
 

 अनुक्रमणिका 

   



 

 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्रातील का ाँगे्रसचा स्वातंत्र्यलढा 
(१८८५-१९२०) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

लेखक 
डॉ. सुमन वैद्य 

एम्. ए. (इंग्रजी), एम.ए (इतिहास) 
पीएच. डी. (इतिहास) 

माजी प्रपाठक, पदव्युत्तर इतिहास 
तिभाग, नागपूर तिद्यापीठ 

नागपूर. 

डॉ. शांता कोठेकर 
एम्. ए. (मराठी), एम्. ए.(इंग्रजी) 

एम्. ए. पीएच्. डी. (इतिहास) 
अतिव्याख्यािा, पदव्यत्तरु इतिहास 

तिभाग, नागपूर तिद्यापीठ, 
नागपूर. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ, मंुबई 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रथमािृत्ती : ९ ऑगस्ट, १९८५ 
तििीयािृत्ती : तडसेंबर, २००८ 
 
 
 
 
 
 
 
प्रकाशक : 
सतचि, 
महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आति संस्कृिी मंडळ, 
रिींद्र नाट्य मंतदर इमारि, दुसरा मजला, 
पु. ल. देशपाडें महाराष्ट्र कला अकादमी 
सयानी रोड, प्रभादेिी, मंुबई ४०० ०२५ 
 
 
 
© प्रकाशकािीन 
 
 
 
मुद्रक : 
प्रमोद भोगटे, 
स्नेहेश प्रप्रटसस, 
३२०-ए, शाह अँड नाहर इंड. इस्टेट अ-१, 
िनराज तमल आिार, सीिाराम जािि मागस, 
लोअर परळ, मंुबई - १३. (दूरध्िनी : २४९४ ५६१५) 
 
 
 
प्रकमि : रु. ६५/- 
 
 
 
या पुस्िकाि व्यक्त केलेली मिे स्ििः लेखकाची असून या मिाशंी सातहत्य आति ससं्कृिी मंडळ ि महाराष्ट्र शासन 

सहमि असेलच असे नाही. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 
प्रास्ताविक .................................................................................................................................. 5 

वििदेि ...................................................................................................................................... 7 

महाराष्ट्रातील राजकीय प्रबोधि .......................................................................................................... 9 

कााँगे्रसची प्रारंभीची िाटचाल ............................................................................................................ 20 

मिाळ-जहाल संघर्ष...................................................................................................................... 46 

दुभंगलेली कााँगे्रस ........................................................................................................................ 71 

वटळक युग ................................................................................................................................84 

संदभष गं्रथ सूची ......................................................................................................................... 107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 अनुक्रमणिका 

प्रास्ताणवक 
 

 इतिहासाची िुलना किी किी बदु्धीबळाच्या खेळाशी करण्याि येिे. फरक एिढाच की बदु्धीबळाचा खेळ 
मयातदि पटािर ि दोन व्यक्तीि चालिो िर इतिहासाचा खेळ अमयाद पटािर अनंि काळ चालूच असिो. फक्त ह्या 
खेळािील राजे, िझीर, प्यादे, हत्ती, घोडे, उंट सिस काही मािसेच असिाि. त्यामुळेच आपि असे म्हिू शकिो की, 
इतिहास म्हिजे मािसाचा कालप्रिाहािला अभ्यास. हा प्रिाह कोठे सु ह होिो आति कोठे संपिो हे किीच सागंिा 
याियाचे नाही. त्यामुळे कालप्रिाहाच्या अभ्यासाची कोठेही सुरिाि करिा येिे आति कोठेही संपििा येिे. फक्त 
असा अभ्यास हा सपूंिस कालप्रिाहाच्या काही भागाचा असिो एिढे मात्र ध्यानाि घेिले पातहजे. 
 
 भखंूडािील कोित्याही एका भागाचा प्रकिा त्या भागािील समाजाचा असा अभ्यास करिा येिो. १८१८ 
साली इंग्रजानंी पेशिाई बडुिनू मराठ्ाचें राज्य तहसकािनू घेिले. १८५४ मध्ये नागपूरच्या भोसलयाचें राज्य 
संपुष्टाि आले. प्रशदे, होळकर, गायकिाड, प्रकिा तनजाम याचंी राज्ये रातहली, पि केिळ नाममात्र. पि स्िराज्य 
नष्ट झालयािर स्िराज्य तमळतिण्याचे प्रयत्न मात्र जोराि सु ह झाले. प्रहदुस्थानाि असे एक िर्सही गेले नसेल जेव्हा 
भारिीय असंिोर्ाचे उदे्रक तितिजािर उमटले नाहीि. १८५७ चा इतिहास िर प्रतसद्धच आहे. िंट्या तभल्ल, िासुदेि 
बळििं फडके इत्यादींनी इंग्रजातंिरुद्धच्या आपलया भािनाचंा ठसा इतिहासाि उमटतिला आहे. पि 
शस्त्रसामर्थ्यािर इंग्रजाचं्या तिरुद्ध लढा देिे केिळ अशक्य होिे. गािंीजींनी हे जािले, म्हिून त्यानंी अप्रहसक 
असहकाराची चळिळ सु ह केली. त्याचे पयसिसान पढेु सत्याग्रहाच्या िंत्राि आति ित्त्िज्ञानाानाि झाले. पि 
गािंीजींच्या पूिी लोकमान्य तटळकानंी “िेलया िाबंोळयाचंी” चळिळ जेव्हा सु ह केली िेव्हाही त्याचं्या मनामध्ये 
इंग्रजाचं्या तिरुद्ध लढा देण्याकतरिा एक निीन शस्त्राचीच पैदास कराियाची होिी. िे शस्त्र म्हिजे त्याचंा चिुःसुत्री 
कायसक्रम, सामुदातयक लढ्याची कलपना. या चिुःसुत्री कायसक्रमाची िुलनासुद्धा एका रीिीने नेमस्िानंी सु ह 
केलेलया मिाळ तिचारसरिीि तदसून येिे. एकूि प्रहदुस्थानच्या या कालप्रिाहाि मिाळ, जहाल, आति अिीजहाल 
अशा सामान्यपिे िीन पदरी ििेींची पदरे स्पष्टपिे तदसिाि. खरे म्हिजे सूक्ष्मपिे पातहलयास या इतिहासाच्या 
ििेीचे असंख्य पेड तदसून येिील. पि या िीन पदरी ििेीचा गंुििळा सोडििा सोडििाच प्रहदुस्थानचा आति 
महाराष्ट्राचा इतिहास पुढे गेलेला आहे, ही गोष्ट काँगे्रसच्या इतिहासाि स्पष्टपिे जािििे. १८८५ मध्ये हु्यम, 
िडेरबनस आति नेमस्ि यानंी सु ह केलेली काँगे्रस जहालाचं्या हािाि जािे, आति त्याचिळेी या इतिहासाच्या 
पार्श्सभमूीिर िासुदेि बळििं फडके, चाफेकर, सािरकर, भगिप्रसग, राजगु ह याचं्यासारखे अिीजहाल लोकाचें 
िोरि इतिहासाला लागिे हीसुद्धा एक महत्त्िाची घटना आहे. पि अशा रीिीने आपला इतिहास जरी िीन पदरी 
ििेीचा इतिहास असला िरी यािील मुख्य पेड हे अिीजहालही नाही आति नेमस्िही नाही. तिकास हा मिलया 
मागाने झालेला आहे. या मागाि दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य तटळक, लाला लजपिराय, महात्मा गािंी, पंतडि 
नेह ह, सरदार पटेल इत्यादी बहुिेक होिे. अथाि नेमस्ि मंडळीिही रानडे, गोखले, तदनशा िाछा, तफरोझशहा 
मेहिा अशी फारच मोठी व्यतक्तमत्त्ि ेतनमाि झाली हे कबलूच केले पातहजे. सामातजक इतिहासाची पि अशीच तदशा 
आहे. १८८५ ि काँगे्रसची स्थापना झाली. त्यानंिरचा स्िािंत्र्यलढ्याचा इतिहास म्हिजे मुख्यिः काँगे्रसचा 
इतिहास. स्िािंत्र्याच्या इतिहासािील हे काँगे्रसचे पिस आहे असे समजाियास हरकि नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या 
तिकासाचा तिचार करिाना १८१८ िे १८८५ हा एक भाग, १८८५ िे १९२० हा दुसरा भाग, १९२० िे १९३० हा 
तिसरा भाग, १९३० िे १९३९ हा चौथा भाग, १९३९ िे १९४७ हा पाचिा भाग. असे टप्पे स्पष्टपिे दृष्टोत्पत्तीस येिील. 
 
 या तनरतनराळया भागाचंा तिचार क हन त्याचं्या अनुरोिाने महाराष्ट्राचा आति त्यािील मुख्य सूत्राचा तिचार 
करण्याची ही योजना. त्यापकैी १८८५ िे १९२० हे एक महत्त्िाचे पिस. खरे िर १८८५ िे १८९५ ला नेमस्िाचें पिस ि 
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१८९५ िे १९२० ला तटळक पिस म्हिाि.े १८९५ सालापासूनच तटळकाचं्या प्रभािाची प्रसादतचन्हे तदसू लागली होिी, 
१८८५ मध्ये फर्गयुससन कॉलेजची स्थापना झाली. ित्पूिी केसरी मराठा संस्था तनघाली. १९२० मध्ये तटळक कालिश 
झाले, आति चळिळीची सूते्र गािंीजींच्या हािाि गेली. १८८५ िे १९२० पयंिच्या काळाचा, त्या काळािील 
मािसाचंा आति समाजाचा अभ्यास या गं्रथाि करण्याि आलेला आहे. डॉ. सुमन िैद्य आति डॉ. शािंा कोठेकर 
यानंी पतरश्रमपूिसक या अभ्यासाची तनर्ममिी केली याबद्दल त्यानंा िन्यिाद. या काँगे्रस शिाब्दी िर्ाि हे पुस्िक 
प्रकातशि करण्याि सातहत्य संस्कृिी मंडळास आनंद होि आहे. 
 

 सुरेंद्र बारललगे 
 अध्यि 
 महाराष्ट्र राज्य सातहत्य ससं्कृिी मंडळ 
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णनवेदन 
 
 काँगे्रस शिाब्दीच्या तनतमत्ताने भारिीय राष्ट्रीय काँगे्रसचा इतिहास नव्याने तलतहण्याचा उपक्रम आज 
देशािील तनरतनराळया भागाि हािी घेिला गेला आहे. असा इतिहास तलतहला जािा हे दोन िीन दृष्टींनी अगत्याचे 
झाले आहे. एक िर स्िािंत्र्योत्तर काळाि पूिी उपलब्ि नसलेले स्त्रोि सातहत्य अलीकडे मोठ्ा प्रमािाि उपलब्ि 
होऊ लागले आहे. त्यामुळे त्या स्त्रोि सातहत्याच्या आिारे गिकालीन घटनाचंा आढािा अतिक सत्यतनष्ठपिे घेिे 
शक्य झाले आहे. दुसरे म्हिजे भारिाला स्िािंत्र्य तमळून आज सुमारे चाळीस िर्ांचा काळ लोटि आहे. त्या काळी 
स्िािंत्र्य संग्रामाि सहभागी झालेलयाचंी तपढी काळाच्या पडद्याआड जाि आहे. स्ििंत्र भारिाि जन्माला आलेलया 
तपढीच्या हािी राष्ट्राच्या भतििव्याची सूते्र येि आहेि. या उमलत्या तपढीिील िरुिानंा देशाच्या स्िािंत्र्यसंग्रामाच्या 
स्ि हपाची मातहिी असािी, या सगं्रामाि िनमनिनाने तझजलेलया नेत्याचं्या त्यागाची जािीि व्हािी, आति त्यािून 
त्यानंा राष्ट्रसेिचेी पे्ररिा तमळािी याकतरिा स्िािंत्र्यसंग्रामाचा इतिहास आजच्या िरुि तपढीपयंि पोचिे अगत्याचे 
ठरिे. िसेच, स्िािंत्र्याचा लढा संपून इिकी िर् े लोटलयानंिर या इतिहासाकडे अतिक िस्िुतनष्ठ दृष्टीकोनािून 
पाहिे, त्याचे टीकात्मक तिश्लेर्ि करिे ि त्यािील चुका िा उिीिा समजून घेिे हे आज राष्ट्राचा इतिहास 
घडतििाऱयाचं्या दृष्टीने उपकारक ठरिारे आहे. 
 
 काँगे्रसची चळिळ ही राष्ट्रीय चळिळ होिी. त्याि देशाच्या सिसच भागािील लोक सहभागी झाले होिे. 
म्हिून त्या सिस भागाचें काँगे्रस चळिळीिील योगदानही अभ्यासिे आिश्यक ठरिे. महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रस सतमिीने 
काँगे्रस कायािील महाराष्ट्राच्या सहभागाचा आढािा घेण्यासाठी एक प्रकलप हािी घेिला. हा गं्रथ त्या प्रकलपाचाच 
एक भाग आहे. 
 
 १८८५ साली मंुबई येथे काँगे्रसची मुहूिसमेढ रोिली गेली त्यािळेी मंुबई – पुण्याचा पतिम महाराष्ट्राचा भाग 
मंुबई इलाख्याि मोडि होिा. िऱहाडचे चार तजलहे हे तितटश अतिकाऱयाच्या शासनाखाली पि तनजामच्या 
सािसभौमत्िाखाली होिे, िर नागपूरकडील चार तजलहे मध्यप्रािंाि मोडि होिे. पुढे १९०३ मध्ये िऱहाडचा भाग 
मध्यप्रािंाि समातिष्ट करण्याि आला. हा इतिहास ध्यानाि घेऊन आजच्या महाराष्ट्रािील काँगे्रसचा इतिहास 
तलतहिाना पतिम महाराष्ट्र, िऱहाड ि नागपूरकडील भाग असे स्ििंत्र उल्लखे या गं्रथाि केले आहेि. 
 
 काँगे्रसमिील महाराष्ट्राच्या सहभागाचा हा ३५ िर्ांचा इतिहास उपलब्ि स्त्रोि सािनाचें पतरशीलन क हन 
तलतहला आहे. त्या काळािील महाराष्ट्राच्या आघाडीच्या नेत्याचें चतरत्रगं्रथही अभ्यातसले आहेि. या काळाि प्रातंिक 
काँगे्रस सतमत्या कायस क ह लागलया असलया ि प्रातंिक अतििशेने होि असली िरी प्रातंिक सतमत्याचं्या 
नेिृत्िाखाली जनआंदोलने मात्र गािंीयुगाि सु ह झाली. त्यामुळे या गं्रथाि महाराष्ट्रािील तभन्न तिचारिारा, 
महाराष्ट्राच्या भमूीिर झालेली काँगे्रस अतििशेने, काँगे्रस अतििशेनािील महाराष्ट्रीय सदस्याचंा सहभाग, महत्त्िाची 
प्रातंिक अतििशेने ि महाराष्ट्रीय नेत्याचें प्रातंिक ि राष्ट्रीय स्िरािरील कायस यािर भर तदला आहे. 
 
 महाराष्ट्रािील काँगे्रस चळिळीच्या ३५ िर्ाच्या इतिहासाला शब्द हप देण्याचे काम आमच्याकडे 
सोपतिलयाबद्दल आम्ही महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रस सतमिीच्या शिाब्दी समारोह सतमिीचे ि महाराष्ट्र राज्य सातहत्य ि 
संस्कृिी मंडळाचे आभारी आहोि. 
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 मुद्रि तनदोर् ि सुबक व्हाि ेयाकडे जािीने लि घालून ठरातिक िळेाि हे काम पूिस क हन तदलयाबद्दल श्री 
प्रसाद मुद्रिालयाचे श्री. चदं्रकािं िापस याचें ि आकर्सक मुखपृष्ठ ियार क हन तदलयाबद्दल श्री. राजेंद्र मदि बिी ि 
राज ब्लॉक मेकसस याचें आभारी आहोि. 
 

डॉ. सुमन वैद्य  
डॉ. शांता कोठेकर 
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प्रकरि १ 
 

महाराष्ट्रातील राजकीय प्रबोधन 
 
 भारिीय राष्ट्रीय काँगे्रसच्या इतिहासाि १९८५ हे साल सुििािराि तलतहले जाि े इिके ऐतिहातसक 
महत्त्िाचे आहे. १८८५ साली प्रस्थातपि झालेली राष्ट्रीय काँगे्रस यािर्ी शिायुर्ी झाली. शभंर िर्ांपूिी या संघटनेची 
महाराष्ट्राि पायाभरिी झाली आति तिच्या स्थापनेने देशाच्या ित्कालीन राजकीय जीिनािली एक मोठी उिीि 
भ हन काढली, म्हिून महाराष्ट्रालाही हे िर्स अतभमानाचे आहे. पारिंत्र्याि तपचि पडलेलया, परकीय साम्राज्यिादी 
सते्तच्या िरिटं्याखाली तचरडलया जािाऱया ि राजकीय िेत्राि पूिसिः तनष्ट्प्रभ बनलेलया भारिीयानंा काँगे्रसच्या 
स्थापनेने राजकीय िाचा फुटली. तिच्या रुपाने एकराष्ट्रीयत्िाची जािीि उमटू लागली. राष्ट्राच्या इतिहासािील 
नव्या चैिन्यपूिस पिाला प्रारंभ झाला. 
 
 एका शिकाच्या आपलया जीिनप्रिाहाि काँगे्रसने देशाि अनेक ऐतिहातसक स्स्थत्यंिरे घडिनू आिण्याि 
आघाडीची भतूमका बजािली. भारिीयाचंी गाऱहािी ि राजकीय आशा – आकािंा परकीय राज्यकत्यांच्या कानी 
घालाव्या या अतिशय सीतमि हेिूने जन्माला आलेलया काँगे्रसने राष्ट्रीय स्िािंत्र्यसंग्रामाचे आयोजन केले, राष्ट्रिादी 
चळिळीला िैचातरक अतिष्ठान तदले. ही चळिळ शहरापंासून खेडोपाडी जनसामान्यापंयंि पोचतिली आति 
स्िािंत्र्यप्रा्ीचे ईस्प्सि पूिस होईपयंि बलशाली परकीय सते्ततिरुद्ध नेटाने, तचकाटीने अतिरि लढा तदला. त्यामुळे 
स्िािंत्र्यप्रा्ीचे श्रये बऱयाच अंशी या राष्ट्रीय संघटनेला आहे हे तनर्मििाद. 
 
 काँगे्रसने केलेलया या मौतलक कामतगरीमुळे स्िािंत्र्यप्रा्ीनंिर निराष्ट्राच्या उभारिीचे कायसही भारिीय 
जनिेने मोठ्ा तिर्श्ासाने या संघटनेिर टाकले. हे तििायक कायाचे आव्हानही काँगे्रसने स्िीकारले. 
स्िािंत्र्यप्रा्ीनंिर आजिर, अलपकाळ िगळिा, कें द्रीय शासनाची िुरा या संघटनेने आपलया समथस खादं्यािर 
िातहली, आति जेमिेम पस्िीस िर्ांच्या अलपाििीि राष्ट्राच्या इतिहासाि एिढा काळ अगदी नगण्यच म्हिायचा – 
नानातिि आपत्तींना खंबीरपिे िोंड देि आर्मथकदृष्ट्ट्या खुरटलेलया ि औद्योतगक दृष्ट्ट्या मागासलेलया या देशाला 
यंत्रयुगाि आिून सोडले. याबरोबरच जागतिक राजकारिाि भारिासाठी मानाचे स्थानही तिने तनमाि केले. 
जागतिक राजनैतिक िेत्राि अतल् राष्ट्रगटाचे िुरीित्ि आज भारिाकडे येण्याचे श्रयेही काँगे्रस नेिृत्िालाच आहे. 
 
 आपलया समदृ्ध ि संपन्न अशा शभंर िर्ांच्या जीिनकाळाि काँगे्रसने यशापयशाचे अनेक चढउिार 
अनुभिले. किी यशाचे अत्त्युच्च तशखर गाठलयाचा आनंद उपभोगला, िर किी अपयशाचे हलाहल घशाखाली 
उिरतिले; किी जनसामान्याचं्या पाप्रठब्याची भरगच्च तशदोरी पाठीशी बाळगली िर किी जनिेचा रोर्ही पचिला; 
िर्ानुिर् ेराष्ट्राचे नेिृत्ि एकमुखाने अतिरोिपिे करण्याचा मान पटकातिला, िर किी अिंगसि दुफळीची कटुिा ि 
दुःखद व्यथाही तगळली; िर्ानुिर् ेमूलभिू उतद्दष्टापं्रि खंबीरपिे ि अतिचतलिपिे पािले टाकली, िर क्वतचि ही 
पािले मूळ उतद्दष्टापंासून भरकटिार की काय अशी प्रचिा जनमनाि तनमाि केली. मात्र अशा नानातिि अिस्थािूंन, 
अनुभिािून, चढउिारािून िाटचाल करीि असिा या सघंटनेने राष्ट्रीय ऐक्य ि जनसामान्याचें कलयाि या मूलभिू 
उतद्दष्टािं हन आपली दृष्टी कदापीही ढळू तदली नाही. िसेच गंभीर समस्यानंा िोंड देिाना अगर मिभेदाचंी िािटळ 
उठली असिानाही संघटनेचा किा किी मोडू तदला नाही. याचे ममस दोन गोष्टीि साठिले आहे. एक िर तिने 
उराशी बाळगलेलया राष्ट्रैक्य, लोकशाही, सिसिमससमभाि ि समाजिाद या ित्त्िाशंी तिने किी प्रिारिा केली नाही 
आति दुसरे म्हिजे, राष्ट्रिादाच्या चौकटीि राहून काहीशा तभन्न तिचाराचंा परुस्कार करिारे गट आपलया 
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समन्ियात्मक ि सिससमािशेक भतूमकेिून तिने आपलयाि सामािनू घेिले, ि त्याचंा राष्ट्रोन्निीच्या कायासाठी योर्गय 
िो उपयोग क हन घेिला. यामुळे काँगे्रस हा एकागंी पि न बनिा राष्ट्रीय मंच बनला, आति म्हिूनच ही राष्ट्रीय 
संघटना शभंर नाबाद राहू शकली. 
 
 महाराष्ट्राच्या दृष्टीने काँगे्रस शिाब्दीची घटना तिशरे् अथसपूिस आति अतभमानाची आहे. कारि आिुतनक 
भारिाचा इतिहास घडतिण्याि प्रसहाचा िाटा उचलिाऱया या संघटनेचा जन्म महाराष्ट्राच्या भतूमि झाला. राष्ट्रीय 
ऐक्याचे हे रोपटे लािण्यास अनेक महाराष्ट्रीय तिचारििंाचंा ि कायसकत्यांचा हािभार लागला. त्याचं्या 
सहकायाखेरीज महाराष्ट्राच्या भमूीि हे रोपटे लागिे शक्य झाले नसिे. िसेच या रोपट्याला नंिरच्या काळाि 
खिपािी घालण्याचे, िैचातरक खाद्य परुिनू फुलतिण्याचे, पतरस्स्थिीनु हप िळेोिळेी योर्गय िी निी तदशा देण्याचे, 
तिला गतिमान करण्याचे आति लोकमिाचा व्यापक आिार तमळिनू देऊन तिला बलशाली करण्याचे मोलाचे कायस 
अनेक महाराष्ट्रीय रथी महारथींनी केले. महाराष्ट्राच्या भमूीिर काँगे्रसची अतििशेने अनेकदा भरली. त्यामुळे येथील 
जनजागृिीला मदि झाली ि प्रातंिक काँगे्रसचे रोपटे फुलाफळाला आले. इिर प्रािंाि भरलेलया िार्मर्क 
अतििशेनाचें अध्यिपद भरू्तिण्याचा मान महाराष्ट्रीय क्राँगे्रस नेत्यानंा अनेकदा लाभला. ह्यमूनंिर काँगे्रसचे 
सतचिपद तकत्येक िर् ेसाभंाळण्याची जबाबदारीही लागोपाठ िीन महाराष्ट्रीय नेत्यािंरच टाकली गेली. देशाच्या 
कोित्याही भागाि काँगे्रसचे िार्मर्क अतििशेन भरले िरी महाराष्ट्राचा बुलंद आिाज िेथे पोहचतिण्याचे कायस 
महाराष्ट्राच्या काँगे्रस सदस्यानंी केले. िसेच भारिीयाचंी गाऱहािी ि मागण्या राज्यकत्यांच्या कानी घालण्यासाठी 
इंर्गलंडला गेलेलया काँगे्रसच्या तशष्टमंडळािही महाराष्ट्रीय काँगे्रसचे नेिे आघाडीला होिे. अशाप्रकारे काँगे्रसच्या 
जन्मापासूनच या राष्ट्रीय संघटनेशी महाराष्ट्राचे अतिशय तनकटचे नािे प्रस्थातपि झाले आति काळाच्या ओघाि हे 
नािे अिूट रातहले आति अतिक दृढमलूही होि गेले. 
 
 १८८५ िे १९२० या कालखंडाि महाराष्ट्राने काँगे्रसच्या दृढीकरिाला केलेले योगदान तिशरे् महत्त्िपूिस ि 
भरीि असे आहे. या कालखंडाि काँगे्रसची िातत्त्िक बठैक, िसेच तिच्या िैचातरक िारिाचंी ि कायसपद्धिीची तदशा 
बऱयाच अंशी महाराष्ट्रीय काँगे्रस नेत्यानंी तनिातरि केली. या कालखंडाि काँगे्रसमध्ये जे दोन तभन्न तिचारप्रिाह 
तनमाि झाले, त्याचें मूळ बरेचसे ित्कालीन महाराष्ट्रीय काँगे्रस नेत्याचं्या तभन्न िैचातरक िारिेि होिे. प्रकबहुना 
काँगे्रसमिील हे दोन तभन्न प्रिाह म्हिजे महाराष्ट्रािील दोन तभन्न तिचारप्रिालीचे प्रतिध्िनी होिे असे म्हििे 
अतिशयोक्त ठरिार नाही. या कालाििीि महाराष्ट्रािील काँगे्रस नेिे या संघटनेच्या नीतितनिारिाच्या कायाि 
आघाडीला होिे. तिला लोकमान्यिेचा व्यापक आिार तमळिनू देण्याचे मोलाचे कायसही महाराष्ट्रािील काँगे्रस 
पुढाऱयानंी केले. त्यामुळे महाराष्ट्रािील काँगे्रसचे ि काँगे्रस पुढाऱयाचें या कालखंडािील कायस तिशरे् मौतलक ठरिे. 
 
 १८८५ साली काँगे्रसचे पतहले अतििशेन मंुबईला भरले आति त्यािारा भारिीय राष्ट्रिादाला संस्थात्मक 
स्ि हप प्रा् झाले. भारिीय राष्ट्रिादाची संस्थात्मक मुहूिसमेढ महाराष्ट्राि रोिली जािी हा केिळ अनपेतिि 
योगायोग नव्हिा. यापूिी सुमारे चाळीस पन्नास िर् े काँगे्रसच्या स्थापनेला पोर्क ठरेल अशी िैचातरक भतूमका 
महाराष्ट्राि ियार होि होिी. या संघटनेला मूिस स्ि हप देिाऱया ि तिला िातत्त्िक अतिष्ठान देिाऱया तिचारििंाचंी 
घडि या काळाि महाराष्ट्राि ियार होि होिी.  
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महाराष्ट्रातील प्रबोधन 
 
 मराठ्ाचें राज्य १८१८ साली अस्िाला जाऊन महाराष्ट्राि इंग्रजी राजिट सु ह झालयानंिर अलपाििीिच 
येथे युगपतरििसनाची, मोठ्ा िैचातरक स्स्थत्यंिराची लििे आढळून येऊ लागली. बलशाली, संपन्न ि प्रगिीशील 
अशा पािात्य ससं्कृिीशी इगं्रजी शासनाच्या िारा महाराष्ट्रीय जनिेचा संपकस  प्रस्थातपि झाला. आरंभीला हा बदल 
सामान्यानंा सुखािह िाटला. कारि पेशव्याचंी एकातिकारी सत्ता जाऊन कायद्याचे राज्य आले. पेशिाईच्या 
अखेरच्या काळािील अराजक ि अंदािंुदी याचंी जागा शािंिा ि सुव्यिस्थने घेिली. तभल्ल रामोश्याचें उपद्रि थाबंनू 
जीतिि ि मालमत्ता सुरतिि झालयाचा आभास तनमाि झाला. मराठेशाही गेलयामुळे नाराज झालेलया जहातगरदार ि 
शास्त्री पंतडिानंा नव्या परकीय राज्यकत्यांनी इनामे, दतििा देऊन सिुंष्ट केले. तिद्यादानाची निी कें दे्र सु ह क हन 
पािात्य तिदे्यची निी तितिजे खुली केली आति पािात्य तशिि संपादन केलेलया महाराष्ट्रीय िरुिानंा शासकीय 
सेिचेी दारे काही प्रमािाि मोकळी क हन देऊन त्याचं्या तनष्ठा परकीय राज्यसते्तशी बािूंन घेिलया. 
 
  मंुबईला १८२७ साली एलतफन्स्टन तिद्यालय स्थापन झालयानंिर िेथून आिुतनक पािात्य तशिि घेऊन 
बाहेर पडलेलया िरुिानंी महाराष्ट्राि सिांगीि प्रबोिनाची प्रतकया सु ह केली. पािात्य तशििक्रमािून या िरुिानंा 
इंग्रजी भारे्िील अतभजाि सातहत्य, पािात्य समाजसंस्था, युरोपाि प्रचतलि असलेले तनरतनराळे तिचारसंप्रदाय, 
इंर्गलंड ि इिर युरोपीय राष्ट्राचंा इतिहास, िसेच भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, भगूोल इत्यादी तिज्ञानाान शाखा 
अभ्यासिा आलया. या अध्ययनािून त्यांना आिुतनक युगाचे दशसन घडले. ज्ञानाानाची निी तितिजे त्याचं्यापढेु खुली 
झाली. िसेच इंर्गलंडच्या ित्कालीन राजकीय जीिनािर ज्या उदारमििादी तिचारििंाचंा तिशरे् प्रभाि होिा, त्या 
बकस , बेंथम, तमल, स्पेन्सर इत्यादींच्या तिचारप्रिालींचा पगडा त्याचं्याही मनािर बसला. त्यामुळे मानिी 
जीिनाकडे, सामातजक ि राजकीय जीिनाकडे पाहण्याचा निा दृष्टीकोन त्यानंा लाभला. पािात्य तशििाने त्याचंी 
स्ििंत्र प्रज्ञानाा जागृि झाली, आति बतुद्धतनष्ठ दृतष्टकोनािून मानिी व्यिहाराचे परीिि करण्याची बौतद्धक िमिा 
त्याचं्याि तनमाि झाली. त्यामुळे त्याचं्यामिील परंपरातनष्ठा, गिानुगतिकिा, शब्दप्रामाण्य ि अिंश्रद्धा लयाला 
जाऊन सिस मानिी व्यिहार बुद्धीच्या, उपयुक्तिेच्या ि मानििेच्या तनकर्ािर घासून िपासून घेण्याची प्रिृत्ती तनमाि 
झाली. अिंश्रदे्धची जागा डोळस िकस िादाने ि बुतद्धतनष्ठ तजज्ञानाासेने घेिली. निी जीिनमूलये आंर्गलतशतिि िरुिाि 
रुजू लागली. आिुतनक युगाची ही लििे होिी. 
 
 आरंभीच्या काही िर्ाि पािात्य राज्यकत्यांच्या समदृ्ध संस्कृिीने, भौतिक तिकासाने ि िैभिाने पािात्य 
तिद्या संपादन केलेले महाराष्ट्रीय िरुि काहीसे भारािनू गेले. पािात्य जगाच्या िुलनेि भारिीय समाजाची 
अिोगिी त्यानंा तिशरे्च जाििली. यामुळे िे काही काळ न्यूनगंडाचे भक्ष्य बनले. अिनिीच्या गिेि रुिून पडलेलया 
भारिीय समाजािर प्रगमनशील पािात्य संस्कृिीचे प्रतितनतित्ि करिाऱया तितटशाचें राज्य प्रस्थातपि झाले हा ईर्श्री 
अनुग्रहच होय अशी भािनाही काहींच्या मनाि प्रादुभूसि झाली. 
 
 मात्र या मानतसक अिस्थेिून तनमाि झालेली प्रककिसव्यमूढिा महाराष्ट्राि फार काळ तटकली नाही. 
पािात्य तिदे्यने नि ेज्ञानाानचिू लाभलेले ि नव्या आिुतनक तिचारानंी प्रभातिि झालेले महाराष्ट्रीय िरुि १८४० नंिर 
अंिमुसख बनले ि आत्मपरीिि क ह लागले. बतुद्धिादाच्या ि उपयुक्तिािादाच्या आिारे िे आपलया समाजाच्या 
गुिदोर्ाचंी, यशापयशाची, उत्कर्ापकर्ाची कारिमीमासंा क ह लागले. हे करीि असिा परंपरातनष्ठ, 
शब्दप्रामाण्य, अंिश्रद्धा, कमसकाडं, पारलौतकक जीिनाच्या तिचारामुळे ऐतहक जीिनाकडे झालेले दुलसि, िार्ममक 
बाबींना समाज जीिनाि तदले जाि असलेले अिास्िि महत्त्ि यामुळे देशािील सामातजक प्रगिीचे स्त्रोि आटून 
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गेलयाचे त्याचं्या ध्यानाि आले. त्याबरोबरच तिज्ञानाान, यतं्रव्यिसाय, राष्ट्रिाद ि लोकशाही शासनव्यिस्था याि 
पािात्य जगाच्या भौतिक तिकासाची ि िैभिाची गु हतकल्ली आहे हेही त्यानंी िाडले. म्हिून आपलया देशाची उन्निी 
सािाियाची असेल िर व्यतक्तस्िािंत्र्य, बुतद्धप्रामाण्य, मानििा ि उपयुक्तिा या आिुतनक मानिी मूलयाचं्या कसोट्या 
लािनू आपलया प्रचतलि समाजपद्धिीिील कालबाह्य झालेलया  हढी ि चालीरीिी टाकून द्यायला पातहजेि, ि 
गतिहीन बनलेलया भारिीय समाजाि नव्या आिुतनक मूलयाचें रक्त ओिून त्याला सजीि, सचेिन ि प्रगमनशील 
बनतिण्यासाठी पािात्य तिदे्यचा प्रसार करायला पातहजे याची त्यानंा िीव्र जािीि झाली. िसेच तनष्ट्प्राि ि शुष्ट्क 
झालेलया समाजाचा कायाकलप पािात्य िैचातरक िारिाचं्या आिारे कराियाचा असलयाने हे कायस परकीय 
सत्तािाऱयाचें बोट िरुनच, त्याचं्या मदिीने ि सहकायानेच कराि े लागेल अशीही त्याचंी दृढ िारिा बनली. या 
िैचातरक घडिीने महाराष्ट्रािील प्रबोिनाला आकार ि आशय प्रा् क हन तदला. 
 
 िार्ममक ि सामातजक िेत्रािील अतनष्ट  हढी ि परंपराचे तिश्लेर्ि ि परीिि क हन आिुतनक परुोगामी 
तिचाराचंा परुस्कार महाराष्ट्राि प्रथम करण्याचे श्रेय आचायस बाळशास्त्री जाभेंकर यानंा आहे. जाभेंकरानंी मंुबईि 
‘दपसि’ सा्ातहक सु ह क हन त्यािारा सुमारे आठ साडेआठ िर्े प्रचतलि ‘लोकस्स्थिी, िमसरीिी ि राज्यरीिी’ याि 
काळानु हप योर्गय िे फेरफार घडिनू आिण्याची गरज साित्याने प्रतिपातदि केली. िसेच उच्चार ि आचार 
स्िािंत्र्य, समिा ि लोकसत्ताक पद्धिीचा मतहमा लोकाचं्या गळी उिरतिण्याचा त्यानंी प्रयत्न केला. ‘दपसि’ 
सारखी, महाराष्ट्राि नितिचाराचं्या प्रचाराचे ि प्रसाराचे अमोघ सािन बनलेली त्या काळािील इिर काही 
उल्लेखनीय तनयिकातलके म्हिजे, तदर्गदशसन, प्रभाकर, ज्ञानाानप्रसारक, ज्ञानाानप्रकाश ही होि. 
 
 आचायस जाभेंकर समाजसुिारिेची तनकड प्रतिपातदि असिा इिर काही आंर्गलतशतिि सुबदु्ध मंडळी 
बुतद्धिादाच्या तनकर्ािर रुढ िार्ममक तिचार पारखून घेऊन मूलभिू िमसित्त्िाचंा शोि घेि होिी. प्रहदू िमािील 
तनरथसक कमसकाडं त्याज्य मानून एकेर्श्रिाद, मानििमस, भिूदया, तिर्श्बंिुत्ि सत्यप्रीिी, सामातजक समिा हाच 
खरा िमस आहे ही त्याचंी श्रद्धा होिी. या तिचाराचंा प्रसार करण्यासाठी दादोबा पाडुंरंग, त्याचे बंिू डॉ. आत्माराम 
पाडुंरंग, भाऊ महाजन, राम बाळकृष्ट्ि इत्यादींनी ‘परमहंस मंडळी’ नािाची संस्था स्थापन केली. परंिु या नव्या 
तिचाराचंा उघड प्रचार क हन परंपरातनष्ठ समाजाचा रोर् ओढिनू घेण्याची त्याचंी मानतसक ियारी नव्हिी. म्हिनू 
ही ‘परमहंस मंडळी’ गु्पिे कायस करीि रातहली ि त्यामुळे समाज प्रबोिनाच्या दृष्टीने ही ससं्था फारशी 
पतरिामकारक ठरली नाही. याचिळेी आपलया िमसशास्त्रानंा पूिसपिे झुगा हन न देिा, समाजोन्निीला आिश्यक 
असिाऱया िार्ममक ि समातजक सुिारिानंा शास्त्रािार शोिण्याचा प्रयत्न तिष्ट्िूशास्त्री बापट, आचायस जाभेंकर, 
कृष्ट्िशास्त्री तचपळूिकर इत्यादी मंडळी करीि होिी. 
 
लोकणहतवादींचे णनर्भीड समाजपरीक्षि 
 
  नितिचाराचं्या उघड ि तनःसंकोच स्िागिासाठी त्याचंा तहरीरीने पुरस्कार करण्याचे ि िे समाजाच्या गळी 
उिरतिण्यासाठी परंपरेच्या गिेि रुिलेलया समाजािर टीकेचे कठोर प्रहार करण्याचे नैतिक िैयस महाराष्ट्राि जर 
कुिी प्रथम दाखतिले असेल िर िे लोकतहििादींनी! त्यानंी लोकतहिाच्या उत्कट िळमळीने आपली जुनी शासे्त्र ि 
त्यािर आिातरि असलेलया कालबाह्य रीिीतरिाजािंर प्रखर टीका क हन तनतद्रस्ि महाराष्ट्रीय समाजाला खडबडून 
जागे करण्याचे मोलाचे कायस आपलया ‘शिपत्रा’िारा केले. िसेच आिुतनक जीिनमूलयाचं्या आिाराने, बुतद्धतनष्ठ 
पुरोगामी दृष्टीकोनािून आपलया समाजाची पुनरसचना करण्याची तनकड अतिशय तनःस्पहृपिे ि पोटतितडकीने त्यानंी 
आपलया बािंिाचं्या गळी उिरतिण्याची खटपट केली. जुनी शासे्त्र,  हढी, आचार ि परंपरा ह्या आिुतनक युगाि 
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तनरथसक ि तनरुपयोगी ठरलया आहेि हा त्याचंा पक्का समज होिा. ऐतहक उपयुक्तिेची कसोटी लािनू आपलया 
आचारतिचाराचंी फेरिपासिी केलयास ि त्याच तनकर्ािर नि े आिुतनक तिचार आत्मसाि केलयास समाजाला 
ऐर्श्यस ि सुख लाभेल अशी त्याचंी तनतिि िारिा होिी. म्हिूनच “शास्त्रासं एकीकडे ठेिा, आपली बदु्धी चालिा” 
आति “ऐतहक सुखाचा मागस दाखतििारी पािात्य तिद्या ि तिचार आत्मसाि करा” असे आिाहन महाराष्ट्रीय 
समाजाला त्यानंी आिजूसन केले. 
 
 िार्ममक ि सामातजक सुिारिेच्या पुरस्काराबरोबर देशाच्या आर्मथक स्स्थिीचे तिश्लरे्िही त्यानंी केले. 
राजकीय सते्तच्या बळािर भारिाि आर्मथक मके्तदारी स्थापन क हन परकीय राज्यकत्यांनी चालतिलेलया आर्मथक 
शोर्िािर त्यानंी तिदारक प्रकाश टाकला. त्याचं्यापूिी रामकृष्ट्ि तिर्श्नाथ यानंी आपलया “प्रहदुस्थानची प्राचीन ि 
सापं्रिची स्स्थिी ि पुढे त्याचा काय पतरिाम होिार यातिर्यी तिचार” या तनबिंािून परकीय राज्यकत्यांकडून होि 
असलेलया आर्मथक तपळििकुीचे भयािह पतरिाम तिशद केले होिे. ज्यािळेी बंगालमध्ये काही मंडळी पािात्याचं्या 
भौतिक तिकासाने भारािनू जाऊन परकीय राज्यकत्यांनी आपले भाडंिल येथे गंुििनू उद्योग सु ह कराििे असे 
सुचिीि होिी, त्यािळेी परकीय सते्तच्या आर्मथक तपळििुकीच्या उतद्दष्टािर ि देशािरील त्याच्या तिघािक 
पतरिामािर या महाराष्ट्रीय तिचारििंाने नेमके बोट ठेऊन महाराष्ट्रीयानंा सिकस  केले ही बाब लििीय आहे. 
लोकतहििादींनीही इंग्रजी राजिटीचे ि त्याचं्या भौतिक ज्ञानाानाचे स्िागि करीि असिानाच परकीय सत्तािाऱयानंी 
चालतिलेलया आर्मथक शोर्िाचा तनरे्ि केला, त्याचं्या मारक व्यापारी स्पिेला तिरोि केला आति “सिांनी असा कट 
करािा की जे आपलया देशाि तपकेल िेच नेसू, िेच िाप ह..... आति तििक्याच चागंलया तिद्या ि तजन्नस उत्कृष्ट 
कराियास तिद्या तशकू.” असे म्हिून स्िदेशीचा मंत्र तदला.  
 
 आपलया शिपत्रािूंन लोकतहििादींनी नव्या राजकीय आकािंाचेंही बीजारोपि केले. एकराष्ट्रीयत्िाची 
कलपना त्यानंी महाराष्ट्राि पुरस्कृि केली. देशाि शािंिा ि सुव्यिस्था तटकतििे हेच केिळ राज्यकत्यांचे किसव्य 
नसून प्रजेचे दुःखहरि ि तहिसािन ही त्याचंी जबाबदारी आहे असे प्रतिपादन क हन त्यानंी कलयािकारी राज्याची 
कलपना माडंली. िसेच “सरकारची मािोश्री लोक आहेि” या साध्या सोप्या शब्दाि जनिेच्या सािसभौमत्िाचा ि 
लोकसत्ताक राज्याचा तिचारही त्यानंी पुरस्कृि केला. भारिीयाचं्या राजकीय मागण्यानंा त्यानंी िाचा फोडली. 
“इंर्गलंडसारखे एक पालसमेंट प्रहदुस्थानाि असाि”े त्याि देशािील सिस भागाचें ि गटाचें प्रतितनिी असािे, त्यानंी 
जनकलयािाचे कायदे करािे, िसेच आपली तशष्टमंडळे इंर्गलंडला पाठिनू भारिीयाचं्या मागण्या राज्यकत्यांपढेु 
माडंाव्या असा प्रातितनतिक शासनपद्धिीचा ि सनदशीर राजकारिाचा मागसही त्यानंी सुचतिला. त्याबरोबरच, 
राज्यकत्यांनी हे न केलयास अमेतरकेप्रमािे येथेही बंड होईल असे बजातिण्यासही िे चुकले नाहीि. अशा प्रकारे 
आपलया समाजजीिनािील दोर्ािंर, उिीिािंर प्रकाश टाकून ि आिुतनक तिचाराचंा मागोिा घेि समाजोन्निीचा 
मागस सुचिनू लोकतहििादींनी महाराष्ट्राि राष्ट्रिादाच्या उदयाला अनुकूल भमूी ियार केली. 
 
  याच सुमारास आपलया “सुखदायक राज्यप्रकरिी” या तनबिंािून तिष्ट्िबुुिा िह्मचारी देशोन्निीच्या हेिूने 
िैतदक िमाच्या आिारे एक प्रकारचा समाजसत्तािाद पुरस्कृि करीि होिे. परंिु त्याचंा हा तिचार अतिशय 
क्रातंिकारी िाटला म्हिून की काय ित्कालीन महाराष्ट्रीय समाजाने त्याचं्या तिचाराचंी दखल घेिली नाही. 
ज्याकाळी युरोपालाही समाजिादाचा पूिस पतरचय झाला नव्हिा, त्यािळेी एका महाराष्ट्रीय प्रज्ञानााििंाने िैतदक 
िमाच्या आिारे सामातजक ि आर्मथक समिेचा संदेश द्यािा ही बाब तनतििच आियसजनक आहे.  
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

संस्थात्मक कायाचा प्रारंर्भ 
 
 महाराष्ट्रािील प्रबोिनाच्या आरंभीच्या काळाि आचायस जाभेंकर, लोकतहििादी यासारखे आद्य सुिारक 
नितिचाराचं्या प्रसाराचे कायस िैयतक्तकरीत्या करीि होिे. त्यानंी सु ह केलेले सिांगीि सुिारिेचे कायस 
संघतटिरीत्या ि संस्थाचं्या माध्यमािून केलयास िे अतिक प्रभािीपिे करिा येईल हा तिचार महाराष्ट्रीय सुतशतिि 
िरुिाचं्या मनाि लिकरच मूळ िरु लागला. कारि पािात्य जगाि सािसजतनक संस्थानंी केलेलया सुिारिा 
कायांची त्यानंा मातहिी होिी. या जातिििूेनच एकोतिसाव्या शिकाच्या मध्याि सािसजतनक कलयािाच्या हेिूने 
पे्रतरि झालेलया बॉम्बे असोतसएशन, डेक्कन प्रािंस्थ मंडळी, कलयािोन्नायक मंडळी, प्राथसना समाज, सत्यशोिक 
समाज, सािसजतनक सभा यासारख्या संस्था महाराष्ट्राि जन्माला आलया. त्याचं्या स्थापनेि मंुबईचे जगन्नाथ 
शकंरशटे, दादोबा पाडुंरंग, डॉ. आत्माराम पाडुंरंग, दादाभाई निरोजी, तफरोझशहा मेहिा, बहरामजी मलबारी ि 
पुण्याचे कृष्ट्िशास्त्री तचपळूिकर, तिष्ट्िु मोरेर्श्र तभडे, सदातशि बल्लाळ गोिडं्य,े गिेश िासुदेि जोशी, ज्योतिबा ि 
सातित्रीबाई फुले इत्यादी अनेकाचंा सहभाग होिा. त्यानंी िमस ि समाज सुिारिेसाठी ससं्था काढलया, 
तिििातििाहाला उते्तजन तदले ि िे घडिनू आिले, स्त्रीतशििासाठी शाळा काढलया ि समाजतशििाच्या हेिूने 
िृत्तपत्र ि तनयिकातलके चालतिली. 
 
 समाजकायाची िुरा िाहिाऱया काही कायसकत्यांनी भारिीयाचं्या िक्रारी ि मागण्या अजस तनिदेनािंारा 
राज्यकत्यांच्या कानी घालण्याचा उपक्रमही सु ह केला. परकीय राज्यकत्यांच्या शासनपद्धिीच्या मूलभिू 
स्ि हपाची जािीि ठेऊन सघंतटि लोकमिाच्या बळािर सनदशीर मागांने भारिीयाचं्या राजकीय हक्काचंी मागिी 
तितटश पालंमेंटकडे करण्याचा प्रयत्न १८५२ साली महाराष्ट्राि बॉम्बे असोतसएशनने प्रथम केला. यानंिरच्या दोन 
दशकाि महाराष्ट्रीय सुतशतिि िगाि राजकीय हक्काचंी जािीि तनमाि करण्याच्या ि भारिीयाचं्या िक्रारी ि 
मागण्या सत्तािाऱयाचं्या कानािर घालण्याच्या उदे्दशाने स्थापन झालेलया महाराष्ट्रािील दोन उल्लखेनीय ससं्था 
म्हिजे, १८६६ साली दादाभाई निरोजींनी लंडनला प्रस्थातपि केलेलया ईस्ट इंतडया असोतसएशनची १८६९ साली 
स्थापन करण्याि आलेली मंुबई शाखा आति १८७० साली पुण्याला कायस क ह लागलेली सािसजतनक सभा या होि. 
 
 १८७० िे १८८५ हा पंिरा िर्ांचा काळ महाराष्ट्रािील मूलगामी िैचातरक पतरििसनाचा ि ससं्थात्मक 
कायाचा काळ होिा. १८७० सालापासून न्या. महादेि गोप्रिद रानडे यानंी सािसजतनक सभेच्या माध्यामािून राजकीय 
लोकजागृिीचे ि लोकतशििाचे कायस सु ह केले. १८७४ साली तिष्ट्िुशास्त्री तचपळूिकरानंी आपलया तनबंिमालेने 
न्यूनगंडाने पछाडलेलया महाराष्ट्रीय समाजाची अस्स्मिा जागृि केली आति हिबल बनलेलया या समाजाि 
प्रतिकारिमिा तनमाि केली. िसेच समाजसेिलेा आजन्म तनःस्िाथसपिे िाहून घेिाऱया काही आदशसिादी िरुिाचं्या 
सहकायाने त्यानंी न्यू इसं्र्गलश स्कूल काढून राष्ट्रीय तशििाचा पाया घािला आति प्रखर राष्ट्रिादाची दीिा देिारी 
केसरी ि मराठा ही मुखपते्र जन्माला घािली. १८८५ साली मंुबईला भारिीय राष्ट्रीय काँगे्रसची मुहूिसमेढ रोिली 
गेली ि तिने भारिीय राष्ट्रिादाला ि राष्ट्रैक्याच्या कलपनेला मिूस स्ि हप तदले. या पिंरा िर्ांच्या दरम्यान दादाभाई 
निरोजी ि न्या. रानडे ि तिष्ट्िुशास्त्री तचपळूिकर या िीन थोर महाराष्ट्रीय प्रज्ञानााििंानंी महाराष्ट्रािील राजकीय 
जीिनाला चालना तदली ि सुतशतिि िगाि राष्ट्रिादी तिचाराचें अतिष्ठान तनमाि केले. 
 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

दादार्भाईंचा आर्थथक राष्ट्रवाद 
 
 दादाभाईंनी आपलया जीिनकायाचा प्रारंभ सामातजक सुिारिा कायांने केला खरा, परंिु त्याचें मन ि बुद्धी 
खऱया अथाने रमली िी राजकारिाि ि अथसकारिाि. पािात्य तशििाच्या प्रभािामुळे आति इंर्गलंडमिील अनेक 
िर्ांच्या िास्िव्यामुळे तितटश उदारमििादी तिचारप्रिालीचा पगडा त्याचं्या मनािर बसिे स्िाभातिकच होिे. 
व्यतक्तस्िािंत्र्य, बुतद्धिाद, उपयुक्तिािाद, मानििािाद, लोकशाही या इंर्गलंडमध्ये प्रचतलि असलेलया ित्त्िािंरच 
त्याचें राजकीय तिचार अतितष्ठि झाले. तितटशानंी ज्या तिचारप्रिालीच्या आिारे आपली अभिूपूिस प्रगिी क हन 
घेिली त्याच तिचारप्रिालीचा अंतगकार क हन भारिाची उन्निी घडिनू आििा येईल ही त्याचंी मूलगामी श्रद्धा 
बनली. इंर्गलंडच्या सामर्थ्याचे ि संपन्निेचे ममस लोकशाही शासनव्यिस्थेि आहे अशी पक्की िारिा झालयाने 
भारिािही प्रातितनतिक शासनपद्धिी अस्स्ित्िाि आिली जािी, भारिीयानंा सिस मूलभिू अतिकार तमळाििे, सनदी 
सेििे भारिीयानंा स्थान तमळाि े इत्यादी राजकीय हक्काचं्या मागण्या त्यानंी साित्याने केलया. इंर्गलंड ही 
प्रातितनतिक शासनसंस्थाचंी जननी असलयामुळे आति तितटश साम्राज्यािील कॅनडासारख्या िसाहिीि तितटश 
राज्यकिे प्रातितनतिक शासनसंस्था स्थापन करीि असलयामुळे अशी शासनव्यिस्था तितटश सत्तािारी भारिािही 
स्थापन करण्यास तसद्ध होिील अशी त्यानंा खात्री होिी. िसेच इंर्गलंडने ज्या उत्क्रािंीच्या मागाने प्रगिी सािली, 
त्याच पद्धिीचा अिलंब क हन शािंिेने, सनदशीरपिे ि संघतटिपिे राज्यकत्यांकडे आपलया हक्काची मागिी 
करीि रातहलयास भारिीयानंा राजकीय अतिकार तनतिि तमळिील अशी त्याचंी िारिा होिी. म्हिनूच ईस्ट इतंडया 
असोतसएशन ि बॉम्बे पे्रतसडेन्सी असोतसएशन माफस ि अशा अजसतिनंत्या राज्यकत्यांकडे पाठतिण्याि त्यानंी पुढाकार 
घेिला. मात्र दादाभाईंची ही राजकीय तिचारप्रिाली साचेबंद नसून पतरििसनशील होिी. अनुभिानुसार ि 
पतरस्स्थिीनुसार त्याचंा राजकीय तिचार बदलिारा होिा. म्हिूनच भारिीयाचं्या प्रशासकीय गाऱहाण्यानंा िाचा 
फोडण्याच्या प्रयत्नापासून िो स्िराज्याची मागिी करेपयंि ि राजकीय हक्क संपादनासाठी अखंड चळिळ 
करण्याचा संदेश देईपयंि त्याचं्या राजकीय तिचारिारिेची झेप गेली. सुमारे साठ िर्ांच्या त्याचं्या राजकीय 
कायसकाळाि झालेलया त्याचं्या या िैचातरक उत्क्रािंीचे पडसाद िळेोिळेी काँगे्रसने केलेलया ठरािािूंन उमटलेले 
आढळिाि. 
 
  दादाभाईंनी राष्ट्रिादाच्या तिकासाला याहीपेिा केलेले मौतलक योगदान म्हिजे त्यानंी माडंलेला आर्मथक 
शोर्िाचा तसद्धािं हे होय. ज्या अनेक मागांनी तितटश राज्यकिे भारिाचे आर्मथक शोर्ि करीि होिे, त्या सिस 
मागांिर तिदारक प्रकाश टाकून त्यानंी राष्ट्रिादाला आर्मथक आशय प्रा् क हन तदला. ज्यािळेी अनेक सुतशतिि 
भारिीय तितटशाचं्या भौतिक तिकासाने तदपून जाऊन त्याचं्या िैभिसपंन्निेचे गोडि ेगाि होिे, त्यािळेी राज्यकत्यांचे 
हे िैभि भारिाच्या शोर्िािर उभारलेले आहे हे त्यानंी सािार तसद्ध केले आति साम्राज्यिादी तितटश सते्तने 
चालतिलेलया अमाप अथसशोर्िामुळे देशाच्या होि असलेलया आर्मथक ि नैतिक अिोगिीकडे त्यानंी सुतशतििाचें 
लि आकृष्ट केले. त्याबरोबरच हे अथसशोर्ि असेच चालू रातहलयास भारिीयािं असंिोर् माजून, िे जुलूमी शोर्क 
सते्ततिरुद्ध उठाि करण्यास प्रिृत्त होिील असा परखड इशाराही त्यानंी राज्यकत्यांना तदला; आति हे टाळण्यास 
भारिाचे ि इंर्गलंडचेही कलयाि आहे असे सागूंन भारिाच्या आर्मथक प्रगिीला हािभार लािण्याचे आिाहन त्यानंी 
राज्यकत्यांना केले. 
 
  दादाभाईंच्या या प्रभािी तिचाराचंा ि ईस्ट इतंडया असोतसएशन िफे त्यानंी केलेलया कायाचा पतरिाम 
महाराष्ट्रीय सुतशतिि िगािर तनतििच झाला. परंिु या काळाि त्याचें िास्िव्य मंुबईला फारसे न रातहलयामुळे ईस्ट 
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इंतडया असोतसएशनची सूते्र त्याचं्या सहकाऱयाचं्या हािी गेली, आति या संस्थेिील त्याचें अनेक सहकारी हे सिन 
िगािील व्यापारी ि उद्योजक असलयामुळे या ससं्थेचे कायसिेत्र मयातदि रातहले. 
 
न्या. रानडे : आधुणनक महाराष्ट्राचे जनक 
 
 पुण्याच्या सािसजतनक सभेने मात्र राजकीय जागृिीचे कायस अतिशय तहरीरीने ि साित्याने केले. याचे श्रये 
बऱयाच अंशी या सभेचे तचटिीस गिेश िासुदेि जोशी आति त्याचें पे्ररिास्थान असलेले न्या. रानडे यानंा आहे. 
दादाभाईंप्रमािे रानड्याचंा िैचातरक प्रपड तितटश उदारमििादािर पोसला गेला होिा; आति आपलया सािसजतनक 
जीिनाचा प्रारंभही त्यानंी समाजसुिारिा कायाने केला. परंिु समाजजीिनाच्या कोित्याही एका अंगािरच लि 
कें तद्रि न करिा, त्यानंी आपलया समन्ियात्मक ि व्यापक दृष्टीकोनामुळे समाजजीिनाच्या सिस अंगोपागंाचे परीिि 
केले आति सिांगीि सुिारिेचा पुरस्कार केला. व्यतक्तस्िािंत्र्य, बुतद्धतनष्ठा, उपयुक्तिािाद, मानििािाद ि 
लोकशाही या ित्त्िाचंी बैठक त्यानंी सिांगीि सुिारिेला तदली. कोििीही सुिारिा ही बाह्य िस्िू नाही ि म्हिनू 
ि हन लादलेली सुिारिा तचरस्थायी होऊ शकि नाही असे सागंून, तििकेबुद्धीच्या आिारे उत्क्रािंीच्या मागाने 
सुिारिा घडिनू आिण्याचा त्यानंी आग्रह िरला. आिुतनक तिचाराचं्या अनुरं्गाने भारिीय समाजव्यिस्थेला इष्ट 
असे िळि सािकाशपिे देिे श्रेयस्कर आहे ही त्याचंी श्रद्धा होिी. मात्र बुतद्धतनष्ठ भतूमकेिून समाज सुिारिेचा 
पुरस्कार करिाना त्याचं्या उपजि अशा समिोल, सतहष्ट्िु ि समन्ियात्मक प्रिृत्तीमुळे परंपरातनष्ठ समाजािर 
लोकतहििादींप्रमािे िे टीकेचे आसूड ओढू शकले नाहीि. िसेच अतनष्ट चालीरीिी टाकून द्याव्या असे सागंिाना 
जुनी चागंली मूलये त्यानंी त्याज्य मानली नाहीि, उलट िी तटकिनू िरण्याचा प्रयत्न त्यानंी केला. यामुळे एखादे 
िळेी परंपरेशी नको िी िडजोड करण्याची पाळी त्याचं्यािर आली. 
 
 न्या. रानड्याचं्या सामातजक तिचाराप्रमािे त्याचं्या राजकीय तिचाराचंा उगमही पािात्य उदारमििादाि 
होिा. व्यतक्तस्िािंत्र्य, नागतरकाचें मूलभिू हक्क, घटनात्मक शासनपद्धिी, कायद्याचे राज्य, लोकशाही, सनदशीर 
राजकरि ि उत्क्रािंीच्या मागाने तिकास ही उदारमििादी मूलये त्यानंी पुरस्कृि केली. जास्िीि जास्ि लोकाचें 
अतिकातिक सुख हे राज्यशासनाचे किसव्य आहे असे मानून कलयािकारी राज्याचा तिचार त्यानंी प्रतिपातदि केला. 
इंग्रजी राजिट हे ईर्श्री िरदान आहे असे त्यानंी मानले नाही, परंिु इंग्रजी राजिटीमुळे आिुतनक युगाचा पतरचय 
होण्याची सिंी योगायोगाने भारिीयानंा लाभली आहे, तिचा देशोन्निीसाठी परेुपूर फायदा क हन घ्यािा ि 
पािात्याचं्या प्रागतिक तिचाराचं्या अनुरं्गाने भारिाि सुिारिा घडिनू आिािी अशी त्याचंी भतूमका होिी. परकीय 
राज्यकत्यांकडून मलूभिू राजकीय अतिकार तमळतिण्याचे सािन म्हिून लोकजागिृीचे ि लोकतशििाचे महत्त्ि 
त्यानंी िाडले आति म्हिनूच सािसजतनक सभेमाफस ि जनिेच्या गाऱहाऱयाचंी ि मागण्याचंी तनिदेने त्यानंी िळेोिळेी 
सरकारकडे िाडण्यास पे्ररिा तदली. दतििेि १८७५–७६ साली झालेलया शिेकऱयाचं्या दंर्गयाचें मूळ कारि 
सारािसुलीचे कडक िोरि आहे हे त्यानंी सभेमाफस ि मातहिी गोळा क हन सरकारच्या तनदशसनास आिनू तदले. 
फौजदारी खटलयाि ज्यूरींचे हक्क, रेलि े उिा ंहच्या िक्रारी, म्युतनतसपालटीि लोकतनिातचि सदस्याचंा अंिभाि, 
संस्थातनक ि सरकार याचें परस्पर संबंि अशा अनेक तिर्यािंरही त्याचं्या प्रोत्साहनामुळे सािसजतनक सभेने 
सरकारकडे िळेोिळेी सूचना पाठतिलया. १८७७ साली िृत्तपत्राचंी मुस्कटदाबी करिारा कायदा करण्याचा सरकार 
प्रयत्न करीि असिा, त्याला तिरोि करण्याच्या हेिूने पत्रकारानंा संघतटि करण्यासाठी सािसजतनक काकानंी 
देशभर दौरा केला. महाराष्ट्रािील दुष्ट्काळाचें मूळ कारि िान्याचंी टंचाई हे नसून दातरद्र्य हे आहे ि या 
दातरद्र्यायाला सरकारचे आर्मथक िोरि जबाबदार आहे हे तसद्ध करिारे अहिाल सभेने प्रकातशि केले. िसेच 
तदल्ली दरबाराचे िळेी सभेमाफस ि तितटश राजसते्तला मानपत्र पाठिनू त्यािून भारिीयाचं्या राजकीय हक्काचंी मागिी 
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करण्यामागील पे्ररिा न्या. रानडे याचंी होिी. सरकारला प्रजेच्या दुःसह पतरस्स्थिीची जािीि क हन देऊन िी 
सुिारण्यास प्रिृत्त करिे आति राजकीय हक्काचंी जािीि जनिेला क हन देऊन िे सपंादन करण्यासाठी सनदशीर 
मागाने चळिळ करण्यास प्रिृत्त करिे असे न्या. रानड्याचें सािसजतनक सभेमाफस ि चालतिलेलया कायाचे दुहेरी 
उतद्दष्ट होिे. 
 
  तितटश राज्यकत्यांच्या न्यायतप्रयिेिरील श्रदे्धने रानड्यानंा अिंश्रद्ध बनतिले नाही. राज्यकत्यांनी 
चालतिलेलया अथसशोर्िाची त्यानंा पूिस जािीि होिी ि त्याच्या समाजािरील दुष्ट्पतरिामाचंीही त्यानंा कलपना होिी. 
म्हिून यािर स्िदेशीचा िोडगा त्यानंी सुचतिला आति देशी उद्योग सु ह करण्याचे आिाहन त्यानंी देशबािंिानंा 
केले. िसेच तितटश उदारमििादाि अनुस्यूि असलेले आर्मथक िेत्राबाबिचे शासकीय िटस्थेचे ित्त्ि भारिाला 
हानीकारक ठरलयाचे ओळखून, भारिाि हे ित्त्ि लाग ूकेले जाऊ नये, उलटपिी सरकारने येथील उद्योगानंा ि 
व्यापाराला संरिि ि उते्तजन देण्याचे िोरि अंतगकाराि े असे आिाहन त्यानंी केले. यािरुन न्या. रानड्याचंा 
उदारमििाद डोळस होिा हे तसद्ध होिे. 
 
  अशा प्रकारे न्या. रानड्यानंी सामातजक, आर्मथक ि राजकीय सुिारिा एकसमयािच्छेदेक हन व्हायला 
पातहजेि असा आग्रही तिचार माडंला आति त्यादृष्टीने कायस केले. आपलया तलखािाने ि भार्िानंी त्यानंी अचेिन 
झालेलया महाराष्ट्रीय समाजाि नितिचाराचें रक्त ओिून समिोल तििकेी सुिारिेचा मागस दाखतिला. प्राथसना 
समाज, सािसजतनक सभा, िकृ्तत्त्िोते्तजक सभा, औद्योतगक पतरर्द इत्यादी संस्थािंारा महाराष्ट्रीय समाजाला त्यानंी 
बतहमुसख, समाजातभमुख बनतिले, ि संस्थात्मक कायाची उभारिी केली. राजकीय अतिकाराचंी जािीि तनमाि 
क हन ि िे प्रा् करण्याचे मागस दाखिनू महाराष्ट्राि त्यानंी राष्ट्रिादाचा भक्कम पाया घािला. म्हिनूच िे ‘आिुतनक 
महाराष्ट्राचे जनक’ अगर ‘महाराष्ट्रािील आिुतनक राष्ट्रिादाचे प्रििसक’ ठरिाि. “महाराष्ट्र देश ज्यािळेी एक थंड 
गोळा होऊन पडला होिा.... त्या थंड गोळयास कोित्या रीिीने उब तदली असिा िो पुन्हा सजीि होईल ि हािपाय 
हलि ू लागेल याचा रातं्रतदिस एकसारखा तिचार क हन अनेक तदशानंी, अनेक उपायानंी, अनेक रीिींनी त्यास 
पुन्हा सजीि करण्याचे दुिसर काम अंगािर घेऊन त्याकतरिा तजिापाड जर कोिी मेहनि केली असेल िर िी 
प्रथमिः माििरािजींनीच केली,” असे गौरिोद गार मितभन्निेमुळे त्याचं्यािर अिूनमिून टीकेचे प्रहार करिाऱया 
तटळकानंी काढून त्याचं्या मौतलक योगदानाचे परेुपूर माप त्याचं्या पदरी टाकले आहे. सरकारी नोकरीमुळे 
रानड्याचं्या सािसजतनक कायािर अनेक बंिने पडली. देशसेिलेा पूिसिः िाहून घेिेही त्यानंा जमले नाही. परंिु 
आजन्म देशसेिचेे कठोर व्रि घेिाऱया व्यक्तींचे मोल मोकळया मनाने मान्य करण्याचे मोठेपि मात्र त्याचं्या तठकािी 
तनतििच होिे. १८७९ साली राष्ट्रीय तशिि प्रसाराच्या हेिूने पुण्याला शाळा काढण्याचा तटळक आगरकराचंा 
संकलप त्याचं्या कानी आला िेव्हा, “आजिर सािसजतनक कायस सरकारी नोकरीिील मंडळींनी फािलया िळेी केले. 
ही िरुि मुले िे जीिनकायस म्हिून करिार आहेि, त्यानंा प्रोत्साहन तदले पातहजे.” असे उद गार त्यानंी काढले. 
यािरुन सािसजतनक सेिाकायस जीिनकायस म्हिून अतंगकृि करण्याचे महत्त्ि ि तनकड िे ओळखून होिे हे स्पष्ट 
तदसिे.  
 
णवष्ट्िुशास्त्रींचा प्रखर राष्ट्रवाद 
 
 महाराष्ट्रािील दादाभाई ि रानडे याचं्या आंर्गलतशतिि तपढीने परकीय राज्यकत्यांच्या पािात्य संस्कृिीचे 
श्रेष्ठत्ि प्राजंलपिे मान्य केले ि त्या संस्कृिीचे इष्ट मागाने अनुसरि क हन प्रगिीचा मागस चोखाळण्याचा संदेश 
आपलया तपढीला तदला. भारिीय समाजाचा कायापालट करण्याची िमिा आमच्या ससं्कृिीि नाही असा सूर 
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त्याचं्या तिचारप्रिालीिून तनघि होिा. यामुळे पािात्य संस्कृिी श्रेष्ठ ि आमची ससं्कृिी हीन अशी न्यूनगंडाची 
भािना सुतशतििािं बळािि होिी ि त्यािून नैतिक औदातसन्य तनमाि होि होिे. ही पतरस्स्थिी समाजाच्या प्रगिीला 
मारक ठरिारी आहे हे ओळखून तिला छेद देण्याचे महत्त्िाचे कायस महाराष्ट्राि तिष्ट्िशुास्त्री तचपळूिकरानंी आपलया 
तनबिंमालेिारा केले. 
 
  एकोतिसाव्या शिकाच्या मध्याि महाराष्ट्रािील डॉ. भाडंारकर, न्या. िेलंग यासारखे प्राच्यतिद्यातिशारद, 
साने, मोडक यासारखे इतिहास संशोिक ि काही शास्त्रीपतंडि प्राचीन सातहत्य, िदे, उपतनर्दे, दशसने याचें ि 
भारिाच्या िैभिशाली इतिहासाचे पुनरुज्जीिन क हन त्याची महिी प्रतिपातदि करण्याच्या कायाला लागले होिे. 
तचपळूिकराचं्या तनबंिमालेने हाच िागा उचलला आति आपलया सपंन्न सासं्कृतिक परंपरेची ि ओजस्िी 
ऐतिहातसक घटनाचंी ि तिभिूींची मातहिी जनिेच्या पुढे माडंली. तिष्ट्िुशास्त्रींच्या लातलत्यपूिस परंिु ओजस्िी शलैीने 
स्िभार्ा, स्ििमस, स्िसंस्कृिी ि इतिहास यातिर्यीच्या सुतशतििाचं्याि नाहीसा झालेला अतभमान जागृि केला. 
पािात्य ससं्कृिीच्या िुलनेि, त्यािील गुि मान्य क हनही, प्राचीन भारिीय ससं्कृिीचे श्रेष्ठत्ि लोकाचं्या गळी 
उिरतिण्याची त्याचंी िडपड होिी. देशाला ऊर्मजिािस्था आिण्यासाठी परकीयाचें अनुकरि करण्याची गरज 
नसून त्यासाठी लागिारे आिश्यक िे पे्ररिास्त्रोि आमच्या इतिहासािच सापडिाि हे सुतशतििानंा पटिनू देण्याचा 
त्याचंा खटाटोप होिा. इंग्रजी राज्य हे ईर्श्री िरदान आहे असा तिचार माडंिाऱया नेिृत्िािर कोरडे ओढून 
आंर्गलतशतििािं तनमाि झालेली परािलंतबत्िाची ि न्यनूगंडाची भािना त्यानंी ठेचनू टाकली. इंग्रजी राजिटीच्या 
शोर्क स्ि हपािर ि या राजिटीमुळे समाजाच्या झालेलया नैतिक ऱहासािर तिष्ट्िुशास्त्रींनी प्रकाश टाकला. शोर्क 
राजकत्यांकडून न्याय्य अतिकार तमळण्याची अपेिा िाझंोटी ठरेल असा इशारा देऊन त्यानंी स्िािलंबनाचा मागस 
तहरीरीने पुरस्कृि केला. िसेच पारिंत्र्यामुळे तनराशनेे खचून जाण्याचे कारि नाही, अमेतरकन िसाहिकारानंी 
तितटशातंिरुद्ध लढा देऊन स्िािंत्र्य संपादन केले िसे करिे आम्हासं अशक्य नाही असा आशािादी तिचार माडूंन 
समाजाि प्रतिकारिमिा तनमाि करण्याचा त्यानंी प्रयत्न केला. परकीय राज्यकत्यांचे तहि आति भारिीयाचंी 
उन्निी या गोष्टी परस्परतिरोिी आहेि, त्याचंा समन्िय किीच सािला जािे शक्य नाही आति म्हिून राज्यकत्यांच्या 
प्रजाकलयािाच्या घोर्िानंी ि त्याचं्या मायािी सुिारिािादाने मोहून न जािा स्िािंत्र्यासाठी िडपड करण्याचा 
पे्ररक संदेश शास्त्रीबुिानंी महाराष्ट्राला तदला. त्याचं्या अशा ओजस्िी तिचाराने आति शलैीने नैराश्य ि न्यनूगंडाच्या 
छायेि िािरिाऱया महाराष्ट्रीय समाजाि निा उत्साह, निी चेिना, निा ध्येयिाद तनमाि करण्याचे, िसेच या 
समाजाची अस्स्मिा ि स्िातभमान जागिृ क हन त्याि प्रतिकारिमिा ि लढाऊ बािा तनमाि करण्याचे मौतलक कायस 
केले. गतिहीन होऊन पडलेलया महाराष्ट्रीय समाजाि त्यानंी निी महत्त्िाकािंा चेितिली. त्याबरोबरच फािलया 
िळेी राष्ट्रकायस करण्याचा ित्कालीन समाजसुिारकाचंा पायंडा मोडून तनःस्िाथसपिे आजन्म देशसेिेचे सिीचे िाि 
हािी घेण्याचा ओजस्िी आदशसही त्यानंी समाजापुढे ठेिला. 
 
