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णनवेदन 
 

 महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामािजक, शकै्षिणक, सासं्कृितक, अर्थथक व वैर्ािरक जडणघडणीत 
ज्या िदवगंत महनीय व्यक्तींर्ा महत्त्वपूणच सहभाग अहे ऄशा व्यक्तींर्ी साधारणतः शभंर ते सव्वाश ेपानारं्ी 
सुबोध मराठी भाषेत र्िरते्र िलहून ती महाराष्ट्रारे् िशल्पकार या योजनेऄतंगचत पसु्तकरुपाने प्रकािशत 
करण्यार्ी मंडळाने योजना अखली ऄसून या र्िरत्रगं्रथमालेतील यदुनाथ थते्त हा एकिवसावा र्िरत्रगं्रथ 
अहे. 

 
 डॉ. मु. ब. शहा यानंी या गं्रथात यदुनाथ थते्त याचं्या व्यिक्तमत्त्वार्ी िनतातं सुंदर ईकल केली अहे. 
यदुनाथ थते्त याचं्या व्यिक्तमत्त्वािवषयी त्याचं्या मनात अदर, ऄपार िजव्हाळा ऄसला तरी भाबडी भावुकता 
या लेखनात कुठेही जाणवत नाही. आतकेर् नव्हे तर या लेखनात स्वतःर्ा कुठेही िनदेश न येउ देण्यार्ी 
दक्षता त्यानंी घेतलेली अहे. 

 
 ऄशा स्वरुपार्ा र्िरत्रगं्रथ जेव्हा िलिहला जातो तेव्हा गं्रथाच्या शवेटी संदभच गं्रथाचं्या नावारं्ी यादी 
िदली जाते. या र्िरत्रगं्रथाच्या लेखनासाठी अपण िकती संदभच गं्रथारं्ा ऄभ्यास केलेला अहे हे 
दाखिवण्यामागे जसा त्या लेखकार्ा ईदे्दश ऄसतो त्याप्रमाणे त्या गं्रथारे् लेखन अपण कसे साधार केलेले 
अहे, हेही नमूद करण्यार्ा त्यामागे ईदे्दश ऄसतो. डॉ. मु. ब. शहा यानंी तेही केलेले नाही. या र्िरत्रगं्रथारे् 
लेखन करताना तसे काही करण्यार्ी त्यानंा अवश्यकता भासली नसावी. यदुनाथजी त्यानंा जसे 
जाणवले, यदुनाथजींना त्यानंी जसे ऄनुभवले तसे त्यानंी त्यानंा शब्दबद्ध केले अहे. त्यामुळे एरवी ऄशा 
प्रकारच्या र्िरत्रगं्रथात ऄभावानेर् अढळणारा िजव्हाळा, ईत्कटता या र्िरत्रगं्रथात परेुशा प्रमाणात 
अलेली अहे. या र्िरत्रगं्रथात डॉ. मु. ब. शहा यानंी यदुनाथजींच्या व्यिक्तमत्त्वारे् घडिवलेले दशचन 
वार्कानंा ईदात्त, ईत्कट ऄनुभव देणारे अहे. 

 
 हा गं्रथ वार्त ऄसताना एक गोष्ट माझ्या मनात अलेली अहे. तीही नमूद करणे मला अवश्यक 
वाटते. साधना साप्तािहक व यदुनाथजी थते्त यारं् नातं आतकं ऄतूट होतं की यदुनाथजींना वगळून साधनेर्ा 
िवर्ार करता येत नाही. त्याप्रमाणेर् साधनेला वगळून यदुनाथजींर्ा िवर्ार संभवत नाही. डॉ. मु. ब. शहा 
यानंी या गं्रथात साधनेर्ा खाली नमूद करण्यात अल्यानुसार साथच िनदेश केलेला अहे. 

 
 “महाराष्ट्रातल्या िकमान तीन िपढ्या साधनेच्या िवर्ारावंर पोसल्या गेल्या. राष्ट्रपे्रमारे्, 
समाजवादी िवर्ारारें्, समाजसेवरेे्, लोकाकंिरता धडपड करण्यारे् धडे या िपढ्यानंी साधनेकडून पे्ररणा 
घेउन िगरिवले. साधना अिण साधनाकार यदुनाथ थते्त यारें् हे ऊण या िपढ्या कधीही िवसरू शकणार 
नाहीत.” 

 
 “साधना महाराष्ट्राच्या वृत्तपत्रके्षत्रातं स्वतःर्ार् एक मानदंड अहे. आतर ऄनेक वृत्तपते्र काळानुरुप 
स्वतःर्ी ध्येयधोरणे व रंगरुप बदलत होती. पण यदुनाथजी ऄसेपयंत साधनेच्या ध्येयधोरणात व 
रंगरुपातही कोठलार् बदल झाला नव्हता. अर्ायच जावडेकरानंी प्रितपादलेल्या िनभचर, िनवेर, अिण 
िनःपक्ष यितधमारे् पालन साधना करीत अली.” 

 



 
 अनुक्रमणणका 

 महाराष्ट्राच्या जडणघडणीर्ा िवर्ार करताना अम्ही या जडणघडणीला कारणीभतू ऄसलेल्या 
व्यक्तींना त्यारे् रॅेय देतो. त्याचं्यावर अम्ही गं्रथ िलिहतो. त्याप्रमाणेर् महाराष्ट्राच्या जडणघडणीस 
कारणीभतू ऄसलेल्या संस्था, साधनेसारखी िवर्ारपते्र यानंा त्यारे् रॅेय का देउ नये? त्याचं्यावर ऄशा 
प्रकाररे् गं्रथ का िलहू नयेत? 

 
 रा. रं. बोराडे 
 ऄध्यक्ष 
 महाराष्ट्र राज्य सािहत्य अिण संस्कृती मंडळ 
  

मंुबइ  
िदनाकं : ११-३-२००४  
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“हात हरकामी, बुद्धी सववगामी आणण हृदय 
सववपे्रमी असावे म्हणून धडपडण्यात जीवनाची 

कृताथवता आहे.” 
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जन्म व णशक्षण 
 
 येवले हे नािशक िजल्यातले एक छोटेसे तालुक्यारे् गाव अहे. या गावात नारायण गोप्रवद साठे्य हे 
एक सेवाभावी डॉक्टर राहात. गावात त्याचं्या नावार्ा फार दबदबा होता. ऄनेक समािजक, सासं्कृितक 
संस्थारें् ते पाठीराखे होते. देश अिण समाज या दोघािंवषयी डॉक्टरारं्ी जाणीव फार जागृत होती. त्यामुळे 
त्या काळी स्वातंत्र्यासाठी सवचसामान्य जनतेरे् जे लहानमोठे लढे र्ालत त्याला त्यारं्ा पूणच पाप्रठबा ऄसे. 
सवच जाितधमांच्या लोकासंाठी, ऄडल्या-नडलेल्यासंाठी त्याचं्या दवाखान्यार्ी अिण घरार्ी दारे सतत 
ईघडी ऄसत. 
 
 डॉक्टराचं्या िर्रंजीवानंी त्यारं्ा वसा समथचपणे र्ालवला. त्यारें् नाव जगन्नाथ होते. देशासाठी 
त्यानंी तुरंुगवास भोगला. १९३०-३२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात त्यारं्ा सहभाग होता. त्यानंा धुळ्याच्या तुरंुगात 
ठेवले होते. जगन्नाथही डॉक्टर होते. त्याचं्या सहवासार्ा व िशकवणुकीर्ा यदुनाथावंर बरार् पिरणाम 
झाला होता. मूळ वाइरे् राहणारे डॉ. साठे्य िशक्षणासाठी पुण्यात अले. पुण्याच्या मेिडकल कॉलेजमधून 
त्यानंी M.B.B.S. र्ी िडग्री िमळवली व प्रकॅ्क्टस करण्यासाठी त्यानंी येवले हे गाव िनवडले. हे डॉक्टर 
साठे्य म्हणजे अपले र्िरत्र नायक यदुनाथजींरे् अजोबा होत. अइरे् वडील. यदुनाथारं्ा जन्म 
येवल्यालार् या अजोबाचं्या घरी ५ ऑक्टोबर १९२२ रोजी झाला. त्याचं्या विडलारें् नाव दत्तात्रय परशुराम 
थते्त. ते रेल्वते नोकरी करायरे्. यदुनाथाचं्या अइरे् नाव होते आंिदरा. या दापंत्याला र्ार मुले झाली. 
सवात मोठी मुलगी कमल. त्यानंतर शातंाराम, ितसरे यदुनाथ व सवात लहान मुकंुद. अज यापकैी फक्त 
रॅी. शातंाराम थते्त हयात अहेत. 
 
 थते्त कुटंुब मूळरे् कोकणातले. केतकी-िजवली हे त्यारें् गाव. या घराण्यार्ा खादेंरी-ईंदेरी 
बंदराच्या पिरसरात मोठा व्यापार होता. स्वतःर्ी गलबते होती. पुढे काही कारणानंी गलबते बुडाली. 
पिरणामी व्यापारही बुडाला. नशीब अजमावण्यासाठी थते्त कुटंुब देशावर येउन स्थाियक झाले. 
 
 रेल्वते नोकरी करणाऱ्या रॅी. दत्तुकाकाचं्या सतत बदल्या होत. ते ईत्तर प्रहदुस्थानात अग्रा येथे 
ऄसताना तेथील सवच लोक त्यानंा ‘बाबजूी’ म्हणत. पुढे मुला-काकामंध्ये व जवळच्या नातेवाइकामंध्येही 
यार् नावार्ा प्रर्ार झाला. बाबजूी मोठे कायचकुशल होते. अग्रा येथे ऄसताना त्याचं्यार् पढुाकाराने तेथे 
महाराष्ट्र मंडळार्ी स्थापना झाली. महाराष्ट्रातून जी जी मंडळी अग्र्याला जात ती अवजूचन बाबूजींना 
भेटत. ते सवांना अधारस्तंभ वाटत. आिंदराताइसुद्धा ऄगत्याने अल्यागेल्यारे् स्वागत करायच्या. 
 

भांगरवाडीत 
 
 काही वषांनी बाबजूींर्ी बदली अग्र्याहून कल्याणला व कल्याणहून लोणावळा येथे झाली. थंड 
हवरेे् िठकाण ऄसलेले लोणावळ्यारे् स्वरूप त्या वळेी फारसे शहरी नव्हते. लोणावळ्याच्यार् भागंरवाडी 
भागात एक बंगला भाड्याने घेउन बाबूजींनी तेथे अपला संसार थाटला. यदुनाथ तेथील मराठी शाळेत 
िशकू लागला. हा १९२८-२९ र्ा काळ होता. नोकरीच्या धबडग्यातून वळे काढून बाबूजी मुलामंध्ये 
िमसळायरे्. त्यानंा स्वतःला िविवध खेळ खेळण्यार्ी, पोहण्यार्ी, व्यायामार्ी खूप अवड होती. ते स्वतः 
खूप व्यायाम करीत. मुलानंाही करायला लावीत. त्यारं्ी शरीरयष्टी त्यामुळे धडधाकट ऄसे. राहणी ऄगदी 
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साधी. जीवनक्रमात कमालीर्ा रेखीवपणा ऄसायर्ा. यदुनाथावर विडलाचं्या या जीवनशलैीर्ा जाणता-
ऄजाणता प्रभाव पडत होता. 
 
 भागंरवाडीरे् जीवन मोठे मजेरे् होते. पाउस भरपूर पडायर्ा. त्यामुळे पावसाळ्यात शाळानंा सुट्टी 
ऄसे. मुले मग पावसातही हंुदडायला बाहेर पडत. मासे, खेकडे पकडणे, गाऱ्यागाऱ्या प्रभगोऱ्या खेळणे, 
जवळच्या धरणावर भटकायला जाणे, हे ईद्योग र्ालायरे्. मुलाचं्या या ईद्योगात ऄधूनमधून बाबजूीही 
सामील होत. ते मुलाबंरोबर िवटीदाडूं, लगोऱ्या खेळत. त्यानंा पोहायला घेउन जात. दऱ्याखोऱ्यातूंन व 
डोंगराच्या कडेकपारीतून त्याचं्याबरोबर भ्रमंती करीत. िनसगाशी तादात्म पावण्यारे् बाळकडू यदुनाथानंा 
भागंरवाडीतर् िमळाले. 
 
 बाबजूींना जशी िनसगात रमण्यार्ी अवड होती तशी पशु-पक्षयाशंी मतै्री करण्यार्ीही होती. त्यानंी 
एक व्यालेली गाय पाळायला अणली. ते स्वतः गायीर्ी राखण करीत. दूध काढीत. यदुनाथ अिण भावडंं 
गायीरे् धारोष्ट्ण दूध अवडीने प्यायरे्. वासराबरोबर रानोमाळ मस्तपणे हंुदडायरे्. 
 
 भागंरवाडी तसे शातं गाव होते. गावाला सावचजिनक जीवन फारसे नव्हतेर्. सणासुदीला लोक 
एकत्र जमायरे् तेवढेर्. नोकरी करणारी माणसे अपअपल्या कामावर गेली की िनम्मे गाव िरकामे व्हायरे्. 
गावाजवळून वाहणाऱ्या आदं्रायणी नदीच्या काठी ऄसलेल्या देवळाजवळ काही िरकामी माणसे गप्पा मारीत 
प्रकवा मासे पकडीत बसायर्ी. नोकऱ्या करणारी माणसे अपापल्या नोकऱ्यामंध्ये व बाकीर्ी शतेी प्रकवा 
ऄन्य ईद्योगधंद्यातं मग्न ऄसायर्ी. सामािजक जागृतीर्ी एकर् खूण होती ती म्हणजे लोकमान्य िटळकानंी 
सुरू केलेला गणेशोत्सव. मुलाबाळासंिहत गावातील तरुण मुले व वयोवृद्ध लोकसुद्धा या गणेशोत्सवात 
ईत्साहाने भाग घेत. लोणावळ्यात ऄनेक कायचक्रम होत. भागंरवाडीरे् लोक जमेल तेव्हा या 
कायचक्रमामंध्येही सामील होत ऄसत. यदुनाथ या सवच ईपक्रमामंध्ये ईत्साहाने सहभागी होत ऄसे. 
 
 गणेशोत्सवात िविवध प्रकारच्या स्पधा व्हायच्या. खेळ व्हायरे्. यदुनाथ त्यामध्येही भाग घ्यायर्ा. 
मूलतः त्यार्ा स्वभाव ऄन्य भावडंापेक्षा खूपर् शातं होता. पण केवळ स्वस्थ बसून राहणे हे त्याच्या 
स्वभावात नव्हते. कोणालाही ईपद्रव न करता तो स्वतःला वगेवगेळ्या गोष्टींत गंुतवनू घेत ऄसे. 
 
 भागंरवाडीतील शाळा लहान होती. तेथे फक्त र्ारर् वगच होते. शाळेतले वळण ऄगदी जुन्या 
पठडीतले. िशक्षक मंडळी वळे पडली तर ऄभ्यास न करणाऱ्या, खोड्या करणाऱ्या मुलानंा भरपूर र्ोप 
द्यायर्ी. गावात त्यािवषयी कुणीही तक्रार करीत नसे. यदुनाथवर मार खाण्यार्ी पाळी फारशी अली नाही. 
त्यार्ा ऄभ्यास िनयिमत ऄसायर्ा. ऄथात त्या वळेच्या पिहल्या-दुसऱ्या आयत्तानंा ऄभ्यास ऄसून ऄसून 
िकती ऄसणार? यदुनाथरे् ितसऱ्या आयते्तपयंतरे् िशक्षण यार् शाळेत झाले. 
 
 भागंरवाडीतील शालेय जीवन यथातथार् होते. ऄिवकिसत भागातल्या प्राथिमक शाळामंध्ये खूपर् 
बेंगरूळपणा ऄसतो. काही नव े ईपक्रम मुलानंा करू देण्याआतपत पे्ररणा देणारे गुरुजी ऄभावानेर् 
अढळतात. सरधोपट मागाने शाळा र्ालतात. यदुनाथ यार् वातावरणात वाढत होता. ऄभ्यासात त्यार्ी 
िवशषे प्रगती होती. बाकीर्ा वळे बहुताशंी समवयस्काशंी खेळणे व घरातील िकरकोळ कामे करणे यात 
जात ऄसे. 
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बाबूजींचा देहान्त 
 
 बाबजूींर्ी प्रकृती तशी र्ागंली होती. पण एकदा नेहमीप्रमाणे ते ऑिफसमध्ये जाण्यासाठी िनघाले 
अिण त्याचं्या हृदयात कळ अली. त्यानंा अपल्या जागेवरून हलतासुद्धा येत नव्हते. घरात सवांर्ी 
धावपळ ईडाली. भागंरवाडीत कुणी डॉक्टर वगैरे नव्हतेर्. लोणावळ्याला माणसं पाठवनू डॉक्टरानंा 
बोलािवले. जवळपासरे् लोक, िमत्रमंडळी मदतीला धावली. ईपर्ार सुरू झाले पण प्रकृतीला अराम 
पडेना. 
 
 बाबजूींरे् एक िजवलग िमत्र होते – शकंरराव वैद्य. त्यानंा दत्तुकाकाचं्या अजारार्ी बातमी कळली 
व ते तातडीने त्यानंा भेटायला अले. पण त्यानंाही हृदयिवकारार्ा झटका अला. अरृयच हे की संध्याकाळ 
होइपयंत दोघा िमत्रारं्ी प्राणज्योत मालवली! ते वषच होते १९३२. भागंरवाडीतला सवािधक दुःखार्ा िदवस. 
सारे गाव दोघाचं्या पे्रतयाते्रला लोटले. येवल्याहून डॉ. साठे्य, पुण्याहून नारायण परशुराम साठे्य वगरेै 
मंडळी अली. 
 
 सवच सोपस्कार अटोपल्यावर प्रश्न ईभा रािहला अता पुढे काय? भागंरवाडीत राहण्यात काही 
ऄथच नव्हता. यदुनाथच्या अजी-अजोबानंी ठरवले की मुलीला व ितच्या मुलाबाळानंा अपल्या सोबतर् 
येवल्याला परत न्यायरे्. सगळेजण येवल्याला परत अले. 
 
 येवल्याच्या लोकलबोडाच्या प्राथिमक शाळेत र्ौथीच्या वगात यदुनाथने प्रवशे घेतला. ते राष्ट्रीय 
र्ळवळीरे् िदवस होते. येवल्यात राष्ट्रीय शाळा होती पण सरकारने ती बकेायदेशीर ठरवल्यामुळे बंद होती. 
त्या शाळेतले गुरुजी तुरंुगात सक्तमजुरी भोगत होते. 
 
 यदुनाथरे् वडील मामा जगन्नाथ त्र्यंबक साठे्य िवलेपाले येथील सत्याग्रहाच्या छावणीत दाखल 
झाले. धाकट्या मामानंासुद्धा – बाळूमामा – सक्तमजुरीर्ी िशक्षा ठोठावण्यात अली होती. ते धुळ्याच्या 
तुरंुगात होते. धुळे तुरंुग त्या वळेी महाराष्ट्रारे् एक तीथचस्थान बनला होता. रॅी. गुलजारीलाल नंदा, 
िवनोबाजी भाव,े जमनालालजी बजाज, साने गुरुजी, लक्षमणशास्त्री जोशी, येवल्यारे्र् रॅी. अपटे गुरुजी, 
बॅ. पुरुषोत्तमदास ित्रिवक्रमदास या ज्येष्ठ रॅेष्ठ व्यक्तींसोबत खानदेशमधील ऄनेक कायचकत्यांनी तुरंुग गच्च 
भरला होता. त्यात माझे काका धुळ्यारे् ज्येष्ठ पत्रकार रॅी. कातंीलालजी गुजराती, खानदेशरे् गाधंी  रॅी. 
बाळूभाइ मेहता, कासाऱ्यारे् रॅी. यशवतंराव जीभाउ वगरेै युवा मंडळीही होती. 
 
 यदुनाथरे् वय त्यावळेी१०-११ वषांरे् होते. देशात नेमके काय र्ालले अहे यार्ी जाण बाळगण्यारे् 
ते वय नसले तरी अजूबाजूच्या वातावरणार्ा प्रभाव त्याच्यावर पडतर् होता. िवशषेतः अजोबा अिण 
दोन्ही मामाचं्या जीवनकायार्ी जडणघडण त्याच्या डोळ्यासंमोरर् होत होती. 
 
 सवच जाितधमाच्या लोकासंाठी डॉ. साठ्येंर्ा दवाखाना अिण घर र्ोवीस तास ईघडे ऄसे. त्यामुळे 
समानतेर्ा संस्कार यदुनाथवर अपोअपर् घडत गेला. 
 
 डॉ. साठे्य लोकमान्यारें् परमभक्त होते. त्यांनी १९३० च्या सुमारास येवल्याला राष्ट्रीय 
िशक्षणासाठी िटळक िवद्यालय सुरू केले. िटळकारें् अणखी एक भक्त येवल्यात होते. ॲड. थते्त. त्यारें् 
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बरेर् सहकायच लाभले. त्यानंी रॅी. पा.ं रॅी. अपटे गुरुजींना येवले येथे अणले. अपटे गुरुजी त्या शाळेरे् 
प्रार्ायच झाले. िटळक अिण गाधंी ही दोन्ही अपटे गुरुजींर्ी दैवते होती. अपटे  गुरुजींना वैशपंायन, 
दातार आत्यादी सेवाभावी िशक्षकारं्ी साथ िमळाली अिण बघता बघता िटळक िवद्यालयार्ी कीती सवचत्र 
पसरली. 
 
 िटळक िवद्यालयाने ऄनेक र्ागंले प्रकल्प राबवले. मुलाचं्या मनात स्वदेशीर्ी भावना रुजवली. हा 
देश म्हणजे काय? देशारे् स्वातंत्र्य म्हणजे काय? यार्ी िशकवण या शाळेने अपल्या िवद्यार्थ्यांच्या मनावर 
प्रबबवली. न्यायिनष्ठा, सत्यप्रीती, समता, सवांबद्दल अपलेपणा, जाितधमातील वृत्ती या सवांरे् बाळकडू 
मुलानंा या शाळेतून िमळत होते. 
 
 १९३०-३२ च्या राष्ट्रीय अदंोलनात या शाळेतले ऄनेक िवद्याथी व िशक्षक सहभागी झाले होते. 
यदुनाथरे् दोन्ही – मामा जगन्नाथ व बाळासाहेब – या शाळेरे्र् िवद्याथी होते. खुद्द अपटे गुरुजींनीही 
तुरंुगवास भोगला. 
 

णवनय मंणदर 
 
 रॅी. अपटे गुरुजी १९३२ साली तुरंुगातून बाहेर पडले. बाहेर अल्यावर त्यानंी राष्ट्रीय शाळेरे् 
रूपातंर ‘िवनय मंिदरा’त केले. हे ‘िवनय मिंदर’ येवल्यातील राजकारणारे्, समाजकारणारे् कें द्र ठरले. 
अपटे गुरुजी हाडारे् िशक्षक होते. औपर्ािरक िशक्षणापेक्षाही त्यारं्ा भर ऄनौपर्ािरक िशक्षणावर ऄिधक 
होता. डॉ. साठे्य िवनय मंिदरारे् पाठीराखे होते. त्यामुळे अपटे गुरुजी ऄनेक शकै्षिणक ईपक्रम िनभचयपणे 
राबवीत. यदुनाथ, त्यार्ी अइ अिण भावडें अता अपल्या मामाचं्या घरात अली होती. यदुनाथ हळूहळू 
िवनय मिंदरात जायला लागला. त्याला सवच बाबतीत अपटे गुरुजींरे् मागचदशचन लाभत होते. 
 
 अपटे गुरुजी खादीरे् कपडे वापरीत. यदुनाथनेही खादी वापरायला सुरुवात केली. ते मुलानंा 
फार सुंदर गोष्टी सागंत. यदुनाथने त्याचं्याकडून ही कला घेतली. एकदा साने गुरुजी शाळेत अले होते. 
त्यारें् भाषण सुरू होण्याच्या अधी अपटे गुरुजींनी सवांना एक गाणे म्हणायला सािंगतले. यदुनाथ 
म्हणायला लागला अिण त्याच्या मागे सवचर् मुले गायला लागली. 
 

स्वातंत्र्याचे आम्ही शिपाई 
सुखव ूशियतम भारतमाई! 

 
गुरुजींर्ीर् किवता. मुलाचं्या तोंडून ती ऐकताना गुरुजींना फारर् अनंद होत होता. त्यानंी मुलारें् खूप 
कौतुक केले. पढुच्या सवच अयुष्ट्यभर यदुनाथवर या कौतुकार्ा ऄमीट संस्कार रािहला. 
 
 एका बाजूस जसा स्वातंत्र्यार्ा लढा सुरू होता तसा दुसऱ्या बाजूला सामािजक समतेर्ाही लढा 
सुरू होता. भारतीय समाजाला जाितप्रथेच्या ककच रोगाने पूणचतः पोखरले होते. सामिजक िवषमता, धार्थमक 
ऄंधरॅद्धा, गिरबी अिण राजकीय गुलामिगरी यामुळे सारे राष्ट्रर् ऄधोगतीला लागल्यासारखे झाले होते. 
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महात्मा फुले यानंी जाितभेदाच्या िवरुद्ध खुले बंड पुकारले. धमचव्यवस्थेर्ा अधार घेउन समाजात िवषमता 
अिण ऄन्यायाच्या परंपरा जतन करणाऱ्यावंर त्यानंी जहाल हल्ले केले. जड अिण िनिद्रस्त ऄसणाऱ्या 
समाजाला जागे करण्यासाठी अर्ार अिण िवर्ारारें् ऄसे रौद्र रूप अवश्यकर् होते. 
 
 परदेशात ईच्च िशक्षण घेउन परत अलेल्या डॉ. अबंेडकर यानंी फुलें र्ार् मागच र्ोखाळला. १९२३ 
साली ते मंुबइला अले. तेथेर् त्यानंी अपली विकली सुरू केली अिण सामािजक समतेर्ा संगरही. २५ 
िडसेंबर १९२७ रोजी महाडर्ा सत्याग्रह अिण १९३० साली नािशकच्या काळाराम मंिदराच्या सत्याग्रहामुळे 
त्यारें् नाव सवचत्र दुमदुमू लागले. हा प्रहदू समाज कधीतरी बदलेल, अपल्याला सन्मानाने अिण 
माणुसकीने वागवले हा त्यारं्ा िवरॄास हळूहळू ढासळू लागला होता. िवशषेतः काळाराम मिंदर 
सत्याग्रहाच्या वळेी त्यानंी या समाजारे् ईग्र सनातनी स्वरूप ऄनुभवले होते अिण त्यारं्ा पूणच भ्रमिनरास 
झाला. 
 
 बाबासाहेब १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथे अले होते. तेथे दिलत पिरषद अयोिजत 
करण्यात अली होती. पिरषदेला साऱ्या महाराष्ट्रातून फार मोठ्या प्रमाणावर दिलत मंडळी ईपक्स्थत 
झाली. यार् पिरषदेत बाबासाहेबानंी घोषणा केली की, ‘मी प्रहदू म्हणून जन्माला अलो ऄसलो तरी प्रहदू 
म्हणून मरणार नाही’ त्यानंी त्यानंतर जवळपास २०-२१ वषांनी बौद्ध धमार्ा स्वीकार केला, पण त्याचं्या 
धमांतरार्ी ही पिहली जाहीर घोषणा होती. 
 
 यदुनाथवर या सभेर्ा खूपर् पिरणाम झाला. त्या वळेी येवल्यार्ी नगरपािलका काँगे्रस पक्षाच्या 
ताब्यात होती. अपटे गुरुजींनी नगरपािलकेत ठराव करवनू गावातल्या सवच सावचजिनक हौदावंर पाट्या 
लावल्या : 
 

 “येथे स्पृश्यास्पृश्य भेद मानला जात नाही.” 
 
 अजपयंत दिलतानंी पाण्यासाठीही भीक मागण्यार्ी प्रथा होती. सवणच त्यानंा वरूनर् पाणी वाढत. 
पण हौदावंर जाहीरपणे ऄशा पाट्या लावल्यावरसुद्धा ऄस्पृश्य समाजापैकी कुणार्ीही हौदावर येउन पाणी 
भरण्यार्ी प्रहमत होत नव्हती. 
 
 अपटे गुरुजींनी भाउराव गायकवाड अिण ऄमृतराव रणखाबंे या बाबासाहेबाचं्या दोन 
सहकाऱ्यानंा मुद्दाम बोलवनू त्याचं्या हस्ते सवच हौदावंररे् पाणी काढवले. हे पाणी सवांच्या समोर प्यायले 
अपटे गुरुजी, यदुनाथ व त्यारे् काही वगचिमत्र. 
 
 अपल्याला जे पटेल ते िनभचयपणे करण्यारे् व त्यासाठी कुणाच्याही पुढे मान न तुकवण्यारे् हे 
िशक्षण यदुनाथला पुढे अयुष्ट्यभर ईपयोगी पडले. 
 
 अता तरी ऄस्पशृ्य समाज न िभता हौदावर पाणी भरायला येइल, ऄसे यदुनाथला व त्याच्या 
िमत्रानंा वाटले, पण तसे घडले नाही. 
 
 एकदा यदुनाथ शाळेत जात होता. हौदावर एक बाइ कुणीतरी अपल्याला पाणी वाढाव ेयासाठी 
िवनवण्या करीत होती. हौदावर दुसरे कुणीर् नव्हते. यदुनाथ त्या बाइला म्हणाला, ‘घ्या की खुशाल पाणी, 
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मागायला कशाला हवयं? हौदावर पाटी लावली अहे, कुणालाही पाणी भरता येइल यार्ी.’ ती बाइ 
म्हणाली, ‘भाउ ज्याने त्याने अपल्या पायरीने राहावं, पायीर्ी वहाण पायीर् बरी ऄसते बघ.’  
 
 यदुनाथला कळेना काय ईत्तर द्याव ंते. 
 
 तेवढ्यात ितने एक प्रश्न िवर्ारला, ‘भाउ, दूध र्ागंलं की पाणी?’ 
 
  ‘ऄथात दूध, ते पौिष्टक ऄसते.’ 
 
  ‘बरोबर, पण दूध िकतीही र्ागंलं ऄसलं तरी मासा त्यात जगत नाही. तो पाण्यातर् जगतो. 
अमर्ंबी तसरं् हाये.’ 
 
 यदुनाथ हतबद्ध झाला. शाळेत जाताना त्याच्या डोक्यात िवर्ारारें् र्क्र सुरू झाले. ही कशा 
तऱ्हेर्ी मानिसक गुलामिगरी अहे? िवषमतेच्या अिण ऄन्यायाच्या या भयंकर अगीत वषानुवष े
होरपळणाऱ्या या समाजाला या ऄन्यायार्ी जाणीव होत नाही का? त्याचं्या मनात या िवषमतेरे् बीज 
कायमरे् रोवनू ठेवण्यारे् भयंकर कपट ज्यानंी केले त्यानंा तरी कुणी जाहीरपणे जाब िवर्ारणार अहे की 
नाही? ज्या हौदावर कुत्री-माजंरीही िनधोकपणे पाणी िपउ शकतात तेथे ऄस्पशृ्य-दिलत का िपउ शकत 
नाहीत? ती काय अमच्यासारखी हाडामासंार्ी माणसे नाहीत? मग याचं्यासाठी हा वगेळा न्याय 
कशासाठी? कुणामुळे? 
 
 यदुनाथारे् मन िवर्ारी होते. ऄशा काहीही शकंा ऄसल्या की तो सरळ अपटे गुरुजींकडे जाउन 
त्यारें् िनरसन करून घेत ऄसे. 
 
 राष्ट्रीय शाळा बंद पडली म्हणून अपटे गुरुजी थाबंले नाहीत. त्यानंी त्याचं्या िवनय मंिदरात एक 
मुक्तद्वार िवद्यालय सुरू केले. यदुनाथ अिण त्यारे् काही सहकारी यानंा िवनय मंिदरार्ी दारे सतत ईघडी 
ऄसत. तेथे वगेवगेळी वतचमानपते्र ऄसत, पुस्तके ऄसत. यदुनाथने ती सवच पुस्तके वार्ून काढली. 
 
 अपटे गुरुजींच्या पे्ररणेनेर् गावात सावचजिनक गणेशोत्सव पार पडे. त्या वळेी साऱ्या महाराष्ट्रातून 
ऄनेक िवद्वान वके्त येवल्यात येत ऄसत. 
 
 साने गुरुजी, अर्ायच दादा धमािधकारी, पं. िदनकरशास्त्री कानडे यासंारखयारं्ा येवल्यात राबता 
ऄसे. त्यानंा मनसोक्तपणे ऐकण्यारे् भाग्य यदुनाथला लाभले. हळूहळू त्यार्ा एक वैर्ािरक प्रपड तयार होउ 
लागला. अपटे गुरुजी या िवद्यार्थ्यांमध्ये िमळून िमसळून वागत. ते त्याचं्याशी वगेवगेळे खेळ खेळत. त्यानंा 
गोष्टी सागंत. ऄडीऄडर्णीला सल्ले देत. अपटे गुरुजी एक सवकंष व्यासपीठ होते. यदुनाथच्या जीवनावर 
त्याचं्या व्यिक्तमत्त्वार्ा खूप प्रभाव पडला. यार् शाळेत यदुनाथने वकृ्तत्वारे् धडे िगरवले. शाळेच्या 
गं्रथालयारे् काम स्वतः होउन पत्करले व जमेल तेवढी पुस्तके वार्ून काढली. प्रहदी व ईदूच  भाषा 
िशकण्यार्ा प्रयत्न केला.  
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 हे सवच करीत ऄसताना ऄभ्यासाकडे त्यारे् ऄिजबात दुरल्क्ष नव्हते. बहुताशंी पिहल्या र्ार 
िवद्यार्थ्यांमध्ये त्यारं्ा नंबर ऄसे. 
 
 शाळेच्या हस्तिलिखतारें् सपंादन करताना यदुनाथने संपादनकायारे्ही धडे िगरिवले. लेखनार्ी 
सवय होतीर्. ‘मौज’ अिण ‘पौर्थणमा’त यदुनाथच्या गोष्टी प्रकािशत होउ लागल्या. त्याच्यातल्या लेखकाला 
हळूहळू अकार प्राप्त होत होता. ‘एका रात्रीत देउळ’ ही यदुनाथर्ी पिहली कथा म्हणता येइल. 
 

णनभवय व साहसी 
 
 डॉ. साठ्येंच्या व िवनय मंिदराच्या सहकायाने सेवादलार्ी एक शाखा येवल्यात सुरू करण्यात 
अली होती. अधी मुलं यायला घाबरत. पालकही या शाखेत मुलं पाठवायला घाबरत ऄसत. यदुनाथ, 
गोप्रवद (पुण्यारे् ॲड. गोप्रवद ईंिदरवाडकर) आत्यादी १०-१२ मुलं मात्र िनत्य नेमाने शाखेवर ईपक्स्थत 
राहात. साहस, समयसूर्कता यारें् धडे या शाखेवर िगरवले जात होते. 
 
 येवल्यात त्या वळेी एक बोहऱ्यार्ा फटाके बनिवण्यार्ा कारखाना होता. एका लहानशा घरात 
ऄसलेल्या या कारखान्याला मागरे्-पुढरे् दार व दोन िखडक्या होत्या. एकदा जेवायला जाताना मालकाने 
दोन्ही दारानंा कुलूप लावले व तो िनघून गेला. कामगार िस्त्रया व पुरुषानंा यार्ी सवय होती. पण कशी 
कोण जाणे कारखान्याला ऄर्ानक अग लागली. सवचत्र भयंकर धूर झाला. कारखान्यात गदारोळ माजला. 
दारे बंद ऄसल्यामुळे कामगारानंा बाहेरही पडता येत नव्हते. 
 
 यदुनाथर्ी शाळा (म्युिनिसपल हायस्कूल) जवळर् होती. शाळेतल्या मुलानंी कारखान्यातला 
अरडाओरडा ऐकला पण काय कराव ंते त्यांना सुरे्ना. यदुनाथ, गोप्रवद वगैरे दोन-र्ार मुलं मात्र मोठ्या 
िहमतीने पुढे झाली. यदुनाथने जवळ पडलेला मोठा लाकडी वासा ईर्लला. तोंडाला रुमाल बाधूंन तो 
शजेारच्या आमारतीच्या धाब्यावरून कारखान्याच्या िखडकीपयंत पोहर्ला. हातातल्या त्या लाकडी वाशाने 
त्याने िखडकी फोडली. आतर मुलानंी दुसऱ्या िखडकीला भगदाड पाडले, फटाक्यारं्ा िवषारी धूर भपकन 
बाहेर पडला. लोकानंी पाणी टाकून बाकीर्ी अग िवझिवली. १२ मजुरापंैकी ७ जण िवषारी वायनेू 
गुदमरून मरण पावले होते. पण बाकीरे् वार्ले ते यदुनाथच्या व त्याच्या िमत्राचं्या धैयामुळे. 
 
 गावकऱ्यानंी यदुनाथरे् मनपासून कौतुक केले. गावतल्या गणेशोत्सवालासुद्धा यदुनाथमुळे एक 
िवधायक वळण लागले होते. 

आधी णशक्षण पूणव कर! 
 
 १९३५ साली यदुनाथर्ी व साने गुरुजींर्ी प्रत्यक्ष भेट झाली. त्याचं्याकडून एकदा यदुनाथने थोर 
क्रािंतकारक भगतप्रसगर्ी कथा ऐकली. त्याच्या कोवळ्या मनावर त्या कथेर्ा फार पिरणाम झाला. त्याने 
अपटे गुरुजींना सािंगतले की, “भगतप्रसगर्ी कथा ऐकल्यानंतर मला काही सुर्त नाही. मला देशाकरता 
काही तरी करावयारे् अहे.” अपटे गुरुजी म्हणाले, “तू ऄजून लहान अहेस. िशक्षण पूणच कर अिण नंतर 
स्वातंत्र्याच्या र्ळवळीत जा. मीर् तुला पाठवीन.” 
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 यदुनाथने अपटे गुरुजींर्ी अज्ञा प्रमाण मानली. ऄगदी िनयिमतपणे ऄभ्यास करून तो १९४१ 
साली मिॅरकच्या परीके्षत प्रथम वगात ईत्तीणच झाला. यदुनाथरे् भाषा िवषय र्ागंले होते. पण त्याला 
मनापासून अवडायरे् ते िवज्ञान अिण गिणत. या दोन्ही िवषयातं त्याला ८० टक्क्यापेंक्षा ऄिधक गुण 
िमळाले. अता काय करायरे्? यदुनाथने अपटे गुरुजींर्ा सल्ला घेतला. ते म्हणाले, “तू अता िशकायला 
पुण्याला जा. तेथल्या प्रिसद्ध सर परशुरामभाउ कॉलेजमध्ये िवज्ञान शाखेत प्रवशे घे.” 
 
 येवला सोडून यदुनाथ पुण्यात अला. एस. पी. कॉलेजमध्ये त्यारे् िशक्षण सुरू झाले. पुण्यात त्यार् 
वळेी राष्ट्रसेवादलार्ी स्थापना होत होती. वषच होते १९४०-४१. यदुनाथ स्थापनेच्या िदवसापासून 
राष्ट्रसेवादलाच्या शाखेवर जाउ लागला. नाना डेंगळे, वसंत बापट, लालजी कुलकणी, ग. प्र. प्रधान, बापू 
काळदाते, लीलाधर हेगडे हे सवच त्यारे् त्या शाखेत झालेले िमत्र. रॅी. नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी, 
रावसाहेब पटवधचन, ऄण्णासाहेब सहस्त्रबदेु्ध, अर्ायच जावडेकर याचं्या मागचदशचनाखाली त्यार्ा बौिद्धक 
िवकास होत होता. १९४३ साली यदुनाथ आटंर सायन्स पास झाला. 
 
 देशात सवचत्र स्वातंत्र्यारे् वारे खेळत होते. ऄगदी लहान मुलापंासून तर थेट वयस्क लोकापंयंत 
बहुतेकानंा अपण देशाकरता काहीतरी केले पािहजे ऄसे प्रकषाने वाटत होते. यदुनाथ अिण त्याच्या 
सेवादलातील समवयस्क िमत्रानंी तर देशकायाला वाहून घेण्यार्ा िनधार केला होता. 
 
 ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मंुबइत ऄ. भा. काँगे्रस किमटीरे् ऄिधवशेन भरले. गाधंीजी स्वातंत्र्यार्ा 
सवकंष लढा अता सुरू करतील यार्ी जाणीव देशभरातल्या कायचकत्यांना झाली होती. त्यामुळे 
ऄिधवशेनाला सगळ्या भारतातून फार मोठ्या संखयेने युवक व युवतीही अल्या. यदुनाथही अपल्या 
िमत्रासंमवते या ऄिधवशेनाला ईपक्स्थत होता. गाधंीजींनी ‘करो या मरो’र्ा संदेश िदला. त्यारें् भाषण 
एखाद्या िवजेच्या लोळाप्रमाणे लोकावंर अदळत होते. 
 

 “या क्षणापासून तुमच्यापैकी प्रत्येक स्त्री-पुरुषाने अपण स्वतंत्र झालो अहोत ऄसे समजले 
पािहजे... सपूंणच स्वातंत्र्यािशवाय माझे ऄन्य कशानेही समाधान होणार नाही... अपण भारताला स्वतंत्र 
तरी करू प्रकवा हे भगीरथ प्रयत्न करीत ऄसताना मरून तरी जाउ.” 
 
 यदुनाथ अिण त्याच्या िमत्रावंर गाधंीजींच्या या भाषणार्ा खूप पिरणाम झाला. दुसऱ्या िदवशी 
साऱ्या देशभर पढुाऱ्यारं्ी धरपकड सुरू झाली. गाधंीजी, पं. नेहरू, मौलाना अझाद, सरदार पटेल सारेर् 
पकडले गेले. िठकिठकाणी लाठीमार, ऄरॅुधूर, गोळीबार यारें् थैमान माजले. प्रर्ंड िमरवणकुा िनघाल्या. 
सरकारने काहीही करून जनतेर्ा हा ईठाव दडपून टाकण्यारे् ठरवले होते. 
 
 पण जनताही िनभचय बनली होती. पुण्यात कॉलेजच्या मुलानंी प्रर्ंड िमरवणूक काढली. 
िमरवणकुीत यदुनाथ त्याच्या केशव ठाकूर या िमत्रासोबत सामील झाला होता. पोिलसानंी िमरवणुकीवर 
तुफान लाठीमार केला. यदुनाथलाही लाठ्यारं्ा प्रसाद िमळाला. पण त्याचं्यापैकी कुणीही परत िफरले 
नाहीत. 
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सहा मणहने सक्तमजुरी 

 
 अता यदुनाथने व त्याच्या दोन िमत्रानंी खेडोपाडी जाउन गाधंीजींर्ा हा संदेश पोहर्वण्यारे् कायच 
केले. त्या दोन िमत्रारं्ी नाव ेहोती धोंडीराम भावसार व केशव भारती. पधंरा िदवस ते गावोगावी प्रहडले. 
शवेटी ऄंदरसूल या गावी त्यानंा ऄटक झाली. त्यानंा सहा मिहन्यारं्ी सक्तमजुरीर्ी िशक्षा ठोठावण्यात 
अली व धुळ्याच्या तुरंुगात डाबंण्यात अले. 
 
 धुळे जेल त्या वळेी ‘गीताप्रवर्ना’रे् जन्मस्थान म्हणून प्रिसद्ध होता. साने गुरुजी, जमनालाल 
बजाज, गुलजारीलाल नंदासंारखी मोठमोठी माणसे तेथे कैदेत होती. पण गुरुजींना तेथून लगेर् 
ित्रर्नापल्लीला हलिवण्यात अले. 
 
 यदुनाथने तुरंुगात सेवादल सुरू केले. सवच कामे स्वावलंबनाने पार पाडायर्ा पायंडा त्याने 
पाडला. पुढे सहा मिहन्याचं्या सजेत २०-२१ िदवसारं्ी सूट िमळाली व यदुनाथ तुरंुगाबाहेर अला. 
 
 अता रािहलेले िशक्षण पूणच करणे व सेवादलारे् काम वाढवणे हेर् मुखय ध्येय होते. मध्यंतरी 
अजारामुळे एक वषच वाया गेले. 
 
 १९४७ साली यदुनाथला मंुबइ िवद्यापीठार्ी बी. एस्सी. पदवी िमळाली. 
 
 एक वषच सेवादलाला द्यायरे् ऄसे ठरल्यामुळे यदुनाथने खानदेशातील धुळे, जळगावला प्रयाण 
केले. दरम्यान त्याने प्रयत्नपूवचक प्रहदी, ईदूच अिण गुजराती या भाषा िशकून घेतल्या होत्या. पैकी प्रहदी 
अिण गुजरातीवर त्यारे् प्रभतु्व होते. ईदूच र्ागंलं िशकण्यार्ी मात्र त्यार्ी आच्छा ऄपूणच रािहली. 
 
 काही िदवसानंी साने गुरुजींर्ा िनरोप अला, “साधनेच्या कामासाठी मंुबइला ये.” अिण यदुनाथ 
खानदेश सोडून मंुबइत दाखल झाला. तारीख होती १४ जानेवारी १९४९. 
 
 मंुबइत ‘साधने’रे् बस्तान बसले नाही. दोन वषांनी ‘साधने’रे् कायालय पुण्यात अले व 
त्यार्बरोबर यदुनाथही पुण्यात दाखल झाले. 
 

