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यशवंतराव चव्हाण: संघर्ाातून उदयास आलेले नेतृत्व 

 

प्रा. डॉ. जाधवर बी. डी. 

 

बलभीम महाववद्यालय बीड इवतहास ववभाग प्रमुख 

 
 

---------------------------------------------*****************----------------------------------------------- 

प्रस्तावना 

 

भूपृष्ठावर ज्या मानवाने जन्म घेतला आहे त्या माणसाला व ंवा व्यक्तीला समोर असलेल्या पररस्थथतीवर 

ववजय वमळवता येत नाही तो वतचा गुलाम बनतो हे समाज मान्य आहे पण तो प्रयत्न न  रता आपले भाग्य 

नवशब या गोष्टीला दोर् देण्याचा प्रयत्न  रतो  ाही  तुात्ववान व्यक्तीनंी असे म्हटले आहे  ी जीवन जगत 

असताना माणूस  धी  धी घोड्यावर स्वार होतो पण तो घोड्यावरून खाली पडल्यानंतर जर त्याला 

उठता आले नाही तर तो स्वतः चे संरक्षण  रण्यात यशस्वी पण तो ए ंदर जीवनाच्या अने  पायऱ्या 

आहेत त्यामधे्य आपणास अने  वेळेला अपयश येते पण अपयशाने खचून जाऊन वधर सोडून जाणे योग्य 

नाही आपणास अपयश आले तर त्याची  ारणे शोधून शोधलेल्या  ारणावर वहमतीने मात  रण्याचा प्रयत्न 

 ेला तर आपले धे्यय साध्य  रण्याच्या  ायाात  ोणतेच अडथळे वनमााण होणार नाहीत. यावशवाय 

ज्ञानसंपादन आवण आपली यशाची वजद्द आपण  ायम वट ून ठेवली तर अपयशा मधून सुद्धा आपण  ाया 

प्रवण बनु श ते हे आपल्या लक्षात येईल. वरील सवा नमूद  ेलेल्या शब्दाचे आपण सूक्ष्मपणे वनरीक्षण 

 ेल्यानंतर असे स्पष्ट होते  ी यशवंतराव चव्हाण यांचे व्यस्क्तमत्व आवण  ाया  ाय होते ते ए ा गररबी 

आवण अगदी सामान्य  ुटंुबामधे्य जन्म घेतलेले यशवंतराव वाढत्या वयातच देशभक्तीने पे्रररत होऊन 

अगदी अल्प वयातच अठरा मवहन्यांचा येरवडा तुरंगात  ारावास भोगतात आवण सवा पररस्थथतीवर मात 

 रून वव लीची सनद प्राप्त  रतात आवण तरीपण स्वातंत्र्याचे लढ्यात सवहृय सहभाग नोदंवतात 

यावरून त्यांच्या आत्मववश्वासाची आपण जाणीव होते. त्यांनी प्रारंभी च्या  ाळात देश समवपात असे  ाया 

 ेले त्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यांच्या राज ीय सातत्यामुळे वयाच्या फक्त 42 व्या वर्ी मंुबई राज्याचे 

मुख्यमंत्री होण्याचे मान वमळवला पुढे 1 मे 1960 मधे्य नव 

 

महाराष्टर  राज्य उदयास आले त्या राज्याचे पवहले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी  ेलेली  ामवगरी अवतशय 

अववस्मरणीय अशी आहे त्यांच्या  ायााचा आलेख सातत्याने वाढत रावहला मुख्यमंत्री, नंतर संरक्षण मंत्री, 

आवण गृहमंत्री अशा ववववध खात्यांच्या जबाबदाऱ्या यशवंतराव चव्हाण यांनी अवतशय खंबीरपणे वनभावल्या 

त्यामुळे ते नाव लौव   झाले असे म्हटले जाते वरील  ाया ुशल नेत्याच्या नेतृत्वाचा ववववध पैलंूच्या आधारे 

अभ्यास  रणे येथे गरजेचे आहे ते आपण खालील प्रमाणे पाहणार आहोत. 

