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    श्री. विष्णु दिगंबर पलुस्करांचा जन्म ऑगस्ट १८, १८७२ 
रोजी कुरंििाड येथे झाला. त्या काळी ब्रिटीशांच ेराज्य असल्याने 
कुरंििाड हे गांि डके्कन डडव्हीजन मुंबई पे्रससडेंसी मध्ये आहे 
असा उल्लेख कागिोपत्री आढळतो. वि.दि. पलुस्करांच ेिडील श्री. 
दिगंबर गोपाळ पलुस्कर हे उत्तम गायक होत.े उिर-ननिााहासाठी 
त े ककताने करीत असत. आणण त्या माध्यमांतून त्यांच्या 
गायनाचा ररयाज कायम चालू असे. 
 

वि.दि.ंच ेसशक्षण कुरंििाडच्या प्राथसमक शाळेत झाले. त्या काळी 
ित्त-जयंतीचा उत्सि मोठ्या प्रमाणािर करीत असत. दििाळी 
सणाच्या िेळी आपण जसे फटाके, फुलबाज्या, भुई-नळे हयांनी 
सण साजरा करतो, तसेच ित्त जयंतीला िेखील करण्याची प्रथा 
होती. ईसिी सन १८८५ मध्ये म्हणजे वि.दि. केिळ १३ िर्ाांच े
असतांना, ित्त-जयंतीच्या समरिणूक ंत एक मोठा फटाका/भुई-
नळा उडाला, त्याचा स्फोट झाला आणण विष्णुच्या दिशेनेच 
आला. त्यामध्ये विष्णुच े तोंड भाजले आणण डोळयांस जबर 
िखुापत झाली. गांिातल्या गांिात पुष्कळ इलाज केले पण 
भाजलेले तोंड जरी बरे झाले तरी डोळे मात्र अधू झाले. त्यांना 
समरजेच्या इस्स्पतळांत तथेील मुख्य डॉक्टर श्री. ककशोर भडभडे 
हयांच्याकड ेनेण्यांत आलं परंतु  त्या प्रयत्नांना यश आल ंनाही. 
एिढ्या कोिळया ियांत विष्णुची दृष्टी अधू झाली. केिळ 
त्याच्यािरच नव्हे तर सा-या कुटंूबािरच संकट कोसळले आणण 
ि:ुखाचं सांिट पसरलं! दिगबंरपंतांना तर काय करािं तचे 
कळेना! कांहीही करून आपल्या मुलाची दृष्टी परत यािी अस ं
त्यांना िाटे, परंतु त्या काळच्या तोडक्या मोडक्या तुटपुंज्या 
अशा यंत्र सामुग्रीच्या जोरािर जमेल नततके प्रयत्न करूनही 
विष्णुचं अंधत्ि गेलं नाही. आता आपल्या मुलाला िाचतां येणार 
नाही, सलदहतां येणार नाही अशा णखन्न मन:स्स्थतीत त्याचं 
सशक्षण कसं होणार हयाचीच त्यांना सतत काळजी होती. 
 
मात्र इतक्या नकारात्मक पररस्स्थतीत िेखील विष्णुची उपजतच 
असलेली गायनाची कला मात्र त्यांच्या नजरेंतून सुटली नाही. 
अंधत्ि आल्यानं शाळेत जाऊन लेखन-िाचन करणं तर शक्यच 
नव्हतं! डॉक्टर भडभड ेहयांनी अशा पररस्स्थतीत विष्णुला गायन 
सशकिािं असं सुचविलं. एखाद्या उत्तम गुरकड े जाऊन त्याने 
गायनकला आत्मसात करािी अशी सशफारस केली. केिळ 
ककतानािरच उिर ननिााह करणा-या दिगंबरपंतांना उत्तम गुरंकडे 
सशकण्याचा खचा कसा परिडणार? शेिटी डॉक्टर भडभडेंच्याच 
ओळखीने त्यांनी समरजच्या महाराजांकड े विष्णुची सशफारस 
केली. विष्णुच्या अंगच्या उपजत गुणांमुळे त्याला बाळकृष्णबुिा  

ईचलकरंजीकरांकड े संगीत सशक्षणाची संधी समळाली. त्याचे 
सशक्षण १८८७ मध्ये ियाच्या १५ व्या िर्ी सुरू झाले नतथे 
त्याला पुढील नऊ िर् े म्हणजे ईसिी सन १८९६ पयांत त े
समळाले. हळू हळू विष्णु गुरजींना गायनाच्या मैकफलीत साथ 
करू लागला. 
 
