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आधी उल्लेखलेली गाणी सोडून रोशन याांच्या इतर उत्कृष्ट गाणयाांची (वेगवेगळ्या गायकाांसोबतच्या) 
यादी पुढीलप्रमाणे आहे - 
 
रफीसाठी ‘जमीन भी वही...वो ददल्ली कहााँ’ (‘चााँदनी चौक’), ‘जजांदगी भर नही भलेूगी वो बरसात की 
रात’ आणण ‘मैने शायद तुम्हे पहले भी कही देखा है’, तसांच ‘मायूस ना हो वादे पे तेरे’ (सगळी ‘बरसात 
की रात’ मधील), ’तुम एक बार मुहब्बत मे इम्तहान तो लो’ (‘बाबर’), ‘अब क्या ममसाल द ूमै तुम्हारे 
शबाब की’ (‘आरती’), ‘गम-ए-हस्ती से बस बेगाना होता’ (‘वल्लाह क्या बात है’), ‘ददल जो ना कह 
सका’ (‘भीगी रात’ - हे लताने पण स्वतांत्रपणे गायलांय), ‘कारवााँ गुजर गया गुबार देखते रहे’, (‘नयी 
उमर की नयी फसल’) आणण ‘ममले न फूल तो कााँटोंसे दोस्ती करली’ (‘अनोखी रात’). 
 
त्याांच्या सववच रचना असाधारण होत्या आणण त्याांनी रफी तसेच लता हयाांच्यकडून त्या उत्कृष्टपणे 
गाऊनही घेतल्या. 
 
लताच्या काही ननवडक एकल गीताांची यादी पहा - ‘सारी सारी रात तेरी याद सताये’ (‘अजज बस 
शुक्रिया’), ‘मुझे ममल गया बहाना तेरे दीद का’ (‘बरसात की रात’), ‘कभी तो ममलेगी, कही तो ममलेगी’ 
(‘आरती’), ‘जुमव-ए-उल्फत पे हमे लोग सझा’ (‘ताज महल’) आणण ‘पडे बरखा बहार’ (‘दजू का चााँद’). 
‘दुननयामे ऐसा कहा सबका नसीब है’ (‘देवर’) 
‘रहते थे कभी जजनके ददलमे’, ‘रहे ना रहे हम’, यामशवाय ‘चाहे तो मेरा जजया ले ले’ हया ‘ममता’ 
चचत्रपटातील अनत सुांदर गीताांना लतासाठी चाली ददल्या होत्या. ‘बहू बेगम’ चचत्रपटातील ‘दुननया करे 



सवाल तो हम क्या जवाब दे’ हे गाणे ववसरून चालणार नाही. उत्कृष्ट गीते डोळ्याांसमोर ठेवून त्याांनी 
नतच्यासाठी आणण इतराांसाठीही खपू सुरेख चाली बाांधल्या. ‘नौबहार’, ‘आरती’, ‘ममता’, ‘ददल ही तो 
है’, ‘बहू बेगम’ यासारख्या अनेक चचत्रपटाांना त्याांनी ददलेल्या उत्तम सांगीतामुळे गाणी उठावदार झाली. 
त्याांच्या चाली भावपूणव आणण हृदयस्पशी असत. 
 
त्याांनी मुकेशला ददलेली गाणी पहा. इथेही त्याांनी प्रत्येक शब्द अथवपूणवपणे पेश केलेला ददसेल. 
‘सताएगा क्रकसे तू आसमान’ (‘शीशम’), ‘हमे ए ददल कही ले चल’ (‘चाांदनी चौक’), ‘बहुत ददया 
देनेवालेने तुझको’ (‘सूरत और सीरत’), ‘तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नही’ आणण ‘भूले से 
मुहब्बत कर बैठा’ (ही दोन्ही गाणी ‘ददल ही तो है’ या चचत्रपटातील आहेत) आणण ‘देखती ही रहो आज 
दपवण ना तुम’ (‘नयी उमर की नयी फसल’) सादहरच्या मसध्दहस्त लेखणीतून उतरलेल्या असामान्य 
गीताांनी त्याांना यशस्वी होणयास खपूच मदत केली म्हणायला हरकत नाही. 
 
तलतलाही त्याांनी उत्तमोत्तम गाणी ददली : ’मुहब्बत के झठेू सहारोंने लूटा’ (शैलेंद्र मलणखत ‘सांसार’ 
मध्ये) आणण ‘और है ददल की लगी पे ददल लगाना और है’ (‘राग रांग’), तसांच, ‘क्रकसी सूरत लगी 
ददलकी बेहेल जाये’ (‘नौबहार’). मशवाय रोशनची सुमधुर द्वांद्वगीते : ‘सपनोंमे आना’ (मुकेश व 
लता/‘शीशम’), ‘तुम्हारी मस्त नजर’ (मुकेश आणण लता/‘ददल ही तो है’), ‘दुननया की नजर ह ैबुरी, 
झुल्फे’ (रफी व गीता/‘आग्रा रोड’), ‘हम इांतजार करेंगे’ (रफी आणण आशा/‘बहु बेगम’) आणण ‘आज की 
रात बडी शोख’ (रफी आणण आशा/‘नयी उमर की नयी फसल’). तसांच, ‘समाके ददलमे हमारे जरा 
खयाल रहे’ (तलत आणण लता/‘अनहोनी’) 
 
आशयपूणव सुरेख गीताांची त्याांना जाण होती आणण त्याांच्या हया स्वभावामुळेच सदैव उत्तम 
गीतकाराांच्या साजन्नध्यातच ते रमत असत. हयामुळेच सादहरच्या सहवासात त्याांनी ववचारप्रवतवक 
अशी क्रकतीतरी रत्नासारखी गाणी ददली. जसे की - सुफी गायकीचे ‘ये इश्क इश्क है’ (’इश्क मजनकूी 
आवाज है जजसके आगे, कोई ललैा क्रकसी ददवार से रोकी ना गयी ... अल्लाह और रसूल का फमावन 
इश्क ह’ै) शब्दाांना योग्य अशी चाल गुांफणयात रोशन अव्वल कलाकार होते. पे्रम हे कुठल्याही 
भावनेप्क्षा श्रषे्ठ असते असा आशय व्यक्त करणारे गीत म्हणजे ‘जुमव-ए-उल्फत पे’ मधील ‘तख्त क्या 
चीज ह ैऔर लाओ, जवाहर क्या ह,ै इश्कवाले तो खुदाई भी लुटा देते है’ हे त्याांनी क्रकती वेगळ्या प्रकारे 
चालीत बाांधले आहे हे पाहणयासारखे आहे. 

(िमश:) 
 

- माणेक पे्रमचंद  
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या पुस्तकातून)  



 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 
 
 


