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यशवंतराव आणि ऋिानुबंध 

स ंधु नामदेवराव राठोड  

प्राध्यापक, श्रीमती दानक ुँ वर महिला मिाववद्यालय, जालना. 

 

 

प्रस्तावना 
 भारताचे माजी उपपतंप्रधान, आध ननक मिाराष्ट्राचे निल्पकार आदरणीय स्व.यिवतंराव चव्िाण िी केवळ ' एक 
व्यक्ती नस न तो एक ववचार िोता....जसा तो एक ववचार िोता तसा तो एक आचार िोता....' एक कततव्यदक्ष प्रिासक,चत र 
आणण म त्सद्दी राजकारणी,साहित्यपे्रमी,थोर ज्ञानवपपास ,एक रनसक नेता आणण एक कनवाळू माण स अिा हकतीतरी पलै ंनी 
यिवतंरावाचें दितन मिाराष्ट्राला आणण देिाला घडले आिे.एक साहित्यपे्रमी या अथातने ववचार करता ते म्िणतात 
की,िबदाचं्या सामर्थयातवर आणण सौंदयातवर माझा ननतांत ववश्वास आिे.िबद ववचार देतात.बदं कीच्या गोळीत न जे प्राप्त िोत 
नािी ते िबदातून येते.साम्राज्यिािी ध ळीला नमळववण्याचे सिंारक सामर्थयत िबदात आिे.तसेच कल्पना,ववचार आणण िबद 
...यांचा विवेणी संगम िी मानवी इनतिासातील जबरदस्त िक्ती आिे.साहित्याचे प्रम ख िबदच आिे आणण राजकारणाचे 
प्रम ख माध्यम िबदच आिे."म्िण न िबदास वविेष मित्त्व ते देतात.  

 यिवतंरावांनी ववप ल प्रमाणात साहित्य ननमातण केले 
असले तरी ' ऋणान बधं ' या प स्तकाचा ववचार करता यात 
यिवतंरावांनी वेळोवेळी नलिीलेली लेख आणण केलेली भाषणे 
संग्रहित करण्यात आलेली आिे. ' भाषणे आणण लेख ' एकाच 
प स्तकात नलिीण्यामागची भ नमका स्पष्ट करत असताना ते 
सांगतात की," लनलत लेखनाचा आत्मा केवळ िबद लानलत्यात 
नािी.ववचारांच्या पाश्वतभमूीवर भावववश्वात ्िानन ननघालेली 
णजवतं अन भूती व्यक्त िोताना लनलत रुपच घेते.मग िी अन भूती 
कोणत्यािी के्षिातील  का असेना !या माझ्या ववचाराचं्या 
आधारावर कािी राष्ट्रप रुष,सामाणजक व राजकीय के्षिातील मराठी 
माणसे,त्याचप्रमाणे साहित्यके्षिातील प्रनथत यि 
साहित्यकासंंबधीच्या माझ्या भावना आणण ववचार ज्या लेखांत हकंवा भाषणात व्यक्त झालेले आिेत ते सवत लेख या 
प स्तकात सामावले आिेत."ऋणान बधंातील सवत लेख िे यिवतंरावाचं्या या भ नमकेिी स संगत अिा स्वरुपाच्या 
आिेत.ऋणान बधंातून आपल्या समोर उभे केले आिे. 

' कािी छंद : कािी श्रध्दा ' या लेखातून आपले जीवनववषयक तत्त्वज्ञान सांगतांना ते म्िणतात की,"राजकारण िेच 
संप णत जीवन आिेअसे मी मानले नािी.आजिी मानत नािी,राजकारण ववसरुन इतर प्रकारच्या जीवनात संपकत  साधावा 
,ववचार करावा,असािी प्रयत्न मी केला आिे.केवळ राजकारणवादी जीवन असे कािी अस  िकत नािी.ज्यामध्ये रस घ्यावा 
आणण चैत्याची प्राप्ती करुन घ्यावी,अिी जीवनाची अनेक के्षिे आिे.कला आिे,साहित्या आिे,संगीत आिे,ववववध खेळ 
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आिे,नाटय आिे अिी प ष्कळ के्षिे आिेत." आणण ख‐या अथातने यिवतंरावांनी आपल्या संप णत जीवनकायातत या जीवनाच्या 
सवत के्षिाचा प रेप र आनदं घेतलेला आिे. 

