
१९७१ यु�धातील यशाचे सवा�त मोठे �श�पकार:�फ�ड माश�ल 'सॅम माणेकशॉ' 
देशाचे प�हले �फ�ड माश�ल  
१६ �डस�बर २०२०ला १९७१ �या यु�दाला ४९ वष� पुण� झाल�. १९७१ म�ये 
बांगलादेश मु�ती सं�ामात पा�क�तानला गुडघे टेकायला लावणारे भारतीय 
सै"याचे प$हले �फ'ड माश�ल सॅम माणेकशॉ ,�फ'ड माश�ल हा सव)�च स"मान 
*मळ,वणारे भारतीय ल-करात प$हले अ/धकार� होते. १९७१ म�ये 
पा�क�तानशी झाले'या यु1धात 2यांनी ल-कराचे नेत2ृव केलं होतं. 'सॅम 
बहादरू' या नावानहे� ते प4र/चत आहेत. तीन ए,6ल १९१४ ला ज"मले'या 
माणेकशॉ यांनी आप'या चाळीस वषा9�या ल-कर� कार�कद:त दसुरे महाय1ुध, 
पा�क�तान ,व;1धची तीन यु1धे आ<ण चीनसोबत १९६२ साल� झाले'या 
यु1धांम�ये वेग वेग>या पदांवर भाग घेतला.  
१९६२ �या यु�दानंतर नेह; यां�या मनात 2यावेळी सॅम माणेकशॉ यांनाच 
थापर यां�यानंतर 'चीफ ऑफ आम? �टाफ़' करायचे होते, पण 2याला खु1द 
माणेकशॉ यानीच नकार $दला कारण ते सीCनऑ4रट�ला मानत होते. 2यां�या 
E-ट�ने 2यावेळी 6थम जनरल चौधर� व नंतर जनरल कुमारमंगलम हे 2यांना 
सीCनअर होते. या दोन जनर'स नंतरच माणेकशॉ यांनी चीफची जबाबदार� 
�वीकारल�.  
मला गाढवान ेलाथ मारल� 
2यां�या बहादरु�चे अनेक �क�से आहेत.दसुHया महाय1ुधाCतल जपान बरोबर�ल 



बमा� यु1धात, पॅगोडा $ह'सवर ताबा *मळवताना माणेकशॉ यां�या शर�रात 
सात गो>या घुस'या. लढाईत अतुलनीय पराKम गाजवत असताना ते 
गंभीरर�2या जखमी झाले होते.श�M�Kया कNात ने'यानंतर जगOयाची 
श�यता कमीच अस'यामुळे ते/थल सज�ननी मी तुमची श�M�Kया करणार 
नाह� असे मोPया आवाजात सां/गतले. एवQयात माणेकशॉ शु1धीवर आले 
होते, RSणुन Cतथुन जाOयापुव? सज�ननी 2यांना ,वचारले कT अशी अव�था 
तुमची कUयामुळे झाल� ?नुकतेच शु�द�वर आलेले माणेकशॉ Rहणाले `मला 
गाढवान ेलाथ मारल� RSणून माझी ह� अव�था झाल�'. मरणा�या दारात 
असतांना 2यांचे उXर एकुन सज�नला ध�का बसला व 2यांची लढाउ YुXी बघुन 
2यांनी श�M�Kया करOयाचा Cनण�य घेतला. श�M�Kया यश�वी झाल� आणी 
इCतहास घडला.2यां�या यु1ध-भूमीवर�ल शौया�साठ\ 2यांना *म*लटर� Kॉस 
देऊन गौरवOयात आले होते.  
तु�ह� यु�धाला तयार आहात का ? 
1971 म�ये यु1ध अटळ अस'याची /च"हं $दसू लाग'यानंतर भारता�या 
त2काल�न पंत6धान इं$दरा गांधी यांनी माच� म$ह"यात सॅम माणेकशॉ यांना 
तुRह� यु1धाला तयार आहात का, असा 6Uन ,वचारला. ते^हा सॅम माणेकशॉ 
यांनी $दलेले उXर होते "नाह�",स�या आम�ड� �डि^हजन आ<ण इ"फ"`� 
�डि^हज"स वेगवेग>या $ठकाणी तैनात आहेत, 2यां�याकड ेयु1धासाठ\ तयार 
असलेले केवळ 12 रणगाड ेआहेत,नवीन बटा*लयनना `ेCनगं देOयाची गरज 
होती. रणगाड ेआ<ण इतर अजून जा�त यु1धसामु�ी बनवOयाची गरज 