खानदेशात 
 
 यदुनाथ खानदेशात सेवादलारे् पूणचवळे सेवक म्हणून काम करीत होते. कामाच्या िनिमत्ताने त्यारें् 
ऄंमळनेरलाही जाणे व्हायरे्. ऄंमळनेरला त्या वळेी तत्त्वज्ञानारे् प्राध्यापक रॅी. माधव रामर्दं्र ओक हे डॉ. 
म्हसकराचं्या वाड्यात राहात ऄसत. जळगावच्या लेिखका रॅीमती िगरजाबाइ केळकरारं्ी कन्या ही त्यारं्ी 
पत्नी. ओकानंा ८ ऄपत्ये होती. सात बिहणी व एक सवात छोटा भाउ. त्यातली दोन क्रमाकंार्ी मुलगी 
जान्हवी. प्रा. ओक पूवी जयपूरला नोकरी करीत होते. अपल्या विरष्ठाशंी पटले नाही म्हणून ते ऄंमळनेरला 
परत अले. प्रताप शटेजींनी त्यानंा तत्त्वज्ञान मंिदरात नोकरी िदली. त्या वळेेला त्या संस्थेरे् नाव ‘भारतीय 
संस्कृती’ होते. 
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 घरातलं एकूणर् वातावरण ऄभ्यासू ऄसल्यामुळे जान्हवीरे् लेखन-वार्न व िशक्षण सुरू रािहले. 
१९४८ साली जान्हवी ज्यु. बी. ए. ला ऄसताना राष्ट्रसेवादलारे् एक प्रािंतक िशिबर ऄसल्यारे् पत्र घरी 
अले. राष्ट्रसेवादलाशी ओक घराण्यार्ा तसा सबंंध होतार्. रॅी. भाउसाहेब रानडे तेथे ऄनेकदा येत. 
सेवादलाच्या मिहला-प्रमुख आंदू केळकराचं्या मातोरॅी डॉ. यशोदाबाइ भट या जान्हवीच्या अइच्या मतै्रीण. 
त्यामुळे सेवादल ओक घराण्याला ऄपिरिर्त नव्हते. राहुरीला झालेल्या या िशिबरात जान्हवीर्ा ऄनुताइ 
िलमये, सुधा डेंगळे आत्यादींशी घिनष्ठ पिरर्य झाला. 
 
 वातावरण स्वातंत्र्यलढ्यारे् होते. जान्हवीर्ाही त्यात सहभाग ऄसायर्ा. म्हसकराकंडे अलेली 
बुलेिटन्स वाटण्यारे् काम ती ईत्साहाने करायर्ी. 
 
 १९४८ च्या नोव्हेंबर मध्ये राष्ट्रसेवादलार्ी एक स्वतंत्र शाखा जान्हवीने सुरू केली.या शाखेवरर् 
एकदा यदुनाथ व जान्हवीर्ी गाठ पडली. पिरर्यानंतर दोघानंी लग्न करायरे् ठरवले. जान्हवीने 
सािंगतले, ‘लग्न ऄगदी साधेपणाने होइल व अइ-विडलावंर खर्ार्ा कुठलार् बोजा पडायला नको.’ 
 
 यदुनाथने सािंगतले की, ‘अयुष्ट्यभर सोनं ऄंगाला लावयर्ं नाही!’ दोघानंा एकमेकाचं्या ऄटी मान्य 
होत्या. 
 

लग्न 
 
 यदुनाथ-जान्हवीर्ं लग्न जेवढ्या साधेपणाने झाले तेवढा साधेपणा नंतर कुठल्याही लग्नात 
पािहला काय, ऐकलासुद्धा नाही! 
 
 प्रा. ना. य. डोळे या लग्नारे् एकमेव साक्षीदार होते. त्याचं्यार् शब्दातं : “एकदा भर दुपारी ३ 
वाजता यदुनाथ माझ्या घरी अले. कपडे नेहमीप्रमाणे म्हणजे िबनआस्त्रीरे्, खादीरे्, मोठमोठ्या िखशारें्. 
मला म्हणाले, “सायकल घे अिण र्ल.” मी काही न िवर्ारता िनघालो. लक्षमी रोड, दारूवाला पूल 
ओलाडूंन ससूनजवळ अलो. मी िवर्ारले, “अपण कोठे जात अहोत?” 
 
 यदुनाथ म्हणाले, “लग्नाला.” 
 
 मी िवर्ारले, “लग्नाला? कुणाच्या?” 
 
 यदुनाथ म्हणाले, “माझ्या” 
 
 अम्ही कलेक्टर ऑिफसमधल्या रिजस्रारच्या ऑिफसात पोहर्लो. जान्हवी अिण ितर्ी मिैत्रण 
दोघी सायकलवरूनर् तेथे अलेल्या होत्या. यदुनाथने अपल्या भावी वधूर्ा – जान्हवीर्ा – पिरर्य 
करून िदला. वधूरे् कपडेही खादीरे् अिण साधेर् होते. 
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 यदुनाथनी या लग्नासाठी अवश्यक ती नोिटस देउन लग्नार्ा िदवस व मुहूतच िनिरृत केला होता. 
अम्ही र्ौघेर्-वधू-वर अिण दोन साक्षीदार-रिजस्रार समोर गेलो. त्याने शपथा सािंगतल्या त्या वधू-
वरानंी म्हटल्या. अमच्या सया घेतल्या अिण नेहमीच्या सवयीने सािंगतले, “अता परस्परानंा हार घाला.” 
 

 “हारिबर काही नाही.” यदुनाथ. 
 
 रिजस्रार बघतर् रािहला. जे लोक दोन हार अणत नाहीत त्याचं्याकडून पेढ्यारं्ी ऄपेक्षा काय 
करणार? त्याने मग पेढ्यारं्ा िवषय काढला नाही. 
 

 “ठीक अहे नमस्ते!” ऄसे रिजस्रारला सागंून अम्ही बाहेर पडलो. अम्ही काही वाहन वगैरे तरी 
अणले अहे की नाही हे पाहण्यासाठी तो ऄिधकारी मुद्दाम बाहेर अला. अम्ही र्ौघेजण अपअपल्या 
सायकलवर बसून जात ऄसलेले पाहून त्याला फार अरृयच वाटले ऄसाव.े 
 
 लग्न झाल्यावर अमर्ी र्ौघारं्ी वरात सायकलवरून सदािशव पेठेतील यदुनाथच्या खोलीकडे 
िनघाली. तेथे पोहर्ल्यावर यदुनाथ-जान्हवीने अम्हाला िनरोप िदला. लग्नािनिमत्त र्हा-पेढे वगैरे काही 
नाही!! 
 
 आतक्या साधेपणाने झालेल्या या लग्नात तसे बेकायदेशीर काहीर् नव्हते. म्हणजे कोणाला कळू 
नये ऄसाही काही प्रकार नव्हता. तर का तत्त्विनष्ठ माणसार्ा कथनी अिण करणी समान ठेवण्यार्ा अग्रह 
होता.” 
 
 यदुनाथाचं्या िववाहासंबधंीर्ी एक मनोज्ञ अठवण रॅी. पन्नालाल सुराणा यानंी नोंदवली अहे. 
पन्नालालजी, यदुनाथ, बापू काळदाते या सवांर्ा तेव्हा परस्पर पत्रव्यवहार पुष्ट्कळर् ऄसे. कुठल्यातरी 
कामािनिमत्त पन्नालाल यानंा एक काडच िलहून ते पोस्टात टाकायला बापू काळदाते यानंी यदुनाथाकंडे 
िदले. काडाच्या रािहलेल्या कोऱ्या जागेत यदुनाथानंी दोन ओळी िलिहल्या : 
 

 “िशिबरात बापू भेटला, तुला िलहायला घेतलेले काडच टाकायला त्याने माझ्याकडे िदले. त्यार्ार् 
ईपयोग करतो. मी अिण जान्हवीने लग्न करण्यारे् ठरिवले अहे.” 
 
 पन्नालालजी पुढे िलिहतात, “मला व वीणाला अरृयच वाटले. एवढ्या मोठ्या माणसाने अपल्या 
वैयिक्तक अयुष्ट्यातील आतकी महत्त्वार्ी बातमी आतक्या साधेपणाने पण अपण होउन अम्हाला कळवली 
होती.” 
 
 साधेपणार्ा हा वारसा पुढे अयुष्ट्यावर िटकून रािहला. त्यात कुठल्याही कारणाने कसलाही बदल 
झाला नाही. िकतीतरी वषे ते ‘साधने’त सायकलीवरूनर् ये-जा करीत. साठीच्या वळेी अग्रहाने िमत्रानंी 
एक स्कूटर घेउन िदली. अठवड्याभरात यदुनाथांनी ती ‘साधने’त अणून ठेवनू िदली. ‘साधने’च्या 
ऄत्यावश्यक कामासाठी ती वापरली जाइ. 
 
 त्यारं्ी पन्नाशी ईलटली त्या वळेी त्याचं्या घरात पिहला फॅन अला. तोसुद्धा अग्रहाने िमत्रानंी 
िदला म्हणून! घरात ऄसलेला रेिडओही सुिहताच्या मामाकंडे ऄसलेला जुनार् होता. 
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 ऄपिरग्रहाच्या व्रतारे् यदुनाथानंी शवेटच्या रॄासापयंत कसोशीने पालन केले.  
 
 प्रथमतः ज्या खोलीत त्यारं्ा हा जगावगेळा संसार सुरू झाला ती कशी होती? 
 

 “बाहेरच्या ऄंगाला ऄसलेल्या डुगडुगत्या लाकडी िजन्यानं खोलीत पोहर्लं की भरपूर हवा अिण 
ईजेड यारं्ा सहज मुक्त लाभ होत ऄसे. र्ारी बाजंूच्या भेगाळलेल्या प्रभतींनी वरर्ं पत्र्यार्ं छप्पर कसंबस ं
तोलून धरलेलं होतं. िखडक्या अिण दारं यानंाही मुबलक फटी होत्या. ऄनेक वष े दुरुस्तीर्ा हात न 
िफरल्यामुळे ती जीणचशीणच अजाऱ्यासारखीर् झाली होती.” अिण तरीही ही खोली सेवादलातल्या ऄनेक 
कायचकत्यांरे् कायमरे् अरॅयस्थान होती. माइने (जान्हवीताइंर् सवचिप्रय ऄसलेलं नाव) फिकरार्ा हा 
संसार फार समथचपणे साभंाळला. िकतीतरी वष े आकडे ितकडे व भाड्याच्या घरात राहणारे थते्त दांपत्य 
अयुष्ट्याच्या ईतारवयात पत्रकार नगरातल्या स्वतःच्या घरात क्स्थराव ूशकले. 
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जडणघडण आणण संस्कार 
 
 शालेय िशक्षण सुरू ऄसतानार् यदुनाथावंर राष्ट्रसेवरेे् व समाजसेवरेे् संस्कार होत होते. त्यारें् 
अजोबा, दोन्ही मामा अिण अपटे गुरुजींर्ा हे ससं्कार घडिवण्यात फार मोठा वाटा होता. जाणता-
ऄजाणता यदुनाथाचं्या जीवनातल्या बहुतेक मोठ्या िनणचयावर अपटे गुरुजींच्या जीवनशलैीर्ा प्रभाव 
होता. त्यारं्ी ऄत्यंत साधी राहणी, देशािवषयीरे् ईत्कट पे्रम, गिरबािंवषयीर्ा िजव्हाळा, िशक्षणप्रर्ारार्ी 
तळमळ या सवांर्ी छाया यदुनाथाचं्या जीवनावर स्पष्टपणे पाहायला िमळते. त्या काळातल्या बहुतेक 
मोठ्या नेत्यारं्ी भाषणे त्यानंी प्रत्यक्षतः ऐकली होती. साने गुरुजींच्या असपास ऄनेक लहानमोठ्या 
सेवाभावी कायचकत्यांर्ा घोळका ऄसे. त्याचं्याही वागण्या-बोलण्यारे् कळत-नकळत संस्कार होतर् ऄसत. 
पण यदुनाथावंर सवांत जास्त प्रभाव होता साने गुरुजींर्ार्. 
 
 राष्ट्रसेवादल स्थापन झाले १९४१ साली. यदुनाथ पिहल्या िदवसापासूनर् सेवादलात सामील 
झाले होते. एस. एम. बंडू गोरे, िशरुभाउ िलमये ही नेतेमंडळी वयाने त्याच्यापेक्षा वडील होती. संघषाच्या 
मागानेर् स्वराज्य िमळेल ऄसे मानण्यारे् व त्यार्प्रमाणे वागण्यारे् या नेत्यारें् वय होते. सेवादलामुळे 
तत्कालीन युवक-युवतींवर खऱ्या राष्ट्रवादारे् ससं्कार होत होते. ‘स्वराज्य सुखासुखी िमळणार नाही 
त्यासाठी सवचस्वार्ा होम करावा लागेल. वळेप्रसंगी अपले प्राणही द्याव े लागतील’ ऄसे सेवादलाच्या 
बौिद्धकामंध्ये सतत ऐकायला िमळे. यदुनाथारें् मन त्या िदशनेे िवर्ार करीत ऄसे. 
 
 जून १९४२ मध्ये एस. एम. व िशरुभाउ िलमये यानंी महाराष्ट्रातल्या काही िनवडक कायचकत्यांरे् 
एक िशिबर पुण्यात घेतले. त्यात कुठलीही प्राणहानी न करता घातपाती कारवाया करून आंग्रज सरकारला 
जेरीला अणण्यार्ा कायचक्रम ठरला. पण ८ ऑगस्टला मंुबइत ऄिखल भारतीय काँगे्रस कमेटीरे् ऄिधवशेन 
भरले होते. त्यात ऄन्य तरुणासंोबत यदुनाथही होता. या ऄिधवशेनात झालेल्या महात्मा गाधंींच्या 
भाषणार्ा ईपक्स्थत सवच युवकावंर खूपर् प्रभाव पडला. त्या िदवशी हे तरुण जे राष्ट्रीय प्रवाहात ओढले 
गेले ते कायमरे्र्. 
 
 नंतर राष्ट्रसेवादलार्ी पंर्सूत्री झाली-िवज्ञानिनष्ठा, धमचिनरपेक्षता, राष्ट्रवाद, जनसत्ता अिण 
समाजवाद. यदुनाथच्या अयुष्ट्यात या पार्ही गोष्टींरे् महत्त्व क्रमाक्रमाने वाढत गेले. त्याच्या िवर्ार अिण 
अर्ारात थोडाही िवसंवाद नसायर्ा. त्यामुळे वळेप्रसंगी कुणालाही स्पष्टपणे सुनावणे त्याला शक्य होइ. 
सेवादलाच्या शाखावंर िशस्त पाळण्यारे् अिण स्वतंत्र बुद्धीने िवर्ार करण्यारे् बाळकडू त्याला िमळालेर् 
होते. तो स्वतः तर िशस्त पाळीर् पण आतरानंीही िशस्तपालनात कुर्राइ केलेली त्याला र्ालत नसे. 
 
 १९४२ साली यदुनाथसह ऄनेक सत्याग्रही धुळे तुरंुगात होते. दर रिववारी सत्याग्रहींरे् 
सामुदाियक झेंडावदंन होइ. पिहल्या रिववारी जे झेंडावदंन झाले ते फारर् िवस्कळीतपणे व ऄितशय 
गर्ाळ पद्धतीने झाले. तथाकिथत सत्याग्रहींना धड नीट ईभे राहणेही ज्ञात नव्हते. ते कसेही बेंगरूळपणे 
ईभे होते. झेंडागीत अिण राष्ट्रगीत क्रमाने एका सुरात सामूिहकपणे म्हणणेही त्यानंा शक्य होत नव्हते. 
गीताचं्या ओळी पुढे-मागे होत. कुणी तारस्वरात गात तर कुणी नुसते पटुपुटल्यासारखे करीत. 
 
 २०-२२ वषांच्या युवा यदुनाथला ही बिेशस्त मुळीर् अवडली नाही. पढुच्या रिववारी झेंडावदंन पार 
पाडण्यारे् काम त्याने स्वतःकडे घेतले. िशस्तबद्ध मािसक झेंडावदंनार्ी प्रथा सेवादलानेर् पाडली होती. 
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त्या ऄनुभवार्ा त्याला लाभ झाला. झाडून साऱ्या तथाकिथत सत्याग्रहींना त्याने व त्याच्या तरुण 
सहकाऱ्यानंी झेंडावदंनाला अवश्यक ऄशी जुजबी कवायत िशकवली. लहान-मोठा ऄसा भेद केला नाही. 
सवांना झेंडागीत अिण राष्ट्रगीत एका स्वरात िशस्तीत म्हणायला लावले! 
 
 सेवादल जसे सेवा करायला िशकवायरे् तसे स्व-सन्मानार्ी रक्षा करणेही िशकवायरे्. 
 
 १९४० च्या िडसेंबर मिहन्यात दैनंिदन मदैानी कायच कसे र्ालवाव ेयारे् िशक्षण देणारे एक िशिबर 
नािशक येथे अयोिजत करण्यात अले होते. िशिबर काँगे्रस कायचकत्यांरे् होते. यदुनाथला आन्सरक्टर 
म्हणून सेवादलातफे पाठिवण्यात अले. यदुनाथ पोहर्ला तेव्हा तेथे काँगे्रसच्या एका संकक्ल्पत िशिबरार्ी 
र्र्ा र्ालू होती. िशिबरासाठी त्यानंा सेवादलारे् स्वयंसेवक हव ेहोते पण स्वयसेंवक म्हणून नव्हे तर वाढपे, 
पाणके, अिण सतरंज्या-जाजमे घालणारे म्हणून. यदुनाथानंी स्वतःर् या ऄनुभवािवषयी पुढे िलिहलंय : 
 

 “या प्रश्नावरून काँगे्रस नेत्याशंी माझे बरेर् वाजले. मी त्यानंा सािंगतले की तुम्ही एक जाजम 
ईर्लायला पुढे सरसावलात तर अम्ही ऄवश्य बाकीर्ी कामे ईरकून घेउ. पण तुम्ही बसल्या बसल्या 
नुसते हुकूम सोडणार ऄसाल तर सेवादल सैिनक कामाला हात लावणार नाहीत. नोकर अिण स्वयंसेवक 
यातला फरक तुम्हा पदािधकाऱ्यानंा नीट समजला पािहजे. नोकरासारखे राबायला फुकटर्ी माणसे 
िमळावीत यासाठी सेवादल नाही. सेवादल कुठल्याही कामार्ी लाज बाळगत नाही पण सेवादलाला स्वतंत्र 
भिूमका अहे. जाितधमातीत राष्ट्रवादार्ा िनष्ठा म्हणनू स्वीकार केलेले कायचक्षम, िनष्ठावान, समपचण वृत्तीरे् 
कायचकते िनमाण करणारी सेवादल ही िबनप्रभतीर्ी िनरंतर र्ालणारी शाळा अहे. माझ्या या परखड 
बोलण्याने ते नाराज झाले.” 
 
 ऄसा परखडपणा यदुनाथ प्रसंगोपात व्यक्त करीत ऄसे पण त्यात ऄहंकारार्ा कुठलाही दपच नसे. 
सेवादल त्याच्या रक्तात सवच मूल्यािनशी व तत्त्वािनशी िकती िभनलेले होते यारे् ऄसे प्रसंग िनदशचक ऄसत. 
त्याच्या मानी अिण मनस्वी स्वभावाला गरैिशस्त, ऄजागळपणा खपत नसे. मतभेद झाले तर शातंपणे 
बाजूला होणे त्याला जमे. पण नसती तडजोड तो करीत नसे. 
 
 सेवादलाने यदुनाथला िजवाभावारे् ऄनेक साथीदार िदले. पुढे अयुष्ट्यभर ही िमत्रमंडळी 
त्याचं्यासोबत कायचरत रािहली. त्या वळेी पुण्यातला ऄवस्थीवाडा हे या सवच समवयस्क िमत्रारें् एकत्र 
जमण्यारे् िठकाण होते. सेवादलार्ी शाखाही तेथेर् भरत ऄसे. गोपाळ ऄवस्थी, कृष्ट्णा कापसे, लालजी 
कुलकणी, ऄप्पा मायदेव,  भाइ वैद्य ही सवच र्ळवळी मंडळी ऄवस्थीवाड्यावर जमत. यदुनाथही त्याचं्यात 
सामील झाला होता. अपटे गुरुजींर्ा िशष्ट्य व तुरंुगात जाउन अलेला यामुळे यदुनाथला समवयस्क 
मंडळी खूप मानत. शाखेवर त्या वळेी यदुनाथ वैज्ञािनकाचं्या कथा खूप रंजकपद्धतीने सागें. या कथा-
कथनातूनर् पढेु त्याच्या वैज्ञािनकािंवषयीच्या पसु्तकारं्ा जन्म झाला. 
 
 राष्ट्रसेवादलातले ऄनेक सवचवळे सेवक त्या वळेी महाराष्ट्रातल्या वगेवगेळ्या िजल्यात सेवादलारे् 
कायच करून जनजागृती करीत. यदुनाथवर खानदेशार्ी जबाबदारी टाकण्यात अली. िवशषेतः जळगाव 
िजल्यार्ी. या िजल्यात व त्यातल्या लहानमोठ्या खेड्यामंध्ये यदुनाथरे् काम िकती नेटाने व िशस्तबद्धपणे 
र्ाले यार्ी सुप्रिसद्ध लेिखका निलनी साधले यानंी िलिहलेली एक अठवण पुढे देत अहे. 
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 एक वषचभर ते जळगावच्या एम. जे. कॉलेजमध्ये डेमॉन्स्रटेर होते. पढेु लाल िनशाण गटात गेलेले 
वसंतराव रत्नपारखी, यदुनाथ व भास्कर भाल्डे काही काळ एकार् रूममध्ये राहात ऄसत. रॅीमती साधले 
अपल्या लेखात िलिहतात : 
 

 “त्यारं्ं पिहलं दशचन झालं ते जळगावी राष्ट्रसेवादलाच्या शाखेवर. सेवादलारे् पूणचवळे कायचकते 
म्हणून यदुनाथजी खानदेशात अलेले होते. स्थािनक कायचकत्यांच्या पे्ररणेतून जळगावात राष्ट्रसेवादलार्ी 
एक स्त्री-शाखा सुरू झालेली. िजथे रोज संध्याकाळी मी काही मिैत्रणींसह नेमाने जात ऄसे. वय दहा-बारा 
वषांरे् ऄसाव.े वीस-पंर्वीस मुली शाखेवर जमत ऄसत. तीन-र्ार िदवसापंासून शाखानायक म्हणून 
नेमलेली मुलगी येत नव्हती. देवापुढे संध्याकाळी िदवा लावणे ज्या भािवकतेने, गाभंीयाने होत ऄसे त्यार् 
भािवकतेने ठरावीक वळेी ध्वज फडकवणे अिण नंतरर्ी ध्वजवदंना होत ऄसे. त्या िदवशी अम्ही 
खेळण्याच्या नादात होतो. वळे टळून गेलेली होती. संध्याकाळच्या प्रकाशात दुरून दमदार पावलं टाकीत 
पाढंऱ्या खादीच्या वशेातली एक अकृती अमच्या िदशनंे येताना िदसली. अम्ही सवचजणी सावध झालो. 
झेंडा लावण्यार्ं कुणालार् भान रािहलं नव्हतं. एक िनरृयी अिण करारी खादीधारी तरुण अमच्यासमोर 
ईभा होता. ‘शाखानायक कोण अहे?’ ऄशी गंभीर पृच्छा त्याने केली. बरार् वळे जागच्या जागीर् र्ुळबुळून 
‘ती अज अलेली नाही’ ऄसं ईत्तर कोणीतरी िदलं. दुसऱ्यार् क्षणी शाखेर्ा ताबा या तरुणानं घेतला. 
ईंर्ीप्रमाणे कतारीत ईभ ंराहण्यार्ा खणखणीत अवाजात हुकूम अला. ओळ क्स्थर होतार् ईंर् मुलीकडून 
सुरुवात करून कतारीच्या समोरून सावकाश, िशस्तीनं पावलं टाकीत हा तरुण पुढे जात होता. माझा नंबर 
शवेटच्या तीन-र्ार मुलींमध्ये होता. माझ्यासमोर अल्यानंतर त्याने मला ओळीतून बाहेर येण्यार्ी खूण 
केली. ‘अपल्याला बहुधा िशक्षा सुनावण्यात येणार’ ऄशी धाकधूक मनात वागवीत मी मुकाट्याने मान 
खाली घालून कतारीच्या समोर ईभी होते. तेवढ्यात ‘ईद्यापासून ही मुलगी शाखानायकार्ं कामकरील’ 
ऄशी घोषणा कानावर पडली. ‘मुली, तुझं नाव काय?’ ऄसा प्रश्न मला िवर्ारला गेला तोही त्यानंतर त्या 
संध्याकाळी ध्वज लावणे, शाखा र्ालवणे, ध्वज ईतरवणे ही सारी कामं त्यानंीर् माझ्याकडून करवनू 
घेतली. ‘थते्त गुरुजी’ ऄशी यदुनाथजींर्ी ओळख ऄशी ितरंगी ध्वजाच्या साक्षीने झाली. र्ुकीतून िशक्षा 
प्रकवा क्षमा हे दोनर् पयाय तोपयंत  ऄपेिक्षत प्रकवा पिरिर्त होते. र्ुकीतून िशक्षण देण्यार्ी थते्त गुरुजींर्ी 
हातोटी अम्हाला सवांनार् त्या वळेी नवीन वाटली होती, थक्क करणारी होती. 
 

 “तोपयंत सेवादलासंबधंीर्ी अमर्ी कल्पना म्हणजे भरपूर खेळ, गप्पा, गोष्टी. या साऱ्या बाबी 
अम्हाला एका िविशष्ट दृष्टीतून िशकवल्या जात होत्या यार्ं भान नंतर अलं. ऄधूनमधून बौिद्धक वगासाठी 
थते्तजी शाखेवर येत. त्याचं्या व्याखयानातलं फारर्ं थोडं समजत ऄसे. वकृ्तत्वही फारसं प्रभावी नसे. पण या 
माणसाला काहीतरी भव्यिदव्य िदसलं अहे, ितथे जाण्यार्ी वाट याला कळली अहे; त्या ध्येयानं याला 
झपाटून टाकलं अहे अिण अपल्याला तो त्या वाटेनं र्ालण्यार्ी प्रहमत अिण शक्ती देण्यासाठी काहीतरी 
वगेळे िवर्ार सागंतो हे एवढं जाणवायर्ं. कलापथकात म्हणण्यासाठी िशकवलेली गाणी तालासुरावर, 
मोकळ्या अवाजात, सामुदाियक पद्धतीने म्हणताना फार अनंद वाटायर्ा. पण हळूहळू त्या गाण्याचं्या 
ऄथाकडे लक्ष वधूे लागले. अनंदापलीकडे एक वगेळा अवशे अतून जाणव ूलागला. ‘परक्यारं्ी सत्ता’, 
‘जुलमी सरकार’, ‘पारतंत्र्य’ या शब्दातूंन हळूहळू ऄथांच्या सकंल्पना मनात अकारू लागल्या. ‘महात्मा 
गाधंी’, ‘जवाहरलाल नेहरू’, ‘सुभाषबाब’ू या नामोच्चारानंा काही ऄद् भतु मंत्रशक्ती ऄसल्यार्ा ऄनुभव येउ 
लागला. ‘करा पुकार... स्वातंत्र्यार्ा जयजयकार’, ‘जयप्रहद जयप्रहद पुकारो...’, ‘िवजयी िवरॄ ितरंगा 
प्यारा, झंडा ईंर्ा रहे हमारा’, ‘वदेमंत्राहून अम्हा वदं्य वदेंमातरम्’ ही अिण ऄशी गाणी श-ेदोनशचे्या 
समुदायापुढे म्हणताना मन थरारून जायला लागले. थते्त गुरुजींना िदसलेली वाट अपल्यालाही खुणाव ू
लागली अहे ऄसा भास होइ. 
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 “मंतरलेले, तेजाळलेले ते िदवस जेव्हा जेव्हा स्मिृतपटलावर येतात तेव्हा तेव्हा थते्तजींरे् स्मरणही 
न र्ुकता होतेर्. त्याचं्या पे्ररणादायी नेतृत्वातून जळगाव, धुळे, ऄंमळनेर, पार्ोरे, एरंडोल, पारोळे आत्यादी 
नाना िठकाणी तरुण मुले-मुली स्वातंत्र्यलढ्यासाठी स्वचे्छेने पुढे अली. ऄनेकानंी थते्तजींप्रमाणेर् त्या 
कायाला अपले अयुष्ट्य वािहलेले मला ठाउक अहे. त्यानंी ऄखेरपयंत यदुनाथजींना सच्ची साथ िदली. 
यदुनाथजींनीही त्यानंा कधी ऄंतर िदले नाही.” 
 
 ऄंमळनेरमध्येर् राहणारे प्रखयात सािहत्यकार वा. रा. सोनार यदुनाथने त्यानंा अिण आतर 
ऄनेकानंा त्या काळात वगेवगेळ्या वळेी केलेल्या हार्थदक मदतीरे् ऄनेक प्रसंग सागंतात. 
 
 सेवादलाच्या ऄनेक शाखा त्या वळेी गावोगाव होत्या. एकट्या ऄंमळनेरला दहा शाखा होत्या. 
तेथल्या ित्रकोणी ग्राईंडवर दर अठवड्याला सवच शाखारं्ा मेळावा होत ऄसे. या मेळाव्याला यदुनाथ न 
र्ुकता हजर राहात व सवच सैिनकानंा ‘घाटी लेिझम’ िशकवीत. शाखेवरर्ी ऄवखळ पोरं कधी कधी त्या 
वळेी यदुनाथच्या प्रकिर्त हेल काढून बोलण्यार्ी व घाटी लेिझम िशकवताना होणाऱ्या त्याच्या ऄंगिवके्षपार्ी 
नक्कलही करीत; पण यदुनाथवर त्यार्ा काहीही पिरणाम होत नसे. जळगाव अिण नािशक या दोन्ही 
िजल्यातं यदुनाथने सेवादलाच्या िवस्तारासाठी ऄपार पिररॅम केले. 
 
 अपटे गुरुजी अिण साने गुरुजींकडून यदुनाथला िमळालेली पिहली पे्ररणा या सेवादलार्ीर् 
होती. त्यारे् पुढरे् सवच अयुष्ट्य म्हणजे सेवादलात ऄंगीकृत केलेल्या तत्त्वारं्ा अिण मूल्यारं्ा िवस्तार होता. 
अजही खानदेशात कुठे कुठे ती माणसे भेटतात ज्यानंी त्या वळेी यदुनाथला शाखावंर काम करताना, 
मुलामुलींना िशकवताना व गोष्टी सागंताना ऐकले, पािहले होते. ती ज्या अत्मीयतेने, अदराने अिण 
भरभरून बोलत होती, त्यावरून त्याचं्यावर यदुनाथाचं्या वागण्या-बोलण्यार्ा िकती प्रभाव होता हे सहजी 
कळत होते. 
 
 यदुनाथानंी पढेु सेवादलारे् ऄध्यक्षपदही भषूिवले. ते खऱ्या ऄथाने ‘राष्ट्रसेवादल’ व्हाव े यासाठी 
सेवादलार्ी कायचपद्धती अिण व्यवहारार्ी भाषा बदलण्यार्ा त्यानंी अटोकाट प्रयत्न केला. सेवादलारे् 
अजरे् काम पुष्ट्कळसे राष्ट्रभाषेत र्ालते त्यारे् रॅये यदुनाथानंा अहे. साध्या बेठकीतली र्र्ासुद्धा 
प्रहदीतर् व्हायला हवी ऄसा त्यारं्ा अग्रह ऄसे. अपल्या ऄध्यक्षीय काळात यदुनाथानंी सेवादलािवषयी जे 
जे िलिहले ते मुखयतः प्रहदीतर् िलिहले. रॅी. शामराव पटवधचन यारं्ी गुणवणचनपर स्मरिणका िनघाली तेव्हा 
बाकी साऱ्यारें् लेख त्या ऄकंात मराठीत होते. एकट्या यदुनाथानंी राष्ट्रसेवादलाच्या पंर्सूत्रीबद्दलर्ा 
अपला िवस्तृत लेख मात्र प्रहदीतर् िलिहला होता.  
 
 शाखावंर एकत्र येउन तेर् तेर् खेळ खेळण्यापेक्षा ज्युडो, कराटे यासंारखे नव े
काळानुरूपअवश्यक ऄसणारे खेळ शाखावंर खेळले जावते या िवषयीही ते अग्रही ऄसत. सेवादल एका 
वतुचळात न राहता सतत गितमान व वर्थधष्ट्णू राहाव ेयासाठी बौिद्धक, संघटनात्मक पातळीवर जे योजनाबद्ध 
प्रयत्न यदुनाथानंी केले, त्यामुळे सेवादल देशभर पोहर्ायला खूप मदत झाली. दुसरे, ‘अंतरभारती’ रे् 
सवच कायचक्रम अपल्या काळात त्यानंी सेवादलाशी जोडून िदले होते. त्यामुळे सेवादल अिण ‘अंतरभारती’ 
र्ा प्रर्ार-प्रसार एकार् वळेी होत होता. सेवादल काळाबरोबर बदलाव ेपण त्यातून नवा भारतीय नागिरक 
घडत जावा यासाठी यदुनाथजींनी खूप पिररॅम केले. त्यामागेही एक ऄनुभव अहे. सेवादलार्ी स्थापना 
करणाऱ्या डॉ. ना. सु. हर्थडकर यानंा त्याचं्या िनधनाच्या काही िदवस अधीर् यदुनाथ भेटले होते. त्या 
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संबंधीर्ी अठवण त्यानंी नतंर २६ ऑगस्ट १९७६ च्या दै. ‘नवशिक्त’त िलिहली होती. डॉ. हर्थडकर 
यदुनाथानंा सागंत होते. “अम्ही ज्यासाठी लढलो ते हे नव्हे. अपल्याला अपल्या थोर वारशार्ी िवस्मृती 
तर होत नाही ना, ऄशी शकंा मला सतावत ऄसते. मी अता वयपरत्व ेदुबळा झालो अहे. पण मी तळमळत 
ऄसतो. तरुणानंी तो ईज्ज्वल वारसा जपण्यासाठी, िवकिसत करण्यासाठी रॅेष्ठ धािरष्ट्य दाखवले पािहजे. 
अज क्स्थती ऄशी अहे की अमच्या दृढ रॅद्धानंाही हादरे बसत अहेत. राष्ट्र िबकट ऄवस्थेतून वाटर्ाल 
करीत अहे. सेवादलार्ी सुदृढ र्ळवळ यावळेी पुष्ट्कळर् ईपयोगी पडली ऄसती, पण सेवादलाला त्याच्या 
योग्य स्थानावर कधीर् येउ िदले गेले नाही. माझे शब्द कठोर वाटतील पण त्यात कठोर वास्तवारे् 
प्रितप्रबब अहे.” 
 
 डॉ. हर्थडकर यानंा एका ऄथाने वैफल्यग्रस्त ऄवस्थेत मृत्यू अला होता. त्यारें् ते वैफल्य व्यिक्तगत 
नव्हते. ते समाजाच्या पुनरचर्नेसाठी शवेटच्या रॄासापयंत लढणाऱ्या एका कृताथच जीवनारे् वैफल्य होते.  
 
 डॉ. हर्थडकराचं्या भेटीर्ा हा ऄनुभव यदुनाथजींच्या मनात खोल कुठेतरी घर करून गेला ऄसावा. 
ऄध्यक्ष होते तोपयंत व नंतरही त्यानंी सातत्याने राष्ट्रसेवादल हे सवच सत्तास्थानापासून मुक्त राहून एकात्म 
भारताच्या नविनर्थमतीरे् हत्यार ठराव ेयासाठी प्रर्ंड धडपड केली. एखाद्या संघटनेच्या बाधंणीपेक्षा हे ध्येय 
िकतीतरी पटीने ईच्चतर होते. 
 
  पुढे एक नामवतं पत्रकार म्हणून नावाजलेल्या यदुनाथाचं्या पत्रकािरतेर्ा प्रारंभही त्याचं्या 
बालपणातर् झाला होता. 
 
 ते मिॅरकच्या वगात होते. ‘लोकमान्य’ दैिनकात त्या वळेी त्यारं्ी छोटी बातमीपते्र प्रकािशत होत. 
एकदा शाळेत नादारीच्या बाबतीत एका गरीब िवद्यार्थ्यावर ऄन्याय होउन ती दुसऱ्यार् कुणाला तरी 
देण्यात अली. ज्याला िमळाली तो धनवतंार्ा नातेवाइक होता. यदुनाथला हा ऄन्याय सहन झाला नाही. 
त्याने या घटनेर्ा सिवस्तर वृत्तान्त ‘लोकसते्त’कडे पाठिवला अिण तो जसाच्या तसा ‘लोकसते्त’त छापूनही 
अला. 
 
 वृत्तान्त वार्ून सवचत्र खळबळ ईडाली. शाळेतले वातावरण तंग झाले. मुखयाध्यापकानंा फारर् राग 
अला. अपला राग त्यानंी िवद्यार्थ्यांवर काढला. म्हणाले, ‘लोकसते्तच्या संपादकालार् पत्र िलिहतो व 
िवर्ारतो, कुणी हा ईपद्वव्याप केला म्हणून?’ 
 
  यदुनाथला त्या गरीब िवद्यार्थ्यार्ी काळजी होती. त्याने पुन्हा संपादकानंा पत्र िलिहले. रॅी. पा.ं 
वा. गाडगीळ हे त्या वळेी सपंादक होते. यदुनाथने कळवले, “मी या शाळेतलार् िवद्याथी अहे. जे कळवले 
ते खरे अहे. पण कृपया मुखयाध्यापकानंा माझे नाव कळू देउ नका.” शवेटी त्या गरीब िवद्यार्थ्यालार् ती 
स्कॉलरिशप िमळाली. यदुनाथसाठी हा एक साक्षात्कार होता. ऄन्यायिनवारणार्ी वृत्तपत्र ही एक मोठी 
शक्ती अहे यार्ा त्याला अलेला हा ऄनुभवर् पढेु ‘साधने’ र्ी पत्रकािरता करताना ईपयोगी पडला. 
 
 प्रत्यक्ष राजकारणात जाण्यार्ा िवर्ार यदुनाथाचं्या मनात कधीही नसावा. खानदेशात सेवादलारे् 
काम सुरू ऄसतानार् गुरुजींनी बोलावले म्हणून ते मुबंइत दाखल झाले व पुढे ‘साधने’ र्ी पत्रकािरता हेर् 
त्यारें् मुखय जीिवतकायच ठरले. 
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सेवाधमाची दीक्षा 
 
 गुरुजींच्या सािन्नध्यात अिण सेवादलाच्या ससं्कारात यदुनाथानंा एक िविशष्ट प्रकारर्ी ऄिलप्तताही 
लाभली होती. त्यामुळे सत्ता, पद, हेवदेाव,े मत्सर, संस्था-संर्ालन वगैरेपासून ते सवचथा ऄिलप्त राहात. 
कुठल्याही संस्थेरे् कुठलेही पद त्यानंी कधी मािगतले नाही प्रकवा त्याकरता कसलाही प्रयत्न केला नाही. 
 
 समाजवादी िवर्ारसरणीशी ऄसलेल्या त्याचं्या पक्क्या बािंधलकीर्ा पायासुद्धा यार् वळेी रर्ला 
गेला. िवशषेतः साने गुरुजींसोबत मंुबइच्या मेघा-भवुनमध्ये राहात ऄसताना यदुनाथाचं्या मनावर 
गुरुजींच्या एकूणर् जीवनशलैीर्ा ऄमीट प्रभाव पडला. “अपल्या अयुष्ट्यात साने गुरुजींर्ा सेवाधमच ऄल्प 
प्रमाणात तरी ईतरावा, अपणही जीवनार्ी शुद्धता ऄनुभवावी, म्हणजे मनाला अल्हादकारक अिण 
जीवनाला सामर्थ्यचदायक वाटल्यािशवाय राहणार नाही” ऄसे त्यानंा प्रकषाने वाटे. गुरुजींच्या संपूणच 
नीितमय व सेवाभावी अयुष्ट्याच्या प्रकाशात त्यारं्ी वाटर्ाल सुरू झाली व समाजासाठी सवचस्व देउन 
टाकण्यानेर् ितर्ी समाप्ती झाली. कुठल्याही मोहाने यदुनाथानंा पढेु ग्रासले नाही. यारे् कारण त्या समर्थपत 
सेवाभावी प्रवृत्तीत होते. 
 
 गुरुजींच्या सािन्नध्यातर् यदुनाथानंा एका व्यापक राष्ट्रवादार्ी पे्ररणा िमळाली. या व्यापक 
राष्ट्रवादाच्या पायावरर् गुरुजींर्ी ‘प्रातंभारती’ र्ी संकल्पना ईभी रािहली व पुढे ितने सारी मनुष्ट्यजात 
कवते घेणाऱ्या ‘अंतरभारती’च्या सकंल्पनेला जन्म िदला. 
 
 समाजात अमूलाग्र बदल करावयार्ा ऄसेल तरतो बुद्धीपेक्षाही भावसमदृ्धतेने ऄिधक 
पिरणामकारकपणे करता येइल ऄसे गुरुजींना वाटे. त्यामुळे समाजातल्या सवच थरातंल्या लोकाशंी त्यारें् 
हार्थदक संबधं होते. या सबंधंानंा प्रत्यक्ष कृतीर्ी जोड ऄसल्यामुळे जेथे जेथे गुरुजी जात तेथे तेथे त्यानंा 
जनतेर्ा प्रर्ंड पाप्रठबा िमळे. त्याचं्या या ऄजातशत्र ू व्यिक्तमत्वार्ा यदुनाथावंर खूप प्रभाव पडला. 
‘साधने’च्या संपादकत्वारे् अपले कतचव्य पार पाडताना ते ऄसे म्हणनू शकत की, ‘माझ्याशी भाडंणारा 
मनुष्ट्य ऄजून जन्माला यायर्ा अहे,’ ही िनवरै वृत्ती गुरुजींकडून िमळालेली देणगी होती. 
 
 समाजवादासंबधंीर्ा शुष्ट्क बौिद्धक कार्थ्याकूट यदुनाथानंी फारसा केलेला नाही. ज्या ऄथाने साने 
गुरुजींच्या मनात समाजवाद रुजला होता, त्यार् ऄथाने यदुनाथानंीही नंतर समाजवादी िवर्ारसरणीर्ी 
पाठराखण केली. गुरुजी ऄसे म्हणायरे् की, “समाजसत्तावाद म्हणजे वदेान्त. सवांना पोटभर ऄन्न िमळणे, 
ऄंगभर वस्त्र िमळणे, सवांना िशक्षण िमळणे, राहायला घर ऄसणे म्हणजे समाजसत्तावाद.” 
 
 हे स्वप्न हातात कुठलीही सत्ता नसताना प्रत्यक्षात ईतरवणे ऄथातर् महाकमचकठीण होते. तरी 
बुद्धीने गुरुजींनी हा िनणचय घेतला होता की “सत्तािवरिहत राहूनही समाजार्ी जी सेवा करायर्ी त्या सेवरेे् 
मूतच स्वरूप समाजवादीर् ऄसेल.” 
 
 समाजातल्या तळागाळातल्या, ऄज्ञानी, दिरद्री, ईपेिक्षत लोकाचं्या व्यथावदेनेला अिण 
कायचकतृचत्वाला जाणीवपूवचक ईजाळा देण्यार्ा जो ईद्योग पुढे शवेटच्या रॄासापयंत यदुनाथानंी केला, त्यारे् 
मूळ गुरुजींच्या या मान्यतेत होते. 
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 मतै्री हे एक मूल्य म्हणून जपण्यारे् संस्कार यदुनाथावंर सेवादलामुळेर् झाले. ऄनेकाचं्या 
अयुष्ट्यात पुढे पढेु हे मूल्य हरवनूर् जाते. पण यदुनाथानंी ते अयुष्ट्यभर जपले. ऄडर्णीत ऄसलेल्या 
अपल्या िमत्रानंार् नव्हे तर ऄगदी सामान्य पिरिर्तानंाही त्यानंी जमेल तशी व जमेल तेवढी मदत केली. 
यदुनाथाकंडे फार पैसे कधीर् नसायरे्. प्रकबहुना ऄगदी कमीतकमी पैशातं, कमीतकमी गरजाचं्या अधारे 
त्यारं्ा जीवनक्रम र्ाले. पण त्यातही काही काटकसर करून ते आतरांना मदत करीत. 
 
 रॅी. वा. रा. सोनार काही िदवस नािशकला ‘गावकरी’त होते. काही कारणानंी त्यारं्ी नोकरी 
सुटली. घरर्ी पिरक्स्थती फारर् नाजूक अिण ऄिजबात कामधंदा नाही. यामुळे त्यानंा काही सुरे्ना. 
यदुनाथानंी त्यानंा धीर िदला. अपल्या नाव ेअलेली अकाशवाणीर्ी दोन कॉन्रक्ट वा. रा.ं ना िदली व 
त्यारे् पैसे त्यानंा िमळतील यार्ी व्यवस्थाही केली. ही व ऄशी कामे ते िनत्यकमासारखी सहजपणे करीत. 
अपण काही िवशषे करतो अहोत ऄसे त्यानंा वाटायरे् नाही. 
 
