
ऩं. तुऱळीदाव फोयकय स्कूर ऑप शाभोननमभ - तंत्रसान आणण गुरु-शळष्म ऩयंऩयेची वागंड 
 

वगंीत कामयक्रभाव, वलळऴेत् ळास्त्रीम वगंीत कामयक्रभाव श्रोतमांभध्मे जाणतमा चोखदंऱ भडंऱींचा बयणा अवतो. 
गरुुशळष्म ऩयंऩया ल ळास्त्रीम वगंीत माचे अतटू नात ेआशे. वगंीत करा चांगल्मा गरुु कडून आतभवात केल्मालयच 
चांगरा कराकाय नालारूऩाव मेतो अवा आजतागामतचा ऩरयऩाठ आशे. ऩयंत ुवांप्रत धकाधकीच्मा ल गनतभान 
जीलनात, लेऱ नाशी, जभत नाशी, अव ेलायंलाय ऐकू मेत.े शळलाम जगबय लेगलेगळ्मा देळात याशत अवणाऱ्मा 
इच्छुक शळष्मांना, तमांच्मा गाली उत्तभ गरुु शभऱेरच माची शी खात्री नवत.े वगंणक ऩलायची नादंी झारी आशे, 

तय आजच्मा मा इंटयनेट मगुात, ततं्रसानाची आणण गरुु-शळष्म ऩयंऩयेची वांगड घारणाया एक नतून प्रमोग नकुताच 
घोवऴत झारा.    

 

ऩणेु ळशयात "फाजा गाजा" एक्सस्ऩो  शा रोकवप्रम कामयक्रभ दद. ५ पेब्रलुायी २०११ योजी वऩंन्न झारा. बायताच्माच 
नाशी तय जगाच्मा वलवलध बागातनू कराकाय ल यशवक जन उऩस्स्थत शोत.े ऩणेु वलद्याऩीठ, भणणऩार वलद्याऩीठ, 
अभेरयकेतीर Stanford University, University of California, Berkeley, कॎ शरपोननयमाभधीर अरी अकफय 
खान कॉरेज, ऑस्रेशरमातीर Macquarie University, अळा वसं्थांच्मा प्रनतननधींच्मा उऩस्स्थतीत, ऩ.ं तऱुळीदाव 
फोयकय स्कूर ऑप शाभोननमभ शे वलद्याऩीठ स्थाऩन झाल्माची घोऴणा कयण्मात आरी. उऩस्स्थतांनी ल प्रवाय 
भाध्मभांनी मा घोऴणेव उतवाशऩणूय प्रनतवाद ददरा.   

  

शाभोननमभ ककंला वलंाददनी भरूत् ऩाश्चातम वगंीत लाद्य आशे. बायतात तमाचा प्रचाय ल प्रवाय कयण्मात, ऩ.ं 
गोवलदंयाल टेंफ ेमांचे नाल अग्रक्रभी घेतरे जात.े तमानतंय ऩ.ं वलठ्ठरयाल कोयगालकय, ऩ.ं बीष्भदेल लेदी, ऩ.ं ग्मानफाफ ू
घोऴ अळा इतय  भोठ्मा करालतंांनी वलंाददनी लादनाच्मा रोकवप्रमतभेध्मे भौशरक बय घातरी. माच ऩठडीत, 
वलंाददनी मा लाद्यालय ऩी भधकुय उपय  भधुकय ऩेडणेकय मानंी नतून लादन ततं्र ननभायण केरी आणण अनतवलरषण, 

न बतूो न बवलष्मनत अव ेप्रबतुल वऩंादन केर.े लादनतन्त्रात त ेखयोखय जादगुाय शोत ेआणण तमांच ेप्रनतबालतं 
लादन शे जणू काशी एक चभतकायच अव.े  
 

शाभोननमभची बायतात फांधणी कयणाऱ्मा कायागीयांभध्मे श्री एच. ऩी. बगत शे नाल वलायत भशत्त्लाच ेआशे. तमांच्मा 
ऩावनू बायतीम वगंीताव शे लाद्य अनकूुर कयण्माकयता तमाच्मा फांधणीभध्मे, ट्मनुनगं भध्मे फऱ् माच कराकायांनी 
बय ऩाडरी - तमाभध्मे ऩं. गोवलदंयाल टेंफ,े आचयेकयफलुा, ऩ.ं बीष्भदेल लदेी, ऩ.ं तऱुळीदाव फोयकय, ऩ.ं भनोशय 
चचभोटे, आणण शल्रीच्मा काऱात डॉ. वलद्याधय ओक, डॉ. अयवलदं थते्त, दशगं ेफधं,ू श्री दळयथ फेनगडु ेमावायखी काशी 
नाल ेघ्मालीळी लाटतात. शाभोननमभरा वलंाददनी शे वुदंय अशबधान फशार कयण्माचे शे्रम ऩ.ं भनोशय चचभोटे मांना 
ददर ेजात.े  
 