होती,दा; गोळा पुरेसा नाह�,सै"याची अनेक श�M े�पेयर पाa�स नस'यामुळे 
नाद;ु�त आहेत, थोbया $दवसांनी मा"सूनचा पाऊस सु; झा'यावर न1यांना 
पूर येऊ शकतो. तसे झा'यास बंगला देशात लढाइ श�य नाह�.तयार� 
करOयाकरता सै"याला कमीत कमी नव�बर म$ह"यापय9त वेळ पा$हजे. याच 
काळात $हमालयात बफ�  पड'यामुळे चीन पा�क�तानची मदत कc शकणार 
नाह� आ<ण /चनी सीमेवरती असलेले भारCतय सै"य ई�ट पा�क�तानम�ये 
आKमक कारवाई करता वापरता येईल. 
भारतीय सै"यावर राजकTय नेत2ृवाचा 6चंड दबाव होता कT यु1ध लगेच ए,6ल 
म$ह"याम�ये सुc करावे. परंतु सॅम माणेकशॉ  यांनी सां/गत'या नंतर काह� 
तथाक/थत तeांनी यां�या,व;1ध एक अप6चार मोह�म सुc केल� आ<ण असा 
पण स'ला देOयात आला कT जर भारतीय सै"य यु1धा करतात तयार नसेल 
तर ते काम बॉड�र *स�यु4रट� फ़ोस�ला पा�क�तानी सै"याला बांगलादेश मधून 
हाकलOयाचे काम 1यावे.   
ते^हा सॅम माणेकशॉ यांनी आप'या पदाचा राजीनामाह� देऊ केला होता. इं$दरा 
गांधींनी माणेकशॉ यां�या राजीनाRयाचा 6�ताव नाकारत सरकारने आता 
काय करावे, असा स'ला मा/गतला .2यावर सॅम माणेकशॉ यांनी इं$दरा गांधी 
यांना ,वजयाची खाMी $दल�. माM, 2यासाठ\ राजकTय व कुठलाह� ह�तNेप 
न करता सैCनकT प�दतीन ेयु1ध लढOयाची मोकळीक 1यावी. इं$दरा गांधी 
यांनी सॅम माणेकशॉ यांचा हा 6�ताव मा"य केला आणी एक मोठा ,वजय 
*मळवOयात आला.gीमती इं$दरा गांधींशी 2यांचा डायरे�ट *मलाप 



अस'यामुळे नोकरशाह� कुठ'याह� 6कारचा अडथळा सै"या�या तयार�म�ये 
कc शकले नाह� व उXम तयार� करता आल�. 
यु�धकाळात सै�याचे नेत!ृव 
पा�क�तानी हवाई दलाचा तीन �डस�बरला अचानक ह'ला झाला. 2यावेळेला 
पंत6धान आ<ण संरNण मंMी हे $द'ल�म�य ेन^हते. माणेकशॉ यांनी 
�वतः�या अंगावर जबाबदार� घेऊन लढाई सुc करOयाचे हुकूम $दले.हा Cनण�य 
2यांचा �वत:�या कतु�2वाब1दलचा आ2म,वUवास दाखवतो.पा�क�तानी 
सै"याने त2का*लन ई�ट पा�क�तान�या मोPया शहरांच ेरNण �क''यासारखी 
रचना(strong point defences) कcन करOयाचे ठरवले होते. परंतु यु1ध 
सुc ^हाय�या काह� म$हन ेआधी ई�ट पा�क�तान�या सीमेवर�ल बॉड�र 
पो�aस वरती भारCतय सै"याने सiट�बर पासुन चुप ेह'ले के'यामुळे 
पा�क�तानला आपले सै"य मोPया शहरांपासून काढून सीमेवरती आणाव े
लागले. या डाव पेचामुळे पा�क�तानी सै"य ना सीमेवरती ना शहराभोवती 
लढOयाकरता तयार होते.62यN यु1धा�या वेळेला पा�क�तानी सै"याची 
Rयानमार सीमा आ<ण समुjाकडून नाकेबंद� के'यामुळे 2यांचे Cतथून पळून 
जाणे अश�य झाले.  
यु1धात अनेक अ*भनव डावपेचाचा वापर झाला. जसे दसुHया महाय1ुधानंतर 
6थमच टांगेल म�ये भारतीय सै"याचा एयर kॉप करOयात आला, 
हे*लकॉiटर�या मदतीने बंगलादेश मध'या न1या पार करणे �कंवा मोPया 
शहराजवळ असले'या �क''यांवरती ह'ला न करता 2यां�या मागे जाऊन 
2यांचा परत जायचा र�ता अडवणे ई2याद� .बंगलादेश म�ये भारCतय सै"याची 
वेगान ेहाल चाल करOयाकरता घोडे, 4रNा, बैलगाbया आ<ण अशा अनेक 



