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चचत्रा दरे्भ-देशपाांड े– मलुाांमध्ये साहित्य सांगीतादी कलाांची रुजवण करणारी  

‘आकार’ ची सांस्थापपका !! 

    

चित्रा दरे्भ १९७५ या साली मॅट्रिक झालेली, ग. ग. हायस्कूल, नाशिक. 
या िाळेिी विद्याचथिनी. ‘शसम्बॉयशसस’, पणेु या िाळेमधनू संगीत शिक्षिका म्हणून २०१८ साली 
ननितृ्त झाली.आताच्या या काही िर्ाांमध्ये नतन ंकेलेली कामचगरी फार कौतुकास्पद आहे. चित्रा 
गेल्या ६ िर्ाांपासनू 'आकार' या संस्थेिी संस्थावपका असनू लहान मलुांमध्ये साट्रहत्य 
संगीतादी कलांिी रुजिण करण्यािी जण ूिळिळ िालित ेआहे. काय आहे हे 'आकार'? ही 
माट्रहती आहेि पढेु पण त्यापिूी थोडी पार्शििर्भमूी जाणून घेऊ या.    

ग. ग. हायस्कूलि ेसमधृ्द सांस्कृतीक िातािरण नतच्या छंदांना पोर्क असंि होतं. 
नतच्या सरेुल आिाजासाठी गाणं, ननरननराळी िाद्य िाजिायला शमळणं नतला खूप उपयोगी 
पडलं. घरात नाटकािी िगरेै कसलीही पार्शििर्भमूी नसतानाही नतन ंनाट्यिेत्रात र्भरीि कामचगरी 
केली. काही डॉक्यमेुन्ट्िीज मध्ये काम केलं. एक गुणी अशर्भनेत्री असा लौकीक 
शमळिला. प्रशसध्दी, कौतूक, पाररतोवर्कांच्या शिखरािर असतानाि यिस्िी कारकीदि आणण 
माततृ्िाच्या, कुटंुबाच्या जबाबदाऱ्या यापकैी नतनं जबाबदाऱ्या ननिडल्या. नाट्यिेत्रातले काम 
थांबिले. दरम्यान प.ं विजयागौरी बोकील यांच्याकडून संगीत शिकून संगीतामधे विर्ारद 
केलं. नतच्याि मलुांच्या िाळेत ' आदिि इंग्ललि शमडीयम,' नाशिक येथील िाळेत संगीत 
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शिक्षिकेिी संधी िालनू आली. नंतर पणु्यात आल्यािर ‘शसम्बॉयशसस’ या िाळेत संगीत शिक्षिका 
म्हणून काम केलं.  

आपल्याला नक्की काय हिंय, याबद्दल नति ेवििार स्पष्ट होते. ती म्हणत े' संगीत शिक्षिका ही 
फक्त शिक्षिका म्हणनूि ननितृ्त होते. म्हणजे प्रगतीसाठी कुठे िाि नाही. संगीत शिक्षिकेला 
उच्ि पद ककंिा बढती या गोष्टींसाठी िाि नाही.’ काहीतरी र्भरीि कामचगरी हातून व्हािी अिी 
इच्छा स्िस्थ बस ूदेत नव्हती. मलुांमध्ये िािरत असताना समाजात होत गेलेले बदल, पालकांिा 
स्ितःच्या मलुाकंड ेबघण्यािा बदललेला दृग्ष्टकोन एकंदरि त्यायोगे होणारा र्भार्ा, संस्कृती, आणण 
जीिनमलू्यांिा ऱ्हास नतला खटकत होता. इंग्रजी माध्यमाच्या िाळांिं आक्रमण आणण त्या 
माध्यमािं पालकांिं आंधळं आकर्िण हे स्िस्थपणे पहात बसणं नतला िक्य होईना. मग यासाठी 
आपण काय करणार आहोत यािा वििार ती करू लागली. मलुािंर कसे संस्कार असािेत या 
बद्दल नतच्या कल्पना स्पष्ट होत्या. 

माध्यम हा अडसर न राहता काहीतरी जीिनमलू्यांिी, संस्कारांिी मलुांना ओळख व्हािी ि 
पालकांना पण त्यािी जाणीि व्हािी असा वििार नतच्या मनात आला. पालकांि ेमलुाचं्या 
तथाकचथत प्रगतीि ेननकर् ककती बगेडी आहेत, स्पधेच्या नािाखाली मलुांिी होणारी फरफट, नसुते 
पसेै खिि करून मलुानंा सििगुणसंपन्ट्न करण्यािा अट्टाहास, आणण त्यामळेु समाजािर होणारे 
दीघिकालीन घातक पररणाम याि ेर्भान मळुात पालकि विसरले आहेत. हे नसुत ेबघत राहणं 
नतला िक्य होईना. एिढं करूनही मलुांना फायदा न होता ते त्यािं बालपण हरिनू बसलेले 
आहेत आणण यािी पसुटिी जाणीिही पालकांना नाही यािी नतला खंत िाटत होती. 

