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चले जाव आदंोलन 
 

चले जाव आंदोलनास कारिीभूत पणरस्स्थती 
 

१) चिप्स वाटाघाटी चिसकटल्याम ळे देशात नैराश्यािी व वैिल्यािी भावना पसरली. य द्धािे 
भीषि पाश आवळले जात असूनही चिचटश राज्यकते प्रहदी लोकाचं्या हाती सत्ता सोपचवण्यात तयार नाहीत 
हे चिप्स वाटाघाटी चिसकटल्याने चसद्ध झाले. चिचटशािें हृदय पचरवतसन करण्यासाठी वैयचिक सत्याग्रह 
अप रा पडला. त्यापेक्षा आिखी काही केले पाचहजे असे काँगे्रस नेत्यानंा वाटू लागले.  
 

२) चिचटशािें भारतावर राज्य आहे म्हिनू जपानने भारताकडे आगेकूि केली आहे. जपानच्या 
वाढत्या आिमिास चिचटश राज्यकते रोखू शकत नाही, असे भारतीयानंा चदसून आले. भारतास स्वातंत्र्य 
चदल्यास जपानला भारतावर आिमि करण्यािे कारि वाटिार नाही. आिमि मागे घ्याव ेअशी भारतीय 
नेते जपानला चवनंती करतील, त्याप्रमािे जपान वागेल पि त्याप्रमािे जपानने न केल्यास स्वतंत्र 
भारतातील सवस राष्ट्रीय सामर्थ्ये एकत्र येऊन जपानला तोंड देतील. भस्मासूरािी वि दृष्टी भारताकडे 
वळण्यास कारि म्हिजे चिचटशािें राज्य! चिचटशािें राज्य हे सवस दोषािें मूळ कारि! ‘भारत सोडून िालते 
व्हा’ असे चिचटशानंा सागंिे नैचतकदृष्ट्या समर्सनीय ठरते असे म. गाधंींना वाटले. म्हिून म. गाधंींनी १९ 
एचप्रल १९४२ पासून ‘चिचटशानंी वळेीि भारत सोडून जािे भारताच्या व चिटनच्या चहतािे आहे’ असे 
प्रचतपादन करावयास स रुवात केली.  
 

३) चिचटश भारतािे संरक्षि करण्यास असमर्स आहेत. प्रसगापूर, मलाया, िह्मदेशातून माघार 
घेताना चिचटशानंी तेर्ील जनतेला जपानयाचं्या दयेवर सोडून चदले. तीि गोष्ट भारतात होऊ नये म्हिनू 
चिचटशानंी वळेीि भारत सोडून जाव ेव भारत जपानयाचं्या ताब्यात देण्याऐवजी भारतीयाचं्या ताब्यात देऊन 
जाव.े  
 

४) ‘रंगूनमध्ये जपानी आिमिािे वळेी चिचटश राज्यकत्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली 
नाही. बह संख्य जनतेस शत्रचू्या दयेवर सोपवनू य रोचपयन लोकानंा स रचक्षततेसाठी तेरू्न हलचवले’  असा 
ठराव अलाहाबादच्या ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटीने सम्मत केला (मे १९४२) पि तो ठराव प्रचसद्ध 
करण्यास सरकारने मनाई केली. पोचलसानंी अलाहाबादला काँगे्रस कायावर घेरा टाकून कागदपत्र 
ताब्यात घेतले. वाचंशक भेदभावान सार य रोपीयनािंी कातडी बिावण्यािी प्रवृत्ती पाहून प्रहदी लोकानंा राग 
आला व त्यानंी चिचटशानंा ‘िले जाव’ म्हटले.  
 

५) य द्ध काळात शत्ररूाष्ट्रानी चिचटशाचंवरूद्ध प्रिारासाठी भारतीयािें साहाय्य घेतले. नेताजी 
स भाषिदं्र बोस यानंी बर्ललनच्या आझाद प्रहद रेचडओवरून चिचटशचवरोधी प्रिार स रू केला. त्याम ळे 
भारतीयातं चिचटशाचंवरोधी भावना चनमाि होऊन ते चिचटशानंा ‘िले जाव’ म्हिण्यास प्रवृत्त झाले असाव.े  
 

६) महाय द्धकाळात महागाई भरमसाट वाढून जनतेिे दैनंचदन जीवन असह्य बनले होते. ह्यातून 
स टका करण्यासाठी एक मागस आढळला व तो म्हिजे भारतातून चिचटशानंी चनघून जाव ेहा.  
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‘महात्माजींचा आदेश’ 
 

म. गाधंींनी हचरजन वृत्तपत्रातून िले जाव संबंधीिा दृचष्टकोन माडंला पे्रस्टन ग्रोव्हर, ल ई चिशर इ. 
जागचतक कीतीच्या वृत्तपत्रकारानंा व वाताहरानंा म लाखती चदल्या व माशसल िगँ– कै – शके, पे्र. रुझवले्ट 
यानंा पते्र चलहून आपला ‘भारत छोडो’ सबंंधीिा दृष्टीकोन स्पष्ट केला. वधा येरे् काँगे्रस वचकिं ग कचमटीच्या 
बैठकीत (१४ ज लै) िले जाव धमकीिा ठराव. पास झाला व ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटीने म ंबईच्या 
बैठकीत (८ ऑगस्ट १९४२) ठरावास मानयता चदली. वधाच्या काँगे्रस वचकिं ग कचमटीत ठराव पास 
झाल्यावर ठराव स्पष्ट करून सागंण्यासाठी चिचटश लष्ट्करी अचधकाऱ्यािी कनया चमस् स्लेड (क . चमराबेन) 
चदला गव्हनसर जनरलकडे पाठचवले. पि ग. ज. ने भेटावयािे नाकारले. तेव्हा वध्याच्या ठरावात 
अप्रहसात्मक लढ्यािी धमकी चदली होती तर म ंबईच्या ऑ. इं.काँ. क. च्या बैठकीत अप्रहसात्मक लढ्यास 
मानयता चदली.  
 

‘लढ्यास मागसदशसन करण्यासाठी काँगे्रस सचमत्या कदाचित अस्स्तत्वात राहािार नाहीत. काँगे्रसने 
चदलेले आदेश जनतेपयिंत पोहोििार नाहीत अशा अवस्रे्त प्रत्येक स्त्री–प रुषाने स्वतःि स्वतःिा 
मागसदशसक समजून स्वातंत्र्यासाठी अप्रहसेच्या िौकटीत अचवश्ातं श्म करावेत. हा लढा केवळ काँगे्रससाठी 
नसून सवस देशासाठी भारताला चमळिारे स्वातंत्र्य काँगे्रससाठी नसून सवस जनतेसाठी, असेल. असा म. 
गाधंींनी आदेश चदला व जाहीर केले की हे ‘उघड बंड आहे, यात काहीही ग प्तता नाही, प्रत्येकजि स्वतंत्र 
समजून प्रत्येकाने आपला मागस ठरवावा. आपि एकतर स्वातंत्र्य चमळव ूया प्रकवा स्वातंत्र्य चमळचवण्याच्या 
प्रयत्नात मरू या, ‘करेंगे या मरेंगे’, ‘Do or die’! 
 

‘चले जाव’ ठराव हे एक आवाहन 
 

८ ऑगस्ट १९४२ रोजी िले जाव ठराव चविारात घेतेवळेी कम्य चनस्टानंी चवरोध केला, तेव्हा पं. 
जवाहरलाल नेहरू म्हिाले, ‘िले जाव ठराव हे आव्हान नाही, ते एक आवाहन आहे, स्पष्टीकरि आहे, 
सहकायािे आश्वासन आहे. स्वतंत्र भारताच्या सहकायािे ते आश्वासन आहे. इतर कोित्याही म द्यावर 
सहकायस नाही.’ 
 

आठ ऑगस्ट रोजी ठराव पास झाल्यावर द सऱ्या चदवशी नऊ ऑगस्टला परत बठैक भरिार होती 
व त्यात म. गाधंी बोलिार होते. साम दाचयक अप्रहसात्मक िळवळ स रू करण्याच्या अगोदर सरकारशी 
बोलिी कोित्या तत्त्वावर होिार हे ते स्पष्ट करून सागंिार होते. पि त्या अगोदर मोठ्या पहाटेस ऑ. इं. 
काँ. क. च्या सवस सभासदानंा अटक करण्यात आली. म. गाधंी, महादेवभाई देसाई, चमराबने यानंा 
प ण्याच्या आगाखान पॅलेसमध्ये स्र्ानबद्ध केले. काँगे्रस वचकिं ग कचमटीच्या सभासदािंी अहमदनगरच्या 
त रंुगात रवानगी केली.  
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‘चले जाव’ ठरावासंबंधी प्रणतणक्रया  
 

िलेजाव ठरावासंबधंी इतर पक्षािंी प्रचतचिया :— वधा काँ. क. ने संमत केलेल्या ठरावाबद्दल 
स्वागत झाले त्यािबरोबर चनषेधही झाला. िलेजाव ठराव म्हिजे काँगे्रसराज्याप ढे चिचटशानंा नमचवण्यािा 
प्रयत्न आहे, असे बॅ. जीना म्हिाले. चिचटशाबंरोबर म सलमानानंाही ही धमकी आहे असे समजून म . लीगने 
िले जाव ठरावास पाप्रठबा चदला नाही व चडसें. १९४३ च्या अचधवशेनात ‘Divide and Quit’ (िाळिी करा 
आचि जा) अशी म स्लीम लीगने घोषिा केली. काँगे्रसच्या धोरिास पाप्रठबा देऊ नये असे स्वा. सावरकर 
आचि सप्रू या चलबरल नेत्यानंी (‘सचवनय कायदेभगं’) िळवळ देशाच्या सरंक्षिास व चहतास घातक आहे, 
म्हिून मागे घेण्यात यावी, असे साचंगतले. कम्य चनस्ट पक्षािे जनरल सेिेटरी पी. सी. जोशी यानंी भाईंना 
साचंगतले की, काँगे्रस नेत्यानंी साचंगतलेला मागस हा स्वातंत्र्य प्राप्तीिा नसून ‘स्वातंत्र्यय द्धातून राष्ट्रास मागे 
खेिण्यािा आहे.’ म्हिून भाईंनी आंदोलनात भाग घेऊ नये. ‘रचशयाच्या चहतचवरोधी असे काहीही करू नये. 
चिचटशाचं्या य द्धप्रयत्नात मदत करण्याति रचशयािे चहत सामावलेले आहे.’ अशी भाईिंी श्द्धा होती. 
चिचटश–अमेचरकन वृत्तपत्रानंी ‘िले जाव’ आंदोलनािा चधक्कार केला. चिचटश राज्यकत्यांनी िले जाव 
आंदोलन हे ‘जाहीर बंड’ ठरचवले. चिचटश लेबर पाटीच्या नेत्यानंी म. गाधंींवर वैयचिक हल्ले िढचवले.  

 

❇ 
  



 

 अनुक्रमणिका 

'उघड बंडाचा' पसरलेला विवा 
 

काँगे्रस नेत्याचं्या धरपकडीिी वाता आल्याबरोबर त्या चदवशी (नऊ ऑगस्ट) म ंबई, प िे, 
अहमदाबादमध्ये चनदशसने झाली. १० ऑगस्टला चदल्ली व उत्तरप्रदेशातील शहरात विवा पसरला. ११ 
ऑगस्टपासून सवस भारत ‘िले जाव’, ‘करेंगे या मरेंगे’ घोषिानंी खळबळून गेला. चिचटश सरकार जागरूक 
असूनही सरकारला तीन मचहनयापयिंत ‘उघड बंडािा’ विवा शातं करता आला नाही.  
 

काँगे्रस वचकिं ग कचमटी, ऑ. इं. काँ. क.; प्राचंतक काँगे्रस सचमत्या बेकायदा ठरचवल्या. अचखल 
भारतीय, प्राचंतक, चजल्हा, ताल का पातळीवरील काँगे्रस नेते त रंुगात टाकले. जनतेस मागसदशसन 
करण्यासाठी एकही नेता मोकळा ठेवला नाही. नेत्याचशवाय जनता काहीही करू शकिार नाही व शातं 
राहील हा सरकारिा चहशोब ि कला. िले जाव आंदोलनास पाप्रठबा न देिारे म . लीग, प्रहद  महासभा, 
कम्य चनस्ट, चलबरल इ. पक्ष समाजात रुजले नव्हते. तशी कल्पना काँगे्रसपक्षाबद्दल करून घेिे ि कीिे 
होते. १९२० नंतर म. गाधंींनी काँगे्रसिी िळवळ खेडोपाडी पसरचवली होती. काँगे्रस नेत्यानंा अटक होताि 
जनतेने ‘िले जाव’िा आपल्या ब द्धीप्रमािे अर्स लावनू तीन मचहनयापयिंत िळवळ िालू ठेवली. हरताळ, 
चनषेधसभा, चनदशसने केली. दळिवळि व संदेशवाहन तोडण्यासाठी तारा तोडल्या, रेल्व ेरुळ उखडले. 
मोटारी, बसेस, रामगाड्या जाळल्या. म ंबई शहरातील खाजगी वाहनात खादी टोपीवाला जर आत नसेल 
तर सवस खाजगी वाहने, मोटारी, तागें अडचवले. झाडे तोडली रस्त्यावरील चदव ेिोडले, द काने ल टली, 
ल टीिा धाक दाखवनू पैसे उकळले, तार-टपाल-रेल्व ेकायालये जाळली व नासधूस केली. इलेस्ररक 
पॉवर हाऊसवर हल्ले िढचवले. सरकारी व सावसजचनक इमारती जाळल्या, पोलीस िौरया जाळल्या. 
पोलीस ठाण्यावर हल्ले िढचवले. प्रसंगी पोलीस व पोलीस अचधकाऱ्यानंा ठार मारले. कम्य चनस्टानंी 
आंदोलनात भाग न घेतल्याकारिाने उत्पादन करिारे खाजगी व सरकारी कारखाने मोडतोडीपासून 
अचलप्त राचहले. नासधूस-संप यावर भर देिाऱ्या कम्य चनस्टानंी रचशयाखातर अचधक उत्पादनावर भर 
चदला. कम्य चनस्ट प्रभावळीपासून अचलप्त असलेल्या अहमदाबादमधील मजूर संघटनेने मात्र तीन मचहने 
यशस्वीरीत्या संप घडवनू आिले. संपवाल्या मज राना बड्या लोकानंी आर्लर्क मदत केली. म ंबईत िि 
तीन-िारि चगरण्या बंद पडल्या. काँगे्रस प्रभावळीखाली असलेल्या जमशटेपूरच्या टाटा आयनस व स्टील 
वरससमधील वीस हजार कामगारानंी संप केला. ‘काँगे्रस नेते म ि करण्यासाठी व राष्ट्रीय सरकार स्र्ापन 
करण्यासाठी सरकारकडे वाटाघाटीिे प्रयत्न करू’ असे आश्वासन िालकाकडून चमळाल्यावरि 
कामगारानंी संप मागे घेतला.  
 

रेल्व े रुळ उखडिे, चसग्नल कॅबीन पाडिे इत्यादीम ळे चठकचठकािी रेल्व े वाहतूक चवस्कळीत 
झाली. चबहार व उत्तर प्रदेशातील पूवस भाग यात काही आठवडे वहातूक बंद होती. बंगालिा उत्तर प्रदेशाशी 
संबंध त टला. ग ंटूर व बझेवाडा चजल्ह्यात रेल्वलेा न कसान पोहोिचवल्याने त्या चजल्ह्यािंा मद्रासशी सबंधं 
त टला. मद्रास मेल काही चदवस बंद पडली. तर काही चदवस िि चदवसाि कमी वगेात प्रवास करी. 
बेझवाडा ते चित्रग ंटा यातील १३० मलैािंा रेल्वमेागस चवस्कळीत झाला.  
  



 

 अनुक्रमणिका 

 ‘णवद्यार्थ्यांची कामणिरी’ 
 

िले जाव आंदोलनात चवद्यार्थ्यांनी चवशषेतः प्रहदू चवद्यार्थ्यांनी चहरीरीने भाग घेतला. चपकेप्रटग केले, 
सरकारी ह कूम धाब्यावर बसवनू सभा चमरवि का घेतल्या. तारा तोडल्या, मोडतोड केली. अलीगढ 
चवद्यापीठाखेरीज चदल्ली ते ढाका आचि लाहोर ते मद्रास या दरम्यानिी चवद्यापीठे, महाचवद्यालये, माध्यचमक 
शाळा बंद पडल्या. िळवळीच्या स रुवातीसि बनारस य चनव्हर्लसटीिा ताबा लष्ट्कराला घ्यावा लागला.  

 
❇ 

  



 

 अनुक्रमणिका 

प्रणतसरकाराची स्थापना  
 

चमदनापूर, बालीया, सातारा इ. चठकािी जनतेने प्रचतसरकारे स्र्ापन केली. (१) चमदनापूर 
(बंगाल) येर्ील प्रचतसरकार – १७ चडसेंबर १९४२ ते ८ ऑगस्ट १९४४ पयिंत तामल क चवभागात 
प्रचतसरकार म्हिून कायस करीत होते. म. गाधंीच्या चवनंतीवरून प्रचतसरकार रद्द करण्यात आले. 
प्रचतसरकारमध्ये एक ह कूमशहा, काही मंत्री, नयायाधीश, पोलीसदल, ग प्तहेर, श श्ूषा पर्क यािंा समावशे 
असून शातंता, स व्यवस्र्ा, नयायदान इ. स्वरुपािी कामे प्रचतसरकारकडून केली जात. याचशवाय गोरगरीब 
व असहाय्य लोकानंा मदत केली जाई. चमदनापूर प्रचतसरकारने १०४ तारघरे व पोस्ट ऑचिसे मोडली. २७ 
मलै लाबंीच्या टेलीिोन तारा तोडल्या िार पोलीस ठाण्यावर हल्ले िढचवले. (२) बालीआ उत्तरप्रदेश) 
येर्ील प्रचतसरकार – १८ ऑगस्ट १९४२ च्या रात्री बालीआतील लोकानंी हरताळ पाडला, चमरवि का 
काढल्या, तारा तोडल्या, पूल उडचवले, रूळ उखडले व प्राचंतक सरकारशी चजल्ह्यािा सबंंध तोडल्यावर 
कलेरटर किेरी व रेझरीिा ताबा घेण्यासाठी चनघाले. ताबा घ्यावयास येिाऱ्या प्रहसक जमावास 
अडचवण्यासाठी त रंुगातील प्रित  पाडें व इतर १०० काँगे्रस कायसकत्यांना म ि केले. म ि झालेल्या 
कायसकत्यांनी बालीआ म ि झाल्यािी घोषिा केली (२० ऑगस्ट) व सरकारी अचधकाऱ्यानंा कैद करून 
रेझरीिा व शस्त्रागारािा ताबा घेतला पि दोन चदवसानंी लष्ट्कराने रात्री शहरात प्रवशे करून चिचटश राज्य 
प्रस्र्ाचपत केले. (२३ ऑगस्ट) व मारझोड, गोळीबार, जाळपोळ, बलात्कार, ल टालूट इ. गोष्टींिा ध माकूळ 
घातला. भागलपूर (चबहार) येरे्ही प्रचतसरकार स्र्ापण्यािा प्रयत्न झाला पि तो अल्पकालीन ठरला. (३) 
सातारा प्रचतसरकार - िले जाव आंदोलन स रू झाल्यावर जनतेने चठकचठकािी सभा, चमरवि का, मोिे 
काढले. पकैी वडूज व इस्लामपूर येर्ील मोच्यावर गोळीबार झाला. कायिंकते भचूमगत कायसकत्यांनी 
राज्ययंत्रिा बंद पाडण्यासाठी जाळपोळ केली. सरकारी इमारतीिी नासधूस केली, वाईिे नयायालय 
जाळले, तीन मालगाड्या पाडल्या. चशरवडे व िरि येर्ील पोचलसाचं्या बंद का लाबंचवल्या काही भचूमगत 
कायसकत्यांना केवळ राज्ययतं्रिा बंद पाडिे पसतं पडले नाही तर बंद पडलेल्या राज्ययंत्रिेिी जागा 
घेण्यासाठी प्रचतसरकार स्र्ापन करण्यािा प्रयत्न केला (नोव्हें. १९४४). प्रचतसरकार स्र्ापन करून 
सातारा चजल्ह्यात ग्रामराज्यािी स्र्ापना केली. प्रचतसरकारिी घटना बनचवण्यासाठी १०५ भचूमगत 
कायसकत्यांनी करंजखोप येरे् तीन आठवडे तळ ठोकला (१९४५). तर्ाचप कायसकत्यांनी चिचटश सरकारला 
दाद चदली नाही. पोचलसानंाि चितूर करून सातारा पोलीस हेडक्वाटसरमधून त्यानंी तीन बंद का लाबंचवल्या; 
शगेोलीच्या रानात रेल्वगेाडी ल टली. प्रचतसरकारमधील कायसकत्यांनी चिमठािा (ध ळे चजल्हा) येरे् ५॥ 
लाखािंा खचजना ल टला. यास खानदेशातील शकंर माळी, व्यंकटराव धोबी, डॉ. उत्तमराव पाटील व 
सातारा चजल्ह्यातील चकसनमास्तर, नागनार् नाईकवडी, आप्पा पाटील इ. कायसकत्यांिे धैयस कारिीभतू 
होते. भचूमगत कायसकत्यांवर तलवारीिा वार करिाऱ्या व पोचलसानंा माचहती प रचविाऱ्या देऊरच्या पोलीस 
पाटलािा त्यानंी खून केला. प्रचतसरकारच्या अध्यक्षस्र्ानी चकसन वीर तर बाबरूाव घोरपडे हे प्रम ख 
नयायाधीश होते. डी. जी. देशपांड्यानंी ‘बचहरजी नाईका’िी भचूमका उत्तम बजावली. सराईत दरोडेखोरानंी 
भचूमगत कायसकत्यांच्या नावाने अनेक दरोडे पाडले व खून केले तेव्हा दरोडेखोरापंासून समाजाला होिारा 
त्रास नष्ट करण्यासाठी व समाजात शातंता-स व्यवस्र्ा प्रस्र्ाचपत करण्यासाठी त्यानंी दरोडेखोरािंा 
बंदोबस्त केला. पोचलसानंा माचहती प रचविारे व समाजचवरोधी कृत्ये करिारे याचं्या तळपायावर छडी 
मारून शासन केले जाई. ह्या तळपायावर छडी मारून शासन करण्याच्या पद्धतीस पत्री मारिे असे म्हित. 
म्हिून पत्री मारिाऱ्या प्रचतसरकारला ‘पत्री सरकार’ असे नाव पडले. प्रचतसरकारने गावोगावी नयायालये 
भरवनू झटपट व मोित नयाय चदला. ग्रामीि भागातील ह ंडा पद्धत, लग्नातील वाजंत्री, जेविावळीिा 
आवारयाबाहेरिा खिस याला आवर घालण्यािा प्रयत्न केला व चवधायक कायास हातभार लावला. 



 

 अनुक्रमणिका 

कजापायी गेलेल्या जचमनी योग्य न कसानभरपाई देऊन परत करावयास लावल्या. आंदोलनातील व 
प्रचतसरकारमधील िाचंतप्रसह नाना पाटील, चकसनवीर बाबरूाव घोरपडे, कासेगावंकर वैद्य, उत्तमराव 
पाटील व पाडूं मास्तर किरे इ. भचूमगत कायसकत्यांिे कायस पाहून म. गाधंी, पं. जवाहरलाल नेहरू, अशोक 
मेहता यासंारख्या श्ेष्ठ देशभिानंी कायसकत्यांिी प्रशसंा केली. १९४६ च्या स रवातीस घटनात्मक ताळेबंदी 
नष्ट होऊन काँगे्रसने म ंबईस प्राचंतक मंत्रीमंडळ बनचवल्यावर भचूमगत कायसकत्यांनी प्रचतसरकार रद्द केले (मे 
१९४६) प्रचतसरकारमधील कायसकत्यांवर खटला भरावा असा सरकारिा चविार होता व त्यासाठी 
भारतमंत्र्यािी परवानगी माचगतली. परंत  चडसें. १९४५ त झालेल्या आझाद प्रहद िौजेच्या खटल्याप्रमािे हा 
खटला िालेल व त्यािा देशात मोठा गवगवा होऊन राष्ट्रीय भावना आिखी प्रखर होतील व अशातंता 
माजेल म्हिून खटला िालचवण्यास भारतमंत्र्याने परवानगी नाकारली.  
 

अरूिा असिअली, राममनोहर लोचहया, अच्य त पटवधसन, जयप्रकाश नारायि याचं्या 
नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय कायसकत्यांनी भचूमगत होऊन प्रचतकार केला. त्यािें कायस पाहून प.ं जवाहरलाल 
नेहरू म्हितात, ‘बेिाळीसच्या या िाचंतकारकानंी जे केले ते कदाचित मीही त्या स्स्र्तीत केले असते. या 
संग्रामात अरुिादेवींिी कामचगरी िार उज्वल आहे.’ ‘सातारा, चमदनापूर, चबहार, बंगाल व उत्तर प्रदेश 
यातील घटना प्रहदी जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या इचतहासातील वैभवािी प्रकरिे ठरतील.’ जयप्रकाश नारायि 
यानंी हजारीबागच्या सेंरल जेलमधून इतर पाि जिासंह ९ नोव्हेंबर १९४२ रोजी पलायन केले.  
 