प्रत्येक गुरचं असं स्िप्न असतं क  आपला सशष्य तयार व्हािा, 
आपल्याला येणारे सारे गायनाच े प्रकार सशष्याने आत्मसात 
करािे आणण आपले नांि काढािे. विष्णु गुरजींच्याबरोबर साथ 
करू लागला क  इतक्या उत्तमररत्या करी क  कधी कधी तो 
गुरपेक्षांही िरचढ आहे क  काय असे िाटू लागे.  
 
त्याकाळी गायक मंडळींना आणण एकंिरीत संगीताला समाजांत 
मानाचं स्थान नव्हतं! गायनाची कला ही फक्त सरकारी 
िरबारीच असायची, ती लोकापंयांत आणायला हिी असे त्यांना 
प्रकर्ााने िाटत असे. एखाद्या समारंभांत पटे्टिाल्याला ननमतं्रण 
असे पण गायकाला कस्पटासमान लेखले जाई. शेकडो/हजारो 
मंडळींना संगीताचा अमाप आनंि िेणा-या आपल्या गुरंना 
समाजांत मानाचं स्थान नाही हे त्यांच्या मनाला पटत नसे, 
आपल्या गुरंना समळणारी अशी िागणूक विष्णु दिगंबरांना 
अस्जबात आिडत नसे. कलािंताची ही ि:ुस्स्थती नाहीशी 
करण्यासाठी त्यांनी मनाशी दृढ संकल्प केला आणण अशा 
िैचाररक भूसमकें तून त्यांनी समरज सोडून स्ित:च्या पायािर ऊभे 
राहून हया दृष्टीने प्रयत्न करायच ेठरविले. आपले एक ननकटचे 
स्नेही श्री. केशिराि पटिधान हयांच्याकडून थोड ेआर्थाक सहाय्य 
समळविले. ियाच्या २४ व्या िर्ी त्यांनी हया संकल्पनेकडे 
जाण्यासाठी पदहले पाऊल उचलले आणण आपल्या िोन     
सहकाऱयांसमिेत, कननष्ठ गुरबंधू श्री. श्रीकृष्ण हेलेकर आणण 
िसुरे कननष्ठ बंधू श्री. बळिंतराि काणे हयांच्यासह १८९६  
सालच्या नारळी पौणणामेच्या मध्यरात्री समरजेला रामराम ठोकला. 
 
समरजेहून त ेऔधंला पोहोचले ि तथूेन सातारा शहरी पोहोचले. 
आयुष्यांतली स्ित:ची पदहली मैकफल त्यांनी सातारा शहरांत 
केली. उत्तर भारतांतल्या शहरांत जाऊन तथेल्या संगीताच्या 
िारशांचा अभ्यास त्यांना करािासा िाटे. बडोिा आणण ग्िाल्हेर 
शहरांतल्या शाही, राजे रजिाडयांकड ॆ जाऊन आपल्या कलेच े
दिग्िशान करािे असेही त्यांना िाटे. बडोिा शहरांत त्यांनी आपला 
मुक्काम  ठोकला.  तथेील  राम  मंदिरांत  राहून  तथेे  त्यांनी  
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त्यांच े सुस्िर गायन ऐकायला लोकांच्या धंुडीच्याधंुडी येऊ 
लागल्या. त्यांची सिात्र क ती पसरू लागली. बडोद्याच्या 
महाराणीसाहेब जमनाबाई हयांनी त्यांना राजिाडयांत गायनासाठी 
आमंब्रत्रत केले. त्यांचा श्रीफल आणण ३०० रूपये ब्रबिागी िेऊन 
सत्कार केला. त्याकाळी ३०० रूपये ही खूप मोठी रक्कम 
समजली जात असे. मात्र एिढ्या सत्कारानंतर वि. दि.ं नी 
बडोिा सोडून जािे अशी सशफारस त्यांनी केली. राजिरबारी 
असलेल्या अनेक गायकांचा राग हया नविन कलाकारािर होिून 
त्यांच्या जीिाला काही धोका होऊ नये म्हणून त्यांनी बडोिा 
सोडणे आिश्यक होत.े जाण्यापूिी त्यांनी वि. दि.ं ना अनेक 
सशफारसपत्रेही दिली ि त्यांचा त्यांना भविष्यांत खूप फायिा 
झाला.      
 
