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कित्येि प्रिारची गाणी मन्ना ड ेयाांनी म्ह्टली आणण प्रत्येि गाण्यासाठी त्याांनी तन आणण मन लावनू 
िाम िेले. िाही जाणिार सांगीत प्रेमीांच्या दृष्टीने ते आजवर झालेल्या पार्श्वगायिाांमध्ये अव्वल दजावचे 
होते. याच ेप्रमुख िारण म्हहणजे त्या वेळच्या तीन बड्या नायिाांसाठी (ददलीप िुमार, देव आनांद, राज 
िपूर) त्याांच्या आवाजाची खास ननवड झाली नव्हती तर मेहमूदसारख्या दयु्यम िलािारासाठी त ेगायच.े 
परांतु त्यामुळे  त्याांच्या आवाजाची खरी वाखाणणी मात्र झालीच नाही आणण त्याांना अशा प्रिारे किां मत 
चिुवावी लागली. गाणे नायिाच्या तोंडी असले िी ती प्रनतमा आपल्या डोळ्यासमोरून जात नाही आणण 
ते गाणे खपू िाळ मनात रेंगाळत राहते. गाण्याच ेदृि् माध्यमातील स्वरूप गाणे यशस्वी होण्यासाठी 
फारच महत्त्वाच ेअसते. बर् याच लोिाांच्या मते, ज्या अर्थी मन्ना ड ेयाांचा आवाज दयु्यम/सहाय्यि 
अभभनेत्याांसाठी वापरण्यात येत होता त्या अर्थी त्याांच्या आवाजाची पतही तशीच असावी. हा ननष्िर्व 
खरोखरीच ददैुवी होता. परांतु वस्तुस्स्र्थती िुणाच्याही हातात नसते हेच खरे ! 
 
मन्ना ड ेयाांनी बांगालीतही शिेडो गाणी म्हहटली. त्यासाठी हेमांत िुमाराांसारखे त्याांनाही वारांवार 
िलित्त्याला जावे लागे. परांतु हेमांत िुमाराांसारखी त्याांनी एिा ददवसात बरीच गाणी िोंबली नाहीतम 
पण तरीही त्याांच्या गाण्याच ेबरेच रभसि तेरे्थही होते. 
 
मन्ना याांनी कितीतरी अववस्मरणीय अशी चचत्रपट बाह्य गजल आणण गीते गायली आहेत. ’पल भर 
िी पहचान आप से’, ’मेरी भी एि मुमताज र्थी’, ’जाने िहा खो गई बबांददया’ यासारखी गीते मनात 
सहज रेंगाळतात. १९७० नांतरच्या िाळातही गाण्यार् या िाही िाही गायिाांमध्ये मन्ना ड ेयाांच ेनाव 
आहे. जस ेिी ’तुम बबन जीवन िैसा जीवन’ (’बावची’) हे मदन मोहन याांचे गीत, आर. डी. बमवन 
याांच े’ये दोस्ती’ (’शोले’), ’कफर िही िोई फूल णखला’ (’अनुभव’) आणण ’अभी तो हार्थ म ेजाम है’ (’सीता 
और गीता’) इ. गाणी. 
 



सांपूणव चचत्रपट िारकिदीत आणण त्यानांतरही मन्ना ड ेम्हहणजे नम्रतेच ेप्रतीिच होते. अगदी अभलिडचे 
ददग्गज अननल ववर्श्ास याांच्या सन्मानाप्रीत्यर्थव मुांबईत एि िायवक्रम आयोस्जला होता. तेव्हा मन्ना 
याांनी अननल ववर्श्ास याांची िाही गाणी म्हहटली. प्रेक्षिाांनी टाळ्याांचा िडिडाट िेला तेव्हा मन्ना प्रेक्षिाांना 
वारांवार म्हहणत होते िी मला माहीत आहे ह्या टाळ्या माझ्यासाठी नसून अननल ववर्श्ास याांच्यावरील 
प्रेमासाठी आहेत. मीही त्याांना वडील भावाच्या जागी मानतो. िेवळ अननलदाांसाठीच नव्हे, तर नौशाद, 
मदन मोहन, शांिर जयकिशन, सलील चौधरी, जयदेव, एस.् डी. बमवन, रवव, इ. आणण अर्थावतच 
बरोबरीच्या इतर गायिाांबद्दलही त्याांनी वेळोवेळी आदर व्यक्त िेला आहे. अांगी शे्रष्ठत्त्व असलेल्या 
माणसािड ेनम्रता क्वचचतच आढळते. परांत ुमन्ना ड ेयाांच्यािड ेती दोन्हीही ववपुल प्रमाणात होती. 
त्याांच्या अांगी अव्वल गुणवत्ता आणण शुध्द चाररत्र्य याांचा सुरेख भमलाप पहायला भमळतो. 
 
