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यशवंतराव च हाण यां या य म वाची जडण – घडण 
 

होडकर ऐ या 
एम.ए.(मराठ ) 

मु.सा.काकडे महा व ालय सोमेखर नगर. 
 

तावना- 
 आधुिनक महारा ाचे िश पकार हणून यशवंतराव च हाण 
यांना ओळखले जाते. यांचा ज म १२. माच १९९३ ला झाला. यांचे 
नाव यशवंतराव बळवंतराव च हाण असेहोते. यांचा ज म सांगली 
ज ातील देवरा े या गावी झाला. महारा ाचे प हले मु यमं ी व 
महारा ाचे िश पकार हणून ते ओळखले जातात. ते ागितक 
वचारसरणीचे होते. उ कृ  संसदपटू उदारमतवाद  व अ यासू 
य म व हणून यांची याती आहे.ते रिसक व सा ह यक 
होते.”युगांतर”, “स ा चे वारे”. “कृ णाकाठ”,”ऋणानुबंध” यांची सा ह यसंपदा आहे. 

 यशवंतराव च हाण यां या जडण-घडणीम ये यां या आ मच र ा या मा यमातून जीवन प रचय 
होताना दसतो. आ मच र ाची सु वात ह  िस द कवी ी. गो वंदा ज यांची एक यात क वता आहे. 

 “कृ णाकाठ  कंुडल आता प हले उरले नाह ” ह  ओळ कृ णाकाठ  कंुडल या क वतेमधील आहे. 
 
१. कुटुबातील नेहसंबंध:- 

 यशवंतरावां या जीवनात यां या आई वठाई बळवंतराव च हाण यां या अधािगनी सौ. वेणूताई यांचे 
वड लबंधू ानदेव मधले बंधू गणपतराव, व डलां या िनधनानंतर आजी मामाने दले या सवच कारलचा 
यां या जीवना या जडण-घडणीम ये मोठा वाटा आहे. आ ण ब हण राधाबाई. यशवंतरावाना यां या आई कडून 
आ ण कुटंुबातील असणा या सं कार म वातावरणामुळे सवधम समभावाचे पाठच यांना िमळाले. खडतर क  
कडून मुलांना घड वले. अितशय क ाने आ ण सं कारानी यांनी मुलांना घड वले. अितशय क ाने आ ण 
सं कारानी यांनी मुलांना घड वले. अितशय क ाने आ ण सं कारानी यांनी मुलांना घड वले.संकटाने आ ण 
प र थतीने गांग न जायचे नाह  हा धडा यांना या या मातो ी कडून िमळाला. बालपणापासून यांचे 
ाथिमक िश ण, मा यिमक िश ण.आ ण महा व ालयीन उ च िश ण यापासून ते राजकारणातील सवच यश- 

अपयशाबरोबर यां या कुटंुबातील येक सद याने यांना साथ दली.बालपणापासून ते संर णम ी,पालमटर  
से े टर  व उपपंत धान इ. व वध पदापयत यां या य म वा या जडणघडणीम ये अनेक घटकांचा समावेश 
आहे. ”कृ णाकाठ” या आ मच र ा या जडणघडण या भागा या मा यमातून यांनी आप या शालेय 
जीवनापासून य म वाची जडणघडण होत गेली. 
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२. वाचन ेमी-  यशवंतराव च हाण:- वाचना ब लचे असणारे वचार:- 

 वेगवेग या वषयावर ल पु तकांचा फार मोठा वाटा आहे.कारण, यांना वाचन कर याचे चंड वेड होते. 

यासंदभात यशवंतराव च हाण हणतात, असे हट यावर इितहास.”राजकारण हा मा या जीवनाचा माग आहे” 

असे हट यावर इितहास अथशा  ,रा शा ,त व ान इ. व वध वषयांवरची पु तके वाचली पा हज.े 

कोण याह  वषयाचा मी त  झालो नाह ,पण पु तके वाचली पा हजे. कोण याह  वषयाचा मी त   झालो 
नाह ,पण पु तके वाचून वत: िचंतन करायला िशकलो.वाचन करणा या माणसाला पु तके वाचून िचंतन 
करायची सवय लागली नाह , वाचन फुकट आहे. वाचनाने मनु य िचंतन करायला िशकला पा हजे.अशा कारे 
वाचनाचे मह व पटवून देणारा वचार ते य  करतात. यामुळेच क  काय आप या संपूण आयु याम ये 
यांनी वाचनाला मह वाचे थान दले.या संदभात ते हणतात. 