पलुस्करांच्या मनांत ननराळेच विचार येत होत.े त्या काळच्या 
प्रथेप्रमाणे गायनाच्या सिा मैकफली िेिळांत अथिा राज िरबारांत 
होत असत. त्या सिा साधारण श्रोत्यांसमोर व्हाव्या असे 
पलुस्करांना िाटे. सिा साधारण श्रोत्यांपयांत गायनकला 
पोहोचायला हिी असे त्यांना िाटे. त्यांचा तसा प्रयत्नही होता 
आणण आग्रहही! त्याकाळचा अशा पद्धतीचा विचार हा ख-या 
अथााने "Out of Box Thinking " असाच िाटणारा होता. परंतु 
पलुस्करांच्या "मनाला पटेल अशा िागण्याचा" प्रयोग त्यांनी 
सौराष््ांत ’पदहली जाहीर मैकफल’ करून पुराव्यासदहत ससद्ध केला. 
नुसतीच जाहीर मैकफल न करतां त्यासाठी थोडीफार नतककट 
विक्र ही केली. संगीर्ाच्या जाहीर मैफिलीला श्रोत्यांना िर 
आकारून आमंत्रिर् करण्याचा पदहला मान विष्णु दिगंबर 
पलुस्करांनी ममळविला. संगीत आपल्यापुरत े मयाादित न ठेितां 
सिासाधारण व्यक्तीला संगीत सशकता आले पादहजे, िैयस्क्तक 
ध्येयपुतीतच न थांबतां संगीत कला केिळ विसशष्ठ 
व्यक्तीपुरतीच मयाादित न ठेितां कुणालाही ती सशकता आली 
पादहजे आणण हया कायाासाठी काहीतरी िेगळं केलं पादहजे अशा 
विचारांनी त े पछाडले. हया सिा सशष्यगणांना सशकविण्यासाठी 
संगीत सशकविणारे िेखील आपण ननमााण केले पादहजेत हा 
सिागामी विचार त्यांनी केला. आजच्या युगांत जगांतल्या 
कोणत्याही प्रगत राष््ांतल्या Corporate च्या िातािरणांत 
लोकवप्रय असणारी "Train the Trainer" ही संकल्पना 
पलुस्करांनी शंभर िर्ाांपूिीच राबविली होती. अथाांतच अशा 
मोठ्या कामासाठी आर्थाक सहाय्य िेखील तिेढेच लागेल 
हयाचीही पुरेपुर कल्पना त्यांना होतीच. समजा तहेी समळविले 
असत े तरी मागा कंटकांनी भरलेला होता. कारण त्या काळी 
संगीताच े सशक्षण फक्त समाजांतल्या प्रनतष्ठीत व्यक्तींपुरतचे 
मयाादित होत.े समाजांतील सिा साधारण व्यक्तींना संगीत 
सशकविण्याच ेमाध्यमच अस्स्तत्िांत नव्हत.े    

संगीताची कला ही फक्त प्रनतष्ठीत व्यक्तींनाच गाता येईल 
आणण इतरांना ती गाताच येणार नाही अथिा सशकतांच येणार 
नाही असे त्यांना िाटेना. आणण असं हे माध्यम जर आपण 
त्यांना उपलब्ध करून दिलं नाही र्र पुढील अनेक वपढ्या 
उत्र्मोत्र्म संगीर्कारांना मुकर्ील एव्हढी अफ़ाट िरूदृष्टी वि. 
दि.ं ना होर्ी. आणण त्याही पुढची पायरी म्हणजे हे मिक्षण 
समाजांर्ल्या अनेक व्यकर्ींनी घ्यािं, आणण संगीर्ाच्या झंुडीच्या 
झंुडी र्यार व्हाव्या असं त्यांचं स्िप्न होरं्.! 
 
