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मन्ना ड ेयांच ेखरे नाव प्रबोधचदं्र ड.े  मन्ना ड ेयांच ेकाका के. सी. ड ेयांचा मुंबईत मोठा नावलौ�कक 
होता.  त्यांच्या सोबत त े१९४३ मध्ये मुंबईत दाखल झाले. मन्ना हे त्यांच ेटोपण नाव. इथे येण्यापूव� 
आयुष्यात पुढे नक्क� काय करावे ह्या संदभार्त या युवकापुढे दोन पयार्य खलेु होत.े एक तर बॅ�रस्टर 
व्हाव े�कंवा गायक व्हावे. त्यांनी गायक होण्याचा पयार्य �नवडला. के. सी. ड ेहे जर� अधं असले तर�ह� 
त्यांनी मन्ना ड ेयांना स्वर�लपी (नोटेशन) वाचायला आ�ण �लहायला �शकवण्याच ेकष्ट घेतले. मन्ना 
ड ेयांनीह� आपल्या काकांकडून कव्वाल�, ख्याल, ठुमर�, टप्पा, भजन, र�वन्द्र संगीत, द्रपुद आ�ण 
इतर अवघड अशी शास्त्रीय संगीतातील रागदार� वगैरे गायनातील �व�वध प्रकार �शकून घेतले. 
 
मुंबईत या �शकाऊ मुलाने एच.् पी. दास यांच्या हाताखाल� उमेदवार�स सुरवात केल�. एखादे गाणे 
ध्व�नमु�द्रत करण्यापूव� त्यावर सखोल आ�ण काटकोर �वचार करण्याच्या त्या कालखडंात त्यांनी 
संगीतकार आ�ण गायक यांना स्वर�लपी �शकवण्याच ेकाम मन्ना वर सोपवले होत.े 
 
लवकरच मन्ना ड ेयांना वयाच्या २३ व्या वष� �वजय भट्ट यांच्या ’राम राज्य’ या �चत्रपटात गाण्याची 
संधी �मळाल�. संगीतकार शंकरराव व्यास यांनी �चत्रपटातील वयोवधृ्द वािल्मक�ंचे एक गाणे त्यांना 
गाण्यास �दले. त्यानंतर त्यांना अशाच प्रकारची पौरा�णक �चत्रपटातील गाणीच �मळत गेल्यान ेते 
कंटाळले, अस्वस्थ झाले आ�ण मुंबईला रामराम ठोकून कलकत्त्याला परत जाण्याच ेत्यांनी ठरवले. 
आपल्या कर�अरच्या �नवडीबाबत परत नव्यान े�वचार त्यांना वेळ आ�ण अवकाश हवा होता. 
 
परंत ुह्याच सुमारास ते खेमचदं प्रकाश आ�ण एस.् डी. बमर्न ह्यांच ेसहाय्यक झाले. एस.् डी. बमर्न 
ह्यांनी याच के. सी. ड ेयांच्या हाताखाल� प�रश्रमपूवर् �शक्षण घेतले होत.े  कदा�चत आपल्या गुरंूना 
खषू करण्यासाठ� एस.् डी. बमर्न यांनी ’मशाल’ �चत्रपटात ’उपर गगन �वशाल’ हे अ�वस्मर�णय गाणे 
स्वरबध्द केले आ�ण मन्नांच ेते प�हलेच लोक�प्रय गाणे ठरले! एस.् डी. बमर्न यांनी आग्रहपूवर्क हे 
गाणे मन्नांनाच द्यायच ेठरवले आ�ण मन्नांनीह� ते उत्तम गाऊन एस.् डीं.चा त्यांच्यावर�ल �वश्वास 



साथर्क� लावला. 
 
ह्या गाण्याच्या लोक�प्रयतेनंतर मन्नाला भरपूर गाणी �मळू लागल� आ�ण आवाजातील गुणवत्ता 
आ�ण वै�वध्य ह्यामध्ये सतत सुधारणा कर�त त्यांनी आपला दजार् उंचावला. आता कलकत्ता 
अथार्तच मागे पडले.  वषार्नुवष� गात रा�हल्याने ते �नष्णात झाले. ’उपर गगन �वशाल’ हे मोकळ्या 
आवाजातील गाणे असेल तर काबुल�वालातील (सल�ल चौधर�साठ�) ’ऐ मेरे प्यारे वतन’ हे तेव्हढेच 
लोक�प्रय झालेले संयत, शांत गाणे तर तलाक मधील ’मेरे जीवनमे �करण बनके’ हे वर�ल मदृ,ू 
रोमांचक सुरेल गाण्याच्या एकदम वेगळे �भन्न असे गाणे - त्यांच्या आवाजातील �व�वधता तर� 
�कती? त्यांनी सदैव आपल्या आवाजात सुधारणा घडवून आणल� आ�ण आपल्याला नेहमीच एक 
वेगळा पैलू सादर केला. 
 