या देवमाणसाला कक्रिेट आणण फुटबॉल पहाण्याचे, सुग्रास भोजनाच ेआणण िानावर पडणार् या उत्तम 
गाण्याचा आस्वाद घेण्याचे वेड होते. अशा य उल्लेखनीय व्यक्तीमत्त्वापुढे ननभेळ आदराने नतमस्ति 
व्हावेस ेवाटेल. 
 
िाही चररत्रसांदभव: 
 
१. जन्म - १ मे १९२० 
२. वववाह - वयाच्या चौथ्या वर्ावपासून मुांबईत राहणार् या सुलोचना नावाच्या िेरळी मुलीशी त्याांचा वववाह 
झाला. वगावत ती सदैव अव्वल क्रमाांिाने उत्तीणव होत अस.े बॉम्हबे युननव्हभसवटीमधनू नतने इांस्ग्लश ववर्यात 
एम.्ए. िेले आणण नतर्थेच ती अध्यापन िरीत होती. 
३. मुले - दोन िन्या. दोघीही चाांगल्या गानयिा होत्या, पण त्याांनी त्याच ेव्यवसायात रुपाांतर िेले 
नाही. मोठी शुरोमा. नतने िम्ह्युटसव मध्ये एम.्एस.् िेले आणण ती िॅभलफोननवयात राहते. धािटी शुभमता 
बांगलोरमध्ये स्र्थानयि झाली. 
 
जुहूमध्ये सववसाधारणपणे शाांत अशा बाजूला मन्ना ड ेयाांचा, त्याांना शोभेलसा साधासुधा बांगला आहे. 
तुम्हही बटण दाबताच सेिां दाच्या आतच िुत्र्याचा भीतीदायि आवाज ऐिू येईल आणण दरवाज्यात तो 
येईलच. सुदैवाने मन्नासाबही तेवढ्यात हजर होतील आणण िुत्र्याला समजावून तुम्हहाला बांगल्यात घेतील. 
आम्हही मुलाखतीसाठी बसणार ती बठैिीची खोली र्थोडीशी अस्ताव्यस्त अशीच वाटली. िोपर् यातील 
मेजावर रववन्रनार्थ टागोर याांच ेचचत्र आहे, तर समोरील भभांतीवर त्याांच ेिािा ददग्गज िे. सी. ड ेयाांचे 
र्थोड्या उांचावर फे्रममधील छायाचचत्र आहे. एि सोफासेटही आहे. परांत ुखोलीचा बराचसा भाग भारतीय 
बैठिीसारखा असून जभमनीवर सांपूणव िापेट अांर्थरलेले आहे. ह्या िापेटवर, धळुीपासून सांरक्षण होण्यासाठी 
खोळ घातलेली एि बाजापेटी आणण दोन तानपुरे आहेत. एिा बाजूला ओढ-खण असलेले िपाट आहे. 



त्यामध्ये असांख्य स्पूल टे्स आणण ध्वननमुदरिाांचा खस्जना आहे आणण समोरील बाजूला हलवता 
येण्याजोगा सुटसुटीत स्स्टररओ आहे. खपूच जुना असला तरी अजूनही चालू स्स्र्थतीत आहे. ही खोलीच 
या िलावांताबद्दल सवव िाही साांगून जात.े साधेपणा, चाररत्र्य, मूल्ये, बांगाली सांगीत, अगदी सवव िाही. 
परांतु याहीपेक्षा या िलावांतािड ेअसणारी आणखी एि गोष्ट व्यक्त होत नाही आणण ती म्हहणजे ववनम्रता 
! ते सववशे्रष्ठ गायि तर होतेच, पण माणूस म्हहणूनही असामान्यच होते असा ननष्िर्व, पाच तासाांच्या 
सलग मुलाखतीनांतर सहज िाढता येईल.  
 
 

(क्रमश:) 
 
- माणेि प्रेमचांद 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या पसु्तिातून) 
 

 

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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