भचूमगत राहून ‘स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेिाऱ्या सवस सैचनकासंाठी’ नावािे प स्तक कोठून तरी 
प्रचसद्ध केले व सशस्त्र िातंीिा प रस्कार केला. चदल्ली, म ंबई, मद्रास, कलकत्ता शहरात भचूमगत राहून 
संघटना केली व नेपाळमध्ये जाऊन, चिचटश सरकार चवस्कळीत करण्यासाठी गचनमी लढ्याि चशक्षि 
चदलेल्या टोळ्या ‘आझाद दस्ता’ तयार केल्या. मे १९४३ त ते पकडले गेले व त्यानंा हन माननगर जेलमध्ये 
ठेवण्यात आले तेव्हा ५० िाचंतकारकानंी जेलवर हल्ला िढवनू जयप्रकाश नारायि व इतर सहा जिानंा 
जेल मधून म ि केले. कलकत्त्यास भचूमगत राहून त्यानंी स भाष बाबूंच्या आझाद प्रहद सेनेशी संधान 
बाधंण्यािा प्रयत्न केला.  
 

प्रसधिे म ख्यमंत्री अल्लाबक्ष यानंी काँगे्रसच्या ‘िलेजाव’ आंदोलनास सहान भतूी म्हिून आपिास 
चमळालेल्या मानदशसक पदवीिा त्याग केला तेव्हा प्रसध प्रातंाच्या गव्हनसराने, अल्लाबक्षच्या पाठीमागे 
चवधीमंडळात बह मत असूनही, अल्लाबक्षला म ख्यमतं्रीपदावरून दूर केले. (ऑगस्ट १९४२). चशकारपूर येरे् 
भर चदवसा अल्लाबक्षिा खून करचवण्यात आला.  
 

सरकारकडून ज लूमी दडपशाहीिी कृत्ये होतात याबद्दल बंगालिे म ख्यमंत्री डॉ. शामाप्रसाद 
म कजी यानंी चनषेध व्यि केला. साम दाचयक दंड बसचवताना िि प्रहदू लोकांकरि बसचवला जातो. 
याबद्दल चनषेध व्यि करण्यासाठी डॉ. शामाप्रसाद म कजींनी बंगालच्या म ख्यमंत्रीपदािा राजीनामा चदला.  
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‘चले जाव’ चळवळीचा ताळेबंद 
 

२५० रेल्व े स्टेशनािंी नासधूस करण्यात आली अर्वा नाश करण्यात आला. ५०० पोस्ट 
ऑचिसावंर हल्ला िढचवण्यात आला, पैकी ५० पोस्ट ऑचिसे जाळण्यात आली, १५० पोलीस ठािी व इतर 
इमारती जाळण्यात आल्या. टेचलिोन व टेचलग्रािच्या तारा ३५०० चठकािी तोडण्यात आल्या. र्ोडे 
अचधकारी, काही गोरे चशपाई, ३० पोलीस, ११ लष्ट्करी चशपाई ठार झाले. िोरी िोराप्रमािेि अष्टी (म.प्रा.) 
येरे् प्रकार घडला. पोचलसानंी गोळीबार केला त्यात पाि जि ठार झाले. तेव्हा जमावाने एक सबइनस्पेरटर 
व िार पोलीसानंा ठार केले. सरकारी नोकरानंी राजीनामा देण्यास व काँगे्रस संघटनेत येण्यास नकार 
चदला म्हिून जमावाने चिमरू (म.प्रा.) येरे् एक पोलीस सकस ल इनस्पेरटर, सब चडस्व्हजनल मचॅजस्रेट, व 
तहसीलदार यानंा ठार केले. चमनापूर (म झिरपूर, चबहार) येरे् लोकानंी पोलीस ठाण्यावर हल्ला िढवनू 
पोलीस सबइनस्पेरटरला चजवतं जाळले.  
 

सरकारची दडपशाही 
 

नेत्याचं्या धडपडीनंतर चठकचठकािी हरताळ, चनषेध सभा, चमरवि का चनदशसने होऊ लागली. 
त्यानंा तोंड देण्यासाठी सरकारी आज्ञा स टू लागल्या. भारत सरंक्षि चनयमानवये द काने, उपहारगृहे बंद 
करण्यास याचं्या बातम्या छापण्यास व प्रचसद्ध करण्यास बंदी घातली. काँगे्रसने प रस्कारलेल्या साम दाचयक 
लढ्याबद्दल, लढ्यातील घटनाबंद्दल व त्या घटनासंबधंी सरकारने केलेल्या कृत्तीबद्दल छापण्यास बंदी 
केली. वृत्तपत्रावर सरकारी चनयंत्रिे आल्यावर काँगे्रसिा रेचडओ म ंबई शहरातून लोकानंा इत्यंभतू बातम्या 
प रव ूलागला. काँगे्रसिी पत्रके जनतेस वारंवार बातम्या देऊ लागली.  
 

बालीआ, कलकत्ता, चित्तगावं शहरावर चवमानातून बाँबिेक करण्यात आली. बाँबिेकीत ३५० 
जखमी झाले, ९ ऑगस्ट १९४२ ते ३१ चडसेंबर १९४२ पयिंत साठ हजार लोकानंा अटक करण्यात आली. 
२६ हजार लोकानंा कमी अचधक म दतीच्या चशक्षा देण्यात आल्या. भारत संरक्षि चनयमान सार १८ हजार 
लोकानंा चवनािौकशी स्र्ानबद्ध करण्यात आले. पोचलसाकंडून अर्वा लष्ट्कराकडून ५३८ वळेा गोळीबार 
करण्यात आला. पाि चठकािी चवमानातून मशीनगनसच्याद्वारा लोकावंर गोळीबार करण्यात आला. 
गोळीबारात ९४० ठार झाले व १८३० जखमी झाले. एकूि साठ चठकािी लष्ट्कर बोलचवण्यात आले. अष्टी, 
चिमूर, चमदनापूर, बालीआ या िार चठकािी पोलीसाकडून अत्यािारािी कृत्ये झाली. अश्धूूर लाठीमारािा 
सरास वापर झाला. िटरयािंी चशक्षा देण्यािे प्रसंग ५३८ दा आले. ग्रामीि चवभागवार ९० लक्ष रु. िा 
साम दाचयक दंड लादण्यात आला. ‘सवस वजन खिूसन गोरे चशपाई पाठवनू िळवळ दडपून टाळण्यात 
आली.’ ‘चिचटश साम्राज्यािे चदवाळे काढण्यासाठी मी पतंप्रधान झालो नाही’ असे पतंप्रधान िर्लिल यानंी 
उद गार काढले.  
 

बेिाळीसच्या अत्यािारास काँगे्रस जबाबदार आहे असे सरकारी गटाकडून सांगण्यात आले. तर 
त्या अत्यािारास सरकार जबाबदार आहे असे म. गाधंीनी साचंगतले. लष्ट्कराकडून व पोचलसाकंडून 
झालेल्या अत्यािारािंी सरकारने चनःपक्षपातीपिाने िौकशी करावी अशी म. गाधंीनी सरकारला चवनंती 
केली. सरकारने चवनंती नाकारल्याने म. गाधंीनी ९ िेि वारी १९४३ पासून २१ चदवसािें उपोषि स रू केले. 
उपोषि कालात म. गाधंींिी तब्येत चबघडली असताही सरकारने म. गाधंीना म ि करण्यािे नाकारले, 
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म्हिून लो. अिे, सर होमी मोदी, सरकार यानंी ग. ज. च्या कायसकारी मंडळातील सभासदत्वािे राचजनामे 
चदले.  
 

१९२१ च्या असहकार िळवळीने लोकाचं्या मनातील त रंुगािी भीती नष्ट केली. १९३० च्या सचवनय 
कायदेभगं िळवळीत स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी लोकानंी चमळकतीिाही त्याग केला व स्वार्सत्यागाच्या कसोटीतून 
पार पडले. १९४२ च्या िले जाव आंदोलनात त्यापेक्षाही अचधक स्वार्सत्याग जनतेने केला. करेंगे या मरेंगे 
या ध्येयाने पे्रचरत होऊन कायस केले. िळवळीस काही चठकािी यश चमळाले पि सवससामानयतः घवघवीत 
यश चमळाले नाही. १९४२ िी िळवळ दडपली गेली. िळवळीिी संघटना व योजना करण्याच्या अगोदरि 
नेत्यानंा त रंुगात टाकण्यात आले. नेतृत्वहीन जनतेने प्रहसात्मक कृत्ये करताि सरकारला प्रहसात्मक कृत्ये 
करण्यास सकारि सापडले व िळवळ दडपण्यासाठी पाशवी शिीिा वापर केला.  
 

‘चले जाव’ चळवळीचे फणलत  
 

‘िले जाव’ आंदोलनात घवघवीत यश चमळाले नसेल पि ह्या आंदोलनाम ळे स्वातंत्र्य जवळ आले. 
स्वातंत्र्यासाठी सामानय जनता प्रािापसि करण्यास तयार आहे,  अशा अवस्रे्त राष्ट्रीय िळवळ येऊन 
पोहोिली. स्वातंत्र्य जर लवकर चदले नाही तर िातंी अर्वा उठाव होण्यािी शरयता आहे. असे चिचटशानंा 
आढळून आले. आपि िार काळ प्रहद स्र्ान ताब्यात ठेव ूशकत नाही यािी जािीव राज्यकत्यांना झाली. 
िले जाव आंदोलनाम ळे भदूल, नौदल व चवमानदल या लष्ट्कराच्या चतनही शाखातील चशपायात 
स्वातंत्र्यपे्रमािी भावना वाढीस लागली हे नंतरच्या घटनावंरून चदसून येते.  
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कहदी राष्ट्रीय सभेचा इणतहास 
 

प्रकरि पणहले  
 

का ाँगे्रसचा जन्म  
 

ईस्ट इंचडया कंपनीने अनेक व्यापारी व राजकीय उलाढाली करून जवळ जवळ शभंर वषात 
प्रहद स्र्ानातील बराि म ल ख काबीज केला व राजसते्तिे सवस अचधकार ती उपभोगू लागली. त्याम ळे 
अर्ाति कंपनीच्या या कारवाईकडे चिटीश पालसमेंटिे लक्ष गेले व १७७२ नंतर कंपनीला वळेोवळेी ज्या ज्या 
नवीन सनदा देण्यात आल्या; त्या त्या वळेी कंपनीच्या कारभारािी चिटीश सरकारतिे पूिस िौकशी 
करण्यात येऊ लागली. उत्तरोत्तर व्यापार वाढचवण्यािा कंपनीिा मूळ उदे्दश मागे पडून ती राजकारि प्रधान 
होत गेली. त्याबरोबर इंग्लंडमधील सडमंड बकँ, शचेरडन िॉरस वगैरे मंडळीिे कंपनीच्या प्रहद स्र्ानातील 
कारभाराकडे १८ व्या शतकाच्या अखेरीस चवशषे लक्ष गेले व चतच्या एजंटािी येर्ील द ष्ट्कृत्ये त्यानंी 
उजेडात आिली. वॉरन हेस्स्टंग्जवर दोषारोप ठेवनू त्याला योग्य ते शासन करण्यािा या मंडळींिा उदे्दश 
जरी साध्य झाला नाही तरी कंपनीिे अचधकारी प्रहदी जनतेवर कशाप्रकारिे ज लूम व अत्यािार करीत 
आहेत ही गोष्ट त्यानंी चिचटश जनतेप ढे माडंली. कंपनीच्या एजंटानंी याप ढे राज्य चवस्तार करण्यािा यत्न 
करू नये या धोरिािे अवलंबन करण्याला कंपनीला नव्या नव्या सनदा देत असताना अनेकवळेा सागंण्यात 
येत असे. पि कंपनीने पालसमेंटिे हे ह कूम धाब्यावर बसचवले व प्रहद स्र्ानातील एकेक प्रातं सधंी साधून 
नगर चनमाि करून घशात टाकले. ही म लूखचगरी करीत असताना कंपनीने कोिकोिती कृष्ट्िकृत्ये केली, 
चतने कोिाकोिािा चवश्वासघात केला व कसकसे तहनामे व विने मोडीत असे, मानवी स्वभावातील लोभी 
व नीि वृत्तीिे चतने कसे प्रदशसन केले हे येरे् सागंत बसण्यािी आवश्यकता नाही. तसेि प्रहद स्र्ानातील 
लोकानंीही परस्पराशंी कसे चनमकहरामीपिािे वतसन केले, यािाही चविार करण्यािे हे स्र्ळ नव्हे. 
कंपनीच्या एजंटानी कंपनीला व डायरेरटरानंा तर गबर केलेि पि स्वतःसाठी अगचित संपत्ती 
चमळचवण्याकचरता कोित्या मागांिा व साधनािंा अवलंब केला त्यािाही इचतहास सागंिे नको. वािेच्या 
इंचजनािा शोध लागून याचंत्रक य गाला आरंभ झाल्यानंतर एकोचिसाव्या शतकात आपले औद्योचगक विसस्व 
वाढचवण्याच्या कामी इंग्लंडला भाडंवल म्हिून या संपत्तीिा िागंला उपयोग करता आला एवढे साचंगतले 
म्हिजे प रे.  
 

१७७४ साली रेग्य लेप्रटग ॲरट मंजूर करून कंपनीने प्रहद स्र्ानात चमळचवलेल्या म ल खािा कारभार 
पाहण्यािी जबाबदारी चिचटश पालसमेंटाने प्रर्मि आपल्या अंगावर घेतली. हे चनयंत्रि हळूहळू वाढत 
जाऊन १७८५ साली द सरा एक कायदा पास करण्यात आला. प ढे १७९३, १८१३, १८३३ व १८५२ या 
साली प्रत्येक वळेी िौकशी करून कंपनीला नव्या नव्या सनदा देण्यात आल्या. कंपनीने चमळचवलेल्या 
म ल खातील रचहवाशाला व चिटीश राज्याच्या जनमजात रयताला धमस, जनमस्र्ान वशं व विस वगैरे 
कोिताही भेदाभेद न करता कंपनीने आपल्या राज्यकारभाराच्या खात्यातून नोकऱ्या द्याव्या. असा एक 
कायदा १८३३ साली करण्यात आला, पि कोटस ऑि डायरेरटरानंी त्यािा सोईस्कर अर्स करून तो 
ध डकावनू लावला. १८३३ च्या या कायद्याने कंपनीिे प्रहद स्र्ानात व्यापार करण्यािे हक्कही काढून घेण्यात 
आले व त्याम ळे कंपनीिे व्यापारी स्वरूप जाऊन पूिस राज्य सत्ताधारी बनली.  
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प्रहद स्र्ानात इंग्रजी चशक्षि स रू कराव े की नाही, या संबंधाने यावळेी बरीि ििा झाली. तेरे् 
प्रहद स्र्ानातील भाषािें व वाङ मयािे चशक्षि स रू कराव ेअसे म्हििारा एक पक्ष होता. पि प्रहदवाचसयापंकैी 
राजा राममोहन राय व इंग्रजापंैकी मकॅॉले यानंी इंग्रजी चशक्षिािाि जोराने प रस्कार केला व त्यािें म्हििे 
ग्राह्य ठरून प्रिचलत चशक्षिपद्धतीिा पाया घालण्यात आला.  
 

यावळेी प्रहद स्र्ानात वतसमानपते्र नव्हती. काही इंग्रज लोकानंी वतसमानपते्र काढून ती घालचवण्यािा 
प्रयत्न केला पि त्याचं्यापकैी काहीना हद्दपार व्हाव ेलागले, लॉडस चवल्यम बेंचदक यानंी वृत्तपत्राकडे या 
दृचष्टने पाचहले व त्यािें अन यायी सर िालसस मेंटकॉि यानंी म द्रिावरील सवस बंधने काढून टाकली. त्याम ळे 
१८५७ च्या बंडािा काळ सोडून लॉडस चलटनच्या कारकीदीपयिंत वृत्तपत्रानी हे स्वातंत्र्य भोगले.  
 

१८५७ चे सशस्त्र बंड  
 

१८३३ ते १८५३ या वीस वषात पंजाब व प्रसध हे दोन प्रातं प्रजकण्यात आले. लॉडस डलसहौसीने 
दत्तक घेण्यािी परवानगी नाकारून काही संस्र्ाचनकािंा म लूख बळकावला तर औधंच्या ससं्र्ाचनकाला 
आपल्या संस्र्ानात नीट बंदोबस्त ठेवता येत नाही व योग्य प्रकारे राज्यकारभार िालचवता येत नाही. असे 
चनचमत्त करून तोही म ल ख खालसा केला. याप्रमािे प्रहद स्र्ानिा म ल ख खालसा होऊन एकीकडे परकीय 
राजसत्ता झपायाने प्रस्र्ाचपत होत होती व द सरीकडे आर्लर्क शोषिाम ळे प्रहदी जनतेिे दाचरद्र्यही वाढत 
िालले होते. वरील असतंोषि १८५७ च्या बंडाला कारिीभतू झाला. १८५७ िे बंड म्हिजे परकीय 
राज्यसते्तिे  झ गारून देण्यािा प्रहद स्र्ानिा शवेटिा सशस्त्र प्रयत्न होय. या बंडाला धार्लमक हेतू र्ोडासा 
कारिीभतू झाला होता हे खरे असले तरी अकबर औरंगजेबिा वशंज असलेला चदल्लीिा बादशहा व 
प ण्याच्या पेशव्याचं्या वशंज यानंी उभारलेल्या चनशािाखाली हे बंडवाले एकत्र झाले होते. १७५७च्या 
प्लासीच्या य द्धापासून शभंर वषात इंग्रजानी प्रहद स्र्ानातील जो म ल ख बळकावला तो प नहा काबीज करून 
प्रहद स्र्ानात प्रहदी राज्य प्रस्र्ाचपत कराव ेया हेतूने हे बंड उभारण्यात आले होते. आपल्या लोकावंर व 
राष्ट्रावर आपि स्वतःि राज्य िालवाव,े त्यावर द सऱ्या कोिािी सत्ता असू नये ही मानवी हृदयातील 
स्वाभाचवक भावना या बंडाला कारिीभतू झाली होती.  
 

हे बंड अयशस्वी झाले व त्याबरोबर ईस्ट इचंडया कंपनीही अस्तंगत झाली आचि चिटनिा राजा 
म्हिजेि चिचटश पालसमेंट याचं्या हातात प्रत्यक्ष प्रहद स्र्ान सरकारच्या राज्यकारभारािी सूते्र गेली. यानंतर 
रािीिा जाचहरनामा प्रचसद्ध झाला. त्याम ळे देशात शातंतेिे व चवश्वासािे वातावरि चनमाि झाले. परकी 
राज्य सते्तबद्दलिा असतंोष काही लोकाचं्या अंतःकरिात ध मसत होता पि ते अगदी असहाय्य झाले होते. 
देशातील सवस सरदारघरािी चवशषेतः म सलमान सरदार घरािी जवळ जवळ नष्ट करून टाकण्यात आली 
होती. १८५७ प्रमािे ज्याच्या चनशािाखाली जनता येईल अशी एकही राजघराण्यातील व्यिी चशल्लक 
ठेवली नव्हती, ईश्वरी कृपेम ळे प्रहद स्र्ानवर चिचटशािंी सत्ता प्रस्र्ाचपत झाली आहे. असेही काही लोकानंा 
वाटू लागले होते आचि आमिा राष्ट्रीय स्वभावधमस जो देववाद त्यावर हवाला ठेवनू लोक स्स्र्रस्र्ावर 
झाले होते.  
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कहदी लोकांची कोंडी  
 

चिचटश राजम क ट धारि करिाऱ्या व्यिीकडे प्रहद स्र्ानिी राज्यसूते्र गेली तरी राज्यकारभाराच्या 
पूवीिे धोरिात काही बदल झाला नाही. िि याप ढील २० वषात कोठे लढाया वगैरे झाल्या नाहीत व 
राज्य कारभारािा एकसूत्रीपिाला कोठे अडर्ळा आला नाही, एवढेि पि इतके असले तरी प्रहद स्र्ानात 
कोठेही अशातंता व गडबड नव्हती, असे मात्र म्हिता यावयािे नाही. चिचटशािें राज्यकारभारातही भयंकर 
दोष होते व त्यािें आचवष्ट्करि करून ते काढून टाकण्यािा प्रयत्न प्रहद स्र्ानाचवषयी सहान भतूी बाळगिारे 
चम. ह्यमूसारखे चिचटश अचधकारी करीत होते.  
 

विस, जात, धमस, वशं वगैरे बाबतीत भेदाभेद न करता कोित्याही प्रहदी इसमाला त्याच्या 
चशक्षिान सार सरकारी खात्यातून जागा देण्यात यावी असे १८३३ च्या कायद्याने ठरचवण्यात आले होते. 
१८५३ साली कंपनीला नवीन सनद देण्यािा चविार िालू असता कंपनीने गेल्या तीन वषांत या कायद्यािी 
अंमलबजाविी केली नाही. असे पालसमेंटात स्वतंत्रपिे साचंगतले गेले. यािसाठी इंग्लंडमध्ये चसस्व्हल 
सर्लवसिी िढाओढ परीक्षा घेण्यािी पद्धती स रु करण्यात आली. या पद्धतीम ळे सरकारी खात्यात मोठ्या 
नोकऱ्या चमळण्याच्या बाबतीत लोकाचं्या दृष्टीने मोठाि अडर्ळा उत्पन्न झाला. या अडर्ळ्याला न ज मानता 
काही प्रहदी लोक सातासम द्रापलीकडे इंग्लंडमध्ये जाऊनही परीक्षा पास होऊन येऊ लागले. तेव्हा लॉडस 
साल्सबरीने या परीके्षला बसिाऱ्या चवद्यार्थ्याच्या वयािी मयादा कमी करून प्रहदी लोकाचं्या मागात आिखी 
एक नवीन अडर्ळा चनमाि केला. इंग्लंड व प्रहद स्र्ान या दोनही देशात चसस्व्हल सस्व्हससिी एकािवळेी 
परीक्षा झाली पाचहजे; अशी मागिी प्रहदी प ढारी चकत्येक वषस करीत होते व त्याचं्या या मागिीला इंग्रज 
गृहस्र्ानंीही पाप्रठबा चदला होता. पि चतच्याकडे म ळीि लक्ष देण्यात आले नाही. प ढे लॉडस चलटन यािंी 
कारकीदस स रू झाली. त्यानंी देशी वतसमानपत्रािंी म स्कटदाबी केली. हत्यारािंा कायदा मंजूर करून हत्यारे 
वापरण्यािा प्रहदी लोकािंा हक्क त्यानंी नष्ट केला. इतकेि नव्हे तर प्रहदी व य रोचपयन याचं्यात 
उपमदसकारक भेदाभेद स रू केला.  
 

यानंतर प्रहद स्र्ानात द ष्ट्काळ पडला. या द ष्ट्काळाच्या चदवसात धानयाच्या टंिाईम ळे लोकानंा 
खावयास चमळाले नाही असे नव्हे, तर धानय असूनही ते चवकत घेण्यािे त्रािि लोकापंाशी उरले नव्हते. या 
द ष्ट्काळात सवस देशभर लाखो मािसे मृत्यूम खी पडली. नंतर अिगाि य द्ध झाले व त्या प्रहद स्र्ानािा 
अतोनात पैसा खिस झाला. इकडे देशामध्ये द ष्ट्काळाने व मृत्यूने ध माकूळ माडंला होता. तर चतकडे चदल्ली 
येरे् एक दरबार भरचवण्यात आला व इंग्लंडच्या रािीला प्रहद स्र्ानिी सम्राज्ञी हा चकताब देण्यात आला.  

