
        

                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

    प्रकाशन                    :   ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 मखुपषृ्ठ, माांडणी आहण सजावट   :   सहिन काकडे 

 

   www. esahity. com 

  esahity@gmail. com 

   eleventh floor, eternity 

eastern express highway 

Thane, 400604 

 

• हवनामलू्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वािनू झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडड करू शकिा.  

• ि ेई पसु्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी हकां वा वािनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापवुी 

ई-साहित्य प्रहिष्ठानिी परवानगी घेणे आवश्यक आि.े  

या पसु्िकािील लेखनािे सवड िक्क लेखकाकडे सरुहिि असनू पसु्िकािे हकां वा त्यािील 

अांशािे पनुमुडद्रण वा नाट्य, हित्रपट हकां वा इिर रुपाांिर करण्यासाठी लेखकािी 

परवानगी घेणे आवश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकिे.  
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'बाप से बेटा सवाई', 'बाळाि ेपाय पाळण्याि हदसण'े या म्िणींिा 

खरा अर्ड समजनू घ्यायिा असेल िर रािुल दवे बमडन याांच्या 

जीवनपटाकडे पिाव.े लिानगा रािुल पाि प्रकारे रडायिा, हकां वा रडिाना 

५ व्या सरुाि रडायिा. ज्यामळेु प िा उच्िार ऐकू यायिा. या गोष्टीमळेुि 

अशोक कुमार याांनी लिानग्या रािुलि ेनाव ठेवले पांिम. या पांिमने 

वयाच्या अवघ्या ९ व्या वर्षी एक धनू ियार केली जी उिलण्यािा मोि 

सािाि सहिन दवे बमडन याांना झाला.  पांिम जेव्िा हमत्राांबरोबर 

दवेआनांदला पािायला हर्एटसड मध्य ेगेला िेव्िा त्याला कळले हक फां टूश 

हित्रपटािील 'ए मेरी टोपी पलटके आ’िी िाल त्याच्याि हपिाश्रीनी 

उिलली आि.े पांिम िळूिळू वहडलाांच्या खाांद्याला खाांदा लावनू सांगीि िेत्राि वाटिाल करू लागला. 

'सर जो िेरा िकराए' (प्यासा) िी िाल असो हक 'सोलिवा साल' मधील 'िैं अपना हदल िो आवारा' 

मधील माउर् ऑगडनिी सरुवाि असो आर. डी. ि ेएस. डी. साठीि ेयोगदान िांद्रकले प्रमाण ेवाढिि 

िोि.े वडील आजारी असिाना व रफी िजला गेले असिाना पांिमने मागच्या दाराने 

आपल्या हमत्राला, हकशोरला 'आराधना' हित्रपटाि घसुवले. 'मेरे सपनोकी रानी' व 

'कोरा कागज र्ा ये मन मेरा' सारख्या सरुावटी, हकशोरिा आवाज याांच्या मळेु 

आराधना अजनूि सरेुल बनला. कोमाि गेलेल्या आपल्या हपत्याि ेशेवटि ेस्वप्न, 

https://www.youtube.com/watch?v=rJiohcg-gKo
https://www.youtube.com/watch?v=3K8TH8LBs-w
https://www.youtube.com/watch?v=vo1MykK4u8U
https://www.youtube.com/watch?v=ql1-jjEPErw


 
 

 

म्िणज े‘हमली’ ि ेसांगीि पण याि श्रावण बाळाने पणूड केले. माऊर् ऑगडन वाजहवण्याच्या वेडापायी व 

आपल्या दोस्िी खािर पांिमने लक्ष्मीकाांि - प्यारेलाल याांच्यासाठी दोस्िी हित्रपटाि ि ेवाद्य 

स्विः वाजहवले, माऊर् ऑगडनि कशाला आपला पांिम कशािनूिी सांगीि शोधायिा. शोले मधील 

‘मेिबबूा, मेिबबूा’ या गाण्यासाठी हबअरच्या बॉटलमध्ये िवा फुां कून इफेक्ट साधण ेअसो की, ‘िरुा हलया 

िैं िमुने’ मध्य ेकप बश्याांिा आवाज वापरून सरेुल हकणहकण हनमाडण करण ेअसो, पांिमिी प्रयोगशीलिा 

लाजवाब असायिी. 'वाळू ('sand') पेपर घासनू िी सांगीि 

हनमाडण करिा येि ेहकां वा गळुण्या करून दिेील सत्ते पे सत्ता 

मध्य ेबाब ूखलनायकासाठी हसग्नेिर ट्यनू बनहविा येऊ 

शकिे ि ेदाखवनू हदले ि ेया अवलीयानेि. ट्वीन टे्रकिा 

सवडप्रर्म उपयोग आर. डी. याांनी ‘बिारोंके सपने’ या 

हित्रपटाि केला. पण िो खऱ्या अर्ाडने िो लोकहप्रय झाला 

'किरा किरा' या इजाजि मधील गाण्यामळेु.  इलेक्ट्रॉहनक 

ऑगडनिा उपयोग असो (ओ मेरे सोना रे) हकां वा कुमार शानो 

सारखा नवीन आवाज असो दोन्िीिा श्रीगणेशा पांिम मळेुि 

झाला. पांिम काळाच्या पढेु पिाणारा सांगीिकार िोिा. पण त्याच्यािील गणुवत्ता िुडकायिी दृष्टी 

भल्याभल्याांकडे नव्ििी. म्िणनूि ‘हिसरी मांहजल’ साठी जेव्िा नाहसर िुसेन याांनी शांकर जयहकशन ऐवजी 

आर डी ला हनवडल ेिेव्िा शम्मी कपरू खटू्ट झाले िोि.े इिकेि कशाला ‘दम मारो 

दम’ि ेगाण ेऐकून खदु्द सहिनदा एवढे वैिागले िोिे की त्याांना वाटल ेआपल्या िालमीि 

मििप्रयासाने घडवनू दखेील मलुाने त्याांि ेनाव धळूीि हमळहवले. पण कालाांिराने 

त्याि पांिमला अनेकाांनी मानल.े अहनल हवश्वास याांच्या शब्दाि साांगायि ेझाल्यास 

https://www.youtube.com/watch?v=XPK4PtzmuVk
https://www.youtube.com/watch?v=IEwrLaCYQkg
https://www.youtube.com/watch?v=IEwrLaCYQkg
https://www.youtube.com/watch?v=kzyj3yhKFuY
https://www.youtube.com/watch?v=ydx_LBee4lQ
https://www.youtube.com/watch?v=ddGjV51Edok
https://www.youtube.com/watch?v=ddGjV51Edok


 
 

 

पांिम सारखा ऑल राउांडर (अष्टपैल)ू कोणी झालाि नािी अगदी त्याि ेहपिाश्री एस. डी. दखेील या 

शयडिीमध्ये कुठेि नािी आििे.  

हफल्मफेअरने दखेील सांगीि िेत्रािील उदयोन्मखु प्रहिभावांि सांगीिकाराला सन्माहनि करण्यासाठी 

पांिमच्याि नावाने ट्रॉफी ठेवली. नािी म्िणायला गरुुदत्तसारख्या दसुऱ्या एका हजहनयसने पांिमदा काय 

िीज आि ेि ेखपू आधीि ओळखले िोिे. खरे िर पांिमला सांगीि हदग्दशडनािा पहिला मान हदला िोिा 

िो गरुुदत्तने, ‘राज’ या हित्रपटासाठी. पण िा हित्रपट प्रदहशडिि न झाल्याने िा मान हमळाला मेिमदूला.  

 

पांिमला िोलामोलािी सार् कोणी हदली असेल िर िी 

गलुजारसािबेाांनी. गलुजार पांिमिी स्ििुी करिाना र्किि नािीि. 

त्याांच्या मिे हव्िज्यअुलायझेशन बाबिीि दखेील आर. डी. ग्रेट िोि.े  

आर. डी. त्याांना हविारायि ेकी, हफल्म शटुींग नदीच्या हकनारी िोणार 

आि ेका? असेल िर वािावरण हनहमडिी साठी मी माांझी (नावाडी) िा 

आवाज, हकां वा धनू इांटरल्यडु महुझक म्िणनू वापरेन. गेयिा हबलकुल 

नसलेल्या ‘मेरा कुछ सामान’ सारख्या शब्दाांना पांिमने जी िाल 

लावली त्याांनी टीकाकारािी िोंडे गप्प िर झालीि उलट त्याांच्या 

िोंडून स्ििुी समुने उधळली गेली. पांिमना िाल कुठेिी सिुायिी. ‘िेरे 

हबना हजया जाए ना’ िी िाल पांिम ला ट्राहफक जाम मध्य ेसिुली ि ेऐकून खरे वाटि 

नािी ना!  

पण यशाि ेदान पांिमना उहशराि हमळाले. अमरप्रेम, हिसरी मांझील या सारख े

अहवस्मरणीय सांगीि दऊेन दखेील पांिमना पहिले हफल्मफ़ेअर हमळाले िे १९८३ साली 

https://www.youtube.com/watch?v=9mjFCidDpcY
https://www.youtube.com/watch?v=6F3_NrSCxyo
https://www.youtube.com/watch?v=6F3_NrSCxyo


 
 

 

‘सनम िेरी कसम’ या हित्रपटसाठी. आर. डी. सांपला, ि ेओरडून साांगणाऱ्यासाठी ‘१९४२ लवस्टोरी’ 

बद्दल हमळालेला हफल्मफ़ेअर (मरणोत्तर) परुस्कार, िा िर एक शालजोडीिलाि िोिा.  

  आर. डी. िा एकि गाण ेपरुुर्ष व स्त्री गायकाांकडून वेगवेगळ्याप्रकारे गाऊन घ्यायिा. उदा. ‘िम े

िमुसे प्यार हकिना’ त्याने हकशोर व परवीन सलुिाना याांच्या कडून गाऊन घेिल.े ‘हजांदगी के सफर में’ या 

गाण्यािील बदलि ेऋि ूदाखहवण्यासाठी इांटरल्यडु म्यहुझक वापरणारा पांिम, ‘िम दोनो दो प्रेमी’ मध्य े

म्यहुझहशयनच्या सांपावर िोडगा म्िणनू इांटरल्यडु म्यहुझकि वापरि नािी. पांिमिा स्केल िा असा एका 

टोकापासनू दसुऱ्या टोका पयंििा असायिा.  