 

यशवंतरावांनी संरक्षण खात्यास दिलेली प्रदतष्ठा :- 

15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले होते हे आपणास ज्ञान आहे परंतु देशापुढे 

स्वातंत्र्यानंतर अने  आव्हाने उभी होती त्या आव्हानावर मात  रण्यासाठी असणारी  ल्प  ववचारशक्ती 

ही यशवंतराव चव्हाण यांच्या डे होती, त्यामुळे पक्ष शे्रष्टीने त्यांची देशाचे संरक्षण मंत्री म्हणून वनवड  ेली 

या  ाळात महत्त्वाचा प्रश्न होता तो म्हणजे राज्य पुनराचना  रणे, या गोष्टीचा पररणाम असा झाला  ी 

वरील गोष्टीमुळे महाराष्टर ातील चळवळीचा जोर  मी झाला नाही उलट वेगवेगळ्या मत मततांरानी ववरोध 

वनमााण झाला. तेव्हा यशवंतरावांच्या योगदान महत्वाचे रावहले ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी आपले लक्ष 
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प्रामुख्याने शेती डे  ें वित  ेले होते. त्यामुळे त्यांनी असे म्हटले होते  ी देशातील आवण महाराष्टर ातील 

जनतेची आवथा  भरभराटी ही शेतीवर अवलंबून आहे  ारण आपले औद्योगी रण सुद्धा आपल्या 

शेतीच्या भरोशावर अवलंबून आहे त्यामुळे देशाच्या आवथा  यंत्रणेत शेतीला मध्यवती थथान देणे गरजेचे 

आहे. यामुळे बहुजनांची मुलं वश ली पावहजे त्यांनी वशक्षण घेऊन नवतंत्र व ववज्ञान यांच्या सहाय्याने शेती 

उत्पादनात वाढ  ेली पावहजे. यामधून सामावज  भेदाभेद दुर होऊन नव समाज वनवमातीच्या  ायाात 

समतेचे महत्व प्राप्त होईल हे त्यांनी स्पष्ट  ेले होते. 

 

ए ंदर यशवंतरावांनी ए  यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून  ेलेले  ाया त्यांचे प्रशासनातील  ौशल्य यावशवाय 

उदारमतवाद या सवा गोष्टीचंी दखल तत्कालीन प्रधानमंत्री पंवडत जवाहरलाल नेहरू यांनी घेतली त्यास 

शास्त्रीजीनी संमती वदली, यामुळे महाराष्टर  भूमीत जन्माला आलेला यशवंत 22 नोव्हेंबर 1962 रोजी देशाचे 

संरक्षण मंत्री म्हणून पदभार घेतात तत्कालीन संरक्षण मंत्री  ृष्णा मेनन यांच्यावर झालेले वेगवेगळे आरोप 

आवण ववववध घटनेमुळे वदल्लीतील वातावरण गरम झाले होते. अने  सदस्ांच्या ववरोधामुळे  ृष्णा मेनन 

यांचा राजीनामा घेणे भाग पडले होते. याच  ाळात भारत चीन युद्धात वहंदी चीनी भाई -भाई या नेहरूच्या 

धोरणाचा पराभव झाला होता या वातावरणात संरक्षण मंत्रीपद सांभाळणे ही अवतशय  ठीण  ामवगरी 

यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर आलेली होती वरील पदासाठी अने  व्यक्ती दावेदार होत्या परंतु या सवाांना 

यशवंतरावच नेहरंच्या ववश्वास पात्र ठरले.  ारण 1956 ते 1962 अशी सहा वर्ााची यशस्वी मुख्यमंत्र्यांची 

 ार ीदा  त्यांच्या पाठीशी उभी होती ए   ुशल प्रशास  आवण सवा ववश्वासाला पात्र अशी त्यांची ख्याती 

होती. त्यांच्या  ायाामुळे महाराष्टर ात  ााँगे्रसला मोठे यश प्राप्त झाले होते या सवा गोष्टीचंी साक्ष म्हणून 

संरक्षण मंत्री हे फार मोठे सन्मानाचे पद त्यांना बहाल  रण्यात आले होते. 