त्या काळच्या पारंपाररक पद्धतीनुसार केिळ िेिळाच्या गाभा-यांत 
अथिा राजप्रासािांत ननमंब्रत्रत पाहुण्यांसमोरच केलेल्या संगीत 
मैकफलीऐिजी त्यांनी संगीताच्या जाहीर मैकफली आणण त्या 
िेखील नतक टं लािून करायला सुरिात केली. संगीताचा प्रसार 
जनतेच्या माध्यमांतून सिा साधारण माणसांपयांत पोहोचविणे हा 
तर उद्देश्य होताच परंतु त्याबरोबरच हया अफाट कायाासाठी धन  
गोळा करणं हाही उद्देश होता.  
 
वि. दि.ंच्या हया िरूदृष्टीला हिं तसं स्िरूप प्राप्त व्हायला िेळ 
लागला नाही. जे संगीत कानािर पडण्यासाठी पूिी हर-प्रयत्न 
करािे लागत असत, त े अगिी विनासायास आणण सहजासहजी 
ऐकायची संधी लोकांना समळू लागली. त ेसंगीत ऐकून ज्याचं्या 
अंगी संगीताच ेऊपजत गुण आहेत असे अनेक सशष्य पूढे आले 
आणण त्यांचा खूप मोठा असा सशष्यिगा तयार झाला. पण अशा 
शुभ-कायाांत अडचणी आल्या नाहीत तरच निल! 
 

अथाांतच पलुस्करांची ही हालचाल राजेरजिाडयांकड ॆ िर्ाानुिर्े 
संगीत गात जीिन व्यतीत करणा-या परंतु मोजक्याच अशा 
संगीतकारांना अस्जबात आिडली नाही. आपल्या कायाािर श्रद्धा 
असलेल्या पलुस्करांनी मात्र त्यांना अस्जबात भीक घातली नाही 
आणण आपलं काया त े नेटानं पुढं चालिू लागले. आणण हे 
करतांना ज्या ग्िाल्हेर घराण्याचं सशक्षण त्यांना सुरिातीला 
समळालं होतं त्याचा त्यांना खूपच ऊपयोग झाला. त्यांच्या 
गायनाची क ती सारीकड े पसरली. गुर आपटे, पंडीत शंकर, श्री. 
आसमरखान हया सिाांनी पलुस्करांची खूप स्तुती केली. महाराज 
माधिराि हयांनी त्यांना राजिाडयांत आमंत्रण िेऊन त्यांची 
मैकफल करविली. एिढंच नव्हे तर त्यांचा यथायोग्य सत्कार 
करून आणण भरपूर ब्रबिागी िेऊन पलुस्करांना मथुरेच्या आणण 
भरतपूरच्या राजांकड ेजाण्यासाठी स्ित:हून सशफारसपत्रे दिली. 
सिैि ज्ञानाचीच कांस धरणा-या पलुस्करांनी मथुरेंत जाऊन 
दहिंी, संस्कृत आणण ब्रिज भार्ेंतल्या संगीताचा अभ्यास केला.  
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मथुरेंत असतांनाच त्यांना पंडीत चौबे भेटले. पंडीत चौबे हे त्या 
काळी धु्रपि संगीतांतले जाणकार समजले जात असत. परंतु 
त्याकाळच्या ररिाजानुसार संगीताच े इतर प्रकार लोकवप्रय होत 
चालले होत े आणण धु्रपि हा प्रकार लोप पाित चालला होता. 
तरीही पंडीत चौबे हयांच्याकडून त्यांनी धु्रपि गायक च े धडे 
घेतले. 
 

पलुस्कर त्यानंतर दिल्लीला पोहोचले. इ. सन १८९८ मध्ये ते 
पंडीत तोलाराम हयांना भेटले. पंडीत तोलाराम हयांनी 
पलुस्करांना जालंिरला होणा-या श्री. हरीभल्ला संगीत संमेलनाचे 
जाहीर आमंत्रण दिले. त्या संमेलनांत ियाच्या केिळ २६ व्या 
िर्ी पलुस्करांनी दिलेल्या मैकफलीमुळे एका रात्रीत त्यांची ककती 
आख्या पंजाब राज्यांत पोहोचली. 
 
