
 
          

 

 



 
          

 

                    
 

१९३० साली महात्मा गाांधींनी केलेली दाांडीयात्रा व ममठाचा प्रमिकात्मक सत्याग्रह ही भारिीय 
स्वािांत्र्यलढ्याला नवा आशय देणारी अभिूपूवव घटना होिी. या ग्रांथाि ित्कालीन पमरस्स्थिीचे राजकीय व 
वैचामरक मवश्लेषण लेखकाने केलेले आढळिे. मशवाय १९३१ कराची काँगे्रस अमधवशेनाि प्रकट झालेली 
काँगे्रस नेत्याांची लोकशाहीवादी व धमवमनरपेक्ष दृष्टी ही स्वािांत्र्योत्तर काळािही कशी पे्ररक व मागवदशवक 
ठरणारी होिी. याचेही मववचेन लेखकाने केले आहे. 
 

एकीकडे परकीय सते्तमवरुद्ध लढा देि असिानाच जनआांदोलनाांिून मवकमसि झालेली राष्ट्राच्या 
भावी जडणघडणीची धोरणात्मक दृष्टी हे भारिाच्या स्वािांत्र्य लढ्याचे वैमशष्ट्य लेखकाने नेमकेपणाने या 
ग्रांथाि माांडले आहे. अनेक सांदभव, अचूक मामहिीच्या नोंदी व मुलाखिी याांमुळे ग्रांथाचे मूल्य मनमििपणे 
वाढले आहे. 
  



 
          

 

 
 

                   : १९३०-३४ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लेखक 
डॉ. वा. ना. कुबेर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                    ,      . 
  



 
          

 

प्रथमावृत्ती 
 
 
 
 
 
 
 

: २००२ 

प्रकाशक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: समचव 
महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृिी मांडळ 
मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालय इमारि, 
१७२, मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालय मागव, दादर, मुांबई-४०० ०१४. 

 
 
 
 
 
 

 @ प्रकाशकाांधीन 

मुद्रक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: व्यवस्थापक 
शासकीय मध्यविी मुद्रणालय 
चनी रोड रेल्व ेस्टेशनजवळ 
नेिाजी सुभाष रोड 
मुांबई ४०० ००४. 

ककमि : रुपये १०९ 



 
          

 

       
 

डॉ. वा. ना. कुबेर याांनी या ग्रांथाि भारिाच्या स्वािांत्र्य लढ्यािील १९३०-१९३४ पयंिचा कालखांड 
घेिला आहे. डॉ. वा. ना. कुबेर याांनी आपल्या या ग्रांथाच्या प्रास्िामवकेि नमूद केल्यानुसार वरील 
कालखांडाि घडलेल्या घटनाांचे िे स्विः साक्षीदार होिे. इिकेच नव्हे िर, यािील काही घटनाांि त्याांनी 
स्विः भाग घेिलेला होिा. त्यामुळे त्याांनी मलमहलेल्या या ग्रांथाची मवश्वासाहविा मनमिि वाढलेली आहे. 
 

खरे िर डॉ. वा. ना. कुबेर याांचा हा सांशोधन प्रकल्पाचा अहवाल; परांिु सामान्य वाचकाांची राष्ट्रीय 
चळवळीचा अभ्यास करण्याची आवश्यकिा लक्षाि घेऊन त्याांनी त्याचे पुस्िक ियार केले आहे. त्यामुळे हे 
पुस्िक मनमििच महत्त्वाचे ठरणार आहे. 
 

डॉ. वा.ना. कुबेर याांच्या हयािीि हे पुस्िक प्रकामशि व्हावे, असा आमचा प्रयत्न होिा. परांिु िे 
शक्य झाले नाही, याचे आम्हाला वाईट वाटिे. 
 

डॉ. वा. ना. कुबेर याांच्या पावनस्मृिीस आमचे अमभवादन. 
 
    .   .       , 
मुांबई,  अध्यक्ष, 
मदनाांक ११ जानेवीरी २००२.  महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृिी मांडळ. 
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माझ्या सािारच्या शालेय जीवनाि सायमन कममशनमवरोधी चळवळ (१९२८), १९२९ मधील 
क्ाांमिकारक घटना. १९३० चा पमहला स्वािांत्र्य-मदन (२६ जानेवारी १९३०) गाांधीजींची दाांडीयात्रा (१२ 
माचव १९३०), ममठाचा सत्याग्रह, सोलापुरचा लष्ट्करी कायदा (१९३०), सोलापुरच्या चार मवराांची फाशी, 
भगिकसग, राजगुरू, सुखदेव याांची फाशी, त्यामुळे उठलेल्या जनसागराच्या लाटा, जांगल सत्याग्रह, 
गाांधी-आयर्ववन करार इत्यादी घटनाांचा मी साक्षीदार आहे. इिकेच नव्हे, िर यािील काही घटनाि मी 
भागही घेिला. १९३० मध्ये मुांबईच्या गव्हनवरने सािारला भेट मदली. काही राजमनष्ठ त्याांना भेटले. जनिा 
रस्त्यावरच आली होिी. आम्ही १०-१२ मवद्यार्थ्यांनी "अनवॉन्टेड गेस्ट गो बॅक" असा एक कापडी फलक 
सािारा-पुणे रस्त्यावर सािारपासून १०-१२ मलैावरील वीरमाड गावाजवळ रस्त्यावर लावला. रात्रभर हे 
काम करून सािारा येथील मनदशवनाि भाग घ्यायला आम्ही पुनः ियार झालोच. 
 

या सवव घटनाांचा माझ्या मनावर खोल पमरणाम झाला आमण स्विःला राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याि 
झोकून द्यायचा माझा मनिय दृढ झाला. 
 

१९६९ मध्ये सोलापूर (आिाचे वालचांद) महामवद्यालयाि अथवशास्त्र व राज्यशास्त्र मवषयाचा 
व्याख्यािा म्हणनू मी काम करू लागलो. थोडी स्स्थरिा झाल्यावर मी १९३० च्या लष्ट्करी कायद्याचा व 
ित्कालीन चळवळींचा अभ्यास करण्याचे ठरमवले. १९३० मधील घटना प्रत्यक्ष पामहल्याने व काहीि 
सहभागी झाल्याने चळवळीचा आराखडा ियार होिाच. सोलापुरचे डॉ. अांत्रोळीकर, भाई छन्नुकसग, भाई 
मवभिेू, जाजू, कवी कुां जमवहारी इत्यादींशी सांबांध जोडले. मी भाई व्ही. डी. मचिळे याांचा सहकारी, म्हणून 
छन्नूकसग व मवभिेू याांच्याशी माझे दृढ सांबांध जमले. या बाबिीि मला माझे ममत्र भाई महरालाल बाकळे 
वकील याांचे मागवदशवन लाभले. सोलापुरच्या महराचांद नेमचांद वाचनालयाि १९३० सालच्या 
विवमानपत्रािील कात्रणे ममळाली. 
 

मी एक योजना ियार केली व िी मदल्लीच्या भारिीय समाजशास्त्र अनुसांधान पमरषदेकडे 
अनुदानासाठी पाठवली. त्यावळेी त्या पमरषदेचे सदस्य-समचव होिे जे. पी. नाईक, सोलापूर 
प्रकरणाबाबिची साधने अपुरी आहेि, असे त्याांनी साांमगिले. यासाठी १९३० सालची कायदेभांगाची 
चळवळच सांपूणव अभ्यासली पामहजे, या मवचारावर मी स्स्थर झालो. मी ‘Peoples’ Participation in the 
Freedom Struggle of 1930-34 with special reference to Sholapur in 1930’ या मशषवकाची योजना 
ियार केली आमण माझे ममत्र प्रा. डॉ. मनोरांजन झा (राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, बनारस मवश्वमवद्यालय) 
याांच्या सूचनेप्रमाणे िी भारिीय इमिहास अनुसांधान पमरषदेकडे अनुदानासाठी पाठवली आमण पमरषदेने 
मला फेलोमशप मदली. त्यावळेी पमरषदेचे चेअरमन होिे प्रा. आर. एस. शमा िे एका सेममनारसाठी पुण्यास 
आले असिा त्याांना भेटलोही. मी एक प्रश्नावली ियार केली. शकेडो कायवकत्यांना िी पाठवली. काहींच्या 
मुलाखिी झाल्या (यादी पमरमशष्टाि आहे). त्यावरून चळवळीचे व्यापक स्वरूप लक्षाि आले. 
 

या सांशोधन प्रकल्पाचा अहवाल मी भारिीय इमिहास अनुसांधान पमरषदेकडे पाठमवला. िरी पण 
सामान्य वाचकानी राष्ट्रीय चळवळ अभ्यासण्याची आवश्यकिा आहे हे मला जाणव ूलागले. म्हणून मी हे 
पुस्िक ियार केले. "भारिाचा राष्ट्रवाद" कसा मवकमसि झाला याचे मववचेन करिाना १९ व २० व्या 
शिकािील मवचारवांिाांचा मागोवा घेिला आहे. भारिाचा राष्ट्रवाद हा वांशवादमवरोधी, 



 
          

 

साम्राज्यशाहीमवरोधी, धमवमनरपेक्ष (सेक्युलर), लोकशाहीचा पुरस्किा, आांिरराष्ट्रीय दृष्टी असलेला, 
मानविावादी आमण मवश्वबांधुत्ववादी असा मवकमसि झाला आहे असे प्रमिपादन केले आहे. त्यानांिरच्या 
प्रकरणािून १९१९ िे १९३० या काळािील चळवळीवर पमरणाम करणाऱ्या सवव घटना, मवचारप्रवाह याांचा 
ऊहापोह केला आहे. कायदेभांग लढ्यािील चढउिार अमखर भारिीय घटनाांच्या पाश्ववभमूीवर 
महाराष्ट्रािील काही घटनाांचा (लढ्याांचा) ऊहापोह केला आहे. उदा. महाराष्ट्रािील मवलेपाले, रत्नामगरी 
व मशरोडा येथील ममठाचे सत्याग्रह, मचरनेर, मबळाशी आमण सांगमनेर येथील जांगल सत्याग्रह इत्यादींचे 
समवस्िर मववचेन केले आहे. मववचेनाच्या ओघाि काही व्यक्िींची नाव े घेणे अपमरहायव आहे, सवांची येणे 
शक्य नाही याची जाणीव मला आहे. हा सांपूणव इमिहास नाही. इमिहासाच्या मागे कोणिे मवचारप्रवाह होिे 
हे शोधण्याचा हा नम्र प्रयत्न आहे. सोलापुरािील घटना स्विांत्र प्रकरणाि मदल्या आहेि. या सववच 
मववचेनाि पक्षामभमनवशे न आणिा मवचाराांचा समिोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.  
 

कॉ. एस. जी. सरदेसाई व डॉ. अमधकारी याांच्याशी झालेली चचा मला उपयुक्ि वाटली. कॉ. 
सरदेसाई हे सांगमनेरच्या जांगल सत्याग्रहाि आघाडीवर होिे. डॉ. अमधकारी याांनी कॉ. पी. सी. जोशी 
याांच्या १९२९ मधील एका लेखाचा केलेला उल्लखे त्यावळेचे सांदभव समजायला मला उपयुक्ि वाटला. 
साबरमिी, लाहोर व मीरि (गाांधीवाद, सशस्त्र क्ाांमिवाद व समाजवाद) या मवचाराांचा सांघषव कसा होिा हे 
त्या लेखाि चाांगले प्रमिपादन केले होिे.  
 
        
 

हे काम करण्यासाठी सरकारदरबारी असलेले गोपनीय कागदपत्र वाचण्याची परवानगी मला 
महाराष्ट्र सरकारच्या गृह खात्याने मदली. प्रा. न. र. फाटक हे त्यावळेी महाराष्ट्र स्वािांत्र्येमिहास सममिीचे 
प्रमुख होिे. त्याांचे सहकारी श्री. ह. मो. जोशी याांनी सोलापूर व इिर प्रकरणाांच्या यामचका उपलब्ध करून 
मदल्या. श्री. बाळासाहेब फाटक याांनीही मदि केली. केसरी-मराठा ग्रांथालय, पणेु मवद्यापीठाचे जयकर 
ग्रांथालय, कहद सेवक सांघाचे ग्रांथालय, मुांबई व मदल्ली येथील अमभलेखागारे, मदल्लीची नेहरू म्युमझयम आमण 
लायब्ररी, मुांबई मवद्यापीठाचे ग्रांथालय याांचा फार उपयोग झाला. त्याबद्दल त्या सांस्थाचालकाांचा मी ऋणी 
आहे. 
 

मुांबई व मदल्ली येथे राहण्याची अत्यांि गैरसोय. पण मुांबई मराठी ग्रांथालयाच्या अभ्यागिगृहाि ही 
सोय झाली. श्री. जयांिराव मटळक हे १९६८ िे १९८० या काळाि राज्यसभेचे सभासद होिे. त्याांनी त्याांच्या 
नॉथव ॲव्हेन्यूमधील फ्लॅटवर राहण्याची मला आनांदाने परवानगी मदली आमण अभ्यासकाला मदल्लीि 
भेडसावणारा एक प्रश्न सोडवला, याबद्दल मी त्याांचा ऋणी आहे. 

 
ग्रांथाची पु्रफे िपासणे व महत्त्वाचे सांदभव पाहण्याचे काम प्रा. ए. व्ही. िथा मोहनराव देशपाांडे 

(पाटण) याांनी केले. महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृिी मांडळाने हा ग्रांथ प्रकाशनाथव स्वीकारला 
त्याबद्दल मांडळाचे ित्कालीन अध्यक्ष डॉ. य. मद. फडके व त्याांचे सहकारी, िसेच समचव श्री. चांद्रकाांि बडे 
व त्याांचे सहकारी िसेच शासकीय मध्यविी मुद्रणालयाने हा ग्रांथ सुबक स्वरूपाि आणला त्याबद्दल 
त्याांचाही मी आभारी आहे. 
 
 



 
          

 

  .   .   .       
 
" आमशयाना " 
२७ अ, सेनादत्त पेठ, 
पुणे ४११ ०३०. 
मदनाांक २६ जानेवारी १९९८. 



 
          

 

१.                        
 

मब्रमटश साम्राज्यशाही आक्मणामुळे भारिीय समाजाचा कणाच मोडून पडला. त्यामुळे ‘खरे 
बोलायचे झाले िर अभिूपूवव अशी सामामजक क्ाांिी घडवनू आणली’ असे कालव  माक्सवने वसाहिवादावर 
मलमहिाना म्हटले आहे. त्याांच्या मिे भारिाि इांग्लांडचे कायव दोन प्रकारचे होिे : एक मवनाशकारी व दुसरे 
नवचैिन्यदायी–पूवीच्या समाजपद्धिीचा पायाच नाहीसा करणारे व नवीन समाजाचा भौमिक पाया 
घालणारे. 
 

मब्रमटशपूवव काळाि स्वयांपूणव खेडेगाव हा भारिीय अथवव्यवस्थेचा स्स्थर पायाच होिा. काही मवमशष्ट 
गावािील सारा मनमिि करणे व िो वसूल करणे अशा प्रकारचे अमधकार असणारा सरांजामदार गावाि 
होिा. एखादी जमाि ककवा मिचा मवभाग म्हणजे ग्रामीण समाज ककवा गावाि स्स्थर झालेला भ्रािृभावाने 
युक्ि असा एखादा वांश हाच जममनीचा मालक होिा. जमीन ही राजाची मालमत्ता आहे असे कधीच 
मानण्याि येि नव्हिे. अनेक राजवटी आल्या िरी ग्रामीण समाजाला कोणी जममनीपासून वांमचि करू 
शकले नव्हिे. शासनसांस्थेला वाधक उत्पन्नापैकी काही भाग गोळा करण्याचा फक्ि हक्क होिा. व्यस्क्िगि 
शिेकरी हा जममनीचा मालक कधीही नव्हिा. याचा अथव मब्रमटशपूवव भारिाि जममनीची खाजगी मालकी 
कधीही अस्स्ित्वाि नव्हिी. मब्रमटशाांनी जमीनदार आमण व्यस्क्िगि शिेकीचा मालक असे शिेकऱ्याांचे दोन 
वगव मनमाण केले, आमण शिेीव्यवस्थेि क्ाांिी घडवनू आणली. जममनीची मालकी वैयस्क्िक झाली, आमण 
िी बाजारािील मवके्य वस्िू झाली. पूवीच्या स्वयांपूणव खेडेगावािील शिेीमवषयक व आर्वथक कायेच नाहीशी 
झाली, इिकेच नव्हे िर त्याि चालणारी न्यायदानाची कायेही बांद पडली. ग्रामीण शिेकऱ्याला गावाशी 
सामुदामयकपणे एकमत्रि ठेवणारे बन्धही त्याने िोडून टाकले. सहकायव आमण सामुदामयक जीवनाचा नाश 
झाला. मध्यविी राजकीय सत्ता आमण राष्ट्रीय ककबहुना जागमिक अथवव्यवस्थेवर अवलांबून असणारा 
प्रशासकीय मवभाग असे त्याला स्वरूप आले. उत्पादन, मवभाजन, मवमनमय याबाबि नव ेसामामजक सांबांध 
प्रस्थामपि झाले आमण नवीन सांस्था उदयाला आल्या. ही स्वयांपूणव खेडेगाव ेसामामजक मनस्ष्ट्क्यिा आमण 
बौमद्धक शमैथल्य वा पे्ररणाहीनत्व याांचे बालेमकल्लेच झाले होिे. सवव कहदुस्थानचे ऐक्य घडवनू आणण्याच्या 
मागाि ही जबरदस्ि धोंडच होिी. त्याांचा मवनाश झाला म्हणून अश्रू ढाळणे ककवा िी प्रस्थामपि करण्याचा 
आशावाद मनमाण करणे हे प्रमिगामीपणाचे होईल. 
 

व्यापारी भाांडवलाचे रूपाांिर होऊन औद्योमगक भाांडवलशाही, खुला व्यापार, भाांडवलाची परदेशी 
गुांिवणूक, वसाहिीसाठी आांिरराष्ट्रीय स्पधा–या मनरमनराळ्या अवस्थाांिून साम्राज्यवादी देश आमण 
त्याांच्या वसाहिी असे द्वांद्व जागमिक के्षत्राि मदसू लागले. वसाहमिक मपळवणूक आमण येथील प्रगिीला 
मवरोध हे येथील अथवव्यवस्थेचे स्थायी रूप झाले. समाजािील व्यस्क्ि आमण गट याांच्यािील सांबांध 
सामामजक दजावरून न ठरिा त्याला कायद्याचे स्वरूप आले. उत्पादनपद्धिी बदलली, नवीन उद्योगधांदे 
येऊ लागले आमण त्यावर आधारलेल्या नवीन वगाचा उदय झाला. शिेीमध्ये उत्पादनाच्या दृष्टीने आवश्यक 
अशी भमूमका ियाल झाली. ‘भारिािील शिेी व उद्योगधांदे याांची फारकि या मब्रमटश िांत्रमवज्ञानाने केलीय’ 
असा अमभप्राय व्यक्ि करून माक्सवने इांग्लांड हे ‘नकळि इमिहासाचे हत्यार’ (Unconscious tool of 
History) झाले असल्याचे म्हटले आहे. 
 

मब्रमटश प्रशासनाचे दोन मवशषे मदसून येिील. एक म्हणजे मनष्ठा आमण दुसरी म्हणजे सवव 
नागमरकाांना कायद्यापढेु समानिा याांचा आग्रह याांचीही बदललेल्या सामामजक पमरस्स्थिीि भर पडलेली 



 
          

 

मदसेल. सववसमथव व मनःपक्षपािी अशी नोकरशाही, समिा आमण एकाच िऱ्हेची प्रशासनाची पद्धिी स्थापन 
करून सवव घटकाांचे एकत्रीकरण करण्याच्या मागाला फार मोठा हािभार लावीि होिी. भारिाच्या 
इमिहासाांि भारि प्रथमच प्रशासनाच्या दृष्टीने एकसांघ झाला होिा. शाांििा आमण सुव्यवस्था याांचे रक्षण, 
कायद्याच्या अमवभाज्य स्वािांत्र्यावर मवश्वास, देशाचे आधुमनकीकरण, राज्याचा आर्वथक पाया मजबूि 
करणे, दुष्ट्काळ आमण रोगराई याांच्यामवरुद्ध उपाययोजना, शिेीच्या उत्पन्नाि वाढ आमण स्स्थर राजकीय 
पमरस्स्थिी याांमुळे भारिाचे सांपूणव मचत्रच पालटून गेले. सवांना समान असे भारिीय राष्ट्रीयत्व प्राप्ि झाले. 
सवांना समान कायदा आमण सवांना समान अशी शासन-सांमहिा याांमुळे एकिेच्या प्रमक्येि भरच पडली. 
एकाच राज्याच्या छत्राखाली होणारे सवांचे राजकीय साहचयव भारिीय जनिेला अमधक एकसांघ करू 
लागले. इांग्रजी मशक्षण, दळणवळणाची आधुमनक साधने, नवीन वैचामरक बदल याांमुळे हे कायव अमधकच 
वगेाने होऊ लागले. 
 

भारिीय समाजािील लहान पण उच्च मशमक्षिाांचा गट परांपरागि मवचारसरणी दूर सारणारा होिा. 
आमण त्याने पामिमात्याांच्या जीमविाचा ित्त्वज्ञानमवषयक दृमष्टकोन स्वीकारलेला होिा. लॉडव मेकॉलेची 
मशक्षणमवषयक प्रख्याि ‘मममनट्स’ अपेमक्षि पमरणाम करीि होिी. रक्िाने वा वणाने भारिीय, पण आवडी-
मनवडी, मिे, नीिी-कल्पना आमण बुद्धी याबाबि इांस्ग्लश, अशा प्रकारचा वगव मनमाण करण्याचे त्याचे ध्येय 
होिे. भारि सरकारचा हा मनणवय फार उपयोगी आमण क्ाांमिकारक होिा असे के. एम. पमणक्कर याांनी म्हटले 
होिे. नागरी स्वािांत्र्यावर जोर, कायद्याचे श्रेष्ठत्त्व, चचा करून व मिपमरविवन करून शासन-सांस्थेि बदल 
घडवनू आणणे, साववजमनक मिामधकारावर आधामरि मनवडणकुी, सवव देशभर राजकीय मवचाराांचा 
मवस्िार, सांसदीय लोकशाही, न्यायदानाची पद्धिी, प्रगिीवर असलेला दुदवम्य मवश्वास, आमण 
भमवष्ट्यकाळाकडे आशनेे पाहण्याचा दृमष्टकोन-या मब्रमटश राजवटीने भारिाला मदलेल्या पमरणामकारक 
अशा नवीन देणग्या म्हणिा येिील.  
 

पूवीचे परांपराप्राप्ि छोटे उद्योगधांदे नाहीसे होऊन त्या जागी आधुमनक उद्योगधांद्याांची प्रस्थापना 
झाल्यामुळे भारिीय जनिेची आर्वथक दृष्टीने एकात्मिा दृढ होण्याची प्रमक्या चालू झाली होिी. या 
भाांडवलशाहीच्या मवस्िाराचा स्वाभामवक पमरणाम म्हणजे नवीन वगाचा उदय. जमीनदार वगव व 
शिेमजुराांची वाढ होऊ लागली. रयिवारी पद्धिीि वाढलेल्या शिेकऱ्याांि राष्ट्रीय जामणवचेा उदय झाला. 
या भाांडवलदारी क्ाांिीचे ‘भारिीय इमिहासाांिील खरी खुरी सामामजक क्ाांिी’ असे कालव  माक्सवने केलेले 
वणवन अन्वथवकच होिे. 
 

मब्रमटशपूवव भारिािील सरांजामशाही अथवव्यवस्थेचे भाांडवलशाही अथवव्यवस्थेि झालेले रूपाांिर हे 
प्रगमिशील होिे. हा क्ाांमिकारक चमत्कार होिा. त्यामुळे पूवीचे जमीनमवषयक सांबांध, आमण कारागीर वगव 
व हस्िव्यवसाय याांचा ऱ्हास होि होि मवनाश पावले. उत्पादनपद्धिी बदलली. जमीनमवषयक नवीन सांबांध, 
आमण नवीन आधुमनक उद्योगधांदे याांच्यावर आधारलेल्या नवीन वगाचा उदय होऊ लागला. रयिवारी 
पद्धिीिील शिेकरी िसेच लहान शिेकऱ्याांबरोबर मोठ शिेकरीही मदसू लागला. दोघाांच्या बाबिीि एक 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे िे जममनीचे मालक बनले. भारिीय समाजावर मब्रमटश अमलाचा जो ठसा उमटला 
त्यामुळे भारिीय समाजाची आर्वथक प्रकृिीच पालटली असे नाही, िर सामामजक िोंडवळाही पालटला. 
 

खेडेगावािील आर्वथक जीवनाचा भाांडवलदारी दृमष्टकोनािून कायापालट होऊ लागला. 
हस्िव्यवसायाचा मवशषेत्त्वाने होणारा ऱ्हास, पैशाचा वाढिा उपयोग, मनरमनराळ्या जािींचे वाढि चाललेले 



 
          

 

परस्परावलां मबत्व, आर्वथक व राजकीय सांबांधाि एकिा पाहावयाची पददमलिाांची प्रवृत्ती, थोडक्याि 
साांगावयाचे म्हणजे, मवचाराांचे पमिमीकरण (पामिमात्य मवचाराांचा स्वीकार) आमण वमरष्ठ वगाचे अनुकरण 
करण्याने होणारे साांस्कृमिक बदल याांमुळे पूवीच्या समाजपद्धिीची मवघटना चालू झाली होिी. 
साम्राज्यवादी मपळवणूक जरी चालू होिी िरी मब्रमटशाांनी जामिमवरमहि सांस्कृिी आमण व्यस्क्िस्वािांत्र्याचे 
मवचार भारिाि आणले ही मनर्वववाद गोष्ट होय. 



 
          

 

 .                
 

आधुमनक भारिािील राष्ट्रवादी आमण स्वािांत्र्याच्या चळवळींचा मवचार एकमत्रिपणेच करावा 
लागिो. भाांडवलशाही आमण बुमद्धजीवी वगाने आधुमनक भारिािील राजकारणाि प्रामुख्याने भाग घेिला. 
हे वगव मुख्यिः पामिमात्य राजकीय वाङ मयावर पोसले गेले होिे. सुरेंद्रनाथ बानजी, लाला लजपिराय, 
मव. दा. सावरकर हे जोसेफ ममॅझनीच्या मवचाराने प्रभामवि झाले होिे आमण त्याांनी ममॅझनीची चमरते्रही 
मलमहली. भारिािील नेमस्ि (उदारमिवादी) ग्लॅडस्टन, कॉबडेन, ब्राइट, ममल, स्पेन्सर आमण मोले याांचे 
उद गार सदैव उधृि करीि असि. गाांधीजी हे टॉलस्टॉय, रस्स्कन, एडवडव कापेंटर आमण सॉके्मटस याांच्या 
मवचाराांनी प्रभामवि झाले होिे. बगवसाँ, हेगेल आमण नीत्श ेयाांनी आपला ठसा अरकवद घोष आमण इकबाल 
याांच्यावर उमटमवला होिा. अमेमरकन, फ्रें च आमण रमशयन राज्यकत्यांनी भारिािील राजकीय मवचारवांि 
आमण पुढारी याांच्या मवचाराांना आकार मदला होिा. १९२० नांिर भारिािील देशभक्िाांच्या मवचाराांवर माक्सव 
आमण लेमनन याांनी प्रभाव पाडलेला मदसून येिो. [A. R. Desai, ‘Social Background of Indian Nationalism’, p. 6; ] 
 

सवव सामामजक घटनाांप्रमाणे, राष्ट्रवाद हे एक ऐमिहामसक वास्िव आहे. समाजजीवनाच्या एका 
मवमशष्ट अवस्थेि राष्ट्रवाद ही सांकल्पना मवकमसि होि जािे. ई. एच्. कार याांनी म्हटल्याप्रमाणे 
मध्ययुगाच्या अखेरीपयंि आधुमनक राष्ट्र या अथाने राष्ट्रे उदयाला आली नव्हिी. राष्ट्रवादाची वैमशष्ट्ये 
खालीलप्रमाणे साांगिा येिील :- 
 

(१)           (२)                                        , (३)       
      , (४)            अलग                       , (५)              , (६)      
     :                                                 अ   . 

 
भारिीय राष्ट्रवाद हा आधुमनक प्रकार होय. मब्रमटश अमलाि त्याचा उदय झाला. जागमिक शक्िी 

आमण मब्रमटश सत्ता याांच्यामुळे भारिीय समाजाि जी अवस्था मनमाण झाली, त्याच्या मक्या आमण प्रमिमक्या 
याांचा पमरणाम म्हणजेच भारिीय राष्ट्रवाद. प्रगि अशा मब्रमटश राष्ट्राने स्विःच्या स्वाथासाठी का होईना 
भारिीय समाजाच्या आर्वथक रचनेि मूलभिू क्ाांमिकारक बदल घडवून आणले. कें द्रीभिू राज्याची 
प्रस्थापना केली, आधुमनक मशक्षणाचा पाया घािला. वाहिुकीची आधुमनक साधने आणली आमण इिर 
सामामजक आमण राजकीय सांस्था स्थापन करण्यास गिी प्राप्ि करून मदली. याचा पमरणाम असा झाला की 
नवीन सामामजक वगव उदयास आले आमण अभिूपूवव अशा नवीन शक्िी उफाळून वर आल्या. त्याांच्या 
स्वभावाप्रमाणेच या सामामजक शक्िींचा मब्रमटश साम्राज्यशाहीशी सांघर्ष झाला, आमण भारिीय राष्ट्रवादाचा 
उदय आमण मवकास यासाठी त्याांना पे्ररणा मदली आमण त्याचा पाया घािला. 
 

‘ऐमिहामसक क्माने मवकमसि झालेला भाषाप्रदेश, आर्वथक जीवन आमण मानमसक धारणा याांची 
साांस्कृमिक एकिा असलेला स्स्थर समाज’ अशी स्टॅमलनने राष्ट्राची व्याख्या केली आहे. उदयोन्मुख 
भाांडवलशाही युगाचे फमलि म्हणजेच आधुमनक राष्ट्र होय. 

 
आपल्या राष्ट्रराज्याचे इिर राज्याशी असलेले, िसेच इिर साववभौम नसलेल्या राज्यािील 

जनिेशी असलेले सांबांध ठेवण्याि मदसून येणारे भाांडवलशाहीचे धोरण म्हणजेच राष्ट्रवाद अशीही त्याची 
व्याख्या करण्याि आली आहे. भाांडवलदारी राष्ट्रवाद हा कामगारवगीय आांिरराष्ट्रीयवादाच्या अगदी 



 
          

 

मवरोधी आहे. इिर राष्ट्राांवर साम्राज्यवाद गाजमवणारा आमण पददमलि राष्ट्रे िसेच कामगारवगाि आमण 
चळवळीि भाांडवलदारी शोषण करण्यासाठी भाांडवलदारी राष्ट्रवाद हा शोषक वगाच्या हािािील एक 
हत्यार आहे. ‘कोणत्याही पददमलि राष्ट्राच्या भाांडवलदारी राष्ट्रवादाचा आशय लोकशाहीचा असिो आमण 
िो जुलमामवरुद्ध सरळ सरळ उभा ठाकलेला असिो, हा जो राष्ट्रवादाचा आशय असिो त्यालाच आम्ही 
मबनशिव पाकठबा देिो’ असे लेमननने म्हटले आहे. [Ed. G. Adhikari, ‘Lenin and India’, p. 62.] 
 
                  
 

१८५७ िे १८८५ पयंिच्या कालखांडाि भारिाि (मवशषेिः महाराष्ट्राि) जे मवचारवांि झाले, नवीन 
काळास अनुसरून त्याांनी जे धोरण स्वीकारले, भारिािील नवीन राजवट व साम्राज्यशाही मपळवणूक याांचा 
नाश करण्यासाठी त्याांनी जी प्रागमिक, सनदशीर धोरणे स्वीकारली, त्याचा धाविा आढावा येथे घेिला 
आहे. भारिाचा राष्ट्रवाद हा जािी, धमव, पांथमनरपेक्ष असा मवकमसि होि होिा आमण त्याचा आर्वथक पाया 
औद्योगीकरण, कापड मगरण्याांची वाढ, पोलाद कारखान्याांचा मवकास याद्वारे घालण्याि आला होिा. 
स्वदेशी व बमहष्ट्काराच्या चळवळींमुळे येथील औद्योगीकरणाचा पाया मवस्िृि झाला, स्वदेशी 
कारखानदारीला प्रोत्साहन ममळाले. 
 

भारिाि वसाहिवादी अथवव्यवस्था होिी, त्यायोगे मब्रमटशाांचे महिसांबांध वाढीस लागले आमण 
भारिािील औद्योगीकरणाला त्यायोगे खीळ बसली. पािात्य मशक्षणाचा प्रसार, लोकशाहीसारख्या 
आधुमनक राजकीय मवचाराांचा प्रभाव, आधुमनक शास्त्रीय मवकास व िांत्र-मवज्ञान, सुमशमक्षि मध्यम वगाची 
वाढ याांमुळे देशाि राजकीय क्ाांिीचे वारे वाहू लागले. स्वािांत्र्य, समिा व बांधुिा आमण इांस्ग्लश 
जहालवाद्याांकडून मशकलेला "प्रमिमनमधत्व नाही िर कर नाही" हा धडा याांमुळे वसाहिवादी अथवव्यवस्था 
दृढमूल राहू शकली नाही. मब्रमटश राजवटीचा भारिीय समाजजीवनावर जो पमरणाम झाला त्यािूनच 
भारिीय राष्ट्रवादाचा जन्म झाला, आमण जनिेचे वाढिे दामरद्र्य व साम्राज्यशाहीची राक्षसी मपळवणकू 
याांमुळे असांिोष वाढला व हा राष्ट्रवाद अमधकच सिेज व झुांजार बनला. 
 

भारिाच्या राष्ट्रवादाच्या आर्वथक पायासांबांधी मववचेन करीि असिा डॉ. िाराचांद याांनी खालील 
मनष्ट्कषव काढले आहेि. ‘भारिाचे दामरद्र्य’ हा परकीय राजवटीचा पमरणाम होिा. "सरकाराि बदल 
घडवनू आणल्यामशवाय आर्वथक पमरस्स्थिीि सुधारणा घडून येणे शक्य नव्हिे. म्हणून सरकार 
बदलण्यासाठी चळवळ करणे अवश्य होिे. त्यासाठी प्रामिमनमधक ककवा लोकशाही पद्धिी स्वीकारली 
पामहजे व भारिीयाांच्या हािाांि कारभार आणला पामहजे. आर्वथक प्रश्न महत्त्वाचे, पण त्याांची उत्तरे 
भारिाच्या स्वराज्यप्राप्िीवरच अवलांबनू होिी." 
 

भारिीय राष्ट्रवादाच्या उदयासांबांधीची चचा आिापयंि झाली आहे, त्याचाच साराांश पुढीलप्रमाणे 
साांगिा येईल : (१) मब्रमटश साम्राज्यशाही वचवस्व साऱ्या देशावर मनमाण झाले, साम्राज्यशाही मपळणूक 
झाली आमण एकत्वाची भावनाही मनमाण झाली. (२) भारिीयाांचा मब्रमटशाांशी सांबांध प्रस्थामपि झाला आमण 
त्याचा भारिावर पमरणाम झाला. राष्ट्रवाद व उदारमिवाद याांचे धडे भारिीयाांनी युरोपीयनाांकडून घेिले. 
जबाबदार राज्यपद्धिी वैचामरक दृष्ट्या स्वीकारण्याि आली. (३) दळणवळणाची साधने मवकमसि झाली व 
देशाि मुक्ि सांचार चालू झाला. (४) कवी, मवद्वान, धमवसुधारक याांनी आपले मवचार सववत्र फैलावले व 
आपल्या समाजाशी जुळवनू घेण्याचा प्रयत्न केला. (५) राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टागोर, ईश्वरचांद्र 



 
          

 

मवद्यासागर, स्वामी दयानांद, रामकृष्ट्ण परमहांस, मववकेानांद, अशा धार्वमक सुधारकाांनी भारिाच्या 
भिूकाळाचे स्फूर्वि –मचत्र उभे केले व भावी काळाांसाठी लढ्याला प्रोत्साहन मदले. राष्ट्रवाद उभा केला. 
(५) इांस्ग्लश व मराठी विवमानपत्राांनी लोकाांची गाऱ्हाणी पढेु माांडली. राष्ट्रीय जाणीव मनमाण केली. 
क्ाांमिकारक मिे ियार होण्यावर झुांजार राष्ट्रवाद अवलांबून होिा. (७) देशािील वाढिा असांिोष, 
मपळवणूक, बेकारी, इांग्रजाांचे लठ्ठ पगार, भारिीयाांना अपमानास्पद वागणकू याांचाही पमरणाम झाला. (८) 
इांग्रजाांचे खुल्या व्यापाराचे धोरण या देशाच्या मवकासाच्या आडच आले. १८५८ िे १८७६ या काळाि 
भारिाचे साववजमनक कजव दुप्पट झाले. देशाि भयानक दुष्ट्काळ पडले. (९) १८५७ पूवी युरोमपयन 
भारिीयाांशी चाांगले वागि, पण बांडानांिर त्याांनी जण ू सूडच घेिला. त्याचाही पमरणाम झाला. (१०) 
राष्ट्रीयत्वाच्या मवकासाि इांग्रजी भाषेचाही मोठा वाटा होिा. भारिीयाांि सवांना समान अशी भाषा म्हणनू 
इांग्रजीने काम केले. (११) काँझवेमटव्ह पक्षाच्या राजवटीि भारिाि दडपशाही झाली व भारिीय राष्ट्रीयत्व 
वाढीस लागले. लॉडव मलटनच्या कारकीदीि याचा कळस झाला. दुसऱ्या अफगाण युद्धाचा खचव 
भारिावरच बसला. इांग्रजी कापडावरील जकािही मलटनने दूर केली आमण भारिीयाांवर अन्याय केला. 
(१२) लॉडव मलटननांिर मरपनने काही अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला; पण इल्बटव मबलाच्या वादाने पुनः 
वािावरण गढूळ झाले. युरोमपयनाचा खटला कहदी ममॅजस्रेटपुढे चालवण्याला इांग्रजाांचा मवरोध होिा. या 
सवांचा पमरणाम भारिीय राष्ट्रवाद झुांजार बनण्याि झाला. [Ed. G. Adhikari, ‘Lenin and India’, p. 62.] 
 

भारिाि राष्ट्रवादाचा उदय होण्यास ज्या वैचामरक भमूमका कारणीभिू झाल्या त्याि राजा 
राममोहन रॉय, दादाभाई नौरोजी व महादेव गोकवद रानडे याांचे अथवकारण, समाजसुधारकाांचे पुरोगामी 
मवचार, नव्या आलेल्या राजवटीने आणलेला नवीन दृमष्टकोन याांचा अांिभाव होिा. भाषा, पांथ, चालीरीिी 
याांचे वैमवध्य असिाना, आपण भारिीय ही भावना त्याांनी वाढीस लावली आमण काश्मीरपासून 
कन्याकुमारीपयंि व कराचीपासून कलकत्त्यापयंि सवव भारि आांदोलून मनघाला. 
 

भारिीय राष्ट्रवादाचा मवकास जनिेच्या िीन मोठ्या चळवळींच्या लाटेिून दाखविा येईल. 
त्यािील प्रत्येक लाट पमहलीपेक्षा अमधक प्रभावी होिी आमण मिचा चळवळीवर मचरस्थायी पमरणाम झाला 
होिा आमण प्रत्येक वळेी चळवळीची अवस्था उन्नि होि होिी. चळवळीच्या पमहल्या अवस्थेि मोठा 
भाांडवलदार वगव, जमीनमालकािील प्रगमिपर मवभाग, नवीन उदयाला येणारा औद्योमगक भाांडवलदार 
आमण समाजािील सुखवस्िु लोकाांचा वगव भाग घेि असे. १९१४ पूवीच्या कालखांडाि असांिोषाच्या पमहल्या 
लाटेि शहरी मध्यमवगव भाग घेऊ लागला; पण िी चळवळ श्रमजीवी वगापयंि पोचलीही नव्हिी. पमहल्या 
काळाि अत्यांि सांकुमचि सामामजक पाया होिा. कहदी जनिेच्या एका मवभागािील वाढत्या राष्ट्रीय 
लोकशाही जामणवा त्या काळािील चळवळीि प्रकट होि होत्या. 
 

भारिीय राष्ट्रीय चळवळीच्या दुसऱ्या कालखांडाि काँगे्रसमधील उदारमिवादी नेिृत्व होिे. 
दहशिवादी चळवळीच्या रूपाने जनिेिील असांिोष उफाळून वर आला. दहशिवादी िरुणाांनी शस्त्रसज्ज 
होऊन साम्राज्यवादी अमधकाऱ्याांचे खून केले आमण असांिोषाला वाचा फोडली. राजकीय स्वािांत्र्यासाठी 
सैन्याि बांडाची प्रवृत्ती वाढमवण्यासही त्याने कमी केले नाही. मिसरी अवस्था १९०५ िे १९१८ च्या काळाि 
मदसून येिे. या काळाि उदारमिवादी नेिृत्व (मवाळ) पराभिू झाले आमण त्याांची जागा जहाल पढुाऱ्याांनी 
घेिली. चळवळीला आव्हानात्मक लढाऊ स्वरूप आले, आमण कमनष्ठ मध्यम वगव चळवळीि आल्याने मिचा 
सामामजक पाया मवस्िृि झाला. युद्धकाळाि होमरूलची चळवळ वाढीस लागली. जनिेच्या राजकीय 



 
          

 

जामणवा मवकमसि झाल्या. अनेक कारणाांमुळे त्यािील एक मवभाग जािीय बनला आमण त्याने जािीय 
पायावर आपल्या सांघटना बाांधल्या. 
 

१९३०-३४ काळािील समवनय कायदेभांगाचा लढा चौथी अवस्था दाखमविो. वमरष्ठ व मध्यम 
वगापुरिी असलेली चळवळ जनिेपयंि पोहोचली. या काळाि गाांधीजी चळवळीचे पुढारी होिे. धमव व 
राजकारणाची या काळाि गल्लि झाली, राष्ट्रीय चळवळ सांभ्रमावस्थेि सापडली; काँगे्रस सांगटनेवर 
भाांडवलदाराांची पकड बसली आमण त्याांच्या वगीय महिसांबांधाांशी राष्ट्रीय चळवळ मनगडीि होण्याचा धोका 
मनमाण झाला. जािीय भावनाही वाढीस लागली. रजनी पाम दत्त याांनी भाांडवलदाराांचे डावपेच वणवन 
करिाना म्हटले आहे की, साम्राज्यशाहीशी सहकायाचा पमवत्रा घेण्याऐवजी जनिेशी सहकायव करून 
त्याांच्या मागण्याांना पाकठबा देऊनच भाांडवलदाराांना साम्राज्यशाहीशी सौदा करिा येईल. 
 

थोडक्याि साांगायचे म्हणजे, भारिीय राष्ट्रवाद नुसिा मब्रमटशमवरोधी नव्हिा; िर िो मवकास पावि 
असिाना साम्राज्यवादमवरोध, वसाहिवादमवरोध, भाांडवलशाहीला मवरोध अशी वळणे त्याने घेिली. 
भारिाने राष्ट्रीय प्रश्नाांबरोबरच आांिरराष्ट्रीय दृमष्टकोन ठेवनू, जागमिक साम्राज्यवादमवरोधी लढ्याचा भाग 
म्हणूनच भारिाचा राष्ट्रवाद उभा रामहला आहे, राहणार आहे या जामणवमुेळे भारिीय स्वराज्याचा लढा हा 
मनव्वळ राजकीय न राहिा त्याला सवकंष स्वरूप आले. १९३४ नांिरच्या भारिाची वैचामरक घडण पूवीच्या 
पायावर झाली; पण त्याि फॅमसझममवरोध हा नवा मवचार आला. सोस्व्हएट युमनयनशी सहकायव व मनयोमजि 
अथवव्यवस्था हा मवचार भारिाने स्वीकारला. या सवांच्या मवचारमांथनािून भारिीय राष्ट्रवाद साकार झाला. 
 

भारिािील समाजसुधारणेची चळवळ ही नवनवीन पांथाांच्या उदयाने सुरू झालेली असल्याचे 
मदसून येईल. या नवीन पांथाांचे प्रविवक व्यस्क्िस्वािांत्र्याच्या मवचाराने प्रभामवि झाले होिे. िसेच सांसदीय 
पद्धिीवर दृढ मवश्वास आमण कायदा व परमेश्वर याांच्यापढेु सवांना समान अमधकार आहेि असे त्याांचे 
मनमिि मि होिे.  
 

(१) राजा राममोहन रॉय (१७७४-१८३३) : भारिाि कायद्याांचे अमधराज्य याव े यासाठी रॉय 
कसहासारखे लढले. सामामजक सुधारणेच्या के्षत्राि पामहले िर उपयुक्ििावाद्याांच्या मवचाराांनी िे प्रभामवि 
झाले होिे. केवळ जगािील राष्ट्रे स्विांत्र होण्याने भारिीय राष्ट्रवाद वाढीला लागणार नाही यावर िसेच 
लोकशाहीवर त्याांचा दृढ मवश्वास होिा. पमहल्या सुधारणा कायद्याला त्याांनी जो पाकठबा मदला त्यावरून हे 
उघड होिे. वृत्तपत्रस्वािांत्र्य, मुद्रणस्वािांत्र्य याांसारख्या लोकशाही हक्काांसाठी िे लढायला उभे रामहले 
आमण देशाच्या प्रशासनाि जनिेचा सहभाग पामहजे, जनिेचा आवाज ऐकू आला पामहजे अशा मागण्या 
त्याांनी पुढे माांडल्या. ‘मुक्ि व्यापार’ या कल्पनेला त्याांनी मवरोध केला. िे जमीनदारी पद्धिीचे पाठीराखे 
असले िरी बमलष्ठ जमीनदारामवरुद्ध मनराधार शिेकऱ्याांचे-कुळाांचे सांरक्षण करणे हे सरकारचे किवव्य आहे 
अशी त्याांची धारणा होिी. रयिेवरील खांड वाढवण्याचा जमीनदाराचा हक्क नेस्िनाबदू केला पामहजे असे 
त्याांनी सुचमवले होिे. राष्ट्रीय ऐक्याचा त्याांनी सिि ध्यास घेिला होिा, कलकत्त्याि सांस्कृि कॉलेज 
काढण्याला त्याांनी मवरोध केला व सांस्कृिपेक्षा पािात्त्य मशक्षणाचा आग्रह धरला, िरी त्याांचा सांस्कृिचा 
व्यासांग गाढा होिा. वदेान्ि सूत्रावरील शाांकरभाष्ट्याचे त्याांनी बांगालीि भाषाांिर केले. उपमनषदाांच्या इांग्रजी 
भाषाांिराला प्रस्िावना मलमहल्या. त्याांनी मूर्विपूजेवर टीका केली होिी. भिूदया आमण परस्पराांशी 
परोपकारबुद्धीने वागणे हा ईश्वरवांदनाचा मागव आहे असे त्याांना वाटि होिे. ममशनऱ्याांकडून होणाऱ्या 



 
          

 

टीकेला सरकारने प्रमिबांध करावा अशी त्याांची मागणी होिी. त्याांनी एकेश्वरी वादाचा स्वीकार केला होिा. 
सिी, बालहत्या याांना त्याांनी मवरोध केला होिा. िे मवचारस्वािांत्र्याचे पुरस्किे होिे.  
 

फ्रें च राज्यक्ाांिीबद्दल त्याांना फार पे्रम होिे, पण मब्रमटश सते्तचा मवनाश व्हावा असे त्याांचे मि नव्हिे. 
इांग्रजाांच्या कृपाछत्राखाली स्थामनक स्वराज्यसांस्थाांि भारिीयाांना वाढत्या प्रमाणाि प्रमिमनमधत्व ममळाव े
अशा मागण्या त्याांनी केल्या. मब्रमटश भाांडवलाच्या मुक्ि आयािीचा पुरस्कार त्याांनी केला. 
 

रॉय याांनी मध्ययुगीनिेमवरुद्ध सांघषव केला. नव्या घडामोडींचा फायदा घेऊन जो मध्यम व्यापाऱ्याांचा 
व सुमशमक्षि अमधकाऱ्याांचा वगव पुढे येि होिा त्यािून राजकीय लोकसते्तचा लढा देणारा वगव ियार होईल 
आमण इांग्लांडमध्ये ज्याप्रमाणे लोकमनयांमत्रि राजसत्ता स्थापन झाली िशी िी येथेही होईल असा रॉय याांचा 
मवश्वास होिा. िे लांडनला गेले िे मोगल बादशहाची वमकली करण्यासाठी. राजा राममोहन याांना ‘नवीन 
सांस्कृिीचा आघाडीचा सैमनक’ असे म्हटले जािे. त्याांनी लांडनमध्ये भारिाची जमीनदारी महसूल पद्धिी, 
न्यायपद्धिी, भारिाची स्स्थिी िसेच पे्रस कायदा याबाबिही मनवदेने सादर केली. त्याांची मवचारसरणी 
जामिधमवमनरपेक्ष होिी. युरोपीयन बमुद्धवाद आमण उदारमिवादावर त्याांच्या धार्वमक मनष्ठा आधामरि होत्या. 
मवश्वधमव या सांकल्पनेचे िे एक मूळ होिे. िे मानविावादी व आांिरराष्ट्रीवादी होिे. ‘मानवजािीच्या 
सेवसेाठी आत्यांमिक पे्रमाने आमण उत्कटिेने प्रशांसनीय सहयोग केलेला,’ [V. P. Varma, ‘Modern Indian Political 

Thought’, p. 161.] असे वणवन करून बेंथमॅने त्याांना अमभवादन केले आहे. 
 

(२) वििेकानंद (१८६३-१९०२) : राजा राममोहन रॉय याांनी ब्राह्मो समाजाची स्थापना करण्याि 
पुढाकार घेिला. त्याांच्या मृत्यूनांिर देवेंद्रनाथ ठाकूर आमण केशवचांद्र सेन याांनी ब्राह्मो समाजाचे काम पढेु 
चालू ठेवले. केशवचांद्रानी ब्राह्मो समाजास मिस्िी वळणावर नेण्यास सुरुवाि केली, पण १८७५ नांिर िे 
रामकृष्ट्ण परमहांस याांच्याकडे आकर्वषले गेले. रामकृष्ट्णाांनी ब्राह्मो समाजाकडून सुमशमक्षिाांचे लक्ष 
वदेान्िाकडे खेचण्याि मोठेच यश प्राप्ि केले. १८८६ मध्ये रामकृष्ट्णाांचे मनवाण झाले. नांिर त्याांच्या 
मववकेानांदामद मशष्ट्याांनी ‘रामकृष्ट्ण ममशन’ ही सांस्था स्थापन केली आमण सनािन हांदू धमाच्या आधारावर 
व्यापक मवश्वधमाचा सांदेश देणे, अदै्विवदेान्ि हा भौमिक प्रगिीने खोटा ठरू शकि नाही अशी लोकाांची 
खात्री करून देणे, वदेान्िाला कमवप्रवण व प्रगमिपर बनवणे, मिस्िी ममशनप्रमाणे धमाचरणाांि लोकसेवलेा 
प्राधान्य देणे आमण धमाच्या पे्ररणेवर राष्ट्रभक्िीची व स्वामभमानाची ज्योि पेटवनू पारिांत्र्यामवरुद्ध 
क्ाांमिकारक वृमत्त फैलावणे असे बहुमवध कायव रामकृष्ट्ण ममशनने केले. 
 

बांगालमधील राष्ट्रवादाचा िामत्त्वक आमण व्यावहामरक पाया नैमिक दृष्टीने उांचावण्याच्या आमण दृढ 
करण्याच्या बाबिीि स्वामी मववकेानांदाांचे मवचार मागवदशवक झाले होिे. प्रबल आमण मचरस्थायी राष्ट्रवाद 
धार्वमक पायावर प्रस्थामपि करिा येईल अशी त्याांची धारणा होिी; पण त्याांच्यावर जािीयवादाचा वा 
पांथवृत्तीचा आरोप करिा येणार नाही. नैमिक आमण आध्यास्त्मक मवकासाची शाश्वि ित्त्व ेम्हणजेच धमव असे 
िे मानीि. मववकेानांदाांनी मवश्वबांधुत्वाचा पुरस्कार केला. ‘आय ॲम ए सोशमॅलस्ट’ याांि िे म्हणिाि, 
‘कामगाराांनी जर काम बांद केल िर िुमचा अन्न, वस्त्र याांचा पुरवठा थाांबलाच म्हणून समजा... आिापयंि 
यासारखे त्याांच्याकडून काम करून घेिले असून चाणाक्ष, सुमशमक्षि वगाने त्याांच्या श्रमाचे, त्याांच्या घामाचे, 
त्याांच्या रक्िाचे फळ लुबाडले आहे... काही गुण त्याि नाहीि असे कुणाला वाटले िरीसुद्धा युगाच्या 
नामवन्यासाठी समाजवादी पद्धिी पसांि केलीच पामहजे. [B. K. Roy, ‘ Vivekananda’, p. 60.] आपली 
समाजपद्धिी शोषक आहे असे त्यांनी कां ठरवाने साांमगिले आहे. "गाांधीजींची दमरद्रीनारायणाची कल्पना 



 
          

 

घ्या, माणसाला आधी भाकरी मग धमव ही धमाची पुरोगामी कल्पना घ्या; सववधमवसमत्व अथवा धमवमनरपेक्ष 
राज्याची कल्पना घ्या, देशाला प्राणवि अशा कहदू-मुस्स्लम ऐक्याची कल्पना घ्या, ककवा आधी जगत्, आधी 
मानविा मग राष्ट्र, मग देश ही मवश्वशाांिीच्या पायाभरणीची कल्पना घ्या, भारिीय परांपरेला धरून 
असलेल्या या सवव कल्पना प्रथम मववकेानांदानीच भारिाला मदलेल्या आहेि." रमशयन अराज्यवादी 
क्ोयोटमकन याांना िे भेटले होिे. एका व्याख्यानाि िे म्हणाले ‘समाजवाद, राज्यवाद, वा उच्छेदवाद 
(मनहीमलझम) आमण असे पांथ हे जी सामामजक क्ाांमि होणार आहे त्याचे अग्रदूिच आहेि. [Ibid] 
 

(३) महर्षि दयानंद सरस्िती (१८२४-१८८३) : बांगालमध्ये ज्या प्रकारची मवचारक्ाांिी चालू होिी, 
िशाच प्रकारची एक मवचारक्ाांिी या सुमारास ककवा थोडी आधी पांजाबाि चालू होिी. स्वामी दयानांद 
सरस्विी हे त्या मवचाराांचे प्रविवक. मोवी सांस्थानािील टांकारा या गावी काठेवाडाि एका ब्राह्मण कुलाि 
त्याांचा जन्म झाला. त्याांचे पूवाश्रमीचे नाव मूळशांकर. एका मशवरात्री महादेवाच्या देवळाि देवापढेु ठेवलेला 
प्रसाद एका उांदराने खाल्ला हे पाहून देवाच्या मूिीि काही सामर्थ्यव नसिे व मूर्विपूजा करणे शहाणपणाचे 
नाही असा मवचार त्याांच्या मनाि उद भवला. त्याांचा मववाह करण्याचा मािा-मपत्याांनी प्रयत्न केला िेव्हा िे 
घराचा त्याग करून पळून गेले आमण त्याांनी सांन्यासदीक्षा घेिली. िे प्रथमिः ब्राह्म समाजाच्या व त्याच्या 
शाखाांच्या सहकायानेच धमवप्रचाराचे व धमवसुधारणेचे कायव करीि असि, पण १८७५ साली त्याांनी मुांबईस 
‘आयवसमाज’ हा स्विांत्र सांप्रदाय स्थापन केला व त्याचीच शाखा १८७७ साली पांजाबाि काढली. लाला 
हांसराज, स्वामी श्रद्धानांद, लाला लजपिराय या िीन श्रेष्ठाांनी पांजाबाि या सांप्रदायाचे काम फार वाढमवले. 
 

परमेश्वराच्या शुद्ध स्वरूपाचे ज्ञान वदेाांि असून वदेाांचे अध्ययन करणे हे प्रत्येक कहदुमात्राचे किवव्य 
आहे, वदेाध्ययनाचा हक्क सवव मनुष्ट्यमात्राांना आहे, वदेप्रामाण्य सवांनी मानले पामहजे, चािुववण्यव हे जन्ममसद्ध 
नसून गुणकमावर अवलांबून असाव े आमण ज्याच्या अांगी ज्या वणाचे गुण असिील त्याला त्या वणाचा 
अमधकार प्राप्ि व्हावा, धमाचे दरवाजे सवांना खुले असाविे व शुद्धीकरणाने वैमदक धमाि कोणासही प्रवशे 
ममळावा ‘कृण्वन्िो मवश्वमायवम्’- हे घोषवाक्य असाव े असे त्याांचे मवचार होिे. आयवसमाजाने मिस्िी व 
मुसलमान धमवप्रचारकाांचा कडवपेणा आमण आक्मक वृत्ती कहदू लोकाांि बाणमवण्याचा प्रयत्न केला. 
मूर्विपूजा, बालमववाह, स्त्रीदास्य, जन्ममसद्ध अस्पशृ्यिा वगैरे कहदू समाजािील दोषाांमवरुद्ध त्याांनी हल्ल े
चढमवले. 
 

(४) दादाभाई नौरोजी (१८२५-१९१७) : १८५२ च्या बाँम्बे असोमसअेशनपासून दादाभाईांच्या 
राजकीय जीवनाला खरा प्रारांभ झाला. उद्योग-मवचाराांशी ओळख व इांग्लांडमध्ये वास्िव्य झाल्यामुळे 
आधुमनक मवचाराांशी त्याांचा पमरचय झाला होिा. त्यामुळे त्याांच्या मपढीिील व नांिरच्या मेहिा, वाच्छा, 
गोखले याांच्यापेक्षाही िे जहाल होिे. स्वदेशी, स्वराज्य, बमहष्ट्कार हा मांत्र त्याांनी राष्ट्राला मदला. फ्रें च 
राज्याक्ाांिीच्या स्वािांत्र्य, समिा, बांधुिा याांनी भारलेले दादाभाई, १९०४, १४ िे २० ऑगस्टच्या 
ॲमस्टरडॅमच्या आांिरराष्ट्रीय समाजवादी पमरषदेला हजर होिे. 
 

१८५३ िे १९०६ पयंिच्या कहदी राजकारणाचा पाया मब्रमटश न्यायदेविेवरील मवश्वास हा होिा, 
आमण मब्रमटश साम्राज्याि राहून मब्रमटश प्रजाजनाांच्या बरोबरीचे नागमरकाांचे हक्क अथवा साम्राज्याांिगवि 
स्वराज्य प्राप्ि करून घेणे हे त्याांचे अांमिम साध्य होिे. हेच ध्येय त्याांनी १९०६ साली अगदी उघडपणे 
राष्ट्रसभेपढेु माांडले. या दृष्टीने देशाच्या राजकीय व आर्वथक स्स्थिीचा अभ्यास करून त्यास प्रगिीच्या 
वाटेवर नेण्यासाठी राजकीय जागृिीचा सामुदामयक मागव स्वीकारणारे पमहले नेिे म्हणजे दादाभाई. 



 
          

 

कहदी स्वराज्य हा केवळ वमरष्ठ वगाच्या स्वामभमानाचा ककवा सांस्कृमिरक्षणाचा अथवा वैभवाचा प्रश्न 
नसून िो सामान्य जनिेिील कोयवधी जीवाांच्या पोटाचा प्राणधारणेचा आमण क्लेशरमहि व रोगरमहि 
जीवनाचा प्रश्न आहे याची जाणीव कहदी लोकाांच्या मनावर जर प्रथम कोणी ठसवली असेल िर िी 
दादाभाईांनीच होय. आर्वथक साम्राज्यशाही म्हणजे काय आमण एका राष्ट्राने दुसरे राष्ट्र कजकले असिा 
कजकलेल्या राष्ट्राचे मकिी प्रकारे रक्िशोषण होिे, याची बरोबर कल्पना दादाभाईांनी आणनू मदली. १८५१ 
िे १८७१ या कालखांडाि कहदुस्थानच्या द्रव्याचे शोषण कोणत्या प्रकारे चालू होिे आमण त्यामुळे कहदी जनिा 
मकिी दमरद्री झाली, याचा त्याांनी बरोबर अांदाज केला, आमण िे शोषण थाांबल्याखेरीज जनिेचा उद्धार 
होणार नाही असा मसद्धान्ि माांडला. कहदुस्थानाि भाांडवल साठि नाही याचे मूळ कारण हा परदेशाि 
जाणारा द्रव्याचा ओघच होय असे दादाभाई म्हणि असि. त्यामुळे देशाि युरोमपयन भाांडवलवाले व 
व्यापारी येिाि िेही आपल्या देशाची अमधक लूटच करिाि असे त्याांना वाटे. देशािून सवव पैसा लुबाडून 
इांग्लांडाि नेण्याि येिो. त्यािील काही भाग भाांडवलाच्या रूपाने परि येिो व लोकाांची अमधक लूट करून 
अनेक पटींनी परि मवलायिेस जािो असे हे रक्िशोषणाचे कालचक् एकसारखे चालू असिे. 
"कहदुस्थानला मब्रमटश भाांडवलाची अत्यांि जरुरी आहे, पण त्याला मब्रमटशाांचे केवळ भाांडवलच हव ेआहे, 
मब्रमटशाांनी आपल्या भाांडवलासमहि या देशावर स्वारी करावी आमण भाांडवलाबरोबर त्याच्या साह्याने 
मनपजणारे धनही त्याांनीच खाऊन टाकाव ेहे त्याला नको आहे" असे त्याांनी भारिीय दुष्ट्काळ कममशनला 
मदलेल्या मनवदेनाि म्हटले होिे. इांग्रजाांचे साम्राज्य कहदी लोकाांच्या पैशावर व रक्िावर उभे असल्याचे 
त्याांनी म्हटले असून कहदुस्थानािील लक्षावधी जनिेचे जीवन म्हणजे अधवपोटी जगणे, उपासमारीने मरणे 
अथवा दुष्ट्काळाने ककवा रोगाच्या साथीने मरणे असेच असल्याचा अमभप्राय त्याांनी व्यक्ि केला होिा. 
आर्वथक रक्ि शोषणाऱ्या व राजकीय स्वराज्याच्या मानाने त्याांना सामामजक व औद्योमगक चळवळी गौण 
वाटि असि. सवाि महत्त्वाचा प्रश्न दामरद्र्याचा व उपासमारीचा असून त्यावर एकच उपाय म्हणजे 
स्वराज्य असा मवचार त्याांनी आग्रहाने माांडला. 
 

दामरद्र्याचा िपशीलवर मवचार करून दरडोई उत्पन्न मनमिि करण्याचा पमहला प्रयत्न दादाभाईांनी 
केला. या त्याांच्या मववचेनाने कहदी राष्ट्रीय चळवळीला आर्वथक बैठक मदली. कहदी राष्ट्रवादाचे िे जनक 
होिे. िे नेमस्ि व जहाल याांना सारखेच मान्य होिे. त्याांनी भारिीय राष्ट्रवादाची गांगा आणली. 
 

भरमसाट जमीनमहसूल हा या देशाच्या दामरद्र्याला कारणीभिू होिो असे रमेशचांद्र दत्त म्हणि. 
दत्त हे जमीनमहसुलावर भर देिाि, लुटीचा मवचार करीि नाहीि अशी टीका दादाभाई करीि. िेव्हा 
दोन्हीही दमरद्री करिाि असा खुलासा रमेशचांद्राांनी केला होिा. 
 

दादाभाईांचा राष्ट्रसभेशी मिच्या स्थापनेपासून सांबांध होिा. १८८६, १८९३ व १९०६ या वषी िे 
राष्ट्रसभेचे अध्यक्ष होिे. िे मब्रमटश पालवमेंटवरही मनवडून आले होिे. पालवमेंटवर भारिािून प्रत्यक्ष प्रमिमनधी 
मनवडून जाविे असा मवचार त्याांनी माांडला होिा. अखेरपयंि त्याांचा मब्रमटशाांच्या न्याय्य बदु्धीवर मवश्वास 
होिा. १९०६ च्या त्याांच्या अध्यक्षिेखाली झालेल्या राष्ट्रसभेच्या अमधवशेनाि स्वदेशी, बमहष्ट्कार, राष्ट्रीय 
मशक्षण व स्वराज्या याांमवषयी प्रस्िाव सांमि झाले होिे. "पॉव्हटी अँड अन मब्रमटश रूल इन इांमडया" हा 
भारिाच्या दामरद्र्याची मूलभिू मीमाांसा करणारा त्याांचा ग्रांथ त्याांच्या अभ्यासाची साक्ष देिो. दादाभाई व 
कालव  माक्सव एकाच वळेी मब्रमटश म्युमझयममध्ये अभ्यास करीि होिे. त्या वळेी त्याांची भेट झाली असिी िर 
अमधक चाांगले झाले असिे, असे वाटल्यामवना राहाि नाही. 
 



 
          

 

(५) म. गो. रानडे (१९४२-१९०१): भारिािील धार्वमक चळवळी बाजूला ठेवल्या िरी माहाराष्ट्राि 
सामामजक, राजकीय सुधारणेची चळवळ १९ व्या शिकाच्या उत्तराधाि सुरू झालेली मदसून येईल. महादेव 
गोकवद रानडे, दादोबा पाांडुरांग, लोकमहिवादी, मवष्ट्णुबुवा ब्रह्मचारी, ज्योमिबा फुले ही नाव े
समाजसुधारकाांि अग्रभागी झळकि होिी. रानडे याांचा सामामजक दृमष्टकोन खालील शब्दाांि साांगिा 
येईल. "मनयांत्रणाकडून स्वािांत्र्याकडे, भोळेपणाकडून मनष्ठेकडे, सामामजक दजाकडून कराराकडे, 
अमधकाराकडून बमुद्धवादाकडे, असांघमटि जीवनाकडून सांघमटि जीवनाकडे, फाजील अमभमान ककवा 
हटवादाकडून सहनशीलिेकडे आमण आांधळ्या दैववादाकडून मानवी प्रमिष्ठेच्या जामणवकेडे –आपला हा 
नवीन बदल झाला पामहजे. मला जी सामामजक क्ाांिी अमभपे्रि आहे िी हीच. ही क्ाांमि आपल्या समाजाांि 
आमण व्यक्िीिमह घडून आली पामहजे." [V. P. Varma, op cit, p. 275.] व्यस्क्िस्वािांत्र्याचा उद घोष, बुमद्धवाद, 
दुरमभमानाचा मनरास, मानवी प्रमिष्ठा याांचे मांजुळ घोष त्याांना पामहजे होिे आमण त्याचबरोबर आांधळा 
दैववाद आमण भोळेपणा हे दोष त्याांना पलैिीरी पाठवायचे होिे. 
 

१८५८ चा राणीचा जाहीरनामा, मवद्यापीठाांची स्थापना, ईस्ट इांमडया कां पनीकडून मब्रमटश 
मांमत्रमांडळाकडे कहदी राज्यसूत्राांचे सांक्मण आमण १८६१ च्या कायदेमांडळाच्या सुधारणा-कायद्याने काही 
मबनसरकारी सभासदाांची कायदेमांडळाि नेमणकू याांमुळे सुमशमक्षि मपढीच्या अांिःकरणाि राजमनष्ठचेे 
पुनरुरज्जीवन होि होिे, अशा कालखांडाि रानडे उदयाला आले. मटळकाांच्या भाषेि साांगायचे म्हणजे ‘थांड 
गोळ्याला ऊब आणण्याचे कायव’ त्याांनी केले. गणेश वासुदेव जोशी ऊफव  साववजमनक काका याांच्या 
सहाय्याने त्याांनी साववजमनक कामाि चिैन्य ओिले. त्याांनी १८७२ व १८७३ साली स्वदेशी उद्योगधांद्याच्या 
ऱ्हासावर आमण त्याांच्या उन्निीच्या उपायासांबांधी दोन व्याख्याने मदली. याांि त्याांनी दादाभाईांच्या 
मसद्धाांिाचाच पाठपुरावा केला आमण सामामजक भाांडवलाच्या मांडळ्या स्थापून कारखान्याांची वाढ 
करण्यावर भर मदला. साववजमनक काका हािसुिाची व हािमवणीची खादी स्विः ियार करून वापरीि. 
त्याांनी स्वदेशीची दुकाने काढली व सांरक्षक जकािीचें ित्त्व अवलांबण्यास सरकारला सुचवनू स्वदेशी 
उद्योगधांद्याांना सांरक्षण देण्याचा पुरस्कार केला. त्याांना दादाभाईांचा ‘डे्रन’ मसद्धाांि मान्य नव्हिा. शिेीवरील 
भार कमी करण्याकरिा शिेीच्या दाट लोकवस्िीच्या प्रदेशािून मवरळ लोकवस्िीच्या प्रदेशाि माणसे 
हलवावीि अशी त्याांनी सूचना केली होिी. 
 

रानडे प्रकृिीने प्रागमिक, उदारमिवादी होिे पण त्याांनी अमनबधं अथवव्यवस्थेचा पुरस्कार केला 
नव्हिा. "सांपत्तीची मनपज झाल्यावर मूळभर प्रबळ लोक व बहुसांख्य गरजवांि याांच्यामध्ये मिची मवभागणी 
करिानाही याच ित्त्वाचा म्हणजे न्यायाचा व समबदु्धीचा अवलांब केला पामहजे आमण समाजजीवनाांिील सवव 
व्यवहारासांबांधीचे जुन्या अथवशास्त्राचे मसद्धाांि मनदोष न समजिा त्याांचा फेरमवचार करणे भाग आहे" असे 
त्याांचे मवचार होिे. 
 

ऐमिहामसक घडामोडींकडे परमेश्वरी हेिूांच्या चष्ट्म्याांिून पाहण्याची त्याांची स्वाभामवक मनोवृमत्त 
असून प्रत्येक वाईट गोष्टीिूनही काहीिरी चाांगले मनमाण होि असिे, अशी त्याांची दृढ श्रद्धा होिी. मब्रमटश 
राज्याकत्यांनी कहदी लोकाांना समानिेने वागवाव ेआमण कहदी लोकाांनी मब्रमटश साम्राज्याशी एकमनष्ठ राहाव े
असे त्याांचे राजकीय ित्त्वज्ञान होिे. रानडे प्रागमिक होिे िसे नेमस्िही होिे. प्रागमिकत्व म्हणजे वांशभेद 
ककवा धमवभेद न मानिा मनुषामनुष्ट्याांि समानिा व न्याय प्रस्थामपि करणे असा अथव िे करीि. नेमस्ि या 
शब्दाने फार दूरच्या ध्येयाकडे लक्ष न देिा पावलापुरिे पाहून काम करीि राहणे आमण हे काम करीि 
असिा िडजोडीची व उभयपक्षी देवाणघेवाणीची समांजस वृमत्त धारण करणे असा याचा अथव िे लावीि होिे. 



 
          

 

इांग्लांडािील मलबरल पक्ष रानडे याांच्यापुढे आदशव म्हणनू होिा. कहदी प्रगिीला मवरोध करणाऱ्या 
मोठ्या धमनकाांचा वगव हाच कहदी राजकारणािील काँझवेमटव्ह पक्ष असून अल्पसांख्य सुमशमक्षि कहदी वगव, 
त्याची वृत्तपते्र व त्याच्या सांस्था आमण नेणिेपणी त्याांना पाकठबा देणारी कहदी जनिा याांच्या सांघटनेिूनच 
कहदुस्थानाि खरा प्रागमिक म्हणजे मलबरल पक्ष मनमाण होईल, असे रानडे याांचे मि होिे. जहाल 
राजकारणाचा उदय होऊ लागण्याची मचन्हे मदसू लागिाच रानडे याांनी आपल्या नेमस्ि प्रागमिक पक्षाची 
ित्त्व ेआखून घेिली व त्याला साववजमनक सभेहून मभन्न असे डेक्कन सभेचे अमधष्ठान मनमाण केले. (कारण 
पुण्याची साववजमनक सभा जहालानी काबीज केली होिी). मब्रमटश पालवमेंटाि कहदी प्रमिमनधी असाविे अशी 
मागणी करणारा एक अजव पालवमेंटच्या सभासदाांकडे पाठवण्याि आला. १८७६-७७ साली महाराष्ट्राि 
दुष्ट्काळ पडला िेव्हा दुष्ट्काळग्रस्ि शिेकऱ्याांना साह्य करण्याचे आमण शिेकऱ्याांची गाऱ्हाणी सरकारपढेु 
ठेवनू त्याांची दाद लावण्यािही त्याांनी पढुाकार घेिला. शिेकऱ्याांची दाद लावण्याची चळवळ भारिाि 
प्रथमच साववजमनक सभेने केली व त्याला रानडे याांची पे्ररणा होिी. १८७७ ला मदल्लीला मोठा दरबार 
भरणार होिा, त्याि एक प्रमिमनधी पाठवनू भारिीय सम्राज्ञीला (स्व्हक्टोमरया राणीला) एक मानपत्र समपवण 
केले आमण या मानपत्राि कहदी जनिेचे हक्क आमण कहदी राष्ट्राच्या अांिःकरणािील राजकीय आकाांक्षा व 
राजमनष्ठा पण स्पष्ट भाषेि राज्यकत्यांना साववजमनक सभेने सादर केल्या. भारिीय ऐक्याची व कहदी 
पालवमेंटची कल्पना माांडली आमण मनरमनराळ्या प्राांिािून आलेल्या राजकीय कायवकत्यांना राष्ट्रीय सभेची 
कल्पना सुचमवली. हे काम करण्यासाठी खादी वशेधारी साववजमनक काकाांना पाठमवण्याि आले होिे. 
"कहदी लोकाांना मब्रमटश राष्ट्राच्या बरोबरीचा राजकीय व सामामजक दजा प्राप्ि करून द्या आमण 
जबाबदारीचे हक्क उपभोगून कहदी लोकाांना स्वावलां बी व पुरुषाथी बनमवण्याचे मशक्षण द्या" अशी मागणी 
त्याांना करण्याि आली होिी. काकाांनी राजेरजवाड्ाांना उदे्दशून भाषण केले. सुरेंद्रनाथ बानजी हेही त्या 
वळेी िेथे आले होिे व राष्ट्रीय सभेची कल्पना आपणास िेथे प्रथम सुचली असे त्याांनीही म्हटले आहे. 
१८५८ च्या राणीच्या जाहीरनाम्याला "मगॅ्नाचाटा" असे सांबोधण्याि आले होिे. मब्रमटश "मगॅ्नाचाटा" 
मवजयशाली सरदाराांनी पराभिू राजाकडून मलहून घेिलेला करार होिा, िो मोडल्यास राजाचे पामरपत्य 
करण्याची स्पष्ट योजना त्याि ग्रमथि झाली होिी व ही उपाययोजना अमलाि आणण्याची शस्क्ि मब्रमटश 
सरदाराांपाशी भरपूर होिे. राणीचा जाहीरनामा म्हणजे बांडखोर सैमनकाांचे कां बरडे मोडून मवजयशाली 
झालेल्या राणीने आपल्या राजमनष्ठ प्रजेला व दुबवल सांस्थामनकाांना मदलेले कोरडे आश्वासन होिे. 

 
राजा राममोहन रॉय व रानडे याांचा कपड धार्वमक होिा. धमाि सुधारणा करून मूर्विपूजेपासून 

लोकाांना परावृत्त करून मनगुवण, मनराकार अशा परमेश्वराच्या कचिनाचा व भक्िीचा पांथ शोधावा असा 
दोघानाही ध्यास होिा. रानडे याांनी अनेक कममयाांकडे मनवदेने पाठवली, त्याांनी फार उपयोग होि नाही 
अशी टीका करणाऱ्याांना त्याांनी ‘अजव सरकारला अनुलक्षनू असले िरी िे लोकमशक्षणासाठी असिाि’ असे 
उत्तर मदले होिे. राजकीय स्वािांत्र्य हे सामामजक स्वािांत्र्याखेरीज पुरे होणार नाही व अखेरीस या दोन्हींचे 
अमधष्ठान मानवाची सवांगीण सुधारणा हे आहे अशी त्याांची धारणा होिी. िे धमवमनष्ठ असले िरी स्वदेश व 
सांस्कृिीचा िीव्र अमभमान ही त्याांच्या पांथाची पे्ररणा नव्हिी. 
 

रानडे याांचे मवचार जमीनदारवगास पोषक होिे. जमीनदार व खोि याांच्या राजकीय हक्काांवर मनबंध 
आणणे त्याांना मान्य नव्हिे. त्याांना कायमधारा पद्धिी मान्य होिी; पण जमीनदारी मान्य नव्हिी. िे 
औद्योमगक सांस्कृि प्रवक्िे होिे, त्याांनी भाांडवलशाहीच्या दोषाकडे लक्ष मदले नाही. ‘मनयोजनाचे पमहले 
भारिीय पुरस्किे’ असे रानडे याांचे चमरत्रकार प्रा. डी. जी. कवे याांनी त्याचे वणवन केले आहे. प्रागमिक 
पुढारी मदनशा वाच्छा याांनी ‘सॉके्मटसासारखे मवद्वान व त्याांच्यासारखे साधे’ अशा शब्दाि त्याांचा गौरव केला 



 
          

 

होिा. डॉ. आांबेडकर याांनी ‘रानडे, गाांधी व जीना’ या ग्रांथाि रानडे याांच्या मवद्वते्तचे, दूरदृष्टीचे मुक्ि कां ठाने 
वणवन केला आहे. 
 

१८८० नांिर रानडे याांची प्रागमिक मवचारसरणी व दादाभाईांचा साम्राज्यशाहीच्या लुटीचा शोषण 
मसद्धान्ि घेऊन पुढे जाणारी मवचारसरणी याांि सांघषव आला. महाराष्ट्रािील राजकारणाि पुढे आलेली 
जहाल व मवाळ ह्या सांघषाची बीजे येथे पडलेली मदसिील. 
 

जमवन आदशववादी फे्रडमरक मलस्ट याांच्या मवचाराांशी त्याांचे मवचार ममळिेजुळिे होिे. 
औद्योमगकीकरणाि शासनाचा पुढाकार, आर्वथक जीवनाची योजनाबद्ध आखणी, समाजसुधारणेसाठी 
कायदा आमण सांरक्षण याांचा त्याांनी महरीरीने पुरस्कार केला. भारिीय इमिहासाि आमण राजकारणाि रानडे 
याांना देशक्िीचे पे्रमषि समजण्याि येिे. िसेच स्वािांत्र्य, सामामजक प्रगिी, वैयस्क्िक चामरत्र्याची 
पुनस्थापना या मवचाराांचे िे उद गािे िसेच उन्नि भारिीय राष्ट्रवादाचे िे मागवदशवक समजले जािाि. 

 
पुण्याला साववजमनक सभा २ एमप्रल १८७० ला स्थापन झाली. रा. ब. नूलकर व सीिाराम हरी 

मचपळूणकर हे मिचे सांस्थापक होिे. रानडे, गोखले व मटळक याांनी त्या सांस्थेचे नेिृत्व केले. 
 

सभेिफे पमहला साववजमनक अजव त्या वळेी महाराष्ट्राि पडलेल्या दुष्ट्कालासांबांधी होिा. जहाल-
मवाळ वादाि मिचे पुढारीपण १८९५ साली मटळकाांकडे आले, म्हणून रानडे याांनी ४ नोव्हेंबर १८९६ रोजी 
डेक्कन सभा स्थापन केली व गो. कृ. गोखले मिचे मचटणीस झाले. याच डेक्कन सभेिफे गोखले याांची वले्बी 
कममशनपुढे साक्ष झाली. 
 

ईस्ट इांमडया कां पनीची सत्ता पालवमेंटच्या हािाि जाण्यापूवी व गेल्यानांिर अल्पावधीिच सुमशमक्षि 
वगाने लोकमि सांघमटि करण्यास प्रारांभ केला आमण प्रशासनाचे दोष व उमणवा दाखवण्यास त्याांनी 
सुरुवाि केली. चळवळीचे पािात्य मागव आत्मसात्  केले आमण भारि सरकार व पालवमेंट या दोहोंचे लक्ष 
वधेावयास पामहजे हे त्याांनी ओळखले. १९ व्या शिकाच्या मद्विीयाधाि काँगे्रसच्या स्थापनेपयंि (१८८५) 
एक कालखांड व नांिरचा दुसरा. पमहल्या कालखांडाि असांघमटि, पे्ररणाहीन अशी चळवळ होिी. याि 
मध्यम वगव दुबळा होिा. त्याि एकिा नव्हिी आमण कायवक्माि योजना नव्हिी. दुसऱ्या कालखांडाि 
चळवळ सांघमटि झाली आमण स्वराज्यप्राप्िी हे ध्येय बनले. अशी ही साववजमनक सभा रानडे याांनी 
जोपासली. 
 

वर वणवन केलेल्या मनरमनराळ्या सांस्थाांनी राजकीय जागृमि करून जनमि सांघमटि करण्याचा 
प्रयत्न केला. याच कालखांडाि धार्वमक, सामामजक अशा पनुरुज्जीवनवादी चळवळी मनमाण झाल्या. 
त्यािील ब्रह्मोसमाज, आयवसमाज, प्राथवनासमाज, सत्यशोधक समाज असे धार्वमक, सामामजक 
पुनरुत्थानाचे अनेक पांथ मनमाण झाले. या सवव पांथानी कहदू समाजािील दोष दाखवनू त्याची पनुरवचना 
नवीन ित्त्वावर करण्याचा प्रयत्न केला. 
 

प्राथवनासमाजाची कल्पना बांगालमधील ब्रह्मो समाजाच्या कल्पनेवरून सुचली होिी. कहदू धमािून 
फुटून मनघण्याच्या ब्रह्मो समाजाच्या धोरणास प्राथवनासमाज प्रथमपासूनच मवरुद्ध होिा. मूर्विपूजा व 
अविार-कल्पना याांच्या मवरुद्ध त्याांचा रोख असला, िरी आपला पांथ हा कहदू धमािील सुधारक पांथ आहे ही 



 
          

 

वृत्ती त्याांनी सदैव जागिृ ठेवली व वारांवार त्याचा उपदेश केला. डॉ. भाांडारकर व न्या. रानडे याांना "ईश्वरः 
सववभिूानाम हृदे्दशऽेजुवन मिष्ठमि" हे ित्त्व कहदू धमाि असल्याबद्दल अमभमान होिा. असे असले िरी 
जीवात्मा व परमात्मा याांचे अदै्वि व "अहां ब्रह्मास्स्म" हे ित्त्व त्याांना मान्य नव्हिे. िसेच िे अव्यक्ि 
परमात्म्याची उपासना करीि असले व मूर्विपूजेच्या मवरुद्ध असले िरी िे परमेश्वराला सगुण मानीि होिे. 
शांकराचायांचे मनगुवण परब्रह्म त्याांना मान्य नव्हिे. त्याप्रमाणे शांकराचायांचा मायावादही त्याांना मान्य नव्हिा. 
त्याांना प्राथवनेचे महत्त्व वाटि होिे, पण प्राथवनेने, भौमिक फलाची प्राप्िी होणे शक्य नसिे, यामवषयी त्याांची 
खात्री होिी. आस्त्मक उन्निीसाठी प्राथवना आवश्यक असल्याचे त्याांचे मि होिे. अनन्यभाव े देवास शरण 
जाऊन प्राथवना केली असिा माणसाांि मनियी सामर्थ्यव प्राप्ि होिे आमण अांिःकरण उत्तम व शुद्ध करण्याचा 
मागव सुलभ होिो, असे प्राथवनासमाजाचे ित्त्व होिे. महाराष्ट्रीय सुमशमक्षिाांचे मन त्या काळाि भक्िी युगािच 
होिे, आमण प्राथवनासमाजाचा मववकेवादाइिकाच अदै्वि वदेान्िालाही मवरोध होिा. 
 

ब्राह्मो समाज ककवा प्राथवनासमाज हे ग्रांथप्रामाण्यवादी नाहीि, िर िे अनुभवप्रामाण्यवादी आहेि. 
डॉ. भाांडारकर म्हणिाि, "आयवसमाज वदे हे ईश्वरप्रणीि असे मानिो, िसे प्राथवना अगर ब्राह्मसमाज 
मानीि नाही. प्राथवनासमाजाचा धमव खुद्द देवाने उपमदष्ट व ईश्वरप्रणीि असाच आहे. सवांच्या अांिःकरणाि हे 
बीज आहे आमण हे बीज ईश्वराकडून प्राप्ि झालेले आहे. सवव धमाि सत्य आहे व असत्यही आहे. म्हणनू 
असत्यास दूर सारून सत्यास स्वीकारण्याची िर आपली नेहमी मसद्धिा असलीच पामहजे. आपल्याच एका 
धमाि सवव ित्त्व ेशुद्ध आमण सत्य आहेि आमण िी सवव एका काळीच प्राप्ि झाली आहेि असे नाही. प्राथवना व 
ब्राह्मो समाजास जी ित्त्वे मान्य आहेि िी सवव वदेाि नाहीि, त्याि बीज आहे. िे पढेु उपमनषदे व गीिेि 
उत्तम रीिीने मवकमसि झालेले आहे." 
 

ब्राह्मोसमाज व प्राथवनासमाज हे सववस्वी आांग्लमवद्याभमूषि अशा पमहल्या व दुसऱ्या मपढींि वाढीस 
लागले. कहदू धमव व सांस्कृिीचा पािात्य सांस्कृिीच्या सांदभाि आमण मिस्िी धमाच्या प्रकाशाांि जो मवचार 
सुरू झाला, त्यालाच िी फळे आली होिी. आयवसमाज त्या दोन समाजापेक्षा मनराळ्या वािावरणाि 
उदयास आला. वदेप्रामाण्य, चािुववण्यव याांचा पुरस्कार करून लोकाांच्या परांपरेच्या अमभमानाला त्याने 
आवाहन केले होिे. 
 

(६) महात्मा फुले (१८२७-१८९०) : महाराष्ट्राि सामामजक समिा आणण्यासाठी बहुजनसमाजाि 
जागमृि करून मोठे कायव केले असेल िे जोमिराव फुले याांनी. शब्दप्रमाण्य, जुने आचार-मवचार, जुन्या 
रूढी, कमवकाांड, जपजाप्य, पूववसांमचि, पूववजन्म, ईश्वरी सांकेि, स्वगव-नरक इत्यादी कल्पना प्रसिृ 
करणाऱ्या आमण मानवी किृवत्व दास्यशृांखलाि बद्ध करून टाकणाऱ्या भोळ्या समजुिीवर जोमिरावाांनी 
सिि आघाि केले. 
 

जोमिराव गोकवद फुले (१८२७ िे १८ नोव्हेंबर १८९०) याांनी पुणे येथे मुलाांसाठी पमहल्याांदा १८४८ 
ि व मुलींसाठी १८५१ ि शाळा सुरू केली. त्याांच्या कायाि त्याांच्या पत्नी सौ. सामवत्रीबाई या मदि करीि.  
 

त्याांनी अस्पृशाांसाठी घरचा हौद १८६८ साली खुला केला. िे पणेु नगरपामलकेचे सभासद होिे 
(१८७६ िे १८८२). मशक्षणमवषयक प्रश्नासाठी नेमलेल्या ‘हांटर’ आयोगापढेु त्याांनी साक्ष मदली. सप्टेंबर 
१८८२ रोजी पांमडिा रमाबाईांचीही साक्ष झाली. मटळक व आगरकर कोल्हापूर प्रकरणाांि मशक्षा भोगनू 
आल्यानांिर त्याांनी त्याांचा सत्कार केला. सरकानेही त्याांच्या कायाचा गौरव केला आमण जनिेने सत्कार 



 
          

 

करून त्याांना ‘महात्मा’ ही पदवी अपवण केली. फुले याांच्या चमरत्राच्या या रूपरेषेपेक्षा त्याांनी मनरमनराळ्या 
पुस्िकाांिून जे मवचार माांडले, त्याांचे समीक्षण आवश्यक आहे. 
 

"साववजमनक सत्यधमव" या पुस्िकाि मानवमवषयक त्याांची कल्पना मदसून येिे. हा ग्रांथ "मानवी 
स्वािांत्र्याचा जामहरनामाच" व "मवश्वकुटुांबवादाची गाथा" आहे असे त्याचे वणवन करण्याि आले आहे. "जो 
आपल्या धमवबाांधवाांना व देशबाांधवाांना समान मानीि नाही िो देशभक्ि कसला?" असा त्याि त्याांनी सवाल 
केला आहे. या पुस्िकाि ममशनऱ्याांवर टीका करण्याि आली आहे. पुण्याची साववजमनक सभा ही 
जमीनदार, सावकाराांचे महि पाहिे असे त्याांनी साांमगिले होिे. त्याांचे ‘गुलाममगरी’ हे पुस्िकही गाजले. 
"युनायटेड स्टेटसमधील सदाचारी लोकाांनी गुलामास दास्यापासून मुक्ि करण्याच्या कामाि औदायव, 
मनरपेक्षिा व परोपकारबुद्धी दाखवली यास्िव त्याांच्या सन्मानाथव" हे पुस्िक अपवण करण्याि आले होिे. 
‘सुधारल्या इांग्रजी राज्याि ब्राह्मणी धमाच्या आडपडद्याि’ गुलाममगरी कशी नाांदि आहे याचे सांवादरूपाने 
मववचेन या पुस्िकाि आहे. दशाविाराची व पुराणािील अनेक कथाांची फोड त्याांनी केली. ‘कलमकसाई’ 
‘भट कामगार’ असे शब्दप्रयोग त्याि असून "सरकार भटाच्या नादीं लागिे याबद्दल राग व्यक्ि करण्याि 
आला आहे. मारवाडी व भट याांच्या कसबमवषयी त्याांि भरपूर टीका आहे. या पुस्िकाच्या प्रस्िावनेि" 
शूद्राांची मने आमण अांिःकरणे सुखी आमण समाधानी ठेवली, िर भमवष्ट्यकाळाि त्याांच्या मनष्ठेबद्दल 
सरकारला भीिी बाळगण्याचे कारण नाहीं" असे मवचार व्यक्ि केले आहेि. "बामणी कावा समजुनी 
घ्यावा" "मवद्याहीन शदू्र लज्जाहीन झाला, जोडा साांभाळीला ब्राह्मणाचा" अशा काव्यपांक्िी त्याि 
आढळिाि. 
 

सत्याशोधक समाजाची स्थापना "मभक्षुकाांच्या बौमद्धक गुलाममगरीिून अडाणी भाबड्ा 
बहुजनसमाजाला मुक्ि करण्यासाठी" २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी झाली. जन्माचा ककवा जािीचा मवचार न 
करिा गुणावर व्यक्िीची प्रमिष्ठा मनमाण करावी हा त्याांचा हेिू होिा. शूद्र आमण अमिशदू्र याांची ब्राह्मण 
पुरोमहिाांकडून होणारी मपळवणूक बांद करणे, त्याांना त्याांच्या मानवी हक्काांची व अमधकाराची मशकवणकू देणे, 
आमण ब्राह्मणी शास्त्रज्ञाांच्या मानमसक आमण धार्वमक गुलाममगरीिून मुक्ि करणे हे सत्यशोधकाचे ध्येय-धोरण 
होिे. या समाजाची िीन मोठी ित्त्व ेआहेि : (१) देव एक आहे, (२) सवांचा मायबाप ईश्वरच आहे, सवव 
माणसे त्याच्या दृष्टीनी समान आहेि. केवळ जन्मावर मोठेपणा व कमीपणा घ्यावयाचा िर व्यसनी, मूखव, 
दमरद्री, नादान अशी माणसे वमरष्ठ म्हणमवणाऱ्या वगाि जन्मास काां यावीि? असा त्याांचा सवाल होिा. (३) 
सववज्ञ परमेश्वराची भक्िी करण्यास मध्यस्थाची (दलालाची) जरूर नसिे. म्हणून मभक्षुकशाही ही 
समाजाला लागलेली कीड आहे असे त्याांचे मि होिे. या ित्त्वावर पमहली सत्यशोधक पमरषद १७ नोव्हेंबर 
१९११ रोजी झाली. "आपले धार्वमक मवधी आपले आपण कराविे", "सत्य शोधा आमण भट सोडा" अशा 
घोषणा मदल्या गेल्या. उपाध्यायवगव हा परोपजीवी (मपळणारा) आहे, असे िे म्हणि.  
 

जन्माचा ककवा जािीचा मवचार न करिा गुणावर व्यक्िीची प्रमिष्ठा मनमाण करावी हा सत्यशोधक 
चळवळीचा हेिू होिा. कहदू समाजािील घटकाांना साधे माणुसकीचे हक्कही या जामिव्यवस्थेमुळे ममळि 
नाहीि म्हणनू या जामिव्यवस्थेमवरुद्ध बांड केले पामहजे हे फुले अत्यांि पोटमिमडकीने माांडीि. ब्राह्मणाांचे 
वचवस्व नाहीसे करण्यासाठी अब्राह्मणाांनी केलेली चळवळ असे त्याांच्या कायाचे रूप नव्हिे; िर सवव 
मवषमिेच्या मुळाशी असलेली जन्मामधमष्ठि जािच नाहीशी करायला पामहजे हाच त्याांच्या कायाचा 
स्थायीभाव होिा. ‘स्वािांत्र्याच्या मवचाराांची बीजे आपल्या मनाि ब्राह्मण मवद्याथी-ममत्राांनी आमण ब्राह्मण 
मशक्षकाांनी पेरली होिी’ असे फुले याांनी "गुलाममगरी" ग्रांथाि नमूद केले आहे. फुले याांनी काढलेल्या 



 
          

 

मुलींच्या शाळेला सखाराम यशवांि पराांजपे, सदामशव गोकवद हाटे व सदामशवराव गोवांडे आर्वथक सहाय्य 
करीि असि. हे सहकारी, भिूदयावादी होिे. 
 

महादेव गोकवद रानडे या चळवळीकडे सहानुभिूीने पाहि असि. १८८५ साली फुले आमण त्याांच्या 
अनुयायाांनी जनिेचा ध्वज ममरवणुकीने आणला, त्या प्रसांगी रानडे याांनी भाषण केले. फुले याांच्या 
मृत्यूनांिरही रानडे याांनी त्याांच्या क्ाांमिकायाचा गौरव केला होिा. 
 

१८५७ च्या क्ाांमियुद्धामवषयी जोमिरावाांना सहानुभिूी नव्हिी. इिकेच नव्हे िर इांग्रजाांचे राज्य 
उलथून पाडण्यासाठी उत्तर कहदुस्थानाि जे युद्ध चालले होिे त्यामवषयी िे अत्यांि उदासीन होिे. 
"देवाजीने शूद्रावर दया करून इांग्रज बहाद्दराच्या हािून भट नानाचे बांड मोडमवले म्हणोन बरे झाले," "या 
लोकाांचे राज्य या देशाि आहे िोवरच आपण सवव शूद्राांनी जलदी करून भटाांच्या वमडलोपार्वजि 
दास्यापासून मुक्ि व्हाव ेयािच मोठा शहाणपणा आहे" असे िे म्हणि. ममशनऱ्याांवर त्याांची टीका कडक 
नसे. पांमडिा रमाबाईांना कहदू धमाि ठेवण्याि ब्राह्मणाांना अपयश आले म्हणून त्याांनी ब्राह्मणाांना दोष मदला. 
काँगे्रसवर त्याांचा मवश्वास नव्हिा. काँगे्रसजनाांना गरीबाांची कळकळ नाही असे त्याांना वाटे. कहदू धमाच्या 
नावाने साववजमनक सभा आमण काँगे्रस ह्या सांस्थाकरवी ब्राह्मण लोक अमधक हक्क ममळवण्याची चळवळ 
करिाि असे त्याांना वाटे. िा. १० जुलै १८८७ मध्ये त्याांनी केलेल्या मतृ्युपत्राि "शूद्रादी अमिशूद्रास 
दासानुदास मानणाऱ्या आयव भट्ट ब्राह्मण जािीसह त्याांच्या अनुयायाांची सुद्धा माझे शवावर व ित्सांबांधी करीि 
असलेल्या मवधीवर सावलीसुद्धा पडू देऊ नये" असे मलमहले होिे. 
 

सन १८८२ साली मशक्षणमवषयक प्रश्नासांबांधी मवचार करण्यासाठी नेमलेल्या हांटर आयोगापढेु फुले 
याांनी मनवदेन सादर केले. प्राथममक मशक्षण सक्िीचे केले जाव ेही मागणी महाराष्ट्राि (कदामचत् भारिाि) 
प्रथमच करण्याि येि होिी. प्रमशमक्षि मशक्षकाांच्या विेनाि वाढ करावी, कमनष्ठ वगीयाांिील मशक्षक ियार 
कराविे, खेड्ाांिील मुलाांना शिेीचे व िाांमत्रक मशक्षण द्यावे, अशा काही मागण्या त्याांि होत्या. मािृभाषा 
(मराठी), कहदी व इांग्रजी असे मत्रभाषा-सूत्र त्याांि होिे. मस्त्रयाांमध्ये प्राथममक मशक्षणाचा प्रसार आणखी 
मोठ्या प्रमाणावर होईल अशा प्रकारच्या उपाय-योजनाांना सांमिी द्यावी, अशी त्याांि मागणी होिी. या 
मागण्याांबरोबर "या उच्च मशक्षणपद्धिीची ढळढळीि मदसून येणारी प्रवृत्ती म्हणजे मिच्यामुळे वमरष्ठ 
अमधकारपदे ही ब्राह्मणवगाची सववस्वी ममरासदारी होऊ बसलेली आहे." "ब्राह्मण वगाच्या ममरासदारीला 
आळा घालणे हे सरकारचे आद्य किवव्य ठराव"े याप्रमाणे टीका असून खेड्ाांि शूद्रासाठी शाळा काढाव्याि, 
त्या मशक्षणखात्याच्या देखरेखीखाली चालवाव्याि, पण त्यावर ब्राह्मण मशक्षकाचा नुसिा सांपकव ही नको असे 
त्याांचे मि होिे. 
 

शासनसांस्था, आर्वथक व्यवहाराची साधने, सामामजक आमण धार्वमक सत्ता ही सवव ब्राह्मणाांच्या हािी 
असल्याने फुले चळवळीचे स्वरूप वरवर पाहिा ब्राह्मणेिरी मदसे; पण बहुजनसमाजाची ब्राह्मणमवरुद्ध 
चळवळ असे त्याांचे स्वरूप होिे. महाराष्ट्रािील खेडोपाडी पोचलेली िी पमहली चळवळ होिी. 
बहुजनसमाजाि आत्ममवश्वास मनमाण करण्याची काममगरी या चळवळीने केली. िा. २ माचव १८८८ ला 
ड्ूक ऑफ कॅनॉट पुण्याि आले असिा फुले शिेकऱ्याांच्या वशेाि बसले होिे. ‘सत्यमेव जयिे’ हे 
ध्येयवाक्य पमहल्याांदा वापरणारे, बमहष्ट्काराचे शस्त्र वापरणारे, शिेकऱ्याांना गाऱ्हाणी दूर करून घेण्यास 
उपदेमशणारे, कामागाराांच्या गाऱ्हाण्याांना वाचा फोडावयास मशकवणारे (सत्यशोधक समाजाची एक शाखा 



 
          

 

लोखांडे याांच्या नेिृत्वाखाली मुांबईला कामगाराि काम करीि होिी) अशा मवमवध नात्याांनी फुले जनिेसमोर 
आले.  
 

महाराष्ट्रािील अस्पृश्यिामनवारण्याच्या चळवळीला, स्त्री मशक्षणाचा पमहला मान त्याांनाच द्यावा 
लागेल. आांग्लमशमक्षि पमहली मपढी ियार होण्यापूवीच िे मशक्षणाच्या कायाि पडले होिे. लोकमहिवादींचे 
िे समकालीन होिे. सामामजक चळवळीला सामामजक वगवमवग्रहाचे स्वरूप प्राप्ि होण्यास त्याांच्या 
सत्यशोधक समाजाची मवचारसरणी कारण झाली. सत्यशोधक समाजाच्या बुडाशी असलेला अांमिम 
ध्येयवाद डोळ्याआड केल्यामुळे त्या चळवळीला १९१९ च्या सुमारास स्वराज्यमवरोधी स्वरूप आलें .  
 
             
 

कृष्ट्णाजीराव पाांडुरांग भालेकर, मारुिराव नवले, डॉ. मवश्राम रामजी घोले, रामचांद्र हरी कशदे, 
रामशटे उधवणे, नारायण मेघाजी लोखांडे, डॉ. सांिूजी लाड, भाऊ कोंडाजी, सदामशव बल्लाळ, गोवांडे 
इत्यादी ममत्राांच्या सहकायाने सत्यशोधक समाजाची चळवळ मुांबईि व महाराष्ट्राि पसरली व स्स्थरावली. 
भालेकर याांनी ‘दीनबांधू’ हे साप्िामहक १८७० च्या जानेवारीमध्ये स्थापन केले. जोिीराव व लोखांडे याांचेही 
लेख या साप्िामहकाांि वारांवार येऊ लागले. मवष्ट्णुशास्त्री मचपळूणकराांच्या मनबांधमालेस िोडीस िोड म्हणनू 
लोखांडे याांनी सत्यशोधक मनबांधमाला प्रमसद्ध करण्यास प्राांरभ केला. भालेकराांचा मामेभाऊ गणपि 
सखाराम पाटील याांनी "दीनममत्र" साप्िामहक एमप्रल १८८८ मध्ये सुरू केले. िे सुमारे १९४० पयंि 
अव्याहि चालू होिे. गणपिरावाांचे मचरांजीव "कलकणी लीलामृि" कार मुकुां दराव पाटील याांनी आपल्या 
वमडलाांची परांपरा चालू ठेवली. या पत्राि ब्राह्मण पुरोमहिाांच्या जागी अब्राह्मण पुरोमहिाांची स्थापना करून 
त्याांचे प्रस्थ माजव ू नका, असा इशाराही अनेक वळेा मदला होिा. "दीनबांधू" व "दीनममत्रा" बरोबरच 
मििन धमीयाांचे "ज्ञानोदय" पत्रही फुल्याांच्या सत्यशोधक चळवळीला पाकठबा देि होिे. "दीनबांधू" हे 
साप्िामहक १८८० साली लोखांडे याांनी चालवावयास घेिले. दीनबांधूमधून शिेकऱ्याांच्या प्रश्नाबरोबरच 
मुांबईिील मगरणी कामगाराांच्या अडचणींच्या व मागण्याांचा पुरस्कार होऊ लागला. भालेकर शिेकऱ्याांचे 
प्रश्न हािी घेऊन लढि होिे. कामगार चळवळीचा पाया प्रथम सत्यशोधक समाजाने घािला, असे 
भारिािल्या कामगार चळवळीच्या इमिहासाि नमूद कराव ेलागेल. 
 

जोिीराव फुले १८९० साली मनविवल्यावर ब्राह्मणेिर चळवळही हळूहळू कमजोर बनि गेली. दहा 
वषानांिर सन १९०० मध्ये छत्रपिी शाहूमहाराज (कोल्हापूर) याांच्या वदेोक्ि प्रकरणाच्या मनममत्ताने या 
चळवळीला हळूहळू बळ येऊ लागले. या चळवळीि जोिीराव फुल्याांसारख्या मौमलक ित्त्ववते्ता कोणी 
मनघाला नाही, िरी भास्करराव जाधव, मदवाणबहादूर लठे्ठ याांच्यासारखी अनेक मवद्वान मांडळी या 
चळवळीला मागवदशवक म्हणून ममळाली. छत्रपिी शाहूमहाराज हे प्रथम इांग्रजी सते्तच्या मवरुद्ध होिे. 
जोिीराव इांग्रजी राज्याची एका बाजूने महिी साांगि असले िरी राजकीय बांडखोर आमण राजकीय 
असांिोषाचे जनक वासुदेव बळवांि फडके, मटळक, आगरकर इत्यादी मांडळींबद्दल त्याांनी समक्य सहानुभिूी 
महत्त्वाच्या प्रसांगी प्रकट केली. शाहूमहाराजाांमध्ये असलेल्या इांस्ग्लश राजकत्यांमवरुद्धच्या प्रवृत्तीला 
हळुहळू ब्राह्मणी अहांभावामुळे मयादा पडि गेली. शाहूमहाराज २ एमप्रल १८९४ रोजी कोल्हापूरच्या 
राजासनावर आले िेव्हा लोकमान्य मटळकाांनी शाहूमहाराजाांबद्दल "करवीरके्षत्री राजकीय कमपलाषष्ठीचा 
योग" असा अग्रलेख मलहून शाहूमहाराजाांचे मोठ्या आनांदाने अमभनांदन केले.  
 



 
          

 

जामिमनष्ठ ब्राह्मणाांच्या मिपमरविवनाची शक्यिा नाही म्हणून शाहूमहाराजाांनी १९१० नांिर 
सत्याशोधक समाजाबद्दलची िटस्थ वृत्ती सोडली. कोल्हापूरला सत्यशोधक समाजाची ११ जानेवारी १९११ 
रोजी श्री. परशुराम घोसळवाडकर याांच्या अध्यक्षिेखाली स्थापना करण्याि आली. भास्करराव जाधव हे 
अध्यक्ष, अण्णासाहेब लटे्ठ उपाध्यक्ष, श्री. म. ग. डोंगरे हे सवामधकारी आमण हरी लक्ष्मण चव्हाण कायववाह 
झाले. १९१३ साली भास्करराव जाधव याांच्या देखरेखीखाली "घरचा पुरोमहि" हे पुस्िक ियार करण्याि 
आले. सांध्या, श्रावणी, पूजा, लग्नपद्धिी, श्राद्ध, अांत्यसांस्कार इत्यादी मवधी, सांस्कृि मांत्र व त्याचा मराठी 
अथव मलहून त्या पुस्िकाि ग्रमथि केले.रामय्या वेंकय्या अय्यावारू व डॉ. सांिूजी रामजी लाड हे जुने 
सत्यशोधक पनु्हा कायास उत्साहाने लागले. पुणे येथे १७ एविल १९११ रोजी सत्यशोधक समाजाची 
पवहली मोठी पवरिद भरली. दुसरी नामशक येथे. मिसरी ठाणे येथे भरली. ब्राह्मणेिर पुरोमहिाांकडून 
धार्वमक मवधी करण्याची लाट उसळली. सहभोजनाचा कायवक्मही मोठ्या प्रमाणाि सुरू झाला. मनपाणीि 
१९१६ साली सत्यशोधकाांची पमरषद होऊन त्याचे मुख्य उपदेशक म्हणनू श्री. वालचांद रामचांद कोठारी 
याांची नेमणकू झाली. गावोगाव महाराष्ट्रभर प्रचारकाांचे जथे मफरु लागले. खेडोपाडी इिर बलुिेदाराांकडून 
ब्राह्मणाांवर बमहष्ट्कार घालण्याचे सत्र सुरू झाले. त्याांच्या जममनी करावयाच्या नाहीि, त्याांची हजामि 
करावयाची नाही, त्याांची गुरे राखावयाची नाहीि, त्याांना पौरोमहत्यास बोलवायाचे नाही, त्याांचे जोशीपणाचे 
इनाम व हक्क मान्य करावयाचे नाहीि इत्यादी प्रकारचा हा कायवक्म होिा. खड्ा आवाजाि िमाशा 
चालमवणाऱ्याांचे बांड रांगू लागले. ब्राह्मणाांची वैयस्क्िक उणीदुणी श्लील वा अश्लील अशा चटकदार शलैीने 
रांगवण्याि िमासगीर व त्याांच्या बरोबरीचे प्रचारक रांगू लागले. या चळवळीचे िमाशा हे एक महत्त्वाचे अांग 
होिे. 
 

मध्ययुगीन समाजसांस्थेला, मवचारपद्धिीला व धमवभोळ्या समजुिींना प्रचांड हादरे ही चळवळ देऊ 
लागली. कामगार चळवळ वाढीस लागली होिी. या चळवळीचे पुढारीपण लोखांडे याांच्यानांिर रावबहादूर 
सीिाराम केशव बोले याांच्याकडे आले. १९१८ साली "पीपल्स युमनयन" ककवा "लोकसांघ" या नावाची 
सांस्था बोले याांनी स्थापली. शाहूमहाराज या सांस्थेचे आश्रयदािे होिे. याच सुमारास मद्रासकडे "जस्स्टस 
पाटी" नावाचा ब्राह्मणेिर पक्ष वाढू लागला. शाहूमहाराजाांना जस्स्टस पार्वटच्या व महाराष्ट्रािील 
सत्यशोधक समाजाच्या ब्राह्मणदे्वषाच्या अमिरेकाबद्दल एक प्रकारचा उदे्वग वाटू लागला. सत्यशोधक 
समाजाशी व जस्स्टस पाटीशी आपला सांबांध नाही असे त्याांनी जाहीरही केले. परांिु भास्करराव 
जाधवाांसारख्या मवद्वान मवचारवांिाांबद्दल त्याांना आदर वाटि असल्यामुळे त्याांचा सांबांध िोडला नाही. 
शाहूमहाराजाांनी असेही साांमगिले की, महाराष्ट्रािील मराठ्याांनी म्हणजे क्षमत्रय वणाने पुढाकार घेऊन 
जामि मन पांथ मोडण्याचे कायव चालू ठेवाव.े आम्हाला स्वराज्य पामहजेच परांिु िे स्वराज्य मूठभर लोकाांच्या 
हािी जाणे ठीक नाही, आम्ही उच्चवणीय पढुाकार घेऊ िरच लोकाांच्या हािी खरोखरीची सत्ता येईल. 
शाहूमहाराजाांना आयवसमाजाची मवचारसरणी प्रथमपासून मान्य होिी. आयवसमाज महाराष्ट्राि स्स्थराव ू
शकि नाही हे पाहून त्याांनी सत्यशोधक समाजाला उचलून धरले. महाराजाांना मूर्विपूजा मात्र सोडवनेा, 
परांिु आयवसमाजाची वदेाांवरील मनष्ठा आमण गुणकमव, मूळ चािुववण्यव मनमाण करण्याचा ध्येयवाद त्याांना मान्य 
होिा. म्हणून आयवसमाजाच्या अनेक पमरषदाांचे त्याांनी अध्यक्षपद स्वीकारले. "महाराजाांनी सत्यशोधक 
आमण आयवसमाज या दोन्ही चळवळींचा फायदा घेऊन सामामजक समिेची प्रस्थापना, अस्पृश्यिेचे मनदालन 
आमण कमनष्ठ जािींची उन्निी साधण्यासाठी महान प्रयत्न केले. महाराजाांच्या काळी धनगर, जैन, मराठे, 
महार, माांग, कशपी, सोनार असे मवमवध वगीय नेिे त्या चळवळीि होिे. अस्प्रृश्यिा-मनवारणावरील भर 
महाराजानांिर कमी झाला हे खरे, परांिु त्याला छत्रपिींना जबाबदार धरिा येि नाही." 
 



 
          

 

१९१६ नांिर सत्यशोधक चळवळीचे रूपाांिर ब्राह्मणेिर चळवळीि खऱ्या-खुऱ्या अथाने झाले. 
त्यािील सामामजक क्ाांिीचा व समिेचा आशय नष्ट झाला. मॉन्टेग्यु-चेम्सफोडव याांची राजकीय 
सुधारणमवषयक घोषणा ऐकल्यानांिर ब्राह्मणेिर नेत्याांनी स्विांत्र मिदार-सांघाची मागणी केली. काहींनी 
स्वराज्य सध्या नको असे म्हणण्यासही सुरुवाि केली. ब्राह्मणेिर पुढाऱ्याांमध्येच आपसाि मविांडवाद सुरू 
झाला. ६ मे १९२२ रोजी छत्रपिींचे मुांबई येथे अकाली आमण आकस्स्मक मनधन झाले. ब्राह्मणेिर चळवळीि 
जमीनदार व सावकारही मोठ्या प्रमाणाि मशरू लागले. ब्राह्मणेिर चळवळीचे येथपासून मिसरे पवव सुरू 
झाले. 
 

या मिसऱ्या पवाि ब्राह्मणेिर चळवळीला ब्राह्मणमवरोधाची प्रखर धार चढलेली होिी. परांिु त्यािील 
मूळचा ध्येयवाद नीट रीिीने मांदस्वराि का होईना चपून ठेवण्याचा प्रयत्न नव्या िरुण मपढीिील माधवराव 
बागलाांसारखे लेखक करीि होिे. माधवराव बागल याांनी जोिीराव फुले याांचा ध्येयवाद आपल्या खड्ा 
बोलीि "स्वराज्याचा शत्रू" या पुस्िकाि उत्कृष्ट रीिीने माांडला आहे. परांिु त्याबरोबरच मदनकरराव 
जवळकर याांनी केशवराव जेधे याांचा आशीवाद घेऊन "देशाचे दुष्ट्मन" (१९२५) या पुस्स्िकेि 
अमिरेकीपणाने लो. मटळकाांना देशाचे दुष्ट्मन ठरमवले. प्रबोधनकार ठाकरे याांनी "मभक्षुकशाहीचे बांड" 
(१९२१) या पुस्िकाि आपल्या समथव लेखणीने ब्राह्मणजािीवर मवषाचा वषाव केला. हे पुस्िक ओजस्वी 
शलैी व एकाांगी वमकली युस्क्िवाद याांचे उत्कृष्ट ममश्रण आहे. आधुमनक जामिवादाच्या सांदभाि अत्यांि 
वाचनीय असे हे पुस्िक होय असे म्हणिा येईल. १९२२ िे १९३० या कालखांडाि ही चळवळ सांस्थापकाच्या 
मुख्य ध्येयवादापासून पूणव घसरली, त्यामुळे १९३० च्या काँगे्रसच्या समवनय कायदेभांगाच्या आांदोलनाच्या 
वािावरणाि िी पूणव मनस्िेज झाली. या चळवळीिील एक महत्त्वाची व्यक्िी म्हणजे कमववीर भाऊराव 
पाटील होिे, त्याांनी त्या चळवळीिील अत्यांि मौमलक अशी शकै्षमणक चळवळीची परांपरा जागृि ठेवली, 
वाढमवली व मिला महान यशाच्या मागावर नेले. या काळािील बहुजनसमाजािील मवद्वान, मवचारवांि व 
ध्येयमनष्ठ असे दोन मोठे सत्पुरुष म्हणजे मवठ ठल रामजी कशदे आमण बाबूराव गणपिराव जगिाप. त्याांनी 
सत्यशोधक चळवळीशी सहानुभिूी कायम ठेवली, परांिु त्याि सामील न होिा आपली उच्चिम धमवसाधना 
चालू ठेवली. कशदे याांनी अस्पृश्य जमािीची सेवा करीि त्या सेवायज्ञाि आपले आत्मसमपवण केले व बाबूराव 
जगिाप याांनी मनष्ठनेे मशक्षणकायास वाहून घेिले. केशवराव जेधे व शांकरराव मोरे या दोघाांनी १९३० 
सालापासून राजकीय स्वािांत्र्याच्या चळवळीि शवेटपयंि भाग घेिला व समाजवादी क्ाांमिकारक 
मवचाराांची ज्योि खेड्ापाड्ापयंि नेली. [‘भारिीय प्रबोधन’, पृ. २२५-२३०] 
 

(७) बाळशास्त्री जाभेंकर (१८१२-१८४६) : महाराष्ट्राि आचायव बाळशास्त्री जाांभेकर (१८१२ िे 
१८४६) याांनी पमहले इांग्रजी-मराठी विवमानपत्र ‘दपवण’ १८३२ मध्ये चालू केले. िे मुांबईच्या एस्ल्फन्स्टन 
कॉलेजाि गमणि व भाषाशास्त्राचे प्राध्यापक होिे. पािात्य मवद्या आत्मसात् करून मिच्यािून प्राप्ि झालेले 
ज्ञान महाराष्ट्रािील वाचकवगाि फैलावण्याचे कायव करावे, बांगाल प्राांिाि राजा राममोहन रॉय प्रभमृि 
सुधारकाांनी जशी लोकजागिृी केली िशी महाराष्ट्राि करावी असा उदे्दश त्यामागे होिा. बांगालमधील 
धमवसुधारकाांचे अांधानुकरण कराव ेअशी बाळशास्त्रींची वृत्ती नव्हिी. िरीही पािात्य मवदे्यच्या प्रसाराने पढेु 
गेलेल्या बांगालबरोबर याव ेहीच त्याांची िळमळ होिी. सामामजक व धार्वमक सुधारकाांच्या बाबि िे प्रागमिक 
होिे. बालमवधवाांचा पुनर्वववाह, स्त्रीमशक्षण, कहदुधमािून परधमाि गेलेल्याांना शुद्ध करून घेणे याबाबिही 
त्याांनी प्रचार केला. कहदू समाजास धक्का देऊन जागिृ व पुरोगामी बनवण्याच्या कामाांि जाांभेकर याांनी 
महाराष्ट्राि अगे्रसरत्त्व सांपादन केले. 
 



 
          

 

(८) दादोबा पाडुंरंग (९-५-१८२४ ते २५-१०-१८८२) : प्रभिृींनी मुांबईस एक परमहांस मांडळी या 
नावाची गुप्ि सांस्था जामिभेद मोडण्याच्या उदे्दशाने काढली होिी. या सभेच्या सभासदाांि मिस्िी व 
मुसलमान लोकही होिे आमण मिच्या शाखा मुांबईच्या बाहेरही काही मठकाणी होत्या. सभेचे काम १८६० 
पयंि चालले. नांिर सभासदाांची नाव े फुटली, िेव्हा सववच सभासद अांग झाडून दूर झाले व सामामजक 
बमहष्ट्काराच्या भीिीने घरोघरी स्वस्थ बसले. या सांस्थेच्या राखेिूनच पुढे "प्राथवना समाज" उभा रामहला, 
असे रानडे-चमरत्रकार न. र. फाटक मलमहिाि. ब्राह्मो समाजाला बांगालमध्ये जे स्थान प्राप्ि झाले िसे 
महाराष्ट्राि या समाजाला स्थान ममळाले नाही. 
 

दादोबा पाांडुरांग नांिर वैचामरक दृष्ट्या महत्त्वाचे कायव करणारे सरदार गोपाळराव हरी देशमुख 
ऊफव  "लोकमहिवादी" हे होि. बाळशास्त्री जाांभेकर याांच्या सहाय्याने भाऊ महाजन याांनी १९४१ मध्ये 
मुांबईस सुरू केलेल्या ‘प्रभाकर’ नावाच्या पत्राि त्याांचे लेख प्रथमिः येऊ लागले. ‘इांग्रज व नेटीव लोक 
यामध्ये साांप्रि मोठा भेद आहे. िो मोडून एकसारखे होण्याकमरिा कहदुस्िान देशाि पालवमेंट ठेवाव’े असा 
मवचार त्याांनी सुरुवािीलाच माांडला होिा. ‘भट, गृहस्थ, शास्त्री, परभ,ू कुळांबी, मुसलमान, इांग्रज इत्यादी 
जे शहाणे मदसिील िे नेमाव ेव त्याांनी राज्य चालवावे’. ‘जे फार मवद्वान व चाांगले लोक आहेि िेच नेमले 
पामहजेि. परांिु ब्राह्मणास गर्ववष्ठपणा फार आहे याजकमरिा िी जाि फार थोडी असली पामहजे’ असा त्याांनी 
इशारा मदला होिा. इांग्रजी मवद्यची महिी गािाना, ‘पाठशाळाांचा मवध्वांस झाला पामहजे’ असे त्याांनी 
साांमगिले होिे. "आपल्या देशाचे महि कराव ेहा मुख्य धमव असे युरोपाांि समजिाि आमण जर काही अपाय 
अगर वाईट विवणूक राजाकडून अगर त्याचे प्रधानाकडून होईल िर त्यास हे लोक बडिकव  करिाि. 
इकडील लोकाांस राजा म्हणजे मवष्ट्णूचा अविार व प्रधान म्हणजे ब्रह्मदेव वाटिो" अशासारखे त्याांचे मवचार 
होिे त्याांि पढुील गोष्टी मुख्य आहेि : (१) युरोपािील लोक आपल्या देशाचे महि हा मुख्य धमव मानिाि, 
(२) लोकाांवर जुलूम झाला असिा देशािील सूज्ञ लोक राज्यक्ाांिी करून रयिेचे राज्य स्थापन करिाि. 
ही बांडाळी नव्हे, स्वैर राज्यापेक्षा लोकसत्ताक राज्य चाांगले, (३) मशवाजी हा एक प्रकारे 
राज्यक्ाांमिकारकच होिा, पण पुढे िसा सद बदु्धीचा पुरुष न झाल्याने आपले राज्य इांग्रजाांनी घेिले. 
 

भारिाला ‘पालवमेंट’ पामहजे म्हणजे लोक स्वराज्य भोगिील असे त्याांना वाटि होिे. िसेच इांग्रज 
गडबड करू लागिील ककवा नवीन कानू करावयाचा आग्रह धरिील त्या वळेी अमेमरकेप्रमाणे क्ाांिी होईल 
असे त्याांना वाटि होिे. त्याांचे त्यावळेचे हे मवचार बांगाली सुधारकाांच्या मवचाराांशी िुलना करिा अमधक 
प्रगि मदसिाि. स्वदेशी व बमहष्ट्काराचाही त्याांनी पुरस्कार केला होिा. ित्कालीन मनस्ष्ट्क्य प्रारब्धवादावर 
व अविारवादावर त्याांनी टीका केली होिी. मूर्विपूजेचा मनषेधही त्याांनी गीिेच्या आधारावर केला होिा. 
ईश्वरपूजा करण्याचा प्रशस्ि मागव म्हणजे ध्यान ककवा मनन हा असून आपणाांस द्रव्यरूपाने ज्या गोष्टी 
द्यावयाच्या असिील, त्या मनुष्ट्यमात्रास द्याव्या आमण मनुष्ट्यसेवा हेच ईशपूजेचे प्रशस्ि बाह्य स्वरूप मानाव.े 
‘जे सुख भोगिाि िे लोकाांचे मूखवपणामुळे भोगिाि’ असे मलहून त्याांनी आर्वथक समिेचा उपदेश केला 
होिा, पण प्रमिकाराची भावना जागृि केली नाही. 
 

लोकमहिवादींचे समकालीन मवष्ट्णुबुवा गोखले ब्रह्मचारी याांनी ‘सुखदायक राज्यप्रकरणी’ या 
मनबांधाि (१८६७) समाजवादाची िरफदारी केलेली आढळिे. कालव  माक्सव न वाचलेल्या या सांन्याशाला हा 
समाजवाद कसा सुचला याचा लोकाांना अचांबा वाटिो. मवश्वबांधुत्वाचे, मवश्वकुटुांबाचे ध्येय असल्याने व 
वगवस्वाथाचा पगडा मनावर नसल्याने त्याांनी िसे मवचार व्यक्ि केले याि आियव नाही. "सवव प्रजा एक 
कुटुांब व सवव जमीन एक बाग व त्यािून जे जे मनघेल िे िे सवांचे एक, याप्रमाणे राज्यव्यवस्था असली 



 
          

 

म्हणजे सवांना सवव उपभोग ममळिाि व सवांना उत्तम खावयास ममळिे व सवांना मवपुल वसे्त्र व अलांकार 
भषूणे ममळिाि म्हणून सववलोक पूणवकाम होिाि." असे गोखले म्हणिाि. 
 

लोकमहिवादीनी राजकीय मवचाराांना आर्वथक ित्त्वाची जोड मदली आहे. दामरद्र्याची मीमाांसा 
करिाना त्याांनी आर्वथक शोषणाचे कारण साांमगिले आहे. इांग्रज अमधकाऱ्याांचा पगार, इांग्लांडच्या 
यांत्रोत्पामदि मालाचा वाढिा खप वगैरे कारणाांमुळे सांपत्तीचा ओघ त्याांच्या देशाकडे वळला आहे. त्यामुळे 
बेकारी आमण आमच्या कारामगराांची उपासमार होऊ लागली. भरमसाट शिेसारा, शिेकऱ्याांचाच 
कजवबाजारीपणा आमण सावकाराांचे रक्षण करणारे कायदे, न्यायदानाची खर्वचक पद्धि या सवांमुळे 
शिेकऱ्याांचे दामरद्र्य वाढले आहे. दामरद्र्यासाठी त्याांनी समाजपद्धिीला जबाबदार धरले आहे. 
दामरद्र्यनाशाकमरिा लोकमहिवादींनी स्वदेशी व औद्योगीकरण हे उपाय साांमगिले आहेि आमण त्याच्या 
अनुषांगाने बमहष्ट्काराचा मागवही सुचमवला आहे. 
 

(९) अरविद घोि (१८७२-१९५०) : १८७२च्या १५ ऑगस्टला जन्मलेल्या, साि वषांच्या छोया 
अरकवदला इांग्लांडमध्ये मशक्षणासाठी पाठमवण्याि आले. लॅमटन, फ्रें च या भाषा आत्मसाि करून 
आय्.सी.एस्. च्या सवव मवषयाांि उत्तीणव झालेल्या या लोकोत्तर मुलाने घोड्ावर बसण्याची परीक्षा मदली 
नाही. ‘कमळ व खांजीर’ या गुप्ि सांघटनेचे सदस्यत्व पत्करले. ही सांस्था भारिाच्या स्वािांत्र्यासाठी काम 
करणारी गुप्ि मांडळी होिी. 
 

भारिाला परिल्यावर मुांबईच्या ‘इांदू-प्रकाश’ या पत्राि भारिाच्या पमरस्स्थिीवर अनेक लेख त्याांनी 
मलमहले. 
 

१९०१ मध्ये भपूालचांद्र बोस याांच्या मृणामलनी या कन्येशी त्याांचा मववाह झाला. १९०२ िे १९०५ या 
काळाि बांगालमध्ये वरचेवर जाऊन त्याांनी गुप्ि सांघटना बाांधल्या. 
 

बडोद्यािील मशक्षणामधकाऱ्याची नोकरी सोडून बांगालमधील मनःशस्त्र क्ाांिीच्या कायास वाहून 
घेण्याचा अरकवदबाबूांनी मनिय केला. लगेचच त्याांनी कलकत्त्यास राष्ट्रीय मशक्षणाचे कायव अांगावर घेिले. 
मबमपन चांद्र पाल याांच्यामुळे "वांदे मािरम्" या बांगालमधील पत्राशी त्याांचा सांचालक म्हणून सांबांध आला. 
बडोद्याची नोकरी सोडल्यावर त्याांना कलकत्त्याच्या नॅशनल कॉलेजचे प्राचायव करण्याि आले. बाबजूी 
प्रथमपासूनच अध्यात्मप्रवण होिे. त्याांचे बांधू वीरेंद्रकुमार याांनी मववकेानांदाांचे बांधू भपूेंद्रनाथ दत्त याांच्या 
सहाकायाने सशस्त्र क्ाांमिकायाि उडी घेिली व नांिर त्याांना काळ्या पाण्याची मशक्षा झाली.  
 

सुरि काँगे्रस (१९०७) मध्ये फूट पडली. जहाल-मवाळ असे भेद उघड झाले. जहालाांच्या गटाचे 
अध्यक्षपद अरकवद बाबूांना देण्याि आले. 
 

मटळकाांना १९०८ मध्ये सहा वषांची काळे पाण्याची मशक्षा झाली. मद्रासमधील मचदांबरम् मपल्ल े
याांनाही सहा वषांची मशक्षा ठोठावण्याि आली. अरकवद घोष याांच्यावर बांड करण्याच्या आरोपावरून खटला 
भरण्याि आला. मचत्तरांजन दास त्याांचे वकील होिे. अखेरीस एक वषानांिर िे दोषमुक्ि होऊन सुटले. 
िुम्ही आम्हास नागमरकत्वाचे मूलभिू हक्क देि नाही व स्वराज्याची मुहूिवमेढ रोवि नाही, िोपयंि िुम्हास 
नेमस्िाांप्रमाणे लोकाांचे पुढारी सहकायव देऊ शकणार नाहीि असे अरकवद बोलि व मलहीि होिे. 



 
          

 

कलकत्त्यािील एका भाषणाि िे म्हणाले,"...अत्याच्याराचा अवलांब न करिा आमण कायद्याच्या राज्यास 
धक्का न लाविा आपल्या न्याय्य आकाांक्षा िृप्ि करण्याचा एकच मागव-मनःशस्त्र प्रमिकाराच्या स्वरूपाि आम्ही 
लोकाांस दाखवनू देि आहोि." 
 

१९०९ च्या जुलै ममहन्याि अरकवदबाबूांनी पाांमडचेरीला जाण्यापूवी देशबाांधवाांना उदे्दशून पत्र 
मलमहले. बमहष्ट्कार-योगावर त्याांनी भर मदला होिा. अरकवद घोष, मबमपनचांद्र पाल, लोकमान्य मटळक, 
वगैरे पुढाऱ्याांनी १९०५ साली सुरू केलेल्या बमहष्ट्कारयोगाचे पुनरुज्जीवन गाांधींनी असहकारयोगाच्या रूपाने 
केले. त्यामुळे बांगालमध्ये रुजलेला सशस्त्र क्ाांमिवाद सववत्र फैलावला नाही. मटळक, अरकवद आमण गाांधी 
याांच्या प्रयत्नाांनी भारिीय सांस्कृिीचे उज्ज्वल रूप लोकाांपुढे आले आहे. त्याांच्या पत्नी मृणामलनी देवी 
१९१८ मध्ये कलकत्ता येथे मनधन पावल्या. 
 

राष्ट्रवाद हा देशभक्िीचा मवचार ककवा बौमद्धक कसरि नसून िी धार्वमक साधना आहे असे अरकवद 
म्हणि, असे डॉ. करणकसग याांनी म्हटले आहे. त्याांनी त्याांच्या पुस्िकाला "प्रोफेट ऑफ इांमडयन 
नॅशनॅमलझम" "भारिीय राष्ट्रवादाचा पे्रमषि" असेच नाव मदले आहे. मागासवगाला जागृि केले पामहजे 
आमण राजकीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहाि सामील करून घेिले पामहजे अशी त्याांची राष्ट्रवादाची कल्पना 
होिी. आमशयािील लोकाांना जागिृ कराव,े उच्च व उदात्त ित्त्वावर जगाव,े ऐक्य साधाव,े भारिाने जगाला 
मदलेली अध्यात्म्याची देणगी मवकमसि करावी, जगापढुील जमटल प्रश्न सोडमवण्याि भारिाने पुढाकार 
साधावा-असा सांदेश त्याांनी १५ ऑगस्ट १९४७ च्या स्वािांत्र्यमदनाला मदला आहे. 
 

आध्यास्त्मक राष्ट्रवादाच्या या पुरस्कत्याने २८ ग्रांथ मलमहले असून त्याची मूळ बठैक आध्यास्त्मक-
धार्वमक आहे. "मडव्हाइन लाइफ" या त्याांच्या प्रख्याि ग्रांथाचा सेनापिी बापट याांनी "मदव्य जीवन" म्हणून 
केलेला अनुवाद प्रमसद्ध आहे. 

 
रामकृष्ट्ण परमहांस आमण मववकेानांद याांच्या वदेान्िमवषयक ित्त्वज्ञानाने िे प्रभामवि झाले होिे. 

"लोकाांना काळाप्रमाणे लागू पडणारा राष्ट्रीयत्व हा धमव आहे" अशा स्वरूपाि त्याांनी राष्ट्रीयत्वाची माांडणी 
केली आहे. धमवमनरपेक्ष राष्ट्रवादाचे िे प्रवक्िे होिे. दादाभाईांचा शोषण मसद्धान्ि त्याांना मान्य होिा. िे 
भाांडवलशाहीचे टीकाकार होिे आमण समाजवादी राष्ट्राचे ध्येय त्याांनी स्वीकारले होिे. "कामगारवगाचा 
दजा उांचावणे आमण त्याला ज्ञानी करणे हे आपले पमवत्र किवव्य असले पामहजे" [S. A. Dange, op cit,]असे 
आहे. जहाल राष्ट्रवादाचे नेिे आमण आधुमनक भारिाचे मशल्पकार असे त्याांचे राष्ट्रीय लढ्यािील स्थात्याांनी 
म्हटले न होिे. 
 

(१०) लाला लजपतराय (१८६५-१९२८) : लालाजी हे "पांजाब केसरी " या नावाने प्रख्याि होिे. 
लुमधयाना मजल्ह्याि जानेवारी २८, १८६५ साली जन्मलेल्या लालाजींच्या आई गुलाबदेवी शीख कुटुांबािील 
होत्या. 
 

लालाजींचे वडील सर सय्यद अहमद याांचे चाहिे होिे, पण सर सय्यद अहांमदाांनी काँगे्रसमवरोधी 
भमूमका घेिल्याने त्याांनी त्याांच्यावर टीका केली. लालाजींना त्याांच्या वमडलानीच राजकारणाची दीक्षा 
मदली. 
 



 
          

 

लालाजी वयाच्या चौदाव्या वषीच स्वामी दयानांद सरस्विींच्या सामन्नध्याि आले. मवद्याथी दशिेच 
त्याांच्या मनावर आयवसमाजाचा प्रभाव पडला. सामामजक आमण शकै्षमणक सुधारणाांकडे त्याांचा प्रथमपासूनच 
ओढा, पण कझवनशाहीमुळे िे राजकारणाि खेचले गेले. त्याांनी पांजाबाि सभाांचा धडाका लावला. 
भारिाच्या द्रामरद्र्याची कारणे लोकाांपढेु माांडली. त्याांच्या लेखनाि आमण भाषणाि त्याांनी मब्रमटश 
साम्राज्यशाही भारिाचे कसे शोषण करीि आहे हे स्पष्टपणे माांडले.  
 

लालाजी आमण गोपाळ कृष्ट्ण गोखले काँगे्रसचे प्रमिमनधी म्हणून इांग्लांडला गेले आमण भारिाची 
पमरस्स्थिी िेथील जनिेपुढे माांडली. कामगार, लोकशाही आमण समाजवादी पक्षाांचा त्याांना पाकठबा 
ममळाला. १९०५ च्या बनारस काँगे्रसमध्ये मब्रमटश मालावरील बमहष्ट्काराच्या ठरावाला त्याांनी जोरदार 
पाकठबा मदला. त्याांनी १९०७ मध्ये पांजाबाि शिेकऱ्याांची प्रभावी सांघटना बाांधली, त्यामुळे १८१८ च्या 
मिसऱ्या रेग्युलेशनखाली सरकारने त्याांना ब्रह्मदेशाि हद्दपार केले. त्या काळाि त्याांनी भारिाचा सवांगीण 
अभ्यास केला. त्याचा त्याांना भाषणे करिाना व मलमहिाना उपयोग झाला. 
 

याच सुमारास काँगे्रसच्या अध्यक्षपदासाठी मटळकाांचे नाव पुढे आले होिे. लालाजींनी आपले नाव 
माघारी घेिले व काँगे्रसमधील फूट टाळली. 
 

१९०८ मध्ये लालाजींनी इांग्लांडला प्रयाण केले आमण मवद्यार्थ्यांपढेु अनेक व्याख्याने मदली. १९१३ 
मध्ये जपान, इांग्लांड व अमेमरका याांना भेटी मदल्या. त्याांनी त्या काळाि गदर पाटीच्या कायवक्माला पाकठबा 
मदला असे समजण्याि येिे. इांमडयन होमरूलची शाखा ऑक्टोबर १५, १९१६ ला त्याांनी अमेमरकेि स्थापन 
केली. १९२० च्या नागपूर व कलकत्ता येथील काँगे्रस अमधवशेनाला िे उपस्स्थि रामहले आमण १९२० मध्ये 
नागपूरला भरलेल्या अमखल भारिीय मवद्याथी पमरषदेचे अध्यक्षस्थान त्याांनी भषूमवले. पांजाब प्राांमिक 
राजकीय पमरषद त्याांच्या अध्यक्षिेखाली भरणार होिी, पण त्याांना अटक झाली. 
 

भारिाबाहेर अनेक वष े राहाव ेलागल्याने त्याांचा दृमष्टकोन मवशाल झाला. त्याांनी "यांग इांमडया" 
"पोमलमटकल फ्युचर ऑफ इांमडया" आमण "अनहॅपी इांमडया" हे प्रख्याि ग्रांथ मलमहले. िे आमण कहदुस्थानी 
सेवादलाचे डॉ. हडीकर मब्रमटश मजूर पक्षाशी व आयमरश सांघटनाांशी मनगमडि रामहले. भारिीय 
पमरस्स्थिीि बोल्शमेवझमची आवश्यकिा यावर िे ग्रांथ मलमहण्याच्या मवचाराि होिे. 
 

जामलयनवाला बागेिील हत्याकाांडामुळे िे अस्वस्थ झाले. १९२० च्या खास कलकत्ता अधमवशनाचे 
िे अध्यक्ष झाले. गाांधीजींचे राजकारण त्याांना स्वप्नाळू वाटे, िरीपण अनत्याचारी असहकाराचे धोरण त्याांनी 
स्वीकारले. असहकामरिेच्या पराभवानांिर दास-नेहरूां च्या "स्वराज्य" पक्षाि िे सामील झाले. 
 

१९२८ मध्ये सायमन कममशनमवरोधी मनदशवने केली. लाहोरला अशा मोठ्या मनदशवनाि त्याांच्या 
डोक्यावर व छािीवर लाठ्याांचे िडाखे बसले. त्या जखमाांनीच हा थोर स्वािांत्र्यवीर धारािीथी पडला. 
भगिकसह, प्रभिृींनी त्याचाच सूड म्हणून साँडसवचा खून केला. 
 

पमिम आमशयािील व दमक्षण आमशयािील राष्ट्राांनी स्विांत्र झाले पामहजे असा त्याांचा आग्रह होिा. 
िे कट्टर साम्राज्यमवरोधी होिे. 
 



 
          

 

िे पत्रकार होिे. "वांदे मािरम्" हे उदूव व "मद पीपल" (इांग्रजी) ही पते्र िे चालवीि. िे बहुप्रसव 
असे प्रभावी लेखक होिे. "सव्हंट स ऑफ मद पीपल" ही सामामजक व राजकीय कायव करणारी सांस्था 
त्याांनी स्थापन केली. समाजवाद, बोल्शसे्व्हझम, भाांडवलशाही आमण कामगार सांघटना या मवषयाांवर प्रत्य़क्ष 
मलमहणारे िे थोर राष्ट्रीय पुढारी होिे. अमखल भारिीय रेड युमनयन काँगे्रसचे िे पमहले अध्यक्ष होिे 
(१९२०). मवचाराने िे समाजवादी होिे पण सैद्धास्न्िक समाजवादी नव्हिे. आांिरराष्ट्रीय बांधुत्व कामगार 
सांघटनामाफव ि साधले जाईल असे त्याांनी मुांबईिील भाषणाि म्हटले होिे. वगीय जामणवा, कामगाराांचा 
आांिरराष्ट्रीय बांधुभाव आमण वगीय दृमष्टकोनािून राष्ट्रवाद या िीन गोष्टी लालाजींनी आपल्या भाषणाि 
साांमगिल्या. 
 

बांगालमध्ये ज्या प्रकारची मवचारक्ाांमि चालू होिी िशाच प्रकारची एक मवचारक्ाांमि या सुमारास 
ककवा थोडी आधी पांजाबाि चालू होिी. मिचे श्रेय स्वामी दयानांद याांनी स्थापन केलेल्या आयवसमाजाला 
आहे. स्वामी दयानांद याांचा जन्म मोवी सांस्थानािील टांकारा या गावी काठेवाडाि एका ब्राह्मण कुलाि 
१८२४ मध्ये झाला. त्याांचे पूवाश्रमीचे नाव मूळशांकर असे होिे. 
 

पुढे त्याांनी सरस्विी सांप्रदायाकडून सांन्यासदीक्षा घेिली व "दयानांद सरस्विी" असे नाव धारण 
केले. िे प्रथमिः ब्राह्मो समाजाच्या व त्याांच्या शाखाांच्या सहकायानेच धमवप्रचाराचे ककवा धमवसुधारणेचे कायव 
करीि असि. १८७५ साली त्याांनी मुांबईि "आयवसमाज" नावाचा आपला स्विांत्र सांप्रदाय स्थापन केला 
आमण त्याचीच एक शाखा १८७७ साली पांजाबाि काढली. लाला हांसराज, लाला मुन्शीराम ऊफव  श्रद्धानांद 
आमण लाला लाजपिराय या िीन मवभिूींमुळे पांजाबािील या आयवसमाजाच्या शाखेला पुष्ट्कळ महत्त्व प्राप्ि 
झाले. लाला हांसराज याांचे "दयानांद अँग्लो वैमदक कॉलेज" व स्वामी श्रद्धानांद याांचे "गुरुकुल" या 
मशक्षणसांस्था प्रमसद्ध असून लाला लजपिराय राष्ट्रीय पक्षाच्या मत्रमूिीिील जहाल राजकीय पुढारी म्हणनू 
कहदुस्थानाि व युरोप-अमेमरकेि प्रमसद्धीस आले. त्याांनी लोकमान्याांच्या राजकारणाच्या स्मरणाथव "मटळक 
स्कूल ऑफ पॉमलमटक्स" ही ना. गोखल्याांच्या भारि सेवक समाजाच्या धिीवर राष्ट्रीय राजकारणाची 
सांस्था स्थापली असून कहदुस्थानाि समाजवादी मवचाराांचा प्रथम पुरस्कार करण्याचे श्रेयही त्यानाच द्याव े
लागेल. त्याांची धार्वमक मिे पुढे पुढे नास्स्िकवादी बनली होिी. त्याांच्या मृत्यनूांिर "पीपल" पत्राि प्रमसद्ध 
झालेल्या त्याांच्या पत्रावरून त्याांनी शुद्ध बुमद्धवादाचा स्वीकार केल्याचे आढळिे. िथामप त्याांच्या 
देशभक्िीचा प्रारांभ आयवसमाजी धमवसुधारणेच्या वृत्तीिूनच झाला, हे सववश्रुि आहे. 
 

स्वामी दयानांद याांनी स्थापन केलेल्या आयवसमाजाची धार्वमक व सामामजक मिे थोडक्याि 
पुढीलप्रमाणे साांगिा येिील : परमेश्वराच्या शुद्ध स्वरूपाचे ज्ञान वदेाांि असून वदेाांचे अध्ययन करणे हे 
प्रत्येक कहदुमात्राचे किवव्य आहे. वदेाध्ययनाचा अमधकार सवव मनुष्ट्यमात्राांना आहे. वेद हा आयाचा पमवत्र 
धमवग्रांथ असून त्याचे प्रामाण्य सवव आयांनी मानले पामहजे. वैमदककाली मानव सांस्कृिी पूणावस्थेि 
पोहोचलेली असून समाजरचनेची सवव श्रेष्ठ ित्त्व े वणाश्रमधमाि आहेि. चािुववण्यव हे जन्ममसद्ध नसून 
गुणकमांवर अवलांबनू असाव ेआमण ज्याच्या अांगी ज्या वणाचे गुण असिील, त्याला त्या वणाचा अमधकार 
प्राप्ि व्हावा. आयाच्या वैमदक धमाचे दरवाजे सवव धर्वमयाांना खुले असाव े व शुद्धीकरणाने कोणासही या 
धमाि प्रवशे ममळावा. आयवधमाची दीक्षा सवव जगाला देणे हाच जगोद्धाराचा मागव असून आयाविव हा 
आयांचाच देश आहे. 
 



 
          

 

आयवसमाजाने कदहू समाजाला आक्मक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. मिस्िी व मुसलमान 
धमवप्रचारकाांचा कडवपेणा आमण आक्मक वृत्ती त्याने कहदू लोकाांि बाणमवण्याचा प्रयत्ने केला. त्याचप्रमाणे 
मूर्विपूजा, बालमववाह, स्त्रीदास्य, जन्ममसद्ध अस्पशृ्यिा वगैरे कहदू समाजािील दोषाांमवरुद्धही त्याने हल्ला 
चढमवला. या चढाईच्या धोरणामुळे काही काळ सनािनी कहदू व आयवसमाजी सुधारक याांच्याि एक िुांबळ 
वाद-रण माजून रामहले आमण सुधारकाांच्या गोटाि त्यागी, सांन्यासी वृत्ती, लोकसेवचेे व्रि आमण धमवमनष्ठचेे 
िेच मनमाण झाले. मिस्िी धमवप्रचारकाांना कहदू समाजाि मनमाण झालेल्या या लढाऊ सांप्रदायाचा हेवा वाटू 
लागला आमण कहदू समाजाि जागृि होणाऱ्या या नव्या अस्स्मिेमुळे आपल्या राजकीय प्रभतु्वाला धक्का 
देणारी क्ाांमिकारक वृत्ती कहदू समाजाि बाणणार, अशी भीिी मब्रमटश राज्यकत्यांनाही वाटू लागली. यामुळे 
मिस्िी ममशनरी आमण मब्रमटश अमधकारी याांना आयवसमाजाचे क्ाांमिकारकत्व जाणव ूलागले; पण हा एक 
धमवसांप्रदाय आहे अशी सरकारची लवकरच खात्री झाली व पढेु पुढे त्याने मनमाण केलेली लढाऊ वृत्ती 
आपणाांवर होणाऱ्या मुसलमान समाजाच्या हल्ल्याांना िोंड देण्यास उपयोगी आहे असे वाटल्याने कहदूसभेचे 
व आयवसमाजाचे बरेच सख्य होऊ लागले. पण आयवसमाजाची सुधारणावृत्ती मात्र कहदूसभेि मशरली नाही. 
एके काळी आयवसमाजाने राष्ट्रीयत्वाला आमण जहाल राजकारणाला व कहदू समाजािील राजकीय 
क्ाांमिवृत्तीला चालना मदली याि शांका नाही. 
 

(११) वचपळूणकर (१८५०-१८८२), विळक (१८५६-१९२०), आगरकर (१८५६-१८९५) : 
"वामघणीचे दूध" अशा शब्दाि मचपळूणकराांनी पािात्य मशक्षणाचे स्वागि केले. १८७४ मध्ये त्याांची 
‘मनबांधमाला’ चालू झाली. महाराष्ट्राि नव्या राष्ट्रवादाचा जो उद भव झाला त्यामागे मवष्ट्णुशास्त्री 
मचपळूणकर याांची ओजस्वी आमण ज्वलांि लेखणी होिी याि काहीच शांका नाही. त्याांच्या मलखाणाने 
भाषामभमान, देशामभमान याांच्या नौबिी झडू लागल्या. रानडे आमण दादाभाई याांच्या मवचारसरणीचा ओघ 
राष्ट्रवादी असला िरी त्याांि मब्रमटशाांच्या मोठेपणामवषयी आदर होिा. मचपळूनकराांना िे मान्य नव्हिे, 
मचपळूनकराांच्या लेखणीची धार आमण प्रखरिा महाराष्ट्रािील िरुण मपढीला आकषूव लागली; पण दादाभाई 
आमण रानडे याांच्या मवचारसरणीि पािात्य मशक्षण आमण सांस्कृिी याांच्या बरोबरच्या पमरचयामुळे जी 
प्रगल्भिा, व्यापकिा आमण दूरदशीपणा आला होिा िो मचपळूणकराांच्या मवचारसरणीि कधीय येऊ शकला 
नाही. त्याांची भमूमका नव्याजुन्याचा सांगम साधण्याची नव्हिी. जुन्या आमण बुरसरटलेल्या मवचाराांची शृांखला 
िोडून टाकून नव्या समाजरचनेचा पाया घालण्याची ियारी करण्याची हाक त्याांनी कधी मदली नाही. त्याांना 
सवकंष सुधारणावादाचे वावडे होिे. 
 

लोकमहिवादी आमण जोमिबा फुले याांच्यामवरोधी त्याांनी अमिशय प्रखर भमूमका घेिली िी यामुळेच. 
लोकमहिवादी आमण सत्यशोधक समाजाच्या प्रणेत्याचा रोख मुख्यत्वकेरून ब्राह्मणवगाच्या ममरासदारीवर 
होिा. आपल्या लेखणीने िरुण मपढीच्या मनाि देशप्रीिीची लाट उभी करणारे मचपळूणकर याांनी 
लोकमहिवादींवर कडाडून हल्ला चढमवला. सत्यशोधक समाजाच्या धुरीणाांनी ब्राह्मणवगाच्या ममरासदारीवर 
जो हल्ला चढमवला त्या हल्ल्यापासून प्रस्थामपिाांच्या बचावासाठी उभे रामहले िे मचपळूणकर! 
मचपळूणकराांची भमूमका पनुरुज्जीवनवादी होिी. 

 
एकोमणसाव्या शिकाच्या अखेरीस भारिाि आमण मवशषेिः महाराष्ट्राि जे मवचारमांथन झाले, िो 

सुधारणावाद पुढे आला िो मवमभन्न मवचारप्रणालींनी भारलेला होिा. काहींना आमलूाग्र सुधारणा पामहजे 
होिी, काहींना प्रचमलि समाजाची घडी िशीच कायम ठेवावयाची होिी, िर काहींना जुन्या-नव्याचा 
समन्वय साधावयाचा होिा. एका सुधारणावादाि सनािन कहदूधमवित्त्वाांचा त्याग करून नव्या 



 
          

 

मवचारप्रणालीचे बद्ध व्हावयाचा अमभमनवशे होिा, िर दुसऱ्यामध्ये कहदू समाजाची चौकट कायम ठेवनू त्या 
चौकटीि व्यस्क्िगि जीवन आमण दृमष्टकोन अमधकामधक बदलायची भमूमका होिी. 
 

रानडे याांच्यासारख्याांनी राजकारणाि ज्या उदारमिवादी आमण व्यस्क्िस्वािांत्र्य अमभपे्रि असलेल्या 
ध्येयवादाची अपेक्षा धरली िोच ध्येयवाद समाजकारणािही आला पामहजे असा आग्रह धरला. १८८७ मध्ये 
सामामजक पमरषदेची स्थापना झाली. त्याि रानडे, िेलांग, बेमहरामजी मलबारी, भाांडारकर, आगरकर, 
मटळक, मजनसीवाले आमद व्यक्िींनी भाग घेिला. याि मूलभिू प्रश्न असा होिा की नवी समाजरचना आमण 
राजकीय वाटचाल करावयाची िी जुन्या मवचारसरणीला धरून की मिला सोडून. या प्रश्नावर रानडे आमण 
आगरकर असे दोन िट मदसून येिाि. जुन्याचे खांडन करिाना जुन्याचा दाखला मदल्याने फारसे काही 
मबघडि नव्हिे, परांिु नव्याचा पाठपुरावा करिाना जुन्याचा दाखला देणे हे प्रागमिक मवचारसरणीच्या 
अगदी मवरुद्ध होिे. रानड्ाांची भमूमकाही थोडीफार अशाच प्रकारची होिी. पमरणामी ज्या वगाचा 
समाजसुधारणेचा मवरोध होिा त्या वगाचीच बूज राखल्यासारखे झाले. समाजािील या कट्टर सनािनी 
वगाने समाजसुधारणा आमण मििक्याच कटटरपणे राजकारण याला कडाडून मवरोध केला, कारण 
समाजसुधारणा ही प्रागमिक राजकारणाची पाश्ववभमूी होिी आमण ज्या िऱ्हेने राजकारणाची वाटचाल होि 
होिी िी पामहल्यावर या राजकारणािूनच समाजसुधारणेला चालना ममळावयाची होिी. "असल्या 
वडेेपणाच्या समजुिीला मोक्ष करण्यास पूवेमिहास हे पनु्हा पुन्हा पढेु आणनू त्याचे मफरून अवलांबन करा 
असे साांगि न बसिा अलीकडील न्यायाच्या भात्यािून िीव्र बाण काढून त्याांचा त्यावर सांपाि केला पामहजे. 
कोणिेही आचार चालण्यास पूवीच्या ऋषीस मजिका आधार होिा मििका आम्हासही आहे. ... सबब त्याांनी 
घालून मदलेल्या मनयमाांपकैी जेवढे महिकारक असिील िेवढ्याचेच आम्ही वाहन करणार व जे 
अपायकारक असिील िे टाकून देऊन त्याांचे जागी आम्हास मनदोष वाटिील असे नवीन घालणार ... एक 
ऋषी मवरुद्ध दुसरा ऋषी हुडकीि बसण्याि व साऱ्याांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न करण्याि काही अथव 
नाही." साराांश, जुन्याबद्दल वृथा अमभमान न बाळगिा परांिु योग्य िो आदर दाखवनू आगरकराांनी मवमशष्ट 
वैचामरक भमूमका माांडली व कालौघाबरोबर जुने, मग िे मकिीही ग्राह्य पण नवीन समाजरचनेि न बसणारे 
असेल िर त्याचा त्याग केलाच पामहजे, त्यासाठी आत्मघािकी स्वामभमान सोडून देणे इष्ट आहे असे 
प्रमिपादन केले. 
 

आगरकराांच्या या भमूमकेचे खांडन करण्यासाठी मटळक आमण मजनसीवाले याांना कां बर कसावी 
लागली हा महाराष्ट्रािील सामामजक आमण राजकीय चळवळीला एक प्रकारे शापच ठरला. अथात् त्या 
काळाि प्रथम सुधारक आमण सनािनी यामधील आमण नांिर ‘सुधारक’ आमण ‘केसरी’ याांमध्ये अमिशय कटू 
असा वाद झाला. िरी मटळक ‘केसरी’ि म्हणाले, "आजकाल कोणिीही सुधारणा करणे असल्यास िी 
सयुस्क्िक, आवश्यक सुकर आहे की नाही एवढाच खरोखर मवचाराचा भाग असिो. असा मवचार करण्यास 
आमचेकडून कोणिीही हरकि नाही." 
 

समाजसुधारणेच्या बाबिीि मटळक आमण आगरकर याांच्या भमूमका जरी परस्परमवरोधी नाही िरी 
मवरोधाभासात्मक होत्या. मटळकाांचे समाजसुधारणेशी वावडे नव्हिे. कहदुस्थानापुढे असलेली सवांि मोठी 
समस्या ही त्याांच्या दृष्टीने राजकीय होिी आमण िी समस्या सोडमवण्यासाठी त्याांच्या दृष्टीने राष्ट्राला 
स्वामभमानी बनमवणे जरूर होिे. समाजसुधारणा ही जरी महत्त्वाची असली िरी सद्यःपमरस्स्थिीि 
राजकारणापुढे मिचे महत्त्व गौण होिे असे मटळकाांना वाटे. 
 



 
          

 

मटळक इांग्लांडमध्ये असिाना िे लष्ट्करी पमरस्स्थिीबाबि सिि फार रस घेि होिे असे अहवाल 
आले होिे. इांग्लांडमध्ये बोल्शसे्व्हक ित्त्वाांचा प्रसार कसा आहे याबद्दल त्याांचे ममत्र त्याांना मामहिी देि होिे. 
या सरकारचे पिन लवकरच होईल व कामगार आमण समाजवादी गोटाि त्याांच्या कायाचा उठाव होईल 
अशी त्याांना आशा वाटि होिी. [S. A. Dange, A. I. T. U. C. Fifty Years, p. XVIII.] 
 

मटळक भारिाि परि आले िे नवीन कायवक्म घेऊन. सोशल डेमोकॅ्मटक पक्ष स्थापन करण्यासाठी 
मुांबईि इांग्रजी व मराठी दैमनक सुरू करून, मुांबई हेच कायवके्षत्र करण्याचे त्याांचे मवचार होिे. त्याांनी बॅ. व्ही. 
एम्. पवार याांची नवीन कां पनीचे सेके्टरी व त्याांचे प्रमिमनधी म्हणून मनवड केली. [V. P. Varma, op cit, p. 250.] 
 

