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णनवेदन 
 
 मराठी भाषेला व साचहत्याला ज्ञानचवज्ञानाच्या के्षत्राि पचिमी भाषािंा दर्जा प्राप्त व्हावा; इंग्रर्जी, 
फ्रें ि, र्जममन, रचशयन इत्यादी भाषानंा र्जसे चवद्यापीठीय स्िरावर स्वयंपूिम महत्त्व प्राप्त  झाले आहे िसे मराठी 
भाषेला व साचहत्याला प्राप्त व्हावे; इंग्रर्जी भाषेला व साचहत्याला आर्ज भारिीय चवद्यापीठामंध्ये र्जसे प्रम ख 
स्थान आहे िसे स्थान महाराष्ट्रािील चवद्यापीठाि मराठी भाषेला व साचहत्याला प्राप्त व्हाव े या उदे्दशाने 
साचहत्य आचि संस्कृचि मंडळाने वाङ मय चनर्ममिीिा चवचवध कायमक्रम हािी घेिला आहे. चवश्वकोश, मराठी 
महाकोश, वाङ मयकोश, चवज्ञानमाला, भाषािंरमाला इत्यादी योर्जना या कायमक्रमाि अंिभूमि आहेि. 

 
 संस्कृि व अन्य भारिीय भाषािंील आचि त्यािप्रमािे इगं्रर्जी, फ्रें ि, र्जममन, इटाचलयन, रचशयन, 
ग्रीक, लॅचटन इत्यादी पचिमी भाषािंील अचभर्जाि गं्रथािें व उच्च साचहत्यामधील चवशषे चनवडक प स्िकािें 
भाषािंर ककवा साराशं -अन वाद अथवा चवचशष्ट चवस्िृि गं्रथािा आवयकयक िेव ा पचरिय कन न देिे हा 
भाषािंरमालेिा उदे्दश आहे.  

 
 भाषािंर योर्जनेिील पचहला कायमक्रम मंडळाने आखून ज्यानंा अग्रक्रम चदला पाचहरे्ज अशी पािात्य 
व भारिीय भाषािंील स मारे ३०० प स्िके चनवडली आहेि. होमर, व्हर्मर्जल, एस्स्कलस्,  ॲचरस्टोपोनीस्, 
य रीपीचडस, प्लेटो, ॲचरस्टॉटल, थॉमस्  ॲक्वाइनस्, न्यटून, डार्मवन, न सो, कान्ट, हेगल, र्जॉन स्टूअटम 
चमल, ग्योथे, शके्सपीअर, टॉलस्टॉय्, दोत्तएव स्की, स्िाचनस्लाव स्की, बरान्ड रसेल, न थ बेनेचडक्ट, 
रायशनेबाख, व्हाइटहेड, क्रोिे, माचलनव स्की, कॅचसरेर, गाडमन् व्ही. िाइल्ड् इत्याचदकािंा या 
भाषािंरमालेि समावशे केला आहे. संस्कृिमधील वदे, उपचनषदे, महाभारि, रामायि, ‘भरिािे 
नाट्यशास्त्र’, ‘संगीि रत्नाकर’, ‘ध्वन्यालोक’, प्राकृिािील “गाथासप्तशिी” चत्रचपटकािील चनवडक भाग 
इत्याचदकािंाही या भाषािंरमालेि समावशे केला आहे. 

 
 मंडळाच्या भाषािंर योर्जनेखाली मंडळाने आिापयमन्ि १६ अचभर्जाि गं्रथािंी भाषािंरे प्रकाचशि 
केली आहेि. र्जॉन स्टूअटम चमलिे ‘ऑन् चलबटी’, न सोिे ‘सोशल काँरक्ट’, एम. एन, रॉयिे ‘रीझन्, 
रोमचँटचसझम् अँड रीव्हल्डयूशन्’, कै. पा.ं वा. कािे यािें ‘चहस्टरी ऑफ धममशास्त्र्’, चनचखलानंद भारिीिे 
‘होली मदर’, स्िाचनस्लाव स्कीिे ‘ॲन ॲक्टर चप्रपेअसम’, पं. चशवनाथशास्त्री् यािंी ‘आत्मर्जीवनी’, कोपलँडिे 
‘म्यूचझक अँड इमचॅर्जनेशन’ इत्यादी गं्रथािंी भाषािंरे व सारान वाद प्रकाचशि झाले आहेि. 

 
 प्रस्ि ि भाषािंर हे म. गाधंींिे एका काळिे सचिव व मानवशास्त्रज्ञ कै. प्रा. चनममलक मार बोस यानंी 
चलचहलेल्डया ‘‘Studies In Gandhism’’ या प स्िकािा अन वाद असून िो प्रा. भा. रा. बापट, वारिानगर 
यानंी स बोध मराठीि अन वाचदि केला आहे. मंडळाच्या भाषािंर योर्जनेखाली सदर अन वाद “गाधंी:कायम व 
चविारप्रिाली” या शीषमकाने प्रकाचशि करण्यास मंडळास आनंद होि आहे.  

 
 या प स्िकािे मराठी भाषािंर प्रकाचशि करण्यास महाराष्ट्र राज्य साचहत्य-संस्कृचि मंडळास 
परवानगी चदल्डयाबद्दल मूळ गं्रथािे प्रकाशक कै. प्रा. चनममलक मार बोस याचं्या विीने श्री. आर. एन. बोस, 
कलकत्ता यािें हार्मदक आभार मानिो. 
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वाई :  लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
कार्मिक ३, १८९५  अध्यक्ष, 
२५ ऑक्टोबर, १९७३  महाराष्ट्र राज्य साचहत्य-संस्कृचि मंडळ, 
  सचिवालय, म ंबई. 
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प्रस्तावना 
 

 िरुि आर्ज क्रािंीिी भाषा करीि आहे. त्याच्या र्जीवनाि पसरि िाललेला भयाि अंधार क्रािंीि 
दूर कन  शकेल असे त्याला वाटि आहे. िो हिाश आहे आचि संिप्त आहे. रे्ज काही आहे िे िोळामोळा 
कन न फेकून द्याव,े र्जाळून टाकाव ेअसे त्याला वाटि आहे.  

 
 क्रािंीिी भाषा आचि क्रािंी करण्यािी शक्ती यािंले अंिर कसे कापावयािे िे मात्र त्याला माहीि 
नाही. एका बारू्जला त्यािी भाषा अचधकाचधक र्जहाल होि आहे, वळेी अवळेी त्याच्या हािून चवध्वसं घडि 
आहे, िर द सरीकडे त्याच्या अगचिकिेला सीमा राचहलेली नाही.  

 
 बंडखोर व क्राचंिकारक गाधंींिी या िरुिाशी गाठ घालून देण्यािी आर्ज चनिान्ि आवयकयकिा 
आहे.  

 
 गाधंी आचि माओ या आध चनक काळािील दोन अलौचकक क्राचंिकारक व्यक्ती होि. [लेचननिाही 
समावेश करिा येईल व लेचनन व गाधंी यािंीही ि लना इिक्याि अथमपूिमरीत्या करिा येईल.] चदसायला ही दोन मािसे चवरुद्ध 
टोकािी भासिाि. ‘पॉवर ग्रोर्ज आउट ऑफ द बॅरल ऑफ ए गन’ असे म्हििाऱ्या माओिे गाधंींशी काय 
साम्य असे प्रथमिः वाटिे. वरील विनामध्ये माओ शासनसते्तचवषयी चवलक्षि र्जागन किा दाखचविो; 
समाचर्जक व्यवहाराि सत्ता कोिाच्या हािी आहे हा मोक्यािा प्रयकन असिो हे स्पष्ट करिो. गाधंी अराज्यवादी 
म्हिून ओळखले र्जािाि. पि त्यानंी सत्याग्रहािा र्जो चविार माडंला त्यािही सते्तचवषयी हीि र्जागन किा 
चदसून येिे. माओच्या विनाच्या शरे्जारी ‘पॉवर ग्रोर्ज आउट ऑफ द सफकरग ऑफ द प अर’ हा गाधंींिा 
चविार ठेविा येईल. सूक्ष्म दृष्टीने पाचहले िर गाधंी व माओ हे दोघेही बलोपासक आहेि ही गोष्ट ध्यानी 
येईल. बलाच्या उपासनेिे दोघािें मागम चभन्न होिे आचि बळ राबचवण्याच्या दोघाचं्या पद्धिीही चभन्न होत्या, 
हा म द्दा अथािि चवसरिा येि नाही. िरी पि द बळ्या लोकाचं्या ठायी एका र्जग् व्याळ साम्राज्यसते्तला 
यशस्वी टक्कर देिा येईल इिके सामर्थयम उत्पन्न करण्यािा उपक्रम गाधंींनी आय ष्ट्यभर केला, आपि बलवान 
होऊन चिचटशाशंी ल ल्डयाखेरीर्ज चिचटश नमिार नाहीि हे र्जािले, हे साम्य महत्त्वािे आहे. सत्याग्रह्याने 
सिि आत्मश द्धी करावयािी िी त्यािे आत्मबल वा चवण्यासाठी ही गोष्टही लक्षाि घेण्यासारखी आहे.  

 
 ज्याचं्या हािी समार्जािली साधनसंपत्ती व सत्ता एकवटलेली आहे िे स खास खी आपल्डया स्थानावर 
व उपभोगावर पािी सोडीि नसिाि; त्यासाठी िीव्र संघषम करावाि लागिो. ज्याि मािसािंा स्वाथम 
खोलवर ग ंिलेला असिो त्या बाबिीि ब द्धीला गोष्टी पटवनू देऊन भागि नाही, यािेही भान गाधंींच्या 
चठकािी आ ळिे. दचक्षि आचफ्रकेि असिाना प्रारंभी काही वष े त्यािंा भर ब चद्धचनष्ट व सनदशीर 
घटनात्मक मागावर होिा. पि या मागािी मयादा व अंचिमि: व्यथमिा त्यानंा लौकरि अन भवास आली. 
स्वाथम सोडण्याि प्रचिपक्षीयास प्रवृत्त करावयािे असेल िर केवळ बौचद्धक समर्ज िीने भागि नाही संघषम 
करावा लागिो, हा पाठ िे चशकले. गाधंी हे वगमसमन्वयवादी होिे, हृदयपचरविमनावर त्यािंा सारा भर होिा 
असे सरास म्हटले र्जािे, व त्यािा आधार घेऊन गाधंी संघषम टाळण्यास महत्त्व देि असे ठाम मि माडंले 
र्जािे. गाधंींिे उभे आय ष्ट्य संघषामध्ये गेले या वस्ि स्स्थिीिा मग उलगडा होि नाही. खरी गोष्ट बरोबर 



 अनुक्रमणिका 

उलट आहे. र्जीवनाि संघषम पावलोपावली अटळ आहे हे गृहीिकृत्य सत्याग्रहाच्या साऱ्या माडंिीच्या 
ब डाशी आहे. कधी मािसािें स्वाथम परस्परचवरोधी असिाि म्हिनू, िर कधी त्यािें सत्यािे आकलन 
परस्परचवरोधी असिे म्हिून; पि सामाचर्जक व्यवहाराि मािसानंा संघषम टाळिा येि नाही. क्वचिि केव्हा 
संघषािी पाळी येि असिे असे मानिाऱ्यास कहसेिा आश्रय घेऊन िो ‘सोडचवण्या’िी कल्डपना रास्ि वाटले 
िर आियम नाही. पि संघषम ही चनत्यािी व अटळ गोष्ट आहे असे गाधंी मानीि, आचि म्हिूनि त्यानंा 
कहसेिा मागम टाळून प्रचिकाराच्या अन्य मागािा चविार करण्यािी गरर्ज भासली ही खरी वस्ि स्स्थिी आहे. 
िेव्हा, या अंगाने पाचहल्डयास संघषमवादी असण्याि गाधंी हे माओपेक्षा रेसभरही मागे नाहीि असे म्हििे 
अचधक य क्त ठरेल. 

 
 गाधंी आचि माओ या दोघाचं्यािली आिखी प ष्ट्कळ साम्यस्थळे दाखवनू देिा येण्यासारखी आहेि. 
दोघािंी कमालीिी साधी राहिी हा अपघािी योगायोग नाही. त्यामागे वैिाचरक बठैक आहे. दोघानंीही न   
व चशष्टमान्य चसद्धान्ि व मागम यािंी बाचंधलकी न पत्करिा आपली मलूभिू चनष्ठा आचि देशकालपचरस्स्थिी 
यािंा सयंोग साधून पचरस्स्थिीला अन न प असा क्रािंीिा व लढ्यािा माग अन सरला. सते्तवर आल्डयापासन 
माओने आर्मथक चवकासाच्या के्षत्राि, रार्जकीय व्यवस्थच्या संदभाि, लोकािें नीचिधैयम व सामर्थयम 
उभारिीच्या के्षत्राि र्जी पावले उिलली आहेि त्यािही त्यािी ही बंडखोरी व अचभर्जाििा 
(ओचरचर्जनॅचलटी) प्रत्ययास येिे. आचि या पावलािें वळि, त्यामागील दृष्टी या गोष्टी माओ व गाधंी 
याचं्यािले साम्य प न्हा एकवार मनावर ठसचविाि. उदाहरिाथम, चिनी कम्य चनस्ट पक्षाच्या व शासकीय 
यंत्रिेच्या संदभाि ‘गे्रट कल्डिरल रेव्हल्डय शन’ द्वारा त्यािंी श द्धी करण्यािा माओने केलेला प्रयत्न आचि 
मृत्य समयी काँगे्रसच्या प नघमटनािी गाधंींनी माडंलेली योर्जना- िे र्जगले असिे िर त्यानंी िी राबचवली 
असिी-याचं्यािली र्जवळीक पाहण्यासारखी आहे. असो. 

 
 गाधंी व माओ याचं्यािला भेद एक वगमसमन्वयवादी आचि द सरा वगमसंघषमवादी असा नाही. अगदी 
खोलवर र्जाऊन पाचहले िर गाधंींिा मािसाचं्या चठकाििी सदसद चववकेब द्धी र्जागी करिा येिे या गोष्टीवर 
चक्रयाशील चवश्वास आहे, िर लोकाचं्या चठकािी सदसद चववकेब द्धी र्जागी करिा येण्यावर चवसंबनू 
राहायला माओ ियार नाही. लोकाचं्या, चवशषेिः प्रचिपक्षीयाचं्या चठकािी सद्भाव व न्यायब द्धी र्जागिृ करिा 
येिि नाही असे माओ मानीि असेल असे नाही; पि अंचिमिः दंडािा वापर करण्यािी शक्ती आपल्डया हािी 
राखण्यािा त्यािा आग्रह स्पष्ट चदसिो. त्याहीप  े र्जाऊन असे म्हििा येईल की, क्रािंी घडवनू 
आिावयािी िर अंचिमिः कहसेिा वापर कन न प्रचिपक्षीयावंर माि करावी लागिे, असेही माओने मानलेले 
आहे. लोकािंी सदसद चववकेब द्धी र्जागी करण्यावर चवसंबून राहिा येि नाही हा अचंिम चनष्ट्कषम असल्डयाने 
माओच्या चविाराि राज्यसत्ता काबीर्ज कन न िी कायम आपल्डयाि हािी राखण्यावर भर आहे. ‘पॉवर ग्रोर्ज 
आउट ऑफ द बॅरल ऑफ ए गन’ ही माओिी उक्ती या त्याच्या चनष्ट्कषाशी स संगि आहे. याउलट व चवरोधी 
असा गाधंींिा चनष्ट्कषम आहे. मािसािंी सदसद चववकेब द्धी र्जागी करिा येि असेल िर मग राज्यसत्ता 
आपल्डयाि हािी असण्यािा आग्रह ठेवण्यािे कारि राहाि नाही. ज्या कोिाच्या हािाि सत्ता असेल त्याच्या 
चठकाििी सदसदचववकेब द्धी र्जागी करण्यािी शक्ती आपल्डया चठकािी चनमाि करण्यावर व िी शक्ती 
कायम चटकवनू ठेवण्यावर गाधंींिा भर असावा ही गोष्ट गाधंींच्या अचंिम चनष्ट्कषाशी स संगि आहे. म्हिनू 
गाधंी म्हििाि ‘पॉवर ग्रोर्ज आउट ऑफ द सफकरग ऑफ द प अर.’ 

 
 चिचटशासंारखे चलबरल चविारसरिीच्या प्रभावाखालिे राज्यकिे प्रचिपक्षीय असल्डयाम ळे गाधंींिा 
सत्याग्रह खपू शकला, चहटलर वा स्टाचलन याचं्यासारख्या ह कमशहाचंवरुद्ध सत्याग्रहािा चविार व्यथम 
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आहे, अशी टीका नेहमी केली र्जािे. त्यािा थोडा चविार केला पाचहरे्ज. गाधंी वा माओ दोघाचं्याही चविारास 
सामाचर्जक पचरमाि आहे आचि त्याला एक कालािेही पचरमाि आहे, या गोष्टी ध्यानाि घेिल्डया पाचहरे्जि. 
मािसे मत्यम असिाि, पि क ट ंब, र्जमाि, समार्ज, वशं यासंारख्या समष्टी अ-मत्यम असिाि. ज्या व्यक्ती 
चमळून समार्ज बनलेला असिो त्या व्यक्तींखेरीर्ज समार्ज ही एक स्विंत्र अस्स्ित्व असलेली वस्िू नाही हे 
खरे, पि समार्जािे साित्य हीदेखील िरीही वस्ि स्स्थिी आहेि; आचि िी महत्त्वािी आहे. नािवडें फळे 
खािील म्हिनू अक्रोडािे झाड लावण्याि अथम आहे. सशस्त्र क्रािंीिा मागम अन सरिाऱ्यानंाही हे गृहीि धराव े
लागिे की, ज्या व्यक्ती क्रािंीच्यासाठी आपले सवमस्वापमि करिार त्यािंील प्रत्येकाला व्यचक्तशः क्रािंी 
पाहावयास चमळिार नाही. बोचलचवयाच्या रं्जगलाि आत्माह िी देिानािे गवाराला आपल्डया बचलदानाने 
उद्याच्या क्रािंीिे पाऊल प  े पडिार आहे असे खचििि वाटले व त्यािे हे वाटिे ि कीिे नव्हिे. िात्पयम 
असे की, सामाचर्जक पचरविमनाच्या संदभाि कोित्याही चविारधारेिी य क्ताय क्तिा िपासून पाहावययािी 
असेल िर कोित्याही एका मागाने वाटिाल कन  लागल्डयाबरोबर पचरिाम चदसिार नाहीि, आचि 
पचरिाम हािी येण्यापूवी व्यचक्तशः अनेकािंा बळी पडिार या दोन्ही गोष्टी धन न िालाव्या लागिाि.  

 
 चहटलर वा स्टाचलन यासारख्याचं्या ह कूमशाही रार्जवटींमध्ये गाधंींिा मागम प्रभावी ठरला असिा 
की नाही? चहटलर वा स्टाचलन याचं्या उत्कषाला एक चवचशष्ट पाश्वमभमूी होिी ही गोष्ट लक्षाि घेिली 
पाचहरे्ज. ित्कालीन रार्जकीय गटापंैकी कोिीि गाधंींिा चविार मानिारे नव्हिे; आचि सवमसाधारि 
लोकामंध्येही सत्याग्रहािा चविार रुर्जचवण्यािा प्रयत्न होि नव्हिा. अशा पचरस्स्थिीि गाधंींिा चविार 
प्रभावी ठरण्यास बराि कालावधी लागला असिा. आचि दरम्यानच्या काळाि अनेकािें बळी पडले असिे. 
या दोन्ही गोष्टी स्पष्ट आहेि. गाधंींिा चविार स्वीकारलेला नव्हिा िरी चहटलर सते्तवर येि असिाना व 
नंिरही मोठ्या प्रमािावर हत्याकाडं हे घडलेि. प्राि र्जायिे िर काही राचहले नाही; पि हेि प्राि र्जर 
सत्याग्रही भचूमकेिून चदले गेले असिे िर चहटलरच्या सते्तवर प्रिंड दडपि चनमाि झाले असिे याि शकंा 
नाही. अलीकडे १९६८ साली िेकोस्लोवाचकयामध्ये िेथील र्जनिेने िेक कम्य चनस्ट नेत्याचं्या नेिृत्वाखाली 
रचशयन आक्रमिािा अत्यंि प्रभावी चनःशस्त्र प्रचिकार केल्डयािे आपि पाचहले आहे. िेक नेिे व र्जनिा 
यापंकैी कोिीि अकहसेच्या चविारािा स्वीकार केलेला नव्हिा. रचशयन सैन्याचवरुद्ध शस्त्र हािी घेिे चनष्ट्फळ 
ठरिार आहे हे ओळखून चनःशस्त्र प्रचिकारािा मागम त्यानंी चनवडला. िोही अत्यिं प्रभावी ठरला. कम्य चनस्ट 
पक्षािली एकरू्जट भगं पावली िेव्हाि रचशयाला िेक र्जनिेवर क रघोडी करिा आली; त्याचं्या शस्त्रबळािा 
त्यानंा काही उपयोग झाला नाही, ही गोष्ट उद बोधक आहे. सागंावयािा मिलब असा की, गाधंींिा मागम 
केवळ चलबरल व सौम्य प्रकृिीच्या रार्जवटींचवरुद्धि प्रभावी ठरिारा आहे हा आके्षप योग्य नाही.  

 
 माओिा मागम अचधक श्रेष्ठ, योग्य व व्यवहायम, की गाधंींिा? प्रत्यक्षाि कोित्याही चवचशष्ट समार्जाि 
कोििा मागम अन सरला र्जाईल ही गोष्ट त्या समार्जािी परंपरा, ित्कालीन पचरस्स्थिी आचि त्या समार्जाि 
प्रभावी असलेल्डया चविारसरिी यावंर अवलंबून राहील. र्जगाि आर्ज बह िेक समार्जामंध्ये शस्त्र हािी 
घेण्याकडे प्रवृत्ती आहे यािे कारि सत्याग्रही चविारधारा िशी कोठेि अद्याचप रुर्जलेली नाही. पि वरील 
प्रयकनािे उत्तर शोधीि असिाना या वस्ि स्स्थिीला महत्त्व देिा कामा नये. या प्रयकनाच्या उत्तराच्या शोधाि येथे 
फार खोलवर आपिास र्जािा यावयािे नाही. पि गाधंींच्या मागािी दोन वैचशष्ट्टे्य यथे नमूद करिा 
येण्यासारखी आहेि. ज्या समार्जाि प्रस्थाचपि राज्यसत्ता स्स्थर व प्रबळ असिे व चििी पकड पक्की असिे 
त्या समार्जाि सशस्त्र पचरविमनािा मागम अन सरिा येि नाही. गाधंींिा मागम हा अशा पचरस्स्थिीिही अन सरिा 
येिो. द सरी गोष्ट अशी की, गाधंींच्या मागाने आपि र्जसर्जसे प  े र्जािो िसिशी लोकशक्ती संघचटि होिे 
आचि अशा संघचटि व र्जागिृ लोकशक्तीवर समार्जाि पचरविमन घडवनू आिण्यािी प्राम ख्याने र्जबाबदारी 
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असिे. सशस्त्र क्रािंीिा मागम हा ग प्तिेिा मागम असिो. व त्यािा भर एका लहान, एकाचधकारवादी गटाच्या 
हािी सत्ता कें चद्रि ठेवण्यावर असिो, िीनमध्ये एका चवचशष्ट ऐचिहाचसक पचरस्स्थिीम ळे माओला एका 
प्रदेशाि आपले राज्य प्रस्थाचपि करिा आले आचि िेथील क्रािंीिी िळवळ ग प्तिेिून चनमाि होिाऱ्या 
अनेक दोषापंासून म क्त होऊ शकली. एकाि देशाि दोन राज्यसत्ता अस्स्ित्वाि आल्डया व त्याचं्याि 
लोकाचं्या पाकठब्यासाठी स्पधा चनमाि झाल्डयाम ळे माओला आपल्डया प्रभ त्वाखालील प्रदेशाि काही प्रमािाि 
लोकसत्ताक रार्जवट अस्स्ित्वाि आिावी लागली. िीनमधील कम्य चनस्ट िळवळीि अशा रीिीने काही 
प्रमािाि उघडपिे िालिाऱ्या िळवळींिी काही वैचशष्ट्टे्य आ ळून येिाि. पि िीनमधील पचरस्स्थिी 
केवळ अपवादात्मकि मानिा येिे. राज्यसत्ता हस्िगि झाल्डयावर िेथे एकाचधकारवादी पक्षािी सत्ता 
प्रस्थाचपि झाली ही गोष्ट लक्षाि घेण्यासारखी आहे. राज्यकत्यांच्या चवरोधाि लोकशक्तीिे स्विंत्र संघटन 
िीनमध्ये आर्ज शक्य नाही.  

 
 साराशंन पाने गाधंींच्या मागािे चित्रि करावयािे िर असे म्हििा येईल की, आपले सवमस्व हरि 
करण्यािी ियारी ठेवनू चर्जवाचनशी प्रचिकार करावयािा, त्याद्वारा प्रचिपक्षीयाच्या चठकाििी 
सदसद चववकेब द्धी चक्रयाशील व र्जागृि करावयािी, आचि िशी िी र्जागी झाल्डयावर उभयिानंी चमळून 
समार्जाि रिनात्मक व व्यवस्थात्मक पचरविमन घडवनू आिावयािे. गाधंी केवळ हृदयपचरविमन घडवनू 
आिू इस्च्ििाि असे म्हटले र्जािे. त्यामागिा गर्मभि अथम असा असिो की, आहे ही समार्जरिना व व्यवस्था 
न बदलली िरी िालेल असे गाधंींिे मि होिे. ही समरू्जि बरोबर नाही. रिनात्मक व व्यवस्थात्मक 
पचरविमन हे कालच्या प्रचिपक्षीयाचं्या सहभागाने घडवनू आिण्यावर त्यािंा भर होिा; प्रचिपक्षीयािें 
चशरकाि कन न व त्यानंा चर्जवािे भय घालून, दडपून वा नमवनू बदल घडवनू आििे त्यानंा ि कीिे वाटि 
होिे; िसेि त्यािी गरर्जही वाटि नव्हिी. मािसाच्या चठकाििा सदभाव र्जागृि करिा येिो हा अन भव-
चसद्ध चवश्वास हे गाधंींच्या सवम रार्जकीय-सामाचर्जक चविारािें अिंःसूत्र आहे हे लक्षाि वागचवले िर त्यािंा 
चविार नेटकेपिाने समर्जण्यास मदि होईल. 

 
 गाधंींिा रार्जकीय, सामाचर्जक व आर्मथक चविार नेटक्या स्वन पाि प  े माडंिारी प स्िके मराठीि 
फारशी नाहीि. सवमसाधारि वािकास गाधंींिा चविार व त्यािें रार्जकीय कायम यािंा चवविेक पचरिय 
कन न देिाऱ्या प स्िकािी गरर्ज होिी. प्रा. चनममलक मार बोस याचं्या प्रस्ि ि प स्िकाने ही गरर्ज प ष्ट्कळ 
अंशाने भन न चनघेल. 

 
 चनममलक मार बोस हे अनेक वषे कलकत्ता चवद्यापीठाि मानवशास्त्रािे प्राध्यापक होिे. शास्त्रज्ञास 
शोभेल अशी सत्यचनष्ठा, काटेकोर चनरीक्षि-ग्रहि-शक्ती, बौचद्धक चशस्ि त्याचं्या चठकािी होिी. गाधंींिा 
भारिीय रार्जकारिाि उदय झाला त्या वळेी त्याचं्या ल ाऊ रार्जकारिाने िे त्याचं्याकडे आकृष्ट झाले 
िरी, इिर अनेक पा ंरपेशा मध्यमवगीयापं्रमािे, ग्रामीि प नरुत्थानाचवषयीच्या गाधंींच्या कल्डपना त्यानंाही 
िमत्काचरक व हास्यास्पद वाटल्डया. चवशषेिः िरखा व खादी या गोष्टींस गाधंींनी रे्ज अपरंपार महत्त्व चदले िे 
त्यानंा ख ळिटपिािे वाटले. पि गाधंींिे चविार प्रत्यक्ष प्रयोग कन न पडिाळून पाचहल्डयाखेरीर्ज 
त्याचं्यािला चवज्ञानचनष्ठा सशंोधन त्यानंा स्वस्थ बसू देईना. एका खेड्याि र्जाऊन चनममलक मारानंी खादी 
कें द्रािे काम प्रत्यक्ष र्जबाबदारी घेऊन काही वष ेकेले. गाधंींच्या सामाचर्जक-आर्मथक चविारािंी सूक्ष्मिा व 
व्यवहायमिा त्यानंा अन भवाने पटली. [प्रा. अ. चभ. शहा याचं्याशी चनममलक माराचं्या झालेल्डया सभंाषिावन न.] िेथून प  े त्यानंी 
गाधंीचविार व कायम यािंा सूक्ष्म व पचरपूिम अभ्यास हे आपले एक काम मानले, आचि र्जन्मभर चनष्ठनेे पार 
पाडले. मानवशास्त्रज्ञ म्हिनू त्यािें कायम िालूि होिे. कलकत्ता चवद्यापीठाच्या उदार धोरिाम ळे 
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चनममलक मारानंा स्वािंत्र्य लढ्यािही सचक्रय भाग घेिा आला. प  े १९४६-४७ साली नोआखलीि व नंिर 
त्यानंा गाधंींिे बंगाली द भाषी म्हिून काम करण्यािी संधीही चवद्यापीठाच्या उदार धोरिाम ळे चमळाली. 
चनममलक मार बोस यािंा म्हिनू एक चवशषे अचधकार आहे. 
 चनममलक मार बोस यानंी इंग्रर्जीि िीन प स्िके चलचहली आहेि. त्यापंैकी एका प स्िकािे स्वन प 
गाधंींच्या चनवडक वचे्याचं्या संकलनािे आहे (‘चसलेक्शन्स फ्रॉम गाधंी’). गाधंींबरोबरील सहवासावर 
आधारलेले ‘माय डेर्ज व इथ गाधंी’ हे द सरे प स्िक. [या प स्िकािे मराठी भाषािंर ‘गाधंींच्या र्जीवनािे अखेरिे पवम’ या 
शीषमकाखाली प्रस्ि ि प स्िकासोबिि महाराष्ट्र राज्य साचहत्य व ससं्कृचि मडंळािफे प्रकाचशि होि आहे.] गाधंींिे व्यचक्तमत्त्व, त्यािंी 
कायमपद्धिी, आचि अखेरच्या चदवसािंल्डया त्याचं्या र्जीवनािले नाट्य र्जािून घेण्यास या प स्िकािी मोलािी 
मदि होिे. प्रस्ि िच्या प स्िकाि चनममलक मारानंी गाधंींच्या चविारािंा गाभा वािकासंमोर ठेवला आहे. 
चशवाय, भारिीय स्वािंत्र्य लढ्याि गाधंींिे कायम काय राचहले त्यािा एक सलग आ ावा घेिला आहे. या 
लेखाच्या चनचमत्ताने १९१९ िे १९४७ या कालखंडािील स्वािंत्र्य लढ्यािा त्रोकट पि सलग इचिहास 
चनममलक मारानंी प  े ठेवला आहे. सवमसामान्य चर्जज्ञासू वािकाचं्या दृष्टीने या प स्िकािे मोल मोठे आहे. 

 
 गाधंींिा चविार चवशद कन न सागंिारे या प स्िकािील लेख लक्षाि घेिले िर एक चवशषे गोष्ट 
ध्यानाि येिे. सत्याग्रह, चवश्वस्िवृत्ती आचि ग्रामस्वराज्याचधचष्ठि चवकें चद्रि अथमव्यवस्था या िीन गोष्टींि 
गाधंींिा रार्जकीय, सामाचर्जक व आर्मथक चविार सामावलेला आहे. 

 
 साऱ्या समार्जािी आमूलाग्र प नरमिना करण्यािा चविार गाधंींच्या मनाि प्रथमपासून होिा असे 
आ ळि नाही. राष्ट्रीय स्वािंत्र्यािे रार्जकारि आपि कराव ेअसे त्यानंा इिर अनेक िरुिापं्रमािे शाळेि 
असल्डयापासून वाटि होिे. प  े व्यवसायासाठी िे दचक्षि आचफ्रकेि गेले व िेथील कहदी लोकाचं्या हक्काचं्या 
रक्षिाथम ल ा उभारण्यािे काम त्यानंी केले. त्याही वळेी, एकीकडे बॅचरस्टरीिा व्यवसाय कन न इिर वळेाि 
कहदी समार्जािे रार्जकारि कराव ेएव ेि त्याचं्या मनाि होिे. दचक्षि आचफ्रकेिून िे आपले काम सपंवनू 
भारिाि आले िेव्हाही म ंबईि त्यानंी आपला व्यवसाय स न  केला. त्यािंी इच्िा अशी की, गोखल्डयाचं्या 
मागमदशमनाखाली आपि काँगे्रसिे काम कराव.े गाधंींिी संपूिम क्राचंिकारक भचूमका ही रार्जकारिािून 
आकारास आलेली नाही. राज्यसत्ता हस्िगि करण्यािे उचद्दष्ट हे त्या भचूमकेिे प्रथमपासूनि कधी अंगभिू 
भाग नव्हिे. साऱ्या समार्जािी प नरमिना करीि असिा राज्यसते्तिीही अन न प प नघमटना घडून येईल ही 
गोष्ट वगेळी. माओ, लेचनन याचं्या नवीन समार्ज प्रस्थाचपि करावयाच्या चविाराि सत्ता हस्िगि करण्यािे 
रार्जकारि एक अचवभाज्य भाग म्हिून प्रथमपासून एकन प झालेले आ ळिे. आचि त्याम ळे सत्ता हस्िगि 
करिे व िी राखिे हेि प ष्ट्कळदा पचहले व शवेटिे ध्येय बनण्यािा धोका फार मोठा राहिो. 

 
 प  े भारिाि येऊन गाधंींनी स्वािंत्र्य लढ्याच्या रार्जकारिािे काँगे्रसमध्ये राहून प  ारीपि केले. 
नवसमार्ज रिनेच्या आपल्डया कायमक्रमािील काही बाबींिा त्यानंी आग्रहाने काँगे्रसच्या कायमक्रमाि समावशे 
केला. िरखा-खादी, अकहसा, अस्पृयकयिाचनवारि या गोष्टींिा चवशषेत्वाने उल्लखे करिा येईल. पि या 
गोष्टींिा काँगे्रस संघटनेने गाधंींना अचभपे्रि असलेल्डया अथाने स्वीकार केला नाही. कहसेिा मागम हा व्यवहायम 
मागम नाही हे स्पष्ट चदसि व पटि असल्डयाने, िेवढ्या एकेरीवर येण्यािी गरर्ज वाटि नसल्डयाने काँगे्रसने 
धोरि म्हिनू गाधंींच्या अकहसेिा स्वीकार केला. मूल्डयचनष्ठेच्या अंगाने चविार केला िर ‘अकहसेिा स्वीकार’ 
हे शब्द ि कीिेि होिे. काँगे्रसने स्वीकार केला िो चनःशस्त्र प्रचिकारािा; मनाि कहसा होिी, पि िी 
करण्याइिके बळ नव्हिे. म्हिून चनःशस्त्र प्रचिकार करावयािा होिा. १९४२ च्या ‘िले र्जाव’ िळवळीने 
िटकन कहसक वळि घेिले त्यािून हीि गोष्ट स्पष्ट झाली. म द्दा असा की, कहद स्थानाि आल्डयानंिरच्या 
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काळाि काँगे्रसच्या माध्यमािून केलेले स्वािंत्र्यािे रार्जकारि आचि नवसमार्जचनर्ममिीिे रिनात्मक कायम 
या दोन पािळ्यावंर गाधंी स्विंत्रपिे कायम करीि होिे. खादी, अस्पृयकयिाचनवारि यासंारख्या गोष्टी 
‘म्हािाऱ्या गाधंीिी ख ळे’ म्हिूनि स्वीकारली गेली. काँगे्रसिे रार्जकारि हे अन्य कोित्याही राष्ट्रवादी 
िळवळीप्रमािे सत्ता हस्िगि करण्यािे रार्जकारि होिे. नवसमार्जचनर्ममिीिा क्राचंिकारक चविार 
सागंिाऱ्या गाधंींिी काँगे्रस वारसदार कधीि नव्हिी. स्वािंत्र्योत्तर काळाि यािे प्रत्यंिर आपिास प रेपूर 
आले आहे. 

 
 स्वािंत्र्य लढ्याच्या काळाि ‘रिनात्मक कायमक्रमा’ला धन न र्जी कामे व ज्या सघंटना उभ्या 
राचहल्डया त्या स्वाभाचवकपिे व अपचरहायमपिे स्वािंत्र्य लढ्याच्या रार्जकारिाि ओ ल्डया गेल्डया. त्याम ळे 
एका अत्यंि शबचलि स्वन पाि गाधंींच्या चविारािंा आचवष्ट्कार त्या काळाि झाला. या कामाि त्या काळाि 
र्जी मािसे आली िीही या शबल संस्कारािूंन वा लेली असल्डयाने त्यानंी स्वािंत्र्योत्तर काळाि रे्ज 
गाधंीप्रिीि नवसमार्जचनर्ममिीिे कायम केले त्यािं हे सवम दोष प्रकषाने प्रकट झाले. म्हिनू गाधंींिा 
नवसमार्जचनर्ममिीचवषयीिा चविार आचि कायमक्रम यािंा चविार कहद स्थानाि गाधंींनी केलेल्डया स्वािंत्र्याच्या 
रार्जकारिापासून वगेळा केला पाचहरे्ज. 

 
 दचक्षि आचफ्रकेि असिाना १९०४ साली पोलक याचं्या सागंण्यावन न एका रात्रीच्या प्रवासाि 
गाधंींनी र्जॉन रस्स्कनिे ‘अन ट  चधस लास्ट’ हे िोटेखानी प स्िक वािले. ‘ज्याने माझ्या र्जीवनामध्ये 
ित्काळ रिनात्मक फेरफार घडवनू आिला’ अशा शब्दािं गाधंींनी या प स्िकािा आपल्डयावरील पचरिाम 
साचंगिला आहे. या प स्िकािे सार गाधंींनी आपल्डया शब्दािं असे साचंगिले आहे: ‘(१) सवांच्या कल्डयािाि 
आपले कल्डयाि आहे. (२) वकील काय ककवा न्हावी काय, दोघाचं्याही कामािी ककमि सारखीि असली 
पाचहरे्ज. कारि पोटापाण्यािा हक्क दोघानंाही सारखाि आहे. (३) साधे, अंगमेहनिीिे, शिेकऱ्यािे र्जीवन 
हेि खरे र्जीवन होय.’ गाधंींनी प  े असे म्हटले आहे की ‘पचहली गोष्ट मला माहीि होिी; द सरी मला अधं क 
चदसि होिी; चिसरीिा चविार मी केलेलाि नव्हिा.’ 

 
 रस्स्कनिे प स्िक वािण्यापूवीही पािात्य भौचिक संस्कृिीचवषयी त्याचं्या मनाि असमाधान दाटि 
िालले होिे हे मागे वळून पाहिा स्पष्ट चदसिे. चवद्याथीदशिे इंग्लंडमध्ये असिाना त्यानंी नव्या औद्योचगक 
संस्कृिीच्या पचरिामािें र्जवळून चनरीक्षि केले असले पाचहरे्ज. कहद स्थानिे शोषि चिचटशानंी पद्धिशीरपिे 
िालचवले असल्डयािी गोष्ट दादाभाई, रमेशिंद्र दत्त वगैरेंनी वशेीवर टागंलेली होिीि. दचक्षि आचफ्रकेि 
पािात्य भौचिक संस्कृिीिे नागव ेस्वन प िे अन भवीि होिे. कोित्या नैचिक ित्त्वाशंी-सत्याशंी- प्रिारिा 
केल्डयाने पािात्य भौचिक संस्कृिी सैिानी बनली त्यािी लख्ख र्जािीव रस्स्कनच्या प स्िकाने त्यानंा झाली 
असे म्हटल्डयास वावगे होिार नाही. या र्जािीवनेे गाधंींच्या र्जीवनाला व चविाराला एक क्राचंिकारक 
पचरमाि प्राप्त झाले. 

 
 यंत्रािंा वापर, कारखानदारी उद्योग, रेल्डव,े वीर्ज, रस्िे यासंारख्या स खसोयी-आध चनक काळाि 
सवयीच्या झालेल्डया प्रत्येक गोष्टीिे मूल्डयमापन वरील िीन ित्त्वािंी कसोटी लावनू गाधंी करिाि हे र्जर 
लक्षाि ठेवले िर गाधंींिा आर्मथक चविार अचवकृि स्वन पाि समरू्जन घेिा येिो. काहींिी धन कन न इिरािें 
अकल्डयाि करिारी, आर्मथक व सामाचर्जक उच्चनीििा व चवषमिा वा चविारी, बह संख्य लोक श्रचमक 
असिाना काहींिे (बह शः शहरी पा ंरपेशािें) र्जीवन ऐदी बनचविारी कोििीही ‘स धारिा’ ही वस्ि िः 
वरदान नसून शाप आहे हे त्यािें स्पष्ट मि होिे. ‘कहद स्वराज्य’ या प स्िकाि गाधंींनी आपले चविार प्रथमिः 
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चवस्िाराने माडंले. त्या वळेी िर त्यािंी थट्टा झालीि, पि कालपयंि लोकानंा त्याचं्या चविाराि काही ग्राह्य 
असेल असे वाटि नव्हिे. आर्ज रे्जव्हा भारिािले दाचरद्र्य आचि बेकारी पारंपाचरक औद्योगीकरिाच्या 
योर्जनानंी कमी न होिा वा िि िालल्डया आहेि, िेव्हा प न्हा एकदा लोक गाधंींकडे वळि आहेि. 
 गाधंी प्रदीघम काळ एका सघंटनेिे नेिे व य द्धनीचिज्ञ होिे. वळेोवळेी उपस्स्थि होिाऱ्या म द्यानंा 
धन न आपली नीिी िे आखीि, व त्यािी स्पष्टिा करण्यासाठी लेख चलहीि. ित्त्वकििनात्मक स्विंत्र 
गं्रथलेखन त्यानंी केले नाही. िसेि, त्याचं्या चविारािे अंिःसूत्र कायम राचहले िरी िपचशलाच्या बाबिीि 
त्याचं्या चविाराि चवकास आ ळून येिो. आपल्डया कल्डपनेिल्डया भावी समार्जािे िपशीलवार चित्रि त्यानंी 
केलेले नाही हेही लक्षाि ठेवले पाचहरे्ज. त्याचं्या लेखनािी ही वैचशष्ट्टे्य व मयादा लक्षाि घेऊन प्रस्ि ि 
प स्िकािे वािन केले पाचहरे्ज. चनममलक मारानंी शक्य िेथे त्याचं्याि शब्दािं माडंिी केलेली असल्डयाने हा 
चववके बाळगण्यािी आवयकयकिा आहे. 

 
 अराज्यवादी अवस्था आदशम खरी, पि मानवी देहधमािी मयादा स टि नाही हे लक्षाि घेिले िर 
प्रत्यक्षाि कोित्याही समार्जाि काही शासन हे असिारि, आचि शासन आहे िोवर त्यावर अंक श 
ठेवण्यासाठी लोकशक्ती संघचटि करण्यािी गरर्ज राहील असे गाधंीर्जी मानीि (प.ृ ४५), हा 
चनममलक मारानंी माडंलेला म द्दा चनसटू देिा कामा नये. मािसे एकत्र राहिील िेथे िेथे स्वाथमचभन्निेम ळे व 
सत्यािे आकलन व्यचक्तसापेक्ष असल्डयाने कलह अपचरहायम आहेि, आचि म्हिून सभ्य मागांनी संघषम 
िालचवण्याच्या रीिी उत्क्रािं करिे गाधंी आवयकयक मानीि. शासन लोक-प्राचिचनचधक असाव,े आचि त्या 
र्जोडीला सत्याग्रही रार्जकारिासाठी संघटीि लोकशक्तीिा वापर होि रहावा अशी गाधंींिी राज्यसते्तसंबधंी 
गचिमान व चर्जविं कल्डपना होिी असे िात्पयम का िा येिे. याि गचिमान व चर्जविं लोकशाहीिा प रस्कार 
आर्ज सवम र्जगभर चविारी लोक करीि आहेि, आचि त्या चदशनेे लहानमोठी पावलेही उिलली र्जाि 
आहेि. 

 
 व्यचक्तप्रचिष्ठा राखिे हे मूल्डय गाधंींच्या सवम चविाराच्या गाभ्याशी आहे हे लक्षाि घेिले पाचहरे्ज. गाधंी 
पदोपदी ईश्वरािा हवाला देिाि. पि ‘सत्य हाि ईश्वर’ ही त्यािंी व्याख्या सागंून र्जािे की त्यािंा ईश्वर ही 
एक वगेळीि िीर्ज आहे. सवम मानवामंध्ये (व ित्त्विः सवम र्जीवामंधील) अदै्वि असा त्याचं्या ईश्वरचनष्ठेिा 
आशय व्यवहाराि असल्डयािे आ ळिे. चििन चमशनऱ्याचं्या प्रयत्नानंी व पे्ररिेने गाधंींनी प्रम ख धमांचवषयी 
म्हिरे्ज त्याचं्या चशकवि कीचवषयी सखोल कििन केले. एक प्रकारे, या चििनािंा पचरपाकि त्यानंा 
रस्स्कनच्या प स्िकाि आ ळला. सवम मािसानंा समान वागिूक देिारी समार्जरिना आदशम म्हिनू त्यानंी 
केवळ ित्त्विः स्वीकारली नाही िर ित्काल त्याप्रमािे आिरिास स रुवाि केली. गाधंींच्या पे्रम व 
अकहसाचनष्ठेिा उगम खिम व्यक्तींिी प्रचिष्ठा समान आहे या श्रदे्धि आहे. 

 
 सत्याग्रह, चवश्वस्िवृत्ती, अथमरिना या चिन्हींबाबि गाधंींनी र्जो चविार माडंला त्याि एक उत्कृष्ट 
स संगिी आहे. आपल्डयापेक्षा चनराळ्या भचूमकेवर उभी असलेली मािसे ही आपल्डयाइिकीि मािसे 
असल्डयाने त्यािंी अप्रचिष्ठा न करिे, त्यानंा इर्जा न पोिचविे हे आपले किमव्य आहे; आचि आपिासारखीि 
िीही मािसे असली िर त्याचं्यािला सद्भािव र्जागा करिा आलाि पाचहरे्ज, हे सूत्र सत्याग्रहाच्या व 
चवश्वस्िवतृ्तीच्या चविारा-पाठीमागे आहे. िर सवम व्यक्तींिी प्रचिष्ठा केवळ एका शोषिम क्त समार्जािि राहू 
शकिे आचि केवळ श्रचमकािंी, श्रमचनष्ठ र्जीवनावर उभारलेली अथमव्यवस्थाि शोषिम क्त असू शकिे, हे सूत्र 
त्याचं्या आर्मथक चविाराच्या गाभ्याशी आहे. 
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 गाधंी म्हििाि की, रार्जकीय के्षत्राि अकहसा पूिमपिे चसद्ध करावयािी असेल िर अथमव्यवस्था ही 
शोषिम क्त असली पाचहरे्ज. ज्या व्यक्तीला ककवा देशाला अकहसेच्या मागाने संरक्षि करावयािे असेल त्या 
व्यक्तीने चकवा देशाने द सऱ्यािे शोषि कन न संपादन केलेल्डया सवम गोष्टींिा त्याग स्विःहून प्रथम केला 
पाचहरे्ज यािी आवयकयकिा गाधंींर्जी म्हिनू अत्यिं आग्रहाने प्रचिपाचदली. यािा एक अथम असा की, समार्जाि 
ज्या व्यक्तींनी (आचि र्जगाि ज्या लोकसमूहानंी-राष्ट्रानंी-) अवैध प्रमािाि साधनसपंत्ती व सत्ता आपल्डया 
हािी गोळा केली असेल त्यानंा गाधंींच्या व्यवस्थेि संरक्षि चमळिार नाही. आपली ब द्धी, बळ, साधने यािंा 
वापर कन न आपल्डया मालमते्ति भर टाकीि राहाव-ेम्हिरे्जि इिरानंा नागवाव-ेही आर्जवरिी सामाचर्जक, 
आर्मथक व्यवहारािली परंपरा आहे. राष्ट्राचं्या पािळीवर हीि परंपरा ‘प्रखर राष्ट्रवाद’ म्हिून ओळखली 
र्जािे. या परंपरेवर प्रत्यक्ष आघाि न करिा उभारलेल्डया साम्यवादी राज्यसत्तामंधील व्यक्तींिे व त्या 
राज्यसत्तािें व्यवहारही या परंपरेन सार घडिाि ही उदबोधक गोष्ट आहे. म्हिनू या देशामंध्ये देशान्िगमि 
एक प्रिंड बचलष्ठ असे दमनयंत्र कायम ठेवाव ेव वापराव ेलागि आहे. गाधंीर्जींिी ‘स्वदेशी’ आचि त्यािंी 
‘शोषिम क्ती’ ही दोन अंगानंी या परंपरेवर सरळ सरळ आघाि करिाि. ि मच्यार्जवळ ब द्धी र्जास्ि आहे, 
ि म्ही अचधक बलवान आहाि, योगायोगाने ि मच्यार्जवळ र्जास्ि साधने एकवटली आहेि म्हिून ि म्ही 
आपल्डया मालमते्तच्या आकार वा वीि र्जाव े ककवा सते्तच्या पचरसीमािंा चवस्िार करावा हे योग्य नाही. िे 
अनैचिक आहे कारि शरे्जाऱ्यािी (ककवा शरे्जारी राष्ट्रािंी) अप्रचिष्ठा व शोषि कन नि ि म्ही हे करीि 
असिा. ि मच्या गरर्जा भागचवण्याप रिेि घेण्यािा ि म्हाला रास्ि अचधकार पोििो; आचि ि मच्या रास्ि 
गरर्जा कोित्या ही गोष्टही समार्जािल्डया इिरानंा, चवशषेिः अंत्यर्जानंा काय चमळिे आहे यावन न चनचिि 
केली पाचहरे्ज हा चविार त्यानंी माडंला. गाधंींच्या चवश्वस्िवतृ्तीच्या चसद्धािंािा येथे एका अंगाने संबधं पोििो. 
गाधंींच्या चवश्वस्ि चसद्धािंासबंंधी प ष्ट्कळ अपसमर्ज प्रसिृ आहेि. प्रस्ि ि प स्िकाि त्यासंबंधीिी गाधंींिी र्जी 
विने व प्रयकनोत्तरे एकत्र केली आहेि (पृ. ४८-६३ व पृ. ६७-७१) िी वािल्डयास बरेिसे गैरसमर्ज दूर 
होिील. काही चठकािी गाधंी सचंदग्ध भचूमका घेिाि. आर्जच्या चवषम अवस्थेिून शोषिम क्त समार्जाकडे 
वाटिाल करीि असिाना सकं्रमिावस्थेि आर्जच्या साधनसंपत्तीनानंा िे काहीशी उदार वागिकू द्यावयास 
ियार होिे. पि त्यािेही एक कारि र्जनिा द बळी व असंघचटि होिी हे असाव.े कारि र्जनिेला आपले 
सामर्थयम कळेल त्या चदवशी र्जमीनदारी व भाडंवलाशाही असहकाराम ळे ‘उपाशी मन न’ र्जािील असे त्यानंी 
म्हटले आहे (पृ ५९). लोकचहिाशी चवरोधी असे स्वाथममूलक चहिसंबधं शासनाने िाब्याि घ्याविे, व 
न कसानभरपाई द्यायिी की नाही हे स द्धा त्या त्या मालमते्तच्या स्वन पावर व पूवमपीचठकेवर अंवलबून ठेवाव े
(पृ. ६९) असे त्यानंी १९३१ साली गोलमेर्ज पचरषदेि म्हटले होिे हेही या चठकािी लक्षाि घेण्यासारखे 
आहे. र्जमीनदार, भाडंवलदार धचनकानंा पाठीशी घालण्यासाठी चवश्वस्ि चसद्धािं नव्हिा हा ख लासा 
प राव्याचनशी चनममलक मारानंी केला आहे. 

 
 गाधंी वास्िववादी होिे. चनसगम सवम मािसानंा ग ि आचि किृमत्व सारख्या प्रमािाि वाटि नाही. 
काही मािसे चहकमिी असिाि, आक्रमक असिाि, उपक्रमशील असिाि, ग िवान असिाि. कोििीही 
समार्जव्यवस्था कस्ल्डपली िरी िी चर्जविं व गचिमान असली िर काही मािसे इिरापं  े गेल्डयाखेरीर्ज राहिार 
नाहीि, ही वस्ि स्स्थिी आहे. चवश्वस्िवृत्तीिे, म्हिरे्ज आपल्डया ग ि-किृमत्वावर समार्जािाही अचधकार आहे हे 
मूल्डय समार्जाि रुर्जलेले नसेल िर अपचरहायमपिे शोषक शोचषि अशी चवभागिी घडून येि राहिार. मग 
एक िर या वस्ि स्स्थिीला प ष्ट्कळ वाव देिारी भाडंवलशाही व्यवस्था पत्करावी ककवा प्रबळ ह कूमशाही 
शासनाद्वारा ही वस्िूस्स्थिी कठोरपिे चनयचंत्रि करावी हे दोनि पयाय उरिाि. िीनसारखा समार्जवादी 
राष्ट्रािही चनयिकाचलक श द्धीकरिािा मागम अन सरावा लागिो आहे. म्हिून, थोडा चविार केला िर, 
शोषिम क्त व समािाचधचष्ठि समार्जव्यवस्थेसाठी, ककबह ना व्यक्ती व समष्टी याचं्याि योग्य संबधं 
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स्वचे्िापूवमक प्रस्थाचपि व्हायिा असल्डयास चवश्वस्िवृत्तीिे मूल्डय व्यक्तींच्या चठकािी सावमचत्रक स्वन पाि 
रुर्जण्यािी गरर्ज स्वयचंसद्ध असल्डयािे लक्षाि येईल. हे मूल्डय सावमचत्रक रुर्जल्डयानंिरही काही व्यक्ती 
समार्जकंटक प्रवृत्तींकडे झ किाऱ्या चनघिील ही शक्यिा गाधंींनी स्वीकारलेली होिी. अशासाठी त्यानंी 
शासनािा हस्िके्षप योग्य मानला होिा. चवश्वस्िवृत्तीिा चविार केवळ बड्या धचनकासंाठी, 
मालमत्तावाल्डयासंाठी नाही; खरे िर िो प्रत्येकासाठी आहे हे लक्षाि घेण्यािी आवयकयकिा आहे. हे लक्षाि 
घेिल्डयास हे ित्त्व आपल्डया पोटाि केव ी प्रिंड क्राचंिकारक शक्ती वागचविे त्यािे योग्य भान होईल. 

 
 गाधंींिा यंत्रचवषयक दृचष्टकोि असाि अपसमर्जािंा धनी आहे. प्रस्ि ि प स्िकािील यासंबधंीच्या 
चवविेनाने अपसमर्ज दूर व्हाविे (पृ. २१-३७). याचंत्रकी कारखानदारीिा उदय- स प्रचसद्ध औद्योचगक 
क्रािंी-श्रचमकािें र्जीवन संपन्न व प्रचिचष्ठि बनचवण्यासाठी झाला नाही हे सहसा लक्षाि घेिले र्जाि नाही. 
उत्पादन वा वनू अचधक नफा कमचवण्यासाठीच्या स्पधेिून याचंत्रक कारखानदारी फोफावली. गेल्डया दोन-
अडीिश ेवषांि औद्योचगक िंत्रचवदे्यिा चवकास प्राम ख्याने या शोषिाच्या पे्ररिेिून झाला व या पे्ररिेिा या 
िंत्रचवदे्यशी व औद्योचगक-समाचर्जक-आर्मथक व्यवस्थेशी अिूट सबंंध आहे ही गोष्ट अलीकडे लक्षाि येि 
आहे. रस्स्कन, टॉलस्टॉय आदी द्रष्ट्ट्यानंा िो पाऊिशशेभंर वषे आधी उमगला होिा, व त्याचं्यापासून 
गाधंींना त्यािी उमर्ज आली होिी. काहींिी धन होऊन बह िेकािें अकल्डयाि ज्याि होिे, ज्याम ळे काहींिी 
चमळकि व सत्ता बह िापेंक्षा अचधक होऊन सामाचर्जक-रार्जकीय चवषमिा वा िे, ज्याम ळे काहींिे र्जीवन 
ऐदी बनिे पि श्रमर्जीवींच्या श्रचमक र्जीवनािे अवमूल्डयन होिे अशा कोित्याही गोष्टीस गाधंी स धारिा 
म्हिावयास ियार नव्हिे. अत्यंि प्रगल्डभ अशा स्वयंिचलि यंत्रावंर काम करिारा कामगार हा उच्चचशचक्षि 
असेल, िो पा ंरपेक्षा असेल, पि त्यािी प्रचिष्ठा संशोधक, व्यवस्थापक, चनयोर्जक याचं्यापेक्षा खूप कमीि 
राहिे. श्रचमकाच्या प्रचिष्ठिेा चविार हा श्रमचनष्ठ र्जीवनाच्या प्रचिष्ठेपासून वगेळा करिा येिो हा रम म आहे हे 
गाधंींनी रस्स्कन-टॉलस्टॉय याचं्यापासून र्जािले. र्जगािले बह संख्य लोक हे श्रचमक राहिार; उच्च 
िंत्रचवदे्यच्या भावी काळाि त्याचं्या श्रमािें स्वन प  ोरमेहनिीिे न राहिा कदाचिि िे हलकेफ लके राहील 
ही शक्यिा मानली िरी अखेरीस िे श्रचमकि राहिार. खऱ्या अथाने श्रचमकािें राज्य र्जगाि प्रस्थाचपि 
व्हावयािे असेल िर श्रमचनष्ठ र्जीवन र्जगिे हे पायाभिू मूल्डय म्हिून समार्जाि रुर्जले पाचहरे्ज. 

 
 रे्ज यंत्र श्रमचनष्ठ र्जीवनाच्या अप्रचिष्ठसे व कोिाच्या ना कोिाच्या शोषिास कारिीभिू होि नाही 
त्या यंत्रािे स्वागि करण्यास गाधंीं उत्स क होिे. कहद स्थानािील बेकारी व दाचरद्र्य दूर करण्याि अडथळा 
न आििा, सते्तिे कें द्रीकरि घडू न देिा, खेड्यािें स्वािंत्र्य मािीमोल करिारे परावलंबन चनमाि न करिा 
र्जी यतें्र व र्जी कारखानदारी स्वीकारिा येण्यासारखी असेल िी स्वीकारण्यास त्यांिा चवरोध नव्हिा. 
स्वािंत्र्यानंिर सव्वीस वष े यंत्रप्रधान कारखानदारीिा पाठप रावा कन न अन भव घेिल्डयानंिर याि 
भचूमकेवर आपि हळूहळू येि आहोि हे लक्षिीय आहे. 

 
 गाधंी स्विःस सनािनी कहदू म्हिवीि, पे्रम व अकहसेच्या भाषेि बोलि, खादीग्रामोद्योगािंा प रस्कार 
करीि, आध चनककालीन प्रािात्य भौचिक ससं्कृिीिा ‘सैिानी’ म्हिून चधक्कार करीि. त्याम ळे त्यािें संपूिम 
क्राचंिकारकत्व द लम चक्षि राचहले. क्राचंिकारक गाधंीकडे द लमक्ष इि:पर आपिास परवडिारे नाही. 

 
 ‘भारिीय रार्जकारिाि गाधंी’ हा प्रदीघम प्रबधं हा या प स्िकािा द सरा भाग अत्यिं महत्त्वािा आहे. 
गाधंी व काँगे्रस संघटना यािें सबंंध दं्वद्वात्मक-डायलेस्क्टकल-राचहले यािा स स्पष्ट बोध चनममलक मार 
कन न देिाि. गाधंीनी काँगे्रसिे नेिृत्व केले, पि काँगे्रस ही गाधंीिी बटीक कधीि नव्हिी; चिला नेहमीि 
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एक स्विंत्र अस्स्ित्व होिे, चििी स्विंत्र भचूमका होिी. गाधंीनी देशाला काय चदले, िसेि गाधंींच्या कायाला 
पडलेल्डया मयादा कोित्या होत्या यािी सम्यक् कल्डपना कन न घेिे आवयकयक आहे. केवळ गाधंींनी देशाला 
स्वािंत्र्य चमळवनू चदले नाही असे गाधंीिे चवरोधक म्हििाि. गाधंीिा अविार झाला नसिा िरी कहद स्थान 
स्विंत्र झाला असिा ही गोष्ट खरीि आहे. पि गाधंीनी या देशाला काय चदले हे समरू्जन घेण्यािी 
आवयकयकिा आहे. 

 
 भारिीय रार्जकारिाि गाधंीना िटकन मोठे वर्जन का प्राप्त झाले? दचक्षि आचफ्रकेि त्यानंी चिचटश 
सते्तशी दीघम काळ ल ा चदला होिा आचि भारिाि परिल्डयावरही त्यांनी यशस्वी ल े संघचटि केले होिे. 
अर्जम चवनंत्याचं्या रार्जकारिाला कंटाळलेल्डया, प्रत्यक्ष कृिीिी वाट शोधिाऱ्या िरुि व प्रौ  नेत्यानंा गाधंीनी 
आकृष्ट कन न घेिले. गाधंीिी राहिी व त्यािें चविार प ष्ट्कळ अंशी अनाकषमकि होिे. भारिीय 
रार्जकारिािील ित्कालीन मोठ्या प  ाऱ्यांवर दृचष्टके्षत्र टाकल्डयास गाधंीिे अनाकषमकत्व अचधकि ठसिे. 
पि गाधंीपाशी र्जनआंदोलनािंा र्जो अन भव होिा, सवमस्वाचनशी लढ्याि उिरण्यािी र्जी चसद्धिा होिी िी 
इिरापंेंक्षा अचधक होिी. 

 
 १९१९िे १९४७ या काळािले स्वािंत्र्यलढ्यािे अवलोकन केले िर असहकारात्मक ल े आचि 
कायदेकौस्न्सलािं राहून चवरोध या सहकायम अशी काँगे्रसिी आलटून पालटून भचूमका राचहलेली चदसिे. 
१९१९-१९२२, १९३०-१९३४, १९४०-१९४४ असे लढ्यािंें िीन कालखंड नर्जरेस पडिाि. हेि िीन 
कालखंड कॉगं्रेंसमधील गाधंींच्या नेिृत्वािे कालखंड आहेि ही गोष्ट लक्षाि घेण्यासारखी आहे. ल ा 
ओसरला की कॉंग्रेंसिे नेिृत्व संसदीय रार्जकारिाकडे कल असलेल्डया गटाकडे र्जाई. या गटािे नेिे 
गाधंींिा मान राखि असले, त्यािंा सल्ला घेि असले िरी स्विःच्या स्विंत्र ब द्धीने रार्जकारि करीि असे 
आ ळिे. १९३० नंिर काँगे्रसिे नेिृत्व गाधंींनी प  े आिलेल्डया व्यक्तींकडे आल्डयानंिरही काँगे्रसने गाधंींच्या 
चनष्ठा पूिमत्वाने अंगीकारल्डया नाहीि. अकहसा ही कॉंग्रेंसिी चनष्ठा कधी बनली नाही. गाधंींच्या 
खादीग्रामोद्योगानंा काँगे्रसने स्थान चदले िरी त्यािें अथमशास्त्र वा ग्रामस्वराज्यात्मक समार्जशास्त्रही काँगे्रसने 
स्वीकारले नाही. 

 
 थोडा अचधक सूक्ष्म चविार केला िर म ळाि गाधंी व काँगे्रस यािंी उचद्दष्टे वगेळीि होिी ही गोष्ट स्पष्ट 
होिे. गाधंींना कहद स्थानला अकहसािरिी बनवावयािे होिे; आपल्डया चवचशष्ट अथाने स्वराज्यास पात्र 
बनवावयािे होिे; शोषिम क्त, श्रमचनष्ठ, स्वावलंबी ग्रामस्वराज्यािी उभारिी करावयािी होिी. िर चिचटश 
सते्तपासून रार्जकीय स्वािंत्र्य हस्िगि करण्याि काँगे्रसला रस होिा. इिर बाबी स्वीकारल्डयासारखे 
कॉंग्रेंसने केले, कारि काँगे्रसला लढ्यासंाठी गाधंींिे िज्ज्ञ नेिृत्व हव ेहोिे. 

 
 या सवम कालखंडाकडे पाचहल्डयास आिखी एक गोष्ट लक्षाि येिे. दर काही वषानी लोकक्षोमािा 
पारा ि े. लोकाचं्या आकाकं्षा वा लेल्डया असि; शासनािे वळि दडपशाहीिे असल्डयाने रार्जकीय असंिोष 
वा लेला असे; आर्मथक पचरस्स्थिी वाईट असल्डयाने र्जनिा बेिनै व असंि ष्ट असे. अशा वगेवगेळ्या 
कारिानंी देशािले वािावरि िप्त होई. अशा वगेवगेळ्या कारिाचं्या एकचत्रि पचरिामाम ळे १९१८-१९ 
साली, १९२८-२९ साली, १९४०-४२ साली देश खदखदि होिा. या असंिोषािा भडका उडिे अपचरहायम 
होिे. बेचशस्ि कहसक उदे्रकाि त्यािे पयमवसान होऊ द्यायिे की अचहसक लढ्याच्या द्वारा त्या असिंोषािून 
लोकशक्ती र्जागिृ व संघचटि करावयािी असा काहीसा प्रयकन असे. गाधंी काय करीि होिे? देशािील 
प्रक्ष ब्ध पचरस्स्थिी ही त्यािंी चनर्ममिी होिी असा त्यानंी कधीि दावा केला नाही. या प्रक्षोमाला लढ्याच्या 
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न पाने सरं्जक वाट का ून देऊन, या प्रक्षोभािाही लोकािें शील व सामर्थयम वा चवण्यासाठी िे र्जास्िीि 
र्जास्ि उपयोग कन न घेण्यािा यत्न करीि. कोित्याही देशािील र्जनिा, काही चवशषे बाह्य करिे 
अस्स्ित्वाि नसल्डयास, दीघमकाळ प्रक्ष ब्ध राहाि नाही. चििा पारा प न्हा ‘ नॉममल’ वर येिो. प्रक्षोभ ओसरला 
की,एका अथाने, गाधंींना रर्जा चमळे. अशा काळाि िे आपल्डया रिनात्मक कायाि ग ून र्जाि. इकडे 
काँगे्रसिे नेिे ‘शािंिेच्या काळा’ िले कायदेकौस्न्सलािें रार्जकारि कन  लागि. 

 
 अस्पृयकयिेिे उच्चाटन, चहद -म स्स्लम ऐक्य, खेड्यािंी स धारिा, अथमव्यवस्थेिी प नघमटना इत्यादी 
मागांनी स्वराज्यािी उभारिी गाधंींना करावयािी होिी. पे्रम, अकहसा व शोषिम क्ती या ित्वावंर मानवी 
संबंध उभारण्यािला एक भाग म्हिून िे रार्जकीय स्वािंत्र्याच्या िळवळीकडे पाहाि होिे. पि गाधंींच्या या 
साऱ्या चशकवि कीप्रमािे काँगे्रस संघटनेने आिरि केले असे आ ळि नाही. काँगे्रसमध्ये एकचत्रि आलेले 
चहिसबंंधी गट आपल्डया स्वाथावर व सते्तवर पािी सोडण्याि ियार नव्हिे. यािे एक अत्यंि द ःखद प्रत्यंिर 
१९४६-४७ सालच्या स्वािंत्र्याच्या वाटाघाटींच्या वळेी आले. चिचटश सत्ताधाऱ्यानंी काँगे्रसला कहदू 
संघटनेच्या संक चिि भचूमकेवर आिून ठेवले व हा दर्जा काँगे्रसच्या नेत्यानंी चवशषे प्रचिकार न करिा 
मानला. या प्रसंगी काँगे्रसच्या नेिृत्वाने गाधंींना ज्या सहर्जिेने एकाकी पाडले व अलग ठेवले िी घटना 
फार बोलकी आहे. 

 
 चनममलक मारािंा प्रबंध बारकाईने वािि असिा गाधंीं व काँगे्रस याचं्यािील हा संबधं उकलि र्जािो. 
या सबंंधािा या दं्वद्वात्मक पलूैकडे आर्जवर द लमक्ष झाले आहे. वस्ि िः या संबधंािे हे स्वन प सवांि महत्त्वािे 
आहे. चनममलक माराचं्या प्रबंधािे महत्त्व या कारिासाठी आहे. 

 
 केवळ व्यवहारी धोरिािा भाग म्हिून काँगे्रसने अकहसेच्या मागािा स्वीकार केला, मनाि सूडािी, 
दे्वषािी भावना वागवनू आपदधमम म्हिूनि केवळ अकहसेिी कास लोकानंी धरली, यािे स्पष्ट दशमन गाधंींना 
प्रथम १९४०-४४ या काळाि घडले. १९४६-४७ साली देशाि दंगली उसळल्डया त्या वळेी अकहसेिी चशकवि 
लोकाचं्या मनावर कबबचवण्याच्या आपल्डया आर्जवरच्या प्रयत्नािें यश केव े मयाचदि आहे त्यािी चवदारक 
र्जािीव त्यानंा झाली. काँगे्रस संघटनेच्या आश्रयाने कायम करण्याि िकू झाली का, असा प्रयकन त्यानंा या 
संदभाि चविारलाही गेला. चनष्ठा म्हिून अकहसेिा स्वीकार केलेल्डया सहकाऱ्यानंा घेऊन कायम करण्यासाठी 
आपि थाबंलो असिो िर कामाला आरंभि आपि कन  शकलो नसिो आचि म्हिून आपि केले िे योग्यि 
केले असे उत्तर गाधंींनी सारासारा चविार केल्डयावर चदले. 

 
 १९२० साली हंटर कचमटी प  े गाधंींिी साक्ष झाली. सत्याग्रह िळवळ कशासाठी आहे व चििे 
स्वन प काय? असा प्रयकन प्रारंभीि त्यानंा करण्याि आला. कहसात्मक मागास पदच्य ि करण्यासाठी ही 
िळवळ आहे, आचि केवळ या िळवळीच्या मागानेि सवम देशभर (गाऱ्हाण्याचं्या चनवारिाथम) कहसेिा 
प्राद भाव होण्यािी शक्यिा टाळिा येईल असे त्यानंी साचंगिले. भारिीय रार्जकरिाि गाधंींिा अविार 
झाला नसिा िर सशस्त्र क्रािंीच्या मागाकडे िरुि वळले टाळले असिे याि शकंा नाही. गाधंींनी आपल्डया 
लढ्यानंी हे वळि इिके िर चनचििि म्हििा येईल. त्या बदल्डयाि गाधंींनी देश चनस्ष्ट्क्रय व लािार ठेवला 
नाही, िर लाखो लोकानंा चक्रयाशील बनचवले. १९२१-२२ व १९३०-३१ या दोन लढ्याचं्या वळेी लोकानंी 
दाखवलेली कहमि व त्यानंी पाळलेली चशस्ि वाखािण्यासारखी होिी. अकहसेिा मागम कहसेइिकाि प्रभावी 
होऊ शकिो, उपखंडाइिक्या चवस्िीिम देशािही िो अन सरिा येिो इिके गाधंींनी खचििि दाखवनू चदले. 



 अनुक्रमणिका 

कहद स्थानच्या िात्काचलक सदंभाि गाधंींिे यश अगदी अल्डप वाटले िरी मानवर्जािीच्या भावी वाटिालीच्या 
संदभाि त्याचं्या अल्डप यशािे मोलही पराकोटीिे आहे. 

 
 पािात्य लोकशाही देश, एकाचधकारवादी आचशयाई-आचफ्रकी-लॅचटन अमेचरकी देश, साम्यवादी 
देश-सवम आध चनककालीन देशामंध्ये लोक आचि शासन याचं्यािील संबधं ही एक गभंीर बाब बनि िालली 
आहे असे चनःशकंपिे म्हििा येईल. मानवी प्रचिष्ठेला काही अथम राहावयािा असेल िर शासन आचि लोक 
याचं्यािला संबधं एकिफी असून भागावयािे नाही ही गोष्ट लक्षाि आलेली आहे. िसेि चवरोधी पक्ष हेही 
शासनािाि एक भाग असिाि, आचि दर काही वषोनी प्रचिचनधी चनवडून देण्याने भागि नाही हेही चदसून 
येि आहे. शासन आचि लोक याचं्याि चनत्य द िफी संबधं राहावयािा असेल िर िो एकाि वळेी संघषािा व 
संवादािा राहू शकला पाहीरे्ज. िो कहसक दहशिवादाच्या स्वन पािा असू शकि नाही ही गोष्टही उघड 
आहे. गाधंींिा सत्याग्रहािा मागम हा संघषािही संवाद राखिारा मागम आहे. उघडपिे, टोकाला र्जाऊन 
संघषम करीि असिानाही शासनाशी संवाद राखिा येिो, आचि म्हिून सत्याग्रह हा एक पचरविमनािा सर्जमक 
मागम आहे. यािे क्षीि का होईना पि प्रत्यक्ष दशमन गाधंींनी कहद स्थानाि १९१९ िे १९४७ या काळाि 
घडचवले. त्याचं्या अल्डप यशािे मोलही पराकोटीिे आहे िे यासाठी. 
 
६-१-७४  वसांत पळशीकर 
 



 अनुक्रमणिका 

 

भाषाांतरकाराचे णनवेदन 
 

 प्रा. चनममलक मार बोस याचं्या ‘स्टडीर्ज इन् गाधंीझम्’ िे भाषािंर मी कराव ेअसे प ण्याच्या समार्ज 
प्रबोधन संस्थेच्या श्री. वसिं पळशीकरानंी प्रथम मला साचंगिले; पि केवळ एव ीि सूिना कन न िे थाबंले 
नाहीि. या भाषािंरािा शब्दन् शब्द वािून त्यानंी स धारिा स िचवल्डया. त्याचं्या मागमदशमनाम ळेि हे प स्िक 
चसद्ध झाले आहे. श्री. पळशीकरािें आभार शब्दाि मानिे शक्य नाही एव ेि फार िर मला म्हििा येईल. 

 
 ‘स्टडीर्ज इन् गाधंीझम्’ या प स्िकािे भाषािंर करिाना मला इिर अनेक व्यक्तींिे साहाय्य झाले 
आहे. श्री वारिा महाचवद्यालयािील माझे सहकारी प्रा. प्र. ह. देसाई व प्रा. व. मो. घाटे यानंी प्रत्यक्ष 
चलचहण्याच्या कामी िर साहाय्य केलेि पि प्रसंगचवशषेी मला कंटाळा आला िेव्हा उते्तर्जन देण्यािे कामही 
त्यानंीि केले. शाळेि असिानापासून ज्याने मला सवमि र्जीवनाि मदि केली त्या प्रभाकर रार्जपाठकिे या 
कामािही खूपि साहाय्य झालें  आहे. प स्िकाच्या प्रथम भाषािंराच्या वळेी लेखनािे काम आमच्या 
महाचवद्यालयािील चवद्याथी श्री. नन टे यानंी केले. या सवोिा मी आभारी आहे. 

 
वारिानगर (चर्ज. कोल्डहापूर)  भा. रा. बापट 
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णतसऱ्या आवृत्तीच्या णनणमत्ताने 
 

 ‘स्टडीर्ज इन् गाधंीझम्’ या प स्िकािी पचहली आवृत्ती १९४० मध्ये, द सरी १९४७ मध्ये व चिसरी 
आिा १९६२ मध्ये प्रकाचशि होि आहे. वरील प्रत्येक वळेी सवम प स्िकािं अनेक स धारिा केल्डया आहेि व 
चकत्येक भाग सवमस्वी बदलले आहेि. अशा रीिीने नाव िेि असले िरी प्रत्येक आवृत्ती हे नव ेप स्िकि 
आहे. पि याबद्दल क्षमायािनेिी गरर्ज आहे असे वाटि नाही. कारि चकत्येक वळेा घटनाबंरोबर कल्डपना 
बदलि र्जािाि व नवीन संदभाि त्यािें प नमूमल्डयाकंन होऊ शकिे. 

 
वािकानंा माझी एक चवनंिी आहेः हे प स्िक वािीि असिाना त्यानी संदभासाठी माझी ‘चसलेक्शन्स 

फ्रॉम गाधंी’, ‘माय डेज् व इथ गाधंी’ [‘चसलेक्शन्स फ्रॉम गाधंी’ हे गाधींच्या चनवडक वेच्यािें प स्िक नवर्जीवन प्रकाशन ससं्था, 
अहमदाबाद यानंी प्रकाचशि केले आहे. 

‘माय डेज् व इथ गाधंी’ या प स्िकािे मराठी भाषािंर ‘गाधंींच्या र्जीवनािे अखेरिे पवम’ या नावाने प्रस्ि ि प स्िकासोबिि महाराष्ट्र राज्य 
साचहत्य व ससं्कृचि मडंळ प्रकाचशक करीि आहे.] ही प स्िके कायम हािीशी ठेवावीि. या प स्िकािील एखाद्या म द्दयािी 
माडंिी स्थलसंकोिाम ळे अचिसचंक्षप्त म्हिनू अस्पष्ट वाटल्डयास िो म द्दा समर्जण्यासाठी वरील प स्िकािें 
साहाय्य होईल. 

 
 ‘कमर्मशयल कप्रटसम’ च्या श्री. िारापद बोस यािंा मी फार आभारी आहे. कामािी अत्यंि चनकड 
असूनही त्याचं्याम ळेि प स्िकािी िपाई उरकिे शक्य झाले आहे. 
 
३७ ए, बोसपारा लेन   
कलकत्ता ३  णनमयलकुमार बोस 
१३ रू्जन, १९६२.   
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सांके्षप 
 

 [आधारभिू संदभम प स्िकािें सवमत्र वापरलेले सचंक्षप्त न प व प  े पूिम िपशील चदला आहे. अन्य 
संदभािा िपशीलवार उल्लखे ज्या त्या चठकािी केला आहे.] 
 
आत्मवृत्त— ‘चद स्टोरी ऑफ माय एक्स्पेचरमेंट्स चवथ ट्रुथ’ (द सरी आवृत्ती, मे, 

१९४३), नवर्जीवन पस्ब्लकशग हाउस, अहमदाबाद. 
गाधंी— ‘गाधंीर्जी : चहर्ज लाइफ अडँ वकम ’ (१९४४ मध्ये ७५ व्या वा चदवशी 

प्रचसद्ध केलेला गं्रथ), कनाटक पस्ब्लकशग हाउस, म ंबई. 
हचरर्जन— ‘साप्ताचहक हचरर्जन, १९३४ पासून. 
यं. इं.— ‘साप्ताचहक यंग इचंडया, १९१९-१९३२. 
पत्र— ‘गाधंीर्जीर्ज कॉरेस्पॉंडन्स चवथ चद गव्हनममेंट १९४२-४४’ (द सरी 

आवृत्ती, सप्टेंबर १९४५), नवर्जीवन पस्ब्लकशग हाउस, अहमदाबाद. 
भाषिे— ‘स्पीिेस अँड रायकटग्र्ज ऑफ महात्मा गाधंी’ (िौथी आवृत्ती), र्जी. ए. 

नटेसन अँड को., मद्रास. 
इं. ॲ. र. [पृ.१३३ िे १७७ पयंि ‘इं. ॲ. चर.’ 
असा सकं्षेप पडला आहे.] — 

‘चद इंचडयन ॲन्यअल रचर्जस्टर’, प्रकाशकः एन्. एन्. चमत्रा, 
ॲन्य अल रचर्जस्टर ऑचफस कलकत्ता. 

कह. स्व.— ‘कहद स्वरार्ज ऑर इंचडयन होमन ल’,मो. क. गाधंी (१९४४), 
नवर्जीवन पस्ब्लकशग हाउस, अहमदाबाद. 

चसलेक्शन्स[पृ.१० िे ३० च्या दरम्यान 
‘चसलेक्शन, पृ....’ असा सदंभम चदला गेला 
आहे. सदंभम पृष्ठािा नसून विेा क्रमाकंािा आहे; 
आकडे वेच्यािंा क्रमाकं दशमचविाि.]— 

‘चसलेक्शन्स फ्रॉम गाधंी ’, एन् . के. बोस, नवर्जीवन पस्ब्लकशग हाउस, 
अहमदाबाद. 

र. का. — ‘कन्स्रस्क्टव्ह प्रोगॅ्रम: इट्स  मीकनग अँड प्लेस’, एम. के. गाधंी 
(चडसेंबर १९४५), नवर्जीवन पस्ब्लकशग हाउस, अहमदाबाद. 
 ‘सत्याग्रह इन साउथ आचफ्रका’, मो. क. गाधंी (१९२८), 
एम्.गिेशन्, मद्रास. 
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प्रकरि पणहले 
 

गाांधीवादाचा पणरचय 
 

 गाधंींच्या चलखािािा मी अत्यंि काळर्जीपूवमक व आदरपूवमक अभ्यास करण्यािा प्रयत्न केला 
आहे.त्याचं्या चलखािािा अथम र्जास्िीि र्जास्ि स्पष्ट व्हावा म्हिून माझे मन शक्य िो माझ्या वैयचक्तक 
आवडीचनवडींपासून म क्त ठेवण्यािा माझा प्रयत्न राचहला आहे. परंि  ही प्रस्िावना सादर करिाना गाधंींच्या 
मिाबंरोबरि टीकाचटप्पिीच्या स्वन पाि क्वचिि माझे चविारही माडंल्डयाि िे क्षम्य ठराव.े त्याम ळे 
ज्याच्याबरोबर वािकाला खूपि लाबंिा,कदाचिि कंटाळवािा, प्रवास करावयािा आहे त्यािे मानस 
वािकास पचरचिि होईल. 

 
इणतहासणवषयक तत्त्वज्ञान 

 
 गाधंींच्या इचिहासचवषयक ित्त्वज्ञानापासूनि आपि स रुवाि कन . आर्जवरच्या 
मानवचेिहासापासून गाधंी काय बोध घेिाि? काही प्रसंगी घ्यावी लागलेली िात्काचलक माघार सोडल्डयास, 
सवमसाधारिपिे, मानवािी प्रगिीि होि आहे असे मि असिाऱ्यापंैकी गाधंी होिे. द सऱ्या भाषेि, 
काळाबरोबर मानवािंील बधं भाव व ऐक्य सिि वा ि आहेि असे त्यािें मि होिे. [सवम र्जीवन मूलिः एक असून सवम 
मािसे र्जािीवपूवमक ककवा अर्जाििा या एकात्मिेच्या साक्षात्कारासाठी झटि आहेि ही माझी चनष्ठा वा ित्त्वज्ञान आहे. (पत्र, पृ. ८८ व णसलेक्शन्स, 
पृ.७८-८०) ‘मानवी समार्जािा अखंड चवकास होि आहे, आध्यास्त्मकदृष्ट्ट्या िो सिि उमलि आहे’ (चसलेक्शन्स, पृ. ७९).] 

 
 गाधंीर्जींच्या या मिािी ििा आपि थोडी नंिर कन . ित्पूवी एका वगेळ्या रार्जकीय 
ित्त्वप्रिालीच्या मंडळींच्या या बाबिीिील याि प्रकारच्या चविारािंा परामशम घेिे आवयकयक आहे. 
गाधंीसारखेि, ‘मानवी समार्जािी एकसारखी प्रगिी होि आहे’ असेि माझ्या ओळखीिील चकत्येक 
माक्समवाद्यािें म्हििे आहे. त्याचं्या मिे एका नैसर्मगक चनयमाच्या कायमवाहीिून ही प्रगिी घडून येि असिे. 
भौचिक वा रै्जचवक उत्क्रािंीही अशीि चनसगमचनयमानं सार होिे. गाधंी ईश्वरेच्िा म्हििाि त्या चठकािी 
माक्समवादी ‘इचिहास’ ककवा ‘चनसगम’ या शब्दािंी योर्जना करिो. 

 
 मानवाच्या एकंदर भिूकालीन कामचगरीिा आ ावा घेि त्याने साित्याने आचि ख पि प्रगिी केली 
आहे ही गोष्ट उघड होिे, मग िी प्रगिी मोर्जण्यािे माप कोििेही असो. परंि  ही प्रगिी फारशी खोल 
रुर्जलेली नसावी; कारि मािसाच्या र्जन्मर्जाि ग िदोषावंर चििा फारसा पचरिाम झालेला चदसि नाही. 
उदाहरिाथम, आचशयाच्या एखाद्या कोपऱ्यािील एकाकी घराि र्जन्मलेल्डया म लापेक्षा पचिम य रोपािील 
अत्यंि स संस्कृि वािावरिाि र्जन्मलेल्डया म लािील सहर्जप्रवृत्ती फारशा वगेळ्या असल्डयािे चदसि 
नाही.िरी चवचभन्न सामाचर्जक वािावरिामं ळे त्याचं्या वागि कीि पडिारा फरक मात्र अगदी स्पष्टपिे 
र्जािविो. काही थोड्याशा, ठराचवक साच्याच्या सामचूहक अन भवािूंन र्जािाऱ्या व्यक्तीपेक्षा अनेक प्रकारच्या 
सामाचर्जक संबधंाशंी व चवचवध प्रकारच्या वैयचक्तक पचरस्स्थिीशी र्ज ळवनू घ्यावा लागिाऱ्या व्यक्तीिे मन 
अचधक लवचिक व संपन्न बनिे. 
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 यावन न इचिहासपूवमकालीन मानवाच्या मनापेक्षा वारशाने अपरंपार सासं्कृचिक संचिि लाभलेल्डया 
आध चनक मािसािे मन श्रेष्ठ दर्जािे असिारि असे मानिे िकम चवसंगि ठरिार नाही. आध चनक मािसू 
प्राथचमक मािसापेक्षा म ळािि श्रेष्ठ आहे असे म्हििे आचि वरील चवधान यािें अथम एकि नाहीि हे ध्यानाि 
घेिले पाचहरे्ज. आर्जवरिी गोिर प्रगिी म ख्यिः ससं्कृिीिा संिय व चिच्याशी व्यक्तीिी होिारी र्ज ळविकू 
यामं ळे झालेली आहे. 

 
 याखेरीर्ज आिखी एक गोष्ट आपि लक्षाि ठेवाली पाहीरे्ज. िी अशी की, चवषम संधीम ळे 
मानवसमार्जािील बह संख्य लोकानंा या सासं्कृचिक प्रगिीिा फारसा लाभ चमळालेला नाही. त्याम ळे ही 
मािसे आर्जही सासं्कृचिकदृष्ट्ट्या आचदमानवाचं्याि पािळीवर आहेि. मानवी प्रगिीमध्ये सहभागी होण्यािे 
भाग्य ज्यानंा लाभले आहे त्याचं्या बाबिीिही मानचसक चवकासािी पोि फारशी खोल गेलेली नसण्यािी 
शक्यिा आहे. कारि रे्जव्हा चवकार भडकावले र्जािाि िेव्हा ‘स संस्कृि’ मािसेस द्धा, प्राण्यानंाही लार्ज 
वाटावी इिक्या रानटीपिे वागिाि. वैयचक्तक वा िात्काचलक र्जमािीय स्वाथम यापेंक्षा उच्चिर उचद्दष्टानं न प 
आपल्डया कृिींना वळि लावण्यािी ज्यानंी स्विःला लावनू घेिली आहे अशी मािसे मात्र अत्यंि प्रक्षोभक 
स्स्थिीिही संयम दाखव ूशकिाि व िी िो दाखचविािही. मािसाि प्रागचिकिा अन वंशाने उिरि नसून 
चशक्षिाने मािूस उन्नि बनिो असा यािा अथम होिो. 

 
 या मयादेिही प  ील चवधान आपिासं चनःसकंोिपिे करिा येईल: प रेशा दीघम कालावधीिा चविार 
केल्डयास, मानवी स्वभाव उन्नि होि िालला आहे असा बोध इचिहासावन न का िा येिो. यािे कारि 
अंशिः, वर दशमचवल्डयाप्रमािे, कालौघाि संचिि ससं्कृिीि पडि गेलेली स्वभाचवक भर व लोकािंी चिच्याशी 
होिारी र्ज ळविूक हे आहेि. पि मी असे म्हिेन की, याला आिखीही एक कारि आहे. द ःखाि गारं्जिाऱ्या 
मानविेबद्दल अपार सहान भिूी असिाऱ्या व्यक्तींिा प्रभावही मानवी स्वभाव उन्नि होण्याला थोडाफार 
कारिीभिू ठरलेला आहे. ज्या म शीि त्यािें व्यचक्तमत्त्व र्जडलेघडले. त्या पचरस्स्थिीमध्ये अशा व्यक्तींच्या 
ठायी असलेल्डया दचलिाचंवषीयीच्या किविेे पूिम स्पष्टीकरि चमळि नाही; त्याि पचरस्स्थिीि घडलेल्डया 
इिरापेंक्षा यानंा दचलिाचंवषयी अनेक पटींनी र्जास्ि किव होिी. माक्सम ककवा क्रोपोटचकन्  यािंा मानवी 
ऐक्याबद्दलिा दृचष्टकोि त्याचं्या भोविालच्या पचरस्स्थिीच्या स्वभाचवक संदभाच्या मानाने चकिी िरी र्जास्ि 
चवशाल होिा. ब द्ध ककवा येशू याचं्याबद्दलही िेि म्हििा येईल. अगदी आपल्डया काळािील गाधंीर्जींिी 
गोष्टही अशीि आहे. या व्यक्तींच्या चठकािी ही किव ककवा पे्रम र्जन्मर्जाि असेल; ककवा उगमस्थानी हे 
लहान धारेसारखे असेल आचि नंिरच्या काळािील त्याच्या चक्रयाशील उपयोर्जनेम ळे त्यािी व्याप्ती 
असाधारि चवशाल झाली असेल. अशा व्यक्तींिे नेिृत्व हेि मानवी प्रगिीिे म ख्य कारि आहे असे मला 
वाटिे. 

 
 एखाद्या माक्समवादी यावर शकंा उपस्स्थि कन न-व िी शकंा त्याच्या दृष्टीने बरोबरि ठरिे-म्हिेल, 
‘ठीक आहे. पि ि मिे म्हििे अधमसत्यि आहे. कारि अशा व्यक्तींच्या मानचसक घडिीि दैवी असे काहीि 
नाही. त्याचं्या वैयचक्तक िचरत्रावन न चििे स्पष्टीकरि सहर्ज चमळेल. चशवाय भोविालिी बाह्य स्स्थिी अशा 
व्यक्तींकडे नेिृत्व र्जाण्यास योग्य झाली िरि त्या नेिे होऊ शकिाि. ही वस्ि स्स्थिीि मानवी मनाि 
आकाकें्षिी बीरे्ज पेरिे.नेत्यामध्ये त्या आकाकें्षिा आचवष्ट्कार र्जरा र्जास्ि िीव्र असिो इिकेि. व्यक्तीगि 
नेिृत्वाला ि म्ही महत्व देिा िे फार्जील आहे. वास्िचवक सवम प्रगिीच्या म ळाशी भौचिक र्जीवनस्स्थिीि 
आहे. डायलेस्क्टकच्या ित्त्वान सार िी उत्क्रािं होि चििा शवेट श्रचमक मानविेला म क्ती चमळण्याि होिार 
आहे.’ 
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 अंशिः या टीकेि िर्थय आहे हे मान्य कन नही, द दैवाने, इचिहासािी वाटिाल अटळपिे 
श्रचमकाचं्या म क्तिेच्या चदशनेेि िालली आहे या ककवा मानवी प्रगिी ही एका चनरपवाद चनसगमचनयमानेि 
होि आहे या माक्समवादी श्रदे्धशी आपि सहमि होऊ शकि नाही. िसे असिे िर आर्जच्यपेक्षा अचधक प्रगिी 
झालेली चदसावयास हवी होिी. आर्जही मोठेमोठे समार्ज अत्यिं क्ष द्र व संक चिि स्वाथामागे लागलेले 
चदसिाि.चशवाय अखेरीस सवम प्रचिक्रािंीवादी शक्ती नष्ट होिील असे मानायला काय प रावा आहे? आर्जच्या 
श्रचमकािें स्वािंत्य्स व ऐक्य त्याचं्या अंचिम चवर्जयाने प्रस्थाचपि होिील असे कशाच्या आधारावर 
मानावयािे? याला काही आधार असलाि िर िो, ‘या व्यचिचरक्त द सरे काही होऊ देिारि नाही’ या 
आमच्या चनियािाि िेव ा आहे. 

 
 परमेश्वरावर श्रद्धा असिारा मन ष्ट्य म्हिेल की, र्जनसामान्याचं्या मनाि असा चनिय आ ळिो, 
चवर्जयश्री संपादन करण्यािे स प्त सामर्थयम असिाऱ्या या प्रवृत्ती प्रकट करिारे समथम नेिे त्य त्या वळेी 
चमळिाि, मानवाला नेहमी उच्चिर ध्येयािी वाट दाखचविाऱ्या चविारविंािंी व द्रष्ट्ट्यािंी अखंड माचलका 
चनमाि होिे, यावंन न मानवािे भचविव्य एका श्रेष्ठिर दैवी चनयमान सार घडि आहे हेि चसद्ध होिे. 
गाधंींच्या चलखािाि चकत्येक चठकािी ही श्रद्धा चनचििपिे अन स्यूि असल्डयािे आ ळिे. व्यचक्तशः 
माझ्याप रिे मला हे साचंगिले पाचहरे्ज की ही श्रद्धा बाळगावी यासाठी कोििाि सबळ प रावा मला 
आ ळलेला नाही. माझ्या दृष्टीने अशा ‘उच्चत्तम हेिू’ िे अस्स्ित्व चसद्ध झालेले नाही, ककवा िे नाशाबीिही 
झालेले नाही. माझी ही भचूमका आहे िोपयंि मानवचेिहासाच्या क्रमाि आर्ज चदसि असलेली प्रगिी (िी 
फार खोलवर रुर्जलेली नसली िरी) ही चक्रयाशील स र्जाि सहान भवाच्या उद्यमानेि शक्य झाली आहे 
अशी श्रद्धा बाळगिेि मी पसंि करीन. भौचिक स बिेच्या स्स्थिीिही समार्जािील गटाचं्या चठकाििी 
संक चिि स्वाथमब द्धी न स टल्डयाम ळे आपल्डया बाधंवानंा सोसाव ेलागिारे द ःख व क्लेश पाहून ज्यानंा वदेना 
झाल्डया अशा चवश्वबधं त्वाच्या भावनेने पे्रचरि झालेल्डया व्यक्तींनी अधूनमधून मानवर्जािीला नवी वाट दाखवली 
आहे. मािसानंा संक चिि वृत्ती टाकून द्यायला चशकवले आहे. र्जी काय थोडी प्रगिी प्रत्यक्षाि झालेली 
चदसिे िी अशीि झालेली आहे असे मी म्हिेन. पि रे्ज घडिे िे त्याि वळेी का घडिे असा प्रयकन र्जर कोिी 
उपस्स्थि केला िर माझ्यार्जवळ त्याला उत्तर नाही. िसेि िंत्रचवदे्यिील प्रगिीम ळे उत्तरोत्तर अचधकाचधक 
मोठे समार्ज बनवनू राहिे क्रमप्राि झाल्डयाम ळे, त्या अपचरहायम चनकडीिून मानवी मन प्रगल्डभ झाले असे 
म्हििा येिार नाही का असा प्रयकन कोिी केल्डयास, याबाबि ‘मी अरू्जन कोित्याि चनिमयक अन मानाला 
पोिलेलो नाही,’ असे सागंिेि मी पसंि करीन. प्रगिीच्या व स धारिाचं्या मागाि खोडा घालिाऱ्या 
सनािनी वृत्तीिा मी फार अन भव घेिला आहे. त्याम ळे मनःप्रवृत्तींिे अडसर केवळ ‘ऐचिहाचसक अचनवायमिा’ 
म्हिून अटळपिे आपोआप दूर होिील यावर माझा चवश्वास नाही.  

 
 संस्कृिीचवषयक एका बीर्ज-वृक्षात्मक सेंचद्रय उपपत्तीवर माक्समवादी चवश्वाि ठेविो असे वरील 
चवविेनािील एका गर्मभि आहे. त्यािी अशी धारिा आहे की, मानवी ससं्कृिी एका ठराचवक क्रमाने उत्क्रािं 
होि आहे. त्या मागाने गेल्डयाने शवेटी र्जगािील सवम श्रमपीचडि मािसािंी म क्तिा होिार आहे. हेही 
ठरलेलेि आहे. नदीिा प्रवाह शवेटी सागराला चमळिार हे र्जसे चनचिि िसेि अखेरीस श्रमपीचडिािंी म क्ती 
साधिार हेही चनचिि.  

 
 नदीच्या प्रवाहािी ही उपमा थोडी प  े नेिा येईल. नदीिा प्रवाह चिच्या दोन काठानंी मयाचदि 
झालेला असिो. आचि या काटािें स्वन प व आकार बऱ्याि अंशी प्रवाहािा वगे आचि चदशा यानंीि ठरवले 
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र्जािाि, हे आपल्डयाला माहीि आहेि. त्यािप्रमािे सासं्कृचिक प्रवाहही त्याि प्रचिि असिाऱ्या व्यक्तींच्याि 
चवचशष्ट मनोवृत्ती चनमाि करिो. संस्कृिीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ित्कालीन समार्जािील व्यक्तींच्या मनािील 
कामना पूवमचनचिि असिाि. त्यािंा आकार व वळि प्रिचलि चविारप्रिाली व मूल्डयप्रिाली याचं्या न पाने 
व्यक्त होिाि. या चविार व मूल्डयप्रिाली त्या त्या वळेच्या सासं्कृचिक प्रवाहाशी स सगंि अशाि असिाि. 
मात्र वस्ि चनष्ठ समार्जस्स्थिी आचि व्यक्ती याचं्या भचूमका चनखालस किमरी आचि चनखालस कममिी अशा 
नसिाि, उभयिािंी एकमेकावंर सिि चक्रया-प्रचिचक्रया होि असिे. माक्समवाद मात्र वस्ि चनष्ठ सामाचर्जक 
पचरस्स्थिीला व्यक्तीपेक्षा र्जास्ि महत्त्व देिो हे नाकारिा योिार नाही. म्हिरे्जि, माक्समवादाप्रमािे 
समार्जािील काही व्यक्तींिी प्रगिी करण्यािी इच्िा असूनही पचरस्स्थिी अन कूल नसेल िर म ळीि प्रगिी 
होिार नाही; उलट वस्ि चनष्ठ पचरस्स्थिी पचरपक्व झालेली असेल िर बराि मोठा समार्ज क्रािंीला प्रचिकूल 
असूनही मूठभर व्यक्तीस द्धा क्रािंी घडवनू आिू शकिील. अशा वळेी त्य मठूभर व्यक्तींनी भचवष्ट्यािी िाहूल 
घेऊन प  े पाऊल टाकले पाचहरे्ज. बाकीिा समार्ज चकिीही मोठा असला िरी थोड्याि कालावधीि िो 
आपोआप क्रािंीच्या मागे येईल. 

 
 हे र्जर खरे असेल िर माक्समवाद्याच्या दृष्टीने क्राचंिकारकािें कायम िरी कोििे? त्याच्या मिे खऱ्या 
क्राचंिकारकाला संस्कृिीच्या प्रगिीिा र्जगन्नाथािा रथ कोित्या मागाने र्जािार हे आधीि कळिे. त्या 
मागािील अडििी दूर करिे एव ेि कायम माक्समवाद त्याला सागंिो. भोविालिी समार्जस्स्थिी प  िी झेप 
घेण्यास पचरपक्व झालेली आहे हे त्याला व त्यच्यासारख्या इिर काहींना पटले की समार्जािील लाखो 
लोकाचं्या आत्मचनष्ठ चक्रयाचशलिेला ि लनेने फारि कमी महत्व उरिे. त्याचं्याम ळे रथाच्या िालीि थोडा 
खडखडाट होईल कदाचिि; त्याचं्याम ळे प्रगिीला काहीसा चवरोधही होईल; थोडी र्जास्ि काळर्जी 
घेिल्डयास कदाचिि हा चवरोध टाळिा येण्यासारखा असेलही; पि क्राचंिकारकाने ही उठाठेव करण्यािे 
कारि नाही. भोविालच्या समार्जस्स्थिीि र्जास्िीि र्जास्ि वगेाने बदल घडवनू आिण्यासाठी त्याने प्रयत्न 
करावयािा एव ेि. नव्या र्जीवनक्रमाशी चमळिे घ्यायला र्जनिा लवकरि चशकेल. रे्ज चवरोध करिील िे 
त्यािी फळे भोगिील, क्वचिि नष्टही होिील. िे अन कूल झाले िर त्यािें र्जीवन सरळ आचि स खी होईल; 
आचि क्रािंीही र्जरा र्जास्ि लवकर सफळ होईल.  

 
 या सैद्धाचंिक दृचष्टकोिाम ळे प्रत्यक्ष र्जीवनाि मात्र माक्समवाद्यािी स्स्थिी थोडी िमत्काचरक होिे. 
वर म्हटल्डयाप्रमािे त्यािा उदे्दश पचरस्स्थिीि लवकराि लवकर पचरविमन करिे हा असिो. पचरविमन 
लवकराि लवकर करावयािे आहे या उचद्दष्टामध्ये त्याला कहसक क्रािंीच्या मागािे समथमन सापडिे. 
कहसेबद्दल त्याला काही खास आकषमि असिे असे म ळीि नाही. इिर कोित्याही शाचंिचप्रय मािसाइंिकाि 
िोही कहसा टाळण्यािा प्रयत्न करिो; सवम शािंिावाद्याइंिकीि र्जगाला य द्धाच्या किाट्यािून 
सोडचवण्यािी त्यािीही इच्िा असिे; पि सशस्त्र संघषािा मागम सवांि र्जवळिा म्हिून त्याच्या दृष्टीने िो 
सवांि इष्ट ठरिो.  

 
 ऐचिहाचसक घडामोडी अशा आपसूक घडिार आहेि ही भचूमका पत्करिे मला स्विःला र्जड 
र्जािारे आहे-त्यािून मानवाच्या त्वचरि म क्तिेिे आश्वासन चमळि असेल िरी. िसेि संस्कृिी आचि 
चिच्यािले व्यक्तीिे कायम याचवषयीच्या आपल्डया भचूमकेिून माक्समवादी रे्ज व्यवहाराि चनष्ट्कषम का िो 
त्यािंाही मी स्वीकार कन  शकि नाही. बह िेक मािसािंी भचूमका कममिी असिे याि शकंा नाही, पि 
वळेप्रसंगी िी वगेळ्याि प्रकारे वागू शकिाि हेही खरे आहे. व्यक्ती आचि बह र्जनसमार्ज कृचिप्रवि झाले 
आचि त्यानंी ससं्कृिीला आचि अथमव्यवहारानंा वगेळे वळि चदले असे प्रसंग इचिहासाि घडले आहेि. असे 
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प्रसंग चवरळ आहेि हे खरे. त्यािे कारि प्रत्येक बदलानंिर सोसाव े लागिारे क्लेशदायी पचरिाम 
टाळण्याकडेि लोकािंी वृत्ती असिे. सवयीिे सोडून नव ेवळि स्विःस लावनू घेण्याि मािसािी मानचसक 
शक्ती खिी पडिे, िर आपली मानचसक व शारीचरक उमेद राखून र्जीवन उपभोगण्याकडे सवमसामान्य 
मािसािा कल असिो. या वृत्तीिून मािसे प्रिचलिाप  े मनानेि शरिागिी पक्तरिाि. मािसामंधील या 
शरि र्जाण्याच्या प्रवृत्तीम ळेि प्रस्थाचपि संस्कृिीिे सवमसामान्याचं्या र्जीवनावर इिके कमालीिे प्रभ त्व 
असिे. 

 
 नदी आचि चििे काठ हीि उपमा िालू ठेवल्डयास, प्राम ख्याने नदीिा प्रवाह काठािंी रिना ठरवीि 
असिो, हे माक्समवाद्यािें म्हििे मान्य कन नही आपिास एक गोष्ट चवसन न िालिार नाही. िी अशी की, 
नदीकाठ हा वास्िचवक र्जचमनीिाि एक भाग असिो. ही र्जमीन-चििी भपूृष्ठ व भसू्िररिना-बऱ्याि अंशी 
प्रवाहािे वळि ठरवीि असिे. भरूिना सिि उत्क्रािं होि असिे. पि नदीच्या प्रवाहाला र्जसा सम द्राकडे 
र्जाण्यािा मागम का ावयािा असिो िसे भपूृष्ठाच्या रिनेप  े कसलेि अपचरहायम अंचिम ‘उचद्दष्ट’ असि नाही. 
सामाचर्जक पचरविमनाबाबिही, िी अखंडपिे एका चदशनेे घडि नाहीि की त्याचं्या बाबिीि चदशाचवषयक 
भरवसा देिा येि नाही. त्या क्षिी लोकािंी चनवड काय असिे यावन न बदलािी चदशा ठरि असिे. लोक 
कृिी कन न आपली चनवड र्जाहीर करिाि की चक्रयाशून्य राहून चनवड दशमचविाि िे अप्रस्ि ि आहे.  

 
 म्हिून माक्समवादी देिो त्यापेक्षा सामाचर्जक क्रािंीच्या प्रचक्रयेि व्यक्तींच्या किृमत्वाला मी र्जास्ि 
महत्त्वािे स्थान देिो. भोविालिी पचरस्स्थिी कशीही असली िरी सत्याग्रही व्यक्तीने पराभिू मनोवृत्तीने 
पिाडले न र्जािा आपले ईस्प्सि ध्येय गाठण्यािा मागम का ला पाचहरे्ज. वगेळ्या शब्दािं असे म्हििा येईल 
की, वस्ि चनष्ठ र्जीवनस्स्थिीि असलेल्डया स प्त संभाव्यिाचं्या िौकटीि कायम करीि असिाना आपल्डया कायाने 
त्या स प्त संभाव्यिा मूिम करण्यासाठी आवयकयक असलेली चनिायक भर घलून भोविालिी पचरस्स्थिी त्याला 
पालटचविा आली पाचहरे्ज. माझी अशी खात्री आहे की,माक्समवादीस द्धा, स्विः ककवा त्यािा पक्ष नेमके हेि 
करीि असिो असा दावा करील. यािा अथम ित्त्वचवविेनाच्या पािळीवर देिो त्यापेक्षा प्रत्यक्षाि िो 
व्यचक्तगि, आत्मचनष्ठ कारकाला र्जास्ि महत्त्व देिो असाि होिो. 

 
साधनणभन्नता 

 
 सामाचर्जक पचरविमन घडवनू आिण्यासाठी वापरावयाच्या माक्समसवाद्याच्या व सत्याग्रहीच्या 
साधनािं र्जो मोठा फरक चदसून येिो त्यािे कारिही वरील चवविेनािि चमळिे. माक्समप्रिीि चविाराप्रमािे 
पचरविमन घडवनू आिण्यािी योर्जना अशीः सवम सामाचर्जक आचि इिरही सत्ता रे्जथे एकवटलेल्डया असिाि 
िी राज्यसत्ता प्रथम सध्याच्या शासकवगाकडून चहसकावनू घ्यावयािी. नंिर िी श्रचमक वगाच्या 
ह कूमशाहीच्या िाब्याि ठेवावयािी. श्रचमक ह कूमशाहीने चपळविूक अशक्य होईल अशी समार्जव्यवस्थेिी 
प नरमिना करावयािी, रे्जिेकन न र्ज न्या सामाचर्जक संस्था नष्ट होिील व र्ज न्या सवयी, िालीरीिी, मूल्डये 
बारू्जला सान न त्या र्जागी नव्या उचद्दष्टाचं्या सामाचर्जक ससं्थानंा अन कूल अशा सवयी, िालीरीिी व मूल्डये 
प्रस्थाचपि केली र्जािील. सवमसाधारि बह संख्य र्जनिा मानचसक र्जडत्व पसंि करीि असल्डयाने िी या 
नव्या िाकोरीि सहर्ज रुळून र्जाईल अशी आशा माक्समवादी बाळगि असिो. पि िसे झाले नाही िर कठोर 
चशक्षाचं्या वापराने आपिाला हवा असलेला बदल घडवनू आिण्यास िो मागेप  े पाहािार नाही. द दैवाने 
कहसेिी ही माचलका ि टिि नाही; कारि मागाि नवनवीन अडथळे येिि असिाि आचि त्यािंील बरेि 
अडथळे आधी केलेल्डया कहसािारािूनि उद भवलेले असिाि. 
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 याउलट मानवर्जािीच्या मानचसक ठेविीिि मलूभिू बदल घडवनू आिल्डयावर गाधंींिा र्जास्ि भर 
होिा. आपापल्डया वैयचक्तक प्रयत्नानंी पूिमत्वाला पोिलेल्डय मािसािंी संघटना उभान न नव्हे िर र्जनिेच्या 
सामूचहक कृिीद्वारा हे घडवनू आिण्यािी त्यािंी कल्डपना होिी. 

 
 ‘अकहसामय असहकार’ व ‘रिनात्मक कायमक्रम’ हा गाधंींिा चद्वदली कायमक्रम आिरिाि आिनू 
स्विःस अचधकाचधक चनदोष व पचरपूिम बनचवण्यािा प्रयत्न करिारी र्जनिा अशी सामूचहक कृिी करील 
अशी कल्डपना होिी. नेमकी याि चठकािी गाधंींच्या चविारािील अचभर्जाििा चदसून येिे. 

 
 रार्जकीय सते्तच्या साहाय्याने ‘रै्जसे थे’ घडी कायम राखू इस्च्ििाऱ्याचं्या चवरोधाि 
उत्पादनव्यवस्थेिा नवा नम ना चनमाि करावयािी कल्डपना ‘रिनात्मक कायमक्रमा’ मागे आहे. सवांना 
श्रचमक बनवनू मानवी संपत्तीिी काटेकोरदृष्ट्ट्या समान नसली िरी, सम चिि वाटिी करावी हा अशा 
उत्पादनव्यवस्थेमागील उदे्दश राहील. संपत्ती वारशाने म लाबाळानंा हस्िािंचरि करण्यािी सोय कायद्याि 
नसेल िर वैयचक्तक स्वन पािी आर्मथक चवषमिा चवशषे हाचनकारक ठरिार नाही असे गाधंींिे मि होिे. 
वारसा हक्काम ळेि समार्जाि एका खास हक्क असलेल्डया वगाच्या चनर्ममिीिी बीरे्ज पेरली र्जािाि. भल्डयाब ऱ्या 
कोित्याही मागांनी राज्यकत्यांना ह सकून का ाव े अशी अकहसामय असहकारामागिी कल्डपना नाही. 
अन्याय्य म्हिनू शाचबि झालेल्डया गोष्टींप  े मान ि कचवण्यास चनियी, सभ्यिापूवमक नकार देऊन 
राज्यकत्योिे मिपचरविमन कराव े हे ‘अकहसक असहकार’ मागील उचद्दष्ट असिे. न्याय, समिा आचि 
स्वािंत्र्य यावंर आधारलेली नवी आर्मथक व्यवस्था चनमाि करण्याि लोकानंा कालपयेि चर्जि व पराभिू 
अवस्थेि असलेल्डया र्ज न्या राज्यकत्योिे सहकायम चमळाव े हा त्यािें पचरविमन घडवनू आिण्यामागे उदे्दश 
असिो. 

 
 शोषि करिाऱ्याच्या व्यचक्तमत्त्वािा योग्य िो मान सत्याग्रहामध्ये राखला र्जािो. सत्याग्रह यशस्वी 
झाला िरी त्याला काचळमा लागि नाही, ककवा सत्याग्रह्याला चवर्जयािा उन्माद ि ि नाही. सत्याग्रह 
करिाऱ्यास आचि ज्याच्याचवरुद्ध िो केला र्जािो त्यास, दोघानंाही सत्याग्रहािा वापर सारखाि श भदायी 
ठरिो. सामार्जािील लोकाचं्या प्रयत्नाचं्या सहाय्यानेि नवी व अचधक समाधानकारक समार्जव्यवस्था 
चनमाि करण्यािी सत्याग्रही व्यक्तीिी इच्िा असिे, मग त्या लोकारं्जवळ प रेसे शस्त्रबळ असेल अगर नसेल. 
[पि चवकृि झालेला मानवी स्वभाव पे्रमाच्या मागाने प न्हा सरळ करिा येईल काय? गाधंी आपल्डया काव्यमय भाषेि चलचहिाि. ‘मी लहान असिाना 
रार्जकोटला दोन आंधळे कलाकार होिे. त्यािंील एक वादक होिा. िो वार्जवीि असिाना त्यािी बोटे अिूकपिे वाद्याच्या िारावंन न चफरि असि. 
िे सगंीि सवांना मंत्रम ग्ध करीि असे. त्यािप्रमािे प्रत्येक मानवी हृदयािही िारा आहेि. कोित्या िारा कशा िेडायच्या हे कळले म्हिरे्ज त्यािूंनही 
चदव्य सगंीि बाहेर पडिे’ (हणरजन, २७-५-१९३९, पृ. १३६). 

 
 आपि कहसात्मक मागापेक्षा अकहसात्मक मागम अचधक पसिं का करिो हे स्पष्ट करिाना गाधंी चलचहिाि, ‘आपले राज्यकिे द ष्ट असिील 
िर िे र्जन्मिःि प रे द ष्ट आहेि असे नाही; बऱ्याि अंशी पचरस्स्थिीनेि त्यानंा िसे केले आहे. म्हिूनि त्याचं्याि पचरविमन घडवनू आिण्यािी मला 
आशा वाटिे. अथाि िे आपला मागम स्विःि बदलून घेण्यास असमथम आहेि हे अगदी खरे आहे. पचरस्स्थिीनेि त्यानंा वाईट बनचवले असेल िर 
त्यानंा ठार मारिे हा त्यावरील उपाय नव्हे हे चनचिि; पचरस्स्थिीि बदल कन नि त्यािें पचरविमन केले पाचहरे्ज. पि आपि म्हिरे्जि भोविालिी 
पचरस्स्थिी आहोि आचि आपि असे आहेि म्हिूनि िे िसे बनले आहेि. म्हिरे्जि आपि सगळे चमळून र्जसे आहोि त्यािीि थोडी अचिशयोक्त 
आवृत्ती म्हिरे्ज राज्यकिे.हे माझे म्हििे खरे असेल िर राज्यकत्यांचवरुद्ध केलेली कहसा ही आपल्डयािचवरुद्ध केलेली कहसा ठरिार. िो आत्मघािि 
होईल, आचि मला आत्महत्त्या करावयािी नाही ककवा माझ्या बाधंवानंाही आत्महत्येस प्रोत्साहन द्यावयािे नाही. म्हिून मी स्विः अकहसेिा उपासक 
बनलो व माझ्या चमत्रानंीही िसे व्हावे असे त्यानंा आवाहन करिो. 

 
 ‘चशवाय कहसेने एखादाद सरा राज्यकिा मारला र्जाईल, पि राविाच्या डोक्यापं्रमािे त्यािी र्जागा द सरे घेिील. कारि द ष्टपिािे मळू 
द सरीकडेि आहे. िे आपल्डयाि आहे. आपि र्जर स्विःि स धारिा केली िर राज्यकिे आपोआप स धारिील’ (णसलेक्शन्स, पृ. ३६४; चशवाय पृ. 
१४१-१४२, २४०,४८०-८१ पहा.) 
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 चशके्षिा वापर करण्याऐवर्जी मिपचरविमनाने सामाचर्जक बदल घडवनू आिण्याच्या गाधंींच्या 
कायमक्रमािे व्यचक्तशः मला फार मूलग्राही आकषमि आहे. य द्धाच्या काळ्याक ट्ट िायेि वावरिाऱ्या आर्जच्या 
र्जगाि मोठ्या प्रमािावर वाव देऊन पहावा अशा योग्यिेिी ही योर्जना खासि आहे अशी माझी श्रद्धा आहे. 
ककबह ना, आपले प्रयकन सोडचवण्यासाठी य द्धास पयायी असा नवा मागम शोधून का िे हीि मानविेप  िी 
खरी समस्या आहे हे गाधंींनी र्जािले होिे. [सत्य व अकहसा या गोष्टी केवळ वैयचक्तक आिरिाच्या बाबी म्हिून आपल्डयाला 
प्रस्थाचपि करावयाच्या नसून गटानंी, समार्जानंी व राष्ट्रानंीही त्यािें आिरि करावे असा प्रयत्न करावयािा आहे (णसलेक्शन्स, पृ. vii). 

 
‘र्जागचिक प्रयकन सोडचवण्याच्या दृष्टीने ककवा युद्धाच्या सवोच्च प्रश्नाच्या सोडविुकीच्या बाबिीि अकहसेिे मूल्डय अरू्जन पूिमपिे ओळखले 

गेलेले नाही. कदाचिि असे असेल की त्याि रे्ज नव े म्हिून आहे िे त्या सवोच्च प्रयकनाच्या सोडवि कीच्या दृष्टीने अगदी क िकामी असेल’ 
(णसलेक्शन्स, पृ. v).] 

 
 मला असे वाटिे की,माक्समवादी मागम नेमका याच्या उलट असून िो वैयचक्तक कि मत्वाला मानवी 
इचिहासाि चवनाकारि अगदी गौि स्थान देिो. भीिीिे दडपि नसेल िर मािूस बदलि नाही, या दृ  
समर्ज िीवर या मागािी उभारिी झालेली आहे. अखंड व क शल प्रिाराच्या साहाय्याने, याचंत्रक पद्धिीने 
आपल्डयाला हव्या असलेल्डया आिारचविाराचं्या सवयी चनमाि करण्यावर िो मागम फार्जील प्रमािाि 
अवलंबून आहे. परंि  मनाच्या आंिचरक चनषे्ठिे कसिन न झालेल्डया अशा उर्जाड मानवी मनामंध्ये अत्य त्तम व 
अत्य दात्त वृत्ती उमलिील हे अशक्य आहे. 

 
 माक्समप्रिीि मागापेक्षा वगेळे व अचधक सौम्य मागमही अधूनमधून स िवले गेले आहेि, आचि 
इचिहासाि त्यािें प्रयोगही झालेले आ ळिाि. या सवम पद्धिींना सनदशीर, घटनात्मक या सदराि एकत्र 
घालिा येईल. यािंील बह िेक मागांमध्ये म ख्य प्रयकनाला-सते्तच्या प्रयकनाला-बगल चदल्डयािे चदसिे. 
सामाचर्जक भचविव्य ठरचवण्यािे सामर्थयम मूठभर चवशषेाचधकारी वगाकडून लाखो श्रचमकाचं्या हािी कसे 
र्जािार, हाि िो प्रयकन होय. घटनात्मक मागांिा अवलंब प ष्ट्कळदा संघषम टाळण्यासाठी केला र्जािो. मला 
िरी गाधंींिा ‘प्रत्यक्ष कृिी’ िा मागम अशा मागोपेक्षा अचधक िागंला वाटिो. [‘१९०६ पयंि मी केवळ ब द्धीला आवाहन 
करण्यावर अवलंबून राहाि असे. मी फार खटपट्या स धारक होिो. मी पते्र चलहीण्याि वाकबगार होिो कारि माझी माचहिी पक्की असे. त्यािेही 
कारि सत्यज्ञान कन न घेण्याचवषयीिा माझा आग्रह. पि मला असे चदसून आले की ऐनवेळी चनिायक प्रभाव पडिाच्या दृष्टीने िकम  अप रा पडिो. 
िेव्हापासून माझे असे ठाम मि होि िालले आहे की, लोकानंा मूलभिू महत्त्वाच्या वाटिाऱ्या गोष्टी केवळ बौचद्धक िकम  कन न चमळि नाहीि; त्या 
आत्मक्लेशािें मोल देऊन पदराि पाडून घ्याव्या लागिाि. माझ्याइिक्या अर्जमचवनंत्या क्वचििि कोिी केल्डया असिील ककवा उपेचक्षि उचद्दष्टांिा 
पाठप रावा माझ्याइिका क्वचिि कोिी केला असेल. अन भवाने मी आिा या चनिमयाप्रि येऊन पोिलो आहे की जर आपल्याला िरोिरच महत्त्वाचे 
काही घडवनू आिावयाचे असेल तर केवळ बुद्धीचे समाधान करून भागत नाही. त्यासाठी हृदयाला स्पशय करावा लागतो. [जाड ठसा प्रस्तुत 
लेिकाचा.] ब द्धीिे आवाहन म ख्यिः डोक्याला असिे. हृदयािे दरवारे्ज आत्मक्लेशानंी उघडिाि, आत्मक्लेशानंी मािसािील सूक्ष्म सहान भाव 
र्जागृि होिो’ (णसलेक्शन्स, पृ. ४३९).] 
 
अहहसा आणि लोकशाही 

 
 माक्समवादी ककवा घटनात्मक मागांपेक्षा सत्याग्रहािा क्राचंिकारक मागम आिखीही एका कारिाने 
अचधक इष्ट चदसिो. 

 
 आपल्डयापकैी प्रत्येकािी इचिहासचवषयक दृष्टी व ऐचिहाचसक घडामोडींमध्ये चनरचनराळ्या शक्तींच्या 
सापेक्ष प्रभावाबद्दलिा दृचष्टकोि वगेवगेळा असिो. व्यक्तीगचिक हे दृचष्टकोि बदलि र्जािील असे मानायला 
काहीि हरकि नाही. कारि मूळ गृहीिके मान्य केली िर एकाहून अचधक दृचष्टकोि िकम संगि व म्हिनू 
बरोबर असण्यािी शक्यिा आहे. परंि  आपि सत्याच्या सवाि चनकट पोिलो आहोि असे यापंैकी प्रत्येकास 
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वाटले व म्हिून इिरानंा चशके्षिे भय दाखवनू वा राज्यसते्तच्या हािी असलेले प्रिारािे ष् यंत्र वापन न 
आपल्डया भचूमकेवर आिण्यािा नैचिक अचधकार स्विःस आहे अशी त्यािी खात्री पटली िर र्जगािील 
कटकटी कधीि संपिार नाहीि. अशा वळेी कोिािी भचूमका बरोबर आहे हे कसे ठरेल? िर, ज्यािी चशक्षा 
करण्यािी िाकद सवाचधक असेल, ककवा चविारस्वािंत्र्यािे हरि कन न लोकािें आिारचविार चवचशष्ट 
िाकोरीिून वळचवण्यािी चकमया ज्याला साधेल त्यािीि भचूमका सत्य ठरेल व िेि त्याच्या खरेपिािे 
प्रमािही ठरेल. आपल्डया मिािा खरेपिा चसद्ध करण्यािी ही पद्धि काही फारशी स्पृहिीय नाही.  

 
 प्रत्येकाला आपल्डया स्विःच्या श्रदे्धन सार र्जीवन व्यिीि करिे शक्य असिे; वा िसे त्याने कराव ेहे 
खरेि. आपल्डया चनष्ठाचं्या प्रकाशाि राहण्यािा अचधकाचधक प्रयत्न करिे हाि आपली भचूमका सत्य 
असल्डयािे द सऱ्याला पटवनू देण्यािा खरोखर सवाि स संस्कृि मागम आहे. असे करिाना द सऱ्याच्या 
भचूमकेिील ककवा िो ज्या मिप्रिालीिा असेल त्यािील असत्य व खोट्या गोष्टींना वा त्यानंा उिलून 
धरिाऱ्या संस्थानंा चवरोध करावा लागेल हे शक्य आहे. हा चवरोध अकहसात्मक असेल व मिपचरविमन हेि 
त्यािे उचद्दष्ट असेल िर काहीि चबघडि नाही. वगेळे मि बाळगण्याऱ्या व्यक्तींकबद्दल दे्वषभावना न 
बाळगिा, ककबह ना त्याचं्यापकैी रे्ज आपिास आपल्डया सत्यािरिासाठी देहदंड देिील 
त्याचं्याचवरुद्धदेखील समभाव बाळगून देहदंड सोसण्यािी ियारी ठेवनू, आपिास उमगलेल्डया सत्यान सार 
आिरि करण्यािा आग्रह ही आपल्डया चनष्ठा प्रामाचिक असल्डयािी सवाि खात्रीशीर पाविी आहे.  

 
 आपलेि मि ि कीिे असेल िर िे द रुस्ि करण्यािी संधी चमळिे हा या पद्धिीिा आिखी एक 
फायदा आहे. देहदंड सगळा आपिि भोगावयािा असल्डयाने ज्या सत्याचंवषयी आपिासं खात्री नाही त्यािंा 
आग्रह धरण्यािी घाई आपल्डयाकडून होईल ही शक्यिा कमी. हे आत्मक्लेश र्जर आनंदाने भोगले िर त्या 
क्लेशामं ळे आपिािील दृचष्टदोष दूर होण्यास मदि होईल; या दृचष्टदोषामं ळे आपल्डया मिानंा चिकटून 
राचहलेले हीि र्जळून र्जाईल. चशवाय आपल्डया मािािंा आग्रह धरल्डयाने द सऱ्या कोिालाि त्रास होि नाही 
यािे समाधानही या पद्धिीि चमळिे. त्याम ळे इिराबंद्दल मतै्रीिी भावना चटकून राहिे व आपल्डयापेक्षा 
वगेळ्या प्रकारे ज्यानंा सत्य उमगले आहे त्याचं्या त्या चवचशष्ट सत्यदशमनाबद्दल (मिाबंद्दल) आदरही चशल्लक 
राहिो. 

 
 अकहसेिा हा मागम अशा रीिीने लोकशाहीिाही मागम आहे. आत्मक्लेशािून स्विःिी मिे प्रत्यक्ष 
आिरिाि आिनू त्यािंा प्रिार करण्यािे सामर्थयम समार्जािील शारीचरक िसेि भौचिकदृष्ट्ट्या अगदी 
द बळ्या व्यक्ती वा र्जमािींच्या अंगीस द्धा येऊ शकिे (चसलेक्शन्स, पृ. ५५-६०). 

 
श्रमाचा महामांत्र 

 
 गाधंींच्या चलखािािील एका गोष्टीिा माझ्यावर फार खोल प्रभाव पडलेला आहे. स्विंत्र समार्जाि 
प्रत्येक व्यक्तीला, आपली खास आवड व आपले कसब यािंा वापर व चवकास करण्यािे सपूंिम स्वािंत्र्य 
चमळाले पाचहरे्ज, ही िी गोष्ट होय. अथािि इिरानंा समान संधी देऊन, त्याशंी स संगिी राखूनि हे स्वािंत्र्य 
उपभोगिा येईल. मात्र त्याि वळेी प्रत्येक व्यक्ती, चििे व्यचक्तगि कायमके्षत्र आचि त्यािील चििे कौशल्डय 
चकिीही मोठे असले िरी, ‘चनवाह-श्रम’ या चनयमािून स टिार नाही. म्हिरे्जि प्रत्येक धडधाकट व्यक्तीला 
चकमान चिच्या शरीरािे पोषि करण्यास आवयकयक िे अन्न चनमाि करण्यास र्जन री असलेल्डया श्रमाशंी 
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सममूल्डय इिके शारीचरक श्रम केलेि पाचहरे्जि. हे कष्ट त्या व्यक्तीने अन्न, वस्त्र ककवा चनवाऱ्यासारख्या 
र्जीवनाच्या मूलभिू गरर्जा भागचविाऱ्या वस्िंूच्या उत्पादनाच्या के्षत्राि केले पाचहरे्जि. 
 प्रथम टॉलस्टॉयिे चलखाि वािले िेव्हा मी काहीसा अस्वस्थ झालो. त्या वळेी मी बौचद्धक पचरश्रम 
करण्याि चदवस घालवीि होिो व हे माझे श्रम समार्जाला उपय क्त होिे असे केवळ बऱ्याि दूरान्वयाने 
म्हििा आले असिे. त्याम ळे मला बरेि अस्वस्थ वाटू लागले. लगेि मी आर्जवरच्या श्रमहीन आय ष्ट्यािी 
भरपाई करण्याच्या हेिूने स्वकष्टाने काही िरी चनमाि करण्याच्या उद्योगाला लागलो. कोििीही बाह्य 
मदि न घेिा एका स्वावलंबी खादी उत्पादन कें द्रािी र्ज ळवार्ज ळव करण्याच्या कामाि मला नैचिकदृष्ट्ट्या 
फार मोठी म क्तिा चमळाली. परंि  िे कें द्र र्जसर्जसे स रळीि िालू लागले िसिसे त्यापासून मला पूवीसारखे 
समाधान चमळेनासे झाले. हळूहळू माझ्या लक्षाि आले की, िी ससं्था पूिमिः स्वावलंबी नसून बऱ्याि अंशी 
माझ्यावर अवलंबनू आहे. संस्थेिील माझे महत्त्वही वा ले होिे. ‘स्वराज्या’च्या ित्त्वावर एक संस्था 
संघटीि करण्याच्या पचरश्रमािे हे फळ अत्यिं चहिकस स्वन पािे होिे. िेव्हा मी त्या संस्थेिी व्यवस्था 
बदलून सवम कारभार स्थाचनक लोकाचं्या हािी देण्याच्या उद्योगाला लागलो. परंि  ही नवी योर्जना पूिमपिे 
अंमलाि येण्यापूवी िे कायम आमच्या आवाक्याबाहेरील पचरस्स्थचिर्जन्य अडििींम ळे बंद पडले. मीही 
योगायोगाने अनेक रार्जकीय कायमकत्यांच्या सहवासाि फेकला गेलो. माझ्याकरिा एक नविे कायम (व 
संधीही) मी शोधून का ले. हे काम वरीलप्रकारािे कें द्र िालचविाच्या कामापेक्षा कोित्याि दृष्टीने म ळीि 
कमी अथमपूिम नव्हिे. सामाचर्जकदृष्ट्ट्या उपय क्त बौचद्धक संशोधनािी फचलिे रार्जकीय व सामाचर्जक 
कायमकत्यांपयंि पोिचवण्यािे हे काम होिे. श द्ध व केवल वैज्ञाचनक संशोधनाच्या उदे्दशालाही अशा रीिीने 
एक नवा पलूै प्राप्त झाला आचि नव्यानेि चनमाि झालेल्डया समाचर्जक र्जबाबदारीच्या र्जािीवलेा अन न प त्या 
संशोधनािे स्वन पही पार बदलून गेले.  

 
 परंि  अरू्जनही मूळ प्रयकन अन त्तचरिि राचहला होिाः ‘माझ्या रोर्जच्या अन्नावर माझा हक्क पोििो 
का?’ िसा माझा हक्क आहे अशी मी स्विःिी समरू्जि कन न घेिली. चरकामा वळे आपल्डयाला अचर्जबाि 
नसिो हे स्विःच्या मनाला पटवनू देण्यासाठी मी अचधकाचधक बौचद्धक काम कन  लागलो; परंि  लवकरि 
मला असे आ ळून आले की, कामाचं्या मध्ये असा चकिी िरी मोकळा वळे असिो की र्जो उपय क्त गोष्टींसाठी 
घालविा येईल. त्या वळेाि सूि कािून माझ्याप रेसे कापड मला चनमाि करिा येईल असे माझ्या लक्षाि 
आले. म्हिरे्ज माझ्या उदरचनवाहास आवयकयक इिके पचरश्रम करायला प रेसा वळे मला चमळू शकिार नाही 
हे शक्य असेल िरी माझे इिर उद्योग करीि असिानाि बऱ्याि अंशी मी िे ित्त्व आिरिाि आिू शकिो हे 
माझ्या ध्यानी आले.  

 
 आय ष्ट्यभराच्या अन भवानंिर टॉलस्टॉयला असा महान शोध लागला की, चदवसाि पूिम िोवीस 
िास असिाि. एखाद्याने आठ िास बौचद्धक पचरश्रमाि घालचवले व त्यािे आिखी आठ िास वैयचक्तक 
गरर्जा भागचवण्याि गेले िरी शारीचरक श्रम करायला त्याला पूिम आठ िास चशल्लक राहिाि. मग मी प न्हा 
एकदा गाधंींिे चलखाि काळर्जीपूवमक वािले व त्यािून माझ्या अडििीवर काही उपाय चनघिो का यािा 
शोध घेिला. िेव्हा मला असे आ ळून आले की, गाधंी मला एका अटीवर माझ्या आवडीिे शास्त्रीय 
संशोधनािे काम कन  देिील: िी अट अशी की, केवळ माझ्या आवयकयक गरर्जापं रिे द्रव्य स्विःर्जवळ ठेवनू 
माझी सवम उवमचरि चमळकि मी समार्जाला-म्हिरे्जि त्या चमळकिीच्या खऱ्या मालकाला-देऊन टाकली 
पाचहरे्ज. त्याचं्या मिे आपली सवम शक्ती, सवम ब द्धी, सवम वळे, सवम कौशल्डय समार्जाच्या मालकीिे असून 
आपि फक्त त्याचं्या योग्य उपयोगािी र्जबाबदारी असलेले चवश्वस्ि सेवक आहोि. आपल्डया श्रमािे फळ 
समार्जाच्या अधीन असले पाचहरे्ज; आचि समार्ज आपल्डयाला देऊ शकेल त्यापेक्षा र्जास्ि काही आपि घेिा 
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कामा नये. अशा रीिीने, कायदेशीर मागांनी स्विः चमळचवलेली संपत्तीही वारसा हक्काने चमळिाऱ्या 
संपत्तीप्रमािेि आपली स्विःिी नाही. रे्ज काही आपल्डयार्जवळ आहे त्यावर आपली मालकी नसून आपि 
त्यािे समार्जाच्या विीने नेमलेले चवश्वस्ि मात्र आहोि.  

 
 वकील, चहशबेनीस व इंचर्जनीयर यानंा उदे्दशून बऱ्याि वषापूवी गाधंी म्हिाले होिे की, त्या सवांिा 
योग्य चमळकिीवर हक्क आहे. स्विःच्या उदरचनवाहास आवयकयक िेव ी चमळकि ही योग्य चमळकि अशी 
गाधंींिी ही योग्य चमळकि अशी गाधंींिी ‘योग्य’ शब्दािी व्याख्या होिी. उदरचनवाहाि गाधंी सवम नैसर्मगक 
गरर्जािंा समावशे करीि (चसलेक्शन्स,पृ.१५८,२७८).  

 
 ‘चनवाह-श्रम’ या चनयमािा आिखीही एक पलूै आहे, ज्याम ळे मी त्याकडे कायम आकृष्ट झालो 
आहे. औद्योचगक ससं्कृिीच्या म ळाशी असे एक ित्त्व आहे की मानवी उन्निीसाठी प्रत्येकाला त्याच्या 
कलाने, त्याच्या आवडीिे काम करायला र्जास्िीि र्जास्ि फ रसिीिा वळे चमळाला पाचहरे्ज. हे ठीकि आहे. 
पि भाडंवलशाही काय ककवा समार्जवादी काय, दोन्ही व्यवस्थामंध्ये एक अशी भावना आ ळिे की,मानवी 
र्जीवनाच्या धारिेसाठी रे्ज कष्ट उपसिे नाइलार्जाने आवयकयकि आहे त्यािंा बोर्जा याचंत्रकीकरि कन न 
कमीि कमी केला पाचहरे्ज. सहर्ज टाळिा येिील अशी  ोरमेहनीिीिी कामे व्हावीि याबद्दल कोिािेि 
द मि नाही. पि ‘काम’ आचि ‘चवश्राम’ याकंडे पाहण्याच्या वरील दृचष्टकोिाि काहीिरी ि किे आहे असे 
वाटिे. र्जीवनाच्या धारिेसाठी आवयकयक असलेले काम ‘पचवत्र’ मानून केल्डयास त्यािा उपयोग मािसाच्या 
व्यचक्तमत्त्वािा चवकास घडवनू आिण्याकडे होईल. स्विःच्या आवडीिे काम चनरंक शपिे करिा याव े
यासाठी त्याला ‘चवश्राम’ चमळिे ही त्यािी गरर्ज राहील याि शकंा नाही. पि ‘चनवाह-श्रम’ हा आपल्डयाला 
साऱ्या मानवर्जािीशी र्जोडिारा नैचिक द वा आहे या र्जािीवेने त्यािे मन उन्नि व्हायला हवे, आचि चनसगाने 
आपल्डयावर कठोरपिे बधंनकारक केलेल्डया कष्टािें न पािंर सर्जमनशील कृिीि घडून यायला हव.े िसे 
झाल्डयास उदरचनवाहासाठी करावी लागिारी मेहनि ही आपल्डया व्यचक्तमत्वािे प ष्ट्प पूिमपिे उमलून 
दाखचविारी कोमल व सर्जमक कृिी होईल. असे होण्यािि मािसािा चनसगावरील चवर्जय सामावलेला 
आहे.  

 
स्वायत्तता 

 
 गाधंींच्या ‘चनवाह-श्रम’ या ित्त्वािा अथम प्रत्येक मािसाने वगेळे, पृथक आय ष्ट्य व्यिीि कराव ेअसा 
होिे का? श्रमचवभागिी आचि उत्पादक श्रमािें सामूचहक संघटन यािूंन मानवाने आर्जपयंि रे्ज चमळवले 
त्या सवोिा त्याग गाधंींना अचभपे्रि आहे का? याबाबिीि गाधंींिे उत्तर चनर्मववादपिे नकाराथीि आहे. 
संस्था, संघटना व, शक्यिर चवश्वव्यापी, परस्परावलंचबत्व या गोष्टी पाचहरे्जिि. गाधंींिा आग्रह इिकाि की 
हे परस्परावलंचबत्व र्ज ल मावर आधारलेले नसाव;े त्यािे स्वन प स्वच्िेिे असाव;े सहकायम करिाऱ्या 
प्रत्येकाला त्यापासून स ख व आनंद चमळाला पाहीरे्ज. सहकारी व्यवस्थेि सहभागी होिाऱ्या प्रत्येक 
घटकाला समान प्रमािाि स्वािंत्र्य व अचधकार ही दोन्ही चमळाली पाचहरे्जि. 

 
 आर्जच्या र्जगािील आर्मथक व रार्जकीय व्यवस्था या कें द्रीभिू व दंडसत्ताधाचरि सत्तावंर 
आधारलेल्डया आहेि. या सत्ताचं्या पकडीिून व्यक्तीला म क्त करण्यािी गाधंीिी इच्िा होिी. मािसाचं्या 
दैनंचदन र्जीवनािे चनयंत्रि त्यानंीि चनमाि केलेल्डया स्वायत्त संघटनाचं्या हािी प नरचप र्जाईल यासाठी काय 
उपाय करावा ही गाधंींप  ील समस्या होिी. स्वचे्िया परस्परावलंबन ही त्यानंिरिी पायरी होिी.  
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 त्याचं्या चवकें द्रीकरिाच्या चसद्धािंामागे हाि उदे्दश होिा. एखाद्या कें द्रीय व सवकंष शासनसंस्थेि 
वा लेली व्यक्ती, मग िी शासनससं्था त्या व्यक्तीच्या भरिपोषिािी सवम र्जबाबदारी िागंल्डया रीिीने पार 
पाडि असली िरी, आध्यास्त्मकदृष्ट्ट्या ख र्जी आचि रोगटि राहिे. एखाद्या सामाचर्जक संस्थेच्या 
अंचगकाराने मािसाच्या पदराि भौचिक स खोपभोग पडि असले िरी त्याचं्या मोबदल्डयाि मािसाने आपले 
मौचलक स्वत्व गमावनू बसिे ही सवाि मोठी हानी होय असे गाधंींिे मि होिे. मािसाला या सौद्यािा मोह 
पडेल यािी त्यानंा सवांि र्जास्ि भीिी होिी.  

 
 चवकें द्रीकरि यशस्वी करायिे असेल िर सामाचर्जक र्जीवनाच्या सवम शाखािं लोकशाही संस्थािंा 
प रेसा चवकास करावा लागिार आहे. र्ज न्या संस्थािंी प नघमटना करावी लागेल; नव्या संस्था चनमाि 
कराव्या लागिील, इिकेि काय पि र्जसर्जसे लोक अचधकाचधक अन भवी व स्विंत्र होिील िसिसे या 
नव्या संस्थािंस द्धा वळेोवळेी बदल कराव ेलागिील.  

 
 एकदा लोकानंा अशा ससं्थािें मूल्डय पटेल की स्वाभाचवकि िे स्विःच्या सामर्थयाने त्यािें रक्षि 
करण्यािा प्रयत्न करिील. आत्मरक्षिािी साधने र्जर सवचं्या आवाक्यािली ठेवली, म्हिरे्जि या साधनािें 
लोकशाहीकरि केले िर या संस्थाचं्या संरक्षिाच्या र्जबाबदरीिही प्रत्येकाला सहभागी होिा येईल. 
संरक्षिािी साधने अकहसात्मक असिील िरि ही गोष्ट शक्य होईल. िसे का यािे स्पष्टीकरि वर येऊन 
गेलेलेि आहे. कहसेच्या वापराने सत्ता अपचरहायमपिे अगदी मूठभर लोकाचं्या हािाि कें द्रीि होिे. या 
कें द्रीकरिाच्या प्रचक्रयेम ळेि सत्ताधारी लोकािंी एक वगेळी श्रेिी चनमाि होिे, िे र्जनिेिे खरे प्रचिचनधी 
राहि नाहीि. (णसलेक्शन्स, प्रकरि नवव ेपहा.)  
 
राष्ट्रवाद आणि णवश्वबांधुत्व 

 
 गाधंी हयाि असिाना गाधंीवादावर प  ील टीका वारंवार केली र्जाि असे: गाधंींिे वैयचक्तक 
ित्त्वज्ञान काहीही असो, त्यािें सवम कायमक्रम प्रत्यक्षाि श्रचमकाचं्या पोटावर पाय देऊन भारिािील बझू्वांना 
धनवान-सत्तावान करिारेि ठरिील, अशी ही टीका होिी. द सऱ्या शब्दािं, गाधंींिी अकहसा, र्जािूनब रू्जन 
ककवा नकळि, भारिािील वचरष्ठ वगािी सते्तवचरल पकड अचधक घट्ट करण्यास मदि करिारी आचि 
दचलि आचि श्रचमक वगांना श्रीमंि वगाचवन द्ध कोििेही आंदोलन करण्यापासून परावृत्त करिारी ठरेल 
असे हे म्हििे होिे. म्हिनू गाधंींनी राष्ट्रसभेशी असलेली सवम सबंंध िोडून टाकाविे आचि धचनकवगीयांशी 
म ळीि संबधं ठेव ूनयेि (िसेि येथील मध्यमवगीय र्जर धचनक वगािेि चहिसंबधं पोसिार असिील िर 
त्याच्याशंीही संबधं ठेव ूनयेि) अशी काहींना मागिी केली होिी. भारिीय स्वािंत्र्य सपंादनाच्या कायासाठी 
गाधंींनी शिेकरी व कामगार या कचनष्ठ श्रचमक वगांबरोबरि चवशषेाचधकार भोगिाऱ्या धचनकािंा आचि 
वचरष्ठवगीयािंा पाकठबा चमळचवला होिा हे खरे. िसेि उच्च वगािील काहींना गाधंींच्या चमत्रत्वािा व्यचक्तगि 
फायदा चमळाला हेही खरे आहे. राष्ट्रसभा नेहमीि गाधंींच्या ध्येयवादी भचूमकेला धन न पावले टाकू शकली 
नाही हेही खरे. 

 
 मात्र दोन गोष्टी आपि पक्क्या लक्षाि ठेवल्डया पाचहरे्जि. राष्ट्रसभेिे नेिृत्व गाधंींकडे होिे त्या 
काळाि िे नेहमीि चििी नर्जर ‘राष्ट्रवादा’ वन न र्जनसामान्याचं्या चहिाच्या पािळीवर नेण्यािा सिि 
प्रयत्न करीि होिे. ज्याम ळे केवळ उच्चवगीयािंा फायदा होईल आचि सामन्य र्जनिेिे न कसान होईल अशा 
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कोित्याि उचद्दष्टािा प रस्कार त्यानंी राष्ट्रसभेला कन  चदला नाही. द सरे असे की, भारिाला राष्ट्रवादाच्या 
संक चिि कल्डपनेपासून वर उिलून र्जागचिक राष्ट्र-पचरवारािा एक सभासद म्हिून आपली काही किमव्ये 
आहेि यािी र्जािीव देशाि चनमाि करण्यािा त्यानी प्रयत्न केला. या पािळीवर भारिािी किमव्ये 
प्राम ख्याने दोन होिी: एक म्हिरे्ज, आपल्डयार्जवळील साधनसपंत्तीमध्ये सवम मानवर्जािीिा सहभाग आहे 
यािा स्वीकार करिे; आचि द सरे, र्जागचिक शाििेच्या प्रस्थापनेच्या व य द्धसमाप्तीच्या दृष्टीने, स्वदेशाि 
अकहसेवर आधारलेली अथमव्यवस्था चनमाि कन न चििा देशरक्षिाच्या अकहसात्मक योर्जनेसाठी पाया 
म्हिून उपयोग कन न घेिे.  
(णसलेक्शन्स, पृ. १७४-१७५-३४६-३५२.) 

 
 परंि  गाधंींिी ही कामचगरी अपूिमि राचहली. यािे पचहले कारि असे की, त्याचं्या नेिृत्वाखाली 
ज्यानंी स्वािंत्र्यप्राप्तीसाठी कायम केले त्यानंी गाधंींच्या चकत्येक कल्डपना व चविार याकंडे द लमक्ष केले. द सरे 
असे की, इिका उदात्त ध्येयवाद साकार करण्यासाठी आत्मचवश्वास आचि सामर्थयम लागिे िे नाही. 
भारिाला स्वािंत्र्य चमळण्यापूवी येथे र्जनिेिे अकहसात्मक संघटन प रेसे चवकचसि झाले असिे िर िे 
कदाचिि चनमाि झाले असिे. खरोखर, संघचटि अकहसात्मक सामर्थयाच्या दृष्टीने पाहिा, आपली योग्यिा 
नसिानाि आपल्डयाला स्वािंत्र्य चमळाले. िे सामर्थयम अरू्जन आपल्डयाला चमळवावयािेि आहे. वरील प्रकारिे 
सामर्थयम चमळचवण्यािा त्यानंी साचंगिलेला मागाि सवोत्तम आहे असे कदाचिि आर्जही म्हिाव ेलागेल. 

 
साराांश 

 
 वैचश्वक प्रचक्रयाचं्या म ळाशी एक स ष्ट उपकारक चनयम आहे हा मूलभिू बोध गाधंींनी इचिहासापासून 
घेिला. या चनयमाच्या कायमवाहीम ळे चवश्वािील सवम र्जीवन मूलिः एकि आहे यािी उत्तरोत्तर सूक्ष्म र्जािीव 
होण्याच्या चदशनेे मानवर्जाि प्रगिी करीि आहे. चनरचनराळ्या र्जमावािंील िटबंदी  ासळून पडि आहेि. 

 
 वचरल चनयम प्रत्यक्षाि मूिम करिे हा मानवी र्जीवनािा उदे्दश असून आपले आय ष्ट्य त्या चनयमान सार 
व्यिीि करिे हे प्रत्येक व्यक्तीिे किमव्य आहे. प्रत्येकाने मानवी स्वािंत्र्य व ऐक्य वा चवण्याच्या ऐचिहाचसक 
कायाला हािभार लावला पाचहरे्ज. 

 
 मानवी र्जीवन ख रे्ज व ख रटे करिाऱ्या िौकटी आपि मोडून िोडून टाकिार असू िर त्यासाठी 
आपि ज्या मागािा अवलंब कन  त्या मागामध्येही मािसािी प्रचिष्ठा आचि बधं त्व यािें िीव्र भान आ ळले 
पाचहरे्ज. एखाद्या संस्थेशी/व्यवस्थेशी असहकार करीि असिाना त्या संस्थेस/व्यवस्थेस उिलून धरिाऱ्या 
चवरोधकाचं्या व्यचक्तमत्त्वाचवषयी आपल्डया मनाि द ष्ट भावना असाि कामा नयेि. उलट चिकाटीने प्रयत्न 
कन न, पे्रमपूवमक चवरोधाने त्यािें पचरविमन घडवनू आिले पाचहरे्ज. मानवी ऐक्याच्या अचधक व्यापक 
बैठकीवर अचधचष्ठि अशी नवी व्यवस्था चनमाि करण्याि भाग घेिाऱ्या चक्रयाशील सहकाऱ्यामंध्ये आपल्डया 
चवरोधकािें न पािंर करिे हे आपले उचद्दष्ट असले पाचहरे्ज. 

 
 श्रम कन नि मािसाने आपले पोट भरले पाचहरे्ज हा र्जीवनािील पचहला व सवोच्च नीचिचनयम होय. 
पृर्थवीवर मानवी र्जीवन अबाचधि राहाव े म्हिून करावयाच्या कष्टांमध्ये प्रत्येकाने आपला वाटा उिललाि 
पाचहरे्ज. असे श्रम चवश्वबंध त्वािी भावना मनाि खोलवर रुर्जिाि. मािसे ‘चनवाह-श्रम’ हे ित्त्व स्वीकारिील 
आचि आपल्डया-र्जवळिे सवमस्व-र्जड वस्िू, ब द्धी, नीचिमत्ता, किृमत्व, स्वकष्टार्मर्जि ककवा परंपरेने चमळालेली 
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संपत्ती-सवांच्या कल्डयािासाठी समार्जाच्या स्वाधीन करिील िरि समिा व स्वािंत्र्य यावंर अचधचष्ठि अशी 
नवी संस्कृिी चनमाि होऊ शकेल. 

 
 उत्पादन चवकें चद्रि केल्डयावर समार्जानंी ककवा व्यक्तींनी स टे स टे, परस्पर असंबद्ध र्जीवन र्जगाव े
असे नाही. आवयकयकिा असेल िेथे ऐस्च्िक सहकायम असाव.े राज्यसत्तानंी आध चनक काळाि सरहद्दींच्या 
ज्या िटबंदी उभारल्डया आहेि त्या न र्ज मानिारे हे सहकायम चवश्वव्यापी असेल. आपल्डया प्रािभिू गरर्जाचं्या 
बाबिीि समार्ज स्वावलंबी बनला आचि स्वसंरक्षिासाठी िो स्वसामर्थयावर अचधचष्ठि असला िरि खऱ्या 
अथाने स्वचे्िापूवमक सहकार अस्स्ित्वाि येईल. त्यासाठी मूलभिू गरर्जा भागचविाऱ्या वस्िंूिे उत्पादन 
चवकें चद्रि कन न त्यािी साधने सामाचर्जक मालकीिी केली पाचहरे्जि. संरक्षिाच्या सामर्थयािेही 
लोकशाहीकरि करिे शक्य आहे: कहसात्मक मागािा त्याग कन न अकहसक मागािा स्वीकार केल्डयास 
लहानाि लहान समार्जस द्धा स्विःिे संरक्षि करण्यािी शक्ती कमाव ूशकिील. 

 
 कहसेि खरी स रचक्षििा नसिे. िीम ळे शस्त्रास्त्रािंी स्पधा स न  होिे. त्याम ळे एक नारू्जक आचि सदा 
अस्स्थर असा समिोल राखिा येण्यावर स रचक्षििा अवलंबून असिे. स रचक्षििेसाठी कहसात्मक मागािा 
अवलंब केला म्हिरे्ज लहान समार्जानंा असहाय्यपिे अचधक शस्त्रासे्त्र असलेल्डया बलाढ्य गटावंर अवलंबून 
राहाव ेलागिे. अकहसात्मक मागामध्ये न्याय्य कारिासाठी क्लेश सोसण्याच्या मनोधैयाला सवाि र्जास्ि 
महत्त्व असिे. हे मनोधैयम भौचिक साधनसामग्रीवर अवलंबून नसिे. िसेि िे अत्यंि द बमळ व्यक्तीच्या ककवा 
अगदी लहान समार्जाच्या आवाक्याि असिे. अशा रीिीने चमळालेले स्वािंत्र्य प्रत्येक समार्जाला 
इिराबंरोबर समानिेवर आधाचरि सहकायम करायला साहाय्यभिू ठरेल. त्याम ळे स्वािंत्र्यावर आधाचरि 
खऱ्याख ऱ्या लोकसत्ताक र्जागचिक संघराज्यािा पाया घािला र्जाईल. 
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प्रकरि दुसरे 
 

अहहसेचे अर्यशास्त्र 
 

अहहसा व णतचा गर्भभतार्य 
 

 अकहसेसंबधंी आपले धोरि काय आहे िे राष्ट्रसभेने एकादा अखेरिे चनचिि कराव ेअसा आग्रह 
गाधंींनी सप्टेंबर १९३८ च्या चदल्लीला भरलेल्डया अचखल भारिीय काँगे्रस कचमटीच्या सभेि धरला. त्याचं्या 
मिे भोविालिी पचरस्स्थिी पाहिा महाय द्धािी शक्यिा चदवसेंचदवस वा ि िालल्डयािे स्पष्ट होिे. आचि 
शािंिेकडील वाटिालीि हे य द्ध शवेटिेि ठरेल अशी काहीि खात्री नव्हिी. अशा वळेी, अत्यंि चबकट 
पचरस्स्थिीिही संघषािी सोडविूक करण्यािे व मूल्डयािें संरक्षि करण्यािे पयायी िंत्र पूिमिेस नेिे हे 
आपले कायम आहे असे गाधंींना वाटले. कहद स्थानमागे इचिहासकालापासून िालि आलेली अकहसेिी 
परंपरा असल्डयाम ळे र्जगाि अकहसेिे वािावरि चनमाि करण्याच्या महान कायाि भारि प  ाकार घेऊ 
शकेल अशी आशाही त्यानंा वाटि होिी. म्हिनू राष्ट्रसभेने आपिास चप्रय असलेल्डया मूल्डयाचं्या संरक्षिाथम 
कहसेवर चवसंबनू राहण्यािा चविारही सोडून देण्यािी कहमि बाधंावी यासाठी चििे मन वळवण्यािा गाधंींनी 
आटोकाट प्रयत्न केला. पि त्या वळेी िरी त्यािंा हा प्रयत्न यशस्वी व्हावयािा नव्हिा. 

 
 अकहसेिे आवाहन मूलिः नैचिक स्वन पािे असल्डयाने स्वाभाचवकि प  ील प्रयकन चनमाि होिो: 
कोित्याही आचि सवमि प्रकारच्या समार्जरिनािें गाधंींच्या अकहसक मागाने संरक्षि करिा येईल काय? 
फेि वारी १९४७ मध्ये नेमकेपिाने हा प्रयकन त्यानंा चविारण्याि आला. रे्ज अकहसेने चमळवलेले असेल त्यािेि 
अकहसा रक्षि कन  शकिे.असे त्यानंी उत्तर चदले. यािा अथम असा की, उलटपक्षी, रे्ज चमळचवण्यासाठी 
कहसेवर अवलंबनू राहाव ेलागिे त्यािे रक्षिही केवळ कहसात्मक साधनानंीि होऊ शकिे. 

 
 नंिर गाधंींना त्यािें भाडंवलशाहीबद्दल मि चविारले गेले. िे म्हिाले की, कहसात्मक साधनाखेंरीर्ज 
व्यक्ती धनसंिय कन ि शकि नाही; ही कहसा उघड असेल ककवा प्रच्िन्न असेल. यािाि अथम असा की, 
भाडंवलशाही रिना केवळ अकहसेने रचक्षिा येिार नाही. परंि  आपल्डया म्हिण्याला त्यानंी अशी र्जोड चदली 
की, ज्या अथी अथमव्यवहारासाठी भाडंवल आवयकयक आहे त्या अथी ‘अकहसक समार्जरिने’मध्ये समाचर्जक 
उपयोगासाठी भाडंवलसंिय करिे हे राज्यसते्तिे किमव्य राहील. िसे करिे शक्य आहे, इिकेि नव्हे िर 
आवयकयक व अचनवायमही आहे’ (चसलेक्शन्स, पृ. १६२). 

 
 यािून आिखी एक प्रयकन उद्भविो. समर्जा, एखाद्या राष्ट्राने कहसािार टाळून अकहसक मागानीि 
आपले व आपल्डया मालमते्तिे रक्षि करावयािे ठरवले; पि, त्या राष्ट्राला वारशाने प्राप्त झालेली प्रिचलि 
समार्जरिना आधीपासूनि वगमभेद आचि चवषमिा यानंी दूचषि आहे, िर अशा राष्ट्राने काय कराव ेम्हिरे्ज 
त्याला अकहसक मागांनी स्वरक्षि साधिा येईल? यावर गाधंींिी सूिना अशी की, अकहसात्मक संरक्षिािी 
पचहली पायरी म्हिनू त्या राष्ट्राने ककवा त्या समार्जाने ‘गैर (कहसात्मक) मागांनी चमळचवलेल्डया लाभां’िा 
स्वचे्िेने त्याग करावा (चसलेक्शन्स, पृ. १६२). 



 अनुक्रमणिका 

 
 गाधंींच्या रार्जकीय ित्त्वज्ञानािील हा एक मलूभिू चसद्धािं असल्डयाने आपि त्यािा योग्य चविार 
केला पाचहरे्ज. गाधंींिे असे मि होिे की, आक्रमक शत्रलूा वा चवरोधकाला अकहसात्मक प्रचिकारािे नैचिक 
आवाहन कन न त्याि यशस्वी होण्यािी आशा धरण्यापूवी त्या समार्जाने आपले अिंगमि व्यवहार नैचिक 
पािळीवर प नघमचटि करिे आवयकयक आहे. ही आदशमवादी चविारसरिी र्जनसामान्यामंध्ये लोकचप्रय कशी 
होईल हेही आपिास थोडक्याि पाचहले पाचहरे्ज. 

 
 एखाद्या राष्ट्राने सशस्त्र य द्धािा मागम चनवडला िरी, अनेक गोष्टींिी पूवमियारी केल्डयाखेरीर्ज त्याला 
य द्ध प्रभावीपिे करिा येि नाही ही वस्ि स्स्थिी आहे. सवम प्रकारच्या िंगीच्या पचरस्स्थिीिस द्धा देशािील 
नागचरक राष्ट्रावर अ ळ चनष्ठा ठेविील व त्यािें स्वयंस्फूिम सहकायमही चमळि राहील असेि य द्धािे उचद्दष्ट 
असाव े लागिे. य द्धामागील हेिू नागचरकानंा उदात्त वाटि नसेल िर िे य द्धकाळािील हालअपेष्टा व 
र्जीचविचवत्तािी हानी सहन करावयास ियार होिार नाहीि. द सऱ्या बारू्जला, प्रत्यक्ष य द्ध िालू असिाना 
य द्धाच्या सवम गरर्जा भागचवल्डया र्जािील अशा बेिाने सवम अथमव्यवस्थेिी माडंिी करावी लागिे. ही एकि 
गोष्ट आध चनक काळाि फार िाि चनमाि करिारी असिे. चिसरीकडे य द्धाच्या काळाि अंिगमि शासनािी 
सवम िके्र साधारिपिे स रळीि चफरवि ठेव ूशकेल असे िे सरकार असाव ेलागिे. 

 
 अकहसात्मक प्रचिकारािी व्यापक य द्धनीिी व िात्काचलक डावपेि यािंा चविार आपि िूिम बारू्जला 
ठेवीि आहोि. प  े एका स्विंत्र प्रकरिाि आपि त्यािी ििा करिार आहोि. िूिम आपि आदशम 
अकहसात्मक मागािे स्वन प, त्यािे मानचसक आवाहन यािंाि चविार करीि आहोि. अशा वळेी समार्जाने 
अंिगमि अथमव्यवस्था कशी प नघमचटि करावी िे आपिास आिा पहावयािे आहे. 

 
 भारिाच्या बाबिीि बोलायिे िर चनःसंचदग्धपिे असे म्हििा येईल की, गाधंींनी राष्ट्राप  े एक 
अत्यंि उच्च व उदात्त आदशम ठेवण्यािा प्रयत्न केला. पयायाने त्यानंी र्जगाप  े अकहसेिा आदशम ठेवला. 
िपिया व साधेपिा हे त्या मागाने ग िचवशषे होिे. ककवा गाधंी सागंि त्याप्रमािे ‘साधी राहािी व उच्च 
चविारसरिी’ ही त्यािी वैचशष्ट्टे्य होिी. या आदशािे बह िेक सामान्य स्त्रीप रुषानंा आकषमि एरवी राचहले 
नसिे असे म्हििा येईल. परंि  शिकान शिकाचं्या रार्जकीय व आर्मथक दास्याम ळे भारिािे रे्ज नैचिक 
अधःपिन झाले होिे व रे्ज दाचरद्र्य अंगाि म रले होिे त्याचं्या पाश्वमभमूीवर साध्या, चवरागी र्जीवनािा आदशम 
लोकचप्रय करिे ि लनेने सोपे गेले. रार्जकीय स्वािंत्र्यासाठी ही ककमि द्यायला चकत्येकर्जि ियार झाले. 

 
 गाधंी मानवर्जािीच्या महान चशक्षकापंकैी एक होिे. व्यचक्तशः स्विःच्या र्जीवनाि सोसलेल्डया 
क्लेशाच्या िीव्र अन भिूीिून मनाने िे हलाखीि, दाट अधंःकाराि कष्ट उपसिाऱ्याशंी एकन प झाले होिे. 
अचवरि प्रिाराने आचि स्विःच्या हृदयस्पशी उदाहरिाने त्यानंी अनेक स्त्री-प रुषानंा एक प्रकारच्या नव्या 
धार्ममक लढ्याला उद्य क्त केले. अकहसात्मक मागाच्या आदशासाठी गचरबीिे व्रि घेण्यास, क्लेश भोगण्यास 
ही मािसे मग ियार झाली. दचलिािंी म क्तिा व्हावी व परृ्थवीवर त्यािें राज्य प्रस्थाचपि व्हाव ेयासाठी त्याग 
व कष्ट करण्यास ही मािसे चसद्ध झाली. गाधंीच्या मिे र्जो चन ळािा घाम गाळून श्रमिो त्यािीि पृर्थवीवर 
खरी मालकी आहे. आध चनक भारिािे थोर प  ारी ना. गोखले एकदा म्हिाले होिे की, गाधंीच्या अंगी 
सामान्यािले असामान्यत्व र्जागृि करण्यािी अचद्विीय क्षमिा आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

 अकहसात्मक मागासाठी लोकािें संघटन करण्याच्या कायािला हा एक भाग होिा. गाधंीनी केला 
त्याहून ध्येयािा अचधक उत्तम प्रिार होऊ शकला नसिा. चपळवि कािा लवमात्र आधार न घेिा केवळ 
अकहसेिे अचधष्ठान असलेली अथमव्यवस्था चनमाि करिे हा त्यािा द सरा भाग होय. ही कामचगरी अचधक 
कठीि, याि शकंाि नाही. समार्जािली , चवशषेाचधकारसंपन्न र्जीवन उपभोगिारी मािसे समानिा धमािे हे 
आव्हान चबनचवरोध स्वीकारिील हे सहसा शक्य नव्हिे. गाधंीनी याही चदशनेे प्रदीघम व अचवरि प्रयत्न केला. 
१९२० िे १९४८ या स मारे िीस वषोच्या काळाि त्यानंी अचखल भारिीय स्वन पाच्या अनेक लोकाश्रयी 
संघटना उभारल्डया. भारिाप  े त्यानंी माडंलेल्डया म ल्डयावंर आधारलेली आर्मथक व्यवस्था आचि 
चशक्षिपद्धिी-चवशषेिः ग्रामीि भागासाठी-चनमाि करिे हेि या सवम संघटनािें उचद्दष्ट होिे. 

 
णवकें द्रीकरिाचा णसद्धाांत 

 
 औद्योचगक के्षत्रािील कारखानदारीकरिासंबधंीिी गाधंीिी मिे काहीशी रस्स्कन व टॉलस्टॉय 
याचं्यावन ना घेिलेला होिी, िर काही प्रमािाि चिचटश अमदानीिील भारिाच्या आर्मथक इचिहासाच्या 
स्विःच्या अभ्यासावन न िी त्यानंी बनवली होिी. िसेि अराज्यवादी म्हििा येईल अशा काही कल्डपना 
त्यानंी क्रोपोट चकनवन न घेिल्डया असिे शक्य आहे. मात्र या लेखकािा प्रत्यक्ष उल्लखे गाधंीच्या चलखिाि 
कोठेि आ ळि नाही. गाधंी चवद्याथीदशिे इंग्लंडला असिाना, क्रोपोट चकन लंडनमध्येि राहाि होिे व 
त्याचं्या चवचवध लेखनािा ित्कालीन ध्येयवादी चविारविंावंर बरार्ज प्रभाव पडला होिा. 

 
 एखाद्या अथमव्यवस्थेिा व्यचक्तमात्राच्या चवकासावर काय पचरिाम होिो यावन न गाधंी त्या व्यवस्थेिे 
मूल्डयाकंन करीि. मािसाला कें द्रस्थानी ठेवनू िे कोित्याही नव्या िंत्रचवद्यात्मक वा सामाचर्जक स धारिेिी 
इष्टाचनष्टिा िपासून पाहाि असि. श्रमािंा बोर्जा हलका कन न मािसामंध्ये समानिा प्रस्थाचपि 
करण्याकडेि कोित्याही यतं्रािा व औद्योचगक संघटनेिा उपयोग झाला पाचहरे्ज, िोि त्यािंा एकमेव वैध 
उपयोग होय अशी त्यािंी दृष्टी होिी. या उचद्दष्टाचं्या आड येिाऱ्या सवम गोष्टी नैचिकदृष्ट्ट्या आपोआपि 
चधक्कारिीय ठरि. 