 समाजवादी िशलार्ी ही पायभरणीसुद्धा यार् काळात झाली. बालवयात त्याचं्या मनावर झालेला 
समतेर्ा, रॅमप्रितष्ठरे्ा, प्रामािणकपणार्ा, सेवावृत्तीर्ा संस्कारर् पुढे एका व्यापक सामािजक सेवते 
पिरवर्थतत झाला. यदुनाथारें् वैिशष्ट्ट्य हे होते की संस्कारग्रहणार्ी ही प्रिक्रया बालवयात प्रकवा तारुण्यातर् 
संपली नाही तर ऄगदी अयुष्ट्याच्या शवेटापयंत सतत वर्थधष्ट्णू होत रािहली. संस्कारारे् सातत्य प्रत्येक 
वयात ऄसेल तरर् यदुनाथासंारखे िनरामय, ऄहंकारमुक्त, सेवाभावी, जीवन जगता येते. 
 

अनासक्ती योग 
 
 प्रा. ग. प्र. प्रधान व यदुनाथ हे एकदा सपत्नीक िहमालयाच्या याते्रला गेले होते. त्यारं्ा मुक्काम 
कौसानी येथल्या ‘ऄनासक्ती अरॅमा’त होता. खूप मोकळा वळे व ऄितशय प्रसन्न वातावरणात या दोन्ही 
िजवलग िमत्राचं्या ऄनेक िवषयावंर मनमोकळ्या गप्पा होत. या गप्पामंध्येर् एकदा यदुनाथानंी ज्याला खूप 
मदत केली होती ऄशा एका कुष्ठरोगी  तरुण िमत्रार्ी अठवणही िनघाली. यदुनाथानंी या तरुण िमत्राला 
कुष्ठरोगाच्या प्राथिमक ऄवस्थेतून मुक्त होण्यासाठी अनंदवनाला पाठवले. त्यासाठी बाबानंा पतं्र िलिहली. 
त्याच्या ितथल्या सवच व्यवस्थेसाठीही खूप धडपड केली. सुदैवाने हा तरुण िमत्र बरा झाला व पुढे मोठा 
कायचकताही बनला. प्रधानसरानंी त्यार्ी अठवण करून यदुनाथानंा सािंगतले, “तुमच्यामुळे त्याला नव े
जीवन िमळाले, नव ेबळ लाभले.” यावर प्रकिर्त हसत यदुनाथारें् ईत्तर होते, “अपण ऄनासक्ती अरॅमात 
अहोत. काय केले अिण काय घडले याकडे ऄनासक्तीने पािहले पािहजे!” 
 
 अयुष्ट्यभर यदुनाथानंी ऄनेकानंा ऄनेक प्रकारे मदत केली पण त्या िवषयी कधी कुणाकडे एका 
ऄक्षरानेसुद्धा ईल्लखे केला नाही. मनाच्या मोठेपणार्ा व ऄहंकार मुक्ततेर्ा हा वारसा गुरुजींकडून त्यानंा 
िमळाला होता. या ऄनासक्तीने पुढे पुढे त्यारें् सवच जीवनर् व्यापून टाकले. 
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 ‘साधना’कार 
 
 ऄंमळनेरला ऄसताना साने गुरुजी िवद्यार्थ्यांच्या प्रबोधनासाठी एक छात्रालय दैिनक काढीत. ते 
ऄथपासून आितपयंत त्यानंी स्वतःर् िलिहलेले ऄसे. १९३० साली ते बंद पडले. कारण गुरुजींआतक्या िनष्ठेने 
तसे दैिनक र्ालवणारा दुसरा नंतर कुणीही िमळाला नाही. पुढे गुरुजींनी ‘काँगे्रस’ नावारे् साप्तािहक सुरू 
केले. ‘काँगे्रस’च्या द्वारे ते िवद्याथी, कामगार, शतेकरी याचं्यावर होणाऱ्या ऄन्यायाला वार्ा फोडत ऄसत. 
पण तेही फार काळ र्ालले नाही. 
 
 स्वातंत्र्यानंतर गुरुजींनी एक सायंदैिनक सुरू केले. ‘कतचव्य’ हे त्यारे् नाव. कालातंराने तेही बंद 
पडले. पण पुन्हा ईमेदीने १५ ऑगस्ट १९४८ रोजी गुरुजींनी ‘साधना’ साप्तािहक सुरू केले. अजही साने 
गुरुजींच्या िवर्ारप्रकाशात ‘साधने’र्ी वाटर्ाल सुरू अहे. यदुनाथजी या वाटर्ालीतला एक मुखय अिण 
महत्त्वार्ा थाबंा होते. 
 
 खरे तर गुरुजींनी दोन-पावणे दोन वषरे् ‘साधना’ साभंाळली. नंतर रावसाहेब पटवधचन, अर्ायच 
जावडेकर याचं्या खादं्यावर ‘साधने’र्ी जबाबदारी पडली. यथाकाल मंुबइहून ‘साधने’रे् कायालय पुण्यात 
अले. संयुक्त महाराष्ट्राबाबतर्ी अपली भिूमका सहकाऱ्यानंा ऄडर्णीर्ी ठरू नये म्हणून रावसाहेबानंी 
‘साधना’ सोडली अिण सवाथाने सपंादनार्ी धुरा यदुनाथजींच्या खादं्यावर अली. तसे तर ते ‘साधने’च्या 
ऄगदी पिहल्या ऄंकापासून तत्संबधंी कायाशी संबिंधत होते. पण १९५७ पासून सवाथाने यदुनाथजीर् 
‘साधना’ साभंाळीत. यदुनाथजींच्यार् भाषेत सागंायरे् तर “वृत्तपत्रीय कागदारे् बादें फूटपाथवर ऄंथरून 
अम्ही झोपत होतो.सात रस्त्यावर राइस प्लेट खात होतो. पे्रसच्या मागच्या बाजूला सावचजिनक संडास व 
नळ होता, ितथे अंघोळी करीत होतो,” 
 

समथांचा वसा 
 
 वस्तुतः साने गुरुजी, अर्ायच जावडेकर, अर्ायच भागवत, रावसाहेब पटवधचन, नानासाहेब गोरे ही 
समाजसेवा व पत्रकािरतेतील फार मोठी व तेजस्वी परंपरा होती. यदुनाथजींनी या परंपरेर्ा वसा ऄत्यतं 
समथचपणे पुढे र्ालवलार्; पण त्याच्या कक्षाही खूप िवस्तािरत केल्या. 
 
 प्रबोधन, रर्ना अिण संघषच ही नवसमाजाच्या घडणीर्ी  तीन प्रमुख साधने होत. यदुनाथजींनी या 
ितन्ही अघाड्यावंर संपादक व कायचकता या नात्याने फार ईल्लेखनीय कायच केले अहे. त्याचं्या प्रयत्नामुंळेर् 
‘साधना’ या ितन्ही साधनारं्ी खरीखुरी वाहक बनली. 
 
 यदुनाथजी र्ळवळीतले कायचकते ऄसले तरी त्यारें् वार्न अिण िनरीक्षण फार सखोल व र्ौफेर 
होते. ते जे िलहीत ते ऄगदी नेमके, नेटके व एकटाकी ऄसे. मी त्याचं्या िलखाणात खोडाखोड फारशी 
पािहली नाही. पत्रकािरतेच्या स्वरूपाप्रमाणे ही कलाही त्यानंी गुरुजींकडूनर् अत्मसात केली होती. 
 
 गुरुजींच्या िलखाणात पे्ररणा अिण प्रबोधनारे् ऄनेक प्रवाह िमसळलेले ऄसायरे्. यदुनाथजींच्या 
लेखनातही ते होते. सनसनाटी, अक्रस्ताळे, अक्रमक, ईद्धट, गैरलागू व वैयिक्तक कुर्ाळकीने भरलेल्या 
लेखनार्ा स्पशचसुद्धा या गुरुिशष्ट्याचं्या पत्रकािरतेला नव्हता. 
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 प्रखर िवरोध करणारे ऄग्रलेख यदुनाथजींनी वळेप्रसगंी िलिहले अहेत पण त्यात कुणावरही 
वैयिक्तक अके्षप प्रकवा कंबरेखालरे् वार नाहीत. यदुनाथजी िवनोबारें्, बाबा अमटे यारें् ऄगदी िनःसीम 
भक्त होते, पण वळे अली तेव्हा या दोघािंवरुद्धही त्यानंी फार परखडपणे िलिहले. 
 
 यदुनाथजी लोकसंग्राहक होते. जवळ जवळ देशभर त्याचं्या ओळखीर्ी माणसे पसरलेली होती. 
‘साधने’च्या पिरवारात त्याचं्यामुळे वगेवगेळ्या के्षत्रातंली िकतीतरी लहान-मोठी माणसे अली. या 
सवांकडून त्याचं्या त्याचं्या अवडीरे् काम करून घेणे यदुनाथजींना सहजी जमत ऄसे. 
 
 ईत्कटता हा तारुण्यार्ा धमच अहे; हे यदुनाथजी जाणत होते. सवच थरातंल्या युवकामंध्ये त्यारं्ा 
सहज संर्ार ऄसे. राष्ट्रार्ी खरी सपंत्ती ही तरुणाइ. या तरुणाइला मातेच्या ममतेने व गुरूच्या 
कतचव्यबदु्धीने त्यानंी जपले. त्याचं्यासंपादकीय कारिकदीतर् ‘साधना’ सुजाण तरुणामंध्ये अवजूचन वार्ले 
जाणारे साप्तािहक झाले होते. 
 
 अजपयंत ‘साधने’र्ी जवळपास दोन लाखाचं्यावर पाने ऄनेक िवषय, ऄनेक गं्रथ अिण ऄनेक 
अंदोलनाचं्या तरलस्पशी मािहतीने काठोकाठ भरलेली अढळतील. या मागार्ी पायाभरणी यदुनाथजींनी 
केली. 
 
 त्याचं्या काळात िनघालेल्या िवशषेाकंांर्ी यादी पािहली तरी थक्क व्हायला होते. समसामाियक 
ऄसलेला एकही महत्त्वपूणच िवषय यदुनाथजींच्या दृष्टीतून सुटलेला नाही. ‘साधने’र्ी वाटर्ाल सतत 
काळानुरूप व प्रगितशील रािहली ती त्याचं्या दक्षतेमुळे. 
 
 भारतीय स्वातंत्र्याच्या १५ व्या वषात यदुनाथानंी एक वैिशष्ट्ट्यपूणच िवशषेाकं काढला. रॅी. ऄिनल 
ऄवर्ट हे त्या ऄंकारे् िवशषे संपादक होते. सगळा ऄंक ऄस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या तरुणानंी िलिहलेल्या 
िवलक्षण वास्तववादी पण स्फोटक लेखानंी भरलेला होता. यार् ऄंकातल्या राजा ढाले याचं्या ‘काळा 
स्वातंत्र्यिदन’ या लेखामुळे सगळ्या महाराष्ट्रात प्रर्ंड वादळ माजले. यदुनाथजींिवरुद्ध पुण्यात मोरे् 
िनघाले. ‘साधना’ कायालयासमोर त्यारं्ा पुतळा जाळण्यात अला. िवरोधकाबंरोबर स्वकीयानंीसुद्धा 
िवरोधाच्या तोफा डागल्या. पण या सवच गदारोळात ते कमालीरे् शातं होते. या प्रकरणाच्या दरम्यान मी 
त्यानंा ऄनेकदा भेटलो. ते ऄिजबात िवर्िलत नव्हते. समाजाला रुर्ले, पर्ले नाही तरी र्ालेल पण 
वळेप्रसंगी जे पर्थ्यकर व ईपकारक अहे ते पडेल ती प्रकमत देउन सािंगतलेर् पािहजे हा त्यारं्ा िनधार 
होता. 
 

पुरोगामी णवचारांची पेरणी 
 
 महाराष्ट्रात पुरोगामी िवर्ाराचं्या युवक-युवतींर्ी एक फळी ईभारण्यारे् रॅेय यदुनाथाचं्या या ठाम 
भिूमकेला द्याव ेलागेल. ते अपल्या लेखनात सदैव युवकारं्ी पाठराखण करताना िदसतात. त्याचं्यामुळेर् 
समाजातल्या वगेवगेळ्या थरातंील युवक-युवतींना ‘साधने’रे् दरवाजे मोकळे झाले. त्यातल्या िकतीतरी 
जणानंा सािहत्याच्या के्षत्रात नंतर ऄत्यंत प्रितष्ठेच्या जागा िमळाल्या. युवा जगताशी ऄसा सवकंष व तरल 
संवाद साधणारा सपंादक दुमीळर् म्हणावा लागेल. 
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 साने गुरुजींच्या ‘अतंरभारती’च्या पूतचतेसाठी ‘साधना’ अिण यदुनाथ यानंी ऄपरंपार धडपड 
केली. या दृष्टीने ‘साधने’रे् बाल िवशषेाकं पाहण्यासारखे अहेत. जवळपास २५ वषांपयंत ‘साधने’ने 
कुमारासंाठी हे वार्थषकाकं प्रकािशत केले. महाराष्ट्रातल्या ऄगदी लहानसहान खेड्यातल्या शाळकरी 
मुलारें् लेखन व िर्ते्र ‘साधने’च्या पानावंर झळकली. जवळपास प्रत्येक ऄकंात देश-िवदेशातल्या मुलानंा 
अवडणाऱ्या कथारें् ऄनुवाद ऄसत. प्रत्येक ऄंकात साने गुरुजींर्ी एक तरी कथा प्रकवा पत्र प्रकवा कुणा 
मान्यवरारं्ा गुरुजींवरर्ा लेख ऄसे. यार् संदर्भात बाल-कलाकाराचं्या िशिबरारं्ा ईपक्रमही राबिवला 
जायर्ा. मुलाचं्या सजचनशीलतेला या िशिबरामंधून ऄनंत धुमारे फुटायरे्. पढेु ‘अतंरभारती’च्या 
बालिशिबरामंध्ये या ईपक्रमारे् िवशाल स्वरूप जनतेला पाहायला िमळायरे्. 
 
 भारताच्या िभन्न िभन्न प्रातंातील भावजीवनार्ी ओळख व्हावी म्हणून त्या त्या प्रातंातील समृद्ध 
लिलत सािहत्यार्ा-िवशषेतः कथा- किवता-ऄनुवाद प्रत्येक िदवाळी ऄंकामधून यदुनाथानंी सादर केला. 
अजसुद्धा ही परंपरा ऄक्षुण्ण अहे. हे बायतः सोपे वाटणारे काम कमालीरे् िबकट ऄसते यार्ा ऄनुभव जे 
या मागारे् प्रवासी अहेत त्यानंार् येइल. त्या त्या भाषेतील कथा-किवतानंा न्याय देणारे योग्य ऄनुवादक 
शोधण्यात यदुनाथजी पारंगत होते. ते स्वतः ४-५ भाषा ईत्तमपणे जाणत. त्यामुळे ऄनुवादातल्या त्रुटींवरही 
ते नेमके बोट ठेव ूशकत. 
 

चळवळीचे णवश्वसनीय मुखपत्र 
 
 ‘साधने’च्या या ईपक्रमामुळे प्रातंाप्रातंातले स्नेह, सौहाद्रच व समज िनिरृतपणे वाढीला लागली 
अहे. ‘साधना’ र्ळवळींरे् िवरॄसनीय मुखपत्र होते. समाजप्रबोधनात्मक ज्या र्ळवळी यदुनाथाचं्या 
कायचकालात झाल्या त्या सवांर्ी यथायोग्य नोंद तर घेतली गेलीर्, िशवाय ऄनेक र्ळवळींर्ा ऄगदी 
शवेटपयंत पाठपरुावाही केला गेला. संयुक्त महाराष्ट्र,गोवा मुिक्तअंदोलन, एक गाव-एक पाणवठा, 
बालबोध-पाठ, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळारे् ईपक्रम, अनंदवन, बाबा अमटेंरे् कायच, ‘अतंरभारती’च्या व 
‘सोमनाथ’च्या रॅमसंस्कार छावण्या, भमरागडर्ा लोकिबरादरी प्रकल्प, भारत जोडो यात्रा आत्यादी ऄनेक 
बाबींना ‘साधने’तून प्रथमतः सिवस्तर प्रिसद्धी िमळाली. 
  
 प्रा. नरहर कुरंुदकर, हमीद दलवाइ, बाबा अमटे, बाबा अढाव, रिजया पटेल, शरणकुमार 
प्रलबाळे आत्यादींरे् कायच यदुनाथजींमुळे सगळ्या महाराष्ट्राबाहेरसुद्धा ज्ञात झाले. ऄगदी लहानशा 
गावातल्या समाजोपयोगी ईपक्रमार्ीसुद्धा जाणीवपूवचक दखल ते घेत. त्यामुळे ‘साधने’ र्ी पत्रकािरतेच्या 
के्षत्रात दुहेरी भिूमका होती. ते एक िवर्ारपत्र तर होतेर् पण सवच प्रगितशील र्ळवळीरे् व्यासपीठही होते. 
कुठलेही बाजारू यश यदुनाथानंा व ‘साधने’ला िमळवायरे् नव्हते. त्यामुळे अपल्या रंगरूपात व 
ध्येयधोरणात ती सतत काही मूल्यानंा िर्टकून रािहली अिण ही मूल्ये मुखयतः समाजवादी समाजरर्नेर्ी 
होती.  
 

व्यणक्तणचत्रणाचा कोश! 
 
 संपादकीयावं्यितिरक्त यदुनाथ ‘साधने’त ऄनेक टोपणनावाने िलहीत. ‘मुल्कपरस्त’, ‘मुसािफर’, 
‘सोमाजीगोमाजी कापसे’, ‘प्रितिक्रया’, ‘खुशालजी र्ौधरी’ या अिण कधी कधी नाव न देता वगेवगेळ्या 
िवषयावंर वगेवगेळ्या िठकाणी िलहीत. या िलखाणात महाराष्ट्रातल्या व महाराष्ट्राबाहेरच्यासुद्धा ऄनेक 
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कायचकत्यांर्ा मोठा हार्थदक पिरर्य ऄसायर्ा. ‘साधना म्हणजे व्यिक्तिर्त्रणार्ा कोश’ ऄसे एक मत गमतीने 
व्यक्त केले जायरे्. एकाथाने ते खरे होते. पण हा कोश तयार करण्यामागे यदुनाथजींरे् ऄपार पिररॅम होते. 
ते जे िलहीत त्याला प्रत्यक्ष ऄनुभवार्ा स्पशच ऄसे. महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेर त्याचं्याआतका िनरंतर 
िफरस्ती करणारा दुसरा कुणी संपादक ऄसेल ऄसे मला वाटत नाही. व्यक्ती, संस्था, ईपक्रम, गं्रथ, सभा-
संमेलने, र्र्ासते्र, मोरे्, अदंोलने, यात्रा आत्यादी ऄनेक बाबींिवषयी त्यारें् साके्षपी िलखाण ऄसे. 
 
 सवच साप्तािहक प्रकवा वृत्तपत्रसुद्धा एकहाती िलिहण्यार्ी प्रकवा सजवण्यार्ी जी ऄद् भतु 
लेखनक्षमता यदुनाथजींच्या िपढीत होती ती नंतर जवळ जवळ ऄदृश्यर् झालेली िदसते.                 
 
 ‘साधना’ केवळ ईपभोक्त्यासंाठी ‘तयार’ केलेले साप्तािहक नाही,यार्ी स्वच्छ जाणीव 
यदुनाथजींना होती. पत्रकािरतेत ज्या वळेी सनसनाटीकरण व िवकृतीकरणार्ा पडघम वाजत होता त्या 
वळेीही ‘साधने’ने वास्तव कथनार्ी मयादासपंन्न वाट सोडली नाही. वळेप्रसंगी त्यारं्ी भाषा कडक व्हायर्ी 
पण एरव्ही ते सोप्या, साध्या व िवलक्षण तर्थ्यपूणच भाषेत िलहायरे्. िलखाणात वस्तुिनष्ठतेला प्राधान्य 
ऄसल्यामुळे भाषेर्ा बडेजाव ऄसण्यारे् काही कारण नव्हते. 
 

अनामता आणण एकरूपता 
 
 ‘साधने’ने ऄनामता अिण एकरूपतेरे् (युिनफॉर्थमटीरे्) फार कसोशीने पालन केले. 
संपादकासिहत ऄन्य कुणाच्याही पूवचग्रहाला ‘साधने’त प्राधान्य नसायरे्. िवरॄासाहचता हेर् पत्रकािरतेरे् 
सवोच्च मूल्य ऄसते. त्यारे् ऄगदी कमाल िनष्ठेने पालन केल्यामुळे कुठल्याही व्यक्तीर्ा ऄनावश्यक ईदो 
ईदो ‘साधने’ने केला नाही. एक संपादक म्हणून स्वतःर्ा गौरव करणारी पते्र बहुताशंी यदुनाथजी छापत 
नसत. सपंादकीयवरसुद्धा कधीही संपादकारे् नाव नसायरे्. अजही ती परंपरा ऄक्षुण्ण अहे. 
 

आगरकरी सुधारकवृत्ती 
 
 यदुनाथजींमधला संपादक हा एक कता सुधारकही होता. सवच सामािजक सुधारणानंा त्यारं्ा केवळ 
शाक्ब्दक पाप्रठबा नसे तर ते अपल्या लेखणी व िवर्ारासंोबत सपूंणच शक्तीिनशी ऄशा सुधारणाचं्या मागे ईभे 
राहात. सुप्रिसद्ध लेखक शरणकुमार प्रलबाळे याचं्या ‘ऄक्करमाशी’ या अत्मर्िरत्रामुळे ऄनैितक सबंंधातून 
जन्माला अलेल्या मुलारें् िकतीतरी प्रश्न समाजापुढे अले. यदुनाथजींनी िलबाळें यानंा सवचतोपरी मदत 
केली. ऄशा मुलानंा अपल्या िपत्याच्या संपत्तीतला वाटा िमळावा या संबंधी कुठलाही कायदा नव्हता. 
यदुनाथजींनी या प्रश्नातही लक्ष घातले. रिजया पटेलला त्यानंी िलिहलेल्या पत्रातून मुस्लीम समाज व 
िस्त्रया यासंंबधंीच्या ऄनेक प्रश्नारं्ी मूलगामी र्र्ा झाली. लता काळे-शखे या अंतरधमीय िववाहारे् त्यानंी 
खुले समथचन केले, खूप गदारोळ ईठला. राजा ढालेर्ा लेख छापला त्या वळेी तर त्यारं्ी ‘ऄंत्ययात्रा’र् 
िवरोधकानंी काढली. पण सुधारक यदुनाथ ऄशा कुठल्याही दबावापढेु प्रकिर्तही नमले नाहीत. 
पत्रकािरतेतली त्यारं्ी ‘अगरकरी सुधारकवृत्ती’ सतत सतेज रािहली. 
 
 नामातंर अंदोलन र्ालू होते त्या वळेी यदुनाथजी ‘मराठवाडा’ दैिनकारे् सपंादन करीत होते. ते 
पके्क नामातंरवादी तर मराठवाडारे् प्रमुख ऄनंतराव भालेराव प्रखर िवरोधी. दोन्ही िमत्रांच्या मतै्रीत यामुळे 
ऄंतर पडले नाही. पण दोघेही अपअपल्या भिूमकेला ठामपणे िर्टकून होते. 



 
 अनुक्रमणणका 

स्पष्ट आणण परखड 
 
 ते जेव्हा केव्हा एखाद्या सामािजक प्रश्नावर िलहीत तेव्हा रोकोठोक िलहीत, जर-तरर्ी भाषा नसे. 
प्रश्न िकतीही वादग्रस्त ऄसो. पडेल ती प्रकमत देउन त्यािवषयी परखड स्पष्ट िलिहणे त्यानंा भावत ऄसे. 
दिलत पँथर, नमचदा अंदोलन, नामातंर, दिलतारें् धमांतर आत्यादी िकतीतरी प्रश्न ऄसे होते, ज्या िवषयी 
त्यारं्ी भिूमका सत्यकथनार्ी पण िवधायक होती. ऄशा वळेी ते ऄनेकदा जनमतािवरुद्ध जाउनही अपले 
म्हणणे माडंायला कर्रत नसत. काही व्यक्ती, काही समाज, काही र्ळवळी त्यामुळे दुखावल्याही गेल्या. 
पण यदुनाथजींनी अपले व्रत सोडले नाही. मात्र साने गुरुजींर्ा एक िवर्ार त्याचं्या मनात पूणचपणे ठसला 
होता. ‘मतिभन्नता ऄसावी पण सुजनताही ऄसावी.’ एक संपादक म्हणून ही सुजनता वाढवण्यार्ा ऄगदी 
अटोकाट प्रयत्न यदुनाथजींनी केला. ‘साधना’ हे एक िवर्ारपत्र अहे पण ते एकारलेले, संकुिर्त ध्येयार्ा 
पाठपुरावा करणारे, अग्रही, अक्रमक िवर्ारपत्र नव्हते. ितच्या िवर्ारार्ी पातळी सदैव ईच्च रािहली. 
िववके अिण संयमार्ी वाट त्या साप्तािहकाने कधीही सोडली नाही. सवांत वैिशष्ट्ट्यपूणच गोष्ट ही होती की ही 
वैर्ािरकता कोणत्याही मूठभर लोकासंाठी नव्हती. ती या देशातल्या गोरगरीब जनतेच्या व दबलेल्या, 
िपडलेल्या समाजघटकारं्ा िवर्ार प्रामुखयाने करणारी होती. सामान्यारें् जीवन सुधारण्यार्ा जो िनरंतर 
प्रयत्न यदुनाथजींच्या या पत्रकािरतेने केला त्याला अधुिनक पत्रकािरतेच्या आितहासात खरोखर तोड 
नाही. 
 
 या गरीब जनतेला नागवणाऱ्या वगचवाद, वणचवाद व जाितवादािवरुद्ध ‘साधने’ने िनरंतर संघषारे् 
िनशाण फडकत ठेवले. िवर्ारारं्ा वन्ही ‘साधने’तून सतत पेटता ठेवणे त्यानंा जमले; कारण त्याचं्या 
स्वतःर्ा जीवनपट यार् िवर्ाराचं्या ईभ्या-अडव्या धाग्यानंी घट्टपणे िवणला गेला होता. 
 
 अपल्या ‘हंस’ मािसकातून ऄसा लढा ईत्तर प्रदेशात पे्रमर्ंदानंीही िदला होता. ईत्तर भारतात 
पे्रमर्ंद जन्मशताब्दी सुरू होती त्या वळेी महाराष्ट्रात सवचत्र सामसूम होती. यदुनाथजींरे् पत्र अले. 
‘पे्रमर्ंदवर ‘साधने’र्ा एक िवशषेाकं काढायर्ा अहे. तू त्यार्ं संपादन कर. लेखकानंा पतं्र िलही. लेख 
मागव.’ महाराष्ट्रात ‘साधना’ हे पिहले मराठी साप्तािहक होते, ज्यार्ा ‘पे्रमर्ंद िवशषेाकं’ प्रकािशत झाला 
होता. ‘साधने’रे् जुने ऄंक र्ाळले तरी हे सहज लक्षात येते की त्यात िविवध भाषामंधल्या त्या त्या 
सािहत्यकारानंा ऄग्रस्थान देण्यात अले अहे-ज्यारें् जीवन अिण लेखन हे समाजोत्थानासाठी समर्थपत 
होते. यदुनाथ सािहत्याकडे केवळ एक कला म्हणून पाहात नव्हते. त्यार्ी जीवनाशी बािंधलकी ऄसलीर् 
पािहजे ऄसा त्यारं्ा अग्रह होता. ‘साधने’तून त्या सािहत्याला ऄग्रक्रमाने प्रिसद्धी िमळाली जे 
समाजजीवनाच्या सुखदुःखाशी समरस होते.  
 
 यात एक महत्त्वार्ी मेख ऄशी होती की अपल्या कुठल्याही पुस्तकारे् पिरक्षण यदुनाथानंी 
‘साधने’त छापले नाही. त्यानंी ‘साधने’बाहेर प्रकािशत केलेल्या पुस्तकाच्या जाप्रहरातीही ‘साधने’त फारशा 
नसत. अपणर् अपली काय िटमकी िमरवनू घ्यायर्ी, हा िवर्ार त्यामागे ऄसायर्ा. आटंरव्य ूघेणे अिण 
व्यवक्स्थत सकंिलत करून ते छापणे ही एक कला ऄसते. प्रहदी पत्रकािरतेत ऄसे ईत्तम आंटरव्य ू रॅी. 
कन्हैयालाल िमरॅ ‘प्रभाकर’ यानंी घेतले अहेत. मराठी पत्रकािरतेत तसेर् आंटरव्य ूयदुनाथजींनी घेतले. 
ऄनेक घटना-प्रसंगारे् त्यानंी केलेले िरपोिटंगही वैिशष्ट्ट्यपूणच ऄसायरे्. नावार्ा व ऄन्य फापटपसारा 
बाजूला सारून ते घटनेतले नेमके तर्थ्य तेवढे नोंदवायरे्. दाद देता येणाऱ्या जागावंर दाद िमळायर्ी पण 
र्ुका ऄसतील तेथे त्या र्ुकारं्ाही सौम्य भाषेत िनदेश ऄसायर्ा. 



 
 अनुक्रमणणका 

आणीबाणीणवरुद्ध अभूतपूवव लढा 
 
 पत्रकािरतेच्या स्वातंत्र्यासाठी ‘साधने’तून यदुनाथजींनी िदलेला लढा केवळ ऄभतूपूवच अहे. 
आंिदराजींनी लादलेल्याअणीबाणीर्ा ‘साधने’ने ऄगदी खुला व िनःसंिदग्ध िवरोध केला. ‘साधना’ 
समाजसेवलेा समर्थपत होती, पण सौजन्य, समपचण अिण नैितकता म्हणजे सते्तपुढे मान तुकवणे प्रकवा 
लार्ारी पत्करणे नव्हे. १९४२ साली गाधंीजींनी ‘भारत छोडो’ र्ळवळीच्या वळेी िलिहले होते, “वृत्तपते्र 
दबावाखाली र्ालिवण्याऐवजी ती बंद केलेली बरी. याबरोबरर् मी हेही सागंू आक्च्छतो की ज्या ज्या वळेी 
त्यारं्ा िववके व ऄंतरात्मा ‘िवद्रोह’ करील त्या त्या वळेी त्यानंी त्या मतारे् समथचन कराव.े” 
 
 अणीबाणीर्ा िवर्ार ‘साधने’ला मानवण्यासारखा नव्हतार्. तो जसा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला 
होता तसार् तो लोकशाहीवरसुद्धा घाला होता अिण हा घाला पडत ऄसताना हात र्ोळीत स्वस्थ बसून 
राहणाऱ्यापंैकी यदुनाथजी नव्हते. अणीबाणी जाहीर झाली त्या िदवशी ते कुलाबा िजल्यातल्या रोहे गावी 
होते. त्याचं्या व्याखयानार्ा िवषय होता, ‘समान नागरी कायदा’. त्या व्याखयानातर् यदुनाथजींनी िनभचयपणे 
अणीबाणी लादल्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. 
 
  ‘साधने’त रॅी. एस. एम. जोशी, रॅी. ऄच्युतराव पटवधचन व यदुनाथारं्ी अणीबाणीिवषयीच्या 
भिूमकेसंबधंी एक बैठक झाली. ‘हारािकरी करण्यार्ी पाळी अली तरी बेहत्तर पण शरण जायर्ं नाही’ ही 
यदुनाथारं्ी भिूमका होती. पण ऄनुभवी ऄच्युतरावारं्ा सल्ला ऄिधक मोलार्ा ठरला. ‘जे घडते अहे त्यार्ा 
प्रितकार केला पािहजे. पण हारािकरी करायर्ी नाही. सौम्यतम पातळीवर प्रितकार सुरू करा. अधी 
सौम्यतर, मग सौम्य व शवेटी प्रखर करा. काहीही झाले तरी िनषेध नोंदवायर्ार् पण लढा बरार् काळ 
लढावा लागेल यारे्ही भान ठेवायरे्.’ 
 
  ‘साधने’रे् िवरॄस्त हे काही केवळ ितथल्या मालमते्तरे् िवरॄस्त नव्हते, ते एका ध्येयवादारे्ही 
िवरॄस्त होते. त्या ध्येयार्ा रक्षणासाठी िनधाराने संघषच करण्यार्ा िवडा यदुनाथानंी ईर्लला. देशातली 
जवळ जवळ सवच मोठी वृत्तपते्र अणीबाणीला शरण गेली होती. एरव्ही िििटश सरकारला िनभचयपणे 
‘सरकाररे् डोके िठकाणावर अहे काय?’ ऄसे ठणकातून िवर्ारणाऱ्या प्रसहानेसुद्धा मान तुकवनू 
अणीबाणीर्ा जुलूम सहन केला. महाराष्ट्रात ऄत्यंत िनभचयपणे ईभी रािहली यदुनाथजींर्ी ‘साधना’ व 
गुजरातेत र्नुीभाइ वैद्यारं्ा गुजराती ‘भिूमपुत्र’. अणीबाणीिवरुद्ध ‘साधने’र्ा पिहला ऄंक म्हटलं तर ऄगदी 
साधा होता. पाने एकूण र्ार. पिहल्या पानावर एक काळा ब्लॉक, अतल्या पानावर साने गुरुजींरे् रेखािर्त्र 
व त्यारं्ा शवेटर्ा संदेश, शवेटच्या पानावर मजकूर! बस्स! पण एवढेसुद्धा ऄन्य वृत्तपत्रानंी केले नव्हते. 
 
 पुढच्या ऄंकार्ी पाने वाढली. त्यात १९६३ च्या जुलैत िवनोबानंी बंगालमध्ये केलेल्या एका 
भाषणातील ईद्धरण होते. ‘िशस्तीरे् लगाम लावनू तोंडे बंद करण्यात लोकशाही नसून प्रत्येकाने अपल्या 
मनातील बात मोकळेपणी बोलण्यात लोकशाही अहे’ या वाक्याने सुरू होणारे हे ईद्धरण समजेल त्याला 
बरेर् बोर्णारे होते. 

 
  



 
 अनुक्रमणणका 

सौम्यतम ते प्रखरतम 
 
 ‘साधने’र्ा प्रितकार ऄसा सौम्यतमापासून प्रखरतेपयंत वाटर्ाल करीत गेला. एकूण १३ ऄंक जप्त 
करण्यात अले. प्रत्येक ऄंकावर जप्ती यायर्ी पण ऄंक िनघायर्ा व लोकापंयंत पोहर्ायर्ासुद्धा! सरकारने 
जामीन मािगतला. ‘साधने’ने तो नाकारला. जनतेने जामीनकीरे् पसेै भरले. शवेटी पे्रसला टाळे ठोकण्यात 
अले! ‘साधने’वर बंदी लादण्यात अली. तर यदुनाथानंी ‘कतचव्य’रे् ऄंक सुरू केले. दरम्यान पु.लं.नी. 
ऄनुवाद केलेली जे.पीं.र्ी डायरीही छापली. ती ‘साधने’तूनर् छापली गेली. 
 
 ६ जूनला मंुबइच्या पत्रकार संघात त्यारें् व्याखयान ठरले होते. ऐनवळेी सयंोजकानंी ते रद्द केले. 
यदुनाथजींरे् म्हणणे होते की, भाषण होत नसेल तर अपण पत्रकार हात पाठीमागे बाधूंन या मदैानाला एक 
फेरी मारू. पत्रकार म्हणून अपला िवरोध जनतेसमोर अला पािहजे. पण तेही सयंोजकानंी होउ िदले 
नाही. 
 
 यदुनाथजींनी नंतर अपले पूणच भाषण ‘साधने’तून प्रिसद्ध केले. त्यारं्ी एकाकी लढत 
र्क्रव्यूहातल्या ऄिभमन्यूच्या झुंजारवृत्तीर्ी अठवण करून देत होती. त्या काळात त्याचं्या सगळ्या कायार्ी 
एकर् िदशा होती-वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर लादल्या गेलेल्या ऄमानुष बधंनारं्ा िवरोध! त्याकिरता त्यानंी वाणी 
अिण लेखणीर्ा जास्तीतजास्त वापर केला. ‘महाराष्ट्र टाआम्स’, ‘लोकसत्ता’, ‘नवशिक्त’, ‘सकाळ’ आत्यादी 
महाराष्ट्रातल्या मोठ्या दैिनकामंधून व आंदौरच्या ‘सवोदय पे्रस सर्थवस’ सारखया वृत्तसंस्थेमाफच त ईत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाबपयंतच्या ऄनेक लहान-मोठ्या वृत्तपत्रातूंन यदुनाथजींनी हा जागर 
सुरू ठेवला. 
 
 प्रखयात पत्रकार रॅी. पा.ं वा. गाडगीळ यानंी ‘लोकसते्त’त आंिदराजींच्या भिूमकेरे् समथचन करणारे 
सात लेख िलिहले. त्याला ईत्तर म्हणून तसेर् सात लेख िलिहण्यार्ी आच्छा यदुनाथजींनी तत्कालीन 
संपादकानंा कळिवली. त्यातला पिहलार् लेख आतका सेन्सॉर केला गेला की पुढरे् लेख देण्यात काही 
ऄथचर् नव्हता!! 
 
 नागपूरच्या ‘मासेस’ने काही लेख छापले पण पुढे सरकारी दडपशाहीमुळे तेही नमले. या काळात 
यदुनाथजींर्ी भ्रमंतीही सतत सुरू ऄसायर्ी. व्याखयानार्ा िवषय कुठलाही ऄसो, अणीबाणीच्या 
दडपशाहीर्ा िवरोध त्यात ऄसायर्ार्. त्याचं्या भाषणात कुठलीही अक्रस्ताळी िवधाने, गजचना, घोषणा 
नसत. पण वगेवगेळी ईदाहरणे, ईद्धरणे अिण ऄनुभव याचं्या साहाय्याने ते िवषयार्ी ऄशी माडंणी करीत 
ज्यामुळे रॅोता ऄंतमुचख व्हावा. 
 
 त्या काळात राष्ट्रीय सेवा योजनाचं्या सवच मोठ्या कें द्रावंर यदुनाथजींर्ी भाषणे झाली होती. आकडे 
सरकार एकामागनू एक ‘साधने’रे् ऄंक अके्षपाहच म्हणून घोिषत करीत होते. तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्येक 
बंदीगिणक ‘साधने’र्ी लोकिप्रयता वाढत होती. बंदी लादला गेलेला प्रत्येक ऄंक ऄत्यतं दजेदार 
सािहत्याने ठासून भरलेला ऄसे. एकही वडेावाकडा शब्द न िलिहता ‘साधना’ जनतेतील स्वातंत्र्यार्ी 
अकाकं्षा धगधगत ठेवण्यारे् काम करीत होती. त्यात एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, मोहन धािरया, 
जॉजच फनांिडस, पुरुषोत्तम मावळंकर, खासदार कृष्ट्णकातं, न्या. छगला, कवी ईमाशकंर जोशी 
आत्यादींच्या ऄत्यंत परखड मुलाखती होत्या. तर िटळक, अगरकर, फुले, अबंेडकर ते िवनोबा-
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जयप्रकाशजींपयंत ऄनेकानंी वळेोवळेी केलेली ‘स्वातंत्र्य’ व ‘लोकशाही’ संबंधीर्ी ऐितहािसक वक्तव्येही 
होती. 
 
 तुरंुगात डाबंल्या गेलेल्या राजबंद्यासंबंंधीच्या सत्यकथा ‘साधने’तून प्रथमतः बाहेर अल्या. 
जयप्रकाशजींशी सरकारने केलेले ऄमानुष वतचन, रॅीमती मृणाल गोरे यारं्ा ऄकोले तुरंुगातील छळवाद, 
प्रभाकर शमा यारें् अत्मदहन यासंारखया िकतीतरी घटना केवळ ‘साधने’मुळे वार्कानंा कळत होत्या. ज्या 
वळेेला सारी वृत्तपत्र सृष्टी अळीिमळी साधून िर्डीर्ूप बसली होती त्या वळेी केवळ ‘साधने’तून 
सत्यकथनारे् हे िनभचय प्रयोग िबनिदक्कतपणे सुरू होते. 
 
 यदुनाथानंा दम्यार्ा िवकार होतार्. पण या काळात उन, पाउस, थंडी यानंा न जुमानता त्यारें् 
िफरणे सुरू ऄसे. त्यारे् व्हायरे् ते पिरणाम त्याचं्या प्रकृतीवर होतर् ऄसत. 
 
 वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी अपण जे काय करतो अहोत ते देशभर पोहर्ायला हव,ेिकमान त्यामुळे 
काही संपादक, काही वृत्तपत्रानंा तरी पे्ररणा िमळेल ऄसे त्यानंा वाटे. याबाबतीत त्यानंा खरीखुरी साथ 
िदली आंदौरच्या ‘सवोदय िवर्ार समार्ार सेव’ेच्या महेंद्रभाआंनी. ऄगदी साधेसुदे व गबाळेपणात जमा होणारे 
कपडे घालणारे व काहीसे तसेर् िदसणारे महेंद्रभाइ ऄत्यंत धाडसी, प्रखर, ध्येयवादी व सचे्च सवोदयी 
कायचकते होते. त्याचं्या ‘समार्ार सेव’ेकडे जे लेख येत ते देशातील िकमान श-ेिदडश ेवृत्तपते्र तरी छापत 
ऄसत. 
 
 यदुनाथजींनी महेंद्रभाइंकडे प्रहदीतून लेख पाठवायला सुरुवात केली. प्रर्िलत एकािधकारशाही 
िकती घातक व घृणास्पद अहे हे या लेखामंध्ये स्पष्टपणे सूिर्त केलेले ऄसे. शभंर-सव्वाश े लहानमोठी 
वृत्तपते्र ते छापत. त्यामुळे देशभर जागृतीरे् एक वातावरण िनमाण होत होते. ‘नवभारत टाआम्स’पासून 
छोट्या िजल्यापत्रापयंत हे लेख अले. ईत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिरयाणात मोठ्या प्रमाणावर 
या लेखारं्ी र्र्ा होत ऄसे. तुरंुगात ऄसलेले राजकैदीही ते वार्ीत व तत्संबधंी यदुनाथजींना पते्र िलहीत. 
 
 शवेटी महेंद्रभाइंनाही ऄटक झाली. त्यानंी ‘भिूमपुत्र’ संबंिधत न्यायालयार्ा िनवाडा सेन्सॉर बोडचला 
न जुमानता छापला होता. 
 
 तुरंुगात राजबंद्यारं्ा छळ केला जात ऄसे. त्याचं्या पिरवारारें्ही हाल होत. थोडीफार मदत 
जवळपासरे् लोक करीत पण ती ऄपुरी ऄसे. ‘साधने’ने ऄसे ठरवले की जाहीरपणेर् लोकाकंडून या 
कामासाठीमदत मागायर्ी. एक पिरपत्रक अर्ायच दादा धमािधकारी, ऄण्णासाहेब 
सहस्त्रबुध्दे,केदारनाथजी,िव. प्र. िलमये,गोप्रवदराव जोशी व एस. एम. जोशी याचं्या सहीने िनघाले. ऄनेक 
मराठी वृत्तपत्रानंा ते पाठिवण्यात अले. कुणीही छापले नाही! ‘साधने’ने रीतसर पावत्या वगैरे छापून 
हजारो रुपयारं्ा िनधी गोळा केला व राजबदं्याचं्या घरापयंत पोहर्ताही केला. 
 
 िवनोबारें् मत ऄसे होते की, राजबंद्यानंा व त्याचं्या पिरवारानंा मदत करण्यारे् हे काम सरकाररे् 
अहे. सरकारला ते करू द्याव,े तसे त्यानंी आिंदराजींना व शकंरराव र्व्हाणानंा सुर्वलेही होते. पण 
यदुनाथजींर्ा िवर्ार वगेळा होता. राजबदं्यारं्ी लढाइ सवच जनतेतफे जनतेच्या स्वातंत्र्यासाठी र्ालली 
होती. या संघषात जनतेर्ाही सहभाग ऄसायला हवा होता. तो देणे हे जनतेरे् कतचव्यर् होते. सरकारवर 
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सतत का ऄवलंबून राहाव?े स्वबळावर काही िनणचय का घेउ नयेत? यदुनाथ व िवनोबारं्ा या दीघच र्रे्र्ा 
साराशं वृत्तपत्रातून प्रकट करू द्यावा या यदुनाथजींच्या िवनंतीर्ाही िवनोबानंी आन्कार केला. 
 
 यदुनाथजींच्या लेखी हे सगळे फार कष्टदायक होते. या काळात िवनोबाशंी ईघड ईघड मतभेद 
व्यक्त करणाऱ्या ऄगदी मोजक्या लोकापंैकी ते एक होते. एकीकडे त्यारं्ी िवनोबावंर रॅद्धा होती तर 
दुसरीकडे त्यारें् लोकशाहीवर पे्रम होते; वृत्तपत्र स्वातंत्र्यािवषयी तळमळ होती. शवेटपयंत यातल्या दुसऱ्या 
गोष्टीरे् पारडे जड रािहले. 
 
