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’खजांची’ �चत्रपटातील सवर्च्या सवर् नऊ गाणी शमशाद बेगमनेच म्हटल� होती. ह्या �चत्रपटाने 
अभूतपूवर् यश �मळवले. गुलाम हैदरनी ह� गाणी संगीतबध्द तर केल�च होती, पण त्यांनी शमशादचे 
एका ख्यातनाम गा�यकेत रुपांतर केले. ’सावन के नजारे है, आहा आहा’ (गलुाम हैदर आ�ण 
कोरससह) आ�ण ’एक कल� नाझ�क� पल�’ तसेच ’पीने के �दन आये �पये जा’ ह� सवर् गाणी खपूच 
गाजल�. एव्हढंच नव्हे तर ह्या �चत्रपटानंतर �नमार्त्यांनी देशभरात नव्या गुणी कलाकारांच्या शोधाथर् 
एक स्पधार् आयोिजत केल�. या स्पध�मुळेच लता मंगेशकरच्या लोभसवाण्या आवाजाची आपल्याला 
देणगी �मळाल� हे सवा�नाच मा�हत आहे. 
 
’खजांची’ नंतर ’चौधर�’, ’खानदान’ आ�ण ’पन्ना’ हे �चत्रपट आले पण त्यामुळे फारशी हलचल �नमार्ण 
झाल� नाह�. पुढे १९४३ मध्ये मेहबूब यांनी �तला आपल्या ’तकद�र’ या आगामी �चत्रपटात गाण्यासाठ� 
मुंबईला बोलवून घेतले. या �चत्रपटाचे आकषर्ण म्हणजे १४ वषा�च्या न�गर्सच ेपडद्यावरचे प्रथम 
पदापर्ण ! इथे शमशाद र�फक गझनवीसाठ� मोतीलालसोबत गायल� - ’ओ जानेवाले आजा, 
तडपानेवाले आजा’. ह्याच वष� गुलाम हैदरसाठ� ’गाडीवाले दपुट्टा उडा जाये रे’ हे द्वंद्वगीत ’पूँजी’ 
�चत्रपटात झीनत बेगमसोबत गायल�. ह्या �चत्रपटानंतर पुन्हा �तच ेगुरू गुलाम हैदर यांनी संगीत 
�दलेल्या मेहबूबच्या ’हुमायून’मध्ये गायल�. ’रस्म-ए-उल्फत �कसी सूरत से �नभाये ना बन’े ह�च ती 
लोक�प्रय जो�शल� गझल होती. पुढ�ल वष� गुलाम हैदर यांनी �तला ’शामा’मध्ये अनेक गाणी �दल�. 
त्यांपैक� एक म्हणजे दरुानीसोबतच े’इक याद �कसी क� याद रह�’ हे द्वंद्वगीत होय. �तच्या 
आवाजातील नवलाईमुळे नौशादनी देखील ’शहाजहान’मध्ये ’जवानीके दामनको रंगीन बनाले’ आ�ण 
’अनमोल घडी’ मध्ये जोहराबाईसोबत ’उडन खटोले पे उड जाऊ’ ह� यशस्वी गाणी �तला �दल�. 
 
पुन्हा ’अनोखी अदा’ (१९४७) ह्या मेहबूब यांच्या �चत्रपटातील नौशादनी संगीत �दलेल� �तची दोन 



द्वंद्वगीते खपूच गाजल�. ती म्हणजे मुकेश बरोबरच े’भूल गये क्य ूदेके सहारा, लूटनेवाले चनै 
हमारा’ तसेच सुरेन्द्रसोबत ’क्य ूउन्हे �दल �दया, हाये ये क्या �कया’. त्यानंतर सी. रामचदं्र यांनी 
’आना मेर� जान मेर� जान संड ेके संड’े मध्ये आपल्यासोबत �तचाह� आवाज वापरला. यामुळे शमशाद 
आता संगीत �ेत्रात नक्क�च िस्थरावल� ! �तचा अचकू फेक असलेला भरदार खणखणीत आ�ण 
संवेदनशील आवाज र�सकांना भावला. �तला आपणहून �मळालेल्या शकेडो गाण्यांतील �तच्या 
भावभावनांनी �तला ल�ावधी संगीतप्रेमींच्या हृदयांत गानदेवतेच ेस्थान �मळाले. त्या काळी �तच े
कुठलेह� गाणे ऐकण्यासाठ� गानप्रेमींच ेकान रे�डओला �चकटलेले असत. 
 