 
 गाधंीनी फार पूवी म्हिरे्ज १९०९ मध्येि ‘कहद स्वरार्ज ऑर इंचडयन होमन ल’ या नावािे एक प स्िक 
चलचहले होिे. त्या प स्िकाि त्यानंी म्हटले आहे की, याचंत्रकीकरि व कारखानदारीकरि यामं ळे मानवी 
समार्जािी नैचिक अवनिी झाली असून या दोन्ही गोष्टी ‘महापाप’ आहेि [‘म ंबईच्या चगरण्यािं काम करिारे कामगार 
न सिे ग लाम झाले आहेि. या चगरण्यािूंन काम करिाऱ्या चस्त्रयािंी स्स्थिी िर धक्का देिारी आहे. चगरण्या नव्हत्या िेव्हा या चस्त्रया उपाशी मरि 
होत्या असे नाही. आपल्डया देशाि यतं्रािा हा हव्यास वा ि गेला िर देश द ःखी होईल. माझे म्हििे कोिाला पाखंडी वाटेल पि कहद स्थानाि 
चगरण्यािें र्जाळे चनमाि केले त्यापेक्षा मिेँस्टरला पैसे पाठवनू िेथील िकलादू कापड आपि वापरि होिो िेि बरे होिे असे म्हििे मला भाग आहे. 
मिेँस्टरिे कापड वापरण्याि आपि फक्त आपले पैसे फ कट घालव;ू पि देशािि मिेँस्टर (म्हिरे्ज चगरण्या) चनमाि केल्डयाने पैसे वाििील पि 
त्यासाठी आपि आपल्डया स्वत्वािा मोबदला देि राहू. कारि चगरण्यामं ळे आपले नैचिक खच्चीलकरि होि राहील.माझ्या या चवधानाचं्या प ष्ट्ट्यथम 
साक्ष द्यायला मी या कामगारानंाि बोलवीन. या चगरण्या िालवनू ज्यानंी सपंत्ती चमळवली असेल िी मािसे इिर श्रीमिं मािसापेक्षा चवशषे िागंली 
चनघिील असे नाही......श्रीमिं मािसािंा चिचटश रार्जवटीला पाकठबा आहे हे मला वाटिे आपल्डयाला मान्यि कराव ेलागेल. इंग्रर्जी सत्ता चटकून 
राहण्याि त्यािें चहिसबंंध ग ंिलेले आहेि.... दचरद्री भारि स्विंत्र होऊ शकेल पि अनीिीने श्रीमिं बनलेल्डया भारिाला स्वराज्य चमळविे फारि 
कठीि र्जाईल.’ (हह. स्व., पृ. ५६).] याि आरोपािा प नरुच्चार त्यानंी १९२६ मध्ये [खरोखर पािात्य देशािं कारखानदारीकरि 
आचि चपळविूक यािंा अचिरेक झाला आहे. वस्ि स्स्थिी अशी आहे की कारखानदारी याचंत्रक ससं्कृिी हा एक रोगि आहे, कारि िी एक सवमस्वी 
अचनष्ट, पापी गोष्ट आहे. गोंडस विमने आचि मोठेमोठे शब्द यानंी आपि आपली फसविकू होऊ देिा कामा नये. र्जहारे्ज व िारायंते्र याचं्याशी माझे 
म ळीि भाडंि नाही. कारखानदारीकरि व त्याि गर्मभि असलेल्डया इिर गोष्टींच्या आधराचशवाय त्यािंी धारिा होऊ शकि असेल िर त्या गोष्टी 
ख शाल उपयोगाि राहू द्या. र्जहारे्ज व िारायतें्र ही मानवी र्जीवनािी साध्ये नाहीि. त्यासंाठी आपि आपली चपळविूक होऊ देिा कामा नये. 
मानवाच्या चिरकालीन कल्डयािासाठी या गोष्टी आवयकयक आहेि असे म ळीि नाही. आिा एकदा आपल्डयाला वाफेिा व चवरे्जिा उपयोग कळला आहे 
िेव्हा, कारखानदारीकरि टाळायला चशकल्डयानंिर योग्य प्रसगंी त्यािंा उपयोग करिे आपल्डयाला र्जमले पाचहरे्ज. िेव्हा, आपले पचहले काम म्हिरे्ज 



 अनुक्रमणिका 

कोििेही मोल देऊन प्रथम कारखानदारीकरि नष्ट करिे हे आहे. सध्यािी आपदावस्था असह्य आहे. आर्जिे चभकारीपि, अठराचवश्वे दाचरद्र्य नष्ट 
झाले पाचहरे्ज, पि कारखानदारीकरि हा त्यावरि उपाय नाही. िसे म्हटले िर बैलगाड्या वापरण्याने आर्जिे दैन्य-दाचरद्र्य चनमाि झालेले नाही. 
खरा दोष आपल्डया स्वाथीपिाि व इिराबंद्दलच्या सहान भिूीच्या अभावाि आहे. आपल्डयाला र्जर शरे्जाऱ्याबद्दल पे्रम वाटि नसेल िर चकिीही इिर 
क्राचंिकारक बदल केले िरी आपले कधीि भले होिार नाही’ (यां. इां., ७-१०-२६, पृ. ३४८) व प  े १९३१ मध्ये [‘कारखानदारीकरि हा 
मानवाला चमळालेला शाप ठरिार आहे. द सऱ्याला चपळण्यािी क वि, परकीय बार्जारपेठािंी उपलब्धिा आचि स्पधा करिाऱ्यािंा अभाव याि 
गोष्टींवर कारखानदारीकरि सवमस्वी अवलंबून असिे. हे िीन घटक दर चदवशी इंग्लंडला कमी कमी प्रमािाि उपलब्ध होि िालल्डयाम ळेि िेथील 
बेकारािंी सखं्या बेस मार वा ली आहे. भारिीय र्जनिेने इगं्रर्जी मालावर टाकलेला बचहष्ट्कार या सदंभाि अगदीि क्ष द्र होिा. इंग्लंडिी र्जर ही 
अवस्था, िर भारिासारख्या चवशाल देशाने कारखानदारीकरिापासून फायद्यािी अपेक्षा करिे चनखालस िूक होईल. खरोखर, भारिाने इिर 
देशािंी चपळविूक करायला स न वाि केली-कारि कारखानदारीकरि करावयािे िर चपळविूक करावीि लागिार-िर कहद स्थान म्हिरे्ज इिर 
देशानंा मोठाि शाप ठरेल; र्जग धोक्याि येईल. इिर देशािंी चपळविूक करण्यासाठी कहद स्थानाि कारखानदारी वा चवण्यािा चविार मी का कन ? 
इंग्लंडिी शोकाचंिका आपि पहाि आहोिि ना? आपि आपल्डया देशािील िीस कोटी लोकानंा रोर्जगार चमळवनू देऊ शकू (िरखा व ित्सम 
ग्रामोद्योग याचं्या व्दारे-लेखक), पि इगं्लंड आपल्डया िीस लक्ष बेकारानंा काम देऊ शकि नाही ही वस्ि स्स्थिी आहे. इंग्लंडमधील या बेकारीच्या 
प्रयकनाप  े िेथील मोठमोठ्या चविारवंिानंीही हाि टेकले आहेि. कारखानदारीिे भचविव्य अंधःकारमय आहे. र्जममनी, फ्रान्स, अमेचरका आचि र्जपान 
यासंारख्या यशस्वी स्पधमकाशंी इंग्लंडिी गाठ पडली आहेि.कहद स्थानािील मठूभर कापडचगरण्यास द्धा इंग्लंडशी स्पधा कन  लागल्डया आहेि. आर्ज 
भारि र्जसा कारखानदारीच्या क्षेत्राि पदपमि करीि आहे, िशी उद्या दचक्षि आचफ्रकाही करीलि. आचि द. आचफ्रकेर्जवळ भारिापेक्षा खूपि अचधक 
साधनसपंत्ती-नैसर्मगक, खचनर्ज व मानवी-आहे. आर्जिा बलाढ्य इंग्रर्ज आचफ्रकेिील चनग्रो वंशािील दिकट लोकापं  े उभा केला िर अगदीि 
ख र्जा चदसिो. कोिी असे म्हिेल की िी मािसे उमदी असली िरी रं्जगली आहेि. िी उमदी आहेि हे नक्कीि, पि रं्जगली मात्र म ळीि नाहीि. 
‘आपि चनमाि केलेल्डया वस्िू हमखास माथी मारण्यािी बार्जारपेठ म्हिरे्ज आचफ्रका’ हे विन खोटे ठरण्यािी वळे लवकरि आल्डयािे य रोपीय 
राष्ट्रानंा चदसून येईल. कारखानदारीकरिािे वेड पाचिमात्यानंा अंधाराकडेि नेिार असेल िर भारिाला िे अचधकि धोकादायक नाही काय?’ 
(यां. इां., १२-११-१९३१, पृ. ३५५)] य रोपाि असिाना केला होिा. 

 
 यावर कोिी असे म्हिाले की, यामध्ये खरा दोष यंत्रािा ककवा औद्योचगक संघटनेिा नाही. आर्ज 
उत्पादनसाधने खार्जगी मालकीिी आहेि व उत्पादनािा उदे्दश वैयचक्तक फायदा चमळविे हार्ज आहे, याि 
खरे पापािे मूळ आहे. या य चक्तवादाचवषयी गाधंी नेहमीि साशकं होिे. त्यािें असे ठाम मि होिे की, 
भारिाप रिे िरी, मोठ्या, याचंत्रकी कारखानदारीिी वा  कन न येथील सवम धडधाकट स्त्रीप रुषानंा प रेसा व 
चनकोप रोर्जगार चमळवनू देिे अशक्य आहे. इगं्लंडने िे र्जवळर्जवळ साध्य केल्डयािे चदसिे, पि इिर 
देशािंील लाखो क ट ंबािे र्जीवन उध्वस्ि कन नि इंग्लंडला िी गोष्ट शक्य झाली आहे, असा त्या बद्दलिा 
त्यािंा चनवाडा होिा. िेव्हा भारिाने या पापी मागाने र्जािे टाळले पाचहरे्ज. 

 
 याचवरुद्ध अशी बारू्ज माडंण्याि येईल की, आपला माल परदेशाि चवकण्याऐवर्जी सेवनािी 
देशािंगमि पािळी वा वनू आपले अत्यंि खालावलेले र्जीवनमान उंिावण्यासाठी भारिास उत्पादनािा 
चवचनयोग करिा येईल. यावर गाधंी म्हिि की त्यािंाही नेमका हाि प्रयत्न आहे. कें द्रीभिू िंत्रचवदे्यच्या 
साहाय्याने िटकन भाराभर उत्पादन वा वनू मग त्यािे गावोगाव चविरि करण्यािा अत्यंि खर्मिक उपाय 
अवलंचबण्याऐवर्जी ज्याचं्याि उत्पाचदि वस्िंूिे चविरि करावयािे त्याचं्या र्जवळपासि उत्पादन संघचटि 
करण्यािी त्यािंी योर्जना होिी. त्याचं्या चवकें चद्रि अथमव्यवस्थेच्या चसद्धािंािे हेि सार होिे. या 
चवकें चद्रकरिाम ळे इिर कोित्याही व्यवस्थेि चमळिार नाही इिके आर्मथक स्वािंत्र्य प्रत्येक स्त्रीप रुषास 
उपभोगिा येिार होिे. [‘उत्पादनाच्या उत्तमोत्तम पद्धिींिाि िेव ा अंगीकार कन न नव्हे िर, उत्पादन आचि चविरि दोन्हींच्या दृष्टीने 
उत्तम असलेली पद्धि स्वीकान न आम्ही आमिे राष्ट्रीय सामर्थयम सघंचटि कन  इस्च्ििो’ (णसलेक्शन्स, पृ. २५०). 

 
‘खादीच्या शास्त्रान सार चनर्ममिी व उपयोग या दोन्हींिेही चवकें द्रीकरि आवयकयक आहे. रे्जथे खादी चनमाि होिे िेथून र्जास्िीि र्जास्ि 

र्जवळ चििा वापर झाला पाचहरे्ज’ (चसलेक्शन्स. पृ.२५६). 
 
‘मी व्यचक्तशः मोठमोठ्या कंपन्या स्थापन करण्याच्या आचि यंत्रािें अवडंबर उभे कन न उद्योगधंद्यािें कें द्रीकरि करण्यािा चवरुद्ध आहे. 

कहद स्थानािील र्जनिा सवाथांने खादीिा स्वीकार करील िर श्रमािंा भार हलका करण्यासाठी आचि र्जीवन स स्स्थि करण्यासाठी आवयकयक 
गिली र्जािील िेव ीि आध चनक यतं्रिंते्र भारि स्वीकारली ही आशा सोडण्यािे मला कारि चदसि नाही’ (चसलेक्शन्स, पृ. २६०). 
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गाधंी प  े म्हििाि : 
 
‘मोठ्या प्रमािावर उत्पादन? अथािि, पि त्याि र्ज ल म असिा कामा नये. खरे पाहिा हाि िरख्यािा सदेंश आहे. िरख्याने मोठ्या 

प्रमािावरि चनर्ममिी होिे. पि िी लक्षावधी लोकानंी आपापल्डया घराि केलेली असिे. एका व्यक्तीच्या उत्पादनािी कोट्यवधी पट केली िर िे प्रिंड 
प्रमािावरील उत्पादनि होि नाही काय? पि िरी माझे म्हििे मला स्पष्टपिे माडूं दे. माझी अशी खात्री आहे की, र्जगाच्या आर्जच्या सकंटानंा हा 
मोठ्या प्रमािावरील उत्पादनािा हव्यासि र्जबाबदार आहे. यंत्राचं्या सहाय्याने मानवाच्या सवम गरर्जा भागविा येिील असे क्षिभर मानले िरी 
त्याम ळे उत्पादन एका चवचशष्ट भागाि कें चद्रि होईल हे नक्कीि. त्याम ळे वाटप चनयंचत्रि करण्यासाठी चनष्ट्कारि वळसा घालिाऱ्या आडवळिी 
मागोिा अवलंब करावा लागिार हे उघड आहे. उलट रे्जथे रे्जथे गरर्ज आहे िेथे िेथे उत्पादन झाल्डयास वाटपािे चनयंत्रि आपोआपि होईल. 
त्याम ळे त्याि अपहाराला फारि कमी वाव राहील व सटे्टबार्जी िर म ळीि होिार नाही. उत्पादन व त्यािे सेवन या दोहोंिे सघंटन स्थाचनक 
पािळीवर झाले की पडेल िी ककमि देऊन उत्पादन अमयाद वा चवण्यािा मोह नाहीसा होईल. आर्जच्या आर्मथक पद्धिीने चनमाि केलेले असखं्य 
प्रयकन व अनंि भानगडी मग आपोआप सपं ष्टाि येिील. एकीकडे मूठभर लोकारं्जवळ वस्िंूिे अनैसर्मगक प्रिंड साठे आचि द सऱ्या बारू्जस लाखो 
लोकाचं्या घरािं त्या वस्िंूिे द र्मभक्ष्य असे दृयकय चदसिार नाही. आर्ज ही राष्ट्रे िथाकचथि द बळ्या आचि असघंचटि समार्जानंा ल टिाना चदसि 
आहेि. पि एकदा का या लोकानंा ही प्राथचमक गोष्ट समर्जली आचि त्यानंी आपली लूट होऊ द्यायिी नाही असे ठरवले की स्विः रे्ज चनमाि कन  
शकिील त्यािि समाधान मानून िे राहािील. िेव्हा मग प्रािभिू गरर्जाचं्या बाबिीि िरी कें चद्रि स्वन पािे मोठ्या प्रमािावरील उत्पादन बंद 
पडेल.’ 

 
प्रश्न: ‘िर मग उत्पादन व वाटप मठूभर लोकाचं्या हािािं कें चद्रि होिे म्हिून आचि िशा प्रकारच्या कें द्रीकरिास सहाय्यभिू ठरिाऱ्या 

यंत्रानंाि ि मिा चवरोध आहे असे म्हिायिे का?’ 
 
उत्तर: ‘होय. ि मिे म्हििे बरोबर आहे. मके्तदारी आचि चवशषेाचधकार यािंा मला चिटकारा आहे. ज्याि सवमसाधारि मािसाला भाग 

घेिा येि नाही िे मला वज्यम आहे, इिकेि’ (हचरर्जन, २-११-१९३४, पृ. ३०१).] 
 
‘र्जीवनािील अत्यावयकयक प्राथचमक गरर्जाचं्या उत्पादनािी साधने सामाचर्जक मालकीिीः असली 

पाचहरे्जि’ या मिािा गाधंी प रस्कार करीि. [‘माझ्या मिे भारिािी, ककबह ना साऱ्या र्जगािीि अथमव्यवस्था अशी हवी की 
कोिालाही अन्न-वस्त्रािा ि टवडा पडू नये. वेगळ्या प्रकारे सागंायिे िर, प्रत्येकाला आपला उदरचनवाह िालचवण्यास प रेल इिका रोर्जगार 
चमळाला पाचहरे्ज. हे उचद्दष्ट र्जगाि सवमत्र चसद्ध व्हायिे असेल िर र्जीवनािील प्राथचमक गरर्जाचं्या चनर्ममिीिी साधने र्जनिेच्या हािी असली 
पाचहरे्जि. ईश्वरचनर्ममि हवा व पािी र्जसे सवांना म क्तपिे घेिा येिे (ककवा घेिा यायला हवे) िद्विि र्जीवनाच्या प्राथचमक गरर्जा भागचवण्यािी 
साधनेही प्रत्येकाला म क्तपिे चमळाली पाचहरे्जि. त्यािंा उपयोग द सऱ्यािंी चपळविूक करण्यािी साधने म्हिून करिा येऊ नये. एखाद्या देशीिी, 
राष्ट्रािी ककवा गटािी त्याचं्यावर मके्तदारी प्रस्थाचपि होिे अन्यायािे होईल. या साध्या ित्त्वाकडे द लमक्ष झाल्डयाम ळेि आर्ज, आपल्डया कमनचशबी 
देशािि नव्हे िर, र्जगाच्या इिरही भागािं दाचरद्र्य चदसि आहे’ (चसलेक्शन्स, पृ. १६०). 

 
‘कहसा कोिच्या एका पक्षािी मके्तदारी आहे असे नाही. मला असेही काँगे्रसर्जन माहीि आहेि की रे्ज समार्जवादी ककवा कम्य चनस्टही 

नाहीि आचि िरी उघडपिं कहसािारािे प रस्किें आहेि. उलट मला असे समार्जवादी व कम्य चनस्ट माहीि आहेि की रे्ज माशीच्या पखंालास द्धा 
धक्का लाविार नाहीि. चनर्ममिीच्या साधनावंरील सामाचर्जक मालकीच्या ित्त्वावर त्यािंी दृ  श्रद्धा आहे. मी स्विःला त्याचं्यािील एक समर्जिो ’ 
(चसलेक्शन्स, पृ. १६१).] पि उत्पादनाच्यामागील उचद्दष्टामंध्येही त्यानंा क्रािंी अचभपे्रि होिी. येथे समार्जवादाच्या 
काही प्रकाराचं्या िे अगदी र्जवळ येि. मात्र त्याचं्याि व भारिाि आर्ज समार्जवादािा प रस्कार 
करिाऱ्यािंील अंिर स्पष्ट आहे. १९४० मध्ये एका प्रसगंाच्या अन षंगाने गाधंी चलचहिाि: ‘पंचडि नेहनं ना 
कारखानदारीकरि हव ेआहे. त्यानंा असे वाटि की कारखाने राष्ट्रीय मालकीिे केले की भाडंवलशाहीच्या 
दोषािून िे म क्त होिील. माझे स्विःिे असे मि आहे की, हे दोष कारखानदारीकरिाच्या अंगभिूि आहेि 
व समार्जवादाच्या उिाऱ्याने िे नाहीसे करिे शक्य नाही’ (हचरर्जन, २९-९-१९४०, पृ. २९९). 

 
यांते्र 

 
 गाधंीच्या िरख्याि आग्रहाबद्दल चकत्येकाना आियम वाटले आहे. िरख्याच्या बारू्जने त्यािें प्रम ख 
म्हििे असे होिे की, त्याम ळे शिेकऱ्याला त्याच्या चरकाम्या वळेाि चवशषेिः शिेावर काम नसिे त्या 
चदवसािं, घरबसल्डया काम उपलब्ध होिे. चशवाय खादीकायाच्या संघटनेिून खेड्यािं स्वाश्रयी, ऐस्च्िक 
सहकायम अस्स्ित्वाि येिार होिे. असे सहकायम चनमाि करिे द सऱ्या कोित्याि कायमक्रमाने शक्य झाले 



 अनुक्रमणिका 

नसिे. [‘र्जगामध्ये आर्जवर कोठेही घडून आले नाही इिक्या मोठ्या प्रमािावर ऐस्च्िक सहकायम सूिकिाईच्या चवस्िारािून घडून येि आहे हे 
बह धा फारि थोड्या कायमकत्यांच्या लक्षाि आलेले आहे. अचिशय चवशाल प्रदेशावर चवख रलेल्डया आचि रोर्जच्या अन्नासाठी रोरं्जदारी करिाऱ्या 
लक्षावधी लोकािें हे सहकायम आहे. शिेीलाही खूपि मोठ्या सहकारी प्रयत्नािंी गरर्ज लागिे याि शकंा नाही. पि हािकिाईला त्यापेक्षा र्जास्ि व 
अचधक सच्च्या सहकायािी गरर्ज असिे. गहू चपकिो िो मािसापेक्षा चनसगाच्या ‘प्रामािीकपिा’ म ळेि. पि आपल्डया झोपडीि सूि ियार करिे हे 
पूिमपिे मािसाच्या प्रामाचिकपिावरि अवलंबून आहे. लक्षावधी लोकानंी स्वचे्िेने आचि ब चद्धप रःसर सहकायम केल्डयाचशवाय सूिकिाई अशक्यि 
आहे. अन्नधान्य चवकिाऱ्याप्रमािेि भचक्तभावाने कािलेल्डया स िाला बार्जारपेठ चमळेल अशी पचरस्स्थिी आपि चनमाि केली पाचहरे्ज. िसेि त्याला 
कपर्जिकाम येि नसेल िर चनयचमिपिे पेळू चमळिील अशी व्यवस्था झाली पाचहरे्ज. सामान्य र्जनािें वा ि िाललेले चभकारीपि सूिकिाईम ळे 
र्जादूिी काडंी चफरचवल्डयाप्रमािे चनघून र्जाईल असा मी दावा केला िर त्याि नवल वाटण्यासारखे काय? एका इंग्रर्ज स्नेह्याने माझ्याकडे िीनने 
याचंत्रकीकरिाि केलेली प्रगिी दशमचविारे वृत्तपत्रािे एक कात्रि पाठचवले आहे. िरख्यािा व हािकिाईिा मी प रस्कार करिो त्या अथी बाळबोध 
यंत्रािंाि वापर िेव ा व्हावा असे माझे यंत्राचं्या आदशम वापराचवषयी मि आहे अशी या चमत्रािी समरू्जि झालेली चदसिे. मी िसले काही म ळीि 
करि नाही. भारिािे चभकारीपि व िज्जन्य आलस्य नष्ट होिार असेल िर अत्यंि ग ंिाग िंीच्या व र्जगडव्याळ यंत्रसामग्रीिा वापर करिे मी पसिं 
करीन. मी सूिकिाईिा प रस्कार करिो कारि, माझ्या मिे, दाचरद्र्य हद्दपार करण्यािे आचि रोर्जगार व सपंत्ती यािें द र्मभक्ष्य अशक्य कन न 
टाकण्यािे िेव े एकि साधन िाबडिोब हािाशी आहे. प्रत्यक्षाि िरखा हेस द्धा एक मूल्डयवान यतं्रि आहे. आचि भारिािील चवचशष्ट पचरस्स्थिीशी 
स सगंिी राखून त्याि स धारिा करण्यािा प्रयत्नही मी माझ्या परीने सिि केला आहे. भारिावर आचि साऱ्या मानविेवर पे्रम करिाऱ्याने स्विःला 
एकि प्रयकन चविारावयािा आहे: ‘‘आपले कंरटे दैन्यदाचरद्र्य कमी करण्यासाठी कोििी व्यवहाथम साधने व मागम आपिास संघचटि करिा येिील?’’ 
अत्यंि चवशाल प्रदेशावर चवख रलेल्डया भारिीय र्जनिेला वा सिि नव्याने बेकार होऊन घरी बसावे लागिाऱ्या लाखो मािसानंा रोर्जगार चमळवनू 
देण्यािी क वि असलेली कोििीही पािीप रवठ्यािी वा शिेी स धारण्यािी योर्जना शोधून का िे ही गोष्ट मानवी ब द्धीच्या आवाक्याबाहेरिी आहे. 
ज्या देशािील लोक चदवसाकाठी सरासरी पािि िास काम करिाि, र्जास्ि काम करण्यािी त्यािंी इच्िा नसिे म्हिून नाही िर त्याचं्यासाठी 
त्याहून अचधक रोर्जगार उपलब्ध नाही म्हिून, अशा देशािी कल्डपना करा म्हिरे्ज ि मच्याप  े भारिािे वास्िव चित्र उभ ेराहील. 

 
‘वािक आपल्डयाप  े वरील प्रकारिे वास्िव चित्र उभ ेकराल िर शहरािील धावपळीिे र्जीवन, शरीरािली सारी शक्ती शोषनू घेिारे 

चगरिीिील र्जीवन, ककवा मळ्यािील ग लामचगरीिे र्जीवन हे र्जनसामान्याचं्या र्जीवनािे प्राचिचनचधक चित्रि नाही हे त्याला ध्यानाि घ्यावे लागेल. 
भारिीय समार्जर्जीवनाच्या महासागरािील हे केवळ काही थेंब आहेि. भारिीय मािसािंा सागंाडा सम्यक् स्वन पाि वािकाला डोळ्याप  े 
आिावयािा िर त्याला म ख्यिः आपापल्डय लहानशा शिेाि खपिाऱ्या ८० टके्क र्जनिेिाि चविार मनाि आिावा लागेल. या लोकानंा वषािून 
चनदान िार मचहने म ळीि काम नसिे. त्याम ळे ही मािसे उपासमारीच्या िायेिि सिि वास करीि असिाि. ही त्या लोकािंी नेहमीिी सवमसाधारि 
स्स्थिी आहे. वारंवार पडिाऱ्या द ष्ट्काळामं ळे या सक्तीच्या बेकारीि आचि चनरुद्योगाि आिखीि भर पडिे. आपली घरेदारे, शिेीभािी न सोडिा 
आपल्डया ि टप ंज्या उत्पन्नाि भर घालिा येईल असे कोििे काम ही बायकामािसे चवनासायास कन  शकिील? सूिकिाईखेरीर्ज द सरे कोििेि 
असे काम नाही याबद्दल अरू्जनही कोिाला शकंा वाटिे काय? मी प न्हा प न्हा सागेंन की, कायमकिें मनाि आििील िर काही मचहन्याचं्या अवधीिि 
ही गोष्ट सवमत्र पसन  शकेल. खरोखर िी आिाि सावमचत्रक होण्याच्या मागावर आहे. त्यािे योग्य सघंटन करायलाि काय िी िज्ज्ञािंी आवयकयकिा 
आहे. लोक ियार आहेिि. चशवाय सूिकिाईच्या बाबिीि खूप अन कूल गोष्ट अशी की, हा रोर्जगार एकदम नवीन ककवा अपचरचिि नाही. अगदी 
कालपरवापयंि लोक सूि कािीि होिे. त्यािें यशस्वी प नरुज्जीवन करायिे िर क शल प्रयत्न, चिकाटी, प्रामाचिकपिा आचि र्जगाने आर्जपयंि 
पाचहले नाही एवढ्या मोठ्या प्रमािावरील सहकायम यािंी गरर्ज आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमािावर भारि सहकार साधू शकला िर या एकाि कृत्याने 
िो स्वराज्य चमळवील हे कोि नाकान  शकेल? (यं. इं., ३-११-१९२२, पृ. ३५०). 

 
‘आपि चवदेशी कापडावरील बचहष्ट्कार पूिमपिे यशस्वी कन  (अथाि खादीिे प रेसे उत्पादन कन न-लेखक) त्या क्षिी साधेपिा व 

कौट ंचबक चर्जव्हाळा या र्जनमानसावर कबबवलेल्डया आदशम ित्त्वावंर राष्ट्रीय र्जीवन प नघमचटि करण्याइिकी आपली ियारी व उत्क्रािंी झालेली 
असेल असा माझा दावा आहे. मग र्जगािील द बमलाचं्या चपळवि कीवरि उभ्या राहिाऱ्या साम्राज्यवादाच्या रं्जर्जाळाि आपि ग रफटिार नाही. 
देशोदेशींच्या अर्जस्त्र सेनादलानंी र्जगाि शािंिेने राहिे आर्ज र्जवळपास अशक्य कन न टाकले आहे. याि पाशवी बळावर आपल्डया धारिेसाठी 
अवलंबून असिारी बिेाल भोगवादी ससं्कृिी आपलीशी करण्याच्या मोहाि मग आपि पडिार नाही. उलट आपि साम्राज्यािे न पािंर 
राष्ट्रक ट ंबाि कन . असे राष्ट्रक ं ट ंब की ज्याि राष्ट्र ेएकत्र येऊ र्जगाला आपल्डयार्जवळील उत्तम िे िे देिील आचि द बमल लोक व राष्ट्रे यािें पाशवी 
सामर्थयाऐवर्जी आत्मक्लेशाने रक्षि करिील. चविारचवश्वाि अशी पूिम क्रािंी घडवनू आििे हाि असहकारािा उदे्दश आहे. िरख्यािा प्रसार 
करण्याि पूिम यश चमळण्यावरि हे पचरविमन घडून येिे अवलंबून आहे. भारिास र्जगाला हा सदेंश देण्यास पात्र बनावयािे असेल िर परराष्ट्रांना 
भारिािा मोह पडिार नाही (व मग अथािि परिके्र येिार नाहीि) अशी पक्की व्यवस्था आपि केली पाचहरे्ज. अन्न व वस्त्र या दोन म ख्य गरर्जाबंाबि 
िो स्वयंपूिम झाला िरि भारिािा कोिाला मोह पडिार नाही, (यं. इं., २९-६-१९२१, पृ. २०६).] 

 
 सवांना प रेसे काम चमळाल्डयानंिर र्जर गावािील कोिी उत्पादन वा चवण्याच्या ककवा श्रम कमी 
करण्याच्या चदशनेे अवर्जारामंध्ये स धारािा केली वा नवी अवर्जारे शोधून का ली िर गाधंी अशा शोधािें 
स्वागि करण्यास ियार होिे. म्हिूनि िे म्हििाि: ‘कहद स्थानािील र्जनिा सवाथाने खादीिा स्वीकार 
करील िर श्रमािंा भार हलका करण्यासाठी आचि र्जीवन स स्स्थि करण्यासाठी आवयकयक गिली र्जािील 
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िेव ीि आध चनक यंत्रिंते्र भारि स्वीकारील ही आशा सोडण्यािे मला कारि चदसि नाही’ (यं. इं., २७-७-
१९२४, पृ. २४६). [‘असहकार िळवळीिे विमन प  ीलप्रमािे केलेले आ ळिे: 

 
‘(शक्य असेलि िर) यंत्रावंर काम करिाऱ्या मािसािं मानविा चनमाि करण्यािा हा प्रयत्न आहे. अनेकािंी चपळविूक कन न 

थोड्याशा लोकाचं्या हािाि सत्ता व सपंत्ती कें चद्रि करण्याच्या हेिूने यंत्रािें ककवा कारखानदारीिे सघंटन करिे सवमस्वी ि कीिे आहे असे मी 
मानिो. आर्ज अस्स्ित्वाि असलेले यंत्रािें सघंटन बव्हंशी वरीलप्रकारिे आहे. काही मूठभर लोकांच्या हािाि िी आहेि आचि यतें्र ही चपळविूक 
करण्यािी साधने आहेि. यंत्रािंी ही आर्जिी भचूमका मोडून का ून त्यानंा त्यािें योग्य स्थान चमळवनू देण्यािी खादीिी िळवळ हा एक सघंचटि 
प्रयत्न आहे. त्याम ळे माझ्या योर्जनेि यतं्रिालक स्विः- प रिा ककवा स्विःच्या राष्ट्राप रिा चविार कन न थाबंिार नाहीि िर साऱ्या मानवर्जािीिाि 
िे चविार करिील. त्या पचरस्स्थिीि लँकेशायर आपल्डया चगरण्यािंील यंत्रािंा उपयोग भारि ककवा इिर देशािंी चपळविूक करण्यासाठी करण्यािे 
थाबंवील. प  े र्जाऊ, कहद स्थानला आपल्डया खेड्यािंि कापसािे कापड करिा यावे यासाठी आवयकयक िी साधने व उपाय शोधून का ण्यािे काम 
लँकेशायर करील. िसेि माझ्या योर्जनेखाली अमेचरकन लोकशाही आपल्डया शोधक ब द्धीिा व कौशल्डयािा वापर पृर्थवीवरील इिर लोकानंा 
ल टण्यासाठी करिार नाही’ (यं. इ.ं, १७-९-१९२५, पृ. ३२१). 

 
‘बाहेन न होिारी लूटमार थाबंल्डयानंिरि खेड्यािें प नरुज्जीवन शक्य आहे. मोठ्या प्रमािावरील कारखानदारीकरिाने खेड्यािंी प्रत्यक्ष 

ककवा अप्रत्यक्ष चपळविूक होिारि. कारि मोठ्या प्रमािावरील कारखानदारीकरिाच्या र्जोडीला स्पधा आचि बार्जारपेठािंी उपलब्धिा हे प्रयकन 
येिारि. म्हिूनि आपल्डयाला खेडे स्वयंपूिम करण्यावर, म्हिरे्ज प्राम ख्याने स्विःच्या सेवनासाठीि उत्पादन करण्यावर लक्ष कें चद्रि केले पाचहरे्ज. 
ग्रामीि उद्योग-धंद्याबंाबि एव े एक पर्थय साभंाळले गेले िर त्यानंी त्यानंा बनविा येिील व परवडिील अशी अगदी अद्ययावि यंते्र व अवर्जारे 
वापरण्याला माझी म ळीि हरकि नाही, मात्र त्यािंा उपयोग इिरािंी चपळविकू करण्यासाठी होिा कामा नये’ (हचरर्जन, २९-८-१९३६, पृ. २२६). 

 
‘मी र्जर साऱ्या देशािे मन माझ्या बारू्जला वळव ू शकलो िर भावी काळािील समार्जव्यवस्था मी प्राम ख्याने िरखा व त्याि गर्मभि 

असलेली ित्त्व ेयावरि आधारीन. खेडेगावािील लोकािें र्जीवन स खी करण्यास हािभार लाविाऱ्या सवम गोष्टी त्याि असिील. गाव व गावकारी 
यानंा धक्का पोििार नाही ही मयादा साभंाळल्डयावर मग माझ्या पत्रलेखकाने स िवलेले सवम उद्योगधंदे त्या समार्जव्यवस्थेि असिील. वीर्ज, र्जहार्ज 
बाधंिी, पोलाद चनर्ममिी, यंत्रोत्पादन यासंारख्या गोष्टी ग्रामीि हस्िोद्योगाबंरोबरि ग ण्यागोकवदाने राहाि असल्डयािे दृयकय मी र्जन र पाहिो. पि मला 
अचभपे्रि असलेल्डया समार्जव्यवस्थेि अवलंबनािा क्रम उलटा झालेला चदसेल. आर्जपयंि कारखानदारीकरिािा प्रकार असा असे की गाव े व 
ग्रामीि व्यवसाय उद्धध्वेस्ि होि. पि भावी काळाि कारखानदारी उद्योग, खेडी व िेथील उद्योग यानंा पूरक असिील. कें द्रीभिू उद्योग 
राज्यसत्तेच्या योर्जनेन सार व मालकीखाली प्रस्थाचपि झाले म्हिरे्ज र्जीवनावयकयक वस्िंूिी चनर्ममिी मोठ्या प्रमािावर व कें चद्रि स्वन पाि करिे हे 
र्जनसामान्याचं्या कल्डयािाच्या दृष्टीने उपकारक ठरेल, या समार्जवादी समर्ज िीशी मात्र मी म ळीि सहमि नाही’ (हचरर्जन, २७-१-१९४०, पृ. 
४२८).  

 
‘ज्या वस्िू खेड्यािंही शहराइंिक्याि िागंल्डया चनमाि करिा येिाि त्यािें उत्पादन शहराि करायला माझ्या योर्जनेि परवानगी नसेल. 

ग्रामीि उत्पादनाच्या चवक्रीिी व्यवस्था करिारी कें दे्र हेि शहरािें योग्य कायम आहे’ (हचरर्जन, २८-१-१९३९, पृ. ४३८). 
 
यंते्र व कारखाने याबंद्दल पे्रम बाळगिाऱ्या एका समार्जवादी गृहस्थानंी एकदा गाधंींना चविारले, ‘ग्रामोद्योगािी िळवळ यंत्रािी 

हकालपट्टी करण्यासाठीि िालवली आहे काय?’ 
 
गाधंी त्या वेळी िरख्यावर सूि का ि होिे. त्या िरख्याकडे बोट दाखवनू त्यानंी प्रचिप्रयकन केला, ‘हे िक्र म्हिरे्ज एक यतं्रि नाही का?’ 
 
‘माझा प्रयकन मोठमोठ्या यंत्राबंद्दल होिा.’ 
 
‘म्हिरे्ज, उदाहरिाथम, कसगरिे चशवियंत्र का? पि िेही आमच्य ग्रामोद्योग िळवळीि स रचक्षि आहे. खरे म्हिरे्ज ज्याम ळे लाखो 

मािसािंा काम करण्यािा हक्क चहरावनू घेिला र्जाि नाही, ज्याम ळे मािसाच्या व्यचक्तगि क शलिेि भरि पडेल, रे्ज यतं्र मािूस स्विःच्या 
मर्जीप्रमािे वापन  शकेल, रे्ज यंत्र त्याला ग लाम बनचविार नाही अशा कोित्याही यंत्राशी आमिे वाकडे नाही.’ 

 
‘पि मग मोठमोठ्या यंत्राचं्या शोधािें काय? ि म्हाला िर चवरे्जशीस द्धा किमव्य नसिार?’ 
 
‘असे कोि म्हििे? आपि र्जर घराघरािून वीर्ज आि ूशकलो िर खेड िानंी आपआपली अवर्जारे-आय धे चवरे्जवर िालवण्यास माझी 

म ळीि हरकि नाही. मात्र चवद्य िचनर्ममिीकें दे्र सरकारच्या ककवा पिंायिीच्या िाब्याि असिील, आर्ज िराऊ र्जमीन र्जशी गावकीच्या मालकीिी 
असिे. हो, पि रे्जथे वीर्ज नाही ककवा यतें्रही नाहीि िेथील मािसाचं्या चरकाम्या हािानंी काय करावयािे? काम नसल्डयाने िे हािि िोडून टाकाविे 
असे आपि म्हिाल, की त्यानंा काम प रवाल? 

 
‘सवम मन ष्ट्यमात्राच्या फायद्यासाठी लावल्डया र्जािाऱ्या प्रत्येक शोधािे मला िीर्ज आहे. पि शोधा-शोधाि फरक आहे. एकाि वेळी 

मािसािें सम दायच्या सम दाय मान न टाकिाऱ्या चवषारी वायूिें शोध मला कवडीमोलािे वाटिाि. मानवी श्रमाचं्या आवाक्याबाहेरिी सावमर्जचनक 



 अनुक्रमणिका 

उपयोगािी मोठमोठी प्रिंड कामे कन  शकिाऱ्या यंत्रानंाही त्यािें असे योग्य स्थान चनचििि आहे. मात्र ही सवम यतें्र सावमर्जचनक मालकीिी 
असिील. त्यािंा उपयोग र्जनिेच्य भल्डयासाठीि केला र्जाईल. परंि  ज्या यतं्रसामग्रीम ळे अनेकाचं्या चर्जवावर थोडे लोक श्रींमि होऊ शकिाि, 
ककवा काही कारि नसिाना लोकािंा रोर्जगार का ून घेऊ शकिाि त्यािें मला म ळीस द्धा पे्रम नाही. 

 
‘आचि समार्जवादी असलाि िरी ि म्हीही यंत्राचं्या अचववेकी बेस मार उपयोगाच्या बारू्जने मि देिार नाही. िापण्यािी यंते्र घ्या. िी 

िालूि राहािील शस्त्रचक्रयेिी उपकरिे घ्या. िी चनव्वळ हािाने कशी करिा येिील? िी करण्यासाठी मोठी अवर्जड यतें्र हवीिि.’ त्याि वेळी 
आपल्डया िरख्याकडे पाहून िे म्हिाले,‘पि मािसाच्या चनरुद्योगीपिावर या यतं्राखेरीर्ज द सरा काहीि उपाय नाही. ि मच्याशी बोलि 
असिानास द्धा मी िरखा िालव ूशकिो.िेवढ्याि मी राष्ट्रीय सपंत्तीि थोडी का होईना भर घालू शकिो. हे यंत्र कोिी ह सकून का ू शकिार नाही’ 
(हणरजन,२२-६-१९३५, पृ. १४६). 

 
प्रयकन: िर मग ि मिा ल ा यतं्र म्हिून यतं्राशी नसून त्यािा र्जो द रुपयोग आर्ज बोकाळला आहे त्याच्याचवरुद्ध आहे, असेि ना? 
 
उत्तर: यािे होकाराथी उत्तर देण्यास मला काहीि हरकि चदसि नाही; मात्र मी प  े र्जाऊन असे म्हिेन की शास्त्रीय शोध आचि सशंोधन 

ही केवळ द्रव्यलोभािी साधने होण्यािे आधी थाबंले पाचहरे्ज. म्हिरे्ज मर्ज रानंा अचिचरक्त मेहनिीिा बोर्जा पडिार नाही. आचि यंत्र म्हिरे्ज सकंट न 
ठरिा मदिीिा हािि ठरेल. यंते्र नष्ट करिे हे माझे ध्येय नसून त्यावंर मयादा घालिे हे माझे उचद्दष्ट आहे. 

 
प्रयकन: या चवधानािा िकम श द्ध पचरिाम सवमि ग ंिाग िंीिी, वीर्ज व इिर इंधनशक्तींवर िालिारी यतें्र चनचषद्ध ठरण्याि होईल का? 
 
उत्तर: कदाचिि िसेही होईल. पि एक गोष्ट मला येथे स्पष्ट केली पाचहरे्ज. िी ही की, कोित्याही बाबिीि ‘मािसािे चहि’ हाि सवोच्च 

चनकष राहील. यंत्राचं्या वापराम ळे मािसािंी इंचद्रये चनकामी होिा कामा नयेि. अथाि मी या चनयमाला काही ख बीदार अपवादही करीन. कसगरच्या 
चशवि यंत्रािेि उदाहरि घ्या. र्जगािील अत्यंि उपय क्त शोधापंैकी िो एक आहे. चशवाय त्या शोधािी एक भावरम्य कहािी आहे. चशविचटपि 
करण्यािे अत्यंि चकिकट काम कन न आपल्डया पत्नीिी दमिाक होिाना कसगरने पाचहले होिे. केवळ चिच्या पे्रमाखािर, चिला चनष्ट्कारि फार्जील 
पचरश्रम करावे लाग ूनयेि म्हिून त्याने या यतं्रािी रिना केली. पि त्या यतं्राने त्याने केवळ आपल्डया बायकोिेि श्रम वािवले असे नव्हे िर ज्याला 
कोिाला िे यंत्र घेिा येईल त्या सवांिे श्रम त्याने कमी केले. 

 
प्रयकन: पि िसे करण्यासाठी कसगर चशवियतें्र ियार करण्यािा कारखाना पाचहरे्ज. त्या कारखान्याि शक्तीवर िालिारी मोठी यतें्र 

हवीि. 
 
उत्तर: हो पि असे कारखाने राष्ट्रीय मालकीिे असावेि ककवा त्यावंर सरकारी चनयंत्रि असावे असे म्हिण्याइिका समार्जवादी मी 

खचििि आहे. हे कारखाने आदशम व्यवस्थेखाली अगदी आकषमक अटींवर िालवले गेले पाचहरे्जि; फायद्यासाठी नव्हे िर मानवी कल्डयािासाठी 
लोभािी र्जागा पे्रमाने घेिली पाचहरे्ज. मर्ज राचं्या कामाच्या पद्धिीि आचि वािावरिािि बदल झालेला मला हवा आहे. पैशासाठी िाललेली ही 
चपसाट स्पधा थाबंली पाचहरे्ज. मर्ज रानंा त्याचं्या दैनंचदन र्जीवनाला प रेल इिका रोर्जगार िर चमळालाि पाचहरे्ज पि त्यािें कामही केवळ 
 ोरमेहनिीच्या स्वन पािे, घाण्याला र्ज ंपलेल्डया बलैाच्या कामासारखे िेि-िे, कंटाळवािे राहिा कामा नये. अशी स्स्थिी झाली िर यंते्र िालकानंा 
ककवा सरकारला चर्जिकी फायदेशीर ठरिील चििकीि िी त्यावंर काम करिाऱ्या मर्ज रानंाही उपयोगी ठरिील. धनसिंयािी राक्षसी महत्त्वाकाकं्षा 
नाहीशी होईल आचि मी वर म्हटल्डयाप्रमािे कामगार आदशम आचि आकषमक स्स्थिीि काम करिील. ज्या अनेक यंत्रािंा मी अपवाद करीन त्यापंैकी 
कसगरिे चशवियंत्र हा फक्त एक झाला. चशवियतं्रामागे पे्रम आहे. चिथे सवोच्च मूल्डय ‘व्यक्ती’ हे आहे प्रत्येक यतं्रामागे व्यक्तीिे श्रम कमी करिे हे 
उचद्दष्ट आचि प्रामाचिक मानविा वाद ही पे्ररिा असली पाचहरे्ज. लोभीपिा गेला पाचहरे्ज. लोभािी र्जागा पे्रमाने घेिली िर सवम काही नीट होईल’ 
(यं. इं., १३-११-१९२४, पृ. ३७८).] 

 
सामाणयक मालकी हक्क 

 
 गाधंींिी यंत्राबद्दलिी मिे १९०९ िे १९३१ व त्यानंिरच्या काळाि बदलि गेली. त्यािप्रमािे १९४२ 
पासून प  े सामाचयक मालकीिा िे प रस्कार कन  लागले. फेि वारी १९४२ मध्ये चलचहलेल्डया ‘व्यचक्तगि की 
सामाचयक’ या लेखाि त्यानंी आपले मि र्जोरदारपिे माडंले आहे. िे चलचहिाि: ‘र्जोपयेि आपि सहकारी 
पद्धिीने शिेी करीि नाही िोपयेि शिेीिा प रेपूर लाभ आपल्डयाला चमळिार नाही. र्जी गोष्ट शिेीिी िीि, 
पश पालनािी. ही र्जीवनपद्धिी स्वीकारण्यासाठी लोकािंी मने िात्काळ वळविे फार अवघड आहे हा भाग 
वगेळा. सरळ आचि अरंुद ि ि पार करिे नेहमीि अवघड असिे. [गाधंी म्हििाि,‘र्जीवनाच्या प्रत्येक क्षते्राि आर्ज र्जग 
समाईक आचि सहकारी प्रयत्नाच्या चदशनेे प  े िालले आहे. या चदशनेे खूपि गोष्टी साध्य झाल्डया आहेि आचि चकत्येक होि आहेि. आपल्डया 
देशािही ही गोष्ट आली आहे पि िी इिक्या चवकृि स्वन पाि आली आहे की आमच्या गरीबानंा त्यािा काहीि फायदा उठविा आलेला नाही. 
आपल्डया लोकसखं्यावा ीबरोबर सामान्य शिेकऱ्यािी र्जमीन दर चदवशी कमी होि आहे. िसेि बह िेक वेळी व्यचक्तशः शिेकऱ्यािी मालमत्ताही 
यथािथाि असिे. अशा प्रत्येक शिेकऱ्याने आपल्डया घराि ग रे बाळगिे म्हिरे्ज आत्मघािि कन न घेण्यासारखे आहे. िरी आर्जिी प्रत्यक्ष स्स्थिी 
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मात्र िशीि आहे...’ (नंिर सहकारी गोपालनासबंंधी काही व्यवहायम सूिना कन न गाधंी प  े चलचहिाि)... ‘माझा असा दृ  चवश्वास आहे की 
र्जोपयंि आपि सहकारी पद्धिीने शिेी करीि नाही िोपयंि शिेीिा प रेप र लाभ आपल्डयाला चमळिार नाही. एखाद्या गावािील शभंर क ट ंबानी 
र्जचमनीच्या कशािरी केलेल्डया शभंर ि कड्यािंी मशागि करण्यापेक्षा सवम र्जचमनीिी एकत्र मशागि कन न येिारे उत्पन्न सवंनी वाटून घेिे िागंले 
हेि अचधक िकम सगंि नाही काय? र्जी गोष्ट र्जचमनीिी िीि पश पालनािी.’ 

 
‘ही र्जीवनपद्धिी स्वीकारण्यासाठी लोकािंी मने िात्काळ वळविे फार अवघड आहे हा भाग वेगळा. सरळ व अरंुद ि ि पार करिे 

नेहमीि कठीि असिे. गोसेवेच्या कायाि प्रत्येक पावलागचिक प्रयकन काट्यासारखे पसरले आहेि. या सवम अडििींवर माि केल्डयावरि सोपा रस्िा 
येण्यािी शक्यिा आहे. िूिम िरी माझा उदे्दश व्यक्तीने एकेकटीने करण्यापेक्षा सहकारी पद्धिीने पश पालन करिे चकिी अचधक लाभदायी आहे हे 
दाखचविे हा आहे. चशवाय मला असे वाटिे की व्यचक्तगि पश पालनािी पद्धि िूक असून सहकारी पद्धिि बरोबर आहे. द सऱ्याच्या सहकारानेि 
आपल्डया स्वािंत्र्यािे रक्षि व्यवहाराि व्यक्ती कन  शकिे. खार्जगीरीत्या पश पालन करण्याम ळे स्वाथम आचि क्रौयम बोकाळले आहे. 

 
उलट साम दाचयक रीिीने पश पालन केल्डयास हे दोन्ही दोष, समूळ टाळिा आले नाहीि िरी, खूपि मयादेि राखिा येिील’ (हचरर्जन, 

१५-२-१९४२, पृ. ३९).] 
 

एका आरोपाचे णनराकरि 
 

 गाधंींच्या कायमक्रमाचवरुद्ध घेण्याि येिारा एक आके्षप असा की, र्जगाने िंत्रचवदे्यच्या के्षत्राि इिकी 
प्रगिी केली असिाना आपल्डयाला शिेी व ग्रामोद्योगप्रधान य गाच्या चदशनेे मागे र्जाण्यािे कारि काय? 

 
 यािे उत्तर द हेरी आहे. पचहले असे की, एखाद्या समार्जार्जवळ औद्योचगक प्रगिी करिा आवयकयक 
िी साधनसंपत्ती नसेल िर िेवढ्याम ळे स खासाठी आपल्डया स्वािंत्र्यािा सौदा करण्यािा मोह त्या 
समार्जाला होऊ नये असे गाधंींना वाटि होिे. ‘र्जहारे्ज आचि िारायंते्र याचं्याशी माझे म ळीि भाडंि नाही. 
कारखानदारीकरि आचि त्याि गर्मभि असलेल्डया इिर गोष्टींच्या आधाराचशवाय त्यािंी धारिा होऊ शकि 
असेल िर त्या गोष्टी ख शाल उपयोगाि राहू द्या. मात्र र्जहारे्ज व िारायंते्र ही मानवी र्जीवनािी साध्ये नाहीि 
व त्यासंाठी आपि आपली चपळविूक होऊ देिा कामा नये’ (यं. इं., ७-१०-१९२२, प.ृ ३४८). 

 
 साधने अगदीि अप री असिील आचि साधा िरखास द्धा चवकि घेिा येि नसेल िर लोकानंी 
टकळीवर सूि का ून त्यापासून आपल्डयाप रिे कापड ियार कराव ेअसा गाधंींिा सल्ला असे. उलटपक्षी 
स्वािंत्र्याला बाध न येिा यतं्रािंा वापर करिा येि असेल िर गाधंी त्यािें स्वागि करायला ियार होिे. 
इिर सवम गोष्टीपेक्षा त्यानंा स्वािंत्र्यािे मोल र्जास्ि होिे. त्यािे रक्षि करण्यासाठी, िशीि वळे आली िर, 
िंत्रचवद्यात्मक अकायमक्षमिा व मागासलेपिा स्वीकारण्यािीस द्धा ियारी असली पाचहरे्ज अशी त्यािंी भचूमका 
होिी. 

 
 द सरा प्रयकन असा की, याम ळे आपि भिूकाळाि मागे गेल्डयासारखे होि नाही काय? िरख्याच्या 
सहाय्याने गाधंी आध चनक भारिाि र्जी व्यवस्था चनमाि कन  पाहाि होिे िीि व प्रािीन भारिािील प्रत्यक्ष 
स्स्थिी यािंील साम्य केवळ वरवरिेि आहे, असा यािा साथम प्रचिवाद करिा येईल. आपला भिूकाळ 
सामाचर्जक चवषमिेने कलंचकि झालेला आहे (अस्पृशयिा हे त्यािे चिवटपिे िगनू राचहलेले केवळ एक 
चिन्ह) यािी त्यानंा पक्की र्जािीव होिी. त्याम ळे शरीरश्रमावंर आधारलेल्डया उद्योगािंा िे प रस्कार करीि 
असले ककवा ‘ स्वयंपूिम ग्रामराज्या’ िी बारू्ज घेि असले िरी त्यानंी या र्ज न्या गोष्टीि नवीनि अथम भरलेला 
होिा हे ध्यानाि घेिे आवयकयक आहे. 

 
 आर्ज लक्षावधी मािसे केवळ यंत्रािी िाकर बनली आहेि. मािसािे हे अवमूल्डयन गाधंींना चदसि 
होिे. मानवाला या नव्या ग लामचगरीिून म क्त करिे हे गाधंींिे उचद्दष्ट होिे. उत्पादनाच्या चवकें द्रीकरिाम ळे 
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मािूस एकदा स्विंत्र झाला की मग ऐस्च्िक सहकायािा चवस्िार राष्ट्रीय सरहद्दी ओलाडूंन प  े गेला िरी 
काहीि हरकि नव्हिी. अशा रीिीने, गाधंींिी उचद्दष्टेि चभन्न असल्डयाम ळे, गाधंीप्रिीि ग्रामकें द्री समार्जरिना 
प्रािीन भारिािील समार्जरिनेपेक्षा खूपि वगेळी असेल अशी शक्यि चविाराि घेिली पाचहरे्ज. [‘... मध्यय गीन 
काल वाईट असेलही. पि केवळ मध्यय गीन आहेि म्हिून त्या वेळच्या सवमि गोष्टींना दोष द्यायला मी ियार नाही. िरखा चनचििि मध्यय गीन 
आहे. पि त्यािे स्थान अ ळ आहेसे चदसिे. वस्िू िीि असली िरी आिा िी स्वािंत्र्य आचि ऐक्य यािें प्रिीक झाली आहे. िीि ईस्ट इंचडया 
कंपनीच्या ि ाईच्या काळाि ग लामचगरीिे चिन्ह होिी. आपल्डया वाडवचडलानंा स्वप्नािस द्धा चदसला नसेल इिका खोल अथम आध चनक भारिाल 
िरख्याि चदसू लागला आहे’ (हचरर्जन, १६-१०-१९३७, पृ. ३००).] 

 
 संघषािी सोडविूक करण्याच्या दृष्टीने य द्धाला र्जो पयायी मागम िे स िव ू इस्च्िि होिे त्यािील 
चवकें चद्रि अथमकारिािे महत्त्व ओळखून १९४० मध्ये, सवम र्जग महाय द्धाच्या खाईि होरपळि असिाना 
गाधंींनी चलचहले:  

 
 ‘स्वाश्रयी, ऐस्च्िक सहकायािून स्वाचभमानी व शािंिापूिम र्जीवन रे्जथे साकार होि आहे अशा 
खेड्यािूंन राहिाऱ्या समूहािंा चमळूनि अकहसक समार्ज चनमाि होऊ शकिो. कहसेला कहसेने िोंड देण्यािी 
अपेक्षा ठेवनू त्यासाठी ियारी करिाऱ्या समार्जािे र्जीवन एक िर अचिशय अस्स्थर असेल ककवा असा 
समार्ज संरक्षिासाठी मोठी शहरे व शस्त्रागारे चनमाि करील. आर्जच्या य रोपच्या स्स्थिीवन न, िेथील 
मोठीमोठी शहरे, राक्षसी कारखाने आचि प्रिंड शस्त्रसंभार यािें अस्स्ित्व एकमेकाशंी फार घचनष्ठपिे 
चनगडीि आहे आचि त्यापंैकी कोििाही एक घटक इिराचंशवाय र्जगू शकिार नाही, असा चनष्ट्कषम का िे 
अवार्जवी होिार नाही. प्रािीन भारिािील ग्राम-गिराज्ये ही त्यािल्डया त्याि अकहसाचधचष्ठि संस्कृिीच्या 
र्जवळ र्जाऊन पोिली होिी. अथाि या ग्राम-गिराज्यािें उदाहरि फार  ोबळ व दोषपूिम आहे मी मान्य 
करिो. िसेि मला हेही माहीि आहे की माझ्या कल्डपने व व्याख्येन सार अकहसेिे पालन त्या गिराज्यािूंन 
होि नव्हिे.पि अकहसक ससं्कृिीिे बीर्ज त्या गिराज्यािं होिे याि शकंा नाही’ (हचरर्जन, १३-१-१९४०, 
पृ. ४१०). 

 
 ‘माझ्या कल्डपनेिील ग्राम-स्वराज्य रे्जथे मूिम झालेले असेल िे गाव पूिमपिे लोकसत्ताक असेल, 
आपल्डया प्रािभिू गरर्जाचं्या बाबिीि स्वयपूंिम असेल आचि रे्जथे परावलंबन आवयकयक आहे अशा चकत्येक 
बाबींि त्या गावािा इिर गावाशंी परस्परावलंबी संबधं राहील. अशी रीिीने आपल्डयाप रिे अन्नधान्य व 
कापूस चपकविे हे प्रत्यक्ष गावािे आद्य किमव्य राहील. द भत्या व शिेीच्या ग रासंाठी प रेशी िराऊ र्जमीन 
राखून ठेवली र्जाईल. िसेि िरुिानंा व म लानंा खेळण्यासाठी व त्याचं्या मनोरंर्जनादी कायमक्रमासंाठीही 
प रेशी र्जागा ठेवली र्जाईल. इिके झाल्डयावर र्जमीन चशल्लक राचहली िर िीि रोखीिी उपयोगी चपके 
(अथाि गारं्जा, अफू, िंबाखू,...यासंारखी चपके वगळून) का ली र्जािील. प्रत्येक गावाि नाट्यगृह, शाळा 
आचि सभागृह असेल. नागचरकानंा प रेसे स्वच्ि व चनरं्जि क पािी प रचवण्यासाठी एक पािीप रवठा कें द्र 
असेल. चवचहरी व िळी यावंर घाि केली र्जािार नाही या दृष्टीने योग्य चनयंत्रि ठेवनू ही गोष्ट साधिा 
येिील. एका चकमान दर्जा इिके ब चनयादी चशक्षि सक्तीिे असेल. शक्यिो प्रत्येक काम सहकारी ित्त्वावंर 
संघचटि केले र्जाईल. मािसामंध्ये उच्चनीि व स्पयृकय-अस्पृयकय अशी प्रिवारी पाडून एक उिरंड रििारे 
र्जाचिभेद त्या समार्जाि नसिील. अकहसा व िज्जन्य सत्याग्रह आचि असहकार हीि ग्रामसमार्जाच्या 
अखत्यारािील दंडसत्ता असेल. ग्रामरक्षक दलाि काम करिे सक्तीिे असेल. ग्रामरक्षकािंी आळीपाळीने 
चनवड करण्याकरिा प्रत्येक्ष गाव नागचरकािंी नोंद ठेवील. ग्रामशासनािे कायम पंिायिीमाफम ि होईल. 
पंिायिीि पाि व्यक्ती असिील त्यािंी चनवड गावािील प्रौ  व पूवमचनचिि अशी चकमान पात्रिा असिारे 
स्त्रीप रुष करिील.या पंिायिीला सवम के्षत्राि पूिम अचधकार राहिील. न   अथाने चशक्षा देण्यािी पद्धि 
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राहािार नसल्डयाने चवचधसभा, न्यायसभा व अंमलबर्जाविीिी सवम कामे या पिंायिीकडेि राहािील. 
कोििेही गाव आर्जस द्धा असे “लोकासत्ताक ग्रामराज्य” होऊ शकिे. त्याि फारसा कोिािा हस्िके्षप 
होिार नाही. अगदी आर्जच्या परकीय सरकारिास द्धा त्याला फारसा चवरोध होिार नाही, कारि या 
सरकारिा गावाशी एकमेव पचरिामकारक संबधं केवळ महसूल गोळा करण्याप रिाि येिो. ग्रामराज्यािे 
इिर गावाशंी, ककवा एखादी कें द्रसत्ता असलीि िर चिच्याशी, संबंध कसे असाविे यािा सचवस्िर ऊहापोह 
मी येथे केलेला नाही.ग्रामशासनािा एक  ोबळ आराखडा माडंावा हाि माझा हेिू आहे. माझ्या कल्डपनेिील 
ग्रामराज्याि व्यचक्तस्वािंत्र्यावर आधारलेली संपूिम लोकशाही असेल. प्रत्येक व्यक्ती आपल्डया शासनािी 
चशल्डपकार असेल. व्यक्ती व सरकार दोघेही अकहसेिे चनयम पाळिील. अशी व्यक्ती व चििा गाव र्जगािील 
कोित्याही सामर्थयाला झ गान न देऊ शकिील. प्रत्येक ग्रामस्थावर एकाि चनयमाने अचधराज्य असेल. 
“स्विःच्या व गावाच्या सन्मानासाठी मृत्यलूा आकलगन देईन” हाि िो चनयम’ (हचरर्जन,२६-७-४२, पृ. 
२३८). 

 
 म्हिूनि, चवकें चद्रि अथमव्यवस्था आचि सत्याग्रह याचं्याकडे एकाि क्राचंिकारक चविारसरिीच्या 
दोन अचवभाज्य बारू्ज या दृष्टीकोनािून पाचहले पाचहरे्ज. हा क्राचंिकारक मागम मानवर्जािीला एका नव्या, 
सर्जमनशील, स्वािंत्र्याने पचरपूिम अशा समार्जव्यवस्थेच्या प्रागंिाि नेऊन सोडेल अशी आशा गाधंी बाळगनू 
होिे. 
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प्रकरि णतसरे 
 

स्वराज्य आणि राज्यसत्ता 
 

काही मूलतत्त्व े
 

 ‘स्वराज्या’िी आपली कल्डपना गाधंींनी ‘कहद-स्वराज्य ऑर इचंडयन होमन ल’ या प स्िकाि 
पचहल्डयादंा चनःसचंदग्धपिे चवशद केलेली आ ळिे. भारि व इटली यािंी ि लना करिाना िे चलचहिाि: 

 
 ‘इटलीवर इटाचलयन मािसेि राज्य करिाि म्हिनू िे राष्ट्र स खी आहे अशी ि मिी कल्डपना 
असल्डयास ि म्ही अरू्जन पूिमपिे अंधारािि आहाि असे म्हटले पाचहरे्ज. िेवढ्याने इटली खरीख री स्विंत्र 
झालेली नाही हे मचँझनीने चनर्मववादपिे दाखवनू चदले आहे. स्वािंत्र्यािा स्व्हक्टर इमनॅ्य एलने एक अथम 
केला िर मचॅझनीने द सराि. इमनॅ्य एल, कॅव्हूर याचं्या, आचि गचॅरबाल्डडीच्यास द्धा, मिाप्रमािे इटली म्हिरे्ज 
इटलीिा रार्जा आचि त्यािे िार हस्िक. मचँझनीच्या मिे इटली म्हिरे्ज इटलीिी सारी र्जनिा. त्याच्या मिे 
इमनॅ्य एल हा केवळ देशािा एक सेवक. मचॅझनीिी इटली अरू्जन ग लामचगरीिि आहे. इटलीिा िथाकचथि 
स्वािंत्र्यसगं्राम म्हिरे्ज ब चद्धबळािील दोन रार्जािंीि ल ाई होिी. र्जनिा म्हिरे्ज खेळािली केवळ प्यादी. 
इटलीिील श्रणमक जनता [र्जाड ठसा लेखकािा.] आर्जही स खी नाही. म्हिनूि िेथील लोक आर्ज खून, 
मारामाऱ्या, बंडाळी याि ग लेले चदसिाि. चशवाय, क्वचिि शािंिा चदसलीि िरी, केव्हा बंड उसळेल 
यािा नेम नाही असे वाटिे. ऑस्स्रयन सैन्य चनघून गेले; पि त्याम ळे इटलीिा भरीव असा फायदा झाला? 
फायदा झाला असलाि िर िो केवळ नाममात्रि. ज्या स धारिा व्हाव्याि म्हिून य द्ध ओ वनू घेिले त्या 
अरू्जनही झालेल्डया नाहीि. माझी अशी खात्री आहे की भारिाि यािी प नरावृत्ती व्हावी असे ि म्हाला वाटि 
नाही. भारिािील कोट्यवधी र्जनिेला स खी करण्यािी ि मिी इच्िा आहे. ि मिा रोख केवळ स्विःसाठी 
सत्ता संपादन करण्यािा नाही, अशी माझी समरू्जि आहे. मी म्हििो िशीि ि मिी भचूमका असेल िर मग 
आपल्डयाला एकाि गोष्टीिा चविार केला पाचहरे्ज. ही कोट्यावधी मािसे स्वतांत्र कशी होतील? [र्जाड ठसा 
लेखकािा.] चकिीएक संस्थाचनकाचं्या अमलाखालील र्जनिा चनव्वळ भरडली र्जाि आहे हे ि म्ही मान्य 
कराल. ससं्थाचनक त्यानंा चनदमयपिे चिरडि आहेि. त्यािंी दडपशाही इसं्ग्लश दडपशाहीपेक्षा र्जास्ि 
र्ज लमी आहे. ि म्हाला र्जर असली दडपशाही सगळ्या भारिाि आिावयािी असेल िर ि मिे-माझे कधीि 
र्जमिार नाही. इंग्रर्ज लोक गेल्डयावर भारिीय र्जनिा एिदे्दशीय संस्थाचनकाचं्या टािाखंाली चिरडली गेली 
िरी हरकि नाही. इंग्रर्ज येथून गेले म्हिरे्ज झाले असे माझी देशभक्ती मला चशकवीि नाही. माझ्याि 
सामर्थयम असेल िर मी कहदी संस्थाचनकाचं्या दडपशाहीलाही इंग्रर्जाइंिकाि चवरोध केला पाचहरे्ज. देशािल्डया 
सवम र्जनिेिे स ख इस्च्ििे असा मी देशभक्तीिा अथम करिो. इंग्रर्जाचं्या हािून र्जर या देशािील लोकािें स ख 
मी साधू शकलो िर मी त्याचं्याप  े निमस्िक होईन. एखादा इंग्रर्ज गृहस्थ आपले र्जीवन भारिीय 
स्वािंत्र्यासाठी समपमि करील, दडपशाहीला चवरोध करील व या भमूीिी सेवा करील िर मी त्या इंग्रर्जािे 
भारिीय म्हिून स्वागि करीनʼ (कह. स्व., पृ. ३६). 

 
 त्यानंिर चकत्येक वषोनी त्यानंी प न्हा. चलचहले : 
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 'मात्र मला असे वाटिे की, य रोचपयन राष्ट्रे रार्जकीय स्वािंत्र्य उपभोगीि असली िरी, िेथे काय 
ककवा भारिाि काय, रोग मूलिः एकि आहे. सत्तािंर होिे ही भारिाच्या राष्ट्रीय र्जीवनािी प्रािभिू 
आवयकयकिा आहे असे माझे ठाम मि आहे. िरी परंि  केवळ रार्जकीय सत्तािंर झाल्डयाने माझी आकाकं्षा 
म ळीि पूिम होिार नाही. य रोपािील लोकानंा रार्जकीय सत्ता चमळालेली आहे हे नक्की; पि िे स्व-िंत्र 
नाहीि. आचशया व आचफ्रका खंडािील र्जनिेच्या चपळवि कीने अंशिः त्यािंा लाभ होि असला िरी त्याचं्या 
देशािील राज्यकिा वगम लोकशाहीच्या पचवत्र नावाखाली स्विः त्यािंी चपळविकूि करीि आहे. म्हिनूि 
म ळाि त्यािंा व भारिीयािंा रोग एकि आहे असे मी वर म्हटले आहे. त्यावर उपायही एकि आहे असे मला 
वाटिे. आवरिे दूर केली म्हिरे्ज य रोचपयन र्जनिेिी चपळविूक अचंिमिः कहसेच्या बळावर चटकून आहे 
असेि चदसेल. 

 
 'यावर उपाय म्हिून र्जनिेने प्रचिकहसा केल्डयाने हा रोग कधीि नाहीसा होिार नाही. िे काहीही 
असो, आर्जपयंििा अन भव असे दशमविो की कहसेिा चवर्जय झाला िरी िो अल्डपर्जीवी ठरिो. त्यािून र्जास्ि 
मोठी कहसा र्जन्म घेिे. आिापयंि रे्ज मागम िोखाळले गेले िे सवम कहसेिेि चनरचनराळे प्रकार होिे. ज्या 
कृचत्रम मयादा घालण्याि आल्डया त्याही कहसेिी साधने हािी असिाऱ्याचं्या इच्िेवर अवलंबून होत्या. 
त्याम ळे खरी आिीबािीिी वळे आल्डयावर या मयादा आपोआप ि टि. म्हिून मला वाटिे की म क्त व्हायिे 
असेल िर आर्ज ना उद्या पािात्य र्जनिेलाही अकहसात्मक मागािाि स्वीकार करावा लागेल. िे लोक 
सामूचहकरीत्या आचि िाबडिोब अकहसेिा स्वीकार करिील अशी काहीि आशा या घडीला चदसि नाही. 
याने मी गोंधळाि पडि नाही. कारि चवशाल कालिक्राच्या दृष्टीने काही हर्जार वष ेक्षिासारखी आहेि. 
मात्र कोिीिरी अचविल चनष्ठेने स रुवाि केली पाचहरे्ज. िसे झाले िर अगदी य रोपािील र्जनिाही योग्य 
प्रचिसाद देिील याबद्दल मला शकंा वाटि नाही. अकहसात्मक मागािा मोठा प्रयोग झाला पाचहरे्ज यापेक्षाही 
म क्तिेिा अथम नेमकेपिाने र्जाििे आर्ज चनकडीिे आहे. 

 
 ‘लोकािंी कशापासून म क्तिा होिार? या प्रयकनािा चविार करिाना उगीि ‘‘चपळविकू व अधःपाि 
यापंासून ’’ असे काही िरी मोघम उत्तर देऊन िालिार नाही. आर्ज भाडंवलदाराचं्या हािी र्जी सत्ता व 
प्रचिष्ठा आहे िी आपल्डयला चमळावी अशी आर्ज शोचषिािंी इच्िा आहे, हे उत्तर खरे नाही काय? िसे असेल 
िर िी त्यानंा कहसेनेि चमळविा येईल. पि त्यानंा भाडंवलदारीिून चनपर्जिारी अचनष्टे टाळावयािी 
असिील, त्यानंा भाडंवलदारी दृचष्टकोिाि पचरविमन घडवनू आिायिे असले िर श्रमचनर्ममि वस्िंूिी न्याय्य 
वाटिी व्हावी म्हिनू िे प्रयत्न करिील. त्यािून समाधानी वृत्ती व साधेपिा स्वचे्िापूवमक अंगी 
बािचवण्याच्या म द्यावर आपि सरळ येिो. भौचिक गरर्जािंा ग िाकार करिे हे नव्या दृचष्टकोिान सार 
र्जीवनािे ध्येय राहिार नाही. स ख र्जीवनाशी स संगिी राखून आपल्डया गरर्जा मयाचदि करिे हे ध्येय ठरेल. 
हस्तगत होईल ते सवय आपलेच असा णवचार करण्याऐवजी जे सवांना णमळू शकत नाही ते नाकारण्याची 
वृत्ती आपल्यात येईल. [जाड ठसा प्रस्तुत लेिकाचा.]. मला असे वाटिे की य रोपाच्या र्जनिेला अथमशास्त्रीय 
य चक्तवादािा आधार घेऊन यशस्वी आवाहन करिे कठीि र्जाऊ नये. असा प्रयोग र्जर प रेसा यशस्वी झाला 
िर त्यािून कल्डपनािीि आस्त्मक प्रगिी न कळि घडून येईल. आध्यास्त्मक चनयम एका राखीव के्षत्रािि 
कायमकारी असिो हे म्हििे मला पटि नाही. उलट त्यािंी खरी अचभव्यक्ती र्जीवनाच्या साध्यास ध्या 
व्यवहारािूनि घडून येि असिे. आर्मथक, सामाचर्जक, रार्जकीय के्षत्रािं आपि कसे वागिो त्यािा व 
आस्त्मक उन्निी-अवनिीिा सरळ सरळ संबंध असिो. मी स िचवलेला र्जीवनचवषयक दृचष्टकोि 
अंचगकारण्यासाठी य रोपीय र्जनिेिी मने वळचवण्याि यश आल्डयास आपल्डया ध्येयपूिीसाठी त्यानंा कहसेिी 
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म ळीि गरर्ज लागिार नाही. आचि अकहसा व िदन षंचगक मागांिा अवलंब केल्डयाने समार्जािी सूते्र आपल्डया 
सहर्जी हािी येिील ही गोष्ट त्यानंा उमरू्जन येईल. भारिीय पचरस्स्थिीि र्जी गोष्ट स्वाभाचवक व शक्य 
कोटीिली वाटिे िी र्जडभरि भारिीय र्जनिेच्या डोक्याि चशरण्या अगोदर य रोपािील उद्यमी व र्जागन क 
र्जनिेला आधी पटेल हे देखील शक्य आहे’(यं.इं., ३-९-१९२५, पृ. ३०४). 

 
 वरील लाबंलिक उिारे र्जसेच्या िसे उद धृि करिाना मला यस्त्कंचििही संकोि वाटि नाही. 
कारि या उिाऱ्यािं लोकािें स्वयंशासन ककवा स्वराज्य याचं्या संदभाि अकहसेिा मागम सवाि इष्ट व योग्य 
का आहे हे थोडक्याि, चनःसंचदग्धपिे आचि पूिमत्वाने स्पष्ट करण्याि आलेले आहे. रे्जव्हा रे्जव्हा सधंी 
चमळेल िेव्हा िेव्हा गाधंींनी अकहसेच्या बारू्जने य चक्तवाद करण्यािा कंटाळा केला नाही. केवळ रार्जकीय 
स्वािंत्र्य व स्वराज्य यािंील फरक, आचि स्वराज्य प्राप्तीसाठी कहसक मागांच्या वापरािला फोलपिा 
याबाबि स्विःच्या मिाचंवषयी गाधंींना इिका ठाम चवश्वास होिा की त्यानंी एके चठकािी चलचहले आहे. 

 
 ‘माझा असा दावा आहे की सशस्त्र क्रांचिवादी पद्धि भारिाि यशस्वी होिे शक्य नाही. समोरासमोर 
य द्ध करिे शक्य असिे िर, कदाचिि, इिर देशापं्रमािे आपिही कहसेिा मागम आिरावा आचि चनदान 
रिागंिावर शौयम गार्जचवल्डयाने र्जोपासले र्जािारे ग ि िरी संपादाविे याला मी मान्यिा चदली असिी अशी 
शक्यिा होिी. परंि  आर्ज आपि रे्जथवर पाहू शकिो त्या भचवष्ट्य कालाि चिचटशाशंी य द्ध कन न देशाला 
स्वािंत्र्य चमळवनू देिा येईल ही गोष्ट मला सवमस्वी अशक्य वाटिे. य द्ध केल्डयाने इगं्रर्जी राज्य र्जाऊन त्या 
र्जागी द सरी एखादी रार्जवट येईल, हे शक्य आहे.पि सामान्य लेकाचं्या दृष्टीने िी ‘स्व-िंत्रिा’ असिार 
नाही. स्वराज्य याते्रिा मागम खडिर ि िीिा आहे. अगदी बारीकसारीक गोष्टींकडेही लक्ष देिे आवयकयक 
आहे. यािा अथम र्जवळ फार मोठे संघटना िाि यम हवे, चवश द्ध लोकसेवसेाठी खेड्याि र्जाण्यािी ियारी 
हवी. थोडक्याि म्हिरे्ज लोकानंा चशक्षि चदले पाचहरे्ज. र्जनिेमध्ये राष्ट्रीयत्वािी र्जािीव चनमाि केली 
पाचहरे्ज. स्वराज्य काही र्जादूगाराच्या पोिडीिून चनघिाऱ्या आबं्यासारखे अकस्माि येिार नाही. त्यािी 
वा  वडाच्या वृक्षासारखी अगदी सावकाश, र्जवळ र्जवळ न कळि होईल. रक्तरंचर्जि क्रािंीने ही गोष्ट 
कधीि साधिार नाही. याबाबि केलेली घाई पूिमपिे वाया र्जाईल हे चनचिि’ (य.ं इं., २१-५-१९२५, 
पृ.१७८). 

 
अराज्यवाद 

 
 अकहसक असहकाराच्या मागाने सामान्य र्जनिेला कें द्रीय राज्यकत्यांवर चनयंत्रि ठेविा येऊ 
शकेल अशी गाधंींिी कल्डपना होिी. या कल्डपनेशी घचनष्टपिे चनगचडि असलेली गाधंींिी आिखीही एक 
कल्डपना होिी. सामाचर्जक र्जीवनािे चनयमन करण्यासाठी र्जनिेने सरकारवर कमीि कमी अवलंबून राहाव े
असे त्यािें मि होिे. कारि, अंचिमिः, कहसेिे बळ हेि कोित्याही शासनाच्या अचधसते्तिे अचधष्ठान असिे. 
प्रत्यक्षाि गाधंींनी भारिामध्ये लोकशाही राज्यसत्ता प्रस्थाचपि करण्याच्या स्वािंत्र्यलढ्यािे प  ारीपि केले 
असले िरी अराज्यवादाकडे त्यािंा कल असल्डयािे त्याचं्या लेखनाि वारंवार चदसून येिे.उदाहरिाथम, 
१९३१ मध्ये, एके चठकािी िे चलचहिाि: 

 
 ‘माझ्या मिे रार्जकीय सत्ता हे साध्य असू शकि नाही. र्जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्राि उत्थान घडवनू 
आििे लोकानंा शक्य करिारे िे एक साधन आहे. रार्जकीय सत्ता म्हिरे्ज लोकप्रचिचनधींच्या माफम ि राष्ट्रीय 
र्जीवन चनयचमि करण्यािी शचक्त.राष्ट्रीय र्जीवन र्जर स्वयंशाचसि होण्याइिके पचरपूिम झाले िर 
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प्राचिचनचधक राज्यसते्तिी आवयकयकिाि उरिार नाही. म्हिरे्ज एक प्रकारिे प्रब द्ध अरार्जक चनमाि होईल. 
त्या अवस्थेि प्रत्येकर्जि स्विःिा शास्िा असेल. द सऱ्याला त्यािा कधीि उपसगम पोििार नाही 
अशारीिीने िो स्विःिे शासन करील. या आदशम स्स्थिीि रार्जकीय सत्ताि उरि नाही कारि शासनससं्था 
उरि नाही. परंि  ही आदशम स्स्थिी प्रत्यक्षाि पूिमपिे कधीि अविन  शकि नाही. थोरोच्या ‘श्रेष्ठिम सरकार 
िे की रे्जथे शासन लघ िम असिे’ या अचभर्जाि विनािे स्पष्टीकरि हे असे आहे’ (यं. इं., २-७-१९३१, पृ. 
१६२).  

 
 वरील लेखाचशवाय १९४०साली ‘हचरर्जन’च्या एका अकंामध्ये श्री. महादेवभाई देसाईनंी गाधंींच्या 
संभाषिािा चदलेला प  ील वृत्तािं मननीय आहे.  

 
 ‘गाधंींना त्याचं्या एका ित्त्वज्ञ चमत्राने काही मचहन्यापूंवी प  ील प्रयकन चविारले होिेः “...मग आपि 
दाशमचनक अराज्यवादी भचूमकेवरि अटळपिे येऊन पोिि नाही काय?....आचि हा आदशम अशक्य 
कोटीिला आहे असे आपिास वाटि नाही का?” या प्रयकनािंी गाधंींनी चदलेली उत्तरे आर्ज उपयोग ठरिील 
असे वाटिे.  

 
 ‘त्याने चविारले, “कोिाला िरी खरी अकहसा प्रिीि झाली आहे का?”  
 ‘त्यावर गाधंींनी झटकन उत्तर चदले, “नाही. कोिालाि िी प्रिीि झालेली नाही. कारि पचरपूिम 
अकहसा कोिीि आिरिाि आिू शकि नाही.” 

 
 ‘“िर मग रार्जकारिाि अकहसेिा वापर कसा करिा येईल?” 

 
 ‘“आपि घरग िी के्षत्राि अकहसेिा अवलंब करिो नेमका त्यािप्रकारे रार्जकारिािही िो करिा 
येईल. अकहसेिे आपले आिरि पचरपूिम असिे असे नाही, िरी आपि चनग्रहपूवमक कहसेिा उपयोग वज्यम 
मानिो आचि अपयशािूंन चशकि चशकि यशस्वी होण्याइिकी आपली प्रगिी होिे.” 

 
 ‘“ि म्ही अकहसेने राज्य करावयािे म्हििा, पि सवम कायद्यािें अचधष्ठान अखेरीस कहसा हेि नाही 
काय?” 

 
 ‘“नाही. सवम कायदे कहसात्मक म्हििा येि नाहीि. समार्जर्जीवन स रळीि िालाव ेम्हिून लोकानंी 
स्विःवर घालून घेिलेल चनबंधात्मक कायदे ही संघटीि समार्जर्जीवनाच्या िौकटीि शक्य असलेली 
परमोच्च अकहसाि ठरिे. पूिम अकहसेच्या ित्त्वावर आधारलेला व त्याि ित्त्वावर िालिारा समार्ज म्हिरे्ज 
चवश द्ध आरार्जकि होय.” 

 
 ‘“अशी स्स्थिी प्रत्यक्षाि आििा येईल असे ि म्हाला वाटिे काय?” 

 
 ‘“होय. ज्या प्रमािाि अकहसा आिरिाि आििा येण्यासारखी आहे त्याि प्रमािाि वचरल 
स्स्थिीही प्रत्यक्षाि आििा येईल. रे्ज र्जनिेवर कमीि कमी राज्य करिे िे सरकार पचरपूिम आचि 
अकहसावादी म्हििा येईल. अकहसेवर अचधचष्ठि लोकशाही पचरपूिम अरार्जकाच्या चनकटिम पोििारी 
असेल. माझ्या मिे आर्जच्या य रोपमधील लोकशाही राज्ये म्हिरे्ज लोकशाहीिी मारेकरीि होि.” 
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 ‘“ि मच्या कल्डपनेिले अकहसेिे पालन ककवा ि मच्या अथािी लेकशाही प्रािीन काळी कधीिरी 
अस्स्ित्वाि होिी काय?” 

 
 ‘“िे मला माहीि नाही. पि पूवी कधीही या गोष्टी अस्स्ित्वाि नसल्डया िर त्यािा अथम इिकाि की 
मानवाने आर्जपयंि त्याच्या अंगाच्या ग िाचं्या चवकासािी परमावधी गाठण्यािा कधी प्रयत्न केलेला नाही. 
इचिहासकाळाि केव्हािरी आपि आर्जच्यापेक्षा अचधक सूज्ञ होिो आचि भचवष्ट्यािही आपल्डयला 
आर्जच्यापेक्षा अचधक शहािे झाले पाचहरे्ज याबद्दल माझ्या मनाि म ळीि संदेह नाही. अचधक शहािपि 
आल्डयाचशवाय मानवाि स्वभाविःि असलेल्डया चकिीिरी स ंदर व उदात्त गोष्टी आपल्डयाला कळिारि 
नाहीि. देहािे अवग ंठन आहे िोवर चवश द्ध अकहसािरि आपल्डयाला शक्यि नाही. कारि र्जगायिे म्हिरे्ज 
साडेिीन फूट र्जागा आपि वापरिारि.(त्यािही सूक्ष्म का होईना कहसा आहे.) आपल्डया शरीराि आपला 
चनवास असेपयेंि ‘पूिम अकहसा’ ही य स्क्लडच्या ‘कबदू’ ककवा ‘रेषा’ यासंारखी सैद्धाचंिक कल्डपनाि राहिार. 
िरी आय ष्ट्यािा प्रत्येक क्षि आपि त्या पूिमत्वाकडे र्जाण्यासाठी विेला पाचहरे्ज”’ (हचरर्जन, २७-७-
१९४०,पृ.२११).  

 
 अशा रीिीने गाधंींनी घेिलेली वैिाचरक भचूमका माक्समच्या भचूमकेपेक्षा पूिमपिे वगेळी आहे. 
साम्यवादान सार, कहसात्मक मागाने शास्त्रीय सत्ता हस्िगि कन न िी श्रचमक वगाच्या ह कूमशाहीखाली 
आििे हे पचहले पाऊल होय. सवम प्रकारिी चपळविूक नष्ट करण्यासाठी आचि लोकािें मानस चशक्षिाद्वारे 
बदलण्यासाठी राज्ययतं्रिा राबचविे ही नंिरिी पायरी झाली. एव े झाल्डयानंिर मगि लेकाचं्या 
चनरचनराळ्या ऐस्च्िक संघटना प  े येिील व त्या शासनसंस्थेिी काये हळूहळू आपल्डया हािाि घेिील. 
आचि मग, अथािि, कालािंराने शासनसंस्था लयास र्जाईल. क्रािंीिे स्थूलमानाने असे टप्पे साचंगिले 
आहेि. र्जनिेच्या र्जीचविचवत्तािे व चहिसंबधंािें संरक्षि करिा याव े म्हिून संक्रमिकालाि शासनसंस्था 
सवेकष व सवमशचक्तमान असिे साम्यवादाि आवयकयक मानलेले आहे. याउलट गाधंींिी अशी श्रद्धा होिी की 
असहकाराने चपळविूक करिाऱ्यािे हृदयपचरविमन घडवनू आििे म्हिरे्जि अकहसापालन करिे हाि 
संरक्षिािा खरा मागम आहे; अशा रीिीने शासनससं्थेिे प्रम ख कायम सैन्याच्याऐवर्जी लोकि सरळ सरळ पार 
पाडिील. िसेि अकहसात्मक मागािा स्वीकार केल्डयाक्षिापासून, शक्य चििक्या र्जास्ि प्रमािाि, ऐस्च्िक, 
लोकाश्रयी आचि लोकशाही संघटनाचं्या सहाय्याने लोक आपले आर्मथक व रार्जकीय र्जीवन चनयचमि कन  
लागिील. गाधंींिा अराज्यवाद व माक्समिा साम्यवाद यािील फरक प  ीलप्रमािे सागंिा येईल. 
गाधंीप्रिीि मागाि शासन संस्थेिा क्षय होण्यािी प्रचक्रया विममानकाळाि, अगदी प्रथमपासूनि स न  होिे 
िर कहसेच्या मागाने चनमाि केलेल्डया अत्यंि कें द्रीभिू आचि सवमसचक्तमान सरकारकडून र्जनिेिील सवम 
चवरोध चनपटून का ला र्जाईपयेंि माक्समच्या मागाि ही प्रचक्रया प  े  कलली र्जािे. 

 
 गाधंींिा अराज्यवादावर इिका भर असूनही काही अराज्यवाद्यापं्रमािे िे शासनयंत्रिेबाबि 
उदासीन नव्हिे. त्यािंा स्वभाव वास्िववादी असल्डयाकारिाने चनदान चििी गरर्ज भासिार आहे िोपयंि 
िरी राज्यसते्तवर लोकशाही चनयंत्रि पूिमपिे असले पाचहरे्ज अशी त्यािंी भचूमका होिी. कोित्याही 
पचरस्स्थिीि, अगदी र्जनिेच्या िात्काचलक चहिािी गोष्ट असली िरी सवकंष ह कूमशाही शासनाच्या व 
कहसेच्या बळावर चवरोधकािंी दडपिूक खपवनू घेण्यास िे ियार नव्हिे. 
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भारतीय स्वराज्य 
 

 आपल्डया १९३१ च्या इंग्लंडच्या प्रवासाला चनघण्यापूवी ‘फेडरेशन ऑफ इंचडयन िेंबसम ऑफ 
कॉमसम’ प  े बोलिाना गाधंींनी स्विंत्र भारिाच्या सरकारिी किमव्ये काय असावीि, याबद्दलच्या स्विःच्या 
कल्डपना अगदी साध्या व्यवहारी भाषेि साचंगिल्डया होत्या. िे म्हििाि: 

 
 ‘भारिीय स्वराज्य म्हिरे्ज येथील बह संख्य समार्जािे, अथाि कहदंूिे राज्य असे लोक बोलिाि. 
यापेक्षा मोठी द सरी िूक नाही. िसे होिार असेल िर मी िरी त्याला स्व-राज्य म्हिायला ियार नाही. 
अशा राज्याचवरुद्ध मी सवम सामर्थयाचनशी झगडेन. माझ्या मिे कहदवी स्वराज्य म्हिरे्ज येथील सवम लोकांिे 
आचि न्यायािे राज्य. त्या राज्यािील मंत्री कहदू, म सलमान, शीख कोिीही असोि, त्या राज्यािील 
चवचधमंडळािले सवम सभासद केवळ कहदू वा म सलमान वा अन्य कोित्याही र्जमािीिे असोि,त्यानंा सवम 
र्जनिेला समानिेने व न्यायाने वागचविे भाग पडेल. भारिािील कोित्याही र्जािी-र्जमािीने, ‘स्वराज्य’ 
म्हििे द सऱ्या कोित्यािरी र्जािीिी ककवा धमािी मके्तदारी अशी भीिी बाळगण्यािे कारि नाही. 
त्यािप्रमािे येथील इंग्रर्जानंाही कसलेि भय बाळगण्यािे कारि नाही. त्याचं्या चहिािे रक्षि करण्यासाठी 
चवशषे िरि दी करण्यािा प्रयकन उद  भवण्यािे कारिि नाही. ज्याि कोिाच्याही चहिािे चवशषे संरक्षि कराव े
लागि नाही असे राज्य म्हिरे्जि स्वराज्य.राष्ट्रसभा ही संघटना कोित्याही एका गटािी नाही; िी सवांिी 
आहे, हे मी स्पष्टपिे सागंू इस्च्ििो. िरीदेखील, भारिाि बह संख्य लोक गरीब शिेकरी असल्डयाने त्यािें 
चहिरक्षि हे चििे आद्य किमव्य आहे. म्हिनूि राष्ट्रसभेने खऱ्याख ऱ्या गरीब र्जनिेिे प्रचिचनचधत्व केले 
पाचहरे्ज. यािा अथम इिर सवम वगम, मध्यमवगम, भाडंवलदार, र्जमीनदार, इ. भरडून का ले र्जाविे असे नाही. 
िर त्यािा अथम असा की या सवम वगांनी गरीब र्जनिेच्या चहिसंवधमनाला अग्रक्रम द्यायला हवा’ (यं. इं., १६-
४-१९३१,पृ.७८-८९). 

 
 नंिरही ‘यंग इंचडया’ मध्ये चलचहलेल्डया एका लेखाि हीि कल्डपना त्यानंी परि एकदा प  ील भाषेि 
माडंली: 

 
 ‘...म्हिून मी माझे उचद्दष्ट स्पष्ट माडंिो. ‘‘भारिािील लक्षावधी मूक सामान्य र्जनािंी सवाथाने 
परकीय र्जोखडािून सपूंिम म क्तिा’’ हेि आमिे ध्येय आहे. या लोकाचं्या चहिाच्या चवरुद्ध असिारा प्रत्येक 
चहिसबंंध स धान न घेिला पाचहरे्ज आचि स धारिे शक्य नसेल िर िो चवन न गेला पाचहरे्ज’(यं. इं., १७-९-
१९३१ पृ.२६३). 

 
 ‘स्वराज्यािा माझा अथम प  ीलप्रमािे आहे. भारिामध्ये लोकाचं्या संमिीने िालिारे सरकार असले 
पाचहरे्ज. आपली संमिी लोकानंी र्जास्िीि र्जास्ि बह मिाने दशमचवलेली असेल. रे्ज राष्ट्रािी शरीरश्रमपूवयक 
[जाड ठसा प्रस्तुत लेिकाचा.] सेवा करीि असिील आचि ज्यानंी मिदाराचं्या यादीि आपले नाव नोंदचवण्यािी 
खबरदारी घेिली असेल अशा सवम, एिदे्दशीय िसेि येथे स्थाचयक झालेल्डया इिर सवम स्त्री-प रुषानंा 
मिदानािा अचधकार असेल. मूठभर लोकानंी सत्ता हस्िगि केल्डयाने खरे स्वराज्य अविरिार नाही; िर, 
सत्ताधारी कोिीही असो पि, सते्तिा द रुपयोग झाल्डयास सत्तान   लोकानंा प्रखर चवरोध करण्यािी पात्रिा 
सवांच्या [जाड ठसा प्रस्तुत लेिकाचा.] अंगी आली म्हिरे्ज खरे स्वराज्य येईल. हे माझे म्हििे लोकाचं्या प्रत्ययास 
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मी आिनू देऊ शकेन अशी मला आशा आहे. सते्तवर चनयतं्रि ठेवण्याच्या, चििे चनयमन करण्याच्या 
आपल्डया अंगच्या सामर्थयािी र्जािीव र्जनिेमध्ये योग्य चशक्षिाने चनमाि कन न स्वराज्य संपादन करावयािे 
आहे’ (यां. इां., २९-१-१९२५,पृ.४०).  

 
 त्यािप्रमािे १९४१ मध्ये िे म्हिाले, ‘सत्ता ही कायदेमंडळाि वास करिे अशी आपली फार 
काळापासूनिी समरू्जि आहे. हा एक गंभीर प्रमाद आहे. चविारशून्य गिान गचिकत्व वा (कोिीिरी केलेले) 
मोहर्जाल यामं ळे हा प्रमाद घडला आहे असे म्हििा येईल. इंग्रर्जाचं्या इचिहासािा र्ज र्जबी अभ्यास केल्डयाने 
आपिास असे वाटू लागले आहे की लोकानंा सवम अचधकार पालममेंटकडून चमळिाि.वस्ि स्स्थिी मात्र अशी 
आहे की अचधकार व सत्ता लोकािंि असिे. िे िी आपल्डया मर्जीने चनवडून चदलेल्डया प्रचिचनधींच्या हािी 
काही काळाप रिी देिाि. पि लोक मागे नसिील िर पालममेंटला अचधकारि काय पि अस्स्ित्वही उरिार 
नाही. गेली एकवीस वष ेही साधी गोष्ट लोकानंा पटवनू देण्यासाठी मी झटिो आहे. सचवनय कायदेभगं 
म्हिरे्ज सते्तिे कोठार आहे. सारीच्या सारी प्रर्जा चवचधमंडळाने केलेले कोििेही कायदे पाळावयािे 
नाकारीि आहे व त्यािे सवम पचरिाम भोगायला ियार आहे हे चित्र डोळ्यापं  े आिून पाहा. चवचधमंडळ 
आचि सरकार बंद पाडण्यािे सामर्थयम त्या र्जनिेि आहे. पोचलसदले ककवा सैन्यदले चकिीही बलदंड 
असूद्याि, अल्डपसंख्याकंानंा नमचवण्यासि फक्त िी समथम असिाि. कोित्याही मयादेपयंि िळ सोसण्यास 
चसद्ध झालेल्डया चनियी र्जनिेला वाकवायला कोििेही पोचलस ककवा सैन्यदल कधीि प रे पडि नाही’ (र. 
का., पृ. ५). 
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प्रकरि चवरे् 
 

णवश्वस्तवृत्तीचा णसद्धाांत 
 

प्रस्तावना 
 

 गाधंीनी ‘चवश्वस्ि’ हा शब्द त्याचं्या ‘कहदी स्वराज्य ऑर इचंडयन होमन ल’ या प स्िकाि १९०९ मध्ये 
बह धा प्रथमिः वापरला असावा. ४ फेि वारी १९१६ रोर्जी बनारस कहदू चवश्वचवद्यालयाच्या उदघाटन 
समारंभाि भाषि करिाना व्यासपीठावरील ‘उंिी वसे्त्र व अलंकार यानंी म लेल्डया’ रारे्जरर्जवाड्यानंा, ‘हे 
सवम दागदाचगने उत्तरवनू भारिीय देशबाधंवासंाठी “चवश्वस्ि-ठेव” म्हिून त्यािंा चवचनयोग करा’ असे त्यानंी 
आवाहन केले. [‘आिा मी ि मिे लक्ष द सऱ्या एका दृयकयाकडे वेधून घेऊ इस्च्ििो. आपल्डया सभेिे अध्यक्षपद भषूचविाऱ्या महारार्जाचधरार्जानंी 
भारिाच्या दाचरद्र्यािे चववरि केले. इिरही वक्त्या ंनी त्यावर मोठा र्जोर चदला. परंि  व्हाइसरॉयाचं्या हस्िे चवद्यापीठाचं्या स्थापनेिा समारंभ ज्या 
भव्य शाचमयान्याि झाला िेथे आपि काय पाचहले? िर एक अचिभव्य वैभवशाली देखावा, चहऱ्यामोत्यािें एक रं्जगी प्रदशमन, की रे्ज पाहून या प्रसगंी 
म द्दाम हर्जर राचहलेल्डया पॅचरसच्या मोठ्याि मोठ्या र्जवाचहऱ्यािे डोळे िपृ्त झाले. येथे र्जमलेल्डया व दागदाचगन्यानंी म लेल्डया लक्ष्मीप त्रािंी आचि 
देशािील लक्षावधी गरीब मािसािंी मी ि लना करिो िेव्हा या मानकऱ्यानंा आचि सरदार-दरकदारानंा सागंावेसे वाटिे: आपि आपल्डया अंगावरिे 
दाग-दाचगने उिरवनू गरीब देशबाधंवासंाठी “चवश्वस्ि-धन” म्हिून िे उपभोचगल्डयाखेरीर्ज भारिािा उद्धार होिार नाही. अध्यक्ष महारार्ज, ज्या ज्या 
वेळी कहदूस्थानािील एखाद्या शहराि, मग िे चिचटश कहद स्थानािील असो ककवा आमच्या मोठमोठ्या ससं्थाचनकाचं्या प्रदेशािील असो, एखादा 
मोठा रार्जवाडा उभारला र्जाि असल्डयािे मी ऐकिो िेव्हा िेव्हा मला मत्सर वाटिो आचि मी म्हििो, “अरे, ही सारी सपंत्ती गरीब शिेकऱ्याचं्या 
घामािून चनर्ममलेली आहे.” या देशाि ७५ टके्क लोक शिेकरी आहेि, आचि काल रात्री श्री. चहस्ग्गनबॉटम यानंी आपल्डया शलैीदार व्याख्यानाि 
साचंगिलेली, “गविाच्या एका पानाच्या र्जागी दोन पाने” का िारी हीि िी मािस ेआहेि. परंि  या शिेकऱ्याचं्या कष्टािी सवम फळे आपिि 
चहरावनू घेि असलो ककवा इिरानंा चहरावनू घेऊ देि असलो िर आपल्डयाि स्वराज्यािी भावना फारशी नाही असेि म्हटले पाहीरे्ज. शिेकऱ्याच्या 
म क्तीिि आपली सवोिी म क्ती आहे. वकील, डाँक्टर ककवा धनाढ्य र्जमीनदार िी आपल्डयाला म ळीि चमळवनू देऊ शकिार नाहीि’ (भाषिे, पृ. 
३२२).] 

 
 त्यानंी १९३० च्या चमठाच्या सत्याग्रहासाठी प्रस्थान ठेवण्यापूवी त्यानंी त्याचं्या दृष्टीने भारिीय 
स्वािंत्र्याच्या आड येिाऱ्या गोष्टींिे चवविेन केले होिे. िेव्हा िे म्हिाले,  

 
 ‘चिचटश रार्जवटीम ळे आपल्डयाि चनमाि झालेल्डया एिदे्दशीय श्रीमंि, सटोचडये, भाडंवलदार, 
र्जमीनदार, कारखानदार व ित्सम लोक याचं्या चहिसबंंधािंा अकहसेच्या मागाि सवांि मोठा अडथळा 
आहे. लोकािें रक्त ‘चपऊन’ आपि र्जगि आहोि या वस्ि स्स्थिीिी र्जािीव या सवांना नेहमीि असिे असे 
नाही. त्यानंा ही र्जािीव होिे िेव्हा िे चिचटश राज्यकत्यांप्रमािेि अत्यंि चनदमय होिाि. त्यािेंि िे हस्िक व 
एरं्जट आहेि. र्जपानमधील साम राईंप्रमािे, आपल्डया रक्तलासं्च्िि सपंत्तीिा त्याग केला पाचहरे्ज यािी 
र्जािीव त्यानंा झाली की अकहसेिी ल ाई आपि कर्जकलीि म्हिून समर्जा. आपल्डयाि रक्तािे लक्षावधी 
लोक अधमपोटी र्जगि असिाना आपि लक्षाधीश-कोट्याधीश असिे हा ग न्हा आहे आचि म्हिून आपि 
इिःपर चिचटशािें हस्िक राहिा कामा नये हे त्याचं्या लक्षाि आिून देिे फारसे अवघड र्जाऊ नये. चवश्वासू 
हस्िकाचंशवाय आर्जपयंि कोित्याि राज्यकत्यांना राज्य करिा आलेले नाही.  

 
 ‘पि अकहसेच्या उपासकाने, चिचटश राज्यकत्यांच्या बाबिीि आ ळिो िसाि याचं्या बाबिीिही 
धीर धरला पाचहरे्ज. अकहसक कायमकत्यािे उचद्दष्ट नेहमी हृदयपचरविमन हेि असले पाचहरे्ज’ (यं. इं., ६-२-
१९३०, पृ.४४). 



 अनुक्रमणिका 

 
 गाधंींिी मिे अशाप्रकारिी असल्डयाने, १९३५ च्या घटनात्मक स धारिा स्वीकान न राष्ट्रसभेने 
सत्ताग्रहि केले िेव्हा त्यानंी श्रींमंि लोकावंर र्जबर कर बसचवण्यािा राष्ट्रसभेला सल्ला चदला. या अन षंगाने 
‘संपत्तीिा वारसा राष्ट्राकडेि िालि आला पाचहरे्ज’ हे ित्त्वही गाधंींनी प  े माडंले. [‘धनावर अरू्जन प रेसा कर 
बसलेला नाही. इिर कोित्याही देशापेक्षा, भारिाि िरी चनदान एखाद्या व्यक्तीने बेस मार सपंत्ती बाळगिे हा (कहदी) मानविेि अपराध मानला 
र्जायिा हवा. िेव्हा एका चवचशष्ट पािळीवर र्जाऊन पोिलेल्डया धनराशीच्या बाबिीि िर बसचवण्यािी कमाल मयादा कधी येऊि शकि नाही. 
इंग्लंडमध्ये एका ठरवनू चदलेल्डया रकमेहून अचधक असिाऱ्या चमळकिीवर ७० टके्क इिका कर आर्जि बसवलेला आहे असे मी ऐकिो.कहद स्थानाि 
त्यापेक्षा अचधक चहस्सा करन पाने का का ून घेिला र्जाऊ नये, याला काहीि कारि मला चदसि नाही. मृत्यूकर का बसचवला र्जाऊ नये ? वयाि 
आलेल्डया म लानंा र्जर आपल्डया लक्षाधीश आई-बापािंी सपंत्ती चमळि असेल िर त्याम ळे त्या म लािें न कसानि होि असिे. राष्ट्रािे िर त्याम ळे 
द हेरी न कसान होिे. कारि िरे पाहता सांपत्तीचा वारसा राष्ट्राक़डे असला पाणहजे. [जाड ठसा प्रस्तुत लेिकाचा.] िो आर्ज राष्ट्राकडे नाही याि 
एका िऱ्हेिे न कसान आहेि. चशवाय, द सरे असे की, या सपंत्तीच्या ओझ्याखाली सापडल्डयाम ळे त्या म लािें किृमत्व पूिमपिे कधीि चवकास पावि 
नाही. त्याम ळे राष्ट्राला त्या वारसदाराचं्या ग िािंा लाभ होि नाही’ (हचरर्जन, ३१-७-१९३७, पृ.१९७).] या चवषयावर याि प्रकरिाि 
आपि अचधक सचवस्िर चविार प  े करिार आहोि.  

 
रोजगारातील समानता 

 
 गाधंींनी १९४० साली रस्स्कनपासून प  ील कल्डपना घेिली: ‘एखाद्या वकीलाच्या कामाला 
न्हाव्याच्या कामाइिकीि ककमि आहे कारि आपि करिो त्या कामािून उदरचनवाह चमळवण्यािा 
अचधकार प्रत्येकालाि आहे’ (आत्मवृत्त, पृ.३६५). 

 
 टॉलस्टॉयच्या ‘चनवाह-श्रम’ या चसद्धािंाशीही गाधंी सहमि होिे. या ित्त्वान सार र्जीवनधारिेस 
अत्यावयकयक अशा पायाभिू वस्िंूच्या उत्पादनापोटी शरीरश्रम करिे हे प्रत्येकािे चनरपवाद किमव्य आहे. 
अथािि हा चसद्धािं ब चद्धर्जीव वगालाही लागू आहे. 

 
 गाधंींिे हे मि लक्षाि घेऊन १९४७ मध्ये त्याचं्याप  े प  ील प्रयकन ठेवला गेला.  

 
 प्रश्न: रवीन्द्रनाथ टागोर ककवा रामन् याचं्यासारख्यानंीही स्विःच्या उदरभरिासाठी शारीचरक कष्ट 
केले पाचहरे्जि असा आग्रह धरावा का? याि त्याचं्या ग िािंा सवमस्वी अपव्यय होि नाही का? ब चद्धर्जीवी व 
श्रचमक, दोघेही समार्जाला उपय क्त कामि करीि असिाि. िर मग शरीरश्रम व बौचद्धक कष्ट समान का 
मानले र्जाऊ नयेि? 

 
 उत्तर: बौचद्धक काम महत्त्वािे असून त्याला र्जीवनव्यवस्थेि स्थान आहे हे चनचिि, याि काहीि 
शकंा नाही. िरी प्रत्येकाने शरीरश्रम केले पाचहरे्जि असा माझा आग्रह आहे. या किमव्यािून कोिािाि 
अपवाद केला र्जाऊ नये असे मला वाटिे. बौचद्धक काम करिाऱ्याने शरीरश्रम केल्डयास बौचद्धक कामािाही 
दर्जा वा ण्यास मदिि होईल. प्रािीन काळी िाह्मि डोक्याने आचि हािानंी, दोन्ही प्रकारे काम करीि 
असि असे म्हिण्यािे धाडस मी करिो. पि समर्जा, िेव्हा िे काम करि नसले िरी विममानकाळाि 
प्रत्येकाने शरीरश्रम करण्यािी आवयकयकिा ही स्वयचंसद्ध गोष्ट आहे. या संदभाि मी टॉलस्टॉयच्या 
चलखािािा आचि त्याने ‘चनवाहश्रम’ या चसद्धािंािा कसा प्रिार केला त्यािा उल्लखे करीन. ‘चनवाहश्रम’ ही 
कल्डपना प्रथम बोंडारेफ या रचशयन शिेकऱ्याने प्रिाराि आिली (हचरर्जन, २३-२-१९४७,पृ.३६).  

 



 अनुक्रमणिका 

 प्रश्न: आपि १९४१ मध्ये आर्मथक समिेबद्दल चलचहले आहे समार्जािी ४ उपय क्त व आवयकयक सेवा 
करिाऱ्या सवम व्यक्तींना, मग िो शिेकरी असो, डॉक्टर असो, भगंी असो, चशक्षक असो, इंचर्जनीयर असो 
ककवा चहशबेनीस, इिराशंी समान विेन चमळण्यािाि फक्त नैचिक अचधकार आहे असे आपले मि आहे 
काय? अथाि चशक्षि व ित्सम इिर बाबींवर होिारा खिम सरकार करील हे गृहीिि धरलेले आहे. प्रयकन 
असा की आपल्डया वैयचक्तक गरर्जाचं्या पूिीसाठी सवांना सारखाि मोबदला चमळावा असे आपिास वाटि 
नाही काय? िसेि, विेनाि समानिा प्रस्थाचपि करण्यासाठी कायम केल्डयास कोित्याही मागापेक्षा 
अस्पृयकयिा दूर करण्यािा िो सवाि र्जवळिा मागम ठरेल असे आपिास वाटि नाही काय? 

 
 उत्तर: सवम र्जगाने हेवा करावा असे नम नेदार स्विंत्र र्जीवन चनमाि करावयािे असेल िर 
भारिामध्ये भगंी, डॉक्टर, इंचर्जनीयर, वकील, चशक्षक, व्यापारी आदी सवांना चदवसभराच्या प्रमाचिक 
कष्टाबंद्दल सारखीि मरू्जरी चमळाली पाचहरे्ज, याबद्दल माझ्या मनाि म ळीि शकंा नाही. कदाचिि भारिीय 
समार्ज हे ध्येय कधीि पूिमपिे प्रत्यक्षाि आिू शकिार नाही. पि भारिभ ूस खी करावयािी असेल िर सवम 
सामर्थयाचनशी या ध्येयाकडे मागमक्रमि करिे हे प्रत्येक कहदी मािसािे किमव्य आहे (हचरर्जन, १६-३-१९४७, 
पृ.६७).  

 
वगयकलह 

 
 भारिाि एक प्रयकन गाधंींना नेहमीि चविारला र्जाि असे, की मग र्जमीनदारािें काय करावयािे? 
गाधंींनी १९२९ मध्ये एका लेखाि र्जमीनदारािंा उल्लेख कन न, ‘र्जमीनदार-भाडंवलदारानंी काळािी पावले 
ओळखून आपल्डया मालमते्तवर स्विःिी ईश्वरदत्त सत्ता पोििे या त्याचं्या र्ज न्या समर्ज िीिा फेरचविार 
करण्यािी वळे आली आहे’ असा त्यानंा इशारा चदला. र्जमीनदार-भाडंवलदारानंी आपि होऊन हक्क 
सोडला नाही, िे ‘वळेीि र्जागे झाले नाहीि’ िर अज्ञ भ केली र्जनिा र्जागी झाल्डयावर सारा देश 
अरार्जकाच्या खाईि लोटला र्जाईल, असेही त्यानंी त्याि लोखाि स िवले होिे. [‘र्जपानमधील साम राईंप्रमािे 
आपल्डयाकडील र्जमीनदारानंीही स्विःला आपल्डयार्जवळील सपंत्ती-मालमत्तेच्या बाबिीि रयिािें चवश्वस्ि मानले पाचहरे्ज. िसे झाल्डयास िे आपल्डया 
कामाबद्दल योग्य मेहनताना घेण्यापलीकडे [जाड ठसा प्रस्तुत लेिकाचा.] स्विःसाठी अचधक काही घेिार नाहीि. एकीकडे धनाढ्य लोकािंी 
सवमस्वी अनावयकयक उधळपट्टी, िैन व डामडौल आचि द सरीकडे त्यानंा ज्या र्जनिेि राहावे लागिे त्या सामान्य मािसािें परकोटीिे दाचरद्र्य आचि 
गचलच्ि पचरस्स्थिी याि काहीि िाळमेळ राचहलेला नाही. आदशम र्जमीनदार प्रथम आपल्डया प्ररे्जवरील बरािसा बोर्जा िाबडिोब कमी करील. 
रयिेशी चनकटिम सहवास साधून त्याचं्या अडििी िो समर्जावनू घेईल. र्जगण्याि काही राम उन  नये इिके रयिेिे र्जीवन आर्ज नैरायकयग्रस्ि 
आहे. त्या र्जागी हा र्जमीनदार आशिेा अंकूर फ लवील. र्जनिेिे आरोग्य व स्वच्ििाचवषयक चनयमािें अज्ञान त्याला स्वस्थ बसू देिार नाही. 
लोकाचं्या आवयकयक गरर्जा प ऱ्या व्हाव्याि म्हिून िो स्विः गचरबीिा वसा पत्करील. आपल्डया प्ररे्जच्या आर्मथक स्स्थिीिा िो अभ्यास करील. 
म लासंाठी िो शाळा का ील व आपल्डया म लाबंरोबर त्याचं्या म लानंाही िो िेथेि चशकवील. पािी श द्ध राहावे म्हिून िो चवचहरी व िलाव स्वच्ि 
ठेवील. स्विःिा सडंास स्विः साफ करील व आपला शरीरश्रमािा धमम पार पाडील. र्जनिेलाही सडंास व रस्िे स्वच्ि ठेवायला चशकवील. आपली 
उद्याने िो रयिेला पूिमपिे ख ली कन न देईल. स्विःच्या िैनीसाठी बाधंलेल्डया व बह िाशंी चरकाम्या पडून राहिाऱ्या इमारिींिि िो शाळा, इस्स्पिळे 
ककवा ित्सम काये स न  करील. या भाडंवलदारानंी काळािी पावले ओळखली व आपल्डयार्जवळील मालमत्तेवरील “ईश्वरदत्त वारसा हक्का” िी 
कल्डपना स धारली िर आर्ज खेडे ही सजं्ञा प्राप्त झालेले हे साि लाख शिेगोठे आपला चवश्वास बसिार नाही इिक्या अल्डपावधीि स ख, शािंी आचि 
आरोग्य यािंी मंचदरे होऊन र्जािील. माझी अशी खात्री आहे की आपल्डयाकडील भाडंवलदार मडंळी र्जपानमधील साम राईंिे अन करि करिील िर 
त्यानंा खरोखर काहीि गमवाव ेलागिार नाही. उलट नवसरं्जीवन लाभेल. खरोखर आिा दोनि पयाय उरले आहेि. एक म्हिरे्ज धचनकानंी 
आपल्डयार्जवळील सवम र्जादा सपंत्तीिा स्वेच्िेने त्याग करावा आचि त्यायोगे स्विःसाठी व सवोसाठी खरेख रे स खसमाधान प्राप्त कन न घ्याव.े एरवी, 
धचनक वेळीि सावध झाले नाहीि िर, अज्ञानी पि र्जागृि झालेली अधमपोटी र्जनिा साऱ्या राष्ट्राला अरार्जकाच्या खाईि लोटून देईल हा द सरा 
पयाय. मोठ्याि मोठ्या सत्ताधाऱ्यानंा आपल्डया सवम लष्ट्करी सामर्थयानेही हे अरार्जक टाळिा येिार नाही’ (यं. इं., ५-१२-१९२९, पृ. ३९६).] 

 
 द सऱ्या महाय द्धाच्या काळाि त्यानंी या चवषयावर प  ील चविार व्यक्त कोलेले आ ळिाि: ‘य द्धािा 
शवेट हा भाडंवलशाहीिाही शवेट ठरेल असे भचवष्ट्य मला चदसिे. गचरबािें राज्य प्रस्थाचपि होण्यािा चदवस 
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र्जवळ र्जवळ येि असलेला मला स्पष्ट चदसि आहे. मग िे अकहसेच्या मागाने येवो की शस्त्रबळाच्या र्जोरावर 
येवो’ (हचरर्जन, १-२-१९४२, पृ.२०). 

 
 आपल्डया रिनात्मक कायमक्रमािी गाधंींनी १९४० मध्ये फेरमाडंिी केली व त्याच्या उचद्दष्टािं ‘आर्मथक 
समानिे’िा समावशे केला. अकहसा व स्वािंत्र्यािी ‘ग रुचकल्ली’ अशा शब्दाि आर्मथक समानिेिा उल्लखे 
कन न त्यानंी या समानिेिे प  ीलप्रमािे स्पष्टीकरि कले:  

 
 ‘समान वाटिीमागील खरा अथम असा की प्रत्येकाला त्याच्या स्वाभाचवक गरर्जा भागचवण्याइिके 
द्रव्य चनचिि चमळाव,े पि त्यापेक्षा र्जास्ि मात्र चमळू नये. उदाहरिाथम, एखाद्यािी पिनशक्ती मंद असून 
त्याला फक्त दोन िटाक पीठ लागि असेल व द सऱ्याला आठ िटाक पीठ लागि असेल, िर दोघानंाही 
आपापल्डया गरर्जा भागचवण्याइिके पीठ चमळाव.े हे उचद्दष्ट प्रत्यक्षाि आिावयािे िर साऱ्या सामाचर्जक 
व्यवस्थेिी प नरमिना केली पाचहरे्ज. अकहसेवर आधारलेला समार्ज याहून द सरे ध्येय होळ्यासंमोर ठेव ूशकि 
नाही. कदाचिि आपि या ध्येयाप्राि पोििारही नाही. पि िे कायम आपल्डया मनाि असले पाचहरे्ज. त्याच्या 
पूिीसाठी अचवरि प्रयत्न केले पाचहरे्जि. या ध्येयाच्या चदशनेे आपि चर्जिका अचधक प्रवास कन  चििक्याि 
प्रमािाि आपल्डयाला स ख आचि समाधान चमळेल. िेवढ्या प्रमािाि आपल्डया हािून अकहसक समार्ज चनमाि 
करण्यािे कायमही झालेले असेल. 

 
 ‘कोिीही व्यक्तीला हा र्जीवनक्रम अंचगकारिे केव्हाही शक्य आहे. त्यासाठी इिरानंी िो 
अंचगकारण्यािी वाट पहाण्यािी गरर्ज नाही. आचि वागि कीिा एक चनयम एक व्यक्ती पाळू शकि असेल 
िर एखादा सम दायही िो चनयम पाळू शकेल हे ओघानेि आले. योग्य मागाने वाटिाल स न  करायला 
कोिीि कोिासाठी थाबंायिे कारि नाही हे मला म द्दाम प न्हा सांगावसेे वाटिे. एखादे उचद्दष्ट पूिमपिे साध्य 
होिार नाही असे वाटि असेल िर लोक त्या गोष्टीिी स रुवाि करायलाही का-कू करिाि. अशी मनोवृत्ती 
हाि खरोखर प्रगिीच्या मागािील अडथळा आहे.  

 
 ‘अकहसात्मक मागाने समान वाटिी कशी काय साधिा येईल यािा आिा आपि चविार कन . ज्याने 
या ध्येयािा मनोमन अंगीकार केला आहे त्याने प्रथम आपल्डया वैयचक्तक र्जीवनाि योग्य िे बदल कन न 
स न वाि केली पाचहरे्ज. भारिािी गचरबी ध्यानाि घेऊन िो स्विःच्या गरर्जा चकमान पािळीवर आिनू 
ठेवील. त्याच्या चमळकिीला अप्रामाचिकपिािा स्पशमही झालेला नसेल. कोित्याही प्रकारच्या सटे्टबार्जीिा 
मोह िो सोडून देईल. त्यािा चनवास त्याच्या या नव्या र्जीवनक्रमाला सारे्जसा असेल. त्याच्या र्जीवनाच्या 
प्रत्येक अंगाि आत्मसंयमनािा आ ळ होईल. आपल्डया स्विःच्या र्जीवनाि शक्य आहेि िे सवम बदल 
केल्डयानंिरि त्याला आपल्डया इष्टचमत्रानंा व शरे्जाऱ्यानंा उपदेश करण्यािा अचधकार प्राप्त होईल.  

 
 ‘खरे िर या समानवाटिीच्या ित्त्वाच्या म ळाशी श्रीमंिानंी आपल्डया मालकीच्या अनावयकयक 
अचिचरक्त धनाकडे “चवश्वस्ि” म्हिून पहाव ेहेि ित्त्व असले पाचहरे्ज. कारि या चसद्धािंाप्रमािे श्रीमंिार्जवळ 
त्याच्या शरे्जाऱ्यापार्जाऱ्यापेंक्षा एक पैसाही र्जास्ि असिा कामा नये. हे कसे साधावयािे? अकहसेने की 
श्रीमंिािंी मालमत्ता र्जप्त कन न? मालमत्ता र्जप्त करावयािी िर स्वाभाचवकि आपल्डयाला कहसेिा मागम 
स्वीकारावा लागिार. या कहसािारािा समार्जाला काहीि फायदा होिार नाही. उलट समार्ज दचरद्रीि 
होईल. कारि संपत्तीिा सिंय कसा करावा हे कळिाऱ्या मािसाचं्या कौशल्डयािा समार्जाला लाभ होिार 
नाही. अकहसक मागम स्वाभाचवकि यापोक्षा र्जास्ि िागंला आहे. श्रीमिंािंी मालमत्ता त्याचं्याि िाब्याि राहू 
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चदली र्जाईल. त्यािील त्याचं्या वैयचक्तक गरर्जासंाठी वार्जवी आवयकयक िेव ा भाग िे स्विःसाठी वापरिील 
व समार्जाच्या उपयोगासाठी उरलेल्डया संपत्तीिे िे समार्जािफे “चवश्वस्ि” होिील. या चवविेनाि त्या 
चवश्वस्िािंा प्रमाचिकपिा गृहीि धरला आहे.  

‘मात्र प्रयत्नािंी चशकस्ि कन नही श्रीमंि मािसानंी खऱ्या अथाने गरीब र्जनिेिे पालक होण्यास 
नकार चदला व गरीब लोक अचधकाचधक भरडले र्जाऊन अन्नाभावी मृत्य म खी पडू लागले िर काय करावे? 
या समस्येिे उत्तर शधेण्यािंा प्रयत्न करीि असिा मला अकहसक असहकार व सचवनय कायदेभगं हा 
अत्यंि प्रभावी व रामबाि उपाय स िला आहे. समार्जािील गरीबाचं्या सहकायाखेरीर्ज श्रीमंिानंा धनसंिय 
करिा योिार नाही हे नक्की. ही गोष्ट अरू्जन सामान्य र्जनिेच्या लक्षाि आलेली चदसि नाही. पि ही गोष्ट 
गरीब र्जनिेला कळली, चििा सवमत्र प्रसार झाला िर र्जनिा समथम होईल. ज्या कमालीच्या आर्मथक 
चवषमिेम ळे त्याचं्यावर उपासमारीिा प्रसंग ओ वला आहे त्या चवषमिेच्या फेऱ्यािून अकहसक मागांनी 
स्विःिी कशी म क्तिा करावी हेही मग िे चशकिील’ (हचरर्जन, २५-८-१९४०,पृ.२६०).  

 
 वरील स्पष्टीकरिाम ळे गाधंीँिे ध्येय व त्यािंा अहहसक असहकारािा कायमक्रम स्वाभाचवकि 
समार्जवादाच्या खूपि र्जवळ येिो. ही गोष्ट त्या वळेीि अनेक लोकाचं्या लक्षाि आली. त्याम ळे त्यानंी 
गाधंींना, त्याचं्या व पं. र्जवाहरलाल नेहनं च्या भ चमकेि नेमका मिभेद कोठे आहे हे स्पष्ट करण्यास 
साचंगिले. त्यािे उत्तर गाधंींनी प  ीलप्रमािे चदले.  

 
 प्रश्न: आपले आर्मथक धोरि श्री. नेहनं च्या आर्मथक धोरिापेक्षा फारि वगेळे राहील, नाही? मला 
र्जी नेहनं िी माहीिी आहे त्यान सार मला वाटिे की िे र्जचमनदारानंा समूळ उखडून का िील. 

 
 उत्तर: होय. ग्रामोद्धार आचि ग्राचमि प नरमिनेसंबधंी आमिी मिे चभन्न आहेि असे चदसिे खरे. मात्र 
भर कशावर द्यावयािा या स्वन पािा हा फरक आहे. ग्रामोद्धाराच्या िळवळीला त्यािंा चवरोध नाही. त्यािंा 
मोठ्या कारखानदारीवर भरवसा आहे, िर भारिाला त्यािा चकिपि उपयोग होईल याबद्दल मी र्जबरदस्ि 
साशकं आहे. अचंिमिः वगमकलह अटळ आहे अशी त्यािंी श्रद्धा आहे. मात्र िो टाळिे शक्य असेल िर 
टाळावा अशी त्यािंी भचूमका आहे. अकहसक मागाने र्जचमनदारािें व इिरही सवमि भाडंवलदारािें 
हृदयपचरविमन घडवनू आिण्यािी मी अपेक्षा करीि असल्डयाम ळे वगमचवग्रह अटळ आहे असे मला अथािि 
वाटि नाही. कारि चकमान चवरोधाच्या मागाने र्जािे हे िर अकहसेच्या मागािे अंगभिू वैचशष्ट्ट्य आहे. ज्या 
क्षिी र्जमीन कसिाऱ्यानंा आपल्डया सामर्थयािी र्जािीव होईल त्या क्षिीि र्जचमनदारीिी पकड च ली पडेल. 
शिेमरू्जरानंी र्जर मालकाला स्पष्टपिे साचंगिले की आमिी व आमच्या क टंूचबयाचं्या अन्नवस्त्रािी व म लाचं्या 
चशक्षिािी व्यवस्था िागंल्डयाप्रकारे करण्याइिकी मर्ज री चमळिार नसेल िर आम्ही र्जमीन म ळीि करिार 
नाही, िर िो चबिारा र्जचमनदार िरी काय करील? खऱ्या अथाने श्रम करिारा हाि, िो उत्पादन करिो 
त्या वस्िंूिा मालक असिो. सारे श्रचमकर्जन ह शारीने एकत्र येिील िर एक द दमम्य शक्ती चनमाि होईल. 
त्याम ळे मला वगमकलहािी म ळीि आवयकयकिा वाटि नाही. मला र्जर िशीि आवयकयकिा वाटली असिी 
िर मी त्यािा प्रसार आचि प्रिार नक्कीि केला असिा (हचरर्जन, ५-१२-१९३६, पृ. ३३९). 

 
 ‘मूठभर कोट्यधीशानंा नष्ट कन न गचरबािंी चपळविूक थाबंिार नाही. गचरबािें अज्ञान दूर कन न, 
चपळविूक करिाऱ्या श्रीमंिाशंी असहकार करण्यास त्यानंा चशकचवल्डयानेि िी थाबंेल. त्याने शोषकािें 
पचरविमन घडून येईल. इिकेि काय पि, मी म्हििो त्या मागमने गेल्डयास आर्जिे श्रीमंि व गरीब शवेटी 
समान भागीदार बनिील असेही माझे मि मी साचंगिले आहे. भाडंवलसिंय म ळाि वाईट नाही. त्यािा 
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द रुपयोग वाईट आहे. या ना त्या स्वन पाि भाडंवलसिंयािी गरर्ज समार्जाला नेहमीि लागिार, याि 
शकंा नाही (हचरर्जन, २८-७-१९४०, पृ.२१९) 

 
 वािकाचं्या हे लक्षाि आलेि असेल की वगमकलह हा शब्द गाधंी ‘वगावगोिील कहसक य द्ध’ अशाि 
अथाने वापरिाि. आर्मथक समिा प्रस्थाचपि करण्यासाठी केलेला सत्याग्रह हा कलह असे िे कधीि मानि 
नाहीि. कारि सत्याग्रह नेहमी अकहसकि असिो. मात्र माक्समने ज्या अथाने ‘वगमकलह’ ही संज्ञा वापरली 
त्यान सार असा अकहसक असहकारही कहसक य द्धाप्रमािे वगमकलह या सदरािि मोडेल. 

 
‘णवश्वस्त’ कल्पनेचा नवाच अर्य 

 
 गाधंींिे एक प्रम ख व चनष्ठाविं अन यायी श्री. शकंरराव देव यानंी फेि वारी १९४२ मध्ये प  ील प्रयकन 
उपस्स्थि केले: 

 
 प्रयकन: प्रथम लक्षावधी रुपये चमळवावयािे व नंिर िे समर्जासाठी खिम करावयािे असे का ? 
समार्जािी आर्जिी व्यवस्था लक्षाि घेिा, कोटींनी रुपये चमळवण्यािे मागम “श द्ध” असिे शक्य नाही; िे 
वाममागमि असिार. ज्याने कलंचकि मागाने कोट्यवधी रुपये चमळचवले आहेि िो “िेन त्यके्तन भ ज्जीथः” या 
मंत्रािा आपि होऊन अंचगकार करील ही अपेक्षा करिे बरोबर होिार नाही. कारि वाममागाने धन 
चमळवण्याच्या कृिीम ळेि त्यािे िाचरत्र्य कलंचकि व चवकृि झालेले असिार. म्हिनू माझी आपिास अशी 
चवनंिी आहे की स्विःर्जवळिे र्जादा धन समार्जासाठी खिम करण्यावर आपि रे्जव ा भर देिा चििका, 
आचि खरे िर त्यापेक्षा अचधक, भर धन चमळचवण्यािी साधने व मागम “श द्ध” असाविे यावर द्यावा. संपत्ती 
चमळचवण्याच्या वळेी साधनश चििेिे काटेकोर पालन केल्डयास, माझ्या मिे, कोट्यावधी रुपयािंा संिय 
कोिी कन ि शकिार नाही व र्जादा संपत्ती समार्जासाठीि खिम करायला प्रवृत्त करण्यािल्डया अडििींिे 
स्वरुप फारि गौि होऊन र्जाईल.’ 

 
 वरील प्रयकन चविारला गेल्डयानंिरच्या काही आठवड्यािं गाधंींनी ‘अकहसा ’ आचि ‘चवश्वस्िवृत्ती’ 
यािें सूक्ष्म चवविेन कन न त्यािंील गर्मभिाथम अचधक पूिमत्वाने स्पष्ट केले. प्रथम श्री. शकंरराव देव याचं्या 
प्रयकनाला उत्तर देिाना त्यानंी चलहीले: 

 
 ‘अकहसात्मक मागािा अवलंब करिाना कोण्याही मािसाला, मग िो चकिीही नीचिरम ष्ट का असेना, 
त्याच्या हृदयाला क शलिेने व माि सकीने आवाहन केल्डयास, स धारिा येिे यावर आपली श्रद्धा असली 
पाहीर्ज’ (हचरर्जन, २२-२-१९४२, पृ. ४९). 

 
 गाधंी प  े असेही म्हिाले: 

 
 ‘िरी आधी सपंत्ती चमळवावयािी आचि मग समार्जिफे चवश्वस्ि म्हिून िी बाळगायिी यापेक्षा धन 
चमळचवण्यािी इच्िाि धन  नये हे ित्त्व मला स्वीकाराहम वाटिे. मी स्विः माझी सवम संपत्ती पूवीि देऊन 
टाकली आहे. लोकानंी काय कराव ेयासंबधंी माझे मि काय आहे हे त्यावन न प रेसे स्पष्ट होिे. पि रे्ज 
आधीि श्रीमिं आहेि ककवा ज्यािंा धनािा लोभ स टि नाही, मी त्यानंा काय सागंू ? आपल्डया धनािा 
उपयोग सेवसेाठी करा एव ेि मी त्यानंा सागंू शकिो. नाही का? 



 अनुक्रमणिका 

 
 ‘वारसा हक्काने कोिाला सपंत्ती चमळावी यावर व्यचक्तशः माझा चवश्वास नाही. स खवस्िू लोकानंी 
आपल्डया म लानंा योग्य प्रकारे वा वनू त्यानंा असे चशक्षि द्याव ेकी िी आपापल्डया पायावर उभे राहाण्यास 
चशकिील. पि द देव असे की िी मािसे हे करीि नाहीि. त्याचं्या म लानंा थोडेफार चशक्षि चमळिे आचि िी 
गचरबीिे ग िगान करिारी भर्जनेही म्हििाि. पि, वाडवचडलािंी संपत्ती वारशाने आपल्डयाकडून घेण्यास 
त्यानंा कधीि खंि वाटि नाही. ही वस्ि स्स्थिी असल्डयाम ळे माझ्या सारासार ब द्धीिा उपयोग कन न 
व्यवहायम मागािा उपयोग मी करिो’ (हचरर्जन, १-३-१९४२, पृ.६७). 

 
 त्यानंिर लगेिि मचहनाभराि गाधंींना कोिीिरी प  ील प्रयकन चविारला:  

 
 प्रश्न: आपल्डया चलखािावन न अशी कल्डपना होिे की आपल्डया कल्डपनेिील चवश्वस्ि आचि आर्ज 
अस्स्ित्वाि असलेल्डया टाटा, चबला, बर्जार्ज, वाचडया, यासंारख्या अत्यिं कनवाळू व लोकोपयोगी कामे 
करिाऱ्या व्यक्ती याचं्याि फरक नाही. हा समर्ज बरोबर आहे का? श्रीमंि मािसाचं्या मालमते्तिा लाभ 
चमळण्यािा अग्रहक्क ककवा योग्य अचधकार कोिािा हे आपि कृपया स्पष्ट कराल काय? िसेि, चवश्वस्िाने 
आपल्डया उत्पदनािा व भाडंवलािा चकिवा भाग ककवा चकिी रक्कम स्विःसाठी, आपल्डया सग्यासोयऱ्यासंाठी 
ककवा, थोडक्याि म्हिरे्ज, अ-सावमर्जचनक गोष्टींवर खिम करावी यावर काही मयादा असेल काय? िसेि 
एखाद्याने ही मयादा ओलाडंली िर त्याला िसे करण्यापासून अडविा येईल काय? चवश्वस्ि व्यक्ती 
नालायक असेल ककवा इिर काही कारिाने आपले दाचयत्व पूिम करण्याि अपयशी ठरेल िर चिला का ून 
टाकिा येईल काय? याबद्दल सरकार ककवा त्या संपत्तीिा लाभ ज्यानंा होिो िे लोक चवश्वस्िाकडे त्याच्या 
कृत्यािंा र्जाब मागू शकिील काय? भाडंवलदार, र्जमीनदार, संस्थाचनक या सवांना एकि चवश्वस्ि ित्त्व 
लागू होिार की ‘चवश्वस्िा’ं मध्ये वगेवगेळे प्रकार आहेि? 

 
 उत्तर : चवश्वस्ि या कल्डपनेने र्जर खरोखरि मूळ धरले िर आर्ज ज्याला आपि औदायम म्हििो िे 
नाहीसेि होईल. ि म्ही र्जी नाव े घेिली आहेि त्यापंकैी फक्त र्जमनालालि (बर्जार्ज) त्या कल्डपनेच्या 
र्जवळपास, आचि िेही फक्त र्जवळपासि पोिले. चवश्वस्िाला र्जनिेचशवाय द सरा वारसदार नाही. अकहसक 
चविारसरिीवर आधाचरि राज्याि चवश्वस्िािा चहस्सा ठरवला र्जाईल. याबाबि र्जमीनदार व रारे्ज 
(संस्थाचनक) इिर चवश्वस्िापं्रमािेि मानले र्जािील (हचरर्जन, १२-४-१९४२, पृ. ११६). 

 
 वचरलप्रमािेि १९३४ मध्ये झालेली प  ील प्रयकनोत्तरेही पाहण्यासारखी आहेि: 

 
 प्रश्न: समर्जा, एखाद्या कलाविंाने आपल्डयामागे आपल्डया म लार्जवळ काही चिते्र ठेवली. या चित्रािें 
राष्ट्रीय मूल्डय त्या म लाला कळि नाही िो िी चवकिो ककवा त्यािंी अन्य मागांनी नासाडी करिो. 
स्वाभाचवकि एका व्यक्तीच्या मूखमपिाम ळे राष्ट्रािी मोठीि हानी होण्यािी वळे येिे. हा म लगा आपिास 
अचभपे्रि असलेल्डया अथाने त्या चित्रािंा ‘चवश्वस्ि’ बनिे शक्य नाही ही खात्री पटल्डयानंिर, कहसेिा कमीि 
कमी वापर कन न सरकारने िी चिते्र िाब्याि घेिेि न्याय्य ठरेल, असे आपिास वाटि नाही काय? 

 
 उत्तर: होय. अशावळेी सरकार िी चिते्र िाब्याि घेईल आचि कहसेिा कमीि कमी वापर होिार 
असेल िर िी गोष्ट न्याय्यि ठरेल असे मला वाटिे. मात्र सरकारशी मिभेद असिाऱ्याचं्या बाबिीि सरकार 
अचिचरक्त कहसेिा उपयोग करील ही भीिी कायमिीि आहे. संबचंधि व्यक्ती र्जर खऱ्या अथाने चवश्वस्ि 
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म्हिून वागिील िर मला र्जास्ि आनंद होईल पि र्जर िी मािसे किमव्यच्य ि होिील िर सरकारमाफम ि 
त्यािंी मालमत्ता का ून घ्यावी लागेल असे मला वाटिे. अथाि त्या वळेीही कमीि कमी कहसािार व्हावा. 
माझी एकंदर मिे अशी असल्डयाम ळेि मी गोलमेर्ज पचरषदेच्या वळेी साचंगिले होिे की अशा प्रत्येक 
स्वाथममूलक चहिसंबधंािंी नीट पहािी कन न आवयकयक िेथे र्जप्तीिे ह कूम द्याविे. र्जप्ती च्या मोबदल्डयाि 
न कसान-भरपाई द्यायिी की नाही हेस द्धा त्या त्या मालमते्तच्या स्वन पावर पूवमपीचठकेवर अवलंबून ठेवाव.े 

 
 वैयकक्तकरीत्या मात्र, राज्यसते्तला हािाि अचधकार एकवटण्यापेक्षा चवश्वस्िवृत्तीिा प्रसार होिे 
मला र्जास्ि आवडेल. कारि माझ्या मिे खार्जगी मालकीम ळे होिारी कहसा सरकारच्या कहसािारापेक्षा कमी 
हाचनकारक असिे. 

 
 माझी अशी पक्की खात्री आहे की शासन कहसेने भाडंवलशाही नष्ट करील िर िे स्विःि कहसेच्या 
फेऱ्याि सापडेल. अशी राज्यसत्ता मग अकहसेिा अंगीकार करण्याच्या दृष्टीने कधीि प्रगिी कन  शकिार 
नाही. राज्यसत्ता म्हिरे्ज अत्यंि कें द्रीभिू आचि स संघचटि स्वन पािील कहसाि व्यक्तीला आत्मा असिो, 
पि शासनसंस्थेला आत्मा नसिो. म्हिून र्जी राज्यसत्ता कहसेच्या आधारावर अस्स्ित्वाि येिे चिला 
कहसेपासून परावृत्त करिे कधीि शक्य होि नाही. म्हिनू मी चवश्वस्िवृत्तीिे ित्त्व अचधक पसंि करिो. 

 
व्यणिगत उत्पन्नातील णवषमता  

 
 र्जसर्जसा काळ गेला आचि अन भव गाठी बाधंला गेला िसिसे गाधंींना असे वाटू लागले असाव ेकी 
काटेकोरपिे सवांना समान विेन चमळाव े हे व्यवहाराि साकार करावयािे ध्येय म्हिून प  े ठेविे शक्य 
होिार नाही. म्हिून समान मरू्जरीिा आदशम ध्येय म्हिून स्विःच्या डोळ्याप  े कायम ठेवनूही, एका चवचशष्ट 
मयादेपयंि उत्पन्नािील चवषमिेस मान्यिा देऊन व्यवहारी पािळीवर उिरण्यास गाधंी ियार झाले; [‘आपि 
मानवािील मागंल्डयाला आवाहन कन नि प्रचिसादािी अपेक्षा केली पाचहरे्ज. समार्जािील प्रत्येक घटकाने आपल्डया ब चद्धकौशल्डयािा उपयोग केवळ 
स्विःिे वैभव वा चवण्याकडे करण्यापेक्षा सवोच्या भल्डयासाठी करावा हेि समार्जाच्या चहिािे होिार नाही काय? प्रत्येक मन ष्ट्याला आपल्डया 
ब चद्धकौशल्डयािंा प रेप र उपयोग करिा येि नाही वा कन  चदला र्जाि नाही अशा स्मशान-समिा आपल्डयाला नको आहे. असा समार्ज शवेटी 
रसािळाला र्जाईल. म्हिूनि मी म्हििो की, धचनकानंी (प्रामाचिकपिे) कोट्यवधी रुपये चमळवावेि, मात्र िी सवम सपंत्ती सवांच्या स खासाठी अपमि 
करण्यासाठी चमळवावी, ही सूिना व्यवहायम आहे. “िेन त्यके्तन भ ज्जीथः” हा मतं्र असामान्य ज्ञानावर अचधचष्ठि झालेला आहे. आपल्डया शरे्जाऱ्यािे 
काय होि आहे यािा चविार न करिा प्रत्येकर्जि र्जगिो ही आर्जिी िऱ्हा आहे. अशा या आर्जच्या समार्जरिनेच्या र्जागी सवांिे स ख नवी 
र्जीवनपद्धिी चनमाि करण्यािा मागम या मंत्राने साचंगिला आहे’ (हचरर्जन, २२-२-१९४२, पृ. ४९).] अचधक ग िवान व उच्च चशचक्षि 
व्यक्तींना र्जास्ि उत्पन्न चमळचवण्यास परवानगी चदली र्जाईल अशी भचूमका त्यानंी घेिली. ‘ब चद्धमान 
व्यक्तीला अचधक पैसा चमळचवण्याला मी परवानगी देईन. त्यािी ब द्धी मी आवळून टाकिार नाही. पि 
चमळवत्या सवम म लािें उत्पन्न क ट ंबाच्या एकत्र समाईक खिासाठी कारिी लावले र्जािे िसे त्याच्याही 
र्जादा चमळकिीिा भाग सावमर्जचनक चहिासाठी खिम झाला पाचहरे्ज’ (यं. इं., २६-११-१९३१,पृ. ३६८).  

 
वारसा हक्क 
 
 सवम प्रकारिा वारसा हक्क राष्ट्राकडे असला आचि मािसाच्या खिावर चनबंध असिील िर 
उत्पन्नाच्या चवषमिेिा प्रयकन फारसा महत्त्वािा राहिार नाही. कदाचिि ही चवषमिा उपकारकही ठन  
शकेल. 
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 काही झाले िरी वारसा हक्कािा प्रयकन महत्त्वािा आहे. वारशाने वचडलार्मर्जि सपंत्ती चमळिे बंद झाले 
म्हिरे्ज मालमत्तावान धनाढ्य वगाच्या चनर्ममिीिा पायाि  ासळेल. 

 
 ‘प्रयकन: आपि श्रीमंिानंा ‘चवश्वस्ि’ होण्यास साचंगिले आहे. त्यानंी आपल्डया मालमते्तवरील खार्जगी 
मालकी हक्क सोडून देऊन एक कायदेशीर व लोकशाही पद्धिीने िालिारा रस्ट चनमाि करावा असा अथम 
करावयािा काय ? असा अथम केल्डयास, सध्या अस्स्ित्वाि असलेली व्यक्ती मतृ्यू पावल्डयावर चििा 
उत्तराचधकारी कसा चनवडला र्जाईल? 

 
 ‘उत्तर: वरील प्रयकनाला उत्तर देिाना गाधंींनी साचंगिले की याबाबि िे त्याचं्या र्ज न्या मिानंाि 
चिकटून आहेि. त्याचं्या मिे सवम गोष्टी परमेश्वरानेि चदलेल्डया असून त्यावंर परमेश्वरािीि मालकी आहे. 
कोििीही मालमत्ता परमेश्वराच्या लेकराचं्या उपयोगासाठी असिे. कोण्या एका व्यक्तीच्या उपभोगासाठी िी 
नसिे. रे्जव्हा एखाद्या मािसार्जवळ प्रमािापेक्षा र्जास्ि संपत्ती गोळा होिे िेव्हा िो त्या र्जादा भागाप रिा 
लोकािंफे “चवश्वस्ि” ठरिो.  

 
 ‘ईश्वर सवमशचक्तमान असल्डयाने त्याला साठा करण्यािी गरर्जि नसिे. आर्जिे आर्ज, उद्यािे उद्या 
अशी त्यािी रीि आहे. त्याम ळे खरे म्हिरे्ज, ित्त्विः, मािसानेही उद्यािी कििा कन  नये, साठा कन  नये. 
हे ित्त्व सामान्य लोकाचं्या मनाि कबबले िर िे कायद्याि ग्रचथि होईल. मग चवश्वस्ि या संस्थेलाही 
आपोआपि कायदेशीर अचधष्ठान लाभेल. चवश्वस्ि चसद्धािं ही भारिाने र्जगाला चदलेली देिगी ठरावी अशी 
त्यािंी इच्िा होिी. सवम र्जगाने या पद्धिीिा स्वीकार केला िर कसलीि चपळविकू राहिार नाही. गोऱ्या 
लोकानंी स्विःसाठी ककवा आपल्डया भावी चपढ्यासंाठी ऑस्रेचलया, कॅनडा, ककवा िशाि द सऱ्या देशाि 
र्जमीन राखून ठेवण्यािेही कारि उरिार नाही. या भेदभावाच्या उदराि दोन महाय द्धापेंक्षाही भयंकर 
य द्धािी बीरे्ज आहेि. एखादा चवश्वस्ि मृत्यू पावल्डयानंिर त्यािा उत्तराचधकारी कोि? या प्रयकनाच्या 
उत्तरादाखल िे म्हिाले की प्रत्येक चवश्वस्िाला कायदेशीर मान्यिा घेऊन आपला उत्तरादाखल िे म्हिाले 
की प्रत्येक चवश्वस्िाला कायदेशीर मान्यिा घेऊन आपला उत्तराचधकारी नेमण्यािा हक्क असेल’ 
(चसलेक्शन्स, क्र. ३१२).  

 
 ‘प्रश्न: एखाद्या चवश्वस्िाला उत्तराचधकारी प्रत्यक्षाि कसा चनवडला र्जाईल? त्याला नाव 
स िचवण्यािा अचधकार असेल पि चनवड पक्की करण्यािी सत्ता अचंिमिः शासनािी राहील अशी िी पद्धि 
असेल काय? 

 
 ‘उत्तर: त्यानंी कालि साचंगिल्डयाप्रमािे, चनवडीिा अचधकार मूळ मालकाला, पचहला चवश्वस्ि 
बनेल त्याला द्यावा. पि त्यावर अंचिम चशक्कामोिमब मात्र शासनाने कराव.े अशा व्यवस्थेम ळे व्यक्तीिे 
शासनावर व शासनािे व्यक्तीवर बंधन राहील. 

 
 ‘प्रयकन: अशा रीिीने चवश्वस्ि-ित्त्व लागू होऊन खार्जगी मालमते्तिे सावमर्जचनक मालमते्ति न पािंर 
झाल्डयावर मालकी हक्क (कहसेिे हत्यार असलेल्डया) राज्यसते्तकडे र्जािार की ऐस्च्िक स्वन पाच्या 
ग्रामसभा, नगरपाचलका अशा लोकाश्रयी संस्थाकंडे र्जािार? अथाि नगरपाचलका, ग्रामसभा वगैरे संस्थािें 
अचधकार अचंिमिः राज्यसते्तच्या कायद्यानेि प्राप्त झालेले असिील, हे शक्य आहे.  
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 ‘उत्तर: गाधंीर्जींच्या मिे या प्रयकनािि थोडासा वैिाचरक गोंधळ होिा. वरील न पािंर झाल्डयानंिर 
कायदेशीर मालकी चवश्वस्िाकडेि राहील, राज्यसते्तकडे नव्हे. ककबह ना मालमते्तिी र्जप्तीय 
टाळण्यासाठीि चवश्वस्ि कल्डपनेिा र्जन्म झालेला आहे. त्याम ळेि मूळ मालकािे कौशल्डय व त्यािी योग्यिा 
यािा र्जनिेला लाभ चमळि राहील.चशवाय शासन नेहमीि कहसेवर आधारलेले असायला हव ेअसे आपि 
मानि नसल्डयािे गाधंींनी स्पष्ट केले. चसद्धािं म्हिनू िे ठीक असेलही, पि चसद्धािं व्यवहाराि आििाना 
राज्यसत्ता ही बह िाशंी अकहसाचधचष्ठि असावी अशी आवयकयकिा चनमाि होिे’ (चसलेक्शन्स, क्र. ३१३). 

 
 ‘र्जचमनदारानंा उदे्दशून त्यानंी साचंगिले की र्जर त्याचं्याचवरुद्ध बोलल्डया र्जािाऱ्या गोष्टी खऱ्या 
असिील िर त्यािें चदवस भरि आले आहेि हे नक्की. प्रभ ूककवा मालक म्हिून याप  े त्यानंा रहािा येिार 
नाही गरीब शिेकऱ्यािें चवश्वस्ि म्हिून रहाण्यास िे ियार असिील िर त्यािें भचवष्ट्य उज्ज्वल असेल. 
श्रीमंिानंी केवळ नावाप रिे चवश्वस्ि न बनिा मनापासून चवश्वस्ि झाले पाचहरे्ज. आपली मेहनि आचि 
आपल्डया गरर्जा याम ळे रे्जवढ्यावर आपला अचधकार पोििो त्यापेक्षा एक कपर्मदकही र्जास्ि व घेिारे असेि 
हे चवश्वस्ि असिील. त्यानंी अशी विमिूक ठेवल्डयास कोििाही कायदा त्यानंा पदच्य ि कन  शकि नाही हे 
त्यानंा चदसून येईल. सवम शिेकरी व क ळे त्यािें चमत्रि होिील’ (चसलेक्शन्स, क्र. ३१४). 

 
 ‘प्रयकन: आपि म्हििा की रारे्ज, र्जमीनदार, भाडंवलदार यानंी गरीब र्जनिेिे चवश्वस्ि व्हाव.े पि 
िसे आर्ज कोिी आहेि का ? की या सवािे हृदयपचरविमन होईल अशी अपेक्षा आपि बाळगिा? 

 
 ‘उत्तर: मला वाटिे, काही थोडे िसे लोक आर्जही आहेि. िे पूिाथाने चवश्वस्ि नाहीि. मात्र त्यािंी 
वाटिाल या चदशनेे स न  झाली आहे हे नक्की. िरी, हल्लीिे रारे्ज, र्जमीनदार हे गरीबािें चवश्वस्ि होिील काय 
हा प्रयकन राहिोि. िे आपि होऊन चवश्वस्ि झाले नाहीि िर पचरस्स्थिीच्या दडपिाने त्यानंा िसे व्हाव े
लागेल. अथाि त्यानंा स्विःिा सवमनाशि कन न घ्यायिा असेल िर गोष्ट वगेळी. रे्जव्हा ‘‘पंिायि राज्य’’ 
स्थापन होईल िेव्हा कहसेने रे्ज कधीि साधिार नाही िे लोकमिाने सहर्ज साधेल. सामान्य र्जनिेला आपले 
सामर्थयम कळि नाही िोपयेिि या रारे्ज, महारारे्ज, र्जमीनदार ककवा भाडंवलदारािंी मािब्बरी. लोकानंी 
र्जमीनदारी आचि भाडंवलशाहीच्या पापाशी असहकार केला की त्या ‘‘उपासमारी’’ने मन न र्जािील. 
‘‘पंिायि राज्या’’ि केवळ पंिायिीच्याि आज्ञा पाळल्डया र्जािील, आचि पिंायिीिा कारभार लोकानंी 
स्विः केलेल्डया कायद्यान सारि िालेल’ (चसलेक्शन्स, क्र. ३१५). 
 
बुणद्धमत्ता 

 
 सध्या वैयचक्तक मालकीखाली असलेल्डया सगळ्या संपत्तीिे हळूहळू चवश्वस्ि संपत्तीि न पािंर झाले 
व व्यवहाराि शक्य आहे िेवढ्या कमाल प्रमािाि आर्मथक समिा प्रस्थाचपि झाली की चवश्वस्ि चसद्धािंािे 
प्रयोर्जन संपले असे होईल काय? गाधंींिे िसे मि नव्हिे. ब चद्धमत्ता, कौशल्डय व िदन षंचगक चवषमिा ही 
राहिारि. सवांनी आपली स्वकष्टार्मर्जि ककवा वचडलोपार्मर्जि संपत्ती चवश्वस्ि म्हिून बाळगावी याप्रमािेि 
गाधंींिे असेही मि होिे की सवम ग िविंानंी आपली ब द्धी, आपल्डयार्जवळिी चवशषे कौशल्डये समर्जािफे 
चवश्वस्ि म्हिनूि धारि करावीि. म्हिूनि त्याचं्या कल्डपनेिील भावी समार्जाबद्दल िे चलचहिाि, ‘कोिीही 
मािूस, मग िो रार्जा असो की व्यापारी असो की र्जमीनदार असो, वारशाने चमळालेल्डया ककवा स्विःच्या 
कमाईच्या सपंत्तीिा एकमेव मालक असिार नाही. त्याला संपत्तीिी आपल्डया इच्िेन सार हवी िशी 
चवल्डहेवाट लाविा येिार नाही. इिराचं्या समान सधंीच्या आड न येिा आपल्डया ग िािंा संपूिम उपयोग 
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करण्यािे स्वािंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला असले पाचहरे्ज, त्या उपयोगापासून चमळिाऱ्या चमळकिीिा मन मानेल 
िसा उपयोग करण्यािा अचधकार मात्र कोिालाि असिार नाही. प्रत्येकर्जि राष्ट्रािा वा, असे म्हिू की, 
त्याच्या भोविालच्या समार्जािा घटक असिो. त्याम ळे त्याच्या ब चद्धमते्तिा उपयोगही त्याने एकट्या 
स्विःसाठी करिा कामा नये. िो ज्या समार्जािा घटक आहे व ज्याच्या चर्जवावर िो र्जगिो त्या समार्जाच्या 
फायद्यासाठी त्याने आपल्डया ग िािंा उपयोग केला पाचहरे्ज’ (हचरर्जन, २-८-१९४२, पृ, २४९). 

 
 थोडक्याि सागंावयािे म्हिरे्ज, प्राथचमक गरर्जा भागचवण्यासाठी लागिाऱ्या 
उत्पादनसाधनापं्रमािेि ग िदेखील चवश्वस्ि वृत्तीने धारि केले पाचहरे्जि. ग िािें असे सामाचर्जकीकरि, 
अथािि, संघचटि अकहसात्मक मागाने ग िी र्जनािंी मने वळवनूि झाले पाचहरे्ज. अशा रीिीने चवश्वस्ि 
चसद्धािंाला मानवी समार्जाि शाश्वि मूल्डय आहे.  

 
 माझ्या एका चमत्राने गमिीने म्हटल्डयाप्रमािे यािे िात्पयम असे सागंिा येईल की, चवश्वस्िवृत्ती 
चसद्धािंािे वर वर्मिलेले व्यापक आदशमवादी उपयोर्जन वगळले आचि केवळ आर्मथक र्जीवनािा चविार केला 
िरी, या चसध्दािंाने वगमसमन्वय साधािार नसून सवम वगमभेद समूळ नष्ट करण्यािेि उचद्दष्ट साधिार आहे. 
त्याम ळे सवम मािसे “श्रचमक” होिील आचि प्रत्येकािी भौचिक आचि मानचसक साधनसंपत्ती सवम 
मानवर्जािीच्या सेविे कारिी लागेल. शोचषि मर्ज रानंी मालकावंर र्जबरदस्िी कन न नाही िर, ज्याचं्या 
चर्जवावर धन चमळचवले, राखले व उपभोगले र्जािे त्या कामगारानंी अकहसक असहकाराने त्यािें 
हृदयपचरविमन घडवनू आिल्डयाम ळे हा बदल झालेला असेल. हा ल ा िालू असिाना दचलि श्रचमकािेंही 
दौबमल्डय नाहीसे होईल. आर्जिी सामाचर्जक चवषमिेिी पचरस्स्थिी हा त्या दौबमल्डयािाि पचरिाम आहे. आर्ज 
आपापसाि चवग्रह आहे अशा वगांच्या सयं क्त प्रयत्नानंी चनमाि झालेल्डया नव्या सामाचर्जक संघटनेमध्ये सवम 
मािसे अगदी स्वचे्िेने आचि स खाने समार्जािे सेवक म्हिून राहिील. र्जीवनमूल्डयािंी एका नव्या चदशनेे 
संपूिम प नघमटना होईल. आर्मथक समानिा आल्डयाम ळे समार्जही प्रत्येक व्यक्तीला आपल्डया शारीचरक, 
मानचसक आचि नैचिक साधनसाम ग्रीिा चवकास कन न घेण्याला आवयकयक िी संधी उपलब्ध कन न देईल. 
एकाला चवकासािी सधंी चमळि असिाना इिराचं्या चवकासावर बंधने पडि नाहीि ना, हेही पाचहले र्जाईल. 
सवांच्या ब चद्धकौशल्डयािंा लाभ सवांनाि हाईल. 
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प्रकरि पाचव े
 

एक मुलाित 
 

 चदनाकं ९ व १० नोव्हेंबर, १९३४ या दोन चदवशी वधा येथे प्रस्ि ि लेखकािी गाधंींशी एक प्रदीघम 
म लाखि झाली. त्या वळेी िर्मिले गेलेले प्रयकन सामाचर्जक व रार्जकीय दृष्ट्ट्या मूलभिू स्वन पािे होिे. त्या 
म लाखिीिा वृत्तािं सवमसामान्य र्जनिेलाही उदबोधक वाटेल असे वाटल्डयावन न प्रस्ि ि लेखकाने िो 
चलहून का ला. नंिर िो द रुस्िी व संमिीसाठी गाधंींकडे पाठवला. त्याि योग्य िे फेरफार कन न त्यानंी 
िो प  ील स्वन पाि लेखकाकडे परि पाठवला. हा वृत्तािं प  े कलकत्ता येथून प्रकाचशि होिाऱ्या ‘माँडनम 
चरव्ह्य’ू या माचसकाच्या आँक्टोबर, १९३५ च्या अंकाि प्रचसद्ध झाला होिा. 

 
प्रश्न १ 
 
 खेडोपाडी काम करीि असिा माझ्या असे चनदशमनाि आले की ग्रामीि लोकाचं्या स्स्थिीि 
खरीख री स धारिा घडवनू आिण्याि दोन प्रम ख अडििी आहेि.  

 
 १. सहकायािा अभाव: आपल्डया हक्कावर कोिी अचिक्रमि करीि असेल िर त्याला एकर्ज टीने वा 
सहकायाने चवरोध करावा ही गोष्ट िी मािसे पार चवसन न गेली आहेि. 

 
 २. ही ग लामचगरी, काही अशंी बाह्य स्स्थिीिा, िर काही अंशी ग्रामस्थाचं्या िाचरत्र्यािा, आचि 
आमच्याकडून त्याचं्या चशक्षिािी र्जी पूिम आबाळ झाली आहे त्यािा पचरिाम आहे. या ग लामचगरीच्या 
र्जीवनाम ळे लोकािं चनग्रहशक्तीि राचहलेली नाही.  

 
 अशा स्स्थिीि खादीिे ककवा इिर प्रकारिे ग्रामीि प नरमिनेिे कायम करीि असिाना आपले प्रम ख 
उचद्दष्ट काय असाव?े बंगालमधील काही भागािं गरीबी चनवारण्यािे कायम एव ाि खादी कायाला अथम 
उरला आहे. त्यािंी चनग्रह शक्ती र्जागृि करण्याि अपयश आलेले आहे. आचि िी र्जागृि झाली िरि 
त्याचं्या र्जीवनाि चिरंिन बदल घडून येईल. 

 
 माझा प्रयकन असा की, खादीकडे केवळ एक मानविावादी मदिकायम म्हिनू पाचहले र्जाव ेकी त्या 
कायािा उपयोग प्राम ख्याने रार्जकीय लोकचशक्षिािे एक साधन म्हिून करावा? माझा असा अन भव आहे 
की अंचिम उचद्दष्टािे भान बाळगले नाही िर खादीकायम अगदी िटकन एक फालिू काम बनिे.  

 
उत्तर 
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 रार्जकीय संघटना व खादी ही दोन काये अगदी वगेळी ठेवली पाचहरे्जि. त्याि कसलीि गल्लि 
होिा कामा नये. खादीिे उचद्दष्ट मानविावादीि आहे. पि आर्जिी भारिीय स्स्थिीि अशी आहे की 
खादीकायािा मोठा रार्जकीय पचरिाम झाल्डयाचशवाय राहिार नाही.  

 
 सलॅ्डव्हेशन आमीिे लोक येिाि िे वास्िचवक ईश्वरािा संदेश देण्यासाठी. पि िे लोक अन्न बरोबर 
आििाि. अन्न हेि गचरबािें परिह्म असिे. त्यािप्रमािे आपिही लोकानंा खादीिून पोटाला अन्न चमळवनू 
चदले पाचहरे्ज. खादीच्या सहाय्याने र्जर आपि लोकािंील करंटा आळस घालव ू शकलो िर िे सहर्जि 
आपले म्हििे ऐकायला ियार होिील. सरकार इिर काहीही करीि असू दे पि िे गावकऱ्यानंा थोडेिरी 
पोटाला देिेि. आपि र्जर त्यानंा अन्न देऊ शकलो नाही िर त्यानंी आपले का ऐकावे? िे स्विःच्याि 
प्रयत्नानंी काय काय कन  शकिाि हे आपि त्यानंा दाखव ू चदल्डयानंिर आपले म्हििे ऐकून घ्यायला िे 
चनचिि ियार होिील.  

 
 असा चवश्वास चनमाि करण्यािा खादीकायम हा उत्तम मागम आहे. खादीिा कायमक्रम प्रिाराि आिि 
असिाना आपला उदे्दश पूिमिः मानविावादी म्हिरे्जि आर्मथक असला पाचहरे्ज. कोित्याही प्रकारिी 
रार्जकीय उचद्दष्टे आपि मनाि बाळगिा कामा नयेि. मात्र या कायािे रार्जकीय स्वन पािे दूरगामी पचरिाम 
झाल्डयाचशवाय राहिार नाहीि. िे कोिी टाळू शकि नाहीि आचि त्यािी खंिही वाटण्यािे कारि नाही.  

 
  [टीप : ‘आपला उदे्दश पूिमिः मानविावादी म्हिरे्जि आर्मथक असला पाचहरे्ज’ यािा अथम असा नव्हे 
की खादी कायमकत्याने िालू आर्मथक व सामाचर्जक िौकट स्वीकान न, त्या िौकटीि राहून लोकाचं्या 
अडििीि त्यानंा केवळ काही मदि पोिचवण्यािे मयाचदि उचद्दष्ट ठेवाव.े वास्िचवक त्याने लोकाचं्या 
स्वप्रयत्नावंर आधारलेली व त्याचं्याि चनयंत्रिाखाली असलेली नवी उत्पादनपद्धिी व व्यवस्था चनमाि 
करण्यािे ध्येय मनाि बाळगले पाचहरे्ज. दूरदूरच्या शहरािूंन चवकण्यासाठी खादीिे उत्पादन द प्पट-चिप्पट 
करण्यािे उचद्दष्ट प्रधान न मानिा आपल्डया कायमके्षत्रािील बेकारी र्जास्िीि र्जास्ि दूर करण्यावरि 
संघटकाने शक्ती कें चद्रि केली पाचहरे्ज.  

 
 िसेि, स्वयंसेवकाने ‘लोकानंा िे स्व-प्रयत्नानंी काय काय कन  शकिाि िे चशकवाव’े या साध्यािा 
अथम आसा की, शवेटी लोकानंा त्याच्या मदिीिी अपेक्षाि उरिार नाही अशा रीिीने त्याने कायािे संघटन 
कराव.े थोडक्याि, सामान्य लोकािंी स्विःच्या कहमिीवर काम करण्यािी कायमशक्ती र्जागिृ करिे हे त्यािे 
उचद्दष्ट असाव.े  

 
 कायमक्षमिेच्या दृष्टीनेस द्धा, कायमकत्याने रिनात्मक कायम आचि रार्जकीय प्रिार यािंी सरचमसळ 
कन  नये. खादीच्या िळवळीम ळे वा ीस लागलेली उपक्रमशीलिा आचि आत्मचवश्वास यािें रार्जकीय 
पचरिाम योग्य वळेी चदसून येिीलि. न  ाथाने ‘‘रार्जकीय’’ पचरिाम झटपट साधण्यािी घाई करण्यािे 
कारि नाही. अन्यायािी दखल घेऊन प्राम ख्याने स्विःच्या अकहसक प्रकारशक्तीने त्यािे चनवारि 
करण्याइिका र्जनिेिा आत्मचवकास झाला म्हिरे्ज मग त्यािंा प्रचिकार हा स्वाभाचवक व योग्य प्रकारिा 
होईल. -चनममलक मार बोस] 

 
प्रश्न २ 
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 र्जनिेिे सामर्थयम वा वण्याकरिा वा लोकाि सहकायािी र्जािीव चनमाि करण्यासाठी खादीिे 
काम करण्याऐवर्जी भाडंवलदारीचवरुद्ध स्थाचनक व चवचशष्ट प्रयकनावंन न लहान लहान ल े उभारिे अचधक 
इष्ट होिार नाही का? या दोन्हींिून चनवड करण्यािी वळे आली िर आम्ही कोििा मागम चनवडावा? 
गावािील सावकाराशी ककवा र्जमीनदाराशी एखाद्या प्रयकनावर-उदाहरिाथम, व्यार्जािा दर कमी कन न घेिे 
ककवा शिेकऱ्याने स्विःसाठी ठेवनू घ्यावयाच्या धान्यािे प्रमाि वा वनू घेिे-झगडिाना खादी कायमक्रमाद्वारे 
झालेल्डया सवम कायावर पािी सोडण्यािी वळे आली, चवशषेिः खादीच्या कायािून लोकसंघटन करण्याच्या 
पद्धिीपेक्षा अशा लढ्यानंी लोकामंध्ये अचधक आत्मचवश्वास चनमाि होिार असेल, िर आम्ही काय कराव?े 
 
उत्तर २ 
 
 प्रयकनाच्या शवेटी टाकलेला पेि चनिमयात्मक उत्तर देण्याच्या दृष्टीने अवघड आहे. अकहसक 
मोचहमेला आवयकयक चनधार व धैयम स्थाचनक व चवचशष्ट प्रयकनावर ल े उभान न चनमाि होण्यािी शक्यिा 
अचधक आहे की नाही यािा चनवाडा मला होि नाही. पि िी शक्यिा मी मान्य केली िर त्या पचरस्स्थिीि 
खादीिा बळी द्यावा लागेल. िरी, अकहसक प्रचिकार पद्धिींिा िज्ज्ञ व व्यावहाचरक अन भव गाठीस 
असलेला एक चमत्र या नात्याने मी ि म्हाला असा सल्ला देईन की लोकामंध्ये र्जागृिी घडवनू आिण्यासाठी व 
रार्जकीय सत्ता हस्िगि करण्यािे प्रचशक्षि देण्यासाठी ि म्ही आर्ज लढ्याच्या मागािा अवलंब न करिेि 
िागंले.  

 
 आपि अकहसक मागाने स्वािंत्र्यप्राप्तीिा संग्राम ल ि आहोि. भारिािील चनरचनराळ्या भागािं 
ि म्ही म्हििा िसे स्थाचनक ल े देण्याि अनेक कायमकिे ग ंिून पडले िर खरी वळे येईल िेव्हा देशािील 
सवम लोक स्वराज्याच्या सगं्रामासाठी एकत्र येऊ शकिार नाहीि. सचवनय कायदेभगंािी देशव्यापी िळवळ 
करण्यापूवी लोकानंा सचवनय ककवा ऐस्च्िक आज्ञापालन म्हिरे्ज काय हे चशकले पाचहरे्ज. आपि सरकारी 
आज्ञािें पालन करिो िे भीिीम ळे; सरकारचवरुद्ध आपली प्रचिचक्रया कहसा ककवा लािारी- म्हिरे्जि 
भ्याडािी प्रच्िन्न कहसा-या द्वारा प्रकट होिे. खादीच्या कायािून लोकानंा त्यानंी स्विःि उभ्या केलेल्डया 
संस्थेशी सचवनय आज्ञाधारक कसे राहाव ेहे आपि चशकवीि आहोि. ही कला त्यानंा अवगि झाली म्हिरे्ज 
मगि नको असलेल्डया गोष्टी अकहसक मागाने नष्ट करण्यासाठी त्यानंा यशस्वीपिे सचवनय कायदेभगं 
करिेही र्जमेल. म्हिूनि माझे सवम कायमकत्यांना सागंिे आहे की, त्यानंी आपले ल ाऊ सामर्थयम सवम 
प्रकारच्या अनेक लहान लहान आघाड्यावंर ल े देण्याि उधळू नये. अकहसात्मक असहकारािा यशस्वी 
ल ा देण्यासाठी लागिारी मनोभचूमका खादीच्या शािंिामय कायाद्वारे चनमाि करण्याच्या कामी त्यानंी 
आपली शक्ती कें द्रीि करावी. त्याचं्या स्विःच्या शोषिािी पाश्वमभमूी लक्षाि घेिा परदेशी कापडावरील 
बचहष्ट्कारािी-‘चपकेकटग’-िळवळ सहर्जि कहसक वळि घेईल; उलट खादीिी िळवळ स्वाभाचवक व 
सवमस्वी अकहसक राचहल. 
 
प्रश्न ३ 
 
 पे्रम वा अकहसा आचि स्वाचमत्व वा शोषि यािें सहअस्स्ित्व कोित्याही स्वन पाि िरी शक्य आहे 
का? स्वाचमत्व आचि अकहसा, या दोन्ही गोष्टी एकत्र नादंिे शक्य नसले िरी, खार्जगी मालकीहक्काचशवाय 
राहण्यािी ियारी होण्याइिके लोकािें चशक्षि होि नाही वा त्याचं्याि प्रगल्डभिा येि नाही िोवर, एक अचनष्ट 
पि अटळ गोष्ट म्हिून, आपि र्जचमनी, कारखाने याचं्यावरील खार्जगी मालकी िालू राहू द्यावी असे ि म्ही 
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म्हिाल का? िसे असेल िर सवम र्जमीन प्रथम राज्याच्या मालकीिी कन न घेऊन राज्य र्जनिेच्या 
चनयतं्रिाखाली ठेवाव ेहेि अचधक इष्ट नाही काय?  
 