 ‘साधने’रे् एका वषातले एकूण एक ऄकं जप्त झाले. वृत्तपत्राचं्या आितहासातला हा ईच्चाकं होता. 
केवळ ‘साधने’रे् प्रकाशन एवढार् यदुनाथारं्ा ईदे्दश नव्हता. ‘जनबोध प्रकाशना’ सारखया वगेवगेळ्या 
प्रकाशन ससं्था व वगेवगेळे प्रकाशक गाठून त्यानंी िकत्येक पुस्तके प्रकािशत केली. जयप्रकाशजींर्ी डायरी 
जवाहर कोटेर्ाने ‘ऄभय प्रकाशना’तफे प्रकािशत केली. मधुवाणींनी ‘कतचव्य’ सुरू केले. परुूषोतम 
मावळंकर यारें् गुजरातीतील लोकशाहीिवषयक पुस्तक ‘जनबोध’तफे प्रकािशत झाले. ‘ऄभय प्रकाशना’ 
तफे पुढे ऄनेक लहान-मोठी पुस्तके प्रकािशत झाली. ही सवच मंडळी ‘साधने’र्ीर् होती. केवळ 
महाराष्ट्रातर् नव्हे तर सगळ्या देशभर ‘साधने’ने जनप्रबोधनारे् हे कायच ऄखंिडतपणे र्ालू ठेवले अिण 
देशभर  ‘साधने’ला या कामारे् समथचकही िमळत गेले. एका बाजूला सरकार दरबारी  ‘साधने’वर खटले 
र्ालूर् होते. सरकारला हे िसद्ध करणे कठीण जात होते की मुखपृष्ठावर काळा ब्लॉक छापणे, गाधंी-
िवनोबारं्ी भारताच्या स्वातंत्र्य-संग्रामातील वक्तव्ये छापणे, जनतेला लोकशाही मूल्यारें् िशक्षण देणे, यात 
सरकारिवरोधी िवध्वसंक, प्रहसा माजवणारे ऄसे काय होते? शवेटी ईच्च न्यायालयात ‘साधने’ने हा खटला 
प्रजकला. जप्त करण्यात अलेला जामीन सरकारला परत करावा लागला. विकलार्ा खर्च देणे भाग पडले 
ते वगेळेर्. ही सवच हिककत ‘साधना क्व्हंिडकेटेड’ या आगं्रजी गं्रथात प्रकािशत करण्यात अली. 
यदुनाथजींनी अणीबाणीत िदलेल्या लढ्यार्ी कथा तसे पािहले तर फार दीघच अहे. हा काळ त्याचं्या 
अयुष्ट्यातला एक सवोत्तम काळ होता. स्वातंत्र्याच्या लढाइत ते ज्या िनष्ठनेे अिण तन्मयतेने लढले त्यापेक्षा 
कैक पटीने ऄिधक तीव्रतेने व एकाग्रपणे ते अणीबाणीिवरुद्धच्या संघषात लढले. त्याचं्या पत्रकािरतेला या 
काळात जणू ऄनंत धुमारे फुटले. कुणारे्ही दडपण-ऄगदी िवनोबारें्सुद्धा-त्यानंा कधी िवर्िलत करू 
शकले नाही. वाणी अिण लेखणीच्या के्षत्रातंले त्यारें् कतृचत्व जणू सवांगाने बहरून अले होते. 
 
 िवनोबा यदुनाथजींरे् रॅद्धास्थान होते. पण त्यारं्ी अणीबाणीतली भिूमका वमौनमुक्तीनंतर 
जयप्रकशजींिवषयी एकही शब्द न ईच्चारणे यदुनाथानंा फार बेर्नै करणारे ठरले. पण तत्संबधंी ते एका 
शब्दानेही कुणाकडे बोलले नाहीत की िवनोबारं्ा ऄनादर होइल ऄसे एका ऄक्षराने िलिहलेही नाही. मात्र 
िवनोबाशंी वळेोवळेी झालेली र्र्ा व संवाद त्यानंी ‘साधने’तून लोकापंयंत यथातर्थ्य पोहर्वले होते.  
 
 अरृयच ऄसे की ऄशा कुठल्याही कृतीर्ा कसलाही ऄिभमान त्याचं्या वागण्या-बोलण्यात नसे. 
अणीबाणी ईठल्यानंतर ‘साधने’रे् काम अता पूणचत्वाला पोहर्ले. जे करायरे् होते ते करून झाले ऄसा 
कृताथच भाव त्याचं्या व्यवहारात कुठेर् नव्हता. ईलट अणीबाणी हे एक तात्कािलक संकट होते. त्या 
संकटाला ज्या धैयाने अिण बुद्धीने तोंड द्यायरे् होते ते िदले गेले. अता पू. गुरुजींनी सािंगतलेल्या 
‘रक्तपातािशवाय समाजवादी समाजरर्ना स्थािपत होवो’ या व जयप्रकाश नारायण यानंी संकक्ल्पलेल्या 
संपूणच क्रातंीसाठी कंबर कसायला हवी, या िनधाराने ‘साधने’र्ी वाटर्ाल सुरू झाली. 
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 दािरद्र्य रेषेखाली राहणारी ७० टके्क जनता, मंिदर, पाणवठे, स्मशान यातं प्रवशे नसलेले दिलत, 
वगेवगेळ्या बाजंूनी नाडला जात ऄसलेला अिदवासी, बुरखयाच्या पलीकडरे् जग ज्ञात नसलेल्या ऄसंखय 
मुस्लीम िस्त्रया, शाळेत जाउ न शकणारी हजारो बालके, िशक्षण िमळूनही बकेार ऄसलेला तरुण या सवांना 
न्याय िमळावा यासाठी ‘साधने’ने कंकण बाधंले होते. 
 

णनरंतर झंुज 
 
 एक राजवट बदलली पण लोकही बदलायला हव ेहोते. त्यामुळे यदुनाथारं्ी पत्रकािरता या सवच 
अघाड्यावंर कधी एकाकी तर कधी समूहासिहत झुजंत रािहली. 
 
 समाजजीवनातील ईपेिक्षतवगांरे् कल्याण साधणे ही अपल्या पत्रकािरतेर्ी व व्यिक्तशः अपलीही 
जबाबदारी अहे ऄसे यदुनाथ मानत. ‘साधने’ने यासाठी ‘ईपेिक्षतारें् ऄंतरंग’ सतत समाजापढेु माडंण्यार्ा 
प्रयत्न केला. एकूण प्रसारमाध्यमे ज्या वळेी मुखयतः ईच्च व मध्यमवगाच्या सुखदुःखाभोवती घोटाळत होती 
प्रकवा ‘शोध-पत्रकािरतेच्या’ नावावर सनसनाटी व भानगडबाज मजकूर छापून जनिप्रयता िमळिवण्यार्ी 
धडपड करीत होती, त्या वळेीही ‘साधने’ने अपला जनिहत करण्यार्ा व जनिहताच्या गोष्टी िनभचयपणे 
सागंण्यार्ा मागच सोडला नव्हता. 
 
 यदुनाथारं्ी पत्रकािरता अिण त्यारं्ी जीवनशलैी यात काडीर्ाही फरक नव्हता. ते अपल्या 
वैयिक्तक व सामािजक जीवनात जी नैितक मूल्ये पाळीत तीर् ते अपल्या पत्रकािरतेतही पाळीत. परदेशी 
जायला िमळाव े म्हणनू त्यानंी कधी र्कूुनही प्रयत्न केले नाहीत. प्रत्रकारानंा राजकारण्यामंाफच त प्रकवा 
ईद्योगपतींमाफच त िदल्या जाणाऱ्या परं्तारािंकत पाट्यांना त्यारं्ी ईपक्स्थती जवळ जवळ नसायर्ीर्. एक 
पत्रकार म्हणून त्यानंी कुणाकडेही कसल्याही िवशषे सवलती मािगतल्या नाहीत. त्याचं्या स्वभावातर् ते 
नव्हते. 
 
 ‘साधने’कडे ऄनेक मागांनी ऄनेक प्रकारर्ी मािहती यायर्ी. पण मािहतीरे् हे सवच प्रवाह यदुनाथ 
फार समतोलपणे हाताळीत. सवच पद्धतीच्या प्रदूषणापासून ‘साधने’ला मुक्त ठेवण्यात त्यानंा यश लाभले. 
गाधंीजी ऄसे म्हणायरे् की ‘वार्कानंा जे हव ेते वृत्तपत्रानंी ऄवश्य द्याव ेपण त्याहीपेक्षा ऄिधक काही द्याव.े’ 
हे ‘ऄिधक’ देण्यार्ा प्रयत्न ‘साधने’ने सतत केला. 
 

प्रलोभनमुक्त 
 
 ज्याचं्या जीवनकायावर वार्कारं्ी िनतातं रॅद्धा ऄसते ऄशा ऄगदी हाताच्या बोटावंर मोजता 
येणाऱ्या संपादकामंध्ये यदुनाथ होते. स्वतःच्या ध्येयाबद्दल ते ठाम होते अिण ते कुठल्याही प्रलोभनानंी 
िवर्िलत होणार नाहीत यािवषयी ‘साधने’च्या हजारो वार्कारं्ी खात्री होती. ‘जसा संपादक तसे पत्र’ हे 
वृत्तपत्रसृष्टीतले ित्रकालाबािधत सत्य अहे. यदुनाथजींच्या बाबतीत तर ते शभंर टके्क सत्य होते. 
 
 त्यारं्ा स्वभाव माणसाचं्या बाबतीत संग्रही होता. ‘साधने’साठी त्यानंी सवच थरातंली माणसे 
जोडली. त्याचं्या र्ैतन्यदायी व कायचपे्ररक स्वभावामुळे एकदा जी माणसे ‘साधने’शी जोडली जात ती तो 
भावबंध अयुष्ट्यभर जपून ठेवत ऄसत.  



 
 अनुक्रमणणका 

  हा समाज कसा अहे यारे् स्पष्ट व परखड िववरे्न करायला ‘साधना’ कर्रली नाही, पण ती 
एवढ्यावरर् थाबंली नाही. ‘हा समाज कसा ऄसावा’ यारे्ही स्वच्छ िदग्दशचन ितने केले. ईत्तम वृत्तपत्र हे 
गोरगिरबारें् िवद्यापीठ (poor man’s university) ऄसते. या िवद्यापीठारे् कुलगुरू म्हणून यदुनाथानंी 
सवोत्तम कामिगरी केली. 
 
 गाधंीजींच्या दृष्टीने ‘मानवी मनातील सवोत्तम गुणारं्ा अिवष्ट्कार करणे, मन अिण र्ैतन्यार्ा 
पिरपूणच िवकास करणे हेर् माध्यमारें् लोकिशक्षणारे् कायच ऄसते.’ 
 
 हे कायच ‘यदुनाथजींर्ी पत्रकािरता िनरंतर करीत होती. हा समाज सतत र्ैतन्यमय ऄसावा, 
गितमान व ईद्दमी ऄसावा, व्यिक्तगत अिण सामािजक जीवनात काही एका नीतीने अिण न्यायाने जगणारा 
ऄसावा ऄशी त्यारं्ी ऄपेक्षा होती व त्यार् िदशनेे त्याचं्या लेखणी अिण वाणीरे् प्रयत्नही होते. 
 
 जनमाध्यमे सामािजक न्याय स्थापण्याच्या कायात फार महत्वार्ी भिूमका बजावतात. हा 
सामािजक न्याय िमळवनू देण्यासाठी वळेोवळेी संघषच करावा लागतो. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा प्रसंग अला 
तेव्हा तेव्हा ‘साधने’ने िवरोधार्ा झेंडा खादं्यावर घेतला. पण एक पत्रकार म्हणनू यदुनाथजींर्ी भिूमका 
सदैव प्रबोधनकारार्ीर् रािहली. 
 

पत्रकाणरतेचा धमव 
 
 पत्रकािरतेर्ा हा धमच पाळणे हे अपले कतचव्यर् अहे ऄसे त्यानंा वाटे. त्यामुळे ऄधचवट ज्ञानावर 
प्रकवा मािहतीवर अधारलेले कुठलेही वृत्त त्यानंी ‘साधने’त िदले नाही. त्यारें् लेखन जसे ईथळपणा व 
मूल्यहीनतेपासून दूर होते. तसेर् कुठल्याही वैयिक्तक दे्वषापासूनही दूर होते. कुणार्ाही बदनामीकारक 
मजकूर अधी छापून नंतर माफी मागण्यार्ा प्रसंग ‘साधने’वर अिण यदुनाथजींवर कधीही अला नाही. 
कुठल्याही वृत्ताबद्दल शकंा ऄसेल तर ते सोडून द्याव ेऄसा वृत्तपत्रसृष्टीत संकेत अहे. हा संकेत ‘साधने’ने 
सतत पाळला. त्यामुळे ऄधचवट, गैरसमजावर अधारलेले प्रकवा ऄधचवट मािहती देणारे कुठलेही वृत्त 
‘साधने’ने छापले नाही. 
 
 बहुतेक सवच संपादक अपल्या ऄग्रलेखात स्वतःर्ा ईल्लेख ‘अम्ही’ म्हणून करतात. ते स्व-
अदराथी सबंोधन नसते; त्या अम्हीत संपादकाव्यितिरक्त त्या साप्तािहक प्रकवा वृत्तपत्रार्ा वार्कवगचही 
सामील ऄसतो. यदुनाथ जेव्हा जेव्हा ‘साधने’त िलहीत तेव्हा तेव्हा अपल्या वार्कवगाला सोबत घेउन 
िलहीत. त्याचं्या स्वभावाप्रमाणे ते ‘अम्ही’र्ा ईपयोग कमीत कमी करायरे्. अपले म्हणणे तर ठामपणे 
माडंले जायला हव,े पण त्याला ऄहंकारार्ा प्रकवा दुराग्रहार्ा वारासुद्धा लागता कामा नये यार्ी जाणीव ते 
सतत ठेवायरे्. ऄनेक लेखामंधून तर ते स्वतःर्ा ईल्लखे ‘मी’ म्हणूनर् करीत. 
 
 जनतेशी सतत संपकच  हे त्याचं्या पत्रकािरतेरे् बळ होते. पण या संपकात ललोपती नव्हती. 
लागंलूर्ालन नव्हते. वळे पडली तर सत्ताधाऱ्यानंा अिण स्वकीयानंासुद्धा ठणकावनू सागंायला ते कमी 
करीत नसत. 
 



 
 अनुक्रमणणका 

 पत्रकािरता यदुनाथजींच्या दृष्टीने एक सासं्कृितक र्ळवळ होती. ते ऄसे म्हणायरे् की, 
‘कागदाकडून कागदाकडे नव्हे तर जीवनाकडे पाहण्यार्ी दृष्टी म्हणजेर् खरी पत्रकािरता.’ जीवनाकडे 
पाहण्यार्ी ही िनकोप दृष्टी हे ‘साधने’रे् अिण यदुनाथजींरे् बळ होते. िमरे्ल र्ानचली याने बातमीर्ी व्याखया 
करताना ऄसे म्हटले होते की,‘समग्र मानवी जीवनाला व्यापून टाकणारा महत्त्वपूणच, पिवत्र व स्पष्ट वृत्तान्त 
म्हणजे बातमी.’ घटना व अकडेवारी, अशय व तपशील याबाबत बातमीद्वारे ‘मानवी समाजारे् िहत 
साधण्यारे्’ व्रत ‘साधने’ने कधीही सोडले नाही. त्यामुळे कुठल्या एखाद्या गटासाठी प्रकवा मयािदत 
िवर्ारासंाठी ‘साधना’ नव्हती. बातमी ही सामािजक िहतारे्, पिरवतचनारे् शस्त्र अिण शास्त्र अहे ऄसे मानून 
‘साधने’ने बातम्यारं्ा सतत पाठपुरावा केला. बातमीर्ी ही कल्पना नैितक व मूल्यप्रधान मानली जाते, 
‘साधने’र्ी पत्रकािरता या ऄथाने नैितक व मूल्यप्रधान होती. 
 
 वृत्तपत्राने न्यायससं्थेर्ी भिूमका घेउ नये हे खरे. पण िनभीडपणे सत्य सागंण्यारे् अपले ध्येयही 
सोडू नये हे तेवढेर् खरे. ‘साधने’ने स्वतःकडे ही ‘शवेटर्ा शब्द’ सागंण्यार्ी भिूमका घेतली नाही. 
ऄसभ्यता, िशवराळपणा, भडकता, अक्रमकता, व्यिक्तगत प्रनदा, ऄफवा अिण जातीयता या सवच 
दोषापंासून सवचथा मुक्त ऄसलेली पत्रकािरता यदुनाथ करीत होते. 
 
 अणीबाणीनंतर वृतपत्रसृष्टीत झपाट्याने ऄनेक बदल झाले. या के्षत्रात एक मूल्यहीन जीवघेणी 
स्पधा घुसली. रॅेष्ठ पत्रकािरतेर्ी सारी मूल्ये या स्पधेने गंुडाळून ठेवली. पत्रकाराचं्या अर्ारसंिहतेर्ा प्रश्न 
वारंवार र्र्थर्ला जाउ लागला. वृत्तपत्र मंडळाने ‘पत्रकारानंीर् स्वतःर्ी अर्ारसंिहता स्वतः तयार करावी’ 
ऄशी भिूमका घेतली. 
 

लोकशाही मूल्यांची जपणूक 
 
 लोकशाहीच्या मूल्याचं्या जपणुकीसाठी व सवचसामान्याचं्या िहतासाठी ‘साधने’ने वसा घेतला होता. 
‘साधने’ला अजपयंत कधी ऄशा बाहेरून काढलेल्या अर्ारसिंहतेर्ी गरज पडली नाही. ‘साधना’ 
महाराष्ट्राच्या वृत्तपत्रसृष्टी तस्वत:र् एक मानदंड अहे. आतर ऄनेक वृत्तपते्र काळानुरुप स्वतःर्ी ध्येयधोरणे 
व रंगरूप बदलत होती पण यदुनाथजी ऄसेपयंत ‘साधने’च्या ध्येयधोरणातं व रंगरूपातही कुठलार् बदल 
झाला नव्हता. अर्ायच जावडेकरानंी प्रितपािदलेल्या िनभचय, िनवरै अिण िनःपक्ष यितधमारे् पालन ‘साधना’ 
सतत करीत अली. 
 
 अजिमतीला ‘ध्येयवादी पत्रकािरता’ ऄसे नाव ईच्चारतार् काही वृत्तपत्र कमचर्ारी कुक्त्सतपणे 
हसतात. वृत्तपत्र व्यवसाय व्यावसाियक, ऄपिरहायच झाला म्हणून कुठे िबघडले ऄसेही ते िवर्ारतात. 
त्याचं्या बुिद्धसामर्थ्यामुळे कंपन्यामंाफच त र्ालिवली जाणारी ऄत्याधुिनक साधनानंी सज्ज ऄसलेली ‘प्रर्ंड 
खपार्ी’ पत्रकािरता ईर्थजतावस्थेत अिण फायद्यात र्ाललेली अढळते. ‘मागणी अिण परुवठा’ या 
तत्त्वानुसार कोणालाही न दुखवता जािहरातदारानंा जास्त जपत वाटर्ाल करणारी पत्रकािरता सामािजक 
न्याय, गोरगिरबाचं्या ऄडीऄडर्णींर्ी सोडवणूक अिण देशिहत, समाजिहत, लोकिशक्षण, लोकजागृती ही 
कतचव्ये िनभचयपणे पार पाडण्यात िकती समरसून काम करीत अहे, या प्रश्नार्ा गाभंीयाने िवर्ार व्हायला 
हवा. अपल्या व्यावसाियक यशार्ा पत्रकािरतेच्या अद्यधमाच्या पालनाशी िकतपत संबंध अहे, हा प्रश्नही 
मुदाम लक्षात घ्यायला हवा.” 
(पत्रकािरतेच्या िवरॄात, पृ. ७०, भारतीय िवद्याभवन, पुणे कें द्र) 



 
 अनुक्रमणणका 

 सुदैवाने यदुनाथानंा व त्याचं्या पत्रकािरतेला हे प्रश्न कधी पडले नाहीत. ‘साधने’रे् व्यावसाियक 
यश हा बहुधा त्याचं्या दृष्टीने गौण भाग होता. ती अपल्या धमापासून एक तसूभरही ढळू नये म्हणून ते सतत 
जागरूक ऄसायरे्. 
 
 दोनश ेवषांपेक्षा ऄिधक काळपयंत कायचरत ऄसलेली भारतीय पत्रकािरता सध्या वगेवगेळ्या मागाने 
वाटर्ाल करीत अहे. १७८० मध्ये जेम्स ऑगस्ट िहक्कीच्या साध्या दोन पानी वृत्तपत्रापासून अता १६-१८ 
पानाचं्या रंगीत-संगीत छपाइपयंत ितर्ी वाटर्ाल दमदारपणे होत रािहली. ‘संपादक म्हणजेर् वृत्तपत्र’ या 
समीकरणापासून ‘संपादकाव्यितिरक्त वृत्तपत्र’ येथपयंत पत्रकािरता येउन ठेपली. 
 
 स्वातंत्र्यपूवच काळातली गोष्ट सोडून देउया, पण गेल्या ऄधचशतकात ग.त्र्यं. माडखोलकर, 
ऄनंतराव भालेराव, वा. रा. कोठारी, ना. िभ. परुळेकर, अर्ायच ऄते्र, द्वा. भ. कर्थणक, जयवतंराव िटळक, 
ह. रा. महाजनी, प्रभाकर पाध्ये, पा.ं वा. गाडगीळ, गोप्रवदराव तळवलकर, माधव गडकरी, नीळकंठ 
खािडलकर यासंारखया संपादकारं्ा महाराष्ट्रारे् मानस घडिवण्यात खूप मोठा वाटा अहे ऄसे मानाव े
लागेल. 
 
 मराठी वृत्तपत्रसृष्टीरे् ऄंतरंग व बाय रूप ईलगडून दाखिवणारे गं्रथ या यादीत ‘साधना’ व ं
‘यदुनाथ थते्त’ यारं्ी नाव े फारशी घेत नाहीत. कदािर्त एका िविशष्ट िवर्ारसरणीरे् समथचक साप्तािहक 
म्हणूनही ‘साधने’कडे दुलचक्ष झाले ऄसाव.े यदुनाथाकंडे कुठल्यार् पद्धतीर्ा डामडौल प्रकवा झगमगाट 
नव्हता. त्यामुळे त्याचं्याकडे लक्ष वधेले जाणेही कठीणर्. अणीबाणीत व नंतर ऄनेकानंा ‘साधना’ अिण 
यदुनाथ िकती मातब्बर पत्रकािरता करतात यारे् भान अले. ‘मराठी वृत्तपत्रार्ा आितहास’ िलिहणाऱ्या रा. 
के. लेलें ना ‘साधने’र्ी अणीबाणीर्ी कामिगरी नोंदवता अली नाही; तरी त्यानंी घेतलेली दोन पानी दखल 
पुष्ट्कळ महत्त्वार्ी अहे. 
 
 पण ते म्हणतात तशी ‘साधना’ केवळ समाजवादी वतुचळात नव्हती. यदुनाथजींच्या पत्रकािरतेर्ी 
िदशा खऱ्या ऄथाने िवकासात्मक होती. ितसऱ्या जगाला िवकासात्मक पत्रकािरतेर्ा खराखुरा पिरर्य 
अताशा कुठे होतोय. प्रखयात पत्रकार र्लपती रावानंी िवकास पत्रकािरतेर्ी व्याखया करताना एक मार्थमक 
वाक्य िलिहले होते, ‘कोणताही िवधायक बदल नोंदिवणे म्हणजे िवकास पत्रकािरता होय,’ 
 
 ‘साधने’ने यदुनाथजींच्या काळात िवशषेतः ग्रामीण भागातल्या शतेीप्रसर्न, ईद्योग, िशक्षण, 
सासं्कृितक ईपक्रम व कायचकतच या िवषयींरे् िवधायक बदल ऄगदी अवजूचन नोंदवले अहेत. 
 
 रंगास्वामी पाथचसारथीने ‘जन्यािलझम आन आंिडया’(Journalism in India)या अपल्या गं्रथात 
िवकास पत्रकािरतेर्ी वैिशष्ट्टे्य सागंताना िलिहले : 
 
 "In addition to the basic task of carrying news stories or reports, it was felt that the 
press is developing countries should also act as a social monitor, a constructive critic. the 
stimulator of debates on public issues, a medium of feedback a watch dog of democracy, a 
balancing wheel in the government structure, a great social vitaliser, a big enemy of tyrants, 
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the eight arm of liberty, an exposer of public corruption, an interpreter of public events and a 
professional forum for investigative and interpretative journalism," 
 
 ‘साधने’र्ी वाटर्ाल ईपयुचक्त सवच गुणानंी युक्त ऄशीर् होती.  
 
 येणाऱ्या काळाला त्यार्ी नोंद घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रातल्या िकमान तीन िपढ्या ‘साधने’च्या 
िवर्ारावंर पोसल्या गेल्या. राष्ट्रपे्रमारे्, समाजवादी िवर्ारारें्, समाजसेवरेे्, लोकाकंरता धडपड करण्यारे् 
धडे या िपढ्यानंी ‘साधने’कडून पे्ररणा घेउन िगरवले. ‘साधना’ अिण ‘साधना’कार यदुनाथ थते्त यारें् हे 
ऊण या िपढ्या कधीही िवसरू शकणार नाहीत.  
 
 रॅी. ऄच्युतराव पटवधचन यानंी फार मार्थमक शब्दातं यदुनाथजींच्या ‘साधना’िवषयक कायारे् 
मूल्यमापन केले अहे. 
 

 “अदरणीय साने गुरुजींच्या सहवासाने ज्यारें् समग्र जीवन सुरिक्षत झाले ऄशा अप्त वतुचळात 
यदुनाथजी ज्येष्ठ व रॅेष्ठ होते. कारण एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे अदी साने गुरुजींरे् सहकारी ऄनेक 
दुसऱ्या संस्कारानंी समृद्ध होउन मगर् साने गुरुजींच्या सहवासात अलेले. त्यामुळे त्यारें् िविशष्ट 
व्यिक्तमत्त्व अधीर् रेखीवपणे स्पष्ट िनरखले होते. वसतं बापट, मधु िलमये, बगाराम तुळपुळे अदी साने 
गुरुजींच्या ऄंतेवासीयावंर दुसऱ्या ऄनेक व्यक्ती व िवर्ारप्रणालींर्ा प्रभाव ऄिधक स्पष्टपणे जाणवतो.  
 

 “परंतु ‘साधने’च्या कामात सवच वळे देत राहून यदुनाथजींर्ी जडणघडण साने गुरुजींच्या वळणावर 
ऄिधक क्स्थरावली होती. गुरुजींच्या मागे त्यारं्ी धडपडणारी मुले महाराष्ट्रभर िवखुरलेली होती. त्यानंा 
अपलुकीने जवळ करून गुरुजींच्या संस्कारारे् पसायदान सतत त्यानंा लाभाव ेहीर् यदुनाथजींर्ी तळमळ 
होती.” 
 
 अजच्या पत्रकािरतेर्ी ‘साधने’च्या अिण व्यिक्तशः यदुनाथाचं्या पत्रकािरतेशी तुलना करण्यात 
फारसा ऄथच नाही. यदुनाथाचं्या लेखी ‘साधना’ र्ालवणे हे ‘बुध्यार् घेतलेले सतीरे् वाण’ होते. त्यात जर-
तरला वावर् नव्हता. अज ऄसलेले पत्रकािरतेरे् ग्लॅमरही त्या वळेी नव्हते. अपल्याला एक वार्कवगच 
घडवायर्ा अहे, त्यावर लोकशाहीरे्, समाजवादारे् ससं्कार करावयारे् अहेत, देशार्ी एकात्मता ऄबािधत 
राखण्याच्या दृष्टीने त्यारं्ी मने तयार करावयार्ी अहेत ऄसा एक िनिरृत दृिष्टकोण ‘साधने’र्ा होता. 
अजर्ी पत्रकािरता ऄसा कुठलाही वसा घेत नाही प्रकवा दावाही करीत नाही.  
 
 राजकीय बातम्यानंा अज ऄसलेले ऄितरेकी महत्त्व हा वृत्तपत्रसृष्टीत एक प्रर्तेर्ा िवषय अहे. 
‘साधने’ने हा ऄितरेक जाणीवपूवचक टाळला. 
 
 िवधायक ईपक्रमाकंडे पाहण्यार्ी ईदार दृष्टी, सवचसामान्य माणसाचं्या प्रश्नानंा िदलेले प्रधान्य, 
जीवनातल्या नवनवीन प्रवाहारें् ईत्साहपूवचक स्वागत, समाजिहताच्या अंदोलनानंा िदलेले स्पष्ट पाठबळ व 
तरुणाइवरर्ा ऄखंड िवरॄास यामुळे साधनेर्ी पत्रकािरता आतरापेंक्षा अपोअपर् वगेळी ठरली. 
 
 यदुनाथजींच्या पत्रकािरतेिवषयी रॅी. माधव गडकरी िलिहतात, “एकीकडे ध्येयवादी, दुसरीकडे 
सत्वशील जीवन जगणारे यदुनाथ म्हणजे खरोखर दुमीळ ऄसामी होती. हल्ली िवर्ारिनष्ठा गौण ठरत 
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र्ालल्या अहेत. व्यिक्तिनष्ठानंा सवचत्र महत्त्व येत र्ालले अहे. तुमच्या िवर्ारांर्ी कदर तुमच्याबरोबर रोज 
वावरणारे नीट करीत नाहीत ऄसा ऄनुभव येतो. ऄशा गदीत यदुनाथ म्हणजे, ‘ओॲिसस’ होते,” 
 
 पत्रकािरतेच्या जगात यदुनाथजींना जो ऄपूवच सन्मान होता तो यामुळेर्. अज ही ऄशी पत्रकािरता 
करण्यार्ी आच्छा ठेवणाऱ्यापंढेु ते एक अदशच म्हणून ईभे राहतात. 
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‘आतंरभारती’चे खरे प्रवके्त 
 
 पे्रमर्ंदारें् सुपुत्र ऄमृतराय यानंी पे्रमर्ंदारें् र्िरत्र िलिहले अहे. ते म्हणतात, “पुस्तक ज्या वळेी 
िलहायला सुरुवात केली तेव्हा हातापायाला कंप सुटला. कळेना पुस्तकात काय िलहावे? ते पूणच होणार 
कसे? त्या ईदे्वगात माझ्या हाती एक गुरुिकल्ली लागली. या माणसारे् (पे्रमर्ंदारें्) सारे अयुष्ट्य देश अिण 
समाजाशी साधूंन पािहले तर? अिण काय अरृयच? सगळे बंद दरवाजे सताड ईघडले गेले. एका 
ऄितसामान्य अयुष्ट्याला एक नवा अशय, एक नवी ऄथचवत्ता लाभली.” 
 
 हे जे काही पे्रमर्ंदाचं्या बाबतीत होते तेर् साने गुरुजींच्या अिण यदुनाथजींच्या बाबतीतही होते. 
सािहत्य अिण स्वदेश ही दोघारं्ी दैवते होती. या देशातल्या सवच जाितधमांच्या लोकावंर दोघारें् ऄपरंपार 
पे्रम होते. माणसावंररे् त्यारें् हे पे्रम त्या दोघाचं्या सािहत्यातून ओसंडत ऄसायरे्. 
 
 देशावरच्या या ऄमयाद पे्रमार्ार् एक सुसूत्र अिण तकच शुद्ध ऄिवष्ट्कार म्हणजे गुरुजींर्ी 
‘अंतरभारती’र्ी संकल्पना होय. यदुनाथ सवाथाने ‘अतंरभारती’रे् प्रवके्त व प्रतीक होते. गुरुजींरे् हे स्वप्न 
प्रत्यक्षात ईतराव ेयासाठी त्यानंी अपल्या अयुष्ट्यार्ा क्षणन क्षण वरे्ला. 
 
 प्रकबहुना गुरुजींर्ा जो िवर्ार यदुनाथजींना ऄगदी मनापासून भावला होता तो िवर्ार 
‘अंतरभारती’र्ार् होता.१७ जून १९५० रोजी ‘साधने’र्ा कारभार जेव्हा अर्ायच जावडेकर व रावसाहेब 
पटवधचन यानंी साभंाळला. तेव्हाच्या ऄंकात संपादकीयमध्ये त्यानंी िलिहले होते: 
 

 “साने गुरुजींच्या जीवनाच्या िविवध ऄंगापैकी ‘साधनासाप्तािहक’ अिण ‘अंतरभारती’ या दोन 
संस्था र्ालू ठेवाव्यात ऄसा त्याचं्या िनकटवती िमत्र-मंडळींनी व सहकाऱ्यानंी िनणचय घेतला व त्यापंकैी 
पिहले काम अम्हा दोघाकंडे सोपवले.” हे काम त्यानंी ऄितशय समथचपणे पार पाडले. पण ‘अंतरभारती’र्ी 
जबाबदारी कुणी न सोपवताही यदुनाथजींनी स्वयंपे्ररणेने अपल्या ऄंगावर घेतली अिण शवेटच्या 
रॄासापयंत ती पार पाडली. प्रकबहुना या एका ऄशक्यप्राय वाटणाऱ्या स्वप्नाच्या पूतचतेसीठी त्यानंी अपल्या 
अयुष्ट्यार्ा होम केला ऄसे म्हटले तरी ते ऄवाजवी ठरणार नाही. 
 

अदै्वताचा ध्यास 
 
 मानवतावादी भिूमकेतून ऄदै्वतार्ा िवर्ार करणाऱ्या समाजप्रर्तकामंध्ये साने गुरुजी. ‘िजकडे जातो 
ितकडे माझी भावडें िदसताहेत’ ही भिूमका सामािजक ऄदै्वतार्ी भिूमका  अहे. पण िजवािशवाच्या दै्वतार्ी 
काळजी करणाऱ्या व िनरंतर अध्याक्त्मक ऄदै्वतािवषयी बोलणाऱ्या या समाजात खरे ऄदै्वत कधी नादंलेर् 
नाही. ‘अपल्या सवच अंतरबाय कृतीतून  ऄदै्वतार्ा सुगंध जसजसा येउ लागेल तसतसा भारतीय 
संस्कृतीर्ा अत्मा अपणास समजू लागेल’, ऄसे गुरुजी सागंत ऄसत. पण ऄसा ऄनुभव घेण्यार्ी  गरज 
समाजाला फारशी कधी वाटली नाही. धमच, जात, पंथ, प्रातं, भाषा आत्यादी कारणांवरून शक्यतो 
एकमेकापंासून दूर राहणे अिण त्यार् कारणानंी आतरारं्ा दुःस्वास करणे ही िनत्यार्ी प्रवृत्ती झाली. खुद्द 
समाजवादी र्ळवळ ही या दोषापंासून दुदैवाने ऄिलप्त नाही. ‘फुटीर्ी बीजे अमच्या रक्तातर् अहेत’ ऄसे 
सोियस्करपणे सागंून वगेळी वाट पकडणे हा सुटकेर्ा मागच होउ शकेल पण प्रामािणकपणार्ा मागच होउ 
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शकणार नाही. केवळ सिदच्छारं्ी प्रकवा सद् भावनानंी सामािजक एकात्मता प्रत्यक्षात येत नाही, त्यासाठी 
झटून प्रयत्न कराव ेलागतात. 
 
 ‘अंतरभारती’च्या रूपाने या प्रयत्नारं्ी एक ऄत्यंत पिरणामकारक िदशा गुरुजींनी दाखवनू िदली 
होती. ते त्यारें् केवळ एक स्वप्न होते ऄसे मला वाटत नाही. ऄखंड प्रयत्नानंी प्रत्यक्षात साकार 
करण्यासारखे ते वास्तव होते व अजही अहे. ‘शातंीिनकेतन’ स्थापताना रवींद्र टागोरानंी ‘यत्र िवरॄ 
भवत्येक नीडम्’ ही कल्पना माडंली अिण साकारही करून दाखिवली. ‘िवरॄभारती’च्या रूपाने ही कल्पना 
मुखयतः िशक्षक, प्राध्यापक अिण कलावतंानंी प्रत्यक्षात अणली हे लक्षात घ्यायला हव.े 
 
 ‘भारतात भाषा, धमच, वशं, संस्कृती याचं्यात जरी मोठी िविवधता ऄसली व भाषेवर अधारलेले प्रातं 
ऄक्स्तत्वात अले तरी भाषानंी लोकानंा न तोडता त्यारं्ी मने एकत्र साधली पािहजेत. भाषापे्रमारे् रूपातंर 
संकुिर्त भािषकवादात होउ देता कामा नये. इरॄराला हजारे िशरे व हजार नेत्र ऄसल्यारे् वणचन करण्यात 
येते. परंतु त्याला ह्रदय मात्र एकर् ऄसावयास हव!े’ ऄसे गुरुजी म्हणाले. देश ऄसा एकह्रदय ऄसल्यार्ा 
ऄनुभव प्रथमतः कलाकारानंी व नंतर संतसािहक्त्यकानंी ईत्कटतेने घेतला अहे. त्याचं्यामाफच त तो त्या त्या 
काळात ऄन्यत्र ईत्क्रातं झालेला िदसतो. भारतार्ी ससं्कृती ही सामािसक संस्कृती अहे. वगेवगेळ्या 
िवर्ारधारा व संस्कृत्या एकमेकातं पूणचपणे िमसळून गेल्या ऄसा ऄथच नाही. अपापली वैिशष्ट्टे्य कायम ठेवनू 
त्या सद् भाव अिण सौहाद्राने एकत्र नादंत अल्या ऄसा त्यार्ा ऄथच अहे अिण त्या ऄथानेर् ही संस्कृती 
सामािसक संस्कृती अहे. 
 

सामाणसक संस्कृतीचा सम्यक शोध 
 
 ‘अंतरभारती’ म्हणजे या सामािसक ससं्कृतीर्ा सम्यक शोध अिण सुस्थापना. बुद्धीने, मनाने 
अिण पिररॅमाने हा शोध घेण्यारे् व सवचसामान्यापंयंत तो शोध सुलभपणे पोहर्वायरे् काम मुखयतः 
िशक्षणके्षत्रातल्या लोकारें्र् मानले जाइ. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरानंी एकदा सािंगतले होते की ‘भारत 
म्हणजे िवस्कळीत गदी!’ पण गदीरे्ही एकात्म समाजात रूपातंर करता येते. त्यानंीर् त्यासाठी तीन मागच 
सािंगतले होते. एकमेकाशंी समनुयोग (कम्युिनकेशन) साधणे; एकमेकामंध्ये अदान-प्रदानार्ी वृत्ती 
वाढिवणे व समाजातल्या वगेवगेळ्या घटकानंा वगेवगेळ्या मागाने शवेटी एका मंर्ावर अणून जोडणे. 
 
 खरे तर या तीनही गोष्टी ‘अतंरभारती’त ऄनुस्यतू अहेत. अज िवज्ञानाने आतक्या सोयी ईपलब्ध 
करून िदलेल्या अहेत की या ितन्ही गोष्टी कमालीच्या सोप्या, काही एका मयादेपयंत ऄनावश्यकही 
वाटतात. पण खरा ऄंतर्थवरोध येथून सुरू होतो. संपकाच्या सवच साधनािंवषयीसुद्धा माणसाला िनकट, 
अत्मीय संबधं प्रस्थािपत करता येत नाही. तो जगाच्या एका टोकावरच्या माणसाला टी. व्ही. वर पाहू 
शकतो, टेिलफोनवरून बोलू शकतो पण तो प्रत्यक्ष भेटला तर त्याला प्रकवा ऄगदी जवळच्या 
माणसालासुद्धा ईराईरी, हार्थदकतेने भेटण्यार्ा िवर्ार त्याच्या मनात येत नाही. मुखय म्हणजे ऄशी उमीर् 
मनात नाही. सवच समाजार्ी ही संवदेनहीनता म्हणावी तर दुसऱ्या बाजूला क्षुल्लक गोष्टीमुळे लोकाचं्या 
भावना दुखावतात; त्याचं्या ऄक्स्मतेवर अघात होतो. कुणाच्या पेशार्ा, कुणाच्या जातीर्ा, कुणाच्या 
धमार्ा, तर कुणाच्या नेत्यार्ा ऄपमान होतो अिण एकदम ईदे्रक ईसळतात. नेमके अपण कोण अहोत? 
जड अत्मकें िद्रत, संवदेनाशनू्य की ऄत्यतं बरे्ैन, ऄंधािभमानी वा ऄितरेकी? व्यक्ती, तत्व अिण िसद्धान्त 
यानंा िवरोध करण्यारे् प्रकवा स्वीकारण्यारे् स्वातंत्र्य सवांना अहे. परंतु िवरोध करण्यारे् मागच ऄिधक 



 
 अनुक्रमणणका 

अक्रमक, अक्रस्ताळे व प्रहसक कशासाठी होत अहेत? अिण स्वीकारण्यासाठी दबावतंत्रार्ा ईपयोग तरी 
का केला जातो? समनुयोग नाही हे मुखय कारण वाटते. 
 

णत्रचनापल्लीच्या तुरंुगात 
 
 ित्रर्नापल्लीच्या तुरंुगात ऄसणाऱ्या गुरुजींच्या मनात एकार् राष्ट्रीय अंदोलनात भाग घेणारे कैदी 
वगेवगेळी भाषा ऄसल्यामुळे एकमेकानंा समजून घेउ शकत नाहीत हे पािहल्यावर  ‘अंतरभारती’र्ा िवर्ार 
डोकावला होता. पुढे त्यारें् जसजसे समाजात ऄिधक िमसळणे सुरू झाले तसतसे त्यानंा प्रकषाने हे 
जाणवले ऄसाव ेकी भाषाभेद फार मोठी ऄडर्ण नाही. मोठी ऄडर्ण अहे मनभेदार्ी! मतभेद कालातंराने 
िमटू शकतात पण मनभेद सहजासहजी िमटत नाहीत अिण त्यारे् कारण कुठल्यार् पातळीवर हार्थदक 
समनुयोग नाही. मला अर्ायच धमािधकारी यारें् िववरे्न अठवते. ‘‘भाषा त्या िदवशी कृताथच मानली जाइल 
ज्या िदवशी ती वाग्युद्ध, मल्लयुद्ध अिण शस्त्रयुद्ध या सवांना रोखू शकेल.’’ मानवाच्या वाणीत आतके सामर्थ्यच 
याव ेयासाठी ‘अंतरभारती’ अहे. ितच्या माध्यमातून एक सासं्कृितक संवािदत्व ईभे राहाव ेऄशीर् गुरुजींर्ी 
धारणा ऄसावी. “ऄशी एखादी मध्यवती जागा ऄसावी. ज्या िठकाणी सवच भाषारें् प्राध्यापक, िशक्षक अिण 
िवद्याथी एकत्र राहतील. सवच भाषारें् वाङ मय त्या िठकाणी ऄसेल. प्रत्येक भाषेतले र्ागंले वाङ मय दुसऱ्या 
भाषेत ऄनुवािदत होइल. ससं्थेरे् स्वतःरे् िवद्यालय ऄसेल. त्याला लागनूर् शतेी, हस्तोद्योग िशकण्या-
करण्यार्ी व्यवस्था ऄसेल.” ऄशी गुरुजींर्ी कल्पना होती . पण केवळ भाषा िशकवणे हे त्या संस्थेरे्-
अंतरभारतीरे्- ध्येय नसेल हे त्यानंी सािंगतलेर् होते. तेथे िदले जाणारे िशक्षण भाषेच्या पातळीवर सवच 
भारताला सामावनू घेणारे व मूल्याचं्या पातळीवर मानवी मन ईंर्ावणारे ऄसाव ेऄशी त्यारं्ी मान्यता होती. 
अनंद, सेवा, रॅम, औदायच,ज्ञान, िवज्ञान व कलानंी समक्न्वत ऄसलेले सौहादचपूणच िशक्षण म्हणजे 
‘अंतरभारती’. 
 

आनंदमय णशक्षण म्हणजे आतंरभारती ज्ञानालय 
 
 िजज्ञासा हे ज्ञानारे् मुखय लक्षण ऄसते. मी कोण अहे, येथपासून माझा देश म्हणजे काय, माझी 
संस्कृती म्हणजे काय, हे जाणनू घेण्यारे् अनंदमय िशक्षण म्हणजे ‘अंतरभारती’ ज्ञानालय. अजच्या 
ज्ञानालयातून िजज्ञासार् नाहीशी झालेली अहे. जाणून घेण्यार्ीर् आच्छा नसली तर ऄपसमज, गैरसमज, 
ऄनावश्यक स्पधा, ऄज्ञान व त्यापोटी िनमाण होणारे वैर हे काहीर् नष्ट होत नाही. कालातंराने तर या गोष्टी 
म्हणजे ज्ञान ऄसा भ्रम िनमाण होतो! मुसलमानारं्ा िनखालस दे्वष करणाऱ्या प्रहदी भाषेच्या कुणा िवद्वान 
प्रध्यापकाला पािहले की याला िवद्वान कशासाठी म्हणाव ेऄसा प्रश्न ईभा राहतो? 
 
 मध्य काळातील सवचरॅेष्ठ प्रहदी वाङ मय मुसलमान राज्यकत्यांच्या काळात िनमाण झाले. सुरदास, 
तुलसीदास, मीरा, केशव, घनानंद, पद्माकर, रहीम, रसखान ही सवच मंडळी मुगलाचं्या शासनकाळात 
िनभचयपणे प्रहदू-मुसलमान ऐक्यार्ा संदेश गात होती. रहीम अिण तुलसीदास हे एकमेकारें् र्ागंले िमत्र 
होते यार्ी ईदाहरणे अजही त्याचं्या सािहत्यात अढळतात. ईत्तर भारतातल्या कबीरार्ा गुरू दिक्षणेतील 
रामानंद होता अिण महाराष्ट्रातील नामदेव िनःसंकोर्पणे 
 

‘प्रहदु पुजै देहरा, मुसलमान मसीत 
नामा सोइ सेिबया, जहाँ देहरा न मसीत’ 



 
 अनुक्रमणणका 

ऄसे म्हणतो त्या वळेी ते समनुयोगारे् मुखय कें द्रप्रबदू ठरतात. कबीर, जायसी, दादूदयाल हे सवच तर पठाण 
युगातील होते. १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धात राणी लक्षमीबाइ होती तशी बेगम हजरत महलही होती. 
ऄजीमुल्ला खाँही होता अिण बहादुरशहा जफरही होता. काकोरी कटात फासावर जे र्ढले त्यात 
रोशनप्रसहसारखा ठाकूर, रामप्रसाद िबस्मीलसारखा िाह्मण व ऄशफाकईल्ला खाँसारखा मुसलमानही 
होता.  
 