‘कामगाराांच्या श्रमािून देशािील सांपत्ती मनमाण होि असल्याने िीमधील योग्य िो वाटा ममळण्याचा 
त्याांना हक्क आहे. भाांडवलदाराांना त्याांच्या भाांडवलावर फक्ि योग्य िे व्याज ममळावे, बाकीचे सवव 
कामगाराांना ममळाले पामहजे. हे जर कामगाराांना ममळि नसेल िर िे ममळमवण्यासाठी त्याांनी प्रयत्न केले 
पामहजेि’ हे मटळकाांचे बोल आहेि १९१९च्या अखेरचे. मब्रटनमधील िेरा ममहन्याांच्या वास्िव्यानांिर िे २६ 
नोव्हेंबर १९१९ला परि आले. मब्रमटश मजूर पक्षाशी त्याांचे दृढ सांबांध प्रस्थामपि झाले. इांग्लांमधील मजूर 
चळवळीचा आमण रमशयाि झालेल्या बोल्शसे्व्हक क्ाांिीचा त्याांच्या मनावर प्रभाव पडला होिा. चळवळ 
मटकाऊ व्हावयाची असेल िर मध्यमवगापेक्षा खालच्या वगावर अमधक भर देऊन धार्वमक, औद्योमगक आमण 
सामामजक प्रश्नाांच्या पायाांवर चळवळी उभ्या करून त्या देशाच्या कानाकोपऱ्याि पसरल्या पामहजेि आमण 
चळवळ अमधक समाजव्यापी केली पामहजे या मिापयंि िे आले होिे... कामगाराांनी आपल्या मजबिू 
सांघटना मनमाण करून आपली चळवळ प्रभावी करावी असे त्याांनी आग्रहाने प्रमिपादन केले आहे. 
मद्रासच्या भाषणाि िे म्हणाले, "मी िुमच्यासारखाच एक मजूर आहे. िुम्ही हािाांनी काम करिा, मी माझे 
हाि आमण डोके याांनी काम करिो... आपण सगळेच मजूर आहोि.... जािी, धमव इत्यादी भेद बाजूला 
सारून िुम्ही एकी केली पामहजे आमण सरकारला काम द्यावयाचा भाग पाडण्याइिक्या िुमच्या युमनयन 
िुम्ही जोरदार बनमवल्या पामहजेि. इांग्लांडमधील मजूर सांघटना िुमच्या पाठीशी उभ्या राहिील याची यात्री 
बाळगा. खरे म्हणजे हा सांदेश िुम्हाला देण्याची काममगरी त्याांनी माझ्यावर सोपवली आहे... या कामी 
िुम्हाला काँगे्रसचा पाकठबा ममळेल... जे स्वािांत्र्य आम्हाला ममळावयाचे आहे िे वमरष्ठ वगांकमरिा नव्हे... 
सांपत्ती ही कामगार मनमाण करीि असिाि, म्हणून िी सांपत्ती सवांआधी जे हाि िी मनमाण करिाि त्याांच्या 
मालकीची असिे. ... मुांबईच्या कामगाराांना मी साांमगिले की, मुांबईचे मालक कामगार हेच आहेि, 
भाांडवलदार नव्हेि ... आमची प्राचीन, सामामजक आमण आर्वथक रचना धमनकाांची बाजू घेणारी नव्हिी .... 
कहदी कामगारवगाि शिेमजुराांचाही समावशे केला पामहजे आमण त्याांच्याही कामगार युमनयन्स स्थापन 
केल्या पामहजेि... युरोप िुमच्या पाठीशी उभा आहे ... आम्हाला िुमचा भक्कम पाकठबा हवा आहे. असा 
पाकठबा द्यायला िुम्ही ियार आहाि काय? (आवाजा-होय होय). (२३ मडसेंबर १९१९ ‘कहदु’ व ‘बाँब े
क्ॉमनकल’) (म.टा. १९ जुलै १९९०). 
 

महाराष्ट्राि साखर कारखाने काढण्याची कल्पना मटळकाांनी १९०६ साली सुमचि केली होिी. 
महाराष्ट्राि साखरेचे ८० कारखाने मनघिील हे त्याांनी आकडेवारीने दाखमवले (‘केसरी’ १७ जुलै १९०६). 
 

बांगालमध्ये वांगभांगाच्या प्रमिकाराच्या मनममत्ताने जी ही प्रचांड शक्िी मनमाण होि होिी, मिला 
मनःशस्त्र क्ाांिीचे रूप देऊन िी राष्ट्रसभेच्या राजकारणामागे उभी करावी हे लोकमान्याांचे १९०५ पासून 
१९०८ पयंन्िचे राजकारण होिे, आमण या नव्या शक्िीच्या प्रकाशाि मदसू लागलेल्या मागाने राष्ट्रसभा 



 
          

 

जाऊ लागल्यास िी एखाद्या खोल दरीि जाऊन पडेल या भीिीने मिला नव्या मागाने जाऊ न देिा 
पूवीच्याच परावलां बनाच्या मागावर हट्टाने व आग्रहाने खेचून ठेवण्याचा िुटेपयवन्ि प्रयत्न करणे, हे सर 
फेरोजशहाप्रभमृि जुन्या पुढाऱ्याांचे राजकारण होिे. ना. गोखले व बाबू सुरेंद्रनाथ हे जुन्या पक्षाचेच असले 
िरी सर फेरोजशहाांचा हा िमोगुणी हट्ट म्हणजे दुराग्रह आहे असे त्याांना वाटि होिे. िरीही या नव्या 
शक्िीचे उघड स्वागि करण्याचे मनोधैयव त्याांच्यापाशी नसल्याने आमण त्याांची श्रद्धा जुन्या भमूमकेवर दृढ 
असल्याने त्याांना अखेरीस सर फेरोजशहाांच्या मनशाणाखालीच जाणे भाग पडले. या रस्सीखेचीचे अखेर 
पयववसान िी रस्सी िुटण्याि म्हणजे राष्ट्रसभा दुभांगण्याि झाले व त्याचा फायदा राज्यकत्यांना ममळून 
भारिीय राष्ट्रशक्िी काही काल मरू्वछि होऊन पडली. 
 

लोकमान्याांनी १९०५ च्या राष्ट्रसभेच्या आवारािच नव्या पक्षाला बमहष्ट्कार योगाची दीक्षा देऊन 
लाला लजपिराय व बाबू मबमपनचांद्र पाल याांच्या सहाय्याने नव्या मनःशस्त्र क्ाांमिकारक राष्ट्रीय पक्षाची 
स्थापना केली. भारिसेवक समाजाची स्थापना करून जुन्या राजकारणाला मचरांिन करणारे ना. गोखले हे 
या वषी राष्ट्रसभेच्या अध्यक्षपदावर आरूढ झाले असले आमण त्याांनी आपल्या भाषणाि वसाहिेच स्वराज्य 
हेच आमचे अांमिम साध्य आहे असे जाहीर केले असले िरी त्याांनी बांगालमधील मवलायिी मालाच्या 
बमहष्ट्काराच्या चळवळीचे समथवन न अमभनांदर केले आमण स्वदेशी चळवळीला पूणव पाकठबा मदला. िथामप, 
त्याांच्या मवचाराांची मूळ भमूमका कायम होिी आमण राजमनष्ठा व राष्ट्रमनष्ठा याांचा पूणव समन्वय करून त्याांनी 
आपल्या भाषणाि युवराजाांच्या आगमनाचे मनःपूववक स्वागि केले. बांगालमधील िरुणाांची अांिःकरणे 
वांगभांगाने खवळून गेलेली असून युवराजाांच्या स्वागिाचा ठराव करण्यास त्याांचा िीव्र मवरोध होिा. 
 

१९०६ हे वषव कहदी राष्ट्रीय चळवळीि दोन-िीन गोष्टींसाठी सुप्रमसद्ध आहे. १९०५ सालच्या 
अखेरीस लो. मटळकाांनी ज्या बमहष्ट्कारयोगाचे बीजारोपण राष्ट्रसभेच्या आवाराि केले, त्याला बांगालमध्ये 
शाांििेच्या कायदेभांगाचा अांकूर फुटून ज्या मुद्याांवर हा कायदेभांग ककवा हुकूमभांग झाला. त्या मुद्याांवर 
बांगाली पुढाऱ्याांना िात्कामलक यश ममळाले. या यशानांिर थोड्ाच मदवसाि श्री. दादासाहेब खापडे याांनी 
राष्ट्रीय सभेच्या धोरणाला नवी मदशा लावण्याचे कायव येत्या राष्ट्रसभेि झाले पामहजे, अशा अथाचे एक 
पत्रक राष्ट्रसभेच्या कायवकत्यांस पाठमवले. हे पत्रक अथात् लोकमान्य मटळकाांच्या पे्ररणेनेच मनघाले होिे. 
त्यास पाकठबा देिाना लो. मटळकाांनी मनःशस्त्र कायदेभांग आमण बमहष्ट्कार याांचा अवलांब करून िेथील 
राज्ययांत्राला खीळ घािल्याखेरीज मोलेसाहेब झाले िरी आपणास काही देणार नाहीि असे स्पष्ट मलमहले.  
 

 स्वराज्य हे लोकमान्याांचे साध्य होिे आमण "साधनानाम् अनेकिा" हे त्याांच्या कायवपद्धिीचे सूत्र 
होिे. "साधनानाम् अनेकिा" याचा मटळकाांना नेमका कोणिा अथव अमभपे्रि होिा, हे पाहणे आवश्यक आहे. 
मटळकाांच्या समकालीनाांपकैी नामदार गोखले, मफरोजशहा मेथा आमद नेमस्ि पुढाऱ्याांना देशाच्या राजकीय 
प्रगिीसाठी सनदशीर मागानेच गेले पामहजे असे वाटि होिे. सरकारकडून नेमल्या जाणाऱ्या सममत्याांसमोर 
अभ्यासपूणव मनवदेने द्यावयाची, सरकारकेड गाऱ्हाणी माांडून िी दूर व्हावी यासाठी मवनांिी करावयाची. 
कायदे कौस्न्सलाि जनिेच्या आकाांक्षा समथवपणे माांडावयाच्या, कहदुस्थानाि व इांग्लांडमध्येही आपणाांस 
लोकमि अनुकूल होण्यासाठी इांग्रजीिून भाषणे करावयाची व लेख मलहावयाचे या मवमवध मागानी 
गोखलेप्रभिृींचे कायव चालि असे. मब्रमटशाांच्या न्यायबदु्धीवरील मवश्वास हा या कायवपद्धिीचा आधार होिा. 
ित्कालीन पमरस्स्थिीि या कामाचे महत्त्व फार होिे हे मटळकही जाणीि होिे. नामदार गोखले याांच्या 
इांग्लांडमधील काममगरीचा त्याांनी ज्या रीिीने गौरव केला, त्यावरून हे स्पष्ट होिे. परांिु या कायवपद्धिीला 
फार मोठी मयादा आहे, असे मटळकाांचे मि होिे. िी मयादा ही की, या रीिीने कायव करणे केवळ मूठभर 



 
          

 

देशभक्िाांसच शक्य होिे. जे नेिे बमुद्धमान होिे, ज्याांना फडे इांग्रजी बोलिा व मलमहिा येि असिे, 
ज्याांच्याजवळ वा  पटुिा होिी ककवा कोणत्याही प्रश्नाांचा अभ्यास करण्याचे सामर्थ्यव होिे, अशा असामान्य 
किृवत्वाच्या व्यक्िींना-दादाभाई नौरोजी, न्यायमूिी रानडे, नामदार गोखले, मफरोजशहा मेथा आदी 
नेत्याांना या मागाने देशसेवा करणे शक्य होिे. सववसामान्य माणसाांना या थोर नेत्याांबद्दल आदर वाटला िरी 
त्याांच्या कायाि सहभागी होणे शक्य नव्हिे. म्हणजे हा मागव मूठभर व्यक्िींच्यापुरिाच मयामदि होिा. 
मटळकाांचा नेमस्िाांशी आणखीही एक मिभेद असा होिा की, मब्रमटशाांच्या न्यायबदु्धीवर त्याांचा मवश्वास 
नव्हिा. मोलेसारखा मवद्वान भारिमांत्री झाल्यावर साम्राज्यवादी म्हणून वागिो हे मटळकाांनी दाखवनू मदले 
होिे. त्या काळािील क्ाांमिकारक हे नेमस्िाांच्या दुसऱ्या टोकाला होिे. मब्रमटशाांना केवळ शस्त्राचीच भाषा 
समजिे, असे क्ाांमिकारकाांना वाटि होिे म्हणून सशस्त्र क्ाांमि हाच स्वराज्य सांपादनाचा मागव होऊ शकेल, 
या िरुण देशभक्िाांच्या मनाि परकीय सते्तबद्दल िीव्र सांिाप होिा. सांिापाचा हा आगडोंब देशभर पसरावा 
यासाठी स्विःच्या रक्िाचे कसचन करण्यास िे ध्येयवडेे िरुण ियार होिे. चाफेकर बांधू, अरकवद घोष आमण 
त्याांचे सहकारी, स्वािांत्र्यवीर सावरकर आमण अमभनव भारि सांघटनेिील त्याांचे सहकारी, सेनापिी बापट 
आदी क्ाांमिकारकाांची बमलदानाची ियारी होिी. त्याांच्यािील काहीजण हसि फासावर गेले आमण काहींनी 
अांदमानािील अांधारकोठडीि दारूण हालअपेष्टा सोसून देशपे्रमाची ज्योि प्रज्वमलि केली. या थोर 
देशभक्िाांच्याबद्दल मटळकाांच्या मनाि मनिाांि आदर होिा. िरीही क्ाांमिकारकाांच्या कायवपद्धिीची मयादा 
त्याांना पुरेपुर मामहिी होिी. सशस्त्र क्ाांिीचा मागव, सववस्वाचा होम करण्यास ियार असणाऱ्या मूठभर ज्वलांि 
देशभक्िाांनाच चोखाळिा येईल अशी िी मयादा होिी. सववसामान्य माणसाला या क्ाांमिकारकाांबद्दल असीम 
पे्रम असले िरी त्याांचे अनुकरण करणे, सहाय्य करणे शक्य नव्हिे. त्या काळाि या देशभक्िाांबद्दलचे पे्रम 
व्यक्ि करणेही सोपे नव्हिे. यावरून हे मदसून येईल की, सनदशीर मागाने जाणारे नेमस्ि पुढारी आमण 
सशस्त्र क्ाांिीचे पुरस्किे हे एका अथाने दोन धु्रवावर असले िरी दोघाांच्या कायवपद्धिीि सामान्याांना स्थान 
नव्हिे. 
 

लोकमान्य मटळकाांची कायवपद्धिी या दोन्ही मागांपेक्षा मभन्न होिी. सववसामान्य माणसाला चळवळीि 
सहभागी करून घेिा येईल असे कायवक्म आखून स्वराज्याच्या चळवळीला व्यापक अमधष्ठान मदले पामहजे. 
हे लोकमान्याांच्या कायवपद्धिीचे सूत्र होिे. बांगालच्या फाळणीमवरोधी चळवळीि स्वदेशी, बमहष्ट्कार, राष्ट्रीय 
मशक्षण व स्वराज्य या चिुःसूत्रींचा उद घोष लोकमान्याांनी केला आमण या कायवक्माांिून असांख्य 
कायवकत्यांच्या किृवत्वाला स्वराज्यसाधनेि वाव ममळवनू मदला. मटळक बांडखोर होिे, कायद्याच्या चौकटीि 
राहून बांडखोरीचा कायवक्म मदला िरच जनसामान्याांना त्याि सहभागी होिा येईल अशी त्याांची वास्िववादी 
दृष्टी होिी. महाराष्ट्रािील दुष्ट्काळाच्या वळेी मटळकाांनी कायद्याच्या चौकटीि राहून शिेकऱ्याांची व्यापक 
चळवळ उभारली. वांगभांगाच्या वळेी जनशक्िीचा आमवष्ट्कार घडवनू आणला. हेच त्याांचे मोठेपण होिे. 
म्हणून त्याांना कायदेशीर बांडाचे प्रवक्िे असे अमभधान द्याव ेलागिे. 
 

लोकमान्य मटळकाांनी आपल्या अनेक चळवळी कायद्याच्या चौकटीि राहून केल्या, कारण त्या 
काळाच्या पमरस्स्थिीच्या मयादा साांभाळून जनआांदोलन उभे करण्याचा िो एकच मागव होिा. व्यक्िी म्हणून 
िे क्ाांमिकारकाांइिकेच मनभवय होिे. लोकमान्याांनी कहसा मनमषद्ध मानली नव्हिी, परांिु कहसा या साधनाचा 
उपयोग मववकेाने केला पामहजे, साहसी अमववके आत्मघािकी ठरेल असा इशारा िरुण क्ाांमिकारकाांना 
त्याांनी सिि मदला. १९१४ च्या त्याांच्या कहसामवषयक भमूमकेि पूवीपेक्षा बदल झालेला मदसून येिो. 
गीिारहस्य मलमहल्यावर लोकमान्याांना असे वाटि होिे की, ज्याची बदु्धी मनवरै झाली असेल त्यालाच 
कहसेचा वापर केव्हा करायचा हे ठरमवण्याचा अमधकार आहे. एखाद्या मब्रमटश अमधकाऱ्याच्या जुलुमाने सांिप्ि 



 
          

 

झालेल्या िरुण क्ाांमिकारकाचे मन मनवरै असणे शक्य नव्हिे. परांिु वैयस्क्िक रागालोभाच्या पलीकडे 
जाऊन साम्राज्यशाहीशी सिि झगडा देणाऱ्या दीघवकालीन कारावासािही मन कडवट न होिा 
गीिारहस्यासारखा ित्त्वज्ञानमवषयक ग्रांथ मलमहणाऱ्या लोकमान्याांचे मन खासच मनवरै झालेले होिे. म्हणून 
सशस्त्र क्ाांिीचा मागव केव्हा स्वीकारावयाचा हे ठरमवण्याचा अमधकार केवळ त्याांचा होिा. 
 

१९०६ सालाि लॉडव मोले अमधकारारूढ झाल्यानांिर थोड्ाच मदवसाि राष्ट्रसभेिील मटळक व 
गोखले याांच्या पक्षािील अांिर वाढू लागले आमण सशस्त्र क्ाांमिकारक पक्षाची स्थापना झाली. पण या दोन 
घडामोडीपेक्षाही १९०६ साल आधुमनक भारिाच्या इमिहासािील जर कोणत्या एका गोष्टीबद्दल मवशषे 
प्रमसद्ध असेल, िर िी म्हणजे दादाभाई नौरोजी याांनी राष्ट्रसभेला स्वराज्याचा मांत्र देऊन नव्या-जुन्या 
पक्षाांच्या सलोख्याने व सहकायाने स्वदेशी, राष्ट्रीय मशक्षण, बमहष्ट्कार आमण स्वराज्य या मवषयाांवरील ठराव 
मांजूर करवनू घेिले व नव्या-जुन्या मपढीला "मचकाटी धरा, एकी राखा आमण स्वराज्य ममळवा" असा मदव्य 
सांदेश मदला, हीच होय. 
 
(१ )  ग    
 

"केसरी" चे पमहले सांपादक होिे आगरकर. १८८१ िे १८८८ या काळाि आधी राजकीय सुधारणा 
की सामामजक सुधारणा हा वाद रांगला. या मवचारप्रणालींचे प्रवक्िे अनुक्मे मटळक आमण आगरकर होिे. 
सुरुवािीच्या काळाि मटळक हे "मराठा" कार होिे. सुरवािीच्या ७/८ वषांच्या काळाि "केसरी" 
आगरकराांचा होिा. या कालखांडाि आगरकर जी मिे प्रमिपादन करीि होिे िी फक्ि त्याांचीच होिी, 
इिराांना मान्य नव्हिी असे समजण्याचे कारणच नाही. सुरवािीपासूनच त्याांच्यामध्ये सामामजक बाबिीि 
मवसांबद्ध सूर मनघि असे, यालाच पुढे गांभीर स्वरूप प्राप्ि झाले. आगरकराांनी "केसरी" सोडला (२९-१०-
८७) आमण स्विःचे "सुधारक" पत्र काढले (१५-१०-८८). त्या सुधारणाही कोणत्या मागांनी घडवनू 
आणाव्याि याबद्दल त्याांच्याि आरांभापासूनच मिभेद होिे. त्यामुळे आगरकराांची स्वाभामवकपणे कुचांबणा 
झाली. 
 

"सुधारक" पत्रािून आगरकराांनी मलमहलेल्या लेखाांची शीषवके त्याांच्या धमवमिाांची कल्पना येण्यास 
पुरेशी आहेि. "सोवळ्याची मीमाांसा", "आमचे पे्रि-सांस्कार" "शमनदेव व साडेसािीचा देव", "अांडी 
खाण्यास काय हरकि आहे? " अशा स्वरूपाच्या लेखाांनी आगरकर हे रूढीकडे कोणत्या दृष्टीने पाहाि 
होिे याची कल्पना येिे. धमामधमष्ठि कमवकाांडावर त्याांनी कठोर टीका केली आहे. िकव कठोर मवचारसरणी, 
मववकेमनष्ठा, बुमद्धप्रामाण्य या धारदार शस्त्राांनी त्याांनी लेखणी मझजमवली, पूववजन्म-पुनजवन्म या कल्पना 
त्याांना मान्य नव्हत्या. 
 

साववजमनक कामासाठी प्रयत्न करून स्वाथवत्याग करणाऱ्याांच्या िुरुां गवासाचा पायांडा मटळक-
आगरकराांनीच पाडला. कोल्हापूर प्रकरणाि त्याांना ही मशक्षा झाली आमण त्याांनी िी "डोंगरी" च्या िुरुां गाि 
१०१ मदवस भोगली (त्याांच्या आधीचे मुख्य उदाहरण म्हणजे वासुदेव बळवांि फडके याांचे मदसेल). 
िुरुां गािून बाहेर येिाच दोन हजारावर लोकाांनी त्याांचे स्वागि केले. 
 

राष्ट्राची सामामजक प्रगिी राजकीय प्रगिीच्या व स्वामभमानाच्या अनुषांगाने झाली पामहजे. 
राजकीय परवशिा फारिर मुळमुळीि मवरोधाने स्वीकारून मजवांि सुधारणा होणेच शक्य नाही असे राष्ट्रीय 



 
          

 

पक्षाचे ित्त्व होिे. राजकीय लढा सवव भारिीयाांचा आमण सवव भारिीयाांसाठी आहे. समाजसुधारणेच्या 
प्रयत्नामुळे इांग्रजमवरोधी राजकीय एकजुटीवर दुष्ट्पमरणाम होि नाही ना, हे पाहण्याची आपली जबाबदारी 
आहे असे मटळक साांगि. 
 

कहदुस्थानािील जन्ममसद्ध अथवव्यवस्था व जामिभेद या मकिीही जुन्या सांस्था असल्या िरी त्या 
आिा मटकणे शक्य आमण इष्ट नाही याची जशी आगरकराांना खात्री होिी त्याप्रमाणे जेथे जे व्यवसाय-
स्वािांत्र्य मनमाण होि आहे त्यािून केवळ द्रव्यावर अमधमष्ठि होणारा एक वगवभेद अस्स्ित्वाि येि असून 
त्यामुळे आमच्या राजकीय दृढीकरणास सहाय्य होि आहे, इकडेही त्याांचे लक्ष गेल्यामशवाय रामहले नव्हिे. 
 

आपल्या देशाि ज्या मानाने कारखानदारी वाढणार, त्यामुळे या मोठमोठ्या कारखान्याांिील 
लोकाांना आपल्या हक्कासाठी आपल्या मालकाांशी भाांडाव े लागणार व त्यािून एक स्वामी-सेवकाांचा 
वगवकलह मनमाण होणार हे त्याांना मदसि होिे. "रेल्व ेकां पन्या आमण रेल्व ेनोकर" या १८९१ मधील लेखाि 
रेल्व े कामगाराांची सांघटना बाांधण्याची सूचना त्याांनी केली होिी. व्यस्क्िवादी समाजवादी रचनेबरोबर 
येथील औद्योमनक के्षत्राि वगवकलह मनमाण होि आहे, म्हणून कामगाराांनी सांघमटि होणे जरूर आहे असे 
त्याांनी स्पष्टपणे मलमहले आहे. 
 

समाजाि सत्ता आमण सांपत्ती याांची समान मवभागणी करणे हेच समाजसुधारणेचे खरे ध्येय आहे. 
मनदान होईांल मििके सारखे सुख ममळण्याची व्यवस्था होि जाणे म्हणजे सुधारणा होि जाणे असे 
म्हणण्यास हरकि नाही. जामिभेद मोडणे, धमवसुधारणा करणे, साववजमनक मशक्षण, वयाि आलेल्या 
व्यक्िीला उदरमनवाहाचा धांदा असणे, सहजगत्या उदरभरणाची सोय असणे याांवर त्याांनी भर मदला. 
आमची सांस्कृमि जगाच्या मागे पडली आहे हे त्याांनी आग्रहाने साांमगिले आहे. 
 

या सांदभाि आचायव जावडेकर मलमहिाि, "लोकमान्याांनी साांस्कृमिक पनुरुज्जीवनाच्या आधारावर 
जे राष्ट्रीयत्व मनमाण केले त्यामुळे त्याांच्या हयािीि महाराष्ट्रािील ब्राह्मणेिर जनिेि फारशी जागृिी झाली 
नव्हिी". 

 
आगरकर हे आपल्याप्रमाणेच पके्क स्वराज्यवादी होिे असे स्विः मटळकाांनीच जाहीरपणे साांमगिले 

होिे. राजकीय मिे मटळकाांइिकीच जहाल असूनही सामामजक सुधारणा घडवनू आणण्यावर आगरकराांचा 
अमधक भर होिा. "ममशनऱ्याांच्या नादी लागनू स्वराज्याच्या प्रयत्नाि मवघ्न आणणारा ब्राह्मणदे्वष्टा माणूस 
यापलीकडे ‘केसरी’ ने एवढेच नव्हे िर आगरकराांसारख्या समाजसुधारक समकालीनाांनीही जोिीरावाांचे 
मूल्यमापन केलेले मदसि नाही". ‘जािीजािीमधील, स्त्रीपुरुषाांमधील मवषमिा जोपयंि कायम आहे 
िोपयंि आगरकराांचा मवचार िे पके्क स्वराज्यवादी असूनही इमिहासजमा झाला आहे असे म्हणिा येणार 
नाही.’  
 

आगरकर अकाली कालवश झाले (१८९५). पुढील २५ वषांि मटळकाांच्या राजकीय जीवनाचा 
मवकास झाला आमण िे अमखल भारिीय पुढारी झाले. रॅण्डचा खून, वांगभांगाची चळवळ, सुरि काँगे्रस, 
होमरूल इत्यादी चळवळीिील महत्त्वाच्या घटना मटळकाांच्या हयािीि झाल्या. या काळाि सामामजक का 
राजकीय सुधारणा हा मवषय मागे पडला आमण राजकीय जहाल व मवाळ असे भेद पडले. राजकीय 
जहालाांनी राजकीय मवाळाांचा पराभव केला व त्या काळाि आगरकराांचा मवचार मागे पडला.  



 
          

 

महात्मा गाांधीनी काळे-गोरे या वणवभेदामवरुद्ध दमक्षण आमफ्रकेि सत्याग्रह केला. हजारोंनी त्याि 
भाग घेिला. काही वष े िेथे काढून िे १९१५ ला भारिाि आले. १९१६ मध्ये त्याांच्याच नेिृत्वाखाली 
मबहारमध्ये मनळीच्या युरोमपयन मळेवाल्याांमवरुद्ध सत्याग्रह मोहीम उभारली. त्यामुळे भारिाि गाांधीजींच्या 
भोविी कायवकत्यांचा सांच उभा रामहला. रौलट ॲक्ट मवरोधी (१९१९) लढाही सांघमटि झाला, आमण 
त्यानांिर असहकाराचे आांदोलन झाले. या सवव काळाि गाांधींनी जो कायवक्म लोकाांपुढे ठेवला िो सवकंष 
होिा. खादी, अस्पृश्यिामनवारण, दारूबांदी असे अनेक कायवक्म पढेु आले. आधी राजकीय का सामामजक 
हा वाद रामहला नाही. त्या सवकंष कायवक्मामुळे बहुजनसमाज त्याांच्याकडे येऊ लागला. १९२० िे १९३० 
या काळाि ही मक्या चालू होिी. "देशाचे दुष्ट्मन" सारखी प्रकरणे झाली; पण लाहोर काँगे्रस, दाांडी माचव, 
ममठाचा सत्याग्रह याि िो जामिवाद मवरून गेला. 
 

त्याहीपूवी समाजवादी मवचाराांचा उदय झाला होिा. त्यामुळे समाजसुधारणा सवांगीण, आमलूाग्र 
पामहजे हा मवचार दृढ झाला. त्यामुळे १९ व्या शिकािील वाद लयाला गेले.  
 

१८७१ साली साववजमनक सभा स्थापन झाली. १८७४ साली मनबांधमाला सुरू झाली. १८८०-८१ 
साली न्यू इांस्ग्लश स्कूल, केसरी व मराठा याांचा अविार झाला. १८९५ साली राष्ट्रसभा स्थापन झाली. 
१८८८ साली "सुधारक" पत्राचा जन्म झाला. १८९५ साली लो. मटळकाांनी साववजमनक सभा हस्िगि 
केली. 
 

इ.स. १८८० नांिर नवा राष्ट्रीय पक्ष मनमाण झाला. त्याला आधारभिू अशी राजकारणाची व 
अथवकारणाची ित्त्व ेककवा मसद्धान्ि दादाभाईांनी इ.स. १८७१ च्या सुमारास ईस्ट इांमडया मफनॅन्स कममटीपढेु 
ककवा १८८०च्या फॅममन कममशनच्या मरपोटाि त्याांची जी मिपमत्रका प्रमसद्ध झाली िीि आढळिाि. फरक 
इिकाच की, दादाभाईांचा मब्रमटश न्यायदेविेवर मजिका मवश्वास होिा, मििकाही यापुढील मपढीचा उरला 
नाही. मब्रमटशाांवरचा मवश्वास उडणे आमण आपल्या लोकाांच्या जहार राष्ट्रीय राजकारणाची इमारि 
उठण्यास फार कालावधीची गरज नव्हिी. 
 

राजकीय उन्निीपेक्षा औद्योमगक उन्निी वरकरणी सोपी मदसली, िरी वस्िुिः िी िशी नव्हिी आमण 
राजकीय कारणाांकडे दुलवक्ष करून व स्वकीय-परकीय भाांडवलवाल्याांिील भेद मवसरून औद्योमगक 
उन्निीचा पुरस्कर करणे हे युक्ि नाही, असे या नव्या देशभक्िाांचे मि होिे. मटळक-नामजोशी याांच्याप्रमाणे 
आगरकर हेही या बाबिीि दादाभाईांच्या मिाचेच असून आपली औद्योमगक उन्निी होणे हे एकाअथी 
स्वराज्य ममळमवण्यापेक्षाही कठीण आहे, असे त्याांनी स्पष्टपणे मलमहले आहे. 
 

मब्रमटश लोकाांचे महिसांबांध व आपले महिसांबांध मभन्न व मवरोधी आहेि इकडे दुलवक्ष करून राजकारण 
करिा येि नाही, िसेच आपले अथवकारणही. हा मवरोध ककवा हे दै्वि लक्षाि घेिल्यावाचून चालणार नाही, 
याची जाणीव मटळक-आगरकर याांच्या मपढीला झालेली होिी. त्याांना न्यायमिूींचे राजकारण व अथवकारण 
हे दोन्हीही नेमस्ि ककवा ममर्थ्या आशावादी वाटू लागली होिी. 
 

एका लेखाि आगरकर म्हणिाि "आमच्या व्यापारास व शिेकीस अथवशास्त्राचे उल्लांघन न करिा 
कोणत्या रीिीने मदि करिा येईल याची मचमकत्सा मम. जस्टीस िेलांग, रा. ब. रानडे, दादाभाई नौरोजी 
वगैरे अनेक अनुभमवक शास्त्रज्ञ व मवचारी गृहस्थाांनी केली आहे. पण मिचा उपयोग काय? मनजलेल्यास 



 
          

 

जागे करणे शक्य आहे, पण जाग्यास जागे कोण करू शकेल? इांस्ग्लश लोकाांच्या मनोधमाि एकाएकी 
प्रचांड क्ाांिी झाल्यामशवाय त्याांच्या अांिःकरणाि जपान ककवा युनायटेड स्टेट्स येथील सरकारप्रमाणे 
आमच्या व्यापारवृद्धीमवषयी कळकळ उत्पन्न होईल अशी आशा करणे व्यथव आहे." 
 

 १८७५ पासून १८८५ पयंिच्या काळाि हे जे नवचैिन्य राष्ट्राि मनमाण होि होिे, त्याला एक 
साांस्कृमिक अांगही होिे. हे साांस्कृमिक अांग म्हणजे भारिीय सांस्कृिीच्या श्रेष्ठिेचा अमभमान हेच होय. 
महाराष्ट्र, बांगाल, पांजाब व मद्रास या चार प्राांिाांि आपल्या भारिीय सांस्कृिीच्या श्रेष्ठिेचा अमभमान 
वाढमवणाऱ्या चळवळी या काळाि झालेल्या आहेि. महाराष्ट्राि या चळवळीचे स्वरूप थोडक्याि "महाराष्ट्र 
धमाचे पुनरुज्जीवन" या नावाने साांगिा येईल. बांगालमध्ये रामकृष्ट्ण परमहांसाांचे मशष्ट्य स्वामी मववकेानांद 
याांनी याच वळेी भारिीय वदेान्िाची पिाका जगभर पसरमवण्यासाठी सांन्यासदीक्षा घेिली व पढेु रामकृष्ट्ण 
ममशनची स्थापना केली. पांजाबाि स्वामी दयानांद याांनी स्थापन केलेल्या आयवसमाजाची शाखा १८७७ साली 
लाहोर येथे रुजली व मिनेच पांजाबाि नवजीवन मनमाण केले. मद्रासमध्ये याच सुमारास मथऑसॉफीचा 
मवशषे प्रचार झाला आमण त्या प्राांिाि राष्ट्रीय स्वामभमान जागृि करण्याचे कायव मथऑसॉफीने केले. अशा 
प्रकारे महाराष्ट्रधमव, रामकृष्ट्ण ममशन, आयवसमाज आमण मथऑसॉफी याांच्या आधारे महाराष्ट्र, बांगाल, पांजाब 
आमण मद्रास या चार प्राांिाि राष्ट्रीय अमभमानाचे एक नव ेयुग या वळेी प्रवर्विि होि होिे. 
 

केवळ मचपळूणकर याांनाच लोकाांचे दामरद्र्य व राजकीय दास्य याांच्या हननास अग्रस्थान द्याव ेअसे 
वाटि होिे असे नाही, िर आमच्या सामामजक व धार्वमक मवचारािही क्ाांिी झाली पामहजे असे प्रमिपादन 
करणारे आगरकर याांनाही राजकीय सुधारणेला व िज्जन्य दामरद्र्यमवनाशाला अग्रस्थान मदले पामहजे ही 
गोष्ट मान्य होिी. इिकेच नव्हे िर मब्रमटश राज्यकिे आम्हास केवळ धार्वमक व सामामजक सुधारणा 
करण्यािच गुांिून राहा असा उपदेश करिाि, याि त्याांचा एक राजकीय ककवा आर्वथक स्वाथव आहे हेही 
त्याांनी स्पष्टपणे लोकाांपुढे माांमडले आहे. 
 

१८८० सालापासून देशािील सवव मवचारी िरुण मांडळींच्या मवचाराि दामरद्र्य आमण दास्य याांच्या 
हननाच्या प्रश्नास आद्यस्थान ममळू लागले. या बाबिीि मचपळूणकर, आगरकर व मटळक याांच्याि मिभेद 
मुळीच नव्हिा. लो. मटळक मलमहिाि : "१८८८ सालापयंि ‘केसरी’ ि जे राजकीय मवषयाांवर लेख आले िे 
बहुिेक आगरकराांचे आहेि, आमण त्यानांिर ‘सुधारका’िही अशा प्रकारचे बरेच मनबांध आले आहेि. या 
सवांचे सूक्ष्म मनरीक्षण केले असिा असे मदसून येईल की, आगरकर हे पके्क स्वराज्यवादी होिे आमण कै. 
मवष्ट्णुशास्त्री मचपळणकराांप्रमाणे देशािील दामरद्र्य, परावलां मबिा, चाांगल्या पुरुषाांचा िेजोभांग, गोऱ्या 
अमधकाऱ्याांची चरणी व वरणी, व्यापारनाश वगैरे राजकीय व औद्योमगक अवनिी पाहून त्याांचे मचत्त 
केशवपनादी चालींच्या मनरीक्षणापेक्षाही अमधक सांिप्ि व दुःमखि होि असे व याला ममल व स्पेन्सर याांनी 
प्रमिपादन केलेल्या स्वराज्याच्या ित्त्वाखेरीज दुसरा उपाय नाही, अशी त्याांची नक्की खात्री झालेली होिी. 
ममलने ज्याप्रमाणे आपली लेखणी केवळ स्त्रीस्वािांत्र्यावरच चालमवली नाही. िद्विच आगरकराांची गोष्ट 
आहे. जो िार्वककपणा समाजसुधारणेसांबांधाने त्याांच्या अांगी वसि होिा, िोच िार्वककपणा त्याांनी राजकीय 
बाबींवरील आपल्या लेखािही पूणवपणे उपयोगाि आणला आहे. मटळक आमण आगरकर याांचा जो मिभेद 
झाला, िो राजकीय बाबिीि ककवा मशक्षणाच्या बाबिीिही नाही. मिभेद धार्वमक व सामामजक बाबिीि 
उत्पन्न झालेला होिा. धमवदृष्ट्या आगरकर केवळ बौमद्धकवादी होिे आमण िोच पांथ सामामजक बाबिीिही 
मनदानपक्षी आपल्या लेखाि त्याांनी स्वीकारला होिा." 
 



 
          

 

मुांबईि भरलेल्या पमहल्या राष्ट्रसभेस एकां दर ७२ प्रमिमनधी उपस्स्थि होिे. त्यापैकी : मुांबईचे १८, 
पुण्याचे ८, कराचीचे २, मवरमगावचे ११, सुरिचे ६ आमण अहमदाबादचे ३ असे मुांबई इलाख्यािील ३८ 
सभासद होिे. मद्रासेच ८, कलकत्त्याचे ३, लखनौचे ३, िांजावरचे २ आमण लाहोर, अांबाला, बऱ्हाणपूर, 
मच्छलीपट टण, कवगलपूर, मदुरा, मिरुनेवले्ली, कोइमिूर, कुां भकोणम्, सालेम, कुडाप्पा, अनांिपूर, बल्लारी 
आमण मसमला येथून प्रत्येकी १ अशी मवभागणी झालेली होिी. मुांबईच्या पुढाऱ्याि दादाभाई हे वयोवृद्ध 
राष्ट्रमपिामह आमण त्याांच्या नेिृत्वाखाली फेरोजशहा, वाच्छा, आमण िेलांग हे उत्साही िरुण देशभक्ि 
राष्ट्राची धुरा वाहण्यास पढेु आले होिे. पणु्याहून न्या. रानडे, डॉ. भाांडारकर, नूलकर, साठे, आगरकर, 
मटळक, आपटे वगैरे जुन्या-नव्या मपढ्याांचे पुढारी उपस्स्थि होिे. 
 

राष्ट्रसभेचे दुसरे अमधवशेन कलकत्त्यास दादाभाई नौरोजी याांच्या अध्यक्षिेखाली आमण मिसरे 
अमधवशेन मद्रासमध्ये बदु्रद्दीन िैयबजी याांच्या अध्यक्षिेखाली भरले. पमहले अध्यक्ष मिस्िी, दुसरे पारशी 
आमण मिसरे मुसलमान, हे दृश्य पाहून नोकरशाहीला मनािून राष्ट्रसभेचा हेवा आमण धास्िी वाटू लागली. 
 

राष्ट्रसभेचे कायव कोणिे व िे केव्हा सांपेल यासांबांधी आगरकराांनी पुढील मववचेन केले आहे : 
"आमच्या राष्ट्राि खरे राष्ट्रपण आणण्यासाठी राष्ट्रसभेची स्थापना झाली आहे असे आम्ही समजिो. िेव्हा 
िे राष्ट्रपण येईपयवन्ि आमच्या राष्ट्रसभेचे काम झाले असे कोणासही वाजवी रीिीने म्हणिा यावयाचे नाही. 
अलीकडील राजकीय मवचारपद्धिीप्रमाणे कोणत्याही राष्ट्राला राष्ट्रपण येणे म्हणजे अांमल करणाऱ्या 
सरकारचे मनयांत्रण ककवा मनयमन त्यािील लोकाांचे हािी येणे होय... ज्याप्रमाणे कहदुस्थानचे राज्य 
इांग्लांडािून होि राहील, त्याप्रमाणे इांग्लांडच्या धिीवर येथे स्थामपलेल्या राजकीय सांस्थाि अमधकाराचा 
उणेपणा रामहलाच पामहजे. पण जर यासांबांधाने इांग्लांडाचे अनुकरण करणे इष्ट असेल िर िेथील हाऊस 
ऑफ कॉमन्ससारखी राज्यसभा येथे स्थापण्याि येईिोपयवन्ि राष्ट्रसभेचा कायवभाग उरकला असे म्हणणे 
अप्रयोजक होणार आहे." 
 

सुधारणेच्या कामी रानडे पक्ष व आगरकर पक्ष हे ित्त्विः अगदी मभन्न आहेि. कहदू सांस्कृिीि 
गौिमबदु्ध आमण शांकराचायव या दोन फार मोठ्या मवभिूी प्राचीन काळी होऊन गेल्या. त्याच प्रकारच्या 
आगरकर आमण मटळक या दोन मवभिूी महाराष्ट्राि आधुमनक काळाि झाल्या. बदु्ध आमण शांकराचायव हे 
दोघेही प्रखर बुमद्धवादी होिे. पण पमहल्याने वैमदक परांपरेवर आमण चािुववण्यावर उघड हल्ला चढमवला 
आमण बमुद्धवादाच्या आश्रयाने अजे्ञयवादाचे मशखर गाठले, आमण दुसऱ्याने अदै्विवदेान्िाचा आश्रय करून 
ईश्वराचे अस्स्ित्व मान्य करून व वैमदक परांपरा आमण चािुववण्यव याांना धक्का न लाविाच कहदु सांस्कृिीचा 
उद्धार केला. आगरकराांचा पांथ गौिमबदु्धाच्या प्रयत्नासारखा होिा आमण मटळकाांचा प्रयत्न शांकराचायांच्या 
प्रयत्नासारखा होिा. मटळक आपल्या ित्त्वमवचाराांची पूणव पमरणिी करीपयवन्ि जगले, पण आगरकर 
अल्पायुषी झाले, हे महाराष्ट्राचे व कदामचत् भारिवषाचेही दुदैव गमणले जाईल. 
 

आगरकराांच्या सवव सुधारणाांचा आधार व्यस्क्िस्वािांत्र्य हा होिा. "समाजाचे कुशल राहून त्यास 
अमधकामधक उन्निावस्था येण्यास जेवढी बांधने अपमरहायव आहेि िेवढी कायम ठेवनू बाकी सवव गोष्टीि 
व्यस्क्िमात्रास (पुरुषास व स्त्रीस) मजिक्या स्वािांत्र्याचा उपभोग घेिा येईल मििका द्यावयाचा, हे अवाचीन 
पामिमात्य सुधारणेचे मुख्य ित्त्व आहे व हे ज्याांच्या अांिःकरणाि कबबले असेल त्याांना आमच्या 
समाजव्यवस्थेि अनेक दोषस्थळे मदसणार आहेि, हे उघड आहे. ही दोषस्थळे वारांवार लोकाांच्या नजरेस 



 
          

 

आणावी, िी दूर करण्याचे उपाय सुचवाव ेआमण युरोपीय सुधारणेि अनुकरण करण्यासारखे काय आहे िे 
पुनःपुनः दाखवाव ेयास्िव हे सुधारक पत्र काढले आहे" असे िे आपले धोरण साांगिाि. 
 

कहदुस्थानािील जन्ममसद्ध वणवव्यवस्था व जामिभेद या मकिीही जुन्या सांस्था असल्या िरी त्या 
आिा मटकणे शक्य व इष्ट नाही याची जशी आगरकराांना खात्री होिी, त्याचप्रमाणे येथे व्यवसायस्वािांत्र्य 
मनमाण होि आहे त्यािून केवळ द्रव्यावर अमधमष्ठि होणारा दुसरा एक वगवभेद अस्स्ित्वाि येि आहे इकडे 
त्याांचे लक्ष गेल्याखेरीज रामहले नव्हिे. 
 

आपल्या देशाि ज्या मानाने कारखानदारी माजणार, त्या मानाने या मोठमोठ्या कारखान्यािील 
लोकाांना आपल्या हक्कासाठी आपल्या मालकाांशी भाांडाव े लागणार व त्यािून एक स्वामी-सेवकाांचा 
वगवकलह मनमाण होणार, हे त्याांना मदसि होिे. आपल्या देशािील रेल्वचे्या नोकराांनी आपल्या हक्काांचा हा 
लढा चालमवण्यासाठी आपला सांघ स्थापन करावा असा उपदेश आगरकराांनी १८९१ सालीच केला आहे.  
 

िात्पयव, व्यस्क्िवादी समाजरचनेबरोबर येथील औद्योमगक के्षत्राि स्वामी-सेवकाांचा वगवकलह 
मनमाण होि असून िो कलह चालमवण्यासाठी कामगारवगाने आपल्या सांस्था स्थापून सांपाची ियारी 
केल्याखेरीज मालक त्याांच्या न्याय्य मागण्या करणार नाहीि व राजा-प्रजा याांच्यािील कलहाप्रमाणे हाही 
एक मनत्य कलह येथून पुढे सुरू होणार, हे त्याांनी लोकाांना साांमगिले. समाजाि आर्वथक व शकै्षमणक 
मवषमिा वाढल्याने अखेरीस राज्यक्ाांिी होिे, हेही त्याांनी स्पष्टपणे लोकाांपढेु माांडले आहे. 
 

थोर समाजसुधारक गोपळ गणेश आगरकर याांनी आयुष्ट्यभर सामामजक सुधारणेचा आग्रह धरला. 
त्यामागे त्याांची समाजमनष्ठा होिी. िशीच उत्कट ज्ञानोपासनाही होिी. "ज्ञानसुक्ि प्रयत्नवाद" हे त्याांच्या 
मवचाराांचे सूत्र साांगिा येईल. सामामजक पमरविवनावर त्याांचा मवश्वास होिा. लोकमशक्षण हे त्याांनी आपल्या 
जीवनाचे श्रेष्ठ ित्त्व मानले होिे. लोकमशक्षणाने आमण लोकाांच्या सांमिीनेच समाजाि प्रगि पमरविवन घडून 
आले पामहजे अशी त्याांनी ठाम भमूमका होिी. मवचार आमण आचार याि एकवाक्यिा रामहली पामहजे, हे जसे 
त्याांनी आयुष्ट्यभर प्रत्यक्षाि आणण्याचा प्रयत्न केला, िसेच साववजमनक शुद्ध विवन ठेवण्याचाही आग्रह 
धरला. त्याांना आपल्या बमुद्धवादी मवचाराांच्या बाबिीि िडजोड करणे कधीच पटले नाही. त्याांनी िशी 
िडजोड केलीही नाही. म्हणनूच त्याांच्या मवचार-आमवष्ट्काराि सांमदग्धिा सापडणार नाही. 
 

आगरकराांच्या साववजमनक जीवनािच त्याांचे सामामजक मवचार समामवष्ट झालेले आहेि. ककबहुना 
साववजमनक जीवन जगण्याचा हेिूच मुळी सामामजक सुधारणेचे मवचार प्रमिपादन करणे, हे त्यानी ध्येय 
मानले होिे. हे ध्येय त्याांच्या मवचाराि आमण विवनाि मवद्याथीदशपेासूनच व्यक्ि होि होिे. त्याांनी म्हटले 
आहे, सामामजक मन प्रगि झाल्यामशवाय राजकारण हािी येणे त्याांना फलदायी वाटि नव्हिे. समाजाच्या 
उन्नािीचा आमण सामामजक महिसांबांधाांचा मवचार करण्यासाठी समाजाला प्रवृत्त करणे शक्य झाले िरच 
समाजमन योग्य मदशनेे मवचार करू शकिे, पण "मनाची मशागि झाली नाही आमण राजकीय सत्ता हािी 
आली िर िी मस्िकाि चढिे. राजकीय सत्ता, सामामजक जामणवमेशवाय हािी आली म्हणजे धोक्याची 
असिे, कारण अशा सते्तला मवमधमनषेध बाळगण्याची गरज वाटि नाही, मनावर समाजमहिाचे सांस्कार 
नसल्यामुळे स्वाथव हाच सते्तचा उदे्दश मानला जािो. अशा व्यक्िी शासक होण्याचीच फक्ि स्वप्ने पाहि 
असिाि". 
 



 
          

 

समाजािील ज्या अांधश्रद्धा, व्रिवैकल्ये, धार्वमक कमवकाांड, अमनष्ट रुढी आमण परांपरा याांच्यावर 
आगरकराांनी अमिशय िळमळीने टीका केली, समाजाचा रोष आमण क्ोध पत्करून त्यावर प्रहार केले. िे 
सवव अपप्रकार अद्यापही चालू आहेि. त्याचेही कारण स्वािांत्र्यलढ्याच्या काळाि सामामजक समस्याांपेक्षा 
राजकारणाला अमधक अमधक महत्त्व ममळि गेले. 
 
                      
 

"समिा याचा अथव सवांना समान सांधी आमण समान हक्क देणे" असे प्रमिपादन करून आगरकर 
म्हणिाि, "पण असे झाले नाही व मवषमिाच वाढि रामहली िर काय होईल?" याचेही आगरकर याांनी 
उत्तर देऊन ठेवले आहे िे म्हणिाि, "मवपत्ती दुःसह झाली असिा अगदी क्षदु्र जांिूही मजवावर उदार होऊन 
आपल्या छलकावर िुटून पडिाि." या एका वाक्याि आगरकराांनी क्ाांिीचे सूत्र साांमगिले आहे. िे पढेु 
म्हणिाि "ज्या देशाि असमिा वाढि जाऊ लागली असेल, त्या देशाच्या ऱ्हासास आरांभ झाला आहे असे 
समजाव,े जेव्हा या असमिेची परमावधी होिे िेंव्हा घनघोर राज्याक्ाांिी होऊन समाजाचे समाज लयास 
जािाि, धुळीस ममळिाि ककवा त्याि अपूवव स्स्थत्यांिरे होिाि. मनरांिर कष्ट साहण्यास खालच्या प्रिीचे 
प्राणीसुद्धा ियार असि नाहीि िर मनुष्ट्य कसा असेल?" 
 

आगरकराांच्या मवचारावर ममल व स्नेन्सर याांचा प्रभाव पडला होिा. िे अथवशास्त्राला सांपिशास्त्र 
म्हणि. औद्योगीकरणावर त्याांचा भर होिा. ‘मस्त्रयाांना चमरिाथवसांपादक मशक्षण देण्याची आवश्यकिा’ त्याांनी 
प्रमिपादन केली. असे प्रमिपादन करणारे कहदुस्थानाि आगरकर हे पमहलेच पुरुष असाविे. ‘व्यक्िी अथवा 
कुटुांबाचा सांपत्तीवरील मालकी हक्क नाहीसा करून देशािील सांपत्तीचे सारे लोक समाइक मालक मानावे’ 
असे त्याांनी ‘गुलामाांचे राष्ट्र’ या लेखाि म्हटले आहे. यावरून आगरकर समाजवादी मवचाराकडे झुकलेले 
मदसून येिाि. मवष्ट्णुबुवा ब्रह्मचारीनांिर समाजवादी मवचार माांडणारे आगरकर हे पमहले होऊन गेले. 
(‘नवभारि’ मामसक, जुलै १९८५.) 
 

(१३) रिींद्रनाथ िागोर : "मानवाचे एक मोठे सांघराज्य" ही भव्य कल्पना त्याांच्या दृष्टीपुढे होिी. 
त्यामुळे राष्ट्र-राज्याच्या आज्ञा पाळण्याला िे मवरोध करीि. राष्ट्रवाद मानवा-मानवाि मवमभन्नपणा मनमाण 
करिो, आमण त्याच्या आक्मकिेमुळे जगाच्या सांस्कृिीला धोका मनमाण होिो, असे त्याांचे मि होिे. [R. P. 
Dutt, op cit, p. 379.] राष्ट्रमभमान हा सांकुमचि कल्पनाशक्िीचा पमरणाम असिो आमण त्याि आस्त्मक िरलिा 
नसिे. साम्राज्यवाद आमण दुरमभमान त्यामुळे मनमाण होिो. वास्िमवक जगाची मपळवणूक होि राहिे. 
यावरून असे मदसेल की टागोर हे मानविेचे प्रवक्िे होिे, राष्ट्रवादाचे नव्हिे. सांघमटि राष्ट्रवादामुळे पे्रम, 
नैमिक स्वािांत्र्य, आमण आध्यास्त्मक सुसांवाद नाहीसा होिो. या त्याांच्या मिामुळे आधुमनक राष्ट्रवादाचा 
रानटीपणा त्याांनी चव्हायावर माांडला. मानविावादी दृष्टीने िे सवव गोष्टींकडे पाहि होिे. 
 

मुस्स्लम जातीयिाद : मुसलमानािील सय्यद अहमदखान (१८१७-१८९८) इांग्रज सरकारबरोबर 
सहकायव आमण पामिमात्य मशक्षणाचा अांगीकार हा त्याांच्या मवचाराांचा धु्रविारा होिा. अँग्लोमहांमदन 
कॉलेजची अमलगढ येथे त्याांनी स्थापना केली. मिचेच पढेु अमलगढ मवश्वमवद्यालयाि रूपाांिर झाले. कहदु, 
मुसलमान आमद सवव समुदायाांच्या ऐक्याचे व एकराष्ट्रीयत्वाचे िे पुरस्किे होिे. नांिर िे काँगे्रसचे कट्टर 
मवरोधक झाले. मुसलमानाांना मिच्यापासून वगेळे ठेवण्याच्या प्रयत्नाांचे िे जनक होिे. मुसलमान समाजाचे 
आधुमनकीकरण व्हाव ेहा त्याांचा आग्रह होिा. 



 
          

 

(१४) आगाखान (आगा सुलतान सर महंमदशहा) (१८७७-१९५७). – इस्त्राइली (मशया) पांथाचे 
वांशपरांपरागि पुढारी. मब्रमटशाांच्या खास मजीिील, मुस्स्लम लीगच्या प्रमुख सांस्थापकाांपैकी एक व्हाइसरॉय 
कमटोंना भेटावयास गेलेल्या प्रमसद्ध मुस्स्लम मशष्टमांडळाचे नेिे. कमटो याांनी भारिीय मुस्स्लम समाजाचे 
स्विांत्र अस्स्ित्व मान्य केले. त्याांच्यासाठी स्विांत्र व राखीव मिदारसांघ ममळमवण्याच्या प्रयत्नाि 
आगाखानाांची काममगरी महत्त्वाची होिी. फाजली हुसेनच्या सहकायाने सवव मुस्स्लम पक्षीय पमरषद सांघमटि 
करून काँगे्रसच्या राष्ट्रीय भमूमकेला त्याांनी शह मदला. 
 

मुस्स्लम लीग–वांग-भांगाची चळवळ आमण लीगची स्थापना मडसेंबर १९०६ मध्ये झाली. त्याांि 
महांमद अलीनी पढुाकार घेिला, सांकुमचि जािीय सांस्था, आमण मुख्यिः वमरष्ठवगीय मुसलमान 
जमीनदाराांची प्रवक्िी, १९१६ साली लखनौ येथे काँगे्रस-मुस्स्लम लीग ऐक्याचा करार झाला, मवभक्ि 
मिदारसांघाचा स्वीकार करण्याि आला, आमण दोन्ही सांस्थानी वसाहिीचे स्वराज्य हे आपले ध्येय 
असल्याचे घोमषि केले. हे करण्याि महांमदअल्ली मजना अग्रणी होिे. 
 

मखलाफि कममटी ही मुसलमानािील लढाऊ पुढाऱ्याांनी स्थापन केलेली सांघटना, महांमद अली व 
शौकि अली हे बांधु त्याांचे पढुारी. महांमद अली (१८७८-१९३१) याांनी १९११ मध्ये ‘कॉमे्रड’ हे साप्िामहक 
काढले होिे. सांघस्वराज्याि मुसलमान अल्पसांख्याांकाांचे रक्षण होईल हा त्याांना मवश्वास होिा. महात्मा 
गाांधीजींच्या पुढारीपणाखालील काँगे्रस आमण अली बांधूांच्या पुढारीपणाखालील मखलाफि कममटी याांनी 
स्वराज्य हे आपले ध्येय गाठण्यासाठी सरकारमवरोधी आघाडी उघडली. मुस्स्लम पढुारी अलीबांधूांनी सैन्याि 
राजद्रोहाचा प्रचारही केला. स्वराज्य म्हणजे सांपूणव स्वािांत्र्य अशी माांडणी मखलाफि पुढारी करीि होिे. 
१९२१ मध्ये मौलाना हसरि मोहानी याांनी अहमदाबाद काँगे्रसमध्ये ही मागणी केली. त्या वळेी गाांधीच 
म्हणाले, ‘यामुळे मला दुःख झाले. जबाबदारीची जाणीव नाही हे यामुळे मदसून येिे.’ [R. P. Dutt, op cit, p. 
379.]  
 

मजना हे धार्वमक नव्हिे, पण भारिीय राष्ट्रवादािील अनेक अांिर्ववरोध त्याांच्या मवचाराि होिे. 
‘फोडा व झोडा’ हे साम्राज्यवाद्याांचे धोरण हा त्याांच्या मवचाराांचा आधार होिा. साम्राज्यवादामवरुद्ध लढा ही 
घोषणा भावनात्मक होिी-भारिीय जीवनािील िाण-िणाव त्या वळेी मदसले नाहीि. लोकशाही सांस्कृिी 
येणार म्हणजे त्याि कहदूांचे मिामधक्य होणार या कल्पनेने मुसलमानािील नवमशमक्षि बुमद्धजीवी लोक 
घाबरले. अलीगडमध्ये मशकून ियार झालेल्या लोकाांचा शकै्षमणक के्षत्रावर झालेला पमरणाम, आमण 
जागमिक मुस्स्लम साम्राज्याच्या (पॅन-इस्लाममक) चळवळीशी धागे असलेले अलीबांधु याांचा पाकठबा यामुळे 
मजनाांच्या धार्वमक आमण जािीय मागण्या अमधकच फोफावल्या. 
 

(१५) मुहम्मद इकबाल (१८७३-१९३८).–याांचा राष्ट्रवादाला मवरोध होिा. त्याला कारणे दोन :-
(१) अमखल भारिीय राष्ट्रवाद जर प्रत्यक्षाि साकार झाला िर कहदूांचे वचवस्व वाढेल, आमण दुसरे म्हणजे 
मनरमनराळ्या मुसलमान राष्ट्राि अलगपणाची भावना राष्ट्रवादामुळे मनमाण होईल आमण त्याांच्यािील 
इस्लामी बांधुभाव कमी होि जाईल. १९३० च्या मुस्स्लम लीगच्या अलाहाबाद अमधवशेनाि पमिमोत्तर 
कहदुस्थानाि मुस्स्लम स्विांत्र राज्य स्थापाव ेया मिाचा पुरस्कार त्याांनी केला व मवसाव्या शिकाच्या मिसऱ्या 
दशकाि इकबाल आमण कें मब्रजच्या काही मुसलमान मवद्यार्थ्यांनी मुस्स्लम राज्याची कल्पना माांडली, पण 
गोलमेज पमरषदेिील घटना कममटीपुढे पुरावा देि असिाना मुसलमान पुढाऱ्यानी ही कल्पना ‘अव्यवहायव’ 
आमण ‘मवद्यार्थ्यांचे स्वप्न’ म्हणून बाजूला सारली. [Ibid, p. 387.] पुढे िे उघड पामकस्िानवादी झाले. 



 
          

 

‘सारे जहाँसे अच्छा कहदोस्िाां हमारा’ हे त्याांचे गीि मात्र चाांगले आहे. ममझा गालीब नांिर प्रख्याि 
उदूव कमव असा त्याांचा लौमकक झाला. 
 

(१६) हसरत मोहानी (१८७८-१९५१). – याांनी १९२१ मध्येच सांपूणव स्विांत्र्याचा ठराव माांडला. 
१९२५ च्या कानपूरच्या पमहल्या कम्युमनस्ट पमरषदेचे िे स्वागिाध्यक्ष होिे.  
 

मुसलमान समाजािील महत्त्वाच्या व्यक्िी कशा प्रकारे मवचार करीि होत्या याचे मववचेन 
थोडक्याि वर केले हे. प्रथमपासून कहदूसमाजापासून अलगपणा त्याांनी जोपासला. मुख्य राष्ट्रीय 
प्रवाहापासून िे लाांब गेले-अगल झाले. 
 
                 
 

भारिािील प्रबोधनाला एकोमणसाव्या शिकाच्या उत्तराधाि व मवसाव्या शिकाच्या पूवाधाि 
आयवसमाजाने फार मोठा हािभार लावला आहे. आयवसमाजाचे कायव समाजसांघटनेचे व समाजमशक्षणाचे 
असे दुहेरी होिे. आयवसमाजाच्या कायवकत्याि "दयानांद अँग्लो-वैमदक कॉलेज"च्या स्थापनेनांिर (१८८५) 
मशक्षणाच्या स्वरूपामवषयी लवकरच मिभेद मनमाण झाले. त्या मिभेदाचे स्वरूप "पुनरुज्जीवन की 
सुधारणा" असेच होिे. अभ्यासक्माि इांग्रजी आमण मवज्ञान याांना प्राधान्य असाव े असे म्हणणारा एक 
पुरोगामी गट होिा; िर वेदाांच्या व िदनुषांमगक शास्त्राांच्या अध्ययनाला प्राधान्य असाव े असे म्हणणारा 
पुनरुज्जीवनवादी दुसरा गट होिा. लाला मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानांि १८५६-१९२६) या मवचाराचे पुरस्किे 
होिे. या मिभेदाचे पयववसान आयवसमाजाचे कायाच्या दृष्टीने दोन स्विांत्र प्रवृत्ती मनमाण होण्याि झाले. 
लाला मुन्शीराम याांनी हमरद्वारजवळ गुरुकुल (काांगडी) ही सांस्था मनमाण केली. "ब्रह्मचयाच्या प्राचीन 
सांस्थेचे पुनरुज्जीवन करावे, भारिीय ित्त्वज्ञान आमण सामहत्य याांचा पुनरुद्धार करून त्याांना नवजीवन द्यावे, 
प्राचीन मवद्याांचे सांशोधन कराव.े पािात्य मवचाराि जे उत्कृष्ट आमण आत्मसात् करण्याजोगे असेल िे घेऊन 
कहदी सामहत्याची उभारणी करावी, वैमदक धमाचे प्रचारक मनमाण कराविे या उदे्दशाने "गुरुकुल" ही सांस्था 
उभारण्याि येि आहे" असे सांस्थेच्या ध्येय व उमद्दष्ट यासांबांधीच्या पत्रकाि नमूद करण्याि आले आहे. 
 

आयवसमाजािील आधुमनक मवचाराांचे नेिृत्व लाला लजपिराय याांनी केले. भारिीय समाजाच्या 
आजच्या कोणत्या व त्याची भमवष्ट्यकाळािील उमद्दष्टे कोणिी याांचा त्याांनी समिोल मवचार केला होिा. 
इांग्लांड, अमेमरका व जमवनी हे प्रगि देश आमण भारि. चीन, रमशया हे (त्या वळेचे) मागासलेले देश. यािील 
सववच घडामोडींवर त्याांचे लक्ष होिे व त्याि मशक्षणाला प्राधान्य होिे. जॉन ड्ईू व बरांड रसेल याांचे 
मशक्षणमवषयक मवचार समजून घेणारे राष्ट्रीय चळवळीिील िे एकमेव नेिे असाविे. सन १९१८ मध्ये 
मलमहलेल्या "मद प्रॉब्लेम ऑफ नॅशनल एज्युकेशन इन इांमडया" या ग्रांथाि त्याांनी माांडलेले मवचार अत्यांि 
पुरोगामी आहेि. भारिाि झालेल्या राष्ट्रीय मशक्षणाच्या प्रयत्नाांचा त्याांनी आढावा घेिला आहे. 
राष्ट्रीयत्वाची कल्पना भिूकाळािील आदशव व जीवनपद्धिी याांच्याशी व भिूकाळािील सामहत्याशी 
मनगमडि करणे आत्मघािकीपणाचे ठरेल असा स्पष्ट इशारा त्याांनी मदला आहे. त्याांचा मुख्य रोख डॉ. ॲनी 
बेझांट याांच्या मवचारसरणीवर होिा. सन १८८०-१९२० पयंिच्या काळाि झालेल्या "राष्ट्रीय मशक्षणा"च्या 
प्रयत्नाांचे परखड मूल्यमापन लाला लजपिराय याांनीच फक्ि केलेले मदसिे. या टीकेिून द. अँ. वै. 
कॉलेज, अमलगड मुस्स्लम कॉलेज, फग्युवसन कॉलेज, बनारस कहदू मवद्यापीठ यापकैी कोणिीही सांस्था 
सुटलेली नाही. या बाबिीिील त्याांच्या मवचाराांचे सार असे : मशक्षणाला आधारभिू म्हणून व्यस्क्िस्वािांत्र्य, 



 
          

 

मानशास्त्राचा अभ्यास, प्रायोमगक पद्धिी, वैज्ञामनक दृमष्टकोन इत्यादी नवमूल्याांचा स्वीकार लाला 
लजपिराय याांनी केला होिा. अमेमरकेिील प्रगमनशील मशक्षण-चळवळींचा त्याांच्या मवचारावर प्रभाव 
असल्याचे स्पष्ट मदसिे. लोकशाहीवरील मनष्ठा, लोकशाही पद्धिीसाठी स्विांत्र मवचाराचे सुबदु्ध नागमरक 
मनमाण करण्याची आवश्यकिा, शासनसते्तची मशक्षणावरील जबाबदारी, प्रादेमशक भाषेचे माध्यम, 
कहदुस्थानी ही राष्ट्रभाषा, शारीमरक व व्यावसामयक मशक्षण, मशक्षणसांस्था व उत्पादन-कें दे्र याांच्यािील 
सहकायव याांना त्याांच्या शकै्षमणक मवचाराि महत्त्वाचे स्थान आहे. 
 

मुस्स्लम लीगची स्थापना झाल्यावर त्याची प्रमिमक्या महन्दू समाजावर झाली व महन्दू महासभेची 
स्थापना झाली. प्रथम कालखांडाि काँगे्रसची मुसलमान प्रश्नाच्या बाबिीिच मिभेद होिे. काँगे्रस ही मुख्य 
राष्ट्रीय सांस्था होिी. सन १९२० च्या काँगे्रस अमधवशेनाचे लालाजी अध्यक्ष मनवडले गेले. त्याि 
असहकाराच्या कायवक्माला मान्यिा ममळाली. लालाजी हे आयवसमाजी होिे, आमण िे कहदू महासभेचे 
१९२६ मध्ये अध्यक्षही झाले. पांमडि मदनमोहन मालवीय (१८६१-१९४६) हेही काँगे्रसचे १९०९ व १९१८ च्या 
अनुक्मे लाहोर व मदल्ली येथील अमधवशेनाचे अध्यक्ष होिे. पण मुस्स्लम प्रश्नावर त्याांचेही मिभेद होिे. 
स्वामी श्रद्धानांद हे रौलॅट मबलमवरोधी व मखलाफि-असहकार चळवळीचे एक पुढारी. त्याांचा खून एका 
मुसलमानाने केला (१९२६). त्याची मोठीच प्रमिमक्या झाली. 
 

(१७) स्िातंत्र्यिीर सािरकर (१८८६-१९६६) : हे कडव े राष्ट्रवादी व क्ाांमिकारक पण 
अांदमानाि असिाना व नांिर रत्नामगरीि असिाना िे कहदुमहासभावादी झाले. डॉ. के. ब. हेगडेवार याांनी 
१९२५ च्या मवजयादशमीला नागपूरला राष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघाची स्थापना केली. ‘कहदू धमव, कहदू सांस्कृिी 
आमण कहदू समाज याांचे रक्षण करून कहदू राष्ट्राला स्विांत्र करणे’ ही त्याांची पमहली प्रमिज्ञा होिी. डॉ. 
हेगडेवार जरी हे काम करीि होिे, िरी १९३० च्या कायदेभांगाच्या चळवळीि त्याांनी भाग घेऊन कारावास 
भोगला होिा. 
 

नांिर ही भमूमका बदलली गेली. भिूकाळािील उज्ज्वल परांपरेचा दूरमभमान; कहदू धमाच्या 
ित्त्वज्ञानाप्रमाणे राजकीय व आर्वथक धोरणे आखणे, मनदान िसा भास मनमाण करणेच; काँगे्रस, समाजवाद 
व साम्यवाद याांना मवरोध ही मुख्यिः कहदू पनुरुज्जीवनवादाची वैमशष्ट्ये झाली. अखेर त्याचीच पमरणिी 
‘कहदुस्थान कहदुओांका’ या मवचाराि आमण आचाराि झाली. पामिमात्य सांस्कृिीपेक्षा भारिीय आयवसांस्कृिी 
श्रेष्ठ आहे हा सिि घोष सुरू झाला. 
 

भारिीय राष्ट्रवाद ज्या ित्त्वावर मवकमसि झाला त्याला छेद देणे हेच ह्या मवचारसरणीचे प्रधान अांग 
बनले. 
 

पमहले महायुद्ध सांपल्यानांिर "मडफेन्स ऑफ इांमडया ॲक्ट" आपोआप रद्द होणार होिा. िेंव्हा 
देशािील गुप्ि क्ाांमिकारक चळवळींचा मनःपाि करिा यावा म्हणून हे कायदे सरकारने केलेले होिे. या 
कायद्यामुळे कोणत्याही आरोपीस त्याच्यावरील आरोपाची शामबिी सामान्य न्यायासनापुढे उघड 
चौकशीअांिी झाल्याखेरीज मशक्षा होऊ नये, या मलूभिू नागमरक हक्कावर गदा येऊन कहदी नागमरकाांचे 
जीमवि व मवत्त याांच्या सुरमक्षििेस धोका येणार होिा. या काळ्या कायद्याांचा मनषेध कायदेमांडळािील 
लोकप्रमिनीधींनी अत्यांि कडक आमण मनःसांमदग्ध अशा भाषेि केला होिा. इिकेच नाही, िर लोकमिाला 
लाथाडून असे कायदे राष्ट्रावर लादले िर त्याचे दुष्ट्पमरणामही सरकारला भोगाव ेलागिील अशी धमकीही 



 
          

 

त्याांनी आपल्या भाषणािून मदली होिी. या धमक्या पोकळ असिाि हे जाणून सरकारने िे कायदे प्रसिृ 
केले आमण आपल्या हािी सुलिानी सत्ता घेिली. सवव प्रकारचा सनदशीर मवरोध मवफल झाला होिा आमण 
लोकाांवरील जुलूम असह्य आमण मनर्वववाद स्वरूपाचा होिा. यावळेी म. गाांधीनी अमखल भारिीय स्वरूपाची 
सत्याग्रहाची पमहली मोहीम २८ फेबु्रवारी (१९१९) ला जाहीर केली. 
 

या मोमहमेची सुरुवाि प्रथमिः ३० माचव रोजी हरिाळ पाळून व उपवास करून व्हावयाची होिी. 
पण पुढे हा मदवस बदलून िा. ६ एमप्रल हा मदवस मुक्र करण्याि आला; िथामप काही चुकीच्या 
समजुिीमुळे मदल्लीस िा. २० माचव रोजीच हा मदवस पाळण्याि आला. याच मदवशी लोकाांची ममरवणकू 
चालू असिा मदल्लीि पमहला गोळीबार झाला. याच मदवशी स्वामी श्रद्धानांद याांनी गुरख्याांच्या रोखलेल्या 
सांमगनीपढेु आपली छािी करून िीि आपल्या सांमगनी भोकसण्याचे आव्हाने मदले आमण स्वामीजींचा हा 
अांमिम स्वरूपाचा सत्याग्रह यशस्वी होऊन गुरख्याांच्या अांिःकरणािील राष्ट्रपे्रम जागिृी झाले. 
 

(१८) महात्मा गाधंीजी (१८६९-१९४८). – गाांधीजी हे भारिीय राष्ट्रवादाचे प्रवक्िे खरे, पण 
खरे म्हणजे िे आांिरराष्ट्रवादीच. आांिरराष्ट्रवाद प्रत्यक्षाि आणण्यासाठी वसाहिवादी वचवस्वाखाली 
असलेले लोक मुक्ि झाले पामहजेि, आमण त्याांना स्वािांत्र्य ममळाले पामहजे; राष्ट्रवाद ही 
आांिरराष्ट्रवादाकडे जाण्यासाठी एक पायरीच आहे असे त्याांचे मि होिे. 
 

गाांधीजी हे भाांडवलशाहीजे टीकाकार, कारण भाांडवलशाहीि मपळवणूक असल्याने कहसा असिे. 
लोकशाही म्हणजे सते्तचे मवकें द्रीकरण असे त्याांना वाटे, राज्य म्हणजे कहसा आमण सत्ता याांची सांघटना. सवव 
अन्याय, जुलूम, मपळवणूक याांच्या मवरोधी शुद्ध आत्मबल उभे करणे म्हणजे सत्याग्रह. राजकारणाचा पाया 
धार्वमक, आध्यास्त्मक असावा यावर िे भर देि; पण रुढ अथाने नव्हे. त्याांना धार्वमक कमवकाांड मान्य नव्हिे. 
‘राजकारणाचे अध्यात्मीकरण झाले पामहजे’ या गोपाळ कृष्ट्ण गोखले (१८६६-१९१५) याांच्या मवचाराने िे 
भारावनू गेले होिे. 
 

गोऱ्या राज्यकत्या वगामवरुद्ध गाांधीजींनी दमक्षण आमफ्रकेि लढा मदला. िे मानविावादी होिे. 
भारिीय राष्ट्रवादाला वणववचवस्वामवरुद्ध लढण्याची पे्ररणा त्याांनीच मदली. १९१६ मध्ये मबहारमधील 
मनळीच्या युरोमपयन मळेवाल्याांमवरुद्ध लढा देऊन त्याांनी भारिीय राष्ट्रवाद्याांची मने खेचून घेिली. सांकुमचि 
घटनात्मक मागव आक्मीि भाांडवलदारी राष्ट्रवाद साम्राज्यशाहीला सुधारणावादाने मवरोध करण्याच्या 
पमवत्र्याि असिानाच गाांधीजी भारिाच्या राजकीय मक्षमिजावर आले. राष्ट्रीय चळवळीला त्याांनी व्यापक 
अमधष्ठान मदले, आमण काँगे्रसचा पाया मवस्िृि केला. १९२०च्या त्याांच्या असहकार आांदोलनापासून जनिा 
मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय आांदोलनाि काँगे्रसमध्ये आली. 
 

आझाद याांनी भारिीय मुसलमानाांना एकराष्ट्रवादाचा उपदेश केला हे खरे; परांिु िे कुराणाचा 
नवीन अथव लावनू, त्याचा दैवी अमधकार नाकारून नव्हे; याउलट अस्पृश्यिेच्या प्रश्नाची िकव िीथव 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी याांच्याशी चचा करिाना गाांधी म्हणाले की, "असे मदसिे की, कहदू धमवग्रांथ अस्पृश्यिा 
पाळण्याची आशा करिाि, मिच्या मनवारणाची कोणिीही स्पष्ट आज्ञा देि नाहीि. मला त्याांच्यामशवाय पुढे 
जाव े लागेल." दुसऱ्या एका वळेी त्याांनी स्पष्ट साांमगिले की, "मववकेबदु्धीला न पटणारा आमण 
नीिीमूल्याांच्या मवरुद्ध असलेला कोणिाही धमवमसद्धान्ि मला बदु्धीला न पटणारा परांिु अनैमिक असलेली 
धमवभावना मी चालवनू घेिो." 



 
          

 

बुद्ध, येशू मिस्ि, मुहम्मद याांच्याप्रमाणे गाांधींनीही ईश्वराने काय साांमगिले आहे यापेक्षा, आपल्या 
समाजाचे प्रबोधन घडवनू आणण्यासाठी त्याने काय साांगावयास पामहजे ककवा धमाचे "खरे" स्वरूप काय 
असावयास पामहजे या प्रश्नाचे पमरस्स्थिीनुरूप उत्तर मदले. परांिु आधीचे धमवसांस्थापक आमण गाांधी याांच्या 
पमरस्स्थिीि एक मलूभिू फरक होिा. येशू ककवा मुहम्मद याांच्या काळाि समाजप्रबोधन घडवनू 
आणण्याचा, नवीन धमव सुरू करणे हा एकच मागव होिा; कारण, त्या युगािील समाजधुरीण राज्यकिे, 
ित्त्वज्ञ, मवचारवांि, धमवगुरू व सववसामान्य नागमरक या सवांचे मवचारमवश्व सांपूणविः धमवव्याप्ि होिे. 
 

ध्येयपूिीसाठी नवीन धमव सुरू करण्याची त्याांना गरज भासली नाही हे समजण्यासारखे आहे; 
परांिु, अस्पृश्यिामनवारणाच्या, त्याांना अमिशय मजव्हाळा वाटणाऱ्या, कायासाठीही फसव्या शास्त्राधाराचा 
त्याांनी स्विःस मोह पडू मदला नाही. असा शास्त्राधार प्रा. आनांदशांकर धु्रव आमण डी. भगवानदास याांनी देऊ 
केला होिा; परांिु िो स्वीकारून सत्याशी प्रिारणा करण्याऐवजी गाांधींनी वर उल्लखे केल्याप्रमाणे 
धमवशास्त्रामशवाय पुढे जाण्याचे ठरमवले, नवीन धमव सुरू करण्याच्या ककवा अप्रामामणक पांमडिी 
कार्थ्याकुटाच्या खटाटोपाि न पडिा गाांधींनी धमाच्या कल्पनेिच नवीन आशय भरून धार्वमक मनोवृत्तीला 
नव ेवळण देण्याचा प्रयत्न केला. 
 

गाांधींचे नेिृत्व प्रस्थामपि होण्यापूवी या देशाि असे मानले जाि होिे की, राजकीय नेत्याने 
समाजसुधारकाांची भमूमका स्वीकारली िर िी त्याच्या राजकीय कायाच्या दृष्टीने घािक ठरेल. दुसरा एक 
असाही समज होिा की, धमाच्या नावाने सववसामान्य नागमरकास सुधारणेस अनुकूल बनवनू घेणे अशक्यच 
होय. गाांधींनी प्रत्यक्ष कृिीने हे दोन्ही समज चकू ठरवनू दाखवले आमण िेही कोणत्याही सैद्धास्न्िक चचेच्या 
फां दाि न पडिा. 

 
गाांधींचे खरे वैमशष्ट्य प्रबोधनाच्या कल्पनेि भर घालण्यापेक्षा मिची सामामजक व्यास्प्ि वाढवण्याि 

आमण मस्त्रया, अस्पृश्य इत्यादी पददमलि वगाच्या प्रगिीच्या दृष्टीने िी अल्पावधीि प्रत्यक्षाि कशी उिरविा 
येईल या प्रश्नाांचे उत्तर देण्याि आहे. 
 

मटळकाांच्या नांिर समाजप्रबोधनाचे कायव राजकारणाचेच एक अांग बनले. त्यामुळे वर 
साांमगिल्याप्रमाणे त्याला गिी व सामामजक व्यापकिा लाभली हे खरे; परांिु या दोन प्रमक्याांच्या सांगमामुळे 
प्रबोधनाच्या दृष्टीने एक अमनष्ट पमरणाम घडून आला, िो असा की गाांधींची इच्छा नसिानाही कालक्माने 
प्रबोधनाचे स्विांत्र व मलूभिू महत्त्व नाहीसे झाले. 
 

त्याांच्या आधीच्या सुधारकाांच्या प्रयत्नामुळे धमवमनरपेक्ष दृमष्टकोन बाळगणारा असा एक 
उदारमिवादी सुमशमक्षि मध्यमवगव कहदू समाजाि मनमाण झाला होिा आमण गाांधींशी महत्त्वाच्या बाबिीि 
मिभेद असूनही १९३० पयंि िो राजकारणाि गाांधींच्या मागे मोठ्या प्रमाणाि येऊ लागला होिा. 
सुधारकाांना सामामजक मान्यिा ममळाली होिी, आमण आधुमनक ज्ञान आमण त्यामुळे धमाकडे मचमकत्सक, 
ऐमिहामसक दृमष्टकोनािून पाहण्याची वृत्ती याि बरीच वाढ झाली होिी. म्हणून धमाकडे पाहण्याचा गाांधींचा 
दृमष्टकोन गोखले ककवा नेहरू याांच्यासारखा असिा िर राजकारणाच्या दृष्टीने िो अडचणीचा न होिा उलट 
फायद्याचा झाला असिा. 
 



 
          

 

गाांधींची या प्रश्नाकडे पाहण्याची दृष्टी मुळािच चूक होिी. स्वािांत्र्यासाठी इांग्रजाांशी प्रभावी लढा 
देण्याच्या दृष्टीने कहदू-मुस्स्लम ऐक्य महत्त्वाचे होिे. अशा ऐक्याची साांस्कृमिक आमण ऐमिहामसक पाश्ववभमूी 
इांग्रज येथे येण्यापूवी ियार झाली होिी; परांिु इांग्रजाने धमामधमष्ठि भेदनीिी अवलांबनू िी नाहीशी केली, 
म्हणून आपल्या उदात्त धमवकल्पनेच्या भाषेि मुसलमानाांच्या सदसद मववकेबदु्धीस आवाहन केले िर त्याला 
आज नाही िर उद्या प्रमिसाद हमखास ममळेल, असे गाांधींचे गृहीिित्त्व होिे. डाव्याच्या दृमष्टकोनाि एवढाच 
फरक होिा की, हे आवाहन धमाच्या ऐवजी आर्वथक महिसांबांधाांच्या भाषेि केले पामहजे; परांिु, गाांधी आमण 
त्याांचे डाव ेटीकाकार या सवांचे धोरण इस्लामच्या साांस्कृमिक परांपरेच्या अज्ञानावर आधारलेले होिे. 
 

"आधी राजकीय की आधी सामामजक" हा वाद महाराष्ट्राि त्याआधी जवळ जवळ चाळीस वष े
चालला होिा. त्यामुळे महाराष्ट्रािला सुमशमक्षि समाज दुभांगल्यासारखा झाला होिा. िो वाद १९२० नांिर 
मागे पडला, कारण गाांधींनी आपल्या चळवळीि राजकीय, सामामजक, धार्वमक, आर्वथक, शकै्षमणक, 
स्त्रीमवषयक अशा सववच प्रश्नाांचा अांिभाव करून घेिला. साववजमनक, ककबहुना वैयस्क्िकही, जीवनािला 
कोणिाही महत्त्वाचा प्रश्न त्याांच्या मवचारािून सुटला नाही. त्याांच्या नेिृत्वाने राजकीय मवचाराांना आमण 
आांदोलनाला एक प्रकारची सवकंषिा मदली. एक सववसमावशेक दृमष्टकोन मदला. ब्राह्मण-ब्राह्मणेिर 
चळवळीमुळे महाराष्ट्रािल्या समाजजीवनाला एक प्रकारची मवफलिा व मवकीणविा आली होिी. गाांधींच्या 
चळवळीि ब्राह्मणाांचे वैचामरक नेिृत्व महरावले न जािा ब्राह्मणोिराांना आपले सांख्याबल व किृवत्व 
वापरण्याची सांधी ममळाली. त्यामुळे ब्राह्मण-ब्राह्मणेिर वादाचे जुने स्वरूप बदलले. 
 

गाांधींनी जेव्हा राष्ट्रीय स्वािांत्र्याची चळवळ हािी घेिली, आमण माक्सववाद्याांनी ह्या देशाच्या 
राजकीय के्षत्राि प्रवशे केला िेव्हा बमुद्धजीवी वगाि मोठी लाट उसळल्यासारखे झाले होिे. त्यािून 
शिकभर चालि असलेल्या प्रबोधनाला नव ेवळण लागले. िे अमधक समदृ्ध होईल असे वाटले होिे. कारण 
दोन्ही मवचारसरणी अत्यांि व्यापक; सबांध जीवनाला गवसणी घालणाऱ्या आमण मलूगामी अशा आहेि. 
गाांधीनी राजकीय आमण आर्वथक पमरस्स्थिीचाच मवचार केला होिा असे नाही िर आहार, आरोग्य, 
औषधयोजना, मववाह, स्त्री-पुरुषसांबांध,. मस्त्रयाांची परवशिा, ब्रह्मचयव, समाजव्यवस्था, अस्पृश्यिा, मशक्षण, 
धमव आमण ईश्वर-मनुष्ट्यसांबांध ह्या सवांवर मवचार केला होिा आमण मिे मनमिि केली होिी.िी वाचनाने, 
व्यसांगाने बनवलेली ग्रांथामश्रि नव्हिी, िर अवलोकन, कचिन आमण त्याांनी स्विः केलेले प्रयोग ह्याांवर 
आधारलेली स्वयांपे्रमरि होिी. त्याांच्या मवचारसरणीचे आणखी एक वैमशष्ट्य म्हणजे िी पूणवपणे भारिीय 
होिी. मिस्िी, थोरो, रस्स्कन आमण टॉयस्टॉय ह्याांच्या जीवनापासून ककवा मलखाणापासून त्याांनी काही 
गोष्टी घेिल्या असिील. पण त्या त्याांनी भारिीय परांपरेि बसवनू टाकल्या. सामान्यािल्या सामान्य 
माणसाला समजेल अशा भाषेि आमण झेपेल इिक्याच पािळीवर त्याांनी आपले मवचार माांडले. त्याांना 
पेलेल असा कायवक्म मदला आमण त्याांना कायवप्रवृत्त केले. 
 

गाांधींच्या चळवळीने सगळा देश जागा केला. त्या चळवळीने देशाचे स्वािांत्र्य अनेक दशकाांनी जवळ 
आणले. 
 

मजूर, शिेकरी याांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची भारिाि आल्यबरोबर गाांधींनी मोठ्या आत्मीयिेने 
दखल घेिली, याचे कारण मजथे अन्याय होि असेल, मजथे शोषण चालू असेल, मजथे जाि-पाि, 
सत्तासांपत्ती आमण वणव ककवा वगव याांच्या आधाराने माणसाांना अमानुषपणे वागवले जाि असेल मिथे मिथे 
धावनू जाव ेआमण सत्याग्रहाच्या मागाने िो प्रश्न सोडमवण्याचा प्रयत्न करावा, हा त्याांचा स्वभावच बनून 



 
          

 

गेला होिा. गाांधीजी चमरिाथाचा व्यवसाय साांभाळून यथाशक्िी देशसेवा करणारे सांसारी सद गृहस्थ नव्हिे. 
कहसा, अन्याय, जुलूम, शोषण, मवषमिा, भेदभाव, अमानुषिा इत्यादी मानवी जीवनािल्या अमांगल गोष्टींशी 
आमरण लढण्याचे कां कण बाांधलेले वीर पुरुष होिे िे. मानवी मन सुधारल्यामशवाय जग सुधारणार नाही, 
अशी त्याांची श्रद्धा होिी. त्यामुळे राजकीय लढा आधी की सामामजक चळवळ आधी, प्रथम ही सुधारणा 
करायची का िी करायची, असले प्रश्न त्याांच्या वाऱ्यालाही कधी उभे रामहले नाहीि. 
 

गाांधीजी केवळ राजकीय पढुारी नव्हिे, नुसिे समाजसुधारक नव्हिे, आधुमनक अथवशास्त्राच्या 
अनुरोधाने गरीबीचा मवचार करणारे पांमडि नव्हिे, अनेक लहानमोठ्या नद्या सागराला ममळाव्याि, 
त्याप्रमाणे मागच्या चार मपढ्यािले भारिीय प्रबोधनाचे मभन्न मभन्न प्रवाह त्याांच्या मठकाणी एकरूप झाले होिे. 
इिकेच नव्हे िर त्या साऱ्याांना गाांधीजींनी स्विःचे असे मनराळे वळण लावले होिे.  
 

हे वळण लावण्याचे सामर्थ्यव गाांधीजींच्या मठकाणी आले िे त्याांच्या अनेकपदरी व्यस्क्िमत्त्वामुळे. 
गाांधी कुणाला सांि भासले, िर कुणाला सेनापिी वाटले. त्याांचा आश्रम, त्यािले यम-मनयम इत्यामदकाांमुळे 
त्याांचे सांन्याश्याशी जवळचे नािे असल्याचा भास होई, पण त्याांचा अत्यांि साधा वषे, दीनदमलिाांमवषयीचा 
कळवळा इत्यादी गोष्टी शिेकऱ्याांशी असलेले त्याचे नािे सूमचि करीि असि. त्याांच्यापूवी स्वदेशीची 
चळवळ अनेकाांनी केली होिी; पण गाांधीजींनी स्वदेशीचा आमण मिच्या अनुरोधाने खादीचा जो पुरस्कार 
केला, त्याचे यश अपूवव होिे. खादीमुळे परदेशी कापडावर यशस्वी बमहष्ट्कार टाकिा आला, आमण 
मिच्यामुळेच खेड्ािल्या स्त्री-पुरुषाांना दररोज चार-दोन आणे ममळवनू देणारा िात्परुिा रोजगार मनमाण 
झाला. आपल्या चळवळीचे राजकीय, सामामजक व आर्वथक असे अगदी अलग कप्पे गाांधींना मांजूर नव्हिे. 
या सवव चळवळीच्या आडव्या-उभ्या धाग्याांनी आपल्या स्वप्नािल्या सुखी भारिाचे एक नव ेसुांदर महावस्त्र 
मवणण्याचा प्रयत्न त्याांनी सिि केला. 
 

मटळकाांच्या हयािीपयंि सत्यशोधक पक्षाचे व ब्राह्मणेिर नेिे काँगे्रसपासून अमलप्ि रामहले. 
मटळकाांच्या मनधनानांिर काँगे्रसचे नेिृत्व महात्मा गाांधींच्याकडे गेले. महात्माजींनी राजकारणाला 
सांकुमचिपणा काढून टाकला. राजकारण अगोदर की समाजकारण अगोदर, ही मवचारसरणी काँगे्रसमधून 
काढून टाकली. समाजकारण, धमवकारण, अथवकारण व राजकारण असे भाग पाडले नाहीि. सववच प्रश्न 
हािी घेिले. त्यामुळे बहुजनसमाज काँगे्रसकडे आकर्वषि होऊ लागला व केशवराव जेधे, शांकरराव मोरे, 
मदनकरराव जवळकर इत्यादी कट्टर सत्यसमामजस्ट हे सवव काँगे्रसमध्ये मशरले. मटळकपांथी बहुिेक ब्राह्मण 
हे काँगे्रसपासून अमलप्िच नव्हे िर प्रमिकूल रामहले व कहदू महासभेचे म्होरके बनले. 
 

एकेश्वरवाद, मवमशष्ट धमवग्रांथ प्रमाण न मानणे; मववचेक बुद्धीचे प्रामाण्य, पुरोमहि वगाचा अभाव, 
मूर्विपूजामवरोध, अद भिू चमत्कारावरील अमवश्वास, परलोकाचा व स्वगवलोकाचा अभाव, स्त्री-पुरुषाांची 
समिा व मानवी मूलभिू हक्क व जामिसांस्थाांचे मनमूवलन ही ित्त्व ेजोिीरावाांनी प्रस्थामपि करण्याचा प्रयत्न 
केला. 
 

१८७५ पासून १९२० पयंिचा कालखांड या दृष्टीने मोठा अभ्यासण्याजोगा आहे. या वळेची मस्त्रयाांची 
वडीलधारी मपढी, जहालाांनी स्त्री-सुधारणाांना पमहल्यापासून मवरोध केल्याने पूणवपणे प्रागमिकाांबरोबर, 
समाजसुधारकाांबरोबर होिी; पण त्याच वळेी वाढि असलेल्या नवबामलकाांची मपढी मात्र समाजसुधारणेि 



 
          

 

आगरकरादी प्रागमिकाांबरोबर व राजकीय लढ्याि जहालाांबरोबर म्हणजे मवष्ट्णुशास्त्री, लोकमान्य मटळक 
याांच्याबरोबर होिी. कुठच्याच आघाडीवर त्याांना अन्याय, पारिांत्र्य नको होिे.  
 

ही नस महात्माजींनी बरोबर हेरली. म्हणूनच १९२१ मध्ये महात्माजींनी त्याांचा असहकामरिेचा, 
बमहष्ट्काराचा लढा पकुारिाच हजारो िरुण-िरुणी मवद्याथीनी धावनू आल्या. भारिीय स्वािांत््रयाच्या 
लढ्याि महात्माजींचे आगमन झाल्यावर स्त्री-समाजसुधारणेच्या कायावरचे लोकाांचे लक्ष उडाल्यासारखे 
झाले. महात्माजींनी मस्त्रयाांकमरिा वगेळा असा लढा केव्हाच पुकारला नाही. प्रागमिकाांप्रमाणे त्याांना वगेळे 
उचलूनही धरले नाही की, जहालाप्रमाणे त्याांच्या प्रगिीचा अमधके्षपही केला नाही. त्याांचा लढा 
अन्यायामवरुद्ध असहकामरिेचा, सत्याग्रहाचा होिा, िोही आस्त्मक बळावर लढायचा होिा. आस्त्मक बळाि 
स्त्री पुरुषाांपेक्षा कमी नसून काकणभर सरसच आहे. अशी त्याांची मनोधारणा होिी. म्हणून त्याांनी भारिीय 
लढ्याि भाग घेण्यास स्त्रीला आवाहन केले िे बरोबरीचा सैमनक म्हणून. मस्त्रयाांनी िे स्वीकारले िेही त्याच 
नात्याने. पुरुषाांबरोबर त्याांच्या खाांद्याला खाांदा लावनू लढणारा एक सैमनक म्हणून. 
 

(१९) जिाहरलाल नेहरू (१८८९-१९६४). – नेहरुां नी राष्ट्रवादाची रूक्ष चचा केली नाही, 
त्यासांबांधी नवीन मसद्धान्ि माांडले नाहीि पण राष्ट्रीय चळवळीचे िे मोठे पढुारी होिे. स्वामी दयानांद, 
मववकेानांद, पाल, अरकवद घोष याांनी प्रवर्विि केलेला धार्वमक राष्ट्रवादी दृमष्टकोन त्याांना मान्य नव्हिा. "... 
भिूकाळाि सांपादन केलेले पराक्म, मवचारपरांपरा, अनुभव याांची साांमघक स्मृिी म्हणजे राष्ट्रवाद. हा असा 
राष्ट्रवाद मात्र आजकाल प्रभावी आहे. .... ज्या वळेी एखादे अमरष्ट येिे, त्यावळेी राष्ट्रवाद पनुः उफाळून 
वर येिो, जनमानसावर प्रभाव पडिो, आमण भिूकालीन परांपरािून लोकाांना पे्ररणा आमण समाधान ममळि 
असिे." [Varma, op cit, p. 414.]–साम्राज्यवादमवरोधी आांिरराष्ट्रीय पमरषदेच्या बु्रसेल्स येथे भरलेल्या (१० 
फेबु्रवारी १९२७) अमधवशेनाि भाषण करिाना नेहरू म्हणाले," . . . भारिाचा प्रश्न हा केवळ भारिाचा 
नाही. मचनी राष्ट्रवादाचे उदात्त उदाहरण पाहून आमच्या आशा पालवल्या आहेि, आमण शक्य मििक्या 
लवकर आम्ही त्याांच्या पावलावर पाऊल टाकीि आहोि." उदारमिवादी दृमष्टकोनािून मशक्षण, आमण त्या 
वािावरणािच वाढल्याने िे धमवमनरपेक्ष (secular) रीिीने राजकारणाकडे पाहू शकि. कहदुमहासभेच्या 
कायवक्माचा िे वारांवार मनषेध करीि; कारण त्याांची मवचारसरणी त्याांना प्रमिगामी, वमरष्ठ वगीयाांचे 
महिसांबांध जपणारी आहे असे वाटे. "िे धमवमनरपेक्ष असल्याने भारिािील अल्पसांख्य जमािींना त्याांचा 
आधार वाटे. शास्त्रीय मवचार करण्याची पद्धिी आमण बुमद्धवादावर भर असल्याने भारिीय राजकीय 
मवचारसरणीि त्याांनी धमवमनरपेक्ष लोकशाहीवर भर मदला. त्यामुळे मध्ययुगीन मवचारसरणी, धमववडेेपणा 
याांना आळा बसला." [India 1910 – G.O.I. Publication.] 
 

नेहरू आांिरराष्ट्रवादी होिे, वाांमशक दुरमभमानाचे धोके त्याांना माहीि होिे. सांकुमचि मवस्िारवादी 
राष्ट्रवादाला त्याांचा मवरोध होिा, असा मवशाल आांिरराष्ट्रीय दृमष्टकोन ठेवनू त्याांनी काँगे्रसमध्ये प्रवशे 
केला. आर्वथक दृमष्टकोनािून त्याांनी आांिरराष्ट्रवादाचा परुस्कार केला. पुनरुज्जीवनवादाचा त्याांना मिटकारा 
होिा आमण जामिवादाचे िर िे कट्टर शत्रूच होिे. 
 

नेहरूां नी समाजवादाचा महरीरीने पुरस्कार केला (पहा ‘स्व्हदर इांमडया’ १९३३) आमण भाांडवलशाही 
आमण साम्राज्यशाही याांच्यामवरोधी चाललेल्या जागमिक लढ्याशी िो सांबांमधि आहे; िसेच राष्ट्रवाद हा 
अपुरा असून सामामजक क्ाांिीचे ित्त्वज्ञान म्हणजेच समाजवादाचे ित्त्वज्ञान आमण त्यासाठी योग्य आर्वथक 
धोरण आवश्यक आहे, असे त्याांनी प्रमिपादन केले. सामामजक मवषमिा दूर करणे व समाजाची पनुघवटना 



 
          

 

करणे यासाठी भारिीय राष्ट्रवादाने लढले पामहजे. पमहल्या महायुद्धानांिरच्या पमहल्या दशकाि 
वसाहिवादमवरोधी लढे उभे रामहले. भारिीय राष्ट्रवाद हा वसाहिवादमवरोधी असला पामहजे यावर त्याांनी 
भर मदला. 
 

(२०) सुभािचंद्र बोस : मनव्वळ आर्वथक स्वािांत्र्यावर त्याांना समाधान वाटि नसे. जमीनदार आमण 
कुळे, भाांडवलदार आमण कामगार, श्रीमांि आमण गरीब याांच्यािील अांिगवि सामामजक लढे कधी थाांबिा 
कामा नयेि. सामामजक आमण राजकीय लढे हे एकाच वळेी चालले पामहजेि. त्याांची डावी मवचारसरणी ही 
त्याांच्या वरील आर्वथक मवचारािून आलेली होिी. ‘इांमडयन स्रगल’ (१९३४) हे त्याांचे प्रमसद्ध पुस्िक 
भारिीय राजकारणावरील चाांगले भाष्ट्य आहे. 
 
                                      
 

भारिाच्या स्वािांत्र्यलढ्याला साम्राज्यशाहीमवरोधाचे सवांगीण व मनग्रही वळण देण्याचे आमण 
धमािीि लोकशाही आमण समिावादी राष्ट्रीयत्वाच्या आशयाला त्यामध्ये कें द्रस्थान ममळवनू देण्याचे महान 
ऐमिहामसक कायव नेहरूां नी आपल्या वाणीने, लेखणीने व करणीने यशस्वी रीिीने पार पाडले आहे. आपल्या 
राष्ट्रीयत्वाला व स्वािांत्र्याला जागमिक राजकारणािील प्रवाहाांची जाण ठेवनू आांिरराष्ट्रीय सांदभािच 
आपली राष्ट्रीय माांडामाांड यशस्वीपणे करिा येईल या ित्त्वाचाही त्याांनी अखांड प्रसार केला, पुरस्कार 
केला व पाठपुरावा केला. 
 

आपल्या राष्ट्रीय स्वािांत्र्याि राजकीय स्वािांत्र्याइिकाच आर्वथक व सामामजक स्वािांत्र्याचा आशय 
असला पामहजे आमण त्यासाठी आपण समाजवादाचा मागव चोखाळला पामहजे व भमूमकेचा जोरदार प्रचार 
करण्याि काँगे्रसच्या प्रवाहाि िेच नेहमी आघाडीवर रामहले. स्वािांत्र्य म्हणजेच समाजवाद असा समज 
लोकमानसाि मनमाण करण्याइिका प्रभावी प्रचार स्वािांत्र्यपूवव काळाि त्याांनी केला. 
 

‘माक्सव व लेमनन याांच्या अभ्यासाने माझ्या मनावर अपार पमरणाम झाला आहे. इमिहासाकडे, 
आजकालच्या सवव घडामोडींकडे पहाण्याची एक नवी दृष्टी लाभायला त्याांची मला मदि झाली आहे’ अशी 
स्विःच्या मवचारपद्धचीची ओळख त्याांनी करून मदली आहे. त्यामुळे भारिाच्या आधुमनक राष्ट्रीयत्वाच्या 
आशयािही बदल झाला आहे. लोकजीवनाच्या दशवनाने राष्ट्र म्हणजे लोक, आमण राष्ट्रीय जीवनािील 
आांिमरक ऐक्य ही आधुमनक राष्ट्रीयत्वाची भमूमका त्यानी स्वीकारली, आमण मिचा प्रभावी प्रचार केला, 
जागिृी केली व प्रबोधनही केले. 
 

‘मब्रमटश साम्राज्यशाहीच्या जोखडाखालून मुक्ि होऊन राजकीय आर्वथक व लष्ट्करी दृष्ट्या सांपूणव 
स्वािांत्र्य सांपादन केलेला अखांड व एकसांघ भारि उभा करणे हेच आिा आमचे ध्येय आहे, त्यापासून आिा 
माघार नाही, की त्यामध्ये कसल्याही िडजोडीला जागा नाही,’ अशी सांपूणव स्वािांत्र्याची मनःसांमदग्ध घोषणा 
त्याांनी १९२९ च्या लाहोर साम्राज्यवाद्यानी पूणव मनराशा केली होिी. बाहेरच्या डाव्या शक्िींचा जोर वाढि 
होिा. काँगे्रसवर त्याचा पमरणाम होि होिा, काँगे्रसमध्ये नेहरू-सुभाष याांचा डावा गट अल्पमिाि 
असिानाही गाांधीजींच्या मुत्सदे्दमगरीमुळे नेहरुां ना काँगे्रसचे अध्यक्ष (१९२९) करण्याि आले. त्याांच्या 
नेिृत्वाने काँगे्रस सुरमक्षि राहील असा अमभप्राय गाांधींनी मदला होिा. 
 



 
          

 

धमािीि राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावरच भारिीय लोकजीवनाांिली िे ऐमिहामसक आांिमरक ऐक्य 
मनमाण करिा येईल, असे नेहरू आग्रहाने प्रमिपादन करीि. भारिीय राष्ट्रवाद समाजवादाच्या 
स्वीकारामशवाय अपुराच राहील, म्हणजे सरांजामशाही ब भाांडवलशाहीिील अथवसांबांध नाहीसे करून, 
साम्राज्यशाहीमवरोधी आघाडी उघडली िरच भारिीय लोकशाही स्स्थर होईल अशी त्याांची धारणा होिी. िे 
सांघमटि समाजवादी शक्िीपासून अलग रामहले, िरी कालबाह्य पुढारीपण आमण उगवत्या समाजवादी 
मवचाराांच्या मध्ये िे दुवा या स्वरूपाि रामहले, असे रजनी पाम दत्त याांनी ‘इांमडया टुडे’ या आपल्या ग्रांथाि 
म्हटले आहे (पृ. ५१६). 
 

जवाहरलाल व सुभाषबाबू हे काँगे्रसमधील डाव्याांचे पढुारी एकामागनू एक असे अ. भा. रेड 
युमनयन काँगे्रसचे अध्यक्ष झाले, पण कम्यमनस्टाांच्या पांथवादी व एकाांगी धोरणामुळे त्याांचा कामगार 
चळवळीचा फायदा झाला नाही. ‘भाांडवलदारी नेिृत्वाने चालमवलेल्या समवनय कायदेभांगाच्या लढ्याशी 
कम्युमनस्टानी सांबांध ठेविा कामा नयेि, आमण राष्ट्रवाद्यािील डाव्याना िे खोटे (नकली) क्ाांमिकारक 
असल्याने त्याांचा बुरखा फाडला पामहजे’ हा नारा देण्याि आला. ३१ मडसेंबर १९२९ ला नेहरूां नी मिरांगा 
फडकावला. इस्न्कलाब कझदाबादच्या घोषणा झाडल्या, िरी सुभाषबाबूांनी त्याांच्या मागे असलेल्या डाव्या 
मवचारसरणीच्या अनुयायाांना घेऊन ‘काँगे्रस डेमोकॅ्मटक पक्ष’ स्थापन केला. त्याि काँगे्रसचे माजी अध्यक्ष 
श्रीमनवास अय्यांगारही सामील झाले. स्वराज्य पक्षाप्रमाणे काँगे्रसअांिगवि पक्ष म्हणून त्याने काम कराव ेहा 
हेिू होिा. अथात् हा पक्ष अल्पजीवी ठरला हे मनराळे! १९३० च्या स्वािांत्र्यमदनाची ियारी चालू असिानाच 
सुभाषबाबूांना अटक झाली व एक वषव िे गजाआड झाले. ४ माचव १९३१ ला गाांधी-आयर्ववन करार झाला; 
आमण ‘आमचे िे शूराांचे शब्द व त्याांची शूराची कृत्ये याांचा असा शवेट व्हावा ना?’ असे जवाहरलालजी 
म्हणाले, पण िे काँगे्रसश्रेष्ठाांपढेु – गाांधीजींच्यापुढे-नमले! 
 

कराची काँगे्रस अमधवशेनाि (१९३१) मूलभिू हक्काांचा ठराव झाला. मूलभिू उद्योग धांद्याांचे व 
वाहिुकीचे राष्ट्रीयीकरण, सुधामरि कामगार कायदे व शिेी सुधारणा ही मनःसांशय पुढचीच पावले होिी. अ. 
भा. रेड युमनयन काँगे्रसच्या (१९३१) अमधवशेनाचे सुभाषबाबू अध्यक्ष व सेके्टरी होिे कॉ. एस्. व्ही. 
देशपाांडे, अध्यक्ष म्हणनू केलेल्या भाषणाि त्याांनी ‘समाजवादाच्या मदशनेे उचललेले पाऊल’ असे कराची 
ठरावाचे स्वागि केले. िरी नेहरूां प्रमाणे इमिहासाची आमधभौमिक मीमाांसा त्याांनी कधी स्वीकारली नाही. 
 

जानेवारी १९३२ िे माचव १९३३ या काळाि सुभाषबाबूांची प्रकृिी खालावली व हवापालट 
करण्यासाठी िे युरोपाि गेले. मॉस्कोकडे न जािा इिर मोठ्या शहराांना त्याांनी भेटी मदल्या; मुसोमलनीला 
िे अनेक वळेा भेटले. िसेच डी. व्हॅलेराांनाही भेटले. जमवनीि नाझी राजवट आली होिी; पण महटलरला िे 
भेटले की नाही हे मनमिि साांगिा येि नाही. िे सिि आजारी मवठ्ठलभाई पटेलाांच्या शजेारी बसून असि. 
मवठ्ठलभाईांचे’ २२ ऑक्टोबर १९३३ रोजी स्व्हएन्नाि मनधन झाले. 
 

कम्युमनस्टाांच्या पाकठब्याने सुभाषबाबू अ. भा. रेड युमनयन काँगे्रसचे अध्यक्ष झाले. कम्युमनस्ट व 
डाव ेराष्ट्रवादी याांची आघाडी ियार झाली; पण १९२८ च्या कॉममन्टनवच्या ६ व्या काँगे्रसच्या आदेशानुसार 
रणमदव ेव देशपाांडे याांच्या पढुारीपणाखाली असलेली अ. बा. रे. यु. काँगे्रस दुभांगली व त्याांनी लाल अ. भा. 
रे. यु. काँगे्रस स्थापन केली! 
 



 
          

 

लांडन येथे १० जून १९३३ ला भरलेल्या मिसऱ्या भारिीय राजकीय पमरषदेचे अध्यक्ष सुभाषबाब ू
होिे. भारिाि ‘समाजवादी पक्ष’ स्थापन करण्याची आवश्यकिा त्यानी त्याांच्या भाषणाि जोराने माांडली. 
भारिािील डाव ेराष्ट्रवादीही असे एकाांगी धोरण माांडू लागले होिे. त्यावर कम्युमनस्टानी अमधक एकाांगी 
धोरण स्वीकारले व ‘सुभाषबाबू व गाांधी याांच्याि फरक इिकाच की सुभाषबाबू अमधक चाांगल्या अटींवर 
राज्यकत्यांशीं िडजोड करू इस्च्छिाि.’ अशी प्रमिमक्या व्यक्ि केली. 
 

१९३४ मध्ये सुभाषबाबूांचे ‘मद इांमडयन स्रगल’ हे पुस्िक प्रमसद्ध झाले. सुभाषबाबूांनी फॅमसझमची 
स्िुिी केली होिी. नेहरू हे सिि फॅमसझममवरोधी होिे. ‘फॅमसझम व कम्युमनझम याि मला कम्युमनस्टाांचे 
ध्येय पसांि आहे’ असे िे म्हणि.’फॅमसझम व कम्युमनझम याांिील ऐक्य हीच जागमिक इमिहासाला मोठी 
देणगी ठरेल व िे भारिािच घडून येईल. नेहरूां चा दृमष्टकोन मुळािच चूक आहे’ असे सुभाषबाबूांनी म्हटले 
आहे. (पृ. १६ वरील टीप). 
 

नेहरू-सुभाषबाबू याांच्याि जरी असे िामत्त्वक मिभेद होिे, िरी या दोघा नेत्याांनी साम्राज्यमवरोधी 
आघाडी सिि िेवि ठेवली आमण लढा िीव्र करण्याचा प्रयत्न केला. 
 

पिेल, राजेंद्र ि आझाद. – वल्लभभाई (जन्म : ३१ ऑक्टोबर १८७५) हे बॅमरस्टरच्या परीके्षि 
पमहल्या वगाि आले होिे. एक फौजदारी वकील म्हणून िे गुजरािेि ख्यािनाम होिे. १९१६ मध्ये 
गाांधींजींशी ओळख झाली. १९१६च्या लखनौ काँगे्रसला गुजराि सभेचे प्रमिमनधी म्हणून िे हजर रामहले 
होिे. १९१७ मध्ये त्याांनी वठेमबगार पद्धिीमवरुद्ध चळवळ केली. दुष्ट्काळग्रस्ि खेडा मजल्ह्यािील 
शिेकऱ्याांकडून शिेसारा सरकारने घेऊ नये यासाठी करवांदीचा यशस्वी लढा त्याांनी मदला (१९१८). 
१९१९ मध्ये रौलटमवरोधी लढा उभारला. राष्ट्रीय सप्िाहाच्या सुरुवािीच्या मद. ७ एमप्रलपासून सत्याग्रही 
पमत्रका चालू केली. (राष्ट्रीय सप्िाह-६ एमप्रल िे १३ एमप्रल. रौलटॲक्ट मवरोधी हा सप्िाह सवव देशभर 
पाळण्याि आला होिा.) अहमदाबाद महानगरपामलकेि काँगे्रसचे सवव सदस्य मनवडून आणले. १९२० 
पासून खादी वापरू लागले. मटळक स्मारक फां डासाठी १० लाख रुपये जमा केले. काँगे्रसचे िीन लाख 
सदस्य नोंदवले. गाांधीजींच्या सूचनेप्रमाणे गुजराि मवद्यापीठाची स्थापना केली. १९२१ मध्ये गुजराि प्रा. 
काँ. कममटीचे अध्यक्ष व अहमदाबाद काँगे्रस अमधवशेनाचे स्वागिाध्यक्ष मनवडले गेले. १९२३ ि झालेल्या 
नागपूर झेंडा सत्याग्रहाचे िे नेिे होिे. १९३३ मध्ये बोरसदला सरकारने बसमवलेल्या करामवरुद्ध लढा 
देऊन सरकारला कर रद्द करायला लावण्याि यश ममळमवले. १९२८ मध्ये बारडोली भागाि साराबांदीचा 
यशस्वी लढा मदला. ‘सरदार’ या पदवीने त्याांना मान्यिा ममळाली. १९२९ मध्ये महाराष्ट्र राजकीय पमरषदेचे 
िे प्रमुख अमिथी होिे. १९३० ममठाच्या सत्याग्रहाि िुरुां गवास भोगला. िे १९३१ च्या कराची काँगे्रसचे 
अध्यक्ष होिे. या अमधवशेनािील मलूभिू हक्कासांबांधीचा ठराव हे राष्ट्रीय चळवळीचे पढुचे पाऊल मानण्याि 
येिे. 
 

(२१) राजेंद्र िसाद. – याांजा जन्म ३ मडसेंबर १८८४ ला उत्तर मबहारमधील एका खेड्ाि 
झाला. कलकत्ता मवद्यापीठाि येण्यापूवी त्याांचे बांधू महेंद्र याांच्यामुळे िे ‘स्वदेशी’कडे आकर्वषि झाले. मबहारी 
मवद्याथी पमरषदेच्या स्थापनेनांिर त्याि सहभागी झाले. मबहारमधील राष्ट्रीय चळवळीचे पुढारी यािूनच 
ियार झाले. १९११ मध्ये त्याांनी पाटणा हायकोटाि वमकली चालू केली. त्याच सुमारास त्याांनी काँगे्रसचे 
सदस्यत्व स्वीकारले व िे अ. भा. काँ. कममटीवर मनवडून आले. कलकत्ता मवद्यापीठाचे कुलगुरू आशुिोष 
मुकजींनी मवद्यीपाठाि व्याख्यािा म्हणून नेमणूक देऊ केली. िसेच गोपाळ कृष्ट्ण गोखले याांनी सव्हंट्स 



 
          

 

ऑफ इांमडयाचे सदस्यत्व स्वीकारण्याची मवनांिी केली होिी. चांपारण्य सत्याग्रहामुळे गाांधीजींशी पमरचय 
झाला. रौलट ॲक्टमवरोधी सत्याग्रहाि १९२० मध्ये असहकार चळवळीि उडी घेिली. नागपूर झेंडा 
सत्याग्रहाच्या वळेी (१९२३) वल्लभभाई पटेल याांच्याशी पमरचय झाला. कायदेभांगाच्या चळवळीि कारावास 
भोगला. १५ जानेवारी १९३४ ला झालेल्या मबहार भकूां पाच्या वळेी िे िुरुां गाि होिे. भकूां पानांिर दोनच 
मदवसाांनी सरकारने त्याांना मुक्ि केले. भकूां पािील पीमडिाांसाठी त्याांनी अहर्वनश काम केले व लक्षावधी फां ड 
जममवला, १९३४ च्या मुांबई काँगे्रस अमधवशेनाचे िे अध्यक्ष मनवडले गेले. 
 

(२२) मौलाना आझाद. – त्याांचा जन्म १८८८ मध्ये झाला. मूळचे नाव मोमहयुमद्दन अबुल कलम 
आझाद हे नाव लेखनासाठी त्याांनी धारण केले होिे. िे कोणत्याही महामवद्यालयाि गेले नव्हिे. परांपरेने 
त्याांचे मशक्षण झाले. सर सय्यद अहमदखान याांच्या मवचाराांशी त्याांचा पमरचय झाला. वमडलाांना-मौलाना 
खैरुमद्दन याांना-कळू न देिा, त्याांनी इांग्रजी मशकण्यास प्रारांभ केला. िे मशक्षण घेणे हे ‘नास्स्िकपणाचे’ व 
‘पाप’ समजि असि. काँगे्रसचे मांदगिी राजकाकरण त्याांना मान्य नव्हिे, आमण मुस्स्लम लीगचे ध्येय त्याांना 
असांभवनीय वाटि होिे. म्हणून त्याांनी बांगाली क्ाांमिकारकाशी सांबांध ठेवायला प्रारांभ केला. १३ जुलै १९१२ 
ला त्याांनी ‘अलमहलाल’ (चांद्रकोर) हे ऊदूव साप्िामहक चालू केले. मुसलमान पुढाऱ्याांच्या सरकारधार्वजण्या 
वृत्तीवर, िसेच मुसलमानाांच्या मवषयी मब्रमटशाांच्या अनुदार धोरणावर त्याांनी कडक टीका करण्यास सुरुवाि 
केली. पमहले महायुद्ध चालू झाले व सरकारने त्या पत्रावर बांदी आणली. १२ नोव्हेंबर १९१५ ला त्यानी 
‘अल-बलाग’ साप्िामहक चालू केल, पण सरकारने िे बांद करून त्याांना कलकत्त्याहून हद्दपार केले. 
पांजाब, मदल्ली, सांयुक्ि प्राांि व मुांबई प्राांिाि त्या पत्रावर आधीच बांदी होिी. मबहाराि बांदी नव्हिी, म्हणून िे 
राांचीला गेले, िेथेच िे १ जानेवारी १९२० पयंि स्थानबद्ध होिे. िुरुां गािून सुटल्यावर अ.भा. मखलाफि 
कममटीच्या (कलकत्ता अमधवशेनाि, १९२०) अध्यक्षपदी त्याांची मनयुक्िी झाली. १९२३ मध्ये मदल्लीच्या 
काँगे्रस अमधवशेनाचे िे अध्यक्ष होिे. मदल्लीच्या ऐक्य पमरषदेचे त्याांना अध्यक्ष करण्याि आले (१९२४). 
१९२८ मध्ये राष्ट्रीय मुस्स्लम पमरषदेचे त्याांना अध्यक्ष करण्याि आले. कायदेभांगाच्या चळवळीि त्याांना 
अनेकदा िुरुां गवास घडला. 
 

मौलाना आझाद हे मुस्स्लम समाजाच्या, मौलवीच्या श्रेष्ठ घराण्यािील होिे. त्याांचे वडील खैरुद्दीन 
त्या काळािील बांगालमधील प्रमसद्ध इमाम होिे. १८५७ नांिर िे मके्कस गेले. मौलाना लहान वयािच 
ख्यािनाम पांमडि म्हणनूच अरबस्िानाि ज्ञाि होिे. मुल्ला-मौलवींनी मके्कच्या धमवके्षत्राि त्याांचा सत्कार 
करून मौलाना (मवद्यावाचस्पिी) ही पदवी त्याांना मदली. मूळचे नाव जाऊनच मौलाना अबलु कलम 
आझाद या नावाने ओळखले जाऊ लागले. मुस्स्लम धमवपांमडिाांच्या मनाि मब्रमटश राजसते्तमवरुद्ध िीव्र दे्वष 
होिा. मििन धमाचे मूिव स्वरूप अशा स्वरूपाि िे या राजवटीकडे पाहाि. १८८५ साली काँगे्रस स्थापन 
झाली िेव्हा मुस्स्लम जािीयवादाचे कें द्र म्हणून ‘देवबांद’ चळवळ काम करीि होिी. या चळवळीशी 
मौलानाांचा वांशपरांपरेने सांबांध होिा. या ‘देवबांद’ ने काँगे्रसला पाकठबा जाहीर केला. मौलानाांच्या ‘अल-
महलाल’ या पत्राच्या वाचनाने सरहद्द गाांधी राजकारणाि खेचले गेले होिे. 
 

गाांधी दमक्षण आमफ्रकेिून भारिाि आल्यावर गुजरािेि वल्लभभाई, मबहाराि राजेंद्र बाब,ू मद्रास 
प्राांिाि राजाजी असे खांदे नेिे गाांधीजींच्या मागे ठामपणे उभे रामहले. जवाहरलालजींनी गाांधींना पाकठबा 
मदला, पण िे समाजवादी कायवक्म चोखाळू लागले. मोिीलाल नेहरू व मचत्तरांजन दास याांनी 
असहकामरिा कायवक्माला पाकठबा मदला; पण नांिर काँगे्रसअांिगवि, स्वराज्य पक्ष स्थापन केला. १९२५ 



 
          

 

साली दास मनधन पावले, १९३१ साली मोिीलालजी कालवश झाले. नांिरच्या पढुारीपणाि वल्लभभाई, 
राजेंद्रप्रसाद व राजाजी हे गाांधींजींचे आधारस्िांभ होिे. 
 

स्वराज्य पक्षाच्या मवलीनीकरणानांिर काँगे्रसने सायमन कममशनमवरोधी चळवळ केली. १९२८ चा 
नेहरू अहवाल, १९२९ ची लाहोर काँगे्रस, नांिरचा कायदेभांगाचा लढा या काळाि जे सांसदीय मांडळ 
स्थापन झाले, त्याि वल्लभभाई (अध्यक्ष), राजेंद्र प्रसाद व मौलाना आझाद ही त्रयी खांबीर स्वरूपाि उभी 
रामहली. हे त्याांचे ऐमिहामसक कायव दृष्टीआड होिा कामा नये. उजव्या गटाचे असे जरी त्याांचे वणवन होि 
होिे, िरी साम्राज्यवादमवरोधी लढ्यािील त्याांचे कायव मोलाचे आहे. 
 

सांके्षपाने मलहायचे म्हणजे भारिीय राष्ट्रवाद चार टप्प्याांनी मवकमसि झालेला मदसेल. प्रत्येक 
टप्प्याि िो अमधक वरच्या स्िरावर जाऊन त्यावर आपला प्रभाव पाडून नवीन प्रगिीकडे जाि असे. 
भारिीय राष्ट्रवादी मवचारसरणी ही पमहल्या टप्प्याि भाांडवलदारी दृमष्टकोनािून मवकास पावलेली मदसेल. 
जमीनदार वगािील प्रागमिक िसेच औद्योमगक भाांडवलशाहीने आणलेली उदारमिवादी भमूमका आमण 
मध्यमवगािील सुखवस्िू बमुद्धमांि याांची त्या मवचाराांना साथ मदसेल. पमहल्या महायुद्धापूवी शहरी वमरष्ठ 
मध्यमवगीयाांिील उसळलेल्या असांिोषाने त्याला धार आली. त्या पमहल्या टप्प्याि त्याचा सामामजक पाया 
अमिशय सांकुमचि होिा. एक मवमशष्ट वगािील राष्ट्रीय लोकशाहीच्या जामणवाांचा िो आमवष्ट्कार होिा.  
 

काँगे्रसचे पुढारीपण उदारमिवादी होिे. अशा काळाि राष्ट्रीयत्वाचा आमवष्ट्कार क्ाांमिकारक 
िरुणाांच्या चळवळीने झाला. (दहशिवादी अशा) िरुणाांची सांघटना करणे, त्याांना शस्त्रसज्ज करणे, परकी 
सरकारचे प्रमिमनधी अशा काहींचे खून करणे, आमण राष्ट्रीय स्वािांत्र्याकमरिा सैन्याि क्ाांमिकारक मवचार 
प्रसृि करणे असे मागवही त्याांनी चोखाळले (क्ाांमिकारक व गदर बांडाच्या वणवनावरून हे मदसेल). 
 

मिसरा टप्पा १९०५ िे १९१८ असा साांगिा येईल. या काळाि काँगे्रसमधील मवाळ गट मागे पडू 
लागला आमण त्याची जागा जहालानी घेिली. गोखले, मेथा याांचे पुढारीपणा सांपले, आमण लाल-बाल-
पाल याांचे पढुारीपण स्स्थर झाले. या काळाि राष्ट्रवादाने लढाऊ रूप घेिले, िो आक्मक आव्हानात्मक 
भमूमका घेऊ लागला. त्याचा सामामजक पाया मवस्िृि झाला, कारण गरीब-मध्यम वगव त्या लढ्याि भाग 
घेऊ लागला. १९१४-१८ या काळािील ‘होम-रूल’ च्या चळवळीने लोकाांच्या राजकीय जामणवा अमधकच 
दृढ झाल्या. वमरष्ठवगािील सुमशमक्षि लोक अनेक कारणाांमुळे जािीय भमूमका घेऊ लागले आमण जािीय 
पायावर सांस्था-सांघटनाांही उभ्या रामहल्या. 
 

१९३०-३४ च्या कायदेभांगाच्या चळवळीपयंि चौथा टप्पा म्हणिा येईल. या काळाि सामान्य 
जनिा, बहुजनसमाज राष्ट्रीय चळवळीि खेचला गेला. गाांधीजींच्या पुढारीपणाखालील चळवळीि ही 
प्रमक्या वगेाने घडू लागली. 
 

राजा राममोहन रॉयपासून जवाहरलाल नेहरू व सुभाष बोस याांच्यापयंि – म्हणजे या शिकाच्या 
काळाि – प्रत्येक पुढाऱ्याने भारिीय स्वािांत्र्य म्हणजे इांग्रजाांच्या गुलाममगरीिून मुक्ििा असे नसून 
सामामजक पाया मवस्िृि करणे, आमण दामरद्र्याचा नाश करणे यावर जोर मदला. स्वराज्य फक्ि वमरष्ठ 
वगीयाकमरिा नसून त्याि बहुजनसमाजाची मपळवणूक थाांबली पामहजे. यावर नेहरूां नी फार जोर मदलेला 



 
          

 

मदसिो. भारिीय राष्ट्रवाद याच काळाि सववसमावशेक, मवश्वबांधुत्ववादी, धमवमनरपेक्षवादी आमण 
मानविावादी झाला. 
 

या सवव चचेवरून भारिीय राष्ट्रवाद, (१) साम्राज्यशाहीमवरोधी, (२) वांशवादमवरोधी, (३) 
आांिरराष्ट्रीय दृमष्टकोन धारण करणारा, (४) लोकशाहीचा पुरस्कार करणारा असा आहे; (५) रूसो-
जपानी युद्धाच्या काळाि त्याने आमशयावादी अशी भमूमका घेिली, (६) धमवमनरपेक्षिा (secularism) 
स्वीकारल्यामुळे भारि अमधक व्यापक दृष्टीचा झाला. मानविावादी दृमष्टकोन स्वीकारल्यामुळे भारिीय 
राष्ट्रवादी चळवळ मवश्वबांधुत्वाकडे खेचली गेली. याच काळाि समाजवादी मवचार भारिीय राजकारणाि 
आले. कम्युमनस्टाांच्या चळवळी चालू झाल्या. नेहरूां नी समाजवादाचा पुरस्कार केला. "वासाहमिक 
देशािील स्वािांत्र्याचा लढा हा अखेरीस भाांडवलशाहीमवरोधी आमण साम्राज्यशाहीमवरोधी या स्वरूपाि 
लढला जािो" [A. R. Desai, op cit, pp. 309-408.] असे कॉ. लेमननने म्हटले आहे िे साथव आहे. 
 



 
          

 

 .               
 

या मवभागाि जागमिक अमरष्ट, िे मनवारण करण्यासाठी सरकारने योजलेले उपाय; शिेकऱ्याांची 
झालेली हलाखी, त्याांचे लढे; मुळशी सत्याग्रह; बारडोलीच्या शिेकऱ्याांचा लढा; िुकडेबांदी मबलमवरोधी 
आांदोलन; या जागमिक अमरष्टािील शिेकरीवगव; कमगाराांच्या चळवळी या प्रश्नाचा ऊहापोह करण्याि 
आला आहे. भारिीय पािळीवरील प्रश्नाांचे स्वरूप आमण महाराष्ट्रािील पमरस्स्थिीवर त्याचे झालेले 
पमरणाम यावर भर देण्याि आला आहे. 
 
        
 

भारिािील पमहल्या मपढीिील पुढारी सामान्यिः साम्राज्यमवरोधी होिे. याचा अथव इिकाच की 
त्याांना भारि आमण मब्रटन याांच्यािील आर्वथक सांबांध बदलायचे होिे. भारिाची अथवव्यवस्था मब्रटनशी म्हणजे 
मब्रमटश साम्राज्यशाहीशी मनगमडि आहे, म्हणजे मिला स्वािांत्र्य नाही, स्विःचे असे काही ठरमविा येि नाही. 
दादाभाई नौरोजी याांनी प्रवर्विि केलेल्या ‘शोषणा’ च्या मसद्धान्िास त्याांनी परकीय आर्वथक शोषणाचे प्रिीक 
म्हणून सववसाधारणपणे मान्यिा मदली. आर्वथक मवकास म्हणजे औद्योगीकरण असे त्याांचे मि होिे. 
भाांडवलसांचयावर ‘शोषण’ मसद्धान्िाचा मवपरीि पमरणाम होिो म्हणनू त्याांचा मवरोध होिा. त्याांनी 
उद्योगधांद्याांना महत्त्व मदले, व्यापाराला मदले नाही, जमीनमहसूल, आमण ममठावरील कर कमी करावा 
याकमरिा त्याांनी चळवळ केली, पण कामगार वा शिेकरी याांच्या वगीय मागण्या त्याांनी हािी घेिल्या 
नाहीि. जमीनदारामवरुद्ध कुळाांना सांरक्षण ममळाव ेअसा त्याांचा प्रयत्न होिा. 
 

कापसावरील आयाि जकाि उठवावी याला भारिीय पुढाऱ्याांचा मवरोध होिा. मध्यमवगव हा खरा 
परकीय कापडाचा ग्राहक होिा. त्याांनी उद्योगधांद्याांना सांरक्षणाची मागणी केली. परकीय माल स्वस्ि होिा 
िरी त्याांनी स्वदेशीचा पुरस्कार केला. उद्योगधांद्याांच्या मवकासाकमरिा आमण समाजकल्याणासाठी अमधक 
कर बसवावा असे त्याांचे मि होिे; िरी पण शहरी कमनष्ठ, मध्यम आमण वमरष्ठवगीयाांच्या मागण्या प्राप्ि 
करून घेण्यासाठी त्याांनी प्रयत्न केले. भारिीय समाजाच्या सवव मवभागाांच्या भोविी उभे रामहलेल्या 
आांदोलनाचाच िो भाग होिा. 
 

त्वमरि औद्योगीकरणाभोविी असलेले राष्ट्रीय महिसांबांध आमण औद्योमगक कामगारवगांचे महिसांबांध 
हे एकत्र जुळले. सुरुवािीच्या काळाि औद्योमगक आमण व्यापारी वगाने या राष्ट्रीय मागणीला उचलून धरले 
नाही. पमहल्या महायुद्धानांिर मात्र भारिीय भाांडवलदार राष्ट्रीय चळवळीला, राष्ट्रीय पुढाऱ्याांना आमण 
पक्षाांना मोठ्या प्रमाणावर मदि करू लागला. [Bipan Chandra, ‘The Rise and Growth of Economic Nationalism in India, 
‘pp. ७५१-७५९.] 
 

भारिाि व्यापार करून ममळमवलेले नफे, मब्रमटश अमधकाऱ्याांचे पगार, वासाहमिक युद्धाकमरिा 
मब्रटनने काढलेली कजे, ‘होम चाजेस’ भारिािून मनयाि होणाऱ्या मालावरील आमण पक्का माल करून येथे 
मवकून ममळमवलेले नफे अशा रूपाि मब्रटन भारिाची लूट करीि होिे. याला प्रमिबांध करण्याकमरिा, 
सुरुवािीच्या काळाि स्वदेशी आमण बमहष्ट्काराची चळवळ राष्ट्रीय पुढाऱ्यानी हािी घेिली. 
 



 
          

 

बमहष्ट्काराची चळवळ ही जरी सवव प्रकारच्या परदेशी मालामवरुद्ध होिी, िरी मब्रमटश मालाच्या 
मवरोधीच िी कें मद्रि झाली. राष्ट्रव्यापी वसाहिवादमवरोधी लढ्याची िी नाांदी होिी. परकीय आर्वथक 
वचवस्वामवरुद्ध िी राजकीय प्रमिकाराची चळवळ होिी. बमहष्ट्काराच्या या चळवळीमुळे मब्रमटश मालाची 
आयाि घटली. 
 

१९०५ साली व्हाइसरॉय लॉडव कझवन याांनी बांगालची फाळणी करण्याच्या केलेल्या मनणवयामवरुद्ध 
झालेल्या लढ्यािून स्वदेशीची चळवळ उफाळून वर आली. बमहष्ट्काराची चळवळ भारिािील 
भाांडवलदारवगाने उचलून धरली आमण त्यामुळे कापड उद्योग स्स्थरावला. उद्योगके्षत्राि श्रेष्ठत्व 
ममळमवण्यासाठी त्या वगाला स्वदेशीचा उपयोग झाला. सवव जनिेच्या मागण्याांशी भारिीय 
भाांडवलदारवगाच्या मागण्या एकरूप झाल्या. प्रारांभीच्या काळाि स्वदेशी चळवळीने वसाहिवादमवरोधी 
लढ्याला मोठी गिी मदली. मब्रमटश मालावरील बमहष्ट्काराच्या चळवळीमुळे जमवन, अमेमरकन, जपान इ. 
देशाांना भारिाची बाजारपेठ खुली झाली. [Jha, Manoranjan, op cit.] 
 
  ग         
 

भारिीय स्वािांत्र्यलढ्याचा अमधक मागोवा घेण्यापूवी पमहल्या महायुद्धानांिर आलेले आर्वथक 
अमरष्ट, वसाहिवादी सरकारने िे मनवारण करण्यासाठी अवलां मबलेले धोरण व उपाय. शिेकऱ्याांचे वाढिे 
दामरद्र्य आमण कामगारवगाचे शोषण व त्याांचे सांघमटि लढे याांचा मवचार केला पामहजे. 
 

दोन महायुद्धाांच्या काळािील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे भारिाि मब्रमटश भाांडवल कमी प्रमाणाि 
येऊ लागले. त्याला कारणे अनेक होिी. मुख्य म्हणजे मब्रमटश साम्राज्यशाहीचे वचवस्व कमी झाले, मब्रमटश 
भाांडवलाचा ओघ इिर मागास देशाांकडे वळला, भारिािील मब्रमटशाांच्या उद्योगधांद्याांना मांदी आली. िे ऱ्हास 
पाव ूलागले. 
 

जागमिक आर्वथक शक्िींची असमान प्रगिी हेच या जागमिक आर्वथक अमरष्टाचे मूळ आहे. फ्रान्सचे 
रमशयािील रेल्वमेध्ये भाांडवल गुांिवले, आमण रमशयन सरकारला कजे मदली, पण १९१७ च्या रमशयन 
क्ाांिीने फ्रान्सच्या भाांडवलाला खूपच िडाखा बसला. अमेमरकन भाांडवलाचा ओघ मागास देशाकडे वळला. 
या प्रमक्येि अमेमरकेने मब्रटनला मागे टाकले. मब्रटनच्या जमवनीिील गुांिवणुकीने पौंडाची स्स्थरिा कमी 
झाली. (कारण युद्धोत्तर काळाि जमवनीची अथवव्यवस्था कोलमडली होिी). जमवनीि गुांिमवलेले भाांडवल 
पुनः हािी येण्याची शक्यिा नव्हिी. राष्ट्रीय उत्पन्नाि घट, त्यामुळे व्यापारािही घट, यामुळे लांडनच्या 
बँकेिील ठेवीदारानी आपल्या रकमा काढून घेण्यास सुरुवाि केली. ह्या अमरष्टाला िोंड देण्यासाठी 
इांग्लांडने न्ययूॉकव  आमण पमॅरसमध्ये कजे उभारली, पण पमरस्स्थिीि फरक पडला नाही. बँक ऑफ 
इांग्लांडमधील सोन्याचा साठा कमी झाला. पुरेसा रामहला नाही, त्यामुळे सुवणव पमरणाम रद्द करण्याच्या 
बँकेने मब्रमटश सरकारला सल्ला मदला. त्याचा पमरणाम म्हणजे मब्रटनमधील पौंड हे कागदी चलन झाले. 
 

कोणत्याही इिर देशाांपेक्षा भारिाला या अमरष्टाचा िडाखा सहन करावा लागला; कारण भारि 
सांपूणवपणे प्रारांमभक उत्पादनावर अवलांबून होिा, त्याची उत्पादनपद्धिी मवकमसिी झाली नव्हिी. १९२८-
२९ िे १९३२-३३ या चार आर्वथक वषांि भारिाचा मनयाि व्यापार ३३९ कोटी रुपयाांवरून १३५ कोटी 
रुपयाांइिका खाली गेला, आमण आयाि व्यापार २६० कोटी रुपयाांवरून १५३ कोटी रुपयाांवर आला.... 



 
          

 

१९३१ िे ३५ या चार वषांि २०३ दशलक्ष पौंडाांचे ३२ दशलक्ष औांस सोने भारिािून परदेशी गेले. थोडक्याि 
म्हणजे अमरष्ट येण्यापूवीच मब्रमटशाांच्या सुवणवसाठ्यापेक्षा हे सोने अमधक होिे. [R. P. Dutt, ‘India Today,’ p.133.] 

 
ह्या अमरष्टाने सवव भाांडवलशाही जगिाला व्यापून टाकले. त्यामुळे जागमिक आर्वथक सांबांध 

मुळापासून हादरले गेले. साम्राज्यवाद्याांनी या अमरष्टामुळे आलेला आर्वथक बोजा परिांत्र आमण वासाहमिक 
देशावर टाकण्यास प्रारांभ केला. पमरणामी त्या देशाांिील जनिेचे शोषण झाले. 
 

जुलै १९३० पासून या जागमिक अमरष्टाचे गाांभीयव वाढू लागले. मुांबईचा शअेर बाजार १२ जुलैला 
बांदच झाला. कापड मगरण्या बांद पडल्याने बकेारी वाढली. कापसाच्या मकमिीिील घट, ियार उत्पामदि 
मालाांचे साठे, आमण सववसाधारण व्यापारािील मांदी याांमुळे मुख्यिः हे अमरष्ट आले. इांमडयन मचंटस चेंबरचे 
अध्यक्ष डी.पी. खैिान म्हणाले, "कच्चा जूट (िाग) आमण िागाचे ियार कापड याांच्या मकमिी 
लढाईपूवीच्या पेक्षाही पडल्या, आमण उत्पादकाांचा िोटा सहन करावा लागला." [The Times of India, 18-7-
1930.] 
 

१९२९ पासून शिेीमालाच्या मकमिी वगेाने पडल्या, आमण जमीनमालकाचा खांड आमण 
जमीनमहसूल देण्यािच त्याांचे सवव उत्पन्न खची पडले. काही ग्रामीण भागाांि कर न देणाऱ्या शिेकऱ्याांना 
जुलूम सहन करावा लागला. मप्रय असे सोन्याचे दामगने त्याला मवकाव ेलागले. लहान उद्योजकाांना धांदे बांद 
करण्याची पाळी आली, आमण टाटा-मबलासारखे मक्िेदार भाांडवलदार वाढू लागले. दमरद्री आमण 
भकेुकां गाल शिेकरी बेकाराांची सांख्या वाढव ूलागले. मब्रमटश मक्िेदार, भाांडवलदार वसाहिींची, मवशषेिः 
भारिाची, अमधक मपळवणूक करून आर्वथक अमरष्ट कमी करण्याचा प्रयत्न करू लागले, यािूनच मब्रमटश 
मक्िेदार आमण भारिीय राष्ट्रीय भाांडवलदार याांच्यािील चुरस वाढू लागली. मब्रमटश मनेॅकजग एजन्सी 
फमवमशवाय भारिाि अनेक धांदे मनमाण होण्याची प्रमक्या चालू झाली. [A Short History of the World, p. 218.] या 
अमरष्टािून सुटण्यासाठी वसाहिवादी सरकारने दोन उपाय योजले : (१) उद्योगधांद्याांना सांरक्षण, आमण 
(२) रुपयाचे अवमलून. 
 

भारिाचे आयाि-मनयािीच्या जकािीबाबिचे धोरण ठरमवण्यासाठी सर इब्रामहम रमहमिुल्ला याांच्या 
अध्यक्षिेखाली नेमलेल्या सममिीचे (कममशन) जी. डी. मबला हे एक सदस्य होिे. ११ सदस्य असलेल्या या 
सममिीने खालील मशफारशी केला :- (१) उद्योगधांद्याांच्या मवकासासाठी देशी उद्योगधांद्याांना सांरक्षण, आमण 
(२) जकािीबाबिचे कायमचे बोडव स्थापन करणे. याला जोडलेल्या मभन्नमिपमत्रकेि मबला, अय्यर व स्विः 
अध्यक्षाांनी (१) सखोल ककवा सांपूणव औद्योगीकरण, (२) कापसाच्या कापडावरील जकाि रद्द करणे, (३) 
आमण भारिाि जबाबदार राज्यपद्धिी मनमाण होऊन लोकमनयुक्ि मवमधमांडळाने सांपूणवपणे मनयांमत्रि असे 
अथवमवषयक धोरण ठरेपयंि ‘साम्राज्यवादी धोरणास पसांिी’ (इांपीरीयल पे्रफरन्स) या ित्त्वाला मवरोध –
याांचा पुरस्कार केला. ‘साम्राज्यवादी धोरणाला पसांिी’ याांचा हेिू साम्राज्य स्वयांपूणव करण्याचे धोरण. 
भारिाचे सहकायव, आयाि मालावर, मवशषेिः चीन व जपानच्या मालावर जादा आयाि-जकाि बसवणे 
हाच मब्रमटशाांची प्रमिष्ठा जगाि वाढीस लागण्यास उपाय असल्याचे मि व्हाईसरॉय लॉडव आयर्ववन यानी 
व्यक्ि केले होिे. 
 

मध्यविी मवमधमांडळाि पांमडि मालवीय आमण राष्ट्रीय पुढाऱ्याांनी कापूस उद्योगधांदा (सांरक्षण) 
मवधेयकाला कडाडून मवरोध केला. त्याि मब्रमटश आयाि कापडावर ५ टके्क व इिर देशािील मालावर २० 
टके्क जकाि सुचमवण्याि आली होिी. याचा अथव साम्राज्यवाद्याांना प्राधान्य या ित्त्वाचाच हा आमवष्ट्कार 



 
          

 

होिा. मालवीयाांनी एका उपसूचनेि सवांना सारखा दर सुचवला. मालवीयाांची उपसूचना नामांजूर झाली व 
सर षणमुखम चेट्टींची सूचना मांजूर झाली! (चेट्टी हे ‘साम्राज्यशाहीला प्राधान्य’ या ित्त्वाचे प्रवक्िे ! १९३२ 
च्या ओटावा करारािरी त्याांनी हीच भमूमका कायम ठेवली – लेखक). या जकाि पद्धिीने मब्रटनमधील 
औद्योमगक वाढीला गिी ममळाली, परकीय महिसांबांधाांचे रक्षण करून भारिीय उद्योगधांद्याांना पे्ररणा 
ममळाली. (त्यािही मब्रमटश महिसांबांध अमधक होिे) असे रजनी पाम दत्त याांनी म्हटले आहे. 
 

दोन महायुद्धाांच्या काळाि परकीय व्यापाऱ्याला भाांडवलाचा पुरवठा करणाऱ्या मब्रमटश 
भाांडवलदाराांनी आपली पमरस्स्थिी सुधारली. असोमसएटेड चेंबर ऑफ कॉमसवने सायमन कममशनपढेु सादर 
केलेल्या मनवदेनाि मब्रमटश आमण भारिीय भाांडवलदाराांच्या सांयुक्ि उद्योगधांद्याांवर भर मदला होिा. 
[Levkovsky, ‘Capitalism in India’, p.170.] 
 

चलनपद्धिीि सुधारणा करण्याच्या नावावर महल्टन यांग कममशन नेमण्याि आले. वास्िमवक 
चलनाच्या दराि फरक करून आपला घसरलेला व्यापारशषे सुधारावा हा खरा हेिू. त्या कममशनने 
रुपायाचा दर १८ पेन्स असावा असे सुचमवले. सर पुरषोत्तमदास ठाकुरदास याांनी त्याला मवरोध करून १६ 
पेन्स भाव असावा असे सुचमवले. हा भारिीय भाांडवलदाराांचा आवाज होिा. रुपयाला अमधक पेन्स 
ममळिील या प्रचाराने व आचाराने मब्रमटश व्यापार सुधारण्याचा उदे्दश होिा, त्याने भारिाचे अमधकच शोषण 
झाले असिे. त्याने भारिाचा व्यापार कमी झाला. सोन्याच्या मनयािीला उते्तजन ममळाले. थोडक्याि 
म्हणजे रुपयाचे अवमलून आमण मोठ्या प्रमाणावरील जकािी यामुळे या अमरष्टािून मागव मनघू शकला नाही. 
अखेर साम्राज्यवाद्याांना प्राधान्य (इांपीमरयल पे्रफरन्स) हे भारिावर लादण्याि आले (ओटावा कराराच्या 
सांदभाि यामवषयी नांिर अमधक चचा केली आहे–लेखक). 
 
               
 

दमक्षणी मवभागाि वाढलेला जमीनमहसूल आमण सावकारी याांच्या मवरोधी झालेली शिेकऱ्याांची 
बांडे, भहूीन मजुराि झालेली वाढ, मुळशीचा सत्याग्रह, िुकडेबांदी व िुकडेजोड यामवरोधी झालेली 
चळवळ, जागमिक अमरष्टाने शिेकरी जीवनावर झालेले दुष्ट्पमरणाम, बारडोली येथे झालेला शिेकऱ्याांचा 
लढा व त्याचे शिेकरी चळवळीवरील प्रभतु्व, या शिेकरी जीवनाशी मनगडीि अशा महत्त्वाच्या घटना. 
कायदेभांगाची चळवळ सुरू होण्याच्या सुमारास वरील घटनाांचा मागोवा घेणे जरूर आहे. 
 
( )                 
 

१८७५ च्या सुमारास महाराष्ट्रािील नगर, पुणे या मजल्ह्याांि सावकारमवरोधी शिेकऱ्याांच्या लढ्याि 
शिेकऱ्याांबरोबरच बलुिेदारानीही भाग घेिला. सावकाराांच्या घरािील नोकरही त्याि सामील झाले होिे, 
हजारो लोक बाजारपेठेि जमि आमण सावकाराांचे देणे नाकारीि. िसेच सावकाराजवळील कजवरोखे 
हस्िगि करण्याचा प्रयत्न करीि. शिेकऱ्याांचे हे रौद्ररूप पाहून काही सावकार गाव े सोडून गेले. ज्या 
सावकाराांनी प्रमिकार केला. त्याांच्या गांजी जाळण्याि आल्या, काही सावकाराांची नाकेही कापण्याि आली, 
आमण हस्िगि केलेले रोखे फाडण्याि आले. याला रोखेफाडीची चळवळ असे म्हणिाि. सरकारचे सैन्य 
जेव्हा बांदोबस्िासाठी आले िेव्हाच हा उपक्म थाांबला. 
 



 
          

 

या शिेकरी उठावाची चौकशी करण्याकमरिा नेमलेल्या ‘दख्खन बांड आयागाने’ (डेक्कन रायट्स 
कममशन) म्हटले आहे, "या बांडािील भाग घेणाऱ्या शिेकऱ्याांचा मुख्य हेिू सावकाराजवळ असलेले रोखे 
हस्िगि करून िे नाहीसे करण्याचा होिा. यासाठीच कहसा झालेली मदसून येिे." [A. R. Desai, op. cit, p. 
160.] एका पांधरवड्ाि पुणे मजल्ह्यािील ५५९ आमण अहमदनगर मजल्ह्यािील ३९२ शिेकऱ्याांना अटक 
झाली; आमण त्या भागावर सामुदामयक दांड बसमवण्याि आला. १८७९ मध्ये ‘दमक्षणी शिेकऱ्याांच्या मुक्ििेचा 
कायदा’ (Deccan Agriculturists’ Relief Act) करण्याि आला. त्यामुळे शिेकऱ्याला थोडा मदलासा 
ममळाला. त्याांच्या लढ्यामुळेच हे शक्य झाले. याच सांदभाि वासुदेव बळवांि फडके याांचे बांड झाले होिे. 
[Ibid.] 

 
पमहल्या महायुद्धाच्या आधी व नांिरच्या काळाि म्हणजे हा कायदा झाल्यानांिरच्या चाळीस वषांि 

शिेकऱ्याांचे जीवन अमधकच हलाखीचे झाले. मुांबई इलाख्याि मुख्यिः रयिवारी पद्धिीच होिी, स्विः 
जमीन न करणारे असे शिेकरी ३० टक्क्याांपेक्षा अमधक होिे. १९०१ िे १९३१ या िीस वषांि शिेीवर काम न 
करणारे पण खांड घेणारे याांच्याि अडीच पटीने वाढ झालेली मदसून येिे. भहूीन शिेकऱ्याांि ही वाढ झाली. 
म्हणजे त्याांची सांख्या १/३ होिी िी १/२ झाल्याचे आढळून आले. 
 
( )              
 

मुळशी भाग पुण्यापासून सुमारे २८ मलै दूर. त्याि मुख्यिः भािशिेी, दुगवम डोंगर, २५० इांच पाऊस 
असलेला. मुळा, मनळा या भागाांिील मोठ्या नद्या. या भागाची पाहणी टाटा कां पनीने केली आमण त्या भागाि 
एक धरण बाांधून वीज प्रकल्प उभारण्याची योजना ियार केली. या धरणाच्या पाणलोट के्षत्राि ५४ गाव ेव 
४० हजार एकर भािशिेी जाणार होिी. १५ हजार लोक बेघर होणार होिे. 
 

धरण बाांधायचे िर जमीन िाब्याि घेणे जरूरीचे होिे. टाटा कां पनीने मूळ मालकापासून जममनी 
खाजगी रीिीने न घेिा त्या िाब्याि घेण्याबाबिच्या सरकारी कायद्याची (लॅण्ड ॲमिमझशन लॉ) मदि 
घेण्याचे ठरमवले. सरकारनेही ही मदि मदली. १९१९ च्या जूनपासून जममनींच्या मळू मालकाांना सरकारने 
नोमटसा मदल्या. याला मवरोध करण्याकमरिा १६ व १७ मडसेंबरला आवळस व मुळशी येथे सभा झाल्या. 
आवळसचे शाळामास्िर गोखले, दत्त ू साठे व शांकर रानडे याांनी आधी त्या भागाि फेरफटका मारला 
होिाच. 
 

केसरीने मलमहले, "मुळशी पट्यािील िाम्हीण खोऱ्याि टाटा कां पनीने बोगद्याचे काम सुरू केले 
आहे. हे काम चालू असिाना कां पनीच्या अमधकाऱ्याांनी िेथील शिेकऱ्याांच्या जममनीवर हवा िसा धुडगुस 
घािला! आपल्या जममनीची होि असलेली नासधूस पाहून एका शिेकऱ्याने कां पनीचा एक अमधकारी मम. 
व्हाईट याला आपल्या जममनीि येऊ मदले नाही. एका सामान्य शिेकऱ्याने अडमवले? केवढा मोठा गुन्हा! 
साहेबाने मखशािील मपस्िुल काढून रोखले. शिेकरी डगमगला नाही!" केसरीने भमवष्ट्य विवमवले की, अशा 
प्रकारचे अत्याचार चालू राहिील िर शिेकरी सत्याग्रह केल्यामशवाय राहाणार नाहीि. 
 

१९२० च्या नोव्हेंबरमध्ये महात्माजी पुण्याि आले असिा मुळशीच्या लोकाांनी त्याांना भेटून त्याांचा 
सल्ला मामगिला िे म्हणाले, "सरकारच्या नादाला लागू नका, एकिर खचलेल्या चराि बसून 
मािृभमूीकमरिा मरून जा, नाही िर देशोधडीला लागून परमकयाांचे गुलाम व्हा." महात्माजींनी अशी 



 
          

 

मनवाणीच्या त्यागाची अपेक्षा का केली व त्याांच्या पुनववसनाच्या प्रश्नाला अग्रस्थान का मदले नाही, हे माझ्या 
लक्षाि येि नाही असे शांकरराव देव याांनी नांिर म्हटले आहे. 
 

धरणासाठी जममनी घ्यायच्या असिील िर मोबदला देिाना पढुील गोष्टींचा मवचार करावा असे 
केसरीने मलमहले : (१) जममनी काढून घेिाना सरकारला जो नफा होईल िो रयिास द्यावा; (२) हल्लीच्या 
जमीनीच्या िोडीची ककवा त्याहून चाांगली जमीन दुसरीकडे द्यावी; (३) मनकृष्ट जमीन असेल िर 
मशागिीचा खचव द्यावा; (४) नवा धांदा शोधिाना होणारे नुकसान द्यावे; (५)काँपेन्सेशन कां पनीच्या 
शअेसवच्या रूपाने द्याव;े (६) काँपेन्सेशनचा ठराव वैयस्क्िक न करिा सांस्थेशी करावा. 
 

त्यावर चीफ सेके्टरीचे उत्तर आले िे असे :- ‘जममनी ममळवनू देण्याचे काम िुमच्या मवचाराने 
करण्याि येईल. पाण्याचा उपयोग उद्योगधांद्याकमरिा आहे. ज्याांच्या विीने िुम्ही बोलि आहाि त्याांचे महि 
साधावयाचे म्हणजे ज्याांची वस्िी उठवणार त्या रयिाांना दुसरीकडे जमीन पामहजे असल्यास त्याांना िी 
ममळवनू देण्याि िुम्ही शक्य मििकी मदि केली पामहजे.’ 
 

नागपूर काँगे्रसमध्ये (१९२०) केळकराांनी खालील ठराव माांडला :- 
 

‘मुांबई, मद्रास, मबहार वगैरे अनेक मठकाणी सरकार परदेशी भाांडवलवाल्याांच्या 
महिाकमरिा हजारो एकर जमीन ॲमिमझशन कायद्याच्या नावाखाली सक्िीने घेऊन कहदी 
लोकाांच्या घरादाराांचे, शिेीचे वाटोळे करीि आहे. त्याचा प्रमिकार करणे हे आपले किवव्य असून 
सरकारशी असहकामरिा करण्याला हेही एक जादा कारण आहे. श्रीमांि सरकार व त्या सरकारने 
श्रीमांि कैवारी याांची गट्टी जमून िे आमच्यािून दूर गेले आहेि. पण त्याांची वृत्ती गमरबाांच्या महिाांच्या 
मवरुद्ध झाल्यास त्याांची शेंडी धरून त्यास असहकामरिेच्या समुद्राि बुडवाव े लागेल; कारण िे 
गोरगमरबाांची घरे बुडवायला बसले आहेि. टाटा कां पनीकडून मुांबईला मवजेचा परुवठा करून 
िेथला धूर कमी करण्याकमरिा १५ हजार इसमाांची घरे बुडण्यासाठी चालली आहेि. हाच प्रकार 
इिर प्राांिािही चालला आहे. हे सवव केवळ भाांडवलवाल्याांच्या महिाकमरिा होि आहे.’ 

 
मुळशीच्या अन्यायाच्या प्रमिकारासाठी ‘सत्याग्रह सहायक मांडळ’ स्थापन करण्याि आले. मश. म. 

पराांजपे अध्यक्ष व गव्हनवराांना याबाबि िारा करण्याि आल्या. पुण्यािील व्यापाऱ्याांनी मदि करण्याचे मान्य 
केले. केसरीने ‘सत्याग्रहाला जबाबदार सरकार’ या अग्रलेखाि मलमहले, ‘टाटाचे डायरेक्टर 
पुरुषोत्तमदास याांनी कौस्न्सलाि सरकारास हा दोष मदला. टाटा कां पनीिफे कौस्न्सलाि साांगण्याि आले 
की मुळशीमुळे अनेक व्यापाऱ्याांचा ममळून एक कोटी साठ लक्ष रुपये फायदा होणार आहे. जममनी पामहजेि 
िर त्याांनी खचवण्यास ियार झाले पामहजे. लँड ॲमिमझशन कायदा लागू करणे म्हणजे कायद्याची िलवार 
हािी घेऊन मदवसा ढवळ्या अशी सवांची समजूि होऊन बसली आहे. सरकारने जमीन मोबदल्याचा प्रश्न 
मनकालाि काढला नाही. जमीन वसाहिीची ियारी प्रथम सरकारने करावी, अशी इांडस्स्रयल कममशनरची 
मशफारस आहे.’ 
 

‘बोल्शसे्व्हझमचे भय’ या लेखाि ‘केसरी’ म्हणिो, खरे म्हणजे सरकारला बोल्शसे्व्हझमचे भय वाटि 
होिे आमण मुळशीचे चांपारण्य होण्याची भीिी वाटि होिी. २९ माचव २१ रोजी पुण्याि झालेल्या सभेचे 
अध्यक्ष प्रा. पराांजपे होिे. भोपटकर म्हणाले, "हा कायदा न्यायाच्या व नीिीच्या मवरुद्ध आहे, मशवाय असले 



 
          

 

भाांडवलवाल्याांच्या वमशल्याचे उांटाचे मपल्लू एकदा घराि मशरल्यास िे सगळे घर घेिल्यामशवाय राहाणार 
नाही. सरकार १,१०० रु. जमीन १,६०० रु. ला मवकिे. असला हा भाांडवलवाल्याांचा कावा करणे म्हणजे 
बोल्शसे्व्हझमचे बी पेरणे होय. भाांडवलवाल्याांच्या महिासाठी जर ‘लँड ॲमिझशन कायदा’ करून 
शिेकऱ्याांच्या जममनी घ्यावयाच्या िर शिेकऱ्याच्या कल्याणाकमरिा ‘कॅमपटल ॲमिमझशन ॲक्ट’ का करू 
नये? पण सरकारचा सगळा ओढा भाांडवलवाल्याांकडेच मदसिो ..... टाटा कां पनीच्या मदखाऊ नावामागे 
युरोमपयन भाांडवलवाले असाविे. थोड्ाच कालावधीि त्या भाांडवलवाल्याांनी महाराष्ट्रािील जमीन 
व्यापल्यास येथेही चांपारण्य होण्याची भीिी आहे." (५-४-२१) 
 

िा. ७ जून १९२१ रोजी आवळसला सभा झाली. ‘आपली महार लोकाांची जमीन हाय, आम्हा 
महाराांना दुसरीकडे कोण मवचारणार? सरकारने कसलाही कायदा लावला िरी आम्ही आमच्या जममनी 
सोडणार नाही’ असे कुशाबा महार म्हणाला. 
 
