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णनर्ेदन 
 

िालू वर्ग हे अचखल भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसच्या शताब्दीिे वर्ग आहे. महाराष्ट्रािे आचण महाराष्ट्र 
राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळािे ही हे रौप्य महोत्सवी वर्ग आहे. असे महत्त्वािे योर् एकत्र आल्यामुळे या 
वर्ी भारताच्या आचण महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्य-लढ्याच्या इचतहासाच्या चवकासािे चवश्लेर्ण करणारी पुस्तके 
काढण्यािा चनणगय महाराष्ट्र राज्य साचहत्यं संस्कृती मंडळाने घेतला आहे. या चनणगयानुसार स्वातंत्र्याच्या 
इचतहासावरील तसेि महाराष्ट्राच्या आचण भारताच्या भावी चवकासाला उपयुक्त होतील अशी पुस्तके 
साचहत्य संस्कृती मंडळातफे यंदा प्रकाचशत होत आहेत. 
 

महाराष्ट्राच्या आचण भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात राष्ट्रचपता महात्मा र्ाधंी यानंी एक नवीन पवग 
सुरु केले. १ ऑर्स्ट, १९२० ला लोकमान्य चटळकािें चनधन झाल्यानंतर स्वातंत्र्याच्या िळवळीिी धुरा 
महात्मा र्ाधंीजींच्या खादं्यावर आली आचण ३० जानेवारी, १९४८ ला त्यािंी हत्त्या होईपयंत ते राष्ट्रािे 
एकमेव असे नेते राचहले. त्याचं्या हयातीति सामुदाचयक असहकारािी िळवळ, चमठािा सत्याग्रह, भारत 
छोडो इत्यादी िळवळी झाल्या. आचण शवेटी त्यातून भारताला स्वातंत्र्य चमळाले. महात्मा र्ाधंीनी केवळ 
राजकीय िळवळी केल्या नाहीत तर सामाचजक िळवळीही फार मोठ्या प्रमाणात करण्यािे श्रेय त्यािें 
आहे. िरखा संघ, ग्रामोद्योर् संघटना, कुष्ठरोर् चनवारणािी िळवळ इत्यादी अनेक चवधायक िळवळी पण 
त्यानंी सुरु केल्या. १९२० ते १९४८ हे भारताच्या नव्हे तर जर्ाच्या इचतहासात “र्ाधंी-पवग” या नावाने 
नेहमीि ओळखले जाईल. 

 
श्री. त्र्यं. चव. पवगते याचं्या सारखे ज्येष्ठ पत्रकार आचण राष्ट्रीय कायगकते ज्यानंी हा र्ाधंीपवािा 

इचतहास घडत असताना प्रत्यक्ष आपल्या डोळयानंी पाचहला, या युर्ािी पार्श्गभमूी आचण या युर्ािा उत्तर 
काळ पण अनुभवला, अशा मोठ्या तपस्व्याने आमच्या चवनंतीला मान देऊन हे पुस्तक चलहून चदले याबद्दल 
त्यािें आभार. 
 
११ सप्टेंबर, १९८५. सुरेन्द्र बारलिंगे 
चवनोबा जयंती, अध्यक्ष, 
४२, यशोधन, मंुबई–२०. महाराष्ट्र राज्य साणहत्य सांस्कृती मांडळ. 
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भारताच्या स्र्ातांत्र्य आांदोिंनाांतीिं गाांधीपर्व 
 

१ – पार्श्वभूमी 
 

सामान्यतः सन १९२० पासून १९४७ सालापयंत म्हणजे चहन्दुस्थान देश राजकीय स्वातंत्र्यसंपन्न 
होईपयंतिा कालखंड म्हणजे स्वातंत्र्यआंदोलनातील र्ाधंीपवगि होय. कारण र्ाधीजींिे नेतृत्वि या 
कालातं सवांत प्रभावी होतें आचण इतर सवग पुढारी राजीखुर्ीनें आपल्याला त्यािें दुय्यम म्हणवीत. यामंध्यें 
जवाहरलाल नेहरू व सुभार्िदं्र बोस यािंाही अंतभाव होतो. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनातंील यापूवीिा, सन 
१८८५ पासून म्हणजे इंचडयन नॅशनल काँगे्रसिी स्थापना झाली तेव्हापंासून १९२० साली चटळकािंा १ 
ऑर्स्ट रोजी मृत्यु होईपयंतिा कालखंड हा चटळक-पवग म्हणून ओळखला जाणें हे औचित्यपूणग होईल. 
र्ाधंीजींिे नेतृत्व जसें इतर सवानी, आपण ज्याला र्ाधंीपवग असें संबोधीत आहो त्या कालखंडात 
चनरपवादपणें मान्य केलें  होतें, तसें चटळकािें नेतृत्व इतरानंी मान्य केलेलें  नव्हते हें मात्र चटळक-पवग असें 
ज्या कालखंडाला आपण संबोचधत आहों त्या संबंधाने लक्षातं ठेचवले पाचहजे. नेमस्त म्हणजे मॉडरेट आचण 
जहाल ककवा चमचलटंट असे नेतृत्वातील दोन भेद तेव्हा ंस्पष्ट होते. तथाचप चटळक हे सवांत जास्त कणखर 
व लढाऊ असे नेते असल्यामुळे राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेपासून चतिे पुढारीपण १९२० साली असहकाचरतेच्या 
िळवळीत महात्मा र्ाधंीकडे जाईपयंतच्या काळाला चटळकपवग असे म्हणण्यात काहीं वावरे् नाहीं. तसें 
पाचहले तर र्ाधंीपवात देखील मुस्लीम लीर्, चहन्दुसभा, दहशतवादी, क्राचंतकारक वरै्रे नावंाखाली 
िळवळी करणारे पक्षही आपण देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी झटत आहों असेंि म्हणत होते. आपल्याला मुख्यतः 
र्ाधंीपवातील घटनािंा व घडामोडींिाि प्रामुख्याने चविार करावयािा आहे. र्ाधंीपवग सुरू होऊन अत्यंत 
प्रभाचव ठरलें  ही घटना काहंी अवचितपणें घडलेली नाहीं. ते पवग सुरू व्हाव ेम्हणून काहंीं पूवगतयारी चकत्येक 
वर् ेहोत होती. चतिी तयारी, दूर दचक्षण आफ़्चरकेत होत होती व महात्मा र्ाधंी यािेंकडूनि ती होत होती. 
मुख्यतः मजूर अथवा व्यापारी म्हणून बरेि कहदी लोक दचक्षण आफ़्चरकेत रे्ले होते. त्यानंा साधी 
माणुसकीिी वार्णूक देखील तेथील राज्यकत्याकडून चमळत नव्हती. 
 