 

आपले लाडके पांिमदा याांना ४ जानेवारी २०१४ ला जाऊन २० वर्षड पणूड िोिील पण जेव्िा, त्याांि े

एखाद ेगाजलेले गीि आपण ऐकिो िेव्िा जाणवि ेकी पांिम म्िणि आििे. . . ‘मेरा कुछ सामान िमु्िारे 

पास पडा िैं!’   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mgqY4XXNbd4
https://www.youtube.com/watch?v=mgqY4XXNbd4
https://www.youtube.com/watch?v=F2LWZUjqVkU
https://www.youtube.com/watch?v=Wc2fvmqXJAo
https://www.youtube.com/watch?v=kEO_LYMMGfM
https://www.youtube.com/watch?v=kEO_LYMMGfM


 
 

 

     

 

सहिन दवे बमडन. . . सांगीि िेत्रािील एक लोभस, लहडवाळ  

राजकुमार; ज्याने आपल्या सरुाांच्या व सांगीिाच्या बळावर  हित्रपटसांगीि हवश्वाि 

हदहग्वजय साजरा केला. वडील हत्रपरुा राजघराण्याशी सांबांहधि असल्याने िसिेी 

सहिन दा लौहकक अर्ाडने राजकुमार िोिेि. सहिन दा याांिा जन्मि मळुी 

राजघराण्याि झाल्यामळेु, एखाद ेिेत्र सिज, हनहवडवाद पद्धिीने कस ेपादाक्ाांि 

करायि े याि ेबाळकडू  त्याांना जात्याि   हमळाले िोि.े त्याांना मी मेलडीिा 

राजा न म्िणिा राजकुमार अशासाठी म्िणिो हक त्याांि ेस्वर व सांगीि नेिमीि 

िरुणाईि ेप्रहिक ठरले. ' जलिे ि ैहजसके हलये' अस ेिळुवार प्रेम व्यक्त करणारा 

सनुील दत्त असो हक, 'हदल का भांवर करे पकुार' अस ेगाणारा दवे आनांद सारखा समस्ि िरुणींच्या 

स्वप्नामधील मदन असो;  या  सगळ्याांनाि सहिन दा याांि ेसांगीि, प्रेयसीवरि ेप्रेम व्यक्त करिाना  सोबि 

लागले   

हत्रपरुाच्या मािीिा सगुांध त्याांच्या सांगीिामधनू नेिमीि दरवळे पण िरीिी वेळप्रसांगी 'पाांि रुप्पैय्या बारा 

आना' सारख ेअवखळ सांगीििी त्याांच्या कडून ऐकू येि असे.         

ज्याांि े गाण ेहवड्यासारख ेउत्तरोत्तर रांगि जायि ेत्या सहिन दा याांना हवडा खरोखरि 

प्राणहप्रय िोिा. ि ेआपला हवडा कधीिी कोणाशी शेअर करि नसि. जे वेड हवड्याि े

िेि वेड फुटबॉलि ेदखेील. मोिन बागानि ेकट्टर िािि ेअसलेले सहिनदा त्या सांघाि 

मनान ेएवढे गुांिलेले असायि ेहक सांघािा पराभव झाल्यास िे पार उदास िोि. एकदा 

https://www.youtube.com/watch?v=WIeEJVM-44E
https://www.youtube.com/watch?v=plAkyLrQIdI
https://www.youtube.com/watch?v=7sL17TR0uX4
https://www.youtube.com/watch?v=7sL17TR0uX4


 
 

 

गरुुदत्तने अशाि वेळी सहिन दा याांना आनांदी मडू ि ेसांगीि रिायला साांहगिले. त्यावर त्याांि ेउत्तर िोिे, 

"माझा सांघ िरला आि ेत्यामळेु या िणी पाहिज ेिर एखादी दःुखी ट्यनू बनवनू दईेन पण आनांदी ट्यनू  

माझ्याने   कािी केल्या िोणार नािी"  

  सहिन दा जसे  फुटबॉल मध्य ेगुांिलेले असायि ेिद्वि  सहिन दा याांि ेिािि ेत्याांच्या सांगीिामध्ये!  

म्िणनूि त्याांच्या सांगीिाि ेजबरदस्ि िािि ेअसलेल्या सहिन िेंडूलकरच्या घरच्याांनी आपल्या घरािील 

नवीन मेम्बरि े नाव  या सांगीिकारावरूनि ठेवल.े  

 

हकशोर याला सहिन दा याांनी आपला दसुरा मलुगाि 

मानले िोि ेिरी दखेील हकशोर व रफी या दोघाांना समान सांधी 

दणेारा सांगीिकार म्िणनू िे सांगीि हवश्वाला पररहिि िोिे. असेि 

सरेुल सांिलुन त्याांनी लिा व आशाच्या बाबिीि दखेील साधल.े 

हमली हित्रपटाच्या दरम्यानि सहिन दा कोमाि गेले. त्याांना 

भेटायला जेव्िा हकशोर कुमार गेले िेव्िा त्याांनी सहिन दा याांना 

साांहगिले हक काळजी करू नका िमुि ेरेकोहडंग उत्तमपण ेपार 

पडणार. पण मनाि मात्र हकशोर याांना िी आपली शेवटिी भेट 

असावी अस ेवाटि िोि.े म्िणनूि हक काय आये िमु याद मझुे ि े

गाण ेगािाना हकशोरच्या मनाि फक्त आहण फक्त बमडनदा िोिे. सहिन दा आहण 

हकशोरि ेनािे फार हजव्िाळ्याि ेिोिे. त्या सवड भावना म्िणनूि  या गाण्यािनू व्यक्त 

झाल्या आििे.  अन्य सांगीिकार जेव्िा रफी ला िाय पीि वाली गाणी दिे असि िेव्िा 

सहिन दा प्रवािाहवरुद्ध जाऊन रफीला सॉफ्ट गाणी द्यायि.े आठवनू पिा. . 'हदन ढल 

https://www.youtube.com/watch?v=zFeT8sUiATc
https://www.youtube.com/watch?v=k_002K49S10


 
 

 

जाय े' हकां वा 'एक घर बनाउांगा' सारखी अहवस्मरणीय गीिे  सहिन दा  याांिी  एक  खाहसयि   िोिी. 

सकाळिा फेरफटका मारून घरी परिल्यावर िे ज्या गायकाि ेगाणे रेकोडड करायिे आि ेत्याला मदु्दामनू 

फोन करि असि. उद्दशे एवढाि हक आज त्यािा आवाज कसा आि ेि ेपारखण्यासाठी.          

िमु्िाला आश्चयड वाटेल हक ज्याांच्या  कां ठािनू, 'विा कौन ि ैिेरा, मसुाहफर जायेगा किा', 'सफल 

िोगी िेरी आराधना', 'ओ रे माझी, … मेरे साजन ि ैउसपार' सारख ेअवीट सरू उमटले त्याि आवाजाला 

१९३३ मध्य ेिक्क नाकारण्याि आल ेिोि.े यिुदी हक लडकी या हित्रपटािील गाणी आधी सहिन दा 

याांच्या आवाजाि िोिी पण आयत्यावेळी िी पिाडी सन्याल याांच्या आवाजाि परि रेकोडड करण्याि 

आली  सहिन दा याांच्या गाण्याांिा  अजनू एक हवशेर्ष पैल ूम्िणज ेि ेस्विः नायक हकां वा नाहयकेसाठी 

कधीि गायले नािीि. िर त्याांिी गाणी पाश्वडभमूीला िाल ूअसि व हित्रपटािी सांपणूड कर्ाि त्या 

गाण्यािनू पढेु प्रवाहिि िोि अस.े आठवनू पिा कािी हसच्यअुशन्स . . अमर प्रेम मधील ििाश 

अवस्रे्मध्य ेसासरिून हनघालेल्या  शहमडलावर हिहत्रि झालेले 'डोली में हबठाई के  किार ' हकां वा  

भटीयाली लोकसांगीि सवड प्रर्म हिांदी हित्रपटामध्ये घेऊन येणारे 'सनू मेरे बांध ूरे' ि ेगाणे  

सहिन दा याांनी कधीिी वाद्यसांगीिाला सरुाांवर वरिढ  िोऊन हदले नािी. एकदा एका रेकोहडंगच्या वेळी 

त्याांच्या लिाि आल ेहक एक अहिररक्त वादक व्िॉयहलन वाजवि आि.े हविारणा केल्यावर त्याांना 

साांगण्याि आल ेहक आज त्या माणसाला मेिनिाना द्यायिे आधीि ठरले  िोि ेम्िणनू त्यािािी वापर 

केला जाि आि.े त्यावर त्याांि ेउत्तर िोि े. . त्याि ेपैस ेद्या,  पण त्याला घरी पाठवा मला गाण्याि दोन 

नव्ि ेिर फक्त एकाि व्िॉयहलनिी गरज आि.े सहिन दवे बमडन याांनी एकदा असेिी 

म्िटले िोि ेहक मला फक्त िबला, पेटी व लिा द्या. मी केवळ या िीन गोष्टींवर अजरामर 

सांगीि दऊे शकेन. िात्पयड काय िर सांगीिामध्ये  वाद्याांपेिा शब्द काकणभर सरस 

असावेि असेि त्याांना वाटायि.े त्याांिा आपल्या सांगीिशैलीवर प्रिांड हवश्वास िोिा 

https://www.youtube.com/watch?v=k_002K49S10
https://www.youtube.com/watch?v=qgFMp50UrMU
https://www.youtube.com/watch?v=7KR67xAVj5U
https://www.youtube.com/watch?v=7KR67xAVj5U
https://www.youtube.com/watch?v=yYF9RIPNHac
https://www.youtube.com/watch?v=yYF9RIPNHac
https://www.youtube.com/watch?v=AKOf-QXnSzk
https://www.youtube.com/watch?v=WeqPCTEU9rU
https://www.youtube.com/watch?v=g9eppdrcyHI


 
 

 

म्िणनूि नायक एक पण त्यािा आवाज दरवेळी वेगवेगळा असािी  प्रयोग त्याांनी  खपू हठकाणी केला. 

दवे आनांद साठी कधी िमेांि कुमार िर कधी रफी िर कधी हकशोर अस ेपयाडय त्याांनी वापरले 

गरुुदत्त, दवे आनांद, हृर्षीकेश मखुजी  व हबमल दा याांच्या बरोबर सहिन  दा  याांि ेसरू अिकू जळुले. 

प्यासा, कागज के फुल, गाईड, प्रेम पजुारी, हमली, अहभमान, सजुािा, बांहदनी यादी न सांपणारी आि.े दवे 

ला दखेील माहिि िोिे हक सहिन दा हशवाय िो अपणूड आि ेम्िणनूि गाईडच्या वेळी जेव्िा सहिन दा 

आजारी िोिे व त्याांनी जेव्िा  दवे आनांद याांना दसुरा सांगीिकार घेण्यास साांहगिले िेव्िा दवे याांि ेउत्तर 

िोि े. . नािी, िमु्िी बरे व्िा . . गाईड िमुच्यासाठी र्ाांबेल सहिन दा याांच्यामळेु आग ओकणारा 

ऑक्टोबर महिना दखेील ससुह्य झाला आि.े १ ऑक्टोबरिा  जन्म िर ३१ ऑक्टोबरिा  मतृ्य ूअसा योग 

जळूुन आल्याने ऑक्टोबर महिना म्िणज ेसहिन दा याांच्या अवीट रिना ऐकण्यािा काळ असे समीकरण 

एफ एम वर जळूुन येि.े गरुुदत्त व हकशोर याांिेिी मतृ्य ूयाि 

महिन्यािले. त्यामळेु सहिन दा याांिे या दोघाांबरोबरि ेकामिी 

या  हनहमत्ताने डोळ्यासमोर सिजि  उभ ेरिाि.े  

आपला नोकर आपले सांगीि न गणुगणुिा इिराांि े

सांगीि गणुगणुिो ि ेपािून अस्वस्र् िोणारे व त्यावरून धडा 

घेऊन सामान्य माणसाच्या  ओठी सिज रुळेल अस ेसांगीि 

हनमाडण करण्यािा ध्यास घेणारे सहिन दा याांना 

 सवड िाित्याांिफे मानािा मजुरा. . 