या सांदभाि पणु्याच्या कलेक्टराांचे डॉ. फाटक याांना पत्र आले.– 
 

(१) जममनी ममळवनू देऊ अशी लोकाांची खात्री करा. असे आपले म्हणणे टाटानी कळवले 
आहे. 

 
(२) १-२-१९२१ ला लोकाांपुढे मी मवचारले िेव्हा दुसरीकडे जममनी नकोि असे लोक 

म्हणाले. 
 

(३) वसाहि करण्यास लोक ियार आहेि असे कळले िरच त्या कामावर स्विांत्र 
अमधकारी नेमेन. 

 
(४) २० माचवला सरकारने धोरण जाहीर केले आहे. पुढाऱ्याांनी लोकाांना समजावून 

साांगण्याचा प्रयत्न केला नाही. सरकार जममनी ममळवनू देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील. 
 

आिा –(१) दुसरीकडे जमीन घ्यायची (२) रोख पैसे घ्यायचे, का (३) आांध्र व्हॅलीिील 
लोकाांप्रमाणे ७ वष ेधरणावर मजूर म्हणून काम करायचे यामवषयी मनिय करावा. 

 
डॉ. फाटक याांचे उत्तर खालीलप्रमाणे होिे :- 
 

"जमीन सोडण्याची मावळ्याांची इच्छा त्याांनी एकमिाने व्यक्ि केली. मोबदला ककवा 
नुकसानभरपाई घेण्यास लोक नाखूष आहेि (केसरी २६-४-१९२१). ‘मुळशी सत्याग्रहाचे प्रविवक बापट, 
मवनायकराव भसु्कुटे होिे. त्याांनी मुळशी िालुक्यािील शिेकऱ्याांच्या पमरस्स्थिीची पाहणी करण्याकमरिा 
त्या भागाि दौरा काढला. अनेक सभा घेिल्या. ‘िुम्ही सत्याग्रहाची ियारी करा. मध्यरात्री बोलवा. मी 
येिो’ असे आश्वासन न. कच. केळकर याांनी मावळ्याांच्या सभेि अध्यक्षीय भाषणाि मदले. हे ऐकिाच समाज 
हषाने उचांबळून गेला. मटळक व मशवाजी महाराजाांच्या जयजयकाराने िो भाग दणाणनू गेला. 
कवडेशास्त्रय्ाांनी चळवळीला वमसष्ठाांच्या कामधेनूची उपमा मदली. टाटा कां पनीच्या अमधकाऱ्याांनी पोमलसाांची 
मदि मामगिली. मजल्हामधकाऱ्याांनी कां पनीचा पाठपुरावा केला. लोकाांच्या सम्मिीमशवाय त्याांच्या जममनीि 



 
          

 

खडे्ड खणण्याि आले. लोकाांवर जुलूम होऊ लागला. सरकार नेहमीच श्रीमांिाांचा पाठराखीपणा करिे. 
सरकार कां पनीच्या बाजूला आहे याांची जाणीव मावळािील शिेकऱ्याांना होऊ लागली. कोल्हटकराांनीही या 
सभेि भाषण केले. त्याांच्या सभेि मावळ्याांनी आमची गाव े बुडव ूनका, आम्हाला देशोधडीला लाव ूनका 
अशी िक्ार माांडली. कां पनीला सरकारचा पाकठबा असल्याने ही चळवळ करायची िर सरकारमवरुद्ध 
चळवळ करावी लागेल. अशी जागृिी लोकाांि होऊ लागली. 
 

३० नोव्हेंबर १९२० रोजी सत्याग्रहाचे भमवष्ट्य केसरीने विवमवले आमण १४ मडसेंबरला ‘मुळशीवरील 
सांकट’ हा मव. म. भसु्कुटे याांचा वृत्ताांि केसरी व लोकसांग्रहमध्ये आला. लँड ॲमिमझशन कायद्याच्या आधारे 
जममनी घेण्यचा उपक्म कलेक्टरने चालू केलाच. ‘जममनी घेऊ िर भरपाई देऊ’ असे ३ फेबु्रवारी १९२१ ला 
आश्वासन मदले. 
 
            
 

कलेक्टरने एवढे लाांबलचक भाषण केले, पण त्याि या सवव जममनी कायद्याच्या जोरावर आपण 
कां पनीला ममळवनू देणार आहोि ककवा कां पनी या सवव जममनीचे पैसे त्या त्या मालकाला देणार आहे. याचा 
उल्लेख भाषणाि केला नाही. िसेच ‘कां पनीने धरण बाांधल्यामुळे आपल्या हजारो एकर जममनी पाण्याि बुडून 
जाणार िेव्हा ही नुकसानभरपाई कोण भरून देणार’ असा प्रश्न जमलेल्या गावकऱ्याांपकैी कोणीही ककवा 
पाांढरेपेशाांपैकी कोणीही व सवकाराांपैकी कोणीही कलेक्टरला मवचारला नाही. ज्या जममनी सरकार 
कां पनीला ममळवनू देणार होिे त्या जममनींपैकी शकेडा ६० जममनी सावकाराांच्या व विनदार इनामदाराांच्या 
होत्या. िरी सवव मावळे आपली जमीन मवकण्यास ियार होईपयंि सावकार लोक अशा प्रकारची भाषा 
िोंडािून काढणे शक्य नव्हिे. मवशषेिः महार विनदार आपल्या मपढीजाि आलेल्या अमरष्टाच्या जामणवनेे 
घाबरून गेले होिे. आवळसच्या मवठु महाराने आवळसच्या केळकराांच्या सभेि भाषण करून ‘उद्या चळवळ 
चालू झाली िर त्याि भाग घ्यायला मावळेही ियार आहेि’ असे साांमगिले. नव्हे, घोमषि केले. 
 

दमक्षण आमफ्रकेि, चांपारण्याि आमण रौलेट कायद्यामवरुद्ध महात्माजींनी सत्याग्रहाचा अवलांब केला 
होिा. सत्याग्रह कधीच अयशस्वी ठरि नाही, त्याचा सववत्र मवजयच होिो अशी भावना सत्याग्रहाभोविी 
महात्माजी मनमाण करीि होिे. केसरीने मुळशीच्या सत्याग्रहाचा उल्लखे केला िो देशाि त्या वळेी 
पसरलेल्या वरील मवचारसरणीला धरून होिा. सत्याग्रहाची कल्पना मावळ्याांच्या मनाचा कब्जा घेऊ 
लागली. ‘ मावळे या अन्यायाचा प्रमिकार केल्यामशवाय राहणार नाहीि व सबांध महाराष्ट्र त्याांच्यामागे उभा 
राहील’ अशा केसरीच्या अग्रलेखाने मावळ्याांच्या सत्याग्रहाच्या मनियाला बळकटी आली. 
 

‘सत्याग्रह करून टाटा कां पनीचा काटा काढल्यावर सावराकाांचा काटा काढायला मकिी वळे 
लागणार!’ असा मवचार कायवकिे करीि होिे. प्रमिज्ञापत्रकावर एक हजार मावळ्याांनी आपल्या सह्या व 
आपले अांगठे मदले. ‘५०० खांडी भाि मावळ्याांनी सत्याग्रहची वगवणी म्हणून जमा केले िर मुळशीचे मावळे 
सत्याग्रहाला ियार आहेि असे मी समजेन’ ही केळकराांची अट मावळ्याांनी मान्य केली. सत्याग्रहाचे स्वरूप 
काय असाव ेह्याबाबि अनेक बाजूनी चचा झाली. त्याि ‘लोकसांग्रहाचे’ सांपादक श्री. अण्णासाहेब भोपटकर 
याांनी ‘जान ककवा जमीन,’ ही घोषणा केली. अशा पाश्ववभमूीवर मावळ्याांनी प्रमिज्ञापत्रकावर सह्या केल्या. 
 



 
          

 

यापढेु सत्याग्रह होणार हे पाहून सावकाराांचे धाबे दणाणले होिे. मावळ्याांनी सत्याग्रह केला, 
सरकारने जोराची दडपशाही करून िो मचरडून टाकला व काही िरी नावापुरिी भरपाई देऊन सवव जममनी 
िाब्याि घेिल्या िर आपले नुकसान होणार असे त्याांना वाटू लागले; उलटपक्षी सत्याग्रहाला यश आले, 
कां पनीचे काम बांद पडले, मावळ्याांनी जममनी वाचमवल्या िर िे आिापेक्षाही जास्ि मशरजोर होिील व 
आपल्याला या भागाि राहणे मुष्ट्कील होईल असे त्याांना वाटू लागले. सावकाराांची ही भीिी अगदीच 
मनराधार नव्हिी; कारण गेली िीन चार वष े काही गावाांिून सावकाराांच्या मालकीची शिेे मावळ्याांनी 
मपकवायचे बांद करून िी पाडून ठेवली होिी. त्यामुळे या चळवळीकडे पाहिाना दोन दृमष्टकोन मदसून येि 
होिे. सत्याग्रहाची धमकी देऊन जास्िीि जास्ि मागणी करणारा एक पक्ष व जान ककवा जमीन या ध्येयाने 
लढि राहणारा दुसरा पक्ष. 
 

सावकार व विनदार लोकाांिही काही दुसऱ्या पक्षाांचे लोक होिे.’केसरी व लोकसांग्रह’ या राष्ट्रीय 
पत्राांनी मावळ्याांच्या जममनी वाचमवण्याचे काम उचलून धरले होिे. ‘पण केळकराांचे मि आत्ताच सत्याग्रह 
करण्याचे कारण नाही’ असे मला समजले त्यावळेी चळवळीच्या यशस्स्विेच्या दृष्टीने हे मचन्ह शुभ नाही असे 
वाटून माझे मन कचिाग्रस्ि झाले. प्रमिज्ञापत्रकावर भरपूर सह्या झालेल्या पामहल्याबरोबर सत्याग्रहसांबांधाने 
सावकार मांडळीि पूवीसारखा उत्साह रामहला नाही असे मदसू लागले. सत्याग्रह लाांबणीवर टाकणे म्हणजे 
िडजोड करण्यास ियार असण्यासारखेच आहे असे भसु्कुटे याांनी केळकराांना साांमगिले. 
 
              
 

बारामिी येथे मुळशीच्या सभासदाांची पमरषद घेण्याची योजना चालू असिानाच कां पनीमवरुद्ध 
सत्याग्रह म्हणजे सरकारमवरुद्ध सत्याग्रह होणार हा मवचार स्पष्ट होि चालला. िडजोडवादी 
सावकाराांमवरुद्ध भमूमका माांडण्याि येऊ लागली. सत्याग्रह करून कां पनीचा काटा काढायचा त्याप्रमाणे 
सावकाराांचाही काटा काढावयाचा असेल िर सावकाराांनी काय म्हणून सत्याग्रह करायचा असे प्रश्न पढेु 
माांडण्याि आले. नगर मजल्ह्याप्रमाणे पुणे मजल्ह्याि सावकार लोकाांकडे वसाहिी, गुजर व काही ब्राह्मण 
याांच्या हािी होत्या. थोडी सावकारी, थोडी शिेी करणारीही ब्राह्मण मांडळी होिी. 
 

पावसाळ्यानांिर सत्याग्रह करावा असे केळकराांचे मि त्याला उदे्दशून होिे. अशा वािावरणाि 
बारामिीला पमरषद झाली. अध्यक्ष श्रीनीवासराव कौजलगी याांनी मवषयमनयामक सममिीि ‘िरुण 
मांडळींच्या उत्साहावर िुम्ही थांड पाणी ओिि आहा’ असे केळकराांना उदे्दशनू म्हटले. केळकर आपले 
म्हणणे मागे घेण्यास ियार नव्हिे. ‘िथामप सत्याग्रह िहकूब ठेवावा, दरम्यान िडजोडीचा प्रयत्न करावा.’ 
ही केळकराांची ठरावाला जोडलेली पसु्िी मान्य झाली. ठरावावर भसु्कटे व शांकरराव देव याांनी मवरोधी मिे 
नोंदमवली. केळकराांच्या भमूमकेचे सावकाराांनी स्वागि केले. मशवरामपांि पराांजपे व वासुकाका जोशी याांनी 
भसु्कुटे याांना पमरषदेनांिर पाकठबा मदला. या पाकठब्याने देवाांना बरे वाटले. 
 

मावळाि सत्याग्रहाबाबि उत्साह होिा. डॉ. फाटक या सत्याग्रहाला पाकठबा द्यायला पुढे आले. 
देवाांनी मुळशी भागाि प्रचाराला सुरुवाि केली. सत्याग्रहाचा मदवस न ठरवण्याचे कारण सावकार आहेि 
असे लोक उघड बोलू लागले. 
 
 



 
          

 

             
 

२००/ २५० मावळे पुण्याला सत्याग्रह ठरमवण्यासाठी आले. केळकराांनी काय, िुम्हाला कोण 
पामहजेि? नरसोपांि का मवनायकराव? असे मवचारले आम्हाला मवनायकराव पामहजेि असे लोक म्हणाले. 
अखेर मावळ्याांनी रामनवमीचा मदवस ठरमवला. नांिर केळकराांनीच सत्याग्रहाचा मजकूर ियार करून 
मदला. 
 

सत्याग्रहाच्या आधी दोन मदवस ज. स. करांदीकर व पाां. म. बापट मुळशीला स्वयांसेवकासह 
दाखल झाले. करांदीकराांना सत्याग्रह मांडळाचे अध्यक्ष मनवडण्याि आले. बापट हे पूवाश्रमीचे क्ाांमिकारक. 
भारिाि बाँबची मवद्या आणणारे पमहले पण त्याांनीही सत्याग्रह मांडळाच्या मशस्िीने वागेन असे घोमषि केले. 
 

१६ एमप्रल १९२१ रोजी मावळ्याांनी आपल्या जममनी वाचमवण्याकरिा बांडाचे मनशाण उभारले. हे 
मनःशस्त्र बांड होिे. मवठोबा बाठीवलेकराने झेंडा हािाि घेऊन कूच केले. आपल्या नायकाच्या नेिृत्वाखाली 
सत्याग्रहाच्या िुकड्ाांनी धरणाच्या पायाच्या मध्यभागापयंि व िेथून आपल्या िुकड्ा घेऊन ठरलेल्या 
जागी धरणाच्या पाण्याि उिरायचे असे ठरवण्याि आले होिे. पायाकरिा खणलेल्या चराि सत्याग्रही 
मावळ्याांच्या िुकड्ा आपापल्या नायकासह खली उिरल्या. सत्याग्रह मावळे चराि उिरल्याबरोबर मािी 
भरण्येचे व वाहण्याचे काम बांद झाले. काही स्वयांसेवक आडवे पडले. १५० फूट रुां द व ६ फलांग लाांबीचा 
चर सत्याग्रही मावळ्याांनी फुलून गेला होिा. हजाराांवर मावळे चराि उिरले होिे. िेथील काम बांद पडले. 
मजूर सत्याग्रह्याांशी गप्पागोष्टी करू लागले. बापटाांच्या िुकडीिील लोक मजुराांचे पाय धरि होिे. बापटाांनी 
भाषणही केले. सत्याग्रह्याांवर गरम पाण्याचा मारा झाला त्यालाही त्याांनी यशस्वी िोंड मदले. दुसऱ्या 
मदवशीही िसेच झाले. केळकर सत्याग्रहाच्या मठकाणी आले त्याांनी उते्तजनपर भाषण केले. सत्याग्रहाचा 
हा हप्िा पांधरा मदवस चालला. 
 

या सत्याग्रहाची मीमाांसा करिाना ‘केसरीने’ म्हटले, "मावळे लोकाांना व्यवहार कळि नाही असे 
नाही. मनुष्ट्याला कारणपरत्व ेवस्िुत्याग करावा लागिो हे िे जाणिाि. कोणत्या कारणाकमरिा स्थानत्याग 
करावा हे िे जाणिाि. िळ्याच्या पाण्याचा उपयोग इांदापूर-दौंड शिेकऱ्याांना झाला असिा िर मुळशीिील 
मावळ्याांनी जममनी न सोडण्याचा हट्ट खमचिच धरला नसिा व महाराष्ट्रािील लोकाांनीही सत्याग्रहाला 
मदि केली नसिी. या मवचाराला सोलापूर पमरषदेचाही पाकठबा ममळाला. मुळशी चळवळीचा जोर 
भावनाप्राधान्यावरून काढून मनव्वळ सारासारमवचार ककवा देवघेवीचा व्यवहार यावर सरकारास आणनू 
ठेवायचे होिे िर िी वळे पूवी होिी. मुांबईिील व्यापाऱ्याांनी टाटा कां पनीच्या बकेँवर व मगरण्याांवर बमहष्ट्कार 
घालण्याचे ठरमवले. काँपेन्सेशन ठरवण्यासाठी अमधकारी कहडि आहेि म्हणनू काम बांद केले असे कां पनीने 
जाहीर केले. ‘जमीन सांरक्षण मांडळी’ स्थापन करण्याि आली. नुकसानभरपाई घेऊन जमीनभरपाई 
द्यावयाची नाही असे ठराव मावळ्याांच्या सभेि झाले. मुळशी पट्टयािील चार िलाठ्याांनी िलाठी जागेचा 
राजीनामाही या प्रकरणाि मदला." (२२-११-१९२१). 
 

अकोले येथे महाराष्ट्र पमरषद १-१२-१९२१ ला सुरू झाली. अध्यक्षस्थानी केळकर होिे. िे 
म्हणाले, मुळशीबाबिचा ठराव अणे याांनी माांडला, धार्वमक व ऐमिहामसक स्थळे जािाि, परदेशी भाांडवल 
कौशल्य, नोकरचाकर वगैरे गुांिमवणाऱ्या अगर गुांिव ू पहाणाऱ्या कां पन्याांचा एकजाि मालकी हक्क उत्पन्न 
करणाऱ्या औद्योमगक उन्निीच्या नावाखाली करण्याि येणाऱ्या योजना होऊ द्याव्याि की नाही हा मुळशी 



 
          

 

पेटा प्रकरणाच्या बुडाशी मोठा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ही स्थामनय बाब नाही. या सांदभाि केसरीने म्हटले 
आहे की, ऐमिहामसक दृष्ट्या औद्योमगक उन्निीच्या नावावर भाांडवलवाल्याांची लूट चालू द्यावी काय? वगैरे 
मुदे्दही याि मनघिाि. (६-१२-१९२१) सत्याग्रह मांडळावरील सभेि कलेक्टरच्या पत्राचा मवचार झाला. 
आपल्या जममनी न सोडण्याची इच्छा मावळ्याांनी प्रकट केली. त्याप्रमाणे मोबदला जमीन ककवा बुडणाऱ्या 
जममनीबद्दल काँपेन्सेशन घेण्यामवषयी त्याांनी नाखुषी दशववली. 
 

३० एमप्रलला शरेे येथे सत्याग्रहाला सुरुवाि झाली. शरेेकर, देशमुख, भसु्कुटे, रानडे, बापट व 
पौडकर इ. मांडळींनी रेल्व ेरुळाच्या बाांधणीला हरकि घेिली. याच वळेी ‘धरण बाांधणे अपमरहायव आहे’ असे 
गव्हनवरने भाषणाि उद गार काढले. शरेे सत्याग्रहाि भाग घेिल्याबद्दल रानडे, बापट याांना ६ ममहने व 
इिराांना ३ ममहने मशक्षा झाल्या. सरकारने ५ मलै घािलेले रूळ काढले. 
 

मुांबईिील व महाराष्ट्राच्या इिर भागािील इांग्रजी व मराठी विवमानपत्राांचे बािमीदार हा सत्याग्रह 
पाहायला आले होिे. सत्याग्रहाची वणवने सववत्र येि. असा सत्याग्रह भारिािील पमहलाच होिा. ‘पाया 
खोदण्याची व त्यासांबांधी मुळशीच्या हद्दीि चालू असलेली सवव कामे ६ ममहने बांद राहािील. त्यापढेुही, या 
प्रश्नाचा मनकाल लागेपयंि पुनः काम सुरू करण्याि येणार नाही’ अशी पुण्याचे कलेक्टर कॅमेरॉन याांनी 
सुचमवलेली िडजोड उभयपक्षी मान्य करण्याि आली. 
 
                     
 

वसई येथे महाराष्ट्र प्राांमिक पमरषद १९२१ च्या मे ममहन्याि झाली. डॉ. मुांजे अध्यक्षस्थानी होिे. या 
पमरषदेि मुळशीच्या जममनी टाटाच्या िाब्याि देिाना लँड ॲमिमझशन कायदा सरकारने वापरला. याबद्दल 
सरकारचा मनषेध करण्याि आला. िसेच सत्याग्रह्याांचे अमभनांदन करण्याि आले. या सत्याग्रहाला सवांनी 
मदि करावी अशी मवनांिी करणारा ठराव सांमि झाला. या पमरषदेिील भाषणाि सरोमजनी नायडू 
म्हणाल्या, "आजचा कहदुस्थान दमरद्री झाला िरी त्या जममनींचा त्याग िो कसा करील? महाराष्ट्र ही 
वीरभमूी आहे.... जी स्वराज्याची िलवार िुमच्या हािी मदली आहे, िी हािी घेऊन स्वराज्ययुद्ध करा." या 
पमरषदेि पमहल्या महाराष्ट्र प्राांमिक कममटीची मनवडणकू करण्याि आली. केळकराांना एकमिाने अध्यक्ष 
करण्याि आले. केळकराांनी कायववाह पदासाठी ना. सी. फडके याांचे नाव सुचमवले, भसु्कुटे याांनी शांकरराव 
देवाांचे नाव सुचमवले व िे मनवडून आले. 
 

बापट-दास्िाने याांनी महाराष्ट्रभर दौरे काढले. िालुक्याच्या व मजल्ह्याच्या मठकाणी सांघटना 
करून मवरोध करण्याचे व सरकारच्या कामास अडथळे आणण्याचे आवाहन करण्याि आले होिे. या 
दौऱ्यामुळे शकेडो स्वयांसेवक मुळशीला लोटले होिे. 
 

पैसै देण्यासाठी महालकरी मावळाि मफरले, पण मावळ्याांनी त्याांच्यावर बमहष्ट्कार टाकला. गावाि 
पाणीही ममळू मदले नाही. एकराला ५०० रु. ममळिील असे जाहीर केले; पण कोणीही पैसे घेिले नाहीि. 
कां पनीशी सरकारचा झालेला करार जाहीर झाल्याबरोबर ‘केसरी’ ने मनराळा सूर काढण्यास सुरुवाि 
केली. नुकसानभरपाई द्यावी असा प्रचार केला. मकिीही पैसे मदले िरी जमीन मवकायची नाही हा 
मावळ्याांचा मवचार िर मावळ्याांच्या एकजुटीचा व मनियाचा फायदा घेऊन कां पनीकडून नुकसानभरपाईचे 
पैसे जास्िीि जास्ि घेण्याचा सरकारचा मवचार. मुळशी सत्याग्रहाि प्रथम प्रथम सुप्ि असलेला हा 



 
          

 

वगवकलह अशा रीिीने डोके वर काढू लागला व िीव्र होि चालला. केळकराांनी आपले धोरण बदलले व 
त्याचा फायदा सावकाराांना झाला. 
 

मुळशी सत्याग्रहाला पाकठबा देण्याि आला पण फारसा फायदा झाला नाही. मुळशीच्या 
शिेकऱ्याांवरील होणाऱ्या अन्यायाचा प्रचार करण्यास मदि झाली. 
 

‘फेर नाफेर वाद’ उफाळून आला व सरकारमवरुद्ध कृिी करावी असे म्हणणाऱ्याांनी याि भाग 
घेिला. फेर वाद्याांच्या हािी म. प्रा. काँ. कममटी होिी. 
 

बापटाांचे पमहले पत्रक ऑगस्ट १९२१ चे. टाटा कां पनीला पाठीशी घालणाऱ्या मब्रमटश सरकारशीही 
लढाव ेलागणार यावर त्यांनी भर मदला. मावळ्याांच्या खाांद्याला खाांदा लावनू काम हा उत्तम मागव. ज्याला 
येणे शक्य होणार नाही त्याांनी आपापल्या िालुक्याच्या ककवा मजल्ह्याच्या गावी आपली सांघटना करून त्या 
त्या मठकाणी कचेऱ्यावर मवरोध न करिा सरकारच्या कामाि अडथळा करावा. ही अमभनव कल्पना त्याांनी 
माांडली. मठकमठकाणचे स्वयांसेवक एकाच मदशनेे आमण एकाच हेिूने जमण्याचा योग मब्रमटश आमदानीि 
मुळशीच्या मनममत्ताने महाराष्ट्राि प्रथमच आला. टाटा कां पनीचा सरकारशी करार झाला. त्यामध्ये 
मावळ्याांच्या जममनी सक्िीने घेण्याचा कायदा सवव मुळशी पेयाला लागू केल्याचे जाहीर झाले. 
 

दर एकरामागे ५०० रु. भरपाई ठरले. सत्याग्रहामुळे हे झाले. भरपाईवाल्याांचे पारडे जरा जड 
झाले. 
 

ब्राह्मणाांनी आांबेमोहोर िाांदळाकमरिा ही चळवळ चालू केली आहे अशी घाणेरडी टीका ब्राह्मणेिर 
पक्षाची पते्र करू लागली. मावळ्याांनी ममळिील िे पसेै घेऊन जममनी कां पनीला देणे महिाचे आहे, असे 
आपले मि एका प्रमसद्ध पढुाऱ्याने जाहीर केले ब्राह्मणेिर पक्षाला शिेकऱ्याांचा मवचार करिा आला नाही. 
पुढारी ब्राह्मण म्हणनू त्याने सत्याग्रहाला मवरोध केला व िो सावकाराांचे हस्िक बनला. मावळ्याि फूट 
पाडण्यास हा पक्ष कारणीभिू झाला. त्यामुळे चळवळीचे नैमिक सामर्थ्यव लांगडे पडले. एकीकडे मकरकोळ 
कामे करायची व दुसरीकडे आपल्या हस्िकाकडून मावळ्याांि भेद पाडायचा व त्याांना नुकसानभरपाई 
घ्यायला लावायची, असा क्म कां पनीच्या अमधकाऱ्याांनी चालू ठेवला. त्यामुळे मावळ्याि चलमबचल झाली. 
 

शरेे येथे झालेल्या सत्याग्रहाि झालेली मशक्षा भोगून बापट सुटले. सत्याग्रह मांडळाने त्याांना अध्यक्ष 
मनवडले. नांिर भसु्कुटे, रानडे याांना सहा ममहने सक्िमजुरीची मशक्षा झाली. काही दांडावर सुटले. यापुढील 
काळाि बापट बाहेर िर भसु्कुटे िुरुां गाि व भसु्कुटे बाहेर िर बापट िुरुां गाि असा क्म चालू झाला. वसई 
पमरषदेनांिर देव मचटणीस झाले होिे पण त्याांनी राजीनामा मदला. फेर नाफेर वादाचा िो पमरणाम होिा. 
 
                      
 

सत्याग्रहाची दुसरी मोहीम १ मे १९२२ रोजी चालू झाली. मोजके लोक सत्याग्रहाला पाठवण्याि 
आले. त्याि मश. म. पराांजपे याांच्या नेिृत्वाखाली पुणे, मुांबई, नागपूर येथील लोक िसेच धुळेकर, महांमद 
हसन कहेर हेही होिे. त्या मदवशी कां पनीच्या लोकाांनी अत्याचाराची पमरसीमा गाठली. सत्याग्रहापढेु नग्न 



 
          

 

होऊन नाचले. सत्याग्रह्याांवर बुटाच्या लाथा व काठ्याांचे घाव घालण्याि आले. या मदवशीच्या सत्याग्रहाि 
फक्ि पुढाऱ्याांनाच पकडण्याि आले. 
 

ब्राह्मणेिर कृिीच्या लोकाांनी थोडे महार, मावळे जमा केले. त्याांना ‘शाहू छत्रपिी की जय’ असा 
जयजयकार करीि सत्याग्रहाचा मधक्कार करायला लावले. सत्याग्रही मावळे मशवाजी महाराजाांचा 
जयजयकार करीि होिे. या धरणाि महाराांच्या विनी जममनी जाणार असल्याचे त्याांचेच अमधक नुकसान 
होणार होिे. मवठु महार, भवानी महारासारखे कायवकिे लोकाांना घेऊन सत्याग्रहाि सामील झाले होिे. 
गुजर व ब्राह्मण सावकार पैसे घेण्यास पुढे सरसावले. आपल्याबरोबर त्याांनी मावळ्याांनाही फोडण्यास 
सुरुवाि केली. पेयाबाहेरच्या सावकाराांनी व भाांडवलदारी साथीदाराांनी त्याांना या कामी उते्तजन देऊन 
मदि केली. िीच गोष्ट ब्राह्मणेिर पक्षाच्या सवव लोकाांनी केली व वर साांमगिल्याप्रमाणे उपद व्याप करून 
आपल्या भाांडवलदारी वृत्तीचे महडीस प्रदशवन केले. 
 

पडुस्याची जाई भोयीण महच्या पुढाकाराने मस्त्रयाांची िुकडी सत्याग्रहाि उिरली. कां पनीच्या 
मजुराांनी मस्त्रयाांशी धक्काबकु्की करायला सुरुवाि केली. हे पाहिाच चरािील मावळे मिकडे धावले; पण 
बाहेरच्या स्वयांसेवकाांनी त्याांना आवरले. जाईबाईांना मशक्षा झाली, पण मस्त्रयाांचा उत्साह कमी झाला नाही. 
मस्त्रयाांना न पकडण्याचे धोरण यापढेु कां पनी व सरकारने अवलां मबले. 
 

या सत्याग्रहाला महाराष्ट्रव्यापी स्वरूप देण्याचा प्रयत्न बापट करीि होिे. शरेे सत्याग्रहापासून 
त्याांनी ६० वर पत्रके काढली. याबाबि पराांजपे व वासुकाकाांनी महात्माजींची मुलाखि घेिली. अकहसेची 
मशस्ि पाळून सत्याग्रहाचा लढा महाराष्ट्रीयाांकडून लढमवला जाणार नाही, असे त्याांना वाटे, वस्िुस्स्थिी 
अशी होिी की, गाांधीजींचे अनुयायीच सत्याग्रह चालवि होिे. महात्माजींनी त्याकडे लक्ष मदले नाही िेव्हा 
त्याांच्या भोविालच्या इिर मांडळींनीही या प्रश्नाला व्यापक स्वरूप देण्याच्या कामी लक्ष मदले नाही. इांग्रजी 
पत्राांच्या सांपादकाांनी बापटाांची कल्पना हास्यास्पद ठरमवली. नांिर पुढारी त्याांना भेटले व बापटाांचे लेख बाँब े
क्ॉमनकलमध्ये प्रमसद्ध होऊ लागले. डॉ. भडकमकराांनी फां ड जमवण्याकमरिा पुढाकार घेिला. 
सत्याग्रहाला महाराष्ट्रव्यापी स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने एक पमरषद घ्यावी व केळकराांनी मिचे पढुारीपण 
कराव े असे बापटाांना वाटे. पण केळकराांनी ही जबाबदारी अांगावर घेण्याचे नाकारले. डॉ. भडकमकर, 
महादेव मवठोबा गाांधी व आगरकर याांनी सेके्टरी म्हणून पमरषद यशस्वी करण्याच्या कामी मदि केली. 
 

खानदेशािील यावल या गावी खानदेश मजल्हा पमरषद भरली. अध्यक्ष सरोमजनीदेवी नायडू होत्या. 
बापटाांनी आपली कल्पना या पमरषदेपुढे माांडली आमण मुांबईला महाराष्ट्र मुळशी पमरषद घेण्याचे ठरले. डॉ. 
मुांजे याांना अध्यक्ष व कचिामणराव वैद्य याांना स्वागिाध्यक्ष म्हणून मनवडण्याि आले. ११ जून १९२२ रोजी ही 
पमरषद झाली. ८०० प्रमिमनधी आले होिे. सत्याग्रह िीन वष ेचालवावा, इिके झाल्यावर पुढील मागाचा 
मवचार करावा, असे ठरले, सौ. जाईबाईने मुळशीच्या अन्यायाकडे सवांचे लक्ष वधेले. 
 

पमरषदेच्या धोरणाप्रमाणे बापटाांनी अमखल महाराष्ट्राि प्रचार केला. गणेशोत्सव मेळ्यािही ‘मुळशी 
सत्याग्रह करणार का मािीला मवकणार’ असा प्रचार चालू झाला. बापटाांनी मुळशी सत्याग्रह मेळा काढला. 
मेळ्याच्या कायवक्मासाठी त्याांनी झाडू घेऊन घाण काढण्याचे मशक्षण मदले. ठरल्याप्रमाणे बापटाांनी 
सत्याग्रह केला. त्याांना व बरोबरच्या २० मावळ्याांना मशक्षा झाल्या. 
 



 
          

 

त्यानांिर भसु्कुटे याांनी ४० सत्याग्रह्याांसह धरणाच्या पायापाशी सत्याग्रह केला. सवांना कडक मशक्षा 
साांगण्याि आल्या. याच सुमारास शांकरराव देव याांनी सत्याग्रह केला. येरवड्ाि मशक्षा भोगि असिाना 
आषाढी एकादशीला आहाराि एकादशीचा फराळ आला नाही म्हणून त्याांनी काम बांद व अन्नत्याग केला. 
त्याांना सहानभिूी म्हणून मवष्ट्णूपांि पराांजपे, खानदेशचे बोचरे अशा ५ जणाांि ३० फटक्याांची मशक्षा झाली. 
देवाांना २० फटके खाव ेलागले. इिराांनाही फटके खाव ेलागले. 
 
           
 

६ मे १९२२ रोजी पणु्याच्या मशवाजी मांमदराि झालेल्या सभेि मश. म. पराांजपे म्हणाले, ‘आज सवव 
देशभर भाांडवलवाले व मजूर याांचा झगडा चालू आहे, श्रीमांिाांनी सांपत्तीच्या जोरावर गरीबाांना सिि 
मचरडणे यापुढे शक्य नाही. िे कायद्याच्या जोरावर या गोष्टी करीि असिील, पण िे कायदे अन्यायाचे 
आहेि हे मवसरिा उपयोगी नाही.’ 
 

मुांबईला डॉ. भडकमकर याांच्या जागेि मुळशी सहायक मांडळ स्थापन करण्याि आले. ११ जून 
१९२२ रोजी डॉ. मुांजे याांच्या अध्यक्षिेखाली मुळशी पमरषद भरली. ३ वष,े ३ हजार स्वयांसेवक व ३ लाख 
मनधी जममवण्याचे ठरले. याला साम सत्याग्रह असे नाव देण्याि आले. "अधमव उघड मदसि आहे, प्रमिकार 
झाला पामहजे. स्वधमाच्या स्थापनेसाठी उपयुक्ि अशा सवव धमवसांमि साधनाांचा उपयोग करणे हा अधमव 
नव्हे. शूर मावळ्याांनी आत्तापयंि आपला धमव सोडला नाही. ही माणसे मजवांि रामहली िरच कहदुस्थान 
राहाणार आहे. खुद्द गाांधींनीही जमवन युद्धाच्यावळेी इांग्रजाांसाठी सैमनक गोळा करण्याची खटपट केली 
होिी." 
 

जमीन धरणाि बुडणार मग भरपाई का घेऊ नये? अशा मवचाराने सावकार व जमीनदार 
सत्याग्रहापासून झपायाने दूर चालले. अशा मावळ्याांना अकहसेचे पुराण साांगून आवरणे कठीण आहे. 
मुळशीचा लढा कजकला म्हणजे अमखल भारिाचे स्वािांत्र्ययुद्ध कजकणे सोपे होणार आहे अशी बापटाांची 
धारणा होिी. 
 

महाराष्ट्र मेला िरी राष्ट्र मेले 
मराठ्याांमवना राष्ट्रगाडा न चाले 
खरा वीर वैरी पराधीनिेचा 
महाराष्ट्र आधार या भारिाचा 

 
अशी गीिे बापटाांनी केली. याि प्राांमिक दुरमभमान आहे अशी टीका झाली. 

 
आिा बोंब मारण्याचे मदवस सांपले, बाँब मारण्याचे मदवस आले आहेि असे बेळगावच्या सभेि बापट 

बोलले त्यामुळे या सत्याग्रहाि गुांिागुांि मनमाण झाली. 
 

१९ व २० एमप्रलला ‘सत्याग्रहाला जबाबदार सरकार’ हा ‘केसरीि’ अग्रलेख आला, ‘पण पैसा 
असेल िर राजाची राणीही ममळू शकिे, मनुष्ट्य मवकि घेिा येिो, जमीन घेिा येईल याि नवल काय? 



 
          

 

खरेदीने टाटा कां पनीला जममनी ममळाल्या असत्या, श.े ९० टके्क जममनी खुष खरेदीवर ममळाल्याि. दहा 
वीस लोकाांचा िाठा चालणार नाही’ अशा मवधानामुळे पैशाने जममनी मवकि घेिा येिील असे सुचमवले. 
 

१९ एमप्रलला डॉ. मव. दा. फाटक याांना कलेक्टरचे खालीलप्रमाणे पत्र आले- "पेयािील 
लोकाांपकैी ज्याांना दुसरीकडे जमीन घ्यायची असेल ककवा जममनीच्या मोबदल्याि रोख पैसे घ्यायचे 
असिील त्याांनी िसे कळवाव.े आांध्र व्हॅलीिील लोकाांप्रमाणे ७ वषपेयंि टाटा कां पनीकडे मजूर म्हणनू काम 
करण्याचा हक्क पामहजे असेल िर िसे कळवाव,े लोकाांना कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई मागून 
घेण्यास मुभा आहे. बदला पामहजे असलेल्या जममनीचे ठोकळ के्षत्रफळ मला कळले िर बरो होईल." 
 

स्वािांत्र्यशाहीर हमरहर गुरुनाथ सलगरकर कुलकणी ऊफव  कमव कुां जमवहारी याांनी मुळशीचा 
पाळणा ही कमविा मलमहली. मिचा महाराष्ट्रािच नव्हे िर अन्य प्राांिािही खूप बोलबाला झाला. कमव 
प्रमसद्धीच्या झोिाि आले. मुळशी सत्याग्रह मांडळाला या कमविेने पुष्ट्कळ पैसा ममळवनू मदला व त्या 
मांडळाने हा पाळणा देशभर म्हटला. १९२२ च्या काँगे्रसमध्ये हा पाळणा म्हणण्याि आला. या कमविेचा 
आशय समजल्यावर देशबांधू मचत्तरांजन दास गमहवरले. या गीिाि एका शिेकऱ्याची धरणासाठी जमीन 
महसकावनू घेिल्यामुळे त्याच्या कुटुांबाची कशी वािाहाि होिे याचे वणवन केले आहे. कवीचा धरणाला 
मवरोध नसून त्यािून होणाऱ्या अन्यायावर होिा. ही कमविा ऐकून आबालवृद्ध मवशषेिः मस्त्रया ढशाढसा 
रडि. 
 
           
 

१४ ऑक्टोबर १९२४ रोजी मशक्षा भोगनू सुटल्यावर बापटाांना मावळ्याांच्या जममनी धरणाखाली 
गेल्याचे मदसले. ७ नोव्हेंबरपासून ज्योिीरूपेश्वराच्या के्षत्राि राहावयाचे व मिथल्या मावल्याांची वस्िी 
उठवायची व ज्योिीरुपेश्वराबरोबर जलसमाधी घ्यायची योजना बापटाांनी केली. 
 

अखेरीस सत्याग्रहाचा जोर कमी झाला. बापटाांनी प्रचाराि ‘आिापयंि बोंब मारली, आिा बॉम्बचे 
मदवस आलेि’ असे उद गार बेळगावला काढले होिे. त्यानांिर िे शुद्ध सत्याग्रहाच्या ियारीला लागले. 
त्याांनी ‘मुळशीचा अधवमवराम’ हे पत्रक काढले. काही मदवसाांनी ‘मुळशीचा पूणवमवराम’ हे पत्रक काढले. ९ 
मडसेंबर १९२४ रोजी शुद्ध सत्याग्रहाचा अवलांब करणार असल्याचे जाहीर केले. 
 

साम सत्याग्रह सांपवनू अकहसा आग्रहरमहि, सत्याची शुद्ध सेवा करणारा जो शुद्ध सत्याग्रह त्याचे 
व्रि स्वीकारले. बापटाांनी काढलेल्या पत्रकाि िे म्हणिाि, ‘मुळशी पमरषदेचा सत्याग्रह सांपला आहे. 
व्यस्क्िदृष्ट्या साम सत्याग्रह सांपला नाही. पमरषदेच्या साम सत्याग्रहाच्या सांबांधाचे बांधन आिा नाही. साम 
सत्याग्रहाचे अमलाि आणलेले अनेक प्रकार व्यक्िींना व व्यक्िींच्या गटाांना मोकळे आहेि. सत्याग्रहाचे 
अनेक प्रकार अद्याप मशल्लक आहेि. िेही व्यक्िीला व्यक्िींच्या गटाांना मोकळे आहेि.’ 
 

जबरदस्िी करणाऱ्याांचा प्राण घ्यायचा व प्रमिकाराने आपला प्राण द्यायचा. त्याांनी म्हटले, 
‘श्रीहरीच्या इच्छेने सामसत्याग्रह यथाशक्िी सांपवनू अकहसा आग्रहरमहि, आत्मकहसा व परमकहसा गौण 
मानून सत्याची सेवा करणारा शुद्ध सत्याग्रह त्याचे व्रज आज मी स्वीकारि आहे.’ 
 



 
          

 

३ ½वषांचा सत्याग्रह फसला अशी कबलुी त्याांनी मदली. श्री. भसु्कुटे बापटाांना ममळाले नाहीि. िे 
म्हणिाि, "शुद्ध सत्याग्रहाच्या सेनापिी बापटाांच्या कल्पनेवर माझा मवश्वास नव्हिा." मुळशीचा प्रयोग 
फसल्यास धरणाच्या पाण्याि बुडून िेथेच आत्मत्याग करण्याचा आपला सांकल्प १९२२ मध्ये बापटाांनी 
िुरुां गािून भसु्कुटे याांना कळमवला होिा. 
 

२४ एमप्रल १९२४ ला सत्याग्रह मांडळ बरखास्ि करण्याि आले. बापटाांनी ६-११-२४ ला ‘मुळशीचा 
अधवमवराम’ हे पत्रक काढले. मुळशी पेटा टाटा पॉवर कां पनीने अनेक भल्याबुऱ्या उपायाांनी आपल्या 
मालकीचा केला. माझे म्हणणे असे की, महाराष्ट्राच्या इच्छेस मान देऊन कां पनीने मालकीचा उपयोग पेटा 
बुडवण्याि न करिा, त्याांचा उपयोग कजाि न बुडू देण्याइिका करावा. मावळ्याांचा सावकार बदलायला 
हरकि नाही. या नव्या सावकाराांनी मावळ्याांना पेयाि ठेवनू त्याांच्याकडून शिेी करवावी व याप्रमाणे शवेट 
गोड करावा.’ 
 

आपण कां पनीची गाडी अडमवणार आहोि व जरूर िर शस्त्राचाही उपयोग करणार आहोि, असे 
बापटाांनी कां पनीला कळवले. मजुराांना घेऊन येणारी गाडी आल्यावर मजुराांवर सत्याग्रह्याांनी जखमा 
केल्या. बापटाांनी ड्रायव्हरच्या पायावर गोळी झाडली. ‘आजची घटना ही युद्धाचा भाग आहे’ असे बापटाांनी 
पोमलसाांना साांमगिले. आपली शसे्त्र पोमलसाांच्या स्वाधीन करून स्विःही शत्रूच्या स्वाधीन होणे हा कोणिा 
प्रकार या प्रश्नाला बापटाांनी उत्तर मदले नाही. 
 

सवांिफे भाषण करिाना बापट म्हणाले, ‘आम्ही दुखापि करण्याचे ठरवले होिे. ठार मारण्याचा 
हेिू नव्हिा. जेव्हा कां पनीचे मजूर सत्याग्रहाच्या वळेी मस्त्रयाांपुढे नागव ेहोऊन नाचू लागले िेव्हाच आम्ही 
त्याांचे मुडदे पाडू शकलो असिो.’ 
 

या खटल्याचा मनकाल खालीलप्रमाणे लागला. (१) बापट ७ वष,े (२) देव ६ वषे, (३) गोरे ५ वष,े 
(४) मोडक व बाभळे याांना प्रत्येकी ४ वष ेसक्िमजुरीच्या मशक्षा सुनावण्याि आल्या. 
 
       
 

सेनापिी बापट आमण शुद्ध सत्याग्रहाि भाग घेिलेले गोरे, देव, बाभळे व मोडक हे त्याांचे सहकारी 
दीघव मुदिीच्या मशके्षसाठी मनरमनराळ्या िुरुां गाि रवाना झाले. धरणाचे बाांधकाम पूणव होि आले होिे. एक 
मोठा कालखांड (िोही लढ्याचा) समाप्ि होि होिा. ही घटना होऊन ७० वष ेहोि आली आहेि. िरी त्या 
सत्याग्रहाचे समथवक, मवरोधक याांच्याि सत्याग्रहाची इष्टामनष्टिा याबद्दल चचा चालू आहे. त्यािील काहींचा 
परामशव घेणे युक्ि ठरेल. 
 

या सत्याग्रहाि ३ प्रवृत्तीचे लोक होिे. – (१) बापट (२) मशवरामपांि पराांजपे, वासुकाका जोशी 
(३) केळकर, भोपटकर वगरेै. पमहल्या वगाने शवेटपयंि लढि मदली. दुसरा वगव सत्याग्रह करून िुरुां गाि 
गेला. हा वगव सवाि मोठा होिा. मिसरा वगव िडजोडवृत्तीचा. मावळ्याांना जास्िीि जास्ि पैसे ममळवनू मदले 
म्हणजे झाले अशी त्याांची भावना होिी. 
 



 
          

 

मुळशी सत्याग्रह मांडळाने शवेटच्या अहवालाि पुढील साराांश मदला आहे – िुरुां ग भारिी :- मावळे 
९६, पुणे १०२, सोलापूर ६, सािारा १२, नगर १९, नामशक ४, मुांबई १७, ठाणे ७, कुलाबा ११, परप्राांि १०, 
पूवव खानदेश १०, पमिम खानदेश ९, मध्यप्राांि ४६, सांस्थाने १६ एकूण ४००. मावळ्याांनी पमहल्या मोमहमेि 
लागलेले सवव िाांदूळ पुरमवले. 
 

श्री. भसु्कुटे याांनी आपल्या ‘मुळशी सत्याग्रह’ या पुस्िकाि िुरुां गवास पत्करलेल्या सवव 
सत्याग्रह्याांची यादी मदली आहे. िीवर नजर टाकली असिा पुढे स्वािांत्र्यलढ्याि आघाडीवर आलेल्याांची 
हजेरी मदसेल. 
 

िुरुां गािून सुटल्यावर बापट मुळशी पेयाला भेट देऊन आले. धरणाचा मवस्िार पाहून त्याांना 
आनांद झाला. िसेच पाश्ववभमूी पाहून दुःखही झाले. महात्मा गाांधींजवळ दुःख व्यक्ि केले िरी चालेल असे 
त्याांनी सुचमवले पण िे झाले नाही. 
 

बापटाांना आधुमनक युगािील धरणाच्या आवश्यकिेची जाणीव होिी. मबजली युगासाठी बाांधण्याि 
येणाऱ्या धरणामुळे मनवामसि होणाऱ्या मावळ्याांना जागा द्यावी असा हट्ट होिा. केळकराांनी िडजोडवादी 
समांजस भमूमका माांडली. आधुमनक युगाचे अथवशास्त्र सुमशमक्षिाांना कळले नव्हिे. 
 

श्री. शांकरराव देव म्हणिाि ‘मुळशी सत्याग्रहाच्या वळेी आमची भमूमका बरोबर होिी. आजची माझी 
बुद्धी त्यावळेी असिी िर ‘जान अथवा जमीन’ या ित्त्वावर सत्याग्रहाि मी सामील झालो नसिो. खरा प्रश्न 
ज्याांची जमीन जािे त्याांचा आहे. या लढ्याने असहकामरिेच्या युगाि महाराष्ट्रीय िरुणाांच्या राष्ट्रीय वृत्तीला 
प्रकट होण्याला वाव मदला.’ मवनायकराव भसु्कुटे याांनी या लढ्यासांबांधी म्हटले आहे की, गाांधींनी २०/२२ 
सालामध्ये ज्या सत्याग्रही चळवळींचा पुरस्कार केला मिचा पमहला प्रयोग महाराष्ट्राि झाला. ३ वष ेअत्यांि 
मशस्िीने ही चळवळ चालमवण्याि आली. बेळगावपासून नागपूरपयंि ४५० स्वयांसेवक आले होिे. राष्ट्रीय 
पाठशाळा याि सामील होत्या. राष्ट्रीय लढ्याि महाराष्ट्र आघाडीवर रामहला याचे बीज महाराष्ट्राि रोवले 
गेले. 
 

सेनापिी बापट याांचे मनष्ठावांि अनुयायी व या सत्याग्रहाि भाग घेिल्याने चार वषांची मशक्षा झालेले 
आत्माराम वासुदेव मोडक हे आपल्या ‘आत्मारामाची वाटचाल’ चमरत्रपर पुस्िकाि मलमहिाि की, मुळशीचा 
लढा अरेरावीमवरुद्ध होिा. हा लढा धरणाच्या पाण्यापासून मनमाण होणारी वीज व मिच्यावर चालणारे 
कारखाने यामवरुद्ध नव्हिा. टाटा कां पनी आमण परके सरकार याांनी सांगनमि करून जमीनमालकाांना न 
मवचारिा जममनी िाब्याि घेिल्या. टाटा व सरकारने विवमानपत्रािून जाहीर करून जमीनमालकाांना 
बोलावनू त्याांना समजावनू साांगण्यास हव े होिे. त्याांना मोबदला देऊन हे काम करिा आले असिे. हा 
सत्याग्रह महाराष्ट्र खूप शथीने लढला. त्याचा पमरणाम चाांगला झाला. त्यामुळे मावळ्याांचे आर्वथक नुकसान 
भरून मनघाले. 
 

बापटाांना झालेल्या मशके्षबद्दल केसरीने म्हटले की, बापटाांसारखा देशभक्ि िुरुां गाि पडावा याबद्दल 
कोणालाही मवषादच वाटेल. 
 



 
          

 

मुळशी सत्याग्रह हा महाराष्ट्रािील पमहला सत्याग्रह, परांिु त्याला राजकारणाची झळ लागल्याने 
अनेकाांनी अांग काढून घेिले. महाराष्ट्राकडून पाकठबा ममळाला नाही. महाराष्ट्रािील शकेडो गाव े बुडून 
भाांडवलदाराांची गुलाम बनू नयेि म्हणनू हा सत्याग्रह चालला होिा. बापटाांसारख्या बमुद्धमान व धाडसी 
पुरुषाने हािी घेिलेल्या कायाला महाराष्ट्राने मदि केली नाही. मशवाजीमहाराजाांवरील पे्रम दाखमवण्याची 
सांधी मावळ्याांनी अप्रत्यक्षपणे गमावली, असे कोणीही म्हटल्यावाचनू राहणार नाही. 
 

केळकराांच्या मिे धरण होणे हे महाराष्ट्राच्या औद्योगीक प्रसारासाठी आवश्यक होिे िर 
शिेकऱ्याांना इिरत्र जममनी मदल्या पामहजेि. जममनी मुळशी धरणासाठी घ्याव्या अशी केळकराांच्या 
पुढारीपणाला शह देण्यासाठी वापरली, आमण सत्याग्रह्याांपुढे भाषणे केली. त्या वळेेस केळकराांचा सल्ला न 
ऐकल्याने कोयना धरण ३० वष ेपुढे गेले व महाराष्ट्राचे नुकसान झाले. 
 

हा सवव मवचार झाला िरी स्वािांत्र्यलढ्याि महाराष्ट्राने जो पुढे भाग घेिला, त्याची प्रयोगशाळा हे 
या लढ्याचे फमलि मानाव ेलागेल. 
 

(क) बारडोली सत्याग्रह. – बारडोली हा गुजराथेिील खेडा मजल्ह्यािील एक िालुका-िहसील 
२० ककवा ३० वषांि जमीन महसुलाचा पुनर्ववचार करायचा ही प्रथा, पण अशा पनुर्ववचाराि सामान्यिः २५ 
टके्क त्याि वाढ करणे हा हेिूच. महसूल वा कर वाढव ूनयेि असे बारडोलीच्या शिेकऱ्याांचे म्हणणे नव्हिे, 
पण शिेकऱ्याांची आजची पमरस्स्थिी, वस्िूांच्या ककमिी, यासांबांधीचा मवचार करूनच दृमष्टकोन स्वीकारावा. 
यासाठी एखादी मनःपक्षपािी सममिी नेमून चौकशी करावी असे शिेकऱ्याांचे म्हणणे, सरकारची पद्धिी ही 
मनमानेल अशी, एकिफी मवचार करणारी असिे. या बाबिीि नेहमीचे उपाय योजण्याि आले, पण त्याांचा 
काहीच उपयोग झाला नाही. नांिर एक अांमिमोत्तर पाठमवण्याि आले. करबांदीची मोहीम चालू झाली. हा 
स्वराज्याच्या लढ्याचा कायवक्म म्हणून नव्हे, िसेच कायदेभांगाच्या लढ्याचा भागही नव्हिा; शिेकऱ्याांच्या 
आर्वथक मागणीसाठी हा लढा होिा. सरकार िाठर होिे, लोकही काही कमी नव्हिे. 
 

बारडोली िालुक्याची पमरषद झाली, आमण करबांदी पुकारण्याि आली, वल्लभभाई पटेल त्याांचे नेिे 
होिे. शिेकऱ्याांची गुरेढोरे जप्ि करण्याचा सपाटा सरकारने चालू केला. सरकारच्या या धाकधपटशाहीला 
लोक दबेनाि. मुांबई आमण इिर मठकाणाहून पठाण आणण्याि आले. त्याांनी सरकारी जुलमाला साथ 
देण्यास सुरुवाि केली. अशा वळेी कॉ. डाांगे याांनी ‘मांबईचे दहा हजार मगरणी कामगार मदिीला घेऊन 
येिो, त्याांच्या मदिीने पठाणी जुलूम नाहीसा करू,’ अशी िार वल्लभभाईांना पाठवली, [Author’s Interview with 

Dange, on 13-9-79.] पण वल्लभभाईांनी या उत्स्फूिव मदिीचा स्वीकार केला नाही. 
 

अशा वळेी मुांबई मवमधमांडळाच्या काही सदस्याांनी आपल्या जागाांचे राजीनामे पाठवनू सरकारमवरोधी 
मनषेध नोंदवला. मध्यविी असेंब्लीचे अध्यक्ष मवठ्ठलभाई पटेल याांनी व्हाइसरॉयना पत्र पाठवनू बारडोलीचा 
प्रश्न नीट सोडवला नाही, िर राजीनामा देण्याचा हेिु कळवला. अखेरीस चचेिून एक योजना मनघाली. 
सत्याग्रह्याांची मुक्ििा, जप्ि केलेली मालमत्ता परि करणे, आमण लढा थाांबवणे असा त्याचा आशय होिा. 
ब्लूमफील्ड या न्यायामधशाांना (याांनीच महात्माजींना १९२४ साली ५ वषांनी मशक्षा मदली होिी), व मकॅ्सवले 
या सरकारी अमधकाऱ्याांना नवीन मनमाण केलेल्या न्यायमांडळावर नेमण्याि आले. या न्यायमांडळाने सवव 
प्रश्नाांचा मवचार केला आमण असा मनणवय मदला की जमीनमहसुलाि ६¼ टक्क्याांपेक्षा अमधक वाढ होिा 



 
          

 

कामा नये. याला मान्यिा देण्याि आली. लँड रेव्हेन्यू कोडमध्ये अशा िऱ्हेचे न्यायमांडळ नेमण्याची िरिूद 
नव्हिी हे लक्षाि घ्यावयास हव.े 
 

या लढ्याि ८७,००० शिेकऱ्याांनी समक्य भाग घेिला. शिेकऱ्याांच्या हक्कासाठी काँगे्रस लढायला 
उभी रामहली. गाांधीजींनी ह्या सत्याग्रहाला राजकारणापासून दूर ठेवले, िरी त्याचा आपल्या 
स्वािांत्र्यलढ्यावर पमरणाम झालाच. काँगे्रस व सरकार या दोघाांनीही हा सत्याग्रह ही कसोटी मानली. 
बारडोलीचा लढा जर यशस्वी झाला िर राष्ट्रीय स्िरावर असे लढे मनमाण होण्याची शक्यिा होिी. १९३० 
ला सुरू होणाऱ्या कायदेभांगाच्या लढ्याच्या आधीच हा लढा झाल्याने त्याला मोठे महत्त्व होिे. गाांधीजींचे 
मनष्ठावांि सहकारी वल्लभभाई. त्याांच्यामाफव ि गाांधीजींनी या सत्याग्रह हत्याराची चाचपणी केली. या लढ्याचे 
पुढारीपण समथवपणे केल्यामुळे गाांधीजींनी गाांधीजींनी वल्लभभाईना ‘सरदार’ या पदवीने भषूमवले. ‘सरदार’ 
या पदवीनेच िे इमिहासाि रामहले. 
 

महाराष्ट्र प्राांमिक पमरषदेचे ७ व ेअमधवशेन वाांदे्र येथे ४ मे १९२९ ला सांपन्न झाले. अध्यक्ष होिे सरदार 
वल्लभभाई. अध्यक्षीय भाषणाि िे म्हणाले, "बारडोली सत्याग्रहाच्या लढ्याि बोल्शसे्व्हक मपशाच्च म्हणून उभे 
करण्याि आले, आमण मला भारिाचे लेमनन म्हणून सांबोधण्याि आले ! ‘त्याच पमरषदेि ३२ कम्युमनस्ट व 
कामगार पढुाऱ्याांवर भरलेल्या खटल्याि मीरि येथील कोटाि त्याांच्या बचावासाठी मनधी गोळा करण्याि 
आला. मुांबईच्या ‘टाइम्स ऑफ इांमडया’ या पत्राने बारडोलीि वल्लभभाईांचे राज्य होिे, िसेच त्याांनी िेथे 
‘सोस्व्हएट्स’ स्थापन केली होिी, असे म्हटले आहे. [१९२८ चे साववमत्रक सांप, मीरि कटाच्या 
खटल्यामनममत्त झालेली धरपकड, पकडलेल्या कायवकत्यांच्या बचावासाठी काँगे्रसने जममवलेला मनमध, 
आमण नेहरू, काटजू इत्यादी काँगे्रस पुढाऱ्याांनी केलेली बचावाची व्यवस्था. यामुळे प्रत्येक कृिीि 
सरकारला व टाइम्सला बोल्शसे्व्हझम मदसू लागला!]. िा. ४ जुलै १९२८ च्या अांकाि ‘टाइम्स’ ने खालील 
बािमी प्रमसद्ध केली. "बारडोलीि बोल्शसे्व्हकाांचे राज्य आहे, आमण वल्लभभाई पटेल लेमननची भमूमका 
वठवीि आहेि. या चळवळीमागील पे्ररकशक्िी म्हणजे गाांधी. (१) शोमषि/ पीडीि असा शिेकरी शूरपणे 
पण अकहसात्मक मागाने अन्यायी सरकारशी लढि आहे; (२) त्याांच्याि असाधारण धैयव व मशस्ि मदसून 
येिे; (३) िालुक्याि सववत्र प्रमिसाद ममळाल्याने नवनवीन लोक सत्याग्रहाला साथ देि आहेि; आमण (४) 
त्यामुळे सरकार भयभीि झाले आहे." 
 

वल्लभभाईांच्या परवानगीमशवाय कलेक्टरला प्यायला पाणीही ममळू शकले नाही. या लढ्याने 
महाराष्ट्रािील शिेकऱ्याांना लढ्याची पे्ररणा ममळाली. 
 

या बारडोली सत्याग्रहासांबांधी डॉ. धनागरे म्हणिाि, ‘हा सत्याग्रह म्हणजे सरकारमवरोधी 
करबांदीची चळवळच होिी. त्याचा फायदा श्रीमांि व मध्यम शिेकरीवगाला ममळाला. िे एक िर पाटीदार 
होिे, ककवा मबगरशिेकरी सावकार होिे.’ जममनीवरील मनयांत्रण आमण प्रत्यक्ष जममनीचा उपयोग, िसेच 
जममनीची वाटणी या प्रकारचे मूलभिू प्रश्न गाांधीवादी पढुारीपणाने मनमाण केले नाहीि. भारिीय राष्ट्रीय 
स्वािांत्र्यलढ्याच्या चौकटीि शिेकऱ्याांना एकमत्रि आणण्याचा िो प्रयत्न होिा. 
 

चांपारण्य आमण खेडा मजल्ह्यािील बारडोली सत्याग्रहाि साम्य मदसिे. पाटीदार व शोमषि शिेकरी 
याांची िी आघाडी मदसिे. 
 



 
          

 

"बारडोली लढा हा जमीनदारशाहीच्या मपळवणुकीमवरुद्ध नव्हिा, पण िी साम्राज्यमवरोधी अशी 
ममश्रवगीय स्वरूपाची चळवळ होिी. ही अनेक गटाांनी प्रवर्विि केली होिी, पण कामगार-शिेकरी या 
वगाबाबि त्याांना काहीही सहानुभिूी नव्हिी." [D. N. Dhanagare, ‘Peasant Movements in India’, 1920-50, pp. 89, 
107,133.] 
 
( )   ग                           
 

जागमिक अमरष्टाि शिेकरीवगाला खूपच िडाखा बसला. त्याांचे सांघमटि मोचे काँगे्रसच्या नेिृत्वाने 
होि. या मनदशवनाांवरून आिील असांिोष मकिी खदखदि होिा याची कल्पना येिे. मागे उल्लेमखलेली 
महाराष्ट्र काँगे्रस पमरषद भरली िी जमीनमहसुलाच्या भरमसाट वाढीमवरुद्धच ( ४ मे १९२९); अध्यक्ष होिे 
सरदार वल्लभभाई. 
 

सर मफरोज सेठना याांच्या जमीनमहसुलाबाबिच्या ठरावाची २० माचव १९२९ रोजी कॉस्न्सल ऑफ 
स्टेट्समध्ये चचा झाली. २५ मे १९२९ ला अ. भा. काँ. कममटीला याबाबि धोरणात्मक मनवदेन कराव े
लागले. त्याि म्हटले आहे, ".... चालू आर्वथक सामामजक रचनेि (मलूभिू) क्ाांमिकारक बदल करून 
समाजािील प्रचांड मवषमिा दूर केली पामहजे. त्यासाठी कामगाराला जीवनविेन, शिेकऱ्याला पुरेशी 
जमीन, अनार्वजि उत्पन्नावर जबर कर आमण दलाल ककवा अडत्याांचा हस्िके्षप बांद करणे. असे उपाय 
योजले पामहजेि." भारिीय शिेकऱ्याांच्या कजवबाजारीपणाचे स्वरूप मूलिः आर्वथक असून, जमीन महसूल 
आमण खांड याांच्यामुळे त्याांची जी मपळणूक होिे त्याच्याशी िो मनगमडि आहे. 
 

१९३१ मध्ये मध्यविी बँक चौकशी मांडळाने खालील मि व्यक्ि केले.– "शिेकऱ्याांच्या 
कजवबाजारीपणामुळे जममनीची मालकी शिेकरीवगाकडून शिेी न करणाऱ्या सावकाराकडे जािे, आमण 
अखेरीस िो शिेकरी भहूीन कामगार बनून त्याचा आर्वथक दजा खालाविो. त्याचा पमरणाम म्हणजे शिेीची 
कायवक्षमिा कमी होिे." १९३१ च्या खानेसुमारीच्या अहवालाि म्हटले आहे, "जमीन न कसणाऱ्या जमीन 
मालकाांच्या हािाि जममनींच्या मालकीचे कें द्रीकरण होि आहे." शिेकऱ्याांच्या कजाचा अांदाज ९०० कोटी 
रु. ककवा ६७५ दशलक्ष पौंड असा व्यक्ि करण्याि आला. 
 

या जागमिक अमरष्टाच्या शिेकरीवगावर झालेल्या पमरणामाांचा मवचार करिाना खालील मलूभिू 
प्रश्न मनमाण होिाि. – (१) शिेीवर अवलांबनू असणाऱ्याि वाढ, कारण शिेकऱ्याांना इिर उत्पादनाच्या 
के्षत्राि प्रवशे ममळि नसिो, (२) शिेी हाच एकमेव व्यवसाय झाल्याने त्याचा शिेकऱ्याांवर बोजा पडिो, (३) 
शिेीचे अमवकमसि िांत्र आमण िांत्राच्या मवकासाि अडथळे, (४) मब्रमटश अमलाि झालेला शिेीचा ऱ्हास, 
(५) शिेकऱ्याांचे वाढिे दामरद्र्य, शिेीची मवभागणी आमण एकाच मालकाचे अनेक मठकाणी शिेीचे पटे्ट 
असणे आमण भहूीन मजुराि झालेली लक्षणीय वाढ. [R. P. Dutt, op cit, pp. 166-169.] 
 

या सवांचा मवचार करिा शिेकरी चळवळीबाबि आपण पुढीलप्रमाणे मनष्ट्कषव काढू शकिो :- (१) 
१८५७-१९२१ या काळाि मधूनमधून शिेकरी उठाव झाले, असांिोष प्रकट झाला, पण त्याला योग्य िे 
पुढारीपण ममळाले नाही, (२) वगवजागृि शिेकऱ्याांच्या सांघटना २० व्या शिकाच्या मिसऱ्या आमण चौर्थ्या 
दशकाि उदयाला आल्या. 
 



 
          

 

(ई) अल्पभूधारक विधेयक (स्मॉल होस्ल्डांग्ज मबल). 
 

मुांबई प्राांिाि रयिवारी पद्धिी मोठ्या प्रमाणावर आहे. जममनीचे लहान लहान पटे्ट आमण त्याची 
मालकी मनरमनराळ्या लोकाांची. त्यामुळे भाांडवलशाही पद्धिीने शिेीि उत्पादन करणे अशक्य झाले होिे. 
मपकाऊ जममनीचे िुकडे होण्यास प्रमिबांध करणे आमण झालेल्या िुकड्ाांचे एकत्रीकरण करणे. यासांबांधीचे 
एक मवधेयक ८ ऑक्टोबर १९२७ रोजी सर चुनीलाल मेहिा यानी मुांबई मवमधमांडळाि माांडले. मवधेयक 
माांडण्याचा उदे्दश चाांगला होिा; पण जममनींच्या मनरमनराळ्या मालकाांच्या मवखुरलेल्या िुकड्ाांचे 
एकत्रीकरण (सलगपणे एकाच्याच मालकीखाली) करण्याने काही शिेकऱ्याांना आपल्या छोया जममनींना 
व जमीन करण्याच्या मपढीजाि (जन्मजाि) हक्काला मुकाव े लागणार होिे. सुमारे ३५ िे ४० टके्क 
शिेकऱ्याांना या आपल्या स्थावर ममळकिीस मुकाव ेलागणार होिे. आधीच शिेकरी कजाि बुडालेला आमण 
या जममनी एकत्रीकरणासाठी गेल्याने जमीनही जाणार व ममळालेल्या पैशािून कजािून सुटकाही नाही 
अशी त्याची स्स्थिी होणार. १० िे १५ लाख कुटुांबे जममनीला मुकणार. मवठ्ठल रामजी कशदे हे प्राांमिक 
शिेकरी पमरषदेचे अध्यक्ष, या मवधेयकावर बोलिाना िे म्हणाले, "जममनीचे मवखुरलेले पटे्ट एकत्र करणे हे 
अन्यायाचे आहे. जर असा प्रकारे जममनीचे पटे्ट एकत्र करायचे असिील िर त्याना योग्य िी नुकसानभरपाई 
द्यावी लागले. पण िी नुसत्या पैशाच्या रूपाने नव्हे, िर मोठ्या जमीनदाराची अमिमरक्ि जमीन लहान 
शिेकऱ्याला मदली पामहजे. असे हे दुधारी धोरण अवलां मबल्यास रोख नुकसानभरपाई देण्याची आवश्यकिा 
राहणार नाही. ही पद्धि जरा अवघड वाटेल, पण त्यामुळे शिेकऱ्याांना न्याय ममळेल." सत्यशोधक पक्षाचे 
मदनकरराव जवळकर म्हणाले, "या अशा कायद्याने शिेकऱ्याांच्या जममनी जािील आमण त्याांना कामगार 
व्हाव े लागेल आमण िे भाांडवलदाराांच्या कचायाि सापडिील. मोठे शिेकरी अमधक मोटे जमीनदार 
होिील, कारण जमीन मवकि घेण्याची त्याांची िाकद मोठी असरणार. "भाांडवलशाही पद्धिीने उत्पादन 
सुरू झाल्यावर शिेीचा अमधक िाांमत्रक मवकास होईल आमण पमरणामी अमधक शिेकऱ्याांना जममनींना मुकाव े
लागेल. 
 

नगरचे आमदार रावबहादूर नवले याांच्या अध्यक्षिेखाली सािारा मजल्हा पमरषद झाली. पुण्याला 
प्राांमिक पमरषद २५ जुलै १९२८ ला झाली. अपक्ष अशा या पमरषदेला सुमारे ५ हजाराांवर शिेकरी हजर 
होिे. मवठ्ठल रामजी कशदे अध्यक्ष व बाबूराव जेधे उपाध्यक्ष होिे. 
 

मुांबई मवमधमांडळाच्या काँगे्रस, उदारमिवादी, प्रमियोगी सहकार इत्यादी पक्षाांचे महत्त्वाचे सदस्य, 
िसेच शिेकरी पमरषदेचे कायवकिे आमण ग्रामीण भागािून आलेले अन्य शिेकरी याांची िा. २३ जुलै १९२९ 
ला मुांबईला एक प्रामिमनमधक पमरषद झाली. अध्यक्ष होिे सरदार वल्लभभाई. जमीनमहसुलाच्या सरकारी 
धोरणामवरुद्ध लढा करून जमीनमहसुलाच्या सांमहिेि (लँड रेव्हेन्यू कोड) योग्य िे बदल घडवनू 
आणण्यासाठी आांदोलन करण्याचा मनणवय करण्याि आला. त्यासाठी ‘मुांबई पे्रमसडेन्सी लँड लीग’ ही सांस्था 
स्थापन करण्याि आली. त्याांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे होत्या. –(१) जममनींची मालकी शिेकऱ्याकडेच 
असावी. (२) जममनीच्या उत्पादनािील नफ्यावर जमीनमहसूल हा कर म्हणून बसवावा. शिेकऱ्याांच्या 
िक्ारी मनवारण करण्यासाठी एक सममिीही नेमण्याि आली. या पे्रमसडेन्सी लँड लीगच्या धोरणावर मवठ्ठल 
राजमी कशदे याांनी कडाडून हल्ला केला, आमण ही ‘लँडलॉडव लीग’ आहे अशी त्याची सांभावना केली. या 
नवीन लँडलीगच्या कायवकारी मांडळाि ब्राह्मणाांचाच भरणा होिा. िे स्विः जमीन कसि नव्हिे. त्यामुळे 
सत्यशोधक ब्राह्मणेिराांनी ‘मुांबई प्राांमिक शिेकरी लीग’ (शिेकरी सांघ) अशी मनराळी सांस्था काढली; पण 
शिेकरी सांघ आमण पाटील पमरषद याांनी शिेकरी चळवळीि काही भाग घेिला नाही. 



 
          

 

या अल्पभधूारक मवधेयकाच्या चचेच्या मनममत्ताने एक नवीन प्रवाह नामशक मजल्ह्यािील बागलाण 
िालुक्यि मदसून आला. केशवराव जेधे आमण मदनकरराव जवळकर याांनी जमीन महसुलाचे धोरण बदलून 
घेण्यासाठी सरकारमवरोधी लढा उभारला (१९२९) सत्यशोधक पढुारी भास्करराव जाधव याांनी कुळाांना 
सांरक्षण देऊन जमीन न कसणाऱ्याची जमीनदारी (absentee landlordism) नाहीशी करावी या सांबांधीचे 
मवधेयक समथवक आवश्यकिा प्रमिपादन केली. जाधव हे लँड लीगचे मवरोधक. लँड लीगचे समथवक न. 
कच. केळकर. जाधवाांवर टीका करिाना म्हणाले, "ब्राह्मणेिर पक्षाने कोणिीही योजना ियार केली, िर हे 
स्वाकारिील! " 

 
या अल्पभ ूमवधेयकामुळे समाजािील मनरमनराळ्या घटकािील दृमष्टकोन पालटलेला मदसून आला. 

मव. रा िथा अण्णासाहेब कशदे या मवधेयकामवरुद्ध चाललेल्या लढ्याचे पुढारी होिेच. ब्राह्मणेिर पक्षाि या 
मवधेयकामुळे फूट पडली, आमण त्यािील जेधे आमण जवळकर हे जहाल मवचारसरणीकडे ओढले गेले. 
मुळशी सत्याग्रहाच्या रूपाने पमहला शिेकरी लढा महाराष्ट्राि उभा रामहला होिा, पण या नवीन शिेकरी 
आांदोलनाने महाराष्ट्राि काँगे्रसचा पाया मवस्िृि केला पामहजे असे या नवीन पुढारीपणाला वाटू लागले. 
गाांधीजी कायदेभांगाचा लढा चालू करण्याच्या थोडी आधीची ही घटना. त्या वळेचे डायरेक्टर ऑफ 
ॲमग्रकल्चर डॉ. हॅरोल्ड एच, मनॅ म्हणाले, ‘याने शिेकऱ्याांचा मवनाश होईल.’ वैकुां ठलाल मेहिा म्हणाले, 
"यामुळे ग्रामीण भाग नाहीसा होईल." हे मवधेयक मनवड सममिीकडे पाठमवण्याि आले, पण यावरील 
टीका लक्षाि घेऊन सर चनुीलाल मेहिाांनी िे मवधेयकच परि घेिले. 
 
   ग              
 

शोषणमुक्ि होण्यासाठी कामगारवगाने आपली सांघटना जाणीवपूववक मनमाण केली पामहजे असे 
माक्सवने म्हटले आहे. या ध्येयासाठी कामगारवगाने प्रत्येक सामामजक आमण राजकीय चळवळींना मदि 
केली पामहजे. कामगारवगाने त्याांच्या कके्षबाहेर असलेल्या अन्य कामगाराांनाही सांघटनेि सामील 
करण्याचा प्रयत्न केला पामहजे. व्यापाऱ्याकडे काम करणाऱ्या अत्यांि कमी विेन ममळमवणाऱ्या कामगाराांचे 
महिसांबांध त्याने रक्षण केले पामहजेि. िसेच शिेीवर काम करणारे आमण मवमशष्ट पमरस्स्थिीि प्रमिकारशक्िी 
नसलेल्याांनाही त्यानी मदिीचा हाि मदला पामहजे. दमलिाांच्या मुक्ििेसाठीच आपला लढा आहे याची 
त्याांना सिि जाणीव असली पामहजे. 
 

मब्रमटश साम्राज्यशाहीच्या वचवस्वाखाली उदयास येणाऱ्या भाांडवलशाहीने मपळणुकीचे रानटी मागव 
चोखाळले, रक्षण केले. भारिािील वासाहमिक अथवव्यवस्थेमुळेच कामगाराांची दुदवशा झाली. वसाहिीि 
आलेल्या परकी मक्िेदाराांना येथील राज्यकत्यांचा पाकठबा ममळाला आमण त्याांच्या स्पधेला टक्कर देणे 
येथील भाांडवलदाराांना कठीण झाले. त्यामुळे आपले आसन मटकमवण्यासाठी मपळवणुकीचे दुष्ट आमण 
ित्त्वहीन मागव त्यानी चोखाळले. यामवरुद्ध झगडणे कामगाराांना भाग होिेच, पण साम्राज्यशाहीमवरोधी 
लढ्यालाही अग्रस्थान देणे भाग होिे. 
 

मुांबईसारख्या कापडमगरण्याांमध्ये कामावर आलेला कामगार हा ग्रामीण भागािील शिेकरी. 
त्याच्यावरच कारखानदारी उभी रामहली. या कापड कामगाराांचे कामाचे िास कमी करणे. मस्त्रया व मुलाांना 
जी अमानुष वागणूक मदली जािे िी नाहीशी करणे अशा स्वरूपाचेच लढे कामगाराांना प्राथममक अवस्थेि 
लढवाव ेलागले. 



 
          

 

१८८४ मध्ये नारायण मेधाजी लोखांडे याांच्या अध्यक्षिेखाली बाँबे ममलहँडस् असोमसएशन ही 
कामगाराांची सांघटना चालू झाली. महाराष्ट्रािील नव्हे पण कहदुस्थानािील ही पमहलीच कामगार-सांघटना 
असावी. ‘दीनबांधु’ हे सांघटनेचे मुखपत्र मराठीि मनघू लागले. लोखांडे हे सत्योशोधक, फुले याांचे अनुयायी. 
िे भारिाचे पमहले कामगार पुढारी. कामगार चळवळ करायची या जामणवनेे त्यानी िे काम चालू केले नाही. 
कामगारमवषयी सहानुभिूी, आमण समाजसेवा या बुद्धीनेच िे या कामाला प्रवृत्त झाले. समाजकल्याणाच्या 
भावनेने त्याांनी या कामगार चळवळीला हाि घािला. परदुःख हलके करणे अशी मानविावादी 
मवचारसरणी घेऊन िे या लढ्याि उिरले. मुांबई सरकारने नेमलेल्या एका कममशनसमोर त्याांनी ५५ हजार 
कामगाराांच्या सह्याांचा अजव सादर केला. २५ सप्टेंबर १८९० ला नेमलेल्या फॅक्टरी कममशनवर त्याांची 
नेमणूक झाली होिी. त्याांच्यामशवाय आणखी िीन भारिीय सदस्य होिे. सोराबजींचा त्याि समावशे होिा. 
१८९१ मध्ये नवा फॅक्टरी कायदा ियार झाला. १८९८ मध्ये कामगाराि काम ममळमवण्यासाठी स्पधा असे. 
रस्त्यावर कामगाराांचे मललाव होि. 
 

२४ एमप्रल १८९० ला मुांबईला सुमारे दहा हजाराांचा असा अभिूपूवव मेळावा झाला. त्याचे वैमशष्ट्य 
म्हणजे त्या मेळाव्याि प्रथमच दोन ममहला कामगाराांनी सभेि भाषण करून आठवड्ाच्या सुट्टीची मागणी 
केली आमण कामगाराांची ही सांघमटि मागणी मगरणीमालकाांना मान्य करावी लागली. त्याच वळेी सुमारे १० 
हजार कामगाराांनी आपले मनवदेन मुांबई सरकारला सादर केले. 
 

मुांबईमध्ये मराठीभाषी कामगार ५१, व गुजराथी कामगार २६ टके्क होिे, कापड मगरणी कामगाराि 
९० टके्क मराठे होिे आमण इिर खात्यािूनही त्याांचे प्रमाण ८० टके्क होिे. 
 

१९०५-०७ या काळाि झारच्या रमशयाि झालेल्या भाांडवलदारी लोकशाही क्ाांिीचा प्रभाव मुांबई 
कामगाराांवर होिा. त्याचप्रमाणे १९०७ च्या सुरिला झालेल्य काँगे्रच्या अमधवशेनाचाही प्रभाव त्याांच्या 
मनावर होिा. झुांजार राष्ट्रवादाचे प्रणेिे लोकमान्य मटळक हे नेहमी कामगाराि जाऊन सभािून भाषणे 
करून त्याांच्याि जागृिी करीि. लोकमान्याांना १९०८ साली दहा वषांची मशक्षा झाली, त्यावळेी मुांबईच्या 
कामगाराांनी सहा मदवस अभिूपूवव असा उत्स्फूिव सांप केला होिा. गणपि गोकवद हा कामगार शहीद झाला. 
सांपावरील कामगाराना बाहेरच्यापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्याांनी िाांदूळ मवकला. छोटे व्यापारी लढाऊ 
कामगाराांना साथ देि होिे. साम्राज्यशाहीबरोबर झालेल्या या पमहल्याच लढ्याि कामगाराांचे नीमिधैयव मोठे 
होिे. सांप मचरडण्यासाठी आणलेल्या सैन्यावर दगडमवटाांचा मारा करण्याि येि होिा. अशा वळेी 
मध्यमवगवही त्याला साथ देि होिा, सुमारे २०० लोक सैन्याच्या गोळीबाराने मतृ्युमुखी पडले, त्यापेक्षा 
अमधक जखमी झाले. लढाऊ कामगाराांना राजकीय मागवदशवन नव्हिे. कामगाराांनी लोकमान्याांच्या रूपाने 
हा जो सांप केला, त्याचे महत्त्व मवशद करण्यासाठी ‘केसरी’ चे सांपादक कृष्ट्णाजी प्रभाकर खामडलकर याांनी 
‘केसरीि’ ‘सवाि पढेु मुांबईच काां?’ ही लेखमाला मलमहली. ‘सवाि मागासलेले लोक पुण्यािच राहिाि’ 
अशी वदेना व्यक्ि करिाना लोकमान्याांसारख्या राष्ट्रपुरुषाला साम्राज्यशाहीने अमानुष मशक्षा मदली याची 
प्रमिमक्या पुण्याि उठली नाही अशी खांि त्याांनी व्यक्ि केली. िे म्हणिाि, "उद्योगधांद्याांचे शहराि लोकाांचे 
अांगाि-गरीब, श्रीमांि सवांच्या अांगाि-स्विःचे महमिीवर पोटाला ममळमवण्यासाठी धमक असिे. िेथील 
लोक मेलेले अन्न खाि नाहीि, पुण्यािील मोठा समाज मेलेले अन्न खािो" [D. V. Tahmankar, ‘L.Tilakl’, p. 171.] 
‘युरोपािील वगवजागृि कामगाराांना आिा आमशयाि नवा सहकारी ममळाला आहे आमण त्याची सांख्या 
भराभर वाढि जाईल’ अशी प्रमिमक्या लेमननने व्यक्ि केली आमण’ जागमिक राजकारणाि नवा 
ज्वालाग्राही पदाथव आल्याची नोंद केली. 



 
          

 

रावसाहेब एस. के. बोले याांनी १९०९ मध्ये कामगारमहिवधवक सभा स्थापन केली. १९२० पयंि ही 
सभा काम करीि होिी. या सांस्थेने बारा िासाांचा मदवस असावा अशी मागणी केली. बाँब ेसोशल सस्व्हवस 
लीगनेही मानविावादी भमूमकेिून कामगाराि काम केले. 
 

१९२० मध्ये अ. भा. रेड युमनयन काँगे्रसची (आयटकची) स्थापना मुांबईला झाली. स्वागिसममिीचे 
अध्यक्ष होिे बॅ. बमॅप्टस्टा – लोकमान्याांचे कट्टर अनुयायी. फेमबयन समाजवादाचा त्याांच्या मवचाराांवर मोठाच 
प्रभाव होिा. यामागे मटळकाांची पे्ररणा होिी, पण गाांधीजींनी या घटनेची दादही घेिली नाही, सांदेशही 
पाठवला नाही. 
 

लाला लजपिराय हे आयटकच्या पमहल्या अमधवशेनाचे अध्यक्ष झाले. (मटळक हे अध्यक्ष 
व्हावयाचे, पण त्याांचे दुदैवी मनधन झाले). त्या वळेचे राष्ट्रीय पुढारीपण भाांडवलदारी, पण त्या पुढाऱ्याांनी 
प्रागमिक अशा कामगार चळवळीच्या मागाि अडथळा आणला नाही; उलटपक्षी त्याांनी मध्यविी कामगार 
सांघटना स्थापन करण्यासाठी मनणायक पावले उचलली. क्ाांमिकारक कामगार ित्त्वज्ञान, िसेच 
मानविावाद, सुधारणावाद आमण भाांडवलशाहीचे ित्त्वज्ञान या पढुारीपणाि जणू एकमत्रि झाली होिी. 
अशा िऱ्हेने आयटकच्या सुरुवािीलाच सुधारणावाद आमण भाांडवलदारी ित्त्वज्ञानाची बीजे कामगार 
चळवळीि रोवली गेली होिी. [Gopal Ghosh, ‘T. U. Movement in India’ p. 90.] 

 
पमहल्या महायुद्धानांिरच्या काळाि भारिाच्या कामगार जगिाि सववत्र असांिोषाचा काळ मदसून 

येईल. या काळाजी मवभागणी िीन प्रकारे असल्याचे मदसून येईल. – (१) १९१८-२० वाढत्या मकमिींचा 
काळ; (२) १९२२-२५ पगारकाटीचा काळ; (३) १९२७-२९ प्रमाणीकरणाचा काळ. या प्रत्येक कालखांडाि 
साववमत्रक सांप आमण वाढिी लढाऊ कामगार चळवळ झालेली मदसेल. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल-
वाढत्या लढाऊ कामगार चळवळीचा उदय भारिािील नव्हे महाराष्ट्रािील मोठा चमत्कार होिा. या नव्या 
कालखांडाचे वैमशष्ट्य म्हणजे जनिेची साम्राज्यमवरोधी चळवळ, आमण कामगाराांचा कामगारवगव म्हणनू 
झालेला उदय. युगप्रविवक रमशयन राज्यक्ाांिी, आयटकची स्थापना, कानपूर कम्युमनस्ट कटाचा खटला 
या घटनाांनी राजकारणाचा सवव दृमष्टकोनच बदलून टाकला. त्य काळाच्या औद्योमगक के्षत्राि सांप ही एक 
अपमरहायव अशी घटनाच मानली जाि असे. 
 

मवसाव्या शिकाच्या मिसऱ्या दशकाि कामगाराांची चळवळ सववत्र वाढलेली मदसेल. मुांबई, 
सोलापूर या शहरािही या चळवळी वाढल्या. कापड मगरणी कामगाराि दमलि/अस्पृश्य समजल्या 
जाणाऱ्या वगािील लोक काम करीि असि; पण त्याांना मवणकामाच्या खात्याि काम देि नसि. कामगार 
युमनयनने ही मागणी पुढे माांडली होिी, पण मालकाांनी िे कामगार अस्पृश्य आहेि म्हणून िी मागणी 
फेटाळली! १९२८ च्या या सांपास डॉ. आांबेडकर याांनी पाकठबा मदला होिा. 
 

१९२२ िे १९२६ या काळाि कामगार चळवळीची बाांधणी चालू होिी. त्यामुळे कामगाराांनी 
बचावात्मक पमवत्रा घेिला होिा. कामगाराांचे पुढारीपणही राष्ट्रवादी आमण मानविावादी होिे. आपले 
राष्ट्रवादी पुढारी समाजाच्या सवव थरािील होिे; पण कामगारवगीय पुढारीपण अजून मनमाण झाले नव्हिे, 
असे व्हॅन्गाडवने म्हटले होिे.[S. Sen, op. cit, p.229.] 
 



 
          

 

१९२६ िे २९ या काळाि कामगाराांि लढाऊ वृमत्त मनमाण झाली. त्याला खालील कारणे देिा 
येिील :- (१) १९२६ च्या भारिाचा कामगारमवषयक कायदा–रेड युमनयन कायदा, (२) कामगार िांटे 
मनवारण कायदा, (३) पस्ब्लक सेफ्टी कायदा. या काळाि कम्युमनस्ट मवचाराने भारलेले नव े नेिृत्व 
कामगार चळवळीि उिरले होिे. सरकारनेही दडपशाही केली आमण अखेरीस ‘मीरि कम्युमनस्ट कटाचा 
खटला’ उभा केला; कारण त्याांना ‘कम्युमनस्टाांच्या धोक्यापासून’ कामगाराांची सुटका करायची होिी! 
 

मुांबई मगरणी कामगार युमनयनची सभासदसांख्या ६५ हजारावर गेली, एक वषाि ७० टके्क सदस्य 
वाढले, सायमन कममशनमवरोधी झालेल्या मनदशवनाि कामगाराांचा अग्रभाग, कामगार युमनयनमध्ये डाव्या 
गटाचे वचवस्व आमण वाढत्या कामगार चळवळीबाबिच्या लढाऊ जामणवा यामुळे राजकीय के्षत्राि नवीच 
शस्क्ि आली असून िी लढाऊपणा वाढवीि असल्याचे मदसून येऊ लागले. 
 

मुांबई कॉपोरेशन ही भाांडवलदाराच्या मनयांत्रणाखालील सांस्था राष्ट्रीय चळवळीला मदि करी, पण 
कामगाराांच्या सांपाला १ लक्ष रुपयाांची मदि करावी असा ठराव मिने फेटाळला. मुांबई प्रदेश काँगे्रस 
कममटीि कामगार-शिेकरी पक्षाचे कायवकिे होिे, म्हणून ५ हजार रुपयाांची मदि कममटीने केली. याबाबि 
कॉ. डाांगे म्हणाले, मुांबईच्या कामगाराांना फक्ि आांिरराष्ट्रीय कामगाराांनीच मदि पाठमवली. अशा या 
प्रत्यक्ष आलेल्या अनुभवानेच कामगाराांनी घोषणा मदली,- "जगािील कामगाराांनो, एक व्हा." [G. O. I. 

Publication, 1928, p. 111] कामगाराांच्या वाढत्या चळवळींना पायबांद घालण्यासाठी बाँबे चेंबर ऑफ कॉमसव आमण 
इांमडयन मचंटस असोमसएशन या भाांडवलदाराांच्या सांस्था िर" कामगाराांच्या पुढाऱ्याांवर आणीबाणीचा 
वटहुकूम काढा, कारण चळवळ करणारे कम्युमनस्ट आहेि असा सरकारला आग्रह करू लागल्या. [S. S. 
Josh, ‘The Great Attack’, p. 78.] 
 

कॉ. कसगारवलूे व त्याांच्या सहकाऱ्याांनी मद्रासला १९२३ मध्ये मे मदन प्रथम साजरा केला. 
कसगारवलूे हा डावा काँगे्रस कायवकिा म्हणून काम करीि होिा. १९२४ मध्ये कानपूर कम्युमनस्ट कटाच्या 
धरपकडीमुळे िो साजरा होऊ शकला नाही, पण १९२५-२६ मध्ये लाहोरला साजरा झाला, िो कॉ. 
स्प्रॅटच्या पुढाकाराने. कामगार शिेकरी पक्षाचे त्यावळेचे कायवकिे कॉ. ममरजकर याांनी १९२७ मध्ये मुांबईला 
साजरा केला. ८ िे १० हजार लोक हजर होिे. कॉ. जोगळेकर प्रमुख वक्िे होिे. कामगार शिेकरी पक्षाचे 
मुखपत्र म्हणनू ‘क्ाांमि’ हे मराठीिून मनघे. मे मदनाच्या एका पत्रकाि ‘आठ िासाांचा मदवस’ ही मागणी 
माांडण्याि आली. 
 

‘क्ाांमि’ हे मुखपत्र १४ मे १९२७ ला चालू झाले. नोव्हेंबरपयंि त्याचे अांक मनयममि मनघाले. नांिर 
१९२८ च्या जूनमध्ये िे मनघू लागले. त्यावळेी कामगाराांि सांपाची लाट आली होिी. कॉ. डाांगे याांच्या 
सांपादकत्वाखाली मनघणाऱ्या ‘क्ाांमि’ने ‘सांयुक्ि सांप सममिी’च्या नेिृत्वाखाली कामगाराांना एकत्र 
आणण्याचे मोठे काम केले. एम्. जी. देसाई याांच्या सांपादकत्वाखाली मनघणाऱ्या ‘स्पाकव ’ या 
साप्िामहकानेही कामगार चळवळीला मोलाचे मागवदशवन आमण साह्य केले. [S. A. Dange, Selected Works, I, p. 
IX.] 



 
          

 

 .                        
 

भारिीय जीवनाकडे पामहले िर आधी राजकीय घडामोडी झाल्या, बदल झाले आमण त्यामागून 
सामामजक व आर्वथक बदल झाले. सामान्यिः समाजािील बुमद्धमान वगव हा परांपरेला मचकटूनच रामहला. 
त्याने परांपरा सोडली नाही. अमभजनवगाची (elite) आधुमनकिा आणून परांपरागि मुल्याांमध्ये मलूभिू-
क्ाांमिकारक बदल घडवनू आणण्यासांबांधीची बाांमधलकी ही कमजोर आमण एकाच वळेी समथवन व नांिर 
मवरोध अशा स्वरूपाची झाली. राजकीय कारणाकमरिा ब्राह्मणी समाजपद्धिीच्या मवभाजनवादी स्वरूपाचे 
रक्षण करण्याची साम्राज्यशाही सते्तची सववसाधारण प्रवृत्ती होिी, असे मदसून येिे. [B. B. Misra, ‘Political Parties 
of India’] 
 

१९ व्या शिकाच्या प्रथमाधाि त्या वळेच्या मुांबई प्राांिािील मराठीभाषी भागाि सामामजक 
सुधारणेच्या चळवळींची मुहूिवमेढ रोवली गेली. मुांबई आमण पुणे या शहरािील अमभजनवगाि ज्ञानाची 
पूवविपासणी आमण परांपरेवरील मचमकत्सक टीका सुरू झाली. नव्या राज्यकत्यांनी साध्य केलेल्या गोष्टी 
आमण त्याांचे श्रेष्ठत्व याांनी प्रभामवि झालेला िसेच मिस्िी ममशनऱ्यानी आव्हान मदलेल्या बांगालप्रमाणेच मुांबई 
प्राांिािील अमभजनवगाचे भारिीय समाजपद्धिी, िसेच धार्वमक श्रद्धा आमण साांस्कृमिक परांपरा याांची 
मचमकत्सक पाहणी करण्यावर भर मदला. त्याांचा सवव भर िाबडिोबीच्या राजकीय सुधारणाांपेक्षा सामामजक 
सुधारणाांवर होिा. व्यस्क्िस्वािांत्र्य आमण मानवी प्रमिष्ठेची जाणीव ही पामिमात्य मूल्ये या सामामजक 
सुधारणाांच्या पुरस्कत्यांनी आत्मसाि केली. स्त्री आमण पुरुष, मस्त्रयाांचे हक्क आमण त्याांचे मशक्षण या 
स्वरूपाच्या कौटुांमबक सांबांधाांच्या सुधारणा त्याांनी प्रथम हािी घेिल्या. समाजािील वमरष्ठ जािींच्या 
सांदभािच या सुधारणा असल्याचे मदसून येईल. चालू शिकाि कुटुांबसांस्था सुधारणेपासून 
जामिव्यवस्थेमवरुद्ध बांड करण्यापयंि बदल झाला आहे. त्यािील महत्त्वाचा मवचार म्हणजे समिेचा प्रश्न. 
 

आपल्या समाजाची नवीन पायावर माांडणी झाली पामहजे, नवी मूल्ये (समिेची) आपण आत्मसाि 
केली पामहजेि असे प्रमिपादन करणारे फार मोठे मवचारवांि महाराष्ट्राि झाले. बाळशास्त्री जाांभेकर 
(१८१२-१८४६), गोपाळ हरी देशमुख (लोकमहिवादी) (१८२३-१८९२), महात्मा फुले (१८२७-१८३० ), 
रामकृष्ट्ण गोपाळ भाांडारकर (१८३७-१९२५), महादेव गोकवद रानडे (१८४२-१९०१), गोपाळ गणेश 
आगरकर (१८५६-१८९५), धोंडो केशव कवे (१८५८-१९६२), मवठ्ठल रामजी कशदे (१८७३-१९४४), 
कोल्हापूरचे शाहू महाराज (१८७४-१९२२) भाऊराव पाटील (१८८७-१९५९) या सवव थोर पुरुषाांनी 
आपल्या समाजाची मूलभिू पायावर माांडणी झाली पामहजे यावर भर मदला. 
 

आचायव बाळशास्त्री जाांभेकर याांच्या डोळ्याांपढेु राजा राममोहन रॉय याांचा आदशव होिा. मुांबईि 
‘दपवण’ पत्र सुरू करून जाांभेकर याांनी बांगाल जसा पुढे गेला आहे िसे आम्ही लवकरच होऊ असा 
आशावाद मनमाण केला. धार्वमक आमण सामामजक सुधारणाांच्या बाबिीि िे प्रागमिक होिे. श्रीपाद शषेाद्रीस 
ममसनऱ्याांच्या िावडीिून सोडवनू पुनः कहदू समाजाि स्स्थर करण्याि त्याांनी पढुाकार घेिला, छळही 
सोसला. 
 

दादोबा पाांडुरांग याांनी मुांबईस एक ‘परमहांस मांडळी’ या नावाची ‘गुप्ि’ सांस्था जामिभेद मोडण्याच्या 
उदे्दशाने काढली होिी. या सभेच्या सभासदाांि मुसलमान व मिस्िी लोकही होिे, आमण मिच्या शाखा 
मुांबईच्या बाहेर काही मठकाणी होत्या. या सभेचे काम १८६० पयंि म्हणजे सुमारे १५ वषव चालले. कोणी 



 
          

 

सभासदानी सभासदाांची नाव ेप्रकट केली, त्यामुळे सामामजक बमहष्ट्काराच्या भीिीने सववच सभासद घरी 
बसले. या सांस्थेच्या राखेिूनच पुढे १८६७ साली मुांबई प्राथवनासमाजाची स्थापना झाली असे न. र. फाटक 
याांनी मलमहले आहे. प्राथवनासमाजास न्या. रानडे व डॉ. भाांडारकर याांच्यासारखे मवद्वान आमण सच्छील 
लोक ममळाल्यामुळे त्याचा बोलबाला झाला; िरीही बांगालमधील ब्राह्मो समाजाप्रमाणे या समाजाला 
महाराष्ट्रीय जीवनाि महत्त्वाचे स्थान कधीच प्राप्ि झाले नाही. मचपळूणकर, आगरकर आमण मटळक याांनी 
महाराष्ट्राि राष्ट्रवाद आमण बुमद्धवाद याांची पे्ररणा मदली, आमण या नवीन मवचाराांमुळे महाराष्ट्रीय जीवनाि 
प्राथवनासमाजाला काही स्थान उरले नाही. 
 

आद्य सुधारकाांचा मवचार करिाना प्रथम गोपाळराव हरी देशमुख म्हणजेच लोकमहिवादींचा मवचार 
प्रथम केला पामहजे. बाळशास्त्री जाांभेकर याांच्या सहाय्याने भाऊ महाजन याांनी १८४१ मध्ये मुांबईस सुरू 
केलेल्या ‘प्रभाकर’ नावाच्या पत्राि त्याांचे लेख प्रथमिः येऊ लागले, त्यामुळे त्याांच्या मिाांचा प्रसार मोठ्या 
प्रमाणावर होण्यास मदि झाली. त्याांच्या वळेचेच ब्राह्मण लोक इांग्रजी राज्याला मशव्या देि असि, त्यामुळे 
आपणास अवनि दशा प्राप्ि झाली, असे म्हणि असि व पेशवाईची आठवण काढून रडि असि. पुण्यािील 
ब्राह्मणाांना बांगालमधील कहदूप्रमाणे इांस्ग्लश राज्य हे मुसलमानाांच्या जुलमािून सोडमवण्यास परमेश्वराने 
येथे धाडले आहे असे वाटण्याचे िसेच आपली या राज्याि फार भरभराट होि आहे असे वाटण्याचे कारण 
नव्हिे. "सवव इांग्रज आमण नेमटव याि मोठा भेद आहे िो मोडून एकसारखे होण्याकमरिा कहदुस्थानचे देशाि 
पालवमेंट ठेवाव"े अशी घोषणा प्रथम करणारे लोकमहिवादी. अशा सभेि जािीमवषयी मनवड नको, मवद्वान 
आमण चाांगल्या लोकाांनाच नेमले पामहजे यावर त्याांनी भर मदला. ‘ब्राह्मणास गर्ववष्ठपणा फार आहे, 
त्याकमरिा िी जाि थोडी असली पामहजे’ असे साांगायलाही त्याांनी कमी केले नाही. त्याांनी १८४८ च्या 
सुमारास हे प्रमिपादन केले होिे. 
 

लोकमहिवादींच्या काळाि मवष्ट्णुबुवा (गोखले) ब्रह्मचारी (१८२५-७१) याांनी ‘सुखदायक 
राज्यप्रकरणी’ मनबांधाि समाजवादाची िरफदारी केलेली आढळिे. वैमदक धमावर दृढ श्रद्धा आमण आपल्या 
प्राचीन सांस्कृिीिूनच आपणास भावी अभ्युदयाचा मागव उपलब्ध होईल, असे त्याांना वाटि होिे. ही सवव 
यांत्रकला आमण भौमिक मवद्या लोकाांचे देश लुबाडण्यासाठी उपयोगाि न आणिा, आमण मिच्या साह्याने 
मूठभर लोकाांनी नवकोट नारायण बनून कोयवधी जनिेला आपले दास न बनमविा ही यांत्रकला व भौमिक 
मवद्या याांचा उपयोग प्रजेचे मुलाप्रमाणे प्रमिपालन करणाऱ्या राजसते्तने करावा आमण प्राचीन ऋषींनी 
प्रमिभाबलाने पामहलेल्या मवश्वकुटुांबाची स्थापना करावी असे त्याांचे मवचार होिे. 
 

कहदुस्थान पालवमेंट व स्वराज्य उपभोगू लागला, िर िो अमेमरकेप्रमाणे स्विांत्र होईल असे साांगणारे 
लोकमहिवादी आमण समाजवादाची िरफदारी करणारे मवश्वकुटुांबवादी मवष्ट्णुबुवा ब्रह्मचारी याांचे वरील 
मवचार पाहिा एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट मदसिे की, त्याांचे मवचार आजच्या पमरभाषेि बोलायचे म्हणजे 
धमवमनरपेक्ष (Secular) होिे. मवमशष्ट धमाचा प्रचार वा आचार हे त्याांचे ध्येय नव्हिे. 
 
                          
 

‘सायमन परि जा’ अशी चळवळ (१९२८) चालू होिी, त्यावळेी ‘पाटील’ मांडळीची पुण्याि एक 
पमरषद झाली (६ जानेवारी १९२८). शिेीच्या िुकडेजोडीसांबांधीच्या कायद्याला त्याांनी मवरोध केला, आमण 
डॉ. आांबेडकर याांनी मपण्याच्या पाण्यासाठी महाडला केलेल्या सत्याग्रहाला त्याांनी सहानभिूी व्यक्ि केली. 



 
          

 

पुणे मजल्हा ब्राह्मणेिर काँगे्रस कममटीची स्थापना झाली. केशवराव जेधे सेके्टरी झाले. माचव १९२८ मध्ये 
‘राष्ट्रीय’ ब्राह्मणेिराांची एक पमरषद नामशक येथे बोलावण्याि आली. सायमन कममशनचा मनषेध करावा व 
ब्राह्मणेिराांनी त्या कममशनपढेु साक्ष देऊ नये असा ठरावही त्या पमरषदेि सांमि करण्याि आला. १७ जुलै 
१९२८ ला कल्याण येथे ब्राह्मणेिर पमरषद बोलावण्याि आली. ब्राह्मणेिर राजकीय पक्ष हाच खरा राष्ट्रीय 
पक्ष असल्याचे घोमषि करण्याि आले. जािीय प्रमिमनमधत्वाची मागणी करण्याि आली. जवळकराांनी 
मुांबईि कामगारवगाि ब्राह्मणेिर पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला, पण कामगाराांनी एका जाहीर सभेि 
त्याचा मनषेध केला. ‘सायमन परि जा’ या चळवळीला जवळकराांनी ब्राह्मणेत्तराांचा पुढारी म्हणून पाकठबा 
मदला. मुांबई प्राांि ब्राह्मणेिर पमरषदेने सायमन कममशनशी सहकायव करण्याचा आदेश मदला असल्याचे 
ब्राह्मणेिराांचे पढुारी भास्करराव जाधव याांनी घोमषि केले. सायमन कममशनवरील बमहष्ट्काराबाबि उघड 
चचा सुरू झाल्याने ब्राह्मणेिर पक्षािील फूट उघड झाली. 
 

महात्मा गाांधींनी पुरस्कारलेल्या कायदेभांगाच्या लढ्यापासून परावृत्त व्हावे, आमण अस्पृश्यिा 
मनवारणाचे मवधायक कायव करावे, अशी अमखल भारिीय ब्राह्मणेिर पमरषदेने मवनांिी केली, पण ब्राह्मणेिर 
पक्षािील िरुण गटाला (जेधे-जवळकर) हे मान्य नव्हिे. महात्मा गाांधींच्या अटकेचा िसेच कायदेभांगाची 
चळवळ दडपून टाकण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा त्याांनी मनषेध केला. 
 

पमिम खानदेश (आिा धुळे) ब्राह्मणेिर काँगे्रस कममटीचे अध्यक्ष मवश्वासराव पाटील याांनी ११ 
एमप्रल १९३० रोजी पत्रक काढून ब्राह्मणेिराांनी काँगे्रस स्वयांसेवक दलाि सामील व्हावे, आमण 
कायदेभांगाच्या चळवळीि समक्य भाग घ्यावा असे आवाहन केले. 
 

डॉ. आांबेडकराांनी मपण्याच्या पाण्यासाठी महाड येथे चवदार िळ्यावर सत्याग्रह केला (२० माचव 
१९२७). त्या सत्याग्रहाि ब्राह्मणाांना सामील करून घेऊ नये अशी ब्राह्मणेिर पुढाऱ्याांनी बाबासाहेबाांना 
मवनांिी केली; आांबांडकराांनी िी मवनांिी फेटाळली आमण सववच ब्राह्मणाांना अस्पृश्याांचे शत्रू लेखणे चुकीचे 
असल्याचे जाहीर केले. ब्राह्मणाांच्या उच्च जािी आमण कमनष्ठ जािी असे मानणाऱ्याांचा, माणसाांचा माणसाला 
मवटाळ होिो असे मानून वमरष्ठाांना सामामजक खास हक्क देऊन कमनष्ठाांना मवषमिेने वागमवण्याच्या प्रथेचा 
आपण मनषेध करिो, त्याला मवरोध करिो असे आांबेडकराांनी साांमगिले. ब्राह्मणेिर पुढाऱ्याांना त्याांच्या ध्येय-
धोरणाबाबि मनष्ठा रामहली नाही, फुले याांच्या ब्राह्मणेिर जािींना समानिेच्या पायावर एकत्र आणण्याच्या 
ित्त्वाचा त्याांना मवसर पडला अशी आांबेडकराांनी टीका केली. ब्राह्मणेिराांच्या शकै्षमणक पमरषदाांिूनसुद्धा 
मवटाळ होऊ नये म्हणून अस्पृश्याांना अलग बसमवण्याि येि होिे. अशा वागण्यामुळे ब्राह्मणेिर चळवळीि 
अस्पृश्याांना स्थान उरले नाही. मुांबई मवमधमांडळािील ब्राह्मणेिर सदस्याांनी अस्पृश्यिामनवारणासांबांधीच्या 
मवधेयकाला िसेच महार विन मवधेयकालाही मवरोध केला हे पाहून मराठे हे पुरोगामी मवचाराांचे नसल्याचे 
आांबेडकराांचे मि झाले. सोळाव्या सत्यशोधक पमरषदेच्या मनममत्ताने सत्यशोधक मामसकाला मदलेल्या 
सांदेशाि िे म्हणाले, "ब्राह्मणेिराांनी जोिीबा फुले याांची आठवण पूणवपणे पुसून टाकली आहे. इिकेच नव्हे 
िर त्या वगाने मनलवज्जपणे त्याांच्या ित्त्वज्ञानाचा घाि केला आहे." 
 

१९३० मध्ये मदनकरराव जवळकर इांग्लांडला गेले होिे. िे मिकडून परि आले िे पार बदलले 
होिे. भारि हा भाांडवलशाही, ब्राह्मण्य आमण साम्राज्यशाही या मिघाांच्या पकडीि सापडला असल्याचे 
त्याांनी वणवन केले. (१९-७-१९३०). आपल्या देशबाांधवाांनी सरकारशी सहकायव करू नये असे त्याांनी 
साांमगिले. १९३० साली सरकारमवरोधी भावना मशगेला पोहोचली होिी, आमण त्यामुळे ब्राह्मणेिर पक्षाला 



 
          

 

राष्ट्रीय लढ्याि भाग घेऊन काँगे्रसचे मनणवय मान्य करण्यामशवाय दुसरा पयाय नव्हिा, ब्राह्मणेिर पक्षाचे 
नाव ‘शिेकरी कामगार पक्ष’ असे ठेवाव ेया जवळकराांनी घेिलेल्या भमूमकेचे न. कच. केळकर याांनी स्वागि 
केले, कारण जवळकर आमद मांडळी त्याांची पूवीची जामिमवषयक मिे सोडून राष्ट्रीय प्रवाहाि सामील होि 
होिी. 
 

गाांधींजींचे प्रभावी व्यस्क्िमत्त्व, आमण राजकारणावरील त्याांची पकड यामुळे ब्राह्मणेिरािील 
शिेकरीवगव काँगे्रसकडे ओढला जाण्याची मक्या वगेाने चालू झाली; कारण राजकीय कायवक्माशी त्यानी 
सवव सुधारणाांची साांगड घािली होिी. काँगे्रसमध्ये असलेले नवपुढारीपण-नेहरू-समाजवादाचा प्रचार 
करीि होिे. यामुळे ब्राह्मणेिरािील िरुण वगव काँगे्रसकडे खेचला गेला. युवक चळवळ (यूथ लीग) ही 
महाराष्ट्रािील राष्ट्रवादी लढाऊ चळवळ होिी. १९३० च्या पूवी न. मव. गाडगीळ हे यूथ लीगमध्येच होिे. 
ब्राह्मणेिर चळवळीकडे जािीय दृष्टीने न पाहिा त्यािील लढाऊपणा राष्ट्रीय चळवळीकडे कसा खेचला 
जाईल याचा मवचार यूथ लीगचे न. मव. गाडगीळ प्रभिृी करीि होिे. [पे्रमा कां टक, ‘सत्याग्रही महाराष्ट्र’, पृ. २४०-२६०.] 
पवविी देवस्थानमवरूद्ध मांमदरप्रवसेाचा एक लढा पुण्याि झाला. अस्पृश्याांना मांमदराि प्रवशे ममळि नव्हिा. 
२२ सप्टेंबर १९२९ ला सभेि सत्याग्रह करायचे ठरले. सत्याग्रह मांडळाचे अध्यक्ष होिे मशवराम जानबा 
काांबळे व मचटणीस होिे पाां. ना. राजभोज. न. मव. गाडगीळ, मवनायकराव भसु्कुटे, वा. मव. साठे, 
केशवराव जेधे हे सल्लागार सममिीि होिे. युवक सांघाच्या कायवकत्यांनी सत्याग्रहाला पाकठबा मदला. न. कच. 
केळकर, भोपटकर, श्री. म. माटे याांना अस्पशृ्याांचा मांमदरप्रवशे मान्य होिा, सत्याग्रहाला त्याांचा पाकठबा 
नव्हिा, १३ ऑक्टोबर १९२९ ला पवविीच्या पायऱ्या चढण्यासाठी सुमारे ३०० युवक आमण कायवकिे जमले. 
दगडाांच्या माराने मकत्येक जखमी झाले. मव. रा. कशदे व जेधे याांनी भाषण करून मारहाण करणाऱ्या 
सनािनी सवणव कहदूांचा मनषेध केला. 
 
  .   .              ग    
 

काँगे्रसच्या कायवक्माि अस्पशृ्यिामनवारणाचा अांिभाव असावा असे कशदे याांनी आग्रहाने प्रमिपादन 
केले. त्याांच्या प्रयत्नामुळे १९१७ च्या कलकत्ता काँगे्रसने अस्पृश्यिामनवारण हा एक कायवक्म स्वीकारला. 
 

कशदे याांनी १९२० मध्ये अमखल भारिीय अस्पशृ्यिामवरोधी पमरषद सांघमटि केली. अध्यक्ष होिे 
गाांधीजी. अशा रीिीने त्याांनी या प्रश्नाला भारिीय स्वरूप मदले. १९२० मध्ये मुांबई मवमधमांडळाच्या 
मनवडणुका झाल्या. त्याांच्या स्विांत्र जनपद पक्षािफे िे उमेदवार होिे. ‘मराठा’ म्हणून मनवडणकू 
लढमवण्याचे त्याांनी नाकारले. ब्राह्मणेिर चळवळीचे पुढारीपण वगीय भाषेि खालीलप्रमाणे साांगिा येईल:- 
(१) भास्करराव जाधव आमण ए.वी. लठे्ठ याांच्यासारखे शहरी बुस्ध्दजीवी पढुारी; (२) ग्रामीण भागािील 
मशक्षक, जेधे याांच्यासारखे कमी मशमक्षि कायवकिे; (३) मुकुां दराव पाटील याांच्यासारखे शिेकरी पुढारी. 
 

ब्राह्मणेिर चळवळीिील मब्रमटशधार्वजण्या गटािील लोकाांच्या कारवायाांनी भ्रममनरास झालेला, 
काही प्रमुख ब्राह्मणेिर पुढाऱ्याांच्या डावपेचाांनी उदे्वग आलेला, या िथाकमथि पढुाऱ्याांनी सत्तास्थाने 
ममळमवण्यासाठी केलेल्या गमलच्छ कारवायाांनी सांिप्ि झालेला असा एक वगव ब्राह्मणेिर पक्षापासून दूर 
गेला, आमण काँगे्रसमध्ये सामील झाला. हा काळ म्हणजे काँगे्रसने कायदेभांगाची चळवळ सुरू करण्यासाठी 
ियारी करण्याचा काळ होिा. 
 



 
          

 

ही प्रमक्या वगेाने होण्याला कारणीभिू झालेली मोठी व्यक्िी म्हणजे मवठ्ठल रामजी कशदे. कशदे हे 
ब्राह्मणेिर पक्षाि कधीन नव्हिे. शाहू छत्रपिी त्याांना क्षात्र जगद गुरु करणार होिे; पण त्याांनी या योजनेला 
साफ नकार मदला. धार्वमक वृत्तीचे अण्णासाहेब कशदे हे प्राथवनासमाजवादी, सामामजक दृष्टीने पुरोगामी, 
अस्पृश्याांच्या उद्धाराचे व्रि घेणारे आमण त्याांचा प्रश्न राष्ट्रीय स्िरावर नेणारे, राष्ट्रवादी – अशा कशदे 
प्रभावाखाली जेधे आमण त्याांचे सहकारी काँगे्रसमध्ये आले आमण कायदेभांगाच्या चळवळीि त्याांनी भाग 
घेिला. ब्राह्मणेिर पक्षाच्या पूवीच्या ध्येय-धोरणाला धक्काच बसला. जेधे याांच्याप्रमाणे जवळकरही काँगे्रसचे 
‘मडक्टेटर’ म्हणून चळवळीि आले. 
 

ब्राह्मणेिर पक्षाचे एक पुढारी शांकरराव मोरे याांनी ब्राह्मणेिर चळवळीची मीमाांसा करिाना म्हटले, 
‘स्विःचे प्रभतु्व’ मटकमवण्यासाठी मराठे जमीनदाराांनी ब्राह्मणेिर चळवळ उभारली, आमण त्याला खिपाणी 
घािले. [शांकरराव मोरे, ‘केसरी’, ८-५-६०.]  
 
     /           
 

असहकामरिेच्या सुरुवािीच्या काळाि कहदू आमण मुसलमान याांनी सरकारमवरोधी भमूमका घेिली 
असल्याने धार्वमक भावनेिून दांगे उद भवले नाहीि; पण नांिर धार्वमक भावनेिून अलगिा मदसू लागली. 
[India, 1923-24, G.O.I. Publication, p. 5873.] मुसलमानािील अमिरेकी धार्वमक दे्वष/कडवपेणा मनमाण करण्याि 
यशस्वी झाले. अल्ली बांधू इस्लामचे सववश्रेष्ठत्व साांगू लागले. परकी सरकारच्या मगरममठीिून आपली सुटका 
करण्यासाठी अफगामणस्थानच्या अममराला मदि करणे जरूर आहे अशी भमूमका घेण्याि आली. यामुळे 
असहकाराच्या चळवळीपासून कहदू अलग झाले. बेफाट आमण मवध्वांसक अशा भाषणासाठी अल्ली बांधूांना 
सरकारची माफी मागावी लागली. मालेगाव (नामशक)ला एक सब-इन्स्पेक्टर आमण चार पोमलसाांची 
हत्याही झाली. 
 

पमहल्या महायुद्धानांिर महत्वाचे प्रकरण उद भवले, िे म्हणजे मखलाफि. महायुद्धाि इस्लामी 
धमाच्या जगद गुरूचे – खमलफाचे - मठकाण जे िुकव स्िान िे इांग्रजाांच्या मवरूद्ध लढि होिे. त्या वळेी 
सरकारने कहदी मुसलमानाांना असे आश्वासन मदले की िुमच्या धार्वमक भावना िुकव स्िानाि दुखावल्य 
जािील असे आम्ही काही करणार नाही. परांिु युध्द सांपल्यानांिर मब्रमटश मुत्सद्याांनी या आश्वासनाांना 
हरिाळ फासला व सते्तच्या दृष्टीने िुकव स्थानचे िुकडे होणार अशी मचन्हे मदसू लागली. 
 

मब्रमटशाांनी मदलेली ही आश्वासने खरी करावयाची िर मेसापोटेममया, अरबस्िान, सीमरया, 
पॅलेस्टाईन या सवांवर असलेली खलीफाांची सत्ता, धमवसत्ता व राजसत्ता याांना धक्का लाविा आला नसिा; 
पण युद्धसमाप्िीनांिर मब्रमटश व फ्रें च मुत्सद्याांनी वर उल्लमेखलेल्या मुस्स्लम देशाांवरील िुकव स्थानचे साम्राज्य 
नष्ट केले, आमण मडेँटच्या नावाखाली त्यािील प्रदेश आपापसाि वाटून घेिले. ही वाटणी करण्याकमरिा 
राष्ट्रसांघाच्या नेिृत्वाखाली एक कममशनही नेमण्याि आले होिे. अशा रीिीने मब्रमटशाांनी मदलेली आश्वासने 
मोडून कहदी मुसलमानाांच्या धमवभावनाांवर आघाि केला होिा. 
 

युध्दोत्तर काळाि पांजाबमध्ये जो असांिोष माजला, त्यामुळे जमावाने पाच इांस्ग्लश लोकाांची हत्या 
केली. या अमानुष घटनेबाबि मलमहिाना महात्माजींनी म्हटले आहे की, जमावाने केलेले अत्याचार अक्षम्य 
होिेच, जनरल डायर, कनवल फँ्रक जॉन्सल, कनवल ओब्रायन इत्यादी लष्ट्करी अमधकाऱ्याांनी जनिेवर जो 



 
          

 

सूड उगवला, त्याला इमिहासाि िोड नाही. युरोपीय देशाि मखलाफि आमण पांजाब याांच्यासारखे अन्याय 
झाले असिे िर रक्िरांमजि क्ाांिी झाली असिी. 
 

मखलाफि आमण पांजाबवरील अन्यायाांमवरुद्ध असहकायविेची चळवळ उभी करावी, या उदे्दशाने 
गाांधींजींनी असहकामरिेचा कायवक्म जाहीर केला. काँगे्रस अमधवशेनाि सांमि करून घेण्यासाठी एक 
ठरावही ियार केला, शौकिअल्लीनी त्याांना िशी मवनांिीही केली होिी. त्याांच्या त्या ठरावाला कोण पाकठबा 
देईल, वा मवरोध करील याची त्याांना कल्पना नव्हिी. मोिीलाल नेहरू आमण मवजयराघवाचारीयर याांनी 
पांजाब, मखलाफि याांच्याबरोबर स्वराज्यप्राप्िी ही मागणी त्याि घालावी अशी सूचना केली, गाांधीजींनी िी 
ित्परिेने मान्य केली, आमण असहकामरिेचा ठराव एकमिाने मान्य झाला. 
 

मखलाफिीच्या मनममत्ताने कहदू-मुसलमान बांधुभावाचे सववत्र प्रदशवन झाले, पण २ वषांिच हा पूर 
ओसरला. नोव्हेंबर १९२२ मध्ये मुस्िाफा कमाल पाशा याांनी जुन्या खमलफाला पदच्युि केले, आमण त्याच्या 
जागी नामधारी खमलफा म्हणून एकाची मनवड केली. पदच्युि केलेला सुलिान म्हणजेच खमलफा मब्रमटश 
जहाजािून माल्टाला गेला. कमाल पाशा िुकव स्िानचे अध्यक्ष झाले, त्याांनी सवव सत्ता आपल्या हािी कें मद्रि 
केली आमण भारिीय मुसलमानाांनी मखलाफिीच्या बाबिीि जरी काहीही केले िरी काही उपयोग नव्हिा. 
त्याबाबिचा लढा सांपलाच होिा. मोठ्या शहराि नैराश्यापोटी कहदू-मुसलमान दांगे झाले. राष्ट्रवाद मागे 
पडला. जािीयवाद बोकाळला. टीकाकाराांनी या सवांचे खापर गाांधीजींवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. 
गाांधीजींनी ‘यांग इांमडयाि’ त्याला सडेिोड उत्तरे मदली. जनिेि झालेली जागृिी हीच खरी फलमनष्ट्पत्ती 
असल्याचे त्याांनी जोरदारपणे साांमगिले. 
 

मुस्स्लम लीगची स्थापना, १९१६ चा लखनौ करार, माँटफडव सुधारणा, मखलाफि चळवळ, 
असहकामरिा, मोपल्याांचे बांड या सवांमुळे जािीय िणाव वाढीस लागि होिा. १९२५ पयंि कहदूमहासभेची 
अमधवशेने काँगे्रसच्या मांडपािच होि. स्वामी श्रध्दानांदाांचा खून (२३-१२-२६) ही नांिरची घटना, शुस्ध्द 
आमण सांगटना ही कहदूसभेची स्वीकृि धोरणे जाहीर झाली. या सवांमुळे काँगे्रस आमण कहदूसभा याांच्यािील 
दरी वाढिच गेली. कहदू राष्ट्रवाद वाढीस लागला. १९२५ साली नागपूरला राष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघाची 
स्थापना झाली, आमण ‘कहदुस्थान कहदूओांका’ घोष होऊ लागला. राऊां ड टेबल पमरषदेिून बाहेर आलेला 
जािीय मिदारसांघाचा वाद, त्यामवरूध्द उठलेले वादळ, त्याला कहदूसभेचा मवरोध, जािीय मिदारसांघ 
मान्यही नाही, आमण अमान्यही नाही असा काँगे्रसचा ठराव – या सवांमुळे कहदुसभावादी मांडळी 
काँगे्रसपासून दूर जाऊ लागली. डॉ. मुांजे, न. कच. केळकर, भोपटकर ही काँगे्रसच्या राजकारणािील 
मांडळी कहदुमहासभावादी झाली. डॉ. मुांजे (१९२७) हे पाटणा, िसेच न. कच. केळकर हे जबलपूर (१९२८) 
आमण मदल्ली (१९३२) येथील कहदुमहासभा अमधवशेनाचे अध्यक्ष झाले. इांग्रजाांच्या आश्रयानेच इस्लामी 
राष्ट्रवादाचे उमद्दष्ट गाठिा येईल हे मुसलमानानी जाणले व मुस्स्लम लीगने काँगे्रसबरोबर वैराचा पमवत्रा 
घेिला. अशा रीिीने एकीकडून मुस्स्लम जािीयवाद आमण दुसरीकडून कहदू जािीयवाद याांच्या िणािणीि 
भारिीय धमवमनरपेक्ष राष्ट्रवाद सापडला. 
 

१९२४ साली मदल्लीला कहदू-मुसलमानाांचा दांगा झाला, गाांधींजींनी २१ मदवसाांचे उपोषण केले. 
 

महाराष्ट्राि अमखल भारिीय राजकारणाचे पडसाद उमटले. बाबासाहेब आांबेडकराांनी महाडला 
चवदार िळ्यावर पाण्यासाठी सत्याग्रह केला. िे म्हणाले, "महाडच्या चवदार िळ्यािून पाणी काढून िे 



 
          

 

मपण्याने आपल्याला हत्तीचे बळ प्राप्ि झाले." मव. दा. सावरकर रत्नामगरी येथे स्थानबद्ध होिे. त्यानी 
शुद्धी, सांघटन, अस्पृश्यिामनवारण या कायाला जोर लावला. श्री. म. माटे अस्पृश्यिामनवारणाच्या कामाने 
‘महार माटे’ म्हणून ओळखू लागले. मसूराश्रमामाफव िही अशीच कामे होऊ लागली. सहभोजने, मांमदरप्रवशे 
(नामशक येथील काळाराम मांमदराि प्रवशेासाठी सत्याग्रह झाला). अशा मवषयाांना प्राधान्य ममळाले. 
राजकारणाि लोकशाही स्वराज्यपक्षी आमण समाजकारणाि कहदुसभा अशी काहींनी मवभागणीही केली. 
 

भारिीय राष्ट्रवादी चळवळ अशा रीिीने जािीयवादाच्या खडकावर दुभांगली हे पाहून व्हाईसरॉय 
लॉडव मरकडगने "Our bad days are over, Hindu-Muslim unity is no more" असे उद गार काढले 
असल्यास नवल नाही. ‘फोडा आमण झोडा’ ही नीिी यशस्वी झाली. 
 

सरकारची भेदनीिी ओळखून आमण मुस्स्लम लीगचा घािक पमवत्रा जाणून मुसलमानािील राष्ट्रीय 
प्रवृत्तीच्या कायवकत्यांनी ऑल इांमडया नॅशनॅमलस्ट मुस्स्लम पमरषद स्थापन करून अलाहाबाद येथे २७ जुलै 
१९१९ रोजी अमधवशेन घेिले. मौलाना आझाद हे पमरषदेचे अध्यक्ष होिे. त्याि अ.भा. नॅशनॅमलस्ट मुस्स्लम 
पक्षाची स्थापना करण्याि आली. शरेवाणी सेके्टरी झाले. आझाद, अन्सारी हे कायवकारी मांडळावर होिे. 
बे्रल्वी, मेहेरअल्ली हे सांघटक झाले. त्याचाच भाग म्हणून मुांबई काँगे्रस मुस्स्लम पक्षाची स्थापना झाली. बे्रल्वी 
अध्यक्ष व िय्यबजी उपाध्यक्ष झाले. गाांधीजींनी सांदेश पाठवला होिा. 
 

वरील त्रोटक वृत्ताांिावरून हे मदसेल की, कहदूिील परांपरावादी, धमामधमष्ठि राजकारण करणारे 
आमण मुसलमानािील त्याच मवचाराांचे लोक याांचा सामना उभा रामहला. कहदूांचे पढुारीपण जमीनदार-
श्रीमांि शिेकऱ्याांकडून आलेले, आर्वथक मपळणकू आमण त्यािून उद भवणारे वगीय लढे दाबनू टाकणारे, व 
त्यासाठी धमाचा उपयोग करणारे होिे. मुसलमानािील मागासलेपणा, आमण धमववडेेपणा याांचा त्याांच्या 
पुढारीपणाने जािीय दांगे पेटमवण्यासाठी उपयोग करून घेिला. 
 

जािीय दांगे काबूि आणून िे समूळ नाहीसे करण्यासाठी कायदा अपुरा पडिो असे वाटल्यावरून 
मध्यविी असेंब्लीि ऑगस्ट १९२७ मध्ये एक मवधेयक माांडण्याि आले. एखादा माणूस दुसऱ्या धमाच्या 
अनुयायाांचा धमव आमण धार्वमक श्रद्धा याबाबि जर अपमान वा मनषेधात्मक वागणूक करीि असेल िर त्याला 
दोन वषाच्या िुरुां गवासाची मशक्षा वा दांड वा दोन्हीही देण्याि येईल. या मवधेयकाला दोन मदवसाांच्या 
चचेनांिर मान्यिा देण्याि आली. लहान-मोठे असे २५ वर दांगे उद भवले. मध्यविी असेंब्लीि २९ ऑगस्ट 
१९२७ रोजी भाषण करिाना मागील अठरा ममहन्याांि २५० मृत्यू आमण २,५०० जखमी झाल्याचे व्हाईसरॉय 
लॉडव आयर्ववन याांनी साांमगिले. व्हाईसरॉयनी कहदू-मुसलमान ऐक्य पमरषद स्थापन करावी असे सुचमवले, 
पण त्याला प्रमिसाद ममळाला नाही. अ. भा. काँगे्रस कममटीने त्याि पुढाकार घेिला, आमण २७ ऑक्टोबर 
१९२७ ला अशी पमरषद सांघमटि केली आमण त्या वळेचे काँगे्रसचे अध्यक्ष श्रीमनवास अय्यांगार याांनीच त्याचे 
उद घाटन केले. 
 

१९१८ पासून मुस्स्लम लीग काँगे्रसला धरून वागिाना मदसे. पण १९२४ पासून मिची पावले 
मनराळ्या मदशनेे पडू लागली. मवभक्ि मिदारसांघाचे सांघराज्य (फेडरेशन) स्थापन करूनच आपला प्रश्न 
सुटेल असे घोमषि करण्याि आले. १९१९ च्या माँटफडव सुधारणामुळे राखीव आमण सोपीव अशा पद्धिीमुळे 
मुसलमानाांचे महि होि आहे असाच मुस्स्लम-बहुसांख्याक प्राांिानी मनवाळा मदला. मजना आमण शफी असे 
लीगमध्ये दोन गट होिे. 



 
          

 

कहदू-मुस्स्लम ऐक्य पमरषदा झाल्या, परांिु त्याांचा काही पमरणाम मदसेना. १९२६ च्या मडसेंबरमध्ये 
स्वामी श्रद्धानांदाांचा खून झाला. पांजाब अत्याचारावळेी ‘चलाव गोली’ म्हणून छािी उघडी करणारे हे 
स्वामीजी! त्याांच्या खुनामुळे या प्रश्नाची िीव्रिा अमधक वाढली. २० माचव १९२७ रोजी मध्यविी असेंब्लीचे 
प्रमुख सदस्य मदल्लीि एकत्र जमले. त्याांनी मवभक्ि मिदारसांघाऐवजी सांयुक्ि मिदारसांघ असाविे असा 
जाहीरनामा काढला. मे १९२७ मध्ये झालेल्या अ. भा. काँगे्रस कममटीने त्याला मान्यिाही मदली. या 
पायावर कहदू-मुसलमानाांचा समझोिा आमण करार होण्याची शक्यिा मनमाण झाली होिी, असे हे ऐक्याचे 
प्रयत्न फलदु्रप होण्याच्या वळेेलाच, त्याांना सुरुां ग लावण्यासाठी सायमन कममशन नेमल्याची घोषणा 
करण्याि आली. 
 

साम्राज्यशाहीची मपळवणूक चालू ठेवणे, त्यासाठी प्रचमलि सामामजक/आर्वथक सांबांधावर, त्याांना 
वगीय लढ्याचे स्वरूप येऊ नये म्हणून धमाचे आवरण घालणे, धमाचा बुरखा पाांघरणे हे प्रकार सिि चालू 
असिाि. कहदुस्थानािही िेच झाले. मध्यमवगीय जािीयवादी, समाजािील सत्तास्थाने वा नोकऱ्या 
ममळवण्यासाठी धमाचा उपयोग करू लागले. बांगाल आमण पांजाबािील कहदू पुढाऱ्याांमध्ये श्रीमांि जमीनदार, 
व्यापारी आमण सावकार याांचा भरणा होिा. मुसलमान लहान शिेकरी, शिेमजूर आमण ऋणको या 
स्वरूपािील असिो; उपटपक्षी कहदू शिेकरी-शिेमजूर असलेल्या भागाि मुसलमान जमीनदार असि. 
‘जािीय’ लढ्याचा डाांगोरा मपटला जाि होिा. पण मुस्स्लम शिेकऱ्याांचा कहदू जमीनदारमवरोधी, वा मुस्स्लम 
ऋणकोंचा कहदू सावकारामवरुद्ध ककवा कहदू कामगाराांचा बाहेरून सांप फोडण्यासाठी आणलेल्या पठाण 
सांप-फोड्ामवरुद्ध लढा चालि असे. याचे वरवर मदसणारे स्वरूप जािीय मदसले, िरी िो वगीय लढाच 
होिा. (मुांबईिील कापड मगरणी कामगाराांचा १९२८ साली झालेला सांप फोडण्यासाठी पठाण लोकाांना 
मुांबईि आणण्याि आले होिे). 
 
              
 

मलबारािील मुसलमान मस्त्रया व अरब स्थलाांिमरि याांची सांकर प्रजा म्हणजे मोपले. १९२१ 
सालच्या ऑगस्ट ममहन्याच्या मिसऱ्या आठवड्ाि मद्रास इलाख्याच्या मलबार मजल्ह्यािील मोपला 
जािीच्या लोकाि भयांकर दांगा पेटला, त्याला बांडाचे स्वरूप प्राप्ि झाले. या बांडाचा सांबांध मखलाफि वा 
काँगे्रसशी जोडण्याि आलाच. मलबारािील मोपला मुसलमान जवळजवळ दहा लाख होिे. हजाराि छपन्न 
लोक ‘पढे मलखे’ असायचे. अमिशय धमववडेे असे हे लोक. दांगा झाला त्याच्या आधी दोन-िीन 
ममहन्याांपासून स्वयांसेवकाची पथके ियार करण्याि येि होिी. िे एकजाि गणवशे घालीि असि, व कधी 
कधी त्या गणवशेावर िलवारीही लटकावीि असि, पुढे िे राष्ट्रद्रोही पत्रके काढू लागले, आमण भाषणे 
करू लागले. 
 

मोपला हे मुख्यिः शिेकी आमण मासेमारी हे धांदे करणारे. खमलफाांचे राज्य प्रस्थामपि करण्यासाठी 
त्याांनी चळवळ करण्यास सुरुवाि केली. काही युरोमपयनाांचे आमण पुष्ट्कळ कहदूांचेही त्याांनी खून पाडले. 
मलबाराि कहदू जमीनदार व सावकार होिे. काही कहदूांना जबरदस्िीने इस्लामची दीक्षा देण्याि आली, 
आमण कहदू देवळेही भ्रष्ट, उद ध्वस्ि करण्याि आली, या बांडाचा मब्रमटशाांपढेु मटकाव लागला नाही. सैन्याच्या 
बळावर बांड मोडाव ेलागले. सौम्य स्वरूपाचा लष्ट्करी कायदाच अांमलाि आणावा लागला. "गाांधीवाद, 
मखलाफि आमण असहकामरिेच्या प्रचाराचा िो भयानक पमरणाम आहे" असे ॲनी बझेांट याांनी म्हटले (‘न्य ू



 
          

 

इांमडया’ -२९-११-१९२१). मखलाफि पढुाऱ्याांनी मोपला धमवयुद्ध करीि आहेि म्हणून त्याांच्या अमभनांदनाचे 
ठराव सांमि केले. त्यावळेी कहदूांमध्ये भीिीची भावना पसरली. 
 

कहदू जमीनदाराांच्या िसेच मब्रमटश मळेवाल्याांच्या शिेावर राबणारे शिेमजूर म्हणजे हे मोपला. 
मखलाफि राज्य, स्वराज्य म्हणजे मुस्स्लम राज्य या भावनेने पेटून उठलेल्या मोपल्याांनी एका अली 
मुसलीयार या ७२ वष े वयाच्या माणसाला आपला राजा म्हणून घोमषि केले. सरकारशी चाललेल्या 
लढ्याि कहदूांचा पाकठबाही त्याांना ममळाला. अलीला पकडल्यावर अहमद हाजी याला त्याच्या जागी 
नेमण्याि आले. पाच मवभाग पाडून सैन्याने बांडखोराांना वढेले. (मडसेंबर १९२१). पुकोट टूरजवळ पाच िास 
सैन्य बांडखोराांशी लढि होिे. त्याि ४०० मोपला ठार झाले, दोन सैमनकही मारले गेले, पाांमडदाद या गावी 
रात्रीच्या हल्ल्याि सुमारे अडीचश ेमोपला मारले गेले. खास गुरखा पलटणीिील ६० सैमनक जखमी झाले. 
हाजी आमण त्याच्या सहा सहकाऱ्याांना गोळ्या घालून मारण्याि आले. (२०-१-१९२२). िीस हजार मोपला 
शरण आले. मशक्षा झालेल्या ७० मोपल्याांना गुदमरून प्राण सोडाव ेलागले. मध्यविी असेंब्लीि यावर चचा 
झाली. त्यावळेी मामहिी साांगण्याि आली िी अशी-सैन्यािील ४३ मृत्यू, १२६ जखमी, मोपला-३, २६६ 
मृत्य,ू आमण १,६२५ जखमी. गाांधींजी आमण महांमद अली याांना मलबार भागाि जाण्यास बांदी करण्याि 
आली. शाांििा आमण सुव्यवस्था याच्या नावाखाली सरकारने फार अत्याचार केले अशा अथाचा काँगे्रस 
वमकंग कममटीचा ठराव आला. श्री. मव. दा. सावरकराांनी ‘मला काय त्याचे?’ अथात् ‘मलबारािील 
मोपल्याांचे बांड’ या नावाने मलमहलेले पसु्िक त्या काळाि खूपच गाजले. (अमधक िपशील ‘Peasant 
Movements in India’ या डॉ. धनागरे याांच्या पुस्िकाि सापडेल). 
 
          
 

कहदूांचे दामरद्र्य मनराळे, मुसलमानाांचे मनराळे, असे कधी नसिे. दामरद्र्य हे कहदुस्थानचे, िेव्हा 
दोन्ही जमािी धार्वमक दृष्टींनी मवभागण्याि साधि काय असेल िर मपळणुकीच्या पद्धिीचे रक्षण, रजनी पाम 
दत्त सांदभाि म्हणिाि– "जनिेच्या महिसांबांधाचे रक्षण आमण व्यापक लोकशाही आांदोलनाच्या पायावर 
उभारलेल्या जनिेच्या चळवळीची जशी प्रगिी होि जाईल, िसे जािीय वैर सांपूणवपणे अखेरचे नाहीसे 
होईल." (‘इांमडया टुडे’). 
 

मद्रास (१९२७) येथील काँगे्रसच्या अमधवशेनाचे अध्यक्ष डॉ. अन्सारीनी म्हटले आहे, सांयुक्ि 
मिदारसांघ आमण प्रौढ मिामधकार हेच कहदू मुसलमान आमण शीख याांच्यािील चचेचा पाया होऊ शकिील. 
राष्ट्रीय मुसलमानाांना वरील दोन घटक असलेली कोणिीही योजना मान्य होईल. जुलै १९२९ मध्ये अ. भा. 
नेशनॅमलस्ट मुस्स्लम पमरषद डॉ. अन्सारींनी सांघमटि केली. पढुील वषी सरहद्द गाांधी खान अब्दुल 
गफारखान याांनी खुदाई मखदमिगार (याांना लाल डगलेवाले म्हणि) सांघटनेची स्थापना केली. काँगे्रसचा 
महत्त्वाचा घटक आघाडी हा होिा. १९२९ मध्ये मशया राजकीय पमरषद सांघमटि झाली, मोमीन १९२३ 
सालीच सांघमटि झाली होिी, आमण मखलाफिीिूनच मनमाण झालेला अहरार पक्ष राष्ट्रीय चळवळींना 
पाकठबाच देि राहीला. 
 

कायदेभांगाचे वािावरम असल्याने व्हाइसरॉय लॉडव आयर्ववन याांनी मध्यविी मवमधमांडळाच्या 
मनवडणुका स्थमगि केल्या. िे लांडनला जाऊन आले, आमण १९२९ च्या ऑक्टोबर अखेरीस त्याांनी जाहीर 
केले की, सायमन कममशनचा सवव पक्षाांचे अांमिम अहवाल आल्यानांिर त्यािील योजनासांबांधी जास्िीि 



 
          

 

जास्ि मि एकत्र होण्यासाठी एक गोलमेज पमरषद घेण्याि येईल. गाांधी आमण मोिीलाल नेहरू याांच्या 
नेिृत्वाखालील सववपक्षीय पमरषदेने आयर्ववनच्या या घोषणेचे स्वागि करणारे पत्रकच काढले आमण 
मब्रमटशाांच्या समदच्छेचे प्रिीक म्हणून सवव राजकीय बांमदवानाांची सुटका करावी, असे आवाहन केले. 
जवाहरलाल नेहरू आमण सुभाषबाबू याांनी गाांधी, मोिीलाल याांच्यामवरोधी कोणिीही िडजोड न स्वीकारिा 
लढा करावा असे पत्रक काढण्याची योजना ियार केली होिी, पण नेहरूां नी गाांधीजींच्या मनवदेनावर 
स्वाक्षरी केली. अखेरच्या क्षणी गाांधीजींनी नेहरू-सुभाष याांच्या पूणव स्वराज्यासांबांधी िडजोडवादी भमूमका 
स्वीकारली. ३० मडसेंबर १९२९ रोजी काँगे्रसने एक प्रस्िाव सांमि केला. लॉडव आयर्ववन याांची भमूमका 
लक्षाि घेिा काँगे्रसने गोलमेज पमरषदेि भाग घेऊन काही फायदा होणार नव्हिा. नेहरू अहवालही आिा 
कालबाह्य झाला असल्याने सांपूणव स्वािांत्र्यासाठी मोहीम उभारण्याची आवश्यकिा मनमाण झाली असल्याचे 
घोमषि करण्याि आले. मे १९२८ मध्ये नेहरू मरपोटव बाहेर आला. ‘जािीवादाने मनमाण केलेल्या अडचणींना 
िोंड देण्यासाठी केलेला अमिशय प्रामामणक प्रयत्न’ असे त्याबद्दल म्हटले जाई. या प्रयत्नाने जािीय प्रश्न 
सुटण्याऐवजी अमधकच िीव्र बनला; कारण त्यािील मशफारशीमुळे मुसलमानाांचे समाधान झाले नाही, 
आमण सववपक्षीय पमरषदेमध्ये मजनाांनी सुचमवलेल्या दुरुस्त्या जयकर आदी कहदू पुढाऱ्याांनी स्वीकारल्या 
नाहीि. मजनाांनी सुचमवलेल्या योजनाांमुळे मजनाांची लोकमप्रयिा कमी झाली; त्याचा पमरणाम म्हणजे १ 
जानेवारी १९२९ ला मदल्ली येथे मुस्स्लम पमरषदेवर अल्ली बांधू याांच्यासारखे जािीयवादी आमण शफी याांचे 
वचवस्व प्रस्थामपि झाले. नेहरू मरपोटव अमान्य करण्याि आला. जािीयवाद्याांना मजनाांना त्याांच्या बाजूला 
वळवण्याि यश आले. ‘कहदू-मुस्स्लम ऐक्याचा वकील’ असे मजना जात्यांध मुसलमानाांचे मुखांड बनले आमण 
त्याांनी चौदा मागण्या पुढे आणल्या. सांयुक्ि मिदारसांघ, सांघराज्य आमण बमलष्ठ कें द्र ही मलूभिू ित्त्व े
असलेला नेहरू मरपोटव त्याांनी ठोकरला. मजनाांच्या चौदा मागण्या ह्या त्याांच्या राजकारणािील खास डाव 
होिा. त्याांच्या सत्तासांपादनाच्या लढ्याची िी नाांदीच होिी. 
 

मुस्स्लम लीगच्या छायेि असणारे राष्ट्रवादी मुसलमान नॅशनल मुस्स्लम पाटीकडे आले. (जुलै 
१९२९). मुस्स्लम लीग काँगे्रसपासून पूणवपणे दुरावली. ‘मुस्स्लमाांसाठी स्विांत्र देश’ असा नारा देऊ लागली, 
आमण सवव पक्षाांनी स्वीकारली जाईल अशी घटना ियार करण्यासाठी चाललेले प्रयत्न मवफल झाले. 
 

सववपक्षीय पमरषदेपुढे (मडसेंबर १९२८) नेहरू मरपोटव चचेसाठी आला. डॉ. अन्सारी अध्यक्ष होिे. 
अल्पसांख्याकाांसाठी असलेल्या खास सांरक्षक िरिुदीसांबांधीची त्याांना कल्पना होिी. ‘अल्पसांख्याकाांना खरे 
सांरक्षण म्हणजे बहुसांख्याकाांची समदच्छा’ असे त्याांनी राष्ट्रसांघाच्या एका सममिीच्या अहवालािून उद धृि 
करून साांमगिले. अमधक मवशद करिाना िे म्हणाले, "बहुसांख्याांकडून जास्िीि जास्ि मवशषेामधकार 
ममळमवण्याने अल्पसांख्यािकाांचा दजा ठरि नसिो आमण त्याांचे कल्याण होि नसिे; िर ‘देशामभमान, 
समाजाकमरिा वा राष्ट्राकमरिा काम करण्याची भावना आमण राष्ट्रमनष्ठा’ यावर िे ठरिे." 
 

मजनाांनी नेहरू मरपोटव मान्य केला नाहीच. त्याांनी कें द्राि मुसलमानाांना एकिृिीयाांश प्रमिमनधी 
असाविे, आमण शषेामधकार प्राांिाांकडे असाविे अशी मागणी केली. ना. आगाखान हे सववपक्षीय मुस्स्लम 
पमरषदेच्या अध्यक्षस्थानी होिे. ३१ मडसेंबर १९२८ ला ही पमरषद मदल्लीला सुरू झाली. 
 

अशा रीिीने सववपक्षीय िसेच अल्पसांख्याांकाांना मान्य असा राजकीय िोडगा मनघू शकला नाही. 
आगामी लढ्याला या सवव प्रश्नाांना िोंड द्यायचे होिे. 



 
          

 

 .               
 

२० ऑगस्ट १९१७ रोजी भारिमांत्री माँटेग्यू याांनी पालवमेंटाि प्रथमच घोषणा केली, आमण 
जबाबदार पद्धिीचे सरकार भारिाि प्रस्थामपि करणे हे भारिीय राजकीय सुधारणेचे धोरण असल्याचे 
साांमगिले, िे क्माक्माने प्रगमनशील असले पामहजे आमण प्रशासनाच्या प्रत्येक मवभागाि स्वयांशामसि 
सांस्थाांचा काळजीपूववक मवचार करून िे प्रत्यक्षाि आले पामहजे. प्रत्यक्षाि मात्र पमरणामकारक सत्ता मब्रमटश 
महिसांबांमधयाांच्या हािाि राहणार होिी. या घोषणेने माँटेग्यूने मवाळाांना वश केले, पण िो जहालाांना वश 
करू शकला नाही. राष्ट्राच्या मागणीपेक्षा त्या सुधारणा अपुऱ्या होत्या. प्राांिाि दुहेरी सरकार येणार होिे. 
 

गव्हनवर-जनरल आमण त्यचे कायवकारी मांडळ यावर मवमधमांडळाची सत्ता नव्हिी, हाच त्या 
सुधारणाांचा मनराशाजनक असा भाग होिा. त्याच वळेी सवव प्राांिाांवर गव्हनवर-जनरलचा मनरांकुश अांमल 
होिा. मिदारसांघ अत्यांि मयामदि असल्याने खऱ्या अथाने त्याांना लोकशाही असे म्हणणे हास्यास्पद होिे. 
प्रागमिकाांनी/मवाळाांनी माँटेग्यू अहवालाचे स्वागि केले, पण मटळकाांनी त्या सुधारणा ‘सांपूणव त्याज्य’ 
असल्याचे घोमषि केले. िर ‘मनराशाजनक आमण असमाधानकारक’ असल्याबद्दल काँगे्रसने ठराव केला, 
आमण प्राांमिक स्वायत्तिेची मागणी केली. 
 

१८ फेबु्रवारी १९२४ ला मध्यविी असेंब्लीि एक प्रस्िाव मान्य झाला, त्याचा आशय असा –स्विांत्र 
कहदुस्थानचा घटनेचा मसुदा ियार करण्यासाठी एक गोलमेज पमरषद भरवावी. मनवडणुका घेणे व 
मध्यविी मवमधमांडळािून िी मान्य करून घेणे हे मिचे काम राहील याला पालवमेंटची मान्यिा पामहजे. हा 
प्रस्िाव मोिीलाल नेहरूां नी माांडला होिा. लोकमनयुक्ि नेत्याांनी याबाबि खूप हालचाली केल्या, पण 
सरकार थांडच रामहले. 
 
            
 

१९१९ चा कायदा आमण त्याची प्रत्यक्ष कायववाही कशी चालली आहे, िसेच "सरकारच्या 
कायवपद्धिीची चौकशी करणे, मशक्षणाचा प्रसार, मब्रमटश कहदुस्थानािील प्रामिमनमधक सांस्थाांचा मवकास 
याबाबि चौकशी करणे" यासाठी सर जॉन सायमन याांच्या अध्यक्षिेखाली मब्रमटश सरकारने एक कममशन 
नेमले (७ नोव्हेंबर १९२७). "कहदुस्थानाि जबाबदार राज्यपद्धिी सुरू करावी काय, मिची व्याप्िी मकिी 
असावी, मिचा मवस्िार कसा व्हावा, िसेच िीि सुधारणा कशा कराव्याि, वा मिचे मनयांत्रण कसे कराव"े 
याबाबि कममशनला अहवाल सादर करावयाचा होिा. या कममशनवर कोणाही कहदी माणसाची मनयुक्िी 
नव्हिी. भारिाला स्वराज्य पामहजे, आमची घटना आम्हीच ियार करणार ही राष्ट्रीय भावना होिी. ही 
व्यक्ि करण्यासाठी बनारस येथे डॉ. अन्सारी याांच्या अध्यक्षिेखाली एक सववपक्षीय सभा भरली, आमण 
सवानुमिे कममशनवर बमहष्ट्कार घालण्याचा ठराव मांजूर झाला. 
 

वास्िमवक हे कममशन दोन वष ेआधीच नेमले गेले. १९१९ च्या घटना कायद्याप्रमाणे असे कममशन 
दर दहा वषांनी नेमण्याची िरिूद होिी. १९२९ च्या मब्रमटश पालवमेंटच्या मनवडणुकीि मजूर पक्ष 
अमधकारावर येईल, आमण नेमलेले कममशन भारिीय लोकशाहीला पोषक होईल अशा कल्पनेने लॉडव 
बकव नहेडनी हे कममशन नेमण्याची घाई केली. भारिाची भावी घटना देशािील मनरमनराळ्या राजकीय 
पक्षाांच्या प्रमिमनधींची गोलमेज पमरषद भरवनू ठरवावी असा ठराव मध्यविी असेंब्लीने केला होिा. सायमन 



 
          

 

कममशनची नेमणूक हा त्या ठरावाचा अमधके्षपच आहे असे सवांना वाटले. याचा पमरणाम म्हणजे प्रागमिक 
पक्षापासून मुस्स्लम लीगपयंि सवव पक्षाांनी या कममशनवर बमहष्ट्कार घालण्याचा ठराव केला. डॉ. अन्सारी 
याांनी मलमहलेल्या पत्राि (४-१२-२७) बॅ. बॅमप्टस्टाांनी म्हटले आहे, "सायमन कममशवरील बमहष्ट्कारामुळे 
भारिीय लोकशाहीची प्रगिी खुांटेल व सायमन कममशन आमण मब्रमटश सरकार मद्वदल राज्यपद्धिीच्या 
अवशषेावर एकामधकारशाहीची प्रस्थापना करील अशी मला भीिी वाटिे." सववपक्षीय मुस्स्लम पमरषदेच्या 
कायवकारी मांडळाने सायमन कममशनचा मधक्कार केला, कारण ‘मदल्ली येथे झालेल्या सववपक्षीय मुस्स्लम 
पमरषदेच्या मागण्या त्याि मान्य झाल्या नाहीि, मशवाय िे प्रमिगामी स्वरूपाचे आहे.’ मुांबईचे ‘बाँब े
क्ॉमनकल’ हे राष्ट्रीय काँगे्रसचे मुखपत्रच. ‘उद्दाम साम्राज्यवादी भारिािील दुहीचा फायदा उठवनू 
अपमामनि अशी घटना भारिावर अप्रामामणकपणे लादीि आहेि’ या शब्दाि त्या पत्राने सायमन कममशनची 
सांभावना केली आहे. कममशनवर भारिीय प्रमिमनधी न घेणे हा देशाचा अपामानच असल्याची िीव्र भावना 
भारिाि होिी. यामुळे पूवी कधीही एकत्र न आलेले सवव राजकीय पक्ष या कममशनवर बमहष्ट्कार 
घालण्यासाठी एकत्र आले. मदनशा वाच्छासारख्या पुढाऱ्याांनी कममशनमवरोधी जाहीरनामा स्विःच्या 
स्वाक्षऱ्या घालून काढला. सर िेच बहादूर सप्र ूयाांच्यासारख्या व्यवहारी आमण समिोल अशा पुढाऱ्याांची 
सहानुभिूी कममशनला राखिा आली नाही. मध्यविी मवमधमांडळाि लाला लजपिराय याांनी कहदुस्थानच्या 
खमजन्याांिून एकही पैसा खचव करू नये असा ठराव माांडला आमण िो सांमि झाला. 
 
                    
 

हे कममशन जेव्हा भारिाि येईल िेव्हा जनिेने त्यामवरुद्ध उग्र मनदशवने करावीि, आमण जागिृ 
लोकमि त्याांना दाखवाव,े असा काँगे्रसच्या मद्रास अमधवशेनाि (मडसेंबर १९२७) आदेश देण्याि आला. 
सांपूणव स्वािांत्र्य हे भारिाचे ध्येय असल्याचा पकुारा त्या अमधवशेनाि करण्याि आला. 
 

कममशनबाबि घोषणा करिाना व्हाईसरॉय लॉडव आयर्ववन यानी मध्यविी मवमधमांडळािील 
लोकमनयुक्ि सदस्याांची एक सांयुक्ि मनवड-सममिी नेमावी, आमण त्या सममिीने लोकाांच्या साक्षी घ्याव्याि 
असे सुचमवले, पण जागृि लोकमि त्यामवरुद्ध होिे, कारण हे कममशन भारिाचा स्वयांमनणवयाचा हक्क 
डावलूनच नेमण्याि आले होिे. 
 

३ फेबु्रवारी १९२८ रोजी कममशन मुांबईस आले. त्या मदवशी देशभर हरिाळ पाळूनच कममशनवरील 
बमहष्ट्काराची नाांदी झाली. लहानमोठ्या शहराांि ‘सायमन परि जा’ अशा िऱ्हेच्या कापडफलकावर 
जामहरािीि, झेंड्ावरील घोषणानीच कममशनचे जनिेने स्वागि केले. कॉ. ममरजकर याांनी सर जॉन 
सायमन याांना पत्र पाठवनू जनिेचा क्षोभच नोंदमवला. िे म्हणिाि, "सांपूणव स्वािांत्र्य ममळमवण्याचा 
क्ाांमिकारक भारिीय जनिेचा मनधार आहे. शोषक मब्रमटशाांची या देशाि इिःपर जरुरी नाही, म्हणून 
कोणत्याही चौकशीची आवश्यकिा नाही, िेव्हा हा िमाशा बांद करून आपण इांग्लांडला परि जाव.े 
िुमच्याशी सहकायव करण्यास पुढे आलेले लोक देशद्रोही आमण जनिेचे शत्र ूआहेि. वळे येिाच त्याांचा 
योग्य िो मनकाल लाविा येईल. ‘मब्रमटश साम्राज्यशाही मुदाबाद’ ही आज जनिेची घोषणा आहे .... िुमचे 
कममशन हे चोराांचे एक टोळके आहे." [कॉ. ममरजकर, ‘अांधारािून प्रकाशाकडे’ पृ. ५४.] मद्रासची जस्स्टस पाटी, काही 
मुस्स्लम सांघटना, डॉ. आांबेडकर याांनी कममशनबरोबर सहकायव करण्याच पमवत्रा घेिला होिा. 
 