ती चमळावी म्हणून महात्मा र्ाधंीनी १९१५ सालाच्या जानेवारी मचहन्यात ९ तारखेला कहदुस्तानातं 
परत येण्यापूवी, मोठा लढा चदला. पॅचसव्ह रेचझस्टन्स अथवा सत्याग्रह असे त्या लढ्यािे नावं प्रचसध आ आहे. 
जाणूनबुजून. सारं्ूनसवरून अन्याय्य कायद्यािंा व हुकुमािंा भरं् करणें आचण त्यासंाठी होईल ती चशक्षा 
अकहसक, चनःशस्त्र प्रचतकार करून भोर्णे असें या लढ्यािे स्वरूप होतें. या लढ्याला कहदुस्तानातंील 
कॉगे्रसनें व इतर राजकीय संस्थानंी वारंवार पाकठबा चदला. पण त्यािें हें स्वरूप प्रायः नैचतकि होते. 
कोणीही थोर भारतीय पुढाऱ़्याने दचक्षण आफ़्चरकेत जाऊन र्ाधंीिी साथ केली नाहीं. र्ाधंी मात्र तशी 
मार्णी सतत करीत होते. परंतु १९१२ साली पब्ब्लक सर्ववसेस कचमशनिे सभासद म्हणून इंग्लंडमध्यें काम 
करीत असता नामदार र्ोपाळराव र्ोखले यानंी र्ाधंीच्या कामािी जारे्वरि पाहणी करून त्यानंा मदत 
करण्यािे ठरचवले व ते तेथे रे्ले. र्ोखले यानंा र्ाधंी आपले राजकीय रु्रु मानीत असत आचण ‘चद मोस्ट 
पफेक्ट मॅन ऑन चद पोचलचटकल फील्ड’ असे त्यानंा समजत असत. र्ाधंीबद्दल र्ोखले यानंा काय वाटत 
होते हे त्यानंी १९०९ सालच्या लाहोरच्या काँगे्रसच्या अचधवशेनात दचक्षण, आफ़्चरकेबद्दलिा ठराव माडंताना 
जे उदर्ार काढले त्यावंरून स्पष्ट होईल. र्ोखले म्हणाले, “It is one of the privileges of my life that I 
know Mr. Gandhi intimately and I can tell you that a purer, a nobler, a braver and a more 
exalted spirit has never moved on this earth. Mr. Gandhi is one of those men who living an 
austerely simple life themselves and devoted to all the highest principles of love to their 
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अनुक्रमणिका 

fellowbeings and to truth and justice, touch the eyes of their weaker brethren as with magic 
and give a new vision. He is a man who may well be described as a man among men, a hero 
among heroes, a patriot among patriots and we may well say that in him, Indian humanity, at 
the present time, has really reached its high water-mark. “त्यािप्रमाणे र्ाधंींिी र्ोखले 
याजंबद्दलिी भावना काय होती यािी नोंद करणे देखील आवश्यक आहे. नेक नामदार श्रीचनवास शास्त्री 
यानंी र्ोखले याजंबद्दल वेळोवळेीं जे चलचहले अथवा उद्र्ार काढले त्यािंा संग्रह त्यानंी ‘माय मास्टर 
र्ोखले’ या पुस्तकातं केला व महात्मा र्ाधंी यांनी त्याला प्रस्तावना चलचहली. त्या प्रस्तावनेत र्ोखले यांिे 
वणगन र्ाधंीजीनी ‘र्ोखले चद रु्ड’ असे केलें  आहे. म्हणजे ‘र्ोखले चद गे्रट’ असे म्हणण्यातंि त्यािंी योग्यता 
कमी केल्याप्रमाणे होते असा ध्वचन त्यातूंन चनघतो. सन १८९६ साली दचक्षण अफ़्चरकेतून र्ाधंी थोडे चदवस 
चहन्दुस्तानातं आले होते. तेव्हा रानडे, चफरोजशाह मेहता, चटळक व बदु्रचद्दन तयबजी याचं्या भेटी त्यानंी 
घेतल्या आचण त्या सवांबद्दल र्ौरवािे उद्र्ारि काढले. पण र्ोखले यािंी भेट झाल्यावर त्यानंी जें चलचहले 
ते अर्दी चवलक्षण आहे. त्यानंी म्हटले की, “I had many heroes but no king. It was different with 
Gckhale. It was meeting like an old friend or better still, a mother after long separation. His 
gentle face put me at ease at once. He was concerned about how I spoke, dressed, walked 
and ate. My mother was no more solicitous about me than Gokhale. There was, so far as I 
am aware, no reserve between us. It was a case of love at first sight and it stood the severest 
strain in 1913. He seemed to me all I wanted as a political worker-pure as crystal, gentle as a 
lamb, brave as a lion and chivalrous to a fault. It does not matter to me that he may not have 
been all these things. It was enough for me that I could discover no fault in him to cavil at. He 
was and remains for me the most perfect man on the political field. Every word of Gokhale 
glowed with his tender feeling, truthfulness and patriotism. I believe, he had the capacity 
cheerfully to mount the gallows for the country’s sake, if necessary.” 
 

