
गुरजाय 

 
गुरजाय मांना किती ऩुयस्िाय मभऱारे आशेत ऩाशूमा - 
(’स्रभडॉग मभल्मनेअय’ वाठी ऑस्िय शा आंतययाष्ट्रीम ऩुयस्िाय मभऱण्माआधीचा शा रेख आशे.) 
तीन याष्ट्रीम ऩुयस्िाय - ’भौवभ’ वाठी वलोत्िृष्ट कदग्दळशि, ’िोमळळ’ वाठी उत्तभ ऩटिथा-वंलाद 
आणण ’इजाजत’ (’भेया िुछ वाभान’) वाठी वलोत्िृष्ट गीतिाय म्शणून. 
आता कपल्भपेअय अलॉर्डवश ऩाशूमा - 
वलोत्िृष्ट गीतरेखि - 
’दो कदलाने ळशय भे’ - ’घयंदा’ (१९७७) 
’आनेलारा ऩर जानेलारा शै’ - ’गोरभार’ (१९७९) 
’शजाय याशे भुडिे देखी’ - ’थोडीवी फेलपाई’ (१९८०) 
’तुझवे नायाज नशी णजंदगी’ - ’भावूभ’ (१९८३) 
’भेया िुछ वाभान’ - ’इजाजत’ (१९८८) 
’माया वीरी वीरी’ - ’रेकिन’ (१९९१) 
’चर छैय्मा छैय्मा’ - ’कदर वे’ (१९९८) 
वलोत्िृष्ट कदग्दळशि - भौवभ 
वलोत्िृष्ट वंलादरेखि - ’आनंद’, ’नभिशयाभ’, ’भामचव’ 
वलोत्िृष्ट िथा - ’भामचव’ 
वलोत्िृष्ट मचत्रऩट (वभीषि) - ’ऑधंी’ 



वलोत्िृष्ट भाकशतीऩट - ’अभजद अरी खान’ 
 
शे पक्त याष्ट्रीम आणण कपल्भपेअय ऩुयस्िाय आशेत. ह्याखेयीज अन्म कितीतयी ऩुयस्िाय त्मांना मभऱारे 
आशेत. आणण कित्मेि अलॉर्डवश त्मांना आज ना उद्या मभऱतीरच. िायण गुरजाय शे अजूनशी उत्तभ 
प्रिाये गीतरेखन, िथारेखन, मनमभशती आणण कदग्दळशन ियतच आशेत. 
 
आता ऩाकिस्तानात अवरेल्मा दीना मेथे १८ ऑगस्ट १९३४ योजी गुरजाय मांचा जन्भ झारा. त्मांचं 
भूऱ नाल वंऩूणशमवंग अव ंशोतं. देळाच्मा पाऱणीच्मा िाऱात गुरजाय मांचे िुटंुबफम खडतय प्रवंगांतून 
शोयऩऱून मनघारे आणण ते वलश अभतृवयरा मनघून आरे. गुरजाय मांनी िामभच उत्तभ प्रतीच्मा 
आमुष्माची स्लप्नं ऩाकशरी शोती आणण तीच त्मांना भुंफईरा घेऊन आरी. प्रथभ लयऱी मेथे त्मांनी गॅयेज 
भेिॅमनि म्शणून िाभ िेरं. ऩयंतु मतथेदेखीर त्मांनी िाव्माची आलड जोऩावरी. तरुणऩणी गीतिाय 
ळैरंद्र शे त्मांच ेआदळश शोते. एखाद्या वाध्मा वयऱ प्रवंगावाठी मरकशरेल्मा वाध्मा ऩण वुफोध ळब्दयचनेरा 
लाङ्ममाच्मा ऩातऱीलय ऩोचबलण्माच ंवाभर्थमश ळैरंद्र मांच्मा रेखणीत शोतं अव ंगुरजाय मांच ंभत आशे. 
ळैरेन्दं्रच्मा अळा िाव्मांनी ते बारून जात - ’मचकठमा शो तो शय िोई फाटे, बाग ना फाटे िोई’, ’फरभला 
फैयी शो गमे शभाय’. वाकशयफद्दरशी त्मांना खऩू आदय शोता. गुरजाय वाकशफशद्दर म्शणत, "गाण्मांतून 
प्रणमयम्म प्रमतभा डोळ्मांवभोय उबी ियण्मात ते भाकशय शोते. ’जार’ भधीर ’मे यात मे चॉदंनी कपय 
िशा’ ह्या गाण्मातीर ’ऩेडंिी ळाखंऩे वोमी वोमी चॉदंनी’ शी ओऱच ऩशा ना.." 
 