‘ये झगडे और बखेडे मेटकर अपसमें िमल जाओ 
ऄबस तफरीक है तुममें यह प्रहदु और मुसलमा ंकी’ 

 
हा त्यार्ा शवेटच्या नज्ममधला शवेटर्ा शरे होता. ज्यानंा वगेवगेळ्या भाषामंधल्या सािहत्यात ऄनुस्यूत 
ऄसलेली एकात्मतेर्ी  ऄशी सूते्र जाणनू घ्यायर्ी नाहीत; अपल्या िवद्याथांना ती िशकवायर्ी नाहीत; 
त्याचं्यात ऄसलेल्या गैरसमजाच्या प्रभती पाडायच्या नाहीत; ते िशक्षक ज्ञान देतात म्हणजे काय देतात? 
िशकवतात म्हणजे काय िशकवतात? ‘एक ह्रदय हो भारतजननी’ ऄसे म्हणणे सोपे अहे. पण ती ‘एक 
ह्रदय’ अहे हे मनोमन प्रथम अपल्याला पटायला तर हव.े गुरुजी म्हणायरे्, “इरॄराला हजार िशरे व हजार 
नेत्र ऄसल्यारे् वणचन करण्यात येते. परंतु त्याला ह्रदय मात्र हजार नसून फक्त एकर् ऄसते. तसेर् 
भारताला भले हजार िशरे व हजार नेत्र ऄसोत पण त्यारे् हृदय मात्र एकर् ऄसावयास हव.े”िकमान ही 
ऄनुभतूी तरी िनमाण व्हायला हवी. मुळात ही ऄनुभतूीर् नसली तर एकात्मतेच्या ऄिभव्यक्तीर्ा प्रश्नर् 
िनमाण होत नाही. 
 

नेमकी पे्ररणा कुठली ? 
 
 ‘अंतरभारती’च्या िवर्ारामागे गुरुजींर्ी नेमकी पे्ररणा काय काय ऄसावी, ऄसा प्रश्न मनात 
ऄनेकदा येतो. देश एक अहे; ऄखंड अहे; एकात्म अहे अिण तो तसार् राहावा ही पे्ररणा तर स्पष्ट अहे. 
दुसरी एक पे्ररणा िदसते िजला अध्याक्त्मक पे्ररणा म्हणता येइल. गुरुजी म्हणतात, “मला इरॄराला 
भेटण्यार्ी तहान अता नाही. क्षुद्रता कमी व्हावी. िवकार, स्वाथच अिण ऄहंकारावर िवजय िमळवावा ऄसे 
मला वाटते.” गुरुजी ज्या गाधंीजींना मानत ते गाधंीजी मात्र ठामपणे म्हणायरे् की, ‘मला परमेरॄराला 
समोरासमोर पहावयारे् अहे. माझी सवच धडपड त्यासाठी अहे.’ गुरुजींना एक ऄहंकारमुक्त अयुष्ट्य हव े
होते. हा भारत साऱ्या जगारे् प्रतीक अहे. यार्ी सेवा म्हणजे मानवजातीर्ी सेवा. ही सेवा करायर्ी ऄसेल 
तर िवकार अिण ऄहंकाराने मुक्त ऄसलेले पण करूणा, कळकळ अिण तन्मयता यानंी ओतप्रोत ऄसलेले 
अयुष्ट्य जगायला हव.े मी याला अध्याक्त्मक पे्ररणा म्हणतो. ‘अंतरभारती’ एकाथाने ऄशी ऄहंकार 
िवसजचनार्ी प्रिक्रया अहे. पण ही प्रिक्रया शभंर टके्क समाजसापेक्ष अहे. ऄहंकार िवसजचन साऱ्या 
समाजासाठी अहे. त्याच्या नविनमाणासाठी अहे. त्यात मूळ धरून ऄसलेले अक्रमक ऄहंकार शमवनू 
टाकण्यासाठी ‘अंतरभारती’ अहे. 
 
 गुरुजींच्या या िवर्ारारे् स्वागत साऱ्या देशभर झाले, हे खरेर्. अजही वगेवगेळ्या थरातंील 
ज्ञानवतंानंा, कलावतंानंा, कायचकत्यांना अिण एकात्मतेसाठी धडपडणाऱ्यानंा ‘अतंरभारती’र्ी कल्पना 
अकर्थषत करीत ऄसते. ऄशा संस्था देशभर प्रत्यक्षात ईभ्या रािहल्या नसतील पण अपापल्या कायचक्रमात, 
ऄभ्यासक्रमात ‘अंतरभारती’र्ी तत्त्व ेव कायचक्रम ऄनेकानंी समािवष्ट करून घेतले. ‘भारत जोडो’ याते्रच्या 
वळेी त्यारे् प्रत्यंतर अले. 
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ताणववक परंतु व्यवहारोपयोगी 
 
 बटेंड रसेल म्हणायर्ा त्याप्रमाणे सवच प्रकारर्ी प्रगती ही प्रथमतः ताित्त्वक ऄसते. व्यवहारात ितर्ा 
ईपयोग करता येण्याआतकी ती कायचक्षम अहे की नाही हे नंतर ठरते. एखाद्या सुदंर िसद्धान्तार्ा व्यवहारात 
काही ईपयोग नसला तरी त्यारे् स्वतःरे् म्हणून काही मलू्य राहतेर्. कारण जगाला ओळखणे ही ऄंितम 
साध्यापंैकी एक गोष्ट अहे. ‘अंतरभारती’ ही व्यवहारोपयोगी सुदंर कल्पना अहे. साऱ्या समाजातून क्रौयच 
अिण युद्ध पूणच िनपटून काढणे जोपयंत िवज्ञानाला अिण वगेवगेळ्या संघटनानंा शक्य होत नाही तोपयंत 
तरी ‘अंतरभारती’ सारखया संकल्पनारं्ी गरज भासणारर्. पण हे िवज्ञानाला व संघटनानंा जमले तरी 
ितर्ी गरज भासत राहणार. कारण ऄशा ईत्कट कल्पनानंा साकार करण्याच्या उमीतूनर् रॅेष्ठ कला व रॅेष्ठ 
ज्ञान जन्म घेत ऄसते. 
 
 गुरुजी सुरुवातीला ‘प्रातं-भारती’ हा शब्द वापरत. नंतर त्यानंा  ‘अंतरभारती’ हा शब्द ऄिधक 
समपचक वाटला. ‘अंतरभारती’रे् गुरुजींना ऄिभपे्रत ऄसलेले व्यापक स्वरूप यदुनाथजींमुळे शक्य झाले. 
फार जाणीवपूवचक त्यानंी प्रातंाप्रातंात ‘अंतरभारती’ पोहर्वण्यार्ा प्रयत्न केला. यदुनाथजींच्या 
अजे्ञवरूनर् मला या कामासाठी ईत्तर प्रदेशात व मध्य प्रदेशात ऄनेक िठकाणी जाण्यार्ा योग अला. नंतर 
ज्या ज्या प्रातंात मी िफरलो त्या त्या प्रातंात मला यदुनाथजींना ओळखणारी अिण मानणारी माणसे भेटली. 
बहुतेक सवच त्यानंा ‘अंतरभारती के यदुनाथजी’ म्हणून ओळखत ऄसत. 
 
 फार िवर्ारपूवचक त्यानंी ‘अतंरभारती’र्ा दहा कलमी कायचक्रम िसद्ध केला होता. सोमनाथच्या 
रॅमसंस्कार छावण्यामंध्ये या कायचक्रमावंर प्रदीघच र्र्ा होत ऄसत. देशातल्या तरुणानंा ‘अंतरभारती’र्ा 
िवर्ार पटायला हवा या दृष्टीने त्यातले ऄनेक कायचक्रम अखण्यात अले. बाबा अमटे याचं्या दोन ‘भारत 
जोडो’ यात्रामुंळेर् हा िवर्ार ऄक्षरशः देशभर पोहर्ला होता. यदुनाथ हा दोन्ही यात्रामंध्ये तर होतेर् पण 
पंजाबात बाबानंी जी ‘पीस टू पीस’ शातंी यात्रा काढली त्यातही होते. 
 
 हजारो लोकाशंी संवाद साधणारे यात्रा हे माध्यम त्यानंा मनापासून अवडायरे्. महाराष्ट्रात त्यानंी 
िठकिठकाणी ‘भाव यात्रा’ काढल्या. त्यातून खूप माणसे जोडली. कनाटक, तािमळनाडू, अंध्र, गुजरात, 
पंजाब, ईत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यात ‘अंतरभारती’र्ा िवर्ार व कायचक्रम रुजले ते मुखयतः यदुनाथजींमुळे. 
 
 राष्ट्रीय एकात्मतेर्ी गुरुजींच्या मनात ऄसलेली कल्पना ‘अंतरभारती’मुळेर् प्रत्यक्षात येउ शकेल 
याबद्दल त्यारं्ी पूणच खात्री होती. 
 
 सोमनाथच्या रॅमससं्कार छावण्या, गुजरातर्ी िशक्षणसंस्था, संदशचन यात्रा, देशभर होणारी िविवध 
िशिबरे, िशक्षकारें् व कुमारारें् मेळाव ेया सवांशी ते ‘अंतरभारती’रे् नाते जोडून देत. िशक्षक-प्राध्यापकानंा 
ऄनेक भाषा िशकवण्यार्ा त्यारं्ा अग्रहही यार् कारणासाठी होता.  
 
 शाळामंध्ये रोज सकाळी म्हटल्या जाणाऱ्या व पाठ्यपुस्तकाच्या पिहल्या पृष्ठावर छापल्या गेलेल्या 
प्राथचनेला जो िवशद ऄथच यदुनाथजींनी प्रदान केला त्यामागेही ‘अंतरभारती’रे्र् सूत्र होते. 
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 मला अठवते की १९५७ च्या ‘साधने’च्या दोन ऄंकामंध्ये यदुनाथानंी िवनोबारें् ‘अंतरभारती’संबंधी 
िवर्ार शब्दबद्ध केले होते. त्यासाठी ते िवनोबाचं्या पदयाते्रत सामील झाले. प्रत्येक भाषेच्या वैिशष्ट्ट्यारं्ी 
िवनोबानंी केलेली मीमासंा त्यानंी मोठ्या साके्षपाने िटपून घेतली होती. त्यार् वषांच्या एका ऄंकात रॅी. 
िवठ्ठलराव घाटे यानंीही ‘अतंरभारती’संबंधी अपली एक योजना प्रकािशत केली होती.  
 
 वगेवगेळ्या भाषामंधल्या ऄनेक सािहक्त्यकाशंी व पंिडताशंी यदुनाथारं्ा ‘अंतरभारती’संबंधी 
सातत्याने पत्रव्यवहार ऄसे. ‘साधने’त त्यामुळे जवळ जवळ सवच भारतातल्या नामवतं लेखकारं्ी प्रत्यक्ष-
ऄप्रत्यक्षपणे हजेरी लागत ऄसे. 
 
 प्रत्येक माणूस हा कमीतकमी ित्रभािषक ऄसला पािहजे ऄसे िवनोबा म्हणत. यदुनाथजी र्ार-पार् 
भाषा सहजी समजू शकत. सफाइने बोलतही. या बोलण्यार्ी जातकुळीही वगेळी होती. त्यारं्ा सवच भर 
‘कंटेट’वर ऄसायर्ा. सागंताना ते ऄनुभवाला अलेल्या ऄनेक गोष्टी सागंायरे्. पिरणामी त्यारें् भाषण 
रंजक तर व्हायरे्र् पण सदंभचसमृद्धही व्हायरे्. ते ज्या ज्या प्रातंात जात त्या त्या प्रातंातल्या सािहत्यारे् 
संदभच त्याचं्या कथनात ऄगदी सहजपणे येत. त्यासाठी त्यानंा कुठलेही प्रयास कराव ेलागत नव्हते. 
 
 ‘अंतरभारती’च्या अर्ार अिण िवर्ाराला बळ िमळणार होते ‘समान नागरी कायद्या’मुळे. 
‘साधने’मधून ते सतत या िवषयावर िलहीत. जवळ जवळ वष ेदोन वष ेत्याचं्या भाषाणारं्ा मुखय िवषयही 
‘समान नागरी कायदा’ हार् ऄसायर्ा. 
 

एकात्म सहजीवनाचा यक्षप्रश्न 
 
 अपला मुखय प्रश्न एकात्म सहजीवनार्ार् अहे. तो सुटायला हवा ऄसेल तर प्रत्येक 
समाजघटकाला योग्य तो सामािजक न्याय िमळायलार् हवा व तो िमळत नसेल तर त्या समाजघटकावर 
ऄन्याय करणाऱ्या प्रत्येक बाबीिवरुद्ध संघषच करायलार् हवा. 
 
 मुस्लीम समाजाला त्याचं्या समाजाकडून व ऄन्य समाजाकंडूनही योग्य तो न्याय िमळावा यासाठी 
यदुनाथजी अयुष्ट्यभर झुजंत रािहले. ‘अंतरभारती’ ही माणसाला जोडता येणारी भाषा व्हावी ही त्यारं्ी 
मनापासून धडपड होती. 
 
 त्याचं्या दृष्टीने ‘अंतरभारती’ हे अत्मसंवादारे् सूत्र होते. रवींद्रनाथ टागोराचं्या ‘िवरॄभारती’त सारे 
जग एकवटत होते. पण गुरुजींनी अिण यदुनाथजींनीही अधी अपला देश खऱ्या ऄथाने एकात्म व्हायला 
हवा यासाठी ‘अंतरभारती’च्या माध्यमातून धडपड केली. 
 
 देशारे् ऐक्य ऄनुभवाव ेलागते. हा ऄनुभव जे घेतात त्यानंा ‘अंतरभारती’रे् ऄंतरंग त्विरत कळते. 
या अिण त्या स्वाथात रमलेल्या व्यक्तींना प्रकवा गटानंा हा िवर्ार एकदम पर्नी पडत नाही. कारण 
त्यासाठी बरेर् पूवचग्रह अिण गैरसमज जाणीवपूवचक सोडाव ेलागतात. 
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 या दृष्टीने ‘साधने’च्या कुमार ऄंकात एक सदर र्ालायरे् ‘अपली भावडें’ या शीषचकाने. त्यात 
देशातंल्या एकेका प्रातंार्ी सासं्कृितक ओळख ऄसायर्ी. मुखय म्हणजे हे सवच प्रातं यदुनाथजींनी प्रत्यक्ष 
पािहलेले होते. मुलानंाही त्यार्ी ओळख व्हावी ही त्यांर्ी धडपड ऄसायर्ी. 
 
 समाजातल्या सवच स्तरातं हा िवर्ार पसरावा याकिरता यदुनाथानंी ऄपार कष्ट घेतले. बालक, 
युवक, प्रौढ, वृद्ध, िवर्ारक, ऄभ्यासक, कामगार, शतेकरी, कष्टकरी या सवांसाठी त्याचं्याकडे कायचक्रम 
होते अिण या सवांना ‘अंतरभारती’त सामावनू घेता येउ शकते यावर त्यारं्ा िवरॄास होता. 
 
 यदुनाथाचं्या िवर्ारसरणीला, ‘समाजवादी’ वृत्तीला ‘राष्ट्रवादी’ वगैरे िवशषेणे लावता येउ 
शकतात पण खरे तर ते ‘अंतरभारती’ मयर् होते. हा देश एका सूत्रात बाधंण्यासाठी यापेक्षा वगेळा दुसरा 
पिरणामकारक मागच अहे ऄसे त्यानंा वाटत नव्हते. 
 
 सोमनाथच्या रॅमससं्कार छावण्यामंध्ये अमर्ी ‘अंतरभारती’ वर खूप र्र्ा व्हायर्ी. र्दं्रकातं 
शहा, सदािवजय अयच आत्यादी नेहमीरे् िमत्रही ऄसायरे्. हा िवर्ार कायचक्रमामंध्ये कसा ईतरवायर्ा, या 
प्रश्नावर यदुनाथारें् ईत्तर ऄसायरे्, “तुम्हाला ठोकळेबाज कायचक्रम कशाला हवते? स्वतःच्या प्रजे्ञने, 
बुद्धीने नव े कायचक्रम शोधा. ही समनुयोगार्ी प्रिक्रया अहे. ज्याला हा समनुयोग भावतो त्याला मागच 
सुर्तोर्.” 
 
 यदुनाथजींमुळे ‘अंतरभारती’त खूप नव ेव युवकाचं्या साहसी वृत्तीला पे्ररणा देणारे ऄनेक कायचक्रम 
सामील झाले. 
 

नवभारताच्या णनर्ममतीची चळवळ 
 
 ‘अंतरभारती’ ही नवभारताच्या िनर्थमतीर्ी र्ळवळ व्हावी हे त्यारें् स्वप्न ऄसेल पण या स्वप्नाच्या 
पूतचतेकिरता ते ऄक्षरशः ऄहोरात्र जगले. 
 
 संस्था, संघटना अिण र्ळवळ ऄशा तीन स्वरूपातं सावचजिनक जीवनार्ी बाधंणी होत ऄसते. 
संस्था अिण संघटना यारें् व्याप खूप ऄसतात अिण या दोघानंा ऄनेक िनयमारें् बंधन ऄसते. पण 
र्ळवळीत सतत नव्यानव्या गोष्टींर्ा भरणा होत ऄसतो. र्ळवळीरे् स्वरूप हव ेतेवढे व्यापक व ईदार करता 
येते. ‘अंतरभारती’ एका र्ळवळीच्या रूपानेर् वाढत राहावी ऄशी दृष्टी सुरुवातीपासूनर् रािहली. 
 
 रॅी. ऄण्णासाहेब सहस्त्रबदेु्ध, रावसाहेब पटवधचन, अर्ायच श. रा. िभसे, मुइनुिद्दन हॅिरस, अर्ायच 
भागवत यानंी प्रथमतः ‘अतंरभारती’च्या कामार्ी धुरा ईर्लली होती. रॅी. एस.एम. जोशींकडे नंतर 
ऄध्यक्षपद अले व पुढे यदुनाथ अिण रॅी. सनतभाइ मेहता यानंी ते फार समथचपणे साभंाळले. 
 
 राष्ट्रीय ऐक्यार्ा प्रश्न देशात वारंवार ईभा राहताना िदसतो. या ना त्या कारणाने या ऐक्याला 
सतत तडे पडताना िदसतात. 
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 यदुनाथ ऄसे म्हणायरे् की, “न्याय, स्वातंत्र्य, समता अिण बंधुता प्रकवा अपलेपणा याचं्या 
अधारावरर् देशारे् नविनमाण शक्य अहे. हे काम केवळ कायद्याने होणारे नाही. त्यासाठी लोकमानस 
घडवाव े लागेल. लोकारें् प्रबोधन करणे, ते प्रबोधन रर्नेच्या रूपाने माडंणे अिण ऄशा रर्नाबदलात 
व्यत्यय येइल तेव्हा लोकशाहीर्ी र्ौकट शाबूत राखून सघंषच करणे ऄपिरहायच अहे.” 
 
 डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरानंी अपल्या ऄनुयायानंा हे सािंगतले होते की कुठलेही पिरवतचन 
घडवायरे् ऄसेल तर त्यासाठी प्रबोधन, संघटन अिण संघषच या मागानेर् जाव े लागते. यदुनाथानंी या 
ित्रसूत्रीमध्ये गाधंीजींर्ी दोन सूते्र समािवष्ट केली व प्रबोधन, संघटन, संघषच, पिरवतचन अिण एकात्मता हे 
नव ेराष्ट्रीय पंर्शील तयार केले. 
 
 सुरुवातीला भाषा व सािहत्य या माध्यमारं्ा एकात्मतेसाठी िविनयोग करण्यारे् ऄनेक ईपक्रम 
‘अंतरभारती’ ने राबवले. पढेु पुढे ही कामे सािहत्य ऄकादमी, नॅशनल बुक रस्ट, सेंरल आक्न्स्टटू्यट ऑफ 
आंिडयन लॅग्वजेेस आत्यादी ससं्था मोठ्या प्रमाणावर करू लागल्या. ऄन्य संघटनानंाही ‘अंतरभारती’ र्ा हा 
िवर्ार देश जोडणारा अहे ऄसे वाटल्याने त्यानंीही ऄशा कायचक्रमाचं्या सयंोजनात पुढाकार घेतला. मग 
‘अंतरभारती’ने अपल्या कायचक्रमात थोडा बदल करून मुखयतः बाल व युवा िपढ्याचं्या फुलत्या मनानंा 
एकात्मतेच्या िदशनेे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या ईपक्रमात ‘अंतरभारती’ला ऄपार यश िमळाले. 
 
 देशात िठकिठकाणी रॅमससं्कार छावण्यारे् सत्र ‘अंतरभारती’ने सुरू केले. रॅमार्ी, घामार्ी भाषा 
ही जागितक ऄसते. खादं्याला खादंा िभडवनू केलेले काम माणसामाणसातंील ऄतंर वगेाने पुसून काढते. 
ईगारण्यासाठी ईठलेले बाहू ईभारण्यासाठी झटू लागले अिण रॅमार्ा संदभचर् बदलून गेला. रॅमसंस्कार 
छावणीरे् ऄनेक अयाम अहेत. ते हळूहळू ईलगडू लागतात. 
 
 सोमनाथच्या जंगलात दरवषी न र्ुकता होणारी रॅमसंस्कार छावणी ही ऄनेक ईपक्रमारं्ी गंगोत्री 
ठरली. या छावणीतून बाहेर पडलेल्या कायचकत्यांनी जवळपास सगळा देश व्यापून टाकला. एका ऄिखल 
भारतीय नागिरकत्वार्ी भावना या रॅमिशिबरामुंळे युवा जगतात वाढीला लागली.  
 

युवा स्नेहमीलन 
 
 ‘अंतरभारती’च्या दुसऱ्या एका प्रवृत्तीबद्दल यदुनाथ िलिहतात, “अंतरभारतीर्ा युवा स्नेहमीलन 
हा ईपक्रमही खूप ईपयुक्त ठरला. या कायचक्रमार्ा एक महत्त्वार्ा भाग कुटंुब िनवास ऄसतो अिण त्यात 
फार गमतीरे् ऄनुभव अले अहेत. अपल्या िवर्ार अिण वतचनातील िवसंगती प्रकषाने त्यातून प्रकट झाली 
अहे. जाणवली अहे. सामािजक, अर्थथक भेद अिण िवषमता बोर्कपणे जाणवली अहे. व्यवहारातील 
ऄनुदारता, ऄनास्थेला सिहष्ट्णू म्हणण्यातला ढोंगीपणा यारं्ा प्रत्यय अणनू देण्याला हे कायचक्रम ईपयोगी 
पडले अहेत. ऄनावृत, ऄनौपर्ािरक सहज दशचनाने ईद्नोधन झाले अहे. परस्परािंवषयीरे् ऄनेक ऄपसमज 
िनवारण करण्याला या कायचक्रमारे् साय झाले अहे. त्यार्ी ईदाहरणे द्यायर्ी झाली तर त्यार्ार् एक गं्रथ 
होइल.” 
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बाल आनंद महोत्सव 
 
 ‘अंतरभारती’च्या बाल अनंद महोत्सवानंी लहान मुलाचं्या रर्नात्मक अिवष्ट्काराच्या ऄनंत वाटा 
मोकळ्या करून िदल्या. या ईपक्रमात देशातल्या सवच बालकानंा िनमंत्रण ऄसते. ही मुलं-मुली वगेवगेळ्या 
जाितधमाच्या घरी अनंदाने राहतात, परस्परानंा िशकवतात, िशकतात, एकित्रतपणे नार्तात, गातात. 
ज्या शहरात बाल अनंद महोत्सव ऄसतो ते शहर ‘भारतमय’ होउन जाते. ‘हमारा नारा-भारत जोडो’ ऄस ं
म्हणत ज्या वळेी हजारो लहानं बालकं रस्त्याने ईच्च स्वरात घोषणा देत र्ालतात, त्या वळेी एकात्म 
भारतारे् स्वप्न साकार झाल्यार्ा भास होतो. 
 
 ‘अंतरभारती’र्ी गाणी अज देशातल्या जवळ जवळ सवच भाषामंधून गाआली जातात. ‘जय प्रहद 
प्रहद अनंदभवुन जय भारत वषच महान’ हे गीत तन्मयतेने तिमळनाडू, केरळ अंध्रातली मुलं-मुली गातात; 
तशीर् असाम, ऄरुणार्लमधील मुलं-मुलीही गातात. 
 
 ‘अंतरभारती’च्या कायचक्रमानंी व गीतानंी ‘साझेदारी’र्ा सवांत जवळर्ा व िवरॄसनीय मागच मोकळा 
करून िदला. सुब्बारावासंारखा ७५ वषच वयार्ा ‘युवक’ िकत्येक िशिबरामंधून तासन तास हजारो युवक-
युवतींना एकात्मतेच्या तालावर झुलत ठेवतो. अपण एकमेकाचं्या जवळरे् कुणीतरी अहोत; अपली 
सुखदुःखे एक अहेत अिण अपल्यावरील संकटानंा नामोहरण करावयारे् ऄसेल तर अपल्याला 
एकित्रतपणे झुंजलेही पािहजे व जगलेही पािहजे हे मुला-मुलींच्या, युवक-युवतींच्या मनावर ठसत जाते. 
 
 बाल अनंद महोत्सवापंासून तर युवा स्नेहमीलनाच्या समारोहापयंत ऄनेक ईपक्रमात यदुनाथारं्ी 
पूणचवळे ईपक्स्थती ऄसायर्ी. तहान-भकू हरपून ते मुलाचं्या, युवकाचं्या घोळक्यात रमायरे्. तासन तास 
मुलानंी त्यानंा ऄसे वढूेन घेतलेले मी प्रत्यक्ष पािहले अहे. त्या वळेरे् यदुनाथारें् रूपही वगेळे ऄसायरे्. 
त्याचं्या ऄंगी ऄपार ईत्साह संर्ारायर्ा. येणाऱ्या काळातल्या एकात्म भारतार्ी स्पदंनशील ऄमृत-तत्त्व े
अपल्या सािन्नध्यात अहेत ऄसे त्यानंा वाटायरे्. या मुला-मुलींमधून, युवक-युवतींमधून भिवष्ट्यातला 
सोनेरी भारत ईभा राहील यार्ा त्यानंा पूणच िवरॄास ऄसायर्ा. 
 
 समन्वयारे् अिण साझेदारीरे् रस्ते िवज्ञानामुळे ईघडले गेले. त्यामुळे ‘अतंरभारती’रे् कायचक्रम 
जेवढे भावसमदृ्ध तेवढेर् िवज्ञानार्ी बठैक ऄसलेले ऄसावते; यािवषयी यदुनाथ फार जागरूक राहात. मला 
हे अठवते की एकदा धुळ्यात ‘अंतरभारती’ने ‘िवसाव्या शतकातील नेतृत्व अिण समाजपिरवतचन’ या 
िवषयावर ३ िदवसारें् एक र्र्ासत्र घेतले होते. ितन्ही िदवस िवषयारं्ी माडंणी प्र. नरहर कुरंुदकर यानंी 
केली. यदुनाथ या िशिबरात एखाद्या िवद्यार्थ्यासारखे ईपक्स्थत होते. ते कुरंुदकराचं्या व्याखयानार्ी िटपणे 
काढीत, जेवताना प्रकवा फावल्या वळेात त्याचं्याशी र्र्ा करीत. कुरंुदकरारें् परखड, स्पष्ट व तकच शुद्ध 
िवर्ार त्यानंा फार भावायरे्. 
 
 एक पत्रकार म्हणनू यदुनाथारं्ा देशभर सन्मान होतार् पण ‘अंतरभारती’रे् प्रवके्त म्हणून खरे तर 
ते ऄिधक ओळखले जात. त्यारें् ऄनेक भाषारें् ज्ञान त्यानंा या कामी खूप सहाय्यरूप होत ऄसे. मराठी, 
प्रहदी, ईदूच, गुजराती अिण आंग्रजीवर त्यारें् प्रभतु्व होते. अरृयच ऄसे की या सवच भाषामंधल्या काही ईत्तम 
गं्रथारें् ऄनुवाद त्यानंी दुसऱ्या भाषामंध्ये केले होते. भारतातल्या बहुतेक प्रातंातील ऄद्ययावत 
सािहत्यप्रवृत्तींर्ा यदुनाथानंा पिरर्य ऄसायर्ा अिण नव्या व जुन्या िपढीतले बहुतेक सािहत्यकार त्यानंा 
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ओळखत ऄसत. मी या देशातल्या वगेवगेळ्या प्रातंात ‘अंतरभारती’च्या कामािनिमत्त गेलोय. यदुनाथानंा 
ओळखत नाही ऄसा प्रातं सापडला नाही. 
 
 ‘अंतरभारती’च्या कामाला ईठाव िमळावा व देशातल्या तरुणाइच्या िविवध प्रयत्नानंा योग्य ती 
िदशा लाभावी यासाठी यदुनाथानंी नॅशनल युथ बोडाच्या कामात ऄिधक रस घेतला. ते या बोडारे् सभासद 
होते. अतंरराष्ट्रीय युवक वषािनिमत्त त्यानंी जगभरच्या युवा र्ळवळींर्ा अढावा घेउन येथल्या 
युवकाकंिरता सरकारला काय काय करता येइल यासबंंधीरे् एक िवस्तृत िटपण तयार केले होते. मानव 
संसाधन िवकास मंत्रालयाला अिण युवा कल्याण िवभागाला त्यानंी हे सुर्वले होते की त्यानंी िदलेल्या 
अराखड्यावर िवस्तृत र्र्ा व्हावी व एका व्यापक सद् िवर्ारातून जी युवानीती तयार होइल, त्या नीतीर्ी 
देशभर ऄंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जावी. 
 

शोषणाणवरुद्ध लढण्याचे हत्यार 
 
 ‘अंतरभारती’ ही यदुनाथाचं्या दृष्टीने केवळ सासं्कृितक र्ळवळ नव्हती. सामािजक दुष्ट 
रूढीिवरुद्ध अिण शोषणािवरुद्ध लढण्यारे् ते एक हत्यारही होते. राष्ट्रीय एकात्मतेरे् जे जे कोणी शत्र ू
ऄसतील त्या सवांिवरुद्ध िनरंतर संघषच ‘अंतरभारती’त ऄिभपे्रत अहे. त्यामुळेर् यदुनाथ बहुराष्ट्रीय 
ईद्योगाचं्या िवरुद्ध होते. हे ईद्योग या देशातल्या तरुणाइच्या कल्पनेरे् व नविनमाणारे् पंखर् कापून 
काढणारे अहेत. त्यामुळे ‘अंतरभारती’ने स्वदेशीर्ा प्रर्ार अपल्या सवच ईपक्रमातूंन करावा ऄसेही त्यानंा 
वाटे. 
 
 जयप्रकाशजी म्हणाले होते की, “अदशासाठी प्राण पाखडण्यारे् सामर्थ्यच युवातं ऄसते अिण 
त्यामुळे ते नव्या मूल्यारें् वाहक बनू शकतात.” ‘अंतरभारती’ या नव्या जीवनमलू्यारं्ी वाहक बनावी 
यासाठी यदुनाथजींनी अपल्या प्रत्येक रॄास पणाला लावला होता. 
 
 ‘अंतरभारती’र्ा िवर्ार त्याचं्या रक्तात िकती िभनला होता यार्ी ऄसंखय ईदाहरणे मला देता 
येतील. त्यातली मोजकी एक-दोनर् देतो. 
 
 पंजाबमध्ये अतंकवाद्यारें् साम्राज्य होते तेव्हा जी ऄगदी एका हाताच्या बोटावंर मोजता येणारी 
मंडळी पंजाबात गेली होती त्यात मुखयत्व ेबाबा अमटे व यदुनाथ होते. ‘भारत जोडो याते्र’त तर ते होतेर् 
पण नंतरही त्यानंी स्वतंत्रपणे पंजाबला भेट िदली. 
 
 जालंदरला लाला लजपतराय याचं्या मातोरॅींच्या नावाने गुलाबदेवी रुग्णालय र्ालते. अधुिनक 
सुखसोइनंी सवचथा सज्ज ऄसलेल्या या हॉक्स्पटलरे् वणचन यदुनाथानंी ऄवघ्या एका वाक्यात केले होते. ‘हे 
रुग्णालय सवाथाने ‘अंतरभारती’रे् प्रितिनिधत्व करते.’ नंतर त्यानंी त्या रुग्णालयार्ी मािहती िमळवली. 
मुखय डॉक्टर लष्ट्करातून िनवृत्त झालेले एक िशख, हाताखाली काम करणारे वगेवगेळ्या जाितधमारे् प्रहदू-
मुसलमान वगैरे. नसेस सवच केरळच्या, वॉडचबॉय वगरेै देशाचं्या िविभन्न प्रातंातूंन अलेले. यदुनाथानंा त्यात 
‘अंतरभारती’र्ा अिवष्ट्कार न िदसता तरर् नवल घडले ऄसते. 
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 एकदा ते ऄलाहाबादला गेले होते. बरार् वळे त्यांनी गगंा-यमुनेच्या संगमावर काढला. देशभररे् 
याते्रकरू या संगमावर एकत्र येतात. यदुनाथानंा ते दृश्य मनापासून भावायरे्. कारण ते म्हणायरे्, ‘मला या 
िठकाणी र्ालत्यािफरत्या देशारे् दशचन होते. दोन नद्याचं्या संगमार्ी ही भमूी ऄनेक भाषा अिण 
संस्कृत्याचं्या संगमार्ी भमूी अहे!!’ एकाथाने ‘अंतरभारती’र्ी भमूी !! जे जे काही भारतीय जनतेच्या 
िहतारे् अिण ितच्यातले अतंिरक ऐक्य वाढवणारे ऄसेल ते ते त्यानंा ‘अंतरभारती’मय िदसत ऄसे. 
 

धंुद ध्येयवाद 
 
 एकात्म देशाच्या या सकंल्पनेने यदुनाथजींना परुतेपणी झपाटले होते. हा सगळा देश एका 
भावसूत्रात बाधंायर्ा ऄसेल तर त्यानंा ‘अंतरभारती’पलीकडे ऄन्य िवरॄसनीय मागच िदसत नव्हता. 
देशातल्या सवच युवा संघटनानंा मयादा होत्या. सवच देशभर पसरलेले एकही मजबतू युवा संघटन नव्हते. 
ऄशा क्स्थतीत त्यानंा गुरुजींर्ा हार् एक िवर्ार ऄसा वाटत होता ज्यार्ा तत्त्वतः िवरोध करण्यारे् 
कुणालार् काही कारण नव्हते. 
 
 यदुनाथानंी ‘नशा र्ढवणारी खरी दवा’ नावार्ा एक लेख िलिहला होता. त्यात त्यानंी ईत्कट 
ध्येयवादार्ी नशा एकदा र्ढली की ती कशी ईतरत नाही, या िवषयी भगवान बुद्ध, ज्ञानेरॄर, तुकाराम, 
िशवाजीमहाराज, वासुदेव बळवतं फडके, अगरकर, िटळक, गोखले, गाधंी ते थेट बिहणाबाइपयंतच्या 
लोकारं्ी ईदाहरणे देउन समजावनू सािंगतले होते. 
 
 खुद्द यदुनाथावंर ‘अंतरभारती’च्या िवर्ाराच्या रूपाने ऄशार् प्रकारच्या धंुद ध्येयवादार्ी छाप 
होती. साने गुरुजींनी भलेही ‘अंतरभारती’च्या सकंल्पनेला स्वप्न म्हटलेले ऄसो, यदुनाथाजींच्या लेखी ते 
भिवष्ट्यात साक्षात होणारे वास्तवर् होते. 
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समाजलक्ष्यी साणहत्यकार 
 
 ऄखंड लेखन-वार्न हा यदुनाथाजींच्या जीवनार्ा ऄपिरहायच भाग होता. मूलतः ते िवज्ञानारे् 
िवद्याथी. गुरुजींनी सािंगतले, ‘लहान मुलासंाठी सोप्या भाषेत िवज्ञानार्ी मािहती देणारी पसु्तके िलही.’ 
म्हणून त्यानंी िलहायला सुरुवात केली. पुढे ऄनुभव अिण व्यासंग यामुळे त्यानंी आतक्या िवषयावंर िलिहले 
की अरृयाने थक्क व्हायला होते. त्यारं्ी एकूण गं्रथसपंदा ऄशी : ऄिकलीर्ी कहाणी, ऄणूर्ी रर्ना ईघड 
करणारे ऄनेस्ट सदरफोडच, ऄबूर्ा जयजयकार, मामा क्षीरसागर गौरव ऄकं (ऄमृत) सहसंपादन, ऄशी 
मंडळी बहुत ऄसावी, ऄक्षयपात्र, अपला मान, अपला ऄिभमान भाग १, भाग २, अपली जडणघडण, 
आच्छा, ओळख, अंतरभारती पुरवणी वार्न भाग १, भाग २, कृित्रम िकरणोत्सजचनाच्या िनमात्या आरीन 
ज्योिलया क्युरी, गिहना, ग्रामीण नविवज्ञानारे् प्रवतचक सतीशर्दं्र दासगुप्ता, र्ाहूल, जग्गूबाबा, जयप्रकाश 
नारायण, जीिवतरक्षक पेिनिसलीन, तपरृया, तवारीख, तुकाराम जगदाळे, दिक्षण धू्रव प्रदेशार्ा शोध, 
दीपक, देशाच्या संपन्नतेसाठी झटणारे अर्ायच प्रफुल्लर्दं्र रॉय, िनरोप, नोबले परुस्कार िवजेते डॉ. ऄब्दुल 
सलाम, पुढे व्हा, भाग १, २, ३, ऄमृतधारा, प्रकाशपूजक सी. व्ही. रामन, वाळवटंातील झरे, िवर्ारारें् नव े
िक्षितज दाखवणारे ऄल्बटच अआनस्टाइन, िवद्यार्थ्यांर्ी समाजसेवा, प्रितज्ञा पाठ्यपसु्तकातील, फुलता 
िनखारा, बेर्ैनी, भारतीय ऄणूयुगारे् िशल्पकार, भारतीय भमूीवर ऄणुउजा अणणारे भगीरथ डॉ. होमी जे. 
भाभा, भारतीय िवज्ञानारे् सघंटक डॉ. शातंी स्वरूप भटनागर, भारतीय वैज्ञािनक, मधुराणी, मार्थटन ल्यूथर 
प्रकग, मुलारें् साने गुरुजी, मुस्लीम मनार्ा कानोसा, मेसॉन कणारे् शोधक डॉ. िहडेंकी युकावा, मृदा 
यािंत्रकीरे् जनक कालच  तेरझगी, यशार्ी वाटर्ाल, युवाशक्तीला अवाहन, राजकन्या सौंदयचवती, रेशमा, 
वनस्पतींना बोलिवणारे जादुगार जगदीशर्दं्र बसू, वानवळा, िवनोबा भाव,े िवनोबा िवर्ारदशचन, िविशष्ट 
कक्षा िसद्धान्तारे् जनक िनल्स बोर, िवज्ञान ईपासक (िर्त्रसरं्), एका रात्रीत देउळ, युवकासं 
स्फूर्थतकथा, अधुिनक भारत महषी, पिरमल, तयारें् काळावरती ठसे, पे्रम-र्तुथी (ऄनु.) महासागर, 
सातमाळा पहाडात, भाग्यिवधाता, िवज्ञानार्ा वृक्ष वाढला ऐसा, सदानंद (कादंबरी), समथच व्हा संपन्न व्हा, 
सरहद गाधंी खान ऄब्दुल गफारखान, क्ष-िकरणारे् संशोधक डॉ. िवलहेलम कोनाडच रॉटगेन, गाधंीजींर्ी 
धमचनीती, गाधंीजींर्ी िवलायत यात्रा, गाधंी जीवनदीिपका, लोकमान्य िटळक, अधुिनक वैद्यकीय शोध, 
ऄशी मंडळी बहुत ऄसावी, प्रहदू-मुस्लीम प्रश्न, पाणी, साने गुरुजी (नॅशनल बुक रस्ट), फुलाबाइ, तोरण 
बाधंले, साथीसागंाती, ऄधचशतकार्ी िनरंतर धडपड : प्रकाशभाइ मोहाडीकर, अर्ायच िवनोबा भाव ेअिण 
साने गुरुजी, मस्तकी िहमालय ऄंतरंगी ऄंगार, पे्रमर्ंद कथामाला भाग १, २, ३, महाराष्ट्र अर्ायच कुल-
राष्ट्रीय एकात्मता गीत सकंलन, नवी जंतुनाशके, अपटे गुरुजी जीवन व कायच, साने गुरुजींर्ी 
पत्रकािरता, वडील पुरुष (सपंा.). 
 
 प्रहदी भाषेत िलिहली गेलेली त्यारं्ी पसु्तके ऄशी  : 
 
 ऄंधेरे में एक प्रकाश-जयप्रकाश, दुसरा दौर, अवाहान युवा शिक्त को, अटपाट नगर की 
कहािनयाँ, हमारी अन हमारी शान, जमनालाल बजाज, मीरा बहन, िवनोबा, साने गुरुजी, िवरॄ युवा वषच, 
मुसािफरनामा, र्ार फरार, ऄिकली की कहानी, गाधंी जीवनदीिपका, छात्र- प्रितज्ञा, समता की र्ाह, सेवा 
दल के बिुनयादी िसद्धातं, रेशमा, बालभारती पाठ्यपसु्तक कक्षा छ:. ही यादीही पूणच अहे ऄसे मला वाटत 
नाही. यदुनाथ खूप िलहीत ऄसत. त्यार्ं सगळं रेकॉडच नीट ठेवल गेलंर् ऄसेल ऄसं नाही. या जवळपास 
१२० पुस्तकावं्यितिरक्त त्यानंी वळेोवळेी ‘साधने’त िलिहलेल्या ऄग्रलेखारं्ी, व्यिक्तिर्त्रारं्ी, िरपोटचस् र्ी व 
स्फुट लेखारं्ी नेमकी मोजदाद ऄजून बाकीर् अहे. 
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 यदुनाथ वळेोवळेी प्रहदी अिण आंग्रजीतूनही िलहीत. फारर् थोड्या लोकानंा त्याचं्या आंग्रजी 
िलखाणािवषयी मािहती ऄसेल. पण ‘नागपूर टाआम्स’, ‘जनता’, ‘भारत-ज्योती’, ‘महाराष्ट्र पिरर्य’ व 
वगेवगेळ्या स्मरिणकामंधून त्यानंी आंग्रजीत ऄनेक लेख िलिहले अहेत. 
 

पुरस्कार : राज्य व राष्ट्र पातळीवर 
 
 त्यारं्ा िवशाल लेखनसंभार पािहला की थक्क व्हायला होते. यातल्या काही गं्रथानंा राज्य व राष्ट्रीय 
स्तरावंर परुस्कार िमळाले. ईदाहरणाथच, ‘ऄिकलीर्ी कहाणी’ला नवसाक्षर वाङ मय स्पधेरे् पािरतोिषक 
िमळाले. ‘गिहना’ला नवसाक्षर वाङ मय स्पधेरे् भारत सरकाररे् पािरतोिषक िमळाले. ‘र्ार फरार’ला पुन्हा 
नवसाक्षर वाङ मय स्पधेर्ा भारत सरकारर्ा पुरस्कार िमळाला. ‘जग्गूबाबा’ला महाराष्ट्र शासनार्ा िवशषे 
पुरस्कार लाभला. ‘भारतीय ऄणुयुगारे् िशल्पकार’ला महाराष्ट्र शासनार्ा पुरस्कार िमळाला. कल्याणच्या 
नागसेन मंडळाने नागसेन परुस्कारासाठी ‘मस्तकी िहमालय ऄंतरंगी ऄंगार’ या पुस्तकार्ी िनवड केली. 
मराठी भाषा व सािहत्यार्ी जी सेवा त्यानंी केली त्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य सािहत्य अिण संस्कृती मंडळाने 
त्यानंा दहा हजार रुपयारं्ी गौरववृत्ती घोिषत केली. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या प्रहदी ऄकादमीनेही 
यदुनाथजींच्या ‘अटपाट नगरी’ या प्रहदी पुस्तकाला परुस्कृत केले होते. ‘हमारी शान हमारी अन’ या 
पुस्तकाला ऄप्रहदी भाषा लेखकासंाठी ऄसलेला ऄ. भा. पुरस्कार िमळाला होता. 
 
 प्रहदीच्या सवच प्रमुख दैिनकामंध्ये अिण मािसकामंध्ये त्यारें् लेख प्रकािशत होत ऄसत. नवभारत 
टाआम्स, धमचयुग, जनसत्ता, नइ दुिनया, सवोदय िवर्ार, गाधंी मागच, राष्ट्रवाणी, लोकमत समार्ार, 
महाराष्ट्र मानस, जीवन सािहत्य, मतै्री यामंधून व सवोदय िवर्ारसेवमेाफच त िकमान वीस-पंर्वीस 
िनयतकािलकामंध्ये ते वगेवगेळ्या िवषयावंर िलहीत ऄसत. त्यारें् लेखन र्ौफेर होते अिण त्यानंी 
सािहत्याच्या वगेवगेळ्या शाखामंध्ये िलिहले. कथा, कादंबऱ्या, लहान मुले व नवसाक्षर याचं्यासाठी सोप्या 
भाषेतल्या गोष्टी, व्यिक्तिर्ते्र, र्िरते्र, वगेवगेळ्या सामािजक प्रश्नावरंरे् िववरे्क लेखन, ऄनुवाद आत्यादींर्ा 
त्यात समावशे होतो. या सवच लेखनिक्रयेमागे नेमके काय होते? प्रिसद्धी अिण पैसा यासाठी यदुनाथजी 
ऄसा ईद्योग करण्यार्ी सुतराम संभावना नव्हती. ते तर या दोन्ही बाबतीत पूणचतः िनिरच्छ होते. त्याचं्या 
लेखनात ईपदेशार्ी मात्राही फारशी अढळत नाही. सल्ला अिण मागचदशचन अहे, पण ईपदेश नाही. मग 
एकर् प्रयोजन ईरते, समाजारे् ऄिशव-ऄज्ञान यापंासून संरक्षण करण्यारे् प्रकवा प्रबोधनारे्. 
 
