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संस्कृती या शब्दाला इततहासाचा मुलामा आहे. त्याचा विचचत्र अन्ियार्थ काही िाईट घटनांमधनू नुकताच 

प्रत्ययाला आला. मात्र अनेकदा त्या संस्कृतीची पाळेमुळे नव्या विधायक स्िरूपात सामोरी येतात. 

प्रभाकर साठे यांची ‘गीतगीता' हे त्याचे उत्तम उदाहरण! ‘चर्कं महाराष्ट्र डॉट कॉम' समाजातील तशा 
संस्कृतीविषयक घडामोडींचा शोध घेऊन ते समाजासमोर मांडू पाहते. 

 

प्रभाकर साठे हा माणूस विविधगुणी आहे आणण त्यांचे गुण, िय पंच्याऐंशी उलटले तरी अजून प्रकट होत 

आहेत. त्यांचे कायम िास्तव्य अमेररकेत कॅललफोतनथयात असते, परंतु ते त्यासाठी ऊजाथ भारतातून - तीही 
पुण्यामधनू घेऊन जातात. त्यासाठी ते भारतात काही काळ येत असतात. ‘गीतगीता’ हे त्यांचे निे 

अपत्य. त्याचे दोन प्रयोग अमेररकेत केल्यािर, त्याची डीव्हीडी घेऊन ते भारतात तीन महहन्यांपूिी आले 

आणण येर्ील संधींचा शोध घेऊन अमेररकेला परत गेले, ते परत येण्याचा मनसुबा ठेिून. ‘गीतगीता’ हा 



पुणे-कॅललफोतनथया यांचा संयुक्त आविष्ट्कार आहे. त्यामध्ये गीतेचे तत्त्िज्ञान गाण्यांमधनू ि पडद्यािरील 

दृशयांतून लोकांसमोर मांडले जाते. साठे यांनी तो खटाटोप गीतेचे सार विद्ितजनांपयंत सीलमत न राहता 
आमजनांपयंत पोचािे हे उद्हदष्ट्ट घेऊन मांडला आहे. 

 

साठे मूळ पुण्याचे. त्यांनी भारत सरकारमध्ये मोठी कारकीदथ गाजिली. त्यांनी नेपाळ, मंगोललया, इराण 

या देशांमध्ये दतूािासातील अचधकारी म्हणून अत्यंत कसोटीच्या काळात काम केले. त्यांनी त्यांचा 
भारताच्या विदेश सेिेतील अनुभि ‘राजदुताची रोजतनशी’ या लेखमालेत (प्रलसद्धी - एकता, कॅनडा) 
शब्दबद्ध केला आहे. त्यांनी ि त्यांच्या पत्नीने अमेररकेत लमळेल ती नोकरी स्िीकारत निा संसार र्ाटला 
ि अखेरीस, संगणक लशक्षण घेऊन त्या क्षेत्रात रीतसर तनिृत्तीपयंत नोकरी केली. त्यांच्या पत्नी, कौमुदी 
२००९ साली िारल्या. 

 

साठे यांच्या चररत्रक्रमात धक्के अनेक आहेत. अनेक माणसे तसे धक्के नोकरीव्यिसायात पचित 

असतात. साठे यांचे िैलशष्ट््य असे, की त्यांनी गुणदशथनाचा मागथ स्िीकारला ि त्यांची अंगभूत कौशल्ये 

सुबक रीतीने लोकांसमोर मांडली. अंगभूत गुण कोणते? - तर कुतूहल-जजज्ञासा-धडाडी. त्यांना 
विमानदलातील सेिेपासून भाषाज्ञानापयंत सिथ गोष्ट्टींत तरुणपणापासून आस्र्ा होती आणण कोठे 

बबचकायचे नाही, उलट अग्रस्र्ानी जाण्याचा प्रयत्न ठेिायचा असा त्यांचा बाणा होता. त्यामुळे ते 

िेळोिेळी सिांगांनी प्रकटत राहहले. त्यांनी अमेररकेत ना्यप्रयोग केले, संगीतविषयात संशोधन केले, 

‘बबलासखानी’ नाटक प्रस्तुत केले. लोकांची गरज म्हणून ज्ञानप्रबोचधनीच्या विधींनुसार लोकांच्या 
घरोघरी जाऊन पौरोहहत्य केले - चक्क नव्िद लग्ने लािली! त्यांना त्यांचे ‘मराठी नाटकातील विनोदाचे 

स्र्ान’ आणण ‘मराठी नाटकातील संगीताचे स्र्ान’ हे दोन प्रयोग विशेष सांगािेसे िाटतात, कारण 

त्यामध्ये त्यांनी त्या दोन विषयांत केलेले संशोधन आहे - त्यासाठी घालिलेल्या चार फलदायी िषांचा 
मनोरम काळ आहे; त्या क्षेत्रातील मान्यिरांच्या गाठीभेटी आहेत आणण संहहता लसद्ध झाल्यािर त्यांचे 

रंगमंचािरील सादरीकरण आहे. साठे अलभमानाने सांगतात, की चच.ंवि. जोशी हे त्यांचे आतेमामा. साठे 

