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आळाच्मा गामनळरैीफद्दर तुभचं काम भत आशे ? एकंदयीत अवं लाटतं की गामन 
कायककदीच्मा वरुुलातीच्मा काऱात ततन ेआऩरी स्लत:ची अळी एक खाव ळरैी वलकसवत 
कयण्माच ंठयलरं अवाल.ं कोल्शाऩयूभध्मे अवताना ततन ेअनेक इंग्रजी चचत्रऩट ऩाहशरे 
त्माभऱेु ती आऩल्मा गाण्मांना इंग्रजी वाज देऊ ळकरी. खयंतय मावाठी आऩण इंग्रजी 
चचत्रऩटांच ेआबाय भानामरा शलेत. 
  
ह्या ऩाश्चिभात्म ढंगाच्मा गामकीचा चचत्रऩटांतीर गाण्मांवाठी ततरा खूऩच पामदा झारा. 
सळलाम वध्माच्मा एभटीव्शी, चॅनेर व्शी, फीपोयम ूमावंायख्मा टी.व्शी. चॅनेल्वलयीर 
कामयक्रभांवाठी देखीर त्माचा ऩयेुऩयू उऩमोग झारा. आता ततच्मा गामन कायककदीन ेएक 
लेगऱंच लऱण घेतरेरं हदवतं. आता ततची गाणी ततच्मा नातलंडांएलढ्मा अवणामायीी 
प्रेषकांऩमतं वशज ऩोशोचत आशेत. ह्या चॅनेल्वलय ऐकरेल्मा वलय गामकांभध्मे ततच्मा भत े
भामकर जॅक्वन शा वलयशे्रष्ठ आशे. ती त्मारा ’मा ळतकातीर वलोत्कृष्ट ऩयपॉभयय’ भानत.े 
भग भामकर जॅक्वन जेव्शा बायतात आरा शोता तेव्शाची त्माची बेट शा ततच्मा 



आमषु्मातीर एक ऩयभोच्च षण शोता ह्यात काम आिमय ! 
 
ततच्मा प्रथभ ऩतीच्मा तनधनानंतय ककत्मेक लऴांनी म्शणजे १९८० भध्मे ततने आय. डी. 
फभयन मा वंगीत हदग्दळयकाफयोफय दवुया वललाश केरा. खयं तय मा रेखात आळाच्मा १९७० 
वार ऩमतंच्मा वंगीत प्रलावाचा उल्रेख अवरा तयीशी ७०, ८० आणण ९० च्मा दळकानंतयशी 
आळाचं गाणं वयेुखच झार.ं ततच ंगाणं कधीच फेवयू झार ंनाशी. ती वदाच भधयु स्लयात 
गामरी. फॉम जॉजय, गुराभ अरी, अदनान वाभी मांच्माफयोफयशी ततने गाणी म्शटरी. 
इतकंच नाशी तय प्रख्मात वयोदलादक उस्ताद अकफय अरी खान मांच्मा वोफत अकफय 
फादळशाच्मा दयफायातीर १६व्मा ळतकातीर वंगीतयचनाशी वादय केल्मा. मा यचना काशी 
दसुभयऱ यागांलय आधारयत आशेत आणण त्मा गाण्माऩलूी अरी अकफय खान मांच्मा 
कॅसरपोतनयमातीर वंस्थेभध्मे ततन ेत्माचा अभ्मावशी केरा. 
 
तवंच ततन ेलेस्टनय ऩॉऩ ग्रुऩयोफय ’ऍव्श भारयमा’ शे गाणं ध्लतनभहुित केरं आणण वलोत्तभ 
२० गाण्मांच्मा वचूचभध्मे त्माची गणना शोत.े नंतय ततन ेमयुोवऩमन टी. व्शी. ळोज देखीर 
केरे. आणण ऩत्रकायांऩढेु तवेच येडडओलय ती स्ऩष्ट उच्चायांवश इंग्रजी उत्तभ फोररी. शी 
वाठी उरटरेरी स्त्री जी कधीच ळाऱेत गेरी नाशी ककंला जी कधीच अस्खसरत इंग्रजी 
फोररी नाशी ततरा शे कवं काम ळक्म झार ंअवेर ? कायण ती पायच कष्टाऱू स्त्री आशे. 
ततने ’रनय टू स्ऩीक इंश्चग्रळ’ च्मा कॅवेट्व आणल्मा, ऩशाटे चाय लाजता उठून आऩल्मा 
लॉकभनलय त्मा लायंलाय ऐकल्मा. अवं ततन ेभहशनाबय केरं आणण अशो आिमयभ ! ’शाम 
एव्शयीफडी ! आम ऍभ आळा बोवरे. लडु म ूराईक भी टू सवगं पॉय म ू?’ अळी ततन े
कामयक्रभाची धडाकेफाज वरुुलात केरी. शाती घेतरेरं काभ पते्त कयामचं त ेअवं ! 
 