अ*भनव वाहनांचा वापर के'यामुळे आणी सै"या�या आKमक कारवाईमुळे 
ई�ट पा�क�तान मधील पा�क�तानी सै"य हे भांबावून गेले आ<ण कुठेह� 
2यांना चांग'या प1धतीन ेलढाई करता आल� नाह�. 
पा�क"तान #व$%द मान�सक यु%द 
नऊ $दवसां�या यु1धानंतर 13 �डस�बरला  सॅम माणेकशॉ यांनी 
पा�क�तानला Cनवा�णीचा इशारा $दला. 2यांनी पा�क�तानी ल-कराला 
सां/गतले कT, एकतर तुRह� शरण या अ"यथा आRह� तुमचा खा2मा कc. 
भारतीय सै"याने तुRहाला चारह� बाजूंनी घेरले आहे. /चतगाव, चालना आ<ण 
मांlला बंदरांशी तुमचा संपक�  पूण�पणे तुटला आहे.तेथून तुRहाला मदत 
*मळOयाची कोणतीह� श�यता नाह�. मु�ती वा$हनी आ<ण बाकT लोक बदला 
घेOयासाठ\ तयारच आहेत. तुRह� �वत:�या सैCनकांचा जीव का धो�यात 
टाकत आहात? तुRहाला घर� जायचे नाह� का? आप'या मुलाबाळांसोबत 
राहायचे नाह� का? 2यामुळे वेळ दवडू नका, श�M ंखाल� टाका. आRह� तुRहाला 
एका सैCनका6माणे वागणूक देऊ, असे सॅम माणेकशॉ यांनी रे�डओ मेसेजम�ये 
Rहटले होते.2यामुळे पा�क�तानी सै"याचे मनोधैय� खचले व लढOयाची Nमता 
ढासळल� व अवnया १४ $दवसात यु�1  संपले. 
कमी र'त सांडुन यु%द िजंकणारे यु%द ने(ु!व  
खरे Rहटले तर Nरणागती�यावेळी पा�क�तान सै"याची यु�द Nमता शाबुत 
होती आणी 2यांना अजुन अनेक $दवस यु�द लढता आले असत ेव भारताला 
अजुन अनेक सैCनकांचे र�त सांडावे लागले असत.े पण या मान*सक 