यांनी ‘मराठी नाटकातील विनोदाचे स्र्ान’मध्ये िेगिेगळ्या शैलींचे सहा ना्यप्रिेश तनिडून ते सादर 

केले. त्यातून एक पोटकायथक्रम तनमाथण झाला तो सात तनिडक फासथचा - फासथ हेही मराठी रंगभूमीचे 

बलस्र्ान मानले जाते ना! त्यांनी त्या प्रयोगांत अमेररकेतील पंच्याहत्तर कलाकारांना घेतले होते. त्यांपैकी 
पस्तीसजण तर प्रर्मच स्टेजिर येत होते. त्यांनी ‘मराठी नाटकातील संगीताचे स्र्ान’ या प्रयोगासाठी 
ना्यसंगीतातील निरसांिर आधाररत सत्तािीस गाणी तनिडली ि ती िेगिेगळ्या गायकांनी मूळ शैलीत 

सादर केली. 

 

प्रभाकर साठे यांच्या विविध गुणांत भाषाज्ञान हे मुद्दाम नमूद करायला हिे. त्यांना संस्कृत, नेपाळी, 



रलशयन, जमथन, उदूथ या भाषा येतात. ते म्हणाले, की ते रलशयन भाषा इतक्या सफाईदारपणे बोलतात, की 
त्या भाषेतून संभाषण फोनिरून झाले तर दुसऱ्या माणसास साठे यांचे मूळ भारतीय-अमेररकन रूप 

कळत नाही. माधिानंद हे पािस येर्ील स्िरूपानंदांच्या परंपरेतील गीतेचे अभ्यासक आहेत. माधिानंद 

अमेररकेच्या व्याख्यानदौऱ्यािर दरिषी जातात. त्यांच्या २०१४ सालच्या दौऱ्यात त्यांची िेळ घेऊन 

प्रभाकर साठे यांनी ‘गीतगीता’चा कायथक्रम योजला. त्यामुळे माधिानंदांचे तनिेदन त्यात येऊ शकले. 

 

प्रभाकर साठे यांच्या मनात गीतेच्या संगीत ना्यरूपांतराची अफलातून कल्पना तीन िषांपूिी उद्भिली 
आणण ती २०१४ सालच्या एवप्रल महहन्यातील लॉस एंजेललस ि बे एररया येर्ील प्रयोगांनी लसद्ध झाली. 
त्यांच्याच प्रयोगशील हदग्दशथनाखाली ते प्रयोग घडून आले. अमेररकेत कॅललफोतनथयातील रंगमंचािर 

गीतेचा ना्यरूप अितार प्रकटला! बे एररयातील ‘महाराष्ट्र मंडळा’तफे सॅन रमोन येरे् झालेल्या 
कायथक्रमास साडेतीनशेच्यािर रलसक पे्रक्षक/श्रोते उपजस्र्त होते. सारे पािणेतीन तासांच्या सलग 

(मध्यंतर विरहहत) कायथक्रमात रंगनू गेले. मुंबईचे नाना दातार (सध्या िास्तव्य अर्श्री, बाणेर, पुणे) यांचे 

गीतेिरील बािन्न कवितांचे ‘गीत गीता’ हे पुस्तक १९८२ साली ‘गीता धमथ मंडळा’तफे प्रलसद्ध झाले 

आहे. कायथक्रम त्या कवितांच्या आधाराने करण्याचे ठरले. साठे, स्िामी माधिानंद आणण दातार यांनी तीन 

िषें विचारमंर्न करून कायथक्रमाची संहहता तयार केली. दातार यांची गीते सोप्या पण विषयास अनुरूप 

अशा भारदस्त भाषेत आहेत. माधिानंद यांनी एकूण बािन्नपैकी चौदा गीते तनिडली. त्याचबरोबर 

स्िरूपानंद आणण मुंबईच्या गीता पटिधथन यांचेही एकेक गीत घेण्यात आले. टोरांटोचे संगीतज्ज्ज्ञ नरेंद्र 

दातार यांनी गीतांना सुंदर, कणथमधुर चाली हदल्या. साठे म्हणतात, की स्िामींचे तनिेदन, नाना दातारांची 
गाणी आणण त्यांच्या मुलाचे - नरेंद्रचे हदग्दशथन असा बत्रिेणी संगम उत्तम जमला आहे. 

 

त्याला देखणेपणा आला तो साठे यांच्या प्रयत्नांतून. त्यांनी पडद्यािरील इलेक्रॉतनक इफेक्ट तर 

महाभारताला शोभेसे अचकू लमळिलेच, पण रंगमंचािरील ‘प्रॉपटी’देखील कोठून कोठून पैदा केली. 
श्रीकृष्ट्ण-अजुथनाचा बारा बाय बाराचा रर् चक्क पुण्यात बनिून घेतला ि फोल्ड करून अमेररकेत नेला. 
धतृराष्ट्र (सुशील करमरकर) कुरुक्षेत्रािरील हककगत विचारत आहे, संजय (तनणखल करमरकर) दोन्ही 
बाजूंच्या सैन्यांचे िणथन करत आहे हा जव्हडडओ-चचबत्रत भाग पडद्यािर दाखिण्यात आला. त्या दृशयाने ि 

