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प�वत रमझानच्ा चंदमरदनानांर मोन �म�नटांाच ्ा मलुाचा जनम झाला. पढेु एक प�ाभावां सगंीाकार 
होण्ाचे नरीब घेऊनच ाो जनमाला आला. त्ाची जनमाारर� नककक कोणाी हे कुणालाहर मा�हा नाहर पण 
साल मात १९०३ होा.ं राजस्ानममील �बकानेरजवळील नळगाव हे त्ाचं जनमस्ान हो्. जवळपास 
पसराीगीहांची काहरहर सो् नवहाी महणरन असेल, पण ह्ाचा जनम पत्त राेमळ्ावरच झाला. 
 
परंा ुाो लोकसंगीााच्ा वााावरणाा लहानाचा मोठा झाला. ा ेमात अवाी भवाी अमाप होा.े त्ाच े
वडील नबी बकर हे सवा:च एक संगीाकार होा.े पण ाेवहा �चतपटांची सुरुवााच झालर नवहाी, 
त्ामुळे ा ेनाटकांना संगीा मेा. काळहर ासा कमदठच होाा. नाटकांा िसत्ांची कामे पुरुषच करा 
असा. नबी बकर ् ांना संगीा आ�ण अ�भन् ् ा मोह�चीहर ारी जाण होाी आ�ण ् ा मोनहर गोषटर 
त्ांनी ्ोड््ाफार पमाणाा केल्ाहर ! 
 
गुलाम फका चार वषा�च ेअसााना त्ांच्ा व�डलांनी त्ांना मुळातरे �रक�वलर नाहरा कक बालगीाेहर 
�रक�वलर नाहरा. त्ांनी त्ांना वाद्संगीााची पा्�मक �रकवणी �मलर. नबी बकर ्ांच्ा लताा 
आले कक हा मुलगा ाबला जासा आवडीने वाजवाो. त्ामुळे त्ांनी ाो कसा वाजवााा ह्ाच ेत्ाला 
�रतण �मले. मोन वषा�ाच गुलाम ा्ार झाला आ�ण आाा त्ाला लाहोर ् े्ील त्ा वेळच्ा प�समम 
न्र अलबटद �्ए�ट्रकल कंपनीमम्े नेण्ास काहरच हरका नाहर असे त्ाच्ा व�डलांना वाटले. 
कंपनीच्ा मालकांना आशच्द�म�श्रा कुाुहल वाटलं आ�ण त्ांनी त्ाची पररता घेालर. त्ाच े
ाबलावामन पाहरन ा ेअच�ंबा झाले आ�ण अ्ादाच त्ांनी म�हना २५ रु. पगार मेऊन गुलाम ्ांना 
कंपनीा नोकरर �मलर. आाा ा ेहोा ेकंपनीचे चीफ चाईलड आ�टदसट ! 
 
मरडएक वषादनंार त्ांच्ा वडीलांना वाटलं कक गुलामच्ा �ानाचा पलला अजरन वाढवला पा�हजे.  
त्ामुळे त्ांनी त्ाला परा �बकानेरला नेले आ�ण राजपुाान्ााील जोमपरर अ �ड �बकानेर कंपनीा 
महणजेच जेबी कंपनीा त्ांना काम �मळवरन �मले.  इ्े त्ांना संगीााचा सवदाोपकारे अभ्ास कराा 
आला आ�ण इाकेच नवहे ार त्ांना नीत् आ�ण अ�भन्ाचहेर �रतण �मळाले.  ख्ाल, दपुम इ. 



सारख्ा रासती् संगीााचाहर त्ांनी अभ्ास केला.  त्ानंार बररच वष� ाे रंगमंचासाठ� गाणे नीत्, 
संगीा मेणे अश्ा बर ् ाच गोषटर करा असा.  ह्ा वेळाा �कत्ेक वाद्ांची त्ांनी मा�हाी करन 
घेालर.  पण जासा करन ढोल, ाार ेवगैरे सारख्ा वाद्ांमम्े त्ांना रस वाटा असे.  त्ांनी 
सामर केलेल्ा �कत्ेक उतकी षट पाीच्ा का्द् मांसाठ� जुनागडच ेमहाराजा इ. सारख्ा बर ् ाच 
मान्वरांकडरन त्ांना पुरसकार �मळाले आहेा.   
 