एिढी सारी ककती समळूनही पलुस्करांच्या मनांत संगीताबद्दल 
अजूनही खूप खूप करायला पादहजे हे विचार होतचे. आतांपयांत 
संगीत हे मुखोद्गत पद्धतीनेच गायले जाई आणण सशकविले 
जाई. संगीताच्या जाणकाराला असलेले उत्तम ज्ञान त्या 
व्यक्तीबरोबरच अस्ताला जात असे. ही मौणखककला 
संगीतसलपीमध्ये सलदहण्याचं त्यांनी ठरविलं. त्याच िेळी पंडीत 
विष्णु नारायण भातखंड े हयांनी िेखील पास्श्चमात्य धतीिर ही 
सलपी सलहायला सुरिात केली होती. परंतु पास्श्चमात्य धतीिर 
अथिा पद्धतीिर सलदहलेली सलपी ही भारतीय संगीतांत चपखल 
बसत नाही हे त्यांच्या लक्षांत आलं. हया सिा गोष्टींची विचार 
पूिाक जाणीि ठेिून पलुस्करानंी स्ित:ची अशी "संगीत सलपी" 
तयार केली आणण ती पुढे आपल्या भारतीय संगीताला "न्याय" 
िेऊ शकली! केिढी ही िरूदृष्टी आणण कष्ट! 
 
हया सिा गोष्टींचा पररपाक म्हणजे पलुस्करांनी "गंधिा-
विद्द्यालयाची" स्थापना मे ५, १९०१ हया दििशी लाहोर येथे 
केली. पलुस्करांचं आयुष्यभर बाळगलेलं स्िप्न त्या दििशी पूणा 
झालं!  
 

िास्तविक ही घटना भारतीय संगीताच्या इनतहासांत सुिणा 
अक्षरांनीच सलहायला हिी!. हया पूिी राजे रजिाडयांच्या 
मितीिरच आधारलेली अशी संगीत संस्था प्रस्थावपत झालेली 
होती. गंधिा महाविद्द्यालयाची स्थापना ही भारतांत प्रथमच 
जनतेच्या मितीिर चालणारी अशी संस्था ननमााण झाली. 
समाजांत त्यािेळी अस्स्तत्िांत असलेल्या ’गुरूकुल’ पद्धतीला 
िेखील हया संस्थेच्या स्थापनेमुळे थोडा हािरा बसला. संगीत 
सशकण्याची इच्छा असलेल्या सशष्याने गुरूच्या घरी राहून, गुरूची 
सेिा करून संगीत सशकण्याच्या वपढ्यान   वपढ्या रजलेल्या प्रथेला, 
गंधिा महाविद्द्यालयाच्या स्थापनेमुळे पदहला तडा गेला! 

गंधिा महाविद्द्यालयांतून तयार झालेल्या सुरिातीच्या सशष्यांचे 
पुढे मोठे संगीतकार झाले, त्यातून संगीत सशकविणारे गुरूही 
ननमााण झाले. समाजांतील लोकांना हया विद्द्यालया-विर्यी एक 
प्रकारचा आिर ननमााण झाला. आणण त्याही पेक्षां महत्िाचा 
बिल असा झाला क  पूिीच्या राजे-रजिाडयांमधून तयार 
झालेल्या संगीतकारांविर्यी समाजामधला तात्पुरता आिर अथिा 
कमी आिर ही पररस्स्थती महाविद्द्यालयांतून तयार झालेल्या 
संगीतकारांच्या बाबतीत बिलली. त्यांना समाज आिरपूिाक 
िागिू लागला. जो समाज पूिी संगीत कलाकारांना आिराने 
िागवित नसे, त्या समाजाची संगीतकारांकड ॆआिराने पाहाण्याची 
ितृ्ती ही एक क्रांनतकारी घटना गंधिा महाविद्द्यालयाच्या 
स्थापनेमुळे झाली त्याबद्दल भारतीय संगीत संस्था पलुस्करांची 
सिैि ऋणी राहील. संगीर्ाचा राज-िरबारांरू्न जनर्चे्या     
गतहा-गतहांर् हा प्रिास घडविण्याच ेमिल्पकार म्हणून पलुस्कर 
आजन्म ओळखले जार्ील. 
 
सन १९०८ च्या सप्टेंबरमध्ये पलुस्कर मुंबईला पोहोचले. गंधिा                          
महाविद्द्यालयाची स्थापनाही त्यांनी तथेे केली. लाहोरच्या गंधिा 
महाविद्द्यालयाची शाखा म्हणून ती समजली गेली! 
 