 “ वचार कसा करायचा, वचार कसा मांडायचा हे मी रसेल कडून िशकलो. खर  वाचनाची टे ट हणजे 
कुठली पू तके यापे ा कशी पु तके वाचली याला जा त मह व आहे. यामुळे मला िचंतनाची सवय लागली” 
अशी मह वपूण बाजू यांनी वत: वानुभवातून सांिगतली. 
 महारा ा या राजकारणात व देशपातळ वरआपला नाममु ा ठाशीवपणे असलेला सुसं कृत 
राजकारणी,उम ा,संवेदनशील मनाचा सा ह यक, फुले, शाहू, आंबेडकर या स यशोधक य वचाराचावारसा 
चाल वणारा स यशोधक ा नेता, कुटंुबव तल य  ते मु स  राजक य नेता, ामीण समाज मनाचा अनुभव, 

सहकार, शेती, उ ोग, सा ह य, कला, भाषा राजकारण, या व वध वषयांचा अ यास आ ण वाचन, यासंग 
असणा या या लोको र नेतृ वाकडून िनमाण झालेले सा ह य हे सव पश  न या पढ ला बळ देणारे संचीत 
हणून अ यंत मह वपूण असेच आहे. 

 
३. लेखन ेमी यशवंतराव च हाण:- लेखनाब लचे असणारे वचार:- 

 यशवंतराव च हाण यांनी यांचे आ मच र  िलहले.’कृ णाकाठ’, ‘भूिमका’, युगांतर, आ मच र  िलहले. 

’कृ णाकाठ’,भूिमका ,युगातर ऋणानुबंध अशी पु तके िलहली. यातून यांनी आप या वचारांची मांडणी केलेली 
दसते.  

१) यांचे ’कृ णाकाठ’ हे आ मच र  यां या लेखनशैलीचे वैिश य दश वले. साधी, सरळ, यां या लेखनात 
दसतात. ते राजकारणात गेले नसते तर फार मोठे सा ह यक झाले असते.अनेकांचे मत होते. यांनी 
अनेकां या ंथाना तावना कंवा अिभ ाय दले. 
उदा. मा या आठवणी व अनुभव- व.रा.िशंदे. जीवनच  बाकासाहेब पाट ल.लता- डॉ सरोजीनी बाबर.इ. 
अशा अनेक ंथाना तावना दले या तावना पा ह यावर यांची लेखन ेम आ ण लेखनशैली सहजपणे 
ल ात येते. 

२) ऋणानुबंध- यांचे लेखन ेम कावाढले.कशा कारे आकारास आले. यासंदभात ‘ऋणानुबंध’ यापु तकां या 
पाने सांगतात. ते राजकारणात अस यामुळे इतर गो ीकडे ल दे यास यांना फारसा वेळ न हता परंतु ते 
हणतात.जु या कागदप ांचे संकलन करने काह  केलेले प े यवहार पाहणे.एखा ा कायक याने जवळ या 
य ने प  पाठवले क  ते लगेच उ र देत. या सव गो ी एक  क न ठेव या हो या. या या प ातून 
येणार  भाषा आ ण यातील ज हाळा, कौटंु बक नेह आ ण आ मीयता या गो ी दसतात. यांनी जोप  
यवहार केला या या या- ित या येत असत भाषणाब ल वतमानप ातून लेखन येत असत यावेळ  
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आप या सव आठवणी व मृतीत जाऊ नयेत हणून यांना आठवणीना ंथब द कर याचे ठर वले 
यातूनच ‘ऋणानुबंध’ या सार या पु तकातुन लिलत लेखन पुढे आ याचे दसते. 

३) ‘भूिमका’ - ‘युगांतर’ नंतर यांनी जवळजवळ १० वषानी.’भूिमका’ हा भाषणाचा सं ह िस  केला. 
यातून यांनी १९६६- १९७९ यातील काह  िनवडक भाषणे काह  मुलाखली व काह  लेख समा व  केले 

आहेत.’भूिमका’ यामधून यांनी अनेक वैचा रक े ांचा िनदश केला आहे. याचबरोबर यांनी यां या 
प ाची भूिमका व वत:ची प  केली आहे. याम ये सुसंगत व एकसू ता आहे असे वाटते. वाचकांनाह  
काह  गो ी समजतील,हा यांचा हेतु होता. 

 यशवंतराव च हाण यांनी यां या लेखन ेमातून येणार  कौटंुबव तलता, ज हाळा नाती.मानवतावाद  
ीकोन अशा ब-याच गो ी दसून येतात. याचबरोबर  यांना सोनह रा,कुलसुम दाद .’लेख लहान मुलांसाठ  

िलहला. 
 
४. कृषी ेमी यशवंतराव च हाण- कृषी आ ण आिथक वचार:- 

 यशवंतराव च हाण यांचे आिथक वचार ामु याने शेती,उ योग सहकार समाजवाद,आिथक वषमता, 
वकासातील सम या आ ण िनयोजनाचे मह व इ. िनगड त आहेत. यांनी कृषी वषयक वचार मांडताना शेती या 
मालक  ह काचा ,भूिम हनांचा  व कृषी वकासासाठ  उपाय यावर आिथक भर दला. यां या मते जमीन 
करणारा शेत जमीनीचा मालक असावा यशवंतरावानी सामा जक मता व सामा जक याया या ीकोनातून 
शेतीचा वचार केला. भारतात शेती े ात भूिमह नांची सं या अिधक आहे. हणून अिधक जाममी असणा या 
लोकांनी यां याजिमनीचा १ ते २ ट के जमीन यांना ावी शेती यापार  त वाने केली पा हज.ेशेतीचा 
आधुिनक करणा या मागातील अडथळे दूर केले पा हजेत. न ां या पा या या शेतीसाठ  वापर केला 
पा हजे.न ावर धरणे बांधली पा हजेत. धरणे बांध याने व था पत होणा या लीकांचे पुनवसन केले 
पा हजे.शेतक-यानी कृषीशा ाचा अ यास केला पा हजे.असे वचार यांनी य  केले. यातून आिथक उ नती 
होईल असे मत य  केले. 
 