 

 

 



ऩं .तुऱळीदाव फोयकय 

 
लादनतन्त्राच ेजादगुाय, ऩी. भधुकय मांचे ऩयभशळष्म ऩ ंतऱुळीदाव  फोयकय शे आज बायतीम वगंीतातीर अग्रगण्म 
व्मक्तिभतल  आशे. श्री. केदाय नापड,े ऩ.ं तऱुळीदाव  फोयकय मांचे शळष्म अवनू, मा वलंाददनी वगंणक ऩाठळाऱेच े
जनक, वचंारक, वमंोजक ल ननमोजक आशेत. 
 

वांप्रत काऱात, वलंाददनी शा वगंीत भपैरीचा अवलबाज्म बाग झारा आशे. ळास्त्रीम, उऩळास्त्रीम, गझर, बजन, 

कीतयन, नाट्मवगंीत बक्तिगीत, बालगीत इतमादी वलय वगंीत प्रकायात वलंाददनीचा भिु लाऩय केरा जातो. स्लततं्र 
वलंाददनी लादनाची रोकवप्रमता देखीर लाढत आशे. माऩाठी, लयीर नालांखेयीज ऩ ंयाभबाऊ बफजाऩयेु, ऩ ंअप्ऩा 
जऱगालकय, ऩ ंऩरुुऴोत्तभ लारालरकय, ऩ ंगोवलदंयाल ऩटलधयन आणण भशायाष्डाचे राडके ऩ.ु र.ं देळऩांड ेइतमादी 
कराकायांचाशी भोठा लाटा आशे.  
 

वगंणक द्राया वलंाददनी लादनाचे घयफवल्मा प्रशळषण शा अशबनल प्रमोग आशे. मा प्रमोगाऩाठी ऩ.ं तऱुळीदाव 
फोयकय मांचे “वलंाददनी वाधना” शे ऩसु्तक शे स्पूतीस्थान आशे. ऩी भधुकय ल ऩ ंतऱुळीदाव फोयकय मा ददग्गाज्जांची 
प्रनतबा आणण तमांचे अगाध जीलनकामय, माचा पामदा जगाच्मा ऩाठीलय कुठेशी यशात अवणाऱ्मा इच्छुक आणण ऩात्र 
वलद्यार्थमाांना घेता माला, शेच मा वलद्याऩीठाच ेउदिष्ट आशे.  
 

वगंणक मगुाभध्मे http://www.aceopen.com/  शे वकेंतस्थऱ शे आजच े गरुुकुर.  वगंणकाद्राये वरुबतनेे 

शळकलता माल,े म्शणून ५ - ७ लऴाांच्मा वफधं प्राथशभक ऩाठ्माक्रभाची ऩाच - ऩाच शभननटाच्मा धडमांभध्मे अनतळम 
वलचायऩलूयक वलबागणी केरी गेरी आशे. मा धडमांभध्मे वलंाददनी लाजलताना वलशळष्ट वयुांलय वलशळष्ट फोटांचा लाऩय 
कवा कयाला, बातमाचा लाऩय कवा कयाला आळा वलय वकू्ष्भ फाफींचा वखोर उशाऩोश देखीर  केरा आशे.   

 

ऩाच शभननटांचा धडा इंटयनेट वलडीमो लय फघनू, तो आतभवात करून, तमालय अधाय - एक ताव रयमाज करून, 

आऩल्मा स्लत्च्मा लादनाचा वलडीमो गरुूरा शळष्माने ऩाठलामचा, आणण तमाचे ननयीषण करून गरुूने शळष्मारा 
मोग्म त ेभागयदळयन द्यामच,े शी मा वलद्याऩीठाची वकंल्ऩना आशे. शळषण वऩंादन कयताना गरुुच ेननयीषण, दरुुस्ती 
आणण ऩनुायालतृ्ती शे प्रगती ऩसु्तकाच ेस्थूर भनाने स्लरूऩ आशे. कारांतयाने, वलद्यार्थमाांचा वयाल, प्रगती मालय 
लमैक्तिक रष देऊन वलद्यार्थमायव मोग्म त ेभागयदळयन आणण प्रभाणऩत्र ददर ेजात.े  



  

