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आभासकुमार गांगुल� उफर्  �कशोरकुमार यांचा जन्म मध्यप्रदेशातील खांडवा येथे ४ ऑगस्ट १९२९ 
रोजी झाला. थोर गा�यका लता आ�ण सुरैय्या यांच जन्मह� याच वष�चा!  �कशोरकुमारच ेवडील 
कंुजलाल गांगुल� हे अ ॅडव्होकेट होत ेआ�ण सरकार� नोकर�मुळे त्यांच्या वारंवार बदल्या होत. 
सेवा�नवतृ्त होताना त ेअखेर खांडव्याला होत.े त्यांच्या चार मुलांपैक� �कशोर सवार्त लहान. 
�कशोरपे�ा अशोक १९ वषा�नी तर बह�ण सतीदेवी १५ वषा�नी आ�ण ह्या दोघांनंतरचा अनुप ५ वषा�नी 
मोठा होता. �कशोर हे श�डफेळ! �कशोर जेव्हां कुमारवयाचा होता तेव्हां अशोक नायक आ�ण गायक 
म्हणून �चत्रपटसषृ्ट�त प्रस्था�पत झाला होता. १९४० च्या दशकाच्या सुरवातीस सैगलची असामान्य 
गायक म्हणून प्र�सध्द� झाल� होती. �कशोरला सैगलची गाणी म्हणायला आवडत तसेच थोड्याफार 
प्रमाणात ’मै बन क� �च�डयाँ बनके वन वन डोलू रे’ यासारखी आपल्या भावाची गाणीह� म्हणायला 
आवडत. अशी गाणी म्हटल्यावर त्याच्या व�डलांनी शाबासक� म्हणून �दलेल्या पैशांतून तो सैगलच्या 
ध्व�नमु�द्रका खरेद� करत असे. त्याचा लाडका भाऊ मुंबईला प्रकाशझोतात वावरत असताना आपण 
खांडव्याच्या शाळेतील बाकावर बसणे त्याला आवडनेासे झाले. अखेर शवेट�, स्वतःकड ेकुठल्याह� 
प्रकारच ेऔपचा�रक �श�ण नसतानाह� त्याने गायक होण्याचे ठरवले आ�ण अथार्तच मुंबईला 
जाण्याचे नक्क� केले. 
 
गंमत म्हणजे गायक होण्याच ेत्याचे ध्येय होत ेतर इतर �कतीतर� जण केवळ अ�भनेता बनण्यासाठ� 
नाईलाजाने गाणे म्हणत होत.े आपल्या चहेरय्ावर रंग चढवणे �कशोरला �बलकुल आवडत नसे. 
नंतरच्या वषा�त देखील कॅमेरय्ापुढे येणे त्याला आवडत नसे पण असे असूनह� त्याने एकामागून एक 
अनेक �चत्रपटांत सुरेख अ�भनय केला. 
 
आपला आवडता �हरो सैगल याला भेटण्यासाठ� आ�ण �चत्रपटात गाण्याची संधी �मळते का हे 
पहाण्यासाठ� तो १९४६ साल� मुंबईला गेला. परंत ुदःुखाची गोष्ट अशी क� तो त्याला भेटू तर शकला 



नाह�च पण जानेवार� १९४७ साल� तो असामान्य प्र�तभाशाल� गायक मतृ्यू पावला. �कशोर आता १८ 
वषा�चा झाला होता आ�ण दरम्यान अशोककुमारने आपल्या छोट्या भावाला बाँबे टॉक�जच्या 
�चत्रपटांत छोट� मोठ� कामे �मळावी आ�ण कोरसमध्ये गाण्याची संधी �मळावी म्हणून शब्द 
टाकण्यास सुरवात केल�. ’�शकार�’ (संगीतकार: एस. डी. बमर्न १९४६), ’शहनाई’ (सी. रामचदं्र १९४७) 
आ�ण ’िजद्दी’ (खेमचदं प्रकाश १९४८) अशा सारख्या �चत्रपटांत त्यान ेकाम केले आ�ण कोरसमध्ये 
गाणी म्हटल�. सुदैवाने खेमचदं प्रकाश यांनी या यवुकाचा आवाज ल� देऊन ऐकला व त्यांना तो 
इतका आवडला क� त्यांनी त्याला ’िजद्दी’मध्ये स्वतंत्र गाण्याची संधी �दल�. �कशोरच ेप�हले पाश्वर्गीत 
’मरनेक� दवुा क्यू मांगू’ हे �चत्रपटातील नायक देव आनंद याच्या त�डी आहे. ’िजद्दी’मध्ये लता 
बरोबरह� त्यान े’ये कौन आया’ हे गाणे म्हटले आहे आ�ण त्याची खपू वाखाणणी झाल�. 
 
त्यानंतरच्या वष� खेमचदं प्रकाश यांच्यासाठ� पुन्हा एकदा ’�रम �झम’ मध्ये ’जग मग जग मग 
करता �नकला, चांद पूनमका प्यारा’ हे गाणे म्हटले. त्याची गाण्याची पध्दत सैगलसारखी असल� 
तर�ह� त्यान ेगाणे ल�पूवर्क म्हटले आहे. हे गाणे खपूच गाजले. त्यानंतर त्याला एकापाठोपाठ एक 
अशी गाणी �मळतच गेल�. अ�भनयाच्या बाबतीतह� तसेच झाले.  त्याला एकामागून एक अशी कामे 
�मळाल�. आता तो इतका प्र�सध्द झाला होता क� त्याला �बिल्क्रमचे मॉडले म्हणून काम �मळाले. 
त्याने मॉड�ेलगंच ेत ेएकमेव काम केले. त्याकाळी असे मानण्यात येई क� ज्याला �बिल्क्रमच्या 
मॉड�ेलगंच ेकाम �मळाले असेल तो खरा प्रकाशझोतात आला आहे. अशा �रतीन े�कशोरकुमार अखेर 
मुक्कामावर पोचला! 
 
- माणेक पे्रमचंद 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या पसु्तकातून) 
 
 
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. 