 महाराष्ट्रीय मनाचा मूळ प्रपड राजकारितनष्ठ आहे. स्िातभमान, अन्यायाची चीड, स्िािंत्र्यतप्रयिा हे या 
समाजाचे स्थायीभाि आहेि. यामुळे महाराष्ट्रािील राज्यसते्तने–मराठ्ानंी परकीयातंिरुद्ध अखेरपयंि लढा तदला. 
१८५७ च्या उठािािही महाराष्ट्रीय नेिृत्ि आघाडीला होिे. या उज्ज्िल इतिहासाची स्मृिी क हन देि तिष्ट्िुशास्त्रींनी 
मराठी समाजाचे सु् स्थायीभाि जागृि केले. आपलया पे्ररक आचारतिचारानंी त्यानंी तटळक, आगरकर, नामजोशी 
यासारख्या ध्येयिादी िरुिाचंी तपढी प्रभातिि केली. प्रखर राष्ट्रिादाची ज्योि प्रज्ितलि क हन तिष्ट्िुशास्त्रींनी 
महाराष्ट्रीयािं नि े मन:सामर्थ्यस तनमाि केले, आति स्िाथसत्यागी, ध्येयिादी ि तक्रयाशील राष्ट्रिादाचा पाया 
महाराष्ट्राि घािला.  
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वऱ्हाडातील पुनरुज्जीवन 
 
 पतिम महाराष्ट्राि एकोतिसाव्या शिकाच्या मध्याच्या सुमारास सु ह झालेली सिांगीि पनुरुज्जीिनाची 
प्रतक्रया िऱहाड ि मध्यप्रािंािील नागपूरकडील मराठी भातर्क भागाि मात्र काहीशी उशीरा सु ह झाली. िऱहाडचा 
भाग लॉडस डलहौसीने १८५४ साली तनजामाच्या हािून काढून घेऊन िो तितटश सते्तखाली आिला. परंिु १८५७ 
सालच्या उठािाच्या िळेी तनजामाने तितटशानंा केलेलया मदिीच्या मोबदलयादाखल पतिम िऱहाडचा भाग १८६१ 
साली त्याला परि देण्याि आला. पूिस िऱहाडच्या भागाचे सािसभौमत्ि तनजामाकडे रातहले िर या भागाचे प्रशासन 
मात्र तितटशानंी आपलया हािी ठेिले. त्यानंिर या भागाि इंग्रजी तशिि देिाऱया तशििसंस्था स्थापन झालया. 
यामुळे आिुतनक तिचाराचें लोि या भागाि पतिम महाराष्ट्राच्या िुलनेि उशीरा पसरले ि आिुतनक पािात्य 
तिचारानंी पे्रतरि होऊन समाजसुिारिेच्या कायाला प्रिृत्त झालेली मंडळी सािारििः १८८० च्या सुमारास पुढे येऊ 
लागली.  
 
नागपूरच्या र्भागात राष्ट्रवादाचा उदय 
 
 अशीच स्स्थिी नागपूरकडील भागाि होिी. नागपूरच्या भोसले राजकुटंुबािील राजा तिसरा रघुजी १८५३ 
साली तनपुतत्रक िारलयानंिर गव्हनसर जनरल डलहौसीने या सिंीचा फायदा घेऊन भोसलयाचं्या दत्तकाचा िारसा 
हक्क नामंजूर ठरतिला आति नागपूरचे राज्य खालसा केले ि िो भाग तितटश शासनाखाली असलेलया प्रािंाि 
समातिष्ट करण्याि आला. त्यानंिर येथे इंग्रजी तशििाला ि आिुतनक तिचाराचं्या प्रसाराला चालना तमळाली. 
१८६९ साली नागपूरला नील तसटी स्कूल ि १८८३ मध्ये मॉतरस कॉलेज ि तमशनऱयाचें तहस्लॉप कॉलेज जन्माला 
आले. १८८१ साली येथे पतहला छापखाना काम क ह लागला. १८८८ साली नागपूरला ‘सी. पी. न्यूजपेपर’ ि 
१८९१ साली ‘ इंतडपेडंट’ ि ‘देशसेिक’ ही पत्रके तनघू लागली. िोिर पतिम महाराष्ट्रािील लोकतहििादी, रानडे, 
तचपळूिकर इत्यादींच्या तिचाराचें लोि इकडे पोचले होिे. १८८५ पयंि सर तबतपन कृष्ट्ि बोस, बापूराि तकनखेडे, 
गोपाळराि तभडे, गंगािरराि तचटििीस, कृष्ट्िराि देशपाडें, केशिराि िाम्हन, िामनराि कोलहटकर इत्यादी 
मंडळी सुिारिाकायाि रस घेऊ लागली होिी. पुण्याच्या सािसजतनक सभेच्या ििीिर कायस करण्याच्या उदे्दशाने 
नागपूर ि अमराििी येथे १८८६ साली सािसजतनक लोकसभा स्थापन झालया. याि हन ह्या भागाि संस्थात्मक 
कायाचा श्रीगिेशा पतिम महाराष्ट्राच्या िुलनेि उशीरा झाला असे तदसिे. १८८५ सालच्या काँगे्रसच्या स्थापनेि 
िऱहाड नागपूरकडील मंडळींचा सहभाग नव्हिा. १८८६ पासून मात्र ह्या भागािील लोकाचंा काँगे्रस चळिळीिील 
सहभाग िाढत्या प्रमािाि रातहला. याि हन िऱहाड नागपूरकडील भागाि काँगे्रसच्या जन्मकाळापयंि राजकीय 
जागृिी झाली होिी हे तनःसतंदर्गिपिे तनदशसनास येिे. 
 
 अशा प्रकारे महाराष्ट्राि इगं्रजी राजिटीला प्रारंभ झालयानंिर १८८५ पयंिच्या सुमारे साठ िर्ांच्या 
कालखंडाि महाराष्ट्रीय तिचारििंाच्या िीन तपढ्यानंी तभन्न मागांनी सिांगीि प्रबोिनाचे कायस केले. पतहलया 
तपढीिील लोकतहििादींनी महाराष्ट्राच्या गिानुगतिक समाजािील दोर्स्थळािंर बोट ठेिनू समाजाला खडबडून 
जागे केले. दुसऱया तपढीिील दादाभाई ि न्या. रानडे यानंी तििकेी ि डोळस राष्ट्रिादाचा पुरस्कार क हन 
संस्थात्मक कायाचा पायंडा घािला, िर तिसऱया तपढीिील तिष्ट्िुशास्त्रींनी गतलिगात्र झालेलया महाराष्ट्रीय 
समाजाला सामर्थ्यस संपादनाचा आति लढाऊ बाण्याचा पे्ररक मंत्र तदला. या ि अशा इिर काही तिचारििंाचं्या 
िैचातरक पे्ररिेने ि कायाने आिुतनक महाराष्ट्राचा राजकीय प्रपड घडतिला. येथे राष्ट्रिादाचे भक्कम अतिष्ठान तनमाि 
केले, आति राष्ट्रीय काँगे्रसने स्थापनेला अनुकूल अशी भमूी ियार केली. 
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प्रकरि २ 
 

का ाँगे्रसची प्रारंर्भीची वाटचाल 
 
 भारिीय राष्ट्रीय काँगे्रसचा जन्म १८८५ साली झाला असला िरी तिच्या स्थापनेची प्रतक्रया १८८३ पासूनच 
सु ह झाली होिी. आियाची गोष्ट म्हिजे ही प्रतक्रया सु ह केली िी एका सेिातनिृत्त तितटश अतिकाऱयाने. िो 
अतिकारी होिा ॲलन ऑक्टेस्व्हयन ह्यमू. 
 
 ईस्ट इतंडया कंपनीच्या राजिटीि एक अतिकारी म्हिनू ह्यमू भारिाि कामाला लागलयापासून भारिाि 
कलयािकारी शासकाची भतूमका तितटशानंी घ्यािी असे त्याचें मि बनू लागले होिे. १८५७ च्या उठािाने भारिीय 
मनाि िुमसि असलेलया प्रचंड तितटश तिरोिाची त्यानंा पूिस कलपना आली होिी. हा असंिोर् दूर केलयाखेरीज 
तितटश सते्तला भारिाि दृढिा येिार नाही आति ह्या असंिोर्ाचें तनराकरि उदारमििादी शासकीय िोरिानेच 
करिा येईल अशी त्याचंी िारिा बनली होिी. भारिीयाचं्या उठािाचा उपशम केलयानंिर तितटश राजिट येथे तनिेि 
झाली आहे असे त्यानंा िाटि नव्हिे. तिशरे्िः १८७० िे १८७९ च्या दरम्यान कें द्रीय सरकारच्या गृहखात्याचे सतचि 
म्हिून काम करीि असिाना देशािील तनरतनराळया भागाि चाललेलया घडामोडीबाबि गु्चर तिभागाने 
पाठतिलेले अहिाल त्याचं्या नजरेखालून गेले. या अहिालानंी देशािील तनरतनराळया िगाि ि भागाि खदखदि 
असलेलया िीव्र असंिोर्ाची त्यानंा प्रकर्ाने जािीि झाली. यामुळे देश पुन्हा दुसऱया प्रचंड उठािाच्या उंबरठ्ािर 
उभा आहे की काय असे भय त्यानंा भेडसाि ूलागले. िे तिशरे् प्रचतिि झाले िे शिेकरी िगािील आति आंर्गलतशतिि 
भारिीय िरुिािंील प्रखर असंिोर्ामुळे. या दोन िगांची युिी झालयास पनु्हा राष्ट्रीय उठािाचा िििा पेटायला िळे 
लागिार नाही अशी त्याचंी ठाम समजूि बनली. ही संभाव्य दुघसटना टाळिे त्यानंा इंर्गलंडच्या ि भारिीयाचं्या 
दृष्टीनेही अगत्याचे िाटले. इंर्गलंडची सत्ता भारिाि तटकािी हे त्यानंा िाटि होिे. त्याबरोबरच उदारमििादी तितटश 
अंमलाखालीच भारिाची प्रगिी होऊ शकेल अशीही त्याचंी िारिा होिी. म्हिून राष्ट्रीय तिद्रोहाचा संभाव्य िोका 
टाळण्याचा एक िोडगा त्यानंी शोिला. िो म्हिजे भारिीय आरं्गलतशतििानंा तििायक कायाला जंुपण्याचा. तितटश 
उदारमििादाने भारािलेलया ि त्या ित्त्िज्ञानाानाच्या अनुरं्गाने आपलया देशाचा कायापालट घडिनू आिण्याची 
महत्त्िाकािंा बाळगिाऱया उत्साही ि कायसप्रिि भारिीय िरुिाचें लि तििायक सािसजतनक कलयािकायािर 
कें प्रद्रि केलयास, आति तितटश प्रशासनाबाबिच्या त्याचं्या िक्ररींना िाचा फोडण्यासाठी ि त्याचं्या मनाि खदखदि 
असलेलया असिंोर्ाला साडंिाट तमळिनू देण्यासाठी सनदशीर मागाने कायस करिारे एखादे राष्ट्रीय व्यासपीठ 
तनमाि केलयास त्याचं्या असिंोर्ाचा तिद्रोहाच्या  हपाने स्फोट होिार नाही अशी त्याचंी िारिा बनली.  
 
ह्यूम यांचा उपक्रम 
 
 या हेिूने पे्रतरि होऊन १८८२ साली सेिातनिृत्त होिाच ह्यमू यानंी आपलया िोरिाचे सूिोिाच कलकत्ता 
तिद्यापीठाच्या पदिीिरानंा उदे्दशून तलतहलेलया एका अनािृत्त पत्राने केले. १ माचस १८८३ रोजी काढलेलया या 
पत्राने, िैयतक्तक स्िाथस ि सुखासीन जीिनाचा मोह सोडून सािसजतनक कलयािकायासाठी पुढे सरसािण्याचे 
आिाहन त्यानंी आंर्गलतशतिि भारिीयानंा केले. या आिाहनाला आशादायक प्रतिसाद तमळिाच, त्यानंा सहकायस 
देण्यास पुढे आलेलया भारिीयाचं्या मदिीने १८८४ साली त्यानंी ‘इंतडयन नॅशनल युतनयन’ नािाची संस्था प्रस्थातपि 
केली. या संस्थेच्या िारा एक कायम स्ि हपाची राष्ट्रीय संघटना स्थापन करण्याचा तनिसय भारिीय कायसकत्यांशी 
तिचारतिमर्स केलयानंिर ह्यमू यानंी पक्का केला. 
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 या तनिसयाला मूिस स्ि हप देण्याच्या मागाि येिारी संभाव्य िोंड उत्साहाच्या भरािही ह्यमू याचं्या नजरेिून 
सुटली नाही. कट्टर साम्राज्यिादी असा कंझिेतटव्ह पि इंर्गलंडमध्ये अतिकारा हढ असिाना आति तितटश 
नोकरशाहीिील बव्हंशी अतिकारी याच िोरिाचे पुरस्किे असिाना भारिीयाचंी एखादी राष्ट्रीय संघटना स्थापन 
होिे त्यानंा रुचिार नाही हे ह्यमू जािून होिे. यािर उिारा म्हिून तितटश पालसमेंटमिील उदारमििादी सदस्याचंी 
आपलया सकंलपाला त्यानंी संमिी तमळिनू घेिली. लॉडस नॉथसिुक, लॉडस रीपन यासारख्या भारिािील स्फोटक 
पतरस्स्थिीची कलपना असलेलया भिूपूिस उदारमििादी व्हाइसरॉयशी आति नुकत्याच व्हाइसरॉय पदी आलेलया 
लॉडस डफीनशीही सल्लामसलि क हन त्याचंी आपलया योजनेला मूक मान्यिा ह्यमू यानंी तमळतिली. या पूिस 
ियारीनंिरच राष्ट्रीय संघटनेच्या आयोजनाची ियारी सु ह झाली. 
 
  या सुमारास देशाच्या िगेिगेळया भागाि राष्ट्रिादाच्या प्रसाराचे कायस कलकत्त्याची इतंडयन असोतसएशन, 
पुण्याची सािसजतनक सभा, मंुबईची बॉम्बे पे्रतसडेन्सी असोतसएशन, मद्रासची महाजन सभा यासारख्या संस्था 
स्ििंत्रपिे प्रातंिक स्िरािर करीि होत्या. त्याचें कायस राष्ट्रोन्निीच्या दृष्टीने अपरेु पडि असलयाची आति तितटश 
राजिटीि तनमाि होिाऱया भारिीयापंढुील समान प्रश्नाचंी सोडििूक क हन घेण्यासाठी राष्ट्रीय संघटना 
उभारण्याची तनकड सुबदु्ध सुतशतिि भारिीयानंा, तिशरे्िः लॉडस तलटन ि लाडस रीपनच्या शासनकाळाि जाििू 
लागली होिी. राष्ट्रीय स्िरािर संघतटि झालयाखेरीज भारिीयािंर होिाऱया अन्यायाचे तनराकरि होिार नाही ही 
त्याचंी खात्री झाली. लॉडस तलटनने १८७९ साली आयोतजि केलेलया दरबारासाठी देशाच्या िगेिगेळया भागाचें 
प्रतितनिी एकत्र गोळा झालेले पाहून अशाच प्रकारचे भारिीयाचें अतििशेन देशापुढील समस्याचंा तिचार 
करण्यासाठी भारिीयानंी आयोतजि करािा या कलपनेने काही भारिीयाचं्या मनाि मळू िरले. त्यापैकी दोन व्यक्ती 
महाराष्ट्राच्या होत्या. पुण्याच्या सािसजतनक सभेचे गिेश िासुदेि जोशी आति सदातशि बल्लाळ गोिडं्य ेयानंी रा.ब. 
तिर्श्नाथ नारायि मंडतलक यानंा यािळेी एक पत्रक पाठतिले होिे ि त्याि भारिीयाचें ‘स्थातनक पालसमेंट’ 
भरतिण्याचा तिचार माडंला होिा असा स्पष्ट उल्लखे हिालदारानंी तलतहलेलया मंडतलकाचं्या चतरत्राि आढळिो. 
 
 ह्या कलपनेला मूिस स्ि हप देण्याचा प्रयत्न उत्साही बंगाली नेिे सुरेंद्रनाथ बॅनजी यानंी केला. १८७९ साली 
लंडन येथील स्पिा परीिेसाठी उमेदिाराचंी कमाल ियोमयादा २१ ि हन १९ िर्ािर आिून भारिीय िरुिानंा 
सनदी सेिचेी दारे अप्रत्यिरीत्या बंद करण्याच्या तितटश सरकारच्या तनिसयातिरुद्ध आंदोलन करण्यास भारिीय 
सुतशतििानंा संघतटि करण्याची खटपट बॅनजीनी केली. त्यािळेी त्यानंा तमळालेलया अनुकूल प्रतिसादामुळे समान 
राष्ट्रीय समस्यािंर तिचारतितनमय करण्यासाठी राष्ट्रीय पतरर्द भरतििे शक्य असलयाचे त्याचं्या ध्यानाि आले. 
सुतशतिि भारिीयािं िसि आलेलया एकराष्ट्रीयत्िाच्या भािनेचा सुखद प्रयत्न यािळेी बॅनजींना आला आति ही 
भािना अतिक दृढ करण्याच्या हेिूने एक राष्ट्रीय पतरर्द त्यानंी १८८३ च्या अखेरी कलकत्त्याला घेिली. यासाठी 
देशािील अनेक भागाचें प्रतितनिी आले होिे. याच पतरर्देचे दुसरे अतििशेन तडसेंबर १८८५ मध्ये कलकत्त्याला 
भरले. हा भारिीयाचंा एकराष्ट्रीयत्िाच्या जािीिचेा पतहला स्पष्ट हंुकार होिा.  
 
कााँगे्रसच्या स्थापनेत महाराष्ट्राचा हातर्भार  
 
 या दरम्यान राष्ट्रीय संघटना स्थापन करण्याबाबि ॲलन ह्यमू हे मंुबई ि पुण्याच्या कायसकत्यांशी िाटाघाटी 
करीि होिे. मंुबईच्या पे्रतसडेन्सी असोतसएशनचे तफरोझशहा मेहिा, तदनशा िाछा, दादाभाई नौरोजी, कातशनाथ 
त्र्यंबक िेलंग, िसेच पुण्याचे न्या. रानडे, डॉ. भाडंारकर इत्यादींशी त्यानंी चचा केली. न्या. रानड्याशंी तिचारतिमर्स 



 

 अनुक्रमणिका 

करण्यासाठी ह्यमू १८८४ ि १८८५ साली दोनदा पुण्याला येऊन गेले. या सिस िाटाघाटीिून इंतडयन नॅशनल 
युतनयन िफे राष्ट्रीय अतििशेन घेण्याचा तिचार पक्का झाला. पुिं हे त्यािळेी िैचातरक ि सासं्कृतिक प्रगिीचे 
आघाडीचे कें द्र मानले जाि असलयामुळे न्या. रानड्याचं्या पे्ररिेने हे राष्ट्रीय अतििशेन पुण्याला घेिले जाि ेअसे 
ठरले. 
 
 श्रीमिी ॲनी बेझटं यानंी तलतहलेलया काँगे्रसच्या इतिहासाबाबिच्या गं्रथाि राष्ट्रीय सभा बोलतिण्याची 
कलपना तडसेंबर १८८४ मध्ये मद्रास येथे भरलेलया सिरा भारिीय कायसकत्यांच्या बैठकीि जन्माला आली ि या 
बैठकीला ह्यमू ि सुरेंद्रनाथ बॅनजी उपस्स्थि होिे असा उल्लेख आढळिो. परंिु या तििानाची पुष्टी करिारा परुािा 
तमळि नाही. उलटपिी ह्यमू यानंी मंुबई ि पुण्याच्या कायसकत्यांशी केलेलया िाटाघाटीिून हा तिचार तनतिि झाला 
याला मात्र भरपूर सबळ पुरािा तमळिो. िसेच राष्ट्रीय सभेची कलपना कोठून तनघाली यातिर्यी १८९६ साली न. 
तच. केळकरानंी न्या. रानडे यानंा तिचारले असिा, ह्यमू ि त्याचें सहकारी िडेरबनस यानंी ही कलपना परुस्कृि केली 
आति रानडे िगैरे पुण्या-मंुबईच्या मंडळींनी त्यानंा साथ तदली असे रानड्यानंी केळकरानंा सातंगिलयाचा तनदेश 
केळकरानंी तडसेंबर १९३५ च्या सह्याद्री मातसकािील आपलया लेखाि केला आहे. याि हन काँगे्रसच्या प्रस्थापनेला 
महाराष्ट्रीय कायसकत्यांनी मोठ्ा प्रमािाि हािभार लािला असे तनतििपिे आढळून येिे. 
 
पुण्याला अणधवेशनाची तयारी 
 
 इंतडयन नॅशनल युतनयन िफे पुण्याला राष्ट्रीय पतरर्द घेण्याचे तनतिि ठरलयानंिर माचस १८८५ मध्ये 
तनरतनराळया प्रािंािील सािसजतनक संस्थानंा एक पतरपत्रक पाठिनू संकस्लपि राष्ट्रीय सभेसाठी प्रतितनिी 
पाठतिण्याचे आिाहन ह्यमू यानंी केले. राष्ट्रोन्निीच्या कायाि  हची असलेलया आंर्गलतशतिि भारिीयानंा एकत्र येऊन 
परस्पर पतरचय क हन घेिा यािा, तिचाराचं्या देिािघेिािीला त्यानंा सिंी तमळािी आति देशतहिाच्या दृष्टीने 
सिांनी तमळून कोििा उपक्रम हािी घेिे श्रेयस्कर ठरेल यािर मोकळेपिाने चचा क हन तनिसय घेिा यािा हे या 
अतििशेनामागील उदे्दश असलयाचे या पत्रकाि स्पष्ट करण्याि आले. िसेच या अतििशेनाि राष्ट्रीय सभेचे 
बीजारोपि होईल आति प्रातितनतिक शासनाला भारिीय लायक नाहीि या काही तितटशानंी चालतिलेलया 
अपप्रचाराचे िैय्यर्थ्यस तसद्ध करिा येईल असा तिचारही या पतरपत्रकाि नमूद करण्याि आला.  
 
 तडसेंबर १८८५ च्या अखेरी राष्ट्रीय अतििशेन पुण्याला होिार असलयाची बािमी ८ तडसेंबरच्या केसरीच्या 
अंकाि प्रतसद्ध झाली. पुिे हे मध्यििी ि म्हिनू सोयीचे तठकाि िाटलयाि हन ि तिशरे् म्हिजे येथे नेटाने 
सािसजतनक कायस करिारी मंडळी असलयामुळे पुण्याला हे अतििशेन घेण्याचा तनिसय औतचत्यपूिस आहे असा 
अतभप्राय व्यक्त क हन या तनिसयाचे केसरीने स्िागि केले. अतििशेनाच्या आयोजनाची जबाबदारी न्या. रानड्याचं्या 
प्रोत्साहनामुळे सािसजतनक सभेने पत्करली आति हे अतििशेन यशस्िी करण्याच्या तजद्दीने सभेचे कायसकिे उत्साहाने 
कामाला लागले. आघाडीच्या स्थातनक कायसकत्यांची ि शहरािील प्रतितष्ठि नागतरकाचंी तमळून एक स्िागि सतमिी 
गठीि करण्याि आली. अतििशेनासाठी लागिारा तनिी फारसे प्रयास न पडिा देिर्गयाचं्या  हपाने गोळा होऊ 
लागला. अतििशेनासाठी देशाच्या तनरतनराळया भागािूंन येिाऱया प्रतितनिींची सिस व्यिस्था करण्याचे उत्तरदातयत्ि 
स्िागि सतमिीने पत्करले. पुण्याला पोचलयापासून िो पुिे सोडेपयंि प्रतितनिींच्या राहण्याचा ि खाण्यातपण्याचा 
सिस खचस स्िागि सतमिी करिार असे ठरले. आलेलया प्रतितनिींना एकमेकाशंी चचा करिे सोईस्कर व्हाि ेम्हिनू 
पिसिी नजीकच्या रम्य पतरसरािील पेशव्याचं्या भव्य प्रासादाि प्रतितनिींच्या राहण्याची व्यिस्था केली गेली. िेथेच 
अतििशेनही भराियाचे होिे.  
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कााँगे्रसचा णशलान्यास 

 
  अतििशेनाची तसद्धिा अशा प्रकारे अगदी ऐन भराि असिाना, पुण्याला अचानक कॉलऱयाची साथ सु ह 
झाली. यामुळे संयोजकाचं्या उत्साहािर साहतजकच पािी पडले. शिेटी नाईलाजाने अतििशेन पुण्याला न घेिा 
मंुबईला भरतिण्याचा तनिसय घ्यािा लागला. अतििशेनाची िळे अगदी जिळ येऊन ठेपली असिाही अलपाििीि 
मंुबईला अतििशेनाची तसद्धिा करण्याची ियारी बॉम्बे पे्रतसडेन्सी असोतसएशनच्या कायसकत्यांनी आति गोकुलदास 
िेजपाल संस्कृि कॉलेजच्या व्यिस्थापकानंी दाखतिली. गोिातलया िलािानजीकची आपली मोठी इमारि 
कॉलेजच्या व्यिस्थापकानंी अतििशेनासाठी संयोजकाचं्या स्िािीन केली.  
 
मंुबईचे अणधवेशन 
 
 अतििशेनाला उपस्स्थि असलेलया अतिकृि प्रतितनिींची संख्या बहात्तर होिी. हे देशाच्या तनरतनराळया 
भागािील स्थातनक संस्थाचें प्रतितनिी होिे. याखेरीज काही िातंत्रक अडचिीमुळे ज्याचंी नाि ेप्रतितनिींच्या यादीि 
समातिष्ट केली गेली नाहीि अशी न्या. महादेि गोप्रिद रानडे, डेक्कन कॉलेजचे प्राचायस डॉ. भाडंारकर यासारखी 
काही प्रतितष्ठि मंडळीही अतििेशनाला हजर होिी. अतििशेनासाठी आलेलया सदस्याशंी चचा करण्यासाठी 
मंुबईिील प्रो. िडसस्िथस, कनसल फेलफ्स्, सर िडेरबनस िगैरे तितटश मंडळी अतििशेनाच्या स्थळी आली. मंुबई ि 
पुण्याहून तनघिाऱया ज्ञानाानप्रकाश, मराठा, केसरी, इंदुप्रकाश इत्यादी िृत्तपत्राचें ि तनयिकातलकाचें सपंादकही 
अतििशेनासाठी हजर होिे. अतििशेनाि सहभागी झालेलया मंुबई पुण्यािील सदस्यािं दादाभाई निरोजी, 
त्यािळेचे मंुबई म्युतनतसपालटीचे अध्यि बॅ. तफरोजशहा मेहिा, बॉम्बे पे्रतसडेन्सी असोतसएशनचे सतचि तदनशा 
िाछा, प्रतसद्ध सामातजक कायसकिे बहरामजी मलबारी, सॉतलसीटर रतहमिुल्ला सयानी, इंदुप्रकाशचे सपंादक 
नारायि गिेश चंदािरकर, पुण्याच्या सािसजतनक सभेचे अध्यि रा.ब. कृष्ट्िाजी नूलकर, सािसजतनक सभेचे सतचि 
तशिराम हरी साठे, न्यू इंस्र्गलश हायस्कूलचे प्रमुख व्यिस्थापक िामन तशिराम आपटे, ज्ञानाानप्रकाशचे संपादक 
रामचदं्र मोरेर्श्र साने, सािसजतनक सभेच्या तनयिकातलकाचे सपंादक सीिाराम हरी तचपळूिकर, केसरी – 
मराठ्ाचे संपादक गोपाळ गिेश आगरकर याचंा समािशे होिा. मंुबई तितिमंडळाचे सदस्य असलेले कातशनाथ 
त्र्यंबक िेलंग हे अतििशेनाचे कायसिाह होिे. 
 
 देशाच्या तनरतनराळया भागािून अतििशेनाला आलेले हे सदस्य म्हिजे भारिीयाचं्या िरिरच्या 
तितिििेखाली असिाऱया मलूभिू ऐक्याचे दृश्य  हप होिे. त्याि प्रहदू, मुसलमान, पारशी, तििन अशा तभन्न िमांचे 
लोक होिे. िसेच त्याचं्याि तभन्न व्यिसाय करिारे लोक होिे. त्याचं्यापकैी बरेच लोक कायदेपंतडि होिे. 
त्याबरोबरच त्याचं्याि व्यापारी होिे. डॉक्टर होिे, जमीनदार होिे. बकेँचे व्यिस्थापक होिे, िृत्तपत्राचें संपादक 
होिे, सामातजक कायसकिे होिे ि शाळा कॉलेजमिील अध्यापकही होिे. त्याचं्यापकैी काही सदस्य इंग्रजानंाही 
लाजिील अशा नखतशखािं पािात्य पोशाखाि आले होिे, िर बंगाल, मद्रास ि पुण्याजिळील काही लोक आपलया 
खास प्रादेतशक पोशाखाि येऊन स्िसंस्कृिीिरील तनष्ठा व्यक्त करीि होिे. अशा नानातिि पोर्ाखाि आलेलया 
भारिीयानंी एकतत्रि येऊन परकीय राज्यकत्यांच्या भारे्ि आपलया देशाच्या समस्यािंर तिचारतितनमय करािा ही 
एक अभिूपूिस घटना होिी. 
 
 २८ तडसेंबर रोजी अतििशेनाचे कामकाज मोठ्ा उत्साहाने सु ह झाले. अतििशेनािील िािािरि गंभीर 
होिे. एका ऐतिहातसक महत्त्िाच्या घटनेचा शुभारंभ आपि करीि आहोि ही जािीि जि ू काय उपस्स्थिाचं्या 
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अंिमसनाि िसि होिी. ह्यमू यानंी अतििशेनाच्या प्रारंभी बॅ. उमेशचंद्र बॉनजी याचें नाि अध्यिपदासाठी सुचतिले 
आति मद्रासचे सुिह्मण्यम अय्यर ि मंुबईचे िेलंग यानंी त्या सूचनेला दुजोरा तदला. ह्यमू याचं्या भार्िाने 
अतििशेनाची सु हिाि झाली. त्यानंी आपलया भार्िाच्या प्रारंभी इंर्गलंडच्या राजसते्तप्रिी आति तितटश 
राज्यकत्यांप्रिी तनष्ठा ि कृिज्ञानािा व्यक्त केली. इंर्गलंडने घालून तदलेलया शािंिापूिस ि सनदशीर मागानेच आपले 
तिचार राज्यकत्यांपुढे नम्रपिे माडंण्याचा या सभेचा कृिसंकलप असलयामुळे तिच्यािर राजद्रोहाचा आरोप करिं 
उतचि नाही हे त्यानंी ठासून सातंगिले. या सभेच्या कायाने भारिीयाचेंच नव्हे िर इंर्गलंडचेही तहि सािले जािार 
आहे असा तिर्श्ासही त्यानंी व्यक्त केला. देशाच्या उन्निीला हािभार लािण्याची िळमळ असलेलया देशाच्या सिस 
भागािील मंडळींना एकत्र आििे, िमस, िशं, जाि ि प्रादेतशक भेदाचं्या कृतत्रम मयादा नाहीशा क हन 
एकराष्ट्रीयत्िाची भािना दृढ करिे, भारिीय जनिेपढेु असिाऱया महत्त्िाच्या ि तनकडीच्या प्रश्नाचंा उहापोह 
करण्यासाठी देशािील पतरपक्व बुद्धीच्या कायसकत्यांसाठी एक राष्ट्रीय व्यासपीठ तनमाि करिे आति देशतहिाच्या 
दृष्टीने कोििे कायस करिे श्रयेस्कर ठरेल यातिर्यी तनिसय घेिे ही ह्या सभेची मूलभिू उतद्दष्टे असलयाचे त्यानंी घोतर्ि 
केले. यानंिर बॉनजी यानंी आपलया अध्यिीय भार्िाि ह्यमू यानंी तनदेतशि केलेलया उतद्दष्टाचंा पुनरुच्चार केला 
आति इंर्गलंडच्या राजसते्तप्रिी भारिीयाचं्या मनाि तनिािं श्रद्धा िसि असलयाचा आति तितटश राज्यकत्यांचे बोट 
िरुनच िे आपलया प्रगिीची िाटचाल क ह इस्च्छिाि असा स्पष्ट तनिाळा तदला. 
 
 चचासत्राि भारिीयानंा हानीकारक ि अन्याय्य िाटिाऱया अनेक प्रशासकीय तनिसयाबाबि आति 
िोरिाबाबि उपस्स्थि सदस्यानंी आपली मिे माडंली. न्या. रानडे हे अतििशेनाचे अतिकृि सदस्य नसलयामुळे 
त्यानंा चचेि भाग घेिा आला नाही. परंिु राष्ट्रीय समस्याशंी त्याचें इिके िादात्म्य झाले होिे की चचासत्रािील 
आपली भतूमका श्रोत्याचंी आहे, प्रतितनिीची नाही हे िे साफ तिसरि आति ठराि योर्गय शब्दािं माडंले जाि नाहीि 
असे लिाि आलयास उत्स्फूिसपिे भार्िासाठी उठि. या सभेि ज्या नानातिि तिर्यािंर चचा झाली त्याि हन 
अतििशेनाला हजर असलेले सदस्य हे देशािील मूठभर मध्यमिगीय आंर्गलतशतिि िगाचे प्रतितनिी असले, िरी 
त्याचें तिचार ि मागण्या मात्र त्याचं्या िगापरुत्या सीतमि नव्हत्या, उलट भारिीयापंुढील सिससामान्य प्रश्नाचंी दखल 
घेिली आति त्या अनुरं्गानेच आिश्यक त्या मागण्या पढेु केलया हे स्पष्ट तदसिे. 
 
 अतििशेनािील चचेनंिर आठ ठराि पातरि करण्याि आले आति त्या िारा भारिीयाचं्या कलयािाच्या हेिूने 
काही मागण्या करण्याि आलया. भारिािील प्रशासन यतं्रिेिील दोर्ाचंी ि उिीिाचंी चौकशी करण्यासाठी एक 
शासकीय चौकशी सतमिी तनयुक्त केली जािी ि त्याि काही भारिीयाचंाही समािशे असािा; लंडनमध्ये असलेले 
इंतडया कौस्न्सल हे भारिमतं्र्याचे सल्लागार मंडळ तन हपयोग असलयामुळे बरखास्ि केले जािे, प्रातंिक ि क्रें दीय 
तितिमंडळाि तनिातचि भारिीय सदस्याचंा अिंभाि केला जािा; िसेच या तितिमंडळाचंा तिस्िार केला जािा आति 
अंदाजपत्रकािर चचा करण्याचा त्यानंा अतिकार तदला जािा; भारिीयाचं्या िक्रारींची दखल घेण्यासाठी तितटश 
पालसमेंटची एक कायम स्ि हपाची उपसतमिी स्थापन केली जािी; शासकीय सनदी सेििे भारिीयानंा प्रिशे 
तमळतििा यािा यासाठी इंर्गलंडप्रमािे भारिािही स्पिा परीिा घेण्याि याव्या आति स्पिापरीिेसाठी उमेदिाराची 
कमाल ियोमयादा १९ ि हन २३ िर्ांपयंि िाढतिण्याि यािी; भारि सरकारच्या अिाढव्य लष्ट्करी खचाि कपाि 
केली जािी; भारिाि आयाि होिाऱया मालािर जकाि कर बसिनू भारिीय उद्योगव्यिसायानंा सरंिि तदले जािे; 
तमठािरील कर रद्द क हन सिससामान्य भारिीय जनिेिर पडिारा कराचा बोजा हलका करािा ह्या त्या प्रमुख 
मागण्या होत्या. 
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 अतििशेनाि पातरि झालेलया ठरािाचंी प्रि तिचाराथस ि कायसिाहीसाठी तितटश सरकारकडे पाठतिली जािी 
असा तनिसय घेण्याि आला. िसेच याच्या प्रिी देशाच्या सिस भागािील सािसजतनक संस्थानंा पाठतिलया जाव्याि ि 
त्यािर ऊहापोह करण्यासाठी िेथील स्थातनक कायसकत्यांनी सािसजतनक सभा आयोतजि कराव्या असाही प्रस्िाि 
सदस्यानंी सिांनुमिे मजूंर केला. ह्या राष्ट्रीय सभेने सु ह केलेलया राष्ट्रकायाची मातहिी देशािील सिस भागाि प्रसिृ 
व्हािी आति भतिष्ट्याि िेथील लोकाचें सहकायस ह्या सभेला लाभाि ेहा यामागील उदे्दश होिा. अतििशेनाच्या अखेरी 
या सभेचे नामकरि “इंतडयन नॅशनल काँगे्रस” असे करण्याि आले ि या सभेला कायम  हप देऊन तिची अतििशेने 
देशािील िगेिगेळया शहरी दर िर्ी तडसेंबर अखेरी भरतिली जािीि असा ऐतिहातसक महत्त्िाचा तनिसयही या 
अतििशेनाने घेिला. पुढील िर्ीचे अतििशेन कलकत्त्याला घेण्याचे ठरिनू काँगे्रसचे प्रतितनिी नव्या उत्साहाची 
तशदोरी घेऊन आपआपलया स्थानी परिले. 
 
  राष्ट्रीय काँगे्रसचा श्रीगिेशा हा अशा प्रकारे अनौपचातरक रीिीने झाला. तिच्या कायसिाहीसाठी कोित्याच 
प्रकारचे तनयम नव्हिे आति तिच्यासाठी तनयमािली अगर घटना ियार करण्याचा तिचारही यािळेी कोिाच्या मनाि 
डोकािला नाही. कदातचि या संस्थेला कायम स्ि हप प्रा् होईल की नाही ही शकंाही काहींना भेडसािीि असािी. 
मात्र यापुढे दरिर्ी झालेलया काँगे्रस अतििशेनानंा सुतशतििाकंडून िाढत्या प्रमािाि प्रतिसाद तमळि गेला. 
अतििशेनानंा उपस्स्थि राहिाऱया प्रतितनिींची संख्या झपाट्याने िाढू लागली. त्यामुळे काँगे्रसने मूळ िरलयाची ि 
पतहलया पाच िर्ािच तिने बाळसे िरलयाची तिच्या ससं्थापकाचंी खात्री झाली.  
 
कााँगे्रससंबंधीची प्रणतणक्रया 
 
 काँगे्रस अतििशेनाच्या अभिूपूिस घटनेने भारिािीलच नव्हे िर इंर्गलंडमिील िृत्तपत्राचेंही लि आकृष्ट 
क हन घेिले. िृत्तपत्रािूंन काँगे्रसतिर्यी व्यक्त झालेले अतभप्राय त्याचं्या सपंादकाचं्या दृष्टीकोनाचें आतिष्ट्कार होिे. 
केसरी, मराठा, इंदुप्रकाश यासारख्या भारिीयानंी चालतिलेलया िृत्तपत्रानंी काँगे्रस स्थापनेचे उत्साहाने स्िागि 
केले. अकोलयाहून तनघिाऱया िऱहाड समाचार या सा्ातहकानेही देशतहिकारक गोष्टींबाबि जे उपयुक्त राजमागस 
आहेि त्यापैकी काँगे्रसची चळिळ हा एक आहे असा अतभप्राय १८८८ च्या मध्याि व्यक्त केला. 
 
 साम्राज्यिाद तितटश सते्तचे मुखपत्र असलेलया लंडन टाईम्स या िृत्तपत्राची काँगे्रसबाबिची प्रतितक्रया मात्र 
तनःसतंदर्गिपिे प्रतिकूल होिी. भारिािील बहुिेक प्रमुख राजकीय संस्थाचे प्रतितनिी काँगे्रस अतििशेनाला आले 
असले िरी िे कोिाचे प्रतितनतित्ि करिाि िे कळि नाही असा खिचट अतभप्राय टाईम्सने तदला; िसेच काँगे्रस 
प्रतितनिींमध्ये मुसलमान कोठे तदसले नाहीि असे खोडसाळ असत्य तििानही टाईम्सने केले. यातशिाय देशाचे 
प्रतितनतित्ि आपि करीि असलयाचा काँगे्रसने केलेला दािा खरा नाही असे मि व्यक्त क हन काँगे्रसचे सुतशतिि 
सदस्य देशाचे शासन चालतिण्याच्या लायकीचे नाहीि असेही टाईम्सने सूतचि केले. यापेिाही अतिक कठोर ि 
कडिट टीका टाईम्सने काँगे्रसच्या पुढील िर्ीच्या अतििशेनाचे िळेी केली. काँगे्रसचे प्रतितनिी किडी प्रकमिीचे 
नाहीि, शासकीय सेििे मोठी पदे न तमळालयाने तचडलेले हे असिुंष्ट आत्मे आहेि, राष्ट्रीय सभेचे आयोजन िे 
स्िाथसतसद्धीसाठी करीि आहेि, त्यानंा देशतहिाचे अतजबाि सोयरसुिक नाही अशा तिर्ारी शब्दाि टाईम्सने १८८६ 
साली काँगे्रसिर आग पाखडली. 
 
 टाईम्सच्या खोडसाळ टीकेला न्या. िेलंग यानंी काँगे्रसच्या कायसिाहाच्या नात्याने उत्तर तदले. ९ माचस 
१८८६ रोजी टाईम्सच्या सपंादकाला पत्र तलहून टाईम्सने केलेलया आिेपाचे त्यानंी मुदे्दसूदपिे खंडन केले. 
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काँगे्रसची भतूमका राजद्रोह्याची नाही; सनदशीर मागांने भारिीय प्रजेची गाऱहािी सत्तािीशाचं्या कानापयंि 
पोचतिण्याचा फक्त तिचा हेिू आहे हे त्यानंी आिजूसन स्पष्ट केले. िसेच मंुबईच्या अतििशेनाला मुसलमान सदस्य 
उपस्स्थि नव्हिे हे टाईम्सने केलेले तििान िादािं खोटे असलयाचे सागंून मंुबईचे दोन प्रतितष्ठि मुसलमान नागतरक 
ि मंुबई हायकोटाचे ख्यािमान िकील रतहमिुल्ला सयानी ि ए. एम. िरमसी हे दोघे अतििशेनाला हजर होिे हे 
त्यानंी पुराव्यातनशी दाखिनू तदले. 
 
 काँगे्रस स्थापनेच्या िृत्ताने इंर्गलंडमिील साम्राज्यिादी मंडळींच्या अंगाचा तिळपापड झाला. काँगे्रस 
जन्माला घालण्याि पुढाकार घेिाऱया ह्यमू ि आपलया देशबािंिाला अनेकानंी तशव्याचं्या लाखोलया िातहलया. 
काँगे्रस सदस्यानंी आपलया राजतनष्ठेचा िारंिार उच्चार केला असला िरी काँगे्रसचे अस्स्ित्ि तितटश सते्तला 
अशुभसूचक आव्हान आहे अशी प्रतितक्रया काहींनी व्यक्त केली. काँगे्रसने केलेलया मागण्याचंा तितटश सरकारने 
तिचार क ह नये, कारि त्या मागण्या पूिस करिे म्हिजे भारिीयानंा स्ियंशासनाचे अतिकार देिे होईल आति 
इंर्गलंडच्या तहिाच्या दृष्टीने हे घडिा कामा नये असा तिचार टाईम्सच्या सपंादकीयाि आग्रहाने माडंला गेला. 
अशाप्रकारे काँगे्रसच्या जन्माने तितटश ििुसळाि बरीच खळबळ माजतिली.  
 
कााँगे्रसच्या ठरावाचंी अंमलबजाविी 
 
 मंुबई अतििशेनाि झालेलया तनिसयाचंी अंमलबजाििी अतििशेन संपिनू परि गेलेलया कायसकत्यांनी 
आपआपलया भागाि सु ह केली. त्यानंी आपलया ससं्थािूंन काँगे्रसच्या ठरािािंर चचा आयोतजि केलया. िसेच 
सािसजतनक सभा घेऊन काँगे्रसच्या ध्येयिोरिाचंी मातहिी त्यानंी स्थातनक लोकानंा क हन तदली. महाराष्ट्रािही 
अहमदनगर, अतलबाग, बेळगाि, िुळे, पुिे, सािारा, रत्नातगरी, ठािे, सोलापूर इत्यादी अनेक शहरी सभा घेण्याि 
आलया आति काँगे्रसने केलेलया ठरािाचंी ओळख लोकानंा क हन देण्याि आली. यामुळे सुतशतिि िगाि 
काँगे्रसबद्दल तजज्ञानाासा तनमाि होण्यास मदि झाली. तनरतनराळया प्रािंािंील िृत्तपत्रानंीही काँगे्रसच्या ठरािानंा 
प्रतसद्धी तदली, इिकेच नाही िर काहींनी यापुढे काँगे्रसने कोििे तिर्य हािाळाििे यातिर्यी तििायक सूचनाही 
केलया. अनेक िर् े न्यूनगंडाने पछाडलेलया भारिीय समाजाला अखेर काँगे्रसने राजकीय िाचा तमळिनू तदलयाचे 
समािान काही भारिीय िृत्तपत्रानंी व्यक्त केले. काँगे्रस स्थापनेचा प्रभाि म्हिून की काय १८८६ साली नागपूर ि 
िऱहाडचे कें द्रस्थान असलेलया अमराििी या शहरी लोकसभा स्थापन झालया. नागपूरच्या लोकसभेच्या स्थापनेि 
कृष्ट्िराि पाठक, गंगािरराि तचटििीस, बापूराि तकनखेडे इत्यादींचा, िर अमराििीच्या लोकसभेच्या स्थापनेि 
मोरोपंि जोशी, रंगनाथ नरप्रसह मुिोळकर, दादासाहेब खापडे याचंा पढुाकार होिा.  
 
कलकत्ता अणधवेशनातील महाराष्ट्राचा सहर्भाग 
 
 कलकत्त्याला १८८६ साली भरलेलया काँगे्रसच्या दुसऱया अतििशेनाचे अध्यिपद भरू्तिण्याचा मान मंुबईचे 
नामििं पुढारी दादाभाई निरोजी यानंा तमळाला. महाराष्ट्रापासून दूर असलेलया शहरी काँगे्रसचे दुसरे अतििशेन 
भरले असले िरी महाराष्ट्राचे प्रतितनिी अतििशेनाला मोठ्ा संख्येने उपस्स्थि रातहले. त्याचंी संख्या सते्तचाळीस 
असून, िे मंुबई, पुिे, सागंली, सािारा, बेळगाि, िसई इत्यादी अनेक शहरािूंन आले होिे.महत्त्िाची बाब म्हिजे 
िगेिगेळया स्थातनक संस्थानंी तनिडलेले िे प्रतितनिी होिे. त्याि मंुबईचे तदनशा िाछा, रतहमिुल्ला सयानी, दाजी 
आबाजी खरे, पुण्याच्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे एक संस्थापक महादेि बल्लाळ नामजोशी ि सािसजतनक 
सभेच्या तनयिकातलकाचे सपंादक सीिाराम हरी तचपळूिकर इत्यादी मंडळी होिी. यािळेी मध्यप्रािं ि िऱहाडचेही 
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आठ प्रतितनिी अतििशेनाला हजर रातहले. त्यािील उल्लेखनीय व्यक्ती म्हिजे बापूराि तकनखेडे, गंगािरराि 
तचटििीस, गोपाळ हरी तभडे, आर. एन्. मुिोळकर या होि. कामठीहून गेलेलया अब्दुल अझीझ या प्रतितनिीने 
उदूसि आिशेपूिस भार्ि क हन श्रोत्याचें लि ििूेन घेिले. महाराष्ट्राचे िाछा, दाजी खरे, चंदािरकर, मुिोळकर 
यानंी या अतििशेनाि महत्त्िाचे प्रस्िाि माडंले. यािळेी व्हाईसरॉयला भेटायला गेलेलया काँगे्रसच्या तशष्टमंडळाि 
दादाभाई निरोजी, चंदािरकर, तचपळूिकर आति गंगािरराि तचटििीस या महाराष्ट्रीय पढुाऱयाचंा अंिभाि होिा. 
 
  महाराष्ट्राचे प्रतितनतित्ि करिाऱया दादाभाईनंी आपलया अध्यिीय भार्िाने केलेले मागसदशसन मोलाचे 
ठरले. त्यानंी आपलया अतिकारिािीने भारिाच्या िाढत्या दातरद्र्याची कारिमीमासंा केली, तितटश तिचारििंाचं्या 
तिचाराचें दाखले देऊन भारिाि उदार िोरिाच्या अंमलबजाििीची मागिी केली ि सनदी सेििे प्रिशे 
तमळतिण्यासाठी भारिाि स्पिा परीिा घेिली जािी असा आग्रह िरला. कें द्रीय ि प्रातंिक तितिमंडळािंील 
भारिीयाचंी संख्या िाढतिली जािी एिढीच मागिी क हन िे थाबंले नाहीि, िर भारि हा तितटश साम्राज्याचा घटक 
असलयामुळे भारिीय प्रतितनिींना तितटश पालसमेंटमध्ये स्थान तमळिे अगत्याचे आहे, नव्हे हा त्याचंा अतिकारच आहे, 
असेही त्यानंी ठामपिे प्रतिपादन केले. तितटश राज्यसते्तप्रिी तनष्ठा त्यानंी व्यक्त केली, तितटशाचं्या उदारमििादी 
ित्त्िज्ञानाानाचे ऋिही मान्य केले, परंिु हे करिाना तितटश उदार ित्त्िज्ञानाानाची अंमलबजाििी भारिाि केली जाि 
नाही हे परखड शब्दाि तनदशसनास आिनू देण्यास िे चकुले नाहीि. 
 
 दादाभाईंनी यािळेी काँगे्रसच्या मलूभिू नीिीला केलेले तिशरे् उल्लेखनीय योगदान म्हिजे काँगे्रस ही 
राजकीय संस्था असािी, िे सामातजक सुिारिाकायाचे व्यासपीठ असू नये हा त्यानंी ठामपिे माडंलेला तिचार हे 
होय. याचा अथस त्यानंा समाजसुिारिेची तनकड िाटि नव्हिी असा नाही. पि काँगे्रस हा समाजसुिारिेच्या चचेचा 
मंच बनलयास या संस्थेचे राष्ट्रीय स्ि हप तटकून राहिार नाही अशी त्यानंा िास्िी होिी आति िी रास्िही होिी. 
देशाि तभन्न िशंाचे, िमाचे ि जािीचे लोक असलयामुळे त्यानंा आिश्यक िाटिाऱया सामातजक सुिारिाचं्या 
स्ि हपाबाबि देशाच्या तनरतनराळया भागािून येिाऱया काँगे्रस सदस्यािं एकमि राहिार नाही हे उघडच होिे यामुळे 
या तिर्याबंाबि सिसमान्य ठरिील असे तनिसय घेिे काँगे्रसला कठीि होईल असे त्यांचे स्पष्ट मि होिे. यातशिाय, 
परंपरािादी परंिु राष्ट्रतनष्ठ असे जे काही गट भारिीय समाजाि होिे, िे काँगे्रसमध्ये समाजसुिारिेिर चचा होऊ 
लागलयास काँगे्रसपासून दुराििील असा तिचारही कदातचि त्याचं्या मनाि डोकािला असेल. म्हिून काँगे्रस ही 
राष्ट्रीय संघटना म्हिून तटकून राहािी, तिच्या िारा राष्ट्रकै्याची भार्ा भारिािील तभन्न िमीयािं ि जािीि दृढ व्हािी 
म्हिून सिस भारिीयानंा सारख्याच तनकडीच्या िाटिाऱया राजकीय मुद्यािंरच फक्त काँगे्रसमध्ये तिचारतितनमय व्हािा 
असे मि दादाभाईनंी आग्रहाने माडंले आति त्याला सिांनी अनुकूल कौल तदला. देशािील प्रचतलि पतरस्स्थिीच्या 
संदभाि काँगे्रसला दादाभाईंनी तदलेला हा गु हमंत्र तिचे राष्ट्रीय संघटनेचे स्ि हप तटकिनू िरण्याच्या दृष्टीने 
अतिशय उपकारक ठरला.  
 
मद्रास का ाँगे्रस 
  

कलकत्ता काँगे्रसप्रमािे त्यापढुील मद्रास अतििशेनाचे अध्यिपदही एका महाराष्ट्रीय व्यक्तीला-मंुबईच्या बॅ. 
बदू्रद्दीन िय्यबजी यानंा तमळाले. यािळेी पतिम महाराष्ट्रािून गेलेलया सदस्याचंी संख्या नव्व्याण्िि, िर िऱहाड ि 
मध्यप्रािंच्या सदस्याचंी सखं्या िेरापयंि िाढली. या सदस्यािं प्रहदू, मुसलमान, पारशी, तििन अशा सिस िमांच्या 
सदस्याचंा अंिभाि होिा. या अतििशेनाि महाराष्ट्राच्या दाजी खरे आति रघुनाथ पाडुंरंग करंदीकर यानंी माडंलेले 
प्रस्िाि एकमुखाने मान्य झाले. कृतर्व्यिस्था, जमीन महसूलपद्धिी, सामान्य व्यिस्था या तिर्याचंा तिशरे् अभ्यास 
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असलेलया खऱयानंी प्रा्ी कर लािाियाच्या उत्पन्नाची तकमान मयादा पाचश ेि हन हजार रुपयािंर नेली जािी ि 
असे क हन समाजािील खालच्या िगािर पडिारा कराचा बोजा कमी केला जािा असा प्रस्िाि माडंला. 
काँगे्रससाठी घटना ियार केली जािी या एका सदस्याने माडंलेलया प्रस्िािाला सािारच्या करंदीकरानंी तिरोि 
केला. जोिर देशाच्या सिस भागािील लोकाचंा सहभाग काँगे्रसला लाभि नाही िोिर काँगे्रसला कोित्याही 
प्रकारच्या साचेबंद घटनेने बािूंन ठेि ूनये, देशाच्या सिस भागािील लोक काँगे्रसमध्ये सहभागी होऊ लागलयानंिर 
सिससंमिीने घटना ियार केली जािी असा सूज्ञाना तिचार करंदीकरानंी माडंला आति िो सिांनुमिे मान्य करण्याि 
आला. 
 
 मंुबईचे ख्यािनाम कायदेपतंडि बदू्रतद्दन िय्यबजी यानंा देण्याि आलेला अध्यिपदाचा मान औतचत्यपूिस ि 
अथसगभस होिा. या तनिडीने काँगे्रसने दोन गोष्टी सािलया. एक िर भारिीय मुसलमान काँगे्रसशी फटकून आहेि 
आति म्हिून राष्ट्रीय संघटना असलयाचा काँगे्रसचा दािा खोटा आहे ही काही भेदनीिीतनपुि तितटश अतिकाऱयानंी 
ि तितटश िृत्तपत्रानंी चालतिलेली हाकाटी असत्य असलयाचे तसद्ध झाले आति दुसरे म्हिजे िय्यबजींना अध्यिपद 
देऊन मुस्लीम बािंिाना काँगे्रसकडे ओढण्याची अप्रत्यि जबाबदारीही जिु काँगे्रसने त्याचं्यािर टाकली. त्याचं्यािर 
काँगे्रसने टाकलेला हा तिर्श्ास अनाठायी ठरला नाही. त्यानंी आपलया भार्िािून मुसलमान हे काँगे्रस तिरोिी 
असलयाचा आरोप खोडसाळ आहे, भारिीय मुसलमान काँगे्रसमध्ये मोठ्ा संख्येने आले नाहीि याचा अथस िे 
काँगे्रसला प्रतिकूल आहेि असा करण्याचे कारि नाही असे तनिनू सातंगिले आति आपलया मुस्लीम बािंिानंा 
देशतहिासाठी िसेच देशािील सिस नागतरकाचं्या कलयािासाठी काँगे्रसला सहकायस देण्याचे आिाहन त्यानंी केली.  
 
तय्यबजींची राष्ट्रवादी र्भूणमका 
 
 बॅ. िय्यबजींनी यानंिरच्या काळाि मुसलमानानंा काँगे्रसकडे िळतिण्याचा आति एका प्रतिगामी मुस्लीम 
गटाचा काँगे्रसला होऊ लागलेला तिरोि मोडून काढण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. काँगे्रसच्या स्थापनेमुळे अस्िस्थ 
झालेलया काही कट्टर साम्राज्यिादी तितटश अतिकाऱयानंी काँगे्रसला बळकटी येऊ नये म्हिनू मुसलमानानंा 
काँगे्रसपासून दूर ठेिण्याची खटपट सु ह केली होिी. त्यािळेचे अलीगढ मुस्लीम स्कूलचे प्राचायस बेक हे या तितटश 
भेदनीिीचे पतरिामकारक माध्यम बनले. अलीगढ स्कूलचे प्राचायस या नात्याने काम करीि असिा मुस्लीम नेत्याशंी 
येिाऱया तनकटच्या संबिंाचंा त्यानंी पुरेपूर उपयोग क हन घेिला. काँगे्रस ही प्रहदंूची संघटना आहे, काँगे्रस करीि 
असलेली प्रातितनतिक शासनपद्धिीची मागिी भारिीय मुसलमानानंा प्रहदंूच्या राजकीय िचसस्िाखाली आििारी 
आहे अशा तिर्ारी तिचाराचें बीज त्यानंी सर सय्यद अहमद खान ि अमीर अली यासारख्या मुस्स्लम नेत्याचं्या मनाि 
रुजतिले आति त्यानंा काँगे्रस तिरोिाला प्रिृत्त केले. बकेच्या खोडसाळ प्रचाराला बळी पडलेले अलीगढ गटाचे नेिे 
िय्यबजींशी पत्रव्यिहार क हन त्यानंा काँगे्रसपासून अतल् राहण्याचे आिाहन क ह लागले. 
 
 सर सय्यद अहमद खान ि अमीर अली यानंी १८८८ साली िय्यबजींशी केलेला पत्रव्यिहार िय्यबजींच्या 
राष्ट्रतनष्ठ भतूमकेिर ि एकराष्ट्रीयत्िाच्या भािनेिर प्रकाश टाकिारा आहे. २४ जानेिारी १८८८ रोजी िय्यबजींना 
पाठतिलेलया पत्राि सय्यद अहमद खान यानंी काँगे्रसच्या मागण्या भारिीय मुसलमानंासाठी हानीकारक आहेि, 
मुसलमानानंा प्रहदू िचसस्िाखाली आिण्याचा काँगे्रसचा हेिू आहे, मुसलमानाचें तहिसबंंि प्रहदंूहून तभन्न आहेि आति 
म्हिून भारिाला एक राष्ट्र मानिाऱया काँगे्रसला आपि िीव्र तिरोि क ह असे मि माडंले आति िय्यबजींनीही 
काँगे्रसशी सबंंि िोडािा अशी तिनंिी केली. याला १८ फेिुिारी रोजी पाठतिलेलया उत्तराि िय्यबजींनी 
काँगे्रसिरील आरोपाचें खंडन केले. काँगे्रसचे कायस मुस्लीमानंा कोित्याही प्रकारे तिघािक नसून िे त्याचं्या 
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उत्थानाला उपकारक ठरिारे आहे ि काँगे्रस ही िमसतनरपेि िृत्तीने सिस भारिीयाचं्या समान समस्याचें तनराकरि 
क ह इस्च्छिारी राष्ट्रीय संघटना आहे असा स्पष्ट तनिाळा देऊन त्यानंी अलीगढ नेत्याचें शकंा तनरसन करण्याचा 
प्रयत्न केला आति त्यानंा राष्ट्रकायासाठी काँगे्रसमध्ये सामील होण्याचे कळकळीचे आिाहनही केले. अशा प्रकारे 
काँगे्रसला सहकायस देण्यापासून िय्यबजींना परािृत्त करण्याचा तितटश नोकरशाहीने अलीगढ नेत्यानंा पुढे क हन 
केलेला प्रयत्न व्यथस ठरला. िय्यबीजींच्या राष्ट्रिादी भतूमकेि यस्त्कंतचिही बदल झाला नाही. त्याचं्या प्रमािेच 
रतहमिुल्ला सयानीसारख्या इिर राष्ट्रतनष्ठ मुस्लीम नेत्याचें सहकायस काँगे्रसला तमळि रातहले. त्यांच्या पे्ररिेने 
तितटशाचं्या तचथाििीला बळी न पडिा ि अलीगढ गटाच्या तिर्ारी प्रचाराने प्रभातिि न होिा, काही सुतशतिि 
मुस्लीम काँगे्रस गटाि सामील झाले. िय्यबजी, सयानी यासारख्या महाराष्ट्रीय मुस्लीम नेत्यानंी पाजळलेली 
एकराष्ट्रीयत्िाच्या भािनेची ि काँगे्रस तनष्ठिेची ज्योि महाराष्ट्रािील मुस्लीम नेत्यािं बरीच िर् ेिेिि रातहली. 
 
  अलीगढ नेत्याशंी झालेलया पत्रव्यिहाराने िय्यबजी काहीसे अस्िस्थ मात्र झाले. अलीगढ गटाच्या 
अपप्रचाराचा प्रभाि अतशतिि ि कट्टर िमसतनष्ठ मुस्लीम समाजािर पडून भारिीय समाजाि दुही तनमाि होईल की 
काय अशी िास्िी िय्यबजींना भेडसाि ूलागली. िी भीिी त्यानंी ह्यमूपढेु व्यक्तही केली आति मुसलमान समाजाि 
अलीगढ गटाचे अतनष्ट तिचार रुजू नयेि याची खबरदारी घेिे अगत्याचे आहे असे मि त्यानंी माडंले. २७ ऑक्टोबर 
१८८८ रोजी ह्यमू यानंा तलतहलेलया पत्राि काँगे्रसची अतििशेने पाच िर् ेस्थतगि करािी आति या दरम्यान प्रहदू-
मुसलमानानंा जिळ आिण्याचा आति मुसलमानाि काँगे्रसतिर्यी तनमाि झालेला अपसमज, त्याचं्या मनाि तनमाि 
झालेली काँगे्रसतिर्यीची अढी दूर करण्याचा प्रयत्न करािा असे त्यानंी सुचतिले. काँगे्रसची अतििशेने पाच िर्े 
स्थतगि करण्याची त्याचंी सूचना इिर काँगे्रस नेत्यानंा पटली नाही. परंिु अलीगढचे मुस्लीम नेिे व्यक्त करीि 
असलेली काँगे्रसच्या हेिूतिर्यीची शकंा दूर करािी या उदे्दशाने िय्यबजींच्या सूचनेि हन १८८८ च्या काँगे्रसच्या 
अतििशेनाि एक ठराि सिानुमिे मंजूर करण्याि आला. काँगे्रसपुढे चचेला येिारा कोििाही प्रस्िाि काँगे्रसमिील 
बहुसंख्य मुस्लीम सदस्यानंा त्याचं्या संप्रदायाच्या तहिाला बािक ठरेल असे िाटि असलयास िो प्रस्िाि चचेसाठी 
ठेिला जाऊ नये अशा आशयाचा हा ठराि होिा. महाराष्ट्रापुरिा तिचार कराियाचा झालयास येथे १८९२ नंिर 
अिूनमिून प्रहदू-मुस्लीम दंर्गयाचं्या तठिर्गया जरी उडू लागलया, िरी बरेच सुतशतिि मुस्लीम नेिे व्यापक 
देशतहिाच्या भािनेने पे्रतरि होऊन १९२० पयंिच्या काळाि काँगे्रसला सहकायस देि असलेले आढळिाि.  
 
अलाहाबाद अणधवेशनातील महाराष्ट्राचा सहर्भाग 
 
 काँगे्रसची पतहली िीन अतििशेने देशाच्या दतिि भागाि भरलयानंिर चिर्थ्या िर्ीचे अतििशेन गंगा-
यमुनेच्या संगमाने पुनीि झालेलया अलाहाबादला आयोतजि करण्याि आले. अतििशेन जॅाजस यूल या भारिातिर्यी 
सहानुभिूी असलेलया ि त्यािळेी कलकत्त्याला व्यापार करीि असलेलया आयतरश गहृस्थाच्या अध्यििेखाली झाले. 
पतिम महाराष्ट्राचे सुमारे १६३ िर िऱहाड, नागपूर भागाकडील ७३ प्रतितनिी अतििशेनाला उपस्स्थि होिे. त्याि 
मंुबईकडील तफरोजशहा मेहिा, िाछा, िेलंग, करंदीकर, रामचंद्र तकलोस्कर, चंदािरकर, नागपरुचे तबतपनकृष्ट्ि 
बोस, हरी िामन केळकर, िासुदेि कृष्ट्ि अभ्यंकर, मािंड बापूजी िाईकर ि िऱहाडचे मोरोपिं जोशी, रंगनाथ 
नरप्रसग मुिोळकर याचंा उल्लखे सापडिो. 
 
 महाराष्ट्राच्या प्रतितनिींनी अतििशेनािील चचेि तहरीरीने भाग घेिला. यािळेी मंुबई तितिमंडळाचे सदस्य 
असलेलया िेलंगानंी कौस्न्सल सुिारिेिर भर तदला आति भारिाच्या प्रशासनकायाि भारिीयानंा स्थान तदले जाि े
अशी जोरदार मागिी केली. काँगे्रस ही देशािील अत्यलप िगाचे प्रतितनतित्ि करिारी संघटना आहे, राष्ट्राचे 
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प्रतितनतित्ि िी करीि नाही, हा गव्हनसर जनरल लॅाडस डफरीनने केलेला आरोप त्यानंी समपसक युतक्तिादाने खोडून 
काढला. िसेच भारिाि तशििप्रसाराची जबाबदारी तितटश सरकारची नाही ही तितटश सरकारने घेिलेली भतूमका 
इंर्गलडला प्रचतलि परंपरानंा हरिाळ फासिारी आहे असे सोदाहरि दाखिनू देऊन तशिि प्रसार हे सरकारचे 
किसव्य असलयाचे त्यानंी ठासून सातंगिले. तमठािरील कराि घट करण्याची काँगे्रसने िारंिार केलेली मागिी 
िुडकािनू देऊन त्या कराि उलटपिी िृद्धी केलयाबद्दल काही महाराष्ट्रीय प्रतितनिींनी सरकारतिर्यी रोर् व्यक्त 
केला. काहींनी देशािील ज्या भागाि शिेसारा तनतििपिे तनिातरि झालेला नाही िेथे सरकारने कायमिारा 
पद्धिीचा अतंगकार करािा अशी मागिी केली. अमराििीचे प्रख्याि िकील मुिोळकर हे यािर्ी प्रथम काँगे्रस 
अतििशेनासाठी आले होिे. त्यानंी िऱहाडच्या भागाि चाललेलया पोलीस अत्याचाराकडे प्रतितनिींचे लि ििेले ि 
त्याला आळा घालण्याची सूचना माडंली. 
 
 या अतििशेनाि काँगे्रसच्या कामकाजासंबिंी एक निा पायंडा घािला गेला. तिर्यक तनयामक सतमिी 
यािर्ी प्रथमच कायास्न्िि झाली. अतिनेशनानंा येिाऱया प्रतितनिींची सखं्या िाढि गेलयामुळे चचेच्या िळेी 
प्रतितनिीच्या भार्िाि िेच िे तिर्य येि. त्यामुळे चचेि सुसगंिी न राहिा गोंिळ माजे.िो टाळण्यासाठी ि चचेसाठी 
येिाऱया तिर्यािर अभ्यासपूिस भार्िे व्हािीि या हेिूने तिर्य तनयामक सतमिीचे गठन करण्याचा तनिसय घेण्याि 
आला. िार्मर्क अतििशेनासाठी तनरतनराळया प्रािंािून आलेलया सदस्यानंी तिर्य तनयामक सतमिीिर आपले 
तनिातचि प्रतितनिी पाठिाििे. अतििशेनाच्या उद घाटन समारंभानंिर ह्या सतमिीच्या सदस्याचंी बठैक व्हािी आति 
स्थातनक स्िागि सतमिीने पुढे ठेिलेलया प्रस्िािापंैकी कोििे प्रस्िाि चचेसाठी अतििशेनापढेु माडंाियाचे ि िे 
कोिी माडंाियाचे िे ठरिाि े अशी कायसप्रिाली तनतिि केली गेली. यामुळे अतििशेनािील चचेि बरीच सुसूत्रिा 
आली आति ज्या सदस्याचा एखाद्या तिर्याचा तिशरे् अभ्यास असेल, त्या सदस्याकडे त्या तिर्यािरील प्रस्िाि 
माडंण्याचे काम सोपतिले जाऊ लागलयामुळे अतििशेनािील भार्िे मातहिीपूिस ि म्हिनू प्रभािी होऊ लागली. 
 
प्राणंतक पणरषदाचंा प्रारंर्भ 
 
 काँगे्रसचे कायस िार्मर्क अतििशेनापरुिे मयातदि न ठेििा देशाि सिसत्र काँगे्रसच्या कायाला चालना तदली 
जािी असा आरंभापासून काँगे्रस नेत्याचंा मानस होिा. या दृष्टीने १८८६ च्या कलकत्ता अतििशेनाचे िळेी, सिस 
प्रािंािून काँगे्रसच्या स्थायी सतमत्या स्थापन कराव्या ि या सतमत्यानंी अतिकाअतिक स्थातनक लोकानंा काँगे्रसकडे 
आकृष्ट कराि ेअशा आशयाचा प्रस्िाि पास करण्याि आला. मद्रास काँगे्रसच्या िळेी यािर तशक्कामोिसब झाले आति 
त्यानुसार मंुबई इलाख्याच्या काँगे्रस सतमिीचे–प्रातंिक काँगे्रसचे अतििशेन १८८८ च्या मे मतहन्याि आयोतजि 
करण्याि आले. मेहिा, िाछा, खरे, िेलंग इत्यादी मंडळींची पे्ररिा यामागे होिी. प्रातंिक काँगे्रस सतमिीची 
अतििशेने पुढील चार िर् े पुण्याला झाली. १८८९ पासून दोन िीन िर् े या सतमिीचे कायसिाहपद बाळ गंगािर 
तटळक याचं्या उत्साही हािी होिे. 
 