 
उत्तर ३ 
 
 पे्रम आचि अप्पलपोटे स्वाचमत्व एकत्र नादंिे कधीि शक्य नाही. ित्त्विः रे्जथे चवश द्ध पे्रम आहे िेथे 
संपूिम चनमममत्वि असले पाचहरे्ज. आपला देह ही आपल्डया मालकीिी शवेटिी वस्िू आहे. ज्यािी मृत्यूला 
कवटाळण्यािी ियारी आहे आचि र्जो मानवर्जािीच्या सेवसेाठी आपला देह ठेवायला ियार आहे त्यालाि 
चवश द्ध पे्रम आिरिा येईल. त्यालाि पूिम अपचरग्रह साध्य होईल. परंि  हे केवळ चविाराचं्या पािळीवरि 
शक्य आहे. प्रत्यक्ष र्जीवनाि आपल्डयाला कधीि चवश द्ध पे्रम करिा येि नाही. कारि ‘शरीर’ ही आपली 
‘मालमत्ता’ आपिाबरोबर (चर्जविं असेपयंि) असिारि. त्याम ळे मन ष्ट्य नेहमीि अपूिम राहिार. पि त्याने 
नेहमी पूिमत्वाकडे र्जाण्यािा आपल्डयाकडून प्रयत्न केला पाचहरे्ज. आपि चर्जविं आहोि िोपयंि पूिमत्वाला 
गेलेले पे्रम ककवा अपचरग्रह या गोष्टी असाध्यि आहेि. पि त्या चमळचवण्यासाठी आपि अचवश्रािं धडपड ही 
केलीि पाहीरे्ज.  

 
 आर्ज ज्याचं्यार्जवळ संपत्ती आहे त्यानंी गरीब र्जनिेिे चवश्वस्ि होऊन संपत्ती धारि करावी असे मी 
म्हििो. ि म्ही म्हिाल की चवश्वस्िवृत्ती हा एक केवळ कायदेशीर िकवा आहे. पि लोक या कल्डपनेिे सिि 
कििन करिील व त्यान सार आिरि करण्यािा प्रयत्न करिील िर आपले ऐचहक र्जीवन आर्जच्यापेक्षा 
चकिीिरी र्जास्ि पे्रममय होईल. पचरपूिम चवश्वस्िवृत्ती ही गोष्ट य स्क्लडच्या कबदूप्रमािे केवळ अमूिमि आहे, 
अनािरिीयि आहे. पि आपि र्जर चििा ध्यास घेिला िर या भिूलावर समिेिे राज्य चनमाि करण्याि 
इिर केित्याही मागापेक्षा चिच्याद्वारे आपि र्जास्ि प्रगिी कन .  

 
 प्रयकन: आपि म्हििा की खार्जगी मालकी आचि अकहसा एकत्र नादंिे शक्य नाही, िर आपि 
खार्जगी मालकी का िालवनू घेिा? 

 
 उत्तर: आपि चमळचवलेल्डया धनािा चवचनयोग एरवी स्वचे्िेने मानवी चहिासाठी करायला ियार 
होिार नाहीि अशानंा चदलेली िी सवलि आहे. 

 
 प्रयकन: िर मग खार्जगी मालकीऐवर्जी सरकारी मालकी प्रस्थाचपि कन न कहसेिे प्रमाि कमीि कमी 
का कन  नये? 

 
 उत्तर: सरकारी मालकी खार्जगी मालकीपेक्षा बरी हे खरे. मात्र कहसेच्या भचूमकेवन न िीही 
आके्षपाहमि ठरिे. माझी अशी पक्की खात्री आहे की शासन कहसेने भाडंवलशाही नष्ट करील िर कहसेच्या 
फेऱ्याि सापडेल. अकहसेिा अंचगकार करण्याच्या दृष्टीने अशी राज्यसत्ता कधीि प्रगिी कन  शकिार नाही. 
राज्यसत्ता म्हिरे्ज अत्यंि कें द्रीभिू आचि स संघचटि स्वन पािी कहसाि. व्यक्तीला आत्मा असिो पि 
शासनसंस्थेला आत्मा नसिो. म्हिून र्जी राज्यसत्ता कहसेच्या आधारावर अस्स्ित्वाि येिे चिला कहसेपासून 
परावृत्त करिे कधीि शक्य होि नाही. म्हिूनि मी चवश्वस्िवृत्तीिे ित्त्व अचधक पसिं करिो. 
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 प्रयकन: आपि एक चवचशष्ट उदाहरि घेऊ. समर्जा, एखाद्या कलाविंाने आपल्डयामागे आपल्डया 
म लार्जवळ काही चिते्र ठेवली. या चित्रािें राष्ट्रीय मूल्डय त्या म लाला कळि नाही. िो िी चवकिो ककवा 
त्यािंी अन्य मागांनी नासाडी करिो. स्वाभाचवकि एका व्यक्तीच्या मूखमपिाम ळे राष्ट्रािी मोठीि हानी 
होण्यािी वळे येिार. हा म लगा आपिास अचभपे्रि असलेल्डया अथाने त्या चित्रािंा ‘चवश्वस्ि’ बनिे शक्य 
नाही ही खात्री पटल्डयावर कहसेिा कमीि कमी वापर कन न सरकारने िी चिते्र िाब्याि घेिेि न्याय्य ठरेल 
असे आपिास वाटि नाही का? 

 
 उत्तर: होय. अशा वळेी सरकार िी चिते्र िाब्याि घेईल आचि कहसेिा कमीि कमी वापर होिार 
असेल िर िी गोष्ट न्याय्यि ठरेल असे मला वाटिे. मात्र सरकारशी मिभेद असिाऱ्याचं्या बाबिीि सरकार 
अचिचरक्त कहसेिा उपयोग करील ही भीिी कायमिीि आहे. संबचंधि व्यक्ती र्जर खऱ्या अथाने चवश्वस्ि 
म्हिून वागिील िर मला र्जास्ि आनंद होईल. पि र्जर िी मािसे किमव्यच्य ि होिील िर सरकारमाफम ि 
त्यािंी मालमत्ता का ून घ्यावी लागेल, असे मला वाटिे. अथाि त्या वळेीही कमीि कमी कहसािार व्हावा. 
माझी एकंदर मिे अशी असल्डयाम ळेि मी गोलमेर्ज पचरषदेच्या वळेी साचंगिले होिे की अशा सवम स्वाथममूलक 
चहिसबंंधािी नीट पहािी कन न आवयकयक िेथे र्जप्तीिे ह कूम द्याविे. र्जप्तीच्या मोबदल्डयाि न कसानभरपाई 
द्यायिी ककवा नाही हे स द्धा त्या त्या मालमते्तच्या स्वन पावर व पूवमपीचठकेवर अवलंबून ठेवाव.े  

 
 वैयचक्तकरीत्या मात्र राज्यसते्तच्या हािाि अचधकार एकवटण्यापेक्षा चवश्वस्िवृत्तीिा प्रसार होिे मला 
आवडेल. कारि माझ्या मिे खार्जगी मालकीम ळे होिारी कहसा सरकारच्या कहसािारापेक्षा कमी 
हाचनकारक असिे. अथाि अचनवायम असेल िर चकमान सरकारी मालकीला मी पाकठबा देईनही. 

 
 प्रयकन: िर मग असे म्हििा येईल का, की समार्जवादी आचि आपि यामंधील मूलभिू फरक हाि 
की, आपल्डया मिाप्रमािे मन ष्ट्य केवळ सवयींपेक्षा आपल्डया इच्िाशक्तीने व स्वयंचनिमयाने र्जास्ि िालिो िर 
समार्जवाद्याचं्या मिे त्यािा आय ष्ट्यक्रम इच्िा ककवा स्वयचंनिमय यापेंक्षा त्याच्या सवयींवरि र्जास्ि अवलंबनू 
असिो? आचि याि कारिाम ळे आपि आत्मश द्धीिा पाठप रावा करिा िर र्जीमध्ये द सऱ्यािी चपळविूक 
करण्यािी इच्िा प री करिा येिेि शक्य नाही अशी व्यवस्था िे प्रस्थाचपि कन  इस्च्ििाि? 

 
 उत्तर: प्रत्यक्षाि मन ष्ट्य संवयीन सार प्रवाहपचिि र्जीवन र्जगिो हे मी मान्य करिो. पि प  े र्जाऊन 
मी असे म्हिेन की त्याने आपल्डया इच्िाशक्तीने र्जगाव ेहे र्जास्ि िागंले. चपळवि कीिे प्रमाि अगदी चकमान 
िेव ेि चशल्लक राहील इिकी आपली चनग्रहशक्ती मािसे चवकचसि कन  शकिाि यावरही माझी श्रद्धा आहे. 
शासनसंस्थेच्या सते्तमध्ये वा  होिे मला फार भयकारक वाटिे. कारि, चपळविूक कमी कन न एखादी 
राज्यसत्ता लोकािें वरकरिी भले करीि असली िरी, मािसािले व्यचक्तचवशषेत्व खच्चीक कन न िी 
मानवर्जािीिे परमावधीिे न कसान कन न ठेवीि असिे. या गोष्टीिे मला इिके भय वाटिे, कारि माझ्या 
मिे सवम प्रकारच्या प्रगिीिे मूळ या व्यचक्तचवशषेत्वािि आहे. ‘चवश्वस्ि’ झालेल्डया व्यक्तींिी चकिी िरी 
उदाहरिे दाखविा येिील. पि खऱ्या अथाने गचरबासंाठी राबि असलेली ककवा राबलेली एकही राज्यसत्ता 
दाखविा येिार नाही. 

 
 प्रयकन: पि आपि अधूनमधून ज्या चवश्वस्िािंी उदाहरिे देिा िे इिर कोित्याही गोष्टींपेक्षा, 
व्यचक्तशः ि मच्या प्रभावाम ळे चवश्वस्ि बनलेले आहेि असे नाही का? आपल्डयासारखे मानविेिे चशक्षक 
वारंवार होि नाहीि. मानवी र्जीवनाि बदल घडवनू आिण्यािे काम आपल्डयासारख्यािंा कधी कधी 
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अविार होण्यावर अवलंबून न ठेविा, एखाद्या संघटनेमाफम ि आवयकयक पचरविमन घडवनू आििे अचधक इष्ट 
होिार नाही काय? 

 
 उत्तर: माझी गोष्ट बारू्जला ठेवा. पि आपल्डयाला हे चवसरिा येिार नाही की मानविेच्या सवमि 
महान चशक्षकाचं्या चशकि कीिा प्रभाव त्याचं्या प्रत्यक्ष आय ष्ट्यापेक्षा चकिी िरी अचधक काळपयंि चटकलेला 
आहे. महंमद, ब द्ध, ककवा येशू यासंारख्या प्रत्येक द्रष्ट्ट्याच्या चशकवि कीिला काही भाग शाश्वि उपयोगािा 
आहे िर त्यािील काही भाग ित्कालीन सामार्जाच्या गरर्जानंा अन लक्षून होिा. त्याचं्या चशकवि कीिील 
शाश्वि व अशाश्वि भाग आपि वगेळे करीि नाही म्हिूनि आर्जच्या धार्ममक विमनाि इिके सारे चवपयास 
चनमाि होिाि. हे बारू्जला ठेव.ू पि या महात्म्यािंा प्रभाव िे मृत्यू पावल्डयानंिरही चटकून राचहलेला आहे हे 
सवांना चदसू शकिे. चशवाय माझा चवरोध आहे िो दंडसते्तवर आधारलेल्डया संघटनानंा. राज्यसत्ता ही अशी 
एक संस्था आहे. लोकाश्रयी, ऐस्च्िक संघटना िर असल्डया पाचहरे्जिि असे माझे मि आहे.  
 
प्रश्न ४ 
 
िर मग आपली आदशम समार्जव्यवस्था कशी असेल? 

 
उत्तर ४ 
 
 माझी अशी श्रद्धा आहे की या र्जगाि र्जन्म घेिारा प्रत्येक मािूस र्जन्मिःि काही नैसर्मगक 
ग िसंपदा व कल घेऊन र्जन्मास येिो. िशाि प्रत्येक व्यक्तीच्या काही र्जन्मर्जाि मयादा असिाि. या 
मयादा ओलाडंिा येिे चिला शक्य नसिे. या मयादािें काळर्जीपूवमक चनरीक्षि कन न प वी विमधमम 
साचंगिलेला होिा. या चनयमान सार चवचशष्ट कल असलेल्डया चवचशष्ट लोकासंाठी चवचशष्ट कायमके्षत्र प्रस्थाचपि 
केली र्जािाि. त्याम ळे सवम प्रकारिी फालिू स्पधा नष्ट झाली. मयादा मान्य करीि असिाना विमधमाने 
उचं्च-नीि हा भेद म ळीि मानलेला नव्हिा. विमधमाम ळे एकीकडे प्रत्येकाला आपल्डया श्रमािंी फळे 
उपभोगण्यािी शाश्विी चमळाली, िर द सरीकडे, कोिालाही आपल्डया शरे्जाऱ्यावर स्पधेिे दडपि 
आिण्यािी म भा ठेवली नाही. या थोर विमधमािी आर्ज अधोगिी व अप्रचिष्ठा झाली आहे. पि माझी अशी 
दृ  चनष्ठा आहे की या महान चनयमािा अथम पूिमपिे नीट समर्जावनू घेऊन िो आिरिाि आिला गेला 
म्हिरे्जि आदशम समार्जव्यवस्था चनमाि होईल.  

 
 प्रयकन: प्रािीन भारिामध्ये िार विांिील लोकाचं्या आर्मथक स्स्थिीि व सामाचर्जक दर्जाि फार मोठी 
िफावि होिी असे आपिास वाटि नाही काय ?  

 
 उत्तर: ऐचिहाचसकदृष्ट्ट्या िे खरे असेलही. पि एखाद्या चनयमािा द रुपयोग झाला ककवा त्यािी 
योग्य व पूिम समर्ज चदसून आली नाही म्हिनू िो चनयमि द लमक्षण्याि येऊ नये. सिि व चिकाटीच्या 
प्रयत्नानंी आपल्डयाला चमळालेला वारसा अचधकाि अचधक संपन्न बनचवला पाचहरे्ज. विमधमम मािसािी किमव्ये 
ठरविो. किमव्ये योग्य प्रकारे पूिम केली की अचधकार आपोआप प्राप्त होिाि. किमव्याकंडे द लमक्ष करावयािे 
आचि हक्क मात्र सागंावयािे, नव्हे िे बळकवावयािे अशी अलीकडे िाल पडली आहे.  
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 प्रयकन: विाश्रमव्यवस्थेिे प नरुज्जीववन करायला आपि इिके उत्स क आहाि िर िे साधण्यािा 
अगदी नचर्जकिा मागम म्हिून ि म्ही कहसेिा अवलंब का करीि नाही ?  

 
 उत्तर: मला वाटिे हा प्रयकन उद भविि नाही. कारि किमव्ये नेमून चदली आचि त्याचं्या आिरिावर 
भर चदला की कहसेला म ळीि वाव राहि नाही.  

 
 प्रयकन: आपिास उमगिाऱ्या सत्यािे स्वन प अचंिमिः सापेक्ष व सीचमि असल्डयाने सत्यािा शोध 
आपि आपल्डयाप रिाि मयाचदि ठेवावा, आपले सत्य र्जगाच्या गळी उिरचवण्यािा प्रयत्न कन  नये हे इष्टा 
नाही का ? 

 
 उत्तर: आपि चकिीही प्रयत्न केला िरी सत्याला असे क ं पि घालू शकि नाही. सूयम र्जसा आपला 
प्रकाश लपव ूशकि नाही त्याप्रमािे प्रकट झालेल्डया प्रत्येक सत्याि स्विःच्या प्रसारािी बीरे्ज असिािि. 
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प्रकरि ६ व े
 

कलह व ते सोडणवण्याची हहदू सांस्कृतीतील पद्धत 
[‘युनेस्को’च्या सौजन्याने. कलकत्ता णवद्यापीठाच्या ‘जनयल ऑफ णडपाटयमेंट ऑफ लेटसय’वरून पुनमुयणद्रत.] 

 
प्रस्तावना 

 
 भारिािी लोकसंख्या प्रिंड असून िी सवम मानववशंाच्या स मारे एक षष्ठाशं भरिे. त्यािा इचिहास 
आर्जपासून स मारे पाि हर्जार वषोपयंि मागे पोििो. त्याच्या िि ःसीमामंध्ये नाना प्रकारिे लोक राचहलेले 
आहेि. त्याचं्या चभन्न व वैचशष्ट्ट्यपूिम संस्कृिी येथे नादंलेल्डया आहेि. सामान्यिः या संस्कृिींनी एकमेकानंा 
ह सकून लावण्यािा प्रयत्न केलेला नाही; थोड्याफार िडर्जोडीनंिर, आपल्डयाि फेरर्ज ळविी कन न 
घेिल्डयावर, शरे्जारी शरे्जारी नादंण्याि त्या यशस्वी झाल्डया आहेि. या देशाच्या समार्जरिनेिदेखील, 
चनरचनराळ्या लोकािें वगेळेपि प सून टाकून त्या सवोमधून एकसािी लोक चनमाि करण्यािा प्रयत्न 
झाल्डयािे चदसि नाही. उलट, काही स्थूल ित्त्व ेसमानत्वाने मान्य करण्यास लोक ियार असिील िर, 
चभन्न ससं्कृिी र्जगिाऱ्या लोकानंा घेऊन एक ‘महासंघराज्य’ चनमाि करण्यािा ब चद्धप रःसर प्रयत्न मात्र या 
देशाि सिि झालेला चदसिो. त्याम ळे भारिीय समार्जािे चित्र नेहमीि गोधडीसारखे चदसि आले. 
र्जगाच्या इिर भागािंील एकरस समार्जाचं्या ि लनेने भारिीय समार्जािील चवचवध स्िर वा घटक अचधक 
ठळकपिे, रेखीवपिे वगेळे चदसून येिाि.  

 
 ही ऐचिहाचसक पाश्वमभमूी माडंण्यािे कारि असे की भाडंिे-संघमष सोडचवण्याच्या-चमटचवण्याच्या 
पारंपचरक पद्धिी कोित्या, मागम कोििे यासारख्या बाबिीिही आपल्डयाला सवमि भारिीय समार्जाि एकि 
एक पारंपचरक पद्धि प्रिचलि असल्डयािे चदसून येि नाही. द सऱ्यानंा कर्जकून घेण्याि वा समकाचलनाकंडून 
केवळ औपिाचरक का होईना पि शरिागिी कबूल करवनू घेण्याि ज्यानंा आनंद वाटि असे, योदे्ध 
भारिाि होऊन गेले आहेि. उलटपक्षी, वरकरिी अगदी परस्परचवरुद्ध असलेले दोन्ही दृष्टीकोि 
स्वीकारण्यािीही परंपरा आ ळिे. ही परंपरा परस्परचवरुद्ध दृष्टीकोिामंधील समान अंश शोधून का ण्यािा 
चनधारपूवमक प्रयत्न करिे. एका नव्याि पािळीवन न त्या दोन दृष्टीकोिािं समन्वय साधिा यावा हे त्या 
प्रयत्नामंागील उचद्दष्ट असिे. अशा पचरस्स्थिीि एखादीि चवचशष्ट परंपरा वा अमूक एक दृचष्टकोि हाि िेव ा 
भारिीय व बाकीच्या परंपरा वा दृचष्टकोि.उपरे ककवा अपरंम श होि असे मानिे ि कीिे होईल. चभन्नचभन्न 
कालखंडािं वा भारिीय समार्जािील वगेवगेळ्या थरािं वा भारिाच्या चनरचनराळ्या प्रदेशािं वगेवगेळ्या 
परंपरा आ ळिाि, असे म्हििे अचधक बरोबर ठरेल. असे असूनही काही दृष्टीकोि इिरापेंक्षा अचधक 
प्रमाि, श्रेष्ठ व िागंले मानले गेले होिे असे म्हििा येिे. असे सवम प्रमाि, श्रेष्ट दृचष्टकोि एकाि श्रदे्धिून 
चनमाि झालेले आहेि. िी अशी की, कोित्याि मािसाला पूिम सत्यज्ञान होि नाही, सवमि मािसाचं्या 
दृष्टीकोिािं म्हिनूि िर्थयाशं असिो, आचि वरकरिी परस्परचवरोधी असिाऱ्या दृचष्टकोिािंील समान 
अचवरोधी अंश शोधून का ण्याच्या प्रयत्नािूंनि सत्यािे अचधक पचरपूिम आकलन होण्यािा संभव असिो. 
 
पांचायती हकवा स्र्ाणनक णवणधमांडळे 
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 भारिावर पाचिमात्य सत्तािें प्रभ त्व प्रस्थाचपि होईपयंिच्या काळाि येथील आर्मथक र्जीवन 
साधारििः प्रादेचशक स्वयंपूिमिेच्या ित्त्वावरि रिलेले होिे. वाहिूक सामान्यपिे पायी, र्जनावरावंन न 
ककवा त्यानंी ओ लेला गाड्यािूंनि होि असे. रस्िे कमीि होिे. स्वाभाचवकि रारे्ज व राज्यकिे याचं्या 
रार्जकीय प्रभावािी पोि आर्जच्यापेक्षा खूपि अल्डपदूर क्षीि होिी. यािा एक प्रत्यक्ष पचरिाम असा की 
गावाि रे्ज काही िंटेबखेडे चनमाि होि त्यािंा चनकाल गावािील वा पिंक्रोशीिील मंडळेि करीि असि.  

 
 कहदूस्थानाि या मंडळानंा उदे्दशून ‘पंिायि’ (अथाि पािािें मंडळ) हा शब्द अचिशय सावमचत्रक 
स्वन पाि वापरला र्जािो. या पंिायिींिे काही प्रकार आहेि. एखाद्या चवचशष्ट भपू्रदेशाि पसरलेल्डया र्जािीिे 
मंडळ असू शकिे ककवा एखाद्या खेडेगाविे, त्यािील सवम र्जािींच्या सवम मािसासंाठी, एखादे अस्थायी 
मंडळ गावकरी चनवडू शकिाि. गावािील चभन्नचभन्न र्जािींना त्या मंडळाि प्रचिचनचधत्व चदले र्जािे. हे मंडळ 
गावािील सवम लोकानंा रस असलेल्डया बाबींिा, िंट्यािंा चविार करिे. काही र्जािींिे स्वन प औद्योचगक वा 
व्यावसाचयक संघासंारखे असल्डयाने अशा र्जािींच्या पिंायिी त्याचं्या र्जािीच्या व्यवसायाशी चनगचडि चवचशष्ट 
आर्मथक प्रयकनािंा ककवा लग्नासारख्या कौट ंचबक समस्यािंा ककवा इिर र्जािींशी येिाऱ्या संबधंािून चनमाि 
होिाऱ्या सामाचर्जक समस्यािंा चविार कन  शकिाि. 

 
 या पिंायिी त्याचं्याप  े आलेले वाद कसे सोडवीि असि व न्यायदानािी त्यािंी काय रीि होिी हे 
पाहण्यापूवी या पंिायिी व शासन ककवा रार्जा यािें िेव्हा काय सबंंध होिे हे लक्षपूवमक पाहिे र्जन रीिे आहे. 

 
 रार्जा अथािि राज्यािा सवमश्रेष्ठ अचधकारी असे. पि प्रािीन भारिाच्या इचिहासावन न असे चदसिे 
की कायदे करण्यािा अचधकार त्याला नव्हिा. कायदे एक िर वर उल्लखे केलेले र्जािवार व्यावसाचयक 
संघि करीि; ककवा िे वदेादी पचवत्र गं्रथावंन न घेिले र्जाि. त्यािें अथम लावण्यािे काम वळेोवळेी चवद्वान 
बाह्मि करीि असि. ‘गौिम संचहिा’ या प्रािीन कायदेचवषयक गं्रथाि प  ील चनयम साचंगिले आहेि: 

 
 ‘१९. वदे, अंगे, स्मृिी व प रािे यानंा धन नि िो (रार्जा) न्यायदान करील.  

 
 ‘२०. वरील गं्रथानंा चवरोधी असिार नाहीि अशा प्रादेचशक र्जािीय कौट ंचबक चनयमानंाही 
(कायद्यािे) प्रामाण्य आहे.  

 
 ‘२१. शिेकरी, व्यापारी, ग राखी, सावकार आचि कारागीर यानंा आपापल्डया वगाप रिे कायदे 
करण्यािा अचधकार आहे. 

  
 ‘२२. संबंचधि र्जािीिील अचधकारी व्यक्तीकडून सवम पचरस्स्थिी र्जािून घेऊन िो (रार्जा) आपला 
कायदेशीर चनवाडा करील.  

 
 ‘२३. िकम श द्ध चवविेन हे सत्याप्रि र्जाण्यािे साधन आहे. 

 
 ‘२४. या मागाने चनिमयाप्रि येऊन िो योग्य चनकाल देईल. 
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 ‘२५. र्जर प रावा चववाद्य असेल िर िो वदेचवद्या-पारंगि असलेल्डया िाह्मिाकंडून सत्य र्जािनू 
घेईल व त्यान सार न्याय देईल.’ [गौतमसांणहता, XI, पृ. १९-२५.] 

 
 इचिहासकार रमेशिदं्र मर्ज मदार यानंी व्यावसाचयक सघं व रार्जा याचं्या परस्परसंबंधािंा खूप 
िपचशलाि र्जाऊन अभ्यास केला आहे. त्यावन न त्यानंी का लेला चनिमय असा: 

 
 ‘... या व्यावसाचयक संघानंा न्यायसभेि संघ म्हिून रीिसर मान्यिा होिी हे स्पष्ट चदसून येिे. 
एखाद्या बागेच्या ककवा शिेाच्या ककवा ित्सम इिर बाबींच्या मालकीिा प्रयकन असेल िेव्हा चनवडक सभासद 
संघािे प्रचिचनचधत्व करीि.  

 
 ‘कायमकारी अचधकारी व्यावसाचयक संघाच्या विीने कर्जािे व्यवहार कन  शकि असे; 

 
 ‘संघािून कोिालाही आपले सभासदत्व स्वचे्िया रद्द कन न घेिा येि असे.  

 
 ‘कायमकारी अचधकाऱ्यापंैकी र्जो कोिी अचिकनद्य ग न्हा करील, संघाि बचेदली चनमाि करील ककवा 
संघाच्या मालमते्तिा नाश करील त्याला का ून टाकिा येि असे. अशा प्रकारिी हकालपट्टी केल्डयािे 
रार्जाला फक्ता कळवाव ेलागि असे, त्याला त्यािी मान्यिा घ्यावी लागि नव्हिी. मात्र या अचधकाऱ्याचं्या 
हािाि खूपि सत्ता असल्डयाने त्यानंा का ून टाकिे-चवशषेिः या अचधकाऱ्यानंी सघंािा चनिमय धाब्यावर 
बसचवण्यािे धोरि स्वीकारले िर-नेहमीि सोपे र्जाि असेल असे नाही. अशा वळेी िे प्रकरि रार्जाप  ेि 
न्याव ेलागि असे. रार्जा दोन्ही बारू्ज ऐकून घेऊन त्या त्या संघािे चवचशष्ट चनयम असिील त्यासं अन सन न 
चनिमय देि असे. व आपल्डया अचधसते्तिा वापर कन न त्यािी अंमलबर्जाविीही करीि असे.’ [मर्ज मदार, १९१८, 
पृ.२१.] 

 
 अशा रीिीने ग्रामपंिायिी ककवा र्जािपिंायिी रार्जाच्या सवोच्चि सते्तखालील, पि स्वायत्त संस्था 
होत्या. 
 
प्रत्यक्ष न्यायदान  

 
 आिा आपि या पिंायिीप  े येिाऱ्या चनरचनराळ्या िंट्यािें स्वन प पाहू. िसेि अशावळेी पंिायिी 
कसा चनिमय घेि व चनिमयािी अंमलबर्जाविी त्या कशी करीि हेही पाहू. 

 
 प्रा. टी. डब्ल्डयू. ऱ्हीस डेस्व्ह् स आपल्डया ‘ब चद्धस्ट इचंडया’ या प स्िकाि म्हििाि, ‘व्यावसाचयक 
संघानंा आपल्डया सभासदाचं्या गृहकलहाि लवादाने चनिमय देण्यािा अचधकार होिा, असे म्हटले र्जािे. 
दोन व्यावसाचयक संघामंधील िंटे ‘महासेचि’ च्या कके्षि येि असि. हा महासेिी म्हिरे्ज राज्यािा 
महाकोषाचधकारी असे. िो वगेवगेळ्या संघाचं्या अचधकाऱ्यावंरील प्रम ख अचधकारी म्हिून भचूमका पार 
पाडि असे.’ [डेस्व्ह् स् , १९१६, पृ. ९७.] राज्यकारभार कसा िालवावा या चवषयावरील कौचटल्डयाच्या विनािें 
भाषािंर श्री. आर. रामशास्त्रींनी केले आहे. त्या भाषािंराि यापेक्षा अचधक सचवस्िर व चनःसचंदग्ध चववरि 
आ ळिे. कौचटल्डयािा गं्रथ साधारििः इसवी सनापूवी िीनश े वषोच्या काळािील आहे. त्याि दोन 
गावािंील सीमेच्या वादासबंधंी प  ील चनयम चदला आहे : ‘शरे्जारील ५-१० गावािंील प्रचिचष्ठि मािसानंी 
र्जमून याबाबि शोध करावा. प राव्यािी िाननी करावी. हा प रावा म्हिरे्ज सीमारेषा दशमचविाऱ्या नैसर्मगक 
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ककवा कृचत्रम ख िा होि... शिेासबंंधीिा वाद आसपासच्या ककवा गावािीलि वृद्ध व प्रचिचष्ठि व्यक्तींनी 
सोडवावा. त्यािें एकमि झाले नाही िर चवश द्ध िाचरत्र्याच्या मान्यवर व्यक्तींकडून चनवाडा कन न घेिला 
र्जावा ककवा चववाद्य र्जागा उभय पक्षानंी सारखी वाटून घ्यावी. परंि  या सवम मागोनी िंटा सोडचवण्यािे प्रयत्न 
चनष्ट्फळ ठरले िर चववाद्य र्जमीन रार्जाने स्विःच्या िाब्याि घ्यावी.’ [शामशास्त्री, १९२९, पृ. १९१-१९२.] 

 
 प्रा स रेंद्रनाथ सेन यानंी १८ व्या शिकाि भारिाच्या बऱ्याि मोठ्या भू-भागावर राज्य असलेल्डया 
मराठा राज्यकत्योच्या शासनपद्धिीिा चवशषे अभ्यास केला आहे. त्यािंा चनष्ट्कषम असा की, ‘मराठा 
राज्यकत्योिी भचूमका आध चनक न्यायाचधशािी असण्यापेक्षा एकत्र क ट ंबािील र्ज न्या वळिाच्या 
वचडलधाऱ्यासारखी असे. चदवािी कज्जामंध्ये कायद्यािंी काटेकोर अंमलबर्जाविी नसे; काटोकोर 
कायदेशीरपिा हे त्यािें िीद नव्हिेय. सन्मान्य िडर्जोड करण्यास नेहमीि उते्तर्जन देण्याि येई. िसेि 
प्रत्येकाला आपली बारू्ज माडंण्याकरिा र्जास्िीि र्जास्ि संधी व मदि उपलब्ध कन न चदली र्जाि असे. 
चकत्येक वळेा भावी काळाि दोन चवरुद्ध पकं्षाि िागंले संबंध राहाविे म्हिून ‘पराभिू’ पक्षाला चशके्षच्या 
बाबिीि सौम्य वागिूक चदली र्जाई. उदा. मालोर्जी शहार्जी भागंा व चहरोर्जी नरसोर्जी भागंा यािं र्जचमनीच्या 
एका ि कड्यावन न झगडा चनमाि झाला होिा. या खटल्डयाि चहरोर्जीला आपली हक्क शाबीि करिा आला 
नाही. िरीही पंिानंी मालोर्जीला असा आदेश चदला की त्याने चहरोर्जीला घर बाधंण्याप रेशी र्जागा व िीस 
चबघे र्जमीन द्यावी. 

 
 ‘स मारे िीस हाि लाबं व िीस हाि रंुद अशी र्जागा वरील गावाच्या वस्िीि (घर बाधंण्यासाठी) 
आचि िीस चबघे र्जचमनीिे-उत्तम, मध्यम व कचनष्ठ प्रिीिी चमळून-पाचटलकीिे अचधकार र्जाि-सभेने 
चहरोर्जी नरसोर्ज भागंा यास चदले.’ [सेन, १९२५, पृ. ३४७-४८.] 

 
 अशा प्रकारिा माि सकीिा चविार चशके्षच्या संबधंािही केला र्जाि असे. खोटा आळ घेिल्डयाच्या 
ग न्ह्याबद्दल होिाऱ्या चशक्षचवषयी प्रा. सेन प  ीलप्रमािे चलचहिाि: ‘...चिसऱ्या उदाहरिाि सोयरार्जी 
राहिार चकल्ले नारायिगड याला ५० रु. दंड करण्याि आला. त्याने रखमार्जीिी म लगी मैनी चहच्यावर 
परीट चशवार्जीबरोबर व्यचभिार केल्डयािा (खोटा) आरोप केला होिा. या खटल्डयाि मनैीने आपले 
चनरपराचधत्व चसद्ध करण्यासाठी पंिासंमोर एक चदव्य (उकळत्या िेलाच्या क ईिून एक धािूिा ि कडा 
बाहेर का िे) कन न दाखचवले होिे. ही गोष्ट म द्दाम लक्षाि घेण्यासारखी आहे. खोटा आरोप करण्याच्या 
अशा ग न्ह्यानंा साधारि ४० िे ७५ रु. पयेि दंड होि असे. खटल्डयािील बह िेक अपराधी साधारि गरीबि 
असाविे. कारि त्याि पेशव्याचं्या कारकीदीि प  े फक्त दहा वषोनंिर आपल्डयाला असे चदसिे की 
पंिप्रचिचनधींिे बधूं हन मंि भट यानंा एका खटल्डयाि खोटी साक्ष चदल्डयाबद्दल एक हर्जार रुपये दंड 
ठोठावण्याि आला. यावन न साधारििः ग न्हेगाराच्या उत्पन्नाच्या प्रमािाि दंड करण्यािे धोरि असल्डयािे 
स्पष्ट होिे. रामा न्हाव्याला ज्या चशके्षने विक बसेल त्या चशके्षने प्रचिचनधींच्या भावाला र्जरब बसिार 
नव्हिी.’ [चकत्ता, ३८२-८३.] 

 
 मात्र कालमानान सार पंिायिीिी परंपरा काही अंशी बदलली असिे शक्य आहे. अलीकडच्या 
काळाि ग्रामीि भागाि चििे कायम कसे िालि असे यािी सचवस्िर माचहिी भारि सरकारने वळेोवळेी 
प्रचसद्ध केलेल्डया चनरचनराळ्या खानेस मारीच्या अहवालाकंन न ‘चमळिे. कहद स्थानच्या पूवम भागािील 
प्रािंाचं्या संबधंाि असा एक सचवस्िर अहवाल चद सेन्स् ऑफ इचंडया, १९११ (खंड ५, भाग-१)’ याि आला 
आहे. त्यािी व इिर कागदपत्रािंी पहािी केल्डयावर असे चदसून येिे की अलीकडच्या काळाि पिंायिी 
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ग न्हेगारानंा चशक्षा करण्याच्या बाबिीि अचधक चनष्ठ र झाल्डया होत्या. साम दाचयक चनिमयािी अमंलबर्जाविी 
करण्यासाठी पे्रम ककवा आदर या भावनावंर अवलंबनू राहण्याऐवर्जी ग न्हेगाराच्या चठकािी भय चनमाि 
करण्याकडे त्यािंा र्जास्ि कल चदसिो. 

 
 अथाि वरील अहवालासाठी वृत्तािं पाठचविाऱ्या सदोष वृत्तािं पाठचवला असिेही शक्य आहे. 
कदाचिि असेही असेल की परकीय सते्तखाली आल्डयाने या पंिायिीिे काही अचधकार चहरावले गेले व 
त्याम ळेि सामाचर्जक नीचिचनयमाचं्या अंमलबर्जाविीच्या बाबिीि त्या अचधकि कठोर व असचहष्ट्िू झाल्डया 
असिील. योग्य पचरस्स्थिीि अलौचककपिे दैवी शक्ती सत्यािी बारू्ज उिलून धरिाि. या श्रदे्धमधून सत्य 
चनचिि करण्यािी बरीिशी मागमदशमक सूते्र चनघालेली आहेि असेही आ ळून येिे. 

 
 असो. या संदभाि काही समकालीन अहवालािूंन यासबंंधी काय म्हटले गेले त्यािा परामशम घेिे 
उपय क्त ठरेल. 

 
 ‘ओचरसािील संस्थानािें र्जहाचगरदार अरू्जनही प्रािीन कहन्दू रार्जािें अचधकार उपभोगीि आहेि. 
र्जािीशी संबंचधि असिारे सवम प्रयकन त्या र्जािीिी पंिायिि सोडचविे. या पंिायिीिा एक अचधकृि असा 
अध्यक्ष असिो. त्याला “बहेेरा” म्हििाि. र्जवळपास सवमि संस्थानामंध्ये यािी नेमिूक र्जहाचगरदार 
स्विःच्या अचधकाराि व स्विःच्या मर्जीप्रमािे करिाि. काही थोड्या चठकािी बेहेरािी नेमिूक करण्यापूवी 
त्या र्जािीिील प्रम ख प्रचिचष्ठि मंडळािी सल्लामसलि घेिली र्जािे, िर आिखी काही ि रळक चठकािी 
बेहेरािी चनवडिूक त्या र्जािीवरि सोपचवलेली आहे. र्जािीच्या पंिायिीच्या मदिीने त्या र्जािीच्या संबधंाि 
उपस्स्थि होिारे सवम प्रयकन बेहेरा सोडविाि. र्जर र्जाचि-मंडळाला समोर आलेल्डया प्रयकनािा चनिमय करिा 
आला नाही िर िो प्रयकन र्जहाचगरदाराप  े ठेवला र्जािो. त्याने चदलेला चनिमय सवमस्वी अंचिम असिो. 
पंिायिीने चदलेल्डया चनियंाचवरुद्धही र्जहाचगरदाराकडे दाद मागिा येिे. याही बाबिीि त्यािा चनिमय अचंिम 
व बंधनकारक असिो. अशा खटल्डयािा चनिमय र्जहाचगरदार स्विःि करिो ककवा काही चनवडक िाह्मि व 
मान्यवर व्यक्तींप े िे प्रकरि ठेविो. ही सवम मंडळी रार्जधानीच्या चठकािी असलेल्डया प्रम ख देवळाि बसून 
अशा प्रकरिी चनवाड करिाि. या लवादािंा चनवाड मग र्जहाचगरदारप  े ठेवण्याि येिो. र्जहाचगरदार योग्य 
वाटल्डयास चनवाडा र्जशािा िसा स्वीकारिो ककवा त्याि फेरफार करिो ककवा िो चफरविो.र्जािचवषयक 
प्रकरिी रार्जािी आज्ञा न मानण्याच्या ग न्ह्याला वाळीि टाकण्यािी चशक्षा होिे. 

 
 ‘ओचरसािीलि एका संस्थानाि एक अत्यिं स संघचटि आचि वर्जनदार अशी र्जाि आहे. थोड्याि 
चदवसापूंवी या र्जािीप  े एक अत्यंि गंभीर पेि उपस्स्थि झालेला होिा. या र्जािीिील एका िरुिावर एका 
अगदी हलक्या र्जािीच्या बाईबरोबर शरीर- संबंध ठेवल्डयािा आरोप होिा. या आरोपाला िागंलीि प्रचसद्धी 
चमळाली. त्या र्जािीिील मडंळी िागंलीि हादन न गेली, गोंधळाि पडली. अिनू कसानीिा फौर्जदारी 
खटला केला गेला. पि िो फसला. शवेटी हे प्रकरि र्जािपंिायिीसमोर आिले गेले. ही र्जाि अत्यिं 
धनाढ्य आहे. र्जािपिंायिीच्या सभासदावंर दडपि आिले गेले. पंिायिीच्या सभासदािं दोन िट पडले. 
दोन्ही गटानंा र्जािीिील चनरचनराळ्या वर्जनदार व्यक्तींिा पाकठबा होिा. एका पक्षािे असे मि होिे की, 
आरोप खरा असून अपराध्याला र्जािीिून बाहेर टाकाव.े नंिर हा प्रयकन संस्थानच्या रार्जाकडे नेऊन त्यािे 
चनवाडा मागण्याि आला. रार्जाने मोठी सभा बोलावली. संस्थानािील प्रम ख देवळाि आरोपािी स नाविी 
झाली. आरोप नाशाचबि असून िो िरुि चनदोषी आहे असा सभेि चनवाडा झाला. रार्जाने हा चनिमय उिलून 
धरला. पि हे प्रकरि चिथेि संपले नाही. या प्रकरिावर संबंध र्जाि द भगंली होिी व सरळ सरळ दोन 
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प्रचिस्पधी पक्ष चनमाि झाले होिे. आरोपीला शासन झालेि पाचहरे्ज असे म्हििाऱ्या गटाि र्जािीिले 
त्यािल्डया त्याि र्जास्ि प्रचिचष्ठि लोक होिे. त्यानंी रार्जािा चनिमय अव्हेरण्यािे ठरवनू, आरोपीला र्जािीिून 
बाहेर का ून टाकण्यािा चनिमय घेिला. िेव्हा त्या रार्जाने या सवम बंडखोर गटालाि र्जािीिून बाहेर का ून 
टाकले. त्याम ळे या गटािील कोिालाि न्हावी, धोबी, उपाध्याय इत्यादींिी सेवा चमळेनाशी झाली. ही 
आज्ञा इिकी बंधनकारक व म्हिूनि पचरिामकारक होिी की त्या चदवसापयंि त्यािंी कामे करिाऱ्या त्या 
संस्थानािील न्हावी धोबी, भगंी लोकानंी िर त्यािंी सेवा करण्यािे नाकारलेि पि त्या ससं्थानाच्या बाहेर 
राहिाऱ्या व्यावसाचयकाकंडूनही त्यानंा सेवा चमळू शकली नाही. काही काळपयंि ही आज्ञा अगदी 
कडकपिे अमलाि होिी. या समार्जािील लोक वास्िचवक स्वच्ि, ग ळग ळीि दा ी केलेल, उत्तम केस 
राखलेले व स ंदर पोषाख घालिारे असिाि. कालािंराने वरील वाद रे्जव्हा चमटला िेव्हा वरील आज्ञा लाग ू
असलेल्डया लोकाचं्या दाढ्या-डोईवरिे केस वा ून त्यािं भयंकर घाि भरली होिी, व कपडे चकिी मळलेले 
होिे त्यािे िर विमन करिा येिार नाही.’ [ओ’मॅली, १९१३, पृ. ४५४-५५.] 

 
 ‘चबहारमध्ये िाह्मि, भचूमहार िाह्मि, रर्जप ि आचि कायस्थ यासंारख्या वरच्या र्जािींि र्जािचनयम 
मोडिाऱ्यािंा पत्ता लावनू त्यानंा चशक्षा देण्यासाठी वगेळी अशी कोिीिीि ससं्था नाही. या र्जािीमध्ये 
चनयतं्रक मंडळ ही संस्था अस्स्ित्वाि नाही. त्याम ळे रे्ज काय करावयािे असेल िे लोकानंी आपि होऊन 
कराव ेलागिे. ग न्हा र्जर चनर्मववाद असेल िर लोक एकदमि त्या अपराध्याशी सवम व्यवहार बंद करिाि. 
र्जर संशयाला र्जागा असेल िर त्या र्जािािील प्रचिचष्ठि व वर्जनदार मािसािंी अनौपिाचरक सभा भरिे. 
सभेि त्या ग न्ह्यािी दखल कशाप्रकारे घ्यावयािी िे ठरिे. आपल्डयाला लागलेला कलंक ध वनू का ण्यािे 
काम सवमस्वी त्या संशचयिालाि कराव ेलागिे. त्यासाठी िो प्रथम पंचडिािंा सल्ला घेिो. त्यािे पाप र्जर नष्ट 
होण्यासारखे असेल िर पंचडि त्या प्रकरिािा चनवाडा देिो. काय प्रायचिि घ्यावयािे व श द्धीकरिासाठी 
कोििे चवधी कराव े लागिील िे िो सागंिो. सवमसाधारि र्जी प्रायचिते्त घ्यावी लागिाि त्याि प  ील 
गोष्टींिा समावशे होिो: (१) ठराचवक काळापयंि िीथमयात्रा करिे, (२) गंगेि स्नान कन न चििी वाळू 
खािे, (३) ठराचवक काळापयंि चभक्षा मागून उपर्जीचवका करिे, (४) ठराचवक काळापयंि मौन पाळिे, 
(५) चदवसाि एकदाि रे्जविे, (६) पंिगव्यािे प्राशन करिे, आचि (७) उपास करिे. पापक्षालनाथम 
करावयाच्या चवधींमध्ये (१) बळी देिे, (२) देवािंी, म ख्यिः सत्यनारायिािी पूर्जा करिे, (३) क ट ंबाच्या 
उपाध्यायानंा गाय, धन, वसे्त्र, इ. िे दान करिे, (४) िाह्मिभोर्जन घालिे व त्यानंा दचक्षिा व वसे्त्र देिे, 
आचि (५) र्जािींबाधंवानंा मेर्जवानी देिे, यािंा अिंभाव होिो.  

 
 ‘र्जािीिे चनयम मोडिाऱ्यािंी दखल घेिारी कोििीही चनयचमि यंत्रिा नाही अशा इिर र्जािींि, 
प्रयकन उद्भवले िेव्हा सभा घेिली र्जािे. अपराध झाल्डयािे ज्याला माहीि असिे िो ही गोष्ट इिरानंा सागंिो. 
मग सवमर्जि बसून या प्रयकनावर खल करिाि व या ग न्ह्यासंबधंी काय करायिे िे ठरविाि. त्यासाठी कधी 
स्विंत्र सभा बोलावली र्जाईल ककवा कधी एखाद्या समारंभाि ककवा उत्सवप्रसंगी सवम मंडळी र्जमली की िेथे 
िो प्रयकन उपस्स्थि केला र्जाईल. कधी कधी संशचयि व्यक्ती स्विःि आपली बारू्ज मोठ्या लोकापं  े माडूंन 
आपले चनरपराचधत्व चसद्ध कन न घेिे व र्जािीिील स्विःिी प्रचिष्ठा प न्हा परि चमळचविे. ज्या र्जािींमध्ये 
र्जािीशी संबचंधि प्रयकनािंा ककवा चनयमािंा भगं करिाऱ्यांना चशक्षा देण्यािा चविार करण्यासाठी 
अचधकाऱ्यािें एक स्थायी मंडळ असिे त्या र्जािींच्या मानाने वरील र्जािींि व्यक्तीवरील र्जािीबंधनािी पकड 
स्वाभाचवकपिेि क्षीि असिे.’ [चकत्ता, पृ. ४६१.] 

 



 अनुक्रमणिका 

 ‘चबहार प्रािंािील िंपारण्यामधील नाट लोकामंध्ये र्जमािीच्या भाडंिाचं्या संदभाि, िे म सलमान 
असूनही, र्जहाचगरदारािी (टोळीच्या म चखयािी) सत्ता ककचििही कमी नाही. याचं्या पंिायिीि वशंपरंपरेने 
िालि आलेला टोळीिा म चखया ककवा प्रधान व त्यानेि स्विःच्या मर्जीन सार नेमलेले इिर सभासद 
(साधारिपिे दोन ककवा िीन) असिाि. स्वाभाचवकपिेि म चखया आपल्डया गावािूनि इिर सभासदािंी 
नेमिूक करिो. त्याच्या स्विःच्या गावाि त्यािी सत्ता अगदी चनरंक श असिेि. पि त्यािा अचधकार गाव 
आचि पंिक्रोशीपेक्षाही खूप लाबंवर िालिो. त्याच्या अचधकाराि िंपारण्यि फक्त आहे असे नव्हे; 
चबहारमधीलि सारि आचि म र्जफ्फरपूर, इिकेि नव्हे िर संय क्त प्रािंाच्या पूवेकडील चर्जल्डह्यािंाही त्याि 
समावशे होिो. हा प्रधान आपला काळ आचधपत्याखालील प्रदेशाि दौरे का ण्याि घालविो. या सवम 
प्रदेशािील लोक त्याला ओळखिाि व चभिािही. 

 
 ‘त्याच्याप  े आिल्डया र्जािाऱ्या सवम प्रकारच्या ग न्ह्यािंी व िंट्यािंी-लहान सहान िोऱ्यासंारखे 
फौर्जदारी ग न्हे, र्जचमनीच्या मालकीसंबधंीिे िंटे, ककवा अन्य प्रकरिे, सवांिीि-दखल प्रधान घेिो. 
आरोपी आचि चफयादी दोघेही एक एक बारीक फादंी िोडून प्रधानार्जवळ देिाि. सवम खटला संपेपयंि 
प्रधान त्या र्जवळ बाळगिो. त्यानंिर आरोपीला चदव्य कराव ेलागिे. हे चदव्य अग्री ककवा र्जल अशा दोन 
प्रकारिे असिे. अचग्रचदव्याि आरोपीच्या हािावर लोखंडािा िापवनू लाल झालेला ि कडा ठेविाि. 
त्याच्या हािाला ककचिि संरक्षि चमळाव ेम्हिनू की काय, क्वचिि हािावर साि कपपळािी पाने ठेवनू त्यावर 
िो ि कडा ठेविाि. हा ि कडा आरोपीने द सरा एक मन ष्ट्य ठराचवक अिंर (साि याडम आचि परि) पळून 
र्जाईपयंि हािावर ठेवला पाचहरे्ज. त्याने िो ि कडा मध्येि खाली टाकला िर िो ग न्हेगार ठरिो. अथाि 
पळिाऱ्या व्यक्तीिी गिी आचि सचदच्िा यावर बरेि अवलंबून राहिे. अस्ग्नचदव्याऐवर्जी र्जलचदव्य चनवडिा 
येिे. याि आरोपीला त्यािे नाक ब डेल इिक्या पाण्याि उभे करिाि. द सरा एक मािूस ठराचवक अिंर 
पळून र्जाईपयंि पाण्यािील मन ष्ट्याने नाक बंद कन न श्वास रोखून धरावा लागिो. श्वास रोखून धरण्याि िो 
यशस्वी झाला िर त्याला चनदोष म्हिून सोडून देिाि. चशवाय त्याने चदलेल्डया काटकीच्या वर्जनाइिके सोने 
त्याला चमळिे. प्रत्यक्षाि ही रक्कम ३० िे ६० रु. च्या दरम्यान होिे. त्याला पाण्याि दम राखिा आला नाही 
िर ही रक्कम त्याने द्यावयािी असिे. ही फक्त प्राथचमक िौकशी झाली. चशक्षा नंिरि चमळिे. प्रथमिः दंड 
ठोठावण्याि येिो. सामान्य नाट मािसािे उत्पन्न पहािा दंडािी रक्कम फारि मोठी असिे. ही रक्कम 
अथािि प्रधानाच्या चखशाि र्जािे. दंडाला चवकल्डप म्हिून शीिस्नाननािी चशक्षा देिाि. ग न्हेगाराला 
एखाद्या नदीच्या ककवा िलावाच्या पाण्याि २ पासून २४ पयंि चकिीही िास बसून राहाव ेलागिे. एक द दैंवी 
मन ष्ट्य अशी चशक्षा भोगण्यासाठी एका चहवाळ्यािील सकाळी २-३ िास पाण्याि बसला. त्यानंिर एका कहदू 
र्जमीनदाराला त्यािी दया आली व त्याने त्याला पाण्यािून बाहेर का ले. परंि  ही गोष्ट र्जािीला कळिाि 
त्या नाटाला पाि वष ेर्जािीिून बाहेर टाकण्यािी कडक चशक्षा देण्याि आली. इिरही चशक्षािें स्वन प चकिी 
कडक असिे हे प  े चदलेल्डया उदाहरिावंन न स्पष्ट होईल. एका मािसाने द सऱ्याच्या शिेावर अचिक्रमि 
केले; त्याला २०० रु. दंडािी चशक्षा झाली द सऱ्या एका प्रकरिाि एका म लीशी बेकायदा शरीरसंबधं 
ठेवल्डयाबद्दल एका नाटाला १०० रु. दंड झाला. चिसऱ्या प्रकरिाि एका नाटाने एक शिे स्विःिेि समरू्जन 
त्यािील काही मका का ून घेिला होिा; त्याच्यावर िोरीिा आरोप चसद्ध होऊन त्याला िीन िास 
शीिस्नानािी चशक्षा चदली गेली. परंि  िी त्याला सहन होईना म्हिनू त्याला २०० रु.दंड झाला. झालेला 
दंड ककवा चशक्षा नाकारण्यािा उद्धटपिा केल्डयास दोन ककवा अचधक वष ेवाळीि टाकण्यािी चशक्षा चदली 
र्जािे. अशावळेी साधारिि: ५ वष ेवाळीि टाकले र्जािे. प्रधानािी सत्ता इिकी चनरपवाद आचि सवकंष 
असिे आचि त्याच्याबद्दल इिका खोल आदर आ ळिो की त्याच्या चनिमयाच्या न्याय्यिेचवषयी कोिीि शकंा 
घेि नाही. त्याने चदलेल्डया चशक्षा नेहमी काटेकोरपिे पाळल्डया र्जािाि.’ [चकत्ता, पृ. ४५९-६०.] 



 अनुक्रमणिका 

 
 अशा रीिीने, ही मंडळे, मग िी एखाद्या र्जािीिी असोि ककवा चवचशष्ट भू-प्रदेशािी असोि, 
भारिािील ग्रामीि भागाि शासनव्यवस्थेिे काम यशस्वीपिे करीि आली हे आपल्डया लक्षाि येईल. न   
िालीरीिींिा मान राखिे ककवा सारासार चववके वापन न न्याय्य काय, योग्य काय िे ठरचविे ही मंडळाचं्या 
कामकार्जािी दोन सूते्र चदसिाि. दोन्ही पक्ष पिंायिीने ककवा प्रम खाने चदलेला चनिमय चबनिक्रार मानिाना 
चदसिाि. पिंायिीबद्दल असलेला आदर हे त्यािे स्पष्टीकरि असावे; िसेि, चनिमय न मानल्डयास 
चमळिाऱ्या कडक व चनष्ठूर चशके्षिी भीिी हेही त्यािे एक स्पष्टीकरि असिारि. 

 
 पचिम भारिािील स्थाचनक न्यायपद्धिीिे आपले चववरि संपचविाना प्रा.सेन म्हििाि, ‘या 
पंिायिींना लोक साधारिपिे पंि-परमेश्वर [पंि म्हिरे्ज पाि व पिं-परमेश्वर म्हिरे्ज ‘पाि लोकािें मंडळ म्हिरे्जि र्जि ूपरमेश्वर.’ 
पाि या आकड्याला भारिाि एक वगेळाि प्रिीकात्मक अथम व महत्त्व आहे. चवश्वािी चनर्ममिी पृर्थवी, आप, िेर्ज, वायू आचि आकाश या 
पंिित्त्वापंासून झाली आहे. ज्ञानप्राप्तीसाठी मािसाला पंिेंचद्रये आहेि. ज्या हािाने आपि कमम करिो िो पाि बोटािंा बनलेला आहे......पाि 
आकडा एकप्रकारिे पूिमत्व दाखचविो.] असे म्हििाि. चशवाय चकत्येक कागदपत्रािंील मायन्यावन न उभय पक्ष 
पंिानंा चपत्यासमान लेखीि असि हे स्पष्ट होिे. पािाम खी परमेश्वर बोलिो हा चवश्वास ज्या अथी 
महाराष्ट्रािील लोकािं आ ळिो त्या अथी पिंािंा चनिमय न्याय्य व योग्य असिो असा सामान्य प्रत्यय 
असिार.’ [सेन, १९२५, पृ. ३५५-५६.] 

 
 भारिािील ग्रामीि र्जनिा या पद्धिीने आपले अंिगमि व स्थाचनक िंटे समाधानकारकरीत्या 
सोडचवण्यािा प्रयत्नः करी. भारिीय र्जनिेिा कल, एकदंरीि, शािंिेने राहण्याकडे होिा हेही यावन न 
चदसून येिे. अथाि सवमि वाद संबंचधि पक्षािे समाधान होईल इिक्या यशस्वीपिे सोडचवले र्जाि असिील 
असे मानण्यािे कारि नाही. अगदी चिस्िपूवम काळापासून चवचधसंचहिा बनचवल्डया गेल्डयािे आ ळिे; 
न्यायदानािे कामकार्ज कसे िालाव े याचवषयी सूिना व आदेश चदलेले आ ळिाि. म्हिरे्जि, लोकािंा 
भाडंखोरपिा कधीि शमला नाही व रार्जकत्यांिे िद चवषयक कायमही कधी थाबंले नाही. 

 
 प्रािील भारिािील रार्जािंा चविार करिा िे र्जगाच्या इिर भागािंील त्याचं्यासारख्या इिर 
रार्जापेंक्षा अचधक शािंिाचप्रय होिे असे वाटि नाही. ‘चर्जिकी रार्जािी मालमत्ता, प्रदेश, व सामर्थयम अचधक 
चििका िो रार्जा मोठा’ या भचूमकेवरि रार्जाचं्या मागमदशमनासाठी घालून चदलेली ित्त्व ेआधारलेली आहेि. 
ही भचूमका शािंिेला पोषक नाही िर, स्विःच्या फायद्यािे वाटेल िेव्हा, य द्धासि उते्तर्जन देिारी आहे हे 
वािकाचं्या सहर्ज लक्षाि आले असेल. कौचटल्डयाने रार्जकारिावरील आपल्डया ‘अथमशास्त्र’ या गं्रथाि प  ील 
चनयम साचंगिला आहे: ‘नवनव े चकल्ले बाधंिा येिील, मोठ्या इमारिी उभारिा येिील, व्यापार-
वाहि कीसाठी रस्िे बाधंिा येिील, नव्या लागवडी कन न गाव ेवसविा येिील, भमूीिून खचनरे्ज का िा 
येिील, हत्तींच्या सहाय्याने अरण्यािून इमारिी लाकूड चमळविा येईल, आचि असे करीि असिाना 
आपल्डया शत्रूच्या याि प्रकारच्या कायोि अडथळेही चनमाि करिा येिील...असे धोरि िालचविारा रार्जा 
िािाक्ष म्हिावा.’ [शामशास्त्री, १९२९, पृ. २८७.] ‘य द्ध करिे आचि शािंिा राखिे या दोन्ही धोरिापंासून होिारे 
फायदे समान िोलािे असिील िेव्हा शािंिाि पसंि करावी. कारि सामर्थयमहानी, संपत्तीिा नाश, 
रार्जधानी सोडून वनवास, पापाि वृद्धी या गोष्टी व हे िोटे य द्धाबरोबर येिािि.’ [चकत्ता, पृ. २९६.] पि कौचटल्डय 
प  ील इशाराही देऊन ठेविो: ‘फक्त वचरष्ठ ककवा बरोबरीच्या रार्जाशंीि शािंिा-िह कराव;े कचनष्ठ रार्जावंर 
आक्रमिि कराव.े र्जो आपल्डयापेक्षा बचलष्ठ रार्जाशी य द्ध प कारील त्यािी स्स्थिी हत्तीच्या पायी चदलेल्डया 
चशपायासारखी होईल. आचि कच्च्या मडक्यावर द सरे मडके आपटल्डयास र्जसा दोन्ही भाडं्यािंा नाश होिो 
त्यािप्रमािे दोन बरोबरीच्या रार्जािें य द्ध दोघाचं्याही नाशास कारिीभिू होिे.’ [चकत्ता, पृ. २९८.] थोडक्याि, 
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र्जगािील इिर भागापं्रमािेि, भारिािही व्यक्तींिी भाडंिे आचि रार्जामंधील संघषम हा नेहमीिाि अन भव 
होिा; ऐचिहाचसक परंपरेिा िो एक भागि होिा. आपापले उद्योग शािंपिे करीि रहाव ेअशी भारिािील 
सामान्य ग्रामीि र्जनिेिी इच्िा असूनही वरील पचरस्स्थिी होिी. 
 
एक वेगळी परांपरा 

 
 परंि  र्जगाि सवमत्र आ ळिारे श्रचमकािें शािंिापे्रम ककवा रारे्ज लोकाचं्याि असलेले पराक्रमािे, 
य द्धािे ककवा वैभवािे पे्रम याचं्या परंपरेखेरीर्ज भारिाने आिखीही एक वगेळीि परंपरा चनमाि केली आहे. 
त्या परंपरेिा आिा आपिास परामशम घ्यावयािा आहे. एका सखोल व स चवचहि वृत्तीिून ही परंपरा आलेली 
आहे. ही वृत्ती चवचभन्न भारिीय ककवा कहदू धममश्रद्धािूंन चनष्ट्पन्न झालेली आहे. अथािि गौिम ब द्ध, आचि 
महावीर ककवा पाश्वमनाथ यासंारखे रै्जन सिं याचं्या नावाशी चनगचडि असलेली कहदू धमािी स धारकी 
(प्रॉटेस्टंट) न पेही या परंपरेि समाचवष्ट आहेि. 

 
 ऐचहक र्जीवनािे उचद्दष्ट मोक्ष चमळविे हेि आहे असे वगेवगेळ्या कहदू धार्ममक संप्रदायानंी मानलेले 
आहे. मोक्षालाि म क्ती, चनवाि अशी नाव ेआहे. काही दशमनानं सार (ष् दशमनापंैकी)मोक्षाप्रािी केवळ ईश्वरी 
कृपेनेि होिे. िर इिर बऱ्याि चविारप्रिालींप्रमािेि ईश्वरी कृपास द्धा िपियेने प्राप्त होिे. आंिचरक 
श द्धीसाठी आत्मक्लेश भोगिे या स्वन पाच्या अचवरि िपस्येने मन ष्ट्य अत्यिं श्रेष्ठ स्स्थिीला पोििो. 

 
 कहद स्थानािील भक्त ठराचवक चदवस उपासिापास करिाि. देवाला प्रसन्न करण्यासाठी िे 
देहदंडही सोसिाि. भर उन्हाळ्याि भोविी चवस्िवािे कडे कन न त्याि बसिे, र्जालीम थंडी असिाना सवम 
अंग उघडे ठेवनू बसिे यासारखे ककवा यापेक्षा कठीि असलेले इिर प्रकारिे देहदंडही सोसिाि. आपि 
(र्जन्मिःि) पापी आहोि आचि िे पाप देहधारिेिून उद भवि असल्डयाने देहदंडािी चशक्षा भोगली पाचहरे्ज 
अशी भचूमका मात्र त्यामागे नसिे. ईश्वरािे लक्ष आपल्डयाकडे र्जाव ेहा कधी कधी त्यामागील हेिू असिो. 
आपल्डया मन व देहर्जन्य चवकारापंासून म क्ती चमळवावी, श द्धी करावी म्हिनू उपासिापास, व्रिवैकल्डये केली 
र्जािाि, देहदंड सोसले र्जािाि. 

 
 या वृत्तीिूनि सवमस्वी ऐचहक गोष्टींिही न्याय चमळचवण्यािे काही चवशषे मागम भारिाि चनमाि झाले 
आहेि असे दृयकय चदसिे. ऋिकोकडून कर्जािी परिफेड होि नाही असे चदसून आल्डयास धनकोने त्याच्या 
दाराि उपोषिाला बसण्यािी कहद स्थानािील फार प्रािीन परंपरा आहे. असे केल्डयाम ळे िाबडिोब 
ऋिकोच्या दाराि गावकऱ्यािंी गदी र्जमिे. आपिास न्याय्य वाटिाऱ्या गोष्टीसाठी आत्मक्लेश ओ वनू 
घेिाऱ्याचवषयी, त्याच्या म्हिण्याच्या खरेखोटेपिाि न चशरिाही, स्वाभाचवकपिेि लोकानंा सहान भिूी 
वाटिे. 

 
 मात्र येथेि हेही साचंगिले पाचहरे्ज की, या पारंपाचरक ‘धरिे’ पद्धिीिे अधःपिन होऊन, सरळ 
द सऱ्यावर सक्ती करण्यासाठीही चििा उपयोग केला र्जाऊ शकिो. उदाहरिाथम, पचिम बंगालमधील 
बाकं रा चर्जल्डह्यािील अशाि एका प्रकरिाि धनको सकाळी उर्जाडिि ऋिकोच्या घरी गेला. त्याच्या 
ि लीि आपले दोन्ही पाय घ सवनू िो िेथेि धरिे धन न बसून राचहला. अथाि त्या घरािील चदवसािा 
स्वयंपाक होण्यािि बाधा आली. म्हिरे्ज धनको स्विः उपाशी राहीला पि त्याने ऋिकोच्या सवम 
क ट ंबासही चदवसभर उपाशी राहण्यािी सक्ती केली. 
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 टी. डी. िाऊटन नावािा एक गृहस्थ १८०९मध्ये एका मराठा लष्ट्करी मोचहमेबरोबर होिा. िेथे 
घडलेल्डया एका ‘धरण्या’ िा वृत्तािं त्याने चलहून ठेवला आहे. िो चलचहिो:‘...थोड्याि चदवसापूंवी एक 
मन ष्ट्य मला भेटायला आला होिा...त्याने साचंगिले की त्यािे मालक नेहमीप्रमािेि पैशाच्या मोठ्या 
अडििीि आहेि...त्याने साचंगिले की त्यािें महारार्जाकंडे काही येिे असून ही रक्कम स मारे साि लक्ष 
न पया-ंइिकी आहे. िो प  े असेही म्हिाला की त्यािें देिे िाबडिोब ि किे झाले नाही िर द सऱ्या चदवशी 
त्याच्या मालकाने महारार्जाचं्या िंबूवर ‘धरिे’ धरावयािे ठरवले आहे... आपली मागिी पूिम कन न 
घेण्यासाठी ‘धरिे’ धरण्यािा ही प्रकार मराठ्यािं सवमत्र चदसिो. स्विः कशदेस द्धा याला अपवाद नाहीि. 
ज्याच्याकडून आपले काही म्हििे मान्य कन न घ्यावयािे असेल त्याच्या घराशी ककवा िंबूशी धरिे 
धरिाऱ्याने र्जाऊन बसावयािे व मागिी प री होईपयंि िेथून हालावयािे नाही अशी ही पद्धि आहे. 
धरण्याच्या सबंध वळेाि ज्याच्यावर धरिे धरलेले असिे त्याला घरािून बाहेर पडू चदले र्जाि नाही. धरिे 
धरिाऱ्याच्या परवानगीनेि बाहेरिी मािसे त्याला भेटू शकिाि. इिर कोिाशीही त्याला 
बोलिािालिास द्धा येि नाही. या धरण्यासंबधंीिे चनयम अगदी स्पष्ट आहेि. धरिे धरिाऱ्याच्या मनाि दे 
अचधक कडक करावयािे असेल िर िो स्विःबरोबर बरीिशी मािसे घेऊन र्जािो. ही सवम मािसे 
ऋिकोच्या घराभोविी ककवा कधी कधी िर त्याचं्या अंथरुिाभोविीि बसून राहिाि... त्याम ळे त्यािे 
खािेचपिे बंद होिे. मात्र अशा वळेी चनयमापं्रमािे धनकोच्या मंडळींनाही खािा येि नाही. त्याम ळे ज्यािे 
पोट अचधक सहनशील त्यािी सरशी होिे. या प्रकारिी िाल काशी प्रािंाि इिकी प्रिचलि होिी की 
िाह्मिानंा दीघमकाल उपाशी राहण्यािे चशक्षिि चदले र्जाि असे. हे िाह्मि मग एखाद्या श्रीमंिाच्या दाराशी 
र्जाि. “चवचशष्ट दचक्षिा चमळाल्डयाचशवाय अन्नग्रहि करिार नाही” अशी प्रचिज्ञा कन न िे िेथे उपोषिास 
बसि. िह्महत्येिे पाप इिके मोठे मानलेले आहे की साधारििः पैसे चदले र्जाि. पि िाह्मि 
खराि‘‘दमदार’’ आहे की नाही यािी कसोटीही पाचहली र्जाि असे. त्यानंिरि पसेै देण्याि येि. कारि 
पैसा म्हिरे्ज कहदूिे सवमस्व, अगदी र्जीव की प्राि. या िाविीि प ष्ट्कळ िाह्मि आहेि. ज्यानंा धरिे 
धरण्याइिकी सवड नसेल ककवा िेव ा त्रास नको असेल त्याचं्यासाठी हे पैसे घेऊन धरिे धरण्यास 
र्जािाि.’ [िाउटन, १८९२, पृ. ३१-३२.] 

 
 वरील प स्िकाच्या संपादकानंी प  ील प स्िी र्जोडलेली आहे: ‘इंचडयन चपनल कोडप्रमािे अशा 
प्रकारिे ‘धरिे’ धरिे हा ग न्हा असून त्यासाठी “एक वषमपयंि (साधा ककवा सश्रम) कारावास ककवा दंड 
दोन्ही” अशी चशक्षा साचंगिली आहे.’ [माको-पोलो, II, पृ. ३२७.] 

 
 या धरण्यािा दचक्षिेकडे प्रिचलि असलेला एक प्राकार माको पोलोने वर्मिला आहे:  

 
 ‘एखाद्या ऋिकोला त्याच्या सावकाराने अनेक वळेा पशैािंी मागिी केली व ऋिको दर वळेी 
प  ील चदवसािा वायदा कन न पैसे देण्यािे टाळीि असेल िर, देिेकऱ्यािी भेट होिाि त्याच्यभोविी 
र्जचमनीवरि एक वि मळ का ण्याि सावकार यशस्वी झाला िर सावकारािे पैसे चदल्डयाचशवाय ककवा भक्कम 
र्जामीन चदल्डयाचशवाय ऋिकोला त्या वि मळाबाहेर पडिा येि नाही. परिफेडिी व्यवस्था न करिाि िो िे 
वि मळ ओलाडूंन र्जाईल िर त्याला सत्य व न्याय यािंी अवहेलना करिारा समरू्जन देहािंािी चशक्षा चदली 
र्जािे. प्रस्ि ि लेखक र्जो माको त्याने परिीच्या सफरीवर असिाना या राज्याि (मलबार)स्विः र्जािीने 
प  ील गोष्टी पाचहली आहे. येथील रार्जालाि एका परकीय व्यापाऱ्यािे काही पसेै देिे होिे. ही गोष्ट वारंवार 
नर्जरेस आिूनस द्धा प  िे वायदे देण्यापलीकडे रार्जाने काही केले िाही. एकदा रार्जा घोड्यावर बसून 
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शहराि चफरि असिाना त्या व्यापाऱ्याने सधंी साधून घोड्यासकट रार्जाभोविी वि मळ का ले. हे पाहिाि 
रार्जाने घोडा थाबंवला. ज्या र्जागेवर िो उभा होिा िेथून िो म ळीि हालला नाही. त्या व्यापाऱ्यािे समाधान 
करीपयंि त्याने अंगस द्धा हालवले नाही. रस्त्यावन न र्जािाऱ्यायेिाऱ्यानंी रे्जव्हा हे पाचहले िेव्हा त्यानंा 
अत्यंि आियम वाटले. िे म्हिू लागले की न्यायाप  े नम्र होिारा हा रार्जा खरोखरि फार थोर व न्यायी 
आहे.’ [िाउटन, १८९२, पृ. ३२-३३.] 
 
धार्भमक असणहष्ट्िुतेचा शाांततापूिय णवरोध 

 
 ‘धरण्या’च्या मागाि एक हीन प्रिीिी नैचिक बळर्जबरीि असे. कारि चवरुद्ध पक्षाला प ष्ट्कळदा 
म काट्याने द सऱ्यािे म्हििे मान्य करण्याखेरीर्ज पयाय नसे. पि कहसा, बळर्जबरी ककवा न्यायालयाि िंटा 
नेिे याखेरीर्ज ‘धरिे’ हा एकि भाडंि चमटवण्यािा मागम होिा असे मात्र नाही. 

 
 पंधराव्या शिकाि बंगालवर म सलमान रारे्ज रज्य करीि असि. याि काळाि िैिन्य महाप्रभ ू
(१४८५-१५३३) हे थोर संि व महान स धारक होऊन गेले. िैिन्यानंी वैष्ट्िव पंथािा प्रसार केला.या 
पंथाच्या पूर्जापद्धिीि टाळ-मृदंग वार्जवीि परमेश्वरनामािे र्जप-नामसंकीिमन करण्याला फार महत्त्व आहे. 
िैिन्य महाप्रभ ूस्विः राहि त्या नाचदया गावी हा पंथ सवमसामान्य लोकािं खूपि लोकचप्रय झाला. हे पाहून 
त्या गाविे म सलमान रचहवासी अत्यंि क्ष ब्ध झाले. त्यािें चशष्टमंडळ काझीकडे-न्यायाधीश व शहराचधकारी-
गेले. िेव्हा, एका रात्री टाळ-मृदंगाच्या आवार्जाि संगीि कीिमन िालू असलेल्डया एका घाराि काझी गेला. 
त्याने िेथील सवम मृदंग फोडून टाकले आचि र्जमलेल्डया सवांना िंबी चदली की ‘कहदू धमािे पालन अशा 
प्रकारे करण्यािे धाडस आर्जपयंि कोिीि केलेल नाही. ि म्ही र्जर हे सवाद्य नामसंकीिमन सोडिार नसाल 
िर मी ि म्हाला कडक सर्जा देईन व ि मिी र्जािि नष्ट कन न टाकीन.’ त्या सवांना चनचषद्ध असलेले मासं 
सक्तीने खायला भाग पाडून त्यानंा म सलमान केले र्जाईल हेि त्या धमकीि ध्वचनि होिे. लोक अगदी 
घाबन न गेले. द सरे चदवशी ही गोष्ट ििैन्यानंा कळली िेव्हा त्यानंी िाबडिोब चनिय केला की केवळ 
खासगी घरािि कीिमन कन न थाबंायिे नाही िर एक मोठी चमरविकूि वार्जि-गार्जि काझीच्या घरापयंि 
न्यावयािी. त्यासाठी सवमसामान्य नागचरकामंधून िीन कीिमन-गट त्यानंी ियार केले. गावािील श्रीमंि 
मािसे मात्र घाबन न काझीकडे गेली. या िळवळीशी स्विःिा सबंंध नसल्डयािे काझीला सागंनू िळवळीला 
िो उच्िंृखल िरुि िैिन्यि सवमस्वी र्जबाबदार असल्डयािे त्यानंी साचंगिले. त्या रात्री सवम लोक हािाि 
पेटत्या मशाली घेऊन सवाद्य नामसंकीिमन करीि काझीच्या महालाकडे गेले. िे पाहिाि काझी घाबरला व 
आपल्डया लवार्जभ्यासह महालाि लपून बसला. 

 
 िैिन्य महाप्रभ ूिेथे पोिले िेव्हा त्यानंा असे आ ळून आले की, गदीिील काही मािसे काझीच्या 
फ लबागेिी नासाडी करीि आहेि. त्यानंी िाबडिोब लोकानंा िसे न करिा सभ्य मािसासंारखे वागावयास 
साचंगिले. मग त्यानंी काझीकडे चनरोप पाठचवला की िे काझीच्या घरी पाह िे आलेले आहेि. काझीने 
त्यािंी भेट घेिली िेव्हा पूर्जा-कीिमनादी करण्याच्या स्वािंत्र्यािी मागिीवर्जा प्राथमना त्यानंी त्याच्याप  े 
माडंली. िी अथािि िटकन मान्य झाली. 

 
 िैिन्य महाप्रभूचं्या र्जीवनाि अशा प्रकारच्या आिखीही एक प्रसंग घडल्डयािे चदसून येिे. िे एकदा 
ओचरसािून बंगालमध्ये प्रवशे करीि होिे. िे नाविे होिे. नावाड्याने त्यानंा चवनंिी केली की आपि आिा 
म सलमान राज्याि प्रवसे करीि आहाि, िेव्हा हचरनाम मोठ्याने न घेिलेले बरे. त्यावर र्जप बंद 
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करण्याऐवर्जी िैिन्यानंी मोठमोठ्याने नामसंकीिमन स न  केले. लगेि िेथे म सलमान अचधकारी धावनू 
आले; पि स दैवाने कोििाि गैरप्रकार झाला नाही. 

 
 शािंिेने प्रचिकार करण्याच्या अशा प्रकारािूंन चकत्येक वळेा अत्यंि द दैवी पचरस्स्थिी सहर्ज चनमाि 
होऊ शकिे. िैिन्यािंा समकालीन असलेला त्यािंा परमचशष्ट्य हचरदास हा र्जन्माने म सलमान होिा. पि 
त्याने स्वचे्िेने कहदू धमािील आिारािंा स्वीकार केला होिा. यासंबधंीच्या िक्रारी रे्जव्हा काझीकडे गेल्डया 
िेव्हा हचरदासला काझीसमोर उभे राहण्यािी आज्ञा झाली. काझीने त्याला हे नव ेथोिाडं सोडून देण्यािा 
ह कूम चदला. हचरदासाने काझीिा ह कूम शािंपिे नाकारला. िेव्हा हचरदासाला शहारािील अठराच्या 
अठरा बार्जारपेठािं सावमर्जचनक चठकािी फटके मारावयािे ठरले. त्याला फटके मान न त्यािे पे्रि म स्स्लम 
चवधींन सार प राव ेअसा ह कूम होिा. हचरदास म ळीि डगमगला नाही. त्याने कहदू देवदेविािंी नाव ेर्जपिि 
सवम फटके मोठ्या धैयाने सहन केले. पि र्जास्िीि र्जास्ि फटके मान नस द्धा त्याला काही झाले नाही हे 
पाहून काझीिे नोकर घाबरले. हचरदासािा र्जीव घेिा आला नाही म्हिनू काझी आपल्डयालाि चशक्षा करील 
अशी त्यानंा भीिी होिी. त्यािंी ही व्यथा ऐकून हचरदास हसला व म्हिाला, ‘माझ्या चर्जवािे ि म्हाला र्जर 
ओझे वाटिे िर हा पहा मी मरिो.’ असे म्हिून त्याने योगसामर्थयाने समाधी लावली. भोविालच्या सवोना 
असे चदसले की चर्जविंपिािी सवम लक्षिे हळूहळू हचरदासािे शरीर सोडून र्जाऊ लागली आहेि. पि 
काझीिे नोकर कबरस्िानाि नेण्यासाठी रे्जव्हा िे पे्रि उिलू लागले िेव्हा िे इिके र्जड झाले होिे की िे 
त्यानंा म ळीि उिलिा येईना. [चैतन्य भागवत, आचद खंड, प्रकरि १४ व.े] या िमत्काराम ळे नोकरािें व काझीिेही 
मन पालटले. त्यानंी हचरदासाला वाटेल त्या मागाने भक्ती करण्यािे स्विंत्र्य चदले. हळूहळू हचरदासािी 
योगसमाधी उिरली. त्यािे शरीर प न्हा नेहमीसारखे झाले.  

 
 या प्रकारच्या कहाण्या आचि परंपरा र्जागािील इिर भागापं्रमािेि भारिािही कमी नाहीि. परंि  
धार्ममक स्वािंत्र्यासाठी झगडिाऱ्या सिंानंा त्याचं्या आय ष्ट्यािि र्जो मान आचि स्वािंत्र्य येथे चमळाले िसे 
इिरत्र मात्र सामान्यिः घडलेले आ ळि नाही.  

 
 रारे्ज ककवा योदे्ध यापेंक्षा सिंािंा व ित्त्वािंा भारिाने अचधक सखोल आदर केलेला आहे. काही 
कालखंडािं क्षचत्रय वा योदे्ध हे सवम श्रेष्ठ मानले गेलेले चदसिाि; िरी, एकंदरीि पाहिा, भारिीय 
इचिहासाि य गान य गे लोकाकंडून िाह्मिानंाि श्रेष्ठ व चनर्मववाद मान चमळालेला चदसिो. या बाबिीि 
िीनमधील पचरस्स्थिीशी साम्य आ ळिे.िेथेही कवी ककवा ित्त्वज्ञ यानंा र्जास्ि मान चमळे. सैचनकािा दर्जा 
त्या मानाने खूपि खालिा समर्जला र्जाई.  

 
 या िाह्मिािंी परंपरागि कमे वदेादी पचवत्र गं्रथाि साचंगिलेली आहेि. पौरोचहत्य करिे, पचवत्र 
धममगं्रथािा अभ्यास करिे व ज्ञानदान करिे अशी त्यािंी कामे साचंगिलेली आहेि. या ज्ञानी व आध्यास्त्मक 
मािसानंी एस्च्िक दाचरद्र्याि राहाव ेअसेही साचंगिलेले होिे. या परंपरा रे्जव्हा क्षीि होि ककवा ब र्जि ककवा 
प्रत्यक्षाि अधःपचिि व्यवहार बोकाळि िेव्हा िेव्हा अलौचकक चविारविं स्विःच्या उदाहरिानंी व 
चशकवि कीने र्ज न्या परंपरेिे प नरुज्जीवन करीि असि.  

 
 गौिम ब द्धाने याि प्रकारे इसवी सनापूवी सहाव्या शिकाि न  ीने सािेबंद झालेल्डया िाह्मण्याच्या 
परंपरेचवरुद्ध बंडािा झेंडा उभारला. िो म्हिे, ‘डोक्यावर शेंडी राखल्डयाने, गळ्याि दोरे घािल्डयाने ककवा 
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चवचशष्ट क ट ंबाि र्जन्म घेिल्डयाने मािूस िाह्मि होि नाही; ज्याच्या अंगी सत्य वास करीि आहे व र्जो योग्य 
चविार करिो िोि भाग्यविं, िोि िाह्मि. 

 
 ‘मी एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या र्जन्मावन न ककवा त्याच्या आईबापावंन न िाह्मि म्हिि नाही. 
ककबह ना िेवढ्यावन न िाह्मिपि सागंिारा मािूस उद्धट असिो, श्रीमंि असिो.पि र्जो गरीब असून सवम 
आसक्तींिून म क्त झाला आहे, त्यालाि मी खराख रा िाह्मि मानिो.  

 
 ‘र्जो असचहष्ट्िू लोकाशंी सचहष्ट्िूपिे विमन करिो, र्जो क रापिी का िाऱ्याशी सौभ्यपिे विमन करिो 
आचि चवकारी लोकामंध्ये राहूनही र्जो चवकारांपासून म क्त राहिो त्याला मी िाह्मि मानिो. 

 
 ‘स ईच्या अग्रावन न गळून पडिाऱ्या मोहरीच्या दाण्याप्रमािे ज्याच्यापासून राग आचि दे्वष, गवम 
आचि असूया ही गळून पडली आहेि त्यालाि मी खरा िाह्मि म्हििो.’ [धम्मपद, XXVI, श्लोक ३९३, ३९६, ४०६, 
४०७.] वाद ककवा भाडंि चमटचवण्याच्या संदभाि ब द्धािा आदेश अगदी स्पष्ट आहे. प्रािीन परंपरेसारखेि 
िोही म्हििो: 
 
 ‘“त्याने मला चशव्या चदल्डया, त्याने मला मारले, त्याने मला हारचवले, त्याने मला ल टले,...” या 
चविारानंा रे्ज थारा देिाि त्यािंा दे्वष कधीि सरि नाही.  

 
 ‘“त्याने मला चशव्या चदल्डया, त्याने मला मारले, त्याने मला हारवले, त्याने मला ल टले,...” या 
चविारानंा रे्ज थारा देि नाहीि त्यािंा दे्वष नाहीसा होईल. 

 
 ‘कारि दे्वषाने दे्वष कधीि सपंि नाही; दे्वष संपिो िो पे्रमाने. हाि सनािन चनयम आहे.’ [चकत्ता, I, 
श्लोक ३-५.] 

 
 दे्वषािे उत्तर पे्रमाने, रागािे उत्तर शािंीने देण्यािी, ककवा, थोडक्याि म्हिरे्ज, योग्य व न्याय्य 
कारिािी प्रचिष्ठा राखण्यासाठी द सऱ्यािंा िळ न करिा स्विःि आत्मक्लेश भोगण्यािी प्रािीन परंपरा 
फार थोड्या लोकाचं्या पालनाि असली पाचहरे्ज हे उघड आहे. बह संख्य लोक सवमसामान्य मािसे वागिील 
त्या पद्धिीनेि वागि असली पाचहरे्जि हेही उघड आहे. पि सामन्य लोकापेंक्षा वगेळ्या प्रकाराने वागिाऱ्या 
स्त्री-प रुषानंा फार मोठा मान चमळि असे ही गोष्ट लक्षाि ठेवण्यासारखी आहे. रे्ज लोक दैनंचदन र्जीवनािही 
िपस्येिा अवलंब करीि त्याचं्याकडे ‘िक्रम व िाचंदष्ट अवचलये’ या दृष्टीने न पाहिा, िे योग्य मागाने र्जाि 
आहेि या दृष्टीनेि पाचहले र्जाई. 

 
 सत्यशोधनासाठी िपस्या करिे ककवा आत्मक्लेश भोगिे ही िाह्मिी परंपरा केवळ आध्यास्त्मक 
उचद्दष्टापं रिीि मयाचदि राचहली व आध्यास्त्मकिा सवमस्वी पारलौचकक र्जीवनाशी चनगडीि गोष्ट मानली 
गेली असे थोड्या खेदाने म्हिाव े लागिे. सवमसामान्य मािसािें दैनंचदन र्जीवन सवमत्र आ ळिाऱ्या 
सवमसामान्य चनयमानंीि ठरवले र्जाि असे. यासंबधंी भारिािील रै्जन पंथािे एक उदाहरि देिा येईल. या 
देशािील इिर कोित्याही पंथापेंक्षा अकहसेच्या, म्हिरे्जि द सऱ्याला न द खचवण्याच्या, ित्त्वावर रै्जन 
ित्त्वज्ञानाने अवास्िव स्वन पाि भर चदलेला आहे. चकडा-म ंगी आपल्डया न कळि मारली ककवा द खावली 
र्जाईल या भीिीने रै्जन उपासक िोंडावर पा ंरी पट्टी बाधंिाि आचि चपण्यापूवी पाण्यािा प्रत्येक घोट गाळून 
घेिाि.िरी इचिहासाि रै्जनधमानेस द्धा रारे्जरर्जवाड्यांशी व शासनाशंी र्ज ळवनू घेिलेले चदसिे. वास्िचवक 
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रारे्ज व राज्यसत्ता यािें अस्स्ित्वि स संघचटि व सशस्त्र बळावर आधारलेले असिे. भारिािा महान बौद्ध 
सम्राट अशोक याने य द्धािा त्याग केला. पि त्यािी िकम संगि पूिमिा म्हिून पूवीच्या य द्धािील चवर्जयाम ळे 
पदरी पडलेल्डया फलािा त्याग करावयािी र्जरुरी त्याला वाटली नाही. त्यािी अकहसा, कमी-अचधक 
प्रमािाि, र्जीवनाच्या काही वैयचक्तक पलंूैप रिीि मयादीि राचहली.  

 
 द सऱ्याला इर्जा पोिव ूनये या चविारािा, ित्त्वािा भारिीय र्जीवनाि झालेला समावशे ही काही 
लहान कामचगरी नव्हे. म द्दा इिकाि की, शािंिा व अकहसा यािंी परंपरा प्रस्थाचपि करण्यािा प्रयत्न 
करिारे पंथामागून पंथ होऊनही वरील गोष्टीिा प्रभाव र्जीवनाच्या फारि थोड्या भागावर पडलेला चदसिो. 
 
प्राचीन परांपरेचे गाांधीप्रिीत पुनर्भनरूपि 

 
 िालू शिकाच्या पचहल्डया दशकाि चभन्न वाचंशक र्जमािींमधील परस्परसंबधंाच्या के्षत्राि दचक्षि 
आचफ्रकेमध्ये मोहनदास करमिंद गाधंी याचं्या नेिृत्त्वाखाली वरील प्रािीन परंपरेिे प नरुत्थान झाले. कहदी 
समार्जाने द. आचफ्रकेि केलेली अकहसक िळवळ हा सवम र्जगाच्या दृष्टीने या य गािील सवाचधक महत्त्वािा 
प्रयोग आहे असे टॉलस्टॉयिे मि होिे. 

 
 गाधंी स्विः एका अचिशय धार्ममक वैष्ट्िव क ट ंबाि वा ले होिे. िथाकचथि अस्पृयकयानंा चदली 
र्जािारी वागिकू पाहून लहानपिी त्याचं्या मनावर फार खोल पचरिाम झाला होिा. प रािािंील हचरिदं्र, 
ध्र व, प्रल्डहाद अशा महाप रुषाचं्या गोष्टींनीही त्यािें मन हेलावनू र्जाई. या सवंनी आदशम सत्यचनष्ठा दाखवली 
आचि त्यासाठी पराकाष्ठेिी द ःखे भोगली. मोठेपिी या आपल्डया नायकाचं्या पावलावर पाऊल टाकून 
आय ष्ट्य विेण्यािी त्यािंी मनीषा होिी. िे इंग्लंडला गेले िेव्हा त्यािंा चििन परंपरेशी पचरिय झाला. 
त्याम ळे त्याचं्याि मूलिः असलेली सत्यचनष्ठा आचि भिूदयेिी वृत्ती खूपि र्जास्ि दृ  झाली. 

 
 विमभेदाला िोंड देण्यासाठी चक्रयाशील अकहसेिे म्हिरे्जि सत्याग्रहािे िंत्र त्यानंी हळूहळू कसे 
चवकचसि केले हा इचिहास प न्हा साचंगिला पाचहरे्ज असे नाही. िो गाधंींनी ‘माझे सत्यािे प्रयोग’ या आपल्डया 
आत्मवृत्ताि व ‘सत्याग्रह इन साउथ आचफ्रका’ या प स्िकाि फारि िागंल्डया प्रकारे चदलेले आहे. महत्तवािा 
म द्दा हा की, प्रािीन काळी केवळ धामीक के्षत्राि योग्य मानले गेलेले िंत्र आध चनक काळाि ऐचहक 
र्जीवनाच्या के्षत्राि लागू करिारे गाधंी हे आध चनक भारिािील पचहलेि गृहस्थ होि. या िंत्रािे सचवस्िर 
विमन करिे व त्यािे काही प्रसंगािंील उपयोर्जन प्रत्यक्ष िपासून पाहिे ही गोष्ट म्हिूनि आवयकयक ठरिे. 
िसे केल्डयानंिरि हे ित्त्व आिंरराष्ट्रीय संबंधाच्या अचधक व्यापक के्षत्राि लागू करण्यासंबंधी त्यािंी कल्डपना 
काय होिी हे पाहिा येईल. 

 
 ‘सत्य’ आचि ‘आग्रह’ या दोन संस्कृि शब्दापंासून ‘सत्याग्रह’ हा शब्द बनलेला आहे. ‘स्विःला 
उमगलेले सत्य उिलून धरण्यासाठी द सऱ्याला त्रास न देिा स्विःि आत्मक्लेश भोगण्यास ियार 
असलेली व्यक्ती’ असा गाधंींनी ‘सत्याग्रही’िा अथम चदला आहे. सत्य काय आहे याचवषयी स्विःिी स्विंत्र 
समर्ज बाळगण्यािा अचधकार आहे. प्रत्येक मािसाला सत्यािे एक चवचशष्ट आकलन, म्हिरे्ज एका व्यक्तीला 
उमगलेले सापेक्ष सत्य, चशक्षा आचि कहसािार याचं्या साहाय्याने द सऱ्या मािसावर लादण्याि त्याचं्या मिे 
काहीि अथम नव्हिा. 
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 सत्य काय आहे याचवषयी आपापले आकलन उिलून धरण्यािा हक्क ज्यािा त्यास आहे यािा अथम 
सत्याच्या के्षत्राि अशा नाना आकलनािें अस्स्ित्व योग्य म्हिून स्वीकाराव ेअसा मात्र होि नाही. एकाि 
सत्यािे वगेवगेळ्या व्यक्तींिे वा गटािें ‘दशमन’ चभन्न असू शकिे याबद्दलच्या आग्रहापोटी व्यक्ती ककवा गट 
यानंी नेमके सत्य काय आहे याचवषयी िटस्थ वा उदासीन, म्हिरे्ज ज्याला रे्ज वाटेल िे त्याने सत्य समर्जाव े
अशी, भचूमका घ्यावी अशी गाधंींिी कल्डपना नव्हिी. मला सत्यािी र्जी दशमने िूक वाटिाि िी दशमने 
बाळगण्यािा इिरािंा अचधकार मान्य करीि असिानाि त्या दशमनािंा, म्हिरे्जि त्या दशमनापंासून चनष्ट्पन्न 
होिाऱ्या व्यवहारािंा, असहकार प कान न अकहसक मागांनी चवरोध करण्यास, त्याचं्यािील असत्यिा 
उघडकीस आिून देण्यािा प्रयत्न करण्यास माझी सत्यचनष्ठा व माझ्या दशमनाबद्दलिा माझा प्रामाचिक 
आग्रह मला उद्य क्त करिील असे गृहीि धरलेले होिे. आर्ज र्जगाि असत्य आचि अन्याय चटकून आहेि 
यािे कारि मािसे अज्ञानाने, आळसाने, भीिीने ककवा मोहाने त्यानंा शरि र्जािाि हेि आहे. ज्याला 
सत्याचधचष्ठि समार्ज चनमाि करावयािा आहे त्याने िपािरि व आत्मक्लेश याचं्या मदिीने असत्यास प्रखर 
चवरोध केला पाचहरे्ज. िे त्यािे किमव्यि आहे.  

 
 सत्याच्या स्विःच्या सापेक्ष दशमनाबद्दल ही ककमि द्यावयािी ज्यािी ियारी हे त्यािे प्रथम दशमन, 
समर्जा, ि कीिे असले िरी िो रे्ज आत्मक्लेश भोगील त्याम ळे आपल्डया मिािे पचरष्ट्करि करण्यास त्यािे 
मानस अन कूल होईल. प्रचिपक्षाच्या भचूमकेिील सत्याशं ओळखण्यासही सत्याग्रही आत्मक्लेशामं ळे मदि 
होिे असे गाधंींिे मि होिे. िसेि त्यािें असेही मि होिे की सत्याग्रही पद्धिीने चवरोध केल्डयाम ळे एका 
पक्षाकडून द सऱ्या पक्षािा पराभव असा कधीि होि नाही. म्हिून दोन्ही पक्षानंा प्रामाचिकपिे मान्य अशा 
सत्याच्या दशमनावर दोघेही स्स्थर होण्याि सत्याग्रहािी पचरििी होिे. 

 
 सकृद्दशमनी परस्परचवरोधी चदसिाऱ्या दृचष्टकोिािंील अचवरोधी समानाशं शोधण्यािा प्रयत्न 
करण्यानेि आपि सत्याच्या अचधकाि अचधक र्जवळ र्जािो, आचि िपस्या करिाऱ्यालाि सत्य सापडिे, या 
प्रािीन भारिीय दाशमचनक भचूमकेवर गाधंींिे मि अचधचष्ठि होिे. गोपीनाथ कचवरार्ज हा सद्यकालीन प्रचसद्ध 
ित्त्वज्ञ म्हििो त्याप्रमािे, सिारीला अनेक िारा असिाि, एकेकटी िार घेिली िर एकािी स रावट 
द सऱ्या िाराशंी न र्ज ळिारी असिे. पि सिाचरया सिार वार्जविो िेव्हा त्या सवांमध्ये मेळ प्रस्थाचपि होिो 
आचि (प्रत्येक वगेवगेळ्या स राहून श्रेष्ठ असलेले) एकरस संगीि चनमाि होिे. परस्पराशंी मेळ असलेले 
स्वर शोधून िे योर्जिे ही वादकािी र्जबाबदारी असिे. दैनंचदन र्जीवनामध्ये मािसानंा मागमदशमन करिाऱ्या 
सत्याच्या चनरचनराळ्या दशमनािेंही िसेि आहे. सकृद्दशमनी वगेळ्या, आचि चवरोधीही वाटिाऱ्या गोष्टींिील 
मेळ शोधण्यािा र्जर सिि ध्यास धरला िर आपि मानवी र्जीवनाि शक्य आहे िेव े सत्याच्या र्जवळ 
पोििो. 

 
 भारिीय संस्कृिीिी एक महत्त्वपूिम घटक-परंपराि गाधंी प  े िालवीि आहेि हे 
दाखचवण्यासाठीि हे थोडे वैिाचरक चवषयान्िर केले आहे. गाधंींिी प्रचिभा दोन गोष्टींि चदसून येिे. एक 
म्हिरे्ज आिापयंि केवळ धार्ममक के्षत्राि उपयोचर्जला र्जािारा मागम त्यानंी ऐचहक के्षत्राि वापरला. व द सरे 
म्हिरे्ज, त्या वळेपयंि फक्त वैयचक्तक व खार्जगी पािळीवरि वापराि आलेले सत्याग्रहािे साधन त्यानंी 
मोठ्या प्रमािावरील सामचूहक कृिीमध्ये पचरवर्मिि केले.  

 
 य द्धाला पयाय शोधून का िे हा गाधंींिा म ख्य उदे्दश होिा. इिर काहीही दोष असले िरी, बदल 
घडवनू आिण्यािा य द्ध हा एक अत्यंि पचरिामकारक मागम आहे याि शकंा नाही. पि द दैवाने त्याम ळे 
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साधिाऱ्या गोष्टी त्यासाठी द्याव्या लागिाऱ्या चकमिीच्या मानाने कमी मोलाच्या असिाि. गाधंींिा य द्ध या 
मागावर आिखी एक आपेक्षा आहे. य द्धािील चवर्जयाम ळे रे्जत्यानंा गवम ि िो. त्याचं्या ध ंद झालेल्डया 
डोळ्यानंा चवरोधी पक्षाच्या भचूमकेिील सत्याशं चदसि नाही; ओळखिा येि नाही. कोित्याही झगड्याि 
राष्ट्रािें मोठे चहिसंबधं ग िंलेले असिील िर लोकसभा ककवा आिंरराष्ट्रीय न्यायालये य दे्ध थाबंचवण्याच्या 
बाबिीि नेहमीि प्रभावी ठरि नाहीि. म्हिून य द्धाच्या मानाने कमी मन ष्ट्यहत्या होईल पि अचधक िागंले 
पचरिाम होिील असा प्रत्यक्ष चक्रयाशील पयाय शोधून का ण्यािा प्रयत्न गाधंींनी केला.  

 
 िाचत्त्वकदृष्ट्ट्या, गाधंींच्या अकहसक प्रचिकारासंबधंीच्या भचूमकेिे एक उद बोधक वैचशष्ट्ट्य लक्षाि 
घेण्यासारखे आहे. शािंिेिा मागम हा खरा िाह्मिी मागम असे ब द्धािे मि होिे असे आपि मागे पाचहलेि 
आहे. गाधंींच्या मिे पे्रम, शािंी, आत्मके्कश भोगण्यासाठी ियारी ही प रुषापेक्षा स्त्रीस्वभावािी वैचशष्ट्टे्य अचधक 
आहेि. अचधक सूक्ष्म चवश्लेषि केल्डयास, त्याचं्यावर बालपिी र्जो आईिा खोल प्रभाव होिा त्याम ळे ककवा 
लहानपिीच्या इिर काही अन भवामं ळे [बोस, १९५३, पृ. १८९-२०७.] गाधंींिे हे मि बनलेले असाव,े ही गोष्ट अगदी 
शक्य आहे. उगमस्थान कोठेही असो, गाधंींिे असे ठाम मि होिे की, मानवी संस्कृिीला आत्मनाशाकडे 
िाललेल्डया अधोगिीपासून वािवावयािे असेल िर चिच्या व्यवहाराि काही नवीन ित्त्व े प्रचवष्ट केली 
पाचहरे्जि. स्त्री ही अशा ित्त्वािंी चवशषे प्रिीक व प्रचिचनधी आहे अशी त्यािंी दृ  धारिा होिी.  

 
सत्याग्रह साधनाचे उपयोजन 

 
 गाधंींनी १९१९ मध्ये भारिीय रार्जकारिाि प्रवशे केल्डयापासून िो १९४८ मधील त्याचं्या अखेरच्या 
चदवसापयंि र्जािीय, आर्मथक, सामाचर्जक ककवा रार्जकीय के्षत्रािंील सवम प्रकारच्या झगड्यािं वळेोवळेी 
सत्याग्रहािा उपयोग केला गेला. यािंील काही ल े प्रत्यक्ष त्याचं्या नेिृत्वाखाली झाले, काही लहानसहान 
व स्थाचनक स्वन पाच्या सत्याग्रहामंध्ये त्यािें द न न मागमदशमन झाले, िर काही त्याचं्या नकळिही झाले. 
मात्र त्यानंी उभारलेले सत्याग्रहािे सावमचत्रक ल े हेि सवांिे स्फूर्मिस्थान होिे.  

 
 त्राविकोर संस्थानािील वैकोम येथे १९२४ साली काही अगदी साधे नागरी हक्क अस्पृयकयानंा 
चमळवनू देण्यासाठी एक िळवळ झाली. त्याि स मारास अमृिसरमध्ये चशखाचं्या धार्ममक संस्थावर 
सामाचर्जक चनयंत्रि प्रस्थाचपि करण्यासाठी ल ा झाला. बाडोलीला १९२८ मध्ये र्जचमनीिा खंड कमी 
कन न घेण्यासाठी िेथील शिेकऱ्यानंी सत्याग्रह केला. चमदनापूरमध्ये १९२१ साली य चनयन बोडावर 
बचहष्ट्कार टाकला गेला. १९३० नंिर बरद्वान चर्जल्डह्याि वा ीव पािीपट्टीचवरुद्ध िळवळ झाली. चनरचनराळ्या 
गोष्टींसाठी झालेल्डया अशा स मारे िाळीस ककवा अचधकि सत्यागह िळवळींखेरीर्ज १९२१,१९३०,१९३२ व 
१९४२ मध्ये राष्ट्रीय पािळीवर रार्जकीय स्वन पाच्या प्रिडं सत्याग्रह िळवळी झाल्डया. 

 
 या सवम घडामोडींिा सामाचर्जक ककवा ऐचिहाचसक दृष्टीकोिािून िपशीलवार, सूक्ष्म व चिचकत्सक 
अभ्यास अरू्जन झालेला नाही. मात्र िसा िो होिे फार आवयकयक आहे.  

 
 वरीलपैकी काही िळवळींच्या बाबिीि, उदाहरिाथम अस्पृयकयानंा समान नागरी हक्क चमळवनू 
देण्याच्या वैकोमच्या लढ्याि, त्याचं्यामागील कारिािंी नैचिकिा लोकाचं्या मनाि सामान्यपिे पक्की 
ठसलेली होिी. रे्जथे आर्मथक अन्यायािा प्रयकन होिा िेथे मूळ प्रयकन नेहमीि चनःसचंदग्ध नव्हिे. त्याम ळे 
लोकमिाि द -फळी आ ळून आली असल्डयास िी गोष्ट समथमनीय म्हिावी लागिे. बऱ्याि मोचहमािं, 
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चवरोधी पक्षीयाचंवरुद्ध प्रत्यक्ष कहसािार झाला नाही िरी, चवरोधकािें हृदयपचरविमन घडवनू आिण्यािी 
इच्िा सत्याग्रह्याचं्या मनाि शवेटपयंि राचहली नाही. त्याचं्याि सत्याग्रह्यास न शोभिारा कडवटपिा 
चनमाि झाला. रे्जव्हा रे्जव्हा कहसेिा उदे्रक झाला िेव्हा दे्वष कमी करण्यासाठी गाधंींनी म द्दाम वगेळे प्रयत्न 
केले व सत्याग्रहािे उचद्दष्ट असफल होऊ नये अशा रीिीने लढ्याला वळि चदले. या सवम सत्याग्रही 
िळवळींिे िपशीलावर पृथक्करि करिे खरोखरि फार महत्त्वािे ठरेल. कारि पूवीच्या प्रयोगावंन नि 
आपल्डयाला कोित्या पचरस्स्थिीि सत्याग्रह िागंला यशस्वी ठरिो, आचि िो मागम रे्जथे फसला िेथे िो का व 
कोित्या पचरस्थिीि फसला हे शोधून का ाव ेलागिार आहे.  
 
वैकोम सत्याग्रह 

 
 वैकोम हे दचक्षि भारिाि ९° ४६’ उत्तर अक्षाशं व ७६° २४’ पूवम रेखाशंावर वसलेले गाव आहे. या 
गावावर १९४७ पयंि कहदू ससं्थाचनक राज्य करीि होिे. येथे एक चवख्याि कहदू मंचदर आहे. १९२४ मध्ये, 
अस्पृयकयानंा या मंचदराि िर प्रवशे नव्हिाि पि ज्या रस्त्यावंर िाह्मि वस्िी होिी त्या रस्त्यावंन न 
िालण्यासही त्यापंकैी काही र्जािींना मनाई होिी.  

 
 सवम कहदंूना व अकहदंूनाही ख ले असलेले हे रस्िे (िथाकचथि) अस्पृयकयानंा ख ले करण्यासाठी 
वैकोममध्ये १९२४ च्या स रुवािीला िळवळ करण्याि आली. न   िालीरीिी मोडून वरील रस्त्यावन न 
शािंपिे अस्पयृकयासंह चमरवि कीने र्जाण्यािा आपला मनोदय र्जाहीर करिाऱ्याचंवरुद्ध िसेि प्रत्यक्ष त्या 
रस्त्यावन न र्जािाऱ्याचंवरुद्ध िाह्मिाकंडून कहसा घडली. शािंिेिा भगं होईल हे लक्षाि घेऊन त्राविकोर 
सरकारने आधीि बंदीह कूम का ला होिा. सत्याग्रह्यानंी िी आज्ञा मोडली व ि रंुगवास स्वीकारला. हा 
ल ा दोन वष ेिालला. शवेटी रस्त्यावन न र्जाण्यािा अस्पृयकयािंा हक्क मान्य केला गेला. आिखी काही 
वषोनी सरकारने मचंदरप्रवशेािा हक्कही अचधकृिपिे मान्य केला.  

 
 गाधंी या मोचहमेिे अचधकृि नेिे नव्हिे. पि त्यानंी कायदेभगं करिाऱ्यानंा वळेोवळेी मागमदशमन 
कन न व या प्रकरिािा प्रिार कन न िळवळीला साहाय्य केले. गाधंींनी वळेोवळेी ज्या सूिना पाठचवल्डया 
त्यापंैकी काहींिा अभ्यास करिे उद बोधक आहे. त्यावन न त्याचं्या नेिृत्वाखाली चवकास पावलेल्डया या 
नव्या िंत्राच्या मूलभिू ित्त्वावंर खूपि प्रकाश पडिो.  

 
 अस्पृयकयाबंद्दल सहान भिूी बाळगिाऱ्या अ-कहदू व्यक्तींना या मोचहमेि भाग घेिा येईल काय असे 
चविारिा गाधंी म्हिाले की, ‘अस्पृयकयिा हे कहदंूिे पाप आहे. त्याबद्दल त्यानंीि क्लेश भोगले पाचहरे्जि, 
आत्मश द्धी कन न घेिली पाचहरे्ज. आपल्डया पददचलि बंध भचगनींिे ऋिही त्यानंीि फेडले पाचहरे्ज. ही त्यानंा 
लज्जा आििारी गोष्ट आहे व िो काळा कलंक ध वनू टाकल्डयािे श्रेयही त्यानंाि चमळाले पाचहरे्ज.’ [यंग इंचडया, 
१-५-१९२४.] 

 
 त्यािें कायम सफळ व्हावयािे िर खूपि चिकाटीिी आवयकयकिा आहे असे त्यानंी सचवनय 
कायदेभगं करिाऱ्यानंा बर्जावले. ‘वैकोमच्या लढ्यािे उचद्दष्ट स धारिा घडवनू आिण्यािे आहे. केवळ 
आपल्डया िाचरत्र्याच्या आचि सहनशक्तीच्या र्जोरावर सत्याग्रह्याला चवरोधकािें मन वळवावयािे आहे. िो 
चर्जिका अचधक श द्ध असेल व चर्जिके र्जास्ि क्लेश िो भोगेल चििकी लवकर प्रगिी होईल. म्हिूनि त्याने 
र्जािीबाहेर का ले र्जाण्यािी, क ट ंबािून हाकलले र्जाण्यािी व क ट ंबाच्या मालमते्तवरील हक्क गमावण्यािी 
ियारी ठेवली पाचहरे्ज. त्याने ही द ःखे िर आनंदाने भोगली पाचहरे्जिि पि आपला िळ करिाऱ्यावर पे्रम 



 अनुक्रमणिका 

केले पाचहरे्ज. सत्याग्रही पापािरि करीि आहेि अशी चवरोधकािंी प्रामाचिक समरू्जि आहे. म्हिनू 
त्यापासून सत्याग्रहीस परावृत्त करण्यासाठी माहीि असलेल्डया एकमेव पचरिामकारक साधनािा, म्हिरे्ज 
देहदंडात्मक चशके्षिा, िे वापर करीि आहेि. उलट सत्याग्रही मात्र चशके्षने नव्हे िर िपािरिाने, 
आत्मश द्धीने आचि आत्मक्लेशाने स धारिा साधिार असिो. म्हिनूि चवरोधकाकंडून होिाऱ्या िळािा राग 
आल्डयास स्विःवर घालून घेिलेल्डया चशस्िीिा भगं करण्यासारखे होईल.’ [चकत्ता, १८-९-१९२४.] 

 
 १४ ऑगस्ट, १९२४ च्या ‘यंग इंचडया’ ि त्यानंी चलहले: ‘सत्याग्रह्याचं्या यािनामं ळे सनािनी 
मंडळींिी मने अरू्जन द्रवली नाहीि यािे मला आियम वाटि नाही. त्यानंी अरू्जन फार काळ यािना 
भोगलेल्डया नाहीि. त्या यािना प रेशा िीव्रही नव्हत्या. भोगायिे ठरवनू क्लेश उत्पन्न करिा येि नाहीि. 
त्याचं्या नचशबाि ईश्वराने रे्ज वा ून ठेवले असेल िे सत्याग्रह्यानंी स्वीकारले पाचहरे्ज. यािना भोगण्यािि 
त्यािंा देह चझर्जावा अशी त्यािी इच्िा असेल िर त्यानंी या अत्यंि कठीि कसोटीच्या प्रसंगीदेखील 
अंगिोरपिा करिा कामा नये, ककवा यािनािें नाटक करण्यािे धाष्टयम करिा कामा नये.’ सत्याग्रह प्रािीन 
कहदू परंपरेशी साित्य राखिो याकडे चनदेश कन न त्याि लेखाि गाधंी प  े चलचहिाि, ‘िपियेिे साधन 
चकिी अमोघ असिे हे सनािनी कहदंूना सागंायला नको. सत्याग्रह म्हिरे्ज ‘‘सत्यासाठी केलेली िपस्या’’ि 
आहे.  

 
 सरकारिा बंदीह कूम मोडून प ष्ट्कळ स्वयंसेवकानंी ि नं गवास स्वीकारला. वास्िचवक सरकारिा 
दृचष्टकोि सत्याग्रह्यानंा सहान भिूीिा होिा. िरी पि आपल्डया समर्ज िीन सार राज्याि शािंिा राखिे 
सरकारला भागि होिे. या संबंधाि, कायदेभगं करिाऱ्याने शासनाचवषयी काय भचूमका घ्यावी याबद्दल 
गाधंींना स्पष्टपिे चलहाव े लागले होिे: ‘त्राविकोर सरकारिे बंदीह क माबद्दलिे धोरि अरू्जनही 
िाठरपिािेि आहे. मात्र त्यािंी अंमलबर्जाविीिी पद्धि सौर्जन्यािी आहे. सत्याग्रह्यावंरील हल्डल्डयानंा 
त्यानंी चकिी र्जलद पायबंद घािला हे र्जनिेला माहीि आहेि. रे्जलमध्ये चमळिारी वागिूक सरकारच्या 
बाहेरच्या विमि कीशी स संगि अशीि आहे.... 

 
 ‘सत्याग्रह िालू असिानाही अर्जम-चवनंत्या करिे, सावमर्जचनक सभा घेिे, चशष्टमडंळे पाठविे 
यासंारख्या मागोनी र्जनिेिे व सरकारिे मन आपल्डयाकडे वळवनू घेण्यािे काम सत्याग्रह्यानंी िालू ठेवाव े
या माझ्या सागंण्यावर आियम प्रकट करण्याि येि आहे. त्राविकोरिे सत्ताधीश एिदे्दशीय आहेि म्हिून मी 
राज्यशासनाशी पक्षपािाने वागि आहे िर येथील चिचटश शासन परकीय सते्तिे प्रचिचनधी असल्डयाने मी 
त्याला कडवा चवरोध करिो असे टीकाकारािें म्हििे आहे. माझ्या दृष्टीने लोकमि झ गान न देिारे सवमि 
राज्यकिे परकीयि होि... 

 
 ‘त्राविकोरमध्ये एका संपूिम शासनससं्थेचवरुद्ध सत्याग्रही ल ि नाहीि. ककबह ना त्यािंा हल्ला 
शासनसंस्थेवर नाहीि. िे कहदंूच्या धार्ममक अपसमर्ज िींशी झगडि आहेि. त्राविकोर सरकारिी भचूमका 
त्रयस्थ मध्यस्थािी आहे. असे असल्डयाम ळे सत्याग्रहींनी सरकारशी संवाद साधण्यािा ककवा सभासंमेलने 
घेऊन लोकािें मन आपल्डयाकडे वळवण्यािा प्रयत्न न केल्डयास िे योग्य मागापासून चविचलि झाल्डयासारखे 
होईल. “प्रत्यक्ष कृिी” नेहमीि अन्य स संगि मागम बंद करिेि असे नव्हे. अर्जम-चवनंत्या हे नेहमी 
सत्याग्रह्याचं्या द बमलिेिेि लक्षि असिे असेही नाही. खरे िर, र्जो नम्र नाही िो सत्याग्रहीि नाही.’ 
[चकत्ता,२४-४-१९२४.] 
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 सत्याग्रहाच्या िळवळीि क्वचिि अशी वळे येऊ शकिे की रे्जव्हा कायदेभगं करिाऱ्याला 
पचरस्स्थिीिी कोंडी फोडावी लागेल व प  े र्जाण्यासाठी नवा मागम शोधावा लागेल. गाधंावंर अशी वळे आली 
िेव्हा त्यानंी आय ष्ट्याि बऱ्याि वळेा उपोषि केले होिे. प्रािीन काळच्या धरिे धरण्यािीि ही एक स धाचरि 
आवृत्ती होिी. मात्र याि कसल्डयाि प्रकारच्या दैवी हस्िके्षपािी अपेक्षा नव्हिी; िसेि चवरोधकावर दडपि 
आिण्यािेही िे साधन नव्हिे. सहान भिूी दाखचविाऱ्याच्या हृदयाला स्पशम कन न त्यालाही योग्य 
वाटिाऱ्या कायाच्या पूिीसाठी अचधक र्जोरदारपिे उद्य क्त करिे हा एकमेव उदे्दश असे. [बोस, १९५०.] 

 
 वैकोम सत्याग्रहाच्या वळेी गाधंींनी या म द्यािा ख लासा केला होिा. ‘सत्याग्रह मागामध्ये 
उपोषिाला स्पष्ट मयादा आहेि. र्ज लूम करिाऱ्याचवरुद्ध उपोषि करिा येिार नाही; कारि िी 
त्याच्याचवरुद्ध कहसाि ठरेल. त्याच्या आज्ञािें पालन न कन न ि म्ही चशके्षला आमंत्रि देिा. पि िो चशक्षा 
करण्यािे नाकारिो आचि ि म्हालंा क्लेश देिे भाग पडू नये म्हिून, आज्ञािंा भगं करिेि अशक्य कन न 
टाकिो. िेव्हा ि म्ही, िो चशक्षा करीि नाही म्हिून, स्विःस चशक्षा कन न घेऊ शकि नाही. उपोषिािा मागम 
केवळ चप्रयर्जनाचंवरुद्ध वापरावयािा असिो. उदाहरिाथम, दान  चपिाऱ्या बापाचवरुद्ध म लगा उपोषि करिो 
िेव्हा त्यािा उदे्दश धाक दाखवनू काही अचधकार हस्िगि करिे हा नसून बापािी स धारिा करिे हा उदे्दश 
असिो.... 

 
 ‘येथे “र्ज लमी” व “चप्रयर्जन” हे शब्द व्यापक अथाने वापरलेले आहेि. र्जो अन्याय करिो िो 
“र्ज लमी” व र्जो ि मच्याबद्दल सहान भिूी बाळगिो िो “चप्रयर्जन”. माझ्या मिाप्रमािे वैकोम सत्याग्रहाच्या 
संदभाि स धारिेला चवरोध करिारे “र्ज लमी” होि. राज्यसरकार िसे असेल ककवा नसेल. या चवचशष्ट 
संदभाि राज्यसत्ता केवळ शािंिा राखिाऱ्या पोचलसदलािी भचूमका पार पाडि आहे असे मी गृहीि धरले 
आहे. पि कोित्याि स्स्थिीि राज्यसत्ता ककवा चवरोधक “चप्रयर्जन” या उपाधीस पात्र होि नाहीि. िो मान 
सत्याग्रहाला पाकठबा देिाऱ्यािंा आहे. सत्याग्रही मािसाच्या उपोषिाला नेहमीि दोन शिी आहेि. त्यािे 
उपोषि “चप्रयर्जना”ं चवरुद्ध असले पाचहरे्ज आचि िे त्याचं्याकडून काही अचधकार पदराि पाडून घेण्यासाठी 
नसले पाचहरे्ज. िे चप्रयर्जनासं स धारण्याकरिाि असले पाचहरे्ज. मी माझ्या चपत्याचवरुद्ध त्याला व्यसनािून 
म क्त करण्यासाठी उपोषि कन  शकेन. पि त्याने मला ठराचवक चहयकशाने वारसा द्यावा म्हिून मला उपोषि 
करिा येिार नाही. उत्तम पोषाख चमळावा म्हिून आईबापाचंवरुद्ध उपास करिारी म ले र्जशी सत्याग्रही 
नाहीि िसेि पाचहरे्ज िेव ी भीक घािली नाही म्हिून काही चभकारी उपास करिाि िेही सत्याग्रही नाहीि. 
सरकार अटक करीि नाही म्हिून र्जर वैकोमिे सत्याग्रही उपोषि करिील िर मला अत्यिं नम्रपिे असे 
म्हिावसेे वाटिे की त्यािें उपोषि वर साचंगिलेल्डया चभकाऱ्याच्या उपोषिासारखे होईल.’ [यंग इंचडया, १-५-
१९२४.] 

 
 या वळेपाविेो केवळ वैयचक्तक र्जीवनाच्या के्षत्राि लाग ू असलेली गोष्ट सावमर्जचनक के्षत्राि 
उपयोर्जण्यािा प्रयत्न गाधंी करीि होिे ही गोष्ट लक्षाि घेण्यासाखी आहे. एकदा िे म्हिालेही 
होिे,‘सावमचर्जनक सत्याग्रह म्हिरे्ज वैयचक्तिक ककवा घरग िी सत्याग्रहािाि एका चदशनेे झालेला चवस्िार 
आहे. प्रत्येक सावमर्जचनक सत्याग्रहािी पचरक्षा त्याला अगदी समािंर असे घरग िी उदाहरि कल्डपून केली 
पाचहरे्ज. समर्जा, मला माझ्या घरािून अस्पृयकयिेिे चनमूमलन करावयािे आहे. माझ्या मािाचपत्यािंा त्याला 
चवरोध आहे, आचि माझी चनष्ठा िर प्रल्डहादासारखी ज्वलंि आहे. माझे वडील मला चशके्षच्या धमक्या देिाि; 
असे समर्जा की, मला सर्जा देण्यासाठी सरकारलाही बोलाविाि िर मी काय करावे? माझ्या चपत्याने मला 
चदलेल्डया चनरचनराळ्या चशक्षा भोगण्यासाठी मी माझ्या चमत्रानंा बोलवावे? आत्मक्लेश व पे्रम यानंी केव ेही 
कठीि हृदय चवरघळिे या चनयमावर चवसंबनू, या मागाने त्याचं्या हृदयािील काचठण्य चवरघळून र्जाईल, 
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अस्पृयकयिा पाळण्यािील पापािे त्यानंा दशमन होईल, या चवश्वासाने चपत्याने चदलेल्डया सवम चशक्षा माझ्या मीि 
शािं चित्ताने भोगिे माझे किमव्य नव्हे का? माझ्यासारख्या म लाच्या सागंण्याने त्यािंी समरू्जि पटि नसेल 
िर िी गोष्ट चपत्याला समर्जावनू सांगण्यासाठी मी चवद्वान पंचडिािंी, घरोब्यािील वचडलधाऱ्या चमत्रािंी 
मदि घ्यायला हरकि नाही. पि चशक्षा भोगण्याच्या किमव्याि-आचि मानािही-मी कोिालाि सहभागी 
होऊ देऊ शकि नाही. या काल्डपचनक घरग िी सत्याग्रहािी र्जी गोष्ट, िीि गोष्ट त्याि प्रमािाि सावमर्जचनक 
सत्याग्रहाबाबिही [हा मर्जकूर, कहदू नसलेल्डया लोकानंीही सत्याग्रहाि भाग घ्यावा ककवा कसे, या सदंभाि चलचहलेला आहे.] खरी 
आहे.’ [चकत्ता, २४-४-१९२४.] 

 
१९३० सालचा णमठाचा सत्याग्रह 
 
 राष्ट्रसभेने १९३० मध्ये पूवीच्या आपल्डया ध्येयाि बदल कन न याप  े पूिम स्वराज्य चमळचविे हेि 
याप  े चििे ध्येय राहील असे र्जाहीर केले. त्याि ठरावाने राष्ट्रीय स्वािंत्र्याच्या अकहसक लढ्यािे नेिृत्व 
करण्यािी महान र्जबाबदारी म.गाधंींवर सोपचवण्याि आली. 

 
 नेिृत्वािी सूते्र हािी घेिल्डयाबरोबर प्रथम गाधंींनी चिचटश साम्राज्यसते्तच्या भारिािील 
प्रचिचनधीला, व्हाइसरॉयला वाटाघाटी करण्यािे चनमंत्रि चदले. मात्र काही अगदी प्राथचमक आर्मथक व 
रार्जकीय स धारिानंा प्रारंभ कन न त्यानेही आपली प्रामाचिकिा दाखवनू चदली पाचहरे्ज, अशी गाधंींिी अट 
होिी. ३० र्जानेवारी १९३०च्या ‘यंग इंचडया’ मधील लेखाि त्यानंी चलचहले आहे:  

 
 ‘व्हाइसरॉय व चिचटस मंचत्रमंडळाने प  ील स धारिा अंमलाि आिण्यािी कारवाई स न  करावी.  

 
 १. संपूिम दान बंदी.  
 २. चवचनमयािा दर रुपयास १ चशकलग ४ पेन्स इिका कमी करिे. 
 ३. र्जमीन महसूल चनदान ५० टक्क्यानंी कमी कन न त्यावर कायदेमंडळािे चनयंत्रि मान्य करिे.  
 ४. चमठावरील कर रद्द करिे. 
 ५. स न वाि म्हिून सैन्यावरील खिम चनदान ५०% ने कमी करिे. 
 ६. कमी केलेल्डया महस लाम ळे उत्पन्नाि घट होिार ही गोष्ट लक्षाि घेऊन, उच्च श्रेिीच्या नोकरािें 
      पगार चनम्म्याने ककवा अचधकही कमी करिे.  
 ७. परदेशी कापडावर संरक्षक कर आकारिे. 
 ८. ज्याचं्यावर खून केल्डयािा ककवा ख नािा प्रयत्न केल्डयािा आरोप नाही अशा सवम रार्जकीय बंदींना 
      म क्त करिे. सवम रार्जकीय खटले का ून घेिे, सेक्शन १२४ ए व १८१८ िे रेग्य लेशन व  
      ित्सम चनबधे मागे घेिे. सवम हद्दपार रार्जकीय कैद्यानंा भारिाि येण्यािी परवानगी देिे. 
 ९. सी. आय. डी. नष्ट करिे ककवा त्यावर लोकप्रचिचनधींिे चनयंत्रि बसविे.  
 १०. स्वसंरक्षिासाठी हत्यारे वापरण्यास अन मिी देिे व त्यावर लोकप्रचिचनधींिे चनयतं्रि बसविे.’ 

 
 ‘ही यादी म्हिरे्ज अत्यिं चनकडीच्या गरर्जािंी पूिम यादी नव्हे,’ असे गाधंींनी स्पष्ट केले. ‘पि 
व्हाइसरॉयने भारिाच्या एवढ्या िरी अगदी साध्या पि प्रािभिू महत्त्वाच्या मागण्या पूिम कराव्या, म्हिरे्ज 
कायदेभगंािी भाषा त्याचं्या कानावंर पडिार नाही. त्यानंिर मग कोििाही चविार माडंण्यास व मागिी 
करण्यास पूिम स्वािंत्र्य असलेल्डया कोित्याही वाटाघाटींच्या पचरषदेि काँगे्रस मनापासून भाग घेईल.’ 
[चकत्ता, ३०-१-१९३०.] 
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 वरील मागण्यानंा चिचटश रार्जवटीकडून चमळालेला प्रचिसाद उत्साहवधमक नसल्डयाने म.गाधंी व 
त्यानंी चनवडलेल्डया काही सहकाऱ्यानंी चमठाच्या कायद्यािा भगं कन न सत्याग्रहाला स रुवाि करावी असे 
ठरेल. वरील िळवळ स न  करण्याच्या थोडे चदवस आधी गाधंींनी व्हाइसरॉयना एक वैयचक्तक पत्र चलहले. 
त्याि त्यानंी ‘चप्रय चमत्र’ असेि संबोधन वापरले होिे. हे पत्र त्या वळेी भारिाि असलेल्डया एका पचॅसचफस्ट 
इंस्ग्लश िरुिाहािी पाठचवण्यािी खबरदारीही त्यानंी घेिली होिी. महत्त्वािा म द्दा असा की, चवरुद्ध पक्षाि 
असलेल्डया व्यक्तीिल्डया ‘मािसा’ला केलेले िे आवाहन होिे.अचधकारपद चवभचूषि करण्यािून येिारी 
संक चिि सािेबंद टाकून काँगे्रसने राष्ट्रािफे केलेल्डया मागण्यािंील न्याय्यपिा व्हाइसरॉयने मन मोठे 
कन न मान्य करावा यासाठी िे आवाहन होिे.  

 
 त्या पत्राि स रुवािीच्याि पचरच्िेदाि म्हटले होिे, ‘सचवनय कायदेभगंाला स रवाि करण्यापूवी व 
गेली काही वष ेपत्करण्यास धर्जि नव्हिो (िो धोका) पत्करण्यापूवी आपिाकडे काही मागम चनघिो का िे 
पाहण्यासाठी ि म्हाला चलहाव ेअसे मला वाटले. 

 
 ‘माझी वैयचक्तक चनष्ठा अगदी स्पष्ट आहे. कोिी माझी ककवा माझ्या मािसािंी मोठ्याि मोठी 
आगळीक केली िरी कोित्याही प्राचिमात्राला, माझ्या मानवी बाधंवानंा िर नाहीि नाही, र्जािूनब रू्जन इर्जा 
करिे माझ्या चनष्ठेि बसि नाही. चिचटश रार्जवट हा मला शाप वाटिो; िरी कोिाही इंग्रर्जाला द ःख 
पोिचवण्यािी माझी म ळीि इच्िा नाही. िसेि एखाद्या इंग्रर्जािे भारिाि वैध चहिसंबंद असिील िर 
त्यानंाही मी धक्का लाविार नाही.’ 

 
 व्हाइसरॉयच्या खार्जगी चिटचिसाकंडून या पत्राला आलेले उत्तर प  ीलप्रमािे होिे: ‘चहर्ज 
एक्सलन्सी व्हाइसरॉयनी आपिाला आपल्डया २ मािमच्या पत्रािी मी पोि पाठवावी अशी इच्िा दशमचवली 
आहे. कायदा मोडला र्जाईल व सावमर्जचनक शािंिेला धोका पोिेल अशा मागाने आपि र्जाऊ इस्च्ििा यािे 
त्यानंा द ःख होिे. ’ थोड्याि चदवसानंी या पत्राला उदे्दशून गाधंींनी चलचहले, ‘ग डघे टेकून मी भाकरीिी 
चभक्षा माचगिली. पि भाकरीऐवर्जी माझ्या पदराि धोंडा टाकला गेला. इसं्ग्लश राष्ट्र केवळ सामर्थयालाि 
साद देिे. मला व्हाइसरॉयच्या उत्तरािे म ळीि आियम वाटि नाही. या देशाला गर्जाआंडिी ि नं ग-शािंिा 
ही एकि सावमर्जचनक शािंिा ठाऊक आहे. हा देश म्हिरे्ज एक मोठा ि नं गि आहे. या देशािा 
(चिचटशप्रिीि) कायदा मी अव्हेरिो. माझ्या राष्ट्रािी गळिेपी करिाऱ्या या, सक्तीच्या शािंिेिी शोिनीय 
कंटाळवािी िाकोरी फोडिे हे मी माझे पचवत्र किमव्य मानिो.’ [सीिारामय्या, १९३५, पृ. ६३८.] 

 
 शवेटी १२ मािम १९३० रोर्जी गाधंींनी अहमदाबादहून २०० मलैावंर, सम द्रचकनारी असलेल्डया दाडंी 
या खेड्याकडे पायी कूि केले. ५ एचप्रलला िे दाडंीला पोिले. प्रत्यक्षपिे चमठाच्या कायद्यािा भगं 
करण्यास द सऱे चदवशी सकाळी प्रारंभ झाला.  

 
 पदयाते्रच्या िीन आठवड्याचं्या या मागमक्रमिाि गाधंींनी चकत्येक सभािूंन भाषिे केली. या सभानंा 
सहस्त्रावधी चस्त्रया, प रुष व म ले र्जमि. या भाषिािें सचवस्िर वृत्तािं देऊन चकत्येक वृत्तपते्र या सत्याग्रहाला 
देशभर प्रचसद्धी चमळवनू देि होिी. गाधंींनी ग र्जरािमध्ये चमठाच्या कायद्यािा भगं केल्डयानंिर लगेि 
भारिाच्या इिर भागािंही स्वयंसेवकानंा िसे करण्यािी अन मिी देण्याि आली. मात्र सत्याग्रह करण्यापूवी 
स्वयंसेवकानंा काही अटी पाळण्यािी शपथ घ्यावी लागे, व सत्याग्रहीिी अकहसात्मक चशस्ि व स्थाचनक 
सत्याग्रह सचमिीिे चनयतं्रि सवमस्वी स्वीकारण्यािे अचभविन द्याव ेलागे. 
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स्वयंसेवकासंाठी रे्ज सूिनापत्रक का ले होिे त्यािा काही भाग प  े चदला आहे: 
 

 ‘सध्यािी रार्जवट सपं ष्टाि आिण्याकरिा िनमन विेीि असिानाि सत्याग्रही स्वयंसेवक 
चविाराने, वािीने ककवा कृिीने कोिीही इंस्ग्लश व्यक्तीला र्जािनूब रू्जन इर्जा पोिचविार नाही.... 

 
 १. सत्याग्रही स्विःच्या मनाि क्रोधाला थारा देिार नाही. 
 २. िो चवरोधकािंा क्षोभ सहन करील. 
 ३. िसे करीि असिाना चवरोधकािंा शारीचरक हल्ला झाल्डयास िो सहन करील पि कोित्याही 
      पचरस्स्थिीि प्रचिहल्ला करिार नाही. क्रोधाधं होऊन चदलेले आदेशािें चशके्षच्या वा इिर     
                  भीिीपोटी िो पालन करिार नाही. 
 ४. रे्जव्हा एखादा अचधकारी अटक करायला येईल िेव्हा स्वयंसेवक अटक कन न    
                 घेईल.स्विःर्जवळिी कसलीही मालमत्ता र्जप्त करण्याच्या ककवा का ून घेण्यच्या कृिीला िो      
                 चवरोध करिार नाही. 
 ५. एकाद्या सत्याग्रहीर्जवळ “चवश्वस्ि” म्हिून काही मालमत्ता असल्डयास िी िो देिार नाही. त्या 
      मालमते्तिे रक्षि करिाना प्राि द्यावा लागला िरी िो देण्यािे त्यािी ियारी असेल. मात्र  
      कोित्याि पचरस्स्थिीि िो प्रचिहल्ला करिार नाही. 
 ६. प्रचिहल्डल्डयामध्ये चशव्याशाप देिे व वाईट किििे यािंाही समावशे होिो. 
 ७. म्हिूनि िो चवरोधकािा अपमान करिार नाही व अकहसा ित्त्वाच्या चवरुद्ध असिाऱ्या  
     अलीकडच्या अनेक घोषिा देण्याि भाग घेिार नाही. 
 ८. सत्याग्रही “य चनयन रॅ्जक” ला प्रमाि करिार नाही. पि त्यािा, ककवा इंस्ग्लश वा भारिीय वा 
      अचधकाऱ्यािंा अपमान करिार नाही.  
 ९. ल ा िालू असिाना र्जर कोिी अचधकाऱ्यािंा अपमान करील ककवा त्याचं्यावर शारीचरक हल्ला 
      करील िर सत्याग्रही आपल्डया प्रािािंीही पवा न करिा त्या अचधकाऱ्यािें अपमानापासून वा 
      हल्डल्डयापासून रक्षि करील.’ [यगं इंचडया, २७-२-१९३०.] 

 
 काही आठवड्यािंि देशािील सवम ि रंुग ि ड ंब भरले. आिखी कैद्यानंा ठेवायला र्जागा राचहली 
नाही. पचरिामिः अटकसत्र मंदावले आचि त्याऐवर्जी सत्याग्रही व त्यािें चमत्र यानंा दंड क्यानंी भयंकर 
मारहाि करण्यास स रवाि झाली. चवचधमंडळाि चविारलेल्डया एका प्रयकनाला उत्तर देिाना, िेवीस वळेा 
गोळीबारािा अवलंब केला गेल्डयािे व त्याि १०९ लोक ठार व ४२० लोक र्जखमी झाल्डयािे सरकारने मान्य 
केले. [सािीरामय्या, १९३५, ६१२-६९३.] 

 
 चबगरसरकारी िौकशीन सार हा आकडा खूपि मोठा असल्डयािे चनष्ट्पन्न झाले. उदाहरिाथम, 
पेशावरमध्ये २३ एचप्रल १९३० रोर्जीिा अचधकृि सरकारी आकडा ३० मृत्यू व ३३ र्जखमी असा होिा. मात्र 
कॉंगे्रस वचकंग कचमटीने बॅ. चविलभाई पटेल (कायदेमंडळािे मार्जी अध्यक्ष) याचं्या नेिृत्वाखाली नेमलेल्डया 
‘पेशावर िौकशी सचमिी’च्या अहवालाप्रमािे ‘ज्याचं्याचवषयी मारले गेल्डयािा प्रत्यक्ष प रावा चमळाला अशािंी 
संख्या १२५ होिी; प्रत्यक्षाि ही संख्या या यापेक्षा चकिी िरी मोठी असली पाचहरे्ज अशी आमिी खात्री आहे. 
िसेि र्जखमींिी संख्या त्याहून फारि र्जास्ि असली पाचहरे्ज. सध्या या प्रािंाि असलेल्डया रार्जकीय 
स्स्थिीम ळे, वरीलपेक्षा मोठ्या संख्येने लोक मारले गेले वा र्जखमी झाले ही गोष्ट प राव्याने चसद्ध करिे 
अशक्य आहे. २९ एचप्रलनंिरच्या काळाि काँगे्रस कचमटीने र्जो प रावा गोळा केला होिा िो ४ मे रोर्जी 
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लष्ट्कराने चहसकावनू घेिला आचि लष्ट्कराच्या गावािील उपस्स्थिीम ळे प  े िौकशी करिे अशक्य झाले.’ 
[पेशावर एन्कवायरी कणमटी : अहवाल, १९३०, पृ. १०.] 

 
 चनरचनराळ्या वळेी कमीअचधक प्रक्षोभक स्स्थिीि सत्याग्रही कसे वागले व स्वयंसेवक म्हिनू 
दाखल झालेल्डया लोकानंा त्या प्रसंगी कसा प्रचिसाद चदला हे पाहिे उद बोधक ठरेल. 

 
 बंगालमधील चमदनापूर चर्जल्डह्यािील कोंिाई या गावी कायदेभगं कन न चमठािे उत्पादन करण्यािे 
काम िालले होिे. स रवािीिे अटकसत्र संपल्डयानंिर पोचलसानंी मीठ ियार करण्यासाठी चमरवि कीने 
येिाऱ्या सत्याग्रहींना दंड क्यानंी बडचवण्यािा सपाटा िालचवला. रोर्ज सकाळी पाि स्वयंसेवक सत्याग्रह 
करीि असि. िे माराने र्जखमी होऊन शवेटी बेश द्ध पडले म्हिरे्ज त्यानंा स्रेिरवन न काँगे्रसनेि 
िालचवलेल्डया रुग्िालयाि नेण्याि येई. बरे झाल्डयावर हे लोक प न्हा सत्याग्रह करीि.  

 
 सत्याग्रह पाहण्यासाठी दररोर्ज सकाळी स्त्री-प रुषािंी मोठी गदी र्जमि असे. सत्याग्रह्यानंा आपली 
सहान भिूी आहे, असे हे बघे लोक म्हिि असले िरी सामान्यिः िे चनष्ट्क्रीयि असि. अशी एक प्रकारिी 
कंटाळवािी कोंडी चनमाि झाली. म्हिनू मग स्वयंसेवकानंी एक नवाि पचवत्र घेिला. त्या चदवशी सकाळी 
नवीन सत्याग्रह्यािंा गट पाठचवण्याऐवर्जी त्यानंी आदल्डया चदवशी र्जखमी झालेल्डया पाि लोकानंाि प न्हा 
पोचलसाचं्या कड्याकडे र्जाण्याला साचंगिले. त्यापंैकी एकािे सवम शरीर, व िेहराही, इिके स र्जले होिे की 
त्याला डोळेस द्धा उघडिा येि नव्हिे. त्याच्या चमत्रानंा त्याला धन नि न्याव ेलागि होिे. या दृयकयाने मात्र 
बघायला आलेल्डया लोकािं खळबळ उडाली. र्जमावािील काही चस्त्रया एकदम प  े झाल्डया व त्यानंी त्या 
स्वयंसेवकािा मागम रोखून धराला. त्या त्याला मरिाला सामोरे र्जाऊ देईनाि. चशवाय, त्या बायकानंी व 
इिका वळे बघ्यािंी भचूमका करिाऱ्या गदीिील मािसानंी बंदीह कूम मोडून मीठ करण्यािी ियारी 
दाखचवली. आिापयंि केवळ स्वयंसेवकापं रिी मयाचदि असलेली सत्याग्रह िळवळ त्या चदवशी, 
स्वयंसेवक चर्जवावर उदार होऊन बाहेर पडल्डयाम ळे, एकदम सावमर्जचनक िळवळ झाली. 

 
 अशा पराक्रमाच्या गोष्टी भारिािील सवम भागािं घडू लागल्डया. याि वळेी काही अत्यंि धीरोदत्त 
प्रसंग वायव्य सरहद्द प्रािंाि घडले. येथील लोक टोळ्या कन न राहिाि, व त्यानंा एकमेकाशंी व चिचटश 
सरकारशीही सशस्त्र य द्ध करण्यािी िागंलीि सवय होिी. या पठाि लोकानंी अत्यंि प्रक्षोभक आव्हान 
चमळूनस द्धा कमालीिी अकहसक चशस्ि दाखवनू उदाहरि घालून चदले. 

 
 इंस्ग्लश वृत्तपत्राचं्या बािमीदारानंा ही सत्याग्रह मोहीम चठकचठकािी पाचहली. सत्याग्रहाि भाग 
घेिाऱ्या स्वयंसेवकाचं्या सयंमास व पराक्रमास िे साक्षी राचहले. श्री. एि. एन. िेल्डसफोडम यानंी स्विःच्या 
वैयचक्तक चनरीक्षिावर आधाचरि एक प्रदीघम व सचवस्िर वृत्तािं १२ र्जान० १९३१ च्या ‘मिेँस्टर गार्मडयन’ 
मध्ये प्रचसद्ध केला. हा लेख काँगे्रसच्या अचधकृि इचिहासाि प नम मचद्रि केलेला आहे. [सीिारामय्या, १९३५, पृ. ६८७ 
व प  े.] ‘डेली हेरॉल्डड’ या लंडनच्या वृत्तपत्राच्या बािमीदाराने चलचहले होिे, ‘वडाळ्याभोविी कडे करिाऱ्या 
टेकड्यापंैकी एका टेकडीवन न मी सवम प्रसंग पाहाि होिो. स्वयसेंवक व सहान भिूीदार याचं्या त्या स्नेहाद्रम, 
उत्कट व भारावलेल्डया गदीि उभे राहून स्वदेशीय शासनसंस्थेिे प्रचिचनधी करीि असलेले हास्यास्पद व 
लज्जास्पद कृत्ये पाहिे ही गोष्ट इंग्रर्ज मािसाच्या दृष्टीने अत्यंि मानहाचनकारक होिी.’ ‘न्यू फ्रीमनॅ’ 
पत्रासाठी द सऱ्या एकाने चलचहले, ‘मी गेला अठरा वष े बािमीदारािे काम करीि आहे. या काळाि मी 
बावीस देश कहडलो. या काळाि मी चकिी िरी दंगे, बंडाळ्या, रस्त्यावंरील मारामाऱ्या आचि बंडे पाचहली 
असिील. पि धारासिा येथे पाचहले िेसे अंगावर शहारे आििारे दृयकय मला कोठेि पाहावयास चमळाले 
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नाही. काही वळेा दृयकये इिकी क्लेशकारक होिी की मला िोंड चफरवाव ेलागले. स्वयसेंवकािंी कमालीिी 
चशस्िबद्धिा ही एक अत्यिं नवलपूिम गोष्ट होिी. त्यानंी गाधंींच्या अकहसा ित्त्वािे सारे सार अंगी बािचवले 
आहे असे वाटि होिे.’ [चकत्ता, पृ. ६७७.] 

 
 अशा प्रकारे स्वयंसेवक र्जरी पूिम संयमाने वागि होिे िरी सरकारी अचधकाऱ्याचं्या कू्रर वागि कीने 
सत्याग्रह पाहण्यास आलेली र्जनिा प्रक्ष ब्ध होि असे. त्याम ळे अचधकाऱ्यावंर र्जनिेने काही चठकािी 
सामाचर्जक बचहष्ट्कार टाकण्यािे प्रकार घडले. एकदा ग र्जरािमध्ये ख द्द गाधंींच्या उपस्स्थिीि असा प्रकार 
घडला. त्यानंी िाबडिोब प  ील सूिना चदल्डया: ‘लोकानंी शािंिा राखली असली िरी त्याचं्याि क्रोध व 
दे्वषब द्धी चदसून येिे आहे. अचधकाऱ्यावंर घािलेल्डया सवकंष सामाचर्जक बचहष्ट्काराि कहसा दडलेली आहे. 
चकरकोळ बाबींमध्ये लोक सरकारी अचधकाऱ्यावंर िाशरेे झाडिाि, त्यानंा त्रास देिाि. या मागाने आपि 
यशस्वी होिार नाही.... खेडा चर्जल्डह्यािील लोकानंी ही सावधचगरीिी सूिना लक्षाि ठेवावी व बचहष्ट्कार 
मयादेिि ठेवावा. उहाहरिाथम, मी पूवीि साचंगिल्डयाप्रमािे, गावािील अचधकाऱ्यावंरील बचहष्ट्कार त्याचं्या 
अचधकारपदाच्या कायमके्षत्राप रािि सीचमि असावा. त्याचं्या आज्ञा ऐकू नका, पि त्यािंा अन्नधान्य प रवठा 
बंद कन  नका. त्यानंा घराबाहेर का ून लाव ूनका. इिक्या सयंमाने वागण्यास आपि असमथम असलो िर 
बचहष्ट्कारि सोडून चदला पाचहरे्ज.’ [चकत्ता, पृ. ६६१.] 

 
 सत्याग्रहींनी दाखचवलेल्डया िौलचनकदृष्ट्ट्या कमालीच्या संयमािा पचरिाम ही िळवळ चिरडून 
टाकण्यासाठी वापरण्याि येिाऱ्या भारिीय सैचनकावंर व चशपायावंर होऊ लागला. ग वाली सैचनकाचं्या 
एका पलटिीने चनःशस्त्र लोकावंर गोळीबार करण्यास नकार चदला. पचरिामिः त्या पलटिीिील 
सैचनकानंा दीघम म दिीच्या ि रंुगवासािी चशक्षा झाली. 

 
 प्रत्यक्ष चिचटश र्जनिेवरही या विमनािा झालेला पचरिाम अभ्यासण्यासारखा आहे. सरकारवर 
त्यािा काहीि पचरिाम झाला नाही असेि वरकरिी िरी चदसले.पि चकत्येक इसं्ग्लश व्यक्तींिी मने 
सत्याग्रहींच्या मूक व धीरोदात्त विमनाने द्रवली. त्यापंैकी प ष्ट्कळानंी उभय पक्षािं समझौिा घडवनू 
आिण्यािा आटोकाट प्रयत्न केला. भारिािील चिचटश रार्जसते्तिी लोकचप्रयिा झपाट्याने कमी झाली. 
ज्या गोरगरीब र्जनिेिे प्रचिचनचधत्व करण्यािा आपि दावा करिो त्या र्जनिेच्या मनाि आपल्डयाबद्दल 
झपाट्याने दूरावा चनमाि होि आहे, यािी ख द्द सरकारला र्जािीव झाली. म्हिून मग र्जानेवारी १९३१ मध्ये 
भारि सरकार व काँगे्रस यामंध्ये एक करार झाला आचि ल ा मागे घेिला गेला. िसेि प  ील शािंिेच्या 
बोलण्यािी पचहली पायरी म्हिून सवम सत्याग्रही कैद्यािंी म क्तिा करण्याि आली. 

 
अहहसेची सांघटना 
  
 वर वर्मिलेल्डया घटनाचं्या पाश्वमभमूीवर एक महत्त्वािा प्रयकन आिा उपस्स्थि करिा येईल चवरोधकाने 
दडपशाहीिा अवलंब केल्डयास सामान्य र्जनिा चकिी काळ संयम राखू शकेल? लोकानंी उलटून प्रचिहल्ला 
करण्यािी चकिपि शक्यिा राहिे? ककवा स रुवािीच्या अकहसक प्रचिकारानंिर त्यािें नीचिधैयम खिनू 
िळवळ थंडावण्यािी शक्यिा चकिी?  

 
 गाधंींच्या नेिृत्वािा भारिािील अन भव एकंदरीि संचमश्र आहे. मोचहमेिील आघाडीिे प  ारी र्जर 
किखर असिील व संयम राखिील िर त्याचं्यामागे असलेल्डया र्जनिेला त्याचं्या उदाहरिाने धीर येिो. 
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र्जनिाही मग र्जवळर्जवळ प  ाऱ्यासारखीि स्स्थरचित्त राहिे. पि असे प  ारी का ून घेिले ककवा असे 
प  ारी नसिीलि िर र्जनिेिा चनग्रह खििो, प्रचिकार क्षीि होिो, भीिीिे सावट पडिे, व त्याम ळे िळवळ 
कोसळिे; ककवा प्रसंगी सहनशक्तीिा अंि होऊन र्जनिा कहसािारािा अवलंब करिे, असे चदसिे. 

 
 १९४२ मध्ये “भारि िोडो” िळवळीच्या वळेी पचिम बंगालच्या चमदनापूर चर्जल्डह्याि स्थाचनक 
चिचटश शासनयंत्रिेस धाब्यावर बसवनू एक “राष्ट्रीय सरकार” स्थापन केले गेले होिे. खेड्यािील हर्जारो 
चनःशस्त्र स्त्री-प रुष हे या सरकारिे सैन्य होिे. हे सैन्य शािंपिे संिलन कन न पोचलस िौक्यावंर ‘‘िालून’’ 
र्जाि असे. पोचलस िौक्या हीि खेड्यािंील चिचटश साम्राज्यािी खूि आचि सते्तिी र्जागा होिी. अशा 
मोच्योवर िौकीिील सशस्त्र पोचलस गोळीबार करीि. त्याि काही लोक ठार वा र्जखमी होि. इिके 
झाल्डयावर पोचलस माघार घेऊन चनघून र्जाि. र्जनिा िौकीिा िाबा घेई. कधी कधी त्यानंा िौकीि काही 
बंद का चमळि. अशा वळेी लोकानंा चदलेल्डया सूिनापं्रमािे त्यािंी मोडिोड कन न त्या चनकामी केल्डया र्जाि 
अथवा आसपासच्या िळ्याि फेकून चदल्डया र्जाि. चशस्िीच्या बधंनाम ळे सत्याग्रह्यानंा त्या बंद कािंा 
स्विःसाठी उपयोग करिा येि नसे. 

 
 नोव्हेंबर १९४५ व फेि वारी १९४६ या काळाि चिचटश राज्यकत्योनी कलकत्त्याच्या धरमिाला 
चवभागाि प्रवशे करण्यावर बंदी घािली होिी. िेथे सभा घेऊन म ंबईच्या आरमारी बंडाला सहान भिूी 
दाखवनू त्या बंडखोरािंफे न्यायािी मागिी करण्यािे चनदशमकानंी ठरचवले होिे. रस्त्याि एका चठकािी 
सशस्त्र पोचलस रस्िा अडवनू उभे होिे. लोक चमरवि कीने येि होिे. त्यािंा मोिा शािंपिे प  े प  े येि 
होिा. त्याचं्या हािाि ध्वर्ज होिे. प्रथम लोक पोचलसापंासून थोड्या अंिरावर रस्त्यािि बसले. नंिर 
त्याचं्यािील एक टोळी प्रत्यक्ष चशपायांच्या ओळीकडे र्जाऊ लागली. िाबडिोब गोळीबाराला स रुवाि 
झाली. त्याि काही ठार झाले व बरेिर्जि र्जखमी होऊन पडले. त्यानंिर उडालेल्डया गोंधळाि एका गोऱ्या 
सारं्जटाच्या एकाएकी लक्षाि आले की आपि अगदी गदीि सापडलो असून चपस्ि लािील सवम काडि से 
संपलेली आहेि. त्यािी ही स्स्थिी एका स्वयंसेवकाच्या लक्षाि आली. स्विः िो स्वयंसेवक माडंीि गोळी 
लागनू र्जखमी झाला होिा. िशा स्स्थिीिही त्याने भोविालच्या क्ष ब्ध र्जनिेला शािं करण्यािा प्रयत्न 
केला, इिकेि नव्हे िर त्याने त्या सारं्जटला उिलून इिर पोचलस होिे चिकडे फेकले.  

 
 अकहसक चशस्िीिे औपिाचरक धडे न चमळालेली मािसेस द्धा संकटाच्या वळेी अत्यिं श्रेष्ठ प्रिीिे 
धैयम दाखव ू शकिाि, असे गाधंींिे ठाम मि होिे. मात्र संकटपरंपराि कोसळल्डयास लोक अकहसेच्या 
भचूमकेवर चकिी काळ चटकून राहिील हा प्रयकन िरीही चशल्लक राहिोि. १९३१ मध्ये राष्ट्रीय ल ा मागे 
घेिला गेला, १९३२ मध्ये त्यािे प नरुज्जीवन केले गेले, पि ल ा करिाऱ्यानंा १९३३ पयंि र्जवळर्जवळ पूिम 
पराभव पत्करावा लागला. त्यानंिर देशाच्या चनरचनराळ्या भागािं लहान प्रमािावर कहसािारी विमन घडि 
राचहले ज्यानंी अकहसेिी चशस्ि कधी स्वीकारलीि नव्हिी असे काँगे्रसच्या बाहेरिे क्राचंिकारी पक्ष 
सरकारच्या दडपशाहीम ळे कहसािाराला अचधकि प्रवृत्त झाले. सामान्य र्जनिेने या कहसक िळवळीि 
सक्रीय भाग घेिला नाही व िी संयचमि राचहली हे खरे. अकहसक ल ा अयशस्वी झाल्डयानंिर मार्जलेल्डया 
कहसक बंडाळीला पायबंद घालण्यािे सामर्थयम सत्याग्रही स्वयंसेवकांच्या काय, ककवा सामान्य र्जनिेच्या 
काय, कोिाच्याि अकहसेि नव्हिे. म्हिरे्जि त्यािंी अकहसा द बमलािंी अकहसा ठरली होिी.  

 
 या द बळेपिािी उदाहरिे प्रत्यक्ष काँगे्रसर्जनािंही चदसून येि होिी. काँगे्रस संघटनेिील बह संख्य 
सभासदानंी गाधंींच्या अकहसाचवषयक ित्त्वज्ञानािा कधी खऱ्या मनाने स्वीकारि केला नव्हिा. र्ज लै १९४० 
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मध्ये, भारिाने लोकशाही राष्ट्राचं्या बारू्जने महाय द्धाि भाग घ्यावा अशी बारू्ज काँगे्रसमधील एका प्रम ख 
गटाने माडंली होिी. पक्षाच्या ित्कालीन अध्यक्षानंी चदलेल्डया एका भाषिाि म्हटले होिे: ‘आम्हाला माहीि 
आहे की दान गोळा आचि शस्त्रासे्त्र यानंी फ्रान्स, हॉलंड, बेस्ल्डर्जयम ककवा नॉवे याचं्या स्वािंत्र्यािे रक्षि करिा 
आलेले नाही. पि आम्हाला हेही माहीि आहे की सशस्त्र प्रचिकारािा फोलपिा कळूनस द्धा मानवी स्वभाव 
शस्त्रबळािा त्याग करण्यास ियार होि नाही. या देशाि शस्त्रसज्जा सैन्यािा आधार न घेिाि राज्यसत्ता 
संघचटि कन  असे र्जाहीर करण्यािे धैयम आम्ही कन  शकि नाही. आम्ही िसे कन  िर िी िूक ठरेल. 
महात्मार्जींना र्जगाला अकहसेिा संदेश द्यायिा आहे. िेव्हा अकहसेिा प्रिार करिे हे त्यािें किमव्य आहे 
आम्हाला मात्र, (काँगे्रसमध्ये र्जमलेले) कहदी राष्ट्रािे प्रचिचनधी या भचूमकेिून चविार केला पाचहरे्ज. इंचडयन 
नॅशनल काँगे्रस ही एक रार्जकीय संघटना आहे. भारिाला रार्जकीय स्वािंत्र्य चमळवनू देण्यािी चििी 
प्रचिज्ञा आहे. िी काही र्जगाि शािंिा चनमाि करण्यासाठी स्थापन झालेली ससं्था नाही.’ [बोस, १९४७, पृ. 
३११.] 

 
 याम ळे लोक गाधंींना चविान  लागले की, िर मग स्विःच्या चविाराशंी पूिमपिे सहमि असिाऱ्या 
लोकािंी वगेळीि संघटना स्थापण्यािे प्रयत्न त्यानंी का केले नाहीि? याला उत्तर देिाना एचप्रल १९४२ 
मध्ये गाधंी चलचहिाि, ‘प्राप्त पचरस्स्थिीि स्वािंत्र्य संपादनािे सवांि सोयीस्कर व फायदेशीर साधन म्हिनू 
अकहसेिी मी काँगे्रसला चशफारस केली िे मी बरोबरि केले, या माझ्या मिाला मी अद्यापही चिकटून आहे. 
रार्जकारिाि अकहसा प्रचवष्ट करावयािी िर यापेक्षा मी काही वगेळे कन  शकलो नसिो. दचक्षि आचफ्रकेिही 
“एक सोचयस्कर साधन” म्हिूनि मी अकहसेच्या उपयोगाला प्रारंभ केला. स्वयंसेवक मोर्जकेि असून िे 
लहानशाि भागावर कें चद्रि झालेले असल्डयाने त्याचं्यावर चनयंत्रिही िागंले ठेविा आले म्हिनू िेथे िे 
यशस्वी झाले. एका चवशाल भपू्रदेशावर असंख्य मािसे चवख रलेली आहेि अशी भारिाि स्स्थिी होिी. 
त्याम ळे त्याचं्यावर चनयंत्रि ठेविे ककवा त्यानंा चशकवनू ियार करिे सोपे राचहले नाही. असे असूनही 
येथील लोकानंी र्जो प्रचिसाद चदला िो आियमकारक आहे असेि म्हटले पाचहरे्ज. यापेक्षा र्जास्ि िागंली 
साथ िे देऊ शकले असिे आचि अचधक फळ पदराि पाडून घेऊ शकले असिे हे खरे; पि आर्ज चदसि 
असलेल्डया पचरिामानेही माझ्या मनाि चनराशिेी भावना म ळीि आलेली नाही. चनष्ठा म्हिून अकहसेिा 
स्वीकार करिाऱ्यानंाि फक्त घेऊन मी चनघालो असिो िर मी एकटाि उरलो असिो अशी शक्यिा आहे. 
मी स्विः अपूिम आहे, आचि माझ्यासारख्याि अपूिम स्त्री-प रुषानंा बरोबर घेऊन मी या अज्ञाि सागरावरील 
प्रवासाला चनघालो. माझी होडी इस्च्िि स्थळी पोिली नसली िरी ि फानानंा िोंड देण्याइिकी भक्कम 
ठरली याबद्दल मी ईश्वरािे आभार मानिो. 

 
 ‘अकहसेिा मागम राष्ट्राप  े ठेवण्यािे काम माझ्यावर सोपवनू ईश्वराने माझ्यावर कृपाि केली आहे. 
बऱ्यावाईट कशाही कारिानंी का होईना, काँगे्रसने त्या मागािा स्वीकार केला आहे. काँगे्रससारख्या 
चनर्मववादपिे सवाि मोठ्या व लोकचप्रय पक्षाने गेली एकोिीस वष े साित्याने व आपल्डया क विीन सार 
अकहसेिा ित्त्वाने वागण्यािा प्रयत्नही केला आहे. 

 
 ‘काँगे्रसने माझी भचूमका सवमस्वी स्वीकारली नाही म्हिून मी काँगे्रसशी असलेला माझा संबंध िोडून 
चिला मागमदशमन करण्यािे नाकारायला हव े होिे असे मला प्रयकन चविारिाऱ्या स चवद्य टीकाकाराला 
स िवायिे नाही अशी मला आशा आहे. माझ्याशी संबंचधि असल्डयाम ळे काँगे्रसला साचंघक अकहसेच्या िंत्रािा 
पाठप रावा करिा आला आहे. 
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 ‘मर्जप्रमािे िे अकहसेिे अचधक व्यापक व खोल पािळ्यावंर उपयोर्जन करीि नाहीि, त्याबाबि 
माझे अन करि करीि नाहीि, म्हिून मी माझ्या उत्तम सहकाऱ्यानंा वाऱ्यावर सोडून देईन िर त्याद्वारे मी 
अकहसेच्या ध्येयािी अचधक सेवा करीन असे म ळीि नाही. अकहसक मागावन न त्यािंी च्य िी िात्काचलकि 
असेल, आचि अगदी लहानशा, मयाचदि के्षत्राप रिाि त्यािंा अकहसक मागािा त्याग सीचमि राहील असा 
चवश्वास बाळगनू मी त्यािंी साथ कायम ठेविार आहे.’ [बोस, १९४८, पृ. ४६.] 

 
 भारिािील अकहसक िळवळींच्या एका प्रम ख ग िवैचशष्ट्ट्याकडे म द्दाम लक्ष वधेिे आवयकयक आहे. 
कायदेभगंाच्या िळवळीच्या ओघाि घडिाऱ्या प्रत्येक कहसक कृत्यावर गाधंी डोळ्यािं िेल घालून लक्ष 
ठेवीि असि. िळवळ कहसक प्रवृत्तीकडे झ कि आहे असे लक्षाि येिाि िे चिच्या कायमक्रमाि, िंत्राि काही 
िरी ठळक बदल करीि (उदाहरिाथम १९३० साली धारासिा चमठागरावरील सत्याग्रहािे वळेी र्जखमी 
सत्याग्रहींनाि प न्हा पाठचवण्यािे िंत्र), ककवा िळवळ िात्प रिी स्थचगि करीि (उदाहरिाथम १९२२ िा 
बाडोली सत्याग्रह), ककवा िळवळ सावमर्जचनक पािळीवन न वैयचक्तक पािळीवर आिीि (उदाहरिाथम 
१९३३ िा सत्याग्रह), ककवा काँगे्रसर्जनि कहसेला उते्तर्जन देि आहेि ककवा िी िालवनू घेि आहेि असा 
त्यानंा संशय आला िर, प्रसंगचवशषेी, िे काँगे्रसर्जनाचंवरुद्धि उपोषि करीि. गाधंींच्या या असामान्य 
र्जागन किेिा असा पचरिाम झाला की त्याचं्या अन यायािंी त्याचं्यावरील चनष्ठा व आज्ञाधारकिा खूपि 
वा ली. त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे त्यािंी स्विःिीही नैचिक उंिी वा ली. मात्र यािा आिखीही एक पचरिाम 
झालेला चदसिो. िो म्हिरे्ज खालच्या प  ाऱ्यािंी अचभक्रमशीलिा नाहीशी झाली. गाधंींनी हािी घेिलेले 
कायम अंचिमिः न्याय्य आहे असा त्यािंा चवश्वास चटकून असेपयंि, िे त्याचं्या आदेशािें पालन करण्यािि 
समाधान मानू लागले. स्विःहून प  ाकार घेऊन काही करण्यािी इच्िा वा क वि त्याचं्याि राचहली नाही. 

 
 वैिाचरकदृष्ट्ट्या पाहिा सत्याग्रहाच्या संघटनेिून अचधकारािे अचधकाचधक चवकें द्रीकरि झाले 
पाचहरे्ज. पि चनदान भारिीय उदाहरिाि िरी त्याम ळे स्थाचनक पािळीवरील आचभक्रमशीलिा नष्ट झाली, 
चिचकत्सक चविारशक्ती चदवसेंचदवस क्षीि होि गेली आचि अचधकारािे, त्या अचधकारािी र्जािक ळी नैचिक 
होिी हे खरे असले िरी, कें द्रीकरिि झाले.  

 
 यािे स्पष्टीकरि कदाचिि असेही असेल की दीघम परकीय अंमलाम ळे भारिीयाचं्या 
अचभक्रमशीलिेिी दीघमकाळ उपासमार झाली होिी; ककवा असेही असेल की, येथील एकत्र क ट ंबपद्धिीि 
काय, गावािील पंिायिीि काय ककवा र्जाचिपािीि काय वचडलधाऱ्यािेंि विमस्व असल्डयाम ळे लोकानंा 
अचधकारवादी सते्तिीि, आज्ञा मानण्यािीि सवय झालेली असेल. 
 
अहहसेचे अर्यशास्त्र  

 
 आिीबािीच्या वळेी विेक प  ाऱ्यानंी आपल्डया नेिृत्वाने लोकानंा अकहसेच्या िंत्राि प्रवीि 
करावयािे याचशवाय लोकाचं्या प्रचशक्षिािी आिखीही एक योर्जना गाधंींर्जवळ होिी. इंग्लंडिे व्यापारी 
चहिसबंंध साधण्यासाठी म द्दामि भारिाि राज्यसते्तिे कें द्रीकरि करण्याि आले हा चिचटश साम्राज्यावरील 
गाधंींच्या टीकेिा एक भाग होिा. येथील ग्रामराज्ये नष्ट करण्याि आली. उत्पादनािी योर्जना स्थाचनक 
गरर्जानं सार करण्याऐवर्जी दूरवर शहराि राहिाऱ्या लोकाचं्या चहिसंबधंािंी पूिमिा करण्याच्या दृष्टीने व 
केवळ फायद्यावर बोट ठेवनू होऊ लागली.  
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 हे सवम पाहूनि गाधंींनी रार्जकीय कायमकत्यांना ‘रिनात्मक कायमक्रम’ अमलाि आिून लोकशाहीिी 
आर्मथक पायाभरिी करण्यािा सल्ला चदला होिा. त्याि १९४१ पयंि एकूि अठरा गोष्टींिा समावशे केलेला 
होिा. त्यािंील एक बाब ‘आर्मथक समिा’ ही होिी. चििे विमन स्विः गाधंींनीि ‘अकहसात्मक स्वराज्यािी 
ग रुचकल्ली’ असे केले होिे. [गाधंी, १९४८, पृ. २०-२१.] 

 
 गाधंींिा यंत्रावर अचवश्वास होिा असे नाही. खेड्याि वीर्ज वापरण्यालाही त्यािंा चवरोध नव्हिा. 
मात्र त्यािंा असा कटाक्ष होिा की, उत्पादनािी याचंत्रक वा कें द्रीकृि साधने राष्ट्राच्या ककवा स्थाचनक 
लोकमंडळाच्या िाब्याि असली पाचहरे्जि. त्यािंा उपयोगही वैयचक्तक फायद्यासाठी न करिा लोकािें कष्ट 
कमी करण्याकडे झाला पाचहरे्ज. आवयकयक त्या आिंर-प्रादेचशक चवचनमयािे िे स्वागिि करीि. मात्र हे 
सहकायम स्वचे्िेने व समानिेच्या भचूमकेवन न व्हाव ेअसे त्यानंा वाटे. 

 
 ‘खेड्यािंी चपळविकू थाबंली िरि त्यांिे प नरुत्थान होईल’ असे त्यानंी १९३६ मध्येि साचंगिले 
होिे. ‘प्रिंड प्रमािावर उत्पादन करिाऱ्या कारखानदारीम ळे खेड्यािील लोकािंी अपचरहायमपिे 
चपळविूक होईल. कारखानदारीबरोबर स्पधा व बार्जारपेठ यािें प्रयकन उपस्स्थि होिाि व त्यानंा िोंड न 
देिा आल्डयाने खेड्यािील उद्योगधंदे मोडकळीस येिाि. यासाठी आपि म ख्यिः खेडे स्वयंप िम करण्यावर 
व प्राम ख्याने स्थाचनक उपभोगाच्या दृष्टीने उत्पादन करण्यावरि भर चदला पाचहरे्ज. खेड्यािील 
उद्योगधंद्यािे हे स्वन प र्जर चटकविा आले िर त्यानंी त्यानंा बनविा येिील व परवडिील अशी आध चनक 
यंते्र व अवर्जारे वापरायला म ळीि हरकि नाही. अट फक्त ही की, त्यानंी यतं्रािंा उपयोग इिरािंी 
चपळविूक करण्याकडे करिा कामा नये.’ [बोस, १९४८, पृ. ७१.] 

 
 ‘आपल्डया प्रािभिू गरर्जासंाठी पूिमिया स्वायत्त व स्वावलंबी, पि रे्जथे परावलंबन आवयकयक आहे 
अशा इिर अनेक बाबिींि इिर खेड्यांबरोबर परस्परावलंबी, अशी माझी ग्रामस्वराज्यािी कल्डपना आहे.’ 
[चकत्ता, पृ. ७३.] 

 
 गाधंींना १९३४ मध्ये असा एक प्रयकन चविारण्याि आला होिा की, खेड्यािील लोकािें सामर्थयम 
संघचटि करण्यासाठी व त्यानंा चशस्ि लावण्यासाठी, खादी व इिर ग्रामोद्योगािंी चनर्ममिी या अप्रत्यक्ष 
मागािा अवलंब करण्यापेक्षा, स्थाचनक स्वन पािे लहान ल े स न  करिे हे अचधक प्रभावी साधन नाही का? 
हा प्रयकन व त्यािे उत्तर येथे र्जसेच्या िसे देि आहे.  