१९४३ सालर पम�रदा झालेल्ा ’मेरा खवाब’ ्ा �चतपटादवारे �चतपट संगीा सीषटरा प्म पवेर 
झाला.  त्ावेळी ाे ४० वषा�च ेहोाे.  �रं ार हे व् जरा जासाच होां. �वरोमाभास महणजे त्ांनी 
रंगमंचावर पमापदण केल ंाेवहा त्ांच ंव् फारच लहान होां.  असो.  ्ोड े�चतपट केल्ानंार त्ांना 
मान्ाा �मळालर आ�ण ाे �चतपटसीषटरा िस्र होऊ लागले.  आपल्ा �चतपटांारन उतामोताम 
संगीा मेऊन त्ांनी उरीरा सुर केलेल्ा पवेराची वेळ भरन काढलर.  त्ांनी �मलेल्ा संगीााच्ा 
गुणवताेवरन त्ांचा हा प्तन ् रसवी झाला असेच महणावे लागेल.  केवळ गुणवताेवर भर मेऊनच 
त्ांनी संगीा �मल्ामुळे ाे मोजककच गाणी मवनमुदरा कर रकले.  नाहरार हर संख्ा कमा�चा 
वाढर रकलर असाी.  �चतपट संगीा रचना करााना त्ासोबा नौराम ् ांच ेसहाय्क महणरनहर काम 
केले.  नौराम हे व्ान ेआ�ण अनुभवाने त्ांच्ापेता लहान असरनहर त्ांनी �कत्ेक �चतपटांा 
त्ांना ममा केलर.  ’संजोग’, ’रान’, ’जामर’, ’आन’, ’�मवाना’ इ. �चतपटांचा त्ाा समावेर आहे.  
सहाय्क महणरन काम करााना त्ांनी ाेवहा ढोलक, �चमटा, डफ, मटका, �जंरर आ�ण इार काहर 
अश्ा वाद्ांचा प्मच उप्ोग केला होाा.  आाा संगीाकार सरादस ्ा वाद्ांचा वापर करााा.  
्ा संगीाकाराने आपल्ा �चतपट संगीाामम्े हे महान ् ोगमान �मले आहे आ�ण ाे का्म समरणाा 
राहरल. 
 
१९४६ ाे १९६१ ्ा मरम्ान ्ा संगीाकाराने आपल्ाला उतकी षट संगीा �मले. त्ांची सवा�ा रवेटची 
आ�ण सवा�ा प�समम अरी संगीारचना महणजे ’पा�कजा’ हा �चतपट. अ्ादा त हा �चतपट परणद होण्ाा 
बराच वेळ गेल्ान ेजवळजवळ महा वषा�नंार हा �चतपट प�समम झाला आ�ण अ�ार् ममु�वाची गोषट 
महणजे ’पा�कजा’ पम�रदा होण्ाआमी ाीन वष� ्ा संगीाकाराच े�नमन झाले. 
 
सामारणपणे ्ा पंमरा वषा�च्ा काळाा मनाा आ�ण गळ्ाा गुणगुणाा ्ेणारर �कत्ेक गाणी 
गुलाम मोहममम ्ांनी संगीाबमम केलर आ�ण रफक, ाला, लाा, सुरैय्ा, मुकेर, आरा आ�ण 
रमराम आ�ण बर ् ाच जणांनी आपापल्ा तमाेनुसार ाी सामर केलर. गुलाम मोहममम ्ांच ेउमरद 
भाषेवर इाके पभुतव होा ेकक गा�लब, रककल �कंवा इार अनेक गीाकार ्ांच्ा �वचारांाील 
अ�ासर�म फरकहर ाे जाणर रका असल्ान ेगीारचना करााना त्ांना ्ा गोषटरचा बराच फा्मा 
झाला. आपले बंमर अबमलु कररम ्ांच्ाकडरन त्ांनी ढोलक, ाबला आ�ण नाल फार छान पकारे 



वाजवरन घेाले. ्ोडक्ाा महणजे ममरु गीाांची चाल बंमााना कुणाकडरन आ�ण कसे काम करन 
घ्ा्च ेहर कला त्ांना चांगलरच अवगा होाी. त्ांनी चाळीस �चतपटांना संगीा �मले. 

(्मर:) 
 

- माणेक पेमचंम 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' ्ा पसुाकाारन) 
 
 
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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