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‘मल्हार’च्या गाणयाांनी तयाांचे नाव खरोखरच ‘रोशन’ केले. ’इक बार अगर तू कह दे’ (मुकेश आणि 
लता), ’कहााँ हो तुम जरा आवाज दो’ (मुकेश आणि लता), ’होता रहा यूाँही अगर अांजाम वफा का’ 
(मुकेश), ’तारा टूटे दुननया देखे’ (मुकेश) आणि ’बडे अरमानोंसे’ (मुकेश आणि लता). रोशन स्वत: तर 
हह ांदी चचत्रपटसांगीतात स्स्िरावत होतेच, पि मुकेशच्या ह्या चचत्रपटाची गािी सांगीतबध्द करून 
तयाच्या कारकीदीलाही हातभार लावत होते. आिखी गािी : ’हदल तुझे हदया िा रखने को’ (परत 
मुकेश), ’कोई तो सुने मेरे गम का फसाना’ (लता) आणि ’मोहब्बत की ककस्मत बनाने से पहेले’ 
(लता). साध्या सोप्या, सरळ अशा सुरेल गाणयाांची रचना केल्यामुळे  तयाांना अमाप यशही ममळाले. 
 
यानांतरच मात्र ते या क्षेत्रात खऱ्या अिााने स्स्िरावले असे म्हिावे लागेल. ‘अनहोनी’मधील ‘म ैहदल 
हूाँ इक अरमान भरा’ (इिे गायक तलतपेक्षा पपयानोची कामचगरीच सरस वाटते.) हे गािे व ‘मेरे 
हदलकी धडकन क्या बोले’ आणि ‘समाके हदलमे हमारे जरा खयाल रहे’ ही तलत आणि लताने 
गायलेली दोन द्वांद्वगीते तयानांतरची. आणि अशा प्रकारे १९६७ पयंत रोशन काही सुरेख आणि 
आगळ्या वेगळ्या गाणयाांच्या रचनेत रमून गेले. नांतरच्या अप्रनतम कव्वाली पुढीलप्रमािे - ’जी चाहता 
है चमू लू तस्वीर आप की’ (आशा, सुधा, बांदे हसन, बलबीर, कोरस/’बरसात की रात’), ’ना तो कारवााँ 
की तलाश है’ आणि ’ये इश्क इश्क है इश्क इश्क’ (रफी, मन्ना डे, एस. डी. बानतश, आशा, सुधा, 
कोरस/’बरसात की रात’). मशवाय, ’ननगाहे-नाझ के मारों का हाल क्या होंगा’ (आशा, सुधा, शांकर शांभ,ू 
कोरस)/’बरसात की रात’),  
 
या कव्वाली म्हिजे उतकृष्ट ऑकेस्रासह हळुवारपिे रचलेली सुबोध रसाळ गीतरचनाच होय. तयाांच्या 
‘बरसात की रात’ मधील कव्वालीांची चाल बाांधिी हा हह ांदी चचत्रपटाांतील एक काहीही उिे नसलेला 



अत्त्युत्तम प्रयतन मानला जातो आणि काही दशके उलटूनही तो पवक्रम आजही अबाचधत राहहला आहे. 
ह्या चचत्रपटाखेरीज आिखीही काही चचत्रपटाांतून तयाांनी कव्वालीांना सांगीत हदले आहे. उदा. ’ननगाहे 
ममलाने को जी चाहता है’ (आशा, कोरस/’हदल ही तो है’) आणि ’हसीनोंके जलवे परेशान रहते’ (आशा, 
रफी, सुधा, मन्ना डे, कोरस/’बाबर’) 
 
रागदारी सांगीतावर आधाररत गािी रचणयातही रोशन खरोखरच महान होते. यमन रागावर आधाररत 
अशी ककतीतरी अद्भुत गािी तयाांनी आपल्याला हदली - ’ए री आली पपया बबना’ (लता/’राग रांग’), 
’स्जांदगी भर नही भूलेंगी वो बरसात की रात’ (रफी, लता/’बरसात की रात’. ह्यातील सतारीवरील लकेर 
ऐकाच), ’मन रे तू काहे ना धीर धरे’ (रफीचे नेहमीच उच्चस्िानावर राहिारे गािे/’चचत्रलेखा’), ’ननगाहे 
ममलाने को’ (आशा, कोरस/’हदल ही तो है’) आणि ’भूले से मुहब्बत कर बैठा’ (मुकेश/’हदल ही तो है’). 
नांतर ’ममता’ मधले मजरुहचे मौल्यवान गािे ’छुपा लो य ूहदल मे प्यार मेरा’ (हेमांत आणि लता), 
आणि ’सलाम-ए-हसरत कबूल कर लो’ (सुधा/’बाबर’). 
 
यमन खेरीज इतर रागाांमध्येही तयाांनी रचलेली पुढील गािी - दरबारी कानडा मध्ये ’तेरी दुननया मे 
हदल लगता नही’ (मुकेश/’बावरे नैन’). बहार रागात ’सकल बनत पवन चलत पूरवाई रे’ 
(लता/’ममता’). भैरवी मध्ये ’लागा चुनरी मे दाग’ (मन्ना डे/’हदल ही तो ह’ै). गौड मल्हार मध्ये ’गजात 
बरसत सावन आयो रे’ (सुमन आणि कमल बारोत/’बरसात की रात’) आणि ’शराबी शराबी ये सावन 
का मौसम’ (सुमन/’नूर जहान’). कल्याि रागात ’तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नही’ 
(मुकेश/’हदल ही तो है’) आणि ’सांसार से भागे कफरते हो’ (लता/’चचत्रलेखा’). पहाडी रागात ’रहे ना रहे 
हम’ (लता/’ममता’). तोडी रागात ’खुदा-ए-बतार तेरी जमीन पर’ (लता/’ताज महल’). कलावती रागात 
’काहे तरसये स्जयरा’ (आशा, उषा मांगेशकर/’चचत्रलेखा’). कामोद रागात ’एरी जाने ना दूाँगी’ 
(लता/’चचत्रलेखा’). भीमपलासी मध्ये ’एरी म ैतो पे्रम हदवानी मेरा’ (लता/’नौबहार’). आणि पपलू मध्ये 
’बहारोंने मेरा चमन लूटकर’ (मुकेश/’देवर’). 
 
शास्त्रीय सांगीतावर आधाररत केवळ हलकी फुलकी गािी देिारे ते नव्हते तर रोशन याांनी आपल्याला 
अमभजात गाणयाांचे दशान घडवले. तयाांची या प्राांतातील कामचगरी इतकी उतकृष्ट होती की स्वत: लता 
मांगेशकर याांनी तयाांना आपल्या ‘भैरवी’ चचत्रपटाचे सांगीत देणयास साांचगतले होते परांतु दुदैवाने तो 
चचत्रपट तयार झाला नाही. 

(क्रमश:) 
 

- 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 
 
 
 


