
जमाल सेन 
 

 
 

जर कोणी हळू हळू अगद�च गलथानपणे काम कर�त असेल तर �हदं� भाषेत त्याला ’वो बाँसुर� बजा 
रहा है’ अस ेम्हणतात. (याचा अथर् ’तो पावा वाजवत आहे.’ - पावा म्हणजे कसल�च घाईगद� 
नसलेल्या गुराख्याचा लाकडी पावा !) आ�ण एखादा संगीतकार खरोखर�च बासर� वाज�वत असेल, तर 
दोन्ह� अथा�नी ते उ�चत ठरेल. 
 
जमाल सेन असेच एक बासर�वादक होत.े चाल� बांधण्याच्या बाबतीत ते अ�तशय संथ होत.े तुम्हाला 
मा�हत असलेल्या सगळ्या संगीतकारांमध्ये ते कामाच्या बाबतीत अगद�च मंद होत.े म्हणजे बघा - 
बारा वषा�च्या त्यांच्या कार�कद�त त्यांनी फक्त ८ �चत्रपटांना संगीत �दले. कामाचा भार �कंवा ताण 
नसलेल्या काळातील त्यांच्या कार�कद�मध्ये ह्यापे�ा धीम्या गतीने काम करणे केवळ अशक्यच होत.े 
 
�वरोधाभास म्हणजे या संगीतकाराची खा�सयत होती जोरात, वेगाने वाजवायची तालवाद्ये ! त े
ढोलक, तबला आ�ण पखवाज सुरेख वाज�वत आ�ण केव्हा केव्हा त्यांच्या ठेक्याचा वेगह� खपू असे. 
हे पाहता असे वाटत ेक� हा जोश त्यांना गाणी तयार करतानाह� उपयोगी पडला असता. गाण्याच्या 
बाबतीतह� त्यांना असेच जीव ओतून काम करता आले असते. पण असो ! त्यांच्या अगंी अनेक कला 
होत्या. ते एक उत्कृष्ट नतर्क होते. तसेच त ेक�वताह� चांगल्या करत. त ेगातह� चांगले आ�ण त्यांना 
राजस्थानी संगीताची पुरेपूर जाण होती. भारतीय शास्त्रीय संगीतातील सवर् रागांची मा�हती त्यांच्या 
म�दतू ठासून भरल� असल्यान ेत्यांना एका प्रकारे मानवी खिजनाच म्हणावा लागेल. ह्याच ेमुख्य 
कारण म्हणजे त्यांच ेवडील सुध्दा संगीतकार होत ेआ�ण एव्हढेच नव्हे तर त्यांच्या घराण्यातह� 
संगीताची परंपरा होती. त्यांच्या वंशावळीचा मागोवा घेत गेल्यास संगीत सम्राट तानसेनांच े�शष्य 
केसर सेन यांच्यापय�त पोचता येईल. ह्यावरून असे स्पषट् होत ेक� जमाल सेन यांच्या रक्तातच 
संगीताच ेबाळकडू भरलेले आहे. सध्याच्या जमान्यातील �दल�प आ�ण समीर सेन तो वसा पुढे 
चाल�वत आहेत. 



 
कलकत्ता येथे ’ऑल इं�डया रे�डओ’ मध्ये गायक म्हणून जमाल सेन यांनी आपल्या कार�कद�ला 
सुरुवात केल�. परंतु संगीत �दग्दशर्नाच्या �वशाल �ेत्राचे त्यांना एव्हढे आकषर्ण होत ेक� आपल्याला 
त्या �ेत्रात संधी �मळावी म्हणून ते आटोकाट प्रयत्न कर�त होत.े �वशषे करून मास्टर गुलाम हैदर 
यांच्या गाण्यांनी त्यांना वेड लावले होत.े 
 
लाहोरमध्ये गुलाम हैदर यांना भेटण्यात त्यांना यश आले आ�ण नंतर त्यांच्यासाठ� त्यांनी अनेक 
�चत्रपटांतून ढोलक आ�ण तत्सम बर�च तालवाद्ये वापरल�. या सवर् �चत्रपटांत १९४१ साल� प्रद�शर्त 
झालेला ’खजांची’ हा �चत्रपट खपूच गाजला. ह्या �चत्रपटातील गाण्यांच्या जबरदस्त ठेक्यान े�हदं� 
�चत्रपट संगीतात क्रांती घडवल�. गाण्यातील चाल� जर� गुलाम हैदर यांनी बांधलेल्या असल्या तर� 
संगीत रचनेत जमाल सेन यांचा मोठा वाटा होता. गुलाम हैदर यांच ेसहयोगी म्हणून त्यांनी जवळ 
जवळ ८ वष� एकत्र काम केले. परंतु ’मजबूर’ नंतर गुलाम हैदर यांनी पा�कस्तानात जायचा �नणर्य 
घेतला. १९४८ च्या ह्या मजबूर �चत्रपटात लताच े’�दल मेरा तोडा’ हे प�हलेच गाजलेले सोलो गाणे 
आहे. 
 