त्यातूनि 'आकार 'िा जन्ट्म झाला. (आपली आई मलुांच्या आयषु्याला काही तरी आकार 
देण्यासाठी धडपडते आहे हे समजून चिरंजीि सदुीप याने हे नामकरण केले.) १०-
१७ या ियोगातील मलंुमलुी जयांना ककमान २ िर्ाांिी संगीतविर्यक काही पार्शििर्भमूी आहे यांिी 
िेगिेगळ्या िाळांमधनू बट्रहस्थ परीिक बोलिनू ननिड केली. या संस्थेमध्ये आपल्या 
संस्कृतीिी, मराठी र्भार्िेी,साट्रहत्यािी ओळख रंजक पद्धतीने करून देण्यािा उद्देि तर होताि पण 
त्यातून त्यांिा व्यग्क्तमत्ि विकास कसा होईल यािर र्भर देण्यात येतो. 
संगीत, िािन, ननिेदन, शलखाण, सादरीकरण अिा अनेक अंगाने मलुांिर संस्कार केले जातात. 
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यात चित्राने एक गोष्ट खूप छान साचंगतली. 'िािन हे अत्यािर्शयक आहे’. गाणंसदु्धा िािािं. 
गाणं िािलं की त्या िबदांिी नातं जळुतं, अथि मनात उतरायला लागतो. हे मलुांना मदु्दाम 
समजािलं जातं. आपलं आयषु्य इतकं िेगिान झालंय की अिा संिेदना, नजाकत यािा अनरु्भि 
देणाऱ्या गोष्टींसाठी साठी िेळ ठेिायिा आपण विसरून गेलो आहोत. या 
सगळ्या अनरु्भिांमधनू मलुांना आपल्या आजूबाजूच्या अिकािािा िोध लागतो. त्या अिकािािी 
असलेलं आपल ंनातं, आपल्या सहकाऱ्यांि ंनातं, त्यातून ननमािण झालेले नातेसंबंध आणण त्यािी 
जपणकू यािा संस्कार होतो.' 

यासाठी अरं्भग,गीतरामायण, सािरकरांच्या कविता,मराठी मट्रहने आणण सण, देिर्भक्ती विर्यक 
दजेदार साट्रहत्यािी ननिड केली. त्यामधील र्भार्ा समजण्यासाठी वििरे् प्रयत्न केला आहे. त्या 
गाण्याि ेिबद, त्यािी िाल, त्यासाठी ननिडले गेलेले राग, सरू, ताल कसे पोर्क आहेत ि 
िबद ,संगीत यांि ेसौंदयि खुलनू आले आहे, असे बारकाि े‘आकार’ मध्ये उलगडून दाखिले 
जातात. नसुती िाल पाठ करून सादर करणे असे न होता त्यातील सौंदयिस्थानांिा आनंद मलुांना 
शमळतो. गायन, िादन, ननिेदन सारे काही ‘आकार’ ि ेकलाकाराि करतात मग या प्रिासात त्या 
त्या िेत्रातले हात पढेु आले. साट्रहग्त्यक िेत्रातील मान्ट्यिर नाि असलेल्या, डॉ िंदना 
बोकील, मागिदििक म्हणून उत्तम ननिेदक, अशर्भनेत ेअशर्भग्जत खांडकेकर, संस्थावपका म्हणून 
कथ्थक नतृ्य ननपणु अशर्भनेत्री सखुदा खांडकेकर यासारख्या ििैणणक, कला, नतृ्य यातील व्यक्ती 
हरप्रकारे मदतीला आल्या आणण नतनेि घडिलेले काही विद्याथी, मलुांि ेपालकही. 

चित्रा 'आकार' ला आकार देण्यात यिस्िी झाली आहे. मलुांना त्यांच्या बालसलुर्भ 
खेळकरपणाबरोबर स्ितःिी जबाबदारी व्यिग्स्थत समजािनू सागंण्याि ेकाम चित्रा उत्तम करत े
म्हणून ही मलंुमलुी सादरीकरणात कुठेही कमी पडत नाहीत. आज 'आकार' देिविदेिामध्ये 
पोहोिले आहे.  'स्ितंत्रते र्भगिती'   - ४ थे मराठी विर्शि साट्रहत्य संमेलन, बँकॉक, स्िा. सािरकर 
पणु्यनतथी, अंदमान. 'बालगीतरामायण' - ८ िे मराठी विर्शि साट्रहत्य 
संमेलन, २०१८, दबुई. 'बालगीतरामायण'.- डडसेंबर २०१९ मध्ये श्रीलंकेमध्ये कॅं डी 
िहरात रामायण महोत्सिा मध्ये सादरीकरण, अिा विविध देिामंध्ये 'आकार' पोहोिले आहे. 
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यािबरोबर महाराष्िात पणेु,वपपंरी-चििंिड, नाशिक, श्री गोंदिलेकर महाराजांिा मठ अिा अनके 
सन्ट्माननीय व्यासवपठांिरून 'आकार'ि ेकायिक्रम सादर झाले आहेत. 
संगीत,साट्रहत्य,ििैणणक,समाजकारण,माट्रहती-तंत्रज्ञान,प्रिासन,औद्योचगक िेत्र अिा विविध 
िेत्रांमधील मान्ट्यिर प्रर्भतृींच्या उपग्स्थतीत 'आकार'ने सादरीकरण केले आहे. उदा. ३ मे २०१९ 
रोजी नाशिक मधील 'काशलदास सर्भागहृ' येथे सादर झालेल्या कायिक्रमाला नाशिकि ेपोलीस 

आयकु्त माननीय श्री. विर्शिास नांगरे पाटील यांिी सन्ट्माननीय उपग्स्थती होती.  

