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’द वीक’ आ�ण ’�ट्रब्यून’ यांसारख्या �वश्वसनीय वतृ्तपत्रांत आलेल� पुढ�ल ठळक बातमी वाचनू 
तुमच्या मनात कोणता �वचार आला असेल ? बातमी होती - ’जुन्या काळातील ख्यतनाम गा�यका 
शमशाद बेगम यांच े�द. १० ऑगस्ट १९९८ रोजी मुंबईत �नधन. त्यांच्या �नधनसमयी त्यांच ेकुटंुबीय 
त्यांच्या समवेत होत.े अ�भनेत्री नसीम बानू यांच्या त्या आई, तर अ�भनेत्री सायरा बानू यांच्या त्या 
आजी होत्या. हे वाचनू हा ए�प्रल फूलसारखा तर काह� प्रकार नाह� ना असेच तुमच्या मनात आले 
असेल. 
 

खरं म्हणजे शमशाद बेगम या नावाची आणखी एक गा�यका अिस्तत्वात होती आ�ण ती सायरा 
बानूंची आजीच होती. परंतु अशा ग�धळात टाकणारय्ा गोष्ट�ंनी गानप्रेमींना अच�ंबत केले. ’द वीक’ 
(१६ ऑगस्ट १९९८) आ�ण ’�द �ट्रब्यून’ (१५ ऑगस्ट १९९८) यांच्या इंटरनेटवर�ल अहवालातसुध्दा ह� 
मा�हती �मळेल. २७ जुलै १९९९च्या ’�द टाईम्स ऑफ इं�डया’ मध्ये हुमरा कुरेशी यांना सायरा बानून े
�दलेल� मुलाखतह� पहा. (ह�देखील इंटरनेटवर उपलब्ध आहे.) 
 

अशी ग�धळात टाकणार� हास्यास्पद बातमी वाचनू थोडी गंमतच वाटल�. कारण �दल�पकुमारच्या 
ना�यका �कंवा सहना�यका म्हणजे उदा. ’बाबुल’ मध्ये मुनावर सुलताना (’�मलते ह� आँखे �दल हुआ’ 
आ�ण ’द�ुनया बदल गयी’), ’द�दार’ मध्ये न�गर्स (’चमन मे रहके �वराना’) आ�ण �नगार सुलताना 
(’तेर� मह�फल मे �कस्मत आजमाकर’) यांच्यासाठ� �चत्रपटांत पाश्वर्गायन करणारय्ा शमशादच्या 
नातीशी �दल�पकुमारचे लग्न कसे होईल ? 
 

परंत ुगोष्ट अशी आहे क� खरय्ा आयुष्यात या गा�यकेची राहणी अ�तशय साधीसुधी होती. त्यामुळे 
८०-९०च्या दशकांत सामान्य लोकांना ह� गा�यका हयात आहे क� नाह� आ�ण असल्यास ती कोठे 
राहत ेहेह� मा�हत नव्हते. �तच्या जन्माच ेनक्क� वषर्ह� कोणास मा�हत नाह�. परंत ुसाधारण अदंाजाने 
ते १९१९ असावे ! तसे असल्यास ती लता, सुरैयापे�ा १० वषा�नी आ�ण नूरजहाँपे�ा सात वषा�नी मोठ� 
असावी. 
 



शमशादचा जन्म पेशावरचा. लहानपणी �तच्या डोळ्यांसमोर अनेक स्वप्ने होती. �तच्या घर� काव्य 
�कंवा संगीत यांमध्ये कुणालाह� फरसा रस नव्हता. �तच्या व�डलांना मात्र शरे-ओ-शायर� ऐकण्याचा 
नाद होता. �हला कसा कुणाला मा�हत, पण गायनात रस होता. जर कधी वडीलांची मन:िस्थती बरोबर 
नसल�, तर ती त्यांना शरे गाऊन दाखवत असे. एकदा १९३४ मध्ये त ेमुशायरय्ाहून घर� परत येताना 
आपल्यासोबत त्या वेळचे उभरते संगीतकार गुलाम हैदर यांना घेऊन आले. �कदार शमार्प्रमाणे तेह� 
कोलंबससारखे नव्या गुणवंतांच्या शोधात असत. घर� आलेल्या संगीतकारापुढे �तने गाणे गाऊन 
दाख�वले आ�ण त्यांनी �तच्यातील उपजत गुण हेरले. थोडासा सराव आ�ण गुलाम हैदर यांच्या 
मदतीने या १५ वषा�च्या मुल�ने तेव्हाच्या ’ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इं�डया’त गाण्याच ेएक कॉन्टॅ्रक्ट 
�मळ�वले. 
 

सुरुवातीला ती भक्तीपर गीत ेआ�ण नाट म्हणत असे. गुलाम हैदर यांच्या मागर्दशर्नाखाल�ल 
शमशादचे ’हाथ जोडा तेनु कसम खदुा द�’ हे पंजाबी गाणे प्रथमच ध्व�नमु�द्रत केलेले गाणे होय ! ह्या 
सुरुवातीच्या गाण्यानंतर पुढ�ल तीन वषा�त �तने ह्याच कंपनीसाठ� शकेडो गाणी म्हटल�. �तन े
प्रेमगीत ेआ�ण देशभक्तीपर गीत ेम्हटल�च, �शवाय याच ग्रामोफोन कंपनीतील व्हायो�लनवादक 
श्यामसंुदर ह्यांच्यासाठ�ह� गाणी म्हटल�. त्यानंतर �तची ऑल इं�डया रे�डयो, लाहोर येथे नेमणूक 
झाल�. इथे �तच्यासोबत सु�रदंर कौर नावाची आणखी एक गा�यका होती. 
 

त्यानंतर ती �दल्ल�ला गेल� आ�ण �तने ’�द क्राऊन इिम्प�रअल �थए�ट्रकल कंपनी ऑफ परफॉ�म�ग 
आट्र्स’ ह� कंपनी स्थापन केल�. ऑल इं�डया रे�डओ, �दल्ल� येथे �तने गाणी ध्व�नमु�द्रत केल�. इथेच 
ऑल इं�डया रे�डओच्या सज्जाद सरवार �नयाझी यांनी ’आया है बुलावा मुझ ेदरबार-ए-नबी से’ ह� 
�तची लोक�प्रय नाट �ल�हल�, संगीतबध्द केल� आ�ण ध्व�नमु�द्रतह� केल�. ’एक बार �फर करलो जरा’ 
हे गाणे पण �तच्याकडून गाऊन घेतले. ह� सगळी गोष्ट ३०च्या दशकाच्या अखेर आ�ण ४०च्या 
दशकाच्या सुरुवातीच्या काळातील आहे. आता लाहोर आ�ण पेशावर रे�डओवरून �तची �कत्येक गाणी 
सादर होऊ लागल�, पण ती मुख्यत्वेकरून पंजाबीत होती. १९४० साल� लाहोरच ेपांचोल� आपला 
प�हला पंजाबी �चत्रपट तयार कर�त होते. त्यावेळी �तने त्यांच्यासाठ� ’आ सजना, िजथे चाहे ले चल 
मैनू’ ह्या पाश्वर्गीताच ेप्रथमच ध्व�नमुद्रण केले. ह्या �चत्रपटाच्या यशामुळे पुढ�ल काह� वष� शमशादन े
त्यांच्या �चत्रपटांसाठ� पाश्वर्गायन केले. ह्या सवा�तील उत्कृष्ट �चत्रपट म्हणजे १९४१ सालचा ’खजांची’ 
होय. 

(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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