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राजू भारतन यांचे मदन मोहन �वषयीच ेमत ऐका - ’प्मथापूनच या फपवया मायावी �चतथर 
वयवपायााी मदन मोहन कधीच एकरथ झाला नाह�. कारण गीतरचना हा तयााया दृर�ने वयवपाय 
नवहता. बाजारात आथलया पंगीताच ेमूलयांकन वहावे याचा तयाला �तरकारा होता. पंगीत हा तयाचा 
आतमा होता.’ हे �वधान अगद� खरे आहे. थरंत ुतर�ह� �च�कतपा करणारेह� होतेच. तयान ेपंगीत �दलेले 
�चतथर, कदा�चत मनात काह� हेत ूठेऊन तयार करणयात आले अपतील. अाा या �चतथरांमुमे 
तयााया गाणयांचा उदो उदो झाला नाह�, थरंतु तयााया गाणयांमुमे हे �चतथर थडले अपे मात मुमीच 
महणता येणार नाह�. थण हया गोृर�च ेमात वारंवार आशचयय वारते. 
 
मदन मोहनची गीतरचना उत्फुतय होती. तो ्ोडा लहर�ह� होता. तयाने काम केलेलया �नमायतयांथंकै 
एक महणजे ओम पकाा. आथण तयांना जा्त करन च�रत अ�भनेता महणूनच ओमखतो. ’जहाँ 
आरा’ �चतथरात ओम पकााला भारत भूषणपाठ� रफै गायक महणून हवा होता. थरंत ुआथलया या 
पंगीतकाराला तलतच योगय वारत होता. यावर मदन मोहनन ेएक तोडगा काढला. तयाने ्वत:ाया 
खचायने तलतकडून गाणे महणवून घयायच ेआ�ण �नमायता जर खषू झाला तर तेच धव�नमुदण कायम 
ठेवायच ेआ�ण नाह� तर रफैकडून तेच गाणे महणून घयायच.े अाा �रतीन े’जहाँ आरा’मधील ’�फर 
वह� ााम’ हे गाणे तलतन ेगायले. अ्ायतच गायक, वादयववंद (यात ह�रपपाद चौर�पया यांचा पमावेा 
होता), ् रुुडओ इ. पाठ� मदन मोहननेच प्म ५०,०० र. खचय केलयानंतरच हे ाकय झाले. तयानंतर 
थुढे ’मं तेर� नजर का पुरर हँू’ हे गाणे उ्ताद रईप खान यांची पतार आ�ण थं. �ाव कुमार यांचे 
पंतूर वादन यांचा वाथर करन धव�नमु�दत करणयात आले. 
 
खरं पांगायच ंतर मदन मोहन पतयेक बाबतीत अतयंत थ�रथूणयतेने काम कर�त अपे. तयान े�दलेलया 



पंगीतााया बाबतीत तर पशनच उदवत नाह�. आ�ण हया तयााया ्वभावामुमेच तयान ेअनेक 
�चर्मरणीय गाणी आथलयाला �दल�. थरंत ुहया रोकााया ्वभावामुमे तो प्ु�धह� होत अपे. 
थ�रथूणयतेाया हया अ�तरेकाबदल पंगीतपेमी रतना राजा �ल�हतात - मदन मोहन यांच ेपंगीत आ�ण 
वादयांचा मेम अचकू जमत नाह� अपे तुमहाला कधीच आढमणार नाह�. ’नंन�मे पयार डोले’ (’ारे’ 
१९५७) हे गाणे ल् देऊन ऐकलयावर तुमाया मनात येईल कै हया गाणयात बापर�चे उडते पूर अपे 
वाथरले आहेत कै ’तुमहे जब देखू �थया, मेरा पंपार डोले’ हया ओमी गात अपताना ना�यकेचे थाय 
आनंदाने कपे �्रकत अपतील ! 
 
तयााया हया अचकूथणाचे फम अ्ायतच उततमच अपे. ’नंन�मे पयार डोले’ हया गाणयातच त ेथहायला 
�ममते. थण दपुरय्ा ’नंन�मे (बदरा छाये)’ मधये मात तो खथूच नाराज झाला होता. हया गाणयााया 
धव�नमुदणााया वेमी काह� वादक तयाला हव ेतपे पूर �ममू देत नवहते, तयामुमे तो जाम वंतागलेला 
होता. आणखी काह� वेमा पमजावून देखील तयांायाकडून योगय तो प�तपाद �ममत नवहता. तयामुमे 
प्ु�ध झालेलया या पंगीतकाराने ् रुुडओाया था�रयानची काच रागााया भरात बुकका मारन फोडल�. 
पजयनाील प�तभावंत अपेच लहर� अपतात. थरंतु वहहन गॉगन ेआथला कानच काथला होता. तया 
तुलनेत हयाच ेवागणे अगद�च नगणय ठरत.े 
 
हयाचा अ्य अपा होत नाह� कै मदन मोहनला अगद� तयााया मनात अपे तपेच काम करन घयायच े
अपे. थरंतु जर तुमह� तयााया पोबत काम करत अपाल तर तयात अचकूता अथे�्त होती. नाह�थे्ा 
काम न केलेले बरे ! पंगीतकार उततम �पगं बरेच वेमा मदन मोहनकड ेवहायो�लनची पा् करत अपे. 
’हर तरफ अब यह� अफपाने हं’ (’�हदंु् तान कै कपम’) हया गाणयााया वेमी तयाने जरा वेगळया 
�रतीन ेवहायो�लनची पुरेख पा् �दलयामुमे मदन मोहन कपे खषू झाले हयाची आठवण तयाने करन 
�दल�. पंगीतकार पयारेलाल यानेह� या �दगगजाबरोबर काम केले होते. ’मं ये पोचकर उपके दरपे उठा 
्ा’ या ’हकैकत’ मधील गाणयााया वेमी वहायो�लनपोबत फकत �थयानो आ�ण वहाययोफोन वाथरन 
केलेले हे गाणे मदन मोहनला खथूच आवडले होत ेअपे ते महणाले. ’तुम जो �मल गये हो’ (’हँपते 
जखम’) हया गाणयात �हदंु् ्ानी पंगीताची पं् गती आ�ण वादयाबरोबर थािशचमातय पूर आ�ण 
जलद गती हयांचा मेम पाधताना तयााया अगंाया पंयमाची कपोर� लागत अपे. 
 

(कमा:) 
 

- माणेक पेम मेच 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या थु् तकातून.) 

 



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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