स्लततं्र वलंाददनीलादन आणण वाथवगंत मा दोन्शी गोष्टी मळस्लीऩणे प्रस्ततु कयणे शे कठीण काभ आशे. स्लतन्त्र 
लादनात श्रोतमांना णखऱलनू ठेलण्माची आणण तमांचे यंजन कयण्मची ताकत कराकायात अवाली रागत.े यागवगंीताचा 
आणण तारळास्त्राचा  गाढा अभ्माव अवाला रागतो. श्रोतमांना अचंबफत कयणाये अव ेलाद्यालय प्रबतुल अवामरा 
ननयंतन रयमाज अवाला रागतो, आणण तमाचफयोफय श्रोतमांच्मा रृदमालय ठवा उभटलण्मावाठी एक शऱली 
वलंेदनळीरता शी अवाली रागत.े  
 

वाथवगंत कयताना, अनेक रशान भोठ्मा कराकायांफयोफय यंगभचंालय आऩरे लादन ऩेळ कयाले रागत.े गामक 
कोणतमाशी घयाण्माच ेअवोत, लादकाची वाथ तमाच्मा अगंाने शोणे जरुयी अवत.े आराऩ, उऩज अगं, गभक अगं, 

तान, फोरतान, आदी लादकाच्मा अगंरुीतनू वलरषण वपाईने प्रतीत शोणे आलश्मक अवत.े प्रतमेक घयाण्माची 
वखोर भादशती आणण अभ्माव रागतो आणण गामक कराकायाच्मा गामकी फिर वलंेदनळीर लतृ्ती अवाली रागत े
- तेंव्शाच वलंाददनी वगंतकाय खऱ्मा अथायने मळस्ली ठरू ळकतो.  
 

श्री केदाय नापड े

 
श्री केदाय नापड ेमांनी ळास्त्रीम वगंीताचा श्रीगणेळा आजोफा श्री दादावाशेफ नापड ेमांच्माकड ेकेरा. काशी काऱ 
ऩ.ं अयवलदं गजेंद्रगडकय मांच्माकड ेप्राथशभक धड ेघेऊन, ऩ.ं तऱुळीदाव फोयकय मांचे तमांनी शळष्मतल ऩतकयरे.  ऩ ं
तऱुळीदाव फोयकय मांकड ेवतत १५ लऴ ेप्रशळषण घेऊन भपैरीत स्लततं्र लादन आणणवाथ वगंतीरा वरुुलात केरी. 
 

केदायजी ऩकं्तडत तऱुळीदावजींच्मा वास्न्नध्मात आजतागामत आशेत. अत्रौरी जमऩयू घयाण्माच्मा ज्मेष्ठ गानमका 
श्रीभती ऩद्मालती ळाऱीग्राभ गोखर ेमांची शी केदायाजींना ३- ४ लऴ ेभौशरक तारीभ शभऱारी आशे.  
  

केदायजी  वलवलध भपैरीतनू स्लततं्र वलंाददनी लादन आणण वाथ वगंत कयत अवतात. भुफंईत अल्राददमा खा ं
स्भतृी वभायोश, दादय भाटंुगा कल्चयर वेंटय, वलर ेऩारे भशुवक वकय र, न्म ूमॉकय   भधीर कानेगी शॉर, शरकंन 
वेंटय, लॉशळगंटन भध्मे स्स्भथवोननमन इन्वदटट्मटू अळा अनेक भान्मलय वसं्थांभध्मे तमांचे कामयक्रभ झार े
आशेत.   
  

ऩ ंजवयाज, श्रीभती ऩद्मालती ळाऱीग्राभ-गोखर,े ऩ ंउल्शाव कळाऱकय, श्रीभती लीणा वशस्रफदेु्ध, श्रीभती प्रबा अत्र,े 

श्रीभती रक्ष्भी ळकंय, ऩ.ं कपयोज दस्तयू आळा अनेक अग्रगण्म कराकायांना तमांनी वलंाददनी वगंत केरी आशे. 



गामकाच्मा गाण्माचा अचूक लेध घेऊन कोणतीशी आक्रभकता मेऊ न देता, खुरलत खुरलत लादनाचा ठवा वभथयऩणे 
उभटलण्मात तमांचा शातखंडा आशे. आजच्मा वऩढीत उत्तभ स्लततं्र वलंाददनी लादकांभध्मे देखीर तमांचे नाल ंआग्रशाने 
घेतरे जात.े अभेरयकेत स्लततं्र वलंाददनी लादनाचा प्रवाय कयण्मात त ेगेरी फयेच लऴां कामयषभ आशेत.  
 

-  श्री यभेळचंद्र प्रधान (न्मू जवी) 
वऩंकय : dadapradhan@yahoo.com 

(732) 216-7935 
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