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प.ुल. आणि पढुची पपढी  
 

डॉ. गौतम पंगू (न्यू जर्सी) 
 

          सकाळपासनू बाहेर सतत बर्च  पडत असतो. इथं हहवाळ्यातल्या बर्च वषृ्ट्टीर्ं कौतकु दरवर्षी पहहल्या 
एकदोन वेळा हटकत,ं पण नतंरनतंर बर्च  पडत असला की घरात अडकून बसण,ं बर्च  थांबल्यावर गाडी आणण ड्राईव्ह-

वे सार् करण,ं न ववतळलेला बर्च  रस्त्यात तसार् हदवसेंहदवस साठून राहणं या प्रकारांर्ा वतैागर् यायला लागतो.  
यावेळीही तरे् झालेल ं असत.ं बाहेरर्ी स्तमशानशांतता, सयूाचन ं मारलेली दडी, त े कंुद वातावरण...सगळं अगदी 
नकोनकोस ंझालेल ंअसत.ं मनावर प्रर्ंड मरगळ आलेली असत.े काही न करता एखादं पसु्ततक वार्त लोळत पडायर्ी 
इच्छा होत.े बकुशले्र्मध्ये नजर टाकल्यावर भारतातनू आणलेली आणण अजून एक पानही न वार्लेली बरीर् पसु्ततकं 

डोळ्यांना हदसतात. पण शवेटी हात जातो ‘व्यक्ती आणण वल्ली’, ‘असा मी असामी’ ककंवा अशार् एखाद्या 
पसु्ततकाकड.े मधूनर् कुठलहंी पान उघडून र्ालायला सरुुवात केली तरी आणण आधी असखं्य पारायण ंझालेली असली 
तरी र्ेहऱ्यावर हस ूरु्लायला वेळ लागत नाही. धोंडोपतंांर्ी पाल्याचच्या मावशीकडर्ी सहकुटंुब रे्री ककंवा नाम ूपरटार्ा 
इरसालपणा वगरेै वार्ताना आपोआप हास्तयस्तर्ोट व्हायला लागतात आणण मघार्ं मनावरर्ं मळभ कुठल्या कुठं 

पळून जात.ं हसण्यार्ा आवाज ऐकून खोलीत आलेली र्ार वर्षाांर्ी मलुगी ववर्ारत,े “ बाबा, व्हाय आर य ूलाकरं्ग सो 
मर्? टेल मी व्हॉट्स इन द बकु.” मराठीतल्या आमहांला भरभरून देणाऱ्या एका अ्यतं लाडक्या लेखकाच्या 
हातातल्या पसु्ततकाकड ंआणण जजन ंमराठी बोलाव ं महणून आमहांला खास प्रय्न कराव ेलागतात अशा माझ्या 
परदेशात वाढणाऱ्या मलुीकड ंआळीपाळीन ंपहात मी क्षणभर ववर्ारात पडतो.  
 

         यावर्षी प.ुल.ंच्या जन्मशताब्दीननममत्त ्यांच्यावर बरंर् मलहहल ंजातयं. ्यांच्या साहह्यार् ंकोण्याही 
प्रकारर् ंमलू्यमापन करण ंवगरेै या लेखार्ा अजजबातर् उद्देश नाही. ती माझी क्षमताही नाही. माझी वपढी, महणज े

आता र्ामळशीला पोर्त असलेली वपढी, खरं तर प.ुल.ं च्या कारककदीच्या सधंीकालात वाढली. पण तरीही ्यांच्या 
पसु्ततकांनी, नाटकांनी, सगंीतान ंआमच्यावर केलेल ंजबरदस्तत गारुड ्यांच्या मृ् यलूा अठरा वर्षां झाली तरी अजूनही 
ओसरायला तयार नाही. ्यांच्या मलखाणातले सदंभच रोजच्या जगण्यार्ा एक भाग बननू गलेेत. आजही ऑकर्समध्ये 

प्र्येक गोष्ट्टीला ववरोध करणाऱ्या अमेररकन कलीगला आमही मराठी लोक आपसांत ‘नागतूा्या आढ्य े’ महणतो, 
मलुीला गोष्ट्ट सांगताना वाक्यार्ा शवेटर्ा शब्द मी चर्तळे मास्ततरांसारखा नतच्याकडून वदवनू घेतो. इथल्या मराठी 
मडंळांच्या कायचक्रमांमध्ये स्तवयसंेवकचगरी करणारा  माणूस ‘नारायण’ महणूनर्  ओळखला जातो. ‘तमुहांला कोण 

व्हायर्ंय: पणेुकर, मुबंईकर की नागपरूकर?’ या लेखाच्या हठकाण ंबदलनू अनेक आवतृ्त्या ननघत असतात… ही यादी 
र्ार मोठी आहे. प.ु ल. आमच्या वपढीला असार् आनदं देत रहाणार आहेत आणण महणूनर् ‘प.ुल.ं नतंर काय?’ हा प्रश्न 

मला थोड्याशा वेगळ्या स्तवरूपात पडतो: पढुच्या वपढीला, ववशरे्षतः परदेशात वाढणाऱ्या पढुच्या वपढीला, प.ुल.ं र्ी 
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ककंवा एकूणर् मराठी साहह्यार्ी ओळख कशी होणार? आणण याला जोडून पडणारा उपप्रश्न; ती ओळख होणं खरंर् 

गरजेर् ंआहे का?  