' सरकारचे नेततृ्व म्िणजे समाजाचे नेततृ्व ,असे मानणे अपरेू आणण अिास्त्रीय िोईल ' या संप णत लेखातून त्यांनी 
स्वत:चे आत्मनचतंन केले आिे.राजकारणासारखे जटील के्षिातिी ते हकती आणण कसे प्रगल्भ नचतंन करु िकतो िे या 
लेखातून जाणवते.मिात्मा गाधंी व पडंीत नेिरु यांच्याववषयीची प्रगाढ श्रध्दा आणण अनलप्तपणे स्वत:कडे पाि न स्वत:च्या 
यिापिाचे,वतृ्ती प्रवतृ्तीचे नचिण त्यांनी अत्यतं प्रभावीपणे केले आिे.तसेच 'आिा ननरािेचे क्षण 'या लेखामध्ये मिाराष्ट्र 
राज्यनननमततीच्या वेळी जी उहद्दष्टये डोळ्यासमोर िोती ती पणूतपणे प्रत्यक्षात उतरली नसल्याची खंत ते या लेखातून व्यक्त 
करतात.१९७७ साली परराष्ट्र मंिी म्िणून इंहदरा गांधींनी आणीबाणी उठवनू ननवडण का जािीर केल्याचा संदेि जेव्िा त्यांना 
नमळाला तेव्िा उत्स्फ ततपणे त्याचंी जी प्रनतहिया प्रगट झाली ती त्यांच्या उदारमतवादी लोकिािीपे्रमी,स्वातंत्र्यपे्रमीवतृ्तीचे 
दितन घडववणारी िोती.त्यावेळी वेण ताईंना ते नलिीतात की," बि तेक सवत राजबदंी स टतील व ननवडण कीचे वातावरण 
प्रस्थावपत िोईल. 

नधस इज अगेन.िवा मोकळी िोईल.आज मी आनदंात आिे.यातून आणीबाणीसंबधंीची त्याचंी नाराजी प्रकट 
करणारी आिे,असे हदसते. 

' स्वातंत्र्याचा पहिला हदवस ' आणण ' संय क्त मिाराष्ट्राच्या नननमततीचे क्षण ' या दो्िी लेखातून स्वाततं्र्य प्राप्तीने 
उल्िानसत आणण उत्साहित असे जनमानस व त्यांचे आनदंोत्फ ल्ल वततन याचें णजवतं नचिण आलेले आिे.वातावरण व 
प्रसंगाचे सिजस ंदर वणतन एक स्थ त्य लनलत गद्याचा नम ना वाटावा असे आिे. संय क्त मिाराष्ट्राच्या नननमततीसाठी 
पडद्यामागील घडलेल्या घटना मािीती म्िणून िा लेख वाचणीय झालेला आिे. 

' केल्याने देिाटन ' या लेखात त्यांच्या ववववध देिातून घडून आलेला प्रवास  नम द करतात.तसेच त्या त्या देिाचे 
लोकजीवन,इनतिास,परंपरा,संस्कृती,राजकारण यांचे िे वणतन करतात.वविेष म्िणजे त्या त्या देिातील लेखकाच्या 
साहित्याववषयी त्यांना आलेले ववववध अन भव िी ते या लेखातून सांगतात. 

 ऋणान बधंामधून कािी व्यक्तीनचिणपर लेखिी आिेत.' सोनहिरा ' या लेखात आपल्या आईववषयी ते नलिीतात.िे 
लेख मराठी साहित्यातील सवोत्कृष्ट व्यक्तीनचिण लेखापकैी एक आिे असे म्िणता येईल.आई ववठाईंनी एकटेपणाने 
प्रनतक ल पररणस्थतीतिी म लांचे केलेले संगोपन,त्यांच्या स्वानभमान व ननधातर तसेच सकंटप्रसंगी स्वत: न डगमगता 
म लानींिी बाणेदारपणे वागावे असे सांगणारी धीरोदात्त वतृ्ती आणण यिवतंरावाचें उत्कट मातपेृ्रम या सवातचे मनाला स्पि तन 
जाणारे नचि त्यांनी या लेखातून साकार केले आिे. यानिवाय वेण ताई , म. गाुँधी, प. नेिरु, लालबिाद्द रिास्त्री, डॉ. राधाकृष्णन. 
काकासािेब गाडगीळ याचंी व्यक्तीनचिे िी त्यांच्या वयैवक्तक अन भवाच्या संदभातम ळे वाचणीय ठरल्या आिेत.' उदारमतवादी 
केळकर'यांच्याववषयाच्या लेखात त्यांच्या राजकारणातील स्थान कोणकोणत्या कारणांसाठी मित्त्वाचे आिे याचे नचिण 
यिवतंरावांनी केलेले आिे.केळकराचं्या 'मध्यमागी' यिवतंरावांनी केलेले वववेचन ते यिवतंरावांच्या म ल्यवववेकाचे दितन 
घडववणारे आिे.या लेखातून जण  यिवतंराव ' केळकरांना स्वधमी 'मानत असावे असे वाटते. 

