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सुरेन्, B.A., L.L.B. ह्या नयवयन ेाोकयंनं आपल्याय ओळखयवे असे त्याय वयटत असयवे. त्याे 
�ब�झनेस कयडर सुध्य तसेा छयपाेाे होते. त्यने ायहोरमध्े कय्द्या े�श�ण घेताे. परंतु तो 
इतकय उंा, तरतर�त आ�ण ्ेखणय �्सत असे क� त्याय एका व्वसय् ्ोग् होतय - तो महणणे 
�ातपटसटसट�. त्या्य �मतयंनं त्याय असय सलाय �्ाय क� त्यने ह्य कोटयरततन त्य कोटयरत 
धयवयधयव करण्यपे�य �ातपटयंततन झयडयंभोवतं धयवणे सोईसकर ! �तथे प�सध्� आ�ण नशंब तुाय 
नकक�ा सयथ ्ेईा असे ते महणत. अथयरता त्यमुळे १९३६ मध्े सुरेन्, B.A., L.L.B मुंबईत 
्यखा झयाय. 
 
त्य वेळं काकतत्यत उाा पतंा ेसंगंत त्यर होत असे आ�ण उततम प�तभयवयन असे पुरुष गय्क 
तेथे बरेा होते. अथयरत ्य सवय�त अग्रगण् असाेाे सैगाह� तेथे होत.े मंुबईत सुरेन्ाय नयव 
घेण्यणोगय असय प�तसपध� नवहतय. अशय पकयरे काकतत्या्य �्गगणयाय सुरेन् हे णणु कय् उततर 
होत े! �शवय् त्या्यकड ेरुपसंप्यह� होतं. कोण णयणे ायहोरमधाय हय वक�ा ्ेथे कय् करून 
्यखवेा ? 
 
ावकरा त्याय �ातपटयतह� कयम �मळयाे आ�ण गय्क महणतन संधंह� ! ह्य �ातपटयाे नयव होत े
’डकेकन कवंन’. (ज््यंनय मय�हत नयह� अशयंसयठ� ह� मय�हतं - डकेकन कवंन ह� मुंबईहतन ्ररोण 
पुण्याय णयणयर� अ�त वेगवयन आगगयडं आहे. मयगे वळतन पयहतयनय गंमतंने असे महणयवेसे वयटते, 
सुरेन्न ेायहोर ते मुंबई हय आगगयडंाय पवयस केाय तसय थोड््या वषय�त डकेकन कवंनने पुण्याय 
पसथयन करय्ाय हवे होत,े कयरण मतळ सैगा ावकरा मुंबईाय ्ेणयर होतय. असो. तर तो इ�तहयस 
झयाय. आपल्याय त्यपुढे णय्ाे आहे.) 
 
नंतर सयगर मुवह�टोनमध्े सुरेन् णयनेमयने संगंतकयर अ�ना �वश्वयस ् यंा्य सहवयसयत आाय आ�ण 
त्ंा्य �्ग्शरनयखया� ्य भयवतक गय्कयने अनेक हळतवयर गयणं महटा�. ’ग्रयमोफोन �सगंर’मध्े 



त्यने ’कयहे अकेाय डोात बय्ा’ हे गयणे महटाे. ’ाया हवेा�’ ्य �ातपटयत त्याय नतरणहयँ बरोबर 
कयम करण्यां संधं �मळया�. ्य �ातपटयत �मर सयहेब ्य संगंतकयरयसयठ� ्य ्ोघयंनं ’मोह�न्यँ 
सुं्र मुखडय खोा’ हे दवंदवगंत महटाे. त्यनंतर ’अनमोा घडं’ मध्े ्ेखंा त्यने �ता्यबरोबर 
कयम केाे आ�ण ’आवयण ्े कहयँ है, ्�ुन्य मेर� णवयँ है’ हे दवंदवगंत नतरणहयँ बरोबर महटाे णे 
�न�वरवय्पणे ाोक�प् झयाे. ह्य गयण्या ेसंगंत नौशय् ्यंा ेहोत.े 
 
त्या े्सुरे उततम गयणे महणणे ’क्त उनहे �्ा �््य, हय्े ्े क्य �क्य’. हे गयणे त्यन े’अनोखं 
अ्य’ ्य �ातपटयत  शमशय् बरोबर महटाे असतन त्या ेसंगंत ्ेखंा नौशय् ्यंा ेआहे. ्य 
�ातपटयत त्यन ेएकय �वसरभोळ््य पयध्यपकया ेकयम अ�तश् सुरेख�रत्य केाे आहे. त्यनंतरह� 
त्यने कयह� गयणं गय्ा� (आ�ण थोडयफयर अ�भन्ह� केाय). पण ’अनोखं अ्य’ हय त्याय अखेराय 
मोठय �ातपट. त्यनंतर ’क्ो उनहे �्ा �््य’ ् य गयण्यां त्यां सहगय�्कय शमशय् �हां कयरक� र् 
उंा, उंा णयत रय�हा� परंतु सुरेन्ा्य कयर�क्�वर मयत हळतहळत पड्य पडत गेाय. 
 