 

         आमहा ंपरदेशात राहणाऱ्या भारतीयांर्ी मन:जस्तथती तशी थोडी ववचर्त्रर् असत.े आपण इथंर् राहायर्ं की 
भारतात परत जायर् ं हे अवघड समीकरण प्र्येकानं बऱ्यार् बेरजावजाबाक्या करून सोडवलेल ंअसत.ं पण या 
गणणताच्या पलीकड ं  मनाला जाणवणारी खंत, टोर्णारं अपराधीपण सपंणूचपणे ममटत नाही. भारतात सटु्टीवर 

गेल्यावर झपाट्यान ंहोणारे बदल नजरेला जाणवत असतात, पण मन अजूनही रेंगाळत असत ंआपण पहहल्यांदा 
सोडून आलो ्यार् वेळच्या भारतात! मग परदेशात आपल्या मलुांना वाढवताना ्यांना आपल्या ससं्तकृतीर्ी, ज्या 
गोष्ट्टींनी आपल्याला मोठं होताना खूप आनदं हदला आणण आपल्या जडणघडणीत मह्वार्ी भमूमका बजावली ्यांर्ी 
ओळख व्हावी अशी इच्छा साहजजकर् होत.े पण इथल्या मोकळ्या, व्यजक्तस्तवाततं्र्याला मह्व देणाऱ्या वातावरणात 

कुठल्याही गोष्ट्टीर्ी मलुांवर सक्ती करून उपयोग नसतो. मशवाय आजूबाजूला र्क्त इंग्रजी बोलली जात असताना 
्यांना मराठी बोलायर्ी सवय कशी लावायर्ी? यासाठी आईबाबांनी घरी एकमेकांशी आणण मलुांशी मराठीत बोलणे 

हा उपाय असतो. मशवाय सध्या अमेररकेतली मराठी लोकारं्ी सखं्या पषु्ट्कळर् वाढली आहे, इथले मराठी लोक एकत्र 

येऊन सण साजरे करतात, बरेर् कायचक्रम करतात, काही शहरांतनू मराठी मशकवणाऱ्या शाळा उघडल्या गेल्या आहेत, 

्यामळंु यासाठी अन्य काही पयाचयही उपलब्ध आहेत. पण तरी हा प्रश्न उरतोर् की थोडरं्ार मलहहणंवार्ण ंठीक आहे, 

पण ्यापढंु जाऊन प.ुल.ं सारख्या मराठीतल्या अजोड साहहज्यकांर्ी आणण ्यांच्या साहह्यार्ी ओळख या वपढीला 
कशी करून द्यायर्ी? 

 

          मलुांना मराठी वार्ायला मशकवल ंआणण ्यांना मराठी वार्नार्ी गोडी लावता आली तर उत्तमर्. पण 

यासदंभाचत अमेररकेतल्या ‘सकंेड जनरेशन’ मराठी मलुांना मराठीर्ी ओळख करून देणारे ववववध उपक्रम राबवणाऱ्या 
काही व्यक्तींशी र्र्ाच केली असता अस ंहदसनू आल ंकी मराठी साहह्यकृती मलुांना ऐकवणे आणण ्यांच्याकडून ्या 
‘बोलवनू’ घेणे, हा मागच अचधक यशस्तवी ठरतो. ्याला सगंीतार्ी जोड हदली तर अजूनर् उत्तम. आमही बरेर्दा गाडीत 

प.ुल ंच्या mp3 ऐकतो तवे्हा आमर्ी मलुगी काहीवेळा ‘काय ऐकताय?’ महणून ववर्ारत ेआणण नतला समजावल ंकी 
ती समजावनू घेण्यार्ा प्रय्न करतदेेखील. प.ु ल.ं च्या लेखनार्ं वमैशष्ट्ट्य हे आहे की ्यातले सदंभच बदलले असल े

तरी ज्या प्रवतृ्तींवर ्यांनी ववनोद केले ्या स्तथलकालननरपके्ष आणण चर्रंतन आहेत आणण ्यांनी ज्यांच्यावर ववनोद 

केल ेतहेी हसत हसत ्यार्ा आस्तवाद घेऊ शकतात. ्यामळंु ्यांर्ा ववनोद आजही ताजा वाटतो. एकदाही र्ाळीत न 