शमशाद बेगमच्या सुरुवातीच्या काळात लोक पुढ�ल गाणी रे�डओवर कधी लागतील ह्याची आतुरतने े
वाट बघत - 
’अगंना बोले काहे उजडा मन का बाग’ - ’डोल�’/संगीतकार गुलाम मोहम्मदसाठ� 
’वाह र� द�ुनया वाह रे जमान’े - ’�ग्रहस्ती’/गुलाम मोहम्मद 
’मुहब्बत मे हमे ये आखर� सदमा उठाना है’ - ’अ कॅ्टे्रस’/श्यामसुंदर 
’मैने देखी जग क� र�त’ (मुकेशबरोबर) - ’सुनहरे �दन’/ग्यान दत्त 
’मन भूल� कथाये ना याद कर’ - ’दसूर� शाद�’/पं. गो�वदंराम 
’काहे कोयल शोर मचाये’ - ’आग’/राम गांगुल� 
’मै भँवरा तू है फूल’ (मुकेशबरोबर) - ’मेला’/नौशाद 
’मेरे �पया गये रंगून’ (�चतळकरबरोबर) - ’पतंगा’/सी. रामचदं्र 
’ठंडी हवा के झोके’ - ’भाई बहन’/श्यामसंुदर 
’ऐ �दल ना मुझ ेयाद �दला बाते’ (रफ�बरोबर) - ’सावन आया रे’/खेमचंद प्रकाश 
’ना तुम आये ना नींद आई’ - ’�रम�झम’/खेमचदं प्रकाश 
’मेरे घुंघटवाले बाल’ (कोरसबरोबर) - ’परदेस’/गुलाम मोहम्मद 
 
लोक�प्रय ? ती तर अमाप लोक�प्रय होती. १९४८-४९च्या सुमारास जेव्हा लता एका गाण्यासाठ� ५० 
रुपये घेत अस ेतेव्हा ती �बन�दक्कत १,००० रुपये घेत असे. परंत ुतुम्हाला थोड ेचमत्का�रक वाटेल 
अशी गोष्ट म्हणजे ह्याच सुमारास ’अदंाज’मधील एक गाणे ह्या दोन गा�यकांनी म्हटले तेव्हा 
न�गर्सला लताचा तर कक्कूला शमशादचा आवाज देण्यात आला होता. गाणे होते - ’डर ना मोहब्बत 
करले !’ परंतु राज कपूरने मात्र आपल्या ’आग’ ह्या प�हल्या �चत्रपटासाठ� �तला बर�च गाणी �दल�. 
१९५० मध्ये मदन मोहनन ेआपल्या ’आँखे’ या प�हल्या �चत्रपटातील चार गाण्यांसाठ� शमशादला 
घेतले. ’हमसे नैन �मलाना बी. ए. पास करके’ हे मुकेशबरोबरच ेएक आल्हाददायक द्वंद्वगीत 
त्यांपैक�च एक. ह्या �चत्रपटात लताला एकह� गाणे नव्हत.े पण लताह� हळूहळू आपला जम बसवत 
होती. काह� प्रमाणात आशाह� संगीत �ेत्रात येऊ लागल� होती. अथार्त गीता दत्त आ�ण सुधा 



मल्होत्रासारख्या गा�यकांचहे� शौक�न होतेच. तर�ह� शमशाद सत्ता गाजवत होती. �तच्या गानामतृान े
आमच्या आयुष्याला अथर् �दला. संपूणर् ५०चे दशक �तच्या गायनाने भारावलेले होते. �तच्या गाण्यांनी 
आम्हाला अवीट गोडी �दल�. आता अधर्शतकानंतरह� त्या गाण्यांची गोडी कमी झालेल� नाह�. �वशषे 
करून हल्ल�च्या काह� कणर्ककर् श गाण्यांच्या काळात �तची गाणी आगळीच उठून �दसतात. 

(क्रमश:) 
 

- माणेक पे्रमचंद 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या पसु्तकातून) 
 
 
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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