 
 प्रश्न: र्जनिेिे सामर्थयम वा चवण्याकचरिा वा लोकािं सहकायािी एक र्जािीव चनमाि 
करण्याकरिा, खादीिे कायम करण्यापेक्षा भाडंवलदारीचवरुद्ध स्थाचनक व चवचशष्ट प्रयकनावंन न लहानसहान 
ल े उभारिे अचधक इष्ट होिार नाही काय? या दोन्हींिून चनवड करायिी वळेि आली िर आम्ही कोििा 
मागम चनवडावा? गावािील सावकाराशी ककवा र्जमीनदाराशी एखाद्या प्रयकनावर-उदाहरिाथम, व्यार्जािा दर 
कमी कन न घेिे ककवा शिेकऱ्याने स्विःसाठी ठेवनू घेण्याच्या धान्यािे प्रमाि वा वनू घेिे-झगडिाना 
खादी कायमक्रमाद्वारे झालेल्डया सवम कायावर पािी सोडण्यािी वळे आली, चवशषेिः खादीच्या कायािून 
लोकसंघटन करण्याच्या पद्धिीपेक्षा अशा लढ्यािूंन लोकामंध्ये अचधक आत्मचवश्वास चनमाि होि असेल, 
िर आम्ही काय कराव?े 

 
 ‘उत्तर: प्रयकनाच्या शवेटी टाकलेला पेि चनिमयात्मक उत्तर देण्याच्या दृष्टीने अवघड आहे. अकहसक 
मोचहमेला आवयकयक असलेला चनधार आचि धैयम स्थाचनक व चवचशष्ट प्रयकनावंरील ल े उभान न चनमाि 



 अनुक्रमणिका 

होण्यािी शक्यिा अचधक आहे की नाही, यािा चनवाडा मला होि नाही. पि िी शक्यिा मी मान्य केली िर 
त्या पचरस्स्थिीि खादीिा बळी द्यावा लागेल. िरी अकहसक प्रचिकारपद्धिीिा एक िज्ज्ञ व व्यावहाचरक 
अन भव गाठीस असलेला एक चमत्र या नात्याने मी ि म्हाला असा सल्ला देईन की लोकामंध्ये र्जागृिी घडवनू 
आिण्यासाठी व रार्जकीय सत्ता हस्िगि करण्यािे प्रचशक्षि देण्यासाठी ि म्ही त्या मागािा अवलंब न 
करिेि बरे. 

 
 ‘आपि अकहसक मागाने स्वािंत्र्यप्राप्तीिा संग्राम ल ि आहोि. भारिाच्या चनरचनराळ्या भागािं 
अनेक कायमकिें ि म्ही म्हििा िशा स्थाचनक लढ्यािं ग ंिून पडले िर खरी वळे येईल िेव्हा देशािील सवम 
लोक स्वराज्याच्या संग्रामासाठी एकत्र येऊ शकिार नाहीि. सचवनय कायदेभगंािी देशव्यापी िळवळ स न  
करण्याआधी लोकानंा सचवनय वा ऐस्च्िक आज्ञापालन म्हिरे्ज काय हे चशकले पाचहरे्ज. आपि सरकारी 
आज्ञािें पालन करिो िे भीिीम ळे. सरकारचवरुद्ध आपली प्रचिचक्रया कहसा ककवा लािारी (म्हिरे्जि 
भ्याडािी प्रच्िन्न कहसा) या स्वन पािी होिे. स्विःि उभ्या केलेल्डया संस्थेशी सचवनय आज्ञाधारक कसे 
राहाव ेहे खादीच्या कायािून लोकानंा आपि चशकवीि आहोि.ही कला त्यानंा अवगि झाली म्हिरे्ज मगि 
नको असलेल्डया गोष्टी अकहसक मागाने नष्ट करण्यासाठी त्यानंा यशस्वीपिे सचवनय कायदेभगंही करिे 
र्जमेल. म्हिूनि माझे सवम कायमकत्यांना सागंिे आहे की आपले ल ाऊ सामर्थयम सवम प्रकारच्या; अनेक 
लहानलहान आघाड्यावंर ल े देण्याि वाया न घालविा, अकहसात्मक असहकारािा यशस्वी ल ा 
देण्यासाठी लागिारी मनोभचूमका चनमाि करण्यािे चशक्षि खादीच्या शािंिामय कायाद्वारे देण्याि आपली 
शक्ती त्यानंी कें चद्रि करावी. आपले शोषि होि आहे यािे भान लोकानंा आहे. त्याम ळे परदेशी 
कपड्यावरील बचहष्ट्कारािी चपकेकटग िळवळ िटकन कहसक वळि घेण्यािा धोका आहे; उलट खादीिी 
िळवळ स्वाभाचवकि आचि सवमस्वी अकहसक राहील.’ [बोस, १९४७, पृ.१९९-२००.] 

 
 मानवी समार्जाि मालमते्तिा प्रयकन अत्यंि चर्जव्हाळ्यािा असल्डयाम ळे याचवषयीच्या गाधंींच्या कल्डपना 
स्पष्ट करिे आवयकयक आहे. त्यानंिर आपि गाधंींिे आंिरराष्ट्रीय झगडे सोडचवण्यासंबधंीिे मि पाहू. 
खाली चदलेली प्रयकनोत्तरे फेि वारी १९४२ मध्ये ‘हचरर्जन‘ साप्ताचहकामधून प्रचसद्ध झाली होिी. 

 
 प्रश्न: र्जोपयंि मालकीच्या वस्िू आहेि िोपयंि काही झाले िरी त्यािें रक्षि हे केलेि पाचहरे्ज हे 
आपल्डया कसे लक्षाि येि नाही? त्याम ळे कोित्याही पचरस्स्थिीि कहसा टाळलीि पाचहरे्ज हा आपला आग्रह 
अगदी चनरुपयोगी आचि चनरथमक आहे. मला असे वाटिे की अकहसेिे पालन फक्त काही चनवडक व्यक्तींनाि 
शक्य होईल.  

 
 उत्तर:.माझा िर असा दावा आहे की, आर्जिी समार्जरिना अकहसेच्या र्जािीवपूवमक केलेल्डया 
स्वीकारावर आधाचरि नसूनस द्धा, सवम र्जगभर मािसे र्जगिाि व आपापली मालकी चटकवनू धरिाि िी 
परस्पराशंी र्ज ळवनू घेण्याच्या वृत्तीिूनि. िसे नसिे िर अगदी थोडी, सवाि कू्रर मािसेि र्जगाच्या पाठीवर 
राचहली असिी. पि िसे झालेले नाही. पे्रमाच्या बधंनानंी क ट ंबे एकत्र बाधंलेली असिाि. त्यािप्रमािे 
‘राष्ट्र’ या सजें्ञने संबोधल्डया र्जािाऱ्या सभ्य समार्जािील गटही पे्रमाम ळेि एकत्र राहाि असिाि. फक्त 
त्यानंा अकहसा ित्त्वाच्या सवमश्रेष्ठपिािी र्जािीव झालेली नसिे. यािाि अथम  त्यानंी या ित्त्वाच्या चवशाल 
सामर्थयािा शोधि घेिलेला नाही. मी असे म्हिेन की, ज्यानंी सवम-संगपचरत्याग केलेला आहे व िदन षंचगक 
सयंमािी प्रचिज्ञा केलेली आहे त्यानंाि संपूिम अकहसा आिरिा येईल असे आपि केवळ ब चद्धमादं्याम ळेि 
इिके चदवस म्हिि आलो आहोि. रे्ज अकहसेिे चनष्ठाविं उपासक आहेि त्यानंाि याबाबि संशोधन कन न 
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मानवामात्रािे शासन करिाऱ्या या महान चिरंिन चनयमाच्या उपयोर्जनेच्या नवनव्या शक्यिा वळेोवळेी स्पष्ट 
करिा येिील हे खरे असले िरी, र्जर िो चनयम असेल िर िो सवांनाि लागू पडला पाचहरे्ज. अनेक प्रसंगी 
हा चनयम अयशस्वी ठरल्डयािे आपि पाहिो. िे अपयश त्या चनयमािे नसून त्यािे पालन करिाऱ्या 
अन यायाचं्या शबलिेिा िो पचरिाम असिो. त्यापंैकी चकत्येकानंा िर, आपली इच्िा असो वा नसो, आपि 
या चनयमाचं्या अधीन आहोि हे कळलेले नसिे. अनेक अपयश े पदरी आली िरी, हे अकहसेिे ित्त्व 
र्जािीवपूवमक स्वीकारले र्जाव ेव चनष्ठेने आिरिािही आिले र्जाव ेया गोष्टीिा प रस्कार मी गेली पन्नास वष े
करीि आहे. पन्नास वषोच्या कायाच्या ओघाि मला उत्तम पचरिाम चदसून आला आहे. त्याम ळे माझी चनष्ठा 
अचधकि बळकट झाली आहे. माझा असा दावा आहे की, अकहसेच्या सिि आिरिाम ळे आपि अशी स्स्थिी 
चनमाि कन  की कायदेशीर मालमते्तिी सवम लोक स्विः होऊनि प्रचिष्ठा करिील. अशी मालमत्ता शोषिाने 
कलंचकि झालेली नसेल हे चनःसंशय. अशी मालमत्ता सभोविी भन न राचहलेल्डया चवषमिेिे चनलमज्ज प्रदशमन 
नसेल. चशवाय, बेकायदेशीर व अन्याय्य मागानी संपाचदि केलेल्डया मालमते्तच्या प्रयकनाने अकहसेच्या 
उपासकािी िािी दडपून र्जाण्यािे कारि नाही. त्याच्या चदमिीला सत्याग्रह आचि असहकार ही दोन 
अमोघ अकहसक असे्त्र आहेिि. ही दोन्ही असे्त्र प्रामाचिकपिे व योग्य प्रमािाि वापरल्डयास िी कहसेिी र्जागा 
व्यवस्स्थिपिे घेऊ शकिाि, हे आिापयंि चदसून आले आहे.’ [बोस, १९४८, पृ. २४-२५.] 
 
राष्ट्रऋि 

 
 संस्कृि भाषेि ‘चहिोपदेश’ नावािा लाहनलहान उपदेशपर नीचिकथा सागंिारा एक गं्रथ आहे. 
त्याि एक प  ील अथािा श्लोक आहे : सवम क ट ंबासाठी एका व्यक्तीिा त्याग करावा; सवम गावासाठी 
एखाद्या क ट ंबािा त्याग करावा; देशासाठी एखाद्या गावािा त्याग करावा, आचि आत्म्यासाठी सवम 
र्जगािाही त्याग करावा. [णहतोपदेश णमत्रलाभ, श्लोक ११५.] हाि श्लोक िािक्याच्या नावाशी चनगचडि असलेल्डया 
नैचिक उपदेशाच्या प्रािीन संग्रहािही आलेला आहे. एकंदरीि भारिीय परंपरेिा एक पैलूि या श्लोकाने 
साचंगिला आहे. 

 
 गाधंींनी या श्लोकािा उपयोग कन न त्याला एक नवाि अथम कसा चदला हे पाहिे उद बोधक ठरेल. 
समार्जािी सेवा करिे हे सवमश्रेष्ठ ग ि आहे असे त्यानंी मानले. आपल्डया १९२५ च्या एका भाषिाि िे 
म्हििाि, ‘आम्हाला आमच्या देशािे स्वािंत्र्य हव ेआहे िे द सऱ्या देशािे न कसान वा शोषि कन न ककवा 
त्यािंा अधःपाि व्हावा म्हिनू नको. भारिािे स्वािंत्र्य म्हिरे्ज इंग्लंडिा चवनाश ककवा इंस्ग्लश मािसािा 
सवमनाश ठरिार असेल िर मला िे नको आहे. मला माझ्या देशािे स्वािंत्र्य अशासाठी हव ेआहे की इिर 
देशानंी या देशापासून काही चशकावे; अशासाठी की माझ्या देशािी साधनसंपत्ती साऱ्या मानवर्जािीच्या 
सेवसेाठी वापरिा यावी. क ट ंबासाठी एखाद्या व्यक्तीने मेले पाचहरे्ज, गावासाठी क ट ंबािे दान पाचहरे्ज, 
प्रािंासाठी चर्जल्डह्याने व देशासाठी िर प्रािंानेही मेले पाचहरे्ज अशी चशकवि देशभक्तीिी प्रिाली आम्हाला 
देि आहे. त्यािप्रमािे सवम र्जगासाठी र्जन र पडल्डयास देशाने स्विःस समर्मपि कराव ेयासाठी िो देश आधी 
स्विंत्र असला पाचहरे्ज. यासाठी आम्हाला स्वािंत्र्य हव ेआहे.’ [बोस, १९४८, पृ. ४३.] 

 
 या वृत्तीिूनि िे प  े म्हिाले की, ‘राष्ट्रानंी आखलेल्डया सरहद्दी ओलाडूंन आमच्या शरे्जाऱ्यािंी 
आम्ही सेवा कन . या सरहद्दी काही देवाने आखून चदलेल्डया नाहीि.’ [चकत्ता, पृ. ४४.] 
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 कोित्याही वस्ि वर केवळ स्विःप रिी, राखीव मालकी ही भचूमका आंिरराष्ट्रीय के्षत्राि र्जशी 
ि कीिी आहे िशीि िी खार्जगी र्जीवनाच्या के्षत्रािही ि कीिी आहे असे गाधंींिे मि होिे. एखादी वस्िू 
सवांना प रेल इिकी नसेल िर सवांनीि पोटाल चिमटा घ्यायला पाचहरे्ज. आप्पलपोट्या राखीव 
मालकीच्या आग्रहापोटी अनेक य दे्ध झाली आहेि. प्रत्येक राष्ट्राने योगायोगाने ठरलेल्डया त्याच्या भौगोचलक 
सीमामंध्ये असलेली साधनसंपत्ती अचखल मानवर्जािीसाठी चवश्वस्ि म्हिून बाळगली िर झगड्यािंी 
चकिीएक कारिे आपोआप नाहीशी होिील. काही राष्ट्रानंा ही गोष्ट पटली आचि त्यानंी िसे आिरि स न  
केले, पि इिर काहींना िी पटली नाही व त्यानंी र्जागचिक शािंिेि अडथळे उत्पन्न करण्यास स रवाि 
केली, िर खार्जगी िंट्यािं ककवा लहानमोठ्या सावमर्जचनक िंट्यािं वापरावयाच्या मागांनीि िशा राष्ट्रािें 
मानसपचरविमन घडवनू आिले पाचहरे्ज, असे त्यािें मि होिे. 

 
 कोित्याही प्रयकनाच्या मानवी पैलूकडे पाहण्यािा आग्रह गाधंी धरीि असि. कोििाही अमूिम 
वैिाचरक संघषम ककवा चहिसबंंधािंा झगडा त्याि ग िंलेल्डया मािसाचं्या आवाक्याि येईल व वाटाघाटींनी 
सोडचविा येईल अशा पािळीवर िे आिून ठेवीि. यािि गाधंींिे खास भारिीयत्व चदसून येिे. ग्रामीि 
भारिािील पंिायिपद्धिीि कोित्याही प्रयकनािा चविार सहर्जि त्या प्रयकनाि ग ंिलेल्डया मािसाचं्या संदभाि 
करिा येई. कारि एक िर िेथील प्रयकन म ळाि लहान प्रमािावरि असि. चशवाय उभय पक्ष व न्याय देिारे 
पंि एकमेकाचं्या िागंल्डया माचहिीिे असि. परस्परानंा न ओळखिारी व एकमेकाचंवषयी सहान भिूी न 
बाळगिारी असंख्य मािसे ग ंिलेली आहेि अशा चवराट प्रयकनाचं्या सोडवि कीिही या रीिीिा अवलंब 
करण्यािा प्रयत्न करण्याि गाधंींिी प्रचिभा चदसून येिे.  
 
राष्ट्रीयीकरि आणि आांतरराष्ट्रीयीकरि 
  
 १९३९ मध्ये महाय द्ध स न  झाले िेव्हा आपली सहान भिूी इसं्ग्लश राष्ट्राला असल्डयािे गाधंींनी 
स्पष्टपिे र्जाहीर केले. त्याम ळे देशाि बरेि गैरसमर्ज पसरले. िेव्हा आपल्डया मिाच्या स्पष्टीकरिाथम त्यानंी 
चलचहले: ‘माझी सहान भिूी कोिाच्या बारू्जने आहे याबद्दल इंस्ग्लश मािसानंी, काँगे्रसर्जनानंी ककवा ज्या 
कोिापयंि माझा आवार्ज पोिि असेल त्यानंी म ळीि सदेंह बाळगू नये. माझी सहान भिूी चिचटशाकंडे आहे 
यािा अथम मी चिचटशावंर पे्रम करिो व र्जममनािंा दे्वष करिो असे नाही. सारे र्जममन वा इटाचलयन राष्ट्र 
इंग्रर्जापेंक्षा वाईट आहे असे मला वाटि नाही. आपि सवमर्जि एकाि रंगाने रंगलेलो आहोि. आपि 
सवमर्जि एकाि चवशाल मानवी क ट ंबािील मािसे आहोि. त्याि भेद करण्यािे मी नाकारिो. 
कहद स्थानािील लोकाचं्या श्रेष्ठत्वािाही दावा मला सागंावयािा नाही. आमच्या अगंी िेि ग ि आचि िेि 
दोष आहेि. मानवर्जािीिी अशी काही हवाबंद कप्प्यािूंन चवभागिी झालेली नाही की कोिािा ग ि व वाि 
द सऱ्यास लागिार नाही. िे हर्जार वगेवगेळ्या खोल्डयािं राहाि असिील पि िे सवम एकमेकािें नािलगि 
आहेि. मी असे कधीि म्हििार नाही की, “भारि िेव ा माझा...बाकी र्जग गेले खड्डयाि.” भारि माझे 
सवमस्व असेल पि र्जगािील इिर राष्ट्राचं्या कल्डयािािी पि मी कििा वाहीन. केवळ भारिनामक लहानशा 
भपूृष्ठावर राहिाऱ्या नव्हे िर साऱ्याि र्जगािील मानवी क ट ंबाबद्दल सचदच्िा असली िरि माझा भारि 
आचि त्यािे स्वािंत्र्य मा अबाचधि राखू शकेन.’ [बोस, १९४७, पृ. २५.] 

 
 वरील प्रकारिेि मि गाधंींनी १९२४ मध्येही व्यक्त केले होिे : ‘इिराशंी काही किमव्य असिार नाही 
असे स्वािंत्र्य संपादिे हे काही र्जगािील राष्ट्रािें ध्येय होऊ शकि नाही; स्वचे्िेवर आधाचरि 
परस्परावलंबन हे त्यािें स्वाभाचवक ध्येय असले पाचहरे्ज.’ [बोस, १९४८, पृ.४४.] 
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अहहसक सांरक्षिाचा काययक्रम 
 
 रे्ज राष्ट्र शस्त्रबळाने आपले संरक्षि करण्यािी इच्िा करिे त्याला स्वाभाचवकि बरीि ियारी 
करावी लागिे. स्विःिे औद्योचगक सामर्थयम उभे कराव ेलागिे. सैन्य उभान न त्याला चशक्षि द्याव ेलागिे. 
मोक्याच्या र्जागा व्यापिाऱ्या अन्य राष्ट्राशंी करार कराव ेलागिाि, इत्यादी. प रेशी ियारी केल्डयाचशवाय 
कोििेही राष्ट्र य द्धाि भाग घेण्यािे धाडस करिार नाही. बरोबर त्यािप्रमािे, एखाद्या राष्ट्राने अकहसक 
मागाने आपल्डया भ-ूभागािे रक्षि करावयािे ठरचवल्डयावर प्रथम आपल्डया कर्जदगीिी नीट िाननी केली 
पाचहरे्ज. सवम राष्ट्राचं्या सचदच्िेने आचि मान्यिेने रे्जव े आपिाकडे ठेविा येईल िेव ेि िे राष्ट्र स्विःच्या 
हािी ठेवील. िी सवम कर्जदगीदेखील िे राष्ट्र सवम मानविेच्या कल्डयािासाठी चवश्वस्ि म्हिून धारि करील. 
सशस्त्र ल ाईच्या संदभाि शािंिेच्या काळाि उद्योगधंदे उभारण्याला रे्ज महत्त्व आहे िेि महत्त्व अकहसक 
संरक्षि-योर्जनेि शािंिेच्या काळाि वर साचंगिलेली ियारी करण्याला आहे. राष्ट्राने ही ियारी इिर 
राष्ट्राचं्या पाशी आपले वर्जन वा चवण्यासाठीि करावयािी असिे, कारि य द्धािे वळेी चििा उपयोग 
होण्यासारखा असिो. 

 
 ही ित्त्व े अमलाि आिण्याच्या बाबिीि भारिाला मागमदशमन करण्यािी सधंी गाधंींना त्याचं्या 
आय ष्ट्याि चमळाली नाही. परंि  या बाबिीि भारिीय परंपरेि त्यानंी आपल्डया प्रचिभेने चकिी भर घािली 
होिी हे पाहण्यासाठी एका काल्डपचनक पचरस्स्थिीिा चविार करिे अप्रस्ि ि ठरिार नाही. अशा वळेी 
अकहसक मागाने संरक्षि कन  इस्च्ििाऱ्या राष्ट्राला कोित्या क्रमाने कोिाच्या गोष्टी कराव्या लागिील यािे 
सूिन गाधंींनी वळेोवळेींच्या सैद्धास्न्िक चवविेनाच्या ओघाि केले होिे, िे आिा आपि पाहू.  

 
 कहसक मागांनी संपाचदलेल्डया मालमते्तिे रक्षि अकहसक मागोनी करिा येिार नाही असे १९४७ 
मध्ये गाधंींनी स्पष्टपिे र्जाहीर केले. कहसक मागांिा वापर कन न संपाचदलेल्डया मालमते्तिा त्याग कन नि 
मािसाला अकहसक पद्धिीिा मागम यशस्वीपिे िोखाळिा येईल. गाधंींिे असेही मि होिे की, व्यक्तीला 
कहसेचशवाय खार्जगीरीत्या भाडंवलसिंय कधीि करिा येिार नाही; मग िी कहसा उघड असेल ककवा 
प्रच्िन्न असेल. र्जनिेला भाडंवलािी गरर्ज मात्र कायमि लागिार आहे. अकहसक समार्जाि फक्त 
सरकारलाि असा भाडंवलसंिय करिा येईल. [चकत्ता, पृ. २७९.] 

 
 समर्जा, एखाद्या राष्ट्राने अशी ियारी केली िर िेवढ्यानेि ककवा त्याम ळे आलेल्डया नैचिक 
सामर्थयानेि िे राष्ट्र चभन्नमिवादी राष्ट्रापंासून स रचक्षि होईल काय? िी राष्ट्रे आक्रमि करिार नाहीि 
यािी शाश्विी काय? गाधंींच्या मिे मानवी स्वभाव आर्ज आहे िसा असेिोपयेि आक्रमिािी शक्यिा 
राहीलि. अथाि अकहसक प्रचिकार कन न मािसानंा सन्मागाला लाविेही शक्य आहेि. 

 
 याम ळेि, प्रचिहल्ला करिे हा संरक्षिािा सवोत्तम मागम नाही, असे मि त्यानंी व्यक्त केले. 
आक्रमकानंा सत्याग्रही स्वयसेंवकाचं्या पे्रिावन न येण्यािे आमंत्रि चदल्डयानेि खरे संरक्षि साधिार आहे. 
असे झाल्डयानंिरही आक्रमि प  े आले िर मागे चर्जविं राचहलेल्डयानंी त्याचं्याशी अकहसक असहकार करिे 
ही प  ील कृिी होय. त्या वळेी ही मािसे रे्जत्यािा स्वाथम साधण्यासाठी शिेािं, चगरण्यािं, कारखान्यािं 
कामे करिार नाहीि. प्राप्त पचरस्स्थिीि शक्य असेल िेव े स्विःिे र्जीवन नेहमीच्याि पद्धिीने िे व्यिीि 
करिील. र्जमीनर्ज मला बचेिराख करण्यािे धोरि अंमलाि आििार नाहीि. आक्रमक पक्षािील सैचनकाशंी 
िे बंध भावानेि वागिील. धीरोदात्त पि अकहसक प्रचिकाराने त्याचं्यावर िाप पाडण्यािा िे प्रयत्न करिील. 
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मात्र रे्ज सैचनक त्याचं्याि बरोबरीने चमसळून राहण्यास ियार असिील त्यानंा आपल्डया र्जीवनाि व संपत्तीि 
सहभागी कन न घेण्यािी ियारी सत्याग्रही र्जनिेने ठेवली पाचहरे्ज. 

 
 थोड्या वगेळ्या संदभाि गाधंींना कोिीिी चविारले होिे की, सत्याग्रही स्वयसेंवकािे आत्मक्लेश 
सराईि ग न्हेगाराच्या हृदयाला पीळ पाडू शकिील काय? गाधंींिा असा चवश्वास होिा की स्वयसेंवकािा 
चनधार आचि शौयम िेवढ्या उच्च दर्जािे असिील िर ित्त्विः िसे पचरविमन व्हायला काहीि हरकि नाही. 
पि िे वास्िववादी होिे. त्यानंी मोठ्या खेदाने अशी कबूली चदली की, काही लोकाचं्या बाबिीि िसे 
पचरविमन होिारही नाही. पि अशा दृष्ट व्यक्तीिे चमत्र वा अन यायी त्याच्या गैरमागावन न परावृत्त होण्यािी 
शक्यिा आहे. र्जगाि कोठेही गेले िरी सवमसामान्य मािसे पूिमपिे कहसक नसिाि ककवा पूिमपिे 
अकहसावादीही नसिाि. आक्रमि करिाऱ्या सैन्यािील सैचनक अशा सामान्य मािसािूंनि भरिी केलेले 
असिाि. लष्ट्करी कवायिी करायला लावनू त्याचं्याि चवचशष्ट सैचनकी मनोवृत्ती बािवलेली असिे. असे 
असले िरी सत्याग्रहाने आवयकयक िी पचरस्स्थिी चनमाि केली िर त्याचं्याकडून िरी अन कूल प्रचिसाद 
चमळेल अशी गाधंींिी श्रद्धा होिी. एकदा िसे झाले की त्यािंा नेिा प रेसे पाठबळ नसल्डयाने हिबल होईल, 
ककवा, द सऱ्या शब्दािं सागंावयािे िर, द ष्ट प्रवृत्ती एकाकी पडेल असे त्यािें म्हििे होिे. या पृर्थवीवन न द ष्ट 
प्रवृत्तीिे समूळ उच्चाटन करिे शक्य आहे असे त्यानंा वाटि नव्हिे. द ष्ट प्रवृत्तीला एकाकी पाडून चनष्ट्प्रभ 
करिे एव ेि मािसाच्या हािी आहे असे त्यानंा वाटे. 

 
 आपल्डया राष्ट्रािे ककवा आपल्डयाला चप्रय असलेल्डया मूल्डयािें रक्षि करण्यासाठी अकहसेिा अवलंब 
करावयािा झाल्डयास परंपरागि य द्धािल्डयापेक्षा फारि उच्च दर्जाच्या धैयािी गरर्ज लागिार आहे हे गाधंी 
कबूल करीि. परंि  त्यािें असे मि होिे की, मानवी संस्कृिीने आपापसािील िंटे चमटवण्यासाठी 
सत्याग्रहासारख्या अगदी नवीन व धाडसी पद्धिीिा प्रयोग करण्यािी ियारी दाखवली नाही िर चवज्ञान 
आचि िंत्रचवद्या या ऋचद्धचसद्धींनी मानवाच्या घरी पािी भरले िरी मािूस नैचिकदृष्ट्ट्या आहे िेथेि राहील. 

 
 सृष्टी चर्जिकी र्ज नीप रािी चििकाि अकहसेिा संदेशही प्रािीन आहे असे गाधंींिे म्हििे होिे. िरी 
पि, भारिाि अकहसेिी परंपरा ि लनेने अचधक चवकचसि झालेली होिी. चशवाय प्रािीनकालीन चवकें चद्रि 
ग्रीमराज्यािंी आठवि आरू्जन चर्जविं होिी. या पायकरवमभमूीवर आध चनक काळािील पचरस्स्थिीला अन न प 
अशी अकहसक र्जीवनपद्धिी उत्क्रािं करण्याच्या बाबिीि भारिाला अचधक अन कूलिा आहे अशी त्यािंी 
श्रद्धा होिी. 
 
ग्रांर्-सूची 
 
१. बोस, चनममलक मार 

१९४७ स्टडीज् इन् गाधंीझम्, कलकत्ता. 
१९४८ चसलेक्शन्स फ्रॉम गाधंी, अहमदाबाद. 
१९५० ‘फास्स्टंग इन् सत्याग्रह’, ‘चद मॉडनम चरव्ह्य’ू, कलकत्ता, ऑक्टोबर १९५०. 
१९५३ ‘माय डेज् व इथ गाधंी’, कलकत्ता. 

 
२. िाउटन, टी. डी. 

१८९२ ‘लेटसम चरटन इन् मराठा कँप (१८०९)’, वसे्ट चमचनस्टर. 



 अनुक्रमणिका 

 
३. िैिन्य भारि 

संपादक : रचसकमोहन चवद्याभषूि व मृिालकािंी घोष. 
िौथी आवृत्ती, गौरब्द ४४०, कलकत्ता. 

 
४. डेस्व्ह् स, टी. डब्ल्डयू. ऱ्हीस  

१९१६ ब चद्धस्ट इचंडया (प नम मद्रि १९१६), लंडन. 
 
५. धम्मपद 

‘चद सेके्रड ब क्स् ऑफ चद ईस्ट’, खंड १०, ऑक्सफडम. 
 
६. गाधंी, मो. क. 

१९४८ कन्स्रस्क्टव्ह प्रोगॅ्रम : इट स मीकनग अँड प्लेस, अहमदाबाद. 
 
७. गौिम सचंहिा 

‘चद सेके्रड ब क्स ऑफ चद ईस्ट’, खंड २, १८७९, ऑक्सफडम. 
 
८. हचरर्जन 

साप्ताचहक वृत्तपत्र, १९३४ पासून प  े, अहमदाबाद 
 
९. चहिोपदेश (नारायिकृि) 

संपादक : पीटर पीटरसन, १८८७, म ंबई. 
 
१०. मर्ज मदार, रमेशिंद्र 

१९१८ कॉपोरेट लाइफ इन् एन्शटं इंचडया, कलकत्ता. 
 
११. माको-पोलो 

प्रवास-विमन खंड १ व २.(वर उल्लेचखलेल्डया िाउटनकृि प स्िकाच्या संपादकानंी उल्लेखलेली 
 आवृत्ती, अथाि यलू यािंी आवृत्ती). 
 
१२. ओ’ मलॅी, एल्. एस्. एस्. 

१९१३ सेन्सस ऑफ इचंडया, १९११, खंड ५, कलकत्ता. 
 
१३. पेशावर एन्क्वायरी कचमटी 

(कॉंगे्रस वचकंग कचमटीने नेमलेली) अहवाल: १९३०, अलाहाबाद. 
 
१४. सेन, स रेंद्रनाथ  

१९२५ ॲडचमचनस्रचेटव्ह चसस्स्टम ऑफ चद मराठाज्, कलकत्ता. 
 



 अनुक्रमणिका 

१५. शामशास्त्री, आर्. 
१९२९ कौचटल्डयाज् अथमशास्त्र, म्हैसूर. 

 
१६. सीिारामय्या, बी. पी. 

१९३५ चद चहस्टरी ऑफ चद इचंडयन नॅशनल काँगे्रस (१८८५-१९३५) अलाहाबाद. 
 
१७. यंग इंचडया 

साप्ताचहक वृत्तपत्र, १९१९-१९३२, अहमदाबाद. 



 अनुक्रमणिका 

 

प्रकरि ७ व े
 

सत्याग्रह : अर्य आणि काययपद्धती 
[अमेणरकन फ्रें ड स्  सर्वव्हयस कणमटीतफे ४ जून, १९७० रोजी पुिे येरे् ‘रूट स्  ऑफ इांटरनॅशनल अांडरस्टॅंहडग’ या णवषयावर झालेल्या पणरसांवादात 

णदलेल्या भाषिाचा साराांश.] 
 

सत्याग्रह आणि युद्ध  
 
 १. सत्याग्रह हा अकहसात्मक पद्धिीने “य द्ध” करण्यािा एक मागम आहे. र्जोपयंि मािसे 
आर्जच्यापेक्षा फारशी वगेळी बनलेली नाहीि िोपयंि चहिसंबधं परस्परानंा आडव ेयेऊन िंटे उदभविारि. 
हे झगडे र्जास्िीि र्जास्ि स संस्कृिपिे, काटकसरीने आचि पचरिामकारक रीिीने सोडचवले र्जािे सवांि 
िागंले. अशा पद्धिीने िंटे सोडचवण्यािा सत्याग्रह हाि सवाि िागंला मागम आहे, असा गाधंींिा चवश्वास 
होिा. 

 
 २. कहसक य द्धामध्ये आपल्डया शत्रूला शासन कन न त्याला नमचवण्यािा प्रयत्न केला र्जािो. यशस्वी 
य द्धाि एक पक्षािा चवर्जय आचि द सऱ्या पक्षािा पराभव होिो. सत्याग्रही य द्धाि असे होि नाही. त्याि 
शवेटी दोन्ही पक्ष एका उभयमान्य भचूमकेवन न, न्याय व परस्पराबंद्दलिा आदर यावंर आधाचरि सन्मान्य 
िडर्जोड शोधून का िील अशी अपेक्षा असिे. अंचिम चनिमय उभय पक्षाचं्या सहकायानेि ठरि असल्डयाने 
र्जयापर्जयाच्या प्रयकनि येि नाही.  

 
 ३-अ. संघषम टाळिे असा अकहसेिा अथम होि नाही. स्विः गाधंींिी अकहसा िागंलीि चक्रयाशील 
होिी. चकत्येकदा िर िी ल ाऊस द्धा झाल्डयािे चदसिे. 

 
 ३-ब. सामान्य य द्धाि शत्रलूा शासन केले र्जािे. य द्धाच्या एका चनिायक क्षिी एका पक्षािे हल्ला 
ि चवण्यािे सामथम द सऱ्या पक्षाने लावलेल्डया शक्तीपेक्षा र्जास्ि झाले की त्याला चवर्जय चमळिो. सत्याग्रही 
वगेळ्याि मागाने र्जाि असिो. व्यक्ती आचि व्यवस्था यािं िो भेद करिो. र्जी व्यवस्था त्याला गैर वाटिे 
चिच्याशी असहकार करिे हे सत्याग्रह्यािे ध्येय असिे; त्याम ळे असहकाराच्या काळाि िो स्विःवर चशक्षा 
ओ वनू घेिो. अभेद्य अचविल धैयाने “शत्र”ू ला चदपवनू टाकण्यािा ित्त्विः त्यािा उदे्दश असिो. 
सत्याग्रह्याच्या प्रचिकारािून आपल्डया चर्जवाला म ळीि धोका संभवि नाही असे आश्वासन शत्रूला 
सत्याग्रह्याच्या विमि कीिून सिि चमळि असिे. सत्याग्रह करिाऱ्यािा धीरोदात्तपिा चवरोधकाच्या 
हृदयाला र्जाऊन चभडला की मग त्याच्या अंिःकरिािील कवाडे त्याच्यािील चववकेाला ख ली होण्यािी 
शक्यिा चनमाि होिे. असे झाले म्हिरे्ज मग त्या वळेेपयंि परस्परांशी ल ि असलेल्डया दोन्ही पक्षानंा 
एकमेकानंा पटेल असे उत्तर का ण्यािा मागमही ख ला होिो. 

 
 ३-क. या सवम अकहसक असहकाराच्या काळाि, आपल्डयाला रे्ज बरोबर व सत्य वाटिे त्याला 
चिकटून राहि असिानाि, प्रचिपक्षाच्या म्हिण्यािील सत्याशंािा शोध सत्याग्रही घेि असिो. हे करीि 
असिानाि नीर-क्षीरचववकेाने त्याला स्विःच्या भचूमकेिील ित्त्व आचि िपशील वगेवगेळेि करिा येिे. 
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ित्त्वाच्या बाबिीि, प्रािभिू गाभ्याच्या गोष्टींच्या बाबिीि कधीि माघार घ्यवयािी नसिे. चवरुद्ध पक्षािील 
ज्या गोष्टी न्याय्य आचि वैध असिील त्यािंा आपल्डया भचूमकेि समावेश करण्याने आपली भचूमका अचधक 
पचरपूिम करिा येिे. सवमसामान्य िडर्जोड का ण्यासाठी अनावयकयक गोष्टी नेहमीि त्यागावयाच्या असिाि. 
वर म्हटल्डयाप्रमािे संघषाच्या ओघाि एकमेकाचं्या दृचष्टकोनाकंडे आदराने पहाण्यास उभय पक्ष चशकले की 
त्या दोघानंाही मान्य अशी िडर्जोड चनघिे. ही िडर्जोड हेि अकहसक असहकारािे अंचिम उचद्दष्ट असिे, 
त्यािा शवेट असिो. 
 
तयारी 
 
 १. सशस्त्र य द्धाच्या शवेट आपल्डया बारू्जने लागण्यािी अपेक्षा करण्यापूवी काही काळ ियारी करावी 
लागिे. अकहसक य द्धासाठीस द्धा प रेशा ियारीिी गरर्ज असिे. ही ियारी ल ाईला िोंड लागण्यापूवीि 
केलेली केव्हाही िागंली. पि संघषम अटळि झाला िर ल ाई िालू असिानास द्धा ियारी करिा येिे. पि 
त्याने ल ाईिी ग िंाग िं वा िे. त्याि सत्याग्रह्याच्या ब द्धीला, संघटनािाि याला आचि नचिक सचे्चपिाला 
फारि मोठे आव्हान असिे.  

 
 २. अकहसक मागाने चमळविा येिाि अशाि गोष्टींिे रक्षि अकहसक पद्धिीने करिा येिे. कहसक 
मागांनी चमळवलेली कोििीि वस्िू अकहसक मागोने राखिा येि नाही.  

 
 ३. आपली अंिगमि समार्जव्यवस्था स धारिे, चनदोष करिे हीि अकहसक संरक्षिािी पूवमियारी 
होय. कौट ंचबक िसेि र्जमािीय सबंंधािील चवषमिा व अन्याय अकहसक मागांनी क्रमशः दूर करिे ही गोष्ट 
पूवमियारीि मोडिे. सत्याग्रहाने परकीय आक्रमिािा प्रचिकार करिा येण्यासाठी या पूवमियारीिी 
आवयकयकिा असिे.  

 
 ४. पि वरील ियारी पूिमत्वाला पोिेपयंि थाबंण्यािी आवयकयकिा नाही. कदाचिि वरील ियारी 
कधीि पूिम होिार नाही. 

 
 ५. अकहसावादी सामाचर्जक-आर्मथक रिनेि चवशषेाचधकारसंपन्न व दचलि असे वगम असिार नाहीि. 
व्यक्तीव्यक्तींि चनसगमिः भेद असिाि.पि या नैसर्मगक भेदावंन न चवषमिाचधचष्ठि समार्जरिना चनमाि 
करिे, ब चद्धमान व िि र लोकािंा वा त्याचं्या म लाबाळािंा वगेळा, खास चवशषेाचधकार असलेला वगम 
चनमाि होण्यास वाव देिे िकू होय. मालमते्तवरील वारसाहक्क प्रदान करिारा आर्जिा कायदा रद्द कन न 
ही गोष्ट अंशिः साध्य करिा येईल.  

 
 ६-अ.“रिनात्मक कायमक्रम” अंमलाि आिून वगमचवरचहि समार्जरिना चनमाि करण्यािा 
सत्याग्रही व्यक्तीिा सिि प्रयत्न असिो. या कायमक्रमािा िपशील अथािि प्रत्येक देशाि वगेवगेळा असेल. 
पि समाचर्जक व रार्जचकय सते्तिे चवकें द्रीकरि घडवनू आििे हा अशा सवम प नरमिनािंा समान व सारभिू 
उदे्दश असेल.  

 
 ६-ब. मानवी स्वभाव आर्ज आहे िसाि असेपयंि शासनसंस्थेिी गरर्ज राहील असे वाटिे. या 
संस्थेिे कायमके्षत्र कमीि कमी करिे हे गाधंींच्याप  ील आदशम होिा. आर्ज सरकार करीि असलेले कायम 
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ऐस्च्िक संघटनानंा वाटून देण्यािी त्यािंी कल्डपना होिी. या संघटनािें सभासद स्वचे्धेने एकत्र आलेले 
असिील मूलभिू मिभेद झाल्डयास कोिालाही त्यािूंन अंग का ून घेि येिार होिे. याउलट सरकारिे 
काम दंडसते्तच्या र्जोरावर िाललेले असिे.  
 ६-क. प्राथचमक गरर्जा भागचविाऱ्या वस्िंूिी चनर्ममिी व चनर्ममिीिी साधने सामाचर्जक 
चनयतं्रिाखाली असिील ही गोष्ट चवकें द्रीकरिाि गृहीि धरलेली आहे. लहान आकाराच्या ऐस्च्िक 
संघटनाचं्या हािी चनयंत्रि राचहल्डयास र्जास्ि िागंले. ही उत्पादनालये-कारखाने-नफ्यासाठी िालचवली 
र्जािार नाहीि. कोििाही भेद न करिा सवांन लाभ चमळावा या दृष्टीने त्यािंा कारभार िालवला र्जाईल. 

 
 ६-ड. परंि  केवळ आकारािे िोटेपि हाि स्वयचंसद्ध आदशम नाही. ऐस्च्िक संघटनानंी चवचशष्ट 
कामासंाठी आवयकयक िेथे कें द्रीकरि करवयाला हरकि नाही. िोटे आकारमान ही चवकें द्रीकरिािी फक्त 
आंचशक कसोटी आहे. उत्पादनाच्या व्यवस्थेसाठी चनमाि केलेली सामाचर्जक यंत्रिा ही ऐस्च्िक संमिीच्या 
ित्त्वावर संघटीि झालेली आहे की िी सक्तीिी आचि अचधकारवादी आहे यावरही एखाद्या उत्पादनालयाि 
चवकें द्रीकरि प्रत्यक्षाि आले आहे की नाही ही गोष्ट अवलंबून राहील.  

 
रचनात्मक काययक्रम आणि राष्ट्रीय शासनसांस्र्ा 
 
 १. अशा प्रकारे चवधायक ककवा रिनात्मक कायाच्या साहाय्याने आचि ककवा चवचशष्ट उचद्दष्टासंाठी 
चठकचठकािी केलेल्डया सत्याग्रहामं ळे सत्याग्रही साधकाला अचभपे्रि असलेल्डया भावी समार्जािी उभारिी 
अंशिः व लहान प्रमािावर का होईना पि झाली की आपल्डया संभाव्य शत्र चमत्रापंयेि त्याने िी वािा 
पोिवावी. 

 
 २. अशा समार्जािा नम ना ककवा प्रचिकृिी चनमाि करीि असिाना चवरोधकािंील र्जास्िीि र्जास्ि 
मािसे आपल्डया बारू्जने वळचवण्यािा त्यािा खास प्रयत्न असावा. या घटनानंा प्रचसद्धी देि असिाना, आपि 
साकार कन  पाहि असलेल्डया नव्या समार्जरिनेि सवम र्जमािींच्या, धमोच्या, विोच्या लोकानंा स्थान आहे 
असा चवश्वास त्याने र्जनिेि चनमाि केला पाचहरे्ज. या रीिीने अकहसक य द्धाच्या मागाने आपल्डया आदशािे 
रक्षि करण्याच्या अंचिम प्रसंगासाठी आपल्डया बारू्जने सचदच्िा चनमाि करण्यािे प्रयत्न सत्याग्रह्याने 
कराविे.  

 
 ३-अ. हे सवम िालू असिानाि देशािंगमि िो रे्ज चवधायक कायम करीि असेल त्यािी व्याप्ती त्याला 
वा चविा येईल, आपल्डयार्जवळ रे्ज काही आहे त्याि सभोविाल्डया राष्ट्रािंील समार्जानंा, िे गररू्ज असिील 
िेव्हा, सहभागी कन न घेण्यासाठी त्याला आपल्डया समार्जािे व िो कायदेशीररीत्या ज्या राज्यसते्तिा घटक 
आहे त्या सरकारिे मन वळचवण्यािा प्रयत्न करिा येईल. इिरानंा आपल्डया साधनसंपत्तीि असे सहभागी 
कन न घेण्यामागील ित्त्व प  ीलप्रमािे सागंिा येईल: र्जागािील सवम वस्िू अचखल मानवर्जािीच्या आहेि हे 
एक, आचि मके्तदारी मालकी, मग िी राष्ट्रीय पािळीवरही का असेना, कहसक मागानेि स रचक्षि राखिा 
येिे, हे द सरे. 

 
 ३-ब. गाधंींना भारिािे स्वािंत्र्य हव े होिे िे ‘वळे पडल्डयास मानवर्जािीसाठी स्विःिे समपमि 
करण्यास भारि स्विंत्र असावा’ म्हिून. िे असेही म्हिि असि की, आपली सेवा ‘राष्ट्राचं्या सरहद्दी 
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ओलाडूंन चकिी सवमदूर पोिावी याला कसलीि मयादा नाही.’ त्याचं्या मिे, ‘आिंरराष्ट्रीय सीमा काही 
परमेश्वराने चनमाि केलेल्डया नाहीि.’ 

 
 
सांरक्षि 
 
 १. िोट्या प्रमािावर िसेि व्यापक “राष्ट्रीय” पािळीवर आपली अशी ियारी िालू असिानाि 
एखाद्या “शत्र -राष्ट्रा” ला कदाचिि आक्रमि करण्यािी ब द्धी होईल. अशा वळेी सवोि प्रथम सत्याग्रही 
स्वयंसेवकािंा एक गट आक्रमक सैन्याला “िोंड” देण्यासाठी पाठवाव. शक्य असेल िर आक्रमकाशंी 
बोलण्यािा हे स्वयंसेवक प्रयत्न करिील. ि डचवले र्जाण्यािी ियारी ठेविाल. मात्र स्वसंरक्षिासाठी ककवा 
अन्य कोित्याही कारिाने शत्रूला इर्जा पोिचवण्याच्या उदे्दशाने बोटस द्धा उिलिार नाहीि.  

 
 २. या गटािा चनकाल लावल्डयावर, कदाचिि, शत्रू देश व्यापण्यासाठी प  े येईल. िेव्हा देश 
बेचिराख करण्यािे धोरि म ळीि अवलंचबले र्जािार नाही. आक्रमक देशाच्या सैन्याला दशाि स्विःच्या 
शिीवर शािंिेने राहू देण्यास सत्याग्रही देश ियार असेल. सत्याग्रही देशाच्या समार्जरिनेि श्रचमक म्हिनू 
त्या देशाच्या नागचरकाचं्या बरोबचरने राहण्यािी ियारी असल्डयास आपले स्वागि होईल अशी आक्रमकािी 
भावना झाली पाचहरे्ज.  

 
 ३. या गोष्टीस आक्रमकािंी ियारी नसल्डयाल सत्याग्रही शरि र्जाण्यास नकार देिील, 
आक्रमकाचं्या आज्ञा पाळिार नाहीि. मात्र आक्रमक सैचनकानंा त्यािंा र्जीव धोक्याि आहे असे कोित्याही 
प्रकारे वाटू देिार नाहीि. 

 
 ४. सत्याग्रही सेवकािें धैयम व चनिय प रेसे दृ  असिील िर शत्र -सैन्यािील मािसे चविार 
करण्यास प्रवृत्त होिील. त्यानंा आपल्डया र्जीचविािी भीिी वाटि नसेल व त्याचं्याप  े स्विःच्या रक्षिािा 
प्रयकन नसेल िर िी चविार कन  लागिील ही शक्यिा र्जास्ि हे. ही प्रचक्रया स न  झाली की त्याचं्यावर सैचनक 
म्हिून कबबवण्याि आलेल्डया चविारसरिीिा पगडा कमी व्हायला लागेल. प्रथम साचंगिल्डयाप्रमािे, 
सत्याग्रहींनी शत्र पक्षाच्या भचूमकेिील सत्यािा स्वीकार करण्यािी मनोवृत्ती बाळगल्डयास शत्रकूडील 
सैचनकामंधील चविारसरिीिा पगडा कमी होण्याच्या चक्रयेला वगे येईल. 

 
 ५. याि मागाने शत्रूच्या सेनापिीलास द्धा आपल्डया बारू्जने वळवनू घ्याव ेहा गाधंींिा आदशम होिा. 
परंि  वाईट धन न िालायिे, म्हिरे्जि सेनापिीिे पचरविमन शक्य होिार नाही असे मानले िर, सवम 
सैचनकािें पचरवमिन झाल्डयावर सेनापिीच्या न पाने उपस्स्थि असलेली दृष्ट प्रवृत्ती एकाकी पडेल अशी आशा 
होिी. प्रत्यक्ष र्जीवनाि मानवाला सामूचहक अकहसक साधनानंी चमळविा येिारे हेि सवोच्च साध्य आहे.  
 
वयणिक आणि सामुदाणयक अहहसा 
 
 १. सॉके्रचटस ककवा येशू यानंी पूवीि अकहसेिी मौचलकिा चसद्ध केली आहे. मृत्यू आला िरी आपि 
ज्याला सत्य मानिो त्याला चिकटून राहण्यािी अिूट चिकाटी, कधीि न खििारे धैयम आचि आपल्डया 
चवरोधकालास द्धा आल्डया बरोबरीिा, आपला भाऊ म्हिनूि वागिूक देण्यािा आग्रह याद्वारा त्यानंी खरी 
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श्रद्धा अचर्जक्य असिे ही गोष्ट चसद्ध केली. हे िंत्र मािसाचं्या मोठ्या सम दायाकंरवी आिरिाि आिण्यािा 
गाधंींनी प्रयत्न केला, इिकेि. अकहसा हा एक व्यवहायम आदशम ठरावयािा असेल िर प्रत्येक व्यक्ती पचरपूिम 
होईपयेि थाबंून िालिार नाही असे िे म्हिि. अन्याय व असत्य याचवरुद्ध ल ा िालू असिानाि सामान्य 
स्त्री-प न षानंा अचधकाचधक पूिमत्वाकडे र्जािा येईल असे त्यानंा वाटि होिे. स रुवािीला लोकांनी स्वच्िेने 
स्विःला अकहसेच्या चशस्िीला बाधूंन घ्यायिे होिे. चवरोधक हा दृष्ट शतू्र नसून आपल्डयासारखाि व आपल्डया 
बरोबरीिा मािूस हे अशी भावना दृ िर होि र्जाऊन त्याचं्या अकहसेच्या आिरिाि र्जसर्जसा अचधक र्जोम व 
प्रगल्डभिा येि र्जाईल िसिसे त्यानंा आपली अकहसा उत्तरोत्तर अचधकाचधक पचरिामकारक ठरि 
िालल्डयािा प्रत्यय येईल अशी त्यािंी खात्री होिी. 

 
 २. अचद्विीय व महान चवभिूींच्या भात्याि आिापयेि पडून असलेल्डया अकहसेच्या ित्त्वािून सामूचहक 
अकहसक प्रचिकारािे एक हत्यार बनचवण्याि गाधंींिी खरी अचभर्जाििा चदसून येिे.  

 
सत्याग्रही स्वयांसेवकाची णनवड 
 
 १. ज्या कोिावर एखादा चवचशष्ट अन्याय झाला असेल त्यानंीि त्या अन्यायाच्या पचरमार्जमनाथम 
सत्याग्रह करावा. सवमसाधारिपिे इिरानंी त्याचं्याि चमसळू नये. इिरानंा र्जर सत्याग्रह न्याय्य वाटि 
असेल िर त्यानंी सत्याग्रहाच्या वळेी हर्जर राहून, त्यािे सहृदयिेने चवविेन कन न, त्याला योग्य िी 
प्रचसद्धी चमळवनू देऊन सत्याग्रह्यानंा मदि करण्यास हरकि नाही.  

 
 २. केवळ नैचिक ककवा न्याय्य कारिासंाठीि सत्याग्रही झगडू शकिो. ‘अन्याय्य कारिासाठी 
सत्याग्रह होऊि शकि नाही’ (यं. इं., २७-४-१९२१,पृ.१२९). अकहसेिे स्वन पि असे आहे की त्यािा 
उपयोग क मागाने चमळवलेल्डया सपंत्तीिे रक्षि करण्याकरिा ककवा अनैचिक कृत्यािें समथमन करण्यासाठी 
करिा येिार नाही (हचरर्जन, ५-९-१९३६,पृ.२३६).  

 
 ३-अ. अकहसेच्या आिरिाच्या बाबिीि पचरपूिमिा प्राप्त केलेली आहे अशानंाि केवळ सत्याग्रह 
िळवळीि भाग घेिा येईल असे नव्हे. िळवळीिी चशस्ि व चनयम पाळण्यािी ज्यािी ियारी आहे अशा 
कोिालाही त्याि भाग घेिा येईल.  

 
 ३-ब. ज्यानंा नेहमीच्या आय ष्ट्याि कायदे पाळण्यािी व चशस्ि राखण्यािी सवय आहे त्यानंीि 
कायदेभगंासाठी प  े याव.े 

 
 ४-अ. सत्याग्रहािी िळवळ शक्य िो अस्स्ित्वाि असलेल्डया एखाद्या लोकशाही संघटनेमाफम ि 
केली र्जावी. िसे शक्य नसेल िर लोकशाही ित्त्वावंर आधारलेली एक िात्प रिी सघंटना चनमाि करावी. 

 
 ४-ब. सत्याग्रही िाविीि कामे वाटून चदली र्जावीि. प्रचसद्ध आचि इिर कामे प्रत्यक्ष लढ्याि भाग 
घेण्यापेक्षा गौि लेखली र्जाऊ नयेि. 

 
 ५. र्जसर्जसा अन भव वा ि र्जाईल व िळवळ पसरि र्जाईल िसिसे प्रत्येक स्वयसेंवकाने काही 
ित्त्वानं सार आपले विमन आपिि चनचिि कराव े आचि स्विःच्या चववकेब द्धीवर व अचभक्रमशीलिेवर 
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अवलंबून राहाव.े िळवळ सवमत्र पसरल्डयावर नेिृत्वािे चवकें द्रीकरि होिे हा सत्याग्रहािा एक आवयकयक 
भाग आहे.  
 
 
मागिी 

 
 १. सत्याग्रह मोचहमेि मागण्या चकमान असाव्याि; त्या आिखी कमी करिा येिे शक्य नसाव.े मात्र 
त्याि ित्त्वािा, आवयकयक गोष्टींिा बळी चदला र्जाऊ नये. चवरोधकाला खूष करण्याकरिा मागण्या कधीही 
कमी कन  नयेि.  

 
 २-अ. ‘श द्ध संघषामध्ये, ल ा स न  झाल्डयानंिर िळवळीिे सामर्थयम चकिीही वा ले िरी, 
स न वािीला रे्ज उचद्दष्ट प  े ठेवले असेल त्याच्या पलीकडे कधीि र्जािा कामा नये; उलट िळवळीिा र्जोर 
कमी होि आहे असे वाटले िरी मूळ उचद्दष्ट साध्य झाल्डयाखेरीर्ज िी मागेही घेिा कामा नये’ (सत्याग्रह इन 
साउर् आणफ्रका, मद्रास, १९२८,पृ.४१२).  

 
 २-ब. ‘लॉ ऑफ प्रोगे्रशन’ प्रत्येक धममय द्धाला लागू असिोि... सत्याग्रहाच्या बाबिीि िो चनयम 
गृहीिकृत्यािं मोडिो... कारि सत्याग्रहाि चकमान मागण्या याि कमाल मागण्याही असिाि. या मागण्या 
आिखी कमी करिा येण्यासारख्या नसल्डयाने माघार घेण्यािा प्रयकन येि नाही. वाटिाल फक्त एकाि चदशनेे 
शक्य असिे; प  ेि सरकिे िेव े शक्य असिे हाि िो ‘लॉ ऑफ प्रोगे्रशन’ होय. इिर प्रकारच्या संघषाि, िे 
सत्याचधचष्ठि असले िरी, प  े देवािघेवािीला वाव रहावा म्हिून, मागिी करिाना प्रथम थोडे र्जास्िि 
माचगिलेले असिे. त्याम ळे त्या सवम संघषाना ‘लॉ ऑफ प्रोगे्रशन’ चनर्मववादपिे लागू होि नाही.  

 
 ‘आपले सामर्थयम चकिीही असले िरी ज्या मागण्यासंाठी आपि ल ा स न  केला आहे त्या मान्य 
होिाि ल ा थाबंचवला पाचहरे्ज.... मात्र ‘‘य द्ध’’ िालू असिाना प्रचिपक्षाने काही नव्याि अडििी चनमाि 
केल्डया िर त्या दूर करण्यािी मागिी आपोआपि समाचवष्ट होिे (सत्याग्रह इन साउर् आणफ्रका, प,ृ ३१९) 

 
वाटाघाटी, त्याांची वळे, इत्यादी 

 
 १. ‘सत्याग्रही या नात्याने मी माझी बारू्ज वळेोवळेी िपासली र्जाण्यास अन मिी चदली पाचहरे्ज. िीि 
िूक आ ळली िर मी िी स धारली पाचहरे्ज’ (हचरर्जन, १३-१-१९४०,पृ.४११)... र्जो योग्य गोष्टीला चवरोध 
करिो िो आपली बारू्ज कच्ची कन न घेिो ’ (हचरर्जन, ११-३-१९३९पृ.४४)... ‘प्रचिपक्षाशी वाटाघाटी 
करण्यािी सत्याग्रह्याने नेहमी इच्िा बाळगली पाचहरे्ज व त्यासाठी सिि ियार असले पाचहरे्ज. वाटाघाटींिी 
अवस्था कधी येिारि नाही अशी कल्डपना करिा येिे, नाही असे नाही. सत्याग्रह्याच्या दोषाम ळे मात्र िशी 
पाळी येिा कामा नये’(हचरर्जन, २४-६-१९३९,पृ.१७०).  

 
 २. सत्याग्रहाचशवाय अन्य कारिानंी शत्रूला दौबमल्डय आले असेल िर त्यािा फायदा उठचवण्यािे 
नाकारले पाचहरे्ज. 
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 ३. ‘आधीिे सवम उपाय कन न झाल्डयाचशवाय अचंिम अस्त्र वारपावयास का िे सत्याग्रहाच्या 
भचूमकेच्या सवमस्वी चवन द्ध आहे. िशी घाई ही एक कहसाि आहे’ (हचरर्जन, २४-६-१९३९,पृ.१७२). 

 
 ४. ‘पचरविमन घडवनू आििे हेि अकहसक कायमकत्यािे ध्येय असले पाचहरे्ज. त्यासाठी त्याने 
अनंिकाळ थाबंाव े असे मात्र नाही. थाबंण्यािी मयादा संपली की िो धोका पत्करिो आचि चक्रयाशील 
सत्याग्रहािी योर्जना आखिो. चक्रयाशील सत्याग्रह म्हिरे्ज सचवनय कायदेभगं ककवा ित्सम कृिी. अंगीकृि 
चविारसरिीिा त्याग करण्याइिका मात्र त्यािा धीर कधीि खिि नाही’ (यं. इं. ६-२-१९३०,पृ.४४)... 
‘पि रे्जव्हा त्याच्या “आिील आवार्जा” िी अचनवायम हाक येिे आचि िो सत्याग्रहाि उडी घेिो िेव्हाि त्याने 
मागिे दोर कापलेले असिाि....मग चिथे माघार नसिे’ (यं. इं.,२०-१०-१९२७,पृ.३५३).  

 
लोकणशक्षि  
 
 १-अ. ‘र्जागृि आचि डोळस लोकमि हे सत्याग्रह्याच्या हािािले एक अत्यिं अमोघ शस्त्र आहे’ 
(यं.इं.८-८-१९२९,पृ.२६३). 

 
 १-ब. ‘र्जो ल ा म ख्यिः अंिःसामर्थयावर अवलंबनू आहे िो एखादे वृत्तपत्र हािी असल्डयाचशवाय 
पूिमिया िालविा येिार नाही अशी माझी समर्जि आहे. िसा माझा अन भवही आहे. ‘इंचडयन ओचपचनयन’ 
हे पत्र नसिे िर दचक्षि आचफ्रकेिील भारिीय समार्जािे चशक्षि करिे कदाचिि अशक्य झाले असिे. 
िसेि, त्याच्या-चशवाय दचक्षि आचफ्रकेि िाललेल्डया घडामोडींिी र्जगभर चवख रलेल्डया भारिीयानंा माचहिी 
कन न देिे यासंारखी काये इिक्या सहर्जपिे नक्कीि झाली नसिी. िे वृत्तपत्र म्हिरे्ज आमच्या हािािले 
मोठे उपयोगी व सामर्थयमशाली हत्यार होिे. पचरिामी, लढ्याच्या ओघाि आचि लढ्यािा पचरिाम म्हिून 
समार्ज र्जसा बदलि गेला िसिसे ‘ओचपचनयन’ही बदलि गेले’ (सत्याग्रह इन साउथ आचफ्रका, पृ. २२१). 

 
 २. ‘िार कन न आपले संदेश पोिविा येिाि. आपल्डयाला र्जर िारेिी िैन नाकारण्याि आली िर 
आपि पोस्टाने पते्र पाठवनू आपली गरर्ज भागवली पाचहरे्ज. टपालावर बंदी घािली िर पि चनरोप्यािें 
साहाय्य घेऊ...आपली गिी रोखण्यािे बाहेन न चकिीही प्रयत्न झाले िरी पि कृिचनियी असू िर 
आपल्डयावर कोिीि माि कन  शकिार नाही’ (यं. इं., १५-१२-१९२१,पृ.४०८). 

 
 ‘र्जोपयंि आपल्डयार्जवळ कागद आचि टाक, ककवा चनदान पाटीपेस्न्सल आहे िोपयंि आपल्डयार्जवळ 
प रेसे स्वयंसेवक असले िर, आपले चविार पसरचवण्याच्या बाबिीि चनराश होण्यािे काहीि कारि नाही. 
स्वयंसेवक लेखकािंी प रेशी संख्या असेल िर कोित्याही कागदपत्राच्या आपि अगचिि प्रिी का ू शकिो’ 
(यं. इं.,९-३-१९२१,पृ.७३).  

 
 ‘प्रत्येकाने स्विःि एक िालिे-बोलिे विममानपत्र व्हाव े व िोंडािोंडी बािम्या पसराव्या. मात्र 
त्यानंी अफवा-आवयािं चशन  नये. त्यानंी बािमीच्या उगमस्थानािी व खरेपिािी खात्री कन न घ्यवी’ 
(हचरर्जन,१०-११-१९४०,पृ.३३४). 

 
 ३. ‘शासनसंस्थेिे दोष दाखचवण्यावर लक्ष कें चद्रि कन  नका. िी यंत्रिा िालचविाऱ्यािें 
मिपचरविमन कन न आपल्डयाला त्याचं्याशी मतै्री करावयािी आहे. चशवाय कोिीही स्वभाविःि द ष्ट्प्रवृत्त 
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नसिो. चवरोधक द ष्ट्प्रवृत्त असिील िर आपि स्विः काय कमी (द ष्ट्प्रवृत्त) आहोि? आत्मपचरक्षिािी वृत्ती 
सत्याग्रहाि अंगभिूि आहे’ (हचरर्जन, ३०-३-१९४०,पृ.७१)...दे्वषािे प्रिीक असिारी सवम गािी, घोषिा, 
भाषिे आपल्डयाला वज्यम आहेि’ (यं.इं.,२-४-१९३१,पृ.५८).) 

 
 
नेतृत्व 

 
 १. ‘झ ंडशाही टाळावयािी असेल आचि देशािी स व्यवस्स्थि प्रगिी व्हावी अशी इच्िा असेल िर 
र्जनिेच्या नेिृत्वावर हक्क सागंिाऱ्यानंी गदीच्या आहारी र्जाण्यािे कटाक्षाने टाळले पाचहरे्ज. आधी आपले 
चवरोधी मि नोंदवनू शवेटी प न्हा गदीच्या मिाला मान ि कवनू िालिार नाही. इिकेि काय पि, प्रािभिू 
महत्त्वाच्या प्रयकनाि लोकािंी इच्िा नेत्याच्या चववकेब द्धीला पटि नसेल िर त्याने लोकाचं्या इच्िेला मान न 
देिा चिच्याउलट कृिी केली पाचहरे्ज’ (यं. इं., १४-७-१९२०). 

 
 २. ‘त्याच्या स्विःच्या चववकेाने दाखचवलेल्डया मागाने िालिारा नेिा नसेल िर िो क िकामी 
ठरिो. त्याला आपल्डया भचूमकेवर खंबीर ठेविारा आचि योग्य मागमदशमन करिारा “आिला आवार्ज” 
त्याच्यार्जवळ नसेल िर स कािू नसलेल्डया र्जहार्जासारखा िो इकडे चिकडे भरकटि राहील’ (यं. इं.,२३-
२-१९२२,पृ.१२२). 

 
मोहीम 

 
 १. ‘कहसक असो वा अकहसक, प्रचिकार कसा करावयािा त्यािा प्रथम पूिम चविार केला पाचहरे्ज. 
चविार न करिा केलेला प्रचिकार म्हिरे्ज, सैचनकी भाषेि, न सिे आिरट साहस ठरेल. अकहसक भाषेि, िो 
कहसािार ककवा मूखमपिाि ठरेल. माघार घेिे हीि चकत्येक वळेा प्रचिकारािी योर्जना असू शकिे. चकत्येक 
वळेा िे महापराक्रमािे ककवा महान त्यागािे पूवमचिन्ह ठन  शकिे. प्रत्येक माघार म्हिरे्ज मृत्यूिे भय पोटाि 
बाळगिारा चभते्रपिा नव्हे. अथाि आपल्डयाला ह सकून लावण्यािा प्रयत्न करिाऱ्या आक्रमकाशी कहसक 
ककवा अकहसक मागांनी झ ंर्जिाना बळी र्जािे पराक्रमी मन ष्ट्य अचधक पसिं करील, पि िात्प रिी माघार घेिे 
शहािपिािे असेल िर िसे करिे त्याच्या शौयाला कमीपिा आिीि नाही’(हचरर्जन,१२-४-
१९४२,पृ.१०९). 

 
 २. ‘िािाक्ष सेनापिी आपले सैन्य संपूिमपिे नेस्िनाबिू होईपयंि कधीि थाबंि नाही. रे्ज चठकाि 
आपल्डयाला ल विा येिार नाही असे त्याला वाटिे िेथून िो वळेीि, चशस्िीि व पद्धिशीरपिे पाय का ून 
घेिो’ (हचरर्जन, २२-१०-१९३८,पृ.३०४). 

 
 ३. ‘लोकानंी काय करावयािे िे आपि लोकानंा साचंगिले पाचहरे्ज. िे आपल्डया क विीप्रमािे कृिी 
करिील. लोकािंी क वि र्जोखून त्यान सार त्यानंा मागमदशमन कन  लागलो िर आपि अडखळिारे आदेश 
देऊ व िळवळ धोक्याि आिू अशी शक्यिा आहे. िसे कधी होऊ देिा कामा नये’ (पत्र., पृ. ३१०). 

 
पि नेत्याांच्या बाबतीत 
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 १-अ.‘सत्याग्रह्याला मयादा माहीि नसिे; आचि क्लेश भोगण्यािी त्यािी सहनशक्ती असीम 
असिे’ (यं.इं., १९-२-१९२५,पृ.६१).  

 
 १-ब. ‘कहसा करिाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला चनष्ट्प्रभ कन न टाकण्यािे सामर्थयम अकहसेि आहे ही त्यािी 
श्रद्धा असीम असली पाचहरे्ज. कहसेला सामोरे र्जाण्यािि खरी अकहसा आहे. सकृद्दशमनी अशक्य भासिाऱ्या 
गोष्टी साध्य करिे अकहसेला र्जमेल का, हा अकहसेच्या सामर्थयावरील अचवश्वास गळून पडला पाचहरे्ज’ 
(चहरर्जन, २९-४-१९३९, पृ. १०४-१०५). 

 
एक सूचना 

 
 ‘आपि सवमर्जि ह िात्म्यािे मरि मरण्यास ियार होण्याइिके पराक्रमी होऊ या. पि हौिात्म्यािी 
लालसा कोिीि धन  या नको ’ (हचरर्जन, १३-१-१९२७, पृ.१०). 
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प्रकरि ८ व े
 

भारतीय राजकारिात गाांधी 
 

प्रस्तावना 
 

 प्रस्ि ि प स्िकाि आिापयंि चवचशष्ट आर्मथक व रार्जचकय प्रयकनावंरील गाधंींिे चविार माडंण्यािा 
प्रयत्न केला आहे. आिा त्यानंी हे चविार प्रत्यक्षाि कसे आिले त्यािे विमन कन न त्यािे चवश्लेषि 
करण्यािे ठरवले आहे.  

 
 सावमचर्जनक कायमकिा या दृष्टीने त्यािें एक ठळक वैचशष्ट्ट्य असे की, एखादी नवी योर्जना 
कायमवाहीि आिावयािी असेल िेव्हा त्यानंी त्यासाठी नवी संघटना न उभारिा शक्य िो चवद्यमान 
संघटनािंाि उपयोग कन न घेिला. काही वळेा नव्या संस्था का िे अगदीि आवयकयक झाले िेव्हास द्धा 
गाधंींनी नव्या संस्थेसबंंधीिा ठराव चवद्यमान व प्रचिचष्ठि संस्थािं आिून िो मान्य कन न घेिल्डयािे चदसिे. 
असे केल्डयाने नव्या संस्थेच्या कायाला अन कूल वािावरि चमळिे. चशवाय, अप्रत्यक्षपिे का होईना, 
अचधकाचधक लोक चिच्याशी चनगचडि होिाि.  

 
 गाधंींच्या सामाचर्जक व आर्मथक आदशांिी कल्डपना अंशिः िरी वािकांना आलेलीि असेल. पि 
त्याचशवाय प्रकृिी आचि स्वभाव या दोन्हींच्या चवचशष्ट ठेविीम ळे काही गोष्टींकडे त्यािंा आपसूकि कल 
होिा. त्यानंी रे्ज रे्ज करण्यािा प्रयत्न केला त्या सवांवर त्यािंी त्याम ळे वैयक्तीक िाप पडलेली आहे. 
त्याचं्याबरोबर कायम करिाऱ्या कायमकत्यांवर त्यािंा प्रभाव पडला. ज्या ससं्थािूंन त्यानंी कायम केले त्यािंही 
िदन षंचगक बदल घडून आले.  

 
 उदाहरि म्हिून त्याचं्या चठकािच्या प्रवृत्ती येथे माडंिो. ऐन चनकराच्या वळेी “टीकेिा अत्यिं 
प्रखर झोि आत्मचनरीक्षिासाठी” स्विःवर टाकण्यािी त्यानंा सवय होिी. भारिीय लोक परदास्याि राहि 
असिील, त्याचं्यावर काही संकटे कोसळि असिील िर, त्यािें असे म्हििे असे की, या सामार्जाच्या 
अंिगमि रिनेिि असा काही दोष असला पाचहरे्ज की, त्याम ळे येथील लोकानंा ग लाम करिे शक्य व्हाव,े 
ककवा येथील लोकावंर सकंटे कोसळावीि. म्हिून प्रथम “स्विःच्याि डोळ्यािंील म सळ का ण्याकडे” 
ककवा त्याचं्याि भाषेि सागंावयािे िर “अंिगमि श द्धीकरिा” कडे िे आपल्डया प्रयत्नािंा रोख वळवीि 
असि. िसे करीि असिानाि, द सरीकडे, आवयकयक िे “बाह्य” संघटनात्मक बदल घडवनू आिण्यािा िे 
प्रयत्न करीि असि.संघटनात्मक ककवा बाह्य पचरस्स्थिीिील बदल घडवनू आिण्यािील यश ही त्याचं्या 
लेखी यशस्वी आत्मश द्धीिी खूि होिी. बाह्य बदल साथम व्हायिे असिील िर आन षंचगक आंिचरक 
पचरविमन झालेि पाचहरे्ज असे त्यानंा वाटि असे. असे असल्डयाम ळे चकत्येक वळेा त्याचं्या औपिाचरक 
रार्जकीय कायािी वाटिालही सामाचर्जक स धारिेच्या चदशनेे वळि घेि असे.  
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 मानवी र्जीवनािी चनरचनराळी अंगे स टी वा परस्पराशंी असंबद्ध नसून िी मूलिः व सेंद्रीय स्वन पाि 
परस्पराशंी घचनष्ठपिे चनगचडि आहेि असा गाधंींिा दृष्टीकोि होिा. त्याचं्या कायमपद्धिीिील उपरोक्त 
वैचशष्ट्ट्यािा संबधं आपिास याच्याशी र्जोडिा येईल.  

 
 अगदी चनकटच्या, प्रत्यक्ष हािाि असलेल्डया प्रयकनावर त्या त्या वळेी सवम लक्ष कें द्रीि करण्यािी 
त्यािंी हािोटी ही त्याचं्या चठकाििी द सरी प्रवृत्ती होय. दूरवरच्या प्रयकनािंी त्यामानाने िे चवशषे कििा करीि 
नसि. “एक पाऊल (प  े टाकिे) प रेसे आहे” असे िे नेहमी म्हिि. पचरिामिः त्यानंी मागे केलेल्डया 
गोष्टीि व आर्ज िे करावयास उद्य क्त झालेल्डया गोष्टींि कधी कधी एक प्रकारिी चवसंगिी चदसून येि असे. 
माझे सत्यािे दशमन र्जसर्जसे प्रगल्डभ होि र्जािे िसिसा मी माझ्या कृिीि अन न प बदल करिो, असे त्यावर 
त्यािें स्पष्टीकरि असे. एखाद्या चवचशष्ट क्षिी रे्ज सत्य प्रिीि होईल त्याच्या बारू्जने चनधाराने उभे राहण्याच्या 
बाबिीि मात्र त्याचं्या वागण्याि सिि स सगंिी चदसून येिे. 

 
 त्याचं्या स्वभावािील या दोन प्रवृत्तींिा पचरिाम असा झाला की, एखादी गोष्ट पूिमपिे 
पटल्डयाचशवाय िे बदलाला नकार देि असि. त्यानंा एखादी गोष्ट पटवनू देिे ही खरोखरि मोठी चबकट 
गोष्ट होिी. चकत्येक वळेा िे आडम ठी भचूमका घेि आहेि असे वाटे. पि या सवयीम ळे त्यािंा फायदाही 
झालेला आहे. कोििीही गोष्ट अमलाि आिावयािी झाली की िे अंमलबर्जाविीच्या अगदी बाचरकसारीक 
िपचशलाि र्जाऊ शकि असि. द सरा फायदा असा की अत्यंि महत्त्वाच्या प्रयकनावर त्यािंा इिराशंी 
प्रामाचिक मिभेद झाला िर िे सहर्जगत्या “मला माझ्या मागाने र्जाण्यािे स्वािंत्र्य आहे” ही भचूमका घेऊ 
शकि असि. असे करीि असिाना िीि सवलि िे द सऱ्यानंाही देि असि. 

 
 गाधंींनी आध चनक काळािील भारिाच्या रार्जकीय घडामोडींमध्ये कोििी भचूमका बर्जावली त्यािा 
आिा अभ्यास कन . सामान्य र्जनिेवरील गाधंींिा प्रभाव व र्जनमानसा-चवषयीिे त्यािें ज्ञान ही केवळ 
अद भ ि होिी. अनेक राष्ट्रीय प  ाऱ्याशंी त्यािंा र्जो ऋिान बधं होिा त्याबद्दलही हेि म्हििा येईल. त्यािंा 
हा प्रभाव १९१७ मध्येि चदसू लागला होिा; आचि िो १९४८ मध्ये त्यािंा मृत्यू होईपयंि चटकून होिा; 
कदाचिि, १९४७ मध्ये स्वािंत्र्य चमळेपयंि िरी िो चटकून होिा, असे म्हििे अचधक बरोबर होईल. त्यानंिर 
मात्र गाधंींिा प्रभाव भारिीय रार्जकरिािून झपाट्याने ओसरि गेला असे चदसिे. भारिीय रार्जकरिािील 
या गाधंीय गािा पचरिाम म्हिून येथे काही गोष्टी कायमच्या रुर्जलेल्डया चदसिाि. एक चवचशष्ट चविार व 
मूल्डयप्रिाली काही प्रमािाि प्रभावी आहे ही त्यापैकी एक गोष्ट. भारिाि सावमर्जचनक व्यवहाराि व्यक्तीिे 
विमन ध िल्डया िादंळासारखे उच्च नैचिक असाव े ही अपेक्षा ही द सरी गोष्ट म्हििा येईल. ज्या कल्डपना-
चविारािें व नैचिक मूल्डयािें पौरोचहत्य गाधंी करीि होिे आचि ज्या गोष्टी त्यानंी कृिीच्या साहाय्याने लोकािं 
रुर्जचवण्यािा प्रयत्न केला होिा त्या चविार-कल्डपनानंा आचि नीचिमूल्डयानंा प न्हा एकवार भारिभमूीि 
र्जोराने ध मारे फ टिील की र्जगाि अन्यत्र कोठे अचधक उत्स क भमूी लाभल्डयाने त्या रुरू्जन फोफाविीि हे 
कोिालाि सागंिा येिार नाही. 

 
वारसा 
 
 (अ) राष्ट्रीयत्व : एकोचिसाव्या शिकाि क्रमाक्रमाने पूिम कहद स्थान इंग्रर्जाचं्या आर्मथक 
विमस्वाखाली आला. परंि  भारिाच्या चनरचनराळ्या भागािं त्या विमस्वािी पकड सारखीि घट्ट नव्हिी. 
देशाच्या सासं्कृचिक व रार्जकीय व्यवस्थेबद्दलही हेि म्हििा येईल.  
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 चहद स्थानाि आधीपासूनि सासं्कृचिक एकत्वािे िीव्र भान होिे. देशभराच्या लोकािें र्जीवन एकाि 
प्रकारच्या उत्पादनपद्धिीवर अवलंबून होिे. बाहेन न आलेल्डया पि या देशािि घर कन न राचहलेल्डया 
र्जमािीही याि सहभागी होत्या. म स्स्लम ककवा चििन समार्ज एिदे्दशीयि झाले होिे. चवशषे म्हिरे्ज 
र्जाचिव्यवस्थेखालील उद्योगव्यवसायाचं्या संदभािल्डया श्रेष्ठकचनष्ठपिाच्या कल्डपना या बाहेन न आलेल्डया 
समार्जानंीही अचंगकारल्डया होत्या. र्जािीबाहेर लग्नसंबधं न करण्यािा चनयम त्याचं्यािही पाळला र्जाऊ 
लागला. सवम कहदूवर एकाि ककवा सारख्याि वारसाचवषयक चनयमािें अचधराज्य होिे. सवांिे र्जीवनही 
एकाि ककवा साधारििः सारख्याि प्रकारच्या सामाचर्जक व आर्मथक चनयमानंी बद्ध होिे. म सलमान ककवा 
चििन लोक वरील समार्जरिनेिून बाहेर राचहले होिे हे खरे; िसेि त्यािें न पािंर अरू्जनपयंि कहदू 
धमाच्या पंथािं झालेले नव्हिे हेही खरे. िरी कालमानाने रै्जन, बौद्ध ककवा शीख यासंारख्या अवैचदक, 
पाखंडी पंथासंारखेि स्थान त्यानंा प्राप्त झाले होिे. 

 
 प्रािीन भारिीय चविारविंानंी र्जािीवपूवमक चनमाि केलेल्डया या सासं्कृचिक ऐक्यािून रार्जकीय 
एकात्मिेिी भावना चनमाि झाली नाही. एकोचिसाव्या शिकापासून प  े एका ऐक्यािा उपयोग द सरे ऐक्य 
साधण्यासाठी होऊ लागेयंि िी वगे-वगेळीि राहील. 

 
 प्रत्यक्ष रिके्षत्रावर ककवा व्यापारी व आर्मथक के्षत्राि स्पधा करिाऱ्या र्जमािींनी य द्धासाठी प न्हा 
प न्हा केलेल्डया पूवमियारीिे एक फचलि म्हिून य रोपमध्ये राष्ट्रवादािा उदय झाला. स्थाचनक भेद नष्ट 
कन न त्याचं्या र्जागी राष्ट्रीय ऐक्य चनमाि करण्याि आले.स्थाचनक वैचशष्ट्ट्याचं्या र्जागी एक ‘राष्ट्रीय 
संस्कृिी’ चनमाि करण्याि आली. राष्ट्रािा खरा आधार व त्यािे बळ इिर समार्जापंासून असलेल्डया 
वगेळेपिाच्या भावनेि होिे. या वगेळेपिालाि चकत्येक वळेा श्रेष्ठिेच्या भावनेिीही र्जोड चदली र्जाई. त्या 
श्रेष्ठिेच्या समथमनाथम व स्पष्टीकरिाथम नाना कारिे सागंण्याि येि.  

 
 भारिािील आंग्लचवद्याचवभचूषि वगाने पाचिमात्य रार्जकीय व सासं्कृचिक विमस्वाचवरुद्ध झगडा 
देण्यािी मानचसक ियारी करावयाला स रुवाि करण्यापूवी कहद स्थान हे त्या अथाने राष्ट्र नव्हिेि. गाधंींिा 
र्जन्म झाला त्या वळेी कहद स्थानाि राष्ट्रवादाकडे आपला नवा धमम म्हिून पाचहले र्जाि होिे. आय ष्ट्याच्या 
प्रारंभी गाधंींवरही राष्ट्रवादी चविारप्रिालीिा काहीसा प्रभाव पडलेला चदसिो. दचक्षि आचफ्रकेिील 
विमभेदाच्या अन भवाने राष्ट्रवादी चविारसरिीिी पकड अचधकि दृ  झाली. परंि  इंग्रर्ज लोकाचं्या 
िाचरत्र्याबद्दल आचि त्याचं्या सामाचर्जक संस्था-संघटनाबंद्दल त्याचं्या मनाि फारि आदर होिा. भारिािा 
चिरकालपयंि चिचटश साम्राज्याशी संबंध कायम राहावा अशी त्याम ळेि त्यािंी िीव्र इच्िा होिी. चिचटश 
साम्राज्यवादी रार्जवटीिे दोष चसद्ध झालेले होिे िरी, भावी काळाि भारिािी उन्निी याि रार्जवटीिा हाि 
धन न होऊ शकेल असे त्यानंा वाटि होिे. 

 
 (ब) मुसलमान : येथील स चशचक्षि म सलमानानंी भारिािील कहदंूना आपल्डया बरोबरीिे मानले असे 
नेहमीि घडलेले नाही. त्यानंा म ख्यिः पचिम आचशयािील स्वधमी लोकाचंवषयी र्जास्ि आप लकी होिी. 

 
 काकीनाडा येथे १९२३ मध्ये भरलेल्डया काँगे्रसच्या अचधवशेनाच्या अध्यक्षािें याचवषयीिे चविार 
उद धृि करिे येथे उपय क्त ठरेल असे वाटिे. त्या काँगे्रसिे अध्यक्ष मौलाना महंमद अली म्हिाले, 
‘कहद स्थानी लोकानंी त्यानंा सहान भिूी दाखचविाऱ्या चिचटश व्यक्तींच्या मदिीने १८८५ मध्ये इचंडयन 
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नॅशनल काँगे्रसिी स्थापना केली िेव्हा काही थोड्या व्यक्ती वगळिा म सलमानानंी त्याि भाग घेिला नाही. 
त्याचं्याि पाचिमात्य चशक्षिािा प्रसार झालेला नव्हिा आचि म्हिून उच्च चशचक्षिानंी स न  केलेल्डया वरील 
िळवळीि भाग घेण्यास आवयकयक िी ियारी म सलमानािंी नव्हिी. द सऱ्या बारू्जला, त्याचं्या रार्जकीय 
स्वभावप्रकृिीम ळे कोित्याही रार्जकीय िळवळीला त्यािें अस्स्ित्व धोकादायक ठरले असिे असेही म्हििा 
येईल. कहद स्थानिे राज्य त्यानंी गमावले होिे, पि त्या सत्तापभोगाच्या परंपरेिी स्मृिी त्याचं्या मनाि 
रेंगाळि होिी. नवीन पद्धिीच्या चशक्षिाबद्दल त्यानंा नेहमीि चिरस्कार वाटि आला होिा. िो या 
मनोवृत्तीम ळे अचधकि वा ला...कहद स्थानच्या नव्या रार्जकत्यांच्या ससं्कृिीपासून म सलमानािंी एक सबंधं 
चप ी कडवटपिे दूर राचहली...त्याचं्या ससं्कृिीचवषयी त्यानंा मनोमन चिरस्कारि वाटि होिा. 
ऐचिहाचसकदृष्ट्ट्या म स्स्लम विमस्वािे कें द्र असलेल्डया उत्तर भारिाि १८५७ मध्ये रार्जकीय उदे्रक घडून 
आला. त्याि वषी स्थापन झालेल्डया म ंबई, मद्रास व कलकत्ता चवद्यापीठामं ळे उपलब्ध झालेल्डया शकै्षचिक 
सवलिींिा लाभ घेण्यािा चविार करण्याच्यादेखील मनःस्स्थिीि म सलमान 
नव्हिे’(इं.ॲ.चर.,१९२३,खंड२,पृ.२३). 

 
 श्री.महंमद अलींच्या वरील भाषिावन न स्वभाचवकि असे वाटिे की, गरीब-श्रीमंि, शखे-मोमीन, 
चशया-स नी (आचि अहमचदया पि) अशा वगेवगेळ्या व परस्परानंा िेदही देिाऱ्या गटािंा चमळून बनलेला 
सैलसर चविीिा समार्ज या दृष्टीने िे म स्स्लम समार्जाकडे पाहिा नव्हिे, िर मार्जी राज्यकत्यािा एकसंघ 
समार्ज या दृष्टीने िे त्याकडे पाहाि होिे. उलट बारू्जस, ि लनेने, गरीब-श्रीमिं, श्रेष्ठ-कचनष्ठिेच्या 
उिरंडीवर रिलेल्डया असंख्य र्जािी, चभन्नभाचषक समूह अशा कहदू समार्जाच्या चिरफळ्या पडलेल्डया होत्या. 
अशा या शिखंचडि समार्जािूनि य रोपीय अथाने एक “राष्ट्र” चनमाि करण्यािा प्रयत्न भारिािे थोर 
प  ारी एकोचिसाव्या शिकाच्या उत्तराधापासून साित्याने करीि होिे. िर भारिाि चठकचठकािी 
चवख रलेल्डया म सलमानािं एक र्जोमदार राष्ट्रवाद चनमाि करिे हा अचलग  िळवळीिा उदे्दश होिा असे 
म्हििा येईल. १९०६ च्या अखेरीस म स्स्लम लीगिी स्थापना झाली आचि १९०९ मध्ये चिचटश सरकारने 
चवभक्त मिदारसंघ चनमाि केले. वर उल्लखेलेल्डया अध्यक्षीय भाषिाि श्री महंमद अली असेही म्हिाले 
की,‘सामान्य प्रादेचशक मिदारसंघाच्या व्यवस्थेखाली स्विःसाठी योग्य वा प रेशा प्रमािाच्या 
र्जवळपासदेखील प्रचिचनचधत्व चमळण्याि म सलमानानंा यश चमळाले नाही. म सलमानासंाठी वगेळे 
मिदारसंघ चनमाि करण्यास ज्यानंी चवरोध केला व चवभक्त मिदारसंघ अस्स्ित्वाि आल्डयािा ज्यानंा खेद 
होिो त्यानंी एक गोष्ट लक्षाि ठेवावी की, चवभक्त मिदारसंघ म सलमान व (त्याचं्याहून संख्येने अचधक 
असलेले) कहदू याचं्यािील चवलगपिाच्या वस्ि स्स्थिीिून चनमाि झाले, चवभक्त मिदारसंघाम ळे चवलगपिा 
चनमाि झालेला नाही’ (इं. ॲ. चर.,१९२३,पृ.२७). 

 
 काँगे्रस व म स्स्लम लीग यानंी ित्पूवी, १९१६मध्ये, एक समझोिा केला होिा. त्यान सार 
‘म सलमानासंाठी चवभक्त मिदारसंघ असाविे याला अभय पक्षानंी मान्यिा चदली होिी. पंर्जाब व बंगाल या 
दोन प्रािंािंा अपवाद सोडिा, म सलमानानंा त्याचं्या संख्येच्या मानाने चकिी िरी र्जास्ि प्रमािाि 
प्रचिचनचधत्व देण्यािेही मान्य केले होिे,’ (राजेन्द्रप्रसाद, १९४६,पृ.११८). ‘चद स्टोरी ऑफ माय लाइफ’ या 
आपल्डया प स्िकाि श्री. र्जयकर म्हििाि, ‘“लखनौ करार” घडवनू आिण्याि ज्यािंा प्रम ख हाि होिा 
त्याि चटळक एक होिे. त्याम ळे त्या वळेच्या चकत्येक राष्ट्रीय प  ाऱ्यानंा आिायम वाटले होिे. र्जािीय 
स्वन पाच्या चवभक्त मिदारसघंानंा ना. गोखल्डयानंी १९०९ मध्येि मान्यिा चदली होिी. चटळकानंी िी १९१६ 
साली लखनौ येथे चदली’(जयकर, १९५८, खंड १, पृ.१६१). 
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 गाधंी १९१५ च्या शवेटी द. आचफ्रकेिून भारिाि परि आले. त्यानंिर, १९१८-१९१९ मध्ये त्यानंी 
भारिीय रार्जकारिाि प्रवशे केला. चवभक्त मिदारसंघ हा त्या वळेच्या भारिीय रार्जकीय पचरस्स्थिीिला 
एक महत्त्वािा पूवमगृचहि घटक होिा. िो गृहीि धन नि गाधंींना कायम कराव ेलागले.  

 
 (क) जाती आणि वगय: १९१५ मध्ये येथील रार्जकारिाि र्जाि ककवा वगम या घटकानंा अद्याप प्राप्त 
झालेले नव्हिे. फूट होिी; पि िी आर्मथक व सामाचर्जक मागासलेपिाप रिी मयाचदि होिी. 

 
 गाधंी स्विः रस्स्कन व टॉलस्टॉय यािें वैिाचरक चशष्ट्य असल्डयाने त्यािंी वरील फ टीकडे पाहण्यािी 
दृष्टी इिर बह िेक रार्जकीय नेत्याहूंन चभन्न होिी. चिचटश अमदानीिील कहद स्थानच्या आर्मथक इचिहासािा 
त्यािंा अभ्यास आचि टॉलस्टॉय रस्स्कन याचं्याकडून घेिलेली चशकवि याचं्या आधारे त्यानंी खेडे आचि 
शहर यामंध्ये, शिेाि खपिारी ग्रामीि र्जनिा आचि पा ंरपेशी शहरी र्जनिा याचं्याि म ख्य भेद केला. इिर 
प्रकारिे-धमावन न, र्जािीवन न, इ.-भेद त्यानंी गौि मानले. त्याचं्या मिे बह िाशंी खेड्यािून राहिाऱ्या 
श्रचमक र्जनिच्या कष्टावंर (बाडंग ळाप्रमािे) र्जगण्याच्या बाबिीि (परकीय) रार्जकत्यंशी शहरवाचसयानंी 
हािचमळविी केलेली होिी (चसलेक्शन्स, क्र.२३८). 

 
 (ड) सशस्त्र राष्ट्रवाद: भारिाला राष्ट्रवादी चविारसरिीच्या व त्यासाठीच्या संग्रामाच्या चदशनेे 
नेिारा प्रकारिा आिखीही एक प्रवाह त्या वळेी देशाच्या रार्जकारिाि होिा. गाधंींना ज्या वािारिाि कायम 
कराव ेलागले त्यािा िोही एक घटक होिा. 

 
 एकोचिसाव्या शिकाच्या अखेरीपासून प  च्या काळाि भारिीय स्वािंत्र्यासाठी चिचटश 
राज्यकत्यांशी सशस्त्र ल ा देण्यािे ठरचवलेल्डया काही व्यक्ती भारिीय रार्जकारिाि होत्या. त्यानंा ‘सशस्त्र 
क्राचंिकारक’ या नावाने सामान्यिः ओळखले र्जािे. सशस्त्र क्राचंिकारक व्यक्ती व संस्था प्राम ख्याने 
महाराष्ट्रािं व बंगालमध्ये होत्या (सेचडशन कचमटी चरपोटम,१९१८). 

 
 १९०५ िी बंगालिी फाळिी, त्यािून चनमाि झालेली वगंभगंािी आचि ‘‘स्वदेशी ’’िी िळवळ या 
दोन्ही गोष्टींम ळे राष्ट्रवादी भारिािी रार्जकीय मनःस्स्थिी र्जहाल रार्जकीय कृिीला अन कूल झाली होिी. 
पचहल्डया महाय द्धाने त्यंना सधंी चमळवनू चदली. चिचटश राज्यसते्तला प्रिंड धक्का द्यावा या उदे्दशाने मोठ्या 
प्रमािावर चनदान दोन िरी प्रयत्न क्राचंिकारकानंी केले (सी. आर. दास यािें भाषि, इं. ॲ. चर., १९२५, 
खंड१, पृ.३९२).  

 
 पंर्जाबपासून बंगालपयेि पसरलेल्डया कहदी सैन्याि उठाव घडवनू आिण्यािा प्रयत्न हा पचहला. 
द सऱ्या प्रयत्नाि, भारिाच्या पूवम भागाि र्जममनीिून शस्त्रास्त्रािी आयाि करावयािी; गचनमी काव्यािे य द्ध 
स न  कन न बरेिसे सैन्य चिकडेि ग ंिवनू ठेवावयािे; आचि सैन्य चिकडे ग ंिवल्डयानंिर सवम देशभर सामान्य 
र्जनिेने चिचटश राज्याचवरुद्ध संप, हरिाळ, बंडळी यािंी गदी कन न सत्ता हािी घ्यायिी अशी योर्जना 
होिी. 

 
 वरील दोन्ही कट अगदीि अयशस्वी ठरले; मात्र दोन्ही प्रयत्नािं क्राचंिकारकानंी अि लनीय 
पराक्रम व धैयम दाखचवले. त्याचं्या पराक्रमाचं्या कथा खूपि पसरल्डया होत्या. लोकािं स्वािंत्र्यािे ध्येय 
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चनमाि करण्यास क्रािंीकारकाचं्या प्रयत्नािंा िागंलाि उपयोग झाला. क्राचंिकारकािंी राष्ट्रप रुषािं गिना 
होऊ लागली. त्याचं्या शौयमगाथानंी लोकािें नीचिधैयम वा ले.  

 
 
 
सांघटनेचा शोध  

 
 वरील वारसा घेऊन गाधंींनी भारिीय रार्जकारिािील आपली कामचगरी स न  केली. ित्पूवी त्यानंी 
स्विःप  े काही चनचिि ध्येय ठेवली. या भिूकाळाकडे थोड्या चिचकत्सक दृष्टीने पाचहले िर असे आ ळून 
येईल की, श्रमर्जीवी लोकािंी अकहसेवर आधारलेली सामूचहक र्जनसंघटना चनमाि करिे हेि गाधंींनी 
आपल्डयासमोर सवांि मोठे उचद्दष्ट ठेवले होिे. अथाि, भारिीय स्वािंत्र्य, अस्पृयकयिाचनवारि आचद 
िदन षंचगक गौि उचद्दष्ट र्जोडीला होिीि. ही उचद्दष्ट साध्य करण्यासाठी एखाद्या अन न प संघटनेिा त्यानंी 
शोध केला. यासाठी त्यानंी प्रथम प ण्याच्या ‘सव्हमट स् ऑफ इंचडया सोसायटी’ िी चनवड केली असे चदसिे. 
ना. गोपाळ कृष्ट्ि गोखले यानंा गाधंी आपले रार्जकीय ग न  मानीि असि. गोखल्डयािंा आचि सव्हंट स्  ऑफ 
इंचडया सोसायटीिा घचनष्ठ संबंध र्जाहीरि होिा. 

 
 सोसायटी प्रवशे चमळचवण्यासाठी उमेदवार म्हिून गाधंी दाखल झाल्डयानंिर ‘एका सकाळीि त्यानंी 
सोसायटीच्या कायमकत्यांच्या लहानशा वस्िीिील संडास झाडायला स रुवाि केली’ अशी एक मरे्जदार 
आठवि श्री. र्जयकरानंी साचंगिली आहे (जयकर, १९५८, पृ.३१६). गोखले यािें सभंाषिही श्री. र्जयकर 
यानंी नमूद केले आहे. गाधंी ‘एका महान िळवळीिे ध रीित्व करिार’ हे भचवष्ट्य विमवनू गोखले म्हिाले 
होिे की, नार्ज क स्वन पाच्या रार्जनैचिक बोलण्याच्या वळेी मात्र त्याचं्यावर चवसबंण्याि फार अथम नव्हिा. 
गोखले यािें गाधंींचवषयी असे मि असूनही त्यानंा सोसायटीि घ्यायला िे बरेि उत्स क होिेसे चदसिे. परंि  
गाधंींना सभासद कन न घ्याव ेकी नाही यावन न या वळेच्या सभासदािं िीव्र मिभेद चनमाि झाल्डयाम ळे 
गाधंींनी सोसायटीच्या सभासत्वासाठी केलेला अर्जम मागे घेिला (गाांधी, १९४०, पृ. ४५६-४५७ व पृ.४७१-
४७२). 

 
 त्यानंिर प न्हा आपली गाधंींशी गाठ पडिे िी ‘होमन ल लीग’च्या प्रागंिाि. ही संस्था १९१७ च्या 
मध्यास स्थापन झाली होिी व चिच्या अनेक प्राचंिक शाखा होत्या. या प्राचंिक शाखाचं्या अध्यक्षस्थानी लो. 
चटळक, डॉ.ॲनी बेझटं, श्री. एम् . ए. र्जीना आचद ज्येष्ठ नेिे होिे. म ंबई शाखेिे र्जीना अध्यक्ष आचि र्जयकर 
उपाध्यक्ष होिे. र्जयकर आपल्डया आत्मवृत्ताि चलहिाि, ‘कोण्या एका घािवळेी ससं्थेच्या ससं्थापकाचं्या 
मनाि असा चविार आला की, होमन ल लीगच्या म ंबई शाखेिे अध्यक्षपद स्वीकारण्याबद्दल गाधंींना चवनंिी 
करावी. िसे केल्डयास, लोकमान्य ककवा बेझटं अध्यक्ष असलेल्डया शाखाइंिकेि म ंबई शाखेिे महत्त्व वा ेल 
असे त्यानंा वाटले.’ र्जयकरािंा िसे करण्याला चवरोध होिा. ‘सनदशीर मागांनी एक िळवळ धीराने 
वाटिाल करीि होिी’ अशा वळेी ‘बह िाशंी बसेनदशीर मागांवर चवसंबून असिाऱ्या’ गाधंींना होमन ल 
लीगिे अध्वयूम करिे त्याचं्या मिे फारि धोकादायक ठरले असिे. 

 
 गाधंींना होमन ल लीगमध्ये प्रवशे द्यावा काय, या प्रयकनािी ििा करण्यासाठी घेिलेल्डया बैठकीि 
गाधंी व र्जयकर यािें संभाषि झाले िे उद बोधक आहे. र्जयकर म्हिाले,‘आपि अचखल भारिीय, नव्हे 
र्जागचिक पािळीवर कायम करिारे नेिे आहाि. ि मिी ध्येय आिंरराष्ट्रीय, वैचश्वक आहेि. आपि 
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राष्ट्रीयिेच्या सवम मयादा ओलाडूंन पलीकडे गेलेले आहाि. आपि ज्या ित्त्वािंा प्रिार करीि आहाि िी 
साऱ्या मानववशंासाठी आहेि. लीगसारख्या आमच्या लहानशा संस्थेच्या िार कभिींि कोंडून घेिे आपल्डया 
दृष्टीने चकिपि बरोबर आहे व आमच्या दृष्टीने चकिी योग्य आहे यािी शकंा वाटिे. चिचटश सरकारच्या 
पचवत्र्यान सार आमिी कायमपद्धिी वळेोवळेी बदलिी ठेविे आम्हाला आवयकयक आहे. कधीकधी िर 
आम्हाला चिचटश राज्यसते्तशी वैरभाव धारि करण्यािी वळे येिे. अशी भचूमका आपल्डया पे्रम आचि शािंीच्या 
संदेशाच्या चवन द्ध आहे असे कदाचिि आपिास वाटण्यािा सभंव आहे... थोड्याि अवधीि कदाचिि 
आपि आमच्या ध्येय धोरिािि बदल कन  मागाल, ककवा आमच्या सैद्धाचंिक बैठकीि आपि आपले काही 
आवडिे चसद्धािं घ सडण्यािा प्रयत्न कराल, हे अशक्य नाही. आपले हे आवडिे चसद्धािं आमच्यािील 
प ष्ट्कळाचं्या दृष्टीने “आपली लोकचवलक्षि ख ळे” आहेि.’ 

 
 उत्तरादाखल गाधंी म्हिाले, ‘मी ि मच्या लीगमध्ये यायिे चनचिि केलेि िर मी एकि “खूळ” िेथे 
आिण्यािा आग्रह धरीन, असे प्रथमि सागंू इस्च्ििो. सवम भारिािी म्हिनू एक समान भाषा असावी, 
सध्याच्या प्राचंिक भाषािूंनि एकीिी त्यासाठी चनवड केली र्जावी, या गोष्टीिा मी आग्रह धरीन; त्याखेरीर्ज 
“स्वदेशी” िा मी आग्रह धरीन. याखेरीर्ज ि म्हाला माझ्या चसद्धािंािंील आिखी काही स्वीकाराव ेलागेल 
अशी ि म्ही भीिी बळगू नका.’  

 
 या ख लाशानंिर, अखेरीस, गाधंींना होमन ल लीगिे सभासद कन न घ्याव ेअसे ठरले. िे चिच्या 
म ंबई शाखेिे अध्यक्षही झाले (र्जयकर, १९५८, पृ.३१८). 

 
 होमन ल लीगिे साध्य काय असाव े याचवषयी चिच्या चनदान एका अध्यक्षािंी धारिा काय होिी 
यावर भारिमंत्री-सेके्रटरी ऑफ स्टेट फॉर इंचडया-चम. इ. एस्  माँटेग्यू याचं्या ‘डायरी’ िल्डया नोंदीने 
वगेळाि प्रकाश पडिो. ‘डयरी’ ि त्याचं्या व बेझटंबाईंच्या एका भेटीिा वृत्तान्ि आहे. ‘बेझंटबाईनंी मला 
होमन ल लीगच्या स्थापनेमागील इचिहास साचंगिला. आर्जच्या र्जहाल िरुिानंा काबूि आिण्यािी 
आवयकयकिा त्यानंा कशी वाटली िे त्यानंी साचंगिले.होमन ल लीगने प रस्कारलेले धोरि अंमलाि आले 
िर बंडाळी व अरार्जकािा मागम सोडून हे िरुि सनदशीर मागाला येऊन चमळिील अशी आपली खात्री 
असल्डयािे त्यानंी साचंगिले. देशािे अथमव्यवहार व कायमकारी शासन यावंर आपले चनयंत्रि असले पाचहरे्ज 
असा कहदी लोकािंा आग्रह आहे, व िो खरा केल्डयाचशवाय िे राहावयािे नाहीि असे त्यानंी गंभीरपिे 
साचंगिले. (र्जयकर, १९५८, पृ.२१६). [*मात्र होमन ल लीगच्या कायािे यापेक्षा वस्ि चनष्ठ व स खद चित्र 
आपल्डयाला चमसेस बेझटं याचं्या १९१७ च्या काँगे्रच्या अध्यक्षपदावन न केलेल्डया भाषिाि चमळिे 
(सीतारामय्या, १९४६, I, पृ.१३०, १३७, १५०).] 

 
 अथाि माँटेग्यूंना चमसेस बेझटं यािें म्हििे नीट उमगले व त्यानंी त्यािी बरोबर नोंद केली असे 
आपल्डयाला गृहीि धरले पाचहरे्ज. पि बझेंटबाईंिे चविार िसे असिे अशक्य नाही. १९१६ साली बनारस 
कहद  चवद्यापीठाच्या उद घाटनाच्या वळेी गाधंींनी रे्ज ‘अरार्जकवादी’ भाषि केले (भाषिे, पृ. ३२४) त्याला 
अत्यंि िीव्र चवरोध करिाऱ्यापंैकी बझेंटबाई एक होत्या, ही गोष्ट चवसरिा कामा नये. 

 
 स मारे एक वषम असेि गेले. या वषाि भारिाि एचिहाचसक महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्डया. कृिी 
करण्यािी वळे आली आहे असे गाधंींना वाटू लागले. त्यान सार त्यानंी होमन ल लीगच्या सभासदािंी एक 
सभा बोलावनू होमन ल लीग या संस्थेिे नाव व ध्येयधोरिही बदलून घ्येण्याि यश चमळवले. पचरिामिः 
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श्री. र्जीना, श्री. र्जयकर, श्री. के. म नशी, श्री. कानर्जी द्वारकादास, व आिखी १५ सदस्य यानंी चमळून २७-
१०-१९२० रोर्जी ‘स्वराज्य सभे’ च्या (‘ऑल इचंडया होमन ल लीग’िे गाधंींनी बदललेले नाव) अध्यक्षानंा 
(गाधंींना) उदे्दशून रार्जीनाम्यािे पत्र पाठवले. या पत्राि त्यानंी म्हटले होिे: 

 
 ‘नव्या घटनेमधील संस्थेिे उचद्दष्ट स्पष्ट करिाऱ्या २ (१) या पोटकमलाि कहद स्थानिा व चिचटश 
राज्यसते्तिा संबधं काय राहील याचवषयी कोििाही उल्लखे नाही.आचि २ (२) या पोटकलमान सार, प्रभावी 
व शािंिापूिम असेल िोवर कोित्याही बेकायदेशीर व बेसनदशीर कृिींना स्पष्ट परवानगी चदलेली आहे. 
िसेि, आमिे सवांिे असे मि आहे की, होमन ल लीगच्या घटनेि बदल घडवनू आिण्यासाठी र्जी पद्धि 
वापरली गेली िी लीगच्या याबाबिच्या चनयमानंा धन न नाही. थोडे प  े र्जाऊन आम्ही असे म्हििो की, िी 
पद्धि वैध कन न घेण्यासाठी आपि चदलेला चनिमय ि कीिा व लहरी आहे. आम्ही इचंडयन नॅशनल 
काँगे्रसच्या घटनेि अंिभूमि केलेली उचद्दष्टे व कायमपद्धिी मानिो; आचि आमिी अशी धारिा आहे की, 
लीगसारख्या काँगे्रसशी संलग्न असलेल्डया संस्थेने त्या काँगे्रसने घटनात्मक म्हिून संमि केलेल्डया 
पद्धिीनेि गेले पाचहरे्ज’ [*येथे एक गोष्ट लक्षाि ठेवली पाचहरे्ज. १९२० मध्ये, म्हिरे्ज होमन ल लीगमध्ये 
वरील प्रकार झाल्डयानंिर थोड्याि चदवसािं, गाधंींनी ख द काँगे्रसच्या घटनेिि वरील प्रकारिा बदल 
घडवनू आिण्याि यश चमळवले. गाधंींनी लीगिे अध्यक्षपद स्वीकारिाना केलेले चनवदेन पहा: 
सीिारामय्या, १९४६, पृ. १९२-१९३.] (र्जयकर, १९५८,पृ. ४०५). 

 
इांणडयन नॅशनल काँगे्रसशी सांबांध 

 
 काँगे्रसच्या स्थापनेपासूनि (१८८५) चििी उचद्दष्टे आचि कायमपद्धिी वर म्हटल्डयाप्रमािे “सनदशीर-
घटनात्मक” होिी हे खरे आहे. वषािून एकदा देशाच्या सवम भागािूंन रार्जकारिाकडे प्रवृत्ती असलेल्डया 
स चशचक्षि व्यक्तींना एकत्र आिून सबंंध देशाच्या रार्जकीय व आर्मथक चवकासचवषयक प्रयकनािंी ििा घडवनू 
आििे हे काँगे्रसिे सवांि मोठे कायम होिे. लोकाचं्या मनाि राष्ट्रवाद खोल रुर्जचवण्याि काँगे्रस िागंलीि 
यशस्वी ठरली होिी. राष्ट्रीयत्वािी ही भावना सामान्य र्जनिेिही हळूहळू खूपि मोठ्या प्रमािावन न रुरू्ज 
लागली होिी.  

 
 कहद स्थानािील लोकाचं्या म ख्यत्वकेन न रार्जकीय हक्कािंा प रस्कार काँगे्रसने त्या वळेपयंि केला 
होिा. ‘चिचटश साम्राज्यािे नागचरक’ म्हिून कहदी लोकानंा चिचटशाबंरोबर समान हक्क चमळाविे, उद्योगधंदे 
व व्यापार िसेि न्यायदान व नोकऱ्यािाकऱ्या या के्षत्रािं समान वागिकू चमळावी या अचधक मूलभिू 
मागण्यािंीही ििा वळेोवळेी होि होिी. र्जमीनमालकीहक्क रिनेि स धारिा कन न रयिेवरील ओझे कमी 
केले र्जाव ेअशा चशफारशीही प्रसंगोपात्त केल्डया र्जाि असि. 

 
 काँगे्रसिा आचि गाधंींिा पचहला संबधं १९०१ मध्ये आला. त्या वळेी त्यानंी दचक्षि आचफ्रकेि 
सत्याग्रहािी मोहीम स न  केलेली होिी. त्या वषाच्या काँगे्रस अचधवशेनाि दचक्षि आचफ्रकेिील भारिीय 
लोकाचं्या स्स्थिीबद्दल एक ठराव काँगे्रसमध्ये माडंण्यािी गाधंींना अन मिी चमळाली होिी. या संघटनेच्या 
कायमपद्धिीच्या मयादािंी र्जािीव त्याि वळेी गाधंींना झाली. िरीस द्धा भारिाि परि आल्डयावर आपल्डयाला 
करावयािे कायम ज्या संघटनामफम ि साध्य करिा येिे शक्य आहे त्यामंध्ये काँगे्रस ही एक प्रम ख संघटना 
ठरिार आहे हा चनिमय करण्यास त्यानंा फार वळे लागला नाही. 
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१९१५ ते १९१९ 
 

 आपल्डया कल्डपना प्रत्यक्षाि उिरचवण्यासाठी गाधंींनी कायमवाहीि असलेल्डया कोित्या ना कोित्या 
संघटनेि प्रवशे कन न घेण्यािे धोरि कसे ठेवले िे आपि पाचहले. त्याि वळेी सत्याग्रहासाठी र्जनिेिी 
संघटना घडवनू आिण्यािी त्यािंी प्राथचमक मनीषा अखंड कायम करीिि होिी. सामचूहक अकहसेच्या 
संघटनात्मक पैलूवर प्रकाश पाडण्याच्या दृष्टीने, या काळाि गाधंींनी िालचवलेल्डया िीन िळवळींिा थोडा 
सूक्ष्म अभ्यास करिे उपय क्त ठरेल. 

 
 (अ) चांपारण्य [पाहा: भाषिे, पृ.२७३-२७८; चवल्डयम्स्, १९१९, पृ. ८७-८९; रायिौध री, १९५५; रार्जेंद्रप्रसाद, १९४१ अ; १९४९ब, 
पृ. १-३४;गाधंी, १९४०, पृ. ४९४-५१९.] : उत्तर चबहारमधील चनळीिे मळेवाले व िेथील सामान्य शिेकरी यािें संबधं 
एकोचिसाव्या शिकाच्या मध्यापासूनि अत्यंि चबघडलेले होिे (रायिौध री, १९५५, पृ.१३-२४). गाधंींनी 
१९१७ मध्ये भारिाच्या रार्जकीय रंगभमूीवर प्रवशे केला िेव्हाही िे िसेि होिे. 

 
 १९०७ आचि १९०८साली शखे ग लाब, सीिल रॉय आचि राधेमल या िीन शिेकऱ्यानंी 
मळेवाल्डयाचं्या र्ज लमाचवरुद्ध एक िळवळ स न  केली. पचरिामी स्थाचनक सरकारने त्या चिघानंी “स्पेशल 
कॉन्स्टेबल” म्हिनू पोचलसाि भरिी व्हाव े असा काहीसा चवचित्र ह कूम का ला. त्या चिघानंा 
िळवळीपासून दूर ठेवण्यािाि उदे्दश या. आजे्ञमागे होिा हे उघड आहे. त्या चिघानंीही िसे करण्यास 
नकार चदला, िेव्हा त्यानंा आज्ञाभगंाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्याि आले. मात्र या चनिमयावरील 
अचपलाि, मािम १९०८ मध्ये, वचरष्ठ न्यायालयाने त्यानंा चनदोष ठरचवले. कलकत्ता व पाटि येथील अनेक 
वृत्तपत्रानंी रयिेिी बारू्ज उिलून धरली व या प्रकरिाला िागंलीि प्रचसद्धी दीली. पि मळेवाल्डयािंी 
दडपशाही चनरंक शपिे िालूि राचहली. इिकेि काय पि पचहल्डया महाय द्धाच्या काळाि मळेवाल्डयािंा सघं 
आचि एक ‘चबहार लाइट हॉसम’ नावािी गौरविीयािंी ऐस्च्िक संरक्षक संघटना याचं्या हािी प्रत्यक्षाि सवम 
प्रािंािा कारभार होिा. (रायिौध री, १९९५, पृ.१८). सामान्य र्जनिा असंघटीि, भयग्रस्ि होिी. िर ज्या 
थोड्या स चशचक्षि मािसानंा सामान्य र्जनिेबद्दल सहान भिूी होिी त्यािंी कृिी करण्यािी कहमि नव्हिी. 

 
 पचरस्स्थिी अशी असिाना शिेकऱ्यािंी द ःखे राष्ट्रीय प  ाऱ्यापं  े माडंण्यासाठी चडसेंबर १९१६ मध्ये 
लखनौला भरिाऱ्या काँगे्रस अचधवशेनाला उपस्स्थि राहण्यािे िंपारण्यािीलि एक शिेकरी रर्जक मार 
श क्ल याने ठरचवले. रार्जक मार श क्लच्या चिकाटीम ळे अखेरीस ‘या सवम शिेकऱ्याचं्या गाऱ्हाण्यािंी आचि 
उत्तर चबहारमधील नीळ चपकविारी रयि व य रोचपयन मळेवाले याचं्यािील चबघडलेले संबधं यािंी िौकशी 
करण्यासाठी एक सचमिी नेमावी’ अशी चशफारस करिारा ठराव काँगे्रसने मरूं्जर केला. (रार्जेंद्रप्रसाद, 
१९४९ अ, पृ. ४८). गाधंी त्या अचधवशेनाला हर्जर होिे. श्री. श क्ल यानंी िेथे व पाठोपाठ कलकत्यालाही 
गाधंींिी या संबधंाि गाठ घेिली. रार्जक मार श क्लाने चपच्िा प रचवल्डयाने सवम पचरस्स्थिीिी व्यचक्तशः नीट 
माहीिी चमळचवण्यासाठी १० एचप्रल १९१७ रोर्जी गाधंी चबहारला पोिले. 

 
 िाबडिोब चर्जल्डहा सोडून चनघून र्जाव,े असा ह कूम सरकारने लगेि त्याचं्यावर बर्जावला. गाधंींनी 
या गोष्टीस नकार चदला; (मचॅर्जस्रटेच्या) आज्ञाभगंािा दोष मान्य केला; त्यासाठी चशक्षा भोगण्यािी ियारी 
दाखवली; पि िे ज्या िौकशीसाठी िेथे आले होिे िी िौकशी पूिम करण्यािा आपला चनियही र्जाहीर 
केला. सरकारी ह कूम मोडण्याच्या त्याचं्या या कृिीने त्यानंा ग्रामीि लोकािें प  ारीपि चमळाले. आपली 
गाऱ्हािी नोंदचवण्याकरिा हर्जारो शिेकऱ्यानंी गदी केली. ही चनवदेने, बह िके वळेा पोचलस आचि 
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य रोचपयन मळेवाले याचं्यादेखिि, त्याचं्या सत्यिेचवषयी पूिम िाननी कन न नोंदचवली र्जाि. त्याचं्याचवषयी 
रयिेच्या मनािली भीिी एकाएकी खूपि कमी झाल्डयािे चदसून आले.  

 
 शवेटी सरकारने गाधंींवरील खटला का ून घेिला, आचि िौकशीसाठी अचधकृि सचमिीही 
नेमली. गाधंींच्या सहकाऱ्यानंी गोळा केलेली माचहिी खरी असल्डयािे या सचमिीच्या चनष्ट्कषांनी शाबीि 
केले. थोड्याि काळाि, मळेवाल्डयािंा चवरोध असिानाही, ित्संबंधी एक कायदाही प्रसृि केला गेला. 
थेड्याि वषाि ‘चनळीिे मळे’ ही गोष्ट भिूकाळाि र्जमा झाली. (आधीि हा उद्योग कृचत्रम रासायचनक नीळ 
चनघाल्डयाम ळे पागं ळला होिा) 

 
 िंपारण्य सत्याग्रहाच्या पृथक्करिाि चकमान एक गोष्ट चदसून येिे. नेत्याच्या धैयाम ळेि र्जनिेिे धैयम 
संघचटि होण्यास मदि झाली. लोकानंी १९०८ मध्येि आपली क्षमिा चसद्ध केली होिी; परंि  िेव्हा िळवळ 
केवळ काही व्यक्ती वा लहान गट याचं्याप रिीि सीचमि होिी. या वळेी आज्ञाभगंािे उघड स्वन प, त्यािें 
शािंिापूिम धैयम आचि चनियीपिा यामं ळे गाधंींिे उदाहरि ग्रामीि र्जनिेला अन करिीय वाटले. हर्जरोंनी 
त्यािें उदाहरि चगरचवले. िळवळीिून चवधायक रार्जकीय शक्ती र्जागृि झाली. 

 
 रयिेच्या मागण्यािंी नैचिकिा व न्याय्यिा पूवीि प्रस्थाचपि झाली होिी ही गोष्टही लक्षाि 
घेण्यासारखी आहे. गाधंींनी आपल्डया िौकशीिून त्या मागण्याचं्या न्याय्यिेस अिकूिेिा भक्कम आधार 
चमळवनू चदला, इिकेि. 

 
 याि संदभाि रार्जेंद्रप्रसादानंी नोंदचवलेल्डया गाधंींच्या उद्रारािंी दखल घेिे उद बोधक ठरेल. 
िंपारण्य िळवळ िालू असिानाि श्रीमिी बेझंट यानंा होमन लसाठी िळवळ केल्डयाबद्दल स्थानबद्ध कन न 
ठेवण्याि आले होिे. त्याम ळे सारा देश िागंलाि प्रक्ष ब्ध झाला होिा. भारिाला ‘होमन ल’ चमळाव ेअशी 
गाधंींिीही िीव्र इच्िा होिी. पि रार्जेंद्रप्रसादानंी रे्जव्हा त्या िळवळीि पडण्यािी इच्िा व्यक्त केली िेव्हा 
गाधंींनी त्यासं, िसे न करिा, िंपारण्यामधील कायािि सवम शक्ती कें चद्रि करण्यास साचंगिले: ‘आपल्डया 
मौनानेि आपि ‘‘होमन ल’’ आिण्यासाठी सविं मोठे कायम करीि आहोि’ (रार्जेंद्रप्रसाद, १९४९ब, 
पृ.१९).  

 
 या उपदेशािी दोन कारिे होिी. एक म्हिरे्ज कायमकत्यांनी आपले लक्ष हािािल्डया कामावर 
र्जास्िीि र्जास्ि कें चद्रि कराव े अशी गाधंींिी इच्िा होिी. द सरे असे की, त्यानंा आपल्डया चवरोधकानंा 
चदलासा द्यावयािा होिा. ककबह ना त्यानंी असे चलचहले आहे की, ‘माझ्या सहकाऱ्याशंी चविारचवचनमय 
कन न मी असे ठरचवले होिे की, काँगे्रसच्या नावाने काही एक करावयािे नाही. आम्हाला काम हव ेहोिे, 
नाव नको होिे. आम्हाला भरीव कामचगरी करावयािी होिी, पोकळ गार्जावार्जा नको होिा. सरकारला-व 
सरकारिे चनयतं्रक रे्ज मळेवाले त्यानंाही-काँगे्रसच्या नावािा एक बाग लब वाि वाटि होिा’ (गाधंी, १०४०, 
पृ.५०३). 

 
 (ब) िेडा [पाहा:इं. ॲ. चर., १९१९, IV, पृ.७३-७४; गाधंी १९४०, पृ.५३१-५३८; भाषिे, पृ. २७९-३०४; आचि गाधंींनी आपल्डया 
आत्मवृत्ताि उल्लखे केलेल श्री शकंरलाल पारीख यािें खेडा सत्याग्रहावरील ग र्जराथी प स्िक.] : िंपारण्य प्रकरिाि शिेकऱ्यानंा 
प्रत्यक्ष सत्याग्रहाि भाग घेण्यासाठी बोलावले गेले नव्हिे. एकट्या गाधंींनीि सचवनय कायदेभगं केला. 
चबहारच्या गव्हनमरिी सहान भिूी त्याचं्या बारू्जने होिी. सरकारि रयिेच्या मदिीला आले. स्वभाचवकि , 
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काही अटींवर का होईना, मळेवाल्डयानंा शरि याव ेलागले. १९१८ मध्ये ग र्जरािमधील खेडा चर्जल्डह्यािील 
पचरस्स्थिी म ळािि वगेळी होिी. 

 
 शिेे चपकली नव्हिी आचि सेिकऱ्यानंी सारा वसूली केली र्जाऊ नये अशी चवनंिी केली होिी. गाधंी 
त्या वळेी ‘ग र्जराि सभे’ िे अध्यक्ष होिे. या सभेने आचि सव्हंट स् ऑफ इंचडया सोसायटीच्या काही 
सदस्यानंी चमळून एक िपशीलावर आर्मथक पाहिी केली. िीि त्यानंा असे आ ळून आहे की, शिेकऱ्यािंी 
मागिी न्याय्य आहे. शिेकऱ्यािंी ही मागिी मान्य करायला सरकार मात्र काऽकू करीि होिे. म्हिनू 
गाधंींनी आपली पत्नी कस्िूरबा , चविलभाई पटेल व इिर कायमकत्यांच्या मदिीने शिेकऱ्याचं्या सभा 
घेण्यास स न वाि केली. शकेडो, हर्जारो शिेकऱ्याचं्या स्वाक्षऱ्यानंी एक पत्रक प्रचसद्ध करण्याि आले. त्याि 
म्हटले होिे, ‘आमिी र्जमीन र्जप्त झाली िरी िालेल’ पि आम्ही राचहलेला ककवा पूिम सारा म ळीि देिार 
नाही.’ 

 
 आर्मथक मागण्यािंा ल ा रार्जकीय पािळीवर नेण्यािा येथे गाधंींिा प्रयत्न होिा. ६एचप्रल १९१८ 
रोर्जी त्यानंी केलेल्डया भाषिाच्या वृत्तािंान सार गाधंींनी असे म्हटले की, ‘‘र्जर ‘‘स्वराज्य’’ चमळवावयािे 
असेल िर आपल्डया विनानंा दृ पिे चिकटून राहण्यास त्यानंी चशकले पाचहरे्ज. गाधंींनी लोकानंा एक 
आग्रहािी चवनंिी केली की, त्यानंी द सऱ्या कोिावर चवसबंून न राहिा स्विःच्याि सामर्थयावर चनष्ठा ठेवावी. 
ही िळवळ फसली िर भारिाच्या अन्य भागािंील शिेकरी प  े चकत्येक चदवस उठाव करिार नाहीि’ (इं. 
ॲ. चर., १९१९, IV, पृ. ७५-७६). १७ एचप्रल १९१८ रोर्जी का लेल्डया एका पत्रकाि इिर काही 
गोष्टींबरोबरि गाधंी म्हििाि, ‘क ं भकिी झोपोिून भारि आिा र्जागा होऊ लागला आहे याि काहीि शकंा 
नाही. आपले हक्क आचि किमव्ये समर्जण्यासाठी र्जनिेने साक्षरि व्हायला पाचहरे्ज असे नाही. त्यानंा आपल्डया 
अप्रचिहि सामर्थयािे भान होण्यािीि फक्त गरर्ज आहे, मग कोििेही सरकार, चकिीही शचक्तशाली 
साम्राज्यशाहीिा अव्वल प्रयकन सोडवीि आहेि. लोकाचं्या संमिीचशवाय त्याचं्यावर राज्य करिे शक्य नाही 
हे िे दाखवनू देखील...हा ल ा केवळ सारा वसूली स्थचगि कन न घेण्यासाठी नाही. त्याि िीस कोटी 
लोकािें चहिसंबधं ग ंिलेल आहेि...हा स्वराज्यािा ल ा आहे’ (चकत्ता,७८-७९). 

 
 त्यानंिरिी हकीकि व्हाइसरॉयच्या एस्क्झक्य चटव्ह कौस्न्सलिे सभासद श्री. सी. शकंरन् नायर 
याचं्या शब्दािं देिेि उत्तम ठरेल. संकस्ल्डपि घटनात्मक स धारिाचं्या मस द्यासंबंंधी त्यानंी एक चभन्न 
मिपचत्रका र्जोडली होिी. त्या चभन्न मिपचत्रकेला खेडा चर्जल्डह्यािील घटनासंबधंी एक पचरचशष्ट त्यानंी 
र्जोडले होिे. त्याि िे म्हििाि,‘सरकारी भाडेपट्टी ककवा शिेसारा (रयिेने) चदला नाही. मालमत्ता-त्याि 
घरािील भाडंीक ं डी,द भत्या गाई, इत्यादी सवम िीर्जवस्िू आल्डया-र्जप्त केली गेली; इिकेि नव्हे िर 
र्जचमनीही र्जप्त करण्यािे सरकारी ह कूम स टले. सारावसूलीसाठी सरकारच्या म लकी अचधकाऱ्यानंी सवम 
िऱ्हेिे उपाय योर्जले. कचमशनरने स्विः शिेकऱ्यािंी एक र्जाहीर सभा बोलावली व साचंगिले की, 
शिेकऱ्यानी होमन ल लीगवाल्डयाचं्या मागे र्जाण्याि अथम नाही, कारि सारा न देण्याम ळे होिारे पचरिाम 
भोगायला िी मािसे (होमन ल लीगिी) येिार नाहीि. पि र्जनिा आपल्डया मागावर दृ  राचहली. या 
िळवळीला सहान भिूी दशमचवण्यासाठी सवम देशभर सभा घेण्याि आल्डया. सरकारनेि या लढ्याला 
“सरकार चवन द्ध होमन ल लीग” असे स्वन प चदले. सवम प्रकारिी दडपिे आिण्यािा प्रयत्न केला गेला. 
पि र्जनिेिा चवरोध अचधकि िीव्र झाला. गावािील प्रम खस द्धा प  े सरकारच्या चवरुद्ध गेले...२५ एचप्रल 
रोर्जी सरकारने सारावसूली िहकूब केली व ह कूम का ला की, ‘ज्यानंा सारा देिे शक्य असेल त्यानंीि िो 
द्यावा; उरलेल्डयानंी सारा प  ील वषी भरला िरी िालेल’ (चकत्ता, पृ.८५-८६).  
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 अशा रीिीने एक प्रकारे िळवळीिा चवर्जय झाला. पि या चवर्जयाने गाधंींिे समाधान झाले नाही. 
त्यानंी आपल्डया “आत्मकथे” ि चलहून ठेवले आहे की,‘लोक आधीि घायक िीला आले होिे, त्यानंा िाठर 
राहावयास सागंनू सवमनाश ओ वनू घ्यावा की काय याबद्दल मी साशकं होिे.’ सरकारी ह कूम हा स टकेिा 
चनश्वास ठरला. ‘वस्ि िः गरीबानंा िहक बी चमळावी असा सरकारी ह कूम असूनही त्यािा फायदा फारसा 
कोिालाि चमळाला नाही. कोिास गरीब म्हिाव ेहे ठरचवण्यािा अचधकार खरे पाहिा र्जनिेलाि होिा; पि 
िो चिला बर्जाविा आला नाही’ (गाधंी, १९४०,पृ.५३७); 

 
 (क) अहमदाबाद: [पाहा:गाधंी, “१९४०, पृ.५२१-२२, ५२६-५३०; देसाई, १९५१ सोमि, १९५७, पृ.२३३-२४८.] खेडा 
चर्जल्डह्यािील िळवळ पूिम वगेाि असिानाि गाधंी काहीशा अपवादभिू पचरस्स्थिीि अहमदाबादच्या एका 
कामगार वादाि ओ ले गेले.  

 
 खेडा िळवळीच्या संदभािि म ंबईला आले असिाना गाधंी अहमदाबादच्या कापडव्यसायािील 
प्रम ख उद्योगपिी श्री. अंबालाल साराभाई यानंा २ फेि वारी १९१८ रोर्जी भेटले. अहमदाबादमधील 
कापडचगरण्यािें मालक व मरू्जर यािंील चबघडलेल्डया सबंंधािी माहीिी श्री. साराभाईंनी त्यानंा साचंगिली. 
गेली काही वष ेकामगारानंा त्यांच्या मरू्जरीच्या ७० िे ८० टके्क इिका बोनस चमळि होिा. हा बोनस बंद 
होिार अशी बािमी प्रसिृ झाल्डयाने कामगार क्ष ब्ध झाले होिे. ११ फेि वारी १९१८ ला अहमदाबादच्या 
कलेक्टरने ‘खरी स्स्थिी र्जािून घेण्याच्या दृष्टीने’ गाधंींना भेटीसाठी बोलावले. गाधंींिे चिटिीस श्री. 
महादेवभाई देसाई यािंी माचहिी बरोबर असेल िर ‘अहमदाबाद शहरािी शािंिा नष्ट होऊ नये यासाठी 
काही प्रचिबंधक उपाय’ योर्जण्यािा कलेक्टरने चनिमय घेिला (देसाई, १९५१, पृ. ४-५). 

 
 गाधंी अहमदाबादला गेले. आपल्डया ठरलेल्डया पद्धिीप्रमािे त्यानंी िेथील पचरस्थीिा सखोल 
अभ्यास केला. त्याि त्यानंा असे आ ळून आले की, ५०%बोनस चमळवा ही मरू्जरािंी मागिी समथमनीय 
नव्हिी. ३५%बोनसिी मागिी रास्ि झाली असिी. ३५%च्या खाली र्जािे कोित्याही स्स्थिीि शक्य 
नव्हिे. प्रयत्नािंी पचरसीमा कन न गाधंींनी मरू्जराकंडून त्यािंी मागिी ३५%इिकी खाली आिचवली. त्याि 
वळेी त्यानंी मरू्जराकंडून असेही विन घेिले की, आपली मागिी मान्य कन न घेण्यासाठी िे केवळ 
शािंिापूिम असे सवम मागम अवलंबिील, मग त्यािे पचरिाम काहीही होवोि. कगरिीमालकाचं्या सहकायाने 
एक लवादमंडळही बसवण्याि आले. त्यावर दोन्ही पक्षािें प्रचिचनधी होिे. मरू्जराचं्या िफे गाधंी, श्री. 
शकंरलाल बँकर व वल्लभभाई पटेल हे प्रचिचनधी होिे.  

 
 मध्यंिरी काही कामगार सपंावर गेले. हे अथािि िूक होिे. कारि लवादाला आधीि मान्यिा 
चदलेली होिी व लवादाने अरू्जन चनिमय चदलेला नव्हिा. गाधंींनी लगेि मरू्जराचं्या विीने माफी माचगिली, 
व संपवाल्डयानंा त्यापासून परावृत्त केले. मात्र चगरिीमालकानंी या सधंीवर झडप घालून संपािा उपयोग 
लवाद ध डकावनू टाकण्यासाठी केला. त्यानंी िाबडिोब टाळेबंदी केली. त्याम ळे लढ्याला िीव्र स्वन प 
पाप्त झाले. १८ चदवसानंंिर मालकानंी टाळेबंदी उठवली; रे्ज मरू्जर कामावर येिील त्यानंा २०%बोनस 
देण्यािे र्जाहीर केले. 

 
 प्रत्येक चदवशी संध्याकाळी गाधंी त्याचं्या घरार्जवळील मोकळ्या र्जागेि मरू्जरानंा भेटि असि. 
दररोर्ज पत्रके का ली र्जाि. संध्याकाळी त्यािें वािन व त्यावर ििा होि असे. कामगारानंी आपल्डया 
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विनानंा व मागण्यानंा दृ पिे चिकटून राहाव े हे पटवण्यासाठी गाधंीनी फार प्रयत्न केले. कामगारािें 
उत्पन्न वा चवण्यासाठी पूरक व्यवसाय शोधण्याि आले, पि िे अथािि सवांना प रिील असे नव्हिे. 
काहींच्या मनाि िलचबिल चनमाि झाली. एके चदवशी एका कायमकत्याला काही कामगार म्हिाले, 
‘गाधंीर्जी आचि अनसूयाबने मोटारीिून कहडिाि, पोटभर रे्जविाि; पि आम्ही येथे मरियािना भोगि 
आहोि. सभानंा हर्जर राचहल्डयाने काही आमिी उपासमार हटि नाही’ (देसाई, २४-२५). ही बािमी 
गाधंींना फारि लागली. त्यानंी उपोषि स न  केले. ‘कामगारानंी आपल्डया विनावर दृ  राहाव’े म्हिून 
उपोषि केले असे त्यानंी त्या वळेी त्यािे र्जाहीर कारि चदले. पि आपल्डया आत्मकथेि या उपोषिाचवषयी 
एक अचिशय महत्त्वािा प्रयकन त्यानंी चविान न ठेवला: ‘या उपोषिामागे माझा सत्याबद्दलिा अिीव आग्रह 
होिा, कामगाराबंद्दलिे पे्रम होिे, की माझा गवम होिा?...कोि सागंू शकेल?’ (गाांधी, १९४०, ५२६).  

 
 िे कसेही असले िरी उपोषिािा पचरिाम झाला. लोकाचं्या भावनानंा खोलवर स्पशम झाला. 
कामगारानंी आपल्डया मागण्यावंर शपथपूवमक दृ  राहण्यािे ठरचवले. चगरिीमालकही कमालीिे अस्वस्थ 
झाले. ज्या पद्धिीने गाधंींनी या मालकानंा र्जनिेच्या रोषास पात्र केले होिे िीवन न काहींनी गाधंींिी िीव्र 
शब्दाि क स्त्सि कनदा केली. त्यािें हे कृत्य कदाचिि समथमनीयही म्हििा येईल.  

 
 अखेरीस प न्हा लवादािी स्थापना झाली व गाधंींनीही उपोषि थाबंचवले. नवीन लवादने 
कामगारािंी बारू्ज उिलून धरली. मालकानंीही लवादािा चनिमय मान्य केला व सवमत्र आनंदािे वािावरि 
पसरले.  

 
 अहमदाबादच्या कामगाराचं्या या प्रकरिािे व त्यािील गाधंींच्या भचूमकेिे पृथक्करि केल्डयानंिर 
सवमसाधारिपिे र्जो चनष्ट्कषम चनघिो िो बऱ्याि अंशी िंपारण्य िळवळीिून का लेल्डया चनष्ट्कषाशी 
चमळिार्ज ळिाि आहे. िो असा की, सामान्य र्जनिेिी अकहसक संघटना बाधंावयािी झाल्डयास त्यािे 
यशापयश बव्हंशी नेत्यावर ककवा नेत्यावंर अवलंबनू राहिे. नेिे रिागंिावर पाय रोवनू उभे राचहले िर 
लोक त्याचं्यामागे चििक्याि खंबीरपिे उभे राहिाि असे चदसिे. पि अहमदाबाद प्रकरिाि आिखीही 
एक गोष्ट चदसून येिे. लढ्यािे स्वन प अत्यंि गंभीर व नारू्जक झाले त्या वळेी व्यक्ती म्हिनू नेत्यावर 
असलेली भक्तीि पराभव टाळण्यास कारिीभिू झाली. यावर कोिी म्हिेल की हीि गोष्ट न   य द्धानंाही 
लाग ू पडिे. सैन्यावर अत्यिं आिीबािीिी वळे आली िर सैचनकािंी नायकावरील वैयचक्तक चनष्ठाि 
उपयोगी पडिे. मात्र दोन्ही पचरस्स्थिीि थोडा फरक आहे हेही आपि ध्यानाि घेिले पाचहरे्ज.  

 
 य द्धामध्ये एका सेनापिीिी र्जागा द सरी सेनापिी घेऊ शकिो व िरीही त्याि द दमम्य चनियाने 
ल ाई प  े िालव ूशकिो. अत्यंि आिीबािीच्या ल ाईच्या वळेी सेनापिीच्या अंगच्या नैचिक आचि बौचद्धक 
ग िािंी अगदी कसोटी लागिे िेव्हास द्धा प्रत्यक्ष लढण्याचे काम अचधकाऱ्यासह पि सैचनकि करीि 
असिाि. अचधकाऱ्याबरोबरि त्याच्याशी केलेल्डया चनष्ठाविं साथीम ळे सैचनकही चवर्जयाच्या ककवा 
परार्जयाच्या र्जबाबदारीि सहभागी असिाि. अचधकारी त्याचं्या अचधकाचधक र्जवळ येिो, एका अथाने िो 
त्यािंा लाडका बनिो, हीरो बनिो. 

 
 गाधंींच्या रार्जकीय र्जीवनािील या पचहल्डयावचहल्डया ‘ल ाया’ं ि िरी एक चवरोध आ ळिो. 
अहमदाबादला घडले त्याप्रमािे, रे्जव्हा रे्जव्हा ऐन वळेी गाधंींनी उपोषि केले-प्रकरिािंा चनकाल लावनू 
घेण्याच्या दृष्टीने िी कृिी चनिायक महत्त्वािी ठरली-िेव्हा िेव्हा एकट्या गाधंींवरि सवम गोष्टी अवलंबनू 
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राचहल्डया असे चदसिे. यािा पचरिाम म्हिून त्यािें व्यचक्तत्व नैचिकदृष्ट्ट्या अचधक उन्नि झाले व त्याचं्या 
चठकािी लोकािंी भक्ती र्जडली. सवम देशाला त्याचं्या र्जीचविािी काळर्जी लागनू राही. पि नेमक्या त्याि 
कृिीम ळे ज्याचं्यासाठी त्यानंी उपोषिािे अचंिम पाऊल उिललेले असे िे त्याचं्यापासून दूर गेले, वगेळे 
पडले, असे चदसिे. यािे दूरच्या भचवष्ट्यकाळाि काय पचरिाम अपेक्षीि होिे िे असोि, पि नचर्जकच्या 
भचवष्ट्याि िरी त्यािा असा पचरिाम झाला की, गाधंींिी ‘‘एकमािशी’’ सेना (वन मनॅ आमी) अस्स्ित्वाि 
आली. गाधंींखेरीर्ज सवमि लोकानंा मग आपोआपि ल ाईिील गौि भचूमका चमळाल्डया. 

 
 थोडक्याि, अहमदाबाद सपं प्रकरिाच्या वळेीि गाधंींच्या चठकािी नैचिक अचधसते्तिे कें द्रीकरि 
होण्यािी चिन्हे दृग्गोिर झाली. गाधंीपूर्जा वा ली. रे्ज गाधंींना र्जमिे िे आम्हाला र्जमिार नाही असे 
सागंण्यािाि गाधंीपूर्जा हा आडवळिी प्रकार होिा. गाधंींना रे्ज साधावयािे होिे त्याच्या नेमकी उलट अशी 
ही फलश्र िी होिी. नैचिक अचधसते्तिे असे कें द्रीकरि होऊ नये म्हिून त्यानंी भावी काळाि कसकशी पावले 
टाकली िे आपि पाहिारि आहोि. हे त्यािें प्रयत्व कधी यशस्वी िर कधी अयशस्वी झाले. 

 
 सामूचहक अकहसेिे संघटन ही मोठीि ग ंिाग ंिीिी व नारू्जक गोष्ट ठरिे हे येथे नमदू केल्डयास िे 
क्षम्य मानले र्जाव.े नैचिक एकाचधकारवादाच्या चदशनेे िळवळ वाटिाल करिार नाही यािी खबरदारी 
घ्यावी लागिे. िळवळ ही एक वैयचक्तक कृिी बनिार नाही, “पूिमत्वाला पोिलेल्डया” ककवा “र्जवळर्जवळ 
पूिमत्वाला पोिलेल्डया” व्यक्तींच्या कृिीप रिीि िी सीचमि राहिार नाही यासाठी सिि प्रचिबधंक उपाय 
योर्जाव े लागिाि. मोचहमेिील काही चववचक्षि क्षिी काही व्यक्तींनाि सवम भार आपल्डया खादं्यावर घेिे 
आवयकयक ठरेल ही शक्यिा कायम लक्षाि घ्यावी लागिे. त्याि वळेी, उत्तरोत्तर, सामान्य र्जनिा िळवळीि 
अचधकाचधक सहभागी होईल या चदशनेे िळवळीिा चवकास िालू राहील अशी खबरदारी घ्यावी लागिे. 
द सरीकडे िळवळ अकहसेच्या ित्त्वास एकचनष्ठ राहील ककवा चििी पचरििी अधीर कहसक उदे्रकाि होईल, 
या दोन्ही गोष्टी शक्य असिाि. यापैकी द सरी गोष्ट घडिे िेव्हा, एकीकडे कहसक उदे्रकानंा पचरिामकारक 
पायबंद घालि असिानाि, द सरीकडे, लोकािंा उत्साहपूिम व सक्रीय पाकठबा चटकचवण्यािे आव्हान सवोच्च 
असिे. 

 
णतहेरी मागिी 

 
 वर चदलेल्डया चिन्ही प्रकरिाचं्या चवश्लेषिावन न या सवम प्रकरिािंले एक समान वैचशष्ट्ट्य प  े येिे. 
अन्यायािी िीव्र र्जािीव रे्जथे पक्की रुर्जलेली होिी अशा चठकािी व अशा बाबींना धन नि गाधंींनी आपल्डया 
िळवळी उभारल्डया असे चदसून येिे. अथाि ज्यानंा धन न या प्रकारच्या सामूचहक अकहसेच्या संघटनािंा 
प्रयोग करिा येईल अशा कारिािंी त्या वळेच्या भारिाि म ळीि कमिरिा नव्हिी. १९२१-२२ िी देशव्यापी 
असहकार िळवळ हे वरील प्रकारिेि उदाहरि आहे. 

 
 (अ) रौलट ॲक्ट: पचहले महाय द्ध संपि आले असिानाि काळ होिा. परकीय सते्तखाली असूनही 
भारिाने य द्धामध्ये दोस्ि राष्ट्राचं्या बारू्जने आपल्डया परीने पूिम शक्ती लावली होिी. रार्जकीय प  ाऱ्यानंा अशी 
आशा वाटि होिी, नव्हे त्यािंी अशी अपेक्षा होिी की, य द्धोत्तर प नरमिनेच्या वळेी भारिाला बऱ्याि अंशाने 
प्राचिचनचधक राज्यसत्ता बहाल करण्याि येईल (चवल्डयम्स, १९१७-१८, पृ. २५, २८-६७). स्विः प्रखर 
शािंिावादी असूनही गाधंींनी लष्ट्करभरिीच्या मोचहमेि आपली शक्ती खिी घािली होिी. त्याम ळे त्यांनी 
आपले आरोग्यही धोक्याि आिले होिे. त्या वळेी त्यानंा खरोखरि असे वाटि होिे की, चिचटश 
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साम्राज्याच्या आर्जवरच्या इचिहासाने चसद्ध झालेल्डया मयादा लक्षाि घेऊनस द्धा भारिाच्या प्रगिीिे िे एक 
फार महत्त्वािे साधन आहे. चशवाय, एखाद्याला चिचटश नागचरकत्वािे सवम लाभ चमळावयािे असिील िर 
त्याने बऱ्यावाईट पचरस्स्थिीि स्विःिी किमव्ये योग्य रीिीने पाळलीि पाचहरे्जि असेही गाधंींिे मि होिे 
(गाधंी, १९४०, पृ. ५४० व त्याप  े). 

 
 भारिमंत्र्यानंी २० ऑगस्ट १९१७ रोर्जी असे र्जाहीर केले की,‘चिचटश साम्राज्यािा एकात्म घटक 
असलेल्डया भारिाि क्रमाक्रमाने र्जबाबदार प्राचिचनचधक शासनािी स्थापना हे चिचटश सरकारिे धोरि 
राहील’ (चवल्डयम्स, १९१७-१८, पृ. ३६). भारिाि या घोषिेला सचंमश्र स्वन पािी प्रचिचक्रया झाली. काही 
रार्जकीय पक्ष या घोषिेने आनंदून गेले. काही चिचटश हेिंूचवषयी साशकं होिे. सरकारने कहद स्थानिा 
स्वयंचनिमयािा हवक लवकर मान्य करावा अशी त्यानंी मागिी केली. 

 
 महाय द्ध िालू असिानाि १० चडसेंबर १९१७ रोर्जी एक ह कूम का ून सरकारने न्यायमूिी एस. ए. 
टी. रौलट याचं्या अध्यक्षिेखाली भारिाि मार्जलेल्डया बंडखोर प्रक्षोभािी कारिे शोधून त्यावर उपाययोर्जना 
स िचवण्यासाठी सचमिी (सेचडशन कचमटी, १९१८) स्थापन केली. या सचमिीने १५ एचप्रल १९१८ ला 
आपला अहवाल सरकारला सादर केला. भारिाि अरार्जकवादी क्राचंिकारक मार्जले असून सध्या 
अस्स्ित्वाि असलेले कायदे ही पचरस्स्थिी काबूि ठेवण्यास अप रे आहेि, असे अहवालाि म्हटले होिे. या 
अहवालािी फलश्र िी म्हिून कें द्रीय कायदेमंडळाप  े चबले ठेवण्याि आली. िेथे पं. मदनमोहन मालवीय 
ककवा श्री. चनवास शास्त्री यासंारख्या भारिीय प्रचिचनधींनी त्या चबलानंा प्रखर चवरोध केला. िरी िी गव्हनमर 
र्जनरलच्या मान्यिेने २१ मािम १९१९ रोर्जी संमि झाली. भारिीय र्जनमि पूिमपिे चझडकान न टाकण्याि 
आले (र्जयकर, १९५८, पृ. २७१-२७४). एक नागचरक या नात्याने गाधंींनी व्हाइसरॉयला पते्र पाठचवली व 
काही चनवदेनेही वृत्तपत्रािूंन प्रचसद्ध केली. शवेटी वरील चबलािें कायद्याि न पािंर होण्याच्या आदल्डयाि 
चदवशी त्यानंी सत्याग्रहािे पाऊल टाकण्यािे ठरचवले (गाधंी, १९४०, पृ. ५५८-५६३). 

 
 २८ फेि वारी, १९१९ रोर्जी गाधंींनी सत्याग्रहािी शपथ घेिली आचि ित्सबंधंीिे चनवदेन 
प्रचसद्धीसाठी चदले (चरपोटम ऑफ द पंर्जाब सबकचमटी ऑफ इंचडयन नॅशनल काँगे्रस, १९२०, पृ. २५-२६). 
त्या वळेी अस्स्ित्वाि असिाऱ्या संघटनानंा सत्याग्रहािा मागम स्वीकारिे कदाचिि अशक्य होईल असे 
वाटल्डयावन न, त्याचं्या सूिनेवन न “सत्याग्रह सभा” ही वगेळी संस्था करण्याि आली. अनेक लोकानंी 
शपथपत्रकावर स्वाक्षऱ्या केल्डया; पत्रके का ण्याि आली, आचि सभाही घेण्याि आल्डया. पि या ना त्या 
कारिाने ‘सत्याग्रह सभेि सामील झालेल्डया स चवद्य मंडळींिे आचि माझे एकमि होण्यािी शक्यिा फारशी 
नव्हिी’ अशी गाधंींिी भावना होिी. िरी म ंबई, मद्रास,चबहार, कसध यासंारख्या प्रािंािं आपल्डयाला पाकठबा 
चमळेल अशी गाधंींना आशा होिी (गाधंी, १९४०, पृ. ५६२). मात्र सत्याग्रहािी स रुवाि ज्या हरिाळाने 
झाली िो अगदी अनपेचक्षिपिे सवम देशभर अत्यंि यशस्वीपिे पाळला गेला. 

 
 म ंबई, चदल्ली ककवा ित्सम शहरािं शािंपिे िाललेल्डया चनदशमकावंर पोचलसानंी काही वळेा सशस्त्र 
हल्ला केला िर काही चठकािी गोळीबारस द्धा केला. र्जनसागराकडून त्याम ळे अचधकाचधक प्रक्ष ब्ध विमन होि 
गेले; सत्याग्रह्यामंध्ये चशस्ि व शािंी कायम राखण्यािे र्जवळपास कोििेि साधन हािी नव्हिे असे म्हििा 
येईल. पि या दोन गोष्टी िर सत्याग्रहािा गाभा होि. ग र्जरािमधील नचडयाद येथे असिाना गाधंींच्या 
मनाि एकदम चविार िमकून गेला की, लोकसंघटनाचं्या आदेशािें व चशस्िीिे िसेि कायद्यांिे पालन 
स्वचे्िापूवमक करण्यािी कडवी चशस्ि अंगी बािवनू घेऊन (सचवनय कायदेभगं करण्यास लोकानंी) स्विःस 
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पात्र बनचवण्याआधीि सचवनय कायदेभगं कण्यास परवानगी देण्याि त्यािंी भयंकर िूक झाली होिी. याि 
ि कीली “चहमालयाएव ी िकू” असे गाधंींनी संबोधले व ही िळवळ लगेि मागे घेिली.  
 (ब) पांजाब: दरम्यान परं्जाबमध्ये अत्यिं खेदकारक घटना घटल्डया होत्या. संबधं प्रािंाि लष्ट्करी 
कायदा प कारण्याि आला होिा. सरकारने चकत्येक चनरपराध मािसानंा गोळ्या घालून ठार मारले होिे. 
कोििाही स संस्कृि सरकारला लार्ज वाटावी इिकी मानहानीकारक वागिकू सरकार पंर्जाबी र्जनिेला 
देि होिे. 

 
 कडक चनबेंध पार कन न परं्जाबमधील घटनाचं्या बािम्या रे्जव्हा बाहेर कळल्डया िेव्हा सारा देश 
द :ख व क्रोध या भावनानंी  वळून चनघाला. चिचटश सरकारला रे्जव्हा या पचरस्स्थिीिे गाभंीयम उमगले िेव्हा 
त्याने एक िौकशी मंडळ नेमले. त्या सचमिीने आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल ‘हंटर चरपोटम’ या 
नावाने प्रचसद्ध आहे. दरम्यान काँगे्रसने आपल्डयािफे एक सचमिी नेमून वरील प्रकारािंी िौकशी आरंचभली. 
या सचमिीिा अहवाल गाधंी , सी. आर. दास, अब्बास िैयबर्जी आचि र्जयकर याचं्या सहीने २० फेि वारी 
१९२० रोर्जी प्रचसद्ध आला (पंर्जाब सबकचमटी, १९२०). सचमिीिे कामकार्ज पूिमिया सत्यचनष्ठ राहाव े
यासाठी गाधंींिा प्रयत्न कसा राचहला, आचि िौकशी सचमिीच्या सदस्यानंी स्विःस सूडभावनेिा स्पशमही 
होऊ न देिा न्यायच्या मयादा काटेकोरपिे पाळाव्याि यासाठी गाधंींनी त्यािें मन कसे वळवले यािे विमन 
र्जयकराचं्या आत्मवृत्ताि आलेले आहे (र्जयकर, १९५८, पृ. ३१९-३२५). 

 
 असे असूनही काँगं्रसच्या अगदी साध्या आचि पूिमपिे न्याय्य मागण्यानंा हरिाळ फासण्याि आला. 
त्याम ळे राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करण्याच्या इिर कारिािं परं्जाबमधील अन्यायािी भर पडली. 

 
 (क) णिलाफत: वस्ि िः केवळ. र्जागचिक म स्स्लम “रम ािृसंघा” शी-िदरह ड ऑफ इस्लाम-
संबंचधि असलेले हे “चखलाफि अन्याय” प्रकरि भारिाच्या राष्ट्रीय इचिहासािे एक पान कसे काय बनले 
हा इचिहास उद बोधक आहे. 

 
 अचधकारी म स्स्लम धममग नं च्या मिे “चखलाफि” िा अथम काय होिो हे गया येथील र्जचमयि-उल-
उलेमाच्या २४ चडसेंबर, १९२२ रोर्जी भरलेल्डया अचधवशेनाच्या स्वागिाध्यक्षानंी अचधकृिपिे साचंगिलेले 
आहे. िे म्हििाि, ‘ि कम स्िान, अफगाचिस्िान, इराक, इराि, अरेचबया, बोखारा, चखवा, इत्यादी सवम 
म सलमान राष्ट्रानंी आपली चनष्ठा खचलफाला वाचहली पाचहरे्ज. सवम राष्ट्रािें परराष्ट्रीय धोरि ठरचवण्यािा 
अचधकार खचलफा स्विःकडे ठेवील व अिंगमि कारभारािे हक्क ज्या त्या राष्ट्राकडे परि देईल. असे 
केल्डयाने य द्धाच्या वळेी या सवम राष्ट्रािंी सैन्ये इस्लामिे रक्षि करण्यासाठी एकवटिा येिील.’ 

 
 (इं. ॲ. चर., १९२३, पृ. ९३८). [१९२१ मध्ये एक गमंिीदार प्रयकन उपस्स्थि झाला. २ एचप्रल १९२१ रोर्जी इरोडे येथे श्री. 
महमंद अली यानंी ‘इस्लामला खच्ची करिाऱ्या व इस्लामिी पचवत्र स्थळे बळर्जबरीने कब्र्जाि घेिाऱ्या चिचटशानंा शासन करण्यासाठी 
अफगाचिस्िानिे अमीर र्जर कहद स्थानवर स्वारी कन न आले िर मी (महंमद अली) त्यानंा सहाय्य करीन’ असे भाषि केल्डयािे वृत्त प्रचसद्ध झाले. 
लाला लर्जपिराय, चबचपनिंद्र पाल व इिरानंी या वक्तव्यािा अत्यंि कडक शब्दाि चनषेध केला. गाधंींनी ‘यंग इंचडया’ ि ‘चद अफगािबोगी’ या 
शीषमकािा एक लेख प्रचसद्ध केला होिा. त्या लेखावरही श्री. पाल व श्री अँड्र्यू र्ज यानंी “‘र्जागचिक इस्लामवादा’ ला-पनॅ इस्लाचमझम् ला-अर्जाििा 
चदलेला पाकठबा” अशी टीका केली (इ.ं ॲ. चर., १९२२, पृ. १९, पृ. १६९-१७० व यं. इ.ं, ४-५-१९२१, पृ. १३८-१३९). या सदंभाि अ. भा. कहदू 
महासभेच्या अध्यक्षीय भाषिाि सरदार महमंद ग लखान यािंा प रावा उद धृि केला आहे, िोही पाहण्यासारखा आहे (इं. ॲ. चर., १९२५, I, पृ. 
३७९-३८०).] 
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 “चखलाफि” या सकंल्डपनेि रार्जकीय आचि धार्ममक सत्ता अचवभाज्यपिे एकचत्रि केलेल्डया आहेि. 
१९२० च्या अचखल भारिीय चखलाफि अचधवशेनािे अध्यक्ष श्री. र्जी. एस. भ ग्री यानंी स्पष्टि साचंगिले की, 
‘र्जचझरि-उल-अरब’ वरील चनयंत्रि आचि इस्लामच्या पचवत्र स्थळाचं्या शासनािी सत्ता हे म सलमानािें 
अत्यंि पचवत्र व मौल्डयवान हक्क आहेि. महाय द्धाि दोस्िािंा चवर्जय झाल्डयाम ळे िे हक्क धोक्याि आले होिे. 
(इं. ॲ. चर., १९२१,पृ. १५९; याि गं्रथािील चखलाफि मचॅनफेस्टो, पृ. १६१-६२ पाहा; चवशषेि: इं. ॲ. चर., 
१९२४, I, ९६(b)). 

 
 एकंदरीि महाय द्धानंिर ि कम स्िानला चमळालेली वागिकू व ि की साम्राज्यािी लाडंगेिोड याम ळे 
कहद स्थानािील म स्स्लम लोक क्र द्ध झाले होिे हे उघड आहे. राष्ट्राचं्या सरहद्दी भेदिाऱ्या र्जागचिक 
म स्स्लम रम ािृसंघावरील त्याचं्या चनष्ठेम ळे त्यािंी कहद स्थानावरील चनष्ठा पािळ झालेली होिी असा त्यािा 
अथम होिा. या राष्ट्रबाह्य चनष्ठेच्या विीने केलेल्डया मागिीस कहद स्थानच्या राष्ट्रीय मागण्यामंध्ये कसे काय 
स्थान चमळाले हे िपासून पाहिे महत्त्वािे आहे. [सरिेशवेटी नोव्हेंबर १९२२ मध्ये केमाल पाशाच्या नेिृत्वाखाली ि कम स्िानाि 
धममचनरपेक्ष सरकार स्थापन झाले आचि खचलफाला स्स्वत्झलंडमध्ये सेवाचनवृत्त होँिे भाग पडले. मात्र त्यानंिरदेखील भारिीय म सलमान 
खचलफाच्या व त्याच्या गादीच्या प नःप्रस्थापनेिी मागिी करीि राचहले. या सदंभाि आगाखान यानंी चलचहलेले पत्र पाहावे (इं. ॲ. चर., १९२४, I, 
पृ. ८५ व प  े).] 

 
 य द्धोत्तर आंदोलनानंी कहद स्थानाि  वळून चनघि होिा आचि काँगे्रसच्या एकंदर ध्येयधोरिावर व 
कायमक्रमावर त्यािा खोल प्रभाव पडि होिा. याि वळेी लोकमान्य चटळकानंी ‘काँगे्रस डेमोकॅ्रचटक पाटी’ 
िफे एक र्जाहीरनामा प्रचसद्ध केला. इिर गोष्टींच्या बरोबरि त्याि प  ील एक चवधान होिे : ‘म स्स्लम 
धममचसद्धािं, श्रद्धा व पचवत्र क रािािील विने यान सार चखलाफििा प्रयकन सोडचवला र्जावा ही म सलमानािंी 
मागिी हा पक्ष मान्य करिो.’ (सीतारामय्या, १९४६, I, पृ. १९४). उलट चटळकाचं्या व्यचक्तगि मिासंबधंाने 
त्याचं्या एका अगदी चनकटच्या सहकाऱ्याने असे नमूद केले आहे की, ‘चखलाफि िळवळ मान्य केल्डयाम ळे 
चकिी भयंकर पचरिाम होिील यािे चित्र त्यानंा चदसि होिे; आचि त्यानंी आपल्डया सहकाऱ्यानंा त्यािा 
इशाराही चदला होिा’ (जयकर, १९५८, पृ. ३८८; स्विः र्जयकराचं्या याि चवषयावरील वैयचक्तक 
चविारासंाठी त्याि प स्िकािे पृष्ठ ३१२ पाहा). 

 
 काँगे्रसिे खास अचधवशेन सप्टेंबर १९२० मध्ये व्हायिे होिे. त्याआधी थोडेि चदवस चदलेल्डया 
चनरचनराळ्या भाषिािूंन चबचपनिदं्र पाल यानंी चखलाफिच्या प्रयकनाबद्दल प  ील भचूमका घेिल्डयािे आ ळिे : 
‘मी या िळवळीच्या बारू्जने उभा आहे िो माझ्या भावना त्याि ग िंलेल्डया आहेि म्हिून नाही, िर श्रेष्ठिर 
रार्जकीय कारिामं ळे......भारिािे स्वािंत्र्य आचि त्यािे सारे भचविव्यही ि की साम्राज्यािे स्वािंत्र्य व 
एकात्मिा अबाचधि राहण्यावर अवलंबून आहे.’ चबचपनिंद्रानंा अशी भीिी वाटि होिी की, र्जर ि कम स्िान 
पडले िर पर्मशया आचि पाठोपाठ अफगाचिस्िानही ‘चखिन प्रभावाखाली र्जािील. िसे झाल्डयास 
आचशयाला व म्हिूनि भारिालाही धोका आहे’ (पाल, १९२०, पृ. ९८-९९). 

 
 ‘यंग इंचडया’ च्या १ रू्जन १९२१ च्या अकािं प्रचसद्ध केलेल्डया एका लेखाि गाधंींनी स्विःिी भचूमका 
स्पष्ट केली आहे. त्याि िे म्हििाि : ‘कोित्याही दृचष्टकोिािून पाचहले िरी म सलमानािंी मागिी न्याय्य 
आहे असे चदसून आले िेव्हाि मी या प्रकरिाि पडलो. माझ्या दृष्टीने िी एक स विमसंधी होिी. मला असे 
वाटले की, आपल्डया म स्स्लम देशबाधंवावंरील या आपत्तीच्या प्रसंगी र्जर मी त्याचं्याबद्दल चनष्ठा दाखचवली 
िर कहदू व म स्स्लम या दोन्ही र्जमािीमध्ये मी चिरकाल मतै्री चनमाि कन  शकेन.’ त्यानंिर िीन 
आठवड्यानंी चलचहलेल्डया ‘द टर्मकश के्विन’ या एका महत्त्वाच्या लेखाि गाधंी चलचहिाि, ’कहदंूनी “पॅन-
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इस्लाचमझम् ” ला घाबन न र्जाऊ नये.िी चविारप्रिाली भारिाच्या ककवा कहदंूच्या चवरुद्ध नाही-असण्यािे 
कारि नाही. म सलमानानंी प्रत्येक म स्स्लम राष्ट्रािे अभीष्टकििन अवयकय कराव ेआचि एखादे म स्स्लम राष्ट्र 
हकनाक संकटाि पडले असेल िर त्याला मदिही अवयकय करावी’ (यं. इं.,२९-६-१९२१, पृ. २०४). 
 येथे एक गोष्ट लक्षाि घेिली पाचहरे्ज. कहदी रार्जकारिाि गाधंींिा प्रवशे होण्याआधीपासूनि कहदी 
राष्ट्रवाद्यानंी येथील म सलमानािंी स्विःला “एक अलग रार्जकीय र्जमाि” म्हिनू वागचवले र्जाव ेही मागिी 
मान्य केली होिी. चवशषे प्रकारिी हमी असेल िरि आपले “धार्ममक व सासं्कृचिक चहिसंबधं” स रचक्षि 
राहिील असे त्या र्जमािीला वाटि होिे. म सलमानाचं्या देशबाह्य चनष्ठबेद्दल सहान भिूी व्यक्त करण्याि 
गाधंींनी वरील मान्यिेिे िकम श द्ध टोक गाठले होिे इिकेि. लो. चटळक ककवा चबचपनिंद्र पाल यािंी सशमि 
मान्यिा हा एका प्रकारच्या डावपेिािा भाग असेल िर गाधंींिी मान्यिा हाही एका वगेळ्या प्रकारच्या 
डावपेिािाि भाग होिा. 

 
असहकार : प्रार्णमक तयारी 

 
 १९१९ च्या अमृिसर अचधवशेनापासून गाधंींनी काँगे्रसच्या कायाि भाग घ्यायला खरी स रुवाि 
केली. रौलट-ॲक्टचवरोधी सत्याग्रह मागे घेिल्डयानंिर िे अगदी र्जवळून काँगे्रसच्या संघटनेि ओ ले गेले. 
सत्याग्रह मागे घेिल्डयानंिर गाधंींनी साऱ्या देशालाि सत्याग्रहािे िंत्र काय आहे, त्याला कोित्या 
पूवमियारीिी आवयकयकिा आहे इत्यादी गोष्टी चशकवण्यािा प्रयत्न स न  केला होिा. त्यासाठी त्यानंी देशभर 
चवस्िृि दौरे का ले व असंख्य भाषिे चदली. ‘यंग इंचडया’ व ‘नवर्जीवन’ (ग र्जरािी) या दोन 
साप्ताचहकािेंही-त्यािें संपादकत्व त्यानंी स्वीकारले होिे-त्यानंी या कामासाठी प रेप र उपयोग कन न 
घेिला. 

 
 १ ऑगस्ट १९२० रोर्जी लोकमान्य मतृ्यू पावले; आचि र्जयकराचं्या भाषेि सागंायिे िर, ‘भारिीय 
रार्जकारिािील गाधंींच्या असरकार िळवळीिा प्रम ख चवरोधक दूर झाला’ (र्जयकर, १९५८, पृ. ३८८). 
सप्टेंबर १९२० मध्ये काँगे्रसिे खास अचधवशेन कलकत्त्याला भरले होिे. स्विः र्जयकरानंी या वळेी 
प  ीलप्रमािे भाषि केले : ‘गेल्डया पस्िीस अचधवशेनाचं्या संपूिम काँळाि या काँगे्रसेने सिि सरकारशी 
सहकार करण्यािा प रस्कार केला आहे. एका अचधवशेनाच्या एका बठैकीि एकाएकी चनराळेि चनिमय 
घेऊन हा सबधं प्रवाह ि म्ही उलटव ूशकि नाही. आपि स्विःच्या अंगी गाधंींिे अकहसक असहकारािे ित्त्व 
कबबचवले आहे असे वाटिे अशा, स्विःला गाधंींिे अन यायी म्हिचविाऱ्यानंा चमत्रत्वाच्या भावनेिून मी सावध 
कन  इस्च्ििो. कमालीिा आत्मसंयम आचि सन्यस्िािी प्रखर चशस्ि ही गाधंींच्या र्जीवनािी प्रम ख वैचशष्टये 
आहेि. िी सहर्जासहर्जी प्राप्त होिारी नाहीि. त्यासाठी चकत्येक वषोच्या िपियेिी आवयकयकिा आहे हे 
त्यानंी लक्षाि घ्याव’े (र्जयकर, १९५८, पृ. ३९६). 

 
 प्रत्यक्ष अचधवशेनाि काय घडले हेही र्जयकराचं्याि शब्दाि देिे उचिि ठरेल... 

 
 ‘सवम प्रम ख मंडळी आचि ख द्द अध्यक्ष लर्जपिराय यािंा गाधंींच्या कायमक्रमाला चवरोध होिा. चशवाय 
असहकारािा ठराव याि अचधवशेनाि घाईने मान्य कन न घेिला र्जावा हेही त्यानंा पंसि नव्हिे. परंि  
केवळ स्विःच्या व्यचक्तमत्त्वाच्या व प्रचिपादनाच्या सामर्थयावर गाधंींनी या काँगे्रसमध्ये चवर्जय चमळवला. 
लोकािं गाधंींबद्दल र्जी वैयचक्तक चनष्ठा होिी िीम ळेि िे चवर्जय चमळव ूशकले...चशवाय त्या वळेिे सरकारी 
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धोरिही इिके द राग्रही व आडम ठे होिे की द सरा काही पयायि व्यवहारिः उरला नव्हिा’ (र्जयकर, 
१९५८, पृ. ४०२). 

 
 गाधंींनी प्रसृि केलेल्डया कायमक्रमाि प  ील गोष्टींिा समावशे होिा : (१) चकिाब, सन्माननीय 
पदव्या वगैरेंिा त्याग. (२) सरकारी उत्सवादी कायमक्रमावंर बचहष्ट्कार. (३) सरकारी चशक्षिसंस्थािूंन 
म लानंा का ून घेिे. (४) हळूहळू क्रमाक्रमाने कोटावर बचहष्ट्कार. (५) मेसापोटेचमयािील भारिीय 
सैचनकानंी व इिरानंी काम करण्यािे नाकारिे. (६) माँटेग्य-ूिेम्सफडम स धारिानं सार प नघमचटि केलेल्डया 
कायदेमंडळावंर संपूिम बचहष्ट्कार. आचि (७) चवदेशी वस्िंूवर बचहष्ट्कार. 

