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त्माच लेऱी ळॊकय जमककळन हमाॊनीशी ततच ेगुण शेयरे आणण त्माॊनी ’फयवात’ द्लाये ततरा 
प्रकाळझोतात आणरे. ’शला भे उडता जामे’ आतन ’अफ भेया कौन वशाया’ माॊवश रताने मा चचत्रऩटातीर 
फयीच गाणी म्शटरी. आता मानॊतय आरा तो चचत्रऩट म्शणजे ’फडी फशेन’. वॊगीत शोते शुस्नरार 
बगतयाभ माॊच.े आणण माभध्मे रतान े’चरे जाना नशी नैन मभराके’ शे गाणे म्शटरे. कायककदीच्मा मा 
टप्पप्पमालय रताने फयेच चचत्रऩट केरे. त्माॊऩैकी एक म्शणज ेकभार अभयोशीचा ’भशर’. आणण त्मारा 
वॊगीत ददरे शोते खेभचॊद प्रकाळ माॊनी. (’आमेगा आनेलारा’ आणण ’भुश्ककर शै’). त्मानॊतय गाजरा तो 
चचत्रऩट ’राशोय’. माभध्मे ळाभवुॊदय माॊची गोड गाणी शोती आणण रतान ेमात ’फशाये कपय बी आमेगी’ 
शे गाणे म्शटरे शोते. वलनोदने ततचा आलाज ’एक थी रडकी’ मा चचत्रऩटावाठी लाऩयरा आणण मात 
ततने दयुाणी आणण यपीवश म्शटरेरे ’रायरप्पऩा’ शे गाणे प्रचॊड गाजरे. आता रताचा आलाज मवध्द 
झारा शोता. ततच्मा आलाजाचा ऩल्रा आणण खोरी, वुफोधता आणण कलावालयीर तनमॊत्रण शे वायेच 
स्ऩष्ट झारे शोते. वलाात भशत्त्लाची गोष्ट ततच्मा आलाजात आत्भा शोता, जील शोता ! लयीर गाणी 
रोकाॊनी ऐकल्मालय त्माॊच्मा रषात आरे की ती कुठरीशी गानमळखये वशजगत्मा ऩाय करू ळकते. 
 
ततच्मा गानकौळल्माने आनॊददत झारेरे वॊगीत ददग्दळाक आणण गीतकाय आता ततच्मावाठी दभदाय 
वॊगीतकृती तमाय करू रागरे. थोडक्मात ततच्मा गाण्माऩुढे आऩण कपके ऩडू नमे अवा प्रमत्न त ेकरू 
रागरे. त्माकाऱच्मा प्रचथतमळ गातमका म्शणजे वुयैय्मा, ळभळाद, जोशयाफाई, आभीयफाई ! हमा वलाच 
ददग्गज शोत्मा आणण त्माॊच्मा आलाजात रताऩेषा जडलाई शोती. दयम्मान नयूजशाॉ आणण खळुीद 
ऩाककस्तानरा गेल्मा. आता मेथे रताच ेयाज्म शोत ेआणण ततचा आलाज तयर शोता, तानाॊचा ऩल्रा 
भोठा शोता आणण ताॊत्रत्रकदृष््मा तो ऩरयऩूणा शोता. भामक्रोपोनमळलाम रताचा आलाज दयूलय ऩोच ू
ळकत नव्शता. त्माभध्मे शी एक त्रटुी शोती. तो पायच शऱुलाय शोता. ऩयॊत ुभाईक शाती अवरा की जाद ू
घडत शोती. तोच आलाज आभूराग्र लेगऱाच शोऊन जाई. ऩयॊतु मळ मभऱते म्शणून रता एकाभागून 
एक गाणी घेत गेरी नाशी. प्रत्मेक गाण्मावाठी ती प्रचॊड भेशनत घेऊ रागरी. 



