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यश हे वाईट शशक्षकासारखे असते असे म्हणतात. आता हेच बघा ना की एखाद्या संगीतकाराने - 
त्याने ककंवा ततने - आपल्या पदापपणाच्या पहहल्याच चचत्रपटात अततशय स ंदर संगीत देऊन अवघ्या 
चचत्रपटसृष्टीत खळबळ उडवून हदली परंत  त्यानंतरच्या कारकीदीत संगीताचा तोच दर्ाप हटकवणे 
कठीण झाले असे उदाहरण सापडणे कठीणच! परंत  अपवाद म्हणून केवळ उषा खन्नाचेच नाव द्यावे 
लागेल. द दैवाने ह्या बाबतीत ती एकमेव संगीतकार म्हणावी लागेल. ततच्या 'हदल देके देखो' या 
पहहल्या चचत्रपटात एकंदर १० गाणी होती आणण ती दहाही गाणी केवळ अवणपनीय अशीच स ंदर होती. 
अवघ्या सोळा वषाांच्या (१९५९ साली) या म लीने अशी स रेल अफलातून गाणी कशी काय केली हेच 
खरे तर पहहले कोडे आहे आणण त्यानंतरच्या चचत्रपटांत ह्या गाणयांच्या र्वळपासही र्ातील अशी 
गाणी करणयात ती असमर्प का ठरली हे द सरे कोडे आहे. ककत्येक रशसक पे्रक्षकांनी 'हदल देके देखो' 
हा चचत्रपट केवळ कर्ा/अशिनय पाहणयासाठी नाही तर त्यातील हदलखेचक, श्रवणीय गाणयांचा 
आस्वाद घेणयासाठी वारंवार पाहहला. ती स मध र गाणी प ढीलप्रमाणे आहेत : 
 
’हदल देके देखो’ (रफी) 
’मेघा रे बोले घनन घनन’ (रफी आणण कोरस) 
’दो एकम दो, दो द नी चार’ (रफी आणण आशा) 
’बोलो बोलो, प्यार हो तो कहदो येस’ (रफी) 
’हम और त म और ये समा’ (रफी) 
’प्यार की कसम है’ (रफी आणण आशा) 
’कौन ये आया मेहकफल मे’ (रफी, उषा खन्ना, कोरस) 
’यार च लब ला है, हसीन हदलरुबा है’ (रफी आणण आशा) 
’बडे ह ैहदल के काले हा यही’ (रफी आणण आशा) 
 



ही गाणी त म्ही प न्हा प न्हा ऐकलीत तर त मच्या लक्षात येईल की गोड चालीत आणण श्रवणीय 
संगीताच्या सार्ीने अशी स रेल गाणी परत रचणे ककती कठीण तर आहेच पण तेही एकाच 
चचत्रपटामध्ये एकामागनू एक अशा स्वरुपात ! पहाटपूवेचा पररणाम साधणारे 'हम और त म और ये 
समा' ह्या रफीच्या एकल गीताला अकॅॉर्ड पयनच्या सार्ीने मॅंडोशलनम ळे रंगत आली आहे. नैतनतालच्या 
रस्त्यावर ध क्यात ग रफटलेला फक्त आणण फक्त पे्रमान िव ’राही शमल गये राहोंमे’ या गाणयातून 
व्यक्त होतो. इरे् व्हायोशलन गार वार यांची अन िूतत देतात तर तालवाद्ये उत्साहवधपक हवेचा अन िव 
देतात. ’मेघा रे बोले’ या गाणयातील कोरसचा वापर फारच छान आहे. ’हदल देके देखो’च्या गाणयांनी 
आर्ही अचबंबत व्हायला होतं आणण ती यशस्वी करणयात सहिागी असलेल्या सवाांना िारावून 
गेल्यासारख ंहोतं. ते लोक म्हणरे् मर्रुह, रफी, आशा, तनमापते एस.् म खर्ी आणण हदग्दशपक नाशसर 
ह सेन हे होत. त्यामध्ये शम्मी कपूर स ध्दा, तसेच नव्याने संधी शमळालेली आशा पारेख आणण 
अर्ापतच स्वत: उषा खन्ना देखील ! 
 
हे यश केवळ गाणयांच्या चाली आणण ऑकेस्रेशनचे तनयोर्न याप रतेच मयापहदत नाही तर ह्यामधील 
पाश्चचमात्य पाचवपसंगीताचा केलेला वापरही महत्त्वाचा आहे. उदा. आशा पारेख झोपेत क शीवर वळते 
आणण स्वप्नात मंद लयीत नाचणारा, मदिर या नर्रेने पाहणारा देखणा शम्मी कपरू चचत्त वेधनू घेत 
असताना असहाय झालेली नातयका अशा पाचवपसंगीताम ळे आणखीच ख लून हदसते. वास्ती आणण शसध ू
या खलनायकांच्या संवादांच्या दरम्यान संगीताच्या आधारे उषाने चचत्रपटाच्या कर्ानकाला उिारी 
आणली आहे. 
 
ह्यापूवी शम्मी कपरू असलेल्या ’त मसा नही देखा’ (१९५७) ह्या चचत्रपटात नाशसर ह सेन आणण एस.् 
म खर्ी यांनी ओ. पी. नय्यर यांना संगीतकार म्हणून घेतले होते आणण त्या चचत्रपटाने अपूवप यश 
शमळवून हदले होते. परंत  बह धा तनमापता आणण हदग्दशपक यांचे संगीतकाराबरोबर र्ोडेफार बबनसले 
आणण त्याम ळे उषा खन्ना यांनी रे्व्हा आपली गाणी सादर करणयाची तयारी दाखवली तेव्हा ती ऐकून 
घ्यायला एस.् म खर्ी यांची ना नव्हती. करार लगेचच झाला आणण मग लवकरच इततहास घडला. 
 
या ऐततहाशसक कारककदीच्या स रुवातीला एस.् म खर्ी यांनीच परत उषा खन्नांना ’हम हहदं स्तानी’ चे 
संगीत हदग्दशपन हदले. ’छोडो कल की बाते’ (कोरसबरोबर म केश), ’रात तनखरी ह ई’ (म केश), स मध र 
’हम र्ब चले तो, ये र्हााँ झमेू’ (कोरसबरोबर रफी) आणण ’मााँझी मेरी ककस्मत के, र्ी चाहे र्हा ले 
चल’ (लता) हे स ंदर गाणे; ही सवप गाणी ’हम हहदं स्तानी’ मधली. 

(क्रमश:) 
- माणेक पे्रमचंद  

('Yesterday's Melodies Today's Memories' या प स्तकातून)  



 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”, which 
celebrated 75 years of sound (and music) in Hindi Films. The author next wrote 
another music book called “Romancing The Song”, which traces the history and 
changing face of lyrics in Hindi Cinema, right from 1931 till now.  
  
After that, he wrote a third of the biography of the santoor maestro Pandit Shiv 
Kumar Sharma, outlining in some details the great musician’s role in Hindi cinema, 
both as an instrumentalist and a composer.  
  
His latest book “Talat Mahmood, The Velvet Voice” was released in May 2015. To 
buy his books, or otherwise write to the author, his email address is 
manekpremchand@gmail.com 