 
लाडड णलटनची दडपशाही 

 
या काळात देशातील शतेकरी वगसही त्याचं्यावर रोजच्या रोज होत असलेल्या अनयायानंी गाजूंन 

गेला होता. अचतशय खिािी व गरैसोईिी चदवािी कोटस, लािखाऊ व ज लमी पोलीस, सासा वसूल 
करण्यािी कडक पद्धती, हत्याचं्या कायद्यािी व जंगल कायद्यािी त्रासदायक अंमलबजाविी वगरेै 
प्रकारच्या या सवस अनयायापासून आपला बिाव करण्याबद्दल शतेकरी वगस सरकारपाशी मागिी करीत 
होता. पि त्यािी ही मागिी मानय न झाल्याम ळे तो चनराश झाला होता. १८८० च्या स मारास प्रहद स्र्ानात 
ही पचरस्स्र्ती होती. नोकरशाहीने नव्या सवलतींना चवरोध केला एवढेि नव्हे तर पूवीच्या चपढीतील 
स धारिावाद्यानंी जे म द्रिस्वातंत्र्य, सभा भरचवण्यािा हक्क, स्र्ाचनक स्वराज्यािे स्वातंत्र्य व 
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चवश्वचवद्यालयािे स्वातंत्र्य या संबंधीिे हक्क चदले होते तेही काढून घेतले. याचं्या जोडीला पोचलसाचं्या 
दडपशाहीिी रचशयनपद्धती नोकरशाहीने अमलात आिली होती, याम ळे लॉडस चलटनच्या कारकीदीत 
िातंीकाचरता, बंड उपस्स्र्त होण्यािा प्रसंग अगदी जवळ येऊन ठेपला होता. अशावळेी  म्हटले आहे, 
प्रहद स्र्ानातील अनेक धमसग रू व त्यािें चशष्ट्य आपसात पत्रव्यवहार करून प्रहद स्र्ानातील अनेक 
चजल्ह्यातून बंडािी उठाविी करण्याच्या तयारीत आहेत. अशा प्रकारच्या प राव्यािी सात प स्तके चम. ह्यमू 
यानंा चमळाली होती. याबाबतीत चम. ह्यमू याचं्या हाती जे चरपोटस लागले होते, त्यावरून हा बंडािा प्रयत्न 
िारसा संघचटत स्वरूपािा नसला तरी चनराशनेे व्याप्त झालेले लोक  काही तरी करण्यास प्रवृत्त झाले होते, 
असे त्यानंा आढळून आले. हे काही म्हिजे खून, मारामाऱ्या, सावकाराचं्या घरावर दरवडे व बाजारािंी 
ल टालूट याच्याचशवाय द सरे काय असिारॽ ही सवस कृत्ये बेकायदेशीर खरी पि त्यानंा द सऱ्या राजकीय 
शिीिा पाठींबा चमळाल्यास याि कृत्यािे  राष्ट्रीय िातंीत रूपातंर होण्यािा संभव असतो. म ंबई इलाख्यात 
शतेकरी लोकािें दंगे अशाि स्वरूपािे होते. चम. ह्यमू यानंी हे सवस जािनूि देशातील असतंोषािी वाि 
बाहेर सोडण्याकचरता काँगे्रसिी योजना केली. याि हेतूने चम. ह्यमू यानंी प्रहद स्र्ानात एक राष्ट्रीय संमेलन 
भरचवण्यािे ठरचवले व कलकत्ता य चनव्हर्लसटीच्या गॅ्रज्य एटानंा त्यानंी १ मािस, १८८३ रोजी एक हृदयाला 
हलवनू सोडिारे पत्र पाठचवले. स शील, सत् चनष्ठ, चनःस्वार्ी, प्रामाचिक, संयमी समाजािी प्रत्यक्ष सेवा 
करण्यािी इच्छा असलेले व त्या कचरता लागिारे चनचत धैयस असलेले असे ५० लोक चमळाले तर वरील 
पचरषदेसारखी एक राष्ट्रीय संस्र्ा स्र्ापन करता येईल असे त्यानंी त्या पत्रात चलचहले होते. त्याचं्या प ढे 
त्यानंी ध्येय माडंले. लोकसत्ताक राज्यपद्धती, वैयचिक महत्त्वाकाकें्षपासून अचलप्तपिा व त मच्यापकैी जो 
सवात श्ेष्ठ आहे, त्याने त मिा सेवक व्हाव ेहा चसद्धांत असून उलट पक्षी जर त म्हाला स्वतःच्या स खावर व 
ऐषआरामावर पािी सोडता येत नसेल तर प्रगतीच्या सवस बाता ि कट आहेत. प्रहद स्र्ानावर आज जे 
सरकार आहे, त्याच्या हाताखाली राहण्यासि ते लायक आहेत व यापेक्षा जास्त काही चमळचवण्यािी त्यािी 
इच्छा नाही असेि म्हिाव ेलागेल, असे चनभीडपिािे चविार त्यानंी या पत्रात माडंले होते.  
 

सावडजणनक चळवळी 
 

काँगे्रसच्या जनमासंबधंीिी चवस्तृत हकीकत सागंण्यापूवी देशातील सावसजचनक जीवनािा पाया 
ज्यानी घातला अशा काँगे्रसपूवीच्या प ढाऱ्यासबंंधाने व त्याचं्या िळवळी संबधंाने आपि र्ोडासा चविार 
करू. 
  

१८५१ साली बंगालमध्ये चिचटश इंचडयन असोचसएशन नावािी संस्र्ा स्र्ापन झाली व चतच्याद्वारे 
डॉ. राजेंद्रलाल चमत्र व रामगोपाळ घोष यानंी चकत्येक वष े सावसजचनक कामे केली. ही ससं्र्ा 
अधसशतकापयिंत एक जागतृ शिी होती. बंगालमधील वरील ससं्रे्च्या मानाने ही संस्र्ा िार चदवस चटकली 
नाही. तरी, सर मंगलदास नरू्भाई व चम. नवरोजी पससनजी याचं्या नेतृत्वाखाली या संस्रे्ने चततकीि 
महत्त्वािी सावसजचनक कामे केली. दादाभाई नवरोजी व जगन्नार् शकंर साठे यानंी या असोचसएशनिी 
स्र्ापना केली होती. १८७० च्या स मारास ईस्ट इंचडया असोचसएशन या नावािी एक ससं्र्ा स्र्ापन 
करण्यात आली. या संस्रे्ने मोठ्या नेटाने सावसजचनक कामे करून वरील संस्रे्ला मागे टाकले. दचक्षिेस 
‘प्रहदू’ने सावसजचनक जीवनाला स रवात केली. एम. वीर राघवािाचरयर, ऑ. रंगय्यानायडू, जी. स िम्मण्य, 
अय्यर व एन. स ब्बाराव पतंलू वगैरे सनमाननीय गृहस्र्ानी हे पत्र स रू केले होते. प्रहदू पत्र ज्या स मारास 
स रू झाले, त्याि स मारास प ण्यात प िे सावसजचनक सभेिी प्रस्र्ापना झाली. रा. ब. के. एल्. नूलकर व 
एस्. एच्. चिपळूिकर यानंी या ससं्रे्च्या प रस्कतृसत्वाखाली अनेक सावसजचनक काये केली.  



 

 अनुक्रमणिका 

बंगालमध्ये १८७६ साली इचंडयन असोचसएशन नावािी संस्र्ा स्र्ापण्यात आली. स रेंद्रनार् बानजी 
हे या संस्रे्िे िालते बोलते प्राि होते व आनंद मोहन बोस हे या ससं्रे्िे पचहले सेिेटरी होते.  
 

या सवस सावसजचनक िळवळी िारशा संघचटत रीतीने िालचवल्या जात नव्हत्या, तरी १८९० 
सालच्या या काळातदेखील अचधकारी वगावर त्यािंा पचरिाम होऊ लागला होता. वतसमानपत्राद्वारे होिारा 
मतप्रसार हा या िळवळीतील एक सामर्थ्यसवान घटक होता. कारि १८७५ साली प्रहद स्र्ानात ४७५ 
वतसमानपते्र प्रचसद्ध होत होती. यापैकी बह तेक सवस पते्र देशी भाषातूनि प्रचसद्ध होत होती. स रेंद्रनार् बानजी 
हे आय. सी. एस्. होते. पि राष्ट्राच्या स दैवाने ते आपल्या कामातून मोकळे झाले होते. त्यानंी  सेवाचनवतृ्त 
झाल्यावर उत्तर प्रहद स्र्ानात पंजाब प्रातंात पचहला राजकीय दौरा काढला. १८७७ साली चदल्लीला 
झालेल्या दरबाराला ते हजर होते व त्यानंी तेरे् उपस्स्र्त झालेल्या मोठमोठ्या ससं्र्ाचनकाचं्या व इतर 
प ढाऱ्याचं्या भेटी घेतल्या. १८७७ साली चदल्ली येरे् देशातील बड्या ससं्र्ाचनकािे व इतर नामाचंकत व्यिींिे 
जे दरबारच्या चनचमत्ताने मीलन झाले तें पाहूनि अशा प्रकारिी एक प्रिंड राजकीय पचरषद भरवावी, अशी 
कल्पना स रेंद्रनार् बानजींना स िली अशी काही लोकािंी समजूत आहे. १८७८ साली म ंबई व मद्रास 
इलाख्यात त्यानंी दौरा काढला व लॉडस साल्सबरी यानी चसस्व्हल सस्व्हसस परीके्षच्या उमेदवाराच्या वयािी 
मयादा १९ वषापयिंत खाली ओढली या प्रचतगामी धोरिाचवरुद्ध लोकमत त्यानी जागृत केले. चसस्व्हल 
सस्व्हससच्या प्रश्नाबाबत सवस प्रहद स्र्ानतिे कॉमनस सभेला एक अजस पाठचवण्यािीही त्यानी तयारी केली.  
 

यावळेी लॉटस चलटनने आपल्या प्रचतगामी कारकीदीला स रुवात केली. आचि १८७८ िा 
व्हनारय लर पे्रस ॲरट, अिगाि य द्ध, १८७७ सालिा चदल्ली दरबार व कापसावरील आयात करािा यज्ञ 
इतरया गोष्टी केल्या. लॉडस चलटन याचं्या कारकीदीनंतर लॉडस चरपन यािंा नव्या य गाला प्रारंभ करून 
देिारी कारकीदस स रू झाली. लॉडस चरपनने अिगाचिस्र्ानच्या अमीराशी तह केला. व्हनारय लर पे्रस ॲरट 
रद्द केला. स्र्ाचनक स्वराज्याच्या हक्कािी तरिदारी केली व इल्बटस चबलािा प रस्कार केला. १८८३ साली 
हे चबल त्यावळेिे प्रहद स्र्ान सरकारिे कायदेमंत्री चम. इल्बटस यानी चविाराकचरता माडंले. य रोचपयन व 
त्यािप्रमािे अमेचरकन ग नहेगारावंरील खटल्यािी िौकशी करण्याच्या बाबतीत प्रहदी मचॅजस्रटेना जी मनाई 
करण्यात आली होती ती रद्द करण्यािा या चबलािा उदे्दश होता. प्रहद स्र्ानातील अँग्लोइचंडयनानंा ही गोष्ट 
आवडली नाही व त्यािंी मने प्रक्ष ब्ध झाली. गव्हनसमेंट हाऊसवरील पहारेकऱ्यावर हल्ला करून 
व्हाईसरॉयला आपल्या ताब्यात घ्यावयािे व िंदपाल घाटावरील बोटीत त्याला बसवनू इंग्लंडला 
पाठवायिे असा ग प्त कट काही प्रक्ष ब्ध अँग्लोइचंडयनानंी केला. वरील कायद्यास सरकारने पाप्रठबा चदल्यास 
आपला हा बेत तडीस नयावयािा असा या कटवाल्यानंी चनश्चय केला होता. कलकत्त्यातीलि प ष्ट्कळ 
अँग्लोइंचडयनानंी हा कट रिला होता. १८८३ सालिे मूळिे चबल जवळ जवळ रद्द करण्यात आले. िि 
सेशन जज्ज व चडस्स्रक जज्ज याचं्या बाबतीति तेवढे वरील चबलावरील तत्त्व मानय करण्यात आले. लॉडस 
चरपन आपली कारकीदस सपंवनू परत मातृभमूीस जाण्यास चनघाले त्यावळेी प्रहद स्र्ानातील सवस प्रहदी 
लोकानंी त्यानंा आदरपूवसक चनरोप चदला. हे पाहून इंग्रजानंा त्याचं्याबद्दल हेवा वाटला व त्यापकैी प ष्ट्कळािें 
डोळे उघडले, ही गोष्ट खरी असेल तर यािा अर्स काय असे उद गार याप्रसंगी सर ऑकलंड कास्ल्हन यानंी 
काढले असे आपल्या प स्तकात सर स रेनद्रनार् बानजी यानंी म्हटले आहे.  
 

इल्बटस चबलाच्या बाबतीत अँग्लो इंचडयनािंा चवजय झाला. आपले जातीय विसस्व प्रस्र्ाचपत 
करण्यासाठी व ते कायम ठेवण्यासाठी अँग्लोइचंडयनािंा हा प्रयत्न होता. ही गोष्ट प्रहदी लोकाचं्या लक्षात 
आल्याचशवाय राचहली नाही. संघचटत िळवळीिा कसा उपयोग होतो, यािा धडाि या प्रकरिापासून 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रहद स्र्ानातील सावसजचनक कायसकत्यांना चशकावयास चमळाला व यानंतर र्ोड्याि चदवसानंी १८८३ साली 
कलकत्ता येर्ील आल्बटस हॉलमध्ये एक राजकीय पचरषद भरचवण्यात आली. स रेंद्रनार् बानजी व ए. एम्. 
बोस या पचरषदेला हजर होते. स रेंद्रनार् बानजींनी चदल्ली येर्ील संमेलनािी आठवि या पचरषदेतील 
श्ोत्यानंा करून चदली. या पचरषदेस हजर असलेल्या लोकानंा एक नवीनि प्रकाश व स्िूती चमळाली. असे 
चम. अंचबकािरि म ज मदार यानंी आपल्या प स्तकात म्हटले आहे. याच्या प ढच्या साली कलकत्ता येरे् 
आंतरराष्ट्रीय प्रदशसन भरले. इंचडयन नॅशनल काँगे्रसिी मूळस्िूती या प्रदशसनापासून चमळाली, असे रे. जॉन 
मरडॉक यानंी म्हटले आहे. १८८१ साली मद्रास महाजन सभा प्रस्र्ाचपत झाली व मद्रास येरे् प्राचंतक 
पचरषद भरचवण्यात आली आचि इकडे पचश्चमेकडे मेर्ा, तेलंग व तय बजी यानंी १८८५ च्या ३१ जानेवारीला 
बाँड पे्रचसडेनसी असो. स्र्ापन केली.  
 

अणखल भारतीय धतीची संघटना णनर्ममतीची आवश्यकता  
 

या सवस घटनावरून कोित्या तरी धतीिी अचखल भारतीय संघटना चनमाि केली पाचहजे अशी 
आवश्यकता प्रहद स्र्ानला भासू लागली होती, ही गोष्ट स्पष्ट आहे. अचखल भारतीय राष्ट्रीय सभेिी कल्पना 
प्रर्म कोिाच्या डोरयात आली हे एक अगम्य गढू आहे. १८७७ सालिा बडा दरबार व कलकत्त्यातील 
आंतरराष्ट्रीय संमेलन पाहून राष्ट्रीय पचरषदेिी कल्पना काही लोकाचं्या मनात आली. असे ज्याप्रमािे 
म्हिण्यात येते त्यािप्रमािे १८८४ च्या चडसेंबरमध्ये मद्रास येरे् भरलेल्या चर्ऑसॉचिकल कनव्हेंशनंतर १७ 
गृहस्र्ािंी एक सभा झाली व त्या मंडळींना ही कल्पना स िली असेही म्हितात. चसस्व्हल सस्व्हससमधून 
चरटायडस झाल्यानंतर चम. डेस्व्हड हयूम यानंी जी इंचडयन य चनयन स्र्ापन केली तीि काँगे्रस, काँगे्रस 
भरचवण्याच्या कामी कारिीभतू झाली अशीही काही लोकािंी कल्पना आहे. काँगे्रसिी मूळ कल्पना 
कशावरूनही स िलेली असो प्रकवा ती कोिीही काढलेली असो. वरील सवस घटना पाहून आपि अशा एका 
चनिसयाला येऊन पोहोितो की, प्रहद स्र्ानच्या वातावरिाति ती कल्पना वावरत होती व असल्या संघटनेिी 
जरूरी लोकानंा भासू लागली होती. अशावळेी मी आरटास्व्हयन हयूम यानंी प ढाकार घेतला व १८८५ च्या 
मािसमध्ये त्या सालच्या चडसेंबरात प िे येरे् इचंडयन नॅशनल य चनयनिे पचहले अचधवशेन भरचवण्यािी पचहली 
नोटीस प्रचसद्ध झाली. अशा चरतीने जी अव्यि कल्पना वातावरिात सामानयतः वावरत होती व 
प्रहद स्र्ानातील पूवस, पचश्चम, दचक्षि, उत्तर भागातील चविारी लोकाचं्या मनावर चजने पगडा बसवला होता 
त्या कल्पनेला चनचश्चत स्वार्थ्य प्राप्त झाले व ती सत्यसृष्टीत उतरली.  
 

राजकीय ग लामचगरीच्या या जाचिवनेे व राजकीय खळबळाटानीि केवळ काँगे्रसला जनम चदला 
नाही तर काँगे्रस ही राजकीय ध्येयाने पे्रचरत झाली होती.  
 

राष्ट्रीय प नरुज्जीवनाच्या िळवळीिाही प रस्कार करीत होती. काँगे्रसच्या जनमापूवी ५० वषावर 
देशात राष्ट्रीय प नरुज्जीवनाच्या कायाला आरंभ झाला होता. चवचवध स्वरुपािे प्रहदी राजकीय जीवन हे राजा 
राममोहन राय याचं्या काळाति क्ष ब्ध झाले होते. राजा राममोहन राय हे भारतीय राष्ट्रीयत्वािे पैगंबर व 
अवािीन भारत वषािे एका अर्ाने जनक होत. देशाच्या त्यावळेच्या धार्लमक व सामाचजक स धारिाकंडे 
त्यािें चवशषे लक्ष होते. तरी राष्ट्रावर होिाऱ्या भयंकर अनयायािी त्याना तीव्र जािीव होती व या अनयायािा 
त्वचरत पचरहार करण्याकचरता ते जोरािा प्रयत्नही करीत होते. राम मोहन राय हे १७७६ साली जनमले व 
१८३३ साली चिस्टल येरे् मरि पावले. सतीिी िाल बंद करण्याच्या कामी त्यानंी प ढाकार घेतला व 
प्रहद स्र्ानात पाश्चात्य चशक्षि देण्याला स रवात करण्याच्या कामीही त्यािें प्रयत्न कारिीभतू झाले. आपल्या 



 

 अनुक्रमणिका 

आय ष्ट्याच्या शवेटच्या चदवसात इंग्लंडला जाण्यािे त्यानंी ठरचवले. स्वातंत्र्यासंबधंीिे त्यािें पे्रम अलोट 
होते. केप ऑप ग ड होपला पोहिल्यानंतर फ्रें ि बोटीमधून प्रवशे करण्यािा त्यानंी आग्रह धरला व या 
बोटीवरील स्वातंत्र्यािा ध्वज जेव्हा त्यानंी पाचहला तेव्हा स्वातंत्र्य ध्वजािा चवजय असो असा त्यानंी 
जयजयकार केला. मोंगल बादशहािा वकील म्हिून ते जरी लंडनला गेले होते, तरी त्यानंी हाऊस ऑि 
कॉमनसच्या कचमटीप ढे प्रहदी लोकािंी गाऱ्हािी माडंली. प्रहद स्र्ानातील सारा वसूल करण्यािी पद्धती 
आचि प्रहद स्र्ानिी आर्लर्क स्स्र्ती या चवषयावरील तीन चनबंध त्यानंी कचमटीप ढे सादर केले. ईस्ट इचंडया 
कंपनीने त्यानंा सावसजचनक मेजवानी देऊन गौरव केला. १८३२ साली पालसमेंटप ढे िाटसर ॲरट संबधंाने 
चविार िालू होता आचि हे चबल पास झाले नाही तर आपि चिटीश साम्राज्यािा त्याग करू व अमेचरकेत 
जाऊन राहू अशी त्यानंी प्रचतज्ञा केली होती. राम मोहन राय याचं्या काळात प्रहद स्र्ानातील म द्रि 
स्वतंत्र्यािी गळिेपी करण्यात आली होती. लॉडस हेस्स्टंग्ज नंतर हंगामी गव्हनसर झालेला चम. जॉन ॲडेम 
याने वतसमानपत्रावर कडक चनबिंध घातले व सरकारच्या कारभारावर टीका केली म्हिून कलकत्ता जनसलिा 
संपादक चम. बँप्रकग हॅम व द य्यम संपादक चम. सनॅिॅडस यानंा हद्दपार केले. अँग्लो इचंडयन व प्रहदी या दोनही 
वतसमानपत्रावर त्याने कडक सेनसारचशप ठेवली व वतसमानपत्र स रू करावयािे झाल्यास त्याच्या प्रकाशकाने 
व मालकाने गव्हनसर जनरलकडून लायसेनस घेतले पाचहजे असा चनयम केला. या पे्रस ऑर्लडननसचवरुद्ध 
राममोहन राय यानंी वकील देऊन कोटात काम िालचवले पि त्यात त्यानंा यश आले नाही. इंग्लंडच्या 
राजाकडे त्यानंी या बाबतीत एक सावसजचनक अजसही केला पि त्यािाही काही उपयोग झाला नाही. 
राममोहन राय यानंी पेरलेले हे बी ि कट मात्र गेले नाही. १८३५ साली सर िालसस मेटकाि यानंी 
वतसमानपत्रावरील सवस चनविंध काढून टाकले. सतीिी िाल रद्द करण्यात आली. तेव्हा त्या कायद्याचवरुद्ध 
राममोहन राय याचं्या प्रचतस्पध्यांनी केलेले अपील पालसमेंटने िेटाळून लावले व प ढे िाटसर ॲरटही पास 
झाला हे पाहून राजा राममोहन राय याचं्या मनािे समाधान झाले.  
 

धार्ममक व सामाणजक चळवळी 
 

१८५७ िे बंड मोडल्यानंतर १८५८ साली प्रहद स्र्ानात चवश्वचवद्यालये व हायकोटस स्र्ापन करण्यात 
आली. १८६१ ते १८६३ च्या दरम्यान कायदे मंडळेही चनमाि करण्यात आली. बंडाच्या अगदी र्ोडे अगोदर 
चवधवाचववाहािा कायदा पास झाला होता. १८६० िे स मारास प्रहद स्र्ानात पाश्चात्य वाङ् मयािा व 
चशक्षिािा चनकट पचरिय होऊ लागला. पाश्चात्य पद्धतीवर नयायदानाच्या संस्र्ा स्र्ापण्यात आल्या व 
पालसमेंटरी पद्धतीने कायदे करिारी कायदेमंडळेही चनमाि झाली, याम ळे प्रहद स्र्ानात एका नव्या य गालाि 
प्रारंभ झाला आचि ज्या प्रहदी लोकािंा या संस्र्ाशंी संबंध आला त्याचं्यावर पाश्चात्य संस्कृतीिा गाढ 
पचरिाम झाल्याचशवाय राचहला नाही.  
 

राजा राममोहन राय यानंी िह्मोसमाज स्र्ापन करून स रू केलेल्या धार्लमक बीजारोपिािा त्याचं्या 
मरिानंतर जोराने प्रसार होऊ लागला. राजा राममोहन राय यािें कायस प ढे िालचविारे िह्मोसमाजािे, 
त्यावळेी म ख्य संिालक केशविंद्र सेन यानंी आपल्या म लीिा क िचबहारच्या महाराजाबंरोबर बालपिीि 
चववाह लावनू चदला, त्याम ळे िह्मोसमाजात मतभेद होऊन त्यातील प ढारलेल्या स्वतंत्र मतवादी लोकानंी 
आनंद मोहन घोष याचं्या नेतृत्वाखाली साधारि समाजािी प्रर्ापना केली. हेि आनंद मोहन घोष १८९८ 
साली काँगे्रसिे अध्यक्ष झाले हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. िह्मोसमाज स्र्ापन होऊन बंगालमध्ये स रू 
झालेल्या धमसस धारिेच्या िळवळीिा पचरिाम प्रहद स्र्ानातील इतर प्रातंावरही झाला. प ण्यात नया. महादेव 
गोप्रवद रानडे याचं्या नेतृत्वाखाली प्रार्सना समाज स्र्ापण्यात आला. महादेव गोप्रवद रानडे हे सामाचजक 



 

 अनुक्रमणिका 

स धारिेच्या िळवळीिे संस्र्ापक होते. आचि ही िळवळ काँगे्रसच्या िळवळीबरोबरि उपिळवळ म्हिून 
चकत्येक वषस िालू होती. त्यािप्रमािे पंजाबमध्ये स्र्ापन झालेला आयससमाज व मद्रासमध्ये स रू झालेली 
चर्ऑसिीिी िळवळ या सवस िळवळी िढाईच्या स्वरूपाच्या व प्रागचतक होत्या. राष्ट्रीय प नरुज्जीवनाच्या 
कायात स्वामी चववकेानंदानंी स्र्ापन केलेल्या रामकृष्ट्ि चमशनने बरीि महत्त्वािी कामचगरी केली आहे.  
 

प्रहद स्र्ानात याप्रमािे सवसत्र धार्लमक व सामाचजक दृष्टीने प ढारलेल्या िळवळी िालू असतानाि 
इंचडयन नॅशनल काँगे्रस स्र्ापण्यािी कल्पना प्राद भूिंत झाली. कलकत्त्यातील इंचडयन असोचसएशन, 
म ंबईिी पे्रचसडेनसी असोचसएशन व मद्रासिी महाजन सभा यासारख्या प्राचंतक संस्र्ानंी राजकीय प्रश्नािा 
चविार करावा व ऑ. इं. नॅशनल य चनयनने सामाचजक प्रश्नाचं्या बाबतीत आपली सवस शिी कें द्रभतू करावी 
अशी चम. हयूम यािंी मूळिी कल्पना होती. न कतेि व्हाइसरॉय होऊन आलेल्या लॉडस डिरीन साहेबानंा 
त्यानी याबाबतीत सल्ला चविारला. या व्हाईसरायनी कशा प्रकारिा सल्ला चदला यािी हकीकत १८९८ साली 
प्रचसद्ध झालेल्या इंचडयन पॉचलचटरस या प स्तकाच्या प्रस्तावनेत चम. डब्ल्यू. सी. बानजी यानंी प ढीलप्रमािे 
चदली आहे.  
 