 
          

 

कममशनवरील बमहष्ट्कार साववमत्रक आमण प्रखर होऊ लागला. त्यामुळे सरकारचे डोके मठकाणावर 
रामहले नाही. अनेक मठकाणी मनदशवनावर लाठीहल्ले झाले. पांजाबकेसरी लाला लजपिराय याांच्या छािीवर 
लाठीचे िडाखे बसले. त्यािच या ६४ वष ेवयाच्या पुढाऱ्याचा शोचनीय अांि झाला. (१९ नोव्हेंबर १९२८). 
सवव राष्ट्र खवळून उठले. जवाहरलाल नेहरूां वरील लाठी गोकवद वल्लभ पांिानी मानेवर घेिली, त्यामुळे 
त्याांच्या मानेला कां प मनमाण झाला. असे अत्याचार देशभर होिच होिे; पण सरकारने त्याांची चौकशी 
करण्याचे नाकारले. 
 

६ फेबु्रवारीला कममशनने व्हाईसरॉय आयर्ववन यास पत्र पाठवनू कममशनचे साि सभासद आमण 
मध्यविी मवमधमांडळाचे साि सभासद याांची सांयुक्ि पमरषद बोलावण्याची सूचना केली. प्राांमिक 
मवमधमांडळाांनी िशाच स्वरूपाची सममिी ियार करावी अशीही सूचना केली, पण त्याला काहीही प्रमिसाद 
ममळाला नाही. मवमधमांडळािील लोकप्रमिमनधींनी त्याची दखलही घेिली नाही. 
 

समाजवादी मवचारसरणीचे आमण पढुारी या सायमन बमहष्ट्काराच्या चळवळीच्या अग्रभागी होिे. 
कामगाराांनी त्याि भाग घेिल्याने १९२८-२९ च्या राष्ट्रीय चळवळीला नवीनच उधाण आले. ‘सायमन परि 
जा’ या घोषणेने मवद्यार्र्वथवगाचे सांघ व नांिर त्याांचे फेडरेशन उभे रामहले. राष्ट्रीय लढ्याि उिरलेल्या या 
वगाने मवद्यार्थ्याि समाजवादी मवचार प्रसृि करण्यास प्रारांभ केला. मोठमोठया शहरािून कामगाराांच्या 
सांपाची लाट उसळली. 
 

मद्रास काँगे्रसने (१९२७) सायमन कममशवर बमहष्ट्कार घालण्याचा आदेश मदला. इिकेच नव्हे िर 
साम्राज्यवादमवरोधी सांघाशी (लीग अगेन्स्ट इांपीमरयामलझम) िसेच आपल्या मुक्ििेसाठी करीि असलेल्या 
लढ्याि मचनी जनिेशी सांबांध दृढ करणे, आमण स्विांत्र भारिाची घटना ियार करणे असेही आदेश मदले 
होिे. मद्रास काँगे्रसचे अध्यक्ष डॉ. अन्सारी याांनी मवमधमांडळािील कामावर कडक टीका करून असहकार 
आांदोलनाच्या काळाप्रमाणे कायव करण्याचे आवाहन केले. 
 

कामगार शिेकरी पक्ष हा सांघमटि असा गट काम करीि होिा. समाजवादी मवचाराांनी भारलेले 
नवीन िरुण याि अग्रभागी होिे. कॉ. ममरजकर, जोगळेकर इत्यादी कामगार कायवकिे आघाडीवर होिे. 
सायमन कममशनच्या सांदभाि काढलेल्या प्रकटनाि (ममॅनफेस्टो) म्हटले आहे. "सायमन कममशनवरील 
हा बमहष्ट्कार केवळ सांसदीय मनदशवन म्हणून राहिा कामा नये. स्वराज्य सांपादनाच्या अांमिम लढ्याि त्याचे 
पयववसान झाले पामहजे. यासाठी काँगे्रस ही जनिेची झाली पामहजे. मिने राष्ट्रीय घटनासममिी बोलवावी. 
मिने सांपूणव राष्ट्रीय स्वािांत्र्य आमण प्रत्येक बाबिीि राष्ट्रीय जीवनाचे लोकशाहीकरण याची हमी द्यावी. 
यासाठी आपली घोषणा ‘जमीन, भाकरी आमण मशक्षण’ ही असली पामहजे. [Dr. Adhikari, C.P.I. Documents, p. 
306] २९ जानेवारी १९२८ च्या ठरावाि ३ फेबु्रवारी रोजी हरिाळ पाळून मनदशवने करण्याचा आदेश मदला. 
त्याि ‘साम्राज्यशाही व सायमन कममशन मुदाबाद, राष्ट्रीय स्वािांत्र्य, राष्ट्रीय घटना सममिी, प्रौढ मिदान, 
जीवनविेन, आठ िासाांचा मदवस, करणाराांना जमीन’ या प्रमुख घोषणा द्याव्याि असे पत्रक कॉ. ममरजकर, 
मनमकर याांनी काढले. िसेच सववपक्षीय बमहष्ट्कार सममिीशी सहकायव करण्याचे आवाहनही केले. या 
सममिीवर कम्युमनस्ट पक्षािफे ममरजकर व मनमकर याांना नेमण्याि आले. मचमणलाल सेटलवाड हे अध्यक्ष 
व सरोमजनी नायडू या सममिीच्या कायववाह होत्या. असा िऱ्हेचे कममशन नेमण्याचा मब्रमटश पालवमेंटला 
अमधकारच नाही ही कामगार शिेकरी पक्षाची भमूमका होिी, आमण त्याने हा दृमष्टकोन या आांदोलनाि 
अखेरपयंि ठेवला. कामगारवगाि ही जागृिी होि आहे हे पामहल्यावर भाांडवलदारवगाि घबराट उत्पन्न 



 
          

 

झाली. ऑक्टोबर १९२८ मध्ये कममशन नेमण्याच्या वळेी बमहष्ट्कार उठवावा अशा हालचाली चालू झाल्या. 
जागिृ जनिेची त्याांना भीिी वाटि होिी हेच त्याचे कारण! राष्ट्रीय बमहष्ट्काराबरोबरच मुांबईिील व इिर 
औद्योमगक शहरािील कामगाराांनी साथ द्यावी असा कामगार शिेकरी पक्षाने प्रयत्न केला. काळे झेंडे घेऊन 
मवद्याथी व युवक या मोचाि समामवष्ट झाले. सायमन बमहष्ट्कारावर टीका आलेल्या ‘टाइम्स’च्या अांकाची 
होळी करण्याि आली. 
 

१ मे १९२७ मुांबईि साजरा झालेला पमहलाच कामगार मदन. त्यानांिरचा प्रचांड मोचा म्हणजे 
सायमन कममशन मुांबईि आले त्याच्या मनषेधाथव मनघालेला ५०-६० हजाराांचा िो मोचा होिा. कामगाराांचा 
या मोचाि प्रचांड सहभाग होिा. लोकमान्य मटळकाांच्या मृत्यूनांिर इिके प्रचांड मनदशवन मुांबईि झाले नव्हिे. 
सायमन सप्िक प्रमिमनधी मांडळाचे, गवि आमण फटाक्याांनी भरलेले पुिळे सभेच्या शवेटी मनषेधाांच्या 
गजवनाि कामगाराांनी जाळले. कामगाराांनी फार मोठ्या प्रमाणाि भाग घेिलेले हे मुांबईिील पमहलेच 
मनदशवन होय. या सभेि झाबवाला, मनमकर आमण ममरजकर याांची भाषणे झाली. [कॉ. ममरजकर, पूवोक्ि, प.ृ ५२.] 
अशाच प्रकारची मनदशवने सवव महाराष्ट्रभर झाली. 
 

काँगे्रसच्या मद्रास अमधवशेनाि जहालाांचे दडपण आले त्यामुळे सांपूणव स्वािांत्र्याचा ठराव सांमि 
झाला. कामगार शिेकरी पक्ष हा काँगे्रसमधील डावा मवचार माांडीि होिा. नेहरू-सुभाष हे िरुणाांचे पढुारी 
होिे. जवाहरलाल सोस्व्हएि रमशयाचा दौरा करून आल्यापासून समाजवादाचा उघड प्रचार करू लागले. 
‘लीग अगेन्स्ट इांपीमरॲमलझम’शी त्याांनी उघड सांबांध ठेवले होिे. अशा पमरस्स्थिीि ‘सायमन परि जा’ हे 
आांदोलन म्हणजे साम्राज्यमवरोधी लढ्याचे पढुचे पाऊलच ठरले. त्यायोगे राष्ट्रीय चळवळीिील 
साम्राज्यमवरोधी शक्िी बळकट होण्याची मक्या वगेाने चालू झाली. 
 
            
 

स्वराज्य पक्षाच्या रूपाने काँगे्रसमधील सांसदीय आघाडी आगेकूच करीि होिी, िरी जवाहरलाल 
नेहरू व सुभाष बोस याांच्या नेिृत्वाखालील काँगे्रसमधील डाव ेगट अमधक सांघमटि होण्याचा प्रयास करीि 
होिे. साम्राज्यवाद आमण वसाहिवाद याांच्यामवरोधी व राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या बाजूने असणाऱ्या आांिरराष्ट्रीय 
पमरषदेच्या बु्रसेल्स अमधवशेनाला १९२७ मध्ये जवाहरलाल नेहरू प्रमिमनधी म्हणनू गेले होिे, त्याांनी त्या 
पमरषदेचा अहवाल काँगे्रसला मदला आमण अ. भा. काँ. कममटीने नेहरूां च्या या कामाबद्दल त्याांची प्रशांसा 
केली; साम्राज्यवाद व वसाहिवादमवरोधी पमरषद करीि असलेल्या कामाबद्दल मिला धन्यवाद मदले आमण 
काँगे्रसची सहकारी सांस्था म्हणून मिला मान्यिा द्यावी असा ठराव केला. स्वािांत्र्यासाठी मचनी जनिेला 
पाकठबा देण्याि आला आमण चीनला सरकार सैन्य पाठवीि असल्याबद्दल सरकारचा मधक्कार केला. 
 

मोिीलाल नेहरू याांच्या अध्यक्षिेखाली भरलेल्या कलकत्ता (१९२८) काँगे्रसने खालीलप्रमाणे 
ठराव केला; जर १९२९ च्या अखेरपयंि सरकारने नेहरू अहवालाचा स्वीकार केला नाही िर काँगे्रस 
समवनय कायदेभांगाची देशाला हाक देईल. जवाहरलाल नेहरू व सुभाष बोस हे काँगे्रसचे दोन सेके्टरी. 
मद्रास (१९२७) काँगे्रसने स्वीकारलेला सांपूणव स्वािांत्र्याचा ठराव अमलाि आणण्याची मनकड त्या दोन 
डाव्या मवचारसरणीच्या नेत्याांनी प्रमिपादन केली. कलकत्ता काँगे्रसचे वैमशष्ट्य म्हणजे सहानुभिूीचे, 
अमभनांदनाचे आमण पाकठब्याचे आलेले सांदेश. त्याि डॉ. सन-अि-सेन, रोमाँ रोलाँ, अमेमरकेला गेलेल्या 
सरोमजनी नायडू याांसारख्या थोर व्यक्िी होत्या, िसेच पर्वशयन सोशमॅलस्ट पाटी, न्यूझीलांडची कम्युमनस्ट 



 
          

 

पाटी, मानवी हक्काांचा सांघ अशा सांस्थाांही होत्या. अ.भ. काँ. कममटीने परदेशस्थ व्यक्िींशी सांबांध 
ठेवण्यासाठी परदेश खािे काढण्याची सूचना केली. अमखल आमशयायी राष्ट्राांच्या सांघराज्याची कल्पनाही 
काहींनी माांडली. साम्राज्यमवरोधी सांघाच्या दुसऱ्या अमधवशेनाचे स्वागि करण्याि आले. बारडोली लढ्याि 
वल्लभभाईांनी जे यशस्वी पुढारीपण केले, त्याबद्दल त्याांचे अमभनांदन करण्याि आले. 
 

मद्रास काँगे्रस (१९२७) मध्ये डाव्या गटाचा मवजय हा मदखाऊ होिा; त्याला प्रखर मवरोध नव्हिा. 
सायमन कममशनमवरोधी यशस्वी मनदशवने, १९२८ सालाि उठलेली सांपाची लाट, नवीन स्थापन झालेल्या 
स्वािांत्र्य सांघ (Independence League), मवद्याथी व िरुणाांच्या सांघटनाि झालेली वाढ, यामुळे 
काँगे्रसच्या िडजोडवादी पुढारीपणाला काँगे्रसमधील डाव ेगट सांघमटि होि असून आज ना उद्या िे सांपूणव 
काँगे्रसचा कब्जा करिील असे वाटू लागले. 
 
           
 

हा नेहरू अहवाल म्हणजे काँगे्रसमधील व काँगे्रसबाहेरील प्रमिगामी शक्िींनी वाढत्या क्ाांमिकारक 
शक्िी पाहून केलेला एक बनाव होिा. मब्रमटश साम्राज्याांिगिव स्वराज्य हा त्याचा पाया होिा, सांपूणव 
स्वािांत्र्याची मागणी त्याांनी केव्हाच बाजूला सारली होिी. 
 

नेहरू अहवालाच मवचार करण्याकमरिा मदल्ली येथे १२ फेबु्रवारी १९२८ रोजी सववपक्षीय सभा 
आयोमजि करण्याि आली होिी. अ. भा. रेड युमनयन काँगे्रस (आयटक), कामगार शिेकरी पक्ष, 
कामगाराांचे प्रमिमनधी म्हणून कम्युमनस्ट पक्ष याांच्या प्रमिमनधींना आमांत्रणे पाठमवण्याि आली होिी. कामगार 
शिेकरी पक्षाने सववपक्षीय पमरषदेला उदे्दशनू एक प्रकटन काढले. आयटकने भारिासाठी कामगाराांची 
घटना ियार करण्याकमरिा एक उपसममिी नेमली. पी. स्प्रॅट त्याचे मनमांत्रक होिे. कामगाराांचे ध्येय म्हणजे 
समाजवादाची प्रस्थापना अशी स्स्थिी असल्याने कामगार घटना म्हणजे, स्विांत्र्य लोकशाही समाजवादी 
गणराज्याचीच घटना होय असे त्याांनी साांमगिले. ‘कामगार आमण स्वराज्य’ या पत्रकाि, आयटक राजकीय 
लढ्यापासून अमलप्ि राहावी असे स्प्रटॅ यानी प्रमिपादन केले. कामगार शिेकरी पक्षाचे प्रमिमनधी होिे कॉ. 
डाांगे. ही सववपक्षीय पमरषद हा मनव्वळ देखावा असून प्रौढ मिदानाने मनवडलेली घटना सममिीच घटना 
ियार करण्याला योग्य होय असे प्रमिपादन कॉ. डाांगे याांनी १९ माचव १९२८ च्या सभेि केले. मब्रमटश 
राज्यकत्यांपासून सत्ताांिर होणे हा मध्यविी प्रश्न असल्याचे कामगार शिेकरी पक्षाने स्पष्ट केले. 
अहवालाचा उदे्दशच त्याज्य ठरवनू, देशाि सायमन कममशनमवरोधाि जी साम्राज्यवादमवरोधी लढाई जागिृ 
झाली आहे मिचा द्रोह करून, िसेच मद्रास अमधवशेनाि जो सांपूणव स्वािांत्र्याचा ठराव सांमि झाला आहे 
त्यापासून काँगे्रस दूर जाि असल्याचे का. श.े पक्षाने घोमषि केले. जािीय वादावरील िोडगा, कामगारवगव 
आमण इिर कष्टकरी जनिेने साम्राज्यमवरोधी, िसेच सरांजामशाही आमण भाांडवलशाही शोषणामवरुद्ध 
केलेल्या सांयुक्ि लढ्याि मनघू शकेल हे आयटक आमण का. श.े पक्षाच्या दस्िऐवजावरून मदसून येिे. 
 

नेहरू अहवाल ियार करिाना काँगे्रसचे उदे्दश बाजूला सारले जाि आहेि याबद्दल जवाहरलाल 
अस्वस्थ होिे. स्वािांत्र्यप्राप्िीच्या ध्येयाला अप्रमिष्ठा आणणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीशी सांबांध न ठेवण्याचा 
त्याांनी व त्याांच्या पाठीराख्याांनी मनणवय घेिला. िे म्हणाले, "महाप्रचांड मनमसरांजामदारी इस्टेटीमधील 
मालमते्तचा हक्क हा राज्यघटनेचा एक अबामधि पाया असावा हा मला गुन्हा वाटिो" काँगे्रस समाजािील 
"आहेरे" गटाशी हािममळवणी करीि होिी, हे पाहून जवाहरलालनी काँगे्रसच्या सरमचटणीस पदाचा 



 
          

 

राजीनामा सादर केला. त्याांनी व सुभाष बोस याांनी ‘स्विांत्र भारि सांघ’ (Independence of India 
League) स्थापन केला. काँगे्रस नेिृत्वाने राजीनामा स्वीकारला नाही. काँगे्रस पक्षाचे सदस्य राहूनही िे 
स्विांत्र भारि सांघाचे काम करू शकिील असे जवाहर-सुभाष याांना साांगण्याि आले. 
 

काँगे्रस पक्षाि राहून नेहरूां नी स्विांत्र भारि सांघाच्या कामावर आपले लक्ष एकवटले. ‘सबांध 
कहदुस्थानभर भक्कम सांघटना उभारायची आमण स्वािांत्र्याच्या व समाजवादाच्या प्रचारासाठी मिचा वापर 
करायचा’ असा त्याांचा इरादा होिा. सामामजक लोकशाहीवादी राज्यासाठी व उत्पादनाच्या साधनाांवर 
आमण वाटपावर सरकारी मनयांत्रण आणण्यासाठी लढा देण्याचा त्याांचा उदे्दश होिा. काँगे्रसमधील डावा गट 
दुहेरी डावपेच लढवीि होिा. सववपक्षीय पमरषदेला सववसाधारण पाकठबा, पण वसाहिीच्या स्वराज्यबाबि 
मात्र िीव्र नापसांिी-मवरोध सववपक्षीय पमरषदेला कॉ. ममरजकर याांनी पत्र पाठवनू साववमत्रक प्रौढ मिदानावर 
आधामरि अशी राष्ट्रीय घटनासममिी बोलवावी अशी मवनांिी केलो होिी.  
 

भारिाच्या सांपूणव स्वािांत्र्याच्या मागणीला स्विांत्र मजूर पक्ष (Independent Labour Party) 
बाांधला गेल्यानांिर फेनर ब्रॉिे याांनी मांजूर आमण सोशमॅलस्ट इांटरनॅशनल याांनी वासाहमिक प्रश्नासांबांधी 
धोरण ठरवाव ेअसा प्रयत्न केला. मांद गिीने हे काम चालले होिे. कम्युमनस्टाांनी पुढाकार घेऊन ‘लीग 
अगेन्स्ट इांपीमरॲमलझम’ फेबु्रवारी १९२७ मध्ये स्थापन केली. बु्रसेल्स येथे भरलेल्या पमरषदेला जवाहरलाल 
काँगे्रसचे प्रमिमनधी म्हणून हजर होिेच. लेन्सबरी, ब्रॉिे इत्यादी मजूर पुढाऱ्याांनी १९२९ पयंि या लीगशी 
सांबांध ठेवले होिे. सोशमॅलस्ट इांटरनॅशनलच्या ध्येय-धोरणाशी मवरोधी अशा सांस्थेशी सांबांध ठेवला या 
आरोपाला उत्तर देिाना, मब्रटनमधील डाव ेसाम्राज्यमवरोधी आहेि अशी भारिीयाांची खात्री पटावी यासाठी 
हे आवश्यक असल्याचा खुलासा ब्रॉिे याांनी केला. [सुभाष बोस, ‘Indian Struggle’ p. 181.]  
 
                 
 

अशा रीिीने सांपूणव स्वािांत्र्याच्या मागणीिील साववमत्रक पाकठबा ममळावा, वसाहिीच्या दजाचे 
स्वराज्य हे ध्येय नसून सांपूणव स्वािांत्र्य स्वराज्य हे ध्येय हे असल्याचे, िसेच त्याच बाबिीि नेहरू अहवाल 
आम्हाला मान्य नाही अशा िऱ्हेचे पत्रक जवाहरलाल, सुभाष व श्रीमनवास अय्यांगार व काँगे्रसमधील 
डाव्यानी काढले. मोिीलाल, सप्रू, मजना ककवा बेझांट याांच्याशी चचा न करिा गाांधीजींनी डाव्याांना 
आश्वासन मदले की जर मडसेंबर १९२९ अखेर वसाहिीचे स्वराज्य ममळाले नाही, िर आपण सांपूणव 
स्वािांत्र्याची मागणी करू. 
 

कलकत्ता काँगे्रस आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीसाठी लक्षाि राहील-िी म्हणजे कलकत्त्याच्या 
आसमांिािील सुमारे ५० हजार कामगार काँगे्रस मदैानावर आले, मशस्िबद्ध रीिीने राष्ट्रीय झेंड्ाला प्रणाम 
केला, अमधवशेनाच्या मांडपाचा दोन िास िाबा घेिला, राष्ट्रीय स्वािांत्र्याचा ठराव सांमि केला, आमण 
शाांििेने मांडपािून गेले. त्याांनी ‘भारिीय स्वािांत्र्य’ आमण ‘भारिाचे स्विांत्र समाजवादी गणराज्य’ याबाबि 
घोषणा मदल्या. कामगार शिेकरी पक्षाच्या कायवकत्यांनी हे मनदशवन सांघमटि केले होिे. सोहनाकसग जोश 
पमरषदेच्या अध्यक्षस्थानी होिे. 
 

नेहरू अहवालाबाबि कॉ. जोगळेकर म्हणाले, "चालू काळाि (सध्या) शकेडा ९९ टके्क लोक ज्या 
मपळवणुकीखाली मपचून मनघि आहेि, िी मपळवणकू या अहवालाने कायमच ठेवली आहे. पांमडिजींनी 



 
          

 

आमण गाांधीजींनी मागील काळाि देशासाठी अमोल सेवा केली आहे, पण देश हा त्याांच्यापेक्षा मोठा आहे. 
ज्याला काही जाणीव आहे, असा माणूस गाांधींना मि देणार नाही. वसाहिीचे स्वराज्य स्वीकारल्याने 
मृत्यूचा परवानाच आम्ही काढला आहे. [Mitra, Annual Register, 1928, p. 365.] 
 

मुख्य ठरावाला उपसूचना सुचमविाना कॉ. मनमकर म्हणले "हा अहवाल असमाधानकारक म्हणून 
त्याज्य आहे . . . सांपूणव स्वािांत्र्य हे ध्येय असल्याचे ही काँगे्रस घोमषि करिे. हे स्वािांत्र्य सामामजक, 
आर्वथक आमण राजकीय समिेवर आधारलेले आमण मब्रमटश साम्राज्यापासून मुक्ि असेल. [Ibid, p. 235.]"  



 
          

 

 .            
 

१९०५ िे १९०८ या काळाि झालेल्या ‘स्वदेशी बमहष्ट्कार’ या चळवळीि स्वािांत्र्यलढ्याची एक 
आगळीच लाट पहायला ममळाली. जनिेि जागिृी होि होिी. त्या वळेचे व्हाइसरॉय लॉडव कझवन याांनी 
मलमहलेल्या एका अहवालाि झारची दडपशाही आमण िशाच प्रकारची भारिािील राजवट याांच्या 
धोक्याबाबि िुलना करण्याि आली होिी. १९०८ साली लोकमान्य मटळकाांना झालेल्या अमानुष मशके्षबाबि 
लेमनननेही ‘युरोपािील वगवजागिृ कामगाराांना आिा आमशयािही सहकारी ममळाला असून त्याांची सांख्या 
आिा मनत्य वाढिच जाणार आहे’ असे उद गार मुांबईच्या कामगाराांनी मटळकाांच्या मशके्षबाबि केलेल्या 
उत्स्फूिव सांपाला उदे्दशून काढले होिे. 
 

लोकमान्याांनी त्याांच्या उत्तर आयुष्ट्याि मुांबई येथील कामगाराांशी मनत्य सांबांध ठेवले होिे. २९ 
नोव्हेंबर १९१९ ला परळच्या मदैानाि मगरणी कामगाराांनी त्याांना मानपत्र अपवण केले, िेव्हा मुांबई ही 
भाांडवलवाल्याांची नसून कष्टकऱ्याांची आहे असे मटळक म्हणाले. आपल्याला जे स्वराज्य हव े िे धमनक 
वगासाठी नाही अशी ग्वाही देऊन आपल्या देशाि लोकशाहीची स्थापना होईल िेव्हा कामगाराांच्या 
प्रश्नाकडे दुलवक्ष होणार नाही असा लोकमान्याांनी मद्रासच्या कामगाराांना मदलासा मदला. (१८ मडसेंबर 
१९१९). लोकमान्याांनी वगीय भाषेि बोलण्यास प्रारांभ केला होिा. 
 

असहकामरिेचे आांदोलन सुरू होण्यापूवी कहदुस्थानच्या राजकारणावर प्रभाव पाडणाऱ्या दोन 
महत्त्वाच्या घटना घडल्या; (१) आांिरराष्ट्रीय साम्यवादाचा आलेला प्रभावी मवचार, आमण (२) 
सववसाधारणपणे परांपरावादी सांकुमचि जािीय वा वाांमशक मवचाराांच्या अधीन जाणारे वमरष्ठवगीय राष्ट्रवादी 
१९२० च्या सुमारास उदारमिवाद्याप्रमाणे वगवसमन्वयाची भमूमका घेऊन मब्रमटशाांच्या अमधराज्याखाली सत्ता 
ममळवावी अशा मिाचे झालेले होिे. अशा वळेी जहालमिवादी आमण उदारमिवादी याांच्यापढेु एकच शक्िी 
खडी होिी, िी म्हणजे आांिरराष्ट्रीय कम्युमनझम. सवव जगभर भाांडवलदारी जगिाला हाच धोका वाटि 
होिा. [B. B. Misra, op cit, p. 174-175]  
 
१.             
 

१९०५ िे १९०८ या कालखांडाि झालेल्या स्वदेशी बमहष्ट्काराच्या आांदोलनाि स्वािांत्र्यलढ्याचे 
पमहले रूप मदसून आले. जनिा जागी होऊ लागली होिी. लॉडव कझवनने एक मनवदेन ियार केले आमण 
त्याि त्याने जुलमी झारशाहीपुढे उभे ठाकलेले धोके आमण िशाच प्रकारचे भारिािील जुलमी राज्य 
याांच्यािील साम्य वणवन केले होिे. रूसी-जपान युद्धाि जपानसारख्या एका मचमुकल्या राष्ट्राने रमशयाचा 
पराभव केल्याने आमशयायी अस्स्मिेचा उदयही झाला होिा. 
 

याच सांदभाि िा. १४ िे २० ऑगस्ट १९०४ या काळाि ॲमस्टरडॅम येथे आांिरराष्ट्रीय समाजवादी 
पमरषद ( इांटरनॅशनल सोशमॅलस्ट काँगे्रस) भरली होिी. जगािील सवव भागािून या पमरषदेला प्रमिमनधी 
आले होिे. साम्राज्यवाद आमण वसाहिीमवषयीचे धोरण हा चचेचा मुख्य मवषय होिा. दादाभाई नवरोजी 
भारिाचे प्रमिमनधी म्हणून या पमरषदेला हजर होिे. सवव प्रमिमनधींनी उत्थापन देऊन जयघोषपूववक 
दादाभाईांचा सन्मान केला. दादाभाईांनी आपल्या भाषणाि ‘शोषणाचा मसद्धान्ि (Drain Theory) व भारिाचे 
दामरद्र्य’ याबाबि मववचेन केले. ‘दादाभाईांचे मनकराचे भाषण’ यावर मटळकाांनी केसरीि (२० सप्टेंबर 



 
          

 

१९०४) लेख मलहून सोशमॅलस्ट चळवळ आज ना उद्या यशस्वी होईल अशी आशा व्यक्ि करून वळेप्रसांगी 
भारिाच्या स्वािांत्र्यासाठी सोशमॅलस्टाांची मदि घेण्याचेही सूमचि केले. श्यामजी कृष्ट्ण वमा (१८५७-१९३०) 
क्ाांमिकारकाांना आश्रय व मवद्यार्थ्यांना मशष्ट्यवृत्त्या देऊन ‘इांमडयन सोशॉलॉमजस्ट’ माफव ि क्ाांमिकारक 
मवचार माांडीि होिे. मडॅम कामाांचाही याि वाटा होिाच. या पाश्ववभमूीवर नेत्याांनी रमशयाि झालेल्या 
समाजक्ाांिीचे स्वागि केले याि नवल नाही. मडॅम कामानी १९०७ मध्ये फ्रें च सोशमॅलस्ट पक्षाचे सदस्यत्व 
पत्करले. एस.बी. राणा याांच्याबरोबर स्टटगाडव येथे ऑगस्ट १९०७ मध्ये दुसऱ्या आांिरराष्ट्रीय पमरषदेला 
त्या उपस्स्थि रामहल्या. िेथे त्याांनी साम्राज्यशाही युद्ध, स्वयांमनणवय याबाबि बोलिाना लेमनन याांना प्रथम 
पामहले-ऐमकले. लेमननबद्दल आमण रमशयन साम्यवादी क्ाांमिकारकाांबद्दल मडॅम कामा आम्हाला मामहिी 
साांगि असे वीरेन चट्टोपाध्याय (सरोमजनी नायडूांचे बांधू) याांनी १९३४ साली एका भाषणाि साांमगिले. िे 
१९२० मध्ये मॉस्कोला गेले होिे. भारिीय स्वािांत्र्याचा ध्यास घेिलेले अनेक क्ाांमिकारक रमशयन 
क्ाांिीनांिर रमशयाकडे जाऊ लागले. १९२२ साली क्ाांमिकारक पाटीची पुनरवचना करण्याि आली व भाई 
अांिोखाकसग याांना प्रमुख कायववाह मनवडण्याि आले. िे व रिनकसग लेमनन याांना भेटले व कम्युमनस्ट 
इांटरनॅशनलच्या ४ र्थ्या काँगे्रसला हजरही रामहले. 
 

१९१७ साली रमशयािील हांगामी सरकारमवरुद्ध िेथील कामगार मन शिेकरी रस्त्यावर आले, िेव्हा 
त्याांचे स्विःचे प्रश्न त्याांना सोडवायचे होिे. ‘भाकरी मन शाांििा! आमण’ ‘सवव सत्ता सोस्व्हएिाांकडे!’ या 
त्याांच्या घोषणा दामरद्र्याचा, युद्धाचा मन हक्काांच्या अभावाचा अांि करू पाहाि होत्या. हे काही केवळ 
मागासलेल्या रमशयाचेच दुखणे नव्हिे, सवव श्रममक लोकाांचे िे मनकडीचे प्रश्न होिे. म्हणूनच ऑक्टोबर 
क्ाांिीमवषयी जग बपेवा नव्हिे. त्यानांिरही िे बेपवा राहू शकि नव्हिे म्हणनूच क्ाांत्युत्तर रमशयािील 
घडामोडीकडे सांबांध मानवजाि आस्थेने पाहाि आली. शाांििा, स्वािांत्र्य मन न्याय या अजूनही साकार न 
झालेल्या पूवांपार ध्येयाांना अनुकूल सामामजक बदलाांचा पायाभिू प्रयोग करणाऱ्या देशाकडे मानवजाि 
सोत्कां ठ नजरेने बघि होिी. काहीजण या प्रयोगाचे समथवन करीि होिे िर काहीजण त्याची मनभवत्सवना 
करीि होिे. िथामप सामामजक मवकासाचा अांमिम आढावा इमिहासच घेि असिो, आमण या ऐमिहामसक 
नोंदीि समाजसत्तावादी पद्धिीची यथाथविा मन गमिमानिा नमूद झाल्याचेच मदसून येिे. 
 

१९१७ च्या महान ऑक्टोबर समाजवादी क्ाांिीला भारिाच्या स्वािांत्र्यलढ्याि महत्त्वाचे स्थान 
आहे. या क्ाांिीने सामामजक बदलाांचा पाया घािला. या क्ाांिीने शासनाची सूते्र श्रमजीवी जनिेच्या हािी 
सोपमवली. कामगारवगव व श्रममक शिेकरी याांच्या हािी नवी राजकीय सत्ता सुपूदव केली, आमण श्रमजीवी 
जनिेचे शोषण, राष्ट्रीय व सामामजक मवषमिा याांपासून मुक्िी आमण स्वािांत्र्य, शाांििा व सामामजक प्रगमि 
ही ध्येये कायववाहीि आणण्यास समथव अशा समाजाचे त्याांना मक्याशील उभारणीकार बनमवले. ही जनिेची 
क्ाांिी होिी. या क्ाांिीचे नेिे होिे-लेमनन. या क्ाांिीने समाजवादाचे युग अविरले. 

 
१९१८-२० च्या राष्ट्रीय चळवळीि रेल्व े सांपाची दहशि होिी. गाांधी टोपी आमण स्वयांसेवकदले 

याांच्या सांरक्षणासाठी मगरण्या बांद करून हजारोच्या झुांडीने शहर गजवनामय करून सोडणाऱ्या चपळ व 
आत्ममवश्वासू कामगाराांच्या राजकीय सांपाचीही धास्िी होिी. ही एक नवीनच सेना रमशयन क्ाांिीनांिर 
राष्ट्रीय चळवळीि अविरली. शिेकरीवगािही नवीन जाणीव ‘जमीन मकसने पैदा की है? जमीन िो ब्रह्माने 
(ब्रह्म म्हणजेच समाज) पैदा की है, जमीनदाराने नही. [शां. मद. करांदीकर ‘अप्रकामशि राजनैमिक इमिहास’] या रूपाने 
मनणाण झाली. रमशयन राज्यक्ाांिीने लोककल्याण हे सरकारचे किवव्य आहे हे एक नव ेनैमिक मूल्य िसेच 
आर्वथक मनयोजन ही महत्त्वाची देणगी जगाला मदली. भौमिकवादाचा शास्त्रशुद्ध मवचार जगाचे लक्ष वधूेन 



 
          

 

घेणारा ठरला. गुलाम देश स्विांत्र झाले. ही क्ाांिी साम्राज्यशाही देशाांचा कदवनकाळ व समाजसत्तावादी 
जगाची जन्मदात्री, िसेच स्वािांत्र्यलढ्याचीही गांगोत्री ठरली. 
 

रमशयन क्ाांिीसांबांधी मुांबईचा ‘बॉम्बे क्ॉमनकल’ (११ जानेवारी १९१९) मलमहिो - ‘बोल्शसे्व्हकाांचा 
रमशयाांिील मवजय हा सामान्य माणसाचा मवजय आहे. वमरष्ठ वगाची सते्तिील मक्िेदारी नाहीशी करून 
माणसाचा आत्ममवश्वास वाढमवण्याच्या दृष्टीने लेमननला यश ममळाले आहे’. ‘मॉडनव मरव्ह्य’ू (फेबु्रवारी 
१९२९) मलमहिो - ‘रमशयाची जडणघडण नवीन ित्त्वानुसार करण्याचा बोल्शसे्व्हकाचा प्रयत्न कौिुकास्पद 
आहे. भारिाने रमशयापासून स्फूिी घेिली पामहजे.’ ‘केसरी’ (११ ऑगस्ट १९२०) ने म्हटले, ‘७ नोव्हेंबर 
जगाच्या इमिहासािील अमवस्मरणीय मदवस . . . लेमननचे नेिृत्व आमण रमशयन जनिेचा सहभाग 
महत्त्वाचा. साम्यवादाच्या आमण जगाच्या इमिहासाि लेमननचे नाव अजरामर राहील.’ लेमननच्या 
मराठीिील आद्यचमरत्राचे लेखक व केसरीचे सहसांपादक रा. गो. मभडे याांनी लेमनन व रमशयन क्ाांिीपासून 
स्फूिी घ्यावी असे आवाहन केले. 
 

या क्ाांिीमुळे मब्रमटश साम्राज्यशाही कमकुवि होईल अशी लोकमान्य मटळकाांना मोठी आशा वाटि 
होिी, आमण त्याांचेच समकालीन पुढारी लाला लजपिराय याांना या क्ाांिीि सवव दमलि राष्ट्राांच्या 
स्वािांत्र्याची बीजे मदसि होिी. 
 

जवाहरलाल नेहरू हे त्याांच्या बरोबरीच्या सवव भारिीय नेत्याांपेक्षा अमधक महरीरीने ऑक्टोबर 
क्ाांिीचा पुरस्कार करीि असि. त्याांनी या महान घटनेमवषयी अनेक वळेा मलमहले आहे. काँगे्रसला 
समाजवादाच्या मागावर नेण्याबाबिचे बरेचसे श्रेय जवाहरलाल नेहरू याांनाच द्याव े लागेल. ‘भारिाचा 
शोध’ या आपल्या सुप्रमसद्ध ग्रांथाि त्याांनी मलमहले आहे की, "सोमवएि क्ाांिीचे मानवसमाजाची एका मवराट 
झेपेने प्रगिी घडवनू आणली आहे आमण जी मवझविा येणार नाही अशी ज्योि पेटमवली आहे, आमण मिने 
मानवसमाजाने ज्या सांस्कृिीकडे वाटचाल करावी, अशा सांस्कृिीचा पाया घािला आहे." त्याांनी मलमहले 
आहे : "ही क्ाांिी मुळािच एक प्रचांड घटना होिी, जागमिक इमिहासािील िी अनन्यसाधारण घटना 
होिी. अशा प्रकारची ही पमहलीच क्ाांिी असली िरी िी फार काळ एकमेव राहणार नाही, कारण इिर 
देशाांना िी आव्हान ठरली आहे, आमण जगभरच्या अनेक क्ाांमिकारकाांना मागवदशवक ठरली आहे. रमशयाि 
असलेल्या ऐमिहामसक मन आर्वथक पमरस्स्थिीचे िे अपत्य होिे. युद्धामुळे झालेली प्रचांड हामन मन हालअपेष्टा 
याांमुळे ही पमरस्स्थिी मनकराला आली आमण क्ाांिीचे मशल्पकार मन धीमान लेमनन याांनी मिचा लाभ 
घेिला."नेहरूां नी १९२७ साली सोमवएि सांघराज्याला भेट मदली होिी. ऑक्टोबर क्ाांिीचा त्याांच्यावर आमण 
त्याांच्यामाफव ि भारिीय काँगे्रसवर उल्लखेनीय प्रभाव पडला. बहुिाांशी जवाहरलाल नेहरू याांच्या प्रभावानेच 
भारिाच्या राष्ट्रीय चळवळीला आांिरराष्ट्रीय दृमष्टकोन ममळाला. या चळवळीचा उदे्दश "सववत्रच राजकीय व 
आर्वथक साम्राज्यशाहीचे उच्चाटन आमण स्विांत्र राष्ट्राांचे सहकायव हा होिा." 
 

रवींद्रनाथ टागोर याांनी ‘नवयुगाचा सूयोदय दाखवणारा पहाटिारा’ असेच या क्ाांिीचे वणवन केले 
(१९१८). िे १९३० साली सोमवएि सांघराज्याला गेले आमण त्याांनी आपल्या ‘रमशयािून पते्र’ या पुस्िकाि 
िेथे पामहलेल्या चमत्कारामवषयी; नव े जग मनमाण करण्याच्या मनियामवषयी; लोभ व असमानिा याांचे 
उच्चाटन आमण राष्ट्राांची मुक्ििा याांमवषयी मलमहले आहे. त्याांनी असेही मलमहले आहे की, "मी जर येथे 
आलो नसिो िर माझी जीवनयात्रा अपूणव रामहली असिी." १९२७-२८ पासून भारि मे-मदन, लेमनन मदन, 
सोमवएि क्ाांिी-मदन वगैरे मदन साजरे करीि आला आहे. 



 
          

 

ऑक्टोबर क्ाांिीच्या कोणत्या अांगाने भारिीय स्वािांत्र्ययोद्ध्याांवर सवामधक प्रभाव पाडला होिा? 
सोमवएि राज्याची पमहली आज्ञापते्र हे िे अांग होिे. शाांििेबाबिचा हुकूमनामा, जममनीबाबिचा हुकूमनामा 
आमण मवशषेिः लोकाांच्या हक्काांबाबिच्या हुकूमनाम्याने त्याांच्यावर खूपच प्रभाव पाडला होिा. हे हुकूमनामा 
म्हणजे जगािील दमलि जनिेच्या स्वप्नाांची पमरपूर्वि आहे. शाांििा, स्वािांत्र्य, समानिा आमण प्रगिी या 
कल्पनाांचे मरू्विमांि रूप आहे असे त्याांना वाटि होिे. या क्ाांिीचे जगािील राष्ट्राांच्या आर्वथक धोरणाने 
सामामजक आशय प्राप्ि करून मदला आहे. ‘स्वािांत्र्य’ या शब्दाच्या अथाला नवा आशय प्राप्ि करून मदला 
आहे, हे कुणालाच नाकारिा येणार नाही. फ्रें च राज्यक्ाांिीने स्वािांत्र्य आमण समिेच्या पुरस्कत्यांना 
अद्यापही स्फूिी प्राप्ि होिे, िर ऑक्टोबर क्ाांिी हे जगािील सवव दमलि जनिेचे सिि स्फूर्विस्थान बनले. 
महात्मा गाांधींनी मलमहले, (‘यांग इांमडया’, १५-११-२८) ‘खाजगी मालकी नष्ट करणे म्हणजे अपमरग्रहाचा 
आदशवच आहे.... लेमननचे उदाहरण सुवणाक्षराांनी मलमहले जाईल.’ १९१९ साली प्रमसद्ध क्ाांमिकारक राजा 
महेंद्रप्रिाप लेमनन याांना भेटले. लेमननने त्याांना स्पष्टपणे साांमगिले की "महेंद्र, आमच्या देशाि टॉलस्टॉय 
प्रभिृी लोकाांनी धमवप्रचार करून स्वािांत्र्य ममळमवण्याचा प्रयत्न केला; परांिु त्याि त्याांना काहीही यश आले 
नाही व िे येणार पण नाही. कहदुस्थानाि परि जाऊन जािीय वाद ममटवनू, सामुदामयक शस्क्ि मनमाण 
करण्याचे िू प्रयत्न कर; स्वािांत्र्याचा मागव मोकळा होऊन जाईल." [शां. मद. करांदीकर ‘अप्रकामशि राजनैमिक इमिहास’] 
 

भारिाि नवीन बदलाचा वारा वाहू लागला. जहाल राष्ट्रवादी लाला लजपिराय कलकत्याच्या 
काँगे्रसच्या खास अमधवशेनाचे (सप्टेंबर १९२०) अध्यक्ष होिे. त्या अमधवशेनाि गाांधीजींच्या असहकाराचा 
ठराव सांमि झाला होिा. ऑक्टोबर १९२० मध्ये लालाजींच्या अध्यक्षिेखाली ‘आयटक’ ची स्थापना झाली. 
इिर अनेक मवषयाांवर बोलिाना िे म्हणाले, ‘स्वाभामवक क्मानेच आमची स्वािांत्र्य चळवळ सखोल व 
मवस्िृि करणे म्हणजेच राष्ट्रीय मुस्क्िलढ्याशी अखांडपणे साांगड असलेल्या कम्युमनझमचा उदय होय.’ 
भाषणाच्या शवेटी लालाजींनी कामगाराांची प्रबल सांघटना बाांधणे, त्याांना वगवजागिृ करणे, यावर भर मदला. 
स्टँकडग कममटीि लालाजी, डी.डी. साठे, बे्रल्वी, कानजी द्वारकादास, बॅ. व्ही. एम्. पवार, सत्यमूिी, के. 
सांथानम्, अच्युिराव कोल्हटकर, अवांमिकाबाई गोखले इत्यादी राष्ट्रीय लढ्याशी मनगमडि अशा व्यक्िी 
होत्या. लोकमान्याांना उपाध्यक्ष मनवडण्याि आले होिे पण अमधवशेनापूवीच त्याांचे मनधन झाले. 
 

१९२१ च्या मडसेंबराि काँगे्रसच्या अहमदाबाद अमधवशेनासमोर भारिाच्या सांपूणव स्वािांत्र्याची 
मागणी करण्याि आली. त्याला हसरि मोहानीसारख्या जवानाांनी पाकठबा मदला. ही सांपूणव स्वािांत्र्याची 
घोषणा त्याचवळेी उठमवण्याि आली. यामागे रमशयन क्ाांिीपासून स्फूिी घेिलेले िरूण होिे कसगारवलूे. 
१९२२ च्या अमधवशेनाि डाांगे आमद िरूण मांडळींनी ही मागणी, िसेच जमीनदारीचे उच्चाटन, मोठ्या 
उद्योगधांद्याांवर मनयांत्रण, कामगाराांच्या सममत्या, िसेच घटनासममिीची स्थापना याही मागण्या उठवल्या. 
दरम्यान परदेशाि असलेले वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, मानवेंद्रनाथ रॉय, अवनी मुकजी भारिीय स्वािांत्र्याचा 
परदेशाि पाठपुरावा करीिच होिे. 
 

या काळािील एक मनदेशनीय गोष्ट म्हणजे कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलच्या चौर्थ्या काँगे्रससाठी 
(१९२२) पाच भारिीयाांना आलेली आमांत्रणे. िे म्हणजे एम्. एन. रॉय, डाांगे, नमलनी गुप्िा, सुभाष बोस व 
मचत्तरांजन दास (दासबाबूांचे मचरांजीव), गया येथील काँगे्रस अमधवशेनाचे अध्यक्ष (१९२२) म्हणून भाषण 
करिाना मचत्तरांजन दास याांनी ‘९८ लोकाांसाठी स्वािांत्र्य’ असा स्वािांत्र्याचा अथव केला. काँगे्रस पुढारी 
‘आयटक’ च्या (मध्यविी कामगार सांघटना) अमधवशेनाचे अध्यक्ष म्हणून िसेच मकसानाांचे पुढारी म्हणनू 
काम करीि होिे. अशा रीिीने भारिीय पुढारीपण रमशयन क्ाांिीच्या प्रकाशाि भारिीय स्वािांत्र्याची माांडणी 



 
          

 

करू लागले होिे. कॉ. सरदेसाई म्हणिाि, "त्या पढुाऱ्याांना दोन महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल आकषवण वाटले, 
समाधान वाटले. झारच्या अमलाखालील परिांत्र देशाला त्याांनी मुक्ि करून स्वािांत्र्य मदले आमम 
जमीनदाराांच्या जममनी कसणाऱ्या शिेकऱ्याांना वाटून मदल्या." [S. G. Sardesai, ‘Russion Revolution’, p. 29.] ‘ही 
सहानभिूी दाखमवणारी आमण मदि करणारी िाकद आहे’ असे मे मानीि. लढ्याची गिी त्याांनी वाढमवली. 
औद्योमगक कामगाराांना राजकीयदृष्ट्या जागिृ करून राष्ट्रीय लढ्याि त्याांना भागीदार करून भारिीय 
स्वािांत्र्यलढ्याचा पाया मवस्िृि करण्याला त्याने मदि केली. स्वािांत्र्यलढ्याच्या राजकीय जाणीवा त्याने 
मवस्िृि केल्या. राष्ट्रीय लढ्याला पुरोगामी असा जागमिक दृमष्टकोन त्यामुळे प्राप्ि झाला. भाांडवलदारी 
पद्धिीने मचरांिनत्व ही कल्पना त्याने धुळीला ममळमवली. माँटफडव अहवालाि म्हटले आहे. ‘जुलमी 
राजवटीवर ममळालेला मवजय असेच भारिाि मानण्याि येि होिे.... भारिाच्या राजकीय आकाांक्षाांना 
त्याांनी पे्ररणा मदली.’ आमच्या राष्ट्रीय लढ्याला त्या क्ाांिीने आकार मदला. 
 

राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याबाबि नवा दृमष्टकोन येि चालला, माक्सववादाच्या राजकारणामुळे 
जहाल होि चाललेले िरूण आमण परांपरागि मवचारसरणीचे काँगे्रसजन याांचे मागव मभन्न होि चालले. या 
दृष्टीने माक्सववाद आमण त्याच्या प्रभावाखाली आलेले िरूण (ज्याांनी पुढे कम्युमनस्ट पक्षाची स्थापना केली) 
भारिीय राजकारण अमधक वस्िुमनष्ठ आमण जनिामभमुख करू लागले. राजकीय लढ्याच्या कके्षि नवीन 
आलेला कामगारवगव आपल्या लढ्याि सांपूणव स्वािांत्र्याची घोषणा करू लागला. राष्ट्रीय स्वािांत्र्य आमण 
लोकशाही यासाठी साम्राज्यशाहीशी िडजोडमवरमहि लढणारी जनिा आघाडी ियार करण्यासाठी िो 
कां बर कसू लागला. डॉ. अमधकारी म्हणिाि. "१९२१ मधील राजकीय घटना खालील प्रकारे माांडिा 
येिील : (१) गाांधीजींच्या असहकाराच्या कायवक्माकडे खेचलेली जनिा आमण (२) कामगार, शिेकरी 
आमण इिर जनिा याांचे उत्स्फूिव लढे-उठाव हे असहकार कायवक्माचे भाग नव्हिे, पण त्याच्या राष्ट्रवादी 
प्रभावाखाली मवकमसि झाले (३) असहकारी अकहसात्मक चळवळ गाांधीजींनी थाांबवली, त्यायोगे िरुणाांि 
नैराश्याची लाट पसरली, चळवळीचा फेरमवचार चालू झाला आमण एक वगव समाजवादाच्या मदशनेे 
वाटचाल करू लागला. [Dr. G. Adhikari, Documentries of the C. P. I., p. 269.] 
 

एमप्रल १९२१ च्या सुमारास एस. ए. डाांगे याांनी मलमहलेल्या ‘गाांधी मवरुद्ध लेमनन’ या पुस्िकाि 
रमशयन क्ाांिीने आमण लेमनन याांनी गाठलेली उमद्दष्टे कथन केली. नांिर त्याांनी ‘सोशमॅलस्ट’ हे पत्र काढले. 
त्यािील मवचाराि जरी पमरकििा नसली (हे त्याांनीच नांिर मान्य केले आहे) िरी भारिीय स्वािांत्र्याचा 
लढ्याचा पयायी कायवक्म आमण मागव याांचे पुस्िकाि मदग्दशवन केले होिे ही महत्त्वाची गोष्ट होिी, असे डॉ. 
अमधकारी म्हणिाि. [Ibid, p. 277.] गाांधीजींवर माचव १९२२ मध्ये राजद्रोहाचा खटला झाला. त्याांनी भर 
कोटाि साांमगिले, "जनिेच्या मपळवणुकीवरच हे कायद्याने प्रस्थामपि झालेले राज्य चालले आहे." िरूण 
वगव समाजवादाकडे आकर्वषि होि होिा. चांद्रशखेर आझाद व भगिकसग इत्यादींनी त्याांच्या क्ाांमिकारक 
सांस्थेला ‘कहदुस्थान सोशमॅलस्ट मरपस्ब्लक असोमसएशन’ असे उघड नाव घेिले. समाजवाद आमण 
प्रजासत्ताक राज्य याांचा उद घोष केला. क्ाांमिकारकाांचे मुकुटमणी भगिकसग याांनी १९३०च्या २१ जानेवारी 
(लेमनन मदन) रोजी मॉस्कोला िार पाठमवली- "लेमनन याांचे मवचार कृिीि उिरमवण्यासाठी जे प्रयत्नशील 
आहेि, त्याांना आम्ही अमभवादन करीि आहोि. भाांडवलशाहीचा नाश होऊन कामगाराांचा मवजय होईल. 
साम्राज्यशाही मुदाबाद!" फाशी जाण्यापूवी िे लेमननचे ‘शासनसांस्था आमण क्ाांिी’ हे पुस्िक वाचीि होिे. 
वारा कोणत्या मदशनेे वाहि होिा हे यावरून मदसि होिे. 
 



 
          

 

गाांधीजींच्या असहकाराच्या कायवक्माने प्रगिी होि नव्हिी. "मवलायि सरकारने सोस्व्हएट 
रमशयामवरूद्ध युद्धाची ियारी करणे हे आमच्या मिे कनद्य आहे, मनभळे स्वािांत्र्य हेच राष्ट्रीय सभेचे ध्येय 
असले पामहजे, चीन इराक येथून कहदी सैन्य बोलवाव े अशी आमची मागणी आहे, साम्राज्यशाहीमवरोधी 
सांघास आमची मान्यिा आहे "अशा अथाचे काँगे्रसचे ठराव होऊ लागले. ‘भारिाला रमशयाचा धोका’ ही 
कल्पना राष्ट्रीय चळवळीने त्याज्य ठरमवली होिी. भारिीय पढुारीपणाने मीरि खटल्याबाबि घेिलेली 
भमूमका, लीग अगेन्स्ट इांपीमरयामलझमला भारिीय काँगे्रस जोडणे, लाहोर काँगे्रसचा (१९२९) स्वािांत्र्याचा 
ठराव, कराची काँगे्रसचा (१९३१) मूलभिू स्वािांत्र्याचा ठराव (याांचे मववचेन नांिर येईलच) या सवांवर 
रमशयन राज्यक्ाांिी व समाजवादाच्या मवचाराांचा प्रभाव पडला होिा हे उघड मदसिे. 
 
 .             
 

राष्ट्रीय स्वयांमनणवयाच्या मागणीचा जोर वाढि असिाना ‘स्वराज्या’ ची चळवळ (होमरूल) वाढीस 
लागली असिाना या वाढत्या जन-आांदोलनाांना पायबांद घालण्यासाठी सरकारने रौलेट मबल आणले. 
कहदुस्थानी राजद्रोही चळवळींना आळा घालण्यासाठी रौलेट या इांग्रज न्यायमिूीच्या अध्यक्षिेखाली 
सरकारने एक सममिी नेमली. दोन कहदी हायकोटव न्यायाधीश या सममिीचे सदस्य होिे. या सममिीचा 
अहवाल १९१९ साली प्रमसद्ध झाला. या अहवालावर आधारलेली दोन मबलेही सरकारने मध्यविी 
मवमधमांडळाि माांडली. अराजक गुन्ह्याांची चौकशी हायकोटाच्या िीन न्यायामधशाांसमोर व्हावी, या कोटाच्या 
मनणवयामवरुध्द अपील करण्याची सवलि नसावी, सांशयावरून एखाद्या व्यक्िीला अटक करण्याची, 
िुरूां गाि डाांबनू ठेवण्याची सोय या मबलाि करण्याि आली. या मबलाने व्यस्क्िस्वािांत्र्यावरच हल्ला आला व 
बेदरकार वृत्तीने वागणाऱ्या पोमलसाांच्या हािाि नव ेहत्यार आले. सवव देशभर या मबलाच्या मनषेधाथव सभा 
झाल्या; पण अखेरीस सरकारने या सवव मवरोधाला पायाखाली िुडवनू मदल्लीच्या मवमधमांडळाि िे सांमि 
करून घेिले (६ फेबु्रवारी). महात्माजींनी यामवरुद्ध सत्याग्रह करण्याची घोषणा केली (१८ माचव), आमण ६ 
एमप्रल हा या कायद्याच्या मनषेधाचा मदवस म्हणून जाहीर केला, आमण सवव देशभर िो उत्साहाने पाळला 
गेला. याि कहदू-मुसलमानाांच्या एकीची अभिूपूवव दृष्ट्ये मदसली. मदल्लीिील ममरवणुकीचे पुढारी स्वामी 
श्रद्धानांद याांच्यावर गोळी चालवण्याची धमकी देण्याि आली, पण त्याांनी ‘चलाव गोली’ असे म्हटले, िेव्हा 
गोळी चाललीच नाही! [पण इांग्रजी नीिीने कहदू-मुसलमानाांि फूट पाडून स्वामीजींवर एका मुसलमानाला 
गोळी चालवायला लावले]. 
 

अहमदाबादला इांग्रज आमण कहदी अमधकारी मारले गेले. कलकत्त्यालाही गोळीबाराि ५/६ 
मृत्यूमुखी पडले, वीस जखमी झाले. या सवव कहसात्मक वािावरणामुळे गाांधींनी सत्याग्रह मागे घेिला. 
लाहोर आमण अमृिसर येथे लष्ट्करी कायदा पुकारण्याि आला. १३ एमप्रलला जामलयनवाला बागेिील वीस 
हजाराांच्या सभेवर जनरल डायरने १,६५० गोळ्या जाडल्या जवळच्या गोळ्या सांपल्यामुळे गोळीबार 
थाांबला. ३७९ लोक मृत्यूमुखी पडले. दोन हजारावर जखमी झाले. साववजमनक मठकाणी अनेकाांना फटके 
मारण्याि आले. खटल्याि अनेकाांना लष्ट्करी अमलाच्या खाईि पोटावर सरपटि जाण्याची सक्िी 
करण्याि आली. ५१ लोकाांना फाशी, ४६ लोकाांना जन्मठेप अशा मशक्षा ठोठावण्याि आल्या. हे कशाकमरिा 
िर जरब बसमवण्याकरिा. गव्हनवर सर मायकेल ओडवायर याांनी डायरला शाबासकी मदली. या 
अत्याचाराची चौकशी व्हावी असा ध्वनी देशभर उठला. चौकशीसाठी सरकारने हांटर-कममटी नेमली. त्या 
कममटीबरोबर सहकायव करणे अशक्य असल्यामुळे काँगे्रसने म. गाांधी, मोिीलाल नेहरू, मचत्तरांजन दास, 
जयकर, फझलूल हक्क इत्यादींची सममिी नेमली. 



 
          

 

आिापयंि गाांधी िसे राजमनष्ठच होिे, पण जामलयनवाला बागेि मनरपराध स्त्री-पुरुषाांची झालेली 
कत्तल पाहून िे सांपूणव असहकारवादी झाले. त्याांनी व्हाईसरॉयला पत्र पाठवनू आिापयंि ममळालेली पदके 
परि केली, काही मानमसक त्रास न होिाना! याबाबि असलेल्या गुप्ि अहवालाि, गाांधीनी भारिाला 
बोल्शसे्व्हझमपासून वाचवण्यासाठी असे केले असा उल्लखे आहे! [B. B. Misra, op cit, p. 179.] हांटर कममटी 
जामलयनवाला बागेि बळी पडलेल्याांना काही न्याय देईल अशी गाांधींना आशा वाटि होिी. काँगे्रसने 
नेमलेल्या चौकशी-सममिीच्या मिे िो ‘मानविेमवरुद्ध गुन्हा’ होिा; मब्रमटशाांच्या आधुमनक प्रशासनाच्या 
इमिहासाि मनःशस्त्र व मनरपराध स्त्री-पुरुष-बालकाांची शसे्त्र चालवनू झालेली हत्या केवळ अपूवव होिी! पण 
हांटर कममटीने या हत्याकाांडावर केवळ मनणवयशक्िीची गांभीर चूक (a grave error of Judgment) अशी 
रांगसफेिी केली, सरकारने डायरच्या कृत्याचे समथवन केले. मशवाय इांग्लांडमध्ये डायरच्या कृत्यासांबांधी ज्या 
प्रकारे लोकमि मदसून आले, त्यावरून मब्रमटशाांच्या न्यायमप्रयिेवरील गाांधींचा मवश्वास कायमचाच 
ढासळला. २८ मे १९२० ला हांटर कममटीचा अहवाल प्रमसद्ध झाला, आमण गाांधींनी-पांजाबािील हत्याकाांड 
आमण मखलाफि प्रकरणािील अन्याय या दोन्हींमवरुद्ध १ ऑगस्टपासून असहकामरिेची चळवळ सुरू 
करण्याि येणार असल्याची घोषणा केली. कलकत्ता येथील काँगे्रसच्या खास अमधवशेनाि िारीख ४ 
सप्टेंबरला त्याला मान्यिा देण्याि आली. पांजाब, मखलाफि याच्याबरोबर त्या ठरावाि स्वराज्यप्राप्िीचा 
ठराव अांिभूवि करावा अशी सूचना मोिीलाल नेहरू आमण मवजयराघवाचारीयर याांनी केली, गाांधींनी िी 
मान्य केली, आमण ‘एक वषाि स्वराज्य’ अशी धाडसी घोषणा केली.  
 
 .                   
 

मब्रमटशाांची हकालपट्टी करा ही मखलाफि चळवळीिील घोषणा ही धार्वमक मवचाराांवरच 
आधारलेली होिी. इस्लामचे राजकीय वैभव त्याला पनुः प्राप्ि करून देणे हीच त्यािील पे्ररणा होिी, 
स्वराज्य ममळवणे हा हेिू नव्हिा, कलकत्ता काँगे्रस (सप्टेंबर १९२०) मध्ये २,७३५ पैकी १,८५५ जणाांनी 
गाांधींना पाठींबा मदला, ८७३ मवरुद्ध होिे! मजनामशवाय इिर मुसलमान प्रमिमनधींनी पाकठबा मदला, मजना 
याांच्या अध्यक्षिेखाली भरलेल्या मुस्लीम लीगच्या अमधवशेनाि मजना म्हणाले [Ibid, p. 181.] "असहकारचे 
धोरण स्वीकारणे जरूर आहे, पण गाांधींच्या कायवक्माने नव्हे" काँगे्रसच्या नागपूर अमधवशेनािही 
स्वराज्यप्राप्िी हे ध्येय ठरावाि घालण्याि आहे. होमरूलचे रूपाांिर स्वराज्य सभेि करण्याि आले. गाांधी 
त्या सभेचे अध्यक्ष झाले. धार्वमक आमण आर्वथक शक्िींची एकजूट घडून आल्यानेच काँगे्रसला मवराट रूप 
प्राप्ि झाले. [Ibid, p. 182.] शाांििामय आमण कायदेशीर मागांनी स्वराज्यप्राप्िी हे काँगे्रसचे ध्येय असल्याची 
घोषणा नागपूर काँगे्रसने केली. चार खाांबावर आधामरि असा कायवक्म मनमिि करण्याि आला : (१) 
शाळा, कॉलेजावर बमहष्ट्कार; (२) मटळक स्वराज्य फां डाची उभारणी; (३) कहदू-मुस्लीम ऐक्य; (४) 
अकहसेवर भर. लोकाांच्या मागण्याांकडे सरकार सिि दुलवक्ष करीि असल्याने युवराजाच्या आगमनप्रसांगी 
देशाि सांपूणव हरिाळ पाळून लोकाांच्या भावना व्यक्ि कराव्याि असाही आदेश देण्याि आला. मुांबईि 
युवराजाच्या आगमनप्रसांगी झालेल्या दांगलीि ५३ जण ठार झाले, आमण सुमारे ४०० जण जखमी झाले. 
 

पमहल्या महायुद्धाि दोस्िाांना मवजय ममळाला. या युद्धाि िुकव स्िान, मब्रटनमवरुद्ध जमवनीस सामील 
झाला होिा. िुकव स्िानचा खमलफा राजकीय आमण धार्वमक दृष्टीनी कहदी मुसलमानाांना जवळचा वाटि 
होिा. त्यामुळे िुकव स्िानची मखलाफि सुरमक्षि राहील असे लॉईड जाजव याांनी पालवमेंटाि वचन मदले. यावर 
मवश्वास ठेऊन कहदी मुसलमान िुकव स्िानमवरुद्ध लढले. युद्धानांिर िुकव स्िानचे िुकडे झाले. मखलाफि नष्ट 
होण्याची कल्पना कहदी मुसलमानाांना सहन झाली नाही. २४ नोव्हेंबर १९१८ रोजी मदल्लीि मखलाफि 



 
          

 

पमरषद भरली. गाांधीजी अध्यक्ष होिे. सवव मब्रमटश मालावर बमहष्ट्कार घालण्याची भाषा हसरि मोहानी याांनी 
काढली. 
 

मुसलमानाांचे धार्वमक महिसांबांध आमण कहदूांचे राजकीय महिसांबांध या मखलाफि प्रकरणामुळे एकत्र 
आले. त्यािून जी चळवळ झाली िीि-असहकामरिेि-कहदू व मुसलमान सरकारमवरोधी पमवत्र्याि उभे 
ठाकले आमण त्या काळाि कोठेही जािीय दांगे झाले नाहीि. (इांमडया १९२३-२४, पृ. ७८) 
 

अशा या मखलाफि चळवळीने मुसलमानाि मब्रमटशमवरोधी भावना मनमाण झाली. त्याचे मूळ 
िुकव स्िानािील खलीफाच्या गादीि होिे. पण मुस्िफा केमाल पाशा याांनी सुलिानाला पदच्युि केले, 
कारण िो मब्रमटशाांचा अांमकि होिा. िो मब्रमटश जहाजािून पळून गेला. अशा पमरस्स्थिीि भारिािील 
मुसलमान सुकाणू नसलेल्या नावपे्रमाणे झाले. पनुः जािीयवादाला बहर आला. मलबाराि िर मोपल्याांनी 
कहदूांवर अमानुष अत्याचार केले. मोठ्या शहराांि-मुांबई, मदल्ली, नागपूर, अलाहाबाद इत्यादी शहराि कहदू-
मुसलमान दांग्याांनी पेट घेिला. ममशदीिून कहदू-मुसलमान ऐक्यावर असहकाराांच्या काळाि व्याख्याने 
देऊन त्याांना लढ्याि ओढणारे स्वामी श्रद्धानांद याांचाही एका धमववडे्ाने खून केला. या सवव प्रकाराांची 
प्रमिमक्या म्हणजे कहदू-महासभेची स्थापना आमण वाढ. सांघटना, शुद्धी, अस्पृश्योद्धार या सवव चळवळीना 
गिी आली. डॉ. मुांजे, केळकर याांनी या चळवळीना हाि घािला. असहकार बाजूला सारून प्रमिसहकार 
स्वीकारावा या मवचाराने पनुः जोर केला. 
 

१९२० साली कहदुस्िानच्या राजकीय समुद्राि ‘महजरि’ची जी प्रचांड लाट उसळली, त्या लाटेने 
पांजाबािील असांिुष्ट मनधवन शिेकरी व लहान लहान व्यापारी आमण दुकानदार आपल्याबरोबर िर दूर नेले, 
पण देशािील मकत्येक सुमशमक्षिाांना-ज्याांना स्वािांत्र्याची पूणव कल्पना होिी अशाांनाही पण दूर नेले. 
अनत्याचारी, असहकामरिेचा कायवक्म त्याांना आकषूव शकि नव्हिा. अन्य देशाांच्या इमिहासाच्या अभ्यास 
करण्याची सांधी त्याांना प्राप्ि झाली. 
 

प्रथमिः महजराि ही एक धार्वमक चळवळ होिी. िुकव स्िानाच्या मखलाफिीच्या बाबिीि मब्रमटश 
सरकारने जे अन्यायी धोरण स्वीकारले त्यामुळे मचडून गेलेल्या मुसलमानाांची, मुसलमानाांकरिा िी चळवळ 
होिी. मब्रमटश अमलाखाली ज्याांना सुख वाटि नसेल, जे त्याांच्या राज्याि असांिुष्ट असिील, त्याांनी 
िाबडिोब मब्रमटश राज्याचा त्याग करून परदेशािील कोणत्याही मुसलमानी सते्तखाली जाऊन रहाव ेअसा 
त्या चळवळीचा उदे्दश होिा, नव्हे, मिचा िसा आदेशच होिा. महजरिची म्हणजे देशत्यागाची चळवळही 
मखलाफिीिूनच उदय पावली. सुमारे ३६ हजार मुसलमान अफगामणस्िानच्या अमीराकडे गेले! हजारो 
नांिर परि आले, उपासमारीला त्याांना िोंड द्याव ेलागले. अशी महजरि केलेल्या कॉ. शौकि उस्मानी याांनी 
त्याचे वृत्त ‘From Peshawar to Moscow’ (देशत्यागाचा इमिहास) या पसु्िकाि मदले आहे. 
 
                
 

सांयुक्ि प्राांिािील गोरखपूर मजल्ह्यािील एक गाव चौरीचौरा. फेबु्रवारी ४, १९२१ या मदवशी 
असहकारवादी जमावाने २२ पोमलसाांना (२१ पोलीस व १ इन्स्पेक्टर याांना) मजवांि जाळून मारले. पोलीस 
ठाणे जाळले. पोमलसाांनी जमावावर गोळीबार केला होिा. िसेच जमीनदारीमवरोधी लढ्याि पोमलसाांनी 



 
          

 

शिेकऱ्याांवर अत्याचारही केले होिे. त्यामुळे झालेल्या लोकक्षोभाचा हा उदे्रक होिा! या भयानक घटनेने 
सारा भारि हादरला. 
 

बाडोलीमध्ये सारावाढीमवरुद्ध लढा सांघमटि होि होिा, कहसेचा उदे्रक झाल्याने िो लढा चालू करू 
नये असा काँ वमकंग कममटीने फेबु्रवारी १२ ला ठराव केला. फेबु्रवारी २४ ला झालेल्या अ.भा. काँगे्रसने 
वरील ठरावाला पुष्टीच मदली, आिा सवव काँगे्रस सदस्याांनी सूि किाईसारख्या मवधायक कामास लागाव े
असे गाांधीनी सुचमवले. बारडोलीच्या शिेकऱ्याांना हा ‘मरणान्िक धक्काच’ (Staggering blow) बसल्याचे 
सुभाषबाबू म्हणाले. हा राष्ट्राचा अवमानच असल्याने महाराष्ट्रीय प्रमिमनधी बोलि होिे. या सांदभाि अनेक 
पुढाऱ्याांनी गाांधीजींवर टीकास्त्र सोडले. गाांधीनी फेबु्रवारी १२ ला पाच मदवसाांचा उपवास जाहीर केला. ‘यांग 
इांमडया’ च्या फेबु्रवारी १६ च्या अांकाि गाांधीजींचे पत्रक प्रमसद्ध झाले. 
 

चौरीचौरा प्रकरण व लढ्याची िहकुबी या घटनेवर राजकीय विुवळाि सिि चचा होि रामहली. 
मोिीलाल नेहरू व दास याांनी िुरुां गािूनच याबाबि मनषेध नोंदमवला. लालाजी, अल्ली बांधु, आझाद यानीही 
मनषेध व्यक्ि केला. पण गाांधीजी मनिल रामहले. ‘सरकार माघारीच्या पामवत्र्याि असिाना ही घटना घडली 
ही राष्ट्रीयदृष्ट्या आपत्तीच होय’ अशी टीका सुभाषबाबनूी ‘Indian Struggle’ या पुस्िकाि केली आहे. 
पोमलसाांकडून दडपशाही होि असिाना आपणापैकी मकिी जण शाांि राहिील? हीच जर राष्ट्रीय लढ्याची 
कसोटी असेल िर अकहसात्मक मागव सदैव अपयशच आणणार! असे जवाहरलालजींनी "Towards 
Freedom" या ग्रांथाि म्हटले आहे. 
 

या प्रकरणाि १७२ लढाऊ शिेकऱ्याांना फाशीच्या मशक्षा झाल्या, पण कोणाही पढुाऱ्याने त्यावर 
आवाज उठवला नाही, त्याबाबि कम्युमनस्टाांनी प्रखर प्रमिमक्या व्यक्ि केली. एम्. एन. रॉय याांनी भारिीय 
कम्युमनस्ट पक्षाच्या विीने मलमहले, "शोमषि शिेकऱ्याांनी केलेल्या बांडास १७२ जवानाांना फाशी मदल्याने 
न्यायदेविेचा भ्रष्टाचारच मदसून येिो. या जवानाांचा अपराध हाच की, आपल्याला जगण्याचा हक्क आहे हे 
त्याांनी घोमषि केले. आमण त्याांना सिि उपासमार करायला लावणाऱ्या या अमधकाऱ्याांना मनधड्ा छािीने 
आव्हान मदले." [Vanguard, March 12, 1823.] 
 

चौरीचौरा येथे झालेल्या कहसेमुळे गाांधीजींनी बारडोलीचा लढा िहकूब केला यावर केळकर याांनी 
केसरीि ‘बारडोलीचा बार फुकट गेला’ असा अग्रलेख मलमहला. महाराष्ट्रािील फेरवाल्या पक्षाच्या 
मनोभावनाांचे िे आमवष्ट्करण होिे. १६ फेबु्रवारी १९२२ च्या ‘यांग इांमडया’ि गाांधींनी मलमहले, "सबांधच्या सबांध 
चढाईचा कायवक्म इिक्या मनष्ठुरपणे रद्द करणे राजकीयदृष्ट्या समपवक वा शहाणपणाचे वाटले नाही िरी 
धार्वमकदृष्ट्या िे मनःसांशय समपवक होिे." िसेच ‘समवनय कायदेभांगाि कोठल्याही प्रकारचा क्षोभ असिा 
कामा नये’ असाही इशारा मदला. केळकराांनी याला ‘उलटी उडी’ असे म्हटले. त्यावर त्याला गाांधींनी उत्तर 
मदले, "रणमदैानाि सैन्याची रचना िासािासाने बदलावी लागिे. मजिक्या म्हणून ‘उलया उड्ा’ 
मारण्याि आल्या त्या आवश्यक होत्या." 
 
 
 
 
 



 
          

 

                   
 

गाांधींनी त्याांच्या कृत्याचे समथवन केले. जवाहरलाल याांना मलमहलेल्या पत्राि िे म्हणाले, "जर ही 
चळवळ स्थमगि केली नसिी, िर आपणाला अकहसात्मक लढा न लढिा कहसात्मक लढाच लढावा लागला 
असिा, या माघारीने आपले स्वीकृि कायव अमधक उजळ रीिीने फोफावले". (Nehru: A bunch of old 
letters) 
 

अकहसात्मक लढा मागे घेण्याि आला आमण त्यामुळेच समाजवादाच्या मवचाराांना चालना ममळाली. 
रमशयािील ऑक्टोबर क्ाांिीचा पमरणाम-प्रभाव राजकीय कायवकत्यांवर होिाच. या असहकार चळवळीि 
भाग घेिलेले कॉ. डाांगे नवीनच मदशनेे मवचार करायला लागले. त्याांनी ‘गाांधी मवरुद्ध लेमनन’ हे पुस्िक 
मलहून (एमप्रल १९२१) गाांधीजींचा मागव सोडून आिा लेमननचा मागव स्वीकारला पामहजे, कामगार-
शिेकऱ्याांच्या वगवजागृि सांघटना बाांधल्या पामहजेि असा पुकारा केला. या पुस्िकाने गाांधीवादावर नवीनच 
प्रकाश टाकला. जरी त्याांचे मवचार पमरपि नव्हिे िरी भारिीय स्वािांत्र्यलढ्याला त्याांनी एक पयायी 
कायवक्म मदला ही महत्त्वाची गोष्ट आहे, असे डॉ. अमधकारी याांनी म्हटले आहे. [G. Adhikari, op cit, I, p. 277]  
 

बारडोली लढा स्थमगि करण्याि आला, कायवकत्यांि गोंधळ उडाला, अशा वळेी सरकारने 
गाांधीजींना अटक केली, आमण ‘यांग इांमडया’ िील िीन लेखाांबाबि त्याांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरला. 
‘हे सरकार जनिेची मपळवणकू करीि आहे’ असे त्याांनी कोटाि साांमगिले. गया काँगे्रसचे अध्यक्ष मचत्तरांजन 
दास याांनी स्वराज्य हे ९८ टके्क लोकाांसाठी पामहजे असे साांमगिले. दास, जवाहरलाल, सुभाष याांनी 
आयटकशी सांबांध जोडले. शिेकऱ्याांच्या चळवळी स्वािांत्र्यलढ्यामागील एक शक्िी झाली. राष्ट्रीय 
क्ाांमिकारक भगिकसग आमण त्याचे सहकारी लेमननचा अभ्यास करू लागले. फाशीची मशक्षा डोक्यावर 
टाांगली असिाना त्याांनी २१ जानेवारी १९३० (लेमनन मदन) या मदवशी मॉस्कोला ‘थोर लेमननचे मवचार 
अांमलाि आणण्यासाठी जे प्रयास करीि आहेि त्याांना अमभवादन करीि आहोि..... भाांडवलशाहीचा 
मवनाश होऊन कामगाराांचा मवजय होणारच. साम्राज्यशाहीचा नाश होवो’ अशी िार पाठवली [‘October 
Revolution and India’s Independence’ p. 128.]. त्यामुळे मवचाराांचा वारा कसा वाहि होिा हे कळून येिे. या सांदभाि 
मीरि कटाच्या खटल्याबाबि राष्ट्रीय पुढारीपणाने घेिलेली भमूमका, ‘लीग अगेंस्ट इांपीमरॲमलझम’शी 
काँगे्रसने जोडलेला सांबांध, १९२९ च्या लाहोर व १९३१ च्या कराची येथील अमधवशेनाि सांमि झालेले ठराव 
पामहजे िर समाजवादी मवचार राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या चळवळीि येऊ लागले होिे, िसेच आपल्या लढ्याि 
सोमवयटमवरोध या मवचारसरणीला आपण कधीच थारा मदला नाही.... हे मदसून येईल. ‘इस्न्कलाब 
कझदाबाद’ ही राष्ट्रीय चळवळीिील घोषणा भगिकसग आमण त्याांच्या सहकाऱ्याांनी मदलेली देणगीच. याच 
काळािील बारडोलीचा लढा थाांबमवण्याबाबि काँगे्रस वमकंग कममटीने जो ठराव सांमि केला त्याि 
‘मालमत्ता जप्ि करणे’ आमण ‘वगवयुद्ध’ याांना आपला मवरोध असल्याचे म्हटले आहे. 
 

"काँगे्रसचे कायवकिे आमण सांघटना याांनी शिेकऱ्याांनी जमीनदाराांना खांड देऊ नये असा प्रचार 
करणे हे काँगे्रसच्या ठरावाच्या मवरोधी व देशाला हामनकारक आहे असा काँगे्रस वमकंग कममटीने सल्ला 
आहे". वगीय महिसांबांध राखणे व वगीय मपळवणूक अबामधि ठेवणे यासाठीच ‘अकहसा’ ही शब्दप्रणाली 
जाणनू वा अजाणिेपणी वापरण्याि आली आहे. असा मनष्ट्कषव काढिा येईल. भाांडवलदारी पुढारीपणाने 
बारडोली लढ्याचा मवश्वासघाि केला, कारण जनिेच्या उठावाला त्या पुढारीपणाचा मवरोध होिा. [R. P. 
Dutt, op cit, p.p. 288-89.] सरकारी अहवालाि पुढे म्हटले आहे, ‘भारिाच्या राजकीय पुढाऱ्याांच्या भाषणाि 



 
          

 

सामान्यिः न आढळणारी अशी समाजवादी मवचारसरणी दास यानी आपल्या भाषणाि माांडली होिी. 
स्वराज्य हे जनिेसाठी असेि आमण मूठभर उच्चवगीयासाठी नसिे..... गया काँगे्रसच्या अमधवशेनाि 
लगेचच दास याांनी केलेल्या भाषणाि व त्याांनी माांडलेल्या कायवक्माि सोस्व्हएट मवचारसरणी मदसून 
येिे...... पण त्याांनी कामगारवगाच्या हुकुमशाहीचा स्वीकार केलेला नाही." [India, 1922-23, p. 290.] 
 

‘आयटक’ (A.I.T.U.C.) च्या कायवकारी मांडळाला मदि करण्यासाठी काँगे्रस वमकंग कममटीने 
एक सममिी नेमली. शिेमजूर व औद्योमगक कामगार याांच्या प्रामिमनमधक सांघटनेवर पुढील सदस्य होिे : 
(१) सी. एफ्. अँड्ऱऱ्यूज, (२) जे. एम्. सेनगुप्िा, (३) एस्. एन. हलधर, (४) स्वामी दीनानांद, (५) 
कसगारवलूे चेमट्टयार, (६) मुांबईचे डॉ. डी. डी. साठे सरकारी अहवालाि म्हटले आहे : "गाांधीजींचा 
समवनय कायदेभांगाचा लढा ही समवनय अशी जनिेची क्ाांिीच होय. िो ज्या वळेी कायववाहीि येईल, िेव्हा 
सरकारचा अमधकार सांपलेला असेल. िसेच सरकार आमण त्याचे कायदे उघडपणे धुडकावनू लावलेले 
असिील व कायदा आमण सुव्यवस्थेला धोका मनमाण झालेला असेल." [India, 1922-23, p. 245] 



 
          

 

 .                    
 

१९२० िे १९३० या कालखांडाि मनरमनराळ्या राजकीय पक्षाांनी राष्ट्रीय चळवळीवर अनेक दृष्टींनी 
प्रभाव पाडला. काँगे्रस हा एक मोठा प्रवाह होिा; पण काँगे्रसप्रणीि राष्ट्रीय चळवळीच्या गिीने ज्याांना जािा 
आले नाही, िे त्या प्रवाहापासून अमलप्ि रामहले, आमण त्याांनी काँगे्रसच्या समवनय कायदेभांगाच्या 
कायवक्माला मवरोध केला. या मवरोधकाि मलबरल पक्ष, स्वराज्य पक्ष, प्रमियोगी सहकामरिा पक्ष आमण 
नॅशनल पाटी हे पक्ष होिे. काँगे्रसपासून मनराळा असलेला, पण काँगे्रसची ध्येय-धोरणे अत्यांि लढाऊ 
करण्याि भारिीय कम्युमनस्ट पक्षाचा आमण त्याांचे उघड व्यासपीठ (प्लॅटफॉमव) असलेल्या कामगार 
शिेकरी पक्षाचा त्याि मोठा वाटा होिा. वर उल्लेमखलेल्या राजकीय पक्षाांच्या भमूमकाांबाबि थोडक्याि 
मववचेन केले आहे. 
 
(१)       (          /      ) 
 

भारिािील उदारमिवाद हा युरोपीय सांस्कृिीचा पमरपाक आहे, त्या सांस्कृिीचे फळ आहे. 
उदारमिवादाला वैचामरक पे्ररणा गे्रट मब्रटनचीच, सामामजक सुधारणा कायदे करून आमण जनिेला मशक्षण 
देऊन अमलाि आणिा येिे, असा मवचार िे माांडि. त्याांच्या डोळ्याांपुढे लोकशाहीची ध्येये होिी. 
 

गाांधीजींच्या व्यस्क्िमत्वाबद्दल या उदारमिवाद्याांना आदर होिा; पण गाांधीजींच्या कायवपद्धिीमुळे 
राष्ट्राला हामनकारक पमरणाम भोगाव ेलागिील, असे त्याांचे मि होिे. माँट-फडव सुधारणा अांमलाि आणणे, 
त्याि प्रभतु्व ममळमवणे आमण त्याांचा मवस्िार करूनच भारिाच्या आकाांक्षा फलदू्रप होिील असा त्याांचा दृढ 
मवश्वास होिा. गाांधीजींनी काढलेल्या मोमहमाांि सहभागी होण्याचे त्याांनी नाकारले. भारिमांत्र्याांच्या 
(सेके्टरी ऑफ स्टेट) मनयांत्रणािून मुक्ि होऊन भारि सरकारला भारिाचा त्वमरि राजकीय मवकास 
करण्याची आवश्यकिा त्याांना वाटि होिी. मब्रमटश साम्राज्याच्या इिर वसाहिीिील भारिीयाांना जी 
वागणूक मदली जाि होिी त्यामुळे साम्राज्याला धोका मनमाण होईल असे त्याांना वाटे. काँगे्रससांबांधीच्या 
त्याांचा दृमष्टकोन थोडक्याि खालीलप्रमाणे साांगिा येईल : "प्रस्थामपि सरकारच्या मवरोधी जोपयंि काँगे्रस 
लढा पुकारीि आहे, क्ाांिीची उघड भाषा बोलि आहे, सरकारमवषयीची मनष्ठा कमी करीि आहे, आमण 
धडक राजकीय कायवक्म हािी घेि आहे, .... अशा वळेी आपण काँगे्रसशी मिभेद व्यक्ि केला पामहजे, 
आमण मिला मवरोध केला पामहजे."म्हणनू देशाच्या भल्यासाठीच त्याांनी सरकारला िसेच समयबद्ध प्रगिी 
करण्याच्या मवचाराला पाकठबा मदला. राष्ट्रीयदृष्ट्या मलबरल पक्ष सरकारशी एकरूप झालेला होिा, असेच 
मदसले. 
 

भारिाच्या नेमस्ि पढुाऱ्याांचा सते्तच्या कें द्रीकरणाला मवरोध होिा. वाढत्या स्थामनक स्वायत्तिेचा 
त्याांनी पुरस्कार केला, भाांडवलदारी आशा-आकाांक्षाांचे िसेच कमनष्ठ मध्यमवगाचे प्रवक्िे म्हणूनच िे कायव 
करीि. राजकीय सते्तला नैमिक पाया असिो यावर िसेच ईश्वरी ककवा दैवी सांकेिावर उदारमिवादी 
पक्षाचा मवश्वास होिा. गोपाळ कृष्ट्ण गोखले हे स्वराज्याचे फार मोठे पे्रमषि होिे, असे मोिीलाल नेहरू 
म्हणि. अथक पमरश्रम आमण त्याग याांच्या योगे राष्ट्रवादाचा दृढ पाया घालिा येईल यावर गोखले याांचा 
मवश्वास होिा. राष्ट्रीय एकत्रीकरण वा दृढीकरणावर त्याांचा मवश्वास होिा. राजकारणाि नैमिक मूल्ये 
आणणे या मवचारावर िे खांबीरपणे उभे होिे, राजकीय िांत्र म्हणून मयामदिपणा वा नेमस्िपणा बमुद्धवाद 
आमण िडजोड याांचा त्याांनी पुरस्कार केला. 



 
          

 

( )           
 

असहकामरिेची चळवळ स्थमगि झाल्यानांिर काँगे्रस दोन गटाि मवभागली गेली. फेरवादी आमण 
नाफेरवादी. मचत्तरांजन दास आमण मोिीलाल नेहरू याांच्या पुढारीपणाखालील काँगे्रसच्या गटाने, 
बारडोलीच्या ठरावानांिर (१९२२) ‘गाांधींचे अव्यवहायव व वाांझ धोरण’ असे सांबोधून िे त्या मागापासून दूर 
गेले, आमण काँगे्रसमध्ये राहून नवा पक्ष स्थापन केला. नवीन मवधानसभाांच्या मनवडणुकी लढवनू नवीन 
मवधानसभाि सांसदीय पािळीवर लढा देणे हे त्याांचे ध्येय होिे. 
 

१९२२ च्या गया काँगे्रस अमधवशेनाि परदेशाि आश्रय घेिलेल्या भारिीय कम्युमनस्ट पक्षाने 
‘राष्ट्रीय मुक्ििा आमण पनुरवचना’ असा कायवक्म पाठमवला होिा : सांपूणव राष्ट्रीय स्वािांत्र्य, जनिेला 
साववभौम सत्ता आमण भारिीय प्रजासत्ताक सांघराज्य असा त्याचा आशय होिा. 
 

१९२३ मध्ये मचत्तरांजन दास याांनी अमखल भारिीय स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली. दास अध्यक्ष 
झाले आमण मोिीलाल नेहरूां ना कायववाह करण्याि आले. मानविावादी सामामजक सुधारणा, मब्रमटश 
साम्राज्याांिगवि वसाहिीचे स्वराज्य, आमण भाांडवलशाहीचा मुक्ि मवकास – हा कायवक्म पक्षाने घेिला 
होिा, १९२४ मध्ये कौस्न्सल प्रवशेाची शाखा म्हणून काँगे्रसने या पक्षाला मान्यिा मदली. १९२५ मध्ये कानपूर 
येथे भरलेल्या काँगे्रसच्या अमधवशेनाि, स्वराज्य पक्ष काँगे्रसमध्ये मवलीन झाला. भारिीय राष्ट्रवादाची 
(राष्ट्रीयत्त्वाची) कल्पना पािात्याांकडून घेिलेली नव्हिी, असे दास याांचे मि होिे. ईश्वराने व्यापलेल्या 
अस्स्ित्वाची उत्क्ाांिी म्हणजेच राष्ट्रीयत्व असे िे म्हणि. देशाच्या कल्पनेमध्ये त्याांना मदव्यत्वाचे 
प्रकटीकरण मदसे. मोिीलाल नेहरू स्वराज्य पक्षािील पुराणमिवादी मवचाराांचे होिे; िर दास हे डाव्या 
मवचारसरणीचे आमण उदारमिवादी होिे, राष्ट्रवादाकडे पाहण्याचा त्याांचा दृमष्टकोन ममॅझनीसारखा होिा. 
बहुजनसमाजाच्या चळवळीिील कमकुविपणा लक्षाि घेिा, मनवडणकुा आमण मवमधमांडळावरील बमहष्ट्कार 
उठमवण्याचा पक्षाचा मनणवय हे एक पुढचे पाऊल होिे. काँगे्रसमधील नाफेरवाद्याांनी काँगे्रसमध्ये त्याांना 
मवरोध केला. काँगे्रसमधील सूिकिाई, मद्यपानमनषेध, अस्पृश्यिामनवारण िसेच अशासारख्या सामामजक 
सुधारणाांच्या कायवक्मामुळेच राष्ट्रीय मुक्िी ममळेल अशा गाांधीजींच्या ‘मवधायक कायवक्माला’ िे मचकटून 
रामहले, अमधक मनमिि स्वरूपाचे धोरण मान्य असणाऱ्या काँगे्रसमधील गटाला (फेरवाद्याांना) आपले धोरण 
पटवनू देऊन िे अमलाि आणण्याच्या बाबिीि िे कमकुवि होिे. १९२५ मध्ये काँगे्रसने स्वराज्य पक्षापढेु 
सांपूणव आमण मबनशिव शरणागिी स्वीकारली. गाांधीजी काही काळ का होईना जनिेच्या दृष्टीआड आले. 
वैचामरक दृष्टीने पाहिा स्वराज्य पक्ष पुरोगामी भाांडवलदारी मवचारसरणीचा पक्ष; या वमरष्ठ वगाच्या 
माांगण्यावरच त्याचे अस्स्ित्व अवलांबून होिे. भाांडवलशाही आमण जमीनदारशाहीवरच हा पक्ष उभा होिा. 
त्याच्या कायवक्माि खालील भाग होिा - "खाजगी आमण व्यस्क्िगि सांपत्तीच्या वाढीला मान्यिा ममळेल. 
स्वराज्य पक्ष हा शिेकऱ्याला न्याय देणारा आहे, िसाच िो जमीनदाराांनाही न्याय देणारा आहे." [रजनी पाम 
दत्त,उपरोक्ि ग्रांथ, पृ. २९२.] 
 

म्हणून स्वराज्य पक्ष हा एखादे पाऊल पुढे टाकण्याच्या इराद्याने स्थापन झाला असला, िरी 
प्रत्यक्षाि जनिेच्या लढ्याचा जोर ओसरल्यानांिर त्याची पीछेहाटच झाली. ‘सांसदीय कायाच्या उिरत्या 
पािळीवर येऊन स्वराज्य पक्ष साम्राज्यशाहीशी सहकायव करीि आहे" [ितै्रव.] एक बलाढ्य पक्ष म्हणनू 
स्वराज्य पक्ष कें द्रीय मवमधमांडळाि मशरला. त्यामुळे स्विांत्राांशी (पूवीचे नेमस्ि) एकजूट वा सहकायव करून 
जमेल िर सरकाराि बहुमि प्रस्थामपि करण्याचा त्याचा उदे्दश होिा. (फरीदपूर योजना). १९२६ च्या 



 
          

 

वसांि ऋिूि झालेल्या साबरमिी कराराि अमधकार-स्वीकार अमभपे्रि होिा; पण जनिेच्या मवरोधामुळे िी 
कल्पना सोडावी लागली. १९२६ च्या पावसाळ्याि झालेल्या मनवडणुकाांि, मद्रास सोडून इिर पक्षाि 
पक्षाची पीछेहाट झाली. 
 

ित्त्विः फेरवादी खाजगी मालमते्तला मान्यिा देि होिे व त्याचा प्रमिपाळ करावा त्याचप्रमाणे 
‘आमहरे’ आमण ‘नाहीरे’ याांच्याि न्याय्य आमण सुसांवादी सांबांध असाविे अशा मिाचे होिे; कामगाराांना 
मनःसांशय रक्षणाची आवश्यकिा असिे िशीच औद्योमगक साहसालाही असिे. ‘व्यावहामरक दृष्टीने मवचार 
करिा मध्यविी मवमधमांडळाच्या कामकाजािील त्याांची जमेची बाजू म्हणजे पोलाद सांरक्षण मवधेयकाचा 
त्याांनी केलेला पाठपुरावा; कारण टाटा स्टील कां पीला अनुदान ममळण्याची त्याि सोय केली होिी. [पी. डी. 
कौमशक.] थोडक्याि साांगावयाचे म्हणजे असहकार ह्या क्ाांमिकारक चळवळीची भरिी (जोर) रोखून धरून 
मनमाण झालेल्या उच्च-मध्यमवगीयाांचे प्रमिमनमधत्वच फेरवादी करीि होिे. 
 

गाांधीजींची सुटका झाल्यानांिर बेळगाव येथे भरणाऱ्या काँगे्रसच्या अमधवशेनाचे (१९२४) अध्यक्ष 
म्हणून त्याांना मनवडण्याि आले. फेरवादी व नाफेरवादी याांचे मागव मभन्न होणार असे मदसू लागले. 
 

काँगे्रस पक्षाने अडवणुकीचे धोरण ठेवले िरी सरकारने आपल्या पसांिीने मदवाण नेमले होिे; फक्ि 
मध्यप्राांिािील स्वराज्य पक्ष मदवाणावर अमवश्वासाचा ठराव पसार करू शकला; परांि सरकारच्या हािी सवव 
सत्ता असल्यामुळे गव्हनवरने सोपीव खािी स्विःकडे घेिली आमण राज्यकारभार चालू ठेवला. र. प.ु 
पराांजपे याांना साठे-पराांजपे (मशक्षणाबाबि) योजना दडपून ठेवावी लागली. ना. भास्करराव जाधव मशक्षण 
खात्याचे मदवाण असिाना त्याांनाही एस्ल्फन्स्टन हायस्कूलसाठी युरोमपयन मप्रस्न्सपॉल शोधावा लागला! 
सरकारला मनाई करण्याचा (व्हेटो) व नवीन करायला प्रवृत्त करण्याचा अमधकार होिे. त्यामुळे सरकार 
आपला ग्रास सुखाने घेि असिा कायदेमांडळाांना मनराश व नाउमेद होऊन िोंडाकडे बघि बसणे भाग 
पडले. बारीकसारीस गोष्टीिसुद्धा सरकार कायदेमांडळाच्या इच्छेचा आदर करीि नव्हिे. 
 

महात्माजी िुरुां गािून सुटल्यानांिर कौस्न्सलप्रवशेाचा वाद चाांगलाच रांगला होिा. िे म्हणि, 
"कायदेकौस्न्सलाचा काही फायदा होि असेल िरच मी कौस्न्सलाि जाईन... काँगे्रसच्या मवधायक 
कायवक्मास पुष्टी देण्याचा प्रयत्न करीन.... मी देश कायदेभांगाला ियार करीन. " मोिीलाल नेहरू व दास 
याांचे म्हणणे असे - "गाांधींनी सुचमवलेले उपाय आम्हाांस मान्य आहेि; व त्याांची कायदेभांगाची सूचनाही 
कबूल आहे. स्वामभमानाला सोडल्यामशवाय कौस्न्सलाि काम करणे अशक्य वाटले िर आम्ही कौस्न्सलािून 
जरूर बाहेर पडू, िोपयंि देश कायदेभांगास ियार झाला नसल्यास गाांधींच्या हािाखाली काम करून िो 
ियार करू." [बी. बी. ममश्र, उपरोक्ि ग्रांथ, पृ. २२१-२२२.] 
 

ज्याांनी सरकारी पदव्या, मशक्षणसांस्था, कोटव आमण कौस्न्सले यावर बमहष्ट्कार घािला नाही, व 
मवधायक कायवक्मावरील आपला मवश्वास जे सूि कािून दशववीि नाहीि, त्याांनी काँगे्रसच्या कायवकारी 
मांडळावर राहू नये असे गाांधीजींनी म्हटले होिे, काँगे्रसला कायदेभांगासाठी ियार कराव ेम्हणून िीि मशस्ि 
व एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी त्याांनी हे पाऊल उचलले होिे; पण स्वराज्य पक्षाने ‘आम्हाला काँगे्रसमधून 
हाकलून देण्यासाठीच हा सवामधकारी हुकूम काढला’ अशी ओरड केली. ‘महात्माजींनी लोकशाहीच्या 
ित्त्वाला मूठमािी देऊन झारशाही सुरू केली’ अशी टीका करून केळकर म्हणाले, "पुनः 
बमहष्ट्कारपांचकाची मढी उकरून काढून राजकारणाला भेडसावण्याचा व स्वराज्य पक्षाला नामशषे 



 
          

 

करण्याचा डाव गाांधींनी सुरू केला आहे." गाांधीजींच्या सूचनेप्रमाणे गाांधीवादी गट प्राांमिकपासून काही काळ 
अलग झाला व िो खादीकायाकडे वळला. यानांिर अहमदनगरचे चौकर महाराष्ट्र प्राां. कौ. कममटीचे 
अध्यक्ष झाले. ल. ब. भोपटकराांनी मदलेली नावचे कायवकारी मांडळाि आली. स्वराज्य पक्षाला मोकळी वाट 
करून देण्याि आली. 
 

शांकरराव देवाांनी, मश. म. पराांजपे याांचे ‘स्वराज्य’ पत्र घेऊन िे ‘यांग इांमडया’ च्या धिीवर 
चालवायचे ठरमवले. हरोलीकर प्रकाशक बनले. मव. भ. भसु्कुटे सांपादकवगाि दाखल झाले. शां. द. 
जावडेकरही त्याि लेख मलहू लागले. मवधायक कायव करणाऱ्याांचे िे मुखपत्र बनले. 
 

‘स्वराज्य’ पत्रािील दोन लेखाांबाबि शांकरराव देव व हरोलीकर याांना कारावासाच्या मशक्षा झाल्या. 
 

१९२५ च्या अखेरीस प्रमियोगी सहकामरिा ही मवचारसरणी मनमििपणे पढेु येि होिी. कें द्रीय 
मवमधमांडळ सुरू होण्यापूवी (जानेवारी २०, १९२६) मुांबई कौस्न्सलमधील स्वराज्य पक्षाने ठामपणे आपला 
पाकठबा प्रमियोगी सहकामरिा पक्षाला मदल्याचे त्याांनी सुरू केलेल्या प्रचारावरून मदसून आले. 
 

राष्ट्रीय लढ्यािील शक्िी कमकुवि होिाक्षणी, िसेच जनिेच्या लढ्यापासून स्वराज्य पक्षाने 
फारकि घेिली आहे आमण िे अटी घालून त्याचे समथवन करीि आहेि, अशा वळेी मागील काळाि येथील 
भाांडवलदारवगाला आर्वथक सवलिी देण्याचे धोरण साम्राज्यशाहीचे पुनः अवलांबायचे ठरमवले. सपू्र, 
मजन्हा, र. पु. पराांजपे या पुढाऱ्याांनी, मद्वदल राज्यपद्धिीला अपयश आले आहे, आमण त्याच्या जागी नवीन 
राज्यपद्धिी शोधायला पामहजे असे ठामपणे साांगायला प्रारांभ केला. 
 

१९२५ च्या मडसेंबरमध्ये मवमधमांडळाि स्वराज्य पक्षाने केलेल्या काममगरीचा आढावा काँगे्रसने 
घेिला, आमण देशािील जनिेला त्याांच्या राजकीय मिामधकाराच्या असलेल्या मागणीला जर प्रमिसाद 
ममळि नसेल, िर त्याांनी मवमधमांडळािून मनवृत्त व्हाव ेअसा आदेश मदला. राष्ट्रीय मागणीला नोकरशाहीचा 
पाकठबा ममळमवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाि अपयश आलेले पाहून मोिीलाल नेहरूां नी आपल्या अनुयायाांना 
मध्यविी असेंब्लीबाहेर पडण्यास साांमगिले. 
 
( )     –          
 

१९२२ पासून काँगे्रसमध्ये कौस्न्सल बमहष्ट्कारवादी व कौस्न्सल प्रवशेवादी असे दोन िट पडले. 
पमहला पक्ष पूवीच्या असहकामरिेच्या कायवक्मास मचकटून राहणारा असल्यामुळे त्याला त्याच्या प्रमिपक्षाने 
‘नाफेरवादी’ ककवा ‘सनािनी’ असे नाव मदले आमण आपणाांस ‘फेरवादी’ ककवा पयायाने ‘नवमिवादी’ असे 
नाव घेिले. या वादाचे बीज १९२० साली भरलेल्या खास अमधवशेनाि पेरले गेले होिे. मध्यांिरी दीड 
वषांच्या लढाऊ कायवक्माच्या मोमहमेमुळे त्याला अांकुर फुटला नव्हिा. देशबांधु दास याांनी गाांधीजींना 
कौस्न्सल बमहष्ट्कारासांबांधी जोराचा मवरोध केला असला, िरी िे सहकारवादी म्हणजे माँट-फडव सुधारणा 
चालवनू घ्याव्याि या मिाचे पूवीपासूनच नव्हिे व अखेरपयंि त्याांनी कौस्न्सलािील अडवणुकीचे धोरण 
सोडले नाही. कौस्न्सलािील सनदशीर मवरोध-सिि मवरोध-हे त्याांचे सिि धोरण होिे, व यासच िे 
कौस्न्सलािील असहकामरिा असे म्हणि. या धोरणाि पां. मोिीलाल नेहरू आमण देशबांधु मचत्तरांजन दास 
याांना अनत्याचारी असहकामरिेच्या ित्त्वाशी मवरुद्ध असे काही आहे असे वाटि नसे; म्हणून िे आपणाांस 



 
          

 

असहकारी म्हणवनू घेि. १९२३ च्या मदल्ली येथील राष्ट्रसभेच्या खास अमधवशेनाने या पक्षास कौस्न्सलाि 
जाऊन कायव करण्यास परवानगी मदली व १९२३ अखेर झालेल्या मनवडणुकीि पक्ष सववत्र यशस्वी होऊन 
बहुमिाने मनवडून आला. 
 

आपले बल मवधायक कायव हेच असून ज्यावळेी आपल्या कौस्न्सलािील कायाचा उपयोग होि नाही 
असे आपणास मदसून येईल त्यावळेी आपण कौस्न्सल सोडून बाहेर येऊ आमण महात्मा गाांधींच्या 
नेिृत्वाखाली राष्ट्रसभेची मशस्ि पाळून शाांििेच्या कायदेभांगाची ककवा सत्याग्रहाची चळवळ करण्यास पढेु 
येऊ असे दास-नेहरूां नी महात्माजींना लेखी आश्वासन मदले व िसे जाहीरही केले. 
 

काँगे्रसच्या कलकत्ता अमधवशेनाला (१९२०) जाण्यापूवी पुणे येथील साववजमनक सभेच्या 
मदवाणखान्याि केळकराांचे व्याख्यान झाले. त्याांनी स्पष्ट साांमगिले, "असहकाराला आमचा मवरोध आहे. 
ममळेल िे पदराि पाडून घेण्याचे व अमधकाराकमरिा भाांडण्याचे आमचे धोरण आहे. िथामप आमच्या 
मवरोधाला न जुमानिा जर राष्ट्रीय सभेि महात्माजींचा ठराव पास झाला, िर िो आम्ही मवनािक्ार मान्य 
करू." पुढील काळाि महाराष्ट्राि गाांधी-पक्षीय व केळकर-पक्षीय असे दोन िट पडले. केळकराांनी 
असहकाराचा पुरस्कारही केला नाही व त्याला मवरोधही केला नाही. 
 

महाराष्ट्रािील फेरवाद्याांचे पुढारी होिे केळकर. िो पक्ष अमधक सांघमटि होिा. नाफेरवाल्याि 
जुन्यापेक्षा नव्याांचाच भरणा होिा; पण िे सवव असांघमटि होिे. शांकरराव देव, दास्िाने असे नव ेकायवकिे 
उदयास येि होिे. दास्िाने याांनी प्रो. द. रा. घारपुरे आमण डॉ. भडकमकर याांच्या मदिीने ‘सत्याग्रही’ हे 
विवमानपत्र सुरू केले. पणु्यास त्याचे सांपादन देव करीि. 
 

केळकराांनी प्राांमिक काँगे्रस कममटीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा मदल्याने जमनादास मेहिा प्राांमिक 
काँगे्रस कममटीचे हांगामी अध्यक्ष झाले. ‘राष्ट्रािील राजकीय चळवळीचा यज्ञकुां डािला अस्ग्न मवझि 
चालला आहे. त्याला काही िरी व्यवहायव अशा कायवक्माचे खाद्य घालून िो अस्ग्न चेिवला पामहजे’ असे 
केळकर त्याांच्या फेर पक्षाचे समथवन करीि होिे. 
 

महाराष्ट्र प्राांमिक कममटीच्या वार्वषक मनवडणुकीची बठैक त्या समयी मवरारला भरण्याचे ठरले 
होिे. फेर व नाफेर हे दोन्ही पक्ष प्राांमिक कजकण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील होिे. फेर पक्षाच्या मांडळींना 
जमनादास मेहिा याांना अध्यक्ष करायचे होिे. मश. म. पराांजपे स्विःचीच उमेदवारी करीि होिे. पुण्याहून 
पराांजपे, देव, वासूकाका जोशी, घारपुरे, गुलाम दस्िगीर इत्यादी मांडळी डेरेदाखल झाली होिी. 
 

प्राांमिकचे हांगामी अध्यक्ष जमनादास मेहिा मवरारला आलेच नाहीि. वासूकाका जोशी याांनी 
दास्िाने याांचे नाव अध्यक्षपदासाठी सुचमवले. फेरवाद्याांनी त्याला मवरोध केला. फेर-नाफेरवाले याांच्याि 
रणधुमाळी झाली. पराांजपे प्राांमिकचे अध्यक्ष म्हणनू मनवडून आल्याचे घोमषि झाले. 
 

या मवरारच्या बठैकीनांिर महाराष्ट्राि दोन प्राांमिक कममया अस्स्ित्वाि आल्या. त्याांचे भाांडण अ. 
भा. काँगे्रस कममटीकडे गेले. गांगाधरराव देशपाांडे आमण सेनगुप्िा याांची याबाबि कममटी नेमण्याि आली. 
त्याांनी िडजोड काढली की प्रत्येक पक्षाचे ८/८ सभासद अ. भा. काँ. क. कडे पाठवाविे. गया काँगे्रसमध्ये 
कौस्न्सल बमहष्ट्काराचा ठराव पसार झाला, िर प्राांमिक नाफेरवाद्याांच्या हािी द्यावी. ही िडजोड उभय 



 
          

 

पक्षाांना मान्य झाली. राजगोपालाचारींमुळे गया काँगे्रसमध्ये नाफेरवाद्याांचे धोरण यशस्वी झाले िरी फेरवादी 
पक्ष हािािील कममटी सोडण्यास ियार होईना. 
 

महाराष्ट्र प्राांमिकचे कायालय पुण्यास गायकवाड वाड्ाि होिे. नव्या अमधकारी मांडळाांना त्याचा 
िाबा ममळाला नाही. त्याांनी १८० बुधवार येथे आपले कायालय सुरू केले. दोन्हीही पक्षाांिफे ‘जनिेने 
आम्हासच पाकठबा द्यावा’ अशी मवनांिी करण्याि आली. गांगाधरराव देशपाांडे याांनी फेर-नाफेरवाद्याि एकी 
करण्याचा प्रयत्न केला. नाफेरवाद्याांवर मनस्ष्ट्क्यिेचा आरोप करण्याि येऊ लागला. 
 

महात्माजींनी या फेर-नाफेर प्रकरणािून पुरिा हाि काढून घेिला होिा. त्याांनी चरखा सांघ, 
गोसेवा सांघ काढून मवधायक कामाकडे दृष्टी वळमवली, िरी देशाि सत्याग्रहाचे वारे होिे. नागपूर झेंडा 
सत्याग्रह, दुसरा आम्सव ॲक्ट, ममरज सांस्थानािील मशखरे आमण पुांडलीकजी याांचा सारावाढीमवरुद्ध 
केलेला सत्याग्रह – त्या काळाि असे सोळा सत्याग्रह झाले. [पे्रमा कां टक, ‘सत्याग्रही महाराष्ट्र’, पृ. २३०.] 
 

देवाांनी फेर-नाफेरवाद्याि समझोिा घडवनू आणण्याची उमेद धरली. नाफेरवाद्यािील पराांजपे 
गटाला ही कल्पना मान्य नव्हिी. मटळक पुण्यमिथीच्या मदवशी पुण्याि मटळकभक्िाांचे सांमेलन झाले 
(१९२७). या सांमेलनाला देव-प्रभिृींना आमांत्रण होिे, २७५ लोक हजर होिे. देवाांची समेटाची कल्पना 
केळकराांनी उचलून धरली. दा. मव. गोखले प्रभिृींना ही कल्पना मान्य नव्हिी. 
 

केळकर, मवजापूरचे श्रीमनवासराव कौजलगी, देव, ल. ब. भोपटकर, रा. ग. सोमण, गोखले, डॉ. 
फाटक व ना. रा. बामणगावकर याांची कममटी नेमण्याि आली. कममटीने चचा करून एकूण दहा ठराव 
सभेसमोर आणले व िे पसार झाले. स्वदेशी, बमहष्ट्कार व कौस्न्सलबाबि एकमि झाले नव्हिे. 
 

राष्ट्रीय सभेि आपले बहुमि होण्याची शक्यिा नसली िरी स्विांत्रपणे पक्ष स्थापन करण्याची 
कल्पना फेरवाद्याांच्या मनाि जोर धरू लागली. मुांबईस एक िात्पुरिा मटळक पक्ष मनघालाही. मवरार 
पमरषदेनांिर महाराष्ट्राि दोन कममया काम करीि होत्याच, देशपाांडे-सेनगुप्िा कममटीने पराांजपे 
कममटीला मान्यिा मदली. जमनादास मेहिा याांनी प्राांमिकच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा मदला. फेरवाद्याांनी 
काँगे्रस वमकंग कममटीचा मनणवय मानला नाही, शवेटी हा वाद अ. भा. काँगे्रसकडे नेण्याि आला. अ. भा. 
काँगे्रसने मुांबईच्या बैठकीि मुरारीलाल, शफी, जोसेफ व कृपलानी याांना पांच नेमून पुनः चौकशी करमवली. 
मिनेही वमकंग कममटीचा मनणवय कायम केला. या मनणवयाने फेरवाद्याांनी नाफेरवाद्याांकडे दप्िर मदले; पण 
मशल्लक रक्कम खास ठरावाने खचव करून! 
 

कौस्न्सल प्रवशेाच्या अमभमनवशेाि महात्माजींना मवरक्ि सांन्यासी मानून त्याांच्या मवधायक 
कायवक्माचा ‘मनवृमत्त’ असा केळकराांनी मवपयास केला (िारीख २ ऑक्टोबर १९२३ च्या सभेिील केळकर-
जयकराांची भाषणे). कौस्न्सल प्रवशेाचा मवचार करण्यासाठी काँगे्रसचे खास अमधवशेन बोलामवण्याि आले 
होिे, िरी ‘जादा काँगे्रसने कौस्न्सल बमहष्ट्काराचा ठराव जरी पास केला िरी आम्ही िो थोडाच मानणार 
आहोि’? असे केळकर भाषणाि म्हणाले. 
 

एमप्रल १९२२ मध्ये पेण येथे दुसरी महाराष्ट्र प्राांमिक पमरषद भरली, कृ. प्र. खामडलकर अध्यक्ष 
होिे. असहकाराच्या कायवक्माि फेरफार करण्याचा मोघम ठराव सांमि झाला. महात्माजी महाराष्ट्रािील 



 
          

 

प्रस्थामपि पढुारीपणाबाबि जागरूक होिे. अणे केळकराांना मलमहिाि, "साबरमिीच्या िीरावरील 
आश्रमािून एक एक नवीन हुकूम सुटाविे आमण आम्ही भ्रममष्टपणाने त्याांचा जप करीि बसाव ेहे बस्स झाले! 
[न. कच. केळकर, ‘गिगोष्टी’, पृ. ५१७.] साबरमिीचा आश्रम मटळकाांचे ित्त्वज्ञान हाणनू पाडण्यासाठीच आहे असा 
ग्रह काहींनी करून घेिला होिा. 
 

महाराष्ट्र प्राांमिक कममटीि फेरवाल्या पक्षाचे वचवस्व होिे, अन्सारी व राजगोपालाचारी याांनी गया 
काँगे्रससाठी महाराष्ट्र प्राांमिक आपल्या िाब्याि घेण्यास नाफेरवाल्या पक्षास सूचना केली. केळकराांनी 
प्राांमिक काँगे्रस कममटीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा मदला व कौस्न्सल प्रवशेाच्या प्रचारास प्रारांभ केला. 
 
( )      ग              
 

हकीम अजमलखान याांच्या अध्यक्षिेखाली काँगे्रसने समवनय कायदेभांग चौकशी सममिी लोकाांच्या 
प्रमिमक्या अजमावण्यासाठी नेमली. गया काँगे्रसच्या अमधवशेनाचे अध्यक्ष मचत्तरांजन दास याांनी अध्यक्षीय 
भाषणाि कौस्न्सल प्रवशेाची योजना घोमषि केली. मोिीलाल नेहरूां नी त्याांना पाकठबा मदला. मब्रमटश 
सरकार राष्ट्राची मागणी मान्य करणार नसेल िर कौस्न्सल बरखास्ि करण्याचा कायवक्म हािी घ्यावा असा 
त्याांचा उदे्दश होिा. अणे, जयकर आमण मालवीय याांचे मवचार मनराळे होिे. राष्ट्रीय दृष्टीने कौस्न्सल प्रवशे 
करावा असे त्याांचे मि होिे. याचा अथव कौस्न्सले मोडू नयेि; पण ममळालेल्या सांधीचा जास्िीि जास्ि 
उपयोग करावा. न. कच. केळकर याांनी प्रमियोगी सहकाराचे ित्त्व स्वीकारले, आमण कौस्न्सल प्रवशेाला 
मान्यिा मदली. 

 
स्वराज्य पक्षाने अमधकारस्वीकाराला नकार मदल्याने केळकर व जयकर याांनी कायवकारी मांडळाचे 

राजीनामे मदले. लगेचच त्याांनी प्रमियोगी सहकामरिा पक्षाची स्थापना केली, आमण स्वराज्य पक्षाचा मुांबई 
कौस्न्सलमधील मोठा गट त्या पक्षाला ममळाला. ‘अमृिसरकडे परि’ यावर जोर मदला; ‘प्रमियोगी 
सहकामरिा’ असा त्याचा िे अथव करीि. अमृिसर काँगे्रसमध्ये (१९१९) लोकमान्य मटळकाांनी ही घोषणा 
केली होिी. 
 

केळकराांनी आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रमसद्ध केला. सुधारणा (माँट-फडव) या 
असमाधानकारक, मनराशाजनक, आमण अपुऱ्या असल्या, िरी त्या राबवाव्याि यावर त्याांनी जोर मदला. 
काँगे्रस डेमोकॅ्मटक पक्षाचा जो कायवक्म मटळकाांनी आखला िोच कायवक्म केळकराांनी स्वीकारला. 
मवमधमांडळाि सरकारला सांपूणव मवरोध हे धोरण पक्षाला पसांि नव्हिे; िारिम्य पाहून सरकारला मवरोध 
करण्यास िे अनुकूल होिे, िसेच स्वराज्य पक्षाचे मुसलमानाांना अनुकूल असे धोरणही त्याांना मान्य होिे. 
जािीय सांघषव, मखलाफि चळवळ, आमण मोपल्याांनी मलबाराि केलेले अत्याचार – याांमुळे प्रमियोगी 
सहकामरिा पक्षाने कहदू महासभा बळकट करण्याचे धोरण स्वीकारले. महाराष्ट्राि केळकर काँगे्रस 
सोडण्यापूवीच कहदू महासभेि ममळाले होिे व कानपूर अमधवशेनाचे िे अध्यक्षही झाले होिे. मव. दा. 
सावकराांचे कहदू महासभेसांबांधीचे मवचार त्याांनी कधीच स्वीकारले नव्हिे. सववसाधारणपणे, कहदूमहासभेचे 
व्यासपीठ काँगे्रसमवरुद्ध आमण मवशषेेकरून गाांधींजींमवरुद्ध त्याांनी वापरले. 
 

लोकमान्य मटळक हे राजकीय मवचारवांि आमण जनक्षोभाच्या चळवळीचे यशस्वी पढुारी होिे; पण 
मटळकाांचे अनुयायी केळकर हे चळवळीचे नेिे नव्हिे. पूवी मटळकाांच्या सामन्नध्याि आलेल्या व्यक्िींच्या 



 
          

 

मवचाराशी ममळिे जुळिे असेच केळकराांचे मवचार होिे. मटळकाांच्या प्रमाणे मवचाराांची नवमनर्वममिक्षमिा, 
िसेच मटळक आमण गाांधी याांच्याप्रमाणे जनआांदोलनाांचे नेिृत्व करण्यास आवश्यक असलेले आकषवक 
व्यस्क्ित्व (कमरष्ट्मा) केळकराांच्यापाशी नव्हिे, असेच याबाबि अनेकाांनी मलमहले आहे. 
 

केळकराांचा पक्ष स्वराज्य पक्षापासून वगेळा होिाच, त्याचा काँगे्रसशी असलेला सांबांध दुरावि 
चालला. १९२६ च्या असेम्ब्लीच्या मनवडणूका प्रमिसहकार पक्षाने त्याचप्रमाणे नाफेरवाल्याांनीही लढमवल्या. 
पुण्याि मनवडणकू मांडळ नेमले गेले. शांकरराव देव व नाना मराठे मचटणीस झाले. जळगाव, येवले व 
भसुावळ येथील मशवरामपांि पराांजपे याांच्या सभा उधळण्याचा प्रयत्न झाला. या मनवडणुकीि केळकर व 
जयकर मवजयी झाले. नागपूरला मोरोपांि अभ्यांकर पडले व डॉ. मुांजे यशस्वी झाले. फेर –नाफेर असा वाद 
न राहिा आिा फेरवाल्याांिच दोन िट पडले होिे. िे वाद ममटमवण्यासाठी काँगे्रसचे अध्यक्ष श्रीमनवास 
अय्यांगार पुण्याि आले होिे. काँगे्रसचे उरलेसुरले मनयांत्रणसुद्धा काढून टाका असा प्रमिसहकार पक्ष हट्ट 
करीि होिा. मात्र काँगे्रसच्या कारभाराि आमचे म्हणणे ऐकले पामहजे ही त्याांची अट कायम होिी. 
 

सािारच्या प्राांमिक पमरषदेि (१० मे) अध्यक्ष चौकर गैरहजर रामहले. नांिर त्याांनी अध्यक्षपदाचा 
राजीनामा मदला. भोपटकर याांनी सूि-अट काढून टाकण्याचा ठराव आणला व मवठ्ठलभाई पटेल याांनी 
त्याला अनुमोदन मदले. रामराव देशमुख याांनी ‘महात्माजी काँगे्रस सोडून गेल्यास बरे होईल’ असे उद गार 
काढले. 
 

िाांबे याांनी मध्यप्राांिाि मदवाणमगरी स्वीकारली म्हणनू केळकराांनी िार पाठवनू त्याांचे अमभनांदन 
केले. पटेल व िाांबे एकाच गोटाि येिाि. ‘पटेल सरकारी खमजन्यािून पगार घेिाि (असेंम्ब्लीचे अध्यक्ष 
म्हणून), मोिीलालजी स्कीन कममटीि गेले’ अशी टीका जयकराांनी केली. (कममटीच्या सभासदाांना भत्ता 
ममळिो). या मटकेमुळे मोिीलालजींनी स्कीन कममटीचा राजीनामा मदला. 
 

िाांबे याांना िार पाठमवण्याि उिावळेपणा झाला, हे केळकराांनी मान्य केले िरी देखील ‘महाराष्ट्रीय 
पक्ष हा स्वराज्य पक्षरूपी शरीराचा कुजलेला भाग आहे, िो कापूनच काढला पामहजे’ अशी मोिीलालनी 
टीका केली होिी. यावर ‘माझा जसा हा अमवचार िसा पांमडिजींचा हा प्रत्यमवचार’ झाल्याबद्दल केळकराांनी 
पांमडिजींना दूषण मदले, व स्वराज्य पक्षािून महाराष्ट्रीय पक्षाने राजीनामे देऊन आपला वगेळा प्रमिसहकार 
पक्ष काढला (नोव्हेंबर १९२५). १९२५ च्या जूनपासून प्रमियोगी, सहकामरिेचा प्रचार चालू झाला होिाच. 
जुलैमध्ये दासबाबू वारले व मोिीलाल स्वराज्य पक्षाचे पुढारी झाले व गाांधीनी वषाचा करार रद्द करून 
काँगे्रसची सवव सूते्र त्याांच्या हािी मदली. ‘हल्ली स्वराज्य पक्षाि अमधकाराचे कें द्रीकरण अमिरेकाला गेले 
आहे. िे ककमचि मढले करून प्रत्येक प्राांिाला आपापल्या प्राांिापुरिे धोरण आखण्याला स्वािांत्र्य मदले गेले 
िर त्या पक्षाची काममगरी याहून वाखाणण्याजोगी होईल’ असे खापडे म्हणाले. ‘प्रमियोगी सहकामरिेचा’ 
त्याांनी पुकारा केला; पण ‘हे शरणागिीचे धोरण आहे’ असे मबमपनचांद्र पाल म्हणाले. [न. कच. केळकर, ‘गिगोष्टी’, 
पृ. ४८३.] स्वराज्य पक्षाि असे सांघषव होि होिे. शवेटी जयकर-केळकराांनी नोव्हेंबर १०, १९२५ ला कायवकारी 
मांडळाचे राजीनामे मदले, नांिर अणे याांनीही राजीनामा मदला. 
 

मुांबईि सांयुक्ि बैठक भरवनू िडजोड करण्याची इच्छा नेहरूां नी स्विःच पत्र मलहून व्यक्ि केली. 
त्याप्रमाणे मुांबईस दोन्ही पक्षाांचे लोक व श्रीमनवास अय्यांगार, सरोमजनीदेवी वगैरे अध्यक्ष एकत्र जुळून 
कानपूर काँगे्रसपयंि (मडसेंबर १९२५) सवव चळवळ बांद करण्याचे ठरले. कानपूर अमधवशेनाि ‘समवनय 



 
          

 

कायदेभांगासाठी लोकाांना ियार करण्यासाठी जो कायवक्म उपयोगी पडेल िोच हािी घेण्याि येईल व 
त्यास मवरोधी अशा कोणत्याही चळवळीि काँगे्रस भाग घेणार नाही’ असा ठराव सांमि झाला. यानांिर 
केळकर, जयकर, अणे इत्यादी प्रमियोगी सहकारवाद्याांनी स्वराज्य पक्षाचे राजीनामे सादर केले. अकोला 
येथे जयकर याांच्या अध्यक्षिेखाली मोठी पमरषद झाली (फेबु्रवारी १४, १९२६), व रीिसर प्रमियोगी 
सहकामरिा पक्षाची स्थापना झाली. या पक्षाने सवव प्राांिाांना आपापल्या पमरस्स्थिीप्रमाणे काँगे्रसचे सभासद 
होण्याबाबि मुभा मदली होिी, िरी महाराष्ट्राि सक्िी होिी. 
 

‘साबरमिी’ करार मोडला गेला व दोन्ही पक्ष एकमेकाांना दोष देऊ लागले. ठरावाच्या अथाबाबि 
मिभेद झाले. सरोमजनी देवीनी प्रमियोगी सहकार पक्षास अहमदाबाद अ. भा. काँ. क. च्या वळेी िडजोड 
करण्यास बोलावले; पण केळकराांनी व त्याांच्या पक्षाने नकार मदला. प्रमियोगी सहकार पक्षाच्या सभासदाांनी 
स्विांत्रपणे मनवडणकुा लढमवल्या, ‘वृक्षाच्या फाांदीवर बसून फाांदीच्या मुळाशी कुऱ्हाडीचे घाव’ मारणे बरे 
नाही असा मटळकाांनी मदलेला दृष्टान्ि समपवक होिा असे असहकारवादी म्हणू लागले. 
 
( )              
 

हा पक्ष प्रमियोगी सहकामरिा, स्विांत्र आमण नेमस्ि अशाांचा बनलेला होिा. त्याची पमरषद मुांबईला 
एमप्रल ३, १९२५ ला भरली होिी. त्याला १२५ प्रमिमनधी उपस्स्थि होिे, कट्टर स्वराज्य पक्षीय व 
असहकामरिावादी मात्र त्याि नव्हिे. सप्रू अध्यक्षस्थानी होिे. र. पु. पराांजपे, एन. एम. जोशी, मालवीय, 
ॲनी बझेांट, सेटलवाड, जयकर, कचिामणी इत्यादी पुढारी पमरषदेला उपस्स्थि होिे. कायदेशीर 
(सनदशीर) मागाने मब्रमटश साम्राज्याांिगवि जबाबदार राज्यपद्धिी प्राप्ि करून घेणे हे ध्येय होिे (जनिेचा 
समवनय कायदेभांग आमण करबांदी हे मागव त्याांना मान्य नव्हिे). जरूर िर मवमधमांडळाि प्रमियोगी 
सहकामरिेचा अवलांब करण्याचे स्वािांत्र्य देण्याि येईल, असेही जाहीर करण्याि आले. 
 

हा पक्ष म्हणजे स्वराज्य पक्षाला आव्हानच आहे असे मोिीला नेहरूां ना वाटले. 
 

एमप्रल २१, १९२५ ला साबरमिी येथे एक सभा झाली. या सभेला गाांधीजी, नेहरू, लजपिराय, 
केळकर, जयकर, अणे, मुांजे ही मांडळी उपस्स्थि होिी. ‘मांत्र्याला त्याचे कायव पमरणामकारकपणे 
करण्यासाठी आवश्यक असे अमधकार, जबाबदारी आमण उपक्मशीलिा जर मदली’ िर िे समाधानकारक 
होईल असे समजण्याि येईल. या सांदभाि, मोिीलाल नेहरू आमण जयकर याांच्या सममिीने मध्यविी 
मवमधमांडळाचे सदस्य मनमिि कराविे असा मनणवय करण्याि आला. हाच साबरमती करार होय. या 
कराराच्या अथाबाबि खूप गरमागरम चचा झाली व स्वराज्यपक्षीय आमण प्रमियोगी सहकाऱ्याि फूट 
पडली. [इांमडया (१९२५-२६) भारि सरकार प्रकाशन.]  
 

१९२७ मध्ये कायव करणाऱ्या शक्िी खालीलप्रमाणे होत्या : (१) मवशषेिः वकील, पत्रकार, 
उच्चमवद्यामवभमूषि, लक्षाि घेण्याजोगा व्यापारी (मवशषेिः शहरािील मोठा) वगव, िसेच मब्रमटश सरकारशी 
िडजोड करण्याच्या राजकारणाला पाकठबा देणारा भाांडवलदारवगव, मध्यमवगीय, बुमद्धवादी-अशाांची 
मनमाण झालेली भाांडवलदारी लोकशाही शक्िी. (२) गरीब मध्यमवगव,- मवद्याथी, कचेऱ्यािील कमवचारी, 
लहान शिेकरी, मब्रमटश साम्राज्यापासून पूणव फारकि म्हणजेच स्वािांत्र्य असे समजून त्यासाठी लढण्यास 



 
          

 

ियार असलेला औद्योमगक कामगारवगव-याांचे प्रमिमनमधत्व करणारा क्ाांमिकारक प्रवाह. (३) धमव ककवा 
जाि याांनी मवभागलेले राजकीय पक्ष व त्याांचा जािीय प्रभाव. [बी. बी. ममश्र, उपरोक्ि ग्रांथ, प.ृ २५२.] 
 
( )    ग             
 

१९२७-२८ सालापासून भारिाि मे मदन, लेमनन मदन, रमशयन क्ाांमि मदन हे आमण अशा स्वरूपाचे 
मदन साजरे होऊ लागले. मुांबईिील मगरणी कामगाराांच्या शाांििामय ममरवणुकीवर पोमलसाांनी गोळीबार 
केला (एमप्रल २३, १९२८). त्याि एक कामगार ठार झाला, आमण मकत्येक जखमी झाले. गोळीबाराि ठार 
झालेला परशराम जाधव हा सांप सांघमटि करण्यासाठी कामगाराांना आवाहन करीि होिा. जाधवाांची प्रचांड 
पे्रियात्रा ही कामगाराांना कृमि करण्याला पे्ररक अशी मनशाणीच ठरली. ३ मे रोजी सांपसममिीने आपल्या 
मागण्या मगरणी मालकाांना सादर केल्या. कमनष्ठ जािीय कामगाराि भेदाभेद करू नये, िसेच ५० 
स्वयांसेवकाांचे पथक उभाराव,े कहदू-मुस्स्लम ऐक्य राखाव-ेहे करण्याचा मनिय त्याांनी व्यक्ि केला. 
 

१९२७ मध्ये कानपूर येथे भरलेल्या आयटक (ऑ. इां. रेड युमनयन काँगे्रस) चे अध्यक्ष मदवाण 
चमनलाल याांनी आपल्या भाषणाि प्रमिमनधींना जमीन आमण उद्योगधांद्याांचे राष्ट्रीयीकरण, कामगाराांचे 
राज्य, मानविा आमण शाांििा याांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक अशी आर्वथक पद्धिी याांची मागणी करून 
या उच्च ध्येयाांचे मनशाण उांच फडकि ठेवण्याचे आवाहन केले. 
 

या घटनाांची मीमाांसा रजनी पाम दत्त याांनी मार्वमकपणे केली आहे. "मवसाव्या शिकाच्या मिसऱ्या 
दशकाच्या मध्याि प्रथमच एक नवीन घटक मवकमसि झाला, आमण राष्ट्रीय लढ्याला त्याने मनणायक गमि 
मदली. त्याचे पढुारीपण प्रस्थामपि झाले नाही िरी औद्योमगक कामगाराांची स्विांत्र िाकद उदयाला आली. 
िो कामगार स्विःचे लढे अत्यांि उत्साहाने आमण वीरश्रीने लढवनू स्विःचे पढुारीपण मवकमसि करीि 
होिा. अशा प्रगिीमुळे कामगारवगाची म्हणजेच समाजवादाची मवचारसरणी राजकीय घटक म्हणून 
भारिाि प्रथमच उदयाला आली, आमण त्या मवचाराांचा प्रभाव, िरुण िसेच भारिीय राष्ट्रवादी 
चळवळीिील डाव्या मवचारसरणीच्या लोकाांवर पडला आमण त्यामुळे चळवळीला नवीन जोम आमण 
प्रोत्साहन ममळाले व मिचे मक्षमिज मवस्िार पावले." [रजनी पाम दत्त, उपरोक्ि ग्रांथ, पृ.२९३-२९४.] 

 
१९२१ मध्ये सरकारच्या अमधकाराचा प्रमिकार करण्याि मदसून येणारा जोम वा जोश हा 

साववजमनक जीवनाचा मोठाच भाग झाला होिा. आपल्या भोविालची पमरस्स्थिी लक्षाि घेऊन िसेच त्याांना 
भेडसावणाऱ्या स्थामनक आमण नागरी प्रश्नाांच्या बाबिीि देशाच्या मनरमनराळ्या भागाि लोकाांनी त्या िांत्राचा 
उपयोग केला. भारिाच्या राष्ट्रीय चळवळीच्या इमिहासाि वाढिे महत्त्व असलेली दुसरी महत्त्वाची घटना 
असहकामरिेच्या नांिरच्या कालखांडाि मदसून आली. िी म्हणजे सोशामलस्ट व कम्युमनस्ट गटाांची वाढ, 
िसेच कामगारवगाच्या स्विांत्र, आर्वथक व राजकीय सांघटनाांचा उदय. [ए. आर. देसाई, उपरोक्ि ग्रांथ, पृ. ३३०-३३९.] 
कानपूर बोल्शसे्व्हक कटाच्या खटल्याने (१९२५) डाव्या चळवळींना गमि प्राप्ि झाली. राष्ट्रीय चळवळीवर 
त्याचा प्रभाव पडला. 
 

मुांबईिील कामगार शिेकरी पक्षाची स्थापना १९२७ साली झाली. १९२५ पासूनच मुांबईि काँगे्रस 
कामगार गट काम करीि होिा. ‘क्ावंत’ हे या पक्षाचे मराठी मुखपत्र होिे. राष्ट्रीय स्वािांत्र्यलढ्यासाठी 
ऑक्टोबर क्ाांमिचे महत्त्व हा पक्ष जनिेि लोकमप्रय करीि होिा. आमण १९२७ मध्ये प्रथमच या पक्षाने 



 
          

 

ऑक्टोबर क्ाांमिमदन मुांबईि एका साववजमनक सभेि साजरा केला. या पक्षाने आपल्या कायवक्माि काँगे्रस 
ही धमनक वगाचे प्रमिमनमधत्व करिे म्हणून वगीय महिसांबांधाांच्या बडे्ा िोडून मिला मुक्ि करण्याच्या 
कायवक्मावर भर मदला. काँगे्रसचे ध्येय सांपूणव स्वािांत्र्य प्रौढ मिावर आधामरि असे स्वराज्य हे असाव ेआमण 
जनिेची व्यापक जागृिी झाल्यास ‘प्रत्यक्ष कृिी’ आमण ‘समवनय कायदेभांग’ याांचा यशस्वीपणे वापर करणे 
शक्य होईल. काँगे्रस ही अमधक लोकशाहीवादी करावी, िसेच राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याचे अ. भा. 
हत्यार म्हणून मिचे रूपाांिर कराव ेअसे त्या पक्षास वाटि होिे, हे उघड होिे. 
 

मुांबई प्राांमिक काँगे्रस कममटीि ‘काँगे्रस लेबर पाटी’ या नावाने काम करणाऱ्या पक्षाची पमरषद 
काँगे्रस हाऊसवर भरमवण्याि आली आमण त्याि या गटाचे नाव ‘कामगार’ शिेकरी वगव’ असे एकमिाने 
ठेवण्याि आले. या पक्षाने अध्यक्ष म्हणून धुांमडराज ठेंगडी याांना मनवडण्याि आले. ममरजकर याांना सेके्टरी, 
झाबवाला आमण एस. व्ही. घाटे याांना कायवकारी मांडळाचे सदस्य; लालजी पेंडसे याांना काँगे्रसकायव, के. 
एन. जोगळेकर याांना कामगार चळवळ, मनमकर याांना मशक्षण आमण जे. बी. पटेल याांना कामगार 
शिेकऱ्याांच्या चळवळी अशी कामाची वाटणी झाली. राष्ट्रीय कायवकामरणीवर मनमकर, जोगळेकर, घाटे 
आमण डाांगे हे मुांबईचे प्रमिमनधी म्हणून घेण्याि आले. [जी. अमधकारी, ‘डॉक्युमेंट्स ऑफ मद महस्टरी ऑफ मद सी.पी.आय.’ खांड 
३ब, पृ.१५९.]  
 

कामगार शिेकरी पक्षाचा जाहीरनामा उघडपणे काढण्याि आला आमण िो मद्रास काँगे्रस 
अमधवशेनाि (१९२७) वाटण्याि आला. त्या जाहीरनाम्याि खालील घोषणा होत्या :- "सायमन 
कममशनवर बमहष्ट्कार, गोलमेज पमरषदाांना मवरोध, राष्ट्रीय घटना सममिी, साववजमनक प्रौढ मिदान, 
राष्ट्राला सांपूणव स्वािांत्र्य, बहुजनसमाजाच्या कृिीमागे सवव समाजाचा पाकठबा ममळमवणे, उभा करणे, 
साववमत्रक सांप आमण करबांदी, कसणाऱ्या शिेकऱ्याला जमीन, कष्टकऱ्याला भाकर आमण सवांना मशक्षण" 
[ितै्रव, प.ृ१९.]  
 

कामगार शिेकरी पक्षाचे सदस्य म्हणून कम्युमनस्टाांनी सांप सममिी सांघमटि करण्याि पढुाकार 
घेिला आमण मगरणी कामगाराांच्या सांपाला पढुारीपण मदले. १९२८-२९ मध्ये झालेल्या सांपाचा उठाव, आमण 
जनिेच्या इिर चळवळीि कामगार शिेकरी पक्षाने पमहल्याांदा बांगालमध्ये (१९२६) आमण नांिर मुांबईि 
(१९२७) पुढाकार घेिला. 
 

१९२८ मडसेंबरच्या शवेटच्या आठवड्ाि काँगे्रसचे अमधवशेन कलकत्ता येथे भरणार होिे, त्या 
वळेेस २१ िे २४ मडसेंबर या काळाि कलकत्ता येथे कामगार शिेकरी पक्षाचे पमहले अ. भा. अमधवशेन कॉ. 
सोहनकसग जोश याांच्या अध्यक्षिेखाली सांपन्न झाले. साम्राज्यशाहीमवरोधी, सरांजामशाहीमवरोधी, आमण 
लोकशाहीवादी असा स्पष्ट कायवक्म, सांपूणव स्वािांत्र्यासाठी राष्ट्रव्यापी लढा उभारण्याची मागणी या 
अमधवशेनाि करण्याि आली आमण या मागण्याांसाठी काँगे्रसच्या मांडपासमोर प्रचांड मनदशवने करण्याि 
आली. 
 

१९२९ च्या अखेरीस कामगार शिेकरी पक्षाचे काम स्थमगि झाले. १९२९ च्या काँगे्रसच्या 
अमधवशेनाच्या वळेेला, कामगार शिेकरी पक्षाची दुसरी पमरषद लाहोरला भरमवण्याि आली. मुांबईच्या 
कामगार शिेकरी पक्षाची दुसरी पमरषद लाहोरला भरमवण्याि आली. मुांबईच्या कामगार शिेकरी पक्षाचा 
छापील जाहीरनामा िेथे वाटण्याि आला. त्याि साांप्रदामयकपणा (पांथप्रवृत्ती- Sectarian) मदसून येऊ 
लागला. त्याच्या पमहल्या पानावर एक अवघड प्रश्न होिा- "साम्राज्याांिगवि वसाहिीच्या स्वराज्याि गाांधी 



 
          

 

आमण नेहरू याांच्याबरोबर साम्राज्यशाही ममशनगन्स िुमचा सांरक्षण करिील का? सांपूणव स्वािांत्र्यासाठी 
चाललेल्या लढ्याि कामगाराबरोबर मवशनगन्सना िुम्ही िोंड द्याल?" िथामप, काँगे्रसच्या सांपूणव 
स्वािांत्र्यासाठी लढणाऱ्याांना कामगार शिेकऱ्याांच्या लढ्याि समभागी होऊन, हा लढा ग्रामीण भागाि नेला 
पामहजे असे त्याांनी काँगे्रसच्या अनुयायाांना आग्रहाने साांमगिले. साम्राज्यशाही लढ्याि समक्य भाग 
घेण्यासाठी, िसेच कामगार शिेकऱ्याांच्या वगीय मागण्या ममळमवण्यासाठी त्याांनी जनिेला सांघमटि केले. 
राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याच्या मवकासावर त्याचा पमरणाम झालाच. स्विांत्र राजकीय पक्ष म्हणनू काम 
करण्याऐवजी काँगे्रसमधील डावा गट म्हणनूच कामगार शिेकरी पक्ष काम करीि होिा. काँगे्रसमधील डाव े
गट व कम्युमनस्ट आमण कामगारवगव याांच्या एकजुटीमुळेच कामगार शिेकरी पक्ष सांघमटि झाला होिा. 
काँगे्रसच्या मद्रास येथील अमधवशेनाि (१९२७) कामगार शिेकरी पक्षाचे मनराळे कायव आहे असा उल्लखे 
भाषणाि आला नव्हिा. इिकेच नव्हे िर ‘जर काँगे्रसला राष्ट्रीय स्वािांत्र्याचा लढा चालू करायचा असेल 
िर काँगे्रस हा जनिेचा पक्ष जाला पामहजे’ असेही घोमषि करण्याि आले. [जी. अमधकारी, खांड-३सी, पृ.१६९-१७०.]  
 

मडसेंबर २३ िे २५, १९२८ या काळाि कलकत्त्याला झालेल्या पक्षाच्या पमहल्या अमखल भारिीय 
अमधवशेनाि ‘इांमडपेन्डन्स फॉर इांमडया लीग’ वर प्रखर टीका करण्याि आली. ‘त्याच्या भमूमकेि काही 
मवशषे नसून िी स्वीकारण्याजोगी नाही, भाांडवलदाराांिील अमधक नेमस्िाांनाही िी सांपूणविः मान्य होणार 
नाही.’ चळवळीची गमि वाढवण्यासाठी सवव सांघटनाांची एकमत्रि आघाडी उभी करण्यावर त्याांनी भर मदला. 
वाढत्या जनआांदोलनाची खरीखुरी प्रामिमनमधक अशी कामगार शिेकरी पक्षाची भमूमका होिी. [जी. अमधकारी, 
खांड-३सी, पृ.७२०.] 
 

पक्षाच्या पमहल्या अमधवशेनाि (कलकत्ता) सांमि झालेल्या प्रस्िावाि म्हटले आहे- "नेहरू 
अहवाल ही सांपूणवपणे फार पुरोगामी नसलेली भाांडवलदारी लोकशाही योजना आहे. साम्राज्यशाहीच्या 
सांबांधाि मवचार करिा भाांडवलदाराांची िी कमीि कमी मागणी आहे. त्याचा स्वीकार म्हणजे एक वषापूवी 
(म्हणजे १९२७ मध्ये मद्रास अमधवशेनाि) काँगे्रसच्या पढुाऱ्याांनी घेिलेल्या भमूमकेपासून मनणायक माघार 
होिी. मकरकोळ मिभेद बाजूला सारून केलेली मदलजमाई, साम्राज्यशाहीपुढे शरणागिी, कमीि कमी 
करण्याि आलेल्या मागण्याां–या पायावर जनिेपासून सांपूणवपणे दूर गेलेला एकमेव प्रमिगामी गट या 
स्वरूपाि भाांडवलदारी योजनेचे दृढीकरण झाले होिे." [जी. अमधकारी, खांड-३सी, पृ.७१४.] या ठरावाि पढेु 
म्हटले होिे- "आांिरराष्ट्रीय के्षत्राि कामगार चळवळीने स्पष्ट धोरण स्वीकारले पामहजे. कामगार 
चळवळीिील उजव्या मवचारसरणीच्या लोकाांचा ॲमस्टरडॅम येथील मध्यविी कामगार सांस्थेशी 
(टी.एफ.टी.यू.) कामगार युमनयन जोडण्याचा डाव सवव साधनाांमनशी हाणनू पाडला पामहजे व त्या 
मॉस्कोिील आर. आय. एल. शी. जोडल्या पामहजेि .............. साम्राज्यमवरोधी सांघाशी (लीग अगेन्स्ट 
इांपीमरयामलझम) सुद्धा जोडल्य पामहजेि." [जी. अमधकारी, खांड-३सी, पृ.७२९-७३०.] 
 

पक्षाने पुढील कामे हािी घेण्यास िरुणाांना आवाहन केले :- (१) राष्ट्रीय चळवळीि भाग घेणे, (२) 
िरुण कामगाराांना चळवळीि खेचून िी वाढमवणे व कामगाराांच्या पमरस्स्थिीचा अभ्यास करणे, (३) 
मवशषेिः बेकार िरुणाांच्या खास िक्ारी दूर करण्यासाठी लढणे, (४) राजकीय पमरस्स्थिीचा अभ्यास 
करणे व स्विःची ियारी करणे, (५) कामगार, शिेकरी व मवद्याथी याांना राजकीय आमण आर्वथक मवषयाांचे 
मशक्षण देणे, (६) अस्स्ित्वाि असलेल्या िरुणाांच्या सांघटनाांमध्ये पुरोगामी मवचार आमण सुसांगि असे दृढ 
धोरण आखून त्याांचा प्रचार करणे. [जी. अमधकारी, खांड-३सी, पृ.२७१.] 
 



 
          

 

कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलच्या सहाव्या जागमिक पमरषदेि (मॉस्को-जुलै-ऑगस्ट १९२८) कामगार 
शिेकरी पक्षाचे भावी काळािील लढ्याि स्थान काय असाव ेया प्रश्नाांबाबि मब्रटनची कम्युमनस्ट पाटी आमण 
सोस्व्हएट युमनयनची कम्युमनस्ट पाटी याि मिभेद होऊन फूट पडली. काँगे्रसमध्ये मशरून प्रभाव 
पाडण्याि, ककवा भारिाि क्ाांमिकारक पक्षाचा पाया घालण्याि कामगार शिेकरी पक्ष अपयशी झाल्याचे 
मान्य करण्याि आले. 
 

बारडोलीि चळवळ करणारे शिेकरी मुख्यिः श्रीमांि आमण भरभराटीला आलेले पाटीदार 
असल्याने पक्षाच्या कलकत्ता पमरषदेि त्याांच्यासांबांधी छोटे, अस्पष्ट आमण सहानुभिूी दाखवणारे असे पत्रक 
पक्षाने काढले. मुांबईच्या पक्षाने एक पाऊल पुढेच टाकले. र. मश. मनमकर या आघाडीच्या पुढाऱ्याने 
बारडोली चळवळीवर जोरदार टीका केली. त्याांची भमूमका अशी होिी- "जमीनदाराांच्या मपळणुकीमवरुद्ध 
ही चळवळ नव्हिी. कामगार शिेकऱ्याांच्या खऱ्या महिसांबांधाशी मुळीच सहानुभिूी नसलेले असे मकत्येक 
घटक या सांममश्र साम्राज्यवादमवरोधी चळवळीि होिे. पक्षाच्या काही पत्रकाि ‘चळवळीचा मवश्वासघाि 
करणारे’ ‘बारडोलीचे पमवत्र पुढारी’ या शब्दाि दुःख व्यक्ि करण्याि आले होिे. 
 

सी. पी. दत्ताांनी म्हटले, ‘बारडोलीची चळवळ अशी आहे की, मिला आपला पाकठबा पामहजे. ... 
कामगार शिेकरी पक्षाच्या पढुाऱ्याांनी त्याबाबि पाळलेल्या मौनाने त्याांचे काही बरे झाले नाही. शिेकरी, िो 
गरीब वा श्रीमांि असो, त्याचे रास्ि असे गाऱ्हाणे असिे. पक्षाने त्याबाबि प्रथमपासूनच मनमिि धोरण 
अांमगकारले असिे िर िो शिेकऱ्याांचा कैवारी म्हणून पुढे आला असिा, "परांिु नांिर त्याांनी सरदार पटेल 
याांना पत्र पाठवनू शिेकऱ्याांच्या जमीनमहसूल कमी करण्याच्या मागणीला पाकठबा मदला, आमण मुांबईचे 
कामगारही त्या लढ्याला पाकठबा देि आहेि असल्याची ग्वाही मदली. [जी. अमधकारी, खांड-३सी, पृ.८५.] 
 

एम. एन. रॉय याांनी त्याांच्या अनुयायाांना दोन पक्ष सांघमटि करण्याचा सल्ला मदला. एक म्हणजे 
कामगार शिेकरी पक्ष व दुसरा कम्युमनस्ट पक्ष. भारिािील पमहली सांघमटि डावी चळवळ असूनही 
सांपूणवपणे िी शिेकऱ्याांची नव्हिी, पण ‘कामगार’ असा कां साि उल्लखे असायचे कारण िो पक्ष त्या पक्षाचा 
ज्येष्ठ भागीदार होिा. 
 

या पक्षाचे अस्स्ित्व मुांबई, पांजाब, सांयुक्ि प्राांि, बांगाल या भागाि जाणव.े या पक्षाच्या चौकटीि 
कम्युमनस्टाांनी एक आघाडीचा पक्ष म्हणून बाांधणी चालू केली. कामगाराांच्या युमनयन सांघमटि करण्याकडे 
त्याांनी अमधक लक्ष मदले; पण देशािील शिेकऱ्याांना सांघमटि करण्याि त्याांनी थोडे ककवा मुळीच लक्ष मदले 
नाही. ‘शिेकऱ्याला जमीन’ हा शिेकरी आघाडीवर त्याांचा कायवक्म होिा, पण त्याांच्या कायाि 
शिेकऱ्याांकडून अनुकूल प्रमिसाद ममळाला नाही. शिेकरी आघाडीवर पक्षाला आलेले अपयश अांशिः 
कायवकिे व साधनाांचा िुटवडा हे होिे, िसेच अांशिः चळवळ दडपण्यासाठी सरकारने योजलेले 
दडपशाहीचे उपाय हेही होिे. मुांबईचे पुढारीपण मुख्यिः मध्यमवगीय होिे. शहरी मध्यमवगीय कुटुांबािूनच 
िे आले होिे. त्याि एकही शिेकरी पुढारी नव्हिा. 
 

मगरगावसारख्या मध्यमवगीय वस्िी असलेल्या मवभागाि मवद्यार्थ्यांची सायमन कममशनमवरोधी 
मनदशवने व सभा ३ फेबु्रवारी १९२८ ला सवव देशभर चालू होत्या. कामगार शिेकरी पक्षाच्या कायवकत्यांनी िी 
सांघमटि केली होिी. ही मनदशवने मुांबई प्राांमिक काँगे्रस कममटीच्या सहकायाने होि, कारण मनमकर त्याचे 
सेके्टरी होिे, िसेच युथ लीग इ. सांघटनाांच्या माफव िही होि असि. सरोमजनी नायडू व के. एफ. नरीमन 



 
          

 

याांनी मनदशवने रद्द करण्यासाठी िरुणाांचे मि वळमवण्याचा प्रयत्न केला, पण िे चौपाटीवर गेले, िेथे 
मवद्यार्थ्यांची मनराळी सभा होऊन त्याि कामगार शिेकरी पक्षाच्या कायवकत्यांची भाषणे झाली. 
 

हा पक्ष नेहमी काँगे्रसला जोड असा ककवा काँगे्रसचे शपूेट या स्वरूपाि काम करीि होिा, म्हणनू 
त्यािून खरी क्ाांमिकारक सांघटना मनमाण होऊ शकली नाही. केवळ शास्ब्दक जहालपणा मात्र वाढला. 
पोरकट ककवा बामलश क्ाांमिकारक ध्येयवाद या पक्षाला भोवला. 
 
                    
 

वासाहमिक क्ाांमि कोण करणार व कशी होणार या मनत्याचा व मजव्हाळ्याचा प्रश्न ७० वषांपूवी 
होिा. 
 

पमहल्या महायुद्धानांिर भाांडवलशाहीचा मवस्िार या देशाि होऊ लागला. सरकारी दडपशाही 
जोराि चालू होिीच. अशा पमरस्स्थिीि या लढ्याचे पुढारीपण कोण व कसे घेणार या मनत्याचा प्रश्न 
होिाच. शिेकरी कामगार, मध्यमवगव हा राष्ट्रीय लढ्याि सहभागी होि होिाच. पण भाांडवलदार वगव याि 
काय भमूमका घेणार? िो लढ्याला पाकठबा देणार का साम्राज्यशाहीचा हस्िक म्हणून चळवळीमवरोधी 
भमूमका घेणार हा खरा प्रश्न होिा. 
 

कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलमध्ये या मवषयावर खूप वादमववाद झाले होिे. कॉ. एम. एन. रॉय याांनी 
भाांडवलदार वगव हा साम्राज्यशाहीमवरोधी राष्ट्रीय लढ्याि मवरोधी भमूमका घेईल, साम्राज्यशाहीशी त्याांचे 
घमनष्ठ सांबांध प्रस्थामपि झाले आहेि अशी भमूमका घेिली. कॉ. लेमनन याांच्याशी त्याांचा याबाबि वाद झाला 
होिा. वासाहमिक आमण राष्ट्रीय प्रश्न राष्ट्रीय स्वयांमनणवयाच्या मागाने सोडवावा असे लेमननचे म्हणणे. या 
लढ्याि राष्ट्रीय भाांडवलदार वगव हा महत्त्वाचे व क्ाांमिकारक स्वरूपाचे कायव करू शकिो म्हणनू 
कम्युमनस्टाांनी या लढ्याि भाांडवलदार वगाला पाकठबा मदला पामहजे हे लेमननचे म्हणणे कॉ. रॉय याांना 
मान्य नव्हिे. त्यािूनच अनेक वाद मनमाण झाले. गाांधींच्या पढुारीपणाला भाांडवलदारी पुढारीपण म्हणनू 
रॉय याांचा मवरोध झाला. भाांडवलदार वगाला मवरोध करायचा म्हणनू राष्ट्रीय लढ्यापासून अमलप्ि 
राहण्याचे धोरण कम्युमनस्टाांनी स्वीकारले. 
 

१९२८ च्या कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलच्या ६व्या काँगे्रसने हेच एकाांगी धोरण स्वीकारले व त्यामुळे 
राष्ट्रीय चळवळीकडे पाहण्याचा कम्युमनस्टाांचा दृमष्टकोनच बदलला. 
 

भारिीय कम्युमनस्ट पक्षाची स्थापना १९२५ मध्ये कानपूरला झाली. कॉ. घाटे सेके्टरी होिे. २० 
माचव १९२९ ला भारिािील ३१ मनवडक कम्युमनस्ट व कामगार पुढाऱ्याांना मीरि कटाि गोवण्याि आले. 
त्यामुळे एस्. व्ही. देशपाांडे व बी. टी. रणमदव ेहे कामगार चळवळीि पूवानुभव नसलेले पाटीचे पढुारी झाले. 
 

यासांबांधीची समवस्िर चचा डॉ. अमधकार याांनी "डॉक्युमेंट्स ऑफ मद कम्युमनस्ट पाटी ऑफ 
इांमडया" या ग्रांथाच्या १९२० िे १९२८ या काळािील सांपामदि केलेल्या अनेक खांडाि केली आहे. त्यािील 
आवश्यक िो सांदभव येथे मदला आहे. िारीख २६ जानेवारी १९३० च्या चौपाटीवरील सभेि राष्ट्रीय 
मनशाणाशजेारी लालबावटा लावण्यासाठी देशपाांडे-सुहामसनी याांनी भाग घेिला, पण दाांडी-माचव नांिर 



 
          

 

राष्ट्रीय चळवळीला उधाण आले िेव्हा देशपाांडे याांनी पाटीचा चळवळीला मवरोध असल्याचे साांमगिले. घाटे 
मीरि कटाि गोवले गेल्याने देशपाांडे पाटीचे सेके्टरी झाले होिे. 
 

याच वळेी कॉ. सरदेसाई चळवळीि पडायच्या ियारीि होिे. देशपाांडे याांनी त्याांना पाटीचे धोरण 
साांगून मवरोध केला. सरदेसाई याांनी दाांडी-माचव चालून असिाना महात्माजींची भेट घेऊन त्याांच्याशी चचा 
केली. महात्माजींनी त्याांना "प्रथम चळवळीि सामील हो" असा सल्ला मदला. सरदेसाई शांकरराव देवाांना 
भेटले. सांगमनेरच्या जांगल सत्याग्रहाचे अमधकारपत्र शांकरराव देवाांनी सरदेसाई याांना मदले. मुांबईचे 
सरदेसाई, लालजी पेंडसे, मवठ्ठलराव चौधरी इ. अनेक वैयस्क्िकरीत्या चळवळीि भाग घेऊन िुरुां गाि 
गेले. 
 

एका सांप प्रकरणी रणमदव ेिुरुां गाि होिे. त्यामुळे राष्ट्रीय प्रक्षोभ कसा िीव्र असिो हे त्याांना कळले 
नाही असे कॉ. उषाबाई डाांगे याांनी "पण ऐकिो कोण?" या आत्मवृत्ताि म्हटले आहे, िे लक्षाि घ्यावयास 
हव.े 
 

पुढे १९३१ च्या माचवमध्ये "गाांधी आयर्ववन" करार झाला. सत्याग्रही सुटले. मीरि कटािील 
कायवकत्यांना सोडाव े असा मुांबईच्या कायवकत्यांनी ठराव केला, पण सरकारने त्याांना सोडले नाही. 
त्याांच्यावरील खटला चालूच होिा. यासांबांधी कॉ. लालजी पेंडसे याांनी त्याांच्या "सप्िदशी" या 
लेखसांग्रहािील "डाांगे-रणमदव"े याांच्यावरील लेखाि केलेली चचा मजज्ञासूांनी अवश्य वाचावी. 
 