!!               

 

 



 
 

 

 

  

 

आयषु्याि कािी गोष्टी या नेिमी जोडीनेि ओळखल्या 

जािाि जसे हक िळद कुां कू, कृष्णाजुडन वगैरे वगैरे. सांगीि िेत्रामध्य े

दखेील अशाि कािी जोड्या नावाजल्या गेल्या ज्या आज िी 

रहसकाांच्या हृदयामध्य ेघर करून आििे. त्यािील सवाडि लाडकी 

जोडी आि ेिी शांकर - जयहकशन याांिी.  

शांकर हसांग रघवुांशी, िार िौघाांसारखा सांगीि िेत्रामध्य ेकािी िरी 

करून दाखहवण्याच्या ध्येयाने पछाडलेला िरुण! िबला मस्ि 

पैकी वाजव ूशकणारा; कािी िरी, कुठेिरी ब्रेक हमळेल या आशेने 

गजुरार्ी हदग्दशडक िांद्रवदन भट्ट याांच्याकडे सिि येराझरा घालणारा एक िोिकरू कलाकार! हिरे्ि 

त्यािी भेट िोि ेिामोहनयम उत्कृष्टपण ेवाजव ूशकणाऱ्या जयहकशन पाांिाल या अजनू एका िोिकरू 

कलाकाराशी 

एखाद्या सुांदर गाण्याला सजहवण्यासाठी आपल्या भारिीय सांगीिामध्ये िबला व पेटीिी सार् 

परेुशी असिे; म्िणनूि हक काय हनयिीने या िबला व पेटी वाजवणाऱ्या दोघाांना एकत्र आणल.े शांकरने 

पथृ्वी हर्एटर मध्य ेआपल्यासोबि जयहकशनला पण काम करून द्याव ेअशी हवनांिी 

पथृ्वीराज कपरू याांना केली. आणी इरे्ि शांकर जयहकशन याांिी ओळख मग राज कपरू 

शी झाली. राजने ‘आग’ नावािा हित्रपट काढला िोिा, ज्यािे सांगीि राम गाांगलुी याांनी 

हदले िोि.े याि गाांगलुी याांना शांकर जयहकशन नी सिाय्यक म्िणनू सार् हदली िोिी. 



 
 

 

पण राजच्या दसुऱ्या हित्रपटाच्यावेळी अघटीि घडल.े ‘बरसाि’ हित्रपटासाठी राज ला गाांगलुी याांिी 

एक धनू खपू आवडली िोिी पण त्यािवेळी राजला बािमी हमळाली हक िीि धनू गाांगलुी त्याांच्या 

दसुऱ्या एका हित्रपटासाठी वापरणार आििे. मनस्वी राज दखुावला गेला व त्याने गाांगलुी याांच्या ऐवजी 

शांकर जयहकशन ला सांधी दणे्याि ेठरहवल े

'छोड गये बालम', 'हवा में उडता जाये मेरा लाल दुपट्टा मलमल का' या गाण्याांनी रहसकाांना जण ू

पहिल्या वहिल्या वळीवाच्या पावसाि न्िाऊन हनघण्यािा आनांद प्राप्त करून हदला. शांकर जयहकशन या 

सांगीिकाराांना बरसािच्या वेळी गीिकाराांिी एक जोडी हमळाली. िी जोडी िोिी िसरि जयपरुी व शैलेंद्र 

याांिी. ि ेिौघ ेव राज कपरू या पांिकाने मग पढुील कािी वर्ष ेसरू व िाल याांिी रांगपांिमीि खळेली - 

बरसाि, आवारा, िोरी -िोरी, श्री ४२०, अनारी िी यादी जरी नसुिी आठवली हक आपल्यासारख ेददी 

कानसेन िपृ्त िोऊन जािाि                

शांकर जयहकशन याांच्या सांगीिािी जाद ूइिकी अदु्भि िोिी हक भल्या भल्याांना त्यािी मोहिनी 

पडली िोिी. हदग्दशडक मेिबबू याांना ‘िोरी िोरी’ हसनेमािलां, शांकर-जयहकशन याांनी सांगीिबद्ध केलेलां 

आहण लिा मांगेशकर याांनी गायलेलां ‘रसिक बलमा. . . ’ ि ेगाणां फार आवडायिां. त्याांना एकदा एका 

ऑपरेशनसाठी लांडनला जावां लागलां. ऑपरेशनच्या आदल्या रात्री मेिबबू फार बेिैन झाल.े 

शस्त्रहक्येदरम्यान वाि ूकी मरू, असे त्याांना वाटायला लागले. शेवटिी इच्छा म्िणनू लिाने गायलेलां ि े

गाणां त्याांना ऐकावांसां वाटू लागलां. त्या अवस्रे्ि न रािवनू त्याांनी रात्री १२ वाजिा भारिाि लिाला फोन 

करून आपली मन:हस्र्िी साांहगिली आहण ि ेगाणां ऐकवण्यािी दीदींना  हवनांिी केली. 

हददींनी दखेील पररहस्र्िीि ेगाांभीयड जाणले आहण रात्री बारा वाजिा, भारिािनू 

लांडनला फोनवर ि ेगाणां त्याांनी मेिबबू याांना गाऊन दाखवलां.  

https://www.youtube.com/watch?v=GydNxSMGWSA
https://www.youtube.com/watch?v=gjRO5IEDZwM
https://www.youtube.com/watch?v=b9uMvWkzNm0


 
 

 

शांकर -जयहकशन याांिा आवडिा राग भैरवी िोिा. या रागाला िे 'सदा सिुागन' राग म्िणि. त्याांिी अनेक 

गाणी जशी हक. . ‘िब कुछ सिखा हमने’, ‘मेरा जुता है जपानी’ याि रागावर आधाररि आििे. 

त्याांिी शास्त्रीय सांगीिािी बैठक हकिी पक्की िोिी िे 'बसांि बिार' मधील गाणी ऐकून लिाि येि.े 'मै 

सपया तेरी तू माने या ना माने' या गाण्याि जण ूदोन गाहयका जगुलबांदी करि िोत्या एक लिा दीदी िर 

दसुरी पन्नालाल घोर्ष याांिी बासरी. बासरीि कशाला, प्रत्येक वाद्य कस ेव कुठे वापरायि ेयािे त्याांना 

नेमके भान िोिे. खरेिर शांकर जयहकशन त्याांच्या अनोख्या वाद्यवृांदासाठी प्रहसद्ध िोि.े त्याांच्या 

वाद्यवनृ्दामध्ये एकाि वळेी ५० पेिा जास्ि व्िोयलीन वादक असायि.े कॉडड िा सवडप्रर्म उपयोग 

हित्रपट सांगीिामध्ये करण्यािा मान याि जोडीला जािो. वाद्य वृांदाच्या हवशालिमेळेु व सरुाांच्या श्रीमांिी 

मळेुि त्याांच्या बिुिेक गीिाांमध्ये िीन वैहशष््टये िमखास हदसनू यायिी एक; गाणे िाल ूिोण्यापवूी 

वाजणारे सांगीि म्िणज ेप्रील्यडु, दसुरे, गाण्याच्या मखुड्यानांिर येणारा सांगीिािा पीस म्िणज ेइांटरल्यडू व 

हिसरे गाण ेसांपल्यावर दखेील वाजणारे सांगीि म्िणज ेएहपलॉग 

प्रत्येक कडव्याआधी वेगवेगळे इांटरल्यडु वापरण्याएवढे कौशल्य त्याांच्याकडे िोिे. शांकर जयहकशन ि े

स्विांत्रपण ेवेगवेगळ्या गीिाांना स्वरसाज िढवायि ेपण त्याांच्यािील अहलहखि समझोत्यानसुार कोणी 

कोणत्या गीिाला सांगीि हदले ि ेजगाला उघड केले जायि ेनािी. पण असे म्िणिाि की शांकर याांना 

गीिकार शैलेंद्रच्या रिनाांना िर जयहकशन याांना िसरि जयपरुी याांच्या रिनाांना सांगीि दणे्यास हवशेर्ष 

आवडायि.े कधी कधी शांकर व जयहकशन ििे एकमेकाांि ेस्पधडक असायि.े त्याि ेउत्तम उदािरण 

म्िणज े'िररयाली और रास्िा' या हित्रपटाि ेशीर्षडक गीि. शांकर याांनी 'बोल मेरी 

तकदीर में क्या हैं, मेरे हमिफ़र अब तो बता जीवन के दो पहल ूहैं, हररयाली 

और रास्ता' अस ेगाणे ियार केले िर जयहकशन याांनी बनहवले िोि,े 'ये हररयाली 

और ये रास्ता'. दोन्िी गाणी इिकी अवीट िोिी हक हित्रपट हनमाडत्याने िी दोन्िी गाणी 

https://www.youtube.com/watch?v=OLZoBJxlQBA
https://www.youtube.com/watch?v=5wjGc1zGWBc
https://www.youtube.com/watch?v=crV80g42BYQ
https://www.youtube.com/watch?v=crV80g42BYQ
https://www.youtube.com/watch?v=UzebFxwQbD8
https://www.youtube.com/watch?v=UzebFxwQbD8
https://www.youtube.com/watch?v=UzebFxwQbD8
https://www.youtube.com/watch?v=eHH807T1kcA
https://www.youtube.com/watch?v=eHH807T1kcA


 
 

 

आपल्या हित्रपटामध्य ेसमाहवष्ट केली. पण शांकर ि ेजयहकशन याांना हसहनअर असल्याने िेि जयहकशन 

याांच्या गाण्याांसाठीसदु्धा वाद्यवृांद योजना ठरवायि.े दोघाांमधील उत्कृष्ट समन्वयामळेुि या जोडीने िब्बल 

नऊ वेळा हफल्मफेअरिा उत्कृष्ट सांगीिकारािा परुस्कार हमळहवला; १९६० ि े१९६३ या िार वर्षांमध्य े

त्याांना िीनवेळा िा परुस्कार हमळाला िोिा. . 'अनारी', 'हदल अपना और प्रीि परायी' व 'प्रोफेसर' या 

हित्रपटाांसाठीिी अनोखी कामहगरी िोिी. पण या यशािा कळस िर पढेु िोिा; १९७१ िे १९७३ अशी 

सलग िीन वर्षे िा परुस्कार त्याांच्या झोळीि आला 

शांकर ि ेखपू ददी कलावांि िोि.े पहििा हित्रपटािील एक गाण,े 'सकिीने अपना बनाके मुझको 

मुस्कुराना सिखा सदया' ि ेगाण ेत्याांच्या लाडक्या लिाने खपू मन लावनू गायले. आपल्या िालीला 

सुांदर स्वराांि ेकोंदण लाभलेले पािून शांकर याांनी खशु िोऊन हिर्ल्या हिरे् १०० िी नोट लिाला बिीश 

म्िणनू हदली शांकर स्विः परफेक्टशहनस्ट िोि.े िदै्राबाद 

मध्य ेएकदा रस्त्यावरून जाि असिाना त्याांना एका 

िवायफच्या कोठ्यावरून एका िबलजीच्या 

वाजवण्याि ेिाल ऐकू आल.े िो िबलजी िकुीि े

वाजवि आि ेि ेऐकल्यावर शांकरजी कसलीिी िमा न 

बाळगिा कोठ्यावर गेले व िबलजीला त्यािी िकू 

दाखवनू दऊे लागले. जेव्िा शांकरजी याांनाि माझे 

िकुि असेल िर ि ूवाजवनू दाखव 

ना अस ेआव्िान िबलजी कडून 

हमळाले िेव्िा शांकर याांनी हिर्ल्या हिरे् योग्य िाल वाजवनू सवांिी बोलिीि बांद 

करून टाकली 

https://www.youtube.com/watch?v=MA72LAYKZRg
https://www.youtube.com/watch?v=MA72LAYKZRg


 
 

 

जयहकशन दखेील काय कमी ददी नव्िि.े ििडगेट िे गेलोडड िॉटेल म्िणज ेजयहकशन याांिा अड्डा िोिा. 