'ऋणान बधं 'मधील कािी लेखातून यिवतंरावाचंी साहित्याववषयक भूनमका हदसून येते.त्यांच्या साहित्यातून 
'जीवनवादी दृष्टीकोन ' हदस न येतो.'साहित्य आणण प्रबोधन ','चररिे आणण आत्मचररिे ','आवडननवड'प्रकािनाचा लेखक िे 
आणण खाडीलकर व माडखोलकर यांच्याववषयक लेखात न यिवतंरावांच्या नचकीत्सक आणण आस्वादक साहित्य सनमके्षचे 
दितन आपणास घड न येते.लनलत लेखनाववषयी ते म्िणतात की,लनलत लेखनाचा आत्मा केवळ िबद लानलत्यात 
नािी.ववचारांच्या पाश्वतभमूीवर भावववश्वात ्िानन ननघालेली णजवतं अन भूती लनलतरुप घेते.मग िी अन भतूी कोणत्यािी 
के्षिातली का असेना! यिवतंराव स्वान भूतीला व सामाणजक आियालािी तेव्िढेच मित्त्व देतात. ते म्िणतात,सामाणजक 
आिय असल्यानिवाय वाङ्मय पररणामकारक िोत नािी.नचरस्थायी िोत नािी व अक्षय्य िी िोत नािीअसे ते खांडेकराचं्या 
सत्कारप्रसंगी म्िणतात.'ववचारपे्ररक दृवष्टकोन आणण सामाणजक आिय 'असणा‐या खांडेकरांनी जीवनानभम ख कलेस मित्व 
देतात.म्िण न यिवतंरावांना ते थोर वाटतात.साहित्याला भववष्यवेधी दृष्टी असली पाहिजे असेिी त्यांना वाटते.आणण 
ज्यांच्याकडे असा भववष्याकडे वेधी घेणारी दृष्टी नािी त्याला लनलत लेखक कसे म्िणावयाचे ?असा प्रश्न ते 
ववचारतात.मध्यमवगीय जीवन नचिण रंगववणारे खांडेकर मराठी मनाचे प्रनतक ठरतात. खांहडलकर हकंवा त्यांच्या 
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काळातील नाटककाराचंा ववचार करता समाजदितन घडववले आिे.ते अत्यतं ढोबळ आिे.'मानापमान' सारखी काल्पननक 
संघषत रंगवणारी नाटके नचहकत्सक मनाची पकड घेतील असे सांगता येत नािी.असे मतिी यिवतंराव प्रकट 
करतात.तरीपण 'मराठीतील संगीत रंगभूमीचा िा वारसा हटकला पाहिजे' असे मत ते व्यक्त करतात.   

यिवतंरावाचंा चररि आणण आत्मचररि िा लेख म्िणजे एक अप्रनतम सनमक्षणात्मक लेखनाचा नम ना ठरावा 
असा आिे.आचायत अिे,ना.सी.फडके,काकासािेब गाडगीळ ,मौलाना आझाद,राजेंद्रप्रसाद या समकालीन व्यक्तीची आत्मचररिे 
त्यांनी वाचली आिेत.व त्याववषयी आपली मते त्यांनी या लेखात मांडली आिे.रसेलचे टोकाचे प्रामाणणकपणा त्यांना 
भावला तर काकासािेब गाडगीळ ववषयी ते म्िणतात की,आपले आत्मचररि थोडे अनधक साफस फ करण्याची सधंी त्यांना 
नमळायला िवी िोती.तसेच ' क‐िेचे पाणी ' पेक्षा आचायात अत्र्यांचे 'मी कसा झालो ?'िे आत्मचररि अनधक आवडले.तसेच 
यासवत आत्मचररिाच ववचार करता असे म्िणता येईल की,'अनलकडचे आत्मचररिाचे प्रकार आपले बालपण व तरुणपण 
याबाबत अनतिय पारदितक ,प्रामाणणक असतात.पण अनलकडच्या चाल  काळाबाबत माि ती अनतिया सावध 
असतात.'तसेच 'कलाकारांचे आत्मचररिे िी अतंम तख व राजकीय,सामाणजक कायातकत्यातची आत्मचररिे िी बहिम तख 
असतात.म्िण न कायतकत्यातची आत्मचररिातून मोठ्या प्रमाणात माहिती नमळते तर कलावतंाची आत्मचररिे िी चटका 
लावणारी ठरतात.िे यिवतंरावाचें मत एका सनमक्षणात्मक दृष्टी ठेवणा‐या लेखकाचे वाटते. 