लॉडड डफरीन यांचा पुढाकार 
 

इंचडयन नॅशनल काँगे्रस ज्या धोरिाने स्र्ापन करण्यात आली व ज्या धोरिाने चतिे काम 
आजपयिंत िालू आहे, त्याच्या म ळाशी खरोखर त्या वळेिे गव्हनसर जनरल डिरीन होते ही गोष्ट प ष्ट्कळानंा 
अजब वाटेल. इचंडयन नॅशनल काँगे्रसने सामाचजक प्रश्नािंा चविार करावा व राजकीय प्रश्नािंा चविार 
प्रातंाप्रातंातल्या राजकीय संस्र्ानंी करावा आचि प्रातंानंी या कामाकचरता भरचवलेल्या पचरषदेिे 
अध्यक्षस्र्ान त्या त्या प्रातंाचं्या गव्हनसरानंा द्याव,े म्हिजे अचधकारी वगस व चबनसरकारी प्रहदी राजकीय 
प ढारी याचं्यात परस्पर आदर व पे्रम वाढेल या कल्पनेने भारून जाऊन चम. हयूम यानंी १८८५ च्या प्रारंभी 
चसमला येरे् व्हाईसरायािंी म लाखत घेतली. व्हाईसरॉयानंी मोठ्या आस्रे्ने या प्रश्नािंा चविार केला. चम. 
हयूम यािंी योजना िारशी उपय ि होईल असे त्यानंा वाटले नाही. इंग्लंडमध्ये ज्याप्रमािे एक सरकारी 
चवरोधी पक्ष असतो व तो अशाप्रकारिी कामे करतो तसली कामे करिारा पक्ष प्रहद स्र्ानात नाही. लोक 
मतािे प्रदशसन करण्यािे काम जरी वतसमानपते्र प्रामाचिकपिे करीत असतात, तरी त्याचं्यावर चवश्वास ठेवता 
येत नाही. लोकानंा आपल्या धोरिासंबधंाने काय वाटते हे इंग्रजानंा समजत नाही. अशा पचरस्स्र्तीत 
राजकारिािा चविार करिाऱ्या प्रहदी गृहस्र्ानंी वषातून एकदा एकत्र जमाव ेव प्रिचलत राज्यकारभारात 
कोिते दोष आहेत व ते कसे स धाराव,े हे त्यानंी दाखवनू द्याव.े या सभेिे अध्यक्ष प्रातंािे गव्हनसर असू नयेत 
कारि त्याचं्या समोर लोकानंा आपल्या मनातले चविार मोकळेपिाने माडंता यावयािे नाहीत. चम. हयमू 
यानंा लॉडस डिरीन यािें हे म्हििे पटले व त्यानंी आपली स्वतःिी व लॉडस डिरीन यािंी अशा दोनही 
योजना कलकत्ता, म ंबई, मद्रास व इतर प्रातंातील प ढारी याचं्या प ढे माडंल्या व लॉडस डिरीन यािंी योजना 
एकमताने मानय करण्यात आली व चतिी अंमलबजाविीही करण्यािे ठरचवण्यात आले. वरील कल्पना 
आपि स िचवली ही गोष्ट आपली प्रहद स्र्ानातंील कारकीदस संपेपयिंत ग प्त राखावी. ती बाहेर िोडू नये. अशी 
अट लॉडस डिरीन यानंी चम. हयूम याना घातली होती व ही त्यांिी अट प्रामाचिकपिे पाळण्यातं आली. 
१८८५ च्या नाताळात प िे येरे् प्रहद स्र्ानातं सवस भागातील प्रचतचनधींिी एक पचरषद भरचवण्यािे मािस १८८५ 
मध्ये ठरचवण्यातं आले व त्याप्रमािे प ढील आशयािे एक सरय सलरही काढण्यातं आले – इंचडयन नॅशनल 
य चनयनिी पचरषद प िे येरे् ता. २५ ते ३१ चडसेंबरमध्ये भरेल. बंगाल, म ंबई, मद्रास वगैरे सवस भागातंील 
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इंग्रजी भाषेशी पूिस पचरिय असलेले प्रहदी राजकीय प ढारी या पचरषदेला प्रचतचनधी म्हिून हजर राहतील. 
या पचरषदेिे प्रत्यक्ष हेतू प ढीलप्रमािे आहेत.  
 

१)राष्ट्रीय प्रगतीच्या कायात िळवळीने काम करिाऱ्या लोकािंा व्यचिशः पचरिय व्हावा.  
 
२)प ढील वषसभर ज्या राजकीय िळवळी करावयाच्या त्या संबधंाने ििा करून त्यानंा चनचश्चत 

स्वरूप द्याव.े  
 
या पचरषदेला अप्रत्यक्षरीत्या नेचटव्ह पालसमेंटिे स्वरूप प्राप्त होईल आचि योग्य त्या धोरिाने 

पचरषदेिे काम िालचवल्यास कोित्याही प्रकारिी प्रचतचनचधक संस्र्ा िालचवण्यास प्रहद स्र्ान सवसस्वी 
नालायक आहे, या त्याच्यावर असलेल्या आके्षपाला तो चबनतोड उत्तर देईल.  
 

या वषािी पचरषद प ण्यासि भरावयािी असल्याने सावसजचनक सभेिी श्ी. चिपळूिकर प्रभतृी 
मंडळीि स्वागत मंडळािे काम करतील. पचरषदेला आलेले प्रचतचनधी पचरषदेच्या कामाकचरता प ण्यास 
असेपयिंत वाहनािंी, जेविाखाण्यािी व राहण्यािी वगरेै सवस व्यवस्र्ा स्वागतमंडळ करील व त्याकचरता 
प्रचतचनधींना कोित्याही प्रकारिा खिस पडिार नाही.  
 

प ण्यािे प्रचतचनधीखेरीज करून म ंबई इलाखा (प्रसध व वऱ्हाडचमळून) मद्रास रलोअर बंगाल या 
प्रातंानंा २० व नॉर्सवसे्ट प्रॉस्व्हनस, आंध्र व पजंाब यानंा प्रत्येकी १० प्रचतचनधी पचरषदेला पाठचवता येतील. 
 

काँगे्रस भरचवण्याच्या कामी चम. ह्यमू यानंी व्हाईसरॉयािंी श भेच्छा संपादन करून घेतल्यानंतर ते 
इंग्लंडला गेले व लॉडस चरपन, लॉडस डलहौसी, सर जेम्स केअडस, जॉन िाईट, चम. रीड, चम. स्लॅग वगरेै 
प्रम ख मंडळींिा त्यानंी याबाबतीत अगाऊ सल्ला घेतला व त्यािंी संमतीही चमळचवली.  
 

चमसेस बेझंट यानंी आपल्या ‘हाऊ इंचडया र्ॉट िॉर चफ्रडम,’ या प स्तकात काँगे्रसच्या या 
अचधवशेनािे यर्ार्स विसन केले आहे.  
 

पणहले अणधवेशन 
 

नाताळापूवी अगदी र्ोडे चदवस प ण्यात कॉलऱ्याच्या सार्ीला स रूवात झाली. त्याम ळे ही पचहली 
काँगे्रस म ंबईस भरचवण्यािे ठरचवण्यात आले. गोक लदास तेजपाल ससं्कृत कॉलेजच्या सवस स ंदर इमारती 
व त्यािे वसचतगृह काँगे्रसच्या स्वागत मंडळाच्या स्वाधीन केले. आचि २७ चडसेंबर सकाळपूवी काँगे्रस 
भरचवण्यािी सवस प्रकारिी जय्यत तयारी करण्यात आली. प्रहद स्र्ानच्या स्वातंत्र्याच्या िळवळीत ज्यानंी 
प ढे आपले नाव गाजचवले अशी चकतीतरी नामाचंकत मडंळी या पचरषदेला हजर होती. मद्रासिे डेप्य टी 
कलेरटर व स धारकाग्रिी चद. ब. रघ नार्राव, प ण्याच्या स्मॉलकॉज कोटािे त्या वळेिे जज्ज व प ढे 
हायकोटािे जज्ज झालेले नया. महादेव गोप्रवद रानडे, हे त्या वळेच्या कायदे मंडळािेही सभासद होते. 
आग्र्यािे चवद्वान लेखक लाला वैजनार्, प्रो. के. स ंदरम् व आर. जी. भाडंारकर वगैरे मंडळी या काँगे्रसला 
हजर होती. पि त्यानंा पचरषदेिे प्रचतचनधी म्हिून चतच्या कामात भाग घेता आला नाही. ज्ञानप्रकाश, प िे 
सावसजचनक सभेिे तै्रमाचसक, मराठा, केसरी, नवचवभाकर, इंचडयन चमरर, नासीम, प्रहद स्र्ानी, चरब्यून, 
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इंचडयन य चनयन, स्पेरटेटर, इंद प्रकाश, प्रहदू, चिसेंट वगैरे पत्रािें संपादक तसेि चसमल्याहून चम. हयूम, 
कलकत्त्यािे डब्ल्यू. सी. बानजी, नरेंद्रनार् सेन, प ण्यािे डब्ल्यू. एस. आपटे व जी. जी. आगरकर, 
गंगाप्रसाद वमा (लखनो), दादाभाई नौरोजी, तेलंग, मेर्ा, वाच्छा, कलबारी, िंदावरकर (म ंबई) मद्रास 
महाजनसभेिे अध्यक्ष रंगय्या नायडू, एस. स िह्मण्य अय्यर, पी. आनंदािायस, जी. स िह्मण्य अय्यर, वीर 
राघवािारीयर, केशव चपले वगैरे मंडळी प्रचतचनधी म्हिून या पचरषदेला हजर होती.  
 

ता. २८ चडसेंबर १८८५ रोजी दोन प्रहरी बारा वाजता गोक लदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये 
काँगे्रसच्या अचधवशेनास स रुवात झाली. चम. डब्ल्यू. सी. बानजी हे या पचहल्या अचधवशेनािे अध्यक्ष होते. 
चम. ह्यमू, चम. एस. स िह्मण्य अय्यर, ऑ. के. टी. तेलंग यािंी पचरषदेत पचहली भाषिे झाली. अध्यक्षानंी 
आपल्या भाषिात काँगे्रसच्या ध्येयासंबधंाने चवस्तृत चवविेन केले. या पचरषदेत प ढील नऊ ठराव पास 
झाले.  
 

१)प्रहद स्र्ानच्या राज्यकारभारासंबधंाने िौकशी करण्याकचरता रॉयल कचमशन नेमाव.े २)इंचडया 
कौस्नसल रद्द कराव.े ३) कायदेमंडळात लोकचनय ि सभासद घ्याव.े प्रश्न चविारण्यािा हक्क असावा. 
पंजाब, वायव्येकडील प्रातं, औंध यानंा कायदेमंडळे द्यावी. कौस्नसलातील बह सखं्य पक्षाने केलेल्या 
तिारींिा चविार करण्याकचरता हाऊस ऑि कॉमनसमध्ये स्टँप्रडग कचमटी नेमण्यात यावी. ४) आय. सी. 
एस. च्या परीक्षा इंग्लंड व प्रहद स्र्ान या दोनही चठकािी एकाि वळेी घ्याव्या. ५) – ६) लष्ट्करावरील 
खिासंबधंाने एका ठरावात चविार करण्यात आला होता. ७)अप्पर िह्मदेश खालसा करून तो 
प्रहद स्र्ानला जोडण्यािा जो चविार िालू आहे त्यािा चनषेध द सऱ्या एका ठरावाने करण्यात आला. 
८)देशातंील प्राचंतक ससं्र्ाकंडे काँगे्रसमध्ये पास झालेले ठराव पाठवाव ेव या संस्र्ानंी चठकचठकािी सभा 
भरवनू काँगे्रसच्या ठरावाला मानयता द्यावी. ९) १८८६ च्या ता. २८ चडसेंबरमध्ये काँगे्रसिे अचधवशेन 
कलकत्ता येरे् भरवाव ेहा शवेटिा ठराव होता.  
 

❇ 
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होमरुल लीिचे यशापयश व जातीय चळवळी 
 

होमरुल लीि 
 

लो. चटळक मंडाले त रंुगातून हद्दपारीिी चशक्षा भोगनू (१९०८ – १९१४) आल्यावर त्यानंी 
चिचटशाचं्या य द्ध प्रयत्नास सहाय्य केले. अचनबेझटं यानंी पि चिचटशाचं्या य द्ध प्रयत्नात मदत केली. लो. 
चटळकानंा काँगे्रसमध्ये प्रवशे चमळावा म्हिून ॲनी बेझटंबाईंनी १९१४ पासून प्रयत्न करावयास स रुवात 
केली. १९१५ च्या म ंबई काँगे्रसमध्ये जहालानंा काँगे्रस प्रवशेास परवानगी चदली त्याप्रमािे काँगे्रस घटना 
द रुस्त करून १९१६ च्या लखनौ काँगे्रस अचधवशेनात लो. चटळकानंा काँगे्रस प्रवशे देण्यात आला. याि 
१९१६ च्या लखनौ काँगे्रसमध्ये काँगे्रस लीग योजना संमत करण्यात आली.  
 

इ. स. १९०१ च्या कलकत्ता काँगे्रस अचधवशेनात चम. स्मेडले यानंी आयचरश होमरूलप्रमािे 
इंचडयन होमरूल लीग स रू करावी असा सल्ला प्रहदी लोकानंा चदला होता. इंग्लंडमधील होमरूल लीगमध्ये 
रेडमंड यािें कायस पाहून ॲनी बझेंटबाई प्रभाचवत झाल्या होत्या. १९१४ त इंग्लंडला जाऊन चिचटश 
पालसमेंटमध्ये भारतासाठी होमरूल लीग स्र्ापन करण्यािा प्रयत्न केला पि त्यात यश आले नाही. 
महाय द्धात भारताकडून चिचटशानंा चमळिाऱ्या मदतीच्या बदल्यात भारताला वसाहतीिे स्वराज्य देण्यात 
याव ेअसे ॲनी बझेंटबाईंनी लंडनमधील जाहीर सभेत प्रचतपादले. भारतात परत आल्यावर ‘नय ू इंचडया’ 
दैचनक व ‘कॉमनचवल’ साप्ताचहक वृत्तपते्र जोरात िालवनू होमरूल लीगिा प्रिार केला व सप्टेंबर १९१५ त 
होमरूल लीगिी स्र्ापना केली. १९१५ च्या म ंबई अचधवशेनात बेझटंबाईनी होमरूल लीगसंबधंी ठराव 
माडंला. पि िमािमाच्या स धारिादं्वारा वसाहतीिे स्वराज्य ह्या काँगे्रस ध्येयाशी होमरूल लीगिे धोरि 
स संगत नसल्याने काँगे्रसने मानयता चदली नाही. काँगे्रस मानयतेवर अवलंबनू न राहता बझेंटबाईंनी 
होमरूल लीगिी संघटना केली. बेझंटबाईंनी आतंरराष्ट्रीय ख्याती, प्रभावी विृत्व आचि व्यचिमत्व, 
चर्ऑसॉिीिे सूत्रधारकत्व यामं ळे अनेक लोक होमरूल लीगमध्ये सामील झाले. व प. मोतीलाल नेहरू, 
प्रितामिी, सर सपू. बॅ. चजना, सरोचजनी नायडू इ. अनेक नेत्यानंा बेझटंबाईंनी आपल्या प्रभावी 
व्यचिमत्वाच्याद्वारे होमरूल लीगमध्ये खेिनू घेतले. काँगे्रसच्या सवस माजी अध्यक्षानंी त्याचं्या होमरूल 
लीगला पाप्रठबा चदला. म ंबई, अलाहाबाद, कानपूर, वारािसी, मर् रा, कालीकत, मद्रास इ. चठकािी 
होमरूल लीगच्या शाखा उघडल्या.  
 

लो. णटळकांचा सहभाि 
 

चडसेंबर १९१५ च्या म ंबईच्या प्राचंतक नॅशनॅचलस्ट कॉनिरनसमध्ये नेमलेल्या १५ जिाचं्या सचमतीने 
केलेल्या चशिारशी चविारात घेऊन लो. चटळकानंी एचप्रल १९१६ साली बेळगाव येरे् म ंबई प्रातं, वऱ्हाड व 
मध्यप्रदेश एवढ्या प्रातंाप रती मयाचदत होमरूल लीग स्र्ापन केली. बाचप्टस्टा, केळकर, खापडे, म ंजे, 
करंदीकर इ. होमरूल लीगच्या कायसकाचरिीत आले. होमरूल लीगिे स्पष्टीकरि करताना लो. चटळक 
म्हिाले, होमरूल प्राप्तीिा अर्स इंस्ग्लश राज्यािा नाश असे नव्हे. होमरूल म्हिजे प्रत्येक क्षिी व प्रत्येक 
पावलोपावली प्रहदी लोकानंा अडर्ळा करिाऱ्या केवळ नोकरशाहीिा नाशि होय. परराष्ट्रीयसबंधं 
इंग्लंडला देऊन अंतगसत राज्यकारभारात प्रहदी लोकानंा स्वायत्तता असावी. लो. चटळकानंा 
बेझंटबाईप्रमािेि होमरूल शब्दािा वसाहतीिे स्वराज्य हा अर्स अचभपे्रत होता. महाय द्धाच्यावळेी चिचटश 
साम्राज्यावर आलेल्या संकटाच्यावळेी चिचटशाचं्या पाठीशी राचहल्याने आपल्या स्वराज्याच्या मागिीस 
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बळकटी येते, महाय द्धाम ळे चिचटशावंर आलेले संकट ही आपली स्वराज्यमागिीिी स संधी आहे. असे ॲनी 
बेझंट व लो. चटळक या दोघानंा वाटे. १९१६ च्या लखनौ काँगे्रस अचधवशेनानंतर लो. चटळक व ॲनी बेझटं 
यानंी अन िमे महाराष्ट्रात व मद्रास प्रातंात काँगे्रस लीग योजनेतील स्वराज्यािे ध्येय लोकचप्रय 
करण्यासाठी जोरािा प्रिार केला. ‘स्वराज्य हा माझा जनमचसद्ध हक्क आहे व तो मी चमळवीनि’ अशी 
घोषिा लो. चटळकानंी लोकचप्रय बनचवली.  
 

होमरुल लीिच्या चळवळीचा जोर आणि अवकळा 
 

होमरुल िळवळीम ळे प्राचंतक सरकारला भीती वाटली. मे १९१६ त ‘नयू इचंडया’ पासून २००० रु. 
िी ठेव माचगतली. २८ ऑगस्ट १९१६ रोजी ती जप्त केली. परत १०,००० रु. ठेव मागण्यात आली ती चदली. 
बेझंटबाईनी ती मद्रास हायकोटात व नंतर चप्रव्ही कौंस्नसलकडे अपील केले पि यश चमळाले नाही. मे 
१९१६ मध्ये बेळगाव व नगर येर्ील होमरुल लीग सभेप ढे आके्षपाहस भाषि केल्याबद्दल लो. चटळकापंासून 
प्रत्येकी १०००० रु. याप्रमािे २०००० रुपयािें दोन बॉनड िागंल्या वागि कीबद्दल चलहून माचगतले पि म ंबई 
हायकोटाने लो. चटळकासंबधंीिी ही आज्ञा रद्द करचवली ॲनी बेझटंबाई यानंा म ंबई प्रातंात व मध्य प्रातंात 
प्रवशे करण्यास मनाई केली. (जून १९१६) पंजाबप्रातंात व चदल्लीत प्रवशे करण्यास चबचपनिदं्र पाल व 
लोकमानय चटळक यानंा मनाई करण्यात आली. (िेि वारी १९१७) होमरुल लीगच्या सभास हजर 
राहण्यास मनाई करिारे पचरपत्रक शाळा व कॉलेजाकंडे पाठचवण्यात आले. मद्रास सरकारने बझेंटबाई व 
त्यािें सहकारी वाचडया, अरंूडेल यानंा उटकमंड येरे् स्र्ानबद्ध केले. (जून १९१७) देशात सवसत्र चनषेध 
सभा भरचवण्यात येऊन अनेक नेत्यानंी होमरुल लीगिे सभासदत्व म द्दाम स्वीकारले. ज लै १९१७ च्या ऑ. 
इं. काँगे्रस कचमटीने होमरुल लीगच्या कायािी प्रशसंा केली. ऑगस्ट १९१७ त ॲनी बझेंटबाईिी काँगे्रस 
अध्यक्षपदावर चनय िी केली. यािवळेी ज लै, १९१७ त मेसापोटेचमया प्रश्नावर िेंर्ललन यानंा भारत 
मंत्रीपदािा राजीनामा द्यावा लागला. मॉनटेग्यू यानंा भारतमंत्री नेमण्यात आले. भारतािी य द्धप्रयत्नात 
मदत चमळचवण्यासाठी २० ऑगस्ट १९१७ रोजी मॉनटेग्य ूयानंी इचतहास प्रचसद्ध घोषिा केली. य द्ध संपेपयिंत 
राजकीय िळवळीत प्रहसक असनदशीर मागस अवलंबिार नाही व भारतमंत्री माँटेग्यचू्या भारताच्या भेटीत 
शातंता ठेवतील या अटीवर बेझंट व त्यािें दोन सार्ीदारानंा काँगे्रस अचधवशेना अगोदर म ि केले. १९१७ 
िे वषस होमरुल लीगच्या दृष्टीने सनसनाटीिे गेले. मग मात्र होमरुल लीगला अवकळा आली.  
 

होमरुललीगच्या नाशािंी कारिे – १) अजसचवनंत्या, चशष्टमंडळे या मागािा चधक्कार करिारे लोक, 
चटळक, ॲनी बझेंट, चबपीनिंद्र पाल इ. नी चधक्कारलेल्या नेमस्ताचं्या मागािा अवलंब केला. लो. चटळक व 
ॲनी बझेंट हे लॉडस माँटेग्यूच्या भारत भेटीत त्यानंा चदल्लीस जाऊन भेटले. (नोव्हें. १९१७) लो. चटळक व 
चबपीनिदं्र पाल हे होमरुल लीगिे चशष्टमंडळ घेऊन इंग्लंडला गेले. (सप्टें. १९१८  नोव्हें. १९१९) (२) 
एकमेकानंा सहाय्य करिारे प ण्यािे व मद्रासिे होमरुल नेते आपापसात भाडूं लागले. बझेंटबाईनी व 
िग्य ससन कॉलेजिे प्रािायस र. प . पराजंपे यानंी प्राचंतक काँगे्रस अचधवशेनात लो. चटळकानंा चवरोध केला. 
हा चवरोध सहन न होऊन लो. चटळकानंी ॲनी बझेंट यानंा पूतना म्हिून व प्रािायस पराजंपे यानंा चशश पाल 
(म ले साभंाळिारा) म्हिून संबोधून त्यािंी अवहेलना केली. चिडखोर प्रवृत्तीम ळे आपापसात सहकायस चमळू 
शकले नाही. (३) िाह्मिेतरािंा चवरोध – होमरुल लीग िळवळ म्हिजे िाह्मिािंी िळवळ अशी समजूत 
महाराष्ट्रात झाली. होमरुल (स्वराज्य) म्हिजे िाह्मिािें विसस्व असलेल्या प्रािीन समाजव्यवस्रे्िे 
प नजीवन अशी मद्रासमध्ये समजूत झाली. होमरूल लीगच्या िळवळीस यश येऊन स्वराज्य चमळाल्यास 
त्यात िाह्मिािें राज्य येईल अशी कल्पना महाराष्ट्र – मद्रासमधील िाह्मिेतरािंी होती. होमरूल लीगला 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रचतशह देण्यासाठी चिचटश सरकारने या िाह्मिेतराचं्या कल्पनेस उते्तजनि चदले. होमरूल लीगला 
असिारा चवरोध इंग्लंडमधील जनतेच्या कानी घालावा म्हिून मद्रासमधील जस्टीस पाटीिे (िाह्मिेतरािंा 
पक्ष) डॉ. नायर व महाराष्ट्र कनाटकातील िाह्मिेतरातंिे (सत्यशोधक) श्ी. जाधव यानंी इंग्लंडला प्रयाि 
केले. (४) प्राचंतक काँगे्रस अचधवशेनात प्ररे्न सार शतेकऱ्यानंा चवनामूल्य प्रवशे देण्यािे नाकारले म्हिनू 
नेमस्तानंी िाह्मिेतराशंी गट्टी जमवली व लो. चटळकानंा चवरोध केला. धार्लमक राष्ट्रवादाच्या प रस्काराम ळे 
लो. चटळकानंा आपल्या आय ष्ट्यात प्रर्म म स्लीम, नंतर नेमस्त व नंतर िाह्मिेतर यािंा चवरोध सहन करावा 
लागला. (५) होमरुल लीगच्या िळवळीत नाचवनय असे काहीि नव्हते. होमरुल लीगकडून केली जािारी 
स्वराज्यािी (वसाहतीिे स्वराज्य) मागिी ही १९०५ नंतरच्या काँगे्रसच्या ध्येयापासून वगेळी नव्हती. 
होमरूल लीगिे नेतृत्व नंतर नेमस्त बनले व चशष्टमंडळे पाठचवण्यासारख्या कायसिमािा पाठप रावा होऊ 
लागला. देशात जेव्हा जहाल असहकारािा कायसिम आखला जात होता अशावळेी होमरुल लीगने 
असहकाराच्या कायसिमास सहकायस केले नाही. चनवडि कावंर व चवधीमंडळावर बचहष्ट्कार न घालता 
प्रचतयोगी सहकारािा अवलंब करून चनवडिूका लढचवण्यासाठी काँगे्रस डेमॉिेचटक पक्षािी स्र्ापना 
केली. माँटिडस स धारिा कायदा राबचवण्यासाठी काँगे्रसमधून बाहेर पडलेल्या नॅशनल चलबरल 
िेडरेशनमध्ये होमरुल लीगिे कायसकते (खापडे, केळकर, चबपीनिदं्र पाल, ॲनी बझेंट इ. ) नंतर सामील 
झाले. 
 