Gandhiji regarded Gokhale as a man of religion and once remarked : “He did not wear 
his religion on his sleeve; he lived it.” 
 

र्ोखले व र्ाधंी यािें संबंध अशा प्रकारिे असल्यामुळें, र्ाधंी चहन्दुस्तानात परत आल्यावर ते 
सवगस्वी त्याचं्या तंत्रानेि िालणार होते. र्ोखले याचं्या पश्चात सवंट्स ऑफ इंचडया सोसायटीिे अध्यक्षपद 
र्ाधंीकडे जावे अशी र्ोखले यािंी इच्छा होती, त्यासंाठी त्यानंा प्रचशक्षण देण्याला र्ाधंी येथें पोंिल्याबरोबर 
त्यानंी प्रारंभ केला! त्याचं्यावर र्ोखले यानंी असें बंधन घातले कीं एक वर्ग पुरें होऊन जाईपयंत कोणत्याही 
राजकीय प्रश्नावर यानंी मतप्रदशगन जाहीरपणें करावयािें नाहीं. या मुदतीत त्यानंी देशातील सवग प्रातंातं 
चफरावे, अवलोकन आचण चनरीक्षण करावे, लोकब्स्थतीिा अभ्यास करावा आचण त्यावरून जे काहीं चनष्ट्कर्ग 
त्यानंी काढले असतील त्यािा अहवाल र्ोखले यानंा सादर करावा. सवगप्रथम तेव्हा ं मंुबई इलाख्यािे 
र्व्हनगर असलेले लॉडग चवकलग्डन यानंी र्ोखले याचं्या सारं्ण्यावरून र्ाधंीना भेटावयास बोलाचवलें . या 
भेटीत र्ाधंीनीं र्व्हनगर साहेबासं असे साचंर्तले कीं, र्ोखले माझे राजकीय रु्रू आहेत आचण मी त्यािंा 
अनुयायी व चशष्ट्य आहे. याि अथािी चवधाने पुढे अनेकवार र्ाधंीनी जाहीरपणे केली. र्ाधंीवर एक वर्ग 
राजकीय व सावगजचनक प्रश्नावंर मतप्रदशगन न करण्यािे बंधन र्ोखले यानंी घातले होते तें त्यानंी ततोतंत 
पाळले. दुदैवाने ही मुदत संपण्यापूवी म्हणजे र्ाधंीना चहन्दुस्तानात येऊन दोन मचहने पुरे होतात न होतात 
तोंि, र्ोखले यािें देहावसान झाले. तारीख १९ फेबु्रआरी १९१५ हा तो दुर्वदन होता. त्यािंा जन्म ९ मे 
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१८६६ रोजी झाला होता. म्हणजे अंतकाळी त्याना पुरती पन्नास वर् े देखील झाली नव्हती. पण इतक्या 
अल्प आयुष्ट्यात त्यानंी केलेली देशसेवा अलौचकक होती आचण त्यािें िहाते व चवरोधक यािें या बाबतीत 
पूणग मतैक्य होते. पण त्याचं्या मृत्युमुळें  र्ाधंीजी एका अथी चनराधार झाले. सवंटस ऑफ इंचडया सोसायटीिे 
सभासद त्यानंी व्हाव े ककवा नाहीं हा प्रश्न र्ोखले याचं्या मृत्युमुळें  सोसायटीिे इतर सभासद आचण र्ाधंी 
यानंी सोडचवण्यािा प्रश्न होऊन बसला. र्ाधंी आता आपल्याला बरोबर वाटेल त्या रीतीनें वार्ण्याला मुक्त 
झाले होते. 

 
सभासदत्वासाठी सोसायटीिे दार त्यानंी ठोठावले परंतु श्रीचनवास शास्त्री, र्ोपाळराव देवधर, 

