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मदन मोहन महहटल क� एक उतकक ृह संगीतकार याखलर�ज कुठटाह� �वचार मनात यलत नाह�.  परंत ु
मदन मोहन एक गायक होता, खलळ जगताचा चांगटा जाणकार आ�ण पलमी होता, टोकांना मलजवानया 
दलणारा टाजवाब यजमान होता, अप्तम सववपाक करन �खटवणारा होता आ�ण खाणयााया बाबतीतह� 
दद� होता.  तो गमतयाह� होता. कल वहां कल वहां हातात �चमहा घलऊन आपटा सहयोगी गीतकार राजा 
मलहद� अट�खान यास दरडावणीाया सुरात तो सांगत असल क� संधयाकाळपययत जर त ूमटा एक सुंदर 
गाणल �टहून �दटल नाह�स तर मी नकक�च या �चमटयाचा वापर कर�न.  राजा मलहद� अट�खान तयाटा 
चलृ हलत ’�चमहा मार खान’ असल संबो�धत असल. एक मात खरल आहल क� या �चमटयााया �भतीमुळल �कंवा 
इतर कशामुळल ठाऊक नाह�, पण या गीतकारानल तयाटा एक सो एक अ�वसमरणीय गीतल �टहून �दट�.  
पुढ�ट गाणीच पहा ना -- ’वो दलखो जटाकर �कसीका’ (टता - ’अनपढ’), ’मव ् नगाहल तलरल चलहलरलसल’ (रफ� 
- ’आपक� परछाईयाँ’), ’शोख नजरक� �बज�टयाँ’ (आशा - ’वो कौन थी’) आ�ण ’मलर� याद मल तुम ना’ 
(तटत - ’मदहोश’). 
 
मदन मोहनाया संगीताबदट टोक नलहमीच पशंसलनल भारावून आ�ण अदबीनल बोटतात. �हदं� �चतपह 
सकृ ह�तीट टतााया रौपयमहोतसवी पदापरणात एच.् एम.् वह�. कंपनीनल ् ताया आवडीाया ् नवडक दहा 
गाणयांची एक धव्नमु��का पद�शरत कल ट� होती.  ्तनल आपलया आवडीची दहा गाणी �दट�.  परंत ु
्तनल एकाच संगीतकाराची दोन गाणी �दट� आ�ण तो संगीतकार महणजल सा�ात ्मदन मोहन होय!  
मदन मोहनची ् तनल ् नवडटलट� दोन गणी महणजल ’बवरन नींद ना आयल’ (’चाचा �झदंाबाद’) आ�ण ’टग 
जा गटल सल’ (’वो कौन थी’) ह� होत.  ्तनल अ्नट �वशवास आ�ण नौशाद यांाया गाणयांचा मात 
समावलश कल टा नाह�.  तया�दवशी रंगभवनमधयल रंगमंचावर टताटा ती धव्नमु��का जयानी सादर 
कल ट� तया ्नृणात संगीतत�ाचल महणजल एस.् डी. बमरन यांचलह� गाणल तयामधयल नाह�. या 
धव्नमु��कल मधयल समा�वृह असटललया आ�ण नसटललयाह� संगीतकारांपल�ा मदन मोहन दपुह�नल 



गुणवान होता असल तर टताटा सुचवायचल नसलट? अशा �रतीनल सनमा्नत होणल मदन मोहनटा 
नकक�च भावटल असलट! 
 
एकदा रल�डओवर�ट एका मुटाखतीमधयल टतानल अमीन सयानी यांना असल सां�गतटल क� गुटाम हवदर 
यांाया ’शह�द’ मधीट एक दवंदवगीत गायलयापासून ती आ�ण मदन ’राखीबंधन’ पाळू टागटल.  खरल 
तर पुढल तल गाणल �चतपहात घलतटलच नाह�.  परंत ुबंध-ुभ�गनी पलमााया शबदांची गुंफण असटलटल तल 
गाणल तयांाया मनात इतकल  ठसटल क� खरय्ा आयुृयातह� तयानी तल नातल जपटल.  हया दोघांनी 
आपलयासाठठ पलश कल टललया सुरलट सुमधरु गाणयांचल वणरन तर� �कती करावल!  ओ. पी. नययर एकदा 
महणाटल दलखीट क� टताचा सुरलट आवाज आ�ण मदन मोहन यांची अप्तम संगीत रचना जणू 
एकमलकांसाठठच ्नमारण झाट� असावी!  हयाच संदभरत बोटायचल झाटल तर राजा मलहद� अट� खान 
आ�ण मदन मोहन तसलच राजलन� �कशन आ�ण मदन मोहन हया जोडयादलखीट दवव योगच महणावा 
टागलट.  हयाचल कारण महणजल हया दोघां जाणकार गीतकारांनी काह� अप्तम गीतल खास करन 
गझटा मदन मोहनसाठठ �ट�हलया.  गझटांाया बाबतीत महणाट तर मदन मोहन अववट 
कमांकाचा, ट�टया चाट� दलणारा संगीतकार होता. 
 