६) काँगे्रसमध्ये होमरुल लीग स्र्ापन केल्यास काँगे्रस पक्षािा जोम कमी होईल. स्वराज्यािी 
(होमरुलिी) मागिी काँगे्रस पक्षामािस तही होऊ शकते – या कारिावरून १९१५ च्या म ंबई काँगे्रसमध्ये 
होमरुल लीग स्र्ापन करण्यासबंंधीच्या ॲनी बेझंटच्या चशिारसीस मानयता चदली नाही. काँगे्रस पक्षािा 
अचधकृत पाप्रठबा न चमळाल्याने सरकारने होमरुल लीगसंबंधी दडपशाहीिे धोरि स्वीकारून सामानय 
जनतेस िळवळीपासून परावृत्त केले.  
 

७) सामानय जनतेत होमरुल लीग िळवळ पसरू शकली नाही, कारि होमरुल लीगपक्षावर 
सरकारिी विदृष्टी होती. चशवाय होमरुल लीगिे नेतृत्व धार्लमक राष्ट्रवाद्याकंडे होते. त्याम ळे िाह्मिेतरानंी 
चवरोध केला.  
 

८) कारखानदार व भाडंवलदारािंा मध्यम वगस महाय द्धकालीन उद्योगधंद्यात ग ंतलेला होता. 
सरकारने उद्योगधंद्यानंा सवसप्रकारिी मदत द्यावयास स रुवात केली. इचजप्त, पॅलेस्टाईन, पूवस आचफ्रका 
यातील आघाडींना लागिारा माल प रचवण्यािी कंत्राटे प्रहदी कारखानदारानंा व व्यापाऱ्यानंा चदली. जपानी 
व अमेचरकन मालािी बरोबरी करू शकतील असा माल चनमाि करण्यासाठी सरकारने सरंक्षक जकाती 
बसचवल्या. प्रहदी कापडावर एरसाईज ड्य टी न बसचवता ७–३० टके्क आयात कापसावर जकात बसवनू 
प्रहदी कापडचगरण्यानंा उते्तजन चदले. या मध्यमवगाकडून होमरुल लीगला सहाय्य चमळाले नाही.  
 

९) स धारिाकायद्यास सहाय्य केल्याम ळे होमरुल लीगमधील लढाऊ राष्ट्रवाद नष्ट झाला. 
लोकाचं्या मनािी पकड घेण्यासारखा कायसिम नंतर होमरुल लीगच्या, अन यायानंी चदला नाही. म. 
गाधंींच्या असहकार िळवळीने जनमनावर छाप पडली व लोक चतकडे आकर्लषत होऊन होमरुल लीगला 
चवसरले. ॲनी बझेंट याचं्याऐवजी म. गाधंीना ऑल इचंडया होमरुल लीगिे अध्यक्ष बनचवण्यात आले. 
ऑरटोबर १९२० ला म बंईस होमरुल लीगिी बैठक भरली, तीत होमरुल लीगिे नाव स्वराज्य सभेत 
बदलण्यात आले. स्वराज्य सभा कालातंराने नकळत काँगे्रसमध्ये चवलीन झाली.  



 

 अनुक्रमणिका 

इणंडयन नॅशनल णलबरल फेडरेशन 
 

२० ऑगस्ट १९१७ रोजी माँटेग्यू यानी इचतहासप्रचसद्ध घोषिा केल्यानंतर १० नोव्हेंबर १९१७ पासून 
भारतािा दौरा स रू केला. दौऱ्यात त्यानंी सर भपूेंद्रनार् बसू, लॉडस सत्येंद्रनार् चसनहा इ. नेत्यािंी भेट 
घेऊन स धारिा राबचवण्यासाठी प्रागचतकािंी स्वतंत्र संघटना चनमाि करण्याचवषयी बोलिी केली. 
त्याप्रमािे माँटिडस अहवाल प्रचसद्ध व्हावयािे अगोदर कलकत्त्यात नॅशनल चलबरल लीगिी स्र्ापना 
करण्यात आली व ऑगस्ट १९१८ मध्ये बंगाल प्राचंतक नॅशनल चलबरल लीगिे अचधवशेनही भरले. 
म ंबईसही प्रागचतकानंी होऊ घातलेल्या स धारिासं पाप्रठबा चदला. नोव्हेंबर १९१८ त म ंबईस सवस 
प्रागचतकािें अचधवशेन भरून इंचडयन नॅशनल चलबरल िेडरेशनिी स्र्ापना झाली.  
 

ज लै १९१८ भारतमंत्री माँटेग्यू व ग. ज. िेम्स्िडस यानंी संय ि अहवाल प्रचसद्ध केल्यानंतर 
अहवालासबंंधी मत जाहीर करण्यासाठी म बंईस काँगे्रसिे खास अचधवशेन बोलावण्यात आले. (ऑ. 
१९१८) त्यात स धारिा टाकाऊ आहेत असे काँगे्रसने जाहीर केले. म ंबईच्या ह्या खास काँगे्रस अचधवशेनात 
नेमस्तानंी भाग घेतला नाही. चडसेंबर १९१८ त चदल्लीस काँगे्रसिे नेहमीिे अचधवशेन भरले असता जहालानंी 
नेमस्तानंा नीट वागिूक चदली नाही व नेमस्त गटातील श्ीचनवास शास्त्री (सव्हिंटस् ऑि इंचडया 
सोसायटीिे सेवक) याचं्या भाषिात वारंवार अडर्ळा आिला. त्याम ळे नेमस्तानंी काँगे्रसशी असलेला 
संबंध तोडून टाकून स धारिा कायदा राबचवण्यािा चनश्चय केला. महात्मा गाधंीनी जाचलयनवाला हत्याकाडं 
व रौलट कायदा याचवरूद्ध जेव्हा असहकारािी िळवळ हाती घेतली यावळेी नेमस्तानंी माँटिडस 
स धारिान सार नोव्हेंबर १९२० त घेण्यात आलेल्या चनवडि कात भाग घेतला.  
 

घटनात्मक प्रगतीवर चवश्वास होता म्हिून प्रागचतक नेमस्तानंी स धारिा राबचवण्यास सहकायस केले. 
सवसि लोकानंी स धारिा नाकारल्यास चिचटश सरकार चदलेल्या स धारिा परत घेईल व जे पदरात 
चमळावयािे तेही चमळिार नाही, असे त्यानंी वाटत होते. गाधंींिा सत्याग्रह व असहकारािा कायसिम ज्यानंा 
रुिला नाही असे होमरूल लीगिे कायसकते (ॲनी बेझंट, चबपीनिदं्र पाल इ.) काँगे्रसमधून ि टून 
प्रागचतकाचं्या नॅशनल चलबरल िेडरेशनला चमळाले. काँगे्रसने चनवडि का व चवधीमडंळ यावर बचहष्ट्कार 
घातला असल्याकारिाने स्वराज्य पक्षाच्या उदयापयिंत नॅशनल चलबरल िेडरेशनला चनवडि कात बरेिसे 
यश चमळाले.  
 

जातीय चळवळी 
 

१)सत्यशोधक िळवळ व िाह्मििाह्मिेतर वाद :— समाजातील चवषमता नष्ट करावी. िाह्मि–
भटशाही नष्ट व्हावी, परमेश्वर भिीतील मध्यस्र् दूर व्हावा, यासाठी इ. स. १८८३ त म. ि ल्यानंी 
सत्यशोधक समाजािी स्र्ापना केली. ही िळवळ १८७२ ते १९१० पयिंतच्या काळात सामाचजक व धार्लमक 
स्वरूपािी होती. इ. स. १९१० ते १९३० पयिंतच्या काळात सत्यशोधक समाजाच्या िळवळीस राजकीय व 
काही अंशी जातीय स्वरूप प्राप्त झाले व १९१० िे नंतर सत्यशोधक िळवळ, िाह्मिेतर िळवळ नावाने 
ओळखली जाऊ लागली.  
 

िाह्मि–िाह्मिेतर वादािी कारिे – अ) राजकीय कारिे – १) महाराष्ट्र िाह्मिानंी 
संस्र्ाचनकानंा क्षचत्रयत्व द्यावयािे नाकारले. कोल्हापूरिे छ. शाहूराजे क्षचत्रय आहेत, तेव्हा त्यािें संस्कार 
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िाह्मिाप्रमािे वैचदक पद्धतीने केले जावते. असा शाहू महाराजािंा आग्रह होता तर छ. शाहू महाराज क्षचत्रय 
नाहीत, म्हिून त्यािें ससं्कार वदेोि न केले जाता प रािोि केले जावते असा चनिसय संकेश्वर पीठाच्या 
शकंरािायांनी चदला व लो. चटळक, प्रो. चवजापूरकर यानंी तशीि बाजू माडंली. ह्या वदेोि वादाम ळे (इ. 
स. १००१–१९०६) िाह्मि–िाह्मिेतर वादास िालना चमळाली. २) पेशवाईतील िाह्मिािे विसस्व– छ. 
चशवाजी राजानंी स्र्ापलेले स्वराज्य िाह्मि पेशव्यानंी बळकावले अशी िाह्मिेतरािंी समजूत होती. 
िाह्मिानंा पेशवाईत असे वाटू लागले की आता आपिि राजे आहोत. िाह्मिानंा चवशषे सवलती चमळू 
लागल्या. इतरानंा लागू असलेली कायद्यािी बंधने त्यानंा लागेनाशी झाली. िाह्मिाकंचरता दचक्षिा व जेवि 
यािंी भरपूर तरतूद (पेशव)े सरकारने केली. (नया. रानडे) पूवी मानमरातब चमळचविाऱ्या िाह्मिेतर 
सरकारानंा ही चवषमता पेशवाई काळात जािव ू लागली. तसेि दहशतवादी िळवळीत भाग घेिारेही 
िाह्मि होते. काँगे्रसमधील जहाल राजकारि व महाराष्ट्रातील दहशतवादी िळवळ पेशवाईच्या 
प नरुज्जीवनासाठी आहे, अशी िाह्मिेतरािंी समजूत झाली.  
 

ब) प्रशासकीय कारिे :— िाह्मि िाह्मिेतर याच्या आजच्या भाडंिाला महत्त्वािे कारि म्हिजे 
सरकारी यंत्रिेत िाह्मिानंा चमळालेला अनयाय्य वाटा ५ टके्क लोकानंी ९५ टके्क जागा अडचवल्या आहेत. 
अशा स्स्र्तीत दोनही जमातीत वैरभाव चनमाि न होईल तरि आश्चयस! (रावबहादू्दर काळे, सातारा) सरकारी 
नोकरीत असलेल्या िाह्मिानंी िाह्मिेतरावंर ज लूम केले. आजपयिंत जे सेट मामलेदार झाले त्यापकैी 
चकत्येक आपले काम करीत असता इतके क नीतीने वागत व गरीबग रीब लोकावंर ज लूम करीत की त्यािंा 
एक गं्रर् होईल. (म. ि ले) चशरस्तेदार आपल्या वतेनाइतका खिस करूनही सालात पाि हजार रु. जवळ 
करतात. सामानय कारकूनही दहा वष ेकाम करतो तर दोन हजार रुपये जवळ कचरतो (लोकचहतवादी) 
िाह्मि कामदार आपिाशी बेम वसत खोरपिे वागतो व चिस्ती धमोपदेशक काळजीपूवसक िौकशी करतात, 
ही परस्परचवरोधी दृश्ये पाहून साहेब परवडला पि िाह्मि नको अशी लोकािंी वृत्ती झाली, 
 

(क) शकै्षचिक :— इ.स. १८२८ त धाकजी परभ ूया सनातनयाच्या च्छेखातर म ंबई सरकारी मराठी 
शाळेतून मराठे, कोळी, क िबी, भडंारी या जातीच्या म लानंा काढून टाकले इ. स. १८५१ पयिंत प ण्याच्या 
पाठशाळेत िि िाह्मि चवद्यार्ी घेतले जात. या शकै्षचिक चवषमतेच्या पोटी सातारच्या प्रतापप्रसह 
(१८१९–१८३८) भोसल्यानंी िाह्मि िाह्मिेतर वाद स रू केला. छ. शाहू महाराजापंासून आर्लर्क सहाय्य 
चमळवनू प ण्याच्या डेक्कन एज्य केशन सोसायटीने (१८८४) छ. शाहू महाराजानंा अध्यक्षपद चदले. पि 
वदेोि प्रकरिानंतर महाराजानंी सत्यशोधक िळवळीिे प नरुज्जीवन करताि शाहू महाराजािें अध्यक्षपद 
सोसायटीने नामंजूर केले. त्याम ळे िाह्मििाह्मिेतर वादास अचधकि िालना चमळाली.  
 

(ड) सासं्कृचतक कारिे :— द. भारतात मलबार व तामीळ भागात िाह्मि िाह्मिेतरािें स्वरूप 
उग्र झाले. तामीळ भाषेत शवै पंर्ािे वाङ मय चवप ल आहे. तसेि तामीळ लेखकानंी तामीळ वाङ मय 
भरभराटीस आिले परंत  तामीळ िाह्मि तामीळ भाषेस मान देत नाहीत. त्याचं्या सासं्कृचतक व धार्लमक 
गोष्टीिे उगमस्र्ान म्हिून ते संस्कृत भाषेकडे पाहतात व संस्कृत भाषेिे प नरुज्जीवन करण्यािा प्रयत्न 
करतात. साहचजकि संस्कृत भाषेिे खूळ असलेले िाह्मि िाह्मिेतराचं्या दे्वषािे लक्ष्य बनले. 
  

(इ) सामाचजक कारिे :— मलबारमध्ये संस्र्ाचनकािें क्षचत्रयत्व तेर्ील िाह्मिानंी मानय केले 
आहे. त्याम ळे तेरे् राजकीय कारि नाही. मलबारमध्ये मातृसत्ताक क ट ंबपद्धती आहे. नायर लोकातंील स्त्री 
ही मातृप्रधान आहे. चतच्याशी िाह्मि संबधं ठेवीत. परंत  नायर प रुष िाह्मि स्त्रीशी संबंध ठेव ूशकत नसे. 
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नायर स्त्री व िाह्मि प रुष यात असलेला संबधं हा कायदेशीर वैवाचहक संबधं नाही. हा सबंंध कायदेशीर 
वैवाचहक सबंंध मानण्यात यावा अशी मागिी इगं्रजी चशक्षिाच्या प्रभावाखाली आलेल्या नायरानंी 
िाह्मिाकंडे केली, पि िाह्मिानंी त्यास नकार चदला. म्हिून त्यानंी िाह्मिािंा दे्वष स रू केला. नायरानंी 
िाह्मिेतरािें नेतृत्व स्वीकारले. मद्रासमधील जस्टीस पाटीिे नायर, नाडर, म दलीयार नायडू हे 
िाह्मिेतरािें नेते होते. 
  

महाराष्ट्रात व मद्रास प्रातंात स्वतःस श्ेष्ठ समजत व इतरानंा त च्छतेने वागवीत. िाह्मि चकतीही 
लबाड असले व चकतीही द ष्ट असले तरी एक गोष्ट चनर्लववाद आहे की ज्ञानभडंाराच्या चकल्ल्या त्याचं्या 
कमरेला आहेत. त्याचं्या साह्याचशवाय इतर जातीस ज्ञानािा लाभ होण्यािा बह धा म ळीि मागस नाही. 
(चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकर) 
 

िाह्मिेतरानंी होमरूल लीगला चवरोध केला कारि होमरूलिे नेतृत्व िाह्मिाकडे होते. होमरूल 
लीग नेत्याचं्या हाती सत्ता देिे म्हिजे िाह्मिािे हाती सत्ता देिे होय. िाह्मिािें राज्य म्हिजे चवषमतेिे, 
चवटाळ–चशवाचशवीिे राज्य स रू होिे अशी िाह्मिेतरािंी कल्पना होती.  
 

जस्स्टस पाटींची स्थापना 
 

िाह्मिेतर बह संख्य आहेत या सबबीवर माँटिडस अहवालाने िाह्मिेतरानंा स्वतंत्र मतदारसंघ 
देण्यास प्रकवा सयं ि मतदारसंघात काही जागा राखून ठेवण्यास नकार चदला. िाह्मिेतर बह संख्य असले 
तरी प्रौढ मताचधकार नसल्याने िाह्मिेतर चनवडून येण्यािी हमी नव्हती म्हिून िाह्मिेतरानंी जोरािा चवरोध 
केला व मद्रासमध्ये जस्स्टस पाटीिी स्र्ापना करून िळवळ स रू केली. आपली बाजू माडंण्यासाठी 
मद्रासमधून डॉ. नायर व महाराष्ट्र–कनाटकातून श्ी. भास्करराव जाधव इंग्लंडला गेले. त्यानंा यश येऊन 
बह प्रचतचनधी मतदार संघात िाह्मिेतरासंाठी काही जागा राखून ठेवल्या गेल्या. म ंबई चवचधमंडळात माँटिडस 
स धारिानं सार िाह्मिेतरानंा सात राखीव जागा चमळाल्या. मद्रास प्रांतात १९२०, १९२३ व १९२६ च्या 
चनवडि कातं िाह्मिेतराचं्या जस्स्टस पाटीला बह मत चमळाले व त्यानंी मंत्रीमंडळ बनचवले. परंत  महाराष्ट्र 
तीनही चनवडि कातं िाह्मिेतरािें मंत्रीमंडळ बनव ूशकले नाही, कारि मद्रासप्रमािे महाराष्ट्रात वृत्तपते्र 
िाह्मिेतराचं्या ताब्यात नव्हती, कतृसत्ववान प ढारी नव्हते व म ंबई राज्यात त्यावळेी ग जरार् प्रसध प्रातंािा 
पि समावशे होता, त्याम ळे महाराष्ट्रातील िाह्मिेतरािंा िारसा प्रभाव पडला नाही. तरीपि १९२० ते 
१९२५ च्या काळात जेधे मोऱ्यानंी िाह्मिेतर िळवळीिी (सत्यशोधक िळवळीिी) आपली ि िूक 
दाखचवली. १९२९ च्या नंतर मात्र िाह्मिेतर िळवळ रं्डावली. त्यािी कारिे – १) सत्यशोधक िळवळीिे 
१९१२ त प नरुज्जीवन करिारे िाह्मिेतरािें नेते छ. शाहू महाराज १९२२ त वारले. २) िाह्मिेतरानंी नंतर 
सत्यशोधक िळवळीिे उदात्त स्वरूप चवसरून सते्तच्या पाठीशी लागून व सत्यशोधक िळवळीिे 
सत्ताशोधक िळवळीत रूपातंर केले. ३) िाह्मिेतर नेत्यािंी सकं चित वृत्ती :— िाह्मिेतर प ढाऱ्यानंी सवस 
िाह्मिेतरानंा बरोबर घेतले नाही. िाह्मिेतर प ढारी अस्पृश्यानंा आपल्याजवळ न करता उलट अस्पशृ्यता 
चनवारिास चवरोध करीत. सत्यशोधक समाजािी तत्त्व े चवसरून जातीयवादी व प्रातंीयवादी दृष्टीने पाहू 
लागले. शहाण्िव क ळीिे मराठे इतर मराठ्यानंा क्ष द्र लेखीत. याचशवाय ग जरार्ी, मराठी असाही वाद 
िाह्मि िाह्मिेतर वादाच्या जोडीला करीत. त्याम ळे कते लोक िाह्मिेतर िळवळीतून चनघनू गेले. 
चवठ्ठलराव घाटे सरकारी नोकरीत गेले. जेध्यानंी काँगे्रसमध्ये प्रवशे केला व िाह्मिेतर िळवळ काँगे्रस 
पक्षात चवलीन झाली. ४) नव े तरुि िाह्मिेतर जातीय – प्रातंीय दृष्टीने न पाहता राष्ट्रीय दृष्टीने पाहू 
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लागले. पूवीिे िाह्मिेतर (सत्यशोधकी) प ढारी १९४८ त काँगे्रसमधून ि टले व त्यानंी शतेकरी कामकरी 
पक्ष स्र्ापन केला. तरी नव ेतरुि प ढारी (यशवतंराव िव्हाि, बाळासाहेब देसाई इ.) राष्ट्रीय दृष्टीने पे्रचरत 
होऊन काँगे्रसमध्ये कायस करीत राचहले.  
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का ाँगे्रसचा आदेश णशरोधायड मानिे 
 

भूणमितांची संघटना व त्यांची कायडपद्धती 
 

काँगे्रसिा आदेश चशरोधायस मानून चिचटशािंी सत्ता उखडून टाकण्यासाठी सवसत्र प्रिंड िळवळ स रू 
झाली. चिचटशानंी अचखल भारतीय पातळीच्या प ढाऱ्याबंरोबर ताल का पातळीवरील प ढाऱ्यानंाही अटक 
केली. त्याम ळे हळूहळू िळवळीिी सूते्र जनतेच्या हाती जाऊ लागली. त रंुगाबाहेर नेत्यानी उघड िळवळ 
करण्यािी भचूमका घेतली. चठकचठकािच्या सरकारी किेऱ्यावर मोिे चनघू लागले. राष्ट्रीय चनशािे 
लावण्यात येऊ लागली. पाटि, वडूज, इस्लामपूर, या चठकािी किेरीवर चनशािे लावण्यातं आली. 
तासगावला मोठा मोिा चनघाला. इस्लामपूरच्या मोिात पंड्या इंचजचनअर इत्यादी म ले हातात भाले, 
क ऱ्हाडी घेऊन सामील झाली होती. त्यानंा चपस्त लाने पाडण्यात आले. गोळीबार झाला. चकत्येक जखमी 
झाले. वडूजच्या मोिामध्ये परश राम घाडगे हा झेंडा घेऊन आघाडीवर होता. त्यावर गोळीबार होऊन पाि, 
सहा जि मृत्यू पावले. सरकारकडून मोठ्ठ्ठ्या प्रमािात मािसे मारली जाऊ लागली. त्याम ळे िळवळीिा 
प नर्लविार करण्यािी आवश्यकता चनमाि झाली.  
 

येरवडा जेल िोडून बाहेर आल्यानंतर चकसन वीर व पाडूं मास्तर कवठ्यास आले. नंतर चकसन 
वीर करंजखोपास व पाल्यास चनघून गेले. चदवाळी घरी साजरी करून पाडूं मास्तर पाले येरे् गेले. श्ीय त 
यशवतंराव िव्हाि यािंी व चकसन वीरािंी सैदापूर येरे् भेट झाली व कामािी चदशा ठरचवण्यात आली. 
काही चदवसानंतर ते साताऱ्यास आले. पचरस्स्र्तीिे दडपि वाढत िालले होते. अनेक प्रकारच्या अिवा 
उठत होत्या. िळवळीिे स्वरुप चनचश्चत करून ती भचूमगत ठेवण्यािा चविार चनचश्चत झाला होता. याि वळेी 
पाडूं बोराटे व बापूराव जगताप, शकंरराव जाधव, प्रशदे, म कादम वगैरे नव ेज ने कायसकते चलबास जाऊन 
तेरू्न गोव्यास एकत्र आले. प ढील कायािी रुपरेषा ठरचवण्यात आली. सातारा चजल्ह्यात वगेवगेळे गट 
काम करू लागले. सातारा, कोरेगाव भागात श्ीय त चकसन वीर, पंत चदवाि व गोखले हे काम करीत होते. 
त्याचं्या समवते श्ी. डी. जी. देशपाडें, बाब राव घोरपडे, बाळकृष्ट्ि घोरपडे, पाडं रंग बोराटे, बापू किरे, 
रामराव पाटील, तासगावकर हे कायसकतेही होते. कऱ्हाड भागात श्ी. यशवतंराव,  कासेगावकर वैद्य, 
माधवराव जाधव, बाबूराव काळे, ब वा मावशीकर, चभकोबा चकवळकर, वाळे भागात बरडे मास्तर, दचक्षि 
भागात बाब राव िरिकर, गिपत चबअसकर, शखे काका, बाबूजी पाटिकर, चनवृत्ती काका, जोशी काका, 
सागंली तासगाव भागात श्ी. वसंतराव पाटील, खानापूर भागात नाना पाटील, नार्ाजी लाड, जी. डी. 
लाड आचि पूवस भागात वस्ताद इत्यादी मंडळी आपआपल्या चवभागात स्वतंत्रपिे कायस करीत होती. ही 
स्स्र्ती १९४३ एचप्रल अखेर यशवतंराव पकडले जाईपयिंत चटकून होती. ते पकडले गेल्यानंतर मात्र 
कायसकते आपपल्या परीने व चविाराने, काही भचूमगत राचहले. काहींनी स तारगवडं्याच्या हाताखाली कामे 
घेतली. अशा तऱ्हेने चवख रलेल्या या सवस कायसकत्यांना एकत्र आिून भचूमगतािी एक भक्कम संघटना चनमाि 
करण्यािी आवश्यकता चनमाि झाली. कऱ्हाड वगैरे भागातील लोक प्रर्म एकचत्रत झाले व उत्तर चवभागात 
चकसन वीराचं्याकडे आले. ही सवस मंडळी कोरेगावशजेारी एकसळ येरे् श्ीय त दादासाहेब साखळकर 
याचं्याकडे एकचत्रत आली. यावळेी चकसन वीरानंी चजल्ह्यातील भचूमगतािंी संघटना उभारण्यास आपली 
सम्मती चदली. अशा रीतीने सवस सातारा चजल्हा एकत्र आला. या सवांना एकत्र आिण्यािे काम धनवतंरी 
कासेगावकर वैद्य यानंी केले.  
  