 
 नागपूर येथे चडसेंबर १९२० च्या शवेटच्या आठवड्याि काँगे्रसिे नेहमािे अचधवशेन भरले होिे. त्या 
वळेीही असहकारािा ठराव मान्य करण्याि आला. येथे िो श्री. चित्तरंर्जन दास यानंीि माडंला. वास्िचवक 
त्या वळेेपयंि दास हे गाधंींच्या चवरोधकापंकैी एक होिे. वरील ठरावाला स िचवलेल्डया सवम उपसूिनाही मागे 
घेण्याि आल्डया (इं. ॲ. चर., १९२१, III, १७९-१८३). असे असले िरी श्री. सी. चवर्जयराघवािाचरयर 
आपल्डया अध्यक्षीय भाषिाि म्हिाले की, कोटावर व शकै्षचिक संस्थावंर बचहष्ट्कार टाकिे हे त्याचं्या मिे 
िूकि होिे. सावधचगरीच्या स्वराि िे प  े म्हिाले, ‘ही दोन कलमे एकचत्रिपिे चविाराि घेऊन मला असे 
चविारावसेे वाटिे की, िळवळीस बऱ्यापैकी यश चमळाल्डयास (िळवळीस असे यश कधीि चमळिार नाही 
असे मी नम्रपिे म्हिू इस्च्ििो) कहद स्थानच्या लोकानंा अर्जाििा परि रानटी अवस्थेिप्रि घेऊन र्जाण्यािा 
कायमक्रमि आपि (या दोन कलमादं्वारे) स िवीि नाही काय? आपिा सवोना चप्रय असलेली लोकशाही 
धिीिी र्जबाबदार प्राचिचनचधक राज्यसत्ता प्रस्थाचपि करण्याच्या व िी कायम चटकचवण्याच्या दृष्टीने असे यश 
ही काही िागंली पूवमियारी ठरिार नाही, हे नक्कीि. यािा आपि चविार करावा असे म्हटले िर िी गोष्ट 
समथमनीय ठरेल असे म्हिण्यािे मी धाडस करिो’ (इं. ॲ. चर., १९२१, III, पृ. १४३). 

 
 वरील प्रकारिा अगदी मवाळ कायमक्रमि का स िवला, व साराबंदीिी िळवळ िाबडिोब हािी का 
घेिली नाही, यालाही सबळ कारि होिे. वास्िचवक कलकत्त्याच्या खास अचधवशेनाि माडंलेल्डया 
असहकाराच्या ठरावािि िे अंिभूमि केलेले होिे. (चकत्ता, III, पृ. १०७). आपल्डया ‘यंग इंचडया’ साप्ताचहकाि 
गाधंींनी त्यािे प  ीलप्रमािे स्पष्टीकरि केले : ‘सवम राष्ट्रािी प्रगिी एक व्यक्ती ककवा एक वगम थाबंव ूशकि 
नाही. अचशचक्षि करागीर, अगदी खालच्या वगािील मािसे, चस्त्रया-सवमि िळिळीिील आपापला वाटा 
उिलीि आहेि. स चशचक्षि वगािील लोकानंा केलेल्डया आवाहनाम ळे त्यािंा मागम ख ला झाला. खरा कोि, 
खोटा कोि िे ठरचवण्यािी वळे आली आहे. आपला शब्द खरा. करण्यािे आवाहन त्यानंा स चशचक्षिानंा 
करायला हविे होिे. आंदोलनािी स न वाि त्याचं्यापासून आचि त्याचं्याकरवीि करिे र्जन रीिे होिे’ (यं. 
इं., २०-४-१९२१, पृ. १५३). 

 
 अगदी आंरभाकाळापासूनि आम्ही र्जनिेला र्जागृि करण्यािा प्रयत्न करीि आहोि. िीि 
िळवळीिा म ख्य किा आहे. कारि शवेटी र्जनिेलाि स्वराज्य चमळवायिे आहे. स्वराज्यसंपादन हा काही 
केवळ स चशचक्षि ककवा श्रीमिं मािसािंा प्रयकन नाही. स्वराज्य चमळवण्यािी कोित्याही योर्जनेि या दोन 
चहिसबंंचधयानंी आपले चहिसंबंध गौि मानले पाचहरे्जि. आपली र्जनिा रे्जव्हा चशस्ि पाळण्यास चशकेल व 
चिला प रेसा आत्मसयंम करिा येईल िेव्हा आम्ही, िशीि वळे आली िर, साराबंदी करण्यािी सूिना 
देण्यास म ळीि मागेप  े पहािार नाही.’ (चकत्ता, १२४; चशवाय चसलेक्शन्स, क्रमाकं ३६७-३७२ पाहा.) 
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 १९२१-२२ ची असहकार चळवळ [िळवळीच्या उत्कृष्ट सचंक्षप्त वतृ्तािंासाठी पाहा णरपोटय ऑफ द णसर्वव्हल णडस् ओणबणडयन्स 
एन्वायरी कणमटी (इं. ॲ. चर., १९२०, ४९-१६९; चशवाय, पृ. १७१-१८३).] 

 
 अशा रीिीन फासे िर टाकले गेले. १९२१ नंिर कोिकोित्या घटना घडल्डया िे आपि पाहािार 
आहोि. या सवम घटनािंी सचवस्िर व कालान क्रमे माचहिी चमळचवण्यासाठी वािकानंी इंचडयन ॲन्य अल 
रचर्जस्टरिे १९२०  च्या प  ील खंड पाहाविे. येथे आपि त्या काळाि घडलेल्डया रार्जकीय दृष्टीने महत्त्वाच्या 
काही प्रम ख घडामोडींिा धाविा परामशम घेिार आहोि. 

 
 काँगे्रसच्या घटनेि झालेला बदल ही गाधंींच्या काँगे्रसवरील प्रभ त्वािी नादंी होय. १९२० च्या 
नागपूर अचधवशेनाि ‘शािंिापूिम व वैध मागांनी स्वराज्य चमळविे’ हे काँगे्रस संघटनेिे ध्येय असल्डयािे 
घोचषि करण्याि आले. संघटनेच्या रिनेि आमलूाग्र बदल केले गेले. साऱ्या भारिािे भाषावार २१ काँगे्रस 
प्रािं पाडण्याि आले. अगदी सामान्य मािसानेस द्धा काँगे्रसच्या कायाि प्रत्यक्ष भाग घेिला पाचहरे्ज अशी 
गाधंींर्जी दृ  श्रद्धा होिी. त्याचं्या मिे, प्रािंीय पािळीवरिे कामकार्ज िेथील भाषेि व अचखल भारिीय 
पािळीवरिे कामकार्ज कहद स्थानािील झाले िरि सवांना काँगे्रसच्या कामाि भाग घेिा येण्यासारखे होिे 
(इां. ॲ. णर., १९२२, पृ. ३५३-ब व प  े). 

 
 म ख्य िळवळीिी स न वाि चठकचठकािी मोठ्या प्रमािावर हरिाळ पाडून केली गेली. ‘नव्या 
घटनात्मक स धारिा’ंिे उद घाटन करण्यासाठी भारिाच्या दौऱ्यावर आलेल्डया ड्यकू ऑफ कॅनॉट याचं्या 
स्वागिाच्या वळेी असाि एक हरिाळ पाडण्याि आला (चवल्डयम्स, १९२२, पृ. ४६). या शाही दौऱ्यािे 
स्वागि सवमत्र हरिाळानंीि झाले. सावमर्जचनक व्यवहार इिके पूिमपिे बंद पडल्डयािे दृयकय त्याआधी 
सरकारने ककवा उच्चरम  ू लोकानंी कधीि पाचहले नव्हिे. र्जनिा र्जागिृ झाल्डयािे दृयकय चदसि होिे. सवम 
आंदोलनािे सूत्र र्जिू र्जनिेने स्विःच्या हािी घेिले होिे स चशचक्षि लोक र्जनिेच्या बरोबरीने िालण्यािा 
प्रयत्न करीि होिे. िर कायदा आचि स व्यवस्था याचं्या रक्षिासाठी खूपि धावपळ करावी लागल्डयाने 
सरकारला बिावािी भचूमका घ्यावी लागली. 

 
 ‘चप्रन्स ऑफ वले्डस’ िी भारिभेट ही एक प्रकारे येथील रार्जकीय असंिोषावर उिारा म्हिनू 
योर्जण्याि आली होिी. पि या भेटीम ळे रार्जकीयदृष्ट्ट्या र्जागृि चभन्नचभन्न वगोमधील दरी अचधकि 
रुदावंली. रार्जप त्रािे र्जहार्ज १७ नोव्हेंबर,१९२१ रोर्जी म ंबई बंदराला लागले. रार्जचनष्ठ लोकानंी 
रार्जप त्राच्या स्वागिािी रं्जगी ियारी केली होिी. उलट “र्जनिे” ने िर त्याच्या भारिभेटीवर बचहष्ट्कार 
घालण्यािेि ठरवले होिे. रार्जचनष्ठ लोकावंर हरिाळ पाडण्यासाठी दडपि आिण्याच्या प्रयत्नािूंन या 
दोन प्रकारच्या लोकािं र्जी दंगल उसळली िीि पाि पारशी व य रोचपयन ठार झाले, व काही र्जखमीही 
झाले. उलट हरिाळवाल्डयापंैकी ५३ मािसे ठार व २९८ र्जि र्जखमी झाले. ही मािसे अथािि 
गोळीबारानेि र्जखमी ककवा मृि झाली. [मृि व र्जखमींच्या िपशीलवार यादीसाठी नायर, १९२२, पृ. २१८-२५१; व र्जयकर, १९५८, 
पृ.४६४-४७० पाहा.] 

 
 ही दंगल गाधंींच्या डोळ्यादेंखिि झाली. िी काबिू आिण्यासाठी त्यानंी उपोषि केले. 

 
 दरम्यान रू्जन १९२१ मध्ये कोलार येथे कहदू-म सलमान दंगा झाला आचि मलबारमध्ये िर 
त्याहीपेक्षा भयंकर गोष्टी घडू लागल्डया. िेथील म सलमान मोपल्डयानंी बंड उभारले आचि “चखलाफि राज्य” 
स्थापन करण्यािा प्रयत्न केला. चठकचठकािी पोचलस िौक्यावंर चखलाफिी झेंडें उभारण्याि आले. सवोि 
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भयंकर गोष्ट म्हिरे्ज मोपले स्थाचनक कहदंूवर िे कहदू म्हिून उलटले. अत्यंि रानटी गोष्टी व भयंकर 
अत्यािार झाले. या मोपल्डयाचंवरुद्ध सरकारने केलेला बदंोबस्ि प  े २२ फेि वारी १९२२ रोर्जी र्जादा लष्ट्कर 
व माशमल लॉ उठवीपयेि िालू होिा. या सवम बंडाळीि स मारे िार हर्जार लोक ठार व अगचिि मािसे 
र्जखमी झाली (इं. ॲ. चर., १९२२, पृ. १८६-१८८; नायर, १९२२, पृ. ९६ व प  े व १३०-१४२). या बंडाळीिे 
रार्जकीयदृष्ट्ट्या वैचशष्ट्ट्य म्हिरे्ज चिचटशािें राज्य सपं ष्टाि आले आहे व आपि म सलमानािें राज्य 
प नःप्रस्थाचपि करीि आहोि अशी मोपल्डयािंी कल्डपना होिी. 

 
 र्जनिेिे या प्रकारिे काही आििायी चपसाट उठाव सोडले िर लोक-र्जागृिीच्या इिर अवस्थाही 
या िळवळीच्या काळाि नर्जरेस पडल्डया. त्यािंी आिा थोडी पाहािी कन . एकंदरीि स चशचक्षि 
उच्चवगीयािंा या आंदोलनाला बेिािाि पाकठबा होिा. मात्र चवद्याथी-र्जगिाि त्याने िागंलीि खळबळ 
उडवनू चदली होिी असे चदसिे. बंगालमध्ये चवद्यार्थयोनी मोठ्या प्रमािावर चशक्षिसंस्था सोडल्डया. िेथे 
“राष्ट्रीय” चशक्षिससं्था स्थापन करण्यािा प्रयत्न झाला. बनारस व अचलग  या चठकािास द्धा राष्ट्रीय 
चवद्यापीठे स्थापन करण्यािे ठरले. प  े देशाि रार्जकीय िळवळीिी िीव्रिा एव ी वा ली की शकै्षचिक 
प नरमिनेसारखे धीमे कायम करण्यासाठी लागिारा वळे व स्स्थरिा कोिालाि नव्हिी. 

 
 मध्यंिरीच्या काळाि शिेकरी आचि कामगारही गा  चनदे्रिून र्जागृि होऊ लागले होिे. त्यानंा 
आपल्डया स्विःिी आचि स्वसामर्थयािी र्जािीव होऊ लागली होिी. िे आक्रमक बनू पाहाि होिे. 
चठकचठकािी त्याचं्या संघचटि िळवळी झाल्डया. काही आंदोलनािं अकहसक चशस्ि काटेकोरपिे पाळली 
गेली िर काही िळवळी कहसा-अकहसा याचं्या सीमेवर रेंगाळि राचहल्डया. 

 
 अकहसेिी चशस्ि पाळून ज्या िळवळी झाल्डया त्याचं्याि प  ील काही िळवळींिा समावशे करिा 
येईल : म ळशी पेटा (इ.ं ॲ. चर., १९२२, पृ. १४४ र्जी; र्जयकर, १९५८, पृ. ४५६-४६२; चशवाय ‘यंग 
इंचडयाि’ ही याचवषयी उल्लखे आलेले आहेि.) , चमदनापूर येथील लोकल बोडावरील बचहष्ट्कार (स्थाचनक 
बंगाली साप्ताचहक ‘चनहार’ च्या फायली), पंर्जाबमधील ग रुद्वार िळवळीिी स रुवाि (िळवळीच्या 
उत्तराधासाठी पाहा ग रुका बाग, १९२४). प  ील काही िळवळींि लोकानंी अकहसा म ळीि सोडली नाही, 
पि त्या दडपल्डया गेल्डया व शवेटी अयशस्वी ठरल्डया : आसाममधील िहाच्या मळ्यावंरील मरू्जरािंा 
बचहष्ट्कार आचि िादंपूरिा रेल्डव ेसंप (इं. ॲ. चर., १९२२, पृ. १४४ रे्ज, १४४ पी), चिराला-पेराला िळवळ 
(राव, १९२२), आचि चडसेंबर १९२१ मधील कलकत्ता येथील चकडरपूर गोदीिील हमालािंा संप. 

 
 चखलाफि िळवळीच्या ओघाि मालेगाव येथे १९२० साली दंगा उसळला (नायर, १९२२, पृ. ३८-
४२; चशवाय इं. ॲ. चर., १९२२, पृ. १४४ सी.) १९२१ च्या र्जानेवारी-मािम या काळाि शिेकऱ्यानंी उत्तर 
प्रदेशािंील बाराबाकंी (नायर, १९२२, पृ. १६१-१६३), व बरेली येथे उठाव केला; िर त्याि वषाि 
एचप्रलमध्ये चगचरचडह येथील कोळशाच्या खाि-कामगारानंी उठाव केला (इं. ॲ. चर., पृ. १४४ एफ्.). 

 
 अशा रीिीने त्या स मारास कहद स्थानच्या सवमि भागािंील र्जनिा र्जागृि होि होिी. या र्जागिृ 
र्जनिेिी शक्ती िशीि वाया र्जाऊ नये म्हिून काँगे्रसच्या चवर्जयवाडा येथे भरलेल्डया प  ील अचधवशेनाि, सवम 
देशाला मोठ्या प्रमािावरील कायदेभगंासाठी ियार करण्यािे ठरले. एकंदर कायमक्रम असा होिा : एक 
कोटी रुपयािंा फंड र्जमचविे; एक कोटी सभासद नोंदचविे; पचरिामकारकरीत्या चवदेशी कापडावर 
बचहष्ट्कार टाकिा यावा या दृष्टीने खेडोपाडी कापडािे उत्पादन करण्यासाठी वीस लक्ष िरखे स न  करिे. 



 अनुक्रमणिका 

 
 या िळवळीि स चशचक्षि वगािील बराि मोठा समार्ज उत्साहाने भाग घेि होिा. सवमसामान्य र्जनिा 
िर सवमि बारूं्जनी िळवळीला उत्स क होिी. या िळवळीच्या न पाने एक प्रकारे देशािी अस्स्मिाि र्जागी 
होि होिी. प्रिंड घटना घडि होत्या. यािा पचरिाम असा झाला की, गाधंींनी ठरवलेला मागा बरोबर की 
िूक, याबद्दल संरम म असलेल्डया स चशचक्षि वगानेही आपल्डया शकंा झटकून टाकल्डया. त्यानंी चनस्ष्ट्क्रयिा 
सोडून चदली. िेही सैचनकाच्या चनियाने ल ा देण्यास सज्ज झाले. र्जिू ल ाई स न  असिाना सेनापिीच्या 
व्यूहाबद्दल शकंा उपस्स्थि करिे चशस्िीि बसिार नव्हिे. 

 
 चकत्येकानंी या “भ ललेल्डया” लोकाचं्या ‘‘आधंळ्या’’ आज्ञाधारकत्वािी चिचकत्सा करिाना चििे 
श्रेय गाधंींच्या व्यचक्तमत्त्वाच्या कमालीच्या मोचहनीला चदले आहे (नायर, १९२२). काहींनी असे सूचिि केले 
आहे की, भारि नेहमीि वैराग्यपूर्जक राचहलेला आहे; गाधंींना शरि र्जाऊन स चशचक्षि भारिीय संन्याशािी 
पूर्जा बाधंण्याच्या आपल्डया ऐचिहाचसक परंपरेिाि प नरचप आचवष्ट्कार करीि होिे (मर्ज मदार, १९६१, पृ. ४० 
व प  े). पि या वगाने गाधंीप  े दाखचवलेल्डया ‘लािारी’ िे आिखीही वगेळ्या पद्धिीने स्पष्टीकरि करिा 
येईल. 

 
 आर्जपयंि या स चशचक्षि वगाने पाचिमात्याचं्या सासं्कृचिक विमस्वाच्या चवरोधाि स्विंत्र बौचद्धक व 
सासं्कृचिक अस्स्मिा प्रस्थाचपिा करण्यािा काहीसा एकाकी प्रयत्न िालचवला होिा. क्वचिि काही चवशषे 
चवलोभनीय प्रसंग सोडल्डयास, सामान्य र्जनिा त्याचं्या पाठीशी असल्डयािे दृयकय चदसले नव्हिे. त्याम ळे फार 
थोडे रार्जकीय हक्क व अचधकार पदराि पाडून घेिा आले होिे. आिा र्जगन्नाथािा रथि सहस्त्रावधी पायावंर 
िालू लागला होिा. या भरिीने असंख्य लोक आकृष्ट झाले. ग ूळ असला िरी प्रवाहाबरोबर पोहण्याि 
सामर्थयािा प्रयत्य येिो, उल्डहचसि झाल्डयासारखे वाटिे. गाधंी या ग ूळ प्रवाहाला काही एक चदशा देऊ 
पाहाि होिे. देशािील बह िेक राष्ट्रीय प  ाऱ्यािंी त्याला मान्यिा होिी. या प्रवाहाबरोबर वाहाि वाहाि 
आपि अखेरीस कोठे र्जाऊन पोििार आहोि यािी दूरवरिी कल्डपना त्यानंा नव्हिी, ककवा दूरच्या 
भचवष्ट्यािील मागासंबंधी त्यािें व िळवळीिे सूत्रधार यािें एकमि नव्हिे. पि िरीही त्यािंी त्या क्षिी 
गाधंींच्या मागाला संमिी होिी. 

 
 र्जनिा प्रक्ष ब्ध आहे, चििा प्रक्षोभ कहसक वळि घेि आहे, ही गोष्ट गाधंींनी स्पष्टपिे ओळखली. 
र्जनिेने पेट घेिला होिा, पि अद्याप धूरि फार मार्जला होिा. ध राने सवम झाकोळले होिे. कोंदटलेल्डया 
ध राम ळे ज्वाळािंा पचरिाम म्हिावा िसा होि नव्हिा. पि धूर म्हिरे्ज आि अग्नी प्रज्वचलि झाल्डयािाि 
प रावा नव्हिा काय? र्जनिेच्या पेटलेल्डया मनािा प रेप र व प्रभावी उपयोग कन न घेण्यासाठी गाधंींनी 
सवमस्वी आपल्डया चनयतं्रिाखाली राहील अशी एक स्थाचनक पािळीवरील कायदेभगंािी िळवळ िाबडिोब 
हािी घेण्यािे ठरचवले. हा प्रयोग यशस्वी झाला िर सवम कहद स्थानप  े िे एक अन करिीय उदाहरि ठरेल 
असे गाधंींना वाटले असाव.े या वळेी त्यानंी आदशम रिागंि म्हिून बाडोलीिी चनवड केली. 

 
 बाडोली पूवीि अकहसेच्या ठराचवक चशस्िीिून गेलेली होिी. आवयकयक िी सवम खबरदारी घेण्याि 
आली (इं. ॲ. चर., १९२२, पृ. ३०२-३०५). अ. भा. काँगे्रस कचमटीने ३० र्जानेवारी १९२२ च्या बठैकीि 
बाडोली िाल क्याि साराबदंीिी िळवळ करण्यास अचधकृि मान्यिा चदली. देशािील इिर भागािल्डया 
लोकानंा उत्कंठा लागली. श्वास रोखून िे बाडोलीकडे डोळे लावनू बसले. इिरानंी कृिी करावयािी 
नव्हिी. या बधंनािा काही चठकािच्या लोकानंा र्जाि वाटला, आचि ग ंिूरसारख्या काही चठकािी लोकानंी, 
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र्जनिेिी ियारी झाली आहे अशी काँगे्रसने खात्री कन न घ्यावी व आम्हालाही साराबंदीिी िळवळ 
करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागिी केली. 

 
 परंि  या होऊ घािलेल्डया सावमचत्रक कायदेभगंाच्या पोटाि दडलेल्डया धोक्यािी काहींना कल्डपना 
आली. त्यामंध्ये भारिािे एक ज्येष्ठ राष्ट्रीय प  ारी श्री. मदनमोहन मालवीय हेही होिे. त्यानंी अगदी 
शवेटच्या घटकेलाही सरकार व काँगे्रस यामंध्ये संमझोिा घडवनू आिण्याच्या दृष्टीने गोलमेर्ज बैठक 
भरचवण्यािा प्रयत्न केला. वरील बठैक भरचवण्यापूवी एक प्राथचमक सभा १४ र्जानेवारी १९२२ रोर्जी घेण्याि 
आली. या वळेी गाधंीही उपस्स्थि होिे (इां. ॲ. णर. १९२२, पृ. १६०-२९३; जयकर, १९५८, पृ. ५०४ व प  े; 
यं. इं., १९२२, पृ. ३३-३५). या गोलमेर्ज पचरषद भरचवण्याच्या कल्डपनेला एक प्रकारे गाधंींनीि बगल 
चदली. त्यानंी १ र्जानेवारी १९२२ रोर्जी व्हाइसरॉयना एक पत्र पाठवनू आपला साराबंदीच्या मागाने 
कायदेभगं करण्यािा चनिमय कळवला. सरकारनेही ‘सवम देश अरार्जकाच्या खाईि नेण्यास गाधंींि 
र्जबाबदार राहिील’ अशा आशयािे उत्तर पाठवले. त्या पत्राि असेही म्हटले होिे,‘नागरी कायद्यािंा 
सावमर्जचनकरीत्या भगं करण्याम ळे शासनाला फारि गभंीर धोका चनमाि होिार असल्डयाने िशा प्रयत्नािें 
पाचरपत्य अत्यिं किखर व कडक पद्धिीनेि केले पाचहरे्ज’ (इं. ॲ. चर., १९२२, पृ. २९५-२९७). 

 
 वरील घटनेनंिर लगेिि िौरीिौरा येथे र्जमावाकडून भयंकर कहसा घडली. र्जमावाने २२ पोचलस 
ठार मारले. ही बािमी गाधंींना कळिाि त्यानंी िािडीने आपली योर्जना बदलली. काँगे्रस वचकंग 
कचमटीमध्ये िीव्र चवरोध असूनही त्यानंी िेथे प्रचसद्ध बाडोली-ठराव पास कन न घेिला. या ठरावान सार 
सावमचत्रक कायदेभगंािा कायमक्रम मागे घेण्याि आला (इां. ॲ. णर., १९२२, पृ. ३०७-३१५). या प्रसंगी 
गाधंींनी एक महत्त्वपूिम चनवदेन प्रचसद्ध केले. िे चनवदेन अचिशय सवमश्र ि असल्डयाने येथे त्यािा फक्त उल्लखे 
प रेसा आहे. त्यानंिर थोड्याि चदवसािं, म्हिरे्ज २४ फेि वारी १९२२ ला, अ. भा. काँगे्रस कचमटीिी बठैक 
भन न िीि वचकंग कचमटीच्या वरील चशफारशीवर चशक्कामोिमब केले गेले. अशा रीिीने सावमचत्रक कायदेभगं 
िात्प रिा स्थचगि करण्याि आला. वैयचक्तक कायदेभगं करण्यािा हक्क मात्र राखून ठेवलेला होिा. 
भारिीय र्जनिेने आिखी काही चदवस चवधायक कायावरि लक्ष कें चद्रि कराव े असा काँगे्रसने लोकानंा 
आदेश चदला. 

 
 काँगे्रसने आपल्डया कायमक्रमाि फेरफार केले असले िरी सावमचत्रक कायदेभगं होिारि नाही असे 
सागंिा येि नाही असे वाटून सरकारने िडकाफडकी १० मािम १९२२ रोर्जी गाधंींना अटक कन न कोटाप  े 
उभे केले. खटल्डयाि त्यानंा अपराधी ठरवनू ६ वष ेसक्तमरू्जरीिी चशक्षा सागंण्याि आली. 

 
 १९१९ पासून भारिािील रार्जकीय घडामोडींवर सरकारिा काही लगाम राचहला नव्हिा. या वळेी 
एक प्रकारे सरकारने परि लगाम आपल्डया हािी घेिला असे म्हििा येईल. 

 
असहकाराच्या काळातील राजकीय प्रवाह 

 
 या स मारास देशािील रार्जकीय वि मळाि काय काय घडामोडी िालल्डया होत्या हे पाहिे आवयकयक 
आहे. स चशचक्षि व अचशचक्षि, कहदू व म सलमान, र्जहाल व मवाळ, अशा प्रत्येक गटािी प्रचिचक्रया वगेवगेळी 
होिी. त्यािंील फरक समर्जावनू घेिे हे भारिाि प  े झालेल्डया घटना समर्जण्याच्या दृष्टीने महत्त्वािे 
ठरण्यािा संभव आहे. 
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 (अ) हहदू व मुसलमान: १९१९ िे १९२२ या वषाि एकामागोमाग एक घटना घडि गेल्डया. या सवम 
ग िागं ंिींिूनही म स्लीम व म स्स्लमेिर या दोन गटाचं्या भूचमकािंील एक ठळक फरक स्पष्टपिे उमटून 
चदसिो. 

 
 इंग्रर्जी राज्य कहद स्थानाि स स्स्थर होि असिाना स चवद्य म सलमानानंी पािात्य चशक्षिाकडे 
एकंदरीि पाठ चफरवली होिी. अचलग  िळवळ व त्याआधीिी वहावी िळवळ झाल्डयानंिर त्यानंी आपले 
वगेळे व्यचक्तत्व ठसचवण्यािा प्रयत्न िालू ठेवनू, द सरीकडे, पािात्य चशक्षि व संस्कृिी ग्रहि करण्याच्या 
चदशनेे मयाचदि प्रमािाि पावले टाकली होिी. ही गोष्ट सवमसाधारिपिे पचहल्डया महाय द्धापूवीि झाली. 
य द्धानंिर चखलाफिच्या प्रयकनावन न कहद स्थानािील राष्ट्रावादी िळवळीनेही म स्स्लम मागण्यानंा आपला 
पाकठबा चदला. िेव्हा सवमसामान्य म स्स्लम र्जनािही रार्जकारिाि ओ ली गेली. यािा फायदा घेऊन 
उच्चविीय म सलमानानंी आपल्डया समार्जािे वगेळेपि व. अलगपि पके्क रुर्जचवण्यािा प्रयत्न केला. 

 
 दैनंचदन र्जीवनाि अगदी क्ष ल्लक असिाऱ्या गोष्टींना एकदम महत्त्व प्राप्त झाले. कारि त्या गोष्टींना 
इिरापंासून म सलमानािें वगेळेपि ठसण्यास मदि होिार होिी. यामध्ये गाईिी कत्तल करण्यािा हक्क, 
कोित्याही मचशदीवन न केव्हाही वार्जि चमरविूक नेण्याला बंदी करण्यािी मागिी, कोित्याही नमार्ज 
प ण्याच्या र्जागेिे आत्यचंिक पाचवत्र्य, इत्यादी गोष्टािंा समावशे होिो. [बेळगाव काँगे्रसच्या अध्यक्षपदावन न केलेल्डया 
भाषिाि गाधंी म्हिाले, ‘क्ष ल्लक गोष्टींना धार्ममक ित्त्वाचं्या नावाखाली उगीिि महत्त्व देण्याि आले असून वाटेल िी ककमि द्यावी लागली िरी त्या 
गोष्टींिे पालन झालेि पाचहरे्ज असे चविार कडवे लोक माडंि आहेि. चवि ष्ट वा चवण्यासाठी रार्जकीय व आर्मथक बाबीही मदिीला घेिल्डया र्जाि 
आहेि’ (इं. ॲ. चर., १९२४, II, पृ. ४०७).] 

 
 नागरी र्जीवनािील या बाबींना म द्दामहून रार्जकीय मागण्यािें स्वन प देण्याि आले. आपले हे 
सासं्कृचिक हक्क अबाचधि राखण्यासाठी म सलमान प  ाऱ्यानंी स्थाचनक स्वराज्य संस्थांपासून िे 
कायदेमंडाळापंयेि स्विंत्र प्रचिचनचधत्व माचगिले. इिकेि नव्हे िर त्यानंी सरकारी नोकऱ्यािं व इिरत्रही 
चवचशष्ट प्रमािाि र्जागा मागण्यास स रुवाि केली. हे प्रमाम लोकसखं्येच्या प्रमािापेक्षाही र्जास्ि आहे यािी 
त्यानंाही र्जािीव होिीि. पि िसे केल्डयाचशवाय कहदंूच्या ‘प्रिंड’ बह मिाप  े (ककवा नंिरच्या एका म स्स्लम 
प  ाऱ्याने म्हटल्डयाप्रमािे कहदंूच्या ‘पाशवी’ बह मािप  े) म सलमानानंा स रचक्षि वाटिार नाही हे कारि 
त्यानंी प  े केले. 

 
 चखलाफि िळवळीम ळे म सलमान अचधकि कडव े बनले. भारिाि एकराष्ट्रीयत्व चनमाि 
करण्याच्या प्रयत्नाि भर घालण्याच्या कायापासून िे अचधकाचधक दूर गेले हा म ख्य म द्दा. 

 
 अशा रीिीने एकीकडे म सलमान धार्ममक, सासं्कचिक राष्ट्रवादाच्या भचूमकेवर दृ  होि असिाना 
[‘चवश्वभारिी’ तै्रमाचसकाि (खंड २१, क्र. १, १९५५, पृ. ५८-८९) प्रचसद्ध झालेला ‘इस्लाम इन् मॉडनम बेंगॉल’ हा श्री. चवनयगोपाल रे यािंा लेख, 
िसेि या चवषयावरील श्री. चवल्डफेड कँटवेल स्स्मथ यािें ‘मॉडनम इस्लाम इन् इंचडया’ (चरपन चप्र. पे्रस, लाहोर, १९४७, २ आवतृ्ती) हे अत्यिं महत्त्वािे 
प स्िक पाहा.] कहदू ‘राष्ट्रवादी’ भचूमकेपासून काहीसे दूर िालल्डयािे दृयकय चदसि होिे स्वदेशीिी मोचहम व 
त्यानंिरच्या सासं्कृचिक उत्थानाच्या काळाि भारिाच्या प्रािीन वैभवाच्या गोष्टी ऐकावयास चमळि. त्या 
आिा कमी कमी ऐकू येऊ लागल्डया होत्या. त्याऐवर्जी आिा शिेकऱ्याचं्या मागण्या, मरू्जरािंा रास्ि 
विेनमानावरील हक्क, देवस्थाने व रस्ट स याचं्यावर लोकचनयंत्रि असाव े व त्यािंा कारभार लोकशाही 
(चनवडिूक ) पद्धिीने िालावा ही मागिी, देवस्थानािंी संपत्ती सावमर्जचनक व शकै्षचिक कायासाठी 
वापरण्यासाठी मागिी, अस्पृयकयािंा समान वागिूकीिा हक्क, ग्रामोद्योगािें महत्त्व, सते्तिे कें द्रीकरि होऊ 
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नये म्हिून कहदूस्थानच्या योर्जनापूवम चवकासािी आवयकयकिा इत्यादी चवषय महत्त्व पावले. थोडक्याि असे 
म्हििा येईल की, कहदू लोक आपल्डया कहद त्वाच्या फेऱ्याि अचधक न ग रफटिा पूवीपेक्षा र्जास्ि 
लोकशाहीवादी व पूवीपेक्षा र्जास्ि ऐचहक व चनधमी बनि गेले.  

 
 म सलमानाचं्या र्जािीय सघंटनािंा कहदंूवर प  ील प्रकारिा एक सासं्कृचिक पचरिाम 
असहकाराच्या काळापासून चदसून येिो. कहदंूमध्ये, प्रचिचक्रया म्हिनू का होईना, धममरक्षिािी भावना 
वा ली. धार्ममक उत्सव सावमर्जचनकरीत्या सार्जरे करण्यािी प्रवृत्ती वा ली. त्या उत्सवािील धार्ममकिा मात्र 
चदवसेंचदवस कमी होि र्जाऊन त्यािंा उपयोग म ख्यिः ऐस्च्िक सामाचर्जक संघटना बाधंण्याकडे होऊ 
लागला. सासं्कृचिक घडामोडींच्या या पैलूचवषयी प्रस्ि ि संदभाि अचधक खोलाि र्जाऊन चवविेन करिे 
अनावयकयक आहे. 

 
 (ब) णशणक्षत आणि अणशणक्षत: असहकाराच्या िळवळीम ळे र्जनिार्जनादमन आचि चशचक्षि वगम 
याचं्यािील भेद अचधक रेखीव झाला. असे होण्यािी एकमेकाचं्या अगदी उलट असलेली दोन कारिे 
आहेि. 

 
 िळवळीच्या धकाधकीि ब चद्धचनष्ठेच्या र्जागी सेनानीवरील अधं आज्ञाधारक श्रद्धा रुर्जचवली र्जािे, 
आचि पचिमेिा द स्वास राष्ट्रभक्तीिा ब रखा घेऊन चमरविो या गोष्टी प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या ओघाि काही 
संवदेनाशील व्यक्तींच्या ध्यानी आल्डया. या धोक्याच्या प्रवृत्तीचवरुद्ध सवाि र्जोरदार व धीरोदात्त आवार्ज 
कचववयम रवीन्द्रनाथ टागोरानंी उठचवला. भारिाच्या आर्जवरच्या इचिहासाि महान चविारविंानंी र्जपलेली 
थोर मूल्डये वाऱ्यावर सोडून न देण्याि आवाहन त्यानंी आपल्डया अचनवमिनीय भाषेि केले. संक चिि भचूमकेने 
िात्प रिा लाभ होि असला िरी त्यािा मोह टाळला पाचहरे्ज, अशी टागोरानंी चवनंिी केली. गाधंींनी 
कचववयोिा इशारा आदरपूवमक ऐकून घेिला व स्विःिे चभन्न मि नम्रपिे माडंले. त्यानंी आपल्डया ‘चद गे्रट 
सेंचटनल’ या लेखाि म्हटले की, कचववयोनी उल्लखेलेला दे्वष ककवा गिान गचिकत्व भारिीय र्जनिेि 
आ ळि असल्डयािा काहीि प रावा त्यानंा चदसि नाही (टागोर-गाधंी कॉरस्पॉन्डन्स, पृ. ३६-११५). 

 
 रोमा रोलाँनी चलचहलेल्डया महात्मा गाधंींच्या िचरत्राि टागोर आचि गाधंींच्या चभन्न मानसप्रकृिींिी 
फारि स ंदर ि लना केली आहे. या ि लनेसाठीि नव्हे िर एकूिािि त्या रोमािंकारी काळािे भव्य व 
मनोज्ञ चित्रि पाहण्यासाठीही वािकानंा त्या प स्िकािी मी चशफारस करीन (रोमा रोलाँ, १९२४, चवशषेिः 
पृ. १४०-१८३). 

 
 गाधंींच्या र्जीवनापासून व त्याचं्या चशकविीपासून स चशचक्षि वगाने फटकून राहण्यािे आिखीही 
एक कमी उदात्त कारि होिे. श्री. सी. शकंरन्  नायर त्याचं्या मिे गाधंींिी िळवळ वैज्ञाचनक प्रगिीपासून 
आचि प्राचिचनचधक र्जबाबदार राज्यपद्धिीपासून चमळिारे सवम फायदे नष्ट करण्यास उघड उघड उद्य क्त 
झालेली होिी. गाधंी एकंदरि शासनससं्थेचवरुद्ध उभे असून साधा सरळ चवध्वसं हेि त्यािें उचद्दष्ट आहे 
असेही त्यानंा वाटे. त्यानंी म्हटले आहे: ‘गाधंींिी िळवळ अंिगमि चवघटनाम ळे कोसळून पडेल याि काहीि 
शकंा नाही. टॉलस्टॉय, लेचननवादी कम्य चनझम् , सोशचॅलझम् , कममठ कहद त्व, आक्रमक इस्लाम अशा 
वगेवगेळ्या परस्परचवरोधी प्रिालींमधून काही काही घेऊन गाधंींनी आपली िळवळ उभारली आहे. ही ित्त्व े
परस्परािंी घृिा करिारी व परस्पराचं्या संपकाि आली म्हिरे्ज स्फोटक, चवध्वसंक बनिारी आहेि. त्यानंा 
एकत्र आिल्डयािे स्वाभाचवक भयानक पचरिाम आिाि चदसू लागले आहेि’ (नायर, १९२२, पृ. १२४). 
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नायर यािें असे मि होिे की, भारिािील र्जनिेला पचरश्रमपूवमक, पायरी-पायरीने चिच्या रार्जकीय हक्कािें 
चशक्षि चदले पाचहरे्ज; सामाचर्जक र्जडत्वाच्या खोल गिेिून बाहेर का ून चिला मिाचधकार चमळवनू चदला 
पाचहरे्ज; आचि हे सवम करण्यािी म ख्य र्जबाबदारी योग्य अशा पािात्य चवद्याचवभचूषि लोकािंी आहे. 

 
 सामान्य र्जनिेवरिा हा अचवश्वास गाधंींच्या काही चनकटविी व आदरिीय सहकाऱ्याचं्या मनािही 
होिा. र्जयकरािें उदाहरि या संदभाि देिा येईल. बाडोलीच्या साराबंदीच्या िळवळीआधी गाधंींनी 
व्हाइसरॉयला र्जो चनवािीिा खचलिा पाठवला त्यािा मस दा ियार करीि असिाना त्यानंी र्जयकराशंी 
सिि संपकम  राखला होिा. गाधंींच्या एका पत्राला १ फेि वारी, १९२२ रोर्जी र्जयकरानंी पाठवलेल्डया 
उत्तरािील काही भाग प  े चदला आहे : 

 
 ‘आपिाचवषयी अत्यंि आदर असूनही, आपि स्विःच्या उक्तींना चनष्ठ रपिे नेहमी ज्या उच्च 
कसोट्या लाविा त्यांशी िाडून पाहिा आपि व्हाइसरॉयला चलचहलेले हे ऐचिहाचसक पत्र फार चहिकस 
आहे, असे म्हििे मला भाग पडि आहे. त्यािे काय पचरिाम होिील िे एक ईश्वरि र्जािे. सावमचत्रक 
सचवनय कायदेभगंाच्या िळवळीचवरुद्ध माझ्या भावना चकिी िीव्र आहेि हे आपि र्जाििाि. त्यािंी 
प नरावृत्ती करण्यािे हे स्थळ नव्हे. या भयकारक साहसाि आपल्डयाला यश चमळो अशीि माझी इच्िा आहे. 
पि मला अशीही आशा वाटिे की, अगदी शवेटच्या क्षिी येथील मागल्डया भेटीच्या वळेी ि म्ही प  े ठेवलेली 
मागिी स्वीकान न या मागापासून ि म्हाला परावृत्त करिे शक्य होईल (र्जयकर, १९५८, पृ. ५५४. चशवाय 
पृ. ३५९ पहाव)े. 

 
 िथाचप येथे एक गोष्ट स्पष्टपिे लक्षाि घेिली पाचहरे्ज. सामान्य र्जनिेच्या पात्रिेचवषयी व 
क्षमिेचवषयी असा अचवश्वास असला िरी श्री. नायर, ना. र्जयकर ककवा ित्सम नेिे राष्ट्रचनष्ठेि काकिभरही 
कमी नव्हिे. मात्र िे गाधंींच्या भचूमकेशी सहमि नव्हिे. याचवषयी ‘मूठभर एिदे्दशीय लोकानंी सत्ता हस्िगि 
केल्डयाने खरे स्वािंत्र्य येिार नसून सते्तिा द रुपयोग झाल्डयास चिला चवरोध करण्यािे सामर्थयम सवम लोकािं 
आल्डयानेि िे येिार आहे’ अशी गाधंींिी भचूमका होिी (चसलेक्शन्स, विेा क्र. ३३४). या म द्द्यावर 
म ख्यत्वकेन न एकंदर स चशचक्षि वगम गाधंींशी कधीि सहमि झाला नाही. चशवाय गाधंींिे असेही ठाम मि 
होिे की, कहसात्मक िळवळीच्या यशािून सत्ता मठूभर लोकाचं्या हािाि कें चद्रि होण्याकडे कल असिो. 
उलट सवम र्जनिा सते्ति सहभागी व्हायिी िर ही गोष्ट केवळ अकहसक मागोनीि साध्य होऊ शकिे. 
व्यवहाराि : शक्य असिे िर, सशस्त्र उठावाने चिचटश राज्य उलथून टाकण्यािा मागम पत्करण्याि स चशचक्षि 
वगाच्या मिे काही गैर झाले नसिे. स्विःच्या िागं लपिावरही त्यािंा इिका पूिम चवश्वास होिा की, 
घटनात्मक वाटाघाटींच्या ककवा र्जहाल राष्ट्रवादाच्या मागाने उद्या स्वािंत्र्य चमळाल्डयावर आपि र्जनिेला 
सते्ति सहभागी होण्यापासून वचंिि ठेव ूअसे घडिे शक्यि नाही याचवषयी त्यािंी खात्री होिी. 

 
 (क) स्वराज्यपक्ष णवरुद्ध नाफेरवादी : काँगे्रसच्या नागपूर अचधवशेनाच्या अध्यक्षानंी, शकै्षचिक 
संस्था व कोटे यावंर बचहष्ट्कार टाकल्डयास देश, नकळि का होईना, कदाचिि प न्हा रानटी असंस्कृििेच्या 
गिेि लोटला र्जाईल अशी भीिी व्यक्त केली होिी, हा उल्लेक पूवी आला आहेि. गाधंींनी उत्साहाने 
िालचवलेल्डया खादी आचि िरख्याच्या कायमक्रमाचवरुद्धही िशाि आशयािी ककवा अचधकि र्जोरदार मिे 
व्यक्त केली गेली. 
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 देशबंधू चित्तरंर्जन दास गया येथे १९२२ मध्ये भरलेल्डया काँगे्रसच्या अचधवशेनािे अध्यक्ष होिे. त्यानंी 
आपल्डया अध्यक्षीय भाषिाि असहकराखाली चनर्मदष्ट केलेल्डया कायमक्रमािा फेरचविार व्हावा आचि त्यािील 
काही बाबींवरि शक्ती कें चद्रि करावी असे आवाहन केले. त्याि भाषिाि त्यांनी स्विःिी राष्ट्रवादी मिे व 
गाधंींिी मिे यािंील फरक स्पष्ट करिारे एक महत्त्वािे चवधान केले. िे म्हिाले, ‘कोित्याही प्रकारिी 
सचवनय कायदेभगंािी िळवळ हािी घेण्यापूवी काही अटींिी पूिमिा झाली पाचहरे्ज, असे रे्ज बधंने घािले 
आहे त्यास मी अन कूल नाही हे मी कबूल करिो. माझ्या मिे काँगे्रसने ही बंधने का ून टाकावीि. र्जनिेला 
चवचशष्ट कायदे चवनयपूवमक मोडायिे असिील िर असा कायदेभगं करिाऱ्यापकैी चनदान ८० टके्क मािसानंी 
श द्ध खादी घालण्यािी काय आवयकयकिा आहे, हे मला असूनही समर्जलेले नाही. मला स्विःला सावमचत्रक 
सावमर्जचनक कायदेभगंािा कायमक्रम चििकासा पसंि नाही. मला िो अव्यवहायम वाटिो. अथाि रे्ज चवचशष्ट 
कायदे उघडउघड गैर आहेि, रे्ज केवळ “कायदा व स व्यवस्था” राखण्याच्या हेिूने लोकानंा दडपण्यासाठी 
चनमाि झाले आहेि, रे्ज उघडि मानवािी अप्रचिष्ठा करिारे आहेि, अशा कायद्यािंा भगं करिे व्यवहायम 
रर्जकरिाच्या िौकटीि बसिे. असे कायदे मोडण्यािा र्जास्िीि र्जास्ि प्रयत्न केला पाचहरे्ज असेि मलाही 
वाटिे’ (इं.ॲ. चर., १९२३, पृ.३३५). 

 
 १९२२ साली काँगे्रसर्जनािं सामान्यिः दोन गट चनमाि झाले. एका गटाला असहकाराच्या 
कायमक्रमाि बदल करावा असे वाटि होिे. या गटाला ‘फेरवादी’ व प  े ‘स्वराज्य पक्ष’, अशी नाव ेचमळाली. 
लोकािं फारसा उत्साह चशल्लक राचहलेला आ ळि नसिानादेखील, गाधंींप्रिीि असहकारािा कायमक्रमि 
अन सरावा असा आग्रह द सऱ्या गटाने धरला.यािे नाव ‘नाफेरवादी’ असे पडले.  

 
 १९२३ च्या अचधवशेनाि काँगे्रसने “स धाचरि” कायदेमंडळाचं्या चनवडि कीि भाग घेण्यास 
परवानगी चदली आचि पक्षािील फूट टाळली. असहकाराच्या काळाि कायदेमंडळािील र्जवळर्जवळ सवम 
र्जागावंर र्जिू काही नेमस्ि-चलबरल-मंडळींिी मके्तदारीि झाली होिी. त्यापकैी चकत्येक र्जागा काँगे्रसने 
चहसकावनू घेिल्डया. त्याम ळे सवम देशभर रार्जकीय उत्साहाला प न्हा उधाि आले.  

 
 कायदेमंडळािंील प्रवशेानंिर व त्यािा पचरिाम म्हिून घडून आलेली एक अत्यंि महत्त्वािी घटना 
म्हिरे्ज बंगालमध्ये एक नवा कहदू-म सलमान करार अस्स्ित्वाि आला. या करारािे म ख्य सूत्रधार स्विः 
चित्तरंर्जन दासि होिे. या बंगाल-करारावर १७चडसेंबर १९२३ रोर्जी कलकत्त्याि सह्या झाल्डया. सिि 
चवरोध कन न घटनात्मक स धारिा फोल ठरविे, राज्यकारभाराला खीळ घालिे ही त्यािंी र्जहाल 
राष्ट्रवादी या नात्याने नीिी होिी. हे उचद्दष्ट साधण्यासाठी देशबंधू दास यानंा कायदेमंडळािील आपली बारू्ज 
भक्कम करायिी होिी. त्यासाठी बंगालमधील म सलमानािंी समरू्जि का िे आवयकयक आहे असे त्यानंा 
वाटले. या करारान्वये म सलमानाचं्या ज्या चहिसंबंधानंा संरक्षि चदले गेले त्यािंा संबधं धमाशी नसून 
ऐचहक स्वाथाशी होिा ही गोष्ट लक्षाि ठेवण्यासारखी आहे. त्यािही म स्स्लम समार्जािील उच्च व 
मध्यमवगीय स चशचक्षि व्यक्तींिेि चहिससंबधं अचधक पाचहले गेले. या कराराम ळे दचलि म स्स्लम र्जनिेच्या 
भाग्याि इिर र्जमािींिील दचलिाचं्या ि लनेने काही चवशषे फरक पडिार नव्हिा. 

 
 या बंगाल करारािील काही कलमे खाली चदलेली आहेि. करारािील धममसचहष्ट्ि िेचवषयीिा भाग 
प्रस्ि ि संदभाला अनावयकयक म्हिून गाळला आहे. 

 
 ‘असे ठरचवण्याि येिे की-- 
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 ‘(१) णवणधमांडळातील प्रणतणनणधत्व: बंगाल चवचधमंडळािील प्रचिचनचधत्व लोकसखं्येच्या आधारावर 
आचि चवभक्त मिदरसंघाच्या ित्त्वावर आधारलेले असाव.े अचखल भारिीय कहदू म सलमान करार, आचि 
चखलाफि (कचमटी) व काँगे्रस याचं्यािील समझोिा याचं्याशी स संगिी राखण्यासाठी आवयकयक िे 
फेरबदल मात्र केले र्जािील. 

 
 (२) स्र्ाणनक सांस्र्ाांतील प्रणतणनणधत्व: प्रत्येक चर्जल्डह्यािील स्थाचनक संस्थािंील प्रचिचनचधत्व 
६०:४०या प्रमािाि (याचवषयी अचधक फेरचविार करिा येईल) असावे; बह संख्याक समार्जास ६०% व 
अल्डपसंख्या र्जमािीस ४०%याप्रमािे. 

 
 (३) सरकारी नोकऱ्या: सरकारी नोकऱ्यािंील ५५%र्जागा म सलमानानंा चमळाव्या. ही टके्कवारी 
प  ीलप्रमािे ठरवावी-प्रथम प्रत्येक प्रकारच्या नेमि कीसाठी चवचशष्ट कसोटी ठरवावी. नंिर चकमान 
कसोटीला उिरिाऱ्या म सलमानािंी भरिी प्रथम वरील प्रमाि गाठले र्जाईपयेि करावी. अशा रीिीने 
वरील संख्यापूिम झाल्डयानंिर प  ील र्जागा ५५:४५ या प्रमािाि-५५ म सलमानानंा व ४५ म स्स्लमेिरानंा-
भराव्या. मात्र मध्यंिरीच्या वषांि, काही टके्क, समर्जा २०%, नोकऱ्या कहदंूना चदल्डया र्जाव्याि (इं. ॲ. चर., 
१९२४, I, पृ.६३-६४). 

 
 या संदभाि स्वराज्य पक्षािे सरचिटिीस श्री. मोिीलाल नेहन  यानंी १४ ऑक्टोंबर १९२३ रोर्जी 
का लेल्डया र्जाहीरनाम्याि व्यक्त झालेल्डया पक्षाच्या आर्मथक धोरिाकडे लक्ष वधेिे उचिि ठरिे.‘स्वराज्य 
म्हिरे्ज श्रचमकािें स्वािंत्र्य’ ही स्वराज्यािी कल्डपना रुर्जचवण्यािा, लोकचप्रय करण्यािा गाधंींिा प्रयत्न 
होिा. या आदशाशी स्वराज्यपक्षीयािंा असलेला मिभेदही त्यावन न िागंला चदसून येिो.  

 
 र्जाहीरनामा म्हििो: ‘आमिा पक्ष त्याचं्या पाठीशी अचविल चनष्ठनेे उभा आहे असे आश्वासन 
भारिािील शिेकऱ्याला म द्दाम द्यायला हव ेअसे नाही...आमिा पक्ष क ळानंा न्याय चमळावा या मिािा आहे 
हे अगदी चनखालस सत्य आहे, पि िसे करिाना र्जमीनदारावंर अन्याय झाल्डयास त्या न्यायािी प्रि 
अगदीि चहिकस म्हिावी लागेल. या पक्षािी अशी खात्री आहे की, मालक आचि क ळे दोघाचं्याही 
खऱ्याख ऱ्या चहिसंबधंािंी र्जपिूक केल्डयानेि स्वराज्याला भक्कम पाया लाभेल. दोघाचं्याही पाठीशी 
त्याचं्यावरील आिीबािीच्या प्रसंगी खंबीरपिे उभे राहण्यािी आमिी प्रचिज्ञा आहे’ (इं. ॲ. चर., १९२४, I, 
पृ. ६०-६१). 

 
 स्वराज्य पक्षाचवषयी स्विः गाधंींनी घेिलेली भचूमका महत्त्वािी आहे.त्या वळेीही काँगे्रसिे सभासद 
प्रिंड बह मिाने गाधंींच्याि पाठीशी होिे. परंि  केवळ बह मिाच्या र्जोरावर इिरािंी ठाम मिे दडपून 
टाकण्यािे गाधंींनी टाळले. काँगे्रससारख्या राष्ट्रीय संघटनेि इिरापं्रमािे त्यानंाही स्थान असले पाचहरे्ज 
अशी त्यािंी भचूमका होिी. दरम्यान गाधंींनी स्वराज्य पक्षािील आपल्डया चवरोधकानंा स्विःिी ‘स्वराज्या’ 
चवषयीिी कल्डपना समर्जावनू देण्यािा व त्यानंा आपल्डया भचूमकेवर आिण्यािा प्रयत्न केला (यं. इं., १५-
१०-१९२५, पृ. ३५२). १९२४ च्या उन्हाळ्याच्या मध्यास त्यानंी एक पत्रक प्रचसद्ध केले. त्याि त्यानंी र्जाहीर 
केले की, त्यािें व स्वराज्य पक्षािे मिभेद म लभिू असले िरी, स्वराज्यपक्षीयानंी ‘कायदेमंडळाि र्जािे 
सवमथा समथमनीय असून “नाफेरवाद्या”ं कडून त्यानंी संपूिम िटस्थिेिी अपेक्षा करिे’ योग्यि आहे 
(सीिारामय्या. १९४६, I, पृ. २६९-२७१; त्याि गं्रथािील नेहन -दास पत्रक पाहाव,े पृ. २७१-२७४). 
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 १९२४ च्या बेळगाव येथील काँगे्रस अचधवशेनािे अध्यक्ष म्हिून गाधंींिी चनवड झाली. िेथे त्यानंी 
एक योर्जना माडंली. काँगे्रसिे सभासद श्रमचनष्ठ असले पाचहरे्जि अशी भचूमका त्याि घेिलेली होिी. श्रमािे 
द्योिक म्हिून ठराचवक प्रमािाि प्रत्येक सभासदाने सूि कािावे, मगि त्याला काँगे्रसिे सभासदत्व व 
(पक्षािंगमि बाबीि) मिाचधकार चमळेल अशी ही योर्जना होिी. ‘उत्पन्न ककवा सामाचर्जक दर्जा ही मिाचधकार 
प्राप्तीिी कसोटी ठेविे बरोबर नाही. शरीरश्रम करिाराि मिाचधकारास पात्र समर्जला पाचहरे्ज. काँगे्रसने 
मिाचधकार प्राप्तीसाठी अशा प्रकारिी कसोटी स िचवली आहे. चशक्षि ककवा संपत्तीच्या आधारावर 
ठरचवलेल्डया कसोट्या िकचविाऱ्या आहेि हे चसद्ध झालेले आहे. शासनसंस्थेच्या व राज्यािे कल्डयाि 
साधण्याच्या कामाि सहभागी होण्यािी सधंी शरीरश्रम सवांना उपलब्ध कन न देिे’ (इं. ॲ. चर., १९२४, 
II,पृ. ४०९, ३९४-३९७). 

 
 श्रमर्जीवींना त्यािें योग्य िे स्थान त्यांच्या श्रमाचं्या र्जोरावर काँगे्रसमध्ये चमळवनू द्याव ेअशी गाधंींिी 
कल्डपना होिी, ही गोष्ट यावन न स्पष्ट होिे. रार्जकारिी वळिाच्या चशचक्षि वगाने गाधंींच्या या चविाराला 
कडाडून चवरोध केला. शवेटी या चवषयावर दास, नेहन  आचि गाधंी याचं्याि एक प्रकारिी िडर्जोड झाली. 
‘महत्मार्जीं’ बद्दल असिाऱ्या वैयचक्तक आदरापोटी या दोन प  ाऱ्यानंी िडर्जोड पत्करण्यािी ियारी 
दाखचवली, इिकेि.  

 
 काँगे्रसच्या बाहेरील रार्जकारिेच्ि  चशचक्षि वगािे मि अचधकि गाधंींचवरोधी बनले. गाधंींनी 
सामाचर्जक स धारिाचं्या कायमक्रमाचवषयी घेिलेली भचूमका आचि स्वराज्य चमळचवण्यािा अकहसा हाि 
एकमेव मागम असल्डयबद्दलिा त्यािंा दावा, यावंर महाराष्ट्र प्राचंिक पचरषदेच्या अध्यक्षीय भाषिाि ११ मे, 
१९२५ रोर्जी कडाडून हल्ला केला गेला (इं. ॲ. री., १९२५, I, पृ. ३९० व प  े). गाधंींनाही आपिाि व 
इिरािं असलेल्डया दरीिी र्जािीव होिी. कधीकधी िे आपल्डया भावना व्यक्तही करीि असि. त्याि 
चखन्निेिी झाक आ ळि असे. ‘यंग इंचडया’च्या ६ ऑगस्ट, १९२५ च्या अंकाि िे चलचहिाि, ‘चशचक्षि 
भारिीयानंा र्जर मला माझ्याबरोबर घेिा आले असिे िर मी आर्जि “संपूिम असहकार” प कारला असिा’ 
(यं. इं., ६-८-१९२५, पृ. २७१; चशवाय गाधंींिी ‘अबाउट एज्य केटेड क्लासेस’ हा लेख पाहा, चकत्ता, पृ. 
३५२) 

 
 गाधंींनी उल्लखेलेला चशचक्षि वगम आचि त्याचं्या ‘रिनात्मक कायमक्रमा’द्वारा र्जनिेच्या चहिाशी िदू्रप 
होण्यािा प्रयत्न करिारी मडंळी याचं्यामधील ध्र वीकरि या काळाि काहीसे िीव्र झाले. परंि  राष्ट्रीय 
सघंटनेला बाधक ठरण्याइिके हे ध्र वीकरि िीव्र होऊ नये यािी गाधंी नेहमी खबरदारी घेि असि. त्यानंी 
चलचहले आहे, ‘मला काँगे्रसबद्दल फार आदर आहे; चिला सोडून काही करण्यािा चविारि माझ्या मनाि 
येि नाही. ही एकि अशी सघंटना आहे की चर्जने बऱ्यावाईट सवमि झंझावािानंा िोंड चदले आहे. चशचक्षि 
भारिीयानंी वषान वष े चिकाटीने केलेल्डया प्रयत्नािें काँगे्रस संघटना हे फळ आहे. चििी उपय क्तिा कमी 
होईल अशी कोििीि गोष्ट मी र्जािंूनब रू्जन करिार नाही’ (यं. इं., २०-८-१९२५, पृ. २८८). [चवशषेिः गाधंींिे 
२३ चडसेंबर १९२४ रोर्जी बेळगाव येथील अ. भा. काँगे्रस कचमटीच्या सभेिील चनवेदन (इं.  ॲ. चर., १९२४, II, पृ. ३९४-३९६) आचि त्याचं्या ‘यंग 
इंचडया’च्या २७ नोव्हेंबर, १९२४ च्या अंकािील ‘शलॅ व ई य नाइट?’, हा लेख, पृ. ३८७-३८८, हे साचहत्य पाहावे.] 

 
 गाधंींनी ३० र्ज लै, १९२५ च्या ‘यंग इचंडया’ि एक महत्त्वपूिम लेख चलचहला. त्याि त्यानंी प न्हा 
चलचहले : ‘चिहेरी रिनात्मक कायमक्रमावर आपले लक्ष कें चद्रि कन न स चशचक्षि भारिीयानंी आपल्डया 
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र्जीवनाि त्याला महत्त्वािे स्थान चदले िर आपि स्वािंत्र्याच्या अचधक चनकट र्जाऊ हे चनचिि. परंि  त्या 
वगाि असा चवश्वास चनमाि करण्यास मी असमथम ठरलो आहे हे मला कबलू केले पाचहरे्ज. 
 ‘काँगे्रसिा चवकास करण्यािे काम या स चशचक्षि वगाला कन  द्यावे, त्याचं्या आड मी येऊ नये, हे 
आवयकयक आहे. भारिाच्या सवमसामान्य र्जनिेशी मी सवमस्वी एकन प झालो आहे. स चशचक्षि भारिीयाशंी 
माझे मूलभिू मिभेद आहेि. मला अरू्जनही त्यािंी मने वळवायिी इच्िा आहे. पि हे कायम मी काँगे्रसिे 
नेिृत्व कन न कन  इस्च्िि नाही. १९१५ िे १९१९ या काळाि मी र्जसे शािंपिे काम केले िसेि कायम कन न 
मला त्याचं्या हृदयाि चशरकाव कन न घ्यायला हवा. अत्यंि प्रचिकूल पचरस्स्थिीिही चशचक्षि भारिीयानंी 
राष्ट्रािी मोठी सेवा केली आहे हे मी र्जाििो. कायम करण्यािी त्यािंी एक ठाराचवक पद्धि आहे. भारिाच्या 
रार्जकीय र्जीवनाि त्यािें एक आगळे स्थान आहे. कोिी काहीही म्हिो, “स्वराज्य पक्षा” च्या चशस्िबद्ध 
चवरोधािा राज्यकत्यांवर िागंलाि ठसा उमटलेला आहे, ही वस्ि स्स्थिी मला स्पष्ट चदसिे. त्याचं्या 
मागािून दूर होऊन काँगे्रसच्या मदिीने व चिच्या झेंड्याखाली माझ्या रिनात्मक कायाला स्विःस वाहून 
घेिे हाि त्याचं्या कायाला सहाय्य करण्यािा उत्तम मागम मला चदसिो. अथाि, काँगे्रसिा व चिच्या नावािा 
उपयोगही वरील स चशचक्षि वगािी अन मिी चमळेल िेव ा मला केला पाचहरे्ज.’ 

 
 एकंदरीि १९२५ मध्ये काँगे्रस व गाधंी यािें संबधं असे होिे. 

 
वातावरि णनवळून भेद स्पष्ट होण्याचा काळ 
 
 काँगे्रस पक्षान्िगमि फेरवादी व नाफेरवादी गटािंील फरक स्पष्ट होि होिा त्याि काळाि देशाि 
इिरही महत्त्वाच्या घडामोडी होि होत्या. त्यािंा वगेळा परामशम घेिे इष्ट व आवयकयक ठरिे. 

 
 (अ) अणिल भारतीय चरिा सांघ: ‘शारीचरक श्रम ही काँगे्रस संघटनेि मिदानािा अचधकार 
चमळचवण्यािी एकमेव कसोटी असावी’ हा गाधंींिा ठराव बेळगाव काँगे्रसमध्ये बारगळल्डयानंिर त्यानंी 
काँगे्रस कचमटप  े सप्टेंबर १९२५ मध्ये आिखी एक ठराव माडंला. १९२१ पासूनि अ. भा. खादी मंडळ 
(ऑल इंचडया खद्दर बोडम) अस्स्ित्वाि होिे. त्यािे कायमही िालू होिे. या मंडळािे न पािंर अचखल भारिीय 
िरखा संघाि (ऑल इंचडया स्स्पनसम असोचसएशन) कराव े असा िो ठराव होिा. या संघािी उचद्दष्ट े
प  ीलप्रमािे होिी : ‘सूिकिाई चशकचवण्याच्या शाळा ककवा संस्था का िे; काँगे्रसिी एर्जन्सी म्हिून चिच्या 
विीने काँगे्रसिी वगमिी म्हिून हािाने कािलेले सूि स्वीकारिे; इत्यादी.’ ‘या संघाच्या कायाम ळे काँगे्रसिी 
प्रचिष्ठा वा ेल... अथाि हा संघ स्थापण्यािा उदे्दश काँगे्रसला शह देिे ककवा िी काबीर्ज करिे असा म ळीि 
नाही... एका दृष्टीने िी श द्ध आर्मथक संघटना राहील व देशाच्या आर्मथक बारू्जकडे लक्ष देिे हे त्या संघािे 
काम असेल’ असा ख लासाही गाधंींनी केला (इं. ॲ. चर., १९२५, II, पृ. २५, २७-२८). 

 
 र्जवाहरलाल नेहनं च्या मिे सूि काििाऱ्यासि मिदानािा हक्क चमळावा हा चनयम अयशस्वी ठरला 
होिा; या चनयमािे पालन करिारे फक्त ९१९७ सभासद होिे िेव्हा मिदानािा अचधकार मयाचदि 
करण्यापेक्षा त्यािा चवस्िार करण्यािी गरर्ज होिी, रे्जिेकन न पूवीप्रमािेि चभन्न मिे असलेली मािसे 
काँगे्रसिे सभासदत्व स्वीकारण्यास उद्य क्त होिील (चकत्ता, पृ. २५). 

 
 स िकिाईवर आधारलेल्डया मिाचधकाराि प  े बदल करण्याि आले. िरी परंि  अ. भा. िरखा 
संघाने आपल्डया कायाि खूपि प्रगिी केल्डयािे काँगे्रसच्या सरचिटचिसानंी ियार केलेल्डया अहवालाि नमदू 
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केलेले आ ळिे(इं. ॲ. चर., १९२६, II, पृ. २८-३०; इं. ॲ. चर., १९२८, II, पृ. १८; इं. ॲ. चर., १९२९, पृ. 
२५२). 
 (ब) छोटे सत्याग्रह: ज्या काँगे्रसर्जनानंी गाधंीर्जींिा कायमक्रम स्वीकारला होिा िे या काळाि केवळ 
खादीच्याि कायाला सवमस्वी चिकटून राचहले असे नाही. चवचशष्ट अन्याय दूर कन न घेण्यासाठी देशाच्या 
वगेवगेळ्या भागािं स्थाचनक स्वरुपािे सत्याग्रह करण्याि आले. १९२३ िे १९२८ ही वष ेवरील प्रकारच्या 
सत्याग्रहाच्या मोचहमासंाठीि प्रचसद्ध आहेि. शीख लोकािंी ग रुद्वार-स धारिा िळवळ ही अशी एक प्रम ख 
िळवळ गिली पाचहरे्ज. १९२१ च्या असहकाराच्या ऐन ध माळीिि या िळवळीिी स रुवाि झाली होिी. 
चिला या काळाि खरा र्जोर ि ला. २० फेि वारी, १९२४ रोर्जी रै्जिो येथे चनघृमि हत्याकाडं झाले. पि 
त्याम ळे िळवळ दडपली गेली नाही. उलट शीखािंा चनिय अचधकि पक्का झाला (इ.ं ॲ. चर., १९२४, I, प.ृ 
९७, व II, पृ. १९; ग न का बाग, १९२४). वैकोम (केरळ) येथे अस्पृयकय र्जािींना नागरी हक्क चमळवनू 
देण्यासाठी एक आंदोलन झाले (इ.ं ॲ. चर., १९२४, II,पृ.१९; यं. इं. १९२४, पृ. १२४, १३३, १४४, २०१, 
२२१, ३०६). महाराष्ट्रािील म ळशी धरिाखाली येिाऱ्या र्जचमनीवन न झालेल्डया सक्तींच्या 
बेदखलीचवरुद्धिा शिेकऱ्यािंा सत्याग्रह िालू होिाि (इं. ॲ. चर., १९२४, II, पृ.१९). १९२४-२५ मध्ये 
बंगालमधील िारकेश्वर येथे एका धार्ममक मठाच्या महंिाच्या दडपशाहीचवन द्ध सत्याग्रहािी मोहीम स न  
करण्याि आली. १९२३ ला नागप रमध्ये ध्वर्ज-सत्याग्रह झाला, िर मद्रासेि र्जनरल नीलिा प िळा का ून 
टाकण्यासाठी सत्याग्रह स न  केला गेला (या प िळ्याखाली कोरलेला मर्जकूर भारिीयानंा अत्यिं 
अपमानकारक वाटिारा होिा). पट आखली येथे म स्स्लमानंी माचगिलेल्डया काही खास 
चवशषेाचधकाराचंवरुद्ध इिर नागचरकाचं्या हक्कािें संरक्षि करण्यासाठी सत्याग्रह प कारण्याि आला. [घोषल, 
१३४० बी. एस्.: सन्याल, १३४२ बी. एस्.; आचि बंदोपाध्याय, १३५५ बी. एस्. नागपूरसाठी इं. ॲ. चर., १९२७, II, पृ. १६९-१७२; पट आखली 
करिा इं. ॲ. चर., १९२६, II, पृ. १०९-११२ आचि इ.ं ॲ. चर., १९२७, पृ. ७८-८०; र्जनरल नील प्रकिासाठी इं. ॲ. चर., १९२७, II, पृ. ३८, ३३७.] 

 
 ज्यानंा प्रचसद्धी चमळाली. अशा वरीलसारख्या सत्याग्रहाखेंरीर्ज इिरही काही सत्याग्रह देशाच्या 
चनरचनराळ्या भागािं झाले. त्यािंा अभ्यास केल्डयाने काही महत्वािे चनष्ट्कषम का िा येिील. अशा मोचहमािं, 
रार्जशाहीमधील चिक त्सा येथील एका र्जमीनदाराचवरुद्ध क ळानंी केलेला सत्याग्रह, रे्जसोरमधील बदाचबला 
येथील य चनयन बोडावरील बचहष्ट्कार िळवळ, ‘आचि पट आखली येथील सत्याग्रह संपल्डयानंिर िेथील 
म सलमानानंी स न  केलेली य चनयन बोडावरील बचहष्ट्कारािी िळवळ यािंा समावशे होिो. 

 
 या सवम सत्याग्रहाबंाबि एक गोष्ट प्राम ख्याने चदसून येिे िी अशी की, बह िेक सवम िळवळीि फक्त 
कहदू लोकानंीि भाग घेिला होिा. १९१९-१९२१ या काळाि बह िेक लोक गाधंींच्या चशस्िीच्या व अकहसेच्या 
कल्डपनाशंी अपचरचिि होिे. त्याम ळे बह िेक लोक गाधंींच्या चशस्िीच्या व अकहसेच्या कल्डपनाशंी अपचरचिि 
होिे. त्याम ळे गाधंींनी रे्जव्हा रे्जव्हा हरिाळािा आदेश चदला िेव्हा िेव्हा लोकानंी साद चदली, परंि  कहसा-
अकहसा यािंा फारसा चवचधचनषेध त्यानंी बाळगला नाही. पि आिा त्यािंी समर्ज वा ली होिी. गाधंींच्या 
उपोषिाम ळे त्याचं्या डोळ्यािं अंर्जन पडले होिे. आपल्डया विमनािा काय पचरिाम होि आहे याचवषयी 
सावधचगरी बाळगण्याइिकी त्यानंा र्जािीव झाली होिी. प्रचिपक्षाबद्दल गाधंी म्हिि त्याप्रमािे पे्रमादरािी 
भावना र्जरी त्याचं्या मनाि नसली िरी, अकहसेच्या मयादािें पालन करण्यािा, कोित्याि प्रकारिा 
कहसािार घडिार नाही यािी खबरदारी घेण्यािा प्रयत्न आिा त्याचं्याकडून होि होिा. 

 
 सवम कहद स्थानच्या पाश्वमभ मीवन न पाहिा, हे लहानसहान सत्याग्रह म्हिरे्ज एक प्रकारिे 
अकहसापालनािेि पाठ होिे. अथाि त्यािही डावे-उर्जव ेहोिेि. पि ज्या शीख र्जमािीने कहस्त्र य द्धािले 
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सवोत्तम सैचनक चनमाि केले त्याि शीख समार्जाने अकहसक िळवळीिही धैयम व चनियीपिा यािें श्रषे्ठ 
आदशम चनमाि केले, ही गोष्ठ म द्दाम लक्षाि घेण्यासारखी आहे. 

 
 आिखीही एक गोष्ट वरील सवम सत्याग्रहाबंाबि लक्षाि घेण्यासारखी आहे. वरीलपकैी कोििाि 
सत्याग्रह चवचशष्ठ धार्ममक चहिसंबधंाचं्या पूिीसाठी केला गेला नाही. आचि रे्जथे धार्ममक संस्थािंा संबधं होिा 
िेथेही अशा संस्थािें व्यवस्थापन लोकशाही पद्धिीने िालाव ेअशा स्वन पािी मागिी सत्याग्रहामागे होिी; 
म्हिरे्ज सत्याग्रहािे उचद्दष्ट ऐचहकि होिे. या सत्याग्रहाि भाग घेिारे स्वयंसेवक त्याम ळे अचधक धममलंड 
बनले नाहीि. उलट सत्याग्रहाम ळे त्यािंा अन भव व ग िवत्ता वा ली. प  े केव्हाही एखाद्या न्याय्य 
कारिासाठी अकहसक ल ा करण्यािी वळे आली िर त्याि भाग घेण्यािी या स्वयंसेवकािंी िागंलीि 
ियारी झाली. 

 
 येथे स्वाभाचवकपिेि एक प्रयकन उद भविो. कहदंूमधील सामान्य र्जनिा व शिेकरी अशा रीिीने 
रार्जकीय रंगमंिावर आपल्डया सामर्थयािी ि िूक दाखवीि असिाना म सलमान र्जमािीिील याि वगोिी 
स्स्थिी काय होिी? लोकसंख्येि म स्स्लमािें प्राबल्डय असलेल्डया चठकािी झालेल्डया सत्याग्रहािंा िपशीलवार 
अभ्यास केल्डयाचशवाय या प्रयकनािे उत्तर देिे फार अवघड आहे. असा अभ्यास करण्यामधील प्रम ख अडिि 
म्हिरे्ज यािंील बऱ्याि प्रकरिािं घटनािंी कसलीि पद्धिशीर नोंद ठेवलेली आ ळि नाही. त्या त्या 
सत्याग्रहाि प्रत्यक्ष भाग घेिाऱ्या स्वयंसेवकाचं्या म लाखिी घेऊन या इचिहासािा काही भाग प न्हा रििा 
येईल. मात्र या कायमकत्योनी आपली हकीगि वस्ि चनष्ठ दृचष्टकोिािून सागंावी अशा य क्तीनेि त्याचं्या 
म लाखिी घेिल्डया पाचहरे्जि. 

 
 अशा एका सत्याग्रहािी हकीगि येथे थोडक्याि सागंि आहे. रार्जशाही चर्जल्डह्यािील चिक त्सा येथे 
शिेकऱ्यानंी र्जचमनदाराचवरुद्ध उठाव केला. येथे बह संख्य शिेकरी म सलमान होिे व र्जमीनदार कहदू होिा. 
शिेकरी स संघचटि होिे. त्यानंी र्जमीनदाराला खंड देण्यािे नाकारले. स्वाभाचवकि सरकार 
र्जमीनदाराच्या मदिीला धावले. काँगे्रसमधल्डया ज्या प्रम ख व्यक्तींनी या लढ्याि प  ाकार घेिला होिा 
त्यानंा अटक झाली. ही सवम मािसे कहदूि होिी. दरम्यान सरकारने त्या भागाि नवीन अचधकारी पाठवले. 
मात्र आधीच्या कहदू अचधकाऱ्याएंवर्जी धोरिी व अन भवी म सलमान अचधकारी पाठवण्यािी खबरदारी 
सरकारने घेिली. 

 
 हे अचधकारी शिेकऱ्यानंा त्याचं्या घरी िसेि मचशदीि र्जाऊन भेटि असि. या अचधकाऱ्याचं्या 
बायकानंीही शिेकरी चस्त्रयाशंी मतै्री केली. अशा रीिीने प रेशी लोकचप्रयिा चमळाल्डयानंिर शिेकऱ्यानंी, 
काँगे्रसच्या कहदू प  ाऱ्यािें न ऐकिा, काय अडििी असिील त्या आपल्डयाला सागंाव्या, असा प्रिार त्यानंी 
स न  केला. या सगळ्यािा शिेकऱ्यावंर प्रभाव पडि आहे असे पाहिाि सरकारने वळे न घालविा 
शिेकऱ्याचं्या बह िेक मागण्या पूिम केल्डया. वास्िचवक या सवम मागण्या काँगे्रसर्जनानंीि शिेकऱ्याचं्या मनाि 
ठसचवल्डया होत्या. मात्र मागण्या पूिम होऊनही, ल ा देऊन आपि चवर्जयश्री चमळचवली असे शिेकऱ्यानंा 
वाटले नाही. सरकारी अचधकाऱ्याचं्या सहान भिूी व औदायाम ळे या सवम गोष्टी घडून आल्डया हाि चविार 
लोकाचं्या मनािं दृ  झाला. 

 
 पट आखलीिा सत्याग्रह संपल्डयानंिर बाचरसाल चर्जल्डह्याि झालेल्डया सत्याग्रहािी हकीगि बरीिशी 
वरील प्रकारिीि आहे. पट आखलीच्या पचहल्डया मोचहमेिे नेिृत्व सचिन सेन या काँगे्रसच्या प्रम ख कहदू 
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गृहस्थाकंडे होिे. त्यािंी मोहीम यशस्वी झाली होिी. प्राथमनेच्या वळेेखेरीर्ज राचहलेल्डया वळेाि मचशदीवन न 
सवाद्य चमरविूक नेण्यािा कहदंूिा हक्क प्रस्थाचपि झाला होिा.  

 
 पट आखलीिा सत्याग्रह यशस्वीपिे संपल्डयावर योगायोगाने थोड्या अवधीनंिर चर्जल्डह्याि य चनयन 
बोडम स्थापण्यािी योर्जना अमलाि आिण्यािे सरकारने ठरवले. चर्जल्डह्यािील म स्स्लम शिेकऱ्यािंा या 
गोष्टीला चवरोध होिा. १९२१ मध्ये चमदनापूर चर्जल्डह्याि य चनयन बोडावरील बचहष्ट्कार यशस्वी झाला होिा ही 
गोष्ट त्यानंा ऐकून माहीि होिी. हे म सलमान शिेकरी श्री. सचिन सेन याचं्याकडेि आले. त्यानंी श्री. सेन 
यानंा आपल्डया लढ्यािे नेिृत्व करण्यािी चवनंिी केली. श्री. सेन यानंीही िी चवनंिी िाबडिोब मान्य केली. 
त्यानंी त्या भागािा एक दौरा का ला. या गोष्टीिा स गावा लागिाि बाचरसालच्या मचॅर्जस्रटेने िाबडिोब 
य चनयन बोडािी योर्जना मागे घेिली. कारि काँगे्रसर्जनािें (रे्ज सामान्यिः कहदू होिे) म स्स्लम चकसान 
र्जनिेशी चमत्रत्वािे व सहकायािे संबंध चनमाि होण्यािी संधी देिे हे फारि धोक्यािे आहे असे सरकारिे व 
उच्चवगीय म सलमानािें मि होिे. ‘आमिी र्जमाि स्विंत्र व अलग आहे’ हा उच्चवगीय म सलमानािंा दावा 
त्यानंा सामान्य म स्स्लम र्जनिेि पाकठबा चमळि असेिोवरि मान्य होिार होिा.  

 
 (क) मुर्वस्लम सांघटनेची पुनरयचना: कहदूस्थानािील म स्स्लम लोकािंी क्रमाक्रमाने एक अलग 
राष्ट्रीय अस्स्मिा संघचटि केली र्जाऊ लागली होिी हे मागेि सूचिि केलेले आहे. म स्स्लमावंर बह संख्य 
कहदंूकडून सिि र्ज लूम-र्जबरदस्िी व अन्याय केला र्जाि असल्डयािी भावना आवरू्जमन वा विे हा एक 
त्यािा प्रम ख मागम होिा.  

 
 १९२३ पासून िे घटनात्मक स धारिाचं्या प  च्या हप्त्यासाठी पूवमिौकशी करण्यासाठी १९२८ मध्ये 
भारिाि सायमन कचमशन आले त्या वळेपयंि अलगत्वाच्या भचूमकेिून दोन मागण्यावंर लक्ष कें चद्रि 
करण्यासाठी म सलमान र्जनिेला पद्धिशीरपिे उते्तर्जन देण्याि आले. गोवध करण्यािा म सलमानानंा हक्क 
आहे, आचि मचशदीसमोन न कोिीही केव्हाही वादे्य वार्जवीि चमरविूक नेऊ नये, या त्या दोन मागण्या 
होत्या. कहदू लोक केवळ संख्येनेि र्जास्ि आहेि असे नाही िर आर्मथकदृष्ट्ट्याही िो समार्ज वरि  आहे 
यावर भर चदला र्जाई. कहदू-कहदंूिील गरीब-श्रीमंि भेदाकडे या वळेी संपूिम द लमक्ष केले र्जाि असे. 

 
 वरील प्रिारािा लगेिि असा पचरिाम झाला की, श्रीमंि, र्जमीनदार कहदंूिा, िे श्रीमंि (व 
शोषक) आहेि म्हिून नव्हे िर केवळ कहदू म्हिून दे्वष होऊ लागला. अशा रीिीने म सलमान दचलि 
समार्जािील वा त्या प्रक्षोभाला कहदू दे्वषािे वळि देऊन अलग म सलमान राष्ट्रीय अस्स्मिेिी उभारिी 
करिा आल्डयास म सलमानािंील श्रीमंि व्यक्तींिा त्याि स्वाथम होिा. ‘धममबधूं’ म्हिून त्याचं्या शोषिाला 
संरक्षि व अभय चमळिार होिे.कहदू व म सलमान दोन्ही धमोिील शिेकऱ्यािंी अवस्था सारखीि गरीबीिी, 
शोचषिािंी असूनस द्धा दचलि म सलमानािंा प्रक्षोभ कहदू दचलि र्जनिेचवरुद्ध प्रकट होिार होिा.  

 
 या काळािील काही चनवडक घटना िपासून त्यािें रार्जकीय पचरिाम काय झाले िे आिा पाहू. 
१९२४ मध्ये चदल्ली, ग लबगा, लखनौ, शहार्जहानप र, अलाहाबाद, कलकत्ता व कोहट येथे गंभीर स्वन पािे 
कहदू-म सलमान दंगे झाले. नंिरच्या काळािही दंग्यािंी एक माचलकाि स न  झाली. या दंग्यामंागील कारिे 
नेहमीिीि म्हिरे्ज सावमर्जचनक चठकािी गोहत्या, चदवसाच्या २४ िासाि कोित्याही वळेी मचशदीवन न 
सवाद्य चमरविूक र्जाऊ देण्यास मज्जाव, कहदंूनी िालवलेली श द्धीकरि मोहीम, व आयमसमर्जासारख्या 
कहदंूच्या संघटनािंा म सलमानािें धमांिर घडवनू आिण्याच्या हक्कासंबधंीिा आग्रह इत्यादी होिी. 
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 कहदू व म सलमान हे दोघे भारिीय असून उभयिािें चहि समान गोष्टींिि आहे असे मानिाऱ्या 
उभय र्जमािींिील राष्ट्रवाद्यानंी करार, ऐक्य-पचरषदा यादं्वारे फ टीर प्रवृत्तीला रोखण्यािा प्रयत्न केला. 
अशी एक ऐक्य-पचरषद चदल्लीला २ सप्टेंबर, १९२४ रोर्जी गाधंींच्या उपोषिानंिर घेण्याि आली. द सरी 
चसमल्डयाला १६ सप्टेंबर १९२७ ला; अशीि आिखी एक २७ ऑक्टोबर १९२७ रोर्जी कलकत्त्याला भरवली 
गेली. चवषेश असे की, या सवम पचरषदािंील ििा गोवध, सवाद्य चमरवि का, शद्धीकरि, धमांिर या र्ज न्या 
चवषयाभंोविीि घोटळि राचहली.त्याम ळे कहदू-म सलमानािं समान असिाऱ्या आर्मथक व रार्जकीय 
चहिसबंंधावंर लक्ष कें चद्रि होण्याऐवर्जी दोन धमीयािंील भेद अचधक धारदार बनण्यािि त्यािंी फलश्र िी 
झाली (इं. ॲ. चर., १९२४, II, पृ. १४९ व प  े; चकत्ता, १९२७, II, पृ. ३९-५८; चवशषेिः यं. इं., २९-५-१९२४ 
मधील ‘कहदू-म स्स्लम िे  : कारि व चनवारिािे उपाय’ पृ. १७३-१८३ हा गाधंींिा लेख पाहा). 

 
 श्री. शौकि अली हे गाधंींिे चखलाफि िळवळीपासूनिे सहकारी होिे. कोहटच्या दंगलीच्या 
(१९२४) कारिमीमासेंवन न या दोघािंील िीव्र मिभेद प्रकट झाले. ज्या वािकानंा या चवषयाि खास गोडी 
आहे त्यानंा त्या दंगलीिी या दोघानंी आपापल्डया परीने केलेली चभन्न कारिमीमासंा वाििा येईल (इचंडयन 
ॲन्य अल रचर्जस्टर, १९२५, पृ. ९७-१०६). रार्जकीय के्षत्रािल्डया वा त्या अलगपिाच्या संदभाि, श्री. 
शौकि अलींनी वरील चनवदेनाि का लेले प  ील उद्गार महत्त्वािे आहेि: ‘वायव्य सरहद्द प्रािंािील ही 
अल्डपचशचक्षि आचि अज्ञ खानमंडळी आपली प्रचिष्ठा आचि सामाचर्जक दर्जा प्रािपिाने र्जपिाि... 
चशकलेल्डया व अचधक िि र असलेल्डया कहदंूनी त्याचं्या काटकसरी राहिीने व व्यापार करण्याच्या चकमयेम ळे 
समार्जाि बरेि वरि  स्थान संपादले आहे. त्यांनी दौलि र्जमवली व कधीकधी िे चििे उन्मि प्रदशमनही 
करिाि. सरकारही एकीकडे, कहदंूिी शक्ती वा ू नये म्हिून खबरदारी घेि असले िरी, द सरीकडे, 
खानदानी म सलमानानंा आिखी खच्ची करण्यासाठी या स्स्थिीिा फायदा उठवीि होिे... 

 
 ‘...सरहद्द प्रािंािील म सलमानािंी अवस्था ग लामासंारखीि असून साऱ्या राष्ट्रवादी कहदूस्थानने 
आपल्डया मदिीला धावनू याव ेआचि देशाच्या इिर भागािंील नागचरकानंा चमळिारे सवम हक्क आपिास 
चमळवनू द्याविे अशी त्यािंी अपेक्षा आहे. नगरपाचलका, चवद्यापीठे, चर्जल्डहा बोडे व चवचधमंडळे यासंारख्या 
लोकशाही संस्थामंध्ये आपिास प्रचिचनचधत्व चमळाव ेअशी त्यािंी मागिी आहे.’ 

 
 र्जानेवारी १९२५ मध्ये झालेल्डया सवमपक्षीय संमेलनाि श्री. चर्जना यानंी प  ीलप्रमािे वक्तव्य केल्डयािे 
वृत्त प्रचसद्ध झालेले आ ळिे : ‘कहदू-म सलमानािंील हा वाद-चवशषेिः चवचधमंडळावंर व इिरही लोकशाही 
संस्थावर प्रचिचनधींिे प्रमाि काय असाव?े ककवा सरकारी नोकरीिील नेमि कािें प्रमाि काय असावे?-
म्हिरे्ज राष्ट्रीय प्रगिीच्या मागािील एक भयंकर धोंड होऊन बसली आहे...ही प्रिंड धोंड दूर केल्डयाचशवाय 
देशािी कोित्याि दृष्टीने प्रगिी होिार नाही.’ (इं. ॲ. चर., १९२५, I , पृ. ६८). 

 
 थोडक्याि असे म्हििा येईल की, या चनरचनराळ्या दंगलींिा उपयोग उच्चवगीय म सलमानानंी 
रार्जकीय व आर्मथक व्यवहाराि लोकसंख्येिील प्रमािापेक्षा अचधक प्रमािाि प्रचिचनचधत्व चमळचवण्यासाठी 
कन न घेिला. त्याबरोबरि, धार्ममक व सासं्कृचिक के्षत्रािंील चभन्नत्वाच्या आधारे, स्विंत्र व अलग राष्ट्रीय 
समार्ज म्हिनू मान्यिा चमळावी ही त्यािंी मागिी कायमि होिी. अलग सासं्कृचिक राष्ट्रवादाच्या 
र्जोपासनेि यश चमळि गेले िसे क्रमाक्रमाने म सलमानािंील गरीब-श्रीमंि, स चशचक्षि-अचशचक्षि इत्यादी भेद 
यशस्वीपिे झाकले गेले असे म्हटल्डयास वावगे ठरिार नाही. 
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 प  ील काही दशकािंा इचिहास पाहिा असे चदसून येिे की, सासं्कृचिक राष्ट्रवादा-धाचरि द फळी 
र्जास्ि र्जास्ि दृग्गोिर होि गेली. परंि  िूिम आपि आपले लक्ष या काळाि काँगे्रस पक्षािंगमि घडून आलेल्डया 
बदलावंर कें चद्रि कन . 

 
 (ड) स्वराज्य पक्ष आणि प्रणतयोगी सहकाणरता: गाधंींर्जींनी १९२४ मध्ये काँगे्रसिा र्जवळ र्जवळ 
त्याग केला. १९२५ सालच्या आपल्डया अहवालाि काँगे्रसच्या सेके्रटरींनी म्हटले, ‘गेले काही वष ेम ख्यिः 
राष्ट्रबाधंिीिे चवधायक कायम करीि असलेली काँगे्रस आिा प न्हा प्राम ख्याने रार्जकीय कायम करिारी 
संघटना झाली आहे. रिनात्मक कायम आिा बह िाशंी केवळ त्यासाठीि स्थापन केलेल्डया चवशषे ससं्थाकंडे 
सोपचवण्याि आले आहे’ (इं. ॲ. चर., १९२५, II, पृ. १९). पाटिा येथील अ. भा काँगे्रस कचमटीच्या बैठकीि 
२२ सप्टेंबर, १९२५ रोर्जी ‘काँगे्रस राष्ट्रचहिाच्या दृष्टीने वाटेल िे सवम रार्जकीय कायम आिा हािी घेईल’ असा 
ठराव केला होिाि आचि ‘काँगे्रसला आवयकयक वाटिील िे फेरबदल वळेोवळेी स्वीकान न कें द्रीय व प्राचंिक 
चवचधमंडळाि कामकार्ज स्वराज्य पक्षाने घालून चदलेल्डया धोरि व कायमक्रमान सार िालेल’ असेही त्याि 
ठरावाि प  े म्हटले होिे (इं. ॲ. चर., १९२६, II, पृ. १७). 
 
 अशा रीिीने स्वराज्य पक्षािा रार्जकीय कायमक्रम हाि सवम काँगे्रसिाही कायमक्रम झाला. परंि  
प्रत्यक्ष कायाला स रुवाि झाली िेव्हा स्वराज्य पक्षािि मिभेद होऊ लागले. चवधानसभािूंन सरकारच्या 
अडवि कीिे धोरि स्वीकारण्यािा दावा स्वराज्य पक्षाने केला होिा. पि प्रत्यक्षाि काही प्रम ख सभासदािंा 
कल सरकारने देऊ केलेल्डया अचधकाराच्या र्जागा स्वीकारण्याकडे झ कू लागला. (चवशषेिः कानपूरमध्ये 
पंचडि मालवीयानंी घेिलेली भचूमका व चििे पचरिाम यासाठी पहा, इं. ॲ. चर., १९२५, पृ. ३३३-३४०). 

 
 या आडम ठ्या अडवि कीच्या धोरिास चवरोध करिारा एक ठळक गट काँगे्रसमध्ये वस्ि िः 
प्रथमपासूनि होिा. या गटाि महाराष्ट्रीय प्रचिचनधींिी संख्या चवशषेत्वाने होिी. योग्य पचरस्स्थिीि 
सरकारशी सहकायम करिेि िागंले असे या गटािे मि होिे. या गटाला प्रचियोगी सहकाचरिा पक्ष असे नाव 
पडले. त्याि म ख्यत्वकेन न र्जयकर, अिे, केळकर, म ंरे्ज आचद मंडळींिा समावशे होिा. 

 
 क्रमाक्रमाने स्वराज्य पक्ष आचि प्रचियोगी सहकाचरिा पक्ष यािंील मिभेद वा िि गेले. पचरिामी, 
शवेटी प्रचियोगी सहकाचरिा पक्षािील लोकानंी काँगे्रसिा त्याग केला (इं. ॲ. चर., १९२६, पृ. ३३, ४३, ४६, 
५१, ९४; र्जयकर, १९५८, प्रकरि ७ व)े. 

 
 या काळािील काँगे्रसिे रार्जकारि कमीअचधक प्रमािाि चलबरल वा नेमस्ि ककवा बेझंटबाईंच्या 
होमन ल लीगच्या रार्जकारिाशी चमळिेर्ज ळिे होिे. मात्र एक ठळक फरक होिा. स्वराज्य पक्षाच्या 
लोकानंा सामान्य र्जनिेिा पाकठबा असलेल्डया काँगे्रससारख्या फार मोठ्या सघंटनेिे पाठबळ होिे. 
काँगे्रसिी िाकद र्जनिेने वा वलेली होिी. गाधंींच्या मागमदशमनाखाली व चनयंत्रिाखाली या र्जनिेने 
अकहसक ल े चदलेले होिे. असे असूनही त्याि पूवीच्या चशचक्षि उच्चवगीयािें चहिसबंधं स्वराज्य पक्ष र्जपि 
होिा. फरक म्हिरे्ज नेमस्िानंा चिचटश साम्राज्यािून फ टून चनघायिे नव्हिे, स्वराज्य पक्ष मात्र वळे 
पडल्डयास िेही करायला ियार होिा. अथाि (अंिगमि स्वायत्तिेसह) वसाहिीिा दर्जा चमळाला असिा िरी 
स्वराज्य पक्षािे समाधान झाले असिे. 
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 (ई) मजूर सांघटना आणि डावे पक्ष: र्जािीय दंगे आचि अलग सासं्कृचिक राष्ट्रवादाच्या 
दृ ीकरिाच्या चदशनेे घरंगळ िालू असूनही लहानलहान सत्याग्रह लोकचप्रय होिि होिे. यापंैकी बह िेक 
सारे ल े उभय र्जमािींना समान अशा उचद्दष्टासंाठीि ल ले गेले. याचशवाय भारिाच्या रार्जकीय 
चक्षचिर्जावरिी त्या वळेी आिखी एक महत्त्वािी घटना घडि होिी. भारिाि ‘डावी’ चविारसरिी व संघटना 
उदय पावि होत्या.  

 
 २८ चडसेंबर १९२७ रोर्जी मद्रासला भरलेल्डया ‘चरपस्ब्लकन काँगे्रस’च्या पचहल्डया अचधवशेनाच्या 
अध्यक्षीय भाषिािील चवधानाने आपि या चवविेनािी स रुवाि कन  या. या अचधवशेनाच्या अध्यक्षपदावन न 
र्जवाहरलाल नेहन  म्हिाले,‘ असहकारािी िळवळ अयशस्वी झाल्डयापासून काँगे्रसिे रार्जकारि 
मध्यमवगीयाचं्या ककवा “बाबू”-लोकाचं्या चहिसंबधंाभोविी घोटाळि आहे. चिला असलेला सामान्य 
र्जनिेिा पाकठबा कमीकमी होि आहे... एखादी नवी सघंटना चनमाि कन न काँगे्रसवर र्जनिेच्या चहिािे 
दडपि कायम ठेविे म्हिून आवयकयक झाले आहे. प्रर्जासत्ताकािे ध्येय लोकाचं्या मनाि ठसचवण्यासाठी, 
चवशषेिः योग्य िऱ्हेच्या आदशम प्रर्जासत्ताकािी कल्डपना लोकाचं्या मनाि ठसचवण्यासाठी एका नव्या 
संघटनेिी आवयकयकिा आहे’ (इं. ॲ. चर., १९२७, II, पृ. ३४८).  

 
 कामगारािें झगडे आचि सपं-हरिाळ यािें प्रमाि बरेि वा ले होिे. मात्र त्यािून अरू्जनपयंि 
डोळ्यािं भरण्याइिकी रार्जकीय फलचनष्ट्पत्ती झाली नव्हिी. कामगार संघटना आचि रेड य चनयन 
पचरषदािंी स न वाि १९२१ मध्येि झाली होिी. सामाचर्जक-आर्मथक र्जीवनािल्डया या पचरचिि, स्स्थरपद 
घटना झाल्डया होत्या. लाला लर्जपिराय यासंारखे प  ारी वैयचक्तक पािळीवर त्या िळवळीि भाग घेि 
असूनही, काँगे्रसच्या प  ाऱ्यावंर प्रभाव पाडण्याि त्यानंा एकंदरीि यश चमळाले नव्हिे. हीि गोष्ट कॉन्फरन्स 
ऑफ इचंडयन कम्य चनस्ट स याचं्याबद्दलही म्हििा येईल. त्यानंी आपले पचहले अचधवशेन २६चडसेंबर, १९२५ 
रोर्जी कानपूर येथे भरवले होिे.  

 
 या स मारास गाधंी रार्जकीयदृष्ट्ट्या एक प्रकारे चनवतृ्त र्जीवन कंठि होिे. िरी, प्रत्येक 
आिीबािीच्या व महत्त्वाच्या प्रसंगी त्यािें मि व अचभप्राय घेिला र्जाि असे. अकहसेिा र्जीवनचनष्ठा म्हिनू 
स्वीकार काँगे्रसकडून झाला नव्हिा, आचि काँगे्रसच्या राडकीय सदसद चववकेब द्धीिा िाबा स्वराज्य 
पक्षाच्या हािी चदलेला होिा. असे असले िरी रेड य चनयनसारखा ककवा मालक-मरू्जर झगड्यासारखा 
महत्त्वािा प्रयकन आला की गाधंींिा चविार घेिला र्जाि असे. थोडक्याि, अद्यापही, गाधंी ही रार्जकीय 
के्षत्रािील उपेक्षा करिा न येण्याएव ी मोठी शक्ती होिी.  

 
 श्री. शाप रर्जी सकलािवाला हे चिचटश पालममेंटिे सभासद होिे. िे कट्टर कम्य चनस्ट होिे. 
भारिािील मरू्जर संघटनेसबंंधी त्यािंा व गाधंींिा पत्रव्यवहार झाला. हा सवम पत्रव्यवहार १९२७ सालच्या 
इंचडयन ॲन्य अल (रचर्जस्टर इं. ॲ. चर., १९२७, I, पृ. ६५ व नंिर, आचि II, प.ृ११७ व नंिर) मध्ये 
पहावयास चमळिो. ही पते्र ‘इर्ज इचंडया चडफरंट?’ या प स्स्िकेच्या न पाने चिचटश कम्य चनस्ट पक्षानेही 
प्रचसद्ध केलेली आहेि.  

 
 या पत्रािा गाधंींनी अकहसेच्या चसद्धािंािे, आचि गहृोद्योग व ग्रामोद्योग याचं्या सहाय्याने 
सहकाराच्या ित्त्वावर चवकें चद्रि स्वन पाि उत्पादनािी रिना कन न सामान्य र्जनिेला र्जागिृ व संघचटि 
करण्याच्या इष्टिेिे समथमन केले आहे. या पत्रव्यवहाराच्या िपशीलाि अचधकखोलवर र्जाण्यािे आपल्डयाला 
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कारि नाही. परंि  येथेही, ज्या लढ्याच्या ओघाि र्जनिा आपल्डया रार्जकीय किमव्याबंद्दल व हक्काबंद्दल 
र्जागिृ होईल व पचरिामी सत्ता र्जनिेच्या हािी येईल अशा अकहसक लढ्यासाठी लोकािंी ियारी 
करण्याच्या गाधंींच्या प्रयत्नाि खंड पडलेला नव्हिा या गोष्टीकडे लक्ष वधेिा येईल.  

 
 गाधंींनी काँगे्रस संघटनेला बरोबर घेऊन, चििा एक घटक सभासद म्हिून कायम केले होिे. 
त्यानंिर देशव्यापी असहकार िळवळीिे नेिृत्व केले होिे. नंिर सामान्य र्जनिेिे अकहसात्मक आर्मथक 
सामर्थयम संघचटि कन न कायास्न्वि करण्यासाठी िे काँगे्रसमधून काहीसे चनवृत्त झाले होिे. हळूहळू 
काँगे्रसिी उचद्दष्टे आचि कायमपद्धिी नेमस्िाचं्या चदशनेे झ कि होिी. स्विः गाधंींनी ही उचद्दष्टे टाकाऊ मानली 
होिी असे नाही. िी त्यािंी स्विःिी ध्येये नव्हिी इिकेि. प न्हा एकवार ल ा करण्यापूवी र्जनिेिे 
अकहसेच्या आिारचविाराि पूवमचशक्षि झाले पाचहरे्ज असे िे म्हिि. पि त्या ियारीिे कसलेि चिन्ह 
वािावरिाि कोठेि चदसि नव्हिे देशािी अकहसक लढ्याच्या दृष्टीने म ळीि ियारी नव्हिी ही गोष्ट स्पष्ट 
चदसि होिी.  

 
 (फ) नेहरू-अहवाल आणि नांतर: र्जबाबदार प्राचिचनचधक शासन प्रस्थाचपि करण्याच्या चदशनेे 
आिखी कोिकोित्या घटनात्मक स धारिा करिे इष्ट व शक्य आहे त्यािी पाहिी कन न चशफारशी 
करण्यासाठी चिचटश सरकारने सर र्जॉन सायमन याचं्या अध्यक्षिेखाली १९२७ साली एका कचमशनिी 
स्थापना केली. बह िेक रार्जकीय पक्षानंी या कचमशनवर बचहष्ट्कार घालण्यािे ठरवले. या संघाि १९मे 
१९२८ रोर्जी एक ‘सवमपक्षीय पचरषद’ स्थापन करण्याि आली आचि चनरचनराळ्या रार्जकीय मिप्रिालींच्या 
प  ाऱ्यावंर ‘भारिािी घटना कशी असावी यािा चविारचवचनमय करण्यािी व घटनेिी ित्त्व ेठरचवण्यािी’ 
कामचगरी सोपचवण्याि आली. श्री. मोिीलाल नेहन  सचमिीिे अध्यक्ष आचि श्री. िेर्जबहाद र सप्रू, अली 
इमान, प्रधान, श ऐब क रेशी, स भाषिदं्र बोस, माधवराव अिे, ना. र्जयकर, ना. म. र्जोशी आचि मंगलकसग 
हे सभासद होिे.  

 
 या नेहन -अहवालािी ििा सवमपक्षीय पचरषदेच्या अचधवशेनाि ऑगस्ट, १९२८ मध्ये लखनौ येथे व 
प  े चडसेंबर, १९२८मध्ये कलकत्ता येथे. झाली. या दोन्ही ििासत्रािं. या बाबिीि चनरचनराळ्या पक्षािं 
गंभीर मिभेद आहेि हे उघड झाले. या बाबिीि एकमेकािंी मिे समर्जावनू घेऊन सवमसंमि मस दा प  े 
माडंण्यािा सवोनीि आटोकाट प्रयत्न केला िरीही मिभेद चमटले नाहीि.  

 
 म स्स्लमािंा फ टीर राष्ट्रवाद एव्हाना िागंलाि दृ  रुर्जला होिा. इिर धमीयाचं्या व अन्य काही 
र्जमािींच्या मनासही पृथगात्म सासं्कृचिक राष्ट्रवादाच्या चविारािंी कीड लागलेली होिी. िरुि वगम एक 
िर डावीकडे झ कि होिा ककवा अकहसक मागाच्या चधक्काराकडे वळि होिा. अकहसेिा आश्रय हे काँगे्रसिे 
िात्प रिे धोरि होिे. गाधंींच्या बाबिीि िी अंिीम चनष्ठा होिी.  

 
 वरील चवधानाचं्या प ष्ट्ट्यथम प  ील िीन प राव ेदेिा येिील. 

 
 (१) आपिास लोकसंख्येिील प्रमािाहून र्जास्ि, चवशषे प्रचिचनचधत्व चमळाव े ही म सलमानंािी 
मागिी व्यवहाराला धन न अचधकाचधक प्रमािाि मान्य करण्यािा प्रयत्न एकीकडे नेहन  सचमिी करीि 
असिानाि, द सरीकडे आक्रमक पॅन-इस्लाचमक भचूमकेिा उघडउघड प रस्कार करिारा एक गट महंमद 
अलींच्या नेिृत्वाखाली म सलमानामंध्ये संघटीि झालेला होिा. चडसेंबर १९२८ मध्ये अ. भा. चखलाफि 
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पचरषदेच्या अध्यक्षपदावन न बोलविाना महंमद अलींनी प  ील उद गार का ले: ‘मािसे ईश्वराने चनर्ममली 
िर राष्ट्रे सैिानाने ियार केली...सवम मानवानंी एका चवशाल क ट ंबाि एकत्र यावे, त्यािंा एकि समार्ज 
बनवा म्हिून ईश्वराने इस्लामिी चनर्ममिी केली. माझी अशी आहे की, कहदू, चििन, ज्य,ू भ िाखेिािंी पूर्जा 
करिारे, सवनंीि माझ्या पाठीमागे (इस्लाममध्ये) याव ेआचि एकात्म र्जीवन व रम ािृसमार्ज चनमाि करावा 
असे आवाहन मी करिो. कोित्याही प्रकारच्या सक्तीचशवाय, दंडेलीचशवाय, कहसेचशवाय, फसवि कीचशवाय 
आचि नेहन -चरपोटाच्या बारू्जने केल्डया र्जािाऱ्या खोट्या, रम ामक प्रिारासारख्या प्रिाराचशवाय सवनंी 
इस्लामला आकलगन द्याव’े (इं. ॲ. र., १९२८ II, पृ. ४०३).  

 
 ‘द नॅशनल चलबरल फेडरेशन’िे अध्यक्ष सर चिमिलाल सेटलवाड यानंी ३०चडसेंबर १९२८ रोर्जी 
अलाहाबाद येथे केलेल्डया भाषिाि नेमस्िािंी भचूमका व्यक्त झाली आहे. िे म्हििाि, ‘नेहन -सचमिीने 
आपल्डया चशफारशींमध्ये र्जािीय प्रयकन सोडचवण्यािा प्रयत्न केला आहे...या प्रयकनाने त्याच्या वास्िचवक 
पचरिामापेक्षा फारि मोठे स्वन प धारि केले आहे. या प्रयकनाशी चनगडीि असलेले प्रम ख समार्ज म्हिरे्ज कहदू 
आचि म सलमान. िे अलग असून त्यानंा चवभक्त वागिकू चमळावी या ित्त्वाला १९०९ मध्ये मान्यिा चमळाली 
आचि १९१६ च्या लखनौ कराराने त्यावर चशक्कामोिमब केले. त्या करारावर सही करिाऱ्या कहदू ककवा 
म सलमान प  ाऱ्यािंी अशी कल्डपना होिी की, चवभक्त मिदारसंघ ही बाब िात्प रिी ठरेल व केवळ कायदे 
मंडळापं रिीि सीचमि राहील. त्या वळेच्या िात्काचलक सामाचर्जक चवकृिीवरील इलार्ज म्हिूनि त्यानंी 
चवभक्त मिदारसंघािी कल्डपना स्वीकारली. त्यािंी अशी खात्री होिी की, राष्ट्रीय ऐक्यािी वा  झाली की 
ही अनैसर्मगक पृथगात्मिा नष्ट होईल. द दैवाने ही फ टीर वृत्ती एखाद्या ििासारखी फोफावली आहे. िी 
आिा नगरपाचलका, लोकल बोडे यािं चशरली असून चकत्येक चठकािी िर चिने शकै्षचिक के्षत्रावरही 
आक्रमि केल्डयािे चदसि आहे. हीि कीड य रोचपयन, ॲग्लो-इंचडयन, शीख, िाह्मिेिर, अस्पृयकय व इिर 
अनेक समार्जािं व र्जािींि पसरली आहे. अचधकि द दैवािी गोष्ट अशी की, ही चवभक्तपिािी र्जािीव 
सरकारी नोकऱ्याचं्या के्षत्रािही घ सली आहे. त्याम ळे पात्रिा, कायमक्षमिा ककवा राष्ट्रािी गरर्ज या कसोट्या 
गौि ठरल्डया आहेि. सावमर्जचनक सेवा व प्रशासनािा दर्जा घसरण्याि यािा अचनवायम पचरिाम झाला आहे. 
यािा आिखी प  िा पचरिाम म्हिून राष्ट्रीय िाचरत्र्य चहिकस आचि द बळे झाल्डयाखेरीर्ज राहिार नाहीʼ ( 
इं. ॲ. र., १९२८, II, पृ. ३८७ ). 

 
 (३) पचहली अ.भा. समार्जवादी य वक काँगे्रस कलकत्त्याला र्जवाहरलाल नेहनं च्या अध्यक्षिेखाली 
२० चडसेंबर १९२८ रोर्जी भरली होिी. िेथे चनरचनराळे अनेक ठराव संमि करण्याि आले. त्यािंील एक प  े 
चदला आहे: ‘या काँगे्रसिे असे मि आहे की, केवळ वसाहिीिे स्वािंत्र्य नव्हे िर, संपूिम स्वािंत्र्य हेि 
भारिाप  ील पचहले व िािडीिे उचद्दष्ट आहे. रार्जकीय स्वािंत्र्य हा आमिा अचंिम आदशम नाही. या देशाि 
साम्यवादी (कम्य चनस्स्टक) समार्ज चनमाि करण्यासाठी एक प्राथचमक आवयकयकिा म्हिूनि केवळ 
आम्हाला रार्जकीय स्वािंत्र्य हव ेआहे. नेहन -सचमिीिा अहवाल आम्ही पूिमपिे फेटाळून लावीि आहोि. 
ज्या अनेक कारिासंाठी िो अहवाल आम्ही फेटाळून लावीि आहोि, त्यािंील एक कारि असे की, त्या 
अहवालाने िथाकचथि वसाहिीिी स्वायत्तिा (डोचमचनयन स्टेटस) प्रस्थाचपि करण्याच्या म द्द्यावन न 
येथील बूझ्वा वगास चिचटश साम्राज्यवाद्याशंी हािचमळविी करण्यास मोकळीक चदली आहे. या 
हािचमळविीिून प्रस्थाचपि र्जमीनदारी, भाडंवलदारी व सरंर्जामदारी चहिसंबधं अचधक पके्कपिी र्जपले 
र्जािार असून र्जनिेच्या चहिािा बळी चदला र्जािार आहे’ (इं. ॲ. र., १९२८, II, पृ. ४५४).  

 



 अनुक्रमणिका 

 गाधंींनी नेहन -सचमिीच्या अहवालाला सशिम मान्यिा चदली. त्यावन न गाधंी व एक चवख्याि 
य रोचपयन शािंिावादी (B. de Ligt) याचं्याि वाद स न  झाला, िो बराि उद बोधक आहे. गाधंींनी वरील 
अहवालाला मान्यिा चदल्डयािे वृत्त वािून त्यानंी गाधंींना एक पत्र पाठवले.यंग इंचडयाच्या ३० र्जाने.१९३० 
च्या अंकाि प्रचसद्घ केलेले िे पत्र प  ीलप्रमािे होिे : ‘पािात्य राष्ट्राच्या नम न्याबरह कूम कहद स्थानाि 
राष्ट्रवादी राज्यसत्ता स्थापन करण्याच्या बेिामध्ये आपि आपली संमिी देऊन सहभागी व्हाव ेया गोष्टीलाि 
माझा चवरोध आहे. आपली ही कृिी टॉलस्टॉय याचं्या चविारापंासून फार दूर र्जािारी आहे. बूझ्वा 
धोरिािून काय साध्य होऊ शकेल याचवषयी आपि फार्जील चवश्वास बाळगीि आहाि... स्वायत्त 
वसाहिीिा दर्जा चमळचवण्यासाठी आर्ज ि म्ही आपले सारे सामर्थयम पिाला लावीि आहाि. ि मच्याि 
देशािील लक्षावधी सामान्य लोकाचं्या चहिाचवरुद्ध व उच्चवगीयाचं्या स्वाथासाठी स्वायत्त वासाहचिक 
राज्यसते्तिा वापर होिे अटळ आहे.भारिािील उच्च वगम चदवसेंचदवस परदेशािंील उच्चवगीयाशंी घचनष्ठ 
संबंध प्रस्थाचपि करील... ि मिा देश शस्त्रसज्ज होऊ लागिाि शस्त्रास्त्रासंाठी िो आंिरराष्ट्रीय 
भाडंवलशाहीिा व मोठमोठ्या पािात्य बँकािंा कमधा होईल. ि मच्या देशािील उद्योगधंद्यािंा चवकास 
करावयािे राज्यसते्तने ठरचवले की ि मच्या देशािील हा सत्ताधारी वगम लगेि देशाबाहेरच्या आर्मथक सत्तांना 
चनमंत्रि करील. स्वाभाचवकि, ि मच्या देशबाधंवाचं्या पायािं आर्मथक दास्याच्या र्जड श्रृंखला पडिील... 
आमच्या दृष्टीने म्हिाल िर, कोित्याही प्रकारे य द्धाच्या ियारीि भाग घेण्यािे, शस्त्रािंा वापर करण्यािे 
आम्ही नाकारिो... र्जरा आर्मथक काटेकोर शब्दािं सागंावयािे िर आम्ही एक वळे आमिे राष्ट्रीय 
स्वािंत्र्यही गमाव-ू आचि हे स्वािंत्र्य िरी कसले? िे मायावी असल्डयािे प्रत्यही चसद्ध होि िालले आहे- 
पि िे य द्धाच्या मागाने चटकवनू धरिारनाहीʼ (यं. इं.,३०-१-१९३०, पृ.३३). 

 
१९३० मधील घडामोडी 

 
 अशा रीिीने सवमि प्रयकन एकंदरीि हळूहळू स स्पष्ट, रेखीव, ठाम बनि िालले होिे. वािावरि 
स्फोटक बनि िालल्डयािी चिन्हे अचधकाचधक चदसू लागली होिी.गाधंींना, व त्याचं्याप्रमािेि सचवनय 
कायदेभगंावर: चवश्वास ठेविाऱ्यानंा, प्रत्यक्ष कृिी करण्यािे आव्हान देिारी पचरस्स्थिी चनमाि झाली.  

 
 प्रथमिः १९२८ व १९२९ मध्ये औद्योचगक कलह वारंवार होऊ लागले. अशा प्रकारच्या एका 
संघषाने र्जमशटेपूर ग्रासले गेले होिे. त्याि वळेी म ंबईच्या कापड-चगरण्यािं आचि कलकत्त्यार्जवळील 
चलल आ व बाम नागािी येथील रेल्डव ेवकम शॉपमध्ये गंभीर कलह उपस्स्थि झाले.  

 
 या सवांच्या र्जोडीला सशस्त्र क्राचंिवादी राष्ट्रवादानेही आक्रमक पचवत्रा घेण्यास स रुवाि केली. 
१९२४ मध्ये अ. भा. क्राँगे्रस कचमटीप  े आलेल्डया एका ठरावावन न झालेल्डया पराभवाच्या वळेीि गाधंींना वारे 
कोित्या चदशनेे वहाि आहेि यािी र्जािीव झाली होिी. 

 
 गोपीनाथ साहा नावाच्या एका िरुि क्राचंिकारकाने एका इंग्रर्ज इसमाला ठार मारले होिे. 
त्यासाठी गोपीनाथला फाशी देण्याि आले होिे. अहमदाबाद येथील अ. भा.क्राँगे्रस कचमटीच्या बैठकीि 
गोपीनाथच्या देशभक्तीिा गौरव करिारा एक ठराव माडंण्याि आला होिा. या ठरावाच्या संदभाि गाधंींनी 
‘पराभिू व िीिपट’ या शीषमकाने एक लेख चलचहला, त्याि िे म्हििाि, ‘...िारही ठरावाचं्या वळेी माझ्या 
बारू्जला रे्जमिेम मिाचधक्य होिे इिकेि; पि खरोखर मी िे अल्डपमिि मानले पाचहरे्ज... गोपीनाथ 
साहावरील ठरावाने वस्ि स्स्थिी प्रकट केली. त्या ठरावाच्या बारू्जने झालेली भाषिे, ठरावावरील मिदान 



 अनुक्रमणिका 

आचि ठराव पसार झाल्डयानंिरिा र्जल्लोष या सगळ्यानंी माझ्या डोळ्यािं झिझिीि अंर्जन 
घािले.वरकरिी श्री.दास यािंा आठ मिानंी पराभव झाला पि वास्िचवक चवर्जय त्यािंा आहे. एकूि १४८ 
मिापंैकी ७०मिे त्याचं्या बारू्जने पडावीि, इिक्या मिािंा पाकठबा त्यानंा चमळावा या घटनेि माझ्या मिे फार 
मोठा अथम भरलेला होिा. खरे लोकमानस काय आहे िे ठरावावरील मिदानाच्या या प्रकाशाि मला स्पष्ट 
झाले’ (यं. इं., ३-७-१९२४, पृ.२१७). 

 
 नंिरच्या काळाि देश अचधकाचधक र्जािीय वैमनस्याकडे झ कू लागला. इंग्रर्ज राज्यकत्यांप  े 
एकसंघ फळी उभी करण्यासाठी आपापसािील मिभेद चमटवनू समझौिा करण्याि सिि अपयश येऊ 
लागले, िसिसा हा कहसक राष्ट्रवाद अचधकि प्रबळ होऊ लागला. कहसक संप्रदाय कधी कहदू 
प नरुज्जीवनवाद्याशंी िर कधी डाव्या वा इिर पाचिमात्य चविारसरिीशी हािचमळविी․करिाना आ ळू 
लागला. 

 
 सायमन कचमशनच्या चवरोधासाठी देशभर झालेल्डया प्रिंड उग्र चनदशमनािं लाहोर येथे ३० 
ऑक्टोबर १९२८ रोर्जी पोचलसानंी लाला लर्जपिराय याचं्यावर चनघृमि हल्ला केला.पचरिामिः िे १७ 
नोव्हेंबर रोर्जी मतृ्यू पावले. यानंिर मचहन्याने, १६चडसेंबर रोर्जी, लाहोर शहराि क्राचंिकारकानंी आय.पी. 
साँडसम या पोचलस अचधकाऱ्याला गोळ्या घालून ठार मारले. व्हाइसरॉय प्रवास करीि असलेली एक 
आगगाडी उलथून देण्यािाही प्रयत्न झाला. प  े ८ एचप्रल १९२९ रोर्जी चदल्लीला कें द्रीय कायदेमंडळाि बाँब 
टाकण्याि आले. 

 
 र्जनिेि असिंोष चकिी खोल व सवमत्र पसरला आहे हे लाहोर कट खटला आचि साँडसम खून 
खटला यानंी दाखवनू चदले (इं.  ॲ. र., १९२९, II, पृ. २५-२७). देशािील िरुि कोित्या चदशनेे वाटिाल 
करीि होिे या गोष्टीिी सूिनाही वरील दोन प्रकारिावंन न चमळि होिी. मे, १९२९ मध्ये मीरि कट खटला 
स न  झाला. एक स्विंत्र गट म्हिून कम्य चनस्टािंी दखल घेिली र्जाण्यािी ही पचहलीि वळे होिी. कहदी 
रार्जकारिाच्या रंगमंिावर कम्य चनस्टािंा प्रवशे मीरि कट खटल्डयाने झाला. सप्टेंबर १९३९ मध्ये र्जिीन 
दास नावाच्या क्राचंिकारकाने ि रंुगाि चकत्येक चदवस अन्नत्याग कन न मृत्यूला कवटाळले. कलकत्त्याि 
त्यािी पे्रियात्रा इिकी प्रिंड चनघाली की, िेव ी मोठी पे्रियात्रा त्यापूवी कलकत्त्याने एकदाि, १९२५ मध्ये 
देशबंधू चित्तरंर्जन दास यािंीि पाचहली होिी.  

 
 स्वराज्य पक्षाच्या उत्कषापासून गाधंी रार्जकारिाि सचक्रय भाग घेण्यापासून दूर राचहले होिे. 
देशाच्या रार्जकारिाला लागि िाललेले कहसक वळि हे गाधंींना आव्हान होिे. देशािील िरुि काँगे्रसच्या 
रार्जकारिाला कंटाळले होिे. त्या रार्जकारिाि क्राचंिकारक र्जहालपिा अचर्जबाि उरला नव्हिा. 
क्राचंिकारक ह िात्म्याबंद्दल र्जो पूज्यभाव लोक मकूपिे व्यक्त करीि होिे त्यानेस द्धा ित्कालीन 
लोकमानसावर िागंलाि प्रकाश पडि होिा. अकहसा व अकहसेिे प्रिीक म्हिनू िरख्यावरील अचिरेकी 
अवलंबन यािें रार्जकारिाि रस असलेल्डया लोकानंा फारि थोडे आकषमि राचहले होिे, असे चदसि होिे. 

 
 १९३०च्या लाहोर अचधवशेनाि काँगे्रसने ‘संपूिम स्वािंत्र्य’ हे आपले उचद्दष्ट असल्डयािे घोचषि केले. 
ित्पूवी ‘राज्य’ हे काँगे्रसिे ध्येय होिे. स्वराज्यािा अथम चभन्न भन्न प्रकारे केला गेला होिा. ‘संपूिम 
स्वािंत्र्या’िा ठराव स्विः गाधंींनीि माडंला होिा. त्याला स भाषिंद्र बोसानंी एक उपसूिना माडंली. संपूिम 
स्वािंत्र्यािे उचद्दष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने िाबडिोब प्रचिसरकार स्थपन कराव े व सचवनय कायदेभगंािी 
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िळवळही लगेि हािी घ्यावी, अशी िी सूिना होिी. ही उपसूिना स्वीकारली गेली नाही (इं. ॲ.र., 
१९२९, II, पृ. ३०२). उपसूिनेवर बोलिाना गाधंींनी साचंगिले की असे काही करिा येईल इिकी आपली 
पक्षसंघटना ियार नाही. त्याम ळे, िाबडिोब काही िरी करण्याच्या मोहाि कोठेिरी भरकटि र्जाण्यापेक्षा 
देशाने सावधचगरीनेि पावले टाकावीि, असे त्यािें मि होिे. 

 
 संपूिम स्वािंत्र्यािा मूळ ठराव संमि झाला. िो अमलाि आिण्यासाठी हािी घ्यावयाच्या सवम 
कायमक्रमासंाठी गाधंींच्या हािी सवाचधकार सोपवण्याि आले. अकहसक मोहीम उभारण्यािी ही एक सधंी 
होिी. देशािी मनःस्स्थिी लढ्याला अन कूल व उत्स क होिी. चमठावरील चनबधं नाट्यपूिमरीत्या मोडून 
सचवनय कायदेभगंािा आरंभ करावयािे गाधंींनी ठरवले. गरीब, श्रीमंि, कहदू, म सलमान, मरू्जर, मालक 
असा कोििाही भेद न करिा, सवांवरि चमठाच्या कायद्यािा भार पडि होिा. चशवाय चमठासारख्या अगदी 
प्राथचमक प्रािभिू गररे्जच्या वस्िूवर कर बसविारा कायदा अनैचिक आहे, असे गाधंींिे चकत्येक वषांिे मि 
होिे. 

 
 ही मोहीम आखिाना य द्धनीिीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरिाऱ्या गोष्टी गाधंींनी चविाराि घेिल्डया. या 
मोचहमेिा आराखडा ियार करिाना त्यानंी ज्या गोष्टींना महत्त्व चदले त्या म्हिनू चवशषे बारकाईने पाहिे 
आवयकयक आहे. १९२० सालच्या असहकार िळवळीच्या वळेी ‘र्जनिे’च्या कहसािाराम ळे िळवळ 
सत्याग्रहाच्या मागापासून च्य ि झाली होिी. िौरीिौरा येथील वृत्त कळिाि िे माघारी चफरले होिे. 
‘िौरीिौरा प्रकरिाि काँगे्रस व चखलाफि िळवळीिे कायमकिे यांिे हाि बरबटलेले होिे’ हे कारि देऊन 
त्यानंी आंदोलन मागे घेण्याच्या आपल्डया कृिीिे नंिर समथमन केले होिे (चसलेक्शन्स, क्र. ६३०, ६३१). 
प्रस्ि ि प्रसंगीस द्धा र्जनिेच्या हािून कहसक कृत्ये घडण्यािी शक्यिा होिी. र्जनिेकडून या बाबिीि आपि 
ज्या चशस्िीिी व संयमािी अपेक्षा करिो त्यािी लोकानंा आिा िागंलीि कल्डपना आहे, अशी गाधंींना आशा 
वाटि होिी. याखेरीर्ज आिखी एक कारि होिे, िे त्याचं्या स्विःच्याि शब्दािं देिे उचिि ठरेल : 

 
 ‘सशस्त्र कहसेच्या मागािा अवलंब करावा असे मानिारा एक पक्ष देशाि आहे याि शकंा नाही.या 
पक्षािे सामर्थयम वा ि आहे. काय वाटेल िे मोल द्याव ेलागले िरी िे देऊन देश स्विंत्र करावा या एका 
ध्येयाने वडेे बनलेल्डया, ग प्तपिे, मूक राहून चर्जद्दीने धडपड करिाऱ्या िरुि-िरुिी माझ्या डोळ्यासंमोर 
आहेि. पराकोटीच्या सवमस्वत्यागािी आपल्डयािील सवोत्तमाकंडून मागिी करिारा कायमक्रम देशाप  े आहे 
अशी त्यािंी खात्री झाल्डयाचशवाय िे कोिािेही कोििेि म्हििे ऐकून घेण्याच्या मन:स्स्थिीि नाहीि’ (यं. 
इं.,२३-१-१९३०,२८). थोडक्याि असे म्हििा येईल की, सशस्त्र क्राचंिवादािा आचवष्ट्कार हे आपल्डया 
अकहसेला चदलेले आव्हान आहे असे गाधंींना वाटि होिे. ‘वािावरिाि दे्वष भरलेला आहे याि शकंाि 
नाही. त्यािी वळेीि दखल घेिली नाही व त्याला अन्य मागम का ून चदला नाही िर त्यािा चवनाशक स्फोट 
झाल्डयाचशवाय राहिार नाही’ (चकत्ता, २९). ‘या स प्त, अचनबंध, र्जीवनचवनाशक शक्तीिे न पािंर चशस्िबद्ध, 
र्जीवनसंवधमक सामर्थयामध्ये करण्यािा सचवनय कायदेभगं हा एकमेव आचि रामबाि उपाय आहे, आचि या 
उपायाि शभंर टके्क यशािी खात्री आहे’ (यं. इं., २७-३-१९३०, पृ.१०८). 

  
 त्यािबरोबर गाधंींना आिा असेही वाटू लागले की, ‘अशी िळवळ फार आधीि हािी घ्यायला हवी 
होिी याचवषयी मला संदेह नाही’ (यं. इं., ३०-३-१९३०, पृ. ९९). 
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 काही चनवडक स्वयसेंवक घेऊन मोहीम िाबडिोब स न  करावी व लोकापं  े शूर सामूचहक अकहसक 
कृिीिे प्रत्यक्ष उदाहरि उभे कराव ेही गाधंींिी या वळेी नीिी होिी, असे स्पष्ट: चदसिे. या मोचहमेिा इिरत्र 
कृिी करिाऱ्यानंा नम ना म्हिून उपयोग होिार होिा, आचि चशवाय कहसक शक्तीच्या चशडािली हवा का ून 
घेिा येिार होिी. 

 
 मीठ-सत्याग्रहाच्या मोहीमेिी स रुवाि स्वि: गाधंींनी १२ मािम १९३० रोर्जी साबरमिीपासून 
सम द्रापयंिच्या २४१ मलैाचं्या पदयाते्रने केली. त्याचं्याबरोबर ७९ सहकारी होिे. याि वळेी सबधं देशभर 
चमठािा सत्याग्रह करण्यािी योर्जना काळर्जीपूवमक आखली होिी. िसेि सम द्रचकनारा नसलेल्डया चठकािी 
शािंिामय चनदशमनानंा बंदी करिारा ह कूम मोडण्यािी, मद्य व परदेशी कापड चवकिाऱ्या द कानावंर 
चनरोधने करण्यािी र्जय्यि ियारी केली होिी. सवम कहद स्थान श्वास रोखून उभा होिा. ६ एचप्रल १९३० रोर्जी 
गाधंींनी दाडंीच्या चकनाऱ्यावर चिम टभर मीठ ियार कन न चमठावरील चनबधंािा प्रिीकात्मक भगं केला. 
ित्क्षिी साऱ्या देशाने अचद्विीय उत्साहाने स्वि:ला या लढ्याि झोकून चदले. [अचधक िपशीलवार माचहिीसाठी पाहा: 
सीिारामय्या, I, पृ. ३६२ व प  े, िेंड लकर, III, पृ. १-२१८; इं. ॲ. र.,१९३०, I, पृ. ८१-१६०; िसेि प्रमथनाथ म खोपाध्यायानंी केलेले मूल्डयमापन 
पाहावे. (इं. ॲ. र., १९३०, पृ. ५५-८० (b)).]  

 
 िळवळीिे यश अभिूपूवम होिे. क्वचिि कोठे चशस्िभगं झाला असेल-नसेल. या सवम िळवळीच्या 
काळाि एकंदर स मारे १लक्ष लोकानंी ि रंुगवास पत्करला. १९२० च्या असहकाराच्या िळवळीि ही संख्या 
फक्त िीस हर्जाराचं्या आसपास होिी. िळवळीच्या उत्तराधाि गाधंींनी घेिलेला एक अत्यंि धाडसी पचवत्रा, 
हे या मीठ-सत्याग्रहािे एक ठळक वैचशष्ट्ट्य म्हिायला हव.े पचहल्डया काही चदवसानंंिर सत्याग्रहाला फारि 
ठरीव स्वन प आले. स्वयंसेवकानंा अटक करिे, मारहाि करिे, खटला भन न ि रंुगाि रवानगी करिे, या 
गोष्टींिी अगदी िाकोरी बनली. सत्याग्रह्यािंी कोंडी झाली. ही कोंडी फोडण्यासाठी गाधंींनी वगेळाि डाव 
टाकला. सरकारच्या क्रौयािी कसोटी पाहण्यासाठी साध्या सत्याग्रहाऐवर्जी धरसािा व वडाळा येथील 
चमठाच्या सरकारी ग दामावंर ‘अकहसक धाडी’ घालण्यािे त्यानंी ठरवले (इं. ॲ. र., १९३०, पृ. ११२-११९) 
म्हिरे्ज आिा केवळ अटक कन न भागिार नव्हिे िर सरकारला बंदूक िालवण्यािे आव्हान होिे. 

 
 वरील पेिाि सापडलेल्डया सरकारने प्रत्यक्ष गोळ्या घािल्डया नाहीि; पि िालून येिाऱ्या सत्याग्रही 
स्वयंसेवकावंर चनघृमि लाठीहल्ला कन न धाडी परिवनू लावण्यास स रुवाि केली. भारिािील ही अपूवम 
िळवळ पाहण्यासाठी य रोचपयन बािमीदार मोठ्या संख्येने आलेले होिे. त्याचं्यादेखि चन:शस्त्र 
स्वयंसेवकावर गोळ्या घालण्याने चिटीश सरकारिी अि ू र्जािार होिी. त्याचं्यादेखि गोळ्या न 
घालण्याइिके सरकार म रब्बी होिे, परंि  रे्जथे लष्ट्कराकरवी वृत्तबंदी लादिा येि होिी, िेथे ठार 
मारण्याच्या हेिूने गोळीबार करण्यास चिटीश सोचर्जरानंी पवा केलीनाही. 

 
 या लढ्यामध्ये आिखी एक गोष्ट नव्यानेि घडली. एकीकडे फ टीर म स्स्लम राष्ट्रवाद अचधकाचधक 
दृ  होि होिा त्याि काळाि वायव्य सरहद्द प्रािंािील पठाि शिेकऱ्यामंधून एक नचवन शक्ती उदयास 
आली. येथील ग्रामीि र्जनिा र्जवळपास सवमस्वी म सलमान असून चपढ्यान् चपढ्या खून, मारामाऱ्या आचि 
ल टालूट यानंा येथील टोळीवाले सरावलेले होिे. या अत्यंि य द्धखोर पठाि टोळ्यांपकैी एका टोळीिे खान 
अब्द ल गफारखान हे म ख्य होिे. त्यानंी या कहसक पठािािूंनि अकहसक िंत्राच्या चशस्िीि म रलेल्डया 
स्वयंसेवकािंी संघटना घडचवण्यािा प्रयत्न केला. या स्वयंसेवकानंा ‘ख दाई-चखदमिगार’ नाव होिे.त्यानंी 
दान च्या द कानापं  े पूिम अकहसक चशस्िीने चनदशमने कन न सत्याग्रहाि भाग घेिला.चनदशमने पूिमिया 
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शािंिापूिम असूनही लष्ट्कराने गोळीबार केला आचि स मारे २००-३०० लोक प्रािास म कले. सबंध पेशावर 
चर्जल्डहा काही काळ लष्ट्करी टािेखाली होिा. 

 
 िरीही ल ा िालूि राहीला. खेडेगावािील र्जनिेने अि लनीय धैयम व संयम दाखचवल्डयािे अनेक 
प्रसंग या िळवळीि घडले. ‘पेशावर िौकशी सचमिी’च्या अहवालािील प  ील प्रकरि म द्दाम 
पाहण्यासारखे आहे. ‘ख दाई-चखदमिगाराचं्या महंमद नकीबखान या दस्िा-नायकाला झालेल्डया 
कमालीच्या मारहािीिे विमन करिे अशक्य आहे.त्यािे क डिे आधीि ओरबाडून का ले होिे.त्याला त्यािा 
पायर्जमाही का ण्यािा ह कूम देण्याि आला. िेव्हा मात्र त्याने र्जवळि असलेल्डया आपल्डया घराकडे धाव 
घेिली. अथाि प्रचिहल्डल्डयासाठी िो घराि असलेले चपस्िूल आिण्यासाठी धावला होिा. पि िेवढ्याि 
स्वयंसेवकािंा सेनापिी रब्नवाझखान याने ओरडून चविारले, “थाबं; ि झा संयम एवढ्यािि संपला काय, 
की िू कहसेने प्रचिकार करायला उद्य क्त झालास? मृत्य ूआला िरी काँगे्रसच्या ित्वाप्रमािे अकहसा सोडिार 
नाही अशी शपथ िू घेिली होिीस, त्यािे स्मरि कर.’ हे ऐकिाि िो बोडक्याने व अनविी परि चफरला. 
त्याच्या हािाि काहीि नव्हिे. नंिर चशपायानंी त्याला अटक केली’(पेशावर इन्क्वायरी कचमटी चरपोटम, 
१९३०, ४०).[अशा धीरोदात्त विमनाने चिचटश सोचर्जराचं्या हृदयाला पाझर फ टला नाही िरी ग वाल रेचर्जमेंटच्या भारिीय सैचनकानंी मात्र 
चन:शस्त्र सत्याग्रह्यावंर गोळ्या झाडण्यािे नाकारले. पचरिामि: त्याचं्यावर खटले भन न त्यांना दीघम म दिीच्या कारावासाच्या चशक्षा ठोठावण्याि 
आल्डया.] 

 
 वरील प्रकारच्या धैयािी उदाहरिे बंगालमध्येही पाहावयास चमळाली. िेथे अचविल चनधार 
दाखचवण्यािी शिेकऱ्यािं र्जिू स्पधाि लागली होिी. (उदाहरिाथम, पाहा बोस, १९५८, पृ. ५९-६३). 

 
 िळवळ अशा रीिीने र्जानेवारी १९३१पयंि वा ि गेली. देशािील नेमस्ि प  ाऱ्यानंी सरकारला 
धोक्यािे इशारे वळेोवळेी चदले ही महत्वािी गोष्ट लक्षाि घेण्यासारखी आहे.गोलमेर्ज पचरषद घेऊन 
िळवळीवन न देशािे लक्ष का ून घ्याव ेअसा प्रयत्न सरकार करीि होिे. श्री.चिमिलाल सेटलवाड व 
श्री.कावसर्जी र्जहागंीर (ज्यूचनयर) याचं्या सहीने चनघालेल्डया पत्रकाि म्हटले होिे : ‘व्यापारी व उद्योगपिी 
या वगािील मंडळीस द्धा आिा कायदेभगंाच्या सत्याग्रहाला उते्तर्जन देिाना चदसिाि हे पाहून सरकार 
उघडि ब िकळ्याि पडले आहे. यामागील उघड ग चपि असे आहे की, या वगािा-स द्धा आपल्डयाला 
प्रिचलि शासनव्यवस्थेखाली न्याय्य वागिूक व उते्तर्जन चमळेल यावरिा चवश्वास उडि िालाला आहे’(इं. 
ॲ. र., १९३०, I , पृ. १२२). 

 
 १९३१ च्या प्रारंभी गाधंींना व काँगे्रस वचकंग कचमटीच्या इिर सभासदानंा म क्त करण्याि आले. 
लंडनमध्ये होऊ घािलेल्डया गोलमेर्ज पचरषदेि काँगे्रसला भाग घेिा यावा हा यामागील उदे्दश होिा. सरकार 
व काँगे्रस यामंध्ये एक िात्प रिा शािंिा-िह(गाधंी-अर्मवन करार)झाला.काँगे्रसिे एकमेव प्रचिचनधी म्हिनू 
गाधंी इंग्लंडला गेले. या पचरषदेिून रार्जकीयदृष्ट्ट्या काहीि चनष्ट्पन्न झाले नाही. मात्र गाधंींनी या संधीिा 
उपयोग भारिाच्या भावी आर्मथक व रार्जकीय राज्यघटनेसबंंधीच्या आपल्डया मलूग्राही कल्डपना स्पष्ट 
माडंण्यासाठी कन न घेिला (चसलेक्शन्स, क्र. ३२५, आचि प्रकरिे ७ िे १०). पि या बाबिीि गाधंी 
काँगे्रसच्या अचधकृि ध्येयधोरिािे प्रचिचनचधत्व चकिी प्रमािाि करीि होिे याचवषयी शकंाि आहे. स्वि:च्या 
वैयचक्तक आशा-आकाकं्षािंाि त्याि अचधक आचवष्ट्कार होिा असे म्हटले पाचहरे्ज. 

 
 भारिाि परिल्डयावर कायदेभगंािी िळवळ गाधंींनी प न्हा स न  केली. कारि प्रत्यक्ष गोलमेर्ज 
पचरषदेिे कामकार्ज िालू असिानास द्धा, रार्जकीय समझौिा दृ  करण्यािे प्रयत्न करण्याऐवर्जी, “शािंिा 
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व स व्यवस्था” राखण्यािा चनधाराने दडपशाही-दंड केशाहीिे सत्र भारि सरकारने (नव्या व्हाइसरॉयच्या 
नेिृत्वाखाली) प नरचप अचंगकारले होिे. 

 
 गाधंींना प न्हा ि रंुगाि डाबंण्याि आले. १९३२ नंिर दोन वष ेसत्याग्रहािी मोहीम र्जोरदारपिे िालू 
होिी. त्यानंिर चििा र्जोर बरािसा ओसरला. चिटीश सरकारनेही काही घटनात्मक स धारिा र्जाहीर 
केल्डया. अस्पृयकयानंा देऊ केलेल्डया राखीव र्जागा व चवभक्त मिदारसंघ हा या स धारिािंा एक भाग होिा. 
अस्पृयकयानंा वगेळे प्रचिचनचधत्व देऊन कहदंूिि फूट पाडण्यािा सरकारिा डाव होिा. १९०९ मध्ये कहदंूचवरुद्ध 
म सलमान अशी फ ट पाडण्यासाठी योर्जलेली नीिीि परि एकवार अंगीकारली गेली होिी. अपृयकयािें 
चवभक्त मिदारसंघ मान्य केल्डयास राष्ट्रीय एकात्मिेवर वज्राघाि होिार हे स्पष्ट ओळखून गाधंींनी ि रंुगािि 
प्रािाचंिक उपोषिाला स रुवाि केली. 

 
 गाधंींिे हे उपोषि स्वि:च्या सविम कहदू देशबाधंवाचं्या चवरुद्धि होिे. देशािील सविम कहदू 
र्जनिेला त्यानंी आवाहन केले की, चिने आपि होऊनि पददचलि समार्जावरील अन्याय दूर करावा म्हिरे्ज 
कहदू-कहदंूिि फूट पाडण्यािे साधन सरकारला चमळिार नाही. या उपोषिाम ळे देशािील राष्ट्रीय 
प  ाऱ्यािंी मने द्रवली आचि कमालीच्या थोड्या अवधीि त्यानंी आपापसाि एक करार केला. इंग्लंडच्या 
पंिप्रधानानंा र्जािीय चनवाडा मागे घेिे भाग पडले. 

 
 गाधंींना त्याचं्या चशके्षिी म दि संपण्यापूवीि, ८मे १९३३ रोर्जी, ि रंुगािून सोडण्याि आले. 
ि रंुगािून स टल्डयावर गाधंींनी गेली िार वष े िाललेल्डया िळवळीिा आ ावा घेिला. या संदभाि, 
िळवळीि त्याचं्याबरोबर कायम करिाऱ्या बह िेक प  ाऱ्यानंा त्यािंा अकहसेचवषयी इिका आग्रह का यािे खरे 
कारि उमगलेि नव्हिे, अशी चन:सचंदग्ध कब ली त्यानंी चदली. काही िरी कन न चिटीश सत्ता संप ष्टाि 
आििे यािि त्यानंा रस होिा, िर गाघंींच्या दृष्टीने िी एक चकरकोळ बाब होिी. र्जनशक्तीिी संघटना, हेि 
त्यािें खरे ध्येय होिे. म्हिूनि त्या प  ाऱ्यािंा व आपला मागम चभन्न होण्यािी वळे फार दूर नाही असे त्यानंा 
वाटू लागले होिे. 

 
 शवेटी ७ एचप्रल १९३४ रोर्जी गाधंींनी सचवनय कायदेभगंािी िळवळ मागे घेण्यािे ठरवले. त्याच्या 
स्पष्टीकरिाथम त्यानंी असे उद्गार का ले: ‘मानवाच्या शस्त्रागारािील या सवोत्तम शस्त्राचवषयी—
सत्याग्रहाचवषयी—माझी चनष्ठा र्जाज्वल्डय व िीव्र आहे. य द्ध ककवा कहसािार यािंी र्जागा सत्याग्रह पूिमपिे 
घेऊ शकेल असा माझा दावा आहे. सशस्त्र क्राचंिकारक व त्यानंा दडपून टाकण्यासाठी दंड केशाहीने साऱ्या 
राष्ट्राला चनिेष्ट कन  पाहिारे सरकार या दोघाचं्याही हृदयाला स्पशम व्हावा, त्यािें पचरविमन घडून याव े
अशासाठी सत्याग्रहािी योर्जना होिी. पि कायदेभगं भव्य प्रमािावर झाला असला िरी, चवशषे गाभंीयम व 
चनष्ठा न राखिा केलेल्डया कायदेभगंाने एक वगम म्हिून क्राचंिकारकाचं्या ककवा सत्ताधाऱ्याचं्या हृदयाला स्पशम 
केलेला नाही हे उघड आहे. खरा आचि अव्यचभिारी सत्याग्रह दोघाचं्याही हृदयाला चभडलाि पाचहरे्ज... 
म्हिून माझा सवम काँगे्रसर्जनानंा आदेश आहे की, त्यानंी स्वराज्य संपादण्याच्या उदे्दशाने िालू असलेला 
सचवनय कायदेभगं थाबंवावा. चवचशष्ट स्थाचनक गाऱ्हाण्यािें चनवारि कन न घेण्यासाठी सत्याग्रहािा वापर 
केला िर िालेल. पि स्वराज्यप्राप्तीसाठी कायदेभगं करण्यािी गोष्ट िूिम एकट्या माझ्यावर सोपवावी. 
स्वराज्यासाठी प नरचप कायदेभगं स न  करावयाि झाल्डयास माझ्या हयािीि केवळ माझ्याि 
मागमदशमनाखाली कायदेभगं व्हावा. अथाि या शास्त्राि माझ्यापेक्षाही प  े गेलेली एखादी व्यक्ती समोर आली 
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व लोकािंही चिने आपल्डयाचवषयी िसा चवश्वास चनमाि केला िर गोष्ट वगेळी’ (इं. ॲ. र., १९३४, I, पृ. 
२६४). 

 
 याप  च्या काळाि गाधंींनी राष्ट्रउभारिीच्या चवधायक कायमक्रमावर आपली शक्ती एकवटण्यािे 
ठरवले. त्याचं्याबरोबर काम करण्यािा चनिमय घेिलेल्डया काँगे्रसर्जनानंी पूिमपिे राष्ट्रबाधंिीच्या कामाला 
वाहून घ्याव ेअसा सल्ला गाधंींनी चदला. इिरानंा त्यानंी आपापल्डयाला चनष्ठेप्रमािे कायम करीि राहण्यािा 
सल्ला चदला. 

 
 डॉ. अन्सारींना पाठचवलेल्डया एका पत्राि गाधंींनी म्हटले आहे, ‘स्वराज्य पक्षािे प नरुज्जीवन करुन 
चवधीमंडळाच्या चनवडि का ल चवण्यािा चनिमय ि म्ही मंडळींनी घेिला आहे. ि मच्या चनिमयािे मी 
चन:सचंदग्घपिे स्वगि करिो. 

 
 ‘सध्याच्या पचरस्स्थिीि कायदेमंडळािंी उपय क्तिा काय, यासंबधंी माझी मिे प्रचसद्धि आहेि. 
एकंदरीने पाहिा, १९२० मध्ये होिी िशीि िी आर्जही आहेि. पि मला असे वाटिे की, ज्या काँगे्रसर्जनानंा 
या ना त्या कारिाने कायदेभगंाच्या िळवळीि भाग घेिा येि नाही ककवा भाग घेण्यािी इच्िा नाही, आचि 
चवचधमंडळाि र्जाऊन काम करण्यावर ज्यािंा चवश्वास आहे, त्यानंी चनवडि कािं भाग घेिे बरोबरि आहे. 
इिकेि नव्हे िर िे त्यािें किमव्य आहे. त्यानंी चनवडि का ल वनू कायदेमंडळाि प्रवशे करावा व त्याचं्या 
मिीन सार देशािे चहि साधिारा कायमक्रम पूिम करण्याच्या दृष्टीने सभागृहाि चनरचनराळ्या गटाशंी 
हािचमळविीही करावी.  

 
 ‘मी वर व्यक्त केलेल्डया चविाराशंी स संगि असे कोििेही काम पक्षासाठी करायला मी नेहमीि 
ियार असेन. माझ्या सामर्थयान सार मी लागेल िी मदि केव्हाही करीनि’ (इं. ॲ. र., १९३४, I, पृ. २६२-
२६३ ). 

 
 स्वराज्य पक्षािा र्जीिोद्धार झाला. पाटण्याला भरलेल्डया अ.भा. काँगे्रस कचमटीच्या बैठकीि काँगे्रस 
पालममेंटरी बोडािी स्थापनाही करण्याि आली. येथेही गाधंींनी प न्हा आपली अकहसेबद्दलिी भचूमका स्पष्ट 
करण्यािा प्रयत्न केला. १८ मे, १९३४ रोर्जी भरलेल्डया सभेि िे म्हिाले, ‘मी हर्जारो सभािूंन सशस्त्र 
क्राचंिवादी गटाला साचंगिले आहे की काही मोर्जक्या चिटीश वा कहदी अचधकाऱ्यानंा ठार मान न स्वराज्य 
चमळवण्याि त्यानंा यश आले िरी िे त्याचं्याप रिेि स्वराज्य असेल.सवमसामान्य भारिीय र्जनिेच्या भाळीिे 
पारिंत्र्य कायमि राहील... 

 
 ‘कहसेिी र्जागा सत्याग्रह पूिमपिे घेऊ शकिो. सत्याग्रहाच्या मागाने प्रत्येकाला आपले स्वराज्य 
हस्िगि करवयािे असिे. या शस्त्राने र्जनिेला एक नव ेसामथम आचि उभारी प्राप्त कन न चदली आहे.... 

 
 ‘मी आशावादी आहे; चनराशा माझ्या मनाला कधीि पूिमपिे ग्रासून टाकि नाही. कायदेभगंािी 
िळवळ स्थचगि करण्यािा माझा चनिमय माझ्या अकहसक चवरोधाच्या शक्तीवरील अचविल श्रदे्धिूनि 
र्जन्मलेला आहे. पि ल ा केव्हा व कसा स न  करायिा हे सेनापिीने ठरवाव े हेि बरोबर नाही काय? 
सैचनकािंी ि ाई करण्याइिकी ियारी झालेली आहे याबद्दल सेनापिीिी खात्री असली पाहीरे्ज. चशवाय 
सेवचे्या अटी सैचनकानंी ठरवायच्या नसून त्या सेनापिीनेि चनचिि करावयाच्या असिाि. पि ि मच्याप  े 
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उभ्या असलेल्डया या सेनापिीर्जवळ िर कसलीि प्रत्यक्ष सत्ता नाही. िो फक्त सैचनकाचं्या ब द्धीला व 
हृदयाला आवाहन कन  शकिो. ’ ( इं. ॲ. र., १९३४, I, पृ. २८८). 

 
 काँगे्रसशी असलेले संबधं िोडल्डयािी घोषिा गाधंींनी १७ सप्टेंबर, १९३४ रोर्जी केली. या वळेीही 
त्यानंी १९२४ च्या बेळगाव काँगे्रसच्या वळेी केला होिा िसा देशािील ब चद्धविं व स्वि: यामंधील मिभेदािंा 
प नरुच्चार केला. या प्रसंगी िे म्हिाले, ‘माझ्या आचि बह संख्य काँगे्रस सदस्याचं्या दृष्टीकोिाि अत्यंि 
महत्वािे अंिर असून िे एकसारखे वा िि आहे असे मला वाटिे. पक्षािील श्रेष्ठ ब चद्धवादी व्यक्तींपैकी 
बह िेकर्जि ज्या मागाने मोठ्या उत्साहाने व आनंदाने र्जाऊ इस्च्ििाि त्याच्या बरोबर चवरुद्ध चदशनेे मी 
चनघालो आहेसे चदसिे. त्यािंी माझ्या चठकािी असलेली अि लनीय श्रद्धाि त्यानंा आर्ज त्याचं्या आवडीच्या 
मागाने र्जाऊ देि नाही. काँगे्रससाठी मी आखून चदलेल्डया धोरिाशंी त्यािंा मिभेद र्जाहीर करीि 
असिानाही त्यानंी चनष्ठनेे आचि सममपि वृत्तीने दर वळेी माझे नेिृत्व स्वीकारले. यापेक्षा दृ  चनष्ठिेी कोिीही 
नेिा अपेक्षा कन  शकिार नाही. त्याचं्या या श्रदे्धिा याप  ेही लाभ घेऊ पाहिे म्हिरे्ज, िी फार्जील 
िािण्यासारखे होिार आहे. काँगे्रस, ब द्धविं आचि मी याचं्याि मला चदसून येिारे मूलभिू त्याचं्या चनष्ठेम ळे 
माझ्या दृचष्टआड होऊ शकि नाहीि’(िेंड लकर, १९५२, खंड ३, पृ. ३६२). 

 
रचनात्मक कायय 

 
 अशा रीिीने १९३४ मध्ये काँगे्रसमधून औपिाचरकरीत्या चनवृत्त झाल्डयानंिर आपला सवम वळे 
रिनात्मक कायासाठी देण्यािा गाधंींिा चविार होिा. काँगे्रस वचकंग कचमटीच्या १२ व १३ रू्जन १९३४ या 
चदवशी झालेल्डया एका बैठकीिील एका ठरावान्वये अ.भा.ग्रामोद्योग मंडळािी स्थापना करण्याि आली 
होिी. “म ख्यि: चवकें द्रीकरिावर भर देऊन” खेडेगावािें प नरुत्थान करिे हे या मडंळािे उचद्धष्ट होिे (इं. 
ॲ.र., १९३४, II, पृ. २२२). श्री. रे्ज.सी. क मारप्पा यानंा त्या मंडळािे चिटिीस नेमले होिे. सल्लागार 
मंडळाि रवींद्रनाथ टागोर, र्जगदीशिदं्र बसू, प्रफ ल्लिंद्र रॉय, सी.व्ही.रमि, प्रा.समॅ चहचगनबोटम, मेर्जर 
र्जनरल सर रॉबटम मकॅकॅचरसन इत्यादी मंडळींिा अंिभाव केला होिा. 

 
 पूिम वळे रिनात्मक कायम करिाऱ्या सेवकाचं्या योगके्षमािी व्यवस्था करण्यासाठी गाधंी सेवा संघ 
ही संस्था स्थापन झाली. सेवकाच्या वैयचक्तक गररे्जन सार संघ त्याला मानधन देि असे. संघाच्या वार्मषक 
अचधवशेनाि परस्पराचं्या अन भवािंी देवािघेवाि होि असे. नवीन धोरिेही या वळेी ठरवली र्जाि. 
संघाच्या सभासदानंी आपले सवम लक्ष खेडेगावाचं्या प नरुज्जीवनासाठी द्याव े असे त्याचं्यावर बंधन होिे. 
रार्जकारिाि कोित्याही प्रकारिा भाग घेिे त्यानंा वज्यम होिे. 

 
 अस्पृयकयिेच्या उच्चाटनािे कायम हचरर्जन सेवक संघ नावाच्या वगेळ्याि ससं्थेकडे सोपवण्याि 
आले. गाधंींिे ‘यंग इंचडया’ हे साप्ताचहक १९३२ मध्ये बंद पडले होिे; त्याऐवर्जी आिा त्यानंी ‘हचरर्जन’ 
नावािे नवीन साप्ताचहक स न  केले. कोित्याि प्रकारिे रार्जकीय लेख प्रचसद्ध करावयािे नाहीि असा 
‘हचरर्जन’ िा बािा होिा. प  े १९३७ मध्ये काँगे्रसने सत्ताग्रहि करीपयंि ‘हचरर्जन’ िे हे धोरि कायम होिे. 
त्या वळेी िे बदलले. ज्या प्रािंािूंन काँगे्रसने मंचत्रमंडळे बनवली त्या प्रािंािं रिनात्मक कायमक्रम सरकारने 
आपलाि कायमक्रम म्हिून स्वीकारावा असा गाधंींनी सल्ला चदला. पूवी ‘यंग इंचडया’ र्जी भचूमका बर्जावि असे 
िेि कायम त्या वळेेपासून प  े ‘हचरर्जन’ ने बर्जावले. 
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काँगे्रस आणि णनवडिुका 
 

 गाधंी आिा काँगे्रसिे सामान्य सभासदही नव्हिे. पि त्यािंा व काँगे्रसिा संबंध संपला असे झाले 
नाही. उलट िो र्जास्िि पक्का झाला असे चदसून आले. आिा गाधंी काँगे्रस प  ाऱ्यािें मागमदशमक झाले. या 
नव्या भचूमकेिून केलेल्डया अगदी स रुवािीच्या सूिनापंैकी एक, याप  े काँगे्रसिी अचधवशेने मोठ्या शहराि 
न भरविा लहान गावाि भरवावी, अशी होिी. िदन सार १९३६िे काँगे्रसिे अचधवशेन महाराष्ट्राि फैर्जपूर 
येथे भरवले गेले. 

 
 १९३५ च्या घटनात्मक स धारिानं सार होिारी भावी चनवडिूक हा या अचधवशेनाि ििेला आलेल्डया 
अनेक चवषयािंील एक प्रम ख चवषय होिा.एक घटना-सचमिी बोलवावी असाही या स धारिािंा एक भाग 
होिा. अचधवशेनासाठी र्जमलेल्डया साठ हर्जार लोकानंा गाधंी म्हिाले, ‘ि म्हाला खरोखरि काँगे्रसिा संदेश 
गावोगाव पोिवायिा असेल िर ि म्ही याप  ील सवम अचधवशेने खेड्यािंि भरवण्यािा चनिय केला पाहीरे्ज. 
ि म्ही स्वराज्य चमळवायिे म्हििा, मग त्यासाठी ग्रामीि र्जनिेने काय केले पाहीरे्ज यासबंंधीच्या ि मच्या 
कल्डपना त्यानंा समर्जायला नकोि का? आर्जिे अध्यक्ष श्री.र्जवाहरलाल नेहन  आचि समार्जवादी गटािे 
लोक म्हििाि की ि म्ही िार आिे देिा आचि मग झोपी र्जािा. केवळ िार आिे चदल्डयाने ि म्ही काँगे्रसिे 
खरे सभासद आहाि हे चसद्ध होि नाही. अचधवशेनािी ियारी काही एका चदवसाि होि नाही. त्यासाठी 
चकत्येक मचहने लागिाि. गावोगाव कहडून सामानािी र्ज ळवार्ज ळव करावी लागिे. अशा वळेी रे्ज संबधं 
चनमाि होिाि िे कायम चटकवले पाचहरे्जि.... 

 
 ‘स्वराज्य अगदी आपल्डया दाराशी आल्डयावर मगि घटनासचमिी भरचवण्यािा चनिमय घेिा येईल. 
अशी सचमिी बोलवायिी झाली िर आपल्डयार्जवळ आधी िसे सामर्थयम असले पाहीरे्ज. चििी बैठक चदल्लीि 
होऊ शकिार नाही. िी अगदी दूरवरच्या खेड्याि भरेल. आपले सामर्थयम सवम बारंू्जनी वा वल्डयानंिरि 
आपल्डयाला स्वराज्य चमळिार आहे. आपि आपले सामर्थयम वा व ू िर स्वराज्य अगदी र्जवळ आलेले 
चदसेल. १९२० मध्ये मी ि म्हाला काही गोष्टी िाबडिोब करायला साचंगिल्डया होत्या. त्या अरू्जनही अपूिमि 
राहील्डया आहेि. िरखा, दान बंदी आचि स्पयृकयिाचनवारि यापंकैी काहीि साध्य झालेले नाही. या 
गोष्टींकडे द लमक्ष केलेि िर ि म्ही स्वराज्य गमावलेले असेल. या म्हािाऱ्यािे हे शब्द चवसन  नका’(इं. ॲ. 
र., १९३६, II. पृ. २३१). 

 
 देशाच्या कानाकोपऱ्यािून र्जमलेल्डया कागें्रसर्जनापं  े वरील भावना व्यक्त करिाना गाधंींना एक 
प्रकारिे द :ख व क्वचिि थोडासा एकाकीपिा र्जािवि असला पाहीरे्ज हे उघड चदसिे. िे कसेही असो, पि 
काँगे्रसने चनवडि का ल वल्डया आचि ११ पैकी ६ प्रािंािं बह मि चमळण्याइिके यशही चिला चमळाले(इं. ॲ. 
र., १९३७, I, पृ. १६८ व प  े).स्वाभाचवकपिेि त्या त्या प्रािंाि काँगे्रसला मंचत्रमडंळ बनचवण्यासाठी 
पािारि करण्याि आले. िसे करण्यापूवी काँगे्रसर्जनानंी गव्हनमराकंडून एक आश्वासन मागण्यािे ठरवले. 
मंचत्रमंडळािा कारभार र्जोपयंि घटनेने आखून चदलेल्डया िौकटीबाहेर र्जाि नाही िोपयंि गव्हनमर त्याि 
 वळा वळ करिार नाही, असे आश्वासन काँगे्रसने चिटीश राज्यकत्यांकडून माचगिले. यावर भारिाि 
िसेि इंग्लंडमध्येही वादळ मार्जले. पि लवकरि “सभ्य वागि की” िा करार झाला. त्याम ळे प्रथम सहा 
प्रािंािं व नंिर रू्जन,१९३७ च्या अखेरीस आिखी एका प्रािंाि काँगे्रसने अचधकारग्रहि केले. 
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 सत्ताग्रहिास काँगे्रसमध्ये अिंगमि चवरोधही खूप होिा. एका बारू्जने चमनू मसानी व र्जयप्रकाश 
नारायि यासंारख्या डाव्यािंा िर द सरीकडे पं. मालवीयासंारख्या रे्जष्ठ राष्ट्रीय प  ाऱ्यािंा 
अचधकारग्रहिास चवरोध होिा. १८ मािम १९३७ रोर्जी भरलेल्डया अ.भा. कागें्रस कचमटीप  े बोलिाना पं. 
मालवीय म्हिाले, ‘आर्ज या सभागृहाि र्जो कोििा चनिमय घेिला र्जाईल त्याने भारिाच्या साऱ्या रार्जकीय 
भचविव्यावर पचरिाम होिार आहे... िाडीिी िार द काने बंद पाडिे ककवा र्जनिेसाठी िारदोन चकरकोळ 
सवलिी चमळचविे ही काँगे्रसिी उचद्दष्टे कधीि नव्हिी. त्या गोष्टी आवयकयक असून त्याि लक्ष घािले पाहीरे्ज 
हे खरे असले िरी िे काँगे्रसिे ध्येय नव्हे... न कत्याि झालेल्डया चनवडि का आपि का ल वल्डया हे 
मिदारानंा स्पष्टपिे साचंगिले आहे. त्या वळेी आपि त्यानंा चन:सचंदग्ध शब्दािं हे साचंगिले आहे की, या 
स धारिामं ळे देशािा काडीइिकाही फायदा होिार नाही. ही घटनात्मक स धारिा चझडकान न टाकण्यािा 
आपला मानस प्रत्यक्षाि आिण्यासाठीि मिदारानंी काँगे्रसच्या उमेदवारानंा प्रिंड संख्येने चनवडून चदले 
आहे. आिा केवळ चकरकोळ सोयीसवलिी पाहण्यापेक्षा राष्ट्रािा संकल्डप पूिम करण्याकडे लक्ष देिे हेि 
काँगे्रसिे काम आहे. काँगे्रसने चवचधमंडळाि प्रवशे केला िो एक चवचशष्ट आचि चनःसचंदग्ध उदे्दश 
डोळ्यासंमोर ठेवनू. आिा अचधकारग्रहि केल्डयाने लोकासंाठी आपि िारदहा िोट्या-मोठ्या गोष्टी कन  
शकू असे म्हििे आपल्डयाला शोभि नाही.’ शवेटी प्राप्त पचरस्स्थिीि अचधकारग्रहि करिे हे ‘पाप’ आहे असा 
आपला अचभप्राय पं. मालवीयर्जींनी व्यक्त केला (इं. ॲ. र.,१९३७, I, पृ.२०२). 

 
 याउलट श्री.रार्जेंद्रप्रसाद यानंी अचधकारग्रहिािे समथमन केले व त्याि अ.भा.काँगे्रस कचमटीच्या 
बैठकीि साचंगिले की, ‘काँगे्रसने अचधकारग्रहि करण्यािे ठरवले आहे िे, आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी 
सवम देश स संघचटि करण्यािे उचद्दष्ट साध्य करण्यासाठी. या दृष्टीने अचधकारािा र्जास्िीि र्जास्ि लाभ 
कन न घेण्यासाठी सत्ताग्रहि करयिे आहे... सत्ताग्रहिाच्या बारू्जला असलेल्डया लोकािंी अशी प्रामाचिक 
खात्री आहे की िसे केल्डयाने काँगे्रसिे उचद्दष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने देशािे सामथम वा वण्यास िागंलाि 
वाव चमळिार आहे’ (इं. ॲ. र., १९३७, I, पृ.१९२).सरिे शवेटी र्ज लै १९३७ मध्ये मंरू्जर झालेल्डया ठरावाि 
म्हटले होिे: ‘ही सचमिी  अशा चनिमयाप्रि आलेली आहे व असा ठराव करिे की, चनवडून गेलेल्डया 
काँगे्रसच्या सभासदानंी त्यानंा रे्जथे पािारि करण्याि येईल िेथे अचधकारग्रहि करण्यास हरकि नाही. 
पि त्याबरोबरि ही सचमिी कटाक्षाने एक गोष्ट स्पष्ट कन  इस्च्ििे : अचधकारग्रहिािा उपयोग काँगे्रसने 
घालून चदलेल्डया मागाने र्जाण्यासाठी आचि पक्षाच्या र्जाहीरनाम्याने चदलेल्डया आश्वासनाचं्या पचरपूिीसाठीि 
त्यानंी केला पाहीरे्ज. एकीकडे या नव्या घटनात्मक स धारािंा पोकळपिा उघड कन न त्यािंा प्रचिवाद 
करण्यािे व द सरीकडे रिनात्मक कायमक्रमािी अंमलबर्जाविी करण्यािे काँगे्रसिे द हेरी धोरि त्यानंी प  े 
िालचवले पाहीरे्ज ( इं. ॲ. र., १९३७, पृ. २१६). [र्जाड ठसा प्रस्ि ि लेखकािा ] 

 
गाांधी आणि अणधकारग्रहि 

 
 या वळेेपयंि गाधंी पडद्याआड होिे असे म्हटले िरी िालेल. परंि  काँगे्रस कायमकाचरिीच्या बह िेक 
सवम महत्वाच्या बैठकी वध्यालाि होि असि. चशवाय अचधकारग्रहिाच्या ठरावाला पाकठबा देिाऱ्यािं र्ज ने, 
नाफेवादी म्हिनू ओळखले र्जािारे काही कट्टर गाधंीवादी होिे. यावन न काँगे्रसच्या रार्जकारिाि गाधंी 
महत्वािी भचूमका अद्यापही पार पाडीि होिे असा अंदार्ज बाधंायला हरकि नाही. मात्र इिके चदवस मोठ्या 
चहरीरीने समार्जवादािा प रस्कार करिारे, गाधंीवादािील बह िेक मूळ ित्वानंा सामान्यि: चवरोध 
करिारे,व त्या वळेी काँगे्रसिे अध्यक्ष असिारे र्जवाहरलाल नेहन  (अचधकारग्रहिवादी गटाि नवीन 
आल्डयािे चदसि होिे. 



 अनुक्रमणिका 

 गाधंींनी आपली भचूमका ३०मािम १९३७ रोर्जी का लेल्डया पत्रकाि स्पष्ट केलेली आ ळिे. िे 
म्हििाि, ‘देशामध्ये आर्ज चनमाि झालेल्डया स्स्थिीबद्दल मी माझे मि व्यक्त करिे आवयकयक आहे असे मला 
वाटू लागले आहे... मला िीन िारा दाखवण्याि आल्डया आहेि...त्याि सद्यःस्स्थिीबद्दल माझे मि चविारले 
आहे...िेव्हा असे मि देिे हे मी स्विःवर घालून घेिलेल्डया चनबधंानंा सोडून असले, िरी या आर्जमवापं  े िसे 
करण्याखेरीर्ज गत्यंिर नाही—चवशषिः काँगे्रसने केलेल्डया ठरावािील अचधकारग्रहिाच्या कलमािा व 
सत्ताग्रहिावर चवशष्ट अटी घालण्यासंबधंीच्या कल्डपनेिा मीि र्जनक असल्डयाने मला आिा गप्प राहिा येि 
नाही...घटनेि काही द रुस्िी करावी असे काँगे्रसिे धोरि नसून कोिालाि पसिं नसलेली ही नवी घटना 
पूिमिः रद्दबािल ठरवावी असेि काँगे्रसिे धोरि होिे व आहेही. अथाि अचधकारग्रहिाने, मग िे चकिीही 
सशिम असले िरी, घटना रद्दबािल ठरचवण्यािे उचद्दष्ट साध्य होिार नाही यािी काँगे्रसर्जनानंाही र्जािीव 
आहे. काँगे्रसच्या अकहसक चविारप्रिालीशी स संगि अशा साधनानंी सवम सत्ता र्जनिेच्या हािी हस्िािंचरि 
होईल अशी स्स्थिी येईपयंि, दरम्यानच्या काळाि, अचधकार स्वीकान न काँगे्रसला बळकट कराव ेअसे 
सत्ताग्रहिवाद्यािें उचद्दष्ट आहे.कारि बह र्जनसमार्जािे प्रचिचनचधत्व काँगे्रसि प्राम ख्याने करिे असे 
चनवडि कींनी दाखवनू चदले आहे ’(इं. ॲ. र., १९३७, I, प.ृ२४२). 

 
 या नव्या पचवत्र्यािी र्ज न्या चविाराशंी सागंड घालण्यासाठी गाधंींनी केलेल्डया य चक्तवादािा अभ्यास 
करिे उद बोधक ठरेल. १७ रू्जन १९३७ च्या ‘हचरर्जन’ मधील ‘काँगे्रस मंचत्रमंडळे’ या लेखाि िे चलहीिाि, 
‘कहद स्थानला स्वराज्य चमळण्याच्या दृषटीने गव्हमेन्ट ऑफ इंचडया ॲक्ट,१९३५, पूिमपिे असमाधानकारक 
आहे ही गोष्ट अगदी सवममान्य आहे.परंि , एक अत्यंि मयाचदि व क्षीि का होईना, दंड केशाहीच्या र्जागी 
लोकमिािे राज्य स्थापन करण्यािा प्रयत्न म्हिूनही त्याच्याकडे पाहिा येिे शक्य आहे. िीन कोटी स्त्री-
प रुष मिदार चनमाि कन न त्याचं्या हािी व्यापक सत्ता देण्याच्या या चक्रयेला त्याचशवाय द सरे नाव देिा 
येिार नाही...’(हचरर्जन, खंड ५, पृ., १८०). 