मदन मोिन याांनी सांगीि हदलेले सांजोग हित्रपटामधील 'वो भलुी दास्िान लो हफर याद आ गई' ि ेगाण े

त्याांना पहिल्याि िणी इिके आवडल ेिोि ेहक िे ऐकल्यावर सकाळिी वाट न बघिा त्याांनी रात्री दोन 

वाजिाि गेलोडड मधनू मदनमोिन याांि ेदरूध्वनी वरून अहभनांदन केले िोिे. रहसकाांि ेशांकर जयहकशन 

याांच्यावर अिोनाि प्रेम िोि ेम्िणनूि जेव्िा जयहकशन याांि ेहनधन झाल ेिेव्िा िॉटेल गेलोडडच्या 

व्यवस्र्ापनाने पढुिा एक महिना जयहकशन बसि िे टेबल ' जयहकशन याांच्यासाठी खास आरहिि' असे 

हलिून एक आगळी वेगळी श्रद्धाांजली पेश केली िोिी  २६ एहप्रल, शांकर याांिा स्मिृी हदन. खरेिर आज 

फक्त त्याांच्यावरि हलहिले असि ेिर िो त्याांच्यावर अन्यायि केल्यासारख ेझाल ेअसि ेकारण आपला 

हजवलग जयहकशन ि ेजग सोडून गेल्या नांिर दखेील त्याांनी स्विांत्रपणे जे हित्रपट केले िे शांकर जयहकशन 

या जोड नावानेिशांकर जयहकशन याांिी एक से एक गाणी हनवडिाना रहसकाांिी त्या लिान मलुासारखी 

अवस्र्ा िोि ेज्याला गोळ्याांच्या बरणीमध्य ेिाि घालनू जास्िीि जास्ि गोळ्या एकािवेळी मठुीि 

घ्यायच्या असिाि 'सदल के झरोके में तुझको सबठाकर', 'तेरा जलवा सजिने देखा', 'क्या करू 

राम मुझे बुढ्ढा समल गया', 'ये रात सिगी सिगी' ' मेरे िपने में आना रे' वेगवेगळ्या मडू मधील िी 

गाणी ऐकली हक शांकर जयहकशन अजनू कािी वर्ष ेआपल्यासोबि असाव ेअस ेरहसकाांना वाटण े

सािहजक आि.े म्िणनूि या दोघाांच्या हवरिामध्य े

झरुणारे अस्सल रहसक म्िणिाि,  

'हम तेरे प्यार में िारा आलम 

खो बैठे है'                     

                                                                             

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bsd8SayN4zs
https://www.youtube.com/watch?v=55Q4wry987Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZdbBKvNmRdo
https://www.youtube.com/watch?v=7uEZl-YvhPg
https://www.youtube.com/watch?v=7uEZl-YvhPg
https://www.youtube.com/watch?v=f1DZxkiMjRo
https://www.youtube.com/watch?v=t0dt0h8JZY8
https://www.youtube.com/watch?v=B9O8yKomhb8
https://www.youtube.com/watch?v=B9O8yKomhb8


 
 

 

 

           

 

लक्ष्मीकाांि प्यारेलाल… शांकर जयहकशन, 

कल्याणजी आनांदजी याांच्याप्रमाणेि गाजलेली   अजनू 

एक सांगीिकार जोडी! पण िी जोडी रहसकाांि ेअमाप प्रेम 

हमळाल्याने सवाडहधक काळ प्रहसद्धीच्या हशखरावर 

हवराजमान िोिी सरुील कला कें द्र या मांगेशकर घराण्याने 

िालहवलेल्या अकादमीमध्य ेलक्ष्मी व प्यारे एकमेकाांना 

प्रर्म भेटल.े अल्पावधी मध्येि त्या दोघाांमध्ये ऋणानबुांध 

हनमाडण झाल.े दोघिी िरुण िोिकरू, प्रहिभावान िोि ेपण 

अत्यांि िलाखीच्या पररहस्र्िीशी झगडि िोिे. म्िणनूि की काय लिा जी याांनी या दोघाांवर हवशरे्ष माया 

दाखवि त्याांिी भेट सी. रामिांद्र, नौशाद, सहिन दवे बमडन अशा हदग्गजाांशी घालनू हदली.  

म्यहुझक अरेंजर म्िणनू सहिन दवे बमडन याांच्या बरोबर एल. पी. याांनी हजद्दी हित्रपट केला िर रािुलदवे 

बमडन याांच्या बरोबर छोटे नवाब. आर डी व एल पी याांिी मैत्री जमली िी अशी. त्यामळेुि हक काय 

दोस्ती हित्रपटािील सवड गाजलेल्या गाण्याांसाठी एल पी याांच्यासाठी माउर्ऑगडन वाजवला िे आर डीने. 

'िािूूँगा मैं िझुे साांज सवरेे' 'रािी मनवा दखु हक हिांिा' सारख्या सरेुल गाण्याांमळेु एल पी 

याांना पहिले हफल्मफेअर पाररिोहर्षक हमळाले            

पण ह्या जोडीिा प्रदहशडि झालेला पहिला हित्रपट िोिा 'पारिमणी'. खपू कमी जणाांना 

ठावकू आि ेहक पारसमणी आधी त्याांनी सांगीि हदलेला एक हित्रपट प्रदहशडिि झाला 

https://www.youtube.com/watch?v=SWo_9nCkB2g
https://www.youtube.com/watch?v=J7UK80PQkoo


 
 

 

नािी. पण अपयश िीि िर खरी यशािी पहिली पायरी असिे. 'िूँसिा िुआ नरुानी िेिरा', 'वो जब याद 

आय ेबिोि याद आय'े, 'ऊईमा ऊईमा ये क्या िो गया' या सारख्या गाण्याांनी त्याांनी अवघ्या हित्रपट 

सषृ्टीि ेलि आपल्याकडे वेधनू घेिल ेिोि ेकारकीदीच्या पहिल्या टप्प्यावर लक्ष्मीकाांि मेंडोलीन 

वाजवायला हशकले िर प्यारेलाल व्िॉयहलन . प्यारेलाल याांना व्िॉयहलन हशकहवणाऱ्या गरुूां ि ेनाव िोिे 

एन्र्ोनी गोन्स्लावीस. आपल्या गरुूला आगळी वेगळी सलामी दणे्यासाठी या सांगीिकार जोडीने 'अमर 

अकबर एन्थोनी' या हित्रपटामध्य ेअहमिाभच्या िोंडी एक धमाल गाण ेरिल.े गाणे िोि ेअर्ाडिि, ‘माय 

नेम इज एन्र्ोनी गोन्स्लावीस. ’ िस ेलक्ष्मीकाांि दखेील कालाांिराने व्िायलीन वाजवायला हशकले िोि े

पण त्याांि ेगरुु िोि ेिुस्नलाल (िुस्नलाल भगिराम सांगीिकार जोडी). आपल्या सांगीि कारहकदीला 

िािभार लावणाऱ्या लिाजी व रफी याांच्याबद्दल एल. पी. याांच्या मनाि खपू आदरभाव िोिा. आपले 

सांगीि जर एक आणा असेल िर त्याि ेरुपाांिर सोळा आण्याि करायि ेश्रये लिा दीदीला आि ेअसे िे 

सवांना साांगि.  

छैला बाबू मधील िेरे प्यार ने मझुे गम हदया ि ेरफी व एल पी कॉहम्बनेशनि ेपहिले गाणे िोि ेपण िे 

पडद्यावर आल ेखपू उहशरा म्िणज े५ -६ वर्षांनी. ि ेगाणे रेकोडड करिाना एल पी याांच्याकडे रफी सारख्या 

हदग्गज गायकाला द्यायला फक्त १००० रुपये िोिे. मोठ्या सांकोिाने िे पैस ेएल पी याांनी रफी याांना हदले. 

पण रफी दखेील मोठ्या मनाि ेिोि ेत्याांनी प्रत्येकी ५०० रुपये लक्ष्मीकाांि व प्यारेलाल याांना आपले 

आशीवाडद म्िणनू परि केले. 'िािूूँगा मैं िझुे साांज सवेरे' ि ेगाणे खरे िर दोस्िी हित्रपटामधनू वगळण्यािे 

एल पी याांनी ठरहवल ेिोिे. पण रफीजी याांच्या साांगण्यावरून त्याांनी आपला हनणडय 

हफरहवला. पढेु याि गाण्यासाठी मजरूि सलुिानपरुी (गीिकार), रफी (गायक) व एल 

पी (सांगीिकार) असे एक नािी िर िब्बल िीन हफल्म फ़ेअर परुस्कार हमळाल ेव एक 

इहििास घडला.  

https://www.youtube.com/watch?v=5KkkDRCj3l8
https://www.youtube.com/watch?v=lJti8tOpG0o
https://www.youtube.com/watch?v=lJti8tOpG0o
https://www.youtube.com/watch?v=BHz1iNlYtwk
https://www.youtube.com/watch?v=cl2T-Itb7WQ
https://www.youtube.com/watch?v=cl2T-Itb7WQ
https://www.youtube.com/watch?v=hMBPJRUisss
https://www.youtube.com/watch?v=C1CLFK9T028


 
 

 

‘दद ेहदल दद ेहजगर’ सारख्या गझल ला हडस्को टाईप म्यहुझक मध्य ेसजवायि ेअनोख ेकाम या 

जोडीने कजड या हित्रपटाच्या वेळी केले. पण ि ेिी हििकेि खरे हक व्यावसाहयक िडजोड म्िणनू 'एक 

िसीना र्ी' िी िाल त्याांनी िक्क इांहग्लश गाण े'वईु एज लव (जॉजड बेन्सन) यावर बेिली िोिी. एल पी 

याांनी सिि िार वर्ष ेहफल्मफेअर हजांकले िोिे त्याि कजज िा नांबर िौर्ा िोिा. 'अमर, अकबर, एन्र्ोनी', 

'ित्यम, सिवम, िुुंदरम'  व 'िरगम' ि ेपहिले िीन परुस्कार प्राप्त  हित्रपट िोि े

एल पी याांनी आपल्यावर केल्या गेलेल्या उपकाराांिी फेड जमेल िशी केली. आर डीने आपल्या ‘दोस्िी’ 

हित्रपटामध्य ेमाउर् ऑगडन वाजवला म्िणनू त्यािी परिफेड म्िणनू १९८२ सालच्या आर डी ि ेसांगीि 

असलेल्या 'िेरी कसम' हित्रपटामध्ये 'हदल की बाि किीं लबप ेना आ जाय े' मध्य ेलक्ष्मीकाांि याांनी 

पािुणा कलाकार म्िणनू काम केले.  