अमृतलाल ठक्कर, नटशराव द्रवीड, नारायणराव जोशी, डॉ. हरीभाऊ देव वरै्रे सोसायटीिे ज्येष्ठ सभासद 
अशा मतािे होते की र्ाधंी सोसायटीच्या सभासदामंध्ये चमळून जाण्यासारखे नाहींत. त्याचं्याबद्दल सवांना 
आत्यंचतक आदर होता, पण ज्या पध आतीने सोसायटीिे चवचवध प्रकारिें देशकायग िालत असे त्या पध आतीनें 
र्ाधंीना वार्णें जमेल असा चवर्श्ास त्यानंा वाटेना. यामुळे त्यानंी र्ाधंीना अशी चवनंचत केली की त्यानंी 
सभासदत्वासाठी अजगि करू नये. र्ाधंीनी हें मानले आचण आपल्याला अचनबंधपणें, आपण मनात आणू तसें 
वार्ायला चमळणार याबद्दल आनंदि मानला. र्ोखले यानी त्याचं्या जाहीर मतप्रदशगनावर घातलेली बदंीिी 
मुदत संपण्यापूवी खाजर्ी ििा कोणाबरोबर करू नये असा चनऱ्बधं नव्हता. म्हणून या मुदतींत र्ाधंी 
चटळकानंा मात्र कसहर्डावर भेटले होते व चकत्येक चदवस तेथे राहून त्यानंी चटळकाबंरोबर अनेक चवर्यावंर 
मनसोक्त ििा केली. या नंतर देखील, म्हणजे चटळकािंा १ ऑर्स्ट १९२० रोजी मृत्यु होईपयंतच्या पाि 
वर्ाच्या काळातं त्याचं्या अनेक भेटी व ििा झाल्या. त्यातं देशातंील प्रिचलत प्रश्न होते त्यािप्रमाणें 
ताब्त्वक चवर्यही होते. सत्य व अकहसा या तत्वाचं्या व्यावहाचरक आिाराबाबत सुध आा त्या दोघानंी खूप 
उलटसुलट ििा अत्यंत मोकळेपणानें केली आचण उभयतानंा परस्पराबंद्दल वाटत असलेला कमालीिा 
आदर त्या ििेमध्यें कोणत्याहीं प्रकारिा संकोि उत्पन्न करू शकला नाहीं. अखेरपयंत या चवर्यातंील 
ताब्त्वक मतभेद चमटले नाहीति आचण तरी देखील उभयतामंधील सौहादग व सहकायग कायम राचहले. 

 
काहंी उदाहरणे देऊन हें चवशद करणें योग्य होईल. र्ोखले याचं्या मृत्यनंूतर चहन्दुस्तानातं 

र्ाधंीजीनीं केलेल्या काहंी उद्योर्ावंर चटळकािंी बारीक नजर होती. चबहारमध्ये िंपारण्यात चनळीच्या 
मळयात काम करणाऱ्या शतेकऱ्यािंी व कष्टकऱ्यािंी दुःब्स्थचत सुधारण्याकचरता त्यानंी केलेलें  आंदोलन, 
त्या कामात राजेंद्रप्रसाद व मझर-अल-हक अशा सारख्यािंीं चमळचवलेली मदत, तेथें करावा लार्लेला 
कायदेभरं् आचण केलेली र्रीब जनतेिी सेवा व अवचंतकाबाई र्ोखले याचं्यासारख्या समाजसेचवकेिे 
चशक्षणप्रसारासाठी तेथें चमळचवलेलें  सहकायग या र्ोष्टी त्याचं्या नजरेतून सुटल्या नव्हत्या. तसेि 
रु्जरातेतील खेडा चजल्यात सरकारने जमीनमहसुलात अन्याय्य वाढ केली ती रद्द व्हावी म्हणून तेथील 
शतेकऱ्यामध्ये केलेली जार्ृती चटळकानंी ध्यानातं घेतली आचण तेव्हा ं त्यानंा आपण अशीि िळवळ 
महाराष्ट्राच्या ठाणें व कुलाबा (रायर्ड) चजल्यातं केली होती हें आठवले असेल. पचहले महायुध आ िालू 
असतािं लॉडग िेम्स फडग या राजप्रचतचनधीकडून चफजी बेटातं रे्लेल्या कहदी मजुरानंा जी मुदतबदंीिी 
मजुरीिी पध आचत लार्ू होती ती रद्द करण्यािा हुकूम चमळचवला होता याकडे चटळकािें लक्ष न जाणे 
अशक्यि होते. अहमदाबादिे चर्रणीमालक व कामर्ार यामंध्ये तंटा उत्पन्न झाला तेव्हा ं लवादाने तो 
चमटचवला जावा म्हणून उभय पक्षािंी संमती त्यानंी चमळचवली ही र्ाधंींिी कामचर्री त्याचं्या िारं्ली मनातं 
भरली होती. लॉडग चवकलग्डन् यानंी युध आचनधीला मदत चमळचवण्यासाठी बोलाचवलेल्या पचरर्देंत र्ाधंींनी 
चनचध जमचवण्यासंाठीं व सैन्यभरतीसाठी कोणतीही शतग न घालता अनुकूल बोलण्यािे ठरचवले होतें, पण 
चटळकाचं्या सारं्ण्यावरून तो आपला बेत त्यानंी चफरचवला हें चटळक चवसरणे अशक्य होतें. 
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सन १९१६ साल अखेर लखनौ येथे झालेल्या काँगे्रसच्या अचधवशेनािे वळेीं चवर्यचनयामक 
सचमतीवर चटळकािें सवग उमेदवार चनवडले रे्ले. नेमस्त पक्षाच्या उमेदवारात र्ाधंींिे एक नावं होते. पण 
त्या पक्षािा कोणीि उमेदवार चनवडून येण्यािा संभव नसल्यामुळे चटळकानंी आपल्या एका उमेदवाराला 
आपली उमेदवारी मार्ें घेण्याला साचंर्तले व त्याचं्या जार्ी र्ाधंींना मुद्दाम चनवडून घेतले. लखनौ 
काँगे्रसमध्ये होणाऱ्या ठरावावंरील ििेत र्ाधंींिे म्हणणे चविारातं घेतले जाणें आवश्यक आहे असे वाटत 
असल्यामुळें  चटळकानंी ही योजना हेतुपूवगक केली. बनारस कहदू चवद्यापीठाच्या स्थापनेच्या वळेीं एक 
आमंचत्रत या नात्याने र्ाधंींजींनी केलेलें  कमालीिें स्पष्ट वक्तृत्व अवलोकन केल्यावर तर चटळकानंा मनोमन 
असे पटले असले पाचहजे की अत्यंत नम्रतापूवगक बोलणाऱ्या पण अचतशय चनभीड व बेडर अशा या माणसािे 
तेज काहंी आर्ळेंि आहे. तेथे जमलेल्या, अंर्ावर भरजरी अंर्रखे घातलेल्या व तुऱ्रेबाज मंचदल 
मस्तकावर बाधंलेल्या संस्थाचनकािंी व राजेरजवाड्ांिी चहरेमोत्यािें दाचर्ने घालून चमरचवल्याबद्दल त्यानंी 
िारं्ली कानउघाडणी केली. बनारस कहदु चवद्यापीठािे प्रमुख संयोजक पचंडत मालवीय व डॉ. ॲनी बेझंट 
याचं्यासारखे त्यािें सहाय्यकही र्ाधंींजीच्या स्पष्ट वक्तृत्वामुळे बरेि अस्वस्थ झाले होते आचण र्ाधंींजीनी 
असे भार्ण करण्यातं सभ्यतेच्या, सदचभरुिीच्या आचण औचित्याच्या मयादािें उल्लंघन केले असेंि त्यानंा 
वाटले. तथाचप चटळकानंा मात्र र्ाधंींच्या भार्णातं आपल्या र्रीब व असहाय्य बाधंवाचं्या चहताबद्दलिी 
चनरचतशय आस्था, त्याचं्या दुःब्स्थतीबद्दलिी सहानुभचूत आचण त्याचं्या सामाचजक व आर्वथक उध आाराबद्दलिी 
कळकळि ओतप्रोत चदसून आली. 