 
 गाधंींिी ही भचूमका घटनात्मक स धारिावादी होिी.चलबरल मंडळींिी भचूमका िंिोिंि अशीि 
होिी. िसेि गाधंी या चठकािी त्याचं्या अराज्यवादी भचूमकेपासून र्जास्िीि र्जास्ि दूर गेलेले चदसिाि. 
त्याचं्या भचूमकेिील या लवचिकपिाम ळेि िे चनरचनराळ्या रार्जकीय दृचष्टकोिाचं्या लोकाबंरोबर काम कन  
शकि असि. मात्र िसे करिाना आपल्डया मूलभिू ित्त्वािंी पायमल्ली होि नाही अशी त्यािंी स्विःिी खात्री 
व्हावी लागे. या अचधकारग्रहिाच्या बाबिीि त्यािंी िसी खात्री होिी असे मानायला हरकि नाही. 

 
 अशा रीिीने अचधकारग्रहिाच्या ित्त्वाशी र्ज ळवनू घेिाना गाधंींना एक आशा वाटि होिी. वास्िचवक 
इच्िा नसिानाही काँगे्रसच्याि हािी सत्ता द्यावी लागावी अशी पचरस्स्थिी चनमाि झालेली होिी. या 
पाश्वमभमूीवर शासकीय यंत्रिेच्या व सते्तच्या वापरािून र्जनिेिी स्वराज्यासाठी ियारी करवनू घेिा येईल 
असे त्यानंा वाटि होिे. काँगे्रस सरकारानंी काही गोष्टी खास कन न साध्य कराव्याि असे त्यानंा वाटि 
होिे. 

 
 पोचलस ककवा लष्ट्कर याचं्या साहाय्याचशवाय राज्य िालचवण्यािी क वि काँगे्रसर्जनानंी संपादन 
करिे ही त्यापैकी एक गोष्ट होिी. (हचरर्जन, खंड ५, मधील प  े चदलेले चनरचनराळे महत्वािे लेख पाहा: 
‘काँगे्रस मंचत्रमंडळे’, पृ.१८०; ‘मूलभिू मिभेद’, पृ.१८८; ‘टीकेस उत्तर’, पृ.१९६; ‘गर्मभिाथम’, पृ.२२०). 
[लेखािें मूळ इंग्रर्जी मथळे भाषािंन न येथे व प  े चदले आहेि.—भाषािंरकार.] २१ ऑगस्ट १९३७ च्या ‘हचरर्जन’मध्ये प्रचसद्ध 
झालेल्डया ‘गर्मभिाथम’ या लेखाच्या शवेटी िे म्हििाि, ‘लष्ट्करािी मूळीि मदि न घेिा व पोचलसािंीही—
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ज्यानंा एखादे नव ेव चमत्रत्वािे चनदशमक असे नामाचभधान देिा येईल—अगदी चकमान मदि घेऊन आपि 
राज्य कन  शकिो असे काँगे्रसने दाखवनू देिे हा सध्यािी राज्यघटना मोडून का ण्यािा उत्तम व एकमेव 
पचरिामकारक उपाय आहे.’ 

 
 असे असले िरी, संघषम उपस्स्थि होण्यािी शक्यिा लक्षाि घेऊन, कोित्याही आिीबािीच्या 
प्रसंगाला यशस्वीपिे िोंड देऊ शकिील असे खऱ्याख ऱ्या अकहसक वृत्तीिे स्वयंसेवक मोठ्या सखं्येने प  े 
येिील अशी आशा त्यानंी व्यक्त केली. दरम्यानच्या काळाि काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी आपले शस्त्रबळावरील 
अवलंबन उत्तरोत्तर कमी कन न स्विःिी लायकी चसद्ध केली पाचहरे्ज असे गाधंींिे मि होिे. (हचरर्जन, खंड 
६, मधील ‘आपले अपयश’, पृ. ५४; ‘आत्मपरीक्षिािी गरर्ज’, पृ. ६४; आचि ‘चनवड’, पृ ७२,... इत्यादी 
लेख पाहा). पि ‘आपल्डयाला पोचलस ककवा लष्ट्कर याचं्या मदिी चशवाय राज्य करिा येि नाही असे त्यानंा 
आ ळून आल्डयास, अकहसेच्या कसोटीवर, काँगे्रसने सत्ता सोडून चदली पाहीरे्ज यािा िो स्पष्ट चनदेश असेल. 
िसे झाल्डयास काँगे्रसने सत्ता सोडून प न्हा चवर्जनवासाि र्जाव े आचि िपािरिाने पे्रयािा शोध 
घ्यावा’(हचरर्जन, खंड ६, पृ. ३८५). 

 
 गाधंींना आिखी एक आशा वाटि होिी. काँगे्रसी मंत्र्यानंा र्जर नवी र्जबाबदारी पार पाडावयािी 
असेल िर ‘“लाल चफिी” िे—नोकरशाहीिे —राज्य नष्ट करण्यािी कला त्यानंा अवगि कन न घ्यावी 
लागिार आहे. नोकरशाही हा र्ज न्या व्यवस्थेिा प्रि होिा िर नव्या मनूला नोकरशाही प्रािघािक ठरिारी 
आहे.’ ‘नोकरशाहीिे िे इिके बाधंील आहेि की चविार करायला त्यानंा सवडि नाही ’(‘रेड टेप, हचरर्जन, 
खंड ६, पृ. ३८५) अशी गाधंींना आधीि भीिी वाटि होिी. याि स धारिा केलीि पाहीरे्ज याला एक खास 
कारि होिे. ‘काँगे्रसने भारिािील कोट्यावधी र्जनिेिी अशी समरू्जि कन न चदली होिी की काँगे्रस सते्तवर 
येिाि देशाि एकही व्यक्ती उपाशी राहिार नाही; कपड्याचं्या अभावी कोिी अधमनग्न ऱाहिार नाही. ज्या 
चवश्वासाने र्जनिेने त्याचं्या हािी सत्ता चदली होिी त्या चवश्वासाला न्याय द्यायिा िर या प्रयकनावंर मंत्र्यानंी 
आपली ब द्धी व वळे खिम केला पाहीरे्ज’(हचरर्जन, खं. ६, पृ. ३८५). 

 
 गाधंींिी चिसरी आशा अशी होिी की, अस्पृयकयिा नष्ट केल्डयाने व कहदू म सलमान ऐक्य साधल्डयाने 
देशाि सामाचर्जक न्याय व समिा यािें वािावरि चनमाि होईल. ि रंुगािी स धारिा कन न विमन 
स धारण्यास वाव देिाऱ्या स्वावलंबी ससं्थामंध्ये त्यािें न पािंर करायला हव ेहोिे. लोक दान  चपिाि याच्या 
म ळाशी असलेली कारिे नष्ट करिा येिील अशा प्रकारे अबकारी करापंासूनिे उत्पन्न खिम कन न दान बंदी 
यशस्वी करावी अशी त्यािंी कल्डपना होिी. चिचटश रार्जवटीि अबकारी कराचं्या उत्पन्नािूंन चशक्षिािा खिम 
केला र्जाई. ही पद्धि िाबडिोब बंद करायला हवी होिी. आपल्डया श्रमािून चशक्षिावरील खिम बऱ्याि 
प्रमािाि चवद्याथीि (चनदान वरच्या इयत्तांमधील) भन न का ू शकिील अशा प्रकारे एखाद्या र्जीवनोपयोगी 
उद्योगाभोविी चशक्षिािी उभारिी केल्डयास चशक्षि सावमचत्रक करिा येिार होिे (हचरर्जन, खंड ६, १६१; इं. 
ॲ. र., १९३८, I, पृ.१८). 

 
 गाधंींच्या या आशा चकिी प्रमािाि स फचलि झाल्डया ककवा काँगे्रसला कोित्या पचरस्स्थिीि त्याचं्या 
योर्जनेपासून ककवा कायमक्रमापासून चविचलि व्हाव े लागले या गोष्टी नंिरच्या इचिहासाि सापडिीलि 
मध्यंिरी काँगे्रसला होिा होईल चििके मागमदशमन करण्यािे काम गाधंी करीिि होिे. कारि सत्ताग्रहि 
केलेल्डया काँगे्रसिे पालकत्व त्याचं्या कडेि होिे ना! पि रिनात्मक कायम करिाऱ्या संस्थाि त्याचं्या खऱ्या 
औरस प त्र होत्या. 



 अनुक्रमणिका 

काँगे्रस आणि राज्यशासन 
 

 प्रथम सहा आचि नंिर आठ राज्यािं काँगे्रस १९३७ च्या मध्यापासून िे १९३९ च्या 
ऑक्टोबरअखेरपयंि अचधकारान   होिी. देशाने महाय द्धाि भाग घ्यावा की नाही, याबाबि चिटीश 
सरकारशी मिभेद झाल्डयाम ळे ऑक्टोबर १९३९मध्ये काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी रार्जीनामे चदले. अशा रीिीने 
११पैकी ८ प्रािंािं काँगे्रस स मारे २७ मचहने सते्तवर होिी 

 
 अचधकारग्रहि केल्डयानंिर थोड्याि अवधीि काँगे्रसप  े अगदी चभन्नचभन्न स्वन पािे खूपि प्रयकन 
उपस्स्थि झाले. काँगे्रस व चिटीश सरकार यािें संबधं कसे असाविे या म द्द्यावन न त्यािील काही चनमाि 
झाले होिे. काँगे्रसच्या आवाक्याबाहेर असलेल्डया देशाच्या पचरस्स्थिीिून काही समस्या चनमाि झालेल्डया 
होत्या, िर काही पूिमपिे पक्षािंगमि मिभेदाम ळे चनमाि झालेल्डया होत्या. या सवांिे वगेवगेळे चवविेन करिे 
आवयकयक आहे. ित्पूवी या सवम प्रयकनािंी एकचत्रि यादी करिे उपयोगािे होईल. काँगे्रस पक्ष व त्यािंी 
सरकारे ज्यािं ग ंिली गेली अशा प्रयकनापंैकी ठळक प्रयकन प  ीलप्रमािेहोिे:(१) ‘शािंाि आचि स व्यवस्था’ 
यािें रक्षि.(२)र्जमीनमालकीहक्कािंी प नरमिना आचि र्जमीनदार. (३)शिेकरी व कामगार संघटना.(४) 
संस्थानािंील िळवळी.(५)सावमचत्रक चशक्षि.(६)म स्स्लम लीगिा ‘राष्टवाद’.(७)प्रािंीयिा.(८)राष्ट्रीय 
चवकासािी योर्जना.(९)काँगे्रस अंिगमि संघषम-म ख्यिः खरे, नचरमन व स भाषिंद्र बोस याचं्या नावाशी 
चनगडीि. 

 
 (१) ‘शाांतता आणि सुव्यवस्र्ा’: चनवडिूक र्जाहीरनाम्याि चदलेल्डया आश्वासनाप्रमािे, सते्तवर 
येिाि चबहार व सयं क्त प्रािंाचं्या सरकारानंी रार्जद्रोहाच्या आरोपाखाली चशक्षा झालेल्डया र्ज न्या कैद्यािंी 
म क्तिा करण्यािे ठरवले.परंि  िसे केल्डयाने प्रािंाच्या शािंिेला बाध येईल असे त्या प्रािंाच्या गव्हनमरािें मि 
पडले. िेव्हा त्यानंी गव्हनमर-र्जनरलच्या सल्डल्डयाने आपल्डया चवचशष्ट अचधकारािा वापर कन न कैद्यािंी 
म क्तिा रद्द करण्यािे ठरवले.या दोन्ही प्रािंािंील मंत्र्यानंी सवम कैद्याचं्या वैयचक्तक म लाखािी घेऊन, त्यानंा 
सोडल्डयास शािंिेला म ळीि धोका नाही यािी खात्री कन न घेिली.गव्हनमरािंा चनिमय म्हिरे्ज आपल्डया 
कारभाराि  वळा वळ आहे असे मंचत्रमंडळानंी ठरवले व आपापले राचर्जनामे सादर केले. 

 
 या वादाि गाधंी, गवहनमर-र्जनरल व कागें्रस वचकंग कचमटी सवमि ओ ले गेले.गाधंीनी प  ील 
चनवदेन प्रचसद्ध केल्डयावर राचर्जनामे मागे घेण्याि आले: ‘माझे असे मि आहे की,कैद्यािंी प्रकरिे फेरिपासून 
पाहण्याि मंचत्रमंडळाचं्या अचधकारावर अचिक्रमि कराव े असा हेिू नव्हिा असे आश्वासन देण्यास 
गव्हनमरानंा मोकळीक असली िर आिीबािी टाळली र्जाऊ शकिे...उलटपक्षी, गव्हनमरानंी बोलाविे 
पाठचवल्डयानंिर गव्हनमराकंडून त्यानंा चमळिारी आश्वासने समाधानकारक वाटिाि की नाही िे ठरचवण्यािी 
मोकळीक वचकंग कचमटी मचंत्रमंडळानंा देईल अशी मला आशा आहे—’(इं. ॲ. र., १९३८, I ,पृ. ६५-६९, 
पृ. ३०७-३११). 

 
 (२) जमीन मालकीहक्क पुनरयचना व जमीनदार: र्जमीन मालकीहक्कािंी प नरमिना घडवनू 
आिण्याबद्दलही काँगे्रस विनबद्ध होिी. सी. शकंरन् नायर याचं्यासारख्या प  ाऱ्यानंी गाधंीवादामध्ये 
‘टॉलस्टॉय-लेचनन यािंा कम्य चनझम्’ आहे अशी टीका पूवी केलीि होिी. आिा काँगे्रस सते्तवर आल्डयाम ळे 
सवमि र्जमीनदारानंा स्विःच्या चहिसंबधंािें रक्षि करण्यासाठी संघचटि व्हाव ेअसे वाटू लागले होिे. 
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 या चविारसरिीला अन सन न दरभगंा येथे १० चडसेंबर १९३८ रोर्जी एक बैठक भरचवण्याि आली. 
िीि ‘ऑल इचंडया लँड होल्डडसम फेडरेशन’ िी स्थपना झाली. ित्पूवी, मे १९३८ मध्ये, एक सभा घेऊन, 
काही फेरबदल न करिाि य नायटेड प्रॉस्व्हन्सेस टेनन्सी ॲक्ट अंमलाि आिला गेला िर ‘‘सचवनय 
कायदेभगंा’’िी िळवळ उभारण्यािी अवधच्या र्जमीनदारानंी नोचटस चदली होिी, ही गोष्ट लक्षाि 
ठेवण्यासारखी आहे (इं. ॲ. र., I, पृ. २४). र्जमीनदार व काँगे्रस याचं्याि कूळकायद्याच्या मस द्यावर 
कोििीि िडर्जोड चनघू न शकल्डयाम ळे चबहारमध्ये िर चवचधमंडळि मचहनाभर स्थचगि ठेवाव ेलागले होिे. 

 
 दरम्यानच्या काळाि शिेकरी िळवळीिा र्जोर व व्याप खूपि वा ला होिा. शिेकरी व मालक 
याचं्या परस्परचवरोधी चहिसबंंधाि स विममध्य का ण्यािा काँगे्रसने प्रयत्न िालवला होिा. िरी शिेकरी व 
र्जमीनदार याचं्याि मारामारीिे प्रसंग घडिि होिे. २१ एचप्रल१९३९ रोर्जी दरभगं्याला झालेल्डया क ळे 
र्जमीनदार याचं्यािल्डया दंगलीने गंभीर स्वन प धारि केले व त्याि चकत्येक शिेकरी र्जखमी झाले.  

 
 र्जमीनमालकािें म्हििे चविाराि घेिल्डयाचशवाय कोििाही कूळकायदा या प्रािंाि लागू केला 
र्जािार नाही असे आश्वासन म ंबईच्या म ख्यमंत्र्यानंी देऊन टाकले (इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. ३). संय क्त 
प्रािंािही, िेथील चशक्षिमतं्र्यानंी बनारस चर्जल्डह्यािील एका िोट्या पचरषदेि ‘काँगे्रस सरकारला 
र्जमीनदारी पद्धि नष्ट करण्यािी इच्िा नाही ’ असे साचंगिल्डयािे वृत्त प्रसृि झाले (इं. ॲ. र., १९३८, I, 
२१) पेि िेव्हा उद्भवला. कूळकायद्याच्या संदभािील वाद दोन्ही बारंू्जकडून एखाद्या लवादाकडे सोपचवला 
र्जावा अशीही सूिना त्या प्रािंाि करण्याि आली.  

 
 पूवीच्या स्वराज्य पक्षाच्या चनवडिूक र्जाहीरनाम्यािील भचूमकेिीि आठवि कन न देिारी ही िाल 
होिी. शिेकरी व र्जमीनदार या दोघाचं्या चहिसंबधंािंा न्याय्य स विममध्य गाठण्यािे ित्त्वि त्याि माडंण्याि 
आले होिे.  

 
 (३) शेतकरी व कामगार सांघटना : काँगे्रस अध्यक्ष र्जवाहरलालनेहन  यानंी १०र्ज लै १९३७ रोर्जी 
शिेकरी संघटनािं भाग घेण्याच्या बाबिीि प  ील मागमदशमक ित्त्व घालून चदले. िे म्हिाले, ‘रे्जथे 
खऱ्याख ऱ्या शिेकरी संघटना अस्स्ित्वाि आहेि िेथे आपि त्याचं्याशी सहकायम केले पाहीरे्ज. अशा संघटना 
स्थापन करण्याला आपल्डयाला चवरोध करिा येिार नाही. कारि आपली गाऱ्हािी दूर कन न घेण्यासाठी 
संघटना करिे हा शिेकऱ्यािंा हक्क आहे याि शकंा नाही. 

 
 ‘शिेकऱ्यािंा ज्या संघटना रार्जकीयदृष्ट्ट्या प्रचिगामी आहेि त्या खऱ्या अथाने शिेकरी संघटनाि 
नसल्डयाम ळे त्याचं्याशी सहकायम करिे शक्य नाही.ज्या चकसान संघटनाचं्या व्यासपीठािंा उपयोग 
काँगे्रसला चवरोध करण्यासाठी कन न घेिला र्जाि आहे त्या संघटनाशंी आम्हाला काहीि किमव्य नाही. 

 
 ‘चकसान संघटनाशंी सहकायम करीि असिानास द्धा एक मूलभिू ध्येय आपल्डयाप  े असले पाचहरे्ज. 
देशाच्या ग्रामीि भागामध्ये काँगे्रस पक्षि एक चकसान संघटना बनेल यासाठी आपि झटले पाचहरे्ज. 
उत्तरोत्तर अचधकाचधक प्रमािाि आपि काँगे्रसिे या चदशनेे पचरविमन घडवनू आिले नाही िर आपला व 
शिेकरी समार्जािा संबधं चर्जविं राहिार नाही’ (इं. ॲ. र., १९३७, I, पृ. २२०-२२१). 
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 इिरत्र नेहनं नी असे मि व्यक्त केले की, ‘काँगे्रस ही एक राष्ट्रीय संघटना आहे, व िी िशीि 
राचहली पाचहरे्ज. त्याम ळे चिला नेहमीि शिेकरी ककवा कामगाराचं्या वगीय चहिसंबधंािें प्रचिचनचधत्व करिा 
येिार नाही. एक रेड य चनयन ककवा चकसान सभा म्हिून कायम चिला करिा येिार नाही. प्रत्यक्षाि मात्र 
रे्जथे काँगे्रसिे व शिेकरी वगािे संबंध घचनष्ठ आहेि िेथे काँगे्रस चकसान सभेसारखेि कायम करीि आहे. सवम 
साधारिपिे असे म्हििा येईल की, काँगे्रसिा प्राम ख्याने शिेकऱ्यािंी संघटना बनण्याकडे कल आहे आचि 
हा कल प  ेही चटकून राहण्यािी शक्यिा आहे. पि, काँगे्रस ही राष्ट्रीय संघटना आहे, आचि आकस्स्मक 
एक मोठा बदल घडून येऊन चििे व्यचक्तमत्त्व आमलूाग्र पालटि नाही िोवर चििे नेिृत्व मध्यमवगाकडे, 
त्यािही कचनष्ठ मध्यम वगाकडे राहिे, अपचरहायम आहे (इ.ं ॲ. र., १९३७, I, पृ. २२५; चशवाय पाहा, इं. ॲ. 
र., १९३७, II, पृ. ३६२-३६६). 

 
 परंि  र्जसर्जशी अ.भा. चकसान िळवळ वा ू लागली िसिसे काँगे्रस व चकसान सभा याचं्यािील 
संघषमही वा ू लागले. १९३७ िे १९३९ या वषांि असे झगडे ही एक चनत्यािी बाब होऊन बसली. चकसान 
सभेच्या इचिहासाि असे चलचहलेले आ ळिे की सवम देशभर मोिे व सभा घेण्याि आल्डया. चशलाँग, पाटिा, 
लखनौ, लाहोर, करािी, प िे, नागपूर, कटक, मद्रास, इत्यादी चठकािी झालेल्डया िळवळीि स मारे एक 
लक्ष लोकानंी भाग घेिला होिा. िाचमळनाडूमध्ये ‘सरकारी कूळ चहिरक्षि सचमिीच्या खंडचवषयक 
चशफारशींना पाकठबा देण्यासाठी ’असे मोिे का ण्याि आले होिे (इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. ३५४; इं. ॲ. र., 
१९३७, I, पृ. ३८६-३९१). 

 
 काँगे्रस गोटाि याम ळे थोडीफार खळबळ उडाली असावी असे प  ील प राव्यावन न म्हििा 
येिे.सरोचर्जनी नायडू यांनी १६र्ज लै १९३८ रोर्जी बंगालमधील एका िाग चगरिी कामगाराचं्या सभेि, 
अध्यक्षपदावन न, मरू्जरानंी अगदी सहर्जासहर्जी अचविारीपिे संप कन  नये असा उपदेश केला (इ.ं ॲ. र., 
१९३८, II, पृ. ३).१४ एचप्रल १९३८ रोर्जी ‘चनदशमने उठिाबसिा केल्डयाने िी फार सवगं व चनरथमक 
बनल्डया’िी टीका कन न र्जवाहरलाल नेहनं नी आपली नारार्जी प्रकट केली (इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. 
१८). चशवाय, ‘चकसानानंी काँगे्रस मंचत्रमंडळाचं्या स रळीि िाललेल्डया कारभाराि उगीिि अडथळे चनमाि 
कन  नयेिʼ असा त्यानंी सल्ला चदला (इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. १७). संय क्त प्रािंाि भरलेल्डया एका रार्जकीय 
संमेलनप्रसंगी र्जमलेल्डया पन्नास हर्जार शिेकऱ्यापं  े बोलिाना नेहनं नी त्यानंा साचंगिले की, ‘शिेकऱ्यानंी 
रार्जकारि समर्जावनू घेण्यािा प्रयत्न करावा उगीिि िार धूिम प  ाऱ्याचं्या मागे आंधळेपिाने र्जाऊ नयेʼ 
(इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. ३२). फेि वारी १९३८ च्या हचरप रा काँगे्रसमध्ये ‘चकसान सभाʼ या चवषयावर 
प  ील ठराव संमि केला गेला: ‘शिेकऱ्यािंा संघटना करण्यािा, चकसान सभा स्थापन करण्यािा अचधकार 
काँगे्रसला पूिमपिे मान्य आहे. परंि  काँगे्रसच्या मलूभिू ित्त्वानंा बाधक असिील अशा कोित्याही 
िळवळीशी वा त्या िळवळींिे नेिृत्व करिाऱ्या संघटनाशंी काँगे्रसला सहकायम करिा येिार नाही. आचि 
या चकसान सभािें सभासद होऊन काँगे्रसच्या ध्येंयधोरिानंा चवऱोधी वािावरि चनमाि करण्याि त्या 
सभानंा मदि करिाऱ्या काँगे्रसर्जनािंीही गय केली र्जािार नाही (इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. ३०२). 

 
 अ. भा. काँगे्रस कचमटीने रू्जन १९३९ मध्ये प  ील ठराव संमि केला: ‘काँगे्रसच्या कोित्याही 
सभासदाने भारिाच्या कोित्याही शासकीय प्रािंाि संबंचधि प्राचंिक काँगे्रस कचमटीिी पूवमसंमिी 
घेिल्डयाचशवाय स्विः कसल्डयाि प्रकारिा सत्याग्रह कन  नये ककवा सत्याग्रहािी िळवळ संघचटि कन  
नये.ʼ या ठरावाला चकसान सभेिे नेिे स्वामी सहर्जानंद सरस्विी यानंी कडाकडून चवरोध केला (इं. ॲ. र., 
१९३९, I, पृ. ३२). 
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 अ. भा. काँगे्रस महासचमिीच्या द सऱ्या एका बठैकीि, २९ सप्टेंबर १९३८ रोर्जी, वगमकलहािा 
चधक्कार करिारा आचि ‘नागचरक स्वािंत्र्याʼ च्या संरक्षिावर भर देिारा एक ठराव समंि करण्याि आला 
होिा. त्या ठरावाि असे म्हटले होिे: ‘नागचरक स्वािंत्र्याच्या नावाखाली लोक व काँगे्रसर्जनस द्धा खून, 
दरोडे, ल टालूट आचि कहसक पद्धिीिा वगमकलह मार्जविाना चदसिाि. चकत्येक वृत्तपत्रानंी कहसािार व 
असत्य याचं्या बारू्जने मोहीमि उघडलेली चदसिे. या मोचहमेिा उदे्दश वािकानंा कहसक कृत्ये करण्यास 
उद्य क्त कन न र्जािीय दंगे घडवनू आिण्यािा चदसिो म्हिून काँगे्रस र्जनिेला सावध करीि आहे की, 
नागचरक स्वािंत्र्यामध्ये लोकानंा कहसक कृत्ये करण्यास उते्तर्जन देिे ककवा धादािं खोटा प्रिार करिे या 
गोष्टींिा समावशे होि नाही. िेव्हा, काँगे्रसिे नागचरक स्वािंत्र्याबद्दलिे धोरि र्जरी पूवीसारखेि राहिार 
असले िरी, काँगे्रस आपल्डया आर्जवरच्या परंपरेशी स संगिी राखून काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी र्जनिेच्या 
र्जीचविचवत्तािे रक्षि करण्यासाठी योर्जलेल्डया उपायानंा पाकठबा देईलʼ (इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. २७८-
२७९). 

 
 गाधंी अथािि काँगे्रसच्या बारू्जने होिे. नागचरक स्वािंत्र्यासंबधंीिा वरील ठराव संमि झाला त्या 
वळेी बऱ्याि काँगे्रस सदस्यानंी सभात्याग केला होिा. ‘एक द दैवी सभात्यागʼ या हचरर्जनमधील लेखाि या 
सभात्यागावर टीका करिाना गाधंी म्हििाि, ‘या सभात्यागाने एक िागंली गोष्ट साधली आहे. काँगे्रस 
आिा पूवीसारखी एकसधं राचहलेली नाही ही गोष्ट त्याने स्पष्ट झाली. काँगे्रसच्या ित्त्वप्रिालीवर व 
रिनात्मक कायमक्रमावर-चवशषेिः खादी व दान बंदीवर-चवश्वास नसलेल्डया व्यक्ती आचि गट चिच्याि आहेि 
हेि त्या सभात्यागाने दाखवनू चदले. 

 
 ‘अशा स्स्थिीि र्जगािील सवांि र्जास्ि अन भवी व अत्यंि स संघचटि ष् यतं्राशी (चि. साम्राज्याशी) 
चनकरािा ल ा देिारी एक एकात्म य द्धसज्ज संघटना म्हिून काग्रसिे अस्स्ित्व संप ष्टाि येईल असे म्हटले 
पाचहरे्ज (हचरर्जन, खंड ६, पृ. २८७). 

 
 वरील य चक्तवादािा उदार अन्वयाथम लावायािा म्हटला िर, भावी काळाि भारिीय स्वािंत्र्यासाठी 
कराव्या लागिाऱ्या लढ्यावर दृष्टी ठेवनू संघटनेिी एकसंधिा व सामर्थयम याचं्याि फूट पडू नये अशी 
गाधंींिी इच्िा होिी; त्याि वळेी शासनयंत्रिेच्या साहाय्याने खेडेगावाि चशन न आचि िेथील आर्मथक 
र्जीवनािी प नघमटना कन न त्या लढ्यासाठी भक्कम ियारी िे कन  पाहाि होिे. परंि  काँगे्रस सरकारे 
चदवसेंचदवस दोन परस्परचवरोधी चहिसंबधंािंील “मध्यम” मागम का ण्याकडे अचधकाचधक झ कू लागली 
होिी. याच्या र्जोडीला, लवकरि, गाधंींनी प रस्कारलेल्डया मागापेक्षा वगेळ्याि मागाने देशािी आर्मथक 
प नरमिना कन  पाहिारे आर्मथक चनयोर्जन करण्यािे काँगे्रसने ठरवले. 

 
 १९३९ च्या उत्तराधाि महाय द्धािा भडका उडेपयंि काँगे्रसर्जन व गाधंी यामंधील अंिर्मवरोध 
ठळकपिे उघड झाला नाही. मध्यंिरीच्या काळाि गाधंींनी काँगे्रस सरकाराशंी आचि काँगे्रसमधील 
पा ंरेपेशा चशचक्षि वगाशी र्जास्िीि र्जास्ि सहकायम करण्यािा प्रयत्न केला. पा ंरपेक्षा चशचक्षि वगाशी त्यािें 
कधीि पूिमपिे सूि र्जमले नव्हिे. आिाही त्याचं्यािील अिंर संपूिमपिे नष्ट झाले नाही. 

 
 १९३७ िे १९३९ या वषांि कामगाराचं्या उग्र िळवळी झाल्डया. १९२० च्या असहकाराच्या 
मोचहमेनंिरच्या काळाि झालेल्डया िळवळींसारखे या कामगार आंदोलनािें स्वन प नव्हिे; त्या िळवळी 
गाधंीप्रिीि सत्याग्रहमागावर चवश्वास ठेवनू, सत्याग्रही चशस्ि अंगी बािचवण्याच्या उदे्दशाने र्जिू िालचवल्डया 
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गेल्डया होत्या. उलट या काळािील कामगार िळवळींिा सत्याग्रह मागावर चवश्वास नव्हिा. १९३७ मध्ये 
कलकत्त्याच्या नागचरकामंध्ये िीन मचहन्यापेंक्षा र्जास्ि म दिीिा मोठा संप झाला. त्यािप्रमािे १९३८ च्या 
नोव्हेंबरमध्ये म बंईच्या चगरिीकामगारानंी संप केला िेव्हा िर गोळीबारही करावा लागला. मे १९३९ मध्ये 
चदग्बोईच्या िेल कारखान्याि संप झाला. त्याि वषी सेरामपूर (बंगाल) िे िाग कामगार सपंावर गेले. 
यापंकैी बंगालखेरीर्ज अन्य दोन्ही प्रािंािं काँगे्रस अचधकारान   होिी. संपपचरस्स्थिी हािाळिाना या 
सरकारानंी अवलंचबलेले धोरि व उपाय गाधंींनी अहमदाबाद संपाि वापरलेल्डया मागापेक्षा फारि चभन्न 
होिे. 

 
 त्या वळेिे काँगे्रस अध्यक्ष श्री. स भाषिदं्र बोस यानंी स्विःि काँगे्रस संघटनेिील वा त्या िीव्र 
द फळीकडे देशािे लक्ष वधूेन घेिले. फेि वारी १९३८ मध्ये हचरप रा येथील काँगे्रस अचधवशेनाच्या 
अध्यक्षपदावन न बोलिाना आपल्डया भाषिाच्या शवेटी िे म्हिाले, ‘आपल्डयाप  े सध्या एक गंभीर पचरस्स्थिी 
उभी आहे. काँगे्रसमध्येि डावउेर्जव े असे मिभेद आहेि. त्याकंडे आिा द लमक्ष कन न िालिार नाही... 
काँगे्रस हीि र्जनिेिा ल ा िालव ूशकेल अशी देशािील सवमशचक्तमान संघटना आहे. िीि डावे-उर्जव ेगट 
असिीलही पि भारिाच्या म क्तीसाठी झगडिाऱ्या सवम साम्राज्यशाहीचवरोधी गटािें काँगे्रस हे सामान्य 
व्यासपीठ आहे... सवम डाव्या गटानंा मी चवशषेत्वाने आवाहन करिो की, त्यानंी आपली सवम साधने आचि 
सामर्थयम एकवटून काँगे्रसिे लोकशाहीकरि कराव े व चििी अत्यंि व्यापक अशा अचधष्ठानावरील 
साम्राज्यशाही चवरोधी संघटना म्हिनू प रघमटना करावी... 

 
 ‘शवेटी मी ि मच्या व माझ्याशी भावना व्यक्त करण्यासाठी म्हिेन की, साऱ्या भारिािी अशी आशा 
आचि नम्र प्राथमना आहे की, गाधंींर्जीनी प  ील अनेक वष ेआमच्यािि राहाव.े त्यानंा गमाविे भारिाला 
परवडिारे नाही; चनदान या घडीला िर नाहीि नाही. कडवटपिा व दे्वष यापासून आमिा ल ा म क्त 
ठेवण्यासाठी िे आम्हाला हव ेआहेि. भारिाच्या स्वािंत्र्यासाठी िे आम्हाला हव ेआहेि-आचि शवेटी साऱ्या 
मानवर्जािीसाठीही िे आम्हाला हव े आहेि. कारि आम्ही केवळ भारिासाठीि ल ि नसून साऱ्या 
मानवर्जािीसाठीि ल ि आहोिʼ (इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. ३४८). 

 
 (४) सांस्र्ानाांतील चळवळी: १९२३-१९२८ या काळापेक्षा १९३७-१९३९ ही वष े आिखी एका 
वैचशष्ट्ट्यपूिम सत्याग्रहाम ळे वगेळी ठरिाि. [या वषाि काही चकरकोळ स्वन पािे, फारसे महत्त्व नसलेले इिर काही सत्याग्रह 
झाले. िे सवम काँगे्रसर्जनानंी केलेले नव्हिे. ‘ओम् -मंडळीʼ सत्याग्रह (करािी), व ‘अंधार कोठडी-स्मारकʼ सत्याग्रह (कलकत्ता), ही अशी 
उदाहरिे आहेि.] देशभर चवख रलेल्डया व एिदे्दशीय राज्याचं्या अंमलाखाली असलेल्डया स मारे पािश ेसंस्थानािं 
रारे्जशाहीच्या र्जागी प्राचिचनचधक र्जबाबदार राज्यपद्धिी स न  व्हावी यासाठी हा सत्याग्रह करण्याि आला. 

 
 १९३५ च्या स धारिानं सार चिचटश अंमलाखालील कहद स्थान व संस्थाचनकाचं्या िाब्यािील 
कहद स्थान यािें एक संघराज्य बनवाव े असे स िचवण्याि आले होिे. चिचटश कहद स्थानािील प्ररे्जला 
अचधकि, काही चवचशष्ट प्रमािाि, प्राचिचनचधक सरकारे चमळाली होिी. ससं्थाने त्या दृष्टीने खूपि 
मागासलेली होिी. त्याम ळे प्राप्त पचरस्स्थिीि संघराज्य करण्याच्या कल्डपनेला काँगे्रस व इिर पक्षानंी 
कडाडून चवरोध केला होिा. 

 
 १९३७-१९३९ या वषांि (रार्जस्थानमधील) चसकर, त्राविकोर, म्हैसूर, हैद्राबाद इत्यादी चठकािी 
संस्थाचनकाचं्या अचनबंध राज्यसते्तचवरुद्ध िळवळी झाल्डया. िसेि ओचरसामधील  ेंकानाल, िालिेर व 
रिपूर या ससं्थानािंही उग्र स्वन पािी आंदोलने झाली. काँगे्रसने या संस्थानी प्ररे्जच्या आंदोलनाबंद्दल 
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आपली सहान भिूी स्पष्ट शब्दािं व्यक्त केलेली असली िरी एकंदरीि पक्ष म्हिून काँगे्रसिा कल या 
आघाडीवरील गंभीर ल े टाळण्याकडेि होिा. 

 
 अशा ससं्थानी प्रर्जाचं्या िळवळीि चकत्येक वळेा स्थाचनक काँगे्रसर्जनानंी स्विःहूनि प  ाकार 
घेिला. हैद्राबादमध्ये ही िळवळ आयमसमार्जाने स न  केली. परंि  बह िेक प्रसगंी गाधंींिा हे प्रसंग 
टाळण्याकडेि कल असे. चिचटश कहद स्थानािील प्रर्जा थोड्याफार प्रमािाि का होईना, सत्याग्रहािा 
उदे्दशी व िंत्र याचं्याशी पचरचिि होिी. संस्थानी प्ररे्जला या गोष्टी अगदीि नवीन होत्या. त्याम ळे, गाधंींच्याि 
सागंण्यावन न, मेवाड व हल्लीच्या मध्य प्रदेशािील रार्जनादंगाव व ि ईकदान येथील सत्याग्रह स्थचगि 
करण्याि आले. 

 
 रार्जकोट संस्थानाि गाधंीं स्विःि वैयचक्तकरीत्या िळवळीि ग रफटले गेले. िळवळीिील 
गचिमानिा नष्ट होऊन िी कोंडीि सापडली िेव्हा कोंडी फोडण्यासाठी गाधंींनी, मागे अहमदाबाद 
संपप्रकरिी केले होिे िसे, उपोषि स न  केले.त्याम ळे िळवळीला गिी आली; पि चििे स्वन प चवकृि 
झाले. या सत्याग्रहाि सामान्य र्जनिेने गंभीरपिे भाग घेिला नाही. सत्याग्रहाला व्यचक्तशः गाधंींर्जी आचि 
संस्थानी रार्जवट याचं्यािील संघषािे स्वन प प्राप्त झाले. िेथील र्जनिा व चििे स्थाचनक प  ारी श्री. 
वल्लभभाई पटेल हे पूिमपिे बारू्जला सारले गेल्डयासारखे झाले. 

 
 हचरप रा येथील काँगे्रस अचधवशेनािे वळेी व काँगे्रस वचकंग कचमटीच्या ११ िे १६ चडसेंबर १९३८ या 
काळाि वध्याला झालेल्डया बैठकीि ससं्थानी प्ररे्जच्या िळवळीसंबंघी काँगे्रस धोरि स्पष्ट करण्याि आले 
(इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ.२९९). भावनगर प्रर्जापचरषदेच्या अध्यक्षीय भाषिाि श्री. वल्लभभाई पटेल यानंी 
िर अशी प्रच्िन्न धमकीि चदली की, ‘संस्थाचनकानंी प्ररे्जिे खरेख रे चहिरक्षक झाले पाचहरे्ज. इंग्लंडच्या 
बादशहािे पावलावर पाऊल टाकून त्यानंी रार्जा व प्रर्जा यािंा संघषम कायमिा टाळण्यासाठी उपाय शोधले 
पाचहरे्जि. िसे न केल्डयास संघषम अटळ आहेʼ (इं. ॲ. र., १९३९, I, पृ. ३२). बडोदा ससं्थान 
प्रर्जापचरषदेच्या १५ व्या अचधवशेनाच्या वळेी श्री. पटेल असेही म्हिाले की, ‘र्जोपयंि लोकचनय क्त 
चवचधमंडळे संस्थानािंही स्थापन केली र्जाि नाहीि व िेथील राज्यकारभार पूिमपिे लोकानंी चनवडून 
चदलेल्डया प्रचिचनधींच्या संमिीने व पसंिीने होि नाही िोपयंि संघराज्यािी भाषा करण्याि काही अथम नाहीʼ 
(इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. २१). 

 
 संस्थाचनक हे चिचटश नािवीि असलेले कागदी घोडे आहेि असे मि गाधंींनी प्रथम १९०९ साली व 
प न्हा १९१५ साली व्यक्त केले होिे, यािी येथे आठवि कन न देिे योग्य होईल. चिचटश सरकारिी मर्जी 
आहे िोवरि िे रारे्ज. स्विःिे राज्य चटकवण्यािे सामर्थयम संस्थाचनकारं्जवळ नव्हिे. संस्थानाचं्या प्रयकनाबद्दल 
काँगे्रस वि मळामध्ये काहीसे औदाचसन्य प्रथमपासूनि चदसून येि होिे त्यािे हे कारि होिे. चिचटशाबंरोबर 
असिाऱ्या झगड्यािा र्जर चनकाल लाविा आला िर ससं्थानािंा प्रयकनि उरिार नाही असे काँगे्रसिे मि 
होिे. 

 
 गाधंींनी १९४२ मध्ये अमेचरकन वािाहर श्री. ल ई चफशर यानंा एक म लाखि चदली होिी. िेव्हा िे 
म्हिाले होिे की, र्जर शिेकऱ्यानंी र्जचमनीिा “िाबा घेिला” िर मालक “सहकायम” करिीलि. त्यावर, 
र्जमीनदार असे करिील का, याचवषयी श्री. चफशर यानंी दाट शकंा प्रदर्मशि केली. िेव्हा गाधंी म्हिाले, 
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ʼमालक पळून र्जाऊन सहकायम करिीलʼ (चफशर, १९४२, पृ. ९०-९१). गाधंींिी या उद गारामंागील भचूमका 
आचि संस्थाचनकाचं्या संदभािील काँगे्रसिी वृत्ती याि एक साम्य आहे. 

 
 (५) सावयणत्रक णशक्षि: काँगे्रस सरकारापं  ील अनेक िािडीच्या प्रयकनापंैकी चशक्षि हा एक अत्यंि 
चनकडीिा प्रयकन होिा. दाचरद्र्याच्या प्रयकनाच्या खालोखाल चशक्षिाच्या प्रयकनाला महत्त्व होिे. या वळेी गाधंींनी 
अगदी दूरवरच्या खेड्यापयंि योग्य प्रकारिे चशक्षि पोिविा येईल असा एक चवधायक मागम स िवला. या 
चशक्षि पद्धिीला प्रथम ‘वधापद्धिीʼ व प  े ‘बेचसक-एज्य केशनʼ ककवा ‘नई िालीमʼ म्हिण्याि येऊ लागले. 

 
 या बचेसक पद्धिीि म लाला शाळेि असािानाि एखादा हस्िव्यवसाय चशकावा लागे. यािील 
वैचशष्ट्ट्य असे की, हा हस्िव्यवसाय म ख्यिः प स्िकी असलेल्डया चशक्षिाला कृचत्रमरीत्या र्जोडलेला एक 
भाग असिार नव्हिा; िर सारे चशक्षिि त्या मूलोद्योगाच्या अन षंगाने देण्यािी ही योर्जना होिी. ही पद्धि 
बऱ्याि प्रमािाि पीटर क्रोपोट चकन ककवा र्जॉन ड्य ईसारख्या चशक्षििज्ज्ञानंी प्रसृि केलेल्डया कल्डपनाशंी 
चमळिीर्ज ळिी होिी. 

 
 पि त्याि एक मोठा फरकही होिा. कहद स्थान गरीब असल्डयाम ळे आवयकयकिा चििक्या शाळा 
िालविे सरकारला आर्मथकदृष्ट्ट्य परवडण्यासारखे नव्हिे. खिािा बरािसा भाग म लानंी चनर्ममलेल्डया 
वस्िंूच्या चवक्रीिूनि भागचवला र्जावा अशा प्रकारे गाधंींनी आपली योर्जना बनवली होिी. शाळेिील वरच्या 
वगोच्या बाबिीि ही गोष्ट चवशषेत्वाने लागू होिी. ड्यूईसाऱख्या चशक्षििज्ज्ञानंी शरीर व मन याचं्या 
चशक्षिािे साधन म्हिून हस्िोद्योगािी चशफारस केली होिी. गाधंींना मात्र शाळा हे केवळ चशक्षिासाठी 
चशक्षि देण्यािे स्थान असाव े हे मान्य नव्हिे. चशक्षि पूिम केल्डयावर म लगा चमळविा बनेल असे चशक्षि 
शाळेि चमळावल्डयास हव,े अशी त्यािंी भचूमका होिी. चशकण्याच्या ओघाि हस्िोद्योगामध्ये प्राचवण्य प्राप्त 
कन न घेिे व्यवहाराि त्याला उपयोगी पडिार होिे (इं. ॲ. र., १९३७, II, पृ. ४५१-४५८). [‘नयी िालीमʼ 
चशक्षि व्यवस्थेिी कल्डपना थोडक्याि पि अत्यिं उत्तम प्रकारे इ. डब्ल्डय.ू आयमनायकम्  याचं्या ‘चद स्टोरी ऑफ ट वेल्डव्ह इयसम̓  (१९५०, कहद स्थानी 
िालीमी सघं, वधा) या प स्िकाि चदलेली आहे. आिायम कृपलानींिे ‘चद लेटेस्ट फॅड: बेचसक एज्य केशनʼ १९४६; सी. रे्ज. वाकेयािें ‘चद वधा स्कीम 
ऑफ एज्य केशनʼ २ री आवतृ्ती, १९४६ आदी प स्िकेही पाहावीि.] 

 
 ‘चहटलर लष्ट्कराच्या सामर्थयावर आपले उचद्दष्ट साध्य करीि आहे िर िे स्विः त्यािें उचद्दष्ट 
शािंिेच्या मागाने साध्य करीि आहेिʼ (इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. १८), असे उद गार गाधंींनी का ल्डयािे वृत्त 
आहे. 

 
 नॅशनल चलबरल फेडरेशनने या बेचसक पद्धिीला र्जोरदार चवरोध केला. त्यानंी १९३७ मध्ये प  ील 
आशयािा ठराव संमि केला. ‘या चनिमयािे फेडरेशनला भय वाटिे... प्राथचमक चशक्षि र्जवळर्जवळ 
स्वावलंबी करण्यािे धोरि संपूिमपिे अव्यवहायम आहे. या चशक्षिपद्धिीि म लानंी हस्िोद्योगािूंन उत्पन्न 
चमळवाव े यावर भर चदला र्जािे. आचि संस्कारग्रहिाला, बौचद्धक-सासं्कृचिक चवकासाला गौित्व चदले 
र्जािे. ही पद्धि अशीि िालू ठेवली िर देशािी परागिी होईल, असे या फेडरेशनिे मि आहे, (इं. ॲ. र., 
१९३७, II, पृ. ३७६). प  च्याि वषी फेडरेशनच्या अध्यक्षानंी वधापद्धिीिा उल्लेख प  ीलप्रमािे केला: 
‘चशक्षिशास्त्राच्या दृष्टीने वधा-पद्धिी अगदीि अयोग्य आहे याबद्दल ि म्ही माझ्याशी सहमि व्हाल असे मला 
वाटिे. चशक्षिाला अगदी प्राथचमक अवस्थेपासून एक प्रकारिे कडव े“लष्ट्करी” वळि लाविे िकू आहे. 
मला व ि म्हा सवांनाि आपल्डया स्विःच्या व शरे्जाऱ्यापार्जाऱ्याचं्या म लानंा चगरिीिले मरू्जर बनवायिे नाही. 
“फॅक्टरी ॲक्ट” म ळे मालकावर काही बधंने िरी असिाि. या पद्धिीि म लाचं्या कामावर कसलीि बंधने 
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नाहीि हे वर आिखी. चशक्षि आर्मथक दृष्टीने स्वयंपूिम होऊ शकिे हा या देशािील अर्जब शोध चदसिो. 
मला असे वाटि होिे की, र्जो पक्ष र्जनिेिे प्राचिचनचधत्व करीि असल्डयािा दावा सागंिो त्याच्या िरी ही गोष्ट 
लक्षाि यायला हवी होिी की, शकै्षचिक समान संधीच्या पायावरि आर्मथक समान सधंीिी उभारिी करिा 
येिे. चशवाय उच्च प्रिीच्या चशक्षिािा चहशबे रुपये-आिे पैि करिा येिार नाहीʼ (इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. 
३७३). 

 
 म स्स्लम लीगिाही या पद्धिीला चवरोधि होिा. पि त्यािंी कारिे अगदी वगेळी होिी. त्याचं्या मिे 
ही पद्धिी अ-म स्स्लम होिी; इिकेि नव्हे िर म स्स्लम संस्कृिीला मारक होिी. ऑल इंचडया म स्स्लम 
एज्य केशनल कॉन्फरन्सच्या अध्यक्षस्थानावन न श्री. फर्जल ल हक्क यानंी बेचसक चशक्षिपद्धिीवर ‘या 
पद्धिीम ळे शाळािें न पािंर आश्रम ककवा कारखाने यािं होईलʼ अशी टीका केली. त्यािंी प  े अशीही सूिना 
होिी: ‘...इस्लाममध्ये ऐचहक व आध्यास्त्मक चवकास अचवभाज्य मानलेला असल्डयाने सवमि शाळािूंन 
म स्स्लम चशक्षकािें प्रमाि प रेसे असले पाचहरे्ज. त्याम ळे म स्स्लम म लाचं्या मनािा चवकास पूिमिः अ-म स्स्लम 
वािावरिाि होण्यािे िरी थाबंेल. िसेि म सलमान म लावंर संगीि चशकण्यािी व ‘वदें मािरम् ̓ म्हिण्यािी 
सक्ती करण्याि येऊ नये. कारि या दोन्ही गोष्टी इस्लामच्या ित्त्वाचवरुद्ध आहेि.ʼ (इ.ं ॲ. र., १९३८, II, 
पृ. ४३८). 

 
 म स्स्लम लीगने १९३९ मध्ये पीरपूरच्या रारे्जसाहेबाचं्या अध्यक्षिेखाली म स्स्लमाचं्या शकै्षचिक 
प्रयकनावंर अहवाल ियार करण्यासाठी एक सचमिी नेमली. ८ एचप्रलला या सचमिीिा अहवाल प्रचसद्ध 
झाला. वधा पद्धिीवर त्याि फार महत्त्वािी टीका केलेली आ ळिे. त्याि असे म्हटले आहे की, ‘वधा 
पद्धिी ही भारिािील चनरचनराळ्या धमांच्या अिीि असल्डयािा दावा करण्याि येिो. पि वस्ि िः इिर सवम 
धमोंच्या र्जागी “गाधंींवाद” या नव्याि धमािी प्रस्थापना करिे हे या पद्धिीिे ध्येय चदसिे.ʼ हा अहवाल प  े 
असेही म्हििो, ‘आम्ही अकहसेच्या ित्त्वप्रिालीच्या कोित्याही प्रकारे चधक्कार करीि नाही. परंि  शकै्षचिक 
पद्घिीि इिरही रार्जकीय ित्त्वप्रिाली चशकवण्यास वाव असला पाचहरे्ज असे आम्हाला वाटिे. अगदी 
लहानपिापासून अकहसा ित्त्वाच्या श्रेष्ठत्वािाि ससं्कार म लामं लींवर झाला िर, वाचंशक श्रेष्ठत्वाच्या 
ित्त्वप्रिालीच्या दृ  ससं्कारामं ळे काही सवेकष ह कूमशाही राष्ट्रािं झालेल्डया द ष्ट्पचरिामासंारखेि या 
गोष्टीिेही द ष्ट्पचरिाम होिील याि शकंा नाही. एखाद्या रार्जकीय पक्षनेत्याच्या चसद्धािंप्रिालीवर सारी 
चशक्षिपद्धिी आधारिे ही गोष्ट सवेकष ह कूमशाहीिि शोभनू चदसेल. चशक्षिाच्या मलूित्वाचं्या चवरोधी अशी 
ही गोष्ट आहे. चशक्षि म्हिरे्ज एका चवचशष्ट “धमा” िे संस्कार देिे असे होईल. प्राथचमक चशक्षिाच्या एका 
चवचशष्ट पद्धिीिून दोन (कहदू व म सलमान) राष्ट्रानंा एकत्र आिून त्यािून एकि एकात्म संस्कृिी चनमाि 
करावी हाही चशक्षिपद्धिी स्वीकारण्याबद्दलच्या आग्रहािा सरळसरळ गर्मभि उदे्दश आहे. राष्ट्रािील सवम 
िरुिानंा काँगे्रसच्या कळपाि ओ ण्यास त्याम ळे सोपे र्जािार आहेʼ (इं. ॲ. र., १९३९, I, पृ.४७५). 

 
 ित्पूवी अ. भा. म स्स्लम लीगच्या चडसेंबर १९३८ मध्ये पाटण्याला भरलेल्डया अचधवशेनािे अध्यक्ष 
श्री. महमंद अली र्जीना यानंी वधा पद्धिी आचि चवद्यामंदीर पद्धिी याबंद्दल प  ील उद गार का ले: ‘फार 
खोलवर चविार कन न व चवचशष्ट अंिःस्थ हेिू मनाि ठेवनूि या पद्धिीिा प रस्कार करण्याि येि आहे. 
यामागे गाधंींिी धूिम ब द्धी आहे. म ळाि रे्ज ध्येय उराशी बाळगनू काँगे्रसने प्रस्थान ठेवले होिे िे ध्येय या 
गाधंींनीि नष्ट केले व काँगे्रसिे न पािंर केवळ कहदूच्या र्जािीय संघटनेि कन न सोडले. कहदू संस्कृिीिे 
प नरुज्जीवन व प्रसार करण्याच्या हेिूनेि त्यानंी ही गोष्ट केलीʼ (इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. ३४५). 
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 बेचसक पद्धिीवर झालेल्डया या दोन अगदी चभन्न प्रकारच्या टीका सोडल्डया िरी या चशक्षिपद्धिीिा 
अंगीकार करण्याि अंिगमि स्वन पाच्या अडििीही होत्या. साि प्रािंािंील काँगे्रस सरकारानंी ही पद्धिी 
स्वीकारली होिी. परंि  िी प्रत्यक्षाि आिण्यािे काम ज्या अचधकाऱ्यांना करावयािे होिे त्यापंैकी 
चकत्येकािंा चिच्यावर ककवा चिच्याम ळे होिाऱ्या सामाचर्जक क्रािंीवर चवश्वास नव्हिा. या पद्धिीिे अचंिम 
उचद्दष्ट स्पष्ट करिाना गाधंींनी चलचहले होिे, ‘सूि-किाई ककवा कापूस कपर्जिे यासंारख्या ग्रामीि 
हस्िोद्योगाच्या माध्यामािून चदले र्जािारे प्राथचमक चशक्षि ही एका चनःशब्द पि मूलग्राही सामाचर्जक 
क्रािंीिी स रुवाि ठरावी अशीि त्यापाठिी योर्जना आहे. शहरे व खेडी याचं्यािील संबधंाला चनकोप व 
नैचिक अचधष्ठान त्याम ळे प्राप्त होईल. सापं्रिच्या अस रचक्षििेिून उद्भविाऱ्या अचनष्ट पचरिामापंैकी काहींिे 
उच्चाटन करण्याला आचि वगावगोंिील चवषारी सबंंध काही प्रमािाि चनवळण्यास त्याम ळे खूपि साहाय्य 
होईल. चदवसेंचदवस नष्ट होि िाललेली आमिी खेडी त्याम ळे बिाविील. त्याम ळे या समार्जरिनेि 
‘आहेरेʼ व ‘नाहीरेʼ ही अत्यिं कृचत्रम चवभागिी उरिार नाही. प्रत्येकाला र्जीवनविेन चमळण्यािी चनचिििा 
लाभेल, म्हिरे्ज प्रत्येकािा स्वािंत्र्यावरील हक्कही अबाचधि राखला र्जाईल, अशा अचधक न्याय्य 
समार्जरिनेिा पाया घािला र्जाईल. चवशषे म्हिरे्ज, सवम एखाद्या भयंकर, रक्तलासं्च्िि वगमय द्धाचशवायि 
ककवा भारिासारख्या खंडप्राय देशािे याचंत्रकीकरि करण्यासाठी लागिाऱ्या अचिप्रिंड भाडंवली 
खिाचशवायि होईल. चशवाय, परदेशी यंत्रसाम ग्रीवर ककवा परदेशीयाचं्या िाचंत्रक कौशल्डयावर असहाय्य व 
अगचिक होऊन अवलंबून राहाव ेलागिार नाही. इिकेि नव्हे िर कोित्याही प्रकारच्या खास प्राचवण्यावर 
अवलंबून राहाव ेव लागल्डयाने या योर्जनेि लोकि आपले भचविव्य घडविीलʼ (चसलेक्शन्स, क्र. ८३४). 

 
 बेचसक चशक्षिाच्या या पैलूम ळेि त्यावर नेमस्िानंी ककवा म स्स्लम लीगने केलेल्डया टीकपेक्षा अचधक 
सूक्ष्मिर टीका होण्यािी शक्यिा होिी. बेचसक शाळानंा आर्मथकदृष्ट्ट्या स्वयंपूिम करण्यास सरकारी 
वि मळािही चवरोध होिा. आचि खरोखरि स्वािंत्र्यप्राप्तीनंिर रे्जव्हा काँगे्रस सरकारारं्जवळ पैसा होिा व िो 
हवा िसा खिम करण्यािी सत्ता होिी िेव्हा काँगे्रस सरकारानंी मोठमोठ्या इमारिी व इिर साधनसाम ग्रीवर 
िो हवा िसा खिम केला. त्याम ळे बचेसक शाळा मागमरम ष्ट झाल्डया. या औदायाखाली त्या ग दमन न गेल्डया. 
त्यािें स्वयंपूिमिेिे उचद्दष्ट कोठल्डया कोठे ल प्त झाले. िो आदशम अव्यवहायम आहे असेि मानण्याि येऊ 
लागले. 

 
 काँगे्रस अचधकारावंर आल्डयानंिर देशाच्या चनरचनराळ्या भागािं काही अत्यंि खर्मिक शाळा 
का ण्याि आल्डया ही गोष्टही मोठी लक्षाि घेण्यासारखी आहे. यािंील बह िेक शाळा इंग्लंडमधील पस्ब्लक 
स्कूलच्या धिीवर स न  केल्डया गेल्डया. राज्यकिे, प्रशासक, व्यापारी, उद्योगपिी, इत्याचदकािंा र्जो एक वगम 
स्वािंत्र्योत्तर काळाि उदयास आला त्यानंी आपली म ले “िागंल्डया चशक्षिासाठी” या शाळािं ककवा आधीि 
असलेल्डया इगं्रर्जी “कॉन्व्हेन्ट” शाळािं पाठवली, बेचसक शाळािं पाठवली नाहीि. थोडक्याि असे म्हििा 
येईल की, गाधंींच्या नव्या चशक्षिपद्धिीवर प्रािघािक आघाि बाहेरच्या कोिी केला नाही; िो आमच्या 
आम्हीि केला. 

 
 दरम्यान, शकै्षचिक के्षत्राि गाधंींवादी आदशावर चवश्वास ठेविारे कायमकिे देशाच्या कानाकोपऱ्याि 
एकाकीपिे झगडिि राचहले. द सरे महाय द्ध स न  होऊन काँगे्रसने सत्तात्याग केल्डयानंिर बेिाळीसच्या 
िले-र्जाव िळवळीि या कायमकत्योना प न्हा ि रंुगाि र्जाव ेलागले. 
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 (६) मुर्वस्लम लीगचा ‘राष्ट्रवादʼ : सते्तवर असिाना काँगे्रसला अनेक प्रयकनानंा िोंड द्याव ेलागले. 
त्यापंैकी म स्स्लम लीगने घेिलेल्डया पचवत्र्याम ळे चनमाि झालेली समस्या रार्जकीयदृष्ट्ट्या सवोि गंभीर होिी 
असे मानण्याि येिे. 

 
 चखलाफि िळवळ ओसरल्डयानंिरच्या काळाि काही म सलमान काँगे्रसपासून दूर गेलेले होिे, 
काही काँगे्रसशी एकचनष्ठ राचहलेले होिे, व काहींनी वगेवगेळ्या रंगािें राष्ट्रवादी पक्ष स्थापन केले होिे. 
म स्स्लम लीगने मात्र सिि काँगे्रसला चवरोध करण्यािेि धोरि ठेवले होिे. 

 
 म सलमानंािे चहिसंबधं वगेळे आहेि आचि त्यािंी र्जपिूक करण्यासाठी त्यानंा चवशषे संऱक्षि 
देण्यािी गरर्ज आहे यावर अनेक म स्स्लम प  ाऱ्यानंी व संघटनानंी भर चदला होिा िरी देशािील इिर 
पक्षाशंी व र्जमािींशी समझौिा करण्यािी गरर्ज आर्जपयेि सवोनीि मानली होिी. म सलमानाचं्या 
चहिसबंंधािे प्रचिचनचधत्व करिाऱ्या त्याचं्या मागण्या प  े माडंिाऱ्या वगेवगेळ्या पक्षामंध्ये मिभेद होिे, पि 
त्यापंैकी कोिीही म सलमानािें एक वगेळे राष्ट्र संघचटि कराव ेअसे म्हटले नव्हिे. काँगे्रसने सत्ताग्रहि 
केल्डयानंिर ही नवीि मागिी प  े आली. 

 
 एखाद्या समार्जाल समान शत्रू उपस्स्थि होिो िेव्हा त्या समार्जाि राष्ट्रवादािी भावना पचरप ष्ट होिे 
हे रार्जकीय के्षत्रािील “राष्ट्रवादाʼ िे वैचशष्ट्ट्यि आहे. वास्िचवक म स्स्लम समार्ज कधीि एकसंघ नव्हिा. 
अथाि चहदंूिीही िीि गोष्ट होिी. पि चिचटश साम्राज्यशाहीला चवरोध करण्याच्या प्रचक्रयेिून कहदू समार्ज 
एका राष्ट्राि हळूहळू संघचटि होि होिा; मग काँगे्रस, सशस्त्र क्राचंिकारक, नेमस्ि, अशा कोित्याही पक्षाि 
का िो असेना. सवोनाि राष्ट्रीय अस्स्मिा मूिम करण्यािी चनकड वाटि होिी. परकीय सते्तखाली आपि 
चिरडले र्जाि आहोि या अन भिूीिून एक सपंन्न व समदृ्ध सासं्कृचिक उत्थान घडून आले होिे. पि त्यािे 
कूळ “कहदू” होिे हे ओळखण्याि िूक होिा कामा नये. 

 
 अशा रीिीने, एकीकडे, कहदंूिे संघटन एका “राष्ट्रा” ि हाि असिाना एक र्जमाि या दृष्टीने 
म सलमान मात्र वगेळेि राचहले होि. सय्यद अहमद यासंारख्या काही प  ाऱ्यानंी अंिगमि स धारिा 
करण्यािा, चवश द्ध, वैराग्यशील, धममपरायििा र्जागृि कन न चिच्याद्वारे म सलमानानंा एकसधं करण्यािा 
प्रयत्न केला. असे असले िरी, राष्ट्रवादाच्या उत्कषाम ळे घडून येिाऱ्या संघटनापंासून सामान्यिः म स्स्लम 
समार्ज दूरि राचहला होिा. 

 
 म स्स्लम लोकािें एकसंघ सघंटन करण्यािी सधंी १९३७ च्या घटनानंंिर िालून आली आहे हे 
ज्यानंी ओळखले अशा सवम प  ाऱ्यािं श्री. महंमद अली र्जीना हे सवोि र्जास्ि दूरदृष्टीिे होिे; कायमवाहीच्या 
दृष्टीनेही िे सवाि प्रभावी ठरले याि शकंा नाही एके काळी िे एकात्म भारिीय राष्ट्रीयत्वािे कटे्ट प रस्किे 
होिे. त्यापासून स्पष्टपिे वगेळे होऊन त्यानंी आिा साऱ्या म सलमानानंा एका वगेळ्या ‘‘राष्ट्राʼʼ ि संघचटि 
करण्याच्या ध्येयाला स्विःला वाहून घेिले. भारिीय राष्ट्र चिचटश सते्तच्या चवरोधािून चनमाि झाले, िर 
१९३७-३९ या काळािील काँगे्रस रार्जवटीच्या चवरोधािून म स्स्लम राष्ट्रवादािा उदय झाला असे म्हििे 
अचिसरळ वाटले िरी त्याि बरेि िर्थय आहे. चकमानपक्षी, म स्स्लम राष्ट्रवादािी चनर्ममिी प्रत्यक्ष व्यवहाराि 
िरी काँगे्रस रार्जवटींना शत्र स्थानी ठेवनू केली गेली हे नक्की 
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 श्री. महंमद अली र्जीनानंी अनेक आघाड्यावंर काँगे्रसवर हल्ला केला. आपि काँगे्रस नष्ट 
करण्याइिका र्जबरदस्ि टोला देऊ शकू ककवा नाही याच्या चफकीरीि न पडिा त्यानंी आपले हल्ले अचवरि 
िालू ठेवले पचहल्डया महाय द्धाच्या काळाि अरबस्िानाि टी. इ. लॉरेन्सने अंचगकारलेली य द्धनीिीि 
चर्जनानंी अंगीकारली होिी असे म्हििा येईल. आपि मध्य अरबस्िानािील ि कोिी सत्ता नष्ट कन  शकि 
नाही हे लॉरेन्सला चनचिि माहीि होिे.परंि  आपि एकसारखे हल्ले करीि राचहलो आचि र्जखम सारखी 
वाहिी ठेवण्याि यशस्वी झालो िर ि की राज्यसते्तला आपले पाय परि भक्कम रोविा येिार नाहीि ही गोष्ट 
त्याने ओळखली होिी. 

 
 चर्जनािंी य द्धनीिी याच्याही प  े एक पाऊल र्जािारी होिी. काँगे्रसने म स्स्लम र्जनिेप  े मतै्रीिा हाि 
प  े करावा यालाही चर्जनािंी ियारी नव्हिी. कहदू व म स्स्लम याचं्याि एक मानचसक कभि उभी करण्याि 
त्यानंा यश आले. म स्स्लम र्जनिेि वगेळा राष्ट्रवाद चनमाि करण्यासाठी काँगे्रसचवरुद्धच्य लढ्याि त्यानंी रे्ज 
पचवते्र टाकले त्यािंी थोडक्याि न परेषा प  े चदली आहे.  

 
 या संदभाि एका डावपेिाकडे येथेि लक्ष वधेिे इष्ट ठरेल. हा डावपेि रार्जकीयदृष्ट्ट्य फारि 
महत्त्वािा ठरला. म स्स्लम लीग सोडून द सरी कोििी संघटना म सलमानाचं्या चहिसंबधंािे प्रचिचनचधत्व 
कन  शकिे ही गोष्ट मान्य करायलाि त्यानंी नकार चदला. काँगे्रसमध्ये अनेक म सलमान असिील, अनेक 
राष्ट्रीय म सलमानानंी स्विःच्या र्जचमयि-उल-उलेमा-इ-कहदू, अहरार पचरषद ककवा चशया पचरषद 
नावाच्या वगेळ्या संघटना स्थापना केल्डया असिील, पि या संघटनािंी कोित्याही प्रकारे दखल घेण्यास 
र्जीनानंी नकार चदला. या संघटनािंील म सलमानानंा एक वगेळया चनष्ठा असलेला गट म्हिून त्यानंी 
ओळख द्यायिेि नाकारले. अशा म सलमानानंा स ट्या व्यक्ती म्हिून वागचवले, त्यािंी “हस्िक”, “बाह ली” 
म्हिून बदनामी िालचवली. काँगे्रसबद्दल, िी एक केवळ कहदूच्या चहिसंबधंािंी प्राचिचनचधक संघटना आहे 
असा त्यानंी धोशा लावला. चिच्या विीने केला र्जािारा अन्य कोििीही दावा मानायला र्जीना ियार नव्हिे. 

 
 र्जीनानंी आपल्डया वरील मिािंा सिि प्रिार केला. ‘काँगे्रस म्हिरे्ज चर्जच्याशी य द्ध करावयािे आहे 
ककवा वळेप्रसंगी डावपेि म्हिून शािंिेिा बोलिी करावयािी आहेि अशी शत्र -संघटनाʼ ही भावना म स्स्लम 
लोकावंर ठसवनू त्याचं्या ठायी एक राष्ट्रवाद मूिम करण्याि र्जीना यशस्वी झाले. या संबंधाि त्यानंी 
दाखचवलेल्डया अचद्विीय चिकाटीम ळेि म स्स्लम राष्ट्र अस्स्ित्वाि आले. कहदू र्जसे एके काळी चखिन, रै्जन, 
शीख ककवा आचदवासी याचं्यापासून वगेळे उठून चदसि नव्हिे िसेि त्यापूवी म सलमान ही कहदी 
र्जनसागराि लोप पावलेली एक र्जमाि होिी. सासं्कृचिकदृष्ट्ट्या पृथगात्म असूनही रै्जन, शीख, आदी 
र्जमािींिून राष्ट्रे उदयास आली नाहीि. पि र्जीनाचं्या किृमत्ववान नेिृत्वाम ळे म सलमानािें ‘राष्ट्रʼ चनमाि 
झाले. 

 
 काँगे्रस रार्जवटीिा चवरोध र्जीनानंी कसा िालचवला होिा यािा आिा आपि थोडक्याि इचिहास 
पाहू. येथे एक गोष्ट लक्षाि घेिली पाचहरे्ज की, आपल्डया धार्ममक श्रद्धािंा चविारही मनाि न आििा त्या वळेी 
म स्स्लम व म स्स्लमेिर लोक अनेक संघटनामंध्ये एकत्र काम करीि होिे. कामगार सघंटना, शिेकरी संघ, 
चकसान सभा, र्जमीनमालक संघ, िेंबसम ऑफ कॉमसम, ही त्यािी काही उदाहरिे आहेि. खास 
म सलमानाचं्या संघटनामंध्ये प्रर्जा पाटी, अहरार पचरषद, र्जचमयि-उल-उलेमा, काँगे्रस नॅशनॅचलस्ट 
म स्स्लम्स, चशया कॉन्फरन्स आदी संघटनािंा समावशे होिा. 
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 म स्स्लम लीगिी पचहली आचि अत्यिं महत्तवािी मागिी अशी होिी की, वरील सवम संघटनानंा 
बारू्जला ठेवनू, केवळ एका म स्स्लम लीगलाि भारिािील म सलमानािंी एकमेव प्राचिचनचधक संघटना 
म्हिून मान्यिा चमळावी. त्याचं्या मिे काँगे्रसला िर याबाबि काडीइिकाही अचधकार नव्हिा. कारि िी 
केवळ कहदंूच्या चहिसबंंधािें प्रचिचनचधत्व करिारी संघटना होिी. श्री. असफ अली हे काँगे्रसमधील राष्ट्रीय 
पािळीवरिे प  ारी होिे. िे म सलमान होिे. त्यानंी एकदा असे म्हटले, ‘एकूि ग्रामीि कर्जोपैकी स मारे 
३३% करे्ज (म्हिरे्ज स मारे ३०० कोटी रुपये) म सलमानानंी घेिलेली आहेि. त्यावर सरासरी ९ दराने 
व्यार्जािा चहशबे केल्डयास सवम म सलमानानंा केवळ व्यार्जापोटी दरसाल २७ कोटी रुपये द्याव ेलागिाि, 
असा चहशबे चनघिो. यापंैकी ७५% िरी रक्कम वळेेवर चदली र्जाि नाही. अशा रीिीने वषान वष ेसािलेल्डया 
ओझ्याम ळे असंख्य म सलमान शिेकरी भचूमहीन बनिाि.ʼ इंचडयन ॲन्य अल रचर्जस्टरच्या एका लेखकाने 
वरील उद गार उद धृि कन न म्हटले की, यासंारख्या प्रयकनाबंाबि लीग आचि र्जीना उदासीन आहेि असे 
चदसिे (इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. ५८). 

 
 ही खरीि गोष्ट होिी. म सलमानािें ‘सासं्कृचिकʼ चहिसंबधं र्जपण्यावरि लीगिा भर होिा. आर्मथक 
चहिसबंंध चिने उिलून धरलेि िर धचनक वा मध्यमवगीयािेंि चवशषेेकन न असि. कायदेमंडळािील 
म स्स्लम सभासद, स्वाभाचवकपिेि, म सलमानािें आर्मथक चहिसबंंध स रचक्षि राखिील असे म ळी गृहीिि 
धरलेले होिे. परस्परचवरोधी आर्मथक चहिसंबधंानंी म सलमान समार्ज चिरफळलेला नव्हिा असाि त्यािा 
गर्मभिाथम होिा. पि आपि आधीि पाचहले आहे की, म सलमान वा कहदू कोिाच्याि बाबिीि ही गोष्ट खरी 
नव्हिी. 

 
 लखनौ येथील म स्स्लम लीगच्या अचधवशेनाि र्जीनानंी अशी िक्रार केली की, ‘अ.भा. म स्स्लम लीग 
ही चनििपिे व चनर्मववादपिे भारिािील म सलमानाचं्या व इिर अल्डपसंख्याकाचं्या चहिसबंंधािे व हक्कािें 
पचरिामकारकरीत्या संरक्षि करण्यासाठी कचटबद्ध असलेली संघटना आहे. िेि चििे मूलभिू व म ख्य 
ित्त्व आहे. काँगे्रसने मात्र म सलमानाशंी र्जनिासपंकम  साधण्याच्या चमषाने म सलमानाचं्याि द ही मार्जवनू 
त्यानंा द बळे करण्यािा व शवेटी नष्ट करण्यािा प्रयत्न िालवला आहे. िसेि म स्स्लमाचं्या मान्यवर 
नेत्यापंासून म सलमान र्जनिेला दूर नेण्यािाही काँगे्रसिा प्रयत्न आहेʼ (इं. ॲ. र., १९३७, II, पृ. ४०४). या 
संबंधाि एक मोठा गमिीिा योगायोग चदसून येिो. नेमस्ि प  ारी श्री. चिटिलाल सेटलवाड यािंीही 
काँगे्रसचवरुद्ध हीि िक्रार होिी. चडसेंबर १९३७ च्या नॅशनल चलबरल फेडरेशनच्या अचधवशेनाच्या 
अध्यक्षपदावन न बोलिाना िे म्हिाले होिे, ‘मला अशी भीिी वाटिे की म स्स्लम लीगकडे द लमक्ष कन न व 
म स्स्लम प  ाऱ्यानंा बगल देऊन सरळसरळ एकदम म सलमान र्जनिेकडे र्जाण्याि काँगे्रसने एक प्रकारे 
लीगला भडकावले आहे. अशा प्रयत्नानंी म स्स्लम समार्जाि अचधकि द ही मारे्जल. त्याम ळे कहदू व 
म सलमान र्जमािींि सन्माननीय िडर्जोड घडवनू आिण्यामध्ये र्जास्िि अडििी चनमाि होिील (इं. ॲ. 
र., १९३७, II, पृ. ३७०) 

 
 असो. र्जीना आचि काँगे्रसिे प  ारी-गाधंी, रार्जेंद्रप्रसाद, र्जवाहरलाल नेहन , स भाषिदं्र बोस-यािंी 
र्जी अनेक वळेा बोलिी झाली त्यािूंन र्जीनाचं्या प  ील िौदा मागण्या आहेि असे चदसून आले (इ,ं ॲ. र., 
१९३७, I, पृ. २२९-२३०, इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. ३५९-३७६; इ,ं ॲ, र., १९३८, II, पृ. २८४-२८६). या 
सवम मागण्यािंी सचवस्िर ििा रार्जेंद्रप्रसाद यानंी आपल्डया ‘इंचडया चडव्हायडेड’ (१९४६) या प स्िकाि 
केली आहे. १९३८ मध्ये या मागण्या सामान्यिः प  ीलप्रमािे होत्या: 
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 १. म स्स्लम लीगने १९२९ मध्ये उपस्स्थि केलेले िौदा म दे्द मान्य व्हाविे. 
 २. काँगे्रसने चवभक्त मिदारसंघ चनमाि करिाऱ्या ‘कम्य नल अवॉडम’ला असलेला चवरोध का ून 
घ्यावा. िसेि त्याि राष्ट्रवादािा चधक्कार आहे असा प्रिार करण्यािे थाबंवाव.े  
 ३. चनरचनराळ्या प्रािंािं म सलमानानंा सरकारी नोकऱ्यािं चकिी टके्क र्जागा चमळाव्याि हे कायद्याने 
ठरवाव ेव त्यािा घटनेिि अंिभाव करावा. 
 ४. म सलमानािंा व्यचक्तगि कायदा व संस्कृिी यािें रक्षि केले र्जाईल अशी कायद्याि हमी 
असावी. 
 ५. शहीदगंर्ज मचशदीिा प्रयकन काँगे्रसने हािी घ्यावा व चििी मालकी म सलमानानंा चमळवनू 
देण्यासाठी आपले नैचिक वर्जन खिम कराव.े 
 ६. ठराचवक वळेी बागं देण्याच्या व इिर धार्ममक चवधी पार पाडण्याच्या म स्स्लमाचं्या अचधकारािं 
कोित्याही कारिाने अडथळा आिला र्जाऊ नये. 
 ७. म सलमानानंा गाईंिी कत्तल करण्यािी म भा असावी. 
 ८. ज्या प्रािंामंध्ये आर्ज म सलमानािंी संख्या र्जास्ि आहे त्या प्रािंािील लोकसखं्येिे प्रमाि 
भौगोचलक फेरवाटिीने ककवा अन्य मागोनी बदलले र्जाऊ नये. 
 ९. ‘वदें मािरम् ’ या गीिािा त्याग करावा. 
 १०. म सलमानानंा उदूम ही राष्ट्रभाषा व्हावी असे वाटिे. चििा उपयोग कमी केला र्जािार नाही 
आचि चिच्या स्थानाला धक्क पोििार नाही यािी कायद्याने घटनेिि हमी देण्याि यावी.  
 ११. ‘कम्य नल अवॉडम’ च्या म ळाशी असलेल्डया ित्त्वानं सार स्थाचनक स्वराज्य संस्थामंधील 
म सलमानािें प्रचिचनचधत्व ठरचवले र्जाव.े  
 १२. चिरंगी झेंडा बदलून िरी टाकावा ककवा म स्स्लम लीगच्या झेंड्यालाही त्याच्या-इिकाि दर्जा 
चमळावा. 
 १३. म स्स्लम लीगला भारिािील म समानािंी एकमेव प्राचिचनचधक व अचधकृि सघंटना म्हिून 
मान्यिा चमळावी. 
 १४. शक्य िेथे संचमश्र मचंत्रमंडळे असावीि. 

 
 म स्स्लम लीगच्या मागण्यािंा वरीलप्रमािे साराशं का ून काँगे्रसिे अध्यक्ष र्जवाहरलाल नेहन  
चर्जनानंा पाठचवलेल्डया पत्राि प  े म्हििाि, ‘...याखेरीर्ज असेही सागंण्याि आले आहे की, ि म्ही व बाब ू
रार्जेंद्रप्रसादानंी १९३५ मध्ये र्जो समझौिा मान्य केला होिा त्याने आर्ज म सलमानािें समाधान होईनासे 
झाले आहे. इिकेि नव्हे िर, त्या प्रकारच्या कोित्याि उपायाने त्यािें इिःपर समाधान होण्यािा संभव 
नाही. असेही म्हटले गेले आहे की, मागण्यािंी वर चदलेली यादी पूिम नसून िीमध्ये वळेोवळेी आिखीही 
“मागण्या” िी भर घािली र्जाईल, (इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. ३६९-३७०). 

 
 अशा प्रकारे मागण्या लवचिक ठेविे डावपेिाच्या दृष्टीने अथािि र्जास्ि फायद्यािे होिे. त्याम ळे 
एक िर चवरोधी पक्षाल कायम झ लवि ठेविा येिे व द सरे म्हिरे्ज िात्प रिा उपाय म्हिूनस द्धा कसलीि 
िडर्जोड केली नाही िरी िालू शकिे. वर चदलेल्डया सवम मागण्या काळर्जीपूवमक पाचहल्डया असिा त्यामध्ये 
आर्मथकदृष्ट्ट्या दचलि म स्स्लम ककवा म स्स्लमेिर लोकाचं्या फायद्यािा काहीि भाग नाही हे कोिाच्याही 
सहर्ज लक्षाि येईल. वरील मागण्या केल्डयानंिर काही चदवसािंि, म सलमानासंाठी एक “मायभमूी” 
असावी अशी नवीि मागिी करण्याि आली. भारिािा पूवम व पचिमेकडील काही भाग व दचक्षि भारिाच्या 
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मध्यािील काही भाग (हैद्राबाद संस्थान) चमळून ही “मायभमूी” असावी असेही सागंण्याि आले (इं. ॲ. र., 
१९३९, I, पृ. ३६६-३६१). 

 
 पाटिा येथे चडसेंबर १९३८ मध्ये भरलेल्डया अ. भा. म स्स्लम लीगच्या अचधवशेनाच्या 
अध्यक्षपदावन न केलेल्डया भाषिामध्ये र्जीनािें अचंिम ध्येय स्पष्टपिे मांडलेले चदसिे. त्या वळेी त्यानंी प  ील 
महत्त्वािी चवधाने केली: ‘म स्स्लम लीगने अत्यंि चनकराने केलेल्डया प्रयत्नामं ळे िी हळूहळू भारिीय 
म सलमानािंी बळकट संघटना झाली आहे. पि आपल्डयाप  े एक फारि मोठी कामचगरी उभी आहे. 
आिापयंि आपि फक्त म सलमानानंा झोपेिून र्जागे करण्यािे काम केले आहे. त्याचं्या चठकािी पृथगात्म 
नैचिक व सासं्कृचिक र्जािीव चनमाि केली आहे. रार्जकीय र्जागृिी करण्यािे काम आिा करावयािे आहे. 
आपिास हे कबलू कराव े लागेल की, सासं्कृचिक व रार्जकीय र्जागृिीिे सारभिू वैचशष्ट म्हिरे्ज 
राष्ट्रीयत्वािी र्जािीव; िी कहदंूमध्ये प ष्ट्कळ प्रमािाि कबबलेली आ ळिे. माझी अशी इच्िा आहे की, ही 
राष्ट्रभावना म सलमानािंही, कहदंूपेक्षा र्जास्ि नाही िरी चनदान त्याचं्याइिकी िरी, चनमाि झाली पाचहरे्ज. 
केवळ संख्याबळ वा ून फारसा उपयोग नाही’ (इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. ३४५). 

 
 या संबधंाि अचधक िपचशलाि र्जाण्यिे आपिास कारि नाही. एव ेि साचंगिले म्हिरे्ज प रे की, 
र्जीनाचं्या नेिृत्वाखाली म स्स्लम लीगने काँगे्रस सरकाराचवरुद्ध, सवम भारिीय म स्स्लमाचं्या विीने लीगने 
वळेोवळेी केलेल्डया मागण्या काँगे्रस सरकारानंी पूिम केल्डया नाहीि ही एकि िक्रार सारखी िालू ठेवली. 
काँगे्रस रार्जवटीखाली त्या त्या प्रािंािील म सलमानािंा िळ होि आहे असा गंड पद्धिशीरपिे चनमाि 
करिाऱ्या प्रिारािा म सलमानािं ऐक्यभावना चनमाि होण्याि भरीव हािभार लागला. त्याबरोबरि म स्स्लम 
समार्जाि कायम करिाऱ्या इिर संघटनािं प्रभाव कमीकमी होि गेला. एखाद्या दचलि, पीडीि समार्जाला, 
मग िो शिेकऱ्यािंा असो वा कामगारािंा असो ककवा कोित्याही धार्ममक चनष्ठािंा असो, स्विःिी द ःखे 
आपल्डयािील द बमलिेम ळे ककवा दोषामं ळे चनमाि झालेली नसून इिराचं्या पापाम ळे चनमाि झालेली आहेि 
असे कोिी साचंगिले िर त्यावर िटकन चवश्वास ठेवावासा वाटिो. कारि मग आधी आत्मचनरीक्षि व 
स धारिा करण्यािी गरर्ज उरि नाही. असे प्रचिपादन लोकाचं्या भावना प्रक्ष ब्ध करायला उपयोगी पडिे. हा 
चविार मनाि ठेवनूि र्जीनानंी काँगे्रस केवळ कहदू संघटना असल्डयािे खोटेि भिू चनमाि केले. िसेि 
म सलमानानंा केवळ त्याचं्या म स्स्लम धमाम ळेि काँगे्रस दडपून टाकि आहे असाही भास चर्जनानंी चनमाि 
केला. याप  े म सलमानानंा अन्य भचूमकेिून एकत्र आििाऱ्या इिर सवम संघटना चनष्ट्प्रभ ठरल्डया. 

 
 वरील पचरच्िेदाि ‘खोटेि भिू’ हे शब्द म द्दामि वापरले आहेि. कारि सासं्कृचिकदृष्ट्ट्या कहदू 
धमाशी चनगडीि व केवळ कहदंूप रत्याि मयाचदि अशाि चहिसंबंधािा पाठप रावा काँगे्रसने कधीि केला 
नव्हिा. ककबह ना, कहदू महासभेने म्हटल्डयाप्रमािे, काँगे्रसने नेमके याच्या उलटि विमन केलेले होिे. 
काँगे्रसिा कल म्हिनू कशाकडे असेल िर िो, एकीकडे श्रीमंि व मध्यववगीय व द सरीकडे पददचलि 
कष्टकरी लोकािें चहिसबंंध यािंा स विममध्य का ण्याकडे होिा. केवळ पददचलि ककवा शिेकरी समार्जािे 
चहिसबंंध र्जपण्यास काँगे्रसने नकारि चदला होिा. गाधंींनी हळूहळू पि सििपिे काँगे्रसला त्या मागावर 
नेण्यािा प्रयत्न मात्र िालचवला होि (चसलेक्शन्स, क्र. ३०२ व प्रकरिे ७ व ८). 

 
 (७) प्राांतीयतेचे रक्षि: काँगे्रस रार्जवटींच्या काळाि आपापल्डया प्रािंािील पा ंरपेशा चशचक्षि 
व्यावसाचयक वगािे चहिसबंधं र्जपण्यावरील शासनािा भर उत्तरोत्तर वा ि गेलेला आ ळिो. या म द्द्यािा 
र्जरा बारकाईने चविार करिे अवयकय आहे. 
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 चबहार चवचधमंडळाि १४ एचप्रल १९३८ रोर्जी एका काँगे्रस सभासदाने प  ील आशयािा चबनसरकारी 
ठराव माडंला: सरकारी मदिीने िालिाऱ्या सवम उद्योगधंद्यािं सवम पािळ्यावंर चकमान ८०% र्जागी फक्त 
चबहारी मािसाचं्याि नेमि का केल्डया र्जाव्याि यासाठी सरकारने पचरिामकारक उपाय योर्जाविे. या 
ठरावाला इिर अनेक सभासदानंी र्जोरदार पाकठबा चदला. यावर संबचंधि मंत्र्यानंी असे उत्तर चदले होिे की, 
‘या ठरावामागील भावनेबद्दल सरकारला पूिमिया सहान भिूी वाटि असली िरी सरकार कायदा कन न 
कारखानदारावंर त्याचं्याकडील नोकऱ्यािं चबहारी मािसािें प्रमाि वा चवण्यािी सक्ती कन  शकि नाही. 
उद्योगधंद्याि चबहारी मािसािें प्रमाि कमी असेल िर त्याला म ख्यिः चबहारी लोकि र्जबाबदार आहेि. 
बाहेरिे भाडंवलदार येथे येऊन पचरस्स्थिीिा फायदा घेिाि. चबहारी लोक िेव े उद्योगशील व धाडसी 
नाहीि हे उघडि आहे. कोळशाचं्या खािीसारखे उद्योग दीघम म दिीच्या कराराने परकीय लोकानंा चदलेले 
आहेि; िर साखरेसारखे उद्योग ‘संरचक्षि’ असल्डयाने त्यािही चबहारी लोकािें नोकरीिील प्रमाि 
वा चवण्यािी सक्ती करिा येि नाही. टाटाचं्या पोलाद कारखान्यासारख्या काही उद्योगधंद्यािं थोडेफार 
दडपि आिि येईल, पि िेस द्धा अक शल कामे करिाऱ्या मर्ज रापं रिेि. त्या उद्योगािंी अशी िक्रार आहे 
की चबहारी लोकाि क शल कामगार चमळिि नाहीि’ (इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. २११). 

 
 काँगे्रस सते्तवर येण्यापूवीि चबहार सरकारने िीन चनरचनराळी पचरपत्रके का ून ‘सरकारी 
नोकऱ्यािंील चबहारी व बंगाली लोकाचं्या संख्येिील चवषमिा नष्ट करावी’ असा आदेश चदलेला होिा. 
याबाबि चबहारी लोक व चबहार सरकार यािें असे म्हििे होिे की, चनरचनराळ्या नोकऱ्यािं बंगाली लोक 
फारि र्जास्ि होिे. चबहारी लोकानंा त्यािंा रास्ि चहस्सास द्धा चमळि नव्हिा (प्रसाद, १९३९, पृ. २४). 
[बंगालमध्ये नोकरी करिाऱ्या व रोर्जगारीने काम करिाऱ्या चबहारी लोकाचं्या प्रमािाबद्दलिे एक मौचलक चटपि इंचडयन ॲन्य अल रचर्जस्टरमध्ये 
आ ळिे. पि अथािि चबहार सरकारला त्याच्याशी किमव्य नव्हिे. ‘चबहारच्या भमूीवर’ चकिी बंगाली होिे याि गोष्टीि चबहार सरकारला रस होिा 
(पाहा इं. ॲ.र., १९३८, II, ५३-५७).] या दृष्टीने चबहार सरकारने असा एक चनयम केला की, रे्ज चबहारमध्ये र्जन्मलेले 
नाहीि ककवा ज्यािंी मािृभाषा चबहारी नाही त्यानंी चबहारमध्ये स्थाचयक झाल्डयािे चशफारसपत्र घेिले 
पाचहरे्ज; िरि त्यानंा चबहार सरकारमध्ये ककवा स्थाचनक स्वराज्य ससं्थामंध्ये नोकरी चमळेल, चशक्षि घेिा 
येईल अगर सरकारी कंत्राटे चमळिील. यामागील ित्त्व असे की, चबहारिी भमूी चबहारी लोकािंी असून िीि 
बाहेरच्या लोकानंा वाटा चमळू नये. अथाि काही चठकािी खास ग िािंी ककवा कौशल्डयािंी आवयकयकिा आहे 
असे सरकारला वाटल्डयास सरकारी मर्जीन सार अपवाद करण्यािी मोकळीक सरकारने आपल्डयाकडे 
ठेवली होिी. 

 
 काँगे्रस अचधकारान   झाल्डयानंिरस द्धा ही ‘म लकी प्रमािपते्र’ देण्यािी पद्धि िालूि राचहली. 
‘अशी चशफारसपते्र घेिे ही गोष्ट बंगाली लोकाचं्या दृष्टीनेि फायद्यािी आहे’ अशा शद्ािं चबहारच्या 
म ख्यमंत्र्यानंी चििे समथमन केले (इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. २३). या चनयमािी अंमलबर्जाविी अत्यिं लहरी 
व र्जािक पद्धिीने केली र्जािे अशा िक्रारी होऊ लागल्डया िेव्हा काँगे्रस वचकंग कचमटीने प  ाकार घेऊन 
‘बंगाली-चबहारी प्रयकना’िा अभ्यास कन न अहवाल सदर करण्यासाठी रार्जेंद्रप्रसादाचं्या अध्यक्षपदाखाली 
एक सचमिी नेमली. चित्तरंर्जन दासांिे धाकटे बधूं व एक चवख्याि कायदेपंचडि श्री. पी. आर. दास यानंी या 
सचमिीच्या अध्यक्षाकंडे एक चनवदेन सादर केले. त्यािंा म ख्य दावा असा होिा की, भारिािील कोित्याही 
सरकारने ‘म लकी प्रमािपते्र’ देिे ही गोष्टि घटनाबाह्य आहे कारि भारिीय नागचरकत्व एकि, अखंड़ 
आहे. म्हिनू कोित्याही प्रािंीय सरकारला म लकी प्रमािपत्र देण्यािा अचधकार पोिि नाही. कारि 
म लकी प्रमािपत्र देिे हा नागचरकत्व बहाल करण्यािाि प्रकार आहे. 
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 या व इिरही सवम प्रयकनािंा सचमिीच्या अध्यक्षानंी सागंोपागं चविार केला. आपल्डया अंचिम चशफारशी 
सादर करण्यापूवी त्यानंी काही अत्यिं महत्त्वािी चवधाने केली. त्यािं िे म्हििाि, ‘श्री. दास यानंी आपले 
म्हििे खरोखरि मोठ्या कळकळीने माडंले आहे. िे म्हििाि की, भारिीय राष्ट्रीयत्व ही एक अखंड गोष्ट 
असावी असे वाटि असेल िर भारिीयामंध्ये भेद करिा कामा नये. असा पक्षपाि केला गेल्डयास िी गोष्ट 
काँगे्रसच्या आर्जपयेिच्या इचिहासाशी व धोरिाशी िर चवसंगि ठरेलि, पि भचवष्ट्यकाळाि आपला देश 
एकसंघ बनण्यािा आशाही त्याम ळे नष्ट होिील. श्री. दास याचं्या भावना मी पूिमपिे समरू्ज शकिो व माझी 
त्यानंा सहान भिूीही आहे. भारिाच्या वगेवगेळ्या भागािंल्डया र्जीवनपद्धिी वगेवगेळ्या आहेि. भारिीय 
संस्किीि कमालीिे वैचवध्य आहे. हे चििे बह न पी स्वन प र्जिन केले पाचहरे्ज, त्यािे मोल र्जािले पाचहरे्ज हे 
खरे; पि त्याि वळेी भारि हे एका समान ध्येयाने पे्रचरि असे समथम व अखंड राष्ट्र व्हाव ेअसे आपिास 
वाटि असेल िर आपली ससं्कृिी व इचिहास यािंी सवोना समान असिारी पाश्वमभमूी व परंपरा व आपले 
एकराष्ट्रीयत्त्व यािंीही आपि र्जािीव ठेवली पाचहरे्ज. त्या एकराष्ट्रीयत्त्वािी र्जोपासना केली पाचहरे्ज. सवमि 
फ टीर आचि संक चिि प्रािंवादी वृत्तींना आवर घािला पाचहरे्ज. परंि , आपला प्रािं वगेळा कन न चमळाल 
िर, लोकचनय क्त रार्जवटीखाली सरकारी नोकऱ्या आचि इिर सवलिी यािं आपल्डयाला अचधक मोठा 
चहस्सा चमळेल या आशनेे, त्यािसाठी, वगेळे प्रािं कन न चमळाविे अशी मागिी उत्तरोत्तर अचधकाचधक र्जोर 
करीि आहे, याकडे द लमक्ष करिा येिार नाही. आर्जवर मागास असलेले गट व र्जमािी चशक्षिाच्या बाबिीि 
प्रगि होि आहेि व आपला नोकऱ्यािाकऱ्यािंील रास्ि वाटा मागू लागल्डया आहेि ही वस्ि स्स्थिीही 
ध्यानाि घेिली पाचहरे्ज. िसे त्याकंडे द लमक्ष करिे इष्टही नाही. िसेि सरकारी नोकऱ्या व ित्सम बाबिीि 
त्या त्या प्रािंािील लोकािंा काही िरी अग्रहक्क आहे ही गोष्टीही नाकारिा येिार नाही’ (चकत्ता, पृ. २०-
२१). [र्जाड ठसा प्रस्ि ि लेखकािा.] 

 
 रार्जेंद्रप्रसाद सचमिीिा अहवाल चमळाल्डयानंिर त्यािा समग्र अभ्यास कन न काँगे्रस वचकंग 
कचमटीने ११ िे १४ र्जानेवारी १९३९ च्या बैठकीमध्ये बाडोली येथे प  ील चनिमय घेिला:  

 
 ‘(१) भारिीय संस्कृिीिी संपन्न चवचवधिा आचि चनरचनराळ्या प्रािंािं चदसून येिारे र्जीवनवैचित्र्य 
यािें रक्षि केले पाचहरे्ज; इिकेि नव्हे िर चवचवधिा आचि वैचित्र्य यािंी र्जोपासना केली पाचहरे्ज असे या 
सचमिीिे मि असले िरी, आपल्डया ससं्कृिीिील चभन्निेच्या मागे असलेली एकात्मिा व आपल्डया 
ऐचिहाचसक वारशामागील सामान्य पाश्वमभमूी िसेि आपले एकराष्ट्रीयत्व यानंा सिि उते्तर्जन देि राचहले 
िरि भारि हे एक ध्येयपे्रचरि, बलशाली व स्विंत्र राष्ट्र बनेल. म्हिूनि ही सचमिी सवम प्रकारच्या फ टीर व 
संक चिि प्रािंीय प्रवृत्ती खच्ची कन  इस्च्ििे. असे असले िरीही, सचमिीिे असे मि आहे की, एखाद्या 
प्रािंािील नोकऱ्या व ित्सम बाबींमध्ये वाटा असण्यािा त्या प्रािंािील लोकािंा काही एक रास्ि अचधकार 
असून िो द लम चक्षिा येिार नाही.  

 
 ‘(२) नोकऱ्याचं्या संदभाि सचमिीिे असे मि आहे की, भारिाच्या कोित्याही भागाि राहिाऱ्या 
मािसाला द सऱ्या कोित्याही भागाि नोकरी करण्याि कसलाि प्रचिबधं नसावा. नोकरीि भरिी केली 
र्जाि असिाना त्या व्यक्तीच्या चठकािी योग्य पात्रिा व कायमक्षम आहे हे पाहिे िर आवयकयक आहेि-उच्च 
श्रेिीिील नोकऱ्याचं्या बाबिीि व िज्ज्ञ आचि चवशषेज्ञ याचं्या बाबिीि याि कसोट्या चवशषे महत्त्वाच्या 
आहेि- पि त्याखेरीर्ज इिरही काही गोष्टींिा चविार होिे आवयकयक आहे. त्या अशा: 

 
 (अ) त्या प्रािािंील चनरचनराळ्या र्जमािींना रास्ि प्रचिचनचधत्व चमळाव.े 
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 (ब) शक्य िो मागासलेल्डया र्जािीर्जमािींना उते्तर्जन द्याव.े म्हिरे्ज त्यािंा चवकास होऊन िे लोक 
राष्ट्रीय र्जीवनाि पूिमपिे भाग घेऊ शकिील. 

 
 (क) सवम प्रकारच्या नोकऱ्यािं त्या त्या प्रािंािील लोकानंा प्राधान्य चदले र्जाव.े वैयचक्तक पािळीवर 
अचधकाऱ्यानंा आपापल्डया लहरीन सार चभन्न चभन्न चनयम लाविा येऊ नयेि म्हिून हे प्राधान्य केव्हा व कोिास 
द्यावयािे यासंबधंी प्राचंिक सरकारानंी चनयम ियार कराविे असे ही सचमिी स िव ूइस्च्ििे. सवम प्रािंािंील 
चनयम साधारपिे सारखेि असाविे अशी या सचमिीिी चशफारस आहे.  

 
 ‘(३) प्रत्यक्ष चबहारबद्दल म्हिायिे िर िेथे मूळिे चबहारी व बंगाली बोलिारे पि चबहारमध्येि 
र्जन्मलेले आचि िेथे स्थाचयक झालेले यािं कसलाि भेदभाव केला र्जाऊ नये. वास्िचवक ‘चबहारी’ या 
शद्ाि वर वर्मिलेल्डया दोन्ही प्रकारािंा समावशे झाला पाचहरे्ज. नोकऱ्या ककवा ित्सम बाबिीि या दोन 
प्रकारच्या लोकानंा पूिमपिे एकाि प्रकारिी वागिकू चदली र्जावी. मात्र या ‘चबहारी’ लोकानंा इिर 
लोकापेंक्षा अचधक प्राधान्य देण्यास हरकि नाही. 

 
 ‘(४) म लकी प्रमािपते्र देण्यािी पद्धि रद्द करावी. ज्यानंी नोकरीसाठी अर्जम करावयािी असेल 
त्यानंी आपि त्याि प्रािंाि स्थाचयक आहोि असे चलहाव.े मात्र नेमिकू करण्यापूवी त्यािें हे चवधान 
पडिाळून स्विःिे समाधान कन न घेण्यािा त्या त्या सरकारला हक्क राहील. 

 
 ‘(५) एखाद्या चठकािी आपि स्थाचयक झालो आहोि, त्या प्रािंाला आपि आपले घर मानले आहे 
असा प रावा त्या व्यक्तीने सादर केला पाचहरे्ज. हे ठरचवण्यासाठी वास्िव्यािा काळ, घरािी व र्जचमनीिी 
मालकी व िदन षंचगक इिर गोष्टी पाचहल्डया र्जाव्याि. या सवम गोष्टींिा सामग्र्याने चविार कन नि चनिमय 
घेिला र्जावा. मात्र त्या प्रािंाि र्जन्मलेले असिे ककवा िेथे सलग १० वष ेवास्िव्य असिे या गोष्टी प रेशा 
मानल्डया र्जाव्याि. 

 
 ‘(७) कोित्याही प्रािंाि व्यापार-उदीम करण्याला कोिालाि अटकाव नसावा. एखादी कंपनी 
ककवा कारखाना िालचविाऱ्यानंी शक्य िेथे स्थाचनक लोकािंी नेमिूक कन न र्जनिेशी सपंकम  प्रस्थाचपि 
करावा हे इष्ट आहे; परंि  प्राचंिक सरकारानंी कंपनीला या बाबिीि सूिना ककवा चशफारशी केल्डयास त्यािा 
भलिाि अथम चनघण्यािी शक्यिा असल्डयाने िसे करिे टाळाव.े 

 
 ‘(८) शकै्षचिक संस्थामंध्ये र्जागा मयाचदि असिील िर त्याला त्याि प्रािंािील चनरचनराळ्या 
र्जमािींसाठी र्जागा राखून ठेवण्यास हरकि नाही. मात्र राखीव र्जागािें प्रमाि लोकसंख्येच्या दृष्टीने रास्ि 
असेि असाव.े अशा संस्थािं प्रवशे देिाना प्रािंीय नागचरकानंा प्राधान्य द्याव.े’ 

 
 वरील सवम चशफारशी काळर्जीपूवमक वािल्डयास असे चदसून येिे की, त्यावंन न याप  े ‘लोकचनय क्त 
राष्ट्रीय सरकार’ च्या अचधकारकके्षि येिाऱ्या काही लाभाबंाबि भारिीय नागचरकािं पक्षपाि होिार होिा. 
कहद स्थानािील चनरचनराळ्या प्रािंािंा चवकास सारखाि झालेला नव्हिा हेि वरील गोष्टीिे कारि होिे याि 
शकंा नाही. परंि  चवकासािी पािळी समान करण्यािा हाि सवांत्तम मागम होिा ककवा कसे, हा प्रयकन 
चविारिा येण्यासारख आहे. म सलमानंािील शिेकरी व कारागीर याचं्याबरोबर त्याचं्यािील स चवद्य श्रेष्ठी 
वगािादेखील सरसकट “मागासलेले” या सदराि समावशे करण्यािी प्रथा पडली होिी. कहदू-
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म सलमानािं बरोबरी व ऐक्यभाव चनमाि करण्यासाठी काँगे्रसने म सलमानािंील श्रेष्ठींशी, त्यानंा झ किे माप 
देिारे, चनरचनराळे करार-मदार (उदारहरिाथम, १९२४ िा बंगाल करार) वळेोवळेी केले होिे. प्रत्यक्ष 
अन भव मात्र असा आला की त्याम ळे फ टीर वृत्ती व वगेळेपिािी भावना यांना उते्तर्जनि चमळाले. 

 
 म स्स्लमाचं्या संदभािील हा अन भव पाठीशी असूनस द्धा वरील चशफारशींच्या न पाने एका नव्याि 
र्जािीयवादाला (प्राचंिवादाला) र्जवळर्जवळ घटनात्मक मान्यिा चदली र्जाि होिी, यािे आयकययम वाटिे. या 
चशफारशींच्या अन रोधाने वगेवगेळ्या प्रािंािं र्जन्मलेल्डया ककवा चवचशष्ट भाषा बोलिाऱ्या लोकाचं्या 
‘प  ारलेले’ व ‘मागासलेले’ अशा दोन र्जािी करण्याि येऊन त्यापंैकी मागासलेल्डयानंा नोकरीधंद्याचं्या 
बाबिीि ख ल्डया स्पधेि संरक्षिािी आवयकयकिा आहे असे मान्य करण्याि आले.  

 
 गाधंींनीही संरक्षिािे समथमन केले होिे. पि दचलि व पीचडि असे अस्पृयकय, शिेाि ककवा 
कारखान्याि चपळून चनघिारे शिेमरू्जर व कामगार, ककवा कारखानदारी व व्यापार वा ल्डयाने नष्टप्राय 
झालेले हस्िोद्योग करिारे कारागीर याचं्यासाठी गाधंींनी संरक्षि माचगिले होिे (चसलेक्शन्स, क्र. ३२५, 
३९८; हचरर्जन , खं. २, पृ. २०४). िशा प्रकारिे संरक्षि मागिे नैचिकदृष्ट्ट्या समथमनीय म्हििा येि होिे. 
पि सवमि म स्स्लमानंा त्यािंी एक वगेळी र्जमाि आहे म्हिनू झ किे माप वा संरक्षि चमळाव ेही मागिी, ककवा 
या चशफारशींन सार सरसहा काही भौगोचलक चवभागानंा व िेथील मािसानंा, त्याचं्यािील आपापसािंील 
आर्मथक-सामाचर्जक भेदाभेद लक्षाि न घेिा, सरसकट ‘मागसलेले’ म्हिून संरक्षि देण्यािी मागिी यािें 
समथमन करिे फार कठीि होिे.  

 
 काँगे्रस शासनािी डोकेद खी ठरलेल्डया या प्रयकनाबाबि व्यचक्तशः गाधंींिे काय चविार होिे हे पाहिे 
महत्त्वािे ठरेल. 

 
 स्वािंत्र्य चमळाल्डयानंिर, म्हिरे्ज वरील प्रयकन उद्भवल्डयानंिर स मारे नऊ वषांनी, गाधंींनी एक लेख 
चलचहला. त्याि त्यानंी म्हटले आहे, ‘चबहार हा चबहारी लोकाकंरिा आहे, याि शकंाि नाही. पि िो साऱ्या 
कहदूस्थानकरिाही आहेि. र्जी गोष्ट चबहारिी िीि गोष्ट आपल्डया संघराज्यािील इिर प्रािंािंीही आहे. 
भारिाि पाचकस्िानी ज्या अथाने आर्ज परकीय ठरेल ककवा उलटपक्षी पाचकस्िानाि भारिीय र्जसा परकीय 
ठरेल त्या अथाने कोिाही भारिीयाला चबहारमध्ये परकीय मानिा येिार नाही. अडििी व मनस्िाप 
टाळावयािा असेल िर आपल्डयाला हा फरक लक्षाि ठेविे आवयकयक आहे. िेव्हा, भारिीय संघराज्यािील 
कोिालाही चबहारमध्ये स्थाचयक होण्यािा अचधकार आहे; मात्र त्यानंी त्या अचधकरािा उपयोग चबहारी 
लोकानंा स्विःच्याि भमूीिून ह सकून का ण्यासाठी करिा कामा नये.’ 

 
 येथे गाधंी कोित्या ‘चबहारी’ लोकािंा उल्लखे करीि आहेि? त्यानंा चबहारमधील श्रचमक अचभपे्रि 
आहेि का? हे मरू्जर अन्याय्य स्पधेम ळे “ह सकले” र्जाि होिे काय? की, गाधंींच्या मनाि नवीनि उदयास 
येिारे शहरी, पा ंरपेश,े व्यावसाचयक ब चद्धर्जीवी होिे? हे चबहारी ब चद्धर्जीवी, आचि िसे पाचहले िर 
भारिाच्या सवम भागािंील ब चद्धर्जीवीदेखील, श्रचमकाचं्या चर्जवावरि र्जगि होिे. या ब चद्धर्जीवी वगािी 
(त्याच्या ऐिखाऊपिाबद्दल) गाधंींनीि पूवी कडक चनभमत्समना केली नव्हिी काय? (चसलेक्शन्स, क्र. 
२३८). परंि  त्याचं्या वरील चवविेनावन न असे चदसिे की, त्यानंी या दोन वगोना येथे एकत्र कन न 
‘बाहेन न’ येिारा या दोघािें शोषि करिो असे मानले आहे. त्याि लेखाि गाधंी प  े चलचहिाि, ‘...ही एक 
अट र्जर प्रत्यक्षाि अंमलाि आिली गेली नाही िर अ-चबहारी भारिीयाकंडून चबहारी लोक बाहेर फेकले 
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र्जािील अशा एका पचरस्स्थिीिी कल्डपना करिा येिे. म्हिून आपल्डयाला अशा चनष्ट्कषावर याव ेलागिे की, 
बाहेन न चबहारमध्ये स्थाचयक होण्यासाठी र्जो कोिी येईल त्याने चबहारिीि सेवा केली पाचहरे्ज, आपल्डया 
र्ज न्या राज्यकत्योप्रमािे लोकािंी चपळविकू करिा कामा नये’ (चसलेक्शन्स, क्र. ५४४). 

 
 वरील चवविेन करिाना क्षिभर एक गोष्ट गाधंींच्या ध्यानािून चनसटलेली चदसिे. िी अशी की, 
चबहारमध्येि र्जन्मलेली व चबहारमध्येि आय ष्ट्यभर राहिारी व्यक्तीस द्धा बाहेन न येिाऱ्या मािसाइिकीि 
इिर चबहारी लोकािंी चपळविूक कन  शकिे. िसेि अ-चबहारी मािसू िेथील लोकािंी चपळविूक 
करण्याकरिाि येईल असेही नाही. चपळविूक न करिा प्रामाचिक उद्योग कन न आपले पोट भरण्यािे 
अन्य मागम त्याला उपलब्ध असिील. 

 
 एक गोष्ट गाधंींनी अनेक वळेा स्पष्टपिे साचंगिली होिी. त्याचं्या कल्डपनेिले स्वराज्य 
र्जनिार्जनादमनाने स्विःि चमळवावयािे होिे. क्रािंीिी स रुवाि उच्च ककवा मध्यम वगोच्या प  ाकारानेि 
करावी लागिार होिी हे खरे. िरी स्विंत्र भारिाि मात्र त्या वगोनी गरीबािंी सेवा करण्यािे मान्य केले 
िरि त्यानंा स्थान राहावयािे होिे. [‘म्हिून मी माझा उदे्दश स्पष्टपिे माडंिो. परकीयाचं्या र्जोखडािून सवाथांनी सपूंिम स्वािंत्र्य 
चमळवावयािे आचि िेही कोटी कोटी मकू र्जनिेसाठी. म्हिून र्जनिेच्या चहिाआड येिील असे सवम चहिसबंंध एक िर द रुस्ि केले पाचहरे्जि, आचि 
द रुस्ि करिे शक्य नसेल िर िे लयास गेले पाचहरे्जि’ (णसलेक्शन्स, क्र. ३२४; तसेच ७ वे व ८ वे प्रकरि सपूंिम पाहावे).] परंि  प्रस्ि ि 
संदभाि मात्र त्यानंी (एकाि प्रािंािील) या दोन वगोि-त्याचं्या चहिसंबधंािं-मूलिः कसलाि संघषम नाही 
असा “राष्ट्रवादी” दृचष्टकोि घेिलेला चदसिो. ककबह ना िशा अथािे स्पष्ट चवधान त्यानंी मािम १९३४ मध्ये 
केले होिे (चसलेक्शन्स, क्र. ३०२). 

 
 राष्ट्रवादी मनोवृत्तीिा त्याचं्या मनावर असा अधाम धा संस्कार राचहला होिा आचि त्याम ळेि बह धा 
त्यानंा काही वळेा गोष्टी स्पष्टपिे आकलन होि नसाव्याि. प  े, १९४७ मध्ये, ‘प्रािंीय प्रयकना’ं संबंधीिा वरील 
लेख चलचहला त्या स मारासि, एका प्राथमनेनंिरच्या भाषिाि गाधंी असेही म्हिाले की, ‘केवळ कहसेवरि 
भाडंवलशाही समार्जरिनेिी उभारिी होऊ शकिे; मग त्या समार्जाच्या ब डाशी असलेले कहसेिे अचधष्ठान 
उघड असेल ककवा प्रच्िन्न असेल. अकहसक समार्जरिनेि कहसेम ळे प्राप्त झालेल्डया लाभािंा त्यागि करावा 
लागिो. िरि त्या समार्जािे अकहसक पद्धिीने रक्षि करिा येिे’ (चसलेक्शन्स, क्र. १६२). 

 
 असो. इिके खरे की, चबहार सरकारला नोकऱ्यािाकऱ्या, सवलिी इत्यादींवन न वरील 
उपाययोर्जना स िवीि असिाना गाधंी चभन्नवगीयािें समान राष्ट्रीय चहिसबंंध असिाि, त्याचं्या परस्पर 
चवरोधी चहिसंबधंािून एक राष्ट्रवादी स विममध्य का िा येिो या भचूमकेच्या र्जास्िीि र्जास्ि र्जवळ आले, 
आचि श्रचमकाचं्या चहिसबंंधानंाि अग्रक्रम चमळायला पाचहरे्ज या त्याचं्या भचूमकेपासून र्जास्िीि र्जास्ि दूर 
गेले, असे म्हििा येईल. काँगे्रसनेत्याशंी आपली एकवाक्यिा चटकून राहावी म्हिून, अशा प्रकारे, 
आटोकाट प्रयत्न कन नस द्धा थोड्याि कालावधीि राष्ट्रीय चनयोर्जन व द सऱ्या महाय द्धािील सहभाग या 
दोन प्रयकनावंर गाधंी व काँगे्रस नेिे यािंील िीव्र व मूलभिू मिभेद उघड झालेि. 

 
 (८) राष्ट्रीय णनयोजन: १९३८ मध्ये स भाषिंद्र बोस यािंी काँगे्रसिे अध्यक्ष म्हिून चनवड झाली. 
त्यानंी हचरप रा येथे केलेल्डया भाषिाि काँगे्रसच्या आर्जपयंिच्या धोरिाशी व कायमक्रमाशी चवसंगि सूर 
चदसून आले. त्याचं्या भाषिािा म ख्य भाग अथािि देशािंगमि प्रयकनाशंीि चनगचडि होिा. परंि  समकालीन 
र्जगाि कायमकारी असिाऱ्या चनरचनराळ्या रार्जकीय शक्ती प्रवाहाचं्या संदभाि भारिीय रार्जकारिािा 
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आ ावा घेऊन त्यानंी एक नवाि पायंडा पाडला. या संदभाि त्यानंी आर्मथक प नरमिनेिा र्जो कायमक्रम 
स िचवला िो १९२१ पासून काँगे्रसने अंगीकारलेल्डया कायमक्रमापेक्षा खूपि वगेळा होिा.  

 
 कें द्रीय सरकार अत्यंि बळकट असण्यािी आवयकयिा स भाषिदं्रानंी प्रचिपादली. त्याचं्या 
योर्जनेप्रमािे आर्मथक-सामाचर्जक प नरमिनेिी सवम र्जबाबदारी कें द्रीय सत्ताि उिलिार होिी. आपले म्हििे 
स्पष्ट करिाना िे म्हिाले, ‘प नरमिनेबाबि बोलायिे िर आपल्डयाप  ील म ख्य प्रयकन दाचरद्र्य नष्ट करण्यािा 
आहे. िसे करण्यासाठी आपल्डयाला आपली र्जमीनमालकीहक्क रिना (त्याि र्जचमनदारीही आलीि) समूळ 
बदलली पाचहरे्ज. शिेकऱ्याला कर्जमम क्त केले पाचहरे्ज आचि त्याला सहर्ज व स्वस्िाि पिप रवठा होईल 
अशी व्यवस्था केली पाचहरे्ज. उत्पादक व उपभोके्त या दोघानंाही लाभदायक ठरेल अशा रीिीने सहकारी 
िळवळीिा चवकास केला पाचहरे्ज. र्जचमनीपासून र्जास्िीि र्जास्ि उत्पन्न चमळाव े म्हिून सवम शिेी शास्त्रीय 
ज्ञानावर व िंत्रावर आधारली पाचहरे्ज. परंि  केवळ शिेीस धारिा कन न आर्मथक प्रयकन स टिार नाहीि. 
त्यासाठी औद्योचगक चवकासािी एक समग्र योर्जना सरकारी मालकी व चनयंत्रिाखाली हािी घेिे आवयकयक 
आहे. र्ज न्याच्या र्जागी एक नवी औद्योचगक व्यवस्था चनमाि केली पाचहरे्ज. र्जगभर स न  झालेल्डया चवराट 
पचरमाि उत्पादनपद्धिीच्या (मास प्रॉडक्शन) आघािाप  े आचि देशावरील परकीय अंमलाखाली र्ज नी 
उद्योगव्यवस्था कोलमडली आहे. आध चनक कारखानदारीच्या स्पधेि चटकू शकिील अशा कोित्या 
पारंपाचरक उद्योगािें प नरुज्जीवन करिा येईल आचि कोित्या के्षत्राि चवराट पचरमाि उत्पादनपद्धिीिा 
अवलंब श्रयेस्कर ठरेल यािा चनयोर्जन मंडळाला काळर्जीपूवमक चविार करावा लागेल. आध चनक 
कारखानदारी आचि चिच्यािून उद भविाऱ्या अचनष्ट गोष्टी आपिास चकिीही आवडल्डया नाहीि आचि आपि 
त्यािंी चकिीही कनदा केली िरी, आपली आत्यचंिक इच्िा असली िरीही आपि आिा कारखानदारीपूवम 
य गाि परि र्जािे शक्य नाही. िेव्हा नवीन कारखानदारीकरिाशी चमळिे घेऊन त्यािून उद्भविाऱ्या 
अचनष्टािंी संकटे र्जास्िीि र्जास्ि चनराकरि करण्यािा आपि प्रयत्न करावा हे उत्तम. एकीकडे हे करीि 
असिानाि ज्या के्षत्राि कारखानदारी उत्पादनाच्या स्पधेि ग्रामोद्योग चटकू शकिील अशी के्षते्र शोधून त्यािं 
त्यािें प नरुज्जीवन घडवनू आिण्याच्या शक्यिा अर्जमावल्डया पाचहरे्जि. भारिासारख्या देशाि ग्रामोद्योगानंा 
नेहमीि खूप वाव राहिार आहे. चवशषेिः शिेीशी संबंचधि असलेले उद्योग, सूिकिाई व हािमाग या 
उद्योगाचं्या वा ीला कायमिा वाव आहे. 

 
 ‘शवेटिा म द्दा. आर्ज ना उद्या सरकारला चनयोर्जन मंडळाच्या सल्डल्डयान सार आपल्डया देशािील शिेी 
व इिर सवमि उद्योगधंद्यािे म्हिरे्जि सवम उत्पादनािेि सामार्जीकरि करण्यािी एक सवमगामी योर्जना 
स्वीकारावी लागेल. यासाठी रे्ज र्जादा भाडंवल लागेल िे देशी ककवा परकीय करे्ज उभान न ककवा िलन 
फ गवटा कन न उभाराव ेलागेल’ (इं. ॲ. र., १९३८, I, पृ. ३४१-३४२; इं. ॲ. र., I, पृ. ७५-७६). 

 
 हे चविार खूपि नवीन होिे. िे काँगे्रस वि मळािील सवमसामान्य चविारप्रवाहाचं्या चवरुद्ध असले िरी 
अनेक काँगे्रसर्जनािंी आिून त्या चविारानंा सहान भिूी होिी. ही मान्यिा उघडपिे प्रकट होण्यास आिखी 
काही वष ेर्जावी लागली हे मात्र खरे. 

 
 स भाषिदं्र बोसानंी र्जवाहरलाल नेहनं च्या अध्यक्षिेखाली राष्ट्रीय योर्जना सचमिी स्थापना केली. 
चवख्याि पदाथमचवज्ञानशास्त्रज्ञ मेघनाद साहा या सचमिीिे एक सभासद होिे. अ. भा. ग्रामोद्योग मंडळािे श्री. 
रे्ज. सी. क मारप्पा व बंगालमधील ‘खादी प्रचिष्ठान’िे श्री. सिीशिंद्र दासग प्ता यािंाही सचमिीमध्ये समावशे 
होिा. ग्रामोद्योगी चविारािें प्रचिचनचधत्व त्याचं्याकडे होिे.  



 अनुक्रमणिका 

 थोड्याि चदवसािं या दोन गटािं िीव्र मिभेद चनमाि झाल्डयाच्या बािम्या ऐकू येऊ लागल्डया. या 
म द्द्यावर प्रकाचशि असा फारसा प रावा उपलब्ध नाही. परंि , चनयोर्जन सचमिीच्याि एका सभासदाकडून 
त्यावळेी चमळालेल्डया माचहिीन सार, घडलेल्डया काही गोष्टी येथे नमूद करिे अन चिि ठरिार नाही. 

 
 श्री. मेघनाद साहा यानंी ३१ ऑगस्ट १९३९ रोर्जी ‘चवश्वभारिी’ या तै्रमाचसकाच्या सपंादकानंा एक 
पत्र पाठवले (िे अप्रकाचशिि राचहले). त्या पत्राि िे म्हििाि, ‘उद्योगधंद्याचं्या सामाचर्जक पचरिामािंा मी 
खूप खोलवर चविार केला आहे. चविारपूवमक माझे असे ठाम मि झाले आहे की, या य गामध्ये मोठ्या 
उद्योगानंा पूरक म्हिूनि ग्रामोद्योगािंी भरभराट होऊ शकेल; त्यानंा स्विंत्र स्थान नाही. फारशा 
िपचशलाि न चशरिा, आर्जच्या उद्योगव्यवस्थेिी एखाद्या प्रिंड वृक्षाशी ि लना करिा येईल. मलूभिू व 
मोक्यािे उद्योग म्हिरे्ज या वृक्षािी म ळे व खोड. वीर्ज व अन्य औद्योचगक िलनशक्ती चनमाि करिारे 
उद्योग, लोखंड व पोलाद उद्योग, पायाभिू रसायनािें उत्पादन करिारे उद्योग, वाहिूक-व्यवस्था अशी 
त्यािंी उदाहरिे देिा येिील. ग्रामीि व मध्यम उद्योग म्हिरे्ज या वृक्षाच्या फादं्या व पाने होि. आिा एखाद्या 
झाडािी पाने गळि असिील िर कोििाही शहािा माळी पानानंा पािी घालिार नाही. िो ब ंध्याशी पािी 
घालून िे मूळापयंि पोिेल अशी दक्षिा घेईल. म ळानंा चदलेले पािी आपोआपि पानापंयंि पोिेल व त्यानंा 
टवटवी येईल हे त्याला माहीि असिे.  

 
 ‘आर्ज आपल्डया ग्रामोद्योगािंी भरभराट होि नाही; कारि आपली उत्पादनिंते्र िीि र्ज नाट आहेि 
आचि चवकासािा आर्जिा रार्जमागम सोडून आपि आडमागाने वाटिाल करीि आहोि... “ग्रामोद्योगािें 
प नरुज्जीवन करा” आचि “खेड्याकंडे िला” या घोषिा देऊन आपि या खंडपाय देशािील लोकाचं्या 
र्जीवन व ससं्कृिी याचं्या चवकासाशी र्जीवघेिा खेळ खेळि आहोि.’ 

 
 २० सप्टेंबर १९३९ रोर्जी वध्यास होिाऱ्या बठैकीि राष्ट्रीय चनयोर्जन सचमिीच्या क चटरोद्योग 
उपसचमिीच्या चविारासाठी सादर केलेल्डया चनवदेनाि याचवरुद्धिा दृचष्टकोि व्यक्त झालेला आहे. त्याि 
म्हटले आहे: ‘उपलब्ध असलेले सवम मन ष्ट्यबळ व सवम पश बळ कामाला लावनू झाल्डयानंिर वीर्ज ककवा 
ित्सम शक्ती वापरायला हरकि नाही. परंि  उपलब्ध मन ष्ट्यबळ व पश बळ कामाला लागेल असा संभव 
नचर्जकच्या भचवष्ट्यकाळाि िरी चदसि नाही. काही उद्योगधंदे असे आहेि की रे्जथे चवरे्जवर ककवा वाफेवर 
िालिारी यंते्र वापरलीि पाचहरे्जि. त्या उद्योगधंद्यािं वीर्ज वा बाष्ट्पशक्ती वापरण्यास कोिािीि हरकि 
नाही. पि ग्रमोद्योगाचं्या के्षत्राि मात्र कोििीही याचंत्रक शक्ती वापरण्यापूवी आधी सवम मन ष्ट्यबळ व पश बळ 
यािंा वापर झालेला असला पाचहरे्ज.’ 

 
 असे म्हििाि की, ही दोन्ही मिे गाधंींच्या प  े ठेवनू त्यािें वैयचक्तक मि चविारण्याि आले हेिे. 
त्यावर गाधंींनी असा सल्ला चदला की, या दोन्ही गटानंी काही समान गृहीिकृत्ये आधाराला घेऊन 
आपापल्डया स्विंत्र योर्जना ियार कराव्या. दोन गृहीिकृत्ये अशी ठरचवण्याि आली: (१) भारिाने आपल्डया 
चवकासासाठी परकीय कर्जांवर म ळीि अवलंबून राहावयािे नाही. देशाि असलेला सवम पैसा सरकारी, 
सावमचर्जचनक, ककवा खार्जगी-राष्ट्राच्या कामासाठी वापरावयािा. राष्ट्राच्या गररे्जप्रमािे वापरण्यासाठी िो 
उपलब्ध कन न देण्यािे सवोिे किमव्य मानले होिे. (२) एक चनचिि र्जीवनमान गाठिे हे उचद्दष्ट म्हिून 
स्वीकारावयािे होिे. आपापल्डया योर्जनादं्वारे दोन्ही गटानंी साधारििः ि ल्डयबल अशा काळाि िे उचद्दष्ट 
गाठावयािे होिे. 
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 पयायी योर्जनेच्या ि लनेने क मारप्पा-दासग प्ता योर्जनेस वरील उचद्दष्ट गाठण्यास फारच अणधक 
काल व िचय लागिार असल्डयािे आ ळून आले िर, सावमर्जचनक कायािून चनवृत्त होण्यापूवी, िरखे 
बनचवण्याि येि असलेले लाकूड वािचवण्यास, चकमान र्जळि म्हिून िे राखून ठेवण्यास त्यानंा आवडेल 
असे उद गार या प्रसंगी गाधंींनी का ल्डयािे सागंिाि. 

 
 या चनयोर्जन सचमिीने कामाला स रवाि केली व चकत्येक महत्त्वािे अभ्यासपूिम अहवाल ियार 
केले. परंि  त्यािून काही भरीव चनष्ट्पन्न होण्यापूवीि भारि द सऱ्या महाय द्धाि ओ ला गेला. नंिर ल ाई 
संपली िेव्हा देशाि “आध चनकीकरिा” बद्दल फार उत्साह होिा. गाधंींच्या आर्मथक चवकासाच्या 
कायमक्रमावर चवश्वास ठेविारे काही थोडे उत्साही लोक होिे हे खरे, परंि  एकंदरीने काँगे्रसने रचशया ककवा 
अमेचरका यािें नम ने प  े ठेवनूि आपल्डया चवकासयोर्जना ियार केल्डया. भाव किेच्या पािळीवर गाधंींच्या 
कायमक्रमाबद्दलिी चनष्ठा कधीमधी र्जागृि होई; पि िी िेवढ्याप रिीि. प्रत्यक्षाि, काँगे्रसने १९३७ मध्ये सत्ता 
हािी घेिल्डयापासूनि गाधंींच्या कायमक्रमािा व देशाच्या अथमकारिािा संबधं स टला असेि म्हटले पाचहरे्ज. 
१९४७ मध्ये सत्तािंर होऊन िचटश चनघून गेल्डयावर काँगे्रसच्या हािी देशािे राज्य आले त्यानंिर िर ही दरी 
अचधकि रंुद झाली.  

 
 (९) अांतगयत सांघषय: गाधंी व काँगे्रस याचं्यािील संबधंािंा इचिहास आरंभापासून शवेटपयंि एकचत्रि 
पाचहल्डयास एक गोष्ट ठळकपिे लक्षाि येिे. आपले आचि काँगे्रसमधील पा ंरपेशा वगािे मिभेद िीव्र व 
खोल झाले आहेि असे गाधंींना वाटले त्या वळेी त्यािंा कल कृचिशील रार्जकारिापासून बारू्जला 
सरण्याकडे असे. मात्र िरीही आपल्डया सहकाऱ्यापंासून िे पूिमपिे दूर र्जाि नसि. सरळ सरळ स्विःच्या 
मूलभिू ित्त्वाचंवरुद्ध असिाऱ्या गोष्टींखेरीर्ज बाकी सवम गोष्टींि त्यािंी मिे स्वीकारावीि आचि त्याचं्याशी 
घचनष्ठिा कायम ठेवावी अशी त्यािंी मनापासून इच्िा असे. त्याम ळे प ष्ट्कळ प्रसंगी मिभेदाकंडे द लमक्ष केले 
र्जाई. पि त्यािून कधी कधी, उदाहरिाथम १९२४ च्या कायदेमंडळ प्रवशेासारख्या प्रसंगी, िे आपली 
चप्रयिम ित्त्व ेदडपून टाकून मिभेद दूर केल्डयािे दृयकय चनमाि करीि नव्हिे ना अशी शकंा येिे. 

 
 काँगे्रसमध्ये आ ळिाऱ्या या कायम स्वन पाच्या पि काहीशा प्रच्िन्न ििावाच्या र्जोडीला मधून 
मधून असे प्रयकन चनघि की त्यािं सारी संघटना गोवली र्जाि असे. यापंैकी काही प्रयकन पक्षािंगमि 
चशस्िीसबंंधी असि. असा एक प्रयकन मध्य प्रदेशिे म ख्यमतं्री श्री. ना. भा. खरे याचं्यासंबंधी उपस्स्थि झाला 
होिा (इं. ॲ. र., १९३८, II, पृ. ३४-३८). परंि  काही प्रयकन व त्याम ळे चनमाि होिारे िाि अचधक गंभीर 
स्वन पाच्या मिभेदामं ळे चनमाि होि. काँगे्रसने अचधकारग्रहि करुन प्रत्यक्ष शासनास स रुवाि केल्डयानंंिर 
असे मिभेद प्रकट झाले. 

 
 वर उल्लेखलेल्डया हचरप रा काँगे्रसच्या अध्यक्षीय भाषिाि स भाषिंद्रानंी य रोप एका भयंकर 
महाय द्धाच्या काठावर उभा आहे, अशी धोक्यािी सूिना चदली होिी. भारिाला स्वािंत्र्य चमळवावयािे 
असेल िर, त्याचं्या मिे, त्याने ही सधंी गमावनू िालिार नव्हिे. बोसाचं्या एिद चवषयक सवम कल्डपना त्यानंी 
गाधंींशी केलेल्डया पत्रव्यवहाराि स्पष्ट झालेल्डया चदसिाि. या वळेी काँगे्रसने चिचटश सते्तकडे स्वािंत्र्यािी 
र्जोरदार मागिी कन न चिचटश सरकारिी कोंडी करावी असे त्यािें म ख्य म्हििे होिे.गाधंींिे मन 
वळवण्यािा त्यानंी वरील पत्रािूंन बराि प्रयत्न केलेला चदसिो. ३१ मािम १९३९ रोर्जी चलचहलेल्डया एका 
पत्राि स भाषिंद्रानंी चलचहले, ‘गेले चकत्येक मचहने मी माझ्या चमत्रानंा सागंि आलो आहे की, य रोपमध्ये 
वसंि ऋिूि गंभीर आिीबािीिी पचरस्स्थिी चनमाि होिार असून िी िीन-िार मचहने चटकिार आहे. 
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आिािी आंिरराष्ट्रीय स्स्थिी आचि आपल्डया देशािी अिंगमि स्स्थिी यािंा चविार केल्डयानंिर स मारे आठ 
मचहन्यापूंवीि माझी अशी खात्री झाली आहे की, संपूिम स्वािंत्र्यािा प्रयकन धसाला लावण्यािी हीि वळे आहे. 
आमच्या व राष्ट्राच्या द दैवाने ि म्हाला एव ी आशा वाटि नाही. काँगे्रसिा अधःपाि होईल, िी रम ष्ट होईल 
या कििेने ि म्हाला पिाडले आहे. चशवाय कहसेिा उदे्रक होईल हा बाग लबोवा िर ि म्हाला कायमिाि 
चभववीि असिो. 

 
 ‘सवम कहद स्थानिी एकंदर स्स्थिी पाहिा आर्ज देश पूवीपेक्षा र्जास्ि रम ष्ट आहे असे मला म ळीि वाटि 
नाही. चशवाय माझे असेही मि आहे की, देशाि कहसािारही आिा खूपि कमी आहे. 

 
 ‘या ककवा असल्डयाि चकरकोळ कारिानंी आपि आपली चनवािीिी राष्ट्रीय मागिी स्पष्ट व अंचिम 
स्वन पाि चिचटश राज्यकत्यांप  े माडंण्याि िाल कल कन  नये. एक िर आर्जच्या पचरस्स्थिीि चिचटश 
सरकार आपली मागिी ल ा चदल्डयाचशवायि मान्य करील, ककवा लढ्यािी वळेि आली िर सद्यःस्स्थिीि 
िो फार चदवस लाबंिे शक्य नाही. लढ्यािा िडकाफडकी चनकाल लागेल याबद्दल मला इिकी खात्री 
वाटिे व मी इिका आशावादी आहे की, आपि सवांनी धीर धन न नेट लावल्डयास र्जास्िीि र्जास्ि अठरा 
मचहन्याचं्या आि संपूिम स्वराज्य आपिास चमळेलि असे मला वाटिे’ (सुभाषचांद्र बोस, १९६२, पृ.१३८-
३९; चत्रप री येथील अध्यक्षीय भाषि, इं. ॲ. र.,१९३९, I, पृ.३२५-३२७). 

 
 देशाच्या पचरस्स्थिीबद्दल गाधंींिे मि मात्र अगदीि वगेळे होिे. त्याचं्या मिे अकहसेिे वािावरि 
समाधानकारक प्रमािाि अस्स्ित्वाि असल्डयािे कोििेि चिन्ह चदसि नव्हिे. उलट अनेक आघाड्यांवरील 
स्स्थिी र्जास्िि चनराशार्जनक होिी. रिपूर येथील संस्थानी प्ररे्जच्या िळवळीि, कानपूर येथील 
म सलमानािंील चशया व स नी झगड्याि, व इिरत्रही कहसेने िागंलेि डोके वर का ले होिे. ख द्द 
काँगे्रसमध्येि िोिया सभासदािें भिू चनमाि झाले होिे, आचि ल चे्चचगरी आचि बेचशस्ि सवमत्र मार्जली 
होिी. अशा पचरस्स्थिीि काँगे्रसने सचवनय कायदेभगंािी िळवळ हािी घेिल्डयास कहसािाराला ऊि येईल 
व र्जनिेिील अकहसक प्रवृत्तींना एकत्र आििेही कठीि र्जाईल असे गाधंींिे मि होिे. 

 
 गाधंी व बोस याचं्यािील मिभेद अशा रीिीने िीव्र होि गेले. काँगे्रसमधील वचरष्ठ नेिृत्व सामान्यिः 
स भाषिदं्राऐंवर्जी गाधंींर्जींिी बारू्ज घेई. अथाि या वळेीही वचरष्ठ नेत्यानंा गाधंींिी अकहसाचवषयक मिे 
खरोखरि पटली होिी ककवा काय, हा प्रयकनि आहे. िे कसेही असले िरी, १९३९ च्या चत्रप रा काँगे्रसच्या 
अध्यक्षीय चनवडि कीच्या वळेी स भाष-गाधंीं मिभेद अत्यिं िीव्र झाले होिे याि शकंा नाही. 

 
 चनवडि कीच्या प्रिारािी मोहीम िालू असिाना व स्विः अध्यक्षस्थानी असिाना स भाषबाबूंनी वचरष्ठ 
नेिृत्वावर असा र्जाहीर आरोप केला की, चिचटशानंी १९३५ च्या ॲक्टान्वये प  े माडंलेल्डया संघराज्याच्या 
योर्जनेस त्यािंी मान्यिा असून चिचटश सरकारशी िहनामा करण्यािी त्यािंी मनािून इच्िा आहे. सबळ व 
चवश्वसनीय प रावा नसिाना असा आरोप करिे म्हिरे्ज स्विःच्या सहकाऱ्यावंर अन्याय करण्यासारखे होिे. 
िसा प रावा असिा िर वचकंग कचमटीच्या अपराधी सभासदानंा योग्य िे शासन करायला हव ेहोिे, आचि 
प रावा नसेल िर आरोप मागे घ्यायला हवा होिा. 

 
 असे असूनही िी चनवडिकू स भाषिदं्रानंीि कर्जकली. त्या वळेी गाधंींनी प  े येऊन असे चवधान केले 
की, स भाषिदं्रािंा चवर्जय म्हिरे्ज त्याचं्या (गाधंींच्या) चविारािंा व वैयचक्तकरीत्या त्यािंा स्विःिाि पराभव 
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आहे. काँगे्रस वचकंग कचमटीि त्याचं्या मिािे रे्ज सभासद होिे त्यानंी रार्जीनामा देऊन बाहेर पडाव ेअसा 
गाधंींनी त्यानंा सल्ला चदला. त्यानंी बोसानंाही असे स िवले की, त्यानंी स्विःिी एकसंघ वचकंग कचमटी 
ियार करावी. त्या कचमटीि त्यानंी ज्याचं्यावर गंभीर आरोप केले होिे-व रे्ज चसद्ध केले नव्हिे व मागेही 
घेिले नव्हिे-अशा सभासदानंा घेऊ नये. उलट स भाषिंद्रानंी संचमश्र वचकंग कचमटीिा आग्रह धरला. 
चत्रप रीला त्यानंी असा ठरावही पास कन न घेिला की कोित्याही वचकंग कचमटीिी नेमिूक होण्यापूवी 
गाधंींिी मान्यािा घेिलीि पाचहरे्ज. 

 
 गाधंी-बोस याचं्या नंिरच्या पत्रव्यवहारावन न असे चदसिे की गाधंींना या ठरावािी (प  े यालाि 
‘पंि-ठराव’ असे म्हिण्याि येऊ लागले) पूवमकल्डपना नव्हिी. िो संमि झाल्डयािे कळल्डयानंिर गाधंींनी 
स भाषिदं्रानंा चलहले, ‘र्जो र्जो मी त्यािा अचधकाचधक चविार करिो िो िो माझ्या मनाि त्याबद्दल अचधकि 
चिटकारा चनमाि होि आहे.’ त्याम ळे त्यानंी बोसानंा िो ठराव लक्षाि न घेिा स्विःच्याि पसिंीिी वचकंग 
कचमटी बनचवण्यािी आग्रहािी चवनंिी केली. काही चदवस गोष्टी अशाि लोंबकळि राचहल्डया. शवेटी 
स भाषिदं्रानंी अध्यक्षपदािा रार्जीनामा चदला. त्यानंंिर लवकरि, मे १९३९ मध्ये, त्यानंी काँगे्रसपक्षान्िगमि 
डाव्या लोकािंा गट संघचटि केला. काँगे्रसिे प  ील अचधवशेन अब ल कलम आझाद याचं्या अध्यक्षिेखाली 
रामग  येथे भरले होिे. बोसानंीही १४ मािम १९४० रोर्जी त्याि र्जागी अ.भा. िडर्जोड-चवरोधी पचरषदेिे 
अचधवशेन भरवले. 

 
 िो सवम काळि मोठा खळबळर्जनक आचि द ःखद होिा. खळबळर्जनक अशासाठी की, य रोपािील 
राष्ट्रे प न्हा एकदा महाय द्धाचं्या वादळाि सापडली होिी; आचि उदे्वगर्जनक अशासाठी की, काँगे्रस 
नेत्यािंील मिभेद चकत्येक वळेा रार्जकीय पािळीवन न वैयचक्तक पािळीवर घसरि िाललेले चदसि होिे.  

 
 ज्यावंन न मिभेद चवकोपाला पोिले होिे िे म दे्द बरेिसे अस्पष्टि होिे. एका बारू्जला स भाषिदं्र 
आचि त्यािंा समार्जवादी राष्ट्रवाद होिा.त्याचं्या दृष्टीने सत्याग्रहािे सामर्थयम मयाचदि होिे. द सऱ्या बारू्जला 
गाधंीर्जी आचि त्यािें चवचभन्न प्रवृत्तींिे सहकारी होिे. त्याचं्यािले काही सहकारी आिा घटनात्मक मागाकडे 
झ कू लागले होिे. काहींना रार्जकीय शस्त्र म्हिून सत्याग्रह मान्य असला िरी त्यािी आर्मथक बारू्ज 
स्वीकारावयास िे ियार नव्हिे.  

 
 याखेंरीर्ज चभन्नचभन्न वैिाचरक िटा असलेले लोक होिेि. र्जवाहरलाल नेहनं िी िऱ्हा आिखीि 
वगेळी होिी. त्यािंा रार्जकीय कल ‘समार्जवाद’ व ‘प्रर्जासत्ताकवाद’ याचं्याकडे झ कािारा होिा. एक 
स संस्कृि मागम म्हिनू त्यािंी अकहसेला मान्यिा होिी. पि त्या मागािे रार्जकीय पचरिाम त्यानंा स्पष्ट 
झालेले नव्हिे. त्या मागाने गेल्डयास काय घडिार नाही हे स्पष्ट होिे; पि काय घडून येईल िे त्यानंा 
चििकेसे स्पष्ट नव्हिे. पि त्यािंी चनष्ठा मात्र अकहसेच्या बारू्जला, ककबह ना गाधंींच्या नेिृत्वालाि होिी. 
कारि लढ्यामध्ये र्जनिेिे प्रचिचनचधत्व करण्यािे व र्जनिेला मागमदशमन करण्यािे त्यािें कौशल्डय चसद्ध 
झालेले होिे. मौ. आझादस द्धा याि गटािले होिे. गाधंींच्या सवम चवचक्षप्त गोष्टी िे खपवनू घेि होिे; कारि 
त्यानंाही भारिाच्या स्वािंत्र्यलढ्याि अगदी आघाडीवर असलेल्डया या प  ाऱ्याबद्दल अत्यंि आदर होिा. 

 
 भारिाच्या राष्ट्रीय संघटनेमध्ये अशी द फळी पडली होिी हे चवचित्र वाटिे. पि असे होिे एका 
दृष्टीने स्वाभाचवक होिे. बाह्य वा अचधक बलाढ्य शचक्तप्रवाहाचं्या दबावाम ळे िीव्रिा येि नाही िोवर पक्षािले 
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भेद ब र्जल्डयासारखे वाटिाि. सवम र्जगाबरोबर कहद स्थानही महाय द्धाि ओ ला गेला िेव्हा पचरस्स्थिीच्या 
रेट्याने पक्षािंगमि मिभेदानंा धार ि ली.  

 
महायुद्ध, काँगे्रस आणि गाांधी 

 
 (अ) प्रर्मावस्र्ा : य द्धाला िोंड फ टल्डयानंिर चिचटश सरकारने कहद स्थान दोस्ि राष्ट्राचं्या बारू्जने 
य द्धाि सहभागी असल्डयािे र्जाहीर केले. देशािील र्जनिेिी, र्जनिेिे प्रचिचनचधत्व करिाऱ्या संघटनािंी, 
लोकचनय क्त मंचत्रमंडळािंी संमिी न घेिाि परस्पर चनिमय घेिल्डयाने काँगे्रस वचकंग कचमटीने त्याला 
र्जोरदार चवरोध केला. चवरोधामागे इिरही कारिे होिीि. य द्धमग्र राष्ट्र म्हिून सरकारने चनरचनराळे अनेक 
वटह कूम का ले; गव्हनममेंट ऑफ इचंडया ॲक्टमध्ये द रुस्िी केली; व इिरही अनेक उपाययोर्जना 
करण्याि आल्डया. या सवोि पचरिाम प्राचंिक सरकारािें अचधकार अत्यंि मयाचदि व संक चिि होण्याि 
झाला. या सवम नव्याने लादलेल्डया बंधनामं ळे कहदी र्जनिेच्या चहिसंबधंावंर घािक आघाि झालेला होिा. हे 
सवम, अथािि, भारिीय र्जनिेच्या र्जाहीर इच्िा-आकाकं्षा हेि पूवमक डावलूनि करण्याि आले होिे. 

 
 काँगे्रस वचकंग कचमटीने चिचटश सरकारला असे आवाहन केले की, सरकारने आपले य द्ध 
करण्यामागिे हेिू चनःसचंदग्ध शब्दािं र्जाहीर कराविे आचि सद्यःपचरस्स्थिीि िे कहद स्थानाला कसे लाग ू
र्जािार आहेि िे स्पष्ट कराव े (काँगे्रस बुलेणटन, अ. भा. काँगे्रस कणमटीतफे प्रकाणशत, अलाहाबाद, २५ 
सप्टेंबर, १९३९, पृ. ९, २३).  

 
 याि स मारास व्हाइसरॉय व गाधंी यािंी एक म लाखिही झाली. त्यानंिर गाधंींनी का लेल्डया 
पत्रकाि िे म्हििाि,‘व्हाइसरॉयने रे्ज देऊ केले िे आचि काँगे्रसिी मागिी यािंील म ख्य व चनिायक 
महत्त्वािा मिभेद प  ीलप्रमािे आहे :व्हाइसरॉयािें म्हििे असे की, भारिािे अंचिम भचविव्य काय असाव े
हे चिचटश सरकारि ठरवील. काँगे्रसिे मि नेमके याच्या उलट आहे. काँगे्रसिे असे ठाम मि आहे की, 
कोित्याही बाह्य दडपिाचशवाय स्विः कहदी र्जनिेनेि आपले भचविव्य ठरवाव.े हीि खऱ्या स्वािंत्र्यािी 
एकमेव कसोटी आहे... 

 
 ‘संरक्षिाबद्दल बोलायिे िर स्विःि समाधानकारक व्यवस्था करिे ही उघडि स्विंत्र भारिािीि 
म ख्य र्जबाबदारी आहे हे चनचिि...सवम देश माझ्यामागे येण्यास ियार असेल िर िोर, दरोडेखोर ककवा 
ित्सम लोकापंासून र्जनिेच्या र्जीचवि-चवत्तािे रक्षि करण्यासाठी एक अिंगमि पोचलसदल ठेवण्यापलीकडे 
वगेळी संरक्षिािी व्यवस्था मला नको असे मी म्हिेन. राष्ट्ररक्षिाच्या बाबिीि चनःशस्त्र व शािंिाचप्रय भारि 
साऱ्या र्जागाच्या सचदच्िेवर अवलंबून राहील. पि मी हे मान्य करिो की, माझी ही कल्डपना म्हिरे्ज सध्या 
िरी एक स्वप्नि आहे’ (हचरर्जन, खं. ७, पृ. ४४९). 

 
 व्हाइसरॉयनीही एक र्जाहीरनामा का ला. िो अत्यंि असमाधानकारक असल्डयाने काँगे्रस वचकंग 
कचमटीने प्रचिकारािे ‘पचहले पाऊल’ म्हिून २३ ऑक्टोंबर १९३९ च्या बठैकीि काँगे्रसच्या सवम 
मंचत्रमंडळानंी रार्जीनामा द्यावा असा ठराव केला. (काँगे्रस ब लेटीन, ९ चडसेंबर, १९३९, पृ. ३). या ठरावािी 
लवकरि अंमलबर्जाविीही करण्याि आली. म स्स्लम लीगने सवम म सलमान व इिर अल्डपसंख्याक लोकानंा 
२२ चडसेंबर १९३९ हा काँगे्रस मंचत्रमंडळाचं्या रार्जीनाम्यािा चदवस ‘म क्तिा चदन’ व ‘आभार-प्रदशमन चदन’ 
म्हिून सार्जरा करण्यािा आदेश चदला (काँगे्रस सरचिटिीसािंा अहवाल, इं. ॲ. र., १९४०, I, पृ. २६१).  



 अनुक्रमणिका 

 अकहसेवरील आपल्डया चनष्ठेचवषयी काँगे्रसने एकदा पक्का चनिमय करायला हवा असे व्यचक्तशः गाधंींना 
आर्जवर वाटले नव्हिे इिक्या िीव्रिेने वाटि होिे. घटनात्मक हक्क पदराि पाडून घेण्याच्या व आर्मथक 
प नरमिनेच्या म द्यावंन न गाधंींच्या म्हिण्यशी बह िेक काँगे्रसर्जन कमीअचधक प्रमािाि सहमि होिे. देशाच्या 
संरक्षिािा प्रयकन आर्जवर उद भवला नव्हिा. आिा मात्र काँगे्रस व गाधंी याचं्यािील संबंधाच्या कसोटीिी 
वळे आली होिी. गाधंींशी सहकायम करावयािे ककवा त्याचं्या सहकायाने िालावयािे म्हिरे्ज काय िे 
काँगे्रसर्जनानंी स्पष्टपिे समर्जावनू घेण्यािा प्रसंग उद्भवला होिा. 

 
 गाधंी आपल्डया ‘हचरर्जन’ साप्ताचहकािा उपयोग म ख्यिः आपल्डया चविारासंबंंधी लोकािं योग्य िी 
र्जाि चनमाि करण्याकडे करीि असि. एका शािंिावादी चमशनऱ्याशी झालेल्डया संभाषिाि गाधंीर्जी 
म्हिाले होिे, ‘लष्ट्करशाहीवर उभ्या असलेल्डया आध चनक समार्जामध्ये सवम व्यवहार कें द्रीभिू करण्यास रे्ज 
महत्त्वािे स्थान आहे िेि िरखा व हस्िोद्योग या चवकें चद्रि व्यवहारानंा माझ्या अकहसावादी समार्जरिनेि 
आहे...कहद स्थानाि र्जोपयंि अकहसा हे केवळ रार्जकीय लढ्यािे शस्त्र मानले र्जाि आहे िोपयंि र्जागचिक 
शािंिेसाठी भारि काहीि भरीव कायम कन  शकािार नाही’ (हचरर्जन, खं. ७, पृ. ४४७). ‘िरखा’ नावाच्या 
एका अग्रलेखाि त्यानंी चलहले, ‘...राष्ट्रािे अकहसक पद्धिीने रक्षि करावयािे असेल िर, बाहेन न 
होिाऱ्या आक्रमिाच्या वळेी ककवा अिंगमि बंडाळीच्या वळेी लोकानंा स्विःच्या पायावर उभे राहिा आले 
पाचहरे्ज अशी समार्जािी रिना असली पाचहरे्ज...ऐस्च्िक सहकायाच्या आधारे प्रचिचष्ठि व शािंिापूिम र्जीवन 
साकार केलेल्डया लहान लहान गावसमार्जानंा घेऊनि अकहसक समार्जािी उभारिी केली र्जाऊ शकिे. र्जो 
समार्ज कहसेला कहसािाराने उत्तर देण्यािी अपेक्षा ठेविो व त्या दृष्टीने ियारी करिो त्या समार्जािले र्जीवन 
एक िर अत्यिं अचनचिि, अस्स्थर बनिे; ककवा त्या समार्जाि संरक्षिासाठी मोठमोठी शहरे व 
दान गोळ्यािी कोठारे चनमाि कारवी लागिाि. आर्ज य रोपिी र्जी स्स्थिी चदसि आहे त्यावन न िेथील 
मोठाली शहरे, राक्षसी कारखाने आचि प्रिंड शस्त्रागारे ही अन्योन्याश्रयी आहेि व िी एकमेकाचंशवाय िगनू 
राहूि शकिार नाहीि असा चनष्ट्कषम का िे िूक होिार नाही’ हचरर्जन, खं.७, पृ. ४१०, ४११, ४१८; ‘द 
चडसेंशन्ट स् ,’ हचरर्जन, खं.७, पृ. ४१८, हा लेखही पाहा), ‘...गेली वीस वष ेमी सारखे सागंि आलो आहे 
की, िरख्याचशवाय सत्याग्रह स न  करिा यावयािा नाही’ (इं. ॲ. र., १९४०, I, पृ.२३०). 

 
 त्याचं्या काही लेखावंन न असे चदसिे की, याबाबि काँगे्रसिे मिपचरविमन घडवनू आिण्याि गाधंी 
फारसे यशस्वी झाले नाहीि. ३० सप्टेंबर १९३९ रोर्जी त्यानंी चलचहले आहे, ‘अकहसा हाि मानवाला 
सवमनाशापासून िारिारा एकमेव मागम आहे अशी अक्षय चनष्ठा काँगे्रसने या अत्यंि महत्वाच्या क्षिी 
शपथपूवमक व्यक्त करावी, अशी माझी इच्िा होिी. पि त्यासाठी काँगे्रस वचकंग कचमटीिे मन वळवण्याि 
मला यश आले नाही. देशािा सन्मान अभगं राखण्यासाठी य द्धदेविेला शरि र्जाण्याऐवर्जी र्जनिा स्विःच्या 
क्लेश भोगण्याच्या असीम सामर्थयावर चवश्वास ठेवील अशी मला अरू्जन आशा आहे’ (हचरर्जन, खं. ७, पृ. 
३८५). ‘...काँगे्रसने र्जर आर्ज सवमि र्जगाने धारि केलेली िीि चनकामी शस्त्राय धे धारि केली िर िी 
गदीि हरवनू र्जाईल’ (उपरोक्त, पृ.३०४). 

 
 (ब) काँगे्रस धोरिाचा पुनर्भवचार : कहद स्थानािील रार्जकीय पचरस्स्थिीिी कोंडीं िशीि राचहली, 
पि य रोपीय रंगमंिावर चवद्य त वगेाने घटना घडि गेल्डया. बदललेली र्जागचिक पचरस्स्थिी लक्षाि घेऊन 
कहद स्थानािील कोंडी फोडण्याच्या हेिून काँगे्रसने नवा पचवत्रा घेिला.  
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 कहद स्थानला स्वािंत्र्य देिे हाि येथील रार्जकीय पेि सोडचवण्यािा एकमेव उपाय आहे असे आपि 
मान्य करीि असल्डयािे चिटनने र्जाहीर करावे; त्या चदशनेे एक स रुवािीिे पाऊल म्हिून कें द्रीय 
कायदेमंडळािील सवम लोकचनय क्त सभासदाचं्या चवश्वासािले एक हंगामी राष्ट्रीय सरकार स्थापन कराव े
(या राष्ट्रीय सरकारने र्जबाबदार प्राचंिक सरकारािें घचनष्ठ सहकायम चमळवायिे होिे); असे केल्डयास 
‘देशाच्या संरक्षिाच्या संघटने’ि काँगे्रस आपल्डया सवम शक्तीचनशी सहकायम देईल, असे आपले नव ेधोरि 
काँगे्रसने र्जाहीर केले (इं. ॲ. र., १९४०, II, पृ.१७६-१७७). 

 
 श्री. रार्जगोपालािारी हे या नव्या धोरिािे र्जनक होिे. वचकंग कचमटीमधील बह संख्य लोकािंी या 
ठरावास अन कूलिा चमळवण्याि रार्जारं्जींना यश आले होिे. १९र्ज लै १९४० रोर्जी मद्रास येथे भरलेल्डया एका 
र्जाहीर सभेि त्यानंी साचंगिले की, ‘कोित्याही पचरस्स्थिीि कहसेिा मागम वज्यम आहे असे भारिाने र्जाहीर 
केले िर देशाच्या विीने शासनािी सूते्र प्रत्यक्षाि हािी घेण्यािा आपला अचधकार सोडून देण्याचशवाय 
काँगे्रसला पयाय राहिार नाही.’ प  े २२ र्ज लै १९४० रोर्जी वृत्तपत्रानंा चदलेल्डया एका चनवदेनाि त्यानंी 
म्हटले होिे की, ‘आम्ही मागि असलेले स्वािंत्र्य देऊ करण्यािा अथम चिटनने आपल्डया सवम य द्धयोर्जना 
सोडून द्याव्यािा असा होि नाही’ (इं. ॲ. र., १९४०, II, पृ. ८०). 

 
 वचकंग कचमटीने वधा येथे मान्य केलेल्डया या ठरावाला अ. भा. काँगे्रसने २७-२८र्ज लै १९४० रोर्जी 
प िे येथे भरलेल्डया बठैकीि संमिी चदली. या वळेी अध्यक्ष मौ. अब ल कलम आझाद यानंी एक महत्त्वािे 
चनवदेन केले. बह मि ठरावाच्या बारू्जने होिे. मात्र अब्द ल गफारखान, रार्जेंद्रप्रसाद, प्रफ ल्लिंद्र घोष, 
आिायम कृपालानी व शकंरराव देव अरू्जनही गाधंींच्या भचूमकेवर दृ  होिे. आपल्डया भाषिाि मौ. आझाद प  े 
म्हिाले, ‘रायगडला आपि र्जमलो होिो त्याला रे्जमिेम साडेिार मचहने झाले आहेि. परंि  या लहानशा 
काळािस द्धा र्जगािा िेहेरामोहरा पालटलेला आहे. हा बदल केवळ बाह्यागंामध्येि झाला आहे असे नव्हे 
िर या काळािल्डया घटनानंी सवम चनष्ठा व श्रद्धा  वळून टाकल्डया आहेि. अशा पचरस्स्थिीि आपिाि बदल 
घडून न येिे अशक्य आहे. म्हिून आपल्डया भचूमकेिी फेरिपासिी कन न आपल्डया धोरिामध्ये काय बदल 
करिे आवयकयक आहे यािा चविार करिे आपले किमव्य ठरिे. 

 
 ‘काँगे्रस वचकंग कचमटीिे देन चनिमय आपिाप  े माडंावयािे आहेि. त्यापंैकी एक वधा चनवदेन 
म्हिून प्रचसद्ध पावला आहे. त्याि काँगे्रसच्या मूलभिू धोरिािंाि प नरुच्चार असल्डयाने त्याि नवीन असे 
काही नाही; िरी परंि  आिा र्जमलेली सभा ही काँगे्रसिी प्राचिचनचधक सभा असल्डयाने त्यािा चविार करिे 
हे आपले किमव्य आहे.  

 
 ‘गेल्डया रू्जनमधील वध्याच्या बैठकीिि म. गाधंींनी अकहसेिा प्रयकन पचहल्डया प्रथम का ला असे नाही. 
िो त्यानंी दोन वषापूवीही का ला होिा. सप्टेंबर १९३८ मध्ये अ. भा. काँगे्रस कचमटीिी बठैक चदल्लीला 
भरली होिी. त्या वळेी भरलेल्डया वचकंग कचमटीच्या बठैकीिि गाधंींनी असे स िचवले होिे की, काँगे्रसने 
गेली वीस वष ेअंिगमि ध्येयधोरिाबंाबि र्जसे अकहसेिे ित्त्व लागू केलेले होिे िसेि िे आिा इिर के्षत्रािंही 
लगू कराव.े  

 
 ‘त्याि वळेी, स्विंत्र झाल्डयावर कहद स्थान कहसेिा आश्रय सोडून देईल आचि आक्रमिाचवरुद्ध रक्षि 
करण्यासाठीस द्धा सैन्य ठेविार नाही असे काँगे्रसने र्जाहीर करावे, असे गाधंींर्जींिे म्हििे होिे. अंिगमि 
बंडाळी वा परकीय आक्रमि या दोन्ही बाबिींि काँगे्रसने पूिमपिे अकहसेवरि अवलंबनू राहाव ेअसे त्यािें 
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मि होिे. सवम र्जगाला अकहसेिा संदेश देिे हे आपले कायम आहे असे गाधंींर्जींना वाटि होिे; पि स्विःच्या 
देशबाधंवानंाि र्जर िे अकहसा पटवनू देऊ शकले नाहीि िर इिर र्जगाला िी पटवनू देिे कसे शक्य होिे? 
प्रत्यक्ष काँगे्रस वचकंग कचमटीला ही भचूमका स्वीकारिे अशक्य वाटले. चिने आपल्डया अडििी गाधंींर्जींप  े 
माडंल्डया. म्य चनि कराराने य द्ध लाबंिीवर पडल्डयाकारिाने त्या वळेी या प्रयकनाला आर्जच्यासारखे गंभीर व 
िािडीिे स्वन प प्राप्त झाले नव्हिे. 

 
 ‘गेल्डया सप्टेंबरमध्ये य द्ध स न  झाले िेव्हा गाधंींर्जींनी हा म द्दा प न्हा उपस्स्थि केला. प  े नोव्हेंबरमध्ये 
िे व्हाइसरॉयना भेटायला गेले त्या वळेी त्यानंी धोरिाच्या बाबिीि काँगे्रसला मागमदशमन करण्याच्या 
र्जबाबदारीिून स्विःला म क्त कराव ेव आपले अकहसेिे धोरि एकट्यानेि प  े िालचवण्यास अन मिी द्यावी, 
अशी मला व वचकंग कचमटीच्या इिर सभासदानंा चवनंिी केली. परंि  गाधंींर्जींनी हा चनिमय लाबंिीवर 
टाकावा म्हिून कचमटीने त्यािें मन वळवले. रामग ाला गाधंींर्जींनी िोि म द्दा प न्हा चिसऱ्यादंा का ला. 
काँगे्रसमधील इिरही उिीवािंा, दौबमल्डयािंा त्यानंी ऊहापोह केला व स्विःस र्जबाबदारीिून मोकळे कराव े
अशी प न्हा चवनंिी केली. गाधंींर्जींिी ही चवनंिी वचकंग कचमटीला धक्का देिारी होिी. त्या वळेीही गाधंींर्जींना 
मी हा चनिमय प  े  कलण्यास भाग पाडले. नाही िर रामग  अचधवशेनाच्या वळेीि आर्जिी आिीबािी 
उपस्स्थि झाली असिी. 

 
 ‘यावन न आपल्डया लक्षाि आलेि असेल की, हा प्रयकन गेली दोन वष ेसिि चविाराधीन आहे. गेल्डया 
रू्जनमध्ये आम्ही रे्जव्हा वध्याला र्जमलो होिो िेव्हा गाधंींर्जींनी अशी इच्िा प्रदर्मशि केली की, आंिरराष्ट्रीय 
पचरस्स्थिी अत्यंि नारू्जक होि िालली असून या महत्त्वाच्या म द्यावर चनिमय घेिे आिखी लाबंिीवर टाकिे 
बरोबर नाही; िेव्हा काँगे्रसने एकदा या प्रयकनावर आपली भचूमका पक्की करावी. त्या वळेीस द्धा गाधंींनी ही बाब 
प  े  कलावी यासाठी त्यािें मन वळवण्यािा मी खूप प्रयत्न केला हा चनिमय घेण्याि काय अडििी होत्या व 
त्याम ळे कोििी संकटे येण्यािा संभव होिा हे मला माहीि असल्डयाम ळेि मी िसे केले. 
गाधंींर्जींच्यासारखीि पूिम अकहसावादी भचूमका घ्यावी अशी प्रत्येक काँगे्रसर्जनािी इच्िा आहे...पि आपि 
 ळ ळीि वस्ि स्स्थिीकडे कानाडोळा कन  शकि नाही. शस्त्रासे्त्र व दान गोळा यानंी फ्रान्स, हॉलंड, 
बेस्ल्डर्जयम ककवा नॉवेिे स्वािंत्र्य रचक्षिा आले नाही हे आपल्डयाला माहीि आहे. परंि  सशस्त्र प्रचिकारािली 
चनष्ट्फळिा लक्षाि आली िरी, मानवी स्वभाव शस्त्रबळावरिा आपला अवलंब सोडण्यास ियार नाही हेही 
आपिास चदसिेि आहे. त्याम ळे आपि शस्त्रबळािी कास सोडली िर िी िूक ठरेल. महात्मार्जींना साऱ्या 
र्जागाला अकहसेिा संदेश द्यावयािा आहे. िेव्हा त्यानंी अकहसेिा प्रिार करावा हे त्यािें किमव्यि आहे. परंि  
भारिीय राष्ट्रािे प्रचिचनधी म्हिून आपि या राष्ट्रसभेि र्जमलो आहोि, हे आपल्डयाला चवसन न िालिार 
नाही. रार्जकीय स्वािंत्र्य चमळचवण्यािी प्रचिज्ञा केलेला काँगे्रस हा एक रार्जकीय पक्ष आहे; र्जागचिक 
शािंिा प्रस्थाचपि करण्यािे काम करिारी िी संस्था नाही... आमच्यापैकी बह िेकानंा असे वाटले की, 
देशाि फार मोठी बंडाळी मार्जली ककवा आपल्डया राष्ट्रावर आक्रमि झाले िरी कोित्याही प्रकारच्या कहसेिा 
आश्रय न करिा त्यािंा आम्ही अकहसेनेि प्रचिकार कन  असे घोचषि करण्यािली गंभीर र्जबाबदारी 
स्वीकारण्याएव ी आपली ियारी झालेली नाही. मात्र स्वािंत्र्य कर्जकून घेण्याच्या लढ्याि गेली वीस वष े
काँगे्रसच्या धोरिाि अकहसेिे रे्ज स्थान आहे िेि याप  ेही राहाव ेयाबद्दल आमच्या कोिाच्याि मनाि म ळीि 
संदेह नाही. या धोरिापासून रेसभरही  ळिे म्हिरे्ज काँगे्रसिी रार्जकीय आत्महत्याि ठरेल असे आम्हा 
सवोनाि वाटिे’(काँगे्रस ब लेचटन, ७ सप्टेंबर १९४०, पृ.२-५). 
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 (क) वैयणिक कायदेभांग : काँगे्रसच्या या नव्या पचवत्र्याला िचटश सरकारकडून अन कूल प्रचिसाद 
चमळाला नाही. ७ ऑगस्ट, १९४० रोर्जी केलेल्डया भाषिाि व्हाइसरॉयनी कायमकारी मंडळावर काही 
प्रचिचनचधक भारिीय व्यक्तींना घ्यावयास आपि ियार आहोि असे स िचवले. िसेि य द्धचवषयक सल्ला 
देण्यासाठीस द्धा एक सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याि येिार होिे. परंि  काँगे्रसने उपस्स्थि केलेल्डया 
रार्जकीय मागिीिा त्याचं्या भाषिाि काहीि उल्लखे नव्हिा. व्हाइसरॉयनी स िचवलेल्डया सवम गोष्टी 
प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अंिगमि हािी घ्यावयाच्या बाबी होत्या. 

 
 त्यानंंिर अ. भा. काँगे्रस कचमटीिी बैठक प न्हा १५-१६सप्टेंबर १९४०या चदवशी म ंबईला भरली. त्या 
वळेी र्जवाहरलाल नेहनं नी सत्याग्रहािा ठराव माडंला व वल्लभभाई पटेलानंी त्याला अन मोदन चदले. त्या 
ठरावाि म्हटले होिे: ‘भारिािील रार्जकीय कोंडी फोडण्याकरिा व स्वािंत्र्यसंपादनािा हेिू प  े 
रेटण्यासाठी काँगे्रस वचकंग कचमटीने, म. गाधंींिे सहकायम गमावण्यािा धोका पत्कन न, चिचटश सरकारिे 
सहकायम चमळचवण्यासाठी हाि प  े केला होिा... परंि  िो चझडकारला गेला...म्हिनू राष्ट्रीय स्वािंत्र्याच्या 
िळवळीिील या अत्यंि आिीबािीच्या प्रसंगी अ.भा. काँगे्रस कचमटी आिा काँगे्रसने कोििी प्रत्यक्ष (र्जन-
आंदोलनात्मक) कृिी करावी याचवषयी मागमदशमन करण्यािी गाधंींर्जींना चवनंिी करीि आहे. 

