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गुलाम मोहममम यामूा एकम मर�् ६ मुलगे आ�ण ३ मुल� झाल्या. त्यामच्या मुलामूीह� समगी्सषृ्ट�् 
थोडीफार काम�गर� केल�, परम् ु्े सव्:च्या व�डलामएवढ� ेमक माखवत शकले ूाह�्. त्यामूी काह� 
गाण्यामूा ेाल� �मल्या आ�ण ्े ऑक� सट्रामधतू ह� सहभाग घे्ा्. ् ालवाद्य हे त्यामेम वै�शष्ट्य आहे. 
्े गाण्याच्या �शकवण्याह� मे्ा् आ�ण वाद्ये वाजवायलाह� �शकव्ा्. गरज पडल्यास उमतर् 
�लहाय-वाेायलाह� ् े�शकव्ा्. ्सेे उच्ेार योग्य पकारे कसे कराये ेयाेहे� ्े �श�ण मे्ा्. 
 
वामदे्र, मुमबई येथील गुलाम मोहममम यामे ेघर 
 
त्यामे ेपुत्र मला एका समगी् मालूा् घेऊू गेले. आज ज्या गाण्यामेा आपण मूसोक्् आूमम घे्ोय 
्ी गाणी त्यामच्या व�डलामूी या मालूा् ्यार केल� हो्ी. ह� खोल� बर�े पशस् आहे, पण ्र�ह� 
फारसे सामाू �मसले ू ाह�. ज�मूीवर�ल गा�लेा व लोड/्क्का जुन्या आठवणीमूा उजाळा मे् हो्ा 
(’ेल्े, ेल्,े यतँह� कोई �मल गया था’ ेा माहोल). गुलाम मोहममम यामेा एक भला मोठा फोटो 
�भम् ीवर हो्ा. त्यामुळे, ्ुमह� एकटे ूसतू कुणी्र� ्ुमच्यावर ूजर ठेऊू आहे अशी उगाेे एक 
जाणीव हो् रा�हल�. या समगी्काराेा आत्मा त्या खोल�् घुटमळ् असेल का ? 
 
त्यामच्या मुलामूी, �वशषे्: मुम्ाझ मोहममम या ज्येष्ठ पुत्राूे आपल्या व�डलामच्या जीवूा्ील आ�ण 
त्यामूी समगी् रेूा केल्या त्या काळा्ील बरय्ाे आठवणी साम�ग्ल्या. त्यामूा समगी्ाेी मैवी मेणगी 
्र �मळाल� हो्ीे, पण ् े सवा�शी खतप पेमाूे वाग्. �बकाूेरेेे  असलेले खेमेमम पकाश यामच्याशी 
त्यामे ेलहाूपणापासतूे मैत्रीेे समबमध हो्े. केव्हा केव्हा ्े मोघे एखाद्या गाण्यावर ूाेह� कर�्. 
त्यामच्या व�डलामे ेसव्:च्या सगळ्या �मत्रामशी अ�्शय घ�ूष्ट समबमध हो्े. अगम� शवेटच्या �णापय�्  
्े �मत्र �हममत आहे् क� मुसलमाू याेाह� त्यामूा पत््ा ूस.े अथ� उेलल� क� जूाझा यावरूूे 
त्यामूा आपल्या �मत्राेा धमर् कळ् असे. 
 
मी मुम्ाझभा�ूा �वेारलम क� १९६१च्या ’शमा’ ूम् र त्यामच्या व�डलामूी कोणत्या �ेत्रपटामूा समगी् 



�मलम. त्यावर त्यामूी उत््र �मलम, ’भोजपुर� �ेत्रपट’. त्या मरमयाू त्यामूा हृमय�वकाराेा झटका आला 
आ�ण �ेत्रपटव्यवसायाबद्दल ्ुमहाला मा�ह्े आहे. आजारपणाूम्र सवर् �ूमार्त्यामूी त्यामच्याकड े
पाठ �फरवल�. याला अपवाम फक्् एके आ�ण ् ेमहणजे �हमम्वाले �ूमार््े कमाल अमरोह� ! ् े
्ेव्हा ’पा�कजा’ कर् हो्े. ’गाईड’ �ेत्रपट ्यार कर्ाूा एस. डी. बमरू्  साहेबामूा हृमय-�वकाराेा 
झटका आला ्ेव्हा मेव आूमम यामूीह� मोठ्या धीराू ेत्या �ेत्रपटाेे समगी् पतणर् करूू घे्ले. ् े
आपणा सवा�च्याे ल�ा् आहे. ’गाईड’ आ�ण ’पा�कजा’ हे मोन्ह� �ेत्रपट समगी्ाच्या दृष्ट�ूेह� अगम� 
अ�वसमरणीय असे �ेत्रपट झाले. 
 
समगी्कार के. मत््ा यामेाह� मुम्ाझ यामूी आवजतरू्  उल्लेख केला. ूतरजहाँसाठ� केलेल्या ’�मया 
जलाकर आप बुझाया’ या त्यामच्या असामान्य गाण्याेा कृपया ्ुमच्या लेखा् उल्लेख करा असम 
सामगायला ् े �वसरले ू ाह�्. गाण्या्ील सेकम मा् बमलणारे े ढ-उ्ार ल�ा् घ्या. �्च्यापे�ा अगम� 
थोड्याह� कमी �म्ेच्या गा�यकेला ्े गाणम पेलवलमे ूस्म ! 
 