 
‘हा कोण संप्रचत नवा पुरुर्ावतार’ असेंि र्ाधंींजींच्या या हालिाली व कृती पाहून चटळकानंा 

वाटले. त्यानंा दडपून टाकणें शक्य नाही आचण इष्टही नाहीं अशी चटळकािंी खात्री पटली आचण अचखल 
भारतीय नेतृत्वाच्या कामी त्यानंा प्रचतस्पधी न मानता ं त्यानंा हरप्रकारे पाकठबा देऊन त्याचं्या सामर्थ्यािी 
वाढ होण्यासाठींि आपण झटलें  पाचहजे, इतका फरक चटळकाचं्या मनोवृत्तीत त्यािंा मृत्यू मचहनापधंरा 
चदवसावंर आला असतानंा पडला होता. या चवधानाला भरभक्कम आधार म्हणजे दोन आहेत. एक आधार 
म्हणजे अवचंतकाबाई र्ोखले यानंी र्ाधंींजींिे जे िचरत्र १९१८ साली चलहून प्रचसध आ केले त्या िचरत्राला 
चटळकानंी चलचहलेल्या प्रस्तावनेिा आचण दुसरा आधार म्हणजे १९२० च्या जुलै मचहन्यातं चटळकािंी व 
काकासाहेब खाचडलकर यािंी जी तत्कालीन राजकीय पचरब्स्थतीबद्दलिी दोन तास ििा झाली त्या 
ििेिा खाचडलकरानंी चलचहलेल्या त्याबद्दलच्या हकीकतीिा. अवंचतकाबाई र्ोखले याचं्या र्ाधंीिचरत्राला 
चलचहलेल्या प्रस्तावनेत चटळकानंी म्हटले आहे कीं थोडी अचधक स्वस्थता व फुरसद या कामासाठीं चमळाली 
असती तर बरे झाले असते. पण अशी फुरसद चमळाली असती तरी आशयाच्या दृष्टीने त्यानंी चलचहलें  असतें 
त्याहून काही चनराळे चलचहले असते असें वाटत नाहीं. कारण चटळकाचं्या चविारािा र्ाभा नेहमी ठाम व दृढ 
असे. तसेि खाडीलकरानंी ‘खुद्द चटळकािेंि उद्र्ार’ या मथळयाखाली, २० जुलै १९२१ च्या ‘लोकमान्य’ 
दैचनकाच्या अग्रलेखातं केलेले लेखन अर्दी स्वच्छ, साफ, ठाशीव, असंचदग्ध असें असून ते शभंर टके्क 
चवर्श्सनीय आचण म्हणूनि शब्दरूप पावलेले चटळकांच्या तत्कालीन मनोव्यापारािें प्रचतकबबि मानलें  
पाचहजे. 

