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यदनाथजीु  : एक स�चा माणूस 
 

यदनाथजीं&याु  ूस'न आ)ण ूेमळ ,य-.म/वात अशी काह3 जाद ूहोती क6 एखादवेळ3 /यांची भेट झाले�या 

माणसाला सु9ा /यां&याब;ल आपुलक6 आ)ण )ज,हाळा वाटायचा. 
 

/यांची प=ी -ूय जा'हवी ह3 माझी -व>ािथ�नी-मैऽीण! /यामुळे /यां&या-माBया ःनेहाला आणखी एक 

माधयुा�चा पदर होता. काह3 वषा�पूवDची - Eहणजे मला वाटते फार तर पाच-सहा वषG झाली असतील - 

ते,हाची ह3 एक आठवण. -वौामबागला माBया घर3 ‘पसायदाना’त आले होते. /यां&या आगमनाची मला 

काह3च क�पना नस�याने /यां&या ‘सरूाईज ),ह)जट’ चा मला खपूच आनंद झाला. थोKया गLपाटLपा 

झा�यावर ते सहज Eहणाले, "मालतीबाई, मी िनघालो आहे जयिसंगपूरला. तुEहाला सवड असली तर चला क6 

तुEह3ह3 आम&याबरोबर!" अशी संधी मी कशी दवड3न? ते व /यांचे एक ःनेह3 यां&याबरोबर मीह3 मग 

जयिसंगपूरला गेले. ितथ�या एका शाळेत /यांचे भाषण होते. मुNयाOयापकांचे ूाःता-वक झाले आ)ण 

यदनाथजीु  बोलायला उभे रा	हले. ते Eहणाले "िमऽांनो, मी ूथम तुEहाला एक गाणे सांगतो. ते तुEह3 

माBयाबरोबर Eहणायचे हं " आ)ण लागलीच खKया आवाजात ते एक देशभ.6पर गाणे Eहणू लागले. ूथम 

एक ओळ ते एकटेच Eहणत िन नंतर पु'हा मुलांबरोबरह3 Eहणत. मुलांना ते गाणे, /याचा अथ�, /याचे 

नादमाधयु� आ)ण ताल आ)ण मुNय Eहणजे यदनाथजींचीु  तळमळ िन उ/साह हे सगळे खऽूऽप आवडले. मुले 

Sया जोषात ते गाणे Eहणत होती /यावTन ते कुणालाह3 कळत होते. ीपुदा&या ओळ3 दोन-तीन वेळा 

आळवून Eहणून यदनाथजींनीु  जे,हा गाणे संपवले ते,हा सारे मैदान टाVयां&या कडकडाटाने िननादत रा	हले. 

मग /यांनी थोडा वेळच भाषण केले. /याचीह3 /यांची प9त वेगळ3च होती. काह3 राWभ.ां&या जीवनात�या 

तेजःवी आ)ण अ-वःमरणीय कथा अितशय रसाळ भाषेत /यांनी मुलांना सांिगत�या. ना केला कसला उपदेश 

क6 नाह3 केली कसली भाषणबाजी! /यांची छोट3 छोट3 वाYये, मायाळू व/सल ःवर, कळकळ3ची भाषा यामुळे 

/यांचे भाषण अितशय ूभावी झाले. 
 

ूाचाय� नरहर कुZंदकर व यदनाथजीु  यांचा परःपरांवर अितशय लोभ होता. कुZंदकरां&या िनधनाचा तीो 

धYका यदनाथजींनाह3ु  अथा�तच जाणवला. /यांनी पऽात िल	हले होते, "मालतीबाई, आपले कुZंदकर गेले! फार 

अकाली गेले." श\द मोजके पण ,यथेची आच जाणवून देणारे! /या दःुखात आपली वैय-.क हानी-ितचे दःखु  

तर होतेच, पण /या िमऽा&या जा^याने जी सामा)जक, राWीय हानी झाली होती ितचीह3 वेदना होती. Eहणूनच 

आपले दःखु  मनातच ठेवून ते मराठवाKयात गेले, कुZंदकरां&या ःनेह3 िमऽांना, -व>ा_यान̀ा भेटले, कुZंदकरांची 

नवी पुःतके लवकर ूकािशत ,हावीत Eहणून तातड3ने कामाला लागले. या वषD&या सLटaबरात /यांची-माझी 

अखेरची भेट झाली. दख^यानेु  ते अितशय थकले होते. /यांना भेटनू  माBया पुःतकाची ूत देऊन /यांना 

नमःकार कTन परत ये^याचे मी ठरवले होते. मी /यां&या -बछा'याशी जाऊन हळचू  हाक मारली, 
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‘यदनाथजीु ’, /यावर /यांनी 	कंिचत डोळे उघडून माBयकडे पा	हले. हाःयाची, मला ओळख�याची cीण रेषा 

/यां&या चेह d यावर उमटली. मी पुःतक /यां&या हाती ठेवले. /यांनी आप�या -बछा'याजवळ&या छोeया 

मेजावरची दोन सुगंधी फुले माBया हाती 	दली. ःवतः&या आजारातह3 दसd याु ला आनंद दे^यासाठ! उ/सुक 

असा /यांचा ःवभाव - माझे डोळे पाणावून गेले ...    