कॉ. डाांगे हे मटळकाांचे चेले आहोि असे म्हणवीि, पण िे आस्िे आस्िे लेमननचे मशष्ट्य होऊ लागले. 
"काँगे्रसमधील जहाल मवचाराांच्या कायवकत्यांसाठी काँगे्रसचीच "इांमडयन नॅशनल लेबर पाटी" स्थापन 
करावी अशी सूचना त्याांनी केली होिी ("सोशमॅलस्ट" १६ सप्टेंबर १९२२). सुभाषबाबू कम्युमनस्टाांमवषयी 
अत्यांि सहानुभिूीने वागि. अवनी मुकजी व नमलनी गुप्िा या भमूमगिाांना त्याांनीच आश्रय मदला होिा, 
कम्युमनस्टाांच्या पाकठब्यामुळे सुभाषबाबू अ. भा. रेड युमनयन काँगे्रसचे अध्यक्ष झाले व एस्. व्ही. देशपाांडे 
सेके्टरी झाले. 

 
डाव े राष्ट्रवादी आमण कम्युमनस्ट याांच्यािील या वाढत्या सहकायाला कॉममन्टनवच्या सहाव्या 

काँगे्रसने जबरदस्ि धक्का मदला. समवनय कायदेभांगाची चळवळ भाांडवलदाराांनी चालू केली असून डाव े
राष्ट्रवादी आमण िोिये क्ाांमिकारकाांचे वस्त्रहरण करणे हे किवव्य मानण्याि आले, गाांधी, नेहरू व सुभाषबाब ू
भाांडवलदार वगाचे प्रमिमनधी आहेि आमण िे श्रमजीवी जनिेच्या मलूभिू हक्काशी मवरोधी काम करीि 
आहेि, नेहरू व सुभाष भाांडवलदाराांचे हस्िक म्हणनू राष्ट्रीय चळवळीि वावरि आहेि असा पुकारा 
करण्याि आला. डाव्या राष्ट्रवादाशी असलेले सांबांध िोडण्याि आले. "आयटक" फोडण्याि आली, आमण 
"लाल आयटक" स्थापन करण्याि देशपाांडे- रणमदव ेधन्यिा मानू लागले. 
 

सववच कम्युमनस्टाांनी कॉममन्टनवचा आदेश मानला नाही. ज्याांनी त्या मवचाराला मवरोध केला त्याि 
कॉ. डाांगे आमण पी. सी. जोशी हे अग्रभागी होिे. त्यावळेी िे मीरि कटाच्या खटल्याि गोवले गेल्याने 
मीरिच्या िुरुां गाि होिे. त्याांनी त्याांच्या सहकाऱ्याांना समवनय कायदेभांगाच्या चळवळीि भारिीय 
स्वािांत्र्याच्या िडजोडवादीमवरोधी भमूमका घेऊन भाग घ्यावा असे मनरोप पाठमवले. पुढे कम्युमनस्टाांपासून 



 
          

 

दूर झालेल्या मफमलप स्प्रॅटनी त्याांच्या "ब्लोइांग अप इांमडया" या पुस्िकाि असे मलमहले आहे. बांगालचे 
बांमकम मुकजी, रेझाक खान, बांगला देश कम्युमनस्ट पाटीचे मौनी असे त्याि प्रमुख होिे. 
 

१९३३ फेबु्रवारीमध्ये सुभाषबाबू युरोपाि गेले. लांडनमधील भारिीयाांच्या राजकीय पमरषदेि 
बोलिाना त्याांनी भारिाि "समाजवादी पक्ष" सांघमटि करण्यावर भर मदला. "या योजनेने राष्ट्रीय 
स्वािांत्र्याच्या लढ्याला मदि होणार नसून श्रमजीवी जनिेचे दास्य वाढणार आहे..... गाांधी आमण बोस 
याांच्यािील फरक इिकाच की बोस हे अमधक चाांगली िडजोड करिील" अशी टीका कम्युमनस्टाांनी केली. 
 

यासांबांधी डॉ. शषेाद्री म्हणिाि, ‘कम्युमनस्टाांच्या धोरणावर सुरुवािीपासून रॉय याांचा प्रभाव होिा. 
भारिाि झालेली भाांडवलशाहीची वाढ आमण देशािील लढ्याि कामगाराांचे स्थान याबाबि रॉय याांचा 
दृमष्टकोन एकाांगी (साांप्रदामयक-सेक्टेमरयन) होिा आमण त्याचेच पडसाद अनेक वष ेउमटि रामहले. आमण 
त्यामुळे राष्ट्रीय चळवळ आमण कम्युमनस्ट याांच्याि मवरोध मनमाण झाला.’ (डॉ. शषेाद्री - "मास्क्सवझम अँड 
इांमडयन पॉमलटी" प.ृ १३५) 
 

पुढे मकत्येक वषांनी हे धोरण एकाांगी (लेफ्ट सेक्टेमरयन) होिे असे अनेक कम्युमनस्ट पुढाऱ्याांनी 
म्हटले आहे. (समारोपाि त्याचा परामशव घेण्याि आला आहेच-लेखक). 

 
कम्युमनस्टाांच्या धोरणाबाबि गो. द. साने याांनी मलमहले आहे. "स्वािांत्र्याच्या चळवळीबरोबरच 

कामगाराांच्या चळवळींना उधाण येि होिे, इिकेच नव्हे िर दोन्ही चळवळींचा सांगम होण्याची स्पष्ट मचन्हे 
मदसि होिी. महात्मा गाांधींचे सुरुवािीपासूनच असे म्हणणे होिे की, कामगार सांघटनाांच्या कायवकत्यांनी 
कामगार चळवळीि राजकारण आणू नये, अहमदाबादच्या मजूर-महाजनला असहकाराच्या चळवळीपासून 
गाांधींनी अलग ठेवले होिे. िथामप लाला लजपिराय, मचत्तरांजन दास वगैरे काँगे्रस पुढाऱ्याांचा दृमष्टकोन 
वगेळा होिा. लाला लजपिराय याांच्यासारखे पुढारी "सांघमटि कामगार हाच भाांडवलशाही व 
साम्राज्यशाहीवर उिारा आहे" असे म्हणि होिे, िर" राष्ट्रीय चळवळीि व कामगाराांच्या चळवळीि झगडा 
येण्याचे कारण नाही; स्वराज्य जनिेकमरिाच आहे" असे मचत्तरांजन दास म्हणि होिे. 
 

"रेड युमनयन काँगे्रसची स्थापना झाली िेव्हा िी जवळ जवळ काँगे्रसच्या पुढाऱ्याांच्या 
वचवस्वाखालीच होिी. िथामप त्याच सुमारास भारिाि कम्युमनस्ट मवचारसरणीने प्रभामवि झालेल्या िरुण 
कायवकत्यांनी कामगार सांघटनाांिून काम करण्यास सुरुवाि केली. हे कामगार-चळवळीचे लढाऊ नेिृत्व 
होिे, इिकेच नव्हे िर कामगाराांि वगीय जागृिी करण्याच्या कामाला त्याांनीच सुरुवाि केली. बरोबर याच 
वळेी अशा िीन घटना झाल्या की, ज्यामुळे राष्ट्रीय चळवळीचा व कामगाराांच्या चळवळीचा स्पष्ट सांगम 
होण्याि मवघ्न मनमाण झाले. चौरीचौरा प्रकरणाचे मनममत्त करून १९२२ साली गाांधींनी असहकाराची 
चळवळ मागे घेिली. त्यामुळे जहालाांचा मवरस झाला. राष्ट्रीय चळवळीला येणाऱ्या उधाणाि एकाएकी खांड 
पडला. कम्युमनस्टाांची सुरुवािीची भमूमका अशी होिी की, काँगे्रसच्या पुढारीपणाखाली चालू असलेल्या 
राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याि भाग घ्यावा व त्याबरोबरच ह्या लढ्याला जहाल बनमवण्याकमरिा 
कामगाराांच्या व शिेकऱ्याांच्या स्विांत्र सांघटनाही बाांधाव्याि. १९२० च्या अहमदाबादच्या काँगे्रसच्या 
अमधवशेनास व १९२२ मध्ये गयेला भरलेल्या काँगे्रसच्या अमधवशेनास कम्युमनस्टाांनी जे सांदेश पाठमवले व 
ज्या सूचना केल्या त्यावरून हे स्पष्ट होिे, पण याच वळेी भारिािील कम्युमनस्टाांचे त्या वळेचे नेिे काँ. 
मानवेंद्रनाथ रॉय याांनी असे धोरण स्वीकारले की, ज्यामुळे कामगार-चळवळ व राष्ट्रीय काँगे्रसची चळवळ 



 
          

 

याांचा साांधला जाणारा दुवा कमकुवि झाला. रॉय याांच्या मिे महात्मा गाांधी ह्याांची मवचारसरणी मध्ययुगीन 
असल्यामुळे त्याांच्या नेिृत्वाखाली होणारा काँगे्रसचा लढा पुरोगामी व क्ाांमिकारक असणे शक्य नाही. 
चौरीचौरानांिरची गाांधींची माघार ही त्याची साक्ष होिी. िेव्हा कम्युमनस्टाांनी स्विःच्या स्विांत्र 
पुढारीपणाखाली राष्ट्रीय चळवळ सांघमटि केली पामहजे. काँगे्रसच्या चळवळीि व कम्युमनस्टाांच्या 
कामगार-चळवळीि रॉयवादी मवचारसरणीमुळे अांिर पडू लागले. अशाच वळेी (१९२४ साली) मब्रमटश 
सते्तने "कानपूर कट" नामक खटल्याखाली कम्युमनस्ट नेत्याांना अटक केली. 
 

"स्वािांत्र्याच्या चळवळीि मवमशष्ट पद्धिीनेच (सत्याग्रह, कायदेभांग व वैयस्क्िक सत्याग्रह) व 
मवमशष्ट प्रमाणािच सामील करण्याचे महात्मा गाांधींचे धोरण, साम्यवाद्याांचा काँगे्रसप्रमणि चळवळीकडे 
बघण्याचा एकाांगी दृमष्टकोन आमण "फोडा मन झोडा" धोरणास अनुसरून अगोदर कम्युमनस्टाांवर मन नांिर 
राष्ट्रीय चळवळीवर आघाि करणारे मब्रमटश सते्तच धोरण आपापल्या परीने राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या चळवळीचा 
मन कामगाराांच्या चळवळीचा दुवा साांधण्याच्या आड येि होिे. १९३० सालाच्या कायदेभांगाच्या चळवळीि 
हेच मदसले. हा एकां दर इमिहास बारकाईने अभ्यासला जाणे अवश्य आहे. १९२० च्या सुमारास 
कामगाराांच्या सांपाची लाट भारिाि पसरि होिी. १९३० च्या कायदेभांगाच्या अगोदरही िेच दृश्य मदसि 
होिे. इिकेच नव्हे िर या वळेी कम्युमनस्ट नेिृत्व कामगाराांचे लढे नेटाने लढवि हेिे. कम्युमनस्ट कायवकिे 
काँगे्रसमध्येही यावळेी काम करीि होिे. राष्ट्रीय चळवळीचा मन कामगार चळवळीचा सांगम होण्याची स्पष्ट 
मचन्हे मदसि होिी. बरोबर याच वळेी (माचव १९२९) परकीय सते्तने "मीरि कटाचे" मनममत्त दाखवनू 
कम्युमनस्ट नेत्याांना िुरुां गाि टाकले. मागे रामहलेल्या अननुभवी िरुण कम्युमनस्ट कायवकत्यांना १९३० 
सालच्या कायदेभांगाचे नीट मूल्यमापन करिा आले नाही. काँगे्रसची चळवळ देशभर जे चैिन्य मनमाण 
करीि होिी िे मुख्यिः लक्षाि न घेिा १९३०-३४ च्या काँगे्रसच्या चळवळीि जनिेच्या क्ाांमिकारक 
उत्साहाला मुसक्या घालण्याचेच काम होि आहे व त्याकमरिाच सत्याग्रहासारखे िांत्र वापरण्याि येि आहे 
याकडेच मागे रामहलेल्या कम्युमनस्टाांचे लक्ष गेले. आांिरराष्ट्रीय कम्युमनस्ट-चळवळीच्या काही मनणवयाांनी 
त्याला मजबुिी आणली (कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलची ६वी काँगे्रस -१९२८). सत्याग्रहाच्या चळवळीला 
काँगे्रसमधील जहालाांचाही पाकठबा होिा, त्यामुळे कम्युमनस्टाांच्या मिे महात्मा गाांधीच्या पेक्षाही हे जहाल 
पुढारी अमधक दोषी ठरि होिे. 
 

"१९२५ पासून कामगार चळवळीि कम्युमनस्टाांचा बराच प्रभाव होिा. लढाऊ कामगार-चळवळीचे 
नेिृत्व त्याांच्याकडेच होिे असे म्हटले िरी चालेल. पण स्वािांत्र्य-सांग्राम व लढाऊ कामगार चळवळ याांचे 
फासे प्रत्येक मोक्याच्या वळेी उलटे पडि गेले. त्यामुळे दोन्ही चळवळीचे नुकसान झाले. टाळिा आल्या 
असत्या अशा फुटी १९२९ व १९३१ मध्ये कामगार-चळवळीि पडल्या िर राष्ट्रीय आघाडीवर कराची 
काँगे्रसच्या घोषणा मागे पडल्या. गोरी नोकरशाही घालवनू त्या जागी देशी नोकरशाही स्थापन व्हावी हे 
भारिीय जनिेच्या आशा-आकाांक्षाांशी कधीच जुळणारे नव्हिे. खुद्द लाला लजपिराय, सी. आर. दास, 
नेहरू याांच्यासारख्या काँगे्रसच्या पुढाऱ्याांनाही जनिेचे स्वािांत्र्य हव ेहोिे." (‘भारिीय प्रबोधन’ मधील गो. 
द. साने याांचा लेख-समाज प्रबोधन सांस्था, पृ. २७५ िे २७७). 
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१९२० हे वषव एका नवीन ऐमिहामसक कालखांडाचा प्रारांभ समजला जािो. यालाच भारिाच्या 
इमिहासािील, मवशषेिः काँगे्रसच्या इमिहासािील गाांधी (सांघषव वा लढ्याचा) प्रारांभ कालखांड असे 
समजिाि. काँगे्रसचे मब्रमटश सरकारशी असेलेले जाहीर सांबांध आमण मिचे चळवळीचे घटनात्मक मागव – हे 
त्याांनी बाजूला सारून वा दूर करून काँगे्रसच्या ध्येय-धोरणाि फरक केला. असहकामरिेवरील ठराव 
मचत्तरांजन दास याांनी माांडला व लाला लाजपिराय याांनी त्याला अनुमोदन मदले. 
 
ग                  
 

गाांधीजींच्या पूवीची काँगे्रस म्हणजे ‘मध्यमवगीय चचामांडळा’ पेक्षा जरा अमधक पढेु गेलेली होिी. 
"गाांधींनी काँगे्रसचे लोकशाहीवादी आमण बहुजनसमाजाच्या सांघटनेि रूपाांिर केले. आिापयंि काँगे्रस 
लोकशाहीवादी होिी, पण मिामधकार मयामदि होिा आमण वमरष्ठवगाशीच मिची बाांमधलकी होिी. आिा 
शिेकरी नवीन पेहरावाि आला. मध्यमवगाचा मोठ्या प्रमाणावर मशडकावा असलेले मवशाल शिेकरी 
सांघटन असेच त्याला रूप प्राप्ि झाले." [जवाहरलाल नेहरू, ‘मडस्कव्हरी ऑफ इांमडया’, पृ. ३६३-३६४.] 
 

लाला लजपिराय याांच्या म्हणण्याप्रमाणे गाांधीपूवव कालखांडािील काँगे्रसने जनिेकडून स्फूिी 
घेिलेली नव्हिी, ककवा मिच्या कामाि मनयोजन नव्हिे, ककवा िी चळवळ जनिेिून आलेली नव्हिी. 
बहुजनसमाजाची िी चळवळ नव्हिी. 
 

गाांधीजींच्या पुढारीपणाने काँगे्रसमध्ये नवीन चिैन्य आणले. याच नवीन कालखांडाने नवीन 
प्रकारच्या राष्ट्रवादाचा उदय पामहला. राष्ट्रवाद्याांची धार्वमक आस्था ककवा कळवळ त्याचप्रमाणे नेमस्िाांचा 
बुमद्धवाद याि आहे. "गाांधीजी हे नैमिक अमधष्ठान असलेले नेिे आहेि.... त्याांनी राष्ट्रीय लढ्याला नैमिक 
लढ्याचे मोठेपण प्राप्ि करून मदले" [व्ही. व्ही. राममूिी, ‘नॉन व्हॉयलन्स इन पॉमलमटक्स’, बी. डी. कौमशक याांच्या पुस्िकाि 
उद धृि, प.ृ ३५.] ‘साध्य हे साधानाांचे समथवन करिे’ हा पािात्य मवचार त्याांनी बाजूला सारला. आपले ध्येय 
साध्य करण्याकरिा पािात्य राष्ट्रवाद दोन गोष्टी जाणिो : घटनात्मक चळवळ आमण कहसक क्ाांिी. शत्रलूा 
सोसायला, लावण्याऐवजी आत्मक्लेशावर आधामरि प्रत्यक्ष अकहसात्मक कृिीचे नवीन मवशषे हत्यार 
गाांधींच्या पुढारीपणाने राष्ट्रवादाला मदले. या नवीन कालखांडानी त्याांच्या मागोमाग नवीन मानसशास्त्रही 
(मनःप्रवृत्ती) आणले. 
 

गाांधी जसे पे्रमषि िसे मुत्सद्दी, पुराणमिवादी िसेच सुधारणावादी, पुनरुज्जीवनवादी िसेच 
क्ाांमिकारक होिे. या स्वरूपाि गाांधीजी लोकाांपुढे आले. स्वराज्य ही सांज्ञा िे व्यापक अथाने घेि. ‘आम्ही 
आमच्यावर राज्य करायला मशकिो अशी अवस्था’ [एम् . के. गाांधी. ‘कहद स्वराज्य’, प.ृ ६०.] अशी व्याख्या त्याांनी 
१९०८ साली केली होिी. त्याांना स्वराज्य म्हणजे बाह्य पमरस्स्थिी, िसेच आांिमरक सद गुण वाटे. सामामजक 
दजा, आर्वथक (शोषणापासून) मुक्ििा, आमण राजकीय स्वािांत्र्य ज्याि आहे अशी समाजव्यवस्था आणणे 
म्हणजे स्वराज्य यासाठी त्याांनी प्रत्यक्ष कोणिीही मक्या न करिा केवळ आज्ञा न जुमानून केलेला मवरोध 
(Passive resistance) हा मागव साांमगिला. 
 



 
          

 

राष्ट्रवादी िरुणाांना नवीन पढुारीपणाची आमण प्रत्यक्ष कायवक्माची आवश्यकिा होिी. १९१९ नांिर 
गाांधीजींनी हे पुढारीपण मदले. नवीन पुढारी, नवीन ध्येय, नवीन घटना, आमण जनिेच्या मूलभिू 
पमरस्स्थिीचे आकलन करण्यासाठी बाांधलेली नवीन सांघटना म्हणजे काँगे्रस. काँगे्रसने राष्ट्राला 
सत्याग्रहासाठी ियार केले. हा सत्याग्रह म्हणजे राजकीय कृिी करण्याची नवीन पद्धिी होिी. िी 
क्ाांमिकारक होिी, आमण मिने घटनात्मक मागाचा त्याग केला नव्हिा. मॉस्कोि राहणाऱ्या लोकाांना 
लेमननने साांमगिले की भारिाच्या स्वािांत्र्यासाठी जनिेच्या चळवळीचे नेिे आमण स्फूर्विदािे गाांधीजीच होि. 
 

राजकारणाला बुद्धीचे अमधष्ठान देण्याचा प्रयत्न गाांधींनी केला, लढाऊ राष्ट्रवाद्याांनी त्याला 
भावनात्मक रूप मदले, गाांधींनी त्याचे अध्यात्मीकरण केले. गाांधींच्या राष्ट्रवादाचा पाया मानविावाद होिा. 
मानवी व्यस्क्ित्वाच्या पायावर अमधमष्ठि असा त्याांचा लोकशाहीवरील मवश्वास होिा. 
 

मनःशस्त्र प्रमिकार हे दुबवलाांचे हत्यार आहे, असे गाांधींना वाटे; पण सत्याग्रह हे बमलष्ठाांचे हत्यार 
आहे, असे िे म्हणि. कोणत्याही स्वरूपाि असलेले शारीमरक बल सत्याग्रहाि नसिे. सत्याग्रह सत्य, पे्रम 
आमण अकहसा यासाठी असिो. या सांदभाि िे म्हणि - "भारिाने आपला स्विःचा अपमान भ्याडपणाने 
प्रत्यक्ष पाहण्यापेक्षा, वा लाचार होण्यापेक्षा स्विःचा मान राखण्यासाठी शस्त्र धारण केले िरी मला चालेल." 
[एम् . के. गाांधी, ‘यांग इांमडया’, िा. ११ ऑगस्ट १९२०.] 
 
             
 

गाांधी मक्याशील पुरुष होिे, िे स्वप्नाळू नव्हिे. भारिाची आराधना (सेवा) म्हणजे मूलिः ककवा 
ित्त्विः मानविेची, ईश्वराचीच पूजा आहे, असे त्याांना वाटे. दयानांद आमण मटळक याांच्यासारख्याांची 
पुनरुज्जीवनवादी लढाऊ परांपरा िे चालवीि होिे. आर्वथक राष्ट्रवाद आमण साांस्कृमिक व धार्वमक राष्ट्रवाद 
याांच्या शक्िी त्याांच्या ठायी एकमत्रि झाल्या होत्या. 
 

गाांधीजींची अकहसा म्हणजे कालानुसार केलेली पनुमांडणी होिी, त्याि दुसरे काही नव्हिे. त्याांनी 
प्राचीन पमवत्र ग्रांथािून स्फूिी घेिली होिी, इांस्ग्लश उदारमिवादािून नव्हे. ‘अकहसा ही सवव धमाि समानच 
आहे, पण मिचे प्रकटीकरण आमण व्यवहाराि आणण्याचे काम कहदू धमाने अमधकामधक केले आहे’ असे 
त्याांचे मि होिे. [एम् . के. गाांधी, ‘यांग इांमडया’, िा. २० ऑक्टोबर १९२७.] त्याांनी आपल्या आत्मचमरत्राला ‘सत्याचे प्रयोग’ 
असे सांबोमधले आहे. 
 

गाांधींनी राष्ट्रीय चळवळीचे लोकशाहीकरण केले. त्याांनी जनिेि आत्ममवश्वास मनमाण केला, 
आमण मिला मनभवय केले, आमण अमधकारावर असलेल्याांच्या मनमानी कारवायाांचा प्रमिकार करण्याला 
त्याांना समथव केले. त्याांनी सरकारमवरुद्ध उघड बांड पुकारले, आमण प्रस्थामपि अमधकाराला आव्हान मदले. 
देशाि मब्रमटश सते्तला आव्हान देऊन, मनमिि कृिी करण्याचा कायवक्म जनिेपढेु ठेवला व त्याांची सवव 
शक्िी कामाला लावली. 
 

आगाखानाांनी गाांधीजींना मवचारले, "माक्सववाद, माक्सव, एांजल्स, लेमनन, स्टॅमलन याांबद्दल आपले 
काय मि आहे?" गाांधी म्हणाले, "... माक्सवने वर्वणलेली अखेरची अवस्था जर प्रथम आली, आमण 
लेमननची आर्वथक ध्येय-धोरणे िाबडिोब कृिीि आणली, िर मी शांभर टके्क कम्युमनस्ट होईन." राज्य हे 



 
          

 

खऱ्या अथाने मवरून जाऊ द्या. त्यामुळे मनमाण होणारे सौख्य हे इिके मवशाल आमण सवांना इिके 
बांधनकारक असेल की इिर देशाांना लाज वाटेल व िे भाांडवलादारी – साम्राज्यवादी – समाज मवरून 
टाकिील." [Memoirs of Agakhan, p. 225.] 
 

१९०५ मध्ये गाांधींनी दमक्षण आमफ्रकेिून मलमहले की ममठावरील कर रद्द व्हावा. जानेवारी १९३० 
मध्ये लॉडव आयर्ववनकडे पाठमवलेल्या मागण्याांि ममठावरील कराचा समावशे होिा. फेबु्रवारी ५ पयंि, 
म्हणजे दाांडी यात्रा (दाांडी माचव) मनघण्यापूवी फक्ि पाच आठवडे, ममठावरील कराच्या सांदभाि गाांधी 
समवनय कायदेभांगाचा लढा हािी घेिील, असे वृत्तपत्राच्या प्रमिमनधींनी प्रमसद्ध केले; परांिु फेबु्रवारी १९२७ 
पयंि गाांधीजींनी याबाबिची भमूमका स्पष्ट केली नाही. ‘हवा आमण पाणी याांच्या खालोखाल जीवनाि 
कदामचि ममठाची सवाि जास्ि गरज असावी. गमरबाांना हा फक्ि एकमेव मसाल्याचा पदाथव आहे.’ 
ममठावरील कर अमानुष आहे असे िे म्हणि. 
 

ममठाच्या एकामधकारामवरुद्धचा लढा दुसरीकडे वळमवण्याचे गाांधीजींनी ठरमवले; िी मोहीम 
स्विःच्या िसेच मनवडलेल्या अनुयायाांच्या हािी राहावी असा त्याांचा हेिू होिा. जनिेच्या लढ्याचे 
पुढारीपण आपल्या हािी ठेवणे, िसेच त्यावर मनयांत्रण ठेवणे हा त्याांचा उदे्दस होिा. १९३० मध्ये गाांधीजींनी 
व्हाइसरॉयला अकरा मागण्या सादर केल्या, पण त्याांनी जमीनदारमवरोधी शिेकऱ्याांच्या मागण्याांचा त्याि 
समावशे केला नाही. अशा प्रकारची वगीय मागणी भारिीय राष्ट्रीय चळवळीि आणण्याची त्याांची इच्छा 
नव्हिी; यासाठी डाव्या मवचारसरणीच्या कायवकत्यांनी त्याांच्यावर टीका केली. त्याांनी अकरा मागण्या 
मामगिल्यामुळे सांपूणव स्वािांत्र्याची मागणी ही केवळ सौदेबाजीसाठीच होिी. पमहल्या असहकामरिेच्या 
चळवळीच्या वळेी (१९२०) स्वािांत्र्य हे भाकरीच्या रूपािच जनिेपुढे येईल, असे त्याांनी म्हटले होिे. 
दुसऱ्या गोलमेज पमरषदेि (१९३१) भाषण करिाना िे म्हणाले, "देशभर सववत्र मवखुरलेल्या मुक्या व 
अधवपोटी जनिेचे प्रमिमनमधत्व मुख्यिः काँगे्रस करिे. या मूक अधवपोटी जनिेचे महिसांबांध इिर कोणाहीपेक्षा 
काँगे्रसच रक्षण करिे, आमण त्यासाठी कोणिाही त्याग करायला िी ियार आहे. पण मे १९२१ मधील गुप्ि 
सरकारी नोंदीि म्हटले आहे की, गाांधींनी बोल्शसे्व्हझमपासून वाचमवण्यासाठी हे केले." [From Government 
File No. 43 of May 1921 Home (Pol.) quoted by Misra op cit, p. 179] 
 
              
 

‘अमहरे’ आमण ‘नामहरे’ याांच्या महिसांबांधािील लढ्याकडे नेहरूां नी मुख्यिः लक्ष वधेले. भारिाच्या 
स्वािांत्र्याला िे साधन मानीि. साध्य म्हणजे लोकाांचे कल्याण. नवीन आर्वथक मवचार आमण कालबाह्य जुनी 
मवचारसरणी याांच्यािील दै्विाांकडे झगड्ाकडे त्याांनी लक्ष वधेले. "शोमषि जनिेच्या मुक्ििेसाठी सवव 
जगभर चाललेल्या मोठ्या लढ्याचा भाग म्हणजेच भारिाचा स्वािांत्र्यलढा. जरी त्याांनी राष्ट्रवादाचा बुरखा 
घेिला असला िरी मलूिः हा आर्वथक लढा आहे, भकू आमण गरजा या त्याच्या प्रविवक शक्िी आहेि." [J. 
Nehru, ‘Nehur on Socialism’, p. 23.] असे नेहरूां नी म्हटले आहे. भारिीय स्वािांत्र्य-सांग्रामािील डाव्या 
मवचारसरणीच्या कायवकत्यांच्या आांिरराष्ट्रीय सांबांधाांची त्याांना पुरेपूर जाण होिी. कम्युमनस्टाांबरोबरच 
डाव्या मवचारसरणीच्या राष्ट्रवाद्याांचे श्रम त्याला कारणीभिू झाले आहेि. त्याांनी काँगे्रसचा कायवक्म आमण 
दृमष्टकोन याांना सांथ गिीने डावी आमण क्ाांमिकारक मदशा लावली. [Mohit Sen, ‘Revolution of India’, 106.] 
भारिीय जनिेच्या शोषणाचा अांि हेच भारिाचे िाबडिोबीचे ध्येय असले पामहजे. खास वगीय सवलिी 



 
          

 

आमण गुांिलेले महिसांबांध याांचा नाश झाला पामहजे, सवव जगभर वसाहिवाद आमण वांशवाद याांच्या मवरोधी 
चाललेल्या लढ्याशी भारिाचा स्वािांत्र्यलढा सांबांमधि होिा, असे नेहरूां चे मि होिे. 
 

जवाहरलालजी हे थोर मानविावादी होिे. व्यस्क्िस्वािांत्र्याचे मवचार त्याांनी स्वीकारले, पण 
सामामजक पमरस्स्थिीचा मवचार करिा त्याला दुय्यम स्थान होिे. व्यक्िी समाजासाठी मकिी श्रम करिे व 
सामामजक प्रगिीि मिचा मकिी सहभाग असिो यावर व्यक्िीचे मूल्य अवलांबून असिे. या सांदभाि िे 
म्हणाले. "कोयवधी जनिा लेमननला आपला रक्षणकिा आमण या युगािील सववश्रेष्ठ पुरुष आहे असे 
मानिे." [Nehur in Soviet Perspective, p. 10.] अशा पमरस्स्थिीि जवाहरलालजी डाव्या मवचारसरणीच्या भारिीय 
युवकाांचे नेिे झाले. युरोपाि स्थापन झालेल्या फॅमसझम व साम्राज्यवादमवरोधी लढणाराांच्या सांघाचे (‘लीग 
फॉर स्रगल अगेन्स्ट फॅमसझम आमण इांपीमरॲमलझम’) िे सदस्य झाले, हा सांघ सोस्व्हएट युमनयनने 
मॉस्कोि स्थापन केला होिा व िो जागमिक कामगारवगाच्या मिसऱ्या इांटरनॅशनलशी सहानुभिूी 
बाळगणारा होिा. 
 

महात्माजी व जवाहरलालजी याांच्या नेिृत्वाखाली भारिाच्या स्वािांत्र्यसांग्रामाला वांशमवरोधी व 
साम्राज्यवादमवरोधी असे स्पष्ट स्वरूप प्राप्ि झाले. देशाच्या सांपूणव राजकीय स्वािांत्र्याच्या मागणीमागे िे 
खांबीरपणे सिि उभे रामहले, त्यामुळे चळवळीचे लोकशाहीकरण होण्याला मदि झाली. मिरस्करणीय 
वसाहिवादाचे जूां झुगारून देण्यासाठी बमलष्ठ राष्ट्रव्यापी उठावाची बमलष्ठ लाट मसद्ध झाली आमण त्यामुळे 
राष्ट्रीय स्वािांत्र्याचा लढा एका नवीन उच्च अवस्थेला पोचला. [II bid, p. 9.] 
 

काँगे्रसच्या मद्रास (१९२७) येथील अमधवशेनाि सांपूणव स्वािांत्र्य हे ध्येय घोमषि झाले. असा ठराव 
जवाहरलालजींनी माांडला व सुभाषबाबूांनी अनुमोदन मदले. नांिर गाांधीजींनी त्या ठरावाबद्दल ‘घाईगदीने 
आणलेला व अमवचाराने सांमि केलेला’ असे उद गार काढले. मद्रास अमधवशेनाि भारिीय काँगे्रस नवीन 
प्रस्थामपि झालेल्या ‘साम्राज्यमवरोधी आांिरराष्ट्रीय सांघा’ला (इांटरनॅशनल लीग अगेन्स्ट इांपीमरॲमलझम) 
जोडण्याि आली. 
 

कलकत्ता काँगे्रस (१९२८) मध्ये गाांधीजींनी नेहरू अहवाल (अध्यक्ष-मोिीलाल नेहरू) पढेु 
रेटण्यासाठी खूप प्रयत्न केला, आमण िोही अगदी थोड्ा मिामधक्याने. मडसेंबर ३१, १९२९ च्या आि 
सरकारने जर हा अहवाल स्वीकारण्याचे आश्वासन मदले नाही, िर काँगे्रस, अकहसात्मक असहकाराचा 
अवलांब करील, आमण करबांदीची मोहीम सुरू करण्यासाठी जनिेला चेिावणी मदली जाईल, हे गाांधीजींनी 
मान्य केले. 
 

लाहोर काँगे्रसने (१९२९-अध्यक्ष-जवाहरलालजी) योग्य वाटेल त्या मठकाणी करबांदी करण्याचा 
समवनय कायदेभांगाचा कायवक्म हािी घेण्यास काँगे्रस कममयाांना अमधकार मदले. स्वािांत्र्यलढ्यािील 
मनरमनराळ्या शक्िींचा समिोल गाांधीजींनी अजमावला. डॉ. पट्टाभी याांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा लढा 
अखेरपयंि स्वािांत्र्य ममळेपयंि लढायचा होिा. यशासाठी अकहसा ित्त्वाचे केसाच्या जाडीइिके (अत्यांि 
थोडे) जरी उल्लांघन झाले िरी यशापेक्षा पराभव पत्करला अशी गाांधीजींची धारणा होिी. मे १९३० मध्ये 
व्हाइसरॉयला पाठमवलेल्या पत्राि त्याांनी म्हटले, "आम्हाला दोन आघाड्ाांवर लढायचे आहे : एक मब्रमटश 
राजवट, आमण दुसरी देशाांिगवि शत्रू – म्हणजे कहसा." यावर रजनी पाम दत्ताांनी टीका केली : "दोन 



 
          

 

आघाड्ाांवरील हा लढा भारिीय भाांडवलदारवगांशी साधम्यव दाखविो. िो भारिीय जनिेला अकहसात्मक, 
पण साम्राज्यशाहीला िसा नाही. साम्राज्यशाही पुरेपूर कहसा करिे, आमण अखेरीस यशस्वी होिे." 
 
  ग  ग                ’ (                ) 
 

"इांमडपेंडन्स फॉर इांमडया लीग ही देशािील आमण काँगे्रसमधील डाव्या मवचारसरणीची आघाडी 
आहे, काँगे्रसमध्ये सवव गट समामवष्ट होिाि, पण वरील लीगमध्ये डाव्या मवचारसरणीचेच गट असिाि. हे 
गट काँगे्रसला मवरोधी वा पयायी असे नसिाि, पण खरे साांगायचे िर काँगे्रसवर डाव्या मवचाराांचा प्रभाव 
पाडून काँगे्रस आपल्या बाजूला वळमवणे हे त्याांचे ध्येय असिे." असे जवाहरलालजींनी म्हटले आहे. 
 

इांमडपेन्डन्स फॉर इांमडया लीग’ महची स्थापना होऊन मिला काँगे्रसच्या राजकारणी मांडळीि पाकठबा 
ममळाला, मिचे धोरण िपशीलवार ियार झालेले नव्हिे याचा अथव गांभीरपणाने घेिला िर जनिेची क्ाांिी 
असाच त्याचा अथव होईल. 
 

या लीगची पायाभरणी पमरषद फेबु्रवारी १९२७ मध्ये बु्रसेल्स येथे झाली. अमधकाि अमधक 
साम्राज्यमवरोधी राष्ट्रीय सांघटना आमण सवव देशािील कामगार सांघटना या लीगला जोडून घ्याव्याि असा 
या पमरषदेि मनणवय करण्याि आला. मे १९२७ मध्ये अमखल भारिीय काँगे्रस कममटीच्या बैठकीि 
जवाहरलालजी आमण अ.भा.काँ.क. वरील कामगार शिेकरी पक्षाच्या सदस्याांनी पढुाकार घेिला, आमण 
काँगे्रसला या लीगचे सदस्य करण्याचा मनणवय केला. 
 

मनरमनराळ्या प्राांिाि सांघमटि झालेल्या कामगार शिेकरी पक्षाांची अ.भा. पमरषद मडसेंबर १९२८ 
मध्ये कलकत्ता येथे भरली. िेव्हा कामगार शिेकरी पक्ष हा लीग अगेन्स्ट इांपीमरॲमलझमला जोडावा असा 
ठराव सांमि झाला. (मुांबईच्या कामगार शिेकरी पक्षाची पमहली पमरषद माचव १८, १९२८ ला डी. आर. 
ठेंगडी याांच्या अध्यक्षिेखेली भरली होिी). कामगारवगाची क्ाांमिकारक सांघटना, आमण वसाहिींच्या 
मुक्ििेसाठी चालू असलेली क्ाांमिकारक चळवळ असे साम्राज्यमवरोधी लढ्यािील सवव प्रवाह आमण शक्िी 
याांचे ऐक्य राखणे व त्याि समन्वय साधणे हे त्यामागील ित्त्व होिे. 
 

िरुणाांिील एक गट गाांधीजींच्या कायवक्माच्या मवरोधी होिा. जवाहरलाल आमण सुभाषबाबूांच्या 
मवचाराांनी िो प्रभामवि झाला होिा. मडसेंबर १२, १९२८ ला पुणे येथे भरलेल्या मुांबई इलाखा युवक पमरषदेि 
भाषण करिाना जवाहरलालजींनी घोमषि केले, "आपल्या राष्ट्राचे ध्येय सहकारी समाजवादी राज्याची 
स्थापना हे आहे आमण समाजवादी राज्याांचे जागमिक सांघराज्य हे आपले आांिरराष्ट्रीय ध्येय आहे." 
[Selected Works of Nehur, Vol. III, p. 104.] बुमद्धवादी मवचाराांची सुसांगि आमण िकव शुद्ध अशी माांडणी त्याि 
नव्हिी, पण जवाहरलालजींनी काळाला आवश्यक अशी मूल्ये त्याि अांिभूवि केली होिी. मवचाराांचा 
साचेबांदपणा टाकला आहे असा माक्सववादी, नागरी स्वािांत्र्याशी बाांमधलकी असलेला समाजवादी, 
अकहसेचा स्वीकार केलेला अत्यांि पुरोगामी, भारिाशी सांपूणव बाांमधकली असलेला आांिरराष्ट्रीय मुत्सदी, 
आमण मुख्यिः प्रगिीचा वगे मांदावला िरीही जनिेला आपल्याबरोबर घेऊन गेले पामहजे यावर मवश्वास 
असणारा पुढारी-अशी त्याांची रूपे झाली. [S. Gopal, ‘J. Nehur,’ p. 13.]  
 



 
          

 

जो जनिेच्या सुप्ि शक्िी जागिृ करिो, आमण मवरोध करणाऱ्या कठीण अशा शक्िी 
स्वराज्यप्राप्िीसाठी उपयोगाि आणिो िो भारिाचा थोर सुपुत्र होय असे नेहरूां ना वाटे. हे श्रेष्ठ गुण त्याांनी 
महात्माजींि पामहले, अनुभवले. 
 

नेहरूां चे व्यस्क्िमत्त्व पामिमात्य मवचाराांवर अमधमष्ठि होिे. िे बमुद्धवादी होिे, आमण भौमिक शासे्त्र 
आमण िांत्रज्ञान याांच्यामुळेच दामरद्र्य आमण जनिेच्या प्रत्यक्ष हालअपेष्टा नाहीशा होिील असा त्याांना मवश्वास 
वाटटि होिा. 
 

गाांधीजी पूणवपणे अांिःपे्ररणेवर अवलांबून असि, त्याला िे ‘आिला आवाज’ असे म्हणि असि. िे 
स्विःमवषयी व देशामवषयी महत्त्वाचे मनणवय घेि असि, िे सववस्वी त्याांच्या अांिःपे्ररणेनुसारच बदु्धीच्या 
मशस्िीि ही अांिःपे्ररणा बसि नाही. िे राजकीय बमुद्धवाद्यापेक्षा पुष्ट्कळच अमधक होिे. 
 

स्विःला फेमबयन म्हणवनू घेणाऱ्या प्रारांभीच्या काळािील मब्रटनमधील समाजवादी मवचारवांिाांच्या 
मलखाणािून व भाषणािून नेहरूां ची सामामजक मवचाराांची बैठक ियार झाली होिी. जी. बी. शॉ, मसडने 
आमण मबॲमरस वबे, गॅ्रहॅम वॅलास हे त्याि प्रमुख होिे. ‘त्याांच्या समाजवादी पे्ररणाांचा प्रमिमनधी लेमनन होिा’ 
असे िे म्हणि. 
 

भारिाच्या ‘धार्वमक मनोवृत्तींचे’ प्रमिमनधी गाांधी होिे, िर नेहरू ‘धमवमनरपेक्ष मनोवृत्ती’चे प्रमिमनधी 
होिे, हा गाांधी आमण नेहरू याांच्याि मलूभिू फरक होिा. धमव आमण राजकारण हे एकमेकाांपासून अलग 
करिा येणार नाहीि असे गाांधी समजि, पण ‘समाजाच्या कल्याणापेक्षा स्विःचा मोक्ष हाच महत्त्वाचा असे 
धार्वमक वृत्तीचा माणसू समजिो. धमव हा ईश्वरासाठी ककवा सववशस्क्िमान अशा अमूिव ित्त्वासाठी सामामजक 
शोध’ [J. Nehur, ‘An Autobiography’, p. 377.] असिो असा नेहरूां चा दृढ मवश्वास होिा. वगवमवग्रहाचे ित्त्व 
गाांधीजींनी नाकारलेच होिे. िसेच खाजगी मालमते्तचा मवनाश हे अशक्य म्हणून मानले. आर्वथक प्रश्न 
सोडमवण्याचा मागव म्हणून ‘मवश्वस्ि’ पद्धिी हा प्रमसद्ध मसद्धाांि त्याांनी पुरस्कृि केला; उलट ‘जगाचे िसेच 
भारिाचे प्रश्न सोडमवण्याचा मागव समाजवाद हाच आहे, अशी नेहरूां ची खात्री झाली होिी.’ गाांधी आमण 
नेहरू या दोघाांचे ध्येय भारिाचे दामरद्र्यमनमूवलन हे होिे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी गाांधींचे कायवक्म 
सूिकिाई व ग्रामीण उद्योगधांदे, स्वदेशी, सत्याग्रह मवश्वस्ि पद्धिी आमण जमीनदाराांचे हृदयपमरविवन असे 
होिे. नेहरूां चा कायवक्म कुळाांच्या खांडाि कपाि, शिेकऱ्याांची कजे रद्द करणे व जमीनदारी पद्धिीचे 
उच्चाटन हा होिा. गाांधी नैमिक (नीिीवादी) मागी होिे, नेहरू लोकशाहीवादी होिे. सुभाषबाबू हे सिि 
भारिीय राष्ट्रवादी होिे. 
 

समाजवाद, कम्युमनस्ट व नेहरूां च्यासारखे मवचारवांि याांच्या प्रभावामुळे भारिीय राष्ट्रवादी 
चळवळीला सामामजक व आर्वथक आशय प्राप्ि झाला व त्यामुळे मिला आांिरराष्ट्रीय दृमष्टकोन प्राप्ि झाला. 
जवाहरलालजी जरी सांघमटि समाजवादी चळवळीच्या बाहेर होिे, िरी जुने पढुारीपण आमण उगविे 
समाजवादी पढुारीपण याांच्याि सेिुबांधासारखे काम िे करीि. १९३३ मध्ये मलमहलेल्या ‘स्व्हदर इांमडया’ या 
पुस्स्िकेि त्याांनी दाखवनू मदले, "परकीय सरकारच्या जागेवर जर एिदे्दशीय सरकार आले, आमण त्याांनी 
पूवीचेच आर्वथक महिसांबांध कायम ठेवले, िर िी स्वािांत्र्याची छायासुद्धा असणार नाही, .... भारिाचे 
िािडीचे ध्येय म्हणजे जनिेची मपळवणूक नाहीशी करणे हेच आहे. याचा अथव राजकीय दृष्टीने स्वािांत्र्य, 
मब्रमटशाांच्या बांधनापासून म्हणजेच साम्राज्यवादी वचवस्वािून मुक्ििा, आर्वथक आमण सामामजक दृष्ट्या 



 
          

 

सामामजक व वगीय खास हक्क आमण गुांिलेले वगीय महिसांबांध याांचा नाश करणे. "भारिाला स्वािांत्र्य 
आवश्यक आहे, कारण बहुजनसमाज व मध्यमवगव याांवरील बोजा असह्य झाला आहे. िो कमी केला 
पामहजे, व नांिर नाहीसा केला पामहजे. स्वािांत्र्याचे मोजमाप म्हणजे हा बोजा कमी करणे. भारिाि आमण 
बाहेरील महिसांबांधी गट आमण परकीय सरकार याांच्यामुळे हा बोजा मनमाण झाला आहे." [J. Nehur, ‘Wither 
India’, p. 9.] काँगे्रसच्या लाहोर अमधवशेनाि नेहरू म्हणाले "मी समाजवादी आमण प्रजासत्ताकवादी आहे, 
राजे, महाराजे, युवराज याांच्यावर मवश्वास ठेवणारा नाही. िसेच जुन्या राजे-रजवाड्ाांपेक्षा लोकाांच्या 
सांपत्तीवर व जीमविावर अमधसत्ता गाजवणाऱ्या आधुमनक उद्योगपिींना जन्म देणाऱ्या पद्धिीचाही पुरस्किा 
नाही; कारण त्याांचे मागव लुटारू आमण सरांजामशाहीिील जुलूमशहासारखे होिे.... "जगािील सवव 
देशािील समाजाि समाजवादाचे ित्त्वज्ञान हळूहळू मझरपि आले आहे; आमण वादाचा एकच मुद्दा आहे 
आमण िो म्हणजे सांपूणव समाजवाद प्रस्थामपि करण्यासाठी त्याची गिी आमण अवलां मबण्याच्या पद्धिी, 
भारिाला दामरद्र्य आमण मवषमिा नाहीशी करावयाची असेल िर त्या मागाने गेले पामहजे." 
"कामगारवगाच्या चळवळीचे राजकीय महत्त्व जाणून त्याला पाकठबा ममळमवण्यासाठी, िसेच काँगे्रसला 
पुरोगामी राजकीय कायवक्म देण्यासाठी, नेहरू अमधकामधक उघडपणे समाजवादाचा प्रचार करू लागले." 
[S. G. Sardesai, ‘The Mahatme’, p. 36.] असे कॉ. सरदेसाई याांनी म्हटले आहे. 
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आध्यास्त्मक ऐक्याच्या पायावर गाांधीवादी ित्त्वज्ञान उभारलेले आहे. सत्य हे सवांचे मूळ असल्याने 
त्याचा मवकास आमण आमवभाव यासाठी त्याांचे ज्ञान होणे व त्याला मचकटून राहणे म्हणजेच ‘सत्याग्रही’ 
होणे. सवांची सेवा करणे म्हणजे अकहसेचे पालन अशा रीिीने सत्याचा शोध अकहसेच्या पालनानेच होिो. 
अकहसा म्हणजे सवांभिूी पे्रम; उपकार ककवा कुकमव करणाऱ्यावरही पे्रम करणे, सत्याच्या साह्याने 
अपकारकत्यांच्या नैसर्वगक ककवा भौमिक शक्िीवर आस्त्मक शक्िीने मवजय ममळमवणे, म्हणजे आपण कष्ट 
सोसून अपकारकत्यांचे मिपमरविवन करणे. यासाठी गाांधीजींनी आांिमरक खात्री झाल्याने ध्येय म्हणून 
स्वीकारलेली शूराची अकहसा िसेच उपयुक्ििा वा स्वाथापोटी स्वीकारलेली भ्याडाची अकहसा याि फरक 
केला आहे. त्याांच्या मिे शूराची अकहसा फक्ि सववश्रेष्ठ असिे. 
 

मशस्िबद्ध सत्याग्रही पमरणामकारक रीिीने काम करणारा व आत्ममवश्वास असलेला पढुारी असिो 
असे गाांधीजींनी म्हटले आहे. त्याांनी बहुजन समाजाला सांघमटि केले. अकहसात्मक सांघटन ही आदशव 
लोकशाही होण्याचा प्रयत्न करिे. नेहमीच्या कामकाजाि बहुमिाने मनणवय घेण्याि येिाि. व अल्पमिाच्या 
मवमशष्ट महिसांबांधाचा मवचाकर पूणवपणे केला जािो. पक्षाची यांत्रणा काबीज करण्यासाठी डावपेच, व सते्तचे 
राजकारण अशा गोष्टी करण्यासाठी या सांघटनेि जागा नसिे. 
 

सत्यमय ध्येये प्राप्ि करण्यासाठी अकहसात्मक साधनाांचा मनष्ठुरपणे पाठलाग करणे म्हणजे 
सत्याग्रह. त्याच्या जोडीला प्रत्यक्ष कृिी म्हणजेच सवव मवधायक कामे. मवधायक त्याचप्रमाणे 
आत्मशुद्धीसाठी केलेला सत्याग्रह हा सामामजक उन्निीचे हत्यारच असिे. सत्याग्रह्याांनी राजकीय सत्ता व 
राज्ययांत्रणा हस्िगि करण्यापूवीसुद्धा मवद्यमान समाजव्यवस्थेचे अकहसात्मक मागावर पमरविवन करण्याचे 
िे िांत्र असिे. मवधायक कायवक्म हा ‘सामुदामयक शुद्धीचा प्रयत्न असिो, सत्याग्रहाची सववश्रेष्ठ प्रमसद्धी ‘ 
असिे. प्रमिकाराचा प्रकार म्हणून सत्याग्रह हा अन्यायामवरुद्ध प्रमिकार आमण आपसािील िांटे ममटमवण्याचे 
िांत्र असिे. शत्रूचे हृदयपमरविवन आमण त्याच्याि न्यायाची जाणीव मनमाण करणे हा सत्याग्रह्याांचा उदे्दश 



 
          

 

असिो. मपळवणकुीवर आधारलेली समाजव्यवस्था नाहीशी करून न्याय आमण अकहसा यावर आधारलेली 
सहकारी समाजव्यवस्था उभारणे हे सत्याग्रहाि अमभपे्रि असिे, असे गाांधीजी म्हणि. 
 

गाांधीच्या मवचाराने वगवहीन आमण राज्यहीन समाज म्हणजेच स्वयांमनयांमत्रि ज्ञानी लोकाांचे 
‘अराजक’ त्याि सामामजक एकिा ही अांिगवि आमण जुलूम-जबरदस्िी न करणाऱ्या बाह्य शक्िींच्या योगाने 
राखली जािे. अशा प्रकारचे राज्य म्हणजे मवकें मद्रि लोकशाही, ग्रामीण सत्याग्रही समाजाांचे सांघराज्य 
होय. सामामजक आमण अांदाजे आर्वथक समिा हे वैमशष्ट्य असलेला समाज म्हणजेच अकहसात्मक राज्याच्या 
आर्वथक जीवनाचे महत्त्वाचे वैमशष्ट्य होय. 
 

राजकीय आमण आर्वथक मवकें द्रीकरण, राज्याची काये आमण त्याांचे महत्त्व याि कपाि, आपण 
होऊन (कोणत्याही अपेक्षा न करिा) ियार झालेल्या सांघटनाांचा मवस्िार, मानवास असांस्कृि करणाऱ्या 
दामरद्र्याचे आमण सांपत्तीच्या अमिरेकाचे मनराकारण, नवीन मशक्षण आमण अन्यायाचा अकहसात्मक प्रमिकार 
या सवांमुळे मानवाची समज वाढेल आमण त्यामुळे समाज व राष्ट्र लोकशाहीवादी बनेल. अकहसात्मक 
प्रमिकारपद्धिी ही क्ाांिीचे ित्त्वज्ञान आमण िांत्राला गाांधीजींनी मदलेली एक मोठी देणगी होय. 
 

सत्याग्रहाच्या ित्त्वज्ञानाने मानवी कल्याणाला मोठा हािभार लावला आहे, त्याचे कारण काही 
प्रमाणाि गाांधीजी हे केवळ राजकीय मवचारवांि, मुत्सद्दी ककवा मवद्यापीठािील मवद्वान ित्त्वज्ञानी नव्हिे, पण 
त्यापेक्षा िे अमधक होिे. भारिीय जनिेवर राज्य करण्याचा मब्रमटशाांना नैमिक अमधकार काय आहे असा 
गाांधीजी आमण त्याांचे अनुयायी सरकारला प्रश्न करीि. अमधकाऱ्याांवर दबाव आणनू जनिेला सवलिी 
ममळाव्याि यासाठी त्याांनी चळवळी केल्या. ध्येय म्हणून त्याांची अकहसेवर मनष्ठा होिी. िे जसे 
पुनरुज्जीवनवादी, िसेच क्ाांमिकारकही होिे. िे लोकशाहीवादी िसेच आधुमनकवादीही होिे. भेकडाचे 
अकहसेच्या मागे आश्रय घेण्याला त्याांनी मवरोध केला. भारिािील मब्रमटश सते्तला आव्हान देण्याचा त्याांचा 
कायवक्म कृिीि आणण्यासाठी त्याांनी जनिेची सुप्ि शक्िी जागृि केली. "सुरुवािीच्या काळाि गाांधीवाद 
हा राष्ट्राला, मवशषेिः राष्ट्रीय भाांडवलदारवगाला उपकारक होिा." [Karunakaran, p. 206.] गाांधींचा मुख्य 
आधार म्हणजे शिेकरी होिा. [Dhanagare, D. N. op cit, p. 89.] 
 

जवाहरलाल नेहरूां ची समाजवादी मवचारधारा मवसाव्या शिकाच्या मिसऱ्या दशकािच सवांना 
मदसून आली. त्याांनी सोस्व्हएट युमनयनला भेट मदली (१९२७). काँगे्रसच्या मद्रास अमधवशेनाच्या वळेी 
(१९२७) आपला स्वािांत्र्यलढा व शोमषिाांचा जागमिक पािळीवरील लढा यािील सांबांधावर त्याांनी 
मवचारझोि टाकला. कलकत्ता (१९२८) आमण लाहोर (१९२९-३०) अमधवशेनाि त्याांनी सांपूणव स्वािांत्र्याच्या 
ध्येयावर भर मदला. कराची काँगे्रस (१९३१) मध्ये सांमि झालेल्या मूलभिू हक्काच्या ठरावाचे िे मशल्पकार 
होिे. गौहत्ती अमधवशेनाि (मडसेंबर १९२६), बु्रसेल्स येथे फेबु्रवारी १९२७ मध्ये भरलेल्या लीग अगेन्स्ट 
इांपीमरॲमलझमच्या अमधवशेनाि भारिीय काँगे्रसचे प्रमिमनधी म्हणून त्याांची नेमणकू झाली होिी. त्या 
अमधवशेनाि िे म्हणाले "या बु्रसेल्स पमरषदेमुळे वासाहमिक आमण परिांत्र देशािील लोकाांचे प्रश्न 
समजायला मला मदि झाली .... कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलची दुसरी काँगे्रस व मिसरी काँगे्रस यामध्ये माझी 
सहानुभिूी मिसऱ्या काँगे्रसकडे आहे." काँगे्रसच्या मवचाराांवर त्याांच्या अन्य मवचारसरणीचा प्रभाव पडू 
लागला. 
 
 



 
          

 

                   
 

असहकामरिेचे युग आले त्या सुमारास महाराष्ट्रािील पुढारी केळकर होिे. "मटळकाांनांिर 
महाराष्ट्रािील राजकारणाचे पुढारीपण ओघानेच मजकडे आले. या वळेी मला िुल्यबल असा प्रमिपक्षी 
ककवा प्रमिस्पधी दुसरा कोणी नव्हिा. मटळकाांनी मवलायिेला मलाच सहायक म्हणनू नेले. होमरूल लीगचा 
मचटणीस मीच होिो. ‘केसरी’ चे सांपादकत्व मजकडेच होिे. प्राांमिक पमरषदेचा अध्यक्ष मलाच मनवडाले, 
त्यापूवी काँगे्रसचा एक मचटणीस म्हणून माझीच मनवडणूक १९१८ साली झाली. काँगे्रसच्या मशष्टमांडळाचा 
व्यवस्थापकही मलाच नेमण्याि आले, आमण १९२५ साली काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाकमरिा माझे एकच नाव 
मकत्येक प्राांिाांकडून सुचमवण्याि आले होिे. या सवव गोष्टीवरून त्यावळेी महाराष्ट्राचे पुढारीपण मजकडे 
होिे हे मदसून येिच होिे. इिकेच नव्हे िर पुढे असहकामरिेचे धोरण काँगे्रसने स्वीकारल्यानांिरही काँगे्रस 
वमकंग कममटीि महाराष्ट्रािफे मीच एक सभासद मनवडला गेलो, आमण राष्ट्रीय सभेची नवीन अशी पमहली 
घटना ियार करण्याचे काम मवठ्ठलभाई पटेल याांच्याबरोबर गाांधींनी मजकडे सोपमवले यावरुनदेखील 
महाराष्ट्राचे राजकीय पुढारीपण त्या वळेी मजकडे होिे ही गोष्ट मदसून आल्यामशवाय राहि नाही. "असे 
केळकराांनी आपल्या ‘गिगोष्टी’ या आत्मचमरत्राि जे म्हटले आहे िे खरेच होिे. 
 

बहुजनसमाजाच्या दृष्टीशी समरस असा राजकीय कायवक्म आमण उच्च आदशववाद घेऊनच गाांधीजी 
असहकामरिेचे पुढारी म्हणून देशापुढे आले, असहकामरिेचा कायवक्म हा वगवमवमशष्ट नसून बहुजनसमाजाशी 
समरस झालेल्या व रात्रांमदन गरीब जनिेच्याच दुःखाचा व प्रश्नाांचा मवचार करणाऱ्या गाांधींनी ियार केला 
होिा. गरीब प्रजा व श्रीमांि याांच्यािील पडदा गाांधीजी फाडू पाहि होिे. स्वदेशी, बमहष्ट्कार, राष्ट्रीय मशक्षण 
लवाद कोटाची स्थापना या गोष्टी सवांनाच मान्य होत्या; पण मशक्षणसांस्था, न्यायकोटे व कौस्न्सले याांवरील 
बमहष्ट्कार याबाबिच वाद होिा. 
 

असहकाराबाबि जे मलखाण झाले आहे त्याचा थोडा परामशव वर आलाच आहे. सी. के. 
अहलुवामलया आमण त्याांच्या पत्नीनी मलमहलेल्या ‘आर्वकटेक्टस ऑफ स्वराज्य’ या पुस्िकाि देशािील 
असहकार चळवळीचे जनक महात्मा गाांधी नसून लोकमान्य मटळकच होिे असे प्रमिपादन केले आहे. 
असहकाराचे बीज १९०६ मध्ये लोकमान्याांनी रोवले : ‘आणीबाणीची वळे’ (केसरी १५ ऑगस्ट १९०६) या 
लेखाि लोकमान्याांनी परकीय राजसते्तमवरुद्धच्या सांघषाि बमहष्ट्काराचे महत्त्व साांमगिले होिे. मदल्ली काँगे्रस 
(१९०७) मध्ये ‘पक्षाची नवी ित्त्व’े या गाजलेल्या भाषणाि मटळक म्हणिाि : "आम्ही सशस्त्र नाही, आमण 
त्याची आवश्यकिाही नाही. आमच्याकडे या शस्त्रापेक्षाही शस्क्िशाली असे बमहष्ट्काराचे राजकीय अस्त्र आहे. 
िुम्हाला मक्याशील प्रमिकार करणे शक्य नसेल िर िुम्ही परकीय राजसते्तशी सहकायव करण्याचे नाकारा! 
यालाच बमहष्ट्कार म्हणिाि. परकीय राजसते्ति महसूल गोळा करण्याि त्याच्या प्रशासनाला सहकायव केले 
नाही, त्याांचा न्याय न स्वीकारिा आपण आपलीच न्यायालये स्थापन केली, आमण हे आपण मनियाने करू 
शकलो िर उद्या आपल्याला स्वािांत्र्य ममळेल." 
 

गाांधीजींचे असहकाराचे धोरण, त्यािून मनघालेला फेर-नाफेरवाद, स्वराज्य पक्ष, प्रमिसहकार पक्ष 
याबाबि आिापयंि पुष्ट्कळच मववचेन झाले आहे. महाराष्ट्र त्याबाबि काय भमूमका घेि होिा याचे 
थोडक्याि मववचेन करीि आहे. 
 



 
          

 

असहकामरिेच्या ठरावाला अनुकूल १८५५ व प्रमिकूल ८७३ मिे पडली (९ सप्टेंबर १९२०). 
दासबाबूांनी त्याला मवरोध केला. गाांधीजींनी म्हटले ‘मी वकील वगावर अवलांबनू नाही बहुजनसमाज हा 
माझा आधार आहे. मला असहकार त्याांच्यापयंि न्यावयाचा आहे.’ केळकर म्हणाले. "सभेचा मनणवय 
अपेके्षबाहेर आला. त्यामुळे आम्ही सववजण डोक्यावर मोठा आघाि व्हावा त्याप्रमाणे सुन्न व स्िांमभि झालो." 
[त्र्यां. र. देवमगरीकर, ‘वासूकाका जोशी याांचा काळ’, पृ. ४५४.] ‘केसरी’ केळकराांच्या हािी होिा. त्याांच्या सामन्नध्याि 
वाढलेला सरांजामदार वगव होिा, त्यामुळे केळकर पक्षाला असहकामरिेच्या चळवळीला बरीच खीळ घालिा 
आली. त्याांनी काँगे्रसशी बांडखोरी करून उघड मवरोध केला असिा िर चळवळ अमधक वाढली असिी, 
गाांधींना महाराष्ट्राि जो पाकठबा ममळाला िो केळकर पक्षाला न जुमानिा ममळाला. त्याांच्या चळवळीचा 
लोंढाच एवढा वगेवान होिा की असले लहानसहान बांधारे त्याला आडव ूशकले नाहीि. [त्र्यां. र. देवमगरीकर, 
‘वासूकाका जोशी याांचा काळ’, पृ. ४५६.] हे लक्षाि घ्यावयास पामहजे. असहकाराला मनािून मवरोध, पण उघड मात्र 
त्याांचे समथवन अशी पमरस्स्थिी होिी. यासांबांधी केळकराांनी ‘गिगोष्टी’ या आत्मचमरत्राि मवरोधकाांबद्दल 
खूपच उपहासाने मलमहले आहे. 
 

केळकराांनी दास व नेहरू याांचे अनुकरण केले नाही. िसे केले असिे िर उच्च सामहस्त्यक यापेक्षा 
शिपटीने अमधक असा मान त्याांच्या चरणी लोटाांगण घालीि आला असिा; देव व दास्िाने त्याांच्या 
हािाखाली राबले असिे, असे द. रा. घारपुरे याांनी म्हटले आहे. या सांदभाि मशवरामपांि पराांजपे म्हणाले, 
"गाांधीच्या कायवक्माि आम्हास क्ाांिी मदसिे, म्हणून आम्ही त्याांच्या मागे जािो. केळकराांनी क्ाांिीचा दुसरा 
मागव काढावा, आम्ही त्याांच्यामागे जाऊ" मटळकाांच्या नावाने गाांधींना मवरोध, आमण गाांधींचे धोरण मटळकाांचे 
ित्त्वज्ञान आमण राजकारण उखडून टाकण्याचे आहे, अशी भावना फैलावण्याि आली होिी. 
 

मशवराम महादेव पराांजपे (सांपादक ‘काळ’) व कृष्ट्णाजी प्रभाकर खामडलकर (सांपादक 
‘नवाकाळ’) दोघेही मटळकाांचे खरे अनुयायी होिे. महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय चळवळीिील एका लढाऊ गटाचे 
प्रमिमनमधत्व िे करीि होिे. परकीय सते्तमवरुद्ध बांडाचे मनशाण उभे करण्यासाठी जनिेला हा कायवक्म 
ियार करील (हा मनदोष आहे म्हणून नव्हे) म्हणूनच त्याचा स्वीकार केला आहे अशी या गटाची धारणा 
होिी. केळकर हे फक्ि टीकाकारच आहेि, नवीन चळवळ उभी करणारे नाहीि, असे त्याांचे मि होिे. 
गाांधींनी पुरस्कारलेल्या आमण काँगे्रसने स्वीकारलेल्या असहकामरिेच्या कायवक्माची केळकर आमण त्याांच्या 
अनुयायाांनी चेष्टाच केली. गाांधींनी कौस्न्सल बमहष्ट्काराची घोषणा करण्यापूवी, कौस्न्सल प्रवशेाचा स्वीकार 
करण्याचा मवचार मटळकाांच्या मनाि आला होिा, असे केळकराांनी आपल्या आत्मचमरत्राि म्हटले आहे. 
शांकरराव देव आमण व्यांकटेश बळवांि हरोलीकर याांना ‘स्वराज्य’ पत्रािील लेख राजद्रोह पसरवीि 
असल्याच्या आरोपावरून २ वष े िुरुां गवासाची खडिर मशक्षा झाली. काँगे्रसमधील प्रमिमनमधत्वाबाबि 
महाराष्ट्राि िक्ारी होत्याच. बांगालचे जिीनमोहन सेनगुप्िा आमण कनाटकाचे गांगाधरराव देशपाांडे हे 
याबाबि पांच म्हणून काम करणार होिे, फेरवादी व नाफेरवादी अशा दोघाांना समान प्रमिमनमधत्व देऊन 
नवीन महाराष्ट्र प्राांमिक काँ. कममटी स्थापन करण्याि आली. बारडोलीच्या ठरावामुळे काँ. वमकंग 
कममटीची बदनामीच झाली आहे. असे अ. भा. काँ. कममटीवरील महाराष्ट्रीयन सदस्याांनी प्रस्िाव माांडून 
काँगे्रसच्या कायवक्माि सुधारणा करावी असे सुचमवले, पण अ. भा. काँ. कममटीि िो सांमि झाला नाही. 
 

शाळा-कॉलेजाांवरील बमहष्ट्काराचा कायवक्म महाराष्ट्राि हािी घेण्याि आला होिा; त्या अनुरोधाने 
मडसेंबर ११, १९२० रोजी मटळक महाराष्ट्र मवद्यापीठ स्थापन जाले. कचचवडला बाळूकाका कामनटकर, 



 
          

 

येवले येथे आपटे गुरुजी, सािारा येथे नाथ घाणेकर व मनळूभाऊ घाणेकर, अहमदनगर येथे चौधरी आमण 
कचचोरकर – अशाांनी राष्ट्रीय शाळाांची स्थापना केली. 
 

अहकामरिेची चळवळ मागे घेिल्यानांिर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नागपूरचा झेंडा सत्याग्रह आपल्या 
आदेशामशवाय मनदशवने होिा कामा नयेि असे नागपूरच्या मजल्ह्यामधकाऱ्याने जाहीर केले. िो हुकूम 
धाब्यावर बसमवण्यासाठी मे १९२३ मध्ये चळवळ सुरू झाली. राष्ट्रीय ध्वजाचा मान राखण्यासाठी भारिाच्या 
सवव प्राांिाांिून स्वयांसेवक धावनू आले. हजारावर सत्याग्रह्याांना िुरुां गवास घडला. दास याांनी त्याला मवरोध 
केला. पण मवठ्ठलभाई पटेल याांनी पाकठबा मदला. ऑगस्ट २०, १९२३ ला िी चळवळ समाप्ि झाली. या 
सत्याग्रहामुळे महाराष्ट्रािील राष्ट्रीय चळवळ सांघमटि होण्यास मदि झाली. 
 

वल्लभभाई पटेल हे या सत्याग्रहाचे नेिे होिे. बारडोली सत्याग्रहानांिर हे ‘सरदार’ म्हणून ओळखले 
जाऊ लागले. 
 

कृ. प्र. खामडलकर, मशवरामपांि पराांजपे, वासूकाका जोशी, कचिामणराव वैद्य, शांकरराव देव हेच 
महाराष्ट्रािील असहकाराचे जनक म्हणिा येिील. त्या वळेचा मुख्य लढा प्रमियोगी सहकामरिा या ित्त्वाचे 
समथवन करणाराांमवरुद्ध होिा. परकीय सरकारशी प्रमिष्ठा कमी करणे आमण स्वराज्यासाठी त्याग 
करावयाला मकिी लोक ियार होिाि हे पाहणे – असे या चळवळीचे दोन हेिू होिे. स्वराज्याची चळवळ ही 
फुरसिीने करायची चळवळ नव्हे असा ऐमिहामसक मनवाळाच या चळवळीमुळे ममळाला. 
 

केळकराांना असहकार मनापासून पटि नव्हिा. गाांधींच्या नेिृत्वाखाली चळवळ करणाऱ्या 
काँगे्रसपासून अलग राहून, ककबहुना मवरोध करून स्विांत्र पक्षाची स्थापना करण्याचा यत्न केळकराांनी 
केला. सांघशक्िी वाढमवण्याचे आमण जनिेि आत्ममवश्वास व स्वावलां बन उत्पन्न करण्याचे गाांधींचे सामर्थ्यव 
मशवरामपांि ओळखून होिे. स्विः काही एक न करिा नुसिे प्रमिमष्ठि अत्याचारी म्हणून ममरवनू 
कालमानाप्रमाणे स्वीकारलेल्या अनत्याचामरत्वाच्या योग्य व न्याय्य मागाि महात्मा गाांधींना मशव्या देण्याि 
पुरुषाथव कोणिा असा प्रश्नही मशवरामपांिाांनी मवचारला होिा. मशवरामपांिाांच्या ‘स्वराज्य’ पत्राने महात्मा 
गाांधींचे राजकारण महाराष्ट्राि आणले. म्हणूनच महाराष्ट्राि काँगे्रसची चळवळ वाढली व मिचे िेज पडले. 
खामडलकराांचा ‘नवाकाळ’, सी. के. दामले याांचे ‘राजकारण’ याांचाही याि मोठा वाटा होिा. 
 

केळकराांचे असहकाराबद्दल मिभेद होिे, पण १९२१ मध्ये सोलापुराि केळकराांची जी व्याख्याने 
झाली त्याि त्यानी असहकाराचे समथवन केले. "एकीकडून जनिेिील जागृिी, आमण नवीन सुधारणेमवषयी 
मनराशा अशा दुहेरी कारणाांमुळे असहकामरिारूपी वृक्ष जोमाने फोफावि जाणार हे मनःसांशय आहे" (केसरी 
२२ माचव १९२१) असे त्याांनी म्हटले आहे. 



 
          

 

 .             
 

समवनय कायदेभांगाच्या आगामी लढ्याच्या दृष्टीने १९२७ िे १९३० या काळािील घटना मनणायक 
आहेि. काँगे्रसचे ठराव, युवकाांच्या चळवळी, मीरि कटाचा खटला, दाांडी माचव, महाराष्ट्रासाठी 
युद्धमांडळाची (वॉर कौस्न्सल) नेमणूक, आमण २६ जानेवारी १९३० ला सवव भारिभर स्वािांत्र्यमदनाची 
प्रमिज्ञा एकाच वळेी वाचण्याची योजना – या घटना साम्राज्यशाहीशी िडजोड न करिा लढा देण्याचा 
जनिेचा मनधार दाखविाि. 
 
      ग 
 

युवकाांच्या चळवळीची सुरुवाि १९०५ च्या वांगभांग, स्वदेशी, बमहष्ट्कार या चळवळींच्या वळेी झाली. 
नेमस्िाांच्या राजकारणाने समाधान न झालेले िरुण दहशिवादी व क्ाांमिकारक मागांकडे वळले. 
 

असहकामरिेची चळवळ पुकारल्यानांिर काही िरुणाांनी दहशिवादाचा त्याग केला, पण चळवळ 
मागे घेिल्यामुळे िे मनराश झाले, आमण मवफलिेची भावना त्याांना ग्रासू लागली. अशा वळेी काही युवक 
सांघटना ियार झाल्या. साधारणिः १९२५ पयंि त्या सांघटनाांनी देशाच्या सामामजक आमण आर्वथक प्रश्नाांना 
हाि घािला. कम्यमनस्टाांच्या प्रभावाखाली अनेक िरुण कम्युमनस्ट लीगकडे वळले, िरुणाांच्या चळवळी 
समान्यिः डाव्या मवचारसरणीच्या प्रभावाखाली आल्या. या प्रमक्येमुळेच काँगे्रसमध्ये डाव्या मवचारसरणीचे 
व्यासपीठ ियार झाले अ. भा. यूथ लीग, स्वाधीन भारि सांघ, अ. भा. सोशमॅलस्ट यूथ लीग, अ. भा. 
स्वयांसेवक दल, अ. भा. इांमडपेन्डन्स लीग – अशा सांघटना १९२८ मध्ये उभ्या रामहल्या. याि मवद्यार्थ्यांचे 
वचवस्व असल्याचे मदसून येिे. युवक आमण मवद्यार्थ्यांच्या सांघटना भारिभर उभ्या रामहल्या; मवशषेिः मुांबई 
आमण बांगाल प्राांिाि त्याांचा जोर होिा. या सांघटनाांना यूथ लीग म्हणू लागले. सामान्यिः त्याचा सांबांध 
काँगे्रसशी होिा, आमण कमनष्ठ मध्यमवगािील मवद्याथी आमण युवक याि सांघमटि होि होिा. काही 
सांघटनाांनी हॉलांडमधील अडव (Earde) येथे १९२७ मध्ये भरलेल्या जागमिक युवक पमरषदेला (World 
Youth Congress) प्रमिमनधीही पाठमवले. 
 

काँगे्रसअांिगवि डाव्या मवचारसरणीचा गट समाजवादी मवचाराांचा होिा. स्वािांत्र्य आमण समाजवाद 
यावर त्याांचा भर होिा. िरुणाांि होि असलेली साम्राज्यमवरोधी मवचाराांची िीव्र आकाांक्षा राष्ट्रीय पुढाऱ्याांच्या 
ध्यानाि आली होिी. भारिभर होि असलेल्या िरुणाांच्या जागिृीच्या सांदभाि सुभाषबाबू म्हणाले, 
"मनरमनराळ्या प्राांिाि मनरमनराळ्या नावाांनी िरुणाांच्या सांघटना उभ्या रामहल्या, पण त्याच्यामागील पे्ररणा 
सववत्र सारखीच होिी. िरुणाांि आिुरिा ककवा उिावीळपणा, प्रस्िुिच्या कुजलेल्या व िापदायक 
पमरस्स्थिीमवरुद्ध बांडखोरी, आत्ममवश्वास आमण देशासाठी जबाबदारीने काम करण्याची जाणीव मदसून येि 
होिी." 
 

१९२७ व १९२८ मध्ये युवक सांघटनाांनी शास्त्रीय समाजवादाच्या मदशनेे वाटचाल चालू केली. 
रमशयन क्ाांिीचा प्रभाव त्याांच्यावर होिा व त्यामुळे त्याांना स्फूिी प्राप्ि झाली होिी. सायमन कममशनमवरोधी 
झालेल्या मनदशवनाि आमण हरिाळाि त्यानी समक्य भाग घेिला. राजकीय दृष्टीने जागिृ अशा िरुणाांना 
काँगे्रस पुढाऱ्याांचे, मवशषेिः महात्मा गाांधींचे, िडजोडीचे धोरण पसांि नव्हिे. चौरीचौरा येथे घडलेल्या 
कहसक घटनाांमुळे असहकामरिेची चळवळ बांद करण्याि आली याचा िरुणाांना धक्काच बसला, आमण 



 
          

 

राजकीय पोकळी मनमाण झाली व काही िरुण दहशिवादाच्या छायेखाली गेले. त्या वळेच्या राजकीय 
पमरस्स्थिीचा िो पमरपाक होिा. यूथ वकव सव लीग, मुांबई व बांगाल प्राांिाि सांघमटि झाल्या. 
 

कामगार शिेकरी पक्ष व भारिीय कम्युमनस्ट पक्ष मवद्याथी आमण युवक याांना सांघमटि करण्याि 
आघाडीवर होिे. माचव १९२६ िे एमप्रल १९२७ या काळाि नवजवान भारि सभेने मवद्यार्थ्यांि चाांगले कायव 
केले. वीर भगिकसग आमण त्याांचे सहकारी या सांघटना बाांधण्याि आघाडीवर होिे. कामगार शिेकरी पक्षाने 
मुांबईि सायमन कममशनमवरोधी काम केले. वसाहिीच्या स्वराज्याऐवजी सांपूणव स्वािांत्र्य आमण समाजवाद 
याांचा जनिेि प्रचार करून त्याांना लोकमान्यिा ममळवनू मदली, िसेच जािीमवरोधी, धमािील अशा 
लोकशाहीवादी चळवळीि भाग घेण्यास त्याांना स्फूिी मदली. जवाहरलाल नेहरूां ना डाव्या मवचारसरणीच्या 
िरुणाांचा पाकठबा होिा, िसेच युरोप खांडाि सोस्व्हएट युमनयनच्या पढुाकाराने स्थापन झालेल्या मिसऱ्या 
कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलची सहानुभिूी असलेल्या ‘लीग फॉर स्रगल अगेन्स्ट फॅमसझम अँड इांपीमरॲमलझम’ 
चे िे सभासदही झाले होिे. 
 

पूवीच्या (जुन्या) पढुारीपणाच्या काम करण्याच्या पद्धिी आमण त्याांचा कायवक्म नवीन जहाल 
गटाला बहुधा अपुरा आमण पमरणामहीन वाटि होिा. जनिेच्या चळवळीि आलेली मशमथलिा व त्यामुळे 
आलेले नैराश्य, पुढारीपणाचा मनराशाजनक कायवक्म, ध्येय साध्य करण्यासाठी आलेला उिावीळपणा, 
आयलंडच्या क्ाांमिकारक चळवळीचा प्रभाव – या सवांमुळे नवीन आमण सववस्वी मनराळी अशी चळवळ, 
नवीन शक्िी, नवीन कायवक्म, म्हणजेच क्ाांमिकारक चळवळ उभी राहण्यास मदि झाली. 
 

बारडोलीच्या झुांजार शिेकऱ्याांच्या लढ्याचा युवकाांच्या चळवळीवर पमरणाम झाला. जुलै ४, १९२८ 
ला मुांबईि ‘बारडोली मदन’ पाळण्याि आला. नोव्हेंबर २७, १९२८ ला यूथ लीगची मुांबई इलाखा पमरषद 
जवाहरलाल नेहरुां च्या अध्यक्षिेखाली झाली. भाषणाच्या ओघाि धमव अनेक असिाि, पण मवचार 
करण्याची बुद्धी एकच असिे यावर त्याांनी भर मदला. अमखल भारिीय युवक पमरषद झाली – अध्यक्ष होिे, 
मुांबईचे के. एफ. नमरमन, आमण स्वागिाध्यक्ष होिे सुभाषचांद्र बोस. परदेशी कापडाची होळी हा एक लढाऊ 
कायवक्म होिा. 
 

यूथ लीगच्या कायवक्माि अमधक पुरोगामीपणा आमण लढाऊपणा आणण्यास कामगार शिेकरी पक्ष 
आमण कम्युमनस्ट याांनी त्याांच्या कायवक्माि घेिलेला भाग मनणायक ठरला. काँगे्रसच्या िडजोडवादी 
पुढारीपणावर त्याांनी हल्ला केला. मुांबई युवक पमरषदेच्या अध्यक्षा कमलादेवी चट्टोपाध्याय याांनी मडसेंबर 
१४, १९२९ ला एक घोषणा मदली – ‘देशाचे बारडोलीकरण करा, क्ाांिी मचरायू होवो.’ ‘समवनय 
कायदेभांगाचा लढा चालू करा, स्विांत्र प्रजासत्ताक भारिाची घोषणा करून समाांिर सरकार स्थापन करा, 
मग त्यासाठी मकिीही ककमि द्यावी लागली वा त्याग करावा लागला िीर चालेल’ असे त्याांनी काँगे्रसच्या 
पुढारीपणाला साांमगिले. युवकाांचे िािडीचे ध्येय सांपूणव स्वािांत्र्य आहे अशा आशयाची दुरुस्िी सूचना युसूफ 
मेहरअल्ली याांनी माांडली. 
 

१९२८-२९ या वषाि युवकाि अभिूपूवव अशी जागिृी झाली असल्याचे सुभाषबाब ू म्हणाले. यूथ 
काँगे्रसच्या पमहल्या कलकत्ता (१९२८) अमधवशेनाच्या यशाने युवकाांना स्फूिी ममळाली आमण जिीननाथ 
दास याांच्या हौिात्म्यामुळे त्याांना अमधकच पे्ररणा ममळाली. 
 



 
          

 

यूथ लीगचे व्यासपीठ हे राजकीय स्वरूपाचे होिे, आमण चळवळ एकाच सववश्रेष्ठ प्रश्नावर कें मद्रि 
झाली होिी – भारिीय स्वािांत्र्य, आमण िेही िडजोड न करिा केलेल्या लढ्याने ममळमवण्याचे धोरण. 
त्याांच्या चळवळींच्या रेयामुळे काँगे्रसने ध्येय बदलले, आमण मद्रास काँगे्रस अमधवशेनाि (१९२७) िे सांपूणव 
स्वािांत्र्य असे झाले. या यूथ लीगच्या चळवळीमुळे १९३० चा लढा अमधक व्यापक होण्यास मदि झाली. 
 

रमशयन क्ाांिीच्या मवजयानांिर भारिीय क्ाांमिकारक माक्सव आमण लेमनन याांच्या मवचाराांचा अभ्यास 
करू लागले. माक्सववादी मवचाराांमुळे राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याच्या वैचामरक पायाचे नवीन पद्धिीने 
मूल्याांकन करण्याला चेिावणी – पे्ररणा ममळाली. स्वािांत्र्यलढा आमण जनिेची आर्वथक उन्निी याांच्यािील 
सांबांधाबाबि नवीन दृमष्टकोन मवकमसि झाला. 
 

नवीन क्ाांिीसाठी राजकीय स्वािांत्र्य ही पूववअट होिी. भारिीय ककवा परकीय महिसांबांमधयाांकडून 
जनिेच्या होणाऱ्या मपळवणकुीचा मवनाश म्हणजेच स्वािांत्र्य ही सांकल्पना आिा रूढ झाली होिी. मब्रमटश 
साम्राज्यशाहीकडून राजकीय सत्ता हस्िगि करणे म्हणजे स्वािांत्र्य नव्हे – पूणविः जनिेचे म्हणजेच 
कामगार-शिेकऱ्याांचे लोकशाही राज्य प्रस्थामपि करणे म्हणजेच स्वािांत्र्य, यूथ लीगच्या चळवळीि काम 
करणाऱ्या काँगे्रसच्या उदयोन्मुख पुढारीपणाने त्याचा उत्कट भावनेने प्रचार केला. 
 

जािीयवाद आमण भाांडवलशाही याांच्यामवरोधी लढा देण्याचा यूथ लीगने मनणवय घेिला. राष्ट्रीय 
चळवळीिील सुधारणावादी प्रवृत्ती असलेले कायवकत्यांचे िे एक जाळेच होिे. जगािील युवक आमण युवक 
सांघटना याांना बांधुत्वाचे अमभवादन करण्याचे प्रस्िाव सांमि केल्याने, राष्ट्रीय लढ्याचे साम्राज्यमवरोधी 
स्वरूप आमण आांिरराष्ट्रीय दृमष्टकोन स्पष्ट झाला. यथू लीगच्या प्रचाराने स्वदेशी आमण बमहष्ट्काराची 
चळवळ बलशाली झाली. 
 

जानेवारी १९२८ मध्ये मुांबई इलाखा यूथ लीगची पमहली पमरषद सांपन्न झाली. काँगे्रसमधील डाव्या 
मवचारसरणीच्या िरुणाांनी याि भाग घेिला. देशामभमान, जािीयिामवरोधी असलेला राष्ट्रवाद आमण 
सुसांगिपणे साम्राज्यवादमवरोध – हे त्याांचे ध्येय होिे. सायमन कममशनवरील बमहष्ट्काराला त्याांनी पाकठबा 
मदला. के. एफ. नमरमन याांच्या अध्यक्षिेखाली झालेल्या या पमरषदेला इांदुलाल यामज्ञक, डाांगे, ममरजकर, 
युसुफ मेहरअल्ली इत्यादी कायवकिे उपस्स्थि होिे. 
 

१९२९ च्या अखेरीस ककवा १९३० च्या सुरुवािीस ‘यांग वकव सव लीग’ ही कामगारवगीय युवकाांची 
सांघटना अस्स्ित्वाि आली. या सांघटनेने लढाऊ कामगाराांना सांघमटि करण्याि आमण त्याांना राजकीय 
के्षत्राि काम करायला लावण्याि मोलाचे कायव केले. [Indian Annual Register, 1928, p. 93.] 
 

पुण्याि राज्यद्रोही काम करण्याि अग्रभागी असलेली सांस्था म्हणजे पुणे यूथ लीग. फग्युवसन 
कॉलेज अशा कामाचे कें द्र बनण्याचे मुख्य कारण म्हणजे व्यवसायाने वकील असलेल्या कॉ. के. एन. फडके 
या कम्युमनस्टाचा िरुणाांवरील प्रभाव. [File No. 4/18 of 1931 (N.A. of India).] कायदेभांग चळवळीि फग्युवसन 
कॉलेजमधील मवद्याथी बहुसांख्येने ‘मडक्टेटर’ झाले याला मुख्यिः के. एन. फडके जबाबदार असल्याचे 
मानण्याि येि होिे. फग्युवसन कॉलेजच्या प्राचायांनी एस्. एम्. जोशी, ना. ग. गोरे, र. के. खामडलकर या 
पदव्युत्तर मवद्यार्थ्यांवर मशस्िभांगाची कारवाई केली; कारण िे यूथ लीगचे सदस्य होिे. यूथ लीग काँगे्रसच्या 
लढ्याि एकरूप झाली. प्रचार आमण चळवळ या बाबिीि त्याांनी मोलाचे काम केले. या सांदभाि पुण्याच्या 



 
          

 

यूथ लीगचा िसेच मशरूभाऊ मलमये याांचा उल्लेख केला जािो. समवनय कायदेभांगाच्या लढ्याि लोकाांनी 
भाग घ्यावा म्हणून त्याांनी बलेुमटन्सही काढली. 
 

महाराष्ट्र प्राांमिक पमरषदेचचे सहाव ेअमधवशेन मे ३, १९२८ ला पणु्याि भरले होिे, अध्यक्ष होिे 
सुभाषबाब,ू मुांबई आमण सोलापूर येथील कामगार सांपाांना त्याांनी पाकठबा मदला. जममनीच्या लहान लहान 
िुकड्ाांचे एकत्रीकरण करणे, आमण िुकडे करण्यास प्रमिबांध करणे यासाठी मुांबई मवमधमांडळाि आलेल्या 
मवधेयकाबाबि नापसांिी व्यक्ि करण्याि आली, िे मवधेयक फेटाळाव ेअशी मवमधमांडळाला मवनांिी करण्याि 
आली. अमलबाग, पेण, देवगड आमण बारडोली या भागाांि वाढमवण्याि आलेल्या शिेसारावाढीमवरोधी 
सत्याग्रहाला पमरषदेने सांपूणव मान्यिा मदला, कायवकत्यांचे अमभनांदन केले, आमण त्या लढ्याला मदि 
करण्याचे महाराष्ट्राि आवाहन केले. 
 

१९२७-२८ मध्ये यूथ लीग इिक्या बलशाही झाल्या की, मध्यविी सरकारने त्याांची दखल घेऊन 
एक पमरपत्रक काढले, आमण प्राांमिक सरकारानी जवाहरलाल व सुभाषबाबू याांच्या हालचालींवर बारीक 
लक्ष ठेवण्यास साांमगिले. काँगे्रस सेवा दल वाढिच होिे. सरकार त्याला ‘काँगे्रसचे लढाऊ सैन्य’ (स्टॉमव 
रॅपसुव) असे म्हणि असे. 
 

मडसेंबर १२, १९२८ ला मुांबई प्राांमिक युवक पमरषदेिील भाषणाि जवाहरलाल याांनी 
स्वािांत्र्यलढ्याचा सामामजक आमण राजकीय आशय मवशद केला. िे म्हणाले, "सवव साम्राज्याचा मवनाश 
करणे व समाजाची नवीन पायावर पुनघवटना करणे हे आपले ध्येय आहे, सहकार हा त्याचा पाया असला 
पामहजे, त्याचेच दुसरे नाव समाजवाद हे आहे. म्हणून आपले राष्ट्रीय ध्येय सहकारी समाजवादी राज्यसांघ 
व आांिरराष्ट्रीय ध्येय समाजवादी देशाांचे जागमिक सांघराज्य हे आहे." [S. Gopal, Selected Works of Nehru.] 
काँगे्रस वमकंग कममटीच्या एका बठैकीि िे म्हणाले, "सुधारणावादी ध्येय आमण पद्धिी, आमण क्ाांमिकारी 
दृमष्टकोन, म्हणजेच आपल्या राजकीय आमण सामामजक रचनेि मलूभिू क्ाांमिकारक बदल, यािून 
काँगे्रसला मनवड करावी लागेल." [Autobiography, Nehru, p. 176.] 
 

काँगे्रसमधील स्वराज्य पक्षाच्या वमरष्ठ मध्यमवगीय पढुाऱ्याांबद्दल गरीब मध्यमवगीय मवद्यार्थ्यांना 
सहानुभिूी नव्हिी, आमण अशा मवद्याथी आमण युवकाांमध्येच यूथ लीग प्रस्थामपि झाली, आमण लोकमप्रय 
झाली. मशस्िबद्ध रीिीने समाजवादाच्या लढ्यासाठी िे सांघमटि झाले नव्हिे. कामगारवगािील जनिेला 
सांघमटि करून समाजवादी ध्येयाचे उच्च जीवनमान प्राप्ि करून घेण्यासाठी कामगारवगाचा पक्ष 
स्थापण्याचा त्याांनी प्रयत्न केला नाही, वा त्याांना मशक्षण मदले नाही, वा आांिरराष्ट्रीय कामगारवगाच्या 
चळवळीशी भारिीय कामगारवगाची साांगड घालण्यासाठी त्याांनी पावले उचलली नाहीि. [Bipan Chandra 
and Others, ‘Freedom Struggle,’ p. 155.] 
 
          
 

समाजवादी युथ काँगे्रसचे अमखल भारिीय अमधवशेन कलकत्ता येथे मडसेंबर २७, १९२८ ला भरले 
होिे. जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष व स्वागि सममिीचे अध्यक्ष होिे डॉ. भपूेंद्रनाथ दत्त. अध्यक्षीय भाषणाि 
नेहरू म्हणाले, "खऱ्या समाजवादानेच देशाचे स्वािांत्र्य साकार होण्याला सांधी ममळेल." समाजवादी 
मवचाराांच्या योगाने जािीय भावना दूर करण्यावर त्याांनी भर मदला. त्या पमरषदेने माक्सववाद, िसेच इिर 



 
          

 

सामामजक आमण आर्वथक क्ाांमिकारक ित्त्वज्ञानाचा अभ्यास करण्यावर भर मदला. पमरषदेने साववजमनक 
सुरक्षा कायदा (पस्ब्लक सेफ्टी ॲक्ट) व कामगार ियाबाबिच्या (रेड मडस्प्युट्स) मवधेयकाांचा मनषेध 
केला. सांपूणव स्वािांत्र्य हे कम्युमनस्ट पद्धिीला आवश्यक असे प्राांरांमभक ध्येय वा साध्य असेल. नेहरू 
अहवाल त्या पमरषदेने त्याज्य ठरमवला िथाकमथि वसाहिीचा दजा प्रस्थामपि करून भाांडवलदाराांनी 
मब्रमटश साम्राज्यशाहीशी केलेली ही िडजोड होिी, या वसाहिीच्या दजाि सरांजामशाही जमीनदार आमण 
भाांडवलशाही याांच्या महिसांबांधाांचे रक्षण करून बहुजनसमाजाच्या महिसांबांधाांना मिलाांजली देण्याि आली 
होिी. सामामजक आमण आर्वथक स्वािांत्र्य, त्याच्या सवव ध्वन्याथासह, प्रत्यक्षाि आणण्याचा कम्युमनझम हा 
एकमेव मागव आहे असे पमरषदेने घोमषि केले. 
 

राष्ट्रीय चळवळीला माक्सववादाच्या जागमिक दृमष्टकोनाचा प्रचार करून नवीन वळण मदले पामहजे 
असा यूथ काँगे्रसचा मवश्वास होिा. शास्त्रीय समाजवादासाठी उभे ठाकल्याचा िसेच भारिाच्या बाहेरील 
समाजवादी व युवक सांघटनाांशी सहकायव करण्याचा दावा त्याने केला. पमरषदेचा ठराव असा होिा 
"आर्वथक, सामामजक स्वािांत्र्य ममळमवण्यासाठी कम्युमनझम हाच एकमेव मागव आहे ...... शिेकऱ्याांसह सवव 
पीमडि आमण शोमषि भारिीय समाजाची कामगारवगाची हुकूमशाही ही आघाडी आहे " [Indian Annual 
Register, 1928, p. 455.] 
 

यूथ काँगे्रसचे मिसरे अमधवशेन कलकत्ता येथे मडसेंबर २५, १९२८ ला भरले. अध्यक्ष होिे के. एफ्. 
नमरमन, स्वागि सममिीचे अध्यक्ष होिे सुभाषचांद्र बोस. युवकाांच्या चळवळी सुधारणावादी नसून त्या 
क्ाांमिकारक आहेि असे सुभाषबाबू म्हणाले. समाजवादापेक्षा राष्ट्रीय स्वािांत्र्यावर पमरषदेने भर मदला. 
नमरमन याांनी आपल्या भाषणाि मुांबईच्या मवद्यार्थ्यांनी फीवाढीमवरुद्ध केलेल्या लढ्याचा उल्लखे केला, आमण 
युवकाांची चळवळ ‘चैिन्यदायी शक्िी’ असल्याचे साांमगिले. बारडोलीसारखी चळवळ करण्याचे आवाहन 
केले. मुांबईच्या युवकाांचे नेिे मेहरअल्ली याांनी मब्रमटश मालावर बमहष्ट्कार घालण्याचा प्रस्िाव माांडला. 
जािीयवादी आमण भाांडवलशाही शक्िीशी सवव सामर्थ्यांमनशी मुकाबला करण्याची िसेच सायमन 
कममशनवर बमहष्ट्कार घालण्याची त्याांनी युवकाांना हाक मदली. 
 

मुांबईि मजन्हा हॉलमध्ये सप्टेंबर १९, १९२८ ला भरलेल्या सभेि मेहरअल्ली याांनी सायमन 
सप्िकाला योग्य उत्तर देण्यासाठी ‘स्विांत्रभारि सांघा’ (Independence of India League) ची मुांबई 
शाखा स्थापन करण्याची अध्यक्षाांना मवनांिी केली. भास्करराव जाधव, डॉ. आांबेडकर इत्यादी सायमन 
कममशनबरोबर सहकायव करणाराांचा मनषेध करण्याि आला व खुषमस्करे, घरभेदे, आमण मबनबुडाचे (क्षदु्र 
ककवा दुलवक्षण्यासारखे) अशी त्याांची सांभावना करण्याि आली. ‘मब्रमटश साम्राज्यशाही नष्ट होवो’ असे 
फलक घेऊन ममरवणुका काढण्याि आल्या. ‘जगािील कामगाराांनो, एक व्हा’ असे फलक घेऊन कामगार 
पुढारी या ममरवणुकाि भाग घेऊ लागले. [File 143-K VII of 20th September 1928.] 

 
या पमरषदाांमध्ये वांशवादमवरोध, साम्राज्यशाहीमवरोध, धमवमनरपेक्षिा, समाजवाद, सांपूणव स्वािांत्र्य 

आमण प्रजासत्ताक शासन या सांकल्पनाांवर जोर देण्याि आला. आपल्या स्वािांत्र्यलढ्याची पे्ररणादायी अशी 
ही मवचारसरणी होिी. 
 
 
 
 



 
          

 

                
 

जरी क्ाांमिकारक चळवळी इिर चळवळीप्रमाणेच धमामधमष्ठि राष्ट्रवादावर आधामरि होत्या, िरी 
सरदार भगिकसग याांच्या पढुारीपणाखाली क्ाांमिकारक व त्याांच्याबरोबर काम करणाऱ्या शूर युवकाांनी 
१९२७ मध्येच समाजवादी ित्त्वज्ञान स्वीकारले. भगिकसग म्हणिाि, "....... ज्या समाजव्यवस्थेमध्ये 
कामगारवगाची साववभौम सत्ता मान्य केली जाईल, िसेच ज्याला कोणापासूनही धोका राहणार नाही, अशा 
प्रकारची समाजव्यवस्था प्रस्थामपि करणे यालाच आम्ही क्ाांिी म्हणिो. भाांडवलशाही आमण साम्राज्यशाही 
युद्धाच्या बांधनािून मानवजािीला मुक्ि करणारे सांघराज्य प्रस्थामपि करणे म्हणजेच क्ाांिी." [Ajoy Ghosh, 
Bhagat Singh and his Comrades’, p. 9.] 
 

दहशिवादी क्ाांिीकारकाांच्या प्रभावाखालील युवक चळवळी आस्िे आस्िे समाजवादी होऊ 
लागल्या. चांद्रशखेर आझाद, भगिकसग आमण इिर क्ाांमिकारकाांनी सांघमटि केलेल्या कहदुस्थान सोशमॅलस्ट 
मरपस्ब्लकन आमीने (एच.एस.आर.ए.) भारि स्विांत्र करणे व समाजवादी प्रजासत्ताक राज्य प्रस्थामपि 
करणे हे आपले ध्येय असल्याचे घोमषि केले. माणसाांनी माणसाची केलेली मपळवणूक थाांबमवण्यासाठी 
त्याांना क्ाांिी पामहजे होिी. भगिकसग आमण त्याचे सहकारी माक्सवच्या शास्त्रीय समाजवादाकडे जलद 
गिीने वळले. [Indian Annual Register, 1928, p. 80.] 
 

महाराष्ट्राि त्या काळाि मशवराम हरी राजगुरू, मलकापूरकर, सावरगावकर अशा थोड्ाच 
क्ाांमिकारकाांनी कटाि भाग घेिला. भगिकसग आमण त्याांचे सहकारी याांच्या हौिात्म्यामुळे सववसाधारण 
जनिेला आमण मवशषेिः िरुणाांना स्फूिी ममळाली. देशाच्या स्वािांत्र्यसांग्रामाि उडी घेण्याच्या शपथा हजारो 
युवकाांनी घेिल्या. 
 
                 
 

अमेमरकेि मशक्षणासाठी गेलेले डॉ. एन. एस. हडीकर, लाला लजपिराय याांच्या मवचाराने 
प्रभामवि झाले. िे १९२१ मध्ये भारिाि परि आले, आमण मे १, १९२३ ला त्याांनी नागपूर झेंडा सत्याग्रहाि 
भाग घेिला. त्या वळेी नागपूर िुरुां गाि हजारो सत्याग्रही मशक्षा भोगि होिे. हडीकरही त्याच िुरुां गाि होिे. 
काँगे्रसच्या धोरणाप्रमाणे काम करणारी मािृभमूीच्या सेवसेाठी बद्धपमरकर झालेली अमखल भारिीय 
सांघटना स्थापन करण्याची कल्पना मनघाली व त्याला नीटस स्वरूपही प्राप्ि झाले. स्वयांसेवक 
सांघटनेसाठी घटनेचा मसुदाही ियार करण्याि आला. हडीकर याांनी स्वयांसेवक सांघटना बाांधली व 
पमरणामकारक सेवा करण्याचे शस्क्िशाली हत्यार म्हणून िी मवकमसि केली. १९२३ च्या कोकोनाडा 
काँगे्रसने स्वयांसेवक दलाचे कामकाज करण्यासाठी मनयम ियार केले व त्याांना काँगे्रस पुढारीपणाने 
मांजुरीही मदली. 
 

नोव्हेंबर ७ िे १८, १९२९ असे ११ मदवसाांचे स्वयांसेवकाांचे प्राांमिक मशबीर सांघमटि करण्याि आले. 
प्रत्येक ममहन्याच्या शवेटच्या मदवशी राष्ट्रीय ध्वज फडकवनू झेंडावांदन करणे व वांदे मािरम् गीि गाणे असे 
कायवक्म ठरमवण्याि आले. 
 



 
          

 

मडसेंबर ३०, १९२८ ला कलकत्ता येथे सुभाषबाबूांच्या अध्यक्षिेखाली भरलेल्या पमरषदेि 
जवाहरलाल नेहरूां नी एक ठराव माांडला व िो सांमि झाला. ‘लीग अगेन्स्ट इांपीमरॲमलझम’ ला सेवादल 
जोडाव ेहे त्याचे उमद्दष्ट होिे. 
 

मडसेंबर २७, १९२९ ली श्रीमनवास अय्यांगार याांच्या अध्यक्षिेखाली लाहोर येथे झालेल्या पमरषदेि 
एक सममिी नेमण्याि आली, आमण काँगे्रसच्या घटनेप्रमाणे सेवादलाचे ध्येय-धोरण बदलाव ेअसा प्रस्िाव 
सांमि झाला. [Indian Annual Register 1928, p. 328.] 
 

के. नवीन खाांडवाला ‘राष्ट्रीय सेने’च्या कॅप्टन होत्या. मुांबईि दुसरी सांघटना होिी, त्याचे नाव 
‘राखीव दल’ (मरझवव मब्रगेड) होिे व एन. एम. दीमक्षि त्याचे कॅप्टन होिे. 
 

ऑगस्ट ११, १९३१ ला महात्मा गाांधींच्य अध्यक्षिेखाली कहदुस्थानी सेवा दलाची मवशषे पमरषद 
झाली. 

 
नागपूर झेंडा सत्याग्रहाि भाग घेिलेले सत्याग्रही िुरुां गािून सुटल्यानांिर सेवादलाचे समक्य 

कायवकिे झाले व त्याांनी १९३०-३२ च्या समवनय कायदेभांगाच्या लढ्याि मोठा भाग घेिला. 
 
         
 

या सेनेने पोमलसाांशी कधी उघड िर कधी गमनमी काव्याने, मनकराचा लढा मदला, आमण त्याांना 
पराभिूही केले. या सेनेने परदेशी कापड दुकानाांवर, दारूच्या दुकानाांवर मनरोधन केले, िसेच काँगे्रसची 
गुप्िपत्रके (बलेुमटन्स) सववत्र वाटण्यािही मोठा भाग घेिला. 
 

मुांबईि मवद्याथी मांडळ बेकायदेशीर सांस्था म्हणनू घोमषि झाले आमण मवद्यार्थ्यांच्य ममरवणुकाांवर 
मनष्ठुर हल्ले चढमवण्याि आले. मकत्येकाांना आपले प्राण गमवाव ेलागले, पोमलसाांनी मशक्षणसांस्थाांचे पामवत्र्य 
पायदळी िुडमवले. त्याांनी कोणत्याही कॉलेजाि जाऊन वगािील मवद्यार्थ्यांना मनदवय मारझोड केली. 
पुण्यािील परशरामभाऊ कॉलेजािही पोलीस घुसले. 
 

कहदुस्थानी सेवादल, नॅशनल मममलमशया, वानरसेना आमण अशाच प्रकारच्या सांघटनाांनी 
कायदेभांगाच्या चळवळीला लढाऊपणा आणला. त्याांना जनिेचा पाकठबा होिा, आमण त्या आपल्या 
देशभक्िीचे जणू प्रिीकच होत्या. 
 
           ऑ           ग 
 

ऑगस्ट १९२८ मध्ये लखनौ येथे झालेल्या सववपक्षीय पमरषदेनांिर जवाहरलाल नेहरूां नी ही लीग 
स्थापना केली. जवाहरलाल व सुभाषबाबू हे कायववाह होिे. नोव्हेंबर १६, १९२८ ला विवमानपत्राला 
मदलेल्या एका मुलाखिीि नेहरू म्हणाले "ही लीग देशािील व काँगे्रसमधील डाव्या मवचारसरणीचे 
प्रमिमनमधत्व करिे. काँगे्रसमध्ये सवव मवचारसरणीचे गट येिाि, पण लीगमध्ये फक्ि डाव्या मवचारसरणीचे 



 
          

 

मवमशष्ट गटच येिाि. ही काँगे्रसला प्रमिस्पधी नाही, पण काँगे्रसवर मिला प्रभाव पाडायचा आहे. आमण 
काँगे्रसमध्ये बहुसांख्या करून मिला आपणाकडे वळवायचे आहे." [S. A. Dange, Selected Works, II, p. XII.] 

 
या लीगची पमहली बठैक मदल्लीला नोव्हेंबर ३, १९२८ ला श्रीमनवास अय्यांगार याांच्या अध्यक्षिेखाली 

झाली. जािीय सांघटनेि काम करणाऱ्याांना सदस्यत्व नाकारण्याि आले. या लीगने ‘लीग अगेन्स्ट 
इांपीमरॲमलझम’ शी सांबांध ठेवाविे आमण पमॅरस येथे होणाऱ्या पमरषदेला लीगने प्रमिमनधी पाठवाविे असे 
ठरमवण्याि आले. बांगालमध्ये अशाच प्रकारची लीग होिी व सुभाषबाबू त्या लीगचे प्रमुख होिे. 
 
                
 

१९२७ च्या प्रथमाधाि मब्रमटश पालवमेंटचे कम्युमनस्ट सदस्य सकलािवाला याांनी भारिािील 
मकत्येक शहराांना भेटी मदल्या. त्याांच्या भाषणाि त्याांनी राजकीय दृष्टीने दोन गोष्टींवर भर मदला : (१) 
साम्राज्यशाहीमवरोधी आमण लोकशाही डावा मवचारप्रवाह राष्ट्रीय चळवळीि सिि वाढि आहे. (२) या 
झेंड्ाखाली लढाऊ कामगार व शिेकरी चळवळ वाढि आहे. माचव १२, १९२७ ला मदल्ली येथे झालेल्या अ. 
भा. रेड युमनयन काँगे्रसच्या अमधवशेनाला िे उपस्स्थि होिे. 
 

सकलािवालाांचा भारि दौरा, िसेच अकहसा, वगवमनग्रह आमण कामगार चळवळ याांबाबि त्याांचा 
महात्माजींशी झालेला पत्रव्यवहार याांना भारिीय वृत्तपत्राांिून भरपूर प्रमसद्धी ममळाली. त्याचा राष्ट्रीय 
चळवळीवरही पमरणाम झाला. 
 

सप्टेंबर ४, १९२८ ला साववजमनक सुरक्षा मवधेयक (पस्ब्लक सेफ्टी मबल) मध्यविी मवमधमांडळाि 
प्रथम माांडण्याि आले, जे भारिीय नाहीि, आमण जे मवध्वांसक आमण राज्य उलथून पाडण्याच्या कामाि 
गुांिलेले असिील अशाांना भारिािून हाकलून देण्याची या मवधेयकाि िरिूद असल्याचा होम मेंबरनी 
आपल्या भाषणाि खुलासा केला. लाला लजपिराय म्हणाले, "बोल्शसे्व्हझम ककवा कम्युमनझमपासून 
आम्हाला धोका नाही. सवाि मोठा धोका भाांडवलशाही मपळवणुकीचा आहे." मवरोधी पक्षाचे पुढारी 
मोिीलाल नेहरू याांनी समारोप करिाना "हे मवधेयक जर कायद्याि रूपाांिमरि झाले, िर ‘कायद्याच्या 
ग्रांथावर हा सवाि मोठा कलांक ठरेल,’ असे म्हटले. अध्यक्ष मवठ्ठलभाई पटेल याांनी सरकारमवरोधी आपले 
मि नोंदमवले, आमण सरकारचा पराभव झाला. व्हाईसरॉय म्हणाले, "कम्युमनस्ट मवचारसरणीचा अशाांि 
करणारा प्रचार कचिा उत्पन्न करणारा आहे." अशा पमरस्स्थिीि गृह मांत्र्यानी दुरुस्ि साववजमनक सुरक्षा 
मवधेयक फेबु्रवारी ४, १९२९ ला कें द्रीय मवमधमांडळाि माांडले. या मवधेयकालाही सवव पुढाऱ्याांनी कसून मवरोध 
केला. मोिीलाल नेहरूां नी "भारिीय राष्ट्रवादावर व काँगे्रसवर प्रत्यक्ष हल्ला" अशी या मवधेयकाची सांभावना 
करून ‘भारिीय गुलाममगरी नां.१’ असे त्याला फटकारले. 
 

मनवड सममिीकडून आलेले िे मवधेयक माचव २८, १९२९ ला मवमधमांडळाि माांडण्याि आले. या 
आधी एक मदवस सरकारने भारिभरच्या कामगार चळवळीिील प्रमुख पुढाऱ्याांना पकडले, आमण त्याांना 
एका बाजूला असलेल्या मीरि या गावी खटला चालमवण्यासाठी आणले. हाच मीरि कटाचा प्रमसद्ध 
खटला. 
 



 
          

 

सरकारच्या अहवालाि म्हटले आहे, "काँगे्रसच्या पुढाऱ्याांनी स्वीकारलेल्या राजकीय 
ित्त्वज्ञानामुळे चळवळीला प्रोत्साहन ममळाले, आमण ‘युवकाांच्या काही सांघटनाांनी’ कम्युमनस्ट ित्त्वज्ञान 
आमण प्रिीके स्वीकारली आहेि. भारिीय नसलेल्या, पण भारिाि राहणाऱ्याांच्या कम्युमनस्ट कायवक्माांना 
पायबांद घालण्याचे काम साववजमनक सुरक्षा वटहुकुमाने त्या वषाि केले. त्या वटहुकुमाने त्या प्रचाराला 
प्रमिबांध केला. "कानपूर बोल्शसे्व्हक कटाच्या (१९२५) खटल्यानांिर हा मोठाच हल्ला होिा. [India in 1929-
30.] 
 

गाांधीजींच्या मिे मीरि कटाच्या खटल्यामागे ‘कम्युमनझमचा मवनाश करणे हा हेिु नव्हिा, िर 
लोकाि घबराट मनमाण करणे हा होिा.’ माचव २७-२८, १९२९ च्या काँगे्रस वमकंग कममटीने ठरावाि म्हटले, 
"मीरि खटल्याने देशािील राष्ट्रीय चळवळीवरच हल्ला झाला असून कामगार चळवळीला मोठाच धोका 
मनमाण जाला आहे." [Indian Annual Register, 1928 p. 26.] 
 

मुांबईिील दांग्याच्या चौकशीसाठी सरकारने एक सममिी नेमली. त्या सममिीने ‘मुांबईिील 
कम्युमनस्टाांच्या कारवायाांमवरुद्ध कडक व पमरणामकारक उपाय योजाविे’ अशी मशफारस केली. िसेच 
‘रमजस्टर झालेल्या रेड युमनयनमधून कम्युमनस्ट वगळले जािील’ असा रे. यु. कायदा करावा की काय 
असा प्रश्न त्यानी मनमाण केला. [R. P. Dutt, Op Cit, pp. 340-341.] 
 

मध्यविी मवमधमांडळाचे अध्यक्ष मवठ्ठलभाई याांनी मीरि कटाचा खटला चालू असल्याने हे मवधेयक 
िहकूब कराव ेअसा सरकारला सल्ला मदला. या वळेी हे मवधेयक प्रस्िुि करण्याला जर सरकार अमधक 
महत्त्व देि असेल, िर मीरि कटाचा खटला मागे घ्यावा, आमण िे मवधेयक प्रसृि कराव.े [The ‘Central 
Legislature and Freedom Struggle,’ 145.] अध्यक्षाांनी त्या मवधेयकाबाबि अमधक मवचार करणे अशक्य असल्याचे 
साांमगिले; म्हणून व्हाईसरॉय याांनी त्या मवधेयकाि असलेले अमधकार गव्हनवर जनरल-इन-कौस्न्सलला 
देणारा वटहुकूम जारी केला. 
 

कामगार-मालक िांयाबाबि (रेड मडस्प्यूटस् मबल) एक मवधेयक सरकारिफे माांडण्याि आले, 
त्याला सवव पढुाऱ्याांनी कसून मवरोध केला, पण एमप्रल ८, १९२९ ला गहृाने िे मवधेयक सांमि केले. पण 
सरदार भगिकसग आमण बटुकेश्वर दत्त याांनी मवमधमांडळाच्या पे्रक्षकाांच्या सज्जािून दोन बाँब फेकले. या 
घटनेने मवधेयक सांमि करून घेण्याच्या सरकारच्या कृिीला चोख उत्तर ममळाले व िी घटना सांस्मरणीय 
झाली! 
 

पांमडि मोिीलाल नेहरू आपल्या भाषणाि म्हणाले, "काटेरी िाराांचे कुां पण घालून आमण कृमत्रम 
रीिीने अटकाव करून काही मवचार िुम्ही भारिाबाहेर ठेव ूशकिा का? असे करण्याचा काळ आिा गेला 
आहे. मला िे लोक (कम्युमनस्ट) माहीि आहेि. िे त्याांच्या मिाशी ठाम आहेि. स्विःला पटलेल्या 
मवचाराशी प्रामामणक राहण्यास आवश्यक िे धैयव त्याांच्याजवळ आहे. त्याांची मिे िुम्हाला पटो वा न पटो, 
समिोलवृिीच्या कोणाही व्यक्िीने त्याांना मान मदलाच पामहजे." [Sohan Singh Josh, ‘The Great Attack,’ p. 49. ] 

 
मीरि कटाच्या खटल्याि पकडलेल्या ३१ आरोपीि ८ जण अ. भा. काँगे्रस कममटीचे सदस्य होिे. 

डाांगे, मनमकर, जोगळेकर, मुझफर अहमद, सोहनकसग जोश, ठेंगडी, केदारनाथ सहगल, डॉ. मवश्वनाथ 
मुकजी हे िे सदस्य होि. मब्रमटश रेड युमनयन पुढारी मसमरन याांना हे दाखवनू जवाहरलालजी म्हणाले, 
"सरकारने आपले लक्ष फक्ि कम्युमनस्टाांकडेच मदले आहे असे म्हणणे हे उघडपणे मूखवपणाचे आहे." [S. 



 
          

 

A. Dange, op cit, p. XVII.] कम्युमनस्टाांना धमवमवरोधी, राष्ट्रमवरोधी, इिकेच नव्हे िर समाजमवरोधी असा मशक्का 
मारून त्याांना राजकीय दृष्टीने राष्ट्रीय चळवळीपासून अलग पाडणे हा साम्राज्यवाद्याांचा डाव होिा. 
 

साववजमनक सुरक्षा कायदा (पस्ब्लक सेफ्टी मबल) आमण १९२८ चा कामगार िांटा कायद्याला 
जोडलेली प्रमिगामी दुरुस्िी–ही मुख्यिः कम्युमनस्टाांच्या मवरोधी होिी. यामवरुद्ध कम्युमनस्ट आमण 
काँगे्रसजन याांचा सांयुक्ि लढा चाललेला होत्या. 
 

मीरि कटािील आरोपींच्या बचावाबाबि काँगे्रस व कम्यमनस्ट याांचे झालेले मिैक्य हे कम्युमनस्ट 
आमण काँगे्रसजन याांचा वरील कायद्याबाबि चाललेला सांयुक्ि लढाच होिा. ‘वगवयुद्धािील एक घटना 
(उपाख्यान)’ असेच या खटल्याचे रूप होिे. 
 

राष्ट्रीय पुढारी आमण राष्ट्रीय वृत्तीची विवमानपते्र याांचे लक्ष या खटल्याकडे वधेले गेले. कम्युमनस्ट 
आमण कामगार पुढाऱ्याांच्या अटकाांमवरुद्ध मनषेधाचा नुसिा ठराव काँगे्रसने केला, इिकेच नव्हे िर त्यासाठी 
एक बचाव सममिी स्थापन केली. माक्सववादाच्या प्रचारासाठीचे एक व्यासपीठ म्हणून या आरोपींनी या 
खटल्याचा वापर केला. आस्िे आस्िे समाजवाद हा आपल्या राष्ट्रीय चळवळी-मागील पे्ररक मवचार झाला. 
समाजक्ाांिीची प्रगिी थाांबमवण्यासाठी सरकारने हा कटाचा खटला भरला, पण त्याि त्याला यश आले 
नाही. या खटल्यािील डॉ. अमधकारी कोटापुढील आपल्या मनवदेनाि म्हणाले, "सामामजक गुन्हेगाराांचे 
अमधकृि प्रमिमनधी या खटल्याि मफयादी पक्षाच्या बाकाांवर बसले आहेि. या ‘कटाच्या’ खटल्यामुळे 
साम्राज्यमवरोधी राष्ट्रीय स्वािांत्र्यलढ्याचा मवशाल प्रवाह आमण नवीन कम्युमनस्ट चळवळ याांचा साांधा 
साधला गेला, त्याांचे ऐक्य झाले. या खटल्यािील मवशषे गोष्ट म्हणजे मब्रमटश कामगारवगाचे िीन प्रमिमनधी 
(स्प्रटॅ, ब्रडॅले व हमचन्सन) भारिीय कामगाराांच्या प्रमिमनधींबरोबर एकमत्रि आरोपी म्हणून उभे रामहले. 
"........ आांिरराष्ट्रीय कामगारवगाच्या ऐक्याचे िे जागिे मनदशवनच होिे." [R. P. Dutt, op cit, p. 418.] 
 

मीरि कटाबाबि हॅरॉल्ड लास्की म्हणाले, "मब्रमटश इांमडयन सरकारच्या इमिहासािील अत्यांि 
मनदवय वा कठोर अशी ही घटना आहे. िी या प्रकाराने (सरकारलाच) आरोपी करीि आहे. भीिीने, व 
दहशिवादाच्या आश्रयाने िी काम करीि आहे. न्यायदानाि उदारिा असणे ही आवश्यक बाब असिे, िी 
याि येणे अशक्य आहे." "मब्रमटश रेड युमनयन काँगे्रस आमण इिराांच्या दबावामुळे या खटल्यािील 
आरोपींच्या मशक्षा नांिर सौम्य करण्याि आल्या," असे मायकेल बे्रचरने म्हटले आहे." [Sukhabir Choudhary, 
‘Peasants’ and Worker’s Movements ‘ pp. 259-260.] 
 

या खटल्यािील एक आरोपी पत्रकार एम्. जी देसाई याांनी आपल्या ‘मीरि कटाचा खटला’ या 
पुस्िकाि म्हटले आहे," दुय्यम अमधकारी वकील जे. पी. ममत्तर आमच्याशी गप्पा मारीि होिे, आमण त्याांनी 
साांमगिले, ‘पुराव्यावरून जे मसद्ध झाले आहे िे हे की मफयादी पक्ष जवाहरलाल नेहरूां चे नाव आरोपींच्या 
यदीि सहज दाखल करू शकला असिा,..... परांिु आम्ही जर या थराला गेलो असिो िर एक गोष्ट 
हमखास घडली असिी िी म्हणजे मोिीलाल नेहरू रोजच्या रोज कोटाि आले असिे, आमण बचावाचे 
नेिृत्व त्याांनी स्विःकडे घेिले असिे, आमण जवाहरलालजींचे मपिृ-देव (गॉड फादर) महात्मा गाांधी याांनी 
सारा देश चेिवला असिा, आमण सगळ्या देशाला िुमच्या पाठीशी उभे केले असिे. नेमके हेच आम्हाला 
नको होिे. राष्ट्रीय चळवळीपासून िुमच्यावरील खटला आम्हाला अलग पडायला हवा होिा, आमण त्याि 
आम्ही यश ममळवलांय." (पृ.५८). 
 



 
          

 

 ग     
 

गाांधीजींनी त्याांच्या ‘यांग इांमडया’ पत्राि (जानेवारी १२, १९२८) मद्रास काँगे्रसच्या अमधवशेनाि 
प्रसृि झालेल्या सांपूणव स्वािांत्र्याच्या ठरावाचा मनषेध केला, आमण िो ठराव ‘घाईगदीने मवचाराि घेिलेला 
आमण अमवचाराने प्रसृि झालेला’ असे त्याबाबि म्हटले – त्यानांिर नेहरू अहवाल ियार झाला व 
वसाहिीच्या स्वराज्यालाही नकार ममळिाच गाांधीजी व काँगे्रस सांपूणव स्वािांत्र्याच्या ठरावाप्रि पनुः आली. 
 

लाहोर काँगे्रसचे (१९२९) अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू आपल्या भाषणाि मब्रमटश साम्राज्याबाबि 
बोलले; आमण आपण समाजवादी, प्रजासत्ताक असून राजेरजवाड्ाांच्यावर आपला मवश्वास नसल्याचे 
त्याांनी साांमगिले. िसेच अल्पसांख्याांक, कहदी सांस्थाने, कामगार आमण शिेकरी याांच्या प्रमुख प्रश्नाांबाबि 
त्याांनी मवस्िाराने चचा केली. अकहसा ही आपणास ‘ित्त्व’ म्हणून मान्य नाही; पण ‘धोरण’ म्हणून मान्य 
असल्याचे त्याांनी साांमगिले. 
 

काँगे्रसचा स्वािांत्र्यसांबांधीचा ठराव खालीलप्रमाणे होिा : "व्हाइसरॉयनी स्वराज्यासाठी समाझोिा 
करण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्याचे महत्त्व काँगे्रस ओळखिे ........... प्रस्िामवि गोलमेज पमरषदेि भाग 
घेऊन आजच्या पमरस्स्थिीि काही साध्य होईल असे काँगे्रसला वाटि नाही. ........ स्वराज्य म्हणजे सांपूणव 
स्वािांत्र्य ......... नेहरू सममिीच्या अहवालानुसार ियार केलेली योजना आिा रद्द झाली आहे. जे 
काँगे्रसजन मवमधमांडळाचे आमण सममत्याांवरील सभासद असिील त्याांना आपल्या पदाांचे त्यागपत्र देण्याचा, 
िसेच ........... ज्यावळेी अ. भा. काँगे्रस कममटीची बैठक होईल, िेव्हा करबांदीसह समवनय कायदेभांगाचा 
कायवक्म सुरू करण्याचा आदेश देण्याि येि आहे." [Dr. Pattabhi, ‘History of the congress.’] 
 

मडसेंबर १९२८ मध्ये कलकत्ता काँगे्रसमध्ये राष्ट्राच्या स्वराज्याच्या मागणीसाठी एक वषाची मुदि 
सरकारला देण्याि आली होिी, आमण मडसेंबर ३१, १९२९ ला रात्री १२ वाजिा िी मुदि सांपली, त्या क्षणी 
सांपूणव स्वािांत्र्याचे मनशाण फडकमवण्याचा कायवक्म काँगे्रसने िडफेने हािी घेिला. 
 

लाहोर काँगे्रसचे अमधवशेन (१९२९) सांपल्यावर श्रीमनवास अय्यांगार आमण सुभाषबाबू याांनी ‘काँगे्रस 
डेमोकॅ्मटक पाटी’ ही नवीन सांघटना स्थापन केल्याची घोषणा केली. या नवीन सांघटनेची स्थापना 
होिाक्षणी मचत्तरांजन दास याांच्या पत्नी वासांिीदेवी याांना सुभाषबाबूांनी खालील मजकुराची िार पाठमवली : 
"पमरस्स्थिी आमण बहुमिाचा जुलूम यामुळे आम्हाांला नवीन पक्ष स्थापन करावा लागि आहे. दासबाबूांनी 
असाच काँगे्रस डेमोकॅ्मटक पक्ष गया काँगे्रस (१९२२) नांिर स्थापन केला होिा. देशबांधूांचा आत्मा आम्हाला 
मागवदशवन करील, आमण िुमचे आशीवाद आम्हाला स्फूिी देिील." मनमिि स्वरूपाची आमण बलशाही कृिी 
करण्यासाठीच सांघटना करण्याि आली. या नव्या पक्षाच्या धोरणात्मक मनवदेनाि ‘आपले ध्येय साध्य 
करण्यासाठी पक्ष जे कायवक्म, धोरण व कृिी करण्याचे ठरवील, त्याबाबिीि देशािील इिर पक्षाांशी हा पक्ष 
सहकायव करील.’ [D. C. Gupta ‘Indian National Movements’, p. 150.] 

 
मयादेि वा हुकमिीि न राहणारा जनसमुदाय, आमण त्याच वळेेला चालू असलेल्या युवकसांघाच्या 

सभा–याांमुळे लढा सुरू करण्याबाबि महात्माजींवर मकिी दबाव येि होिा याचे िे प्रात्यमक्षकच होिे. 
त्यामुळे समवनय कायदेभांग हाच कहसक वणवा टाळण्याचा एकमेव मागव आहे याची गाांधींनी खात्री पटवनू व 
कहसेचे धोके दाखवनू मदले. 



 
          

 

‘न्यूयॉकव  टाइम्स’ मध्ये आलेल्या (१ जानेवारी १९३०) अहवालावरून िीन गोष्टी स्पष्ट होिाि : (१) 
गाांधीजींच्या नेिृत्वाखालील काम करणाऱ्या ‘जहालमिवादी’ गटाने वसाहिवादी स्वराज्य का सांपूणव 
स्वािांत्र्य या बाबिीि काँगे्रसवर सांपूणव कब्जा केला आहे. (२) ‘अमवचारी’ ककवा ‘बेिाल’ अशा असहकाराचा 
सांपूणव कायवक्म अांमलाि आणण्याबाबि खेद व्यक्ि करायचा की नाही हा प्रश्न होिा, (३) जरी 
जवाहरलालजी युवकाांचे दैवि झाले होिे, िरी ‘गाांधीजींचे व्यस्क्िमत्व लोकाांच्या भावमवश्वाि सववश्रेष्ठ वा 
उत्तुांग असे होिे.’ [Jha, ‘India and U. S. A.’p. 50.] 
 

भारिाच्या राष्ट्रीय चळवळीच्या इमिहासाि लाहोर काँगे्रस ही नवीन कलाटणी देणारी घटना आहे, 
अमेमरकन मनरीक्षकाांना वाटि होिे. उत्तर अमेमरकेिील िेरा मब्रमटश वसाहिींना स्वािांत्र्य ममळाले, त्या आधी 
१७७६ च्या अमेमरकन काँगे्रसशी भारिाच्या लाहोर काँगे्रसचे साम्य मदसून येिे, [Jha, op cit, p. 59] असे 
अमेमरकन अहवालाि म्हटले आहे. 
 

या वळेेला त्याांची मवचारधारा मनराळेच वळण घेि असल्याचे नेहरूां च्या ध्यानाि आले, ज्या वळेी 
कायदेभांगाचा लढा चालू होईल, िेव्हा कहसेचा उदे्रक झाला म्हणनू िो थाांबवला जाणार नाही असे त्याांना 
वाटे. [Nehru, ‘Autobiography’ p. 210.] 
 

स्वािांत्र्य हे ध्येय आमण समवनय कायदेभांग हे साधन असे घोमषि करण्यावाचनू काँगे्रसपुढे दुसरा 
मागवच नव्हिा. त्याची कारणे अशी : (१) दहशिवाद हा ऐनभराि मदसून येि होिा; (२) कामगार 
आघाडीवर काम करणारे कम्युमनस्ट नेिे जहाल पढुारी याांची राजकारणाि हािममळवणी झाली होिी; (३) 
कामगाराांि सांपाची वाढिी लाट आली होिी; (४) आर्वथक मांदी; (५) मध्यमवगािील वाढिी बेकारी; आमण 
(६) घटनात्मक मागाने प्रश्न सोडमवण्याि आलेले अपयश. 
 

लाहोर काँगे्रस (१९२९) चा राजकीय ठराव म्हणजे त्याच्या आर्वथक धोरणाचे व्यक्ि रूप होिे. 
लोकशाहीच्या चौकटीि समाजवाटाचा पुरस्कार त्याने केला होिा. राजकीय प्रश्नाकडे पाहण्याचा आर्वथक 
मागव म्हणजे धमवमधमष्ठि राजकीय पक्षाांना, मवशषेिः मुस्स्लम लीगला, बाजूला सारण्याचा एक प्रयत्न होिा. 
मोिीलाल नेहरूां नी एका पत्राि (१७ फेबु्रवारी १९३०) डॉ. अन्सारी याांना मलमहले, "आमचा दारुण पराभव 
झाला आहे. आमची धोरणे चुकीची होिी. हे फक्ि आर्वथक पायावरच करिा येईल; आमण सत्ता 
बळकावणाऱ्याांच्या हािून िी ममळवनू स्वािांत्र्य प्रस्थामपि करण्याचा िो एकमेव मागव आहे." 
 

गोलमेज पमरषदेि वसाहिीच्या दजाच्या स्वराज्यामध्ये खरोखर येणाऱ्या अडचणींची चचा होईल 
असे आश्वासन खाजगीरीत्या गाांधीजींना पामहजे होिे, असे मवठ्ठलभाई पटेल याांचे मि होिे. व्हाइसरॉय 
म्हणाले, ‘गोलमेज पमरषद ही घटना सममिी नव्हे.’ त्याांनी गाांधींना ‘खोया कां ड्ा उठवनू धमकी देणारा,’ 
आमण त्याांची चळवळ ही त्याांच्याच मागाची आहे असे म्हटले." [Viceroy’s Letter to the Secretary of State for India, 
22nd May 1930. Quatoed by Mishra, p. 291.] 
 

‘राजकारणािू गाांधींची प्रमिमा नाहीशी होणार नाही’ अशी पमरस्स्थिी ठेवण्याचे मब्रमटशाांचे धोरण 
होिे. अमधक गांभीर कृमिशील अशा दहशिवादी मोमहमाांशी सरकार मुकाबला करणार होिे. त्यामुळे 
वाटाघाटींची दारे उघडी असि. लॉडव मवकलग्डनने गाांधींना आमण ‘जो स्विःच्या फायद्यासाठी पमरस्स्थिीचा 
मवपयवस्ि अथव लावील’ असा ‘चाणक्य नीिीचा, लहानसा सैिान’ म्हटले. [Irwin’s Letter to Hailey, 12th March 
1933, quated by Misra, p. 293] (आयर्ववनने हॅले याांना पाठमवलेले पत्र २ माचव १९३१). 



 
          

 

                 
 

नवीन काँगे्रस वमकंग कममटीची बठैक जानेवारी २, १९३० ला झाली. काँगे्रसच्या आजे्ञप्रमाणे 
मध्यविी मवमधमांडळाच्या २७ सदस्याांनी राजीनामे मदले. सवव भारिभर स्वािांत्र्य-मदन म्हणून पाळण्याचे 
ठरले, आमण त्यासाठी जानेवारी २६ हा मदवस मुक्र करण्याि आला. जानेवारी २६, १९३० ला वाचायची 
प्रमिज्ञा अशी होिी : "स्वािांत्र्य ममळमवणे, आपल्या श्रमाच्या फळाांचा उपभोग घेणे, िसेच जीवनािील 
आवश्यक त्या गरजा भागमवणे, आमण मवकासाच्या सवव सांधी उपलब्ध होणे- हा इिर देशािील जनिेप्रमाणे 
आमचा काढून न घेण्यासारखा हक्क आहे, असा आमचा मवश्वास आहे......... भारिाने स्वािांत्र्य प्राप्ि 
करून घेिले पामहजे. ........ भारि आर्वथकदृष्ट्या मवनाश पावला आहे. ........ मब्रमटश राजवटीमध्ये 
भारि मजिका राजकीय दृष्ट्या खालावला आहे, मििका पूवी कधीही नव्हिा ......... स्वािांत्र्य 
ममळमवण्याचा सवामधक पमरणामकारक असा मागव कहसा हा नाही ........ करबांदीसह समवनय 
कायदेभांगासाठी आम्ही ियारी करू...... पूणव स्वराज्याच्या प्रस्थापनेसाठी काँगे्रस वळेोवळेी ज्या आज्ञा 
देईल त्या आम्ही पाळू अशी आम्ही गांभीरपणे प्रमिज्ञा करिो." 
 

लाहोर काँगे्रसच्या ठरावाबाबि सुभाषबाबूांनी मलमहले आहे : "काँगे्रसने देशाि समाांिर सरकार 
स्थापन कराव,े आमण त्यासाठी कामगार, शिेकरी आमण िरुण याांच्या सांघटना प्रस्थामपि करण्याचे काम 
हािी घ्याव ेअसा ठराव डाव्या गटािफे माांडण्याि आला होिा, पण िो फेटाळला गेला." 
 
           (            १  ०) 
 

मुांबईि साजरा झालेल्या स्वािांत्र्यमदनाचा कायवक्म पढुीलप्रमाणे होिा : (१) शहरािील सवव 
मवभागाि (वॉडाि) राष्ट्रीय झेंडा रोवणे; (२) काँगे्रस व यूथ लीग स्वयांसेवकाांच्या दोन ममरवणुका काढणे; 
(३) काँगे्रस हाऊसवर मस्त्रयाांच्या सभा; (४) चौपाटीवर मवराट सभा. चौपाटीवरील सभेचे ‘खरा 
मानवसागर’ ‘पूणव स्वराज्याचा मांत्र ऐकणाऱ्या मानवसागराच्या उसळत्या लाटा’ असे वणवन करण्याि आले. 
 

मुांबई प्राांमिक काँगे्रस कममटीने नऊ सभा आमण साि ममरवणुका सांघमटि केल्या आमण स्वािांत्र्याच्या 
ठरावाच्या एक लाख प्रिी वाटण्याि आल्या; आमण िसे अ. भा. काँ. कममटीला पत्राने कळमवलेही. 
 

मुांबई मवमधमांडळाचे कौस्न्सल सदस्य के. एफ्. नमरमन, आमण पी. जे मजनवाला याांनी त्याांच्या 
पदाांची त्यागपते्र मदली, िसेच जमनादास मेहिा याांनीही कें द्रीय मवमधमांडळाच्या सदस्यत्वाचे त्यागपत्र 
मदले. 
 

मुांबईच्या स्वािांत्र्यमदनाच्या समारांभाची पमरणिी चौपाटीच्या वाळवांटावर भरलेल्या प्रचांड सभेमध्ये 
काँगे्रस व कम्युमनस्ट याांच्या िीव्र सांघषाि झाली. मगरणी कामगार युमनयनचे सुमारे १००० कामगार 
सुहामसनी नांमबयार, काांदळकर आमण एस्. व्ही. देशपाांडे याांच्या नेिृत्वाने व्यासपीठावर चालून गेले, 
झोंबाझोंबी झाली, आमण काँगे्रसच्या झेंड्ाशजेारी लालबावटा लावण्याि आला. (‘इांमडयन डेली मेल’ २८ 
जानेवारी १९३०). काँगे्रसच्या मिरांगी झेंड्ाचे पूजक व लालबावयाचे पूजक याांच्याि हािघाईची लढाई 
झाली. (टाइम्स २७ जानेवारी १९३०). 
 



 
          

 

मुांबईच्या पमहल्या स्वािांत्र्यमदनाचा सरकारी अहवाल पढुीलप्रमाणे होिा : "मुांबईि सकाळी सवव 
वाडाि झेंडे उभारण्याि आले होिे. ५० िे २,००० असा समुदाय त्याला हजर होिा.’महात्मा गाांधी की जय’, 
‘नहीं रखनी नहीं रखनी सरकार जालीम नहीं रखनी’ अशा घोषणा देि ममरवणुका चौपाटीकडे जाि होत्या. 
२५-३० हजाराांचा जमाव हे सवव उत्सुकिेने पाहि होिा. १५ िे ३० वष ेवयोगटािील िरुणाांच्या मशस्िबद्ध 
ममरवणुका सवव शहराला नव ेचैिन्य देि होत्या. सुहामसनी नमबयार, काांदळकर व एस्. व्ही. देशपाांडे याांच्या 
नेिृत्वाखाली मगरणी कामगार युमनयनच्या सुमारे एक हजार कामगाराांनी सभेच्या व्यासपीठावर चाल केली, 
काँगे्रस झेंड्ाशजेारी लालबावटा जबरदस्िीने लावण्याि आला व दोन्ही गटाि धुमिक्ी झाली. या 
दृश्यानेच स्वािांत्र्यमदनाच्या सोहळ्याची समाप्िी झाली." [File S. D. 148, 30th January 1930.] पुण्याच्या प्रत्येक 
मवभागाि झेंडावांदनापूवी ममरवणुका मनघि होत्या. कहदुस्थान सोशमॅलस्ट मरपस्ब्लकन आमीची कहसात्मक 
लढा करण्याबाबिची पत्रके जमावाि फेकण्याि आली, आमण भगिकसग, सुखदेव व राजगुरूची छायामचते्र 
रस्त्यारसत्याि मवकण्याि आली. 
 

देशाि गावागावाांिून ममरवणुका मनघाल्या, आमण लहान-मोठ्या कायवकत्यांनी सभािून भाषणे 
केली. महाराष्ट्रािही िोच उत्साह ओसांडून वाहि होिा. ‘महात्मा गाांधी की जय’ ही आिा नुसिी वैयस्क्िक 
जयजयकाराची घोषणा नव्हिी िर आक्मक राष्ट्रवादाची लढाऊ घोषणा झाली होिी. हा लढा नैमिक 
स्वरूपाचा आहे असे गाांधी म्हणि. सरकारच्या सांघमटि दडपशाहीपेक्षा िे जनिेकडून होणाऱ्या कहसेला भीि 
असि. मब्रमटशाांची सत्ता ‘कहसेचा उत्कृष्ट नमुना’ आहे असे त्याांना वाटे. [S. Gopal, op cit, p. 5.] 
 
ग          ११   ग    
 

२६ जानेवारी १९३० पमहला स्वािांत्र्यमदन भारिभर उत्साहाने साजरा झाला. लोकाांि अभिूपूवव 
चैिन्य सांचारले होिे. १२ माचवला गाांधीजींचा ‘दाांडी मोचा’ चालू झाला. मजल दरमजल करीि गाांधी व 
त्याांच्या बरोबरीचे हजारो लोक लोकाांि अभिूपूवव उत्साह मनमाण करीि होिे. "या पमरस्स्थिीि काँगे्रस हीच 
देशावर राज्य करण्यास एकमेव अशी समथव सांस्था आहे" अशी गाांधीजींची खात्री झाली. 
 

गाांधींनी ३१ जानेवारीला व्हाइसरॉयला आभाराचे पत्र मलमहले. ‘स्वराज्याचे सार मदले िर आपण 
समवनय कायदेभांगाची चळवळ लाांबणीवर टाकू’ असेही जाहीर केले. त्याांनी ११ मागण्या केल्या – (१) 
सांपूणव दारूबांदी, (२) रुपयाचा मवमनमय दर १६ पेन्स करणे, (३) जमीन महसूल ५० टके्क कमी करणे (४) 
ममठाचा कायदा रद्द करणे, (५) सुरुवाि म्हणून लष्ट्करी खचव मनम्म्यावर आणणे. (६) सनदी नोकराांचे पगार 
मनम्म्यावर आणणे, (७) परदेशी कापडामवरुद्ध सांरक्षक जकािी, (८) मकनाऱ्याच्या सांरक्षणाबद्दल कायदा 
करणे, (९) खुनाच्या आरोपामशवाय इिर कैद्याांची मुक्ििा, (१०) गुप्िचर खािे रद्द करणे, (११) 
स्वसांरक्षणासाठी हत्यारे वापरण्याची परवानगी देणे. 
 

गाांधींच्या या ११ मागण्याांमुळे मब्रमटश वृत्तपते्र खवळून उठली. यालाही गाांधींनी "यांग इांमडया" िून 
उत्तर मदले. "कायद्याचे उल्लांघन करणारा आमण साववजमनक शाांििा धोक्याि आणणारा मागव चालि 
जाण्याचे िुम्ही ठरमवले आहे. याबद्दल व्हाइसरॉय याांना वाईट वाटि आहे" असे मचटणीसामाफव ि उत्तर 
गाांधींना पाठमवण्याि आले. [डी. जी. िेंडुलकर, ‘महात्मा’ खांड ३, प.ृ १०] 
 



 
          

 

या अकरा मागण्या एकत्र केल्या िर वसाहिीचे स्वराज्यही होणार नाही, सांपूणव स्वािांत्र्य िर 
बाजूलाच रामहले. या पत्रकामुळे लोकाांि कचिा मनमाण झाली, आमण डाव्या मवचारसरणीच्या कायवकत्यांिही 
कचिेचे वािावरण पसरले. जवाहरलालजी, जे काँगे्रसचे अमधकृि नेिे होिे, िेही या अकरा मागण्याांबाबि 
साशांक होिे. अशा मागण्याांमागे वगीय सांबांधाचे रक्षण करण्याचाच भाांडवलदारी पुढारीपणाचा उदे्दश होिा. 
त्याांना साम्राज्यशाहीशी िडजोड पामहजे होिी व चचेचा पाया त्यामुळे ममळि होिा. [ई. एम. एस. नांबुद्रीपाद, ‘ए 
महस्टरी ऑफ मद मफ्रडम स्रगल’ पृ. ३९८-३९९.] 
 

भारिािील प्रमिमनधींनीही गाांधींवर मवसांगिीचा आरोप केला. यावर गाांधी एवढेच म्हणाले की 
माझ्या मवसांगिीिही एक सांगिी आहे, आमण मी नेिृत्व करायवयास पामहजे असेल िर हे सवव खपवनू घेिले 
पामहजे. फेबु्रवारी वमकंग कममटीची सभा होऊन असे ठरले की अकहसेवर पूणव भरवसा असणाराकडेच 
समवनय कायदेभांगाची व्यवस्था व जबाबदारी पामहजे. अत्याचाराच्या भयाने बारडोलीची चळवळ मागे 
घेिली िसे आिा होणार नाही. 
 

यानांिर २ माचव रोजी गाांधींनी व्हाइसरॉयना पत्र मलमहले. त्याांना मब्रमटश राज्यपद्धिीने केलेल्या सवव 
जुरुमाांची कहाणी कथन करून अकरा मागण्याांचा उल्लखेही केला आमण हे पत्र पाठमवण्याि आपण कसली 
धमकी देि नसून समवनय कायदेभांग करून दाद मागणाऱ्या माणसाचे किवव्यच बजावीि आहोि असे 
म्हटले. व्हाइसरॉयचे िाबडिोब उत्तर आले. गाांधीजींनी कायदा व साववजमनक सुरमक्षििा याांचा भांग होईल 
अशा मागाने जाण्याचे ठरमवले आहे याबद्दल आपणास खेद वाटिो असे त्याांनी गाांधींना मलमहले. गाांधींना 
त्याचे आियव वाटले नाही. [त्र्यां. मव. पवविे, ‘गाांधी पवव’ पृ. ११६-११८.] 
 
           (          ) 
 

लाहोर काँगे्रसने २६ जानेवारी १९३० हा स्वािांत्र्यमदन म्हणून पाळण्याचा आदेश मदला व त्याप्रमाणे 
िो प्रचांड उत्साहाि साजरा झाला, आमण देशभर स्वािांत्र्यासाठी त्याग करण्याची ियारी मदसू लागली. 
जनिेवरील जुलूम वाढिच होिा, आमण सरकारचे औदामसन्य असह्य होि होिे. 
 

फेबु्रवारी १४ िे १६, १९३० या काळाि साबरमिीला काँगे्रस वमकंग कममटीची बैठक झाली, आमण 
‘वाटेल त्या मठकाणी व वळेेला’ समवनय कायदेभांग करण्याचे सवामधकार गाांधीजींना देण्याि आले. 
ममठावरील कर हा गमरबाांना जाचक झाला होिा म्हणनू त्याबाबि जनिेि िीव्र चीड होिी. गाांधीजींनी 
ममठावरील कराच्या मवरोधी चळवळ करण्याचे ठरमवले. फेबु्रवारी २७ ला त्याांनी या मोमहमेची घोषणा केली, 
आमण आश्रमािील मनवडक ७९ सत्याग्रह्याांसमहि आपण प्रथम हा ममठाचा कायदा झुगारून देणार असे 
घोमषि केले. 
 

भारिािील इांग्रजाांचे राज्य हा शाप कसा आहे याबाबि गाांधीजींनी माचव २, १९३० ला व्हाइसरॉयला 
पत्र पाठमवले. ‘गाांधीजींची कृिी बेकायदेशीर ककवा साववजमनक शाांििेला धोकादायक आहे’ असे 
व्हाइसरॉयनी उत्तराि म्हटले. माचव १२ ला गाांधींनी पनुः मलमहले, "गुडघे वाकवनू (नमनू) मी भाकरी 
मामगिली, पण त्याऐवजी माझ्या पदराि धोंडाच पडला. मी िुमचा कायदा मानीि नाही. आमण िो मोडणे हे 
मी माझे किवव्य समजिो; कारण दुःखदायक कां टाळवाण्या अशा लादलेल्या शाांििेमुळे राष्ट्राच्या हृदयाला 
स्विांत्रपणे श्वासही घेिा येि नाही." [Tendulkar, D. G. ‘Mahatma’ III.] 



 
          

 

व्हाइसरॉयला मलमहलेल्या पत्राि गाांधींनी त्याांच्या ‘अकरा मागण्या’ त्याांच्यापुढे माांडल्या या मागण्या 
जर मान्य झाल्या नाहीि िर समवनय कायदेभांगाचा लढा चालू केला जाईल कारण दुसरा पयाय नाही, 
असेही त्याांनी मलमहले. 
 

माचव १२, १९३० ला सकाळी ६-३० वाजिा गाांधीजींनी साबरमिी आश्रम सोडला. बरोबर ७९ 
सत्याग्रही होिे. त्याि २ मुसलमान, १ मिस्िी, २ अस्पृश्य, २ मफजी व नेपाळािील होिे. १६ िे ६० वयाचे 
होिे. (त्याि १४ महाराष्ट्रीय होिे.) हाच िो मवख्याि दाांडी माचव. चार मजल्ह्याांिून जाणारा २४१ मलैाांचा हा 
मागव २४ मदवसाांि पुरा करायचा होिा. गुजरािच्या पमिम मकनाऱ्यावर दाांडी हे गाव आहे. 
 

माचव २१ ला आहमदाबाद येथे अ. भा. काँ. कममटीची बठैक झाली, आमण काँगे्रस वमकंग 
कममटीच्या ठरावाला मान्यिा देण्याि आली, गाांधीजी त्याांच्या ठरलेल्या मठकाणी (दाांडी) जाऊन प्रत्यक्ष 
ममठाचा कायदा मोडेपयंि देशाि कोणीही कायदेभांग करायचा नाही असा आदेशही देण्याि आला. 
सत्याग्रहाची प्रमिज्ञा सववत्र एकाच स्वरूपाची असावी असे वाटल्यावरून गाांधीजींच्या मान्यिेने िी ियार 
करण्याि आली. ७९ सत्याग्रह्याांचा मोचा ज्या मागाने गेला त्या सवव मागावर शिेकऱ्याांनी त्याांचे मोठ्या 
उत्साहाने स्वागि केले. गावागावािून झालेल्या सभाांिून गाांधीनी अकहसा आमण स्वाथवत्याग याांचा प्रचार 
केला. सवव देशभर श्रेष्ठ दजाची त्यागाची भावना मदसून येि होिी. ७९ सत्याग्रह्याांसह गाांधींजी दाांडीला 
पोहोचले, आमण त्याांनी एमप्रल ६ ला समुद्रमकनाऱ्यावरील मीठ उचलून ममठाचा कायदा मोडला. एमप्रल ६ िे 
१३ हा ‘राष्ट्रीय सप्िाह’ साजरा करावा, परदेशी कापडाची होळी करावी, दारूच्या दुकानाांवर मनरोधन 
कराव,े आमण बेकायदेशीर मीठ ियार कराव ेककवा गोळा कराव ेअसे त्याांनी लोकाांना आग्रहाने साांमगिले. 
 

देशाने ही हाक ित्परिेने ऐकली. गाांधीजींचा इमिहासप्रमसद्ध दाांडी माचव (मोचा) चे वणवन 
मनरमनराळ्या पुढाऱ्याांनी पुढीलप्रमाणे केले : ‘रामाचा लां केवरील ऐमिहामसक मोचा’ (मोिीलाल नेहरू, 
डी.जी. िेंडुलकर, महात्मा, खांड ३, पृ.३०), ‘मोझेसच्या नेिृत्वाखालील इस्त्राइलाटस् याांचे मोठ्या 
प्रमाणावरील मनगवमन’ (पी. सी. रे. उक्ि ग्रांथ, पृ, ३१३), ‘मप्रन्स मसद्धाथाचा बनारसला मोचा’ (डी. पी. 
ममश्रा आमण इिर). 
 

दाांडी मोचाच्या अगोदर, अटक होण्याची अपेक्षा असल्याने, गाांधीजींनी फेबु्रवारी २७ ला ‘मला 
अटक झाली िर’ असा लेख मलमहला. हा मोचा २४ मदवस चालला होिा आमण त्या काळाि िे हा मोचा 
म्हणजे एक यात्राच आहे असे लोकाांच्या मनावर कबबवीि होिे. सवव देश जणू पेटून उठलेला मदसि होिा, 
आमण एमप्रल ६ ला ममठासाठी सत्याग्रह करण्याची परवानगी ममळाली होिी. सवव शहरािून प्रचांड सभा भरि 
होत्या. गाांधीजींच्या अटकेबद्दल सहानुभिूी म्हणून गावागावािून होणारी मनदशवने हा मनत्याचाच भाग झाला 
होिा. मुांबईि उत्स्फूिव सांपूणव हरिाळ पाळण्यासाठी िी मनशाणीच होिी. मुांबईि सांपूणव हरिाळ (आजच्या 
भाषेि ‘बांद’) होिा. ८० पकैी चाळीस मगरण्या बांद होत्या. कामगार मनदशवनाि आला िो गाांधीजींच्या 
अटकेचा मनषेध म्हणून. कापड व्यापाऱ्याांनी गाांधीजींच्या अटकेबद्दल नापसांिी दाखमवण्यासाठी सहा मदवस 
हरिाळ पाळण्याचा मनणवय केला. पणु्याि सांपूणव हरिाळ होिा. 
 

मे ५ ला गाांधीजींना अटक झाली, सवव जगभर िो चचेचा मवषय झाला. मुांबईि सैन्याच्या िुकड्ा 
महत्त्वाच्या मठकाणी िैनाि करण्याि आल्या. नैरोबीिील भारिीय, पनामािील व्यापारी वगव, आमण 
सुमात्राच्या पूवव मकनाऱ्यावरील भारिीय- या सवांनी गाांधीजींना सहानुभिूी व्यक्ि केली. मनरमनराळ्या 



 
          

 

दजाच्या १०२ अमेमरकन वजनदार धमामधकाऱ्याांनी (पाद्र्याांनी) आपल्या सहीने मब्रमटश पांिप्रधान रॅम्से 
मकॅ्डोनाल्ड याांना गाांधींजींबाबि सांदेश पाठवला. 
 

देशाि दडपशाहीचा नांगा नाच चालला होिा. हजारोंना अटक करण्याि आली, आमण त्याांना 
िुरुां गाचा रस्िा दाखमवण्याि आला. सुभाषबाबूांना एक वषाची सजा झाली. एमप्रल १६ ला 
जवाहरलालजींना कारागृहाि बांद करण्याि आले. लाठीहल्ले, गोळीबार हे मनत्याचेच झाले. १९२० चा पे्रस 
ॲक्ट (विवमानपत्रासांबांधीचा कायदा) पनुरुज्जीमवि करण्याि आला. गाांधीजी म्हणाले, दडपशाहीच्या या 
उपायाांमुळे ‘डायरशाही मफकी (मनस्िेज) पडली आहे’ [Dr. Tarachand, op cit, IV, p. 126] (जामलयनवाला 
बागेिील सभेवर जनरल डायर याने अमानुष गोळीबार करून कत्तल केली होिी याला उदे्दशून ‘डायरशाही’ 
हा शब्द वापरला आहे). मालमत्ता जप्ि करणे, पोमलसाांचे मनघृवण पाशवी हल्ले, बळाचा वापर उधळणे, 
गोळीबार करणे असे नवीन आक्मक उपाय सरकारने अमलाि आणले. मुांबईि सभाांवर घोडेस्वार घािले. 
मस्त्रयाांनी त्याला िोंड मदले. कृष्ट्णा सरदेसाई महचे उदाहरण सववश्रुि आहे. 
 
        
 

माचव १८ ला महाराष्ट्रािील काँगे्रस कायवकत्यांची एक बठैक पणेु येथे बोलामवण्याि आली होिी. 
अध्यक्ष होिे शांकरराव देव. त्या बठैकीि खालील मनणवय करण्याि आले : (१) महाराष्ट्राि समवनय 
कायदेभांगाची चळवळ चालू करणे; (२) ममठाचा कायदेभांग करणे, आमण बकेायदेशीर मीठ ियार करणे; 
(३) कायदेभांगाच्या कक्षा मवस्िृि करणे; (४) रत्नामगरी आमण मवलेपाले येथे सत्याग्रह-कें दे्र सुरू करणे. या 
कायवक्मासाठी खालील युद्धमांडळ मनवडण्याि आले : (१) शांकरराव देव, (२) ग. मव. केिकर, (३) मव. 
वा. दास्िाने, (४) सािारचे डॉ. वा. मव. आठल्ये आमण (५) रत्नामगरीचे आप्पासाहेब पटवधवन. 
 

काँगे्रस सांस्थेच्या बाहेर युद्धमांडळ स्थापण्याि आले. अशा प्रकारचे युद्धमांडळ नेमण्याची 
आवश्यकिा गाांधीजींना वाटली याचे कारण म्हणजे काँगे्रसमध्ये िीन मवचारप्रवाह (पांथ) मदसून येि होिे :- 
(१) जवाहरलाल पांथ-जनिेच्या चळवळीवर िसेच अराजक मनमाण करण्यावर मवश्वास, शाळा-
कॉलेजवर, मवमधमांडळे, कोटव याांवर बमहष्ट्कार आमण समाजवादाचा प्रचार करणे, (२) सुभाष पांथ म्हणजेच 
कहसात्मक पांथ, (३) जयरामदास आमण इिर स्वािांत्र्यावर मवश्वास, पण शाळा-महामवद्यालये, कोटव 
मवमधमांडळे यावरील बमहष्ट्कार अमान्य. पमहले दोन पांथ समाजवादी मवचाराांचा प्रसार करीि होिे. मिसऱ्या 
पांथाकडे गाांधींनी कधी लक्ष मदले नाही, कारण िो काँगे्रस यांत्रणेचा भाग रामहला नव्हिा. [Shankarrao Deo, 
(Marathi) Autobiography, p. 43.] 
 

मवसाव्या शिकाच्या मिसऱ्या दशकाि महाराष्ट्र प्रा. काँ. कममटीवर प्रमियोगी सहकारवाद्याांचे 
वचवस्व होिे. जानेवारी १२, १९३० ला भरलेल्या बठैकीि सांपूणव स्वािांत्र्य, गोलमेज पमरषदेवर व 
मवमधमांडळावर बमहष्ट्कार याांना मवरोध करण्याि आला. त्यामुळे देव आमण इिर असहकारवाद्याांनी सभात्याग 
केला. जानेवारी १४ ला शांकरराव देव, शांकरराव जावडेकर, मवनायकराव भसु्कुटे आमण इिर 
सहकारवाद्याांनी एक पत्रक प्रमसद्ध केले व महाराष्ट्र प्राां. काँ. कममटीच्या ठरावाचा मनषेध केला. अ. भा. काँ. 
कममटीने सवव प्राांमिक कममयाांना नवीन ध्येय-धोरणाच्या पत्रकावर सही करण्याचा हुकुमच काढला होिा, 
म. प्राां. काँ. कममटी ही दुय्यम असल्याने, नवीन सदस्याांनी ध्येय-धोरणावर सही करण्यामशवाय िे काम 
करू शकि नव्हिे. महाराष्ट्र प्राां. काँ. कममटीचे अध्यक्ष, ल. ब. भोपटकर याांनी लेख मलहून गोलमेज 



 
          

 

पमरषदेवर बमहष्ट्कार घालू नये असे प्रमिपादन केले, आमण जानेवारी २९ च्या जाहीर सभेि गोलमेज 
पमरषदेवरील बमहष्ट्काराचे समथवन केले! 
 

म. प्राां. काँ. कममटीने जानेवारी १२ च्या बैठकीि ‘कौस्न्सलवरील बमहष्ट्कार राष्ट्रीय ऐक्याला बाधक 
ठरेल.’ असा ठराव केला, आमण काँगे्रस वमकंग कममटीला कौस्न्सलवरील बमहष्ट्काराचा ठराव सांमि करू 
नये असे आग्रहाने साांमगिले. हा ठराव साि अनुकूल आमण पाच मवरोधी असा सांमि झाला. 
 