 
प्रथम र्ोखलेबाईंच्या र्ाधंीिचरत्राला चलचहलेल्या चटळकाचं्या प्रस्तावनेत काय चलचहलें  आहे ते पाहू 

या. चटळक म्हणतात, “महात्मा र्ाधंी यािें िचरत्र बोधप्रद आचण अनुकरणीय का व्हावें यािी कारणे शोधून 
काढण्याला माझ्या मते फार पचरश्रम नको आहेत....... शील ककवा िाचरत्र्य, ज्यामुळें  या कमगमय भमूीत 
मनुष्ट्यािी सभोवतालच्या वस्तुब्स्थतीवर सत्ता िालू शकते आचण ज्यामुळें  चनरचनराळया र्ोष्टींबद्दल केलेल्या 
प्रयत्नास चसचध आ प्राप्त होण्यािा संभव उत्पन्न होतो तें शील व िाचरत्र्य, ज्या उदाहरणावंरून आपल्या प्रत्यक्ष 
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चनदशगनास येईल अशी िचरत्रें आमच्याकडे फारि कमी दृष्टोत्पत्तीस येतात. र्ाधंींच्या िचरत्रािे जें काहंी 
वैचशष्ट्य आहे तें हेंि होय. त्यािें िचरत्र सामान्य मनुष्ट्यास खरोखरि आदशगभतू होण्यासारखे आहे....... 
देशाच्या उन्नतीसाठी जे काहंी प्रयत्न करावयािे त्याला कालािी काहंी चवचशष्ट मयादा असते असें नाहीं. 
पूवीच्यानंी असे प्रयत्न केले नसले तर पुढच्या लोकानंी करू नयेत असें नाही. आज केले नाही तर उद्या 
करू नयेत असे नाही. आचण उद्या ंकेले नाहीत तर परवा करू नयेत असेंचह होत नाही. अशा तऱ़्हेिे प्रयत्न 
करणें हे आपले कतगव्य आहे आचण ही कतगव्यजार्ृचत ज्याच्या ज्याच्या मनातं ज्या क्षणी होईल त्या त्या क्षणीं 
त्यानें हें आपले कतगव्य बजावण्यास चनरलसपणे स्वाथगत्यार् करून, चनष्ट्काम बुध आीने कामाला लार्लें  पाचहजे 
हा यातंील सारभतू चसध आान्त आहे. महात्मा र्ाधंी याचं्या िचरत्रावरून जो काहंी बोध घ्यावयािा त्यापैकीं 
मुख्य बोध हा होय. 

 
“अलीकडे दुसरी एक अशी समजूत होत िालली आहे की, चहन्दुस्तान देशािी ब्स्थचत सुधारण्यास 

प्रथमतः कहदी समाजािी ब्स्थचत सुधारली पाचहजे आचण ही सुधारेल तेव्हा ंमर् पुढे राजकीय र्ोष्टींिा चविार 
करण्यािी वेळ येईल. महात्मा र्ाधंी याचं्या िचरत्रावरून वरील मत चकती अयथाथग आहे हे वािकासं सहज 
कळून येणारे आहे. देशातंील सवग सुधारणा घडवनू आणण्यास देशातंील सत्ता, पूणग नाही तरी बऱ्याि अंशाने 
देशातंील कऱ्त्या आचण चविारी पुरुर्ाचं्या हातातं असावी लार्ते. महात्मा र्ाधंीिे असे मत नसते तर ते 
राजकीय सुधारणेंत चबलकूल पडले नसते. आफ़्चरकें तील वसाहतीत रे्लेल्या कहदी मजुराचं्या कल्याणाथग 
त्यानंी जे प्रयत्न केले ते केवळ सामाचजकि होते असे नाही. आफ़्चरकेतील राज्यव्यवस्थेशीं त्यािंा प्रत्यक्ष 
संबधं होता. ककबहुना, आब् रकें तील जुलमी राज्यव्यवस्थेमुळेंि तेथील कहदी मजुरावंर हा प्रसंर् 
ओढवलेला होता असे म्हटले तरी िालेल. यािा र्ाधंी याचं्या मनावर स्वभावतःि असा पचरणाम झाला कीं, 
राज्यव्यवस्थेत, सुधारणा झाल्याखेरीज आब् रकेतील कहदी लोकािंी ब्स्थचत सुधारणार नाही. इंग्रजी 
साम्राज्यािे जर आम्ही भार्ीदार आहों तर या साम्राज्यातं र्ोऱ्या प्रजेला जे हक्क आहेत तेि कहदी प्रजेसही 
असले पाचहजेत हें न्यायदृष्ट्या स्पष्ट व उघड आहे. पण आब् रकें त मारे् नीग्रो लोकासं ज्याप्रमाणे ते 
वार्वीत होते त्यािप्रमाणे कहदुस्तानातंील काळया लोकासं मजूर म्हणून तेथे नऊन केवळ पशूपं्रमाणे त्यासं 
वार्चवण्यािी आचण त्याचं्या पचरश्रमावंर आपण समृध आ होण्यािी वसाहतवाल्यानंी कल्पना काढली आचण 
आमच्या कहदुस्तानातंील नोकरशाही वसाहतवाल्या बांधवािंीि असल्यामुळें  वसाहतींतील कहदी मजुराचं्या ं
शोिनीय ब्स्थतीकडे कहदुस्तान सरकारिे जावें चततके लक्ष रे्लें  नाहीं. ही शोिनीय ब्स्थचत चहन्दुस्तानातंील 
पुढारी लोकाचं्या लक्षातं येऊन रे्ल्याला पुष्ट्कळ वर् े झाली. पण र्ाधंींसारखे पुरुर् पुढें  येईपयंत चतिे 
अल्पदेखील चनवारण झालें  नाही. या कुिबं्यातून लोकानंा बाहेर काढून र्ाधंींनी आपल्या उदाहरणानें 
सुधारणेिा मार्ग दाखचवला, 