 

 अनुक्रमणिका 

कायाची रूपरेषा 
 

भचूमगतािंी संघटना उभारताना कायांिी रूपरेषा चनचश्चत करण्यात आली. यात सत्ताकें द्रािे 
चवध्वसंन करिे, तारेिे दळिवळि बंद पाडिे, डाक, रहदारी बंगले व किेऱ्या, पोस्टाच्या रै्ल्या यािंा 
चवध्वसं करिे, मालगाड्या ल टिे वगैरे गोष्टींिा समावशे होता. परंत  हे करीत असताना कायसकत्यांनी 
पाळावयािी पर्थ्येही ठरचवण्यात आली. सरकारवर हल्ला करतानंा प्रहसा करावयािी नाही व खाजगी 
मालमते्तिे न कसान करावयािे नाही, यािी स्पष्ट जािीव सवस कायसकत्यांना देण्यात आली. ही िळवळ 
िालवीत असताना गटवार सवाचधकारी (चडरटेटर) चनवडण्यात आले होते. स रवातीस श्ीय त यशवतंराव 
िव्हाि, नार्ाजी लाड, कासेगावकर वैद्य (धनवतंरी) हे िमाने चडरटेटर झाले. परंत  सातारा चजल्ह्यातील 
सवस भचूमगतािंी संघटना झाल्यानंतर श्ी. चकसन वीर यानंा सवाचधकारी चनवडण्यात आले. भचूमगत 
अवस्रे्त कायस करताना या कायसकत्यांनी परस्परानंा टोपि नावानी संबोधण्यास स रुवात केली. श्ी. चकसन 
वीर हे आबासाहेब, कोसेगावकर वैद्य हे धनवतंरी, श्ी. पाडं रंग बोराटे हे तात्या आचि बापू किरे, चदवािजी 
या नावाने ओळखले जाऊ लागले. श्ीय त चकसन वीरािें आबासाहेब नाव त्यावळेी प्रिचलत झाले व आजही 
ते अत्यंत लोकचप्रय आहे. ठरलेल्या कायसिमान सार तारा तोडण्यािा चजल्ह्यािा कायसिम हाती घेण्यात 
आला. स मारे २००० खाबं तोडण्यात आले. तारा तोडण्यािी एक वगेळी य िी या लोकानंी अमलात आिली 
होती. तारावंर दोरखंड टाकून त्या खाली ओढायच्या व क ऱ्हाडीने त्यािे त कडे करावयािे. दोरखंडानेि 
खाबंा वाकवावयािा व त कडे करायिे. हे काम इतरया तीव्र गतीने झाले की, या कायसकत्यांना परकीयािें 
साहाय्य असाव,े त्याचं्याकडून त्यानंा साधनेही चमळाली असावीत, असा सरकारी चरपोटस आला. यािबरोबर 
सरकारी बंगले जाळण्यािा कायसिमही हाती घेण्यात आला. त्यान सार नेर, खातग ि येर्ील डेपो व 
उडतारे वगैरे चठकाििे बंगले जाळण्यात आले. अशा प्रकारे िळवळीला उग्र स्वरूप येत होते.  
 

िातंीिी स रुवात अप्रहसामय मागाने झाली. शातंतामय मागाने नेलेल्या मोिावर पोचलसानंी 
अमान षपिे हल्ला िढचवला, त्यात चस्त्रया व लहान म लानंाही पोचलसाचं्या गोळीस बळी पडाव ेलागले. 
 

अशा कृत्यानंा तशाि प्रकारे उत्तर द्यावयास पाचहजे यािी जािीव भचूमगताना झाली. हत्यारे 
चमळचविे म्हिजे जीवाशी खेळ होता. पोलीस ठाण्यावर हल्ला करून बंद कीने उत्तर देऊन त्यानी काही 
हत्त्यारे चमळचवली पि ती चकती प रेशी पडिारॽ शवेटी त्यानी म त्सदे्दचगरीने हत्त्यारे चमळचवण्यािे ठरचवले. 
सातारा चजल्हा शरू लढवय्ये सैचनकािंा चजल्हा आहे. ह्या चजल्ह्यात अनेक लोकानंा बंद कीिे परवाने आहेत, 
तसेि पेनशनर सैचनकाकंडेही हत्त्यारे चमळू शकतील ही भचूमगतानंा जािीव होती. म्हिून भचूमगतानंी अशा 
लोकाकंडे सधंान बाधंले. िातंीिे महत्त्व पटवनू चदले व या स्वातंत्र्यसंग्रामात आपिही हातभार लावावा 
अशी चवनंती केली. त्यािा पचरिाम योग्य तोि झाला. काही परवानाधारकानंी स्वख षीने हत्त्यारे 
भचूमगताचं्या स्वाधीन केली व उलट सरकारकडे बहािा केला की आमिी हत्त्यारे भचूमगतानंी आम्हाला 
मारहाि करून काढून नेलेली आहेत. याम ळे आपोआपि त्याचं्यामागिा सरकारिा ससेचमरा कमी झाला 
पि अशा मागाने चमळचवलेल्या बंद कािंी संख्या िार कमी होती. तसेि इंग्रजाचं्या हस्तकाजंवळ असलेली 
हत्यारे भचूमगतानंा सहजासहजी चमळाली नाहीत. त्यासाठी भचूमगताना त्यावंर सिी करावी लागली. 
तसेि भचूमगतानंा स्वसंरक्षिाच्या दृष्टीने अचधक हत्यारे चमळचवण्यासाठी गोव्याहून काही हत्यारे आयात 
करण्यात आली. गोव्याहून हत्यारे आिण्यािे कायस बॅ. जी. डी. पाटील व वसंतरावदादा यािेंवर 
सोपचवण्यात आले होते. ते तीन वळेा गोव्यात गेले व नामदार बादंोडकरासंारख्या अनेक धचनक लोकािें 
साहाय्य घेऊन त्यानंी ही कामचगरी उत्तम रीतीने पार पाडली.  



 

 अनुक्रमणिका 

हत्यारे व दारूिोळा णमळवण्यासाठी अपार कष्ट 
 

हत्यारे चमळचवल्याने भचूमगतािंा प्रश्न स टिार नव्हता. भचूमगतानंा पोलीस तसेि दरोडेखोराबंरोबर 
सामना देत असताना अनेक वळेा गोळीबार करावा लागत होता. म्हिून त्याना दारूगोळ्यािा प रवठा करिे 
हे अत्यंत महत्त्वािे व अवघड काम कराव ेलागत होते व ही जबाबदारी आबा यािेंकडे होती. आबानंी 
स रूवातीस चशरूभाऊ चलमये यािेंमािस त चमचलटरीिा काही दारूगोळा चमळचवला पि भचूमगतािें 
स्वसंरक्षिासाठी दारूगोळ्यािी आत्यचंतक जरूरी असल्याने दारूगोळ्यािे शोधासाठी आबानंा अनय मागस 
शोधाव ेलागले, म ंबईतील एका दारूगोळा व बंद काचविी करिाऱ्या द कानातील चविेत्याच्या नोकराकडे 
त्यानी सधंान बाचंधले. ‘िळवळीसाठी तू मदत करीत आहेस म्हिजे स्वातंत्र्यासाठी तू झटत आहेस, त झे 
श्म कारिी लागत आहेत’ असे चविार त्यािे मनावर प्रबबचवले. कमसधमससयंोगाने तो सातारा चजल्ह्यातील 
चबळाशी भागातील रचहवाशी चनघाला. त्याने केलेली मदत बह मोलािी ठरली. त्यावळेी आबािंा म क्काम 
म ंबईत होता. अगोदर ठरलेल्या चदवशी संध्याकाळी बरोबर सहा वाजता चप्रनसेस स्रीटच्या नारयावर ते या 
बहाद रािी वाट पहात असत. आचि हा मन ष्ट्यस द्धा कापडाच्या साध्या चपशवीत छोटी बॅग घालून त्यात 
काडत से घालून आिीत असे अशा प्रकारे त्या चविेत्याच्या नोकराने खूप मोठ्या प्रमािात काडत सािंा 
प रवठा केला.  
 

पि एकाि प्रकारच्या बंद का भचूमगतािें जवळ नव्हत्या, त्याम ळे त्या बंद कानंा लागिारी सवस 
प्रकारिी काडत से म ंबईत चमळाली नाहीत. १२ बोअरच्या राइिल्सना लागिारी काडत से म ंबईत बरीि 
चमळाली. त्या काडत साचं्या शोधात असताना आबानंा त्यािें चमत्र हरीभाऊ ध माळ भेटले व त्यािेंबरोबर 
सहज गप्पागोष्टी करीत असताना त्याचं्या एका नगर चजल्ह्यातील पाह ण्यािंी श्ी. ध माळ यानंा आठवि 
झाली. ते पाह िे लष्ट्करात कनसलच्या ह द्यावर काम करिारे श्ी. अमृतराव मोचहते होत. त्याचं्या सवस 
क ट ंचबयाशंी आबािंी िागंली ओळख होती. आबािें डोरयात चविारिि स रू झाले. कोितीही एखादी 
जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर चकतीही संकटे आली तरी मागे हटायिे नाही व चिकाटीने प्रयत्न करीत 
रहाण्यािा हा आबािंा बािाि होता. या स्वभावान सार आबा नगर चजल्ह्यामध्ये गेले. कनसलसाहेब नोकरीवर 
होते व घरी िि त्यािंी पत्नी होती. आबानंा पाचहल्यानंतर त्या साध्वीने आपल्या खानदानी घराण्याला 
शोभेल असे उचित स्वागत केले व काडत से देऊन त्यािंी बोळवि केली. अनपेचक्षत यश चमळाल्याने आबा 
ख शीत होते व याि आनंदात ते रेल्वतूेन भायखळा स्टेशनवर उतरले. प ढे चनराळेि संकट वाढून ठेवलेले 
त्यानंा चदसले. हातात काडत सानी भरलेली चपशवी घेऊन ते प्लॅटिामसवर उतरतात तोि एका पोचलसाने 
त्यानंा हटकले व आबानंा म्हिाला, ‘रै्ली खोलो’ ‘रै्ली मे रया हैॽ’ हे ऐकताि आबाचं्याप ढे प्रश्नचिनह उभे 
राचहले. पोचलसाचं्या गोळ्या छातीवर झेलिाऱ्या आबािें छातीत या बोलण्याने धस्स झाले. पि काॽ 
त्याचं्या घाबरण्यािे कारि चनराळे होते. त्याचं्या नजरेसमोर कनसल मोचहत्यािंी पत्नी उभी राचहली. ज्या 
साध्वी स्त्रीने देशभिीने पे्रचरत होऊन आबानंा ही बह मोलािी मदत केली होती ती करताना चतने आपल्या 
नवऱ्याच्या नोकरीिा चविार केला नव्हता. अशा खानदानी घराण्यातील देवतेस पोचलसािंा पाह ििार 
चमळिार की काय अशी त्यानंा धास्ती पडली. आबानंा स्वतःिी प्रिता नव्हती देशासाठी आत्मबचलदान 
करावयास चनघालेल्या भचूमगतािें ते नेते होते. मग त्यानंा पोचलसािंी भीती काय वाटिारॽ पि अशा 
प्रसंगीही आबानंी न डगमगता पोलीसाला चदली ह लकाविी. आबा पोचलसाला म्हिाले, ‘मला वाटलेि, 
पि त मिा दोष नाही, त म्ही िोर सोडून सनंयाशालाि िाशी देिार, ग ंड दररोज वाटेल तेवढा माल नेत 
आहेत व आित आहेत, त्यानंा मात्र हा त्रास नाही. त्रास मात्र आमच्यासारख्या लोकानंा, ही पहा चपशवी, 
असे म्हिून बाबानंी ती चपशवी त्या पोचलसापं ढे धरली, आचि पहा काय पाहावयािे ते पहा असे म्हिनू 



 

 अनुक्रमणिका 

चपशवीतील काडत साचं्यावर ठेवलेली मिलर व दाढीच्या सामानािी छोटी बॉरस पोचलसानंा दाखचवली. हे 
सामान पाहून, िला जावा म्हिून त्याने तोंड चिरवले व आबानंा जाण्यािी परवानगी चदली.  
 

िंुड दरोडेखोरांनी घेतलेला फायदा 
 

सातारा चजल्ह्यात भचूमगतािें कायस संघचटतपिे जोमाने स रू झाले एकाि वळेी प िे, बंगलोर 
रस्त्यावरील प ष्ट्कळ चठकािी तारािें दळिवळि तोडण्यात आले, रहदारी बंगल्यानंा आगी लावण्यात 
आल्या, उडतरे जवळील छोटा पूल उध्वस्त करण्यात आला. पळशी, ताकारी या स्टेशनाजवळ मालगाड्या 
उलटवनू टाकण्यात आल्या. ही भचूमगतािंी काये पाहून साहचजकि सरकारी अचधकाऱ्यानंा व पोचलसानंा 
भचूमगतािंी दहशत वाटू लागली. पि जनतेत मात्र त्यािी चनराळी प्रचतचिया उमटली. लोकाचं्या मनात 
भचूमगताचवषयी आदरािी भावना चनमाि झाली. भचूमगतानंा सवस प्रकारिे सहाकायस जनतेतून चमळू लागले. 
ते जनतेिे प ढारी बनले, पि यािा िायदा साताऱ्यातील ग ंडानंी व दरोडेखोरानंी घेण्यास स रूवात केली. 
भचूमगताचं्या नावावर िोऱ्या व दरोडे पडू लागले. खाजगी भांडिाम ळे चनमाि झालेल्या वैऱ्यािा सूडही हे 
ग ंड उगव ूलागले. कामेरी गावच्या आसपासिे भागात चभन्न चठकािच्या ग नहेगारािंी एक जबरदस्त टोळी 
वावरत होती. त्या टोळीिे नेतृत्व सखाराम बारेबटे्ट या स प्रचसद्ध दरोडेखोराकडे होते, त्या टोळीिी सत्ता 
चिचटशापेक्षाही जास्त मानली जात होती. त्या भागातील ते स प्रीम कोटस होते, त्या टोळीने चदलेल्या 
चनकालाचवरुद्ध वतसन केल्यास त्या ग नहेगारास हालहाल करून ठार मारण्याचशवाय द सरे शासन नव्हते. 
सात-सात आठ–आठ खून केलेले ख नी दरोडेखोर व अशा ग नह्याबाबत ज्याना चिचटशािंी वॉरंटस् होती, 
असेि लोक या टोळीत सामील होते. भचूमगत िळवळीम ळे पोचलसािें सवस लक्ष भचूमगतावंर कें चद्रत झाले 
होते. वरील टोळीने पोचलसाकंडे संधान बाधंले होते, म्हिून पोलीस त्याचं्या कृष्ट्िकृत्याकंडे जािून-ब जून 
द लसक्ष करीत होते. त्याम ळे टोळीवाल्यािें अनायासे िावले होते. त्यािंा त्या भागात नंगानाि अनेक वष े
िालू होता. लोकािें जीचवत आचि चवत्त दोनहीही धोरयात होती जनतेच्या मनात भचूमगताचंवषयी कट ता 
चनमाि करण्यासाठी भचूमगतािें नावाखाली त्यानंी जनतेिा छळ करण्यास स रवात केली हे पाहून आबानी 
त्या भागातील आपले सहकारी श्ी. दडे मास्तर, बाबूजी पाटिकर, पाडूं मास्तर, कासेगावकर वैद्य, 
शखेकाका याचं्या मदतीने जनतेिी जी चदशाभलू होत आहे, ती दूर करण्यािा व लोकानंा चदलासा देण्यािा 
प्रयत्न केला. भचूमगत नेते आपल्या भागात येऊन अशा प्रकारिी ढवळाढवळ करीत आहेत या गोष्टी त्या 
टोळीवाल्यापैकी एक नेते सखाराम बारबटे्ट यानंा पटल्या नाहीत. उलट सखारामने आमिी या भागात 
दहशत आहे म्हिनूि त म्ही स रचक्षत आहात अशी आबाचं्याजवळ बढाई मारली. तेव्हा आबानंी सखारामास 
भचूमगताचं्या िळवळीिे व ध्येयािे स्पष्टीकरि केले, आचि आबा म्हिाले, सखाराम त मिे के्षत्र वगेळे आहे व 
आमिे के्षत्र वगेळे आहे. भचूमगतािंी िळवळ ही एक सातारा चजल्ह्यातील एका ताल रयात प्रकवा 
ताल रयाच्या एका भागात नाही तर चतिे के्षत्र कनयाक मारीपासून चहमालयापयिंत आहे. तेव्हा या िळवळीस 
समाजकंटक, खूनी, दरोडेखोर यानी आव्हान देिे म्हिजे म ंगीने मेरू पवसतास चगळण्यासारखे आहे. त म्हा 
ग नहेगारािंी प्रहमत असेल तर उद्या इसलामपूर किेरीवर आपि जाऊ. चतरे् आपिाला आपल्या सामर्थ्यािे 
प्रदशसन दाखचवता येईल असे आबानी सखारामास खडसावनू साचंगतले. ग नहेगार टोळ्यानंी भचूमगताबंरोबर 
उघडउघड सामना देऊन त्यािंा नायनाट करण्यािे ठरचवले. ग प्त पोलीसानंा दरोडेखोर व भचूमगत याचं्यात 
िार मोठा संघषस वाढला आहे यािा स गावा लागला व पोलीस खात्याने त्या दृष्टीने पावले टाकण्यास 
स रुवात केली. त्यावळेी सातारिे डी. एस्. पी. चगलबटस हे होते. त्यािंी टोळीवाल्याशंी बैठक झाली; त्यात 
त मच्यावरील वॉरंटस् रद्द करतो, ग नहे काढून घेतो, भचूमगतािंा नायनाट करण्यासाटी आम्ही आमिे 
पोलीसही त म्हास मदतीस देतो असे आश्वासन चदले. चिचटशासंारख्या लोकशाहीवर आत्यचंतक श्द्धा 



 

 अनुक्रमणिका 

असलेल्या राजकत्यांनी स्वातंत्र्यभावनेने पे्रचरत झालेल्या राष्ट्रपे्रमी भमूीगतािंा नायनाट करण्यासाठी अशा 
कूटनीतीिा अवलंब करावा हे क चटल राजनीतीला सोडून नव्हते. अगोदरि ग नहेगार व त्यात पोलीसािें 
साहाय्य म्हिजे माकडाच्या हाती कोलीति. ग नहेगारािें उत्साहाला पारावार राचहला नाही. त्यानी 
भचूमगतािंा नायनाट करण्यािा िंग बाधंला. याम ळे परकीय सरकार व समाजद्रोही ग नहेगाराशंी म काबला 
करिे भचूमगतानंा िमप्राप्त झाले होते. कामेरी भागातील भचूमगत कायसकते सवसश्ी बडे मास्तर, बाबजूी 
पाटिकर, कासेगावकर वैद्य, शखेकाका वगरेै मंडळींनी या दरोडेखोरािंा पक्का बंदोबस्त झाल्याखेरीज 
आपि स्वस्र् बसायिे नाही असा चनश्चय केला. श्ी. बडे मास्तर यानंी तर या दरोडेखोरािंा नायनाट 
झाल्याखेरीज आपि स्वस्र् बसिार नाही अशी भीष्ट्म प्रचतज्ञा केली.  
 

परंत  या ग नहेगाराचं्या टोळीशी झ ंज देिे, त्याचं्याशी समोरासमोर सामना देिे ही गोष्ट काही सोपी 
नव्हती. अर्ात ‘स्वातंत्र्यरक्षिा झ जं देण्या’ सज्ज झालेल्या त्या िाचंतवीरानंा या गोष्टीिे चवशषे भय वाटिे 
शरयि नव्हते. परंत  या ग नहेगाराचं्या टोळीिे नेतृत्व काही साध्यास ध्या मंडळींकडे नव्हते. त्या के्षत्रात अट्टल 
दादा असिाऱ्या आचि सात-सात आठ-आठ खून पाडलेल्या प्रचसद्ध मारुती शिेेकराशी या भचूमगताशंी गाठ 
पडिार होती. अशा अनेक ख नी ग नहेगाराचं्या टोळ्या वावरत होत्या. िूर आचि सराईत टोळ्याशंी तोंड 
द्यावयािे होते. त्याति चिचटश सरकारिा भचूमगत िाचंतकारकाचंवषयी राग इतका पराकोटीला पोिला 
होता की त्यापायी लोकशाहीिे आचि कायदेशीरपिािे सवस संकेत त्यांनी धाब्यावर बसचवले होते. त्यानी 
केवळ ग नहेगारानंा उते्तजन चदले असे नाही तर सशस्त्र पोलीस त्याचं्या मदतीला चदले आचि ते ग नहेगारि 
आहेत अशी भचूमगतािंी िसगत व्हावी म्हिून त्यावळेिे एक सी. आय. डी. अचधकारी यानंी त्या पोचलसानंा 
मागसदशसन केले. या पोचलसाचं्या मदतीने आपि िाचंतकारकानंा सहज ठार मारू असा चवश्वास मारुती 
शिेेकर व त्यािें सहकारी यानंा वाटत होता.  
 

वाटेिावचा संग्राम 
 

िाचंतकारकािंी संख्या ग नहेगाराचं्या टोळीच्या मानाने िारि कमी होती. परंत  य चि आचि जनतेिे 
उत्स्िूतस सहकायस या गोष्टीिे िार मोठे पाठबळ त्याना लाभलेले होते. त्याम ळेि डावपेिािंा वापर करून 
त्यानंी दरोडेखोरािंा बंदोबस्त करण्यािे ठरचवले. वाटेगावच्या रानात या ग नहेगारािी आचि भचूमगत 
कायसकत्यांिी गाठ पडली. भचूमगतानंी गचनमी तंते्र अवलंचबले. 
 

क रंदवाड ससं्र्ानिी हद्द जवळि होती. भचूमगत या हद्दीत चशरले. कोठे ग नहेगारानंा उष्ट्या 
पत्रावळी टाकून, तर कोठे खरकटे कागद टाकून आम्ही इरे्-चतरे् सवसत्र आहोत अशी ह लकाविी देत 
आम्ही वाटेगाव-कासेगावच्या हद्दीशी आलो. संस्र्ानंी पोचलसािंा भचूमगतािंा पूिस पाप्रठबा होता. सशस्त्र 
पोलीस भचूमगत िाचंतकारकाचं्या मदतीस धावनू आले, तसेि वरील दोनही गावातील ग्रामस्र् या लढ्यात 
उत्स्िूतस सामील झाले. एका बाजूला अट्टल ग नहेगार आचि ज्यानंी त्यािा बंदोबस्त करायला हवा असे 
सरकारी पोलीस आचि द सऱ्या बाजूला स्वातंत्र्यवीर, त्याना साहाय्य देिारे ससं्र्ानी पोलीस आचि आगामी 
भारतीय स्वातंत्र्यािे स्वागत करण्यास अधीर झालेली स सज्ज भारतीय जनता यािंा तो सरळ सामना होता. 
समोरासमोर बंद काचं्या िेरींनी तोंड पडले. िाचंतकारकापंैकी शखेकाका, बाबजूी पाटिकर वगैरेिी 
नेमबाजी अिूक होती. लवकरि त्यानंी ग नहेगारािंी व पोचलसािंी दािादाि उडचवली. ग नहेगारास मदत 
करिारे पोलीस वषे बदलून मदतीस आले होते. ते तसेि पोलीस स्टेशनकडे पळत स टले त्यावळेी त्यािें 
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गिवषे पडले ते भचूमगतानंी ताब्यात घेऊन संस्र्ानी पोचलसािें ताब्यात चदले व चिचटशाचं्या कूटनीतीिे 
प्रदशसन जनतेस घडचवले.  
 

दरोडेखोरािंा नेता मारुती शिेेकर या समोरासमोर झालेल्या य द्धातील रिागंिातून पळून गेला. 
त्यािा द सरा एक चवश्वासू सहकारी भचूमगत कायसकत्यांच्या हाती लागला. मारुती सापडावा म्हिनू त्या 
भचूमगत कायसकत्यांनी त्या सार्ीदाराला बेदम मारहाि केली. पि तोही इतका पक्का की, त्याना बधता 
बधेना. शवेटी बडे मास्तर, बाब जी पाटिकर, शखेकाका, कासेगावकर वैद्य वगैरेंनी लाकडािी चित्ता रिनू 
त्यावर त्याला त्यािे हातपाय बाधूंन ठेवला आचि जर तू शिेेकरािा पत्ता चदला नाहीस तर या चितेत त ला 
जाळून टाकू अशी धमकी चदली. िातंीवीरािें हे उग्र स्वरूप पाहून तो सार्ीदार श द्धीवर आला व हतबल 
होऊन त्याने मारूती शिेेकर आबा माळ्यािे वस्तीवर लपून बसला आहे, असा पत्ता चदला.  
 

मारुती शिेेकर आबा माळ्याच्या वस्तीवरील एका ब िाडात लपून बसला होता. भचूमगतानंी आबा 
माळ्याला खूप छेडले परंत  त्यानेही सहजासहजी दाद चदली नाही. िाचंतकारकानंा तर मारुती शिेेकर 
हवाि होता. कारि तो सशस्त्र होता. आचि तशा पचरस्स्र्तीत त्याला चनसटू देिे धोरयािे होते. शवेटी 
त्यानंी आबा माळ्याच्या प्रपडरीत गोळी घातली. तेव्हा वदेना असह्य होऊन कळवळून त्याने ब िाडाकडे बोट 
दाखचवले. ब िाडात मारुती शिेेकर लपला असल्याने धोरयािेि होते. म्हिनू त्या कायसकत्यानी ते ब िाडि 
मागील भागी पेटवनू चदले. तेव्हा तो बंदूक सावरून ब िाडाबाहेर आला परंत  त्याला काहीही हालिाल 
करण्यािी सधंी न देता कायसकत्यांनी गोळी झाडून ठार केले.  
 