ततची वंऩणूय कायकीदय मळस्ली झारी ती कठीण ऩरयश्चस्थतीळी झगडतच. आळा बोवरेचं 
वंऩणूय आमषु्म डोळमांवभोय आणरं तय कुणाचशेी डोऱे ऩाणालतीर. ऩयंतु ज्मा खंफीयऩणे 
आणण कष्टान ेततन ेत्मालय भात केरी त ेऩाशून वळाच्मा काऱजाच्मा भाणवांनी जरूय 
स्पूती घ्माली. 
 



आळाची भरुगी लऴाय हशने अरीकडचे आऩल्मा आईलय सरहशरेल्मा सरखाणातीर एका 
ऩरयच्छेदाचा भाझ्मा ऩसु्तकात वभालेळ कयण्माची ऩयलानगी ततन ेभरा हदरी. त्मातीर 
काशी भजकूय ऩढुीरप्रभाणे आशे - 
 
’रशानऩणीच्मा भाझ्मा आईफद्दरच्मा म्शणजे तुभच्मा आळा बोवरेच्मा भाझ्मा आठलणी 
म्शणजे ऩवुट षणचचत्र ेआशेत. यात्री अऩयात्री लाजणायी दयलाजाची फेर, शंुदके देत, भरा 
कुळीत घेऊन ऩनु्शा झोऩलण्माचा प्रमत्न कयणायी आई, फंद दयलाज्माभागून ऐकू मेणाये 
तेच तेच गाण्माच ेआलाज, वलचचत्र, वलपर प्रमत्न ... आत जाण्मावाठी भी दायालय जोयान े
धडक हदल्मालय गाण्मात व्मत्मम मेऊ नमे म्शणून कुणीतयी भरा खवकन भागे ओढणं 
... ऩढेु भरा कऱरं की भाझ्मा आईच्मा गाण्माभध्मे कुठराशी अड्थऱा मेऊ नमे म्शणून 
त्मारा प्रततकाय कयण्माचा भाझ्मा लडडरांच्मा आमषु्माचा तो एक अवलबाज्म बाग शोता. 
कायण ततच ंगाणं थांफरं अवतं तय दोन लेऱच्मा योजीयोटीची भ्ांत ऩडरी अवती. भाझ्मा 
आठलणींतून भी भाझ्मा लडडरांना कधीच ऩवुनू टाकरं आशे. ततवमायीी लेऱी ती गयोदय 
शोती तेव्शा ऩणूय हदलव बयत आल्मालय ततच्मा रषात आर ंकी आता दययोजचा फेदभ 
भाय ततरा वशन शोणाय नाशी. आणण ततन ेत्मांना वोडण्माचा तनणयम घेतरा...’ 
 
आळा बोवरे मांनी गामरेल्मा ५० ल ६० च्मा दळकांतीर गाण्मांची वचूी ऩढुीरप्रभाणे 
- 



 



आणण शी ततची काशी दं्वद्वगीत े- 

 
- भाणेक प्रेभचंद 

('Yesterday's Melodies Today's Memories' मा ऩसु्तकातून) 
 

 

NOTE:Among the many things India can be proud about is the wonderful music 

that was made in the Hindi cinema of yesteryear. Songs that touched (and still 

touch) the hearts of many millions of people who understand Hindustani. No 

matter where we were, inside or outside the country, and whether we were old or 

young, rich or poor, fat or thin, there were songs that kept us enjoying them. Or 



making life more bearable, at the least.  

 

'Yesterday's Melodies Today's Memories' is a biographical salute to all the main 

singers, composers, and songwriters who put out these melodies, from the start in 

1931, till about 1970.  

 

Manek Premchand, the author, has also recently written another music book called 

Musical Moments From Hindi Films, celebrating 75 years of sound (and music) in 

Hindi Films. To buy the books, you may go to jharnabooks@yahoo.com, and to 

write to the author, the email address is manekpremchand@gmail.com 
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