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‘सा�ह�य सॆाटां’’’’�या ःवभावाचे काह� �वलोभनीय पैलू 
 

 

‘तोतयाचे बंड’ हे कै. न. िचं उफ�  ता�यासाहेब केळकरांचे फार लोक�ूय नाटक! परवा ब� याच वषा!नी मी ते पु%हा वाचले. एका 

ऎितहािसक घटनेची ता�यासाहेबांनी केलेली ना)यपूण� आ-ण चतुर मांडणी, घरंदाज सुंदर भाषा, ूभावी पाऽिचऽण या आ-ण अशाच 

4कतीतर5 गुणांनी मला पूव78याच आनंदाचा सुखदायी ू�यय आला. �यावेळ5 �यां8या सहवासात:या काह5 आठवणींनी मना8या 

ूस%नतेत भर टाकली.  

 

�यांचा ‘हाःय�वनोदमीमांसा’ हा मंथ एम. ए.8या पर5?ेसाठ@ नेमलेला होता. आम8या ूाAयापकांनी तो िशकवून पुरा कर5त आणला 

होता. एक 4दवस आBहा �वCाDया!8या मनात वेगळ5च क:पना आली. ‘ता�यासाहेबांनी’च आपला एखादा तास Eयावा Bहणजे 

�यां8याशी चचा�, ूFोGरे करता येतील आ-ण पर5?ेची तयार5 पHकI होईल. आम8या आमंऽणाला मान देऊन ता�यासाहेब ठरले:या 

4दवशी सर परशुरामभाऊ महा�वCालयात आले. �यांचा लLख गोरा वण�, चेह� यावरचे मंद-ःमत, अंगावरचा नेहमीचाच धोतर, कोट, 

पगड5, उपरणे असा खानदानी पोषाख यामुळे आBह5 सारेच ूभ�वत झालो. आBह5 सवा!नी उभे राहनू  नॆतापूव�क �यांना नमःकार 

केला. यथाकाल चचा�, ूFोGरे झाली. �यांनी आम8या सव� ूFांची समप�क उGरे रसाळ व ओघव�या भाषेत 4दली. एवढेच नRहे तर 

आBहाला पुःतका8या अनुषंगाने कह5 ूFह5 खेळकरपणे �वचारले. अपे-?त उGर �वCाथ7 देऊ शकला नाह5 तर ते Bहणत, "बाळ, 

अSयास अजून कसून करायल हवा बरे!" शाळेत:या �वCाDया!ूमाणे हात उंचावून उGरे देUयाचा अनुभव आBह5 तेRहा मजेत घेतला. 

सारे अकृ�ऽम, खेळ5मेळ58या वातावरणात पार पडले. आBह5 पुंपहार घालून �यांचा यथोिचत स�कारह5 केला. आजह5 तो तास 

4कतीतर5 वेळा मनात Xंजी घालतो तो ता�यासाहेबां8या �पततुृ:य वा�स:याने!  

 

पर5?ा पार पड:यानंतर ‘फYयु�सन’ महा�वCालयत मी अAयापनाचे काम कZ लागले.एक 4दवस गंमतच झाली. ता�यासाहेब �यां8या 

अंगणात:या Rहरां[यात धोतर गुडEयापय!त ओढनू  घेऊन सदरा�बदरा काह5 न घालता वारा खात बसले होते. ऑHटोबर म4हना सुZ 

झाला होता. मी �यां8या घरासमोZन िनघा:यावर मल मो]याने हाक माZन ते Bहणाल,े "अहो तख�डकर, (हे एका पा^रतो�षकाचे 

नाव) आम8या ‘`ानेaर5-सव�ःव’ पुःतकावर तुBह5 काह5 िलहाना, तुम8या मािसकाला!" �यां8या बोलUयाने माझा जीव मुंगीएवढा 

झाला. �यांना �वनयपूव�क नमःकार कZन मी Bहटल,े "स4ह�यसॆाटां8या पुःतकावर मी बापड5 काय िल4हणार?" ितकडे दल�?ु  कZन 

ते ूेमळपणे Bहणाल,े "नाह5 िलहाच. जZर िलहा." नRया तZण रbा8या �वCाDया!ना ूो�साहन देUयाची �यांची ह5 उदारवGृी मला 

फार आदरणीय वाटली.  

 

हा ूसंग घडून चारदोन 4दवसच झाले असतील नसतील एवcयातच �यां8या अतीव दःखदु  िनधनाची बातमी �यां8या छायािचऽासह 

वत�मानपऽात पाहायला िमळाली. �या बातमीवर पळभर माझा �वaासच बसेना! बातमीवZन �यांनी झोपेतच या जगाचा िनरोप 

घेत:याचे कळले. पण म�ृयूपूव7 थोडावेळ आधी �यांनी जी क�वता िलहनू  ठेवली होती ती अपूव� आ-ण िचरःमरणीयच! तीत �यांनी 

Bहटले होते, "4दसो लागे म�ृयु प^र न िभववू तो मज शके। तया8या भेट5चे असत मजला `ानिच िनके। ूवेशे राती जो धXिनच 

शतEनी िनजकर5। न भी वाघाला प^र प^र हसुनिच सुःवागत कर5। मला ज%म येता तनुभरणकाया� कणकण । 4दले पाचाभूती परत 

करणे ते िनजऋण। तदाधारे सौLये सतत जगलो ते मज पुरे। तनु�यागाऎसा, इतर अनणृा माग�िच नुरे।" ती क�वता वाचताना 

ता�यासाहेबां8या अलौ4कक धैया�चं, म�ृयूचे ःवागत करणा� या -ःथतू` जीवनjkीचे एक आगळेच भारावून टाकणारे दश�न मला 

घडले. लहानपणापासून सा4ह�यिनिम�तीचा �यांनी हाती घेतलेला वसा मरणकाळ5ह5 खाली ठेवला नाह5. असे म�ृयुंजय, समतोल 

िचGाचे, िनयतीबlल कृत` राहणारे सा4ह�यसॆाट जगा8या वाm मयात 4कती सापडतील? या �वचाराने मी पाणावले:या डोnयांनी 

�यां8या छायािचऽास वंदन केले.       
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