नवी आव्हाने आ�ण नवे मागर् चोखाळण्यासाठ� प्र�सध्द असलेल्या चळवळ्या �कदार शमा�नी आता 
जमाल यांना बरोबर हेरले. (’माझ्यासोबत या व आव्हानांना सामोरे जा’ असे ते नवो�दतांना नेहमीच 
सांगत.) जमाल एक राजस्थानी लोकगीत गात असताना शमा�नी ते गाणे ऐकले. अशा �रतीन ेसुरैय्या 
आ�ण प्रेमनाथ ह� जोडी असलेल्या आ�ण १९५१ मध्ये प्रद�शर्त झालेल्या ’शो�खयाँ’ या �चत्रपटात 
जमाल सेन यांचा प्रवेश झाला. ’रात�क� नींद छ�न ल�’ ह्या सुरैय्याच्या गुणगुणता येणारय्ा 
गझलसकट या �चत्रपटात एकंदर आठ गाणी होती. लता आ�ण प्रमो�दनी यांनी कोरससह गायलेले 
’आयी बरखा बहार’ हे राजस्थानी ढंगाचे आणखी एक गाणे सुध्दा सुरेख होते. 
 
त्यानंतर १९५३ मध्ये त्यांना कमाल अमरोह�ंचा ’दायरा’ हा �चत्रपट �मळाला. ह्या �चत्रपटातील �वशषे 
गाणे म्हणजे रफ� आ�ण मुबारक बेगम यांनी गायलेले ’देवता तुम हो मेरा सहारा, मैने थामा है दामन 
तुम्हारा’ हे होय ! ह्या �हटमुळे जमाल सेननी आणखी एका राजस्थानी गा�यकेला - मुबारक बेगमला 
�तची खास दखल घेण्यासाठ� योग्य ती मदत केल�. ’दायरा’ मध्ये अजूनह� चांगल� गाणी होती. 
मजरूहने �ल�हलेले आ�ण तलतन ेगायलेले ’आँसू तो नह� है आँख�मे, पेहलू मे मगर �दल जलता है’ 
हे त्यांतले आणखी एक उत्कृष्ट गाणे ! 
 
त्यांना आता इतर �चत्रपटह� हळूहळू पण खात्रीने �मळू लागले होते. परंत ुत्यांतील गाणी मात्र 
अ�वस्मरणीय नव्हती. ’धमर्पत्नी’, ’रंगीला’ (भगवान प्रॉडक्शन्स), ’कस्तुर�’ (यातील काह� गाणी 



त्यांची होती. उरलेल� पंकज म�लकनी केल� होती.) ’प�तत पावन’, ’अमर शह�द’ आ�ण ’अल्लाह 
उदाल’ हे त े�चत्रपट होत.े बस्स एव्हढेच ! कामाला उतरण लागल� हेच खरे होत.े 
 
त्यांनाह� हे असं व्हावं असं वाटलं नव्हत.ं परंतु त ेथोड ेउमर्ट स्वभावाचे होते. त्यांच ंअसं म्हणणं होत ं
क� माझ्याकड ेसवर् काह� आहे तर लोकांनी माझ्याकड ेयावं. काम मागण्यासाठ� मी कोणाकड ेजाणार 
नाह�. पण केव्हा केव्हा असंह� होत ंक� लोकांना तुमच्याकड ेनक्क� �कती देण्यासारख ंआहे त ेमा�हत 
नसत.ं तुम्हालाच त्यांना त ेपटवून द्यावं लागत.ं आ�ण हेह� ल�ात घेतल ंपा�हजे क� आपल्यासारखेच 
इतरह� काह� पूणर् तयार��नशी �रगंणात उतरलेले आहेत. 
 
त्यामुळे त्यांच्याकडील उत्कृष्ट चाल�ंचा खिजना बघायला कुणीह� �फरकले नाह�, तेव्हा त्यांचा 
भ्रम�नरास झाला. अगद� �कदार शमा�नीह� त्यांची दखल घेतल� नाह�. कारण कलकत्त्याच्या न्यू 
�थएटसर् मधनू १९३३ सालापासून सुरू झालेल� त्यांची स्वत:चीच कारक�दर् जवळ जवळ संपुष्टात 
आल्यासारखीच होती. उस्ताद बड ेगुलाम अल� खान यांसारखे अनेक दद� आ�ण प्र�सध्द संगीतकार 
तसेच समी�कह� जमाल सेन यांच्याबद्दल नेहमीच आदरान ेआ�ण कौतुकाने बोलत असत. ’तानसेन’, 
’सूर का �बच्छू’ आ�ण ’संगीत शास्त्री’ असे अनेक �कताब त्यांना देण्यात आले होत.े अथार्त ्त्यामुळे 
मान�सक समाधान �मळाले असेलह�, पण आ�थर्क दृष्ट्या त्याचा काह� फायदा झाला नाह�. 
 
नंतरच्या आयुष्यात दारू हा त्यांच्या जीवनाचा एक अ�वभाज्य भागच होऊन गेला. जमाल सेन यांच े
अखेरच े�दवस फारच वाईट गेले व अखेर १२ ए�प्रल १९७९ रोजी त्यांच े�नधन 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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