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अदमासे २० वष� �चत्राटांत साा गायलयावव शमशादला सगळयाचाच कट राळा आला आ�ण �ाते 
अखेव सटगीा�ेताचा �तवो् घेाला. सटगीााचा कल बदलला, आवड�तवड बदलल�, तवो�दा गा�यकाटती 
या �ेतावव आ्ल� ्कड अ�धक घट केल�. तयाममळे �तमाराेे� �ाचया आवाजाला कमी मेततव देऊ 
लागले. �ाचा आवाज दमययम कलाकावाटसाठ� वा्वणयाा येऊ लागला. ’ममगले आझम’ मधये ’ाेव� 
मेफ�ल मे �कसमा आजमाकव’ या गाणयासाठ� लााचा आवाज मधमबालासाठ� आ�ण आ्ला आवाज 
�तगाव समलाातासाठ� वा्वणाव �कट वा कसे या बाबा ाी अटधावााच ेोाी. अशा �वाीते, कल्ताे� 
कवाा येणाव ताे� इाक� १३०० गाणी, तयातटाव द�घरकाळ घेालेल� �वशाटाी यातटावे� �ाते ओ. ्ी. 
तययवसाठ� ’�कसमा’ मधये आशासे ’कजवा ममेबबावाला’ ेे अखेवच ेगाणे धव�तमम��ा केले. �ाचा 
सोतेव� काळ आला आ�ण गेला. तयातटाव ाी �चत्रसषृर�ांत जवळ जवळ ताे�शीच झाल�. आ�ण या 
लेखाचया समरवााीला साट�गालयाामाणे ाी खवोखव�च तामशषे झाल�. समवैयया, वाजकम माव�, जोेवाबाई 
इ. बदल आ्लयाला थोडीफाव मा�ेाी कळा असे, ् ण शमशादबदल कम णालाच काे� मा�ेाी तवेाी. 
 

्ा�कसााताा सथा�यक झालेल� �ेटदमसथातची ्ंवर सववससा्ी तंवजेाँ मात या बाबाीा शमशादचया 
अगद� �वरधद ेोाी. ा्सधद� ्वाङम्मख वाेणे ाी राळा ाव तसेच, उलर ासे वाेणे �ाला अिजबाा 
आवडा तसे. जमेल ाो्य�ा ाी सदैव ाकाशझोााा, ासेच र�. वे�. कॅमेरय्ासमोव असे. तया दोघीे� 
�दगगज गा�यका ेोतया, ्ण तंवजेाँ भव�स अ्भतेतीे� ेोाी. तंवजेाँते ्ा�कसाातास ायाण केले, 
्ण शमशाद मात �ेटदमसथातााच ठाम वा�ेल�. ्वटाम शमशाद आ�ण तंवजेाँ याटचयाा बवेच समात 



धागेे� ेोाे. ाथम मेणजे दोघीटचाे� धमर आ�ण मााभृाषा एकच ेोाी. आ�ण दोघीटतीे� समरवााीची 
काे� वष� लाेोवाा घालवल� े ोाी. दोघीटती ाथम ् टजाबीा गाणी मेरल� आ�ण तयातटाव गमलाम े ैदव 
याटचया मागरदशरताखाल� भवय �चत्रसषृर�ा उडी घेाल� (’खजाटची’ मधये शमशाद आ�ण ’खातदात’ 
मधये तंवजेाँ). दोघीटचयाे� आवाजाा लाा्े�ा जडवाई आ�ण खणखणीा्णा े ोाा. दोघीे� यशाचया 
अ्े�ेते ममटबईा आलया आ�ण दोघीे� यशसवी झालया. यासावखया आ�ण बरय्ाच छोटयाछोटया गोषर� 
दोघीटचयाा समात ेोतया. उदा. तौशादसाठ� दोघीटतीे� समवेन�बवोबव दोत अ�वसमवणीय दवटदवगीाे 
गायल� - ’अतमोल घडी’ मधये तंवजेाँते (’आवाज दे केाँ ेै’) आ�ण ’अतोखी अदा’ मधये शमशादत े
(’कयं उनेे �दल �दया’). 
 
हया सवारचा उललेख कवणयाच ेकावण मेणजे ाममचयाकड ेउ्जा कलागमण असले ाव�े� कामााील 
साातय, �तयाी आ�ण ाममचा जतसट्कर  ेे सवर एखादयाच ेयश-अ्यश ठव�वणयास कावणीभंा ठवा.े 
तंवजेाँ ्ा�कसाातमधये गा�यका मेणंत ्�ेलया कमाटकावव ्ोचल� ाव शमशादला सोबाचया 
तवो�दा गा�यकाटसोबा गाऊत सटामषर वेावे लागले. 
 

�तवतृा झालयावव बरय्ाच वषा�ती शमशादते सैनयााील जवाताटसाठ� आकाशवाणीवव एक कायरकम 
केला े ोाा. तयामधये �ाते गमलाम े ैदव याटती �ाला साट�गालेलया दोत गोषर�टचा उललेख केला. ् �ेल� 
मेणजे उातम माणंस मेणंत जगा आ�ण गायक मेणंत ्ाणयासावखे वेा. जया भाटडयाा घााले 
तयाचा आकाव धावण कवा. भाटड ेमेणजे अथाराच सटगीा �दगदशरक ! शमशादते आ्लया गाणयाांत 
्ाणयाचया अतेक र्भावता सादव केलया. कधी ्ावसासावखे ाव कधी धबधबयासावखे, ाव मधतंच 
ालाव  �कट वा तद�सवखे ! हयादवावे �ाते जणं गमलाम े ैदव याटता शधदाटजल�च अ्रण केल� मेणायला 
ेवे आ�ण सटगीा�ेता्ासंत दवं गेलयातटावे� अवीर, अवणरतीय असे समवाटच ेसासाजय ाी आ्लयासाठ� 
ठेऊत गेल� असे मेणायला ेवका ताे�. 

 
(समाप्त) 

 

- माणेक पेम मेद 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या ्मसाकाांत) 
 
 
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's second book was Musical Moments From Hindi Films, 
celebrating 75 years of sound (and music) in Hindi Films. The author has also 
recently written another music book called Romancing The Song, which traces the 
history and changing face of lyrics in HIndi Cinema, right from 1931 till now.  

To buy the books, or otherwise write to the author, his email address is 
manekpremchand@gmail.com 
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