या टोळीिा बीमोड झाल्याम ळे िाचंतकारकाबंद्दल त्या भागातील जनतेिा आदर अचधकि 
द िावला. अशा प्रकारच्या अनेक जनताचभम ख कायाम ळे भचूमगत कायसकत्यांचवषयी लोकाचं्या मनात िार 
मोठा आदर चनमाि झाला.  
 

ज्या टोळीवाल्याचं्या दहशतीम ळे सवससामानय जनतेला आपले चनत्यािे व्यवहार करिे म स्ष्ट्कलीिे 
होऊन बसले होते, अशा ख नी टोळीवाल्याचं्या तावडीतून जनतेिी स टका केली. त्याना मदत करिाऱ्या 
पोलीसािंा चनःपात करून सरकारच्या कपटी आचि ख नशी धोरिािा ब रखा िाडला. ही िातंीकारकानंी 
बजावलेली कामचगरी मोलािी आचि बहाद रीिी होती. या वाटेगावच्या सामनयाच्या कामचगरीिी रूपरेषा 
आखण्यािे कायस त्यावळेिे भचूमगतािे चडरटेटर आबा यानंीि केले होते.  
 

भूणमितांचे िुप्तहेरखाते व न्यायदान मंडळ 
 

टोळीवाल्यास मदत करूनही भचूमगतािंा नायनाट करता आला नाही, म्हिून सरकारने 
भचूमगतानंा पकडून देण्यासागी मोठमोठी बचक्षसे जाहीर केली. बक्षीसाच्या लालसेने सरकारधार्लजण्या 
ग ंडानी भचूमगताचं्या हालिालीच्या बातम्या पोलीसानंा द्यावयास स रूवात केली. त्याम ळे काही भचूमगत 
कायसकते पकडले गेले, व इतराना कायस करिे अवघड झाले. यासाठी भचूमगतानंी आपले ग प्तहेर खाते 
चनमाि केले व त्याच्या मािस त पोलीसानंा बातमी देिाऱ्या ग ंडािा तपास केला व त्यानंा भचूमगतािें 
नयायदान मंडळाप ढे हजर करण्यात आले, नयायदान मंडळ आरोपीच्या ग नह्यािी िौकशी करून ज्या 
ग ंडाशी बचक्षसाच्या लालसेने ग नहा केलेला असेल त्यािें कडून बचक्षसाच्या द प्पट रक्कम दंड म्हिून वसूल 
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करीत असे व ही रक्कम त्याि गावातील सावसजचनक कायासाठी ताबडतोब देिगी म्हिून देत असे. काही 
अक्षम्य ग नह्याबद्दल पत्री मारण्यासारख्या शारीचरक चशक्षाही केल्या जात असत.  
 

नयायदान मंडळािी कायसपद्धती वाखािण्यासारखी होती. भचूमगताच्या कामात एकसूत्रीपिा 
येण्यािे दृष्टीने काही चनयम तयार करण्यात आले होते त्यावळेी सातारा व सागंली हे दोनही चजल्हे एकि 
होते. ह्या चजल्ह्यािे तीन गट पाडले होते. ह्या चतनही गटावर सवाचधकारी (चडरटेटर) असे प्रत्येक गटावर 
गट नायक नेमलेले असून त्या गटनायकािे हाताखाली प्रत्येकी तीन स परवायझर नेमण्यात आले होते. 
चवधायक कामाकडे जास्तीत जास्त लक्ष देिे हा ह्या यंत्रिेिा म ख्य हेत  होता, परंत  त्यानंा चवधायक 
कामाबरोबर ग ंडापासून सरंक्षि करण्यािेही कायस कराव ेलागत होते. ग्रामराज्यािी कल्पना जास्तीत जास्त 
मूतस स्वरूपात आिून नयायमंडळामािस त लोकािंी गाऱ्हािी दूर करण्याकडे त्यािंा चवशषे कटाक्ष होता. 
नयायदान मंडळाप ढे ज्या मािसाचवषयी तिार केली जात असे त्याला नयायदान मंडळ लेखी नोटीस देऊन 
त्याच्या वागि कीबद्दल समज देत असे. अशी समज देऊन जर तिार केलेल्या इसमािे वागि कीत काही 
िरक झाला नसेल तर गटनायक स्वतः त्या इसमास भेटून त्याच्याशी ििा करून त्यािे मन वळचवण्यािा 
प्रयत्न करीत असे व नीट वागण्यास सागंण्यािा प्रयत्न करीत असे. परंत  यानंतरही जर त्या इसमािे 
वतसि कीत िरक झाला नाही तर त्या इसमािे बाबत चडरटेटरला गटनायक चरपोटस करून सचवस्तर 
आरोपािे विसन करून आपले मत कळवीत असे. गटनायकािे चरपोटाप्रमािे सदर इसमािी चडरटेटरने 
नेमलेल्या कमेटीमािस त त्याच्या ग नह्यािी िौकशी होत असे व त्यानंतर गटनायकास चशक्षा करण्यािी 
परवानगी चडरटेटर देत असे. घाईघाईने हेत प रस्सर एखाद्यावर अनयाय होता कामा नये हा त्या 
पाठीमागील हेत  होता. चडरटेटरच्या परवानगीचशवाय गटनायकास चशक्षा करण्यािा अचधकार नव्हता. 
काही वळेेस चडरटेटरिी परवानगी लवकर न आल्याने आरोपी भचूमगतािे हातातून गेल्यािीही उदाहरिे 
आहेत. कराडिे शकंर चसताराम पाटील हे यािे एक उदाहरि आहे. 
 

शकंर चसताराम पाटील हे ताबंव े गाविे चशक्षक. चिचटश सरकारच्या बाजूिे होते. भचूमगत 
िळवळीला त्यािंा पूिस चवरोध होता. भचूमगताचं्या सवस हालिालींिी बातमी ते पोचलसानंा प रवीत असत. 
त्याम ळे त्यानंा पोचलसािें सरंक्षिही चमळाले होते. भचूमगतानंी त्यावर पाळत ठेवली व एके चदवशी हे मास्तर 
कराडिे पोलीस संरक्षिात संध्याकाळिे स मारास जेवावयास जात असताना पोलीस सहज र्ोडे प ढे गेले व 
शकंर चसताराम कराडमधील रहदारीिे रस्त्यावर र्ोडे मागे राचहलेले पाहून श्ी. एम्. एन्. जाधव यािें 
सहकारी ह्यानंी िटकन चपस्तूल काढून शकंर चसताराम यािे छातीवर रोखले व त्यानंा तसेि पाठीमागे 
नेऊन कराडिे बाहेर पचश्चम बाजूने एका खेड्यात नेऊन ठेवले. वास्तचवक शकंर चसताराम हे भचूमगताचं्या 
नयायदान मंडळाच्या दृष्टीने गंभीर चशके्षस पात्र होते.  
 

परंत  चडरटेटरिी परवानगी घेतल्याचशवाय चशक्षा करता येत नव्हती. त्यावळेी चडरटेटर आबा होते, 
म्हिून आबािंी परवानगी चमळचवण्यासाठी दोन मंडळींना पाठचवण्यात आले. परंत  आबा त्यावळेी वडगाव 
(कोल्हापूर) येरे् होते. त्यािंी व ह्या दोन मंडळींिी भेट सहा चदवसानंतर झाली. आबानी शकंर चसताराम 
वरील आरोपपत्र भचूमगतािें कायसकारी मंडळाप ढे ठेवले व कायसकारी मंडळात त्याबाबत ििा होऊन शकंर 
चसताराम- यास चशक्षा देण्यात यावी असा चनिसय देण्यात आला. परंत  दरम्यानच्या काळात पोलीसानंी 
शकंर चसतारामला शोधून काढण्यासाठी सवस शिी पिास लावली. एम्. एन्. जाधव, बाबरूाव काळे वगैरे 
तरुि कायसकत्यांवर पोलीसानंी िार मोठे दडपि आिले. त्याम ळे शकंर चसताराम यानंा सोडून द्याव े
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लागले. अशा प्रकारे भचूमगताचं्या दृष्टीने एक िार मोठा ग नहेगार हाती आला असतानाही चडरटेटरिी 
परवानगी वळेेवर न चमळाल्याने त्या ग नहेगारास चशक्षा न करता सोडून द्याव ेलागले. 
  

भूणमितांवरील वृथा आरोप 
 

भचूमगत दरोडेखोर होते. पशैासाठी वाटेल त्या मािसानंा पत्र्या मारीत होते. अशा प्रकारिा आरोप 
भचूमगत प्रकट झाल्यानंतर काही चवद्वान महाशयानंी भचूमगताचंवषयी पूवसग्रहदूचषत दृष्टी ठेवनू केलेला आहे. 
तसेि त्याचं्यात एकसूत्रीपिा नव्हता, संघटना बळकट नव्हती असेही काही टीकाकार चलचहतात. वरील 
घटनेिी सत्यासत्यता पडताळून पहावी.  
 

प्रचतसरकारिी स्र्ापना झाल्यानंतर चदवसेंचदवस भचूमगत िळवळीने उग्र स्वरूप धारि केले. 
सरकारला ह्या िळवळीिा बीमोड करण्यासाठी लष्ट्कराला पािारि कराव े लागले. म ंबई राज्यातील 
पोलीस सातारा चजल्ह्यात आिचवले गेले आचि पोलीस अत्यािाराला उधाि आले. भचूमगताचं्या िळवळीिी 
कें दे्र समजली जािारी गावचे्या गाव े पोलीसानंी झोडपून काढली. ह्यािी कवठे गावासही झळ लागली. 
गावातील १०० ते १५० लोकानंा अटक करून वाईस नेण्यात आले. त्यामध्ये ७-८ चस्त्रयाही होत्या. आबािें 
पत्नीलाही वाईिे कस्टडीत चवनािौकशी डाबंण्यात आले. त्यावळेी क्ी कैद म्हिजे अक्षरशः नरक होता. 
संशयावरून अटक केलेल्या इसमानंा भचूमगतासंंबधंी माचहती द्यावी म्हिून रात्रीच्यावळेी उघडे नागडे 
करीत असत. त्याला ओिव ेकरून दोन पोलीस दोन हात व दोन पोलीस दोन पाय धरून त्यािे ढ ंगिावर 
चमठािे पािी टाकून िामड्यािे पट्ट्याने एकसारखे मारीत असत. अशा मारहािीच्यावळेी तो इसम 
मोठमोठ्याने ओरडत असे व शवेटी बेश द्ध होत असे. तरीस द्धा त्यािी मारहाि र्ाबंवली जात नसे. श द्धीवर 
आल्यानंतर परत त्याि पद्धतीने मारहािीस स रुवात होत असे. अशा प्रकारे मारल्याम ळे त्या इसमास ६-६ 
मचहने पाठीवर झोपताही येत नसे. बसता येत नसे. रागंिाऱ्या म लाप्रमािे ओिव ेहोऊन सवस व्यवहार कराव े
लागत असत. काही काही तर जनमािे अधू झाल्यािे आपिास पहावयास चमळतात. अशा प्रकारे संशचयत 
लोकाचं्या मािस त वरील प्रकारे तपास करून जर ग नहेगारािा शोध लागला नाही, भचूमगत सापडले नाहीत 
तर साम दाचयक दंडािे शस्त्र सरकार उपसत असे व तो दंड सिीने वसूल केला जात असे. ह्या पोलीसी 
अत्यािाराम ळे जनता अचधकि त्रस्त झाली. म्हिनू भचूमगतािें नेते आबा यानंी कामेरीजवळील एका उसािे 
शतेात सवस भचूमगतािंी बैठक बोलावली. त्या बैठकीिे वळेी मा. यशवतंराव िव्हाि हे िलटि येरे् होते. 
त्यानंी शातंाराम इनामदार ह्या भचूमगत कायसकत्याबरोबर सवस भचूमगताना उदे्दशनू एक संदेश पाठचवला. त्या 
संदेशािा आशय र्ोडरयात असा की, ‘ हल्ली सातारा चजल्ह्यात पोचलसािें जाळे पसरले आहे. उंिज येरे् 
चमचलटरीिा तळ आहेि व लष्ट्कर बोलावले जात आहे. त्याम ळे ज्याचं्यासाठी आपि त्याग करीत आहोत ती 
जनताि जर आपल्या कायाम ळे त्रस्त झाली तर आपल्या कायाला काही अर्स उरिार नाही. म्हिून आपि 
सवांनी हजर व्हाव ेहे योग्य.’ हा खचलता त्या बठैकीत माडंण्यात आला. त्यावर प्रदीघस ििा करून त्यातील 
अडििींिा चविार केला व भचूमगतािें अंगीकृत कायस नेटाने िालवाव ेअसे ठरले. ताबव े (ता. कऱ्हाड) 
गावातील काही कायसकत्यांच्या उपद्वव्यापाम ळे हा प्रश्न चनमाि झाला होता म्हिून वरील संदेश आला 
होता.  
 

कामेरीच्या बठैकीत आबाचं्या नेतृत्वाखाली भचूमगतानंी सचवस्तर कायसिमािी आखिी केली तो 
कायसिम असा – (१) जनतेिी गाऱ्हािी ऐकून त्यािी नोंद करिे व त्यािंा चनकाल नयायमंडळामािस त देिे. 
(२) स्र्ावर चमळकतीिा चनकाल मात्र या नयायमंडळािे अचधकारकके्षखाली येत नव्हता. (३) गावातील 
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दोन पाया चमटचविे. (४) नवरा नादंवीत नाही प्रकवा बायको नादंत नाही, अशा प्रकारिे भाडंि तंटे 
चमटचवण्यािे काम करिे. (५) नयायमंडळामािस त वसूल केलेला पसैा (दंड) सावसजचनक कामासाठी त्या 
त्या गावातील लोकानंा परत करिे. (६) लग्नासारख्या बाबतीत शतेकरी अनाठायी िार पैसे खिस करतात 
व ते कजस-बाजारी होतात. म्हिून अत्यंत कमी खिामध्ये साम दाचयक लग्नचवधी करण्यािी प्रर्ा घालून 
लोकानंा काटकसरीिी सवय लावण्यािा प्रयत्न करिे. (७) लोकात स्वराज्यािी भावना जागतृ 
करण्यासाठी स्वयंसेवक दल व काँगे्रस सेवादले यािंी स्र्ापना करिे. (८) तसेि स्वतंत्र भारत या नावाने 
एक पत्रक काढून लोकात िाचंतपूरक अशा प्रकारिे वातावरि चनमाि करण्यािा प्रयत्न करिे. सदर 
पत्रकाच्या ५ ते १० प्रती प्रत्येक गटाकडे पाठचवल्या जात असत. ह्या पत्रकािी किेरी पािदं्री (पािगिी) 
पेटा चशराळा या गावाजवळ होती. या पत्रकाच्या संपादनािे कायस चवठ्ठलपंत क लकिी याचं्याकडे होते.  

 
भूणमितांची उज्ज्वल प्रणतमा 

 
वरील जनताचभम ख कायसिमाम ळेि भचूमगत िळवळ ही जनतेिी िळवळ झाली असे नाही. तर 

वरील कायसिमाबरोबरि भचूमगतािें िाचरत्र्य उज्ज्वल ठेवले ह्याला ह्या िळवळीच्या दृष्टीने अचतशय 
महत्त्वािे स्र्ान होते. भचूमगतािंी चनवासस्र्ाने म्हिजे खेड्यातील छोटी छोटी घरे व त्या घरातही त्यानंा 
चस्त्रयाचं्या समवते प ष्ट्कळ वळेा प रुष मंडळी कोिीही जवळ नसतानाही रहाव े लागत होते. त्यावळेी 
िाचरत्र्याला िार महत्त्व होते. िाचरत्र्यािा जराही संशय कोिाला आला असता तर त्यानी ताबडतोब 
भचूमगताना सरकारी पाह ििार खाण्यास पाठवनू चदले असते. पि जनतेत प रुष मंडळीत त्यािचवषयी 
चवश्वास होता. तर चस्त्रयाचं्या मनात भचूमगताचवषयी आदरािी भावना होती. म्हिूनि पोलीसािंा छापा आला 
असताना चस्त्रया भचूमगताना आपला भाऊ दीर वळेप्रसंगी नवराही म्हिण्यास कमी करत नसत. व आज 
अचभमानाने सागंण्यास हरकत नाही की, या सपूंिस भचूमगत िळवळीस एकाही कायसकत्याने आपल्या 
िाचरत्र्यास कलंक लागेल असे वतसन अचजबात केलेले नाही. तसेि त्यािंी रहािी अत्यंत साधी होती. 
आपल्या िैनीसाठी त्यानी जनतेच्या खाजगी मालमते्तिे अचजबात अपहरि केले नाही. चजल्ह्यात 
जेविासाठी त्याना पैसे खिस करावा लागत नव्हता. चमळेल तेव्हा आचि चमळेल त्या प्रकारिी भाकरी 
हातावर घेऊन खािे, त्यात आवडीचनवडीिा प्रश्नि नव्हता. त्यािंा पोशाखही सवससाधारि 
शतेकऱ्यासारखाि होता व तोही ते शतेकऱ्याकडूनि चमळवीत असत. कपडे मळके व शतेकरी पद्धतीिे 
घातलेले असत. खाण्याचपण्यासाठी यानंी कधीही जनतेला छळले नाही. ज्या चठकािी ओळख नाही अशा 
चठकािी दूध भाजीपाला पसेै देऊन चवकत घेत असत. प ष्ट्कळ वळेा सावसजचनक जेविावळीत बसून ते जेवि 
घेत असत. एकदा भचूमगतािंा म क्काम वाईस असताना आपल्या जेविािा इतरानंा त्रास होऊ नये म्हिनू 
सवस भचूमगत कृष्ट्िाबाई उत्सवाच्या चनचमत्त होिाऱ्या घाटावरील जेविावळीस हजर होते व चवशषे म्हिजे 
महाराज नावािा एक िाभंार भचूमगतही िाह्मिाशजेारी बसून दोन चदवस जेवि घेत होता. साधी 
काटकसरीिी रहािी यावर भचूमगतािा िार कटाक्ष होता. एकदा आबा कोल्हापूरास असताना त्यानंी ३॥ 
रुपयािंा सेफ्टी रेझरिा सेट खरेदी केला. प ढे जमाखिस सादर करताना ह्यावर कडक टीका झाली. ह्यात 
लहानसहान बाबींकडे बारकाईने पाहण्यािे प्रत्यतंर चदसून आले.  

 
❇ 
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भूणमितांचे णदव्य 
 

भूणमितांना जनतेचे अमोल सहकायड 
 

भचूमगत असताना चकत्येक वळेा असे प्रसंग येत असत की केवळ कमालीिी रं्ड वृत्ती, धीमेपिा 
आचि प्रसंगावधान दाखचवल्याम ळेि अशा प्रसंगातून स टका करून घेता येत असे. प ष्ट्कळ वळेा पोचलसानंी 
पकडण्यािा डाव रिावा आचि त्यातून सहजतेने स टका करून घ्यावी. असे प्रसंग भचूमगतािें जीवन कंचठत 
असता आबासाहेबाचं्या (चकसनवीराचं्या) जीवनात बरेि वळेा आले.  
 

आबा वाई येरे् नेहमी यशवतं पे्रसिे मालक श्ी. सोहनी याचं्याकडे उतरत. परंत  ते येरे् उतरतात 
ही बातमी षट् किी झाल्याने त्यानंी आपल्या म क्कामािी जागा बदलली. त्यावळेी भचूमगतानंा पकडण्यासाठी 
सरकारने काही रोख बचक्षसेही जाहीर केली होती. त्याम ळे आबानंा पकडण्यासाठी पोलीस खाते अगदी 
अधीर झाले होते. एकदा श्ी. बाबा लेले याचं्या घरी आबानंी आपला म क्काम केला असता तेरू्न ते श्ी. 
वैशपंायन वचकलानंा भेटण्यासाठी गेले. जातानंा त्यानंी आपल्या जवळिा उत्तम बनावटीिा ५५ बोअरिा 
चरव्हॉल्व्हर बठैकीवरि ठेवला होता. परत आल्यावर पाहतात तो, तो चरव्हॉल्व्हर तेरू्न नाहीसा झालेला. 
त्याम ळे आबा अस्वस्र् झाले व आपिास काहीतरी धोका आहे असे जािनू त्यानंी ताबडतोब तेरू्न म क्काम 
हलचवला व वाईिे इलेस्ररकल इंचजचनयर श्ी. देव याचं्याकडे ते गेले. 
  

याि स मारास भाई छन्न प्रसग प ण्याहून वाई येरे् आले होते. त्याम ळे त्यानंा भेटण्यासाठी आबा 
खात्रीने येरे्ि आले पाचहजेत असा पोचलसानंी कयास केला. त्याम ळे आबािंा कसोशीने तलाश लावण्यािा 
प्रयत्न स रू झाला. पोचलसानंी सवस कायसकत्यांच्या हालिालीवर सि नजर ठेवली. श्ी. तात्या बोराटे हे 
भचूमगत कायसकते त्यावळेी ि लेनगर येरे् होते. आबानंी बोराटेसह रात्री ७ वाजता वाई सोडावी असे चनचश्चत 
ठरले होते. बरोबर ७ वाजता त्यावळेिे वाई ताल का काँगे्रसिे अध्यक्ष श्ी. शकंरराव जेज रीकर हे आबानंा 
घेऊन जाण्यासाठी श्ी. देव यािेंकडे येिार होते. सात वाजून गेले तरी ते येईनात. तेव्हा मात्र आबानंा प्रिता 
वाटू लागली. भचूमगताचं्या सवस लाहिाली घड्याळाच्या कायावर हूकूम िालत. कारि त्याचं्या दृष्टीने 
वळेेला िार मोल होते ठरचवलेले कायस ठरलेल्या वळेेला झालेि पाचहजे असा त्यािंा कटाक्ष असे. काही 
धोका चनमाि झाला प्रकवा अनय काही अडििी आल्या तर उशीर होई. त्याम ळे ठरलेले कायसिम भचूमगत 
एक चमचनटस द्धा मागेप ढे होऊ देत नसत.  
 

बरोबर सात वाजून पंधरा चमचनटानंी श्ी. देव याचं्या घरािा मागिा दरवाजा ठोठावला गेला. 
कोिीतरी दार वाजवत आहे म्हटल्यावर आबानंा पकडण्यासाठी पोलीस आले असावते अशी देवाचं्या 
घरच्या मंडळींिी कल्पना झाली. त्यावळेी सवससामानय जनतेला भचूमगत िाचंतकारकाबंद्दल अत्यतं आदर 
वाटत होता. आबा तर त्या भागातील िाचंतकारकािें चडरटेटर होते. त्याचं्याबद्दल लोकात िार पूज्य 
भावना होती. त्याचं्यासारख्या एका महत्त्वाच्या मािसाला आपल्या घरात अटक व्हावी, असा र्ोर मािसू 
आपल्या घरात पकडला जावा यािे श्ी. देव यानंा अत्यंत वाईट वाटले. ही गोष्ट आपिास काचळमा 
आििारी आहे असे त्यानंा वाटून यातून कशी स टका होईल असा चविार त्यानंा पडला. आबा मात्र म ळीि 
डगमगले नाहीत. उलट बाहेर कोि आले असेल यािा अंदाज त्यानंी मनाशी बाधंला व ते म्हिाले, ‘त म्ही 
चबलक ल घाबरू नका. बाहेर शकंरराव घाडगे आलेले आहेत’ त्याम ळे धीर येऊन देव मंडळींनी दार 
उघडले आचि पहातात तो काय आश्चयस, बाहेर खरोखर श्ी.घाडगे उभे होते. आबानंा सकाळी शकंरराव 
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घाडगे भेटले होते व काही धोका असल्यास ते तसा चनरोप देत असा आबािंा अंदाज होता. तो अिूक 
ठरला. शकंरराव घाडगे यानंी पोलीस तालकीजवळ आले असून ते देवाचं्या घरािी िौकशी करीत आहेत 
अशी बातमी चदली आचि आिखी पोलीस आिण्यासाठी लॉरी परत गेली आहे असेही त्यानंी साचंगतले, हे 
ऐकल्यावर तर देवाचं्या घरातील सवस मंडळींिी पािावर धारि बसली.  
 