 ‘सािहत्य ही एक ज्ञानिक्रयार् अहे. अपण अपल्या सवच आंिद्रयाद्वारे जो वास्तवार्ा ऄनुभव घेतो, 
तोर् सािहत्य ऄिभव्यक्त करतो, ऄनुभव प्रकवा ऄनुभतूीर्ा मूलतः ऄथच ‘प्रत्यक्ष ज्ञान’ ऄसार् अहे.’ 
 
 यदुनाथानंी त्यानंा प्राप्त झालेले ‘प्रत्यक्ष ज्ञान’ सवच सामान्यापंयंत पोहर्वण्यार्ा अटोकाट प्रयत्न 
केला. जोपयंत ऄज्ञानाच्या ऄंधारातून जनता बाहेर िनघत नाही तोपयंत ितला िमळालेला स्वातंत्र्याला 
फारसा ऄथच नसतो. 
 

प्रबोधन हाच मुख्य उदे्दश 
 

 सवच पद्धतीच्या ऄज्ञानािवरुद्ध ईभे राहणे व लोकानंा प्रबुद्ध करणे हार् त्याचं्या सािहत्यार्ा मुखय 
ईदे्दश ठरतो. साने गुरुजींनी सािंगतले म्हणून त्यानंी िवज्ञानासंबधंीर्ी पुस्तके मुलासंाठी सोप्या भाषेत 
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िलिहली. या पुस्तकामंधून वैज्ञािनकारं्ी र्िरते्र जशी कळतात तसेर् ऄगदी सोप्या भाषेत स्पष्ट करून 
सािंगतलेले वैज्ञािनक िसद्धान्तही कळतात. िवज्ञानासंबधंीर्ी यदुनाथारं्ी दृष्टी िवशाल होती. जीवनाकडे 
पाहण्यार्ी लोकारं्ी दृष्टी तकच दुष्ट नव्हे तर शास्त्रीय ऄसायला हवी. िवज्ञानात मानवी स्पशच ऄसला पािहजे. 
मानवतेने ते ओले झालेले ऄसले पािहजे. हे कायच भारताकडे िनयतीने सोपिवलेले अहे ऄसे त्यानंा वाटत 
होते. सवचसामान्य जनतेर्ी िवज्ञानिवषयक पातळी वाढावी हा त्यारं्ा ईदे्दश तर होतार् पण मुखय तळमळ 
होती, भारतातील ईगवत्या िपढीत जागितक कीतीरे् संशोधक िनमाण व्हाव ेयार्ी. 
 
 यदुनाथ भतूकाळात रमणारे नव्हते. त्याचं्या डोळ्यासंमोर वतचमानातले वास्तव व भिवष्ट्यातला 
अशावाद ऄसायर्ा. त्यामुळे िकशोर अिण युवावगासाठी त्याचं्या लेखनात खूप काही अढळते. मराठी 
सािहत्य ज्या वळेी मुखयतः मध्यमवगीय जािणवाचं्या असपास घोटाळत होते तेव्हा यदुनाथजींरे् िलखाण 
अिण ‘साधना’ तळागाळातंल्या माणसाच्या लेखणी अिण वाणीरे् सामर्थ्यच वाढिवण्यारे् कायच करीत होती. 
 
 अपला वारसा हा केवळ पुराणातील देवी-देवतारं्ा व ऊषी-मुनींर्ार् नाही, तो वैज्ञािनक 
प्रगितशील अिण ईदार जीवनदृष्टी ठेवणाऱ्यारं्ासुद्धा अहे यार्ी जाणीव सवांना ऄसावी यासाठी त्यानंी 
‘अपला वारसा’ सारखी पुस्तके िलिहली. अधुिनक भारताच्या नवजीवनार्ा पाया ज्यानंी घातला, नाना 
देवतारं्ी कमचकाडंात्मक पूजा, जाितभेद व आतर दुष्ट रूढींिवरुद्ध ज्यानंी युद्ध पुकारले, माणसाला देवत्व 
लाभाव े व पृर्थ्वीरे् नंदनवन व्हावे, िवज्ञान अिण ऄध्यात्म यात िवरोध नसावा, ‘ऄध्यात्मारे् डोके अिण 
िवज्ञानारे् पाय ऄसतील तरर् मानवी जीवन सभंवले,’ यार्ी माडंणी करणाऱ्या भारतीयारं्ी र्िरते्र त्यानंी 
रेखाटली. ते नव्या युगातले ऊषीर् होते, ऄसे त्यानंी अग्रहाने प्रितपादन केले. 
 
 भारतार्ी फाळणी झाली. दोन्ही देशामंध्ये भयंकर रक्तपात झाला पण ऄशाही क्स्थतीत मानव 
धमार्ी जपणूक करणारी काही सामान्य माणसे होती. ‘वाळंवटातील झरे’ या पसु्तकात ऄसा प्रयत्न 
करणाऱ्या शरू मुलारं्ी अिण त्याच्या काकारं्ी कथा अहे. धमांधता अिण जात्यधंता याचं्या जीवघेण्या 
वाळवटंातील मुले म्हणजे खळाळत वाहणाऱ्या ऄमृतमय पाण्यारे् झरे होते. 
 
 साने गुरुजींर्ी तीन र्िरते्र यदुनाथानंी िलिहली. एक लहान मुलासंाठी, दुसरे सवचसामान्य 
जनतेसाठी व ितसरे ‘नॅशनल बुक रस्ट’च्या सागंण्यावरून सवच देशासाठी. ितन्ही पुस्तकारं्ा बाज वगेवगेळा 
अहे. पण ितन्ही पसु्तकातूंन त्या त्या गटाला पे्ररणा िमळते, जीवन जगण्यार्ा एक संदेश िमळतो. 
 

सुराज्य आणण युवा 
 
 अयुष्ट्यभर ज्या गोष्टींर्ा ध्यास घेतलेला ऄसतो त्यार् गोष्टीरे् शवेटच्या क्षणी स्मरण होते ऄसे 
म्हणतात. राममय (सत्यमय) जीवन ऄसणाऱ्या बापुजींनी शवेटी ‘हे राम’ म्हणत प्राण सोडले. ‘स्वराज्य 
अिण गीता’ हे शब्द ईच्चारत लोकमान्य िटळकानंी देहत्याग केला. यदुनाथाचं्या जीवनात ‘सुराज्य अिण 
युवा’ हे दोन शब्द परवलीरे् होते. या स्वराज्यारे् खऱ्या ऄथाने सुराज्य व्हायला हव े अिण ते कुणा 
राजकारणी नेत्याकडून प्रकवा पक्षाकडून होणार नसून या देशातल्या युवाशक्तीकडूनर् होइल, या िवषयी ते 
ठाम होते. त्यामुळे अजच्या अिण येणाऱ्या काळातील युवकासंाठी त्यानंी िवशषे करून िलिहले. ‘अपला 
मान अपला ऄिभमान’, ‘अपली जडणघडण’, ‘पुढे व्हा’रे् सवच भाग, ‘प्रितज्ञा’, ‘तयारें् काळावरती ठसे’ ही 
पुस्तके िकशोर व युवावगात वारंवार वार्ली जातात. त्यारे् कारण ही पुस्तके युवा मनाशी नेमका संवाद 
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साधणारी अहेत. त्यात कोरडा ईपदेश नाही. युवा वगािवषयीर्ा जो िवरॄास त्यानंा वाटायर्ा त्यार्ा 
खराखुरा इसार या पसु्तकामंधून अिण यदुनाथाचं्या जीवनशलैीमधून तरुणवगाला िमळत ऄसायर्ा. 
‘साम्ययोग’च्या २-१०-१९८१ च्या ऄकंात त्यानंी ‘ईद्यार्ी अशा : अजर्ा युवक’ या शीषचकार्ा एक लेख 
िलिहला होता. त्या लेखात ते म्हणतात, “सुखापेक्षा साहसार्ी ओढ ऄसणारा, प्रस्थािपताचं्या ढोंगािवरुद्ध 
दंड थोपटणारा, गतानुगितक जड िवर्ाराशंी झुजं देण्याच्या पिवत्र्यात ठाकणारा अिण सुखाऐंवजी 
जीवनाच्या प्रयोजनार्ा शोध घेणारा तरुण जागोजागी धडपडताना िदसतो.” त्यारें् हे िनरीक्षण ऄनाठाइ 
नव्हते. ते सतत ऄशा धडपणाऱ्या मुलाचं्या शोधात अिण सािन्नध्यात राहात ऄसत. या धडपडीच्या 
वतुचळाच्या बाहेर ईभी ऄसलेली प्रर्ंड ‘दशचक’ युवाशक्ती या वतुचळाच्या अत यावी, कायचरत बनावी यासाठी 
लेखणी अिण वाणी ही दोन्ही हत्यारे त्यानंी यशस्वीपणे वापरली. 
 

स्वेट माटेनचा प्रभाव 
 
 त्याचं्या लेखनशलैीवर साने गुरुजींर्ा प्रभाव तर होतार् पण अणखी एका सािहत्यकारार्ाही प्रभाव 
होता. तो म्हणजे ओिरसन स्वटे मॉटेन. १९४२ साली तुरंुगात जात ऄसताना यदुनाथना त्यारें् िमत्र बा. ए. 
जोशींनी ‘अगे बढो (पपु्रशग टु द फं्रट)’ हे पुस्तक िदले. दुसरे पुस्तक होते टरेन्स मकॅक्स्वनीरे् ‘स्वातंत्र्यार्ी 
मूलतत्त्व’े. तुरंुगातर् यदुनाथानंी या पसु्तकारें् मराठीत मुक्त भाषातंर केले. माटेनच्या पुस्तकात िवदेशी 
ईदाहरणे होती. यदुनाथानंी भाषातंर करताना िवदेशी ईदाहरणाऐंवजी त्यात भारतीय ईदाहरणे घातली. 
पुढे यार् लेखकाचं्या ‘हाउ गेट व्हॉट यु वाँट’ या पुस्तकार्ा ‘यशार्ी वाटर्ाल’ या नावाने त्यानंी ऄनुवाद 
केला. माटेन व्यवसायाने डॉक्टर होता. पण युरोपर्ी सफर करताना त्याने दुमुचखलेल्या. ईदास, िनराश 
तरुणानंा पािहले. मनाने खंगलेल्या या तरुणाकंिरता काही केले पािहजे ऄसे त्याला वाटले. १८९४ मध्ये 
त्याने ‘पुप्रशग टु द फं्रट’ हे पुस्तक िलिहले. त्यावर तरुणाचं्या ऄक्षरशः ईड्या पडल्या. १८९७ मध्ये त्याने 
‘सक्सेस’ हे मािसक सुरू केले. तरुणामंध्ये ते खूपर् लोकिप्रय झाले. तो तरुणारं्ा खरा िमत्र अिण 
मागचदशचक मानला जाउ लागला. वयाच्या सत्तरीतही त्याच्याभोवती तरुणारं्ा घोळका ऄसे. त्यार्ी पुस्तके 
अजही जगभरच्या तरुणानंा पे्ररणा देत ऄसतात. 
 
 यदुनाथजींवर माटेनच्या या जीवनशलैीर्ा िनिरृतपणे प्रभाव होता. ते सतत तरुणामंध्ये वावरत. 
तरुणाशंी संवाद साधण्यार्ी त्यारं्ी एक स्वतंत्र पद्धत होती. मुखय म्हणजे अपल्यासमोर ईभ्या ऄसलेल्या 
तरुण प्रकवा तरुणींमधला समाजाला ईपयोगी पडणारा गुण कोणता हे ते नेमके हेरत ऄसत. ऄक्षरशः ऄशा 
शकेडो युवक-युवतींना त्यानंी समाजकायाला लावले. मॉटेनप्रमाणेर् ते तरुणारें् िमत्र अिण मागचदशचक 
मानले जात अिण त्याच्याप्रमाणेर् यदुनाथारें् सािहत्यही युवावगात ऄिधक तत्परतेने वार्ले जाइ. 
 
 त्यारें् सवच लेखन बहुताशंी ‘समाजस्पशी’ ऄसले तरी त्यात कृित्रमतेर्ा प्रकवा प्रर्ारार्ा गधंही 
नव्हता. कलात्मकतेला बाधा येउ न देता ते लेखन करीत. वृत्तपत्रीय लेखनाला त्रोटकपणा व 
िवस्कळीतपणार्ा धोका ऄसतो. पण अपली बहुतेक पुस्तके यदुनाथानंी स्वतंत्रपणे िलिहली. वृत्तपत्रात 
अधी छापून अलेल्या लेखारें् संकलन म्हणून ‘मुसािफरनामा’ प्रकवा ‘युवकासं’सारखया काही गं्रथारं्ी नाव े
देता येतील. मुदे्दसूदपणा अिण रर्नेर्ा बिंदस्तपणा हे त्याचं्या लेखनारे् मुखय गुण होते. प्रर्तन अिण 
िजव्हाळा त्यात ऄसेर्. ज्याचं्यािवषयी िलहायरे् त्या व्यक्ती व िवषयािवषयी त्याचं्या मनात ऄपार ममत्व ऄसे 
अिण ऄसे ऄसले तरी लेखनार्ी मूळ बैठक नेहमी तकच शुद्ध ऄसायर्ी. भावकूतेच्या अहारी जाउन 
यदुनाथानंी लेखन केलेले वार्नात नाही. तसे िलिहणे त्याचं्या स्वभावातर् नव्हते. िनरंतर प्रर्तनार्ी त्यानंा 
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सवय होती. या प्रर्तनामध्ये ऄनाग्रहार्ा भाग ऄिधक ऄसायर्ा. व्यक्ती अिण समूह याचं्या जगण्यातील 
ऄनुभव िर्ित्रत करण्यावर त्यारं्ा िवशषे भर होता. ‘साधने’तून त्यानंी वळेोवळेी िविवध प्रांतातंील 
कायचकत्यांर्ी जी पे्ररक व्यिक्तिर्ते्र िलिहली अहेत ती वार्ली की त्याचं्या या वृत्तीर्ा प्रत्यय येतो. 
 

णशक्षण : णनरंतर कचतनाचा णवषय 
 
 यदुनाथजींनी सवात जास्त स्फुट लेख िशक्षणािवषयी िलिहले. िशक्षण हा त्यारं्ा िनरंतर प्रर्तनार्ा 
िवषय होता. शाळेत-िवशषेतः पूवच प्राथिमक शाळामंध्ये- एकर् एक पाठ्यपुस्तक सवच मुला-मुलींना देणे 
त्यानंा गरै वाटत होते. या पातळीवर िवपुल िर्ते्र ऄसणारी िकमान २५-३० पाठ्यपुस्तके ऄसावीत व ती 
िफरत्या पद्धतीने सवच मुलानंा हाताळता यावीत. त्यासाठी एका िवद्यार्थ्याने फक्त एकर् पसु्तक घेणे पुरेसे 
अहे ऄसे त्यानंा वाटे. अपली पाठ्यपुस्तके दरवाजा नसून प्रभती अहेत ऄसे ते म्हणायरे्. त्यात बरेर् तर्थ्य 
होते. िशक्षणात रर्ना अिण संघषच या दोन पे्ररणा ऄसायलार् हव्यात. त्या नसल्या तर िशक्षण हे िशक्षणर् 
राहणार नाही, ऄशी त्यारं्ी ठाम समजूत होती. 
 
 िशक्षणाला प्रबोधनारे् स्वरूप प्राप्त व्हाव े यासाठी त्यानंी ऄपार धडपड केली. शाळाचं्या 
पाठ्यपुस्तकामंध्ये ऄसलेल्या प्रितजे्ञर्ा ऄथच स्पष्ट करणारे त्यारें् ‘प्रितज्ञा’ हे पुस्तक यामुळेर् खूप गाजले. 
िवद्यार्थ्यांमध्ये नवा मागच धंुडाळण्यार्ी व र्ाकोरी सोडून जगण्यार्ी िजद्द िनमाण व्हायला हवी यासाठी 
त्यारं्ी िनरंतर धडपड ऄसे. िशक्षण जीवनािभमुख ऄसाव े यासाठी िनरंतर प्रयत्न करणारे फारर् थोडे 
पत्रकार व सािहत्यकार अढळतील. यदुनाथानंी स्वतः गं्रथिनर्थमती करताना यारे् भान ठेवले होते ते लेखन 
हे केवळ जनतेच्या मनोरंजनासाठी, तात्कािलक कुतूहलपूतीसाठी प्रकवा सद्यःक्स्थतीच्या दृढीकरणासाठी 
नसून ते ईद्याच्या समाजार्ी घडण सुलभ व्हावी यासाठी अहे. राष्ट्रिनष्ठा, लोकशाही, समता, 
जाितधमातीतता अिण िवज्ञानािभमुखता ही तत्त्व े लेखनव्यवहारातून समाजात रुजली पािहजेत, हे ध्येय 
त्यानंी सतत डोळ्यासंमोर ठेवले होते. 
 
 गुरुजींनी सािंगतले म्हणनू त्यानंी िवज्ञान अिण वैज्ञािनक याचं्यािवषयी खूप िलिहले. ऄनेक देशी-
िवदेशी वैज्ञािनकारं्ी र्िरते्र साके्षपाने िलिहली. मात्र हे सवच करण्यामागे या समाजात िवज्ञानािभमुखता 
वाढावी ही कळकळ होती. या वैज्ञािनकाचं्या जीवनर्िरत्राला त्यानंी िदलेली केवळ शीषचके पािहली तरी 
त्याचं्या कळकळीर्ा व िवशाल दृष्टीर्ा प्रत्यय येतो. ईदाहरणाथच, ग्रामीण नविवज्ञानारे् प्रवतचक सतीशर्दं्र 
दासगुप्ता, जीिवतरक्षक पेिनिसलीन, िवर्ारारें् नव े िक्षितज दाखवणारे ऄल्बटच अआनस्टाइन, देशाच्या 
संपन्नतेसाठी झटणारे अर्ायच प्रफुल्लर्दं्र रॉय वगरेै. 
 
 या देशािवषयी यदुनाथाचं्या मनात ऄपरंपार पे्रम होते. हा देश स्वतंत्र व्हावा यासाठी झालेल्या 
संघषात एक सैिनक म्हणून ते अघाडीवर होतेर् पण तो सुजलाम् सुफलाम् व्हावा यासाठी सवािधक 
रर्नात्मक प्रयत्न करणाऱ्यामंध्येही ते ऄग्रभागी होते. अपल्या वाणी अिण लेखणीर्ा ईपयोग त्यानंी या 
समाजात समता नादंावी, खऱ्या ऄथाने तो जाितधमचिनरपेक्ष व्हावा यासाठी िनरंतरपणे केला. 
 
 वैज्ञािनकावं्यितिरक्त र्िरत्रलेखनासाठी जे नायक त्यानंी िनवडले त्या सगळ्यानंीर् या देशाच्या व 
येथल्या समाजासाठी अपले सवचस्व ऄपचण केलेले होते. महात्मा गाधंी, साने गुरुजी, जयप्रकाश नारायण, 
अपटे गुरुजी, अर्ायच िभसे, राजषी शाहू यारं्ी त्यानंी िलिहलेली र्िरते्र आतरापेंक्षा वगेळी ठरतात. ती 
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िवद्वज्जनासंाठी नाहीत. ती बहुजन समाजासाठी अहेत. सवचसामान्य वार्कालासुद्धा त्या महान र्िरत्रारं्ी 
ओळख व्हावी, त्याच्या जीवनावर त्यारं्ा पिरणाम व्हावा या दृष्टीने ती िलिहली गेली. या लेखनातही 
व्यिक्तपूजेर्ा भाग नाही. 
 
 प्रिसद्ध ईद्योगपती रॅी. नवलमलजी िफरोिदया यारें् एक छोटेखानी र्िरत्र ‘तोरण बाधंले’ या 
शीषचकाने यदुनाथानंी िलिहले होते. पुढे मी त्यार्ा प्रहदी ऄनुवाद केला. या पुस्तकातही बजाज ईद्योग 
ईभारण्यात रॅी. नवलमलजी यानंी िकती कष्ट ईपसले व कशा दूरदृष्टीने या स्कूटरर्ा पिहला कारखाना 
काढला. या संबधंीच्या प्रयत्नारं्ा अढावा त्यात होता. व्यक्ती लहान ऄसो की महान, तटस्थपणे ितला 
जोखणे व ितच्यातल्या गुणारं्ा योग्य तो गौरव करणे हे त्याचं्या स्वभावातर् होते. 
 
 यदुनाथानंी लहान मुलाकंिरता िलिहले; नवसाक्षराकंिरता िलिहले; युवकासंाठी िलिहले अिण 
सवचसामान्य जनतेसाठीही िलिहले. वृत्तपत्राच्या जगात अिण सािहत्यके्षत्रात त्याचं्या लेखनाला राजमान्यता 
व लोकमान्यताही होती. कें द्र सरकार व राज्य सरकारने या लेखनाबद्दल त्यानंा वळेोवळेी परुस्कृत केले. 
मराठी भाषा अिण सािहत्यार्ी लक्षणीय सेवा केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य सािहत्य अिण संस्कृती मंडळाने 
त्यारं्ा दहा हजार रुपयारं्ी गौरववृत्ती देउन सत्कार केला. या सत्कार अिण पुरस्काराच्या पलीकडे 
यदुनाथजी होते. 
 

लोकशाहीचे खरे समथवक 
 
 लोकशाही व लोकशाहीर्ी मूल्ये यावर यदुनाथारं्ा ऄपार िवरॄास होता. या समाजार्ी क्स्थती 
बदलायर्ी ऄसेल तर येथे एखादा हुकूमशहा यायला हवा ऄसे त्यानंा स्वप्नातसुद्धा कधी वाटले नसेल. या 
लोकशाहीच्या पे्रमापोटीर् ते अणीबाणीिवरुद्ध एवढ्या तेजस्वीपणे लढले. 
 
 अर्ायच शकंरराव जावडेकर यारं्ा एक श्लोक फार प्रिसद्ध अहे. 
 

राज्यशिक्तरिधष्ठानम् 
लोकशिक्तर्थह तत्वतः 
तयाऽस्तु िवग्रहे प्रापे्त 
लोकशिक्तर्थविदष्ट्यते। 

 
 राज्यशक्तीर्ा पाया लोकशक्ती हार् ऄसतो. पण त्याचं्यात िवरोध अला तर राज्यशक्तीपेक्षा 
लोकशक्ती प्रभावी अहे हे लक्षात ठेवायला हव,े ऄसा या श्लोकार्ा ऄथच अहे. यदुनाथानंी राज्यशक्तीपेक्षा 
रॅेष्ठ ऄसलेल्या या लोकसते्तच्या सबलीकरणाकिरता खूप खटपट केली. सयुंक्त महाराष्ट्रार्ी र्ळवळही 
त्यानंा यामुळेर् लोकशाहीच्या सबलीकरणार्ी र्ळवळ वाटत होती. वैर्ािरकदृष्ट्ट्या ते पूणचपणे या 
र्ळवळीच्या बाजूने होते. 
 
 अपल्या एका लेखात (लोकशाहीर्ी अराधना) त्यानंी िलिहले होते की “लोकशाहीर्ा ऄथच 
लोकाचं्या सिक्रय सहभागावर र्ालणारे राज्य. लोकारं्ा मूक सहभाग लोकानंा यंत्रार्ी प्रकवा पशरू्ी कळा 
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अणतो. हा  ऄसंस्कृतपणार्ा कळस होय. लोकारें् सुबुद्ध सहकायच लोकशाहीला बळकटी अणतेर्, पण 
िवकासार्ी प्रिक्रयाही गितमान करते.” 
 
 लोकारं्ा हा साथच सहभाग हवा ऄसेल तर त्या त्या राज्यार्ा कारभार ितथल्या भाषेतर् र्ालला 
पािहजे हे ते अवजूचन नोंदवतात. पण या सोबत ते अणखी एक महत्त्वार्ा मुद्दा नोंदवतात. 
 

 “भाषा हे दुधारी हत्यार अहे. या साधनार्ा वापर करून लोकसहकायार्ी भावना ईिद्दिपत करता 
येते; त्याप्रमाणे लोकावंर मानिसक गुलामिगरीही लादता येते. मराठी भाषेला महाराष्ट्राच्या व्यवहारात ितरे् 
योग्य स्थान िमळाले ऄसते तर शोषणारे् ऄनेक दरवाजे अपोअपर् बंद झाले ऄसते. मराठी भाषेच्या 
राजकीय पलूैकडे ऄिधक लक्ष िदले गेले. त्या मानाने अर्थथक, सामािजक, वैर्ािरक, धार्थमक, अध्याक्त्मक 
आत्यादी सासं्कृितक ऄंगारं्ी ईपेक्षा करण्यात अली; त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यार्ी राजकीय ईिद्दष्टे काही 
प्रमाणात पदरी पडली पण आतर ऄंगातूंन तो प्रवाह खळखळून वािहला नाही”. 
 
 यदुनाथारें् हे मत होते की सावचजिनक जीवनात अपण राजकारणाला ऄवास्तव महत्त्व िदले अहे. 
राजकारण हे स्वभावतः शिक्तच्छेद करणारे ऄसते. काही काळ तरी या राजकारणाला तबल्यात ठाणबदं 
करून तरुण जीवनार्ी आतर ऄंगे फुलिवली पािहजेत. लोकशक्तीर्ी अराधना कशी करावी यारे्सुद्धा एक 
शास्त्र अहे व ितच्या मूल्यारे् जतन करणाऱ्यानंी ते मुळातर् जाणून घ्यायला हव.े पण म्हणून सत्ता म्हणजे 
पाप अहे ऄशी त्यारं्ी सोवळी समजूत नव्हती. िवकासोन्मुख देशाला सते्तला ऄितिरक्त महत्त्व र्ढते हे ते 
जाणत होते. पण स्वातंत्र्यानंतर देशात सते्तर्ा लोभ अिण मद यामुळे आतका काही सावळा गोंधळ माजला 
की ही लोकशाहीर् िनकामी झाली अहे ऄसे ऄनेकानंा तीव्रतेने वाटू लागले. पण यदुनाथारें् यासंबधंीरे् 
मूल्याकंन ऄगदी सूयचप्रकाशाआतके स्वच्छ होते. 
 
 ते िलिहतात, “अपोअपवादी माणसे लोकशाही िनकामी करीत ऄसतात. अपल्या देशात ऄशा 
मंडळींर्ी संखया मोठी ऄसल्याने अमर्ी लोकशाहीदेखील अशाळभतूपणे वाट पाहण्यारे्र् िशक्षण देत 
ऄसते. 
 

 “लोकशाहीर्ा अिवष्ट्कार जेथे फक्त सत्ता अिण शासन यातूनर् होतो, तेथील लोकशाही िनकामी 
न वाटली तरर् अरृयच... 
 

 “लोकशाहीर्ी प्रकमत मतयतं्रणेच्या प्रभावावरून मोजता येत नसते. नागिरकारें् स्वयंपे्रिरत प्रयत्न 
ज्या मानाने भरभराटतील त्या मानानेर् लोकशाही भरभराटू शकते. नागिरकारें् संघिटत स्वयंपे्रिरत प्रयत्न 
जेथे संपुष्टात येतात ितथे लोकशाहीर्ा एक सागंाडा तेवढा ईभा राहतो. लोकशाहीर्ा हा तकतराव िदखाउ 
अिण तकलादू ऄसतो. 
 

 “लोकशाहीर्ा मूलाधार लोकारें् स्वयंपे्रिरत संघिटत प्रयत्न हार् ऄसतो. ऄसे स्वयपें्रिरत संघिटत 
प्रयत्न भरभराटतात तेव्हा लोकशाहीला ऄंकुश लावणारी पयायी शक्ती समाजात ईभी ठाकत ऄसते.” 
यदुनाथानंी समाजातली ही स्वयंपे्रिरत संघिटत शक्ती जागृत व कायचरत व्हावी यासाठी ऄपरंपार प्रयत्न 
केले. 
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 ज्यारं्ी नवसजचनार्ी शक्ती कंुिठत झालेली नाही व जे एखाद्या महान ईिद्दष्टाशी स्वतःला जोडून 
घेतात ऄशी मूठभर व्रती माणसे सुद्धा समाजार्ा प्रवाह बदलू शकतात. त्यानंी ऄंगीकारलेली व्रते म्हणजेर् 
सामािजक मूल्ये ऄसतात. ही व्रती माणसे समाजाला या व्रतारं्ी सवय लाव ूशकतात. लोकशाही ही ऄिधक 
लोकमतदशचक, लोकारं्ी कायचशक्ती जागवणारी, कायचक्षम, प्रमािणत, शुद्ध र्ािरत्र होण्यार्ी शक्यता त्यामुळे 
संभव होते. 
 
 यदुनाथ म्हणतात, लोकशाही म्हणजे दुसऱ्याचं्या नावाने खडे फोडण्यारे् व अपण नामािनराळे 
राहण्यारे् स्वातंत्र्य नव्हे. लोकशाही म्हणजे जबाबदारी घेण्यासाठी संघटना घेउन पढेु सरसावणे होय.’ 
 

संघणटत जीवनाचा महामंत्र 
 
 लोकशाही हा संघिटत जीवनार्ा महामंत्र अहे यावर त्यारं्ा पूणच िवरॄास होता. राजकारण्यानंी व 
स्वाथी पढुाऱ्यानंी या लोकशाहीरे् वातावरण िकतीही गढूळ केलेले ऄसो ते बदलण्यारे् व सवचतोपरी िनखळ 
करण्यारे् सामर्थ्यच या देशाच्या तरुणाइत अहे यार्ाही त्यानंा िवरॄास होता. ज्या ज्या िठकाणी संघिटत 
होण्यारे् ऄसे िवधायक प्रयत्न र्ालत ऄसतील, त्यार्ी ते ऄगदी अवजूचन दखल घेत. ईदाहरणाथच, १९९० 
मधल्या सावचित्रक िनवडणकुीरे् पडघम वाजू लागले तेव्हा त्यानंी बेळगावच्या ‘तरुणभारत’मध्ये (५-८-
१९८९) ‘लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी िसद्ध होउया’ या शीषचकाने एक छोटासा लेख िलहून रॅीमती 
िवमलताइ ठकार याचं्या मागचदशचनाखाली काम करणाऱ्या गुजरात िबरादरीच्या सात कलमी कायचक्रमार्ी 
मािहती सवचदूर पोहर्वली होती. 
 
 खरे तर लोकशाहीशी संबंिधत ऄसा एकही पैलू नाही ज्यावर यदुनाथानंी िलिहले नाही. ही 
‘लोकशाही संस्कृती’ सवागानंी समदृ्ध व्हावी यासाठी त्यारं्ी धडपड होती. 
 
 लोकशाहीत पक्ष राज्यकते ऄसतात पण राजे नसतात. राजा ऄसते सवचसामान्य जनता. राज्यार्ा 
िवकास म्हणजे या जनतेर्ा िवकास. या िवकासारे् अिण जनसंवादारे् नाते फार जवळरे् ऄसते. नभोवाणी, 
वृत्तपते्र, दूरदशचन, िर्त्रपट आत्यादींसाठी जनसरं्ार माध्यमे ही या सवचसामान्य जनतेला प्रबुद्ध करणारी 
माध्यमे ऄसतात. त्यानंा सामािजक वास्तवारे् भान सतत ठेवाव े लागते. सामािजक न्याय प्रस्थािपत 
करायर्ा ऄसेल तर माध्यमानंी प्रत्येक ज्वलंत सामािजक प्रश्नारं्ी जनतेच्या बाजूने तड लावायला हवी 
ऄशी ऄपेक्षा ऄसते. 
 
 स्वातंत्र्योत्तर भारतात सामािजक िवकासार्ी गती हळूहळू ऄवश्य वाढत गेली पण त्या प्रमाणात 
जनसरं्ार माध्यमारं्ी लोकािभमुखता मात्र वाढली नाही. मािहतीरे् न्याय िवतरण होत नव्हते व सामािजक 
न्याय नाकारला जात होता. मिहला िवधेयकार्ी संसदेत अज जी क्स्थती अहे ती पािहली की हा न्याय 
कसा नाकारला जातो यारे् दारुण प्रत्यतंर अपल्याला येते. 
 
 या सामािजक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी यदुनाथारं्ी धडपड ऄसायर्ी. ‘भारतात समाजवादासिहत 
लोकशाहीरे् राज्य येवो’, या पूज्य साने गुरुजींच्या स्वप्नार्ी पूतचता तेव्हार् होण्यार्ी शक्यता होती जेव्हा 
समाजातल्या प्रत्येक घटकाला त्यार्ा न्याय हक्क िमळण्यारे् मागच सुलभ व मुक्त ऄसतील. ते तसे व्हावते 
यासाठी यदुनाथानंी अपल्या वाणी अिण लेखणीर्ी हत्यारे सतत वापरली. 
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राजनीतीचे लोकनीतीत रूपांतर 
 
 राजनीतीरे् ऄध्यात्मीकरण करण्यारे् प्रयत्न खरे तर खूप अधीपासून होत अले. भारतीय 
राजकारणात हा प्रयोग सवात प्रथम महात्मा गाधंींनी केला ऄसला तरी आितहासात ऄसा प्रयत्न प्रथमतः 
करण्यारे् रॅेय महमंद पैगंबराला जाते. त्याला त्यात यश िमळाले नाही ही गोष्ट ऄलािहदा. 
 
 िवनोबा ऄसे म्हणायरे् की, “राज अिण नीती हे शब्द एकमेकानंा छेद देतात. नीती येते तेव्हा 
राजव्यवस्था कोलमडून पडते. राजव्यवस्था येते तेव्हा नीती नष्ट होते. त्यामुळे या पुढे राज्य नको, प्राज्य 
हव.े 
 

 “दोन मोठे प्रयोग झाले. शकंरार्ायच, गौडपाद, शुकदेव आत्यादींर्ा एक प्रयोग होता. त्या 
महापुरुषानंी िनवृत्त होउन सरळ जनतेत जाउन काम केले. गाधंीजी, पैगंबर, नानक, रामदास यारं्ा 
दुसरा प्रयोग होता. त्यानंी राजनीतीला ‘क्स्पिरच्युऄलाइझ’ करण्यार्ा प्रयत्न केला. दोन्ही प्रयत्न र्ागंले 
होते. दोन्हीकडे सत्पुरुष होते. पण दोन्ही प्रयत्नामंध्ये ऄपूणचता होती. अम्ही काय करावे? अम्हाला 
राजनीतीला धमचरूप देण्याऐवजी राजनीतीला खंिडत करून लोकनीती स्थापन करायर्ी अहे. हा एक 
स्पष्ट अिण पॉिझिटव्ह (िवधायक) कायचक्रम अहे.” 
 
 यदुनाथजींना हा मागच मान्य होता. लोकनीती सुदृढ झाली तर राजनीतीच्या ऄनार्ाराला ऄपोअप 
पायबंद बसेल ऄसे त्यानंा वाटे. गुण जसे लोकनीतीत ऄसतात तसे राजनीतीतही ऄसतात. त्या दोघारं्ा 
मेळ साधता अला तर एक सवोपयोगी मागच िनघू शकेल ऄसे त्यानंा वाटे. म्हणनू प्रर्िलत राजकारणारे् 
केवळ वाभाडे काढण्यारे् कायच ते करीत बसले नाहीत. अपल्या लेखनाद्वारे ते लोकशाहीरे् ऄिधकािधक 
शुद्ध रूप कसे व कोणते ऄसाव ेयासंबधंी सतत मागचदशचन देत रािहले. या संदभात िवनोबा अिण जयप्रकाश 
नारायण हीर् त्यारं्ी मुखय पे्ररणा होती. 
 
 जयप्रकाशावंर त्यानंी ‘जयप्रकाश’ या शीषचकाने एक दीघच लेख िलिहला होता. त्या लेखात ते 
स्पष्टपणे म्हणतात, “शब्द जेव्हा ऄपयशी ठरतात तेव्हा जीवन हार् प्रबोधनार्ा एकमेव मागच ईरतो! 
जयप्रकाशानंी भदूानमलूक ग्रामोद्योगप्रधान ऄप्रहसक क्रातंीसाठी जीवनदान केले तो प्रसंग प्रत्यक्ष पाहायला 
िमळावा हे मला माझे भाग्य वाटते. ऄसे ईत्कट भावनामय प्रसंग राष्ट्राच्या आितहासात दुमीळ ऄसतात! 
अजरे् राजकारण वारागंनेसारखे अहे. ऄद्याप नृपनीतीर्ी र्ाकोरी त्याने सोडलेली नाही. राजनीतीरे् 
लोकनीतीत रूपातंर झाल्यावार्ून िवकासोन्मुख देशात लोकशाहीर्ा िटकाव लागणार नाही.” 
 
 यदुनाथारं्ा लोकशाहीर्ा ऄसलेला हा कळवळा मुळीर् ऄनाकलीय नाही. गुरुजींिवषयी जेव्हा 
जेव्हा यदुनाथ िलिहत तेव्हा तेव्हा त्याचं्या मनात लोकािंवषयी ऄसलेल्या ऄपार कळवळ्यारं्ा अवजूचन 
ईल्लेख करीत. गुरुजींरे् ऄरॅ ूत्यामुळेर् त्यानंा ‘ऄंगार फुलवणारे ऄरॅ’ू वाटत. मराठवाड्याच्या २१ िडसेंबर 
१९८६ च्या ऄंकात या नावाच्या शीषचकाने त्यानंी गुरुजींिवषयी जो लेख िलिहला होता त्यात ते िलिहतात- 
 

 “रातं्रिदवस ते झुरतात कारण त्यानंा नवसमाजाच्या िनमाणाच्या वणेा सुरू झालेल्या ऄसतात... 
त्यामुळे डोळ्यातं येणाऱ्या ऄरॅूंरे् मोल ऄगदीर् वगेळे ऄसते. एका स्वप्न हरवलेल्या राष्ट्राला स्वप्न देणारे, 
नव्या समाजरर्नेसाठी पे्ररणा देणारे ते ऄरॅू ऄसतात.” 
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 यदुनाथानंासुद्धा नवसमाजिनर्थमतीर्ी प्रर्ंड अस होती. त्यासाठी या देशातील तरुणाइ सवाथाने 
जागृत व्हायला हवी म्हणनू ते प्रबोधनार्ा प्रर्ंड वन्ही रे्तिवण्यारे् कायच वाणी अिण लेखणीद्वारे 
ऄव्याहतपणे करीत रािहले. पुढे पुढे तर ‘लोकासंाठी काम’ ही रूढ भिूमका सोडून ‘लोकासंोबत काम’ ही 
नवी भिूमका कायचकत्यांनी स्वीकारावी, यार्ा ते अग्रह धरीत. सते्तने पादाक्रातं केलेले जीवनारे् के्षत्र 
सत्याग्रही लोकशक्तीर् मुक्त करू शकेल यावर त्यारं्ा पूणच िवरॄास होता. 
 

लेखनणवषयक भूणमका 
 
 स्वतःच्या लेखनासंबधंी यदुनाथजींर्ी भिूमका ‘लिलत’मध्ये त्यानंीर् िलिहलेल्या एका िटपणात 
फार स्पष्टपणे व्यक्त झाली अहे. 
 

 “लेखक अपल्या असपासरे् वास्तव जीवन तटस्थपणे पाहतो. घटनारें् पृथक्करण करतो. 
त्यामागील तकच संगती जाणनू घेण्यार्ा प्रयत्न करतो अिण ती ऄनुभतूी कलात्मक पद्धतीने माडंतो. ऄनुभतूी 
जेवढी प्रखर ऄसेल तेवढ्यार् तोलामोलाने ती प्रकट व्हावी म्हणनू तो त्यासाठी माध्यम शोधण्यार्ी धडपड 
करतो. ऄनुभतूी हृदय ओसाडूंन वाहू लागते. त्यातून जे ईतरते ते लेखन. यािशवायरे् जे लेखन ते 
वणचनात्मक ऄसते. वणचन हे लेखनारे् ऄटळ ऄसे ऄंग ऄसले तरी तेवढ्याने लेखकाच्या सजचनशीलतेरे् 
समाधान होत नाही. 
 

 “काही घटकद्रव्ये एकत्र करणे वगेळे अिण त्या घटकद्रव्यारं्ा रासायिनक संयोग होणे वगेळे. 
रासायिनक संयोगानंतर ईपलब्ध होणारे द्रव्य अिण घटकद्रव्ये एकत्र अणून िमसळल्याने बनणारे द्रव्य 
यातं फरक ऄसतो. प्रत्येक रासायिनक िक्रयेत उजािनर्थमती म्हणजे शिक्तसजचन ऄपिरहायचपणे घडून येते. 
तशीर् काहीशी क्स्थती लेखनार्ी ऄसते. लेखकार्ी कलाकृती केवळ घटकद्रव्ये एकत्र अणल्याने िसद्धीस 
जात नसते. रासायिनक सयंोगानंतर जसे नवेर् द्रव्य जन्माला येते तसे लेखनकृतीरे् होते. घटकद्रव्ये 
तीर्, पण सर्थजत वस्तू रूप-गुणानंी ऄगदीर् वगेळी ऄसते! र्ावाकाने ज्यारे् वणचन केले अहे ती सजचनशील 
कलाकृती हीर्. 
 

 “ऄनुभव घेण्यार्ी प्रत्येकार्ी क्षमता वगेळी ऄसल्याने त्यार्ा अिवष्ट्कारही वगेवगेळा ऄसतो. काही 
ऄनुभव आतके तीव्र अिण प्रखर ऄसतात की शब्दाकारात प्रकट व्हायला ते तयारर् नसतात. ऄिधक सशक्त 
ऄशा माध्यमारं्ी ते मागणी करतात. ऄसे सशक्त माध्यम जीवन हेर् ऄसते! जेव्हा जीवन हेर् माध्यम बनते 
तेव्हा लेखक केवळ लेखक राहात नाही. तो मग राजकीय कायचकता बनतो. समाजसेवक बनतो प्रकवा सतं 
वा ऊषी बनतो. त्याला त्यािशवाय गत्यंतर नसते. 
 

 “ऄसे काही ऄनुभव ऄसतात की ज्यारं्ा अिवष्ट्कार जीवन या माध्यमातूनर् होउ शकतो. 
त्याईलट कधी काळी सवड िमळाली अिण भाववृत्ती जागी झाली तर तो िलहीलही. त्यामुळे त्यारे् शब्द 
जीवनारे् रणागंण तुडवनू येतील अिण तो मग शब्दकोशातील ऄथापेक्षा ऄिधक काहीतरी सागंनू जाइल. 
प्रत्येक संवदेनशील माणसाला माध्यमाच्या मयादा जाणवतातर्, पण कधी कधी त्या ऄसय होतात अिण 
मग जीवनाच्या रणागंणात ईतरवण्यावार्ून गत्यंतरर् राहत नाही. 
 

 “राजकारण हे गंुडारें् राखीव के्षत्र ऄशी ऄनेकानंी समजूत करून घेतली अहे. ते खरोखर तसे 
ऄसेल तर त्याला तथाकिथत सज्जनारं्ी िनक्ष्ट्क्रयतार् कारण ऄसते. दुजचन अपल्यावर िनक्ष्ट्क्रयतेर्ा अळ 
कधीर् येउ देत नाहीत! ना. गोपाळ कृष्ट्ण गोखले अिण महात्मा गाधंी यार् दृष्टीने राजकारणारे् 
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ऄध्यात्मीकरण करण्यार्ा िवर्ार माडंत ऄसत. अज गुन्हेगारीरे् राजकीयीकरण होते अहे की काय, ऄशी 
शकंा घेतली जाते. गोखले-गाधंी हे राजकारणाच्या ऄध्यात्मीकरणाबद्दल बोलतात तेव्हा त्यानंा अपले 
परंपरागत, परलोकपरायण ऄध्यात्म ऄिभपे्रत नसते, ही गोष्ट ईघड अहे. राजकारणाला मूल्यारं्ी दीक्षा 
देण्याच्या ऄथाने ते तो शब्द वापरतात. हे काम ऄथातर् कलाकार अिण मुखयतः सािहत्यकार ऄिधक 
र्ागंल्या प्रकारे सुरू करू शकतील. पण हे अपल्याला जमणार नाही ऄसे ज्यानंा वाटते ते राजकीय 
जीवनार्ी घृणा करतात अिण दुसरीकडे अपल्या ससं्थातं राजकीय हैदोस सुरू करतात! कालबाय मुदे्द 
ितथे अपल्याला सत्ता िमळावी म्हणून वापरतात! जात, धमच, वशं यारं्ा ईपयोग करताना त्यानंा िदक्कत 
वाटेनाशी होते. 
 

 “दुिनयेत दोन प्रकाररे् लोक ऄसतात. एक प्रकार ऄशा मंडळींर्ा ऄसतो की जे दुिनयेतील घाण 
पाहून वैतागून जातात अिण अपले डोळे गच्च िमटून घेतात. अिण दुसरे काही ती ऄसय घाण नाहीशी 
करण्याच्या कामी स्वतःला खपवतात. व्यिक्तगत मुक्तीने त्यानंा समाधान िमळत नाही. घाणीतून जगार्ी 
सुटका व्हावी म्हणून ते धडपडत राहतात. या दृष्टीनेर् रवींद्रनाथानंी अपल्या एका किवतेत म्हटले अहे, 
“जुक्त करो हे शबारसंगे, मुक्त करो हे बधं। शरं्ार करो शकल कमे, शातं तोमार छंद।।” सवांशी मला जोड, 
कारण बधंमुक्त  होण्यार्ा तोर् एक मागच अहे. ऄसे होइल तेव्हार् तुझा शातं  रस ऄंगप्रत्यंगातून 
संर्ारल्यार्ा अनंद मला िमळेल.” 
 
