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अभिनेत्री आणि त्यात गाययका असलेली सुरैय्या म्हिज ेडबल बॅरल बंदकुीचा जिू धमाकाच ! यतचा 
अतुल्य आवाज आणि स्ततभमत करिारे सौंदयय पाहून तुम्ही अवाकच झाला असता. 
 
सुरैय्या जमाल शखे हहचा जन्म १५ जून १९२९ रोजी झाला. गोड आवाजाची देिगी घेऊनच ती 
जन्माला आली. ती खशुीद, काननबाला आणि सैगल यांची गािी, तवयंपाकघर, बाथरूम, बाल्कनी 
कुठेही गात अस.े त्यानंतर ती मैत्रत्रिींच्या घरी आणि समारंिांतही गाऊ लागली. १९४१ मध्ये यनमायता 
नानूिाई वकील जेव्हा 'ताजमहाल' चचत्रपट बनववत होते तेव्हा यतला त्यांना िेटण्यासाठी नेण्यात 
आले. त्यांनी ती उपजतच प्रयतिावान असल्याच ेएका दृष्टीक्षेपातच जािले आणि त्यांनी यतला 
चचत्रपटातील एक गािे हदले. त्यावेळी ती फक्त बारा वर्ाांची होती. 
 
हा चचत्रपट तयार व्हायला जवळ जवळ दोन वर् ेलागली पि दरम्यान संगीतकार नौशाद यांच्याही 
ती नजरेत िरली. यतच्या आवाजाची जाद ूत्यांच्याही लक्षात आली. १९४२ च्या 'नयी दयुनया' या 
चचत्रपटातील 'बूट करू मै पॉभलश' हे गािे गाण्याची संधी त्यांनी यतला हदली. ह्याच वर्ी त्यांनी यतला 
'शारदा' चचत्रपटातील नाययका मेहताब हहच्या तोंडी असलेले 'पंछी जा, वपछे रहा है बचपन मेरा' हे 
गािेही हदले. १९४२ मध्येच परत त्यांनी त्यांच्या 'तटेशन मातटर' ह्या चचत्रपटातील गािेही यतला हदले 
आणि त्यात यतने एक छोटी पि महत्त्वाची िूभमकाही यनिावली. १९४३ मध्ये 'हमारी बात' या 
चचत्रपटात देववकारािी नाययका होती आणि ती तसेच राज कपूर यांनी बाल कलाकार म्हिून काम 
केले होते. ह्याच वर्ी 'इशारा' चचत्रपट प्रदभशयत झाला. त्यामध्ये ४५ वर्ायच्या पथृ्वीराज कपूर सोबत 
१३ वर्ायच्या सुरैय्याने नाययकेच ेकाम केले. सेटच्या बाहेर त्यांना ती पापाजी अशी हाक मारत अस.े 
त्यांना सुध्दा या नात्यान ेअवघडल्यासारखे होत अस.े ह्याच वर्ीच्या 'संजोग' ह्या नौशाद यांच्या 
चचत्रपटाने यतच्या गान कारककदीला हातिारच लागला. अभिनय आणि गायनाच ेभशखर अजून 
गाठायच ेअसले तरी सुरैय्याला सुरुवातीलाच िरपूर यश भमळाले. 



 
लगेचच सुरैय्याला अभिनय तसेच गाण्यासाठी ककतीतरी मागिी आली आणि यतची कारकीदय बहरू 
लागली. 'अनमोल घडी' मध्ये जरी ती नूरजहााँची सहनाययका असली तरी यतला नाययका म्हिूनही 
िरपूर काम भमळाले. तलत, मुकेश, मोतीलाल, अस्जत, राज कपूर, देव आनंद इ. नायकांसोबत ती 
काम करू लागली. नाययका म्हिून काम करताना त्या चचत्रपटांतील गािीही ती म्हित अस.े 
सरसकटपिे यतच्या चचत्रपटांची नावे पुढीलप्रमािे आहेत - ’दाततान’ (इथ ेती फक्त नययकाच नव्हती 
तर चचत्रपटातील सवयच्या सवय म्हिज ेनऊही गािी आणि काही युगुल गीत ेयतने गायली आहेत.) 
त्यानंतर ’माशुका’, ’ववद्या’, ’तटेशन मातटर’, ’ददय’, ’नाटक’, ’दयुनया’, ’माभलक’, ’वाररस’, ’बालम’, 
’परवाना’, ’मोती महल’, ’शमा’, ’अनमोल घडी’, ’अफसर’, ’भमझाय गाभलब’, ’हदवाना’, ’सनम’, ’भम. 
लम्ब’ू, ’रुततम सोहराब’, ’हदल्लगी’, ’बडी बहेन’ आणि ’प्यार की जीत’. एकामागून एक अस ेअनेक 
चचत्रपट हहट झाले आणि ’बडी बहेन’, ’हदल्लगी’, ’प्यार की जीत’ हे तसेच आिखी काही चचत्रपटांनी 
उदंड लोकवप्रयता भमळवली. 
 
४० च्या दशकाच्या अखेरीस अवघी चचत्रपटसषृ्टी जिू यतच्या पायाशी उिी होती. गाययका आणि 
अभिनेत्री असलेल्या नूरजहााँ आणि खशुीद यनघून गेल्या होत्या. लताच ेनव्यानेच आगमन झाले होते 
पि यतने अभिनय करिे सोडले होते. त्यामुळे सुरैय्याला गायक अभिनेत्री म्हिून कुिीच प्रयततपधी 
नसल्याने मुळीच िीती नव्हती. सुरैय्याच्या सौंदयायची मोहहनी आणि यतला भमळालेल्या जबरदतत 
िूभमका तसेच यतचा अवियनीय दैवी आवाज आणि संगीतकारंकडून भमळालेली सुरेल गािी यामुळे 
यतला हरविे कुिालाच शक्य नव्हते. परािव यतला माहीतच नव्हता. ह्या अद्िुत तत्रीच्या प्रेमात 
केवळ देव आनंदच पडला होता अस ेनव्हे तर तेव्हाची अख्खी वपढीच यतच्यासाठी वेडीवपशी झाली 
होती. यतने सवाांचाच कभलजा खलास केला होता. साहस्जकच त्या वेळी तीच हहदंतुथानातील सवायत 
जातत मोबदला घेिारी अभिनेत्री होती. 

(क्रमश:) 
 

- माणेक प्रेमचंद  
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या पुततकातून)  

  
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  
 