 राष्ट्रीय अतििशेनाि प्रत्येक प्रािंािील िगेिगेळया प्रश्नाचंा ि अडचिींचा तिचार होिे अशक्य होिे. हे काम 
प्रातंिक पतरर्दानंी कराि ेि अशी प्रातंिक अतििशेने प्रािंािील तनरतनराळया शहरी घेऊन समाजाि राजकीय जागृिी 
िाढिािी अशी प्रातंिक सभामंागील कलपना होिी. म्हिनू १८९२ नंिरची प्रातंिक सभेची अतििशेने अहमदाबाद, 
मंुबई, बेळगाि, कराची, सािारा, िुळे इत्यादी िगेिगेळया शहरी घेिली गेली. या प्रातंिक सभाचें उतद्दष्ट काय यािर 
१८९२ च्या पणु्याच्या प्रातंिक पतरर्देपूिी तटळकानंी केसरीिून अतिशय उदबोिक लेख तलतहला. “िर्ािून एकदा 
जमिाऱया हजार पाचश े लोकाचं्या राष्ट्रसभेने एखादे मागिे केले, म्हिजे सरकार लागलीच कबूल होईल असे 
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नाही. िर प्रत्येक प्रािंािून, तजलह्यािून, शहरािून, इिकेच काय पि प्रत्येक खेड्यािूनही िशा प्रकारचे अजस गेले 
पातहजेि, िरच त्या मागण्याला काही िजन येिार आहे.” असे प्रतिपादन क हन प्रातंिक अतििशेनाचे राजकीय 
जागृिीचे माध्यम म्हिून असलेले महत्त्ि तटळकानंी स्पष्ट केले. या प्रातंिक सभािून महाराष्ट्रािील जहाल 
राष्ट्रिादाचे परुस्किे पुढे आले. 
 
 काँगे्रसच्या प्रातंिक अतििशेनाि प्रातंिक समस्या चचेला घेिलया जाि. राष्ट्रीय काँगे्रसने तनिातरि केलेलया 
नीिीच्या अनुरोिाने ठराि पास केले जाि आति िे ठराि तिचाराथस प्रातंिक सरकारकडे पाठिले जाि. महाराष्ट्राि 
होऊ लागलेलया या प्रातंिक अतििशेनाि, शिेसारा कमी केला जािा, तमठािरील कर रद्द केला जािा, आबकर बदं 
केला जािा, स्थातनक स्िशासन संस्थािर शासनाचा प्रत्यि िाबा नसािा, पोलीस अत्याचारानंा लगाम लािला 
जािा, िनतिभागाने केलेले तनयम शिेकऱयानंा जाचक असलयामुळे िे तशथील केले जािे, शासकीय िैद्यक सेिा सु ह 
केली जािी, तशिि प्रचारासाठी शासनाने उपाययोजना करािी अशा स्ि हपाच्या मागण्या केलया जाि असि. मंुबई 
पुण्याकडील मेहिा, िाछा, खरे, िेलंग याचं्याबरोबर गोपाळ कृष्ट्ि गोखले, बाळ गंगािर तटळक, सािारचे रघुनाथ 
पाडुंरंग करंदीकर, बेळगािचे नािू, भाटे इत्यादी मंडळीही प्रातंिक अतििशेनाि उत्साहाने भाग घेि. यािून 
महाराष्ट्रािील नेिृत्िाची निी तपढी आकार घेऊ लागली. िऱहाड ि नागपूरकडे मात्र अशा प्रकारची प्रातंिक 
अतििशेने बरीच उशीरा म्हिजे १९०५ सालापासून सु ह झाली. नागपूरच्या डॉ. बाळकृष्ट्ि तशिराम मंुजे यानंी 
पुढाकार घेऊन िऱहाडच्या सहकायाने १९०५ साली नागपूरला पतहलया प्रातंिक अतििशेनाचा बार उडतिला. 
 

* 
 
 १८८९ साली काँगे्रसला पाच िर् ेपूिस झाली. या अलपाििीि िार्मर्क अतििशेनासंाठी देशाच्या तनरतनराळया 
भागािून येिाऱया प्रतितनिींची िाढिी संख्या काँगे्रसने बाळसे िरलयाची साि पटिीि होिी. या काळाि काँगे्रस तनत्य 
नेमाने तितटश राजसते्तप्रिी तनष्ठा ि कृिज्ञानािा व्यक्त करिारे ठराि पास करीि रातहली खरी. पि आरंभी अन्याय्य 
शासकीय िोरिातिर्यी दबकि दबकि मिप्रदशसन करिारे काँगे्रस सदस्य हळूहळू अतिक उघडपिे सरकारिर 
टीका क ह लागले. त्याचं्या भार्िाचंा पूिीचा नम्र सूर जाऊन त्याचं्या मागण्या आग्रही होऊ लागलया. नव्या 
आत्मतिर्श्ासाचा प्रत्यय त्याचं्या भार्िािूंन घडू लागला. पाचच िर्ांपूिी लािण्याि आलेलया या रोपट्याने आिा 
पक्की मुळे िरली आहेि याबद्दल काँगे्रसच्या समथसकानंा अगर तिरोिकानंाही शकंा रातहली नाही.  
 
मंुबई का ाँगे्रस 
 
 १८८९ सालच्या काँगे्रस अतििशेनाचे आमंत्रि मंुबईकरानंी तदले. िस्िुिः या िर्ी अतििशेन पुण्याला व्हाि े
असे उत्साही पुिेकरानंा िीव्रिेने िाटि होिे. काँगे्रसचे पतहले अतििशेन पुण्याला होऊ न शकलयामुळे पुिेकराचंा 
जो तिरस झाला होिा. िो त्यानंा दूर करायचा होिा. म्हिून सािसजतनक सभेच्या मंडळींनी मंुबईच्या नेत्याशंी बोलिी 
क हन पुण्याला अतििशेन भरतिण्याची इच्छा प्रदर्मशि केली. परंिु मंुबईच्या मंडळींनी त्यानंा होकार तदला नाही. 
िरीही तनरुत्साही न होिा तटळक, नामजोशी इत्यादींनी पतिम महाराष्ट्रािील अनेक शहरानंा भेटी देऊन काँगे्रस 
अतििशेनासाठी दहा हजार रुपयाचंा तनिी गोळा केला. िसेच तनिदेने ि पतरपत्रके ियार क हन काँगे्रसचा प्रचार 
केला. हा त्याचंा उत्साह पाहून मंुबई अतििशेनासाठी येिाऱया प्रतितनिींच्या स्िागिासाठी सािसजतनक सभेच्या ििीने 
तटळक ि नामजोशी यानंा मंुबईला पाठतिले गेले. काँगे्रस अतििशेनाला उपस्स्थि राहण्याची तटळकाचंी ही पतहलीच 
िळे होिी. 
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 मंुबईने अतििशेनाची तसद्धिा प्रचंड उत्साहाने केली. कुशल संघटक असलेले तफरोजशहा मेहिा 
स्िागिाध्यि होिे. मंुबईच्या ितनक िगाि त्याचंा प्रभाि असलयामुळे अतििशेनाचे आयोजन उत्तम रीिीने झाले. 
मंुबईिील सर अलबटस ससून नािाच्या एका ज्यू सदगृहस्थाने आपलया मालकीची जागा अतििशेनासाठी 
स्िागिसतमिीच्या स्िािीन केली. स्िागि सतमिीने महाराष्ट्रािील सिस संघटनानंा प्रतितनिी पाठतिण्याचे आिाहन 
केले. त्यामुळे पतिम महाराष्ट्रािील अनेक शहरािूंन आलेले प्रतितनिी मंुबईला एकत्र झाले. िऱहाड ि नागपूरकडेही 
अतििशेनाला प्रतितनिी पाठतिण्यासाठी एक लहानशी मोहीमच घडली गेली. पतरिामिः १८८९ सालच्या 
अतििशेनाला िेिढ्याच संख्येि उपस्स्थि असलेलया एकूि सदस्यापंैकी ८२१ प्रतितनिी मंुबई इलाख्याचे िर २१४ 
सदस्य िऱहाड ि नागपूरकडील होिे. त्याि तभन्न िमस ि िशंाचे िर लोक होिेच, पि यािळेी प्रथमच शिेकरी, 
कारागीर ि मतहलाही आलया होत्या. अतििशेनासाठी आलेलया दहा मतहलापंैकी महाराष्ट्राचे प्रतितनिीत्ि करिाऱया 
दोघी होत्या. त्या म्हिजे शारदा सदनाच्या संस्थातपका पंतडिा रमाबाई आति मनोरंजन मातसकाचे संपादक 
कानीटकर याचं्या पत्नी काशीबाई कानीटकर या होि. 
 
 या अतििशेनाच्या िळेेची एक लहानशीच परंिु उल्लखेनीय बाब म्हिजे महाराष्ट्राच्या शिेकऱयाचें दातरद्र्य ि 
भयानक अनािस्था याकडे काँगे्रसचे लि ििेाि ेया हेिूने सत्यशोिक समाजाने शिेकऱयाचंा एक मोचा आयोतजि 
केला ि गििाच्या पेंडीचा बनतिलेला शिेकऱयाचा एक पुिळा अतििशेनाच्या दाराशी उभा केला. दतलिाचं्या 
उत्थानासाठी कतटबद्ध असलेलया आति िळमळीने कायस करिाऱया ज्योतिबाचं्या सत्यशोिक समाजाच्या सदस्यानंी 
काँगे्रस अतििशेनाि मात्र भाग घेिला नाही. महाराष्ट्रािील दतलि िगांच्या नेत्याचंी काँगे्रसबाबिची ही अतल्िेची 
भतूमका तकत्येक िर् ेिशीच रातहली. काँगे्रसची चळिळ ही सुतशतिि िाम्हिाचंी चळिळ आहे, ज्या िाम्हि िगाने 
दतलिानंा शूद्र लेखून शिकानुशिके िाळीि टाकले ि त्याचंा अनस्न्िि छळ केला, त्या िगाच्या नेिृत्िाखालील 
चळिळ दतलिानंा किीही न्याय तमळिनू देण्याची खटपट करिार नाही, ह्या संघटनेकडून मदिीची आशा करिे 
तनरथसक आहे; तशिाय दतलिानंा प्रथम राजकीय अतिकाराचंी नव्हे िर, सामातजक ि आर्मथक सुिारिेची तनकड 
आहे, त्यानंा सामातजक न्याय हिा आहे ि हे सरकारी मदिीची कास ि हनच तमळतििा येईल या मिाचा इिका 
जबरदस्ि पगडा ज्योतिबा ि त्याचं्या सहकाऱयाचं्या मनािर होिा की त्यामुळे ही मंडळी काँगे्रसची जािीतनरपेििेची 
ि सामातजक समिेची भतूमका लिाि न घेिा तिच्यापासून दूर रातहली. िसेच महाराष्ट्रािील काँगे्रस नेिृत्िानेही 
समिेसाठी ि सामातजक न्यायासाठी िडपड क ह लागलेलया या समाजाला काँगे्रसकडे आकृष्ट करण्याचे महत्त्ि 
प्रारंभी जािले नाही, प्रकिा काहींनी हे महत्त्ि ओळखले असले िरी, ह्या िगाच्या नेत्याचं्या मनाि काँगे्रसतिर्यी 
रुजलेले अपसमज दूर करण्याचा जो हेिुपरुस्सर प्रयत्न करायला हिा होिा िो या अििीि काँगे्रस नेत्यानंी केलेला 
आढळि नाही. असा प्रयत्न महात्मा गांिींच्या उदयानंिर होऊ लागला आति त्याबरोबर हा िगस काँगे्रस चळिळीि 
सहभागी होऊ लागला. 
 
 मंुबई अतििशेनाचे आिखी एक िैतशष्ट्ट्य म्हिजे तितटश पालसमेंटमिील तलबरल पिाचे सदस्य चालस् 
िडॅलॉ याचंी अतििशेनािील उपस्स्थिी. िे काँगे्रस अतििशेनासाठी मुद्दाम इंर्गलंडमिून आले होिे. लंडनमिील 
काँगे्रस समथसकानंी त्याचें लि काँगे्रसच्या कायाकडे ििेले होिे. ह्यमूचे तनकटचे सहकारी ि ह्यमू इिकीच 
भारिीयातंिर्यी सहानुभिूी असलेले सेिातनिृत्त तितटश अतिकारी तितलयम िडेरबनस हे अतििशेनाच्या अध्यिस्थानी 
होिे. िडॅलॉ यानंी भारिीय पुढाऱयाशंी बराच तिचारतितनयम क हन भारिीयाचं्या राजकीय मागण्याचंा एक कच्चा 
आराखडा ियार केला. त्यािर अतििशेनाि चचा झालयािर त्यातिर्यी ठराि पास करण्याि आला. ह्या ठरािािील 
मागण्या िडॅलॉ यानंी तितटश पालसमेंटपुढे माडंाव्याि असे ठरले. तितिमंडळािील भारिीयाचंी संख्या िाढतिली 



 

 अनुक्रमणिका 

जािी, कें द्रीय ि प्रातंिक तितिमंडळाि समातिष्ट कराियाचे भारिीयाचें प्रतितनिी तनिातचि असाििे, लोकसंख्येचे 
प्रमाि आिारभिू मानून समान मिदारसंघ बनतिले जाििे, एकिीस िर्ांिरील सिस पुरुर्ानंा मिदानाचा अतिकार 
असािा, तनिाचन गु् मिदान पद्धिीने व्हाि,े अलपसंख्याक गटानंा प्रतितनतित्िाची हमी तदली जािी, त्यानंा त्याचं्या 
लोकसंख्येच्या आिारािर प्रतितनतित्ि तमळाि,े आति तजलहा स्िरािरील प्रतितनिी प्रत्यि मिदान पद्धिीने, िर 
प्रातंिक ि कें द्रीय मंडळािील प्रतितनिी मिदार गटानंी तनिातचि कराििे अशी या ठरािािील महत्त्िाची कलमे 
होिी. 
 
 ह्या ठरािािील प्रतितनिींच्या तनिाचनाबाबिच्या िरिुदीसबंंिी तटळकानंी िगेळा पयाय सुचतिला. प्रातंिक ि 
कें द्रीय तितिमंडळाचं्या सदस्याचें तनिाचन मिदार गटानंी करण्याऐिजी फक्त प्रातंिक तितिमंडळाचं्या सदस्यांचे 
तनिाचन त्यानंी कराि े आति अशा रीिीने तनिडून आलेलया प्रांतिक सदस्यानंी केद्रीय तितिमंळािर पाठिाियाचे 
सदस्य तनिातचि कराि े असा प्रस्िाि तटळकानंी माडंला. त्याला गोपाळ कृष्ट्ि गोखलयानंी पुष्टी तदली. परंिु हा 
प्रस्िाि मजूंर झाला नाही. काँगे्रस अतििशेनाि सहभागी होण्याची तटळकापं्रमािेच गोखलयाचंीही ही पतहलीच िळे 
होिी. त्यानंी चचेि तिशरे् उत्साहाने भाग घेिला. त्याचं्या िकस शुद्ध िकृ्तत्िाची ओळख काँगे्रस सदस्यानंा या िळेी 
पटली. गोखलयानंी आपलया भार्िाि सनदी सेििे भारिीयाचं्या प्रिशेाबाबि िपशीलिार मातहिी देऊन 
तितटशापं्रमािे भारिीयानंाही स्पिा परीिा खऱया अथाने खुलया करण्याि याव्या अशी मागिी केली. अमराििीचे 
प्रतसद्ध िकील गिेश श्रीकृष्ट्ि खापडे हेही प्रथमच काँगे्रस अतििशेनाला उपस्स्थि होिे. त्याचें शिेीसुिारिेसंबिंी 
भार्ि अतिशय अभ्यासपूिस ि मननीय झाले. भतिष्ट्याि काँगे्रस चळिळीचे आघाडीचे नेिृत्ि करिारे हे िीन कायसकिे 
अशा रीिीने मंुबई अतििशेनाचे िळेी प्रथमच पुढे आले. 
 
 अतििशेनािील चचेच्या िळेी घडलेली एक लहानशी घटना यािळेी काहीशी दुलस तिि रातहली खरी; पि 
काँगे्रसचा पुढचा इतिहास ध्यानाि घेिा िी घटना अशुभसूचक होिी असे म्हिाि े लागिे. तितिमंडळािर 
पाठिाियाच्या भारिीय प्रतितनिींची संख्या तकिी असािी यातिर्यी चचा चालू असिा एका मुस्लीम प्रतितनिीने 
मुस्लीमानंा त्याचं्या लोकसखं्येच्या प्रमािाि प्रतितनतित्ि तदले जाऊ नये, त्यानंा प्रहदंूच्या बरोबरीने प्रतितनतित्ि 
तमळाि ेअशी मागिी केली. अलीगढ गटाने काँगे्रसबाबि चालतिलेलया अपप्रचाराचा, प्रातितनतिक शासनव्यिस्था 
भारिाि प्रस्थातपि झालयास एकेकाळी भारिाचे राज्य केलेलया मुसलमान समाजािर प्रहदू समाजाचे राजकीय 
िचसस्ि प्रस्थातपि होईल असा गरैसमज प्रसृि झालयाचा हा दृश्य पतरिाम होिा. सुदैिाने या प्रस्िािाला प्रहदूनीच 
केिळ नव्हे िर मुस्लीम सदस्यानंीही अनुतचि ठरिनू तिरोि केला ि त्यामुळे हा प्रस्िाि बाजूला सारला गेला. मात्र 
याकडे तिघ्नसिंोर्ी तितटश अतिकाऱयाचें लि गेलयाखेरीज रातहले नाही आति भतिष्ट्याि त्याचे भरपूर भाडंिल 
त्यानंी क हन घेिले. 
 
 प्रातितनतिक शासनाच्या मागिीबरोबरच काँगे्रस िोिर करीि आलेलया इिर मागण्यासंबिंीचे ठराि या 
अतििशेनाि पातरि करण्याि आले. त्याखेरीज भारिीयाचं्या राजकीय अतिकाराचंी मागिी न्याय्य असलयाबद्दल 
तितटश लोकमिाची खात्री पटिनू देिे तनकडीचे आहे असे िडेरबनस, दादाभाई, ह्यमू इत्यादींचे मि होिे. म्हिनू 
इंर्गलंडमध्ये काँगे्रसचे प्रचारकायस करण्यासाठी काँगे्रसची एक शाखा लंडनला स्थापन करण्याचा तनिसय या 
अतििशेनाने घेिला. िसेच काँगे्रसची कौस्न्सल सुिारिेची मागिी इंर्गलंडमिील राजकीय ििुसळाि पढेु रेटण्यासाठी 
काँगे्रस सदस्याचें एक तशष्टमंडळ इंर्गलंडला पाठिाि ेअसेही ठरले. या तशष्टमंडळाि महाराष्ट्राचे तफरोजशहा मेहिा 
ि मुिोळकर याचंा समािशे होिा.  
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 महाराष्ट्राि झालेले हे काँगे्रसचे दुसरे अतििशेन अतिशय यशस्िीरीत्या पार पडले. या अतििशेनाला 
महाराष्ट्रािील अनेक शहारािूंन लोक आले असलयामुळे त्याचं्यामाफस ि काँगे्रस कायाचे िृत्त शहरोशहरी पसरले. 
िृत्तपत्रानंीही याला बरीच प्रतसद्धी तदली. केसरीच्या व्यिस्थापकानंी िर केसरीचा अकं अतििशेनाच्या काळाि रोज 
मंुबईहून काढण्याची आति अतििशेनाची िाजी बािमी रोज लोकापंयंि पोचतिण्याची व्यिस्था केली. 
 

* 
 
 पुढील िर्ीच्या काँगे्रस अतििशेनाचे अध्यिपद महाराष्ट्रीय नेत्याने तफरोजशहा मेहिा यानंी तिभतूर्ि केले. 
कलकत्त्याला झालेलया या अतििशेनाि महाराष्ट्राच्या ििीने गोखले, िाछा, दाजी खरे, करंदीकर, नागपूरचे सी. 
व्ही. नायडू ि अमराििीचे मुिोळकर ि खापडे यानंी चचेि उत्साहाने भाग घेिला. तमठािरील कर, शिेसारा, 
सिससामान्य करव्यिस्था, लष्ट्करािरील खचस, सनदी सेििे ि लष्ट्कराि भारिीयानंा प्रिशे इत्यादीतिर्यािंरची 
त्याचंी भार्िे अभ्यासपूिस झाली. काँगे्रसच्या मागण्याबंाबि तितटश पालसमेंटच्या सदस्याशंी बोलिी करण्यासाठी 
जािाऱया काँगे्रसच्या तशष्टमडंळाि महाराष्ट्राचे दादाभाई निरोजी, दाजी खरे ि मोरोपंि जोशी याचंी नाि ेसमातिष्ट 
करण्याि आली. या अतििशेनाच्या सुमारास काँगे्रस चळिळ दडपू पाहिाऱया तितटश सरकारने सरकारी 
नोकरीिील मंडळीनी काँगे्रस अतििशेनाला पे्रिक म्हिून देखील हजर राहण्यािर बंदी घािलयामुळे न्या. रानडे 
याचं्यासारख्या राष्ट्रोन्निीच्या कायाची िळमळ असलेलया मंडळींची मानतसक कुचंबिा होऊ लागली. परंिु काँगे्रस 
अतििशेनाला लागनूच सामातजक पतरर्द घेण्याची प्रथा १८८७ पासून  हढ करण्याि आलयाचा फायदा त्यानंी 
घेिला आति सामातजक पतरर्देच्या तनतमत्ताने काँगे्रस अतििशेनाच्या शहरी जाऊन िे काँगे्रस सदस्याशंी 
अनौपचातरक चचा करीि रातहले. 
 
नागपूर अणधवेशन 
 
 १८९१ सालचे काँगे्रसचे अतििशेन नागपूरला झाले, नागपूरच्या पुढाऱयानंी या िर्ीची काँगे्रस नागपूरला 
आंमतत्रि केली हे या भागाि होऊ लागलेलया राजकीय जागृिीचे तनदशसक होिे. नागपूरला अतििशेन भरण्याच्या 
मागांि यािळेी एक अडचि उपस्स्थि झाली. अतििशेनापूिी काही तदिस भारिाि होि असलेली काँगे्रसची 
अतििशेने यापढेु बंद करािी, इंर्गलंडमिील जनमि जागृि करण्यािर काँगे्रसने काही िर् ेआपले लि कें तद्रि कराि े
ि त्यासाठी इंर्गलंडमध्ये काँगे्रसची अतििशेने घ्यािीि अशी सूचना ह्यमू यानंी जाहीररीत्या माडंली. िेव्हा 
भारिीयाचं्या न्याय्य हक्काबंाबि इंर्गलंडमिील जनमि जागृि करिे आिश्यक असले, िरी त्यासाठी भारिाि 
चाललेली काँगे्रसच्या अतििशेनाचंी सते्र बंद करण्याचे प्रयोजन नाही, उलट येथील जनजागृिी अजून हिी िेिढी 
झालेली नाही, म्हिून काँगे्रसची देशािील चळिळ बंद करिे इष्ट नाही, उलट िी अतिक व्यापक करायला पातहजे 
अशा आशयाचा अतिशय तिचारप्रिि लेख गोपाळ गिेश आगरकरानंी आपलया सुिारकािूंन तलतहला. या 
संपादकीय लेखािरुन सामातजक सुिारिािंर तिशरे् भर देिारे आगरकर देशाच्या राजकीय प्रगिीबाबिही तकिी 
जाग हक होिे िे स्पष्ट तदसिे. िस्िुिः महाराष्ट्राि यािळेी उदभि ू लागलेली ‘आिी राजकीय सुिारिा की 
सामातजक सुिारिा’ हा िाद फारसा मलूगामी नव्हिा. कारि सामातजक सुिारिाचंा आग्रही परुस्कार करिारी 
रानडे, आगरकरासंारखी मडंळी राजकीय सुिारिाचें ममस ओळखून होिी, िर राजकीय सुिारिािंर भर देिारे 
तटळकासंारखे पुढारी सामातजक सुिारिाचंी महिी जािनू होिे.  
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 नागपूरच्या अतििशेनासाठी नागपूरकरानंी िऱहाडच्या नेत्याचें सहकायस तमळतिले. दोन्ही भागािील 
सदस्याचंी तमळून स्िागि सतमिी गतठि करण्याि आली. स्िागि सतमिीच्या अध्यिपदी त्यािळेी नागपूर 
म्युतनतसपालटीचे अध्यि ि ज्युतडतशयल कतमशनरच्या कोटाि िकील असलेले सी. नारायिस्िामी नायडू याचंी 
तनिड झाली. कायसिाहपद तहस्लॅाप कॉलेजमिील गतििाचे प्राध्यापक ि नागपूरच्या काँगे्रस सतमिीने कायसिाह 
भगीरथप्रसाद आति नीलतसटी हायस्कूलचे त्यािळेचे मुख्याध्यापक केशिराि जोशी याचं्याकडे सोपतिले गेले. 
अतििशेनासंबिंी स्थातनक लोकानंा मातहिी द्यािी, त्याचं्याि उत्साह तनमाि करािा म्हिून नागपूर ि अमराििीच्या 
पुढाऱयानंी गािोगािी प्रहडून भार्िे तदली. जोशींनी िर बैलगाडीने गािोगािी जाऊन अतििशेनासाठी तनिी उभा 
केला. िऱहाड ि मध्यप्रािंाच्या अनेक शहरािील कायसकिे स्िागि सतमिीि समातिष्ट केले गेलयामुळे त्या त्या 
शहरािील लोक काँगे्रसमध्ये सहभागी होण्यास आपोआपच प्रिृत्त झाले. भगीरथप्रसादाचंा उत्साह िर इिका 
दाडंगा होिा की अतििशेन संपलयानंिर उरलेले बटाटे तिकण्यासाठी िे स्ििः बाजाराि बसले आति त्यामागे गोळा 
झालेला पैसा त्यानंी काँगे्रसच्या स्िािीन केला. 
 
 नागपूरच्या निलोजीराि गुजराचंी रेलिसे्थानकानजीकची लालबागची जागा काँगे्रसचा मंडप घालण्यासाठी 
तनिडली गेली. सुमारे चार हजार मंडळी बसू शकिील असा भव्य मंडप उभारला गेला. िेथेच प्रतितनिींच्या 
राहण्याचीही व्यिस्था करण्याि आली. नागपूर हे पे्रििीय अगर प्रतसद्ध शहर म्हिून नािाजलेले नसिाही ८१२ 
प्रतितनिी अतििशेनाला उपस्स्थि रातहले. यापकैी ४८० सदस्य िऱहाड ि नागपूरकडील िर १३५ पतिम 
महाराष्ट्रािून आले होिे. अतििशेनासाठी आलेलया प्रतितनिींनी प्रत्येकी दहा रुपये िगसिी तदली. अतििशेनासाठी 
येिाऱया खचाचा पाच अष्टमाशं िाटा नागपूरकडील भागाने, िर िीन अष्टमाशं िाटा िऱहाडने उचलािा असे स्िागि 
सतमिीने एकमुखाने ठरतिले.  
 
 अतििशेनाचे अध्यिपद मद्रासचे सुिह्मण्यम अय्यर यानंा द्याियचे ठरले होिे. परंिु अतििशेनापूिी मद्रास 
हायकोटाचे न्यायािीश म्हिून त्याचंी नेमिूक झालयामुळे त्याचं्या जागी मद्रासचे ख्यािनाम िकील ि मद्रास महाजन 
सभेचे सहकायसिाह आनंद चालूस  याचंी तनिड करण्याि आली. काँगे्रसच्या स्थापनेि त्याचंा सहभाग होिा आति िे 
काँगे्रसचे दतििेकडील आघाडीचे पुढारी होिे. 
 
  ह्या अतििशेनाि झालेलया अनेक भार्िाचंा गाभा देशािील िाढिे दातरद्र्य आति सिि पडिारे दुष्ट्काळ हा 
होिा. िाछा, मुिोळकर ि गोखले याचंी भार्िे अतिशय प्रभािी झाली. मुिोळकरानंी आपलया भार्िाि भारिीयाचें 
दरडोई सरासरी िार्मर्क उत्पन्न जेमिेम २७  हपये, िर इगं्रज नागतरकाचें ५७०  हपये आहे. त्याचं्या उत्पन्नाि इिकी 
मोठी िफािि असूनही तितटश नागतरकािंर ि भारिीयािंर लादण्याि येिाऱया कराचे प्रमाि मात्र सारखेच आहे 
असे सागंून भारिीयािंरील अिास्िि कर त्याचं्या आर्मथक हलाखीला कारिीभिू असलयाचा त्यानंी दािा केला. हा 
मुद्दा िकस शुद्ध रीिीने पटिनू देण्यासाठी दुष्ट्काळ आयोगाच्या अहिालािील आकडेिारीचा त्यानंी भरपूर उपयोग 
केला. िाछानंी लष्ट्करी खचाि कपाि करण्याची तनकड प्रतिपादन करिाना १८६९ साली चौदा कोटी असलेला 
लष्ट्करी खचाचा आकडा १८९० साली चौपन कोटीपयंि म्हिजे चौपटीने फुगला असलयाचे तनदशसनास आिून तदले 
आति यापैकी बराच खचस भारिासाठी नव्हे िर तितटश साम्राज्याच्या सरंििासाठी केला जािो हे पुराव्यातनशी तसद्ध 
केले. गोखलयानंी इंर्गलंड ि इिर युरोपीय राष्ट्रािंील परुागामी तशििपद्धिीकडे ि सरकारकडून िेथे तशििाला 
तमळिाऱया प्रोत्साहनाकडे सदस्याचें लि ििेले आति भारिीयाचं्या तहिसंििसनासाठी सरकारने तशििप्रसाराला 
उते्तजन देण्याची तनकड ठासून प्रतिपातदि केली. 
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  अध्यिानंी आपलया भार्िाि भारिािील कौस्न्सल सुिारिेचा काँगे्रसने ियार केलेला प्रस्िाि पालसमेंटपढेु 
माडंलयाबद्दल चालस् बॅडलॉतिर्यी कृिज्ञानािा व्यक्त केली आति त्याचं्या मृत्यूचा उल्लेख क हन त्यानंा श्रद्धाजंली 
अपसि केली. भारिमंत्री लॉडस क्रॉस याने पालसमेंटपुढे माडंलेलया कौस्न्सल सुिारिातिर्यक तििेयकािर इंर्गलंडमध्ये 
काही तितटश अतिकारी करीि असलेलया टीकेचा त्यानंी उल्लेख केला. काँगे्रस ही राष्ट्रीय संघटना नाही ि त्यामुळे 
तिची मागिी तिचाराि घेण्याचे कारि नाही असा इंर्गलंडमध्ये केला जाि असलेला प्रचार खोडसाळ आहे हे ठामपिे 
प्रतिपादन क हन त्यानंी काँगे्रसच्या राष्ट्रीय स्ि हपािर भर तदला. िसेच कौस्न्सल सुिारिा तििेयकािर 
पालसमेंटमध्ये चचा चालू असिाना भारिातिर्यी िेथे मुद्दाम केलया जािाऱया अपप्रचाराचा तितटश लोकमिािर प्रभाि 
पडू नये म्हिून काँगे्रसचे पढुील अतििशेन लंडनला भरतिण्याची यापूिी करण्याि आलेली सूचना त्यानंी उचलून 
िरली. मात्र त्याबरोबरच भारिािही राजकीय जागिृी करीि राहण्याची गरज त्यानंी आिजूसन प्रतिपादन केली. 
 
 काँगे्रसचे पुढील अतििशेन लंडनला घेिले जाि े ि िे होईपयंि भारिाि अतििशेन घेिले जाऊ नये ही 
सूचना िादाचा तिर्य बनलयामुळे त्यािर तनिसय घेण्यास नागपूर अतििशेनाने िीस सदस्याचंी एक सतमिी नेमली. 
त्याि पतिम महाराष्ट्राचे िाछा, महादेि नामजोशी, दाजी खरे, तिष्ट्िु तभडे, नागपूरचे तबतपन कृष्ट्ि बोस, गोपाळराि 
तभडे ि अमराििीचे मुिोळकर याचंा समािशे होिा. या सतमिीने असा तनिसय घेिला की १८९२ साली व्हाियाच्या 
पालसमेंटच्या तनिडिुकाचंी िामिूम इंर्गलंडमध्ये चालू असलयाने ही तनिडिूक झालयानंिर िेथे काँगे्रसचे अतििशेन 
भरिाि ेि िोिर देशािील अतििशेने स्थतगि क ह नयेि. या तनिसयामुळे काँगे्रस अतििशेनाि येऊ पाहिारी बािा दूर 
झाली आति काँगे्रस अतििशेनाचें सत्र अखंड चालू रातहले. नागपूर अतििशेनाि पातरि झालेलया अठरा ठरािाि 
नेहमीच्या तिर्याबंरोबर शिेकऱयाचं्या आर्मथक मदिीसाठी कृतर्पेढ्या स्थापन करण्याि याव्या, भारिीयानंा लष्ट्करी 
तशिि देण्यासाठी लष्ट्करी तिद्यालये स्थापन करण्याि यािीि, इंर्गलंडमध्ये असलेलया लष्ट्करी स्ियंसेिक 
पथकाचं्या ििीिर येथेही भारिीयाचंी स्ियंसेिक दले उभारली जािीि, िातंत्रक तशििसंस्था स्थापन केलया जाव्या 
इत्यादी मागण्या अंिभूसि होत्या. 
 
 नागपूर अतििशेनाच्या िळेी घडलेली एक उल्लखेनीय घटना म्हिजे खापडे ि तटळक याचं्याि झालेली 
खडाजंगी. याचे कारि सामातजक पतरर्द हे होिे. काँगे्रस ही पूिसिः राजकीय संस्था असािी असा तनिसय काँगे्रसच्या 
दुसऱया अतििशेनाि घेण्याि आलयामुळे समाजसुिारिेच्या प्रचारासाठी स्ििंत्र मंच उभा करण्याची गरज न्या. 
रानडे यानंा िाटली, देशाच्या तनरतनराळया भागंाचे प्रतितनिी काँगे्रस अतििशेनासाठी एकत्र येिाि, याचा फायदा 
घेऊन काँगे्रस अतििशेनाच्या कालाििीि काँगे्रसच्या मंडपािच सामातजक पतरर्द घ्यािी आति उपस्स्थि मंडळीनी 
समाजसुिारिेचाही ऊहापोह करािा असा तिचार रानड्यानंी माडंला होिा. याला सिांचाच पाप्रठबा तमळाला ि 
१८८७ पासून काँगे्रसच्या मडंपाि सामातजक पतरर्देची अतििशेने होऊ लागली. मात्र या दोन संघटना स्ििंत्र 
मानलया जाि आति एका सघंटनेच्या सदस्याने दुसऱया संघटनेचे सदस्यत्ि पत्कराि ेअसे बंिन नसे. सामातजक ि 
राजकीय सुिारिा परस्परतभन्न नसून एकाच सुिारिा चळिळची ही दोन परस्परपूरक अंगे आहेि असे न्या. रानडे 
याचें प्रामातिक मि होिे. यािूनच सामातजक पतरर्देची कलपना प्रादुभूसि झाली आति काँगे्रस अतििशेनाला येिारे 
बहुसंख्य सदस्य या पतरर्देिही सहभागी होऊ लागले. सामातजक पतरर्देच्या अतििशेनाि देशाच्या तनरतनराळया 
भागािील सामातजक समस्याचें स्ि हप तिशद करिारी भार्िे होि ि त्याचं्या तनराकरिाथस उपाययोजना सुचतिली 
जाई. न्या. रानडे हे सामातजक पतरर्देचा आत्मा होिे. 
 
  न्या. रानडे याचं्या सूचनेनुसार काँगे्रस अतििशेनाला लागून सामातजक पतरर्द घेण्याची सु ह झालेली प्रथा 
काही काँगे्रस सदस्यानंा गहसिीय िाटि होिी. त्यामुळे सामातजक पतरर्द हे काँगे्रसचेच एक अंग आहे असा समज 



 

 अनुक्रमणिका 

तनमाि होिो, सामातजक पतरर्देि प्रचतलि सामातजक ि िार्ममक रीिीतरिाजािर होिाऱया प्रखर टीकेमुळे 
परंपरातनष्ठ मंडळींची मने दुखािली जािाि आति त्यामुळे िे काँगे्रसपासून दुराििाि असे त्याचें मि होिे, राजकीय 
सुिारिेचा िगे िाढतिण्यासाठी काँगे्रसला समाजािील सिस िगाचा भरघोस पाप्रठबा तमळिे या मंडळींना 
अत्यािश्यक िाटि होिे. आति म्हिनू सामातजक पतरर्देमुळे समाजािील एका गटाचा पाप्रठबा काँगे्रसने घालिनू 
बसिे राष्ट्रतहिाच्या दृष्टीने परिडिारे नाही अशी त्याचंी प्रामातिक िारिा होिी. या मिप्रिालीचे काँगे्रसमिील 
अध्ियूस तटळक होिे. सामातजक पतरर्देला त्याचंा ित्त्ििः तिरोि नव्हिा. फक्त तिची अतििशेने काँगे्रसच्या मडंपाि 
घेण्यािर त्याचंा आिेप होिा. हे मि त्यानंी १८९० साली काँगे्रस श्रेष्ठींच्या कानी घािले होिे. 
 
 याच मुद्याि हन नागपूर अतििशेनाच्या िळेी भरलेलया सामातजक पतरर्देच्या सभेि तटळकाचंी रानड्याशंी 
िादािादी झाली. सभेच्या अध्यिस्थानी अमराििीचे प्रभािी व्यतक्तमत्त्िाचे ख्यािनाम पुढारी दादासाहेब खापडे हे 
होिे. यािळेी तटळकाचंी खरी ओळख खापड्यांना पटली नव्हिी. रानड्यासंारख्या एका मान्यिर ज्येष्ठ नेत्याशंी 
तटळक तििंडिाद करीि आहेि असे िाटून, तटळकानंी िाद न थाबंतिलयास त्यानंा सभा सोडून जाण्यास आपलयाला 
फमािाि े लागेल असा कडक इशारा त्यानंी तटळकानंा तदला. तटळक-खापडे मुलाखिीचा पतहला बार हा असा 
खडाजंगीने उडाला. यानंिरच्या काही िर्ाि मात्र तटळकाचंी प्रखर राष्ट्रतनष्ठा, देशकायासाठी कोििाही त्याग 
करण्याची त्याचंी तसद्धिा आति त्याचें राजकीय दूरदर्मशत्ि हे गुितिशरे् त्याचं्या डोळयाि भरले आति खापडे हे 
तटळकाचे कट्टर समथसक ि िऱहाडाि तटळकिादाचे उत्साही प्रचारक बनले. या दोघािंील िादात्म्य काही िर्ांिच 
इिके िाढले की खापडे याचं्यातिर्यी बोलिाना, “I cannot do without him” असे उद गार तटळक काढीि असा 
उल्लेख बाबासाहेब खापडे यानंी तलतहलेलया दादासाहेब खापड्यांच्या चतरत्राि आढळिो. 
 
 नागपूरच्या अतििशेनाने नागपूरकडील ि िऱहाडािील जनिेला काँगे्रसची जिळून ओळख क हन घेण्याची 
संिी तमळाली. अतििशेनाला पाठिाियाचे प्रतितनिी तनिडण्यासाठी या भागाि गािोगािी झालेलया सभामुंळे 
काँगे्रसला अनेकाचंा पाप्रठबा तमळाला. अतििशेनाला हजर असलेलया प्रतितनिींनीही काँगे्रसचा संदेश आपआपलया 
गािी पोहोचतिला. ह्या अतििशेनामुळे नागपूर ि अमराििीच्या तिद्याथी िगािही बरीच राजकीय जागृिी होण्यास 
मदि झाली. 
 
ह्यूमच्या पणरपत्रकावरील वादळ 
 
 नागपूर अतििशेनानंिरच्या काही मतहन्याि काँगे्रस ििुसळाि उठलेलया िादळाचे पडसाद महाराष्ट्रािील 
काँगे्रस गोटाि उमटलयाखेरीज रातहले नाहीि. काँगे्रसच्या स्थापनेपासून तिने ठरािाच्या ि अजसतिनंत्याचं्या  हपाने 
भारिीयाचं्या मागण्या राज्यकत्यांपुढे ठेिलया होत्या. सरकार त्याचंी तनतिि दखल घेईल आति काही सुिारिा 
भारिीयाचं्या पदराि टाकील अशी काँगे्रसच्या संस्थापकाचंी दृढ तनष्ठा होिी. परंिु १८९२ पयंि काँगे्रसची एकही 
मागिी पूिस न झालयामुळे काँगे्रसच्या सदनशीर कायसपद्धिीिरील काही काँगे्रस सदस्याचंा तिर्श्ास उडू लागला, 
आति काँगे्रसच्या कायसपद्धिीिर िे टीका क ह लागले. काँगे्रसचे िीन तदिसाचे अतििशेन म्हिजे एक तनरथसक 
सोहळा आहे, अजसतिनंत्याचा मागस म्हिजे तभिादेहीचा दुबळा मागस आहे, या मागाला परकीय राज्यकिे दाद देिार 
माहीि, म्हिून काँगे्रसने आपली कायसपद्धिी बदलािी अशी सूचनाही काही सदस्य क ह लागले.   
 
 तितटश सरकार काँगे्रसकडे करीि असलेले दुलसि ह्यमू यानंाही अस्िस्थ करीि होिे. सरकारचे 
काँगे्रसबाबिचे बेमुििसखोर िोरि असेच कायम रातहलयास सुतशतिि भारिीयांचा काँगे्रसच्या उपयुक्तिेिरील तिर्श्ास 
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नाहीसा होईल आति त्याचं्या मनािील असंिोर् गैरसनदशीर मागाने आतिष्ट्कृि होऊ लागले असे त्यानंा िाटु 
लागले. हे टाळण्यासाठी बतुद्धजीिी िगापरुिी सीतमि असलेली काँगे्रस संघटना जनसामान्यापंयंि पोचिािी, 
काँगे्रसच्या मागण्यानंा लोकमिाचा पाप्रठबा तमळिािा, इंर्गलंडमिील चार्मटस्टसारखी चळिळ येथे आयोतजि करािी 
आति अशा चळिळीिारा सरकारिर दडपि आिून भारिीयाचं्या मागण्या काही अशंी का होईना मान्य करण्यास 
सरकारला भाग पाडाि ेअसे ह्यमू याचें मि बनले. याच भतूमकेिून काँगे्रसच्या मागण्याबद्दल सामान्य जनिेि जागिृी 
करण्याचा ि िार्मर्क अतििशेने घेऊन स्िस्थ न बसिा जनिेची चळिळ उभी करण्याचा मागस काँगे्रसने अंतगकारािा 
असा तिचार पुरस्कृि करिारे एक पतरपत्रक ह्यमू यानंी १८ फेिुिारी १८९२ रोजी काढले. त्याच्या प्रिी सिस प्रािंीय 
काँगे्रस सतमत्याकडे त्यानंी पाठतिलया.  
 
 या पतरपत्रकाने तितटश शासकीय ििृसळाि तिलिि खळबळ माजतिली. एका सेिातनिृत्त तितटश 
अतिकाऱयाने भारिीयानंा जन आंदोलन उभे करण्याचा सल्ला देिे ही बाब सत्तािाऱयानंा जबरदस्ि िक्का देिारी 
होिी. याबद्दल ह्यमू याचंा खरपूस समाचार घेिारे जळजळीि संपादकीय लेख अँर्गलो-इंतडयन िृत्तपत्रानंी प्रकातशि 
केले. हा तिर्य तितटश पालसमेंटमध्ये चचेला आला िेव्हा मकॅलीन नािाच्या एका सदस्याने ह्यमू राजद्रोही असलयाचा 
आरोप केला आति या गुन्ह्यासाठी त्यानंा िाबडिोब गोळी घालायला पातहजे असा अतभप्रायही तदला.   
 
महाराष्ट्राची प्रणतणक्रया  
 
 तितटश साम्राज्यिाद्याचंी ही प्रतितक्रया अपेतििच होिी. अनपेतिि होिी िी त्याबाबिची काही काँगे्रस 
संस्थापकाचंी प्रतितक्रया. मद्रास ि संयुक्त प्रािंाच्या काँगे्रस सतमत्यापं्रमािे मंुबई इलाख्याच्या काँगे्रस सतमिीच्या 
ििीने मेहिानंी ह्यमूच्या सूचनेबाबि प्रतिकूल मि तदले. मुख्य म्हिजे प्रातंिक काँगे्रस सतमिीच्या सिस सदस्याशंी 
तिचारतितनमय न करिाच त्यानंी त्याचंा तिरोि व्यक्त केला. मेहिा, िाछा गटाने ह्यमूच्या पतरपत्रकासंबिंी घेिलेलया 
प्रतिकूल भतूमकेिर िाछानंी त्यािळेी लंडनला असलेलया दादाभाईंना १९ माचस १८९२ रोजी पाठतिलेलया पत्राने 
प्रकाश पडिो. काँगे्रसिर तितटश सत्तािाऱयाचंी अगोदरच िक्रदृष्टी झालेली असिाना ह्यमूच्या सूचनेचा काँगे्रसने 
अंतगकार केलयास काँगे्रसिरील सरकारचा रोर् अतिकच बळािले आति काँगे्रस जनिेि राजद्रोहाची भािना प्रसिृ 
करीि आहे अशी सबब पढेु क हन सरकार ही संघटना तचरडून टाकेल, म्हिून काँगे्रसने हा िोका पत्करिे उतचि 
होिार नाही असा अतभप्राय िाछानंी या पत्राि व्यक्त केला. मात्र ह्यमूच्या पतरपत्रकािील मातहिी चूक नाही अशी 
कबुली त्यानंी तदली. मेहिाचंा िर जनसंपकांच्या िोरिालाच मुळािच िातत्त्िक तिरोि होिा. 
 
 मंुबईच्या ज्येष्ठ नेत्यानंी दडपून ठेिलेलया ह्यमूच्या पतरपत्रकाला अँर्गलो- इंतडयन िृत्तपत्रानंी प्रतसद्धी तदली. 
त्याबरोबर महाराष्ट्रािील काँगे्रस सदस्याचं्या ि राष्ट्रिाद्याचं्या त्याबाबिच्या प्रतितक्रया प्रगट होऊ लागलया. 
अमराििीचे मुिोळकर ह्यमूशी सहमि होिे. अकोलयाचं्या ‘िऱहाड समाचार’ ने १८ एतप्रल १८९२ च्या अकंाि ‘ह्यमू 
साहेबाचं्या पत्राि बाऊ िाटण्याजोगे काही नाही, त्यानंी भािी दुःखस्स्थिीचा बािटा उभा हन लोकानंा जागे केले 
आहे याबद्दल त्याचें उिराई होिेच योर्गय आहे’ असा अनुकूल अतभप्राय व्यक्त केला. केसरीनेही आपलया नेहमीच्या 
प्रखर शलैीि या तिर्याला िोंड फोडले. ५ एतप्रल रोजी केसरीच्या सपंादकीयाि त्यानंी ह्यमूच्या सूचनेचे स्िागि 
केले, त्याचं्या युक्तीिादािरील िर्थ्य तिशद केले आति “काँगे्रसच्या कामाि िक्का येऊ नये एिढ्यासाठी िरी हे 
सक्युसलर प्रतसद्ध होिे इष्ट नाही” असे म्हििाऱया मेहिा-िाछा गटािर खरपूस टीका केली. “आपला तभते्रपिा कसा 
झाकािा हे आम्ही फार चागंले तशकलो आहो. बाकी राष्ट्रतहिाच्या कामी झटून, कळकळीने ि स्िाथांकडे लि न 
देिा, मेहनि करण्याचा मक्ता मात्र आम्ही ह्यमूसाहेबािंर सोपतिला आहे. त्याने खुशाल मेहनि करािी ि एखाद्या 
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िळेी कडक सक्युसलर काढले, िर आम्ही त्याचा तभऊन तनरे्ि करािा, असा त्याचंा आमचा श्रमतिभाग झाला आहे” 
अशी मेहिाचं्यािर उपहासगभस टीका तटळकानंी केली. २४ मेच्या संपादकीयाि िर तटळकानंी मंुबईच्या मेहिा 
गटािर अतिकच घिाघािी प्रहार केले आति “ह्यमूसाहेबानंी या कामाि जो तकत्ता घालून तदला आहे िोच आपिास 
तगरतिला पातहजे, मग बडेबडे नीतितनपिु अगर त्याचें िरफदार इंग्रज ििसमान-पत्रकार आम्हास तशव्या देिोि िा 
िदंोि” असे म्हिून ह्यमूची सूचना अंतगकृि करिे श्रेयस्कर असलयाचा स्पष्ट कौल तटळकानंी तदला. आियाची गोष्ट 
म्हिजे सामातजक सुिारिानंा एरिी अग्रक्रम देिाऱया आगरकरानंीही ह्यमू याचं्या पतरपत्रकाचे जोरदार समथसन केले 
आति “अँर्गलो-इंतडयन पत्राबंरोबर आमच्या लोकानंी ह्यमूसाहेब अतिशयोतक्त करिाि.... िािसक्यामुळे ह्यमूसाहेबासं 
िडे लागलयासारखे झाले आहे, अशा रीिीने बरळिे हा केिढा प्रमाद ि कृिघ्नपिा होय!....चार साहेब लोकाकंडून 
बरे म्हििनू घेण्यासाठी प्रहदुस्थानच्या ि इंर्गलंडच्या खऱया तहिप्रचिकािर अशा रीिीने उलटून पडिे हे आम्हा 
भेकड, लोभी, अतिचारी ि स्िाथी प्रहदू लोकातंशिाय दुसऱया कोिाच्यानेही होण्यासारखे कमस नाही.” असे नामोल्लखे 
न करिा, मेहिा गटािर कठोर िाक् प्रहार केले.  
 
 काँगे्रसमिील िरुि गट ह्यमू याचं्या तिचाराचें समथसन करण्यास पुढे सरसािलेला पाहून िाछासंारखी 
काही मंडळी त्यािर फेरतिचार क ह लागली. १८९२ च्या अखेरी िाछानंी या तिर्यािर लेख प्रकातशि केले आति 
ह्यमू यानंी भारिाच्या िाढत्या दातरद्र्याबद्दल आति असंिोर्ाबद्दल केलेली तििाने िंिोिंि खरी असलयाचे 
िगेिगेळया शासकीय ि अहिालािील मातहिी उद िृि क हन पुराव्यातनशी तसद्ध केले. या िाडसाबद्दल िाछानंा 
िन्यिाद देण्यास ‘केसरी’ चुकला नाही.  
 

* 
 
 ह्यमू याचं्या पतरपत्रकािर इिकी भििी न भििी झालयानंिरही १८९२ सालच्या अलाहाबादच्या काँगे्रस 
अतििशेनाि ह्यमू यानंी सुचतिलेलया मागाचा अिलंब करण्याचे िाडस काँगे्रसने दाखतिले नाही. या अतििशेनाला 
मंुबई इलाख्याचे ऐंशी ि िऱहाड ि नागपूरकडील भागाचे चाळीस प्रतितनिी गेले होिे. मंुबईच्या ििीने तिर्यतनयामक 
सतमिीिर मंुबईचे िाछा, खरे, तचमिलाल सेटलिाड, पुण्याचे गो. कृ. गोखले, तिष्ट्िु मोरेर्श्र तभडे, महादेि बल्लाळ 
नामजोशी, सोलापूरचे चक्रदेि ि नागपूरकर, सािारचे सहस्त्रबुदे्ध ि करंदीकर, अमराििीचे देिराि तिनायक, 
रंगनाथ नरप्रसह मुिोळकर, दादासाहेब खापडे, नागपपूरचे नायडू, भागीरथप्रसाद, केशिराि जोशी, हरी महादेि 
पंतडि ही मंडळी  होिी. 
 

* 
 
 इंर्गलंडच्या मिदारसंघािून तितटश पालसमेंटिर १८९२ साली तनिडून येण्याचा तिक्रम करिारे पतहले 
भारिीय दादाभाई निरोजी हे महाराष्ट्रािील पढुारी. त्याचं्या या अपूिस यशाबरोबर १८९३ सालच्या लाहोरच्या 
काँगे्रस अतििशेनाच्या अध्यिपदाचा मानही त्यानंा तमळाला. ह्या अतििशेनापूिी १८९२ च्या कौस्न्सल कायद्यानुसार 
व्हाियाच्या तितिमंडळाच्या पुनरसचनेबाबिचे तनयम सरकारने घोतर्ि केले होिे. त्यािील िरिुदीपासून भारिीयानंा 
खऱया अथाने प्रतितनतित्ि देण्याचा सरकारचा मानस नाही असा अनेक काँगे्रस नेत्याचंा समज झाला. यािून सरकार 
तिर्यी िाढलेलया असमािानाला या अतििशेनाि िाचा फुटली. गोखले ि मुिोळकर यानंी कौस्न्सल कायद्यािर ि 
त्या अंिगसि झालेलया तनयमािर कठोर टीका केली. या कायद्याने जमीनदार ि व्यापारी संघानंा स्ििंत्र प्रतितनतित्ि 
तदले गेलयामुळे भारिीय समाजाि कलहाचे बीज रोिले जाईल हे तनदशसनास आिून देऊन, जमीनदाराऐंिजी 



 

 अनुक्रमणिका 

शिेकऱयानंा प्रतितनतित्ि तदले जािे आिश्यक होिे असे मि मुिोळकरानंी माडंले; िर सरकारने तनिडिुकीबाबि 
केलेले तनयम पाहून सरकार सुतशतिि भारिीयाकंडे संशतयि नजरेने पाहि असलयाचे स्पष्ट होिे असा आरोप 
गोखलयानंी केला. तितिमंडळाि भारिीयाचंा सहभाग िाढतिण्याच्या सरकारने घोतर्ि केलेलया उदे्दशाशी हे तनयम 
सुसंगि नाहीि हे त्यानंी सप्रमाि तसद्ध केले. िसेच भारिाच्या तिजोरीिर कजाचा तकिी बोजा असािा, त्यािील 
तकिी िाटा इंर्गलंडने उचलािा यािर तिचार करण्यास पालसमेंटने एक तित्तसतमिी नेमािी अशी महत्त्िाची मागिीही 
गोखलयानंी केली. दाजी खरे ि दादासाहेब खापडे यानंी अन्याय्य करव्यिस्थेिर टीका केली, िर िाछानंी, त्याचंा 
तिशरे् अभ्यास असलेलया भारिािील चलनाच्या समस्येिर प्रकाश टाकला. यािळेी ह्यमू इंर्गलंडला जाण्याचे घाटि 
असलयामुळे काँगे्रसच्या सतचिपदी तदनशा िाछाचंी सिससंमिीने तनिड झाली. हे जबाबदारीचे पद अशा रीिीने 
महाराष्ट्रीय पढुाऱयाकडे आले ि िे त्यानंी अनेक िर् ेसाभंाळले. 
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गाजलेले पुिे अणधवेशन 

 १८९५ साली दहा िर्ाची झालेली काँगे्रस पुण्याला भरली. या अतििशेनाच्या पूिी काही अडचिी तनमाि 
होऊनही हे अतििशेन यशस्िीपिे पार पडले. मात्र पुण्यािील राजकीय ििुसळाि यापूिी उद भिलेले मिभेद ि 
िैचातरक अंिर यानंिर अतिक िाढले आति त्याचा पतरिाम महाराष्ट्रािीलच नव्हे िर राष्ट्रीय स्िरािरील 
काँगे्रसच्या िोरिािरही स्पष्टपिे तदसून येऊ लागला. काँगे्रस संघटनेि िैचातरक धु्रिीकरिाची प्रतक्रया सु ह झाली. 
काँगे्रस अतििशेनाच्या मंडपाि सामातजक पतरर्देचे अतििशेन घ्याि े की नाही ह्या मुद्यािरील मिभेद यािळेी 
पराकोटीला गेले असले, िरी त्या मिभेदाचे मूळ पुण्याि काही िर्ापासून गाजि असलेलया “आिी राजकीय 
सुिारिा की सामातजक?” या तिर्यािरील िादाि सामािले होिे. त्याचा पतहला प्रतिध्िनी नागपूरच्या काँगे्रस 
अतििशेनाचे िळेी उमटला होिा. 
 
  महाराष्ट्राि १८७० पासून प्रबोिनाच्या स्ि हपाबाबि बरेच तिचारमंथन सु ह झाले होिे. या काळाि रानडे ि 
त्याचं्या अनुयायाचंा सिांगीि सुिारिेिर भर देिारा ि नेमस्ि राजकीय तिचाराचंा परुस्कार करिारा एक 
तिचारप्रिाह पुढे आला; दुसरा प्रिाह आगरकर परुस्कृि करीि असलेलया प्रखर, बुतद्धतनष्ठ, मूलगामी 
सुिारिािादाचा होिा; िर समाज सुिारिेिर भारिीयाचंी शक्ती व्यथस खची न घालिा जहाल ि तक्रयाशील 
राष्ट्रिादाचा संदेश देिारा तिष्ट्िुशास्त्री तचपळूिकर प्रिर्मिि तिसरा तिचारप्रिाह होिा. हे तिन्ही गट सामातजक ि 
राजकीय िेत्राि सुिारिा घडिनू आिण्याचे महत्त्ि प्रकर्ाने जािून होिे. िाद होिा िो फक्त या सुिारिा कशा 
घडिनू आिाियाच्या ि कोित्या िेत्राला अग्रक्रम द्याियाचा या मुद्यांिर! याबाबि त्याचं्याि असलेले मिभेद मात्र 
मूलगामी स्ि हपाचे होिे. १८९० साली सरकारने माडंलेलया संमिीियाच्या तििेयकािर पुण्याि उठलेलया िादळाने 
या मिभेदानंा खिपािी घािले गेले आति पुण्यािील राजकीय िािािरि अतिकातिक गढूळ होऊ लागले.  
 
सामाणजक पणरषदेसंबंधी रिधुमाळी 
 
 संमिीियाच्या तििेयकाला रानडे गटाने ि आगरकरानंीही पूिस पाप्रठबा व्यक्त केला. पािात्य उदारमििादी 
तिचाराचं्या अनुरं्गाने भारिीय सामाजाि सुिारिा घडिनू आिनू प्रगमनशील समाज उभा केलयाखेरीज राजकीय 
सुिारिानंा अथस उरिार नाही आति आिश्यक त्या समाजसुिारिा घडिनू आिण्यास समाज प्रिृत्त होि नसेल िर 
परकीय राज्यकत्यांच्या मदिीने, कायद्याचा आिार घेऊन सुिारिा घडिनू आिण्यास प्रत्यिाय नाही अशी रानडे 
गटाची िारिा होिी. प्रखर राष्ट्रिादाचा परुस्कार करिाऱया आगरकरानंी, “सामान्य दृष्टीने पाहिा कायद्याची मदि 
घेिे जरी सिांशी ग्राह्य नाही, िथातप आमच्या समाजाचा पूिस इतिहास ि सापं्रिची स्स्थिी ही मनाि आििा हे आमचे 
तनगरगट्ट िट्टू कायद्याच्या फोकािाचून हालिार नाही.” असाच अतभप्राय देऊन समाज सुिारिेसाठी परकीय 
उदारमििादी शासनाची मदि घेण्याची ियारी दशसतिली. 
 
 तचपळूिकराचंी िैचातरक परंपरा काही अंशी पढेु चालतििाऱया तटळकाचंा दृष्टीकोन मात्र रानडे-
आगरकराहूंन सिसस्िी तभन्न होिा. समाजसुिारिेच्या मूलित्त्िानंा त्याचंा किीच तिरोि नव्हिा. त्याचं्या मिे तििाद्य 
प्रश्न होिा िो या िोरिािील िपशीलाचा आति पूिापरभािाचा, समाजाि अतनष्ट  हढी, चालीरीिी प्रचतलि आहेि 
हे त्यानंा मान्य होिे, परंिु त्यािर सिि प्रहार करीि रातहलयामुळे समाजाचा िेजोभगं होिो, परकीय शासनामुळे 
समाजाि तनमाि झालेलया न्यूनगंडाि यामुळे अतिक भर पडिे, त्यामुळे सामातजक उत्थानासाठी आिश्यक 
असलेली चेिना समाजाि तशल्लक राहि नाही ि समाजोन्निीच्या मागाि मोठी िोंड तनमाि होिे, म्हिून तनष्ट्प्रभ 
बनलेलया औदातसन्यग्रस्ि भारिीय समाजाि नि ेओज, निी चेिना, नि ेसामर्थ्यस याचंा प्रादुभाि करिे ही त्याचं्या 
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मिे प्राथतमक गरज होिी. िसेच भारिीय समाजाि इिके असंख्य सामातजक प्रश्न आहेि आति िे इिके दृढमूल 
झाले आहेि की त्याचें तनमूसलन करण्यास तकत्येक िर्ांचा काळ लागेल, त्याचं्याि शब्दाि सागंायचे िर हा 
“िर्सशिकाचा प्रकिा सहस्त्राचा प्रश्न” आहे, या दरम्यान सामातजक सुिारिानंा अग्रक्रम देण्याचा अट्टाहास िरलयास 
ि राजकीय सुिारिेला गौि स्थान तदलयास देशाची अर्मथक ि राजकीय स्स्थिी अतिकातिक खालािि जाईल असे 
त्याचें ठाम मि होिे. म्हिून हे टाळण्यासाठी देशाची अनस्न्िि तपळििूक करिाऱया परकीय राज्यकत्यांना 
देशाबाहेर घालतिण्यािर देशाची सगळी शक्ती कें तद्रि करािी, जनिेची अस्स्मिा ि आत्मसन्मानाची भािना पनु्हा 
जागृि क हन त्याचं्याि प्रतिकाराची िृत्ती चेििािी, समाजाला युयुत्सू बनिाि ेअशी तटळकाचंी पक्की िारिा बनली 
होिी. एकदा राजकीय अतिकार भारिीयाचं्या हािी आले की हव्या िशा समाजसुिारिा घडिनू आिण्यास िळे 
लागिार नाही असा त्याचंा युक्तीिाद होिा. त्याचं्या या भतूमकेमुळे आपलया जािीबािंिानंा आपि समान हक्क देि 
नाही िोिर हे हक्क राज्यकिांकडून मागण्याचा हक्क पोहचि नाही हा रानडे आदी सुिारकाचंा तिचार तटळकानंा 
देशतहिाच्या दृष्टीने श्रेयस्कर िाटि नव्हिा याखेरील सरकारच्या मदिीने सामातजक सुिारिा घडिनू आिण्यास 
त्याचंा ित्त्ििः तिरोि होिा. यामुळे समाज अतिकच पंगू ि परािलंबी बनेल असे त्याचें स्पष्ट होिे. ज्या सुिारिा 
घडिनू आिाियाच्या त्या आमच्या आम्हीच हळू हळू घडिनू आििे तहिकार असलयाबद्दल त्याचंी खात्री होिी. या 
िैचातरक भतूमकेि हन तटळकांनी संमिीियाच्या तििेयकाला तिरोि केला, समाजसुिारिेपेिा राजकीय जागिृीला 
महत्त्ि तदले ि राजकीय जागृिीसाठी लोकसंग्रह ि लोकसंघटनेचा मागस अंतगकारला. लोकतशििासाठी त्यानंी 
मराठा ि केसरी ही िृत्तपते्र राबतिली िर लोकसंग्रह ि लोकसंघटनेसाठी १८९३ ि १८९५ मध्ये अनुक्रमे सािसजतनक 
गिेशोत्सि ि तशिाजी उत्सि सु ह केले. या उत्सिाच्या आयोजनाने त्यानंा िार्ममक ि ऐतिहातसक अिंश्रद्धा 
िाढिाियाची नव्हिी, िर सिससामान्य श्रद्धास्थानाचें सािसजतनक स्िरािर पुनरुज्जीिन क हन जनिेि 
राष्ट्रातभमानाची ज्योि प्रज्ितलि करण्याचा ि समाजाि प्रतिकारिमिा तनमाि करण्याचा तटळकाचंा हेिू होिा. 
 
 यातशिाय १८९२-९३ च्या सुमारास पतिम महाराष्ट्राि उफाळलेलया प्रहदू-मुस्लीम दंर्गयानंी लोकसंघटनेची 
गरज तटळकानंा तिशरे् प्रकर्ाने जाििली. हे दंगे उत्स्फूिस नव्हिे, तितटश अतिकाऱयाचं्या कुतटल तचथाििीमुळे 
काही मुसलमान दंर्गयाला प्रिृत्त झाले होिे याबद्दल तटळक, आगरकर याचंी पक्की खात्री होिी. िाछासंारख्या 
नेमस्िाचेही असेच मि होिे. भारिीय आपआपसाि भाडंिाहेि असे इंर्गलंडच्या सरकारच्या तनदशसनास आिनू देऊन 
िे स्ियंशासनास लायक नाहीि हे मि तितटश पालसमेंटच्या सदस्याचं्या मनािर प्रबबिाि े या उदे्दशाने तितटश 
अतिकारी हे दंगे पेटिीि आहेि असा स्पष्ट आरोप िाछानंी ११ ऑगस्ट १८९३ रोजी दादाभाई यानंा तलतहलेलया 
पत्राि केलेला आढळिो. अशा पतरस्स्थिीि प्रहदू समाज संघतटि झालयास मुस्लीम त्याचं्यािर हल्ले करण्यास 
िजाििार नाहीि ि त्यामुळे भेदनीिीचे तितटश अतिकाऱयाचें कारस्थान आपोआपच थंडािले अशी तटळकाचंी 
िारिा होिी. उलटपिी रानडे आदी सुिारकानंा मात्र या उत्सिाचं्यामुळे प्रहदू-मुसलमान समाजािील अंिर 
आिखी िाढेल यातिर्यी शकंा नव्हिी. याि हन तटळक-रानडे गटािील िैचातरक दरी अतिकच  ंहदािली. 
 
 या दोन गटािील मिभेदाचा आिखी एक तिर्य होिा िो म्हिजे काँगे्रसची कायसपद्धिी. काँगे्रसतिर्यीची 
राज्यकत्यांची बेपिाई पाहून िार्मर्क सभासंमेलने ि अजसतिनत्यानंी राजकीय अतिकार तमळिार नाहीि, िे झगडून 
सनदशीर मागाने लढून तमळिाि ेलागिील, मात्र सनदशीरपिे द्याियाचा लढा पतरिामकारक व्हाियाचा असेल िर 
त्यामागे संघतटि जनशक्ती उभी करायला पातहजे, त्यासाठी राजकीय लोकजागिृीचे कायस स्थातनक संघटनानंी 
जोमाने कराियाला पातहजे आति या कायाचे नेिृत्ि बुतद्धजीि पुढाऱयानंी करायला पातहजे अशी तटळकाचंी पक्की 
िारिा बनली होिी. म्हिून िे प्रािंाप्रािंािूनच नव्हे, िर तजलह्यािून, शहरािूंन, खेड्यािूंन लोकतशििाचे कायस 
अगत्याचे असलयाचे आिजूसन सागंू लागले. मंुबई इलाख्याचे प्रातंिक सभािून तहरीरीने भाग घेऊन आपलया 
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तिचारानंा अनुकूल असा गट तटळक संघतटि क ह लागले, आति राष्ट्रोन्निीसाठी आरामखुचीचे राजकारि अपरेु 
आहे, त्यासाठी नेत्यानंी तक्रयाशील बनण्याची, पूिसिः राष्ट्रकायाला िाहून घेण्याची गरज आहे असे िे आग्रहाने 
प्रतिपादन क ह लागले, िसेच राष्ट्रकायाच्या गाड्याला समाजािील सिस िगांना जंुपिे आिश्यक असलयामुळे 
काँगे्रसच्या मंडपाि फक्त राजकीय तिर्यच चर्मचले जाििे, िीव्र मितभन्निा असलेलया सामातजक सुिारिािंर चचा 
करिारी सामातजक पतरर्द काँगे्रसमंडपाि घेिली जाऊ नये, असे त्यानंा िाटि होिे. या त्याचं्या तिचारामुळे त्याचें 
रानडे गटाशी िारंिार खटके उडू लागले. रानडे गट राजकीय बाबिीि लोकतशििाचे िेत्र व्यापक करीि नाही, 
अजसतिनंत्यापलीकडे जाि नाही अशी खात्री पटलयािर तटळकानंी सािसजतनक सभेची सूते्र १८९५ साली आपलया 
गटाच्या हािी घेिली. यामुळे रानडे आदींचा सुिारक गट अतिकच  हष्ट झाला. आति लागलीच पढुील िर्ी त्यानंी 
आपली डेक्कन सभा नािाची स्ििंत्र संस्था प्रस्थातपि केली. रानड्याचं्या पाठोपाठ त्याचें तशष्ट्य गोपाळ कृष्ट्ि गोखले 
हे देखील डेक्कन सभेि सामील झाले. 
 
 अशा प्रकारे सामातजक ि राजकीय समस्या हािाळण्याच्या मागांबाबि पुण्याच्या कायसकत्यांि १८९५ पयंि 
स्पष्टपिे दोन गट पडले होिे. काँगे्रस ििुसळािील ज्येष्ठ नेत्याचंा पाप्रठबा साहतजकच नेमस्ि रानडे गटाला होिा. 
जहाल राजकारिाचा प्रचार क ह लागलेले तटळक त्यानंा बंडखोर िाटि. पुण्याि तटळकाचं्या भोििी बराच मोठा 
गट संघतटि झाला होिा. रानडे तटळकाचं्या तिचाराशंी सहमि नसले आति तटळकाचं्या प्रखर टीकेमुळे दुखािले 
जाि असले िरी तटळकाचें मोठेपि िेही मनोमन ओळखून होिे. त्याचं्या एका सहकाऱयाने तटळकाचं्यातिर्यी 
अपशब्द काढले असिा, “बळििंरािाचं्या मनगटाि सामर्थ्यस आहे. सरकारशी आम्ही कारिापेंिा जास्ि संबिं ठेििो 
याचाच त्यानंा जास्ि राग येिो. त्यास हे स्िाभातिक आिडि नाही. िेव्हा त्याने आम्हास नाि े ठेतिलयास, नव्हे 
मनापासून तशव्याही तदलयास िे त्यास शोभण्यासारखे आहे. असा मदस ि तनभीड मनुष्ट्य िरी आपिाि कोठे आहे?” 
असे उद गार काढून रानड्यानंी आपलया सहकाऱयाला गप्प बसतिले होिे.  
 
मतरे्भदाचंा स्फोट 
 
 काँगे्रस अतििशेने १८९५ साली पुण्याला भरण्याचे ठरतिले, िेव्हा अतििशेनाच्या पूिसियारीच्या कायाि 
रानडे यानंी तटळकानंाही सामील क हन घेिले. रानडे-तटळक गटािील मूलगामी िैचातरक अंिर लिाि घेऊन 
स्िागि सतमिीि तटळकाचंा अंिभाि न करण्याची काहींनी केलेली सूचना रानड्यानंी फेटाळून लािली आति 
अतििशेनाकतरिा तनिी गोळा करण्यासाठी स्थापन केलेलया सतमिीचे सहसतचि म्हिून त्यानंीच तटळकाचें नाि 
सुचतिले. अशा सहकायाच्या आति सुसंिादाच्या िािािरिाि दोन्ही गट अतििशेनाच्या ियारीला लागले. परंिु 
अतििशेनासाठी फंड गोळा करण्याच्या मोहीमेच्या दरम्यान, काँगे्रसच्या मंडपाि सामातजक पतरर्देची सभा घेिली 
जािार असलयास आपि काँगे्रसमध्ये सहभागी होिार नाही असा तिचार पुण्यािील काही परंपरािादी मंडळी व्यक्त 
क ह लागिाच तटळक पेचाि सापडले. पुण्याचे काँगे्रसचे अतििशेन यशस्िीरीत्या पार पाडिे तिशरे् तनकडीचे आहे, 
असे न झालयास देशाि सिसत्र पुण्याची छी थू होईल, म्हिून सामातजक पतरर्देचा तिर्य गौि मानािा आति 
राष्ट्रतहिाला अग्रस्थान द्याि ेअशी परंपरािादी गटाची समजूि घालण्याचा तटळकानंी प्रयत्नही केला. 
 