त्यांनी गायलेल� भजने केवळ स्वरमाधयुर्च म्हणाना! ’भगत के बस मे है भगवान, मांगो �मलेगा 
सबको दान’ या शबाब मधील नौशादच्या गाण्यातनू त्यांची भक्ती आ�ण साित्वकता पुरेपूर �दसते. 
’सीमा’ मधील शंकर जय�कशन यांच े’तू प्यार का सागर है’ हे एक असेच िस्त�मत करणारे गीत! 
ह्याच गाण्यातील शैलेन्द्र यानी �ल�हलेल� ’कांन�मे जरा कह दे क� आये कौन �दशासे हम’ ह� ओळ 
मन्ना �शवाय आणखी कोण गाऊ शकणार? 
 
एस.् डी. बमर्न यांच्याबद्दल त्यांच्या मनांत �नतांत आदर होता. काह� वषार्पूव� मुंबई दरूदशर्न वर�ल 
मुलाखतीमध्ये त्यांच्यावर�ल आदर व्यक्त करताना ’मी त्यांची गाणी गाऊन धन्य झालो’ असे मन्ना 
यांनी उद्गार काढले होते. ’मेर� सुरत तेर� आँखे ’ या �चत्रपटातील ’पूछो ना कैसे मैने रैन �बताई’ हे 
अवघड गाणे केवळ त्यांच्यासाठ� मन्ना यांनी म्हटले होत.े  जागतृ संवेदना असणारय्ांसाठ� हे गाणे 
म्हणजे केवळ �वलापच होय! खरे तर ह्या गाण्यासाठ� कष्ट घेणारय्ा संपूणर् चमूच्या द्दष्ट�ने त्याची 
अव्वल दजार्च्या गाण्यांतच गणना झाल� पा�हजे. मन्ना ड ेआ�ण एस.् डी. बमर्न या दोघांनी �मळून 
आपल्याला अशा �कतीतर� अ�वस्मरणीय गाणी बहाल केल� आहेत. 
 
परंत ुशास्त्रीय संगीतावर�ल आधा�रत गाणी मन्ना तेव्हढ्याच सहजतेन ेआ�ण कौशल्याने गात असत. 
इथे नमूद करावेसे वाटत ेक� कुठलाच �हदं� �चतर्पट गायक त्यांची उंची गाठू शकणार नाह�. त्यांनी 
रागदार�तील �कतीतर� मनोहर गाणी ध्व�नमु�द्रत केल� आहेत. 
 
अस ेअसूनह� �चत्रपटात त्यांची गाणी �वनोद� नट मेहमूद सारख्या दयु्यम कलाकारांसाठ� वारंवार 
वापरल� गेल� ह� एक खटकणार� गोष्ट आहे खर�! परंत ुमन्ना यांना त्यामुळे काह� फरक पडला नाह�. 
त्यांनी गायलेल्या प्रत्येक गाण्याच ेसुरेख रागात रूपांतर केले. सवर्सामान्यांना जर� राग, मुरक�, ताना 



�कंवा आलाप या याबतीत काह�ह� कळत नसले तर�ह� त्यांनी आपल्या नजाकतीमुळे ह� शास्त्रीय 
गाणी लोभस बन�वल�. ह्या प्रांतातील त्यांच्या काम�गर�चा पुढ�ल भागात खास उल्लेख केलाच आहे. 
परंत ुतो म्हणजे �हमनगाच्या वर आलेल्या भागाएवढाच आहे. मन्नांनी गायलेल्या सवर् रागदार� 
गीतावर, खरेतर एक स्वतंत्र पुस्तकच �ल�हता येईल.   
 
त्यांनी चांगल्या �चत्रपटांसाठ�ह� गाणी म्हटल�च (उदा. ’चोर� चोर�’ मध्ये राजकपूरसाठ� ’ये रात �भगी 
�भगी’). परंत ुत्यांना ए गे्रड च्या लायक�ची गाणी सी गे्रड्च्या �चत्रपटांत म्हणावी लागल�. असे �चत्रपट 
केवळ गाण्यांवरच तरले. केव्हां केव्हां एखाद्याच गाण्यामुळेह� हे घडू शकत.े मन्ना ड ेयांच्या 
आवाजामुळे एखादा बेकार �चत्रपट चालू शकत असे. उदाहरण द्यायचचे झाले तर ’सखी रॉ�बन’ या 
�चत्रपटातील मन्ना आ�ण सुमन कल्याणपूर यानी गायलेले ’तुम जो आओ तो प्यार आ जाये, 
िजंदगीमे बहार आ जाये’ हे सुरेख गाणे, तर आठवतह� नसलेल्या ’सती सा�वत्री’ ह्या �चत्रपटातील 
मन्ना आ�ण लताने गायलेले ’तुम गगनके चन्द्रमा’ हे अप्र�तम गाणे - ’ब�क मॅनेजर’ मध्ये ’जब �दल 
मे नह� है खोट तो �फर क्यो डरता है’ हे मन्नाने म्हटलेले एकल गीत पहा.  एकंदर�त मन्ना ड ेयांनी 
त्यांना �दलेले प्रत्येक गाणे आपल्या अपत्यासमानच मानले आ�ण अपत्यासारखेच आपल्याकडून त्या 
गीताला जे उत्कृष्ट देता येईल त े�दले. 

(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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