
गुलशन बावरा -भाग २ 
 

 
 
ते : "तेथे भी येल्लेभध्मे अजज केरा आणण ९०० उभेदलायाॊभध्मे ऩहशरा आरो. वशाय्मक स्टेळनभास्तय 
म्शणून काभ कयण्माव भरा आलडरे अव ेभी तमाॊना वाॊगगतरे. तमाॊनी भाझ्माकड ेलयऩावून खारऩमतं 
ऩाहशरे आणण ते म्शणारे की ’शे काभ तू घेऊ नको. रशान वशान स्टेळन मभऱारे तय त ूकॊ टाऱून 
जाळीर. तुझ ेयशाणे-स्टाईर देल आनॊदवायखी आशे.’ तमाभुऱे तमाॊनी भरा हदल्रीरा गुड्व क्राकज  
म्शणून नोकयी हदरी आणण अळा रयतीने ऑगस्ट १९५८ भध्मे ’चॊद्रवेना’ गचत्रऩटावाठी भाझ ेऩहशरे 
गाणे ध्लननभुहद्रत झारे."  (रेखक म्शणतो की मा मरखाणाच्मा ळलेटचा ऩरयच्छेद ऩशा.) 
 
भी : "ऩण तुम्शी गीतरेखनाकड ेकव ेलऱरात ?" 
 
ते : "भाझ्मा आई-लडडराॊची शतमा झारी आणण भाझ्मा रृदमात लेदना झाल्मा. भाझ ेगुरू कोणीशी 
नव्शत.े भाझी आई वतवॊगारा जामची आणण भी नतच्माफयोफय जात अव.े वुरुलातीरा भी छोटी छोटी 
बजने कयीत अव ेआणण नॊतय पाऱणीलय काशी गीते मरहशरी. नॊतय हदल्रीतीर  एव. एन. दावगुप्ता 
कॉरेजात अवताना भुरीॊलय छाऩ ऩाडण्मावाठी ळयेो-ळामयी करू रागरो. रोक कौतुक करू रागरे 
आणण भी आणखी आणखी मरशू रागरो. ऩुढे भी भुॊफईरा आरो आणण वॊगीतवषृ्टीतीर रोकाॊना बेटू 
रागरो. अखेय कल्माणजीबाईंनी भरा ’चॊद्रवेना’भध्मे वॊधी हदरी. तमानॊतय ’वट्टाफाजय’ आरा. तवॊ 
ऩाहशरॊ तय भझॊ खयॊ नाल आशे गुरळनकुभाय भेशता, ऩण जेव्शा एका वलतयकाने (डडस्रीब्मूटय) भरा 
ऩाहशरे आणण म्शणारा, ’शा काम गाणी मरशीणाय ? फालया तय आशे !’ आणण अळा रयतीने त ेनाल भरा 
गचकटरॊ. 
 
१९६० वारी भी येल्ले वोडरी कायण भाझ्मा गैयशजेयीभुऱे तमाॊना त्राव शोऊ रागरा." 
 
भी : "तुम्शी भीटयप्रभाणे गीतरेखन कयता की आधीच तुभची गाणी तमाय अवतात ?" 
 
ते : "फशुतेक गाणी भीटयप्रभाणे. ऩयॊतु केव्शा केव्शा अगोदयच गाणे तमाय अवते. ’शभे औय जीने की 



चाशत ना शोती’ शे गाणे आधीच मरहशरे शोते." 
 
भी : " ’शय खळुी शो लशाॉ’ ह्मा गाण्माफद्दर वाॊगार का ?" 
 
ते : "भी कुणाच्मा तयी प्रेभात ऩडरो शोतो. ऩयॊत ुभाझा प्रेभबॊग झारा. नतने दवुर् मा कुणाळी तयी रग्न 
केरे. तमालेऱी भी शे गाणे मरहशरे. ऩुढे कल्माणजीबाईंनी तमा गाण्मारा चार हदरी. ऩयॊतु ’कैद भे शै 
फुरफुर’ शे गाणे भी भीटयप्रभाणे मरहशरे." 
 
भी : "१९५० आणण १९६० मा दळकाॊतीर शे्रष्ठ गीतकाय कोण लाटतो ? तभुच ेभत काम ?" 
 
ते : "फशुतेक वगऱे प्रमवध्द गीतकाय ! ऩण भाझ्मा भते याजेंद्र कृष्ण शेच वलोतकृष्ट गीतकाय शोते. 
भजशय वाशफ देखीर शोते, ऩण तमाशीऩेषा याजेंद्र कृष्णच ! 
 