 

कुशल नेतृत्वाचे कायय :- 

चीनने भारतावर आहृमण  ेले त्या पाश्वाभूमीवर संरक्षण मंत्री या नात्याने यशवंतराव असे म्हणतात  ी हमे 

वहम्मत नही रहना चावहये, अगर चीन चीन है तो हम प्राचीन है, यामधून असे स्पष्ट होते  ी पररस्थथती ही 

अनु ूल नसतानाही यशवंतरावांनी सवा भारतीय समाज आवण सैवन ांच्या आशा पल्लवीत  ेल्या होत्या 

1962 मधे्य चीनने भारतावर आहृमण  ेले त्याचा वबमोड  रण्यासाठी पाठवलेल्या भारतीय सैन्याचा चीन 

ने पराभव  ेला. ए ंदर भारतीय सैन्याची वाताहात झाली यामुळे भारतीय सैन्याच्या प्रवतषे्ठवर व शौयाावर 

प्रश्नवचन्ह वनमााण झाले होते. याच  ाळात यशवंतराव महाराष्टर ातून वदल्लीला आले होते. त्यांनी संरक्षण मंत्री 

पदाची जबाबदारी घेताच चीनने ए तंवत्र युद्धबंधी ची घोर्णा  ेली. त्या संदभाात ववववध  ारणे पुढे आलेली 

होती त्यापै ी वडसेंबर ते जानेवारी या  ाळात युद्धभूमीवर फार थंडी असे त्यामुळे सैन्य संरक्षणासाठी 

चीनने माघार घेतली होती. पण यशवंतरावांनी ववचार  ेला आज चीन थांबला आहे उद्या थंडी संपली  ी 

चीन आहृमण  रणार आहेच त्यामुळे त्यांनी अने  समस्ा बाजुस ठेवून सेनादलाच्या युद्धपातळीवर 

त्यांनी लक्ष  ें वित  ेले होते आवण भववष्यतील आहृमण गृहीत धरून त्यांची वनयोजनबद्ध  ाया हाती घेतले 

हे त्यांच्या  ौशल्याचे ए  उदाहरण होय. 

 

सैदनकांचे मनोबल वाढवून पादकस्तानवर केलेली मात :- 

यशवंतराव चव्हाण यांच्या संदभाात अने  ववचारवंत, लेख , आवण तत्वते, राज ारणी यांनी ए  मुत्सदी 

प्रशास  अशी उपाधी त्यांनी वदलेली आहे. त्यांच्या पाठीशी अने  के्षत्रात  ाम  ेल्याचा अनुभव ही होता 

त्या अनुभवाचा माध्यमातून त्यांनी सैन्यदलाची मजबुती  रणे आवश्य  आहे हे त्यांनी वनवित  ेले 

वचनीसैवन  ा  डून झालेल्या पराभवाने भारतीय सैवन ांचे खचलेले मनोबल वाढवण्यासाठी 

यशवंतरावांनी अगदी खालच्या व ंवा छोट्या पदावर असणाऱ्या सैवन ी अवध ाऱ्यांच्या सातत्याने भेटी घेणे 

सुरू  ेले. ज्याच्यावर आवश्य ता आहेत त्या पूणा  रणे आवण त्यांनी सैवन ांना ववश्वास वदला.  ी त्यांनी 

वदलेल्या सूचनांचा सन्मान  ेला जाईल. सैन्यदलातील प्रमुखांना भेटणे. प्रवशक्षण वगााला जाणे. त्यांच्याशी 

संवाद  रणे प्रसंगी भोजन  रणे यामुळे त्यांच्या  ायााचा प्रत्यक्ष अनुभव यशवंतराव घेत होते. यावशवाय 
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वतन्ही दलाच्या प्रमुखाने दररोज स ाळी प्रमुखांची भेट घेत असत त्या भेटी प्रात:  ालीन प्राथाना असे 

म्हटले जात असे यामधून सैवन ांच्या अने  समस्ांचे वनरा रण होत असे. त्यांनी सैवन ांची पुनराचना 

 रून पवातीय दल वनमााण  रून त्यांना अत्याधुवन  हत्यारे व साधन सामुग्रीने तयार  ेले यावशवाय वायु 

सीमेचे आधुवन ी रण  रून दुलावक्षत असलेल्या उत्तर सीमे डे लक्ष  ें वित  ेले. 1962 मधे्य 

