
इक्बाल कुरेशी 
 

 
 

गीत रचनेत अव्वल, सहा फूट उंच, खांद्यावरून रुळणारे लांबसडक केस, �धप्पाड बांधा आ�ण 
आपल्या इक्बाल कुरेशी नावाच्या आद्या�रांना शोभणारा IQ अशा वणर्नाच्या माणसाची, संगीताच्या 
�ेत्रात �कंवा इतरह� बाबतीत सामान्यात गणना करताच येणार नाह�. ५० आ�ण ६० च्या दशकांत 
जेव्हा जो तो एकमेकाशी चरुशीने स्पधार् कर�त होता अशा भारावलेल्या वातावरणात त्यांनी खरोखरच 
काह� सुंदर रचना पेश केल्या. आताह� खरं तर त्यांची �दग्गज म्हणूनच संभावना करता येईल पण 
तर�ह� इतर बरय्ाच संगीतकारांप्रमाणे �सथेंसायझरवर भारंभार गाणी देणारय्ातच त्यांचा समावेश 
होईल. परंतु अस ेअसूनह� आपण त्यांच्या कार�कद�च्या उच्चतम काळाचा �वचार करूया. 
 

१९५८ साल� प्रद�शर्त झालेल्या ’पंचायत’ या त्यांच्या प�हल्या �चत्रपटापासूनच त्यांच्या खपू गाजलेल्या 
गाण्यांची ओळख करून घेऊया. 
 

 



 
 
सुरुवातीच्या काळात इक्बाल खाजगी मै�फल�त गात असत. त्यांची दाद देऊन प्रशंसाह� होत असे. 
क�व मखदमू मोईउ�द्दन यांच्याबरोबर त्यांच ेमैत्रीचे संबंध होते. त्यांनी इक्बाल कुरेशींसाठ� बरय्ाच 
गीतरचना केल्या होत्या. ’नज्म एक चमेल� के मांडवे तले’ हे त्यातलेच एक गीत. १९५८ साल� एका 
�मत्राच्या �मत्रामाफर् त ’पंचायत’ �चत्रपटामध्ये त्यांना प्रथमच संधी �मळाल�. त्यामध्ये त्यांना एकंदर 
१० गाणी �मळाल�. त्यानंतर त्यांना चा ’�ब�ंदया’ आ�ण पुढे ’लव्ह इन �समला’ हे �चत्रपट �मळाले. 
ह्या दोन्ह� �चत्रपटांत त्यांनी काह� सुरेख गाणी �दल�. यामध्ये दोन अस्सल ददर्भर� गाणी म्हणजे 
अमोल रत्नेच आहेत. ह� दोन्ह� गाणी रािजंदर �कशन यांनी �ल�हलेल� आहेत. ’मै अपने आपसे घबरा 
गया हँू’ (या गाण्यातील अतंरय्ाच्या शवेट� रफ�कडून त्यांनी ’शरमा गया हँू’ हे कसे म्हणून घेतले त े
पहा) आ�ण ’य ूिजंदगीके रास्ते सँवारत ेचले गये’ (या गाण्याचा शवेट कसा केला आहे पहा. ’ओ 
सो�नया, ओ सोनी सोनी सो�नया’ हे रफ�ने कसे आतर् स्वरांत म्हटले आहे.) 
 
हसरतन े�ल�हलेले आ�ण मुकेशन ेगायलेले ’मुझ ेरात �दन ये खयाल है’ हे गूढ आतर् गाणे इक्बालनीच 
आपल्याला �दले आहे. पुढे ’चा चा चा’ या �चत्रपटातील रफ�च्या आवाजातील दोन ददर्भर� गीतेह� 



त्यांनी �दल�. ती म्हणजे ’वो हम ना थे, वो तुम ना थे’ आ�ण ’सुबह ना आयी, शाम ना आयी’. अशी 
काह� गाणी �वशषेत: र�सकांना आवडल�. 
 
इक्बाल कुरेशी यांनी गीतातील लयीला वेगळे वळण देण्यासाठ� काचचे्या बशांच्या कंपनांचा वापर 
केला. त्यामुळे ’�फर आने लगा याद वह� प्यार का आलम’ या गीताप्रमाणेच तालाची गती वाढण्यास 
मदत झाल�. बरेच संगीतकार यामुळे प्रभा�वत झाले. अशा छोट्या छोट्या गोष्ट�ंतून त्यांनी बदल 
घडवून आणले आ�ण र�सकांनी ते उचलूनह� धरले.  
 
ह्या संगीतकाराच्या बाबतीत खर� गोष्ट सांगायची म्हणजे १९६४ च्या काळापय�त म्हणजेच प�हल्या 
सहा वषा�तच त्यांनी उत्तमोत्तम गाणी �दल�. त्यानंतर त्यांच्यातील सजर्नशीलता कुठे गेल� कोणास 
ठाऊक ! उतरती कळाच लागल� अस ेम्हणण्यास हरकत नाह�. १९६६ ते १९८० च्या दरम्यान प्रद�शर्त 
झालेले त्यांच े�चत्रपट पाहून तुम्ह�च त्यांतील दोन प्रशंसनीय गाणी शोधनू द्या. हे �चत्रपट 
पुढ�लप्रमाणे - ’सरहद� लुटेरा’, ’शान-ए-खदुा’, ’आलम आरा’, ’दास्तान-ए-लैलामजनू’, ’बॉम्बे बाय 
नाईट’, ’�दल और पत्थर’, ’सुलतान-ए-�हदं’ (’गर�ब नवाझ’), ’ख्वाजा क� �दवानी’ आ�ण ’प्यार बना 
अफसाना’ - अगद� अखेरचा �चतर्पट ! तर�ह� ९० साल� दरूदशर्नच्या मुलाखतीत त ेवारंवार सांगत 
होत ेक� मी अजूनह� चांगल� गाणी देऊ शकतो - मला फक्त एक संधी द्या ! 
 
आयुष्याच्या एका वळणावर ते दारूच्या इतक्या आहार� गेले क� सतत त्यांच्या साथीला बाटल� असेच 
! पूना-बॉम्बे घाटातील जीवघेण्या अपघातानंतर मात्र त्यांची दारू अचानक सुटल�. ह्या अपघातामुळे 
त्यांना आयुष्याचा अथर् कळला. 
 
२१ माचर् १९९८ रोजी �वलेपाल� येथील त्यांच्या राहत्या घर�च इक्बाल कुरेशी यांच े�नधन झाले. 
त्यापूव� काह� आठवड ेत्यांची दरूदशर्नवर आणखी एक मुलाखत झाल� होती. तेव्हा त ेम्हणाले होत े
क� मी कामात बराच व्यग्र आहे. मुलाखतकाराने आश्चयार्न े�वचारले क� आपण कुठल्या कामात एवढे 
व्यग्र आहात ? अथार्तच गीतरचना करण्यात, ते उत्तरले. त्या रचना कोणी घेतल्या नाह�त म्हणून 
काय झाले ? 

 

- 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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