 
गुराभ शैदय माॊनी जेव्शा चचत्रऩटवषृ्टीभध्मे ततची ओऱख करून ददरी तेव्शा ततच्मा आलाजात जरूय 
काशी त्रटुी शोत्मा, ऩयॊतु त्मानॊतयच्मा अनेक जलादशर माॊनी हमा गानदशर मारा इतके ऩैर ूऩाडरे, झऱाऱी 
ददरी, की तो दशया तेजान ेरखरख ूरागरा. ततच ेलडीरच ततच ेऩदशरे गुरु शोते. खलु्मा आलाजात 
गाण्माचॊ भशत्त्ल त्माॊनीच ततरा मळकलरॊ. उस्ताद अभान अरी खान बेंडीफजायलारे, उस्ताद 
अभानतखान देलावलारे आणण तुरवीदाव ळभााशी ततच ेत्मानॊतयच ेगुरु शोते. त्माॊनी ततरा ळास्त्रीम 
यागदायी, तार आणण वूय माॊच ेमळषण ददरे. भास्टय गुराभ शैदय माॊच्माकडून ततरा स्ऩष्ट ळब्दोच्चाय 
तवेच कुठल्मा ळब्दालय जोय द्माला मावॊफॊधीच ेभशत्त्ल कऱरे. अतनर वलकलाव माॊनी ततरा 
कलावाॊलयीर तनमॊत्रणाच ेतॊत्र मळकलरे ल गाण्माची कुठरी ओऱ भाईकच्मा जास्त जलऱ जाऊन 
म्शणाली, कुठरी जया दरुून माचशेी मळषण ददरे. ततच ेउदूा ळब्दोच्चाय कव ेचकुीच ेआशेत अव े
ददरीऩकुभाय एकदा वशज म्शणून गेरे. ततने ते भनात ठेऊन त्मा ददलवाऩावूनच उदूा बाऴेचा अभ्माव 
कयण्माव वुरुलात केरी. 
 
शी वला लऴा-दीड लऴाातीर कशाणी आशे. त्मानॊतय भात्र ततने चचत्रऩटवषृ्टीचा ताफा घेतरा. आता ततन े
अमबनम षेत्र वाप वोडून ददरे आणण पक्त गाणे, गाणे आणण बयऩूय गाणे मालयच वॊऩूणा रष कें दित 
केरे. हमारा अऩलाद पक्त दोनच चचत्रऩटाॊचा शोता, ऩयॊत ुनाशीतयी ते दोन्शी चचत्रऩट डब्मातच गेरे. 
एक शोता ’बैयली’. मारा योळन माॊच ेवॊगीत शोते (त ेएक उत्कृष्ट ददररुफा लादक शोते). आणण दवुया 
म्शणज ेततच ेस्लत:चचे वॊगीत अवरेरा ’झुकी झुकी अणखमाॉ’ शा चचत्रऩट. तवेच ततने ऩाच भयाठी 
चचत्रऩटाॊना टोऩणनाल घेऊन वॊगीत ददरे तेलढेच ! नाशीतय ततने पक्त गामनालयच बय ददरा. आणण 
ततच्मा गामनकौळल्माच ेकाम लणान कयाल े? गातमकेचा आदळा आलाज कवा अवाला माच ेएक 
प्रभाणच ततने ठयलून ददरे. ततचा आलाज शऱूशऱू, नकऱत ऩण नक्कीच वुधयत गेरा आणण दशॊदी 
चचत्रऩटवषृ्टीरा अऩेक्षषत अवरेरा एक ऩरयऩूणा गातमकेचा आलाज मभऱारा. त्मानॊतय मेणायी तरुण 
गातमकाॊची वॊऩूणा वऩढी (अद्माऩशी) हमा आलाजाच्मा जलऱऩाव मेण्माची स्ऩधाा करू रागरी. 
 
१९५० आणण १९६० शी दळके वॊगीतान ेबायरेरी शोती आणण त्मालय अचधयाज्म शोत ेरताच े! शी दोन 
दळके ती प्रकाळझोतात तय शोतीच, ऩण ऩाकलागातमका म्शणूनशी उत्तुॊग मळखयालय शोती. वगऱे 
ग्रश-तायेशी ततच्मा फाजूने शोते. 
 

-              
('Yesterday's Melodies Today's Memories'             ) 
 



 

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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