  पुण्यािील या कुरबुरीची कुिकुि सािारच्या मंडळींना लागली आति पुण्याला एकमिाने अतििशेनाचे 
काम होिार नसलयास हे अतििशेन सािारला घेण्याि याि ेअसे त्यानंी काँगे्रस नेत्यानंा सूतचि केले. हे कळिाच 
अतििशेन पुण्यालाच होईल हे घोतर्ि करण्याकतरिा २२ ऑक्टोबरला तटळक गटाने एक जाहीर सभा आयोतजि 
केली. त्याि काही सुिारिािाद्यानंी गोिंळ केला. तटळक परंपरातनष्ठ गटाचे अध्ियूस बनले आहेि असे टीकेचे काहूर 
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काही सुिारिािादी मंडळीनी उठतिले. यामुळे िोिर तििा मन:स्स्थिीि असलेले तटळक सामातजक पतरर्द काँगे्रस 
अतििशेनाच्या मंडपाि घेिली जाऊ नये असे मि उघडपिे माडूं लागले.  
 
 या मुद्यािरील िाद िाढू लागलेला पाहून रानडे गटाने या तिर्याबाबि सिस प्रांतिक सतमत्याचंी आति 
महाराष्ट्रािील तितभन्न ससं्थाचंी मिे मागतिली. दोन िृतियाशं काँगे्रस सतमत्यानंी सामातजक पतरर्देबाबि अनुकूल 
कौल तदला, पि त्याबरोबरच या तिर्याि हन काँगे्रसमध्ये फूट न पडू देण्याचीही गळ रानडे यानंा घािली. रानडे 
गटालाही हे प्रकरि िुटेपयंि िािायचे नव्हिे. अखेरीस रानड्यानंी मनाचा मोठेपिा दाखिनू माघार घेिली. 
सामातजक पतरर्देचे अतििशेन काँगे्रस मंडपाि घेिले जािार नाही असे त्यानंी घोतर्ि केले. यामुळे पुण्यािील 
िादंग शमले. परंिु रानड्याचं्या या तनिसयामुळे मंुबईचा मेहिा-िाछाचंा नेमस्ि गट अस्िस्थ झाला. पुण्याच्या 
अतििशेनाि यामुळे तटळक गटाचा िरचष्ट्मा राहील अशी त्यानंा िास्िी िाटली. असे घडू नये म्हिून मेहिानंी 
पुण्याच्या दोन्ही गटाचं्या अध्ियूंना िाटाघाटीसाठी मुबईंला आमतंत्रि केले आति पुण्याच्या स्िागि सतमिीच्या 
कामकाजाि सुसूत्रिा असािी या सबबीिर िाछा, तचमिलाल सेटलिाड आति दाजी खरे याचंी तनयुक्ती तटळक ि 
गोखले याचं्याबरोबरीने स्िागि सतमिीचे सतचि म्हिून केली. तटळकानंा हा अपमान झोंबला. त्यानंी लागलीच 
आपलया सतचिपदाचा राजीनामा तदला. मात्र सामान्य सदस्य म्हिून अतििशेनाला सहकायस देण्याचा आपला तनिसय 
त्यानंी घोतर्ि केला. 
 
  अशा प्रकारे पुण्याि सनािनी तिरुद्ध सुिारक याचं्याि १८७० पासून चाललेलया िैचातरक संघर्ाची 
पतरसीमा होऊन तटळकानंी स्िागि सतमिीच्या सतचिपदािर पािी सोडले खरे. परंिु अतििशेनाच्या काळाि िे 
तनस्ष्ट्क्रय रातहले नाहीि. अतििशेनाचे अध्यिपद भरू्तिण्यासाठी येि असलेलया सुरेंद्रनाथ बॅनजींचे त्यानंी दौंडपयंि 
जाऊन स्िागि केले. िसेच काँगे्रस अतििशेनाच्या समा्ीनंिर पुण्याला आलेलया अग्रगण्य काँगे्रस नेत्याचं्या 
उपस्स्थिीि मंडईच्या जागी जंगी सािसजतनक सभा त्यानंी आयोतजि केली आति ही सभा यशस्िी क हन पुण्यािील 
जहाल गटाचा प्रभाि राष्ट्रीय नेत्याचं्या दृष्टोत्पिीस आिनू तदला.  
 
पुिे अणधवेशनाची यशस्स्वता 
 
 पुण्याला उठलेलया िादळाचा पतरिाम काँगे्रसच्या अतििशेनािर मात्र तिपरीि असा झाला. १५८४ प्रतितनिी 
अतििशेनाला उपस्स्थि रातहले. िसेच पे्रिकासंाठी प्रिशे फी िाढिनू दहा  हपये केली, िरीही प्रचंड संख्येने लोक 
पे्रिक म्हिून अतििशेनाला हजर रातहले. मंडपाि सुमारे पाच हजाराचंी बसण्याची व्यिस्था होिी. मंडपाभोििीच्या 
मोठ्ा मोकळया आिाराला कंुपि घािले गेले होिे आति आिाराि काँगे्रस प्रतितनिींना लागेल िी सिस मदि 
करण्यासाठी स्िसेंिकाचंी कायालये उघडली गेली होिी. टपालाची आति िैद्यकीय मदिीची व्यिस्थाही आिारािच 
केली गेली होिी. सुमारे िीनश ेतिद्याथी स्ियसं्फूिीने अहोरात्र खपि होिे. 
 
 २७ तडसेंबरला अतििशेनाचे उद घाटन झाले. स्िागिाध्यि रा. ब. तभडे हे ियोिृद्ध असलयाने त्याचें भार्ि 
गोखलयानंी िाचून दाखतिले. त्याि पुण्याि उपस्स्थि झालेलया िादाचा ओझरिा उल्लेख केला गेला. पि हा िाद 
कोित्याही व्यक्तीच्या स्िाथािून नव्हे िर काँगे्रस तहिाच्या िळमळीिून उद भिला होिा हे आिजूसन स्पष्ट करण्याि 
आले. त्याचबरोबरच या अतििशेनापूिी पुण्यािील काही मुसलमानानंी उपस्स्थि केलेलया आिेपानंा सयुंतक्तकरीत्या 
तबनिोड उत्तरे तदली गेली आति सिस भारिीयाचं्या दृष्टीने, मग िे कोित्याही िमाचे, जािीचे िा िशंाचे असोि, 
काँगे्रसची उपयुक्तिा ठामपिे प्रतिपातदि करण्याि आली. 
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 सुरेंद्रनाथानंी आपलया अध्यिीय भार्िाि पुण्यािील िादाच्या संदभाि रानड्यानंी दशसतिलेलया संयमाची ि 
समन्िय िृत्तीची प्रशसंा केली. तटळकानंी केलेलया त्यागाचाही त्यानंी तनदेश केला आति यापुढे हे दोन्ही गट काँगे्रस 
कायाचा गाडा समथसपिे एकजुटीने चालििील असा तिर्श्ास व्यक्त केला. १८९२ च्या कौस्न्सल कायद्यािील 
िरिुदीचे मूलयमापन करिाना त्यािील दोर्ािंर त्यानंी प्रकाश टाकला. तितटश शासनाच्या आक्रमक सीमानीिीिर 
टीका क हन त्यािर होिाऱया अिास्िि खचाि कपाि आिश्यक असलयाचे त्यानंी प्रतिपातदि केले. िसेच 
तशििप्रसाराला ि औद्योतगक तिकासाला सरकारने हािभार लािािा अशी आग्रहाची मागिी केली. त्याचं्या 
भार्िाचा सूर मेहिा-रानडे याचं्या नेमस्ि गटाला  हचेल असाच होिा. 
 
 चचासत्राि गोखले, िाछा, नािू, समथस, तटळक, मुिोळकर, नायडू, भगीरथप्रसाद इत्यादी महाराष्ट्रीय 
कायसकत्यांनी उत्साहाने भाग घेिला. अतििशेनाने सव्िीस ठराि पातरि केले. त्याि नेहमीच्या तिर्याबंरोबर, दतिि 
आतिकेि भारिीयािंर होिाऱया अन्यायाकडे इंर्गलंडच्या सरकारला लि ििेण्याचा प्रयत्न प्रथमच करण्याि आला, 
आति त्याचे तनराकरि करण्यास इंर्गलंडच्या सरकारने दतिि आतिकेच्या सरकारिर दडपि आिाि ेअशी मागिी 
केली गेली. काँगे्रस ही देशािीलच नव्हे, िर देशाबाहेरील भारिीयाचं्या तहिरििाकडेही लि परुिीि होिी हे 
याि हन तसद्ध झाले. काँगे्रसच्या व्यापक भतूमकेचे हे तनदशसक होिे. 
 
 पुण्याचे अतििशेन यशस्िीरीत्या पार पडले आति परंपरािादी गटाच्या आग्रहानुसार सुिारिािादी गटाने 
सामातजक पतरर्दा काँगे्रसच्या मंडपाि न घेिा त्याच शहराि पि िगेळया जागी भरतिण्यास प्रारंभ केला. मात्र 
यािळेी माजलेलया िादंगापासून पुण्यािील परस्परतिरोिी तिचारसरिीचे दोन गट परस्परापंासून दूर झाले िे 
कायमचेच. सािसजतनक सभा तटळक गटाच्या हािी रातहली, िर रानडे गटाने डेक्कन सभा स्थापन केली. त्याबरोबर 
सािसजतनक सभेचे सतचि पद सोडून गोखले डेक्कन सभेि दाखल झाले. यापुढे महाराष्ट्रािील काँगे्रसच्या 
राजकारिािही हे गट परस्परतिरोिक म्हिून उभे ठाकले. त्याचं्या िैचातरक तभन्निेचा पतरिाम महाराष्ट्रापरुिा 
मयातदि रातहला नाही. राष्ट्रीय स्िरािरील काँगे्रस ििुसळािही याचे प्रतिध्िनी लिकरच उमटू लागले. मेहिा-िाछा 
याचं्याबरोबर मिाळ राजकारिाचा पुरस्कार करण्यास रानड्याचें पट्टतशष्ट्य गोखले हे पुढे सरसािले. यानंिर 
एकीकडे तनःस्िाथस  सेिािृत्तीिून उत्स्फूिस झालेलया गोखलयाचं्या नेिृत्िाचे िेज काँगे्रसजनाचं्या डोळयाि भ ह लागले 
आति अलपाििीिच िे नेमस्िाग्रिी मानले जाऊ लागले; िर दुसरीकडे सनदशीर परंिु जहाल राजकारिाचा 
पुरस्कार तटळक अतिक तहरीरीने क ह लागले. महाराष्ट्रािच नव्हे िर राष्ट्रीय स्िरािर आपलया समतिचारी 
मंडळींचा गट िे संघतटि क ह लागले आति म्हिून िे जहाल गटाचे अध्ियूस बनले. अशा प्रकारे महाराष्ट्रािील 
िैचातरक मितभन्निेने काँगे्रसमध्ये धु्रिीकरिाच्या प्रतक्रयेला गिी तदली. 
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प्रकरि ३ 
 

मवाळ-जहाल सघंषष 
 
 १८९५ सालचे पुिे येथे झालेले काँगे्रस अतििशेन हा महाराष्ट्राच्या काँगे्रस चळिळीिील कलाटिीचा प्रबदू 
होय. या अतििशेनाच्या प्रसगंी उठलेलया िैचातरक िािटळीमुळे पुण्यािील सािसजतनक कायसकत्यांमिील उरला 
सुरला सुसंिाद नाहीसा झाला. त्याचं्याि फारकि होऊन रानडे-गोखले याचंा नेमस्ि गट मेहिा-िाछा गटाबरोबर 
मिाळ राजकारिाचा पुरस्कार क ह लागला, िर तटळक नव्या जोमाने जहाल राष्ट्रिादाच्या प्रचाराला लागले. 
दोन्ही गट काँगे्रसमध्ये आपला प्रभाि िाढतिण्याचा प्रयत्न क ह लागले. त्यामुळे १८९६ पासून काँगे्रस ििुसळाि 
मिाळ-जहाल रस्सीखेच सु ह झाली ि त्याचे पयािसन अखेर १९०७ साली काँगे्रसच्या तिभाजनाि झाले. 
 
 महाराष्ट्राि ि महाराष्ट्राबाहेर आपलया जहाल राष्ट्रिादी तिचाराचंा प्रसार करण्याच्या हेिूने तटळकानंी 
अंतगकृि केलेलया कायसपद्धिीची िीन प्रमुख सूते्र होिी. पतहले सूत्र म्हिजे महाराष्ट्राि जहाल राष्ट्रिादाला भक्कम 
अतिष्ठान तमळिनू देण्यासाठी प्रातंिक पतरर्दािूंन समतिचारी मंडळीचा गट संघतटि कराियाचा; दुसरे म्हिजे 
काँगे्रसच्या किेबाहेर स्ििंत्रपिे स्थातनक संघटनामाफस ि राजकीय लोकजागृिीचे ि लोकसंघटनेचे कायस कराियाचे 
आति लोकानंा त्याचं्या न्याय्य अतिकाराचं्या प्रा्ीसाठी चळिळ करण्यास प्रिृत्त कराियाचे; आति तिसरे म्हिजे 
काँगे्रसच्या िार्मर्क अतििशेनाचे िळेी तभन्न प्रािंािूंन येिाऱया सदस्याशंी चचा क हन कृतिशील राजकारिाची तनकड 
त्याचं्या मनािर प्रबबिायची, अतिकातिक सदस्यानंा जहाल राष्ट्रिादी राजकारिाला अनुकूल क हन घ्याियाचे 
आति या गटाचे दडपि काँगे्रसमिील ज्येष्ठ मिाळ नेत्यािंर आिनू त्यानंा काँगे्रसची प्रचतलि कायसपद्धिी 
बदलण्यास, काँगे्रसला सतक्रय बनतिण्यास भाग पाडाियाचे. अशा रीिीने बहुमिाच्या जोरािर काँगे्रसमध्ये आपलया 
गटाचा प्रभाि प्रस्थातपि करण्याचा ि सनदशीर ि लोकशाही मागानेच काँगे्रसच्या कायाची तदशा बदलण्याचा त्याचंा 
मानस होिा. 
 
 योगायोगाने तटळकाचं्या सकंस्लपि कायाला अनुकूल अशी पतरस्स्थिी महाराष्ट्राि १८९६ साली तनमाि 
झाली. भीर्ि दुष्ट्काळ ि त्या पाठोपाठ आलेलया प्लेगच्या दुिसर साथीने पतिम महाराष्ट्र हाद हन गेला. दुष्ट्काळामुळे 
होिाऱया लोकाचं्या हालअपेष्टाचंी ि दुष्ट्काळाच्या भीर्ि स्ि हपाची मातहिी सरकारला क हन देण्याची आति 
त्याचबरोबरच फॅतमन तरलीफ कोडप्रमािे दुष्ट्काळग्रस्ि भागािील शिेकऱयानंा तमळाियाच्या सिलिींची जािीि 
शिेकऱयानंा क हन देण्याची जबाबदारी तटळकानंी उचलली. शासनाच्या दुष्ट्काळ मदिकायाि िर त्यानंी भाग 
घेिलाच पि त्याचबरोबरच सािसजतनक सभेच्या कायसकत्यांना फॅतमन तरलीफ कोडच्या प्रिी देऊन त्यानंी दुष्ट्काळी 
भागाि पाठतिले आति त्याि अनुस्यूि असलेलया सिलिी देण्यास अतिकारी का कू क ह लागले, िर त्यानंा 
सनदशीर मागाने प्रतिकार करण्याचे िडे शिेकऱयानंा देण्याचे कायसही या कायसकत्यांकडे सोपतिले. या प्रचाराला 
अनुकूल प्रतिसाद तमळाला. दुष्ट्काळाने त्रस्ि झालेले शिेकरी शिेसारा गोळा करण्यास आलेलया अतिकाऱयानंा 
संघतटिरीत्या तिरोि क ह लागले. अतिकाऱयाचं्या दंडुकेशाहीलाही िे भीक घालीनासे झाले. शिेकऱयाचंा हा 
संघतटि तिरोि पाहून अतिकारी िगस अस्िस्थ झाला. सािसजतनक सभेमाफस ि सु ह झालेली ही चळिळ दडपून 
टाकण्यासाठी अच्युिराि साठे, दत्तोपिं आपटे यासारख्या काही कायसकत्यांिर खटले भरण्याि आले. अशा प्रकारे 
अतशतिि समाजाि सरकारतिरुद्ध कायद्याच्या आिारे सघंतटिपिे लढण्यासाठी आिश्यक असलेले नैतिक सामर्थ्यस 
तनमाि करण्याचा तटळकाचंा हा प्रयोग सफल ठरला. 
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 याच सुमारास तटळकानंी शहरािील व्यापारी िगाि सरकारतिरोिी चळिळ प्रसृि करण्याचा प्रयत्न केला. 
इंर्गलंडहून येिाऱया जाड सुिी कापडाशी देशी मालाला स्पिा करिा येऊ नये म्हिून सरकारने यािळेी िलम 
कापडाबरोबरच जाड सुिी कापडािर साडे िीन टके्क जकाि बसतिली. यामुळे देशािील तगरिीमालक  हष्ट झाले. 
तशिाय या तनिसयामुळे गरीब लोक िापरीि असलेले जाडेभरडे कापड महागिार होिे. या अन्यायाच्या प्रतिकाराथस 
तटळकानंी स्िदेशीची घोर्िा तदली. मंुबई, ठािे, सािारा, नगर, अमराििी इत्यादी शहरी सभा घेऊन लोकानंा 
स्िदेशीच्या शपथा घेण्यास त्यानंी प्रिृत्त केले. जुलुमी परकीय, सते्ततिरुद्ध सनदशीर मागाने झगडण्यासाठी 
लोकशक्ती जागृि क हन तिच्या िारा शासनाला शह देण्याचा पतहला यशस्िी प्रयोग करण्याचे श्रेय तटळकानंा आहे. 
त्याचा हा उपक्रम महाराष्ट्रािील मिाळाचं्या मात्र पचनी पडला नाही. 
 
 याच सुमारास देशािील तितटश शासनाला हादरा देिारी खळबळजनक घटना पुण्याला घडली. प्लेग 
तनिारि कायासाठी पुण्याि ठेिण्याि आलेलया गोऱया सोतजरानंी जनिेिर केलेलया अनस्न्िि अत्याचारामुळे ि 
त्याबाबि शासनाकडे पाठतिण्याि आलेलया अनेक तनिदेनाकंडे सरकारने केलेलया दुलसिामुळे पुण्याि तनमाि 
झालेलया तिलिि असंिोर्ाचे पयसिसान प्लेग कतमशनर रडँ ि आयस्टस याचं्या हत्येि झाले. तिशरे् म्हिजे पुण्याि 
कडेकोट लष्ट्करी बंदोबस्ि असिा स्व्हक्टोतरया रािीच्या राज्यारोहिाच्या हीरक महोत्सिाच्या समारंभाच्या 
तदिशीच नेमकी ही घटना घडली. यामुळे मंुबई सरकारच नव्हे िर कें द्रीय सरकारही हादरले. शासकीय 
दमननीिीचे चक्र िात्काळ घरघ ह लागले. अनेक तनरपराि व्यक्तींना अटक झाली. तकत्येकानंा खटला न भरिा 
पोलीस कोठडीि ठेिण्याि आले. तनभीडपिे शासकीय अन्यायाला िाचा फोडिाऱया केसरी, काळ, प्रिोद 
यासारख्या िृत्तपत्रािंरही िाड पडली. पुण्याच्या आसपास दहशिीचे साम्राज्य पसरले. सरकारी दडपशाहीला 
अनुलिून तटळकानंी केसरीिून “सरकारचे डोके तठकािािर आहे का?” असा खडा सिाल केला आति “राज्य 
करिे म्हिजे सूड घेिे नव्हे” असे सरकारला ठिकािनू सागंण्यास कमी केले नाही. या लेखाचें तनतमत्त सरकारला 
पुरले. राजद्रोहाच्या आरोपाखाली त्यानंा अटक झाली आति सबळ पुरािा नसिाही जुलै १८९७ मध्ये त्यानंा अठरा 
मतहन्याचंी सश्रम कारािासाची तशिा ठोठािली गेली. राष्ट्रतहिासाठी तनःशस्त्र चळिळीचा मागस पत्करलयामुळे 
कारगृहाि डाबंले जािारे पतहले काँगे्रस पुढारी तटळक होिे. तनभीड, तनःस्िाथस ि त्यागमय राष्ट्रसेिचेा निा आदशस 
देशापुढे ठेिण्याचा मान त्यानंी महाराष्ट्राला तमळिनू तदला.  
 

* 
 
 महाराष्ट्राि दुष्ट्काळ ि प्लेगचे थैमान सु ह असिा मंुबईच्या बॅ. रतहमिुल्ला याचं्या अध्यििेखाली १८९६ 
सालचे काँगे्रस अतििशेन कलकत्त्याला भरले. महाराष्ट्रािील अस्मानी ि सुलिानी आपत्तीमुळे या अतििशेनाि 
महाराष्ट्रीय प्रतितनिींची संख्या रोडािली. िाछा, गोखले, तटळक, काळकिे पराजंपे, करंदीकर इत्यादी मडंळी 
मात्र अतििशेनासाठी गेली. िलेबी, कतमशनरसमोर साि देण्यासाठी काँगे्रसच्या ििीने िाछा याचंी तनिड झाली. 
याच कामासाठी पुण्याच्या डेक्कन सभेिफे रानड्यानंी गोखलयानंा इंर्गलंडला िाडले. हे दोघेही पुढील िर्ीच्या 
अमराििी अतििशेनापूिी इंर्गलंडहून परि आले.  
 
 
 
 
अमरावती अणधवेशन 



 

 अनुक्रमणिका 

 
 १८९७ साली अमराििीला झालेले काँगे्रस अतििशेन हे िऱहाडािील पतहलेच अतििशेन होिे. या 
अतििशेनाच्या तसद्धिेसाठी अमराििीच्या स्िागि सतमिीला अनेक अडचिींना सामना करािा लागला. यापूिीच्या 
िीन िर्ांि नागपूर लगिच्या भागाि लोगोपाठ तपके बुडालयामुळे िेथून आर्मथक सहभागाची आशा फारशी नव्हिी. 
पतिम महाराष्ट्रामिील स्फोटक पतरस्स्थिीमुळे तिशरे्िः तटळकाचं्या कारािासाच्या िृत्ताने ि शासकीय 
दडपशाहीच्या बािम्यामुंळे अमराििीचे पुढारीही अस्िस्थ झाले होिे. याचिळेी देशाच्या इिर काही भागािून भकंूप, 
अतििर्सि ि दुष्ट्काळाचे िाडंि चालू असलयाच्या िािा येि होत्या. अशा पतरस्स्थिीि अतििशेनाला तकिपि प्रतिसाद 
तमळेल यातिर्यी स्थातनक नेिे साशकं होिे. िशािच अमराििीच्या काँगे्रस अतििशेनािर बंदी घालण्याि यािी अशी 
हाकाटी काही तितटश अतिकाऱयानंी सु ह केली. िऱहाडच्या प्रशासनाचा प्रमुख असलेलया हैद्राबादच्या रेतसडेंटला 
िसा सल्लाही काही तिघ्नसंिोर्ी तितटश अतिकाऱयानंी तदला. हे अतििशेन घेऊन तनष्ट्कारि सरकारचा रोर् ओढािनू 
घेऊ नये असे खाजगीरीत्या स्थातनक नेत्यानंा काही तहिप्रचिकानंी सुचतिले. परंिु अमराििीच्या नेत्यानंी माघार 
घेिली नाही. खापडे, मुिोळकर, मोरोपिं जोशी यानंी अतििशेनाची ियारी सु ह ठेिली. पतिम महाराष्ट्रािील 
प्लेगची लागि िऱहाडकडे होऊ न देण्याची पूिस खबरदारी घेण्याचे आर्श्ासन देऊन त्यानंी शिेटी अतििशेनासाठी 
परिानगी तमळतिली. पतिम महाराष्ट्राकडून येिाऱया प्रतितनिींच्या िैद्यकीय िपासिीची मलकापूर येथे व्यिस्था 
करण्याि आली. त्याबरोबरच िैद्यकीय िपासिीि तदरंगाई होऊ नये आति िेथे येिाऱया प्रतितनिींची गैरसोय होऊ 
नये याची खबरदारी अमराििीच्या स्िागि सतमिीने घेिली. मात्र या सिस अडचिींचा पतरिाम प्रतितनिींच्या 
संख्येिर तनतििपिे झाला. केिळ ६९२ प्रतितनिी अतििशेनाला उपस्स्थि रातहले. 
 
 स्थातनक लोकाचंा अतििशेनाबाबिचा उत्साह मात्र अििसनीय होिा. काँगे्रससाठी घािलेलया खास मंडपाि 
मुख्य सभागहृाबरोबरच िाचनालयाची ि िैद्यकीय मदिीची सोय होिी. मंडपाच्या एका भागाि िऱहाड ि नागपूरकडे 
ियार होिाऱया कलाकसुरींच्या िस्िंूचे प्रदशसन आयोतजि करण्याि आले होिे. या प्रदशसनाचे िैतशष्ट्ट्य म्हिजे िे 
आयोतजि करण्याि मोरोपिं जोशींच्या सुतिद्य पत्नी यशोदाबाई ि इिर स्थातनक मतहलाचंा पुढाकार होिा. 
अतििशेनाला उपस्स्थि असलेलया मतहलाचंी संख्या डोळयाि भरण्याजोगी होिी. िऱहाडिर केलया जािाऱया 
मागासलेपिाच्या आरोपाला हे चागंले उत्तर होिे. 
 
 अतििशेनाला प्रारंभ होण्यापूिी उपस्स्थि झालेलया एका पेचप्रसंगाचा उल्लेख दादासाहेब खापडे याचं्या 
रोजतनशीि आढळिो. राष्ट्रकायासाठी सश्रम कारािास भोगि असलेलया तटळकातंिर्यी तनष्ठा ि सहानुभिूी व्यक्त 
करण्याच्या हेिूने त्याचें छायातचत्र सभामंडपाि लािण्याचा स्िागि सतमिीिील खापडे गटाचा मानस होिा. असे 
केलयाने सरकारला तडिचलयासारखे होईल आति अतििशेनाकडे सरकारची िक्रदृष्टी िळेल म्हिून असे क ह नये 
असे दुसऱया गटाचे मि होिे. शिेटी हा मुद्दा तनिसयासाठी काँगे्रस श्रेष्ठींच्या पढेु माडंण्याि आला. उमेशचदं्र बाॅनजी, 
िाछा, सेटलिाड, आनंद चालूस, सुरेंद्रनाथ बॅनजी, मुिोळकर इत्यादींशी खापड्यांनी बोलिी केली आति 
सभामंडपाि तटळकाचें छायातचत्र लाि ू न तदलयास या मुद्याि हन झालेलया िादाचा उल्लखे आपि आपलया 
स्िागिपर भार्िाि क ह असे त्यानंी काँगे्रस श्रेष्ठींना बजािले. यािर बराच ऊहापोह झालयानंिर शिेटी सुरेंद्रनाथ 
आति अतििशेनाचे अध्यि सी. शकंरन नायर यानंी आपलया भार्िाि आपि तटळकाचंा गौरिपर उल्लखे क ह असे 
अतभिचन तदलयानंिर खापड्यांनी आपला आग्रह सोडला आति अतििशेन सुरळीिपिे पार पडले. या अतििशेनाचा 
मनोरंजक िपशील खापडे याचं्या रोजतनशीि आति सर मोरोपिं जोशींच्या पत्नी यशोदाबाई याचं्या “आमचा 
जीिनप्रिास” या आत्मिृत्ताि सापडिो. 
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 सी. शकंरन नायर यानंी आपलया अध्यिीय भार्िाच्या प्रारंभी इंर्गलंडचे राजकीय ऋि मान्य केले आति 
इंर्गलंडमध्ये प्रचतलि असलेली शासनव्यिस्था हाच आपला आदशस असून, तितटश कृपाछत्राखाली राहूनच िे उतद्दष्ट 
साध्य करण्याचा काँगे्रसचा तनिार असलयाचे त्यानंी प्रतिपादन केले. त्याबरोबरच तितटश शासनकाळाि देशाचे 
दातरद्र्य बेसुमार िाढि असलयाची भािना सुतशतििाि बळािि असलयाचेही त्यानंी सातंगिले. पुण्यािील शासकीय 
दडपशाहीचा उल्लेख त्यानंी केला ि त्या संदभाि मुद्रितनबंि घालून आति नािू बंिंूना अटक क हन सरकार 
नागतरकाचं्या मूलभिू हक्काचंी पायमल्ली करीि आहे असे स्पष्ट मि त्यानंी माडंले. िसेच तटळकािंरील खटंलयाच्या 
िळेी ज्यूरीपैकी तनम्मे सदस्य भारिीय असिे िर तटळक तनदोर्ी म्हिून सुटले असिे असेही तििान करण्यास िे 
कचरले नाहीि. अमराििी अतििशेनाने एकिीस ठराि पास केले. तटळकाचं्या तशिेचा तनरे्ि करिारा ठराि 
करण्याचे िाडस मात्र काँगे्रसने दाखतिले नाही. सुरेंद्रनाथानंी आपलया भार्िाि तटळकाचंा गौरिपूिस उल्लखे 
करिाना, “कारािासाच्या प्रभिी ओलाडूंन माझे मन तटळकाकंडे िाि घेि आहे-सिस देशाचे डोळे दुःखाश्रुंनी डबडबले 
आहेि” असे भािपूिस उद गार काढिाच मंडपािील श्रोत्यानंी जो उत्स्फूिस प्रतिसाद तदला, िो तटळकाचं्या िाढत्या 
लोकतप्रयिेचा पुरािा होिा. पातरि झालेलया ठरािाि नेहमीच्या मागण्याबंरोबर िऱहाडसंबंिी कायदे करण्याचा 
अतिकार गव्हनसर जनरलच्या कायसकारी मंडळाच्या हािी न ठेििा िो कें द्रीय तितिमडंळाकडे सोपतिला जािा असा 
प्रलहाद नारायि जोग यानंी माडंलेला प्रस्िािही होिा. नामदार गोखले िलेबी कतमशनरपढेु साि देऊन नुकिेच 
परिले होिे. या अतििशेनाला आले असले िरी चचेि िे सहभागी झाले नाहीि. पुण्यािील प्लेग तनिारि कायाच्या 
कालाििीि गोऱया सोतजरानंी काही तस्त्रयािंर बलात्कार केलयाची बािमी त्याचं्या एका तमत्राने त्यानंा लंडनला 
कळतिली होिी, ि त्या आिारािर पुण्याि गोरे सोजीर करीि असलेलया अत्याचाराचा दाखला म्हिनू याचा उल्लखे 
त्यानंी लंडनच्या िास्िव्याि केला होिा. हा आरोप पुराव्यातनशी तसद्ध करा असे आव्हान त्यानंा लंडन येथे देण्याि 
आले होिे. पुण्याला परि आलयानंिर त्या तििानाच्या पुष्ट्ट्यथस ठोस परुािा देिा येि नाही असे आढळून आलयािर 
गोखलयानंी जाहीर माफी मातगिली. पुण्याला यािळेी हे माफी प्रकरि फार गाजले. त्यामुळे अनेकाचंा त्याचं्यािर 
रोर् झाला. त्यानंी केलेलया तििानाची पुष्टी करिारा तनतिि परुािा हािी आला नसला िरी पुण्याि तस्त्रयािंर 
अत्याचार झाले याबद्दल यस्त्कंतचि शकंा नसिाना गोखलयांनी उन्मत्त तितटश नोकरशाहीची माफी मागािी हे 
अनेकानंा रुचले नव्हिे. त्यामुळे महाराष्ट्रािील िािािरि त्याचं्यातिरुद्ध बरेच िापले होिे. अतििशेनाि िे 
बोलायला उठलयास त्याचंा उपमदस केला जाईल अशीच भीिी स्थातनक संयोजकानंा होिी. म्हिून त्याचंा असा 
अिमान होऊ न देण्याची पूिस खबरदारी  मोरोपंि जोशी, मुिोळकर ि खापडे इत्यादींनी घेिली.  
 
नागपूरकडे णटळकवादाचे लोि 
 
 १८९७ च्या अमराििीच्या अतििशेनाच्या िळेी िऱहाडािील काही काँगे्रस पढुाऱयािंरील तटळकिादाचा 
प्रभाि जसा स्पष्टपिे तनदशसनास आला, िसाच िो नागपूरच्या काँगे्रस ििुसळािही दृर्गगोचर होऊ लागला. १८९५ 
साली पुण्याि सामातजक पतरर्देि हन उठलेलया िािटळीचे पडसाद नागपूरला उठलयाचा उल्लखे सापडिो. 
त्यािळेेच्या मकॅडोनालड म्हिजे आजच्या टाऊन हॅालमध्ये या तिर्यािर जाहीर चचा करण्यासाठी सभा घेण्याि 
आलया. नीळकंठराि उिोजी, कृष्ट्िराि देशपाडें, सदातशिराि देहाडराय हे तटळकाचं्या तिचारप्रिालीचे समथसन 
क ह लागले, िर नायडू, भगीरथप्रसाद, बोस, तचटििीस, तकनखेडे, देशसेिक पत्राचे त्यािळेचे संपादक 
माििराि पाध्ये हे रानडे गटाचे समथसक होिे. १८९७ सालच्या तटळकाचं्या कारािासाच्या िळेी या दोन गटािील 
मिभेद अतिक िाढले. याच सुमारास बरीच िर् ेनागपूर काँगे्रसच्या अध्यिपदी असलेले सी. व्ही. नायडू तदिगंि 
झाले. त्याचं्या जागी गंगािरराि तचटििीसाचंी तनिड झाली, िर भगीरथप्रसादानंी कायसिाहपद सोडलयामुळे िे पद 
केशिराि िाम्हन याचं्याकडे आले. 
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१८९८ ते १९०३ च्या दरम्यान महाराष्ट्रातील का ाँगे्रसचे कायष 
 
 १८९८ िे १९०३ पयंिच्या सहा िर्ांच्या कालाििीि काँगे्रसची अतििशेने महाराष्ट्राबाहेर, मद्रास (१८९८), 
लखनौ (१८९९), लाहोर (१९००), कलकत्ता (१९०१), अहमदाबाद (१९०२, आज महाराष्ट्र राज्याि नसलेले 
अहमदाबाद त्यािळेी मंुबई इलाख्याि मोडि होिे.) ि मद्रास (१९०३) या शहरी भरली. यापकैी लाहोर ि कलकत्ता 
अतििशेनाचें अध्यिपद अनुक्रमे न्या. चंदािरकर आति तदनशा िाछा याचं्याकडे आले. अध्यिाच्या नािाबद्दल िोिर 
किीही न उमटलेले आिेपाचे सूर न्या. चंदािरकर याचं्या तनिडीि हन ऐकू आले. याची दोन कारिे होिे. एक िर 
काँगे्रसची आरंभीची काही िर् ेिगळिा सुमारे दहा िर् ेचंदािरकरानंी काँगे्रसशी फारसा संबिं ठेिला नव्हिा.बरीच 
िर् ेिे िार्मर्क अतििशेनानंाही उपस्स्थि रातहले नव्हिे. दुसरे म्हिजे लाहोर अतििशेनापूिी काही मतहने त्याचंी मंुबई 
हायकोटाचे न्यायािीश म्हिनू तनयुक्ती झाली होिी; आति शासतकय सेििेील व्यक्तीला काँगे्रसचे अध्यिपद देऊ नये 
असा पायंडा पडला होिा. तशिाय काँगे्रसचे अध्यिपद स्िीकारण्यास त्यानंी सरकारची परिानगी मातगिली असून 
आपले अध्यिीय भार्िही परिानगीसाठी त्यानंी सरकारकडे पाठतिलयाची िदंिा होिी. यामुळे ‘मराठा’मिून 
त्याचं्या तनिडीबद्दल प्रथम आिेप घेिला गेला. १८९१ च्या नागपूर अतििशेनाचे िळेी सुिह्मण्यम अय्यर यानंा 
अध्यिपद द्याियाचे ठरिलेले असिाना ित्पूिी त्याचंी तनयुक्ती मद्रास हायकोटािर न्यायािीश म्हिून झालयाने 
त्याचं्या जागी अध्यिपद चालूस  यानंा देण्याि आले होिे. या पायंड्याप्रमािे लाहोर काँगे्रसचे अध्यिपद 
चंदािरकरानंा तदले जाऊ नये अशी काही काँगे्रस सदस्याचंी इच्छा होिी. परंिु स्िागि सतमिीने आपला तनिसय 
बदलला नाही आति चंदािरकरानंीही अध्यिपद स्िीकारण्यास नकार तदला नाही. 
 

* 
 
  लाहोर अतििशेनाचे िळेी अध्यिपदासाठी न्या. चंदािरकराचं्या नािाला दुजोरा देिाना लाहोरच्या मौलिी 
मोहरम अली तचस्िी यानंी मंुबई इलाख्याने पयायाने महाराष्ट्राने, राष्ट्रीय चळिळीला केलेलया योगदानाची िोंड 
भ हन केलेली प्रशसंा महाराष्ट्रीय सदस्याचं्या अंगािर मठूभर मास चढतििारी होिी. “या भमूीने काँगे्रसला जन्म 
तदला, िेथेच तिची पतहली सभा झाली, काँगे्रसचे आघाडीचे नेिेही याच भमूीिून पढेु आले, काँगे्रसचे दोन मुस्लीम 
अध्यिही महाराष्ट्रािूनच आले. काँगे्रसचे सतचि िाछा हेही तिथलेच,” असा मौलिी तचस्िींनी केलेला गौरिपूिस 
उल्लेख म्हिजे काँगे्रसच्या कामकाजाि महाराष्ट्र पार पाडीि असलेलया महत्त्िाच्या भतूमकेिर काँगे्रसने केलेले जि ु
तशक्कामोिसबच होिे. 
 
  १९०१ साली न्या. रानडे तदिगंि झालयानंिर काँगे्रस अतििशेनाच्या राष्ट्रीय मंचाि हन त्यानंा श्रद्धाजंली 
िातहली गेली. कलकत्ता येथील काँगे्रस अतििशेनाचे िळेी अध्यि िाछानंी न्या. रानडे याचं्या कायाची महिी तिशद 
करिाना त्याचं्या भव्योदात्त व्यतक्तमत्िाची साॅके्रतटसशी िुलना केली, िर अहमदाबादच्या १९०२ च्या अतििशेनाचे 
िळेी सुरेद्रनाथानंी “मंुबई इलाख्याचे बौतद्धक कें द्र असलेलया पुिे शहराचा महान पतु्र” म्हिून रानडेंचा तनदेश केला 
आति त्याचें “जीिनकायस, तिशुद्ध चातरत्र्य आति प्रगाढ तिचारसपंदा हा मौतलक राष्ट्रीय िारसा आहे.” असा 
अतभप्राय व्यक्त क हन रानड्यानंा श्रद्धाजंली अपसि केली. काँगे्रसचे अतिकृि सदस्य किीही नसलेलया आति काँगे्रस 
कायाि प्रत्यिपिे सहभागी होऊ न शकलेलया महाराष्ट्राच्या या महान तिचारििंाला काँगे्रस श्रेष्ठींनी िातहलेली ही 
श्रद्धासुमने त्याचें आगळे मोठेपि दशसतििाि. 
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 या अतििशेनाचं्या काळाि काँगे्रससाठी घटना ियार करण्याच्या मुद्यािर चचा झाली. घटनेचा मसुदा ियार 
करण्यास स्थापन झालेलया सतमिीचे कायसिाहपद िऱहाडच्या मुिोळकरानंा देण्याि आले होिे. या सतमिीि पतिम 
महाराष्ट्राचं्या िाछा, करंदीकर ि नागपूरच्या तकनखेड्याचंा समािशे होिा. काँगे्रसच्या िाढत्या व्यापािर लि 
ठेिण्यासाठी इंतडयन काँगे्रस कतमटीची स्थापना १८९९ साली करण्याि आली. या सतमिीि कोित्या प्रािंाच्या 
तकिी प्रतितनिींचा अंिभाि कराियाचा हेही ठरतिण्याि आले. १९०० साली याबाबि करण्याि आलेलया तनयमाचें 
ह्या कें द्रीय सतमिीिीला एकूि ४० तनिातचि सदस्यापंैकी मंुबई इलाख्याचे साि आति िऱहाड ि मध्यप्रािंाचे प्रत्येकी 
िीन प्रतितनिी असाििे असे तनिातरि केले गेले. या सतमिीिर पतिम महाराष्ट्राचे गोखले, िाछा, मेहिा, तटळक, 
सेटलिाड, खरे, करंदीकर, अमराििीचे दादासाहेब खापडे, मोरोपिं जोशी, मुिोळकर, देिराय तिनायक िर 
नागपूरचे तचटििीस, तकनखेडे, भगीरथप्रसाद इत्यादी मंडळी बहुिा आलटून पालटून तनिडली जाि. 
 

* 
 
  कारागृहािून बाहेर पडलयानंिर १९०० सालापासून तटळक पुन्हा काँगे्रस कायाि उत्साहाने भाग घेऊ 
लागले. कारािासाच्या हालअपेष्टानंी त्याचंा उत्साह मंदािला नव्हिा. १९०० सालच्या लाहोर अतििशेनाि िे 
बोलायला उभे राहिाच टाळयाचंा कडकडाट क हन उपस्स्थिानंी त्याचें स्िागि केले. राष्ट्रीय स्िरािर त्यानंा 
मान्यिा तमळू लागलयाचे िे द्योिक होिे. याच सुमारास झालेलया न्या. रानड्याचं्या देहािसानानंिर ना. 
गोखलयाचं्या कायाचे िेत्रही तिस्िा ह लागले. १९०१ साली िे कें द्रीय तितिमंडळािर तनिडले गेले. १९०३ साली 
िाछाबंरोबर त्याचंीही काँगे्रसचे सतचि म्हिून तनयुक्ती झाली. काँगे्रसचे कायालयीन कामकाज िाछानंी साभंाळाि े
आति काँगे्रससाठी तनिी गोळा करण्याचे ि प्रातंिक सतमत्याचं्या कामाला चालना देण्याचे कायस गोखलयानंी कराि े
असे खािेिाटप या दोघािं केले गेले. रानड्याचंा मृत्यू ही महाराष्ट्राच्या काँगे्रस ििुसळामिील ज्येष्ठ तपढीचे युग संपून 
िेथे नव्या िरुि नेिृत्िाच्या उदयाची पदतचन्हे दशसतििारी जिू सीमारेर्ा होिी.  
 
मंुबई येथे णतसरे अणधवेशन 
 
 १९०४ सालच्या काँगे्रस अतििशेनाचे आमंत्रि मंुबईच्या ििीने तफरोझशहा मेहिानंी तदले. मंुबईि त्याचंा 
असलेला दरारा, त्याचें योजनाकौशलय आति ितनक व्यापारी िगाशी ि सरकारी अतिकाऱयाशंी असलेले त्याचें 
तनकटचे सबंंि यामुळे अतििशेनाच्या आयोजनाि कोििेही अडथळे आले नाहीि. मेहिा स्ििःच स्िागिाध्यि 
असलयामुळे अतििशेनाची तसद्धिा मोठ्ा प्रमािािर झाली. के्रसंट साईट येथे घािलेला भव्य सुशोतभि मंडपाि २६ 
तडसेंबरला अतििशेनाचा शुभारंभ झाला. 
 
 लॉडस कझसनच्या आत्यतंिक प्रतिगामी ि कट्टर साम्राज्यिादी शासकीय तनिसयाच्या पार्श्सभमूीिर हे अतििशेन 
भरि होिे. कलकत्ता म्युतनतसपालटीिील भारिीय सदस्याचंी त्याने घटतिलेली सखं्या ि या स्थातनक संस्थेच्या 
अतिकाराचंा केलेला संकोच, तिद्यापीठ कायद्यािारा उच्च तशििािर घािलेले तनबिं, उच्चतशतिि भारिीयासंबंिी 
िारंिार आतिष्ट्कृि केलेली िुच्छिेची भािना, काँगे्रसबाबिची त्याची उपहासाची िृत्ती आति बंगालच्या फाळिीचे 
त्याने केलेले सूिोिाच यामुळे सुतशतिि भारिीय अतिशय असिुंष्ट होिे. या असिंोर्ाला काँगे्रस मंचािर िाचा 
फुटिार हे तनतिि होिे. 
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 दुसरी महत्त्िाची बाब म्हिजे अतििशेनापूिी तटळक ि मेहिा गट याचं्याि बराच बेबनाि तनमाि झाला 
होिा. काँगे्रसच्या िोरिािर सिि टीकेचे प्रहार क हन तटळक काँगे्रस फोडू इस्च्छिाि अशी कागाळी मंुबईच्या मेहिा 
गटाने दादाभाई निरोजी याचं्याकडे केली असािी. या संदभाि २ नोव्हेंबर १९०४ रोजी दादाभाईनंी तटळकानंा पत्र 
तलहून काँगे्रससंबिंी तििायक भतूमका पत्करण्याचा त्यानंा सल्ला तदला. िृत्तपत्रािूंन काँगे्रसच्या िोरिािर सिि 
टीका करीि गेलयास जनिेचा काँगे्रसिरील तिर्श्ास उडून जाईल आति राजकारिािील काँगे्रसचा प्रभाि कमी 
होऊन सरकारची बाजू बळकट होईल; म्हिून असे घडू देऊ नये; काँगे्रस तनस्ष्ट्क्रय बनली आहे असे िाटि 
असलयास काँगे्रसला सतक्रय बनतिण्यासाठी काँगे्रसपढेु तििायक कायसक्रम माडंािा आति काँगे्रसला सतक्रय आति 
बळकट बनतिण्याचा प्रयत्न करािा असा “स्नेहभािाचा सल्ला” दादाभाईनंी तटळकानंा तदला. त्याबरोबरच 
तटळकाचं्या त्यागी राष्ट्रतनष्ठचेा गौरिपर उल्लेख क हन आपलया व्यतक्तमत्त्िाच्या प्रभािाने तटळक काँगे्रसला सतक्रय 
बनि ूशकिील अशी आशाही त्यानंी व्यक्त केली. दादाभाईंच्या या पत्रािील पुढील सल्ला तटळकाचं्या मनािर तिशरे् 
ठसला. “पुढील राजकारिाच्या िेत्राि युद्ध करण्याचे काँगे्रस हे एक आपले शस्त्र झाले पातहजे”, म्हिून तिला 
अतिक गतिमान आति शक्तीशाली बनतिली पातहजे आति काँगे्रसमध्ये तभन्न मिाचें गट आहेि, त्यानंी आपापली 
मिप्रिाली अतििशेनाि सदस्यापंढेु माडंािी आति बहुमिाने होईल िो तनिसय सिांनी तशरोिायस मानािा, या 
दादाभाईंनी माडंलेलया तिचारानंी तटळकाचं्या काँगे्रसबाबिच्या भतूमकेला तनतिि तदशा तदली. अतििशेनापूिी काही 
तदिस १७ नोव्हेंबरचे तितलयम िडेरबनसचेही पत्र तटळकानंा तमळाले. त्याि “िुम्ही अतििशेनाला या, िुम्ही आम्ही 
सिसच तमळून तिचार ठरि”ू असे सुचतिले होिे. त्याप्रमािे तटळकानंी अतििशेनाच्या िळेी तितलयम िडेरबनस ि 
अतििशेनाचे अध्यि हेन्री कॉटन याचं्याशी काँगे्रसला सतक्रय बनतिण्याबाबि चचा केली. 
 
 मंुबई अतििशेनाच्या अध्यिपदासाठी हेन्री कॉटन याचं्या नािाची दादाभाईंनी केलेली तशफारस अथसपूिस 
होिी. तितटश सरकारच्या सनदी सेििे असिाना भारिाि तितटश सते्तने उदार िोरिाचा अतंगकार करण्याची गरज 
त्यानंा प्रिीि झाली होिी. भारिीयाबंाबि त्याचं्या मनाि दाट सहानुभिूी होिी. बगंालच्या फाळिीच्या शासकीय 
संकलपाला त्यानंी तिरोि दशसतिलेला होिा, आति ‘न्यू इंतडया’ या आपलया गं्रथाि भारिाि लोकसत्ताक शासन 
स्थापन केले जाि े असे मि त्यानंी प्रतिपादन केले होिे. िे आपलया समन्ियात्मक िृत्तीने काँगे्रसमिील ज्येष्ठ ि 
िरुि तपढीिील िैचातरक अिंर कमी क ह शकिील अशी दादाभाईनंा आशा होिी. िसा प्रयत्न मंुबई अतििशेनाचे 
िळेी अध्यिानंी केला. आपलया अध्यिीय भार्िाि काँगे्रसचे महत्त्ि प्रतिपातदि करिाना जनिेि राजकीय जागृिी 
करिे, लोकमिाला आकार देिे आति जनिेच्या गाऱहाण्याचंी आति मागण्याचंी राज्यकत्यांना मातहिी क हन देिे 
ही राष्ट्रतहिाची कामे करण्यास काँगे्रस इिकी दुसरी कोििी संस्था लायक नाही असे त्यानंी ठासून सातंगिले ि हे 
कायस काँगे्रस प्रारंभापासून प्रामातिकपिे, संयमाने ि समिोलपिे करीि आली आहे असे प्रशस्िीपत्रही त्यानंी तदले. 
आपसािील मिभेद ि दुही यामुळे काँगे्रस कमकुिि बनेल, म्हिून सिस मिभेद तिस हन एकजुटीने कायस करीि 
राहण्याचा सल्ला त्यानंी काँगे्रसजनानंा तदला. भारिाचे भतििव्य इंर्गलंडशी तनगडीि झालेले आहे, त्यामुळे इंर्गलंडच्या 
मदिीनेच भारिाला प्रगिीचा पल्ला गाठिा येईल असे त्यानंी बजािनू सातंगिले. िसेच पुढील िर्ी व्हाियाच्या 
पालसमेंटच्या तनिडिकुीि भारिाचे तितटश तमत्र जास्िीि जास्ि संख्येने पालंमेंटिर तनिडून आिण्यास काँगे्रसने 
मदि करािी असे आिाहन त्यानंी केले. तितटश साम्राज्यािील िसाहिींना तमळालेले स्िायत्तिेचे अतिकार हे 
काँगे्रसचे उतद्दष्ट असाि ेअसे त्यानंी सुचतिले. भारिापुढील नानातिि समस्याचंा ऊहापोह करिाना रान्सिालमध्ये 
भारिीयािंर होिाऱया अन्यायाचा त्यानंी तनरे्ि केला आति मुख्य म्हिजे बंगालची फाळािी क ह नये, त्याऐिजी 
बंगाल इलाख्याि मोडिारा तबहारचा भाग बंगालपासून िगेळा क हन तबहारचा स्ििंत्र प्रािं तनमाि करािा असे 
त्यानंी सुचतिले. 



 

 अनुक्रमणिका 

 
 मंुबई अतििशेनाि पातरि झालेलया बािीस ठरािाि, प्राथतमक तशििाचा प्रासार केला जािा ि िे तनःशुलक 
केले जाि,े शिेकऱयासाठी सहकारी बँका स्थापन केलया जाव्या, तितटश िसाहिीि भारिीयानंा सिसत्र समान 
अतिकार असाि,े नुकत्याच बंद करण्याि आलेलया स्पिा परीिा सु ह केलया जाव्या, शास्त्रीय पद्धिीने शिेी करण्याचे 
प्रतशिि देिाऱया संस्था ि िातंत्रक तशिि ससं्था सिस प्रािंाि स्थापन केलया जाव्या इत्यादी मागण्या केलया गेलया. 
१९०३ साली तिबेटला पाठतिलेलया लष्ट्करी तशष्टमंडळािर करण्याि आलेलया भरमसाठ ि अनाठायी खचाचा बोजा 
भारिीय तिजोरीिर लादलयाबद्दल शासनाचा तनरे्ि केला गेला. िसेच िगंभगंाच्या सकंस्लपि योजनेबद्दल जनमनाि 
असलेलया िीव्र असंिोर्ाला अतभव्यक्ती देण्याि आली आति ही योजना अमंलाि न आण्याची आिजूसन तिनंिी केली 
गेली. काँगे्रसची घटना ियार करण्याबाबिचा ठराि चचेला आला असिा मेहिा आति लाला लजपिराय याचं्याि 
बराच िाद झाला. काँगे्रसला घटनाबद्ध करायला मेहिा फारसे राजी नव्हिे. परंिु तटळक गटाने लालाजींना 
समथसन तदले आति हा ठराि पास करिनू घेिला. तफरोझशहाचें चतरत्रकार मोदी यानंी म्हटलयाप्रमािे मेहिाचं्या 
नेिृत्िातिरुद्ध हे लहानसे बडंच होिे. मात्र काँगे्रस घटनेचा तिचार करण्यासाठी जी सतमिी स्थापन केली गेली, 
त्याि महाराष्ट्रािील मिाळ सदस्याचंाच अंिभाि करण्याि आला. तटळक गटाला त्यापासून दूर ठेिण्याचा प्रयत्न 
स्पष्ट तदसि होिा. या अतििशेनाचे िळेी तटळक गटाकडे दुलसि क हन काँगे्रसच्या पारंपातरक िोरिाचा पाठपरुािा 
करण्याचा आटातपटा मेहिा आदी ज्येष्ठ नेत्यानंी केलयामुळे या दोन गटाि सामंजस्य तनमाि होऊ शकले नाही. 
उलट आपलया मिाचंी दखल घेण्याची मेहिा गटाची ियारी नाही आति मेहिा गटाची काँगे्रसिरील पकड तशथील 
झालयाखेरीज काँगे्रसच्या परंपरागि िोरिाि पतरििसन होण्याची सुिराम शक्यिा नाही याची तटळक गटाला जािीि 
झाली. त्यामुळे काँगे्रस सदस्यािं आपलया मिाचा प्रचार क हन बहुमिाच्या आिारे काँगे्रसच्या िोरिाि पतरििसन 
घडिनू आिण्याची तनकड तटळक ि त्याचं्या समथसकानंा भासू लागली.  
 
महाराष्ट्राच्या का ाँगे्रसमधील मवाळ-जहाल रे्भद 
 
 १८९२ चा कौस्न्सल कायदा भारिीयानंा प्रतितनतित्िाचे अतिकार प्रदान करण्याच्या दृष्टीने फुसका 
असलयाची जािीि सुतशतिि भारिीयानंा लिकरच झाली. काँगे्रसच्या अजसतिनंत्यानंा सरकार कचऱयाच्या टोपलीची 
िाट दाखतििे, त्यािील मागण्याचंा तिचारही करीि नाही असा अनुभि येऊ लागलयापासून काँगे्रसच्या 
कायसपद्धिीबाबि टीकेचे सूर काँगे्रस अतििशेनािूंन अिूनमिून उमटू लागले होिे. िशाि “प्रहदुस्थान शस्त्रबळाने 
प्रजकण्याि आला आहे ि िो शस्त्रबळानेच दडपून ठेिला जाईल” अशा उन्मत्त तितटश अतिकाऱयाचं्या िलगना, 
प्रजाकलयािाबाबिची सरकारची भयािय अनास्था, नानातिि मागांनी चाललेले देशाचे आर्मथक शोर्ि, भारिीयानंा 
शासनाच्या पोलादी चौकटीि प्रिशे शक्य िो क ह न देण्याचा सत्तािाऱयाचंा तनिार, यािर कळस म्हिून की काय 
१८९८ पासून सु ह झालेली लोकमिाला पायदळी िुडतििारी, उद्दाम, बेमुिसिखोर ि आत्यंतिक प्रतिगामी 
कझसनशाही ि तिचा सामना करण्यास काँगे्रसला येि असलेले अपयश तटळकापं्रमािे देशािील इिर काही पुढाऱयानंा 
अस्िस्थ करीि होिे. ही मडंळी काँगे्रसच्या प्रचतलि कायसपद्धिीचे परीिि क हन त्यािील दोर्ािर बोट ठेऊन 
काँगे्रसच्या कायसपद्धिीि पतरििसन करण्याची गरज प्रतिपादू लागली होिी. काँगे्रसच्या तनस्ष्ट्क्रयिेिर बोट ठेििाना, 
“तिला िार्मर्क श्राद्धाचे स्ि हप प्रा् झाले आहे” असे कडक शब्द िाप हन, “राजकीय हक्क तमळतििे प्रकिा राजकीय 
उन्निी करिे म्हिजे थट्टा नव्हे- त्यासाठी भारिाि ि इंर्गलंडमध्ये सबंि िर्सभर एकसारखी चळिळ सु ह ठेिनू 
इंग्रजास सळो की पळो करिे” आिश्यक आहे, त्याखेरीज यशप्रा्ी व्हाियाची नाही असा परखड इशारा तडसेंबर 
१९०३ च्या केसरीिील लेखाि तटळकानंी तदला होिा. िसेच चळिळीचा मागस ह्यमू ि दादाभाई या काँगे्रस 



 

 अनुक्रमणिका 

संस्थापकानंाही समंि आहे हेही त्यानंी सप्रमाि प्रतिपादन केले होिे. या त्याचं्या तिचाराला इिर प्रांिािंील, 
तिशरे्िः पजंाब ि बंगालमिील काही पुढाऱयाचंा पाप्रठबा तमळू लागला. 
 
मवाळाची वैचारीक धारिा 
 
 यामुळे महाराष्ट्राप्रमािे काँगे्रसमध्ये राष्ट्रीय स्िरािर काँगे्रस चळिळीचे ध्येय, िोरि, िंत्र, आशय ि मयादा 
याबाबि परस्पर तिरोिी मिप्रिालीचे दोन िट पडू लागले. या दोन गटानंा मिाळ ि जहाल अशा संज्ञानाा  हढ झालया. 
मेहिा, िाछा, रानडे इत्यादी काँगे्रसचे संस्थापक हे बकस , बेंथम, तमल, स्पेन्सर इत्यादी तितटश उदारमििादी 
तिचारििंाचं्या तलखािाने प्रभातिि झालेले ि त्याच तिचारिारिेच्या आिारे भारिाची प्रगिी घडिनू आििे 
अगत्याचे आहे अशा मिाचे होिे. देशाची प्रगिी परकीय उदारमििादी शासनाच्या सहाय्यानेच होऊ शकेल अशी 
त्याचंी िारिा होिी. तितटशाचं्या न्यायतप्रयिेिर त्याचंा गाढ तिर्श्ास होिा. इंर्गलंडच्या उदारमििादाचे प्रात्यतिक 
त्यानंा काही तितटश िसाहिीि आढळून आले होिे. त्यामुळे तितटश राज्यकिे आपलया आर्श्ासनानुसार 
भारिीयानंाही राजकीय अतिकार देिील ि कलयािकारी शासन प्रस्थातपि करिील अशी त्यांची खात्री होिी. 
त्यामुंळे पािात्य शासन उलथून पाडण्याचा तिचारही किी त्यानंी मनाि आिला नाही. त्यानंा मुख्य तचड होिी िी 
जुलमी, अन्याय्य शासनाची; परकीय शासनाची नाही. आपलया मागण्या सनदशीर मागाने राज्यकत्यांपुढे माडंलयास 
राजकीय हक्क तनतििपिे तमळतििा येिील अशी त्याचंी िातत्त्िक श्रद्धा असलयाने काँगे्रसच्या मागण्या पूिस न 
होऊनही त्याचंा सनदशीर मागांिरील तिर्श्ास उडला नाही. त्याचं्या मिे काँगे्रसच्या मागण्या पूिस न होण्याचे मुख्य 
कारि इंर्गलंडचे राज्यकिे नसून भारिािील तितटश नोकरहशाहीची साम्राज्यिादी नीिी हे होिे. त्यामुळे या 
नोकरशाहीतिरुद्ध त्याचं्या टीकेचा रोख होिा. 
 
 िसेच देशतहिाच्या दृष्टीने देशाची प्रगिी उत्क्रािंीच्या मागाने होिे मिाळानंा श्रेयस्कर िाटि होिे. म्हिनू 
संथपिे, संयमाने मागण्या करीि राहािे, फार मागू नये, लिकर प्रा् होऊ शकेल िेिढेच मागाि,े न्याय्य मागिी 
अंशिः पूिस झाली म्हिनू तनराश होण्याचे कारि नाही; सरकारशी सिि संपकस  ठेऊन, सिि युतक्तिाद क हन 
आपलया मागण्याचंी तनकड आति समथसनीयिा त्यानंा पटिनू देण्याचे िोरि साित्याने चालतिलयास प्रातितनतिक 
शासनाचे अतिकार तमळालयाखेरीज राहिार नाहीि असा त्याचंा दृढ तिर्श्ास होिा. 
 
 िमसतनरपेि राष्ट्रिाद हा मिाळाचं्या राजकीय तनष्ठचेा आिार होिा. त्यामुळे व्यतक्तगि जीिनाि जाज्िलय 
िमसतनष्ठा असलेली रानडेसारखी मंडळी राजकारिाि िमसतनरपेि भतूमकेची कट्टर पुरस्किी होिी. राजकारिाि 
लोकजागृिीचे ि लोकसंघटनेचे महत्त्ि त्यानंा कळि होिे. परंिु सिससामान्य भारिीय जनिा अतशतिि असलयाने िी 
शािं ि सनदशीर मागाने चळिळ क ह शकिार नाही असा त्याचंा समज होिा, आति लोकसंघटनेसाठी लागिारी 
सामान्य जनिेि तमसळण्याची ियारी ि त्यासाठी लागिारा िळे त्याचं्याजिळ नव्हिा. त्यामुळे जनआंदोलनाबाबि 
िे साशंकिा व्यक्त करीि. त्याचं्या या मूलगामी तनष्ठामुंळे आति साचेबंद कायसपद्धिीमुळे काँगे्रसला परंपरागि 
िोरिाला बािूंन ठेिण्याचा, त्याि पतरििसन घडू न देण्याचा त्याचंा मानस होिा. चळिळीचा मागस पत्करलयास 
काँगे्रसचे अस्स्ित्ि िोक्याि येईल अशी त्यानंा िास्िी होिी आति म्हिनू या मागाचा अिलंब त्यानंा गहसिीय िाटि 
होिा. 
 
 याचा अथस काँगे्रसकडे सरकार दुलसि करीि असलयाची मिाळानंा खंि िाटि नव्हिी असा नाही. १८ 
नोव्हेंबर १८९९ रोजी िाछानंी दादाभाईनंा तलतहलेलया पत्राि काँगे्रसच्या अपयशाची कारिमीमांसा करिाना 



 

 अनुक्रमणिका 

काँगे्रसचे कायस िर्सभर सिि न चालिे ि काँगे्रस नेत्यानंी फािलया िळेेचा उद्योग म्हिनू राजकारिाकडे पाहािे या 
गोष्टी काँगे्रसच्या अपयशाला कारि आहेि असे स्पष्ट मि व्यक्त केले होिे. “आम्ही केिळ भुकंिो, चािा घेि नाही, 
केिळ भुकूंन कायसभाग सािि नसिो, त्यासाठी चािा घेिे आिश्यक असिे” असेही तििान त्यानंी केले होिे. 
त्याबरोबरच काँगे्रसला प्रभािी बनतिण्यासाठी राष्ट्रकायाला पूिसिः िाहून घेिलेले कायेकिे पुढे येण्याची 
आिश्यकिा त्यानंी तनिनू प्रतिपातदि केली होिी. या जातिििूेनच ना. गोखलयानंी राष्ट्रकायाला पूिसिः िाहून 
घेिले; इिकेच नाही िर तनःस्िाथस सेिाभािाने ि साित्याने राष्ट्रकायस करिाऱया कायसकत्यांची तपढी ियार 
करण्याच्या हेिूने त्यानंी १९०५ साली भारि सेिक समाजाची स्थापना केली. मेहिाचंा मात्र या मागाला तिरोि 
होिा. 
 
 काँगे्रसचे िोरि हि ेतििके पतरिामकारक होि नाही हे ध्यानाि येऊनही तटळक परुस्कृि करीि असलेले 
चळिळीचे मागस, िंत्र ि आशय हे नेमस्ि गटाच्या पचनी पडि नव्हिे. त्याचंी उदार ित्त्िज्ञानाानािरील ि तितटश 
राज्यकत्यांच्या न्यायतप्रयिेिरील श्रद्धा अजूनही नष्ट झाली नव्हिी. काही काळ शासकाकंडून प्रतिसाद तमळाला 
नाही म्हिून हािपाय न गाळिा, त्याचं्याशी सिि संपकस  ठेऊन, त्याचं्याशी सहकायस क हन, आपलया मागण्याचंी 
तनकड त्यानंा सिि पटिनू देि रातहलयास हळू हळू का होईना पि कायसभाग सािेल असा त्याचंा तिर्श्ास कायम 
होिा. एखाद्या तितशष्ट अन्याय्य तनिसयातिरुद्ध क्वतचि चळिळ करायला त्यानंा फारशी हरकि नव्हिी. परंिु अखंड 
चळिळीचा मागस त्यानंा िोक्याचा िाटि होिा. याच्या मुळाशी जनशक्तीबद्दलची त्याचंी मूलभिू साशकंिा हे मुख्य 
कारि होिे. लोकशक्ती जागृि करि सोपे आहे, परंिु िी एकदा जागृि केलयानंिर तिला आटोक्याि ठेििे न 
जमलयास परकीय राज्यकिे बलप्रयोग क हन िी केव्हाच तचरडून टाकिील अशी त्याचंी तनतिि िारिा होिी ि 
त्यामुळे जनआदंोलनाचा मागस त्यानंा पूिसिः अव्यिहायस िाटि होिा. असा अव्यिहायस मागस पत्करिे म्हिजे 
आत्मघाि करिे ठरेल अशी पक्की खात्री असलयामुळे युतक्तिादाने सरकारचे मन िळिण्याचा अखंड प्रयत्न करीि 
राहण्याचा मागस राष्ट्रतहिाच्या दृष्टीने त्यानंा तबनिोक, व्यिहायस ि श्रेयस्कर िाटला. 
 
 तटळक गटाला मात्र साम्राज्यिादी शोर्क सते्तचे मिपतरििसन शािंिेच्या मागाने किी घडिनू आििा येईल 
ही आशा बाळगिे म्हिजे मृगजळामागे िािण्यासारखे िाटि होिे. संघर्स केलयाखेरीज राज्यकिे भारिीयानंा 
सुखासुखी राजकीय अतिकार किीही देिार नाहीि; मात्र संघर्स काराियाचा िो शस्त्रबळाने नव्हे, िर संघतटि 
लोकशक्तीचे अस्त्र िाप हन करायचा, सनदशीर ि कायदेशीर मागाने करायचा अशी तटळक गटाची िारिा बनली 
होिी. 
 
 या िैचातरक मिभेदामुंळे महाराष्ट्रािील काँगे्रसमध्ये दोन िट पडू लागले. जहाल गटाचे अध्ियूस तटळक 
होिे, िर नेमस्ि गटाचे नेिृत्ि मेहिाबरोबर गोखलयानंी पत्करले. तटळकानंी लोकशक्तीचा िापर राजकीय 
अतिकारप्रा्ीसाठी क हन घेण्याचा मागस अतंगकारला, िर शासकीय यंत्रिेि तशरुन जनिेच्या ििीने राज्यकत्यांच्या 
अन्याय िोरिाला तिरोि करीि, जनिेच्या मागण्या िकस शुद्ध युतक्तिादाने संयमी भारे्ि सरकार दरबारी माडूंन 
भारिीयाचें न्याय्यअतिकार तमळिनू घेण्याचा मागस गोखलयानंी पत्करला. मंुबई काँगे्रसनंिरचा पिंरा िर्ांचा 
काँगे्रसचा इतिहास म्हिजे पयायाने या दोन किृसत्ििान महाराष्ट्रीय नेत्याचं्या राजकीय कायाचा इतिहास आहे.  
 
 िस्िुिः सेिािृत्तीने आजन्म राष्ट्रकायाला िाहून घेिारे एकाच तपढीिील महाराष्ट्राचे हे दोन राजिुरीि 
एकमेकानंा पूरक व्हाियाचे. परंिु दोघािंील मूळ प्रिृत्तीभेदामुळे आति त्याचं्या तभन्न तिचारिारिामुंळे िे प्रत्यि 
राजकारिाि परस्परतिरोिी गटाि रातहले आति परस्परतिरोिी गटाचें िुरीित्ि त्यानंी पत्करले. यामुळे सािारििः 
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१९०० नंिर काँगे्रसचे स्ि हप तितिि बनू लागले. एक सरकारातभमुख आति दुसरे लोकातभमुख. या तितिि 
स्ि हपाचा मुळ गाभा राष्ट्रिादच होिा. मात्र या दोन मागांचा समन्िय सािला जािे काँगे्रस प्रभािी बनण्याच्या दृतष्टने 
आिश्यक होिे त्यामुळे तिला आगळे सामर्थ्यस प्रा् झाले असिे. परंिु १९०४ पासून महाराष्ट्रीय काँगे्रस नेत्याचंी 
समन्ियाची भतूमका सुटू लागली ि त्याचे दुष्ट्पतरिाम अलपकाळािच काँगे्रसला भोगाि ेलागले.  
 
नागपूर-अमरावती र्भागातील मवाळ-जहाल राजकारि 
 
 पतिम महाराष्ट्रािील काँगे्रसििुसळाि तनमाि झालेलया िैचातरक मिभेदाचें पडसाद नागपूरकडील भागाि 
ि िऱहाडाि उठलयाखेरीज रातहले नाहीि. १८९५ साली सामातजक पतरर्देसंबंिी उपस्स्थि झालेलया िादापासून 
अमराििी ि नागपूर येथील काँगे्रस गोटाि दोन िट पडू लागले होिे. याला १९०४ नंिर अतिक चालना तमळाली 
िी डॉ. बाळकृष्ट्ि तशिराम मंुजे याचं्या राजकारि प्रिशेाने. डॉ. मंुजे मंुबईच्या काँगे्रस अतििशेनाला गेले, िेव्हा 
समाजसुिारिेच्या तिर्यािर त्यानंी तलतहलेला एक लेख िे बरोबर घेऊन गेले होिे. हा लेख त्यानंी तटळकानंा 
िाचायला तदला आति त्याचं्या सललयानुसार नागपूरला परि आलयानंिर िो लेख “Reformed Opinion on Hindu 
Social Reform” या शीर्सकाखाली त्यानंी छापला. या लेखािील आशयािील िे तटळक गटािील असलयाची 
नागपूरच्या ज्येष्ठ काँगे्रस नेत्याचंी खात्री झाली. गंगािरराि तचटििीस, िामनराि कोलहटकर, बापूराि तकनखेडे, 
अमराििीचे मुिोळकर, मोरोपंि जोशी ही रानड्याचं्या प्रभािळीिील, िर अमराििीचे दादासाहेब खापडे हे 
तटळकाचें कट्टर समथसक होिे. अशाि डॉ. मंुजे हे तटळकाचं्या व्यतक्तमत्त्िाचे प्रभातिि होऊन मंुबईहून परि आले 
आति १९०५ मध्ये राष्ट्रकायाला िाहून घेण्याचा त्यानंी तनिसय घेिला. समतिचारी मंडळी संघतटि क हन 
नागपूरमध्ये तटळकपिाची िुरा त्यानंी आपलया खादं्यािर घेिली. मात्र नागपूरच्या ज्येष्ठ नेत्याशंी यामुळे त्यानंी तििुष्ट 
येऊ तदले नाही. राजकीय जागृिीसाठी ज्येष्ठ मंडळींचे सहकायस तमळतिण्याचे त्यानंी हेिुपुरस्सर प्रयत्न केले. 
 