आणखी वििरे् म्हणजे नाशिक येथील 'आकार'च्या 'बालगीतरामायण'  कायिक्रमामध्ये  सर 
संघिालक, माननीय श्री मोहनजी र्भागित यांनी पाठिलेल्या पत्ररूपी आिीिािदांि अशर्भिािन 
'आकार'ि ेवििरे् मागिदििक, प्रशसद्ध ननिेदक, आणण अशर्भनेत ेअशर्भग्जत खांडकेकर यांनी केले.    

२६ मे २०१९ रोजी इततिास घडला! 'आकार' च्या १०० कलाकाराांनी एकत्र येऊन मिाकवी, आधतुनक 
वाल्ममकी ग. हद. माडगूळकर आणण शे्रष्ठ सांगीतकार बाबजूी  याांच्या 
जन्मशताब्दीतनममत्त गणेश कला क्रीडा मांच, पणेु. या र्भव्य मांचावरून 'बालगीतरामायण' सादर 
करून त्याांना अमर्भवादन केले. यािेळी मलुांि ेकौतकु करायला माडगूळकर उपग्स्थत होते.  

चित्राबद्दल वििरे् सागंण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अशर्भनि संकल्पना आणण आपले ध्येय साध्य 
करण्यासाठी अपार मेहनत! मािि २०१९ पासनू कोरोना प्रादरु्भाििामळेु मलुांिी तालीम थांबिािी 
लागली. पण चित्रा थांबलेली नाही. 'आकार' थांबलेले नाही. या कठीण काळातही निीन तंत्रज्ञान 
िापरून व्हाट्स अँप, स्काईप, ग्व्हडडओ कॉल या द्िारा चित्रान े'आकार'ला जोडून ठेिले आहे. काम 
िाल ूठेिले आहे आणण त्यामळेु या कठीण काळात मलुांनाही विरंगळुा शमळतो आहे.       

'आकार'च्या या साऱ्या प्रिासात अशर्भनेत्री,कथ्थक नतृ्यागंना सखुदा खांडकेकर(चित्रािी कन्ट्या) 
सदु्धा संस्थावपका म्हणून काम बघत.े प्रशसद्ध ननिेदक, आणण अशर्भनेते अशर्भग्जत खांडकेकर 
(म्हणजे मलुांिा लाडका अशर्भग्जतदादा, सुखदाि ेपती) यांिा 'आकार'मध्ये िेळोिेळी महत्िपणूि 
सकक्रय सहर्भाग असतो.  
 सध्या 'आकार' पणेु आणण वपपंरी-चििंिड येथे काम करते आहे. वपपंरी-चििंिड येथील संगीत 
विर्भाग सांर्भाळायि ेकाम संगीत वििारद आणण संगीत शिकिण्यािा र्भरपरू अनरु्भि 
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असलेल्या प्राजंल पाडकेर समथिपणे सांर्भाळतात. चित्रािा  या कामामागिा प्रामाणणक उद्देि आणण 
तळमळ खूप कौतकुास्पद आहे.याि कारणामळेु माट्रहती तंत्रज्ञान िेत्रामध्ये काम करणारे 
श्री. िंतन ूकंुर्भारे हरतऱ्हेन ेमदत करतात. 'आकार' मधील एका मलुािी पालक प्रनतमा 
पाठे आचथिक व्यिहार सांर्भाळण्यासाठी तर िालेय मतै्रीण, ग. ग. हायस्कुलिी विद्याचथिनी माधरुी 
समंुत-गयािळ लेखन, ननिेदन विर्भाग सांर्भाळण्यासाठी पढेु आल्या. इतरही मलुांि ेपालक नेहमी 
सहकायि करायला तयार असतात. जण ूहा सहकायाििा संस्कारि मलुांिर नकळत घडत असतो.  

मराठी र्भार्ा ककंिा आपली संस्कृती ट्रटकणार की नाही यािा उहापोह न करत बसता संस्थावपका 
म्हणून चित्रा दरे्भ-देिपांड ेआणण सखुदा खाडंकेकर ती जास्तीतजास्त लोकांपयांत पोहोििण्यािा 
प्रयत्न यिस्िीपणे करत आहेत.  

 

* ही माट्रहती ि हे साट्रहत्य सििस्िी माझ ेआहे. ग.ग. संबंधी whatsapp, G.G. Group बलॉग, 

फेसबकु तसेि स्मरणणकेत प्रशसद्ध करण्यस मी स्िखुिीने संमनत देत आहे. 

नाि -- चित्रा दरे्भ  

ग. ग . Batch group 1975,  

ग ग. SR.NO. 6 
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(िबदाकंन: माधरुी समंुत- गयािळ) 
 

 