हे गाणे अप�्मे आहे या् समशय ूाह�, परम् ुगुलाम मोहममम यामूी बामधलेल� �क्ी्र� गाणी 
अ�्शय सुममर आहे्. ’इक बेवफा को �मलका सहारा समझ �लया’ (’अजीब लडक�’ - ्ल् आ�ण 
ल्ा) ह्या गाण्या्ील - �वशषे करूू "जामतभर� �ूगाह के धोके मे आ गये" ह्या कडव्याेी ेाल 
�क्ी सुममर �मल� आहे ! 
 
’म�ुूया मे कोई ूा यार वफामार’ (’अमबर’ - ल्ा आ�ण रफ�) या गाण्या् गुलाम मोहममम यामूी 
पम�ड् राम ूारायण यामच्याकडतू कशी रसभर� सारमगी वाजवतू घे्ल� आहे हे ल� मेऊू पहा. ्सेे 
’धडक्े �मल क� ्मन्ूा हो’ (’शमा’ - सुरैय्या) ह्या गाण्या्ील पम�ड्जीमेी सारमगी �क्ी हुशार�ू े
गुमफल� आहे. ’�मल-ए-ूामाू’ या �ेत्रपटा्ील ’िजममगी मेूेवाले सुू, ् ेर� म�ुूयासे �मल भर गया’ या 
शक�ल यामूी �ल�हलेल्या आ�ण ् ल्ू ेगायलेल्या अलौ�कक ममर्भर� गाण्याला गुलाम मोहममम यामूी 
अम् :करणापासतू मत्र् सवरूप �मले. ह्या गाण्याच्या सुरुवा्ीला वाजणार� ल�वेधी सपॅ�ूश �गटार 
�वसरूू ेालणार ूाह�. 
 
कैफ� आजमी यामच्या ’वो सामगी कहे इसे, �मवाूगी कहे, उूका बढा जो हाथ, यहाँ �मल लुटा �मया’ 
(’शमा’ - रफ�) या गी्ाला गुलाम मोहममम यामूी योग्य न्याय �मला. ’कहाँ जा्े हो सैय्या’ (’मो गुमड’े 
- आशा) या गाण्या् त्यामूी आपले बमधु अब्मलु कर�म यामच्याकडतू ू ाल �क्ी सुरेख वाजवतू घे्ला. 
’इन्ह� लोग�ूे’ (’पा�कजा’ - ल्ा) या गाण्या्ील त्यामच्या भावाच्या ढोलक वामूाेे उत््म पमशरू्  
त्यामूी केले. ह्याे पा�कजा-ल्ा गाण्याम्तू त्यामूी ’बोले छम छम पायल �ूघोडी’ (’थारे र�हयो’) 
मधतू  राजसथाूी मामड ेे उत््म उमाहरण �मले. 



 
पुन्हा ’पा�कजा’्ील ’मौसम है आ�शकाूा’ आ�ण ’इन्ह� लोग�ू’े या मोू गाण्याम्तू गुलाम मोहममम 
यामूी  आपल्याला कल्याण रागाेी मोू उत््म माखले सामर केले आ�ण ’ेलो �मलमार ेलो, ेाँम 
के पार े लो’ या गाण्याम्तू  पहाडी रागाे ेमशरू्  घडवले. ’शमा’मधील �पलत रागा्ील ’धडक्े �मल क� 
्मन्ूा हो, मेरा प्यार हो ् ुम’ हे गाणे �क्ी सुममर आहे! �क्ी्र� अ�वसमरणीय अवीट गोडीेी गाणी 
त्यामूी �मल�. 
 
गुलाम मोहममम यामेी अ�्सुममर गाणी पुढ�लपमाणे- 
 

 
 
गुलाम मोहममम यामूी शक�ल�ल�ख् जी गाणी समगी्बध्म केल� आहे् ्ी आपल्याला धुमम करूू 
टाक्ा्. हे वर ’लैला-मजूत’्ह� आपल्याला �मस् ेआ�ण खाल� ’�मल-ए-ूामाू’ मध्येह�. 
 
गुलाम मोहममम यामूी सवरबध्म केलेल� आणखी काह� गाणी: 



  



अखेर गुलाम मोहममम यामे े१७ माेर् १९६८ रोजी �ूधू झाले. ् ेव्हा ’पा�कजा’ �ेत्रपट अद्याप पतणर् 
झाला ूव्ह्ा. त्यामुळे ’पा�कजा’ेी उवर्�र् गाणी, ्सेे पाश्वर्समगी् ह्या मोन्ह� बाजत ूौशाम यामूी 
सामभाळल्या हे उ�े्े आहे. 
 
गुलाम मोहममम आपल्या्तू �ूघतू गेले, पण त्यामूी �मलेले समगी् मात्र अजरामरे आहे. ’अमबर’ 
�ेत्रपटा्ील ’हम ्ुम ये बहार’ (ल्ा/रफ�) हे गाणे, ्सेे म�डो�लू, ट्रमपेट, गोड ेाल आ�ण ठेका 
ह� सवर् याेी सा� आहे्. श्रोत्यामेी ूाडी त्यामूा गवसल� हो्ी आ�ण त्यामच्या काळजापय�्  
पोेण्याेी खबुीह� त्यामूा मा�ह् हो्ी. 
 

(समाप््) 
 

- माणेक पेम मेम 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या पसु्का्तू) 
 
 
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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