५. राजकारण ेमी यशवंतराव च हाण:- राजकारणाब ल असणारे वचार:- 

 महारा  आ ण राजकारण यांचा जवळचा संबंध आहे जागितक घडामोड  जाण याची ती  ज ासा, 
आधुिनक, येयवादाने आकषण, राजक य संगरात सामील हो याची िन याची तयार  इ याद  गो ीमुळे 
यशवंतरावां या य म वाची वैिश यपुण जडण-घडण झाली. यशवंतराव च हाणांचे राजक य े  पु यापासून 
को हापूरपयत या देश व वशेषत: सातारा ज हा होय.कॉं ेसचा एक सामा य कायकता हणून यां या 
राजक य जीवन वासाची सु वात झाली. यानंतर मु यमं ी ते क य मं ी एव या वासात यांना प ाची 
भूिमका मांडावी लागली. यातून याचे राजक य वचार य  झाले आहेत. सोिनयाचा दवस,लोकशाह  
वक करण,सीमा  लोकशाह तील िनयोजन,जग नाथाचा रथ लोकशाह तील शासन,सामा जक गतीचा 
ेरणा, कॉं ेसाची ऐितहािसक भूिमका,एक िचंतन प ावर अभंग िन ा या भाषण लेखनातून यांनी राजक य 
वचार य  केले आहेत.अिलकड ल राजकारणात एखा ाला नेतृ व िचकटवुन गु -िश य परंपरा िनमाण 
कर याची था यशवंतरावांना मा य नाह . यशवंतरावांची राजक य ी चौफार होती हणून देशा या राजक य 
वतुळात,मं मंडळात आपला मह वपूण ठसा यांनी उमट वला.आज या राजकारणात  कृषीक  वचार यायला 
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हवा असे मत य  केले. यशवंतरावा या राजकारणाला जातीचा कोण याह  धमाचा गंध न हता.एका ंथात 
यशवंतराव हणतात,मी जे हा राजकारण कर न,ते हा मा या राजकारणाम ये मी धमाला ाधा य देणार नाह . 

 ०१ म १९६० रोजी महारा  रा याचे प हले मु यमं ी हणून समथपुण आप या कतु वाने वकासाची 
गंगा संपूण रा याम ये था पत कर याचे मौिलक काय यांनी केले महारा ा या वकासाम ये दूरगामी 
िनणयांनी महारा ाचे नाव उ वल केले. यशवंतराव च हाण मत मांडतात क ,”पराकोट ची यागी वृ ी देशाला 
हवी आहे माणसामाणसाम ये आपण ज ची भावना िनमाण केली पा हजे. देशािभमामाने व वातं याचे वेड 
देशाला लागले. ते हाच तो देश आपले वातं य राखु शकतो.असे मौिलक ववेचन यांनी केले.” 

 यशवंतराव च हाण यांना कोण याह  व पांचा राजक य वारसा न हता आप या य व,कतु व व 
नेतृ वातून राजकारणाची धुरा यांनी समथपणे सांभाळलेली आहे. 
 यशवंतराव बळवंतराव च हाण यां या जीवना या जडणघडणीम ये यांनी बालपणापासून ते 
राजकारणातील येक पदापयतचा वास ह  मोठ  वाटचाल आहे यांनी राजकारण,समाजात चालत असलेले. 

सां कृितक,शै णक, सामा जक, कृ ष वषयक, भौगोिलक या सवच तरामधून िचंतन, मनन क न जीवना या 
येक ट यावरती यश वीपणे वाटचाल केली. याम ये यांनी लहानपणापासून जोपासलेली वाचनाची आवड 

यांना येक वेळ  मोलाची साथ देऊन गेली.वाचनातूनच मनन,िचंतन के यामुळे यांनी लेखनकर याकडे ल  
पुर वले व यातून सामा जक,राजक य,सां कृितक,शै णक, वत: या जावानातील घडमोड  आठवणी, देशा या 
वकासासाठ  करावे लागणारे उपाय- योजना जनते या वकासाला मह वपूण लेखन यांनी यां या लेखना या 
शैलीतून य  केलेले दसून येते. कॉं ेसप ा या सामा य कायक यापासून मुखमं ी.संर ण मं ी अशी अनेक 
पद यांनी यश वीपणे सांभाळली. यातून यांना राजकारणात असणारे ेम य  होत गेले.कोण याह  वारसा 
नसताना संभाषणशैलीतील मनिमळाऊपणा,सुसं कृत त विन  आ ण ांजक वभाव हे मह वाचे जडणघडणीत 
दसुन येते. 
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