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मुंबईत एखादे वाणसामानाचे दकुान सुर करता येईल का अशा उदेशान ेआलेलया वीरजी शहा या 
कच्छ वयााार रयाच ेाुत महणजेच कलयाणजी-आनंदजी हे दोन बंधू होत. �गरगावातील मंगलवाडी येथे 
शहा कुटंुब राहू लागले. या भागात भराूर महाराष्टयन मधयमवगगय रहात असत आ�ण तयांना इतर 
गोषटटंसोबत, वषारनुवषष चालत आलेलया रंगमंच आ�ण संगीत �ेतातील नामवंत कलावंतांचा खाू 
अ�भमान होता. ां�डत भासकरबुवा बखले या �ठकाणीच राहत होत.े (हया भागातील एका रसतयाला 
तयांच ेनावहट देणयात आले आहे.) एवढेच नवहे, तर सनेहल भाटकर, शांता आाटे यांसह �कतीतरट 
संगीतकार आ�ण नाटकांतील कलावंत यांनी या ा�रसरात बराच काळ वययतत केला आहे. 
 
आता हा ा�रसर नफा-तोटयाचे ग�णत मांडणारा वयााारट ाटा झाला आहे, ाण तरटहट तेथे संगीताला 
सथान आहे. कुणाचयातरट िसटरट�वरन आलेलट रफ�ची गाणी तुमचया कानावर ाडतील �कंवा 
कुठलयातरट  दसुर रया मजलयावरन येणारा हाम�यनयमचा आवाज ऐकायला �मळेल. ’येथे शासतीय 
संगीत �शकवणयात येत’े असा एखादा बोडरहट तुमचया वाचनात येईल. गललट-बोळातून �फरताना एखादे 
तबला-�वक�चे तुरळक दकुानहट दषटटस ाडले. अशा या संगीतान ेभारावलेलया आसमंतात कलयाणजी 
आ�ण आनंदजी यांनी आाला उमेदवारटचा काळ घालवला आहे. 
 
तयांना संगीतात खाूच रस होता. ारंत ुतयामधये कारक�दर करावी असे सुरवातीला तरट तयांना वाटत 
नसे. खरे तर ते बरोबरच होत ेकारण तयांचया संाूणर घराणयात तयांचयाखेरटज कुणालाहट संगीताच े
आकषरण नवहते. तसेच कच्छ लोक हे ाुरेाूर वयााारट दषटटकोन असणारे असलयामुळे वडीलांना 
ाटवून सांगणयााूवग तयांना सवत:चीच खाती करन घयायची होती क� संगीतातनू केवळ मौजमजाच न 



�मळता उदरयनवारहाची ाण काहट सोय होईल क� नाहट. एकदा कलयाणजींनी वाज�वलेले गाणे ऐकून 
एका शीमंत माणसाने तयांना ५१ र. चे ब�ीस �दले आ�ण तयांचया इच्ा-आकां�ांचे बीज यतथेच 
रोवले गेले अस ेमहणावयास हरकत नाहट. 
 
आता आाण जरा ाुढे जाऊन तयांची पगती ााहूया. कले वहायो�लन नावाचे एक इंाोटषड वादय घेणयात 
कलयाणजी यशसवी झाले. पतय�ात वेगवेगळया पकारचया धनुी तयार करणारा तो �सथेंसायझरच 
होता. तयानंतर अवघया �वसावया वषग कलयाणजी यांनी ’कलयाणजी वीरजी ऍणड ााट�’ नावाचा एक 
मयु�झकल गुा सुर केला. हा ब�ड खाूच यशसवी झाला आ�ण तयामुळे हा युवक सदैव कामात गकर  
राहू लागला आ�ण खषूहट! आनंदजी तर केवळ १५-१६ वषा�चा होता आ�ण तयामुळे मोठया भावाचया 
ब�डमधये तो अजून आला नवहता. 
 
सटेज शोज मुळे कलयाणजी बररयाच �चताट कलावंतांचया संाकारत होत ेआ�ण तयामुळे �चताटाचया 
धवनीमुुणातहट त ेभाग घेऊ लागले. तयानंतर ’ना�गन’ मधये (१९५४) हेमंतकुमारांचया ्ताखालट 
गारुयाचया बीनचा आवाज काढणयासाठछ कलयाणजींनी कले वहायो�लनचा वाार केला. तयांनी उतकक षट 
काम�गरट केलट आ�ण हया �चताटात सहभागी असलेलया सवा�वर अ�रश: सतुतीसुमनांचा वषारव 
झाला. अथारतच तयात हेमंतकुमार आ�ण कलयाणजी वीरजी यांचा मोठा वाटा होता. 
 
बीनवादनाचया अभूताूवर यशानंतर तयांची फारच वाहवा झालट, ारंतु तयानंतरची काहट वषष तयांना 
�चताटातून बोलावणे मात आले नाहट. ारंत ुया दोघा भावांनी आाले सटेज शोज सुरच ठेवले. अखेर 
१९५८ मधये ’समाट चंु गुगत’ या �चताटासाठछ तयांना संधी �मळालट. धाकटा भाऊ आनंदजी �चताटांत 
अजून तयांचयाबरोबर काम करत नसलयाने या �चताटात तयांनी कलयाणजी वीरजी शहा या नावानेच 
संगीत �दले. �चताटातील सवर गाणी तयांनी लताला सवतंताणे �कंवा इतर कुणाबरोबर गायला �दलट. 
�चताट एकदम गाजला. ’मुझ ेदेख चाँद शरमाये’ (लता), ’चाहे ाास हो चाहे दरू हो’ (लता आ�ण रफ�) 
आ�ण ’भर भर आयी अ�खयाँ’ (लता आ�ण रफ�) हट तयातलट काहट गाणी. 
 

(कमश:) 
 

- मयाेक पेमेंद 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या ासुतकातून) 
 
 
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, 
celebrating 75 years of sound (and music) in Hindi Films. The author has also 
recently written another music book called Romancing The Song, which traces the 
history and changing face of lyrics in HIndi Cinema, right from 1931 till now.  
To buy the books, or otherwise write to the author, his email address is 
manekpremchand@gmail.com 
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