 
“आब् रकें तील कहदी लोकासं त्याचं्या चवपन्नावस्थेतून सोडचवण्यास र्ाधंी यानंी काय केले यािेंचह 

जरा सूक्ष्म रीत्या अवलोकन केले पाचहजे. एखाद्या चठकाणच्या राज्यव्यवस्थेत सुधारणा करण्यािा प्रयत्न 
करणें हा काही न्यायदृष्ट्या राजद्रोह होऊं शकत नाही. याला राजद्रोह म्हणणे हें राज्यकऱ्त्यानंा न्याय 
नको, नीचत नको, अन्यायािा प्रचतकार करावयास नको, आपल्या प्रजेस समतेिे हक्क द्यावयास नकोत, असें 
म्हणण्यासारखें आहे. आम्ही असें समजतो कीं, प्रजेिे कल्याण हेंि राजसते्तिे खरे ध्येय व सामऱ्थ्य आहे. 
हा चसध आातं एकदा पतकरला म्हणजे मर् ज्या चठकाणीं अन्याय आहे तेथे त्यािा प्रचतकार करून तो दूर 
करणे म्हणजे एक प्रकारे राजसते्तच्या ध्येयािी अमलबजावणी करण्यास मदत करणें होय असा त्यापासून 
सहजि दुसरा चसध आातं चनघतो. पण पूवगसंचितामुळें  आलेले दुराग्रह अर्र स्वाथगबुचध आ यामुंळे प्रजाजनापंैकी 
काहंी चवचशष्ट व्यक्ती, जाती ककवा वर्ग कधी कधीं इतके पछाडले जातात कीं त्यानंा हीं न्यायािी तत्वे 
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चदसेनाशी होतात अथात् अशा वर्ांिा इतर लोकावंर एक प्रकारे जुलूम होऊ लार्तो. अशा वेळी 
राज्यकत्यांनी त्यातं एकदम हात घातला आचण अन्यायाच्या र्ोष्टी बदं केल्या तर या दुराग्रही व स्वाथी पण 
परंपरार्त वजनाने प्रचतचष्ठत बनलेल्या वर्ास दुखवाव े लार्ते, त्यामुळें  शातंतेिी िालत असलेली घडी 
चवस्कळीत होते. यास्तव अशा प्रकारच्या ब्स्थतींत ज्याचं्या वर जुलुम होतो त्याचं्याकडून चनकरािे प्रयत्न 
झाल्याखेरीज राज्यकते प्रायः त्यातं मन घालीत नाहीत. प्रजेच्या दुःखािी ककवा र्ाऱ्हाण्यािी ककवा त्यावर 
होणाऱ्या जुलमािी ब्स्थचत बदलून शवेटी राज्यकत्यांकडूनि सुधारणा घडवनू आणणे हें प्रत्येक देशभक्तािे 
हरएक प्रसंर्ी कतगव्य आहे आचण हे कतगव्य र्ाधंी यांनी उत्तम प्रकारे बजावले यामुळेंि ते सवग लोकाचं्या 
स्तुतीस व आदरास पात्र झाले आहेत. परंतु, र्ाधंींच्या या अडवणुकीच्या मार्ािे खरे रहस्य सारं्ण्यास 
आणखी दोन शब्द साचंर्तले पाचहजेत. देशातं शातंता राखण्यासाठी जे कायदे केलेले असतात त्यातं 
राज्यकत्या अंमलदाराशंी दाडंर्ाई करणें अर्र त्यािंा हुकुम तोडून बडं करणे या र्ोष्टी चकतीही सद बुध आीने 
केलेल्या असल्या तरी स्वभावतःि त्या बेकायदेशीर मानल्या जातात. अशा वळेी ज्या देशभक्ताला आपली 
इब्च्छत सुधारणा कायदेशीर रीतीने अंमलातं आणावयािी असेल त्याच्या मार्ात अनेक अडिणी उपब्स्थत 
होतात. मन जळत असतें. सुधारणा करण्यािी उत्कट इच्छा असते. कायद्याच्या मयादेिे उल्लंघन करणें 
रै्रचशस्त होय अशी खात्री असते, पण उपाय सुित नाही. र्ाधंी यानंी स्वीकारलेला चनःशस्त्र प्रचतकारािा, 
अडवणुकीिा ककवा त्याचं्या भार्ेंत बोलावयािे तर सत्याग्रहािा मार्ग अशा प्रकारच्या अडिणींति त्यानंा 
सुिलेला असून त्यानंी अनेक अडिणी सोसून, त्या मार्ािा अवलंब केल्यामुळे तो आता ं शास्त्रपूत झाला 
आहे. हा मार्ग, सवग प्रसंर्ी, सवग काळी अवलंचबण्यासारखा असला तरी तो हरएक प्रसंर्ी उपयोर्ात 
आणावाि ककवा नाही हें चनश्चयानें सारं्णे कचठण आहे. तथाचप, त्या मार्ािी योग्यता मोठी आहे हे सवांस 
कबूल करावें लारे्ल. राजाने केलेल्या कायद्याप्रमाणे सवग प्रजनें वार्ाव ेम्हणूनि प्रत्येक कायद्याच्या मार्ें तो 
उल्लंघन करणाऱ्यास शासन साचंर्तलेलें  असतें. हें शासन प्रायः अशा प्रकारिे असते कीं, त्यामुळे 
मनुष्ट्यमात्रािी प्रवृचत्त नीतींने वार्ण्याकडे व्हावी. नीतीिा मार्ग सुखािा, समाधानािा, आचण शातंतेिा 
असतो. आचण त्या मार्ाने जाण्याच्या नैसर्वर्क प्रवृत्तींत जर स्वाथामुळे थोडी िलचबिल होण्यािा संभव 
असला तर हे कायद्यािे शासन ती िलचबिल काढून टाकून मनुष्ट्यािी सन्मार्ाकडे असलेली स्वाभाचवक 
चनष्ठा दृढ करण्यास कारणीभतू होते. पण त्याच्या उलट ब्स्थतींत म्हणजे जेव्हा ं कायद्याने, ठरचवलेली, 
मयादा धमगमूलक अर्र न्यायमूलक नसून केवळ कायद्यातं साचंर्तलेल्या शासनामुळेंि ती अंमलात यावी 
असा प्रिचलत कायद्यािंा पचरणाम होऊं लार्तो तेव्हा ंकायद्याने चदलेले शासन सोसून धमगतत्वावरिी अथवा 
न्यायतत्वावरिी आपली सत्यचनष्ठा कसोटीला लावावी अथवा कृचत्रम कायद्यातंील शासनाच्या भीतीनें 
ईर्श्रचनर्वमत न्यायतत्वािा अव्हेर करण्यास प्रवृत्त व्हावें असा शहाण्यासुत्या मनुष्ट्याच्या डोळयापुढेंही एक 
महत्वािा प्रश्न उभा राहातो. 