िर राजेश खन्ना, हकशोर कुमार, आर डी याांिा झांजावाि जेव्िा रफी 

सािबेाांना साईड लाईन करि िोिा िेव्िा एल पी याांनीि रफी याांना 

भक्कम आधार हदला. रफी याांनी सवाडहधक गाणी एल पी 

याांच्यासाठीि गायली आििे िे कािी उगीिि नािी. रफी कशाला 

लिा दीदी दखेील सवाडि जास्ि गायल्या िे एल पी याांच्यासाठीि  

आपल्या नेिमीच्या लाडक्या एस जे ना बाजलूा सारि जेव्िा राज 

कपरू याांनी एल पी याांना बॉबी साठी सांधी हदली िेव्िा एल पी व 

आनांद बिी याांना िे एक मोठे आव्िानि वाटल.े लक्ष्मीकाांि याांिा ियार िोणारा 

पारसमणी बांगला बघण्यासाठी आनांद बिी त्याांच्या घरी गेले िोिे. िेर्नूि गीिकार व 

सांगीिकारजोडी आर. के. स्टुहडयो ला जाणार िोिे. पारसमणी बांगल्यािील अनेक 

खोल्या, दारे बघनू आनांद बिी याांना िो बांगला म्िणज ेभलू भलैुय्याि वाटला िोिा. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv-29gq3AsE
https://www.youtube.com/watch?v=RH-ABygLceY
https://www.youtube.com/watch?v=RH-ABygLceY


 
 

 

राजकडे भेटायला जायि ेिर ररकाम्या िािी न जािा एक गाण ेव धनू घेऊनि जाव ेअस ेबिी व एल पी 

याांना मनापासनू वाटि िोिे. नकुिाि पाहिलेला भलू भलैुय्या आठवनू आनांद बिी याांना बोल सिुले; 

'िम िमु एक कमरे में बांद िो और िाबी खो जाय'े एल पी याांनी लगिे या बोलाांना िाल लावनू राज कपरू 

याांि ेमन पहिल्याि भेटीि हजांकून घेिल.े बॉबी हित्रपटामध्य ेखरे िर या गाण्यासाठी हसच्यएुशन नसिाना 

दखेील राज कपरू याांना ि ेगाणे आवडल्याने, त्याांनी िशी हसच्यएुशन हनमाडण केली. एल पी याांिी जादिूी 

अशी िोिी लक्ष्मीकाांि व प्यारेलाल म्िणज ेदो हजस्म एक जान अस ेअसल्याने आजच्या लेखाि या 

दोघाांि ेयोगदान रहसकाांपढेु ठेवण्यािा मोि आवरिा आला नािी.  

िे लक्ष्मीकाांिि िोि ेज्याांनी प्यारेलाल याांना झबुीन मेििा याांच्याबरोबर वेस्टनड म्यहुझक बॅण्डमध्य े

जाण्यापासनू रोखले िोिे. लक्ष्मीकाांि प्यारेलाल याांच्यामध्ये इिके भावहनक बांध िोि ेकी लक्ष्मीकाांि, 

प्यारेलाल याांना नेिमीि गांमिीने साांगायि ेहक िझु्या नावािी नेमप्लेट कधीि बनव ूनकोस कारण 

त्यामध्ये प्यारेलाल नावापढेु लक्ष्मीकाांि नाव असणार नािी.    लक्ष्मीकाांि याांिा जन्म हदवाळीिील लक्ष्मी 

पजूनाच्या हदवशीिा! त्यामळेुि त्याांि ेनाव लक्ष्मीकाांि ठेवले गेले. लक्ष्मीकाांि मधील लक्ष्मी (पैसा) व 

प्यारेलाल मधील प्यार (रहसकाांि ेप्रेम) ह्या दोन्िी गोष्टी या जोडीला ३५ वर्ष ेभरभरून हमळाल्या    

 २५ मे लक्ष्मीकाांि याांिा स्महृिहदन. 'एक दो िीन', 'िोलीके पीछे क्या ि'ै सारखी ठेका ठरायला लावणारी 

गाणी असोि की 'सावन का महिना' सारखी िळुवार गीिे असोि ह्या जोडीने हबनाका गीिमालेवर व 

रहसकाांच्या हृदयावर सदोहदि राज्य केले आि.े त्यामळेु २५ म ेफक्त हनहमत्त आि.े रहसकाांच्या लेखी मात्र 

'वो जब याद आये बिोि याद आय'े अशीि कािीशी भावना प्रहिहदन असिे.    

 

 

                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=tBJj-3sgcd0
https://www.youtube.com/watch?v=MS5BLS2sIDM
https://www.youtube.com/watch?v=H3CFxs7wung
https://www.youtube.com/watch?v=aSqwfhYAoxs
https://www.youtube.com/watch?v=srWG3kHPAH8


 
 

 

      

 

सहलल िौधरी…  हिांदी हित्रपट सषृ्टीिील एक 

अजब रसायन !! सहलल िा अर्ड िोिो पाणी. पाणी ि े

जीवनाि ेप्रहिक आि.े पाणी ज्याला कसल्यािी सीमा 

नसिाि, पाणी जे आपल्या प्रवािाि येणाऱ्या 

कोणालािी  आपल्या सोबि विावाि जायला प्रवतृ्त 

करि.े अगदी सवड ििे हवशेर्ष सहलल दा  याांच्या 

सांगीिामध्ये आपण अनभुव ूशकिो 

सहलल दा  याांि ेसांगीि रहसकाांना सरुाांच्या, सांगीिाच्या 

हवश्वाि अलगद पण े विावि नेिे ; एखाद्याने  लाख  

प्रयत्न करून  पिावेि  िरीिी  िो त्याांच्या सांगीिाच्या भोवऱ्यामध्य े१०० % गरुफटून जाणारि.  त्याांि े

सांगीि कोणत्यािी सीमाांमध्ये बांहदस्ि नव्िि ेत्यामळेु ि ेकधी पाहश्चमात्य वाटि े िर कधी अस्सल भारिीय 

मािीिील लोकसांगीि !!   

१९ नोव्िेंबर ला जन्मलेल्या सहलल दा याांच्यावर लिानपणापासनूि सांगीिाि ेसांस्कार नकळि घडि गेले. 

वहडलाांकडे  असलेला पाहश्चमात्य सांगीिािा ठेवा व आसामच्या जांगलाांमध्ये, ििाच्या मळ्याांवर ऐकू 

येणारे हनसगाडि ेसांगीि व लोक सांगीि ि ेत्याांि ेसांगीिािील िीन गरुु िोिे.  त्यामळेु 

सहलल दा याांच्या कािी रिना इांहग्लश गाण्याांवरून बेिल्या िोत्या िर कािी रिनाांमध्ये 

त्याांनी पक्ष्याांिी हकलहबलाट, गरुाांि ेिांबरण,े रानािील हित्र हवहित्र आवाज याांिा सरेुल 

िाळमेळ घािला िोिा 



 
 

 

बांगाली हित्रपट सषृ्टीमध्ये पोरीबिडन (पररविडन )या हित्रपटामधनू पदापडण करणारे सहलल दा बांगाली 

सांगीिामध्ये पढेु जाऊन  आमलुाग्र पररविडन करिील यािी त्यावेळी  कोणालािी पसुटशी कल्पना नव्ििी. 

हिांदी हित्रपट सषृ्टीमधील सलीलदा याांि ेपदापडण दखेील असिे दमदार िोिे. दो बीघा जमीन मधील 

त्याांि ेएक एक गाणे म्िणज ेपाणीदार मोिी िोिे 

'दो बीघा जमीन' हिांदी मध्य ेप्रदहशडि झाला िर  त्यािी बांगाली आवतृ्ती, 'ररिावाला' या नावाने 

प्रदहशडि झाली. या हित्रपटाांिी पटकर्ा सहलल दा याांिीि िोिी. या हित्रपटािीि कशाला परख या 

हित्रपटािी पण कर्ा त्याांिीि िोिी. सहलल दा अष्टपैल ूिोिे. िे बासरी, हपयानो व व्िॉयहलन उत्तम प्रकारे 

वाजवि. 'जारे उड जारे पांछी' मध्य ेबासरीिा उपयोग त्यामळेुि त्याांनी िपखलपण ेकेला   

अत्यांि प्रभावी पाश्वडसांगीि दऊेन वािावरणहनहमडिी करण्याि  दखेील िे कुशल िोि ेआहण अनेक 

लघपुटाांमध्ये व माहलकाांमध्ये त्याांच्या या कौशल्यािा वापर करण्याि आला िोिा. त्यासाठी ि ेहकिी 

खोलवर हविार करि असि, हवहशष्ट पररणाम साधण्यासाठी कोणत्या वाद्यािा कसा उपयोग करून घेि 

असि याबद्दल एक हकस्सा प्रिहलि आि.े एकदा काय झाल ेपाश्वडसांगीिासाठी त्याांना  सरकारकडून मांजरू 

झालेले बजेट खिड िोऊन गेले िोि.े पण त्यानांिरसदु्धा त्याांनी एका हवहशष्ट प्रसांगासाठी आपल्या खिाडने 

वादकाला बोलावनू घेऊन त्याांच्या मनािले सनईि ेसरू वाजवनू घेिलेि. सहलल िौधरी याांि ेपाश्वडसांगीि 

इिके लोकहप्रय झाल ेिोिे की काननूसारख्या गाणी नसलेल्या हित्रपटाि ेपाश्वडसांगीि हदग्दशडन आवजूडन 

त्याांना हदले गेले.  दरवेळी आपण दिे असलेले  सांगीि ि ेआपल्या आधीच्या सांगीिापेिा अगदी वेगळे 

असाव े म्िणजेि 'unpredictable' असाव ेअसा त्याांिा कटाि असे.                            