यु�दामुळे पा�क�तान मनात यु�द हरले आणी माणेकशॉ यां�या या 
इशाHयानंतर 16 �डस�बरला पा�क�तानी सै"याने पांढरे Cनशाण 
फडकावले.कमीत कमी र�त सांडुन यु�द िजंकणे यालाच कुशल यु�द नेMु2व 
Rहणतात. 
ढाका शहरात 94,000 सैCनकांनी आ2मसमप�ण केले होते. भारतीय ल-कराचे 
पूव� ,वभागाचे लेoटनंट जनरल जगजीत *सहं अरोरा यां�यासमोर लेoटनंट 
जनरल एएके Cनयाजी यां�या नेतpृवाखाल�ल पा�क�तानी सैCनकांनी श�M े
खाल� ठेवल�. 
माणेकशा यांच ेयु�ध कौश�य आ+ण नेत!ृव  
2यांनी मु�ती बा$हनी हा बंगाल� सैCनकांचा एक कमांडो ,वभाग बनवला, 
qयाम�ये हजारो ब�गाल� सैCनकांना `ेCनगं देऊन पा�क�तानी सै"या�या 
,व;1ध कारवाई करOयाकरता तयार करOयात आले. मु�ती बा$हनीन ेयु1धात 
चांगले काम केले.�फ'ड माश�ल माणेकशॉ हे �वतंM भारता�या इCतहासाचा 
मधले सवा�त यश�वी असे सेनानी होते. यु1ध रणनीतीची उXम जाण, 
कुठ'याह� ,वषयाचा अrयास करOयाची Nमता, राजकTय नेत2ृवाला 
Cनभ?डपणे स'ला देOयाची $हमंत, सैCनकT मु'यावर Cन-ठा, आप'या 
सैCनकांना लढाई करता मनोबल वाढवOयाचे कौश'य असे अनेक पैलू 2यांनी 
1971 �या यु1धाम�ये दाखवले. पा�क�तानी सै"याची शरणागती प2करायला 
माणेकशॉ यांनी �वतः जावे असे इं$दरा गांधी यांना वाटत होते, परंतु हा मान 
जनरल जगजीत *सगं अरोरा यांचा आहे Rहणून 2यांनी जाOयाचे नाकारले 
आ<ण आप'या मनाचा मोठेपणा दाखवला. 



सेवा-न.ु/ीनंतर 
१९७२ म�ये माणेकशॉ यांना प1म,वभूषण हा स"मान व �फ'ड माश�ल हा रँक 
*मळाले. पण 2यांना �फ'ड माश�ल या पदाचा पगार Cनधना�या ८ म$हन ेप$हले 
RSणजे २३ वषा�नंतर देOयात आला. अथा�त 2यांनी या करता कधीह� तKार 
केल� नाह�.या यु1धातील यशाचे ते एक सवा�त मोठे *श'पकार होते.२७ जून 
२००८ रोजी वे*लlंटन येथील सैCनकT ;lणालयात माणेकशॉ यांचे Cनधन 
झाले.सॅम यां�या अ2यसं�काराला कोणताह� राजकTय नेता उपि�थत रा$हला 
नाह� �कंवा रा-`�य दखुवटाह� जाह�र करOयात आला नाह�. ह� राि-`य 
शोकां�ककाच Rहणावी लागेल. 
पण तो देशाचा अपमान होता कारण माणेकशॉ हे सग>या भौCतक सुखा�या 
पु-कळ पुढे होते .सैCनकां�या आ<ण देशवा*सयां�या मनाम�य े2यांचे �थान 
अटळ आहे. CनवXृीनंतर ते सै"या�या वेगवेग>या 6*शNण क� jांना भेट देत 
रा$हले आ<ण यु1ध नेत2ृव या ,वषयावरती 2यांचे `ेCनगं करत रा$हले.1988 
म�ये �टाफ़ कॉलेजम�ये वे*लlंटन येथे 6*शNण करत असताना मला 
माणेकशा यांच ेयु�द नेत2ृव या ,वषयाव4रल ,वचार ऐकOयाची संधी 
*मळाल�.2यामुळे खुप *शकता आले. तो एक अ,व�मरणीय असा अनुभव होता. 
१९७१ म�ये झाले'या बांगलादेश यु1धात पा�क�तान�या ल-कराला १4 
$दवसांत शरण आणतांना �फ'डमाश�ल सॅम माणेकशां नी Cनधा�र, खंबीर 
वXृी,या गुणांचा प4रचय $दला.आजपय9त कोण2याह� भारतीय ल-कर� 
अ/धकाHयाला िजतकT लोक,6यता *मळाल� नाह� CततकT लोक,6यता 



माणेकशा यांना *मळाल�. अथा�त 2यां�या यु1ध कौश'य आ<ण नेत2ृव 
गुणांमुळेच. यु1धात जय-पराजयाची CनिUचती होते ती, सेनापतींनी 
आखले'या यु1धनीतीवर. शMूची तयार� जोखून 2या 6माणे यु1धनीती 
आखणारे माणेकशा एक सेनापती होते.  
 

 