 डॉ. मंुजे यानंी पुढाकार घेऊन एतप्रल १९०५ मध्ये प्रातंिक पतरर्द आयोतजि केली. या भागाि होिारी ही 
पतहली प्रातंिक पतरर्द होिी. ही पतरर्द आयोतजि करण्याि त्यानंा नारायिराि अळेकर, नीळकंठराि उिोजी 
इत्यादी समतिचारी मंडळींची मदि झाली. गंगािरराि तचटििीस हे स्िागिाध्यि होिे. दादासाहेब खापडे यानंी 
प्रातंिक समस्या सोडतिण्यासाठी अंतगकृि काराियाच्या उपाययोजनेबाबि आपलया तिनोदप्रचरु शलैीने सदस्यानंा 
मागसदशसन केले. िसेच जून १९०५ मध्ये डॉ. मंुजे यानंी एक प्रातंिक महोत्सि नागपूरला आयोतजि केला ि त्याच्या 
व्यासपीठाि हन भार्ि देण्यास त्यानंी दादासाहेब खापडे यानंाच आमतंत्रि केले. तटळकाचं्या तिचारप्रिालीचे 
बीजारोपि आपलया भागाि करण्याचा डॉ. मंुजे याचंा हा प्रयत्न होिा. १९०५ मध्ये नागपूरला झालेलया या दोन 
अतििशेनामुळे उत्साही राष्ट्रिादी िरुिाचंा गट नागपूरला संघतटि होऊ लागला. या गटाने अलपाििीिच 
नागपूरचा भाग हा तटळकिादाचा अभेद्य दुगस बनतिला. 
 
 िऱहाडाि तटळकिादाचे अध्ियूस तटळकाचें तिर्श्स्ि ि तनकटचे सहकारी बनलेले दादासाहेब खापडे हे होिे. 
त्याचं्याखेरीज दुरािी िकील, श्री. श. िाबं,े जयराम पाटील हे ही तटळकाचें समथसक बनले. िऱहाडाि अमराििी 
व्यतितरक्त तटळकपिाच्या प्रचाराचे आिखी एक महत्त्िाचे कें द्र होिे िे म्हिजे यििमाळ. येथे जहाल राष्ट्रिादी 
तिचारसरिीचा प्रचार पाच उत्साही कायसकिे क ह लागले होिे. डॉ. बाबासाहेब पराजंपे यानंी आपला िैद्यकीय 
व्यिसाय बाजूला सा हन पूिांशी राष्ट्रकायाला िाहून घेिले होिे. िे यििमाळमिील राष्ट्रीय चळिळीचे जनक 
होिे. पृर्थ्िीगीर हतरगीर गोसािी यानंी आपले ‘हरीतकशोर’ हे िृत्तपत्र जहाल राष्ट्रिादाचे मुखपत्र बनतिले होिे. 
िामनराि जोशी, पन्नालाल व्यास ि शामराि देशपाडें हे स्िखचाने गािोगाि प्रहडून लोकािं राष्ट्रीय भािना जागिृ 
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करण्याचा उद्योग करीि होिे. या मंडळींनी राष्ट्रकायासाठी िरुिानंा संघतटि करण्याच्या हेिूने देशी खेळाचें तशिि 
देिाऱ े क्रीडामंडळ सु ह केले, आखाडे आयोतजि केले. त्या मंडळाि येिाऱया िरुिाशंी बाबासाहेब पराजंपे 
ित्कालीन राजकीय पतरस्स्थिीिर िासन् िास चचा क ह लागले. पृर्थ्िीगीर गोसािींनी स्िदेशी कापडाचे दुकान 
घालून स्िदेशीचा प्रचार सु ह केला. अमराििीला खापडे आदी मंडळींनी सु ह केलेलया तशिाजी तिद्यालयाच्या 
ििीिर यििमाळला तनःशुलक तशिि देिारे तिद्यागृह स्थापन करण्याि आले. गिपिी ि तशिाजी उत्सिाचंी प्रथाही 
सु ह केली गेली. १९०२ नंिर मािि श्रीहरी अिे हे देखील या गटाि सहभागी झाले. राष्ट्रीय तिचारसरिीचा 
पुरस्कार करिारे आपले लेख आति अरप्रिदाचं्या ओजस्िी लेखाचंा मराठी अनुिाद अिे यानंी हरीतकशोरमाफस िच 
जनिेपयंि पोचतिला. अशा प्रकारे १९०५ पयंि नागपूर ि िऱहाडच्या भागािही राष्ट्रकायाला मोठ्ा प्रमािाि 
चालना तमळालेली आढळून येिे.  
 

* 
 
 प्रतिगामी कझसनशाहीमुळे सुतशतिि भारिीयािंील असंिोर् िाढि जाि असिानाच ७ ऑगस्ट १९०५ रोजी 
सरकारने केलेलया िगंभगंाच्या घोर्िेने बंगाल खिळून उठला. बंगालच्या फाळिीच्या योजनेला बंगाली 
लोकमिाचा िीव्र तिरोि आहे याची परेुपूर कलपना असूनही लोकमि पायदळी िुडिनू लॉडस कझसनने घेिलेलया या 
तनिसयाचा सिस शक्तीतनशी प्रतिकार करण्याचा तनिार बंगालने केला. िगंभगंाला सतक्रय प्रतिकार करण्यास िेथील 
जहाल-मिाळ गट एकतत्रि आले. इंस्र्गलश मालािर पूिसपिे बतहष्ट्कार टाकून प्रतिकाराची चळिळ सु ह करण्याची 
कलपना सुरेंद्रनाथानंा सुचतिली. या चळिळीला बंगाली जनिेकडून प्रचंड प्रतिसाद तमळाला. काँगे्रसपासून काहीसे 
अतल् रातहलेले अनेक प्रतितष्ठि नागतरक चळिळीि सामील झाले. बतहष्ट्काराबरोबर स्िदेशीची घोर्िाही ओघानेच 
आली. मागील काही िर्ांपासून तटळक पुरस्कृि करीि असलेलया जनआंदोलनाचे प्रात्यतिक अशा प्रकारे बंगालने 
सु ह केले.  
 
वंगर्भगंाणवरोधी आंदोलनाला महाराष्ट्राचा प्रणतसाद 
 
 बंगालमिील जनआंदोलनाने इिर राष्ट्रीय पुढाऱयापं्रमािे तटळकाचें लि आकृष्ट क हन घेिले. बंगालच्या 
चळिळीमागील भतूमका तिशद करिारे लेख त्यानंी केसरीिून प्रकातशि केले. त्याि त्यानंी बंगालप्रिी महाराष्ट्राची 
सहानुभिूी िर व्यक्त केलीच, पि त्याबरोबर महाराष्ट्रीय बािंिानंा बंगालला सतक्रय मदि करण्याचे आिाहनही 
त्यानंी केले. १५ ऑगस्ट १९०५ रोजी केसरीि ‘आिीबािीची िळे’ या शीर्सकाखाली एक पे्ररक लेख तलहून त्यानंी 
आंदोलनात्मक राजकारिाचा सूत्रपाि महाराष्ट्राि केला. आंदोलनाचे महत्त्ि तिशद करिाना, “लोकमिाचे बळ 
तनियाि आहे, केिळ समुच्चयाि नाही- शब्द नकोि, कृति पातहजे आति िीही तनियाची कृिी पातहजे” असेही 
त्यानंी बजातिले. िसेच स्ििंत्र राष्ट्रािील सनदशीर राजकीय चळिळ आति भारिासारख्या परिंत्र देशािील 
सनदशीर चळिळ यािील भेद त्यानंी स्पष्ट केला. स्ििंत्र देशाि सनदशीर चळिळीकडे राज्यकिे लि देिाि म्हिनू 
िी फलदायी ठरिे, भारिासारख्या परिंत्र राष्ट्राि मात्र राज्यकिे सनदशीर चळिळीची दखलही घेि नाहीि हे 
सोदाहरि दाखिनू देऊन त्यानंी भारिाि अतिकार प्रा्ीसाठी तनःशस्त्र कायदेशीर प्रतिकाराची गरज प्रतिपादन 
केली. बतहष्ट्कारयोगाचे औतचत्य ि समथसनीयिा लोकाचं्या गळी उिरतिण्याची खटपट त्यानंी केली आति स्िदेशी, 
बतहष्ट्कार, स्िराज्य ि राष्ट्रीय तशिि या चिुःसूत्रीने जनआंदोलनाला िातत्त्िक बठैक तदली. 
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 िगंभगंाच्या िळेी ना. गोखले आति लाला लजपिराय इंर्गलंडला होिे. िेथे पालसमेंटच्या तनिडिुका 
िोंडािर आलया होत्या आति तलबरल पि सत्ता हढ होिार अशी स्पष्ट लििे तदसि होिी. तलबरल पिाच्या 
सदस्यानंी कंझेिेतटव्ह पि अतिकार हढ असिाना भारिातिर्यी सहानुभिूी दशसतिली होिी. भारिीयाचं्या 
समस्याकंडे िळेोिळेी सरकारचे लि त्यानंी ििेले होिे. त्यामुळे हा पि सत्ता हढ झालयास भारिीयाचं्या न्याय्य 
मागण्या लिकर मान्य होिील अशी आशा अनेकानंा होिी. म्हिनू गोखलयानंी तलबरल पि श्रेष्ठींशी बोलिी क हन 
भारिीयाचं्या प्रिुब्ि भािनाचंी मातहिी त्यानंा क हन तदली. स्िदेशी पोशाखाि मचेँस्टर या तितटश भाडंिलदाराचं्या 
बालेतकललयाि जाऊन त्यानंी भार्ि तदले आति िगंभगंातिरोिी चळिळीमागील बंगालची भतूमका समजािनू सागंनू, 
बंगालने अतंगकारलेलया बतहष्ट्कारयोगाचे समथसन केले; इिकेच नाही िर राज्यकत्यांनी न्यायाने राज्य न केलयास 
लोक जुलुमाला कंटाळून बळाने राज्य घेऊ पाहिील असा अथसगभस इशाराही त्यानंी राज्यकत्यांना तदला. 
गोखलयाचं्या एरिीच्या तमळतमळीि राजकारिािर प्रखर टीका करिाऱया तटळकानंी गोखलयाचं्या या कायाबद्दल 
त्याचंी मुक्तकंठाने प्रशसंा केली. 
 
बनारस का ाँगे्रस 
 
 बंगालमध्ये प्रचंड जनआंदोलन पेटलेले असिा आति सिस राष्ट्रीय नेत्याचें डोळे बंगालिर तखळलेले असिा 
१९०५ सालच्या बनारस िेथे भरिाऱया काँगे्रस अतििशेनाचे अध्यिपद ना. गोखले याचं्याकडे आले. देशाि प्रिोभक 
िािािरि तनमाि झालेले असिाना काँगे्रसचे अध्यिपद लाभिे ही फार महत्त्िाची बाब होिी. अध्यि या नात्याने 
त्याचं्या मिानंा ि तिचारानंा तिशरे् महत्त्ि तमळिार होिे. काही मतहन्याचं्या िास्िव्यानंिर िे नुकिेच भारिाि परि 
आले असलयामुळे िेथील राजकीय पतरस्स्थिीबाबिचे त्याचें भाष्ट्य मननीय ठरिार होिे. िसेच मिाळ ि जहाल 
गटानंा साभंाळण्याची िारेिरची कसरिही त्यानंा कराियाची होिी. ही जबाबदारी त्यानंी अतिशय कौशलयाने ि 
समथसपिे पेलली. ही बाब त्यानंा ि महाराष्ट्रालाही भरू्िािह होिी. 
 
 काँगे्रस अतििशेनाला आलेलया ७५७ प्रतितनिीमध्ये बंगालच्या खालोखाल महाराष्ट्रीय सदस्याचंी संख्या 
मोठी होिी. नागपूरहून डॉ. मंुजे, डॉ. तलमये, माििराि पाध्ये, िऱहाडचे खापडे, अिे इत्यादी मंडळी अतििशेनाला 
उपस्स्थि होिी. उपस्स्थि सदस्याचं्या भािना सतंमश्र स्ि हपाच्या होत्या. एकीकडे िगंभगंामुळे सिांची, तिशरे्िः 
बंगाली प्रतितनिींची मने तिलिि कटुिेने ि संिापाने भरली होिी, िर दुसरीकडे इंर्गलंडमध्ये सत्ता हढ होऊ 
घािलेलया तलबरल पिाकडून न्याय तमळण्याची आशा काही अंशी तशल्लक होिी. अतििशेनािील चचा साहतजकच 
िगंभगंािर ि िो रद्द क हन घेण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजनेिर कें तद्रि झाली. 
 
 तिर्य तनयामक सतमिीि िगंभगंाचा तनरे्ि करण्याबाबि सिांचे एकमि होिे. दोन ठरािािंर मात्र जहाल-
मिाळ गटाि खडाजंगी झाली. यािळेी भारिाच्या दौऱयािर असलेलया तितटश युिराजाचे स्िागि करण्याच्या 
ठरािाला बंगाली प्रतितनिींनी कसून तिरोि केला. सरकारतिरोिी आंदोलनाने बंगाल पेटलेला असिाना, त्याच 
सते्तचे प्रतितनतित्ि करिाऱया व्यक्तीचे स्िागि करिे समथसनीय नाही अशी त्याचंी भतूमका होिी. नागपूर ि 
अमराििीच्या डॉ. मंुजे, डॉ. तलमये दादासाहेब खापडे यानंीही हा तिरोि उचलून िरला. याउलट पंतडि 
मदनमोहन मालिीयानंी माडंलेलया बतहष्ट्काराच्या ठरािाला िाछा ि सेटलिाड या मेहिाचं्या अनुयायानंी आिेप 
घेिला. नागपूर-अमराििी गटाने या ठरािाला समथसन तदले. याि हन खापडे ि मंुजे याचें िाछा ि सेटलिाड 
याचं्याशी बरेच िाग युद्ध रंगले. दोन्ही गट आपली भतूमका सोडण्यास ियार नसलयामुळे पेच तनमाि झाला. त्यािून 
शिेटी दाजी खरे, तटळक आति लाला लजपिराय यानंी मध्यस्थी क हन मागस काढला. स्ििः गोखलयानंीही 
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िडजोडीची गळ घािली. िेव्हा बतहष्ट्काराच्या ठरािाला मिाळानंी तिरोि क ह नये आति युिराजाच्या स्िागिाचा 
ठराि खुलया अतििशेनाि माडंला जाईल, त्यािळेी जहाल गटाने मंडपाि उपस्स्थि न राहिा िो ठराि पास होऊ 
द्यािा अशी िडजोड झाली. 
 
  ना. गोखलयाचें अध्यिीय भार्ि देशािील स्फोटक पतरस्स्थिीच्या पार्श्सभमूीिर अतिशय समयोतचि आति 
समिोल असे झाले. लॉडस कझसनच्या कारकीदीचे त्यानंी अत्यंि समिोलिृत्तीने मूलयमापन केले; त्याच्या तहिकारक 
तनिसयाचे श्रये त्याच्या पदरी टाकले, पि त्याबरोबरच त्याच्या अपयशाची परखडपिे कारिमीमासंाही केली. 
त्याच्या अपयशाचे ममस कलपनाशक्तीच्या अभािाि आति जनमिाची अिहेलना करण्याच्या त्याच्या िृत्तीि साठिले 
आहे, असे ठासून सागंिाना त्यानंी मोगल सम्राट औरंगजेबाशी त्याची केलेली िुलना फार समपसक होिी. िगंभगंािर 
टीका क हन, तितटश नोकरशाहीशी सहकायस करिे फलदायी ठरेल ही आपली आशा मािळली आहे असेही िे 
म्हिाले. सिस सनदशीर मागस अयशस्िी ठरलयानंिरच बंगालने सतक्रय प्रतिकाराचा मागस पत्करलयामुळे िो समथसनीय 
आहे असे सागंून, त्या चळिळीमुळे राष्ट्रीय तिकासाला चालना तमळेल असे मि त्यानंी व्यक्त केले. भारिाची प्रतिष्ठा 
ि आत्मसन्मान आिा बंगालच्या हािी आहे असे म्हिून या आिीबािीच्या प्रसगंी सिस देश बंगालच्या पाठीशी 
असलयाची हमी त्यानंी तदली. स्िदेशीचे त्यांनी पूिस समथसन केले. बतहष्ट्काराचा मागस मात्र मयातदि संदभाि एखाद्या 
तितशष्ट अन्यायाच्या तनराकरिाथसच फक्त पत्करािा, राष्ट्रीय स्िरािर एक कायमचे िोरि म्हिून त्याचा अिलंब 
होऊ लागलयास जनिेची तनःशस्त्र चळिळ दडपून टाकण्यास बलोद्धि सत्तािाऱयानंा यस्त्कंतचिही िळे लागिार 
नाही असा िोक्याचा इशारा देऊन, बतहष्ट्काराचा िापर राजकीय अस्त्र म्हिनू क ह नये असा सबरुीचा सल्लाही त्यानंी 
तदला. गोखलयाचं्या अध्यिीय भार्िाचे काँगे्रसमिील दोन्ही गटाचें काही अंशी समािान झाले. इंर्गलंडमिील नव्या 
सत्ता हढ पिाला िगंभगं रद्द करण्याची गळ घालण्यासाठी काँगे्रसच्या ििीने त्यानंाच पाठतिण्याचा तनिसय 
सिससंमिीने घेिला गेला. त्याचं्या मादसिी परंिु किखर राजनीिीिरील काँगे्रस सदस्याचंा तिर्श्ास आति 
राजदरबारी त्यानंा असलेली मान्यिा यामुळे िे काँगे्रस ि तितटश राज्यकिे याचं्याि मध्यस्थाची भतूमका 
पतरिामकारकरीत्या बजाििील ही खात्री या तनिसयाच्या बुडाशी होिी. गोखलयाचं्या यािळेच्या अध्यिीय भार्िाने 
तितटश नोकरशाहीला आति साम्राज्यतनष्ठानंा िक्का तदला. एरिी गोखलयाचें कौिुक करिाऱया टाईम्स या पत्राने, 
“डेक्कनच्या राजद्रोही िक्त्याचं्या ि लेखकांच्या प्रभािळीि गोखले जाऊ लागले आहेि.” असा उपहासगभस अतभप्राय 
यािळेी व्यक्त केला. 
 
  बनारस अतििशेनाचे िळेी देशािील अनेक भागाचें प्रतितनिी आंदोलनात्मक राजकारिाला अनुकूल 
असलयाचे ध्यानाि येिाच या अतििशेनाच्या अखेरी तटळकानंी राष्ट्रीय पिाची मुहूिसमेढ रोिली. बतहष्ट्कार योगाचा 
अंतगकार क हन जुलुमी शासनाला तनःशस्त्र कायदेशीर प्रतिकार कराियाचा ही या पिाची प्रमुख िारिा होिी. 
बनारस अतििशेन समा् झालयानंिर समतिचारी मंडळींपुढे केलेलया भार्िाि बनारस अतििशेनाि पास झालेलया 
बतहष्ट्काराच्या ठरािाला काहींचा तिरोि असलयाचा उल्लखे क हन तटळक म्हिाले, “हे नि ेऔर्ि ज्याच्या कोठ्ाला 
पचेल िो खाईल.... पचिार नाही िो खािार नाही, पि रोगाला और्ि योर्गय असा िरी तनिसय राष्ट्राने तदला ही 
काही लहान गोष्ट नाही.” या पुढील दोन िर्ाि आपले तनःशस्त्र प्रतिकाराचे ित्त्िज्ञानाान काँगे्रसच्या गळी उिरतिण्याचा 
त्यानंी आटोकाट प्रयत्न केला. िगंभगंातिरोिी चळिळीच्या तनतमत्ताने जी प्रचंड जनशक्ती बंगालमध्ये प्रादुभूसि झाली 
होिी, िशीच लोकशक्ती इिर प्रािंािं उभी करण्याचा त्याचा मानस होिा. याउलट तटळकप्रिीि आंदोलनाचा मागस 
काँगे्रसने अतिकृिपिे मान्य केलयास, िी शासकीय दमननीिीच्या िरिटं्याखाली तचरडली गेलयाखेरीज राहिार 
नाही अशा प्रामातिक िारिेमुळे, तिला आंदोलनाचा मागस पत्क ह न देिा िोिरच्या अजसतिनत्याचं्या मागाला बािूंन 
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ठेिण्याचा मिाळ गटाचा प्रयत्न होिा. ना. गोखलयानंा या मागाचे िैय्यर्थ्यस अनुभिाला आले असूनही या मागािरील 
त्याचंी िातत्त्िक श्रद्धा ढळली नव्हिी. त्यामुळे िे मेहिा गटाच्या तनशािाखालीच रातहले.  
 
महाराष्ट्रातील स्वदेशी व बणहष्ट्कार चळवळ 
 
 बनारस अतििशेनानंिर तटळक गटाने महाराष्ट्राि बतहष्ट्कार, स्िदेशी ि राष्ट्रीय तशििाचे प्रात्यतिक सु ह 
केले. िस्िुिः स्िदेशीची कलपना महाराष्ट्राला अपतरतचि नव्हिी. लोकतहििादींनी िी १८५० पूिीच माडंली होिी. 
१८७० नंिर ‘सािसजतनक काकानंी’ िर महाराष्ट्राि स्िदेशीची मोहीमच उघडली होिी. सहकार ित्त्िािर स्िदेशी 
मालाची दुकाने अनेक शहरी प्रस्थातपि करण्यामागे त्याचंी आति न्या. रानड्याचंी पे्ररिा होिी. १८९४ सालच्या 
सरकारच्या जकािीबाबिच्या तनिसयाच्या तनरे्िाथस सािसजतनक सभेच्या ििीने कायसिाह या नात्याने गोखलयानंीही 
बतहष्ट्काराचा पुरस्कार केला होिा. या ित्त्िाचा व्यापक प्रचार तटळक गटाने १९०५ मध्येच सु ह केला. त्याचा 
जनसामान्यािरील प्रभािही लिकरच तनदशसनास येऊ लागला. सप्टेंबर १९०५ मध्ये कोलहापूरच्या राजाराम 
हायस्कूलच्या तिद्यार्थ्यांनी त्यानंा तदलया गेलेलया तिदेशी कागदािर उत्तरपतत्रका तलतहण्यास नकार तदला आति 
छड्याचंी तशिा भोगनूही आपला तनिसय बदलला नाही. बतहष्ट्काराचे समथसन केलयाि हन राजाराम कॉलेजचे 
त्यािळेचे प्राध्यापक तिष्ट्ि ूगोप्रिद तिजापूरकर यानंा नोकरीला मुकाि ेलागले. १९०५ च्या ऑक्टोबरमध्ये पुण्याच्या 
महाराष्ट्र तिद्यालयाच्या पटागंिाि मोठी जाहीर सभा घेण्याि आली. ‘काळ’किे तशिराम महादेि पराजंपे यानंी 
स्फूिीदायक भार्ि केले. तिदेशी िस्िंूची होळी करण्याची सूचना त्यािळेी पुण्याला तशकि असलेलया तिनायक 
दामोदर सािरकरानंी माडंली. त्याबरोबर अनेक श्रोत्यानंी उत्स्फूिसपिे तिदेशी िस्िू एकत्र केलया आति मोठी 
तमरििकू काढून समारंभाने या िस्िंूची होळी पेटतिली. बेळगािच्या तिद्यार्थ्यांनी िेथील तितटश तजलहा मतॅजस्रटेने 
शाळेि िाटलेली तमठाई न खािा, िी मोठ्ा समारंभाने होळी पेटिनू त्याि फेकली. पुिे, सािारा, िुळे, बेळगाि, 
फार काय िर मेहिाचंा बालेतकल्ला मानला जािाऱया मंुबईिही तटळकानंी स्िदेशी ि बतहष्ट्काराच्या प्रचाराथस सभा 
घेिलया. 
 
 नागपूर ि िऱहाडही याबाबिीि मागे नव्हिे. खापडे, मंुजे इत्यादी नेत्यानंी स्िदेशी ि बतहष्ट्काराचा मतं्र 
सामान्यापंयंि पोचतिण्यासाठी प्रयत्नाचंी पराकाष्ठा केली. गािोगािी सभा घेण्याि आलया. स्िदेशी िस्िंूची दुकाने 
उघडली गेली. तिद्यार्थ्यांना स्िदेशीची शपथ घेण्यास प्रिृत्त केले गेले. एतप्रल १९०६ मध्ये जबलपूरला झालेलया 
मध्यप्रािं ि िऱहाडच्या प्रातंिक पतरर्देि डॉ. मंुजे यानंी स्िदेशीचा ठराि माडंला आति या प्रहदी भार्ी भागाला त्यानंी 
ि खापड्यांनी स्िदेशी ि बतहष्ट्काराचा मंत्र तदला. यििमाळ भागाि हा प्रचार बाबासाहेब पराजंपे, शामराि देशपाडें, 
पृर्थ्िीगीर गोसािी आदी मंडळींनी केला. काळ, केसरी, मराठा, ज्ञानाानप्रकाश, इंदुप्रकाश, िारिाड िृत्त इत्यादी पतिम 
महाराष्ट्रािील िर हरीतकशोर, देशसेिक ही नागपूर िऱहाडकडील िृत्तपते्र स्िदेशी ि बतहष्ट्काराच्या प्रचाराची 
प्रभािी माध्यमे बनली. 
 
महाराष्ट्र व बंगालमधील वैचाणरक तकात्मता 
 
 बंगाल एका मोठ्ा अस्र्गनतदव्यािून जाि असिाना महाराष्ट्रािील तटळक गटाकडून तमळिाऱया 
सहानुभिूीमुळे ि सतक्रय मदिीमुळे बंगालच्या नेत्यािं आति तटळक गटाि एक अपूिस अशी भािनात्मक ि िैचातरक 
जितळक तनमाि झाली. यािूनच तशिाजी उत्सिासाठी जून १९०६ मध्ये तटळकानंा कलकत्त्याला येण्याचे आमतं्रि 
तदले गेले. तटळकाचं्या कलकत्ता भेटीच्या िळेी बंगाल जनिेने त्याचें केलेले उत्स्फूिस स्िागि िोिर एकाही 
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गैरबंगाली नेत्याच्या िाट्याला आले नव्हिे. आपलया आठ तदिसाचं्या िास्िव्याि तटळकानंी िेथे अनेक सभा 
गाजतिलया, आपलया चिुःसूत्रीचा िकस शुद्ध युतक्तिादाने प्रचार केला ि बतहष्ट्कार योगाची व्या्ी स्पष्ट केली. िसेच 
तबतपनचदं्र पाल ि मोिीलाल घोर् या आघाडीच्या नेत्याशंी अनौपचातरक चचा क हन तटळकानंी त्याचं्याशी िैचातरक 
एकात्मिा सािली. 
 
 तटळकाचं्या बरोबर खापडे ि मंुजेही कलकत्त्याला गेले होिे. िेथील जनआंदोलनाचा प्रभाि त्याचं्या मनािर 
पडलयाखेरीज रातहला नाही. कलकत्त्याहून परि आलयानंिर खापडे यानंी जुलैमध्ये एक पत्रक प्रकातशि केले 
आति त्यािारा काँगे्रसने आपले परंपरागि िोरि सोडून देऊन, सरकारिार्मजण्या मनोिृत्तीचा त्याग क हन 
लोकातभमुख बनण्याचे आिाहन केले. याबद्दल टाईम्सने खापड्यांच्यािर सडकून टीका केली. िे राजद्रोहाचा मागस 
पुरस्कृि करीि आहेि असा आरोपही टाईम्सने त्याचं्यािर केला. िेव्हा इंदुप्रकाशने १६ जुलैच्या अंकािील 
लेखािारा टाईम्सच्या आरोपाचे खंडन केले आति काँगे्रसमिील ज्येष्ठ नेत्याचंा काँगे्रसिरील प्रभाि लोप पाि ू
लागला असून, नव्या कायसक्रमाची तनकड अनेकानंा जािि ूलागली आहे, त्यामुळे काँगे्रस पतरििसनाच्या उंबरठ्ािर 
उभी आहे असे मि व्यक्त क हन खापड्यांच्या सूचनेचे जोरदार समथसन केले. मद्रासच्या काँगे्रस ििुसळाि असाच 
प्रचार कृष्ट्िस्िामी अय्यर िर पंजाबमध्ये लाला लजपिराय करीि होिे.  
 
कलकत्ता का ाँगे्रस 
 
 अशा खळबळजनक िािािरिाि १९०६ सालच्या कलकत्ता अतििशेनाच्या अध्यिपदासाठी पाल आति 
घोर् यानंी तटळकाचें नाि सुचतिले. या सूचनेने मेहिा गट अतिशय अस्िस्थ झाला. देशाि स्िदेशी ि बतहष्ट्काराची 
लाट पसरि असिा काँगे्रसचे अतििशेन जर तटळकाचं्या अध्यििेखाली बंगालमध्ये झाले िर जनआंदोलनाचा 
प्रयोग यशस्िीरीत्या करीि असलेले बंगालचे प्रतितनिी आति तटळक गट याचंी युिी होईल आति िे काँगे्रसला 
जहाल मागांिर नेिील यातिर्यी मेहिा-गोखले गटाची खात्री झाली. परंिु बंगालमिील तटळकाचंी लोकतप्रयिा 
लिाि घेिा त्याचं्या नािाला उघडपिे तिरोि करिे त्यानंा अशक्य होिे. या पेचािून त्यानंी मोठ्ा मुत्सदे्दतगरीने मागस 
काढला. ज्या नािाला कोिीही काँगे्रस सदस्य तिरोि करिार नाही अशा ज्येष्ठ तपढीिील सिसमान्य राजिुरीिाचें, 
दादाभाई निरोजींचे नाि त्यानंी पुढे केले. यामागे तटळकाचें नाि डािलण्याचा िर हेिू होिाच, त्यातशिाय दादाभाई 
हे मिाळ गटाची भतूमका उचलून िरिील, काँगे्रस जहाल गटाच्या हािी जाऊ देिार नाहीि ही आशाही होिी. 
मिाळाचंा डाि ओळखून तटळक गटाने अतििशेन सु ह होण्यापूिी अनेक पुढाऱयाशंी चचा केली ि स्िदेशी ि 
बतहष्ट्काराचे ठराि बहुमिाने पातरि होण्यासाठी अनुकूल िािािरि ियार केले. 
 
  तडसेंबर १९०६ च्या अखेर काँगे्रसचे बािीसाि े अतििशेन ियोिृद्ध ‘तपिामह’ दादाभाई निरोजी याचं्या 
अध्यििेखाली अपूिस उत्साहाने सु ह झाले. उपस्स्थि असलेलया १६६३ प्रतितनिीि बगंाल ि महाराष्ट्राचा गट मोठा 
होिा. यािळेी ियार करण्याि आलेलया सभामंडपाचे िैतशष्ट्ट्य म्हिजे िेथील तदव्याखेरीज इिर िस्िू स्िदेशी 
होत्या. िसेच काँगे्रसच्या मडंपाि प्रथमच स्ििंत्रपिे स्िदेशी िस्िंूचे प्रदशसन आयोतजि करण्याि आले होिे. एक 
स्िदेशी सम्मेलनही घेण्याि आले आति िेथे केलेलया भार्िाि, देशाि सिसत्र स्िदेशी सतमत्या स्थापून स्िदेशीची 
चळिळ देशव्यापी करण्याचा तटळकानंी माडंलेला ठराि सिससंमिीने पातरि झाला. 
 
  िदेंमािरम् च्या मंत्रमुर्गि करिाऱया सुरानंी भारािलेलया मंडपाि काँगे्रस अतििशेनाचे कामकाज सु ह झाले. 
स्िागिाध्यिाचं्या भार्िानंिर, आपलया लंडनभेटीचा िृत्तािं सभेपुढे माडंण्यास ना. गोखले पुढे आले. त्यानंी 
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आपलया भार्िाि भारिमंत्री मोले याचं्याशी त्यानंी केलेलया चचेचा सतंि् गोर्िारा तदला आति इंर्गलंडध्ये सत्ता हढ 
झालेलया तलबरल पिाकडून भारिाला न्याय तमळेल अशी आशा व्याक्त केली. पुढील दोन िर्ाि बऱयाच राजकीय 
सुिारिा होिार असलयाचा मोघम उल्लेख क हन त्यानंी काँगे्रसजनानंा तदलासा तदला, पि त्याबरोबरच देशाि 
सनदशीर चळिळ चालू ठेिािी असा सल्लाही तदला. त्यानंिर दाजी आबाजी खरे यांनी काँगे्रस घटनेचा ियार 
झालेला मसुदा मान्यिेसाठी सभेपुढे सादर केला. 
 
  दादाभाईंचे अध्यिीय भार्ि आति तिशरे्िः अतििशेनाच्या अखेरी त्यानंी केलेले समारोपाचे भार्ि 
अतिशय प्रभािी झाले. भार्िाच्या प्रारंभी भारिीयानंा िळेोिळेी तदलेलया अतभिचनाचंी तितटश सत्तािाऱयांनी 
प्रत्यिाि पूिी न केलयामुळे आपला दा हि अपेिाभगं झाला आहे ि त्यािळेी तकत्येकदा आपलया सयंमी मनानेही 
राज्यकत्यांतिरुद्ध बंड करण्यास उसळी मारली आहे असे सागंून, भारिीयाचं्या मनाि खदखदि असलेलया िीव्र 
असंिोर्ाला त्यानंी समपसकरीत्या िाचा फोडली, िसेच भारिीय जनिा राजकीय अतिकार मागिे िी भीक म्हिनू 
नव्हे, िे त्याचें न्याय्य अतिकार आहेि; हे अतिकार देण्याि भारिीयाचेंच नव्हे िर िे इंर्गलंडचेही कलयाि आहे 
असेही त्यानंी प्रतिपादन केले. त्याबरोबरच हे न्याय्य अतिकार प्रदान करण्यास राज्यकिे राजी नसिील िर, 
काँगे्रस कायसकत्यांनी देशाच्या कानाकोपऱयाि राहिाऱया लोकानंा त्याचें न्याय्य अतिकार समजािनू सागंाििे, िे 
कसे प्रा् क हन घ्याि ेयाचे तशिि त्यानंा द्याि ेआति इंर्गलंडमिील कॉनस लॉ तिरोिी आंदोलनासारखे जनआंदोलन 
येथेही कराि ेअसा सल्ला त्यानंी तदला. असा जनआंदोलनाचा मागस भारिीयानंा दाखिनू तदलयाबद्दल त्यानंी बंगालचे 
अतभनंदन केले आति बंगाली जनिेच्या पािलािर पाऊल ठेिनू त्यागी सेिािृत्तीने आंदोलनाचा मागस चोखाळण्याची 
तनकड त्यानंी अतिशय कळकळीने प्रतिपादन केली. त्याचं्या भार्िाि माडंला गेलेला दुसरा महत्त्िाचा मुद्दा म्हिजे 
त्यानंी केलेला ‘स्िराज्या’चा उच्चार. सामातजक, औद्योतगक ि राजकीय सुिारिा या परस्पर तनगडीि असलया िरी 
या सिस सुिारिासंाठी मलूभिू गरज स्ियंशासनाची, ‘स्िराज्या’ची आहे असे ठासून सागंून त्यानंी ‘स्िराज्य’प्रा्ी हे 
काँगे्रसचे ध्येय असाि े असे मि तहरीरीने माडंले. ‘स्िराज्य’ या शब्दाचा इंर्गलंडच्या कॅनडासारख्या िसाहिीि 
प्रचतलि असलेले स्ियंशासन असा अथस त्यानंा अतभपे्रि असलयाचे त्यानंी स्पष्ट केले. भार्िाच्या अखेरी प्रहदू-
मुस्लीम ऐक्याचे त्यानंी अतिशय कळकळीचे आिाहन केले आति आम्ही संघतटि असलो िरच ठामपिे, िाठपिे 
उभे राहू शकू, नाही िर आमचा पराभि अटळ आहे असा िोक्याचा इशाराही दादाभाईनंी तदला. 
 
  दादाभाईंचे सडेिोड भार्ि मिाळ गटाला काहीसे अनपेतिि होिे. त्यानंी माडंलेले तिचार तिशरे्िः 
‘स्िराज्य’ शब्दाचा केलेला उच्चार जहाल तिचारसरिीला पुष्टी देिारा आहे असा त्याचंा पक्का समज झाला. यामुळे 
तिर्य तनयामक सतमिीि चचा होि असिा मिाळ गटाने आपली बाजू साि हन िरण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. 
याच भतूमकेिून त्यानंी स्िदेशी, बतहष्ट्कार ि स्िराज्याच्या प्रस्िािानंा तिरोि करिाच तिर्य तनयामक सतमिीि 
खडाजंगी सु ह झाली. यातिर्यी खापडे आपलया रोजतनशीि तलतहिाि, “येथे आम्ही तनर्मििाद बहुसंख्येने असलयाने 
आति स्थातनक लोकाचंा आम्हाला आिार असलयामुळे हे ठराि तजिके प्रगिशील करिा येिील तििके कराियाचे 
असे आम्ही ठरतिले.” मेहिा गटाने बतहष्ट्काराच्या ठरािाला कसून तिरोि चालतिलेला पाहून खापडे ि त्याचें काही 
सहकारी सभेिून उठून गेले. िेव्हा पतहलयाच ठरािािील आशय िगेळया शब्दाि माडूंन तटळकानंी नि ेप्रस्िाि ियार 
केले आति मोठ्ा नेटाने ि कुशल मुत्सदे्दतगरीने त्या प्रस्िािानंा मेहिा गटाची मान्यिा त्यानंी तमळिनू घेिली. 
 
  अशा प्रकारे बऱयाच िादळी चचेनंिर पास झालेलया साि, आठ, नऊ ि अकरा या ठरािानुंसार बतहष्ट्कार, 
स्िदेशी, स्िराज्य ि राष्ट्रीय तशिि या मुद्यानंा काँगे्रसची मान्यिा तमळाली. सािव्या ठरािाने बतहष्ट्काराची चळिळ 
सनदशीर असलयाने प्रतिपादन केले गेले. स्िदेशी उद्योगिंदे िाढिाि े आति काहीसे कष्ट सोसाि े लागले िरीही 
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तनियाने स्िदेशी िस्िूच िापराव्या असे आिाहन आठव्या ठरािाने केले गेले. स्िराज्य म्हिजे तितटश साम्राज्यािील 
स्िायत्त िसाहिीि अस्स्ित्िाि असलेली शासनपद्धिी अशी व्याख्या क हन िी भारिाि लागू करिे हे काँगे्रसचे 
उतद्दष्ट असलयाने निव्या ठरािाने घोतर्ि केले; िर राष्ट्रीय तशिि म्हिजेच राष्ट्रीय स्िरािर, राष्ट्रीय पद्धिीने तदले 
जािारे, राष्ट्रीय गरजा भागतििारे आति राष्ट्राच्या अतिकाराखाली असिारे तशिि अशी व्याख्या क हन काँगे्रसने 
राष्ट्रीय तशििाच्या प्रसाराला अकराव्या ठरािाने मान्यिा तदली. तटळकाचंी चिुःसूत्री काँगे्रसच्या गळी उिरतिण्याि 
अशा प्रकारे तटळक गटाला यश आले. बतहष्ट्काराच्या ठरािाला मान्यिा देण्यास तटळकानंी मेहिानंा भाग पाडले 
िेव्हा, “िुम्हाला मला मंुबईस अशा रीिीने िागििा आले नसिे ि िुम्ही असे िागिले  नसिे,” असे मेहिा तचडून 
उद गारलयाचा उल्लेख खापड्यांच्या रोजतनशीि आढळिो. त्यािर “िुम्ही प्रसंगच आिला िर आम्ही िुम्हाला 
मंुबईसही याचा मासला दाखिू” असे तटळकानंी मोठ्ा आत्मतिर्श्ासाने मेहिानंा प्रत्युत्तर तदले अशीही नोंद या 
रोजतनशीि केलेली आहे.   
 
 कलकत्ता अतििशेनाने पातरि केलेलया सोळाव्या ठरािाने काँगे्रस घटनेच्या स्थूल स्ि हपाचा कच्चा मसुदा 
मान्य करण्याि आला. प्रातंिक ि तजलहा स्िरािर काँगे्रस सतमत्या स्थापन करण्याची सूचना याि अंिभूसि केली 
गेली. िर्सभर काँगे्रसच्या कायाचे संचालन करण्यासाठी काँगे्रसची एक कें द्रीय स्थायी सतमिी प्रस्थातपि केली जािी 
असाही तनिसय घेण्याि आला. अध्यिाच्या तनिडीतिर्यी नि े तनयम केले गेले आति तिर्य तनयामक सतमिीि 
समातिष्ट कराियाच्या तनरतनराळया प्रािंाचं्या प्रतितनिींची संख्या तनिातरि केली गेली.  
 

* 
 
 या अतििशेनाि दादाभाईंनी स्िराज्याचे उतद्दष्ट काँगे्रसपुढे ठेिलयामुळे, जहाल गट परुस्कृि करीि 
असलेलया मागांना काँगे्रसने अतिकृि मान्यिा तदलयामुळे आति तिशरे्िः अतििशेनाच्या समा्ीनंिर २ जानेिारी 
रोजी कलकत्त्याला केलेलया भार्िाि बतहष्ट्कार म्हिजे परकीय राज्यकत्यांना शासनकायाि मदि न करिे अशी 
बतहष्ट्कारयोगाची व्या्ी तटळकानंी प्रतिपातदि केलयामुळे मिाळ गटाचे िाबे दिािले. काँगे्रसने पास केलेलया 
स्िराज्य ि बतहष्ट्काराच्या ठरािािंर पढुील िर्ीच्या काँगे्रस अतििशेनाि तशक्कामोिसब झालयास काँगे्रसच्या 
कायसपद्धिीि आमलूाग्र पतरििसन होईल, अजसतिनंत्याचं्या सनदशीर तबनिोक मागापासून तिचतलि होऊन काँगे्रस ही 
जनआंदोलनाच्या िोक्याच्या मागाला बािंली जाईल, असे आंदोलन दडपण्यासाठी राज्यकिे दमनमागांचा मोठ्ा 
प्रमािािर अिलंब करिील ि त्यामुळे शासकीय दडपशाही िाढेल अशी िास्िी मिाळानंा िाटू लागली. िसेच 
जनआंदोलनामुळे देशाि तनमाि होिाऱया गोंिळाची सबब पुढे क हन त्यािळेी राज्यकत्यांच्या तिचारािीन असलेला 
राजकीय सुिारिाचंा ह्ा नोकरशाही अडिनू िरण्याचा आटातपटा करेल अशी भीिी ना. गोखलयानंा भेडसाि ू
लागली. मेहिाचं्या मनाि िर मुळािच जनआंदोलनाबद्दल िीव्र नापसंिी होिी. म्हिून काँगे्रसच्या पुढील िार्मर्क 
अतििशेनाि या ठरािानंा बहुमिाने तिरोि होईल अशी िजिीज करिे त्यानंा अत्यािश्यक िाटू लागले. याच हेिूने 
पुढील िार्मर्क अतििशेनासाठी लाहोरच्या नेत्यानंी तदलेले आमंत्रि बाजूला सारले जाईल अशी व्यिस्था त्यानंी 
केली. कारि पजंाब हा लालाजींचा बालेतकल्ला होिा, आति लालाजी तटळकाचें सहकारी असलयाचे सिसश्रुि होिे. 
शिेटी नागपूरच्या ििीने रा. ब. पंतडि आति मुिोळकर यानंी तदलेले आमंत्रि स्िीकृि करण्याि आले िे दगडापेिा 
िीट मऊ अशा समजुिीमुळे. नागपूर ि अमराििी मध्ये तचटििीस, तकनखेडे, बोस, पाध्ये, मुिोळकर याचंा मिाळ 
गट प्रभािी आहे अशा समजुिीिर मिाळ नेत्यानंी नागपूरला पढुचे अतििशेन घेण्यास मान्यिा तदली. 
 
जहाल – मवाळ रस्सीखेच 
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 कलकत्ता अतििशेनािंर काही तदिसािंच नेमस्िाग्रिी गोखलयानंी कलकत्त्याला घेण्याि आलेले तनिसय 
अव्यिहायस आहेि, देशाला िे पेलण्याजोगे नाहीि असे मि व्यक्त करण्यास प्रारंभ केला. ४ फेिुिारी रोजी 
अलाहाबाद येथे केलेलया भार्िाि त्यानंी स्िदेशीचे महत्त्ि मान्य केले, बतहष्ट्काराचा िापर मयातदि िेत्राि ि तितशष्ट 
उतद्दष्टपूिीसाठी क्वतचि करायला हरकि नाही असेही म्हटले; मात्र बतहष्ट्काराचा िापर राजकीय अस्त्र म्हिनू 
तनिातरि िोरि म्हिून सूडभािनेने केला जाऊ नये, असे करिे भारिीयाचं्या तहिाचे ठरिार नाही असे प्रतिपादन 
केले. तनःशस्त्र प्रतिकाराचा मागस सनदशीर आहे हे त्यानंी मान्य केले, लोकमिाची शक्तीही मान्य केली, परंिु 
राजकीय अतिकार तितटश सरकारकडूनच भारिीयानंा तमळिार असलयामुळे सरकारिर बतहष्ट्कार टाकिे 
सुज्ञानापिाचे ठरिार नाही असेही त्यानंी बजािले. िसेच स्िराज्य म्हिजे स्िायत्तत्ता नव्हे िर तितटश साम्राज्यािंगसि 
स्िशासन असा ‘स्िराज्या’चा अथस सागंून तितटश सत्तािाऱयाचं्या कलाने आति सहाय्यानेच राजकीय प्रगिीचे पाऊल 
टाकिे भारिाला श्रयेस्कर ठरेल असे त्यानंी ठामपिे प्रतिपादन केले. सरकारला प्रतिकार करण्याचे िोरि 
तटळकानंी सोडून द्याि ेअशी त्यानंा न. प्रच. केळकराचं्या माफस ि गळ घालण्याचाही प्रयत्न गोखलयानंी केला. यामुळे 
मिाळ गटाच्या ध्येयिोरिाची स्पष्ट कलपना तटळकानंा झाली. कलकत्त्याला पातरि झालेलया ठरािािंर पुढील 
अतििशेनाि तशक्कामोिसब करण्यास मिाळ गट खळखळ करिार हे त्यानंी िाडले.  
 
जहाल णवचारांचा प्रसार 
 
 मिाळ गटाच्या या पतित्र्याला िोंड देण्यासाठी स्िदेशी, स्िराज्य ि बतहष्ट्काराच्या ठरािानंा जनिेचा 
जास्िीि जास्ि पाप्रठबा तमळिनू घेण्याच्या हेिूने जहाल राष्ट्रिादी गटाने आपलया प्रचारकायाला अतिक गिी तदली. 
तटळक, न. प्रच. केळकर, तश. म. पराजंपे, इत्यादी नेिे पतिम महाराष्ट्राि, िर खापडे आति मंुजे गट नागपूरकडील 
भागाि ि िऱहाडाि प्रचारकायाि आघाडीला होिा. त्यानंी गािोगािी सभा घेिलया. िृत्तपत्रािारा आपले तिचार 
सामान्यापंयंि पोचतिले. या प्रचाराचा पतरिाम तिद्याथीिगािर तिशरे् प्रकर्ाने तदसून येऊ लागला. अशािच तनःशस्त्र 
प्रतिकारालाही सरकार दाद देि नाही असे ध्यानाि आलयामुळे काही प्रखर िृत्तीचे िरुि सशस्त्र प्रतिकाराच्या 
मागांकडे िळू लागले. 
 
 भारिाि िाढू लागलेलया प्रतिकाराच्या लाटेमुळे ि जहाल राष्ट्रिादी प्रचारामुळे सरकार अस्िस्थ झाले 
आति प्रतिकाराची चळिळ दडपून टाकण्यास त्यानंी नेहमीचे दमनमागस अिलंतबण्यास प्रारंभ केला. मुद्रि 
स्िािंत्र्यािर गदा आिली. पंजाबाि लालाजी आति अजीिप्रसग यानंा हद्दपार करण्याि आले. महाराष्ट्राि जुलै 
१९०७ मध्ये रीस्ले पतरपत्रक काढून शाळा कॉलेजािून िदेंमािरम् हे गीि गाण्यािर अगर िदेंमािरम् चा उच्चार 
करण्यािरही बंदी घािली गेली. तिद्यार्थ्यांनी सभा तमरििुकाि भाग घेण्यािरही बदंी घालण्याि आली. शाळेि 
तिद्यार्थ्यांिर कडक नजर ठेिण्याचे आदेश व्यिस्थापकानंा ि मुख्याध्यापकानंा देण्याि आले. या आदेशाचा भगं 
केलयाबद्दल तिनायक दामोदर सािरकरानंा फर्गयुससन कॉलेजमिून काढून टाकण्याि आले. प्राचायस रगँलर पराजंपे 
यानंी हा तनिसय घेिलयाचे कळिाच केसरीि “हे आमचे गु हच नव्हेि” या मथळयाखाली लेख तलहून तटळकानंी 
त्याचंी कडक शब्दािं तनभसत्ससना केली. 
 
  नागपूरकडील भागाि ि िऱहाडािही जहाल राष्ट्रिाद्यानंा तिद्याथीिगाचे मोठ्ा प्रमािाि समथसन तमळाले. 
नागपूरच्या नीलतसटी स्कूलच्या काही तिद्यार्थ्यांनी िगाि िदेंमािरम् म्हटलयाबद्दल त्यानंा तशिा झाली असिा, 
केशिराि हेडगेिाराचं्या नेिृत्िाखाली सिस तिद्यार्थ्यांनी संप पुकारला आति या सपंाला डॉ. मंुजे, डॉ. पराजंपे, 



 

 अनुक्रमणिका 

अच्युिराि कोलहटकर या जहालानंी नैतिक पाप्रठबा तदला. नागपूरच्या मातरस कालेजच्या तिद्यार्थ्यानी िदेंमािरम् 
म्हिून िगाि येिाऱया युरोपीय प्राध्यापकाचे स्िागि केले. त्याबद्दल िीस तिद्यार्थ्यांना अटक झाली. िऱहाड 
एज्युकेशन सोसायटीने रीस्ले पतरपत्रकािील आदेशाचंी अंमलबजाििी न करण्याचा अतिकृिपिे तनिसय घेिला. 
असा तनिसय घेण्याि दादासाहेब खापड्यांच्याबरोबर रा. ब. मुिोळकरही होिे. लालाजींच्या अटकेचा तनरे्ि 
करण्यासाठी तलतहलेलया िीन संपादकीय लेखाबंद्दल पृर्थ्िीगीर गोसािी याचं्यािर खटला भरला गेला, िेव्हा 
गोसािींच्या बचािाचे काम खापड्यांनी केले. िसेच सािसजतनक सभेि िदें िदेंमािरम् म्हटलयाबद्दल शामराि 
देशपाडें याचं्यािर भरण्याि आलेला खटलाही त्यानंीच देशपाडं्याचं्या ििीने चालतिला. अशा अनेक घटनामुंळे 
महाराष्ट्रािील िािािरि अतिकातिक ि् होि गेले. सरकारच्या िाढत्या दडपशाहीबरोबर जहाल राष्ट्रिादाचा 
प्रभाि दडपला जाण्याऐिजी अतिक िाढू लागला.  
 
नागपूर अणधवेशनाची पूवषतयारी 
 
 अशा िािािरिाि नागपूरच्या काँगे्रस अतििशेनाची ियारी सु ह झाली. प्रारंभी नागपूरचे दोन्ही गट परस्पर 
सहकायाने अतििशेन यशस्िी करण्यास उत्सुक होिे. २२ फेिुिारी १९०७ रोजी डॉ. हरीप्रसग गौर याचं्या 
अध्यििेखाली एक कायसकारी सतमिी स्थापन करण्याि आली. या स्िागि सतमिीच्या कायसकारी मंडळाचे अध्यिपद 
काँगे्रसचे ज्येष्ठ मिाळ नेिे गंगािरराि तचटििीस यानंा, िर कायसिाहाचे पद डॉ. मंुजे यानंा देण्याि आले. स्िागि 
सतमिीच्या सदस्यत्िासाठी शभंर रुपये शुलक तनिातरि करण्याचा मिाळाचंा मानस होिा. असे क हन स्िागि 
सतमिीच्या सदस्याचंी संख्या मयातदि ठेिण्याचा मिाळाचंा प्रयत्न होिा. िो जहालानंी तिरोि क हन हािून पाडला. 
पंचिीस रुपये शुलक देिाऱयास स्िागि सतमिीचे सदस्य बनिाि ेअसा तनिसय अखेरी घेण्याि आला. 
 
  नागपूर अतििशेनाचे अध्यिपद तटळकानंा द्याियाचे आति कलकत्त्याला झालेले महत्त्िाचे ठराि 
नागपूरला पनु्हा पातरि करिनू घ्याियाचे असा मंुजे – खापडे गटाचा तनिार होिा. त्यानंा डॉ. पराजंपे, िंुतडराजपिं 
ठेंगडी, डॉ. चोळकर, डॉ. तलमये, अच्युिराि कोलहटकर, माििराि सपे्र इत्यादींचा पूिस पाप्रठबा होिा. या 
सहकाऱयाचं्या मदिीने डॉ. मंुजे यानंी नागपूरला राष्ट्रीय मंडळाची स्थापना केली ि त्यािारा स्िदेशी, बतहष्ट्कार, 
स्िराज्य ि राष्ट्रीय तशििाच्या या मागण्याचंा प्रचार केला. यािळेी कोलहटकर संपातदि असलेले ‘देशसेिक’ ि 
माििराि सपे्र यानंी एतप्रल १९०७ मध्ये सु ह केलेले ‘प्रहद केसरी’ ही या गटाची मुखपते्र होिी. तटळकाचं्या 
चिुःसुत्रीच्या प्रचाराला हािभार लािण्यास हेडगेिार, खानखोजे, मंडलेकर, बोबडे, कािरे इत्यादी राष्ट्रिादी 
तिद्यार्थ्यांनी आयसबािंििीतथका नािाचे मंडळ सु ह केले. खापडे आति मंुजे आपलया दौऱयानंी नागपूर जिळील भाग 
ि िऱहाड अिरश: प्रपजून टाकला. अकोला, मलकापूर, बुलढािा, ििा, प्रहगिघाट, जबलपूर, सागर, हौशगंाबाद, 
इटारसी इत्यादी अनेक तठकािी भार्िे देऊन त्यानंी जनमिाला आकार देण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. यामुळे 
नागपूर ि अमराििीकडील मुिोळकर, तचटििीस, तकनखेडे ही मिाळ मंडळी हिालदील होऊ लागली. एतप्रल 
१९०७ मध्ये रायपूरला भरलेलया प्रातंिक पतरर्देि मंुजे ि खापडे यानंा अिमातनि करण्याचा मिाळाचंा डाि यशस्िी 
झाला खरा, परंिु अतििशेनाबाहेर झालेलया जाहीर सभािूंन त्यानंा इिका अनुकूल प्रतिसाद तमळाला, की िे 
नागपूर अतििशेनाचे िळेी जहाल गटाशी िडजोड केलयाखेरीज भागिार नाही हे त्याचं्या पूिसपिे ध्यानाि आले. 
 
नागपूरच्या स्वागत सणमतीतील मतरे्भद 
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 अतििशेनाचे अध्यिपद तटळकानंा देण्याचा जहाल गटाचा ठाम तनिसय असला िरी िो स्िागि सतमिीि 
बहुमिाने मंजूर व्हाियास हिा होिा. मिाळ गट या प्रस्िािाला तिरोि करेल हे डॉ. मंुजे पुरेपूर ओळखून होिे. 
म्हिून स्िागि सतमिीि आपले जास्िीि जास्ि सदस्य असाििे अशी मंुजे गटाची िडपड होिी. जेथे अतििशेन 
भराियाचे, िेथील स्िागि सतमिीने िीन चिुथांश मिाने अध्यि तनिडािा आति असे न झालयास अध्यिाच्या 
तनिडीचा तनिसय काँगे्रसच्या कें द्रीय सतमिीकडे सोपिािा असा तनयम नुकत्याच ियार झालेलया काँगे्रसच्या घटनेने 
केला होिा. सप्टेंबरपयंि मिाळ गटाने आठश,े िर जहाल गटाने अठराश ेसदस्य नोंदतिलयाचे तनदशसनास आले. हे 
पाहून तचटििीस ि मुिोळकर गटाने स्िागि सतमिीच्या कायसकारी मंडळाची पुनरसचना करण्याचा तनिसय घेिला. 
कायसकारी मंडळाची संमिी न घेिा २२ सप्टेंबरला नागपूरच्या टाऊन हॉलमध्ये त्यानंी एक जाहीर सभा बोलातिली. 
या सभेचा उदे्दश ध्यानाि आलयामुळे काही जहाल तिद्यार्थ्यांनी सभेि गडबड केली. िेथे उडालेलया गोंिळामुळे सभा 
होऊ शकली नाही. यामुळे तनराश झालेलया तचटििीस ि मुिोळकर यानंी नागपूरचे अतििशेन मिाळ गटाच्या 
प्रभािाखाली ठेिण्याबाबिची असमथसिा मेहिा, गोखले, िाछा यानंा कळतिली. कारि हे तिघेही तचटििीस – 
मुिोळकर गट नागपूरला प्रभािी आहे अशा समजुिीखाली होिे. तशिाय िे काँगे्रसच्या क्रें दीय सतमिीचे सदस्य होिे 
आति नागपूरच्या मिाळ गटाचे मागसदशसकही होिे. 
 
नागपूर अणधवेशन बारगळले 
 
 नागपूर अतििशेनाच्या तसद्धिेि उपस्स्थि झालेला पेचप्रसंग सोडतिण्याच्या हेिूने मेहिानंी नागपूरच्या 
दोन्ही गटाचं्या पुढाऱयानंा िाटाघाटीसाठी मंुबईला पाचारि केले. १० नोव्हेंबर रोजी त्याचं्याच बंगलयािर बैठक 
झाली. घाईघाईने ही बठैक बोलतिण्याि आलयामुळे कें द्रीय सतमिीचे सिस सदस्य बठैकीला उपस्स्थि राहू शकले 
नाहीि. मेहिाचं्या अध्यििेखाली झालेलया या बैठकीला िाछा, गोखले, दाजी खरे, मुिोळकर, खापडे, मद्रासचे 
तिजय राघिाचातरयर इत्यादी मंडळी हजर होिी. बठैकीि अध्यिाचं्या नािाि हन आति अतििशेनासाठी गोळा 
केलेला तनिी कोिाच्या िाब्याि द्याियाचा या मुद्यािं हन बराच िाद झाला. तटळक अतििशेनाच्या अध्यिपदी 
राहिील या समजुिीिर अनेकानंी स्िागि सतमिीच्या सदस्यत्िाची िगसिी तदलेली असलयामुळे तटळकाखेरीज इिर 
कुिा व्यक्तीची तनिड अध्यिपदासाठी झालयास आपि स्िागि सतमिीच्या सदस्याकंडून गोळा केलेला तनिी 
अतििशेनासाठी देिे समथसनीय ठरिार नाही अशी जहाल गटाची भतूमका होिी, िर तटळकाचं्या नािाला मान्यिा 
कदापी द्याियाची नाही असा मेहिा गटाचा पक्का तनिार होिा. या पेचामुळे नागपूरला अतििशेन न घेण्याचा तनिसय 
मेहिानंी तिनातिलंब जाहीर क हन टाकला. मद्रासच्या ििीने तिजय राघिाचातरयर यानंी केलेलया आमतं्रिाकडेही 
त्यानंी कानाडोळा केला आति मेहिाचंा बालेतकल्ला मानलया जािाऱया सूरिच्या प्रतितनिींचा अतििशेन घेण्याचा 
प्रस्िाि त्यानंी िािडीने संमि क हन घेिला. या तनिसयामुळे मंुजे गट खट्टू झाला आति अतििशेन नागपूरलाच होऊ 
द्याि,े त्यासाठी तटळकाचं्या नािाचा आपि आग्रह िरिार नाही आति आपलया हािी असलेला सिस तनिी आपि 
स्िागि सतमिीच्या अध्यिाचं्या स्िािीन क ह असे अतभिचन त्यानंी गोखले ि िाछानंा पाठतिलेलया पत्रािारे तदले. 
परंिु झालेलया तनिसयाचा फेरतिचार करण्यास मेहिानंी ठामपिे नकार तदला. अखेरीस मेहिाचं्या प्रभािाखाली 
कें द्रीय सतमिीि घेिला गेलेला तनिसय मान्य करािा आति सूरि अतििशेनाि सहभागी व्हाि े असा तटळकानंी 
आपलया समथसकानंा सल्ला तदला. 
 
 तफरोझशहा मेहिानंी अतििशेनाचे स्थानच केिळ आपलया मिानुसार ठरतिले असे नाही िर अतििेशनाच्या 
अध्यिपदासाठी बंगालचे मिाळाग्रिी रासतबहारी घोर् याचें नािही त्यानंीच तनतिि क हन टाकले. िस्िुिः हे पद 
लालाजींना तदले जाि ेअशी अनेकाचंी इच्छा होिी. अतििशेनापूिी सरकारने लालाजींना बिंमुक्त केले होिे. त्याचं्या 
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नेिृत्िािरील काँगे्रसचा तिर्श्ास अतभव्यक्त करण्यासाठी यािळेी त्यानंा अध्यिपद देिे औतचत्यपूिस ठरेल असे तटळक 
गटाचेही मि होिे. लालाजींची लोकतप्रयिा यािळेी तशगेला पोचलेली असिाना त्याचं्या नािाला उघड तिरोि करिे 
मिाळ गटाला अशक्य होिे. परंिु या गटाला लालाजी हे जहाल राष्ट्रिादाचे परुस्किे म्हिून अध्यिपदी नको होिे. 
हा उदे्दश सािून घेण्यासाठी नामदार गोखले सूरिला गेले. िेथील स्िागि सतमिीच्या कायसकारी मंडळाशी त्यानंी या 
मुद्यािर चचा केली. लालाजींकडे सरकारची िक्र दृष्टी िळलेली असिाना त्यानंा अध्यिपद देिे म्हिजे सरकारला 
तडिचिे होईल आति राजकीय सुिारिाचंा ह्ा अगदी हािाशी येि असिा असे करिे सूज्ञानापिाचे ठरिार नाही असे 
त्यानंी िेथील पुढाऱयानंा पटतिले आति रासतबहारी घोर्ाचें नाि डािलले जािार नाही अशी व्यिस्था केली. 
 
जहाल-मवाळ मतरे्भदाचंी पणरसीमा 
 
  या घडामोडीि हन काँगे्रसमिील जहाल-मिाळ गटािील मिभेद पराकोटीला जाि असलयाचे स्पष्ट झाले. 
अशा पतरस्स्थिीि काँगे्रस फुटिार की काय अशी प्रचिेची पाल अनेकाचं्या मनाि चकुचुकू लागली. मागील दोन 
अतििशेनाि मिाळ-जहालानंा एकत्र ठेिण्याचे अिघड काम ना. गोखले आति दादाभाई यानंी मोठ्ा कौशलयाने 
केले होिे. यािळेी िडजोडीची भतूमका दोन्ही गट घेिील की नाही याबद्दल अनेकानंा साशकंिा होिी. काँगे्रस 
पुढाऱयाि यािळेी तभन्न भतूमकाचें िीन गट होिे. पतहला होिा िो अिी जहालाचंा; याचें अध्ियूस अरप्रिद घोर् होिे. 
दुसरा गट होिा अिी मिाळाचंा; या गटाचें किुसमकिुसम सूत्रिार मेहिा होिे. ह्या दोन गटानंा जिळ आिून काँगे्रसचे 
ऐक्य अबातिि ठेिण्यासाठी िडजोडीला ियार असिाऱयाचंा तिसरा गट होिा; त्याि सुरेंद्रनाथ, लालाजी, तटळक 
ि गोखले हे होिे. लालाजी ि तटळक जहाल राष्ट्रिादी तिचाराचें परुस्किे असले िरी काँगे्रस ऐक्य कायम 
तटकतिण्यासाठी समन्ियाची लितचक भतूमका पत्करण्यास िे तसद्ध असि, िर गोखले ि सुरेंद्रनाथ यानंा जहालाचें 
तनःशस्त्र प्रतिकाराचे मागस नापसंि असले िरी काँगे्रसची शकले होऊ नयेि म्हिून िेही काहीशा िडजोडीला ियार 
असि. 
 
 ११ ऑक्टोबर रोजी गोखलयानंी िडेरबनस यानंा तलतहलेलया पत्राि काँगे्रसमिील मिभेद कळसाला पोचि 
आहेि असे कळतिले ि त्यामुळे काँगे्रस फुटेल की काय अशी त्यानंा िाटिारी भीिीही व्यक्त केली. काँगे्रसमिील 
जहाल ि मिाळ गटानंी परस्परापंासून फारकि घेिलयास, तितटश नोकरशाही दोन्ही गटानंा दडपलयाखेरीज 
राहिार नाही असे मिही त्यानंी माडंले. गोखलयानंा िाटिाऱया या भीिीचा सुगािा भारिमंत्री मोले यानंा लागिाच 
काँगे्रस फुटलयास भारिीयाचें कोित्याही प्रकारे नुकसान न होिा उलट कलयािच होईल. जहालाचं्या 
अडििुकीच्या िोरिामुळे भारिीयानंा राजकीय सुिारिा देण्याच्या मागाि नेिारा अडथळा आपोआप दूर होईल 
आति मिाळ नेिे मागि असलेलया राजकीय अतिकारापंकैी ६० िे ७० टके्क अतिकार लिकरच भारिीयाचं्या पदरी 
टाकले जािील अशी बािमी मिाळ नेत्याचं्या कानी घालण्याची व्यिस्था मोलेने केली. यामुळे काँगे्रसचे ऐक्य कायम 
तटकतिण्यासाठी समन्ियाचा मागस पत्करण्याची गोखले यानंा िाटिारी िीव्र तनकड काहीशी बोथट झाली.  
 
 
 
 
सुरत अणधवेशनाचा बोजवारा 
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 सुरि हा मेहिाचंा अभेद्यदुगस. िेथील स्िागि सतमिीि त्याचं्या गटाचे बहुमि होिे आति अतििशेनाचे 
अध्यिपदही मिाळ नेत्याकडे होिे. अशा पतरस्स्थिीि सुरि अतििशेनाची सूते्र मिाळाचं्या हािी राहिार हे तनर्मििाद 
होिे. िरीही कलकत्ता काँगे्रसमध्ये झालेले चार महत्त्िाचे ठराि या अतििशेनाि डािलले जाऊ नयेि अशी जहाल 
गटाची इच्छा होिी. हे उतद्दष्ट साध्य क हन घेण्याचा एकच मागस त्यानंा तदसि होिा, िो म्हिजे सुरि येथील 
लोकमिाचा कौल आपलया मागण्यानंा अनुकूल बनतििे. जहाल तिचारसरिीच्या प्रचारासाठी न.तच. केळकर, 
अच्युिराि कोलहटकर आति दादासाहेब खापडे अतििशेनापूिी काही तदिस सुरिला पोहचले. खापडेंना गुजराथी 
भार्ा चागंली अिगि असलयामुळे त्याचंी भार्िे तिशरे् पतरिामकारक ठरिार होिी. याच सुमारास सुरिच्या 
स्िागिाध्यिानंी तिर्य तनयामक सतमिीपढेु माडंाियाच्या प्रस्िािाि कलकत्त्याला झालेलया चार प्रमुख ठरािाचंा 
अंिभाि केला नसलयाची बािमी पसरली. तिर्य तनयामक सतमिीपढेु ठेिाियाच्या प्रस्िािाचंी यादी जहाल नेत्यानंी 
मातगिली असिा िी त्यानंा देण्याि आली नाही. त्यामुळे िे अतिकच साशकं झाले. तिर्य तनयामक सतमिीपुढे 
माडंले न जािारे ठराि चचेसाठी पुढे माडंण्याचा अतिकार फक्त अतििशेनाच्या अध्यिालाच होिा आति म्हिून 
जहाल राष्ट्रिाद्याचं्या दृष्टीने अध्यिपदी येिाऱया व्यक्तीला तिशरे् महत्त्ि होिे. 
 
 अतििशेनाला प्रारंभ होण्यापूिी उपस्स्थि प्रतितनिींच्याि चचेला ऊि आला. लिकरच होऊ घािलेलया 
संघर्ाला समथसपिे िोंड देण्याच्या हेिूने दोन्ही पिानंी मोचेबंदी केली. उपस्स्थि सदस्यानंा आपलया पिाकडे 
िळिनू घेण्याचा तनकराचा प्रयत्न दोन्ही गट क ह लागले. अरप्रिदाचं्या नेिृत्िाखाली प्रखर राष्ट्रिादी िरुिाचंा गट 
जहाल राष्ट्रिाद्यानंी आपली िगेळी काँगे्रस भरिािी असे मि माडूं लागला. मिाळ राजकारिािर टीका करिारे 
तटळक आति लालाजी हे मात्र काँगे्रस फोडू नये अशा मिाचे होिे. म्हिून सुरि अतििशेनाि उपस्स्थि होिाऱया 
पेचप्रसंगािून मागस काढण्याची खटपट तटळक आति लालाजी क ह लागले. अतििशेनाच्या उद घाटनापूिी त्यानंी 
सुरेंद्रनाथ आति गोखले याचंी भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. परंिु कलकत्त्याला झालेले ठराि या अतििशेनाि माडंले 
जाििे या त्याचं्या मागिीला तनतिि होकाराथी उत्तर त्याचं्याकडून तमळाले नाही. िेव्हा सुरेंद्रनाथानंीच यासाठी 
सुरि अतििशेनाचें स्िागिाध्यि माळिी याचंी तटळकानंी भेट घ्यािी असे सुचतिले. त्याप्रमािे माळिींची भेट घेण्याचा 
तटळकानंी आटोकाट प्रयत्न केला. परंिु किी पूजेला बसले आहेि म्हिनू, िर किी कामाि व्यस्ि आहेि म्हिनू 
माळिी भेट घेऊ शकि नाहीि असे तटळकानंा सागंण्याि आले. त्याि हन माळिी ही भेट टाळि आहेि अशी 
साहतजकच तटळक गटाची िारिा बनली. यामुळे खुलया अतििशेनाि आिा मिाळाशंी खडाजंगी होिार हे ओळखून 
अतििशेनाि आपला गट सुसंघतटि असािा आति आपलया मागण्या दमदारपिे माडंिा याव्याि म्हिून जहाल 
नेत्यानंी २५ तडसेंबरच्या सायकंाळी एक बैठक घेिली. त्याि काँगे्रसच्या अंिगसि राष्ट्रीय पिाचा सूत्रपाि केला गेला. 
न. प्रच. केळकर हे या पिाचे सतचि तनिडले गेले.  
 