लिा मांगेशकर व मन्ना डे याांच्या आवाजाि 'िररयाला सावन ढोल बजािा आया' ि े  

गाणां रेकॉडड करिाना सलीलदा याांनी  वैहित्र्यपणूड कोरसिा कल्पक वापर करून धमाल 

उडवनू हदली िोिी. “बाग में कली हखहल भांवरा निीं आया” या गाण्यामध्ये इन्टरल्यडू 

https://www.youtube.com/watch?v=SpynPBaOiJo
https://www.youtube.com/watch?v=9XKko4591bk


 
 

 

िा वापर िा त्याांच्या कल्पकििेा अजनू एक नमनुा. त्याि प्रमाण ेआपल्या हिांदी हित्रपटाांच्या सांगीिामध्ये 

साांिारीिा उपयोग करण ेि ेदखेील त्याांच्या वैहवध्यपणूडिेि ेप्रहिक िोिे सहलल दा याांच्या सांगीिाि ेहवशेर्ष 

म्िणज ेसो कॉल्ड जीहनयस गायकाांिा त्याांच्याकडे कस लागायिा िर  साधारण म्िणनू हिणवला गेलेला 

गायक त्याांच्या कडे ऐहििाहसक कामहगरी करायिा. गायक मकेुश बद्दल खपू सांगीिकाराांि ेिाांगले मि 

नव्िि े. त्याच्या रेंज बद्दल  सांगीिकार नेिमीि  साशांक असायि ेपण सहलल दा याांनी त्याि मकेुश कडून   

“सिुाना सफ़र और ये मौसम िसीं”, “कई बार यूां भी दखेा ि”ै, “नैन िमारे साांझ सखा रे”, “किीं दरू जब 

हदन ढल” “मैने िेरे हलय ेिी साि रांग के सपने िनेु”सारख ेअप्रहिम काम काढून घेिल.े या उलट हकशोर 

ला “गजुर जाए हदन” या गाण्यासाठी १७ ररटेक द्याव ेलागले.  

लिा हशवाय सहलल िौधरी ि ेखदु्द सहलल दा याांनाि मान्य 

नव्िि.े या जोडीिी सरुुवाि झाली ि ेमधमुिी मधील 'आजा रे 

परदसेी' या गाण्यापासनू. लिा दीदी याांना पहिला हफल्म फ़ेअर 

परुस्कार हमळाला िे याि गाण्यासाठी. खरे िर ि ेगाण ेहबमल 

दा हित्रपटामधनू काढूनि टाकणार िोिे कारण या गाण्यासाठी 

आवश्यक िी  हसच्यएुशन त्याांना हमळिि नव्ििी. पण 

सहलल दा याांनी आग्रि केला आहण पढुिा इहििास रहसकाांना 

ठावकूि आि.े त्यािप्रमाणे आनांद हित्रपटामध्य ेस्त्री 

पात्रासाठी गाण्यािी हसच्यएुशन नव्ििीि पण सहलल दा म्िटले हक लिा पाहिजिे. 

त्यािमळेु आयत्यावेळी एक गाण ेलिासाठी हलहिण्याि ेठरले. पण हृर्षी दा व सहलल 

दा याांनी घाई घाई मध्य ेया गाण्यासाठी नजरिकुीने योगेश व गलुजार दोघाांना गाण े

हलहिण्यास साांहगिले. पण गलुजारि ेबोल योगेश पेिा सरस ठरले व त्यामळेु 

https://www.youtube.com/watch?v=F5Sr6pGkmdY
https://www.youtube.com/watch?v=XO5vi9PEGr8
https://www.youtube.com/watch?v=bblHYBckf8g
https://www.youtube.com/watch?v=BmYT79bYIQw
https://www.youtube.com/watch?v=BmYT79bYIQw
https://www.youtube.com/watch?v=SC8DuvNCjbY
https://www.youtube.com/watch?v=Mm21SSgUHe8
https://www.youtube.com/watch?v=Mm21SSgUHe8


 
 

 

गलुजारच्या गाण्यािी वणी लागली. “ना हजया लाग ेना ”  ि ेगलुजार याांनी हलहिलेले गाण,े सहलल दा व 

लिा या जोडीि ेअजनू एक अहवस्मरणीय गीि ठरले िे अशा प्रकारे. 'किीं दरू जब हदन ढल जाए' ि ेगाण े

मग योगेश याांच्या कडून हलिून घेण्याि आल.े . अशाप्रकारे सहलल दा व हृर्षी दा या जोडीने दोन्िी 

गीिकाराांिा योग्य िो सन्मान राखला िाफ हिकीटच्या गीि मदु्रणाच्या वेळी सहलल दा याांिी लाडकी 

लिा येऊ शकली नािी व त्याि  वेळेला हकशोर कुमारने केलेला आग्रि दखेील सहलल दा मोडू शकले 

नािीि. पण यािनूि एक अफलािनू गाणे जन्माला आल.े . 'आके सीधी लगी हदल पे'; ज्याि हकशोर मेल 

व फीमले दोन्िी आवाजाि गायला  सहलल दा याांना सांगीिािी प्रेरणा कधीिी हमळायिी. पावसामध्य े

कार िालविाना वायपरच्या लयबद्ध आवाजामळेु त्याांना कधी िरी िाल सिुायिी िर कधी 

काठमाांडूच्या िॉटेल मध्य ेवास्िव्याला असिाना रात्री गस्िीवर असलेल्या िौकीदाराि ेगणुगणुे ऐकून. 

''छोटा सा घर िोगा" या गाण्याि ेअसे कािी नेपाळी कनेक्शन असेल ि ेऐकून आश्चयड वाटि ेना !  

“हमडल ऑफ़ द रोड” म्िणनू  ओळखलेल्या ''रजनीगांधा'', “छोटी सी बाि” या  सारख्या हित्रपटाांच्या 

रुपेरी यशामध्य ेसहलल दा याांच्या सांगीिाि ेमोठे योगदान आि.े येशदुास ला प्रस्र्ाहपि करण्याि त्याांिा 

खपू मोठा वाटा  िोिा. सांगीिकार रहव प्रमाणेि सहलल दा याांि ेदखेील  मल्याळम भार्षेि मोलाि े

योगदान आि े सहलल दा सांगीिाि ेएक िालि े बोलि ेहवद्यापीठि िोि ेम्िणनूि 'जागि ेरिो'च्या 'जागो 

मोिन प्यारे' या गाण्याच्या रेकोहडंग च्या वेळी राज कपरूने शांकर जयहकशन या आपल्या जोडगोळीला 

सहलल दा सांगीि कस ेदिेाि ि ेपािायला बोलाहवल ेिोिे  सहलल दा याांना आधी िाल दऊेन त्याि शब्द 

घालायला खपू आवडि असे कारण त्याांना आपल्या  िालीमध्य ेिेंजेस करायला फारस े

आवडि नस.े पण इिके मात्र खरे हक त्याांनी सांगीि िेत्रामध्य ेखपू कािी िेंजेस केले 

त्यामळेुि जेव्िा जेव्िा 'किीं दरू जब हदन ढल जाए'. . . असे सरू ऐकू येिाि िेव्िा 

सहलल दा िमुिी आठवण हफरून हफरून येि े…. . !! 

https://www.youtube.com/watch?v=f75u1oLXzVM
https://www.youtube.com/watch?v=BmYT79bYIQw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJwOzpW3k7g
https://www.youtube.com/watch?v=KRfgKRy-W7E
https://www.youtube.com/watch?v=s1WdyuQwgx0
https://www.youtube.com/watch?v=ILeG1kzODDM
https://www.youtube.com/watch?v=uGNJ1xnSEWI
https://www.youtube.com/watch?v=uGNJ1xnSEWI
https://www.youtube.com/watch?v=BmYT79bYIQw


 
 

 

   

 

कर्ा, परुाणाांमध्ये आपण शाहपि गन्धवांबद्दल नेिमीि 

ऐकि आलो आिोि पण हिांदी हित्रपटसांगीि िते्राि दखेील 

असाि एक शाहपि गांधवड िोऊन गेला आहण त्याि ेनाव आि े

सांगीिकार स्वगीय मदन मोिनजी. मदनमोिन याांच्या इिका 

दवैी प्रहिभिेा सांगीिकार क्वहििि जन्माला येिो, पण ि ेिी 

हििकेि खरे की त्याांच्या इिकाि उपेहिि सांगीिकार दखेील 

हित्रपटसषृ्टीने पहिलेला नािी. सािाि लिाजींनी 

ज्याांना'गझलोंका शिजादा' असा हकिाब हदला, ज्याांच्या 

रिना गाण्यास गान सरस्विीला आव्िानात्मक, अवघड 

वाटल्या, ज्याांच्या बरोबर वारांवार गाण्यािी इच्छा आशा िाईना व्यक्त करावीशी वाटली अशा मदनजींना 

एकिी हफल्मफ़ेअर परुस्कार हमळू नय ेया सारख ेदसुरे ददुवै िे कोणिे अस ूशकिे?  

इिराांच्या मिभेदािा फटका मदन मोिनजींना एकदा नािी िर दोनदा खावा लागला. १९५६ मधील ‘िाई 

िाई’ िा हित्रपट मदनमोिनजींिा पहिला हिट हित्रपट सलग २४ आठवडे हित्रपट गिृामध्ये 

झळकल्यावर अिानक प्रोड्यसुर (हनमाडि)े व हडस्ट्रीब्यटुर (हविरक) याांच्यामध्ये वाद हनमाडण झाल्यामळेु 

मदन मोिनजींच्या आयषु्यािील पहिली रजि जयांिी मात्र एक पाऊल दरूि राहिली. 

दसुरा प्रसांग ‘मेरा िाया’च्या वेळिा िोिा.  

१९६६ मधील हफल्म फ़ेअरच्या नामाांकनाांमध्ये मेरा सायाि ेनाव िोि.े पण 

आयत्यावेळी मॅगझीन व अवाडड पॉहलसी बद्दल मिभेद उफाळून आल्याने मेरा सायाच्या 



 
 

 

जागी दो बदन या राज खोसलाांच्याि दसुऱ्या हित्रपटािी वणी लागली. मेरा सायाि ेहफल्म फ़ेअर िकुले 

पण याि हित्रपटािील 'नैनो में बदरा छाये ' या गाण्याबद्दल मदनमोिन याांना पढेु जाऊन हसने म्यहुझक 

डायरेक्टर अवाडड व सरूहसांगार सांसदि ेअवाडड हमळाले.  

 

मदनमोिनजींना बऱ्यािदा पहिल्या प्रयत्नाांमध्ये अडर्ळ्याांिा सामना करावा लागला. १९५० 

मध्य े‘आँखें’’ हित्रपटासाठी मदनमोिन याांना लिाजींिा आवाज िवा िोिा. पण कािी हििशत्रूांनी 

गैरसमज करून दले्याने लिाजींनी मदनमोिनजीं बरोबर काम करण्यास नकार हदला पण नांिर मात्र 

‘मदहोि’ मध्य ेलिाजींनी जो मदनमोिनजींिा िाि पकडला िो पढेु कधीि सोडला नािी. लिाजींना या 

गांधवाडिी पारख लवकर झाली ि ेआपल्या सारख्या कानसेनाांि ेभाग्यि म्िणायि.े  

'लग जा गले' सारख ेअजरामर गाण ेपहिल्या प्रयत्नाि राज खोसला याांनी ररजेक्ट केले िोि.े पण 

आपल्या रिने बद्दल प्रिांड आत्महवश्वास असलेल्या मदनजींनी ि ेगाणे मनोजकुमारना ऐकवल.े 

मनोजकुमार या गाण्याच्या प्रेमािि पडल ेव त्याांनी राज खोसला याांना परि एकदा िेि गाण ेनीट 

ऐकण्यािी हवनांिी केली. यावेळी राज खोसला ओशाळले, त्याांना कळेिना हक िी स्वगीय रिना आपण 

पहिल्याांदा नाकारलीि कशी? 'नैना बरिे ररमसझम' िी िाल मदनमोिन याांनी १९५२ मध्य ेरिली िोिी. 