ऩयॊतु आता गचत्र खळु्मावायखे ऩारटरे आशे. कोणीशी काशीशी मरहशतो. जुन्मा जभान्मातीर एखादा 
एडडटय ककॊ ला अगदी ड्रवेभॅन वुध्दा काम केरे ऩाहशजे शे जाणत शोता. आताच्मा गचत्रऩटाच ेनामक जणू 
काम -४ डडग्री वेल्ल्वअव तऩभान अवरेल्मा प्रदेळात अवल्मावायखे जॅकेट, भपरय लगैये घारून ऩूणज 
ऩोऴाखात अवतात, तय नानमका ४० डडग्री वेल्ल्वअव तऩभान अवल्मावायख्मा कभीत कभी कऩड े
घारून हदवतात. आता कोणी कळाचा वलचायच कयत नाशी ! 
 
तुम्शी ’वायेगभा’ वायखे कामजक्रभ ऩाशता. तमात प्राभुख्माने १९७०च्मा ऩूलीची गाणी गामरी जातात. 
नव्मा गाण्माॊत ते नादभाधमुज नाशी. षमयोग झारेल्मा नललधरूा खऩू नटलून उबी केल्मावायखॊ लाटतॊ 
ते ! ऩयॊत ुमात कुणीशी वुधायणा करू ळकणाय नाशी. ब्मूटी ऩारजयभध्मे नेऊन नॊतय नतरा २ राखाॊची 
वाडी नेवलार, ऩण ती षमयोगी आशे मात तय फदर शोऊ ळकत नाशी. 
 
भरा स्लत:रा भुरे नाशीत आणण भाझ्मालय कुठल्मा जफाफदार् मा नाशीत. भाझी ऩुढीर कवलता तय ऩशा 
- 
रोई शार भस्त, कोई चार भस्त 
कोई खाके योटी-दार भस्त 
वफ भस्त शै अऩनी भस्ती भे 
शभ हदलानोंकी फस्ती भे 
 
भेशनत की कभाई खाता शूॉ 



औय गभ की शॉवी उडाता शूॉ 
भ ैओध के चादय कभोंकी 
जी चाशे जशाॉ वो जाता शूॉ 
 
अवा आशे भाझा जीलनक्रभ." 
 
गुरळन फालया माॊच ेगचत्रऩटातीर ऩहशरे गाणे, का कोण जाणे, ऩण बयत व्माव माॊच्मा नालालय 
नोंदलरे गेरे. शे गाणे म्शणजे ’फेददज जभाना क्मा जाने’ मा गचत्रऩटातीर, कल्माणजी लीयजी ळशा माॊनी 
चार फाॊधरेरे आणण रताने गामरेरे ’कैद भ ेशै फुरफुर, वय्माद भुस्कयामे’ शे शोम. 
 
म्शणज ेरताने गामरेरे ’भै क्मा जानू’ (’चॊद्रवेना’) शे गुरळन फालया माॊच्मा नालालय नोंदरेरे ऩहशरे 
गाणे ! तमानॊतय तमाॊनी ’आकड ेका धॊदा, इक हदन तेजी, इक हदन भॊदा’ (यपी) शे गाणे मरहशरे. ’चाॉदी 
के चॊद टुकडों के मरमे’ (शेभॊत) शे बालनोतकट गाणे आणण ’तुम्शे माद शोगा कबी शभ मभरे थे’ (शेभॊत, 
रता) शे तेलढेच आतज गाणेशी तमाॊच्माच नालालय जभा आशेत. तमानॊतय ’हदल्री जॊक्ळन’ भधीर 
’जारीभ जभानेने इतना वतामा शै’ (कल्माणजी, रता) शे वलचायप्रलतजक गाणे, नॊतय ’यॊगयॊगीरी फोतर 
का देख रो जाद’ू (दततायाभ - ’श्रीभान वतमलादी’ - भुकेळ) शे गाणे ! तमाॊनी फयीच द्लॊद्लगीते मरहशरी. 
तमाॊऩैकी काशी वुभनने म्शटरी आशेत. उदा. ’भॉडनज गरज’ भध्मे भुकेश्फयोफय वॊगीतकाय यली माॊच े’मे 
भौवभ यॊगीन वभा’, नॊतय ’नीरी आॉख’े भध्मे भन्ना ड ेफयोफय वॊगीतकाय दततायाभ माॊच े’मे नळीरी 
शला’. माच ’नीरी आॉख’े गचत्रऩटात, कोयववोफत भुकेळवाठी ’ए भेयी जान-ए-लपा’ शे गाणेशी ह्मा 
गीतकायाने मरहशरे आशे आणण एकट्मा वुभनवाठी तमाॊनी ’नजय का मभरके झुक जाना, भुशब्फत की 
ननळानी शै’ शे गाणे मरहशरे. 
 