फेबु्रवारी २, १०३० ला शांकरराव देव व महाराष्ट्रािील काँगे्रसानुयायाांनी महाराष्ट्र काँगे्रस पक्ष 
स्थापन करण्याचा मनणवय केला. हा नवा पक्ष स्थापन झाला. या पक्षाने ‘महाराष्ट्र समवनय कायदेभांग 
कममटी’ ियार केली. सािारचे डॉ. वा. मव. आठल्ये याांनी महाराष्ट्र प्राांमिक कहदुस्थानी सेवादलाचे कायववाह 
या नात्याने आगामी लढ्यासाठी ियार राहण्याचे युवकाांना आवाहन केले. त्याांनी सािारचे सेवादलाचे 
कायवकिे कृ. म. साखवळकर याांना सवव मजल्ह्याि प्रचारासाठी पाठमवले. 
 

अ. भा. काँ. कममटीच्या कायववाहानी महाराष्ट्र प्राां. काँ. क. च्या पदामधकाऱ्याांना लाहोरचा सांपूणव 
स्वािांत्र्याचा ठराव जर मान्य नसेल िर पदामधकाऱ्याांनी आपल्या पदाची त्यागपते्र द्यावीि, असे पत्र 
पाठमवले. त्या पत्रानुसार कायवकारी मांडळाने राजीनामा मदला, आमण काही काळ महाराष्ट्र प्राां. काँ. 
कममटीला कायवकारी मांडळच, नव्हिे. 
 

लाहोरचा ठराव, स्वािांत्र्यमदनाची प्रमिज्ञा व काँगे्रसचे धोरण याांचा प्रचार करणे हा महाराष्ट्र काँगे्रस 
पक्षाचा हेिु होिा. शांकरराव देवाांना त्या पक्षाचे अध्यक्ष करण्याि आले. त्याांनी सवव महाराष्ट्रभर दौरा केला 
आमण महाराष्ट्र काँ. पक्ष आगामी लढ्यासाठी १०० सत्याग्रही देईल असे माचव २, १९३० ला घोमषि केले. 
अ. भा. काँ. कममटीने प्राांमिक काँ. कममटीला पाठमवलेल्या पत्राच्या प्रिीही त्याांनी मागवनू घेिल्या. म. प्राां. 
काँ. क. चे जे सदस्य काँगे्रसच्या धोरणापासून दूर गेले आहेि, त्याांनी आपल्या पदाांची त्यागपते्र द्यावीि 
असा अ. भा. काँ. क. ने हुकूम काढला. असहकाराचे धोरण न पटल्याने केळकराांनी त्यागपत्र मदले. [Home 

Pol. File No. 247/II of 1930, p. 2.] त्यागपत्राबरोबर पाठमवलेल्या पत्राि केळकर म्हणाले, "राष्ट्रीय पक्षाच्या 
धोरणाि समवनय कायदेभांगाची चळवळ अांिभूवि आहे, म्हणून मिचा प्रचार केला पामहजे." मध्यविी 
मवमधमांडळाच्या सदस्यत्वाचे त्याांनी त्यागपत्र मदले. िेथे भाषण करिाना केळकराांनी सरकारचे पाय 
ओढण्याचे आव्हान केले. त्याांनी आपल्या आत्मवृत्ताि म्हटले आहे, ".......... ही चळवळ अवळेी चालू 
होि आहे. सरकारशी एकमनष्ठ आमण सरकारधार्वजणे लोकाांनी केले त्याप्रमाणे आमच्या पक्षाने या 
चळवळीवर बमहष्ट्कार टाकला नाही. जर चळवळ चालू होणार असेल िर आपण मिचा स्वीकार केला 
पामहजे." [न. कच. केळकर, ‘गिगोष्टी’ पृ. ७३८.] कुलाबा (आिा रायगड) चे रा. ना. मांडलीक म्हणाले, "जर 
स्वराज्यासाठी चळवळ चालू झाली, िर स्वस्थ बसणे हे योग्य नाही." [पे्रमा कां टक, सत्याग्रही महाराष्ट्र, पृ. २७८.] 
डत्याांनी चळवळीि उडी घेिली, आमण पेण हे चळवळीचे लढाऊ कें द्र बनले. 
 

माचव ८ ला प्रमियोगी सहकामरिावाद्याांचा बालेमकल्ला असलेल्या ‘केसरी’ चे ग. मव. केिकर याांना 
महाराष्ट्र प्राां. काँ. कममटीचे अध्यक्ष करण्याि आले. माचव १८ ला शांकरराव देवाांनी कायदेभांगाच्या 
चळवळीचा पढुील कायवक्म ठरमवण्यासाठी महाराष्ट्रािील प्रमुख काँगे्रस कायवकत्यांची बैठक घेिली. सुमारे 
७५ कायवकिे हजर होिे. 
 



 
          

 

कायवकारी मांडळाने देव व केिकर याांची एक कायदेभांग सममिी नेमली. मवलेपाले येथे कें द्र स्थापन 
करण्याि आले. िेथे जमनालाल बजाज याांच्या अध्यक्षिेखाली सत्याग्रह पमरषद भरमवण्याि आली. िेथे 
सत्याग्रह मशमबर चालू करण्याि आले. मुांबईने पैसा आमण स्वयांसेवक मदले. महाराष्ट्राच्या इिर भागाांिून 
स्वयांसेवकाांची रीघ लागली. कायदेभांग सममिीला हुकूमशाहीसारखे सवव अमधकार देण्याि आले होिे. 
प्रत्येक मजल्ह्याि युद्धमांडळे ियार करण्याि आली. बाळूकाका कामनटकराांना पुण्याचे मडक्टेटर नेमण्याि 
आले होिे. ठकार हे प्रभािफेरीचे जनक. [पे्रमा कां टक उक्ि ग्रांथ, प.ृ २७०-२७३.] (पण मुांबईच्या डी वॉडवच्या 
इमिहासाप्रमाणे आपटे याांना प्रभािफेरीचे जनक समजले जािे.) बाळूकाकाांनी प्रभािफेरीची कल्पना 
उचलून धरली, आमण त्याांनी पुणे शहर व कँप प्रभािफेऱ्या काढून चिैन्यमय केला. याचेच अनुकरण सवव 
महाराष्ट्रभर झाले. 
 

प्रमियोगी सहकारवाद्याांनी एमप्रल ९ व १० या मदवशी पुण्यािील मटळक मांमदराि सभा घेऊन 
सत्याग्रहाच्या लढ्याचे मनयांत्रण करण्यासाठी एक मांडळ नेमले. महाराष्ट्र प्राां. काँ. कममटीच्या युद्धमांडळाशी 
सहकायव करणे हा त्यामागे हेिू होिा. त्या मांडळाचे अध्यक्ष होिे न. कच. केळकर व सेके्टरी मद. वा. 
मदवकेर. केळकराांनी पत्रक काढून त्याांच्या पक्षाच्या कायवकत्यांना सत्याग्रह लढ्याि भाग घेण्यास 
साांमगिले; कारण या सत्याग्रहाने राष्ट्रीय जागृिी होि आहे असे िे म्हणाले. परकीय सते्तमवरुद्ध होणाऱ्या 
सामुदामयक लढ्याि भाग घेण्यासाठी काँगे्रसमधील दोन गट एकत्र येि आहेि हे पाहून गाांधीजींनी आपल्या 
सांदेशाि आनांद व्यक्ि केला. 
 

महाराष्ट्रभर सत्याग्रहाच्या रूपाने उत्साहाचे वारे वाहू लागले. या सत्याग्रहासाठी फुले पथक 
उभारण्याचा केशवराव जेधे याांचा उदे्दश होिा. मवलेपाले मशमबराचे प्रमुख होिे जमनालाल बजाज आमण 
कायववाह होिे डॉ. वा. मव. आठल्ये. एमप्रल ६ चा गाांधींचा दाांडी सत्याग्रह म्हणजे सवव राष्ट्राला फुां कलेले 
रणकशगच होिे. साने गुरुजींनी पूवव खानदेश (आिा जळगाव) शांकरराव ठकार पमिम खानदेश (आिा 
धुळे), आचायव भागवि कुलाबा (आिा रायगड) आमण आप्पासाहेब पटवधवन, रत्नामगरी याांनी मजल्ह्याांिून 
िडाखेबांद प्रचाराला प्रारांभ केला. 



 
          

 

१०.                  
 

गाांधीजींनी अकरा मागण्या व्हाइसरॉयकडे पाठमवल्या होत्या. या मागण्या मान्य झाल्या िर 
कायदेभांगाचा लढा मागे घेण्याचे आश्वासन त्याांनी मदले होिे. या मागण्या सरकार मान्य करणे शक्य नव्हिे. 
लोकाांना मात्र त्या मागण्याांमवषयी आकषवण होिे. शिेसारा मनम्मा करा, आमण ममठावरील कर कमी करा, 
या मागण्यामुळे गरीब शिेकरी आमण समाजािील पददमलि मवभाग एकत्र आणणे शक्य होईल असे त्याांना 
वाटे, कारण या मागण्याांमुळे त्या समाजाच्या दुःखाला गाांधींनी वाचा फोडली होिी. 
 

गाांधीजी जेव्हा दाांडीला पोचले आमण त्याांनी कायदा मोडला िेव्हा देशभर पाच हजार सभाांिून 
मनदान ५० लाख लोकाांनी िरी हा कायदा मोडला. गाांधीजींची दाांडीकडे कूच चालू असिा मागावरील 
गावािील ३१७ पाटलाांनी सरकारी धोरणाच्या मनषेधाथव राजीनामे मदले. [एस्. गोपाळ, उत्क ग्रांथ, प.ृ ६०] पमिम 
खानदेश (आिा धुळे) १६५ पाटलाांनी राजीनामे मदले. पोलीस सब इन्सपेक्टर धनाजी नाना चौधरी याांनी 
(१६ वषांची नोकरी सोडून), िसेच नामशक मजल्ह्यािील बागलाण िालुक्यािील १०० वर पोलीस 
पाटलाांनी राजीनामे मदले. 
 
                
 

पुढील वटहुकूम काढून दहशिीचा अांमल चालू झाला :- (१) बांगाल वटहुकूम-१९ एमप्रल १९३०; 
(२) लाहोर कटाचा खटला, १ मे १९३०; (३) विवमानपत्रासांबांधी वटहुकूम १९३० चा नां. २ (२७ एमप्रल 
१९३०,) सोलापूर लष्ट्करी कायदा, १५ मे १९३०. 
 

गुन्हेगारासांबांधीचा दुरुस्ि कायदा (मद मक्ममनल लॉ अमेंडमेंट ॲक्ट) खाली ४० सांघटना आमण 
मांडळे, जी चळवळीशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सांबांमधि असिील अशी बेकायदेशीर म्हणून जाहीर करण्याि 
आली, आमण त्याांची मालमत्ता जप्ि करण्याि आली. प्रत्येक मठकाणी सरकारी आज्ञा आमण वटहुकूम 
जनिा पायदळी िुडवीि होिी, त्याबद्दल हजारोंना िुरुां गवास घडला. चळवळीबाबिची वािापते्र (त्याला 
‘बुलेमटन’ म्हणि) मनयममिपणे प्रमसद्ध होि असि. 
 

सरकारने प्रमिबांधक (एखादी कृिी होऊ नये म्हणनू आधीच हुकूम काढून बांदी घालणे) हुकूम जारी 
केले. िे मानले गेले नाहीि म्हणून अनेक पढुाऱ्याांना पकडण्यास आले, आमण जमावाला पाांगमवण्याि आले. 
िुरुां ग अपुरे पडू लागले. मे २२ ला मुांबईचे हांगामी गव्हनवर हॉटसन याांनी िारेने सववत्र सूचना पाठमवल्या 
‘स्वयांसेवकाांना मीठ नको आहे, आपल्या मागे लोकाांचे प्रचांड पाठबळ आहे म्हणून पोमलसाांशी नेत्रदीपक 
असा लढा त्याांना पामहजे.’ 
 

काँगे्रसचा एखादा पदामधकारी जर पकडला गेला िर त्याची जागा दुसरा घेई. ही साखळी कधी 
िुटली नाही. (अशी जागा घेणाऱ्याांना ‘मडक्टेटर’ म्हणि). ‘मडक्टेटर’ सदा ियारच असे. वटहुकूमाचा 
अांमल िोडणे, सभाबांदीचा हुकूम मोडून जनिेपुढे भाषणे करणे, मक्ममनल प्रोमसजर कोडाचे १४४ कलम 
(जमावबांदी) मोडणे, जाहीर सभाांिून जप्ि राजद्रोही वाङ मय वाचणे, शाळा, महामवद्यालये, म्युमनमसपल 
इमारिी व अशाच इिर इमारिींवर राष्ट्रीय झेंडा फडकामवणे, दारूच्या दुकानाांवर मनरोधन करणे, कशदीची 
झाडे िोडणे, खादीचा प्रचार करणे, परदेशी कापडाची होळी करणे – अशा पद्धिीने हा लढा चालू होिा. 



 
          

 

जवळजवळ प्रत्येक मजल्ह्याि सत्याग्रह्याांच्या मशक्षणासाठी मशमबरे सांघमटि करण्याि आली होिी. मवलेपाले, 
सोलापूर, मशरोडे, धारासना या मठकाणी सत्याग्रही पाठमवणे हा यामागे उदे्दश होिा. पणु्याि १००-१२५ 
स्वयांसेवकाांचे मशबीर सिि चालू असे. सांगमनेर व सोलापूर येथे सत्याग्रह चालू झाले, िेव्हा ही सांख्या २५० 
पयंि गेली. बेकायदेशीर अशी बुलेमटन्स मनयममि प्रमसद्ध होि आमण शाळकरी मवद्याथीही िी मबनबोभाट 
वाटीि असि. 
 

‘दारू मपऊ नका’ असे साांगणे हा गुन्हा होि नाही, असा हायकोटाचा मनवाडा असल्याने अशा 
कायवक्माला नैमिक बळ प्राप्ि झाले. लोक इिके दक्ष झाले होिे की, िाडीचे मललाव कोणी घेि नव्हिे. 
कायदेभांगाची चळवळ खालीलप्रमाणे सांघमटि करण्याि आली होिी : रत्नामगरी (६ मठकाणी); मुांबई 
उपनगरे (५); सोलापूर (७); ठाणे (६); कुलाबा (आिाचा रायगड-३५); नामशक (१४); नगर (१२); 
सािारा (३२); पुणे (१४); जळगाव-धुळे (३९). 
 

कायदेभांगाची चळवळ चालू झाली िेव्हा पुणे, नगर, येवले व सािारा येथील राष्ट्रीय शाळाांनी त्याि 
भाग घेिला; हेिू हा की ‘राष्ट्रवादाचा मवस्िार’ व्हावा, िो अमधक व्यापक व्हावा. ४५ पदवीधर, ८५ मशक्षक, 
१९२ माजी मवद्याथी, १०८ आजी मवद्याथी – अशा एकूण ४३० जणाांनी लढ्याि भाग घेिला व त्यािील २६४ 
जणाांना िुरुां गवास घडला. [कां टक पे्रमा, ‘सत्याग्रही महाराष्ट्र’, पृ. २८४.] 
 

मुांबईच्या गव्हनवरने सािारा मजल्ह्याचा दौरा केला, पण सववत्र हरिाळ होिा. अशा प्रकारची बािमी 
‘टाइम्स’नेही मदली (११ जुलै १९३०). ‘साइक्स परि जा’ ‘साम्राज्यशाहीचा नाश होवो’ अशा घोषणा 
जनसमुदायािून येि. (या ग्रांथाचा लेखक त्यावळेी मवद्याथी असिाना इिर सहकाऱ्याांसह ‘नको असलेला 
पाहुणा, परि जा’ असा मोठा फलक वाटेवर मचकटमवण्याि गुांिला होिा). सािाऱ्यािील शाळाांच्या 
अमधकाऱ्याांनी ‘कोणत्याही मवद्यार्थ्याने राष्ट्रीय मबल्ला, खादी टोपी, खादी पोषाखसुद्धा घालून वगाि येिा 
कामा नये’ असा फिवा काढला; पण सािारच्या मवद्यार्थ्यांनी त्याच्या मनषेधाथव वगाि न जाण्याचा मनणवय 
केला. 
 

सरकारी अमधकाऱ्याांना िडकाफडकी मनणवय करण्याचे िसेच काँगे्रसचा मनधी जप्ि करण्याचे 
अमधकार द्याविे असे गव्हनवर साइक्स याांचे म्हणणे सरकारने मान्य केले नाही. शिेसारा (महसूल) 
पोमलसाांच्या मदिीने वसूल करण्याि येि होिा, आमण कर वसूल करण्याकरिा िर मुांबईि पोमलसाांचा 
फौजफाटा ठेवण्याि आला होिा. [एस्. गोपाळ, उत्क ग्रांथ, प.ृ ८०] 

 
          
 

हा लढा मुांबईि मभन्नमभन्न स्वरूपाि मदसून आला : (१) मवलेपाले येथील सत्याग्रह मशबीर; (२) 
वडाळा येथे प्रचांड प्रमाणावर ममठाचा सत्याग्रह; (३) परकीय मालावर (मब्रमटश) मवशषेकरून कापड 
दुकानाांवर मनरोधन; (४) एखाद्या मवमशष्ट घटनेबद्दल हरिाळ पाळणे, उदाहरणाथव गढवाल मदन, सोलापूर 
हुिात्मा मदन, इत्यादी; (५) प्रमिबांधक हुकूम मोडणे; (६) दारूबांदी करणे; (७) काँगे्रस हॉस्स्पटल 
चालमवणे; (८) काँगे्रस या बेकायदेशीर सांस्थेचे प्रमिमनधी (मडक्टेटर) म्हणून अटक करून घेणे; (९) 
काँगे्रस लढ्याची वािा देणारी ‘बुलेमटन्स’ छापणे आमण प्रमसद्ध करणे; (१०) शाळ-कॉलेजवर मनरोधन 
करणे (बांद करून मवद्यार्थ्यांना लढ्याि आणण्यासाठी); (११) वानरसेना-मुलामुलींचे गट स्थापन करून 



 
          

 

लढ्याच्या बािम्या पसरमवणे, लढ्याला मदि करणे, आमण पोमलसाांना गमनमी काव्याने हैराण करणे; (१२) 
युद्धमांडळे स्थापन करणे इत्यादी अशा प्रकारची २१ युद्धमांडळे स्थापन झाली होिी, आमण जनिेची 
शूरत्वाची भावना व्यक्ि करणाऱ्या कायवकत्यांची एक साखळीच ियार झाली होिी. 
 

या कायदेभांगाच्या चळवळीिील मुांबईचा पमहला हुिात्मा म्हणजे एक मुसलमान युवक दाऊद 
मुन्शी. जुलै ७, १९३० ला ‘गढवाल मदन’च्या मनदशवनावर पोमलसाांनी केलेल्या अमानुष लाठीहल्ल्याि 
काँगे्रस हॉस्स्पटलमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. गोकवदकसग मचमणाकसग ह्या कॉन्स्टेबलने (बक्कल नां. २९३३) 
नोकरी सोडून लढ्याि झोकून मदले. अब्दुल ममजद उस्मान हकीम (सांपादक ‘मरव्होल्ट’ बांड), एम्. बी. 
ममझा जाफर, ‘गदर’ चा सांपादक अली गुलाम हुसेन याांना दीघव मुदिीच्या मशक्षा देण्याि आल्या. ममझा हा 
मोगल बादशहाचा शवेटचा वांशज होिा. 
 

सवव कायवक्माांचे कें द्र काँगे्रस हाऊस होिे, त्याच्यावर धाड घालण्याि आली. सायक्लोस्टाइल 
करण्याची साधने हस्िगि करण्याि आली, आमण अध्यक्ष व कायववाहाांना पकडण्याि आले. एका पोलीस 
इन्स्पेक्टरवर हल्ला करण्याि आला, पण लगेच पोमलसाांनी मनदशवकाांवर बेछूट लाठीहल्ला केला, असे 
पोमलसाांच्या अहवालावरून मदसून येिे. पुष्ट्कळ मनदशवकाांनी क्ाफडव माकेटजवळ व बोरीबांदर स्टेशनजवळ 
रहदारी थाांबवली. बाजार भागाि पोमलसाांनी गोळीबार केला, त्याि चार ठार व ३६ जखमी झाले. 
 

मुांबईच्या पोमलसाांनी केलेल्या गोळीबाराि २३ व्यक्िी मरण पावल्या, असे मुांबई प्राां. काँ. कममटीच्या 
अहवालाि म्हटले आहे. मृिाि पाच मुसलमान होिे. मुांबईि ४,७०० व महाराष्ट्राच्या इिर भागाि ४,००० 
जणाांना मशक्षा झाल्या. भारिाि ९२,१२४ जणाांना कारावासाच्या मशक्षा झाल्या. [File G-1/1931, G/2647, 15th 
October 1931.] 
 

घोडेस्वाराांनी हल्ला केला िरी अकहसात्मक मागाने लढणारी कृष्ट्णा सरदेसाई या लढ्याि अमर 
झाली. मिने हल्ला झाला िरी हािािील राष्ट्रीय मनशाण सोडले नाही. 
 

मुांबईिील मििनाांनी मििन काँगे्रस स्थापन केली, आमण लढ्याि भाग घेिला. मुांबईिील 
घोड्ाांच्या रेसवर ममहलाांनी मनरोधन केले. श्रीमिी सुलेमान ममठा याांनी मुसलमान मस्त्रयाांि चरख्यावर 
सूिकिाई लोकमप्रय केली. काँगे्रस बुलेमटनच्या सांपामदका मदलशाद सय्यद याांनाही सजा झाली. 
 

रूईकर व काांदळकर या कामगार पढुाऱ्याांनी रेल्व े या कामगाराांचा सांप सांघमटि केला, आमण 
सांपावरील कामगार रेल्व ेरूळावर बैठक मारून बसले. पुढाऱ्याांना पकडले िरी कामगाराांनी लढा चालूच 
ठेवला. [एस्. गोपाळ, उक्ि ग्रांथ, पृ. ७९.] सुमारे एक लाख लोकाांची भव्य ममरवणूक मुांबईच्या रस्त्याांवरून नेण्याि 
आली. नेत्याांनी वाहिुकीचे मनयांत्रण केले, आमण पमरस्स्थिी काबूिही ठेवली. 
 

साववमत्रक कायदेभांगाच्या मोमहमेला ‘मीठ- मोचा’पासून सुरुवाि झाली. ममठाची सरकारी 
मक्िेदारी लोक सववत्र उल्लांघन करीि होिे. मवशाल सांख्येने मनदशवने होि असि, आमण पोलीस वा सैन्याांशी 
त्याांच्या चकमकी होि असि. स्वयांसेवकाांच्या मवशषे मशक्षण देऊन ियार केलेल्या िुकड्ा मब्रमटश माल 
मवकणाऱ्या दुकानाांवर मनरोधन करीि, आमण चौकाि मब्रमटश कापडाच्या होळ्या करीि. या िडाखेबांद 
चळवळीच्या प्रभावामुळे लक्षावधी लोकाांनी त्याि भाग घेिला, चळवळीच्या मवस्िारामुळे मब्रमटश सरकार 
आमण भाांडवलदारी पढुारीपण याांच्याि िडजोडीचे प्रवाह मदसू लागले. कामगार आमण शिेकऱ्याांच्या 



 
          

 

वाढत्या स्विांत्र कृिीमुळे िे पुढारीपण भयभीि झाले होिे. [नगरकर वसांि, ‘भारिीय रणसांग्राम’, पृ. २७१.] ‘सवव देश 
सवव भागाि पेटून उठला होिा. [A Short History of The World, p. 221.] कलकत्ता येथील अमेमरकन कॉन्सल-
जनरल के्झर याने खालील अहवाल पाठमवला होिा: "..... १८५७ च्या बांडानांिर अमधक गांभीर व 
धोकादायक पमरस्स्थिी मब्रटनपुढे अमधक सुप्ि सामर्थ्यामनशी उभी ठाकली आहे."अमेमरकन कॉन्सल-
जनरलचे मब्रटनमधील स्िांभलेखक बे्रल्सफडवशी अमधक मजवाळ्याचे सांबांध जडले. बे्रल्सफडवने १९३० च्या 
कायदेभांगासांबांधी मलमहिाना, ‘मुांबईि दोन सरकारे आहेि: एक मब्रमटशाांचे आमण दुसरे काँगे्रसचे,’ असे 
म्हटले- (‘मरबले इांमडया’, पृ. १३). [डॉ. पट्टामभ, उक्ि ग्रांथ, पृ. ३८९.] भारिािील मुसलमानाांची चळवळीबाबि 
मवरोधाची भावना नाही असे कॉन्सल-जनरलने म्हटले. इिराांबरोबर त्याांनी हरिाळ पाळण्याि फार मोठ्या 
सांख्येने भाग घेिला. गाांधीजींच्या अटकेनांिर िीन मदवसाांनी मुसलमानाांच्या बकरी-ईदचा सण काहीही 
जािीय िणाव उत्पन्न न होिा शाांििेने साजरा झाला. 
 

जुलै ४, १०३० च्या काँगे्रस बलेुमटनमध्ये अमेमरकनाांना ‘समुद्रापलीकडील ममत्र’ (कॉमरेड ओव्हर द 
सीज.) असे म्हटले. जुलै ४, १७७६ च्या स्वािांत्र्याच्या घोषणेची त्याांना आठवण करून मदली, आमण या 
प्रसांगी ‘ममत्र आमण बांधू’ असे त्याांचे स्वागि केले आहे: "बांधूांनो या, स्वािांत्र्याच्या नावाने हस्िाांदोलन करा, 
आमण मब्रटन हे राष्ट्र लुटारूां चे आहे, आमण भारिावरील त्याांचे शासन म्हणजे मानविा आमण सांस्कृिीवर 
बलात्कार आहे-कनद्य आहे" [झा. डॉ. मनोरांजन, उक्ि ग्रांथ, पृ. ७४-७९.] 
 
                   
 

महाराष्ट्राि ममठाचा कायदा मोडणे व बेकायदा ममठाची मनर्वमिी व मवक्ी करणे या चळवळी प्रथम 
मवलेपाले आमण नांिर मशरोडे, रत्नामगरी, वडाळा आमण धारासना येथे कें मद्रि झाल्या होत्या. 
 

१९२२ मध्ये ममठावरील कर दुप्पट करण्याि आला. पण मध्यविी असेंब्लीने अशा िऱ्हेच्या 
जनिामवरोधी कृिीला मवरोध केला. व्हाइसरॉय याांनी त्याांचे खास अमधकार वापरले. सांस्थानाांच्या 
सांरक्षणाचे मवधेयक मध्यविी मवमधमांडळाने फेटाळले, पण व्हाइसरॉयनी स्विःिे खास अमधकार वापरून िे 
लोकाांवर लादले. लोकाांच्या प्रश्नाबाबि सरकारची ही अशी मवरोधी दृष्टी होिी. 
 

गरीब जनिेच्या दृमष्टकोनािून मवचार करिा ममठावरील कर सवाि जास्ि अन्याय्य आहे, असे 
गाांधीजी मानि. [झा. डॉ. मनोरांजन, उक्ि ग्रांथ, पृ. ६७.] ‘स्वािांत्र्याची चळवळ ही मलूिः देशािील गमरबाांसाठी आहे, 
म्हणून चळवळीची सुरुवाि या अन्यायापासूनच करण्याि येईल’ असे िे म्हणि. [िेंडुलकर, डी. जी., ‘महात्मा’, 
मिसरा खांड, पृ. २३.] भारि सरकारच्या कर चौकशी मांडळाने सुद्धा हे मान्य केले. ‘जे लोक राज्याच्या 
खचासाठी काहीही देऊ शकि नाहीि, अशाांकडूनच ममठावरील कराचा अमधकाांश भाग जमा होिो’ असे 
मध्यविी असेंब्लीिील भाषणाि न. कच. केळकराांनी साांमगिले होिे. [केळकर, न. कच. L.A.Debates, Vol. II, Session 
IV, 1929, p. 1669.] 
 

प्रत्येक मजल्ह्याि सत्याग्रह मशमबरे सांघमटि करण्याि आली होिी, आमण त्याि सत्याग्रह्याांना, मग 
िो वृद्ध असो वा िरुण असो, सत्याग्रहाचे िांत्र मशकमवले जाई. मवलेपाले हे महाराष्ट्रािील प्रमुख सत्याग्रह 
मशबीर होिे, आमण जमनालाल बजाज याांनी िे मनयांमत्रि केले होिे व त्याांचे त्याला मागवदशवन होिे. त्याांनी 
ममठाचा कायदा एमप्रल ६ लाच मोडला व लगेच त्याांना कारावासाची मशक्षा झाली. 



 
          

 

एमप्रल ७ िारखेस सकाळी मुांबईची पमहली िुकडी नमरमन याांच्या नेिृत्वाखाली महालक्ष्मीकडे 
सत्याग्रहासाठी मनघाली. त्याांच्याबरोबर सुमारे दहा हजाराांचा जमाव होिा. त्याांनी ममठाचा कायदा मोडला. 
 

एमप्रलच्या ६ व ७ िारखाांना धुळे, जळगाव, मुांबई, पुणे आमण इिर भागािील स्वयांसेवक 
बेकायदेशीर मीठ ियार करू लागले. याि हजारोजणाांनी भाग घेिला. ही चळवळ मचरडण्याकरिा 
सरकारने मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही केली. मवलेपाले मशमबराचे प्रमुख शठे अब्दुल्ला याांना कारावासाची 
मशक्षा झाली. 
 

पमिम मकनारपट्टीला लागून असलेल्या चार मजल्ह्याांि ममठाचा कायदा पायदळी िुडमवण्यासाठी 
भरपूर सांधी होिी, महाराष्ट्र कायदेभांग कममटीचे मुख्यालय मवलेपाले येथे हलमवण्याि आले, आमण पमिम 
मकनारपट्टीवरील हा लढा मशस्िीने आमण जोरदारपणे लढण्याचा मनधार पुढारीपणाने केला. 
 

ठाणे, कुलाबा (आिा रायगड), रत्नामगरी आमण आिाच्या कसधुदुगव मजल्ह्याि उपमशमबरे 
उघडण्याि आली. या उपमशमबराि मीठ ियार िरी करण्याि येई, गोळा केले जाई वा मवकले जाई. 
कुलाबा मजल्ह्याि िीन मोठे सत्याग्रह सांघमटि करण्याि आले होिे, आमण िे यशस्वी रीिीने पार पाडण्याि 
आले. ३० िे ४० हजाराांनी ममठाचा कायदा मोडला; जनिेच्या मनावर याचा मकिी प्रभाव पडला होिा हे 
यावरून मदसिे. रत्नामगरीि एमप्रल १० ला प्रचांड प्रमाणावर हे कायवक्म झाले. एमप्रल ६ िे मे १२ पयंि 
सुमारे चार लाखाांनी िर कायदेभांग केला. ममठाचा कायदेभांग ही मनत्याचीच बाब झाली. सत्याग्रह्याांचा 
मनभवयपणा, आमण अकहसात्मक दृष्टी सववत्र मदसि होिी. स्वाथवत्याग आमण हाल सोसण्याची वृत्ती जनिेि 
होिी, आमण िी नमिे न घेिा आक्मक होिी. 
 
(१)        
 

रत्नामगरी (आिा कसधुदुगव) मजल्ह्याच्या अगदी दमक्षणेकडील टोक, पोिुवगीज प्रदेशाला जवळ, अशा 
मशरोड्ाला लढ्याचे कें द्र होिे. गोव्याि, मीठ करणे ही सरकारची मक्िेदारी नव्हिी. सत्याग्रही कर न 
देिा गोव्यािून मीठ आणीि आमण िे मशरोड्ाि मवकीि. ममठागराांचे मालक त्याांचे मीठ सत्याग्रह्याांना 
मवकायला ियार होिे. सरकारला कर न देिा ममठागरािील एका आगरापासून िे हलमवणे एवढाच प्रश्न 
होिा. 
 

महाराष्ट्र कायदेमांडळाने आपली सवव िाकद मशरोडे येथे एकवटमवण्याचे ठरमवले. मवनायकराव 
भसु्कुटे आमण एन. एम्. गोखले याांना मशरोडे येथे पाठवनू ममठागराचे मालक त्याांचे मीठ कायदेभांग 
कममटीला देण्यास ियार होिील की नाही याांचा अांदाज घेण्यास साांमगिले. दोघाांनी िाबडिोब मीठ 
मवकण्याची ियारी दाखमवली, आमण इिराांनी िसे आश्वासन मदले. हे सवव करण्याचा उदे्दश म्हणजे 
सरकारला ममठावरील कर न देणे. पत्रकाि म्हटले होिे, ‘कर न देऊन लोकाांनी परकी सरकारचा अांि 
करावा.’ या पत्रकावर डॉ. वा. मव. आठल्ये, शांकरराव जावडेकर, मवनायकराव भसु्कुटे, आमण एन. एम्. 
गोखले याांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. मे ११ ला रात्री स्वयांसेवकाांची मजल्हावार वाटणी खालीलप्रमाणे होिी: पुणे 
६०, सािारा ६७, सोलापूर ३७, अहमदनगर ५२, ठाणे ८, कुलाबा (रायगड) २१, रत्नामगरी ६५, नामशक 
४०, जळगाव १०३, धुळे २७, मुांबई उपनगरे आमण इिर १०३ एकूण ५८३. [देव शांकरराव, ‘दैव देिे आमण कमव नेिे,’ पृ. 
६६.] 



 
          

 

मे १२ ला सत्याग्रह्याांनी ममठागारावर हल्ला करून मीठ आणण्यासाठी कूच केले. मनरमनराळ्या 
िुकड्ा रामकृष्ट्ण, अजमल, अकबर, स्वािांत्र्य, छत्रपिी, अकहसा, अमभमन्यू अशा नावाांनी ओळखल्या 
जाि, ममठागाराांचे काही मालकही सत्याग्रही बनले. ममठागारावर सत्याग्रह्याांनी राष्ट्रीय ध्वज लावला, 
आमण रक्षण स्वयांसेवक करू लागले. 
 

मे १५ हा सत्याग्रहाचा अखेरचा मदवस होिा. सरकारी नोकराांनी िर कायालयाचा कब्जा घेिला. 
११ जणाांच्या दहा िुकड्ा ममठागराकडे कूच करू लागल्या. ‘रेड क्ॉसचे लोक सत्याग्रह्याांना औषधोपचार 
करीि, पण रेडक्ॉसच्या कायवकत्यांना मारहाण केली जाि आहे’ अशी िक्ार ए. बी. पांमडि याांनी केली. 
पकडलेल्या सत्याग्रह्याांनी वेंगुले येथे पायी चालि जाण्यास नकार मदला. रत्नामगरीच्या कलेक्टरला वेंगुले 
िे मशरोडे हे आठ मलैाांचे अांिर पायी चालून काटाव ेलागले. सरकारी नोकराांवरील बमहष्ट्कार इिका िीव्र 
होिा की, कलेक्टरला कोणी वाहन मदले नाही. 
 

या मोमहमेि मनदान ३०० सत्याग्रह्याांना अटक झाली असावी. ५० वर खटले भरून त्याांना िुरुां गाि 
पाठमवण्याि आले. लोकाांि सरकारमवरोधी भावना इिकी वाढली होिी की सत्याग्रह जर पुढे चालू ठेवला 
िर लोक कहसात्मक मागव स्वीकारिील असे िेथील पुढाऱ्याांना वाटले, आमण त्याांनी सत्याग्रह िहकूब केला. 
त्याांनी आपल्या पत्रकाि सत्याग्रह्याांच्या धैयाची मोठी िारीफ केली. सत्याग्रह थाांबमवण्याची आणखी काही 
कारणे अशी: (१) मुांबईला सत्याग्रह्याांची भरिी बांद झाली होिी; (२) मशरोड्ाकडे येणारे सत्याग्रही वेंगुले 
येथेच थाांबमवण्याि आले होिे; (३) पाण्याची टांचाई आमण रोगराई पसरण्याची भीिी. 
 

सत्याग्रह जरी थाांबमवण्याि आला, िरी सत्याग्रह-मशबीर होिेच. नोव्हेंबर ९ ला ४०० िे ५०० मण 
मीठ सत्याग्रह्याांनी लुटले, सरकारने दांडयोजना म्हणून पोलीस नेमून त्याचे बारा हजार रुपये लोकाांकडून 
वसूल करण्याचे ठरमवले; पण पुढे जो गाांधी-आयर्ववन करार झाला त्यानुसार ही योजना रद्द झाली. 
 

या मशरोड्ाच्या सत्याग्रहाबद्दल शांकरराव देवाांनी म्हटले, ‘मशरोड्ाच्या भमूीवर महाराष्ट्राने 
रक्िाचा सडा कशपला.’ [कां टक पे्रमा, ‘सत्याग्रही महाराष्ट्र’.] पोमलसाांचा अहवाल या बाबिीि फारच बोलका आहे: 
"....सरकारी नोकराांवर घािलेल्या सामामजक बमहष्ट्काराशी मुकाबला करीिच अमसस्टांट कलेक्टरला 
त्याांच्या नोकराांना मनकराचे प्रयत्न करून जेवण देिा आले. मकत्येक वळेा िेथील मुसलमान 
व्यापाऱ्याांकडूनही आणले.......पुष्ट्कळ भागाि सरकारी नोकराांवरील सामामजक बमहष्ट्कार कडक व 
पमरपूणव होिा, आमण ममठाच्या आस्थापनाला अशा दुःखदायक पमरस्स्थिीि काम कराव े लागि होिे. 
सामामजक दबावाबाबि थोडी िरी मशमथलिा मशरोडे येथेच मदसून येईल." [File No. 247/IV of 1930] 
 

सरकारी नोकर, मवशषेि: पोस्टािील, अत्यांि सहानुभिूीचे होिे, आमण िे पोमलसाांच्या 
हालचालीबाबि मामहिी पुरवीि. घराघरािून काँगे्रस सत्याग्रह्याांना जेवणखाण आमण इिर सामहत्य देण्याि 
येि होिे. लोकाांचा सरकारशी सांपूणव असहकार होिा. खेडेगावािून सरकारी नोकराांना राहायला जागा 
ककवा मपण्यास पाणीही ममळणे मुमश्कल झाले. पोलीस मािीच्या डेऱ्यािून पाणी आणि, पण शाळकरी मुले 
खडे मारून िे फोडीि. त्याांना गावगावािून िाांदूळ, साखर, दूध, चहा ममळू शकले नाही, म्हणून िे अस्वस्थ 
झाले. [देवमगरीकर, त्र्यां. र. ‘आठवणी’, पृ. ३७.] 
 



 
          

 

लोक अकहसात्मक मागाचे होिे. स्वयांसेवक भाषणािून त्याचा आवजूवन प्रचार करीि; पण त्याि 
थोडीशी जरी मढलाई झाली असिी, िरी रक्िपाि झाला असिा.’अकरा मदवस मशरोड्ाि जनिेचे राज्य’ 
होिे. [देवमगरीकर, त्र्यां. र. ‘आठवणी’, पृ. ३८.] ममठावरील महसूल गोळा करणारा कलेक्टर एका पत्राि म्हणिो, 
‘ममठागरावर दरोडा घालण्याचे दुष्ट्कृत्य करणारे मनधास्ि आहेि, त्याांना अटक होि नाही.’ [File No. 40-
5/19th May 1930] 
 

देशाच्या स्वािांत्र्यासाठी सववश्रेष्ठ त्याग करण्याचे आमण देहदांड सोसण्याचे धैयव मशरोड्ाच्या 
सांग्रामभमूीवर ठायी ठायी मदसि होिे. अमळनेरचा सत्याग्रही मल्हारी मचकाटे याला पोमलसाांनी इिके 
मारले की अखेर िो बेशुद्ध पडला. रक्िाि मभजलेला त्याचा शटव अमळनेरच्या जाहीर सभेि दाखमवण्याि 
आला व त्याचा रु १,५०० ला मललाव झाला! [मांगळवेढेकर, राजा ‘साने गुरुजी,’ पृ. १७२.] 
 
( )       
 

मे १७, १९३० ला मुांबई काँगे्रस हाऊसपासून मुांबईजवळील वडाळा येथील ममठागराांवर हल्ला 
करण्यासाठी स्वयांसेवक मोठ्या सांख्येने मनघाले, शकेडोंना अटक झाली. आठवडाभर ममठागाराांवर हल्ला व 
स्वयांसेवकाांना अटक असे सत्र चालू होिे. स्वयांसेवकाांबरोबर पे्रक्षकही त्याि भाग घेऊ लागले. सरकारी 
अहवालाप्रमाणे पोमलसाांची व्यवस्था अपुरी होिी. 
 

या प्रसांगी सवव प्रकारचा धक्का देणाऱ्या अशा डावपेचाांची आखणी करण्याि आली. ममठागरावर हल्ला 
करणाऱ्या स्वयांसेवकाांना त्याांनी बरोबर नेलेल्या मपशव्या मीठ भरून आणण्याची परवानगी देण्याि आली 
होिी. जाण्यास प्रमिबांध असलेल्या भागाशी सत्याग्रही प्रवशे करू लागले की त्याांना पकडण्याि येई, आमण 
कुां पणाबाहेर नेण्याि येई, नांिर पोमलसाांच्या गाडीिून िुरुां गाकडे त्याांची रवानगी होई. पकडलेले सत्याग्रही 
‘महात्मा गाांधी की जय’ अशा घोषणा देि. मवजयी वीराप्रमाणे सहानुभमूिदाराांच्या घोळक्यािून जाि. 
 

दुसरा हल्ला मे २५ ला झाला. स्वयांसेवकाांची पोमलसाांशी चार िास धुमिक्ी चालू होिी व िे त्याांना 
यशस्वी रीिीने िोंड देि होिे. जमावबांदी असलेल्या भागाि घुसला. अदमासे अडीचश ेपोलीस, त्यािील 
काही बांदूकधारी व इिर लाठीधारी, सुपरींटेंडेंट स्स्मथच्या हािाखाली २८ युरोमपयन अमधकारी असा 
फौजफाटा जमा झाला होिा. पोलीस कममशनर हेले जािीने सवांची पाहणी करीि होिा. 
 

शांभर सत्याग्रही (त्याि १५ पारशी होिे) जेव्हा पकडले गेले िेव्हा जमाव जरा मागे हटला. एका 
दगड फेकणाराला लोकाांनी मारून घायाळ केले, कारण पोमलसाांना मचथावणी देण्याकरिा िो दगड 
फेकीि असावा  असे जमावाला वाटले. एका माणसाने त्याचा ठावमठकाणा मवचारून घेिला, व त्याची 
सुटका केली. 
 

लांडनच्या ‘डेली हेराल्ड’ चा प्रमिमनधी स्लोकां ब हा मे १८ च्या सत्याग्रहाच्या वळेी हजर होिा. 
वडाळाच्या सत्याग्रहाचा िो साक्षीदार होिा. त्यानी त्याच्या विवमानपत्राला बािमीपते्र पाठमवली. [Mitra, 
‘Annual Register,’ p. 117.] 
 
 
 



 
          

 

( )         
 

धारासना हे गुजरािेिील लहान गाव. पण िेथे ममठाचा सत्याग्रह फारच प्रभावी झाला. मवशषे 
म्हणजे त्या सत्याग्रहासाठी मुांबईिून सत्याग्रह्याांच्या दोन िुकड्ा पाठमवण्याि आल्या होत्या. एक ढवण 
याांच्या नेिृत्वाखाली, आमण दुसरी शठे अब्दुल्ला याांच्या नेिृत्वाखाली. त्या दोनही िुकडीिील स्वांयसेवक 
कसोटीला उिरले. 
 

मे २७ ला मवलेपाले मशमबरािून धारासनास ७५ सत्याग्रह्याांची िुकडी पाठमवण्याि आली. 
सत्याग्रह्याांनी ममठागरावर हल्ला करिाच त्याांना अमानुषपणे मारण्याि आले. घोडदळही सत्याग्रह्याांवर 
सोडण्याि आले. मारझोडीने पडलेल्या सत्याग्रह्याांना रुग्णमशमबकावरून (स्रेचरवरून) हलमवण्याि आले. 
असह्य माराने जखमी झालेल्या मुांबईचा लढाऊ कामगार बाबू हुले-िेथे गिप्राण झाला. मश. न. कोल्हटकर 
हे या िुकडीचे कप्िान होिे. त्याांनी या ऐमिहामसक लढ्याच्या आठवणी नुकत्याच प्रमसद्ध केल्या आहेि. 
पमहल्या िुकडीिील सांसारे याांना सहा ममहन्याांची मशक्षा झाली. 
 

मुांबई शहराि झालेल्या कायदेभांगाच्या लढ्याबद्दल एका मनरीक्षकाचा अहवाल पुढीलप्रमाणे होिा : 
"एस्प्लेनेड मदैानावर (आिाचे आझाद मदैान) समारांभपूववक बेकायदा मीठ ियार करण्याि येि होिे. 
समुद्राचे पाणी उकळून मीठ ियार करण्याि येई. काही स्वयांसेवक िे करीि व त्याांना सांरक्षक असे 
स्वयांसेवकाांचे कडे भोविी असे. पोमलसाांना हे कडे मोडूनच काढाव ेलागे." 
 

"क्ाँगे्रसचे हजारो समथवक िसेच पे्रक्षकही--मुांबईच्या बाहेर लोकल, राम, मोटार लॉरी याांच्यािून 
िीन मलै लाांब असलेल्या वडाळा येथे हजारोंच्या सांख्येि येि. स्वयांसेवकाांचा ममठागरावरील हल्ला 
थोपमवण्यासाठी आवश्यक असा पोमलसाांचा सांच नव्हिा...... कमीि कमी बळाचा वापर करावा असे 
पोमलसाांना हुकूम होिे. लष्ट्कराची मदिही घेण्याि येि होिी. लाठ्याांचा स्वैरपणाने उपयोग करण्याि येि 
होिा; पण यामुळे ममठाची पळवापळवी करण्याि काहीही कमिरिा आली नाही. वडाळा येथे ममठागाराांवर 
हल्ले चालू होिे. त्या काळाि पोमलसाांना सकाळपासून सवव मदवसभर कामावर िाठाव े लागे. रणरणत्याां 
उन्हाि त्याांना ममठागाराांवर हल्ले करणाऱ्या स्वयांसेवकाांचा पाठलाग करावा लागे." 
 

"दररोज सभा होि, रस्त्यािून हजारो लोकाांच्या ममरवणुका मनघि, मोटार लॉरीि बसलेले 
उत्साही लोक क्ाँगे्रसच्या घोषणा देि. शहराि सिि गडबड गोंधळाची स्स्थिी असे. सरकारच्या 
अमधकाराचे प्रिीक म्हणून पोमलसच फक्ि लोकाांपुढे होिे, आमण मनभवस्िवना ककवा उपहासाचे िे लक्ष्य 
होिे." 
 

"शहराच्या लोकसांख्येपैकी वीस टके्क प्रत्यक्ष क्ाँगे्रस कायवकिे ककवा सहानुभिूीदार होिे, सत्तर टके्क 
काही िरी कारणाांनी पोमलसाांच्या मवरुद्ध होिे...... पोमलसाांची पमरस्स्थिी अत्यांि दयनीय होिी; प्रत्यक्षािः 
ममठाचा कायदेभांग, ककवा दुकानावरील मनरोधन, जरी िे त्रासदायक असले िरी िे धोकादायक नव्हिे. 
जनिेची सांघमटि मनदशवने मात्र धोकादायक होिी. घोषणा देि प्रचांड ममरवणकुा मोठ्या रहदारीच्या 
रस्त्यावरून जाि, अशा वळेी रहदारीचे मनयांत्रण करणाऱ्या पोमलसाांचे काम िे करीि, पोमलसाांचा अवमान 
करीि, आमण त्याांचा शक्य त्या उपायाांनी उपहास करीि. एका वळेी िर घोषणा देि जाणारा ५० हजाराांच्या 
मनदशवकाांना अवघ्या दोनश ेशस्त्रहीन पोमलसाांनी थोपवनू धरले होिे. त्या पोमलसाांच्या हािून दुबळेपणाचे 



 
          

 

प्रदशवन झाले असिे िर मुांबईचे सोलापूर होण्याला वळे लागला नसिा. जमावाने मशस्िबद्ध अशा 
पोमलसाांवर हल्ला केला नाही. पोमलसाांनी आपण भ्यालो असे दाखमवले नाही, म्हणून पमरस्स्थिी काबिू 
रामहली, मिचे रक्षण झाले. पोमलसाांवर माि करण्यासाठीच मुख्यिः ही प्रचांड मनदशवने करण्याि येि होिी, 
याि शांका नाही. आमण जेव्हा त्याांना असे कळून आले की िे िसे करू शकि नाहीि िेव्हा चळवळीची 
अत्यांि धोकादायक अवस्था समाप्ि झाली." [‘India’ in 1930-31, pp. 660-661.] 
 

फोटव मवभागाि िर दुकानावर मनरोधन करणारे लोक मगऱ्हाइकाने दुकानाि जाऊ नये यासाठी 
प्रयत्न करिाना मदसि; मनरोधकाांना बाजूला काढण्यासाठी व पकडण्यासाठी पोमलसाांना बोलामवण्याि येई. 
एका िुकडीला पकडून नेण्याि आले, िर मिची जागा घेण्यासाठी दुसरी िुकडी ियार असे. हजारो लोक 
हे दृश्य उत्सुकिेने पाहि, आमण त्यामुळे वाहिूक थप्प होई. दुसऱ्या मवभागािही मोठ्या प्रमाणावर ठप्प 
होई. पुष्ट्कळ मठकाणी लॉरीि भरलेले कापड शहरािून नेण्यासाठी पोमलसाांचे सांरक्षण घेण्याि येई. लॉरी 
सुरू करण्यापूवी क्ाँगे्रसचे स्वयांसेवक लॉरीपुढे आडव ेपडि, ककवा वाहनाांचे टायर पांक्चर करीि, त्यािील 
हवा काढून वा अन्य मागाने मनकामी करीि." [‘India’ in 1930-31, pp. 660-661.] 
 

बाबू गेनू या िरुण कामगाराने परदेशी कापड नेणाऱ्या लॉरीपुढे आडव े पडून बमलदान केले. 
परदेशी कापड बमहष्ट्काराच्या लढ्याि िो हुिात्मा झाला! 
 

जरी काही वळेा पोलीस पमरस्स्थिीची हािाळणी मनष्ठुरपणे करीि होिे, िरी अमधकारी सांयमाने 
वागि आहेि असे गाांधीजी म्हणि. कायदेभांगाशी प्रत्यक्ष मुकाबला न करणारे अमधकारीही थांड आमण 
मनस्ष्ट्क्य वृत्तीचा अवलांब करीि. [‘यांग इांमडया’ १० एमप्रल १९३०.] प्रत्यक्ष पोमलसही क्ाँगे्रसच्या या चळवळीबाबि 
सहानुभिूी बाळगि. [एस्. गोपाळ, उक्ि ग्रांथ, पृ. ६४.] 
 
ग             ग         
 

पेशावरमधील मनःशस्त्र मनदशवकाांवर सैन्याने गोळीबार केला. सरकारी अांदाजाप्रमाणे ३० मृि व ३० 
जखमी झाले. क्ाँगे्रसच्या चौकशी सममिीने १२५ मनदशवकाांना गोळीबाराि मृत्यू आला असे अहवालाि 
म्हटले आहे. गढवाली रायफलच्या दुसऱ्या पलटणीने मनःशस्त्र जमावावर गोळ्या झाडण्याचे नाकारले, 
कारण ‘परकी शत्रूशी लढणे आमचे किवव्य आहे; आमच्याच मनःशस्त्र बाांधवाांवर गोळ्या झाडणे हे किवव्य 
नाही,’ [‘टाइम्स ऑफ इांमडया’, ६ एमप्रल १९३०.] डॉ. गोपाळ याांच्या म्हणण्याप्रमाणे जरी हे बांड अमवचारीपणाचे असले 
िरी िे मचिगावच्या शस्त्रागारावरील हल्ल्यापेक्षा अमधक महत्त्वाचे – गांभीर आहे. कायदेभांग हा केवळ 
नागमरकाांशीच सांबांमधि असा नव्हिा असे यावरून मदसून आले. िसेच अशा प्रकारची देशभक्िीची भावना 
कहदु आमण मुसलमान याांच्याि मदसून आली, आमण सैन्याि त्याने मूळ धरले, िर भारिीय मब्रमटश अमलाला 
कहसात्मक अमरष्टाला िोंड द्याव ेलागेल. रॉयल गुरखा रायफलची २/५ पलटण, गढवली बटामलयनमधून 
काढून अबोटाबादला मिची बदली करण्याि आली. परांिु पेशावरमधील पमरस्स्थिी इिकी गांभीर होिी की 
एमप्रल २४ च्या रात्री कममशनरच्या आजे्ञने सवव सैन्य शहरािून काढून घेण्याि आले. दुसऱ्या शब्दाि 
साांगायचे म्हणजे सैन्याने शहर सोडले. शवेटी मे ४ ला मनदशवकाांनी शहराचा िाबा परि ममळमवला (शहर 
परि ‘पुनः कजकले.’). 

 



 
          

 

आपल्या बाांधवाांना गोळ्या घालण्यास गढवाली सैमनकाांनी नकार मदला, यामुळे भारिाच्या पुढील 
काळािील स्वािांत्र्यलढ्यावर त्याचा पमरणाम झाला. मुस्स्लम मनदशवकाांवर गोळ्या झाडण्याचे हुकूम त्याांनी 
धाब्यावर बसवले, इिकेच नव्हे िर िे सैमनक राांगेिून बाहेर आले, आमण त्याांनी मनदशवकाांना भािृभावाने 
आकलगन मदले. सरहद्दगाांधी खान अब्दुल गफारखान याांच्या नेिृत्वाखाली ‘खुदाई मखदमिगार’ (देवाचे 
सेवक) या सांघटनेने बांदुकीच्या गोळ्याांना िोंड देि असिा अकहसात्मक मागव स्वीकारला, आमण असीम 
धैयाचा धडा लोकाांना मदला. 
 

महात्मा गाांधींनी उघडपणे या गढवाली सैमनकाांचा मनषेध केला िे म्हणाले, ‘गोळी झाडण्याची आज्ञा 
जो सैमनक मोडिो, िो त्यानी (सरकारला राजमनष्ठ राहण्याची) घेिलेली प्रमिज्ञा मोडिो, आज्ञा न 
पाळणारा गुन्हेगार ठरिो’ [रजनी पाम दत्त, उक्ि ग्रांथ, पृ. ३०३.] डॉ. पट्टामभ म्हणाले, "गढवाली सैमनकाांना एका 
जाहीर सभेवर गोळ्या घालण्यास साांगण्याि आले होिे. राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्यािील एक महत्त्वाचा 
टप्पा म्हणजे एमप्रलच्या मिसऱ्या आठवड्ाि पेशावरला गढवाली सैन्याने केलेले बांड होय." स्थामनक 
पुढाऱ्याांच्या अटकेच्या पाठोपाठ सांिप्ि मनदशवकाांना दडपण्यासाठी मचलखिी गाड्ा पाठमवण्याि आल्या. 
एक मचलखिी गाडी जाळण्याि आली, त्यािील सैमनक त्यािून पळाले, त्यानांिर जमावावर झालेल्या 
गोळीबाराि शकेडो लोक प्राणास मुकले, आमण जखमी झाले. १८ रॉयल गढवाली रायफलच्या दुसऱ्या 
बटामलयनच्या दोन पलटणीनी, मुसलमान जमावािील कहदु पलटणीनी, गोळीबार करण्याचे नाकारले, 
राांगा सोडून िे बाहेर आले, जमावाशी बांधुभावाचे नािे जोडले, आमण मकत्येकाांनी आपल्या बांदुका जमावाला 
मदल्या. हे पमहल्यावर पोलीस आमण लष्ट्कर पेशावरमधून मागे घेण्याि आले. एमप्रल २५ िे मे ४ पयंि 
शहरावर जनिेचा िाबा होिा. नांिर पेशावर पनुः कजकून घेण्यासाठी मब्रमटश सैन्याच्या िुकड्ा आणण्याि 
आल्या. त्यानांिर सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशी-सांबांधीच्या सवव मागण्या फेटाळल्या. गुरखा 
रायफलच्या सिरा सैमनकाांना लष्ट्करी न्यायालयाने जबर मशक्षा ठोठावल्या. त्याांचा पुढारी ठाकूर चांद्रकसह 
होिा..... १० वष े िे १४ वष ेसक्िमजुरीच्या मशक्षा साांगण्याि आल्या. ...... माचव १९३१ मध्ये झालेल्या 
गाांधी-आयर्ववन कराराच्या वळेी या कैद्याांना सुटकेचा मवषय अत्यांि महत्त्वाचा मानला गेला" [डॉ. पट्टामभ, उक्ि 
ग्रांथ, पृ. ५१०.] पण गाांधी-आयर्ववन कराराने त्याांची सुटका झाली नाही; पण काही वषांनांिर त्याांच्या मशक्षा कमी 
करण्याि आल्या, गाांधीजींनी गढवाली वीराांबद्दल जरी अनुदार उद गार काढले होिे िरी आपल्या 
देशबाांधवाांना गढवाली स्फूिीचा झराच आहेि असे वाटले. लोकाांच्या हृदयािील त्याांच्या स्थानाला कधीही 
धक्का लागला नाही, िे अढळ होिे व आजही आहे. 
 

देशाबाहेरील प्रबल सते्तच्या मदिीमशवाय भारिाला स्वािांत्र्य प्राप्ि होणार नाही, असा दहशिवादी 
क्ाांमिकारक चळवळीमागील पारांपामरक मवचार होिा. मचिगावमधील क्ाांमिकारक िरुणाांना हे मानमसक 
दौबवल्य नाहीसे करायचे होिे. यासाठी उघड सशस्त्र सांघषव हीच त्याांची योजना होिी. एमप्रल १८, १९३० ला 
सूयवसेनच्या नेिृत्वाखाली मचिगावमधील सैन्याच्या शस्त्रसाठ्यावर िरुण वीराांच्या एका पथकाने हल्ला केला, 
पुष्ट्कळ बांदुका हस्िगि केल्या; पण दुदैवाने मोठी शसे्त्र त्याि नव्हिी. त्याांनी एक मदवस का होईना पण 
मचिगावला स्विांत्र केले. ‘कहदुस्थान प्रजासत्ताक सेना, मचिगाव शाखा’या सांघटनेचा अध्यक्ष सूयवसेन याने 
स्विांत्र सरकारचा जाहीरनामा वाचला. मचिगावजवळील जलालाबाद टेकडीवर सैन्याशी चकमकी 
झाल्या. चार मदवसाांनी दहा युवक या रणसांग्रामाि धारािीथी पडले. क्ाांमिकारकाांनी शस्त्रागार आमण 
बराकीवर कब्जा ममळमवला, त्यावर सरकारनेही प्रमिहल्ला केला. क्ाांमिकारकाांना ही जागा अनुकूल नव्हिी, 
िरी पण सरकारी हल्ला त्याांनी परिवनू लावला; एमप्रल २२ ला साांयकाळी ४-३० वाजिा पूववियारीमनशी 
मनकराची लढाई झाली. अशा प्रकारचा वीरश्रीयुक्ि प्रयत्न झाला िरीही पुढारी पकडले गेले. सूयवसेन व 



 
          

 

िारकेश्वर दस्िीदार फासावर गेले, आमण अनेकाांना जन्मठेपीच्या मशक्षा झाल्या. कल्पना दत्तला लोक 
वीराांगनाच मानीि. अठरा वषांची कॉलेज कन्यका बांदूक घेऊन लढली. आठ वषांची मशक्षा भोगायला गेली. 
गाांधी आमण टागोर अशा श्रेष्ठींनी मिच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले. कल्पना दत्त याांनी मचिगाव शस्त्रागाराच्या 
लढ्याच्या आठवणींवर पुस्िक मलमहले आहे. 
 

गढवाल आमण मचिगावच्या वीराांनी स्वािांत्र्यलढा मजद्दीने लढायला लोकाांना स्फूर्वि मदली. 
 
           ग      
 

ममठाच्या सत्याग्रहापेक्षा जांगल सत्याग्रह हा सांपूणव रीत्या मनराळा होिा, ममठावरील कर हा 
जनिेवर अप्रत्यक्ष कर होिा; त्यामुळे लोकाांना िो प्रत्यक्ष जाणवला नाही, ककवा िो लोकाांनी देऊ नये 
म्हणून त्याांना कोणी परावृत्त करू शकले नाही; परांिु वनचराईसाठीचा आमण इिर कर हे शिेकऱ्याांना 
प्रत्यक्ष आपल्या मखशािून भराव ेलागि. जांगलाचा वापर केल्याबद्दल लोकाांनी जो कर द्यावयाचा िो देण्याचे 
नाकारणे म्हणजे जांगल सत्याग्रह. या सत्याग्रह्याि सरकारने पुढारी आमण स्वयांसेवक असा भेद केला नाही. 
दीघव मुदिीच्या मशक्षा मदल्या गेल्या व जबर दांड वसूल करण्याि आला. 
 

मुांबई इलाख्याि जांगलाांपासून ममळणारे उत्पन्न िीस लाखाांवर होिे. उपासमारीने हैराण झालेल्या 
शिेकऱ्याांवर हा प्रत्यक्ष बोजा होिा. मवशषे म्हणजे ज्या िऱ्हेने िो कर उकळण्याि येि होिा, त्यामुळे 
जांगलाच्या अमधकाऱ्याांना अमशमक्षि शिेकऱ्याांची मपळवणूक करण्याचा व त्याांच्यावर जुलूम-जबरदस्िी 
करायचा जणू परवानाच ममळाला होिा. हा अन्याय होिा. या गाऱ्हाण्याांची चौकशी करण्यासाठी १९२५ मध्ये 
एक सममिी नेमणे सरकारला भाग पडले; पण या चौकशी-सममिीने केलेल्या मशफारशी बासनाि गुांडाळून 
ठेवण्याि आल्या व त्याांची कायववाही कधीच झाली नाही. 
 

महाराष्ट्राच्या युद्ध-मांडळाने मे ९ च्या बठैकीि जांगल सत्याग्रह सांघमटि करण्यासाठी एक सममिी 
नेमली. त्याि खालील सदस्य होिे : (१) रामकृष्ट्णदास महाराज, (२) मुांबईचे एक पत्रकार व राजकीय 
कायवकिे श्री. शां. नवरे, (३) गोकवदराव देशपाांडे (नामशक), (४) डॉ. कृ. भी. अांत्रोळीकर (सोलापूर). श्री. 
शां. नवरे याांनी ‘ममठाकडून जांगलाकडे चला’ असे पत्रक काढले. 
 

जांगल सत्याग्रह सममिीने वनचराईचा कर या एकाच गाऱ्हाण्यामवरुद्ध सत्याग्रह-लढा करण्याचे 
ठरमवले. शिेकऱ्याांना सांरमक्षि अशा भागाि जाण्यास आमण त्याांनी वनचराईचा कर न देिा गवि आणण्यास 
प्रवृत्त करण्याि आले. दरवषी जांगलामध्ये होणाऱ्या मललावावर मनरोधन करण्याि आले आमण मललाव घेऊ 
इस्च्छणाऱ्याांना त्यापासून परावृि करण्याि आले. गरीब शिेकरी आमण आमदवासींनी, वासाहमिक 
राजवटीने ‘राखीव’ केलेल्या वनसांपत्तीचे परांपरागि मनत्याचे हक्क प्रस्थामपि करणे म्हणजे जांगल सत्याग्रह. 
 

वासाहमिक भारिाि, अमधक मवकमसि अशा भागािील व्यापारी आमण सावकार याांनी भरमसाट 
व्याज घेऊन केलेल्या शोषणाचा नवा प्रकार सुरु झाला. या शोषणाने मालमते्तचे भाांडवलदारी सांबांध 
प्रस्थामपि झाले नाहीि. या आमदवासी लोकाांच्या असांिोषाचे उदे्रक मधूनमधून होि रामहले. 
 



 
          

 

ही चळवळ मोठ्या प्रमाणावर मोठ्या प्रदेशावर पसरली व खरोखरी भीिीदायक झाली; इिकी की 
वन खात्याच्या प्रमुखाला, कायदेभांगाच्या चळवळीच्या कठीण पमरस्स्थिीि त्याने केलेल्या काममगरीबद्दल 
सन्माननीयाांच्या यादीि त्याांचे नाव घालाव ेअशी मुांबई सरकारने नांिर मशफारस केली. 
 

मुांबई शहर वगळिा सवव मजल्ह्याांिील शिेकऱ्याांनी या जांगल सत्याग्रहाि मोठ्या सांख्येने भाग 
घेिला. शिेकऱ्याांनी हा लढा आपला आहे असे मानले. महत्त्वाच्या शिेकरी लढ्याांचा हा प्रामिमनमधक 
आढावा. 
 

कॉ. सरदेसाई हे प्रथमपासूनच राष्ट्रीय चळवळीकडे ओढले गेले होिे. िे पां. नेहरूां च्या चचेला 
जाि. ‘गाांधीवादापेक्षा माक्सववाद हे अमधक उच्च व शास्त्रशुद्ध ित्त्वज्ञान आहे,’ हे मि पां. नेहरूां नी 
मनःसांमदग्धपणे माांडलेले मला आठविे. त्याचबरोबर कहदुस्थानाि महात्मा गाांधींना वगळून काहीही होणार 
नाही हेही त्याांचे मि असे. यथू लीग, स्वदेशी प्रदशवन अशा स्वरूपाांच्या कायाि नेहरूां ना िरुण कायवकत्यांची 
गरज असे, अथाि िे कायवही आम्ही करीि असू, [आमचे मास्िर, कॉ. एस. व्ही. देशपाांडे गौरवग्रांथ – यािील कॉ. सरदेसाई 

याांचा लेख. पृ. ३४.] असे सरदेसाई म्हणिाि. 
 

"लाहोर काँगे्रसपासून (१९२९) कॉ. देशपाांडे यानी पद्धिशीरपणे आमची बौमद्धके घेण्यास सुरुवाि 
केली. १९२८ च्या कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलच्या छुप्या काँगे्रसचा ‘वासाहमिक प्रबांध’ ज्याांनी वाचला असेल 
त्याांना बौमद्धकािील मुख्य प्रमिपाद्य मुद्याांची स्पष्ट कल्पना येईल. कामगारवगाच्या नेिृत्वामशवाय आमण 
सशस्त्र क्ाांिीमशवाय राष्ट्रीय स्वािांत्र्य अशक्य; राष्ट्रीय भाांडवलदार व त्याांचे नेिृत्व करणारे महात्मा गाांधी व 
इिर पुढारी प्रमिक्ाांमिकारी; राष्ट्रीय काँगे्रस ही त्याांची सांघटना; राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या क्ाांमिकारी 
चळवळीपासून जनिेला परावृत्त करण्यासाठी व अखेर त्या चळवळीचा मवश्वासघाि करण्यासाठी 
भाांडवलदाराने उभारलेली हुलकावणी म्हणजे कायदेभांगाची चळवळ; या सवव कारणाांमुळे काँगे्रसच्या 
नेिृत्त्वाचा बुरखा फाडून राजकीय सांपाच्या मागे शिेकऱ्याांशी एकजूड करून सशस्त्र क्ाांिीने मब्रमटश 
साम्राज्यशाही उलथून पाडणे व देशाि सोस्व्हएट सत्ता प्रस्थामपि करणे हे कामगाराांचे ऐमिहामसक कायव; 
अथात् या सवव कायाि पुढाकार घेणे हे कम्युमनस्ट पक्षाचे किवव्य हे या बौमद्धकािील सार होिे." [वरील उक्ि 
ग्रांथ पृ. ३८.] 
 

१९३० चा लेमनन मदन (२१ जानेवारी) काँगे्रसभवनाच्या पटाांगणाि साजरा झाला. अध्यक्ष नमरमन 
होिे व मेहेरअल्ली आमण कमलादेवी चट्टोपाध्याय हे वक्िे होिे. वरील वक्त्याांनी लेमननच्या गुणाांची िारीफ 
केली. कॉ. देशपाांडे याांनी वरील वक्त्याांवर कडाडून हल्ला केला व म्हटले, ‘लेमननच्या मागाने जावयाचे 
असेल िर काँगे्रसने मनमाण केलेल्या भ्रमाांचा (इल्यजून्स) त्याग केला पामहजे.’ 
 

अशा अनेक सभा चालू होत्या. पमहल्या स्वािांत्र्यमदनाची (२६ जानेवारी १९३०) चौपाटीवरील सभा. 
या सभेि भाग घेण्यासाठी कम्युमनस्ट कायवकत्यांना अमधकृि मनमांत्रण होिे. लालबाग मदैानावरून दीड-
दोन हजार कामगाराांची एक ममरवणूक चौपाटीवर आली. स्वािांत्र्यमदनाची प्रमिज्ञा आधीच वाचून झाली 
होिी. मिरांगा झेंड्ाशजेारी लालबावटा फडकि ठेवण्यासाठी देशपाांडे व सुहामसनी नांमबयार हे प्लॅटफॉमववर 
चढले. (हा वृत्ताांि पमहल्या स्वािांत्र्यमदनाची चचा करिाना आला आहे). 
 



 
          

 

या घटनेनांिर सरदेसाई व इिर ‘नव’े कम्युमनस्ट अस्वस्थ झाले. २६ जानेवारीच्या घडामोडीवर 
त्याांची बौमद्धके घेण्याि आली. कहदी भाांडवलदाराि साम्राज्यमवरोधी व साम्राज्यधार्वजणे असा भेद 
स्टॅमलनच्या मलखाणाि आला होिा, त्याचा आसरा घेण्याचा सरदेसाई आमद कायवकत्यांनी प्रयत्न केला. 
 

गाांधीजींची दाांडी-यात्रा चालू झाली. कॉ. देशपाांडे याांनी गाांधीजींची भेट घ्यावी असा सरदेसाई 
प्रभिृींनी लकडा लावला. अथात् ही सूचना मान्य करण्याचा प्रश्नच नव्हिा. मोठ्या प्रयासाने दोघा – 
मिघाांनी दाांडी-माचव पाहून येण्याची परवानगी ममळाली. सुरि व नवसारीच्या दरम्यान १०/१५ मममनटे 
गाांधीजींची भेट झाली. कॉ. सरदेसाई याांच्याबरोबर पत्रकार श्री. रा. मटकेकर व व्ही. जी. कानेटकर 
(आजचे मनवृत्त पोलीस महासांचालक) होिे. गाांधीजी उत्तरादाखल एवढेच म्हणाले, ‘माझ्या ममठाच्या 
सत्याग्रहाि कोयावधी लोक भाग घेिील हा माझा मवश्वास आहे. िुम्ही िरुण कम्युमनस्टाांनीही हेच कराव’े 
[वरील सांदभव, पृ. ४१.] 
 

मुांबईि सत्याग्रहाची लाट उसळली. क्ाँगे्रसचे नेिे जनिेची मदशाभलू करीि आहेि, अशी टीका 
कामगार मवभागािील सभाि कम्युमनस्ट वक्िे करीि असि. साहमजकच सभाांि खडाजांगी होि असे. 
गाांधींना अटक झाल्यावर ममठाचा सत्याग्रह अनेक मठकाणी पसरला. त्यावळेी मधून मधून गोळीबारही होि. 
त्याच्या मनषेधासाठी कम्युमनस्टाांनी कामगाराांच्या सांपाची हाक मदली, पण त्याांना व्यापक स्वरूप आले नाही. 
(भगिकसग प्रभिृींच्या फाशीनांिर मात्र मोठा सांप झाला). 
 

क्ाँगे्रसचे नेिे जांगल खात्याचे कायदे िोडण्याचे व साराबांदीचे कायवक्म हािी घेणार नाहीि असे 
त्या वळेी पक्षाचे मि होिे. शांकरराव देव हे त्यावळेी म. प्राां. काँ. कममटीचे मडक्टेटर होिे. सरदेसाई व काही 
कायवकत्यांनी महाराष्ट्राि क्ाँगे्रसिफे जांगल सत्याग्रह सांघमटि करण्याची सूचना त्याांना केली. िो अमधकार 
देवाांनी कायवकत्यांना मदला व काँगे्रसिफे सरदेसाई याांची जांगल सत्याग्रह कममटीवर नेमणूक झाली. ही 
बोलणी कॉ. देशपाांडे याांच्या सांमिीनेच झाली होिी. त्याांचा त्याांना मवरोध नव्हिा. देवाांच्या मनणवयानांिर 
त्याांनी सत्याग्रहाला परवानगी मदली. 
 
(१)   ग     
 

सरदेसाई, कऱ्हाडकर ही मांडळी जांगल सत्याग्रह सांघमटि करण्यासाठी नगर मजल्ह्याि सांगमनेर, 
अकोला िालुक्याि गेली. िे व सरदेसाई मुांबईला एकाच खोलीि राहि होिे. नांिर नगरचे भाई सर्थ्था व 
चौधरी आले. सांगमनेरला भाई साने व मवठ्ठल चौधरी ममळाले. नांिर अच्युिराव पटवधवन आले. जांगल 
सत्याग्रहाबरोबरच सावकाराांची कजे न देणे, िसेच फॉरेस्ट अमधकाऱ्याांचा ‘बांदोबस्ि’ करण्याचा प्रचार 
झालाही, आमण लोकानी ‘सत्याग्रहाि’ िे प्रकार केलेही! [उक्ि ग्रांथ, पृ. ४३.] 
 

सरदेसाई म्हणिाि- "१९३० मध्ये कम्युमनस्ट व क्ाँगे्रस याांच्याि जी सिि व वाढिी झुांज झाली िी 
‘िरुण कामकरी सांघ’ मवना होऊ शकली नसिी." ‘िरुण कामकरी सांघ’ ही लढाऊ व कडवी सांघटना 
कम्युमनस्ट कायवकत्यांमागे सिि उभी होिी. 
 

अहमदनगर मजल्ह्यािील अकोला या डोंगराळ भागािील जांगल सत्याग्रहाचे हे महत्त्वाचे कें द्र. 
युद्धमांडळाने रामकृष्ट्ण महाराज, एस्. जी. सरदेसाई आमण लालजी पेंडसे याांना हा सत्याग्रह सांघमटि 



 
          

 

करण्यासाठी पाठमवले होिे. या नवीन आघाडीवरील लढ्याला मवलेपाले येथील युद्धमांडळाने मान्यिा 
मदली होिी. महाराष्ट्रािील हा सत्याग्रह लक्षाि भरण्यासारखा व मवमशष्ट प्रकारचा होिा. जांगलाचा कायदा 
प्रथम िोडला मा. श्री. िथा बापूजी अणे याांनी, यविमाळ मजल्ह्यािील पुसद येथे त्याांनी हजारोंच्यासह हा 
सत्याग्रह केला. 
 

जून १९३० च्या सुरुवािीपासूनच सांगमनेर हे महाराष्ट्रािील कायदेभांग चळवळीचे कें द्र बनले होिे. 
जांगल सत्याग्रहासाठी नेमलेल्या युद्धमांडळाने मे २२ पासूनच िेथे मशबीर चालू केले होिे. िेथील कायवके्षत्र 
डोंगराळ भागाि होिे. त्या भागाि वाहिुकीच्या सोयी नव्हत्या. मध्यविी योजना अमलाि आणण्यासाठी 
सांगमनेर आमण अकोला िालुक्याि अनेक उपमशबीरे सांघमटि करण्याि आली होिी. महाराष्ट्राि ही 
चळवळ वणव्यासारखी पसरली. [लेखकाला मुलाखि (कॉ. सरदेसाई याांनी मदलेली).] 
 

महाराष्ट्र प्राां. काँ. कममटीचे पुढारी शांकरराव देव याांनी जांगल सत्याग्रह सांघमटि करण्याचे 
अमधकार सरदेसाई याांना मदले होिे. कम्युमनस्ट पक्षाचे लालजी पेंडसे व मवट्ठल चौधरी त्याांच्या बरोबर होिे. 
पत्रकार श्री. शां. नवरे व श्री. रा. मटकेकर इ. मुांबईचे कायवकिे त्याि होिे. लोक ह्या कायवकत्यांना 
‘मटळकाांचे लोक’ असे म्हणि. जेव्हा सरदेसाई आमण नगरचे भाई सर्थ्था, चौधरी व इिर पकडले गेले, 
िेव्हा सुमारे १२००-१५०० लोक एकत्र जमले, व त्याांनी पोमलसाांना घेराव घािला, पोमलसाांसमोर या 
कायवकत्यांनी भाषणे केली. ही लढाऊ शिेकरी चळवळ होिी. जांगलाचे रेंजर व काही सावकाराांवर हल्लेही 
झाले. 
 

दोन ममहन्याांच्या अथक पमरश्रमाने केलेल्या प्रचारानांिर जुलै २० ला सांगमनेर भागाि सत्याग्रहाला 
प्रारांभ झाला. सुमारे एक लाख शिेकऱ्याांनी सरकारी कायदे मोडले. त्याचप्रमाणे धुळे, नामशक, कुलाबा 
(रायगड), सािारा आमण काही प्रमाणाि पुणे भागाि प्रचांड प्रमाणावर सत्याग्रह झाला. नामशक आमण धुळे 
मजल्ह्याांि शकेडो पोलीस पाटलाांनी राजीनामे मदले. बागलाण (मज. नामशक) िालुक्यािील २४५ 
पाटलाांपैकी २०० जणाांनी राजीनामे मदले. पोलीस अमधकाऱ्याांमवरुद्ध पमरणामकारक सामामजक बमहष्ट्कार 
घालण्याि आला होिा. ठाणे, पुणे, कुलाबा (रायगड) या मजल्ह्याांिील इमारिीचे लाकूड व जांगलािील 
गवि याांवरील मललावावर यशस्वीपणे मनरोधन करण्याि आले. लक्षावधी लोकाांनी जांगलचे कायदे मोडले, 
आमण वनचराईचा कर मदला नाही. ही खऱ्या अथाने लहान प्रमाणावरील करबांदीचीच चळवळ होिी. 
 

ममठाच्या कायदेभांगाने शिकरी जागा झाला नाही, जांगल सत्याग्रहाने मात्र िे काम केले. हा जांगल 
सत्याग्रह म्हणजे जनिेचा लढाच होिा. या चमत्कृमिपूणव बदलाने सरकारही गोंधळून गेले : ही चळवळ 
दडपण्यासाठी सरकारने कायदेभांग चळवळीशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सांबांमधि अशा सांघटना मक्ममनल लॉ 
अमेंडमेंट ॲक्टखाली ऑगस्ट २१ ला बेकायदा ठरमवल्या. सवव सत्याग्रह-मशमबरे जप्ि करण्याि आली, 
आमण सत्याग्रहाचे पुढारी आमण स्वयांसेवकाांना पकडण्याि आले; पण त्याचा शिेकऱ्याांवर काहीही पमरणाम 
झाला नाही. सरकारने कहसात्मक मागव स्वीकारला. 
 

जे गावकामगार पाटील क्ाँगे्रसच्या कायवकत्यांमवरुद्ध कोटाि साक्षीदार म्हणून उभे रामहले, त्याांना 
जनिेच्या बमहष्ट्काराला िोंड द्याव ेलागले, आमण त्याांनी साववजमनक स्वरूपाि जनिेची माफी मामगिली 
िेव्हाच त्याांना गावकऱ्याांनी आपले मानले. 
 



 
          

 

वन मवभागाला गाांधींचे नाव देण्याि येई- ‘गाांधी-कुरण’ (गाांधी फॉरेस्ट). कृष्ट्णाष्टमीला गाईची पूजा 
करण्याि आली, आमण हा सवव लढा गायींच्या सांरक्षणासाठी आहे अशी शिेकऱ्याांची धारणा होिी. नांिर 
हजारो शिेकऱ्याांनी रानाि गुरे घािली, गवि कापले आमण घोषणा मदल्या, ‘जांगल का कायदा िोड मदया.’ 
 
( )        
 

मबळाशी हे पूवीच्या सािारा मजल्ह्यािील (आिाच्या साांगली) डोंगराच्या पायर्थ्याशी वसलेले गाव. 
िेथील क्ाँगे्रस कायवकिे मारुिी मवष्ट्णू कुलकणी िथा बाबूराव चरणकर याांनी त्या गावच्या राजाराम 
सोनाराने केलेल्या चाांदीच्या कोयत्याने जांगलाि जाऊन गवि कापून जांगलचा कायदा िोडला. त्या 
सत्याग्रहाि १,०००/१,५०० शिेकऱ्याांनी भाग घेिला. सुमारे चाळीस फूट उांचीचा एक सागवानी सोट 
कापून काढण्याि आला, आमण जुलै १८ (१९३०) ला महादेवाच्या देवळाच्या पमरसराि िो परुून त्यावर 
मिरांगा झेंडा लावण्याि आला. त्या झेंड्ाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अडथळे उभारण्याि आले. त्यामुळे 
पोमलसाांच्या मोटारी मिकडे जाऊ शकल्या नाहीि, आमण पोमलसाांच्या हालचाली थांडावल्या. 
 

गावाि जेव्हा पोलीस आले, िेव्हा लोकाांनी त्याांच्याशी असहकार केला; त्याांना भाकरी आमण 
पाणीही ममळू शकले नाही. कलेक्टरला त्या गावाला यायला एखादे वाहनही ममळाले नाही. त्या गावच्या 
महाराांना कलेक्टरला स्वि:च्या खाांद्यावरून उचलून आणाव ेलागले. या कामासाठी पोलीस-पाटील व 
महाराांना इनामी जममनी देण्याि आल्या. मारुिी पाटील, गावचे पोलीस-पाटील, याांच्यावर गावकऱ्याांनी 
बमहष्ट्कार घािला. 
 

ज्या महादेवाच्या देवळाि सागवानी सोटावर मिरांगा फडकि होिा. त्या देवळाला सप्टेंबर ५ ला 
६००/७०० पोमलसाांनी वढेा घािला. त्या झेंड्ाच्या सागवानी सोटाला पमहला वढेा (कडे) मस्त्रयाांचा होिा. 
राजू कदम, मुक्िा साठे (माांग या अस्पृश्य जािीची िरुणी) याांनी झेंड्ाला ममठी मारली. दुसरे कडे पुरुष 
स्वयांसेवकाचे होिे : पोलीस अमधकाऱ्याांनी प्रथम लाठीहल्ला केला, आमण देवळाि प्रवशे ममळमवला. झेंड्ाचे 
रक्षण करणाऱ्या मस्त्रयाांना त्याांनी बडमवले, आमण त्या मसू्च्छवि पडल्यावरच मग पोलीस झेंड्ाला स्पशव करू 
शकले. पोमलसाांनी झेंड्ाचे िुकडे केले. झेंड्ाचे िुकडे गावाबाहेर घेऊन जाणाऱ्या मोटारीवर लोकाांनी 
दगडफेक केली. पोमलसाांनी गोळीबार केला. शांकर भाऊ चाांभार आमण धोंडी सांिू कुां भार हे गोळीबाराि ठार 
झाले, आमण पामलसाांनी त्याांची पे्रिे कुत्र्याच्या पे्रिाप्रमाणे ओढि मोटारीकडे नेली! 
 

पकडलेल्या सत्याग्रह्याांना सोडमवण्यासाठी २००/३०० लोकाांचा जमाव लाठ्या आमण कुऱ्हाडी 
घेऊन िालुक्याच्या मुख्यालयावर (मशराळ्याला) गेला. लोकाांचा हा रूद्राविार पाहिाच अमधकाऱ्याांनी 
सत्याग्रह्याांची मुक्ििा केली. सािारच्या कलेक्टरने मकचनेर पोलीस दलाची िुकडी पाठवावी अशी 
सरकारकडे मागणी केली. अहमदनगर मजल्ह्यािील धरणगावची अशीच स्स्थिी होिी. मशराळे येथील 
पोलीस सब-इन्सपेक्टरच्या घोड्ाला पूवीप्रमाणे फुकट गवि ममळाले नाही. मबळाशीचे लोक बांड करून 
उठले आहेि, आमण सरकारची प्रमिष्ठा त्या भागाि रामहली नाही असा त्याने सरकारकडे अहवाल 
पाठमवला. 
 

मबळाशीच्या या सत्याग्रहाचे ‘दमक्षणी शिेकऱ्याांचे सशस्त्र बांड’ असे वणवन करण्याि आले. पेठ, 
बोरगाव, रेठरे आमण मबळाशीच्या आसपासच्या गावािून झालेल्या सत्याग्रहाच्या वळेी लोकाांना जबर 



 
          

 

सरकारी दडपशाहीला िोंड द्याव ेलागले. या भागािील लोकाांनी एक सत्याग्रह मशबीर उघडले होिे, आमण 
िे मध्यविी कायदेमांडळाच्या नेिृत्वाखाली काम करीि होिे. नांिर िे मांडळही मक्ममनल लॉ ॲमेडमेंट 
ॲक्टखाली बेकायदेशीर ठरमवण्याि आले. 
 

या सत्याग्रहाला जनिेचा पाकठबा इिका मोठा होिा की, सरकारी अमधकाऱ्याांनी सत्याग्रह मनधीला 
देणग्या मदल्या आमण इिर मदि केली. सािाऱ्याि सुमारे ५०० जणाांनी सत्याग्रह केला व त्याांना िुरुां गाि 
टाकण्याि आले. ५० हजाराांनी सत्याग्रहाि भाग घेिला असावा. [गोखले, पु. पाां., जागृि सािारा, पृ. १३८.] 

मबळाशीला मनदान हजार लोक जखमी झाले. [गोखले, पु. पाां., जागृि सािारा, पृ. १४३.] 
 

कराडला एका जाहीर सभेि ग. स. िथा दादा आळिेकर याांनी मबळाशीच्या गोळीबाराची चौकशी 
करण्यासाठी न. कच. केळकर, रा. रा. काळे, ना. रा. गुांजाळ, रामराव कशदे आमण सरदार मुिामलक याांची 
सममिी नेमावी अशी सूचना केली. सािारच्या पुढाऱ्याांनी डॉ. पाां. के. कोल्हटकर याांच्या नेिृत्वाखाली 
वैद्यकीय मवद्याथांचे एक पथक मबळाशीला पाठमवले. हा जरी बुरखा असला, िरी त्याचा खरा हेिु लोकाांना 
धीर देणे, त्याांच्याि आत्ममवश्वास मनमाण करणे हा होिा. देहाच्या जखमाांवर त्याांनी औषधोपचार केलेच, 
पण मनेही ियार केली! 
 
( )        
 

मचरनेर हे पनवले िालुक्यािील (मज. कुलाबा, आिा रायगड मजल्ह्यािील) एक गाव. डोंगराच्या 
उिरणीवर वसलेले. पनवले िालुका काँगे्रस कममटीने जांगल सत्याग्रहासाठी एक सप्िाह सांघमटि केला. 
त्या सप्िाहामध्ये मनवडक मठकाणी सत्याग्रह व्हायचा होिा. पोलीस दल मवभागले जावे, आमण त्याांनी 
एकाच कें द्रावर एकमत्रि येऊ नये यासाठी सत्याग्रह करायची मठकाणे गुप्ि ठेवण्याि आली. हा डावपेचाांचा 
एक भाग होिा. 
 

सप्टेंबर २५ ला सुमारे पाच-सहा हजार स्त्री-पुरुषाांचा जमाव मचरनेरजवळील जांगल भागाजवळ 
जमला. त्याांनी अक्कादेवीच्या डोंगरावरील गवि राष्ट्रीय पुढाऱ्याांच्या आमण ‘महात्मा गाांधी की जय’ या 
घोषाि कापण्यास सुरुवाि केली. सुमारे वीस जणाांना पोमलसाांनी पकडले, आमण त्याांना बडे्ा ठोकल्या. 
लोकाांनी त्या बेड्ा काढण्याचा आग्रह धरला, पोलीस सब-इन्स्पेक्टर पाटील याने त्याला नकार मदला; 
ममॅजस्रटे जोशी याांनी त्या लोकाांच्या बडे्ा काढण्यास साांमगिले. पकडलेल्या लोकाांना मुक्ि करण्याि 
आले. डोंगरावरून खाली येिाना मारामारी वा झोंबाझोंबी झाली, आमण गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले. 
मचरनेर प्रकरणानांिर मुांबईच्या ‘फ्री पे्रस जनवल’ मध्ये खालील वृत्त आले होिे: ‘गोळीबाराचे प्रमिध्वनी सवव 
जांगलाि ऐकू येि होिे.’ जमाव भयभीि झाला होिा. ममॅजस्रटे जोशी, फॉरेस्ट गाडव शवेडे, २ कॉन्स्टेबल, 
१ हेड कॉन्स्टेबल असे बारा लोक गोळ्या लागून मिृ झाले होिे, पन्नास लोकाांना गांभीर जखमा झाल्या 
होत्या, आमण ४७ जणाांना पकडण्याि आले होिे. या सत्याग्रहाचे नेिे दादाभाई गुप्िे याांनी मामलेदार जोशी 
याांना मृिावस्थेि पामहले, आमण कोयिे व कुऱ्हाडी घेिलेला खवळलेला जमाव पोलीस सब-इन्स्पेक्टर 
पाटील याांच्याकडे येिाना पामहले. िेव्हा फार मोठा अत्याचार होईल, कदामचत् सोलापूरच्या लष्ट्करी 
कायद्याची पुनरावृत्ती होईल असे त्याांना वाटले, आमण त्याांनी पाटलाांना सांरक्षण द्यायचे ठरमवले. कुऱ्हाडी 
घेिलेले लोक पोमलसाांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करू लागले, पण दादाभाई गुप्िे आमण इिर 
कायवकत्यांनी लोकाांना यापासून परावृत्त केले. मचरनेरच्या शिेकऱ्याांवर झालेला बेछूट गोळीबार हा 



 
          

 

जामलयनवाला बागेची छोटी पुनरावृत्तीच होिी. पो. स. इन्स्पेक्टर पाटील लोकाांच्या क्षोभामुळे भयभीि 
झाला होिा. गुप्िे आमण इिर कायवकत्यांनी नेहरू शटव आमण गाांधी टोपी घालून त्याला जमावाबाहेर 
सुखरूप काढले. ही हकीगि स्विः पाटील याांनीच पुढे कोटाि साांमगिली. ममॅजस्रटे जोशी जखमी झाले, 
िेव्हा मवमल गुप्िे याांनी त्याांचे डोके माांडीवर घेऊन त्याांना पाणी पाजले, आमण जोशी िेथेच गिप्राण झाले. 
मुांबईच्या मफरत्या काँगे्रस हॉस्स्पटलमध्ये काही जखमी लोकाांना मुांबईला हलमवण्याि आले. 
 

या पाशवी गोळीबाराचा सववत्र राष्ट्रवादी जनिेने मनषेध केला. या गोळीबाराची साववजमनक चौकशी 
करावी ही मागणी सरकारने धुडकावली; पण पुण्याच्या साववजमनक सभेने बॅ. जमनादास मेहिा याांच्या 
अध्यक्षिेखाली चौकशी सममिी मनयुक्ि केली. त्या सममिीचे सदस्य असे : हुसेन िय्यबजी, एम्. सी. 
छागला, नारायण रामजी गुांजाळ, एम्. एल्. सी., ल. र. गोखले, एम्. बी. वलेकर, नारायण नागू पाटील 
व कायववाह होिे माधवराव गोडबोले. सरकारने या सममिीला मजल्ह्याि यायला परवानगीच नाकारली, 
त्यामुळे सत्याग्रहभमूीवर जाऊन लोकाांच्या साक्षी नोंदिा आल्या नाहीि, सरकारनेही सममिीपुढे जाण्याि 
अडथळे आणले. अखेर मुांबईला सममिीचे काम चालू झाले. काही सत्याग्रह्याांनी मुांबईला जाऊन गुप्िपणाने 
साक्षी मदल्या. मवमल गुप्िे ही गोळीबाराची खरी साक्षीदार होिी. पो. स. इन्स्पेक्टर पाटील यानेच जोशी 
मामलेदाराला गोळी घािली असे मिने साक्षीि साांमगिले. धनाजी म्हाते्र याने ‘मामलेदार जोशी आमण 
फॉरेस्ट गाडव शवेडे हे गोळीबाराि मृि झाले’ असे साांमगिले. ‘पो. स. इ. पाटलाने स्वि:च्या मपस्िुलाने 
गोळी घालून मामलेदार जोशी आमण एक-दोघाांना मारले’ असे मदन मानकामे आमण शांकर पाांडव याांनी 
साांमगिले. या सममिीचा अहवाल प्रमसद्ध करण्याि आला नाही; कारण मचरनेर सत्याग्रहाच्या सांदभाि ४७ 
लोकाांना पकडून त्याांच्यावर खटला चालू होिा व त्यािील लोकाांवर या अहवालाचा पमरणाम होऊ नये 
म्हणून ही दक्षिा घेण्याि आली होिी. 
 

लोकक्षोभ वाढमवण्याची प्रत्येक सांधी पोलीस घेि होिे. त्याांनी अक्कादेवीच्या माळावरील जमावावर 
अत्याचार केलेच, पण एका पोमलसाने बावीस वषांच्या एका िरुणाला गोळ्या घालून ठार केले. हे पाहिाच 
एक िरुणी काठी घेऊन पोमलसाकडे धावली, मिने दांडुक्याचे मानेवर दोन घाव बसमवले, आमण िो पोलीस 
जममनीवर कोसळला. त्या शूर स्त्रीचे नाव रमीबने ठाकूर. (मिचा हा पराक्म लोकाना कळलाच नाही. 
पनवले सत्याग्रहाचेसांघटक प्रभाकर गुप्िे याांनी सप्टेंबर २५, १९७८ ला हा वृत्ताांि जाहीर सभेि साांमगिला. हे 
व असेच प्रसांग प्रभाकर गुप्िे याांनी लेखकाला मुलाखिीि साांमगिले आहेि.) गेल्या सुमारे साठ वषांि 
मचरनेर सत्याग्रहाबाबि काही गोष्टी अनाकलनीय ठेवण्याि आल्या, आमण त्यावर कधीच शोध-ज्योि 
टाकली गेली नाही; यामागे मचरनेर सत्याग्रह हा सांपूणवपणे अकहसात्मक होिा, अशी भावना लोकाांि 
मटकमवण्याची वृत्ती होिी. पण घटना जर मनःपक्षपािीपणाने पमहल्या, िर सत्य मनराळेच मदसून येईल. 
ज्यावळेी लढा मोठ्या प्रमाणावर व जनिेचा होिो, त्या अवस्थेप्रि जािो, अशा वळेी जनिाही मचथावली 
जािे, व िो लढाही मचथावणी देणारा ठरिो. याि असांभवनीय वा अशक्य असे नाही. स्विः लेखक स्पेटांबर 
२५, १९७७ ला मचरनेरला सत्याग्रहाच्या स्ममृिमदनामदवशी उपस्स्थि होिा. त्या सत्याग्रहाि प्रत्यक्ष भाग 
घेिलेले धनाजी म्हाते्र याांनी मला त्या सत्याग्रहाच्या सवव महत्त्वाच्या मोक्याच्या जागा दाखमवल्या. िीन 
मृिदेह गोळ्याांनी मृि झाले नव्हिे. मुांबईच्या एका (अज्ञाि) जाणकाराने ‘त्या पे्रिावर गोळ्या मारा, नाहीिर 
िो िुमच्या मवरोधी मोठा पुरावा होईल’ असे साांमगिल्याने आम्ही त्या पे्रिावर गोळ्या मारल्या असे धनाजीने 
मला साांमगिले. त्यामुळेच इां. मप. कोडाचे ३०२ कलम ४७ आरोपींच्या खटल्याि लागू शकले नाही. 
 



 
          

 

या सत्याग्रह्याांवरील गोळीबाराि ७ कायवकिे, १ मामलेदार, १ राऊां ड गाडव, १ हेडकॉन्स्टेबल, २ 
कॉन्स्टेबल्स असे १२ लोक मृि झाले. दोघाांचे हाि कापून काढाव ेलागले म्हणून िे जन्माचे मनकामी झाले. 
मामलेदाराची पनवलेला अांत्ययात्रा काढण्याि आली. बराच जनसमुदाय उपस्स्थि होिा. त्याांच्या शवाला 
क्ाँगे्रसिफे व इिर लोकाांनीही हार घािले. (गोळीबाराचा हुकूम मामलेदाराांनी मदला नव्हिा पाटलाच्या 
गोळीचा िो बळी ठरला.) सरकारी अमधकारी या पे्रियाते्रला हजर रामहले नव्हिे! 
 

४७ आरोपींवरील खटला िीन ममहने चालला. ज्यूरी व असेससवनी मनदोष असा मनकाल मदला. 
सेशन्स जज्जाांनी १८ इसमाांना मनदोष सोडले; २० लोकाांना जांगल कायदा मोडल्याबद्दल दांड केला, व ९ 
जणाांना ६ ममहने िे ३ वष े स. म. च्या मशक्षा मदल्या, आमण चार जणाांना खुनाचा आरोप शाबीि मानून 
मनकालाकमरिा हायकोटाकडे पाठवला. हायकोटाने खुनाचा आरोप मसद्ध होि नाही असा मनकाल देऊन 
त्यास त्यापासून मुक्ि केले, इिराांच्या मशक्षा कायम केल्या. बाळासाहेब खेर, के. एम्. मुन्शी, ह. मो. जोशी 
याांनी या प्रकरणाि उत्तम काम केले. दादासाहेब करांदीकर, धारप, दामले, रेगे व डॉ. आांबेडकर याांनी 
आरोपींच्या बचावाचे काम केले. 

 
ऑक्टोबर ७, १९३० ला उरण पेयासह पनवले िालुका व खालापूर पेयासह कजवि िालुका 

यािील काँ. कममया, सत्याग्रह मांडळे, युवकसांघ वगरेै सांस्था बेकायदेशीर ठरमवण्याि आल्या. पनवले 
काँ. कममया बेकायदेशीर झाल्यावर एकामागून एक सवामधकारी नेमून क्ाँगे्रसचे लोक पोमलसाांच्या 
गोळीबाराच्या धमकीला भीक घालीि नाहीि हे यामुळे मसद्ध झाले. 
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नामशक मजल्ह्यािील बागलाण िालुक्यािील आमदवासी ‘जांगल का कायदा िोड मदया’ अशा 
पद्धिीने वागू लागले. त्या आमदवासींनी जांगल सत्याग्रहाि हजारोंनी भाग घेिला. करबांदीची चळवळ 
करण्याचाही प्रयत्न झाला. ममठाच्या सत्याग्रह चळवळीमुळे जागिृ झालेली जनिा आिा नवीन हल्ला 
करण्याला ियार झाली. नामपूर भागािील सुमारे २५० पाटलाांपकैी २०० पाटलाांनी आपल्या पदाांचे 
राजीनामे मदले, आमण िे शिेकरी सांघटनेच्या कामाला लागले. जवळजवळ एक लाख लोकाांनी 
सत्याग्रहाि भाग घेिला. त्याि मालेगावचे हजारो मुसलमान सहभागी झाले होिे. त्याि सुमारे दोन हजार 
मस्त्रया होत्या. कळवण िालुक्यािील आमदवासीही लढले आमण त्याांनी प्राणही मदले. १८ ऑक्टोबर १९३० 
ला जांगलाचे कायदे िोडायचे आहेि म्हणून ढोल वाजवनू जाहीर करण्याि आले. दहा िे बारा हजार लोक 
चणकापूरच्या जवळील िळ्याच्या टेकडीच्या बाजूला जमले. त्याांच्याजवळ त्याांची कुऱ्हाड, बाण इ. 
पारांपमरक हत्यारे होिी. लष्ट्करािील जवान आमण पोमलसाांनी िी टेकडी वढेली. लोकाांच्या मनाि एकच 
महत्त्वाकाांक्षी होिी : गोऱ्याांचे राज्य उधळून लावायचे आमण गाांधी राज्याची स्थापना करायची. लष्ट्कराच्या 
गोळ्याांना पारांपमरक बाणाांनी उत्तर देण्याि येि होिे. अशा प्रकारची मवषम लढाई सुमारे दीड मदवस चालू 
होिी. शकेडो मृि देहाांना त्या िळ्याि जलसमाधी ममळाली, आमण सहा पढुाऱ्याांना दीघव मुदिीच्या मशक्षा 
झाल्या. दावल देवजी बागुल हा आपल्या बाांधवाांची कू्र कत्तल पाहून वडेा झाला! [डॉ. सुधीर फडके, 
‘महाराष्ट्रािील आमदवासी आमण त्याांचे प्रश्न,’ पृ १२४-१२६.] मृिाांची पे्रिे त्या िलावाि फेकण्याि आली. एकही पोलीस 
जखमी झाला नाही. सरकारने ही वस्िुस्स्थिी एका पत्रकाि मान्य केली. पोमलसाांनी दुकाने फोडली व 
लुटली! 
 



 
          

 

टेंभा गावच्या सुमारे १०० मस्त्रयाांनी पोमलसाांना वढेा मदला, आमण पकडलेल्या सत्याग्रह्याांना 
सोडण्यास त्याांना भाग पाडले. 
 

चणकापूरच्या कोळ्याांनी, ‘मब्रमटश राज्य आिा गेले आहे व गाांधी राज्य आले आहे’ अशा भावनेने २ 
ऑक्टोबर १९३० ला समारांभपूववक क्ाँगे्रसच्या घोषणा देण्यास सुरुवाि केली, आमण पोमलसाांच्या 
गोळीबाराला दगडधोंड्ाांनी उत्तर मदले. 
 
( )                    
 

मचरनेरनांिर मोठ्या प्रमाणावरील सत्याग्रह टाळण्याचे धोरण स्वीकारण्याि आले, पण स्थामनक 
पािळीवर पूवीच्याच उत्साहाने आमण गिीने सत्याग्रह चालू होिा. हजारो महादेव कोळ्याांनी मशवनेरी 
मकल्ल्याचा िाबा घेिला, आमण जांगलाचा कर देण्याचे नाकारले. 
 

खानदेशािील (आिाच्या धुळे व जळगाव मजल्ह्यािील) शहाडे, नांदुरबार, साक्ी, कशदखेड आमद 
मठकाणी मोठ्या प्रमाणावर जांगल सत्याग्रह झाले. अब्दुल ममजद उस्मान हकीम याने ‘बांड’ (‘मरव्होल्ट’) हे 
चक्मुमद्रि पत्र प्रमसद्ध केले. शहाडे येथील सत्याग्रहाि पाटीदार व गुजर प्रभावी होिे. १५ िे २० हजार 
शिेकऱ्याांनी त्याि भाग घेिला, त्याि ३ िे ४ हजार मस्त्रया होत्या. 
 

अकोला (नगर) िालुक्यािील २३ पाटलाांनी राजीनामे मदले होिे. स्थामनक पािळीवर अशा िऱ्हेचे 
शकेडो लढे झाले, आमण त्याि हजारोंनी भाग घेिला. 
 

हा सत्याग्रह गरीब शिेकऱ्याांनी उचलून धरला. ज्या मठकाणची जांगले बांद करण्याि आली होिी, 
आमण जेथे वनचराई व लाकडे आणल्याबद्दल कर वसूल केले जाि होिे, आमण जेथे खरेखुरे आर्वथक 
गाऱ्हाणे होिे-त्या मठकाणी सत्याग्रहाचा जोर होिा. 
 
                   
 

स्वदेशीचा पुरस्कार आमण मवदेशी मालावरील बमहष्ट्कार- हे राष्ट्रीय लढ्यािील महत्त्वाचे कायवक्म 
होिे. परदेशी मालावरील-मवशषेिः कापडावरील बमहष्ट्कारामुळे- व्यापाऱ्याांनी परदेशी कापड सीलबांद केले 
आमण त्याची मवक्ी थाांबमवली. 
 

परदेशी कापडावरील बमहष्ट्काराच्या चळवळीि बाबू गेनूचा त्याग मवशषे स्वरूपाचा होिा. अनेकाांना 
गोळ्याांनी मृत्यू आला, असाच त्याग अनेकाांनी केला पण परदेशी कापड वाहून नेणाऱ्या लॉरीपढेु आपल्या 
शकेडो सहकाऱ्याांदेखि आपले प्राण देणारा बाबू गेनू हा मनराळाच. हा प्रकार मडसेंबर १२, १९३० ला 
मुांबईला घडला. त्याच्या त्यागाने परदेशी, मवशषेिः मब्रमटश मालावरील बमहष्ट्काराच्या चळवळीला जोर 
चढला. मुांबईला बाबू गेनू मदन पाळण्याि आला. बमहष्ट्काराच्या इमिहासाि त्याचे नाव सुवणाक्षरानी नोंदले 
जाईल या बमहष्ट्काराच्या चळवळीि महत्त्वाच्या व्यापारी सांघटना उिरल्या. [झा. डॉ. मनोरांजन, उक्ि ग्रांथ, पृ. ७६.] 
क्ाँगे्रसच्या कट्टर पाठीराख्याि व्यापारीवगव मोठ्या प्रमाणावर होिा. परदेशी मालावरील बमहष्ट्काराने त्याांचा 
फायदाच झाला. [एस्. गोपाळ, उक्ि ग्रांथ, पृ. ६२.] गाांधी-आयर्ववन करारानांिर मब्रमटश मालावरील बमहष्ट्कार हे 



 
          

 

राजकीय हत्यार म्हणनू मनकामी झाले आमण स्वदेशीची मोहीम ही मनव्वळ प्रचाराची व जामहरािीसाठी 
रामहली. [एस्. गोपाळ, उक्ि ग्रांथ, पृ. ११९.] 
 

या चळवळीि एका वषाि साठ हजाराांच्यावर लोकाांना िुरुां गवास घडला, असा सरकारी आकडा 
आहे.”हा आकडा कमीच धरण्याि आला आहे; कारण राजकीय कैदी म्हणनू सरकारी नोंदीिील आकडाच 
येथे धरला आहे." [रजनी पाम दत्त, उक्ि ग्रांथ, पृ. ३७०.] लक्षावधी लोकाांनी कायदा मोडला होिा, आमण या 
राज्याचा पाया जो कायदा, िोच मखळमखळा केला होिा. 
 
        
 

चळवळीिील दारूबांदी हा एक महत्त्वाचा कायवक्म. दारू व िाडी याांच्या मललावावर मनरोधन वा 
सत्याग्रह करून भावी खरेदीदाराांना रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याि येि होिे. पमिम खानदेश (आिा धुळे) 
मभल्ल या आमदवासी जमािीिील लोकाांना दारूबांदीच्या शपथा घ्यावयास लावल्या, आमण त्या मोडल्या िर 
बमहष्ट्कार घालण्याच्या धमक्या देण्याि आल्या. याचा चाांगला पमरणाम झाला. यामुळे अबकारी खात्याचा 
महसूल मुांबई प्राांिाि घटला. [File 247/IV of 1930.] 
 

िाडीची झाडे िोडणे, दारूबांदीची मोहीम चालमवणे, कायदे मोडणे यावर गाांधीजींनी आपली 
चळवळ कें मद्रि केली होिी. सरकारी ममठागरावरील कामगाराांनी आपले काम थाांबवाव ेयाकडे त्याांनी लक्ष 
वळमवले असल्याचे नांिर मदसून येिे. 
 
                  
 

अ. भा. सांस्थान लोकपमरषद ही सांस्था म्हणजे सांस्थाांनी प्रजेची क्ाँगे्रसच. या पमरषदेची कल्पना 
दमक्षण महाराष्ट्रािील सांस्थाांनी चळवळीचे मिघे प्रविवक न. कच. केळकर, ग. र. अभ्यांकर, वामनराव 
पटवधवन याांनी काढली, आमण या पमरषदेची पमहली प्रास्िामवक सभा दमक्षणी सांस्थान महिवधवक सभेचे 
मचटणीस वामनराव पटवधवन, न. कच. केळकर याांनी मुांबईस ५ माचव १९२२ रोजी सव्हंट्स ऑफ इांमडयाच्या 
मदवाणखान्याि राजकोटचे बॅ. शुक्ल याांच्या अध्यक्षिेखाली भरमवली होिी. या सभेस अनेक सांस्थानाांचे 
चाळीस प्रमिमनधी उपस्स्थि होिे. प्रारांभी न. कच. केळकर याांनी प्रास्िामवक केले. शुक्ल याांनी प्रजेची 
दुरवस्था साांगनू अशा पमरषदेची आवश्यकिा प्रमिपादन केली. अमधवशेन भरमवण्याच्या दृष्टीने एक सममिी 
नेमण्याि आली, त्याि केळकर, पटवधवन, मेथा, चुडगर आमण ज. र. घारपुरे हे लोक होिे. पढेु चार वष े
काम झालेच नाही. 
 

पमरषदेचे पमहले अमधवशेन १७ व १८ मडसेंबर १९२७ रोजी मुांबईस एलोरचे प्रागमिक पुढारी एम्. 
रामचांद्र राव याांच्या अध्यक्षिेखाली झाले. खूप प्रचार केल्याने १५०० कायवकिे प्रमिमनधी म्हणून आले होिे. 
स्वागिाध्यक्ष गोकवदलाल मशवलाल मोिीलाल होिे. बफेाम करवाढ, अन्यायी न्याय-मनवाडे, खाजगीचा 
भयांकर खचव, भाषणस्वािांत्र्य बांदी, मुद्रण स्वािांत्र्यास बांदी वगैरे अनेक गोष्टींमुळे सांस्थाांनी प्रजा म्हणजे 
केवळ गुलाममगरीि काळ कां ठणारी मानवी जनावरे अशी त्याांची केमवलवाणी स्स्थिी झाली. स्वागिाध्यक्षाांनी 
यासाठी सांस्थानाि जबाबदारीच्या ित्त्वाांचा पुरस्कार केला : (१) खाजगी खचे मनमिि करणे; (२) 
सांस्थानािील गाऱ्हाण्याांसाठी चौकशी आयोग नेमणे; (३) छोया सांस्थानाांचे एकीकरण करून एक मोठे 



 
          

 

सांस्थान मनमाण करणे; (४) स्विांत्र हायकोटव अस्स्ित्वाि आणणे या गोष्टींची मागणी केली. या अमधवशेनाि 
‘सांस्थामनकाांच्या आमधपत्याखाली जबाबदार राज्यपद्धिी स्थापन करणे’ हे पमरषदेचे ध्येय असल्याचे मनमिि 
झाले. 
 

या पमहल्या प्रजापमरषदेने अ. भा. चळवळीची मुहूिवमेढ रोवली गेली. या पमरषदेने मणीलाल 
कोठारी व बी. एस् पमथक याांचे मशष्टमांडळ क्ाँगे्रसच्या मद्रास अमधवशेनास (१९२७) पाठमवण्याि आले व 
क्ाँगे्रसने सांस्थानी प्रजेच्या लढ्याि मदि करणे मकिी आवश्यक आहे िे समजावनू साांगण्याि आले. 
त्यामुळेच सांस्थानािून जबाबदार राज्यपद्धिी स्थापन करण्याच्या मागणीस काँगे्रसने प्रथमच क्ाँगे्रसच्या 
मद्रासच्या अमधवशेनाि एका ठरावाने पाकठबा मदला. 
 

नेहरू अहवाल १९२८ साली प्रमसद्ध झाला. सांस्थामनकाांची कबलुी असेल िर, सांस्थानी आमण 
खालसा भभूागाचे फेडरेशन कराव े अशी योजना नेहरू कममटीने केली होिी. सांस्थामनकाांशी वाटाघाटी 
करण्याची ियारी कममटीने दाखवली होिी, पण प्रजापुढाऱ्याांबरोबर एकाच मेजाभोविी बसून त्याांना 
बरोबरीचा दजा देण्यास सांस्थामनक ियार नसल्यामुळे सांस्थामनकाांच्या दुराग्रही खडकावर हा अहवाल 
आदळून मनकालाि मनघाला. 
 

पमरषदेचे दुसरे अमधवशेन २५-२६ मे १९२९ रोजी ‘लीडर’ पत्राचे सांस्थापक सी. वाय्. कचिामणी 
याांच्या अध्यक्षिेखाली मुांबई येथे झाले. प्रो. ग. र. अभ्यांकराांनी स्वागिाध्यक्ष म्हणनू केलेल्या भाषणाि 
बटलर कममटीच्या मरपोटावर टीका केली. दुसऱ्या गोलमेज पमरषदेच्या अगोदर व्हाइसरॉय लॉडव आयर्ववन 
व महात्मा गाांधी याांच्यामध्ये वाटाघाटी चालल्या असिाना सांस्थानी प्रजेचे म्हणणे गाांधीजींच्या कानावर 
घालण्यासाठी प्रा. अभ्यांकर, काकलभाई कोठारी व रांगीलदास कापमडया याांचे मशष्टमांडळ मदल्लीला 
पाठमवण्याि आले. महात्माजींनी सांस्थानी प्रजेकडे दुलवक्ष होणार नाही असे आश्वासन मदले. 
 

या पमरषदेचे मिसरे अमधवशेन ९ जून १९३१ रोजी रामानांद चिजी याांच्या अध्यक्षिेखाली झाले. 
चौथे अमधवशेन २२ जुलै १९३३ ला न. कच. केळकर याांच्या अध्यक्षिेखाली झाले. फेडरेशनला मवरोध 
करण्याि आला. २ फेबु्रवरी १९३४ ला मदल्ली येथे जादा अमधवशेन झाले. अध्यक्ष पत्रपांमडि नटराजन होिे. 
 

या १९३०-३४ च्या काळाि पमरषदेच्या कामाि शमैथल्य आले; कारण १९३० व ३२ च्या 
कायदेभांगाच्या चळवळीि शकेडो कायवकत्यांनी भाग घेऊन िुरुां गवास पत्करला. १९३०-३२ च्या 
आांदोलनाचा पमरणाम सांस्थानी लढ्यावर झालाच. औांध, फलटण, सावांिवाडी, साांगली या सांस्थामनकाांच्या 
अमधपिींनी त्याांच्या सांस्थानाि फार दडपशाही केली नाही. 
 
                         
 

दमक्षणी सांस्थानािील मुलुखाि प्रजापक्षीय चळवळ करण्यासाठी पमहली दमक्षणी सांस्थान पमरषद 
२४ व २५ मे १९२१ रोजी होऊन त्याि दमक्षणी सांस्थान महिवधवक सभेची स्थापना करण्याि आली. दमक्षणी 
सांस्थान महिवधवक सभेमाफव ि मनरमनराळ्या प्रसांगी ज्या सूचना सांस्थानी प्रजा पमरषदाांच्या चालकाांना मदल्या 
जाि त्याची कसोशीने अांमलबजावणी होई. ही अ. भा. सांस्थान लोकपमरषदेची शाखा नव्हिी, िरी त्या 
मध्यविी सांस्थाांच्या आज्ञा पाळीि. 



 
          

 

दमक्षणी सांस्थान प्रजापमरषदेचे पमहले अमधवशेन भरमवण्याबद्दल जाहीर मवनांिीपत्रक न. कच. 
केळकर व वामनराव पटवधवन याांच्या सह्याांनी मनघाले. या मवनांिीप्रमाणे पमहली पमरषद २४ व २५ मे १९२१ 
रोजी पुणे येथे साववजमनक सभेच्या मदवाणखान्याि रा. ब. शांकर भालचांद्र बापट याांच्या अध्यक्षिेखाली 
झाली. स्वागिाध्यक्ष न. कच. केळकर होिे. सुमारे २५० प्रमिमनधी आले होिे. पमरषदेचे काम कायम 
चालमवण्याकरिा ‘दमक्षणी सांस्थान महिवधवक सभा’ नावाची सांस्था स्थापन करण्याि आली. याि दोन 
ठराव महत्त्वाचे होिे: (१) ‘फेडरेशन’ च्या ित्त्वावर कारभार करण्याचा सरकारचा हेिू मदसिो. िथामप हा 
हेिू अमलाि येण्यास सांस्थामनकाांची एक आमण सांस्थामनक प्रजेच्या प्रमिमनधींची एक अशा दोन सभा मनमाण 
करण्याि याव्याि. (२) मनरमनराळ्या सांस्थानाांनी गट करून समाईक खचाने सुमशमक्षि व स्विांत्र अमधकारी 
नेमून त्याांजकडून असल्या अमधकाराची कामे, मवशषेिः न्यायमनसुबीची कामे करवावीि. १९२१ िे १९३३ 
या काळाि बारा अमधवशेने झाली त्याि प्रा. ग. र. अभ्यांकर, बॅ. जयकर, दा. मव. गोखले, श्री. ग. वझे, अ. 
बा. लठे्ठ असे अध्यक्ष लाभले. न. कच. केळकर व वामनराव पटवधवन सेके्टरी म्हणून काम करीि होिे. 
१९३१ मध्ये बा. मव. मशखरे मिसरे मचटणीस झाले. १९२६ पासून ‘सांस्थानी स्वराज्य’ हे पत्र वामनराव 
पटवधवन चालवीि. ग. र. अभ्यांकर हे इांग्रजी लेख मलहीि. 
 
                     
 

मटळक-आगरकराांचा पमहला कारावास हा सांस्थानी प्रश्नाबद्दल झाला. 
 

मटळकाांचे सांस्थानी राजकारणाकडे लक्ष असे ‘स्वराज्य आल्यावर या सांस्थामनकाांना िाळ्यावर 
आणणे कठीण नाही’ असे िे म्हणि. 
 

बारडोली (१९२८) च्या लढ्यापासून ममरज सारावाढीमवरुद्धच्या सत्याग्रहाला स्फूिी ममळाली. 
‘ममरज सांस्थान सारावाढ आमण रयिेचा सत्याग्रह’ हे ‘स्पष्टवक्िा’ नावाने मलमहलेले पसु्िक सरदार 
वल्लभभाईांना अपवण केले आहे. ममरज सांस्थानािील सत्याग्रहाला महात्माजींनी ‘सुांदर सत्याग्रह’ हे नाव 
देऊन त्याचा गौरव केला. 
 

ममरज सांस्थानािील सवव खेड्ाांची सांख्या जरी ६५ असली िरी (ममरज िालुक्यािील २९ पैकी) 
१७ खेड्ाांिील रयिेने सत्याग्रहाि भाग घेिला होिा. ‘सत्याग्रहाचे पुढारी साबरमिीि ियार झाले आहेि’ 
असे साांगण्याि आले. पुांडलीकजी कािगडे व बा. मव. मशखरे याांनी सत्याग्रहाचे नेिृत्व केले. ‘ममरेजेचे नरेश 
आपल्या रयिाांना ममरजेची बारडोली करण्यास भागच पाडणार असे मदसि आहे’ (‘स्वराज्य’ २२ नोव्हेंबर 
१९२८) अशी टीका सववत्र होि होिी. 
 

रयिेला मकिी टके्क सूट ममळाली हाच त्याांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न होिा. त्या बाबिीिील मवजय 
सांशयास्पदच म्हणिा येईल. रयि धीट झाली, रयिेमध्ये आत्ममवश्वास मनमाण झाला; आपसािील िांटे 
मोडल्याने भ्याडपणा सोडल्याने आमण दीघोद्योग केल्याने लोकाांमध्ये प्रचांड िेज कसे मनमाण होिे याचा 
स्वाद रयिेला चाखावयास ममळाला. 
 



 
          

 

ममरजप्रमाणे आजरे िालुक्याि (कोल्हापूर सांस्थान) सारावाढीमवरुद्ध रयिेचा सत्याग्रह झाला. 
पुांडलीकजी कािगडे याांनी त्याचा इमिहास मलमहला आहे. जागिृ जनिेला सारावाढीमवरुद्ध पद्धिशीर 
चळवळ करिा यावी म्हणून पुणे येथे ‘मुांबई इलाखा शिेी सांघ’, २३ जुलै १९२९ ला स्थापन करण्याि आला. 
 

या सारावाढीमवरुद्ध अजाचा मसुदा ियार करणारे पुढारी म्हणजे रामचांद्र सखाराम जोशी. ‘मुांबई 
इलाखा शिेकरी सांघाने जरी आज सांस्थाांनी चळवळीि प्रत्यक्ष भाग न घेण्याचे ठरमवले असले िरी अशी 
भरमसाट सारावाढ होऊ लागल्यास सांस्थानी प्रजेला स्विांत्र रीिीने याच सांघाची ित्त्व ेस्वीकारून चळवळ 
करणे भाग आहे’ असे ‘केसरी’ ने (३ मडसेंबर १९२९) मलमहले. सवव प्रयत्न झाले. सत्याग्रह झाले. अखेर 
श्रीमांिाांनी २१ टक्क्याांची सारावाढ १०½ टके्क केली हा चळवळीचा मवजय आहेच. मूळचाच सारा डोईजड 
असल्यामुळे ही वाढ असह्य होणे साहमजकच होिे. मशवाय धान्याचे दर सारखे उिरि होिे. जागमिक 
मांदीचा िडाखा सवांबरोबर शिेकऱ्याांला बसि होिा. 
 

भोर सांस्थानाि जांगलाबाबि सत्याग्रह झाला. िेरदळला १९३२ मध्ये पमहले अमधवशेन झाले. 
अध्यक्ष मव. रा. कशदे होिे ‘भाांडवलवाल्याांच्या याांमत्रक सामर्थ्याने खरी उन्निी होणार नाही. काबाडकष्ट 
करणारा शिेकरीवगव सुधारण्याने िी प्राप्ि होणार आहे,’ असे कशदे आपल्या भाषणाि म्हणाले. खालील 
ठरावाांवरून मवचाराांची मदशा कळेल: (१) शिेसाऱ्यावर १/३ सूट, (२) जममनीच्या मालकाांनी कुळाांना 
खांडाि १/३ सूट, (३) हािरहाट व हािमाग ह्याांचा प्रसार, (४) पाटबांधारे वाढ, (५) आणेवारी-रयिानी 
मनवडलेले दोन पांच व सरकारी एक पांच या मिघाांनी करावी, (६) गायराने मोफि असावीि, (७) प्राथममक 
मशक्षणाबरोबर शिेीचे मशक्षण, (८) सभाांना परवानगी, (९) नऊ टक्क्याांपेक्षा जास्ि व्याज आकारू नये 
(केसरी सारसांग्रह १२ जानेवारी १९३२). 
 

           
 

(१) अण्णा दािे-मचरनेरचा जांगल सत्याग्रह. 
 

(२) ‘व्याध’ नानासाहेब पांमडि मवशषेाांक, ५ नोव्हेबर १९७६. 
 

(३) ‘माझा देश’ धुळे मजल्हा स्वािांत्र्य सैमनक मवशषाांक, १५ ऑगस्ट १९६८. 
 
(४) डॉ. वा. मव. आठल्ये, ‘आत्मवृत्त’ सािारा. 

 
[ममठाच्या सत्याग्रहाकमरिा १९३० साली ज्याांनी कहदुस्थानी सेवादलाच्या महाराष्ट्रीय 

कचेरीकडे राष्ट्रभक्िीने पे्रमरि होऊन स्वाथवत्यागपूववक आपली नाव ेपमहल्या यादीि मदली त्याांची 
मजल्हावार यादी पमरमशष्ट ‘आ’ मध्ये मदली आहे. सवांि जास्ि नाव-े४३-सािारा मजल्ह्यािील 
आहेि.] 



 
          

 

११.                          
 

पमहल्या महायुद्धानांिरच्या पमरस्स्थिीने सववच देशािील जनिा जजवर झाली होिी. देशभर 
साम्राज्यशाहीमवरोधी वािावरण ियार झाले होिे. जामलयनवाला बाग येथील जाहीर सभेवर जनरल 
डायरने अमानुष गोळीबार करून शकेडो मनरपराध भारिीयाांचे मुडदे पाडले. अशासारख्या घटनाांनी 
देशािील वािावरण खूपच िापि होिे. 
 

अशा वळेी कामगाराांची चळवळ होिी, पण मिला सांघमटि स्वरूप आले नव्हिे. कामगार हा जागृि 
करून देशाच्या स्वािांत्र्यासाठी त्याची शक्िी लावली पामहजे या दृष्टीने आपले राष्ट्रीय पढारी मवचार करीि 
होिे. 
 

१९२० च्या सुरुवािीचा िो काळ, त्या काळी सोलापूराि लालबावटा आला नव्हिा. युमनयनही 
आली नव्हिी. सांप, हरिाळ इत्यादी शब्द कोणाला माहीिही नव्हिे. सांपाला िे ‘अड्डा’ म्हणि. आपल्या 
िक्ारी दूर करण्याकरिा त्याांनी कामगाराांिीलच पढुारी मनवडले. त्याांचे नाव भीमराव आमण त्याांच्याच 
पुढारीपणाखाली २६ जानेवारी १९२० रोजी सांप झाला. हाच िो प्रमसद्ध भीमरािाचा सांप. कामगार 
चळवळीिील जाणिे लोक अजूनही या सांपाची व त्याांचा पुढारी भीमराि याांची आठवण काढिाि. 
 

भीमराव याांचे सहकारी चादं आप्पाभाई, मवठ्ठल अप्पा कवडे (याांना कामगार मवभागािून 
कामगाराांनी म्युमनमसपामलटीवर मनवडून मदले होिे) आमण कादर ही मांडळी वरचेवर एकत्र बसि, चचा 
करीि. यािूनच मुांबई मगरणी कामगाराांच्या बरोबरीने महागाई ममळाली पामहजे, डबल खाड्ाची पद्धि बांद 
झाली पामहजे अशा स्वरूपाच्या कामगाराांच्या मागण्या त्याांनी ियार केल्या, आमण त्याच्या प्रचारासाठी 
होमकट्यावर रोज सभा होऊ लागल्या. वक्िे अथािच होिे भीमराव. भीमराव एकच गोष्ट पुनः पुन्हा 
साांगि- “झाडपाला खा, पण सांप मटकवा.” लालबावटा, कामगार चळवळ याांचे काही ज्ञान नसिानाही 
उत्स्फूिवपणे कामगार बोलि होिा. 
 

अड्डा पुकारल्यावर गावाि खूपच िाराांबळ झाली. शठे मामणकचांदाांनी िडजोडीच्या दृष्टीने 
कामगाराांशी बोलणी केली; पण कामागाराांनी िी मानली नाहीि. मनेॅजर आपल्या मागण्या मान्य करीि 
नाही िर मग मुांबईच्या मालकालाच भेटायचे अशी कल्पना मनघाली, आमण त्या कामावर चाांदसाबची 
योजना झाली. पण त्याांच्या अांगावर कपडा िर नीट पामहजे ना? एकाने कोट मदला, दुसऱ्याने पटका मदला, 
मिसऱ्याने धोिर; एका बाईने अांगावरचे डाग गहाण टाकून भाड्ाचे पैसे उभे केले. 
 

मुांबईला बमॅप्टस्टा काकाांच्याकडे चाांदसाब गेले. िेथे त्याांना अचानक लेकमान्य भेटले. त्याांनीही 
सांपाला पाकठबा मदला. चाांदसाबना हुरूप आला. त्याांनी मालकाची भेट घेिली. उपयोग झाला नाही. 
‘िुम्हाला कामावरून काढले आहे’ हेच चाांदसाबना ऐकाव ेलागले. ‘त्याांनी भाकरी मामगिली, पण त्याांना 
धोंडा ममळाला!’ पगाराच्या मदवशी सांिापाने लाल झालेले कामगार पगार घेऊ लागले. जमावािून दगड 
आले, आमण ‘शाांि राहा’ या मवनांिीलाच अखेर शाांि व्हाव ेलोगले. गोळीबार झाला, आमण पाखरासारखे 
साि कामगार जागच्या जागी मरून पडले. दुसऱ्या मदवशी मगरण्या बेमुदि बांद झाल्या. काही मदवसाांनी 
सुरू झाल्या, पण िेरा कामगाराांना कामावरून काढले. कामगाराांची युमनयन उभी रामहली नाही. 
 



 
          

 

देशभर कामगार लढे उभे राहू लागले. यासाठी मध्यविी सांघटना, ऑल इांमडया रेड युमनयन 
कॉांगे्रस सांघमटि होऊ लागली. पमहले अध्यक्ष होिे लाला लजपिराय. सोलापूरचे कामगार पढुारी 
चाांदसाहेब हे त्या (आयटकच्या) पमहल्या अमधवशेनाला सोलापूरचे प्रमिमनधी म्हणून हजर होिे. कॉ. 
मसद्रामप्पा फलमारी याांनी ‘सोलापूरचा कामगार’ या पुस्स्िकेि मदलेली पाश्ववभमूी वाचनीय आहे. 
 
         
 

१९२० नांिर सोलापूरािील कामगार चळवळ अमधक सांघमटि होऊ लागली. १९२८ च्या सुमारास 
जागमिक मांदीची पावले मदसू लागली. अशी मांदी आली की धांद्यावर अमरष्ट येिे. या अमरष्टाचा बोजा 
कामगार व शिेकरी याांच्या अांगावर ढकलून देण्याि येिो. अशा वळेी पगारवाढ, रॅशनलायझेशन 
(मनरमनराळ्या मागांनी कामगाराांवर कामवाढ लादणे), कामगाराांना कमी करणे असे उपाय अांमलाि 
आणण्याि येिाि. याचा प्रमिकार करण्यासाठी मुांबईसारख्या औद्योमगक शहराि प्रचांड सांप झाले, रेल्व ेसांप 
झाले, मुांबई कापड कामगाराांचा सांप िर सहा ममहने चालला होिा. याची लाट सोलापूरािही आली. आिा 
नव्या दमाचे कामगाराांचे पुढारीपण आले होिे. यूथ लीगचे कायवकिे डॉ. कृ. भी. अांत्रोलीकर हे कामगाराांि 
काम करू लागले होिे.त्याांना काही मदवसाांि यूथ लीगचे जगन्नाथ कशदे, ए. कुरबान हुसेन, कमव 
कुां जमवहारी असे कायवकिे ममळाले. राष्ट्रीय चळवळीि झुांजारपणाने लढणारे िसेच कामगाराांच्या 
चळवळीिही अग्रभागी राहणारे असे हे िरुणाांचे पढुारी (यूथ लीगचे) सोलापूराि अग्रभागी होिे आमण 
त्याांना त्याांच्या मवचाराांना साथ देणारी िरुण मपढी ियार होऊ लागली. 
 

आपल्या लढाऊ धोरणाच्या जोरावर कामगार, सुधारणावाद्याांना चळवळीिून हद्दपार करीि होिे, 
िर दुसऱ्या बाजूने राष्ट्रीय चळवळीिील जहाल मिाांच्या लोकाांना िे आपल्याकडे खेचीि होिे. सायमन 
कममशनला मवरोध करण्यासाठी कामगार सववत्रच आघाडीवर होिा. सोलापूरािही िेच दृश्य मदसले. 
राष्ट्रीय लढ्याचा अगे्रसर पढुारी म्हणून राष्ट्रपे्रमी जनिेचे लक्ष कामगाराांनी आपल्याकडे खेचून घेिले. 
राजकीय आमण आर्वथक अशा दोन्ही आघाड्ाांवर अशी मनकराची लढाई देण्यास कामगार सज्ज झाला 
होिा. कामगार चळवळ आमण राष्ट्रीय चळवळ ही एकत्र येि होिी. 
 

सोलापूरावर १९३० साली जो लष्ट्करी कायदा लादला, त्याचे मागील उदाहरण म्हणजे 
पांजाबािील जामलयनवाला बाग. [Tendulkar, D .G. ‘Mahatma’, VI, 113, 186, 312.] या मठकाणी नागमरकाांची 
अक्षरशः कत्तल झाली होिी. सोलापूरसांबांधी मलहायचे िर ‘क्ाँगे्रसच्या १९३०-३१ मधील अमधवशेनाि 
एकही ठराव सांमि झाला नाही. डॉ. पट्टामभ, िाराचांद, मुजुमदार ककवा स्वािांत्र्यसैमनकाांच्या राष्ट्रीय 
चमरत्रग्रांथाि याचा उल्लखेही आढळि नाही.’ [S. Gopal, Lord Irwin, p. 73.] 
 

महाराष्ट्र, कनाटक आमण िेलांगण या िीन मवभागाांना एकत्र जोडणारे असे हे सोलापूर शहर. 
कनाटकािून आलेले कलगायि हे मुख्यिः व्यापारी पेशाचे. मारवाडीही व्यापारी म्हणून इथे स्थामयक 
झालेले. उत्कृष्ट मवणकर असलेले िेलांगणािील पद्मशाली हे पेशव्याांच्या आग्रही मनमांत्रणामुळे सोलापूराि 
आले. मब्रमटशाांच्या अमदानीि देशाांिगवि व्यापारही वाढलाां सोलापूरचे मसदे्धश्वर, पांढरपूरचे मवट्ठल मांमदर 
आमण िुळजापूरचे देवीचे मांमदर-ही या भागािील धार्वमक कें दे्र होि. 
 



 
          

 

सोलापूरच्या आसपासचा भाग नेहमीच दुष्ट्काळपीमडि. त्यामुळे अल्पशा पगारावर काम करणारा 
िेथे मदसून येई. हैदराबादहून कच्चा माल आणला जाि होिा, त्यामुळे कापड मगरण्याांचा धांदा मवकमसि 
होण्याची शक्यिा होिी. मुांबईच्या मुरारजी गोकुळदास शटेनी १८७४ मध्ये पमहली कापड मगरणी स्थापन 
केली. लक्ष्मी आमण नरकसग मगरजी १८९८ मध्ये स्थापन झाल्या, आमण मवष्ट्णु आमण जाम या मवसाव्या 
शिकाच्या दुसऱ्या दशकाि स्थापन झाल्या. या पाचही मगरण्याांिील एकूण कामगार ३१ हजार होिे. 
 

कापड मगरण्या वा मवणकर धांद्यामशवाय डाळी ियार करणे, रांगकाम, छपाई, चामडे ियार करणे 
अशा प्रकारचे धांदे भरभराटीला आले होिे. पमहल्या महायुद्धानांिर या वरील धांद्याांनी १९२७ पयंि भरपूर नफे 
ममळमवले. 
 
         
 

१९३० च्या सुमारास सोलापरुाि सामान्यिः िीन गट राजकीय दृष्ट्या प्रभावी होिे. 
 

पवहला गि : रामभाऊ राजवाडे, शटे गुलाबचांद, भाऊसाहेब खडकीकर याांचा. सामान्यिः 
प्रमिसहकारपक्षासारखे त्याांचे धोरण. त्या वळेचा ‘केसरी’, िात्यासाहेब केळकर याांचे पुढारीपण मानणारे 
रामभाऊ राजवाडे हे ‘कमवयोगी’ हे साप्िामहक काढीि. त्या भागाि ‘समाचार’, ‘कल्पिरु’ नांिर प्रभावी असे 
पत्र होिे. हा गट क्ाँगे्रसवर टीका करी, पण सरकारमवरोधी होिा. 
 

दुसरा गि : रामकृष्ट्णजी जाजू, िुळशीदास जाधव, परशराम राठी याांचा. सामान्यिः गाांधीवादी 
ककवा क्ाँगे्रसच्या धोरणाशी सुसांगि धोरण ठेवणारा. मवधायक कामे, खादीप्रचार, अस्पृश्यिामनवारण अशा 
स्वरुपाची कामे सिि करणारा. त्याांची मनष्ठा सांशयािीि होिी. जनिेि त्याांच्यामवषयी आदराची भावना 
होिी. लोकमान्य मटळक याांच्या उत्तर आयुष्ट्यािील चळवळी पामहलेले आमण महात्माजी आल्यावर त्याांच्या 
चळवळीि िळमळीने भाग घेणारे असे जाजूांचे व्यस्क्िमत्त्व. 
 

वतसरा गि: िरुणाांचा-नवीनच स्थापन झालेल्या यूथलीगचा-युवक सांघाचा. त्याि डॉ. कृ. भी. 
अांत्रोळीकर, कुबान हुसेन, जगन्नाथ कशदे, मल्लाप्पा धनशटे्टी ही मांडळी अग्रभागी होिी. डॉ. अांत्रोळीकर हे 
व्यवसायाने डॉक्टर. िे लहान असिाना लोकमान्य मटळक सोलापुराि आले असिाना त्याांच्या 
ममरवणुकीची गाडी मवद्यार्थ्यांनी ओढली, त्याि अांत्रोळीकर प्रमुख होिे. पढुील उत्तर आयुष्ट्याि िे ही गोष्ट 
अमभमानाने साांगि. मल्लाप्पा धनशटे्टी हे एका पेढीवर मुनीम होिे. पैलवानी शरीर आमण सिि काम 
करण्यामुळे त्याांचे िरुणाांवर वजन होिे. जगन्नाथ कशदे व कुरबान हुसेन ही मवशीिील िरुण मांडळी मगरणी 
कामगाराांि काम करू लागली होिी. कुरबान हुसेन हा ‘गझनफर’ (‘कसह’—केसरी) हे पत्र चालवीि असे. 
त्या वळेच्या जािीय पढुाऱ्याांपासून िे अत्यांि अमलप्ि, प्रखर राष्ट्रवादी. 
 

अमखल भारिीय पािळीवर जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचांद्र बोस याांच्या नेिृत्वाने िरुणवगव 
सांघमटि होऊ लागला. जवाहरलाल व सुभाषबाबू याांचे महाराष्ट्राि युवक पमरषद व प्राांमिक पमरषद या 
मनममत्ताने नरीमन, मेहरअल्ली मुांबई भागाि काम करीि. महाराष्ट्राि त्याांचे दौरे होऊ लागले. मद्रास क्ाँगे्रस 
(१९२७) मध्ये नेहरू-सुभाष व त्यावळेी कामगार शिेकरी पक्षाच्या नावाने क्ाँगे्रसमध्ये समाजवादी शक्िी 
सांघमटि करणारे के. एन. जोगळेकर, डाांगे, मनमकर इत्यादींच्या पुरस्काराने सांपूणव स्वािांत्र्य हे क्ाँगे्रसचे 



 
          

 

ध्येय पुकारण्याि आले. त्यानांिर नेहरू मरपोटव कलकत्ता क्ाँगे्रस (१९२८) त्या अमधवशेनाि सरकारला 
मदलेली एक वषाची नोटीस, क्ाँगे्रसमधील िरुणाांची समाजवादी िाकद खच्ची करण्यासाठी मध्यविी 
असेंब्लीि आलेली पस्ब्लक सेफ्टी मबल आमण रेड मडप्यटू स मबल, त्याला क्ाँगे्रस व अन्य लोकप्रमिमनधींनी 
केलेला प्रखर मवरोध, सरकारने २० माचव १९२९ रोजी ३१ कामगार व कम्युमनस्टाांना अटक करून मीरि 
येथे त्याांच्यावर भरलेला राजद्रोही कटाचा खटला, क्ाँगे्रस पुढाऱ्याांनी फां ड उभारून व वमकली मदि देऊन 
बचावासाठी केलेला प्रयत्न-या घटना कोणत्याही िरुणाला राष्ट्रीय लढ्याि उडी घेण्याला स्फूिी देिील 
अशाच होत्या. सोलापूरला अांत्रोळीकर-कशदे-हुसेन याांच्या भोविीच िरुण सांघमटि होऊ लागला. 
 

कुबान हुसेन हे पुरोगामी मवचाराचे होिे. त्याांनी कामगाराांचे अनेक सांप लढमवले होिे. १९२८ साली 
जाम ममलने बेकायदा सांप घडवनू मगरणीचे नुकसान केले म्हणून त्याांच्यावर नुकसान-भरपाईचा खटला 
दाखल केला होिा. कामगाराांच्या प्रश्नावर िे ‘गझनफर’ या आपल्या पत्राि मलहीि. िा. ८ माचव १९२९ च्या 
‘शरेे आमण िाशरेे’ या सदराि िे मलमहिाि-”......पोटाला घड्ा घालून गरीब कां गालाांनी चाकरी केलीच 
पामहजे अशी मनदवय कृिी भाांडवलशाहीची आहे. म्हणूनच मजुराांच्या हािी सांपाचे हत्यार मदले आहे.”स्वदेशी 
व जािीय ऐक्याचा त्याांनी सिि पुरस्कार केला.” मब्रमटशाांनी जाि-धमाि भाांडणे लावनू अफगमणस्िानाि 
बेमदली आमण भाांडणे लावली आहेि. हे जािीयिेचे मवषारी बीज कहदुस्थानाि येण्याची भीिी आहे. िे 
आिाच मनपटून काढले पामहजे.” 
 

या िरुण गटामधील आणखी एक प्रभावी कामगार व्यक्िी म्हणजे कमव कुां जमवहारी (१८-११-
१८९६). त्याांचे सांपूणव नाव हरीहर गुरुनाथ सलगरकर कुलकणी, एका मगरणीि नोकरी पण प्रभावी राष्ट्रीय 
गीिे करणारे. त्याांचा ‘मुळशीचा पाळणा’ त्या काळाि घराघराि म्हटला जायचा. ‘ही परवशिा करिे 
भयांकर करणी’ ‘मािृभमूी उद्धरण्याला, ‘स्वािांत्र्यरणी लढण्याला’ अशी त्याांची प्रभावी गीिे. ‘मगरण्याांना 
दवाखाने पामहजेि’ हा त्याांचा पमहला लेख. १९२७ साली स्थापन झालेल्या अशा या युवकाांच्या सांघाचे 
अध्यक्ष होिे डॉ. अांत्रोळीकर. 
 

पमहल्या दोन गटाांचे जनमानसावर वचवस्व होिे. मिसरा गट कायदेभांगाच्या चळवळीपासून अमलप्ि 
होिा; पण जेव्हा त्याांनी पामहले की परकी सरकार मनरपराध लोकाांवर हल्ल ेकरीि आहे आमण गोळीबार 
करीि आहे, िेव्हा सरकारमवरोधी पमवत्रा घेऊन िे जनिेबरोबर रामहले. राजवाडे हे ‘कमवयोगी’ या 
साप्िामहकाचे सांपादक होिे. ८ मे १९३० रोजी पोमलसाांनी मनदशवकाांवर जो बेछूट गोळीबार केला, िसेच 
जनिेच्या असांिोषाचा जो उदे्रक झाला त्याचा सांपूणव अहवाल प्रामामणकपणे ‘कमवयोगी’ पत्राि मदला होिा. 
 

महात्मा गाांधी हे प्रथम सोलापूरला मे २६, १९२१ ला आले. नांिर त्याांनी फेबु्रवारी २०, १९२७ ला 
दुसऱ्याांदा भेट मदली. म्युमनमसपामलटीने केलेल्या नागरी सत्काराला उत्तर देिाना िे म्हणाले होिे: 
‘दारूबांदी करण्यासाठी िुम्ही लोकाांना उत्कृष्ट साधने दाखमवली आहेि.’ सोलापूरची कायदेभांगाची चळवळ 
ही दारूबांदीपासून सुरू झाली हे नैसर्वगकच होय. 
 

एमप्रल ६, १९३० ला म्युमनमसपामलटीच्या इमारिीवर राष्ट्रीय ध्वज लावण्याि आला. एमप्रल २७ ला 
स्वदेशी आमण बमहष्ट्काराच्या सममत्या स्थापन करण्याि आल्या. एका सभेि परदेशी कापडाची खरेदी व 
मवक्ी करणार नाही असा परदेशी कापडाच्या व्यापाऱ्याांनी आपला मनधार जाहीर केला. ६ एमप्रलला 
महाराष्ट्र कायदेभांग मांडळाने प्रमसद्ध केलेल्या पमहल्या पत्रकाि परशुराम राठी याांना सोलापूरचे अमधकारी 



 
          

 

आमण ‘मडक्टेटर’ नेमले असल्याचे जाहीर केले. राठी याांना अटक झाली आमण एमप्रल २२ ला त्याांना दोन 
वष ेसश्रम कारावासाची मशक्षा झाली. मशवलाल बोरामणीकर याांनाही २ वष ेसक्िमजुरीची मशक्षा झाली. 
 
ग             
 

गाांधीजींनी माचव १२ ला साबरमिीचा सत्याग्रहाश्रम सोडला आमण दाांडीयात्रा चालू केली. त्याांनी 
२४ मदवसाांि २४१ मलैाांची चाल करून दाांडीला एमप्रल ६ ला ममठाचा कायदा मोडला. गाांधीजींनी बांडाचे 
मनशाण उभारले िेव्हा एकही पोलीस िेथे नव्हिा. 
 

एमप्रल ६ िे एमप्रल १३ हा राष्ट्रीय आठवडा साजरा करावा, ममठाचा कायदा िोडावा, दारूच्या व 
अफूच्या दुकानाांवर िसेच परदेशी कापडाच्या दुकानाांवर मनरोधन कराव ेअसे गाांधीजींनी जनिेला आवाहन 
केले. या कयवक्माने सवव देश जणू बांड करूनच उठि होिा. 
 

सरकारनेही या सवव हालचालींना जोराने प्रत्युत्तर मदले. हजारोंना अटक करण्याि आली व त्याांना 
िुरुां गाि टाकले. सुभाषबाबू आमण जवाहरलाल याांना अटक झालीच होिी. पोमलसाांचे लाठीहल्ले, गोळीबार 
आमण सत्याग्रह्याांची धरपकड हा मनत्याचाच मामला झाला. ‘डायरशाहीसुद्धा यापुढे मफकी पडेल’ [Dr. 
Tarachand, Vol. IV, p. 126.] असे गाांधीजी म्हणाले. 
 

गाांधीजींच्या या मोचामुळे लोकाांि त्याांची फमजिी होईल असे व्हाइसरॉय लॉडव आयर्ववन याांना वाटि 
होिे. म्हणनू गाांधीजींची उपेक्षा करून त्याांना मोठेपणा देण्याच्या ऐवजी त्याांचा उपहास करून त्याांना 
हुिात्मा न करण्याचे धोरण त्याांनी अवलां मबले. [S. Gopal, Op cit, p. 58.] गाांधीजी दाांडीला पोहचण्यापूवीच 
त्याांना अटक करावी असे मुांबई सरकारला वाटि होिे; पण पमरस्स्थिीि काही बदल झाला आहे हे मान्य 
करण्यास भारि सरकार ियार नव्हिे. [H. D. Telegram to Bombay, Special No. 783, dated 11th March 1930.] 

गुजरािच्या बाहेर या मोच्याला अपेके्षपेक्षा कमी प्रमिसाद ममळेल अशी आयर्ववनची अपेक्षा होिी. [H. D. No. S. 
D. 540, 1930.] 
 

मे ४, रोजी १२-१५ ला गाांधीजींना अटक झाली हे कळिाच सवव देशभर उत्स्फूिव अशी मनदशवने 
झाली. मुांबईि सांपूणव हरिाळ (आजच्या भाषेि बांद) होिा आमण ऐशीपकैी चाळीस मगरण्याांिील कामगाराांनी 
अटकेच्या मनषेधाथव मगरण्या बांद करून मनदशवनाि भाग घेिला. अटकेबद्दल नापसांिी व्यक्ि करण्यासाठी 
कापड व्यापाऱ्याांनी सहा मदवसाांचा हरिाळ पाळण्याचा मनणवय जाहीर केला. 
 
   ग       
 

बारा माचव १९३० ला गाांधीजींची दाांडीयात्रा चालू झाली. भारिाच्या इमिहासािील हा एक मोठा 
ऐमिहामसक क्षण होिा. एका बलाढ्य साम्राज्याशी लढण्याकमरिा एक सामान्य माणसू ७९ स्वयांसेवकाांसह 
मनघाला होिा! शकेडो मलैाांचे अांिर पायी िोडून, गावोगावी प्रचार करून ६ एमप्रलला ममठाचा कायदा 
िोडण्याि येणार होिा. हे क्ाांिीचे प्रस्थान होिे! याने देशभर मवदु्यिसांचार केला! इिर मजल्ह्याांप्रमाणे 
सोलापूर मजल्हा कायदेभांगाच्या प्रचाराने ढवळून मनघाला. िालुक्याच्या व मोठ्या गावाांिून मशमबरे स्थापन 
करण्याि आली. स्वयांसेवकाांची नोंद करून महाराष्ट्र कायदेभांग मांडळाकडून आलेल्या हुकुमाप्रमाणे 



 
          

 

मवलेपाले येथे ममठाच्या सत्याग्रहासाठी स्वयांसेवक पाठमवण्याि येऊ लागले. गावािील कोनाकोपरा 
प्रचाराने ढवळून मनघाला. ममठाचा कायदा िोडण्याप्रमाणेच बकेायदा ममठाची मवक्ी करणे हाही 
कायवक्माचा एक महत्त्वाचा भाग होिा. हा कायवक्मही या मजल्ह्याि सववत्र करण्याि आला. कायेदभांगाच्या 
करिाच हरिाळ, सभा, ममरवणुकी याांचा धडाका सारखा चालला होिा. खादीप्रचार, अस्पृश्यिामनवारण 
याबरोबरच दारूबांदी हा एक महत्त्वाचा कायवक्म होिा आमण त्याचा सिि प्रचार चालूच होिा. गुजरािेिील 
एका गावाि महात्माजींनी दारूबांदीचा प्रचार म्हणून कशदीचे झाडच िोडले व सवांना िसे करण्यास 
साांमगिले. ही वािाही विवमानपत्राि आली. 
 

िारीख ५ रोजी महात्माजींना पकडण्याि आले. हरिाळ, सभा, व्याख्याने याांची गदी आढळली. ही 
बािमी सोलापूराि रात्री १०-२१ च्या सुमारास पोचली. त्याबरोबर स्वयांसेवकाांनी ममरवणूक काढून ही वािा 
सववत्र पसरमवली. ममरवणुकीच्या अग्रभागी होिे सत्तर वषांचे श्रीमनवास काडगाांवकर. त्याांच्या ‘पकडे गये 
गाांधीजी अब िो यह नींद छोडो’ या गीिाच्या पल्लेदार ललकारीने त्याांनी शहर जागे केले. मटळक 
पुिळ्याजवळून फलटण गल्ली, अशी ही ममरवणूक मनघाली. ‘नहीं रखनी, सरकार जामलम नहीं रखनी’ या 
गीिाचा नारा चालू होिाच. रेवणमसद्धच्या बसवांिी त्याांना स्फूिी देि होिे. मीठ गल्ली, सराफबाजार, 
भसुारबाजार अशा मागाने ही ममरवणूक कुां भारवशेीच्याही पुढे गेली. गाांधीजी व वांदे मािरमच्या घोषणा 
सिि होि होत्याच. भसुार गल्ली, अडिबाजार, बोरामणी रस्िा, मसस्व्हल हॉस्स्पटल, सदरबाजार, मोदी या 
भागाांिून जाईपयंि ममरवणकुीला नवीनच स्वरूप प्राप्ि झाले. एका बगीि गाांधींचा फोटो ठेवण्याि आला. 
अशी ही ममरवणूक वारद मगरणीच्या कोपऱ्यावर आली िेव्हा उजाडले होिे. 
 

उजाडिाच सवांच्या िोंडी एकच मवषय महात्माजींची अटक. लोकाांनी स्वयांस्फूिीने हरिाळ 
पाळला. दुकाने बांद झाली. बालगोपालाांच्या ममरवणुकी मनघू लागल्या. कामगाराांनी मगरण्या बांद पाडल्या. 
अग्रभागी कुरबान हुसेन, कशदे हे कामगार पुढारी होिे. अटकेच्या मनषेधाथव महात्माजींच्या फोटोची प्रचांड 
ममरवणूक काढण्याि आली. 

 
दुपारी कलेक्टर एच्. एफ्. नाईट याांनी शहरािील प्रमिमष्ठि व्यापारी व पुढारी याांची एक बैठक 

आपल्या बांगल्यावर बोलावली, आमण त्या बैठकीि शहराि शाांििा ठेवण्यामवषयी आवाहन केले. सवांनी 
िसे आश्वासनही मदले. मगरण्या बाजार सुरू झाले म्हणजे लोक आपापल्या व्यवसायाि गुांििील म्हणनू त्या 
दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे ठरले. 
 

दुपारी ममहलाांची एक ममरवणूक मनघाली. दुपारी श्रद्धानन्द मांडळाच्या २०/२५ कायवकत्यांनी एकत्र 
जमून नवीनच कल्पना माांडली. दारूमुळे गमरबाांच्या सांसाराचा नाश होिो म्हणून ज्यापासून दारू ियार 
करिाि िी कशदीची झाडेच िोडण्याचा सत्याग्रह करावा ही कल्पना िरुणाांनी उचलून धरली आमण चौदा 
कमानीजवळील ६०/७० कशदीची झाडे िोडण्याि आली. एका जमावाने मद्रास मेल अडवली. 
 

सायांकाळी ६ वाजिा साखरपेठेि व रात्री मटळक चौकाि झालेल्या सभेि रामकृष्ट्णजी जाजू हे 
अध्यक्ष होिे. मटळक चौकािील सभेि कुरबान हुसेन, जगन्नाथ कशदे , डॉ. अांत्रोळीकर, महाजन वकील, 
मसद्रामप्पा फुलारी, रामभाऊ राजवाडे, शठे गुलाबचांद, नगराध्यक्ष शठे मामणकचांद, कमव कुां जमवहारी 
इत्यादींची प्रभावी भाषणे झाली. या सभेि चौदाकमानीजवळ कशदीची झाडे िोडण्याचा सत्याग्रह करण्याि 
आल्याचे जाहीर झाले. शठे गुलाबचांदाांनी महात्माजींच्या अटकेपूवी दारू आमण शसे्त्र मवकणाऱ्याांकडून 



 
          

 

परवाने काढून घेण्याि आले याबद्दल क्ाँगेस कममटीिफे आियव व्यक्ि केले.”स्वराज्याची चळवळ ही 
पोटापाण्याची चळवळ आहे” असे मामणकचांद म्हणाले जाजूांनी क्ाँगे्रस कममटीिफे आिा कायवक्म होणार 
नाही असे जाहीर केले. 
 

त्याच मठकाणी युवक सांघािफे डॉ. अांत्रोळीकराांच्या अध्यक्षिेखाली सभा भरमवण्याि आली. 
जगन्नाथ कशदे याांचे भाषण झाले. गाांधीजींच्या अटकेमनममत्त सवांनी , मगरणी कामगारांनीसुद्धा, िो मदवस 
हरिाळ पाळावा असा आदेश देण्याि आला. 
 

मवष्ट्ण-ुलक्ष्मी मगरणीपासून वारद मगरणीपयंि जमलेला िो कामगाराांचा उत्साही जमाव, समोर 
पोमलस असे दृश्य िारीख ७ रोजी सकाळी मदसले. काही वळेाने कामगार-पोमलस झटापटही झाली. 
कलेक्टर व डी. एस्. पी. हेही दगडफेकीिून सुटले नाहीि. महात्माजींचा जयजयकार सववत्र चालूच होिा. 
चौत्रा नाक्याला आग लागली. पोमलस परकीय सरकारचे प्रिीक म्हणून त्याांच्यावर लोकाांचा राग. त्याांची 
हुयो करण्याि आली. त्याांच्या डोक्यावर गाांधी टोप्या घालण्याि आल्या. थोड्ा वळेाने हा जमाव पाांगला 
िरी गावाि छोया छोया ममरवणुका मनघिच होत्या. ‘नहीं रखनी’ चा नारा चालूच होिा. रात्री गाांधी व 
नेहरू चौकाि जाहीर सभा झाल्या. गाांधी चौकािील सभेचे अध्यक्ष ‘गझनफर’ चे कायवकारी सांपादक एम. 
बी. पठाण होिे. युवक सांघाच्या नेत्याबरोबर जाजू व जाधव याांचीही भाषणे झाली. त्याांनी सांयम पाळा असे 
आवाहन केले.’...पां. नेहरू ज्या मदवशी पांिप्रधान म्हणून मप्रन्स ऑफ वले्सच्या बरोबरीने हस्िाांदोलन 
करिील िोपयंि चळवळीचा डोंब असाच पेटि राहील’ असे साांगण्याि आले. जगन्नाथ कशदे याांनी 
कामगाराांनी कामावर जावे, हुल्लडबाजी करू नये असे आवाहन केले. 
 

गाांधीजींच्या अटकेची वािा सोलापुराि धडकली, आमण ममरवणुका, सभा आमण कामगाराांचे सांप 
याांना उधाणच आले. सोलापूरचे प्रमसद्ध क्ाँगे्रस कायवकिे जाजू म्हणाले, ‘गाांधीना जर इांग्रज अटक करिील 
िर िे राज्य गमाविील’ या बाबिीि सरकारी पत्रक म्हणिे, “....गाांधी जरी कहसात्मक उदे्रकाांबाबि दुःख 
व्यक्ि करीि असिाि, िरी त्याांच्या बेलगाम अशा अनुयायाांच्या कृत्याांबाबिचा त्याांच्या मनषेधाचा पमरणाम 
कमीकमीच झाला आहे, आमण िे त्याांना काबूि ठेव ूशकि नाहीि हे आिा उघड झाले आहे.” [ R. P. Dutt, 
‘India Today’, p. 304.] 
 