 यदुनाथजींच्या सवच लेखनप्रिक्रयेमागे हेर् प्रर्तन होते. ऄज्ञान, ऄंधरॅद्धा, दािरद्र्य आत्यादींतून या 
समाजार्ी सुटका व्हावी त्यारें् मन सतत धडपडत ऄसायरे्. 
 
 राजकारण सवचथा िनिषद्ध मानून त्यानंी स्वतःला त्यापासून दूर ठेवले नाही. प्रत्यक्षतः ते कुठल्याही 
पक्षीय राजकारणात ईतरले नाहीत पण प्रत्येक पक्षाच्या ध्येयधोरणावर, देशातल्या राजकीय घडामोडींवर 
त्यारें् फार बारीक लक्ष ऄसायरे्; अिण वळेोवळेी त्यारें् त्यावर मतही प्रिसद्ध व्हायरे्. 
 
 त्याचं्या या जाणतेपणािवषयी प्रा. सुनीती देव यानंी िलिहलेय, “राजकारणात काकारं्ा सिक्रय भाग 
नसतो, पण एखाद्या मुत्सद्दी राजकारणी व्यक्तीएवढेर् ते त्या के्षत्रात वाकबगार अहेत. मला अठवतंय, 
मूर्थतजापूरच्या ितडके कुटंुबीयानंी अयोिजत केलेल्या व्याखयानमालेरे् पिहले पुष्ट्प काका गंुफणार होते. मी 
ते व्याखयान ऐकायला मरू्थतजापूरला गेले होते. िवषय ‘युवावषच’ होता. िनवडणकुीरे् वारे होते. काकानंी 
सद्यः राजकारणावर टोले हाणीत ऄितशय सुरेख रीतीने िवषय माडंला. त्यारं्ा ‘२६ जून’ हा अणीबाणीच्या 
संदभात आिंदरा गाधंींवरील लेखही त्याचं्या राजकारणािवषयीच्या ज्ञानार्ी खात्री पटिवणारा अहे. अजही 
त्या लेखारे् कात्रण मी माझ्या सगं्रही जपून ठेवले अहे.” ‘साधने’तून त्यानंी वळेोवळेी सद्यः राजकारणावर 
केलेल्या िटपणारं्ा संग्रह कधी प्रकािशत झाला तर त्यारं्ी राजनीतीिवषयीर्ी समज िकती गहरी होती यार्ा 
प्रत्यय येउ शकेल. 
 

समतोल राष्ट्रवादी 
 
 यदुनाथारं्ी सगळी िपढीर् प्रखर राष्ट्रवादी होती ऄसे म्हणायला हरकत नाही. राष्ट्रवादार्ी ज्यार्ी 
त्यार्ी मयादा व समज कमी-जास्त ऄसणार हे तर ईघडर् अहे. िवशषेतः ‘हे राष्ट्र माझे अहे’ ऄसे 
म्हणताना या राष्ट्रातील सवच जाितधमांिवषयी व त्यातल्या लोकािंवषयी म्हणणाऱ्याच्या मनात समान 
सद् भाव ऄसतोर् ऄसे नाही. यदुनाथजींच्या मनात सवांिवषयी सद् भाव तर होतार् पण त्या त्या 
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जाितधमाच्या प्रकवा गटाचं्या दोषारं्ी व मयादारं्ीही स्पष्ट जाणीव होती. त्यात भाबडेपणा नव्हता. 
ईदाहरणाथच, मुस्लीम समाजात पिरवतचनार्ी र्ळवळ ईभी राहावी यासाठी व्यिक्तशः त्यानंी खूप प्रयत्न 
केले. त्यार् दृिष्टकोणातून हमीद दलवाइरं्ी र्ळवळ ईर्लून धरली. ‘सकाळ’मधून ते मुस्लीम समाजाशी 
संबंिधत ऄसलेल्या प्रश्नावंर सतत छोटी छोटी िटपणे िलहीत. हीर् िटपणे पुढे त्याचं्या ‘तवारीख’ या 
गं्रथामंध्ये संग्रिहत झाली. महाराष्ट्रातल्या ऄन्य कुणाही पत्रकाराने आतक्या सातत्याने मुस्लीम समाजाच्या 
प्रश्नािवषयी िलिहलेले नाही. एखाद्या प्रश्नार्ी सखोल पुराव्यासिहत र्र्ा या िटपणामंध्ये नाही. मुस्लीम 
समाजात अज जी सामािजक अंदोलने ईभी राहत अहेत; त्याचं्या मनात जे ऄनेक प्रश्न खदखदत 
ऄसतात, त्याकडे मराठी माणसारे् लक्ष वधेाव े एवढार् त्या लेखनार्ा हेतू अहे. पण ती िलिहताना 
यदुनाथजींनी कुठेही मुस्लीम समाजाला ऄनावश्यक झुकते माप िदलेले नाही. तलाक, दहेज, बारात, 
सामूिहक लग्नपद्धती, बोहरा समाजातील र्ालीरीती, सैय्यदनासाहेबारं्ा वरर्श्मा, पािकस्तानातल्या व 
बागंला देशातल्या िनवडणकुा, जमाते आस्लामीरे् प्रर्ारतंत्र, लोकसंखया िनयोजन, वक्फच्या पैशार्ा 
गैरव्यवहार आत्यादी ऄनेक बाबींिवषयी त्यानंी फार स्पष्टपणे िलिहले. मुस्लीम समाज व त्याच्या मान्यता 
जशा अहेत तशार् माडंण्यार्ा हा साहसी प्रयत्न होता. गंमत म्हणजे ‘आस्लामी संस्कृती’ हे पुस्तक 
िलिहताना पू. साने गुरुजींर्ी ही भिूमका नव्हती. त्यानंा ती संस्कृती जशी जाणवली तसे त्यानंी ितरे् िर्त्रण 
केले. आितहास म्हणून तो गृहीत धरता येत नाही. पण ‘तवारीख’च्या लेखकाला आितहासारे् व वास्तवारे् 
भान अहे. प्रा. नरहर कुरंुदकर िलिहतात, “िर्िकत्सेरे् सवच दरवाजे मोकळे ठेवणारे ऄनाग्रही मन अिण 
िवर्ारपूवचक स्वीकारलेल्या रॅद्धानंा अग्रहाने जीवनात राबवणारे मन या दोन्हींर्ा समन्वय त्याचं्या िठकाणी 
झालेला िदसतो. काही काही मुद्याचं्या बाबतीत त्याचं्या भिूमका अरृयचकारक वाटण्याआतक्या स्वच्छ व 
तकच शुद्ध ऄसतात यारे् कधी कधी मला फार नवल वाटते.” 
 
 ‘संघ पिरवारातील मंडळींच्या िवर्ारासाठी’ या शीषचकार्ा एक लेख ‘भारत जोडो याते्र’नंतर 
यदुनाथानंी िलिहला होता. ते स्वतःच्या िवर्ारसरणीत िकती तकच शुद्ध व स्पष्ट होते यारे् हा लेख एक ईत्तम 
ईदाहरण ठरेल. यदुनाथ िलिहतात, “धमाधािरत राष्ट्र बनव ू पाहणारे कोणत्या तोंडाने खिलस्तानला 
िवरोध करतील? शीख हे प्रहदूर् अहेत ऄसा प्रहदंूनी कंठशोष करून फायदा नाही. शीख तसे म्हणण्याच्या 
मनःक्स्थतीत अहेत काय? धमचगं्रथातील वर्ने ईद् धृत करून ईपयोग नाही, कारण गुरुद्वारात रोज, 
‘मानस की जात सब एक पिहर्ान यो’ म्हणणारे पंजाबातील िनरपराध्यारं्ी हत्या थाबंवण्याला ऄसमथच 
ठरले अहेत हे स्पष्ट िदसत अहे अिण संघापेक्षाही कडव ेप्रहदुत्ववादी पजंाबबाहेरील िशखानंा ज्या पद्धतीने 
वागवत अहेत त्याच्या प्रककाळ्या ऄजून अकाशात िननादत अहेत.” 
 
 सगळा लेख ऄितशय स्वच्छ व तकच शुद्ध िवर्ारानंी युक्त अहे. ‘सा. देशदूत’मधून काँगे्रस पक्षावर 
त्यानंी ऄशीर् परखड टीका केली होती. 
 

 “स्वातंत्र्यलढ्यात तावनूसुलाखून िनघालेल्यारं्ी संखया क्रमाक्रमाने कमी होत जाणे ही ऄटळ 
िनयती होती. तसतसा काँगे्रसर्ा कस कमी होउ लागला. ध्येयासक्त मंडळींना मागे सारून पोटासाठी 
मंडळी कपट-कारस्थाने करून पढेु सरसाव ूलागली. सत्ता हे एकर् दैवत बनले. सत्ता कशासाठी यारे् जण ू
िवस्मरण झाले. काँगे्रसर्ी संघटना िशिथल अिण िनक्ष्ट्क्रय बनू लागली तसतशी नोकरशाही वरर्ढ होउ 
लागली. सरकारी कायचक्रम हा अपलार् अहे ऄसे काँगे्रसजन मानू लागले अिण त्या कायचक्रमार्ी 
ऄंमलबजावणी मात्र नोकरशाहीच्या हाती गेली. नोकरशाहीतील बहुसंखय मंडळींना ज्या सवयी लागल्या 
होत्या त्या िदरंगाइ, खोटेपणाच्या व लार्लुर्पतीच्या होत्या.” 
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 पुढे याहीपेक्षा कठोर शब्दातं काँगे्रस पक्षाने मतासंाठी केलेल्या ‘तडजोडी’र्ा परं्नामा करीत त्यानंी 
या सवांत मोठ्या राजकीय पक्षाला सुनावले होते, “अत्मपरीक्षण करून नवी पावले टाकाल ऄशी अशा 
करूया. कारण काँगे्रसवर केवळ काँगे्रस पक्षारे्र् नव्हे तर देशारे्ही भिवतव्य बऱ्यार् प्रमाणात ऄद्याप तरी 
ऄवलंबून अहे.” 
 
 अत्मपरीक्षणार्ी ही वळे दुदैवाने कधी अली नाही. हळूहळू या पक्षारे् क्षरण होउन त्यारे् तुकडेही 
पडले. कें द्रवती सत्ताही हातातून गेली. यदुनाथजींरे् िनरीक्षण खरे ठरले. 
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पणती जपून ठेवा 
 
 यदुनाथ स्वभावाने संत होते. ‘यती’ हे त्यानंा िमळालेले िवशषेण सवाथाने योग्य अहे. कुठल्याही 
ऄन्यायाच्या िवरुद्ध संघषच करण्यार्ी पाळी अली की एरव्ही ऄगदी साधे, सरळ वाटणारे यदुनाथ एकदम 
पोलादाच्या काबंीसारखे होत. त्यानंा वाकवणे, मोडणे मोठमोठ्या शक्तींनाही शक्य होत नसे. एरव्ही 
व्यिक्तगत व सामािजक जीवनात ते कमाल साधेपणाने वावरत. त्यारें् व्यिक्तमत्त्व पारदशी होते. ज्यांना 
ज्यानंा जी जी मदत करता येइल ती ती ते ऄगदी तत्परतेने पण मूकपणे करीत. त्याचं्या देशभरच्या 
ओळखींर्ा त्यानंा या कामासाठी ईपयोग व्हायर्ा. ऄनेक व्यक्ती, ऄनेक संघटना व ऄनेक ईपक्रमानंा मदत 
िमळावी म्हणून यदुनाथ कुणाकुणाला पते्र िलिहत, िनरोप देत. त्याचं्या त्या पत्रामंध्ये प्रकवा िनरोपामुंळे 
संबंिधत व्यक्तीपयंत ती मदत पोहर्तही ऄसे. 
 
 कधी कधी वाटे की यदुनाथानंा सामािजक मनर् अहे. व्यिक्तगत अशा, अकाकं्षा, काळज्या, प्रर्ता 
यापंासून ते बहुताशंी मुक्त िदसायरे्. कुठल्याही व्यिक्तगत ऄडीऄडर्णींिवषयी प्रकवा घरगुती प्रश्नािंवषयी 
त्यानंा र्र्ा करताना मी कधीही पािहले नाही. रातं्रिदवस या समाजसेवकाच्या मनात समाजार्ार् िवर्ार 
ऄसायर्ा. 
 
 अरृयच ऄसे की िकतीतरी घरामंधल्या ऄगदी ऄंतरंग प्रश्नािंवषयी यदुनाथानंा मािहती ऄसायर्ी. 
लहान-मोठी िकतीतरी माणसे त्यानंा त्याचं्या घरच्या प्रश्नािंवषयी िलहीत अिण त्याचं्याकडून ऄगदी 
खराखुरा पण स्पष्ट सल्ला प्राप्त करीत. पण र्कूुनसुद्धा यदुनाथ एका घरातला दोष दुसऱ्या घरात सागंत 
नसत. त्याचं्या मनात वगेवगेळ्या प्रश्नाचं्या गराड्यात ऄडकलेल्या या घरािंवषयी व त्याचं्यातल्या 
लोकािंवषयी ऄपार करुण ऄसायर्ी. 
 
 अपल्या ऄफाट लोकसगं्रहातील सवांर्ी मने ते कसे साभंाळत हे त्यारें् त्यानंार् माहीत. गंमत ऄशी 
की प्रत्येकाला ते अपलेर् अहेत ऄसे वाटे अिण त्यारे् ते वाटणे ऄिजबात र्ुकीरे् नसायरे्. 
 
समाजाशी ऄसलेल्या या ऄिद्वतीय बािंधलकीमागे अणखी एक सूत्र होते. हा समाज बदलायर्ा ऄसेल तर 
मोठ्या धैयाने व साके्षपाने त्यारे् िवर्ारपिरवतचन करण्यार्ा मागच र्ोखाळायला हवा ऄसे त्यानंा वाटे. 
समाजप्रबोधनाच्या या प्रिक्रयेवर त्यारं्ा पूणच िवरॄास होता अिण वैर्ािरक पातळीवर ऄसे काम करणाऱ्या 
सवांिवषयी त्याचं्या मनात खूपर् स्नेह ऄसायर्ा. समाजप्रबोधनािवषयीर्ी ही जागृत जाणीव त्याचं्या मनात 
मुखयतः साने गुरुजींच्या सहवासामुळे व राष्ट्रसेवादलाच्या कायातून रुजली. राजकारण, समाजकारण व 
सािहत्यकारण या ितन्ही के्षत्रातंल्या िवरॄप्रिसद्ध ऄसलेल्या लोकामंधे यदुनाथारं्ा वावर होता. हा वावर 
आतका सहज स्वाभािवक ऄसायर्ा की प्रत्यक्षतः तो पािहल्यावरर् त्यार्ी कल्पना करता येणे शक्य व्हायरे्. 
कुणाही मोठ्या व्यक्तीरे् कुठलेही दडपण यदुनाथावंर येत नसे. एक स्वयंप्रज्ञ, प्रखर अत्मिवरॄासी, 
िनःस्पृह, िनभचय अिण मुखयतः िनवरै मनोवृत्ती त्यानंा लाभली होती. 
 

योदे्धपण 
 
 हा संस्कार िवनोबारं्ा होता. िवनोबाचं्या प्रखर बुद्धीरे्, िवलक्षण तकच शक्तीरे् अिण िनभचय 
वैर्ािरकतेरे् त्यानंा अकषचण वाटे. मी ऄनेकदा त्याचं्या तोंडून िवनोबाचं्या बुिद्धर्ातुयारे् िकस्से ऐकले. पण 
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वळे अली तेव्हा यदुनाथानंी िवनोबारं्ा िवरोध करण्याससुद्धा कुर्राइ केली नाही. प्रकबहुना यार् 
मनोवृत्तीमुळे ऄसेल पण सवचत्र ऄगदी मवाळपणे संर्ार करणाऱ्या यदुनाथामंधे एक सदैव सज्ज ऄसलेला 
योद्धा दडलेला अहे ऄसे भासे. ऄगदी साध्या प्रसंगातूनसुद्धा त्यारें् हे ‘योदे्धपण’ प्रकट व्हायरे्. ऄसार् एक 
प्रसंग खुद्द िवनोबाचं्या अरॅमात िवनोबासंमवतेर् घडला होता. अर्ायच पिरषदेर्ी बैठक वध्याला होती. 
संयोजक अर्ायच गुरुशरण यानंी या बठैकीरे् िनमंत्रण यदुनाथानंाही िदले. 
 
 वध्यात दाखल झाल्यावर त्यानंी प्रथमतः पवनारला जाउन िवनोबारं्ी भेट घेतली. 
 
 ‘तू आथे कसा?’ िवनोबानंी िवर्ारले. 
 
 ‘ते तुम्ही िनमंत्रक गुरुशरण यानंा िवर्ारा. त्यानंी िनमंत्रण िदले अहे.’ 
 
 ‘तू िनभचय, िनवरै व िनःपक्ष अहेस का?’ िवनोबा. 
 
 ‘माझ्या िनभचयतेबद्दल शकंा ऄसू नये. िनवरैतेबद्दलही शकंा घेण्यारे् कारण नाही. िनःपक्षतेबद्दल 
िवर्ाराल तर ते ठरवायरे् कोणी?’ यदुनाथ. 
 
 ‘स्वतःर्.’ िवनोबा. 
 
 ‘मी िनःपक्ष अहे. कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात मी कधी कोणत्याही पक्षार्ा सभासद झालो नाही. 
ऄगदी सवोदय समाजार्ादेखील’ यदुनाथ. 
 
 ‘प्रो.जे.पी., ॲन्टी आिंदरा ऄसे काही अहे की नाही?’ िवनोबा. 
 
 ‘प्रो.जे.पी. मी अहे कारण जे.पी. न्यायाच्या, सत्याच्या, लोकशाहीच्या बाजूने ईभे अहेत अिण 
त्यामुळे माझ्या िनःपक्षतेला बाधा येत नाही.’ यदुनाथ 
 
 नानासाहेब गोरेंनीदेखील िवनोबानंा हा प्रश्न िवर्ारला होता की ‘हे िनःपक्ष काय प्रकरण अहे? 
सत्य पक्षाच्या बाजूने ईभे रािहले पािहजे. ऄसत्याशी वैर केले पािहजे. र्ागंल्यार्ा पक्ष घेतला पािहजे.’ 
िवनोबा म्हणाले, ‘ हे ठरवायरे् कुणी?’ 
 
 नानासाहेबारें् ईत्तर होते, ‘तुम्ही ठरवा. आंिदराबाइंर्ा पक्ष सत्पक्ष अहे ऄसे वाटत ऄसेल तर सरळ 
त्याचं्या बाजूने ईभे रािहलात तरी र्ालेल.’ 
 
 हेर् मत यदुनाथारें्ही होते. तत्त्वासंबधंी ते कुणाशीही कुठलीही तडजोड स्वीकारत नसत. 
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अपमान स्वीकारू नका 
 
 एकदा एस.टी.तून अमर्ा पुणे-धुळे प्रवास र्ालू होता. वगेवगेळ्या िवषयावंर गप्पा सुरू होत्या. 
एक्सपे्रस ऄसलेली ती बस मनाला येइल तेथे ड्रायव्हर थाबंवायर्ा. तो व कंडक्टर लहर लागेल तेथे र्हा-
पाणी घ्यायरे्. प्रत्येक स्टँडवरही बरार् वळे जायर्ा. आतर प्रवाशामंधे र्ुळबूळ सुरू होती. अपापसात 
ड्रायव्हरला लाखोली वाहण्यारे् कामही काहींनी तत्परतेने केले. मालेगावला गाडी येइपयंत शातंपणे 
बसलेल्या यदुनाथानंी स्टँडवर गाडी पोहर्तार् ड्रायव्हरकडे तक्रारबुकार्ी मागणी केली. त्यारं्ा बावळा 
वशे बघून अधी तर त्यानंा धुडकावनू लावण्यार्ार् प्रयत्न केला. पण ते ‘महाराष्ट्रारे् मोठे पत्रकार अहेत’ 
ऄसं मी सािंगतल्यावर थोडा वरमला. मात्र गाडीत तक्रारबुक नव्हते. ‘नाही तर नव ेअणा अिण तेही नसेल 
तर स्टँड कंरोलरला बोलवा. तोपयंत गाडी पुढे जाणार नाही.’ यदुनाथानंी ठाम भिूमका घेतली. गाडीर्ा 
खोळंबा होत होता. अतापयंत ड्रायव्हर-कंडक्टरला दूषणे देणारे पॅसेंजर अता भिूमका बदलून ‘जाउ द्या 
हो, कुठे कटकट वाढवता? ऄशाने ते सुधारणार अहेत का?’ ऄसे म्हणायला लागले होते. शवेटी स्टँड 
कंरोलर अला. त्याने मध्यस्ती करून यदुनाथारं्ी माफी मािगतली. तरी त्यारें् शवेटपयंत मागणे एकर् 
होते. ‘गाडीत तक्रारबुक हव.े ते का नाही? अिण नसले तर या गाडीर्ा नंबर टाकून नव ेअणा.’ शवेटी 
ड्रायव्हरने तक्रारबकु िदले. यदुनाथानंी त्यात सवच प्रवाशाचं्या वतीने सिवस्तर तक्रार नोंदिवली  व खाली 
स्वतःर्ी सही केली. मीही केल्यानंतर बहुसंखय प्रवाशानंी केली. 
 
 यदुनाथारें् म्हणणे होते, ‘जनता म्हणून अपण ऄसंखय लहान-मोठे ऄपमान गप्प बसून सोसत 
ऄसतो. याने समाजाला वळण कसे लागेल? कमचर्ाऱ्यानंा कतचव्यार्ी जाणीव करून द्यायर्ी ऄसेल तर 
जनतेला स्वतःरे् हक्क कसे वापरायरे् यारे्ही ज्ञान करून द्याव ेलागेल.’ 
 
 भोपाळच्या स्टेशनवर ऄसेर् त्यानंी तेथल्या स्टेशनमास्तरला फैलावर घेतले होते अिण ितथल्या 
तक्रारबुकातही तक्रार नोंदवली होती. 
 
 आतरानंा कतचव्यार्ी जाणीव करून देणारे यदुनाथ स्वतःच्या कतचव्यपालनात प्रकिर्तही हयगय 
करीत नसत. त्यासाठी पडेल ती प्रकमत द्यायर्ी त्यारं्ी तयारी ऄसे. त्याचं्या ईक्ती अिण कृतीत एक ठाम 
अत्मिवरॄास ऄसे. ऄसा अत्मिवरॄास फार थोड्यामंधे अढळतो. िवशषे म्हणजे या अत्मिवरॄासाला 
ऄंहकारार्ा स्पशचसुद्धा नसे. ओळखीर्ा माणसू भेटो की ऄनोळखी ते त्याच्याशी मोकळेपणाने बोलत. 
 
 एकदा माझा र्ुलत भाउ िगरीश एस.टी.ने औरंगाबादहून धुळ्याला येत होता. त्या गच्च भरलेल्या 
बसमधे यदुनाथही होते. ऄध्या-पाउण तासाने िगरीशनेर् त्यारं्ी ओळख काढली. त्यानंा ओळखायला 
थोडा वळे लागला. पण मग ‘ऄरे, तू कातंीलालजींर्ा मुलगा नं? मग आतक्या लाबं कशाला बसलास?’ ऄस ं
म्हणत त्यानंी त्याला अपल्या जवळ बसवनू घेतले व थेट धुळ्यापयंत मनसोक्त गप्पा मारल्या. 
 

जीवनावर पे्रम 
 
 पण या कतचव्यकठोर माणसारे् जीवनावर िनतातं पे्रम होते. जे जे काही सुंदर, सरळ अिण िनष्ट्पाप 
ऄसेल ते ते त्यानंा सुखावत ऄसे. लहान मुलामंधे त्यानंा रमताना पािहले की यार्ा प्रत्यय येइ. अपण 
होउन ते लहान मुलाचं्या घोळक्यात िमसळत. त्यानंा ऄगदी रंगून गोष्टी सागंत. त्याचं्याबरोबर खेळत. 
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त्याचं्या डब्यात जेवतही. ‘अंतरभारती’च्या सवच बालमेळाव्यानंा त्यारं्ी त्यामुळे पूणचवळे ईपक्स्थती 
ऄसायर्ी. 
 
 यदुनाथारें् जीवनावर पे्रम होते अिण साधेपणाने जगायर्ा वसा घेतला होता म्हणून ते आतरापेंक्षा 
वगेळे भासत. पण अपले साधेपण, त्याग, देशसेवा, संपादकत्व आत्यादी कशािवषयी ते बोलत नसत. त्यार्ा 
टेंभा िमरिवण्यार्ा तर प्रश्नर् नव्हता. मात्र अपल्याला एक िनरामय अयुष्ट्य जगायरे् अहे ऄसे त्यानंी 
िनिरृतपणे ठरवले ऄसाव.े त्यामुळे त्याचं्या जीवनािवषयक गरजा कमालीच्या कमी होत्या. सासंािरक 
गरजा पार पाडण्यारे् काम त्यानंी ऄवश्य केले पण त्याच्या गंुत्यात ते ऄडकले नाहीत. अर्ार, िवर्ार व 
वशेभषूा या सवच बाबतीत साधेपणा अिण सरळपणा हेर् त्यारें् मुखय िनकष ऄसायरे्. 
 
 ते एकदा ‘लोकसत्ता’रे् संपादक रॅी. माधव गडकरी यानंा भेटायला त्याचं्या कायालयात गेले. 
गडकरींच्या टेबलावर िलिहण्यासाठी ईंर्ी कागदारं्ी एक र्ळत ठेवलेली होती. यदुनाथानंा ते कागद 
पाहूनर् अरृयच वाटले. ‘िलिहण्यासाठी येवढे ईंर्ी कागद कशाला लागतात?’ त्यानंी गडकरींना िवर्ारले. 
 
 यदुनाथ कुठल्याही पाठकोऱ्या कागदावर िलहीत. प्रकबहुना मी त्यारें् बहुतेक िलखाण कुठकुठल्या 
पाठकोऱ्या कागदावंर ऄसलेलेर् पािहले अहे. कागदार्ा साधा कपटाही ते वाया घालवीत नसत. 
 

सद्शक्तीचे अस्स्तत्व आहे 
 
 इरॄर, मूर्थतपूजा, धमच वगैरे गोष्टी न मानणारे यदुनाथ एका सवोच्च सद्वशक्तीरे् ऄक्स्तत्व मात्र मानत 
होते. माणसाच्या र्ागुंलपणावर त्यारं्ी रॅद्धा होती अिण जे जे काही मंगल ऄसेल ते ते त्याचं्या दृष्टीने 
स्वागताहच होते. धमातल्या कमचकाडंावर अिण ऄंधरॅद्धावंर त्यारं्ा वैर्ािरक हल्ला ितखट व मार्थमक ऄसे. पण 
त्यात कुठलीही कटुता नसायर्ी. ऄन्य धमच व धमीयारं्ा ऄपमान करण्यार्ा िवर्ारही त्यानंा कधी स्पशच 
करीत नव्हता. प्रकबहुना वगेवगेळ्या जाितधमांतील ऄसखंय लोक यदुनाथानंा मानीत. 
 
 गाधंी, िवनोबा अिण साने गुरुजी ही त्यारं्ी दैवते होती अिण त्याचं्यािवषयीर्ी ऄपार रॅद्धा त्याचं्या 
मनात होती. सर्ोटी, साधेपणा, सत्यिप्रयता, करुणा, व्यापक सद् भाव या गोष्टींर्ा वारसा त्यानंी या 
ितघापंासूनर् ईर्लला होता. 
 
 या ितघापं्रमाणे यदुनाथही गृहस्थ ऄसूनही पिरव्राजक होते. देशभर त्यारं्ी भं्रमती ऄसे. ते 
कुठल्याही वाहनाने िवनातक्रार प्रवास करीत. साने गुरुजींसारखेर् भर गदीत जमेल तेवढी जागा करून 
आतरानंा जवळ बसवनू घेत. त्याचं्या खाण्यािपण्याच्या सवयीही कमालीच्या साध्या होत्या. जे ताटात ऄसेल 
ते अवडीने खात. जास्तर् अग्रह झाला तर तक्रार न करता खाउन टाकत. मात्र कधीही कुणाच्याही 
स्वयंपाकाला नाव ंठेवत नसत. 
 
 यदुनाथजींर्ं घर येणाऱ्या-जाणाऱ्यानंी सतत गजबजलेले ऄसे. तसे ते घरी फारर् थोडे िदवस 
थाबंत. एकाथाने घरार्ा सगळा भार अ. जान्हवीताइंवरर् होता. सुिहता अिण िमिहर ही दोन मुलं 
काळाबरोबर वाढत गेली. त्या दोघांबरोबर मनःपूत खेळायला हवा तेवढा वळे त्यानंा िमळाला नाही. 
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कालक्रमानुसार या मुलारें् संसारही वाढले, बहरले, पण अपल्याला अपल्या विडलारं्ा हवा तेवढा अिण 
हवा तसा सहवास िमळाला नाही, यार्ी एक खंत त्याचं्या मनात ऄसावी.  
 
 मात्र अपल्या नातवडंासंोबत खेळायला यदुनाथानंा कधी कधी मनसोक्त वळे िमळायर्ा व ते त्यार्ा 
भरपूर अनंद घेत. 

 
 

युवा णपढीवरचा णवश्वास 
 
 यदुनाथजींसारखी माणसं बहुधा सवच समाजासाठीर् ऄसतात. त्याचं्यासारखयाचं्या जीवनात 
व्यिक्तगत, खाजगी ऄस ंबहुधा काही राहातर् नाही. जे काही ऄसतं ते साऱ्या समाजासाठी ऄसतं. त्याचं्या 
अर्ार, िवर्ार अिण व्यवहारात ‘समाज’ हार् प्राधान्याने ऄसतो. यदुनाथजींच्या बाबतीतही तेर् होते. 
त्यामुळे त्यारें् ‘खाजगी काम’ ऄसे काही नसायरे्र्. 
 
 युवा िपढीवर ऄखंड िवरॄास ठेवणारी पुष्ट्कळ माणसे भेटतात. पण त्या सवांना या िपढीतला 
ऄिभक्रम जागवता येतोर् ऄसे नाही. ितला पे्रिरत करतील ऄसे कायचक्रम देणे तर ऄगदीर् थोड्या लोकानंा 
जमते. यदुनाथारं्ा युवा िपढीच्या कतृचत्वावर ऄपार िवरॄास तर होतार्, पण मनापासून पे्रमही होते. त्यामुळे 
ते युवा िपढीर्ी मानिसकता बरोबर जोखत. प्रत्येकासाठी त्याच्या लायकीरे् काम त्याचं्याकडे ऄसे अिण 
एकार् वळेी सवच समूहार्ी पे्ररणा जागवणे व त्यानंा एखाद्या कायासाठी ईदु्यक्त करणे त्यानंा सहजी जमत 
ऄसे. 
 

 “एवढा शभंर कोटींर्ा देश भ्रष्टार्ारासंबंधी एखाद्या करमणुकीच्या कायचक्रमाप्रमाणे तटस्थपणे 
बोलतो अिण भ्रष्टार्ाराला िशष्टार्ार बनवनू भ्रष्टार्ार नष्ट करण्यार्ा कुणी ईपाय ईपरोधाने सुर्वला तर 
त्याला मान डोलावतो यार्ा ऄथच काय?” हा प्रश्न त्यानंा बरे्ैन करीत होता. “शभंर कोटींना ऄसे 
ऄगितकतेने घेरले तर कुणाच्या बळावर देशाच्या ईज्ज्वल भिवष्ट्यार्ी अशादायक स्वप्ने रंगवावीत?” ऄसा 
प्रश्न त्यानंा सतत पडला ऄसला तरी ते हत्यार टाकून स्वस्थपणे बसून राहणाऱ्यापंकैी नव्हते. ‘वन्ही तो 
रे्तवावा रे’ ऄसा िनधार करून ते भेटलेल्या प्रत्येक व्यक्तीतला ऄिभक्रम जागवण्यार्ा प्रयत्न करीत. 
 
 सामूिहक कृतीत व्यक्तीर्ी सजचनशीलता कशी जतन करता येइल हा एक गंुतागंुतीर्ा प्रश्न नव्या 
िपढीपुढे सतत ऄसतो. बाबा अमटे, यदुनाथ, सुब्बाराव याचं्याकडे या प्रश्नारे् ईत्तर होते. त्यामुळे तरुण 
िपढीशी या ितघारें् ऄगदी वगेळे नाते होते व अहेही. यदुनाथ कधीही कटू बोलत नसत. वळे पडली तर 
स्पष्ट बोलत पण ते बोलणेही एका मयादेत ऄसे. त्यारें् एखादे सूर्क वाक्य त्यारं्ी नाराजी प्रकवा ऄसहमती 
स्पष्ट करीत ऄसे. ऄप्रनदेरे् तर त्यानंी जणू व्रतर् घेतले होते. िकतीतरी वषं मला त्याचं्यासोबत राहाता 
अले, िफरता अले. पण मी कधीही कुणा व्यक्तीसंबधंीर्ी प्रनदा त्याचं्या तोंडून ऐकली नाही. कुणाच्या 
र्ािरत्र्यहननार्ा तर ते िवर्ारही करीत नसत. 
 

णनरंतर कायवमग्न 
 
 िनरंतर कायचमग्न राहण्यार्ा वसा गाधंी, िवनोबा, साने गुरुजींकडून यदुनाथाकंडे अला होता. 
िवनोबा तर म्हणायरे् की जर मला गाधंीजींनी बाहेर काढले नसते तर मी मजूरवगातर् कुठेतरी रािहलो 
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ऄसतो. या ितघानंा कठोर शारीिरक रॅमार्ी सवय होती. स्वतःर्ी कामे स्वतःर् करण्यार्ा यदुनाथारं्ा 
ऄट्टाहासही त्यार् वृत्तीत मोडत होता. अपल्या गरजा कमीतकमी ठेवणे या सवांना शक्य झाले होते. 
यदुनाथजींकडे मुखय वजन ऄसायरे् ते पुस्तकारें्. कपडे नाममात्र व गरजेपरुतेर् ऄसायरे् अिण ऄन्य 
काही ऄनावश्यक वस्तू सोबत ठेवण्यार्ा प्रश्न त्याचं्याबाबतीत संभवतर् नव्हता. खाण्यािपण्याच्या बाबतीत 
कुठलार् र्ोखंदळपणा त्याचं्यात नसायर्ा. जे ताटात ऄसेल ते मुकाट्याने खात. नको ऄसेल तर अधीर् 
काढून ठेवीत. आतरानंी ताटात ईष्टे टाकलेले त्यानंा अवडत नसे. स्वतः कधीही ईषे्ट टाकीत नसत. 
 
 प्रा. नरहर कुरंुदकर यदुनाथानंा खूप मानत व यदुनाथारं्ाही त्याचं्यावर ऄपार लोभ होता. 
यदुनाथामुंळेर् माझा कुरंुदकराशंी घिनष्ठ पिरर्य झाला. सोमनाथच्या पिहल्या दोन-तीन छावण्यातं 
त्याचं्याशी फार मोकळेपणाने गप्पा करता अल्या. जे.पी., एस.एम. अिण कुरंुदकराचं्या जाण्यामुळे मात्र 
यदुनाथ मनातून फारर् हेलावले होते. िवशषेतः कुरंुदकरारें् ऄसे ऄर्ानक जाणे त्यानंा काय, सवांनार् 
ऄनपेिक्षत होते. 
 
 यदुनाथाचं्या जवळपासर्ी बहुतेक सवच माणसे राजकारणातर् होती. एस.एम., ग. प्र. प्रधान, भाइ 
वैद्य, पन्नालाल सुराणा वगैरे. ते प्रत्यक्षात कुठल्याही पक्षीय राजकारणात नव्हते पण समाजवादी िवर्ाराशंी 
त्यारं्ी बाधंलकी ऄगदी स्पष्ट व पक्की होती. समाजवादी दलारे् दुभगंणे त्यानंा अवडले नव्हते. हे दोन्ही 
भाग एकत्र व्हावते यासाठी त्यारं्ा सतत अग्रह ऄसायर्ा. एकदा तर त्यानंी प्रसोपाच्या ऄिधवशेनासमोर या 
ऐक्यासाठी धरणेही धरले होते. 
 
 पण यापलीकडे जाउन प्रत्यक्ष राजकारणात जाण्यार्ी त्यानंा आच्छा नव्हती. त्याचं्या स्वभावातही 
ते नव्हते. मात्र राजकारणाच्या ईतार-र्ढावार्ा त्यारं्ा ऄभ्यास सूक्षम होता. ‘साधने’च्या ऄनेक 
ऄग्रलेखामंधून व वगेवगेळ्या वृत्तपत्रातूंन वळेोवळेी िलिहलेल्या लेखामंधून या ऄभ्यासार्ा प्रत्यय येतो. 
काँगे्रस पक्षाच्या शताब्दीच्या वळेी ‘सा. देशदूत’,  ‘दिक्षणयुग’ व ‘लोकराज्य’मधून यदुनाथानंी ऄनेक दीघच 
लेख िलहून या पक्षार्ी शिक्तस्थाने व दुबचल स्थाने कुठली यार्ी र्र्ा केली होती. पंिडत जवाहरलाल 
नेहरंूच्या जन्मशताब्दीच्या वळेी त्यानंी पिंडतजींच्या राजकारणार्ी ऄशीर् कठोर िर्िकत्सा केली होती. 
अपल्या या लेखात यदुनाथ म्हणतात, “भारतारे् प्रधानमंत्री झाल्यावर मधून मधून वळे काढून अपल्या 
अत्मकथेरे् नेहरंूनी वार्न केले ऄसते तर त्यारं्ा कारभार झाला त्यापेक्षा िकतीतरी र्ागंला अिण यशस्वी 
झाला ऄसता!!” 
 
 हा िवर्ार मुळीर् ऄवाजवी नव्हता. पिंडतजींच्या अत्मकथेत रॅिमकारं्ा कळवळा पनोपानी 
अढळतो. येथल्या शतेकऱ्यारं्ी दुःखे ते जाणतात व त्या िवषयी तळमळीने िलिहतात. पण ज्या वळेेला 
पंर्वार्थषक योजना अखली गेली त्या वळेी या दोन्ही गोष्टी गौण ठरल्या. कारखाने अिण भाडंवलदार प्रमुख 
ठरले. 
 

आचार-णवचारांची एकरूपता 
 
 यदुनाथानंी प्रहदीत एक लेख िलिहला होता, ‘िवनोबा बनाम िवनोबा’. त्यारें् प्रितपादन ऄसे होते : 
िवनोबा-िवर्ार अिण िवनोबा-व्यक्ती याचं्यात जोपयंत एकरूपता होती तोपयंत प्रश्नर् नव्हता. पण 
त्याचं्यात जेव्हा िवरोध िनमाण झाला तेव्हा िवनोबा-िवर्ार अिण िवनोबा-व्यक्ती याच्यातून एकार्ी िनवड 
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करण्यार्ा दुघचट प्रसंग ओढवला अिण मग िवनोबा-िवर्ाराला िवनोबा-व्यक्तीपेक्षा ऄिधक महत्त्व देणे भाग 
पडले. पंिडतजींच्या बाबतीतही हेर् झाले होते. परंपरािप्रय समाजाने व्यक्ती जवाहरलालर्ा ईदोईदो केला 
पण यदुनाथ सतत जवाहरलालच्या िवर्ाराचं्या प्रकाशात त्यानंा पारखत रािहले. 
 
 ते िवनोबारें् भक्त होते पण या भक्तीत ऄंधरॅदे्धर्ा लवलेशही नव्हता. प्रकबहुना िवनोबावंरर्ी त्यारं्ी 
िनष्ठा िवनोबासंारखीर् पूणचपणे बुिद्धिनष्ठ होती. ऄवतारपूजक मनोवृत्तीर्ा त्यानंा एरव्हीही कंटाळा येत ऄसे. 
 
 सवोदय र्ळवळीला एक िनिरृत िदशा िमळावी, सवोदयवाद्यानंी केवळ कल्पनेत िवहार करीत राहू 
नये ऄसे त्यानंा प्रकषाने वाटे. भावनेला त्यारं्ा िवरोध ऄसण्यार्ा प्रश्नर् नव्हता. कारण ‘रॅद्धा अिण 
भावनेर्ा पाया बदु्धी हार् ऄसतो’ या िवनोबाचं्या वर्नावर त्यारं्ी रॅद्धा होती. त्यामुळे सामािजक समतेसाठी 
केवळ शब्दारें् बुडबुडे ईडवनू ईपयोग नाही, सवोदयी कायचकत्यांनीसुद्धा संघषाला सतत तयार राहायला 
हव े ऄसे त्यानंी िनक्षून सािंगतले. १६ नोव्हेंबर १९९२ च्या ‘साम्ययोग’र्ा ऄकंात ‘सवोदय-कायार्ी नवी 
िदशा’ या शीषचकाने एक लेख िलहून त्यानंी ऄगदी स्पष्ट शब्दात सवोदयवाद्यानंा बजावले... 
 

णवचार-शासन हा आदशव 
 
 “िवर्ार-शासन हा सवोदयार्ा अदशच अहे. डोकी फोडून, सडकून नव्हे तर डोकी बदलून 
कारभार हा लोकशाहीच्या म्हणजे िवर्ार-शासनाच्या िदशनेे प्रवास ऄसतो. त्यारे् साधन ऄसते 
लोकिशक्षण. परंतु लोकिशक्षण म्हणजे शब्द-व्यापार नव्हे. समजेपयंत समजावनू सागंण्यारे् ऄथक प्रयत्न 
करण्यार्ी िवनोबारं्ी िनष्ठा ही िवर्ार-शासनार्ी द्योतकर् म्हणावी लागेल. पण वाणीनेर् समजावणे ही 
समजावण्यार्ी मयादा काय म्हणून मानली जावी? समजेपयंत समजावण्याच्या कल्पनेत तीन दोष अहेत 
अिण त्या दोषारं्ा पिरहार करावा लागेल. पटणे यार्ी खूण केवळ मान डोलावणे ही ऄसू शकेल काय? 
मान डोलावणारे जेव्हा प्रत्यक्ष रर्ना-पिरवतचनाला िवरोध करू लागतात तेव्हा त्यारें् मान डोलावणे एक 
ईपर्ार ऄसू शकतो. प्रस्थािपताचं्या कृतीरे् समथचन करणारेर् ऄनेकदा वारे्ने रर्नापिरवतचनार्ी भाषा 
वापरत ऄसतात. त्यानंा नविनमाणाच्या रणके्षत्रात अणण्यासाठी वाणीने िनषेध अिण कृतीने सत्याग्रह 
करण्यार्ा मागच ऄवलंबणे ईिर्त नाही काय ? ‘स्वराज्यशास्त्रात’ िवनोबानंी या दोन्ही गोष्टींर्ा स्पष्ट ईल्लखे 
केलेला अहे. पिरवतचनाच्या र्ळवळीत सवात मोठा धोका कोणत्या गोष्टीर्ा ऄसेल तर दंभार्ा ऄसतो. दंभी 
माणसे सवच र्ागंल्या गोष्टीर्ा ईच्चार करून त्यापुढे ‘परंतु’ हे ऄव्यय जोडून अधीच्या सद् वर्नावर पाणी 
िफरवतात! सद् वर्नातून सदार्ार ईदयाला अला तरर् ते सद् वर्न कृताथच होउ शकते. सद् वर्नार्ा 
ईच्चार करतार् माणूस मुक्कामावर पोर्ला की नाही यार्ी तपासणी करणे र्कू अहे, पण त्याच्या 
वाटर्ालीर्ी िदशा ती अहे की नाही हे तपासणे अवश्यक अहे. 
 

संघषापासून पळू नका... 
 
 “रर्नात्मक कायच केवळ वाणीने तडीस जात नाही. रर्नेने शब्द ऄनुप्रणीत होतात, प्रवाही बनतात 
अिण त्यारं्ी समनुयोग क्षमता वाढते. तसे न झाले तर शब्द केवळ ऄक्षरारं्ी रागंोळी ठरते! नवरर्ना 
म्हटली तर त्यात संघषच ऄिनवायचपणे येतो. संघषच िवध्वसंक अिण प्रहसक होउ नये एवढी दक्षता मात्र 
घ्यायला हवी. ती दक्षता घेतली की संघषारे् रूपर् बदलते. संघषच हा ईन्नत सहयोगर् ऄसतो. संघषच जेव्हा 
व्यिक्तगत महात्म्याने मयािदत होतो तेव्हा त्यार्ी िशक्षणक्षमता संपुष्टात येते अिण त्याला दैवी र्मत्कारार्ी 
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कळा येते. त्यामुळे िशक्षणक्षम संघषार्ा प्रारंभ व्यिक्तगत ईपवासाने होउ शकत नाही. शकै्षिणक प्रिकयेत 
जास्तीतजास्त लोकानंा सामील करून घ्यायरे् ऄसेल तर पणु्याइने प्रश्नारं्ी सोडवणूक करणे गौण मानले 
पािहजे. संघषच ही लोकिशक्षणार्ी प्रभावशाली प्रिक्रया अहे ही गोष्ट ध्यानी घेतली की प्रवर्न करणारा रॅषे्ठ 
अिण संघषच करणारा तुच्छ ऄसे समजता येणार नाही”. 
 