यशवंतरावांनी संरक्षण मंत्री पद स्वी ारले तेव्हा नेहरंूना ते म्हणतात माझ्याजवळ  ेवळ देशभक्ती आहे 

यावशवाय दुसरे  ाही नाही मी फक्त संरक्षण यंत्रणा सज्ज  रत आहे. हा त्यांच्या  ार ीदीतील महत्वाचा 

अध्याय होता. 1965 मधे्य  च्छ प्र रणावरून भारत-पा  युद्ध सुरू झाले यावेळी संरक्षण खात्याचा 

धोरणाशी वनगडीत अने  समस्ा वनमााण झाल्या होत्या. या  ाळात यशवंतरावांची जवळी  प्रधानमंत्री 

लालबहादूर शास्त्री यांच्याशी होती त्यामुळे वेगवेगळी ववचार ववमशा होऊं लागला 1965 मधे्य देशासाठी 

तयार झालेला धो ा शास्त्रीजी जाणून होते. पण त्याचा मु ाबला  रण्याची वहम्मत त्यांनी धरली होती हे 

यशवंतरावांना ठाऊ  होते त्यामुळे यशवंतराव वबनधास्तपणे वनणाय घेत होते. ए  संरक्षण मंत्री म्हणून 

त्यांना देशाच्या वजवनावर दूरगामी पररणाम  रणारे व ते्य  वनणाय त्यांना घ्यावे लागत होते. या  ाळात 

पंतप्रधानांची साथ असणे गरजेचे होते ती साथ यशवंतरावांनी शास्त्रीजीचं्या माध्यमातून प्राप्त  ेली होती. 

याच  ाळात  श्मीरची स्थथती अवतशय नाजू  बनली होती शतु्रचे सैन्य पुढे सर त होते अशावेळी 

ववमानातून बॉम्ब हल्ला  रण्याची परवानगी फक्त पाच ते दहा वमवनटात सेनापतीला हवी होती या 

प्र रणाचे गांभीया ओळखून शास्त्रीजीचं्या परस्पर त्यांनी मंजुरी वदली. आवण नंतर यशवंतरावांनी स्वतः हून 

घेतलेल्या वनणायाची मावहती शास्त्रीजीनंा सांवगतली. तेव्हा शास्त्रीजी फक्त एवढेच म्हणाले ‘‘अच्छा 

व या’एवढेच वाक्य शास्त्रीजीनंी उद्गारले यावरून दोघातील ववश्वासाची आपणास  ल्पना येते हेच 

यशवंतरावांच्या  ताव्याचे फवलत होय. 

 

यशवंतरावांचे धोरण व पाकच्या पराभवानंतरच्या घडामोडी :- 

भारत पा  संघर्ााच्या  ाळात देशातील सवा लहान-थोर वेगवेगळ्या शब्दांच्या माध्यमातून पाव स्तान 

संदभाात बोलत होते. पण शास्त्री आवण यशवंतराव हे दोन नेते मात्र अवतशय  मी बोलत होते. हे वनधााराचे 

आवण  णखरपणा चे लक्षण होते भारत- पा  युद्धात पाव स्तानचा पराभव होऊन ववजयी झेंडा भारताने 

 ब्जा  ेलेल्या भागात रोला आवण वठ ाणी ववजयीउत्सव सुरू झाले शब्दाचे पूर वाहू लागले परंतु हे दोघे 

नेते मात्र घट्ट ओठाणे आपले  ाया  रत रावहले होते. हा त्यांचा वनग्रहीपणा व प्रवसद्धी परीनु्मखता फक्त 

 ुशल आवण  तात्वान नेत्यांच्या वठ ाणीच असू श ते. ए ंदर वरील प्रमाणे सामान्य  ुटंुबात जन्म घेऊन 

संस्काराचा अभाव होता तरी पण संस्कारी ववचार आत्मसात  रून स्व तुात्वाने राज्याच्या आवण देशाच्या 

राज ारणात आपल्या  ायााचा ठसा यशवंतरावांनी उमटववला होता. त्यांच्या वरील धोरण आवण वनणाय 

प्रवहृया आपणास स्पष्ट होते 
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