सोलापूरच्या यूथ लीगचे कायवकिे डॉ. अांत्रोळीकर, कुरबान हुसेन, जगन्नाथ कशदे, कमव 
कुां जमवहारी इत्यादींनी सोलापुराि प्रचांड ममरवणूक सांघमटि करायला सुरुवाि केली. इिर पढुारी त्याांना 
येऊन ममळाले. सोलापूरच्या इमिहासाि ही घटना अपूवव होिी. ही ममरवणकू रूपा भवानी देवळाच्या 
बाजूला गेली. उस्फूिवपणे िाडीची झाडे िोडण्याचा कायवक्म वगेाि चालू झाला. हा कायवक्म क्ाँगे्रस 
कममटीने हािी घेिला नव्हिा. [अांदूरकर, ‘सोलापूरचे चार हुिात्मे’, p.21.] सशस्त्र पोमलस, काही पोमलस अमधकारी 
आमण साजंट हॉल घटनास्थळी पोचले. साि-आठ लोकाांना पकडण्याि आले. मजल्हामधकारी नाईट स्विः 
त्या जागी आला. त्याच्या रोखाने दगडफेक झाली. वादळी आमण अमयाद वा बेफाम अशाांच्या गराड्ाि 
डी. एस. पी. व कलेक्टर सापडले होिे. टेमलफोनच्या िारा िोडण्याि आल्या. लोक ‘गाांधी की जय’ च्या 
घोषणा देि होिे. दगडफेक थाांबवण्याच्या कलेक्टरच्या आवाहनाला लोकाांनी दाद मदली नाही. 
पकडलेल्या लोकाांना सोडा हीच लोकाांची मागणी होिी. अशा वळेी शांकर मशवदारे हा एक मवशीिला िरुण 
क्ाँगे्रसचे मनशाण घेऊन घोषणा देि कलेक्टरपढेु उभा ठाकला, पण एका साजंटने त्याला गोळीने मटपले. 
सरकारी मोटारीवर दगडाांचा मारा चालू झाला. अशा वळेी प्रसांग पाहून मल्लाप्पा धनशटे्टी जमावाि घुसले 
आमण त्याांनी सरकारी ऑमफसराांना सांरक्षण मदले. अशा वळेी कलेक्टरने िो भाग सोडला. त्याने पोमलसाांना 



 
          

 

गोळीबाराचा हुकूम मदला. िीन लोक ित्काळ गिप्राण झाले. [‘कमवयोगी’, १० मे १९३०.] मे ९ च्या मुांबईच्या 
‘टाइम्स ऑफ इांमडया’ पत्राि ‘दांगेखोराांनी मकत्येक दुकाने लुटली’ अशी वािा आली, पण पोमलसाांच्या 
अहवालाि अशी घटना घडल्याची नोंद नव्हिी. हा गोळीबार सरकारी अमधकाऱ्याांनी भीिीपोटी केला 
असाच पोमलसाांचा अहवाल आहे. 
 

मशवदारे याांच्या मृत्यूनांिर जमावाि सूडाची भावना बळावली. मांगळवार पेठ पोलीस चौकीवर चार 
पोमलसाांचा पहारा होिा. खवळलेला जमाव पोमलस चौकीकडे येि आहे हे पाहिाच दोन पोलीस पळून 
गेले, आमण रामहलेल्या दोनही पोमलसाांना जमावाने जाळून मारले. िेथील फर्वनचर जाळले. पोमलसाांना 
जमावाने ‘महात्मा गाांधी की जय’ म्हणावयास लावले. वामन झाांबरे या पोमलसाने बादशहा पांचम जॉजवचा 
फोटो पायाखाली िुडवला, म्हणूनच िो वाचला. दोन पोमलसाांना जाळून मारले, ही वािा गावािील 
पोमलसाांना कळिाच िे पोमलस चौक्या सोडून पळून गेले. काही सोलापूर शहरच सोडून गेले. एका मनवृत्त 
पोलीस इन्स्पेक्टरने (जो १९३० मध्ये सोलापूरला साधा कॉन्स्टेबल होिा) लेखकाला साांमगिले की 
(१९७८) ‘आपले प्राण वाचवा, वाटल्यास गाव सोडा’ अशा िोंडी आज्ञा पोमलसाांना मदल्या होत्या. सवव 
अमधकारी मब्रटीश होिे. त्याांनी आपल्या कुटुांमबयाांना खास गाडीने सुरमक्षि मठकाणी पाठमवण्याची व्यवस्था 
केली. 
 

‘न्यूयॉकव  टाइम्स’ ने सोलापुरािील घटनाांची वािा खालीलप्रमाणे पमहल्या पानावर मदली: 
‘लढाईच्या धुमिक्ीनांिर गाांधींच्या लढाऊ अनुयायाांनी शहराचा िाबा घेिला आहे. २५ जणाांना मतृ्यू आला. 
मब्रमटशाांनी अमधक सैन्य आणले आहे. दांगेखोर जमावाने सरकारी प्रमिकार मोडून त्याांना रेल्व ेस्टेशनकडे 
रेटले आहे. मब्रमटशाांची कुटुांब ेपळून गेली’ (९-५-१९३०). 
 

कोटाची इमारिही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. दुपारी बारा वाजल्यानांिर (िा. ८ मे) सववत्र 
शाांििा झाली. गोळीबार चालूच होिा. दुपारी १ िे ७, ९ जण मतृ्यूमुखी पडले, आमण २३ जण जखमी झाले. 
काही मुलकी आमण पोलीस अमधकारी सांरक्षणाखाली रेल्व ेस्टेशनाि गेले होिे. कलेक्टर आमण डी. एस. 
पी. याांनी सोलापूर सोडले, आमण िे रजेवर गेले. [ितै्रव.] मसटी ममॅजस्रटे खान आमण पुष्ट्कळसे पोमलस 
शहरािून पळून गेले. (‘केसरी’ िा. १३-५-१९३० आमण ‘बाँबे क्ॉमनकल’ िा. ९-५-१९३०) पोमलसाांच्या 
दप्िरािील अहवालाि, जमावाि दोन हजार लोक होिे, हे साांमगिलेले नाही. जमाव हा जर इिका मोठा 
असेल, िर पोमलसाांनी त्याचा उल्लखे त्याांच्या अहवालाि केला असिा. 
 

मे ८ च्या दुपारनांिर लोकाांनी काही अत्याचार केले नाहीि हे पाहून मडस्स्रक्ट ममॅजस्रेटने िा. ९ मे 
ला शहरािील प्रमुख नागमरकाांची सभा बोलावली. शाांििा सममत्या स्थापन करण्याि आल्या. रावबहादूर 
मुळे, म्युमनमसपामलटीचे अध्यक्ष माणेक शहा, मवष्ट्णु मगरणीचे मनेॅजर अब्दुल लिीफ अशा नागमरकाांना 
स्पेशल ममॅजस्रटे (खास न्यायदांडामधकारी) नेमण्याि आले. माणेक शहाांनी राजीनामा मदला, इांमडयन 
पीनल कोडच्या १४४ कलमाखाली (जमावबांदी) काढलेल्या प्रमिबांधात्मक हुकुमाला धाब्यावर बसवनू 
शहरािून एक हजार लोकाांनी काढलेल्या ममरवणुकीबाबि धोरण काय ठेवायचे याबाबि त्याांचा मिभेद 
झाला होिा. वालचांद महराचांद आमण लालजी नारायण या उद्योगपिींनी पुण्याि हॉटसन (गृहमांत्री) याांची 
भेट घेऊन सोलापुरािील पमरस्स्थिी आिा पूवववत् झाली आहे असे त्याांना साांमगिले. सोलापुराि शाांििा 
आमण सुव्यवस्था एकाच मागाने साध्य होईल आमण िी म्हणजे लष्ट्करी कायदा असे हॉटसनने त्याांना 
साांमगिले! [अांदूरकर, पूवोक्ि, पृ. ६९] यावर ‘पॉमलमटक्स’ ने ‘बाँबे क्ॉमनकल’ मध्ये टीका केली. ‘लष्ट्करी कायदा 



 
          

 

म्हणजे बकेायदेशीरपणा नव्हे; त्याने लोकाांचे रक्षण झाले पामहजे, आमण समाजाची मवस्कटलेली घडी 
पूवववि बसवली पामहजे.’ 
 

काही लोक ‘चाांद कमानी’ भागाकडे गेले आमण त्याांनी रेल्वचे्या रुळाांवरच बैठक मारली. त्यामुळे 
मद्रास मेल थाांबवावी लागली. लोकाांकडून दगडाांचा मारा चाललाच होिा. मद्रास मेलच्या अँग्लो-इांमडयन 
ड्रायव्हरने लोकाांची क्षमा मामगिली मगच त्या गाडीला पुढच्या प्रवासाला जािा आले. िेथे जमलेल्या 
लोकाांनी आसपासची िाडीची झाडे िोडण्यास सुरुवाि केली. सुमारे सत्तर झाडे िोडण्याि आली. िाडीची 
झाडे िोडणे हा दारूबांदी करण्याचा प्रभावी मागव असल्याचे त्याांना वाटि होिे. 
 
        ग       
 

९ मे ला सशस्त्र पोमलस असलेल्या दोन लॉऱ्या (त्याि अनेक साजंटही होिे) िाशी ४० िे ५० मलै 
वगेाने शहरािून भरधाव नेण्याि आल्या. त्यािील पोमलसाांनी दुपारी १-३० िे ७-३० या वळेेि बेदरकार 
गोळीबार करून २५ जणाांचे मुडदे पाडले आमण पन्नासजणाांना जखमी केले. [‘कमवयोगी’, १० मे १९३०.] 
 

‘कमवयोगी’ या स्थामनक पत्राने गोळीबाराि मृत्यू पावलेल्याांची नाव े प्रमसद्ध केली. या 
गोळीबारावरून मदसले की गाांधी टोपी घालणाऱ्याांवर मटपून गोळ्या झाडल्या होत्या. कुत्र्याला गोळी घालणे 
व माणसाला गोळी घालणे याि काही फरक केला जाि नव्हिा! डोक्यावरील गाांधी टोपी फेकून द्यायला 
पोमलसाांनी भाग पाडले. मृत्यू पावलेल्या व्यक्िींचा पांचनामा करण्याची काळजीसुद्धा त्याांनी केली नाही. 
पोमलस हे भेकड होिे. शकेडोंनी प्राण वाचवण्यासाठी गाव सोडला. कोटाची इमारि चार िास जळि होिी, 
पण एकही पोमलस वा मुलकी नोकर िी आग मवझवण्यासाठी धावला नाही. मनरपराध वा मनष्ट्पाप अशा 
मनःशस्त्र लोकाांवर गोळ्या झाडण्यािच त्याांना पुरुषाथव वाटि होिा! [पूवोक्ि.] 
 

िारीख मे १० ला मडस्स्रक्ट ममॅडस्रेटने इांमडयन पीनल कोडचे १४४ (जामावबांदीचे) कलम 
शहराला लागू केले. 
 

या सगळ्या घटनाांची मुांबईच्या ‘टाइम्स ऑफ इांमडया’ ने चुकीची आमण प्रक्षोभक अशी बािमी मदली. 
सहा पोमलसाांना जाळून मारण्याि आले आमण मकत्येक चौक्या जाळण्याि आल्या, अशी बािमी ‘टाइम्स’ ने 
छापली (वस्िुिः दोन पोलीस व एक चौकी जाळण्याि आली). 

 
जािीय सलोखा मबघडेल अशा बािम्या देण्याबद्दल स्थामनक ‘कल्पिरु’ (िारीख ११ मे १९३०) 

पत्राने ‘टाइम्स’ चा मनषेध केला या सांदभाि अब्दुल रसूल कुरबान हुसेन याांनी त्याांच्या ‘गझनफर’ (कसह) 
या पत्राि ‘काफर’ याचे मववचेन केले. महांमद पैगांबराांनी ‘काफर’ म्हणून ज्यू आमण युरोमपयन याांचा उल्लेख 
केला होिा, कहदूांसाठी िो नव्हिा. नवीन धमाची स्थापना केली िेव्हा नजरेपढेु ज्यू आमण इांग्रज होिे. 
 

िारीख १२ मे शाांििामय मदवस होिा असे ‘टाइम्स’ ने १३ मे च्या अांकाि वृत्त मदले. ८ मे नांिरच्या 
चार मदवसाांच्या प्रक्षोभक घडामोडीनांिर िो मदवस शाांििेि गेला. युद्ध, बांड ककवा प्रस्थामपिाांमवरुद्ध बांड 
अशा प्रकारची लष्ट्करी कायदा पुकारण्याचे समथवन करण्यासारखी पमरस्स्थिी सोलापरुाि नव्हिी. [File No. 
512/II of 1930.] 



 
          

 

सोलापुरािील सरकारी अमधकारी आमण युरोमपयनाांची बायकामुले खास आगगाडीने पुण्यास व 
इिरत्र पाठमवली, िेव्हा मडस्स्रक्ट ममॅजस्रेटनी त्याांचा ‘मनवामसि’ असा उल्लखे केला. [File 750/14 B 1930 (H. 

D. Special).] सरकार मकिी भयभीि झाले होिे हेच यावरून मदसिे. 
 

कोटाची इमारि जाळणे, दोन पोमलसाांचा मृत्यू या ८ मे च्या घटनाांमुळे अमधकारी भडकले. 
शहरािील पोमलस, शहर पोलीस चौकीवरच कें मद्रि करण्याि आले िे आमण सशस्त्र पोलीस लॉऱ्याांिून गस्ि 
घालण्याचे काम करीि होिे. ‘पोमलसाांना आत्मरक्षणाथव गोळीबार करावा लागला’ असे डायरेक्टर ऑफ 
इन्फमेशनने आपल्या अहवालाि म्हटले आहे. िारीख ११ च्या रात्री ११ वाजिा पुण्याहून सैमनकाांच्या 
िुकड्ा आल्या आमण सैन्य आमण पोलीस याांची गस्ि गावभर चालू झाली. चौदा वषांचा रानडे नावाचा एक 
शाळकरी मुलगा त्याच्या घराच्या गच्चीि उभा रामहला असिा गोळीने त्याच्या डोक्याची कवटीच 
उडमवण्याि आली. पोलीस चौक्या ओस पडल्या होत्या त्याि पोलीसच नव्हिे; कारण एक िर पोलीस जीव 
वाचमवण्यासाठी पळाले ककवा त्याांना टाळा लावनू िरी गेले. मुले व बायका याांना मारण्यािच िे रमले. 
जाळून मारलेले दोन्हीही पोमलस मुसलमान होिे, म्हणून या प्रकरणाला जािीय रांग देण्याचा ‘टाइम्स’ 
आमद पत्राांनी प्रयत्न केला; पण परकी सते्तचे प्रमिमनधी म्हणूनच त्याांची आहुिी पडली. ‘कमवयोगी’ पत्राचे 
सांपादक राजवाडे हे प्रमियोगी, सहकारवादी व कहदुसभावादी होिे आमण िे जनिेमागे ठाम उभे होिे. 
‘टाइम्स’ च्या खोडसाळ बािमीचा त्याांनी मनषेध केला. 
 

मडस्स्रक्ट ममॅजस्रटे एच. एफ. नाईट याांनी “मेकॉनकी मथएटरजवळ लॉरीि असलेले काही 
पोमलस बेछूटपणे गोळीबार करीि होिे आमण त्यामुळे आरोपी क्माांक ४, १७, १८, १९, २०, २५, २३ व २४ 
या मृत्यू पावलेल्या आठजणाांना गोळ्याांनी मृत्यू आला याबद्दल मला शांका नाही, याची मला भीिी वाटिे” 
असे काढलेले उद गार सूचक आहेि. कोटापुढे झालेल्या प्रमिज्ञालेखाि (ॲमफडेस्व्हट) त्याांनी आणखी 
म्हटले, “....नेहमीच्या मरव्हॉल्व्हरमशवाय साजंटनी ३०३ रायफल शॉट गन, चार स्मथू बोअसव आमण िीन 
चापाच्या बांदुका याांचा उपयोग केला असावा... मेकॉनकी मथएटरजवळील गोळीबार हा पुष्ट्कळसा 
कॉन्स्टेबलनी केला असावा असे मला वाटिे.” शवेटी नाईट याांनी “गोळीबार बेछूट होिा अशी कबुलीच 
यामुळे घेिली जाईल; पण क्ाँगे्रसच्या चौकशी कममशनपढेु जुलूमजबरदस्िीचा ‘पुरावा’ नाहीसा 
केल्यासारखेच िे होणार आहे.” त्याांच्या प्रमिज्ञालेखाि नाईट आणखी म्हणाले, “.....८ मे ला पोमलसाांवर 
झालेल्या हल्ल्यानांिर त्या मदवशीच्या सायांकाळी गावािून पोलीस माघारी घ्याविे, नाहीिर मालेगाव आमण 
चौरीचौरा येथील घटनाांची पुनरावृत्ती होईल असे मला वाटले. िारीख ८ मे ला रूपाभवानीजवळ मी 
बांदुकीच्या दोन फैरी झाडण्याचा हुकूम मदला; दुपारी १२-१५ वाजिा आणखी दोन फैरी झाडण्याचा हुकूम 
मदला. “पण त्याच पमरच्छेदाि त्याांनी म्हटले, “मकिी फैरी झाडल्या हे मला मनमिि माहीि नाही; पण 
जमाव जेव्हा पाांगला िेव्हा गोळीबार थाांबमवण्याि आला.”भसुार गल्लीि ‘धान्याच्या पोत्याांनी रस्िा रोखला 
होिा.’ पोलीस इन्स्पेक्टरने िीन फैरी झाडण्याचा हुकूम मदला, पण त्यापेक्षा अमधक फैरी झाडण्याि आल्या 
आहेि. मरव्हाल्व्हरच्या गोळीबाराबाबि नाईट पुढे म्हणाले, “मकिी गोळ्या झाडल्या हे नक्की साांगिा येि 
नाही, कारण अमधकाऱ्याजवळ काही प्रमाणाि खाजगी दारूगोळा असिो.” त्याांच्या अांदाजाप्रमाणे ७७ िे ८७ 
फैरी झाडल्या असाव्याि; ‘पण’ .... प्रत्येक मठकाणी मकिीजणाांचा मृत्यू झाला हे मी साांगू शकि नाही’ 
असेही शवेटी म्हटले. [Ibid] मडस्स्रक्ट ममॅजस्रटे नाईट आणखी म्हणाले, “.....मेकॉनकी मथएटरजवळील 
एका प्रसांगी ८ मे च्या दांगलीच्या सायांकाळी काही पोमलसाांनी वमरष्ठाांच्या आजे्ञमवना गोळीबार केला आमण 
दुसऱ्या मठकाणी त्याांनी िसाच गोळीबार केला असण्याची शक्यिा असल्याची माझी खात्री आहे.” [Bombay 
Council Speech, p. 425, Vol. XXIII, 14-7- 1930.] 
 



 
          

 

                    
 

िारीख १२ मे ला सोलापुराि लष्ट्करी कायदा पुकारण्याि आला. त्यासांबांधीचे प्रकटन वृत्तपत्राि 
प्रमसद्ध करण्याि आले. त्याबाबिचा व्हाइसरॉयचा वटहुकूम खालीलपमाणे होिा: “लष्ट्कराच्या साह्याने 
मुलकी अमधकारी शाांििा प्रस्थामपि करणे आमण शहराचा पनुः िाबा ममळवणे ही कामे करण्यास असमथव 
आहेि. त्यामुळे मुलकी अमधकाऱ्याांच्या मवनांिीवरून कायदा आमण सुव्यवस्था प्रस्थामपि करण्याचे कायव 
लष्ट्कराने स्वीकारले आहे. मुांबई सरकारने या कृिीला मान्यिा मदली आहे, कारण िी आवश्यक आहे आमण 
लष्ट्करी कायद्याचे प्रशासन मनयममि करण्यासाठी अशा प्रकारचा वटहुकूम काढण्यासाठी माझ्या सरकारला 
प्रवृत्त केले. सोलापुराि काही काळापुरिा लष्ट्करी कायदा चालू करणे अवश्य आहे याबाबि समाधान 
झाल्याने, भारि सरकार कायदा कलम ७२ अन्वये मला जे अमधकार प्राप्ि झाले आहेि त्यानुसार मी हा 
वटहुकूम पुकारीि आहे. यायोगे लष्ट्करी कायद्याच्या प्रशासनासाठी मनयम ियार करण्याचे िसेच त्यासांबांधी 
आणखी आवश्यक िरिुदी करण्याचे अमधकार लष्ट्करी अमधकाऱ्याांना देण्याि येि आहेि.” [The Times of 
India, 17-5-1930. The Bombay Govt. Gazette, May 12, Part VIII, pp. 298-229.] 
 

सोलापूर लष्ट्करी कायदा वटहुकूम, १९३० (१९३० चा iv) (17th ऑडवर नांबर S. D. 9666-A) 
गव्हनवर-जनरलने प्रमसद्ध केला. सोलापुराि काही मवमशष्ट मठकाणीच लष्ट्करी कायदा लागू करावा असे 
स्थामनक अमधकाऱ्याांचे मि होिे. १८ मे १९३० ला दुपारी ३-४५ वाजिा सोलापुराि लष्ट्करी कायदा लाग ू
झाला. 
 

िारीख १३ मे १८ मे १९३० च्या दरम्यान लष्ट्करी अमधकाऱ्याांनी लष्ट्करी कायदा न मानणाऱ्याांमवरुद्ध 
काही खटले चालमवले आमण आरोपींना मशक्षाही ठोठावल्या; पण १८ मे, ३-४५ वाजिा कायदा लाग ू
करण्यापूवी लष्ट्करी अमधकाऱ्याांनी खटले चालवण्याचे काम थाांबवले. नवीन खटले चालवले नाहीि वा 
मशक्षा मदल्या नाहीि. 
 

सोलापुरािील लष्ट्करी कायद्याचे प्रशासन करण्यासाठी ले. क. सी. पी. पेज याांची मनयुक्िी 
करण्याि आली होिी. जागेवर जो अमधकारी असेल त्याच्या मनणवयशक्िीवर सवव सोपवण्याि आले. 
बािम्याांवर प्रमसमद्धपूवव मनयांत्रण होिे. बािम्याांच्या मवश्वासाहविेमवषयी लोकाांि जी अस्वस्थिा वा घबराट 
मनमाण होई िी घालमवण्यासाठी मुांबई सरकारने काही पावले उचलली आहेि की नाही असा योग्य सवाल 
‘बाँबे क्ॉमनकल’ ने मवचारला. पुण्याच्या ‘केसरी’ आमण ‘ज्ञानप्रकाश’ या पत्राांनी त्याांच्या अग्रलेखािून 
(िारीख १३ मे १९३०) कहसात्मक घटनाांचा मनषेध केला. लालजी नारायणजी हे कौस्न्सलचे सदस्य व 
उद्योगपिी. िे काही ‘बेजबाबदार’ नव्हेि; पण िेही ‘लष्ट्करी कायदा असमथवनीय होिा’ असे म्हणाले (‘बाँब े
क्ॉमनकल’ १४ मे १९३०). शटे वालचांद महराचांद याांनीही वरील मवधानाला दुजोराच मदला. मुलकी 
अमधकाऱ्याांनी जबाबदारी टाळणे आमण क्षुल्लक गोष्टींनी हिबल होणे यामुळेच हा लष्ट्करी कायदा पुकारावा 
लागला असे लालजी पुढे म्हणाले. 
 

गाांधी टोपी आमण खादी कपड्ाांवर बांदी आली. इांमडयन मचंट स चेंबरच्या कममटीने व्हाइसरॉयला 
पाठमवलेल्या िारेि म्हटले. “गाांधी टोपी व खादी कपड्ावरील बांदीने राष्ट्रीय भावना दुखावली जाि 
आहे.... लष्ट्करी कायदा प्रशासनाि लोकाांवर आमानुष जुलूम होि आहे व अत्याचार वाढि आहेि.” (बाँब े
क्ॉमनकल). लष्ट्करी कायदा प्रशासनाि झालेल्या दुष्ट्कृत्याांमवरुद्ध यामचका दाखल करण्यासाठी एखादे 



 
          

 

खास कोटव (रायब्यनूल) नव्हिे. लष्ट्करी कायदा एकूण सहा आठवडे जारी होिा. ‘केसरी’ (िारीख १० 
जून १९३०) आमण ‘ज्ञानप्रकाश’ (१५ मे १९३० व २१ जून १९३०) याांनी हा लष्ट्करी कायदा उठवावा म्हणनू 
अग्रलेख मलमहले. एखादी मनःपक्षपािी चौकशी सममिी नेमावी असे ‘बाँबे क्ाँमनकल’ ने म्हटले (िारीख २० 
मे १९३०). महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमसव, मुांबई प्राांमिक क्ाँगे्रस कममटी, कनाटक प्राांमिक क्ाँगे्रस कममटी 
याांनी सरकारने हा लष्ट्करी कायदा मागे घ्यावा म्हणनू सरकारला आग्रहाने साांमगिले; कारण त्यायोगे सवव 
व्यापार थांडावलाच आहे (मुांबई, िारीख २ व ३ जून १९३०). 
 

क्ाँगे्रसच्या हांगामी अध्यक्षाांनी विवमानपत्रासांबांधीच्या वटहुकुमाचा मनषेध केला; कारण हा 
सांस्कृिीवर अत्याचारच होिा आमण त्या वटहुकुमाचा कायदामवरोधी िरिुदीपढेु मान िुकमवण्यास ज्याांनी 
नकार मदला अशा विवमानपत्राांच्या कृिी सरकारपुढे मोठ्या स्वरूपाि (दडपशाहीसाठी) येऊ लागल्या. 
यामुळे विवमानपते्र बांद पडू लागली आमण जी पुनः सुरू झाली, िीही बांद झाली. अँग्लो-इांमडयन पत्राांवर 
बमहष्ट्कार घालण्यास त्याांनी साांमगिले (िारीख ३० मे १९३०). [File G-136 (KW), i.c. 1930, N.M.L. New Delhi.] 
 

काँगे्रस वमकंग कममटीच्या (िारीख १२ िे २५ मे १९३०) कामकाजासांबांधी अमखल भारिीय काँगे्रस 
कममटीने खालीलप्रमाणे ठराव केला :- “सोलापुरािील क्लेशदायी घटनाांबाबि ही कममटी दुःख व्यक्ि 
करीि आहे आमण त्या शहराि लष्ट्करी कायादा पुकारला गेला यामुळे भीिी आमण त्वषे जनिेि मनमाण 
झाला आहे. या अत्याचाराला ज्याांना िोंड द्याव ेलागि आहे त्याांच्याबद्दल सहानुभिूी व्यक्ि करिो. शहराचे 
नागमरक अकहसात्मक मागापासून ढळणार नाहीि, िसेच लष्ट्करी कायदा वा इिर अत्याचारी मागांमुळे 
भयभीि होणार नाहीि असा आम्हाांला मवश्वास वाटिो. महाराष्ट्र प्राांमिक काँगे्रस कममटी या सवव प्रकरणाची 
चौकशी करील आमण नागमरकाांचे दुःख हलके करण्याचा प्रयत्न करील अशी या कममटीला आशा वाटिे.” 
 

सोलापूर प्रकरणासांबांधीचा ठराव (नांबर ११) खालीलप्रमाणे आहे :- (अलाहाबाद, १७ जून 
१९३०)” ...सोलापूरापासून ४५ मलै दूर असलेल्या पांढरपुरािील एकादशीचा सोहळा सांपेपयंि लष्ट्करी 
कायदा चालू ठेवावा अशी मुांबई सरकारला काही प्रमुख नागमरकाांची मवनांिी केली आहे हे वाचनू कममटीला 
आियव वाटिे. लष्ट्करी कायदा कोणत्याही रीिीने समथवनीय नाही, असे सोलापूरवामसयाांना वाटिे आमण 
िसेच िो चालू ठेवण्यास त्याांचा मवरोध आहे. यासांबांधी कममटीजवळ मवश्वसनीय मामहिी आहे. मुांबई 
सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे लष्ट्करी कायदा इिका दीघवकाळ चालू ठेवणे समथवनीय नाही आमण िो यापढेु 
चालू ठेवणे हे ढोंगीपणाचे आहे असे मवचार करून आपले मि झाले असल्याचे कममटीने नमूद केले आहे. 
दीघवकाळ आपत्ती सहन केलेल्या लोकाांची कहमि खच्ची करणे हेच हा कायदा चालू ठेवण्याचे एकमेव उमद्दष्ट 
आहे याबाबि कममटीची खात्री झाली आहे. भारि सरकारने ११ मे १९३० रोजी लांडनला पाठमवलेल्या 
िारेि ‘क्षीण होि जाणाऱ्या’ ममठाच्या मोमहमेचा आढावा घेिला व गाांधीच्या अटकेनांिर कलकत्ता, मदल्ली 
आमण सोलापूर येथे उत्स्फूिवपणे झालेले दांगे गांभीर स्वरूपाचे होिे असे म्हटले आहे. नांिर ‘ही चळवळ 
अकहसात्मक होिी असा दावा करणाऱ्याांच्या मवधानािील पोकळपणा वाढत्या प्रमाणावर उघड होि आहे.” 
 

पोलीस आमण लष्ट्कर याांच्या हस्िके्षपामुळे पमरस्स्थिी अमधक गुांिागुांिीची झाली असे अमेमरकन 
कॉन्सल-जनरलने म्हटले. “.....अलीकडेच मुांबईि झालेल्या दांगलीि काँगे्रसच्या स्वयांसेवकाांनी शाांििा 
प्रस्थामपि केली; इिकेच नव्हे िर काँगे्रसचे स्वयांसेवक नसलेल्या जखमी मुसलमानाांना मदि करण्याि 
उत्कृष्ट बांधुभावना दाखवली.” (िारीख ३० मे १९३०). 
 



 
          

 

माचव १९३० मध्ये भारिीय राष्ट्रीय काँगे्रसची शाखा अमेमरकेि नसल्याचे जाहीर झाल्यानांिर, 
शलैेंद्रनाथ घोष याांनी अमेमरकेि पत्रके काढणे व जाहीर सभा सांघमटि करणे चालूच ठेवले. भारिीय 
राष्ट्रीय काँगे्रसची अमेमरकन शाखा असे न म्हणिा िो अमेमरकेची भारिीय राष्ट्रीय काँगे्रस असे म्हणे व 
त्यामाफव ि कायवक्म करी. ८ मे १९३० ला सोलापुराि ज्या कहसात्मक घटना घडल्या, िेव्हा लगेच या घोष 
महाशयाांनी न्ययूॉकव मध्ये पत्रक काढले. सोलापूर ‘हस्िगि’ केले गेले याला फार मोठे महत्त्व आहे; कारण 
त्यामुळे मब्रमटश लष्ट्करापासून भारिीय जवान अलग पडले आमण त्यासाठी भारिीय बांडखोराांनी हाक मदली 
होिी. स्वािांत्र्यासाठी भारिीय राष्ट्रवाद्याांना एक नव ेकें द्र ममळाले; मुांबई हे असे कें द्र प्रथमपासून होिेच. 
[Jha Manoranjan, Op cit, pp. 84-90.] 
 
                     
 

ज्यावळेी मुलकी सत्ता कारभार करू शकि नाही िी शरण येिे, अशा वळेी प्रथम लष्ट्कराची थोडी 
मदि घेऊन कारभार करण्याचा प्रयत्न होिो; परांिु िेही अशक्य झाले िर मग अखेरचा उपाय म्हणनू सवव 
प्रदेश लष्ट्कराच्या िाब्याि देणे भाग असिे. लष्ट्करी अांमल पुकारण्याच्या अशा काही प्रथा असिाि; पण 
सोलापूराला काहीच प्रथा पाळल्या गेल्या नाहीि. िारीख ८ रोजी जनिेच्या क्षोभाचा उदे्रक झाला, िेव्हा 
एकादेवळेी लष्ट्कर आणणे कदामचत् योग्य म्हणिा आले असिे. िारीख ८ च्या लोकक्षोभानांिर वास्िमवक 
सोलापूर शाांिच होिे. इिकेच नव्हे िर सामामजक व राजकीय कायवकत्यांनी लोकाांना शाांि करण्याचा 
प्रयत्न करून प्रशासनाला मदि करण्याचाच पमवत्रा घेिला होिा; पण कलेक्टर नाईटला हे कळले नाही. 
त्याने गृहमांत्री हॉटसनला लष्ट्करी कायदा पुकारण्याचा सल्ला मदला, त्यामागील हेिू उघड मदसि होिा. 
सरकारला लोकाांवर सूड उगवायचा होिा. (या मठकाणी ‘राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे’ या 
लोकमान्याांच्या ‘केसरी’ िील अग्रलेखाची आठवण होईल). शहराि जमावबांदीचे (१४४) कलम 
लावलेलेच होिे आमण काँगे्रसचे स्वयांसेवक वाहिुकीला मदि करीि असल्याचे सरकारी पत्रकाि मान्यही 
केले होिे. 
 

िारीख १२ मे ची सायांकाळ. एक खास गाडी ४००/५०० गोरे सैमनक घेऊन सोलापुराि आली आमण 
त्या मदवशी रात्री ८-३० वाजिा सोलापुराि लष्ट्करी कायदा पुकारण्याि आला. शहर लष्ट्कराच्या िाब्याि 
देण्याि आले. लष्ट्करी कायद्याचा प्रशासक कनवल पेज याांनी चौदा-कलमी जाहीरनामा प्रमसद्ध केला. िो 
सरकारी गझेॅटमध्ये प्रमसद्ध झाला पण िो कोणत्या भागाला लागू केला, (सोलापूरचा त्याि उल्लखे नव्हिा) 
याचा मनदेश नसल्याने त्या लष्ट्करी कायद्याचा अांमल बेकायदोशीरच होिा. लष्ट्करी कायदाच 
कायदेशीरपणे न पुकारला गेल्यामुळे. त्याच्या अांमलाखालील सवव कृत्ये बेकायदेशीरच होिी, असा 
महत्त्वाचा मुद्दा रांगनाथ मवष्ट्णु लमळि या कायदेपांमडिाने उपस्स्थि केला. पुण्याचे बॅ. अ. ह. खाजगीवाले 
याांनी ६ सप्टेंबरच्या ‘केसरी’ि ‘सोलापूर येथील लष्ट्करी कोटाच्या मशक्षा बेकायदेशीरच आहेि’ या 
शीषवकाखाली लेख मलमहला. त्यायोगे सोलापूरच्या पमरस्स्थिीकडे लक्ष वधेले गेले. कॉमन्स सभेिही 
याबाबि मवचारणा झाली होिी. 
 

सोलापूरच्या लष्ट्करी कायद्याच्या सांदभाि व्हाइसरॉय आयर्ववन याांनी जादा ऑर्वडनन्स िारीख १५ 
रोजी काढला व िो िारीख १८ च्या गझेॅटाि प्रमसद्ध झाला. या दहा-कलमी वटहुकुमाला लष्ट्करी 
अमधकाऱ्याांनी आणखी आठ कलमे जोडली. अशा रीिीने लष्ट्करी कायद्याचा अांमल अमधक कटाक्षाने कसा 
करिा येईल याबाबि यांत्रणा सज्ज करण्याि आली. या सवांमुळे सामान्य नागमरक जीवन धोक्याि आले. 



 
          

 

जीमवि ककवा मवत्त याची शाश्विी रामहली नाही. अनेक मठकाणाच्या जागा सक्िीने िाब्याि घेण्याि आल्या. 
कायदेशीर मवरोध ही बाब सांपलीच होिी. लष्ट्करी मशपाई म्हणिील िोच कायदा असा भीषण प्रसांग आला. 
स्टेशनसमोरील भवानीराम धमवशाळा, बुबणे याांचा बांगला, मेकॉनकी मथएटर, म्युमनमसपल मुलाांची शाळा 
नांबर १, बाळी वसे, जैन बोमडंग, इांपीमरयल बँक इत्यादी मठकाणे िाब्याि घेण्याि आली व िेथे लष्ट्करी 
मशपायाांची ठाणी बसमवण्याि आली. मुख्य ठाणे स्टेशनसमोरील भवानीराम धमवशाळेि ठेवण्याि आले आमण 
याच मठकाणी कनवल पेज हा बहुिाांश वळे राहि होिा. चौका-चौकािून वाळूच्या थप्प्या लावनू त्याआड 
ममशनगन्स ठेवि आमण त्यासभोविी लष्ट्करी मशपायाांचा सशस्त्र पहारा होिा. रस्त्यारस्त्यािून सहा-साि 
मशपायाांचा मफरिा पहारा बसमवण्याि आला होिा यामुळे शहराला रणाांगणाचेच स्वरूप प्राप्ि झाले आमण 
सोलापूर ही समरभमूी करण्याि आली. 
 

या सवव मशपायाांचा गाांधी टोपीवर कटाक्ष असे एखादा टोपी घालणारा मदसला की त्याच्यावर हल्ला 
करून टोपी िाब्याि घेि, हविे मभरकावीि पायाखाली िुडवीि. याला मभऊन कोणी पळू लागला िर 
त्याला मारहाण करीि, त्याला मसगारेटचे चटके देि. त्यामुळे दहशिीचे वािावरण अमधकच वाढले. गाांधी 
टोपीला मनाई केल्याचे जाहीर झाले नव्हिे. त्यामुळे नागमरकाांना अनस्न्वि हाल सहन कराव ेलागले. अशी 
घबराट मनमाण केल्यामुळे व्यापारी दुकानेही उघडीि नव्हिे. त्यामुळे नागमरकाांच्या हालाि भरच पडली. 
फलटण गल्लीिील वालचांद मोिीचांद या व्यापाऱ्याच्या घरावरील राष्ट्रीय मनशाण पाहून त्याांना धके्क मारीि 
लष्ट्करी कोटापुढे उभे करण्याि आले. प्रथम १० वष े मशक्षा साांगण्याि आली, पण अखेर २ हजार रुपये 
दांडावर मनभावले! लष्ट्करी कोटापढुील हीच पमहली मशक्षा. नगराध्यक्ष मामणकचांद वीरचांद शहा याांना 
म्युमनमसपामलटीवरील राष्ट्रीय मनशाण उिरायला साांमगिले. त्याांनी नकार मदला. त्याांना कोटाि प्रथम १० 
वष ेमशक्षा व लाख रुपये दांड अशी अमानुष मशक्षा साांगण्याि आली, पण अखेर ६ ममहने सक्िमजुरी व १० 
हजार रुपये दांडावर मनभावले. काँगे्रस कमेटीचे अध्यक्ष रामकृष्ट्ण जाजू आमण इिर कायवकिे याांनाही 
लष्ट्करी कोटापुढे उभे करण्याि आले. िुळशीदास जाधवाांनी गाांधी टोपी काढावी म्हणून छािीवर मपस्िुल 
रोखण्याि आले, त्याांनी नाकारिच मारहाण करीि लष्ट्करी अमधकाऱ्याांच्या स्वाधीन करण्याि आले. 
मारहाण व धक्काबकु्कीने िे वाचले हे मवशषे. मकसन सारडा या प्रमिमष्ठि व्यापाऱ्याला दोरखांडाने बाांधून बेड्ा 
घालून नेण्याि आले. जगन्नाथ कशदे हेही लवकरच पकडले गेले. ‘मल्लाप्पाांनी गाव सोडाव’े असा सल्ला 
त्याांच्या स्नेह्याांनी मदला, पण त्या बहाद्दराने ‘चामडी बचावनू पळ काढणार नाही’ असे बाणेदार उत्तर मदले. 
िारीख १४ ला त्याांनाही मगरफदार करण्याि आले. ए. कुरबान हुसेन हे बाहेर कसे राहिील? त्याांच्यावरही 
घाला पडला व पकडलेल्या सवांना मसगारेटचे चटके, मारहाण सिि चालू होिीच. 
 

पकडलेल्या सवांना लष्ट्करी अमधकाऱ्यापुढे उभे करण्याि आले. ‘िोंड पाहून मशक्षा’ देण्याचा 
धडाका चालू झाला. जाजू ५ व., िुळशीदास जाधव ७ व., व्यांकटेश देशपाांडे ५व., मल्लाप्पा धनशटे्टी २ व., 
मकसन सारडा २व., जगन्नाथ कशदे १व., कुरबान हुसेन १व., सामांि १ व. अशा मशक्षा पुकारण्याि आल्या 
हजारों रुपयाांचा दांडही करण्याि आला. लष्ट्करी अमधकारी इिके बेगुमानपणे वागले की मल्लाप्पाांना १ 
मदवस अन्नपाणीही मदले नाही; त्याांच्या नािेवाइकाांना त्याांची खुशालीही समजली नाही. पकडलेल्याांच्या 
नािेवाइकाांनी त्याांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, िर त्याांनाही मारहाण करण्याि आली. रामभाऊ राजवाडे , 
कमव कुां जमवहारी हेही १ वषव मशके्षचे मानकरी झाले. सवांना मवजापुरास नेण्याि आले, पण राजवाडे याांना 
सोलापुराि ठेवनू त्याांना दुसऱ्या मदवशी ७ वष ेसक्िमजुरीची मशक्षा ठोठावण्याि आली. अपराध काय िर 
िारीख १२ चा ‘कमवयोगी’ या पत्राचा अांक प्रमसद्ध करणे! िारीख १३ िे १८ मे या काळाि मशक्षा झालेल्या ६९ 
लोकाांची यादी मुांबई कौस्न्सलाि सादर झाली, त्याि ३४ जणाांना ७ वष े िे १ वषे अशा मशक्षा लष्ट्करी 



 
          

 

अमधकाऱ्याांनी मदल्याचे नमूद होिे. यामशवाय बांडू कृष्ट्णाथ (वय १५) लष्ट्करी कायदा कलम ८ अन्वये १० 
फटके, मवश्वनाथ बाळकृष्ट्ण (वय १६) कलम ६ व ११ अन्वये १५ फटके, राम वनाप्पा (काँगे्रस कमेटीिील 
कारकून, वय १५) कलम १३ अन्वये १५ फटके अशाही अमानुष मशक्षा देण्याि आल्या. 
 

पांढरपूर, वळसांग या गावािही लष्ट्करी मशपायाांनी सामानाची नासधूस, माल लाांबवणे असे प्रकार 
केले. नागमरकाांना मारहाण करून दहशि बसवणे हा िर मनत्याचाच प्रकार होिा. मगरमल्लप्पा, मसद्रामप्पा, 
मशवप्पा वीरप्पा, गुरुबसप्पा, मलकप्पा, रूपकसग गुरुमसद्धप्पा याांना प्रत्येकी १५ फटक्याांची मशक्षा देण्याि 
आली. 
 

जे दोन मशपाई मारले गेले त्याांच्याबद्दल मुांबईच्या गव्हनवराांनी सहानुभिूी दशवमवणारा सांदेश 
मडस्स्रक्ट ममॅजस्रेकडे पाठवला; पण सोलापूरची पमरस्स्थिी शाांि करण्यासाठी ‘अवणवनीय बहादुरी’ 
केलेल्या लष्ट्करी मशपायाांचे अमभनांदन करायला मात्र िे मवसरले नाहीि! जनिेवर अत्याचार करणाराांना ही 
शाबासकी! 
 

मारवाडी कपाळावर लावीि असलेल्या मिलकाचा उच्चार करिाच मशपायाांना ‘मटळक’ मदसि, 
अमण ‘गांध’ साांगिाच गाांधींचा साक्षात्कार होई! मोगलाांच्या सैन्याला पाणी मपिाांनाही सांिाजी मदसे या 
गोष्टीची आठवण व्हावी! िारीख ८ िे १३ मे काळाि पोमलस मजवाच्या भयाने गाांव सोडून गेले होिे. त्याांना 
त्याांच्या अमधकाऱ्याांनी िशा सूचनाच मदल्या होत्या, असे या सोलापूर प्रकरणाचा अभ्यास करीि असिाना 
मला एका मनवृत्त पोमलस अमधकाऱ्याांनीच साांमगिले होिे; पण लष्ट्करी अांमल सुरू झाल्यावर हे मदवाभीि 
पोमलस गावाि आले आमण लोकाांना दमदाटी देऊन पकडण्याच्या यादीि नाव आहे असे खरेखोटे साांगनू 
लोकाांकडून अमानुषपणे पैसे उकळू लागले! याि कहदू-मुसमानाांचे ऐक्य होिे! पण या िक्ारी आपणाकडे 
आल्याच नाहीि असे कलेक्टर नाईट म्हणू लागले! लोकाांना छळायचा व लुटायचा हा जाहीर परवानाच 
होिा! 
 

१९ मे १९३० ला व्हाइसरॉयनी मुांबईच्या गव्हनवरास िार पाठवली- ‘शक्य िर ......लष्ट्करी 
कायद्याच्या उववमरि काळाि गाांधी टोपी मवरोधी मोहीम काढावी.’ [File MAG/387, 9-5-1930, National Archives, New 
Delhi.] जरी ‘लष्ट्कराच्या सांरक्षणाखाली पोलीस हे मनत्याचे काम करू लागले’ िरी मममलटरी कोटव काम 
करीि होिेच. 
 

फटके मशक्षा कोणासही मदली गेली हे सत्य नाकारण्याि येिे. ‘सोलापुराि अलीकडे जी दांगल 
झाली त्यावळेी फटके मारण्याची मशक्षा देण्याि आली नव्हिी अशी भारि सरकारची मामहिी आहे.’ 
[Telegram to the Secretary of State Nos. 1640-1641-5.] पण हे खोटे आहे. फटक्याांची मशक्षा देण्याि आली होिी हे 
मसद्ध करणारा दुसरा पुरावा उपलब्ध आहे. ‘लष्ट्करी कोटव आज सकाळी भरले. बेकायदेशीर अशा सांस्थेचे 
सभासद असलेल्या चार बालवयाच्या मुलाांना मदलेली फटक्याांची मशक्षा त्याने अांमलाि आणली.’ [File No. 
512/I & KW 20 of 1930.] िे बालवयीन पांधरा वषांखालचे होिे. त्याांची नाव:े जी. एस्. कुले. आर्. जी. 
मशवगौडा, जी. एम्. िडगले आमण मशवप्पा वीरप्पा. 
 

पोलीस हे मनत्याचे काम करू शकि नव्हिे. १९ मे पयंि शहराि गस्ि घािली जाि नव्हिी. 
लष्ट्करी कायद्याच्या अहवालाि (१९ मे १९३०) म्हटले आहे: “ ‘गणवशे’ घालून पोमलस गस्ि घालिील. 



 
          

 

जरी १४४ कलम ९ मे १९३० पासून अांमलाि होिे, िरी ‘िे कोणी पाळि नव्हिे.’ (प्रमिज्ञालेखाि) 
पोमलसाांच्या चाळी आमण त्याांचे मुख्यालय याांचेच सांरक्षण करायचे होिे.” 
 

लष्ट्करी कायदा पुकारावा की नाही याबाबि सरकारी अमधकारी साशांक होिे. लष्ट्करी कायदा 
रोगाच्या मानाने हा फार मोठा औषधाचा घुटका होईल याची त्याांना जाणीव होिी. सोलापूरच्या मडस्स्रक्ट 
ममॅजस्रटेच्या म्हणण्यापमाणे, “....सुपारी फोडायला वाफेचा हािोडा वापरण्यासारखे हे होि आहे..... 
शहराि रक्िपाि ककवा शहराचा िाबा हािािून जाण्यापेक्षा लष्ट्करी कायदा पुकारणे अमधक बरे.” [Ibid.] 
 

गाांधी टोपीमवषयी म्हटले आहे- “जमावाि मुख्यिः कलगायि होिे; पण सववच जण गाांधी टोपी 
घालि होिे, म्हणून त्यावरून त्याांची जाि ओळखणे कठीण होिे.” [MAG/387 of 9-5-1930.] 
 

मोठ्या व्यापाऱ्याांच्या घराांवर धाडी घालण्याि आल्या. पुष्ट्कळाांना पकडण्याि आले, कारण हे 
व्यापारी दांगेखोराांना पैशाचा पुरवठा करीि असल्याचा सांशय लष्ट्करी प्रशासकाांना होिा. रात्रीच्या काळी 
सांपूणव अांधकार करण्याच्या आज्ञा देण्याि आल्या. जगन्नाथ कशदे आमण श्रीकृष्ट्ण सारडा याांना पकडण्याि 
आले व त्याांना शहरािून ममरवि नेण्याि आले. अनेकाांना फटके मारण्याि आले. कुरबान हुसेनचे गाव 
वळसांग, िे लुटण्याचे काम चार िास चालू होिे. पांढरपूर नगरपामलकेच्या इमारिीवरील झेंडा काढण्याि 
आला. हॉटसनने आमदार ना. रा. गुांजाळ याांना साांमगिले की लष्ट्करी कोटाने शांभरावर खटले चालमवले 
आहेि. ॲमडशनल मडस्स्रक्ट ममॅजस्रटे कोठावाला, ले. क. पेज व एक लष्ट्करी अमधकारी हे लष्ट्करी 
कोटाचे सदस्य होिे. गव्हनवरने लष्ट्करी प्रशासकाांचे अमभनांदन केले आमण दोघा पोमलसाांच्या मृत्यूबद्दल दुःख 
प्रकट केले; पण त्याच काळाि जनिेला ज्या यमयािना भोगाव्या लागल्या त्याबद्दल सहानुभिूीदाखल एक 
शब्दही त्याने उच्चारला नाही. दुकाने मदवसाढवळ्या लुटण्याि येि होिी; पण लष्ट्करी कायदा 
पुकारल्यापासून काहीही गडबड-गोंधळ झाला नाही आमण दुकाने उघडण्याबाबि उते्तजनच देण्याि येि 
होिे, असे (डायरेक्टर ऑफ इन्फमेशन) प्रमसद्धी अमधकाऱ्याांनी म्हटले आहे. 
 

सोलापूर येथील लष्ट्कराच्या अत्याचाराांची चौकशी करावी असा प्रश्न अनेक आमदाराांनी उपस्स्थि 
करण्याचा प्रयत्न केला पण सरकारने त्याला मवरोध केला. हॉटसनने असेंब्लीि त्याला मवरोध केला. 
कौस्न्सलमध्ये मिदान झाले असिा चौकशी कममटी नेमण्याची सूटना फेटाळण्याि आली. 
 
                       
 

सोलापूरच्या नागमरकाांना सरकारचे सैिानी स्वरूप पूणवपणे समजून आले. कामगारवगीय 
मवचारसरणी आमण लढाऊ युवक चळवळ काँगे्रसच्या नेिृत्वाखाली एकत्र आली, आमण त्यामुळे 
चळवळीच्या कक्षा रुां दावल्या. लोकाांनी आपले राज्य प्रस्थामपि करण्याचा प्रयत्न केला. जनिा जेव्हा 
आपल्या मनदे्रिून जागी होिे, अशा वळेी कहसा की अकहसा असा प्रश्न मनमाण होि नसिो. या सवव उठावामागे 
एक सुसूत्र अशी सांघटना काम करीि आहे याची सरकारला पूणव जाणीव होिी. भारि सरकारच्या 
गृहमांत्र्याने जे. डब्ल्य.ू भोर (कायदा खािे) याांना २१ मे रोजी मलमहले : “सोलापूरचा सवव उदे्रक अत्यांि 
काळजीपूववक सांघमटि करण्याि आला होिा. ही केवळ जमावाची सहजगत्या घडून आलेली कहसा 
नव्हिी.” [File No. 512/II of 1930.] “हा साधा दांगेखोर जमाव नव्हिा. पण त्याच्या हालचाली सांपूणवपणे मनयांमत्रि 
करून त्याला मदशा देण्याचे काम मागे राहून काही लोक करीि होिे.” [512/I & KW of 1930.] 



 
          

 

११ मे ला अहमदनगरहून एक शीख पलटण आणण्याि आली. मनःशस्त्र लोकाांवर गोळ्या 
घालण्याचे त्या पलटणीने नाकारले. िी लगेच परि पाठवण्याि आली. [अांदूरकर, पूवोक्ि] या मठकाणी 
आपणाला शूर गढवाली सैमनकाांची आठवण होिे. 
 

सरकार भयभीि झाले होिे. लष्ट्करी कोटाने लोकाांना मदलेल्या मशक्षा प्रमाणाबाहेर कडक होत्या; 
पण ‘सोलापूरची पनुरावृत्ती इिरत्र होणार नाही यामवषयी खात्री नाही’ असे अमधकाऱ्याांना वाटि होिे. 
‘इांमडयन डेली मेल’ ने १९ मे १९३० च्या अांकाि मलमहले. ‘जमावाने अमानुष अत्याचार केले ही वािा सववत्र 
फैलावण्याि आली, पण िी मनराधार होिी.’ 
 

काही वळेा पोमलसाांना गोळ्या झाडण्याचे हुकूम देण्याि आले नव्हिे; पण त्याांनी कायदा हािाि 
घेिला. एच्, एफ्. नाईट याांनी कौस्न्सलमधील भाषणाि हे मान्य केले; ‘.....काही पोमलसाांनी ८ मे ला 
हुकूम नसिाना गोळ्या झाडल्या आमण दुसऱ्या स्थळी आमण दुसऱ्या प्रसांगी त्याांनी िसे केल्याची (गोळ्या 
झाडल्या असण्याची) शक्यिा आहे. िारीख ८ मे ला शहर पोलीस चौकीिून सवव पोलीस काढून घेण्याि 
आले, कारण चौरीचौरा ककवा मालेगावसारख्या घटना घडण्याची शक्यिा आम्हास वाटि होिी.’ [ File 512/I 
& WK/of 1930.] ‘काँगे्रसच्या स्वयांसेवकाांनी मी व डी. एस्. पी. वर हल्ले केले, म्हणून मक्ममनल लॉ अमेंडमेंट 
ॲक्टखाली हा जमाव बेकायदेशीर आहे असे जाहीर कराव.े असे अहवाल पाठमवण्याि आले. [ File 512/I & 

WK 20 of 1930.] शहरािील मनःशस्त्र पोमलसाांना रेल्व ेस्टेशनवर पाठमवण्याि आले; कारण दोन पोमलसाांचे खून 
करण्याि आले होिे असे डी. एस. पी. प्लेफेअरने कोटाि साांमगिले. 
 
                      
 

सोलापुराि लष्ट्करी कायदा असलेल्या काळाि काय घडले यासांबांधीची बारकाईने चौकशी करून 
कहदुस्थानी सेवा दलाचे प्रमुख डॉ. एन. एस. हडीकर याांनी प्रमसद्ध केलेल्या अहवालाि म्हटले आहे: “या 
चळवळीिील ज्या प्रमुख लोकाांनी जमावाला शाांि करण्याचा प्रयत्न केला व कलेक्टर आमण त्याांच्याबरोबर 
असलेल्या लोकाांना खवळलेल्या जमावापासून सोडमवण्याचा प्रयत्न केला, त्याांच्यावरच खटले भरून 
त्याांना अमानुष मशक्षा ठोठावण्याि आल्या असे प्रसांगोपात्त म्हणिा येईल. ....कलेक्टर त्याांच्या मोटारीिून 
पळून गेला.” त्या पत्रकाि गमलच्छ बलात्कार, लुटालूट आमण बेपवाईने, बेछूट अशा गोळीबाराची कृत्ये 
नमूद करण्याि आली आहेि.”एका गवळ्याची पोर बलात्काराि मृत्यूमुखी पडली...... वीर मस्त्रया जबर 
जखमी झाल्या, कारण त्याांच्यावर बलात्कार झाले होिे,......सैमनकाांनी मस्त्रयाांना मदवसा पामहले आमण 
रात्री त्याांच्यावर अत्याचार केले.....पोमलसाांनी सुांदर मस्त्रयाांची मामहिी पुरवली... नवरा आमण 
नािेवाइकाांच्या देखि मस्त्रयाांवर बलात्कार करण्याि आले. हॉस्स्पटलमध्ये त्याांची काही नोंदही ठेवण्याि 
आली नाही.” मडस्स्रक्ट ममॅजस्रटे नाईट याने सरकारला चौकशीची जरूर वाटि नाही असा शरेा मारून हे 
प्रकरण झटकून टाकले. [ File 750(14) B (J) H.D. Special 18-8-1931.] 
 

इमाम इस्माईलसाहेब मुचाले हा राजवाडे याांच्या ‘कमवयोगी’ मुद्रणालयाि जुळारी म्हणून काम 
करीि होिा. िो कुबान हुसेनच्या ‘गझनफर’ पत्राचे काम रात्रपाळीि करीि असे. या रक्िाने (हुसेन चाकूने 
बोटाचे रक्ि काढून दाखवी) वीरच मनमाण होिील आमण मब्रमटशाांचे सैिानी सरकार नाहीसे करिील असे 
कुबान हुसेन म्हणि असल्याचे इमामने त्याच्या मनवदेनाि म्हटले आहे. [Personal Statement given to the author on 
3-1-77.] या इमामाने कशदीची झाडे िोडण्याि भाग घेिला. त्याच्या उजव्या पायाला बांदुकीची गोळी लागनू 



 
          

 

जखम झाली होिी. मांगळवार पेठ पोलीस चौकीजवळील टेमलफोनच्या िारा पोमलसाांनीच िोडल्या होत्या. 
या इमामाने शाांििा प्रस्थापनेच्या कामाि काँगे्रसच्या लोकाांना मदि केली. काँगे्रसची पत्रके वाटून िो 
काँगे्रसच्या प्रचार करीि असे. पोलीस त्याचा पाठलाग करू लागले म्हणून िो सोलापूर सोडून गेला आमण 
थोडे स्स्थरस्थावर झाल्यावर १९३२ मध्ये परि आला. 
 

१२ मे िे ३० जून १९३० या काळाि मजल्हामधकाऱ्याने सोलापुराि काही शाांििाभांग नाही असे 
प्रत्येक अहवालाि म्हटले आहे. सोलापुराच्या बाहेरून राष्ट्रीय ध्वज फडकमवण्यासाठी स्वयांसेवक येिाि. 
काही वळेा िे मोहोळ ककवा पाकणी ककवा पांढरपूर या स्टेशनावर उिरिाि. अशा स्वयांसेवकाांना िे गावाि 
मशरण्यापूवीच पकडण्याि येिे. मवलेपाले मशमबरािून सोलापूर भागाचे जे सत्याग्रही परि आले, त्याांचे 
कायवके्षत्र पांढरपूर झाले. सरकारने िाडीची व देशी दारूची दुकाने उघडण्याि लोकाांना उते्तजन मदले. 
पोलीस साजंटच्या बांगल्याला आग लावण्याि आली आमण त्यािील चीजवस्िूांचे ढीग करून िे जाळण्याि 
आले. ‘जमाव हा कायदा मोडण्याकरिाच करण्याि आला होिा’ असे सरकारी अहवालाि म्हटले आहे. 
“मबनहत्यारी पोलीस हे असांघमटि (मवखुरलेले) होिे आमण त्यािील मकत्येकजण कामावर हजर झालेच 
नाहीि. १५ मे ला चाळीसजण गैरहजर रामहले. मनत्याचे मुलकी प्रशासन चालवणे अशक्य झाले होिे.” 
[Hotson’s affidavit.] 
 

वळसांगला दुसऱ्याच मदवशी (९ मे) पोमलसाांच्या बराकी जाळण्याि आल्या, पण त्या अधववट 
जळाल्या. बाशीला पोलीस आमण ममॅजस्रटेनी मामलेदाराच्या कायालयाि आश्रय घेिला. लोकाांनी धमक्या 
मदल्याने वैरागच्या पोमलसाांनी बराकी सोडल्या आमण िे बाशीला आश्रयाला गेले. 
 
          -              
 

६ मे िे १२ मे १९३० या काळाि सोलापूर काँगे्रस कायवकत्यांच्या अमधपत्याखाली होिे. 
मजल्हामधकारी व डी. एस. पी. रजेवर गेले, पोमलस आमण मुलकी अमधकारी गाव सोडून गेले आमण मुलकी 
प्रशासन साफ कोलमडले. कलेक्टर नाइटने मुलकी अमधकारी हे पमरस्स्थिी मनयांत्रणाखाली ठेव ू शकि 
नाहीि असे आमदार आर. आर. काळे याांना साांमगिले. काँगे्रसचे प्रमुख कायवकिे रामकृष्ट्ण जाजू हे ‘माशवल 
जाजू’ या नावाने ओळखले जाि, कारण सवव मुलकी प्रशासनावर त्याांचे मनयांत्रण होिे. मजल्हामधकारी 
नाइटने मुलकी प्रशासनाची जबाबदारी घेिलीच नाही, व जनिेला वाऱ्यावर सोडून मदले! 
 

लोकाि आत्ममवश्वास भरपूर होिा आमण िे वाहिुकीचे मनयांत्रण करीि होिे, ‘मब्रमटश राज्या 
लयाला गेले, आिा गाांधी राज्य आले आहे’ अशी त्याांची धारणा होिी. [The Times of India, 15-5- 1930.]काँगे्रस 
राज्याच्या प्रशासनाचे ध्येय असे होिे : (१) नागरी प्रशासन चालवणे; (२) पोलीस हे लोकाांच्या दृष्टीने 
मनरुपयोगी आहेि, असे त्याांच्या मनावर ठसमवणे आमण जनिेच्या उठावाबद्दल (उदे्रकाबाद्दल) त्याांच्या 
मनाि भीिी मनमाण करणे; (३) आमण लोकाांची अमधसत्ता प्रस्थामपि करणे. 
 

पोलीस शहरािून पळून गेले अमण जनिेचे प्रशासन आपल्या हािी घेिले, लोकाांि आत्ममवश्वास 
मनमाण करण्याचा त्याांनी प्रयत्न केला, त्याांच्याच बरोबर ‘स्वयांसेवक रस्त्यावरील वाहिूक मनयांमत्रि करीि 
होिे, मडस्स्रक्ट ममॅजस्रटे िे खालपयंि अमधकाऱ्याांची मनयुक्िी करून परांपरा ियार करण्याि आली होिी 
असे मला साांगण्याि आले आहे. ‘मडस्स्रक्ट ममॅजस्रेटच्या गोपनीय पत्रािील हा अहवाल स्विःच बोलका 



 
          

 

आहे; [File 512/I KW of 1930-D. M.’s letter MAG/387, 13-5-1930, National Archives, New Delhi.] पण डायरेक्टर ऑफ 
इन्फमेशन हा ३० जून १९३० च्या अहवालाि म्हणिो, “सोलापुराि ज्याांनी दांगल, खून आमण जाळपोळ 
केली, सरकारी अमधकारी आमण सरकारी मालमत्ता याांच्यावर कहसात्मक आमण सांघमटि हल्ले केले, अशाांचे 
प्रिीक म्हणून काँगे्रस झेंडा ओळखला जाि होिा; हे स्पष्ट आहे. ....सोलापूरच्या सवव शाांििापे्रमी 
नागमरकाांना काँगे्रस झेंडा म्हणजे धाकदपटशाच होिा.” 
 

िारीख ८ च्या गोळीबाराने भेदरलेल्या जनिेला आपले जीमवि व मवत्त सुरमक्षि राहील याची खात्री 
वाटेना. म्हणून शकेडो लोक गाव सोडून जाऊ लागले. अत्यांि हालअपेष्टाि असे २०/२५ हजार लोक बाहेर 
गेले असा अांदाज आहे, गोळीबाराि जखमी झालेले काही परगावी जाऊ लागले, पण िे िेथेच मतृ्यू पावले. 
स्थामनक कायवकत्यांपैकी रामकृष्ट्ण जाजूजी याांनी जमावबांदी आदेशामवरुद्ध आवाज उठवावा असा प्रयत्न 
चालवला होिा. पण सरकारी दडपशाही व बेछूट गोळीबार याांमुळे त्याांना त्याांच्या सहकाऱ्याांनी यापासून 
परावृत्त केले. गावाि मनराधार अफवा उठिच होत्या. अशा स्स्थिीि सावध होऊन काँगे्रस कममटीिील सवव 
कागदपत्र दुसऱ्या सुरमक्षि मठकाणी हलमवण्याि आले. 
 

िीन मदवसाांच्या अवधीि सोलापूराि काँगे्रसचे राज्य चालू होिे असाच देखावा लोकाांना मदसि 
होिा. रहदारी मनयांत्रणावर देखरेख ठेवण्यासाठी मव. रा. पाटील, कटकम, कायगाांवकर, िुळशीदास 
जाधव प्रभिृी शकेडो मांडळी झटि होिी. लोकाि मवश्वास मनमाण व्हावा म्हणनू त्याांनी पत्रके काढली. 
काँगे्रस कममटीच्या कायालयावर लोकाांच्या िक्ारी घेिल्या; इिकेच काय एका मृत्यूप्रकरणी पचांनामा 
करून त्यावर सह्याही केल्या. 
 

कलेक्टरने बोलावलेल्या नागमरकाांच्या शाांििा कममटीि रा. ब. मुळे, जसावाला, अब्दुल लिीफ, 
लक्ष्मी-मवष्ट्णु ममलचे मनेॅजर गे्रअर, नगराध्यक्ष मामणकचांद शहा याांना िात्पुरिे अमधकार देऊन स्पेशल 
ममॅजस्रटे नेमले; पण मामणकचांद शहाांनी त्या पदाचा िेथेच राजीनामा मदला. 
 

िारीख १० च्या ईदच्या सणामनममत्त जमावबांदी काही काळ मशमथल करण्याि आली. िारीख २१ 
ला नगरहून आणलेल्या शीख पलटणीने मनःशस्त्राांवर गोळीबार करण्याचे नाकारले. मवचारमवमनमयासाठी 
कलेक्टर हॉटसनला भेटण्यासाठी पुण्यास रवाना झाले. 
 

िारीख २१ ला शठे वालचांद महराचांद व लालजी नारायण हे मुांबईहून पमरस्स्थिी पाहण्यासाठी 
आले. त्याांनी शहरभर फेरफटका मारला. सववत्र शाांििा. मगरण्या सुरू झाल्यामशवाय व दुकाने 
उघडल्यामशवाय या पमरस्स्थिीि फरक पडणार नाही हा त्याांचा अमभप्राय त्याांनी शहरािील काँगे्रससह 
अनेक प्रमिमष्ठि लोकाांपुढे माांडला. काँगे्रस कममटी व कलेक्टर याांचे शाांििेसाठी सांयुक्ि पत्रक मनघाव े
अशीही कल्पना पुढे आली, पण त्याला कलेक्टर ियार होईना. नांिर काँगे्रस कममटीने िसे पत्रक ियार 
करून वाटले. शठे वालचांद प्रभतृ्तींनी गृहमांत्री हॉटसन, कममशनर याांच्याही भेटी घेऊन सोलापुराि शाांििा 
असल्याची कल्पना मदली, पण हॉटसनने पमरस्स्थिी स्फोटक असल्याने दक्षिा घेण्याची आवश्यकिा आहे 
असे साांमगिले. 
 
 
 



 
          

 

              
 

जे दोन पोलीस जमावाने जाळून मारले, िे मुसलमान होिे. सरकारमवरोधी भावना इिकी िीव्र 
होिी की, ‘नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जामलम नहीं रखनीं’ अशा घोषणा देणारा खवळलेला जमाव 
मनदशवने करून सरकारमवरोधी भावना चेिवीि होिा आमण सवव लोकाांनी काही कृत्ये करावीि असा प्रयत्न 
करीि होिा, शांकर मशवदारे याला पोमलसाांनी गोळी घालून मारले, िसेच दारूबांदीचा कायवक्म यशस्वी 
रीिीने पार पडला. (सोलापुरािील िाडीची आमण दारूची दुकाने फोडून टाकण्याि आली होिी.) नांिर 
लोकाांना नवीन कायवक्म सापडला, जमावािील काहींना चौरी-चौरा आठवला असेल. िेथे पोमलसाांचे 
झालेले हत्याकाांड सरकारमवरोधी होिे, जािीय नव्हिे. जे दोन पोलीस जाळण्याि आले, िे मुसलमान 
होिे, हा मनव्वळ योगायोग होिा. सरकारने मात्र हा सवव प्रकार जािीय स्वरूपाचाच होिा असे सिि म्हटले 
आहे. ‘जमाव हा मुख्यिः कलगायिाांचा होिा, पण सववचजण गाांधी टोप्या वापरिाि, मग त्याांची जाि 
ओळखणे अवघड आहे.’ असे मलहूनही जािीय भावना चेिमवण्याचे सरकारी उपद व्याप चालूच होिे. 
सरकारी पत्रक खालीलपमाणे होिे : “....बहुसांख्य नागमरक कायदा पाळणारे आहेि आमण त्यापैकी 
मुसलमान नागमरक मोठ्या मचकाटीने चळवळीपासून दूर रामहले आहेि; परांिु जोपयंि श्रीमांि लोक 
चळवळीसाठी पैसा पुरविाि, िोपयंि त्याांचे अस्स्ित्व आमण त्याांचा आवाज , गुांडाांच्या टोळक्यािून मदसून 
येिो, िो टाळिा येि नाही, अशी मला भीिी वाटिे.” [File No. 512/I & KW 20 of 1930.] 
 

सोलापूरच्या बाहेरील हजारो नागमरकाांनी सोलापुराि ज्याांचा छळ झाला, ज्याांना सोलापूर सोडाव े
लागले त्याांना आश्रय मदला. जािीय वृत्तीच्या लोकाांनी परकी सरकारशी हािममळवणी केली आमण स्वाथव 
साधण्यासाठी आपल्याच देशबाांधवाांवर सूड उगमवला. सोलापूर हे छोटेसे लष्ट्करी कें द्र व्हाव े असे 
हजरिखान याांनी प्रमिपादन केले. जेव्हा अब्दुल रसूल कुरबान हुसेन याला फाशीची मशक्षा झाली, िेव्हा 
सोलापुरािील एकाही मुसलमानाने ककवा मुसलमानी सांघटनेने त्याांची मशक्षा रद्द व्हावी ककवा त्याचा 
फेरमवचार व्हावा म्हणून प्रयत्न केला नाही. अल्पसांख्याांकाांचे रक्षणकिे आपणच आहोि अशी आपली प्रमिमा 
कायम ठेवण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. 
 
                    
 

गो. आ. िथा िात्या देशपाांडे हे सोलापूर झेंडा सत्याग्रहाचे प्रमुख होिे. िात्या देशपाांडे हे 
महाराष्ट्रािील एक मनःस्वाथी काांगे्रस कायवकिे. नांिर िे महाराष्ट्र प्राांमिक काँगे्रस कममटीचे सेके्टरी झाले व 
िे त्या पदावर सोळा वष े होिे. दहा मदवसाांि ऐांशी स्वयांसेवक सत्याग्रहासाठी सोलापुराि पाठमवण्याि 
आले. देशपाांडे म्हणाले, “मध्यविी सरकारचे गृहमांत्री हडसन आमण मुांबईचे गृहमांत्री हॉटसन याांनी 
टाटामाफव ि पुण्याि माझी भेट घेिली; आमण सोलापूर झेंडा सत्याग्रह मागे घेण्याची मला मवनांिी केली. 
त्याबाबि अधा िास चचा झाली. मी म्हणालो, ‘राष्ट्रीय झेंड्ाला बांदी करणारे कलम रद्द करा.’ िुम्ही िे 
कलम परि घेि असाल िर मी हा सत्याग्रह थाांबवीन आमण िुम्ही माझ्या सत्याग्रह्याांची सुटका करा, यावर 
िे म्हणाले, ‘िुम्ही प्रथम सत्याग्रह मागे घ्या, मग आम्ही कैद्याांना सोडू व मग िे कलम रद्द करू.’ मी 
म्हणालो, ‘मी िुमच्याशी सहमि होऊ शकि नाही.’ नांिर सत्याग्रह चालूच रामहला. [Interview with author.] 
 

सोलापूर लष्ट्करी कायद्याच्या अांमलाि राष्ट्रीय झेंडा फडकमवणे वा नेणे हा मशक्षापात्र गुन्हा 
समजला जाि असे आमण त्याला दहा वष ेसक्िमजुरीची मशक्षा ही मनत्याची बाब झाली होिी. जे सोलापूरचे 



 
          

 

नव्हिे अशाांनी ही कोंडी फोडण्यासाठी सत्याग्रह लढा सांघमटि केला. महाराष्ट्र प्राांमिक काँगे्रस कममटीने 
‘सोलापूर राष्ट्रीय झेंडा सांरक्षण कममटी’ सांघमटि केली आमण ब्यां. व. हरोलीकर हे कायववाह म्हणून काम 
करू लागले. सोलापुराि िीन सत्याग्रह्याांची िुकडी पाठमवण्याचे ठरले. त्या िुकडीला पुण्याि २२ मे ला 
मनरोप देण्याि आला. िी िुकडी सोलापुराि जािाच मिघाांना अटक करण्याि आली व मवजापूर िुरुां गाि 
पाठमवण्याि आले. २८ मे नांिर पुणे, मुांबई, सािारा, नामशक, खानदेश (आिचे धुळे व जळगाव मजल्हे) 
आमण कनाटकाच्या काही भागाांिून ‘झेंडा’ सत्याग्रहासाठी अनेक िुकड्ा आल्या. लष्ट्करी कायदा 
धुडकावनू लावणे हा अमखल भारिीय स्वरूपाचा प्रश्न करावा, कारण भारिाच्या झेंड्ाचा मान त्याि 
गुांिलेला आहे असा सोलापूर सत्याग्रह कममटीने नेट लावला. राष्ट्रीय झेंड्ाचा मान राखण्यासाठी अमखल 
भारिीय सत्याग्रह करावा, असे मोिीलाल नेहरूां नी सुचवले, यासाठी पाच हजार सत्याग्रही लढ्याला मसद्ध 
कराविे असेही त्याांनी साांमगिले. [The Bombay Chronicle, 29-5-1930.] अशा प्रकारचा सत्याग्रह ३० जूनपयंि 
चालू होिा. सरकारी पत्रकाप्रमाणे १८१ स्वयांसेवकाांना पकडण्याि आले, १५२ लोकाांना हद्दपार करण्याि 
आले आमण २५ लोकाांना जबर मशक्षा झाल्या. पे्रमाबाई कां टक याांनी ‘सत्याग्रही महाराष्ट्र’ या आपल्या 
पुस्िकाि १७५ सत्याग्रह्याांनी या लढ्याि भाग घेिला असा उल्लेख केला आहे. 
 

फे्रनर ब्रॉकव े हे मब्रमटश पालवमेंटचे सभासद. त्याांनी गाांधी टोपीमवषयी एक प्रश्न मवचारला. 
भारिमांत्री बने याांनी त्याांना उत्तर मदले की, लष्ट्करी अांमल असिाना सोलापुराि राष्ट्रीय झेंडा 
फडकमवण्यावर बांदी होिी. नांिर ब्रॉकव ेयाांनी डोक्यावर गाांधी टोपी घािली त्याबरोबर पालवमेंटाि टाळ्याांचा 
प्रचांड गजर झाला. ‘हा लष्ट्करी कायदा स्थामनक पमरस्स्थिीमुळे आला नव्हिा,’ असे पणु्याच्या ‘ज्ञानप्रकाश’ 
ने मलमहले. अनेक विवमानपत्राांची िसेच मवचार प्रकट केले. ‘....लष्ट्करी कायदा मागे घ्या, स्विांत्र 
मनःपक्षपािी चौकशी सममिीची स्थापना करा.’ अखेरीस ‘ज्ञानप्रकाश’ने म्हटले, ‘...आयर्ववनने आिापयंि 
सवांि मोठी अशी गांभीर घोडचूक केली आहे.’ [The Bombay Chronicle, 20-5-1930.] 
 
                     
 

मुांबईचे मुख्य न्यायमूिी बोमांट याांना सोलापूरला लष्ट्करी कायदा लावणे समथवनीय वाटि नव्हिे. 
गुन्हा अजव १९३० चा २४० बाबि िे म्हणिाि, “मुलकी अमधकाऱ्याांनी, मुलकी प्रशासनासाठी, लष्ट्कराची 
मदि घेऊन पमरस्स्थिी मनयांत्रणाखाली ठेविा आली नसिी याबाबि माझे समाधान होि नाही.” सोलापुराि 
लष्ट्करी कायदा पकुारण्याची आवश्यकिा नव्हिी, असे मि न्यायमिूी माडगाांवकर याांनीही व्यक्ि केले 
आहे. ‘टाइम्स ऑफ इांमडया’ने िारीख १३ मे १९३० च्या अांकाि ८ िारखेच्या प्रकारानांिर चार मदवस 
शाांििेने पार पडले असे म्हटले आहे. बांड, उठाव वा युद्धसदृश पमरस्स्थिी नव्हिी. 
 

लष्ट्करी कायद्याच्या जाहीरनाम्याि काँगे्रस राष्ट्रीय झेंड्ाबाबि पाचव े पोटकलम आहे. सवव 
भारिभर मुलकी कायदेच होिे, पण ‘फक्ि दोनच मठकाणी लष्ट्करी कायदे अांमलाि होिे: एक सोलापूरला 
व दुसरा खान अब्दुल गफारखानाांच्या नेिृत्वाखाली वायव्य सरहद्द प्राांिाि.’ 
 

िारीख १०, ११, १२ मे १९३० ला रेल्व ेस्टेशनच्या पलीकडे मुलकी प्रशासनाची कायवकक्षा नव्हिी 
असे सदनव कमाांडच्या प्रमुख लष्ट्करी अमधकाऱ्याने म्हटले आहे. काँगे्रसने स्थामनक सरकार प्रस्थामपि केले 
होिे, मब्रमटश राज्य कायव करू शकि नव्हिे आमण सोलापूरच्या बाहेर हे सवव लोण पसरि होिे. एका 
भारिीय अमधकाऱ्याने नागरी अमधकाऱ्याकडून सैन्याचा गरैवापर होि असल्याची िक्ार केली होिी. 



 
          

 

समचवालयाने वरील मवधानावर टीका केली. त्याि म्हटले आहे, ‘....खास वमकली आमण 
असमथवनीय असा युस्क्िवाद याांचे हे चाांगले उदाहरण आहे... आवश्यक िे सहकायव लष्ट्कराकडून न 
ममळाल्यामुळे मजल्हामधकाऱ्याांची अखेर दमछाक झाली.... पेशावरािील अलीकडच्या घडामोडींमुळे 
लष्ट्करप्रमुख बचैैन झाले होिे; आमण त्यामुळे प्रथमपासूनच सोलापूरला लष्ट्करी कायदा आणला पामहजे 
असे त्यानी मनाशी ठरमवले होिे.’ अखेरीस मजल्हामधकाऱ्याांनी लष्ट्कराच्या मदिीवर भर मदला, लष्ट्करी 
मनयांत्रणावर नव्हे. [D. O. No. S. D. 1965, H.D.Special 18-4-1931.] 
 

‘मुलकी अमधकार के्षत्रािील किवव्ये’ यावर मलमहिाना सदनव कमाांडच्या मुख्यालयाने हायकोटाच्या 
न्यायमूिींचाच उिारा मदला. ‘प्रस्थामपि सरकारमवरुद्ध िे बांडच होिे, आमण त्याि सहभागी होणाराांचा हेिू 
मुलकी प्रशासन हे पैरुषहीन करण्याचा असिो..... माझ्या दृष्टीने याचा हेिू सरकारमवरोधी युद्ध असाच 
असिो.’ त्याि त्याांनी खालीलप्रमाणे टीका केली : ‘सोलापुराि सरकारचे कोणिेही सैन्याला सवव शहर 
शत्रूच समजि होिे.... शहरािून पोलीसदल पूणवपणे काढून घेण्याि आले होिे आमण सवव शहर जमावाच्या 
म्हणजेच सामान्यजनाांच्या हािी देण्याि आले आमण त्याांनीच स्वराज्याची घटना ियार केली,..... 
मबनहत्यारी पोलीस कामावर हजर झालेच नाहीि... मजल्हामधकारी व मजल्हा पोलीस अमधकारी हे िर 
मानमसक आमण शारीमरकदृष्ट्या कोसळण्याच्या काठावरच होिे.’ प्रथम लष्ट्करी कायदा प्रस्थामपि केला 
पामहजे, कारण लष्ट्कराला मनव्व्ळ गस्ि घालण्याचे काम देणे शक्य नव्हिे. 
 

गृहखात्याच्या खास पत्राने खालीलप्रमाणे टीका केली: ‘लष्ट्करी कायद्याची जरुरी नव्हिी असे 
मुलकी अमधकाऱ्याांचे म्हणणे बरोबर होिे. आजच्या विवमानपत्राि मसमला कायदा (Regulation) प्रमसद्ध 
झाला याचा अथव लष्ट्करी अमधकाऱ्याला लष्ट्करी न्यायालय स्थापन करण्याचा अमधकारच नाही आमण 
त्यामुळे त्या कोटाने मदलेल्या मशक्षा मनयमबाह्य आहेि असा काहीनी लावला. येथील पमरस्स्थिीसांबांधी 
मामहिी घेण्यासाठी पणु्याहून मब्रगेमडयर मेजर आले होि’ [No. 512/I & K20 of 1930.] (िारीख १७ मे १९३०). 
 

व्हाइसरॉयचा वटहुकूम प्रमसद्ध झाल्यानांिर लष्ट्करी न्यायालयाने कामकाज थाांबलेच. एच्. डब्ल्य.ू 
इमसवन म्हणाले (िारीख १५ स्पटेंबप १९३०) : “१०३ गोळ्या मारण्याि आल्या.... लष्ट्करी न्यायालयाने 
मकत्येकाांना मदलेल्या मशक्षा मनःसांशय जबर होत्या; पण मला वाटिे, पमरस्स्थिी पूवववत्, शाांि, मनत्याची 
होईपयंि थाांबाव.े... इिर मठकाणी सोलापूरचीच पनुरुक्िी होणार नाही याबाबि खात्री देिा येि नाही.” 
 

सैन्यदलाचा वापर ज्या िऱ्हेने करण्याि येि होिा त्यावर सरसेनापिी समाधानी नव्हिे. 
सैन्यदलाला धोक्याच्या जागी आधीच पाठवण्याि आले व िे धोक्याि आले हे दाखवण्यासांबांधी भरपूर 
पुरावा उपलब्ध आहे. एका भारिीय अमधकाऱ्याने खाजगी पत्राि मुलकी अमधकाऱ्याांनी सैन्यदलाचा 
गैरवापर केला अशी िक्ार केली आहे. यावर सेक्टरीएटने खालीलप्रमाणे टीका केली आहे : “खास 
मवनांिी ककवा आजवव करणे आमण असमथवनीय अशी मवधाने करणे याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे..... 
मजल्हामधकाऱ्याची दमछाक झाली, पण त्याला वळेेवर सैन्यदलाची आवश्यक मदि ममळाली नाही.” 
मजल्हामधकारी आमण मजल्हा पोलीस अमधकारी हे कोसळले, पण गृहखात्याच्या खास वृत्ताप्रमाणे ‘...... िे 
कोसळले, पण अमिश्रमाने!’ [D. O. No. S.D. 1965, H.D.Special 18-4-1931.] 
 

ही चळवळ सोलापूरपुरिीच मयामदि होिी, असे गृहीि धरण्याि येि होिे, पण पमरस्स्थिी मात्र 
त्यामवरुद्ध होिी. मे १८, १९३० ला वळसांगला (कुरबान हुसेनचे गाव) पोमलसाांच्या चाळींची मोडिोड 



 
          

 

करण्याि आली होिी, िाडीची दुकाने फोडण्याि आली होिी आमण स्वराज्याची घोषणा करून राष्ट्रध्वज 
उभारण्याि आला होिा, मजल्हामधकाऱ्याांनी पोमलसाांच्या कुटुांमबयाांना रात्रीिून हलमवले; कारण 
सरकारमवरोधी दांगल उसळली होिी, आमण पोमलसाांच्या चाळीवर हल्ला होण्याची शक्यिा होिी. दुसऱ्या 
मदवशी पोमलसाांच्या चाळींना आगी लावण्याि आल्याने त्या अधववट अवस्थेि जळि होत्या, साांगोला 
म्युमनमसपामलटीनेही राष्ट्रीय झेंडा फडकमवला होिा. 
 
        
 

या सोलापूर प्रकरणावर अनेक प्रकारची टीका-प्रमिटीका झाली, त्यािील हायकोटाच्या 
न्यायमूिीच्या टीकेचा परामशव सांके्षपाने घेण्याि येि आहे. 
 

न्यायमूती बोमंि: “मुलकी अमधकाऱ्याांच्या मदिीला लष्ट्कर बोलावनू मुलकी अमधकाऱ्याांना 
पमरस्स्थिी काबिू ठेविा आली नसिी याबाबि माझे समाधान होि नाही.” 
 

न्या. माडगािकर : “..... मक्ममनल प्रोमसजर कोडच्या कलम १४ अ खाली मडस्स्रक्ट 
ममॅजस्रटेनी काढलेला आदेश हा पाळला जाि नाही ह्या आरोपाचा अथव माझ्या मिे िो प्रस्थामपि करण्याची 
आवश्यकिा होिी. मनःशस्त्र पोलीस हे असांघमटि होिे, आमण अमधकाऱ्याांच्या मदिीला सशस्त्र दलाची 
आवश्यकिा होिी, याबाबि माझे समाधान झाले आहे. एका मुद्याबाबि मात्र माझे समाधान झाले नाही. 
अशा प्रकारचे उदे्रक १९२१ मध्ये अहमदाबाद येथे उद भवले असिाना सैन्यदलाने काम भागले नाही, 
मुलकी अमधकाऱ्याांनी आपले अमधकार सेनामधकाऱ्याांना सुपूिव केले नाहीि. कायद्याच्या दृष्टीने मिभेद 
मनमाण झाले.” 
 

न्या. ब्लॅकबेल: “....मजल्हामधकारी नाईट याांनी साांमगिलेली वस्िुस्स्थिी म्हणजे सोलापुरािील 
घटना या केवळ िुरळक स्वरूपाचे उदे्रक वा शाांििाभांग करणारी दांगल या स्वरूपाच्या नव्हेि, कारण 
मुलकी अमधकाऱ्याांना सैन्यदलाच्या सहाय्याने त्याांच्याशी मुकाबला करिा आला असिा. पण हा उदे्रक 
म्हणजे प्रस्थामपि सरकारमवरुद्ध सांघमटि बांडच होिे; आमण त्या बांडाि सहभागी होणाऱ्याांचा मनधार, त्या 
सरकारचे व्यवहाराि षांढत्व प्रस्थामपि करणे हा होिा. याचा अथव प्रस्थामपि सरकारमवरुद्ध बांड पुकारणेच 
होय, असे मी माझ्या मनवाड्ाि म्हटले आहे... माझ्या मिे मुलकी अमधकाऱ्याांनी अशा प्रकारचा धोका 
पत्करू नये; पण लढ्याला लढ्यानेच उत्तर मदले पामहजे आमण सैन्यदलाकडे सवव िाबा मदला पामहजे.” [All 
India Reporter, Bom. 1931, pp. 59-68.] 
 

कविश्रेष्ठ रिींद्रनाथ िागोर याांनी ‘लांडन टाइम्स’ मध्ये लेख मलहून सरकारवर कडक टीका 
केली. सोलापूरच्या कैद्याांना लष्ट्करी कायद्याखाली ज्या अमानुष मशक्षा देण्याि आल्या त्याबाबि गाांधीजीनी, 
त्या मवसांगि असल्याचे साांमगिले. िसेच लोकाांनीही त्याबाबि मवनांिी केली असिाही त्याांची अांमलबजावणी 
करण्याि आली. गाांधीजी पढेु म्हणाले, ‘आरोमपिाांपकैी बहुसांख्य, सवव नव्हे, कहसेबाबि मी मजिका मनदोष 
आहे, मििके िे मनदोष आहेि.’ 
 



 
          

 

‘मॉडनव मरव्ह्य’ू ने मलमहले, “जेव्हा व ज्या जागी लष्ट्करी कायदा जारी करण्याि येिो, त्यामुळे काही 
काळ लोकाांच्या मनाि दहशि मनमाण होिे याि शांका नाही; पण त्यािील भय लवकरच नाहीसे होिे, आमण 
वांशाच्या जामणवचे्या कटु आठवणी मात्र मागे राहिाि.” (जून १९३०, पृष्ठ ७८०). 
 

फाशीची मशक्षा झालेल्या त्या चार आरोपींचे प्राण वाचवण्यासाठी डॉ. मुांजे, जयकर, सप्रू, 
मबकानेरचे महाराज, आगाखान इत्यादी पढुारी भारिमांत्री बेन याांना लांडनमध्ये भेटले. इांग्लांडचे प्रख्याि 
बॅमरस्टर मवल्सन याांनी एक हजार सह्याांचा अजव इांग्लांडच्या राजाला सादर करून त्या चार आरोपींची 
मृत्यूदांडाची मशक्षा रद्द करण्याची मवनांिी केली. हुसेनभाई लालजी या मुांबईच्या उद्योगपिींच्या 
अध्यक्षिेखाली एका मशष्टमांडळाने व्हाइसरॉयची मुलाखाि घेण्याचा प्रयत्न केला, पण व्हाइसरॉयने 
मशष्टमांडळाला मुलाखाि देण्याचे नाकारले. बॅ. एम. सी. छगला याांनी दोन लाख सह्याांचा अजव सादर केला. 
लेडी टाटा आमण लेडी सेटलवाड याांनी मुांबईिील एक लाख मस्त्रयाांचा अजव मुांबईच्या गव्हनवराांना सादर 
केला. सरकारने मान्य केलेल्या सवव सांस्थाांनी त्या चाराांचे बहुमोल प्राण वाचवण्याची व्हाइसरॉय याांना 
मवनांिी केली. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक खेड्ाि आमण महाराष्ट्राबाहेरील अनेक शहराांि त्या चार पुढाऱ्याांचे 
प्राण वाचवाविे यासाठी सभा भरवनू मागणी करण्याि आली. 
 

न. कच. केळकर याांनी ‘केसरी’ि अग्रलेख मलहून (िारीख १३ मडसेंबर १९३०) त्या चौघाांना 
सांशयाचा फायदा द्यावा, कारण त्याांच्यामवरुद्ध पुरेसा पुरावा नव्हिा, म्हणून सोडाव ेअशी आग्रहाने मागणी 
केली आमण त्याांच्यावर दया दाखवावी, कारण त्याचा दुरुपयोग होणार नाही. केळकराांनी लांडनमध्ये चालू 
असलेल्या गोलमेज पमरषदेच्या सदस्याांना िारा पाठवल्या आमण त्या चार देशभक्िाांचे बहुमोल प्राण 
वाचमवण्याची मवनांिी केली. प्रमुख उद्योगपिी वालचांद महराचांद व केळकर याांनी ११ जानेवारी १९३१ ला 
चौघाांची येरवडा िुरुां गाि भेट घेिली, व लगेच िे गव्हनवर हॉटसनला भेटले; पण त्याचा काही उपयोग 
झाला नाही. त्या चार देशभक्िाांना १२ जानेवारीला सकाळी फासावर चढमवण्याि आले! ‘वांदे मािरम्’ 
आमण ‘महात्मा गाांधी की जय’ या जयजयकाराि त्याांनी धैयाने मतृ्यलूा आकलगन मदले! त्याांचे मृिदेह 
त्याांच्या नािेवाकाांच्या हािी मदले नाहीि, आमण सरकारनेच त्याांची मवल्हेवाट लावली. मवशषे नमूद 
करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे खटला चालू असण्याच्या काळाि जगन्नाथ कशदे याचे वजन दहा पौंडानी 
वाढले! 
 

फाशी देण्यापूवी एकवार महात्मा गाांधीची भेट ममळावी अशी कशदे याांनी इच्छा व्यक्ि केली; पण 
हॉटसनने ही मवनांिी फेटाळली आमण चौघाांचे मिृदेह त्याांच्या नािेवाइकाांच्या स्वाधीन करण्याि येणार 
नाहीि असे साांमगिले. 
 

त्या चौघाांना िारीख १२ जानेवारी १९३१ ला सकाळी फासावर लटकमवण्याि आले ही वािा सववत्र 
वणव्यासारखी पसरली. देशाच्या कानाकोपऱ्याि मनषेध-सभा, हरिाळ, मनदशवने झाली. ‘सोलापूरच्या 
चौघाांच्या फाशीने भारिीयािील भीिी आमण मब्रमटशाांच्या राज्यािील न्याय मृि झाला.’ अशा भावना सववत्र 
व्यक्ि झाल्या. या कृत्याच्या मनषेधाथव पुण्याि सुमारे ३ हजार लोकाांचा मोचा येरवड्ाकडे ‘आमच्या 
पुढाऱ्याांचे मृिदेह आम्हाला द्या’ अशा घोषणा देि मनघाला, पोमलसाांनी लाठीहल्ला करून त्याांना 
पाांगमवण्याचा प्रयत्न केला. 
 



 
          

 

१६ जानेवरीला सववत्र ‘सोलापूर हुिात्मा मदन’ पाळण्याि आला. सोलापूरचे आमदार डॉ. वैशांपायन 
(एम, एल.सी.) याांनी हॉटसनचे अमभनांदन करणारा ठराव कौस्न्सलाि आला असिाना त्याला जोरदार 
मवरोध केला. 
 

कराची येथे १ एमप्रल १९३१ ला भरलेल्या राजकीय कायवकत्यांच्या पमरषदेि अध्यक्षपदावरून 
बोलिाना बाबू सुभाषचांद्र याांनी पेशावर, सोलापूर इत्यादी मठकाणच्या ज्ञाि आमण अज्ञाि हुिात्म्याांचे 
अमभनांदन केले, आमण देशभक्िाांना िुरुां गाि डाांबण्याच्या सरकारी धोरणावर मधक्कार केला. 
 
               
 

सोलापूरवर कोसळलेल्या या आपत्तीमुळे मकिी नुकसान झाले याचा अांदाज घेण्याि आला, िो 
असा : िेरा कोटी रुपयाांची मालमत्ता नाहीशी झाली; चार देशभक्िाांना फासावर जाव े लागले; बारा 
मनरपराध व्यक्िींना गोळ्या घालण्याि आल्या; शकेडो नागमरकाांना दीघव मुदिीच्या मशक्षा भोगण्यासाठी 
िुरुां गाचे खडिर आयुष्ट्य भोगण्यासाठी पाठमवण्याि आले; शकेडो शाांििामप्रय नागमरकाांना आमण काँगे्रस 
कायवकत्यांना भमूमगि जीवन जागव े लागले (अथात् त्याांना सोलापूर सोडाव े लागले); आयुष्ट्यभर 
ममळमवलेल्या कजदगीला शकेडो लोकाांना मुकाव ेलागले; शकेडो लोक आयुष्ट्यािून कायमचे फेकले गेले 
आमण मूकपणे मतृ्यू पावले, हे कोणाला कळलेही नाही. सोलापूरवर कोसळलेले अमरष्ट अशा प्रकारचे होिे. 
 

सोलापूरच्या व्यापारी सांघटनेचे (चेंबर ऑफ कॉमसव) िारीख १२ फेबु्रवारी १९३१ ला गाांधीजींना पत्र 
पाठवले. त्याि म्हटले आहे: “वालचांद महराचांद खालील गोष्टींचा खुलासा करिील- (१) िारीख ६ व ७ मे 
ला सोलापुराि काय पमरस्स्थिी होिी; (२) ८ मे ला सरकारी अमधकारी कसे वागले, आमण त्याांनी बेदरकार 
गोळीबार करून घरािच असलेल्या अनेक मनरपराध लोकाांना व लहान मुलाांना यमसदनास कसे पाठमवले; 
(३) लष्ट्करी कायदा पुकारण्याची खरोखरीच आवश्यकिा होिी का नाही; (४) लष्ट्करी कायद्याचा अांमल 
असिाना मकत्येक मनरपराध लोकाांना कसा जाच सहन करावा लागला, व त्या अमधकाऱ्याांनी अमिरेक कसा 
केला; (५) या सवव प्रकाराांची अमधकृि चौकशी करावी हा आमदार आर्. आर्. काळे याांचा ठराव मुांबई 
कायदे कौस्न्सलाच्या अखेरच्या अमधवशेनाि कसा मनकालाि काढण्याि आला आमण मुसलमानेिर 
नागमरकाांवर दांड म्हणून मकिी व कशा जबर रकमा लादण्याि आल्या.” 
 

त्याचबरोरब गाांधीजींना खालीलप्रमाणे िारही पाठमवण्याि आली: “जर समझोिा झाला (त्यावेळी 
गाांधी-आयर्ववन करार झाला नव्हिा, चचा चालू होिी) िर लष्ट्करी कायद्याखाली मशक्षा झालेल्या 
सोलापूरच्या कैद्याांची मुक्ििा व्हावी; ८ मे ला केलेल्या बेछूट गोळीबाराची िसेच अमधकाऱ्याांनी केलेल्या 
अमिरेकाची चौकशी व्हावी, िसेच पोमलसाांनी दांड म्हणून जो कर बसमवला व वसूल केला िो माफ 
करण्याि यावा, अशी सोलापूरच्या नागमरकाांिफे मवनांिी करण्याि येि आहे.”  
 

चेंबर ऑफ कॉमसवचे अध्यक्ष शठे गुलाबचांद यासांदभाि म्हणाले, “गेल्या वषी सोलापरुािील घटना 
दुदैवी आमण अनपेमक्षि होत्या, राजबांद्याांवरील आरोप कहसात्मक असले िरी त्याचे स्वरूप राजकीय होिे, 
आमण ज्याअथी राष्ट्रीय लढ्याचा शवेट परस्पर सामांजस्याि झाला आहे, गाांधी-आयर्ववन करार म्हणनू सवव 
कैद्याांची सुटका करावी त्यायोगे सरकार आमण जनिा यािील सामांजस्य आमण समदच्छा वाढीस लागेल.” 
[File G-43/1931 Nehru M. & L. New Delhi.] 



 
          

 

                  : 
 

पोलीस खुनाच्या खटल्याि मल्लाप्पा धनशटे्टी, सारडा, जगन्नाथ कशदे आमण कुरबान हुसेन याांना 
मृत्यूदांडाची मशक्षा ठोठावण्याि आली होिी. त्यानी कोटाचा मनकाल ऐकिाच ‘वांदे मािरम्’ आमण ‘महात्मा 
गाांधी की जय’ अशा घोषणाांनी कोटाचे आवार दणाणून सोडले. मुख्य हायकोटव जज्ज बोमांट याांनी 
मृत्यूदांडाच्या मशक्षा कायम केल्या. न्या. माडगावकराांच्या मिे फक्ि धनशटे्टीना फाशी द्यावे, आमण इिर 
मिघाना सांशयाचा फायदा द्यावा, पण बेकरनी सवांनाच फाशीच्या मशक्षा मदल्या. 
 

जगन्नाथ वशदे: हा सोलापूरच्या युवक सांघाचा कायववाह व कामगार-पुढारी होिा, िसेच काँगे्रसचे 
िडफदार एकमनष्ठ कायवकिे आमण प्रमसद्ध वक्िे डॉ. अांत्रोळीकर याांचा उजवा हाि िसेच मवश्वासू सहकारी 
होिा. गाांधीजींच्या अटकेनांिर मटळक चौकाि झालेल्या जाहीर सभेि त्याने चाकूने आपले बोट कापले, 
आमण देशाच्या स्वािांत्र्यासाठी आपण सववस्वाचा होम करावयास ियार आहोि असे माझ्या रक्िाने मलहा 
असे त्याने जमावाला आवाहन केले. 
 

अब्दुल रसूल कुरबान हुसेन: (जन्म १९०९) हा युवक सांघाचा समक्य कायवकिा होिा. िारीख ६ 
व ७ मे च्या सभाि याने भाषणे केली. गाांधीजींच्या अटकेनांिर मनघालेल्या पमहल्या मनषेध-ममरवणुकीचे 
पुढारीपण सोलापूरच्या कामागाराांनी केले. हुसेन याांनी आपल्या ‘गझनफर’ (कसह) या पत्राि देशापुढील 
भाडांवलशाही मागावर टीका केली, आमण भाांडवलशाहीच्या हल्ल्याला िोंड देण्यासाठी सांघमटि होण्याची 
कामागाराांना हाक मदली. स्वदेशी, परदेशी मालावरील बमहष्ट्कार आमण जािीय ऐक्याचा त्याने प्रचार केला. 
[‘केसरी’, १२-१-१९३१.] इस्लामने स्वािांत्र्याचा पुरस्कार केला, गुलाममगरीचा नाही, अन्यायापुढे मान 
िुकमवण्याचा नाही असे िो मुसलमानाांना साांगे. िो मनभवय पत्रकार होिा. िो ‘गझनफर’ (कसह) चा सांपादक 
होिा. एकाही मुस्स्लम सांघटनेने त्याची फाशी रद्द व्हावी म्हणून प्रयत्न केला नाही. एस्. ए. बे्रल्वीच्या काँगे्रस 
मुस्स्लम पक्षाचा, बारडोली सत्याग्रह आमण कामगारके्षत्राि कम्युमनस्टाांचा िो प्रचार करी.  
 

कोटापढुील मनवदेनाि त्याने आपण कधीही कहदु-मवरोधी नव्हिो; जािीय मुस्स्लम पुढाऱ्याांनी 
परकीय सरकारशी कट करून जािीय खटल्याि गोवण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्याने साांमगिले. १९२७ च्या 
मगरणी कामगाराांच्या सांपाि त्याला िीन आठवड्ाांची मशक्षा झाली होिी. िो मनष्ठावांि कायवकिा आमण 
पमरणामकारक वक्िा होिा. सवव राष्ट्रवाद्याांनी (मुस्स्लम सांघटना सोडून) त्याची मशक्षा रद्द व्हावी म्हणनू 
प्रयत्न केले. 
 

कशदे आमण हुसेन याांच्याि सांघटना करण्याची जबरदस्ि िाकद होिी. समाजािील मनरमनराळ्या 
गटाांना एकाच राष्ट्रीय भावनेच्या धाग्याि गोवण्याचे मोठे कायव त्याांनी केले. 
 

श्रीकृष्ण सारडा: हा लक्ष्मीपुत्र समक्य कायवकिा वा सांघटक नव्हिा. अमिशय प्रामामणक आमण 
राष्ट्रवादी म्हणून जनमानसावर त्याांचा प्रभाव होिा. त्याांनी चळवळीला पैसा पुरवला. िे मृत्यूच्या छायेिही 
अत्यांि मनिल रामहले आमण धीरोदात्तपणे फासावर गेले. 
 

मल्लाप्पा धनशेट्टी: समक्य सामामजक कायवकिा. लोकमानसावर त्याांचे असामान्य प्रभतु्व होिे. 
त्याांच्यामुळेच कलेक्टर एच्. एफ्. नाईट हा लोकक्षोभािून बचावला. 



 
          

 

वरील चौघाांनी मृत्यलूा धैयाने कवटाळले ही अमभमानाची गोष्ट आहे. िे जरी मृत्यू पावले िरी त्याांनी 
चालू केलेली चळवळ अमधक जोमाने चालूच रामहली. 
 

(या चार हुिात्म्याांचे पुिळे सोलापूर शहराच्या मध्यविी चौकाि बसमवण्याि आले. त्याचा 
अनावरण समारांभ भारि सरकारचे त्या वळेचे दळणवळणमांत्री बाबू जगजीवन राम याांच्या हस्िे ऑगस्ट ७, 
१९५३ रोजी सांपन्न झाला.) 
 
                    
 

फग्युवसन कॉलेजच्या वामडया ग्रांथालयाि मुांबईचे हांगामी गव्हनवर हॉटसन हे २२ जुलै १९३१ ला 
येणार असल्याचे कळल्यावरून त्या कॉलेजचा मवद्याथी वासुदेव बळवांि गोगटे याने त्याांच्यावर गोळ्या 
झाडल्या. हॉटसन या हल्ल्यािून आियवकारकरीत्या मजवांि रामहले. ‘िू माझ्यावर का गोळ्या झाडल्यास?’ 
या हॉटसनच्या प्रश्नाला गोगटे याांनी उत्तर मदले, ‘सोलापरुािील िुमच्या जुलमी राजवटीचा मनषेध म्हणून.’ 
गोगयाांना पकडल्यावर त्याांना िुरुां गाि नेि असिा त्याांनी िेथे जमलेल्या हजारो मवद्यार्थ्यांना सोलापूरच्या 
अत्याचाराांचा सूड घ्या असे साांमगिले. 
 

या प्रकरणावर काँगे्रस विुवळाि खूपच गरमागरम वादावादी झाली. ‘आपण अशा कृत्याचा मनषेध 
करिो. पण त्यामागे असलेल्या हेिूची आपण स्िुिी करिो’ असे सुभाषबाबू म्हणाले. ‘जर िुम्ही भगिकसग, 
राजगुरु इत्यादी िरुणाांचे अमभनांदन करिा, मग गोगटे याांचे अमभनांदन का करीि नाही?’ या िरुणाांच्या 
प्रश्नाला उत्तर देिाना गाांधीजींनी म्हटले, ‘त्यावळेी मी चकू केली.’ [हॉटसन गोगटे (आत्मवतृ्त) पृ २८-३०.] 
 

“मी स्विः हॉटसनवर गोळी झाडली नसून माझ्याजवळ बसलेल्या एका स्नेह्याने िी गोळी झाडली. 
त्याच्या हािािून मी मपस्िुल महसकावनू घेिले. हॉटसन साहेबाांना चुकीने वाटले की मीच मपस्िुल झाडीि 
आहे, म्हणून त्याांनी माझ्यावर हल्ला केला. वैयस्क्िक झटापटीि माझ्या हािािील मपस्िुलािून दुसरी गोळी 
चुकून मनसटली. िेव्हा मी खरा गुन्हेगार नाही. मी मनदोष आहे. मला चुकून पकडले आहे.’ असा माझ्या 
सेशन्स कोटािील जबाबाचा-मरटन स्टेटमेंटचा-साराांश होिा.” [ितै्रव] 
 

वरील जबाब वाचून सेनापिी पाां. म. बापट अस्वस्थ झाले. गोगटे याांना पाठमवलेल्या पत्राि िे 
म्हणाले : “....एखाद्या गव्हनवरला गोळीने मारण्यास योग्य पुरावा असेल िर मारणे आध्यास्त्मकदृष्ट्या 
चुकीचे नाही. ....िू हे केले आहेस याबद्दल माझी खात्री आहे..... पण िुझ्या कोटािल्या जबाबाि िू हे 
नाकारले आहेस. पण सत्य मटकाव ेिसेच िुझ्या आत्म्याच्या समाधानासाठी िू जेव्हा कोटाि पाय ठेवशील, 
िेव्हा ‘मीच गोळी झाडली’ असा िू जबाब दे.”(या अशा उघड प्रचारासाठी सेनापिींना साि वष े
सक्िमजुरीची मशक्षा झाली.). 
 

सप्टेंबर १०, १९३१ ला गोगटे याांना आठ वषांची सश्रम कारावासाची मशक्षा झाली. 
 

सोलापूर प्रकरण आमण गोगटे याांच्या स्मिृी एकमेकाि अशा ममसळल्या आहेि. त्या िशाच 
मचरकाल लोकाांच्या स्मरणाि राहिील व त्याांना स्फूिी देिील. 
 



 
          

 

       
 

हॉटसन हा दांगा आमण अव्यवस्था वा गोंधळ यामुळे इिका भयभीि होि असे की फाशी गेलेल्याांचे 
मृिदेह त्याांच्या नािेवाइकाांच्या हािी देण्याची मागणीही त्याांनी फेटाळून लावली. इिकेच नव्हे िर फाशी 
गेलेल्याांच्या शवेटच्या इच्छाही त्याांनी पायदळी िुडमवल्या. 
 

सोलापूरची चळवळ सववस्वी औद्योमगक कामगाराांच्या वचवस्वाखाली होिी. प्रत्येक सरकारी 
अहवालाि ‘जमाव मुख्यिः औद्योमगक कामगाराांचा होिा’ (िारीख ८ मे १९३०) यावरच भर देण्याि आला 
होिा. 
 

१ लाख ४० हजार लोकसांख्येपकैी ५० हजार कामगार होिे. त्याांनी एक आठवडाभर शहर 
पोमलसाांची हकालपट्टी करून शहराचा िाबा घेिला व स्विःची प्रशासनयांत्रणा मनमाण केली. १२ मे ला 
लष्ट्करी कायदा चालू होईपयंि हे मटकले. ‘काँगे्रस पुढाऱ्याांचा जमावावरील िाबा नाहीसा झाला होिा, पण 
िो (जमाव) आपली राजवट आणण्याचा प्रयत्न करीि होिा’ असे िाइम्स ऑफ इवंडयाच्या मे १४ च्या 
अांकािील वािेि म्हटले आहे. ‘त्याांनी प्रशासनाचा िाबा घेिला’ असे पूना स्िारने म्हटले, आमण आपले 
कायदे प्रस्थामपि करण्याचा प्रयत्न केला. 
 

सोलापुराि झालेल्या दांगलीची जबाबदारी काँगे्रस कायवकत्यांवर टाकण्याचा सरकारचा हेिू होिा, 
असे महाराष्ट्र प्राांि काँगे्रस कममटीच्या अहवालाि म्हटले आहे. “लष्ट्करी कायद्याचा अांमल हा आमच्या 
इमिहासािील काळाकुट्ट काळ होिा. सरकारच्या सूडबदु्धीच्या धोरणामुळे लोकाांवर घोर अन्याय झाला, 
कायदा व न्याय याची जपमाळ मात्र ओढली जाि होिी. दुष्टपणाचा िो नरकच होिा.”राज्य करण्याच्या 
घटनात्मक अमधकारालाच, नैमिक हक्कालाच, िे आव्हान होिे. [A. I. C. C. File 24-1-1930, N.M.L.] 
 

सोलापूरच्या हुिात्म्याांच्या त्यागाने भारिीय युवकाांना उते्तजन ममळाले. सोलापूरची मुक्ििा हा 
जनिेच्या चळवळीचा मानकबदू मानला जाि होिा. “सोलापूरच्या जनिेचे उदाहरण जर भारिभरच्या सवव 
औद्योमगक कें द्राांनी मगरवले असिे, िर मब्रमटश राज्याची मृत्यूघांटा वाजली असिी.” [Chari, p.33.] 
 

शांकर मशवदारे याच्या मतृ्यनेू िर १९३० च्या सोलापूरच्या चळवळीने माघार घेिली नाही, आमण 
घडणाऱ्या घटनाांची गिी थोपवनू धरणे अशक्य झाले. लोकाांना कलेक्टर नाईटलाच मारायचे होिे, आमण 
मशवदारे याच्या मृत्यचूा सूड घ्यायचा होिा. धनशटे्टीच्या मध्यस्थीमुळेच कलेक्टर व डी. एस्. पी. याांचे प्राण 
वाचले. सी. आय्. डी. ने शांकर मशवदारे याच्या मतृ्यचूी नोंदही केलेली नाही! कलेक्टर नाईटने दोन 
घोडचुका केल्या असे मदसिे : (१) मशवदारे याला मारण्याला त्याने परवानगी मदली; (२) त्याने गोळीबार 
करण्याचा पोमलसाांना हुकूम मदला. मारले गेलेल्या पोमलसाांच्या कुटुांमबयाांचे िसेच पोमलसाांचे जीमवि आमण 
सुरमक्षििा याांचा कोणी मवचारही केला नाही. सरकार भयग्रस्ि अवस्थेि काम करीि होिे. मबनहत्यारी 
पोलीस वमरष्ठ अमधकारी याांनी सोलापूर सोडले व शहराला मनराधार अवस्थेि दैवाच्या आधीन केले. 
 

कनवल पेज हा नागरी प्रशासन िांत्राि वाकबगार नव्हिा. त्याांने खालील चुका केल्या : (१) 
लोकाांच्या मालमते्तचे सांरक्षण केले नाही, (२) लष्ट्करी कायद्याच्या प्रशासनावर अपील करण्याच्या 
रायब्यनूलची नेमणूक त्याने केली नाही, (३) शहर मनत्याचे व्यवहार करू लागले व पूवववत् झाले िरी 



 
          

 

शहराि लष्ट्करी कायद्याचा अांमल चालूच ठेवला, (४) कनवल पेजच्या मनाचा जसा कल असेल िशा मशक्षा 
िो देि असे. देशािील स्थामनक स्वराज्यसांस्थाांच्या इमिहासािील िेजस्वी क्षण असाच पेज व माणेक शहा 
याांचा झालेला झगडा होिा, (५) मनरपराध लोकाांना मशक्षा मदल्या, (६) सरकारने पोलीसाांना सहानुभिूी 
दाखवली व त्याांच्यासाठी शोक व्यक्ि केला, पण मशवदारे याांच्यासाठी काही केले नाही, (७) लष्ट्करािील 
जवानाांनी लुटालूट व बलात्कार केले; पण या घटनाांबद्दल डायरेक्टर ऑफ इन्फमेशन मूग मगळून बसला, 
(८) कायदेशीर बाबींची पूिविा न झाल्याने लोकाांना न्याय ममळाला नाही. 
 

सोलापूर शहराच्या वार्वषक इमिवृत्ताि नव्हे िर राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याच्या इमिहासाि या चार 
हुिात्म्याांची नाव े धैयव, स्वाथवत्याग आमण दुदवम्य देशामभमान याांची प्रिीके म्हणूनच ओळखली जािील. 
राष्ट्रीय लढ्याला त्याांनी सिि स्फूिीच मदली. 
 
           ? 
 

सोलापुरािील १९३० मधील घटनाांचा मागोवा घेिला असिा अभ्यासकाला सहजच १८७१ मधील 
‘पॅमरस कम्युन’ ची आठवण झाल्यामशवाय राहि नाही. फ्रें च इमिहासािील िी नेत्रमदपक घटना म्हणून मिची 
आज आठवण होि नाही, पण काही झाले िरी िे कम्यनू फक्ि ७२ मदवस मटकले म्हणून होिे. सामान्य 
जनिेचे सत्ता सांपादन केल्याचे िे प्रात्यामक्षकच होिे; धनवानवगांना सते्तच्या खुचीवरून खाली खेचल्याचे िे 
मनदशवक होिे म्हणून त्याची स्मृिी आवजूवन होिे. माक्सवने त्या कम्यनू स्थापण्याच्या लढ्याि भाग घेिला 
होिा. त्याने लगेच ‘नवीन समाजाचा अग्रदूि’ असे मोठ्या उत्साहाने त्याचे स्वागि केले. त्याने पुढे म्हटले, 
‘कामगारवगाने त्या हुिात्म्याांची स्मिृी आपल्या हृदयाि जिन करून ठेवली आहे.’ पॅमरस कम्यून अपयशी 
झाले, पण त्याांनी रस्िा दाखवला आमण त्यापासून ममळालेले धडे १९१७ च्या रमशयन क्ाांिीि यशस्वीपणे 
मगरमवण्याि आले. 
 

सोलापुराि जी चळवळ झाली, मिच्यावर सोलापूरच्या औद्योमगक कामगाराांचे वचवस्व होिे. 
चळवळीबाबिच्या सरकारी अहवालाि- ‘जमाव मुख्यिः मगरणी कामगाराांचा होिा. आमण िो कालपासूनच 
कायासाठी बाहेर पडला आहे.’ (िारीख ८ मे १९३०) असे म्हटले आहे. 
 

कामागाराांनी एक आठवडा शहराचा िाबा घेिला, पोमलसाांना नामोहरम केले, स्विःचे शासन 
ियार केले, पण हे सवव १२ िारखेला लष्ट्करी कायदा लागू होईपयंिच. कामगार आमण कष्टकरी जनिेने 
झुांजारपणे लढा उभा केला, इांग्रजाांना व स्थामनक पोमलसाांना गावाबाहेर हाकलले, स्वराज्यासाठी 
क्ाांमिकारक यांत्रणा उभारली आमण पोमलसाांशी व सैन्यदलाशी मकत्येक मदवस रक्िपािी लढा मदला. [R. P. 
Dutt, op cit, p.304.] 
 

सोलापूरच्या जनिेचा उठाव म्हणजे १९४२ च्या ‘छोडो भारि’ ची रांगीि िालीमच होिी. जेव्हा 
जनिा जागी होिे. सरकारी यांत्रणा काबीज करण्याचा प्रयत्न करिे, समाांिर सरकार प्रस्थामपि करण्याचा 
प्रयत्न करिे, अशा वळेी कहसा-अकहसेचा प्रश्न मनमाण होि नाही. सोलापूरच्या घटना हे त्याचे ढळढळीि 
उदाहरण आहे. सोलापूर हा राष्ट्रीय चळवळीचा मानदांड ठरला, स्फूिीचा झरा ठरला. 



 
          

 

१ .              ग    ग  
 

जानेवारी २५, १९३१ ला गाधींजींची मवनाअट सुटका झाली आमण काँगे्रस वमकंग कममटी ही 
बेकायदा ठरमवण्याचे प्रकटन मागे घेण्याि आले. गाांधीजी िुरुां गाबाहेर आले िे मोकळ्या मनानेच. ‘वैर 
नाहीसे करून आमण वादमववादाि मवमशष्ट मदशनेे मनाचा कल न झुकमविाना कायदेभांगाचा लढा िाबडिोब 
थाांबवायचा नाही,’ असा मनणवय काांगे्रस पुढाऱ्याांनी केला होिा. गाांधीजी म्हणाले, ‘मला शाांििेची भकू 
लागली आहे, पण िी शाांििा सन्मानाने ममळाली पामहजे.’ 
 
ग    -           
 

सववसाधारणपणे काँगे्रसचे मि मवचाराचि घेिले िर िे आयर्ववनच्या िडजोडीसाठी केलेल्या 
सूचनाांच्या मवरोधी होिे. सरकारच्या समथवनाकडून जनिेवर जे अत्याचार झाले त्याची सववसाधारण चौकशी 
करण्यास िसेच गाांधीजींनी सुचमवल्याप्रमाणे चौकशी सममिी नेमण्यास आयर्ववनने नाकारले. भिूकाळ 
मवसरून भमवष्ट्याचा मवचार करा अशी त्याने गाांधीजींना मवनांिी केली. गाांधी व आयर्ववन याांची भेट फेबु्रवरी 
१६, १९३१ ला झाली. या भेटीि गाांधीजींनी राजबांद्याांच्या सुटकेचा प्रश्न उपस्स्थि केला. मवशषेत्वाने मीरि 
कट खटल्यािील, सोलापूरच्या लष्ट्करी कायद्याखाली मशक्षा झालेले आमण बांगालमधील चौकशीमवना 
िुरुगाांि मखिपि पडलेल्या रायबांद्याांचा त्याांनी उल्लखे केला. मीरि खटल्यािील आरोपींबाबि काही 
करण्यास असमथव असल्याचे व्हाइसरॉयने साांमगिले, फक्ि खटला गिीने चालवनू कोटाचा मनकाल 
आणणे शक्य होईल. सोलापूरच्या कैद्याांबाबि ज्याांना कठोर मशक्षा झाल्या आहेि असे वाटिे, अशाांच्या 
मशक्षाांची मुांबई सरकारने पुनः िपासणी करावी असे त्याांनी सुचमवले. 
 

िडजोडीची अशी बोलणी चालू असिा लाहोर कटािील भगिकसग, राजगुरू आमण सुखदेव याांच्या 
फाशीच्या मशक्षा रूपाांिमरि करण्याच्या प्रश्नावर गाांधीजी आमण व्हाइसरॉय याांच्याि पुनः पनु्हा दीघव चचा 
झाली. या मिघा वीराांच्या फाशीच्या मशके्षबाबि देशाि खूप चळवळ चालू होिी. कराची काँगे्रस होईपयंि या 
फाशीच्या मशक्षा लाांबणीवर टाकण्याचे व्हाइसरॉयने ठरमवले; पण या िरुणाांना जर िुम्ही फाशी देणारच 
असाल िर त्याांना कराची काँगे्रसनांिर फाशी देण्यापेक्षा काांगे्रसपूवीच फाशी द्याव े असे गाांधीजींनी 
व्हाइसरॉयला स्पष्टपणे साांमगिले. [डॉ. पट्टामभ, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ.७४५.] त्या मिघा िरुणाांना माचव २३, १९३१ ला फाशी 
देण्याि आले. त्या काळाि भगिकसगाचे नाव सवव भारिभर दुमदुमि होिे आमण गाांधीजींइिके िे लोकमप्रय 
होिे असे म्हणण्याि काहीही अमिशयोक्िी नाही. [डॉ. पट्टामभ, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. ७६७.] गाांधीजींनी खूपच शरणागिी 
पत्करली आहे आमण काँगे्रसचे उमद्दष्ट दुबवल केले आहे. असे काँगे्रस वमकंग कममटीचे सदस्य बोलू लागले. 
कायदेभांगाच्या चळवळीि जप्ि केलेल्या जममनीच्या िरिुदीबाबि मवठ्ठलभाई पटेलाांनी नापसांिी व्यक्ि 
केली, घटनात्मक प्रश्नाांवर गाांधीजींनी जे वचन मदले, वा जबाबदारी पत्करली त्याबाबाि नेहरूां नी नापसांिी 
व्यक्ि केली आमण राजबांद्याांना सोडण्याबाबिचे धोरण अनुदार असल्याचे सवांनी साांमगिले. नेहरूां नी सवव 
लोकाांसमक्ष उघडपणे या कराराचे स्वागि केले, त्याांची गाांधीजींवरील मनष्ठा उघड झाली. [डॉ. एस. गोपाळ, 
पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. ११४] भगिकसगामदकाांच्या हेिूांचे उदात्तीकरण करून, त्याांच्या कृत्याचा मनषेध करून फाशीबद्दल 
अश्रू ढाळून, दुःख व्यक्ि करून, ३० माचवला काँगे्रसने व गाांधी-आयर्ववन कराराबाबिचा प्रस्िाव एकमिाने 
सांमि केला. मवद्याथी आमण युवकाांना िो मान्य झाला नाही. भगिकसग आमण त्याांच्या सहकाऱ्याांना फाशी 
देऊन सरकारने त्याांना भडकावले. सांयुक्ि प्राांिािील नवजवान भारिसेनेच्या मथुरा येथील अमधवशेनाि 
बोलिाना सुभाषबाबूांनी या कराराचा मधक्कार केला. 



 
          

 

अमखल भारिीय युवक काँगे्रसचे अमधवशेन कराचीला काँगे्रस अमधवशेनाच्या वळेीच भरले. 
अध्यक्षस्थानी सुभाषबाबू होिे. पमरषदेने गाांधी-आयर्ववन कराराचा मनषेध केला. मवद्यार्थ्यांनी राजकीय 
वादमववादाि भाग घेण्याची ही पमहलीच वळे होिी. काँगे्रसच्या ध्येय-धोरणाशी मवद्याथीवगव समरस झाला 
होिा, राष्ट्रीय लढ्यामशवाय त्याांना इिर राजकारण नव्हिे. 
 

कराची अमधवशेनाच्या वळेी नेहरू व सरदारजी एकाच खोलीि रामहले होिे. एखाद्या लहान 
मुलाप्रमाणे नेहरू मुसमुसि आहेि हे सरदाराांनी ऐकले. गाांधीजींना पांमडिजींच्या अस्वस्थिेचे कारण 
समजले नाही. पोमलसाांच्या अत्याचाराची चौकशी करण्याचे कलम कराराि घािले नाही याबाबि 
गाांधीजींनी शहाणपणा दाखवला नाही असे नेहरूां ना वाटि होिे. या कराराबाबि नेहरू जर असमाधानी 
असिील िर िो करार रद्द करण्यास मी व्हाइसरॉयना साांगेन असे गाांधीनी म्हटले. गाांधी-आयर्ववन करार हा 
झाला आहे व िो आिा अपमरविवनीय आहे म्हणून नेहरूां नी त्याला मान्यिा मदली. [व्ही. शांकर, ‘My experiences 
with Sardar’.] 
 

त्या कराराि पढुीलप्रमाणे िरिुदी होत्या : (१) गाांधीजींनी समवनय कायदेभांगाची चळवळ िहकूब 
करण्यास मान्यिा मदली ; आमण त्याबद्दल कहसेचा आरोप नसलेल्या राजबांद्याांची सरकारने मुक्ििा 
करण्याचे मान्य केले; (२) स्वि:ला खाण्यासाठी मीठ ियार करण्यास, िसेच परदेशी कापडाच्या 
दुकानाांवर व दारूच्या गुत्त्यावर शाांििेने मनरोधन करण्यास परवानगी देण्याि आली; (३) दुसऱ्या गोलमेज 
पमरषदेि काँगे्रसने भाग घेण्यास गाांधीजींनी मान्यिा मदली. [वैदेही, पृ. १८४.] 
 

‘गाांधीजी व आयर्ववन याांच्यािील उदात्त गुणाांचा हा पमरपाक होिा.’ सामान्य व्यवहारज्ञान आमण 
िडजोड या ित्त्वाांचा हा मवजय असल्याचे मानण्याि येि होिे. हा मवजय दोन्ही बाजूांच्या आहे, असे 
गाांधीजींनी स्पष्ट केले, आमण यामुळे फार चढून जाऊ नये व मनराश होऊ नये असा अनुयायाांना इशारा 
मदला. त्याांनी म्हटले, “काँगे्रसने जर आपली भमूमका दुसऱ्या गोलमेज पमरषदेला स्वीकारावयास लावली 
िर या सवव श्रमाचे फळ म्हणजे सांपूणव स्वािांत्र्य असा मी दावा करिो.” [सी. व्ही. एच्. राव, पृ. ४०.] 
 

“गाांधी-आयर्ववन करारानांिर कॉ. देशपाांडे याांजबरोबर कराची काँगे्रस अमधवशेनाला हजर 
राहण्यासाठी गेलो होिो. कम्युमनस्टाांचा व सुभाष बोस याांचा या कराराला मवरोध होिा....” कराचीला एक 
युवक पमरषदही झाली. मवषयमनयामक सममिीि कॉ. देशपाांडे याांचे प्रभावी भाषण झाले. कम्युमनस्टाांपैकी मी 
एकटाच काँगे्रस सभासद असल्याने मुख्य ठरावाला मवरोध करण्याचे काम माझ्याकडे होिे. अध्यक्ष 
वल्लभभाई याांनी ‘ही मिे मी व्यक्ि म्हणून माांडीि नसून कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलच्या विीने माांडीि आहे’ असे 
मी म्हणिाच माइकचे कनेक्शन िोडून लाऊड स्पीकसव बांद केले. िरी िशाही स्स्थिीि १० मममनटे भाषण 
करून घोषणा देि सरदेसाई याांनी ठरल्याप्रमाणे मांडपािून सभात्याग केला. 
 

सायमन अहवालाने अमेमरकेिील राजनीमिज्ञाांचे लक्ष वधेले; आमण गोलमेज पमरषदेि अमधक रस 
घेण्याचा त्याांचा मागव सुलभ झाला. भारिाच्या घटनात्मक सुधारणाांकडे इांग्लांडमधील कट्टर ढोंगी लोकाांनी 
घेिलेल्या भममकेवर अमेमरकेि टीका होि होिी. गाांधी-आयर्ववन कराराच्या सांदभाि बोलिाना ‘युद्धबांदी’ 
ककवा ‘युद्धिहकुबी’ असा नेहमी उल्लखे अमेमरकन करीि; ‘करार’ ककवा ‘समझोिा’ असा करीि नसि. 
[मनोरांजन झा, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. १८७-१८८.] 
 



 
          

 

गाांधी-आयर्ववन करारानांिर राजबांद्याांच्या सुटकेचा प्रश्न मनमाण झाला. काँगे्रस वमकंग कममटीचे 
सदस्य के. एफ. नमरमन याांनी याबाबि सवव मामहिी गोळा करून िी काँगे्रस वमकंग कममटीला सादर केली. 
त्याांच्या अहवालाप्रमाणे (मे १२) मुांबईि १०, आमण महाराष्ट्राच्या इिर भागाि १२४ राजबांदी असल्याचे 
आढळून आले. मीरि कटाच्या खटल्यािील िीस बांद्याांचा या यादीि समावशे होिा ही मवशषे बाब होय. 
मचरनेर जांगल सत्याग्रह प्रकरणािील चालू असलेल्या खटल्यािील, िसेच सोलापूर लष्ट्करी अांमलाि 
ज्याांना मशक्षा झाल्या त्याांचीही नाव ेसुटका करण्याच्या यादीि नव्हिी. [File G-43/1931. नेहरू म्युमझयम, मदल्ली.] या 
लोकाांना कहसात्मक आरोपाखाली मशक्षा झाल्याने त्याांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करण्याचे नाकारण्याि आले. 
अकहसात्मक आरोपाखाली ज्याांना मशक्षा झाल्या असिील त्याांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करण्याचे त्याांनी मान्य 
केले . सोलापूरचे रामभाऊ राजवाडे याांची मुक्ििा झाल्यामशवाय गाांधी-आयर्ववन करारावर सही करण्यास 
त्याांनी नकार मदला. 
 

गाांधी-आयर्ववन कराराच्या वळेी गढवाली वीराांच्या सुटकेबाबिचे कलम ठामपणे गाळण्याि आले. 
डॉ. पट्टाभींनी मलमहलेल्या काँगे्रसच्या अमधकृि इमिहासाि मकरकोळ गोष्टींची नोंद केलेली मदसेल, पण 
गढवाली सैमनकाांनी स्वबाांधवाांवर गोळ्या झाडण्याचे नाकारून इमिहास घडमवला, त्याची मात्र त्याि नोंद 
नाही. गढवाली प्रकरणाबाबि गाांधीजींनी नापसांिीच व्यक्ि केली होिी.  
 
                  ? 
 

या लढ्याने एकही ध्येय साध्य झाले नाही असेच मदसून येईल. ममठाचा कायदाही दुरुस्ि झाला 
नाही. कायदेभांगाची चळवळ मागे घेण्याि आली, आमण ज्या गोलमेज पमरषदेवर बमहष्ट्कार घालण्याची 
प्रमिज्ञा केली होिी, मिलाच काँगे्रसने उपस्स्थि राहायचे होिे. स्वराज्याच्या दृष्टीने कोणिेही मनमिि पाऊल 
पुढे पडले नव्हिे. परदेशी मालावरील बमहष्ट्काराचा हक्क मान्य झाला होिा. सांपूणव स्वािांत्र्य व 
साम्राज्यशाहीशी िडजोड न करणे ही लाहोर अमधवशेनाि उच्च रवाने घोमषि केलेली ध्येये ही हविे मवरून 
गेली होिी. गाांधीजींची अकरा कलमे नाहीशी झाली होिी. मोठ्या प्रमाणावर बारडोलीचा अनुभव (चळवळ 
परि घेण्याचा ) पनुः आला. गाांधीजी म्हणाले होिे, ‘चळवळ मांद वा मनस्िेज होण्याची मचन्हे मदसि नाहीि.’ 
 

असहकार चळवळ अयशस्वी झाली. गाांधीजींना सहा वषांचा कारावास भोगण्याची मशक्षा झाली. 
स्वराज्य पक्षाचा प्रयोग झाला. त्यािील यशापयश हा चचेचा मवषय झाला. १९२५ मध्ये मचत्तरांजन दास 
वारले. स्वराज्य पक्षाचा आधार गेला. गाांधीवाद्याांचे मवधायक कायव चालू होिेच. 
 

१९२० िे १९३० या काळाि जािीयिा व धार्वमक िेढ मशगेला पोचली. ब्राम्हण-ब्राह्मणेिर वादाि 
‘देशाचे दुष्ट्मन’ सारखे पसु्िक वादाचा मवषय झाले. कहदु-मुसलमान वाद वाढीला लागला. मब्रमटशाांच्या 
गोळ्याांपढेु छािी उघडी करणारे स्वामी श्रद्धानांद याांचा खून झाला. 
 

अशा या वािावरणाि सायमन कममशनची नेमणूक झाली. सायमन कममशन ज्या ज्या मठकाणी 
गेले, त्या गावाि काळ्या मनशाणाांनी त्याांचे स्वागि जनिेने केले. लजपिराय याांचा बळी पडला. लाहोर व 
मीरि कटाचे खटले लोकाांचे लक्ष वधूेन घेऊ लागले. 
 



 
          

 

गाांधीवाद ही मवचारसरणी प्रस्थामपि होि असिानाच ‘समाजवाद’ हा मवचार लोकाांपुढे आला. 
कानपूर कट व मीरि कट याांमुळे व पांमडि नेहरूां च्या प्रचारामुळे िरुणवगव त्याकडे आकर्वषि होऊ लागला. 
‘नेहरू’ मरपोटाि स्वीकारलेले’वसाहिीचे स्वराज्य’ हे ध्येय जाऊन ‘सांपूणव स्वािांत्र्य’ हे भारिाचे ध्येय घोमषि 
झाले. गाांधीजींचा ‘दाांडी माचव’ साऱ्या भारिाला चेिावणी देऊ लागला. “नहीं रखनी सरकार जालीम नहीं 
रखनी” ही जनिेची घोषणा झाली. ५ एमप्रल १९३० ला गाांधीजींनी ममठाचा कायदा िोडला, आमण मवजेचे 
बटण दाबल्यावर जसा सववत्र प्रकाश पडिो, िसा देशभर “गनीम का कायदा िोड मदया” चा नारा चालू 
झाला. मोठा वणवा पेटला. झांझावाि आला. परदेशी कापडाच्या बमहष्ट्काराच्या लढ्याि धारािीथी पडलेला 
बाबू गेनू लोकमानसाि स्स्थर झाला. सोलापूरच्या चार वीराांनी हौिात्म्य पत्करले. भगिकसग, राजगुरू, 
सुखदेव याांनी देशासाठी हसि हसि फाशी जाण्याचा आदशव लोकाांपुढे ठेवला. सरहद्द प्राांिािील अब्दुल 
गफारखानाांच्या लाखो अकहसक अनुयायाांवर गढवाल सैमनकाांनी गोळ्या झाडण्याचे नाकारले, आमण 
इमिहास घडमवला. मचत्तगावच्या शस्त्रागारावर क्ाांमिकारकाांनी हल्ला चढवनू शस्त्रागार लुटले. सूत्रधार होिा 
सूयव सेन. कल्पना दत्त सारख्या अनेक िरुण-िरुणी जन्मठेपेवर गेल्या आमण सूयव सेन फासावर गेले. 
 

असा हा उज्ज्वल इमिहास या कायदेभांगाच्या लढ्याि घडला आहे. गाांधींनी काही कहसक 
प्रकाराबाबि मवरोधी मिप्रदशवन केले िरी िे जनिेने स्वीकारले नाही. गाांधींजींच्या सववच कृिी व वक्िव्ये 
याांच्याशी जनिाच नव्हे, नेहरू-सुभाष सारखे काँगे्रसमधीलच डाव ेसहमि नव्हिे. कराची काँगे्रसच्या वळेी 
िर गाांधींना काळी मनशाणे दाखवण्याि आली, िरी पण गाांधींचा शब्द अखेरचा होिा. 
 

काँगे्रसच्या या यशाला गालबोट लागले िे कानपूरच्या कहदु-मुसलमान दांग्याने. पांमडि गणेश शांकर 
मवद्याथी सारखा िरुण कायवकिा त्याि बळी पडला. नदीच्या पुराि जसे काटेकुटे येिाि, िसे या 
लढ्यािही आले. िरीपण एक लाख िीस हजार लोक हसि िुरुां गाांि गेले ही मोठी जमेची बाजू आहे. 
लढ्याि हार-जीि असिेच. या लढ्याि सांपूणव मवजय झाला असे कोणी म्हणणार नाही, पण एकूण देशाचे 
पाऊल पुढेच पडले. यािील चुका कशा टाळाव्याि याचा मवचार चालू झाला; आमण नवीन पमरस्स्थिीला 
िोंड देण्यास लोक ियार झाले. पुढारीपण हे भाांडवलदारी आहे का िडजोडवादी आहे याचा मवचार 
जनिेच्या लढ्याि जनिा करीि नाही हेच या लढ्याने दाखवले. 
 

१९३० चा लढा हा १९४२ च्या “चले जाव” चळवळीची जणू रांगीि िालीमच होिी. 
 
                                           
 

गाांधीयुगाच्या प्रारांभी महाराष्ट्राि राजकीय के्षत्राि मटळक पक्षाचे प्राबल्य होिे. गाांधीजींच्या 
असहकार युगाि पांचमवध बमहष्ट्काराचा प्रामुख्याने समावशे होिा. त्याांिील कौस्न्सल बमहष्ट्कारावरून िीव्र 
मिभेद मनमाण झाले, आमण िात्यासाहेब केळकराांच्या पढुारीपणाखाली गाांधीजींच्या पुढारीपणाला मवरोध 
सांघमटि होऊ लागला. मटळक पक्षािच फूट पाडून मशवरामपांि पराांजपे, कृष्ट्णाजीपांि खामडलकर, 
वासुकाका जोशी या पणु्यािील मांडळींनी महात्माजींच्या पुढारीपणाचा उत्साहाने स्वीकार केल्यामुळे िरुण 
मपढीला आश्वासन ममळाले. कनाटककसह गांगाधरराव देशपाांडे, नागपूरकडील बॅ. अभ्यांकर, वीर वामनराव 
जोशी इत्यादी मांडळींनीदेखील गाांधीजींच्या कायाला व पुढारीपणाला जोरदार पाकठबा मदल्यामुळे गाांधींचे 
पुढारीपण महाराष्ट्राि स्स्थरावण्याला पुष्ट्कळच साहाय्य झाले. असहकार-युगाि महाराष्ट्राि अनेक 
मठकाणी राष्ट्रीय मशक्षणाच्या सांस्था उदयास आल्या आमण त्याांिील मशक्षकाांनी गाांधीजींच्या मशकवणीचा 



 
          

 

महाराष्ट्रािल्या िरुण मपढीला लाभ करून मदला. या नव्या मपढीिील कायवकत्यांचे सांघटन व मागवदशवन 
करण्याचे काम शांकरराव देवाांनी केल्यामुळे गाांधीयुगािील नव्या महाराष्ट्राचे पढुारीपण स्वाभामवकच 
शांकररावाांकडे चालि आले. 
 

ग. मव. केिकर महाराष्ट्र प्राांि काँगे्रस कममटीचे अध्यक्ष होिे. शांकरराव देवाांच्या अध्यक्षिेखाली 
महाराष्ट्र सत्याग्रह मांडळ सत्याग्रहाची मोहीम चालवीि होिे. सत्याग्रह मांडळ चालू ठेवाव े असा त्याांनी 
आग्रह धरला. महाराष्ट्र प्राांि काँगे्रस कममटी ही गाांधीवाद्याांच्या हािाि असावी (आिापयंि िी 
प्रमिसहकारवाद्याांच्या हािाि होिी.) याबाबि सवांचे एकमि होिे. देव अध्यक्ष व गो. आ. िथा िात्या 
देशपाांडे हे सेके्टरी अशी एक िात्पुरिी कममटी बनमवण्याि आली. 
 

महाराष्ट्र प्राांि काँगे्रस कममटीच्या बठैकीि गाांधीवादी गटाने शांकरराव देवाांचे नाव अध्यक्ष पदासाठी 
सुचमवले. ग. मव. केिकराांनी स्विःचीच उमेदवारी जाहीर केली, आमण गाांधीजींच्या नावाने देवाांवर दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केला, कारण गाांधीजींनी त्याांना िसे पत्र पाठवले होिे; पण मनवडणुका एकमिाने 
व्हाव्याि यावर देव खांबीर होिे. न. मव. गाडगीळ केिकराांना मवरोध करण्यासाठी उभे रामहले. याच वळेी 
सेनापिी पाां. म. बापट साि वषांच्या कारावासानांिर मुक्ि होऊन आले, आमण महाराष्ट्र प्राांि काँगे्रस 
कममटीच्या अध्यक्षपदासाठी त्याांचे नाव िडजोडीचा उमेदवार म्हणून सुचमवण्याि आले. केिकर आमण 
गाडगीळ याांनी मनवडणुकीिून माघार घेिली, आमण सेनापिी बापट महाराष्ट्र प्राांि काँगे्रस कममटीचे अध्यक्ष 
म्हणून एकमािने मनवडून आले. मुांबईचे हांगामी गव्हनवर हॉटसन याांच्यावर पुण्याच्या फग्युवसन कॉलेजाि 
वा. ब. गोगटे याांनी गोळ्या झाडल्या. त्याबाबि बापट याांनी काढलेल्या मनवदेनावर त्याांना साि वषांची 
मशक्षा झाली. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी जागा मरकामी झाली. पनवले येथे भरलेल्या प्राांमिक काँगे्रस 
कममटीच्या बठैकीि शांकरराव देव महाराष्ट्र प्राांि काँगे्रस कममटीचे अध्यक्ष म्हणनू एकमिाने मनवडून आले. 
 
            (१  १) 
 

६ माचव १९३१ ला गाांधी-आयर्ववन करार झाला. सुभाषचांद्र बोस आमण इिराांच्या नेिृत्वाखाली काम 
करणाऱ्या डाव्या मवचारसरणीच्या लोकाांनी या कराराला मनकराने मवरोध केला. कराची काँगे्रसच्या प्रकट 
अमधवशेनाि एस्. जी . सरदेसाई याांनी कराराला मवरोध केला. त्याांच्या आठ मममनटाांच्या भाषणाि त्याांनी 
लढ्याि जनिा भयभीि झाली नसल्याचे साांमगिले. काँगे्रसचे पढुारीपण साम्राज्यशाहीबरोबर िडजोड 
करणारे असल्याचा आरोप त्याांनी केला, आमण जनिेने केलेल्या लढ्याांचा त्याांनी गौरव केला. जनिेची 
दमछाक झाली नसून १९२२ मधील चौरीचौरा व सोलापूर (१९३०) येथील जनिेच्या उठावामुळे पुढारी 
भयभीि झाले असल्याचे त्याांनी साांमगिले. कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलच्या डावपेचात्मक धोरणाचा उल्लखे 
त्याांनी करिाच अध्यक्ष वल्लभभाई पटेल याांनी ध्वमनके्षपकच बांद केला; कारण सरदेसाई याांचे भाषण म्हणजे 
काँगे्रस पुढारीपण अपराधी असल्याचे ध्वमनि करण्यासारखे आहे असे त्याांना वाटले. 
 

अमखल भारिीय कामगार शिेकरी पक्ष व अमखल भारिीय यूथ लीगची अमधवशेने कराचीि भरली. 
मूलभिू हक्कासांबांधी आर्वथक धोरणासांबांधीच्या काँगे्रसच्या ठरावापेक्षा कामगार शिेकरी पक्षाचा ठराव अमधक 
मूलगामी आमण पुरोगामी होिा. लढा चालू राहावा असे यूथ लीगचे मि होिे. दोन्हींच्या अमधवशेनाि गाांधी-
आयर्ववन कराराचा िसेच गोलमेज पमरषदेि भाग घेण्याच्या काँगे्रसच्या मनणवयाचा मधक्कार करण्याि आला. 
 



 
          

 

काँगे्रसमधील एक मोठा गट जरी गाांधींच्या मागे होिा, िरी यूथ लीग आमण दहशिवादी गट 
याांच्याकडे झुकणाऱ्या िरुणाांचा मवरोध त्याांना जाणवि होिा. भगिकसग, राजगुरू आमण सुखदेव याांच्या 
फाशीमुळे गाांधीजींच्या पढुील अडचणीि भरच पडली. ‘गाांधी परि जा’ या घोषणेनेच कु्द्ध झालेले गट 
त्याांचे स्वागि करी, पण गाांधींनी शाांिपणे या प्रसांगाला िोंड मदले. त्याांचा प्रभाव वाढला आमण जवळजवळ 
एकमिानेच गाांधी-आयर्ववन कराराला काँगे्रस अमधवशेनाि मान्यिा ममळाली. गाांधीजींचा हा मवजय अांशिः 
काँगे्रस यांत्रणेवर त्याांच्या अनुयायाांची असलेली पकड आमण काही प्रमाणाि प्रस्थामपि पुढारीपणामवरुद्ध 
जहाल (डाव्या) गटाांना एकत्र आणण्याि जवाहरलालजींना आलेले अपयश याांच्यामुळेच आहे असे गाांधींचा 
एक मवरोधक म्हणाला. िरुणाांच्या मनष्ठपेायी गाांधींनी मोठी ककमि मोजली असे सप्रूांना वाटले. मूलभिू 
हक्काबाबिच्या कराची अमधवशेनाि सांमि झालेल्या ठरावाचाच त्याांच्या मिे िो अथव होिा. गाांधी-आयर्ववन 
करार, भगिकसग आमण सहकारी याांची फाशी आमण मूलभिू हक्कासांबांधीचा ठराव याांच्यामुळेच कराची 
अमधवशेन सिि लक्षाि राहील. 
 

भारिाचे परकी सरकार व राष्ट्रीय काँगे्रस याांच्यािील पमहली मनकराची लढाई गाांधी-आयर्ववन 
युद्धबांदीमुळे िात्पुरिी समाप्ि झाली. काँगे्रसचे कराची अमधवशेन हे शाांििेचा पाया होऊ शकेल की नाही 
याचा मनणवय देणारे वस्िुिः युद्धमांडळच होिे. सत्याग्रह या हत्याराचा उपयोग करण्याि आला, िे शस्त्र 
इिक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच पारखले गेले, आमण राष्ट्राि नवी आशा मनमाण झाली, कारण त्यामुळे 
मनर्वववाद यश ममळाले होिे. यूथ लीगचे पुढारी मेहरअल्ली याांनी ही युद्धबांदी म्हणजे मब्रमटशाांच्या 
व्यवहारचािुयाचा मवजय आहे असे म्हटले. िे आणखी म्हणाले, जनिेि शक्िी ककवा कहमि एकदा मनमाण 
केल्यावर िी ममळि आहे िोपयंि मिला मदशा दाखवली पामहजे; आमण मिचा उपयोग करून घेिला पामहजे. 
या लढ्याि जर कोणाची दमछाक झाली असेल िर सामान्य माणसाची व काँगे्रसच्या सामान्य सैमनकाची 
नाही, िर मब्रमटश सरकारची; कारण त्याची आांिरराष्ट्रीय प्रमिष्ठा धुळीला ममळाली. यासाठी, इिर कारणे 
आहेिच. ही युद्धबांदी राष्ट्रीयदृष्ट्या चूकच आहे. आमचा आके्षप ित्त्वाचा आहे. िडजोडीच्या 
राजकारणामवरुद्ध िो आहे. शवेटी िे म्हणाले, “सांपूणव स्वािांत्र्य म्हणजे माणसाने माणसाची हृदयभग्न 
करणारी अखांड मपळणूक नाहीशी करणे. मग िीच मपळणूक वमरष्ठ वगाने कमनष्ठ वगाची केलेली, 
िथाकमथि वमरष्ठ जािींनी दाबून ठेवलेल्या जािीची केलेली, राज्यकत्यांनी प्रजेची केलेली, मग िे 
कृष्ट्णवगीय असोि वा अन्यवणीय असोि, त्याचे अत्यांि महडीस रूप म्हणजे भारिािील मब्रमटश 
साम्राज्यशाही. मबला, टाटा आमण ठाकुरदास आिा बाद झाले आहेि, आमण दुसऱ्याांनी भोगलेल्या व्यथा, वा 
त्याांचा त्याग याांची फळे ममळमवण्यासाठी िे आिा प्रयत्नशील आहेि”, असे त्याांनी शवेटी साांमगिले. 
‘समाजवाद आयाि करण्याचा हा मागव नव्हिा’ असे जवाहरलालजी म्हणाले. या ठरावाि प्रमिपामदलेल्या 
बाबी भाांडवलदारी इांग्लांडने प्रत्यक्षाि आणल्या होत्या (मुांबई ‘क्ॉमनकल’-१ एमप्रल १९३१). मगरणी 
कामगाराांना कमीि कमी पगार आमण िे करीि असलेल्या कामावर मनयांत्रण याची मगरणी मालकाांनी खात्री 
द्यावी, असा जमनादास मेहिा याांनी केलेला प्रयत्न मवमधमांडळाने फेटाळून लावला. 
 

गाांधीजी दुसऱ्या गोलमेज पमरषदेसाठी लांडनला जाणार होिे. कम्युमनस्ट आमण इिर डाव्या 
मवचारसरणीच्या सांघटनाांनी त्याांच्यामवरुद्ध मनदशवने केली. त्याच वळेेला मगरणी मालकाांनी गाांधीजींना 
पाकठबा देण्यासाठी कामगाराांनी मनदशवने घडवनू आणली. त्यावळेी मवरोधी मनदशवकाांमध्ये झालेल्या 
मारामारीमुळे कॉ. देशपाांडे व बुखारी याांना मारहाण झाल्याने त्याांना हॉस्स्पटलमध्ये दाखल कराव ेलागले. 
लाल झेंडा व पिाका जाळण्याि आल्या. काँगे्रसचे मशष्टमांडळ जेव्हा लांडनला गेले िेव्हा मुांबईच्या ४६ 
मगरण्या बांद होत्या (ऑक्टोबर, ५). 



 
          

 

          
 

काँगे्रसच्या कराची अमधवशेनाि स्वराज्यासांबांधीचा ठराव गाांधीजींनी माांडला. त्याचे पमहले वाक्य 
असे होिे- ‘जनिेची मपळवणूक नाहीशी करण्यासाठी उपासमार होि असलेल्या लक्षावधी जनिेला, खरे 
आर्वथक स्वािांत्र्य असलेले राजकीय स्वािांत्र्य ममळाले पामहजे असे काँगे्रसचे मि आहे.’ त्या ठरावाचे पमहले 
पोटकलम मलूभिू हक्कासांबांधी आहे. या ठरावाच्याद्वारे काँगे्रसने ‘जनिेची मपळवणकू नष्ट करण्यासाठी’ 
प्रथमच मवचार माांडले. प्रौढ मिामधकाराबरोबरच, जाि, कलग आमण सांप्रदाय याांचा मवचार न करिा, 
भाषणस्वािांत्र्य, सांघटनस्वािांत्र्य व सांचारस्वािांत्र्य या राजकीय हक्काांबरोबरच काही आर्वथक आमण 
सामामजक हक्क जनिेला मदले पामहजेि, अशी मनमिि प्रमिज्ञा त्याि होिी. आर्वथक हक्क म्हणजे : कामगार 
सांघटना बळकट करण्यावर भर, जीवनविेन, वृद्धाांसाठी आजारीपण वा बेकार अवस्थेसाठी िरिूद, स्त्री-
कामगाराांना िसेच बालकामगाराांना सांरक्षण योग्य शासन-यांत्रणेमाफव ि कामगाराांच्या िांयाांची सोडवणकू 
अमधक उत्पन्न असणाराांना चढत्या श्रणेीने ममळकि कर, वारसा कर बसमवण्याची योजना, शिेीवरील 
खांडाि कपाि, सावकारी मनयांत्रण, सामामजक हक्क म्हणजे : मोफि प्राथममक मशक्षण, धार्वमक िटस्थिा, 
मादक पदाथांवर मनयांत्रण (दारूबांदी वगैरे) याांवर भर. पण वरील सवांमुळे पुरोगामी िरुणाांचे समाधान 
झाले नाही; कारण गाांधीजींच्या ठरावाि जमीनदाराांच्या महिसांबांधाांना हाि लावला नव्हिा, आमण 
शिेकऱ्याला त्याच्या जममनीवर मनवाह करिा येईल याची शाश्विी देण्याि आली नव्हिी. यासाठी वगीय 
सांघटनाांवर भर देण्याि आला होिा. आिाच्या सांदभाि मूलभिू हक्कासांबांधीचे खालील पोटकलम महत्त्वाचे 
आहे. ‘मूलभिू उद्योगधांदे, खाणी, रेल्वे, नौकानयन, जलमागव आमण इिर साववजमनक वाहिुकीच्या 
साधनाांवर मनयांत्रण वा त्याांची मालकी शासनसांस्था आपल्या हािी घेईल.’ 
 

कराची काँगे्रसवर दुःखाची छाया पसरली त्याचे आणखी एक कारण होिे. अमधवशेन चालू 
असण्याच्या काळाि कानपूरला गांभीर स्वरूपाचे कहदू-मुस्स्लम दांगे झाले. मुसलमानाांना कहदूांच्या 
सांिापापासून वाचविाना, िसेच दोन जमािींि शाांििा आमण सद भाव प्रस्थामपि करीि असिाना कानपूरचे 
काँगे्रस कायवकिे गणेश शांकर मवद्याथी याांचा खून झाला. सरकारी अांदाजानुसार या जािीय दांग्याि १६६ 
जण मृत्यू पावले आमण ४८० जखमी झाले. 
 

कराचीपासून बारा मलैाांवर गाांधी आमण वल्लभभाई आगगाडीिून उिरणार हे कळिाच िरुणाांनी 
त्याांच्या मवरोधी काळे झेंडे दाखवनू मनदशवने केली. गाांधीजींनी त्या सांिप्ि िरुणाांना मवनोद करून कजकले. 
िरुणाांचे पुढारी सुभाषबाबू म्हणाले, “मला भारिाि समाजवादी प्रजासत्ताक राज्य पामहजे. काँगे्रसच्या 
कायवक्मामुळे स्वािांत्र्यप्राप्िी होणार नाही.”िे पुढे म्हणाले, “जागमिक साम्राज्यशाही इमारिीची भारि ही 
कोनमशला आहे. स्विांत्र भारि म्हणजे जगािील साम्राज्यशाहीचा मवनाश होय. म्हणून आपण या प्रसांगी 
उठाव करू या, भारिाला स्विांत्र करू या म्हणजे मानवसमाजही मुक्ि होईल.” 
 

कराची काँगे्रस अमधवशेनाि गाांधीजींच्या ित्त्वाांचा राजकीय मवजय झाला; पण काँगे्रसच्या 
कायवक्मामध्ये पुरोगामी आमण समाजवादी मवचारप्रवाह येण्याचा प्रारांभही झाला. कराची कायवक्मामध्ये 
मनमििपणे त्या दृष्टीने पावले पडलेली मदसली. 
 

भारिाि १९२० िे ३० या दशकाि समाजवादी मवचाराांचा प्रसार वगेाने होि होिा. कानपूर कटाचा 
खटला (१९२४), कामगार शिेकरी पक्ष (१९२७ व २८), मीरि कटाचा खटला (१९२९-३३), काँगे्रस 



 
          

 

साम्राज्यशाहीमवरोधी सांघाला (लीग अगेन्स्ट इांपीमरॲमलझम) जोडणे, पस्ब्लक सेफ्टी मबल आमण रेड 
मडस्प्यूट स मबल याांना काँगे्रस पुढाऱ्याांनी आमण िरुणाांनी केलेला मवरोध, कापड मगरण्या व रेल्विेील 
कामगाराांच्या सांघटना बाांधणे आमण देशभर सांपाची उसळलेली लाट-या सवांमुळे समाजवाद हा अपमरहायव 
असल्याचे काँगे्रसला वाटू लागले. १९२७ साली रमशयाला भेट देऊन आल्यापासून जवाहरलालजींनी 
स्विांत्रपणे वा काँगे्रसचे अध्यक्ष म्हणून समाजवादाचा प्रचार केला. कराची काँगे्रसचा मूलभिू हक्काांचा ठराव 
म्हणजे कम्युमनस्ट, यूथ लीग यानी एक दशकभर केलेल्या प्रचाराचे हे फळ होिे. 
 

कराची अमधवशेनाि गाांधी-आयर्ववन कराराबाबिचा ठराव जवाहरलालजींनी ‘मानमसक िणाव 
आमण शारीमरक यािना’ सहन करून माांडला. ‘याचसाठी गेले वषवभर आम्ही शूरपणाने लढलो? आमचे 
शब्द आमण आमची कृिी याांचा शवेट असा होणार काय?’ असा िे मवचार करीि होिे. िाठर काँगे्रस यांत्रणा 
आमण देशभर पसरलेली व्यापक चळवळ याांच्याि एकप्रकारे प्राणघािक भगदाड पडले होिे. ‘या कराराला 
मनवडून आलेल्या प्रमिमनधींकडून पाकठबा ममळाला नसिा.’ असे सुभाषबाबू म्हणाले. 
 

ज्या ममहन्याि करार झाला त्याच ममहन्याि घाईघाईने काँगे्रसचे अमधवशेन भरमवण्याि आले आमण 
त्याि या कराराला एकमुखी मान्यिा ममळाली. या ठरावाला अमधवशेनाि उघड मवरोध करणे शक्य नव्हिे, 
कारण िे राष्ट्रीय ऐक्याच्या मवरोधी झाले असिे, असे सुभाषबाबूांनी वाटि होिे. या कराराबद्दल जनिेि पे्रम 
नव्हिे असे नेहरू म्हणाले, काँगे्रसच्या प्रमिमनधींमध्ये कराराच्या मवरोधकाांना पाकठबा नव्हिा. कराची 
अमधवशेनाच्या वळेी हा करार होि असिाना डावा राष्ट्रवाद कोलमडला आमण गाांधीजींचे पढुारीपण बमलष्ठ 
झाले. मूलभिू हक्काच्या ठरावाि पुरोगामी सामामजक आमण आर्वथक कायवक्म अांिभूवि करून डाव्या 
राष्ट्रवादाला सवलि मदल्यासारखेच हे होिे. [रजनी पाम दत्त, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. १०८-१०९.] 
 