 यदुनाथजींरे् हे ठाम मत होते की रर्ना अिण संघषच यातील समतोल िबघडू न देता सवोदय 
कायचकत्यांनी िनरंतर कायच केले पािहजे. हे केले नाही तर िवर्ारशासन प्रकवा सवोदय हे केवळ स्वप्नरंजन 
ठरेल. यदुनाथ फार स्पष्टपणे बजावतात. 
 

 “संघषच शब्दार्ी ज्यानंा ॲलजी ऄसेल अिण त्या शब्दाच्या ईच्चारामुळे ज्याचं्या ऄंगावर फोड येत 
ऄसतील त्यानंी सवोदयार्ी वदी ऄंगावरून ईतरवनू ठेवणे र्ागंले! राज्यकत्यांपढेु शरणागती पत्करणे 
अिण समजेपयंत समजावत राहाणे यामध्ये फार मोठे ऄंतर अहे. मूठभर शासकाचं्या राजी-आतराजींर्ी 
प्रर्ता सोडून रर्ना अिण सघंषच याचं्या मदतीने समाजाच्या शब्दक्षमतेर्ा िवकास करीत िवर्ार-शासनाच्या 
िदशनेे वाटर्ाल करीत राहणे ही सवोदयार्ी नवी िदशा होउ शकते.” 
 

 
णनष्ट्फळ मेळाव!े 

 
 िवधायक कायार्ा यदुनाथ फार वगेळ्या पद्धतीने िवर्ार करीत यार्ी अणखीही बरीर् ईदाहरणे 
देता येतील. १८-१९ जानेवारी १९८४ रोजी प्रार्ायच मनोहर धोटे व िनमचला देशपाडें याचं्या पुढाकाराने 
जवळपास एक हजार िवधायक कायचकत्यांर्ा मेळावा नागपूरला झाला. हे कायचकते आंिदरा काँगे्रसला 
ऄनुकूल ऄसलेले होते. मेळाव्यानंतर लगेर् यदुनाथजींनी महाराष्ट्र टाआम्समध्ये ‘िवधायक कायचकत्यांर्ा 
िनष्ट्फळ मेळावा’ हा लेख िलिहला. ते िलिहतात, 
 

 “हा हजार कायचकत्यांर्ा जमलेला मेळावा पािहल्यावर ऄनेकानंा बत्तीस सालर्ी अठवण झाली. 
महात्मा गाधंी त्या वळेी हिरजनाचं्या कायाने झपाटले होते; अिण केवळ हिरजनसेवबेाबत िवर्ार करणाऱ्या 
सभानंार् जात. तेव्हा ते िनिमत्त करून एक सभा अयोिजत करण्यात अली. त्याला खूप लोक जमले. 
आतके लोक पाहून गाधंीजी हसत हसत म्हणाले, ‘ओ हो हो! आतने हिरजन सेवा में िदलर्स्पी लेनेवाले 
कायचकता! लगनवाले आससे अधे भी कायचकता होते तो ऄस्पृश्यता की समस्या कब से िमट गयी होती!’ 
गाधंीजींच्या या ईद् गारारे् ममच स्पष्ट अहे. खरीखुरी अर् ऄसलेले ४००-५०० कायचकते जरी आिंदरा 
काँगे्रसकडे ऄसते तरी महाराष्ट्रातील आिंदरा काँगे्रसमध्ये वगेळे िर्त्र िदसले ऄसते.” 
 

दोन सूचना 
 
 यदुनाथजींनी िनमचलाताइ देशपाडें यानंा दोन सूर्ना केल्या होत्या. एक, त्यानंी देशभर ‘एक गाव 
एक पाणवठा’ ही र्ळवळ हाती घ्यावी. कारण संिवधानाने भलेही सवांना समान ऄिधकार िदले ऄसोत, वा 
ऄस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा समजला जात ऄसो, खुद्द आंिदरा काँगे्रसर्ा सवािधक प्रभाव ऄसणाऱ्या प्रदेशात 
म्हणजे ईत्तर भारत, िबहार, राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये ऄद्यापही ऄस्पृश्यता ठाण माडूंन अहे. दुसरी, 
हिरजन सेवक संघाच्या कमचर्ाऱ्यारें् पगार वाढवनू द्यावते. ते ऄगदी तुटपुजें ऄसून बँकेतल्या 
पटे्टवाल्यापेक्षाही कमी अहेत.  
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 या त्याचं्या पत्राला ईत्तरही िमळाले नाही. कायचक्रम घेण्यार्ा प्रश्नर् िनमाण होत नव्हता. नेमके 
िवधायक कायचक्रम नको ऄसतील, ती करण्यार्ी आच्छार् नसेल तर मग ‘िवधायक कायचकता’ या शब्दाला 
तरी काय ऄथच ऄसतो? 
 
 यदुनाथ अणखी एक मुद्दा माडंायरे्. रर्नात्मक काम करणारी मंडळी अिरॅतासारखी का 
वागतात? ती स्वावलंबी ऄसली पािहजेत अिण त्यानंा स्वािभमानाने जगता यायला हव.े ती तशी नसतात 
म्हणून मोठमोठ्या सभासमारंभाला पात्रता नसलेली माणसे िमरवनू घेतात. 
 
 या दोन िदवसाचं्या संमेलनात कुणालाही स्पष्ट मागचदशचन िमळाले नाही. एकही समाजोपयोगी 
कायचक्रम ठरला नाही. या ऄशा मेळाव्यारें् फिलत काय? आतक्या लोकानंी केलेल्या गदीला काय ऄथच 
ऄसतो? 
 
 समाजपिरवतचनासबंंधीर्ी एकही गोष्ट बहुधा यदुनाथजींच्या नजरेतून सुटत नव्हती. िकतीतरी 
घटना ऄशा ऄसतात ज्याचं्यािवषयी जागरूक नागिरकानंी िनभचयपणे अपली मते माडंली पािहजेत. पण 
बहुसंखय लोक या बाबतीत अळशी तरी ऄसतात प्रकवा दुलचक्ष तरी करतात. 
 
 िसनेऄिभनेत्री नगीस दत्तच्या मृत्यूनंतर यदुनाथजींनी सप्टेंबर १९८१ च्या साप्तािहक ‘मनोहर’मध्ये 
ितच्या ऄतं्यसंस्कारािनिमत्त ईद् भवलेल्या वादािवषयी िलिहले होते, “जन्माने मुसलमान ऄसलेल्या 
नर्थगसरे् मूळरे् नाव फाितमा. िसनेमातले नाव नर्थगस. सुनील दत्तशी लग्न झाल्यानंतर ते झाले िनमचला. 
ितच्या मृत्यूनंतर ितच्या दोन भावानंी ितरे् दहन करण्याऐवजी दफन करण्यार्ा अग्रह धरला व परेुशी जागा 
ईपलब्ध झाली नाही म्हणनू ितच्या अइच्या थडग्यातर् ितला परुण्यात अले!” 
 
 नंतर कुणीतरी हा बटू काढला की लग्नाच्या वळेी ती जर प्रहदू झाली होती व ितरे् नाव िनमचला 
ठेवण्यात अले होते तर मुस्लीम पद्धतीने ितरे् दफन केलेर् का गेले? अिण ज्यानंी ितला सद् गती िमळावी 
म्हणून ‘कुरान खवानी’ केली त्यानंी तर आस्लामिवरोधी महान पातक केले अहे. त्यानंा सजा ठोठावण्यात 
यावी! 
 
 व्यक्ती मेल्यानंतरसुद्धा धमाच्या नावाखाली समाज िकती कू्ररपणे वागतो यासंबधंीर्ी सवच धमातली 
ईदाहरणे देउन यदुनाथानंी या प्रवृत्तीर्ा फार परखड शब्दातं समार्ार घेतला होता. 
 

दुदवम्य आकांक्षा 
 
 हा जड समाज अपण प्रयत्नपूवचक बदलू शकू याबद्दल यदुनाथजींना प्रर्ंड अशा होती. ही अशा 
तरुणावंर ऄसलेल्या त्याचं्या स्नेहापोटी अिण िवरॄासापोटीर् िनमाण झाली होती. ऄशार् ऄंधारलेल्या 
क्स्थतीतून जयप्रकाशानंी हा देश बाहेर काढला होता व िदल्लीत जनता पाटीरे् सरकार स्थािपत केले होते. 
यदुनाथजी म्हणायरे्, “शब्दारं्ा स्पशच िजभेला होणे म्हणजे ससं्कार नव्हे. तर शब्दारं्ा स्पशच मनाला, 
बुद्धीला व कमाला होणे हा खरा संस्कार होय. अज सवचत्र नैराश्येर्ा ऄंहकार िदसत ऄसला तरी जनतेत 
र्ागंल्या मूल्यारं्ी बजूही अहे. ती अपण वाढिवली पािहजे. सगळा ऄंधःकार अपण नाहीसा करू शकणार 
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नाही. परंतु िमणिमणती पणती बनून अपल्याभोवतीर्ा ऄंधार िनिरृत दूर करू शकू.” यार् िवर्ाराने पे्रिरत 
होउन त्यानंी अपल्या कायार्ी व अयुष्ट्यार्ी िदशा िनिरृत केली होती. 
 

साठ वष ेपूणव 
 
 यदुनाथजींच्या वयाला साठ वष ेपूणच झाली १९८१ साली. ‘साधने’रे् काम करता करता जवळपास 
३०-३१ वषे ईलटून गेली होती. ‘र्ागंल्यार्ा शोध घेण्यार्ी पत्रकािरता’ रुळिवण्यारे् रॅेय महाराष्ट्राने 
िनःसंकोर्पणे ‘साधने’च्या पारड्यात टाकले होते अिण यदुनाथजी या रॅयेारे् सवांत मोठे धनी अहेत 
यािवषयीही कुणारे् दुमत नव्हते. तरी पण ‘साधने’च्या ऄंतगचत व्यवस्थापनात काही िनणचय झाले ऄसावते 
अिण यदुनाथानंी ठरवले की, “अपण ‘साधने’तून िनवृत्त व्हाव ेअिण अठ-दहा वष े प्रहडण्या-िफरण्यारे् 
बळ अहे तोवर ‘अंतरभारती’साठी िफरता अले तर िफराव.े सवच िवरॄस्ताचं्या संमतीने मी िनवृत्त झालो.” 
त्यानंतर त्याचं्याशी झालेल्या गाठीभेटीत ‘अंतरभारती’ हार् मुखय िवषय ऄसायर्ा. 
 
 ‘कथामाले’रे् जनक प्रकाशमाइ मोहाडीकर हे यदुनाथारें् जवळरे् िमत्र. त्याचं्या मनात यदुनाथारं्ी 
एकसष्ठी साजरी करण्यारे् अले अिण अपल्या स्वभावानुसार त्यानंी ते कायच सहज पारही पाडले. 
प्रकाशभाइंच्या शब्दातंर् सागंायरे् तर- 
 

 “त्यारं्ा साठावा वाढिदवस साने गुरुजी कथामालेने पुढाकार घेउन मंुबइत साजरा केला. त्या वळेी 
त्यारें् सहकारी र्ंद्रकातं शहा यानंी ‘देशभर यदुनाथारें् र्ाहते िकती अहेत. त्यारें् पते्त िदल्यास पत्र 
पाठवतो’ ऄसे कळिवतार् यानंी ४५०० पते्त अणून िदले. त्या सवांना मी एकदा व एकर् पत्र पाठवले. 
त्यातून १ लाख १९ हजार रु. च्या देणग्या कथामालेकडे अल्या. पनु्हा अठवणी नाही. स्मरणपत्र नाही, 
त्यासाठी समारंभ पुढे ढकलणे नाही. यातर् यदुनाथजींबद्दल िकती िजव्हाळा, अपलुकी, अदरभाव 
लोकमानसात होता यारे् दशचन घडते.” जमलेल्या रकमेतून समारंभार्ा खर्च वजा जाता ३५ हजार रु. 
‘अंतरभारती’साठी, ३५ हजार रु. ‘कथामाले’साठी व २५ हजार रु. जान्हवीताइचं्या हवाली करण्यात 
अले. यार् षष्ट्ट्यद्नीपूतीिनिमत्त रॅी. पु. ल. देशपाडें यानंी यदुनाथजींना एक हृदयस्पशी पत्र िलिहले होते. 
ते यदुनाथजींच्या कायारे् व जीवनारे् यथाथच मूल्यमापन करणारे ठरते. 
 

१ रूपाली 
पुणे-४ 
५-१०-८२ 

 
िप्रय यदुनाथ, 
 
 तुमर्ा टेिलफोन अज फक्त कू-कू हेर् ऐकवीत होता म्हणून हे पत्र. तुमच्या अधी साठी ओलाडंली 
ऄसल्यामुळे तुमच्या अजच्या वाढिदवसाच्या प्रसंगी तुम्हाला ‘वत्सा, तुजप्रत कल्याण ऄसो’ ऄसा अशीवाद 
द्यायला हवा. पण सारे अयुष्ट्य तुम्ही समाजात सत् प्रवृत्तीर्ी वाढ व्हावी, समाजातील सवच पातळीवररे् 
ऄन्याय दूर व्हावते यासाठी आतक्या ताकदीने झटता अहात की अशीवाद द्यायर्ी योग्यता खऱ्या ऄथाने 
तुम्हीर् प्राप्त करून घेतली अहे ऄसेर् म्हणायला हव.े ६०व्या वषाच्या टप्प्यावरून मागे वळून पाहाताना 
कृताथचता वाटावी ऄसेर् जीवन जगल्यासारखे तुम्हाला वाटाव.े 
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 साने गुरुजींरे् नाव अम्ही सगळेर् घेतो, पण ते घेण्यार्ा फार मोठा ऄिधकार तुम्हाला अहे. तुम्ही 
अमच्या अदरारे् स्थान अहात हे टेिलफोनवरून प्रत्यक्ष सागंताना तुम्ही मला ईडवनू लावलं ऄसतं म्हणनू 
तुमर्ं ऄिभनंदन पत्रातून करायर्ा योग अला हे र्ागंलं झालं, ऄसंर् मला वाटतं. भोवताली सगळीकडे 
‘र्ारू प्रकवा र्रू’ हे वातावरण िदसत ऄसताना ज्या िनलोभी वृत्तीने तुम्ही सावचजिनक जीवनात स्वतःला 
झोकून िदलं अहे त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यार्ा हा प्रसंग अहे ऄसे मी मानतो. 
 
 एसेम भेटले की एक र्ालताबोलता अशरे्ा िकरण भेटल्यासारखे वाटते. तेर् तुमच्याही बाबतीत 
म्हणावसेे वाटते. 
 
 तुम्हाला याप्रसंगी अशीवाद द्यायला एसेम, नानासाहेब, बाबा अमटे, दादा धमािधकारी, अपले 
भाउ रानडे ही ऄिधकारी मंडळी अहेत. मी अिण सुनीता ‘या पढुील तुमच्या अयुष्ट्यात तुम्हाला जे 
सुखदायक वाटते ते लाभत राहो’ ऄशी सिदच्छा व्यक्त करतो. तुमर्ा ‘संन्याशार्ा ससंार’ र्ालवणाऱ्या सौ. 
जान्हवीताइनंा अमरे् सपे्रम नमस्कार सागंाव े अिण तुम्हाला ईत्तम साथ िदल्याबद्दल त्यानंा धन्यवादही 
द्यावते. 
 

तुमर्ा 
पु. ल. देशपाडें 

 
 

कथामाला 
 
 ‘कथामाले’च्या िवकासात यदुनाथारं्ा फार मोलार्ा वाटा होता. मुलानंा गाणी अिण गोष्टी 
सागंण्यात ते मनापासून रमत. खरे तर कथामालेत वैज्ञािनकाचं्या कथानंा प्राधान्य यदुनाथजींमुळे िमळाले. 
ऄद् भतुार्ी िनवड तर ते ऄगदी क्विर्त करीत. प्रहदीतल्या पे्रमर्ंदाचं्या मात्र ऄनेक कथा ते मुलानंा सांगत. 
मराठीप्रमाणे प्रहदीसिहत ऄनेक प्रातंामंध्येही कथामालेर्ी र्ळवळ पसरावी ऄसे त्यानंा प्रकषाने वाटे. 
िवशषेतः प्रहदी भािषक प्रदेशात पूवी कथावार्कारं्ी एक दीघच परंपरा होती. ते मुखयतः राम-कथा 
मिहनोन मिहने ऄितशय रसाळपणे सागंत. खेड्यातल्या जनतेवर त्यारं्ा फार प्रभाव ऄसे. यार् पद्धतीने 
कथामाला देशभर पसरवता येइल का, यािवषयी यदुनाथजी सतत िवर्ार करीत. ते स्वतः कथामालेरे् 
ऄध्यक्ष होते तेव्हा वगेवगेळ्या प्रातंामंधे वगेवगेळ्या भाषामंधल्या कथा अवजूचन सागंत. त्यानंा स्वतःला ३-४ 
भाषामंधे कथा सागंता येत. संस्थेच्या िनयम व ऄटींमध्ये कथामाला, अंतरभारती यानंी फार गंुतू नये ऄसे 
त्यारें् मत होते. ऄशा संस्थारं्ी पुढे ससं्थाने होतात. त्यारं्ी कलेवरं िशल्लक राहतात पण प्राण हरवतो. 
कथामाला सतत प्रवािहत राहावी, ‘ितर्ा खरा अत्मा ितच्या सतत प्रवािहत राहण्यातर् अहे.’ ऄसे ते 
अग्रहाने प्रितपािदत. ते जवळ जवळ २० ते २५ वष े ‘कथामाले’रे् ऄध्यक्ष होते अिण या काळात 
महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यातंल्या शाळापंयंत ‘कथामाला’ पोहर्वण्यारे् काम त्यानंी केले. 
 
 ‘कथामाले’ने या दृष्टीने महाराष्ट्रातल्या वगेवगेळ्या भागामंध्ये ‘भाव-जागरण प्रदडी’रे् अयोजन 
केले. ऄशा सवच प्रदड्यामंधे यदुनाथजींर्ी ईपक्स्थती ऄगदी न र्ुकता, एखाद्या वारकऱ्यासारखी ऄसायर्ी. 
त्या वळेी त्यारं्ी भावमग्नताही पाहण्यासारखी ऄसे. त्याचं्या पिरव्राजक वृत्तीला त्या वळेी ईधाण येइ. ते 
ऄनेक शाळामंधून जात, िवद्यार्थ्यांच्या ऄनेक गटानंा अवजूचन भेटत; गाणी म्हणत, गोष्टी सागंत. त्याचं्यात 
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पूणचपणे रमून जात. ‘करी मनोरंजन जो मुलारें्, जडेल नाते प्रभशुी तयारे्’ या ओळींर्ा प्रत्यय त्याचं्या त्या 
रमण्यातून येत ऄसे. ‘अंतरभारती’च्या बालअनंद मेळाव्यातही ते ऄसेर् रमनू जात. 
 
 शाळाचं्या िशक्षकामंध्ये पाठ्यपुस्तकातील प्रितजे्ञिवषयी व पालकाचं्या मनात बालकािंवषयी एक 
सुजाण जाणीव िनमाण करण्यारे् काम ‘कथामाले’च्या ऄनेक ईपक्रमातून यदुनाथजींनी केले. शाळामंधल्या 
अपल्या भाषणामंधे ते िशक्षकासंाठी ऄनेक पुस्तकारें् संदभच मुद्दाम देत. िवशषेतः गाधंी, िवनोबा, जयप्रकाश, 
लोिहया व साने गुरुजींच्या जीवन अिण सािहत्यातील िकतीतरी प्रसंग ते ईत्कटपणे सागंत. 
 
 ‘कथामाले’च्या वार्थषक संमेलनातही ते एक िवर्ार अवजूचन माडंत; तो म्हणजे मोठ्याचं्या सािहत्य 
संमेलनानंी बालसािहत्यकार व बालसािहत्य याचं्याकडे ऄिधक लक्ष िदले पािहजे यार्ा. मोठ्या सािहत्य 
संमेलनामंधून लहान मुलानंा एरव्हीसुद्धा प्रवशे नसे. बालकारं्ी ही ईपेक्षा यदुनाथानंा ऄिजबात सहन 
व्हायर्ी नाही. रत्नािगरीतील सािहत्य संमेलनात ते ऄध्यक्षपदारे् ईमेदवार होते पण बालसािहत्यकार व 
लहान मुले यानंा सन्मानजनक स्थान देण्यारे् ठरल्यानंतर त्यानंी अपली ईमेदवारी मागे घेतली होती. 
यदुनाथजींच्या सततच्या प्रयत्नामुंळे पुढे सातारा अिण साताऱ्यानंतरच्या सािहत्य संमेलनामंधून 
बालमेळाव्यानंा अिण बालसािहत्यकारानंा सन्मानारे् स्थान िमळू लागले. प्रकाशभाइ मोहाडीकर अिण 
यदुनाथ ही ‘कथामाले’च्या िवकासासाठी िनरंतर झटणारी ऄिभन्न जोडगोळी होती. 

 
अखेरचे पवव 

 
 मुखयमंत्र्याचं्या दालनात मराठी ईच्चािधकार सिमतीर्ी बैठक होती. बैठक संपेपयंत यदुनाथानंा 
कुठलाही त्रास जाणवला नाही. परतताना कजचतला त्यानंा परॅॅिलिससर्ा ॲटॅक अला. ते पुस्तक वार्त 
बसले होते. ते ऄर्ानक त्याचं्या हातातून खाली पडले. समोर बसलेल्या रॅी. रामदास िनवळ यानंी ते 
ईर्लून त्याचं्या हातात िदले पण पनु्हा तेर् घडले. रॅी. िनवळ यानंी नंतर खूप मदत केली. जवळपासच्या 
दोन-र्ार डब्यात प्रहडून त्यानंी एक डॉक्टर शोधून अणला. त्याने तपासून ऄधांगवायूर्ा झटका अल्यारे् 
िनदान केले. 
 
 यदुनाथानंा शुद्ध होती पण बोलता येत नव्हते. रॅी. िनवळ यानंी यदुनाथारं्ा फोन नंबर िमळवला. 
स्टेशनवरून त्यानंी घरी सौ. माइंना फोन केला. स्टेशनवर त्या वळेी वीज गेली होती. रॅी. िनवळ यानंी 
स्वतः यदुनाथ बसलेली रॉली ढकलून त्यानंा प्लॅटफॉमच क्रमाकं एकवर अणले. तोपयंत जान्हवीताइ, 
त्याचं्या भिगनी, ितर्ी मुलं स्टेशनवर पोहर्ली होती. 
 
 िवशषे ईपर्ारासाठी त्यानंा नंतर रुबी हॉक्स्पटलमधे दाखल करण्यात अले. महाराष्ट्रातून अिण 
सवच देशातूंन त्याचं्या र्ाहत्यारं्ी प्रकृतीिवषयी सतत िवर्ारणा होत होती. हॉक्स्पटलमध्ये भेटायला, 
बसायला येणाऱ्यारं्ा िनरंतर ओघ ऄसे. त्या सवांना अवरता अवरता सौ. जान्हवीमाइरं्ी दमछाक 
व्हायर्ी. लहान-मोठ्या सघंटना व वगेवगेळ्या व्यक्तींनी जमेल तेवढी व जमेल तशी मदत केली. 
समाजातल्या सवच थरातं यदुनाथािंवषयी िकती पे्रम होते यारे् प्रत्यक्ष प्रत्यतंर त्या वळेी येत होते. 
 
 हृदयिवकाराच्या झटक्यातून यदुनाथ पूणचपणे कधीर् सावरले नाहीत. त्या काळात त्यानंा ऄनेकदा 
भेटलो. एकदा पत्रारं्ा एक छोटासा गठ्ठा हातात देत ते मंद स्वरात म्हणाले, ‘तेवढी पते्र िलहून टाक.’ नाव,े 
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पते्त वार्ून मजकूर िलिहता येइल ऄसे वाटून तो गठ्ठा हातात घेतला. पािहलं तर प्रत्येक काडावर 
यदुनाथारं्ी त्यारं्ार् पत्ता िलिहला होता!! सवच पते्र िखशात ठेवनू िदली. आकडच्या ितकडच्या गप्पा केल्या 
व परत िफरलो. 
 
 मृत्यूच्या ऄवघ्या अठवडाभर अधी त्यानंा भेटायला गेलो होतो. माझे िमत्र डॉ. िपताबंर 
सरोदेंसिहत. ते एकही शब्द बोलू शकण्याच्या क्स्थतीत नव्हते. अम्ही िनघताना त्यानंी माझा हात हातात 
घेतला. डोळ्यानंी ते जे बोलले ते मनावर कायमरे् कोरले गेले. 
 
 जवळपास दोन वष े त्यांर्ा मृत्यूशी संघषच र्ालला होता. एका ऄदम्य अकाकें्षमुळे ते प्रकृती बरी 
नसतानाही सोलापूरच्या ‘कथामाला संमेलना’साठी अिण अनंदवनात बाबाचं्या भेटीसाठी जाउन अले. 
या वषा-दोन वषांतही ते स्वतःच्या अजारािवषयी प्रकवा प्रकृतीिवषयी बोलत नसत. जमलं तर भेटायला 
अलेल्या सेवादल िमत्रासंोबत गाण्याच्या सुरात मंद सूर िमळवत प्रकवा मग थोडेसे बोलत. 
 
 स्मृती अिण िवस्मृतीच्या प्रहदोळ्यावर हेलकावत तो काळ गेला अिण १० मे १९९८ रोजी सवांना 
‘पणती जपून ठेवा’र्ा संदेश देत तेजाळणारी मशाल िनमाली. त्याचं्या आच्छेप्रमाणे त्यारं्ा देह साने गुरुजी 
रुग्णालयाला दान करण्यात अला. ते स्वतः त्या संस्थेरे् ऄध्यक्ष होते. 

 
देहदान का केले ? 

 
 मृत्यूनंतर अपले शरीर वैद्यकीय महािवद्यालयातील  िवद्यार्थ्यांना ऄभ्यासासाठी ऄपचण करण्याच्या 
यदुनाथजींच्या िनरृयामागेसुद्धा एक कथा अहे. त्यारें् िशक्षक अिण पे्ररणास्थान रॅी. अपटे गुरुजीं यानंी 
शरीरशास्त्रार्ा ऄभ्यास करण्यासाठी पुण्याच्या अयुवेद महािवद्यालयाला अपला देह सोपवला होता. ते १९ 
िडसेंबर १९५६ रोजी वारले. कालातंराने यदुनाथानंी त्याचं्यावर ‘अपटे गुरुजी : एक हाडारे् िशक्षक’ 
शीषचकार्ा एक लेख िलिहला व त्यात १९ िडसेंबर हा िदवस ‘देहदान िदवस’ म्हणून पाळावा ऄशी सूर्नाही 
केली. देहदानार्ी अपटे गुरुजींनी लावलेली बी यदुनाथजींमध्ये पूणचत्वाला पोहर्ली. मुखय म्हणजे 
देहदानासंबधंीर्ी अपटे गुरुजींर्ी जी हिकगत त्यानंी त्याचं्या लेखात नोंदवली अहे, नेमकी ती व तशीर् 
त्याचं्या स्वतःच्या बाबतीतही घडली. अपल्या मरणाच्या स्वागतार्ी तयारी अपटे गुरुजींप्रमाणेर् 
यदुनाथानंी खूप अधीपासून करून ठेवली होती. ‘देहदान हेसुद्धा एक समाजिशक्षणर् अहे’ हा त्यारं्ा 
िवर्ार ठाम होता. ऄध्यापन हा अपटे गुरुजींर्ा स्वधमच होता व त्यारे् अर्रण त्यानंी अपल्या देहारे्ही दान 
करून िनष्ठेने पाळला. समाजिशक्षण हा यदुनाथजींर्ा स्वधमच होता व त्यासाठी मरणोत्तर अपल्या देहारे् 
दान करून त्यानंी त्यारे् सवोत्तम पालन केले. 
 

जान्हवीमाई 
 
 यदुनाथजींच्या या िवलक्षण कमचमय जीवनात ऄत्यतं मूकपणे फार महत्त्वार्ी भिूमका बजावणाऱ्या 
अदरणीय माइरं्ा-जान्हवीमाइ-ईल्लेख केल्यािशवाय यदुनाथारें् र्िरत्र पूणच होत नाही. यदुनाथारें् घर 
म्हणजे ऄखंड पाणवठा. या पाणवठ्यावर कोण, कुठून, कधी येइल यार्ा नेम नसायर्ा. सवच देशातूंन 
अलेल्या अल्या-गेल्यारें् ऄगदी मनापासून अगत-स्वागत माइ करायच्या. कुठल्याही सभासमारंभात मी 
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त्यानंा कधीही िमरवताना पािहले नाही. ऄगदी यदुनाथाचं्या साठीच्या सत्कार समारंभातही त्या शातंपणे 
स्टेजवर बसून होत्या. पण मंुबइ अिण पुणे दोन्ही िठकाणी एकही शब्द बोलल्या नाहीत. 
 
 ऄितशय मूकपणे यदुनाथजींना सवच प्रसंगात साथ देणाऱ्या माइनंी मात्र यदुनाथाचं्या कतृचत्वामुळे 
त्यानंा स्वतःला िमळणारे मोठेपण व सन्मान सहजपणे नाकारले होते. 
 
 घरी केव्हाही गेलो तरी त्याचं्याशी फार मनमोकळ्या गप्पा व्हायच्या. अपली मते त्या ठामपणे 
व्यक्तही करायच्या पण सावचजिनक अयुष्ट्य हे त्यानंी जण ूठरवनूर् वज्यच केले होते. 
 
 यदुनाथाचं्या लेखी सगळा देश म्हणजे एक घर होते; तर माइंच्या लेखी घरातर् देश होता. त्या 
ईत्तम समाजसेिवका होत्या. सेवादलाच्या शाखावंर फार िनपुणतेने कायच करणाऱ्या नेत्या होत्या. त्यानंी 
स्वतः होउन बाहेरच्या जगातले सवच व्यवहार गौण लेखून यदुनाथारं्ी प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक वळेी साथ करणे 
पत्करले व कधीही र्ूक न करता ते कायच पारही पाडले. 
 
 कवी रॅी. वसतं बापट यानंी फारर् मार्थमक शब्दातं यदुनाथ-जान्हवी यारं्ा ससंार िटपला अहे, “ 
त्याचं्या ( यदुनाथ) जीिवतयाते्रच्या प्रत्येक पुढच्या टप्प्यासाठी िशदोरी बाधूंन देण्यातर् अपल्या अयुष्ट्यारे् 
साथचक अहे ऄसे लवमात्र वैताग न करता माननारी जान्हवी म्हणजे यदुनाथर्ी मरू्थतमंत सिंर्त पुण्याइर् 
होती. 
 
 “ते माझ्यासारखया त्या दोघाचं्या स्नेयानंी ऄर्ंब्याने पािहलेले अहे. व्यिक्तस्वातंत्र्याच्या प्रदशचनात 
अिण ऄितरेकी ऄट्टाहासात धन्यता मानणाऱ्या अजच्या युगात यदुनाथ-जान्हवी यारें् जीवनिर्त्र कुणाला 
िवसंगत वाटण्यार्ी शक्यता अहे, पण अम्ही जे पािहले अिण ऄनुभवले त्याला अम्ही ‘ईदात्त’ एवढेर् नाव 
देउ शकतो. यदुनाथच्या सवच शक्तींना ग्रहण लागत र्ालल्यानंतर, त्यार्ा शिक्तपात झपाट्याने होउ 
लागल्यानंतर जान्हवीने काळाशी िनकरार्ी झुजं िदली. 
 

 “यदुनाथच्या जीवनाच्या ऄखेरच्या पवात पुष्ट्कळ र्ढ-ईतारही झाले. जरा कुठे अशरे्ा िकरण 
र्मकला ऄसे वाटाव े एवढ्यार् ऄशुभारे् मळभ दाटाव.े मृत्यूने यदुनाथच्या जीवनाशी र्ालवलेली लगट 
प्राणान्तािशवाय थाबंणार नाही ऄसा जीवघेणा खेळ र्ालू ऄसताना यदुनाथ पूणचपणे ऄबोल झाला; त्यार्ी 
संज्ञा ऄस्ताला जात र्ालली. तरी त्या क्स्थतीत जान्हवीने धीर सोडला नाही. ितच्या खेळकरपणाला खळ 
पडला नाही; हसतमुखाने अल्या-गेल्यारें् स्वागत करण्यार्ा पिरपाठ मोडला नाही. यदुनाथच्या 
िनधनानंतर अप्तिमत्रारं्ी त्याला प्रणाम करण्यासाठी रीघ लागली. ऄनेकारें् डोळे पाणावले. पापणीच्या 
काठाशी असव ेजमू न देणारी अिण िमटल्या ओठानंी सवांना धीर धरण्यार्ा आशारा देणारी एकर् व्यक्ती 
तेथे होती- जान्हवी. 
 

 “शोकप्रदशचन होउ देणे हे ितला ऄसंस्कृतपणारे् वाटत होते अिण आतरानंी ऄभद्रपणे अपला शोक 
व्यक्त करावा, हे ितला मान्य नव्हते. या भावनेमागे एक सदैव जागती जाणीव होती की मृत्यू अहे तो एका 
धीरोदात्त पुरुषार्ा.” 
 
 जवळपास ४० वष े मोठ्या जाणीवपूवचक माइनंी यदुनाथजींच्या संसार-यज्ञारे् ऊक्त्वज केले. त्या 
कधी काळी सेवादलाच्या फूल टायमर होत्या. मनात अणले ऄसते तर त्यानंीही सेवसेाठी बाहेररे् के्षत्र 
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िनवडले ऄसते. पण एका साध्या सेवाभावी व त्यागी माणसार्ी अयुष्ट्यार्ा जोडीदार म्हणून त्यानंीर् िनवड 
केली होती. पुढे त्या साध्या माणसार्ी एक खूप मोठा व कतृचत्ववान माणूस म्हणनू वाटर्ाल सुरू झाली 
अिण जान्हवीताइनंी अपल्या सवच अवडी-िनवडी व अकाकं्षा त्या कतृचत्वसपंन्न व्यक्तीच्या वाटर्ालीत 
िवसर्थजत करून टाकल्या. 
 
 हा मूक त्याग यदुनाथानंी अपल्या अयुष्ट्यात केलेल्या त्यागाआतकार् महत्त्वपूणच अहे. 
 
 यथाकाल िमिहर व मनीषार्ं अिण सुिहता व जयंतरे् लग्न झाले, नातवडंं झाली पण माइंच्या 
जीवनर्येत फारसा बदल झाला नाही. दोन्ही नातवडंारं्ं मात्र यदुनाथजींना व माइंना ऄपार कौतुक ऄसे. 
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माझ्या स्वपनांचा सहोदर 
 
जागता जागता 
थकली िदवली 
सावली तेवली! (िवदु्यल्लेखा ऄकलूजकर याचं्या किवतेतील भाग) 
 
यदुनाथ 
कोमात गेलेत. मरताना शुद्धीवर नव्हते. 
समोर िदशा नाही 
कोणीही खुणावत नाही 
संथ पावले टाकीत 
िमत्रारं्ा ताडंा 
माझ्या स्वप्नाचं्या सहोदरारे् शरीर 
महाराष्ट्र अरोग्य मंडळाच्या दवाखान्याकडे 
पोस्ट मॉटेमच्या टेबलावर ठेवनू... 
रक्ताळलेल्या मनानं ऄशी 
अरपार कापणारी शवयात्रा संपली... 
 
सहोदरा, 
माझ्या स्मृतींर्ी साजं सरताना 
मी प्रत्येक रात्री 
ऄरॅुडोहाचं्या तळाशी िनवारा घेतो 
िमटलेल्या र्ोर्ीरे् एक पाखरू 
Since thou art Being and Breathe 
And what thou art 
May not be destroyed 
 
गाढ अिण िनःसीम पे्रम  
जणू काही अमर्ी मने 
एकार् मुशीतून घडलेली होती 
दोघाचं्या िवर्ारारं्ा ईगम एकर् होता 
दुही माजवणारे तंटे कधी ईद्व भवलेर् नाहीत. 
िजथे िजव्हाळ्यारे् दं्वद्व-बंधन िनमाण झालेले ऄसते 
ितथे ऄिवरॄास व गैरसमजुतींना मज्जाव ऄसतो. 
 
त्याचं्या संगतीत-मोकळ्या व सततोत्साही,  
बुिद्धमान मनाच्या सहवासार्ा ऄनुभव येत होता. 
 
िवस्मृतींरे् थरच्या थर 
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मानवी मनात सार्त ऄसतात 
ऄतृप्त अिण िपपासू अत्म्यानंा 
एक वरदान अहे. 
-त्याचं्या पावलानंा खुणा नाहीत! 
 
डोळ्यानंा सतत अल्हाद देणारं 
केवळ मादचव त्याच्या सहवासात नव्हतं 
पण क्षिणक दरारा दाखिवणाऱ्या 
काही समाजवादी नेत्यारं्ा लहरी अिवष्ट्कारही ितथं नव्हता. 
ितथे होती – फक्त समाजातील िनरिनराळ्या प्रवृत्तींच्या 
र्ागुंलपणाच्या पोषणाच्या योजनाबंद्दल कनवाळू िजज्ञासा. 
 
गोठलेले जीवन करुणेने पाझरू लागते 
सहानुभतूीच्या ऄिंजरी रंगानंी एकमेकानंा धीर देत 
व सद् िवर्ारानंा, भावनानंा गोंजारत तरुणारें् गट 
िनरृयारे् नव ेबळ सोबतीला घेउन त्यारं्ा िनरोप घेत 
कालार्ा पराभव करणारा िर्रतरुण कमचयोगी 
अपल्या या मूर्थतमंत समाजातून मूक्च्छचतावस्थेतर् 
िनरोप न घेता िनघून गेला. 
तरुणाइर्ी अपलुकीने र्ौकशी करणारी 
या देशातील ठसठशीत भाग्यरेखा 
कू्रर काळाने पुसून टाकली. 
 
ते परीटघडी लेखक नव्हते व 
त्यारें् लेखन परीटघडी वार्कासंाठी नव्हते. 
सुसंस्कृत वगाच्या व जनतेच्या पाप्रठब्यावर 
ईभ्या रािहलेल्या व जनमनाला वळण लाव ूशकणाऱ्या 
पुढाऱ्यारं्ा व त्यारं्ा संबधं घिनष्ठ होता; जवळीक होती. 
व्यावहािरक डावपेर् खेळणारे समाजात यशस्वी ठरतात. 
ताडताड राजकीय िशड्या र्ढून वर जातात. 
ध्येयाशी प्रतारणा न करणारा 
साने गुरुजींर्ा एक धडपडणारा िर्रतरुण पडद्याअड झाला. 
साने गुरुजींर्ी सुधारून काढलेली सिंक्षप्त अवृत्ती 
संपली ही सवांर्ी खंत अहे. 
स्वतःच्यार् हाकानंी झपाटलेलं 
व्यिक्तत्व म्हणजे यदुनाथ ... 
स्वतःच्या ऄहंतेला स्वतःर् नख लावणारा 
नम्र सामािजक कायचकता, थोर समाजिमत्र म्हणजे यदुनाथ. 
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भणभणणाऱ्या वाऱ्यात, वादळाच्या थैमानात ऄखंड ऄसलेलं, 
मुसळधार पावसात िनथळणारं 
अिण वसंताच्या कोवळ्या ईन्हात 
अपलेर् पखं मुडपून बसलेल्या 
पाखरासारखं व्यिक्तत्व यदुनाथला लाभलं होतं. 
वाऱ्या-वादळात, पावसात स्तूपासारखा ईभा राहणारा 
एक सुहृद-िमत्र ऄसावा 
माझ्या जीवनातून िनघून गेला. 
‘िमत्र ऄसावा ढालीसमान 
जो सुखकाळी पाठीवरती 
संकटकाळी हो पुढती...’ 
ऄशीर् ढाल घायाळ होउन पडली. 
िठकिठकाणी देशातली तरुणाइ अज 
दरदरून हंुदके देत अहे त्याच्या िर्रप्रयाणाने 
अंतरभारतीच्या कायचक्रमारं्ा  
िप्रयकर एकाएकी िनघून गेला. 
ज्या मंडळार्ा तो ऄध्यक्ष होता तोर् तेथे 
अता देहदान देउन, िशविवच्छेदन करून घेत 
िवरून र्ालला ऄज्ञातात-देहाने, मनाने, सवचस्वाने 
साने गुरुजींच्या नेिणवतेील 
सवच तरंगारं्ा कें द्रवती िर्मुकला पक्षी म्हणजे यदुनाथ. 
एकुलता जपत र्ालला होता अपल्या मुठीत 
साने गुरुजींच्या काळजातले स्वप्न 
तुम्हा अम्हाला जपायर्ा अहे 
त्याच्या काळजावरील डाग 
कोण पूणच करील त्यारे् अंतरभारतीरे् 
िदव्य-भव्य स्वप्न? 
शरीराने पंगु झालेल्या यदुनाथला 
जान्हवीने अइच्या मायेनं सभंाळलं 
एकाकीपणार्ं ओझं ती ईर्लू शकेल समथचपणे 
यार्ी मला खात्री अहे 
सेवचे्या व समपचणाच्या धंुदीत रमलेल्या मनाला 
वैयिक्तक हानीपेक्षा कारुण्य फार जाणवतं. 
िर्रिवरहाच्या दुःखार्ा सल 
ऄन डोळ्यातं जल 
 
हे जान्हवीर्ं अजर्ं जीवन 
सुख-दुःख हातात हात घालून 
मानवी जीवनात प्रवशे करीत ऄसतात 
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एका हाताने सुख भोगले तर 
दुसऱ्या हाताने दुःखारे् झाड द्याव ेलागते 
 
मनस्वी मनाच्या यातना 
शोषनू घेणारा हा काळ ऄसेल 
तरी जान्हवी थाबंणार नाही 
थाबंणे म्हणजे संपणे हे ितला गवसले अहे 
पुढर्ी र्ढण ऄवघड अहे 
त्याला न जुमानता ती िशखर गाठणार 
 
िमत्रा, 
व्यथागभच ठसे जीवनावर ईमटलेत 
तुझ्या जाण्याने 
डोळ्यातंल्या पाण्याअड. 
माझे मूक, ऄनाहूत अक्रोश 
मी जपून ठेवण्यार्ा प्रयत्न केला 
पण तुझ्यासाठी 
 
“ऄसे ऄरॅूही नकोत 
जे डोळ्यारं्ा पाणईतारा करतील.”  (िदलीप िर्ते्र याचं्या किवतेर्ा ऄंश) 
 

आभार 
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रॅी. मधू नािशककर 
व ‘साधना’ कायालय 
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डॉ. मु. ब. शहा 
 
महाराष्ट्राच्या समाजपिरवतचनाच्या र्ळवळीत ऄत्यंत ऄभ्यासू, िवर्ारवतं व िनष्ठावतं वक्ता म्हणून डॉ. मु. ब. 
शहा ओळखले जातात. ‘छात्रभारती’रे् संस्थापक-ऄध्यक्ष म्हणनू काम केलेल्या डॉ. शहानंी 
‘छात्रभारती’च्या माध्यमातून समाजप्रबोधनार्ी ऄनेक िशिबरे महाराष्ट्रभर घेतली. ‘अंतरभारती’च्या 
माध्यमातून त्यानंी राष्ट्रीय एकात्मता, प्रहदू-मुस्लीम एकता आत्यादी िवषयावंर व्याखयाने िदली. ‘महाराष्ट्र 
राष्ट्रभाषा सभे’रे् प्रर्ारक म्हणून सुमारे ५० वषच ते काम करत अहेत. महािवद्यालयीन सेवचे्या काळात 
त्यानंी ‘राष्ट्रीय सेवा योजने’रे् र्ार वषच नेतृत्व केले. िविवध व्याखानमालातूंन व्याखयाने देणारी डॉ. मु. ब. 
शहा ‘नमचदा बर्ाव अंदोलना’तही सिक्रय अहेत. 
 
डॉ. रा. प्रर्. ढेरे यारें् ‘लज्जागौरी’, डॉ. पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध यारें् ‘प्रहदू समाज संघटना अिण िवघटन’, रिजया 
पटेल यारें् ‘र्ाहूल’ ही अिण आतर पुस्तके त्यानंी प्रहदीत ऄनुवािदत केली अहेत. तसेर् ऄमृता प्रीतम यारें् 
‘रसीदी िटकट’ हे अत्मवृत्त, डॉ. राममनोहर लोिहया याचं्या व्यिक्तमत्त्वार्ा पिरर्य करून देणारे ‘ऄधुरी 
कहानी’ आत्यादी ऄनेक प्रहदी गं्रथ त्यानंी मराठीत भाषातंिरत केले अहेत. 
 
‘मी अिण बालकवी’, ‘सत्त्वगुणी’ ‘गाधंी-िवनोबारं्ी पते्र’, ‘आितहासार्ायच िव. का. राजवाडे समग्र सािहत्य’ 
(१३ खंड) आत्यादी गं्रथारें् सपंादनही डॉ. शहानंी केले अहे. 
 
त्यानंा २००१ सालर्ा ‘महाराष्ट्र फाईण्डेशन’र्ा ‘समाजकायच गौरव पुरस्कार’ देउन त्याचं्या या कायािवषयी 
कृतज्ञता व्यक्त करण्यात अली. ऄप्रहदी भाषी लेखकाचं्या प्रहदी लेखनाबद्दल व राष्ट्रभाषेच्या िविवध 
कायांबद्दल त्यानंा दोनदा राष्ट्रपतींकडून सन्मािनत करण्यात अले. 
 
 
 
 