गोसट अशं झया� क� आतय �हं् सुथयनां फयळणं झया� होतं आ�ण प�रिसथतंमध्े ब्ा होत होतय. 
मेहबतब खयन ्यंनं �नमयरण केाेल्य ’एायन’ आ�ण ’अनोखं अ्य’ ्य ्ोनह� �ातपटयंाय सुरेन् हया 
नय्क होतय. हे ् ोनह� �ातपट बॉकस ऑ�फसवर आपटाे. आतय ् य �नमयरतय-�्ग्शरकयाय �ातपटया्य 
्शयां �नतयंत गरण होतं. त्यमुळे त्यंनं आपाय नवय �ातपट - ’अं् यण’सयठ� णा् गतंन ेब्ा 
केाे. तसेा त्यंनं नौशय्नय गयण्यां गतं वयढवय्ाय आ�ण पध्त ब्ाय्ाय सलाय �्ाय. त्यंनं 
आपल्य �ातपटयंसयठ� ातयाय नवय आवयण आणाय. त्यंनं शक�ा आ�ण �झ्य सरह्� ्य 
गंतकयरयंनय डयवातन मणरुह सुातयनपुर� ्यंनय घेताे. ते �ातपट �न�मरतंतंा नवंन तंत े
�शकण्यसयठ� पर्ेशयत गेाे आ�ण तेथतन �ातपटयंत एकया वेळं अनेक �्गगण कायकयरयंनय एकत 
कयम ्ेण्यां कलपनय त्यंनं उााा�. त्यंनं �्ा�पकुमयर, रयण कपतर, न�गरस ्यंनय घेताे  आ�ण 
सुरेन् वगैर�नय �डाात �्ाय. हय प�रिसथतंणन् असय अत्यवश््क �नणर्  होतय. 
 
सुरेन् फयरा �नरयश झयाय. ्यखेर�ण पयठ्खुंनेह� तो बेणयर झयाय होतय. १९५४ मधंा ’गवैय्य’ 
�ातपटयप्�त त्यन ेथोडंफयर गयणं महटा�, परंतु त्यनंतर मयत त्यने ा�रत अ�भनेतय महणतन ’�्ा 
्ेके ्ेखो’ मध्े शममं कपतरा्य व�डायंा,े �कंवय के. अ�सफ ्यंा्य ’मुगाे आझम’मध्े तयनसेन 
अशं कयमे केा�. तयनसेन महणतन गुायम अा� खयँ ्यंा्य शयसतं् संगंतयवर�ा आधय�रत 
पयश्वरगय्नयवर केवळ ओठ हावण्या ेकयम करयवे ायगाे ह्या ेत्याय खतप ् :ुख झयाे होत.े खरं तर 
त्याय ’गवैय्य’ �ातपटयत तात महमत् ्यंनं गय्ाेल्य ’ऐसे टत टे तयर क� मेरे गंत अधरेु रह ग्े’ 
्य गयण्यसयठ� ओठ हा�वण्याय थोडयफयर अनुभव होतया ! 
 



१८ वषय�ा्य �ातपट कयर�क्�त सुरेन् ्यंनं णवळ णवळ १२० गयणं महटा�. वर उलाेखाेल्य 
गयण्यंखेर�ण त्यंनं महटाेा� पुढ�ा गयणंह� सुं्र आहेत : ’क्त ्य् आ रहे है गुणरे हुए णमयने’ 
(’अनमोा घडं’), ’तुमने मुझको हसनय �सखय्य’ (�बबबोबरोबर ’मनमोहन’मध्े), ’हम और तुम और 
्े खशुं’ (वह�्नबयईबरोबर ’अा�बयबय’ मध्े. कय् ्य्रय होतय!), ’बुाबुा को �माय फत ा’ (गंतय 
रॉ्बरोबर ’मेर� कहयनं’मध्े), ’तेर� ् य् कय ् �पक णातय है’ (’गवैय्य’), ’�भ�य ् े ् े मैय्य �पगंाय’ 
(आमंरबयईबरोबर ’भरतयर�’ मध्े). 
 
१९८२ मध्े नतरणहयँ णेवहय ३५ वषय�नं भयरतयत आा� तेवहय मुंबईा्य षणमुखयनं् हॉामध्े �तने 
�कत्ेक गयणं महटा�. पे�यगटहयततन सुरेन् ्यंनं �ताय एकट�न े(solo) गयणं महणतयनय ऐकाे - 
अग्� ’आवयण ्े कहयँ है’ हे गयणे सुध्य !  ्रुयणं (’हयथ संने पे णो रख ्े तो करयर आ णय्े’) 
सयरखया सुरेन् आतय गयऊ शकत नवहतय. 
 
सप्ट�बर १९८७ मध्े व्या्य ७८व्य वष� सुरेन् हे णग सोडतन गेाय. 

 
- माणेक पे्रमचंद 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' ्य पसुतकयततन) 
 
 
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 

mailto:manekpremchand@gmail.com