पण अनेक हफल्म हनमाडत्याांनी या िालीला वाळीि टाकले िोि.े पढेु जेव्िा ‘वो कौन थी’ साठी राज 

खोसला याांनी िी िाल ऐकली िेव्िा िे त्यावर िटूुन पडल.े पढुिा इहििास मग आपल्या सवाडना मािीिि 

आि.े  ख्यािनाम गाहयका सरैुय्या याांना शोधनू काढल ेिे याि गणुी सांगीिकाराने, 

भपूेंद्रला स्क्ीनवर गायक म्िणनू ब्रेक हदला िे मदनमोिन याांनीि. पण ि ेसवड आज 

हकिी जणाांना ठाऊक आि?े  

https://www.youtube.com/watch?v=moLtGICevDY
https://www.youtube.com/watch?v=TFr6G5zveS8
https://www.youtube.com/watch?v=9w5iETwBs2o


 
 

 

मदनमोिन याांना अनेकदाअग्नी परीिलेा िोंड द्यावे लागले. ‘लैला मजन’ूसाठी मदनजींना रफीिा 

आवाज िवा िोिा िर डायरेक्टर रवैल याांना हकशोरिा. रफीसाठी प्रसांगी हित्रपट सोडण्यािी मदनमोिन 

याांिी ियारी िोिी. शेवटी रवैल याांना मदनमोिन 

याांि ेम्िणण ेऐकावेि लागल ेव त्यािा पररणाम 

म्िणज ेसपुरहिट गीिाांिा नजराणा आपणा सवाडना 

हमळाला. असेि कािीसे 'जहाँआरा' हित्रपटाच्या 

वेळी घडल ेिोिे. मदनजीना िलि मेिमदू व रफी 

दोघ ेिव ेिोिे िरहदग्दशडकाला फक्त रफीि. मदनजी 

सवयीनसुार हित्रपटावर पाणी सोडायला ियार 

झाल,े हदग्दशडक पनु्िा नमल.े आज िलिने गायलेली 

जिाूँआरा मधील प्रत्येक गझल एक मास्टर पीस 

बनली आि.े या शाहपि गांधवडला अशा प्रकारे 

पदोपदी आपली प्रहिभा हसद्ध करावी लागली. नािी म्िणायला 'दस्तक' साठी हमळालेले नेशनल अवाडड 

त्याांना वेळेवर हमळालेले एकमेव अवाडड म्िणिा येईल.  

मदन मोिन याांि ेएकेक गाण ेम्िणज ेझगमगि ेनित्र िोिे. 'अनपढ' मधील ‘आपकी नजरोने िमझा 

प्यार के कासबल मुझे ' ि ेगाणे ऐकून नौशाद उस्फूिडपण ेउद्गारले, "िझु्या या एका गझलवर माझ्या सवड 

स्वर रिना कुबाडन! िझु्या या एका गझलेसाठी मी माझ्या सवड रिना िलुा द्यायला ियार 

आि"े.  

एकेकाळी मदनमोिन सहिनदाांि ेसिाय्यक िोि.े मदनमोिन याांच्या िालींि ेगरुड 

सहिनदाांवर पडल ेनसि ेिरि नवल! 'मेरा िुुंदर िपना बीत गया' ि ेगाण ेमदनमोिन 

https://www.youtube.com/watch?v=iGwdq0pbEWc
https://www.youtube.com/watch?v=iGwdq0pbEWc
https://www.youtube.com/watch?v=uBQ60nKcZPg


 
 

 

याांि ेआि ेि ेसाांगण्याि सहिन दा याांना कािीि गैर वाटल ेनािी. इिकेि कशाला, आर. डी. ि ेसागर 

हित्रपटामधील गाणे, 'सागर हकनारे हदल ये पकुारे' मदनमोिनजींच्याि 'यही है तमन्ना' (आपकी 

परछाईयाँ) वर आधाररि आि.े र्ोडक्याि काय िर लिादीदी प्रमाणेि मदनमोिनजी सांगीिकाराांि ेपण 

लाडके िोि.े    

पण आपण दजेदार असनूिी उपेहिि का आिोि या प्रश्नाि ेउत्तर न सापडल्याने मदनजी दारूच्या 

आिारी गेले, हनराशेच्या गिेि रुिि गेले व त्यािाि दृश्य पररणाम म्िणज े१९७५ साली मदनमोिन 

नावािा शाहपि गांधवड या भिूलाला सोडून गेला. पण त्यािी मोहिनी २००४ साली दखेील ‘वीर – 

जारा’च्या रूपाने आपल्यावर पडली यािि या गांधवाडि ेमिानपण हसद्ध िोि.े मदनमोिनजींच्या पश्चाि 

का िोईना आपण त्याांना त्याांिी योग्य िी जागा दऊेया. . . !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YhF6sjaYBMc
https://www.youtube.com/watch?v=B8jIQpTKy5E
https://www.youtube.com/watch?v=B8jIQpTKy5E


 
 

 

   

 

वसांि ऋिलूा आपल्या भारिीय सांस्कृिीमध्ये एक आगळेि 

मित्व आि.े वसांि ऋि ूम्िणज ेिैिन्य, नाहवन्य, माधयुड याांिे प्रहिक 

!  सांगीि िेत्रािील असेि एक वसांि ऋि ूआििे ; वसांि दसेाई … 

ज्याांनी आपल्या सांगीिामधनू भारिीय सांस्कृिी, शास्त्रीय सांगीिािील 

राग दारी, व भारिीय लोक गीिाांमधील माधयुड रहसकाांपढेु अलगद 

प्रस्ििु केले वसांि दसेाई म्िटले हक डोळ्यासमोर येि ेिी 'ए माहलक 

िेरे बांद ेिम' म्िणणारी सांध्या हकां वा 'िमको मन हक शक्ती दनेा ' 

म्िणणारी जया. त्याांच्या या  दोन्िी रिना रहसकाांच्या  मनाला 

इिक्या  हभडल्या हक  शाळाशाळाांमधनू िी गीिे  प्रार्डना म्िणनू  

गायल्या जाऊ लागल्या. पांजाबमधीलि शाळा  कशाला, पार 

सीमेपलीकडे, पाहकस्िान मधल्या िरुुां गाांमध्ये दखेील िी गाणी ऐकू 

येऊ लागली. आजच्या जमान्यािील टेक्नो म्यहुझहशअन, ए आर रेिमान याला  दखेील 'िमको मनकी 

शक्ती दनेा'िी स्वर रिना वेडावनू टाकि ेअशी आठवण खदु्द गलुझार सािबेाांनी एके हठकाणी साांहगिली 

आि े      

९ जनू रोजी जन्मलेल्या वसांि दसेाई याांनी मराठी व  हिांदी हित्रपट,  िसिे मराठी नाट्य 

िेत्रामध्य ेखपू सरेुल कामहगरी केली आि.े  

छम ्छम ्छम ्. . . . . । छडी लाग ेछ्मछ्म, हवद्या येई घमघम ; हवख्याि कवी आहण 

गीिकार वसांि बापट याांनी हलहिलेले ि ेमजेदार गाण ेवसांि दसेाई याांनीि  १९५३ साली 

https://www.youtube.com/watch?v=YmYFRNXrPdk
https://www.youtube.com/watch?v=YmYFRNXrPdk
https://www.youtube.com/watch?v=NbchuCfqBls
https://www.youtube.com/watch?v=NbchuCfqBls
https://www.youtube.com/watch?v=NbchuCfqBls
https://www.youtube.com/watch?v=noUmFe-St14


 
 

 

हनघालेल्या श्यामिी आई या हित्रपटासाठी स्वरबध्द केले िोिे  आहण त्यावेळी बालवयाि असलेले 

आिाि ेज्येष्ठ सांगीिज्ञ पां. हृदयनार् मांगेशकर याांनी िे  गाणे गाहयले िोिे.  

वसांि दसेाई म्िणज ेहवहवध रागाांिी उधळण अस ेसमीकरणि बनले िोिे. त्याांिा आवडिा राग मल्िार 

िोिा पण इिर अनेक रागाांि ेदखेील  हमश्रण करून  त्याांनी हवहवध प्रयोग केले. 'पांहडिराज जगन्नार्' या 

नाटकाला वसांि दसेाई ांनी सांगीि हदले  िोि े त्यािनू 'कलाविी' िा कनाडटक सांगीिािला राग  त्याांनी 

मिाराष्ट्राला पररहिि करून हदला . प्रसाद सावकाराांच्या खडय़ा आवाजािील 'जय गांगे भागीरर्ी' ि ेपद 

वास्िहवक 'कलाविी' आहण 'बसांि' या दोन रागाांच्या हमश्रणािनू वसांिरावाांनी हनमाडण केले आि े  

जे जे उत्तम, उदात्त, सुांदर त्या त्या गोष्टीिा  वसांि दसेाई याांना ध्यास िोिा म्िणनूि त्याांनी वेगवेगळ्या 

िेत्रािील हदग्गजाांना आपल्या सांगीि हदग्दशडनाखाली  अदाकारी दाखहवण्यास प्रवतृ्त केले. गुांज उठी 

शेिनाई मध्य ेत्याांनी हबहस्मल्लाि खान याांिी शेिनाई आपल्याला सनुावली िर "नैन से नैन नािीं 

हमलाओ" मध्य ेत्याांनी सपु्रहसद्ध सांिरूवादक पां. हशवकुमार शमाड याांच्याकडून  सांिरू वाजवनू घेिल ेिोिे. 