बलगम अखतर तयाायाबदट हल जाणूनच होती कारण ती तयाटा टखनौाया ’ऑट इं�डया रल�डओ’ 
पासूनच ओळखत होती. ्ताया मा�हतीनुसार तो ्तकडल एकतर तानपुरा जुळवत �कंवा हाम�्नयम 
वाजवत बसटलटा असायचा. ्तनल नंतर तयाायासाठठ �चतपहांतून�ह गाणी गायट� होती.  पण 
आपलयाटा तो अजून जासत काम दलत नाह� महणून ती रसटलट� असायची.  एकल �दवशी ्तनल तयाचल 
’भाई भाई’ मधीट ’कदर जानल ना’ हल गाणल ऐकटल आ�ण ती इतक� भारावून गलट� क� ्तनल तयाटा 
इतकया टांबून फोनकरन तल सां�गतटल.  तल ऐकून तयानलह� ्तटा नाराज कल टल नाह�.  तयानलह� 
फोनवरन तल गाणल ्तटा आ�ण ्ताया मव�तणींना ऐकवटल. 
 
तटत मलहमूदह� मदन मोहनचल कटागुण जाणून होता.  तोह� मदनसाबना टखनौाया �दवसांपासून 
ओळखत होता.  मदन मोहननल खास तयाायासाठठ चाट� �दटललया गाणयांमुळलच तयाटा �कंग ऑफ 
गझलस (गझट समाह) महणून मानयता पापत झाट� होती.  तयानल चाट� टावटलट� गाणी तटतनल 
गायट� तर ती नकक�च र�सकांाया �दयाटा �भडट�च पा�हजलत असल समीकरण होतल. 
 
काह� काळ मदन मोहन यांनी सी. रामच�ं यांाया हाताखाट� उमलदवार� कल ट� आहल. या �दगगज 
संगीतकाराचल मदन मोहन बदटचल मत जाणून घयायचयं ना?  "तयानल चाट �दटलटल पतयलक गाणल 
अप्तम होतल.  परंतु तो गझटच चांगटा करतो असा टोकांत गवरसमज होता."  दादरा आ�ण ठुमर� 
यांचा �दटखटुास वापर असटलट� ’दसतक’ मधीट तयाची काम�गर� पाहता हया संगीतकाराचा अफाह 



पलटा पाहून र�सक अचबंयात पडटल!  पुढल तयानल इतर पकारची गाणीह� कल ट�.  टता ह� तयाची 
आवडती गा्यका होती आ�ण तयानल ्तटा उदारहसतल आपट� गाणी �दट� हल जर� खरल असटल तर�ह� 
तटत, आशा, मननाडल, रफ� इ. सोबतची तयाची काम�गर�ह� वाखाणणयाजोगी आहल. 
 
नवया �पढ�तीट संगीतकारांना मदन मोहन यांाया �वसमयकार� काम�गर�ची न�द घयावीच टागलट. 
हयाचल कारण महणजल अवीह गोडीाया गाणयांची टांबटचक याद� तयााया पाठठशी असूनह� तयानल 
संगीत �दटललया �चतपहांना मात यशानल चकवा �दटा. रपलर� महोतसव साजरा झाटाय असल तयाचल 
�चतपह दोन हातांाया बोहावर मोजणयाइतपतह� झाटल नाह�त.  गीतकार रािजंदर �कशन हल 
द��णलकडीट एवह�एम ्आ�ण इतर काह� संसथा यांचल वयवसथापक होतल.  तयांनी हयाटा ’भाई भाई’ 
�दटा.  हा �चतपह रपलर� महोतसव नकक�च साजर� करणार हयाची तयांना खाती होती.  परंतु 
एवह�एमचल ्नमारता आ�ण �चतपहाचल �वतरक कपूरचदं हयांचल भांडण झाटल.  प�रणाम महणून १९ 
आठवडयांनतंर ’भाई भाई’ हा �चतपह रॉकसी �थएहर मधनू काढणयात आटा. 
 
पण इतक� अ�वसमरणीय गाणी असूनह� �चतपहात यश �मळत नाह� असल का वहावल?  याचल 
आशचयरच वाहतल.  तयाची संगीताची कारक�दर ऐन भरांत असताना अथारतच ह�वह� आटा नवहता पण 
उततम गाणल आवजूरन ऐकणारल र�सक शोतल नकक�च होतल.  तयामुळल कॅसलहस,् रलकॉडरस ्इ. चा खप 
नकक�च असलट, तसलच रल�डओवर दलखीट ’आवडतया गाणयांत’ ती नकक�च सादर झाट� असणार.  
आ�ण तर�ह� काय झाटल असलट क� इतकया सुंदर गाणयांचा समावलश असटलटल �चतपह पडावल?  क� 
तयांची गाणी अ्तशय चांगट� असूनह� �चतपह सुमार असलयामुळल तल चाटटल नाह�त!  ह� शकयताह� 
नाकारता यलत नाह�. 

(कमश:) 
 

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

 
 
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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