बफभर यॉम मांच्मा ’फंकदनी’ भध्मे त्मांनी मळिाऊ उभेदलाय म्शणून िाभाव वुरुलात िेरी. तेव्शा ते २८ 
लऴाचें शोते. त्मानंतय त्मांनी ’आनंद’, ’मभरी’ लगैये कित्मेि मचत्रऩटांत रृबऴिेळ भुखजी मांचे वशाय्मि 
म्शणून िाभ िेरं. दयम्मान ळैरेन्द्र मांनी त्मांना ’फंकदनी’ वाठी एि गाणं मरकशण्माव वुचबलरं आणण 
अळा रयतीने त्मांनी गीतरेखनाचीशी वुरुलात िेरी. एव ्. डी. फभशन मांनी चार कदरेरं आणण रताने 
गामरेरं ’भोया गोया अगं रई रे, भोशे ळाभ यंग दई दे’ शेच ते गाणं. त्मानंतय १९६० च्मा दळिात 
गुरजाय मांनी ’िाफुरीलारा’, ’वन्नाटा’, ’दो दनुी चाय’, ’बफली औय भिान’ आणण ’खाभोळी’ अळा 
कित्मेि मचत्रऩटांवाठी बयऩूय गाणी मरकशरी. १९७१ भध्मे प्रदमळशत झारेल्मा ’भेये अऩने’ मा मचत्रऩटाद्वाये 
ते कदग्दळशि म्शणून रोिांवभोय आरे. मा मचत्रऩटात भीनािुभायी मांची भुख्म बूमभिा शोती आणण त्मा 
दयम्मान मतची गुरजाय मांच्माळी ओऱख आणण भैत्री झारी. भीनािुभायी शी एि उत्िृष्ट अमबनेत्री तय 
शोतीच, ऩण ती िबलमत्रीशी शोती. गुरजाय आणण मतच्मात एलढी जलऱीि मनभाशण झारी शोती िी 
भतृ्मूऩूली मतने आऩल्मा वगळ्मा िबलता गुरजाय मांच्मािडे वोऩलल्मा शोत्मा. ऩुढे 
गुरजायनी ’भीनािुभायीिी ळामयी’ मा नालाने तो िबलतावंग्रश प्रमवध्द िेरा. 
 
भीनािुभायीच्मा भतृ्मूनंतय जलऱजलऱ २५ लऴानंी ’टाईम्व ऑप इंकडमा’ भधीर एिा रेखात गुरजाय 



मांनी अव ंमरकशर ंआशे िी "भीनािुभायीनेच भरा रेखनािडे लऱलर.ं मतने भरा बयऩूय प्रोत्वाशन कदरं. 
खयं तय मतनेच भरा वताय लाजलण्माऩावून ऩयालतृ्त िेरं. भी जय वताय लाजव्ण्मात लेऱ घारलरा तय 
रेखनालयीर भाझं रष बलचमरत शोईर आणण ओघऱरेल्मा भोत्मावायखी भाझी अलस्था शोईर. 
म्शणूनच  ’जान भे’ शा भाझा ऩकशराच ५० िबलतांचा वंग्रश भी मतरा अऩशण िेरा आशे." 
 
गीतरेखनाखेयीज गुरजाय मांनी फय ्माच मचत्रऩटांच्मा िथाशी मरकशल्मा. जलऱ जलऱ ६० मचत्रऩटांच्मा 
िथा त्मांच्मा नालालय आशेत. त्मांनी १७ मचत्रऩटांचं कदग्दळशनशी िेरं. १९८७च्मा वुभायाव जलऱ जलऱ 
१० लऴ ंिाशी िायणास्तल मचत्रऩटवषृ्टीतून ते गामफच झारे. ऩयंतु ह्या लेऱात त्मांनी नमवरुकद्दन ळशारा 
घेऊन ’मभझाश गामरफ’ नालाची एि वुंदय भामरिा दयूदळशनवाठी तमाय िेरी. त्माभधीर िाशी गाणी 
अमतवुंदय शोती. 
 
त्मानंतय मचत्रऩटवषृ्टीत ऩुनयागभन िेल्मालय त्मांनी ऩंजाफातीर दशळतलादालय आधारयत ’भामचव’ शा 
मचत्रऩट िेरा. आता ऩुन्शा ते मचत्रऩटांत गीतरेखन िरू रागरे. तवंच मचत्रऩटांव्ममतरयक्तशी ते िाव्मरेखन 
िरू रागरे. ’रुदारी’, ’वदभा’, ’भायामवभ’, ’कपजा’, ’शुतूत’ू इ. मचत्रऩटांतीर त्मांची गाणी तुम्शारा 
आठलत अवतीरच. 
 