समाजांत पलुस्करांची लोक-वप्रयता खूपच िाढली! आणण 
विद्द्यालयाचं कामही खूपच िाढत गेलं! विद्द्याथी-सशष्यगण 
िाढले. येणा-या प्रत्येक सशष्याला सामािून घेण्याची त्यांची ितृ्ती 
होती. त्या सिाांसाठी रहायला उपयोगी पडािी म्हणून त्यांनी 
मोठी इमारतही बांधली. सशष्यांसाठी िसती-गहेृ बांधली. त्याचा 
खचा सांभाळण्यासाठी संगीताच्या पुष्कळ मैकफली केल्या. त्यांतून 
समळालेल्या पैशांनी सिा खचा भागािा असे त्यांना िाटे. पण 
सशकणा-या विद्द्यार्थयाांची संख्या आणण त्यासाठी होणारा खचा, 
हयाच े आणण त्यांच्या संगीत मैकफलींच्या समळकतीच े प्रमाण 
व्यस्तच रादहले. कजा काढून गंधिा विद्द्यालय चालविणे हयापेक्षा ं
त्यांना िसुरा पयाायच नव्हता. हळू हळू कजा कफटून 
विद्द्यालयाला बरे दििस यािेत अशीच त्यांची अपेक्षा आणण  
इच्छा होती. परंतु ननयतीच्या मनांत िसुरेच असािे. 
 
इसिी सन १९२४ मध्ये अशाच एका संगीत िौ-यािर असतांना 
त्यांच्या अपरोक्ष सािकार मडंळींनी त्यांच्या कजाापोटी तारण 
ठेिलेल्या इमारतींचा ताबा घेतला. एिढ्या प्रयत्ना-नंतर आणण 
पररश्रमा-नंतर स्ित: कजाबाजारी होऊन उभारलेल्या स्िप्नांचा 
असा चुराडा झाला. सािकारांनी इमारती सललािाच्या भािांत 
विकून टाकल्या आणण समळेल तिेढी रक्कम िसूल केली. हया 
घटनेमुळे त्यांना एिढा मोठा धक्का बसला  क   त े ियाच्या 
केिळ ५२ व्या िर्ी खचून गेले. 
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    आपल्या स्िप्नांचा असा चुराडा स्ित:च्याच डोळयांनी 
पादहल्यािर त्यांना कशातच गोडी िाटेना. अशा पररस्स्थतीत 
त्यांनी आपला मुक्काम नासशकला हलविला. मात्र एव्हांना 
मुंबईच ेगंधिा महाविद्द्यालय जरी बंि झाले तरी त्यांच्या कायााचा 
इतका मोठा प्रसार झाला होता क  सिा दहिंसु्थानभर 
दठकदठकाणी त्यांच्या विद्द्यालयाच्या शाखा म्हणून अनेक संगीत 
संस्था सशष्य मंडळी चालवित होत.े पलुस्करांनी संगीत 
सशक्षणासाठी साठ-सत्तर पुस्तके सलहून काढली होती त्याचा 
त्यांना उपयोग होत होता. नासशकला त्यांच े कायमच े िास्तव्य 
झाल्यानंतर त े रामभक्तीकडे िळले. सिा िेशभर रामायणािर 
प्रिचने िेत त ेप्रिास करीत. 
 
  १९३० मध्ये पलुस्कर नेपाळला रामायणाच्या प्रिचनासाठी गेले 
परंतु तो प्रिास त्या काळी फारसा सुखसोयीचा नव्हता. त्या 
प्रिासाचा त्यांना खूप शीण झाला. नेपाळहून आल्यािर त्यांची 
प्रकृती अर्धकच ब्रबघडली. ही बातमी समरजेच े अर्धपती श्री. 
बाळासाहेब पटिधान हयांच्या कानािर जातांच जून १९३१ मध्ये 
त्यांनी पलुस्करांना और्धोपचारासाठी समरजेला नेले. आणण त्या 
सा-यांचा काहीही उपयोग न होता हया महापुरर्ाने २१ ऑगस्ट 
१९३१ मध्ये आपला िेह टाकला. आयुष्याची सुरिात स्जथे झाली 
नतथेच ईश्िराने त्यांना आयुष्याच्या शेिटच्या क्षणी आणले. हाही 
एक योगायोगच म्हणायचा! 

  -  िमिकांर् विष्णु पानट (Thousand Oaks CA ) 
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