त्याबरोबरच्या गीताने श्रोत्यांच्या मनात उत्सुकता तनमाथण झाली. ततकडे अरुणाने सूयाथचा रर् पूिथ 
क्षक्षततजािर आणला आणण त्याच िेळी इकडे श्रीकृष्ट्णाने अजुथनाचा रर् कुरुक्षेत्रािर उतरिला. धािणाऱ्या 
घोडयांच्या टापांचा टप ्टप ्आिाज ऐकू येत होता. कृष्ट्णाजुथन रर्ातून उतरले. पार्ाथचे मन त्याचे बांधिच 

युद्धभूमीिर असलेले पाहून करुणेने व्यापून गेले. तो व्यचर्त स्िरांत म्हणू लागला - कसा मी मारू या 
स्िजना?... 



 

अजुथनाच्या भूलमकेत होते सुबोध करमरकर. नचचकेत यक्कंुडी हे कानडी गायक कृष्ट्ण झाले होते. त्यांचा 
आिाज मधुर, लिचीक आणण उंच आहे. त्यांची गायकी श्रषे्ट्ठ प्रतीची आहे. त्यांची विविध रागांतील सारी 
गाणी उत्तम झाली. गीतेतील विशिरूप-दशथन हा भाग ना्यमय आहे, पण त्याचे प्रत्यक्ष दशथन पे्रक्षकांना 
घडिणे हे हदग्दशथकाच्या दृष्ट्टीने आव्हान आहे. साठे यांनी ते आव्हान समर्थपणे पेलले. तो एकंदर 

कायथक्रमातील सिोत्तम भाग ठरला. साठे आणण तंत्रज्ञ सल्लागार अतुल िैद्य यांनी त्या प्रसंगासाठी कोठून 

कोठून विविध प्रकारची अद्भुत दृशये, जव्हडडओ-चचबत्रत करून ठेिली होती! पडद्यािर भूकंप, ज्ज्िालामुखी, 
अंतराळातील ककत्येक अकजल्पत गोष्ट्टी, सृष्ट्टीतील विविध आशचये इत्यादींची भव्य चचत्ताकषथक रंगचचते्र 

दाखिली जात होती. पे्रक्षक-श्रोत्यांना ते अक्षरश: अद्भुत-भीषण विशिरूपदशथनच घडून आले! गीतेतील 

शब्दांचा भािार्थ व्यक्त करणारा तो भाग पडद्यािर पाहणे हा उपजस्र्तांसाठी रोमांचकारी अनुभि झाला. 
गीतेचे तत्त्िज्ञान यर्ार्थ रीत्या मांडण्याकरता माधिानंद यांनी तनिेदने केली. 

 

‘गीतगीता’ कायथक्रमाची दीड-दोन तासांची जव्हडडओ दाखिण्याचा कायथक्रम पुण्यात गीता धमथ मंडळ, 

स्िरूपानंद हॉटेल येरे् झाला. तेर्ील श्रोतृिगाथचा प्रततसाद साठे यांना सुखािून गेला. परंतु त्यांना 
हेतुलसद्धीचा खरा आनंद झाला तो त्यांच्या जव्हडडओ कफतीचा कायथक्रम येरिडा तुरंुगातील चारशे 

कैद्यांसमोर झाला तेव्हा. साठे यांनी तनिेदन त्यांच्यासमोर मुद्दाम हलकेफुलके केले. मुख्य 

तुरंुगाचधकारी विठ्ठल जाधि यांनी औत्सुक्याने तो कायथक्रम कैद्यांसमोर योजला. त्याचा कैद्यांच्या 
मनािरील चांगला प्रभाि पाहून तुरंुगाचधकारी समाधान पािले. जाधि म्हणाले, की त्यांनी तुरंुग 

प्रमुखपदाचा ताबा घेतल्यानंतर त्यांना सिांत गरज जाणिली ती बंहदिानांच्या मन:स्िास््याची. कैदी 
लशक्षा भोगत असतात. त्यांच्या भौततक गरजा भागिण्याचा प्रयत्न होत असतोच, परंतु घरापासून दरू 

राहहलेले कैदी नातेसंबंध, चांगुलपणा यांपासून िंचचत असतात ि म्हणून मानलसक दृष्ट््या अजस्र्र 

राहतात. त्यांच्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध तुरंुगांत सांस्कृततक कायथक्रम योजले जातात. त्यांचा 
सुपररणाम कैद्यांच्या मन:स्िास््यािर होतो. 

 

- दिनकर गाांगल 

(लेखक व्हिजन मिाराष्ट्र फाऊन्डेशनचे मुख्य सांपािक आिेत.) 

प्रभाकर साठे याांचा सांपकक  ९५११८७६९५६ (भारत), ४०८८०६९८१४ (कॅललफोर्नकया)  
pkarsathe@gmail.com 

लेखकाचा सांपकक  : ९८६७११८५१७ 

(पूिथप्रलसध्दी:’हदव्यमराठी’) 

 