 
 ‘काँगे्रसच्या अकहसावादी धोरिाबद्दल अलीकडे चवनाकारि काही गैरसमर्ज चनमाि झाला आहे. हा 
गैरसमर्ज बह धा गेल्डया काही चदवसािं काँगे्रसने केलेल्डया ठरावामं ळे चनमाि झाला असावा. त्या ठरावािं 
काहीही म्हटलेले असो, अ. भा. काँगे्रस कचमटी आपले धोरि येथे प न्हा स्पष्ट कन  इस्च्ििे. 
स्वािंत्र्यप्राप्तीच्या लढ्याप रिाि नव्हे िर त्या मागािी अंमलबर्जाविी करिे शक्य आहे िेथवर, नंिर स्विंत्र 
कहद स्थानािही, अकहसेनेि व्यवहार करण्यािे काँगे्रसिे धोरि राहील. स्विंत्र भारि र्जगाच्या चनःशस्त्री 
करण्यासाठी आपले सवम वर्जन खिी घालील व या बाबिीि र्जगाला उदाहरि घालून देण्यास नेहमीि 
चसद्ध राचहल’ (इं. ॲ. र., १९४०, II, पृ. २१२-२१३). 

 
 वचरल ठरावािा आशय म ख्यिः त्यािंाि होिा हे नंिर केलेल्डया भाषिाि गाधंींनी स्पष्ट केले. मात्र 
प्रत्यक्ष ठरावािा मस दा करण्यािे काम नेहनं नी केले होिे. अकहसेवरील ित्त्वचनष्ठेिी काँगे्रसिी भाषा 
प्रामाचिक असली िर काँगे्रसने असा ठराव करिे अचनवायम होिे असे नेहनं ना वाटले (इं. ॲ. र., १९४०, II, 
पृ. २९९). या वळेी गाधंींनी आपल्डया नेिृत्वाच्या बदल्डयाि नेहन  व इिर काँगे्रसिे प  ारीयाचं्याकडून र्जबर 
ककमि घेिली हे उघड आहे. परंि  हा समझोिाही अल्डपाय षीि ठरला. 

 
 स मारे मचहना असा गेला. त्यानंंिर गाधंींनी भाषिस्वािंत्र्यािा हक्क प्रस्थाचपि करण्यासाठी 
वैयचक्तक सत्याग्रहािी िळवळ स न  केली. स्विः गाधंींनी अत्यंि काळर्जीपूवमक चनवड केलेल्डया 
स्वयंसेवकानंा देशाच्या चनरचनराळ्या भागाि पायी चफन न प्रिार करण्यािा आदेश देण्याि आला. 
सत्याग्रहींनी चठकचठकािी सभा घेऊन प  ील आशयािे भाषि कन न, त्यािा अथम व त्यािून चनष्ट्पन्न होिारी 
कृिी लोकानंी समर्जावनू द्यावी अशी अपेक्षा होिी. भाषिािे म ख्य सूत्र असे होिे : 

 
 ‘चिचटशानंी िालचवलेल्डया य द्धाि िनाने वा मनाने मदि करिे ि कीिे आहे. कोित्याही य द्धािा 
अकहसक मागोनी प्रचिकार करिे हीि खरी योग्य कृिी होय’ (काँगे्रस ब लेचटन, ८-१-१९४२, पृ.८७). 
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 सत्याग्रहािे हे पवम स मारे पंधरा मचहने िालू होिे. नंिर एक गोष्ट गाधंींच्या लक्षाि आली. त्यािंी 
अकहसाचधचष्ठि भचूमका मनापासून पटल्डयाने, चिचटश सरकारला देऊ केलेले सहकायम मागे घेऊन, त्यानंी 
काँगे्रसिे नेिृत्व कराव ेअसे अवाहन करिारा ठराव काँगे्रसश्रेष्ठींनी संमि केला असे त्यानंा वाटि होिे; पि 
िे खरे नव्हिे हे आिा त्याचं्या लक्षाि आले. ३०चडसेंबर १९४१ रोर्जी काँगे्रसच्या अध्यक्षानंा उदे्दशनू 
चलचहलेल्डया पत्राि गाधंींर्जी म्हििाि, ‘माझ्या असे लक्षाि आले आहे की, म ंबई ठरावािा अथम लावण्याि मी 
मोठीि घोडिूक केलेली आहे. सध्या िालू असलेल्डया महाय द्धाि ककवा प  े होिाऱ्या कोित्याही य द्धाि 
भाग घेण्यािे, म ख्यिः अकहसेवरील चिच्या चनष्ठेिून, याप  े काँगे्रस नाकारिार आहे असा मी त्या ठरावािा 
अथम लावला होिा. परंि  ठरावािा मी लावलेला अथम बह िेक सभासदानंा मान्य नाही; अकहसेच्या ित्त्वापोटी 
य द्धाि सहकायम नाकारले पाचहरे्ज असे नाही, असे त्यािें मि आहे, हे मला चदसून आले आहे. त्याम ळे मला 
आियािा धक्का बसला. म ंबई ठराव मी प न्हा एकादा काळर्जीपूवमक वािून पाचहला. िेव्हा मला आ ळून 
आले की, त्या चभन्न अथम लाविाऱ्या सभासदािेंि म्हििे बरोबर आहे. मी का लेला अथम त्या ठरावािून 
चनघण्यासारखा नव्हिा, त्या ठरावाला झेपण्यासारखा नव्हिा... 

 
 ‘म्हिून माझी आपिास अशी चवनंिी आहे की म ंबई ठरावान्वये माझ्यावर टाकलेल्डया र्जबाबदारीिून 
आपि मला म क्त कराव.े माझ्या अथाने अकहसेवर चवश्वास असिाऱ्या, मी घालीन त्या अटींिे पालन 
करण्यािी ियारी असिाऱ्या, व ज्यािंी मी चनवड करीन अशा काँगे्रसर्जन व इिर व्यक्ती यानंा घेऊन मला 
भाषिस्वािंत्र्यासाठी स न  केलेली सत्याग्रह िालू ठेवला पाचहरे्ज’ (काँगे्रस ब लेचटन, ५-२-१९४२, पृ.२). 

 
 काँगे्रसच्या अध्यक्षानंी गाधंींिी ही चवनंिी मान्य केली व त्यानंा त्याचं्या र्जबाबदारीिून म क्त केले. 
त्यािे स्पष्टीकरि त्यानंी असे चदले: ‘य द्धाला आमिा चवरोध रार्जकीय भचूमकेवन न आहे िर गाधंींर्जींिा 
चवरोध चवश द्ध अकहसेपोटी आहे. अकहसेिी ककमि देऊन आचि य द्धाि सहभागी झाले पाचहरे्ज या शिीवर 
स्वािंत्र्य देऊ केले िर िे स्वािंत्र्य आपिास नको अशी आपली भचूमका गाधंींर्जींनी मागेि र्जाहीर केली 
आहे. पि ही त्यािंी (काँगे्रस अध्यक्ष, मौ. आझादािंी) ककवा त्याचं्या सहकाऱ्यािंी भचूमका नव्हिी. 
कोित्याही वळेी, कोित्याही मागाने चमळाले िरी स्वािंत्र्य स्वीकारण्यास िे ियार होिे; मग त्या वळेी 
र्जगाि शािंिा असो, य द्धाच्या िाया पसरलेल्डया असोि, ककवा प्रत्यक्ष य द्ध िालू असो’ (इं. ॲ. र.,१९४२, I, 
पृ. २८०). 

 
 काँगे्रस अध्यक्षाचं्या वरील समथमनाच्या उत्तराि गाधंींनी आपले चविार स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न 
केला. त्याचं्या मिे य द्धाि भाग घेऊन योग्य प्रकारिे स्वािंत्र्य चमळू शकिार नव्हिे. अत्यंि दचरद्री व्यक्तीही 
रे्जथे भरभराट पाव ूशकेल असे खरे स्वराज्य समार्जाच्या आर्मथक व्यवहाराि अकहसेिा अंगीकार केल्डयानेि 
पदरी पडू शकिार होिे. आचि केवळ अशाि समार्जािे रक्षि अकहसेने करिा येिार होिे. सवम र्जगाच्या 
सचदच्िेवर आपल्डया स्वराज्यािा इमला स रचक्षि राहू शकिार होिा. 

 
 आपल्डया भाषिाि गाधंी म्हिाले, ‘मौ. आझादानंी मला एकदम आकाशाएव ा मोठा कन न सोडले, 
िे मला यस्त्कंचििही रुिले नाही. मनोराज्याि र्जगिारा मी कोिी स्वप्नाळू नाही. ि मच्यासारखाि, 
िारिौघासंारखाि मी एक हाडामासािा मािसू आहे आचि माझे पाय र्जचमनीवर पके्क रोवलेले आहेि  

 
 ‘िसे नसिे िर गेली वीस वष ेआपि चमळून कायम कन  शकलो नसिो. अकहसा हा माझा धमम आहे. 
िो माझा प्राि आहे? “धममश्रद्धा” या स्वरुपाि मी अकहसा भारिाप  े ठेवलेली नाही. ककबह ना सहर्ज 
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अनौपिाचरक संभाषिाि कोिाकोिार्जवळ मी अकहसेिी चशफारस त्या अथाने केली असेल िेव ीि. एरवी 
मी लोकािं र्जाऊनही चििा धममश्रद्धा म्हिनू प्रिार केलेला नाही. रार्जकीय प्रयकन सोडचवण्यासाठी 
वापरावयािी रार्जकीय साधनपद्धिी म्हिनूि मी काँगे्रसप  े अकहसा ठेवली. िी एक नवी साधनपद्धिी 
असेल, पि त्याम ळे चििे रार्जकीय स्वन प नष्ट होि नाही. काँगे्रसच्या दीघम वापरािून मला पचरचिि झालेले 
सवम सनदशीर घटनात्मक मागम िोखाळून झाल्डयावर, िे अपयशी ठरल्डयावर मी या साधनपद्धिीिा दचक्षि 
आचफ्रकेि प्रथम वापर केला. व्यापारी, मरू्जर, फेरीवाले, इत्यादी न पािं द. आचफ्रकेि स्थाचयक झालेल्डया 
कहदी लोकाचं्या चनव्वळ रार्जकीय अस्स्ित्वािा प्रयकन होिा. त्या लोकाचं्या दृष्टीने िो र्जीवनमरिािाि प्रयकन 
होिा. िो प्रयकन सोडवीि  असिाना मला अकहसेिा मागम स िला. िेथे केलेल्डया चनरचनराळ्या मागोिा अवलंब 
हे एखाद्या द्रष्ट्ट्यािे ककवा स्वप्नाळू मािसािे काम नव्हिे. प्रत्यक्षाि असलेल्डया रार्जकीय प्रयकनानंा अगदी 
व्यावहाचरक पािळीवरुन िोंड देिाना स िलेले िे उपाय होिे. एक रार्जकीय पद्धि या दृष्टीने त्याि नेहमीि 
बदल होिार ककवा चिला वगेळे वळि द्याव े लागिार, ककवा क्वचिि द सऱ्या एखाद्या अचधक िागंल्डया 
पद्धिीसाठी िी सोडूनही द्यावी लागिार हे उघडि आहे. त्याम ळे आर्ज आपि आपले धोरि बदलू नये असे 
रे्जव्हा मी ि म्हाला म्हििो िेव्हा िेही रार्जकारिी शहािपिाच्या दृष्टीनेि म्हिि असिो. माझ्या रार्जकारिी 
 अंिःप्रजे्ञच्या आधारे मी हा सल्ला देि आहे. अकहसेने आपल्डयाला मागच्या काळाि काम चदलेले आहे. 
स्वािंत्र्याकडे र्जाण्यािा चकिी िरी मागम आपि अकहसेच्या सहाय्याने िालून येऊ शकलेलो आहोि. या वळेी 
अकहसेच्या मागािा त्याग करण्यािा चविार करिे ही एक मोठी िकू ठरेल हेही मी रार्जकारिी मािसाच्या 
भचूमकेिूनि सागंि आहे. आर्जपयंि मी काँगे्रस नेिृत्व केले िे एक रार्जकारिी व्यक्ती म्हिूनि केले आहे. 
माझी पद्धि केवळ थोडी नवी आहे म्हिून चिच्यावर धार्ममकिेिा चशक्का मारिे योग्य ठरिार नाही..... 

 
 ‘अकहसेम ळेि आपि पूवी कधीही नव्हिो इिके स्वािंत्र्याच्या र्जवळ आलो आहोि.स्वािंत्र्याच्या 
मोबदल्डयािस द्धा आपि चििा त्याग करण्यािे धाष्टयम कन  नये. कारि िसे कन न चमळिारे स्वराज्य हे खरे 
स्वराज्य असिार नाही. स्वराज्य चमळचवल्डयानंिर आपि काय करिार हा खरा प्रयकन नसून, अमूक एका 
पचरस्थिीि आपि स्वराज्य चमळचवण्यासाठी अकहसा सोडिार काय हा खरा प्रयकन आहे. मी प न्हा चविारिो 
की, अकहसेिा त्याग कन न खरे स्वराज्य चमळेल असे आपिास खरोखरि वाटिे काय? माझ्या दृष्टीने 
स्वािंत्र्य म्हिरे्ज आपल्डयािील अत्यंि मूक व गरीब मािसािे स्वराज्य. िे आपल्डयाला य द्धाि सहभागी 
होऊन म ळीि चमळिार नाही ’ (काँगे्रस ब लेटीन, ५-५-१९४२, पृ १३-१७). 

 
 काँगे्रसपासून गाधंींिा मागम चभन्न होण्यािी वळे आली होिी हे उघडि आहे.आपल्डया अटी त्यानंी 
अनेकदा प न्हा प हा साचंगिल्डया होत्या. त्या अटींिा नेहमी अधमवटि स्वीकार केला गेला होिा. एखाद्यािी 
भचूमका पटली नसली िरी प्रगल्डभ मनाने िी समरू्जन घेिल्डयानंिर ज्या चनष्ठेने िी अंगीकारिा येिे त्या 
ग िवते्तिी चनष्ठाही गाधंींिा स्वीकार करण्यामागे नव्हिी. काँगे्रसने भचवष्ट्याि आपि कोित्या िाचत्त्वक 
भचूमकेिून वागिार आहोि िे पके्क ठरवाव ेअसे या वळेी गाधंींनी आवरू्जमन साचंगिले; कारि भारिािेि नव्हे 
िर साऱ्या र्जगािेि भचविव्य अंधःकारमय असल्डयािे त्याचं्या दृष्टीला चदसि होिे (पाहा गाधंींिे भाषि इ.ं 
ॲ. र.,१९४१. II, पृ.१९५) 

 
 (ड) “छोडो भारत” चळवळ: मािम, १९४२ च्या आरंभीि रंगून पडले. िेव्हा कहद स्थानािील पेिावर 
एक रार्जकीय िडर्जोड मनाि योरू्जन चिचटश सरकारने सर स्रॅफोडम  चक्रप्स यानंा इकडे पाठचवले.‘र्जपानने 
आघाडी मारल्डयाम ळे कहद स्थान ज्या आिीबािीच्या पचरस्स्थिीि सापडला होिा त्या पाश्वमभमूीवर परकीय 
आक्रमिाच्या संकटापासून स्विःच्या भमूीिे रक्षि करण्यासाठी कहद स्थानािील सवम शक्ती एकवटाव्याि 
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अशी चिचटशािंी इच्िा आहे असे चनवदेन प्रसिृ केले गेले’ (गाधंी, पृ. ४७३). परंि  चक्रप्स योर्जना 
कहद स्थानािील कोित्याि पक्षाला मान्य न झाल्डयाने चक्रप्स चनराश होऊन हाि हालचविि इग्लंडला परि 
गेले’ िेथे गेल्डयावर त्यानंी आपल्डया चशष्टाईला कोित्या पचरस्स्थिीि अपयश आले यािा वृत्तािं चिचटश 
पालममेंटला सादर केला (इं. ॲ. र.१९४२, I, पृ. २१९-२६५). 

 
 यानंिर थोड्याि चदवसािं गाधंींना इंग्लंडहून एक िार आली. या िारेला उत्तर देिाना त्यानंी 
चिचटशानंी भारिािून ित्काळ चनघून र्जाव ेया मागिीिा प्रथमि उच्चार केला (हचरर्जन, खं. ९, पृ.२१६). 

 
 काँगे्रसला गाधंींिी सवम ित्त्वप्रिाली मान्य नव्हिी िरीदेखील काही कालावधीनंिर र्जवाहरलाल 
नेहनं सकट सवोना आपल्डया बारू्जला वळचवण्याि िे यशस्वी झाले. (काँगे्रसच्या मागिीप्रमािे) चिचटशानंी 
कहद स्थानवरिे आपले राज्य खरोखरि सोडून चदले िर देशाि अनागोंदी मार्जण्यािी शक्यिा होिी.‘या 
अनागोंदीिे न पािंर र्जीवघेण्या यादवी य द्धाि ककवा अनावर दरोडेखोरीि होईल अशीही शक्यिा आहे’ हेही 
गाधंींनी मान्य केले; परंि  गाधंींना आशा वाटि होिी की, ‘त्यािूनि कहद स्थान हे राष्ट्र असल्डयािा आर्ज र्जो 
एक केवळ खोटा आभास आहे त्या र्जागी खरोखरि एक अस्सल राष्ट्र आकारास येईल’ (हचरर्जन, खं. ९, 
पृ. १६६). 

 
 र्जवाहरलाल नेहनं च्याबद्दल गाधंींनी चलचहले, ‘रचशया व िीन याचं्याशी नेहनं िा प्रत्यक्ष वैयचक्तक 
संबंध असल्डयाम ळे त्या राष्ट्रापं  े आ वासून उभ्या असलेल्डया सवमनाशाच्या संकटािें द :ख मला र्जािविे 
त्यापेक्षा नेहनं ना अचधक िीव्रिेने र्जािविे...त्या द :खावगेाि साम्राज्यशाहीशी असलेले आपले र्ज ने भाडंि 
चवसन न र्जाण्यािा त्यानंी प्रयत्न केला. नाझींच्या ककवा फॅचसस्टाचं्या चवर्जयािी माझ्यापेक्षाही त्यानंा र्जास्ि 
भीिी वाटिे. मी यावन न त्याचं्याशी चदवसच्या चदवस वाद घािला. त्यानंी माझ्याशी ज्या भावनोत्कटिेने 
वाद घािला त्यािे मी विमन कन  शकि नाही. पि वस्ि स्स्थिीि अन स्यूि असलेल्डया िकाने शवेटी 
त्याचं्यावर माि केली. भारिाच्या स्वािंत्र्याच्या अभावी वरील दोन्ही राष्ट्रािें स्वािंत्र्यही धोक्याि सापडिार 
हे त्याचं्या स्पष्टपिे लक्षाि आले िेव्हाि त्यानंी माझे म्हििे मान्य केले’ (पत्र., पृ. १६-१७).  

 
 सावमचत्रक कायदेभगं कन न स्वािंत्र्य हस्िगि करण्यािा आपला चनधार व्यक्त करण्यािे काँगे्रसने 
ठरचवले िर दोन महत्त्वािे प्रयकन उपस्स्थि होि होिे: एक प्रयकन प रेशा ियारीिा होिा. द सरा प्रयकन 
महाय द्धािील दोस्ि राष्ट्राचं्या न्याय्यपिाशी चनगडीि होिा. सत्याग्रहाच्या िळवळीम ळे फॅचसस्ट राष्ट्रानंा 
मदि होिार होिी काय, हाही प्रयकन चविाराि घ्यावा लागिार होिा. या दोन्ही प्रयकनािंी उत्तरे गाधंींनी 
आपल्डया भाषािािूंन व लेखािूंन देण्यािा प्रयत्न केला. सावमर्जचनक कायदेभगं स न  होण्यािी शक्यिा आहे 
असे कळल्डयावर वृत्तपत्रकार गाधंींच्या म लाखिीसाठी येऊ लागले; त्यानंा चदल्डया र्जािाऱ्या म लाखिींिूनही 
गाधंी या प्रयकनािंी उत्तरे लोकापं  े माडूं लागले.  

 
 चिटीश अंमलाखालील आर्जच्या (गाधंींच्या शब्दािंील) ‘ब द्धध्याि चनमाि केलेल्डया अरार्जका’पेक्षा 
िे गेल्डयानंिर मारे्जल िे अरार्जक अचधक वाईट ठरिार नाही काय? असे एका वृत्तपत्रप्रचिनधीने गाधंींिी 
म लाखि घेिाना त्यानंा चविारले. त्यावर गाधंींनी उत्तर चदले, ‘हा प्रयकन अगदी योग्य आहे. गेली बावीस वष े
मी नेमक्या याि चविाराने माझ्या कृिींवर, मागण्यावंर मयादा घालीि आलो आहे. परकीय सते्तिे र्जोखड 
झ गान न देण्याइिके अकहसक सामर्थयम देशाि चनमाि होण्यािी मी वाट पाहाि होिो. परंि  आिा माझ्या 
दृष्टीकोिाि बदल झाला आहे. आिा मला असे वाटिे की, यापेक्षा अचधक थाबंिे परवडिारे नाही. मी र्जर 
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असाि थाबंून राचहलो िर कदाचिि मला कल्डपािंापयेि वाटि पाहावी लागेल. देशािी र्जशी ियारी व्हावी 
म्हिून मी ईश्वरािी प्राथमना करीि आलो व कायम करीि आलो िशी िी कधीि होिार नाही, आचि मध्येि 
आपल्डया सवांनाि ग्रासू पाहिाऱ्या या ज्वाळा मला घेरिील आचि त्याि सगळ्यािीि राखरागंोळी होऊन 
र्जाईल. त्याम ळे मी आिा असे ठरवले आहे की, धोका चनिि असला िरी िो पत्कन नही र्जनिेला 
ग लामचगरीशी ल ा देण्यास सागंाव.े परंि  चवश्वास बाळगा, माझ्या मनािी ियारीस द्धा एक अकहसावादी 
मािसाच्या चठकािी आ ळिाऱ्या अ ळ श्रध्देिूनि झालेली आहे. मनाच्या कानाकोपऱ्यािस द्धा कहसेिा 
लवलेश नाही. गेली पन्नास वष े मी रे्ज अकहसेिे र्जािीवपूवमक आिरि करीि आलो िे मला या 
आिीबािीच्या वळेी दगा देिार नाही, हीि एक र्जािीव माझ्या मनाि ओिप्रोि भन न राचहलेली आहे. 
लोकाचं्याि माझ्याइिकी अकहसा नाही, पि माझे अकहसा व्रि त्यानंा मदि करील. ब द्धयाि चनमाि 
केलेल्डया अरार्जकानेि आम्ही व ेलेले आहोि, त्याि ग रफटलेलो आहोि. चिचटशानंी आपले राज्य का ून 
घेिल्डयानंिर, ककवा त्यानंी आपले न ऐकल्डयाम ळे आपि त्यािें राज्य धाब्यावर बसवनू चदल्डयावर रे्ज अरार्जक 
चनमाि होईल िे आर्जच्या अरार्जकापेक्षा चनचििि वाईट नसेल अशी माझी खात्री आहे. आचि शवेटी एक 
गोष्ट खरीि की, चनःशस्त्र लोक कन न कन न चकिीसा भयंकर कहसािार करिार व चकिीसे अरार्जक 
मार्जविार? माझी अशी चनष्ठा आहे की, त्या अरार्जकािूनि श द्ध अकहसेिा उदय होईल; परंि  एका संभाव्य 
परिक्राला िोंड देण्याच्या चमषाने आर्ज िाललेल्डया भयकंर कहसािाराकडे चनष्ट्क्रीयपिे पाहिे मला र्जमिार 
नाही. िसे केल्डयाने माझ्या चठकािच्या अकहसाचनष्ठिेी मला लार्ज वाटेल. माझी अकहसा अचधक किखर 
आहे’ (हचरर्जन, खं. ९, पृ. १८४). 

 
 काँगे्रसवर अवलंबून न राहिा, आपल्डया योर्जना कायमवाहीि आिण्यासाठी श द्ध अकहसावादी 
लोकािंी वगेळी संघटना न उभारण्यािे स्पष्टीकरि गाधंींनी प  ीलप्रमािे चदले: ‘एक सोयीिा लाभदायी 
मागम म्हमून मी अकहसेिी चशफारस काँगे्रसला केली ही एक िागंलीि गोष्ट केली हे माझे मि आर्जही कायम 
आहे. रार्जकारिाि अकहसा आिायिी िर यापेक्षा वगेळे मी काही कन  शकलो नसिो. र्जीवनचनष्ठा म्हिनू 
अकहसा मान्य आहे अशाि लोकानंा एकत्र घेऊन चनघायिे म्हटले असिे िर त्या संघटनेिा मीि पचहला 
आचि शवेटिा सभासद ठरलो असिो. मी स्विः अपूिमि आहे. माझ्यासारख्या अपूिम स्त्री-प रुषानंा घेऊन मी 
चनघालो. अज्ञाि, अथागं सागराि नाव लोटून द्यावी िसा चनघालो. आमिी नाव अरू्जन चकनाऱ्याला 
लागलेली नाही, परंि  ईश्वरकृपेने िी ि फानानंा टक्कर देण्याइिकी मर्जबिू ठरली आहे’ (हचरर्जन, खं. ९, 
पृ. ११६).  

 
 या सत्याग्रहाम ळे महाय द्धािील लोकशाहीवादी राष्ट्राचं्या प्रयत्नांि अडथळा येईल काय? हा 
द सरा प्रयकनही चििकाि महत्त्वािा होिा. त्यािे उत्तर काँगे्रस वचकंग कचमटीिे १८ र्ज लै १९४२ रोर्जी वधा 
येथे केलेल्डया ठरावाि फारि स ंदर रीिीने चदले आहे. त्या ठरावाि म्हटले आहे:  

 
 ‘चदवसागचिक घडिाऱ्या घटनावंन न, व आर्ज भारिीय र्जनिा ज्या अन भवािूंन र्जाि आहे 
त्यावन न भारिािून चिचटश राज्य िाबडिोब नष्ट झाले पाचहरे्ज हे सवम काँगे्रसर्जनािें मि बरोबर असल्डयािेि 
चदसून येिे. उत्तमािले उत्तम का असेना, पि परकीय राज्य म्हिरे्ज एक पापि. चर्जि प्ररे्जच्या चर्जव्हारी 
झलेली व सिि वाहिारी िी एक र्जखम होय. पि केवळ याम ळेि कहद स्थानािील इंग्रर्जी राज्य ित्काळ 
संप ष्टाि याव े असे नाही; पारिंत्र्याच्या बंधनाि र्जखडलेला भारि स्विःिेही पचरिामकारकरीत्या रक्षि 
कन  शकि नाही की माि सकीिी राखरागंोळी करिाऱ्या य द्धखोर शक्तींिा प्रहार करिाऱ्याचं्या बारू्जने 
आपले वर्जन टाकून य द्धािा कल बदलू शकि नाही. िे सामर्थयम प्राप्त करिा याव ेम्हिून चिचटशानंी येथून 
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ित्काळ र्जायला हव ेआहे. भारिािे स्वािंत्र्य केवळ भारिाच्याि चहिासाठी आवयकयक आहे असे नाही, िर 
साऱ्या र्जगाच्या स रचक्षििेसाठी, नाझीझम, फॅचसझम, लष्ट्करशाही नष्ट करण्यासाठी, आचि एका राष्ट्राने 
द सऱ्या राष्ट्रावर आक्रमि करण्यािा प्रकारि संप ष्टाि येण्यासाठी भारि स्विंत्र झाला पाचहरे्ज. 

 
 ‘महाय द्धाला स रुवाि झाल्डयापासून सरकारला शक्य िो अडििीि न आिण्यािे धोरि काँगे्रसने 
अवलंचबले आहे. सत्याग्रह चनष्ट्प्रभ ठरण्यािा धोका पत्कन न, सत्याग्रहाच्या िळवळीला म द्दामि केवळ 
प्रिीकात्मक स्वन प चदले गेले. अडििीि न टाकण्याच्या धोरिाला धन न केलेल्डया या कमालीच्या 
िकम श द्ध विमनािे िीर्ज केले र्जाईल, लोकप्रचिचनधींच्या हािी खरी सत्ता चदली र्जाईल आचि मानवी स्वािंत्र्य 
लोप पावण्याच्या अवस्थेि आहे अशा वळेी र्जगाच्या पाठीवर मानवी स्वािंत्र्य मिूम करण्यासाठी आमच्या सवम 
सामर्थयाचनशी य द्धाि भाग घेण्यासारखी पचरस्स्थिी चनमाि केली र्जाईल  अशी आम्हाला आशा वाटि होिी. 
चनदान, कहद स्थानच्या मानग टीभोविीिी पकड र्जास्िि आवळली र्जाईल असे िरी चिटन काही करिार 
नाही अशी आमिी अपेक्षा होिी. 

 
 ‘परंि  या सवम आशािंा िक्कािूर झाला. चिटीशािंी कहद स्थानकडे पाहण्यािी दृष्टी मळीि बदललेली 
नाही हे अयशस्वी झालेल्डया चक्रप्स योर्जनेने स्पष्ट दाखवनू चदलेले आहे. भारिावरील चिचटश पकड 
म ळीस द्धा सैल करण्यािी सरकारिी चबलक ल ियारी नाही हेही त्यावन न चदसून आले. सर स्रॅफोडम  चक्रप्स 
याचं्याबरोबर बोलिी िालू असािाना राष्ट्रीय मागिीला अनूसन न अगदी चकमान गोष्टी िरी चमळाव्याि 
यासाठी काँगे्रसच्या प्रचिचनधींनी आटोकाट प्रयत्न केला िो अथािि चनष्ट्फळ ठरला.लोकािं इंग्लंडबद्दल 
झपाट्याने िीव्र चिरस्कार चनमाि होण्याि या चनराशिेा पचरिाम झाला.या मनोवस्थेि र्जपानला चमळि 
गेलेल्डया चवर्जयानंी लोकानंा समाधान वाटू लागले. र्जनमानसाला हे रे्ज वळि चमळाले आहे त्यािी अत्यिं 
गंभीर दखल काँगे्रस वचकंग कचमटी घेिे; कारि लोकािंील ही भावना वळेीि आवरली गेली नाही िर 
र्जपानी आक्रमिािा प्रचिकारशून्य स्वीकार करण्याि चििी अपचरहायम पचरििी होईल.या सचमिीिे असे मि 
आहे की, कोित्याही आक्रमिािा प्रचिकार झालाि पाहीरे्ज. आक्रमकाप  े शरि र्जाण्याने भारिीय र्जनिेिा 
अधःपाि होईल व चििी ग लामगीरी िालूि राहील. मलाया, िम्हदेश ककवा कसगापूर या देशामंध्ये आलेला 
अन भव येथे येऊ नये यासाठी काय कराव ेयािी काँगे्रसला कििा आहे. र्जपानी ककवा कोित्याही परकीय 
सते्तच्या आक्रमिािा प्रचिकार करण्यासाठी लोकािं शक्ती चनमाि करण्यािी चििी िीव्र इच्िा आहे. 

 
 ‘चिटनबद्दल भारिीय र्जनिेि असलेल्डया या कटू भावनेिे सचदच्िेमध्ये काँगे्रस न पािंर कन  शकेल. 
त्याम ळे चिटनबरोबरि कहद स्थानही र्जगािील चनरचनराळ्या राष्ट्रािें व िेथील र्जनिेिे स्वािंत्र्य 
चटकचवण्याि सक्रीय भाग घेऊ शकेल. त्यासाठी येिील िी संकटे झेलण्यास व पडिील िे कष्ट करण्यास 
आमिा देश ियार आहे. परंि  भारिाला स्वािंत्र्याच्या प्रकाश चमळेल िरि हे सवम घड न येऊ शकेल. 

 
 ‘भारिािून चिटीश सत्ता का  न घ्यावी या मागिीमागे इंग्लंडला ककवा त्याच्या दोस्ि राष्ट्रानंा त्रास 
द्यावा ककवा त्याच्या य द्धकायामध्ये अडििी आिाव्या ककवा भारिावर आक्रमि करण्यास  र्जपानला उते्तर्जन 
द्याव ेककवा िीनवर शत्र राष्ट्रािें अचधक दडपि पडावे असा आमिा म ळीि उदे्दश नाही. िसेि दोस्ि राष्ट्रािें 
सरंक्षिसामर्थयम कमी कराव ेअशीही काँगे्रसिी इच्िा नाही. म्हि न र्जपानी आक्रमि परिवनू लावण्यासाठी 
वा िीनिे रक्षि करण्यासाठी दोस्ि राष्ट्रािंी इच्िा असेल िर कहद स्थानाि त्यािें लष्ट्करी िळ आहेि िसेि 
ठेवण्यास काँगे्रस सहर्ज मान्यिा देईल... 
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 ‘मात्र आमिे हे आवाहन व्यथम ठरल्डयास सध्याच्या स्स्थिीिा काँगे्रसला अत्यंि गंभीरपिे चविार 
करावा लागेल. कारि कदवसेचदवस पचरस्स्थिी चबघडि िालली असून भारिािी स्वरक्षिािी इच्िा, चनग्रह 
व सामर्थयम कमी कमी होि िालले आहे. अशा वळेी, काँगे्रसला नाख षीने का होईना, रार्जकीय हक्क व 
स्वािंत्र्य यासाठी चिने १९२० पासून कमावलेल्डया सवम अकहसक सामर्थयमचनशी झगडा करण्याचशवाय गत्यिंर 
राहिार नाही. अशा प्रकारच्या या चवशाल लढ्यािे नेिृत्व अथाि गाधंीर्जीि करिील’ (काँगे्रस ब लेटीन, १-
९-१९४२, पृ. ५-७) 

 
 त्यानंिर ७ ऑगस्ट, १९४२ रोर्जी अ. भा. काँगे्रस कचमटीिी बठैक म ंबईि भरली होिी. िेथे 
सत्याग्रहासंबधंीिे सूिनापत्रक ियार करण्याि आले (याबद्दलिी सचवस्िर माचहिी गाधंीर्ज कॉरेस्पॉन्डन्स 
व इथ द गव्हनममेंन्ट १९४२-४४, पृ. ३५६-३६०, या प स्िकाि आलेली आहे.) सरकारने मात्र घाई कन न 
द सऱ्याि चदवशी, ८ ऑगस्टला , सवम प  ाऱ्यानंा अटक कन न ि रंुगाि टाकले.  

 
 प  ारी व र्जनिा यािंी अशा प्रकारे िाटािूट होिाि देशाच्या चनरचनराळया भागंाि लोक बंड कन न 
उठले. रेल्डवमेागम व िारा याचं्यावर हल्ले झाले. चनःशस्त्र लोक पोलीस िौक्यावंर िालून गेले 
चमदनाप रसारख्या भागाि राष्ट्रीय सरकार स्थापन झाल्डयािे घोचषि करण्याि आले. अत्यिं क्र र 
दडपशाहीिा वरवटंा चफन नस द्धा हे ‘राष्ट्रीय सरकार’ िीन वष ेराज्य करीि होिे. परं्जाब व वायव्य सरहद्द 
प्रािं सोड न राचहलेल्डया भारिामध्ये या काळाि ज्या क्राचंिकारक घटना घडल्डया त्यांिा साद्यिं इचिहास 
‘रेबेल इंचडया’ (१९४६) या प स्िकाि चदला आहे. 

 
 भारिाच्या चनरचनराळ्या भागंाि या सवमि काळाि सामान्यर्जनानंी रे्ज धैयम व र्जो पराक्रम दाखचवला 
िो केवळ  अभिूपूवम असा होिा. हर्जारो चनःशस्त्र स्त्री-प रुष चशस्िबद्ध रागंा कन न पोचलस िौकीिा िाबा 
घेण्यास र्जाऊ लागले की भारिीय पोचलस त्याचं्यावर बंद का िालवीि असि. त्या गोळीबाराि बरेि 
स्वयंसेवक मारले र्जाि व चकिीिरी लोक र्जखमी होि िेवढ्याप रिा ककचिि थाबंनू मोिा सिि प  े र्जाई. 
अशाि एका मोिाि एका चठकािी राष्ट्रध्वर्ज घेऊन र्जािारी एक वृद्ध स्त्री गोळ्या लागनू मृत्यू पावली; परंि  
चिने चनशाि सोडले नाही. मोिा चनघाल्डयापासूनि िी चनशाि घेऊन आघाडीवरि होिी. कारि 
चिच्यासारखी वृद्ध मािसे असिाना िन ि रक्त साडंिे बरोबर नाही, असे चििे मि होिे. द सऱ्या एका 
चठकािी एका स्वयंसेवकाला पाठीच्या कण्याि गोळी लागनू िो बेश द्ध पडला. थोड्या वळेाने श द्धीवर 
आल्डयावर िशा अवस्थेिही खरडि खरडि िो पोचलस िौकीवर पोिलाि. िौकीच्या लाकडी िौकटीवर 
हाि ठेवनू शरे्जारीि उभ्या असलेल्डया आपल्डया सहकाऱ्याला िो म्हिाला, ‘नायकाला र्जाऊन सागं की 
आम्ही िौकी सर केली,’ एव े बोलून त्याने प्राि सोडले. (चमत्रा आचि िक्रविी, १९४६, पृ. २५). 

 
 या पराक्रमाच्या गोष्टी किोपकिी होि साऱ्या देशभर पसरल्डया. ‘गोळ्या िािीवर झेला’ हा गाधंींिा 
संदेशही देशभर पोिला. चमदनापूरला चकत्येक चठकािी असे झाले की िौकीवर येिाऱ्या लोकावंर 
ह कूमािी िाबेदारी म्हिनू पोचलस गोळीबार करीि व िाबडिोब िौकी सोडून चनघून र्जाि. िौकीवर िालून 
येिारे लोक हे ‘गाधंींिे सैन्य’ आहे आचि त्यािंा हेिू वाईट नाही हे त्यानंा कळि होिे, असेि म्हिाना. हे 
स्वयंसेवक देशासाठी प्राित्यागास चसद्ध झालेले आहेि हेही त्या चशपायानंा कळि असेल...काही असो, 
गोळीबार कन न िे चनघनू र्जाि हे मात्र खरे. पोचलस चनघून गेल्डयानंिर स्वयंसेवक िौकीिा िाबा घेि. त्या 
वळेी चकत्येकदा त्यानंा िौकीि चशपायानंी टाकून चदलेल्डया बंद का व दन गोळाही सापडि असे. परंि  
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कोित्याही प्रकाराच्या शस्त्रास्त्रािंा उपयोग गाधंींनी चनचषद्ध मानला असल्डयाने स्वयंसेवक त्या बंद का मोडून 
िोडून र्जवळपासच्या डबक्याि टाकून देि असि. 

 
 सवम देशभर गाधंींिे व एकट्या गाधंींिेि नाव चननादि राचहले. र्जनिेने रागाच्या भराि क्वचिि कोठे 
रेल्डवमेागम उद्धध्वस्ि केले िरी लोकाचं्या चर्जवाशी खेळ केले नाहीि. या अत्यंि आिीबािीच्या व उदे्रकाच्या 
काळाि आिखी एक म द्दाम लक्षाि घेण्यासारखी गोष्ट म्हिरे्ज, कोित्याही गोऱ्या मािसाला कसलीि इर्जा 
पोिली नाही. सामान्य भारिीयाप्रमािे िोही अगदी स रचक्षि होिा. काही गोऱ्या मािसानंा बंगालमधील 
‘राष्ट्रीय सरकार’ ने ि रंुगवासािी व क्वचिि फाशीिी चशक्षा चदल्डयािी हकीगि मागाहून बाहेर आली. परंि  
त्या व्यक्तींनी वैयचक्तकरीत्या भारिीय चस्त्रयावंर बलात्कार ककवा ित्सम भयंकर अपराध केलेले होिे. 

 
 चवशषे लक्षाि घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, पूवीच्या चनरचनराळ्या िळवळींच्या ि लनेि या वळेी 
लोकानंी अत्यंि असामान्य धैयम दाखवले. िसेि गाधंींखािर त्यानंी दाखवलेला संयमही ठळकपिे नर्जरेि 
भरण्यासारखा होिा. 

 
 बंगाल प्रािंाि चमदनापूर भागाि रे्ज घडले त्या प्रकारच्या घटना चबहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व 
इिरत्रही घडल्डया. या सवमि चठकािी एक गोष्ट हळूहळू चदसून आली. चनःशस्त्र स्वयंसेवकावंर गोळीबार 
करण्याच्या ह क मािी िाचमली करावी लागिाऱ्या भारिीय पोचलस दलाि प्रकारिी खळबळ चनमाि झाली. 
व्यचक्तशः त्याचं्या स्विःिा र्जीव केव्हाि धोक्याि नसे. त्याम ळेि की काय, आज्ञापालन केल्डयानंिर त्याचं्या 
मनाि अपराधीपिािी र्जािीव चनमाि होि असावी. 

 
 त्या वळेी कहद स्थानािील वगेवगेळ्या भागािं घडि असलेल्डया गोष्टींिे अिूक व वास्िव चित्र का िे 
इचिहासकाराच्या दृष्टीने फार कठीि आहे हे कबलू कराव े लागेल. रे्जथे वस्ि िः एका व्यक्तीने पराक्रम 
गार्जचवला िेथे िो सम दायाच्या नावावर साचंगिला गेला; काहींनी मध्येि लढ्यािून का िा पाय घेिला 
त्याकडे द लमक्ष झाले, असे प्रकार झाले आहेि. एकंदरीि १९४२ च्या लढ्यािे भारिीय व्यक्तीच्या मनािील 
चित्र अदभिू, भव्योदात्त व रोमािंकारी असे आहे. िे काहीसे अचिशयोक्त व एकागंी असले िरी या सवोि 
एक गोष्ट चनर्मववाद आहे. 

 
 र्जनिा बंड कन न उठली चिने आपल्डया कल्डपनेप्रमािे गाधंींच्या आदेशािे-करा वा मरा-पालन 
केले. या सवम काळाि चमळून साठ हर्जाराहूंन र्जास्ि लोक पकडले गेले, अठरा हर्जार लोकानंा 
चनरचनराळ्या म दिींच्या ि रंुगवासाच्या चशक्षा झाल्डया, ९४० लोक गोळ्यानंा बळी पडले व १६३० मािसे 
र्जखमी झाली. इिके होऊनस द्धा लोकानंी सूड घेण्यासाठी कोिालाही ठार मारल्डयािी नोंद नाही (चमत्रा 
आचि िक्रविी, पृ. ७). र्जनिेिी कहसा केवळ सरकारी मालमते्तिी मोडिोड करण्याइिकीि मयादीि 
होिी. त्याच्या पलीकडे लोक गेले नाहीि. सरकारच्या बारू्जने मात्र िळवळ दडपून टाकण्यासाठी शक्य िे 
सवम अनस्न्वि प्रकार करण्याि आले व य द्धसामग्रीच्या प रवठ्याि खंड पडू नये म्हिनू झपाट्याने पावले 
उिलण्याि आली. (टकर, १९५०, पृ. ८१). 

 
 या िळवळीिून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. ‘िले र्जाव’ आदंोलन स न  होण्यापूवी लोकाचं्या मनाि 
असलेली असहायिा ककवा र्जपानच्या चवर्जयाबद्दल वाटिारी ि पी आदरािी भावना समूळ नष्ट झाली. 
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लौचकक अथाने ही िळवळ अयशस्वी झाली हे खरे असेलही, पि लोकािें नीचिधैयम परि आले. इिकेि 
नव्हे िर िे वा लेही आचि हेही थोडे नव्हिे. 

 
 दरम्यानच्या काळाि ि रुगािं बंचदवान झालेले रार्जचकय कायमकिे र्जवळर्जवळ य द्ध संपेपयेि 
ि रुगािंि राचहले. नंिर काही काळ िरी रार्जचकय रंगमंिावर भारिीयांच्या हािाि प  ाकार राचहला नाही 
असे चदसिे. 

 
आझाद हहद सेना 

 
 ज्यािंा १९४५-१९४६ मधील भारिीय रार्जकारिावर बराि मोठा प्रभाव पडला अशा इिर काही 
घटना आग्नेय आचशयामध्ये ‘िले र्जाव’ ककवा ‘िोडो भारि’ िळवळ स न  हेण्यापूवीि घडून आल्डया. 

 
 य द्ध स न  होण्याच्या थोडेि चदवस आधी सरकारडे स्वािंत्र्यािी चनवािीिी मागिी करावी यासाठी 
काँगे्रसला प्रवृत्त करण्यािा प्रयत्न स भाषिंद्र बोसानंी केला होिा हे वािकानंा आठवि असेलि. या ना त्या 
कारिाने त्या वळेी स भाषिंद्रािंी  अशी खात्री झाली की, काँगे्रसिे प  ारी स्वािंत्र्यािा ल ा करण्यास ियार 
होि नाहीि िे केवळ ‘घटनात्मक स धारिावादी’ बनलेि, असा त्यािंा पक्का ग्रह बनला (स भाषिदं्र बोस, पृ 
२३) काँगे्रस नेत्यानंी अथािि अकहसेिे कारि प  े केले होिे. गाधंीकडे स भाषबाबू अचिशय आदरभावनेने 
पाहाि व त्यानंा आपले प  ारी मानीि. गाधंींच्या अकहसा ित्त्वािी व काँगे्रसिी पूवीि फारकि झाली असली 
िरी यामध्ये फरक पडला नव्हिा. 

 
 शवेटी स्वािंत्र्यल ा प कारण्यािी िीव्र आवयकयकिा गाधंींनाि पटवनू देण्यािा स भाषिंद्रानंी यत्न 
केला होिा. त्यानंी गाधंींना चलचहलेल्डया या पत्रानंा पूवी उल्लेख आलेला आहेि. स भाषिंद्रानी गाधंींना प न्हा 
चवनंिी केली की, ‘याबाबि माझी इिकी खात्री पटली आहे की, त्यासाठी मी कोििाही त्याग करावयास 
चसद्ध आहे. आपि या लढ्याला स रुवाि करिार असाल िर मी मोठ्या आनंदाने माझ्या सवम सामर्थयमचनशी 
आपिास मदि करायला येईन’ आपिास र्जर असे वाटि असेल की, द सऱ्या एखाद्या अध्यक्षाच्या 
नेिृत्वाखाली काँगे्रसला हा ल ा अचधक िागंल्डया प्रकारे ल िा येईल िर मी आनंदाने बारू्जला होईल. पि 
गाधंींना िे पटले नाही. उत्तरादाखल त्यानंी चलहले, ‘आपला देश आर्जच्याइिका अकहसक वृत्तीिा पूवी 
कधीि नव्हिा हे ि मिे म्हििे मला म ळीि पटि नाही सावमचत्रक अकहसक सत्याग्रह िळवळीला योग्य असे 
वािावरि मला आर्ज कोठेि चदसि नाही. प रेसे पाठबळ असल्डयाचशवाय चदलेले अचंिमोत्तर चनरुपयोगीि 
नव्हे िर द रुपयेगी ठरिे.’ 

 
 या सवम प्रकाराम ळे स भाषिंद्र चनराश झाले ककवा त्याचं्याि कडवटपिा चनमाि झाला असला िरी 
िी गोष्ट अनपेक्षीि नव्हिी. कारि त्याचं्या दृष्टीने सवोत्तम संधी वाया घालवली र्जाि होिी. देशािील 
रार्जकीय स्स्थिीिे चवश्लेषि करिाना त्यानंी प्रसंगवशाि आपल्डया या भावना व्यक्त केल्डया आहेि. त्याचं्या 
मिे, ‘काँगे्रस पक्षािील बरपागंी अंिगमि वाटिाऱ्या या झगड्याच्या िळाशी वास्िचवक वगमकलहि 
आहे...त्यानंा (उर्जव)ेनेहमी अशी भीिी वाटिे की नेिृत्व एकदा ल ा स न  झाला की त्याचं्या हािाि न 
चनसटून र्जाईल (स भाषिंद्र बोस, १९६२,पृ. २३७). मनाच्या अत्यिं कडवट अवस्थेि त्यानंी २५ नोव्हेंबर 
१९३९ रोर्जी चलहीले आहे, ‘आर्जच्या वचकंग कचमटीने प्रत्यक्ष कृिीला स रुवाि केलीि िरी डाव्या गटाला 
एकसारखी भीिी वाटि राहील की, “िौरीिौरा” ककवा “हचरर्जन िळवळ” ककवा िसलीि चवघ्ने नवीन 
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न पाि उपस्स्थि होिील व आपल्डया िळवळीला सामर्थयम, गिी व चवस्िार प्राप्त होि आहे असे चदसिाि 
िलवळ मागे घेिली र्जाईल’ (स भाषिदं्र बोस ,१९६२.पृ. २१८) 

 
 कालािंराने काँगे्रसने स भाषिंद्रावंर चशस्िभगंािा इलार्ज केला. िे बंडखोर बनले आचि काही काळ 
रार्जकीयदृष्ट्ट्या चवर्जनवासाि गेले. चिटीश सरकारिा अत्यंि कडक पहारा असूनस द्धा र्जानेवारी १९४१ 
मध्ये कहद स्थानािून चनसटून र्जाण्याि िे यशस्वी झाले. देशाबाहेर पडल्डयानंिर त्यानंी भारिीय 
स्वािंत्र्यासाठी प्रथम र्जममनी व नंिर र्जपानिा सशत्र पाकठबा चमळचवण्यािा प्रयत्न केला. 

 
 इंचडयन नॅशनल आमी-आझाद कहद सेना-िा गाभा आग्नेय आचशयामध्ये ियार होिाि. २ र्ज लै 
१९४३ रोर्जी कसगापूरला आल्डयाबरोबर त्यानंी प्रथम या सैन्यािी प नघमटना केली. हे सवम झाल्डयानंिर, ६ र्ज लै 
१९४४ रोर्जी रंगूनह न देशबाधंवासंाठी केलेल्डया संदेशवर्जा भाषिाि त्यानंी गाधंींबद्दलिा आपला अिीव 
आदर व्यक्त केला. त्या भाषिाि गाधंींना उदे्दशून िे म्हिाले, ‘भारिाबाहेर राहिाऱ्या भारिीयाचं्या दृष्टीने, 
देशाि आर्ज र्जी र्जागिृी चदसिे चििे र्जनक आपिि आहाि...ऑगस्ट १९४२ मध्ये आपि असीम धैयम 
दाखवनू “िले र्जाव” िी घोषिा केल्डयाम ळे देशाबाहेर असिाऱ्या देशभक्त भारिीयानंा व भारिीय 
स्वािंत्र्याबद्दल आस्था बाळगिाऱ्या परकीय चमत्रानंा आपल्डयाबद्दल वाटिारा आदर शिग चिि झाला 
आहे... 

 
 ‘योगायोगाने कहद स्थानािील आमिे देशबाधंव स्विःच्याि प्रयत्नानंी आपली दास्याि न म क्तिा 
कन न घेण्याि यशस्वी झाले ककवा स योगाने चिचटश सरकारने ि म्ही केलेला “िले र्जाव” ठराव मान्य केला 
व िे चनघून गेले िर आमच्याइिका आनंद कोिालाि होिार नाही. मात्र वरीलपैकी कोििीि गोष्ट होिारी 
नाही, आचि शवेटी स्वािंत्र्यासाठी सशस्त्र संघषम करण्याचशवाय गिी नाही या भचूमकेिून आम्ही पाऊल 
उिलीि आहोि. भारिीय स्वािंत्र्यािे शवेटिे य द्ध स न  झाले आहे. आझाद कहद सैन्याच्या ि कड्या आर्ज 
भारिभ मीवरि पराक्रम गार्जवीि आहेि. अपार कष्ट व संकटे सोसूनही त्या हळूहळू का होईना, पि 
साित्याने प  े सरकि आहेि. भारिभ मीवन न शवेटिा चिटीश मािूस हाकलून देऊन चदल्लीिील 
व्हाइसरॉयच्या घरावर आमिे राष्ट्रीय चिरंगी चनशाि लागेपयेि आमिी ल ाई िालूि राहिार... 

 
 ‘हे राष्ट्रचपत्या, भारिाच्या स्वािंत्र्याच्या या पचवत्र ल ाईि आम्ही ि झ्या सचदच्िा आचि आशीवाद 
मागि आहोि. र्जयकहद!’ (ििर्जी, १९४७, पृ. २१७). 

 
 अन्नधान्य, शस्त्रासे्त्र व वाहने यािंी कमालीिी कमिरिा सोसून आझाद कहद सेना पूवम सीमेवर ल ि 
राचहली. माघार घेण्यािा र्जपानी फौर्जािंा चनिमय आधीि झाला होिा, पचरिामी त्याचं्याकडून चमळिारी 
मदिही कमी होि गेली. पचरिाम असा झाला की, २६ एचप्रल १९४५ रोर्जी रागंून पडले िेव्हा आझाद कहद 
फौरे्जिील बह िेकानंी दोस्ि राष्ट्राचं्या सैन्याप  े शस्त्रत्याग करण्यािे ठरवले. स भाषिदं्राचं्या काही चर्जवलग 
चमत्रानंी, थोडे त्याच्या इच्िेचवरुद्धि, त्यानंा िम्हदेश सोडावयास उद्य क्त केले. िेथून िे अज्ञाि चठकािी 
चनघून गेले (टकर, १९५०, पृ. ५०-७२). 

 
 आझाद कहद सैन्यािील अचधकाऱ्यावंर खटले भरले र्जाण्याप वी भारिाि आझाद कहद सैन्याच्या 
पराक्रमी ल िीिी फारि थोडी माचहिी पसरलेली होिी. प्रत्यक्षाि ५ नोव्हेबंर १९४५ रोर्जी चदल्लीला खटला 
स न  झाला िेव्हा त्याचं्या वीरगाथेिे एक एक पान उलटू लागले. सारा देश मग अपूवम उत्साहलहरींनी आचि 
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सैचनकाबंद्दल वाटिाऱ्या सहान भिूीने व आदराने उंिबळून गेला. ३ र्जानेवारी १९४६ रोर्जी आझाद कहद 
सैन्यािील सवम प्रम ख अचधकाऱ्यानंा म क्त करण्याि आले. प  े चिटीश सेनाप्रम खानंी इिर लोकानंा झालेल्डया 
चदघम म दिीच्या चशक्षा खूपि कमी केल्डया.  

 
 या संबधाि कलकत्त्याि थोडीफार दंगल झाली. त्यािा चविार आपि प  े कन . दरम्यान आझाद 
कहद सेनेिी कहािी सवमिोम खी झाली िसिसा पोलीस दल व भारिीय आरमार दल या संघटनािं असंिोष 
घ मसि असल्डयािी चिन्हे प्रकट होऊ लागली. त्या घटनािंा थोडा सचवस्िर चविार प  ील चवभागाि केला 
आहे.[ज्या वािकानंा आझाद कहद सैन्यावरील खटल्डयािी साद्यिं माचहिी हवी असेल त्यानंी कृपा कन न इं. ॲ. र.,१९४५, II, पृ. १९४-२९८, 
पाहावे. िसेि टकर, १९५०, व ४ व ५ ही प्रकरिेही त्यानंा उपय क्त वाटिील.] 
 
१९४४ ते १९४६: सांभ्रमावस्र्ा 

 
 (अ) गाांधींची हालचाल: य द्ध र्जसर्जसे लाबंि गेले िसिसा भारिावर भयंकर आर्मथक िाि पडि 
गेला. १९४३ साली बंगालमध्ये भयंकर द ष्ट्काळ पडला. त्याि  अचधकृि सरकारी आकडेवारीप्रमािे पधंरा 
लक्ष मािसे मृत्य म खी पडली. चबगरसरकारी मिाप्रमािे ही संख्या वरील आकड्याच्या स मारे चिप्पट ककवा 
र्जास्ि होिी. सर र्जॉन व डहेड याचं्या अध्यक्षिेखाली नेमलेल्डया सचमिीने ियार केलेल्डया अहवालािा 
साराशं इंचडयन ॲन्य अल (रचर्जस्टर १९४५, II, ३४६-३४९) मध्ये पाहावयास चमळिो. (णशवाय सांर्ानम् , 
१९४४ आचि णशवस्वामी आणि इतर १९४५ पाहा.) 

 
 या सवम काळाि अचधकारी वगािील लािल िपि व अकायमक्षमिा, दप्तरचदरंगाई याबद्दलही 
र्जनिेच्या फार मोठ्या प्रमािावर िक्रारी होत्या. काँगे्रस सरकारानंी रार्जीनामा चदल्डयावर बह िेक प्रािंाि 
गव्हनमरािंी रार्जवट स न  झालेली होिी.गव्हनमराचं्या रार्जवटीखाली सवमि देश लािल िपि व गैरकारभार 
याचं्या कदममाि र्जिू लोटला गेला होिा, य द्ध चिघळि गेल्डयाने दडपशाहीला चनदमयिेिी धार ि लेली 
होिी. िशाही पचरस्स्थिीि भारिीय र्जनिेने र्जो किखर चनियीपिा दाखवला िो अथमगभम होिा. नेिृत्व 
चमळाले. असिे िर कोित्याही क्षिी बंडाळी मार्जावी अशीि त्या वेळिी स्स्थिी होिी.  

 
 आग्नेय आचशयािून र्जपान्यानंी दोस्ि राष्ट्रािंा, चवशषेिः चिटनिा, ध व्वा उडचवल्डयाच्या घटनेनंिर 
भारिीय सैन्यािही असिंोष पसन  लागला होिा. ‘िले र्जाव’ िळवळीि चनःशस्त्र स्वयंसेवकावंर कराव्या 
लागलेल्डया गोळीबाराम ळे भारिीय पोचलस दलही चबथरलेले होिे. 

 
 ही एकंदर स्स्थिी पाहून चिचटशानंा भारिीय रार्जकारिािील कोंडी नष्ट करावी असे वाटू लागले. 
सरकारला असे वाटू लागण्यास आिखीही कारिे असण्यािी शक्यिा आहे. प  े एका चठकािी आपि 
त्यािंाही चविार करिार आहोि.  

 
 याि स मारास गाधंी ि रंुगाि मलेचरयाने आर्जारी पडले. सरकारने ही संधी साधून ६ मे १९४४ रोर्जी 
त्यानंा म क्त केले. आर्जारािून उठून प ण्याला चवश्रािंी घेि असिानाि त्यानंी व्हाइसारॉयना भारिाच्या 
रार्जकीय स्स्थिीवर एक उपाय स िचवला. अत्यंि खडिर सावमचत्रक द ष्ट्काळािी स्स्थिी व त्याम ळे 
लोकामंध्ये आलेली भयानक असहायिा त्याम ळे गांधींिे मन चपळवटून चनघाले होिे. त्यानंी २७ र्ज लै १९४४ 
रोर्जी लॉडम ववॅ्हेल यानंा पाठचवलेल्डया पत्राि चलचहले: 
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 ‘बदललेल्डया पचरस्स्थिीि ऑगस्ट १९४२ च्या ठरावान सार सावमचत्रक सत्याग्रह करिे उचिि 
ठरिार नाही; िेव्हा िो ठराव रद्द समर्जला र्जावा आचि सरकारच्या य द्धचवषयक सवम प्रयत्नानंा काँगे्रसने 
संपूिम सहकायम कराव ेअसे काँगे्रस वचकंग कचमटीला सागंण्यास मी ियार आहे. मात्र, चिटीश सरकारने 
भारिाला ित्काल स्वािंत्र्य देि असल्डयािे घोचषि कराव े व कें द्रीय कायदेमंडळाला र्जबाबदार असिारे 
राष्ट्रीय सरकार स्थापन कराव ेही त्यािी पूवमशिम आहे. य द्ध िालू असेपयेि भारिावर कसलाही आर्मथक 
िाि न पडिा लष्ट्करी हालिाली आहेि िशाि िालू राहाव्याि. चिचटश सरकारिी समझौिा करण्यािी 
इच्िा असेल िर पत्रव्यवहाराऐवर्जी बोलिी व्हावीि असे मी स िवीनʼ (इं. ॲ. र., १९४४, II, पृ.१८२). 

 
 वरील मागिी अथािि फेटाळली गेली. इंग्लंडमधील लोकमि मात्र पाि वषोच्या य द्धाम ळे र्ज नी 
िाकोरी सोडून नवीन वळिाने वाहू लागले होिे. ‘डेली वकम रʼ मध्ये रॉयल एअर फोसममधील िाळीस 
अचधकाऱ्याचं्या स्वाक्षऱ्यानंी प  ील आशयािे पत्र प्रचसद्ध झाले: ‘राष्ट्रीय सरकार स्थापन कराव ेया गाधंींच्या 
सूिनेकडे सरकारने द लमक्ष केले ही गोष्ट आमच्या मिे अचविारािी झाली. गाधंींच्या सूिनेप्रमािे राष्ट्रीय 
सरकार अस्स्ित्वाि आिले असिे िर इिर राष्ट्राचं्या र्जोडीने कहद स्थानािील कोट्यवधी मािसािंी शक्ती 
य द्धाि आपल्डया बारू्जने खऱ्या अथाने उभी झाली असिीʼ (इं.ॲ. र., १९४४, II, पृ.१७८). 

 
 याि स मारास गाधंींनी म स्स्लम लीगशी िडर्जोड करण्याच्या दृष्टीने चर्जनािंी भेट घेण्यािी ियारी 
दशमचवली. त्यासाठी त्यानंी र्ज लै िे सप्टेंबर १९४४ या काळाि अनेक प्रयत्न केले. पि िेही अयशस्वी ठरले. 
(या दोघािंील संपूिम पत्रव्यवहारासाठी पाहा: इं. ॲ. र., १९४४, II, पृ. १३५-१५२).गाधंी र्जीनानंा फार्जील 
महत्त्व देि आहेि असा आरोप चकत्येक राष्ट्रीय प  ाऱ्यानंी केला. परंि  याबाबि प्रयत्न करिारे गाधंी 
एकटेि नव्हिे, ही एक गमिीिी गोष्ट आहे. या प्रसंगी मानवेंद्रनाथ रॉय याचं्यासारख्या ज्येष्ठ कम्य चनस्ट 
प  ाऱ्यानेही प  ील प्रकारिे पत्रक प्रचसद्ध केले होिे: 

 
 गाधंी-र्जीना बोलण्यािून यापेक्षा वगेळे काही चनष्ट्पन्न होईल असे केवळ मनोराज्यािि कस्ल्डपले 
र्जाऊ शकि होिे. पचरस्स्थिीकडे र्जरा चिचकत्सक व वास्िववादी दृचष्टकोिािून पाहिाऱ्यानंा ही बोलिी 
चफसकटल्डयािी वािा अनपेचक्षि नव्हिी. 

 
 ‘पि ही बोलिी चफसकटली म्हिरे्ज काही फार मोठी रार्जकीय आपत्ती येऊन कोसळली आहे असे 
नव्हे. उलट, अशा रीिीने एक फार मोठा रम म दूर झाल्डयाने आिा प  ील घटनात्मक वाटिालीिा प्रयकन 
व्यवहायम भचूमकेिून िोखाळिे शक्य झाले आहे. परंि  चिचटशाचं्या खालोखाल ही गोष्ट म ख्यिः र्जीनावंरि 
अवलंबून आहे. त्यानंीि आिा कहदू भारिाशी िडर्जोड करण्यािी कल्डपना सोडून चदली पाचहरे्ज. आिा िरी 
त्याचं्या लक्षाि यायला हव ेकी कहदू भारि येथील म स्स्लमािंी स्वयचंनिमयािी मागिी कधीि मान्य करिार 
नाही.  

 
 ‘गाधंी व र्जीना याचं्यामधील या लाबंि लागलेल्डया वाटाघाटींि र्जीनानंी रे्ज प्रयकन उपस्स्थि केले, 
त्या सवोना गाधंींनी टाळाटाळीिी उत्तरे चदली. परंि , काँगे्रस व कहद महासभा या दोन कहदू संघटना व त्यािें 
चपते्त यानंा बारू्जला ठेवनू रॅचडकल डेमोकॅ्रचटक पाटी, शडे्यूल्डड कास्ट स फेडरेशन, दचक्षि भारिािील 
िाम्हिेिर संघटना आचि इिर गट या सवोिी एक लोकशाही आघाडी केली िर र्जीनाचं्या सवम प्रयकनािंी 
समाधानकारक उत्तरे देिा येिील. वरील प्रकारिी लोकशाही आघाडी म स्स्लमेिर कष्टकरी र्जनिेिे 
प्रचिचनचधत्व करील. त्यािंीि या देशाि बह संख्या आहे.  
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 ‘अशा प्रकारच्या सवम पक्षोपपक्षािंी एक संघटना करण्याि र्जीनानंीि प  ाकार घ्यावा अशी मी त्यानंा 
चवनंिी करिो. ही पचरषद भारिाच्या भावी घटनेिा सवमसंमि खडा ियार करील आचि लोकशाही 
संघटनाचं्या संचमश्र हंगामी सरकारच्या हािी चिचटशानंी सत्ता स पूदम करावी अशी मागिी करील. इसं्ग्लश 
लोक सत्ता देण्यास चकिीही नाखूष असले िरी सवम र्जािीर्जमािींिून आलेल्डया बह संख्य लोकाचं्या या 
प्राचिचनचधक सयं क्त आघाडीने केलेल्डया मागिीला नकार देण्यास त्यानंा कारि सापडिार नाही. र्ज ने पक्ष व 
त्यािें प  ारी यानंी सगळा घोळ केला आहे. आपल्डयाला आर्जिी चनराशा झटकून टाकायिी असेल आचि 
संभाव्य यादवी टाळावयािी असेल िर आपि एका नव्या मनूला र्जन्म चदला पाचहरे्जʼ (इं. ॲ. र., १९४४, II, 
पृ.१५७). 

 
 यानंिर गाधंींनी आिखी एक पाऊल उिलले. िे अपेचक्षि असेि होिे. आपल्डया रिनात्मक 
कायमक्रमाच्या साहाय्याने देशाि अकहसक समार्जरिनेिा पाया घालण्यािा त्यािंा मनोदय होिा. रिनात्मक 
कायमक्रमािी आवयकयकिा समर्जावनू देण्यािा त्यानंा कधीि कंटाळा नसे. परंि  का कोिास ठाऊक, त्याचं्या 
अन यायाकंडूनही त्यानंा या बाबिीि प्रगल्डभ व समरं्जस प्रचिसाद कधीि चमळाला नाही. 

 
 सप्टेंबर १९४४ मध्ये सेवाग्रामला भरलेल्डया अ. भा. िरखा संघाच्या अचधवशेानाप  ील त्यांच्या 
भाषिाच्या वृत्तािंाि म्हटले आहे: ‘चकत्येक वषोपूवीि त्यानंी काँगे्रसला िरख्यािा संदेश चदलेला होिा, 
काँगे्रसने िो स्वीकारला होिा, पि मनापासून मात्र स्वीकारला नव्हिा. याच्याकडून आपल्डयाला काही काम 
कन न घ्यावयािे असेल िर याच्या िक्रमपिाला थोडीफार मान्यिा चदलीि पाचहरे्ज असा, कदाचिि, 
काँगे्रसर्जनानंी त्याचं्या बाबिीि चविार केला असावा. काँगे्रसर्जनानंी मग त्यानंी चदलेल्डया घोषिेिी अगदी 
याचंत्रकपिे री ओ ि म्हटले होिे “िरखा िला िलाके लें गे स्वराज्य लें गे।”ʼ (इं. ॲ. र., १९४४, II, पृ. 
१८४). 

 
 गाधंीवाद्याचं्याबद्दल त्यािें उद्गार असे होिे: ‘त्याचं्यािील प ष्ट्कळानंी त्याचं्यावरच्या (गाधंीवरच्या) 
चनष्ठेपोटी िरख्यािा स्वीकार केला होिा. चनष्ठा असिे िागंले होिे, पि चनष्ठलेा त्यानंी ब द्धीिी र्जोड घ्यावी 
अशी त्यािंी इच्िा होिी. म्हिरे्ज मग िरख्याबद्दल शकंा घेिाऱ्यािें िे स्विःच्या िाकदीवर समाधान कन  
शकले असिे...आर्ज िरखासंघ ही अत्यंि कें द्रीभिू ससं्था बनलेली होिी. उद्या िी सवमस्वी चवकें चद्रि 
होिार होिी... 

 
 िरखा संघािे काम योग्यरीत्या केले असिे िर काँगे्रसिा संदेश खेडोपाडी पोिचवण्यासाठी 
वास्िचवक कॉंगे्रसर्जनानंी िरखा संघािी मदि व मागमदशमन माचगिले असिे; परंि  िरखा संघ कॉगें्रसकडे 
मदिीच्या अपेके्षने पाहाि आहे असे केचवलवािे दृयकय त्यानंा पाहाव ेलागि होिे. वास्िचवक त्यानंा (िरखा 
संघाच्या कायमकत्योना) चकिी िरी वळेा त्यानंी चवनचवले होिे की, त्यानंी रार्जकारि चवसन न िरख्यावरि 
त्याि गर्मभि असलेल्डया सवम गोष्टींसह आपले सवम लक्ष कें चद्रि कराव.े खादीकायम हेि एकमेव खरे साचत्त्वक 
रार्जकारि आहे असे त्यािें मि होिे. ज्या गावानंी िरख्यािा संदेश आत्मसाि केला असेल िी स्वािंत्र्याच्या 
प्रकाशाने न्हाऊन चनघिार होिी. िरख्याच्या मागोमाग खेड्यािंील इिर उद्योगही आपोआप स न  होिील; 
बेचसक चशक्षि स न  होईल आचि त्याम ळ लोकािंी ब द्धी िेर्जस्वी होि र्जाईल, असे त्यािें सागंिे होिे. 
वस्ि िः बेचसक चशक्षि पद्धिीमागे, सवम शारीर ग िसपंदेिा, शक्तींिा उपयोग चवद्यार्थयंच्या ब द्धीिे िेर्ज 
वा ण्याकडे व्हावा हीि कल्डपना होिी. त्याचं्या नंिरनंिरच्या सवम कल्डपना-ग्रामोद्योग, मूलोद्योग, बेचसक 
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चशक्षि-त्यानंा िरख्यासबंंधी सूक्ष्म चविार करिानाि स िवलेल्डया होत्या. त्याचं्या दृष्टीने िरखा म्हिरे्ज 
र्जीवनािे ित्त्वज्ञान होिे, अकहसेिे चर्जविं प्रिीक होिे (इं. ॲ. र., १९४४, II, पृ. १८४ व प  े). 

 
 (ब) मजी रािण्याचे धोरि : २१ नोव्हेंबर १९४४ रोर्जी रार्जकीय बंचदवानािंी संख्या दहा हर्जाराहूंन 
थोडी अचधक होिी. िे सवमर्जि बंचदवासािि राचहले. दरम्यान देशाच्या प  ाऱ्याशंी ििा करण्यािा आपला 
मनोदय व्हाइसरॉयनी चसमल्डयाहून र्जाहीर केला. त्यानंिर रू्जन १९४५ मध्ये कॉंगे्रस वचकंग कचमटीच्या सवम 
सभासदानंा िेव े म क्त करण्याि आले. व्हाइसरॉयबरोबरच्या या बोलण्यानंा गाधंी स्विः व्यचक्तगि चनमंचत्रि 
म्हिून उपस्स्थि होिे. ही बोलिी काही आठवडे िालली व १४ र्ज लै १९४५ रोर्जी िी असफल झाल्डयािे 
घोचषि करण्याि आले (इां. ॲ. र., १९४५, I, पृ. २३९-२५०). ही बोलिी चफसकटल्डयािा सवम दोष म स्स्लम 
लीगने घेिलेल्डया आडम ठ्या भचूमकेला असल्डयािे कॉंगे्रस अध्यक्ष मौलाना आझाद यानंी स्पष्टपिे साचंगिले. 

 
 असे असूनही म स्स्लम लीगबरोबर काही िडर्जोड साधण्यािे प्रयत्न िालूि राचहले, पि िे चनष्ट्कळ 
ठरले. अचखल भारिीय कहदू महासभेच्या कायमकाचरिीच्या बैठकीि २०-२१ र्जानेवारी १९४५ रोर्जी 
बोलिाना यकयामाप्रसाद म खर्जी म्हिाले, ‘रार्जािी योर्जनेिा गाधंींनी र्जोरदार प रस्कार कन नही त्यािून 
काहीि चनष्ट्पन्न झाले नाही. कारि म ळािि िी असत्याशी िडर्जोड होिी. आिा आम्ही असे ऐकिो की, 
कॉंगे्रस लीग िडर्जोडीिे प्रयत्न भ लाभाई देसाई याचं्यामाफम ि अरू्जनही िालूि आहेि. िडर्जोडीच्या 
योर्जनेिा िपशील अचधकृिपिे अरू्जन कळलेला नाही. आर्जच्या घटनेने म सलमानानंा चदल्डया आहेि 
त्यापेक्षा ककवा लोकसंख्येिील त्याचं्या प्रमािापेक्षा र्जास्ि र्जागा त्यानंा प्राचंिक वा 

 
 कें द्रीय कायदेमंडळाि, मंचत्रमंडळाि देऊ कन न व कहदंूच्या हक्कािंा सौदा कन न काँगे्रसिे प्रवके्त 
कहदू-म स्स्लम प्रयकन कधीही सोडव ूशकिार नाहीि असे मी रोखठोकपिे सागंू इस्च्ििोʼ (इं. ॲ. र., १९४५, 
I, पृ. २९८; चशवाय देसाई-चलयाकि अली करारासाठी (इं. ॲ. र., १९४५, II, पृ. १४५ पाहा). 

 
 दरम्यान चलबरल प  ारीही स्वस्थ बसले नव्हिे. चदल्लीली िेर्जबहादूर सप्रू याचं्या अध्यक्षिेखाली 
एक ‘समझौिा सचमिीʼ स्थापन करण्याि आली. ८ एचप्रल १९४५ रोर्जी या सचमिीने भारिािी भावी घटना 
कशी असावी यािे चित्र माडंण्यािा प्रयत्न केला. ‘घटना सचमिी, भावी कें द्रीय कायदेमंडळ व मंचत्रमंडळ 
यािं (अस्पृयकय वगळून इिर) कहदू व म स्स्लम यानंा समान प्रचिचनचधत्व देण्यािे ित्त्व त्यानंी गृहीि धरलेले 
होिे. त्याि वळेी म स्स्लम लीगने सयं क्त मिदार संघ व अखंड भारि या दोन गोष्टींना मान्यिा द्यावी. अशी 
शिम त्यानंी घािली होिीʼ (इं. ॲ. र., १९४५, I, पृ. ३१०; व कॉस्न्स्टटू्यशनल प्रपोझल्डस ऑफ सप्रू कचमटी, 
१९४५) 

 
 (क) णनदशयने आणि काँगे्रस: एकीकडे चनरचनराळ्या मिािें चभन्नचभन्न प  ारी अडििींिून मागम 
का ण्याि ग ंिले असिाना सारा देश मात्र एका चवशषे स्वन पाच्या चनदशमनानंी  वळून चनघाला होिा. 
१९४२ मध्ये नेिृत्वाच्या अभावी र्जनिेने कशी िळवळ केली हे आपि मागे पाचहलेि आहे. त्या वळेी लोकानंी 
त्याचं्य क विीप्रमािे गाधंींच्या अकहसेच्या चशस्िीि राहण्यािा प्रयत्नही केला होिा. १९४५ मध्ये रे्जव्हा काँगे्रस 
भरली िेव्हा र्जनिेने दाखचवलेल्डया अि लनीय पराक्रमाबद्दल व धैयाबद्दल चििे फार कौि क केले गेले. 
‘कोित्याि प्रकारिे नेिृत्व ककवा मागमदशमन नसिानाही ल ा देऊन स विाक्षरानंी चलहून ठेवाव ेअशा एका 
प्रकरिािी भारिीय स्वािंत्र्य लढ्याच्या इचिहासाि र्जनिेने भर घािलीʼ याबद्दल लोकािें अचभनंदन झाले 
(इं. ॲ. र., १९४५, I, पृ. ८५). 
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 परंि  आझाद कहद सैन्यावरील खटल्डयाच्या संबंधाि भारिाच्या चनरचनराळ्या भागािं लोकक्षोभ 
प्रकट होऊ लागला िेव्हा काँगे्रसने त्या घटनेिे मोकळ्या मनाने स्वागि केले नाही. काँगे्रसिी वृत्ती चद्वधा व 
लोकानंा नैचिक उपदेश करण्यािी राचहली. सरकारने आझाद कहद फौरे्जिील सैचनकावंर खटले भरण्यास 
स रुवाि केली िेव्हा, उघडि, चिचटश सरकारला उदे्दशून केलेल्डया एका ठरावाि प  ील शब्दयोर्जना होिी : 
‘देशाच्या स्वािंत्र्यासाठी, चकिीही ि कीच्या मागाने का होईना, [र्जाड ठसा प्रस्ि ि लेखकािा.] झटल्डयाबद्दल या 
अचधकाऱ्यानंा, चस्त्रयानंा व प रुषानंा चशक्षा झाल्डयास िी एक मोठी शोकाचंिका होईलʼ (इं. ॲ. र., १९४५, I, 
पृ.२३८). 

 
 स्वािंत्र्यसैचनकािंा अशा प्रकारे काँगे्रसने ि पा चधक्कार केलेला असूनही, सवम देश नोव्हेंबर १९४५ िे 
मािम १९४६ या काळाि लोकानंी आपि होऊन केलेल्डया सहान भचूिदशमक प्रक्षोभक चनदशमनानंी  वळून 
चनघाला. फेि वारी १९४६ मध्ये कलकत्त्याि एक आठवडाभर गंभीर स्वन पािी दंगल मार्जली. सरकारी 
कायालयाचं्या आवाराि प्रवशेबंदी करिाऱ्या सरकारी ह क माचवरुद्ध चवद्यार्थयंनी मोिे का ले. पोचलसानंी 
केलेल्डया गोळीबाराि काहीर्जि ठार व चकत्येकर्जि र्जखमी झाले. चवद्यार्थयांनी प्रचिहल्ला केला नाही; पि िे 
मागेही चफरले नाहीि. शहराच्या काही भागािं मात्र प्रक्ष ब्ध लोकानंी रॅम्स, बसेस व लष्ट्करी मोटरींना आगी 
लावल्डया. या वळेीस द्धा मालमते्तिा चवध्वसं केल. गेला िरी मािसानंा इर्जा केली गेली नाही. 

 
 म ंबई फेि वारीच्या चिसऱ्या आठवड्याि आरमारािील खलाशी संपावर गेले. नंिर त्यानंी 
र्जवळर्जवळ बंडि प कारले. मद्रासमध्येही आझाद कहद सेनेला सहान भिूी दाखचवण्यासाठी चनदशमने झाली. 
त्याि कारिाने र्जबलपूर येथे २७ फेि वारी १९४६ रोर्जी पोचलसानंी शािंिापूिम संप केला (इं. ॲ. र., १९४६, 
I, पृ. २६९, २८५, ३२८, ३२९). चबहारमधील पोचलसस द्धा बह िेक याि कारिासाठी संपावर गेल्डयािे वृत्त 
होिे (टकर, १९५०, प्रकरिे ६, ७ व २१). 

 
 मालमते्तिी थोडीफार हानी झाली असली िरी चनदशमनाचं्या वळेी प ष्ट्कळ वळेा लोकानंी दाखचवलेले 
चनिल धैयम व चनधार यावन न एकंदर समार्जामध्ये अकहसक मनोवृत्ती व धैयम चकिपि रुर्जले होिे हे चदसून 
येिे. योग्य मागमदशमन करिारे नेिृत्व लाभल्डयास अत्यंि प्रक्षोभक प्रसंगािस द्धा आपि उत्त ंग नीचिधैयम दाखव ू
शकिो हे अचशचक्षि व रागंड्या मािसानंी दाखवनू चदले. गाधंींच्या उदात्त कायामध्ये सहभागी होऊन 
लोकािें नेिृत्व करण्यासाठी म द्दाम धडे चगरवले होिे अशी मािसेस द्धा अनेक वळेा अगदी सामान्यर्जनानंी 
वा कच्च्या डोक्याच्या िरुिानंी गाठलेली उंिी गाठू शकले नाहीि, मग भले त्यानंी ज्या म द्दयावन न 
िळवळ केली िो चििका “उदात्त” नसो. 

 
 रार्जकीयदृष्ट्ट्या अचनचिि व वाझंोटा ठरलेला कालखंड लोकक्षोभाच्या उदे्रकानंी भिूकाळ र्जमा 
झाला. र्जिू िृषािम भमूीिी िहान त्यानंी भागवली होिी. इिकेि की लोकक्षोभाच्या या महाप राि आलेले 
पािी ग ूळ होिे व क्वचिि काही चठकािी वगेवान प्रवाहानंी सयंमािे व अकहसेिे बाधं फोडले होिे. 
स्वािंत्र्याच्या या उत्कट ऊमीिा आचि क्लेश भोगण्याच्या मानचसक ियारीिा मान कन न या लोकक्षोभाला 
संघचटि, चवराट व अकहसक लढ्यािे न प द्यायला अकहसेच्या चशस्िीि वा लेला, अकहसक लढ्यािे िंत्र 
चशकलेला कोिी प  े येि नाही यािी रुखरुख लोकमानसाि दाटून राचहली. “िले र्जाव” मागिीच्या 
संदभाि गाधंी म्हिाले होिे की, चिचटश गेल्डयानंिर, समर्जा, कहसा व अरार्जक मार्जले िर त्या कहसेिूनि 
“श द्ध अकहसे” िा उदय होईल अशी शक्यिा आहे. परंि  १९४५-४६ च्या अत्यंि आिीबािीच्या व 
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महत्त्वाच्या कालखंडाि योग्य नेिृत्व प  े आले नाही. “कहसक िळवळीिा अभाव” असे अकहसेला 
अकरिात्मक, चनष्ट्क्रीय स्वन प काँगे्रसच्या नेिृत्वाखाली प्राप्त झाले. एक प्रकारे याि काँगे्रसिा पराभव 
होिा. 

 
 काँगे्रसािंगमि दृष्टीने पाहिा गाधंी व काँगे्रसिे नेिृत्व यािंील मिभेद अचधक िीव्र व रंुद करिारी 
पचरस्स्थिी या सगळ्यािून आकार घेि होिी. काँगे्रसमध्ये स्वराज्य पक्षािे विमस्व होिे िेव्हा या दोघािं दरी 
चनमाि होण्यास स रुवाि झाली. १९३७ िे १९३९ या काळाि काँगे्रसने सत्ताग्रहि केले व य द्धाि भाग 
घेण्यािे ठरवले िेव्हा हे मिभेद िागंलेि िीव्र झाले. आिा िर िे त्याहीपेक्षा खोलवर िरि गेले. 

 
णिणटशाांची तडजोडीची योजना 

 
 नेमक्या याि क्षिी चिचटशानंी भारिाच्या स्वािंत्र्यािा प्रयकन सोडचवण्यािा चनधार कन न भारिािील 
रार्जकीय पक्षाशंी िडर्जोडीिी बोलिी करण्यािा प्रयत्न केला. प्रथम चिचटश पालममेंटच्या सभासदािें एक 
प्राचिचनचधक मंडळ भारिाि पाठचवण्याि आले. त्यापाठोपाठ प्रत्यक्ष िडर्जोड करण्यािे अचधकार देऊन एक 
‘कॅचबनेट चमशनʼ-िीन मंत्र्यािंी सचमिी-पाठचवण्याि आले. येथे एक गोष्ट लक्षाि घेिली पाचहरे्ज की, १९४२ 
िी िळवळ होऊन स द्धा काँगे्रसला चनिायक चवर्जय चमळाला होिा असे म्हििा येि नाही. अचधक कडव्या 
व बलवत्तर दंड केशाहीने, काही अपवाद वगळिा, सहा एक मचहन्यािंि र्जनिेिा उठाव मोडून का ला 
होिा. १९४५ मध्ये काँगे्रस प न्हा लढ्यािे पाऊल उिलण्याच्या मन:- स्स्थिीि नव्हिी. वास्िचवक आिा य द्ध 
संपल्डयाम ळे स्वािंत्र्यासाठी िळवळ स न  करण्याि कोििीि नैचिक हरकि नव्हिी. कदाचिि र्ज लमी 
रार्जवट आचि गैरकारभारािून पडलेला भीषि द ष्ट्काळ याम ळे सारी र्जनिाि क्षीि, चवकलागं झाली होिी 
हेही ल ा स न  न करण्यािे एक कारि असेल. मागे गाधंींनी व्हाइसरॉयना पाठवलेल्डया पत्राि या कारिािी 
स्पष्ट सूिना असल्डयािे वर येथे साचंगिलेि आहे. (चशवाय पाहा, पत्र., १९४४-४७, पृ. १३९-१५४.) पि सवम 
प्रचिकूलिेवर माि कन न लोकानंी १९४५ मध्ये उग्र चनदशमने केली हेही आपि पाचहलेि आहे. चशवाय त्या 
वळेी र्जनिेच्या उत्साहाला योग्य असे अकहसक वळि लावण्यािे धैयम व साहस कोित्याही प  ाऱ्याने केले 
नाही हेही आपि पाचहलेि आहे. [गाधंींनी १९३० मध्ये चमठािा सत्याग्रह स न  कन न त्या वेळच्या लोकक्षोभाला असे वळि चदले होिे. 
त्या वेळी सशस्त्र क्राचंिकारकाचं्या उठावाचं्या पाश्वमभमूीवर गाधंींनी िी कृिी केली होिी.] 

 
 काँगे्रसिी ही द बमलिा लक्षाि यायला चिचटश सरकारला म ळींि वळे लागला नाही. त्याम ळे 
स्वािंत्र्यािा प्रयकन सोडचवण्यािी ियारी दशमचविाना चिचटश सरकारने काँगे्रसला एकमेव राष्ट्रीय संघटनेिा 
दर्जा व देिा या देशािील अनेक लहानमोठ्या रार्जकीय पक्षापंैकी एक अशी चििी संभावना केली. 
वास्िचवक हा दर्जा काँगे्रसला नाकारिा आला असिा; पि चिने िसे केले नाही. 

 
 र्जवाहरलाल नेहनं नी २ मािम १९४६ रोर्जी झाशीला केलेल्डया भाषिाि चिचटश सरकारला बर्जावले: 
‘अत्यंि चनकडीिा (स्वािंत्र्यािा) प्रयकन सोडचवण्याि कॅचबनेट चमशनला अपयश आले िर सवम राष्ट्र हादन न 
सोडील असा कल्डपनािीि िीव्र व चवध्वसंक रार्जकीय उदे्रक या देशाि झाल्डयाचशवाय राहािार नाहीʼ (इं. 
ॲ.र., १९४६, I, पृ.४६). नेहनं िी ही भाषा आवशेपूिम होिी याि शकंाि नाही. पि चिच्यामागे कहसक ककवा 
अकहसक अशा कोित्याि प्रकारिे बळ नव्हिे हेही खरे आहे. म्हिूनि चिचटश सरकार काँगे्रसला इिक्या 
हीन दर्जापयंि लोटून देऊ शकले. या वळेी सरकारने भारिािील इिर रार्जकीय पक्षानंा दाखचवलेली 
प्रलोभनेही मोठी मोहक होिी. 
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 त्यानंिरच्या प्रदीधम वाटाघाटीमि काँगे्रसने प्रथम चवरोध व नंिर शरिागिी पत्करावी असे बऱ्याि 
वळेा झाले. प्रत्येक वळेी काँगे्रसिा हल्ला चिचटश सरकारने ि कचवला. काँगे्रस हा कहद स्थानािील इिर 
पक्षापं्रमािेि एक पक्ष आहे, आचि येथील अल्डपसंख्याकािें चहि पाहिे ही आपली चवशषे र्जबाबदारी आहे या 
भचूमकेला चिचटश सरकार अगदी घट्ट चिकटून राचहले. काँगे्रसवर चपिाडीवन न हल्ला कन न चिला 
नामोहरम करण्यािी ही खरोखर नामी य क्ती होिी. ज्या ज्या वळेी काँगे्रसने आपली चपिाडी चनधोक 
करण्यासाठी म स्स्लम लीगशी िडर्जोड करण्यािा प्रयत्न केला त्या त्या वळेी काँगे्रसिा चिचटशावंरील हल्ला 
क्षीि होई. रार्जकीय डावपेिाि काँगे्रसच्या प  ाऱ्यापेंक्षा चिचटश सरकार अचधक सरस ठरले याि काहीि 
शकंा नाही. त्यािा पचरिाम होऊन यथावकाश प रेशी ककमि न देिाि म स्स्लम लीगच्या पदराि 
पाचकस्िानिे फळ पडले. 

 
 कहदी राष्ट्रवादी शक्तींनी र्जय िर चमळचवला नव्हिाि पि ल ा करण्यािी आशाही १९४५ साली 
सोडून चदल्डयासारखी होिी. नेमक्या अशा वळेी राष्ट्रवादी शक्तींशी अखेर समझौिा करण्यािे चिचटश 
सरकारने का ठरचवले असाव ेहे सागंिे कठीि आहे. परदेशाि, स्विःि स्थापन केलेल्डया ‘स्विंत्र भारिाच्या 
हंगामी सरकारʼ िे प्रम ख असिाना स भाषिंद्र बोसानंी या कोड्यािे चवश्लेषि करण्यािा प्रयत्न केला होिा. 
त्यािे येथे चवविेन करिे प्रस्ि ि ठरेल असे वाटिे. 

 
 कहद स्थानिे व्हाइसरॉय लॉडम ववे्हेल यानंी १९४५ मध्ये काँगे्रस वचकंग कचमटीच्या सभासदानंा 
ि रंुगािून म क्त केले. अचिपूवेकडील र्जपानिे य द्ध िालू असूनस द्धा र्ज लै १९४५ मध्ये काँगे्रसबरोबर बोलिी 
करण्यािी त्यानंी ियारी दाखवली. या संबधंाि आझाद कहद रेचडओवन न बोलिाना स भाषिदं्र बोस 
म्हिाले, ‘अचिपूवेि हािी घ्यावयाच्या भावी मोचहमासंाठी आवयकयक िी मन ष्ट्यबळािी क मक चिचटश 
सरकारला आिा इंग्लंडमध्ये चमळू शकि नाही. यािी काही चनचिि कारिे आहेि. पचहले असे की, गेली 
स मारे पाविेसहा वष े अनेक आघाड्यावंर ल ि राचहल्डयाम ळे त्यािंी अिोनाि मन ष्ट्यहानी झाली आहे. 
चिचटश लोक य द्धाला अगदी कंटाळले आहेि. अशा वळेी य रोपािील प्रदेशापेक्षा अचधक चबकट प्रदेशाि 
दीघमकाळपयंि य द्ध करीि राहिे त्यानंा नको आहे. द सरे असे की, पचहल्डया महाय द्धाि इंग्लंडिी आर्मथक 
स्स्थिी फार चबघडली नव्हिी. पि या य द्धाने इंग्लंडिे चदवाळे चनघाले आहे. य द्धसाग्रीच्या प्रिंड मागिीम ळे 
सवम चिचटश उद्योगधंद्यानंा त्यािंी र्जवळपास सवम उत्पादनशक्ती य द्धसाचहत्याच्या चनर्ममिीसाठी वापरावी 
लागि आहे. अमेचरकन उद्योगधंद्यािंी स्स्थिी िशी झालेली नाही. त्याम ळे य द्धकाळाि चिटनने ित्पूवीच्या 
बार्जारपेठा गमावल्डया असून त्या अमेचरकेने काबीर्ज केल्डया आहेि. दीघमकाळ य द्ध िालू असिाना ही प्रचक्रया 
अशीि घडि राचहली िर दोस्ि राष्ट्रािंा चवर्जय होऊनस द्धा इंग्लंडच्या हािून य द्धपूवम काळािला बरािसा 
परदेशी व्यापार र्जाईल व आर्मथक चवनाश ओ वले. त्याचं्या कामगारानंा सैन्यामधून ककवा इिर य द्धर्जन्य 
सेवामंधून का ून ित्काळ शािंिेच्या काळािील उद्योगधंदे स न  करण्यािी चनकड आहे. अचिपूवेमध्ये 
चिचटश सैन्याचनशी प्रदीघम काळ य द्ध ल िे व स्वदेशाि शािंिेच्या काळािील उद्योगधंदे स न  करिे या 
दोन्ही गोष्टी एकाि वळेी साधिे इंग्लंडला केवळ अशक्य आहे. 

 
 ‘अरू्जनही काँगे्रस िीन वषांपूवीच्या “िलेर्जाव” ठरावाला विनबद्ध आहे. त्या वळेेपासून 
स्वािंत्र्यासाठी “कर्जकू ककवा मन ” हेि भारिीयािें िीदवाक्य झालेले आहे. आपल्डया ित्त्वाशंी एकचनष्ठ 
राहावयािे िर कोिीही काँगे्रसवाला लॉडम ववे्हेल याचं्या योर्जनेकडे   ंकूनस द्धा पाहू शकि नाही, मग चििा 
स्वीकार करण्यािी गोष्टि दूर. असे असूनही प्रत्यक्षाि मात्र चकत्येक काँगे्रसर्जन व प  ारीही त्या योर्जनेिा 
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चविार करिाना चदसिाि. यािे कारि असे की, य रोपमध्ये व िह्मदेशाि अँग्लो-अमेचरकन सैन्याला 
चमळालेल्डया चवर्जयाम ळे सबंध भारिभर पराभिूिेिी िाया पसरली आहे... 

 
 ‘भारिाि राहिाऱ्या माझ्या देशबाधंवानंो, चिचटश साम्राज्यशाहीशी ि म्ही सशस्त्र य द्ध कन  शकि 
नसाल िर चनदान आपल्डया या शत्रूशी िडर्जोड करायला चवरोध कन न ककवा त्याच्या बारू्जने साम्राज्यवादी 
य द्ध ल ण्यािे नाकान न आपला नैचिक प्रचिकार िरी िालू ठेवा. या प्रसंगी मी महात्मा गाधंींना, काँगे्रस 
कायमकाचरिीच्या अध्यक्षानंा, चिच्या सभासंदाना, िसेि त्याचं्यामागे उभ्या असलेल्डया कोट्यवधी भारिीय 
स्त्री-प रुषानंा चवनंिी कन  इस्च्ििो की, या अत्यंि नार्ज क क्षिी आिंरराष्ट्रीय पचरस्स्थिीिे ि कीिे चनदान 
ि म्ही कन  नका. पचरस्स्थिीिे मूल्डयमापन करिाना थोडीशी िूक झाली िर भारिीय रार्जकारिािी पावले 
ि कीिी पडिील. भारि अरू्जन पराभिू झालेला नाही. आम्ही उभे आहेि. सध्यािी आिंरराष्ट्रीय स्स्थिी 
आम्हाला प्रचिकूल आहे असे नाही. हळूहळू िी आम्हाला अचधकाचधक अन कूलि होि आहे. असे असिाना 
आिा िडर्जोडीिी बोलिी कशासाठी? ज्या योर्जनेला िीन वषांपूवी समरू्जनउमरू्जन नकार चदला त्या 
योर्जनेिा आिा स्वीकार करावयािा?... 

 
 ‘भारिािील माझ्या बधं भचगनींनो, बोलिी प  े  कलावीि ही र्जीनािंी सूिना लॉडम ववे्हेल यानंी का 
फेटाळली हे ि मच्या अरू्जन लक्षाि येि नाही? बाहेन न बघिाऱ्या आम्हाल हा मामला अगदी स्वच्ि चदसि 
आहे. इंगलंदमधील सावमचत्रक चनवडिूक ५ र्ज लैला आहे. ह रू्जर पक्षाला भारिािा प्रयकन चनवडि कीि येऊ 
द्यावयािा नाही. याम ळेि त्यानंी चनवडि कीला फक्त एकि मचहना राचहलेला असिाना ही “ववे्हेल-
योर्जना” आमच्याप  े टाकली आहे. मरू्जर पक्षाला चनर्मववाद बह मि चमळेल ककवा नाही हे कोिालाि सागंिा 
येिार नाही. मात्र ५ र्ज लैनंिर पालममेंटमध्ये त्या पक्षािे सामर्थयम खूपि वा लेल असेल हे नक्की. ह रू्जर 
पक्षाला अशी भीिी वाटिे की, मरू्जर पक्ष सते्तवर आला आचि त्याआधी भारिािा प्रयकन स टलेला नसला िर 
िो पक्ष हा प्रयकन सोडचवण्यािा आिखी एक प्रयत्न नक्कीि करील. व्यचक्तशः मी सौदेबार्जीवर म ळीि चवश्वास 
ठेवि नाही; कारि माझ्या दृष्टीने भारिाच्या स्वािंत्र्याच्या बाबिीि कसलीि िडर्जोड शक्त नाहीʼ (ििर्जी, 
१९४७, पृ. २७५-२७८). 

 
 चसमला येथे व्हाइसरॉयनी भारिीय स्वािंत्र्यािी पचहली योर्जना सादर केली त्या नंिर थोड्याि 
काळाि महाय द्ध सपंले. त्या योर्जनेिून काही चनघाले नाही. आपि मागे पाचहल्डयाप्रमािे लॉडम ववे्हेल यािंी 
योर्जना चफसकटण्यािे खापर मौलाना आझादानंी र्जीनाचं्या डोक्यावर फोडले. त्यानंिर इगं्लंडच्या 
सावमचत्रक चनवडि कीि मरू्जर पक्षािा चवर्जय झाला, आचि िडर्जोडीिी आिखी एक नवी योर्जना भारिाप  े 
माडंण्याि आली. 

 
 या संदभाि, मरू्जर सरकारने भारिीयाचं्या हािी सत्ता देण्यािा ठराव केला त्या वळेी िर्मिलनी 
केलेल्डया भाषिािील काही भाग उद धृि करिे अप्रस्ि ि ठरिार नाही. ६ मािम १९४७ रोर्जी चवरोधी पक्षािे 
नेिे म्हिून पालममेंटमध्ये भाषि करिाना िर्मिल म्हिाले, ‘पूवम आचशयामधील र्जपानी सामर्थयािा उदय, 
अमेचरकन आरमारािी आपल्डयाि चकनाऱ्याकडे माघार, “चप्रन्स ऑफ वले्डस” व “चरपल्डस” बोटींिी 
र्जलसमाधी, कसगापूरिी शरिागिी, या व अशा प्रकारच्या चकत्येक घटनामं ळे र्जपानी आक्रमिापासून 
भारिािे रक्षि करण्यािे कोििेि खात्रीलायक साधन आमच्या हािी नव्हिे. आमिे बंगालच्या 
उपसागरािील, ककबहूना बह िेक कहदी महासागरावरीलही आरमारी प्रभ त्व चनकालािून चनघाले होिे. 
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बंगाल ककवा मद्रास प्रािावर र्जपानी हल्ला होऊ त्या प्रािंािंी कधी राखरागंोळी होईल यािा काहीि नेम 
नव्हिा. 

 
 ‘त्या वळेी, स्वाभाचवकपिेि, भारिीय लोकानंाि त्याचं्या भमूीिे रक्षि करण्यासाठी संघचटि 
करण्यािा उत्तम मागम कोििा हा प्रयकन अत्यंि िीव्रिेने उपस्स्थि झाला...चक्रप्स योर्जनेमागे म ख्यिः हा हेिू 
होिा...परंि  ही योर्जना ज्याचं्याप  े माडंली गेली त्या रार्जकीयदृष्ट्ट्य र्जागिृ वगांनी िी फेटाळून लावली. 
उलि गाधंी-नेहन  याचं्या नेिृत्वाखाली काँगे्रसने देशाि बंडाली मार्जवली. िह्मदेशाि ल िाऱ्या आमच्या 
सैचनकानंा रसद व क मक पोिचवण्याच्या कामाि र्जास्िीि र्जास्ि अडथळे आिाविे आचि र्जपान्यानंा 
त्याचं्या ि ाईि मदि पोिवावी याि होिूने ही बंडाळी मार्जवलेली होिी. म्हिून त्या वळेच्या चिटनमधील 
संचमश्र राष्ट्रीय सरकारने काँगे्रसच्या प  ाऱ्यानंा सरसकट अटक केली आचि त्यापंैकी बह िेकानंा य द्ध 
संपेपयंि ि नं गािंि डाबंनू ठेवले... 

 
 ‘भारिािील िथाकचथि रार्जकीयदृष्ट्ट्या र्जागिृ वगांच्या हािी सत्ता देण्यािे आपि म्हिि आहोि. 
ही मािसे िकलादू आहेि. काही वषांि या लोकािंा मागमूसही चशल्लक राहिार नाही. 

 
 ‘कालि सर स्रफॅोडम चक्रप्स व इिरानंी या सभागृहाि चिटनच्या आर्मथक व लष्ट्करी दौबमल्डयावरि 
फारि भर चदला. िे म्हििाि, भारिामध्ये आिखी १५-२० वष े आपि भले मोठे सैन्य कसे ठेव ू
शकिार?...हा खरोखर फार गंभीर म द्दा आहे...आपले व्यवहार र्जबाबदारीने, सन्माकपूवमक, माि सकी 
र्जिन कन न चमटचवण्यास नैचिक व लष्ट्करी दृष्ट्ट्य आपि असमथम आहोि असा आपला चनिमय असला िर 
आपि र्जागचिक संघटनेकडे मदि, चनदान सल्ला मागू शकि नाही काय? आर्ज अशी संघटना मूिम झाली 
आहे आचि आपल्डयापैकी प ष्ट्कळर्जि शािंिापूिम प्रगिी, स्वािंत्र्य, इिकेि नव्हे िर मानवर्जािीला मोक्ष प्राप्त 
कन न देिारी संस्था म्हिून चिच्याकडे पाहाि आहेि...काही झाले िरी चिचटश राष्ट्राच्या उभारील ग्रहि 
लागले असिाना वरील पैलंूकडे द लमक्ष केले र्जाव ेअसे मला वाटि नाहीʼ (इं. ॲ.र., १९४७, I, पृ. १७१-
१७२). 

 
कॅणबनेट णमशन योजना 

 
 (अ) योजनेची रूपरेिा: चनिमय घेण्यािे अचधकार देऊन मरू्जर सरकारने पाठवलेले ‘कॅचबनेि 
चमशनʼ ६ मािम १९४६ रोर्जी भारिाि आले. भारिािील राज्यकीय पक्षानंा प्रथम हंगामी सरकार स्थापण्यास 
व नंिर देशासाठी घटना बनचवण्यासाठी एक घटनासचमिी भरचवण्यास मदि करावी हा कॅचबनेट चमशनिा 
उदे्दश होिा. या दोन गोष्टी झाल्डयानंिर चिचटश पालममेंट कहद स्थानच्या शासनािी सवम सूते्र भारिीयाचं्या हािी 
सोपचविार होिी. 

 
 घटनासचमिीसंबधंीही एक योर्जना चमशनने बरोबर आिली होिी. भारिािील प्रािं अ, ब आचि क 
गटाि चवभागले र्जािार होिे. पैकी अ गटाि कहदंूिे बह मि असलेले प्रािं होिे व राचहलेल्डया ब आचि क दोन 
गटािं म स्स्लम बह मिािे प्रािं होिे. घटना सचमिीच्या स रुवािीच्या बठैकािं संघराज्याशी चनगचडि 
चवषयािंी ििा करावयािी होिी. या चवषयािं संरक्षि, परदेशी घडामोडी व दळिवळि यािंा समावशे 
होिा. या प्रयकनावंर एकमि झाले म्हिरे्ज वर चदल्डयाप्रमािे िीन गट वगेवगेळे होिार होिे. प्रत्येक गटाि 
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एकाहून अचधक प्रािं होिे. नंिर प्रत्येक गटाने अिंगमि व स्थाचनक प्रयकनाचं्या संदभाि घटनेिा द सरा भाग 
ियार करावयािा होिा. 

 
 (ब) हांगामी सरकार: सत्तािंरािी पचहली पायरी म्हिून चिचटश सरकारने भारि सरकारिे 
कामकार्ज कहदी लोकाचं्या हािी देण्यािे ठरचवले. यासबंंधी गाधंींनी आपले मि अगदी ठामपिे 
व्हाइसरॉयना कळवले. १३ रू्जन १९४६ रोर्जी पाठचवलेल्डया एका पत्राि गाधंी चलचहिाि, ‘एक काँगे्रसने 
चदलेली नाव ेिरी स्वीकारा, ककवा म स्स्लम लीगने चदलेली िरी घ्या. पि कृपा कन न परस्परचवरुद्ध गोष्टींिे 
चमश्रि कन  नका. ककवा िशा प्रयत्नाि देशाच्या रार्जकीय वािावरिाि भयानक स्फोट घडवनू आिू नकाʼ 
(पत्र., १९४४-१९४७, पृ. २०६). या मंडळािे एक सभासद चक्रप्स यानंा त्याि चदवशी पत्र पाठवनू गाधंींनी 
कळवले, ‘काँगे्रस ककवा लीग यापंैकी एकीिीि ि म्हाला चनवड करावी लागेल. आर्ज काँगे्रसिा िर उद्या 
लीगिा अन नय करण्याि ि मिे चदवस र्जाि आहेि; हे िालिार नाही. ि म्ही एक सरळ सत्यािी बारू्ज घ्या. 
ककवा स्पष्टपिे चिचटश चहिसबंंधी धोरिाच्या दृष्टीने आवयकयक िी भचूमका घ्या. यापंकैी कोित्याही कृिीसाठी 
िेव ेि शौयम दाखचवण्यािी आवयकयकिा आहे. (चकत्ता, पृ. २०७). 

 
 या कॅचबनेट चमशनप  े कम्य चनस्ट पक्षाने १५ एचप्रल १९४६ रोर्जी हंगामी सरकारच्या स्थापनेचवषयी 
केलेले चनवदेन काहीसे उद बोधक आहे. त्याि म्हटल होिे : ‘काँगे्रस व म स्स्लम लीग यानंा सरकारमध्ये 
समान प्रचिचनचधत्व असाव ेआचि इिर अल्डपसखं्याकानंा प रेसे प्रचिचनचधत्व चमळाव ेअशी काँगे्रस व लीगने 
परस्परािं िडर्जोड करावी ही गोष्ट उत्तम, असे आम्हाल वाटिे!ʼ (इं. ॲ. र., १९४६, I, पृ. २२०). 

 
 ‘पाि म स्स्लम लीगी, पाि काँगे्रसी, एक शीख व एक कहदी चखिन ककवा अँग्लो-इंचडयन असे 
प्रचिचनचधत्व चदल्डयास, आचि महत्त्वाच्या खात्यािंी लीग व काँगे्रसमध्ये समसमान वाटिीʼ केल्डयास म स्स्लम 
लीग आपि होऊन मचंत्रमंडळ बनचवण्याि सहभागी होण्यास ियार होिी. मात्र ‘प  ेमागे होिाऱ्या घटनामं ळे 
वरील सूत्राि कोििाही बदल करण्यािा हक्क म स्स्लम लीगच्या कायमकाचरिीने स्विःकडे राखून ठेवला 
आहेʼ असेही म स्स्लम लीगच्या ठरावाि म्हटले होिे (बॅनर्जी व बोस, १९४६, पृ. ८५४). 

 
 (क) घटना सणमती व गाांधी: भारिासाठी एक घटना सचमिी असावी ही कल्डपना १७ प्रथम १९३६ 
च्या फैर्जपूर येथे भरलेल्डया काँगे्रसच्या अचधवशेनाि माडंली गेली होिी. स्वसामर्थयाने स्वराज्य अगदी र्जवळ 
आिल्डयानंिरि यासंबधंीिा चनिमय करिा येईल, असे त्या वळेी गाधंींनी आपले मि चदले होिे. महाय द्धाच्या 
आरंभकाली काँगे्रसने चिचटश सरकारकडे घटना सचमिी स्थापण्यािी स्पष्ट मागिी केली होिी. त्या वळेी 
गाधंी म्हिाले होि, ‘इिर अनेक गोष्टींबरोबरि र्जवाहरलाल नेहनं नी मला घटना सचमिीच्या मागिीिे 
काय पचरिाम होिील यािा चविार करण्यास भाग पाडले आहे. प्रथम रे्जव्हा ही मागिी त्यानंी काँगे्रसच्या 
ठरावाि आिली िेव्हा नेहनं िे लोकशाही िंत्रािे ज्ञान आपल्डयापेक्षा खूपि र्जास्ि आहे हे लक्षाि घेऊ मी 
गप्प बसले. पि िेव्हाही मी साशकं होिो. परंि  पचरस्स्थिीने माझे मि बदलले आहे. आिा कदाचिि मीि 
त्याचं्यापेक्षा र्जास्ि उत्साही आहे. कारि, र्जवाहरलालला चदसि नसेल कदाचिि, पि मला त्यािून 
र्जनिेिे रार्जकीय व इिरही चशक्षि करण्यािा, त्याबरोबरि आपले र्जािीय झगडे नष्ट करण्यािाही मागम 
चदसि आहेʼ (इं. ॲ. र., १९३९, II, पृ. २३८, २४७). 

 
 कॅचबनेट चमशनच्या योर्जनेिील चनयोचर्जि घटना सचमिीच्या रिनेि मात्र गाधंींना फ टीरपिािी 
बारे्ज चदसली. प्रािंािंी गटवार चवभागिी हे त्याचं्या मिे संकटाला आमंत्रिि होिे. म्हिून त्यांनी कॅचबनेट 
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चमशनने माडंलेल्डया योर्जनेिील एका कलमावर मोठाि भर चदला. कारि भचवष्ट्याि र्जर वाईटाि वाईट 
होण्यािी वळे आलीि िर वरील कलमािा आधार घेिा आला असिा. या कलमाि असे स्पष्ट म्हटले होिे 
की, कोििीि गोष्ट कोिावरि सक्तीने लादली र्जािार नाही. त्या वळेी अस्स्ित्वाि असलेली प्राचंिक 
स्वायत्तिा लक्षाि घेऊन गाधंींनी वरील कलमािा असा अथम लावला की, या कलमािा आधार घेऊन 
एखाद्या प्रािंाला कोित्याही गटाि र्जाण्यािे नाकारिा येईल. 

 
 गाधंींच्या प्रभावाखाली काँगे्रस कायमकाचरिीने २४ मे १९४६ रोर्जी प  ील ठराव केला: ‘कॅचबनेट 
चमशनच्या चनवदेनाि प्रत्येक प्रािं स्वायत्त असून,”अवचशष्ट अचधकार” प्रािंाकडे आहिे या मलूभिू ित्त्वािा 
प नरुच्चार केलेला आहे. प्रािंानंा गट करण्यािे स्वािंत्र्य राहील असेही त्याि म्हटले आहे. परंि  चनवदेनाि 
प  े असेही म्हटले आहे की, प्रािंािे प्रचिचनधी गटाि चवभागले र्जािील, आचि हे गट “आपापल्डया गटािंील 
प्रािंासंाठी प्राचंिक घटना ियार करिील; इिकेि नव्हे िर र्जोडीला त्या गटासाठी वगेळी गट-घटनाही 
असावी की काय हेही ठरविील.” वरील दोन िरि दींमध्ये िागंलीि चवसगंिी आहे. द सऱ्या चवधानाने प्रथम 
म्हटलेल्डया प्राचंिक स्वायत्तिेच्या ित्त्वाला हरिाळि फासला आहे. णमशनच्या णवधानाांचे णशफारसवजा 
स्वरूप कायम राहावे या उदे्दशाने* व चनवदेनािील दोन चवधानािं स संगििा आिण्याच्या दृष्टीने काँगे्रस 
कायमकाचरिी त्यािील पंधराव्या कलमािा अथम प  ीलप्रमािे लावीि आहे : “प्रथम प्रत्येक प्रािं आपिाला 
ज्या गटाि घािलेले आहे त्या गटाि र्जायिे की नाही [र्जाड ठसा प्रस्ि ि लेखकािा.] िे ठरवील. अशा रीिीने, 
राज्यघटना कशी करावयािी, कोित्या ित्त्वानं सार करावयािी, िी अंमलाि कशी आिावयािी या सवम 
बाबिींिले सवम अचंिम अचधकार घटना सचमिीला असले पाचहरे्जि; या अथाने घटना सचमिी ही सावमभौम 
असली पाचहरे्ज”’ (बॅनर्जी आचि बोस, १९४६, पृ. १६६). 

 
 कॅचबनेट चमशनने २५ मे १९४६ रोर्जी पाठचवलेल्डया पत्राि वरील ठरावाला असे उत्तर चदले की, ‘ज्या 
गटाि त्यािंा समावशे केला आहे त्याि र्जायिे की नाही हे िे िे प्रािं आधी ठरविील, असा काँगे्रसने 
केलेल्डया ठरावाि १५ व्या पचरच्िेदािा अथम लावला आहे. कॅचबनेट चमशनला अचभपे्रि असलेल्डया अथाशी 
काँगे्रसने लावलेला अथम र्ज ळि नाही. 

 
 ‘प्रािंािें चनरचनराळे गट करण्यामागील हेिू सवांना माहीि आहेि. प्रािंािें चवचशष्ट प्रकारे पाडलेले 
गट हे चमशनच्या योर्जनेिे एक मूलभिू आवयकयक वैचशष्ट्ट्य आहे व सवम पक्षाचं्या संमिीनेि त्याि बदल 
करिा येईल’ (चकत्ता, १६९-१७०). 

 
 यावर गाधंींनी आपला मिभेद प  ीलप्रमािे व्यक्त केला: ‘पि प्रािंािें काय? पंर्जाब हीि एक ज्यािंी 
मािृभमूी आहे त्या शीखानंी स्विःच्या इच्िेचवरुद्ध कसधू बलूचिस्िान आचि वायव्य सरहद्द प्रािं याचं्याबरोबर 
आपले लग्न लावनू घ्यायिे की काय? िसेि वायव्य सरहद्द प्रािंाने त्याला व गटाि घािले असल्डयाने 
आपल्डया इच्िेचवरुद्ध परं्जाबला स्विःला बाधूंन का घ्याव?े आसाम वास्िचवक कहदंूिी बह सखं्या असलेला 
प्रािं आहे, पि त्याला क गटाि घािल आहे म्हिून त्याने त्यास मान्यिा द्यावी? चमशन योर्जना ऐस्च्िक 
स्वन पािी आहे िर प्रािंािें स्वािंत्र्य अबाचधि राचहलेि पाचहरे्ज...कोित्याही प्रािंाला एखाद्या गटाि 
सामील होण्यािे स्वािंत्र्य असाव.े िसेि गटािून बाहेर पडण्यािेही स्वािंत्र्य असाव.े म्हिरे्ज स्वायत्तिेिे 
रक्षि अचधक पके्कपिाने होईल. चमशन योर्जनेच्या पधंराव्या पचरच्िेदाि हे स्वािंत्र्य कायम ठेवलेले आहे. िो 
पचरच्िेद असा आहे : “प्रािंानंा गट बनचवण्यािे व त्या त्या गटािे (संय क्त) चवचधमंडळ व कायमकारी मंडळ 
बनचवण्यािे स्वािंत्र्य असाव.े प्रत्येक गटाने कोििे चवषय गटपािळीवर सामाचयकपिे हािाळायिे िेही 
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ठरचवण्यािे स्वािंत्र्य असाव.े” िसेि या पचरच्िेदाने चदलेले स्वािंत्र्य १९ व्या पचरच्िेदाने चमशन योर्जनेच्या 
प्रविमकानंी का ून घेिलेले नाही हे स्पष्ट आहे. कारि काय कराव ेयाचवषयीच्या सूिना त्यानंी चविाराथम प  े 
ठेवलेल्डया आहेि (“प्रपोर्ज” हा शब्द हेि दशमविो; त्याि आदेश चदलेला नाही). घटना सचमिीिा अध्यक्ष 
पचहल्डया बैठकीि प्रािंाचं्या प्रचिचनधींना त्यानंा गट करण्यािे ित्त्व मान्य आहे की नाही हे चविारील; त्यानंा 
िे ित्त्व मान्य असेल िर त्या त्या प्रािंाला आपला चवचशष्ट गटािील समावशे मान्य आहे की नाही हे पाहील 
असे याि गृहीि धरलेले आहे, असा यािा अथम होिो. हे स्वािंत्र व प्रत्येक प्रािंािी १५ (५) ने चदलेली 
स्वायत्तिा मग अबाचधि राहील. 

 
 ‘वरील दोन पचरच्िेदामंधील वरकरिी चदसिारी चवसंगिी टाळण्यािा आचि या योर्जनेि 
आमच्यावर सक्ती होि आहे हा आरोप नाशाचबि करण्यािा द सरा कोििाि उपाय मला चदसि नाही. 
सक्तीिा आरोप आल्डयास या, उदात्त हेिूने पे्रचरि योर्जनेिा िेहरामोहरा पार बदलून र्जाईल.म्हिनू 
गटचवषयक कलमाने व प्रािंानंा लहरीप्रमािे गटामंध्ये चवभागािून देण्याच्या योर्जनेम ळे चबथन न गेलेल्डया 
सवांना मी सागेंन की, मी लावलेला अथम बरोबर असेल िर चबथरण्यािे काहीि कारि नाही’ (चकत्ता, पृ. 
१७४-१७५; हचरर्जन, खं. १०, पृ. १५२-१५३). 

 
 म स्स्लम लीगने आपली भचूमका प  ीलप्रमािे स्पष्ट केली: ‘आपिासमोर असलेल्डया प्रयकनािे गाभंीयम 
चविाराि घेऊन, कहदूस्थानच्या घटनात्मक प्रयकनािे शक्य असल्डयास शािंिापूिम मागाने उत्तर शोधून 
का ण्यािी प्रामाचिक इच्िा असल्डयाने, िसेि म स्स्लम बह संख्य असलेल्डया सहा प्रािंािंा सक्तीने ब आचि क 
गटािं समावशे केला आहे त्या अथी चमशनच्या योर्जनेि पाचकस्िानच्या चनर्ममिीिे ित्त्व व पाया अंगभिूि 
आहेि हे र्जािनू, कॅचबनेट चमशन योर्जनेि अंिभूमि असलेल्डया घटना बनचवण्याच्या यंत्रिेिा स्वीकार कन न 
िी राबचवण्याि सहकायम द्यायला म स्स्लम लीग ियार आहे. कॅचबनेट चमशनला सहकायम देिाना मनाि 
आम्हाला अशी आशा आहे की, त्यािून अंचिमिः पूिमिः सावमभौम असलेले पाचकस्िान अस्स्ित्वाि येईल 
आचि या उपखंडािील प्रम ख राष्ट्रानंा व इिरही लोकानंा स्वािंत्र्य देण्यािे उचद्दष्ट पूिमत्वाला र्जाईल’ 
(बॅनर्जी आचि बोस, १९४६, पृ. १९१). 

 
 कॅचबनेट चमशनिी योर्जना ऐस्च्िक आहे व िी स्वीकारावयािी की नाही यािे स्वािंत्र्य प्रािंानंा आहे 
या म द्द्यावर काँगे्रस ठाम आग्रही राचहली. अखेरीस चमशनशी सहकायम करावयािे आश्वासन लीगनेही मागे 
घेिले; आचि म स्स्लम ‘राष्ट्रा’िा स्वयंचनिमयािा हक्क मान्य कन न घेण्यासाठी ‘‘प्रत्यक्ष कृिी’’ िी मोहीम 
स न  केली. २९ र्ज लै १९४६ रोर्जी म स्स्लम लीगने हा “प्रत्यक्ष कृिी” िा ठराव केला. त्यािा काही भाग 
असा: ‘चमशनिी योर्जना काँगे्रसने स्वीकारली आहे, पि िी स्वीकृिी सशिम आहे. योर्जनेिील कलमािंा 
अन्वयाथम आपला आपि लाविार या शिीवर काँगे्रसने स्वीकृिी चदली आहे. कॅचबनेट चमशनने व 
व्हाइसरॉयनी १६ व २५ मे रोर्जी वादग्रस्ि कलमािंा अचधकृि अथम र्जाहीर केला आहे. िो काँगे्रसने 
लावलेल्डया अथाच्या चवरुद्ध आहे. काँगे्रसने आपल्डयाकडून असे स्पष्ट केले आहे की, केवळ घटना सचमिीि 
सहभागी होण्यास आपि बाधंलेलो आहोि; पि कॅचबनेट चमशनच्या योर्जनेिील कोित्याि मूलभिू ित्त्वानंा 
वा शिीना चिने बाधूंन घेिलेले नाही. िसेि ज्या शिीवर व गृहीिकृत्यावंर घटना सचमिी स्थापना करण्याि 
येईल त्या शिी व िी गृहीिकृत्ये धाब्यावर बसवनू सवमस्वी वगेळे चनिमय घेण्यािा घटना सचमिीला अचधकार 
राहील, कारि घटना सचमिी ही सावमभौम सभा असेल असेही काँगे्रसने र्जाहीर केलेले आहे’ (चकत्ता, पृ. 
३५६). 
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 काँगे्रसच्या हटवादीपिाम ळे व चिचटश सरकारने म स्स्लम र्जनिेिा चवश्वासघाि केल्डयाम ळे लीग 
आर्ज रोर्जी ठराव कन न कॅचबनेट चमशन व व्हाइसरॉय याचं्या १६ मे १९४६ च्या संय क्त चनवदेनाि अंिभूमि 
असलेली योर्जना फेटाळून लावि आहे. घटनात्मक मागांनी िडर्जोड कन न कहदूस्थानच्या भचविव्यािा पेि 
शािंिापूिमरीत्या व घटनात्मक मागाने सोडचवण्यािे म स्स्लम कहदूस्थानिे सवम प्रयत्न अयशस्वी ठरले 
आहेि. या चदशनेे प्रयत्न करण्यास आिा र्जागा उरली नाही. चिचटशाशंी ि पे संगनमि कन न कहदूस्थानाि 
केवळ सविम कहदंूिे राज्य स्थापण्यािा काँगे्रसिा हट्ट आहे. न्यायब द्धी व सभ्यिा याचं्या आधारे नाही, िर 
सते्तच्या रार्जकारिाच्या केवळ पाशवी सामर्थयाच्या र्जोरावर या देशाि चनिमय घेिले र्जािाि, असे न कत्याि 
घडलेल्डया घटनानंी दाखवनू चदले आहे. स्विंत्र व पूिमिया सावमभौम पाचकस्िान ित्काळ प्रस्थाचपि 
करण्याखेरीर्ज अन्य कशानेही कहदूस्थानािील म सलमानािें समाधान होिार नाही, ही गोष्ट आिा चनर्मववाद 
स्पष्ट झाली आहे. म स्स्लम लीगच्या अन मिीचशवाय हंगामी कें द्रीय सरकार स्थापण्यािा प्रयत्न झाल्डयास 
ककवा कोििीही अल्डप म दिीिी वा चदघम म दिीिी घटना लादण्यािा प्रयत्न झाल्डयास कहदी म सलमान त्यािा 
कडवा प्रचिकार करिील.या सवम गोष्टी लक्षाि घेिल्डयावर म स्स्लम लीगच्या कायमकाचरिीिी आिा अशी 
खात्री पटली आहे की, आर्जच्या चिचटश ग लामचगरीिून व उद्याच्या संभाव्या सविम कहदंूच्या प्रभ त्वािून म क्त 
होण्यासाठी, आपला मान राखण्यासाठी, आचि पाचकस्िान हस्िगि कन न आपले न्याय्य हक्क पदराि 
पाडून घेण्यासाठी म स्स्लम राष्ट्राने ‘‘प्रत्यक्ष कृिी’’ िा मागम िोखाळण्यािी वळे आलेली आहे.  

 
 ‘म्हिून ही कायमकाचरिी म स्स्लम राष्ट्राला असे आवाहन करीि आहे की, त्यानंी एकर्ज टीने म स्स्लम 
लीग या त्याचं्या एकमेव प्राचिचनचधक पक्षामागे उभे राहून सवमस्वािा त्याग करण्यािी ियारी ठेवावी’ 
(णकत्ता, पृ. ३५८-३५९). 

 
 वरील प्रत्यक्ष कृिीिा ठराव करीि असिानाि र्जीनानंी स्पष्ट केले की ‘चमशनबरोबरील 
बोलण्याच्या वळेी प्रथमपासून शवेटपयंि म स्स्लम लीगने समंर्जस देवाि-घेवािीिी वृत्ती ठेवली. सपूंिम 
भारिाच्या स्वािंत्र्यासाठी लीगने पाचकस्िानच्या पूिम सावमभौमत्वािा काँगे्रसच्या वदेीवर बळी देण्यािी 
चसद्धिा केली. संरक्षि, परराष्ट्रीय संबधं व दळिवळि ही िीन खािी लीगने स्वचे्िाया संघराज्याच्या हािी 
सोपचवली, आचि िसे करण्याि लीगिी िूक होि नव्हिी. आपल्डया मागण्यानंा एव ी म रड घालून म स्स्लम 
लीगने अत्यंि उच्च प्रिीिी म त्सदे्दचगरी प्रकट केली.’ िे प  े म्हिाले, ‘रक्तपाि व यादवी य द्ध टाळिे हेि 
एकमेव उचद्दष्ट आमच्याप  े होिे याबाबि कोिीही र्जबाबदार व्यक्ती माझ्याशी सहमिि होईल. रक्तपाि व 
यादवी या गोष्टी टाळल्डयाि पाचहरे्जि. द सऱ्या प्रम ख पक्षाबरोबर शािंिापूिम िडर्जोड चनघि असली िर 
पाहाव े या आमच्या कििेिूनि आम्ही वरील िीन चवषय कें द्राकडे सोपवनू मयाचदि पाचकस्िान घेण्यास 
ियार झालो’ (इं. ॲ. र., १९४६, II, पृ. १७८). 

 
 ‘म स्स्लम लीगने केलेल्डया ठरावाम ळे वाटाघाटींिे मागम बंद झाले नाहीि काय?’ असे चविारिा र्जीन 
म्हिाले, ‘इिर राष्ट्रे काय करीि आहेि िे पाहा. ॲटम बाँबसारख्या शस्त्रानंी एकीकडे नखचशखािं 
हत्यारबंद होि असिाना द सरीकडे ही राष्ट्रे वाटाघाटी व ििा करीिि आहेि ना? बोलिी िालू असिाना 
द सरीकडे त्यािंी य द्धािी ियारी िालूि आहे ना?’ (इं. ॲ. र., १९४६, II, १८१). 
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प्रत्यक्ष कृती 
 

 “प्रत्यक्ष कृिीला” ला ककवा “पाचकस्िानसाठी” च्या य द्धाला १६ ऑगस्ट १९४६ रोर्जी कलकत्ता 
येथे िोंड लागले. पचहल्डया फेरीसाठी कलकत्ता हे शहरि चनवडण्यािी काही कारिे होिी. बंगालिे सरकार 
लीगच्या हािाि होिे. प्रत्यक्ष कृिीच्या कायमक्रमािी पूवमियारी म्हिनू म ख्यमंत्र्यांनी सवम वचरष्ठ कहदू पोचलस 
अचधकाऱ्यािंी कलकत्त्याबाहेर बदली केली होिी. २४ मोक्याच्या र्जागापंैकी २२ म स्स्लमाकंडे व २ अँग्लो-
इंचडयन अचधकाऱ्याकंडे होत्या. त्या चदवसािं पेरोल चमळिे फार कठीि होिे; िरी लीगच्या मंत्र्याचं्या 
नावाने खूपि र्जादा क पने देण्याि आली होिी (खोसला, पृ. ४६ व प  े).  

 
 १६ ऑगस्ट रोर्जी संघचटिरीत्या लोक झ ंडीने हािाि काठ्या, स रे, गर्ज इत्यादी हत्यारे घेऊन 
मनगटशाहीिे प्रदशमन करीि, घरानंा, द कानानंा आग लावीि, िी ल टि रस्त्याने कहडू लागले िकमकी 
उडाल्डया. कहदू लोक अशा प्रकारच्या स संघचटि हल्डल्डयाला िोंड देण्याच्या ियारीि नव्हिे. पोचलस काहीि 
करीि नाहीि हे लक्षाि आल्डयावर िेही संघचटि झाले व त्यानंी प्रचिहल्ला ि चवला. कहदूच्या वस्िीिील सवम 
म्य चनचसपल बागानंा लावलेल्डया लोखंडी र्जाळ्या, सळ्या िोडून का ून त्यािंाि वापर शसे्त्र म्हिून करण्याि 
आला या दंगलीच्या वळेी पोचलसानंी काहीही केले नाही, ही फझल ल हक्क या एका प्रम ख म स्स्लम लीगच्या 
आमदारािीि िक्रार होिी (खोसला, पृ. ३०६-३०९). 

 
 कलकत्त्याला झालेल्डया या भयानक कत्तलीिे िायाचित्रासंह काही वृत्तान्ि प्रचसद्ध झाले आहेि. या 
कत्तलीि स मारे सहा हर्जार मािसे ठार झाली. बंगालमधील या दंगलीिा व नंिर पंर्जाब, उत्तर प्रदेश व 
इिरत्रही झालेल्डया दंगलींिा वस्ि चनष्ठ व सवाि सदसद चववकेपूिम वृत्तान्ि श्री. गोपालदास खोसला याचं्या 
स्वािंत्र्यप्राप्तीनंिर प्रचसद्ध झालेल्डया ‘स्टनम रेककनग’ या प स्िकाि सापडिो. द सऱ्या एका प स्िकाि वरील 
दंगलीच्या चशवाय स्वािंत्र्यप्राप्तीनंिरही झालेल्डया दंगलीिा वृत्तािं समाचवष्ट आहे. परं्जाबमधील हकीगिींिा 
वृत्तािं ‘म स्स्लम लीग अटॅक ऑन चसख्स अँड कहदूज् इन पंर्जाब, १९४७’ या नावाने चशरोमिी ग रुद्वार 
प्रबंधक सचमिीने १९५० मध्ये अमृिसरहून प्रचसद्ध केला आहे. उलट, १९४६ व १९४७ या संपूिम कालखंडाि 
पूवमचवभागािे लष्ट्करी प्रम ख असलेल्डया लेफ्टनंट र्जनरल सर फॅ्रस्न्सस टकर यानंी चलचहलेल्डया 
वृत्तान्िासारखे उघड उघड पक्षपािी वृत्तान्िही उपलब्ध आहेि.  

 
 कलकत्त्यािी ल ाई चनिायक ठरली नाही. मृि झालेल्डया लोकािं र्जवळर्जवळ चनम्मे म सलमान 
असिील. या पचरिामासाठी म ख्यमंत्र्यािंी ियारी नसावी. म्हिून शहरािील दंगली कमी करण्याि आल्डया 
व रे्जथे कमी चवरोध होईल अशा चठकािी आक्रमिािा मोिा वळचवण्याि आला. नोआखली व चिपेरा 
चर्जल्डह्यािं लोकवस्िीिी चवभागिी ८०% म सलमान व २०% कहदू अशी होिी; परंि  र्जवळर्जवळ िीन-
िि थांश र्जमीन व संपत्ती कहदू मालग र्जाराचं्या हािाि होिी. या चर्जल्डह्यािं पूवीही शिेकऱ्याचं्या िळवळी 
झाल्डया होत्या. या असंिोषािे न पािंर र्जािीय दंगलीि करिे िौलचनक दृष्ट्ट्या सोपे होिे. १५ ऑक्टोबर 
१९४६ मध्ये नोआखलीि द सऱ्या ल ाईला स रुवाि झाली (बोस, १९५३, पृ. २९२-३०४). लष्ट्करािील 
चनवृत्त म सलमान सैचनक रॉकेल व पेरोलिे डबे बरोबर घेऊन (वास्िचवक या दोन्ही वस्ि ंवर त्या वळेी 
चनयतं्रि होिे) कहदंूिी घरे ल टि मागे उरेल िे पेटवनू देि व य द्धकाळाि नीचिबंधने गळून पडली असिा 
स्त्री-प रुषावंर साधारििः य द्धकाळाि होिाि िसे अत्यािार करीि मोकाट चफन  लागले. नोआखली 
दंगलीिे आिखी एक रार्जकीय वैचशष्ट्ट्य म्हिरे्ज सक्तीने केलेले सावमचत्रक धमांिर होय. मेलेल्डया व पळून 
गेलेल्डयाखेंरीर्ज इिर सवम लोकानंा सावमर्जचनकरीत्या म सलमान करण्याि आले. ७ नोव्हेंबर १९४६ रोर्जी 
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गाधंी नोआखलीि पोिेपयेि हा धमोिराि सपाटा िालू होिा. दरम्यान, नोआखलीिली दंगल स न  
झाल्डयानंिर पंधरवड्याच्या आि चबहारमधील कहदंूनी त्या प्रािंािील १४% म सलमानावंर प्रचिहल्ला 
ि वला. परंि  नोआखली व चबहार येथील हल्डल्डयािं फरक होिा. नोआखलीिील दंगली योर्जनाबद्ध 
होत्या; िेथे स मारे ३०० मािसे मारली गेली, [काही चठकािी घरािंील सवम लोकानंा उभे कन न त्याचं्यासमोर घरािील कत्या 
प रुषािंी मान िोडून त्याला ठार मारल्डयािी , नंिर इिरानंा भरपूर मारहाि करण्याि आल्डयािी, व मग त्यानंा म सलमान कन न घेण्याि आल्डयािी 
प्रकरिे घडली.] दहा हर्जार मािसे चनवाचसि झाली, िर आर्मथक न कसानीिा आकडा चकत्येक कोटींि गेला. 
उलट चबहारने केवळ ‘आंधळा सैिानी सूड’ घेिला. िेथे स मारे पाि हर्जारापेंक्षा र्जास्ि लोक ठार मारले 
गेले. संपत्ती ल टण्यापेक्षा चििा चवध्वसं करण्याकडे अचधक भर होिा. चकत्येक चठकािी िर म सलमान घरे 
सोडून गेल्डयानंिर चकत्येक आठवड्यानंी र्जाळपोळ केलेली आ ळली (खोसला, पृ. ७७-८६; इं. ॲ. र., 
१९४६, II, पृ. २००-२१४; ग  म के्तश्वर दंगलीसाठी पाहा- इं. ॲ. र., १९४६, II, पृ. २१५; टकर, पृ. १७०-
२०३; टकर यानंी या प्रकरिानंा चदलेली नावहेी बोलकी, त्यािंा पक्षपाि उघड करिारी आहेि : ‘पूवम 
बंगालमधील गडबड’, ‘चबहारमध्ये म स्स्लमािंी हत्या’, ‘ग म के्तश्वरिी कत्तल...’) 

 
 कहद स्थानािील सवम प  ाऱ्यापंैकी फक्त गाधंींनीि ओळखले की, पाचकस्िानसाठीिे य द्ध खरोखरीि 
नेटाने स न  झाले आहे. इिर प  ाऱ्यानंा मात्र असे वाटि होिे की, अरू्जनही म स्स्लम लीगशी िडर्जोड करिे 
शक्य आहे. गाधंींिी खात्री होिी की, प्रत्यक्ष कृिीिा हा पचवत्रा म सलमानािंील वचरष्ठ नेिृत्वाच्या आदेशानेि 
घेण्याि आलेला आहे. कहदूस्थानािील चकत्येक भू-प्रदेशाि म स्स्लमेिरािंी नावचनशािीही राहू द्यावयािी 
नाही हा या दंगलींिा उदे्दश आहे, अशी त्यािंी भावना होिी (बोस, १९५३, पृ. ६९). त्याम ळेि खून ल टालूट 
व र्जाळपोळीच्या र्जोडीला सावमचत्रक धमांिर व चस्त्रयावंरील सावमचत्रक बलात्कार व अत्यािार या घटना 
घडि होत्या. बलात्कार झालेल्डया ककवा ‘‘बाटलेल्डया’’स्त्रीला परि समार्जाि न घेण्यािी कहदू समार्जािी 
आर्जवरिी प्रथा होिी. एकदा बंगालमधील बऱ्याि मोठ्या भागािून कहदू नामशषे झाले म्हिरे्ज सावममि 
घेण्यािी वळे आलीि िर उरलेले लोक नक्कीि पाचकस्िानच्या बारू्जने मि देिील ही आश म स्स्लम लीगच्या 
मनाि असावी हा चविार गाधंींच्या मनाि होिा. ककबहूना पूवी रार्जार्जी योर्जनेवर ििा िालू असिानाि, 
सावममि घ्यायिे असेल िर िे फक्त म सलमानािेंि घेिले र्जाव े त्याि अल्डपसंख्य कहदंूना कोििाि वाव 
नसावा असे र्जीनानंी अगदी स्पष्टपिे साचंगिले होिे. 

 
 पाचकस्िानसाठीिे य द्ध नोआखलीि वगेळेि वळि घेऊ लागले आहे असे गाधंींना वाटले. िेव्हा 
त्यानंी ित्काळ ल ाईच्या खाईि प्रवशे ेकेला. त्यािें उचद्दष्ट स्पष्ट होिे : बह संख्याकं म स्स्लमानंा प  े सामौरे 
र्जाऊन, त्यानंी आपल्डया शरे्जाऱ्यानंा स खाने राहू चदले पाचहरे्ज ही गोष्ट त्यानंा पटवनू देिे हा त्यािंा उदे्दश 
होिा. नोआखलीिील म सलमानािंी सेवा केल्डयास त्याचं्या चठकािच्या चवश्वबधं त्वाच्या र्जािीवलेा व 
भावनेला आपि यशस्वी रीत्या आवाहन कन  शकिो, हे त्यानंा दाखवनू द्यावयािे होिे. 

 
 कहदंूपासून त्यानंी शौयािी अपेक्षा केली. पळ न का िा प्रत्येक कहदूने आपापल्डया चठकािी कहदू 
म्हिूनि चनभमयपिे राहाव ेअसे त्यािें आवाहन होिे. कोित्याही प्रकारिे दडपि आले िरी आपली धममचनष्ठा 
सोडू नका. असा त्यािंा आदेश होिा. ज्या लोकानंा आपली बायकाम ले चर्जल्डह्याि ठेवण्यािे धाचरष्ट्ट्य नसेल 
त्यानंी त्यानंा स रचक्षि र्जागी पाठवावे, याला गाधंींिी संमिी होिी. पि देशािी सेवा करण्यािे धाडस 
असिाऱ्यानंी मरिािे संकट पत्कान नस द्धा आपल्डया स्थानावर अ ळ राचहले पाचहरे्ज असे गाधंी सागंि.  

 
 नोआखलीिील कहदू हे पा ंरपेश,े व्यावसाचयक व मालमत्तावान आहेि ही गोष्ट गाधंींच्या स्पष्टपिे 
लक्षाि आली. त्यानंी कहदंूना आवरू्जमन साचंगिले की, देवानेि त्यािंी सवम मालमत्ता, संपत्ती का ून घेिली 
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आहे, आचि त्यानंी आपल्डया र्जीवनािी फेरमाडंिी करण्यािी ही नामी सधंी घालव ूनये (बोस, १९५३, पृ. 
१४२-१४३, १४७-१४९). कहदूि काय, पि कोिीही आपल्डया वैध मालमते्तिे अकहसेने नक्कीि रक्षि कन  
शकेल. पि त्यासाठी िी मालमत्ता प्रथम त्याने अकहसक मागाने-कोिािेही शोषि न करिा-चमळवलेली 
असली पाचहरे्ज. खार्जगी भाडंवलासारखी कहसेने चमळवलेली कोििीि संपत्ती अकहसेने रचक्षिा येिार नाही. 
अकहसेिे पालन करावयािे िर अशा सपंत्तीिा त्याग करिे आवयकयाकि होिे. नोआखलीिील कहदंूना हा 
आपला चविार समर्जावनू, पटवनू देण्यािा गाधंींिा प्रयत्न होिा (बोस १९५३, पृ. ९८, १४४). 

 
 कहदू महासभेिे सेके्रटरी व अध्यक्ष यानंी ५ चडसेंबर १९४६ रोर्जी गाधंींिी भेट घेिली असिा त्यानंी 
प न्हा स्पष्टपिे साचंगिले की, कहदंूनी दृ पिे आपल्डया र्जागेवर राहाव े आचि वळेि आली िर धैयाने व 
स्वचे्िेने मृत्यूला सामोरे र्जावे, असे त्यािें कहदंूना सागंिे होिे. ‘काही झाले िरी मी पाचकस्िानच्या 
चनर्ममिीला स्विः होऊन समंिी देिार नाही. मला पाचकस्िानिी चनर्ममिी थोपवनू धरिा आली नाही व 
िेथील सवम कहदू चनघनू गेले िरी मी एकटा येथे राहीन. त्या वळेीही मी माझ्या आिारामंध्ये काडीमात्रही 
बदल करिार नाही.’ त्या वळेी महासभेिा अध्यक्ष श्री. एन् , सी, ििर्जी म्हिाले की, त्यािंी ही योर्जना 
सवमसामान्य व्यक्तींच्या शक्तीपलीकडिी होिी. िेव्हा पूवम बंगालमधील कहदंूिी स रचक्षििेच्या दृष्टीने वगेळीि 
खेडी वसचवण्यास काय हरकि होिी? िसे करिे म्हिरे्ज म स्स्लम लीगच्या चद्वराष्ट्रवादी भचूमकेस मान्यिा 
देण्यासारखे होिे, असे त्यावर गाधंींनी उत्तर चदले. िे प  े म्हिाले, ‘प्रथम काही लोक मृत्यूला असे सामारे 
गेले िर अशा शूर व्यक्ती शिग चिि होिील. लोक समर्जिाि िसा मी चदव्य कल्डपना पाहिारा द्रष्टा नाही. मी 
ध्येयवादी आहे हे चनचिि पि माझा ध्येयवाद व्यवहायम आहे असा माझा दावा आहे.’ 

 
 आचि मग गाधंींनी एक कबलूी चदली. िी फार अथमगभम आहे. आपि इिक्या िािडीने बंगालमध्ये 
का आलो यािे कारि देिाना िे म्हिाले, ‘माझे अकहसेिे ित्त्व अपयशी ठरि होिे. अपयशी मािसािे मरि 
मला नको आहे. मला यशविं व्हावयािे आहे... परंि  अपयश घेऊन मराव ेलागेल हेही शक्य आहे (बोस, 
१९५३, पृ. ९६-९७). 

 
 अशा प्रकारे देशाच्या फाळिीवन न स न  झालेल्डया य द्धाि, एकराष्ट्रवादी शक्तींच्या बारू्जने, ज्या 
र्जागी बाधं फ टला होिा िेथेि गाधंींनी आपला मोिा बाधंला. [चबहारसाठी गाधंींनी एका कायमक्रम स िचवला होिा. त्याच्या 
िपचशलासाठी पाहा- बोस, १९५३, पृ. १०३-१०४.] या घटनाकंडे “पाचकस्िानिी ल ाई” म्हिनू पाहिारे, त्यािें खरे 
स्वन प ओळखिारे िे एकटेि होिे. काँगे्रसच्या प  ाऱ्यानंा िर गाधंी काय करीि आहेि हे म ळी समर्जलेि 
नाही. त्यापैकी एकाने िेव ी नंिर अशी कबलूी चदली की, गाधंींच्या मागाने या य द्धािे पारडे आपि 
एकराष्ट्रवादी भचूमकेच्या बारू्जला चफरव ूशकू अशी आशा पल्लचवि ठेवण्याइिका चनभमयपिा त्याचं्यार्जवळ 
नव्हिा. 

 
 दरम्यान गाधंींनी आपले कायम, त्यानंीि म्हटल्डयाप्रमािे, ‘भारिािील वचरष्ठ नेत्यापंकैी कोिाच्याही 
सहकायाचशवाय’ आपल्डयाि मागाने एकाकीपिे िालू ठेवले. 

 
हांगामी सरकार 
 
 कॅचबनेट चमशनच्या योर्जनेप्रमािे सपूंिम सत्तािंरापूवी एक हंगामी कें द्रीय सरकार स्थापावयािे होिे. 
या हंगामी सरकारिा वा मचंत्रमंडळािा दर्जा काय असावा, त्यािे सभासद कोित्या ित्त्वावंर चनवडाविे या 



 अनुक्रमणिका 

बाबिीि व्हाइसरॉय व काँगे्रस प  ारी याचं्याि थोडीफार बोलिी झाली होिी, या सरकारला ‘वसाहिीच्या 
सरकार’िा दर्जा देण्यास लॉडम ववे्हेल ियार नव्हिे. (त्या पचरस्स्थिीि इंग्लंडच्या रार्जाप्रमािे केवळ 
‘घटनात्मक प्रम ख’ अशी त्यािंी भचूमका झाली असिी.) र्जीनािें चविार या बाबिीि अगदी स्पष्ट होिे. 
त्याचं्या मिे ‘हंगामी सरकार’ हे संचमश्र सरकार ककवा मचंत्रमंडळ म ळीि ठरिार नव्हिे. िे केवळ १९१९ च्या 
गव्हनममेंट ऑफ इंचडया ॲक्टप्रमािे नेमलेले गव्हनमर र्जनरलिे कायमकारी मंडळ असिार होिे (इं. ॲ. र., 
१९४६, II, पृ. २७६). नोआखलीि असिाना ‘आनंदबाझार पचत्रका’ या वृत्तपत्राच्या संपादकाला म लाखि 
देिाना गाधंींनी साचंगिले की, ‘हंगामी सरकार बनचवण्यासाठी काँगे्रसला चिचटश सरकारने चदलेले आमंत्रि 
स्वीकाराव ेहा प्रस्िाव त्यािंाि होिा. िरी काँगे्रसच्या हािी खऱ्या अथाने अद्याप सत्ता आली नव्हिी हे त्यानंा 
कबूल करावयास हव;े आडमागाने सत्ता बळकाविाऱ्या सत्ताधाऱ्यासंारखी काँगे्रसिी स्स्थिी होिी’ (बोस, 
१९५३, पृ. ७०).  

 
 र्जीनानंी टोमिा मारला की, ‘काँगे्रसने िर चिचटशानंा कहद स्थानािून िालिे होण्यास साचंगिले 
आहे. मग आिा िी आत्मसन्मान न गमाविा १९१९ च्या कायद्याखाली प्रस्थाचपि होि असलेले हंगामी 
सरकार बनचवण्यािे आमंत्रि कसे स्वीकान  शकिे?’ (इं. ॲ. र., १९४६, II, १८४). 

 
 िे असो व्हाइसरॉयने सरकार बनचवण्यासाठी चदलेले चनमंत्रि काँगे्रसने १२ ऑगस्ट १९४६ 
स्वीकारले. या सरकारने प्रत्यक्ष अचधकारग्रहि २ सप्टेंबर, १९४६ रोर्जी केले. हंगामी सरकार बनचवण्याच्या 
चनिमयाम ळे म स्स्लम लीगने १६ ऑगस्टला “प्रत्यक्ष कृिी” िी मोहीम स न  करण्यािा चनिमय घेिला. दंगल 
मार्जचवल्डयानंिरस द्धा, म स्स्लम लीगने हंगामी सरकाराि याव े यासाठी काँगे्रस उत्स क होिी. वास्िचवक, 
मागे १३ रू्जन १९४६ रोर्जी गाधंींनी व्हाइसरॉयना पाठचवलेल्डया पत्रािील सल्डल्डयाच्या बरोबर चवरुद्ध ही गोष्ट 
होिी. त्यानंिर चकत्येक चदवसानंी, ८ मे १९४७ रोर्जी, त्या वळेिे व्हाइसरॉय लॉडम माउंटबटॅन यानंा 
पाठचवलेल्डया पत्रािही गाधंींनी आपले पचहलेि मि प न्हा माडंले होिे. या पत्राि गाधंी चलचहिाि, ‘या हंगामी 
सरकारमध्ये एक िर फक्त काँगे्रस वा चिने चनवडलेली मािसेि असावीि, ककवा म स्स्लम लीग वा चिने 
चनवडलेली मािसेि असावीि. दोघािेंही अधमवट प्रभ त्व आचि संघभावनेिा व बरोबरीने काम करण्यािा 
अभाव ही आर्जिी स्स्थिी देशाला अपायकारक आहे, चनचििि अचहिकारक आहे. या स्वन पाम ळे दोन्ही 
पक्ष आर्ज आपापल्डया र्जाग चटकचवण्यासाठी धडपड करण्याि आचि ‘ि म्हालंा रार्जी राखण्याि शचक्तक्षय 
कन न घेि आहेि’ (बोस, १९५३, पृ. २१९). 

 
 या घटना नंिरच्या आहेि. प्रत्यक्षाि काँगे्रसने वरील चनमंत्रि स्वीकाल्डयानंिर थोड्याि चदवसािं 
म स्स्लम लीगही हंगामी सरकाराि सामील झाली; िीन काँगे्रस मंत्र्यानंी रार्जीनामे चदले व त्या र्जागावंर 
लीगिे लोक आले. अल्डपावधीिि अिंगमि संघषाम ळे हे सयं क्त मचंत्रमंडळ अडििीि आले. 

 
 संय क्त मंचत्रमंडळाि मंत्री म्हिून चनवड झालेले लीगिे गझनफरअली खान अचधकारपद ग्रहि 
करण्याआधी १९ ऑक्टोबर १९४६ रोर्जी म्हिाले, केवळ काँगे्रसी व्यक्तींिे सरकार कें द्राि अचधकारावर 
येिाि देशाच्या चनरचनराळ्या भागािं झालेल्डया दंगलीवन न, त्यािें खरे प्रचिचनधी ज्याि नाहीि असे 
कोििेही सरकार कहदूस्थानािील दहा कोटी म सलमान र्ज मानिार नाहीि, ही गोष्ट सूयमप्रकाशाइिकी स्पष्ट 
झाली आहे. हंगामी सरकारमध्ये काम करिाना आमच्याप  े केवळ दोन उचद्दष्टे राहिील. कहद स्थानािील 
कोििेि सरकार म स्स्लम लीगच्या सहकायाचशवाय स रळीि कारभार कन  शकरिार नाही ही गोष्ट 
काँगे्रसला पटचविे, व लीग हीि म सलमानािंी एकमेव प्राचिचनचधक ससं्था आहे हे स्पष्ट करिे, ही िी दोन 
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उचद्दष्टे होि. सरकारािील सहभाग ही आमच्या ‘‘प्रत्यक्ष कृिी’’िीि द सरी आघाडी आहे. ज्या कोित्या 
आघाडीवर आम्हाला पाठचवण्यािा येईल त्या र्जागी आम्ही र्जीनाचं्या आज्ञा अगदी काटेकोरपिे पाळू’ (इं. 
ॲ. र., १९४६, II, पृ. २७० ). 

 
 प  े मीरि येथे भरलेल्डया काँगे्रसच्या अचधवशेनाि चवषयचनयामक सचमिीप  े सचंमश्र मंचत्रमंडळाच्या 
कारभाराचवषयी आपले अन भव सागंिाना र्जवाहरलाल नेहनं नी अत्यंि परखड शब्दािं साचंगिले की, 
‘लीगने प्रवशे केल्डयापासून कें द्रीय सरकारमधील वािावरि अत्यिं ििाििीिे झाले आहे. काँगे्रस मतं्र्यानंा 
दोन वळेा रार्जीनामा देण्यािी गोष्ट करावी लागली आहे. आमिी सहनशीलिा झपाट्याने सपं ष्टाि येि 
आहे. गोष्टी अशाि घडि राचहल्डया िर मोठ्या प्रमािावर गंभीर स्वन पािा संघष ेअपचरहायम ठरेल’ (इं. ॲ. 
र., १९४६, II, पृ. ४७). 

 
 ‘काँगे्रस व लीग याचं्या भचूमका परस्परचवरुद्ध टोकाचं्या असल्डयाम ळे काँगे्रस व लीग यािें संचमश्र 
सरकार म ळीि शक्य नाही. असे संचमश्र सरकार स्थापन करण्यािा प्रयत्न झालाि िर त्यािून सवमनाश 
ओ वले’ असे प्रारंभी सरदार वल्लभभाई पटेलािें मि होिे (इं. ॲ. र., १९४६, II, पृ. २४६). परंि  प  े रे्जव्हा 
म स्स्लम लीगिे मंत्री घेिले गेले िेव्हा त्यानंी एक वगेळीि भचूमक माडंली : ‘काँगे्रसला रार्जीनामा देऊन 
बाहेर पडायला लावाव ेहा आर्ज रे्ज काही िालले आहे त्यािा उदे्दश आहे. पि आम्ही सत्ता सोडण्यािा, 
लीगच्या सापळ्याि सापडण्यािा स िराम्  संभव नाही’ (इं. ॲ. र., १९४६, II,पृ. ४८). [या स मारास (म्हिरे्ज 
र्जानेवारी १९४७ मध्ये) पटेलानंी गाधंींना प  ील पत्र पाठचवले होिे: ‘मला सत्तेला चिकटून राहावयािे आहे हा आरोप अगदी खोटा आहे. 
र्जवाहरलाल नेहन  वारंवार सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या पोकळ धमक्या देि असिाि. वास्िचवक त्याम ळे काँगे्रसिी प्रचिष्ठा कमी होिे, 
शासनयंत्रिेिे नीचिधैयम खििे. म्हिून मी नेहनं च्या या गोष्टीला चवरोध केला. रार्जीनामा द्यायिाि असेल िर िसा पक्का चनिमय घेिला आहे. 
रार्जीनामा देण्याच्या न सत्याि धमक्यानंी व्हाइसरॉयप  े आम्ही हसे कन न घेिले आहे. िे आिा आमच्या धमक्यानंा म ळीि भीक घालि नाहीि’ 
(गाधंींर्जी, १९५७, पृ. २०६).] 

 
 दरम्यान. चिचटश सरकारने कोंडी फोडण्यािा प्रामाचिक प्रयत्न केला. चिचटश पिंप्रधान ॲटली 
याचं्याकडून व्हाइसरॉयना व भारिीय प  ाऱ्यानंा ििा करण्यासाठी इंग्लंडला बोलाविे करण्याि आले. 
‘कहदूस्थानािील दोन प्रम ख पक्षािं काही समझौिा होऊ शकिो काय हे पाहिे’ हा या ििेिा उदे्दश होिा. 
कारि, या दोन पक्षािं एक वाक्यिा झाली म्हिरे्ज मगि सवम पक्षाचं्या सहकायाने घटनासचमिीिे कामकार्ज 
स रळीिपिे िालू शकिार होिे’ (इं. ॲ. र., १९४६, II, पृ. ४९). 

 
 नेहन  व पटेल यानंी १७ नोव्हेंबर १९४६ रोर्जी व्हाइसरॉयना कळचवले की, ‘नवीन रार्जकीय बोलिी 
करण्यासाठी व्हाइसरॉयनी चदलेले चनमंत्रि स्वीकारावयािे नाही असे काँगे्रसने ठरचवले आहे.’ परंि  गंमि 
अशी की, शवेटी, ॲटलींनी व्यचक्तशः चदलेल्डया चनमंत्रिािा मान राखून, व चिचटश योर्जनेि कोििाही बदल 
केला र्जािार नाही’ हे आश्वासन चमळाल्डयावर, २९ नोव्हेंबर १९४६ रोर्जी इंग्लंडला र्जायिे नेहनं नी ठरवले 
(इं. ॲ. र., १९४६, II, पृ. ४९-५०, २९९-३००). १ चडसेंबर १९४६ रोर्जी नेहन , र्जीना चलयाकिअली खान 
व बलदेवकसग याचं्यासह व्हाइसरॉय इंग्लंडला गेले. लंडनला पोिल्डयावर, ‘समोर असलेले प्रयकन चकिीही 
मौचलक का असेनाि, आचि आपापसाि काहीही मिभेद का असेनाि, शािंिापूिमरीत्या व सहकायाच्या 
मागानेि प्रयकन सोडव ूअसा कहद स्थानने चनधार केला पाचहरे्ज’ असे नेहनं नी र्जाहीर केले (चकत्ता, पृ. ५२). 

 
 ‘इंग्लंडमध्ये परस्परािंी समर्ज पटचवण्यािे ककवा समझौिा घडवनू आिण्यािे कोििेही प्रयत्न 
झाले ककवा म स्स्लम लीगच्या प्रचिचनधींना कोििीही स्पष्टीकरिे वा आश्वासने चदली गेली, िरी काँगे्रस व 
लीग याचं्यािील खरी िडर्जोड भारिािि घडून येऊ शकेल, ’ असे पटेलािें मि होिे (चकत्ता, पृ. ५२). 
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 मध्यंिरीच्या काळाि वायव्य सरहद्द प्रािंाि हर्जारा येथे फार भयंकर दंगली उसळल्डया. थोड्याि 
काळाि वायव्य सरहद्द प्रािंाच्या इिर भागािं व पंर्जाबमध्ये त्या पसरल्डया. “पाचकस्िानिे य द्ध” आिा पचिम 
आघाडीवर स न  झाले होिे. या दंगलींच्यावर र्जीनानंी अशी िोड स िचवली, ‘भारिाच्या चनरचनराळ्या 
भागािं झालेल्डया अमान ष कत्तली लक्षाि घेिा, कें द्रािील व प्रािंािील सत्ताधाऱ्यानंी लोकसंख्येच्या 
अदलाबदलीिा प्रयकन िाबडिोब हािी घ्यावा, असे माझे मि आहे. अल्डपसंख्याक फारि थोड्या संख्येने रे्जथे 
आहेि िेथे बह संख्याक र्जमािींनी चनघृमिपिे त्यािंी कत्तल केल्डयाच्या घटना अलीकडे घडल्डया आहेि. 
त्यािंी प नरावृत्ती टाळण्यािा िोि एक मागम आहे’ (चकत्ता, पृ. २९६). 

 
घटना सणमती 

 
 घटना सचमिी सावमभौम नाही असे र्जीनािें मि होिे. ‘कोित्याही चनवदेनाम ळे वा वीरश्रीच्या 
देखाव्याने चििे न पािंर सावमभौम सभेि होिार नाही... चिचटश सरकारने चनय क्त केलेल्डया व्हाइसरॉयने 
बोलचवलेल्डया घटना सचमिीला एका सावमभौम सभेिे न प देण्यािी काँगे्रसिी भाषा हा “उिलली र्जीभ 
लावली टाळ्याला” अशािला प्रकार आहे. पं. र्जवाहरलाल नेहनं च्या बाचलश आचि वीरश्रीपूिम वक्तव्यामं ळे 
काही घटना सचमिी सावमभौम होि नाही खचिि’ (णकत्ता, १६८). 

 
 १६मे रोर्जी केलेल्डया चनवदेनािील प्रािंािें गट करण्यासबंंधीच्या चवधानािा अथम काय करावयािा 
हा काँगे्रस व कॅचबनेट चमशन याचं्यािील मिभेदािा म ख्य म द्दा होिा. याि कारिाम ळे म स्स्लम लीगनेही 
प्रथम चदलेली स्वीकृिी नंिर मागे घेिली होिी, हे वािकाचं्या लक्षाि असेलि. 

 
 चिचटश सरकारने ६ चडसेंबर १९४६ रोर्जी एक पत्रक का ले. त्यानंी प  ील ख लासा केला : 
‘कॅचबनेट चमशनने स रुवािीपासूनि अशी भचूमका घेिलेली आहे की, सवांच्या समंिीने चनिमयािी द सरी 
पद्धि ठरली नसेल िेथे गट-बैठकीिील चनिमय साध्या बह मिाने घेिले र्जािील. म स्स्लम लीगने हा 
अन्वयाथम स्वीकारला आहे. परंि  काँगे्रसने वगेळा दृचष्टकोि प  े माडंला आहे. त्यािें म्हििे असे की, 
कॅचबनेट चमशनच्या एकंदर योर्जनेिा साकल्डयाने चविार करिा, एखाद्या गटाि र्जावयािे ककवा नाही हे 
ठरचवण्यािा व आपल्डया प्रािंाप रिी वगेळीि घटना करण्यािा हक्क प्रािंानंा चमळिो. 

 
 ‘चिचटश सरकारने घेिलेल्डया कायदेिज्ज्ञाचं्या सल्डल्डयानंिर, १६ मे च्या चनवदेनािा कॅचबनेट चमशन 
प्रथमपासूनि सागंि असलेला अथमि बरोबर असल्डयािे नक्की झाले आहे. कहदी र्जनिेला राज्यघटना ियार 
करिा येण्याच्या दृष्टीने १६ मेच्या योर्जनेिा िो भाग, कॅचबनेट चमशनने लावलेल्डया अन्वयाथासह, 
बंधनकारक म्हिनू स्वीकारिे आवयकयक आहे. चििा असा स्वीकार केल्डयासि चिचटश सरकार िी 
पालममेंटला सादर करण्यास ियार असेल. िेव्हा त्या कलमािा चमशनने लावलेला अथम घटना सचमिीिील 
सवम पक्षानंी स्वीकारिे आवयकयक आहे. 

 
 ’१६ मेच्या चनवदेनािील इिर कलमािंा अथम लावण्याच्या बाबिीि मिभेद होण्यािी शक्यिा उघड 
आहे. म स्स्लम लीग घटना सचमिीि भाग घेऊ शकि नसेल िर काँगे्रसप्रमािेि अन्वयाथािे सवम प्रयकन 
चनिमयासाठी फेडरल कोटाप  े नेण्यास िसेि त्या कोटािे चनिमय स्वीकारिे बधंनकारक मानण्यास म स्स्लम 
लीग संमिी देईल, अशी चिचटश सरकारला आशा वाटिे. म्हिरे्ज मग संघराज्याच्या घटना सचमिीिे व 
गटवार घटना सचमत्यािें कामकार्ज कॅचबनेट चमशनच्या योर्जनेला अचभपे्रि असल्डयाप्रमािे िालू शकेल. 
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 ‘परंि , म स्स्लम लीगला आपल्डया चनिमयािा फेरचविार करण्यािा मागम ख ला व्हावा या दृष्टीने, 
चिचटश सरकारिी काँगे्रसला अशी चवनंिी आहे की, चिने आत्तािा र्जो वादािा म द्दा आहे त्या बाबिीि 
चमशनिा अन्वयाथम स्वीकारावा. कॅचबनेट चमशनला अचभपे्रि असलेला अथमि बरोबर आहे यािी अशी खात्री 
झाली असिानाही हा म द्दा फेडरल कोटाकडे न्यावा असे घटना सचमिीला वाटि असल्डयास चिने िो 
लवकराि लवकर त्या कोटाप  े उपस्स्थि करावा. त्या पचरस्स्थिीि त्या कोटािा चनकाल येईपयंि गट-
सचमत्याचं्या बैठका िहकूब ठेविे वार्जवी होईल.  

 
 ‘कामकार्जाच्या पद्धिींवर एकवाक्यिा असल्डयाखेरीर्ज घटना सचमिीला आपल्डया कायाि यश येईल 
हे कधीि शक्य नाही. भारिािील एका मोठ्या लोकसमहूािे प्रचिचनधी ज्या घटना सचमिीि नाहीि अशा 
सचमिीने घटना बनवली िर, त्याचं्या इच्िेचवरुद्ध कोित्याही प्रािंावर िी घटना लादण्यािा चविार चिचटश 
सरकार अथािि कन  शकिार नाही. देशाच्या कोित्याही भागावर बळर्जबरीने काँगे्रस अशी घटना लादू 
इस्च्िि नाही असे काँगे्रसनेही म्हटले आहे’(इं. ॲ.र.,१९४६, II, पृ.३०१-३०२). 

 
 वचरल चवधानावर र्जीनानंी अशी शकंा का ली की, ‘समर्जा, फेडरल कोटािा चनिमय चिचटश 
सरकारने लावलेल्डया अथाच्याचवरुद्ध गेला, िर चिचटश सरकार घटना सचमिीिे काय करिार? घटना 
सचमिीिे कायम कोटाच्या चनवाड्यान सार, म्हिरे्जि चिचटश सरकारच्या अन्वयाथाच्या चवरुद्ध र्जाऊन 
िालिार काय? िसे असेल िर म स्स्लम लीग िे कधीि मान्य करिार नाही...बाहेन न कोिी दडपि 
आिाव,े हस्िके्षप करावा हे आम्हाला नको आहे. परंि , पाशवी बह मि असलेल्डयानंा सगळा लभ्याशं 
चगळंकृि करिे शक्य होऊ नये अशी व्यवस्था या योर्जनेि नक्कीि हवी. या घटना सचमिीने स्विःला 
सावमभौम समरू्जन चनिमयामागून चनिमय घ्याव ेव नंिर चबिाऱ्या अल्डपसखं्य म स्स्लम समार्जाला आचि चिचटश 
सरकारला पेिाि पकडाव-ेखरा धोका इथेि आहे’ (चकत्ता, पृ.३१५-३१६).  

 
 चिचटश मंचत्रमंडळाने वचरलप्रमािे ख लासा केल्डयानंिर ५-६ र्जानेवारी १९४७ रोर्जी काँगे्रस 
कचमटीिी बठैक भन न िीि कॅचबनेट चमशन योर्जनेिील दीघम म दिीच्या योर्जनेिा भाग स्वीकारण्यािे ठरले. 
त्या वळेी केलेल्डया ठरावािील काही भाग प  े उद धृि केला आहे: ‘काँगे्रसच्या नोव्हेंबरमधील भीिर 
अचधवशेनानंिर या देशाि झालेल्डया घटना, ६ चडसेंबर १९४६ रोर्जी चिचटश सरकारने केलेले चनवदेन, २२ 
चडसेंबरला काँगे्रस कायमकाचरिीने केलेले चनवदेन , या सवांिा एकचत्रि चविार कन न ही अ.भा.काँगे्रस 
कचमटी काँगे्रसर्जनानंा प  ील आदेश देि आहे... 

 
 ‘....केव्हाही वादािी म द्दा उपस्स्थि झाला की फेडरल कोटाकडे चनवाड्यासाठी र्जाण्यािी 
काँगे्रसने नेहमीि ियारी दाखचवलेली आहे. परंि  सरकारने केलेल्डया ख लाशाचं्या पाश्वमभमूीवर या 
प्रयकनाबाबि आिा फेडरल कोटाकडे र्जाण्याने कसलाि हेि  साध्य होिार नाही. कारि कोटाने चदलेला 
चनिमय बधंनकारक मानू, अशी उभय पक्षािंी संमिी असेल िरि कोटाकडे र्जाण्याि काही अथम आहे... 

 
 ‘सवम पक्षाचं्या सचदच्िेच्या पाकठब्याने घटना सचमिीिे कायम स न  होऊन चिने स्विंत्र भारिािी 
घटना ियार करावी, यासाठी ही कायमकाचरिी अत्यिं उत्स क आहे. त्याम ळे मध्यंिरी कॅचबनेट चमचशनच्या 
योर्जनेिील कलमािें चभन्न अन्वयाथम लावण्यावन न चनमाि झालेल्डया अडििी दूर करण्यासाठी चिचटश 
सरकारने लावलेल्डया अथाप्रमािे सचमिीिे व गटािेंही कायम िालाव ेयाला काँगे्रस मान्यिा देि आहे’(इ.ं 
ॲ.र., १९४७, I, पृ.११४-११५). 
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 वचरल ठरावाला ‘कॅचबनेट चमशनच्या १६ मे च्या चनवदेनािा चिचटश सरकारने ६ चडसेंबर रोर्जी 
का लेल्डया पत्रकान्वये लावलेल्डया अथम काँगे्रसला मान्य नाही’ अशी उपसूिना श्री. प रुषोत्तमदास टंडन 
यानंी माडंली. ही उपसूिना १०२ चवरुद्ध ५४ मिानंी फेटाळली गेली. श्री. र्जयप्रकाश नारायि यानंी या 
उपसूिनेला पाकठबा चदला होिा. ठरावावरील शवेटच्या भाषिाि नेहन  म्हिाले, ‘आपि देशाि प्रिंड ल ा 
उभान न आपले हेिू साध्य कन न घेऊ शकिो श्री. र्जयप्रकाश नारायि याचं्या बोलण्याशी मी सहमि आहे. 
परंि  आपल्डयाि अिंगमि द बळेपिा आलेला आहे. िो प्रथम दूर केला पाचहरे्ज. राज्यकत्योशी संघषम असेि 
त्या लढ्यािे स्वन प राचहले पाचहरे्ज असे नाही. वगेळ्या प्रकारेही संघषम करिा येईल. म्हिूनि काँगे्रसला 
प्रथम आपले स्थान बळकट करण्यािी इच्िा आहे’ (इं. ॲ. र.,१९४७, I, पृ.११४-११५). 

 
 मध्यंिरी ९ चडसेंबर १९४६ रोर्जी घटना सचमिीिी पचहली बठैक श्री. सचच्चदानंद चसन्हा याचं्या 
अध्यक्षिेखाली भरली. या बैठकीि रार्जेंद्रप्रसाद यािंी कायमिे अध्यक्ष म्हिून चनवड करण्याि आली. 
त्यानंी ११ चडसेंबरपासून अध्यक्ष म्हिून काम करण्यास स रुवाि केली. 
 