 अतििशेनाच्या पतहलया तदिशी स्िागिाध्यि माळिी याचें स्िागिपर भार्ि झालयानंिर त्यानंी रासतबहारी 
घोर्ाचें नाि अध्यिपदासाठी सुचतिले.त्याला दुजोरा देण्यासाठी सुरेंद्रनाथ उभे होिाच काही बंगाली प्रतितनिींनी 
त्यानंा तिरोि दशसतिण्यास इिकी आरडाओरड केली की सभा पुढे चालू ठेििे कठीि झाले. ि त्यामुळे सभेचे 
कामकाज स्थतगि करण्याि आले. त्या तदिशी तटळक आति लालाजी समेटाच्या हेिूने मिाळ नेत्याशंी िाटाघाटी 
करण्याचा पुन्हा प्रयत्न क ह लागले. पि िे सिस व्यथस ठरले. दुसऱया तदिशी अतििशेनाचे िळेी माळिी 
व्यासपीठाकडे जाि असिाना तटळकानंी त्याचं्या हािाि एक तचठ्ठी तदली आति अध्यिाचं्या तनिडीबाबि आपलयाला 
बोलाियाचे आहे असे त्यानंा कळतिले. त्याचं्या या तनरोपाकडे दुलसि क हन माळिींनी सभेचे कामकाज सु ह केले. 
तटळकानंी पुन्हा माळिींना तचठ्ठी पाठतिली. त्याचीही माळिींनी दखल घेिली नाही. िेव्हा तटळक स्ििःच 
व्यासपीठािर चढले आति बोलण्यासाठी िे ध्ितनिेपक हािाि घेिाि न घेिाि िोच काही स्थातनक स्ियसेंिक 
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त्याचं्या अंगािर िािनू गेले. हे पाहून गोखले िात्काळ उठले आति तटळकाचं्या केसालाही िक्का लागलयास 
सभामंडपाि रक्त साडेंल असे बजािनू त्यानंी या स्ियसेंिकानंा थोपिनू िरले. या प्रकारामुळे सभामंडपाि एकच 
गोिंळ उडाला. दोन्ही गट परस्परतिरोिाच्या ियारीतनशी आले होिे. तटळक समथसकानंी त्याचं्याभोििी कडे केले. 
मंडपािील दोन्ही गटाचं्या समथसकािं झटापट सु ह झाली. खुच्या फेकलया जाऊ लागलया. हा गोंिळ चालू 
असिाना व्यासपीठािर फेकला गेलेला एक जोडा मेहिानंा लागला. शिेटी पतरस्स्थिी आिाक्याबाहेर जाि 
असलेली पाहून सभा तिसर्मजि केली गेली.   
 
 या अनुतचि घटनेनंिरही समेटाची आशा पूिसिः मािळली नव्हिी. झालयाप्रकाराबद्दल खेद व्यक्त क हन 
रासतबहारींच्या नािाला मान्यिा देण्याची ियारी तटळक गटाने दशसतिली. फक्त कलकत्त्याला झालेले चार महत्त्िाचे 
ठराि बारगळले जाऊ नयेि एिढीच आिा त्याचंी मागिी होिी. मोिीलाल घोर्ानंी बंगालच्या अिीजहाल गटाला 
सबुरीचा सल्ला तदला आति काँगे्रसचे ऐक्य तटकतिण्यासाठी मध्यस्थीची पराकाष्ठा केली.परंिु त्याचं्या प्रयत्नानंा यश 
आले  नाही. तटळक गटाशी बोलिी करािी असे सुरेंद्रनाथासंारख्या काही मध्यममागी नेत्याचें मि होिे. िशी 
तशफारसही त्यानंी केली. परंिु मेहिानंी िी िुडकािनू लािली. भािनाचं्या आहारी जाऊन िडजोड करीि 
राहण्यापेिा तिभक्त होिे अतिक श्रेयस्कर आहे असे आपले ठाम मि असलयाचे त्यानंी सातंगिले. सुरिची स्िागि 
सतमिीही त्याचं्याच पिाची असलयाने त्याचें पारडे जड झाले ि काँगे्रस फुटिे उतचि नाही हे कळि असूनही गोखले 
आति सुरेंद्रनाथ गप्प बसले. मात्र काँगे्रस फुटलयाची  हख हख सुरेंद्रनाथानंा सिातिि होिी. सुरिहून परि 
गेलयानंिर सुरि अतििशेनािील मेहिाचंी भतूमका लोकशाही ित्िानंा हरिाळ फासिारी, अरेरािीची ि 
हेकेखोरपिाची होिी असा अतभप्राय व्यक्त केलयाखेरीज त्यानंा राहिले नाही.  
 
 २७ तडसेंबर रोजी उडालेलया अभिूपूू्िस गोंिळामुळे काँगे्रसचे सुरि अतििशेन रद्द करण्याि आले. त्याच 
तदिशी मेहिा गटाने एक पत्रक काढून सभा मोडण्याचे सिस खापर जहाल नेत्याचं्या माथी फोडले आति २८ 
िारखेला एक स्ििंत्र बैठक बोलतिण्याचा तनिसय घोतर्ि केला. २८ िारखेला झालेलया मिाळाचं्या या बठैकीला 
सुरि अतििशेनासाठी आलेलया सुमारे सोळाश ेप्रतितनिींपकैी सुमारे नऊश ेप्रतितनिी उपस्स्थि रातहले. या बैठकीला 
येण्यास जहाल राष्ट्रिादाचे काही समथसक उत्सुक असूनही त्यानंा मिाळानंी परिानगी तदली नाही. मिाळाचं्या या 
बैठकीि कलकत्त्याला झालेलया चार महत्त्िाच्या ठरािाचंा नामतनदेशही करण्याि आला नाही. तितटश िसाहिीि 
अस्स्ित्िाि असलेली शासनव्यिस्था भारिाि प्रस्थातपि करिे हे काँगे्रसचे अंतिम उतद्दष्ट असाि े आति हे उतद्दष्ट 
सनदशीर मागाने टप्प्या टप्प्याने गाठले जाि े असा तनिसय घेण्याि आला. हे दोन मुदे्द मान्य असिाऱयानंाच फक्त 
काँगे्रसची दारे मोकळी राहिील असे स्पष्ट करण्याि आले. त्याचबरोबर काँगे्रसची निी घटना ियार केली जािी 
असे ठरतिण्याि आले. हे काम मेहिा,िाछा,गोखले याचं्याकडे सोपतिण्याि आले. 
 
 मिाळ नेत्यानंी अशा प्रकारे जहाल राष्ट्रिादी मंडळींना काँगे्रसमध्ये सहभागी होण्यास मज्जाि केलयानंिर 
राष्ट्रीय पिाने आपली स्ििंत्र सभा घेिली. कलकत्त्याला झालेलया ठरािाचं्या आिारे राष्टकायस करीि राहण्याचा 
तनिसय या बैठकीि घेण्याि आला. त्याबरोबरच जहाल ि मिाळ गटानंा एकत्र आिून मोडलेली काँगे्रस पनु्हा 
सािंण्याचा प्रयत्न करािा या हेिूने एक सतमिी स्थापन करण्याि आली. 
 
 काँगे्रसमध्ये पडलेलया फुटीमुळे बहुिेक सिसच काँगे्रस सदस्य अस्िस्थ झाले. अतिचल ि स्िस्थ होि िे फक्त 
तफरोझशहा मेहिा ि त्याचें अगदी तनकटचे सहकारी. काँगे्रसच्या तिभाजनामुळे तटळक अतिशय बेचनै होिे. 
काँगे्रसमिील फूट टाळण्यास सुरि येथे तटळकानंी आटोकाट प्रयत्न केले, िे िडजोडीलाही ियार होिे, परंिु 
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मिाळानंी तिशरे्िः मेहिानंी िुटेपयंि िािले असा अतभप्राय दोन्ही गटाि मध्यस्थी करिाऱया मोिीलाल घोर्ानंी 
व्यक्त केलेला आढळिो. काँगे्रस दुभगंिे ही तटळकानंा घोर राष्ट्रीय आपत्ती िाटली ि त्यामुळे त्यानंा जबर िक्का 
बसला असा तनदेश अरप्रिदानंीही आपलया स्मृतितचत्राि केलेला आहे.  
 
 मचेँस्टर गाडीयनचा िािाहर नेस्व्हनसन याने सुरि अतििशेनापूिी तटळकाचंी मुलाखि घेिली होिी आति 
काँगे्रसच्या ि जहाल गटाच्या ध्येयिोरिातिर्यी त्याचं्याशी चचा केली होिी. या मुलाखिीचा गोर्िारा आपलया 
“New Spirit in India” या गं्रथाि देिाना िो तलतहिो, की मिाळाचं्या आति जहालाचं्या उतद्दष्टािं भेद नाही, फक्त 
कायसपद्धिीिील भेदामुळे जहाल हे तब हद आपलयाला लािले जािे असे तटळकानंी त्याला सातंगिले. काँगे्रसच्या 
उतद्दष्टासबंंिी जहाल गटाचे मिाळाशंी मूलभिू स्ि हपाचे मिभेद नाहीि असे नेस्व्हनसला सागंिाना जहाल गट 
अतिरेकी नसून मिाळाशंी जुळिे घेण्याची त्याची ियारी आहे हे प्रतिपातदि करण्याचा तटळकाचंा मानस असािा. 
सुरि काँगे्रसला नेस्व्हनसन हजर होिा. २७ तडसेंबर रोजी झालेलया राष्ट्रीय पिाच्या बैठकीलाही िो उपस्स्थि होिा. 
त्यानेदेखील काँगे्रसचे ऐक्य तटकतिण्यासाठी तटळकानंी आटोकाट प्रयत्न केले असा तनिाळा तदला आहे. 
नेस्व्हनसनपढेु तटळकानंी व्यक्त केलेले तिचार आति सुरि अतििशेनाि तनमाि झालेली पतरस्स्थिी याचंा तिचार 
करिा, “भारिीय मिाळ नेिे हे मिाळपिाि अतिरेकी आहेि, िर जहाल नेिे जहालपिाि मिाळ आहेि” असा 
तितटश समाजिादी नेिे कीर हाडी याने व्यक्त केलेला अतभप्राय तनरािार आहे असे िाटि नाही. 
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प्रकरि ४ 
 

दुर्भंगलेली का ाँगे्रस 
 
 सुरि अतििशेनानंिर काँगे्रसचे बहुिेक सिस सदस्य काहीशा जड अंिःकरिाने आपआपलया स्थानी परिले. 
महाराष्ट्रािील जहाल गटाने स्िराज्य, स्िदेशी, बतहष्ट्कार ि राष्ट्रीय तशििाच्या प्रचाराचे सत्र सुरि 
अतििशेनानंिरही चालू ठेतिले. तटळकाचं्या पे्ररिेने फेिुिारी १९०८ मध्ये राष्ट्रीय स्ियंसेिक मंडळाची स्थापना 
चिुःसूत्रीच्या प्रचाराच्या हेिूने पुण्याला करण्याि आली. तटळकानंीही महाराष्ट्राि शहरोशहरी भेट देऊन प्रचारकायस 
केले. नागपूरकडील भागाि ि िऱहाडाि या कायाची िुरा दादासाहेब खापडे, डॉ. मंुजे, बाबासाहेब पराजंपे इत्यादी 
मंडळींनी साभंाळली. यििमाळ, नागपूर ि अमराििी ही जहाल तिचारसरिीच्या प्रचाराची प्रमुख कें दे्र बनली. या 
सुमारास बंगालच्या िरुि क्रािंीकारानंी सशस्त्र प्रतिकाराचा मागस अिलंतबला होिा. तितटश अतिकाऱयािंर आति 
त्याचं्या दमननीिीची अंमलबजाििी करिाऱया भारिीयािंर त्यानंी तपस्िूल ि बॉम्बचा प्रयोग सु ह केला होिा. 
यामुळे तितटश सरकार तिलिि हादरले. मोठ्ा प्रमािािर िरपकड सु ह झाली. िरुि क्रातंिकारकािंर खटले 
भरले गेले. िेव्हा त्याचं्या बचािाच्या कामाला मदि करण्यासाठी महाराष्ट्राि तनिी गोळा करण्याचा तनिसय 
महाराष्ट्रािील जहाल गटाने मे १९०८ मध्ये झालेलया बठैकीि घेिला. 
 
कााँगे्रसच्या ऐक्याचा प्रयत्न  
 
 सुरिहून परि आलयानंिर तटळकानंी काँगे्रस ऐक्याचे प्रयत्नही नेटाने चालतिले. माचस १९०८ मध्ये झालेलया 
पुण्याच्या तजलहा काँगे्रसमध्ये तटळक गटाचे स्पष्ट बहुमि असूनही त्यानंी तजलहा काँगे्रसच्या सभेची दारे सिांना 
मोकळी ठेिण्याचा सल्ला सयंोजकानंा तदला. बंगालमिील काही तजलहा काँगे्रस सतमत्यानंी अशीच समन्ियाची 
भतूमका घेिली ि िेथे तजलहा स्िरािर मिाळ-जहाल एकत्र येऊ लागले. पुण्याला मात्र मिाळाचंी समेटाची ियारी 
नव्हिी असे तदसून आले. एतप्रल १९०८ मध्ये िुळे येथे झालेलया प्रातंिक काँगे्रस पतरर्देिरही मिाळ गटाने बतहष्ट्कार 
घािला. िुळयाच्या स्थातनक स्िागि सतमिीि मात्र मिाळ ि जहाल प्रतितनिी एकत्र आले. िुळयाच्या प्रातंिक 
अतििशेनाचे अध्यिपद मिाळ गटाि िािरिाऱया परंिु जहालाशंी फटकून न िागिाऱया दाजी आबाजी खरे यानंा 
द्याि ेअशी तटळकाचंी सूचना होिी. जहाल-मिाळ समेटाचा मागस यामुळे सुकर होईल अशी त्याचंी समजूि होिी. 
खऱयानंी हे आमंत्रि स्िीकारले. परंिु ऐनिळेी िे अतििशेनाला येऊ शकले नाहीि. या अतििशेनाि काँगे्रस ऐक्याचा 
ठराि तटळकानंी स्ििः माडंला आति हे ऐक्य घडिनू आिण्यासाठी माििराि बोडस याचं्या अध्यििेखाली 
न.प्रच.केळकर, प्रच.ति. िैद्य ि डी.के. देसाई याचंी एक सतमिी स्थापना केली.  
 
णटळकांना कारावासाची णशक्षा  
 
 या सतमिीचे काम सु ह होिे न होि िोच तटळकानंा अटक झालयाची बािमी महाराष्ट्राि ििव्यासारखी 
पसरली. काँगे्रस दुभगंलयाने िी हिबल झालयाचा फायदा सरकारने घेिला आति काँगे्रसबाहेर फेकले गेलेले 
जहाल नेिृत्ि तचरडून टाकण्यासाठी सिस दमन मागस अंतगकारण्यास तितटश नोकरशाहीने प्रारंभ केला. देशभर 
अटकसत्र सु ह झाले. बंगाल ि पंजाबमिील जहाल नेत्यानंा गजाआड केले गेले. अनेक नि ेकायदे क हन नागतरक 
स्िािंत्र्याची पायमल्ली केली जाऊ लागली. देशाि नानातिि मागांनी दहशिीचे िािािरि तनमाि करण्याि आले. 
महाराष्ट्रािील जहालिादाचे पूिसपिे तनमूसलन करण्याच्या हेिूने तटळकानंा अटक करण्याि आली. आति 
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राजद्रोहाची तशकिि देिारा लेख तलतहलयाच्या िलु्लक आरोपाि हन सहा िर्ांची सक्त मजुरीची तशिा ठोठािनू 
त्याचंी मंडालेच्या िुरंुगाि रिानगी केली गेली. या जबर तशिेच्या िृत्ताने सारा महाराष्ट्र हिबदु्ध झाला. त्याबरोबरच 
खटलयाच्या िळेी तनदशसनास आलेलया त्याचं्या खंबीर ि अतिचल राष्ट्रतनष्ठेमुळे त्याचं्या िीरोदात्त नेिृत्िाची आगळीच 
छाप जनमनािर पडली. यानंिर त्याचें छायातचत्र महाराष्ट्राि अनेकाचं्या देिघराि तदसून येऊ लागले. िे 
महाराष्ट्राचे पूजनीय श्रद्धास्थान बनले. 
 
 तटळकानंा झालेलया जबर तशिेमुळे महाराष्ट्रािील राष्ट्रीय पिाचा आत्माच जिू लु् झाला. िरीही खचून न 
जािा तटळकानंी घालून तदलेलया मागाने जाण्याचा तनिार या गटाने कायम ठेतिला. “आम्ही भाडूं, पि मोडिार 
नाही आति िुम्ही मोडले िरी आम्ही पुन्हा जोडू.” ही केळकरानंी ििसन केलेली तटळकाचंी भतूमका डोळयापंुढे ठेिनू 
िुळयाला स्थापन झालेलया सतमिीने ऐक्याचे प्रयत्न सोडले नाहीि. माििराि बोडसानंी मेहिा, गोखले, िाछा 
याचं्याशी िाटाघाटी करण्याची इच्छा प्रदर्मशि केली. परंिु मिाळ नेिृत्िाने त्याचंी सािी दखलही घेिली नाही. 
मिाळ नेत्याचं्या या दुराग्रही पतित्र्यामुळे तटळकाचें काही समथसक संि् झाले. सगळा आत्मसन्मान गंुडाळून ठेिनू 
मिाळानंा शरि जाण्याि हंशील नाही, त्यापेिा सिस प्रािंािील जहाल गटाचंी तमळून स्ििंत्र काँगे्रस भरिािी अशी 
सूचना डॉ. मंुजे क ह लागले. यािर तिचारतितनमय करण्यासाठी ७ नोव्हेंबर १९०८ ला जहाल नेत्याचंी बठैक 
कलकत्त्याला मोिीलाल घोर्ाचं्या घरी झाली. या बठैकीि महाराष्ट्राचे न. प्रच. केळकर, प्रचिामिराि िैद्य, 
तशिरामपंि पराजंपे आति डॉ. मंुजे उपस्स्थि होिे, मिाळाचं्या दुराग्रही भतूमकेमुळे मोिीलालही तचडलेले असले, 
िरी या आिीबािीच्या िळेी भािनातिरेकाि कोििाही तनिसय जहाल गटाने घेऊ नये, स्ििंत्र काँगे्रस भरतिण्याचा 
तिचार राष्ट्रतहिाच्या दृतष्टने अतहिकारक ठरेल, त्यामुळे भतिष्ट्याि ऐक्याचे मागस कायमचे बंद होिील, आति राष्ट्रीय 
चळिळ दमदार होऊ शकिार नाही असे आपले मि माडूंन त्यानंी समेटाचे प्रयत्न सोडू नयेि असा सबरुीचा सल्ला 
तदला. बंगालचे मिाळ नेिे भपूेंद्रनाथ बसू समेटाला अनुकूल होिे. परंिु कलकत्त्याच्या इिर मिाळ नेत्यानंी मात्र 
समेटाबद्दल फारशी उत्सुकिा दशसतिली नाही. यामुळे महाराष्ट्रािील जहाल गटाचा स्ििंत्र अतििशेन घेण्याचा 
तिचार अतिक बळािला. महाराष्ट्राि जहाल गटाने काँगे्रसचे स्ििंत्र अतििशेन घ्याि े असा आग्रह डॉ. मंुजे ि ह 
लागले.  
 
नागपूरला जहालांचे अणधवेशन घेण्याचा प्रयत्न  
 
 या मुद्यािर महाराष्ट्रािील सिस जहाल मििाद्याचें मि अजमातिण्यासाठी २८ नोव्हेंबर रोजी मंुबईच्या 
राष्ट्रमिाच्या कचेरीि प्रचिामिराि िैद्याचं्या अध्यििेखाली महाराष्ट्रािील जहालाचंी बैठक भरली. त्याि दोनच 
मिे तिरुद्ध पडून डॉ. मंुज्याचंी स्ििंत्र अतििशेन घेण्याची सूचना मान्य झाली. बोडस आति केळकर मात्र या 
तनिसयाला अनुकूल नव्हिे. जहालानंी आपली िगेळी चलू माडंिे राष्टाला तहिकारक ठरिार नाही असे त्याचें ठाम 
होिे. असे अतििशेन आयोतजि केलयास कदातचि परप्रािंीय जहाल मंडळी अतििशेनाला येिार नाहीि, त्यामुळे 
अतििशेन यशस्िी होिार नाही. तशिाय सरकारही कदातचि या सकंस्लपि अतििशेनािर बंदी घालेल असे िोक्याचे 
इशारे न. तच. केळकरानंी तदले आति हा तिचार सोडून देिे सिांच्या तहिाचे ठरेल असे आिजूसन सातंगिले.  
 
 िरीही बहुमिाचा कौल आपलया बाजूने असलेला पाहून डॉ. मंुजे यानंी मोठ्ा उत्साहाने नागपूरला 
अतििशेन घेण्याची ियारी सु ह केली. नागपूरच्या राष्ट्रीय मंडळाने अतििशेनाच्या आयोजनाची जबाबदारी 
पत्करली. स्िागि सतमिी स्थापन झाली. सिस प्रािंािंील जहाल गटानंा अतििशेनाचे आमंत्रि तदले गेले. 
अतििशेनासाठी मंडपाचे काम सु ह झाले. स्ियसेंिकाचंी दले उभारण्याि आली. परंिु या सिस उत्साहािर ११ 
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तडसेंबर रोजी तिरजि पडले. नागपूरच्या तजलहा मतॅजस्रेटने ११ िारखेला आदेश काढून या अतििशेनािर बंदी 
घािली. ही बंदी उठतिली जािी म्हिून डॉ. मंुज्यानंी तजिाचे रान केले. पि त्यानंा यश आले नाही. अखेरीस 
नाइलाजाने त्यानंा आपला संकलप सोडून द्यािा लागला. यामुळे जहाल गट अतिकच तखन्न झाला. जहाल गटाचें 
संघतटि कायस सरकार चालू देिार नाही अशी जहालाचंी पक्की खात्री झाली ि त्यामुळे त्याचं्यािील कायसप्रिििा 
ओस ह लागली. 
 
महाराष्ट्रात मंदावलेली का ाँगे्रस चळवळ 
 
 १९०८ िे १९१३ च्या दरम्यान महाराष्ट्रािील जहाल राष्ट्रीय पिािर औदातसन्याचे ि तिफलिेचे सािट 
पसरले. खंबीर नेिृत्िाचा अभाि आति आत्यंतिक शासकीय दडपशाही यामुळे जहाल नेत्याचं्या हालचाली 
मंदािलया. नेमके याच िळेी तटळकानंा झालेलया तशिेतिरुद्ध इंर्गलंडच्या तप्रव्ही कौस्न्सलकडे अपील करण्याचे काम 
दादासाहेब खापड्यांनी स्ििःच्या तशरािर घेिले असलयामुळे िे इंर्गलडला सुमारे अठ्ठािीस मतहने अडकून पडले. 
त्यामुळे त्याचेंही नेिृत्ि जहालानंा यािळेी लाभले नाही. या अडचिीच्या काळाि तटळक समथसकानंी महाराष्ट्राि 
तटळकाचंी तिचारसरिी मात्र प्रजिि ठेिली. याचे श्रेय तटळकाचं्या अनुपस्स्थिीि केसरीचे संपादक बनलेले न. तच. 
केळकर, तशिरामपिं पराजंपे, नागपूर ि िऱहाडाकडे डॉ. मंुजे, डॉ. बाबासाहेब पराजंपे, दादासाहेब खापडे 
इत्यादींना आहे. त्यानंी गिपिी ि तशिाजी उत्सिाचें सत्र पुढे चालतिले. स्िदेशी ि राष्ट्रीय तशििाचा प्रचार चालू 
ठेिला. नागपूरला फेिुिारी  १९१४ मध्ये सा्ातहकाच्या  हपाि ‘महाराष्ट्रा’चा जन्म झाला. त्यािारा गोपाळराि 
ओगलयानंी नागपूरकडील भागाि जहाल राष्ट्रिादाची ज्योि िेिि ठेिली. 
 
 या कालाििीि पूिसिः मिाळ नेिृत्िाच्या हािी गेलेली काँगे्रससुद्धा हिप्रभ अिस्थेिच रातहली. जहाल 
राष्ट्रिाद्यानंी काँगे्रसला सतक्रय ि ओजस्िी बनतिले होिे. जहाल गट काँगे्रसबाहेर फेकला जािाच िी तनष्ट्प्रभ आति 
तनस्ष्ट्क्रय बनली. जहाल गट काँगे्रसमध्ये असिाना काँगे्रसमध्ये रंगिारे राजकीय िादतििाद बंद पडले. तिर्य 
तनयामक सतमिीि होिाऱया जोरदार चचा थंडािलया. सामान्य काँगे्रस सदस्यानंा आपलया तिचारप्रिालीकडे 
ओढण्यासाठी मिाळ-जहाल गटाि चाललेलया चरुशीमुळे होि असलेली िडफदार मातहिीपूिस भार्िे या काळाि 
नीरस ि रटाळ होऊ लागली. जहाल-मिाळाचं्या िैचातरक रस्स्सखेचीमुळे काँगे्रसमिील सामान्य सदस्यािही 
तनमाि होिारे िैचातरक स्फुरि मंदाि ू लागले. १९०७ पयंि सगळी राष्ट्रिादी मंडळी काँगे्रसच्या ध्िजाखाली 
संघतटि असलयामुळे काँगे्रसचे जे थोडेफार दडपि सरकारिर येि असे, िे या काळाि येईनासे झाले. काँगे्रस 
दुभगंिाच जहालाचं्या भतूमकेचे समथसन करिारी बरीच मंडळी काँगे्रस अतििशेनानंा जाईनाशी झाली. काँगे्रसला 
कायसप्रिि बनतिण्यासाठी ि तिला लोकमिाचे समथसन तमळिनू देण्यासाठी लागिारे पे्ररक नेिृत्िाचे गुि मेहिा, 
िाछा अगर गोखले याचं्याि नव्हिे. यामुळे त्याचं्या नेिृत्िाखालील काँगे्रस सामान्य सुतशतििापंासून दुराि ूलागली. 
लोकजागृिी ि लोकतशििाच्या मागाकडून िी पनु्हा प्रारंभीच्या अजसतिनंत्याच्या तमळतमळीि मागांकडे िळली. 
यामुळे सामान्य काँगे्रस सदस्यािंला उत्साह मािळू लागला आति अतििशेनाला येिाऱया प्रतितनिींची संख्या 
रोडािि गेली. १९०७ सालच्या सुरि अतििशेनाचे िळेी सुमारे सोळाश े असलेली सदस्यसंख्या रोडािि रोडािि 
१९१२ च्या बाकंीपूर अतदिशेनाचे िळेी दोनश ेसािपयंि घसरली. या िर्ाि जनिेची गाऱहािी राज्यकत्यांच्या कानी 
घालण्याचे कायस कें द्रीय तितिमंडळाचे सदस्य असलेले ना. गोखले, बॅ. इिातहम रतहमिुल्ला या काँगे्रस नेत्यानंी केले 
एिढेच. राज्यकत्यांशी सिि संपकस  ठेिनू, इंर्गलंडला तशष्टमंडळे पाठिनू, राज्यकत्यांशी युक्तीिाद क हन त्याचें मन 
िळिनू आपला कायसभाग सािून घेण्याचा प्रयत्न कराियाचा एिढ्यापुरिी काँगे्रस कायाची व्या्ी सीतमि रातहली.  
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 सुरि अतििशेनानंिरच्या पाच िर्ाि काँगे्रसची सिस िार्मर्क अतििशेने महाराष्ट्राबाहेर मद्रास (१९०८), 
लाहोर (१९०९), अलाहाबाद (१९१०), कलकत्ता (१९११), बाकंीपूर (१९१२) येथे झाली. या कालाििीि 
काँगे्रसचे दोन्ही सतचि िाछा आति दाजी खरे हे महाराष्ट्राचे प्रतितनिी होिे. या अतििशेनांपैकी फक्त बाकंीपूर 
अतििशेनाचे अध्यिपद अमराििीच्या रा. ब. मुिोळकर यानंा लाभले. या अििीि झालेलया काँगे्रस अतििशेनाि 
पतिम महाराष्ट्राकडील गोखले, मेहिा, िाछा, खरे, सेटलिाड, अब्बास िय्यबजी, नारायिराि समथस, 
भाटिडेकर, देििर, द्रिीड, िर नागपूर ि िऱहाडकडील गंगािरराि तचटििीस, िामनराि कोलहटकर, रा. ब. 
मुिोळकर, िासुदेि रामकृष्ट्ि पंतडि, माििराि पाध्ये, डॉ. हरीप्रसग गौर, देिराि तिनायक, मोरोपंि जोशी इत्यादी 
मंडळी चचेि पुढे असि. बॅ. महमदअली तजनाही या काळाि काँगे्रसमध्ये सहभागी होऊ लागले. 
 
 या अतििशेनाच्या िळेी पातरि झालेलया अनेक ठरािापंकैी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्िाचा असा एक ठराि 
नागपूर ि िऱहाडसंबिंी होिा. िऱहाडच्या लोकानंा इिरापं्रमािे कें द्रीय तितिमंडळाि प्रतितनिी पाठतिण्याचा 
अतिकार तमळािा, मध्यप्रािं ि िऱहाडचा भाग चीफ कतमशनरच्या अतिकाराखाली न ठेििा िो लेफ्सटनंट गव्हनसरच्या 
हािी सोपतिला जािा आति िेथे स्ििंत्र तितिमंडळ स्थापन केले जाि ेअशा मागण्या करण्याि आलया. काँगे्रसमध्ये 
या कालाििीि स्िदेशीचा ठराि पास होि रातहला. बतहष्ट्कार ि राष्ट्रीय तशिि हे तिर्य मात्र कटािाने िगळले 
गेले. ना. गोखलयानंी कें द्रीय तितिमंडळाि माडंलेलया प्राथतमक तशििातिर्यीच्या प्रस्िािाला काँगे्रसने पाप्रठबा व्यक्त 
केला. िसेच काँगे्रसची निी घटनाही या काळाि ियार करण्याि आली. काँगे्रसच्या घटनेि अंिभूसि असिाऱया 
ध्येयिोरिानंा समथसन देिाऱया संस्थानंाच फक्त काँगे्रसच्या िार्मर्क अतििशेनानंा प्रतितनिी पाठििा येिील अशी 
िरिूद या घटनेि करण्याि आली. जहालानंा काँगे्रसमध्ये प्रिशे तमळू न देण्यासाठी ही िजिीज केली होिी. 
 
 याच कालाििीि काँगे्रसच्या तनस्ष्ट्क्रयिेतिरुद्ध काँगे्रस अतििशेनाि टीकेचे सूरही उठू लागले. १९११ 
सालच्या कलकत्ता अतििशेनाचे िळेी कटकच्या एम्. ए्. दासानंी ‘स्टेट् समन’या इंग्रजी िृत्तपत्राने काँगे्रसतिर्यी 
व्यक्त केलेलया उपहासगभस अतभप्रायाकडे काँगे्रस सदस्याचें लि ििेले. काही िर्ांपूिी भारिाच्या सािसजतनक 
जीिनाि प्रभािशाली भतूमका बजाििारी काँगे्रस आिा प्रभािी रातहलेली नाही हे सत्तािाऱयाचं्या ध्यानाि आलेले 
आहे असे सागंनू त्यानंी काँगे्रसला पनु्हा सतक्रय बनतिण्याची तनकड आग्रहाने प्रतिपातदि केली. बाकंीपूरच्या 
अतििशेनाचे बळी केलेलया अध्यिीय भार्िािून मुिोळकरानंीही काँगे्रसमध्ये आलेलया गलथानपिाची ि 
गतिहीनिेची जािीि उपस्स्थि सदस्यांना स्पष्ट शब्दाि क हन तदली आति काँगे्रसला तक्रयाशील बनतिण्याचे आति 
अतिकातिक लोकानंा काँगे्रसकडे आकृष्ट करण्याचे महत्त्ि आग्रहाने प्रतिपातदि केले.  
 
महाराष्ट्रातील का ाँगे्रसमध्ये नवचैतन्य 
 
 सुरिला झालेलया काँगे्रस तिभाजनानंिर काँगे्रसमध्ये पनु्हा निी चेिना तनमाि होऊ लागलयाची लििे 
१९१४ साली तदसून येऊ लागली. याला दोन घटना कारिीभिू झालया. त्या म्हिजे जून १९१४ मध्ये तटळकाचंा 
मंडालेचा कारािास सपूंन त्याचें पुण्याला झालेले आगमन, आति आँगस्ट १९१४ मध्ये सु ह झालेले पतहले जागतिक 
युद्ध या होि. संपूिस तितटश साम्राज्याच्या ििीने इंर्गलंडने जमसनीतिरुद्ध युद्धाची घोर्िा केलयामुळे भारि या युद्धाि 
आपोआप गोिला गेला. कें द्रीय तितिमंडळािील भारिीय सदस्याशंी तिचारतितनमय न करिा अगर काँगे्रसच्या 
नेत्यानंा कोििीही मातहिी न देिा भारिाला या युद्धाि गोिण्याि आलयामुळे सुबदु्ध भारिीय काहीसे नाराज होिे. 
िरीही जमसनीच्या लष्ट्करिादातिरुद्ध लोकशाही ित्त्िासंाठी इंर्गलंड लढा देि असलेले पाहून इंर्गलंडला युद्धकायाि 
मदि देण्यास काँगे्रस तसद्ध होिी. िसा ठराि १९१४ सालच्या मद्रास येथील काँगे्रस अतििशेनाि पातरिही झाला. 



 

 अनुक्रमणिका 

पि या सहकायाच्या तसद्धिेमागे राजकीय अतिकाराचं्या मोबदलयाची काँगे्रसची अपेिा होिी. या अपेिेला खिपािी 
घालण्याचे काम यािळेी भारिाि िास्िव्य करीि असलेलया श्रीमिी अ नॅी बझेंट यानंी केले. राजकीय अतिकाराचं्या 
या अपेिेिूनच ‘होम हल’ चळिळीचा जन्म झाला. 
 
णटळकांची मुक्तता 
 
 युरोपाि महायुद्धाला िोंड लागण्यापूिी काही तदिस जून १९१४ मध्ये तटळकाचंी मुक्तिा झाली. मंडालेच्या 
कारािासाि अनस्न्िि हालअपेष्टा सोसून तटळक सहीसलामि परि आलयाच्या िािेने महाराष्ट्राि पुन्हा नि ेचैिन्य 
स्फुरि पाि ूलागले. त्याचें अनेक समथसक त्याचं्या भेटीसाठी पुण्याकडे िािले. मंडालेच्या िु ंहगािील सहा िर्ाि 
तटळकाचंी प्रकृिी बरीच खालािली असली िरी त्याचें मन मात्र पूिी इिकेच खंबीर ि कायोत्सुक असलयाची जािीि 
त्याचं्या समथसकानंा झाली आति त्याचं्या मागसदशसनाच्या अभािी गतलिगात्र झालेलया महाराष्ट्राि त्याचं्या 
आगमनानंिर नि ेचैिन्य सळसळू लागले अशी त्याचंी खात्री झाली. तटळकाचं्या सुटकेचा आनंद जाहीरपिे व्यक्त 
करण्यासाठी महाराष्ट्राि गािोगािी सभा घेण्याि आलया. नव्या स्फुरिाचा प्रत्यय महाराष्ट्राि पनु्हा स्पष्टपिे येऊ 
लागला. 
 
 तटळकानंा त्याचं्या सहकाऱयाकंडून देशािील राजकीय पतरस्स्थिीची ि त्याचं्या अनुपस्स्थिीि चाललेलया 
काँगे्रस कायाची मातहिी तमळाली. जहाल-मिाळ समेटाचे सिस मागस िाझंोटे ठरलयाचे आति काँगे्रसची सूते्र पूिसपिे 
मिाळाचं्या हािी असलयाचे त्याचं्या ध्यानाि आले. त्याचं्या समथसकानंी राष्ट्रीय पिाची तिचारसरिी तजििं ठेिली 
असली िरी त्याचं्या प्रचाराि जोम रातहला नाही हे त्यानंी ओळखले. मिाळाचं्या हािािील काँगे्रसमध्ये देखील 
पूिीचा उत्साह ि कायसप्रिििा रातहली नसलयाचे त्यानंी िाडले. त्याचबरोबर काँगे्रस श्रेष्ठी समेटाला ियार नसले 
िरी प्रातंिक स्िरािर जहाल-मिाळ कोठे कोठे संघतटिपिे कायस करीि असलयाचे त्याचं्या तनदशसनास आले. िसेच 
बंगाल, पंजाब ि संयुक्त प्रािंािील बरेच काँगे्रस सदस्य काँगे्रस ऐक्याला अनुकूल असलयाचे त्यानंा कळले. काँगे्रसचे 
उतदष्ट मान्य करिाऱयानंा काँगे्रसमध्ये प्रिशे द्यािा अशा मिाचे गोखले आहेि आति िसा प्रयत्न १९११ मध्ये झाला 
होिा असेही त्याचं्या कानािर आले. तशिाय त्याचं्या सुटकेपूिी सािारच्या काँगे्रस सतमिीने सभा घेऊन काँगे्रस 
ऐक्याचा प्रयत्न करािा असा ठराि केला असलयाचे देखील त्यानंा कळले. याि हन काँगे्रस ऐक्याला िािािरि 
अनुकूल आहे असे त्याचें मि बनले. 
 
 काँगे्रस ऐक्याच्या प्रयत्नानंा तटळकाचं्या आगमनाने अतिक चालना तमळाली. कऱहाडच्या अळिेकरानंी 
मद्रास अतििशेनाच्या स्िागि सतमिीचे अध्यि सर सुिह्यण्यम अय्यर यानंा पत्र तलहून मद्रास अतििशेनाचे िळेी 
काँगे्रसची दारे सिांना खुली करण्याबाबि तिचार केला जािा अशी तिनंिी केली. बंगालचे मोिीलाल घोर्ही 
याबाबिीि प्रत्नशील होिे. १५ नोव्हेंबर १९१४ रोजी गोखलयानंा तलतहलेलया पत्राि, “िुम्ही आति तटळकानंी 
हाितमळििी क हन कायस कराि े अशी माझी िीव्र इच्छा आहे. बंगालचे नेिे आिा कायसप्रिि रातहलेले नाहीि. 
मराठ्ाचंी िीक्ष्ि बदु्धी आति राष्ट्रतनष्ठा हीच आज राष्ट्राला िा ह शकिील असे माझे मि बनले आहे. िुम्ही दोघानंी 
आपसािील मिभेद तमटतिलयास भारिीय राजकारिाि आशचेा तकरि तदसू लागेल अशी आशा मोिीलालानंी व्यक्त 
केली आति महाराष्ट्रािील जहाल ि मिाळ यानंी एकत्र येऊन राष्ट्रकायाचे िुरीित्ि पत्करण्याची गरज त्यानंी 
आिजूसन प्रतिपादन केली. तटळकही काँगे्रसच्या बाहेर राहून कायस कराि े अशा मिाचे नव्हिे. उलट भारिीय 
राष्ट्रिादाचे कें द्रीय व्यासपीठ असलेलया काँगे्रसमध्ये प्रिशे तमळिनू तिला पुन्हा कृतिशील बनतिण्याचा त्याचंा 
कृिसंकलप होिा. 
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कााँगे्रसच्या तकीकरिाचे प्रयत्न  
 
 या सुमारास जहाल-मिाळानंा एकत्र आिण्याच्या उदे्दशाने श्रीमिी अनॅी बेझटं पािले टाकू लागलया. 
इंर्गलंडच्या अडचिीच्या िळेी भारिाने इंर्गलंडला युद्धकायाि आिश्यक िे सहाय्य केलयास त्या मोबदलयाि 
राजकीय अतिकाराचंी मागिी भारिीयानंा करिा येईल आति अशी मागिी सिस भारिीयाचं्या ििीने संघतटि 
काँगे्रसच क ह शकेल असा तिचार त्या प्रतिपातदि क ह लागलया. िसेच काँगे्रसला प्रभािशाली बनतिण्यासाठी 
काँगे्रसमध्ये जहालानंा प्रिशे तदला जािा अशी मागिीही त्या क ह लागलया. कदातचि तटळकाचं्या मुक्तिेनंिर िे 
आपलया तनःशस्त्र प्रतिकाराच्या मागाचा प्रचार पुन्हा सु ह करिील, त्यानंा अमाप लोकतप्रयिा लाभली असलयामुळे 
त्याचंा जनमनािर प्रभाि पडून जहाल राष्ट्रिादी राजकारिाला उिाि येईल आति त्यानंी अडििुकीचे िोरि 
अंतगकारलयास देशाि गोंिळ माजून तितटश सरकारच्या युद्धकायाि अडथळे तनमाि होिील अशी काहीशी भीिीही 
त्याचं्या मनाि असािी, आति त्यामुळे तटळकानंा काँगे्रसमध्ये आिनू काँगे्रसच्या ध्येयिोरिानंी त्यानंा बािूंन 
टाकण्यासाठी काँगे्रस ऐक्याचा परुस्कार श्रीमिी बेझटं यानंी सु ह केला असािा. उदे्दश काही का असेना, परंिु 
श्रीमिी बेझटं यानंी जहालानंा काँगे्रसमध्ये प्रिशे तमळािा यासाठी खटपट सु ह केली हे मात्र तनर्मििाद आहे. 
 
 तडसेंबर १९१४ च्या प्रारंभी काँगे्रसचे सतचि सुब्बाराि पिंलू याचं्यासह श्रीमिी बेझटं तटळकानंा भेटण्यास 
गेलया. काँगे्रस बाबिची त्याचंी भतूमका जािून घेण्याचा आति समेटाच्या दृष्टीने प्राथतमक स्ि हपाची बोलिी 
करण्याचा त्याचंा हेिू होिा. तटळकानंी ित्कालीन राजकीय पतरस्स्थिीसंबिंीची आति समस्याबंाबिची आपली मिे 
त्याचं्यापुढे स्पष्टपिे माडंली. त्यानंिर सुब्बाराि गोखले आति मेहिा यानंा भेटले, आति तटळकाशंी झालेलया 
बोलण्याचा गोर्िारा त्यानंी ह्या नेत्यानंा तदला. सुब्बारािानंी सातंगिलेलया िृत्तािंाि हन सरकारप्रिी बतहष्ट्काराची 
भतूमका सोडायला तटळक ियार नाहीि आति म्हिनू त्यानंा काँगे्रसमध्ये प्रिशे तदलयास िे पुन्हा आयतरश 
नेत्यासंारखे अडििुकीचे मागस पत्करिील असा गोखलयाचंा समज झाला. त्याच आिारािर १४ तडसेंबर रोजी 
गोखलयानंी मद्रास येथे होिाऱया काँगे्रस अतििशेनाचे अध्यि भपूेंद्रनाथ बसू यानंा खाजगी पत्र तलहून तटळकानंा 
काँगे्रसमध्ये प्रिशे तदलयास काँगे्रसमध्ये सुसंिाद तटकिार नाही असे आपले मि असलयाचे त्यानंा कळतिले. 
गोखलयाचें हे पत्र बसूनंा अतििशेनापूिी तमळाले. 
 
मद्रास अणधवेशन 
 
 मद्रास अतििशेनाला आलेली बरीच मंडळी जहाल ऐक्याला अनुकूल होिी. त्यामुळे काँगे्रसच्या घटनेिील 
तिसाव्या कलमाि आिश्यक िो बदल क हन काँगे्रसचे दार जहालानंा खुले केले जाि ेअशा आशयाचा प्रस्िाि तिर्य 
तनयामक सतमिीि माडंला गेला. मोिीलाल घोर् या मागिीचा जोरदार परुस्कार करीि होिे. ही चचा सु ह असिा 
अध्यिानंी त्यानंा आलेले गोखलयाचें पत्र सदस्यापंुढे माडंले. िसेच पणु्याचे प्राध्यापक व्ही. जी. काळे आति जी. के. 
देििर यातं्यामाफस ि गोखलयानंी पाठिलेला तनरोपही त्यांनी सदस्याचं्या कानी घािला, आति तटळक आपलया 
बतहष्ट्कारयोगाला अजूनही तचकटून असलयामुळे त्याचंा काँगे्रस प्रिशे काँगे्रसच्या दृष्टीने तहिकारक ठरिार नाही असे 
आपले मि बनले असलयाचेही त्यानंी सातंगिले. श्रीमिी बेझंटना हे सिस अनपेतिि होिे. काँगे्रसचे ध्येयिोरि मान्य 
क हन काँगे्रस प्रिशेास तटळक उत्सुक आहेि अशी तटळकाशंी बोलिी झालयानंिर त्याचंी कलपना झाली होिी. 
त्यानंी िाबडिोब तटळकानंा तिदु्यत्संदेश पाठिनू त्यानंी आपली भतूमका स्पष्ट करािी असे आिाहन केले. तटळकानंी 
त्याला लागलीच प्रत्त्युिर पाठिले. त्याि सुब्बारािांशी झालेलया िाटाघाटीि सरकारला प्रतिकार करण्याची 
आपली भतूमका असलयाचे आपि मुळीच म्हटले नाही, िशी आपलया गटाची नीिीही नाही, उलट स्थातनक शासन 
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ससं्थािूंन आपलया गटाचे लोक शासनाशी सहकायस करीि आहेि असे त्यानंी ठामपिे प्रतिपादन केले. तटळकाचं्या 
या स्पष्टीकरिामुळे बसू पेचाि सापडले. त्यानंी लागलीच तटळकानंा पत्र पाठिनू झालया प्रकाराबद्दल तदलतगरी 
व्यक्त केली. िसेच या तिर्याबाबि जो गोंिळ तनमाि झाला होिा, िो दूर क हन या मुद्यािर तनतिि तनिसय घेण्याचे 
काम त्यानंी एका सतमिीिर सोपतिले. 
 
 भपुेंद्रनाथ बसू अध्यिपदी असूनही त्यानंी समेटाच्या बाबिीि तनिायक भतूमका घेिली नाही. याची दोन 
कारिे होिी. एक िर िे समेटाच्या पिाचे होिे आति त्याबाबि मोिीलाल घोर्ाचंा िगादाही त्याचं्या मागे लागला 
होिा; िर दुसरीकडे जहालानंा काँगे्रसची दारे खुली क ह नयेि असे मेहिानंी त्यानंा बजािले होिे आति मेहिाचं्या 
सागंण्याि हन मंुबईच्या समथस ितकलानंी काँगे्रस घटनेच्या तिसाव्या कलमाि सुिारिा करण्यास मद्रास 
अतििशेनाि तिरोि दशसतिला होिा. अशा रस्सीखेचाि तनतिि तनिसय घेण्याचे अध्यिानंी टाळले. परंिु काँगे्रसचे 
ऐक्य सािले जाि ेअसे त्यानंा िाटि असलयामुळे काँगे्रसचे पुढील अतििशेन कलकत्त्याला घेिले जाि ेअसा प्रस्िाि 
त्यानंी माडंला. बंगालमिील बहुमि काँगे्रस ऐक्याला अनुकूल असलयामुळे मद्रास अतििशेनाि घेिला न गेलेला 
जहालानंा काँगे्रसची दारे उघडण्याचा तनिसय कलकत्त्याला घेिला जाऊ शकेल असे त्यानंा िाटि होिे. परंिु 
त्याचं्या प्रस्िािाला मंुबईच्या प्रतितनिींनी तिरोि केला आति पुढील अतििशेन मंुबईलाच घेिले जाि ेअसा आग्रह 
िरला. त्याचं्या आग्रहामुळे १९१५ सालचे अतििशेन मंुबईला घेण्याचा तनिसय पक्का झाला. अशा प्रकारे 
तटळकातंिर्यीच्या साशकंिेमुळे महाराष्ट्रािील मेहिा-िाछा-गोखले गटाने जहालाचं्या काँगे्रस प्रिशेाच्या मागाि 
अडथळा आिला. 
 
णटळक- गोखले वाग् युद्ध  
 
 मद्रास अतििशेनाचे िळेी जहालाचं्या काँगे्रसप्रिशेाबाबि झालेलया अतप्रय चचेला िृत्तपत्रािून मोिीलाल 
घोर्ानंी िाचा फोडली. बहुसंख्य काँगे्रस सदस्यानंा काँगे्रस ऐक्य सािण्याची प्रामातिक इच्छा असिाना, बहुमिाची 
पायमल्ली क हन मिाळानंी आपलाच हेका कायम ठेिलयाबद्दल त्यानंी मेहिा गटाला दोर् तदला. इिकेच नाही िर 
तटळक राष्ट्रीय सभा िाब्याि घेिील या भीिीने समेटाच्या प्रयत्नाला मिाळानंी हेिुपुरस्सर सुरंुग लािला असा 
आरोप १२ जानेिारी १९१५ च्या अमृिबझार पतत्रकेच्या अंकािील लेखाि त्यानंी केला. महाराष्ट्रािही या तिर्यािर 
रििुमाळी माजली. मद्रास अतििशेनािील चचेचे िृत्त तटळकाचं्या कानी जािाच ५ जानेिारी रोजी केसरीि लेख 
तलहून त्याि, समेटाला आडकाठी करण्याच्या िोरिाचे खरे सूत्रिार मेहिा ि िाछा हे आहेि असे स्पष्ट तििान 
तटळकानंी केले. त्याबरोबर गोखलयानंी भपुेंद्रनाथ बसूंना तलतहलेलया पत्रािील मातहिी सत्य पतरस्स्थिीचा अपलाप 
करिारी आहे, त्याचं्या पत्राने भपुेंद्रनाथाचंी तदशाभलू केली गेली असे प्रतिपादन केले आति गोखलयानंी िे पत्र 
प्रकातशि कराि ेअसे आव्हान तदले. तटळकाचं्या या आव्हानाला यािळेी अंथरुिाला तखळून असलेलया गोखलयानंी 
गुळमुळीि उत्तर तदले. त्यािर ९ फेिुिारीला “चोराच्या उलट्या बोंबा” मथळयाखाली तलतहलेलया लेखाि मेहिा, 
िाछा ि गोखले हे आपलयािर खोटेनाटे आरोप क हन आपलयातिर्यी गरैसमज पसरिीि आहेि असा स्पष्ट शब्दाि 
तटळकानंी आरोप केला आति काँगे्रस ही राष्ट्रीय सभा आहे, िी कोित्याही एका गटाची मके्तदारी नाही आति म्हिून 
तिचे िार सिांना मोकळे असले पातहजे असे ठामपिे प्रतिपादन केले. तटळक असे कठोर प्रहार करीि असिानाच 
१९ फेिुिारीला गोखले कालिश झाले. त्याचं्या तनिनानंिर काँगे्रस ऐक्याच्या िाटाघाटी काही काळ मागे पडलया. 
 
 जहालाचं्या काँगे्रस प्रिशेाबाबिचा काँगे्रसचा तनिसय लाबंिीिर पडलेला पाहून तटळाकानंी आपलया 
िोरिाची आखिी स्ििंत्रपिे सु ह केली. काँगे्रसची नाडी मेहिाचं्या हािी असेपयंि काँगे्रस श्रेष्ठींशी ऐक्याच्या 
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िाटाघाटी फलदायी ठरिार नाहीि याची त्यानंा पूिस कलपना आली. म्हिून काँगे्रस ऐक्यासाठी तजलहा ि प्रातंिक 
स्िरािं हन लोकमि जागृि कराि ेआति त्या स्िरािरील काँगे्रस सतमत्याचें दडपि काँगे्रस श्रेष्ठींिर आिून त्यानंा 
ऐक्याचा तनिसय घेण्यास बाध्य कराि ेअशी व्यहूरचना तटळक क ह लागले. 
 
 तितटश सरकारला युद्धकायाि सहकायस देण्याचाही तनिसय तटळकानंी घेिला. तितटश सरकारबाबि त्यानंी 
तनिातरि केलेली ही नीिी त्याचं्या व्यिहायस भतूमकेचे द्योिक होिी. इंर्गलंड अटीिटीच्या युद्धाि गंुिलेले असिाना 
इंर्गलंडच्या युद्धकायाला शक्य िे सहाय्य देण्याची ियारी भारिीयानंी दशसिािी, आति त्या मदिीचा मोबदला म्हिनू 
स्ियंशासनाच्या अतिकाराची मागिी करिे तबनिोड ठरिार असलयामुळे अशी मागिी करिारी देशव्यापी चळिळ 
आयोतजि करािी असा तनिसय त्यानंी घेिला. असे मोठे जनआंदोलन उभे करिा आलयास त्याचें सरकारिर िर 
दडपि येईलच, पि काँगे्रस श्रेष्ठींिरही त्याचे दडपि येईल आति जनमिाचा अनुकूल कौल पाहून अशा 
चळिळीला मान्यिा देिे काँगे्रसला भाग पडेल असा तटळकानंी आडाखा बािंला. 
 
पुण्याची प्राणंतक पणरषद  
 
 या उतद्दष्टपूिीच्या दृष्टीने १९१५ साली तटळकानंी मोचेबदंी सु ह केली. राष्ट्रीय पिाचे बळ अजमािण्याच्या 
हेिूने प्रातंिक पतरर्द भरतिण्याचा सल्ला त्यानंी आपलया समथसकानंा तदला. त्यानुसार मे मध्ये बॅ. बॅतप्टस्टाचं्या 
अध्यििेखाली पुण्याला प्रातंिक पतरर्देचे अतििशेन घेण्याि आले. स्िगिाध्यिपद ियोिृद्ध महर्ी पटििसनानंी 
तिभतूर्ि केले. श्री. कृ. खाडीलकर, तश. म. खाडीलकर, तश. म. पराजंपे, िासुकाका जोशी, डॉ. मंुजे इत्यादी 
आपलया समथसकानंा काँगे्रसच्या ध्येयिोरिाला मान्यिा देऊन काँगे्रसमध्ये जािे मान्य नाही हे तटळकानंा ठाऊक 
असूनही त्यानंी काँगे्रस ऐक्याचा मुद्दा अतििशेनापुढे उपस्स्थि करण्याचा तनिसय घेिला. या पतरर्देसाठी सदस्यानंा 
आमंतत्रि करिाना, लोकमिानुसार काँगे्रसचे प्रतितनिी तनिडिे ही पूिसपरंपरा असून पुढेही िी चालािी इिकाच 
आमचा प्रयत्न आहे; ही मागिी मान्य झाली की आम्ही काँगे्रसची सिस घटना मान्य क हन काँगे्रसमध्ये प्रिशे क ह, 
असे त्यानंी जाहीर केले िसेच पुण्याच्या पतरर्देला जे सदस्य उपस्स्थि राहिील िे काँगे्रसच्या ध्येयिोरिाला 
मान्यिा देण्यास ियार आहेि असे समजले जाईल असेही त्यानंी जाहीर केले. ही पतरर्द सिांना खुली होिी. परंिु 
मिाळ गट पतरर्देि सहभागी झाला नाही. ८ मे रोजी पुण्याच्या तकलोस्कर तथएटरमध्ये ही िीन तदिसाची पतरर्द 
सु ह झाली. 
 
 अध्यिपदी असलेलया बतॅप्टस्टानंी जहाल-मिाळ भेद कृतत्रम ि िरिरचे आहेि, काँगे्रसची सिस मंडळी मूलिः 
राष्ट्रिादी आहेि आति म्हिनू हे तनरथसक भेद तमटतििे अगत्याचे आहे असे म्हिनू ऐक्याचे आिाहन केले. िसेच 
भारिीयानंी ‘होम हल’ ची मागिी करािी ि त्यासाठी भारिाप्रमािे इंर्गलंडमध्येही प्रचार करािा असे मि त्यानंी 
पुरस्कृि केले. तटळकानंी आपलया भार्िाि समेटाच्या आिश्यकिेिर भर तदला. िसेच महायुद्धाि दोस्ि राष्ट्रानंा 
यश प्रचतििारा ठरािही त्यानंी मांडला. या पतरर्देि समेटाच्या उतद्दष्टाचा पाठपरुािा करण्यासाठी तटळक, बॅतप्टस्टा 
आति बेळिी याचंी सतमिी नेमण्याचा ठराि पातरि केला गेला. पणु्याची ही प्रातंिक पतरर्द अपेिेबाहेर यशस्िी 
झाली. पतरर्देला सिस भागािून ९६० प्रतितनिी आले होिे. १९०७ नंिरच्या काँगे्रसच्या राष्ट्रीय अतििशेनानंाही एिढे 
प्रतितनिी उपस्स्थि नसि. या पतरर्देसाठी नागपूर ि िऱहाडकडून दादासाहेब खापडे, डॉ. मंुजे, अळेकर, बापूजी 
अिे, डॉ. पराजंपे, बॅ. अभ्यंकर इत्यादी अनेक मंडळी उपस्स्थि होिी. नागपूरच्या “महाराष्ट्र” या पत्राने 
“देशभक्ताचंा कंुभमेळा, देशभक्तीचे ि देशोन्निीचे महािीथस” अशा गौरिपूिस शब्दाि या पतरर्देचा मतहमा तिशद 
केला. 
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 आियाची गोष्ट अशी की या पतरर्देनंिर दोन मतहन्यानंी जुलैमध्ये पुण्यालाच मिाळानंी आपली िगेळी 
प्रातंिक पतरर्द घेिली. त्या पतरर्देला उिे-पुरे दोनश ेसदस्य उपस्स्थि होिे. मेहिाचं्या मिानुसार चालिारी ही 
मिाळ मििादी मंडळी होिी. ही मंडळी मे मध्ये तटळक गटाने आयोतजि केलेलया पतरर्देि सहभागी झाली नव्हिी. 
मे मतहन्याि पणु्याला झालेली प्रातंिक पतरर्द ही काँगे्रसचे सदस्य नसलेलया मंडळींनी भरतिली असलयामुळे िी 
बेकायदेशीर आहे, िी काँगे्रसची पतरर्द नाही, अशी भतूमका पुण्याच्या मिाळ नेत्यानंी घेिली होिी. आति हेच 
कारि पुढे क हन िे तटळक गटाने आयोतजि केलेलया पतरर्देि सहभागी झाले नव्हिे. या दोन पतरर्दानंा उपस्स्थि 
असलेलया सदस्याचंी संख्या बोलकी होिी. लोकमि मिाळ नेिृत्िामागे नसून िे जहालाचं्या पाठीशी आहे हे या 
पतरर्दानंी तसद्ध केले. मिाळ नेिृत्िाला लोकमिाचा आिार नाही या सत्यपतरस्स्थिीिर पाघं हि घालण्यास 
“आमचा पि अलपसखं्य असला िरी महत्त्िाचा आहे” असे तििान जुलैमिील पतरर्देच्या स्िागिाध्यिानंी केले खरे, 
परंिु त्यानंा सामान्य जनिेच्या डोळयाि िूळ फेकिा आली नाही. पुण्याच्या प्रातंिक पतरर्देने जहाल 
तिचारसरिीला असलेला लोकमिाचा पाप्रठबा िर स्पष्ट केलाच त्यातशिाय तटळक गटाची समन्ियाची भतूमकाही 
जनिेच्या ध्यानाि आिून तदली. काँगे्रस ऐक्याि अडसर केिळ मिाळ नेिृत्िाचा आहे याची पूिस जािीि सुबुद्ध 
काँगे्रस सदस्यानंा यािळेी झाली. 
 
नागपूरची प्रांणतक पणरषद  
 
 मेहिा गटाने पुण्याला मिाळाचंी जशी स्ििंत्र प्रातंिक पतरर्द घेिली, िशीच नागपूर ि िऱहाडकडील 
मिाळाचंी प्रातंिक पतरर्द घेण्याचा अमराििीच्या रा.ब. मुिोळकराचंा तिचार होिा. परंिु डॉ. मंुजे यानंी त्यानंा या 
तिचारापासून परािृत्त केले आति जहाल-मिाळाचंी सयुंक्त पतरर्द घ्यािी अशी त्यानंा गळ घािली. िऱहाडािील 
जहाल-मिाळ नेिृत्िाि कोित्याही प्रकारे िैमनस्य तनमाि झालेले नसलयामुळे मंुज्याचंी कलपना सिांनी उचलून 
िरली. गंगािरराि तचटििीस, डॉ. हरीप्रसग गौर, सर मोरोपंि जोशी ही ज्येष्ठ मंडळीही परस्पर सहकायास ियार 
झाली. मंुजे, खापडे याचं्या सहकायाखेरीज प्रातंिक पतरर्द यशस्िी होिार नाही याची पूिस कलपना येथील मिाळ 
नेत्यानंा होिी. त्यामुळे स्िागि सतमिीिर दोन्ही गटाचें प्रतितनिी घेण्याि कोििाच प्रत्यिाय आला नाही. त्यामुळे 
स्िागि सतमिीच्या अध्यिपदी नागपूरचे ज्येष्ठ नेिे गंगािरराि तचटििीस, कायाध्यिपदी तबतपन कृष्ट्ि बोस, िर 
पतरर्देच्या कायसकारी मंडळाचे अध्यि म्हिून डॉ. गौर आति कायसिाह म्हिून डॉ. मंुजे याचंी तबनतिरोि तनिड 
झाली. पतरर्देच्या संयोजकानंी गािोगािी दौरे क हन प्रातंिक पतरर्देचे प्रयोजन जनिेला समजािनू सातंगिले 
आति मोठ्ा संख्येने प्रतितनिी पाठतिण्याचे आिाहन केले. रा. ब. मुिोळकर, मोरोपंि जोशी, िासुदेिराि पतंडि, 
नारायिराि अळेकर, भिानी शकंर तनयोगी इत्यादी अनेकानंी पतरर्देच्या संयोजनाला उत्साहाने हािभार लािला. 
प्लेगची साथ असूनही पतरर्देसाठी ११४७ प्रतितनिी नागपूरला आले. तिशरे् म्हिजे हे प्रतितनिी तटळक पुरस्कृि 
करीि असलेलया ित्त्िाप्रमािे सािसजतनक ससं्थानंी जाहीर सभा घेऊन तनिडलेले प्रतितनिी होिे. िोिर झालेलया 
एकाही प्रातंिक पतरर्देला इिक्या मोठ्ा संख्येने प्रतितनिी उपस्स्थि रातहले नव्हिे. 
 
 अतििशेनाच्या कामकाजािही पूिस सुसंिाद होिा. सिांनी िादग्रस्ि मुदे्द टाळून पतरर्द यशस्िी करण्याचा 
तनिार केलेला तदसला. चचेच्या िळेी केिळ प्रातंिक समस्यािंर भर देण्याि आला. तबशनदत्त शुक्ला यानंी आपलया 
अध्यिीय भार्िाि आपसािील मिभेद तिस हन दोन्ही गट सहकायाला प्रिृत्त झालयाबद्दल सिांना िन्यिाद तदले 
आति अशीच तििकेी भतूमका राष्ट्रीय नेत्यानंी पत्करलयास राजकीय अतिकार तमळतििे कठीि होिार नाही असे 
मि व्यक्त केले. या पतरर्देिील उल्लखेनीय बाब म्हिजे िारकाबाई देऊस्कर आति मथुराबाई द्रतिड ि सुतिद्य 
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मतहलानंी अतििशेनािील चचेि भाग घेिला. या पतरर्देने जहाल ि मिाळ गटाचं्या एकीकरिाचंी भतूमका ियार 
केली. िर पतरर्देच्या िळेी जहालानंी काँगे्रसचे ध्येयिोरि मान्य केले, िर पतरर्देला येिारे प्रतितनिी 
लोकतनिातचि असाििे ही जहालाचंी मागिी मिाळानंी मान्य केली. 
 
 मात्र अशी िडजोडीची भतूमका घेण्याची मेहिा गटाची अजूनही ियारी नव्हिी.  १९१५ चे काँगे्रसचे िार्मर्क 
अतििशेन मंुबईला भराियाचे होिे. तटळकानंी या अतििशेनाला उपस्स्थि राहाि े अशी दाजी आबाजी खरे याचंी 
इच्छा होिी. त्या दृष्टीने त्यानंी हालचालही केली. तटळकानंा खाजगीरीत्या पत्र पाठिनू त्यांनी मंुबई अतििशेनाला 
याि ेअशी तिनंिी केली. परंिु मेहिा मात्र गप्प होिे. काँगे्रस घटनेिील तिसाव्या कलमाि बदल क हन जहालाचं्या 
काँगे्रस प्रिशेाला मिाळानंी अतिकृिरीत्या मान्यिा तदलयाखेरीज काँगे्रस अतििशेनाला उपस्स्थि राहाियाचे नाही 
असा तटळकाचंाही तनिार होिा. िशी सूचना त्यानंी आपलया समथसकानंाही केली. मात्र काँगे्रसच्या घटनेिील 
तिसाव्या कलमाि बदल करिारा ठराि नागपूर ि िऱहाडच्या मिाळ सदस्यानंी मंुबईच्या अतििशेनाि पातरि करिनू 
घ्यािा असे तटळकानंी सुचतिले. त्याचबरोबर श्रीमिी बेझटं आति बॅ. तजना यानंा पते्र तलहून काँगे्रस ऐक्यासंबंिीची 
आपली भतूमका त्यानंी िपशीलाि तिशद केली. 
 
मंुबई अणधवेशन  
 
 या पार्श्सभमूीिर मंुबई येथे १९१५ साली झालेले काँगे्रसचे अतििशेन अतिशय महत्ताचे ठरले. १९०४ नंिर 
प्रथमच म्हिजे अकरा िर्ानंिर काँगे्रसचे अतििशेन महाराष्ट्राि भरि होिे. स्थातनक नेिे मोठ्ा उत्साहाने 
अतििशेनाच्या ियारीला लागले. तजलहा स्िरािरील काँगे्रस सदस्यानंी आपआपलया भागाि सभा संमेलने घेऊन 
काँगे्रस अतििशेनाची मातहिी प्रसिृ केली त्यामुळे २२६९ प्रतितनिी अतििशेनाला उपस्स्थि रातहले. काँगे्रसच्या 
यापूिीच्या कोित्याही अतििशेनाला इिक्या मोठ्ा संख्येने प्रतितनिी उपस्स्थि रातहले नव्हिे. िाछा स्िागिाध्यि 
होिे. अतििशेनाच्या अध्यिपदासाठी गव्हनसर जनरलच्या कायसकारी मंडळािील भिूपूिस तितिसदस्य सत्येंद्रप्रसाद 
तसन्हा याचंी तनिड झाली होिी. 
 
 याच सुमारास मुस्लीम लीगचे अतििशेनही मंुबईला भरिार होिे. १९१२ साली लीगने आपलया घटनेि ि 
ध्येयिोरिाि महत्त्िाचा बदल केला होिा. तितटश िसाहिींना असलेले राजकीय अतिकार भारिासाठी तमळतििे हे 
त्यानंी आपले ध्येय तनतिि केले होिे आति या उतद्दष्ट प्रा्ीसाठी काँगे्रसशी सहकायाची ियारी दशसतिली होिी. 
लीगच्या या बदललेलया भतूमकेचे स्िागि करिारा ठराि १९१३ सालच्या काँगे्रस अतििशेनाि पास करण्याि आला 
होिा. िेव्हापासून या दोन सघंटनािं परस्पर सहकायस िाढू लागले होिे. तिचाराचंी देिाि-घेिाि सु ह झाली होिी. 
याचे फतलि म्हिून काँगे्रस अतििशेनाच्या िळेी लीगचे अतििशेन मंुबईला घेण्याचा तनिसय लीगने घेिला होिा. 
यामुळे मंुबई अतििशेनाचे िळेी दोन्ही संघटनाचे कायसकिे खेळीमेळीच्या िािािरिाि काम करीि होिे. काँगे्रस ि 
लीगच्या स्थातनक स्ियंसेिकानंी या दोन्ही संघटनाचं्या अतििशेनाि जोडीने काम करण्याचा तनिसय घेिला. लीगने 
िोिरचा काँगे्रसतिरोि सोडून राष्ट्रैक्याचे ध्येय मान्य केलयाची ही साि होिी.   
 
 मंुबई अतििशेनाच्या तसद्धिेसाठी काही तितटश अतिकाऱयाचंाही हािभार लागला. या कालाििीि तितटश 
सरकारने भारिीयाचं्याबाबि बरेच सौम्य ि सहानुभिूीचे िोरि पत्करले होिे. युद्धकायाला भारिाकडून होिाऱया 
मदिीचे महत्त्ि राज्यकिे ओळखून असलयामुळे दडपशाहीचे मागस सरकारने बाजूला सारले होिे आति भारिीयाचं्या 
समस्याचंा सहानुभिूीने तिचार करण्याची ियारी राज्यकिे दाखिीि होिे. या बदललेलया शासकीय िोरिाचा 
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सुखद प्रत्यय मंुबई अतििशेनाच्या संयोजकानंा आला. अतििशेनाच्या आयोजनाि शासनाकडून बहुिा होिारी 
प्रत्यि ि अप्रत्यि अडििूक िर यािळेी झाली नाहीच, उलट काही तितटश अतिकाऱयानंी अतििशेनाच्या 
ियारीसाठी मदिीचा हाि तदला. शासकीय िोरिाि झालेलया या पतरििसनामुळे भारिीयाचं्या राजकीय 
अतिकाराचं्या मागिीचाही तितटश सरकार सहानुभिूीने तिचार करेल अशी आशा अनेकानंा िाटि होिे. श्रीमिी 
बेझंट, बॅ. बॅतप्टस्टा आति तटळक हे होम हलच्या मागिीचा प्रचार करीि होिे. यामुळे जनमनाि नव्या आशा पल्लतिि 
होि होत्या. 
 
 अशा या उत्साहाच्या िािािरिाला गालबोट लागले िे अतििशेनाच्या काही तदिस पूिी झालेलया 
तफरोझशहा मेहिाचं्या तनिनाने. नोव्हेंबर मध्ये त्याचं्या झालेलया अनपेतिि मृत्यूमुळे अतििशेनाच्या संयोजकानंा 
िक्का बसला. मंुबईच्या राजकीय िेत्राि त्याचंा मोठा प्रभाि होिा. तशिाय मंुबईला अतििशेन घेण्याचा त्याचंाच 
आग्रह होिा. अध्यिाचें नािही त्यांत्याच मिानुसार तनतिि झाले होिे. अतििशेनाची ियारी सुरळीिपिे होण्याचे 
बरेच श्रेय मेहिानंा होिे. त्यामुळे त्याचं्या तनिनाने स्थातनक नेत्याचं्या उत्साहािर साहतजकच तिरजि पडले. यापूिी 
काही मतहने गोखलेही तदिगंि झाले होिे. मंुबई अतििशेनाला या दोन अग्रगण्य राजिुरीिाचंी अनुपस्स्थिी 
जािििार होिी. अनेक िर्ानंिर महाराष्ट्राि होिाऱया काँगे्रस अतििशेनाि महाराष्ट्राच्या या आघाडीच्या नेत्याचंी 
उिीि भासिार होिी. िरीही काँगे्रसच्या कामकाजाचा गाडा स्थातनक नेत्यानंी कोठे अडू तदला नाही. 
 
 अतििशेनाचे अध्यि सत्येंद्रप्रसाद तसन्हा याचें भार्ि फारसे पे्ररक असे झाले नाही. प्रकबहुना मिाळ 
सदस्यानंाही तमळतमळीि िाटाि े असेच त्याचें भार्ि झाले. याचे मुख्य कारि म्हिजे काँगे्रसच्या चळिळीि िे 
किीच सहभागी झालेले नसलयामुळे जनिेच्या आशा आकािंाचंी त्यानंी मातहिी नव्हिी. त्यानंी आपलया भार्िाि 
स्ियंशासनाच्या मागिीचा उच्चार केला. उत्तम शासन हे स्ियंशासनाचा पयाय ठरु शकि नाही असेही त्यानंी 
प्रतिपादन केले. मात्र हे उतद्दष्ट राज्यकत्यांना न दुखाििा, त्याचं्या कलाने साध्य करण्याचा काँगे्रसने प्रयत्न करािा 
असा सल्ला त्यानंी तदला.  
 
