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रसिक श्रोत्यांच््य ककत्ेक पिढ्यांत मांगेशकर म्हणजे िांगीत अिे िमीकरण घट्ट बिलेले आहे. 
आिली ियच मुले आणण ितनी ्यांनय िोरके करून मयस्टर दीनयनयथ मांगेशकर हे फयरच अल्ि व्यत 
ननधन ियवले. उषय त्यांची िवयांत धयकटी मुलगी. ् य ियचही भयवांडयांनी हह ांदी चचत्रिटयियठी बहुमूल्् अिे 
्ोगदयन हदले आहे. त्यतही लतय आणण आशय ्य दोन मोठ््य बहहणीांनी भरीव कयमचगरी करून चयर 
चयाँद लयवले आहेत. अशय स्स्थतीत कयहीही न करतय, आहे त्य िररस्स्थतीत उषयलय िमयधयनयत रयहतय 
आले अिते, िरांतु तिे झयले नयही. उषयनेही आिली चयांगलीच प्रगती केली. देशभक्तीिर गीते सलहहणयरे 
आणण गय्क, कपव प्रदीि ्यांच््य मृत्ूनांतर त्यांच््य िन्मयनयथथ देण््यत ्ेणयरय 'कपव प्रदीि सशखर 
िन्मयन' हय िुरस्कयर उषय मांगेशकर ्यांनय देण््यत आलय आहे. 
 
अगदी तोकडे बजेट अिलेल््य 'ज् िांतोषी मयाँ' ्य चचत्रिटयतील कवी प्रदीि ्यांची भजने 
गय्ल््बद्दल उषयलय वरील िुरस्कयर समळयलय आहे. तोकड््य बजेटमुळेच त्य चचत्रिटयतील गीते 
उषयलय समळयली आणण नतने आिल््य आवयजयने त्यांचे िोने केले हय इनतहयि िवयांनयच मयहीत आहे. 
'मै तो आरती उतयरू रे िांतोषी मयतय की' हे भजन आजही अनतश् लोकपप्र् आहे. 
 
उषय खिू लहयन अितयनय नतचे वडडलयांचे छत्र हरिले. िरांतु मोठी बहीण लतय आणण के. एल. िैगल 
्यांची गयणी ऐकून नतलय पे्ररणय समळयली. त्यनांतर नतने उस्तयद अमयनत अली खयन आणण उस्तयद 
अमन अली खयन ्यांच््यकडे शयस्त्री् िांगीतयचे सशक्षण घेतले. 
 
त्यनांतर नतलय चचत्रिटयांत गयणे म्हणण््यच््य िांधीही  चयलून आल््य. १९५३ मध््े नतच््य दोन्ही 



बहहणी उत्तम गयत अितयनयही िी. रयमचांद्र ्यांनी 'िुबह कय तयरय' (’भयभी आई') मध््े नतलय गयण््यची 
िांधी हदली. िी. रयमचांद्र ्यांनीच िुन्हय नतलय 'आझयद' चचत्रिटयत ('अिलम चिलम' - लतयिोबत) 
बोलयवून घेतले. िुढे हदलेल््य गीतयांच््य ्यदीवरून बरीच चयांगली गयणी नतने म्हटल््यचे लक्षयत ्ेईल. 
िण हह ांदी चचत्रिटिृष्टीत नतलय फयरशी िांधी समळयली निल््यचे हदिते. ्यची बरीच कयरणे अिू 
शकतील. त्यांिैकी एक म्हणजे नतचय आवयज बरयचिय लतयच््य आवयजयच््य जवळ जयणयरय होतय. 
दुिरे म्हणजे नतने आिले िवथ लक्ष मरयठीत कें द्रीत करून ती मरयठी चचत्रिटिृष्टीतील एक महत्तवयची 
गयन्कय झयली. नतलय चचत्र रेखयटनयचीही आवड अिल््यने नतचे त्यमुळे थोडे चचत्त पवचसलत झयले 
अिेल. मग उषयने कय् केले म्हणयवे, तर ती मरयठी चचत्रिटयांतून गयणी, पवशेषत: लयवण््य गयऊ 
लयगली. रयम कदम ्यांनी िांगीत हदलेल््य व्ही. शयांतयरयम ्यांच््य 'पि ांजरय' चचत्रिटयतील लयवण््य 
नतच््यच आवयजयत आहेत. ('मलय लयगली कुणयची उचकी' व कोरििह िुधीर फडके ्यांच््यिोबत 
म्हटलेले 'कशी नशीबयने थट्टय आज मयांडली' ही दोन्ही गयणी लोकयांच््य मनयत ठिलेली आहेत.) नतने 
गुजरयती चचत्रिटयांतही ककत्ेक डझन गयणी म्हटलेली आहेत. (उषयच््य आई गुजरयती अिल््यने ते 
िोिे गेले.) िुढे हदलेली नतची प्रसिध्द गयणी अशी आहेत - 
 
’भयभी आई’ (’िुबह कय तयरय’/िी. रयमचांद्र) 
’अिलम चिलम’ (लतयबरोबर ’आझयद’मध््े/िी. रयमचांद्र) 
’लो चोरी िकडी ग्ी’ (आशय, िुधय, मीनयबरोबर ’अांजली’मध््े/ज्देव) 
’दुनन्य मे हम आ्े है तो’ (लतय आणण मीनयबरोबर ’मदर इांडड्य’मध््े/नौशयद) 
’्े न थी हमयरी ककस्मत’ (’मै नशेमे हूाँ’/शांकर-ज्ककशन) 
’कयबुलीवयलय आ्य’ (हेमांतकुमयर, रयणू मुखजी, िबबतय बॅनजीबरोबर ’कयबुलीवयलय’मध््े/िलील चौधरी) 
’मयाँगी है दुवयए हमने िनम’ (आशयबरोबर ’सशकयरी’मध््े/जी. एि. चौधरी) 
’तुमको पि्य, हदल हद्य’ (लतयबरोबर ’सशकयरी’मध््े/जी. एि. चौधरी) 
’ओ रयजयजी, हमयर कहय मयनो’ (आशयबरोबर ’दुल्हन एक रयत की’/मदन मोहन) 
’ओ मेरी मैनय, अरे मयन ले मेरय कहनय’ (मन्नय डे बरोबर ’प््यर कक्े जय’मध््े/लक्ष्मीकयांत प््यरेलयल) 
’हमयरे आांगन बचग्याँ’ (लतय आणण आशयबरोबर ’तीन बहुरयनी्याँ’मध््े/कल््यणजी आनांदजी) 
’कयहे तरिय्े स्ज्रय’ (आशयबरोबर ’चचत्रलेखय’मध््े/रोशन) 
 
केवळ वरील गयणीच नव्हे तर 'इन्कयर' चचत्रिटयतील 'मुांगडय - मै तो गुड की कली' हे िय्यचय ठेकय 
धरय्लय लयवणयरे गयणेही बेिुमयर गयजले. 

- माणेक पे्रमचंद  
('Yesterday's Melodies Today's Memories' ्य िुस्तकयतून)  



 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 
 
 