आबांचा धीरोदात्त स्वभाव 
 

परंत  जिू काहीि घडले नाही असा िेहरा करून अगदी शातंपिे आबा श्ी. घाडगे यानंा म्हिाले, 
‘काही हरकत नाही. पोलीसािंी द सरी लॉरी आल्यावर मला सागंा, मग पाहू.’ श्ी. घाडगे परत गेले परंत  
अवघ्या पाि-सात चमचनटाति ते परत आले व पोचलसािंी लॉरी प नहा आल्यािी बातमी त्यांनी चदली. तेव्हा 
आबा तसेि उठले व श्ी. देव याचं्या घरातून मागच्या दाराने बाहेर पळून श्ी. घाडगे याचं्याबरोबर त्याचं्या 
घरी आले. तेरे् आल्यावर त्या चदवसाप रती आपिास रहावयास जागा द्यावी अशी चवनंती त्यानंी घाडगे 
यानंा केली. परंत  एकंदर घडलेल्या घटनेने घाडगे अस्वस्र् झाले होते. पोचलसाचं्या तडाख्यातून आपि 
बिाव करू असा चवश्वास त्यानंा वाटला नाही. ‘उलट येरे् म ळीि राहू नका व लवकरात लवकर बाहेर 
पडा’ असे त्यानंी आबानंा साचंगतले तेव्हा ‘मला रामडोहाकडे जािारा बोळ दाखवा’ असे आबा म्हिाले, 
तेव्हा श्ी. घाडगे यानंी तो बोळ दाखचवला. त्या बोळातून ते सरळ रामडोहाकडे गेले व तेरू्न ते नदीकडेने 
पंत सिीव चवठ्ठल मंचदराच्या बोळातून सरळ मोती िौकात आले. वास्तचवक त्याचं्या शोधात पोलीस 
असताना त्याचं्या समोरून छाती ठोकपिे जािे म्हिजे जािनू ब जून संकटात उडी मारण्यासारखे होते. 
आबाचं्यासारख्या असामानय धडाडीच्या मािसानंा असल्या गोष्टी म्हिजे चवशषे नव्हत्या. आपल्याला हवा 
असलेला भचूमगत कायसकता आपल्या समोरून जाईल ही कल्पनाही नसल्याने पोचलसानंा कसलाही संशय 
आला नाही.  
 

त्याि चदवशी श्ी. कापरे वकील यािेंकडे सत्यनारायिािी पूजा होती. या पूजेस आबा चनचश्चत 
येिार अशी वदंता असल्याने पोचलसानंी श्ी. कापरे याचं्या घराला वढेा चदला. चतकडे शोधाशोध िालली 
असता, मोती िौकात रात्री ९ वाजतािा चसनेमा स टून आठ-दहा मािसे ि लेनगरकडे िालली होती. आबा 
त्या मंडळीत घ सले व आपि चसनेमा पाहून परत चनघालेल्या लोकापंैकीि एक आहोत असे दाखवनू ते 
ि लेनगरकडे पोचलसाचं्या प ढ्यातूनि गेले. ि लेनगरपयिंत सोबत करण्यािे काम चभलारे ग रुजी (चजल्हा 
काँगे्रस कचमटीिे हल्लीिे अध्यक्ष) यानंी केले.  
 

देवाचंा देवपिा 
 

इकडे आबा गेल्यावर पािदहा चमचनटाचं्या आति पोचलसािंा वढेा श्ी. देव याचं्या घराला पडला. 
कसून शोध स रू झाला. इतके पोचलस असून एकदम घरात घ सण्यािे कोिाही पोचलसािे धाडस होईना. 
आबा देवािें घरातून चनघनू गेल्यानंतर आपल्याचवषयी कसलाही संशय येऊ नये म्हिून श्ी. देव म द्दाम 
दहाच्या चसनेमाला चनघून गेले. पोलीसानंी दार ठोठावले पि देवाचं्या बायकोने घरात मालक नाहीत, मी 
दार उघडत नाही असे साचंगतले. तेव्हा पोचलसािंा संशय अचधकि बळावला. त्यानंी िोहोबाजंूनी कडेकोट 
बंदोबस्त ठेवला. शवेटी देव आले. त्यानंी काय िालले आहेॽ माझ्या घरात कोिीही नाही. आपि घरात 
येऊन पाहू शकता असे साचंगतले. पि पोचलसािें घरात चशरण्यािे धाडस झाले नाही. उलट आठ दहा 
पोचलसानंी बंद का सज्ज करून जेरे् आबा लपले असावते असे त्यानंा वाटले तेरे् बाहेरूनि ‘तू बाहेर ये, 
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नाहीतर त ला गोळी घालू’ अशी दमदाटी केली. तेरे् इतके चशपाई असून व त्याचं्या हातात बंद का असून 
बेधडक आत घ सण्यािी त्यािंी प्रहमत झाली नाही. ते प नहा प नहा दाराशी जात व बाहेरून बंद का रोखून 
इशारा देत. आबासंारखा िाचंतवीर चनःशस्त्र असिार नाही व न जािो त्याच्या जवळ बंदूक असली तरॽ ते 
आपिास नक्कीि पािी पाजतील असे वाटून ते बेप्रहमत चशपाई आत जाण्यास किरू लागले. शवेटी ते सवस 
पोलीस श्ी. देव याचं्या घरात चशरले व सवस वस्तू त्यानंी उिकटून आबािंा तपास िालचवला. इतके 
करूनही त्यािें समाधान झाले नाही. घराच्या एका कोपऱ्यात एक गादीिी वळकटी उभी करून ठेवलेली 
होती. चतला पाहताि त्यात आबा दडून बसलेले असावेत अशा कल्पनेने त्यानंी त्या गादीवर सचंगनी 
रोखल्या. परंत  ती गादीि होती. वीर नव्हते. ते केव्हाि पसार झाले होते.  
 

इकडे ि ले नगरात आबा श्ी. जमदाडे यािेंकडे गेले. तेरे् श्ी. पाडं तात्या बोराटे होते. परंत  
त्यावळेी भचूमगतानंा आसरा देिारी मािसेही इतकी तयार झालेली होती की सहजासहजी ती द सऱ्या 
मािसाला त्यािंा पत्ता लाग ू देत नसत. घरातल्या एका म्हाताऱ्याने श्ी. जमदाडे बाहेर गेले असल्यािे 
साचंगतले, पि आबा म्हिाले, ‘ठीक आहे मी आजच्या प रता येरे् राहतो. उद्या उठून द सरीकडे जाईन.’ 
तेव्हा त्याना आत प्रवशे चमळाला. नंतर त्या स्त्रीने जमदाडे जेरे् होते तेरे् जाऊन त्या नवख्या इसमािी 
हकीकत साचंगतली. तेव्हा जमदाडे आबाचं्या जवळ आले व त्यानंी श्ी. बोराटे यािंी भेट घालून चदली. 
नंतर आबा व बोराटे पहाटे उठून कवठेमागे करंजखोपकडे चनघून गेले.  
 

१९४२ च्या िळवळीत िाचंतकारकानंा जनतेिा जो उत्स्िूतस पाप्रठबा चमळत होता त्यािे द ःख 
सरकारधार्लजण्या मूठभर लोकानंा होिे साहचजकि होते. िाचंतकारकािें म ख्य स्िूर्लतकें द्र अशा सातारा 
शहराति असा एखादा समारंभ घडवनू आिावा की त्याम ळे चिचटश सरकार आचि सामानय जनता या 
दोघानंाही नोकरशाहीच्या कतसव्यदक्षतेिी खात्री पटावी आचि सातारा चजल्ह्यातील िाचंतकारकाचं्या 
कायाला तोंड देण्यास चजल्ह्यातील सरकारी शासन समर्स आहे हे चसद्ध व्हाव ेअसे या लोकानंा वाटत होते. 
  

सेवाणनवृत्त सैणनकांच्या सत्काराचा बेंडबाजा 
 

त्याम ळे त्यावळेिे म ंबई इलाख्यािे गव्हनसर लॉडस कोलव्हील याचं्या अध्यक्षतेखाली सातारा 
चजल्ह्यातील सेवाचनवृत्त सैचनकािंा सत्कार करण्यािा एक खास कायसिम वरील चिचटश धार्लजण्या लोकानंी 
आखला. या सेवाचनवृत्त सैचनकापंकैी काहींिा गौरव करून त्यानंा गव्हनसर साहेबाचं्या हस्ते काही 
पाचरतोचषके देण्यािे ठरले. सातारच्या राजवाड्याति हा कायसिम घडवनू आिावा म्हिजे भचूमगतािंा 
दबदबा कमी होईल व या सैचनकािें आचि त्याचं्या क ट ंचबयािें सहाय्य भचूमगतानंा चमळिार नाही व 
सहाचजकि हा कायसिम यशस्वी झाला की सरकारी यंत्रिेिा सवससामानय लोकात विक बसेल अशी 
यामागील भचूमका होती.  
 

ही बातमी िाचंतकारकाचं्या कानावर गेली. प्रर्म श्ी. पाडं तात्या बोराटे व श्ी. डी. जी. देशपाडें 
यानंा ही बातमी समजली. हा समारंभ म्हिजे भचूमगताचं्या आचि िाचंतकारकाचं्या िळवळीला एक शहि 
असून कोित्याही पचरस्स्र्तीत हा कायसिम यशस्वी होऊ द्यावयािा नाही असे त्यानंी ठरचवले. उलट ही 
आयती सधंी िालत आली असून या चनचमत्ताने गव्हनसर साहेबानंा िाचंतकारकाचं्या सामर्थ्यािी ि िकू 
दाखचवली पाचहजे. या भचूमगताजंवळ शस्त्रासे्त्र आचि दारूगोळा यािंा बराि साठा असून या िळवळीिी 
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पाळेम ळे िार खोल गेली आहेत, असे भासचवले पाचहजे आचि हा कायसिमि उधळून लावावा असा शहाला 
काटशह देण्यािे त्यानंी ठरचवले.  
 

भचूमगतानंी बॉम्ब आिावा व तो गव्हनसरसाहेबाचं्या गाडीखाली उडवनू त्यानंा व या 
इंग्रजधार्लजण्यानंा िागंलीि अद्दल घडवावी असा बेत आबासाहेबांनी आचि त्याचं्या सहकाऱ्यानंी रिला. 
त्यािबरोबर काही पे्रशर चटकल्याही चमळचवण्यािे ठरले. या चटकल्यािें वैचशष्ट्य असे की साध्या ब टाच्या 
टािेखाली जरी एखादी पे्रशर चटकली चिरडली गेली तरी चतिा स्िोट होऊन दोन िार लोक जखमी होत 
असत. भचूमगतानंा मोसंब्याच्या आकारािा पे्रशर बॉम्ब आचि काही पे्रशर चटकल्या चमळाल्या. 
  

या पे्रशर चटकल्या आचि पे्रशर बॉम्ब चमळचवण्यासाठी सवसश्ी तात्या बोराटे आचि डी. जी. देशपाडें 
यानंा कोल्हापूर येरे् जाव ेलागले. पे्रशर बॉम्ब आचि चटकल्या घेऊन रेल्वनेे प्रवास करिे त्या काळात सोपे 
नव्हते. तो काळि म ळी सशंयािा होता. असे साचहत्य घेऊन प्रवास करीत असताना िाचंतकारकानंा 
नेहमीि कसल्या ना कसल्या तरी अडर्ळ्यानंा तोंड द्याव ेलागत असे.  
 

साहसी योजना 
 

कोल्हापूरहून परत येत असताना कोिालाही आपल्याजवळ प्रािघातक साचहत्य आहे असा 
संशयस द्धा येऊ नये अशी दक्षता वरील िाचंतकारकानंी घेतली. त्यानंी पे्रशर बॉम्ब व चटकल्या साध्या 
चपशवीत ठेवल्या व र्ोडी सतं्री व मोसंबी खरेदी करून ते सवस साचहत्य एकत्र चमसळून ठेवले. बॉम्बिे स्वरुप 
व आकार मोसंब्यासारखेि असल्याने व ही चपशवी ते उघडउघड जवळ बाळगत असल्याने सहजासहजी 
त्यािा कोिालाही संशय येिे शरय नव्हते. ही चपशवी घेऊन श्ी. पाडं तात्या बोराटे व श्ी. डी. जी. देशपाडें 
रेल्वचे्या डब्यात बसले. योग असा की गाडी स टण्याच्या पाि चमचनटािंा अवकाश असताना त्या रेल्व े
गाडीला पोचलसािंा वढेा पडला. प्रत्येक प्रवाशािी कसून झडती स रू झाली. प्रत्येकािे सामान तपासले 
जाऊ लागले. हे काय झालेॽ आपिाचवषयी ह्या पोचलसानंा काही स गावा तर लागला नसेल नाॽ असे 
वाटून ते दोघेजि िळानंी भरलेली ती चपशवी घेऊन खाली उतरले आचि त्यानंी ह्या वढे्यािे काय कारि 
आहेॽ असे त्या पोचलसानंाि चविारले. तेव्हा बरािसा बेकायदा साखऱ्या काळाबाजार करण्यासाठी नेला 
जात असल्यािी बातमी लागली असून तो ताब्यात घेण्यासाठी हा वढेा असल्यािे उत्तर पोचलसानंी चदले. 
तेव्हा हे पे्रशर बॉम्ब असलेली चपशवी त्याचं्यासमोर धरून ही तपासा, आम्ही िळे घेऊनि िाललो आहोत, 
अशी पोचलसानंा चवनंती केली. तेव्हा आपिासारख्या उतारंूना त्रास देण्यािा आमिा इरादा नाही. आपि 
ख शाल प्रवास करा असे पोचलसानंी त्यानंा साचंगतले. स्वाभाचवकि चनचश्चत मनाने ती चपशवी घेऊन ते 
दोघेजि गाडीत बसले. त्याचं्या प ढील प्रवासात नंतर कोिताही त्रास झाला नाही.  
 

एकसळ येरे् आल्यानंतर बॉम्बस्िोट केव्हा व कशा रीतीने करावयािा यासंबंधी बैठक घेण्यात 
आली. अर्ाति हा बॉम्ब उडचवण्यात घातपाती साचहत्य भचूमगताजंवळ आहे आचि या िळवळीिे स्वरूप 
साधे नाही यािी खात्री ख द्द गव्हनसर साहेबानंाि पटावी आचि प ढील सरकारधार्लजिा कायसिम रद्द व्हावा हा 
हेत  होता.  
 

नंतर हे साचहत्य एकसळ येरे् भचूमगताचं्या ताब्यात आल्यानंतर सातारा येरे् जाऊन आबासाहेबानंी 
गव्हनसर साहेबाचं्या कायसिमासंबंधी तपशीलवार माचहती चमळवावी असे ठरून त्याप्रमािे आबासाहेबानंी श्ी. 



 

 अनुक्रमणिका 

मनोहरपंत भागवत वकील याचं्याकडून सवस माचहती चमळचवली. या दौऱ्यात गव्हनसरसाहेब सातारारोडला 
जािार आहेत, अशी चनचश्चत माचहती चमळचवल्यावर सातारा रोडच्या प्रखडीत तो बॉम्ब प रण्यािे ठरले. या 
सवस साहसी उपिमािे नेतृत्व दे. भ. आबासाहेबाकंडे होते. परंत  प्रत्यक्ष बॉम्ब प रण्याच्या मोचहमेत त्यानी 
भाग घेऊ नये तर सातारा शहरात राहून साताऱ्यातील हालिालींकडेि बारकाईने लक्ष द्याव ेअसे ठरले व 
सवसश्ी डी. जी. देशपाडें, पाडं तात्या बोराटे, कासेगावकर वैद्य यानंी रात्री नऊच्या स मारास सातारारोड 
प्रखडीत जाऊन तो पे्रशर बॉम्ब प रावा असे ठरले.  
 

त्याप्रमािे ठरलेल्या वळेी या चतघानंी त्या प्रखडीकडे कूि केले. प्रखडीतील वळिावर कोित्या 
चठकािी गाडी आली असता चतच्या टायरखाली बरोबर बाँब सापडून स्िोट होईल यािा अंदाज घेऊन 
बरोबर त्याि जागी खड्डा घेण्यात आला. परंत  ते बॉम्बिी बटनपीन काढण्यािा प्रयत्न करू लागले असता 
ती पीन कशी काढावी यािी अिूक माचहती चतघापकैी एकालाही नसल्याने त्याचं्यापकैी कोिालाि 
बटनपीन काढता येईना. बटनपीन चनघाल्याखेरीज बॉम्बस्िोट होिे शरय नव्हते. सारा बेत ढासळण्यािी 
पाळी आली.  
 

परंत  आता जर माघार घेण्यात आली तर प्रचतस्पध्यांिा डाव यशस्वी होईल व आपली सारीि 
मेहनत वाया जाईल हे िाचंतकारकाचं्या लक्षात आले व चनदान आपि हे घातपाती साचहत्य चमळव ूशकतो व 
गव्हनसरच्या गाडीखाली बॉम्ब प रण्यापयिंत तरी भचूमगतािी मजल पोहोिली आहे हे चिचटश सत्ताधाऱ्यानंा 
कळून ि केल असे वाटून सहज सापडेल अशा रीतीने जागा उकरून तो बॉम्ब ठेवण्यात आला व सबंध 
रस्त्यावर पे्रशर चटकल्याही टाकण्यात आल्या. प्रत्यक्ष जेरे् कायसिम होिार होता त्या राजवाड्याच्या 
दाराजवळही काही पे्रशर चटकल्या टाकण्यात आल्या.  
 

गव्हनसरसाहेबािंी गाडी जाण्यापूवी तो मागस स रचक्षत आहेॽ यािी खात्री करून घेण्यासाठी 
चमचलटरी पायलट गाडीकडून आधीि तपासिी केली जाई. त्याप्रमािे पायलटकारने रस्त्यािी पाहिी 
करताना त्यानंा प्रखडीत रस्त्याच्या मध्यभागी काहीतरी खिलेले आढळून आले म्हिून तो खड्डा उकरून 
पाहताि त्यानंा पे्रशर बॉम्ब आढळून आला. पोचलसाचं्या तोंडिे पािी पळाले. त्या खड्ड्ड्याच्या आसपास 
काही पे्रशर चटकल्याही आढळून आल्या. तेव्हा तर ह्या घटनेने अचधकि भीती चनमांि झाली. पोचलसानंी व 
चमलटरीने सातारा राजवाड्यापयिंतिा रस्ता द र्लबिीिे साहाय्याने तपासला. प्रखडीत चमळालेला पे्रशर बॉम्ब 
एका पाण्याच्या पातेल्यात ठेवनू तो संशोधनासाठी प ण्यात पाठचवण्यात आला. ख द्द ज्या राजवाड्यात हा 
कायसिम होिार होता त्या राजवाड्यािे दाराशीि चटकल्या सापडल्या म्हिून ताबडतोब सातारा चजल्ह्यात 
गव्हनसरसाहेबािंा सवस कायसिम रद्द करण्यात आला. अर्ात पेनशनर सैचनकािंा गौरव करून त्याचं्यामध्ये व 
भचूमगत कायसकत्यात बेबनाव घडवनू आिण्यािी चिचटशधार्लजण्या लोकािंी कल्पनाही बारगळली.  
 

अशा तऱ्हेने पे्रशर बॉम्ब व पे्रशर चटकल्या चमळवनू ख द्द आपल्या गाडीवर हल्ला करण्याइतके सामर्थ्यस 
भचूमगताजवळ आहे यािी माचहती ख द्द गव्हनसर कॉलव्हील यानंा चमळून सातारा चजल्ह्यातील भचूमगताचं्या 
िळवळीने चकती उग्र स्वरूप धारि केले आहे यािी कल्पना त्यानंा आली. 
  

शहाला प्रचतशह रिून आचि प्रचतस्पध्याच्या डावाला बळी न पडता तो यशस्वीपिे उधळून 
लावण्याच्या कामी भचूमगतानंी चमळचवलेले यश पाहता आबासाहेबािें अशा प्रसंगी होिारे मागसदशसन कसे 
समयसूिक आचि नेटके होत असे यािी र्ोडीिार कल्पना वरील घटनेवरून येऊ शकेल.  



 

 अनुक्रमणिका 

तूफान सेनेची स्थापना 
 

या वरील घटनेम ळे भचूमगतािंा आत्मचवश्वास बळावला. त्यानंी भचूमगतािंी संघटना प्रबळ 
करण्यासाठी तूिान सेनेिी स्र्ापना केली. तूिान सेनेिे कें द्र त्यावळेी क ं डल येरे् होते. तेरे् ही सेना 
चशकवनू तयार करण्यािे तसेि त्याना बौचद्धक चशक्षि देण्यािे वगसही िालचवण्यात येत होते. ह्या चशक्षि 
वगास आबानंी आपल्या गाविे (कवठे येर्ील) रघ नार् डेरे (हल्लीिे ताल का काँगे्रसिे अध्यक्ष) व शकंरराव 
डेरे यानंा पाठचवले होते. ह्या तूिान सेनेतील सैचनकािंी परीक्षा घेण्यात येत असे. परीक्षापद्धत िार चनराळी 
होती. जी. डी. लाड हे परीक्षक होते. त्याचं्या हातात डोरयाइतरया उंिीिी एक काठी होती व ती काठी 
सैचनकािें पाठीवर ते चिरवनू मारीत असत. जर त्यािें नीतीधैयस खिले तर तो नापास होय. पि ज्याच्या 
िेहऱ्यावर कसलाही बदल झाला नाही तो पास. अशी कसोटी घेतली गेली. ह्या परीके्षपूवी गोंदा ह्या 
ताकारी स्टेशन शजेारच्या गावातून एक चमरविूक काढण्यात आली. ही चमरविूक दीड मलै लाबंीिी होती. 
चमरवि कीच्या अग्रभागी तूिान सेना बंद कािंी सलामी देत िालली होती. चमरवि कीिा शवेट एका चवराट 
सभेत झाला. त्या सभेस १० ते १५ हजार लोक जमले होते. ह्या चमरवि कीत रर्ात आबा होते व सभेिे 
अध्यक्षस्र्ानही आबानंीि भषूचवले होते. त्या सभेत सवसश्ी नार्ाजी लाड, उत्तमराव पाटील, ध ळे व जी. डी. 
लाड यािंी भाषिे झाली. ह्या सवस वरत्यानंी भचूमगत िळवळीिी भचूमका चवशद करून साचंगतली. ह्या 
सभेिी बातमी रेठरे येर्ील दोन पोचलसानंा समजली तेव्हा ते सभास्र्ानी येताि त्यानंा अटक करण्यात 
आले. सभा संपल्यानंतर भचूमगत आपापल्या चनयोचजत चठकािी चनघनू गेले व त्यानंतर कराड येरे् 
पोचलसानंा ही बातमी समजली. त्याचं्या लॉऱ्या स टल्या पि हाती काही लागले नाही. त्यािें कायस बैल 
गेल्यानंतर झोपा केल्यासारखे झाले.  
 

णकसन वीरांना पकडण्यासाठी ५ हजारांचे बक्षीस 
 

ही िळवळ आता पोचलसािे आटोरयाबाहेर गेली आहे, असे पाहून सरकारने चगलबटस (प्रसधमधील 
होरािें बंड मोडिारा प्रचसद्ध) डी. एस. पी. व लष्ट्कराला पािारि केले. भचूमगतानंा पकडण्यासाठी जंग 
जंग पछाडले. ख द्द आबानंा पकडण्यासाठी सरकारने ५ हजारािें बक्षीस जाहीर केले होते. पोचलसाचं्या 
छळास सामानय जनता त्रासली होती. लोकानंा संशयावरून सारखी मारहाि िालू होती. अशा पचरस्स्र्तीत 
सातारा चजल्ह्यात राहिे हे धोरयािे आहे असे पाहून त्यानंी हा चजल्हा सोडून चजल्ह्याबाहेर काही चदवस 
म ंबईसारख्या चठकािी जाण्यािा चनिसय घेतला. चजल्ह्याच्या बाहेर जावयािे म्हिजे त्यावळेी िार खिािे 
होते. चजल्ह्यात असताना भचूमगतानंा जेविखाि, कपडालत्ता ह्यासाठी खिस करावा लागला नव्हता. पि 
चजल्ह्याबाहेर पैशाचशवाय िालिार नाही, यािी त्यानंा जािीव होती. म्हिनू भचूमगतानंा खिासाठी काही 
सधन व्यापारी व शतेकरी लोकानंी स्वयंपे्ररिेने आर्लर्क मदत केली.  
 

णरलीफ फंड कणमटीची स्थापना 
 

भचूमगत हे वनवासी रामलक्ष्मिाप्रमािे सवस त्रास आपल्यासमोर असलेल्या उ् ध्येयासाठी सहन 
करीत होते. परंत  उर्लमलेप्रमािे द ःखािे खाईत जळण्यािे काम भचूमगतािें क ट ंबीय मडंळींना कराव ेलागत 
होते. रातं्रचदवस पोचलसािंा ससेचमरा पाठीमागे होता. कारिाचशवाय अन्नपाण्यावािून पोलीस स्टेशनवर 
दोन दोन तीन तीन चदवस रखडाव ेलागत होते. लाज झाकण्याइतकेही वस्त्र चमळत नव्हते. पोचलसाचं्या 
भीतीने इतर लोक उघडपिे मदतही करू शकत नव्हते. अशा वळेी म ंबईस वैक ं ठलाल मेहता याचं्या 



 

 अनुक्रमणिका 

अध्यक्षतेखाली चरलीि िंड कचमटी स्र्ापन झाली व त्या कचमटीमािस त भूचमगतािें क ट ंचबयानंा र्ोडेसे 
नाममात्र जीवनवतेन देण्यास स रूवात झाली. हे जीवनवतेन देण्यािे काम करीत असताना डी. जी. 
देशपाडें यानंा पोचलसानंी क मठे येरे् पकडले व शवेटी पोचलसािंी डी. जी. नी खात्री करून चदल्यानंतर 
पोचलसानंी त्यानंा योग्य तो पाह ििार देऊन त्यािंी म िता केली. ह्याि वळेी नादंगाव येरे् २०० पोलीसानंी 
छापा घालून त्यात बाब राव घोरपडे व त्यािें बधं  बाळकृष्ट्ि घोरपडे, भगवतंराव कदम वगैरे भचूमगतानंा 
पकडून कोरेगाव जेलमध्ये ठेवले. त्याम ळे दोन मचहने त्या भागात पोलीसाचं्या दृष्टीने काही गडबड झाली 
नाही, प ष्ट्कळशी चशचर्लता आली.  