राहता आमही ‘बटाट्याच्या र्ाळी’र्ा आनदं घेऊ शकतो तसार् तो आमर्ी पढुर्ी वपढीही घेऊ शकेल यार्ा ववश्वास 

वाटतो. मशवाय अजून एक र्ांगली गोष्ट्ट महणज ेअमेररकेत मागर्ी काही वर्षां ‘मराठी बालरंगभमूी’ र्ा जन्म होऊ 

घातलाय. प.ुल.ं नी मलहहलेली ‘वय ंमोठ्ठं खोटम’ ककंवा ‘नव ेगोकुळ’ सारखी सुदंर बालनाट्य ंअसोत, अन्य मराठी 
लेखकांनी मलहहलेली नाटकं असोत ककंवा मराठी साहह्यावर आधाररत अन्य कायचक्रम असोत, त ेसादर करण्यासाठी 
लहान मलु ंएकत्र येतात, तालमी करतात, ्यांच्या मराठी ओळीरं्ा अथच समजावनू घेतात. व्हजजचननया, वपट्सबगच इथ ं
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मागच्या काही वर्षाांत झालेल्या अशा कायचक्रमांना प्रेक्षकारं्ाही र्ांगला प्रनतसाद ममळालाय. मराठी साहह्याच्या 
आवडीर् ंबीज महाराष्ट्रापासनू दरू वाढणाऱ्या मलुांमध्ये पेरण्यासाठी हा मागच ननजश्र्तर् अनतशय प्रभावी आहे!  

 

          आणण अस ेप्रय्न करूनही समजा पढुच्या वपढीला मराठी साहह्यार्ी आवड ननमाचण झालीर् नाही तर? 

याबद्दल खुद्द प.ुल.ंनीर् १९८७ मध्ये बहृन्महाराष्ट्र मडंळाच्या न्य ूजसीतल्या अचधवशेनात सुदंर ववर्ार मांडल े

आहेत. ससं्तकृती ही व्यवहाराबरोबर बदलणारी गोष्ट्ट आहे हे ्यांच्या भार्षणात सांगनू त ेमहणतात की परदेशात 

वाढणाऱ्या आपल्या वपढीला समजा मराठी साहह्य नाही आवडल ंपण अन्य भार्षांतल्या उत्तमोत्तम साहह्यार्ी आवड 

ननमाचण झाली तरी र्ांगलरं् आहे. मराठी भावगीत ं ककंवा हहदंसु्तथानी शास्तत्रीय सगंीत यांच्याशी ्यांर्ं सख्य नाही 
जमल,ं पण बीथोवन आणण बाख आपलेस ेवाटल ेतरी उत्तम आहे. कारण साहह्य, सगंीत ककंवा अन्य कला यांमध्ये 

आपली आवड पढुच्या वपढीवर लादण्यापेक्षा ्यातल्या चर्रंतन, अमभजात गोष्ट्टींर्ी रुर्ी ्यांना ननमाचण कशी होईल 

हे बघणं अचधक मह्वार्!ं 

 

          प.ुल.ं र्ा ववनोद कुणाला दखुावणारा नव्हता, तर सगळ्यांना एकत्र आणणारा होता. ्यांच्या कलेर्ा 
प्र्येक आववष्ट्कार लोकांना भरभरून आनदं देण्यासाठी झालेला होता. ममळालेला प्रर्ंड पसैा ्यांनी र्ारसा गाजावाजा 
न करता सामाजजक कायाचसाठी दान केला. कुणालाही हेवा वाटावा अशी लोकवप्रयता ममळालेल्या या माणसान ंही 
लोकवप्रयता शवेटपयांत कधी डोक्यात जाऊ हदली नाही. सध्याच्या चर्डक्या, दभुगंलेल्या, स्तवाथी, जवळ घेण्यापेक्षा 
वार करण्यातर् धन्यता मानणाऱ्या, अध्याच हळकंुडान ं वपवळं होणाऱ्या जगात मलुांना वाढवताना आदशच महणून 

कुणाकड ंबोट दाखवायर् ंअसा बरेर्दा प्रश्न पडतो. अशावेळी प.ु ल. हे ‘जगण ंसुदंर आणण अथचपणूच कस ंकराव?ं’ हे 

दाखवणारा ककती उत्तम आदशच ठरतात! महणूनर् ्यांच्या साहह्य आणण कलेच्या पलीकड ंजाऊन ‘हा असा एक 

अर्ाट माणूस या जगात होऊन गेला’ अशी ्यांर्ी ककमान ओळख जरी आपण पढुच्या वपढीला करून देऊ शकलो, 
तरी प.ुल.ं र्ी स्तमरणज्योत आपल्याला आणण पढुच्या वपढयांना  आयषु्ट्यात नेहमी योग्य मागच दाखवत राहील. हेही 
नस ेथोडके, नाही का? 
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