तरत आणण रतावाठी ’मभरके बी शभ मभर ना वके’ (कल्माणजी-आनॊदजी/’वुनशयी नागगन’) शे तमाॊच े
गाणे म्शनज ेएक अनभोर यतन आशे. तवेच ऩूणणजभा गचत्रऩटात भेशभूदवाठी कल्माणजी-आनॊदजी 
माॊच्मा चारीतीर तमाॊच्मा ’भुस्कया, राडरे, भुस्कया’ मा गॊभतीदाय गाण्मारा भुकेळ माॊनी प्रे-फॅक 
हदरा आशे. वॊगीतकायाच्मा मा जोडगोऱीवाठी तमाॊनी वुरुलातीच्मा काऱात खऩू गाणी मरहशरी. 
’उऩकाय’ गचत्रऩटावाठीशी एक अप्रनतभ गाणे मरहशरे. ते म्शणजे ’शय खळुी शो लशाॉ, तू जशाॉ बी यशे’. 
तमानॊतय भुकेळ आणण शेभरतावाठी तमाॊनी ’वलश्लाव’ भध्मे कल्माणजी-आनॊदजी माॊच्मा वॊगीतयचनते 
एक गाणे मरहशरे. ऩुन्शा तमाच वॊगीतकायाॊवाठी ’रे चर, रे चर, भेये जीलनवाथी’ शे आणखी एक 
गाणे मरहशरे. तमाच गचत्रऩटात ’आऩवे शभको बफछड ेशुए’ (भनशय उदाव आणण वुभन) आणण ’चाॉदी 
की दीलाय ना तोडी’ (भुकेळ) शी आणखी दोन गाणी. 
 



१९७०, ८० आणण ९० शी दळके गुरळन फालया कूभजगतीन ेगाणी मरशीत गेरे. तमाॊना कुठरीशी घाई 
नव्शती. तमाॊना कुठल्माशी भशततलाकाॊषेने ग्रावरे नव्शत.े आणण खयॊ तय तमाभुऱेच तमाॊनी अळी वुॊदय, 
अथजऩूणज गाणी मरशीरी. अगदी तायखेलाय वाॊगत नाशी, ऩण वशज वुचरी तमानुवाय ती गाणी म्शणजे 
’चाॉद को क्मा भारूभ चाशता शै उवे कोई चकोय’ (उऴा खन्ना/रार फॊगरा/भुकेळ), ’शभे औय जीने की 
चाशत ना शोती’  (आय. डी. फभजन/’अगय तुभ ना शोत’े/ककळोय-रता), ’मायी शै इभान भेया’ 
(कल्माणजी-आनॊदजी/’जॊजीय’/भन्ना ड’े) [जॊजीय’ भध्मे ’दीलाने शै, दीलानोंको ना घय चाहशमे’ 
(यपी-रता) मा गाण्माभध्मे कुण्मा एका वॊजनावोफत तमाॊनी नाचशी केरा शोता. ’उऩकाय’ वायख्मा 
इतय काशी गचत्रऩटाॊतदेखीर तमाॊनी अवेच फायीक-वायीक योर केरे शोते.], ’आती यशेंगी फशाये’ (आय. 
डी. फभजन/’कस्भे लादे’/अमभत-ककळोय-आळा), ’एक भै औय एक त’ू (आय. डी. फभजन/’खेर खेर 
भ’े/आळा-ककळोय), ’फनाके क्मू बफगाडा ये’ (कल्माणजी-आनॊदजी/’जॊजीय’/रता) आणण ककतमेक .. 
 
फाकी काशीॊऩैकी - ऩुन्शा जळी आठलत आशेत तळी - ’भुझ ेकशते शै कल्रू कव्लार’ 
(कल्माणजी-आनॊदजी/’दलु्शा दलु्शन’/भुकेळ-रता), ’हदर भचर यशा शै, यॊग फदर यशा शै’ (आय. डी. 
फभजन/’खमरपा’/ककळोय-आळा), ’खलु्रभ खलु्रा प्माय कयेंगे शभ दोनो’ (आय. डी. फभजन/’खेर खेर 
भ’े/आळा-ककळोय). ’ऩूणणजभा’ (कल्माणजी-आनॊदजी, भुकेळ) भध्मे भेशभूदलय गचत्रीत झारेरे ’भुस्कया, 
राडरे, भुस्कया’ आणण शेभा भामरनीलय गचत्रीत झारेरे ’ऩीने लारोंको’ (’शाथ की 
वपाई’/कल्माणजी-आनॊदजी) शे ककळोयफयोफयच ेगाणे, शी गुरळन फालयाॊच्माच रेखणीतून उतयरी. 
 
( ७ ऑगस्ट २००९ योजी गुरळन फालया माॊच ेद:ुखद ननधन झारे. लयीर रेख तमाऩूलीचा आशे.) 
 
- भाणेक प्रेभचॊद 
('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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