 या अतिनेशनाि सत्तािीस ठराि पास करण्याि आले. या ठरािािंर तिर्य तनयामक सतमिीि उत्साहाने 
चचा झाली. भारिीयानंा साम्राज्यरििाच्या कायाि सहभागी होिा याि े यासाठी त्यानंा शस्त्रासे्त्र बाळगण्याची 
परिानगी तदली जािी, आति भारिीयाचंी स्ििंत्र लष्ट्करी ि नातिक दले उभारली जािीि अशी मागिी न्या. 
चंदािरकर आति मोरोपंि जोशी यानंी केली. भारिीयानंा स्ियंशासनाचे अतिकार देण्याच्या उतद्दष्टाने आिश्यक त्या 
घटनात्मक सुिारिा लिकर केलया जाव्या अशा आशयाचा ठराि रा. ब. मुिोळकरानंी माडंला. भारिाला आर्मथक 
िेत्रािही स्िायत्तिेचे अतिकार तदले जािे अशी मागिी करिारा ठराि माडंिाना पणु्याच्या व्ही. जी. काळे यानंी 
रानड्याचं्या आर्मथक तिचारप्रिालीचा आिजूसन तनदेश केला. िठेतबगारीची पद्धि म्हिजे एकप्रकारची गुलामतगरीच 
असलयामुळे ही प्रथा बंद करण्यास सरकारने आिश्यक िी उपाययोजना करािी अशी मागिी करण्याि आली. 
मंुबईच्या के. एच्. िकीलानंी देशाच्या औद्योतगक तिकासाची तनकड प्रतिपातदि केली ि त्यासाठी शासकीय मदिीचे 
आिाहन केले. तिद्याजसनासाठी इंर्गलंडला जािाऱया भारिीयापंुढील अडचिी रगँलर पराजंपे यानंी स्पष्ट केलया, िर 
त्या अडचिीचे तनराकरि करण्याची मागिी इंर्गलंडहून उच्च तशिि घेऊन स्िदेशी नुकत्याच परिलेलया डॉ. 
तजिराज मेहिानंी केली. सिाि महत्त्िाचा ठराि काँगे्रस घटनेिील तिसाव्या कलमाि बदल करण्यासंबिंी होिा. 
दोन िर्स कायस केलेलया कोित्याही सािसजतनक ससं्थेला आपले तनिातचि प्रतितनिी काँगे्रसच्या िार्मर्क अतििशेनाला 
पाठतििा येिील अशी िरिूद पंचतिसाव्या ठरािानुसार करण्याि आली; फक्त एका संस्थेने पिंरापेिा अतिक 
प्रतितनिी पाठि ूनयेि असे बिंन घालण्याि आले. या ठरािाने जहाल गटाची काँगे्रस प्रिशेासंबिंीची मागिी अंशिः 
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पूिस केली आति त्याचं्या काँगे्रस प्रिशेाचा मागस मोकळा केला. या ठरािाइिकाच एकोतिसािा ठराि देशाच्या 
भतििव्याच्या दृष्टीने अथसपूिस होिा. मुस्लीम लीग आति काँगे्रसने राजकीय अतिकाराचंी मागिी करिारी योजना 
ियार करण्यासाठी आपलया सतमत्या स्थापन कराव्या, या सतमत्यानंी परस्पर तिचारतिमर्स क हन स्ियंशासनाच्या 
ित्त्िािर आिातरि एक योजना ियार करािी आति ही योजना पुढील िर्ी काँगे्रस अतििशेनापढेु मान्यिेसाठी 
माडंली जािी अशी या ठरािािील िरिूद होिी. 
 
 मंुबई अतििशेनापूिी झालेलया गोखले आति मेहिाचं्या तनिनामुळे काँगे्रसिर असलेली मिाळ गटाची पकड 
सैल झाली आति याचिळेी काँगे्रसची दारे जहालानंा मोकळी केली गेलयामुळे महाराष्ट्राि काँगे्रस नेिृत्िाची सूते्र 
तटळक गटाच्या हािी जािार हे स्पष्ट झाले. या दोन मिाळाग्रिींच्या मृत्यूमुळे काँगे्रसच्या राष्ट्रीय स्िरािरील मिाळ 
गटाचे तकत्येक िर् े महाराष्ट्राकडे असलेले नेिृत्ि नाहीसे झाले. त्याचं्या तनिनाबरोबर महाराष्ट्रािील मिाळ 
तिचारसरिीचा ओघ आटि गेला. मिाळ नेिृत्िाची िुरा यानंिर महाराष्ट्राबाहेरील नेत्यानंी उचलली. 
 
णफरोझशहांचे व्यणक्तमत्त्व 
 
 तफरोझशहा मेहिा आति ना. गोखले याचं्या मृत्युमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय ििुसळाि मोठी पोकळी तनमाि 
झाली. मेहिाचें प्रभािशाली, रुबाबदार व्यतक्तमत्त्ि, मंुबई नगरपातलका आति मंुबई तिद्यापीठाच्या कामकाजाि 
त्यानंी सिि घािलेले लि, मंुबईच्या ितनक िगांशी त्याचें असलेले तनकटचे संबिं, सरकारी अतिकाऱयाशंी त्याचंा 
असलेला संपकस , तितटश न्यायतप्रयिेिर श्रद्धा असूनही अन्याय शासकीय तनिसयािंर त्यानंी अनेकदा पारजलेले 
टीकास्त्र, या अनेक गोष्टींमुळे मंुबई इलाख्यािील राजकीय ििुसळाि त्याचंा तिलिि दरारा असे. त्याचंी मिे अनेकदा 
न पटली िरी त्याचं्या तिरुद्ध जाण्याचे िाडस करिारे काँगे्रस सदस्य हािाच्या बोटािर मोजण्याइिके थोडे होिे. 
काँगे्रस अतििशेनानंा िे तनयतमिपिे जाि नसि. िरीही उपस्स्थि सदस्यानंा त्याचें अस्स्ित्ि  जािि.े त्यानंा 
उघडपिे तिरोि करण्याचे िैयस महाराष्ट्राि फक्त तटळकानंी दाखतिले, महाराष्ट्राि लोकमिाचा अमाप पाप्रठबा 
तटळकानंा तमळाला असला िरी मंुबई हा मेहिाचंा बालेतकल्ला तटळक प्रजकू शकले नाहीि. तटळक लाटेला 
महाराष्ट्राि काही अंशी अडसर घािला िो प्रभािशाली मेहिानंी. हा अडसर दूर होिाच महाराष्ट्रािील काँगे्रस 
काबीज करिे तटळक गटाला सुकर झाले. 
 
ना. गोखलयांचे योगदान 
 
 ना. गोखलयाचं्या देहािसानाने तनमाि झालेली उिीि तभन्न स्ि हपाची होिी. पुण्याहून सािसजतनक कायाला 
प्रारंभ क हन लंडनपयंि त्यानंी आपले कायसिेत्र व्यापक केले होिे. न्याय. रानड्याचं्या पायाशी बसून राजकारिाचे 
पतहले िडे घेि, त्याचं्याच प्रोत्साहनाने गोखले राजकारिाि पुढे आले आति आपलया गु हच्याच गटाि तमसळून 
गेले. िस्िुिः िे रानड्याचं्या नंिरच्या म्हिजे तटळकाचं्या तपढीिले. परंिु ऋजू प्रकृिीच्या गोखलयानंा तटळकाचें 
प्रखर राजकारि मानिले नाही. त्यामुळे समान ध्येयाने पे्रतरि होऊनही गोखलयाचें कायसिेत्र आति कायसपद्धिी तभन्न 
झाली. तनःस्िाथस राष्ट्रसेिचेे व्रि तटळकापं्रमािे गोखलयानंीही आजन्म चालतिले. परंिु तटळकानंा लाभलेली 
लोकमान्यिा गोखलयानंा तमळाली नाही. लोकसंघटनेचे महत्त्ि ओळखून लोकसघंटन करिारे बतहमुसख िृत्तीचे 
तटळक लोकमान्य बनले. अंिमुसख असलेले गोखले मात्र लोकापंासून दूर राहून अध्ययनाि गढून गेले. 
जनकलयाण्याच्या तिर्याचंा सागंोपागं अभ्यास क हन, भरपूर आकडेिारीच्या भक्कम आिाराने आपलया मागण्या 
िकस शुद्ध ि तबनिोड युतक्तिादाने राज्यकत्यांच्या दरबारी माडंण्याि त्याचंा हाि िरिारी दुसरी व्यक्ती त्यािळेी 
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भारिाि नव्हिी. अंदाजपत्रकाचें तिश्लेर्ि करण्याि ि त्यािर अथसगभस भाष्ट्य करण्याि त्याचंा इिका हािखंडा होिा 
की त्याचं्या इिके मुदे्दसूद ि मातहिीपूिस भार्ि तितटश पालसमेंटमध्ये देखील क्वतचि ऐकू येिे असे तशफारसपत्र त्यानंा 
लॅाडस कझसनने तदलेले आढळिे. त्याचंी भतूमका जिू काँगे्रस आति राज्यकिे याचं्यािील दुभाष्ट्याची होिी. कें द्रीय 
तितिमंडळािील त्याचं्या नेत्रदीपक कायामुळे त्याचंी नामदाराची भतूमका जनममनािर तिशरे् ठसली ि िे नामदार 
म्हिूनच ओळखले जाऊ लागले. स्िकीयाचं्या मागण्या तचकाटीने राज्यकत्यांच्या कानी घालिारा, देशबािंिािंर 
होिाऱया अन्यायाला राजदरबारी िाचा फोडिारा, शासकीय दमननीिीिर टीकेचे प्रहार करण्यास न कचरिारा 
आति िरीही परकीय प्रशासकाकंडून प्रशस्िीपत्र तमळतििारा गोखलयासंारखा नेिा तदिगंि झालयाने महाराष्ट्राचीच 
केिळ नव्हे िर संपूिस देशाची हानी झाली. 
 
 तफरोजशहा मेहिा आति गोपाळ कृष्ट्ि गोखले याचं्या मृत्युबरोबर महाराष्ट्राच्या काँगे्रस चळिळीिील एका 
पिाचा अंि झाला. मिाळ राजकरिाचे युग संपुष्टाि आले, आति काँगे्रसची सूते्र जहाल गटाच्या हािी येऊ लागली. 
नेमके याच सुमारास तटळकानंी होम हल चळिळींची मुहूिसमेढ रोिली आति या चळिळीला व्यापक जनमिाचा 
आिार तमळिनू देऊन िे लोकमान्यिेच्या तशखरािर पोचले. हा तटळक युगाच्या भरिीचा काळ ठरला.  
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प्रकरि ५ 
 

णटळक युग 
 
 १९९६ हे िर्स महाराष्ट्रािील काँगे्रसच्या इतिहासािील एक अतिशय महत्त्िाचे िर्स ठरले. या िर्ी तटळकानंी 
महाराष्ट्राि होम हल चळिळीचा श्रीगिेशा केला. याच िर्ी १९०७ साली झालेली मिाळ-जहाल फारकि सपूंन 
काँगे्रस एकसंघी बनली. जहालाचं्या काँगे्रसप्रिशेाबरोबर ही संघटना खऱया अथाने राष्ट्रीय संघटना बनली.  
तटळकाचं्या उत्तुंग व्यतक्तमत्िाचा ि राजकीय तिचारप्रिालीचा प्रभाि काँगे्रसिर पडू लागला. काँगे्रस चळिळीिील 
तटळक युग भरास आले. 
 
 मंुबई येथे १९९५ साली अतििशेन चालू असिाना तटळकानंी होम हलसंबिंी केसरीिून लेख प्रकातशि केले. 
काँगे्रसने ही मागिी उचलून िरािी असा त्याचंा प्रयत्न होिा. या तिर्यािर िाटाघाटी करण्यास त्यानंी सी. िाय. 
प्रचिामिी सारख्या परप्रािंीय मिाळ नेत्याला पुण्याला आमंतत्रि केले. मंुबई अतििशेनाि श्रीमिी ॲनी बेझटं यानंी 
माडंलेला होम हलचा प्रस्िाि मान्य न झालयाचे कळलयानंिर िी चळिळ काँगे्रसबाहेर आयोतजि करण्याचा आति 
तिला व्यापक लोकमिाचा आिार तमळिनू देऊन काँगे्रसला िी मान्य करण्यास भाग पाडण्याचा त्यानंी तनिसय 
घेिला. हेच िंत्र त्यानंी स्िदेशी ि बतहष्ट्काराच्या प्रचाराच्या िळेीही अतंगकारले होिे. देशािील िािािरि 
होम हलची चळिळ उभी करण्याि अनुकूल आहे असा त्याचंा कयास होिा. ॲनी बझेंटही या मागिीचा तहरीरीने 
पुरस्कार करीि होत्या. भारिमंत्र्याच्या कौस्न्सलचे साि िर् ेसदस्य रातहलेले कृष्ट्ि गोंतिद गु्ा यािळेी तनिृत्त झाले 
होिे आति िेही इंर्गलडंमध्ये भारिासाठी होम हलची मागिी करीि होिे. परंिु ही मागिी अतिक पतरिामकारक 
होण्यास िी काँगे्रसच्या व्यासपीठाने अतिकृिरीत्या करिे आिश्यक आहे असे तटळकानंा िाटि होिे, आति 
त्यासाठी जहालाचंा काँगे्रस प्रिशे त्यानंा अत्यािश्यक िाटि होिा.  
 
बेळगावाची प्राणंतक पणरषद 
 
 मंुबई अतििशेनाि काँगे्रस घटनेच्या तिसाव्या कलमाि बदल करण्याि आलयाचे कळिाच, काँगे्रस 
प्रिशेाबाबि तनिसय घेण्याच्या हेिूने पतिम महाराष्ट्र आति नागपूर ि िऱहाडािील आपलया समथसकानंा तटळकानंी 
बेळगाि येथे व्हाियाच्या प्रातंिक पतरर्देला बोलतिले. दादासाहेब खापड्यांच्या अध्यििेखाली एतप्रल १९१६ मध्ये 
भरलेली ही पतरर्द महाराष्ट्राच्या राजकीय पतरस्स्थिीला कलाटिी देिारी घटना ठरली. मंुबई काँगे्रसने केलेलया 
पंचतिसाव्या ठरािाच्या आिारे काँगे्रसमध्ये प्रिशे करण्यास डॉ. मंुजे, खाडीलकर, तशिरामपिं पराजंपे हे तटळक 
समथसक ियार नव्हिे. परंिु आपलया युतक्तिादाने त्याचंा तिरोि तटळकानंी खोडून काढला. िेव्हा “काँगे्रस प्रिशेाचा 
तनिसय घेण्याि िुमची चूक होिे आहे. परंिु िुमच्या तनिसयाति हद्ध मी जािार नाही” असे तटळकानंा सागंून मंुजे 
काँगे्रस प्रिशेाला ियार झाले. बेळगािच्या पतरर्देि शिेटी काँगे्रस प्रिशेाचा ठराि तटळकानंीच माडंला आति िो 
पातरि झाला. काँगे्रस प्रिशेासंबंिी काँगे्रसच्या पंचतिसाव्या ठरािाने केलेली िरिूद असमािानकारक असली िरी 
त्यामुळे काँगे्रसबाहेर राहिे राष्ट्रतहिाला बािक ठरेल, काँगे्रसच्या ध्येयिोरिाला मान्यिा देिे म्हिजे तिरोिकापंुढे 
शरिागिी पत्करिे नव्हे, उलट त्यामुळे राष्ट्रकायस प्रभािीपिे करण्याचा मागस मोकळा होिार आहे अशी त्याचंी 
िारिा होिी. बेळगाि पतरर्देने हा ठराि पास केलयाचे कळिाच काँगे्रसच्या पुढील अतििशेनापासून ही संघटना 
तटळकाचं्या हािी जािार असे भातकि टाईम्स ऑफ इतंडयाने ििसतिले. हे पाहून तटळकाचंा काँगे्रसप्रिशेाचा तनिसय 
अचूक असलयाची त्याचं्या समथसकाचंी खात्री पटली. 
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 याच सुमारास ऑगस्ट मतहन्याि महाराष्ट्र आिखी एका ज्येष्ठ नेत्याला मुकला. िे होिे दाजी आबाजी खरे! 
खरे याचंी मूळ प्रिृत्ती समन्ियिाद्याची. तटळकाचें जहाल राजकारि त्यानंाही मानिले नाही आति म्हिून िे मिाळ 
गटाि रातहले. परंिु याचा अथस मेहिा गटाचे अिी मिाळ राजकारि त्यानंा पूिसपिे पटि होिे असा नाही. 
काँगे्रसमध्ये तनमाि झालेलया अनेक पेचप्रसंगाचें िळेी त्यानंी मध्यस्थाची भतूमका यशस्िीपिे केली. जहाल-मिाळ 
अडकून पडलेले अनेक ठराि त्याचं्या मध्यस्थीमुळे पास झाले. मिाळ गोटाि राहूनही तटळकाचं्या लोकजागृिीच्या 
कायाि िे अिून मिून सहभागी होि. िाछाबंरोबर त्यानंी १९०८ िे १९१४ पयंि काँगे्रसचे सतचिपद साभंाळले होिे. 
गोखलयाचं्या पाठोपाठ एका िर्ाि झालेलया खऱयाचं्या मृत्यूने तटळकानंा िक्का बसला. िरीही उदंड उत्साहाने त्यानंी 
होम हल आंदोलनाचें उत्तरदातयत्ि आपलया खादं्यािर घेिले.  
 
होमरूल लीगची स्थापना  
 
 एतप्रल १९१६ च्या बेळगािच्या प्रातंिक पतरर्देि होम हल लीगच्या स्थापनेची घोर्िा केली गेली. बॅ. 
बॅतप्टस्टा हे या संघटनेचे अध्यि आति न. तच. केळकर सतचिपदी तनिडले गेले. ह्या संघटनेच्या सदस्यानंी 
आपआपलया तिभागाि तजलह्यातजलह्यािून होम हल सतमत्या स्थापन क हन प्रचाराचा िडाका सु ह करािा असे 
सिानुमिे ठरले. काँगे्रसच्या पुढील अतििशेनापूिी ही चळिळ दमदार बनिाियाची असा तटळक गटाचा तनिार 
होिा. या हेिूने ऑक्टोबर १९१६ मध्ये अहमदाबादला भरलेलया प्रातंिक पतरर्देला तटळक उपस्स्थि रातहले. बॅ. 
तजनाचं्या अध्यििेखाली झालेलया ह्या अतििशेनाि तटळक फारसे बोलले नाहीि. िरी त्याचं्या उपस्स्थिीचा प्रभाि 
अतििशेनािर पडलेला आढळून आला. जहाल गटाने माडंलेले अनेक ठराि अतििशेनाि पातरि झाले. त्यानंिर 
पुढील काँगे्रस अतििशेनासाठी प्रतितनिी तनिडण्याच्या हेिूने भरलेलया काँगे्रसच्या सभेलाही तटळक हजर रातहले. 
या सभेने मंुबई इलाख्याच्या ििीने ऑल इतंडया काँगे्रस कतमटीिर पाठिाियाच्या प्रतितनिीि तटळकाचें नाि 
तबनतिरोि मान्य केले. िसेच होम हलच्या प्रचाराचे कायस काँगे्रसने हािी घ्यािे, या प्रचारासाठी एक स्ििंत्र कें द्रीय 
कायालय मंुबईला स्थापना केले जाि ेआति काँगे्रस कायसकत्यांनी गािोगािी प्रहडून होम हलचा प्रचार करािा. अशा 
तटळकानंी केलेलया सूचनाही या बैठकीि संमि झालया.  
 
अमरावतीची प्राणंतक पणरषद 
 
 याच सुमारास नागपूर ि िऱहाडनेही होम हलच्या प्रचाराला प्रारंभ केला. दादासाहेब खापडे, डॉ. मंुजे, 
बापूजी अिे, बाबासाहेब पराजंपे, शामराि देशपाडें. अळेकर इत्यादी मंडळी प्रचाराि आघाडीला होिी. िसेच 
नोव्हेंबर १९१६ मध्ये मध्यप्रािं ि िऱहाडची प्रातंिक पतरर्द अमराििीला भरली, त्यािही होम हलच्या मागिीला 
सिानुमिे पाप्रठबा देण्याि आला. या अतििशेनाला सिस गटाचें लोक उपस्स्थि होिे. अध्यिपदी डॉ. हरीप्रसग गौर, 
िर स्िागिाध्यिपदी सर मोरोपंि जोशी होिे. प्रांतिक सुिारिेच्या मागण्याचे ठरािही सिस संमिीने पास झाले. या 
ठरािाि पाच हजार लोकिस्िीच्या गािाि नगरपातलका स्थापन करण्याि यािी, या सतमिीचे िीन चिुथांश सदस्य 
आति अध्यि हे तनिातचि असाि,े तजलहा कौस्न्सलचा कारभार शासकीय अतिकाऱयाऐंिजी लोकप्रतितनिींच्या 
माफस ि चालािा, प्रािंाि सिसत्र ग्रामपंचायिी स्थापना केलया जाव्या आति आरोर्गय सेिा, पािीपरुिठा, शाळा, रस्िे 
बािंिे इत्यादी कलयािकाये त्याचं्याकडे सोपतिली जािी इत्यादी मागण्या अंिभूसि करण्याि आलया. 
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 तटळकाचं्या होम हल लीगची स्थापना झालयानंिर सहा मतहन्याच्या आि ॲनी बेझटं यानंीही मद्रास येथे 
एक स्ििंत्र होम हल संघटना स्थापन केली. या ससं्थेचे नामकरि ऑल इतंडया होम हल लीग असे करण्याि आले. 
मंुबई अतििशेनाच्या िळेी होम हलची मागिी काँगे्रसच्या गळी उिरतिण्याचा त्यानंी प्रयत्न केला होिा. िो असफल 
ठरलयामुळे त्यानंी शिेटी स्ििंत्र संघटना स्थापन केलयाची अतिकृि घोर्िा केली, आति त्याचं्या नेहमीच्या 
ओसंडत्या उत्साहाने त्यानंी होम हलच्या प्रचाराची िमाल सु ह केली. 
 
जहालांचा का ाँगे्रस प्रवेश 
 
 अशा प्रकारे होम हलच्या मागिीचे सूर देशाि जोमाने उठू लागले असिा १९१६ सालचे काँगे्रसचे िार्मर्क 
अतििशेन लखनौला भरिार होिे. अतंबकाचरि मुजुमदार या ज्येष्ठ बंगाली राष्ट्रिाद्याची तनिड अध्यिपदी झाली 
होिी. अतििशेनापूिी मुजुमदारानंी तटळकानंा पत्र तलहून त्यानंी लखनौ अतििशेनाला अिश्य याि ेअसे सुचतिले. 
अतििशेनाला मोठ्ा संख्येने हजर राहून होम हलचा ठराि िेथे पास क हन घ्याियाचा तटळक गटाचा मानस होिा. 
या हेिूने तटळकाचें सहकारी आति समथसक मोठ्ा संख्येने तटळकाबंरोबर खास गाडीने लखनौला गेले. पतिम 
महाराष्ट्र आति नागपूर ि िऱहाडकडून लखनौ काँगे्रसला जािारे सिस प्रतितनिी एकत्रच जाििे या हेिूने ही खास 
गाडीची व्यिस्था केली होिी. म्हिून तिला ‘काँगे्रस स्पेशल’ असे नाि पडले. 
 
 यािळेी सुरि काँगे्रसच्या गोंिळानंिर नऊ िर्ांनी जहाल ि मिाळ काँगे्रसच्या व्यासपीठािर एकत्र येिार 
होिे. त्यामुळे काँगे्रस सदस्यािं अपूिस उत्साह होिा. मुस्लीम लीग ि काँगे्रस हािाि हाि घालून यािळेी कायस करीि 
असलयामुळे मुस्लीम नेिेही अतििशेनाि मोकळया मनाने सहभागी होि होिे. मागील िीन चार िर्ाि काँगे्रसच्या 
अनुभिाला आलेली तितटश शासकाचंी सहानुभिूी अजून कायम होिी. त्यामुळे अतििशेनाि अडथळे येण्याची 
शक्यिा नव्हिी. अलाहाबादचे लाला जगि नारायि हे स्िागिाध्यि काँगे्रस ऐक्याचा हा अपूिस सोहळा जास्िीि 
जास्ि यशस्िी करण्याची िडपड करीि होिे. 
 
 लखनौ अतििशेनाचे अध्यि अंतबकाचरि मुजुमदार यानंी आपलया भार्िाि प्रथम काँगे्रस ऐक्याचे आति 
काँगे्रस-लीग सहकायाचे सहर्स स्िागि केले. तटळराचं्या उपस्स्थिीचा खास तनदेश क हन, यापुढे काँगे्रस अतिक 
बलशाली बनेल अशी अशा त्यानंी व्यक्त केली. िसेच भारिीयाचं्या राजकीय अतिकाराचंी मागिी करण्यासाठी 
देशािील दोन मोठ्ा संघटना एकत्र आलयामुळे त्याचं्या मागण्याकंडे दुलसि करिे राज्यकत्यांना यापुढे शक्य 
होिार नाही असे प्रतिपादन क हन, भतिष्ट्याि लिकरच राजकीय अतिकाराचंा निा ह्ा भारिाला तमळेल अशी 
अपेिा त्यानंी बोलून दाखतिली. 
 
लखनौ करार व णटळक 
 
 तिर्य तनयामक सतमिीि काँगे्रसच्या ि लीगच्या सतमत्यानंी ियार केलेलया योजनािंील कलमािंर 
िपशीलाि चचा झाली आति त्या आिारे एक सयुंक्त योजना ियार करण्याि आली. िी सुरेंद्रनाथानंी ठरािाच्या 
स्ि हपाि खुलया अतििशेनापढेु माडंली. या योजनेचे दोन भाग होिे. एक होिा िो राजकीय मागण्यासंबिंीचा आति 
दुसरा होिा काँगे्रस–लीग िडजोडीचा. ह्या दुसऱया भागािर अतििशेनाि बराच िाद झाला. काँगे्रस–लीग 
करारानुसार मुसलमानासंाठी स्ििंत्र मिदारसंघानंा मान्यिा देण्याि आली. िसेच कौस्न्सलमध्ये प्रत्येक प्रािंािून 
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तकिी मुस्लीम प्रतितनिी पाठतिले जाि ेयाचे प्रमािही तनिातरि करण्याि आले. ज्या प्रािंाि मुस्लीम लोकसखं्या 
अतिक असेल िेथे लोकसंख्येच्या प्रमािाि कमी प्रतितनतित्ि त्यांनी मान्य कराि,े िर ज्या प्रािंाि त्याचंी लोकसंख्या 
कमी असेल िेथे त्यानंा अतिक प्रतितनतित्ि तदले जाि े या मूलभिू ित्त्िानुसार मुस्लीम प्रतितनतित्िाचे प्रमाि 
तनिातरि करण्याि आले. 
 
 या िरिुदीिर िाद होऊ लागिाच तटळक तिचे समथसन करण्यास पुढे आले. ही िरिुद मान्य करिे म्हिजे 
मुस्लीम लीगपुढे शरिागिी पत्करिे नव्हे, फक्त भारिीय राजकारिाि तितटश सरकार, काँगे्रस ि मुस्लीम लीग 
असा जो तत्रकोिी संघर्स चालू आहे, त्याला काँगे्रस-लीग िडजोडीने छेद देऊन त्याला तिपिी संघर्ाचे रुप देऊन 
सीतमि करिे एिढाच यामागील उदे्दश आहे; मुस्लीम हे भारिीयच आहेि, म्हिून त्याचं्या तहिसबंंिानंा मान्यिा 
देऊन राष्ट्रकायाि त्यानंा सहभागी क हन घेिे अत्यिं तनकडीचे आहे असे ठामपिे प्रतिपादन क हन काँगे्रस 
सदस्याचें मि या िरिुदीला अनुकूल क हन घेिले. अतििशेनाबाहेरही त्यानंी केलेलया भार्िास त्या िरिुदीचे 
जोरदार समथसन करिाना काँगे्रस-लीग सहकायाचे महत्त्ि त्यानंी तिशद केले. इिकेच नाही िर भारिीयासंाठी 
स्ियंशासनाचे अतिकार तमळििे हे काँगे्रसचे आद्य उतद्दष्ट आहे, हे स्ियंशासनाचे आतिकार केिळ मुसलमानानंाच 
देण्यास राज्यकिे ियार असले िरी त्याचे आपि स्िागिच क ह असेही तनःसंतदर्गि उद गार त्यानंी काढले. 
तटळकाचं्या समथसकापैकी डॉ. मुजे याचंा मुस्लीमाचं्या तिभक्त मिदारसंघाच्या िरिुदीला ित्ििः तिरोि होिा. या 
िरिुदीचे समथसन क हन आति िरिुदीने काँगे्रसला बािूंन टाकून तटळक चूक करीि आहेि असे त्याचें मि होिे. 
परंिु बहुमि लखनौ कराराला अनुकूल असलेले पाहून त्यानंी या िरिुदीला उघडपिे तिरोि केला नाही. 
 
 राष्ट्रैक्याचा पोटतिडीकीने परुस्कार करिाऱया तटळकासंारख्या दूरदृष्टीच्या राजिुरीिाने मुस्लीमाचंी तिभक्त 
मिदारसंघाची मागिी कशी मान्य केली असा प्रश्न अनेकदा उपस्स्थि केला जािो. तटळकाचंी मुत्सदे्दतगरी इथे कमी 
पडली, काँगे्रस-लीग सहकायस सािण्याचं्या उत्साहाच्या भराि त्यानंी एकराष्ट्रीयत्िाच्या मलूभिू ित्त्िाशी िडजोड 
केली असे आरोपही केले जािाि. या िरिुदीमुळे इिर भारिीयाहूंन भारिीय मुस्लीमाचें तहिसंबिं तभन्न आहेि या 
मुस्लीम लीगच्या िारिेला काँगे्रसची मान्यिा तमळालयासारखे झाले, आति काँगे्रस ज्या राष्ट्रैक्याचा पुरस्कार करीि 
होिी त्याला िडा गेला. याबाबि दोन प्रश्न उपस्स्थि होिाि. एक िर तटळकानंी या िरिुदीचे समथसन कसे केले? 
आति दुसरा म्हिजे काँगे्रसने हा ठराि पातरि कसा केला? 
 
 यापकैी पतहलया प्रश्नाचे उत्तर बॅ. जयकर याचं्या The Story of My Life या आत्मचतरत्राि सापडिे. ब.ॅ 
जयकर तलतहिाि, की गोखले यानंी १९०९ मध्ये तिभक्त मिदारसंघाच्या योजनेस मान्यिा दशसतिली होिी; १९१६ 
साली तटळकानंी तिला मान्यिा तदली त्यािळेी िी िात्पुरिी बाब आहे, अलपाििीि मुसलमानानंाच त्याचे िैय्यर्थ्यस 
कळून येईल आति िे स्ििःहून याचा आग्रह सोडून देिील अशी त्याचंी पक्की खात्री होिी. बॅ. तजनाही यािळेी याच 
मिाचे होिे. १९१९ साली पालसमेंटरी तसलेक्ट कतमटीपुढे साि देिाना तजनानंीही असेच मि माडंले होिे. ह्या 
बॅ.जयकराचं्या तनिदेनाि तटळकाचं्या भतूमकेचे स्पष्टीकरि तमळिे. 
 
 काँगे्रसने हा ठराि पास कसा केला याचे उत्तर ित्कालीन राजकीय पतरस्स्थिीि आढळिे. १९०९ च्या 
कौस्न्सल कायद्याने मुस्लीमानंा स्ििंत्र, मिदारसंघ तमळालेले होिे. त्यामुळे लखनौ करार क हन या अस्स्ित्िाि 
असलेलया मुस्लीमाचं्या अतिकाराला काँगे्रस केिळ मान्यिा देि होिी. तशिाय मुस्लीमाचं्या अस्स्ित्िाि असलेलया 
कायदेशीर अतिकाराला मान्यिा तदलयाने काँगे्रस लीग सहकायस साििा येि असेल, िर राज्यकत्यांच्या तिरुद्ध 
लढिाना हे तहिकारक ठरिार आहे अशी बहुिेक सिस काँगे्रस सदस्याचंी िारिा होिी. त्यामुळे राष्ट्रीय संग्रामाि 



 

 अनुक्रमणिका 

तितटशातंिरुद्ध काँगे्रस-लीग संयुक्त आघाडी उभारण्याच्या िीव्र उत्कंठेिून लखनौ कराराला काँगे्रसने मान्यिा 
तदली. 
 
 लखनौ अतििशेनाच्या यशामुळे, तिशरे्िः काँगे्रस ऐक्यामुळे आति काँगे्रस-लीग सहकायामुळे सरकारचे 
िाबे दिािले. िोिर भेदनीिीकुशल तितटश अतिकाऱयानंी मुस्लीम नेत्यानंा काँगे्रसतिरुद्ध तचथाििी देऊन राष्ट्रीय 
चळिळ बलशाली होऊ न देण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला होिा. त्या भेदनीिीला लखनौ कराराने छेद तदला. 
तशिाय लखनौ अतििशेन सपंिाच तटळक आति ॲनी बझेंट यानंी होम हलच्या प्रचारासाठी देशाि िुफानी दौरा सु ह 
केला. बंगाल, मद्रास, संयुक्तप्रािं, मध्यप्रािं या भागाि अनेक शहरी, िर महाराष्ट्राि तजलहा स्िरािरही होम हल 
सतमत्या स्थापन होऊ लागलया. हजारो लोक स्ियसं्फूिीने होम हल संघटनेचे सदस्य बनण्यास पुढे येऊ लागले. 
होम हलच्या प्रचाराची देशभर पसरु लागलेली ही लाट पाहून सरकार सहातजकच अस्िस्थ झाले. या चळिळीला 
अंकुश लािण्याचा तनिसय सरकारने घेिला. िसे आदेश प्रातंिक सरकारानंा तदले गेले. याचा पतरिाम लागलीच 
तदसून येऊ लागला. फेिुिारी १९१७ मध्ये पंजाब सरकारने तटळकाचं्या पंजाब प्रिशेािर बंदी घािली. जून १९१७ 
मध्ये मद्रास सरकारने ॲनी बेझंट यानंा त्याचं्या सहकाऱयासंह स्थानबद्ध केले. परंिु ह्या आघाडीच्या नेत्यानंा बतंदस्ि 
क हन होम हल चळिळीला बािं घालण्याची सरकारची योजना असफल ठरली. शासकीय दडपशाहीमुळे 
लोकाचं्या भािना प्रिुब्ि झालया. शहरोशहरी तनरे्िपर सभा घेण्याि आलया आति ॲनी बझेंटच्या मुक्तिेची मागिी 
केली गेली. इिकेच नाही िर त्याचंी मुक्तिा न झालयास सरकारतिरोिी आंदोलन सु ह करण्याची भार्ाही बोलली 
जाऊ लागली. सरकारच्या दडपशाहीमुळे होम हल चळिळ आतिक व्यापक ि उग्र होऊ लागली. 
 
महाराष्ट्रात होमरूल प्रचाराचा धडाका  
 
 तटळकानंी लखनौ अतििशेनानंिर महाराष्ट्राि मोठ्ा प्रमािािर प्रचारसत्र सु ह केले. तसन्नर, संगमनेर, 
तचपळूि, येिला, सािारा इत्यादी अनेक शहरानंा भेटी देऊन त्यानंी होम हलच्या मागिीचे महत्त्ि तिशद केले. 
१९१७ च्या मे मतहन्याि नातशक येथे झालेलया प्रातंिक पतरर्देि होम हलचा पुरस्कार िर केला गेलाच, पि 
त्याबरोबरच सरकारने दडपशाहीचे कायस पत्करलयास तनस्ष्ट्क्रय प्रतिकाराची चळिळ आयोतजि करण्याचा तिचारही 
व्यक्त केला गेला. अशा प्रकारे होम हलची चळिळ ऐन भराि असिाना महाराष्ट्राला एक दुःखद िक्का बसला. 
भारिाचे तपिामह दादाभाई नौरोजी याचें यािळेी तनिन झाले. १९०८ पासून िे काँगे्रस चळिळीि प्रत्यि भाग घेि 
नसले िरी त्याचें लि काँगे्रसच्या कायािर तखळलेले असे. त्याचं्या मतृ्यूमुळे महाराष्ट्र चिर्थ्या आघाडीच्या नेत्याला 
मुकला. 
 
 नागपूर ि िऱहाडच्या भागािही होम हलची चळिळ ऐन भराि होिी. अमराििी, अकोला, यििमाळ येथील 
शकेडो लोक होम हलचे सदस्य बनले. यििमाळच्या आसपास बाबासाहेब पराजंपे, बापूजी अिे, शामराि देशपाडें 
इत्यादी मंडळींनी मोठ्ा प्रमािाि सदस्य नोंदिी केली. नागपूरला हे कायस डॉ. मंुजे, नारायिराि अळेकर, तबपीन 
कृष्ट्ि बोस, डॉ. हरीप्रसग गौर, रा. ब. तदतिि, िर मध्यप्रािंािील प्रहदी भार्ी भागाि प. रतिशकंर शुक्ला, डॉ. ई. 
राघिेंद्रराि इत्यादी अनेक स्थातयक पढुारी करीि होिे. होम हलची मागिी बॅ. सुिह्यण्यम अय्यर आति बॅ. बॅतप्टस्टा 
यानंी देशाबाहेर नेली. यािळेी अमेतरकेि भारिीय क्रातंिकारकानंी सु ह केलेली गदर चळिळ जोराि होिी. िसेच 
इंर्गलंडच्या शतु्रराष्ट्राचे सहाय्य तमळिनू भारिािील तितटश सते्तला सुरंुग लािण्याच्या योजना युरोपािील भारिीय 
क्रातंिकारक करीि आहेि याची मातहिी तितटश राज्यकत्यांना होिी. 
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र्भारतमंत्री मा ाँटेग्यचूी घोषिा 
 
 या स्फोटक पतरस्स्थिीला केिळ दमन मागाने आिर घालिे महायुद्धाच्या आिीबािीच्या काळाि शक्य 
नाही हे तितटश पूिसपिे ओळखून होिे. भारिािील लोकिोभ शमतिण्याचा एकच मागस तितटश सत्तािाऱयानंा मोकळा 
होिा, िो म्हिजे भारिीयाचंी राजकीय अतिकाराचंी मागिी अंशिः का होईना पूिस करिे. हे ध्यानाि घेऊन 
भारिमंत्री माँटेर्गयू याने भारिीयानंा द्याियाच्या राजकीय सुिारिेबाबिची इतिहासप्रतसद्ध घोर्िा २० ऑगस्ट १९१७ 
रोजी केली. प्रहदुस्थान हा साम्राज्यािंगसि स्िायत्त घटना बनािा हे तितटश सरकारचे अंतिम उतदष्ट आहे, हे साध्य 
करण्यासाठी देशािील सिस प्रशासकीय शाखांि भारिीयाचंा िाढत्या प्रमािाि समािशे केला जाईल आति देशािील 
स्ियंशासन ससं्थाचा क्रमाक्रमाने तिकास घडिनू आिून कालािंराने येथे जबाबदार शासनपद्धिी प्रस्थातपि केली 
जाईल असे मोघम आर्श्ासन या घोर्िेने भारिीयानंा देण्याि आले. त्याबरोबरच जनप्रिोभ शमतिण्याच्या दृष्टीने 
सप्टेंबरच्या मध्याि ॲनी बेझटं यानंा मुक्त करण्याि आले. त्याचं्या स्थानबद्धिेच्या काळाि होम हलचा प्रचार करीि 
असिाना, पुढील काँगे्रस अतििशेनाचे अध्यिपद बेझटं यानंाच देऊन त्याचं्यातिर्यी भारिीयाचंी कृिज्ञानािा व्यक्त 
करािी असा तिचार तटळक माडंीि होिे. हा तिचार काँगे्रसने उचलून िरला आति १९१८ साली कलकत्त्याला 
व्हाियाच्या काँगे्रस अतििशेनाचे अध्यिपद ॲनी बेझटं यानंा देण्याचा तनिसय घेण्याि आला. 
 
कलकत्ता अणधवेशन 
 
 कलकत्त्याच्या काँगे्रस अतििशेनापुढे भारिमंत्री माँटेर्गयनूी केलेलया घोर्िेबाबि काँगे्रसने काय भतूमका 
घ्याियाची हा चचेचा महत्त्िाचा मुद्दा होिा. भारिाला जबाबदार शासनपद्धिी देण्याचा उदे्दश तितटश पालसमेंटने 
घोर्ीि केलयाबद्दल काँगे्रसने समािान व्यक्त केले ि माँटेर्गयूंच्या घोर्िेचे स्िागि केले. परंिु या घोर्िेिील 
संतदर्गििा तटळकादी नेत्याचं्या नजरेि सुटली नाही. तशिाय स्ियंशासन संस्थाचंा तिकास कशा पद्धिीने केला 
जाईल याचा िपशील माँटेर्गयू घोर्िेि नव्हिा. म्हिून कलकत्ता काँगे्रसने लखनौला पातरि केलेलया काँगे्रस-लीग 
योजनेचा पनु्हा जोरदार पुरस्कार केला, स्ियंशासनाचे अतिकार लिकर देण्याि याि ेअशी तनकडीची मागिी केली 
आति या मागिीला बळकटी यािी या हेिूने होम हल आंदोलन अतिक जोमाने चालतिण्याचा तनिसय काँगे्रसने 
घेिला. िसेच स्ियंशासनाची मागिी इंर्गलंडमिील सत्तािाऱयाचं्या कानी घालािी आति इंर्गलंडमिील लोकमि 
त्यासाठी अनुकूल बनिाि े म्हिून काँगे्रसचे एक तशष्टमंडळ लंडनला पाठिाि े असेही ठरले. या तशष्टमंडळाि 
महाराष्ट्रािील तटळक, खापडे, न. तच. केळकर याचंा समािशे होिा. एतप्रल १९१८ मध्ये िे तशष्टमंडळ इंर्गलंडला 
जाण्यास तनघाले. परंिु भारि सरकारने त्यानंा परिाना नाकारलयामुळे कोलंबोहून त्यानंा परि याि ेलागले. 
 
कााँगे्रस-मा ाँटेग्य ूवाटाघाटी 
 
 संकस्लपि राजकीय सुिारिाबंाबि भारिािील तितटश अतिकाऱयाशंी आति भारिीय पुढाऱयाचंी बोलिी 
करण्याच्या उदे्दशाने भारिमतं्री माँटेर्गयू नोव्हेंबर १९१८ मध्ये भारिाि आले. त्याचं्या सहा मतहन्याच्या िास्िव्याि तभन्न 
गटािील भारिीय नेत्याशंी त्यानंी चचा केली. संकस्लपि सुिारिाबंद्दल त्याचें तिचार त्यानंी अजमािनू पातहले. 
माँटेर्गयूच्या भेटीला जािाऱयािं महाराष्ट्राचे रा. ब. मुिोळकर, तटळक, दादासाहेब खापडे, डॉ. मंुजे, तनळकंठराि 
उिोजी, न. तच. केळकर इत्यादी मंडळी होिी. माँटेर्गयूच्या भेटीसाठी तटळक तदल्लीला गेले असिा िेथील जनिेने 
त्याचें जे अपूिस स्िागि केले, िे पाहून भारिीय जनमनािर त्याचंा तिलिि प्रभाि असलयाची भारिमंत्र्याचंी खात्री 
झाली. िशा अथाची नोंद त्यािळेी त्यानंी आपलया रोजतनशीि केलेली आढळिे. तटळकाचंी लोकमान्यिा पाहून 
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संकस्लपि सुिारिानंा त्याचंी मान्यिा तमळालयास त्या काँगे्रसच्या गळी उिरतिण्याि कोििाही अडथळा येिार नाही 
अशी माँटेर्गयूची िारिा झाली. म्हिून सकंस्लपि सुिारिानंा तटळकाचंा पाप्रठबा तमळिनू घेण्याची त्यानंी खटपट 
केली. तटळक मात्र शासकाचं्या भलूथापानंी हुरळून जािारे नव्हिे. सुिारिाचंा िपशील समजलयातशिाय त्या 
सुिारिानंा समथसन देिा येिार नाही असे त्यानंी भारिमंत्र्याला स्पष्ट त्यानंी सातंगिले िेव्हा तटळकानंी सुिारण्याचं्या 
नव्या हप्त्याला तिरोि केलाच, िर सरकारचे समथसन करिारा एखादा गट काँगे्रसमध्ये असािा असे िाटून 
माँटेर्गयूंनी मिाळ नेत्यानंा तिर्श्ासाि घेिले. तितटश पालसमेंट जो सुिारिा कायदा करील, त्याला मिाळानंी पाप्रठबा 
द्यािा, त्यातिर्यी लोकमि अनुकूल बनतिण्याच्या हेिूने प्रचार करािा आति त्या सुिारिा राबतिण्याि सरकारला 
सहकायस द्याि े अशी गळ माँटेर्गयूनंी मिाळ नेत्यानंा घािली ि िसे आर्श्ासन मिाळ नेत्याकंडून त्यांनी तमळतिले. 
मिाळानंा तटळकाचें जनआदंोलनाचे मागस खटकि होिेच. त्यामुळे आति राजकीय सुिारिा क्रमाक्रमानेच होिे 
श्रेयस्कर आहे अशी त्याचंी िातत्त्िक भतूमका असलयामुळे त्यानंी नव्या सुिारिानंा मान्यिा देण्याचे अतभिचन 
माँटेर्गयूला तदले. तितटश कूटनीिीचा हा दुसरा मोठा तिजय होिा. १९०७ सालच्या सुरि अतििशेनापूिी जहाल 
गटापासून मिाळानंा तितटश भेदनीिीिज्ज्ञानाानंी दूर केले होिे. िेच भेदनीिीचे जाळे मिाळािंर पुन्हा यािळेी 
फेकण्याि आले. राष्ट्रीय चळिळीिरील याचे दुष्ट्पतरिाम लिकरच दृर्गगोचर झाले. 
 
मा ाँटेग्य ूअहवालाणवषयीची प्रणतणक्रया  
 
 जुलै १९१८ मध्ये माँटेर्गयू अहिाल प्रकातशि झाला. या अहिालाने संकस्लपि राजकीय सुिारिाचं्या 
िपशीलाची भारिीय नेत्यानंा स्पष्ट कलपना आली. या अहिालािरील तटळकाचंी पतहली प्रतितक्रया ‘ही योजना 
स्िीकाराहस नाही’ अशी होिी. ॲनी बझेंट यानंीही ही योजना तितटश सरकारने देण्याजोगी नाही आति भारिाने 
स्िीकारण्याजोगी नाही असा अतभप्राय व्यक्त केला. महाराष्ट्र आति नागपूर ि िऱहाडची ह्याबाबिची प्रतितक्रया ११ 
ऑगस्ट १९१८ रोजी अकोला येथे भरलेलया प्रातंिक अतििशेनाि स्पष्ट झाली. बाॅम्बे क्रॉतनकलचे संपादक बी. जी. 
हॉर्मनमन हे या सभेच्या अध्यिस्थानी होिे. या पतरर्देि काँगे्रस-लीग योजनेचा जोरदार परुस्कार करण्याि आला 
आति काँगे्रसने त्याबाबि कोित्याही प्रकारे माघार घेऊ नये अशी तशफारस केली गेली. िसेच माँटेर्गयू अहिालािील 
सुिारिाचंा िपशील भारिमतं्र्यानंी केलेलया ऑगस्ट घोर्िेशी सुसंगि नाही आति म्हिून स्ियंशासनाचा पतहला 
ह्ा म्हिनू ही योजना मान्य करण्याजोगी नाही असे स्पष्टपिे प्रतिपादन करिारा ठराि पास करण्याि आला. 
 
मंुबईला खास अणधवेशन  
 
 माँटेर्गयू अहिालाबाबि काँगे्रसने काय भतूमका घ्याियाची हे ठरतिण्यासाठी काँगे्रसचे खास अतििशेन 
मंुबईला घेण्याि आले. २९ ऑगस्ट रोजी सु ह झालेलया या अतििशेनाचे अध्यि सईद हसन इमाम, िर स्िागिाध्यि 
बॅ. तिठ्ठलभाई पटेल होिे. हे अतििशेन घाईघाईने बोलतिले गेले असूनही ३८४५ सदस्य अतििशेनाला उपस्स्थि 
होिे. प्रतितनिींची ही मोठी संख्या िाढत्या लोकजागिृीची साि देि होिी. तदनशा िाछा, सुरेंद्रनाथ बॅनजी, 
भपूेंद्रनाथ बसू, अंतबकाचरि मुजुमदार यासारखे काही ज्येष्ठ मिाळ नेिे मात्र या अतििशेनाला आले नाहीि. 
माँटेर्गयूंनी भारिभेटीच्या िळेी पेरलेलया तिर्ाचा हा पतरिाम होिा. सर चंदािरकर, तचमिलाल सेटलिाड हे मिाळ 
नेिे अतििशेनाला आले आति त्यानंी माँटेर्गयू अहिालाचे स्िागि केले जाि े असा आग्रह िरला. महाराष्ट्राप्रमािे 
बंगाल ि पंजाबचे बहुसंख्य सदस्य मात्र माँटेर्गयू अहिाल मान्य करण्यास ियार नव्हिे. या मिभेदामुळे काँगे्रसमध्ये 
पुन्हा दोन परस्परतिरोिी िट पडिार की काय अशी भीिी ज्येष्ठ नेत्यांना िाटू लागली. आिीबािीच्या काळाि ही 
राष्ट्रीय संघटना पुन्हा फुटू नये या उदे्दशाने दोन्ही गटानंा एकत्र ठेिण्याचा कसोशीचा प्रयत्न काही भारिीय 
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पुढाऱयानंी केला. त्याि तटळक आघाडीला होिे. अखेरीस मध्यस्थीचे प्रयत्न यशस्िी झाले आति फूट टळली, पि 
िी िात्परुिीच. 
 
 काँगे्रसमध्ये फूट पडू न देण्याच्या खटाटोपामुळे या अतििशेनाि पातरि झालेलया ठरािाचें स्ि हप बरेच 
मिाळ झाले. अतििशेनाि पातरि करण्याि आलेलया ठरािािंारे, माँटेर्गयू अहिाल “तनराशाजनक ि 
असमािानकारक” असलयामुळे तितटश सरकारने त्याचा फेरतिचार करािा अशी मागिी केली गेली; काँगे्रस-लीग 
योजनेचा पनु्हा पुरस्कार केला गेला; प्रातंिक शासनाि पूिसिः जबाबदार शासन प्रस्थातपि केले जाि े आति कें द्र 
शासनाि तनदान तिदल शासनव्यिस्था आिली जािी अशा मागण्या करण्याि आलया. िसेच, तितटश साम्राज्यािील 
स्ियंशातसि राज्यानंा असलेलया तित्ततिर्यक सिस अतिकार भारिािील तितिमंडळानंा तदले जािे, सुरिा दलािील 
२५ टके्क अतिकारी भारिीय असाि े आति पुढारी पिंरा िर्ाि हे प्रमाि ५० टक्क्यापयंि िाढतिले जाि,े शस्त्र 
बाळगण्यासाठी भारिीयानंा परिाने तदले जाि ेअशाही मागण्या या अतििशेनाने केलया. नव्या सुिारिा कायद्याचा 
िपशील तनिातरि होि असिा, काँगे्रसच्या मागण्या पालंमेटरी तसलेक्ट कतमटीपढेु माडंण्यासाठी काँगे्रसचे 
तशष्टमंडळ इंर्गलंडला पाठतिण्याचेही ठरले. त्या तशष्टमंडळाि महाराष्ट्राच्या तटळक, करंदीकर, िासुकाका जोशी, 
गिपिराि नामजोशी याचंा समािशे होिा. हे तशष्टमंडळ सप्टेंबरमध्ये इंर्गलंडला रिाना झाले. 
 
मवाळांचा का ाँगे्रस त्याग  
 
 मंुबईच्या खास अतििशेनाला उपस्स्थि असलेलया मिाळ नेत्यानंी माँटेर्गयू अहिालासंबिंीच्या ठरािाला 
तिरोि दशसतिला होिा. परंिु बहुमि ठरािाला अनुकूल असलयामुळे त्याचं्या तिरोिाला अथस उरला नाही. या 
अतििशेनाि जहाल गटाच्या हािी काँगे्रसची सूते्र जाि असलयाची जािीि मिाळानंा झाली आति त्यामुळे 
काँगे्रसच्या अतिकृि तशष्टमंडळाि सामील न होिा त्यानंी आपले तशष्टमंडळ स्ििंत्रपिे इंर्गलंडला पाठतिण्याचा 
तनिसय घेिला. िसेच मंुबईच्या खास अतििशेनाि घेण्याि आलेले तनिसय िार्मर्क अतििशेनाि सिससंमिीसाठी पनु्हा 
माडंले जािील आति काँगे्रसमध्ये जहालाचें बहुमि असलयामुळे आपला गट मागे पडेल याची त्यानंा जािीि 
झालयामुळे मिाळानंी काँगे्रसच्या िार्मर्क अतििशेनापूिीच काँगे्रसमिून बाहेर पडण्याचा तनिसय घेिला. १ नोव्हेंबर 
१९१८ रोजी ‘ऑल इतंडया तलबरल फेडरेशन’ या नािाने आपली िगेळी संघटना स्थापन केलयाची त्यानंी घोर्िा 
केली. त्याबरोबरच माँटेर्गयू अहिालाि तनर्मदष्ट करण्याि आलेलया सुिारिा अपेिेपेिा िोकड्या असलया िरी या 
सुिारिानंी घटनात्मक तिकासाचे पढुचे पाऊल टाकले जािार आहे आति म्हिनू त्या राबतिण्याि सरकारला पूिस 
सहाय्य देण्याची आपली ियारी आहे अशा आशयाचा ठराि या सभेि पास करण्याि आला. काँगे्रसमिून बाहेर पडून 
ऑल इतंडया तलबरल फेडरेशनमध्ये महाराष्ट्रािील सर चंदािरकर, बॅ. रतहमिुल्ला, तचमिलाल सेटलिाड, रा. ब. 
मुिोळकर इत्यादी मंडळी सामील झाली. 
 
णदल्ली अणधवेशन 
 
 काँगे्रसमध्ये पुन्हा फूट पडलयानंिर लिकरच काँगे्रसचे िार्मर्क अतििशेन तदल्लीला भरले. या अतििशेनाचे 
अध्यि म्हिून तटळकाचंी तनिड करण्याचा तनिसय तदल्लीच्या स्िागि सतमिीने एकमिाने घेिला होिा. परंिु 
तटळकानंी तचरोलति हद्ध केलेलया अिनुूकसानीच्या तफयादीबाबिच्या कामामुळे िे यािळेी इंर्गलंडमध्ये अडकून 
पडले असलयामुळे अध्यिपद पंतडि मालिीयानंा तदले गेले. यापूिी काही तदिस मालिीयांनी रौलट सतमिीच्या 
तनरे्िाथस कें द्रीय तितिमंडळाच्या सदस्यत्िाचे त्यागपत्र तदलेले असलयामुळे काँगे्रसमिील त्याचें स्थान उंचािले होिे. 
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त्याचं्यातिर्यी आदराची भािना प्रसृि झाली होिी. त्याचे तनदशसक म्हिून त्यानंा अध्यिपद देण्याचा तनिसय 
सिससंमिीने घेिला गेला होिा. 
 
 मंुबईच्या खास अतििशेनाि पातरि झलेलया ठरािािंर या अतििशेनाने तशक्कामोिसब केले. माँटेर्गय ू
अहिालािर चचा होि असिा ित्सबंंिी यापुिी केलेलया ठरािािील “तनराशाजनक ि असमािानकारक” हे शब्द 
गाळून टाकले जाििे अशी सूचना श्रीतनिास शास्त्रींनी केली असिा, त्याला बंगालच्या प्रतितनिींनी कसून तिरोि 
केला. बऱयाच ऊहापोहानंिर शिेटी मूळ ठरािािील हे शब्द कायम ठेिण्याि आले. मिाळानंी यापूिीच काँगे्रसमिून 
काढिा पाय घेिला असलयामुळे िडजोडीसाठी मिाळ िोरि अतंगकारण्याची गरज आिा काँगे्रस नेत्यानंा िाटि 
नव्हिी. त्यामुळे या अतििशेनािील ठरािाचंा सूर मंुबईपेिा प्रखर होिा. रौलट सतमिीचा तनरे्ि करिारा ठरािही 
येथे पास केला गेला. प्रांिाि पूिांशी जबाबदार शासनव्यिस्था स्थापन केली जािी आति देशाला लिकराि लिकर 
स्िायत्तिा तदली जािी अशा मागण्या केलया गेलया. िसेच जागतिक शािंिा पतरर्देि भारिाच्या प्रतितनिींचा 
अंिभाि केला जािा असी मागिी करण्याि आली आति या पतरर्देसाठी काँगे्रसचे प्रतितनिी म्हिनू तटळक, सईद 
हसन इमाम आति गािंी याचंी नाि े सुचतिली गेली. तदल्ली अतििशेनासंबिंीची लििीय बाब म्हिजे इंर्गलंडच्या 
राजसते्तप्रिी तनष्ठा व्यक्त करिारा यापूिीच्या प्रत्येक अतििशेनाि पास केला जािारा ठराि यािळेी प्रथमच करण्याि 
आला नाही. िसेच तप्रन्स ऑफ िलेसच्या आगमनाचे स्िागि करिारा ठरािही बाजूला सारला गेला. राष्ट्रीय काँगे्रस 
ही तटळकप्रिीि मागाने जाऊ लागलयाची ही स्पष्ट लििे होिी.  
 
रौलट णवधेयकाच्या प्रणतकाराथष आंदोलन  
 
 सरकारी दमननीिीचे िाट भारिीयापंढेु िाढून ठेिीिच १९१९ चे साल उगिले. भारिािील दहशििादाला 
आळा घालण्याच्या िथाकतथि हेिूने स्थापन करण्याि आलेलया रौलट सतमिीच्या अहिालाच्या आिारे दोन 
तििेयके कें द्र सरकारने फेिुिारी १९१९ मध्ये तििीमंडळापुढे सादर केली. युद्धाच्या आिीबािीच्या काळाि देशाि 
लागू करण्याि आलेलया भारि सुरिा कायद्याची मुदि युद्धबंदीबरोबर संपिार होिी. या कायद्यानुसार सरकारला 
तमळालेले व्यापक अतिकार रौलट तििेयकािारा पनु्हा तमळतिण्याचा सरकारचा मानस उघड होिा. ही तििेयके 
पास झालयास भारिीयाचंी तिलिि मुस्कटदाबी होिार होिी, आति दडपशाहीचे सगळे मागस सरकारला मोकळे 
होिार होिे. हे ध्यानाि येिाच क्रें दीय तितिमंडळािील सिस भारिीय सदस्यानंी त्याचा कडक शब्दािं तनरे्ि केला. 
रौलट तििेयकानंा तिरोि करण्याि महाराष्ट्राचे दादासाहेब खापडे, गंगािरराि तचटििीस ि बॅ. तजना हे होिे. 
तजनानंी िर ही तििेयके सरकारने मागे न घेिलयास देशाि असंिोर्ाचा भडका उडेल असा इशाराही तदला. परंिु 
लोकमि बाजूला सा हन २० माचसला रौलट तििेयकाचं्या आिारे एक कायदा पास करण्याि आला. तजनानंी 
ििसतिलेलया भातकिाप्रमािे अलपाििीिच याति हद्ध चळिळीची लाट देशाि उसळली ि त्याबरोबरच भारिीय 
राष्ट्रीय चळिळीि नव्या युगाच्या उदयाची तचन्हे तदसू लागली.  
 
 
 
 
मंुबई येथे सत्याग्रह सरे्भची स्थापना 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 रौलट तििेयकािर क्रें दीय तितिमंडळाि चचा चालू असिा, ही तििेयके पास झालयास आपि त्याति हद्ध 
सत्याग्रहाची मोहीम सु ह क ह असा इशारा २४ फेिुिारी रोजी मोहनदास करमचंद गािंी यानंी सरकारला तदला 
होिा. त्याप्रमािे रौलट कायदा पातरि होिाच गािंींनी सत्याग्रहाचे रिप्रशग फंुकले. त्यानंी आपलया सहकाऱयाचं्या 
मदिीने मंुबईला सत्याग्रह सभा स्थापन केली. होम हल लीगच्या अनेक प्रमुख नेत्यानंी सत्याग्रहाची शपथ घेिली. 
३० माचसला रौलट कायद्याच्या तनरे्िाथस देशाि सिसत्र शािंिापूिस हरिाळ पाळला जािा असा तनिसय सत्याग्रह सभेने 
घेिला. िशा सूचना देशाच्या सिस भागािील पुढाऱयानंा पाठतिण्याि आलया. िेिढ्याि हा तनिसय देशाच्या सिस भागाि 
िळेेिर पोचेल की नाही अशी शकंा िाटलयाने ३० माचस ही िारीख ६ एतप्रलिर पुढे ढकलण्याि आली. 
 
 नागपूर ि िऱहाडकडे देखील ३० माचसला शािंिेने हरिाळ पाळला गेला. मंुबईि ३० माचस ि ६ एतप्रल हे 
दोन्ही तदिस काळे तदिस म्हिून पाळण्याि आले. सामान्य लोक मोठ्ा सखं्येने हरिाळाि सामील झाले. याचे 
कारि असे की १९१७ च्या मध्यापासून मंुबई ि मंुबईच्या पतरसराि सरकारतिरोिी िािािरि प्रसृि होि होिे. 
मंुबईच्या लष्ट्करी छाििीिील गोऱया सोतजराचंा नगरिातसयानंा तिलिि उपद्रि होि होिा. गोरे सोजीर तस्त्रयािंर 
अत्याचार करीि असलयाच्या बािम्या लोकाचं्या कानी पडि होत्या. त्यामुळे लोकमि प्रिुब्ि होि होिे. अपुऱया 
ििेनामुळे तचडलेले रेलि ेिकस शॉपचे कामगार संपािर गेले होिे. टपाल खात्यािील कमसचाऱयानंीही सपं पुकारला 
होिा. गव्हनसर तिप्रलर्गडनचे स्मारक उभारण्याच्या शासकीय संकलपातिरुद्ध मंुबईि अनेक तठकािी मोठ्ा तनरे्ि 
सभा झालया होत्या. अशा स्फोटक पतरस्स्थिीि गािंींनी केलेलया सत्याग्रहाच्या आिाहनाला लोकांनी उत्स्फूिस 
प्रतिसाद तदला. ६ एतप्रलला चौपाटीिर गािंींच्या अध्यििेखाली प्रचंड सािसजतनक सभा झाली. या सभेला शकेडो 
मुसलमानही हजर होिे. िें च तिजजिळ झालेलया सािसजतनक सभेि बॅ. तजना आति बॅ. बॅतप्टस्टा याचंी भार्िे 
झाली. श्रीमिी सरोतजनी नायडू आपलया किसमिुर काव्यमय िािीने सभा गाजि ूलागलया. या सिस सभा शािंिेने 
पार पडलया. फक्त तगरगाि ि चनीरोडिर जमािाने उत्साहाच्या भराि िाहिूक अडतिण्याचा प्रयत्न केला, िेव्हा 
पोतलसानंा जमािािर लाठीहल्ला करण्याची सिंी तमळाली. या लाठीहललयामुळे लोक अतिकच भडकले. 
 
 गािंींच्या सत्याग्रहाच्या आिाहनाला देशभर प्रचंड प्रतिसाद तमळालेला पाहून तितटश सरकारने आपले 
नेहमीचे शस्त्र पुन्हा उपसले. सािसजतनक सभा ि तमरििकुािंर बंदी घािली गेली. िृत्तपत्रािंर अनेक कडक तनबिं 
लागले गेले. बॉम्बे क्रॉतनकलचे संपादक हॉर्मनमन यानंा सरकारिर टीका करण्याच्या आरोपाि हन हद्दपार केले 
गेले. गािंी तदल्लीला जाि असिा त्यानंा िाटेि बळजबरीने अडिनू मंुबईला परि पाठतिण्याि आले. हे िृत्त प्रसिृ 
होिाच जनिोभ अतिकच िाढला. या िाढत्या जनप्रिोभाला आिर घालण्यास सरकार दडपशाहीचे सिस तितहि 
अतितहि मागस अंतगका ह लागले. या शासकीय दडपशाहीची पतरसीमा १९१९ मध्ये पजंाबाि झाली. 
 
पंजाबमध्ये राक्षसी अत्याचार 
 
 पंजाब हा सीमाप्रािं असलयाने तितटश राज्यकत्यांना िो नेहमीच महत्त्िाचा िाटि असे. महायुद्धाच्या 
अििीि या प्रािंाि शािंिा ि सुव्यिस्था तटकतिण्याची तिशरे् तनकड सरकारला िाटली. कारि गदर पिाचे 
क्रातंिकारी पजंाबाि सरकारति हद्ध मोठे कारस्थान रतचि आहेि अशा बािम्या सरकारच्या कानी आलया होत्या. 
म्हिून पंजाबाि कडक सुरिा व्यिस्था ठेिण्याचे आदेश िेथील गव्हनसर मायकेल ओडिायर याला तदले गेले. त्याने 
नको िेिढे कडक िोरि अंतगकारलयामुळे िेथील जनिोभाि अतिकच भर पडली. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 अशा प्रिुब्ि िािािरिाि अमृिसरला १३ एतप्रल रोजी जातलयनिाला बाग हत्याकाडं घडले. ही घटना 
म्हिजे तितटश सरकारच्या असुरी दमननीिीचे प्रात्यतिक होिे. तिगेतडयर जनरल डायरने जातलयनिाला बागेि 
जमलेलया सुमारे िीन हजाराचं्या तनरपराि जमािािर पूिससूचना न देिा दहा तमतनटे सिि गोळीबार केला. या 
अमानुर् हललयाने शकेडो लोक िात्काळ मृत्यूमुखी पडले. शकेडो लोक जखमी होऊन िैद्यकीय मदिीच्याच केिळ 
नव्हे िर पाण्याच्या अभािी िडफडून गिप्राि झाले. यािर कळस म्हिून की काय यानंिर पंजाबाि सिसत्र लष्ट्करी 
कायद्याचा अंमल सु ह करण्याि आला. अनेक शहराचंा पािी पुरिठा ि िीज पुरिठा बंद केला गेला. इिकेच नाही 
िर पंजाबच्या काही शहरािंर बॉम्बहल्ले क हन स्ििःला सुसंस्कृि म्हितििाऱया तितटश सरकारने तनघृसि 
अमानुर्िेची चरम सीमा गाठली. 
 
 पंजाबच्या जनिेिर असे अनस्न्िि अत्याचार चालू असिा पंजाबचा बाहेरच्या प्रािंाशंी सपंकस  िोडून 
टाकण्याि आला. पंजाबच्या बािम्या बाहेर जािार नाहीि याची पूिस खबरदारी गव्हनसर मायकेल ओडिायरने 
घेिली. िरीही हळूहळू पंजाबमिील बािम्यानंा बाहेर िाचा फुटू लागली आति या बािम्या जशा बाहेर येऊ लागलया 
िशा राज्यकत्यांच्या अभिूपूिस रािसी कृत्याचं्या कथा ऐकून भारिीय नेिे हिबदु्ध होऊ लागले. सरकारतिरुद्ध 
असंिोर्ाची लाट देशभर पसरली. पंजाबमिील घटनानंी मिाळ नेत्यानंाही तिलिि िक्का बसला. सरकारला 
सहकायस देण्याची भार्ा बोलिेही त्यानंा अशक्य झाले. अशाि कें द्रीय सरकारने आति तितटश नोकरशाहीने 
पंजाबमिील भीर्ि कृत्याचे केलेले समथसन पाहून तितटश राज्यकत्यांच्या न्यायतप्रयिेिर काहींचा असलेला तिर्श्ास 
उडू लागला. ह्या पार्श्सभमूीिर पजंाबच्या जनिेतिर्यी सहानुभिूी प्रदर्मशि करण्यासाठी आति सरकारी अमानुर्िेचा 
तनरे्ि करण्यासाठी िार्मर्क अतििशेन अमृिसरला घेण्याचा काँगे्रसने तनिसय घेिला. पंजाबमिील जनिेिर 
चाललेलया घोर अत्याचाराचंी मातहिी इंर्गलंडच्या जनिेला आति राजकत्यांना क हन देण्यासाठी महाराष्ट्राचे न. 
प्रच. केळकर आति तिठ्ठलभाई पटेल इंर्गलंडला गेले. 
 
णटळकांची ‘प्रणतयोगी सहकाणरता’ 
 
 भारिाि अशा अनेक खळबळजनक घटना घडि असिा इंर्गलंडला असलेले तटळक नोव्हेंबर १९१९ मध्ये 
स्िदेशी परि आले. देशािील पतरस्स्थिीची मातहिी क हन घेिलयानंिर त्यानंी गािंींच्या सत्याग्रहाच्या कलपनेला 
पाप्रठबा व्यक्त केला आति सत्याग्रहाि सहभागी होिा आले नाही याबद्दल खेदही प्रदर्मशि केला. अमृिसरचे 
काँगे्रसचे अतििशेन महत्त्िाचे असलयामुळे नागपूर, िऱहाड आति पतिम महाराष्ट्र या भागािंील प्रतितनिी एका खास 
गाडीने एकत्र अमृिसरला गेले. निा सुिारिा कायदा पालसमेंटने पास केलयाचे िृत्त अमृिसरच्या मागािर 
असिानाच त्याचं्या कानी आले. त्या बािमीबरोबर नव्या सुिारिा कायद्याच्या अंमलबजाििीसाठी तितटश सम्राटाने 
भारिीयानंा सहकायाचे आिाहन केलयाचे िृत्तही प्रकातशि झाले. ह्या सुिारिा कायद्यासंबिंीचे आपले िोरि 
प्रतियोगी सहकातरिेचे राहील असा तिदु्यत्संदेश तटळकानंी िाबडिोब भारिमंत्री आति गव्हनसर जनरल यानंा 
पाठतिला. 
 
