
मन्ना ड े- भाग ४ 
 

 

 
प्रश्न : साब, आप सब का स्टाईल अलग अलग रहा है ना ? मन्ना ड ेके स्टाईल म ेकोई गाता है ? 
 
म.ड े: तरी पण. मी माझी सर्व गाणी अगदी पूणवत्त्र्ान ेगायलो. परंत ुबर याच र्ळेा माझं पूणव समाधान 
झालं नाही. बर याच र्ेळा संगीत ददग्दर्वक ओके टेक देत अस,े पण मी मात्र समाधानी नसे. माझ्यातील 
चांगलं गाणं अजून बाहेर यायच ंआहे. मला हेमतंची आठर्ण येत.े त्यार्ेळी त ेएक सुप्रससध्द संगीत 
ददग्दर्वक होते. 
 
प्रश्न : ते एक चांगले गायकही होते. 
 
म.ड े: हो तर आणण एक फारच छान माणूस देखील. माझा अगदी जर्ळचा समत्र. मी त्यांच्यासाठी 
मेहबूब स्टुडडओमध्ये गात असे. ते फार काटेकोर नव्हते. गाणे झाले की ते म्हणायच,े र्ा र्ा फारच 
छान, फारच छान, पॅक अप. मी म्हणायचो, काही नाही. तुम्ही जा आणण ततथे बसा. त ेजायच ेआणण 
ससगारेट ओढत बसायच.े मी ररयाझी माणूस आहे. अजूनही आहेच. मी समाधान होईपयतं गायचो. 
 
प्रश्न : तुम्ही अजूनही ररयाझ करता का ? 
 
म.ड े: अभी अभी मॉतनगं मे दो घंटे तो करताही हूूँ. क्या होता है, मी जर गात रादहलो तर माझा आर्ाज 
सुस्पष्ट राहतो, र्र चढतो. रेसच्या घोड्यासारखा पुढे पुढे जातो - 
मला जर कसली खतं असेल म्हणाल, तर मला रससक श्रोत्यांच ेप्रेम भरपूर समळाले पण मी गायलेल्या 
माझ्या सर्व उत्कृष्ट गाणयांसाठी राजमान्यता मात्र समळाली नाही. 
 



प्रश्न : उदाहरणाथव ~ 
 
म.ड.े : मी जेव्हा ’लागा चनुरीमे दाग हे गाणे म्हटले, तेव्हा कुणीही मला पुरस्कार ददला नाही, की 
गाणे चांगले झाले आहे असेही सांगगतले नाही. 
 
प्रश्न : तुम्ही राष्ट्रीय पुरस्काराबद्दल बोलत आहात की फफल्मफेअर अर्ॉडवबद्दल ? 
 
म.ड े: आणण अथावतच तुम्हाला मादहत आहे की मला अर्ॉडव ’ए भाई जरा देखके चलो’ या गाणयासाठी 
समळाला ! काहीतरीच ! ते गाणे गायनापेक्षा असभनयासाठी जास्त योग्य आहे. राज कपूरने मला ते 
गाणे का ददले मादहत आहे ? कारण ते असभनयाच्या अगंाने गायच ेहोत.े मुकेर्न ेतसे केले नसत ेम्हणूनच 
केर्ळ ते गाणे मला समळाले. 
माझ्या मनात खोलर्र दडलेली ती एक खतं आहे आणण त्यामुळे मला कधीकधी द:ुखही होते. पण 
अर्ा गोष्टींना खतपाणी का घाला ? मी माझ्या बायकोला सांगतो की तसं पादहल ंतर त्यांनी मला भरपरू 
ददलंय. खरं की नाही ? 
 
प्रश्न : आणण रागदारीमध्ये तर तुम्हाला कुणीही हरर् ूर्कत नाही. ते अगदी जगन्मान्य आहे. 
 
म.ड े: का ते सांगतो. ’सूर ना सज’े फकंर्ा ’भये भंजन’ ही गीतेच घ्या. आम्हाला आमची स्टाईल होती. 
रफी, तलत, मुकेर्, मी. रफीने ही गाणी कर्ी म्हटली असती ? खरंतर रफी ही गाणी गाणार होते. 
 
प्रश्न : ’सूर ना सज’े देखील ? 
 
म.ड े: होय, अथावतच. रफी नेहमीच नायकाचीच गाणी गायच.े आणण भारत भूषण नायक होते. रफीच 
ते गाणे म्हणणार होते. र्कंरना मी पादहजे होतो आणण तनमावता म्हणाला, नाही, नको, आम्हाला मन्ना 
ड ेनको, रफीच पादहजे. परंतु र्ंकर याला तयार नव्हते. त ेम्हणाले, मी हे गाणे तयार केले आहे आणण 
ते आजच्या घडीला मन्ना डखेेरीज कुणीच गाऊ र्कणार नाही. त्यांचा झगडा झाला, पण अखेर र्ंकरची 
जीत झाली. 
माझ्याकड ेअस ेअनेक गुण आहेत, परंतु झगडून काय फायदा ? त्यामुळे मी ते आतल्या आत दाबून 
टाकतो. 
’पूछो ना कैसे मैने रैन बबताई’ जब मैने गाया, तब बमवनसाब डोळ्याच्या ऑपरेर्नसाठी हॉस्स्पटलमध्ये 
होते. दपुारी अर्ॉड्वस जाहीर झाले आणण माझ्या हातात ’द ईव्हतनगं न्यूज’ हे मुंबईतील दपुारच ेर्तृ्तपत्र 
होते. बमवननी वर्चारले, "ईव्हतनगं न्यूज ? ररझल्ट लागला काय ? " मी हो म्हणालो. "कुणाला समळालं 



? तुला समळालं का ? काय झालं ? नाही समळालं ?" "नाही." त्यांचा एक डोळा ऑपरेर्नमुळे बॅंडजेमध्ये 
होता पण त्यांच्या दसुर या डोळ्यातून अश्र ूबाहेर पडले. "इस गाने को कोई बीट कर सकता है ?" त्यांना 
खपूच र्ाईट र्ाटले. 
 
प्रश्न : तुम्ही दरूदर्वनच्या मुलाखतीत अस ेम्हटले होते की एस. डी. बमवनकड ेगाऊन तुम्ही धन्य झाला. 
 
म.ड े: एक लक्षात घ्या. बमवन हे प्रथम बंगाली गायक होते. आणण मी कलकत्त्यात असताना त्यांची 
गाणी अगदी त्यांच्यासारखीच गात अस.े अगदी नक्कलच म्हणा ना ! नाकातून आर्ाज काढून र्गैरे. 
माझ्या काकांनी ती गाणी ऐकली आणण मला म्हणाले, "काय रे, तू सगचनची गाणी म्हणतोस काय 
? परंत ुत्याची नक्कल करू नकोस. तू तुझ्या पध्दतीने गा." त्या र्ेळी मी फकंग्ज सकव लला राहत होतो 
आणण बमवन खारला एका छोट्यार्ा हॉटेलमध्ये रहात असत. मी र्ान््याची गाडी पकडत असे. ते खार 
स्टेर्नला गाडीत चढत आणण आम्ही दोघे समळून मालाडला बॉम्बे टॉकीजला जात असू. बमवनची गाणयाची 
पध्दत माझ्या आर्ाजाला योग्य नाही हे लक्षात आल्यार्र मी ती सोडून ददली. सूर अगदी अचकू असलाच 
पादहज.े 
 

(क्रमर्:) 
 
- माणेक प्रेमचंद 
('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 

 
 
 

mailto:manekpremchand@gmail.com