त्याि प्रमाणे आपल्या सांगीिािी शान वाढहवण्यासाठी  'झनक झनक पायल बाज'ेिे बिुिहिडि शीर्षडक 

गीि  वसांि दसेाई याांनी अमीर खान खाूँसािबेाांच्या आवाजाि रेकोडड केले आि े  

शास्त्रीय सांगीि त्याांना हफल्मी सांगीिाएवढेि प्राणहप्रय िोिे म्िणिू िे पांडीि  भीमसेन जोशी याांिी मेिहफल 

आपल्या घरी वरिेवर सजवायि.े रम्य िी स्वगाडिून लांका ि ेगाण े पांहडिजी  याांनी वसांि दसेाई याांच्याि 

हदग्दशडनाखाली गायले आि.े हिांडोल या गाण्यास कठीण असलेल्या  रागाि बिार िा दसुरा राग हमसळून 

ि ेगाण ेवसांि दसेाई याांनी बनहवल ेिोि.े खरे िर पांहडि भीमसेन सदवै शदु्ध राग 

गाण्याबाबि आग्रिी असायि ेपण केवळ वसांि दसेाई याांसाठी हमश्र  रागािील ि ेगाणे,  

त्या काळी २००० रुपय ेमानधन घेऊन पांहडिजी गायले. दसेाई याांनी दखेील २च्या 

https://www.youtube.com/watch?v=hZmqD1glEvo&list=PLKLmbPi5ZGbqX5mwaCxgMbfBf3js2iUzU&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=xv5TJuGWn6w
https://www.youtube.com/watch?v=xv5TJuGWn6w
https://www.youtube.com/watch?v=700iePLaZPI
https://www.youtube.com/watch?v=700iePLaZPI
https://www.youtube.com/watch?v=3kIey2rq0kc
https://www.youtube.com/watch?v=GilQb6FhG2E


 
 

 

जागी ५ िजार दऊेन पांहडिजींिा गौरव केला. पण त्या स्वर भास्कराने  ठरल्याप्रमाणेि हबदागी घेिली  

वसांि दसेाई म्िणज ेएक अदु्भि व्यहक्तमत्व िोि.े त्याांिी सडुौल, सदुृढ  दिेयष्टी पािून कािी लोकाांना िर िे 

पिलेवान हकां वा कसरिपटू वाटायि.े दसेाई हजिके धाहमडक वतृ्तीि ेिोिे िेवढे िे शृांगार व रहसकिा या 

बाबििी जागरूक िोि.े िे सदवै िािामध्य ेमोिक गजरा हमरवायि े. बिुदा ििे सवड गणु  त्याांच्या 

सांगीिामध्ये उिरल ेिोिे. नैन से नैन नािीं हमलाओमधील शृांगार भावना असो हक उठी उठी गोपाळा 

मधील साहत्वक भाव . . त्याांच्या सांगीिाला िोडि नव्ििी. कोरस िा उत्तम वापर कसा करावा ि ेदखेील 

त्याांच्या कडूनि हशकाव.े गुांज उठी शेिनाई मधील ‘अहखयाूँ भलू गई ि ैसोना’ ि ेगाणे ऐकल्यावर त्यािी 

प्रिीिी येईल   

आशीवाडद हित्रपटािील 'एक र्ा  बिपन' 

या गाण्याच्यावेळी वसांि दसेाई याांना लिा 

दीदींकडून गाण्यामध्ये एक हवहशष्ट जागा अपेहिि 

िोिी. पण लिा दीदी याांनी त्याकडे दलुडि केले. 

दसेाई याांना वाटल ेहक लिाने त्यासाठी प्रयत्नि 

केले नािी. मोकळ्या स्वभावाच्या वसांि रावाांनी 

िे दीदींना साांहगिले. त्यािा पररणाम म्िणज ेलिा 

व वसांि दसेाई याांमध्ये दरुावा आला . गड्ुडी 

साठी म्िणनूि मग वाणी जयराम याांिी वणी  लागली. वसांि दसेाई याांि ेमोठे पण 

यािि िोिे हक लिा हशवाय दखेील त्याांनी 'बोल ेरे पपीिरा' व 'िमको मन हक शक्ती 

दनेा' सारखी गाणी सपुरहिट करून  दाखहवली.  

https://www.youtube.com/watch?v=700iePLaZPI
https://www.youtube.com/watch?v=j-tKIpILm-0
https://www.youtube.com/watch?v=-Kt60ZFdxOM
https://www.youtube.com/watch?v=KE3In4E9zlM
https://www.youtube.com/watch?v=NbchuCfqBls
https://www.youtube.com/watch?v=NbchuCfqBls


 
 

 

वसांि दसेाई ांनी एकूण २० मराठी हित्रपटाांना सांगीि हदले. ‘छोटा जवान’ मधील ‘माणसुकीच्या शत्रसुांगे 

यदु्ध आमिु ेसरुू, हजांकू हकां वा मरू’ ि ेगाण ेहकां वा ‘मोलकरीण’ मधील ‘दवे जरी मज’, ‘दवै जाहणले 

कुणी’ िी गाणी आजिी अपेहिि पररणाम साधण्याि कुठेिी कमी पडि नािीि. लावणीसम्राज्ञी  सलुोिना 

िव्िाण याांनी पहिली लावणी, आिायड अत्र ेयाांच्या "िीि माझी लक्ष्मी" या हित्रपटाि गायली.  व त्याि े

सांगीिकार िोि ेवसांि दसेाई. अशा प्रकारे सलुोिना बाई ांि ेकररअर घडवण्याि त्याांिा खारीिा वाटा िोिा   

अशा या गणुी सांगीिकाराि ेअिानक अपघािी हनधन झाल.े िेिी हलफ्ट मध्य ेहिरडून. रहसकजन व 

अवघी सांगीि हित्रपट सषृ्टी या आपदमेळेु  हनःशब्द झाली व जेव्िा िे सवड जण या धक्क्यािनू सावरल े

िेव्िा त्याांच्या ओठी फक्त ििे शब्द िोिे 'दवै जाहणल ेकुणी'  

९ जनू आपल्या वसांि दसेाई याांिा स्मिृी हदन. . पण आपल्या हदवसािी सरुुवाि ज्याांच्या भपूाळी मळेु 

िोि ेव रात्रीिा शेवट दखेील त्याांच्याि  एखाद्या सरेुल गीिामळेु िोिो त्या सांगीिकाराला खरे िर आपण 

हवसरलेलोि नसिो…. !! 

                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sD6dG7CsIo
https://www.youtube.com/watch?v=8sD6dG7CsIo
https://www.youtube.com/watch?v=yGliZ8Fz4dc
https://www.youtube.com/watch?v=vjpGnVnESVY
https://www.youtube.com/watch?v=vjpGnVnESVY


 
 

 

  

 

गेल्या महिन्याि श्री प्रशाांि दाांडेकर याांच्या मिहफ़ल-ए-प्रशाांि या लेखसांग्रिाांिां एक छोटां 

पसु्िक ई साहित्य प्रहिष्ठानिफ़े प्रहसद्ध झालां. मराठी वािकाांकडून या हिांदी हसनेसांगीिहवर्षयक 

पसु्िकाला कसा प्रहिसाद हमळेल याबद्दल साशांकि िोिो. पण जेव्िा शेकडो प्रहिहक्याांिा पाऊस 

पडला िेव्िा आमिी अवस्र्ा नैना बरसे ररमहझम अशी झाली. रश्मी कुलकणी ांना इसाक मझुावरिी 

आठवण झाल्यािां त्याांनी कळवलां. पजूा राईलकर याांना त्याांच्या साध्या सुांदर भारे्षने भरुळ घािली. 

मांहजरी जोशींनी अहधक हवस्ििृ लेखाांिी फ़माडईश केली. सरस्विी मळुगे याांना त्याांच्या अनेक 

वर्षांच्या कुििुलािे उत्तर सापडले. हकशोर पांहडि व डॉ. अहनल खाांडेकर याांनी अनेक आवडत्या 

सांगीिकाराांच्या लेखाांिी फ़माडईश केली. गणेश हशरसाट, उदय पाहटल, हवजय काकडे अशा 

अनेकाांनी त्यािील सुांदर माहििीबद्दल आभार मानले. प्रहसद्ध कवहयत्री आसावरी काकडे याांनी ि े

पसु्िक सांग्रिणीय असल्यािे कळवले आि.े                                     

                                                                     .        

       ,   ण                                                             .       

                                 ए                 .  

पाठहवला ि ूऐसा खहजना मिहफ़लीिा परुाण्या , एका िणाांि सारे जीवन िरूण 

मी अनभुवले                                                     

   .  



 
 

 

  ण         ए                                   .   ण                          

                          .                ण    .  

िी मैफ़ल िमु्िाला कशी वाटली िे prashant. dandekar@rediffmail. com 

  हकां वा esahity@gmail. com  वर कळवा. आपल्या प्रहिहक्याांवरूनि पढुल्या मैफ़लीिी 

आखणी सरुू िोईल. त्याि मग िमेांिकुमार, रफ़ी, हकशोरदा, लिाहददी, आशाजी, साहिर, जावेद 

अख्िर, गलुजार अशा एक स ेएक हदग्गजाांिी मैफ़ल रांगव.ू सारे कािी आपल्या वािकाांच्या 

प्रहिहक्या आहण फ़माडईशींवर अवलांबनू रािील. िेव्िा आपल्या प्रहिहक्या लवकर येऊ द्याि. 

फ़ेसबकुवर esahityच्या पेजवर हकां वा प्रोफ़ाईलवरिी आपण आपल्या प्रहिहक्या नोंदव ूशकिा. 

                                    .                ण                            

                     .               . 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान िा अनेक कवी व लेखकाांनी सरुू केलेला एक नवीन प्रयोग. मराठी 

मध्ये वािक आहण साहिहत्यक अहधक जवळ यावेि आहण एक मोठी िळवळ इांटरनेटच्या 

माध्यमािनू सरुू व्िावी अशी इच्छा िोिी. हिांमिे मदाड. मदद ेखदुा. हकां वा िल्लीच्या भारे्षि साांगायिां 

िर सच्िी लगन िो िो अपने सपने िाहसल करनेके हलये सारी कायनाि एक िो जािी िै. मराठी 

भार्षेि उत्तम दजेदार साहित्य हनहमडिी व्िावी, िाांगले वािक एकत्र यावेि, त्याांना 

िाांगल्या दजाडिे साहित्य हमळावे आहण दजेदार हलिू इहच्छणाऱ् या लेखकाांना असे 

वािक हमळावेि. एवढेि काय िे आमिे छोटेसे स्वप्न. या आमच्या छोट्याशा 

स्वप्नाला लाखो वािकाांिी सार् हमळि गेली आहण कारवाां बनिा गया. 

mailto:prashant.dandekar@rediffmail.com
mailto:esahity@gmail.com


 
 

 

त्यािबरोबर दजेदार हलखाण करणारे लेखकिी या िळवळीि जोडले जाि आििे. आजिे ि ेपसु्िक 

वािल्यावर िमु्िाला िे जाणवेलि.  

पण आम्िी समाधानी नािी. बारा कोटींच्या या मराठी समाजाि हकमान एक दोन कोटी िरी समांजस, 

िोखांदळ वािक असायला िवेि. ज्ञानोबा िकुोबाांच्या सांस्काराांि वाढलेल्या या समाजाकडून एवढी 

अपेिा ठेवायला काय िरकि आि?े हमत्रिो. ज्योिीने ज्योि िेवि जावी. िसे वािकाांनीि वािक 

जोडायला िवेि. िमु्िाला जर ि ेस्वप्न पणूड िोण्याि िािभार लावावासा वाटि असेल िर फ़क्त 

एवढेि करा. आपल्या ओळखीपाळखीिल्या हकमान दिावीस लोकाांिे ई मेल पत्त ेआम्िाला 

कळवा.  

असे ई मेल आय डी पाठवणाऱ् या वािकाांना आम्िी VIP वािक दजाड दिेो.  

 

आमिा पत्ता : esahity@gmail. com 

अहधक माहििीसाठी भटे द्या : www. esahity. com  

 

आपले नम्र 

टीम ई साहित्य प्रहिष्ठान  

 

 