अमृतसर का ाँगे्रस 
 
 अमृिसर काँगे्रसचे अध्यिपद पंतडि मोिीलाल नेह ह याचं्याकडे, िर स्िागिाध्यिपद स्िामी श्रद्धानंद 
याचं्याकडे होिे. अध्यिानंी आपलया भार्िाि पंजाबमिील रौद्रभीर्ि घटनाचें अतिशय हृदयद्रािक ििसन क हन 
सरकारला कटू शब्दािं दोर् तदला. मात्र नव्या सुिारिा कायद्याने जे राजकीय अतिकार तमळाले आहेि त्याकडे 
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पाठ न तफरििा, िे पदरी पाडून घेऊन, जे तमळाले नाही त्यासाठी चळिळ चालू ठेिािी असा सल्ला त्यानंी काँगे्रस 
सदस्यानंा तदला. गािंी, तजना, मालिीय, ॲनी बझेंट ही मंडळीही नव्या कायद्याच्या अंमलबजाििीि काँगे्रसने 
सरकारला पूिस सहकायस द्याि ेअशा मिाची होिी. या तिर्यासबंंिी महत्त्िाचा प्रस्िाि कलकत्त्याचे तचत्तरंजन दास 
यानंी माडंला. नव्या कायद्यािील िरिुदी अपुऱया, असमािानकारक आति तनराशाजनक आहेि, भारि जबाबदार 
शासनाला पूिसपिे लायक आहे आति म्हिून जबाबदार शासनपद्धिी येथे पूिांशाने लिकराि लिकर लागू केली 
जािी अशा आशयाचा हा ठराि होिा. ह्या ठरािािर चचा करीि असिा काही सदस्यानंी या ठरािािील ‘अपुरा, 
असमािानकारक, तनराशाजनक’ हे शब्द गाळले जाििे असा आग्रह िरला. अशी मागिी करिाऱया मंडळीि ॲनी 
बेझंट याही होत्या. िेव्हा एक िर्ापूिी त्यानंीच िापरलेले हे शब्द आहेि याची त्यानंा आठिि क हन देण्याि आली. 
हे शब्द मागील िर्ी पास केलेलया ठरािाि असलयामुळे िे ह्या िर्ी गाळण्याचे प्रयोजन नाही असा युतक्तिाद क हन 
तटळकानंीही त्याचे समथसन केले. शिेटी बहुमिाने हे शब्द कायम ठेिण्याचा तनिसय घेिला गेला. १९१८ साली 
माँटेर्गयू अहिालािर कडक टीका करिाऱया ॲनी बेझटंनी एका िर्ाि आपला पतित्रा पूिसिः बदललेला पाहून 
दादासाहेब खापड्यांनी आपलया नेहमीच्या तिनोदी स्िभािानुसार त्यानंा पूिनेची उपमा तदली आति ही उपमा साथस 
असलयाचे भाष्ट्य तिठ्ठलभाई पटेलानंी केले. 
 
 १९१९ साली बेझटं याचं्या भतूमकेि पतरििसन होि असलयाची जािीि काही काँगे्रस नेत्यानंा होऊ लागली 
होिी. काँगे्रस तशष्टमंडळाच्या सदस्य म्हिनू त्या इंर्गलंडला गेलया असिाना त्यानंी काँगे्रसच्या अतिकृि िोरिातिरुद्ध 
मिे प्रदर्मशि केली होिी. याि हन त्याचें आति तटळकाचें खटकेही उडाले होिे. डॉ. मंुजे िर प्रथमपासूनच श्रीमिी 
बेझंट याचं्या उदे्दशाबाबि साशकं होिे. आपली शकंा त्यानंी १९१४ च्या अखेरी तटळकाचं्या पुढे प्रदर्मशि केली होिी. 
१९१४ साली जहालाचं्या काँगे्रस प्रिशेासंबिंी िाटाघाटी सु ह होि असिा बेझटं याचं्या मध्यस्थीने या िाटाघाटी 
क ह नयेि. “या इंस्र्गलश बाईच्या फसव्या मायािीपिाला” भलूुन त्याचं्यािर पूिस तिर्श्स टाकू नये, त्याऐिजी 
तटळकानंी ना. गोखालयाशंी स्ििः बोलिी करािी असेही त्यानंी सुचतिले होिे. यामुळे डॉ. मंुज्यानंा मात्र बेझंट यानंी 
घेिलेलया नव्या पातित्र्याचे आियस िाटले नाही. 
 
 या अतििशेनाि जहाल गटाचे गािंीशींही थोडे मिभेद झाले. माँटेर्गयनेू केलेलया ह्या कायद्याबद्दल त्याचे 
आभार मानाि ेअसा ठराि गांिींनी माडंला. िेव्हा बंगालच्या दास गटाने आति नागपूर ि िऱहाडच्या खापडे ि मंुजे 
गटाने त्याला तिरोि दशसतिला. गािंी आपलया प्रस्िािाला तचटकून होिे. शिेटी तटळकानंी मध्यस्थी केली आति मूळ 
ठरािािील शब्दािं आति आशयािही फेरफार क हन त्यानंी दोन्ही गटाची संमिी तमळिनू घेिली. माँटेर्गयूने 
केलेलया कायद्यासाठी नव्हे, िर कायदा घडिनू आिण्यासाठी त्याने घेिलेलया पतरश्रमाबद्दल त्याला िन्यिाद 
देिारा ठराि अखेरी पास झाला. 
 
महाराष्ट्रात लोकशाही पक्षाची स्थापना  
 
 माँट-फोडस कायद्याच्या अमंलबजाििीसाठी १९२० मध्ये तनिडिुका व्हाियाच्या होत्या. या कायद्याच्या 
अंमलबजाििीि सरकारशी सहकायस करण्याचा तनिसय काँगे्रसने अमृिसर अतििशेनाि घेिला होिा. िेव्हा 
तनिडिुकीच्या िळेी मिदाराचं्या पुढे तनतिि कायसक्रम माडंिारा संघटीि पि असिे अगत्याचे आहे असे तटळकाचें 
मि होिे. या दृष्टीकोनािून लोकशाही पिाच्या स्थापनेची घोर्िा तटळकानंी जून १९२० मध्ये केली. त्या बरोबरच 
त्यानंी पिाचा जाहीरनामाही प्रतसद्ध केला. तटळकाचंा हा लोकशाही पि म्हिजे स्ििंत्र राजकीय पि नाही, िर 
काँगे्रस संघटनेच्या अंिगसि संगतठि करण्याि आलेला, तितशष्ट मागण्याचंा ि तिचाराचंा परुस्कार करिारा एक गट 
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आहे असा स्पष्ट खुलासा केला गेला. सरकारने केलेले दडपशाहीचे सिस कायदे रद्द करिनू घेिे, प्रशासनासाठी 
देशाची भार्ािर तिभागिी केली जािी अशी मागिी करिे, संपूिस प्रातंिक स्िायत्तिा तमळतििे, प्रहदू-मुस्स्लम ऐक्य 
तटकतििे, देशाि एक राष्ट्रीय भार्ा तिकतसि करिे, इंग्रजी भारे्बरोबरच हळूहळू देशी भार्ािूंन तशिि तदले 
जाण्याची व्यिस्था करिे ही पिाची उतद्दष्टे घोतर्ि केली गेली. ही उतद्दष्टे मान्य असिाऱया उमेदिाराला 
तनिडिुकीच्या िळेी पिाचा पाप्रठबा तदला जाईल असेही सूतचि करण्याि आले. लोकप्रतितनिी म्हिनू 
तितिमंडळािर जािाना भारिीय उमेदिाराचं्या जिळ तनतिि स्ि हपाचा तििायक कायसक्रम असािा अशी या 
जाहीरनाम्यामागील तटळकाचंी भतूमका होिी.  
 
णटळकांच्या र्भूणमकेचे ममष  
 
 या संदभाि १९०८ पूिी तनःशस्त्र प्रतिकाराचा पुरस्कार करिारे तटळक १९२० मध्ये प्रतियोगी सहकाराची 
भार्ा कशी बोलू लागले ? त्याचंी ही िैचातरक उत्क्रािंी कशी झाली असा प्रश्न अनेकदा उपस्स्थि केला जािो. 
सकृत दशसनी त्याचं्या ह्या दोन भतूमकाि तिरोिाभास िाटला िरी खोलिर तिचार केलयास त्याि तिरोि नाही असे 
तदसिे. तटळकानंी तनःशस्त्र प्रतिकाराचा मंत्र देशाला तदला, िो प्रतिगामी शासनाची पतरसीमा देशाि झाली होिी 
िेव्हा. त्यािळेी साम्राज्यिादी तितटश नोकरशाही नागतरकाचें मूलभिू अतिकार पािलोपािली पायदळी िुडिीि 
होिी, बेमुिसिखोरपिे लोकमिाची पायमल्ली करीि होिी. त्यािळेी भारिीयानंा प्रातितनतिक शासनाचे अतिकार 
देण्याचा तिचार करण्यासही तितटश राज्यकिे ियार नव्हिे. अशा जुलुमी शासकाचं्या डोळयाि अंजन 
घालण्यासाठी, दडपली गेलेली भारिीय जनिाही सतक्रय तिरोि क ह शकिे हे सरकारच्या प्रत्ययाला आिून देऊन 
सरकारला नमतिण्यासाठी त्यानंी बतहरष्ट्कारयोगाचा परुस्कार केला होिा. १९१९-२० साली देशािील पतरस्स्थिी 
याहून तभन्न होिी. प्रातितनतिक शासनाचे अतिकार काही अंशी का होईना भारिीयानंा तमळिार होिे. त्या 
अतिकाराचंा योर्गय िापर केलयास भारिीयानंा शासनकायाचे प्रतशिि ि अनुभि संपादन करण्याचा मागस मोकळा 
होिार होिा आति म्हिनू देशािील जनिेच्या राजकीय जागिृीसाठी कौस्न्सल प्रिशे करिे अगत्याचे आहे असे 
त्याचें मि होिे. म्हिूनच “To work the Reform Act for all its worth” अशी व्यिहारी भतूमका तटळकानंी 
अंतगकारली. मात्र त्याबरोबरच चळिळ ि लोकसंघटन चालू ठेिा असा त्याचंा सल्ला होिा. त्यानंी गतठि केलेलया 
लोकशाही पिाचे घोर्िाक्य ‘तशिीि व्हा, चळिळ करा, संघटन करा’ असेच होिे. म्हिनू मंडालेच्या 
िु ंहगिासािील हालअपेष्टामुंळे तटळक नरमले, आति पूिीची तिरोिकाची भतूमका सोडून सहकायाची भार्ा बोलू 
लागले असे अनुमान काढिे िकस शुद्ध िाटि नाही. “तटळक जहाल असले िरी काळाच्या मयादा जािून होिे” असा 
त्याचं्यातिर्यी पट्टाभी सीिारामय्यानंी व्यक्त केलेला अतभप्राय िरील तििानाचंी पुष्टी करिारा आहे. तटळकाचें 
व्यतक्तमत्ि प्रारभापंासून गतिमान होिे. अतंिम उतद्दष्टािरील त्याचंी दृष्टी अतिचल असली, िरी कोित्याही एका 
मागाला कायम तचटकून बसण्याचा दुराग्रह त्याचं्या िृत्तीि नव्हिा. उतद्दष्टपूिीसाठी तभन्न मागाचा प्रयोग क हन 
पाहण्याची त्याचंी ियारी होिी. त्याचं्या व्यिहारिादी भतूमकेचा आिखी एक परुािा म्हिजे तितटश सरकारिर 
कठोर टीका करिारे तटळक तितटश लोकमिाचा पाप्रठबा तमळतिण्यासाठी इंर्गलंडला काँगे्रसची तशष्टमंडळे 
पाठतिण्यास ियार असि. िसेच तितटश सरकारिर दडपि आिण्याच्या कामी मजूर पिाचा उपयोग होऊ शकेल 
असे िाटलयामुळे त्यानंी महायुद्धानंिर इंर्गलंडमध्ये व्हाियाच्या पालसमेंटच्या तनिडिकुीच्या िळेी मजूर पिाला दोन 
हजार पौंडचा तनिी तदला होिा. तटळकाचं्या पूिी दादाभाई निरोजींनीही या मागसचा अिलंब केला होिा. फरक 
एिढाच की दादाभाईंच्या काळाि इंर्गलंडमध्ये कंझिेतटव्ह पि सत्ता हढ असलयामुळे दादाभाईंनी त्यािळेच्या तिरोिी 
पिाची म्हिजे तलबरल पिाची मदि घेिली, िर तटळकाचं्या काळाि सत्ता हढ तलबरल पिाकडून भारिीयाचं्या 
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अपेिा पूिस होि नाहीि असे पाहून तटळक त्यािळेच्या तिरोिी पिाकडे म्हिजे मजूर पिाकडे िळले. या दोन्ही 
भारिीय नेत्याचंी ही भतूमका व्यिहारी मुत्सदे्दतगरीची होिी. 
 
णटळकांचे णनधन 
 
 १९२० साली राष्ट्रीय काँगे्रस नव्या युगाच्या उंबरठ्ापाशी घोटाळि असिाना १ ऑगस्ट रोजी तटळकाचें 
देहािसान झाले. त्याचं्या मतृ्यूने काँग्रसमध्ये फार मोठी पोकळी तनमाि झाली. महाराष्ट्रािील काँगे्रसचा िर जि ू
आत्माच लु् झाला. १९२० सालचे काँगे्रसचे अतििशेन नागपूरला व्हाियाचे होिे आति ह्या अतििशेनाचे अध्यिपद 
तटळकानंा द्याियाचे असा नागपूर ि िऱहाडमिील नेिृत्िाचा पक्का तनिार होिा. तटळकानंा अध्यिपद देण्यास यािळेी 
कोिाचा तिरोिही नव्हिा. परंिु देशसेिसेाठी अपार हालअपेष्टा सोसलेलया ि काँगे्रस चळिळीि सिि आघाडीला 
असलेलया ह्या लोकमान्य नेत्याने काँगे्रसचे अध्यिपद भरू्ि ू नये असा जि ू तितिलेखच होिा. देशाि अतिशय 
महत्त्िाची स्स्थत्यिंरे होऊ घािली असिा तटळकांची प्रािज्योि मालतिलयामुळे काँगे्रस अनुभिी, व्यिहार, प्रभािी 
नेिृत्िाला मुकली. जहाल गटाला िर हा िज्राघािच िाटला. 
 
णखलाफत समस्या 
 
 तटळकाचं्या तनिनापूिी काही तदिस भारिाच्या राजकीय िेत्राि तखलाफि चळिळीचा प्रादुभाि झाला 
होिा. महायुद्धाच्या कालाििीि भारिीय मुस्लीमानंा तदलेलया अतभिचनाचा युद्ध संपिाच तितटश राज्यकत्यांना 
तिसर पडू लागला होिा. मुस्लीमाचंी अरेतबयामिील पतित्र िमसस्थळे गैरमुस्लीमाचं्या िाब्याि तदली जािार नाहीि, 
ह्या युद्धकाळाि तदलेलया आर्श्ासनाला १९१९ सालच्या शािंिा कराराने दोस्ि राष्ट्रानंी हरिाळ फासलयाचे 
मुस्लीमाचं्या ध्यानाि आले. िसेच जगािील सिस मुसलमान िुकस स्थानच्या सुलिानाला खलीफा, म्हिजे आपला 
िमसप्रमुख मानीि. महायुद्धाि िुकस स्थानचा पराभि होिाच दोस्ि राष्ट्रानंी त्याच्यािर अनेक मानहानीकारक अटी 
लादलयामुळे भारिीय मुस्लीम संि् झाले. 
 
 खलीफाच्या पदाला िक्का लािला जाऊ नये म्हिनू तितटश सरकारिर दडपि आिण्याच्या हेिूने भारिीय 
मुस्लीम नेत्यानंी तखलाफि सतमिी स्थापन केली. या सतमिीचे नेिृत्त्ि मौलाना महमद अली, त्याचें बंिू शौकि अली 
इत्यादींच्याकडे होिे. तितटश सरकार तखलाफि सतमिीच्या मागण्या पूिस करण्यास ियार नाही असे आढळून येिाच 
ह्या सतमिीने सरकारशी असहकार करण्याचा तनिसय घेिला. िशी सूचना गािंींनींच तखलाफाि सतमिीपढेु माडंली 
होिी. २८ जुलै १९२० च्या तखलाफि सतमिीच्या बैठकीला िे हजर रातहले. १ ऑगस्टपासून तखलाफि सतमिी 
अप्रहसक असहकाराची चळिळ सु ह करेल असे या बठैकीनंिर घोतर्ि करण्याि आले. ह्या चळिळीि भारिीय 
प्रहदंूनी सामील व्हाि ेअसे आिाहन गािंींनी केले. 
 
कााँगे्रसचा असहकाराचा णनिषय  
 
 तखलाफि सतमिीच्या या तनिसयामुळे उद भिलेलया पतरस्स्थिीिर तिचार करण्यासाठी आति ह्यासंबिंी 
काँगे्रसचे िोरि तनिातरि करण्यासाठी काँगे्रसचे खास अतििशेन ४ संप्टेंबरला बोलतिण्याि आले. महाराष्ट्रािील 
काँगे्रस तटळकाचं्या तनिनामुळे बसलेलया िक्क्यािून बाहेर पडलेली नसिानाच लाला लजपिरायाचं्या 
अध्यििेखाली हे अतििशेन कलकत्त्याला भरले. तिर्य तनयामक सतमिीि गािंींनी आपला असहकाराचा ठराि 
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माडंला. त्याि त्यानंी तखलाफि चळिळीला पाप्रठबा देण्याची गरज प्रतिपातदि केली. भारिीय मुस्लीमािं तनमाि 
झालेलया प्रखर तितटशतिरोिी भािनेच्या राष्ट्रैक्यासाठी उपयोग क हन घेण्याची ही उत्तम संिी आहे असे तििान 
क हन, त्याचंी असहकार चळिळ सु ह करण्याचे आिाहन काँगे्रसला केले. िसेच पंजाबमध्ये १९१९ साली 
घडलेलया हृदयद्रािक घटनाकंडे पाहण्याचा तितटश शासनाचा अमानुर् दृष्टीकोन हंट सतमिीच्या अहिालािरुन 
आति हाऊस ऑफ लॉडससच्या अनेक सदस्यानंी ओडिायरच्या अत्याचारी शासनाच्या केलेलया समथसनाि हन स्पष्ट 
होिो, अशा अमानुर् सते्तशी सहकायस करिे अशक्य आहे, राष्ट्रीय सन्मान कायम तटकतिण्याचा एकच मागस आहे िो 
म्हिजे स्िराज्य संपादन, आति त्यासाठी अप्रहसक असहकाराच्या मागाचा अिलंब करिे अगत्याचे आहे असे त्यानंी 
ठामपिे प्रतिपादन केले. आपलया असहकाराच्या तनिसयाचे समथसन करिाना गािंी म्हिाले की, अमिृसर 
काँगे्रसपयंि तितटश राज्यकत्यांच्या खऱया स्ि हपाची कलपना आपलयाला आली नव्हिी, परंिु त्यानंिर घडि 
गेलेलया घटनािं हन ‘सुिारिा कायदा म्हिजे केिळ घुसीचा सापळा आहे आति नामदारपद ही केिळ सोनेरी 
मुलामा असलेली बेडी आहे’ अशी आपली पक्की खात्री झालयामुळे आपि असहकाराचा तनिसय घेिला. सरकारने 
तदलेलया सन्मानाच्या पदव्याचंा त्याग करिे, सरकारी तशििससं्थािंर, न्यायालयािंर आति तििीमंडळािर 
बतहष्ट्कार घालिे याचा त्याचं्या असहकाराच्या कायसक्रमाि अंिभाि होिा. भारिीयानंी आपलया राष्ट्रीय तशिि 
संस्था स्थापना कराव्या, भारिीयाचंी स्ििंत्र लिाद मडंळे स्थापन क हन त्या माध्यमािारा आपसािील िाद 
तमटिाििे, तििीमंडळाि प्रिशे न करिा भारिीयाचं्या कामकाजाचे तनयमन करण्यासाठी कायदे करिाऱया आपलया 
सतमत्या भारिीयानंी स्थापन कराव्या असे त्याि सुचतिले होिे. िसेच परकीय मालािर बतहष्ट्कार आति स्िदेशीला 
उते्तजन हे ठरािािील महत्त्िाचे मुदे्द होिे. असहकाराचा कायसक्रम अनुशासन, संयम आति त्यागािर आिातरि आति 
शािंिेने ि अप्रहसक मागाने िो अंमलाि आिला जािा असे त्यानंी आिाहन केले. 
 
 गािंीच्या ह्या असहकाराच्या ठरािाला ित्त्ििः कोिाचाच तिरोि नव्हिा. त्याचं्या प्रस्िािािर प्रातंिक काँगे्रस 
सतमत्याचंी मिे कलकत्ता अतििशेनापूिी मागतिण्याि आली होिी. काही प्रातंिक सतमत्यानंी त्यासंबिंी आपली 
प्रतितक्रयाही स्पष्टपिे कळतिली होिी. १५ ऑगस्ट रोजी मंुबई येथे झालेलया मंुबई इलाख्याच्या काँगे्रस सतमिीच्या 
बैठकीि पजंाब ि तखलाफिीच्या प्रश्नाबाबि तितटश राज्यकत्यांनी अंतगकारलेलया िोरिाचंा तनरे्ि करण्याचा मागस 
म्हिून असहकाराचे ित्त्ि मान्य असलयाचा तनिसय घेण्याि आला होिा, आति असहकार कायसक्रमाचा िपशील 
ठरतिण्यासाठी काँगे्रसने एक तिशरे् सतमिी नेमािी अशी तशफारस केली होिी. मद्रास ि बंगालच्या काँगे्रस 
सतमत्यानंीही असहकाराच्या ित्त्िाला मान्यिा दशसतिली होिी आति काँगे्रस अतििशेनामध्ये यासबंंिी िपशीलाि 
चचा व्हािी असे सुचतिले होिे. 
 
असहकाराबाबत महाराष्ट्राची र्भूणमका  
 
 कलकत्ता अतििशेनाि असहकाराच्या गािंी परुस्कृि कायसक्रमािर बराच िाद माजला. बंगालचे तचत्तरंजन 
दास ि तबपीनचदं्र पाल िसेच पं. मालिीय, ॲनी बझेंट, बॅ. तजना, रंगस्िामी अय्यंगार ही मंडळी कौस्न्सल 
बतहष्ट्काराच्या तिरोिाि होिी. पतिम महाराष्ट्रािून ब.ॅ बॅतप्टस्टा, न. तच. केळकर आति िऱहाड ि नागपूरचे 
दादासाहेब खापडे, डॉ. मंुजे हेही कौस्न्सल बतहष्ट्काराला प्रतिकूल होिे. िसेच शाळा आति न्यायालयािर एकदम 
बतहष्ट्कार टाकिे तहिकारक ठरिार नाही, प्रथम त्यानंा पयायी संस्था भरिीयानंी स्थापन कराव्या आति त्या 
जसजशा स्थापन होिील िसिसा क्रमाक्रमाने सरकारी तशिि ससं्थािर ि न्यायालयािर बतहष्ट्कार घालािा असे 
त्याचें मि होिे. न. प्रच. केळकरानंी कौस्न्सल बतहष्ट्काराचे िोके तनदशसनास आिनू देिाना कौस्न्सल प्रिशेामुळे 
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मिदारानंा राजकीय तशिि तमळेल आति त्यामुळे स्िराज्यसंपादनाच्या प्रतक्रयेला गिी तमळेल या तटळकाचं्या मिाचे 
स्मरि काँगे्रस सदस्यानंा क हन तदले. 
 
 अनेक अनुभिी ज्येष्ठ नेत्याचंा असहकाराच्या कायसक्रमािील काही मुद्यानंा तिरोि होिा. त्यामुळे गािंींच्या 
मूळ ठरािाि बदल सुचतििाऱया काही उपसूचना माडंलया गेलया. गािंी मात्र त्याचं्या मूळ ठरािाि यस्त्कंतचिही 
बदल करण्यास ियार नव्हिे. अखेरीस हा ठराि खुलया अतििशेनाि मिदानाला टाकण्याचे ठरले. खुलया 
अतििशेनािील चचेच्या िळेी बॅ. जयकर, दादासाहेब खापडे, बॅ. तजना, न. प्रच. केळकर, डॉ. मंुजे इत्यादींच्या 
संमिीने तबतपनचंद्र पाल यानंी ठरािाला उपसूचना माडंली. त्याि गािंींच्या कायसक्रमािील िोके त्यानंी तिशद केले. 
परंिु गािंीचा ठराि १८२६ तिरुद्ध ८८४ मिे पडून पातरि झाला. मंुबई इलाख्याच्या एकूि प्रतितनिीपकैी २४३ 
सदस्याचंी मिे ठरािाला अनुकूल, िर ९३ मिे ठरािाच्या तिरोिाि पडली. नागपूरच्या भागाकडील एकूि ६३ पैकी 
३० मिे ठरािाच्या बाजूने िर ३३ तिरोिाि पडली. िऱहाडािील मात्र ४६ पैकी फक्त ५ मिे अनुकूल िर २५ प्रतिकूल 
पडली. याि हन नागपूर ि िऱहाडकडील भागाि असहकाराला तिरोि मोठ्ा प्रमािािर होिा हे स्पष्ट झाले. 
मंुबईच्या भागाि मात्र तटळकाचं्या तिचारसरिीचा प्रभाि ओस हन त्या जागी गांिींचा प्रभाि प्रस्थातपि होऊ लागला 
होिा, हे मंुबई इलाख्यािील बहुसंख्य मिे असहकाराला अनुकूल पडलयाने स्पष्टपिे तनदशसनास आले. काँगे्रसच्या 
स्थापनेपासून काँगे्रसच्या कामकाजाि ि नीतितनिारिाि आघाडीला असलेला महाराष्ट्र १९२० पासून मागे पडू 
लागला. याचा आिखी एक पुरािा म्हिजे असहकाराच्या कायसक्रमाचा िपशील ियार करण्यासाठी काँगे्रसने जी 
सतमिी स्थापन केली त्याि महाराष्ट्राचा एकही प्रतितनिी नव्हिा.  
 
नागपूर अणधवेशनाची तयारी 
 
 कलकत्त्याच्या खास अतििशेनाि काँगे्रसने पास केलेलया ठरािािंर काँगे्रसच्या िार्मर्क अतििशेनाि 
तशक्कामोिसब व्हाियाचे होिे. अतििशेन नागपूरला व्हाियाचे १९१९ च्या अखेरीज ठरले होिे. या अतििशेनाचे 
अध्यिपद तटळकानंा देण्याचा नागपूरकराचंा तनिार तनयिीने त्यापूिीच त्याचं्यािर घाला घालून पूिस होऊ तदला 
नाही. त्यामुळे दुसऱया योर्गय व्यक्तीचा शोि स्थातनक पढुारी घेऊ लागले. त्याचें लि अरप्रिद घोर्ांच्याकडे गेले. 
िस्िुिः अरप्रिदानंी दहा िर्ापूिी राजकारि संन्यास घेिला होिा आति अध्यात्माचा मागस चोखाळीि िे िें चाच्या 
िाब्यािील पाँडेचरी येथे िास्िव्य करीि होिे. िरीही त्याचें मन िळिनू त्यानंा अध्यिपद मान्य करायला लािण्याचा 
कसोशीचा प्रयत्न डॉ. मंुजे ि त्याचं्या सहकाऱयानंी केला. डॉ. मंुज्यानंी स्ििः अरतिदाशंी पत्रव्यिहार क हन देशापढेु 
नव्या समस्या उभ्या ठाकलेलया असिाना त्याचं्या मागसदशसनाची देशाला गरज आहे हे त्याचं्या मनािर प्रबबतिण्याचा 
प्रयत्न केला. अरप्रिदाचं्या बिूंमाफस िही त्यानंा गळ घािली गेली. कलकत्त्याच्या अतििशेनासाठी गेले असिा, डॉ. 
मंुजे, डॉ. हेडगेिारासंह पाँडेचरीला जाऊन अरप्रिदानंा भेटूनही आले. परंिु पनु्हा राजकारिाि पडण्याची इच्छा 
नसलयाचे अरप्रिदानंी सातंगिलयामुळे मंुजेगटाचा नाईलाज झाला. शिेटी मद्रासचे तिजय राघिाचायस याचंी 
अध्यिपदी तनिड करण्याि आली.  
 
 नागपूरचे अतििशेन यशस्िी करण्याच्या तजद्दीने लोकजागृिीच्या कामाला जानेिारी १९२० पासूनच नेत्यानंी 
प्रारंभ केला. अमराििी ि नागपूरचे दोन मान्यिर नेिे, दादासाहेब खापडे आति डॉ. मंुजे संयुक्तरीत्या दौरा करीि 
प्रहडि होिे. नागपूरचे ‘महाराष्ट्र’, अमराििीचे बाबासाहेब खापडे संपातदि ‘उदय’, प्रहदी भातर्क लोकासंाठी 
प्रकातशि होिारे ‘संकलप’ या िृत्तपत्राचं्या माध्यमािूनही जोरदार प्रचार सु ह होिा. अतििशेनाच्या कामासाठी 
िरुिानंा संघतटि करण्याच्या हेिूने डॉ. हेडगेिाराचं्या नेिृत्िाखाली भारि स्ियंसेिक मंडळ स्थापन केले गेले. 
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नागपूरला ३० एतप्रल रोजी दादासाहेब खापडे याचं्या अध्यििेखाली भरलेलया सभेि खापड्यांनी अतििशेनासाठी 
पाचश ेरुपये तदलयाचे घोतर्ि क हन अतििशेनासाठी तनिी गोळा करण्याच्या कायाचा शुभारंभ केला. या सुमारास 
काँगे्रसचे अतििशेन नागपूरला न घेिा जबलपूरला आयोतजि केले जाि ेअशी मागिी काही प्रहदी भातर्क लोकानंी 
केली. त्यामुळे काही काळ नागपूर की जबलपूर असा िाद उपस्स्थि झाला. परंिु मंुजे गटाने यापूिीच मोठ्ा 
प्रामािािर अतििशेनाची ियारी केलेली असलयामुळे ह्या िादाचा लिकरच तनकाल लागला. अतििशेन नागपूरलाच 
व्हाियाचे तनतिि झाले. अतिनेशनाि प्रहदी भातर्काचंा सहभाग लाभािा म्हिून अतििशेनाच्या स्िागिाध्यिाचे पद 
िध्याचे जमनलाल बजाज यानंा तदले गेले. डॉ. मंुजे हे स्िागि सतमिीच्या कायसकातरिीचे प्रमुख कायसिाह रातहले. 
स्ियंसेिक तिभागाचे काम डॉ. पराजंपे आति डॉ. हेडगेिार याचं्याकडे सोपतिण्याि आले, िर कोर्ाध्यिपदी ब.ॅ 
मोरोपंि अभ्यंकर आति आरोर्गय तिभागाचे अध्यिपद डॉ. ना. भा. खरे यानंी साभंाळले. अपूिस उत्साहाि चाललेलया 
या ियारीिर तटळकाचं्या तनिनामुळे जिू उलकापािच झाला. 
 
 कलकत्ता अतििशेनाि उपस्स्थि झालेले मिभेद या अतििेशनाि अतिक िीव्र स्ि हपाि िर येऊ नयेि 
आति त्यामुळे काँगे्रसमध्ये पनु्हा फूट पडू नये असे काँगे्रस नेत्यानंा प्रकर्ाने िाटि होिे. म्हिून अतििशेनापूिीच 
स्थातनक नेत्याशंी तिचारतिमर्स करण्याच्या हेिूने तचत्तरंजनदास २ तडसेंबर रोजी नागपूरला आले. त्यानंी खापडे, 
बजाज, डॉ. चोळकर, न. प्रच. केळकर, गंगािरराि देशपाडें इत्यादींशी असहकाराच्या ठरािाबाबि चचा केली. 
त्यानंिर असहकाराच्या कायसक्रमाि काही फेरफार सुचतििारा एक जाहीरनामा दासानंी ियार केला. त्याि 
माडंलेलया सूचना अपऱुया आहेि, त्या मलूभिू स्ि हपाच्या नाहीि असे मि व्यक्त क हन दादासाहेब खापडे 
अमराििीला परि गेले, आति १० तडसेंबर रोजी असहकारासंबंिी त्याचंी मिे माडंिारे खुलासेिार पत्रक त्यानंी 
प्रकातशि केले. त्याि त्यानंी असहकाराचे िोके तनदशसनास आिून तदले आति तटळकाचं्या प्रतियोगी सहकातरिेच्या 
िोरिाचा तनग्रहाने परुस्कार केला. त्यानंिर आपलया भार्िािूंन त्यानंी अहकाराति हद्ध प्रचारही सु ह केला. बापूजी 
अिेही त्याचं्या तिचाराचंी पुष्टी क ह लागले.   
 
नागपूरचे ऐणतहाणसक अणधवेशन 
 
 तडसेंबर १९२० च्या अखेरी नागपूर येथे झालेले काँगे्रस अतििशेन अनेक कारिामुळे ऐतिहातसक महत्त्िाचे 
ठरले. ज्या भागाि अतििशेनासाठी भव्य मंडप घािला होिा, त्या भागाला काँगे्रसनगर असे पडलेले नाि आजही 
 हढ आहे. देशाच्या तनरतनराळया भागाचें प्रतितनिी मोठ्ा संख्येने या अतििशेनाला हजर रातहले. या अतििशेनाला 
आलेलया सुमारे पिंरा हजार प्रतितनिीि १०५० मुसलमान आति १६९ मतहला होत्या. या अतििशेनाि 
असहकारातिर्यी अतिशय महत्त्िाचा तनिसय घेिला जाियाचा असलयामुळे बहुिेक काँगे्रस पढुारी अतििशेनासाठी 
आले होिे. प्रकृिीच्या अस्िास्थामुळे पं. मालिीय िेिढे येऊ शकले नाहीि, परंिु पत्रािारे त्यानंी आपले मि स्िागि 
सतमिीला कळतिले होिे. अली बिूं, मौलाना आझाद, बॅ. तजना ही मंडळीही अतििशेनाला उपस्स्थि रातहली. 
यातशिाय इंर्गलंडच्या मजूर पिाचे सदस्य कनसल िजेिडू, बेन स्पूर आति हालफोडस नाईट हे अतििशेनासाठी मुद्दाम 
इंर्गलंडहून आले होिे. 
 
 नागपूर अतििशेनाि गािंींच्या असहकाराच्या ठरािाला बगंाल आति महाराष्ट्राकडून कसून तिरोि होिार 
अशी सिससामान्य समजूि होिी. तचत्तरंजन दास त्यासाठी दोनश ेपन्नास प्रतितनिींचा िाफा बरोबर घेऊन आले होिे. 
मिाळ नेिे सी. िाय. प्रचिामिी हे सपंातदि असलेलया ‘लीडर’या िृत्तपत्राने, िेरा िर्ापूिी काँगे्रस जशी दुभगंली 
िशी िी यािळेीही फुटिार, या अतििशेनापासून महाराष्ट्रािील राष्ट्रीय पि आति गािंींचे समथसक याचं्याि झगडे 
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होिार असे भातकि ििसतिले होिे. परंिु असे अतप्रय काही न घडिा अतििशेन सुरळीिपिे पार पडले. याचे श्रेय 
काँगे्रस नेिृत्िाने अतंगकारलेलया तििकेी आति समन्ियात्मक िोरिाला होिे. या अतििशेनाि तिरोिाचे सूर उमटले 
नाहीि असे नाही, परंिु हे तिरोिी सूर एकाडें रातहले. समान्य सदस्याचंा त्यानंा दुजोरा न तमळालयामुळे 
अतििशेनाच्या यशस्िीिेि बािा आली नाही. नागपूर अतििशेनाि असहकाराच्या कायसक्रमािर तशक्कामोिसब होऊन 
काँगे्रसने अप्रहसक असहकाराची िुिारी फंुकली. दुसरी महत्त्िाची बाब म्हिजे या अतििशेनाि काँगे्रसचे उतद्दष्ट ि 
उतद्दष्टतसद्धीचे मागस बदलण्याच्या हेिूने तिच्या घटनेि मूलभिू पतरििसन घडतिण्याि आले. 
 
 नागपूर अतििशेनाचे िळेी तिर्य तनयामक सतमिीची बठैक सु ह झाली िी असहकार ठरािािील आिेपाने. 
बैठकीच्या आरंभीच कनसल िजेिडू यानंी असहकार आंदोलनाि अनुस्यूि असलेले िोके सदस्याचं्या ध्यानाि आिनू 
तदले, काँगे्रसने आपले ध्येय ि िोरि बदललयास भारिाच्या तितटश तहिप्रचिकानंा भारिाचा पि इंर्गलंडमध्ये 
उचलून िरिे कठीि होईल, भारिािही या कायसक्रमाि अडथळे तनमाि होिील, काँगे्रस कायसकत्यांच्या मागे 
पोलीसाचंा ससेतमरा लागेल, त्यामुळे तििायक कायस करिे काँगे्रसला दुरापास्ि होईल आति तिकासाची गिी कंुठीि 
होईल, म्हिून अशी अज्ञानााि अंि:काराि उडी घेण्याऐिजी काँगे्रसने तििायक कायसक्रम अंतगकारािा अशी सूचना 
िजेिडू यानंी केली. परंिु त्यामुळे गािंी ि गािंीचे समथसक नरमले िर नाहीिच; उलट भारिाला भारिाबाहेर खरे 
तमत्र नाहीि, भारिाचे कलयाि भारिीयानंाच सािाियाचे आहे आति त्या दृष्टीने असहकाराचा कायसक्रम 
स्िािलंबनाच्या ित्त्िाच्या आिारे आखला गेला आहे असे सडेिोड उत्तर िजेिडूना तदले गेले. न. प्रच. केळकरानंी 
‘स्िराज्य’ या गािंींच्या ठरािािील शब्दाला घेण्याि आलेला आिेप खोडून काढला आति भारिीयाचंी राजकीय 
उतद्दष्टाची मागिी या शब्दाि समपसकपिे व्यक्त होिे असे प्रतिपादन क हन ‘स्िराज्य’ या शब्दाचे जोरदार समथसन 
केले. बॅ. तजनानंी आपलया भार्िाि गािंींच्या ठरािाने सुचतिलेलया मागािर आिेप घेिला. गािंींनी ‘स्िराज्य’ हे 
काँगे्रसचे उतद्दष्ट असाि ेआति िे िैि आति अप्रहसक मागाने साध्य केले जाि ेअसा तिचार आपलया ठरािाि माडंला 
होिा. काँगे्रस घटनेिील ‘सनदशीर’ मागस या शब्दप्रयोगाला गािंींनी फाटा तदला होिा. तजनानंी ‘सनदशीर’ शब्द 
कायम ठेिला जािा असा आग्रह िरला आति जनआदंोलनाचा कायसक्रम अव्यिहारी ठरेल असे मि व्यक्त केले. 
त्यािर जनआंदोलनाचा मागस पूिसपिे कायदेशीर असून न्याय आति अप्रहसक मागाने उतद्दष्ट साध्य करिे हा ठरािाचा 
मूळ गाभा आहे असे ठासून सागंून गािंींनी आपलया भतूमकेचे समथसन केले. िसेच स्िराज्य प्रा्ीचे उतद्दष्ट तितटश 
साम्राज्याि राहून साध्य करिे दुरापास्ि झालयास, साम्राज्याबाहेर पडून िे प्रा् क ह असे त्यानंी ठामपिे प्रतिपातदि 
केले.  
 
कााँगे्रस दुर्भगंण्याचा धोका टळला 
 
 अतििशेनाच्या पतहलया तदिशी झालेलया तिर्य तनयामक सतमिीच्या बठैकीि असहकारािर झालेली चचा 
अतनर्मिि रातहलयामुळे िोच तिर्य दुसऱया तदिशीच्या बैठकीिही चचेसाठी ठेिला गेला. त्यािर पनु्हा बरीच 
खडाजंगी झालयानंिर रात्री बाराच्या सुमाराला सिससंमि ठराि ियार झाला. आियाची गोष्ट म्हिजे गािंींच्या 
ठरािाला तिरोि करण्याच्या ियारीने आलेलया दासानंी स्ििःच हा ठराि खुलया अतििशेनापुढे माडंला आति 
कलकत्त्याला या ठरािाला तिरोि केलेलया लालाजींनी ठरािाला दुजोरा तदला. गािंींनी या ठरािामागील िातत्त्िक 
भतूमका सदस्यापंुढे तिशद क हन सातंगिली. दादासाहेब खापडे ठरािाला तिरोि करण्यासाठी उठण्याच्या तिचाराि 
होिे. त्याचंा कौस्न्सल बतहष्ट्काराला असलेला तिरोि अजूनही कायम होिा. कौस्न्सल बतहष्ट्काराने नव्हे, िर 
कौस्न्सल काबीज क हनच स्िराज्य प्रा्ीचे उतद्दष्ट साध्य क हन घेिा येईल असे त्याचें ठाम मि होिे. परंिु बहुसंख्य 
सदस्य गािंींच्या ठरािाला अनुकूल असलयाचे, आति मुख्य म्हिजे दास आति लालाजींनी तिरोि मागे घेिलयाचे 



 

 अनुक्रमणिका 

पाहून डॉ. मुजे यानंी खापड्याना तिरोि करण्यापासून परािृत्त केले. तचत्तरंजन दासानंी माडंलेलया ठरािाला बॅ. 
तजना, ॲनी बेझटं यानंी तिरोि केला. परंिु त्याचा उपस्स्थि सदस्यािंर पतरिाम झाला नाही. दासाचंा ठराि प्रचडं 
बहुमिाने पातरि झाला.  
 
 या ठरािाि असहकाराच्या कायसक्रमाची व्या्ी स्पष्ट केली गेली. सरकारने बहाल केलेलया सन्मानाच्या 
पदव्याचंा त्याग करण्यापंासून िो कर न देण्यापयंि नाना प्रकारचे बतहष्ट्काराचे मागस या ठरािाि अतभपे्रि असून, िे 
सिस मागस कोित्या पद्धिीने ि कोित्या िळेी अतंगकृि कराियाचे याचा तनिसय काँगे्रसच्या कायसकातरिीिर 
सोपतिण्याि आला. या व्यापक बतहष्ट्कारयोगाची पार्श्सभमूी प्रथम सरकारी ि तनमसरकारी तशिि संस्था, न्यायालये 
आति कौस्न्सले यािर बतहष्ट्कार घालून ियार करािी असे ठरतिण्याि आले. सोळा िर्ांिरील तिद्यार्थ्यांना सरकारी 
ि तनमसरकारी तशिि संस्थािून बाहेर पडून राष्ट्रीय तशिि संस्थािं प्रिशे घेण्याचे आिाहन केले गेले. सोळा 
िर्ाखालील मुलाचं्या बाबिीि मात्र यासंबिंीचा तनिसय पालकािंर सोपतिण्याि आला. सरकारी न्यायालयाि 
िकीलानंी काम क ह नये असे सुचतिण्याि आले ि आपआपसािील झगडे तमटतिण्यासाठी त्यानंी लिाद सतमत्या 
स्थापन कराव्या अशी तशफारस करण्याि आली. िसेच सिस तितिमंडळािंर पूिस बतहष्ट्कार घालािा, परकीय मालािर 
बतहष्ट्कार घालािा, स्िदेशी माल िापरािा, परकीयाशंी व्यापारही बंद करािा असेही मुदे्द ठरािाि अंिभूसि करण्याि 
आले. स्िदेशी व्रिाचे प्रिीक म्हिून काँगे्रस सदस्यानंी चरख्यािर सूि कािाि ेअसेही सुचतिण्याि आले. सरकारी 
नोकऱयािंरही बतहष्ट्कार घालण्याची सूचना केली गेली. या बतहष्ट्कारयोगासाठी त्यागाची ियारी काँगे्रस सदस्यानंी 
ठेिािी आति सामान्य जनिेची देखील अशा त्यागासाठी मानतसक ियारी करण्याच्या दृष्टीने शहरोशहरी स्थातनक 
सतमत्या स्थापना क हन प्रचार कायस तहरीरीने कराि ेअसे प्रतिपादन केले गेले. हा कायसक्रम योजनाबद्ध रीिीने आति 
शािंिेने अंमलाि आिला जािा याची जबाबदारी स्थातनक नेत्यािंर टाकली गेली. असहकार आंदोलनाला भक्कम 
आर्मथक आिार असािा म्हिून तटळकाचं्या स्मृिीतप्रत्यथस एक लाखाचा स्िराज्यतनिी गोळा करािा असा तनिसय 
घेण्याि आला. िसेच असहकाराच्या कायसक्रमाबरोबर राष्ट्रैक्याच्या हेिूने अस्पृश्यिा तनिारि कायसक्रम सु ह 
करण्यािर ि प्रहदू-मुस्लीम सद भाि तटकतिण्यािर भर देण्याि आला. टाळयाचं्या प्रचंड कडकडाटाि दासपरुस्कृि 
गािंींच्या कायसक्रमािर अतििशेनाने तशक्कामोिसब केले आति गािंींच्यािर पुष्ट्पिृष्टी क हन त्याचं्या नेिृत्िािरील 
तिर्श्ास व्यक्त केला. नागपूरला अशा रीिीने काँगे्रसचे नि ेराष्ट्रीय नेिृत्ि आकाराला आले.  
 
असहकारासंबंधी महाराष्ट्राची र्भूणमका  
 
 असहकाराच्या कायसक्रमाबाबिची मराठी नेत्याचंी प्रतितक्रया मात्र संतमश्र स्ि हपाची होिी. मंुबईकडील 
बहुमि गािंींच्या पिाचे होिे. पुण्याकडील न. प्रच. केळकराचं्या नेिृत्िाखाली तटळक समथसकाचंा गट प्रारंभी गािंींनी 
माडंलेलया असहकार कायसक्रमाला अनुकूल नसला िरी असहकाराच्या ित्त्िाला मात्र त्यांचा तिरोि नव्हिा. 
तटळकप्रिीि बतहष्ट्कारयोगाशी असहकाराचे काही अंशी सािम्यस होिे. तटळकानंी नव्या सुिारिा कायद्यासबंिंी 
प्रतियोगी सहकातरिेचे िोरि पुरस्कृि केले होिे खरे, परंिु असहकाराच्या कायसक्रमाबाबि तटळकाचें मि गािंींनी 
तिचारले असिा, ‘जनिा िुमच्या मागे येण्यास तसद्ध असलयास मी िुमच्यासोबि आहे’ असे म्हिून असहकाराला 
तटळकानंी आतशिाद तदला होिा. अशा पतरस्स्थिीि काँगे्रसमिील बहुमि गािंींना अनुकूल असिा त्याचं्या 
कायसक्रमाचा प्रयोग क हन पाहाियास हरकि नाही, लोकजागृिीचे माध्यम म्हिनू असहकाराच्या कायसक्रमाची 
उपयुक्तिा पारखून घेण्यास प्रत्यिाय नाही अशा भतूमकेिून न. प्रच. केळकर ि त्याचं्या सहकाऱयानंी असहकाराला 
पाप्रठबा तदला. नागपूर अतििशेनानंिर लागलीच केसरीि लेख तलहून त्यानंी काँगे्रस अतििशेनाि घेण्याि आलेलया 
तनिसयाचे स्िागि ि समथसन केले.   



 

 अनुक्रमणिका 

 
 नागपूर अतििशेनाि काँगे्रसने काय साध्य केले याचा खुलासा “नागपूरची यशस्िी राष्ट्रीय सभा,” या 
मथळयाखाली ४ जानेिारी १९२१ च्या लेखाि न. प्रच. केळकरानंी केला. “नागपूरच्या लोकोत्तर ि यशस्िी सभेचे 
ििसन ऐक्य ि प्रगिी याचंा तिजय या शब्दाि करिा येईल” असा अतभप्राय त्यानंी व्यक्त केला. काँगे्रसच्या स्ि हपाि 
झालेला बदल तिशद करिाना केळकरानंी तलतहले की यदंाच्या राष्ट्रीय सभेचे िोरि व्यापक असून िी आिा मठूभर 
सुतशतिि िाम्हि िकीलाचंी रातहलेली नाही. त्याि िाह्मिेिरही आहेि. “यंदाच्या िैष्ट्िि अध्यिानंी तिर्य तनयामक 
कतमटीि अंत्यज ि अस्पृश्य िगाचे पुढारी तिठ्ठलराि प्रशदे याचंाही सत्कार केला ि त्यानंा आिं घेिले. एिढेच नाही 
िर असहकारीिेच्या ठरािािील शिेटच्या कलमाि राष्ट्रीय सभेने सिस प्रहदू लोकानंा प्रहदूिमािरील अस्पृश्यिेचा 
डाग िुिनू काढण्याची आज्ञानाा केली आहे. राष्ट्रीय सभा ही आिा गरीबाचंी म्हिजे खऱया अथाने जनिेची होऊ 
लागली आहे.” िसेच काँगे्रसमध्ये त्यािळेी पढेु येऊ लागलेलया नेिृत्िाि ि काँगे्रसच्या प्रारंभीच्या नेिृत्िाि असलेला 
मूलगामी फरकही त्यानंी नेमक्या शब्दाि तटपला. राष्ट्रीय सभेचे नेिे आिा नबाबी थाटाचे, आढ्यिेखोर ि श्रीमिंी 
तदमाखाचे नाहीि हे स्पष्ट करिाना केळकर तलतहिाि, “मेथाचं्या कारकीदीि राष्ट्रीय सभा हा श्रीमंिी तदमाख ि 
आढ्यिा याचंा मामला होऊन बसला होिा. लो. तटळक याचं्याकडे राष्ट्रीय सभेची सूते्र आलयापासून ही स्स्थिी 
पालटण्यास सुरिाि झाली. राष्ट्रीय सभेच्या छाििीिही तटळक म्हटले म्हिजे सिांना मुक्तिार! ि आिा महात्मा 
गािंी यानंी तटळकाचंा क्रम पुढे चालतिला, इिकेच नव्हे िर काही बाबिीि पुढेही नेला असे म्हिाियास हरकि 
नाही.” काँगे्रस अतििशेनाला पूिी ि यािळेी येिाऱया सदस्याचं्या पोर्ाखाबद्दल केळकर तलतहिाि, “जुन्या राष्ट्रीय 
सभेकडे पातहले म्हिजे, जो िो नटून थटून आलेला तदसे. ठेििीिले पोर्ाख ि अलंकार याचें प्रदशसन करण्याचा 
राष्ट्रीय सभा हा एक सिच िाटे. पि तटळक ि गािंी यांनी आपलया सािेपिाने राष्ट्रीय सभािालयानंा सिसच नि े
िळि लािलयाने हल्ली या सभेच्या मेळयाकडे पाहाि े िो मी अतिक श्रीमान्  प्रकिा तदमाखदार कसा तदसेन याि 
कोिास भरू्ि न िाटिा, मी अतिक गरीब प्रकिा लीन कसा तदसेन ि होईन यािच जो िो भरू्ि मानू लागला आहे.” 
काँगे्रस सदस्याचं्या पोर्ाखािच केिळ नाही िर त्याचं्या मनोिृत्तीि झालेलया लििीय पतरििसनाचे असे मोठे 
गमिीदार परंिु अथसगभस ििसन केळकरानंी िरील लेखाि केलेले आढळिे.  
 
नागपूर व वऱ्हाडची प्रणतणक्रया 

 नागपूर ि िऱहाडकडील नेिृत्िाि असहकाराच्या कायसक्रमािर मिैक्य झाले नाही. नागपूरच्या डॉ. मंुजे 
गटाने असहकाराला मौन बाळगून संमिी तदली. कारि या कायसक्रमातिर्यी हा गट तििा मन:स्स्थिीि होिा. 
तटळकाचं्या प्रतियोगी सहकातरिेच्या िोरिािर त्याचंा पूिस तिर्श्ास असलयामुळे कौस्न्सल बतहष्ट्काराचा कायसक्रम 
त्याचं्या बदु्धीला पटि नव्हिा. परंिु दास आति लालजी यासंारख्या जहाल राष्ट्रिाद्यानंी त्या कायसक्रमाला मान्यिा 
तदलेली पाहून आति बहुमि ठरािाच्या बाजूने असलेले पाहून बहुमिाचा तनिसय मान्य करण्याचा सूज्ञानापिाचा मागस 
त्यानंी पत्करला. ‘तटळकाचं्या मतृ्यूने आम्ही तदड्:मूढ झालो होिो, अतििशेनाचे काम आम्ही तनजीि यंत्राप्रमािे 
रेटले,’ या काँगे्रस अतििशेनाच्या प्रतििृत्ताला डॉ. मंुजे यानंी तलतहलेलया प्रस्िािनेिील शब्दाि हन तटळकाचं्या 
नेिृत्िाच्या अभािी नागपूरच्या नेत्याचंी कशी हिबदु्ध अिस्था झाली होिी हे तनदशसनास येिे. अशा पतरस्स्थिीि 
असहकाराला दुबळा तिरोि क हन काँगे्रस फोडण्याची चूक क ह नये असे िाटून मंुजे गटाने बहुमिाचा तनिसय 
तशरोिायस मानला. िऱहाडचे दादासाहेब खापडे आति मािि श्रीहरी अिे हे मात्र अशा िडजोडीला ियार नव्हिे. 
खापडे यानंी कौस्न्सल बतहष्ट्काराला असलेला आपला तिरोि १० तडसेंबर रोजी काढलेलया पत्रकाि स्पष्ट केला 
होिा. बापूजी अण्यानंीही त्यानंा समथसन तदले. त्यामुळे या दोघानंी असहकाराच्या कायसक्रमाबाबि आपली 
तिरोिकाची भतूमका कायम ठेिली. 
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कााँगे्रसच्या घटनेत मूलर्भूत बदल 
 
 नागपूर येथील काँगे्रस अतििशेनाने काँगे्रसच्या ध्येयिोरिाि जसे मूलभिू पतरििसन घडिनू आिले, िसेच 
काँगे्रसच्या रचनेिही लििीय बदल केले. काँगे्रसला कायसप्रिि ि गतिमान बनतिण्याचा आति तिला व्यापक 
लोकमिाचा आिार तमळिनू देण्याचा यामागील हेिू होिा. काँगे्रसने तनिातरि केलेला कायसक्रम िर्सभर साित्याने 
राबतिला जािा म्हिनू काँगे्रसच्या एकिीस प्रातंिक सतमत्या गतठि करण्याि आलया. देशाच्या तनरतनराळया भागाि 
दृढ असलेलया भार्ाचं्या आिारे देशाचे एकिीस प्रािं कलपून त्या प्रत्येक भागाि एक काँगे्रस सतमिी स्थापन 
करण्याि आली. या सतमत्यानंी ग्रामीि भागापासून शहरापयंि सिस स्िरािर स्थातनक कायसकत्यांना प्रोत्साहन देऊन 
त्यानंा िेथे स्थातनक सतमत्या गतठि करण्यास मदि करािी ि त्याचं्या कामकाजािर देखरेख ठेिािी असे 
ठरतिण्याि आले. िसेच िार्मर्क अतििशेनाला अतनबिं संख्येने येिाऱया प्रतितनिींमुळे होिारा गोंिळ टाळािा म्हिून 
प्रत्येक प्रािंािून पन्नास हजार लोकाचं्या मागे एक प्रतितनिी या प्रमािाि यापुढे काँगे्रस अतििशेनाला प्रतितनिी 
पाठतिले जाििे असे बंिन प्रातंिक काँगे्रस सतमत्यािंर घािले गेले. प्रत्येक प्रातंिक सतमिीने ऑल इतंडया काँगे्रस 
कतमटीिर पाठिाियाचे प्रतितनिी तनिडाियाचे होिे. प्रत्येक प्रािंाने या कें द्रीय सतमिीिर पाठिाियाच्या प्रतितनिींची 
संख्या तनतिि करण्याि आली. यापढेु ३५० सदस्याचं्या या कें द्रीय सतमिीने तिर्य तनयामक सतमिी म्हिून काम 
कराि,े या सतमिीच्या बैठकी िार्मर्क अतििशेनापूिी िीनचार तदिस घेिलया जाव्या आति अतििशेनाचे उद घाटन 
झालयानंिर लागलीच कें द्रीय सतमिीने ियार केलेले ठराि खुलया अतििशेनापुढे माडंले जाििे असेही ठरतिण्याि 
आले. यामुळे िोिर होि असलेला अतििशेनाच्या कामाचा घोळ कमी करिा येईल अशी कलपना होिी. िसेच िर्सभर 
काँगे्रसचे कामकाज चालतिण्यासाठी आति अिूनमिून उपस्स्थि होिाऱया िािडीच्या समस्यािंर तिचारतिमशस 
करण्यासाठी कें द्रीय सतमिीने आपली एक पिंरा सदस्याचंी कायसकारी सतमिी तनिडािी असेही ठरले.  
 
नागपूर का ाँगे्रसचे महत्त्व 

 काँगे्रसच्या घडिीि ि उतद्दष्टाि करण्याि आलेले हे बदल क्रातंिकारक ठरले. काँगे्रस ही केिळ अलपसंख्य 
सुतशतििाचंी संघटना न राहिा तिचे सिस कायस जनसामान्यापयंि पोचण्याची त्यामुळे सोय झाली. काँगे्रसला खऱया 
अथाने राष्ट्रीय सभेचे स्ि हप प्रा् होण्याचा मागस त्यामुळे मोकळा झाला. असहकाराची मोहीम अप्रहसक मागाने 
चालतिण्याचा तनिसय घेिलयामुळे प्रहसक मागाचा अिलंब करण्यास िजू न शकिारे लिाििी लोक काँगे्रसकडे 
िळिे शक्य झाले. अस्पृश्यिेति हद्ध संघतटि ि तनिायक मोहीम सु ह करण्याच्या तनिसयामुळे काँगे्रस ही 
उच्चििीयाचंी संघटना आहे हा प्रसृि झालेला अपसमज दूर झाला आति या राष्ट्रीय संघटनेपासून चार हाि लाबं 
रातहलेला दतलिाचंा िगस काँगे्रसकडे िळू लागला. िसेच दोन िार्मर्क अतििशेनाचं्या दरम्यान काहीशी तनस्ष्ट्क्रय 
राहिारी काँगे्रस संघटना यानंिर िर्सभर तक्रयाशील राहील असा कायसक्रम आखला गेला. िसेच िोिर बरेच काँगे्रस 
नेिे आपआपले खाजगी व्यिसाय साभंाळून फािलया िळेाि काँगे्रसचे कायस करीि; ही पतरस्स्थिी बदलून काँगे्रसच्या 
कायाला पूिसपिे िाहून घेिलेलया पुढाऱयाचंी तपढी पुढे येऊ लागली. काँगे्रस ही राष्ट्रीय चळिळीच्या संयोजनाचे 
कें द्रस्थान बनली. काँगे्रसने आखलेलया कायसक्रमाची अंमलबजाििी देशाि सिसत्र होईल अशी व्यिस्थाही करण्याि 
आली. महाराष्ट्राच्या भमूीि महाराष्ट्राच्या कें द्रस्थानी जन्माला आलेलया या राष्ट्रीय संघटनेचा अशा रीिीने 
कायापालट झाला िोही महाराष्ट्राच्या भमूीिरच!  
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असहकार चळवळीत महाराष्ट्राचा सहर्भाग  
 
 गािंीप्रिीि असहकाराच्या कायसक्रमािील कौस्न्सल बतहष्ट्काराचा भाग महाराष्ट्रािील राष्ट्रीय पिाला 
ित्त्ििः संमि नसला िरी काँगे्रसने ऐक्य आति प्रतिष्ठा कायम तटकतिण्यासाठी राष्ट्रीय पिाने काँगे्रसमध्ये बहुमिाने 
घेण्याि आलेला तनिसय तशरोिायस मानला. कलकत्ता अतििशेनानंिर लागलीच १९ सप्टेंबरला तटळकानंी स्थापन 
केलेलया लोकशाही पिाची बैठक घेण्याि आली आति कौस्न्सल बतहष्ट्काराबाबिचा तनिसय सिससंमिीने मजूंर 
करण्याि आला. यासबंंिी पातरि केलेलया ठरािाि कौस्न्सल बतहष्ट्कार या पिाला ित्त्ििः मान्य नाही हे 
तनःसतंदर्गिपिे नमूद करण्याि आले. त्याबरोबरच “काँगे्रसने ठरतिले म्हिून आम्ही पंजाब ि तखलाफि 
प्रकरिासंबिंीच्या िक्रारी दूर होईपयंि, अथिा संपूिस स्िराज्य तमळेपयंि अगर काँगे्रसकडूनच पुन्हा िशी परिानगी 
तमळेपयंि कायदे कौस्न्सलच्या तनिडिुकीि कोििाही भाग घेऊ इस्च्छि नाही,” असे प्रतिपादन करण्याि आले. 
िसेच मिदारानंी मिदान क ह नये असा प्रचार करण्याचाही तनिसय ह्या बैठकीि घेिला गेला. बैठकीिील ह्या 
तनिसयानुसार मंुबईचे बॅ. बतॅप्टस्टा, डॉ. साठे्, डॉ. िलेकर, एफ. जे. जीनिाला, डॉ. पिार, बॅ. मेथा, पुण्याचे न. 
प्रच. केळकर, सािारचे सोमि, देशपाडें, कडुसकर, करंदीकर, िऱहाडचे अिे, काळे, नागपूरचे डॉ. मंुजे, डॉ. 
चोळकर, तनयोगी, अळेकर, िैद्य इत्यादी अनेकानंी आपले उमेदिारी अजस मागे घेिले. खापड्यांनी मात्र असे 
करण्यास स्पष्ट नकार तदला. िे तटळकाचं्या प्रतियोगी सहकातरिेला तचकटून रातहले. रत्नातगरी, ठािे, सोलापूर, 
नगर, बेळगाि, कुलाबा, नातशक, जळगाि, मलकापूर, ििा इत्यादी अनेक शहरािंील सदस्यानंीही आपली 
उमेदिारी सोडून तदली. िसेच बेळगािचे तटळकाचें तनकटचे सहकारी गंगािरराि देशपाडें, पुण्याचे सी. के. 
दामले, नागपूरचे नीळकंठराि उिोजी ि िैद्य, यििमाळचे अब्दुल रौफ, गदे्र इत्यादी अनेकानंी आपलया ितकलीच्या 
व्यिसायािर िुळशीपत्र ठेिले. अशा प्रकारे महाराष्ट्राि बहुिाशंी मंडळींनी काहीशा अतनच्छेने का होईना पि यािळेी 
काँगे्रसच्या नव्या िोरिानंा ि नव्या नेिृत्िाला मान्यिा तदली. 
 
 काँगे्रसच्या जन्मापासून १९२० पयंिच्या महाराष्ट्रािील काँगे्रस चळिळीचा इतिहास हा असा अनेक 
स्फूिीप्रद घटनानंी, पे्ररक चळिळींनी आति प्रभािशाली नेत्याचं्या कायसतसद्धीने भरगच्च भरलेला आहे. काँगे्रसच्या 
जन्मापासूनच काँगे्रस संघटनेच्या कामकाजाि महाराष्ट्र आघाडीला रातहला. दादाभाई, तफरोजशहा, न्या. रानडे 
यासंारखे काँगे्रसचे काही आद्य संस्थापक महाराष्ट्राि पुढे आले. तिचा आिाज राज्यकत्यांच्या कानी घालिारा, 
जनिेच्या रास्ि मागण्या िकस शुद्ध युक्तीिादाने त्याचं्या गळी उिरतिण्यासाठी तजिापाड खटपट करिारा आति हे 
क हनही राज्यकत्यांच्या प्रशसेंला पात्र ठरलेला नामदार गोखलयाचं्यासारखा िुरंिर राजिुरीि महाराष्ट्राने 
काँगे्रसला तदला. त्याबरोबरच ‘स्िराज्य हा माझा जन्मतसद्ध हक्क आहे’ असे साम्राज्यिादी तितटश राज्यकत्यांना 
ठिकािनू सागंिारा आति लोकजागृिी, लोकसंग्रह ि लोकसंघटनेच्या कायाला आजन्म िाहून घेऊन, 
राष्ट्रकायासाठी कोित्याही त्यागाला सदैि तसद्ध असलेला तटळकासंारखा ‘लोकमान्य’ पुढारीही महाराष्ट्राने 
घडतिला. या आघाडीच्या नेिृत्िाला बळकटी आिण्यासाठी महाराष्ट्राच्या तितभन्न भागािूंन शकेडो लहान मोठे 
स्थातनक कायसकिे पुढे सरसािले. नागपूरच्या भागाि ि िऱहाडाि काँगे्रसची चळिळ रुजतिण्याचे आति व्यापक 
बनतिण्याचे कायस गंगािरराि तचटििीस, बापूराि तकनखेडे, नायडू, भगीरथप्रसाद, डॉ. मंुजे, रा. ब. मुिोळकर, 
सर मोरोपंि जोशी, दादासाहेब खापडे, मा. श्री. अिे इत्यादी अनेकानंी नेटाने केले. या सिांनी आपआपलया 
कुििीनुसार आति तिचारिारिेनुसार अतिरि कायस क हन काँगे्रसला भारिीय राष्ट्रिादाचे ि राजकीय चळिळीचे 
प्रभािी माध्यम बनतिले. स्थातनक पािळीिरुन राष्ट्रकायाचा श्रीगिेशा क हन महाराष्ट्राच्या काही प्रज्ञानााििं नेत्यानंी 
केिळ राष्ट्रीय पािळीिरच नव्हे िर राष्ट्राबाहेरही प्रभािी कायस केले. परकीय राज्यकत्यांच्या घराि तश हन त्यानंी 
िेथे काँगे्रसचा आिाज पोचतिला. प्रांतिक राजकारिाच्या सीतमि किा ओलाडूंन या कालाििीि महाराष्ट्राचे नेिृत्ि 
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राष्ट्रीय नेिृत्िाि पतरिर्मिि झाले. महाराष्ट्रािील या रथी महारथींची तपढी १९२० पयंि राष्ट्रीय मंचाि हन लु् 
झाली, आति नेमके याच सुमारास भारिाबाहेर आकाराला आलेले, दतिि आतिकेिील गौरििी ि ििसतििेर्ी 
जुलुमी शासकाचं्या तिरुद्ध केलेलया अतभनि लढ्याि िािनू सुलाखून यशस्िी ठरलेले गािंीजींचे राष्ट्रीय नेिृत्ि 
साकार झाले. याबरोबर काँगे्रसमध्ये नेिृत्िाचें कें द्रीकरि होऊ लागले, आति इिर प्रािंापं्रमािे महाराष्ट्रही 
गािंीजींच्या नव्या राष्ट्रीय नेिृत्िाच्या पाठीशी खंबीरपिे उभा रातहला. 
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२७) फाटक, न. र. लोकमान्य १९७२ 
२८) फाटक, न. र. न्या. महादेि गोप्रिद रानडे यांचे चतरत्र. १९६६ 
२९) केळकर, न. प्रच.  लोकमान्य तटळक याचें चतरत्र.  

भाग १-१९२३, भाग २-१९२८ 
 

३०) केळकर, न. प्रच.  गेली पाच िर्.े १९२६ 
३१) हरदास, बाळशास्त्री  डॉ. बाळकृष्ट्ि तशिराम मंुजे याचें चतरत्र  

भाग-१ 
१९६६ 

३२) हरदास, िीिािाई  लोकनायक अिे ि त्याचंा काळ.  
भाग-१  

१९८२ 

३३) खापडे, बाबासाहेब दादासाहेब खापडे याचें चतरत्र. १९६२ 
३४) कीर, िनंजय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९७६ 
३५) पाध्ये, तटकेकर आजकालचा महाराष्ट्र १९३५ 
३६) जािडेकर, आचायस. आिुतनक भारि. १९६८ 
३७) पंतडि, नतलनी महाराष्ट्रािील राष्ट्रिादाचा तिकास १९७२ 
३८) सरदार, गं. बा. महाराष्ट्र जीिन भाग-१ १९६० 



 

 अनुक्रमणिका 

३९) अभ्यंकर, नाना  ितशषे्टचे पािी, अथाि   
  मोरेर्श्र िासुदेि अभ्यकंर, याचें चतरत्र. १९६५ 
४०) माडखोलकर, ग. त्र्यं  आिुतनक महाराष्ट्राचा िारसा. १९७३ 
४१) जोशी, यशोदाबाई आमचा जीिनप्रिास. १९६५ 

  



 

 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाची प्रकाशने 
 
१) महाराष्ट्राचा इतिहास 

प्रागैतिहातसक महाराष्ट्र  
(खंड पतहला भाग-१) 

शा.ं भा. देि रु. १२७/- 

२) महाराष्ट्राचा इतिहास 
(मध्ययुगीन कालखंड भाग-१) 

संपादक गो. त्र्यं. कुलकिी रु. १४५/- 

३) मध्ययुगीन महाराष्ट्र 
(सामातजक आति सासं्कृतिक 
जीिन)  

प्रा. म. श्री. माटे रु. ७५/- 

४) समाजशास्त्रीय तिचारािील 
प्रमुख प्रिाह (भाग पतहला) 

अनुिादक हेमकािं बळकंुदी रु. २९५/- 

५) पं. जिाहरलाल नेह ह  
व्यक्ती आति कायस 

संपादक बा. ह. कलयािकर रु. १४०/- 

६) भारिाचा स्िािंत्र्यलढा डॉ. िा. ना. कुबरे रु. १०९/- 
७) मराठी िाङ मयकोश खंड- ४ समन्िय सपंादक रु. ३२०/- 
  डॉ. तिजया राजाध्यि  
८) दादासाहेब गायकिाड  

काल आति किृसत्ि 
संपादक मंडळ रु. ६०/- 

९) भारिािील आतदिासी िशं प्रा. ति. श्री. कुलकिी रु. १२५/- 
१०) खानदेशािील कृर्क जीिन डॉ. रमेश सूयसिशंी रु. ६०/- 
११) लैं तगक नीिी आति समाज श्रीमिी शकंुिला िीरसागर रु. १४५/- 
१२) मराठी िाङ मयकोश  

खंड २, भाग-१ 
डॉ. गो. म. कुलकिी  रु. १३०/- 

१३) महाराष्ट्राचा इतिहास  
मराठा कालखंड, भाग-१ 
(तशिकाल)  
 

डॉ. ति. गो. खोबरेकर रु. २७५/- 

मंडळाची प्रकाशने णमळण्याची णठकािे 
सिस शासकीय गं्रथ भाडंार 
मंुबई/पुिे/नागपूर/औरंगाबाद ि 
महाराष्ट्रािील प्रमुख गं्रथतिके्रिे 

अणधक माणहती/चौकशीसाठी 
सणचव, 
महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आति संस्कृिी 
मंडळ, 
पु. ल. देशपाडें कला अकादमी, 
दुसरा मजला, रिींद्र नाट्य मंतदर इमारि, 
सयानी मागस, प्रभादेिी, मंुबई- ४०० ०१४ 
दूरध्िनी -२४२२६१५६/२४३२५९२९ 

  



 

 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र व महाराष्ट्रीय नेते यांबद्दल 
महात्मा गांधी यांचे अणर्भप्राय 

 
 ‘महाराष्ट्राि जी शक्ती आहे िी प्रहदुस्थानािील इिर कोित्याही भागाि 
नाही. आत्मक्लेश ि त्यागिृत्ती हे दोन गुि महाराष्ट्राजिळ आहेि हे मी पूिसपिे 
जाििो... महाराष्ट्राि जर का एकदा श्रद्धा उत्पन्न झाली िर महाराष्ट्राचा हाि 
कोिीही ि ह शकिार नाही.’ 
 
 ‘असहकातरिा ही गोष्ट निीन नाही. िी फार जुनी आहे. िी गोष्ट तिष्ट्िुशास्त्री 
तचपळूिकर यानंीच महाराष्ट्राला तशकतिली आहे.’ 
 
 ‘सर तफरोझशहा हे मला तहमालयासारखे भासले िर लोकमान्य 
सागरासारखे; पि गोखले गंगेसारखे होिे.’ 
 
 ‘देशातभमानाला त्यानंी (तटळकानंी) िमस बनतिले... स्िराज्यातशिाय अन्य 
कोििेही स्मारक त्याचंी स्मिृी योर्गय प्रकारे कायम ठेऊ शकिार नाही.’ 
 
 ‘श्री तटळकाचंा जनिेिर होिा तििका पगडा दुसऱया कोिीही तिद्यमान 
पुढाऱयाचा नव्हिा लाखो लोकाचंी जी भक्ती त्यानंी तमळिली िो असामान्य होिी... 
(त्याचं्या मृत्यूने-) मानिािील एक महापुरुर् पिन पािला. प्रसहगजसना स्िब्ि झाली.’ 
 
 ‘तनषु्ठर दैिाने आपलयामिून लोकमान्यानंा जेव्हा तहरािनू नेले, िेव्हा मी 
पोरका झालो असे मला िाटले.’ 