गाांधीवादी राजकारण जणू कसोटीलाच लागले होिे. “अशा रीिीने जरी गाांधीजींनी जनिेला 
उठमवले, िरी त्याांनी िडजोड स्वीकारली आमण जनिेच्या प्रहार करण्याच्या िाकदीचा कमाल उपयोग 
करून घेिला नाही. त्याांनी १९२२ साली (चौरीचौराच्या वळेी) आमण आिा १९३१ साली ही सांधी 
घालवली.” [एस. जी. सरदेसाई, ‘मद. महात्मा : ए मास्क्सवस्ट कसपोमसअम’, पृ. ३३.] 
 

महाराष्ट्र प्राांमिक काँगे्रस कममटीची बठैक मसूर (मजल्हा सािारा) येथे मा. श्री. अणे याांच्या 
अध्यक्षिेखाली भरली आमण गाांधी-आयर्ववन कराराला मान्यिा देण्याि आली. 



 
          

 

१ .              
 

१९३२ च्या जानेवारीि सरकारने काँगे्रसबाबि आक्मक पमवत्रा घेिला आमण काँगे्रस पुढाऱ्याांना 
बुचकळ्याि टाकले. गोलमेज पमरषदेच्या सलोख्याच्या वािावरणाि हा एकदम बदल झाला होिा. १९३० 
मध्ये काँगे्रसने आक्मक पमवत्रा घेिला होिा; आिा काँगे्रसला बचावात्मक धोरण स्वीकारणे भाग पडले. 
सरकारशी सहकाराचा पमवत्रा घेण्याबद्दल गाांधीजी आग्रही होिे, पण सरकारला सहकायव नको होिे. 
नोव्हेंबर १९३१ मध्येच दडपशाहीच्या योजना ियार झाल्या होत्या, याची काँगे्रसच्या पुढाऱ्याांना मामहिी 
होिी; त्यावळेी गाांधीजी लांडनमध्ये दुसऱ्या गोलमेज पमरषदेि भाग घेि होिे. 
 

गाांधीजींच्या अनुपस्स्थिीि भावी लढ्यासाठी दबाव वाढिच होिा. जावाहरलाल आमण अब्दुल 
गफारखान याांच्या हालचालीमुळे नवीन वटहुकूम मनघिच होिे आमण नवीन अटका होिच होत्या. गाांधीजी 
गोलमेज पमरषदेहून परि आल्यावर लढ्याला िोंड द्याव ेलागेल, अशी नमरमन व वल्लभभाई याांची भाषणे 
चालूच होिी. 
 

िारीख २ व ३ जानेवारी १९३२ ला पनवले (मजल्हा रायगड) येथे भरलेल्या महाराष्ट्र प्राांमिक 
पमरषदेि एक ठराव सांमि झाला, आमण लढ्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्याि आली आमण लढ्याि 
भाग घेण्यासाठी जनिेला आवाहन करण्याि आले. 
 
        
 

अमखल भारिाि ४७४ आमण मुांबई इलाख्याि ७४ सांस्था बेकायदेशीर ठरमवण्याि आल्या. या 
सरकारी दडपशाहीचा भारि सेवक समाजाने (सव्हंटस् ऑफ इांमडया सोसायटी) िीव्र मनषेध केला आमण 
१८१८ आमण १८२७ चा मक्ममनल लॉ अमेंडमेंट ॲक्ट लागू करण्याला मवरोध केला. मद्रासच्या ब्राम्हणोत्तर 
पुढाऱ्याांनीही या कायद्याचा दुरुपयोग होि असल्याची टीका केली. या वटहुकुमाचा अँग्ले-इांमडयन 
पुढाऱ्याांनीही मनषेध केला. 
 

सरकारच्या दडपशाहीचा मनषेध म्हणनू समवनय कायदेभांगाची चळवळ पुन्हा चालू करावी असा 
काँगे्रस वमकंग कममटीने ठराव सांमि केला; पण हा ठराव अांमलाि आणण्यापूवी गाांधीजींनी व्हाइसरॉय लॉडव 
मवकलग्डनशी सांपकव  साधला आमण कायदेभांगाची चळवळ प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूवी सरकारचा त्याबाबि काय 
दृमष्टकोन आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्याांची मुलाखाि मामगिली; पण िी नाकारण्याि आली. ‘कायदेभांगाची 
चळवळ सुरू करण्याच्या धमकीखाली ही मुलाखाि मामगिली, असे त्याचे नेहमीचे कारण देण्याि आले. 
[सी. व्ही. एच्. राव, पूवोक्ि, पृ. ४८.] चळवळ चालू करण्यापूवी व्हाइसरॉयनी मुलाखाि न मदल्याबद्दल गाांधीजींनी 
खेद व्यक्ि केला आमण “हा लढा दे्वषबदु्धीने न लढिा सांपूणवपणे अकहसात्मक मागांनी लढला जाईल 
यासाठी काँगे्रस प्रयत्नशील राहील” अशी ग्वाही मदली.  
 

िारीख ४ जानेवारी १९३२ ला गाांधीजींना अटक झाली आमण िेव्हाच लढा चालू झाला. काँगे्रस 
बेकादेशीर सांस्था म्हणनू जाहीर करण्याि आली. िेव्हाच गाांधी-आयर्ववन करार मृिावस्थेि गेला हे सवांनी 
ओळखले. िारीख ४ जानेवारीलाच चार नव ेवटहुकूम जारी करण्याि आले; इमजवन्सी पॉवसव ऑर्वडनन्स 
(आणीबाणीचे अमधकार देणारा, अन लॉफुल असोमसएशन, मप्रव्हेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन अँड बॉयकॉट, 



 
          

 

अन लॉफुल इस्न्स्टगेशन बकेायदेशीर मचथावणी देणे). त्यावळेचे भारिमांत्री सर समॅ्युअल होअर याांनी 
कॉमन्स सभेि हे वटहुकूम जुलमी वा दडपशाहीचे असल्याचे मान्य केले, पण ‘भारिाि अराजक माजू नये 
म्हणून िे आवश्यक आहेि’ असे त्याांनी समथवन केले. काँगे्रसची कायालये, साधनसांपत्ती, मनधी, घरे आमण 
फर्वनचर इत्यादी जप्ि करण्याि आली. 
 

काँगे्रसच्या अध्यक्षाांची एकामागून एक असे काम करू शकिील अशाांची यादी करण्याि आली. 
िशीच व्यवस्था मनरमनराळ्या प्राांिाि करण्याि आली. प्राांिापासून खेडेगावापयंि ‘मडक्टेटराां’ ची मनवड 
करण्याि आली व पुढील कायवक्म आखण्याि आला : (१) दारू दुकानाांवर मनरोधन; (२) परदेशी 
कापडावर मनरोधन; (३) मब्रमटश मालावर मनरोधन; (४) शिेकऱ्याांनी जमीनदाराांना खांड न देणे (सांयुक्ि 
प्राांिाि); (५) गाांधी मदन, मोिीलाल मदन, ध्वज मदन, हुिात्मा मदन, सरहद्द मदन-असे मदन पाळून जनिेि 
उत्साह मनमाण करणे; (६) ममठाचे आमण जांगलाचे कायदे मोडणे; (७) जप्ि केलेल्या काँगे्रसच्या 
कायालयाांचा िाबा ममळवणे; (८) मब्रमटश मालावरील बमहष्ट्काराचा कायवक्म व्यापक करणे. [ितै्रव, पूवोक्ि, प.ृ 
५०.] 
 

जमावावर लाठीहल्ल,े लोकाांवर वा गावाांवर जबर दांड हा मनत्याचा क्मच झाला होिा. जरी अमानुष 
दडपशाहीचा नांगानाच चालला होिा, िरी कहसेचा उदे्रक झाला नाही. 
 

४ जानेवारीला काँगे्रस पुढाऱ्याना अटक झाली आमण काँगे्रस कायवकत्यांचीही धरपकड करण्याि 
आली. धरपकड मोठ्या प्रमाणावर झाली िरी बेकायदा ठरमवलेल्या काँगे्रसचे अमधवशेन कलकत्त्याला 
एमप्रल १९३३ मध्ये भरले आमण त्याला हजारो काँगे्रस कायवकिे हजर रामहले. जनिेने शूरपणाने लढा 
मदला. रजनी पाम दत्त म्हणिाि : ‘ही शूर मशपायाांची लढाई होिी, फक्ि व्यूहरचना केलेले पुढारीपणा मात्र 
त्याांना नव्हिे.’ 
 

चळवळीची ज्योि िेवि ठेवण्याचे काम ‘मडक्टेटर’ करीि असि. त्याांची साखळी कधीच खांमडि 
झाली नाही. लोक महमररीने पुढे येि असि. प्रत्येक मजल्ह्याि असे लोक पुढे आले. सािारा मजल्ह्याि िर 
४८ मडक्टेटराांना पकडण्याि आले व त्याांना मशक्षाही झाल्या. 
 

१९३०-३१ पेक्षा १९३२-३३ या वषाि दडपशाहीचे प्रमाण जबर होिे. १९३२ च्या पमहल्या चार 
ममहन्याांि ८० हजार लोकाांना पकडण्याि आले असा अहवाल मे १९३२ ला पां. मालवीय याांनी मदला. 
चळवळ सुरू झाल्यावर पांधरा ममहन्याांची, म्हणजे माचव २, १९३३ ला पकडलेल्याांचा आकडा एक लक्ष वीस 
हजारावर गेला असे (बेकायदा) कलकत्ता अमधवशेनाि साांगण्याि आले. ‘भारिािील सद्यःस्स्थिी’ हा 
अहवाल ‘इांमडया लीग डेलेगेशन’ ने १९३३ मध्ये प्रमसद्ध केला. सरकारने मोठ्या प्रमाणावर केलेली कहसा, 
शारीमरक जुलूम, लाठीमार, मारहाण, गोळीबार, खेड्ािील जमीन आमण मालमत्ता िाब्याि घेणे-अशा 
गोष्टींचा त्याि उल्लखे आहे. [रजनी पाम दत्त, पूवोक्ि, पृ. ३१०-११] 
 

गाांधीजींच्या नेिृत्वाखाली काँगे्रसने सुरू केलेली समवनय कायदेभांगाची चळवळ ऐनभराि असिाना 
रवींद्रनाथ टागोर याांनी, भारिािील जनिेच्या मूलभिू मागणीला मान्यिा ममळावी आमण भारिाला 
स्वािांत्र्याचे सार असे िाबडिोब ममळाव ेअसेही प्रयत्न केले. भारि आमण मब्रटन याांच्यािील सहकायव वाढाव े
याचा अथव म्हणजे भारिीय जनिेचा समानिेचा आमण स्वयांमनणवयाचा हक्क मान्य करणे, असे त्याांनी 
प्रमिपादन केले. 



 
          

 

          
 

१९३२ िे ३४ या लढ्याच्या काळाि भारिाच्या राजकारणावर कायमचा पमरणाम करणाऱ्या दोन 
महत्त्वाच्या घटनाांनी लोकाांचे लक्ष वधूेन घेिले. एक म्हणजे जािीय मनवाड्ाच्या मवरुद्ध गाांधीजींनी केलेले 
प्राणाांमिक उपोषण आमण त्यापाठोपाठ झालेला येरवडा ककवा पुणे करार. 
 

मब्रमटश पांिप्रधानाांनी जािीय प्रश्नाांबाबि ऑगस्ट १४, १९३२ ला मनवाडा मदला. या मनवाड्ाप्रमाणे 
दमलि जािींना (वगीयाांना) प्राांमिक मवमधमांडळाि मनराळ्या जागा देण्याि आल्या होत्या. िसेच त्याांना दुबार 
मिदानाचा हक्क ममळाला होिा. त्यायोगे िे आपल्या वगाचे प्रमिमनधी मनवडू शकि आमण सववसाधारण 
मनवडणुकीिही मिदानाचा हक्क िे बजाव ू शकि. जािीय मनवाड्ामुळे मुसलमान, शीख, युरोमपयन, 
मििन अमण अँग्लो-इांमडयन याांना स्विांत्र मजदारसांघ देण्याि आले होिे. [रजनी पाम दत्त, ितै्रव, पूवोक्ि, पृ. ३११.] 
 

ज्यावळेी हा मनवाडा प्रकट झाला त्यावळेी गाांधीजी िुरुां गाि होिे. दमलि वगीयाांना राजकीय 
मवभक्ि ठेवण्याने आर्वथक आमण सामामजक के्षत्राि िे इिराांपासून मवभक्ि होिील आमण यामुळे देशाचे 
िुकडे पडिील आमण फाटाफूट होईल असे गाांधींनी सर समॅ्यूएल होअर याांना पत्र पाठवले. पूवी सूमचि 
केल्याप्रमाणे गाांधीचे बेमुदि उपोषण चालू झाले. गाांधीजींचे प्राण वाचवायचे असिील िर मब्रमटश 
पांिप्रधानाांनी मदलेला मनवाडा बदलला पामहजे व दुरुस्ि केला पामहजे व त्यासाठी माझी मान्यिा पामहजे 
असे डॉ. आांबेडकराांनी म्हटले. दमलिाांना १४८ जागा मवमधमांडळाि मदल्या होत्या, आांबेडकराांनी १९७ जागा 
मामगिल्या. सेंरल असेंब्लीि मब्रमटश मुलुखािून जे कहदू मनवडून येिील त्याांच्या दहा टके्क जागा दमलिाांना 
देण्याि याव्या. एकमेकाांशी करार करून साववमिाचा काळ नांिर ठरवावा. 
 

२४ सप्टेंबरला सायांकाळी ५ वाजिा वरील करारावर सह्या झाल्या आमण िो इमिहासाि पणेु करार 
म्हणून मान्यिा पावला. मवभक्ि मिदारसांघाचे दुष्ट्पमरणाम टाळण्यासाठीच हा करार करण्याि आला. ‘या 
घटनेमुळे राष्ट्रीय लढ्यावरील लोकाांचे लक्ष दुसरीकडे लागले. गाांधीजी या लढ्याचे पुढारी होिे.’ 
 

या करारावर सह्या झाल्यावर व मब्रमटश पांिप्रधानाांनी िो स्वीकारल्यावर आमण गाांधीजींनी उपवास 
सोडल्यावर मुांबईि पुढाऱ्याांची पमरषद भरली. त्याि एक ठराव सांमि झाला व अस्पृश्यिामनवारणाच्या 
कामाला लागलो आहोि असे समाजाला वचन मदले. यािूनच हमरजन सेवक सांघाची मनर्वमिी झाली. 
घनश्यामदास मबला हे अध्यक्ष व अमृिलाल ठक्कर हे कायववाह म्हणून काम करू लागले. या अस्पृश्यिा-
मनवारण्याच्या कायाला देशभर पाकठबा ममळाला. कायदेभांगाच्या चळवळीि जे िुरुां गाि गेले नाहीि, त्याांना 
हे कायवके्षत्र ममळाल्याचे समाधान ममळाले. 
 
       ग           ग  
 

सप्टेंबर ३ िे १२, १९३२ ला अलाहाबादला ‘एकिा’ पमरषद भरमवण्याि आली त्याि मनरमनराळ्या 
सममत्या नेमण्याि आल्या. सय्यद महमूद आमण गोंमवद मालवीय हे कायववाह म्हणनू मनवडून आले. वरील 
काळाि कममटीच्या २३ बैठका झाल्या अमण एकूण १३६ िास काम झाले. 
 



 
          

 

सांरक्षण, परराष्ट्रीय सांबांध व अथव ही खािी भारिीय जनिेच्या हािी सोपवण्याि यावीि अशी 
मागणी करावी याबाबि एकमि झाले. भारिीय जनिेच्या महिसांबांधाांना पोषक होिील अशीच सांरक्षक बांधने 
मवमधमांडळाि सांमि झालेल्या कायद्याप्रमाणे थोड्ा काळापुरिी घालिा येिील. [अणे पेपसव, राष्ट्रीय अमभलेखागार, 
नवी मदल्ली.] 
 

१९३० पेक्षा १९३२ साली लोकाांचा उत्साह कमी झाल्याने चळवळीचा जोर कमी झाला, समवनय 
कायदेभांगाची चळवळ मनरुपयोगी आहे अशी िक्ार काँगे्रसजन १९३२ पासूनच करू लागले आमण काहीनी 
काँगे्रसच्या धोरणाि बदल करावा याबाबि पुढाऱ्यावर दडपण आणण्यास सुरुवाि केली. चळवळ कमकुवि 
करण्याच्या या प्रयत्नाांना जवाहरलालजी आमण वल्लभभाई पटेल याांनी मवरोध केला. चळवळ आस्िे आस्िे 
कमी होईल अशा स्वरूपाची प्रकटने गाांधीजींनी काढली. गाांधीजी कायदेभांगाला मचकटून आहेि व िेच 
लढ्याचे पुढारी असल्याने त्याांच्या प्रकटनामुळे कायवकत्यांना भडकवल्यासारखे झाले व त्याांचा गोंधळ 
उडाला. चळवळ मधूनमधून परि घेिली आमण जुलै १९३३ मध्ये पुण्याच्या दीडश े कायवकत्यांकडून ही 
बहुजनसमाजाची चळवळ म्हणून चालव ूनये याबद्दल त्याांनी अनुकूल असे मिही घेिले. 
 

कायदेभांगाची चळवळ सहा आठवडे स्थमगि करावी असे काँगे्रसने हांगामी अध्यक्ष बापूजी अणे याांनी 
मे १९३३ मध्येच घोमषि केले, कारण चळवळीबाबि गाांधींजींची सूचक मवधाने होिी. काँगे्रसचे प्रमिमनधी 
म्हणून व्हाइसरॉयना भेटण्याचे अमधकार गाांधीजींना देण्याि आले. िी खेळी जेव्हा अयशस्वी झाली, िेव्हा 
अणे याांनी २२ जुलै १९३३ ला ही बहुजनसमाजाची चळवळ राहणार नसल्याचे व िी मबनशिव परि घेिल्याचे 
घोमषि केले. पणु्याच्या कायवकत्यांशी झालेली चचा व गाांधीजींचा सल्ला यामागे होिा. 
 

गाांधीजी जरी चळवळीच्या मनयोजनाचे पढुारी होिे, िरी कायववाहीवरील त्याांचे मनयांत्रण मयामदिच 
होिे. गाांधींना अनुयायी ममळि होिे. कारण त्याांनी मब्रमटशमवरोधी भावना साकार केल्या; पण पुष्ट्कळ 
बाबिीि त्याांचे पुढारीपण लोक मानीि नव्हिे ककवा िे कुशलिेने त्याांचे अनुयायी हािाळि होिे, असे 
जयकराांनी म्हटले आहे. 
 
              
 

१९३० पेक्षा १९३२ च्या लढ्याि जनिेने मोठा प्रमिकार केला; पण जसजसा काळ जाि चालला 
िसिशी त्याची गिी कमी होऊ लागली. अस्पृश्यिामवरोधी मोमहमेमुळे राष्ट्राचे लक्ष मिकडे वधेले गेले, 
आमण कायदेभांगाची चळवळ झपायाने मनस्िेज झाली. मे ९, १९३३ पयंि चळवळ चालू रामहली. 
अस्पृश्यिामवरोधी कामाांचा भाग म्हणून गाांधीजींनी २१ मदवसाांचा उपवास केला, व त्याांची िुरुां गािून सुटका 
करण्याि आली आमण चळवळ िात्पुरिी स्थमगि करण्याि आली. अखेरीस १२ जुलै १९३३ ला पुण्यास 
कायवकत्यांची बैठक झाली व त्यािील मनणवयानुसार १ ऑगस्ट १९३३ पासून वैयस्क्िक कायदेभांगाला 
मान्यिा ममळाली अमण पढेु आठ ममहने िो कायवक्म चालू रामहला. िरी लोकाांचा उत्साह आस्िे आस्िे कमी 
होऊ लागला आमण अखेर एमप्रल ७, १९३४ ला गाांधीजींनी चळवळ अमनमिि काळपयंि स्थमगि केली. 
गाांधीजींनी वैयस्क्िक सत्याग्रह स्विःपुरिाच मयामदि केला. वैयस्क्िक सत्याग्रह म्हणजे मशस्िबद्ध माघारच 
होय अशी त्यावर टीका करण्याि आली. बहुजन समाजाने केलेली समवनय कायदेभांगाची चळवळ, 
वैयस्क्िक सत्याग्रह, अखेर महात्माजीपुरिाच सत्याग्रह-या िीन अवस्थेि हा लढा मवकमसि झाला आमण 
शवेटी िो सांपुष्टाि आला. 



 
          

 

गाांधीजींनी साबरमिीचा आश्रम मोडून टाकला आमण आश्रमाची मालमत्ता हमरजन कायासाठी 
मदली आमण ऑगस्ट १, १९३३ ला खेडेगावाांकडे मोचा नेण्याचा मनणवय केला. ही मोहीम माचव १९३४ पयंि 
मटकली. जर कायदेभांगाची चळवळ करायची असेल िर मी फक्ि त्याांच्यापुरिीच (महात्माजी) मयामदि 
असेल असेही त्याांनी घोमषि केले. 
 

गाांधीजींनी कायदेभांगाची चळवळ एमप्रलमध्ये स्थमगि केली, आमण ह्या मनणवयावर अमखल भारिीय 
काँगे्रस कममटीने १८ व १९ मे १९३४ ला पाटणा येथे भरलेल्या अमधवशेनाि मशक्कामोिवब केले. गाांधीजींनी 
खालीलप्रमाणे एक पत्रक प्रमसद्ध केले: ‘सांसदीय मनोवृत्ती स्स्थर व्हावयास लागली आहे.’ काँगे्रसने 
मवमधमांडळाच्या मनवडणुका लढवाव्याि यासाठी सांसदीय मांडळ नेमाव े याला अमखल भारिीय काँगे्रस 
कममटीने एका ठरावाने मान्यिा मदली. ‘कायदेभांगाची चळवळ साांधा बदलून मवमधमांडळाि प्रवशेाच्या 
रुळावर नेण्याि आली.’ [सी. व्ही. एच्. राव, पूवोक्ि, पृ. ६० िे ६६.] 
 

कायदेभांगाच्या चळवळीबाबि सरकारी अहवालाि म्हटले आहे: “चळवळीच्या काळाि ६०, ४९८ 
लोकाांना िुरुां गवासाच्या मशक्षा झाल्या आमण मदल्ली येथे झालेल्या समझोत्याच्या वळेी सुमारे दहा हजार लोक 
िुरुां गाि होिे. चळवळीच्या दुसऱ्या कालखांडाि सुमारे ७० हजाराांना मशक्षा झाल्या होत्या. सववजण एकाच 
वळेी िुरुां गाि नव्हिे. जे लोक पुनः कायदेभांगाची चळवळ हािी घेणार नसिील, अशा लोकाांना िुरुां गािून 
सोडण्याबद्दल प्राांमिक सरकारची मिे मागमवण्याि आली आहेि.”ज्यावळेी चळवळ अखेरला बांद झाली 
त्यावळेी कैद्याांना साववमत्रक माफी देण्याि येणार नव्हिी. त्या अहवालाि पुढे म्हटले आहे: ‘कायदेभांगाच्या 
चळवळीि भाग घेणारे बहुसांख्य समाजाच्या खालच्या थरािील होिे, आमण त्याि गुांड आमण बाजारािील 
कमनष्ठ वगािील होिे.’ [‘दी सी. डी. मूव्हमेंट १९३०-३४’, पृ. ४४-४६. (राष्ट्रीय अमभलेखागार, नवी मदल्ली)] 
 

लढा स्थमगि केल्याबद्दल सुभाषबाबू आमण मवठ्ठलभाई पटेल याांनी काँगे्रस पढुारीपणावर टीका 
केली. िे एका पत्रकाि म्हणिाि, ‘लढा थाांबवल्याची गाांधीजींची कृिी म्हणजे अपयशाची कबलुीच 
होय..... नवीन ित्त्वावर व नवीन कायवपद्धिीवर काँगे्रसची पुरोगामी पुनरवचना करण्याची वळे आली आहे, 
पण त्यासाठी नवीन पढुारी पामहजे.’ [रजनी पाम दत्त, पूवोक्ि, पृ. ३४२.] 
 

१९२०-२१ च्या असहकाराच्या चळवळीपेक्षा या दुसऱ्या (१९३०-३४) कायदेभांगाच्या चळवळीला 
जनिेचा व्यापक पाया लाभला. जनिेि त्यामुळे वाढिी जागृिी झाली. या राष्ट्रीय लढ्याि शिेकऱ्याांनी 
मोठ्या प्रमाणावर भाग घेिला; पण त्या लढ्याचे पुढारीपण मात्र भाांडवलदारी स्वरूपाचे होिे. वगीय 
पुढारीपणाखाली कामगार शिेकऱ्याांचे स्विांत्र लढे त्याांना मान्य नव्हिे. जरी भारिीय राष्ट्रवाद गाांधीजींच्या 
रूपाने अत्युच्च पदाला पोचला िरी त्याांनी त्या चळवळीि भाांडवलदारी मवचारसरणीच्या व कायाच्या मयादा 
ओलाांडल्या नाहीि. 
 

गाांधीवादी मवचारसरणीचे पढुारीपण असलेली व त्यानेच आकाराला आणलेली राष्ट्रीय चळवळ 
म्हणजे धीटपणाने हािी घेिलेला पुरोगामी कायवक्म आमण त्याच्या पाठोपाठ आलेला एकदम छाांमदष्ट ककवा 
अस्स्थर असा मवराम, आव्हानाांच्या पाठोपाठ खात्री ककवा हमी नसलेल्या िडजोडी याांचा ममलाफ होिा. 
त्याचा पमरणाम म्हणजे अमनमिििा आमण जनिेच्या लढ्याच्या दृमष्टकोनाबाबि गोंधळ झाला. [ए. आर.् देसाई, 
पूवोक्ि, पृ. ३४३-४४.] 
 



 
          

 

जून १९३४ मध्ये सरकारने काँगे्रसवरील बांदी उठमवली, पण वायव्य सरहद्द प्राांिािील लाल 
डगलेवाले आमण शिेकरी सांघ अशा काँगे्रसच्या सांस्थाांवरील बांदी उठवली नाही. जुलै १९३४ मध्ये भारिीय 
कम्युमनस्ट पक्षाला बेकायदा ठरमवण्याि आले. राजकारणाि एक नवी अवस्था आली. 
 

१९३४ च्या पावसाळ्याि गाांधीजींनी काँगे्रसचे सदस्यत्व सोडले. एका पत्रकाि त्याांनी म्हटले, “मी 
आमण पुष्ट्कळ काँगे्रसचे अनुयायी याांच्यािील मिभेद मजव्हाळ्याचे असून िे वाढिच आहेि. अकहसा हे ध्येय 
वा धमव न मानणारे काँगे्रसचे अनुयायी बहुमिाि असून िे धोरण म्हणून त्याांनी स्वीकारले होिे. काँगे्रसमध्ये 
समाजवादी गट प्रबल होि आहे. त्याांचे जर काँगे्रसचे वचवस्व वाढले, िर मी काँगे्रसमध्ये राहू शकि नाही.” 
 
               
 

चळवळीला ओहोटी लागल्यावर आगामी घटनेनुसार मवमधमांडळाच्या मनवडणकुा काँगे्रसने 
लढवाव्याि असा मवचार सुरू झाला. या सांदभाि गाांधीजींनी खालीलप्रमाणे एक पत्रक प्रमसद्ध केले: 
“बुमद्धजीवी वगाि आलेली हिबलिा नाहीशी केली पामहजे, असे माझे ठाम मि आहे. मवमधमांडळािील 
कामाबाबि माझे मकिीही मिभेद असले िरी काही काम करिा न आल्याने काँगे्रसजनाि मचडखोरपणा 
आला आहे व असमाधानी वृत्ती वाढि आहे. त्यापेक्षा मवमधमांडळािील कामाचे मी स्वागिच करीन. मयामदि 
वैयस्क्िक सत्याग्रह करण्याचा अमधकार देणारा पुणे ठराव काँगे्रसने रद्द करणे म्हणजे आत्महत्या 
करण्यासारखेच आहे असा माझा अजूनही मवचार आहे. काँगे्रसमधील बहुमिाला जर असे वाटि नसेल िर 
अमखल भारिीय काँगे्रस कममटीची बठैक बोलवावी. मी त्याचे आनांदाने स्वागिच करीन. त्या बैठकीि 
लोकाांचे मि व्यक्ि होईल आमण पणेु ठराव मागे घेणे, कायदेभांग स्थमगि करणे वा कायमचा बांद करणे 
याबाबि मनणवय केला जाईल. त्याांच्या धीटपणाच्या मनणवयाने देशाचा फायदाच होईल.” 
 

न. कच. केळकर, मा. श्री. अणे याांना मलमहलेल्या पत्राि म्हणिाि, “नवीन स्वराज्य पक्ष, जुना 
स्वराज्य पक्ष आमण डेमोकॅ्मटक स्वराज्य पक्ष याांच्याि लक्षाि घेण्यासारखा स्पष्ट फरक नाही. मी माझ्या 
अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास ककवा नवा पक्ष बरखास्ि करून स्वराज्य पक्षाला ममळण्यास ियार आहे, 
पण मी महात्माजींच्या मोठेपणावर मवसांबनू राहायला ियार नाही. त्याचे पमरणाम काय होिील याची मला 
पवा नाही. मी त्यापायी लोकमप्रयिा गमावली आहे. प्रमसमद्धपेक्षा मी माझ्या मिस्वािांत्र्याला अमधक महत्त्व 
देिो. सुदैवाने िुम्ही दोन्ही पक्षाांचे महिसांबांध पाहू शकाल. माझी अशी खात्री आहे की िुम्ही मला योग्य िो 
सल्ला द्याल.” [अणे पेपसव, पूवोक्ि.] केळकराांनी त्याांच्या आत्मचमरत्राि (‘गिगोष्टी’) अणे याांचा ‘गाांधींचा 
अांिेवासी शागीदव’ असा उल्लखे केला आहे! 
 

अमखल भारिीय काँगे्रस कममटी ककवा काँगे्रस वमकंग कममटी याांना न मवचारिा गाांधीजींनी एमप्रल 
७, १९३४ ला कायदेभांगाची चळवळ थाांबवली त्या सांदभाि प्रमसद्ध केलेल्या पत्रकाि िे म्हणिाि: 
‘काँगे्रसजनाांनी कायदेभांगाची चळवळ फक्ि माझ्यावरच सोपवावी. सत्याग्रहाचे शास्त्र आपल्याला अवगि 
झाले आहे असा दावा करणाऱ्या इिराांनी माझ्या आयुष्ट्याि माझ्याच मागवदशवनाखाली चळवळीचा अवलांब 
करावा.’ 
 

काँगे्रसवरील बांदीहुकूम मागे घेण्याि आला. १८ मे १९३४ ला काँगे्रस वमकंग कममटीने गाांधीजींच्या 
२ एमप्रलच्या पत्राला मान्यिा मदली. १९ मेच्या अमखल भारिीय काँगे्रस कममटीच्या बठैकीि गाांधीजींनी एक 



 
          

 

ठराव माांडला. डॉ. अन्सारी याांच्या अध्यक्षिेखाली एक सांसदीय मांडळ नेमण्याि यावे अशी त्याि मशफारस 
करण्याि आली. अमखल भारिीय काँगे्रस कममटीचा पाटण्याचा ठराव म्हणजे काँगे्रस आमण उदारमिवादी 
पक्ष याांच्यािील अांिर दूर करणाराच होिा हे उघड होिे. काँगे्रसने अखेरीस मवमधमांडळावर बमहष्ट्कार 
घालण्याचा मनष्ट्फळ मागव सोडला असून ‘मनवडणकुीसाठी उमेदवार करगणाि घालण्याचा’ मनणवय केला हे 
पाहून मचमणलाल सेटलवाड आमण कावसजी जहाांगीर (ज्यु.) याांनी समाधान व्यक्ि केले. 
 

जािीय मनवाड्ाच्या प्रश्नावरून मालवीय आमण अणे याांनी काँगे्रस सोडली व त्याांनी ‘काँगे्रस 
नॅशनॅमलस्ट पक्ष’ स्थापन केला. मब्रमटश सरकारची सुधारणामवषयक श्वेिपमत्रका प्रमसद्ध झाली. ‘मनराशा 
करणारा दस्िऐवज’ अशी सप्रूांनी त्याची सांभावना केली. मुस्स्लम लीग आमण कहदुसभा याांनी त्या 
श्वेिपमत्रकेचा मधक्कार केला. ही श्वेिपमत्रका व जािीय मनवाडा फेटाळावा असे काँगे्रसनेही आवाहन केले. 
सोशमॅलस्ट आमण डाव्या मवचारसरणीच्या पुढाऱ्याांनी अमधकार- स्वीकाराला मवरोध केला. नेहरूां नी प्रत्यक्ष 
कृिीवर भर मदला, पण िे राष्ट्रीय हत्यार म्हणून नव्हे. १९३५ च्या या घटनेचे ‘गुलाममगरीची सनद’ असे 
त्याांनी वणवन केले. त्याबाबिीि सरकारचा गुप्ि अहवाल असा: ‘मोठ्या प्रमाणावर चळवळ करण्यासाठी 
लागणारी सांघटना आपल्याजवळ नाही हे काँगे्रसला माहीि आहे’ [B. B. Misra, op cit, p. 328.] जािीय प्रश्न 
म्हणून काही आहे, हे काँगे्रस पुढारी मानायलाच ियार नव्हिे. सवव राष्ट्राकमरिा बोलण्याचा आपणालाच 
हक्क आहे, आमण काँगे्रस आपलीच साववभौम अशी िाकद आहे, अशा थाटाने काँगे्रस पक्ष वागू लागला. 
 

१९३४ च्या काँगे्रसच्या मुांबई अमधवशेनाचे अध्यक्ष म्हणून बाबू राजेंद्रप्रसाद मनवडून आले. सरकारने 
सुधारणासांबांधी काढलेल्या श्वेिपमत्रकेिील योजनाांना काँगे्रसने मवरोध केला आमण भारिीय जनिेचे 
प्रमिमनमधत्व करणाऱ्या घटना-सममिीने भारिाची घटना ियार करावी अशी मागणी केली. ‘भारि कोठे 
आहे?’ (‘स्व्हदर इांमडया’) या नव्या पसु्स्िकेि जवाहरलालजींनी मलमहले, “अकहसा हे माझ्या दृष्टीने खात्रीचे 
ित्त्व नाही, आमण मी कहसेपेक्षा अकहसा पसांि करिो, िरी अकहसा स्वीकारून गुलाममगरी वा स्वािांत्र्य 
स्वीकारण्यापेक्षा, कहसेने स्वािांत्र्य ममळमवणे मी पसांि करीन.” 

 
मालमत्ता जप्ि करणे अशासारखे मागव चोखाळणे आमण अकहसा हे काँगे्रसचे ध्येय असल्याने त्याि 

वगवयुद्धाला स्थान नाही असे काँगे्रसच्या पुढाऱ्याांनी घोमषि केले. आर्वथक बाबिीि काँगे्रस मूलगामी उपाय 
योजण्याला अनुकूल नाही, असा याचा अथव होिो. 
 

मध्यविी मवमधमांडळाच्या (सेंरल असेंब्ली) मनवडणकुा नोव्हेंबर १९३४ मध्ये व्हावयाच्या होत्या. 
स्वराज्य पक्षाचे पुनरुज्जीवन कराव ेयाला काँगे्रसजन अनुकूल होिे. डॉ. अन्साांरीच्या मनवासस्थानी झालेल्या 
बैठकीि वरीलप्रमाणे मनणवय झाला. अन्सारी याांनी एस्. ए. बे्रल्वी (सांपादक, ‘बाँबे क्ॉमनकल’) याांना 
मलमहले : स्वराज्य पक्षाचे पनुरुज्जीवन करण्याची कल्पना ज्याांनी माझ्या मनाि कबबवली, त्याांनी माझ्या मेंदूि 
मोठा िरांग वा लाट उठवली. स्वराज्य पक्षाच्या पनुरुज्जीवनाच्या कल्पनेचे त्याांनी स्वागि केले. 
 

काँगे्रस वमकंग कममटीने व अमखल भारिीय काँगे्रस कममटीच्या पाटणा येथे भरलेल्या बैठकीि 
कायदेभांग थाांबवण्याचा गाांधीचा सल्ला मानण्याि आला. डॉ. अन्सारींच्या अध्यक्षिेखाली सांसदीय मांडळ 
नेमण्याि आले. अणे व मालवीय याांनी काँगे्रसच्या सांसदीय मांडळाची त्यागपते्र मदली. नांिर सांसदीय 
मांडळाचे अध्यक्ष म्हणनू मौलाना आझाद मनवडून आले. 
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आपल्या राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या इमिहासािील युगप्रविवक घटनाांचा कळजीपूववक मवचार होणे जरूर 
आहे. १९३०-३४ या काळािील कायदेभांगाच्या चळवळीचे मूल्यमापन करण्याचा हा एक नम्र प्रयत्न. याि 
खालील मवषय येिील. काँगे्रस आमण गाांधी लढ्याबाबि मस्त्रयाांची भमूमका, मुसलमानाांचा सहभाग, सरकारने 
केलेले मूल्यमापन, अमेमरकन दृमष्टकोन, माक्सववादी दृष्टीकोनािून टीका, समाजवादी मवचारसरणी, 
भारिीय भाांडवलदारी पुढारीपण इत्यादी. 
 
          ग     
 

सत्याग्रहाचे प्रणेिे गाांधी होि. त्याला िीन पैलू आहेि : (१) अकहसेवर मवश्वास, (२) जनिेचा 
सहभाग, (३) दुःख सहन करणे आमण त्याग. त्याांच्यायोगे त्यानी परकीय सरकारच्या नैमिक अमधकाराला 
आमण प्रजेवरील त्याांच्या हुकुमिीला आव्हान मदले. 
 

गाांधीजी कोणत्याही अमधकाराच्या जागी नव्हिे, ककवा काँगे्रसवर बाहेरून दडपण येईल अशा 
शक्िीशी त्याांचे लागेबाांधे नव्हिे. त्याांचे खाजगी व साववजमनक जीवन एकच होिे, कारण त्याांच्या मिे धमव 
आमण राजकारण एकमेकाि गुांिलेले आहेि. कलकत्ता काँगे्रसच्या वळेी (१९२८) त्याांनी िडजोडीची 
भमूमका केली. मद्रास काँगे्रस (१९२७) चा सांपूणव स्वािांत्र्याचा ठराव आमण नेहरू अहवालही काँगे्रसपढेु 
होिा. १९२९ च्या अखेरपयंि मब्रमटश सरकारने जर नेहरू अहवाल स्वीकारला नाही, िर काँगे्रसने समवनय 
कायदेभांगाचा मागव स्वीकारावा, हा गाांधीजीनी कलकत्ता काँगे्रसमध्ये (१९२८) माांडलेला ठराव १,३५० 
मवरुद्ध ९७३ असा सांमि झाला होिा. 
 

गाांधीजींचे पुढारीपण जनिेि दृढ पाय रोवनू होिे. त्यासांबांधी त्याांच्या मशष्ट्या मीराबेन मलमहिाि : 
‘भारिाचे राजकीय पढुारीपण िरुण मपढीच्या हािी गेले, पण बहुजनसमाजाचे पुढारीपण बापूजींच्याच हािी 
होिे.’ [मीराबेन:’मद स्स्पमरट्स मपलमग्रमेज’, पृ. १०८.] त्या काळाि जनिेपुढे दोनच पयाय होिे. उदारमिवाद आमण 
क्ाांमिकारकाांची मवचारसरणी. आपण जर पुढारीपण स्वीकारले नसिे, िर क्ाांमिकारकाांनी प्राप्ि 
पमरस्स्थिीवर िाबा ममळवला असिा, याची गाांधीजींना जाणीव होिी. गाांधीजींचा मध्यम मागव होिा. त्यानी 
जनिेला कायवप्रवण केले, त्याचवळेी क्ाांमिकारक उठाव काबिू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. जनिा कहसात्मक 
मागव स्वीकारील का नाही याची त्याांनी पवा केली नाही. जर जनिेने कहसात्मक मागांचा अवलांब केला, िर 
िे चळवळ माघारी घेिील अशी काँगे्रसचे अनुयायी याांना नेहमी भीिी वाटे. जर आपणाला स्वािांत्र्य पामहजे 
असेल, िर आपण कहसेची भीिी बाळगिा कामा नये असे गाांधीजींनी एका लेखाि ठामपणे माांडले आहे. 
[वसांि नगरकर,’भारिीय स्वािांत्र्यलढा’, पृ. २७०.] 
 

कायदेभांगाची चळवळ ही नेहमीच कहसेच्या काठावर उभी रामहलेली होिी. गाांधीजी १९२१ च्या 
मानाने अमधक टणक, आमण वास्िववादी झाले होिे, आिा मागे मफरायचे नाही असे त्याांनी मनक्षनू 
साांमगिले. अगदी जवळच्या घटनाांवर िे िाबा ममळव ू शकणार नाहीि, िरी पण चळवळ थाांबवल्याने 
कहसेच्या ज्वाला मवझण्याऐवजी अमधकच भडकिील अशी त्याची धारणा होिी. [‘यांग इांमडया’ -२०-२-३० िे १०-४-
३०.] या सांदभाि डॉ. एस्. गोपाळ म्हणिाि, “मनमद्रस्ि समाजाला सांघमटि करणे, मोठा जमाव पण शाांिपणे 
मशक्षा भोगण्याची मागवप्रिीक्षा करीि आहे, (पोमलसाांचा) हल्ला झाला िरी न पाांगणाऱ्या मशस्िबद्ध ममरवणुका 



 
          

 

यामुळे कायदा आमण सुव्यवस्था राखणारे सरकार बचुकळ्याि पडले.” [एस्. गोपाळ, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. ६५.] 
लाठीमार केला िरच पोलीस जमाव पाांगव ूशकि असि. 
 

गाांधीजींच्या कायदेभांगाच्या चळवळीबरोबरच बहुजनसमाजाच्या चळवळीचा कालखांड चालू झाला 
असे म्हटले जािे. या सांदभाि डॉ. ममस्ऱा याांचा अमभप्राय लक्षाि घ्यायला हवा. “बहुजनसमाजाचे 
(जनिेचे) राजकारण असहकाराच्या उदयानांिर सुरू झाले. सुधारणावाद आमण पािात्याांना मानविावाद 
त्याांचे त्याांनी एकत्रीकरण केले. धमाच्या पायावर राजकीय ककवा अमधकृि सौदेबाजी करण्यासाठी जनिेला 
चळवळीि गुांिवण्याचा आरांभ हा भारिीय राजकारणािील उदारमिवादाचा अस्ि मदसून येिो.” [बी. बी. 
ममस्रा, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. ६३७.] 
 

एमप्रल िे जुलै १९३० मध्ये ५० हजार लोकाांना कोटाि मशक्षा झाल्या, गोळीबाराि १०१ मृत्यू पावले, 
आमण ४९७ जखमी झाले, असे सरकारिफे मध्यविी मवमधमांडळाि साांगण्याि आले. चळवळीच्या दुसऱ्या 
अवस्थेि (१९३२) एक लाख लोकाांना मशक्षा झाली, गोळीबाराि ८० मृत्यू पावले, आमण ३१९ गांभीर रीत्या 
जखमी झाले. [वसांि नगरकर, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. २८१.] 
 

मचिगाव, पेशावर आमण सोलापूर या िीन के्षत्राि चळवळीने जे रूप धारण केले िे पुढाऱ्याांनी 
प्रमिपामदलेल्या ित्त्वाांच्या फार पुढे गेले होिे. पेशावर आमण सोलापूर येथे झालेला जनिेचा उठाव 
जवळजवळ उत्स्फूिवच होिा, त्याला जनिेचा पाकठबाच होिा, इिकेच नव्हे िर जनिा त्याि सहभागी 
होिी, सोलापूरच्या बाबिीि िर िेथील कामगारवगाने याि मोठाच भाग घेिला होिा. जळगाव मजल्ह्याि 
(त्या वळेचा पूवव खानदेश) िर १८ मुलाांना फटके मारण्याि आले होिे; [Report, G- 148/1930.] पण पोलीस 
असल्या अमानुष अत्याचाराचे जनिेच्या मनािील स्वािांत्र्याची ज्योि मवझव ूशकले नाहीि. 
 

महाराष्ट्र प्राांमिक काँगे्रस कममटीच्या कायासांबांधी ‘केसरी’ चे वािाहार पी. व्ही. महाजन याांनी 
मलमहले की, महाराष्ट्र काँगे्रस कममटीशी सहकायव न करणाऱ्याांनी ‘महाराष्ट्र काँगे्रस पक्ष’ काढला. पूवीच्या 
महाराष्ट्र प्राांमिक काँगे्रस कममटीनेच केळकर आमण देव याांना युद्धमांडळावर नेमले होिे. ममठाचा व 
जांगलाचा कायदा िोडणे, बागलाण िालुक्यािील करबांदीची चळवळ अशी प्रमिकाराची भावना वाढीस 
लावली. 
 

वरील मववचेनावरून पुढील मनष्ट्कषव काढिा येिील : (१) चार लाखाांपेक्षा अमधक लोकानी प्रत्यक्ष 
ममठाचा कायदा मोडला, त्यािील काहींनी समुद्रमकनाऱ्यावरील मीठ उचलले असेल वा समुद्राचे पाणी 
उकळून मीठ ियार केले असेल वा मवकले असेल, ककवा िे कायदेशीर मीठ मवकि घेिले असेल, (२) 
ममठाच्या सत्याग्रहाि जवळजवळ एक लाख लोकाांनी िुरुां गवास भोगला. लढा सांपला िेव्हा महाराष्ट्र 
युद्धमांडळ िुरुां गािच होिे. इांमडयन पीनल कोडच्या १३७ कलमाखाली व ममठाचा कायदा ४७ खाली 
सत्याग्रह्याांवर खटले भरले गेले, (३) महाराष्ट्राि सोलापूरामशवाय कोठेही कहसेचा फारसा उदे्रक झाला 
नाही. िोही पोमलसाांचे अमकरेकी अत्याचार आमण जनिेने त्याांचा बदला घेण्याचा केलेला प्रयत्न यामुळेच 
झाला, (४) पोमलसाांनी काही मठकाणी सांयम पाळलेला मदसिो; पण मशरोड्ास त्यानी अमानुषिा 
दाखवली, मुांबईला आझाद मदैानावर ममरवणुकीवर धोंडे घालून मारझोड केली, िोच प्रकार धारासना 
ममठागरावर स्वयांसेवकाांनी हल्ला केला िेव्हा झाला. मबळाशी आमण मचरनेर येथे गोळीबार करून रक्ि 
साांडले, (५) प्रत्येक मठकाणी सरकारी नोकराांवरील बमहष्ट्कार पमरणामकारक होिा. त्यामुळे पोमलसी 
अत्याचार वाढले. महाड, मशरोडा व इिर मठकाणी झालेल्या मारझोडीवरून हे मदसून येईल. महाराष्ट्र 



 
          

 

कायदेभांगाचा इमिहास; या पुस्िकाच्या समारोपाि म्हटले आहे– “कायदेभांगाचे युद्ध चालवण्याकमरिा 
महाराष्ट्राने मनुष्ट्यबाळ व द्रव्यबळ पुरमवले. पणु्याच्या मशमबराि एका वळेी २५ स्वयांसेवक होिे. मागणी 
येईल त्याप्रमाणे अनेक मठकाणी त्याांना सत्याग्रहासाठी पाठमवण्याि आले, व त्यानी चाांगली काममगरी 
बजावली. या कामी (मुांबई) उपनगर काँगे्रस कममटीने आपली मशल्लक खची घालण्याचे ठरमवल्यामुळे 
महाराष्ट्राि कायदेभांगाचे युद्ध करणे बरेच सुलभ गेले. मवलेपाले येथील छावणीचा प्रचांड खचव उपनगर 
काँगे्रस कममटीचे अमधकारी व िेथील धमनक पुढारी याांनीच चालमवण्याचे पत्करले होिे. पण महाराष्ट्रािील 
सवव मजल्ह्याांिील कायवकत्यांनी व जनिेनेही उत्साहाने द्रव्यसाह्य करून ममठाच्या कायदेभांगाची चळवळ 
चालमवली; त्यापढेुही जांगल सत्याग्रहाची मोमहम यशस्वी रीिीने पार पाडण्यास महाराष्ट्र कायदेभांग 
मांडळास मदि केली. महाराष्ट्र कायदेभांग मांडळाने छोटा इमिहास प्रमसद्ध केला आहे. महाराष्ट्राने हे 
सत्याग्रहयुद्ध चालमवण्याकमरिा मकिी उत्साहाने मदि केली याची कल्पना जमाखचावरून येण्यासारखी 
आहे. —फां ड , देणगी, गँ्रट, मीठमवक्ी अशा स्वरूपािील जमा..... रु. २२, ५४७-३-३ पै.– जांगल 
सत्याग्रह, छावण्याांचा खचव, स्वयांसेवकाांचा प्रवास इत्यादी बाबींवर खचव —रु. २२, ५४७-३-३. या 
चळवळीि व्यस्क्िशः पुष्ट्काळाांनी भाग घेिलाच, पण राष्ट्रीय शाळा, यूथलीग, सांभाजी पथक वगैरेनी 
अमभनांदनीय काममगरी केली. मटळक मवद्यापीठाच्या कके्षि येणाऱ्या राष्ट्रीय सांस्थाांनी या चळवळीि 
आरांभापासून भाग घेऊन लोकाांच्या आश्रयाचे चीज केले. या मवद्यापीठामाफव ि ४५ पदवीधर, ८५ अध्यापक, 
१९२ माजी व १०८ मवद्यमान मवद्याथी अशा ४३० जणाांनी या चळवळीि सवव प्रकारे भाग घेिला. यापकैी २६४ 
जण कैद झाले.” (पृ. १५४-१५८). या पुस्िकाला शांकरराव देवाांची प्रस्िावना आहे, (६) महाराष्ट्राि 
जवळजवळ १,५०० स्वयांसेवकाांना काँगे्रसने मशक्षण व मशस्िपालनाचे धडे मदले होिे आमण त्यानी या 
लढ्याि मोठे काम केले. आज्ञा होिाच ६०० स्वयांसेवक क्षणाचाही मवलां ब न करिा मशरोडा येथे धावले, 
आमण त्याांनी सवव पोमलसी दांडुकेशाहीला धैयाने िोंड मदले, (७) मवद्याथी म्हणून चलवळीि थोडाच भाग 
मदसेल; पण प्रभािफेऱ्याांि त्याांचा भाग होिा. वानरसेनेने केलेली काममगरी नेत्रदीपक होिी. खरे िर गरीब 
मध्यम वगािील मुलाांमुलींची िी चळवळ; पण मिच्यामुळे जनिेि जागिृी झाली. कायदे मोडण्याच्या 
मोमहमा प्रस्थामपि कायद्याच्या नैमिकिेला िसेच साववभौम सरकारच्या अमधकाराला आव्हान देण्यासाठी, व 
जनिेच्या खाांद्यावरील कराचे ओझे कमी करण्यासाठी होत्या, (८) स्थामनक पािळीवर मनधी जमवनू 
स्थामनक कायवक्म पार पाडीि असि. या चळवळीला मनधी कधीच अपुरा पडला नाही. [File 24/1930.] 
 

मुांबईि परदेशी कापडावरील बमहष्ट्काराची चळवळ जोराि झाली. व्यापारी समाजावर काँगे्रसचा 
मोठा प्रभाव होिा. कापडाच्या गुदामाांना मोहर (सील) करण्याि आली. पनुः परदेशी कापड आयाि न 
करण्याचे व्यापाऱ्याांनी मान्य केले, आमण परदेशी कापडाचा सवव व्यापार ठप्प झाला. मगरणीचे सूि हािमाग 
मवणकराांना स्वस्ि दराने मवकण्यासाठी मगरणीमालकाांचे मन वळमवण्याि यश आले. [वैदेही, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. 
१७६.] जमीनदार, मुसलमान आमण इिर अल्पसांख्याांना त्याांच्याकडे वळमवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. िे 
सरकारशी एकमनष्ठ रामहले, पण त्याांनी चळवळ कमकुवि केली नाही. काँगे्रसच्या मोमहमामुळे सरकारचा 
वसूल कमी झाला, आमण मब्रमटशाांचा व्यापारही कमी झाला. [एस्. गोपाळ, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. ९७.] 
 

गाांधीजींनी मलमहलेल्या एका पत्राि, काँगे्रसने समवनय कायदेभांगाची चळवळ थाांबमवली ‘हा फार 
मोठा धक्का’ असल्याचे जवाहरलालजींनी म्हटले आहे. चळवळीच्या काळाि क्ाांमिमवरोधी घटकास प्राधान्य 
ममळाले, याचेच नेहरूां ना अिीव दुःख झाले. [ममस्रा, पूवोक्ि ग्रांथ. पृ. ३०७.] काँगे्रस हा एक सूत्रधारी गट मनमाण 
झाला आहे. त्याि ‘सांमधसाधुपणा वाढीला लागिो, आमण मवजयी होिो’ असे त्यानी म्हटले. काँगे्रस वमकंग 
कममटीने समाजवाद आिा सांपला आहे असे म्हटल्याबद्दल त्याांनी खेद प्रकट केला. आांिरराष्ट्रीय 



 
          

 

कम्युमनस्ट चळवळीच्या मवरोधी एक सांरक्षक फळीच सोशमॅलस्ट आमण रॉमयस्टाांनी काँगे्रसमध्ये उभी केली. 
[Ibid.पृ. ३०९.] 
 

राजकीय सुधारणा ममळमवण्यासाठी घटनात्मक मागानी चळवळ करणारी सांस्था हे काँगे्रसचे रूप 
या चळवळीने पालटले, आमण स्वराज्यप्राप्िीसाठी प्रत्यक्ष कृिीचा कायवक्म हािी घेणाऱ्या सांस्थेि मिचे 
रूपाांिर केले. बहुजनसमाजाच्या पाकठब्यावर आमण िाकदीवर िी सांस्था उभी केली. कायदेभांगाची चळवळ 
आमण काँगे्रसचा मवधायक कायवक्म यामुळे जनिेि व्यापक प्रमाणाि जागृिी व राष्ट्रीय अस्स्मिा मनमाण 
झाली. 
 

गाांधीजींना अटक झाली, कारण ‘बेलगाम ककवा िाब्याि न रामहलेल्या अनुयायाांच्या त्याांनी केलेल्या 
मनषेधाची धार बोथट झाली होिी, आमण त्याना काबिू ठेवणे त्याना शक्य नव्हिे.’ काँगे्रसचा हा दावा खोटा 
असल्याचे गाांधी-आयर्ववन कराराने दाखमवले. रजनी पाम दत्त म्हणिाि; “सांपूणव स्वािांत्र्य आमण 
साम्राज्यशाहीशी िडजोड न करणे ही उच्चरवाने लाहोरला घोमषि केलेली ित्त्व े वाऱ्यावर उडून गेलेली 
आहेि. ....पूवी न स्वीकारलेली गोलमेज पमरषदेची योजना स्वीकारण्याइिका काँगे्रस अधःपाि झाला; 
कारण लढा न करिा ही योजना स्वीकारिा आली असिी. अशा रीिीने या कराराने मवस्िृि प्रमाणावर 
बारडोलीचा अनुभव पुनः प्राप्ि झाला.” (चौरीचौराच्या दांगलीनांिर गाांधीजींनी बारडोलीचा सत्याग्रहलढा 
मागे घेिला होिा, ही आठवण येथे मदली आहे—लेखक). 
 

प्रा. एन. जी. रांगा (मकसान चळवळीचे प्रणेिे) याांनी टीका केली : “जमीनदाराांचे खांड कमी न 
करणे व शिेकऱ्याांचा कजवबाजारीपणा नाहीसा करण्यासाठी महात्माजींना खात्रीने प्रयत्न करिा आले 
असिे. कामगाराांना योग्य विेन, व मूलभिू उद्योगधांद्याचे राष्ट्रीयीकरणही करिा आले असिे; परांिु िे करू 
शकले नाहीि कारण वगवसमन्वयाांबद्दल त्याांच्या मनष्ठा आमण आर्वथक महिसांबांधावर आधारलेल्या दोन 
राजकीय गटाि त्याांची मवभागणी होऊ नये यासाठी त्याांना असलेली िळमळ. [डायकोव्ह, पूवोक्ि ग्रांथ, पृ. १२१.] 
 

वगव म्हणून शिेकऱ्याांना स्विांत्र सांघटना उभारण्याला कायदेभांगाच्या चळवळीच्या समाप्िीनांिर वगे 
आला, भाडांवलदार आमण जमीनदार याांच्या महिसांबांधाना काँगे्रसचे पुढारीपण जपिे अशा प्रकारचा समज, 
मकसान चळवळीिील आघाडीचे आमण राष्ट्रीय चळवळीिील अत्यांि पुरोगामी कायवकिे याांच्याि वाढीस 
लागला. 
 

मे १९३३ मध्ये गाांधीजींनी प्राणाांमिक उपोषण केले त्यावरून गाांधीजींना कायदेभांगाच्या चळवळीशी 
असलेले सांबांध िोडायचे आहेि हे सरकारने जाणले. ‘गाांधीजींची ही कृिी म्हणजे चाांगले राजकारणही 
नाही व चाांगला धमवही नाही,’ असे जमनादास मेहिा म्हणाले. 
 

मे ८, १९३३ ला गाांधीजींची सुटका झाल्यावर काँगे्रसचे अध्यक्ष मा. श्री. अणे याांनी कायदेभांगाची 
चळवळ काही काळाकमरिा िहकूब केली. अ. भा. काँ. कमेटी बरखास्ि करण्याच्या जुलै १९ ला आज्ञा 
काढून अणे याांनी राष्ट्रीय चळवळ मवस्कमळि करण्याचे काम चालू ठेवले. व्हाइसरॉयनी गाांधीजींना 
मुलाखाि द्यावी यासाठीच त्याांनी हे केले. गाांधीजींना चळवळीपासून अलग काढण्याि आले, कारण त्याांनी 
हमरजनाांचे काम हािी घेिले होिे. एका अथाने भाांडवलदारी मवचारसरणीचा डाव यशस्वी झाला. 
 



 
          

 

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास गाांधी आमण काँगे्रस याांच्याि फरक करिाि. त्याांनी कायदेभांगाच्या 
चळवळीला पैसा पुरवला नव्हिा. भारिािील डाव्या चळवळीला काबिू ठेवण्याला गाांधीच फक्ि जबाबदार 
आहेि असे मबला यानी सर समॅ्युअल होअर याांना पत्राि मलमहले. 
 
ग                     
 

काही जरी उमणवा असल्या िरी १९३०-३४ मधील राष्ट्रीय चळवळ अमभमान बाळगण्यासारखीच 
होिी. त्या काळाि सामाज्यशाहीने आधुमनक पद्धिीची दडपशाहीची सवव असे्त्र शस्त्रागारािून काढली, 
भारिािील जनिेला त्याांच्या इच्छेपुढे नमायला लावण्याचा, िसेच राष्ट्रीय स्वािांत्र्याचा लढा मचरडण्याचा 
प्रयत्न केला; पण त्याि िी अयशस्वी झाली. 
 

गाांधीजींचा दृमष्टकोन घेऊन आलेल्या शिेकरी चळवळीचा आवाका पामहला िर अांशिः श्रीमांि आमण 
मध्यम शिेकऱ्याांनी ग्रामीण भागाि आपली अमधकारपरांपरा मटकमवण्यासाठी वापरलेले हत्यार म्हणून िी 
चळवळ होिी. राष्ट्रीय चळवळीला नेिृत्व देणाऱ्या शहरी भाडांवलदारवगव आमण मध्यमवगीय बमुद्धवादी 
याांच्याशी त्याांचा साांधा जुळला होिा. गाांधीजींच्या राजकीय चळवळीमध्ये शिेकरी समाजाि ममसळण्यासाठी 
त्याांना हा मागव सापडला, पण वमरष्ठवगाचे आर्वथक वचवस्व मात्र त्याांना सोडाव ेलागले नाही. या शिेकरी 
चळवळी राजकीय दृष्टींनी यशस्वी झाल्या; या अथाने की, त्याांनी जनिेि राजकीय जागृिी केली; परांिु 
त्यानी गरीब शिेकऱ्याला कजेच मागण्यासाठी कळून येण्याइिपि उठवले नाही; ककवा त्याांनी शिेकरी 
वगाचे महिसांबांधही बदलले नाहीि, त्यामुळे िे सांबांध भरीवपणे सरांजामी पद्धिीचेच रामहले. 
 
                ग 
 

डॉ. अन्सारी आमण मौलाना आझाद याांनी त्याांच्या धमवबाांधवाांना ‘काँगे्रसच्या ऐिहामसक हाकेला 
प्रमिसाद देऊन राष्ट्रीय लढ्याि आनांदाने उिरावे’ असे आवाहन केले. नबाब इस्माईल खान, शफी दाऊदी 
आमण अल्ली बांधूनी, काँगे्रसने चालू केलेल्या लढ्याि मुसमानाांनी भाग घेऊ नये असे आवजूवन साांमगिले. 
 

८ जून १९३१ ला अलाहाबादला काँगे्रस वमकंग कममटीची बैठक होऊन सत्याग्रह मोमहमाांच्या 
प्रगिीचा आढावा घेण्याि आला, मुसलमानाांना ह्या लढ्यापासून दूर ठेवण्याचा सरकारी अमधकारी आमण 
प्रमिगामी यानी आटोकाट प्रयत्न केला िरी काँगे्रसच्या या लढ्याि पांजाब, मुांबई, वायव्य सरहद्द प्राांिािील 
मुसलमानाांनी जो शूरपणा दाखवला त्याची बठैकीि वाखाणणी करण्याि आली. “काँगे्रस मुस्स्लम पक्ष व 
इिर अनेक सांघटनाांच्या नेिृत्वाखाली मुांबईि एक मवशाल ममरवणूक सांघमटि करण्याि आली, िी कहदू व 
मुसलमान मोहल्ल्याि कहडून नांिर मिचे एस्प्लनेड (आिाचे आझाद) मदैानावरील प्रांचांड सभेि रूपाांिर 
झाले हे मनदशवन काँगे्रसच्या पाकठब्यासाठी सांघमटि करण्याि आले होिे. त्याचे प्रचांड उत्साहाने स्वागि 
झाले, व शहरािून ममरवणकू जाि असिाना लोकाांनी दुिफा गदी केली होिी. काँगे्रस व मिच्या प्रगिीशी 
मुसलमान समाज मकिी एकरूप झाला आहे, हेच त्याने दाखवनू मदले.” [बाँबे क्ॉमनकल, ५-६-१९३०.] मुस्स्लम 
व्यापारीवगाने या लढ्याला सांपूणव पाकठबा मदला होिा. मवशषेिः परदेशी कापड, मब्रमटश मालावर बमहष्ट्कार, 
आमण दारूबांदी याि भाग घेिला. त्या सभेि काँगे्रसने जर िसे ठरमवले िर खरा मुसलमान गोलमेज 
पमरषदेला उपस्स्थि राहणार नाही; मवमधमांडळाच्या मुसलमान सभासदाांनी सदस्यत्वाचे राजीनामे द्याविे 
असा ठराव झाला. मध्यविी मखलाफि सममिीने माजी अध्यक्ष व जमीयि-उल-उलेमा-ई कहदचे कायववाह 



 
          

 

शठे ममयाां हाजी जानमहांमद चोलानी याांचेही त्या सभेि भाषण झाले. एक मलै लाांबीच्या त्या ममरवणुकीच्या 
अग्रभागी ‘क्ॉमनकल’चे सांपादक सय्यद अ. बे्रल्वी होिे. कहदूांनी त्या ममरवणुकीवर हार आमण फुलाांचा वषाव 
केला. 
 

कहदूांची बहुसांख्या आहे याबद्दल भीिी बाळगणाऱ्याांबद्दल मौलाना अहमद सईद याांनी खेद व्यक्ि 
केला. कहदूांच्या राज्याबाबि मुस्स्लम पुढारी खोटी भीिी व्यक्ि करीि आहेि, भारिाला स्वािांत्र्य ममळाव े
असेच मुसलमानाांना वाटिे असेही िे पुढे म्हणाले. [बाँबे क्ॉमनकल, ५-६-१९३०.] मुसलमानाांनी चळवळीि भाग 
घेऊ नये असे हजरिखान म्हणाले. [Bombay Council Speech Vol. XXIX, July 1930, pp. 416-420.] 
 

या प्रसांगी मुसमानाांनी मवरोध दशवमवला नाही असे मुांबईिील अमेमरकन कॉन्सलनी नमदू केले आहे. 
मुांबईि अनेक प्रसांगी चळवळीला साहनुभिूी म्हणनू झालेल्या हरिाळाि त्यानी मोठ्या सांख्येने भाग घेिला. 
गाांधीजींना ५ मे ला अटक झाली. त्यानांिर झालेल्या बकरी ईद या मुसलमानाांच्या मोठ्या सणाच्या वळेी 
जािीय िणाव न वाढिा शाांििा होिी. [Manoranjan Jha, Op cit, / 3 80] सोलापूरच्या लष्ट्करी कायदा प्रशासनाि 
कामगार पुढारी यूथ लीगचे कायवकिे अब्दुल रसूल कुरबान हुसेन याांना फाशीची मशक्षा झाली. जवळजवळ 
१२ हजार मुसलमानाांनी या चळवळीि िुरुां गवास स्वीकारला. [मराठी मामसक ‘रत्नाकर’, १९३१.] 
 
             
 

या स्वािांत्र्यलढ्याि मस्त्रयाांनी धडाडीने भाग घेिला. असहकार चळवळीि काही मस्त्रयाांनी झोकून 
मदले. मुळशीच्या जनिेचा लढा सेनापिी बापटाांच्या नेिृत्वाखाली मुळशी येथे झाला. त्याि शकेडो शिेकरी 
मस्त्रया लढ्याि उिरल्या. महाराष्ट्रािील जनिेचा हा पमहला लढा. त्यानांिर मुांबईि कामगार चळवळीि, व 
नांिर झालेल्या सांपािही हािाि झेंडे घेऊन मस्त्रया भाांडवलशाहीमवरुद्ध लढल्या व नोकरशाहीच्या 
दडपशाहीला िोंड मदले. त्यानांिर मस्त्रया शूरपणाने व मधटाईने कायदेभांगाच्या चळवळीि आल्या. गाांधीजी 
म्हणाले, “जेव्हा गेल्या दशकाचा इमिहास मलमहला जाईल, िेव्हा त्यािील यशाचा मोठा वाटा भारिीय 
स्त्रीला द्यावा लागेल असे माझे मि आहे. त्याांनी स्वराज्य जवळ आणले. त्याांनी आपली व राष्ट्राची मान 
उांचावली. [भाषण, २७-१-१९३१.] २१ जून १९३० ला मोिीलला नेहरू मुांबईि आले असिाना प्रचांड मनदशवने 
झाले. मब्रमटशाांचे सैन्य, पोलीस सज्ज होिेच, कृष्ट्णा सरदेसाई, मवमल गुप्िे, कमला सोहनी (‘सेमवका दला’ 
च्या सांघटक), मदलशाद सय्यद, हांसा मेहिा, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, पेमरन कॅप्टन, लीलाविी मुन्शी या 
आमण इिर शकेडो मस्त्रया पोमलसाांच्या छडीमाराला व मारझोडीला धैयाने िोंड देि होत्या. मस्त्रयाांची मुक्िी 
ही मस्त्रयाांनी सामामजक लढ्याि आमण राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याि (कायदेभांगाच्या चळवळीि) भाग 
घेण्यानेच प्राप्ि होईल असा या लढवय्या मस्त्रयाांचा दृमष्टकोन होिा. 
 

शकै्षमणक सांस्थाांवर व परदेशी कापडाच्या दुकानावर बमहष्ट्कार घालणे हा त्याांचा महत्त्वाचा 
कायवक्म होिा. दारू दुकानाांवरील मनरोधनाि त्याांचा मोठा वाटा होिा. मुांबईि पुष्ट्कळ मस्त्रया युद्धमांडळाच्या 
सदस्य म्हणून काम करीि होत्या व त्याांनी िुरुां गावासही भोगला. समुद्राजवळील मस्त्रयाांनी ममठाच्या 
सत्याग्रहाि भाग घेिला. ग्रामीण भागािील मस्त्रया जांगल सत्याग्रहाि सहभागी झाल्या. मबळाशीची भीमाबाई 
साठे त्याांनी आमण त्याांच्या सहकारी मस्त्रयाांनी झेंड्ाच्या रक्षणासाठी मजवाची बाजी लावली. लक्ष्मी अम्मल 
ही भारिािील पमहली स्त्री-स्वयांसेमवका, ममसेस मडमकन्सन याांनी मुांबई मवमधमांडळाचा राजीनामा मदला, 
आमण नॅशनल मििन पक्षाची स्थापना केली. धारासना येथील ममठागारावर हल्ला करण्यापूवी सरोमजनी 



 
          

 

नायडू भाषणाि म्हणाल्या, ‘स्त्री म्हणून आपणाला सांरक्षण पामहजे असे मस्त्रयाांनी यापुढे म्हणिा कामा नये 
असे माझ्या मिे म्हणण्याची वळे आली आहे; पण मािृभमूीच्या मुक्ििेसाठी पुरुष बाांधवाांबरोबर सवव सांकटे 
आमण त्याग करण्यास मसद्ध झाले पामहजे.’ [टाइम्स ऑफ इांमडया, ८-५-१९३०.] ऑगस्ट १३, १९२९ ला प्राग येथे 
भरलेल्या ‘शाांििा व स्वािांत्र्यासाठी मस्त्रयाांना सांघ’ (वुइमेन्स लीग फॉर पीस अँड फ्रीडम) च्या आांिरराष्ट्रीय 
पमरषदेला कमलादेवी चट्टोपाध्याय भारिाच्या प्रमिमनधी उपस्स्थि होत्या, बेकायदेशीर मीठ ियार करणे व 
मवकणे यासाठी अटक झाली असिा त्या म्हणाल्या, ‘भारिाच्या स्वािांत्र्याने जगाच्या स्वािांत्र्याचे दरवाजे 
उघडले जािील.’ १९३० च्या कायदेभांगाच्या चळवळीि जवळजवळ १७ हजार मस्त्रयाांना िुरुां गवासाची मशक्षा 
झाली होिी. 
 

मुांबईि कमलादेवी व अवांमिकाबाई गोखले या ममठाचा कायदेभांग करणाऱ्या पमहल्या मस्त्रया. 
अवांमिकाबाई गोखले यानी गाांधीजींचे चमरत्र मलमहले होिे व त्याला लोकमान्य मटळकाांची प्रस्िावना 
ममळमवण्याचे औमचत्य त्याांनी दाखवले. कमलादेवी आपल्या आठवणीि मलमहिाि, “एमप्रल ६, १९३० ला 
हजारो मस्त्रया स्वामभमानी योद्ध्याांप्रमाणे लाांब टाांगा टाकीि समुद्रावर गेल्या. हत्याराांच्या ऐवजी त्याांच्या 
हािाि मािीची व िाांब्या मपिळेची भाांडी होिी. त्याांना गणवशे नव्हिा, ग्रामीण भारिाचे प्रिीक अशी सुिाची 
साडी त्याांच्या अांगावर होिी, सामामजक अमलप्ििेचे कवच त्याांनी कसे फोडले असेल आमण उघड 
चाललेल्या भीषण प्रकाशाि त्या कशा आल्या असिील? मस्त्रयाांनी या चळवळीचे सुांदर महाकाव्याि रूपाांिर 
केले आहे याि शांका नाही.” [िाराअली बेग,’वुइमेन ऑफ इांमडया’, पृ. १९.] 
 

हांसा मेहिा यानी ‘देशसेमवका सांघ’ सांघमटि केला, परदेशी मालावरील बमहष्ट्कार प्रभावी करण्याि 
त्याांचा मोठा वाटा होिा, मुांबईि त्याांनी केलेली मनरोधनाची चळवळ इिकी प्रभावी झाली की सरकारने िी 
सांस्था बेकायदा असल्याचे जाहीर केले. “....दारू व परदेशी कापडाच्या दुकानापुढे मस्त्रया बसलेल्या 
आढळि. टकळीवर सूि काढीि, आमण त्या दुकानािून माल खरेदी करू नये अशी प्रत्येक भारिीयाला 
िाकीद देि” [होरेस अलेक्झाांडर ‘गाांधी थ्र ूवेस्टनव आइज’, पृ. ६४.] 
 

‘डेली हेरल्ड’ चे प्रमिमनधी जॉजव स्लोकोंब मलमहिाि, “... वडाळ्याला ममठागरावर हल्ला 
करणाऱ्याि एक स्त्री होिी, मिने आपले कायव उत्साहाने व प्रमिष्ठेने केले याची माझ्या मनावर छाप पडली, 
जमावािून येऊन एका स्त्रीने काटेरी िाराांच्या कुां पणावर चढून ममठागारािील मीठ आपल्या साडीि घेऊन 
िी पसार झाली, जणू िे अप्रमसद्ध असे कमवकाांडच होिे.” मस्त्रयाांनी ममठाचा कायदा मोडण्यामशवाय ममठाच्या 
पुड्ा मवकल्या व मललाव करून चळवळीसाठी मनधी जममवला. [बी. आर. नांदा, सांपादक ‘From Purdah to Modernity’] 
 

येवल्याच्या (नामशक मजल्हा) राधाबाई आपटे यानी २ िे ३ हजाराांच्या लाठीधारी जमावाला शाांि 
करून घरी पाठवले. हा जमाव पोमलसाांवर हल्ला करण्यासाठी चालला होिा. अकहसात्मक वािावरण 
मटकमवण्याि त्यानी मोठे यश ममळमवले. पुणे येथे ‘सूिकिाई सममिी’ होिी. त्यािील १००-१२५ मस्त्रयाांना 
िुरुां गवासाच्या मशक्षा झाल्या. पनवलेच्या मवमल गुप्िे यानी मस्त्रयाांचे एक पथक मचरनेरच्या जांगल 
सत्याग्रहासाठी नेले होिे, व त्याने मोठे काम केले. अण्णासाहेब कवे दुगा भागविाांच्या आजोबाांना म्हणाले, 
“बायकाांच्या मशक्षणासाठी मी धडपडलो, त्याांच्यासाठी सांस्था काढल्या पण गाांधींनी जी खेड्ापाड्ािील 
बायकाांना स्फूिी मदली िशी मला शहरािल्या माझ्या सांस्थेिील मुलींना देिा आली नाही. गाांधींनी 
भारिािल्या मस्त्रयाांना जागवले,” [बी. आर. नांदा, सांपादक ‘From Purdah to Modernity’] 
 



 
          

 

               
 

या चळवळीबबािचा सरकारी अहवाल पाहिा चळवळीचे कायवके्षत्र खालीलप्रमाणे मचमत्रि करण्याि 
आले आहे:- (१) साववमत्रक कायदेभांग, (२) जमीनमहसूल व इिर करबांदी, (३) सरकारी नोकराांवर 
बमहष्ट्कार, (४) मब्रमटश मालावर बमहष्ट्कार, (५) दारू दुकानावर बमहष्ट्कार, (६) सैन्य व पोलीस याांच्याि 
सरकारमवषयी अप्रीिी मनमाण करून त्याांची सरकारशी असलेली मनष्ठा कमी करणे, (७) राज्य उलथून 
पाडण्यासाठी मवध्वांसक प्रचार करणे. [C. D. Movement, Govt. Report, P, 2.] चालू कायद्याि असलेल्या 
िरिुदींचा उपयोग चळवळ मोडून काढण्यासाठी सरकारने केलाच पण जेथे चालू कायदा कमी पडला िेथे 
खास अमधकार घेिले. [H. D. Circular letter No. 113, poll, dated 30th January 1930, in File No. 198/1930 Poll.] स्थामनक 
पुढाऱ्याांशी वागिाना स्थामनक अमधकारी स्विःच्या मिाप्रमाणे कायदा हािी घेि; पण अमखल भारिीय 
पुढाऱ्याांबाबि (गाांधी, नेहरूां सारखे ) मात्र सरकारशी मवचारमवमनमय करावा लागे. 
 

‘घटनात्मक अमधकाराला कहसक प्रमिकार करणारी’ असे चळवळीचे रूपाांिर झाले. सरकारी 
अहवालाि पढेु म्हटले आहे; “कलकत्ता आमण कराची येथे झालेले दांगे, मचिगाव येथील सशस्त्र उठाव, 
पेशावर येथील गांभीर दांगल व शाांििाभांग हा क्ाांिीच्या प्रवृत्तीचा पमरणाम आहे, हे कायदेभांगाच्या चळवळीने 
मनमाण केले आहे. कहसक आमण क्ाांमिकारक कृिी करायला प्रवृत्त करणारे वृत्तपत्रीय मलखाण याला 
जबाबदार आहे.” [C. D. Movement, 1930-34, p. 8.] 
 

ह्या पमरस्स्थिीशी मुकाबला करण्यासाठी सरकारने खालील उपाय योजले :- (१) ऑक्टोबर ३०, 
१९३० चा बेकायदा जमावाबाबिचा वटहुकूम. हा वटहुकूम उपयुक्ि ठरला. त्यािील िरिुदी १९३२ च्या 
मक्ममनल लॉ अमेंडमेंट ॲक्टमध्ये समामवष्ट करण्याि आल्या, (२) १९३० चा दुसरा विवमानपत्रासांबांधीचा 
वटहुकूम (एमप्रल २७, १९३० चा), (३) अनमधकृि बािमीपते्र (बलेुमटन्स) व विवमानपत्रासांबांधीचा जुलै २, 
१९३० चा वटहुकूम, (४) विवमानपत्रासांबांधीचा मडसेंबर २३ चा वटहुकूम, (५) दारू दुकानावर व परदेशी 
कापडाच्या दुकानावरील मनरोधन-धाकदपटशा नाहीसा करण्यासाठी वटहुकूम, मे ३०, १९३०, (६) 
बेकायदेशीर मचथावणीमवरोधी मे ३०, १९३०, (७) बेकायदेशीर मचथावणीमवरोधी दुसरा वटहुकूम, मडसेंबर 
२३, १९३०. [C. D. Movement, 1930-34, p. 15.] स्थामनक अमधकाऱ्याांना सवव अमधकार मदले होिेच, पण भारिीय 
दांडमवधान सांमहिेच्या १२४-अ बाबिच्या खटल्याबाबि भारि सरकारचे मागवदशवन घ्याव े लागे. [C. D. 
Movement, 1930-34, p. 6.] 
 

काँगे्रस समवनय कायदेभांग पुनः सुरू करील िर काय कराव े याबाबि खालीलप्रमाणे कायववाही 
करावी असे आदेश देण्याि आले होिे:-- (१) गाांधींसह काँगे्रस पुढाऱ्याांना अटक, (२) काँगे्रस ही सांस्था 
म्हणून बेकायदेशीर न ठरमविा स्थामनक सांघटना असोमसएशन्स (युवक सांघटना), कीर्वि मकसान सभा 
अशा मवध्वांसक सांघटना बेकायदा ठरमवणे, (३) आणीबाणीिील अमधकार देणारा, वृत्तपत्रमवषयक इत्यादी 
वटहुकूम, (४) पुढाऱ्याांच्या अटकेनांिर चळवळीला येणारी गिी रोखण्यासाठी वटहुकूम.[C. D. Movement, 
1930-34, p. 22.] 
 

अहवालाि पुढे म्हटले आहे: “१९३२ च्या वसांि ऋिूमध्ये चळवळीचे कां बरडे मोडलेलेच मदसले. 
आवश्यक आपत्ती म्हणून अमलाि आणलेले दडपशाहीचे उपाय योग्यच होिे, व लाांबणीवर पडलेल्या 
घटनात्मक सुधारणा प्रत्यक्ष प्राप्ि करण्यासाठी भमूमका ियार करणे आवश्यकच होिे असे उदारमिवादी, 
नेमस्िाना वाटि होिे. [H. D. Circular ex-letter No. 1569, dated 12-8-1931.] 



 
          

 

मध्यविी सरकारने जारी केलेल्या वटहुकूमाांना पूरक म्हणून मुांबई खास (आणीबाणी) अमधकार कायदा, 
१९३२ हा प्रसार करण्याि आला. मद प्रॉस्व्हस्न्शयल मक्ममनल लॉ सप्लीमेंकटग ॲक्ट १९३२ मध्यविी 
सरकारने सांमि केला. त्याि उच्च न्यायालयाि यामचका (अपील) दाखल करण्याची िरिूद होिी. इिर 
बाबिीि मात्र हायकोटाकडे दाद मागिा येि नसे. [H. D. Circular ex-letter No. 1569, p. 25.] 
 

जरी सरकारने दडपशाहीचे उपाय योजले, िरी लॉडव आयर्ववन याांनी मब्रमटश सरकारकडे जो 
अहवाल पाठमवला िो मवचार करण्यासारखा आहे. “कायदेभांगाची चळवळ भीिीदायक आहे, आमण िी कहदू 
समाजािील मनरमनराळ्या थराांि मझरपून गेली आहे. मिने त्याांच्या कल्पनाशक्िीवर-मववकेावर िाबा 
ममळमवला आहे, आमण िो प्रवाह अखांड चालू आहे. म्हणून त्याि भीिीदायक अशा सुप्ि शक्िी आहेि. 
दडपशाही उपाय अखेरचे नव्हेि, त्यामुळे प्रश्न सुटणर नाहीि; कारण अथवशून्य बडबड आमण 
वस्िुस्स्थिीचा मवपयास केला िरी िी राष्ट्रीय चळवळ आहे.” [C. D. Movement, pp. 36-38.] अहवालाि पढेु 
म्हटले आहे:- “....काँगे्रसच्या कलकत्ता अमधवशेनाला मवरोध करण्यासाठी पावले उचलण्याि आली. 
भारिमांत्र्याची याला सांमिी होिी. कलकत्ता (१९३३) अमधवशेन भरण्यापूवी नेली सेनगुप्िा याांना व 
त्याांच्याबरोबर ३५० लोकाांना अटक करण्याि आली. [Ibid, p. 39.] .....कायदेभांगाच्या चळवळीस ममळालेला 
जनिेचा पाकठबा सरकारच्याच नव्हे, िर पुष्ट्कळ पुढाऱ्याांच्या कल्पनेबाहेरचा होिा.” [Punjabi, p. 94.] 
 
               
 

१९३० ची कायदेभांगाची चळवळ आमण गाांधीजींच्या हालचाली याबाबि अमेमरकेि मोठ्या 
प्रमाणावर कुिूहल मनमाण झाले होिे. भारिाच्या भमूमकेला पाकठबा देणाऱ्याांचे अमेमरकेि जे स्वागि झाले 
त्यामुळे मब्रमटश सरकार काळजीि पडले होिे. अमेमरकेने हा (कायदेभांगाचा) प्रश्न अमधकच सुलभ केला, 
आमण १७७६ च्या अमेमरकेच्या स्वािांत्र्ययुद्धाशी त्याची आमण बोस्टन चहा प्रकरणाशी ममठाच्या सत्याग्रहाची 
िुलना केली. [M. Jha, U.S.A. and India, 1930-35, p. 144.][बोस्टन बांदराि अमेमरकनाांनी युरोपािून आलेला चहा 
समुद्राि बुडमवला या घटनेचा याि उल्लखे आहे-लेखक] 
 

अमेमरकेच्या भारिािील कॉन्सल-जनरलने या चळवळीचे समथवन केले. जरी अमेमरकेिील एक 
गट भारिीय स्वािांत्र्यलढ्याला वामचक पाकठबा पुनः पनुः देि होिा, िरी भारिाच्या बाबिीि मनमिि व 
अनुकूल धोरण ठेवण्याला त्या सरकारला भाग पाडण्याइिपि िो प्रभावी नव्हिा. िे सरकार कुां पणावर 
बसले व भारिीय मक्षमिजावर येणारे ढग आमण सूयवप्रकाश िे उत्कां ठेने पाहि बसले. [Ibid, p. 14.] 
 

मुांबई काँगे्रस बलेुमटन (४ जुलै १९३०) ने अमेमरकनाांचा “समुद्रापलीकडील भाई” असा उल्लखे 
केला. ४ जुलै १७७६ च्या त्याांच्या स्वािांत्र्याच्या घोषणेची त्याांना आठवण करून देण्याि आली, आमण 
त्याांच्या या स्वािांत्र्यमदनी त्याांना ‘ममत्र आमण बांधु’ असे सांबोधून अमभवादन करण्याि आले आहे.” त्याि पढेु 
म्हटले आहे. “बांधू ये, स्वािांत्र्याच्या नावाने हस्िाांदोलन कर. मब्रटन हा इिर राष्ट्राांपासून कायदेबाह्य झाला 
आहे, लुटारू आहे, आमण भारिािील त्याचा अांमल हा मानविा आमण सुधारणा यावर अत्याचार आहे हे 
आमच्याबरोबर जाहीर कर.” [M. Jha, U.S.A. and India, 1930-35, p. 144.] 
 



 
          

 

अमेमरकेिील ममशनऱ्याांच्या एका गटाने भारि सरकारला पत्र मलहून अकहसात्मक युद्ध करणाऱ्या 
गाांधीजींच्या बरोबर वाटाघाटी करण्याची, आमण शाांििामय जमावावर होणारे अत्याचार थाांबवण्याची 
मवनांिी केली. 
 

अमेमरकन वािाहार वले ममलर, व मब्रमटश वािाहार जॉजव स्लोकां ब हे पोमलसाांनी सत्याग्रह्याांना 
केलेल्या मारझोडीचे, िसेच त्याांनी अनावश्यक वापरलेली िाकद व सत्याग्रह्याांचे अनुकरणीय विवन, याांचे 
साक्षीदार आहेि. त्याांनी विवमानपत्राांना पाठमवलेल्या वािांनी परदेशािील लोकमिाि बदल झाला. 
 

कलकत्त्यािील अमेमरकन कॉन्सल-जनरल फे्रझर याांनी पाठमवलेल्या अहवालाि म्हटले आहे. 
“१८५७ च्या बांडानांिर अमधक गांभीर व अमधक धोकादायक अशी पमरस्थीिी भारिाि मनमाण झाली आहे, 
आमण मिला गे्रट मब्रटनला िोंड द्याव ेलागि आहे.” [Ibid India, 1930-35, p. 281.] 
 

अमेमरकन सरकारने मब्रटन आमण भारि याांच्याि या ना त्या प्रकाराने मध्यस्थी करावी अशा सूचना 
अमेमरकेच्या सीनेटमध्ये, आमण राज्यसरकाराि करण्याि येि होत्या. भारिाि अशी पमरस्स्थिी मनमाण 
झाली आहे व त्याबाबि काही कृिी करणे जरूर आहे याची स्टेट मडपाटवमेंटला जाणीव नाही, असे याबद्दल 
नमूद करण्याि आले. [Ibid India, 1930-35, p. 97.] 
 
                         
 

भारिाि १९२५ िे १९३० या काळाि माक्सववादी मवचाराांचा प्रचार आमण कामगार व शिेकरी 
आघाड्ाांवर आचार करणारा एकमेव पक्ष म्हणजे भारिीय कम्युमनस्ट पक्ष. त्या पक्षाने समवनय 
कायदेभांगाच्या लढ्याबाबि घेिलेल्या भमूमकेची चचा माक्सववादी आमण राष्ट्रीय विुवळाि जोराि चालू होिी 
व आहेही. या सांदभाि जे वादमवषय झाले त्याांची चचा करणे आवश्यक आहे.  
 

गाांधीजींच्या नेिृत्वाखाली राष्ट्रीय पढुारीपणाने काँगे्रसची चळवळ ही जनिेची चळवळ म्हणून 
मवकमसि केली. ग्रामीण व शहरी भागािील मोठ्या प्रमाणावरील मध्यम वगीयाांि राजकीय जामणवा मनमाण 
केल्या. केवळ ठराव सांमि करून साम्राज्यवाद आमण क्ाांमि याांच्यामध्ये राहण्याची भमूमका काँगे्रसने घेिली 
आहे अशी मकिीही बढाई मारली िरी काँगे्रस पुढारीपण िी मटकव ू शकि नव्हिी. काँगे्रसजवळ खास 
आर्वथक कायवक्म नव्हिा आमण शिेकऱ्याांच्या वगीय मागण्याही काँगे्रसने माांडल्या नाहीि. 
 

कायद्याच्या िाांमत्रक भांग करून ‘जेल भरो’ आांदोलन उभारणे, आमण शिेकऱ्याांच्या आर्वथक 
दुरवस्थेमवरुद्ध गांभीरपणे लढा उभारण्यासाठी जनिेची िाकद वापरण्याकडे दुलवक्ष करणे हेच 
कायदेभांगाच्या लढ्याचे मोठे साववमत्रक वैमशष्ट्य होिे. गाांधीजींनी म्हटले आहे, “सरकारला अडचणीि वा 
पेिाच टाकण्याची माझी इच्छा नव्हिी, मी ममठावरील करामवरुद्ध माझी शक्िी कें मद्रि केली होिी, याचा 
अथव असा की ज्यामध्ये नैमिकिा नाही अशा करामवरुद्ध सरकारवर हल्ला केला.” [Ibid India, 1930-35, p. 74.] 
 

प्रत्यक्षाि भारिीय जनिा भाांडवलशाहीची गुलामच होिी; कारण सामाज्यशाही ही भाांडवलशाहीची 
अांमिम अवस्था असल्याने सामाज्यशाहीचे अांग म्हणूनच भारिािील अधवसरांजामशाही पद्धिी मटकमवण्याि 
आली होिी. जमीनमहसूल ककवा कर याांच्यामवरुद्ध शिेकरी ककवा आपली दुरवस्था नाहीशी करण्यासाठी 



 
          

 

कामगार जेव्हा लढा उभारिो, सांस्थामनकाांच्या बबेांद कारभारामवरुद्ध त्याची प्रजा जेव्हा झगडा सुरू करिे, 
अशा वळेी साम्राज्यशाही िाकद मपळवणूक करणाराांना सांरक्षण देण्यासाठीच वापरलेली मदसेल. 
 

वासाहमिक देशाि वगवलढा अपमरहायवपणे राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याशी एकरूप होिाना मदसिो, 
कारण साम्राज्यमवरोधी चळवळ ही भाांडवलशाही व जमीनदारशाही याांच्यामवरुद्ध चळवळ असिे. जोपयंि 
परकीय भाांडवलशाही महिसांबांध मवरोधाि असिील, िोपयंि भारिीय भाांडवलदार वगव स्वािांत्र्यलढ्याला 
पाकठबा देि राहिो. 
 

कायदेभांगाच्या चळवळीि असलेल्या शक्िींचा मवचार केला िर असे मदसिे की, भाांडवलदारी 
राष्ट्रवाद साम्राज्यमवरोधी लढ्याि गरीब शिेऱ्याांचा कैवारी म्हणून काम करिाना मदसिो. 
साम्राज्यशाहीकडून अमधक सवलिी ममळमवण्यासाठी शिेकऱ्याांवरील वजन वा प्रभतु्वाचा िो उपयोग 
करिाना मदसिो. 
 

भारिाच्या स्वािांत्र्यलढ्याबाबि लेमनन याांनी काय म्हटले आहे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे. चार 
महत्त्वाचे मुदे्द लक्षाि घ्यावयास हविे:- (१) भाांडवलदारी लोकशाही चळवळीशी एकमत्रि मवचार करिा 
लढा करण्याची आवश्यकिा नसिे, (२) भाांडवलदारी लोकशाही चळवळीशी ऐक्य आमण लढा याांचा त्याांनी 
पुरस्कार केला आहे, (३) वासाहमिक देशािील भाांडवलदारी लोकशाहीचे शिेकरी आमण इिर मवभाग 
यािील भेद त्याांनी पुनः पनुः साांमगिला आहे. राष्ट्रीय स्वािांत्र्याची चळवळ ही भाांडवलदार-कामगार 
याांच्यासारखी मवरुद्ध टोकाची आहे, असे लेमनन याांनी कधीच मानले नाही, (४) राष्ट्रीय स्वािांत्र्याची 
चळवळ साम्राज्यशाही व सरांजामशाहीिील उत्पादनसांबांध, आमण समाजवादािील उत्पादनसांबांध 
याांच्यािील सांक्मणावस्था असिे. [Ibid India, 1930-35, p. 93] 
 

१९२९-३४ या काळािील वैमशष्ट्ये कॉ. डाांगे खालीलप्रमाणे साांगिाि:- (१) शिेकऱ्याांनी त्या 
लढ्याि भाग घेिला, (२) कापड कामगार, रेल्व ेआमण इिर कामगाराांचे मोठ्या प्रमाणावरील सांप, (३) 
पेशावर, मचिगाव आमण सोलापूर या मठकाणी जनिेने केलेले उठाव, (४) जनिेने जरी कहसात्मक मागव 
अनुसरला, िरी गाांधीजींनी लढा स्थमगि केला नाही, (५) काँगे्रसने सांपूणव स्वािांत्र्य हे ध्येय घोमषि केले, 
आमण कराची काँगे्रसमध्ये (१९३१) पुरोगामी कायवक्म ियार केला. कम्युमनस्ट आमण डाव्या 
मवचारसरणीच्या उिर कायवकत्यांनी काँगे्रसला वगीय दृमष्टकोन मदला, पण राष्ट्रीय आघाडी उभारण्याि 
त्याांना अपयश आले. [Mohit Sen, Marxist Miscellany, January, 1970.] कम्युमनस्ट आमण काँगे्रस याांच्यािील दुफळी 
उघड झाली. 
 

या सांदभाि कॉ. मोमहि सेन याांना स्वािांत्र्यलढ्याचे स्वरूप आमण त्याबाबिचा दृमष्टकोन याांचे 
माक्सववादी मवश्लेषण करिाना िीन महत्त्वाचे घटक मदसिाि : (१) समाज पमरविवनाचे नवीन घटक 
जनिेने स्वीकारल्यावरच राष्ट्रीय स्वािांत्र्याचा लढा उभा राहिो व त्याला पुढे नेिो. याचाच अथव असा की, 
आधुमनकिेकडे नेण्यासाठी िो मागव मोकळा करिो, (२) मब्रटनने अजाणिेपणाने केलेल्या क्ाांमिकारक 
कायाची फळे प्राप्ि होण्यासाठी भारिाची मब्रटनपासून मुक्ििा होणे जरूर आहे, (३) मब्रटनमधील ककवा 
भारिािील समाजवादी क्ाांिीचा हे स्वािांत्र्य हा पमरणाम असेल. भारिाच्या स्वािांत्र्यलढ्याचे आांिरराष्ट्रीय 
स्वरूप दाखमवण्यावर या मिसऱ्या घटकानी भर मदला आहे.” [Ibid] 
 



 
          

 

भारिािील कम्युमनस्ट चळवळीने खालील चुका केल्या:- (१) भारिीय भाांडवलदार वगाचे दुहेरी 
स्वरूप त्याांना समजले नाही, (२) भाांडवलदार व कामगारवगव यावरच जोर मदला; समाजािील इिर मध्यम 
वगव आमण थर याांचे साम्राज्यमवरोधी लढ्यािील स्वरूप समजून घेण्याि अपयश आले. भाांडवलदार वगाला 
साम्राज्यशाही शक्िी म्हणनू सांबोधण्याि आले. (३) साम्राज्यशाही व सरांजामशाहीमवरोधी लढ्याि 
कामगारवगाचे वचवस्व या मवचाराची चुकीची समजूि, (४) लढ्याच्या प्रकाराबाबिीिही चुकीचा दृमष्टकोन. 
[कॉ. डाांगे, भारिीय स्वािांत्र्याच्या चळवळीचे समालोचन, पृ. १६-१७.] वासाहमिक क्ाांमिबाबि लेमनन याांनी काय म्हटले आहे 
हे पाहणे उद बोधक ठरेल. “....भाांडवलदारी लोकशाही स्वािांत्र्याच्या चळवळीला त्या त्या देशािील 
कम्युमनस्टाांनी मदि केली पामहजे. म्हणजे त्या त्या देशािील कामगाराांनी ही मदि केली पामहजे. मागास 
राष्ट्रे या कामगारवगावरच आर्वथक व वासाहमिकदृष्ट्या अवलांबून असिाि.” [Mohit Sen, Marxist Miscellany, 
January, 1970.] 
 

गाांधीजींच्या पुढारीपणाचे वगीय स्वरूप काय होिे यामवषयी मनत्य चचा चालू असिे. याबाबि 
लेमनन यानी दूरदशीपणाने आपले मि नोंदवले आहे. “१९२० मध्ये मॉस्कोि राहणाऱ्या एका भारिीयाला, 
गाांधीजी हे भारिाच्या स्वािांत्र्यलढ्याचे स्फूर्विदािे व नेिे आहेि असे लेमनन यानी साांमगिले.” [Chinmohan 
Snehanis, ‘Lenin and India’, p. 28.] या सांदभाि डॉ. अमधकारी म्हणिाि, “...स्वािांत्र्यपूवव काळाि ज्यामुळे 
राष्ट्रीय स्वािांत्र्याची क्ाांिी या आमच्या पुढच्या आव्हानाबाबि मनमिि आमण मुख्य किवव्य कोणिे यामवषयी 
आमची अपुरी समजूि झाली त्यामुळे आमच्या पक्षाचे मोठे नुकसान झाले. राष्ट्रीय चळवळ, आमण मिचे 
हत्यार म्हणजे महात्माजींच्या पुढारीपणाखाली मवकमसि झालेली काँगे्रस यामवषयी आमचे आकलन चुकीचे 
होिे. भारिीय क्ाांिीि भाांडवलदार वगाची भमूमका काय असावी याबाबि आमची चुकीची समजूि झाली 
आमण आमचा अभ्यास अपुरा होिा आमण िोही सत्यसृष्टीिला नव्हिा.” [Dr. Adhikari, ‘C.P.I.’s Path to National 
Regeneration and Socialism’, p. 58.] 
 

गाांधीजी मीरि कटािील आरोपींना भेटण्यास मीरि िुरुां गाि गेले. इिर राजकीय मवषयावरील 
चचा चालू असिा कॉ. डाांगे याांनी प्रश्न मवचारला: ‘आगामी लढ्याि पोमलसाांच्या दडपशाहीमुळे वा 
मचथावणीमुळे जनिेने प्रमिकार केला, त्याि काही पोमलस जखमी झाले वा मारले गेले, िर १९२२ मध्ये 
बारडोली ठरावाप्रमाणे चळवळ मागे घेण्याि आली िशी चळवळ मागे घ्याल का?’ गाांधीजी थोडा वळे 
मवचारक्ाांि झाले, आमण ठामपणे म्हणाले, ‘नाही, चळवळ परि घेणार नाही.’ [Dr. Adhikari, ‘C.P.I.’s Path to 
National Regeneration and Socialism’, p. 64.] आमण गाांधीजींनी हा शब्द पाळला, हे त्याना भषूणावह होिे. 
गाांधीवादी िांत्राच्या मकिीिरी पुढे जनिा गेली होिी, मिने साम्राज्यशाहीला आव्हान मदले, आमण 
अमधकाराची स्थाने हािाि ठेवली. सोलापूराि हे घडले. डॉ. अमधकारी म्हणिाि, “गाांधीजींनी पकुारलेला 
लढा हा क्ाांमिकारक नव्हिा, िो साम्राज्यमवरोधी होिा व त्याचा आशय लोकशाही स्वरूपाचा होिा; पण 
त्याचे िांत्र जनिेच्या उस्फूिव कृिीना मयामदि ठेवण्याचेच होिे. िरीपण त्यामुळे अफाट जनिा कायवप्रवण 
झाली, आमण मिने राष्ट्रीय क्ाांिीची भावना मनमाण केली. त्या लढ्याला आम्ही केलेल्या मवरोधामुळे राष्ट्रीय 
चळवळीपासून आमचा पक्ष दूर गेला इिकेच नव्हे िर आमच्या कामगार चळवळीिही फूट पडली, ....” िे 
पुढे म्हणिाि, “सुधारणावादी गाांधीवादी राष्ट्रीय पुढारीपणामवरुद्ध लढण्याच्या आमच्या मागाची पमरणिी, 
नेहरू, सुभाष बोस आमण समाजवादाकडे घेणाऱ्या डाव्या मवचारसरणीच्या गटाांवर ‘भाांडवरदाराांचे डाव े
डावपेच’ (Leftmanouvre of the bourgeoisie) अशी सांभावना करण्याि झाली.” [Dr. Adhikari, ‘C.P.I.’s Path 

to National Regeneration and Socialism’, p. 65.] कम्युमनस्टाांच्या कायवक्माची मुख्य ित्त्व ेमाांडणारा जामहरनामा 
‘इांपे्रकॉर’च्या (आांिरराष्ट्रीय पत्रव्यवहाराचे मनयिकामलक) नोव्हेबर-मडसेंबर १९३० च्या अांकाि प्रमसद्ध 
करण्याि आला. त्याि म्हटले आहे, “जवाहरलाल नेहरू आमण सुभाष बोस या काँगे्रसमधील डाव्या 



 
          

 

मवचारसरणीच्या नेत्याांना उघडे पाडणे हे प्राथममक काम समजण्याि आले.” [Dr. Adhikari, ‘C.P.I.’s Path to 
National Regeneration and Socialism’, p.74-78.] 
 

वासाहमिक क्ाांिीसांबांधी कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलच्या सहाव्या जागमिक पमरषदेने (१९२८) जे 
मसद्धान्ि माांडले त्याबाबि खूपच वाद झाले आहेि. डॉ. अमधकारी याांच्या म्हणण्याप्रमाणे ६ व्या पमरषदेचे 
आदेश ‘मनमििपणे साांप्रदामयक’ (सेक्टेमरयन) होिे. “मीरि कटािील आरोपींनी जे राजकीय धोरण 
स्वीकारले, व त्याांच्या न्यायासनापुढील मनवदेनाि जे प्रमिकबमबि झाले—त्याांनीही कम्युमनस्ट 
इांटरनॅशनलच्या सहाव्या जागमिक पमरषदेचेच धोरण मान्य केले होिे—िरी िे मििके साांप्रदामयक नव्हिे. 
“कामगारवगाच्या कायासांबांधीचे धोरण,” परिांत्र देशाि, परकीय साम्राज्यशाहीपासून राष्ट्रीय स्वािांत्र्य 
ममळमवणे हेच मुख्य कायव असिे, स्वािांत्र्याचा लढा हाच लोकशाही प्रस्थापनेचा लढा असिो. म्हणून राष्ट्रीय 
लढ्याि समरस होण्यानेच स्विांत्र कामगार चळवळ उभी करणे आमण स्वािांत्र्यलढ्याचे विवस्व प्रस्थामपि 
करणे ही काये कामगारवगव पुरी करू शकेल. “या शब्दाांि त्याांनी साांमगिले. या सहाव्या पमरषदेच्या 
प्रबांधािील उमणवा डॉ. अमधकारी पुढीलप्रमाणे साांगिाि. : “त्या प्रबांधाि कामागरवगाचा लढा हा राष्ट्रीय 
क्ाांिीि वचवस्व प्रस्थामपि करण्यासाठी असिो. राष्ट्रीय भाांडवलदारवगाशी ऐक्य करीि असिाना, त्याांचे 
िडजोडवादी धोरण उघडे पाडणे व त्यामवरुद्ध लढणे, राष्ट्रीय क्ाांिीचा भाग म्हणून सरांजामशाहीमवरोधी 
लढा उभारणे, कामगार-शिेकरी आघाडी उभारणे आमण अशा रीिीने भाांडवलदारवगाच्या धरसोडीच्या 
धोरणाला स्स्थर करणे याांची त्याि नीट माांडणी केली नाही.” [Ibid, p.-74-78.] 
 

कॉममन्टनवच्या सहाव्या जागमिक पमरषदेने स्वीकारलेल्या धोरणाची कायववाही म्हणजे भाांडवलदारी 
पक्षामवरुद्ध िसेच शाांििेच्या वा अकहसेच्या मागाने समाजवाद प्रस्थामपि करणाऱ्याांमवरुद्ध लढाच होिा. 
[Guidelines to the History of C.P.I. p. 274.] कम्युमनस्ट चळवळीिील डाव्या साांप्रदामयक मवचारसरणीचे पमहले 
प्रवक्िे एम्. एन. रॉय होि. उल्यानोव्हस्कीनी म्हटले आहे, “सुरुवािीच्या काळाि भारिीय कम्युमनस्ट 
चळवळीिील डावी साांप्रदामयक मवचारसरणी १९२० च्या आसपास मदसून आली. एम्. एन. रॉय पमहल्या 
कम्युमनस्ट गटाांिील पुढाऱ्याांपकैी एक होिे. त्या काळाि राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याच्या अग्रभागी 
भारिाचा राष्ट्रीय भाांडवलदार होिा; पण रॉय याांनी साम्राज्यमवरोधी लढ्याि त्या वगाची आवश्यकिा 
नसल्याचे प्रमिपादन केले.” [R. Ulynovsky, ‘National Liberation’ p. 280.] कॉममन्टनवच्या दुसऱ्या जागमिक 
पमरषदेि रॉय याांच्या साांप्रदामयक आमण चुकीच्या धोरणाला मवरोध करिाना, खरोखरी क्ाांमिकारक आमण 
सम्राज्यमवरोधी असलेल्या लढ्याांना कम्युमनस्टाांनी पाकठबा मदला पामहजे, असे लेमनन याांनी प्रमिपादन केले 
आहे. [Lenin and India, p. 287.] “सहाव्या पमरषदेने जे धोरण स्वीकारले, त्या पमरषदेचे वासाहमिक 
क्ाांमिबाबिच्या धोरणाचे प्रवक्िे ओ. यू. कुसेमनन होिे. सोस्व्हएट युमनयनच्या मवसाव्या कम्युमनस्ट पक्ष 
पमरषदेि, वसाहि वा मनमवसाहिीि राष्ट्रीय भाांडवलदार वगाच्या भमूमकेबाबि ‘त्या वळेच्या धोरणाला 
खात्रीपूववक साांप्रदामयकिेचा स्पशव’ होिा असे त्यानी साांमगिले. [Comintern and the East, p. 434.] १९३० च्या 
कायदेभांगामवषयी सरदेसाई म्हणिाि-“..... मवशषेिः कम्युमनस्ट चळवळीच्या बाल्यावस्थेि मिचे 
राजकारण आांिरराष्ट्रीय प्रमाणावर अत्यांि कें मद्रि असे. त्या पमरस्स्थिीि कहदुस्थानाि काही वगेळे घडू 
शकले असिे का हा वादाचा प्रश्न आहे. .....मवमशष्ट मलूभिू कम्युमनस्ट भमूमकाांना धरून कम्युमनस्ट पक्ष 
राष्ट्रीय चळवळीि आपली भमूमका पार पाडू शकला असिा, िर पक्षाचे व स्वािांत्र्याच्या चळवळीचेही फार 
महि झाले असिे. त्या पमरस्स्थिीि कॉ. देशपाांडे याांच्या किृवत्वास अमधक वाव ममळाला असिा, व त्याचे 
अमधक चीज झाले असिे असे िीस वषांनांिर म्हटल्यामशवाय राहवि नाही.” [आमचे मास्िर-कॉ. देशपाांडे गौरवग्रांथ, 
१९६१ पृ. ४६.] 
 



 
          

 

जेव्हा राष्ट्रीय स्वािांत्र्याचा लढा जोराने प्रगिी करीि होिा िेव्हा हे (कम्युमनस्ट) िरुण पुढारी 
राष्ट्रीय पुढारीपणाची ‘क्ाांमिकारक आमण दगाबाज’ अशी सांभावना करीि होिे. साम्राज्यमवरोधी लढ्याचे 
प्रिीक म्हणून मिरांगा फडकला, पण त्याच्या जागी लालबावटा रोवण्याि आला. सहकायाने जवळ नाही. 
(मुांबई चौपाटी २६ जानेवारी १९३०). दोन वषांच्या काळाि आयटक दोनदा फोडण्याि आली; रेल्व,े 
कापडकामगार या उद्योगाांिील प्रत्यक्ष कामगार युमनयन्सची िीच गि झाली. 
 

डावी पांथप्रवृत्ती अखेर िेथे थाांबली नाही, कम्युमनस्ट पक्षाची पुढे दोन शकले झाली, हा मान 
दुसऱ्या कोणाकडे जाि नसून कॉ. रणमदव े याांच्याकडेच जािो. कॉ. एस. व्ही. देशपाांडे याांच्या 
नेिृत्वाखालील मध्यविी सममिीि िे अल्पमिाि होिे, कॉ. रणमदव ेयाांनी सभात्याग केला, आमण ‘वकव सव 
पाटी’ स्थापन केली. कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलकडे वाद नेण्यास त्याांनी मवरोध केला, कारण त्याांना 
त्याांच्याबद्दल ‘बौमद्धक मिटकारा’ होिा (अमधक िपमशलासाठी ‘कम्युमनस्ट पक्षािील दोन धु्रव’ हा 
‘सप्िदशी’ या लालजी पेंडसे याांच्या ग्रांथािील लेख वाचावा.) 
 

राष्ट्रीय आघाडीबाबि मववचेन करिाना कॉ. डाांगे म्हणाले, “.... आम्ही ही आघाडी बाांधली, िी 
कम्युमनस्ट पक्षाच्या मध्यविी पुढारीपणाने मोडली. राष्ट्रीय काँगे्रस आमण मिच्या नेिृत्वाखालील 
लढ्याबाबि डावा साांप्रदामयक दृमष्टकोन मनमाण केला.”डाव्या पांथप्रवृत्तीचे स्वरूप गांभीरपणे समजून घेणे, 
आमण राष्ट्रीय चळवळीि सामील होण्यासाठी उत्साहवधवक वा जोरदार अशी हाक न देणे , आमण काँगे्रस 
पुढारीपणाबाबि सांपूणवपणे नकारात्मक भमूमका—मवशषेिः डाव्या गटाबाबि यामुळे कम्युमनस्ट जवळजवळ 
अमलप्ि रामहले, हे मान्य करायलाच पामहजे [S. A. Dange, Selected Works, Vol. I., p. XVIII.] “१९२९ मध्ये मीरि 
कटाच्या अटका झाल्या नसत्या, िर आम्ही काँगे्रसने पकुारलेल्या लढ्याबाबि कमी साांप्रदामयक दृमष्टकोन 
स्वीकारला असिा आमण िे मचत्र काहीसे मनराळे मदसले असिे” [The Mahatma, p. 32.] असे कॉ. सरदेसाई 
म्हणिाि हे खरेच आहे, याचा पमरणाम असा झाला की, कम्युमनस्ट राष्ट्रीय स्वािांत्र्याच्या लढ्याबाबि काही 
करीि नाहीि, काँगे्रस हीच साम्राज्यशाहीमवरोधी लढा लढवीि आहे, अशी कामगाराि भावना मनमाण 
झाली म्हणनू िे काँगे्रसचे पुढारीपण मानू लागले. 
 

काँगे्रसमधील डाव्या गटाने गाांधी-आयर्ववन कराराला मवरोध केला. ‘युद्ध िहकुबी’ करावी लागली 
याचे कारण म्हणजे शिेकऱ्याांची वाढिी बांडाळी आमण जोर याांचा आलेला दबाव. काँगे्रसने सांपूणवपणे 
लोटाांगण घािले, सप्टेंबर १९३० मध्ये शाांििेची बोलणी मफसकटली, त्यानांिर िडजोडीचे कोणिेही नव ेमुदे्द 
माांडण्याि आले नाहीि. सरकार ‘शरण आले,’ त्याने ‘शाांििेचा बहाणा’ केला, आमण काांगे्रस ही देशाि 
राजकीय शक्िी असल्याची मान्यिा मदली. भारिािील शिेीचे अमरष्ट मवचाराि घेिले िर साम्राज्यवाद्याांना 
हे करणे भाग होिे. मशवाय मब्रटनमध्येही आर्वथक अमरष्ट आले होिेच, त्याांना जरा श्वास घ्यायला वळे पामहजे 
होिा, आमण काँगे्रसने गाांधी-आयर्ववन करार करून हा वळे त्याांना मदला. 
 

वसाहिवाद्यामवरुद्ध काँगे्रसने कायदेभांगाच्या मोमहमेला प्रारांभ केला होिा. कामगार, शिेकरी, 
मध्यमवगव, आमण शहरािील गरीब जनिेने त्याि मोठ्या प्रमाणावर भाग घेिल्याने त्याला लढाऊ स्वरूप 
आले होिे. “१९३० मध्ये मचिगाव आमण पेशावरमध्ये साम्राज्यशाहीमवरोधी बांड उभे रामहले, सोलापूर या 
मोठ्या औद्योमगक कें द्राि कामगाराांनी लढ्याला िोंड फोडले. मब्रमटश अमधकाऱ्याांना शहराबाहेर हाकलले, 
क्ाांमिकारक स्वराज्याची यांत्रणा उभारली, पोमलसाांबरोबर लढा मदला िो रक्िमय झाला, आमण िो 
मकिीिरी मदवस मटकला. ..... या भारिीय जनिेचा स्वािांत्र्यलढा मचरडण्यासाठी वसाहिवाद्याांनी मोठ्या 



 
          

 

प्रमाणावर दडपशाही केली. या लढ्याचे स्वरूप आमण व्याप्िी यामुळे काँगे्रसचे बहुसांख्य पढुारी भयभीि 
झाले व मब्रमटशाांकडून काही सवलिी ममळमवण्यासाठी त्यानी त्याांच्याशी करार केला.” [Outline History of C. I., 
p. 302-303.] 
 

याचवळेी चीनमधील राष्ट्रीय पुढारी डॉ. सन्यत्सेन याांच्याशी ज्या प्रकारचा समेट कम्युमनस्टाांनी 
केला त्याच प्रकारचा एखादा समेटाचा करार राष्ट्रसभेिील पुढाऱ्याांशी करण्याचा प्रयत्न कम्युमनस्ट पक्षाने 
केला, पण िो राष्ट्रसभेच्या पुढाऱ्याांनी मान्य केला नाही, असे भाई डाांगे यानी सह्याद्रीच्या १९३८ च्या 
समाजवाद मवशषेाांकाि मलमहले आहे. 
 

                       
 

सोशमॅलस्ट (समाजवादी) म्हणवनू घेणाऱ्या एका गटाची पमरषद मे १७, १९३४ रोजी पाटणा येथे 
भरली. आचायव नरेंद्र देव अध्यक्षस्थानी होिे. सुमारे शांभर प्रमिमनधी उपस्स्थि होिे. त्या पमरषदेि आचायव 
नरेंद्र देवाना अध्यक्ष व जयप्रकाश नारायण याांना कायववाह म्हणून मनवडण्याि आले. अब्दुल बारी, 
पुरुषोत्तमदास मत्रकमदास, एम्. आर. मसानी, सांपूणानांद, सी. जी. बानजी, आमण एफ्. ए. अन्सारी हे 
कायवकामरणीचे सदस्य मनवडले गेले. 
 

दुसऱ्याच मदवशी अ. भा. काँ. कममटीचे अमधवशेन भरणार होिे, त्याि अ. भा. काँ. कममटीवर 
दबाव आणनू समाजवादी कायवक्म स्वीकारावयास लावण्यासांबांधी प्रस्िाव सांमि करण्याि आला. 
‘स्वािांत्र्यलढ्याचा पाया मवस्िृि करणे, आमण जरी स्वराज्य आले िरी जनिेचे आर्वथक शोषण होणार नाही 
अशी जनिेला ग्वाही देणे, हा त्याचा आशय होिा, घटनासममिी बोलावण्याबाबिचा मुख्य ठराव होिा. 
 

मे १८, १९३४ ला अ. भा. काँ. कममटीच्या अमधवशेनाि समाजवादी गटाचा ठराव ३५ अनुकूल व 
८६ प्रमिकूल अशा मिाांनी फेटाळला गेला. हा गट काँगे्रसमध्ये अमधक प्रबल होण्याचा प्रयत्न करीि होिा.’ 
१९३१ त्या कराची काँगे्रसमध्ये सांमि झालेला मूलभिू हक्कासांबांधीचा ठराव जनिेला दाखवण्यासाठी, पण 
उत्साहहीन आमण अपुरा होिा. ‘कौस्न्सलप्रवशेाचा कायवक्म म्हणजे घटनात्मक चळवळ करण्याचा मनष्ट्फळ 
व शुष्ट्क मागव असल्याचे’ त्या गटाने ठरावाि म्हटले आहे. ‘काँगे्रस वमकंग कममटीचा ठराव (मपळणकू 
करणाराांची) मालमत्ता जप्ि करावी असे म्हणि नाही, ककवा वगवयुद्धाचा पुकारा करीि नाही. .....कारण हे 
कायवक्म अकहसामवरोधी आहेि. ‘समाजवादी कायवक्म म्हणजे कराची अमधवशेनाि मान्य झालेल्या मूलभिू 
हक्कासांबांधीच्या ठरावाि सुधारणाच आहे असे मानण्याि आले; मूलभिू उद्योगाांवर राष्ट्राची मालकी मान्य 
करण्याि आली, पण मालमत्ता जप्ि केल्यामशवाय िी मालकी प्रस्थामपि होऊ शकणार नाही अशी भमूमका 
माांडण्याि आली.’ सांपत्तीचे उत्पादन मवभाजन आमण मवमनमय याांच्या साधनाांचे पुरोगामी पद्धिीने 
समाजीकरण करणे हाच पाटण्याच्या ठरावाचा आशय होिा, ......याचा अथव खाजगी मालमते्तचा मवनाश 
असा नाही. वगवयुद्धावर मवश्वास असणाऱ्या सोशमॅलस्टाांना काँगे्रसमध्ये पक्ष सांघमटि करण्यास परवानगी 
मदल्याने काँगे्रसच्या वमरष्ठ पुढाऱ्यानी वगवयुद्धाला अप्रत्यक्षपणे पाकठबा मदला असेच झाले. 
 

शांकरराव देव िुरुां गाबाहेर आल्यावर डोके आमण हृदय याांच्यािील द्वांद्व त्याांच्यापुढे उभे रामहले. 
त्याांचे हृदय गाांधीजींकडे होिे, पण िे समाजवादी मवचाराकडे आकृष्ट झाले होिे. आचायव जावडेकर 
‘सत्याग्राही समाजवादा’चा प्रचार करू लागले. 



 
          

 

काँगे्रसचे अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद याांनी आपल्या पदाचा राजीनामा मदला, राजीनाम्याच्या पत्राि 
त्यानी नेहरूां च्या समाजवादाच्या प्रचाराबाबि नापसांिी व्यक्ि केली. िे म्हणििा- “.....काँगे्रसने त्याचा 
(समाजवादाचा) स्वीकार केलेला नाही. म्हणून राष्ट्राच्या महिाच्या व आपल्या स्वािांत्र्यलढ्याच्या दृष्टीने िे 
अपायकारक आहे; कारण आपण त्याला सवामधक महत्त्व देिो. “गाांधीजींनी मध्यस्थी केली आमण 
राजेंद्रबाबूांनी राजीनामा परि घेिला. 
 

१९३२ च्या लढ्याि भाग घेिलेले िरुण बांधमुक्ि होऊन आले. काँगे्रसच्या कायवक्मावरील त्याांचा 
मवश्वास उडाला. चळवळीचा भर ओसरल्यानांिर काँगे्रस सांघटनेमध्ये सनदशीर राजकारणाच्या प्रवृत्ती 
फोफाव ूलागल्या (यालाच उदे्दशून Parlimentary mentality has come to stay असे गाांधीजी म्हणाले 
होिे). अशा पमरस्स्थिीि राष्ट्रीय आांदोलनास नवी मदशा देण्यासाठी, आांदोलनाची उमद्दष्टे स्पष्ट 
करण्यासाठी व स्वािांत्र्यसांग्रामाच्या साधनाांचा पुनर्ववचार करण्याच्या उदे्दशाने ऑक्टोबर २१ व २२, १९३४ 
रोजी उत्तर प्रदेशचे नेिे डॉ. सांपूणानांद याांच्या अध्यक्षिेखाली मुांबई येथे भरलेल्या पमहल्या पमरषदेमध्ये 
काँगे्रस सोशमॅलस्ट पाटीच्या ध्येय-धोरणाबाबि एक त्रोटक मसुदा मांजूर करण्याि आला. “भारिाचे सांपूणव 
स्वािांत्र्य हे आमचे उमद्दष्ट असून सांपूणव स्वािांत्र्याचा अथव म्हणजे मब्रमटश साम्राज्यापासून भारिाचे मवमोचन व 
समाजवादी समाजाची स्थापना हाच आहे. “हे स्पष्ट करण्याि आले. “सवव सत्ता श्रमजीवी जनिेच्या हािी, 
देशाच्या आर्वथक मनयोजनाची व मनयांत्रणाची जबाबदारी सरकारवर, प्रमुख उद्योगधांद्याांचे राष्ट्रीयीकरण, 
परदेशी व्यापारावर सरकारचे मनयांत्रण, जमीनदारशाही व राजेशाही याांचा मवनामोबदला अांि, जममनीची 
फेरवाटणी, सहकारी व साममूहक शिेी” [मधु दांडविे,’भारिीय समाजवादाची वाटचाल’ पृ. २.] इत्यादी कायवक्माांचा या 
मसुद्याि समावशे करण्याि आला होिा. “भारिासारख्या मागासलेल्या देशाच्या आर्वथक जीवनाच्या 
मनयोजनाची व मनयांत्रणाची जबाबदारी सरकारवर सोपवल्यानांिर हुकुमशाही धोका टाळून आर्वथक 
मनयोजन लोकशाहीमनष्ठ कसे होईल याचे मववचेन याि नव्हिे, औद्योगीकरणास आवश्यक असणाऱ्या 
भाांडवलाचा सांचय कसा करायचा? प्रमुख धांद्याांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानांिर त्या उद्योगधांद्याांचा कारभार 
लोकशाहीप्रधान कसा बनवायाचा, या सवव समस्याांबाबि स्पष्ट मववचेन कायवक्माच्या मसुद्याि नव्हिे. याचे 
प्रमुख कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वािांत्र्य हाच त्यावळेी मनकडीचा प्रश्न होिा, व त्यामुळे इिर प्रश्नाांना गौण 
स्वरूप प्राप्ि झाले होिे.” [मधु दांडविे,’भारिीय समाजवादाची वाटचाल’ पृ. ३.] 
 

महाराष्ट्राि ‘यांग सोशमॅलस्ट लीग’ स्थापन झाली. लीगने स्वािांत्र्यलढ्याच्या सामामजक व आर्वथक 
बाजूवर भर मदला, लीगचा प्रचार मुख्यिः दोन स्वरूपाि होिा : कामगार चळवळीि भाग घेणे व 
मध्यमवगािील बुमद्धमांिाि समाजवादाचा प्रचार. त्याांनी माक्सववादाचे अभ्यासवगव सांघमटि केले. [‘Maratha’, 

7-1-1934.] महाराष्ट्र काँगे्रस समाजवादी पक्ष स्थापन झाला, अनेक िरुण त्याचे सभासद झाले. 
 

मडसेंबर १८, १९३३ मध्ये नेहरूां नी एक पत्रक प्रमसद्ध केले : “मूलभिू दृष्टीने मवचार करिा, जगापढेु 
कम्युमनझम आमण फॅमसझम याांच्यािून मनवड करावी लागेल, असा माझा मवश्वास आहे. मी कम्युमनझमच्या 
बाजूचा आहे. मी फॅमसझमचा िीव्रपणे मिरस्कार करिो. काहीही ककमि देऊन साांप्रिची भाांडवलशाही 
समाजरचना मटकमवण्यासाठी योजलेले पाशवी व रानटी उपाय यापेक्षा मी त्याला अमधक ककमि देि नाही. 
.....मी कम्युमनस्टाांचे ध्येय पसांि करिो. .... कम्युमनझमची मलूभिू मवचारसरणी आमण इमिहासाची 
शास्त्रीय माांडणी माझ्या मिे मवश्वसनीय—बुद्धीला पटणारी आहे.” [Nehru on Socialism, p. 54.] 
 



 
          

 

रमशयािील ऑक्टोबर क्ाांिीपासून ज्याांनी स्फूिी घेिली (समाजवादाचा) प्रचार केला, जनिेि 
जाऊन काम केले, कामगार चळवळी केल्या व सामामजक आमण राजकीय दृष्टीने जगृि अशा िरुणाांनी 
सामामजक सहभाग केला यामुळे समाजवादी मवचारसरणी वाढीस लागली. वासाहमिक क्ाांिीवर त्यानी 
केलेले भाष्ट्य, आमण त्यािील त्याांचा सहभाग याांमुळे हा मवचार वाढीस लागला. काँगे्रस ही साम्राज्यमवरोधी 
आघाडी होिी, नेहरू व बोस हे डाव्या मवचारसरणीचे, गाांधी-पटेल उजव्या मवचारसरणीचे, आमण डाव्या 
आमण उजव्या मवचारसरणीि दुवा म्हणून गाांधीजी काम करीि. या मवचारप्रवाहाचे पुढारी मनःसांशय 
जवाहरलाल नेहरू होिे. ....त्याांच्या लेखनाने आमण भाषणानी िरुण देशभक्िाांची एक मपढी घडमवण्यास 
मदि झाली, त्याांना समाजवादाची दीक्षा मदली. डाव्या मवचारसरणीच्या राष्ट्रवाद्याांमध्ये भारिीय 
स्वािांत्र्यलढ्याबाबिची आांिरराष्ट्रीय सांबांधाबाबिची स्पष्ट जाणीव नेहरूां ना होिी. कम्युमनस्ट आमण डाव े
राष्ट्रवादी याांनी केलेल्या पमरश्रमामुळे काँगे्रसचा दृमष्टकोन आमण कायवक्म आस्िे आस्िे डाव्या आमण 
मूलगामी मागाला लागला.” [Mohit Sen, Revolution in India, p. 105.] 
 
                 ग  
 

हा वगव स्वािांत्र्याच्या चळवळीच्या काळाि मनमाण झाल्याचे मदसून येिे. या काळाि त्याचे 
आर्वथकदृष्ट्या अस्स्ित्व आमण मवस्िार झाला. भारिीय उद्योगधांद्याांचा मवस्िारही या चळवळीच्या 
मवस्िाराशी ममळिा जुळिा आहे. 
 

ह्या वगाचे स्वरूप दुहेरी आहे. एकीकडे साम्राज्यवाद्याशी झगडा आमण दुसरीकडे त्याचे परकीय 
मक्िेदाराशी असलेले सांबांध. िो ममळिाजुळिा नसिो, आमण सदा दोलायमान असिो. पुष्ट्कळ वळेा 
जनिेच्या दबावाने िो वगव साम्राज्यशाहीमवरोधाचे सुसांगि धोरण स्वीकारचो. 
 

देशािील भाांडवलशाहीच्या मवकासाबरोबर या वगाचा उदय झाला; कामगारवगाचा उदय झाला, 
आमण वगावगािील िणाव वाढीस लागला, अशा पमरस्स्थिीि या वगाने गांभीर अशा धरसोडी केल्या, 
सरांजामशाहीचे अवशषे आमण वसाहिवाद्याांच्या दडपशाहीला मवरोध करण्याि सुसांगिपणा राखला नाही. 
राष्ट्रीय स्वािांत्र्यलढ्याची कक्षा मयामदि करण्याचा आमण अकहसेने लढा बांमदस्ि करण्याचा प्रयत्न केला. 
 

या वगाचे काम दुहेरी असिे : जनिेच्या चळवळीच्या ‘धोक्या’ मवरुद्ध साम्राज्यवाद्याांशी सहकायव; 
आमण राष्ट्रीय लढ्याि जनिेचे पुढारीपण, जनिेचे जीवनमान खालावले आहे याची आमण िी जनिा पुढे 
कोणिा मागव स्वीकारील याची त्याांना जाणीव असिे. एक मगरणी मालक अांबालाल साराभाई म्हणिाि, 
“लोकाांची क्यशक्िी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. मिची पािळी खाली गेली आहे, हे धोकादायक 
आहे, भकेुली जनिा काहीही करील. ....लोकाांच्या जीवनमानाि सुधारणा नसेल आमण कसणाऱ्या 
शिेकऱ्याला देशाि पायगोवा नसेल िर बोल्शसे्व्हक प्रचाराला ही भमूी सुपीक मदसून येईल.” 
 

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमसवचे सांस्थापक (१९२८) आमण एक उद्योगपिी आमण व्यापारी वालचांद 
महराचांद याांनी गाांधीजींच्या अटकेनांिर सरकारी पदव्याांचा त्याग केला. या प्रिीकात्मक कृिीमुळे, ‘शाांििा 
आमण अकहसा याांच्या प्रिीकाला’ लोकापासून दूर करून, सरकार देशाि अस्स्थरिा माजमवणाऱ्या 
शक्िीवरील मनयांत्रणच दूर करीि आहे. जर सरकारने याबाबि लवकर पावले उचलली नाहीि, िर 
सरकार सवव पाकठबा गमावनू बसेल असा जणू इशारच मदला. यानांिर दहा मदवसाांनी मुांबईिील साठ 



 
          

 

व्यापारी सांस्थाांचे प्रमिमनधी एकत्र जमले आमण त्याांनी पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास आमण हुसेनभाई ए. 
लालजी या प्रमुख मगरणी मालकाांनी गाांधीजींना जर गोलमेज पमरषदेि घेिले नाही िर गोलमेज पमरषदेचा 
राजीनामा द्यावा िसेच त्याांनी मुांबई मवमधमांडळाचाही राजीनामा द्यावा असेही ठरले. इिर भाांडवलदाराांनी 
त्याांचे अनुकरण केले नाही. मवठ्ठलभाई पटेल म्हणाले, “त्याांनी त्याांच्या महिसांबांध रक्षणासाठी हे केले, आमण 
व्यावहामरकदृष्ट्या भारि मब्रटनला मवकला. त्याांचा राष्ट्रमवरोधी आमण भाांडवलदारी दृमष्टकोन यावरून 
मदसून येिो. “जॉजव शूस्टर या अथवमांत्र्याला पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास याांनी, गाांधीजींना काही सवलिी द्या, 
म्हणजे सत्याग्रह लढा परि घेिील आमण िे लांडनला गोलमेज पमरषदेला जािील, असा सल्ला मदला. 
त्याचा राजीनामा लॉडव आयर्ववन याांना फलदायी होईल असे त्याांना वाटले. अत्यांि महत्त्वाच्या अशा व्यापारी 
अमरष्टामध्ये भारिाच्या उद्योगधांद्याांचा मुख्य आधार म्हणजे परदेशी मालावरील बमहष्ट्काराची चळवळ होिी 
असे जी. डी. मबला याांनी त्या चळवळीचे स्वागि केले होिे. मुांबईच्या सवव मगरण्या सक्िीने बांद करण्यास 
लावल्या असत्या, पण त्या काळाि बमहष्ट्काराची चळवळ होिी. काँगे्रसने हांगामी अध्यक्ष पटेल म्हणाले, 
“काांगे्रसच्या जोरदार प्रचारामुळे काँगे्रसच्या बमहष्ट्कार मगरण्याांच्या मालाचे साठे सांपमवण्यास उपयोगी 
पडला असेल. “जे. वामडया म्हणाले, की या चळवळीने मुांबईची मोठीच सेवा केली आहे. 
 

रजनी पाम दत्त भाांडवलदाराांचे कारस्थान खालीलप्रमाणे वणवन करिाि:- “भाांडवलदाराांचे 
साम्राज्यशाहीशी असलेले सांबांध ठेवण्याच्या आशा लाांब जाव े लागले, त्याांना पाकठबा देणाऱ्या शक्िींना 
सहकाऱ्याांच्या सहकायाने काम करून भमवष्ट्याकडे पाहणे भाग पडले.” 
 

अशा पमरस्स्थिीि मब्रमटश साम्राज्यशाहीशी समझोिा करण्याची भारिीय भाांडवलदाराांची आशा 
दुरावली, व जनिेच्या साम्राज्यशाही सते्तला मवरोध करण्याचे धोरण मिला अांगीकाराव ेलागले. 
 
                   
 

१९२९-३३ च्या आर्वथक अमरष्टामुळे मागील वषाची िात्पुरिी स्स्थरिा लयाला गेली. राष्ट्रीय 
भाडांवलदारवगव आमण परकी मक्िेदार याांच्यािील मवरोध व्यापार, अथव, शिेी आमण मवशषेिः उद्योग के्षत्राि 
मदसून येऊ लागला. १९३०-३२ या काळाि जनिेला या अमरष्टाचा भार सहन करावा लागला, त्या लढ्याचे 
पुढारीपण भाांडवलदाराांनी घेिले आमण लढा मदला. हे पुढारीपण जसे राष्ट्रीय लढ्याचे पुढारीपण 
स्वीकारण्यासाठी होिे, िसेच साम्राज्यवाद्याांकडून सवलिी ममळमवण्यासाठी होिे. गे्रट मब्रटन आमण भारि 
याांच्यािील आर्वथक बांधने वा ऋण अजमावण्यासाठी, व अभ्यास करण्यासाठी कराची काँगे्रसने (१९३१) 
एक सममिी नेमली, त्या सममिीच्या अहवालाि म्हटले आहे “भारिािील कजव म्हणजे राष्ट्रीय कजव नव्हे; 
कारण िे मब्रटनच्या प्रमिमनधीने केले होिे, भारिाला त्यावळेी ‘घटनेची छायादेखील नव्हिी.’ ईस्ट इांमडया 
कां पनीपासून आिापयंि भारिाला ११ कोटी २० लाख पौंडाांचे कजव दाखमवण्याि आले होिे. भारिाच्या 
नावावर हे कजव चुकीने लादण्याि आले होिे, िे माफ करणे न्याय्य होिे. आयलंड जेव्हा स्विांत्र झाले िेव्हा 
त्याच्या राष्ट्रीय कजाबाबि मब्रटनने जे उदाहरण घालून मदले िेच भारिाला लावाव ेअसे त्या सममिीने 
सुिमवले. ऑक्टोबर १९२१ मध्ये भारि सरकारने पैशाच्या वसुलासांबांधी (मफस्कल) एक आयोग नेमला. 
इब्रामहम रमहमिुल्ला हे त्याचे अध्यक्ष होिे. त्या आयोगाने धांद्याांना सांरक्षण व कायम स्वरूपाचे टॅमरफ बोडव 
नेमण्याची मशफारस केली. त्याने ‘साम्राज्यवाद्याांना अग्रहक्क’ (इांपीमरयल पे्रफरन्स) देण्याला मवरोध केला, 
कारण भारिाला जबाबदार राज्यपद्धिी नव्हिी, आमण मनवडून मदलेल्या प्रमिमनधीमाफव ि आर्वथक धोरण 
ठरविा येि नव्हिे. साम्राज्यवाद्याांना अग्रहक्क म्हणजे साम्राज्य स्वयांपूणव करणे. आर्वथक अमरष्टामुळे मब्रटनला 



 
          

 

त्याचे पूवापार चालि आलेले खुल्या व्यापाराचे धोरण सोडाव ेलागले (१९३१) आमण १९३२ मध्ये त्याने 
सरसकट दहा टके्क जकाि वाढमवली. 
 

या सवांचा पमरणाम असा झाला की, जुलै १९३२ मध्ये ओटावा येथे साम्राज्यशाही आर्वथक पमरषद 
बोलावणे भाग पडले. मध्यांिरी मवमधमांडळाचा सल्ला न घेिा मध्यविी सरकारने ओटावा पमरषदेसाठी सर 
अिुल चिजी याांच्या नेिृत्वाने एक मशष्टमांडळ नेमले. षण्मुखम चेट्टी आमण अबदुल्ला हरून या मध्यविी 
मवमधमांडळाच्या दोन सदस्याांचा त्याि समावशे केला. 
 

मब्रटन आमण भारि याांच्यािील व्यापारी करार हे या पमरषदेचे फमलि होय. भारिािील मालावर 
सववसामान्यिः दहा टके्क जकाि माफ, आमण साम्राज्याांिगवि माल नसेल अशा मालावर दहा टके्क 
जकािवाढ, िसेच मोटारवाहनावर ७.५ टके्क जकाि-अशी या कराराि िरिूद करण्याि आली होिी. 
ओटावा पमरषदेच्या समाप्िीनांिर एक पुरवणी करार करण्याि आला. मब्रटनमधील जस्िाचा पािळ थर 
मदलेले पोलाद, आमण भारिाचे मब्रटनमध्ये जाणारे पोलाद याांनाही या कराराने अग्रहक्क वा पसांिी देण्याि 
आली. 
 

साम्राज्यशाहीला पसांिी या धोरणामुळे साम्राज्यशाही नसलेल्या देशाच्या परकी व्यापारावर 
प्रमिकूल पमरणाम झाला. भारिाच्या राष्ट्रीय विवमानपत्राांनी या कराराला मवरोध केला. मध्यविी 
मवमधमांडळाि या प्रस्िावाला अनेक उपसूचना सुचमवण्याि आल्या. या कराराने फक्ि इांग्लांडचा फायदा 
झाला. दैनांमदन वापराच्या वस्िूांच्या ककमिी वाढल्या. या प्रस्िावाच्या बाबि सममिीच्या सभासदाांमध्येही 
एकमि नव्हिे, व्यापारमांत्र्याांचा हा प्रस्िाव अखेर गृहाने सांमि केला. या प्रस्िावावर आधामरि असे 
जकािमवषयक मवधेयक मध्यविी मवमधमांडळाने १५ मडसेंबर १९३२ ला सांमि केले हा करार रद्द करावा अशी 
उपसूचना मजना याांनी माांडली, पण िी ७० मवरुद्ध ६५ नी फेटाळली गेली. उभय बाजूनी जर सहा ममहन्याांची 
नोटीस मदली िर करार रद्द करण्याची िरिूद होिी [१३ मे १९३६ ला करार रद्द करण्याची सूचना देण्याि 
आली, आमण नोव्हेंबर १३, १९३६ ला हा करार रद्द झाला]. 
 

दुसरा भारि-मब्रटन व्यापारी करार १९ जानेवारी १९३५ ला करण्याि आला. ओटावा कराराला हा 
पूरक होिा, आमण ओटावा करार असेपयंिच हा अस्स्ित्वाि राहणार होिा. नवीन करारािही भारिाच्या 
जकािीबाबिचे सांपूणव स्वािांत्र्य भारिाला होिे. मब्रटनमधील व्यापारी मांडळापुढे (बोडव ऑफ रेड) मब्रमटश 
आयाि कायद्यानुसार आपली बाजू माांडण्याचा भारिाला कायद्याने प्रस्थामपि केलेला हक्क असल्याचे 
व्यापारमांत्री भोर यानी मान्य केले. 
 

आर्वथक अमरष्टाला िोंड देण्यासाठी इिर देशाशीही करार करण्याि आले. जपानशी १९३४ मध्ये 
करार झाला. १९३२ पासून जपानी येनची ककमि कमी झाली, आमण जपानी कापडाने बाजार ओसांडून वाहू 
लागले. भारिीय कापूस जपानला मनयाि होि होिा म्हणून कापूस-उत्पादकाांचा फायदाच झाला. मुांबई-
लँकेशायर ककवा मोदी-लीज करारावर ८ ऑक्टोबर १९३३ ला सह्या झाल्या. ३१ मडसेंबर १९३५ पयंि 
त्याची कायववाही होिी. 
 
 
 



 
          

 

       
 

मवसाव्या शिकाचे मिसरे दशक खालील युगप्रविवक घटनानी भरलेले मदसून येिे :- (१) 
गाांधीजींची असहकामरिेची चळवळ, (२) रमशयन राज्यक्ाांिीचा प्रभाव, (३) डाव्या मवचारसरणीचा उदय, 
(४) अ. भा. रेड युमनयन काँगे्रस (आयटक) चा उदय आमण मवकास , (५) कम्युमनस्ट गटाचा उदय, (६) 
राष्ट्रीय आमण वासाहमिक चळवळीवर कम्युमनस्ट इांटरनॅशनलचा प्रभाव, (७) मब्रमटश कामगार चळवळीची 
वाढ. यामुळे आमच्या आर्वथक आमण राजकीय मवचारसरणीला आकार आला, मिचा आकृमिबांध ियार 
झाला. 
 

असहकार चळवळीचा पराभव व चौरी-चौऱ्याि कहसा झाल्याने बारडोलीिील करबांदीचा लढा 
माघारी घेिल्याने मूलभिू प्रश्न मनमाण झाला : गाांधीजींनी स्वीकारलेली मवचारसरणी स्वािांत्र्य देईल का? 
समाजाच्या पुनघवटनासाठी मिचा उपयोग होईल का? गाांधीजींच्या चळवळीने ज्याांचा भ्रममनराश झाला असे 
युवक क्ाांमिकारक मागाकडे गेले, समाजवादी झाले, आमण ‘क्ाांमि मचरायु होवो’, ‘इस्न्कलाब कझदाबाद’ 
अशा घोषणा देऊ लागले. १९३० ची चळवळ सुरु होण्याच्या आधी साम्राज्यवाद्याांनी आक्मक धोरण 
स्वीकारून लाहोर आमण मीरि कटाचे खटले उभारले. एम्. जे. देसाई याांनी म्हटल्याप्रमाणे 
जवाहरलालजींना मीरि कटाि गोवण्याचा डाव होिा. क्ाांमिकारक बमुद्धवाद्याांपासून सामान्य जनिेला दूर 
ठेवण्याचा हा डाव होिा; पण या दोन्ही खटल्यािील िरुणाांनी राष्ट्रीय लढ्याला स्फूिीच मदली. 
 

कायदेभांग चळवळीच्या पमहल्या अवस्थेिील स्स्थत्यांिरे दोन भागाांि साांगिा येिील : 
 

पवहला कालखंड : सप्टेंबर १९३० या कालखांडाचे वैमशष्ट्य म्हणजे काँगे्रसच्या पढुाऱ्याांनी पूवी 
ठरलेल्या कायवक्माप्रमाणे मनदशवने, ग्रामीण जनिेचा खराखुरा लढा टाळून िुरुां गभरिी, ककवा िी टाळणे 
अशक्य असेल िर चळवळीला स्थामनक रूप देऊन ककवा घािपािी कृत्ये करून मिची मपछेहाट केली. 
ग्रामीण भागापेक्षा नागरी भागाि जनिेच्या उत्स्फूिव उठावाची कें दे्र होिी. या कालखांडाच्या अखेरीस 
शिेकीवरील अमरष्ट आले. 
 

व्यापारीवगाने चळवळीला जोरदार पाकठबा मदला. अहमदाबादच्या मगरणी मालक सांघाचे अध्यक्ष 
म्हणाले, “गाांधीजींशी िडजोड करून त्या धोरणावर आधारलेल्या व मन वळवलेल्या मधटाईच्या धोरणाची 
व हुशार मुत्सदे्दमगरीची जरुरी आहे.” [The Times of India, 26th July, 1930.] 
 

मुांबईच्या कापड व्यापारी सांघाने सरकारच्या दडपशाहीचा मनषेध म्हणून २६ जुलै १९३० पासून 
बेमुदि हरिाळ घोमषि केला. काँगे्रसच्या चळवळीला हा नैमिक आमण भौमिक भाांडवलदारी पाकठबा 
ममळाला म्हणनूच सप्टेंबरमध्ये शरणागिी न पत्करिा लढा आणखी पाच ममहने पुढे रेटिा आला. 
 

दुसरा कालखंड : शवेटच्या पाच ममहन्याांचा हा खांड. हा कालखांड म्हणजे वाढि जाणारे 
शिेकऱ्याांचे अमरष्ट. उत्पादनखचापेक्षा कापसाची ककमि कमी झाली. ज्यटू आमण गव्हाच्या बाबिीि िेच 
झाले. शिेकऱ्याांच्या झालेल्या आर्वथक दुरवस्थेमुळे, कायदेभांगाच्या मनयांत्रणाचे, मवशषेिः ग्रामीण भागािील 
काम कठीण झाले. 
 



 
          

 

राष्ट्रीय क्ाांमिकारक उठावाच्या बाबिीि काँगे्रस आमण आयटक (A.I.T.U.C.) या कालखांडाि 
एकाच मवचाराांच्या होत्या. कामगार पुढारी हे काँगे्रसचे सदस्य होिे, नव्हे-काँगे्रसच्या अत्युच्च सममिीवर-अ. 
भा. काँ. कममटीवर मनवडून गेले होिे. काँगे्रस पुढारीपणावर त्याांचा प्रभाव होिा. जवाहरलालजी आमण 
सुभाष बाबू हे िर आयटकचे अध्यक्ष होिे. मद्रास येथील अमधवशेनाि (१९२७) सांपूणव स्वािांत्र्याचा ठराव 
माांडण्याि या कामगारवगीयाांचा पुढाकार होिा. के. एन. जोगळेकर आमण मनमकर हे करण्याि अग्रणी 
होिे. कामगार शिेकरी पक्षाने समाजवादाचा मागव सुकर केला, आमण हा पक्ष काँगे्रसमध्ये डावा पक्ष म्हणनू 
काम करू लागला. या व्यापक सांयुक्ि आघाडीने सांपूणव स्वािांत्र्याचा ठराव घोमषि केला. इिकेच नव्हे िर 
भारिाचा स्वािांत्र्यलढा हा साम्राज्यशाहीबरोबर चाललेल्या जागमिक लढ्याचा एक भागच आहे हे त्यानी 
जनिेला समजावनू साांमगिले. लढ्याचा हा वैचामरक पाया मोठा चमत्कारच होिा. 
 

कराची येथे १९३१ साली झालेल्या काँगे्रसच्या अमधवशेनाि मूलभिू हक्कासांबांधी झालेल्या ठरावाि 
या मवचारसरणीचे प्रमिकबब मदसून आले. समाजवादी मवचारसरणीकडे ही मोठी झेप होिी. 
 

दुसरा कालखांड म्हणजे कामगार चळवळीि (आयटक) मध्ये पडलेली फूट. डावी पांथवादी प्रवृत्ती 
कामगार चळवळीि वाढीस लागली आमण १९३७ साली रेड टी. यू. सी. स्थापन झाली. 
 

१९३२ िे ३४ या कालखांडाि दोन महत्त्वाच्या गोष्टी मदसून आल्या : (१) असांघमटि कामगार 
चळवळ आमण (२) काँगे्रसने कायदेभांग चळवळ परि घेिली. १९३२ मध्ये जनिेची कायदेभांगाची चळवळ 
नव्हिी, पण वैयस्क्िक सत्याग्रहाची चळवळ होिी. त्यामुळे जनिेची लढाऊ चळवळ मवनाश पावली. 
गाांधीजींनी हमरजन चळवळीकडे िी शक्िी वळमवण्याचा प्रयत्न केला. 
 

या चळवळीनांिर महाराष्ट्र पूणवपणे काँगे्रसचा झाला. राष्ट्रव्यापी चळवळीच्या योगाने साऱ्या जािी व 
वगव एका समान भमूमकेवर येऊन सवांि सहकायाची भावना वाढीला लागली. 
 

महाराष्ट्रािील ब्राम्हण-ब्राम्हणेिर वाद आपोआप मागे पडला. 
 
गाांधींचे पढुारीपण मानणाराि दोन मवभाग होिे. एक मवधायक कायवक्माला वाहून घेणारा-

अप्पासाहेब पटवधवन, बाळूभाई मेहिा, अण्णासाहेब सहस्त्रबुदे्ध इत्यामदकाांचा. प्रचारात्मक व कममयाांच्या 
राजकारणाि त्याांना रस नव्हिा. दुसरा देव, दास्िाने इत्यामदकाांचा. काँगे्रस सांघटना मजबूि करण्यावर 
त्याांचा भर होिा. मवधायक कायवक्माला पोषक अशी त्याांची भमूमका होिी. 
 

देवाांची मनःस्स्थिी चमत्कामरक झाली होिी. इिर गाांधीवादी िुरुां गािून गाांधीवादी म्हणूनच बाहेर 
आले. देवाांची हृदयाची मनष्ठा गाांधीजींकडे होिी. िर डोके समाजवादाकडे ओढले जाि होिे. िरुणवगव 
समाजवादाकडे ओढला जाि होिा िो हािािून जाऊ नये असा त्याांचा प्रयत्न होिा. 
 

जावडेकर सत्याग्रही समाजवादाचा पुकारा करून आत्मबलावर जोर देऊ लागले. 
 
 
 



 
          

 

              
 

सोलापूरचे चार हुिात्मे (१२ जानेवारी) आमण लाहोरला फाशी गेलेले भगिकसग, राजगुरु आमण 
सुखदेव (२३ माचव) असे अडीच ममहन्याच्या अांिराने साि वीर हुिात्मे झाले. त्याांना उदे्दशून प्रा. ना. के. 
बेहेरे याांनी ‘सप्िषी’ ही कमविा ‘मचत्रमयजगत्’ मध्ये मलमहली त्याबद्दल त्याांना सरकारी नोकरीला मुकाव े
लागले. 
 

मगरगाव (मुांबई) िील एक िरुणी म्हणिे- 
 

आई मी जािे काांदेवाडीला 
प्रभािफेरी काढायला 
आई मी होिे मगरगावाि 
झेंडा माझ्या हािाि 
आई मी होिे काळबादेवीि 
जय िुझा माझ्या िोंडािII 

िसेच 
 

गाांधी महाराजाांचा 
नऊ खांडाि झाला डांका I 
नेली लुटून भावलांका II 

 
असे गीि मशराळे भागाि म्हटले जाई. 

 
‘काँगे्रसची मशपाईण’ व ‘देशसेमवका’ या वरेरकराांच्या नामटका मुांबईि मठकमठकाणी झाल्या. 

जनसामान्याांना चळवळीकडे ओढण्याला त्याांची मदि झाली. 
 

मटळकाांचा जनसामान्यावरही एवढा प्रभाव होिा की, जात्यावरील ओव्याि त्याांचे नाव गोवले गेले. 
 

जेव्हा एखादे राष्ट्र परकीय सते्तच्या गुलाममगरीि असिे िेव्हा लोकाांच्या मनाि देशभक्िीची भावना 
प्रज्वमलि करून राजकीय जामणवनेे त्याांची मने प्रक्षुब्ध करणे हेच वाङ मयाचे प्रयोजन आहे असे मशवरामपांि 
पराांजपे यानी म्हटले आहे. आगरकराांनी बमुद्धप्रामाण्यावाद, स्स्थत्यांिरक्षमिा आमण व्यस्क्िस्वािांत्र्य या िीन 
ित्त्वाांचा प्रचार केला आहे. आगरकराांनी बमुद्धप्रामाण्यवाद, स्स्थत्यांिरक्षमिा आमण व्यस्क्िस्वािांत्र्य या िीन 
ित्त्वाांचा प्रचार केला. ‘मनबांधमाले’ ने देशपे्रमाची स्फूिी मदली; ध्येयवाद रुजवाला. ह. ना. आपटे, ना. ह. 
आपटे, हडप, नाथ माधव इत्यादी लेखकाांनी ऐिहामसक कादांबऱ्याांद्वारा इमिहासाला उजाळा देऊन स्फूिी 
मदली. 
 

१९२० नांिरच्या काळाि सामहत्य हे साधन नसून साध्य आहे. आनांद देणे हेच त्याचे कायव आहे असे 
मवचार माांडण्याि आले. मचपळूणकराांच्या काळाि समाजप्रबोधक राष्ट्रशोधक लेखकाांची परांपरा मनमाण 
झाली, गाांधी युगाि लेखक मात्र हस्स्िदांिी मनोऱ्याि रममाण होऊ लागले. मध्यमवगाला गाांधींचा सत्याग्रह 



 
          

 

कायदेभांगाचा, बहुजन समाजाच्या चळवळीचा दणका सहन झाला नाही, िो पलायनवादी झाला. ना. सी. 
फडके हे त्याचे मोठे उदाहरण म्हणिा येईल. वा. म. जोशी यानी क्ाांमिवादी चळवळीि कारावास सोसला, 
पण राष्ट्रीय लढा िीव्र होि असिा िे कलावाद आमण आनांदवादाची माांडणी करीि होिे. ज्ञान आमण नीिी 
याांनी कलेच्या प्राांगणाि लुडबूड करू नये असे त्याांचे मि होिे, िरीपण िे गाांधीवादाचे कलात्मक प्रचारक 
झाले. ही भमूमका न. कच. केळकराांनी भक्कम केली. 
 

‘प्रभािफेरी’ हे स्वािांत्र्यलढ्यािील प्रचाराचे मोठे साधन होिे. त्याि आनांदराव टेकाडे (आनांद कां द 
ऐसा I हा कहद देश माझा), मिवारी, सेनापिी बापट याांचा प्रामुख्याने उल्लखे करावा लागेल . सोलापूरच्या 
कमव कुां जमवहारी याांचा ‘मुळशीचा पाळणा’ घराघरािून गामयला जाि होिा. भा. रा. िाांबे, अज्ञािवासी व 
मव. द. घाटे याांनी त्याांच्या गीिाि गाांधींचा गौरवच केला आहे. साने गुरुजीनीं गाांधींना उदे्दशून ‘.....िुमच्या 
सत्कृत्यानीच मला गीिा, श्रुिी व स्मृिींचा अथव कळला, असे म्हटले आहे. 
 

महात्मा गाांधींच्या ित्त्वज्ञानाचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष प्रभाव मराठी कथावाङ मयावरही पडलेला मदसिो. 
वामन चोरघडे, श्री. म. माटे, मव. स. खाांडेकर, साने गुरुजी, मामा वरेरकर याांच्यासारखे कथालेखक 
गाांधीच्या ित्त्वज्ञानािील व्यापक मानविावादाच्या भमूमकेमुळे प्रभामवि झाले होिे. ग्रामोद्धार, कहदू-मुस्स्लम 
ऐक्य, चामरत्र्य-शुद्धी, आदशव व त्यागी जीवन, खादीप्रसार, दमलिोद्धार, मांमदरप्रवशे, स्वािांत्र्यासाठी 
बमलदान करण्याची मानमसक मसद्धिा, व्यापक सहानुभिूी-हा गाांधींच्या ित्त्वज्ञानाचा गाभाच होिा. 
‘फाटकी वाकळ’ ‘मी रामजोशी’ ‘पेटिे पाणी’ ‘सते्तचे गुलाम’ ‘िुरुां गाच्या दाराि’ या वारेकराांच्या मलखाणाि 
गाांधीवादािील मवचाराना व मवधायक कायाला प्राधान्य ममळालेले मदसिे. मामा इिर लेखकाांपेक्षा पुरोगामी 
होिे. ‘मुक्िात्मा’ नांिर माडखोलकर प्रमिगामीच बनले. ‘शुमचिा, मानविा आमण ओजस्स्विा याांच्या अपूवव 
सांगमामुळे गाांधीजींच्या व्यस्क्िमत्त्वाची १९२० िे ३० या दशकाि माझ्या मनावर पडलेली मोमहनी अजूनही 
कायम आहे’. वीर वामनराव जोशी याांनी ‘रणदुांदुभी’ ‘धमवकसहासन’ या नाटकािून स्वािांत्र्य, लोकशाही 
आमण स्वयांमनणवय यावरच भर मदला. सावरकराांनी गाांधीवादाला मवरोध करण्यासाठी ‘उ:शाप’, ‘सन्यस्ि 
खड ग’, ‘उत्तरमक्या’ इत्यादी नाटके मलमहली. 
 

गाांधीवादाचा वैचामरक वाङ मयावर पमरणाम झाला. ‘माक्सववाद’ हा त्या काळाि (१९२०-३०) 
चचेचा मवषय होिा. कॉ. डाांगे याांचे मलखाण, कॉ. लालजी पेंडसे याांनी िुरुां ग जीवनािून बाहेर आल्यावर 
‘गुन्हेगार’, ‘सामहत्य आमण समाजजीवन’ अशी पुस्िके मलमहली. त्यावर माक्सववादाचा प्रभाव होिा. 
‘समाजवादाला आध्यास्त्मक रूप मदले पामहजे’ असे जावडेकराांना वाटे. माक्सववादाने पुरोगामी सामहत्याची 
अनुकूल पाश्ववभमूी ियार केली. (डॉ. सदा कऱ्हाडे- ‘भारिीय स्वािांत्र्यलढा आमण मराठी लेखक’ या. 
पुस्िकाि िसेच ‘इये मराठीमचये नगरी गाांधीजी’ या पसु्िकाि प्रा. अनांि जगिाप याांनी समवस्िरपणे 
गाांधीवाद आमण मराठी वाङ मय याचा समवस्िर ऊहापोह केला आहे. मजज्ञासूांनी िो अवश्य पाहावा).  
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