गुरजाय रशान भुरांवाठी वदैल िाशी ना िाशी ियत अवतात. त्मांनी दशा गाण्मांचा एि आल्फभ तमाय 
िेरा आशे. त्मात त्मांनी वभारोचन िेरेरं आशे. तय गाणी भन्ना डे, बूबऩंदय आणण इतयांनी गामरेरी 
आशेत. ह्या आल्फभच ंनाल शोतं ’फंदय बफन्धास्त फंदय’. तवंच त्मांनी ’िैद’ नालाच ंऩुस्तिशी प्रिामळत 
िेरं आशे. त्माची वंऩूणश वंिल्ऩना त्मांची स्लत:ची आशे, तय बोऩाऱभधीर िाशी अऩंग भुरांनी िाढरेरी 
मचत्र ंत्माच्मात आशेत. तवं ऩाकशरं तय त्मांनी भुरांवाठी कित्मेि छोट्मा छोट्मा गोष्टी मरकशल्मा. तवंच 
नॅळनर मचल्रन्व कपल्भ ट्रस्टच्मा बलबलध उऩक्रभांलय त्मांनी िाभ िेरं आशे. 
 
वदैल िाभात व्मस्त अवणामा्श  ह्या रेखिाने मरकशरेल्मा कित्मेि रघुिथा प्रमवध्द झाल्मा आशेत. ’याली 
ऩाय आणण इतय िथा’ शा त्मांचा रघुिथावंग्रश त्मांनी आऩरी ऩूलश ऩत्नी याखी कशरा अऩशण िेरा आशे. 
त्मांनी मतचा उल्रेख ’भाझ्मा जीलनातीर दयूगाभी रघुिथा’ अवा िेरा आशे. ’बत्रलेणी’ शा त्मांचा आणखी 
एि िाव्मवंग्रश शाऩशय िॉमरन्व मांनी प्रमवध्द िेरा आशे. ह्याभध्मे ’ळेय’ शा प्रचमरत दोन ओऱींऐलजी 
तीन ओऱींत आशे. त्मांनी ’वॉवं’, ’ऩर मछन’ आणण ’मवस्िी’ ह्या दयूदळशन भामरिांवाठी जगणजत मवंग 
मांच्माियता ळीऴशि गाणी तमाय िरून कदरी आशेत. 
 
त्मांचा आल्फभ ’लादा’ भध्मे त्मांच िाव्म ल प्रख्मात वयोदलादि उस्ताद अभजद अरी खान मांचं वंगीत 
मांचा वुयेख मभराऩ आशे. शी गाणी रुऩिुभाय याठोड ल वाधना वयगभ मांनी गामरी आशेत. गुरजाय 



मांनी गझर ल इतय िाव्मयचनांचेदेखीर अनेि आल्फभ िाढरे आशेत. 
 
आय. डी. फभशन वंगीत देत अवरेल्मा कित्मेि मचत्रऩटांवाठी त्मांनी गीतरेखन िेरं 
शोतं. ’ऩरयचम’, ’ऑधंी’, ’घय’, ’किनाया’, ’गोरभार’, ’फवेया’, ’भावूभ’, ’इजाजत’ इ. इ. अवे ते मचत्रऩट 
आशेत. त्मांनी बूबऩंदयवाठीशी फयीच गाणी मरकशरी. ती िुठरी ते कशंदी मचत्रऩटगीतांच्मा ऩुढीर मादीतून 
तुम्शी ळोधनू िाढू ळिता.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शा िबल म्शणतोम िी भी वायी फंधनं झुगारून देऊन गीतरेखन िेरं. त्माभुऱे इतयांना जयी त्मांची 
िल्ऩनाळक्ती िधी िधी बलमचत्र लाटरी तयी गुरजायना स्लत:रा त्मात िाशी लालगं लाटत नाशी. 
उदा. ’शभने देखी शै इन ऑखंंिी भशिती खळूफू’ (रोि म्शणतीर, ’ऑखंंिी भशिती खळूफू ?’) 
गुरजायच ंम्शणणं अवं आशे िी डोळ्मांची िाशी आगऱीच वुगंमधत अळी भोकशनी अवते. आणण भग ’रोि 
गेरे उडत, भरा कपकिय नाशी’ अव ंम्शटल्मावायखचं त्मांनी ऩुन्शा ’घय’ (१९७८) भध्मे ’आऩ िी ऑखंंभे 
िुछ भशिे शुए वे याज शै’ (किळोय-रता, वंगीत आय. डी. फभशन) ह्या गाण्मात तवल्माच प्रिायचे ळब्द 
लाऩयरे. 
 
िाशी गाणी तय प्रळंवेच्माशी ऩमरिडची आशेत. ’तुम्शे ऩािे शभ खदु वे दयू शो गमे थे, तुम्शे छोड िय 
अऩने ऩाव आगमे शै.’ लाश ! नंतय ’तुभ आ गमे शो, नूय आ गमा शै, नशी तो चयाघंवे रो जा यशी 
थी. आणण ’शवने िी चाश ने इतना भुझे रुरामा शै’. 
 
एिाच भाणवािडून एलढं अवाभान्म िाभ िव ंशोऊ ळितं िऱत नाशी. शे पक्त गुरजायच िरू जाणे ! 
 

- भाणेि प्रेभचंद 

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

 

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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