गाांधी आणि घटना सणमती 
 
 या सवम काळाि गाधंी नो आखलीसारख्या, चदल्लीहून पोििे अवघड वळे लागिाऱ्या अशा चठकािी 
होिे. त्याम ळे प्रसंगचवशषेी त्यािंा घेिलेला सल्ला सोडला िर, सवम बोलिी काँगे्रसिे प  ारीि करीि होिे. 
गाधंींनी नोआखलीि पाचकस्िानचनर्ममिीच्या चवरुद्ध रे्ज य द्ध-होय, य द्धि; गाधंींिी अकहसा व म स्स्लम लीगिी 
कहसा याचं्यािले िे य द्धि होिे-िालचवले होिे त्याि त्यािें हाि मर्जबूि कराविे इिका रस त्या कामाि 
कोिाला नव्हिा. ककवा झपाट्याने बदलि र्जािारी पचरस्स्थिी व चनत्य घडिाऱ्या नव्या नव्या घटना यामं ळे 
चिकडे लक्ष देण्यास कोिालाि वळे झाला नाही असे म्हिा. 

 
 काँगे्रस वचकंग कचमटीिी बठैक ८ िे १२ चडसेंबर १९४६ या दरम्यान भरली होिी. इकडे घटना 
सचमिीिे अचधवशेनही न किेि िालू झाले होिे. त्या वळेी काँगे्रस कायमकाचरिीने २४ मे १९४६ च्या 
ठरावािील आपली र्ज नीि भचूमका प न्हा उिलून धरिारा ठराव केला. त्याप्रमािे, कॅचबनेट चमशनच्या १६ 
मेच्या चनवदेनािा अथम बरोबर लावला िर ‘गट चनमाि करिे अचनवायम आहे असे होि नाही’ असे प न्हा 
एकदा म्हटले होि. ‘फेडरल कोटािा चनिमय म स्स्लम लीगवर बंधनकारक राहिार नाही’ या म स्स्लम 
लीगच्या कायमकाचरिीच्या चनिमयाकडे अंग चलचनदेश कन न या ठरावाि प  े म्हटले होिे की, ‘िसेि त्यानंी 
कहद स्थानिी फाळिी करण्यािी मागिीही िालूि ठेवली आहे...हे सवम कॅचबनेट चमशनच्या योर्जनेच्या 
चवरुद्ध आहे...नव्याने घडलेल्डया घटनािंा चविार कन न काँगे्रसर्जनानंा योग्य िो आदेश देण्याच्या हेिूने अ. 
भा. काँगे्रस महासचमिीिी िािडीिी बैठक चदल्ली येथे घेण्याि येि आहे’ (इं.ॲ.र., १९४६,I I, पृ.१२९). 

 
 र्जानेवारीि भरलेल्डया या काँगे्रस महासचमिीच्या बैठकीि चिचटश सरकारने लावलेल्डया अथाप्रमािे 
काम करण्यास काँगे्रसने स्वीकृिी चदली हे आपि मागे पाचहलेि आहे. या देन्ही ठरावाचं्या मागे एक िोटी 
कहािी आहे. िी मी माझ्या द सऱ्या प स्िकाि साचंगिली आहेि. पि प्रस्ि ि संदभाि प न्हा सागंिो. 

 
 प्रचिपक्षाशी वागण्यािा गाधंींिा नेहमीि एक डाव असे. चवरोधी पक्षािी योर्जना िे प्रथम स्वीकारीि. 
त्या योर्जनेला पेलिारा आचि काँगे्रसच्या ध्येयधोरिे व उचद्दष्टे याचं्याशी अचधकाि अचधक स संगि असा 
स्विःिा अथम त्या योर्जनेि मग भरीि. चिचटशाबंरोबर काय ककवा र्जीनाबंरोबर काय, गाधंी नेहमी याि 



 अनुक्रमणिका 

पद्धिीने बोलिी करीि. बोलिी अयशस्वी झाली आचि अकहसक असहकार करावा लागलाि िर बोलिी 
चफसकटण्याच्या अपयशािी र्जबाबदारी प्रचिपक्षावर रहावी अशी त्यािंी पद्धि असे. कॅचबनेट चमशनशी 
िाललेल्डया बोलण्यािी स्स्थिीही काहीशी अशीि होिी. परंि  या वळेी मात्र बोलण्याकडे पठ चफरवनू 
काँगे्रसने वनवास पत्करण्यािी वळे आली होिी असे वाटि होिे. 

 
 वचरल ८ चडसेंबरच्या बैठकीपूवी गाधंींिा सल्ला घेण्यासाठी पाठचवण्याि आलेल्डया वचकंग कचमचटच्या 
सभासदाचं्यामाफम ि त्यानंी प  ीलप्रमािे सल्ला कळचवला: ‘म स्स्लम लीगने बचहष्ट्कार घािल्डयास कॅचबनेट 
चमशनच्या १६ मेच्या चनवदेनाच्या आधारे घटना सचमिी भरचवली र्जाऊ नये, या बाबिीि माझे मन चनःशकं 
आहे. काँगे्रस व म स्स्लम लीग या दोन प्रम ख पक्षािें सहकायम कॅचबनेट चमशनला नक्कीि अचभपे्रि आहे. 
त्याम ळे कोित्याही एका पक्षाने बचहष्ट्कार प कारला िर त्या योर्जनेन सार घटना सचमिी भरिे औचित्याला 
धन न होिार नाही. लीगच्या बचहष्ट्कारास न र्ज मानिा घटना सचमिी भरवयािी झाल्डयास, प्रथम काँगे्रसशी 
सल्लामसलि करुन एक वगेळे चनवदेन प्रस्ि ि कन न त्या आधारे िी भरवावी लागेल; िरि िे योग्य होईल. 
काँगे्रस चकिीही बलाढ्य असली िरी आर्ज घटना सचमिी चिचठश सरकारच्या प  ाकारनेि केवळ भन  
शकिे ही गोष्ट आपि काही झाले िरी लक्षाि घेिलीि पाचहर्ज. 

 
 ‘लीगिा बचहष्ट्कार असिाना घटना सचमिी भरली आचि चिचटश सरकारिे चिला अगदी ख षीिे 
सहकायम लाभले िरी िी उघड वा प्रच्िन्न, पि चिचटश लष्ट्करी संरक्षिाच्या आश्रयानेि भरेल. माझ्या मिे, 
त्या पचरस्स्थिीि आपल्डयाला समाधानकारक घटना कधीि करिा येिार नाही. आपल्डया मनाने कबलू केला 
काय ककवा न केला काय, अशा घटना सचमिीस मान्यिा देण्याने सवम र्जागाला आपला द बळेपिा चदसिार 
आहे. 

 
 ‘या पचरस्स्थिीि घटना सचमिी न भरचविे म्हिरे्ज र्जीना ककवा म स्स्लम लीग यानंा शरि 
र्जाण्यासारखे आहे असे म्हटले र्जाईल. या आरोपािी मला चदक्कि वाटि नाही. कारि आपली ही कृिी 
दौबमल्डयािी नव्हे िर सामर्थयािी चनदशमक असेल. कारि िी पचरस्स्थिीि गर्मभि असलेली िकम चसद्ध कृिी 
आहे. 

 
 ‘चिचटश सरकारिी दखल न घेिा आपि आपली स्विःिी घटना सचमिी भरव ूशकू एव े सामर्थयम व 
प्रचिष्ठा आपल्डयापाशी असेल िर स्विंत्र घटना सचमिी भरचविे ही योग्य कृिी ठरेल. त्यासाठी आपल्डयाला 
म स्स्लम लीग, इिर राचहलेले रार्जकीय पक्ष व संस्थाचनक यािें सहकायम चमळवाव ेलागेल. िसे झाल्डयास, 
यापकैी काहींना सहभाग नाकारला िरी या घटना सचमिीिी बैठक अन कूल र्जागी आपि घेऊ शकू. 
उदाहरिाथम काँगे्रस अमलाखालील प्रािं व संस्थाचनक एव ेि कदाचिि घटना सचमिीि येिील. पि याि 
अप्रचिष्ठा नाही व ही गोष्ट वस्ि स्स्थिीली धन न होईल’ (बोस, १९५३, पृ. ९४-९५). हा सल्ला ४ चडसेंबरला 
एका व्यचकिीकडून प्रफ ल्लिंद्र घोष याचं्याकडे व त्याचं्यामाफम ि काँगे्रस कायमकारिीकडे पोिचवण्याि 
आला.  

 
 वचरल पत्रावन न एक गोष्ट स्पष्ट होिे. काँगे्रस श्रेष्ठींपैकी बह िेक कोिाच्या लक्षाि न आलेली एक 
गोष्ठ गाधंींच्या चनििपिे लक्षाि आली होिी. िी अशी की, चिचटश सरकारला आपले म्हििे मान्य 
करायला लावण्याइिके अरू्जन काँगे्रसिे सामर्थयम नव्हिे. मात्र या वळेी काँगे्रसला एक संधी होिी. गाधंींच्या 
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मागाने गेल्डयास काँगे्रसला अपयश आले असिे िरी त्यािूंन काँगे्रसिे सामर्थयम वा ले असिे. चििी 
सदसद चववके ब द्धी अकलंचकि राचहली असिी.  

 
 या मागािील धोकाही मोठाि असल्डयाने त्या वळेिे काँगे्रस अध्यक्ष आिायम कृपलानी, नेहन  व 
शकंरराव देव समक्ष गाधंींना भेटण्यासाठी २७ चडसेंबर १९४६ रोर्जी नोआखालीि आले.  

 
 बऱ्याि चविारचवचनमयानंिर गाधंींनी वरील चिघारं्जवळ एक चनवदेन चदले. हे चनवदेन प  े चदले 
आहे. या चठकािी गाधंींनी काँगे्रसच्या रार्जकारिािील काही मलूभिू चसद्धािंािंा चविार केला आहे. 
अंचिमिः र्जनिेिे चहि कशाि आहे हे लक्षाि घेऊन अरू्जनस द्धा घटना सचमिीिून बाहेर पडाव ेअसे गाधंींना 
वाटि होिे. िे असो. प्रथम आपि त्यािें चनवदेन पाहू: 

 
 ‘साठ वषांच्या आपल्डया अव्याहि कारकीदीि काँगे्रस नेहमीि सवम र्जमािींिे-कहद , म सलमान व 
इिर-प्रचिचनचधत्व, व िेही उत्तरोत्तर अचधकाचधक प्रमािाि करीि आली आहे. िसेि या काळाि उत्तरोत्तर 
अचधकाचधक प्रमािाि िी सामान्य र्जनिेिी प्रचिचनधी बनि गेली आहे. काँगे्रसमध्ये, प्रथमपासून, काही 
दाचंभक व्यक्ती घ सलेल्डया आ ळिाि; ही वस्ि स्थीिी इिर ग िाचं्या र्जोडीला काँगे्रसच्या चठकािी वरील 
दोन ग ि आहेि यािी एक प्रकारिी पाविी आहे. सवम र्जमािींिे व र्जनिेिे खरेख रे प्रचिचनचधत्व करिाऱ्या 
लोकानंा काँगे्रसमध्ये फारि अल्डपमिाि पडलो आहोि असे वाटि असेल िर त्यानंी आपला चनषेध 
किखरपिे दाखवनू काँगे्रसबाहेर पडाव ेव काँगे्रसबाहेन न त्यानंी र्जनिेिे नेिृत्व कराव.े िसे केले िरि िे 
राष्ट्रािे खरे सेवक ठरिील. म्हिून या अत्यंि आिीबािीच्या नारू्जक पचरस्स्थिीि कायमकाचरिीने प  ील 
िीन म दे्द माडूंन खंबीरपिे काँगे्रसला योग्य, चनःसंचदग्ध मागमदशमन केले पाचहरे्ज असे माझे मि आहे: 

 
 (१) घटना सचमिीवर बचहष्ट्कार टाकण्यािी वळे कदाचिि आिा टळून गेली असेल. िरी पि 
काँगे्रसिी भचूमका चनःसंचदग्धरीत्या स्पष्ट करण्यािा बचहष्ट्कार हाि सवोंत्तम मागम आहे असे मला अरू्जनही 
वाटिे. 

 
 (२) कॅचबनेट चमशनने व कायदे आझम र्जीना यानंी सयं क्तपिे लावलेला अन्वयाथम स्वीकान न 
चमशनिी योर्जना मान्य करिे हा त्या खालोखाल िागंला मागम आहे.  

 
 (३) एक गोष्ट अत्यंि स्पष्ट पाचहरे्ज. िी अशी की, काँगे्रसने कोििीही भचूमका घेिली िरी 
वैयचक्तकदृष्ट्ट्य काँगे्रसच्या एखाद्या सभासदाला,ककवा एखाद्या गटाला, ककवा एखाद्या प्रािंालास द्धा ही 
भचूमका मान्य नसल्डयास त्यानंा काँगे्रसच्या भचूमकेपासून फ टून चनघण्यािी मोकळीक असली पाचहरे्ज. आचि 
त्या गटािी वा प्रािंािी ही भचूमका स्वीकान न त्या गटाला वा प्रािंाला उघडपिे काँगे्रस मागमदशमन कन  
शकली पाचहरे्ज. आपि कोित्याही गटावर वा प्रािंावर सक्ती करिार नाही कॅचबनेट चमशनच्या भचूमकेशी हे 
धोरि स संगि ठरेल. 

 
 ‘यािा पचरिाम असा होईल की, अ गट कॅचबनेट चमशनच्या धोरिान सार आपली घटना पूिमपिे 
ियार करील. गटािून फ टून चनघिील अशी ज्या प्रािंाबद्दल आपली अपेक्षा आहे िे प्रािं वगळून व आचि क 
गटानंा, र्जशी र्जमेल िशी, आपापली घटना ियार करावी लागेल. पूवेकडील आसाम, पचिमेकडील 
वायव्य सरहद्द प्रािं, चशखािंा पंर्जाब व कादाचिि बल चिस्िान हे फ टून चनघिील आशी अपेक्षा आहे.  
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 ‘चिचटश सरकार अशा वळेी एखादी वगेळीि घटनासचमिी बोलवील वा द सऱ्याि एखाद्या घटना 
सचमिीला मान्यिा देईल; हीही शक्यिा आहे. त्यानंी िसे केले िर िे स्विःिी कायमिी बदनामी कन न 
घेिील! कॅचबनेट चमशनच्या चनवदेनाशी प्रामाचिक राहून घटना ियार केली की बाकी सवम नचशबावर 
सोपावनू चिचटश शासन व सैन्य येथून कायमिे का ून घेण्यास चिचटश सरकार विनबद्ध आहे.  

 
 ‘काँगे्रसने ही भचूमका घेिल्डयास र्जींनानंी लावलेल्डया सापळ्याि पाय टाकल्डयासासखे होईल असे 
काहींना वाटण्यािा संभव आहे. पि िे िसे नाही. परंि  र्जीनानंी र्जर िसे वाटले िर त्यानंा पाचकस्िान 
चनमाि करण्यासाठी सवममान्य व अनाक्रमक असे सूत्र उपलब्ध कन न चदल्डयाबद्दल सारे र्जग काँगे्रसला 
धन्यवाद देईल. र्जींनाचं्या श्रदे्धशी संपूिमपिे र्ज ळिो म्हिनू सत्याच्या मागावन न काँगे्रस माघार घेऊ शकि 
नाही.  

 
 ‘अशा रीिीने ियार झालेली घटना सवम भारिासाठी असेल; ज्यानंी घटना सचमिीवर बचहष्ट्कार 
टाकला होिा. त्यानंा त्या घटनेिा स्वीकार करावासा वाटल्डयास िो कसा करिा येईल यािी स्पष्टिा 
करिारे एक चनचिि कलम त्याि असेल’ (इं. ॲ. र., १९४६, II,पृ. १२८-१३०). 

 
 अ.भा. काँग्रस कचमटीला गाधंींिा हा सल्ला मानवला नाही व त्यानंी कॅचबनेट चमशनिाि अथम 
स्वीकारला, हे स्पष्टि आहे. ही बािमी त्या रात्रा रेचडओवन न प्रस्िृि करण्याि आली व एका गृहस्थाने िी 
गाधंींच्या िाविीि आिली. प्रस्ि ि लेखकाने स्विःि िी बािमी गाधंींना साचंगिली. त्या वळेी, ‘यह िो मेरा 
खािमा हो गया’ असे गाधंींर्जी म्हिाल्डयािे प्रस्ि ि लेखकाला स्पष्ट आठविे आहे. 

 
 काँगे्रसिे प  ारी आचि गाधंीं याचं्याि घचनष्ठ सहकायम कायम होिे िरी त्याचं्या रार्जकीय 
भचूमकामंधील दरी रंुदावि होिी, ही गोष्ट घटना सचमिीच्या संदभािल्डयाि आिखी एका म द्यावन न चदसून 
येिे. 

 
 आसाम चवचधमंडळािे दोन सभासद १५ चडसेंबर १९४६ रोर्जी गाधंींना भेटायला आले होिे. 
त्याचं्याि बरीि दीघम ििा झाल्डयानंिर एक चनवदेन ियार करण्याि आले. हे चनवदेन स्विः गाधंींनी पाहून 
द रुस्ि केले व शवेटी िे त्या सभासदाचं्या हािी देण्याि आले. हे सवम चनवदेनि प  े चदले आहे: 

 
 ‘१५चडसेंबर १९४६ रोर्जी सकाळी श्री. बारडोलाई याचं्यािफे दोन आसामी चमत्र, श्री. चवर्जयिदं्र 
भगविी व श्री मोकहद्र मोहन िौधरी गाधंींना भेटले. घटना सचमिीच्या संदभाि गटामध्ये सामील 
होण्यासबंंधी आसामने काय कराव ेअसे त्यानंी गाधंींना चविारले. आसामच्या दृष्टीने हा र्जीवनमरिािा प्रयकन 
होिा. बंगालबरोबर गट करण्यािी त्यािी ियारी नव्हिी. उलट, आसाम गटाबाहेर राचहला िर िे म स्स्लम 
लीगच्याि पर्थयावर पडेल, असे काही लोकानंी त्यानंा साचंगिले होिे. िसेि, सवम भारिाच्या स्वािंत्र्याच्या 
व प्रगिीच्या आड आसाम येि असल्डयास िे िालू देिा येिार नव्हिे, इत्यादी. यासंबधंी त्यानंी वचकंग 
कचमटीकडून मागमदशमनािी मागिी केली होिी. परंि  चिच्याकडून काहीि स्पष्ट मागमदशमन चमळि नाही असे 
वाटल्डयावन न िे गाधंींिा सल्ला मागण्यासाठी नोआखालील आले होिे.  

 
 ‘त्याचं्या प्रयकनावर गाधंींनी उत्तर चदले, “या बाबिीि चनिमय करण्यास मला क्षिािाही चवलंब 
लागिार नाही. माझी मिे अगदी स्पष्ट आहेि. मी आिबाहेर सगळा काँगे्रसमयि आहे. काँगे्रसिी आर्ज र्जी 
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घटना चदसिे िी म ख्यिः मीि ियार केलेली आहे. काँगे्रस कायमकाचरिीकडून र्जर कोििाि स्पष्ट आदेश 
चमळि नसेल िर आसामने गटाि म ळीि र्जाऊ नये असे मी बारडोलाईंना साचंगिले. आसामने आपला 
चवरोध नोंदवावा आचि घटना सचमिीिून बाहेर पडाव.े असे करिे हा एक प्रकारे काँगे्रसचवरुद्ध चिच्याि 
भल्डयासाठी केलेला सत्याग्रह ठरेल. 

 
 ‘“िूक असो वा, बरोबर असो, पि फेडरल कोटािा चनिमय मान्य करण्यािे काँगे्रसने ठरवले आहे. 
हा र्ज गार फार अंगाशी येिार आहे. फेडरल कोटािा चनिमय काँगे्रसच्याचवरुद्ध र्जाईल अशी मला र्जवळपास 
खात्री वाटिे. यािे सरळ आचि साधे कारि असे की, आपि कॅचबनेट चमशनच्या चवधानाचं्या अथाबद्दल 
कायदेशीर सल्ला घेिलेला आहे असे िचटश सरकार सागंिे. िो त्याचं्या बारू्जिा आहे. फेडरल कोटम झाले 
िरी चिचटशानंीि बनचवलेले. िे पक्षपािी न्यायासन आहे. आपल्डया भचूमकेशी स संगि राहावयािे िर 
काँगे्रसला त्या कोटािा र्जो काही चनिमय होईल िो मानलाि पाचहरे्ज. या वळेी र्जर आसाम स्वस्थ बसेल िर 
त्यािा सवमनाश झालाि म्हिून समर्जा. रे्ज आसामला नको आहो िे करायला त्याला कोिीि भाग पाडू 
शकि नाही. आसामने स्वायत्ता राज्य म्हिनू स्विंत्रपिे उभे राचहले पाचहरे्ज. आर्जही आसाम बऱ्याि अंशी 
स्वायत्त आहेि. पि याप  े िो सपूंिम स्वायत्त व स्विंत्र झाला पाहीरे्ज. ि मच्यापाशी एव े धैयम, साहस व 
चनग्रह आहे की नाही हे मला माहीि नाही. िे ि म्हीि िागंल्डया प्रकारे सागंू शकिा. पि ि म्ही र्जर अशी 
घोषिा कन  शकलाि िर िी उत्तम गोष्ट होईल. घटना सचमिीिी चनरचनराळ्या गटािं चवभागिी होण्यािी 
वळे आली की लगेि उभे राहून ि म्ही म्हिावयािे,‘सज्जनहो, आसाम सभात्याग करीि आहे.’ बस्स. भारि 
स्विंत्र व्हायला िेव ी एकि शिम आहे. प्रत्येक घटकास स्विःबद्दलिा चनिमय स्विःि घेण्यािी व कृिी 
करण्यािी म भा असली पाचहरे्ज. आसाम या बाबिीि इिरानंा धडा घालून देईल अशी मी आशा बाळगून 
आहे. शीखानंास द्धा माझे हेि सागंिे आहे. पि ि म्हा आसामी लोकािंी स्स्थिी खूपि िागंली आहे. ि मिा 
स्विंत्र असा सबंंध प्रािं आहे. उलट शीख म्हिरे्ज एका प्रािंािील एक र्जमाि आहे. अथाि मला असे वाटिे 
की, व्यक्तीलास द्धा स्विःच्या मिाप्रमािे वागण्यािा हक्क आहे, र्जसा माझाही िो हक्क आहे.” 

 
 ‘प्रश्न: पि, कहद स्थानिी घटना बनचवण्यािे काम आसामसाठी थाबंवले र्जाऊ शकिार नाही. 
आसामला भारिािा मागम रोखून धरण्यािी परवानगी चदली र्जािार नाही, असे आम्हाला सागंण्याि आले 
आहे. 

 
 ‘उत्तर: पि िसे करण्यािी आवयकयकिाि नाही. म्हिनूि मी म्हििो की, मला काहीि कळेनासे 
झाले आहे. इिकी वष ेझाल्डयानंिरस द्धा या साध्या गोष्टी लोकाचं्या का लक्षाि येि नाहीि? आसाम बाहेर 
पडेल िर िो भारिािा मागम अडविार िर नाहीि उलट स्वािंत्र्याच्या मागावर िो भारिािे निृत्व करील. 

 
 ‘प्रश्न: म स्स्लम लीगने असे म्हटले आहे की, घटना सचमिी र्जी घटना ियार करील िी प्रािंावंर 
त्याचं्या इच्िेचवरुद्ध लादिा येिार नाही. म्हिून, र्जर काही भागानंी िी मान्य केली नाही िर इसं्ग्लश 
पालममेंट अशा घटनेला संमिी देिार नाही. 

 
 ‘या प्रयकनाने गाधंी िागंलेि संिापले. “चिचटश सरकार कोि ठरविार? इंग्लंडच्या ककवा आिखी 
कोिाच्या िरी कृपेने आपल्डया भमूीवर स्वािंत्र्य अविरिार आहे अशी आमिी समरू्जि असेल िर आम्ही 
फार मोठ्या रम माि आहोि. िे स्वािंत्र्य असिार नाही. आम्ही शिखंचडि होऊ. खरोखर आपि स्वािंत्र्य व 
असहाय परावलंचबत्व यामंध्ये गोिे खाि आहोि. कॅचबनेट चमशनिी योर्जना स विममध्यावर आहे. चिला 
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आपि योग्य प्रकारे राबचवले िर स्वािंत्र्यािे पूिम फ ललेले प ष्ट्प आपल्डयाला पाहावयास चमळेल,पि र्जर 
आपली िकू झाली िर सगळा मोहोर गळून र्जाईल. 

 
 ‘“हे पके्क लक्षाि ठेवा की, लीगने घेिलेली भचूमका अगदी बरोबर आहे. र्जर िे बाहेर राहिील िर 
घटना सचमिी त्याचं्यावर आपली घटना लादू शकिार नाही. या बाबिीि चिचटश सरकारला या ककवा त्या 
बारू्जने काही करायला म ळीि वाव नाही. 

 
 ‘“घटना सचमिीच्या कायाि चिचटश सरकार  वळा वळ कन  शकि नाही. म स्स्लम व इिरेर्जन 
याचं्या बह संख्य पाकठब्याने घटना ियार केली आचि त्याि चिचटश पालममेंटने हस्िके्षप करण्यािा प्रयत्न 
केला िर ि म्ही चििा हस्िके्षप ठोकन न लाव ूशकिा. सत्ता ि मच्या हािाि असेल. अशाि प्रकारिी काहीशी 
गोष्ट न किीि आयलंडमध्ये झालेली आहे. चशवाय डी व्हॅलेरा िर काही अकहसक कायमकिे नाहीि. 
भारिािी स्स्थिी आयलंडपेक्षा खूपि िागंली आहे. आयलंडपेक्षा भारिाि चिचटश सरकार आपल्डया शब्दाला 
र्जास्ि बाधंलेले आहे. आपि प रेशा अक्कलह शारीने वागलो नाही िर मात्र आपि आपला फायदा गमावनू 
बसू. मला वाटिे, आर्ज आपि िेि करीि आहोि. 

 
 ‘“आसामने स्विःिे भचविव्य स्विःि घडवले िर बाकीिा कहद स्िानही िे कन  शकेल. नाही िरी 
ि म्हाला कें द्रीय सरकारच्या घटनेशी काय करायिे आहे? ि म्ही ि मिी वगेळी घटना करावी. िे प रेसे आहे. 
आचि िसेि म्हिावयािे िर आर्जही ि मच्या घटनेिा पाया ियार आहेि. 

 
 ‘“१९३५ च्या घटनेिी ककमि मी कधीि कमी लेखलेली नाही. िी प्रािंाचं्या स्वयत्तिेवरि 
आधारलेली आहे. लोकामंध्ये क्षमिा असली िर चििा खूप चवकास होऊ शकेल; चिच्याि िेव ी िाकद 
आहो. आसामच्या डोंगरी प्रदेशािील आचदवासी लोक ि मच्याबरोबर आहेि. चकत्येक म सलमानही 
ि मच्याि बारू्जने आहेि. ि म्ही न्यायब द्धीने िोख व्यवहार केलाि िर बाकीिेही ि म्हाला येऊन चमळिील. 
िसे होण्यासाठी ि म्ही लहान-सहान मिभेद, चकरकोळ भाडंिे व मत्सरीपिा टाकून देऊन द बळेपिािा 
त्याग केला पाचहरे्ज. आसाममध्ये र्जसे खूप सामर्थयम आहे िसा बराि द बळेपिा आहे. मला आसाम माहीि 
आहे.”  

 
 ‘त्यावर “ि मच्या आशीवादाने आम्ही काँगे्रसबाहेर पडूनही हा ल ा देऊ” असे िे दोघे म्हिाले. 

 
 ‘गाधंींिी प  े म्हिाले, “१९३९ मध्ये, मंचत्रमंडळानंी रार्जीनामा द्यावा असे ठरले िेव्हा स भाषिदं्रानंी 
आसामबाबि त्या चनिमयास चवरोध केला होिा. त्याचं्या मिे आसामिी गोष्ट वगेळी होिी. त्या वळेीि मी 
बारडोलाईना म्हटले होिे की, स भाषिदं्राचं्या बोलण्याि बरेि िर्थय आहे. िसेि, मंचत्रमंडळानंी सत्तात्याग 
करावा या योर्जनेिा मीि र्जनक होिो िरी, त्या वळेीही मी असेि साचंगिले होिे की, आसामला वाटि 
नसेल िर िेथील मंचत्रमंडळाने बाहेर पडू नये. परंि  आसामने सत्तात्याग केला. खरोखर िी िूकि झाली.” 

 
 ‘त्यावर िे दोघे आसामी चमत्र म्हिाले, “पि त्या वळेी (काँगे्रस अध्यक्ष) मौलानासाहेबानंी 
आसामिा अपवाद करिा येिार नाही असे साचंगिले होिे.” 
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 गाधंी म्हािाले,‘अपवाद करण्यािा प्रयकनि नव्हिा. लोकानंी म्हटले असिे की, ‘आसामने बंडखोरी 
केली आचि िीस द्धा सौर्जन्यपूिमरीत्या.’ परंि  आपल्डयाि ग लामचगरीिी वृत्ती म रलीय. आपि काँगे्रसकडे 
पाहिो आचि आपल्डया मनाि येिे की, आपि चिच्या मागोमाग गेलो नाही िर चििा चवनाश ओ वले. मी िर 
असेही म्हििो की, एखादा प्रािंि नव्हे िर एखादी व्यक्तीस द्धा काँगे्रसचवरुद्ध बंड कन  शकेल. अशा वळेी िी 
व्यक्ती सत्याच्या बारू्जने असेल िर चिच्या बंडाम ळे काँगे्रसिी सेवाि होईल. मी स्विः िसेि केले आहे. 
काँगे्रसला चििी आर्जिी प्रचिष्ठा स खास खी लाभलेली नाही. मला आठविे, बह धा िे १९१८ साल असाव,े 
प्राचंिक काँगे्रसिे अचधवशेन अहमदाबादेस भरले होिे. कै अब्बास िय्यबर्जी अध्यक्ष होिे. सवम ज्येष्ठ मंडळी 
उपस्स्थि होिी. त्या वळेी अलीबंधू पूिमपिे माझ्या बारू्जिे झाले नव्हिे. िे नंिर माझ्या बारू्जला येऊन 
चमळाले. कै. चविलभाई पटेल हर्जर होिे. मी असहकारािा ठराव माडंला. वास्िचवक मी त्या वळेी 
कोिाच्या चखसगििीिही नव्हिो. त्या वळेी प  ील घटनात्मक प्रयकन उपस्स्थि झाला: अचखल भारिीय 
पािळीवर काँगे्रसने चनिमय घेिला नसिाना एखाद्या प्राचंिक अचधवशेनाि चनिमय घेिा येिो काय? मी 
म्हिालो, येिो. मी असेही साचंगिले की, प्राचंिक अचधवशेनि काय पि एकटी व्यक्तीस द्धा काँगे्रसिे धोरि 
ठरचवण्याबद्दल प  ाकार घेऊ शकिे, व िे काँगे्रसच्या फायद्यािेही असू शकिे. सवम ज्येष्ठािंा चवरोध असूनही 
माझा ठराव संमि झाला. त्याम ळे प  े यािा आशयािा ठराव कलकत्ता अचधवशेनाि माडंण्यािा मागम ख ला 
झाला. एका प्राचंिक अचधवशेनाने धाचरष्ट्ट्य दाखवनू असा क्राचंिकारक ठराव केलेला पाहून सारा देश 
अवाक् झाला. 

 
 ‘“आम्ही सत्याग्रह सभा काँगे्रसच्या बाहेर स्थापली होिी. त्याि नंिर मला हॉर्मनमन, सरोचर्जनी 
देवी, शकंरलाल, उमर सोभानी आचि (अत्यिं चमस्स्कल व खोड्याळ असे) सरदार पटेल येऊन 
चमळाले.मी आर्जारी होिे. त्याि वळेी रौलट ॲक्ट संमि झाला. मी खवळंून गेलो. मी सरदारानंा म्हटले 
की, त्याचं्या मदिीचशवाय मला काहीि करिा येिार नाही. त्यानंी मदि करण्यािे मान्य केले. प  ील गोष्टी 
ि म्हाला माहीिि आहेि. िे बंडि होिे. पि िे चवधायक, चनकोप बंड होिे. आिा आपि ६ एचप्रल िे १३ 
अचप्रल असा सप्ताह सार्जरा करिो. त्या पचहल्डया असहकारािूनि नवा भारि र्जन्मास आला. िो असहकार 
हे काँगे्रसचवरुद्ध बंडि होिे; पि त्याने काँगे्रसिा फायदा झाला. ही सवम उदाहरिे ि मच्याप  े आहेिि. 

 
 ‘“आिापयंििा सगळा वळे मी ि मिी मने किखर व्हावीि म्हिूनि प्रयत्न करीि आहे. ि म्ही धीट 
व्हाव ेम्हिूनि हे सवम साचंगिले आहे. या वळेी र्जर ि म्ही बरोबर वागला नाहीि िर आसाम सपंलाि म्हिनू 
समर्जा. बारडोलाईनंा सागंा की, माझ्या मनाि म ळीस द्धा संदेह नाही. माझ्या मनािा चनिमय झालेला आहे. 
आसामने काही झाले िरी आपले स्वत्व गमाविा कामा नये. सारे र्जग चवरुद्ध गेले िरी आसामने आपल्डया 
स्वत्वािे रक्षि केलेि पाचहरे्ज. िसे होि नसेल िर मी म्हिेन की, आसाममध्ये मािसे आहेि पि पौरुष 
नाही. बंगालने आसामवर कौित्याही प्रकारे प्रभ त्व गार्जवाव ेही सूिना उद्धटपिािी आहे.” 

 
 ‘“गाधंींच्या आशीवादाने आम्ही काँगे्रसचवरुद्ध बंड केले आहे असे लोकानंा सागंाव ेकाय?” असे त्या 
चमत्रानंी चविारले. 

 
 ‘“ईश्वराच्या कृपेिी भाषा करा,” गाधंी म्हिाले. ‘“िी र्जास्ि लाभदायी असिे. लोकानंा सागंा की 
आसाम आपले स्वत्व गमाविार नाही; योग्य मागावन न  ळिार नाही. त्या गाधंींने आम्हाला परावृत्त 
करण्यािा प्रयत्न केला िरी आम्ही त्यािे ऐकिार नाही.”’ 
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पुढील घटनाांची वाटचाल 
 

 (अ) उणद्दष्ट बदलले: एकीकडे काँगे्रसमधील लोकानंा कॅचबनेट चमशनच्या योर्जनेसबंंधी मागमदशमन 
करीि असिाना गाधंींिे नोआखलीकील कायम िालूि होिे. सवमत्र अंधःकार पसरला असल्डयािी कब ली 
मात्र िे देि. 

 
 नोआखलीनंिर चबहार व चबहारनंिर पंर्जाबमध्ये दंगली झाल्डया. [पहा, इं. ॲ. र., १९४७, I, ६-८ मािम १९४७ 
च्या बठैकीिील वचकंग कचमटीिा ठराव, पृ.११८; अध्यक्षािंा अहवाल, पृ.१२४; रावळकपडी, म लिान, अमृिसर, कलकत्ता, नोआखली, चबहार 
इत्यादी चठकािच्या दंगलींबद्दलिा नेहनं िा अहवाल, पृ. १३४.] म स्स्लम लीगने चबहारमधील ‘कत्तली’िे मोठेि भाडवल 
केले-त्याि अथाि खूपि अचिशयोक्ती होिी. गाधंींिे काँगे्रसर्जनानंा व सवम वृत्तपत्रानंा असे सागंिे होिे की, 
त्यानंी केवळ प राव्यावर पारखून घेिलेल्डया सत्यालाि प्रचसद्धी द्यावी. 

 
 चबहारमधील दंगलीसंबधंी प्राचंिक म स्स्लम लीगच्या र्जनरल सेके्रटरीने पाटण्याहून ‘द ऑचफचशयल 
स्टेटमेंट ॲड रेझोल्डय शन ऑफ चबहार प्रॉस्व्हस्न्शयल म स्स्लम लीग ऑन द चबहार मसॅकॅर ऑफ १९४६’या 
शीषमकािे एक िोपडे प्रचसद्ध केले. त्याि ‘द चबहार स्टेट चककलग, १९४६: व्हॉट द कहदू काँगे्रस फॅचसझम 
हॅर्ज डन इन चबहार?’ या शीषमकाखाली प  ील ‘घटना’ चदल्डया: 

 
 (१) ५०,००० पेक्षा र्जास्ि म सलमान कत्तलीि ठार मारण्याि ककवा चर्जविं र्जाळण्याि आले. 
 (२) स मारे ५ लक्ष म सलमान चनवाचसि झाले. 
 (३) अमूल्डय गं्रथालये, द र्ममळ हस्िचलचखिे, अनेक सासं्कचिक स्मारके, चकत्येक मचशदी व  
        क रािाच्या प्रिी भस्मसाि झाल्डया. 

(४) हर्जारो लोकानंा सक्तीने कहदू कन न घेिले व त्याचं्यावर ग लामचगरीिे लाचर्जवािे चर्जिे      
       लादले. 

 (५) म सलमानािंी कोट्यवधी रुपयािंी मालमत्ता नष्ट केली. 
 (६) ठार मारलेल्डयापंकैी ८०% चस्त्रया व म ले होिी. 

 
 याउलट नोआखालीिील दंगलीबद्दल गाधंींनी असे म्हटले होिे की, ठार मारलेल्डयाचं्या संख्येिे रे्ज 
आकडे प्रस्ि ि झाले त्याि अचिशयोक्ती झाली आहे याि संका नाही (बोस, १९५३, पृ. ६९).प्रत्येक घराि 
र्जाऊन शक्य चििकी अिूक माचहिी गोळा करण्यािी सूिना त्यानंी आपल्डया स्वयंसेवकानंा चदली होिी. 
रे्जथे शक्य असेल िेथे िे स्विःि र्जाऊन खािरर्जमा कन न घेि(चकत्ता, पृ.२३८). 

 
 म स्स्लम लीगने चबहारमधील दंगलीिा आपल्डया प्रिारासाठी उपयोग केला याि िक्रार 
करण्यासारखे काही नाही. कारि प्रत्येक ल ाईि शत्र पक्षाच्या खऱ्याख ट्या कन पिाच्या गोष्टी सागंूनि 
स्वपक्षािील सैचनकािंा त्वषे चटकवनू धरला र्जािो. या बाबिीि पाचिमात्य स संस्कृि राष्ट्रािें विंनस द्धा 
असेि होि असिे.  

 
 एकीकडे देशभर दंगली उसळत्या होत्या आचि द सरीकडे स्वािंत्र्यासाठी काँगे्रस, चिचटश सरकार 
व म स्स्लम लीग याचं्याि वाग्य द्ध िालू होिे. सत्तािंर व्हावयािे िर आधी काँगे्रस व म स्स्लम लीग यानंी 
आपापसाि समझोिा केला पाचहरे्ज यािा चिचटश सरकारने आग्रह धरला; त्या चदशनेे दडपि आिले. 
कॅचबनेट चमशनच्या योर्जनेिला प्रािंािें गट करण्यािा भाग ही, संघराज्यत्मक कें द्र सरकारिा देखावा ठेवनू 
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देशािे ऐक्य अभगं ठेवल्डयािे नाटक करीि असिानाि, प्रत्यक्षाि पाचकस्िान प्रस्थाचपि करण्यािीि अंगभिू 
यंत्रिा होिी. कारि संकस्ल्डपि कें द्रसरकारला प्रािंाचं्या ककवा प्रािंाचं्या गटाचं्या अंिगमि कारभाराि दखल 
देण्यािा म ळीि अचधकार नव्हिा. या सवम प्रकरिी काँगे्रसच्या सदसद चववकेब द्धीला बोििी लागलेली 
होिी. काँगे्रसच्या ि का, द बळेपिा यािंी कबलूी देण्यास गाधंी नेहमीि ियार असि. पि आपले दोष दूर 
कन न आपली भचूमका व संघटना पक्की कन न आगेकूि करण्यासाठी गाधंी अशा परखड व र्जाहीर 
आत्मपचरक्षिािा उपयोग कन न घेि (बोस, १९५३, पृ.१६६ व प  े). उलटपक्षी, म स्स्लम लीगला 
सदसद चववकेब द्धीिी असली काही बोििी नव्हिी. त्यानंी सवमि गोष्टींिा पाचकस्िानिी मागिी पदराि 
पडून घेण्यासाठी प्रभावीपिे उपयोग कन न घेिला. 

 
 चिचटश सरकारने कॅचबनेट चमशन योर्जनेच्या न पाने केलेल्डया आव्हानाने, चमशनने लावलेल्डया 
अथासह शब्दशः व पूिमिया १६ मेिे चनवदेन स्वीकारण्याच्या चिचटश सरकारच्या आग्रहाने एक अत्यिं 
महत्त्वािी गोष्ट मात्र साधली: त्याम ळे काँगे्रस प  ाऱ्यािें लक्ष त्याचं्या (मूळ) उचद्दष्टापासून  ळले. अचंिम 
सत्तािंरासाठी प्रचिपक्षाने घािलेल्डया पूवमशिीच्या र्जाळ्याि िे पूिमपिे ग रफटून गेले. चिचटश डावपेिाचं्या 
दृष्टीने हे यश महत्त्वािे होिे. 

 
 काँगे्रसच्या वचरष्ठ नेिृत्वाच्या धरसोडिाम ळे आपल्डया पायाखालिी वाळू सरकू लागल्डयािे गाधंींच्या 
लक्षाि आले िेव्हा त्यानंी ‘िचटशानंी आधी िालिे व्हाव’े हा म द्दा धसाला लावण्याच्या मळू उचद्दष्टावर काँगे्रस 
प  ाऱ्यािें लक्ष चखळवनू ठेवण्यािा आटोकाट प्रयत्न िालचवला. आपापसाि समझोिा करण्यासाठी काँगे्रस 
व म स्स्लम लीग यानंा मोकळे सोडले पाचहरे्ज, चिचटश सरकारने मध्ये िोंड घालण्यािे कारि नाही, अशी 
त्यािंी भचूमका होिी. चिचटशानंी िाठर भचूमका घेिली. त्यािें म्हििे असे की, येथील अल्डपसंख्याकािें चहि 
पाहिे ही त्यािंी चवशषे र्जबाबदारी आहे. आचि गाधंींिा सल्ला डावलून, काँगे्रसने सामान्यिः चिचटशािंा हा 
दावा मान्य केला. 

 
 २४ मािम १९४७ रोर्जी लॉडम ववे्हेल याचं्या हािून व्हाइसरॉय म्हिून लॉडम माउंटबॅटन यानंी सूते्र 
हािी घेिली. ३१ मािमला त्यािंी व गाधंींिी भेट झाली. त्या वळेी गाधंींनी स िचवले की, हंगामी सरकारिी 
प नघमटना करावी व िे सवमस्वी म स्स्लम लीगच्या हािाि द्याव.े लीगने नकार चदल्डयास त्याि शिीवर 
काँगे्रसला चनमंत्रि देण्याि याव.े (मेनन, १९५७, पृ. ३५२-३५३). माउंटबॅटन यािें चिचटश सल्लागार िर 
गाधंींच्या या म्हिण्याने चबिकून गेलेि; पि काँगे्रसिे प  ारीही चबिकले. देशािे चवभार्जन करायिीि वळे 
आली िर बंगाल आचि परं्जाबच्या फाळिीिी मागिी करावयािी असा त्या वळेेपयंि वल्लभभाई पटेलािंा 
चनिमय झालेला होिा. (मेनन, १९५७, पृ.३५३-३५५). गाधंींच्या वरील योिनेला पटेलािंा चवरोध होिा. 
कें द्रीय सरकार म स्स्लम लीगकडे गेल्डयास घटना सचमिीिे स रळीि िाललेले कायम नष्ट करण्यािी आयिीि 
संधी, त्याचं्या मिे, लीगला चमळिार होिी. 

 
 एकंदरीि, घसरग ंडी थाबंचवण्यासाठी टाकलेला गाधंींिा हा नवा पचवत्रा फसला. उलट, वगेळ्या 
पाचकस्िानिखेरीर्ज द सऱ्या कशानेि म स्स्लम लीगिे समाधान होिार नसेल िर बंगाल व पंर्जाबिी फाळिी 
व्हावी या मिाला काँगे्रसमध्ये र्जास्ि र्जास्ि पाकठबा चमळू लागला. काँगे्रसबाहेरील लोकमिही त्याि 
भचूमकेकडे झ कि होिे. 
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 दरम्यानच्या परं्जाबमध्ये दंगली िालूि होत्या. २० मािम १९४७ रोर्जी का लेल्डया अचधकृि सरकारी 
पत्रकाप्रमािे, ‘पंर्जाबमध्ये अलीकडील दंगलीमध्ये २०४९ लोक ठार व ११०३ लोक गंभीर र्जखमी झालेʼ 
(इं. ॲ. र., १९४७, I, पृ. ४८). पिंप्रधान र्जवाहरलाल नेहनं नी दंगलग्रस्ि भागाल भेट चदली. त्यानंी 
अत्यंि त्वषेपूिम भाषेि लोकाचं्या अधःपिनािा चधक्कार केला. रक्तपाि, क्रौयम व नीिपिा याचं्या दशमनाने िे 
इिके व्यचथि झाले की, आपली रार्जकीय उचद्दष्टे कोििी आहेि यािा त्यानंा चवसर पडला असावा असे 
वाटाव.े कदाचिि त्याचं्या मनाि द सऱ्याहंी एका गोष्टीिे शल्डय असाव.े बगंाल, चबहार ककवा पंर्जाबमधील 
दंगली काबूि आिण्याच्या कामी काँगे्रस संघटना अयशस्वी ठरली होिी, आचि शािंिा रक्षिासाठी सैन्य 
बोलावाव ेलागले होिे. या र्जािीय दंगली अशाि िालू राचहल्डया िर सैन्याि व प्रशासन यंत्रिेि र्जािीय 
पक्षपािी भचूमकेिी लागि झाल्डयाचशवाय राहिार नाही असाही एक धोका होिा. आिापयंि िरी लष्ट्कर 
र्जािीयवादापासून म क्त होिे. पि चपसाटपिा असाि फैलावि गेला आचि सैन्यािील शीख, कहदू, 
म सलमान यािें सगेसोयरे दंगलीि होरपळून चनघण्यािी शक्यिा वा ि िालली असिा सैचनक या 
भावनेपासून चकिी काळ म क्त राहू शकिार होिे, असा प्रयकन होिा. 

 
 (ब) फाळिीचे समर्यन: काँगे्रसने गाधंींना डावलल्डयानंिर माऊंटबटॅननी नेहनं ना व काँगे्रस 
कायमकाचरिीला आपल्डया बारू्जला ओ ण्यासाठी सवम प्रकारिे प्रयत्न केले. देशािी फाळिी कन न चवश्वासाहम 
व एकचनष्ठ असे सैन्य व प्रशासनयंत्रिा असलेली दोन राष्ट्रे चनमाि केली नाहीि िर भारिािी िीनप्रमािे 
लहान लहान िकले उडिील; कहद स्थानाि ६०० हून र्जास्ि ससं्थाने होिी िी, कदाचिि, त्या पचरस्स्थिीि 
सावमभौमत्व प कारिील, असे त्यािें म ख्य प्रचिपादन असावसेे चदसि होिे.  

 
 काँगे्रस व लीग याचं्याि काहीि एकमि झाले नाही िर इगं्रर्ज त्यानंा योग्य वाटिील त्या घटकाचं्या 
हािाि सत्ता देऊन चनघून र्जािार ही गोष्ट माउंटबॅटननी ध्वचनि केली. स रुवािीच्या काळाि 
कहद स्थानािील दोन्ही भागानंी वसाहिीिे स्वािंत्र्य स्वीकान न चिचटश कॉमनवले्डथमध्ये राहण्यािे ठरवले 
िर सत्तािंर नीटपिे व चनर्मवघ्नपिे पार पाडिा येईल असा एक पयाय प  े ठेवण्याि आला (मेनन, १९५७, 
पृ. ३५९). 

 
 ही योर्जना नेहनं ना समंर्जस वाटली. पि िी साकार होण्याि दोन अडथळे होिे; चनदान 
माउंटबटॅनना िरी िसे वाटले. एक म्हिरे्ज, असे ‘‘क रिडलेलेʼʼ पाचकस्िान र्जीना मान्य करिार नाहीि 
अशी शक्यिा होिी. द सरी अडिि गाधंींिा होिी. िे एकदम अनपेचक्षि मागाने या योर्जनेला खो घालिील 
अशी शक्यिा होिी. 

 
 िेव्हा व्हाइसरॉय मोठ्या सावधानिेने पावले टाकि गेले. फाळिीच्या योर्जनेला संमिी चदली िर 
रू्जन १९४८ च्या आधीही सत्तािंर करिा येईल असे मधािे बोट त्यानंी लावले. हंगामी सरकारमध्ये म स्स्लम 
लीगच्या मतं्र्याचं्या असहकारािा अन भव फारि कडवट असल्डयाम ळे काँगे्रस प  ाऱ्यानंा व्हाइसरॉयने 
दाखचवलेले आचमष फारि चवलोभनीय वाटले. म स्स्लम लीगच्या र्जािक सहवासािून र्जास्िीि र्जास्ि 
लवकर स टका कन न घेण्यािी त्यानंा घाई झाली होिी. काँगे्रस प  ारी अशा मनःस्स्थिीि असिानाि 
माउंटबटॅननी त्यानंा ‘गाधंींर्जी चवरुद्ध गेले िर कसे?ʼ असा सूिक प्रयकन चविारला. त्यावर वल्लभभाई 
पटेलानंी ‘र्जो काही चनिमय होईल िो गाधंींर्जी एकचनष्ठपिे मानिीलिʼ असे साचंगिल्डयािे कळिे (कँपबेल व 
र्जॉन्सन, १९५२, पृ. १०४). 
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 व्हाइसरॉयनी र्जीनाशंी अगदी वगेळाि य चक्तवाद ल चवला. फाळिी झाली िर र्जीनानंी ककवा 
लीगने स्वप्नािस दधा कस्ल्डपला नसेल इिका त्यािंा फायदा होिार होिा. पि यदाकदाचिि बंगालच्या व 
पंर्जाबच्य फाळिीवन न काही खळखळ केलीि िर त्यावर िोडगा म्हिनू व्हाइसरॉयनी िर्मिल यारं्जकडून 
र्जीनानंी एक पत्र घेऊन ठेवले होिे. त्या पत्राि िर्मिलनी र्जीनानंी स्पष्ट बर्जावले होिे की, ‘फाळिी 
स्वीकारिेि बरे; कारि त्यावरि त्यािें, त्याचं्या आकाकं्षािें र्जीवनमरि अवलंबनू होिेʼ (चकत्ता, पृ. ९७) 

 
 (क) गाांधींचा एकाकी लढा: माउंटबटॅन व गाधंी यािंी आिखी एक भेट मे १९४७ च्या पचहल्डया 
आठवड्याि झाली. त्या वळेपाविेो माउंटबॅटननी सवम काँगे्रस प  ाऱ्यानंा आपलेसे कन न घेिले होिे. त्या 
भेटीनंिर दोनि चदवसानंी प्रस्ि ि लेखक गाधंींना भेटला असिाना प  ील संभाषि झाले. [हे सभंाषि सवांि 
प्रथम ल ई चफशर याचं्या ‘गाधंी : चहर्ज लाइफ अँड मेसेर्ज फॉर चद वल्डडमʼ (चसग्नेट की-ब क, १९५४, पृ. १७१) या प स्िकाि प्रचसद्ध झाले.] 

 
 गाांधींजी: ‘चमस्टर गाधंी, आर्ज काँगे्रस ि मच्या बारू्जला नसून माझ्या चखशाि आहेʼ असे सागंण्यािे 
धाष्ट्ट्यम काल माउंटबॅटननी दाखवले. 

 
 मी: मग आपि काय उत्तर चदलेि? 

 
 गाांधींजी: मीही र्जोराि साचंगिले, ‘पि सारा कहद स्थान अरू्जन माझ्याि बारू्जला आहे.ʼ 

 
 त्या प्रवासाि असिानाि गाधंींनी गाडीिून व्हाइसरॉयना एक पत्र पाठचवले. त्या पत्राि त्यांनी, 
इंग्रर्जानंी कहद स्थानािून चनघून र्जाण्याच्या आपल्डया किमव्याला र्जागावे, अन्य कििा कन  नये, ही गोष्ट 
व्हाइसरॉयना पटचवण्यािा अखेरिा चनकरािा प्रयत्न केला होिा. हे पत्र असे होिे: 
 

पाटण्याला जाताना गाडीतून, ८-५-१९४७ 
 

चप्रय चमत्र, 
 

 गेल्डया रचववारी झालेल्डया आपल्डया भेटीि मी रे्ज बोललो त्यािा आ ावा घ्यावा व वळेेअभावी मी रे्ज 
बोललो नाही िेही आपल्डयाला थोडक्याि सागंाव ेहे बरे होईल असे माझ्या मनाि आले. 

 
 (१) उलट बारू्जने कोिी काहीही म्हिो, कहद स्थानिी फाळिी करण्याि कोित्याही प्रकारे 
सहभागी झाल्डयास िी चिचटशािंी फार मोठी घोडिूक होईल असे मला वाटिे. फाळिी व्हायिीि असेल िर 
िी, चिचटश चनघून गेल्डयानंिर उभय पक्षािं र्जी िडर्जोड होईल िी म ळे ककवा कहद -म सलमानािंील सशस्त्र 
लढ्यािा (र्जो कायदेआझम र्जीनानंा, त्याचं्याि म्हिण्याप्रमािे वज्यम आहे) पचरिाम म्हिनू होऊ दे. 
प्रचिस्पधा पक्षािं मिभेद झाल्डयास िे सोडचवण्यासाठी एक लवाद-कोटम स्थापन कन न अल्डपसंख्याकाचं्या 
संरक्षिािी हमी देिा येईल. 

 
 (२) दरम्यान हंगामी सरकारमध्ये केवळ काँगे्रसिी ककवा काँगे्रसने स िचवलेली मािसे घ्यावीि 
अगर केवळ म स्स्लम लीगिी वा चिने स िचवलेली मािसे घ्यावीि. परस्पराच्या सहकायाच्या व साचंधक 
भावनेअभवी आर्ज द हेरी चनयंत्रि अस्स्ित्वाि आले आहे व िे देशाला अत्यंि घािक आहे. दोन्ही पक्ष 
आपापल्डया र्जागा चटकचवण्यािा प्रयत्न करण्याि व ि म्हाला रार्जी राखण्याच्या प्रयत्नाि आपली सवम शक्ती 
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खिम करीि आहेि. सरकारमध्ये संघभावना नसल्डयाम ळे त्यािे नीचिधैयम खिि र्जािे आचि कायमक्षम व िोख 
शासनासाठी प्रशासनयंत्रिा चनःपक्षपािी व सिोटीिी लागिे िशी िी राहू शकि नाही. 

 
 (३) आर्जच्या अवस्थेि सरहद्द प्रािंाि (ककवा खरे म्हिरे्ज कोित्याही प्रािंाि) सावममि घेिे फारि 
धोक्यािे आहे. आर्ज लोक र्जसे आहेि िसे त्यांच्याकडून काम घेिले पाचहरे्ज. िे काही असो डॉ. खानसाहेब 
िेथे म ख्यमंत्री असिाना त्यानंा धाब्यावर बसवनू काही कन  नये, करिा येिार नाही असे मला वाटिे. 
अथाि हा सवम पचरच्िेद फाळिी करावयािी म्हटली िरि लागू पडिो. 

 
 (४) बंगाल व पंर्जाबिी फाळिी ही कोित्याही दृष्टीने पाचहले िरी चनखालस िूक आहे. चशवाय 
त्याम ळे म स्स्लम लीग उगीिि चडविली र्जाईल.चिचटश येथून चनघून गेल्डयानंिर ही ककवा इिरही द रुस्िी 
होऊ शकेल. मात्र उभय पक्षाचं्या संमिीने रे्ज ठरेल त्यािी अंमलबर्जाविी अथािि चिचटश सत्ता असिाना 
होऊ शकेल. चिचटश कहद स्थानाि असेपयंि देशाि शािंिा राखण्यािी र्जबाबदारी म ख्यिः त्यािंी आहे 
असेि मानले पाचहरे्ज. पूिम करिा येिार नाहीि ककवा पूिम कन  नयेि अशा आशा-आकाकं्षा र्जागृि 
करण्यािून र्जो दबाव उत्पन्न झाला आहे त्याच्या िािाखाली चिचटश शासनयंत्रिा चठसूळ बनि िालल्डयािे 
चदसिे. प  ील िेरा मचहन्यािं अशा (अवास्िव) आशा-आकाकं्षानंा म ळीि र्जागा नाही. सवांिी मने चिचटश 
सते्तच्या चनगममनावर कें चद्रि केली िर हा काळ खूपि कमी करिा येईल व िी गोष्ट फायद्यािी होईल. इिर 
सवम गोष्टी बारू्जस ठेवनू आपि आचि आपि एकटेि हे करण्यास समथम आहाि. 

 
 (५) आरमारी य द्धािील चनर्मववाद प्राचवण्य लक्षाि घेऊन आपल्डयावर र्जी र्जबाबदारी (द सऱ्या 
महाय द्धाि) टाकण्याि आली होिी िी मोठी होिी याि शकंा नाही. पि आर्जच्या आपल्डया कामाप  े िी 
र्जबाबदारी काहीि नाही. मिािी एकाग्रिा व चविारािंा स्पष्टपिा या ग िानंीि आपल्डयाला यश चमळवनू 
चदले आहे. आर्जच्या कामाि त्या ग िािंी फारि अचधक आवयकयकिा आहे. 

 
 (६) अरार्जकािा वारसा मागे ठेवनू र्जाऊ नये असे आपिास वाटि असेल िर आपल्डया चनवडीच्या 
एका पक्षाच्या हािी (ससं्थानासंह) संपूिम कहद स्थानिे राज्य आपि सोपवायला हव.े म स्स्लम लीगिे बह मि 
असलेले प्रािं व काही संस्थाने यानंी घटना सचमिीि सहभाग चदलेला नसला िरी, घटना सचमिीला 
साऱ्याि देशाच्या शासनासाठी व्यवस्था करावयािी आहे. 

 
 (७) पंर्जाब व बंगालिी फाळिी करावयािी नाही यािा अथम िेथील अल्डपसंख्याकाकंडे द लमक्ष 
करावयािे असे नाही. या दोन्ही प्रािंािं त्यािंी संख्या भरपूर आहे. आपल्डयाकडे लक्ष वधूेन घेण्याइिके 
सामर्थयमही त्याचं्याि आहे. लोकचनय क्त सरकारानंा र्जर त्यािें समाधान करिा आले नाही िर सत्तािंराच्या 
आधीच्या मधल्डया काळाि िेथील गव्हनमरानंी सचक्रय हस्िके्षप करावा. 

 
 (८) संस्थाने सावमभौम होऊ शकिाि व स्विंत्र भारिास उपद्रव देऊ शकिाि असा प्रभ त्वािे 
(पॅरामाउंट सी) हस्िािंर होऊ शकि नाही या चसद्धािंािा अथम असेल िर िो एक दृष्ट चसद्धान्ि आहे. 
भारिाि चिचटश र्जी र्जी सत्ता गार्जवीि होिे िी िी सवम सत्ता त्याचं्या वारसदाराचं्या हािी आपसूक गेली 
पाचहरे्ज. म्हिरे्जि, चिचटश कहद स्थानािील लोकाइंिकेि संस्थानािील लोकही स्विंत्र भारिािे नागचरक 
झाले पाचहरे्जि. आर्जिे लहान-मोठे संस्थाचनक म्हिरे्ज चिचटश सरकारने आपल्डया प्रचिष्ठेसाठी चनमाि 
केलेली ककवा खपवनू घेिलेली बाह ली आहेि. ससं्थाचनक आपल्डया प्ररे्जवर र्जी अचनबंध सत्ता िालचविाि 
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िो चिचटश साम्राज्यावरील सवांि काळाक ट्ट डाग आहे असे कदाचिि म्हििा येईल. चवश्वस्िाला असिाि 
िेव ेि ककवा घटनासचमिी देईल िेव ेि अचधकार नव्या रार्जवटीि संस्थाचनकानंा असिील. अथािि 
त्यानंा वगेळे सैन्य ठेविा येिार नाही. शस्त्रास्त्रािें कारखानेही िालविा येिार नाहीि. त्याचं्यापकैी ज्याचं्या 
चठकािी म त्सद्द्यािे, शासकािे ग ि असिील त्यािंा लाभ नव्या प्रर्जासत्ताक झाला पाचहरे्ज. त्याचं्या ग िािंा 
उपयोग ससं्थानािील व एकंदरीने सारी प्रर्जा याचं्या भल्डयासाठी झाला पाचहरे्ज. ससं्थानािें काय कराव ेहे 
मी येथे फक्त सूचिि केले आहे. िे कसे करिा येईल हे या पत्राि सागंण्यािी गरर्ज आहे असे मला वाटि 
नाही. 

 
 (९) असाि काहीसा अवघड पि इिकी ग ंिाग ंि नसलेला प्रयकन सनदी प्रशासकािंा आहे. त्या 
लोकानंा आिापासूनि येिाऱ्या नवीन रार्जवटीशी र्ज ळवनू घ्यायला चशकवले पाचहरे्ज. त्यानंी कोित्याि 
पक्षािी बारू्ज घेिा कामा नये. र्जािीयिेिा सूक्ष्म र्जरी अंश त्याचं्याि असला िर िो अत्यंि कठोरपिे चनपटून 
का ला पाचहरे्ज. त्याचं्यामधील इसं्ग्लश मंडळींच्या हे ध्यानाि आिनू चदले पाचहरे्ज की, त्यािंी स्वाचमचनष्ठी 
नव्या रार्जवटीलाि असली पाचहरे्ज; िी र्ज न्या रार्जवटीला म्हिरे्ज इंग्लंडला असिा कामा नये. िसेि, 
आपि राज्यकिे व म्हिून कोिी िरी श्रेष्ठ असल्डयािी भावना सोडून त्यानंी र्जनिेिे खरे सेवक असल्डयािी 
भावना असल्डयािी भावना मनाि रुर्जवली पाचहरे्ज. 

 
 (१०) गेल्डया मंगळवारी स मारे पाविेिीन िास माझी कायदेआझम र्जीनायाचं्याशी मनमोकळी ििा 
झाली. उभय र्जमािींनी कहसा वज्यम मानावी यासाठी करावयाच्या संय क्त चनवदेनाचवषयी आम्ही बोललो. 
अकहसेवरील आपल्डया श्रदे्धचवषयी िे खूप आग्रही चदसले. ही गोष्ट मला स खद होिी. हा म द्दा त्यानंी नंिर 
वृत्तपंत्राना द्यावयाच्या पत्रकाच्या मस द्यािही र्जोर देऊन माडंला आहे. 

 
 (११) आम्ही देशािी फाळिी आचि पाचकस्िान याबद्दलही बोललो. माझा पाचकस्िानला चवरोध 
असल्डयािे मी त्यानंा प न्हा साचंगिले व असे स िवले की, त्यानंी न कत्याि घोचषि केलेल्डया अकहसेवरील 
श्रदे्धला र्जागून त्याचं्या चवरोधकािंी मने दाडंगाईने नव्हे िर केवळ य चक्तवादानेि कर्जकण्यािा त्यानंी प्रयत्न 
करावा. परंि  पाचकस्िानिा प्रयकन वाटाघाटींसाठी ख ला नाही अशी त्यािंी ठाम भचूमका चदसली. िकम दृष्ट्ट्य, 
अकहसेवर चवश्वास ठेविाऱ्याला कोििाि प्रयकन, अगदी ईश्वराच्या अस्स्ित्वािा प्रयकनही ििेबाहेरिा असू 
शकि नाही. 

 
 या पत्रािे पचहले आठ पचरच्िेद रार्जक मारी अमृि कौर यानंी पाचहले आहेि. त्यािा आशय त्या 
नेहनं ना सागंिार होत्या. नेहनं च्या हस्िे हे पत्र मी आपिास पोििे कराव ेअसे ठरले होिे. पि मी चदल्लीि 
असिाना पत्र पूिम झाले नाही. िे मी आगगाडीिि पूिम करीि आहे.  

 
 आपि व लेडी माउंटबटॅन दीघम पचरश्रमानंिर लाभलेल्डया चवश्रान्िीिा आनंद उपभोगि असाल 
अशी आशा करिो. 
 आपला, 
 मो. क. गाधंी 

 
 फाळिीच्या मामल्डयािून चिचटशानंा बाहेर का ण्यािा गाधंींनी आिखी एक प्रयत्न कन न पाचहला. 
फाळिीच्या सूिनेम ळे बंगालमध्ये खूप प्रक्षोप चनमाि झाला होिा. भारिािी फाळिीि करावयािी िर 



 अनुक्रमणिका 

बंगालिे दोन ि कडे कराविे म्हिरे्ज कहदंूिी बह संख्या असलेल्डया भागाला भारिाि राहिा येईल या बारू्जने 
लोकमि आधीि ियार झाले होिे. बंगालिे म ख्यमंत्री श्री. स ऱ्हावदी यानंी एक नवीन योर्जना प  े माडंली. 
पूवम व पचिम बंगाल चमळून एक वगेळेि राष्ट्र करावे, अशी िी योर्जना होिी. गाधंींनी ही योर्जनाही 
काळर्जीपूवमक िपासली. िीि त्यानंा थोडी आशा चदसली. स ऱ्हावदी यानंी एक नवीन योर्जना प  े माडंली. 
पूवम व पचिम बंगाल चमळून एक वगेळेि राष्ट्र करावे, अशी िी योर्जना होिी. गाधंींनी ही योर्जनाही 
काळर्जीपूवमक िपासली. िीि त्यानंा थोडी आशा चदसली. स ऱ्हावदी खरेि मनापासून ही योर्जना मांडि 
असले िर त्यानंा चवचधमंडळािीसल कहदू सभासदािंी मनेही वळवावी लागिार होिी. िसे करण्यापूवी 
दंगली थाबंविे भाग पडेल व एका दृष्टीने लीगच्या चद्वराष्ट्रवादाला िागंलीि धडक चमळेल, असे गाधंींना 
वाटले. 

 
 परंि  ही योर्जना यशस्वी झाली नाही. स ऱ्हावदीना ‘सवम संमिीʼ ने स्विंत्र बंगाल स्थापावयािा आहे 
यािा अथम गाधंींनी असा केला की, प्रथम कहदू व म स्स्लम आमदार व मंचत्रमंडळ स्विंत्ररीत्या स्विंत्र 
बंगालच्या बारू्जने आपला कौल देिील व मग स्विंत्र बंगाल अस्स्ित्वाि येईल. स ऱ्हावदीना हा अथम म ळीि 
अचभपे्रि नव्हिा. हा सवम इचिहास अचधक सचवस्िरपिे प्रस्ि ि लेखकाच्याि ‘माय डेज् व इथ गाधंीʼ (१९५३, 
पृ. २२७-२३७) या प स्िकाि चदलेला आहे. 
 
गाांधी व काँगे्रस पुढारी 
 
 माउंटबटॅन यािंी योर्जना नेहन  व इिर प  ाऱ्यानंा पटल्डयानंिर (चििा स्वीकार करण्याआधी) िे 
गाधंींिा सल्ला घेण्यासाठी गेले नसिीलि असे नाही. फाळिी हे भारिीय पेि प्रयकनािे अगदी समाधानकारक 
उत्तर असल्डयािे आम्हाला मान्य नाही; िरी प्राप्त पचरस्स्थिीि आम्ही िे स्वीकारीि आहोि अशी लेखी 
कब ली देण्यासाठी माउंटबॅटननी त्यािें मन वळवले होिे. अशी स्वीकृिी चदल्डयानंिर असेही ठरले होिे की, 
नेहन  व पटेल यानंी चमळून ही गोष्ट वचकंग कचमटीच्या इिर सभासदाचं्या गळी उिरवावी (कँपबले-
र्जॉन्सन, १९५७, पृ. १००).ही २ रू्जन १९४७ िी गोष्ट. द सऱ्याि चदवशी काँगे्रस अध्यक्ष आिायम कृपलानींनी 
व्हाइसरॉयना कळवनू टाकले की, वचकंग कचमटीच्या सवम सभासदानंा ही योर्जना साधारिपिे मान्य आहे. 

 
 नेहनं च्या म्हिण्याप्रमािे या स्वीकृिीम ळे चनदान ‘‘य द्धʼʼ िरी थाबंिार होिे. उलट गाधंींच्या मिे 
त्याम ळे य द्धाला खरी स रुवाि होण्यािीि शक्यिा र्जास्ि होिी. एक घरग िी व अिंगमि प्रयकन फाळिीम ळे 
आंिरराष्ट्रीय बनिार होिा. त्याम ळे कोित्याही राष्ट्राला त्याि वाटेल िसे नाक ख पसिा येिार होिे. 
त्याम ळे गाधंींिा सल्ला असाि असण्यािी शक्यिा होिी की, काँगे्रसने धीर सोडू नये. स्विः िे नोआखालीि 
रे्ज काय करीि होिे, आचि नंिर चबहार व परं्जाबमध्ये र्जाऊनही रे्ज कायम करण्यािी त्यािंी इच्िा होिी, िेि 
कायम काँगे्रसनेही कराव ेअशीि त्यािंी इच्िा असिे स्वाभाचवक होिे. काही चठकािी िटबंदीला भगदाडे 
पडली असली िर प्रथम िी भन न का ायला हवी होिी व नंिर, भचवष्ट्यकाळाि, स्वािंत्र्यय द्धाला प न्हा 
वगेळ्याि आघाडीवर स रुवाि करिे आवयकयक होिे. 

 
 परंि  काँगे्रस प  ाऱ्यानंा एव ी आशा आचि धीर नव्हिा. त्यानंा अशी भीिी वाटि असावी की, 
सद्यःस्स्थिीि सचवनय कायदेभगंािी िळवळ र्जािीय चवदे्वषाच्या विव्याि सापडेल. त्या गोंधळािून व 
अरार्जकािून प न्हा शािंिा व स व्यवस्था कशी प्रस्थाचपि करिा येईल हे त्यानंा स्पष्ट होि नव्हिे. गाधंींनी 
याला कदाचिि असे उत्तर चदले असिे की, वास्िचवक कहद स्थानने स्वािंत्र्यािी ककमि ि कवण्याइिके कष्ट 
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व त्याग अरू्जन केलेलाि नाही. र्जममनानंी य द्धाच्या आरंभी मारलेल्डया म संडीप  े इंग्लंड प्रथम मागे हटले, 
त्याने स्विःिी नीट ियारी केली व मग आक्रमक पचवत्रा घेिला. त्यािप्रमािे प्राप्त पचरस्स्थिीि माघार 
घेऊन नव े मोिे बाधंाविे आचि समाधानकारक ियारी झाल्डयावर योग्य प्रकारिी कायदेभगंािी िळवळ 
हािी घ्यावी असे गाधंी म्हिाले असिे. नोआखलीि आपि नेमके हेि करीि आहोि असे गाधंी बह धा 
म्हिाले असिे. आर्ज म स्स्लम र्जनिा िीव्रिेने शत्र त्व करीि असली िर योग्य प्रकारे र्जनिेिी सेवा कन न 
चििे शत्र त्व संप ष्टाि आििा येईल व भचवष्ट्यकाळािील ि ाईच्या वळेी चििा अडथळा होिार नाही अशी 
दक्षिा घेिा येईल. खरोखर नोआखाली ककवा चबहार दोन्ही चठकािी गाधंी एकाकीपिे नेमके यािसाठी 
प्रयत्नािंी शथम करीि होिे. 

 
 परंि  आिा आपि ज्या काळािा चविार करीि आहोि त्या वळेेपयंि काँगे्रसने सामचूहक िळवळीिे 
साधन म्हिून अकहसेला फाटा चदला होिा अले म्हटले िरी िालेल. १९३७ पासूनि काँगे्रसिे रार्जकारि 
चदवसेंचदवस अचधकाचधक प्रमािाि चलबरल ककवा मवाळ वळिाने र्जाऊ लागले होिे. त्याि अधूनमधून 
चकरकोळ िळवळी व सििच्या वाटाघाटी यांिी भर होिी इिकेि. परंि  आिा मात्र म स्स्लम लीगिे 
रार्जकीय डावपेि व चिचटश साम्राज्यशाहीने घेिलेले पचवते्र याम ळे काँगे्रस कोंडीि सापडली होिी. 

 
 अशा काहीशा असहाय्य अवस्थेि काँगे्रस नेिे आपल्डया चनिमयास गाधंींिी मान्यिा चमळचवण्यासाठी 
अखेरीस त्याचं्याकडे आले असाविे. गाधंींच्या िािाक्ष ब द्धीला िे आवाहन करीि नव्हिे. त्यािें आवाहन 
गाधंींच्या करुिेला होिे. 

 
 काँगे्रस वचकंग कचमटीने देशाच्या फाळिीिी योर्जना १२-१६ रू्जन १९४७ च्या दरम्यान मान्य केली. 
१४-१५ रू्जनला अ.भा.काँगे्रस कचमटीिी बठैक बोलावनू िीि हा ठराव बह मिाने संमि कन न घेण्याि 
आला. त्या प्रसंगी चनरचनराळ्या प  ाऱ्यानंी केलेल्डया भाषिािंील उिारे उद धृि करिे या संदभाि उद बोधक 
ठरेल. 

 
 काग्रसिे अध्यक्ष कृपलानी म्हिाले,‘आर्ज मला असे वाटि आहे की, त्यािें सवमस्वी चनभमय गाधंींिे-
म्हििे बरोबर असून माझीि भचूमका ि कीिी आहे. पि मग मी त्याचं्याबरोबर कसा नाही? यािे कारि असे 
की, त्यानंाही अरू्जन र्जनसमंदाच्या पािळीवर हा प्रयकन सोडचवण्यािा मागम सापडलेला नाही असे मला 
वाटिे... िे म्हििाि की, साऱ्या भारिाच्या विीने कहद -म स्स्लम ऐक्यािा प्रयकन िे चबहारमध्ये सोडवीि 
आहेि. िसे असेलही. पि त्याचं्या कायािून कहद -म स्स्लम ऐक्य कसे चनमाि होि आहे िे उमगि नाही. 
अकहसक असहकाराच्या वळेी चदसि होिे िसे अचंिम उचद्दष्टाप्रि घेऊन र्जािारे चनचिि टप्पे िर आर्ज म ळीि 
चदसि नाहीि. चशवाय, द दैवाने, गाधंींर्जी धोरिे आखून देऊ शकि असले िरी िी धोरिे प्राम ख्याने 
द सऱ्यानंीि अमलाि आिायिी आहेि; आचि आर्ज िरी हे द सरे लोक त्याचं्या चविारसरिीशी सहमि 
नाहीि’ (इं. ॲ. र., १९४७, I, पृ.१२५). 

 
 गोकवद वल्लभ पिं म्हिाले, ‘ऐक्य चटकचवण्यािा काँगे्रसने आटोकाट प्रयत्न केला. परंि  त्या 
प्रयत्नानंाही मयादा होिीि. त्यापलीकडे र्जािे शक्य नव्हिे. रू्जन ३ िी योर्जना मान्य करिे ककवा आत्मघाि 
कन न घेिे या दोनि पयायािूंन चनवड करावयािी होिी. इच्िा नसिाना(म सलमान)लोकानंा संघराज्याि 
एकत्र राखण्याि शक्ती फ कट घालवण्यापेक्षा रू्जन ३िी योर्जना मान्य करिे आम्हाला र्जास्ि योग्य वाटले’ 
(चकत्ता, पृ.१२९). 
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 अब ल कलम आझाद म्हिाले की, ‘गोकवद वल्लभ पंिाचं्या मिाशी सहमि नव्हिे. त्याचं्या मिे रू्जन 
३ च्या योर्जनेपेक्षा कॅचबनेट चमशनिी योर्जना र्जास्ि र्जागंली होिी. िे नेहमीि असे म्हिि आले होिे की, मे 
१६ िी योर्जनाि आपल्डया प्रयकनावरील सवोत्तम िोडगा आहे. [पहा, आझाद, १९५९, पृ. १४२-१४५.] त्यािें अरू्जनही 
िसेि मि होिे. ’ िे प  े असेही म्हिाले की, ‘आिािा चनिमय बरोबर नव्हिा; पि काँगे्रसप  े द सरा पयाय 
नव्हिा. काँगे्रसप  े एक योर्जना स्वीकारायिी व द सरी नाकारायिी असा पयाय नव्हिा. आर्जिी अत्यिं 
अचनचिििा व घरंगळ िशीि राहू द्यावयािी काय असा चिच्याप  ील खरा प्रयकन होिा. त्यािि द दैवाने 
देशाि अव्यवस्था व दंगल मार्जली होिी, िी कशी थाबंवावयािी ही द दैवी समस्या होिी. म स्स्लम लीगिा 
आडम ठेपिा काहीही करण्याच्या आड येि होिा. या सवम गोष्टी चविाराि घेिल्डयावर प्रयकन िािडीने 
चनकालाि का ला पाचहरे्ज या चनिमयावर वचकंग कचमटी आली. होिी व चिने ३ रू्जनिी योर्जना स्वीकारली 
होिी.’ आपल्डया भाषिाच्या शवेटी िे म्हिाले, ‘ही फाळिी केवळ कहद स्थानच्या नकाशािी फाळिी असून, 
भारिीयानंी मने एकात्म भारिाशीि एकचनष्ठ आहेि. ही फाळिी अल्डपाय षी ठरेल, यािी मला खात्री आहे’ 
(चकत्ता. प.ृ १२९-१३०). 

 
 पाचकस्िानच्या कल्डपनेचवरुद्ध ल लेल्डया पठािािंा व राष्ट्रीय म सलमानािंा काँगे्रस चवश्वासघाि 
करीि आहे यािे आपिास फार वाईट वाटिे, असे अब्द ल घनी म्हिाले.पंर्जाब ककवा बंगालमध्ये 
सावममिािी मागिी का केली गेली नाही अशीही त्यानंी पृच्िा केली. त्यानंा एक वळे यादवी य द्ध िालले 
असिे पि प्रयकनाच्या अन्याय्य सोडवि कीला त्यािंी ियारी नव्हिी. शवेटी िे म्हिाले, ‘र्जीनाचं्या, व 
त्याचं्याबरोबरि कहद स्थान कहदंूिा व पाचकस्िान म सलमानािंा असे म्हििाऱ्याचं्या पदराि र्जय टाकू नका. 
अशाने आपल्डया घरािि ि म्ही असंख्य परके चनमाि कन न ठेवाल’ (चकत्ता, पृ. १३१). 

 
 प रुषोत्तमदास टंडन यानंी असा शरेा मारला, ‘काँगे्रस वचकंग कचमटीने ही योर्जना आत्यंचिक 
चनराशिूेन व द बळेपिापोटी स्वीकारली होिी. त्याि वळेी ही राष्ट्रे भचवष्ट्याि एक होिील अशी आशा िे 
व्यक्त करीि होिे. हा अप्रामाचिकपिा होिा. त्यानंी पूवी चिचटशािंा प्रचिकार केलेला होिा आचि िसा िो 
प न्हा करिा येिार होिा. “कोिावर सक्ती न करण्या” च्या आपल्डया धोरिापासून काँगे्रस मागे येऊ शकि 
नाही असे ही योर्जना स्वीकारिाऱ्यािें म्हििे होिे. िर मग र्जी संस्थाने स्विंत्र होऊ इस्च्िि होिी त्यािें िे 
काय करिार होिे? ककवा म सलमान बह सखं्य असलेले अनेक िोटे मोठे प्रदेश पाचकस्िानाि र्जाण्यािी 
इच्िा करिील, त्यािें िे काय करिार होिे? इिके बोलून टंडनर्जींनी, काँगे्रस महासचमिीने ही योर्जना 
अचर्जबाि फेटाळून लावावी असे स िचवले. 

 
 र्जवाहरलाल नेहनं िे भाषि प  ीलप्रमािे होिे: ‘एकंदर पचरस्स्थिी अशी होिी की, देशािील 
शासनव्यवस्था कोलमडली होिी. स व्यवस्था चनमाि कन  शकेल अशी कोििीि अचधसत्ता देशाि 
राचहलेली नव्हिी.. रे्जथे चिचटश अचधकारी म खत्यार होिे िेथे सवांि र्जास्ि दंगली होि होत्या. त्यामानाने 
कहद  ककवा म सलमान अचधकाऱ्याचं्या हािाखालील प्रदेशािं ि लनेने शािंिा होिी. लोकािें र्जीचविचवत्त 
रचक्षण्याच्या दृष्टीने हगामी सरकार काही कन  शकि नव्हिे. अरार्जक व गोंधळाच्या चदशनेे झपाट्याने होि 
असलेली वाटिाल थोपचविे हे सवांि चनकडीिे काम होिे.. सामर्थयमवान कें द्रीय सरकार स्थापून देशािे 
खंबीर शासन करिे, नागचरकानंा र्जीचविस्वािंत्र्यािी हमी देिे हे पचहले किमव्य होिे. बाकी सवम प्रयकन गौि 
होिे....’भाषिाच्या शवेटी िे म्हिाले, ‘भारिीयािंी मने आर्ज भगंली आहेि. पि भारिािी मूलभिू एकिा 
नष्ट झालेली नाही. ही भगंलेली मने आपि कशी साधंिार आहोि? फाळिीिी योर्जना स्वीकान नि फक्त 
हा दूरावा दूर करिा येिार आहे’ (चकत्ता, पृ. १३३).  



 अनुक्रमणिका 

 वल्लभभाई पटेल म्हिाले, ’१६ मेच्या योर्जनेि एक खोि होिी. कोित्याही एका पक्षाने सहकायम 
देण्यािे नाकारले िरी िी योर्जना अंमलाि येिार नव्हिी. िी श्वेिपचत्रका म्हिरे्ज लवादाने लादलेला चनिमय 
होिा... कहद स्थानिी फाळिी कोिालाि आवडिारी नाही. फाळिी होिार यािे त्यानंाही अत्यंि द ःख 
होिे. पि चवदारक वास्िवािी दखल सवांनी घ्यायला हवी होिी. आर्जिी त्यािंी ल ाई चिचटशाशंी 
नव्हिी... या देशावर राज्य करण्यािी आिा त्यािंी म ळीि इच्िा नव्हिी. कहद स्थान स्विंत्र होण्यािी ही 
संधी होिी. र्जवळर्जवळ िीन-िि थांश भारिािा चवकास कन न घेण्यािी त्यानंा सधंी चमळिार होिी. िे 
स्वािंत्र्यासाठी झगडले होिे आचि देशािा र्जास्िीि र्जास्ि मोठा भाग स्विंत्र व समथम करिे हे त्यािें काम 
होिे.. ही सधंी िे गमाविार होिे का? वचकंग कचमटीने घेिलेल्डया चनिमयाखेरीर्ज इिर चनिमय घेिे 
अपायकारक िर होिेि पि त्याम ळे सवम र्जगाि काँगे्रसिे हसे होिार होिे’ (इं. ॲ. र., १९४७, I, पृ. १३५-
१३६).  

 
 गाधंींच्या र्जीवनािील हा एक नारू्जक चनिायक क्षि होिा. गेली पंिवीस वष ेकाँगे्रस संघटनेच्या 
माध्यमाद्वारे त्यानंी देशािे रार्जकीय नेिृत्व केले होिे. त्या नेिृत्वािे िीन-िेरा वार्जण्यािी वळे आली होिी. 

 
 काँगे्रसमधील काँगे्रस समार्जवादी पक्षाला हािाशी धन न वगेळा मागम िोखाळिे हा एक उपाय 
होिा. आपल्डया नेिृत्वािे नव ेमाध्यम म्हिून गाधंींना त्या पक्षािा उपयोग कन न घेिा आला असिा. िसे 
करिे नैचिकदृष्ट्ट्या िूक ठरले नसिे. कारि हा पक्ष काँगे्रसच्या पोटाि वा लेला होिा. पि त्यासाठी 
समार्जवादी पक्षाने, एक िर त्याचं्या अकहसक ित्त्वज्ञानािा अंगीकार करिे आवयकयक होिे, ककवा चनदान 
गाधंी नेिेपदी असेपयंि िरी अकहसेच्या चशस्िीि राहिे आवयकयक होिे.िशी शक्यिा फारि कमी होिी. 
समार्जवाद्यािें मन कहसा की अकहसा यामंध्ये हेलकावि होिे हे िर एक कारि होिेि; पि काँगे्रसमधील 
ज्येष्ठ नेिे गाधंींना पूिम कृचिस्वािंत्र्य देिार नाहीि अशीही त्यािंी भावना झाली असण्यािी शक्यिा होिी. 

 
 असो. गाधंी काय कन  शकले असिे त्यािी गोष्ट आपि करीि आहोि.काँगे्रस महासचमिीच्या त्या 
चनिायक बैठकीि गाधंींनी प्रत्यक्षाि काय भचूमका घेिली िे प  े चनवदेन करीि आहे.  

 
 काँगे्रस प  ाऱ्यािंा असहायपिा गाधंींना र्जािवला. त्यािंी भचूमका खरी करायिी िर सत्याग्रहािे 
साहस करिे हा एकि पयाय त्यानंा चशल्लक होिा. त्या सत्याग्रहािे स्वन प काय असाव े हे त्या वळेच्या 
लोकाचं्या मनाच्या रार्जकीय कलावर अवलंबून राचहले असिे. प्राथचमक ियारी म्हिून एखादा ठसठशीि 
रिनात्मक कायमक्रम घ्यावयािा आचि मग लागलीि एक िीव्र सत्याग्रह मोहीम करायिी असे करिा आले 
असिे. पि एक गोष्ट मात्र खरी की, हा कायमक्रम पूिमपिे अकहसक असिे आवयकयक होिे. काँगे्रसच्या हािी 
रार्जकारिािी सूते्र परि घेिे उचद्दष्ट त्यािून साध्य व्हावयास हव े होिे. त्या वळेेप्रमािे म स्स्लम लीग, वा 
चिचटश, वा दोघाचं्या हािी सयं क्तपिे रार्जकारिािी सूते्र र्जाऊ देऊन िालिार नव्हिे. 

 
 अकहसेच्या मागावर आपि सवमस्वी एकाकी आहोि से त्या चदवसािं गाधंींना वाटू लागले होिे. 
नेहन , पटेल आदी गाधंींच्या र्ज न्य सहकाऱ्यापं्रमािेि फाळिीला चवरोध असिाऱ्यािंाही अकहसेवर विेािाि 
चवश्वास होिा. त्याम ळेि बह धा फाळिीस चवरोध कारिाऱ्या नव्या अन यायानंा उिलून धरण्याऐवर्जी 
ज्येष्ठानंाि पाकठबा देिे बरे असे गाधंींना वाटले असाव.े चनदान या र्ज न्या सहकाऱ्यानंा त्यािंा मागम र्जास्ि 
सवयीिा िरी होिा. त्याम ळे प न्हा कधी प्रभाव पाडून त्यानंा अकहसेकडे वळविे सोपे र्जाण्यािी शक्यिा 
होिी. इिराचं्या बाबिीि िशी खात्री नव्हिी. 
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 अशा प्रकारे गाधंी या वळेी आपल्डया संपूिम रार्जकीय आय ष्ट्याला एक अत्यिं चवलक्षि चनिमय घेण्यास 
प्रवृत्त झाले. आपले स्थान व अचधकार यािंा सवमस्वी हचवभाग देऊन स्विःच्या हािाखाली लहानािे मोठे 
झालेल्डया काँगे्रस प  ाऱ्यानंा, त्यानंा त्याचं्या ब द्धीप्रमािे स्विंत्र मागाने र्जाण्यािे स्वािंत्र्य त्यानंी चदले. 
सामूचहक के्षत्राि अकहसेिे उपयोर्जन करण्यािी योग्य वळे येईिो िे शािंपिे वाट पाहिार होिे. िी संधी 
घेिा यावी म्हिनू दरम्यान िे स्विःिी व समार्जािी ियारी करिार होिे. केवळ औपिाचरक रार्जकीय 
स्वािंत्र्याने आपले बह िेक महत्त्वािे प्रयकन सोडचवले र्जाऊ शकि नाहीि हे भान झाल्डयावर र्जनिेिी र्जी 
उत्तरोत्तर घोर चनराशा होिार होिी त्या चनराशिूेन अकहसक कृिीसाठी योग्य असे वािावरि चनमाि होईल 
असे त्यानंा वाटि होिे. सावमचत्रक र्जन-आंदोलनासाठी अन कूल पचरस्स्थिी ऑडमर देऊन चनमाि करचविा 
येि नाही. शािंपिे धीर राखून वाट पाहिे आवयकयक होिे. अखेरीस गाधंींनी स्विःप रिा असा चनिमय 
घेिला. 

 
 १४ रू्जन १९४७ रोर्जी भरलेल्डया अ. भा. काँगे्रस कचमटीप  े बोलिाना गाधंी म्हिाले, ‘अ.भा.काँगे्रस 
कचमटीला कायमकाचरिीने केलेला ठराव मान्य करण्यािा ककवा फेटाळण्यािा हक्क होिा. पि या चवचशष्ट 
प्रसंगी काँगे्रस कचमटीने या ठरावाला द रुस्त्या वगैरे स िवनू फाटे फोडू नयेि असा त्यािंा सल्ला राहील. 
फाळिीिी योर्जना स्वीकारल्डयास काँगे्रसिी हानी होईल असे अ.भा.काँगे्रस महासचमिीला िीव्रिेने वाटि 
असेल िर चिला हा ठराव फेटाळून आपली र्ज नी भचूमका घेिा येिार होिी. हा ठराव महासचमिीने 
फेटाळला िर महासचमिीला आर्जिे नेिृत्व बारू्जला सान न नव ेनेिे चनवडाव ेलागिार होिे. नवी काँगे्रस 
वचकंग कचमटी चनवडूनि भागिार नव्हिे, िर सरकाराि र्जाण्यासाठीही नव ेनेिे चनवडाव ेलागिार होिे. 
ठरावाच्या चवरोधकाचं्या हािीशी नेत्यािंा असा नवा संि असेल िर मग महासचमिी चििी इच्िा असल्डयास 
हा ठराव फेटाळू शकि होिी. सध्या कायमकाचरिीि असलेली मािसे र्ज नी व कसलेली होिी. आिापयंि 
काँगे्रसने रे्ज चमळवले होिे िे सवम या र्ज न्या प  ाऱ्यािें किृमत्व होिे. खरोखर ही मािसे काँगे्रसिा किा होिा. 
अशा पचरस्स्थिीि आर्जच्या आिीबािीच्या प्रसंगी त्यानंा का ून टाकिे र्जवळपास अशक्य होिे; आचि शक्य 
असले िरी िे कृत्य अचविारािे होिार होिे... कधीकधी ि कीच्या गोष्टींिूनही िागंले चनपर्जिे. प्रभ ू
रामिंद्राला त्याच्या चपत्याच्या ि कीम ळे वनवासाि र्जाव ेलागले होिे. पि त्या वनवासािून द ष्ट राविािे, 
म्हिरे्ज र्जगािील अचनष्टािे पचरपत्य साधले...त्यानंा अशी आशा होिी की, ज्याप्रमािे मािीिून सोने 
का िाि त्याप्रमािे, ही काँगे्रस कचमटी या सदोष योर्जनेिून काही िरी िागंले का ण्याइिकी िाकदवान 
ठरेल. काँगे्रसिा पाचकस्िानला चवरोध होिा. आचि देशाच्या फाळिीला साित्याने दृ पिे चवरोध 
करिाऱ्यापंैकीि िे एक होिे. िरी िे देखील अ.भा.काँगे्रस कचमटीने हा ठराव स्वीकारावा असेि 
चवनचवण्यासाठी उभे होिे’ (चकत्ता, पृ. १२६-१२७). 
 
 आचि अशा रीिीने शवेटी कहद स्थानिी फाळिी झाली. 

 
एकाकी प्रवास 

 
 काँगे्रस प  ाऱ्यानंी अखेरीस घेिलेल्डया चनिायाबद्दल (या चनिमयाच्या र्जबाबदारीिला आपला वाटा 
िे नाकारीि होिे हे उघड चदसिे) गाधंींनी काँगे्रसच्या वरील ऐचिहाचसक बठैकीनंिर थोड्याि चदवसािं 
असे म्हटले, ‘बंदूक िािीवर रोखली गेल्डयाम ळेि केवळ कहद स्थानने फाळिी पत्करली असे म्हििे गरै 
होिार नाही.’ म स्स्लम लीग व र्जीना यानंी बर्जावलेल्डया भचूमकेच्या संदभाि गाधंींिी म्हिाले, ‘काँगे्रस व 
शीख यानंा कहद स्थानच्या फाळिीला मान्यिा देण्यास भाग पाडण्यािे काम लीगने केले. र्जी गोष्ट म ळाि 
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वाईट आहे चिला संबचंधि पक्षानंी मान्यिा चदली म्हिून काही िी िागंली ठरि नाही, मग मान्यिा देण्यािी 
प्रत्येकािी कारिे चभन्न का असेनाि. र्जीनानंा रे्जव े हव े िेव े चमळाले नाही यािही आपि समाधान 
मानण्यासारखे काही नाही. त्यानंा एक सावमभौम राज्यसत्ता हवी होिी िे त्यािें उचद्दष्ट पूिमपिे सफल झाले 
आहे’ (बोस, १९५३, पृ. २४६-२४७). चिचटशाचं्या संदभाि एका संध्याकाळी िे म्हिाले ‘मािसाला स्विःिी 
फसविूक करण्यािी कला उत्तम अवगि असिे. या बाबिीि इंग्रर्जािंा नंबर पचहला. रार्जकीय व आर्मथक 
कारिानंी याप  े कहद स्थानला दास्याि ठेविे ि कीिे ठरिार आहे यािा त्यानंा शोध लागला म्हिनू चिचटश 
येथून र्जाि आहेि. त्यािें र्जािे म्हिूनि प्रामाचिक आहे. मािूस प्रामाचिक राहूनही आत्मविंना कन  शकिो 
हे मान्य व्हाव.े आपि सोडून गेल्डयानंिर भारिाच्या लेखी अरार्जक वा ून ठेवलेले असेल िर अंरार्जकािा 
धोका ठेवनू आपि भारि सोडू शकि नाही या त्याचं्या समर्ज िीि आत्मविंना आहे. दोन संघचटि सैन्यांच्या 
ल ाईिे कहद स्थान हे रिके्षत्र बनवनू र्जायला मात्र त्यानंा कोििीि खंि वाटि नाही. एका र्जमािीच्या 
लोकानंा द सऱ्या र्जमािीच्या लोकाचंवरुद्ध ल चवण्यािा धोरिावर चशक्कामोिमब कन न मग इगं्रर्ज परि 
िालला आहे’ (णकत्ता, पृ. २४८). 

 
 काँगे्रस प  ाऱ्याबंद्दल  त्यािें असे मि होिे: ‘प  ाऱ्यानंी अगदी शवेटिा उपाय म्हिनू फाळिीिा 
स्वीकार केला. आपि िकू करीि आहोि असे त्यानंा वाटि नव्हिे. सवम देश दंगलीच्या खायीि 
लोटण्यापेक्षा फाळिी बरी असे त्यानंा वाटले. फाळिी पत्कन न देशाला अत्यंि आवयकयक असलेली शािंिा 
व स्थयम आपि चमळवनू देि आहोि अशी त्यािंी आशा होिी.’ 

 
 आचि शवेटी गाधंींनी आपली वैयचक्तक भचूमका माडंली : ‘त्यािें मि अगदीि वगेळे होिे. सवम 
देशािी राखरागंोळी झाली िरी िालेल पि कहसेप  े एक इंिभरस द्धा नमिे नको असे त्यािें मि त्यानंी 
साचंगिले होिे.’अकहसा ही त्यािंी र्जीवनचनष्ठा होिी. काँगे्रसच्या दृष्टीने िी फक्त एक धोरिािी म्हिनू गरर्ज 
वाटेल िेव्हा बारू्जला सारण्यािी बाब होिी. काँगे्रसप्रिीि भारिीय स्वािंत्र्यािा ल ा अकहसेवरील चनष्ठेवर 
आधारलेला आहे असे मानण्याि आपली िूक झाली हे त्यानंी कबूल केले. िे म्हििाि, ‘माझी समरू्जि 
होिी की आपला ल ा अकहसेवर आधारलेला आहे. परंि  प्रत्यक्षाि िो एक केवळ चनःशस्त्र प्रचिकार होिा. 
चनःशस्त्र प्रचिकार हे मूलिः दूबळ्यािें शस्त्र आहे. रे्जव्हा रे्जव्हा शक्य होईल िेव्हा िेव्हा त्यािी स्वाभाचवक 
पचरििी सशस्त्र प्रचिकाराि होिे’ (हचरर्जन, खं. ११, पृ. २५३). 

 
 अ.भा. काँगे्रस कचमटीच्या १४ रू्जनच्या सभेमध्ये गाधंींनी स्विःच्या भावना दडपून टाकल्डया होत्या 
िरी त्यािें मन चनष्ट्क्रीय नव्हिे. नंिरही िे फाळिी रद्द करण्यासाठी चनरचनराळे उपाय स िवीि होिे. मात्र 
या प  च्या काळाि त्यािें आवाहन प  ाऱ्यानंा नसून प्रत्यक्ष भारिीय र्जनिेला होिे. 

 
 वरील बठैकीच्या द सऱ्याि चदवशी, म्हिरे्ज १५ रू्जन रोर्जी िे म्हिाले, ‘देशािील कहदू, म सलमान, 
शीख व इिर र्जमािींिे लोक अरू्जनही एकत्र येऊन व्हाइसरॉयिी ३ रू्जनिी योर्जना मोडीि का ू शकिील. 
काँगे्रस व लीग यामंधील समझोत्यािी त्याि केवळ नोंद केलेली आहे. हा समझोिाही वास्िचवक पाहिा त्या 
दोन्ही पक्षानंा आवडलेला नाही. आपल्डयाला देशािे चवभार्जन पसिं नाही हे काँगे्रसच्या प  ाऱ्यानंी स्पष्ट केले 
आहे. पंर्जाब व बंगालिी फाळिी व्हावयािी असल्डयाम ळे कायदेआझम र्जीनानंाही त्या योर्जनेबद्दल फारसा 
उत्साह राचहलेला नाही. कोित्याही बारू्जने पाचहले िरी मला असे वाटिे की, सभोवार पसरलेल्डया दाट 
अंधारािून मागम का ण्यािा एकि उपाय आहे, िो म्हिरे्ज सवम पक्षानंी एकत्र येऊन आिखी संघषम आचि 
रक्तपाि थाबंले अशी एक योर्जना आखावी’ (हचरर्जन, खं. ११, पृ. २०३-२०४). 
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 फाळिीचवरुद्धच्या मोचहमेिे नेिृत्व कराव ेअसे एका पत्रकाराने त्यांना स िचवले. त्यावर त्यानंी उत्तर 
चदले, ‘लोकमिि त्याचं्याचवरुद्ध होिे, िर त्यानंी काय लोकावंर सक्ती करायिी होिी?...इिकी उघड 
असूनही ही गोष्ट पत्रलेखकाला कशी चदसि नव्हिी? सारा देश, चनदान त्यािला चशचक्षि, र्जागिृ वगम 
फाळिीच्या बारू्जने होिा. चनदान सवम म स्स्लमेिर र्जनिा र्जरी त्याचं्या मागे असिी िरी फाळिी रद्द कन न 
घेण्यािा काही मागम का िा आला असिा, असे म्हिण्यािे िे धाडस करायला ियार होिे....परंि  आर्ज िे 
एक ‘‘गयाबीिा’’ प  ारी बनेल होिे, ककवा िसे मानले र्जाि होिे ही गोष्ट चनःसंकोिपिे मान्य करायला 
त्यािंी ियारी होिी’ (हचरर्जन, खंड ९, पृ. २०२). 

 
 अशाि एका अत्यंि चनराशचे्या क्षिी त्यानंी अकहसेच्या दृचष्टकोिािून सवोंच्च अशी एक 
उपाययोर्जनाही स िचवली. अथाि ही सूिना प्रत्यक्षाि अंमलाि येिे अशक्य आहे हे त्यानंी िात्काळ 
ओळखले.१३ र्ज लै १९४७ रोर्जी िे म्हिाले, ‘म स्स्लम लीग आचि काँगे्रस यानंी एकत्र येऊ व्हाइसरॉयच्या 
मध्यस्थीचशवाय चनिमय घेण्यािा एक सहर्ज व सोपा उपाय आहे. या बाबिीि लीगने प  ाकार घ्यायला हवा. 
पाचकस्िानिी चनर्ममिी थाबंवावी असे मी म ळीि म्हिि नाही. िी गोष्ट वादािीि आहे असेि आपि समरू्ज 
या. एकमि झाल्डयाचशवाय बाहेर पडावयािे नाही असे ठरवनू सवमर्जि-दहापेक्षा र्जास्ि प्रचिचनधी नकोि-
एका झोपडीि स्विःस कोंडून घेऊ शकिील. मी असे म्हिण्यािे धाष्ट्ट्यम करिो की, कहद स्थानिे ि कडे 
कन न दोन सारख्या दर्जािी राष्ट्रे चनमाि कन न स्वािंत्र्य बहाल करिाऱ्या चिचटश पालममेंटप  ील 
चबलापेक्षा असे काही घडले िर िे अगचिि पटीने अचधक िागंले होईल...पि-आचि हा पि लहानसहान 
नाही-मी अशक्य कोटीिील गोष्टि बोलि आहे असे चदसिे. चिचटश हस्िके्षपाने डाव साधल्डयावर आिा 
म स्स्लम लीग प्रचिस्पध्याकडे येईल आचि भावाभावामंध्ये ककवा चमत्रामंध्ये व्हावा िसा सवमसंमि समझोिा 
करील अशी अपेक्षा कशी बाळगिा येईल?’ (हचरर्जन, खं. ११, पृ. २४१). 

 
 त्यानंिर गाधंींर्जींनी प न्हा एक असाि हिाश प्रयत्न केला. या वळेी भारिीय र्जनिेला त्यानंी 
आवाहन केले : ‘स्वािंत्र्यलढ्याि सहभागी झालेले अगचिि कहदू व त्याचं्या बरोबरीने खादं्याला खादंा 
लावनू लढ्याि उिरलेले इिरेर्जन धोका डोळसपिे पाहिील का? आम्हाला नव्या राष्ट्राि सैन्य नको 
ककवा चनदान संघराज्यािील ककवा पाचकस्िानमधील आमच्या म स्स्लम बाधंवाचंवरुद्ध िे आम्ही कधी 
वापरिार नाही असे शपथेवर सागंण्याइिके िे मनाने मोठे बनिील का? कहदू व त्यािें सहकारी यानंी 
दाखवलेल्डया गेल्डया िीस वषांच्या द बळेपिािे स ंदर अशा सामर्थयाि न पािंर करायला मी त्यानंा (या 
सूिनेद्वारा) सागंि आहे. प्रयकनािी अशी माडंिी करण्यािि, कदाचिि, त्यािी वैय्यथमिा उघड कन न 
दाखचवण्यासारखे आहे. पि मानवी मूखमपिािे न पािंर ईश्वरकृपेने शहािपिाि होिे ही गोष्ट या आधीही 
कदाचिि घडल्डयािे माहीि असेल. परस्पराशंी िंटा कन न आत्मनाश कन न घेण्यास चसद्ध असलेल्डया दोन 
फळ्यामंध्ये सैन्यािी अत्यिं धोकेबार्ज चवभागिी करण्यास अन मिी चदलेल्डया सवम पक्षाचं्या भल्डयासाठी हा 
प्रयत्न कन न पाहण्यासारखा आहे’ (चकत्ता, पृ. २४१-२४२). 

 
१५ ऑगस्ट, १९४७ 

 
 कहद स्थानिी फाळिी अरू्जन व्हायिीि होिी. त्याआधी एक आठवडा गाधंी प न्हा बंगालमध्ये गेले. 
अधमवट ब र्जलेल्डया र्जखमािंी मलमपट्टी करण्यािे काम करण्यासाठी िे परि आले होिे. 
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 १५ ऑगस्टच्या चवशषे प्रसंगी रेचडओवन न प्रसाचरि करण्यासाठी त्यािंा संदेश मागायला भारि 
सरकारिा एक प्रचसद्धी अचधकारी गाधंींकडे आला. ‘देण्यासारखा कोििाि संदेश आपल्डयापाशी नाही. 
अंिःकरि पार स कून गेलेय,’ अशा चिखट शब्दािं त्यानंी त्या अचधकाऱ्यास वाटेला लावले. ११ ऑगस्टला 
बी. बी. सी. िा प्रचिचनधी वरील कामासाठीि सोदपूर िाविीि त्याचं्याकडे आला होिा. त्यािा चनरोप 
घेऊन प्रस्ि ि लेखक गाधंींकडे गेला असिा िे उत्तरले, ‘हे लोक माझ्याकडे का येि आहेि? त्यानंा 
म्हिाव,े र्जवाहरलाल नेहनं कडे र्जा.’ हा चनरोप प्रस्ि ि लेखकाने रे्जव्हा त्या प्रचिचनधीला साचंगिला िेव्हा 
िो म्हिाला की, ‘साऱ्या कहद स्थानच्या विीने महात्मा गाधंींखेरीर्ज द सरा कोि बोलू शकिो?’ त्याने प  े 
असेही साचंगिले की या संदेशािे अनेक भाषािं भाषािंर होऊन िो सवम र्जगभर प्रसाचरि करण्याि येईल. हे 
ऐकल्डयावर गाधंींर्जींनी एक लहानसे चिटोरे उिलले व त्यावर चलचहले, ‘या मोहाला मी बळी पडिा कामा 
नये. मला इंग्रर्जी येिे हे त्यानंी चवसरले पाचहरे्ज.’ 

 
 म स्स्लम लीग सरकारकडून ज्याचं्या हािी राज्यसूते्र येिार होिी िे पचिम बंगालिे मंत्री वरील 
प्रसंगाच्या आदल्डयाि चदवशी गाधंींना भेटावयास आले होिे. त्या वळेी गाधंींर्जी उशीला रेलून पडले होिे. 
१५ ऑगस्ट हा चदवस कसा सार्जरा करावा, याचवषयी त्यानंी गाधंींिा सल्ला चविारला. िेव्हा िे एकदम िाठ 
बसले व काही त्वषेाने म्हिाले, ‘सवमत्र आग भडकलीय, गोरगरीब अन्नवस्त्रावािून मरिाहेि...ही काय 
उत्सव करण्यािी वळे आहे?’ आत्मश द्धीसाठी उपोषि करा, प्राथमना करा आचि िरख्याला-गोरगरीबाचं्या 
कल्डयािाला-वाहून घ्या, हाि आपला सल्ला असल्डयािे त्यानंी साचंगिले (बोस १९५३, पृ. २५६). 

 
 कहद स्थान १५ ऑगस्ट १९४७ रोर्जी स्विंत्र झाला. बगंाल व पंर्जाबमधील चवभार्जनाच्या रेषा 
थोड्यि चदवसािं र्जाहीर करण्याि आल्डया. आचि चपसाट कहसेिे थैमान स न  झाले. स मारे १ कोटी लोक 
देशािंर कन न द सरीकडे राहावयास गेले, मानवी इचिहासाि एव ी मािसे एकाि वळेी स्थलािंर करीि 
असल्डयािे हे पचहलेि उदाहरि होिे. या वळेी झालेल्डया भीषि हत्याकाडंाि स मारे ६ लक्ष मािसे ठार 
मारली गेली असावीि असा अंदार्ज आहे (मेनन, १९५७, पृ. ४१७, ४३५). 

 
 देशािे सैन्य व सारी शासनसंस्थाि हिबल झाली होिी. या क्षिी सते्तवर आन   झालेल्डया 
रार्जकीय पक्षानंी गाधंींिी अकहसा आिारािूनि नव्हे िर चविारािूनही झटकून टाकली होिी.  
 
 असे भारिाला स्वराज्य चमळाले. 

 
स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर 

 
 गाधंी एकाकीपिे अकहसेिा संदेश सागंि होिे. त्यािंी चनष्ठा अचधक िेर्जस्वी झाल्डयासारखी चदसि 
होिी. र्जी अपयश ेआली होिी िी साधकाचं्या-अकहसा पालन करिाऱ्याचं्या-कमअस्सलपिािा पचरिाम 
होिी. अकहसा ित्त्वािा िो दोष नव्हिा (हचरर्जन, खं. ११, पृ. २०५ ). 

 
 १५ ऑगस्टनंिर थोड्याि चदवसानंी कलकत्त्यामध्ये प न्हा एकवार भयकंर र्जािीय दंगल उसळेल 
अशी चिन्हे चदसू लागली. गाधंींच्या वैयचक्तक प्रभावाम ळे १५ ऑगस्ट प वी काही काळ दंगल थोपचवण्याि 
यश आले होिे. परंि  स मारे पंधरा चदवसािंि चििी चिन्हे प न्हा चदसू लागली. दोन म सलमान िरुि 
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गाधंींच्या डोळ्यादेंखि बाँबस्फोटाि ठार झाले. दंगलीिा प्रसार होऊ नये म्हिून गाधंींनी आमरि उपोषि 
आरंभले. 

 
 ही वािा ऐकिाि बंगालंिे गव्हनमर श्री. रार्जगोपालािारी िाबडिोब त्यािंी भेट घेण्यासाठी आले. 
गाधंींनी उपोषि मागे घ्याव ेम्हिून त्यािंी समरू्जि का ण्यािा बराि प्रयत्न केला. त्यािें म्हििे असे होिे 
की, दंगल शमचवण्यासाठी नव ेसरकारस द्धा गाधंींइिकेि कृिचनियी आहे. परंि  सरकारला थोडी सधंी 
चमळिे आवयकयक आहे. त्यावर गाधंींनी चविारले, ‘मग दरम्यानच्या काळाि मी काय कन ? नागचरक म्हिनू 
माझे काही किमव्य आहे की नाही?’ 

 
 त्यानंिर रार्जार्जींनी एकदम एक सूक्ष्म पि चिरकस म द्दा उपस्स्थि केला. त्यानंी असे सूचिि केले 
की, हे उपोषि करण्याि गाधंींिा अहंकार होिा. काही चदवसापूंवी चमळालेल्डया यशािी ध ंदी गाधंींनी ि ली 
होिी आचि त्यानंा असे वाटू लागले होिे की, र्जनिेवरील आपल्डया वैयचक्तक वर्जनाम ळे आपि रे्ज कन  
शकिो िे सरकारला करिा येि नाही. त्यावर गाधंी काही क्षि स्िब्ध राचहले. नंिर शािंपिे म्हिाले की, 
अशा सूक्ष्म गवमभावनेिून त्यानंी उपोषि स न  केलेले नव्हिे. कलकत्त्यािील स र्जाि लोकानंा र्जागृि कन न 
त्यानंा शािंिेसाठी कायमप्रवि करिे हा त्या उपोषिािा हेिू होिा. सत्प्रवृत्ती नेहमीि हेलकाव ेघेि असिे. 
द ष्ट्प्रवृत्तींिे नेमके याच्या उलट असिे. र्जर त्यािें उपोषि सज्जनाचं्या हृदयाला चभडू शकि नसेल िर मरिे 
त्यानंा अचधक पसंि होिे. [‘सत्याग्रहामधील उपोषिािे स्थान’ यासाठी याि प्रकरिाला र्जोडलेले पचरचशष्ट पाहा.]  
 
 उपोषि स न  झाले. थोड्याि चदवसािं अकस्ल्डपि गोष्टी घडून येऊ लागल्डया. सवमि र्जािीर्जमािींिे 
प  ारी चक्रयाशील झाले व शािंिा स्थापन झाली. मध्यंिरी गाधंींच्या आवाहनाला साद देऊन सचिन चमत्र व 
स्मृिीश बनॅर्जी यासंारखी काही िरुि मंडळी हृदयपचरविमन कन न त्यानंा शािं करण्याच्या उदे्दशाने प्रक्ष ब्ध 
म सलमानाचं्या गदीला सामोरी गेली.दोघेही स रामारीने भयंकर र्जखमी झाले. िर त्यािें द सरे काही िरुि 
सहकारी फारशी इर्जा न होिा गदीिून बाहेर पडू शकले. वरील दोघाचं्या मृत्यूिी वािा गाधंींना कळिाि 
त्यानंा एक वगेळाि आनंद झाल्डयासारखे चदसले:शािंिेसाठी अत्य च्च मूल्डय देिाऱ्या िरुिािंा भारिाि 
अभाव नाही हेि त्या दोघानंी दाखवून चदले होिे. 

 
 अशा रीिीने बंगालध्ये शािंिा प्रस्थाचपि झाल्डयानंिर गाधंींनी परं्जाबकडे र्जाण्यािे ठरवले (मनू 
गाांधी, १९६२, पृ. १०७). पंर्जाबच्या वाटेवर असिाना िे थोडा वळे चदल्लीि थाबंले होिे. मात्र स्विंत्र 
भारिाच्या पिंप्रधानानंा गाधंींनी पचिम पाचकस्िानाि र्जाण्याि फार धोका आहे असे वाटले. चशवाय 
चदल्लीिही त्यािंी उपस्स्थिी अत्यंि आवयकयक होिी (णकत्ता, पृ. २५९). 

 
 असे चदवस र्जाि राचहले. 

 
 दरम्यान पचिम पाचकस्िानािून अचधकाचधक चनवाचसि येऊ लागले. िसे चदल्लीिे वािावरि फार 
स्फोटक बनले. दररोर्ज प्राथमनेनंिर गाधंी आपल्डया श्रोत्यानंा नवभारिाच्या चनर्ममिीसाठी स्विःला वाहून 
घेण्यािे आवाहन करीि होिे. एखाद्या साध प रुषािे प्रविन ऐकायला र्जािाि िसे लोक गाधंींच्या 
प्राथमनासभानंा येि होिे. परंि  आिा त्याचं्या आवार्जािील मोचहनी सपंल्डयासारखी वाटि होिी. स्विःि प  े 
होऊन एखादी गोष्ट करण्यािी र्जनिेिी सवय नाहीशी झाली होिी; लोकानंी आपला सवम भार आिा 
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सरकारवरि टाकला असल्डयािे चदसि होिे. शािंिारक्षिासाठी स्विः प्रयत्न करण्याऐवर्जी ‘सैन्य हेि 
त्यािें नव ेदैवि बनले होिे’ (चकत्ता, ७५). 

 
 स्वािंत्र्यपूवम काळािील अकहसापालनािा परामशम घेिाना एक चदवस िे म्हिाले, ‘ही अस्सल 
अकहसा आहे असे मी दीघमकाळ मानीि आलो. प  े मला चदसून आले की, कहदी लोकानंी पाळलेली अकहसा 
म्हिरे्ज केवळ द बमळािंा शस्त्रहीन प्रचिकार होिा. कहसा करण्यािी इच्िा नव्हिी असे नाही. कहसा करण्यािी 
कहमि व क वि त्याचं्यापाशी नव्हिी. असे असल्डयाम ळेि, लक्षावधी नंग्या व भ केल्डया लोकानंा अन्नवस्त्रािा 
प रवठा करण्यािा िािडीने चविार करण्याऐवर्जी, आर्ज कहसा करण्यािी मोकळीक चमळिाि, कहद स्थानिी 
ही दोन िकले एकमेकानंा गळा घोटण्याि दंग झाली आहेि’ (हचरर्जन, खं. ११, पृ. २५१). 

 
 चकत्येक वळेा गाधंी अत्यंि अधीर होि. ‘काँगे्रस पक्ष कारखानदारीकरिाच्या मोठमोठ्या योर्जना 
हािी घ्याव्याि या बारू्जिा आहे असे चदसिे. चपसून टाकिाऱ्या दाचरद्र्यापासून या योर्जना लोकानंा म क्ती 
देिील असे त्यानंा म ळीि वाटि नव्हिे. चगरिीिून चनघालेल्डया कापडावर र्जसा त्यािंा चवश्वास नव्हिा 
िसाि चगरि-संस्कृिीवरही त्यािंा चवश्वास नव्हिा. राष्ट्राच्या खऱ्या स्वािंत्र्याच्या आड उभे असलेले 
अडथळे लष्ट्कराच्या सहाय्याने दूर करिा येिील यावर त्यािंा चवश्वास नव्हिा... सभोविी पसरलेल्डया 
विव्यामध्ये आपि पाय रोवनू घट्ट उभे राचहले पाचहरे्ज असे त्यानंा वाटि होिे’ (चकत्ता, पृ. १९४). 

 
 अशा रीिीने गाधंी धीर धन न योग्य क्षि येण्यािी वाट पाहाि राचहले. नवीनि चमळालेल्डया 
स्वािंत्र्यािी नशा यथावकाश ओसरल्डयानंिर सामाचर्जक व आर्मथक स्वािंत्र्याचशवाय रार्जकीय स्वािंत्र्य 
म्हिरे्ज न सिे फोलकटि आहे हे लोकाचं्या लक्षाि येिारि होिे. िी स्वािंत्र्ये चमळविे फार कठीि होिे; 
कारि त्यािं भावनोद्दीपनािा ग ि नव्हिा. अकहसेच्या मागावरील प  िे पाऊल टाकण्यापूवी पचरस्स्थिी 
अन कूल होण्यासाठी शािंपिे वाट पहािे आवयकयक होिे. 

 
 वरील सवम काळाि त्यानंा देशािील अगदी िािडीच्या प्रयकनािंा चवसर पडला होिा असे नाही. 
चदल्लीि र्जमािीय संबधं िंग होि िालले होिे. १३ र्जानेवारी १९४८ रोर्जी त्यानंी आपल्डया शवेटच्या 
उपोषिास आरंभ केला. लोकचप्रय प  ाऱ्यानंी व ज्याचं्या हािी सरकारिी सूते्र होिी त्यानंी िाबडिोब र्जागे 
होऊन र्जािीय स संवाद साधण्यासाठी र्जास्िीि र्जास्ि प्रयत्न कराविे म्हिूनि हा उपास होिा. 

 
 याि स मारास या ना त्या कारिानंी गाधंी म सलमानाचं्या चहिसबंंधािी काळर्जी वार्जवीपेक्षा र्जास्ि 
घेिाि, त्यासाठी िे कहदंूच्या रास्ि चहिसंबधंािा बळी देण्यास मागेप  े पाहाि नाहीि असा समर्ज लोकाि 
पसरि होिा. २० र्जानेवारी १९४८ रोर्जी एका िरुिाने त्याचं्या प्राथमनेच्या वळेी एक बॉम्ब टाकला. स दैवाने 
कोिालाि काही इर्जा झाली नाही.  

 
 आपल्डयाला ठार मारण्यासाठीि िो बाँब टाकला होिा यािे भान गाधंींना झाले िेव्हा मतृ्यूिी 
समीपिा त्याचं्या मनाला र्जािवली व आपली अधमवट राचहलेली कामे िािडीने पूिम केली पाचहरे्जि असे 
त्यानंा िीव्रिेने वाटू लागले. या त्याचं्या शवेटच्या चदवसािें अचिशय स ंदर व हृदयस्पशी चित्रि आपल्डयाला 
मनू गाधंी याचं्या ‘लास्ट स्ग्लम्प्सेस ऑफ बापू’ या प स्िकाि पाहावयास चमळिे. आपल्डया दाराि उभा 
ठाकलेला मृत्यू हे आपल्डयाप  ील सवोच्च आव्हान आहे असे गाधंींर्जींना वाटि होिे, ही गोष्ट िे प स्िक 
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वाििाना आपिास स्पष्ट चदसून येिे. बाँब टाकल्डयानंिर शवेटच्या दहा चदवसािंील क्षिन्  क्षि गाधंींनी 
आपली र्जीवनचनष्ठा प नघमचटि करण्याकडे वापरला. 

 
 २६ र्जानेवारी हा आर्जवर संपूिम स्वािंत्र्य संपादन करण्यािी प्रचिज्ञा प नः प्रज्वचलि करण्यािा 
चदवस म्हिून पाळला गेला होिा. त्या चदवसाने त्या प्रचिजे्ञिी गाधंींच्या मनाि उर्जळिी झाली असावी. 
कदाचिि त्याि आपल्डया नव्या किमव्यािी हाक त्या चदवशी ऐकू आली असेल. पायाखालून काळािी वाळू 
भरभर चनसटून र्जाि होिी. आपल्डया र्जीवनािील नव्या अंचिम साहसासाठी गाधंींनी कंबर कसली. फेि वारी 
मचहन्याला दोन िारखेला चदल्लीिील गाशा ग ंडाळून सेवाग्रामला परि र्जाण्यािा त्यािंा बेि ठरलेला होिा. 
िेथे गेल्डयावर आश्रमािी व्यवस्था नीट लावनू मग प न्हा एकदा सवम देशािी यात्रा करावयािी होिी. या 
याते्रि र्जनिेच्या हृदयािी सवम प्रकारिी स्पंदने कळून घ्यावयािी होिी. मगि प  ील पाऊल कोििे 
टाकावयािे यािा चविार करिा येिार होिा.  

 
 २९ र्जानेवारी १९४८ रोर्जी त्यानंी, काँगे्रसने आिा आपि होऊनि चवसर्मर्जि व्हाव ेअसा सल्ला देिारे 
चनवदेन चलहून का ले. काँगे्रसिे रार्जकीय उचद्दष्ट साध्य झाले होिे. काँगे्रसर्जनानंी लोकािं र्जाऊन 
र्जनिेला स्वराज्यासाठी स चशचक्षि व स संघचटि करण्यािी आिा वळे आली आहे असे गाधंींना वाटि होिे. 

 
 परंि  दैवाने द सरेि काही िरी ठरवले होिे. ३० िारखेला प्राथमनेसाठी र्जाि असिाना एका िरुिाने 
त्यानंा गोळ्या घालून ठार मारले! आपल्डया या कृत्याने समथम व आक्रमक राष्ट्र चनमाि करण्यामधील 
कहदंूच्या मागािील सवाि मोठा अडथळा आपि दूर करीि आहोि अशी त्यािी कदाचिि समरू्जि असावी. 

 
उपसांहार 

 
 सामान्य र्जनिेच्या पकडीि राज्यसत्ता यावी यासाठी गाधंींर्जींनी सवम आय ष्ट्यभर अचवश्रािं श्रम 
केले. सामान्य स्त्री-प रुष स संघचटि होऊन स्वराज्य चमळव ूशकिील व त्यािे रक्षिही कन  शकिील असे 
एक शस्त्र त्यानंा अकहसेच्या ित्त्वापासून घडवावयािे होिे. स्वराज्य संपादनाच्या व रक्षिाच्या प्रयत्नािूंनि 
त्याि भाग घेिारा प्रत्येकर्जि वैयचक्तकदृष्ट्ट्या क्रमाक्रमाने पचरपूिम होि र्जािार होिा. 

 
 आपल्डया ध्येयाच्या पूिीसाठी त्यानंी भारिािील र्जास्िीि र्जास्ि लोकशाहीचनष्ठ अशी काँगे्रस ही 
संघटना माध्यम म्हिनू चनवडली; काँगे्रसशी संबधं असलेल्डया दीघम कालावधीि त्यानंी काँगे्रसिा पाया 
चवशाल व भक्कम केला. परंि  त्याचं्याकडे आकर्मषि झालेले लोक त्यािंी ित्त्वप्रिाली पटली म्हिून त्यािें 
अन यायी बनले नव्हिे. त्याचं्या चठकाििे साहस व धैयम, आचि या देशािील कोट्यावधी र्जनिेशी असलेली 
त्यािंी आध्यास्त्मक एकन पिा यामं ळे ही मािसे त्याचं्याभोविी गोळा झाली होिी. र्जीवनचनष्ठा म्हिनू 
अकहसेिे त्यानंा आकषमक कधी वाटले नाही. त्याचं्या दृष्टीने कहस्त्र रक्तपािािा अभाव आचि स ससं्कृि रीिीने 
चवरोध करण्यािा एक सभ्य मागम एव ाि अकहसेिा अथम होिा. आपल्डया या नायकाबरोबर त्यानंी प्रवास 
केला, परंि  भारिाच्या भचविव्याला आकार देण्यािी सत्ता हािी येईल असे चदसिाि िे त्याला सोडून गेले. 
त्याचं्या या नायकाला उत्तरोत्तर अचधकाचधक एकाकीपि येि गेले होिे. अखेरच्या चदवसािं त्याचं्या मनाला 
ज्या गीिानंी धीर चमळि असे त्यापंैकी ‘ॲकला िालो रे !’ हे टागोरािें गीि होिे.  
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 परंि  एकाकीपिािे भय त्यानंा कधी नव्हिे. एकलेपिाच्या क शीि त्याचं्या मनाला सातं्वना लाभि 
होिी. नवभारिािील नव्या किमव्यांिे आव्हान स्वीकान न िे कालपयेंि सहकाऱ्यानंी िालचवलेल्डया उपेके्षच्या 
कोषािून बाहेर पडू पाहाि होिे अशा क्षिी एका पावन श क्रवारी दैवाने त्यानंा गाठले, आचि ओठावंर 
ईश्वरािे नाव असिानाि िे धरिीमािेच्या माडंीवर चिरचनद्रा घेि पह डले!  

 
 आध चनक काळािील अकहसेिा सवाि थोर दूि, अशा रीिीने, देशाने त्यािंी श्रध्दा चझडकारल्डयाच्या 
क्षिी मृत्य ूपावला. या शोकाचंिकेिा परमोच्च कबदू म्हिरे्ज, त्याचं्या त्यावळेपाविेोच्या सहकाऱ्यानंी केलेल्डया 
व्यवस्थेन न प त्यािंा पार्मथव देह िोफा वाहून नेिाऱ्या लष्ट्करी रिगाड्यावन न नेण्याि आला, व त्याला 
बॉंबर चवमानानंी मानवदंना चदली. 

 
 कदाचिि त्याचं्या हौिात्म्याने देव्हाऱ्याि र्जाऊन पडलेले अकहसेिे बी प न्हा रुरू्जन वर येईल. परंि  
त्या वळेी सॉके्रचटस ककवा गाधींर्जी यासंारखे एकटेद कटे महात्मेि केवळ अकहसेिे वाहक नसिील, िर िे 
बी कोट्यावधी आत्म्याचं्या हृदयाि अकं रेल व बहरेल आचि द ःखी, कष्टी, असंि ष्ट, अचवश्रान्ि व भीचिग्रस्ि 
मानविेिी सातं्वना करील, त्यानंा बळ देईल. 
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सपू्र, तेजवहादूर, जयकर, एम.आर., अय्यांगार, एन्. गोपालस्वामी, जगदीश प्रसाद आणि इतर  
 १९४५  कॉस्न्स्टटू्यशनल प्रपोझल्डस ऑफ चद सप्रू कचमटी, म ंबई, पद मा पस्ब्लकेशन्स. 
 
णशरोमिी गुरुद्वार प्रबांधक सणमती 
 १९५०  मुर्वस्लम लीग अटॅक ऑन णसख्सस्  ॲण्ड हहदूज्  इन्  पांजाब इन १९४७, अमृिसर. 
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सीतारामय्या, बी. पट्टाभी 
 १९४६  णद णहस्टरी ऑफ णद इांणडयन नॅशनल काँगे्रस, खंड १,१८८५-१९३५. 
 १९४७  खंड-२ (१९३५-१९४७) म ंबई, पद मा प्रकाशन. 
 
णशवस्वामी , के. जी., शास्त्री, के. के., चांदी, टी. एस., नायडू, एम. ई., शास्त्री, टी. व्ही. एस. आणि इतर 
 १९४५  फूड, फॅणमन ॲण्ड न्युणरशनल णडसीझेस इन त्राविकोर (१९४३-४४), कोईमिूर,  
  सस्व्हमचडया केरळ चरलीफ सेंटर. 
 
सोमि,आर. जे. 
 १९५७  पीसफुल इांढर्वस्रयल णरलेशन्स : देअर सायन्स ॲन्ड टेक णनक अहमदाबाद, नवर्जीवन 
  पस्ब्लकशग हाउस. 
 
टागोर-गाांधी कॉरस्पाँडन्स 

 अहमदाबाद, नवर्जीवन पस्ब्लकशग हाउस. 
 
तेंडुलकर, डी. जी. 
 १९५०  ‘महात्माʼ आठ खंड, म ंबई, चविलभाई के. र्जव्हेरी आचि डी. र्जी. िेंड लकर. 
 
टकर, सर फ्रॅं र्वन्सस 
 १९५०  व्हाइल मेमरी सव्हमर्ज, लंडन, कॅसेल अँड कंपनी. 
 
वाके, सी. जे. 
 १९४०  णद वधा स्कीम ऑफ एज्युकेशन, म ंबई, ऑक्सफडम य चनव्हर्मसटी पे्रस. 
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पणरणशष्ट 
 

सत्याग्रह आणि उपोषि  
[‘चद मॉडनम चरव्ह्य’ू च्या ऑक्टोबर, १९५० च्या अकािं प्रचसद्ध झालेल्डया लेखाि चकरकोळ फेरफार कन न.-लेखक. ] 

 
 उपोषि हा रार्जकीय र्जोरर्जबरदस्िीिा प्रकार आहे असे प ष्ट्कळानंा वाटिे. आगाखान पलेॅसमध्ये 
नर्जरकैदेि असािाना गाधंींर्जींनी उपोषि केले होिे.त्या वळेी भारि सरकारच्या गहृखात्याच्या सचिवाने 
‘रार्जकीय धाकदपटशािा एक प्रकार’ असे त्या उपोषिािे विमन केले होिे. गाधंीर्जींनी मात्र त्यािे विमन 
‘आिम पे्रमाने पे्रचरि होऊन केलेली कृिी’ व ‘सत्याग्रहाच्या एक अचवभाज्य घटक’ असेि केले होिे. 

 
 अथाि सगळी उपोषिे एकाि प्रकारिी नसिाि.पं रामराखा, र्जिीन दास व टेरेन्स मकॅ् स्स्वनी 
यानंी उपोषि कन न प्राित्याग केला.त्याचं्या देशबाधंवानंी ह िात्मा म्हिनू गौरवही केला. १९३२ मध्ये 
गाधंीर्जींनी कहद ंनी आपल्डया समार्जरिनेि स धारिा कन न िथाकचथि ‘अस्पृयकय’ र्जािींना न्याय वागिकू 
चदली नाही िर आमरि उपोषि करण्यािी प्रचिज्ञा केली होिी. त्याच्या चनियाम ळे कहदू र्जगिाि खळबळ 
मार्जली व योग्य स धारिा घडवनू आिनू लोकानंी गाधंीर्जींिे प्राि वािचवले.१९४७ मध्येही कलकत्त्याि 
यादवी मार्जली होिी.िेव्हा त्यानंी उपोषि केले होिे हेही उपोषि यशस्वी झाले. वर वर्मिलेल्डया दोन 
प्रकारच्या उपोषंिामधील फरक र्जािनू घेिे आवयकयक आहे. 

 
 सवांि मोठा फरक, कदाचिि, उपोषिामागील उचद्दष्टाने पडिो. पं. रामरखा, र्जिीन दास ककवा 
टेरेन्स मकॅ् स्स्वनी यािंा उदे्दश प्रचिपक्षािे मिपचरविमन करण्यािा नव्हिा. प्रचिपक्षाशी त्यािें य द्ध िालू 
असिाना िे ि रंुगाि बचंदस्ि झाले होिे.पि चिथे त्यानंा त्याचं्या मिे घृिास्पद वागिूक चदली होिी.िे 
अपमाचनि चर्जिे र्जगण्यािे त्यानंी नाकारले.स्वाचभमान व प्रचिष्ठा राखण्यािा द सरा कोििाि मागम चशल्लक 
उरला नाही िेव्हा प्राित्याग कन न त्यानंी आपला मान व प्रचिष्ठा राखली. स्वािंत्र्यासाठी झ रं्जिाऱ्या या 
पराक्रमी वीरािें मरि हे र्जपानी सैचनक करिाि िशा हारचकरीच्या र्जािीिे होिे. 

 
 उलट वर उल्लेखलेली गाधींिी उपोषिे अगदीि वगेळ्या प्रकारिी होिी. सत्याग्रही स्वयंसेवकािा 
उदे्दश प्रचिपक्षावर र्जबरदस्िी करण्यािा नसून त्यािे हृदयपचरविमन करण्यािा असिो. सप्टेंबर १९४७ मध्ये 
गाधंींनी कलकत्त्याला उपोषि केले िेव्हा त्याचं्या काही चमत्रानंी साचंगिले की , त्याि त्यािें प्राि गेले िरी 
या उपोषिाम ळे ज्या ग ंडाम ळे िी दंगल उद भवली होिी त्याचं्यावर काडीइिकाही पचरिाम होिार नाही.रे्ज 
सत्याग्रहाला शत्रिू मानि असिील त्याचं्याचवरुद्ध उपोषि करिा येिार नाही हे गाधंीर्जींनाही मान्य होिे. 
त्याप वीस द्धा, नोआखलीमध्ये अनेक प्रसंगी िे म्हिाले होिे की, स्थाचनक कहद वर अत्यािार करिाऱ्या 
म सलमानाचंवरुद्ध (त्यािंी स धारिा करण्यासाठी) िे उपोषि कन  शकि नव्हिे. त्यािे स्पष्टीकरि हेि 
होिे. म सलमानािंी समरू्जि घालण्यािा प्रयत्न करिे, याबरोबरि त्यािंी अनेक प्रकारे शक्य िेव ी सेवा 
करिे त्याचं्या हािी होिे. गाधंीर्जी आपले चमत्र आहेि असे िेथील म सलमानानंा वाटेल असे त्याचं्याि या 
मागाने पचरविमन घडवनू आिण्यािा प्रयत्न करिे त्याचं्या हािी होिे. म सलमान त्यानंा चमत्र मानू 
लागल्डयावरि योग्य प्रसंगी गाधंीर्जींना म सलमानाचंवरुद्ध उपोषि करण्यािा अचधकार प्राप्त होऊ शकि 
होिा.चबहारमध्ये म सलमानानंा काँगे्रस शासनाकडून न्याय्य वागिूक चमळि नाही अशा बािम्या भराभर येऊ 
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लागल्डया िेव्हा नोआखली सोड न गाधंी चबहारला गेले. आपि म सलमानािें इिर कोिाहीइिकेि सचे्च चमत्र 
आहोि याचवषयी म सलमानािंी त्यानंा खात्री पटवनू द्यावयािी होिी  
 म स्स्लम लीगिे मंचत्रमंडळ अचधकारावर असिानाच्या वषमभराि कहदंूनी खूपि मानहानी व चवटंबना 
सहन केली होिी. स्वािंत्र्य चमळून सत्ता काँगे्रस पक्षाच्या हािी आल्डयावर, आपल्डयाला चमळालेल्डया 
वागि कीिा सूंड कहदूनी घेिला. त्या वळेीही गाधंींनी कलकत्त्यािील म सलमानािंी मतै्री संपादण्यािा 
प्रयत्न केला. त्यामागिे कारिही हेि होिे. म सलमानािंी मी र्जर प रेशी सेवा केली , त्यािंी मतै्री र्जर 
र्जोडली िर बंगालच्या म सलमानाचंवन द्ध उपोषि करण्यािा पे्रमाचधकार आपल्डयाला प्राप्त होईल असे 
गाधंीर्जींिे म्हििे होिे.कहदूशी एकन प असल्डयाम ळे त्याचं्याचवन द्ध उपोषि करण्यािा त्यानंा अचधकार 
आधीि प्राप्त झाला होिा. 

 
 कलकत्त्याला सप्टेंबरमध्ये केलेल्डया उपोषिाच्या वळेी स्विः गाधंीर्जींच्याही स्पष्टपिे लक्षाि आले 
होिे की, कदाचिि दंगल चनमाि करिाऱ्या समार्जचवरोधी घटकानंा आपल्डया उपोषिािे काहीि वाटिार 
नाही. िेव्हा कोिी िरी त्यानंा चविारले की, अशा पचरस्स्थिीिही प्रािाचंिक उपोषि कशासाठी? गाधंीर्जींनी 
त्यावर असे स्पष्टीकरि केले की, त्याचं्या कहदू व म स्लीम कमत्राचवरुद्ध िे उपोषि होिे.चशवाय, समार्ज काही 
केवळ ग ंडािंा बनलेला नसिो. त्याि िागंली मािसे प ष्ट्कळि असिाि. परंि  साधारििः िागंली गोष्ट स प्त 
राहिे. चनस्ष्ट्क्रय राहून या िागंल्डया प्रवृत्ती एक प्रकारे द ष्ट्प्रवृत्तींना मदिि करीि असिाि सज्जनानंी स्विःिा 
प्रभाव पाडून द ष्टाशंी सचक्रय असहकार प कारला पाचहरे्ज. असकारकािे शस्त्र ह शारीने व र्जोमदारपिे 
वापरल्डयास द ष्ट शवेटी एकाकी पडिील. िसे झाल्डयावर प्राित्याग करण्यािा आपला चनधार आपि परि 
घेऊ असे त्यािें म्हििे होिे. 

 
 असे असले िरी एक प्रयकन उरलाि. समार्जािील िागंल्डया प्रवृत्ती केवळ अशा अधूनमधूनि, 
चवशषेिः गाधंींसारख्या एखाद्या थोर नेत्यािे प्राि पिाला लागल्डयानंिरि आपला प्रभाव पडिार असिील 
िर अशा िात्काचलक लाभासाठी प्राि खिी घालिे साथम ठरेल काय? गाधंीर्जींनी यावर असे मि चदले की, 
समार्जािील सत्प्रवृत्ती अशा िात्प रत्याि र्जागचविा येिार असिील िर खरोखरि आर्जच्या र्जगाि िे 
चनरुपयोगीि होिे; आचि मग र्जगण्यापेक्षा मरिािि त्यानंा समाधान होिे. कदाचिि त्याचं्या मतृ्यनंूिर 
त्याचं्या चनकट सहवासाि आलेल्डया व्यक्ती िरी कायमच्या दक्ष व चक्रयाशील होिील.अशा रीिीने समार्जाि 
स प्त असलेल्डया सत्प्रवृत्ती आपला आळस झटकून कायमक्षम झाल्डया िर त्यािंा मृत्यू साथमकी लागिार होिा. 
िसे झाल्डयाने द ष्टप्रवृत्ती एकाकी पडल्डया असत्या. एक सत्याग्रही व्यवहाराि र्जास्िीि र्जास्ि एवढ्यािीि 
अपेक्षा कन  शकिो असे गाधंींिे म्हििे होिे. 

 
 आपल्डया चमत्रानंा द प्पट र्जोमाने कायम करण्यास प्रवृत्त करिे ककवा त्यािें मिपचरविमन घडवनू 
आििे या उपोषिामागील हेिंूम ळे सत्याग्रहाच्यािे उपोषि, प. रामरखा, र्जिीन दास ककवा टेरेन्स 
मकॅ् स्स्वनी यानंा ज्याम ळे अमरत्व प्राप्त झाले त्या द सऱ्या प्रकारच्या उपोषिाहून चभन्न ठरिे. अथाि हे द सऱ्या 
प्रकारिे उपोषिही श्रेष्ठ प्रकारिेि आहे. एक प्रकारिे उपोषि हे सत्याग्रहािा घटक भाग आहे; द सऱ्या 
प्रकारच्या उपोषिाला अत्यिं श्रेष्ठ दर्जािे धैयम व एखाद्या उच्च ध्येयासाठी सवमस्वािा होम करण्यािी ियारी 
लागिे, पि िे उपोषि वगेळ्या श्रेिीि मोडिे.
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प्रकरि ९ व े

 
गाांधी आणि लेणनन 

[हा लेख १९३२ मध्ये ि नं गाि चलचहला. िो प्रथम २८ र्ज लै, १९३३ रोर्जी ‘व्हइस ऑफ यूथ’ मध्ये प्रचसद्ध झाला. िेथे िो मळूाबरह कूम 
चदला आहे.] 

 
 मानवर्जािीला सवम बारंू्जनी ग्रासून टाकिाऱ्या चनराशामय अंधःकारािही काही मािसे अशी असिाि 
की र्जी भोविालच्या काळोखाशी झ रं्ज देऊन आपले स्वत्व, आपला आत्मा सभोविालच्या काळोखाने 
काळवडूंन र्जाऊ देि नाहीि. िो लखलखीि ठेविाि. आर्जच्या य गािल्डया अशा व्यक्तींमध्ये सभोविालच्या 
अंधाराशी यशस्वीपिे झ ंर्ज चदल्डयाच्या ख िा अंगावर वागचविाऱ्या दोन व्यक्ती आपिास चदसिाि. त्यानंी 
चकिी अपार यािना भोगल्डया यािी साक्ष त्या दोघािंी र्जीवने देिाि. लेचनन आचि गाधंी हेि िे दोन महात्मे. 
सत्यािा अचवश्रािं शोध घेण्याच्या बाबिीि व गरीब आचि पददचलि मानविेबद्दल असलेल्डया उत्कट 
चर्जव्हाळ्याच्याबाबिीि दोघािं खूपि साम्य आहे. मात्र िरीही आंिचरक श्रद्धा व दृचष्टकोन याबाबि िे 
एकमेकापंासून र्जास्िीि र्जास्ि दूर आहेि. 

 
 लेचनन व गाधंी या दोघाचं्याही मिे र्जगािील द ःखे बव्हंशी अन्याय्य समार्जरिनेम ळेि चनमाि 
झालेली आहेि. ही रिना एका वगाच्या श्रमावर द सऱ्या वगाला र्जगू देिे. त्याम ळे केवळ शोचषिांिीि 
र्जीवने कोळपिाि असे नाही िर त्याचं्या चर्जवावर र्जगिाऱ्या लोकािेंही नैचिक अधःपिन होिे. मािसाला 
र्जर आपल्डया स प्त ग िािंा पूिम व म क्त आचवष्ट्कार करण्यािी संधी चमळावयािी असेल िर ही समार्जरिना 
नष्ट केली पाचहरे्ज. गाधंी व लेचनन यािें या बाबिीि एकमि आहे. परंि  या कायाकडे पाहण्यािा दृषटीकोि 
व िे साध्य करण्यासाठी वापरावयािी साधने याचं्याबाबिीि हे दोघे एकमेकापंासून खूपि दूर र्जािाि. 

 
 लेचननिे असे मि होिे की, चपळविूक करिाऱ्या लोकाचं्या हािी आर्ज रार्जकीय सत्ता असल्डयानेि 
सामाचर्जक व आर्मथक दृष्टींनी  अन्याय्य असलेली समार्जव्यवस्था चटकून राचहली आहे. क्रािंी घडवनू 
श्रमिाऱ्याचं्या हािी सत्ता हस्िािंचरि केली िर आर्जच्या रिनेि शक्य होिारे अन्याय्य शोषि अशक्य कन न 
टाकिारी समार्जरिना िे चनमाि कन  शकिील, म्हिून राज्यसते्तवर श्रचमक वगािी ह कूमशाही प्रस्थाचपि 
करिारी राज्यक्रािंी करण्याच्या लक्ष्यावर लेचननिे सवम लक्ष कें चद्रि झाले होिे. त्यािा असा चवश्वास होिा 
की, राज्यसत्ता अशा ह कूमशाहीखाली आली म्हिरे्ज मालकीहक्कासबंंधािंी मूलग्राही प नघमटना करिा 
येईल; योग्य चशक्षिाने मािसािा र्जीवनाबद्दलिा सारा दृष्टीकोिि बदलिा येईल. द सऱ्याच्या श्रमावंर 
र्जगण्यािी, शोषि करण्यािी लालसा पूवी मोठ्या प्रमािावर चदसे चिला अचर्जबाि वाव राहिार नाही. 

 
 गाधंींिा दृष्टीकोन अगदीि वगेळा आहे. लेचननच्या योर्जनेि आवयकयक असिाऱ्या सते्तच्या 
कें द्रीकरिाला व त्याि अन स्यूि असलेल्डया शक्तीला गाधंीर्जींिा मूलभिू चवरोध आहे. त्यािें मि असे आहे 
की, वरील प्रकारच्या सक्तीम ळे म काटपिे गोष्टी मान्य करण्यािा, चनस्ष्ट्क्रयिेिा सामान्य मन ष्ट्यस्वभावािा 
पैलू िसाि कायम राहील. असहाय्यपिे स्वीकार करण्याच्या. वृत्तीवरि आर्जिी भाडंवलशाही रिना 
उभारलेली आहे असे गाधंींिे मि होिे. राज्यसते्तच्या हािािील अचधसत्ता ही खरी समस्या नाही. 
राज्यसते्तिे अस्स्ित्व शक्य करिारा मािसािा स्वभाव हीि त्याचं्या मिे खरी समस्या आहे. राज्यकिे राज्य 
कन  शकिाि यािे कारि प्रर्जार्जन कहसेला नेहमीि भीि असिाि हेि आहे. म्हिून, त्याचं्या मिे, आपल्डया 
मनाि खोल दडून बसलेली ही भीिी आपि टाकली, िसेि त्याि वळेी आपि आपल्डया हािानंी कष्ट कन न 
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आपले उदरभरि केले िर आपि आपला स्वािंत्र्यािा मूलभिू हक्क उपभोगू शकू. त्याम ळेि त्यािें सवम 
प्रयत्न मानवी व्यचक्तत्वाि आवयकयक िे बदल घडवनू आिण्यावर कें चद्रि झालेले चदसून येिाि. दोन 
मागांनी हे पचरविमन घडवनू आिण्यािी त्यािंी कल्डपना आहे. एका बारू्जने आर्मथक व सामाचर्जक रिनात्मक. 
कायमक्रम अमलाि आिून िर द सरीकडे  अन्याय व शोषि याचंवरुध्द क्रमाक्रमाने वा ि र्जािारा अकहसक 
असहकार कन न िे हे पचरविमन घडवनू आिू इस्च्ििाि. 

 
 श्रचमक र्जनिेने स्विःच्या व आपल्डयाशी समरस झालेल्डया इिराचं्या प्रयत्नाने सामाचर्जक र्जीवन 
संपूिमिः बदलून त्यािी प नरमिना केल्डयानंिर र्जीवनािा घाट कोििा राहिार आहे? गाधंीर्जी म्हििाि की, 
संपत्ती, सत्ता आचि सामाचर्जक दर्जा यािंील चवषमिा शक्य िेव ी कमी केली. र्जाईल. पि ही मानवचनर्ममि 
चवषमिा पूिमपिे नष्ट झाली िरी चनसगमचनर्ममि चवषमिा राहीलि. ही चवषमिा र्जर समार्जाला लाभदायक 
असेल िर िीि  वळा वळ करण्यािे काहीि कारि नाही. मात्र या चवषमिेिा उपयोग एखादा 
चवशषेाचधकारसंपन्न वगम चनमाि करण्यासाठी होऊ नये. चनसगमिः चनमाि होिाऱ्या चवषमिेम ळे कोिािी 
चपळविूक होऊ नये म्हिून आिखी काही िरी केलेि पाचहरे्ज. िे असे की, आपल्डया अगंी असलेला 
कोििाही चवशषे ग ि आपल्डया वैयचक्तक लाभासाठी न वापरिा समार्जासाठी त्यािा उपयोग करण्यािी 
पे्ररिा प्रत्येक व्यक्तीच्या चठकािी चनमाि केली पाचहरे्ज. र्जी गोष्ट व्यक्तींिी िीि राष्ट्रािंीही. प्रत्येक राष्ट्राने 
आपली साधनसाम ग्री व ग िसंपदा अचखल मानविेच्या सेवसेाठीि वापरली पाचहरे्ज. सामाचर्जक मालकी व 
चवश्वस्ि वृत्ती या ध्येयावर लोकािंी चनष्ठा चनमाि करिे हे सत्याग्रहाच्या साहाय्याने व्यक्तींिी ककवा 
समार्जािंी मने बदलावयास चनघालेल्डया सवांिे उचद्दष्ट असले पाचहरे्ज. 

 
 लेचनन व गाधंी यांच्या साधनामंध्ये असलेला वर चनर्मदष्ट केलेला फार मोठा फरक हा वस्ि िः त्या 
दोघाचं्या मानवी इचिहासािील व्यक्तीच्या भचूमकेकडे पाहण्याच्या मूलभिू फरकािून चनमाि झालेला आहे. 
लेचननिे असे ठाम मि होिे की, काही चवरळ अपवाद वगळल्डयास, बह िेक मािसे पचरस्स्थिीने घडि 
असिाि. त्याम ळे त्यानंा नीचिमान बनवावयािे असेल िर ज्याम ळे अमूक एक चवचशष्ट नैचिक आिारसचंहिा 
पाळिे बधंनकारक बनेल अशी पचरस्स्थिी चनमाि केली पाचहरे्ज. म्हिून लेचननिा प्रयत्न त्याला पाचहरे्ज 
होिी िशी समार्जरिना चनमाि करण्याकडे होिा. परंि  आंधळी सक्ती व आंधळ्या सवयी यांवर 
आधारलेल्डया िागंल्डया र्जीवनावर गाधंीर्जींिा म ळीि चवश्वास नव्हिा. अशा नीचिमते्तच्या आिरिािून 
मािसािील सवोत्तम ग ि चवकचसि होिे शक्य नाही असे गाधंीर्जींिे मि होिे. आिंचरक पचरविमनािून खरा 
श भद बदल घडून येिो. म्हिून, व्यक्तींमध्ये आधीि घडून आलेल्डया पचरविमनािा सम च्चयाने घडलेला 
आचवष्ट्कार असे सामाचर्जक बदलािे स्वन प असले पाचहरे्ज. िीि सामाचर्जक पचरविमन घडवनू आिण्यािी 
रीि असली पाचहरे्ज. बाह्यिः चदसून येिारा कोिािाही बदल अंिममनाि झालेल्डया चवकासािा आचवष्ट्कार, 
त्यािा चनदशमक असला पाचहरे्ज. गाधंीर्जी व लेचनन याचं्यािील फरक आपल्डयाला थोडक्याि प  ीलप्रमािे 
सागंिा येईल: मािसू आर्ज आहे िसाि िो नेहमी राहिार असे गृहीि धन न लेचनन आपली योर्जना 
आखिो; िर मािूस कसा असावा ककवा कसा बनू शकेल यावर गाधंीर्जी आपली योर्जना उभारिाि. 

 
 मानविेला फार िागंले चदवस येिार आहेि अशी आशा पल्लचवि करिारा लेचनन हा महापराक्रमी 
योद्घा होिा. क्रौयम ककवा बकेारी कोिाच्या वाट्याला येि नाहीि, सवम मािसे पे्रमाने नादंि आहेि. 
प्रत्येकर्जि स्विःच्या ग िािंा व लायकीिा उपयोग मानवर्जािीच्या सेवसेाठीि करीि आहे अशा एका भावी 
नंदनवनािे स्वप्न पाहण्याि त्यािा आत्मा ग ून गेला होिा. आपल्डया मनाि फ लिारी ही महान आशा 
प्रत्यक्षाि येण्यािी काही शक्यिा आहे काय, हे र्जािून घेण्यासाठी लेचनन मानवी इचिहासािी पाने उलटू 



 अनुक्रमणिका 

लागला. कारि िसा िो फार वस्ि चनष्ठ होिा. आर्जवरच्या मानवी इचिहासाि त्याला असे आ ळून आले 
की चनयिीिी वाटिाल अप्रचिहिपिे त्याच्या मनािील आशा पूिम होण्याच्या चदशनेेि िालू आहे. 
चनसगमचनयमानेि आपल्डया आशा पूिम होिार आहेि हा चनयचिवाद मनाि पक्का ठसल्डयाम ळेि लेचननने 
आपल्डया मागाि येिारे अडथळे दूर करण्यासाठी अत्यंि चनघृमि व संहारक शस्त्रािंा चबनचदक्कि वापर केला. 
हा मागम आर्ज अत्यंि कहसामय व व्देषपूिम असला िरी हे चवध्वसंक शस्त्र टाकून देिा येईल ककवा कदाचिि 
िलवारी मोडून त्यािें नागंर करिा येिील—कारि नव्या र्जगाि मािसािा दे्वष करण्यािे मािसला काहीि 
कारि नसेल-असा स चदन नक्काि उगविार आहे अशी त्यािी खात्री होिी, परंि  िसा चदवस उर्जाडेपयंि 
मात्र आपल्डयाला कहसा व रक्तपाि यािूंनि र्जाव ेलागिार आहे, कारि िोि इचिहासािा अटळ चनयम आहे. 
आपल्डया हृदयािील कामनाचं्या िेलावर पेटवलेल्डया चदव्याच्या प्रकाशाि आकाशाच्या काळ्याभोर घ मटािी 
चवस्मृिी होऊन चर्जद्दीने ऐरिीवर घाव घालीि राहिाऱ्या लोहारासारखी लेचननिी आवस्था होिी. त्या 
श्रचमकाच्या हृदयाि आळीपाळीने उिंबळून येिाऱ्या पे्रमािी ककवा धगधगत्या दे्वषािी कशािीि चदक्कि त्या 
िमिमिाऱ्या चनलेप िाऱ्यानंा नव्हिी. 

 
 िर गाधंींनी एक याचत्रक बनून आपल्डया मागावर अखंड वाटिाल करीि आहेि. त्याचं्या या 
प्रवासाला शवेट आहे असे चदसि नाही. दूरवर चदसिारा प्रकाश किव्यमकठोरपिे त्यानंा आपल्डयाकडे 
बोलावीि आहे. िे मागमदशमक स्वीकान न िेही हािािील काठीच्या साहाय्याने मागमक्रमि करीि आहेि. 
त्याचं्या हृदयाि आशा प्रज्वचलि झाली आहे. त्या आशलेा िे शरि आहेि; कारि िीि एक गोष्ट त्याचं्या 
हाििी आहे. अंिःकरिाला खोल कोठे िरी गाधंीर्जींना यािी र्जािीव आहे की, सवम र्जगाला स खमय 
करिारा काळ येिार आहे ककवा नाही यािी िौकशी करिे हे आपले कामि नाही. अिंबाह्य श द्ध असलेल्डया 
उमीना शरि र्जािे आचि िसे कन न परमेश्वराने आपल्डयावर सोपचवलेली कामचगरी बर्जाविे एव ेि या क्षिी 
त्यानंी कराव े अशी अपेक्षा आहे यािी त्यानंा कल्डपना आहे. ‘क ं भारा’ च्या ईश्वरीय हािािील केवळ एक 
मािीिा गोळा होऊन राहिे, हे त्यािें ध्येय आहे. म्हिनूि िे खऱ्या नम्रपिे सागंू शकिाि की, ‘परमेश्वरािी 
म्हिरे्जि मानविेिी सेवा करिे’ हेि माझे काम आहे. 

 
 गाधंीर्जींिा असा चवश्वास आहे की ईश्वरी योर्जनेिे ज्ञान आपिाला होऊ शकि नाही. अंचिम चनधान 
कोििे असाव े हे ठरचवण्याच्या बाबिीि मािसाच्या हािी त्याने र्जरास द्धा अचधकार चदलेला नाही;. 
साधनावंरही मािसाला अंशिःि अचधकार आहे. आचि पे्रम हे िे साधन आहे. मानवी र्जीवनाला सवम बारंू्जनी 
दडपून टाकिाऱ्या अन्यायाच्या दडपिाच्या किाट्यािून र्जीवन म क्त करण्यासाठी आपल्डया सभोविीच्या 
सृष्टीिे ‘पे्रम’ या साधनािा उपयोग कन न पचरविमन घडवनू आिण्यािे रहस्य आपल्डयाला अवगि झाले आहे 
असा गाधंीर्जींिा दावा आहे. अन्यायावर आधारलेली सध्यािी समार्जरिना नष्ट करण्यासाठी अत्यंि 
चनकराने अकहसात्मक असहकारािे य द्ध करीि असिानाि, ज्याचं्याशी आपि य द्ध करीि आसिानाि, 
ज्याचं्याशी आपि य द्ध करीि आहोि त्या आपल्डया शत्रूंवर आपि स्विःवर करिो िसेि पे्रम कराव े हे िे 
रहस्य होय. शोचषि व शोषक यािंा अन्योन्य संबध बदलिे हे आपले उचद्दष्ट आहे. हे संबंध बदलले की नव्या 
संबंधामं ळे, सवांच्या सहप्रयत्नानंी चवद्यमान समार्जरिना नष्ट होईल. मग या नव्या संबंधावंर आधाचरि 
नवसमार्ज चनमाि होईल. र्ज लमी सत्ताधीशाचवरुद्ध मनाि म ळींि दे्वष न बाळगिा झ ंर्ज द्यावी, त्याच्या 
चठकािीही रे्ज स प्त मन ष्ट्यत्व आहे त्यावर पे्रम करावे, त्यािी प्रचिष्ठा राखावी असे सागंून गाधंीर्जी आपिास 
एक अंत्यि कठीि साहस करण्याि आव्हान देि आहेि हाि सवांि उदात्त मागम आहे, आचि म्हिून िो 
पूिमपिे आिरिाना कष्टाला मागे प  े पाहू नका असे गाधींर्जी सागंि आहेि. सवम अन्यायािें पचरमार्जमन 
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करण्यासाठी अकहसक असहकारच्या मागािा शोध घेण्याि गाधंी आपली प्रचिभा पिाला लावीि आहेि. 
त्यािून काय फळ यायिे िे त्यानंी ईश्वराधीन ठेवले आहे. 
 परंि  आपि द बळे आहोि.उत्त ंग चशखरे ि ून र्जाण्यािे आव्हान आपल्डयाला पेलि नाही. आपले 
सामर्थयम िोटके पडिे. साधनाचं्या श चििेबद्दलिा गाधंीिा टोकािा आग्रह पाचहला म्हिरे्ज आपल्डया 
द बमलिेम ळे चनराश होिो. मग आपि त्याचं्याकडे वळून त्यानंा चविारिो की, मनावर सवम बारंू्जनी अंधारािे 
दडपि पडलेले असिाना आशा व स्वप्न यानंी ध ंद होण्याि काय िूक आहे? त्यावर गाधंीर्जींिे उत्तर असे 
आहे : ‘स्विःच्या स्वाथासाठी द सऱ्याचं्या कष्टांवर र्जगावयािे सोडून स्वकष्ट पे्रम यावंरि र्जगिे मािसू 
पंसि करील असा चदवस केव्हा िरी मानविेच्या र्जीवनाि येईल ही श्रद्धा चनचििि बाळगली पाचहरे्ज’ 
दरम्यानच्या काळाि िे आपल्डयाला साधन श चििेबद्दल दक्ष राहायला सागंिाि. स्वसामर्थयम पाहून प  िे 
पाऊल कोििे टाकावयािे िे ठरवण्यास सागंिाि. चवश्वबंध त्व आचि सवांिे चहि साधण्याच्या चदशनेे एकाग्र 
चित्ताने वाटिाल करावयास सागंिाि. 

 
 अचधक चनग्रही व किखर असलेल्डयाचं्या कानाि गाधंीर्जी हळूि अचधक चनष्ठ र सत्य सागंिाि अशा 
चनवडक लोकानंा िे सागंिाि की त्या चदव्य चदवसािे आश्वासन म्हिरे्ज आपल्डया लेकरानंी आपि 
योर्जलेल्डया मागावन न वाटिाल करावी म्हिून ईश्वराने प  े ठेवलेले आचमष आहे. परंि  र्जर त्याच्या मनाि 
आले िर आपल्डया सवम आशा आकंाक्षा, स खे व आनंद िो एका क्षिाि नष्ट कन न आपल्डया सवांना अिीव 
द ःखाच्या खाईि लोटून देऊ शकिो, कारि िो सवांि मोठा ह क मशहा आहे. िेव्हा आपले किमव्य एव ेि 
की, कोित्याही फळािी अपेक्षा न धरिा आपले नेमून चदलेले काम सिि अचवश्रािंपिे करीि राहाव े व 
पचरिामािंी पवा न करिा मानवी र्जीवन कोळपून टाकिाऱ्या शक्तींशी प्रािपिाने झ रं्जाव.े ज्या मागावन न 
र्जगन्नाथािा रथ र्जािार आहे त्यावर नेमलेल्डया कामगारासारखे आपि आहोि. रथयाते्रसाठी रस्िा द रुस्ि 
राखिे हेि आपले काम. 

 
 आपल्डया मािृभचूमच्या स्वािंत्र्याबद्दलिे गाधंीर्जींिे चविारही असेि आहेि. भारिाला रार्जकीय 
स्वािंत्र्य चमळाव,े येथील लक्षावधी भ केल्डया लोकानंा अन्नवस्त्र चमळाव ेअसे त्यानंा वाटिे. परंि  त्याचं्या मिे 
ही या भारिभमूीिी केवळ बाह्य लेिी, सौभाग्यलंकार आहेि ही वसे्त्र लेवनू िी ियार होिार आहे िी मात्र 
मानविेिी हाक येिाि मृत्यलूा, आपल्डया चिरचप्रयकराला अकलगन देण्यासाठी. गाधंीर्जी नेहमीि म्हिि, 
िशीि वळे आली िर साऱ्या मानविेसाठी भारिाला बचलदान करिा याव े म्हिूनि मला भारि स्विंत्र 
व्हायला हवा आहे; राष्ट्रवादािा माझा अथम हा आहे.’ 

 
 हे खरोखर ऊर फाडून टाकिारे चविार आहेि. पि गाधींर्जी आपली अशी समरू्जि का िाि की, 
मािसाच्या अिंरंगाि वास करिारे सामर्थयम आचि धैयम हीस द्धा अमयादि आहेि. देहासक्ती हे सवम भयािे 
मूळ आहे. आपल्डया देहाबद्दलिे ममत्व त्यरू्जन सवमशक्तीमान असलेल्डया ईश्वराि आपि स्विःिे अस्स्ित्व 
चमसळून टाकले िर पे्रमािा संदेश प्रस्िृि करण्याच्या कामी सामर्थयम कधीि िोकडे पडिार नाही. 

 
 कधीकाळी नंदनवन अविरिार आहे असे स्वप्न आपल्डया सहकाऱ्यापं  े गाधंीर्जी रंगवीि नाहीि; 
दीघम याते्रि रस्त्यावर लागिारे खािखळगे आचि बोििारे काटेक टे यािंी कल्डपना देिाि. स्विः र्जो मागम िे 
ध ंडाळि आहेि िोि आपल्डयालाही अन सरण्यास िे सागंि आहेि.मानविेच्या र्जीचविासाठी, कल्डयािासाठी 
प्रािापमि करण्यािा मागम िे दाखवीि आहेि.या मागावर परमेश्वर स्विःि िळपत्या िलवारीिे न प घेऊन 
आपल्डया डोक्यावर टागंलेला राहिो. त्या सवमशचक्तमान ईश्वराला शरि र्जािे हेि आपल्डया र्जीचविािे 
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एकमेव साध्य आहे. आपली वैयचक्तक स खद ःखे अगदी कस्पटासमान व चनरथमक ठरिाि. र्जन्म आचि मृत्य ू
आपल्डया एकाकी आचि प्रदीघम प्रवासािील मलैांिे दगड होऊन र्जािाि. 
 आपि ज्यानंा क्लेश व द ःखे मानिो व स्वभविःि ज्याचं्यापासून अंग िोन न घेिो िी शाश्वि आहेि 
ही स्वीकृिी गाधंीर्जींमध्ये आिंचरक चवकृिीिून आलेली नाही. प्रकाश आचि अंधार, र्जीवन आचि मृत्यू ही 
त्या एकाि चवश्वव्यापी ईश्वरािे घटक आहेि,आचि ईश्वरािा त्या सवम घटकासंहि केवळ आपि स्वीकार 
कन  शकिो, हे ज्ञान गाधंीच्या त्या स्वीकृिीमागे आहे.परंि  गाधंीर्जींच्या चविारप्रिालीिील या पलूैम ळे, 
शरीरश्रम व क्लेश यािें त्यानंी परम ित्व बनचवल्डयाम ळे कचवमनाच्या टागोरािंी स्वभावि: गाधंींच्या 
िळवळीचवरुद्ध िीव्र प्रचिक्रीया झाली. गाधींच्या ‘असहकारा’ च्या रार्जकीय िळवळीम ळे सवम देश 
आत्मिाडनाच्या चवकृिीच्या महाप राि ब डून र्जाईल या शक्यिेने टागोरंिे एरवी शािं, धीरगंभीर असिारे 
मनही अधूनमधून बिेैन होि असे. परंि  व्यचक्तशः गाधंीर्जींच्याि आत्मिाडनाच्या चवकृिीिा लेशमात्रही 
नाही. कारि आपल्डया दोषािंी परमेश्वराप  े चवनम्र कब ली चदल्डयाने त्याचं्या आत्म्याला चवलक्षि चनममळिा व 
झळाळी प्राप्त झालेली आहे. मानवाबद्दल वाटिाऱ्या अपार पे्रमािूनि त्यासाठी भोगाव्या लागिाऱ्या क्लेशािंी 
भलावि करण्यािे सामर्थयम गाधंीर्जींना लाभलेले आहे. उदरािे कवि फोडून मूल र्जन्म घेिे िेव्हा आई 
समाधानाने व आनंदाने अपार वदेना भोगिे. त्या (अचवकृि) शौयािी आचि गाधंीर्जींच्या शौयािी र्जाि एक 
आहे. 

 
 गाधंीर्जींिे ित्त्वज्ञान अशा प्रकारे आशिेा फ लोरा नसलेले, रोमािं चनमाि व्हाविे अशा यशािी 
भ लावि न दाखचविारे असूनस द्धा, मृत्य च्या कोठडीिी वाट दाखवीि असिाही हर्जारो मािसे त्याचं्यामागे 
र्जािाना चदसिाि हे कसे, असे कोिी चविारील. त्याचं्या ित्त्वज्ञानाने गाधंीर्जीिे देवन प धारि केल्डयाम ळेि 
लोक त्याकडे खेिले र्जाि आहेि असे म्हिाव े लागिे. आचि कदाचिि यािि आपल्डयाला भारिाच्या 
आध चनक क्रािंीिे, मानवी र्जीवनाि महान क्रािंी करिाऱ्या मानवचेिसाहािील इिर िळवळीिेंही मूलभिू व 
अंिःस्थ रहस्य सापडेल. रचशयािे आर्जिे स्वन प लेचननच्या व्यचक्तमत्वचशवाय स्पष्ट करिे शक्य नाही.. 
चििन धममप्रसारािे स्पष्टीकरि येशूरे्ज. व्यचक्तमत्व वगळल्डयास करिा येिार नाही. िद्विि भारिािील 
सत्याग्रह िळवळीिे स्वन प त्या िळवळीला र्जनकािे व्यचक्तमत्त्व समर्जावनू घेिल्डयाशीवाय कळिार नाही. 

 
 मानवाच्या प्रत्येक वदेनेने ज्यािे हृदय सहकंचपि होिे असा, ईश्वराने दाखचवलेल्डया मागाने 
चनग्राहाने चनघालेला एकाकी याचत्रक; सवम द ःखाि व कष्टाि सहभागी होण्यािा चनधार असलेला आचि 
मानविेला चिरडून टाकिारे अडथळे दूर करण्यासाठी आत्मापमि करण्यास नेहमीि चसद्ध असलेला 
साधक; क्षचिक लाभासाठी चवश्वबधं त्वाच्या ध्येयािा चवश्वासघाि करावयास ियार नसलेला मानव—
खरोखर त्याचं्याप  े असलेल्डया िाचत्त्वक ध्येयाच्या िाऱ्यापेक्षा गाधंीर्जींिे हे स्वन प व व्यचक्तमत्त्वि मािसानंा 
र्जास्ि आकषमक वाटिे. उदात्त ध्येयािंा प्रकाश अशा महात्म्याचं्या व्यचक्तमत्त्वािून आमच्यापयंि येिो िेव्हाि 
त्याचं्या दीप्तीने आमिे र्जीवनपथ उर्जळून चनघिाि. 

 
 असे महात्मे भिूलावर आहेि अशा वळेी चर्जविं असिे हे आमिे मोठे भाग्य आहे त्यािंी र्जीवने ही 
मानवी आत्म्याच्या महान सामर्थयािी साक्षी असिाि. त्याम ळे आपल्डया श्रद्धा बळकट होिाि, व आपल्डयाला 
या र्जगािी नव्याने प नरमिना करण्यािी स्फूिी व सामर्थयम दोन्ही चमळिाि. 