दनलत साहिणत्यकांनी मराठी साहित्य के्षिात मोलाची भूनमका पार पाडली आिे.याववषयी ते म्िणतात की,"उच्च भ्र ू
साहित्यात पाश्चात्य वळणाची अश्लीलता आपणाला चालते. दनलतसमाजाकड न येणा‐या  साहिणत्यकांच्या भाषेस माि आपण 
नाक म रडतो.िा ननैतक भेदभाव आिे.द िेरी मानदंडाची भावना त्यांमागे आिे."यातून दनलत साहित्याची बाजू ते मांडतात 
असे हदसते.तसेच दनलत साहित्यातूनिी जीवनान भवच प्रगट िोताना त्यांच्या साहित्यातून िी जीवनान भवच प्रगट िोतांना 
त्यांच्या साहित्यास कमी का लेखवावे असेिी त्यांना वाटते.'भारतीयता,ववश्वात्मकता व मराठीपण िे नत्िी ग ण मराठी 
साहित्यात एकाच वेळी नांदले ,तर ते साहित्य समधृ्द िोईल."असेिी ते व्यक्त करतात. वाङ्मय सिेत क असावे की 
नािी,त्यात बोध  असावा की नािी यावादात मी पडत नािी;पण एवढे माि मी म्िणेन की,वाङ्मयाने माणसाचा ह्दयववस्तार 
झाला पाहिजे या ववस्तारातच प ष्कळ ग्रथंी म रतात.साहित्याची अंनतम पे्ररणा मानवी म ल्यांची जाणीव करुन देणारी असली 
पाहिजे,असे मी मानतो.मानवी म ल्याचंा प्रत्यया िीच वाङ्मयाचंा िेवटची कसोटी मानली तर मानवी म ल्याचंी हकंवा ग णाचंी 
वाढ करणे िे आम्िी आमचे साध्य मानले पाहिजे." 

यिवतंरावाचं्या साहित्याचा ववचार करता असे हदस न येते की,त्यांच्या साहित्यात संवेदनिील व सजतनिीलतेचा 
अद्भ त नमलाप आिे.िबद िक्तीची जाणीव,व्य त्प्नता आिे.साहित्याबद्दलचे अफाट पे्रम त्यांच्या ववचारात न हदस न 
येते.साहित्य व समाज यांच्या संबधंाचे भान आणण उत्कृष्ट समीक्षक िी त्यांच्या एकंदरीत लेखनात न आपणास हदस न 
येते.एके हठकाणी ना,सी.फडके त्यांच्या लेखनीववषयी म्िणतात की,भावनेनेओथबलेले प्रभावी भाषेंने नटलेले लेखन जी 
लेखणी करु िकते ती साधी स धी लेखनीसाठी .श्रेष्ठ दजातला अस्सल साहित्यकाराच्या िातात िोभावी अिीच ती लेखणी 
आिे.....'िेवटी एक खेद म्िण न असे सांगता येईल की राजकारणाच्य व्यग्रतेम ळे त्यांना साहित्य नननमततीकडे प रेसे लक्ष 
देता आले नािी.तरीिी त्यांनी तेव्िढे कािी साहित्य नलखान केले ते मेि एक ण मराठी साहित्यात आपले स्थानअढळ ठेवनू 
आिे. आणण ऋणान बधंासारख्या साहित्यकृतीचे मित्व अन्यसाधारण अिा स्वरुपाचेच ठरते. 
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