 
“सत्यचनष्ठ आचण न्यायचनष्ठ माणसें कायद्यािा कृचत्रम चनऱ्बंध अशा वळेीं पाळणें युक्त नाही असे 

सारं्तात. पण हें सारं्णें अंमलातं येण्यास सत्यावरील व न्यायावरील चनष्ठा इतकी तीव्र असावी लार्ते की 
स्वतःच्या ककवा आपल्या बायकामुलाचं्या सुखासुखािा, बलाबलतेिा चविारही मनातं न आणता मनुष्ट्य 
आपले कतगव्य करण्यास झट् चदशी प्रवृत्त होईल. ज्याला मानचसक धैयग, खरी सत्याचनष्ठा, ककवा साब्त्वक 
शील अथवा दानत म्हणतात तें हेंि होय. हा रु्ण केवळ चवध आत्तेने येत नाहीं, केवळ िारं्ल्या कुळातं उत्पन्न 
झाल्यानेंचह येत नाही, आचण केवळ बुचध आमत्तेनेंचह येत नाही. खरे आत्मबल हेंि होय. आचण उपचनर्दातंील, 
“नायमात्मा प्रविनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन” हें तत्व नीट लक्षातं ठेचवलें  पाचहजे, पण अशा प्रकारिे 
आत्मबल नुसत्या चवध आत्तेनें अर्र बुब्ध्दमत्तेने प्राप्त होण्यासारखें नसून तें नैसर्वर्कि पाचहजे हा चसध आातं 
जरी खरा असला तरी चनश्चयो मनुष्ट्याला हा रु्ण र्ीतेंत साचंर्तल्याप्रमाणें अभ्यास आचण वैराग्य याचं्या 
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अनुक्रमणिका 

योर्ानें, क्रमाक्रमानें नेहमी प्राप्त होण्यासारखा असतो हेंही चवसरता ं कामा नये. थोर व उदार पुरुर्ािंी 
िचरत्रें शीलिाचरत्र्यसंवधगनास उपयोर्ी पडतात यातंील बीज हेंि होय. ज्यािा स्वभाव चनसर्गतःि साब्त्वक 
असतो त्याला आपल्या स्वभावािी पूणग ओळख पटण्यास, ककवा त्यािी पूणग वाढ करण्यास थोर पुरुर्ाचं्या 
िचरत्रािें वािन हें एक उत्तम साधन होते इतकें ि नव्हे तर ज्यािंा स्वभाव अर्र प्रकृचत जन्मतःि अपचरपक्व 
असेल त्यासंचह सदर प्रकृचत पचरपक्व दशसे आणण्याला थोर चवभतूीच्या िचरत्रािंा िारं्ला उपयोर् होत 
असतो. म्हणून महात्मा र्ाधंी यािें िचरत्र या व्यापक दष्टीने सवांनीं वािाव े अशी त्यासं आमिी चशफारस 
आहे”. 

 
सन १९१८ मध्यें १६ मािग रोजी चटळकानंी ही प्रस्तावना चलचहली तेव्हा ं ते चिरोल खटल्याच्या 

चनचमत्ताने इंग्लंडला जाण्याच्या तयारीत रु्ंतले होते. जॉइंट पालगमेंटरी कचमटीसमोर माँटेग्य ू याचं्या 
राजकीय सुधारणाबाबत काँगे्रसतफे साक्षचह त्यानंा द्यावयािी होती. तथाचप र्ाधंीच्या तेथपयंत झालेल्या 
सवग हालिालींिा त्यािंा अभ्यास संपलेला असल्याने त्यानंी र्ाधंींिे मोजमाप कसें व चकती कुशलतेने 
घेतलेले आहे तें या प्रस्तावनेवरून िारं्ले समजून येते. कहदुस्तानाच्या सावगजचनक जीवनातं व 
राजकारणातं आपल्या स्वतंत्र तेजाने तळपू ं लार्लेल्या या नव्या ताऱ्यािे स्वार्त त्यानंी मनःपूवगक केले, 
त्याचं्या नव्य सत्याग्रह मार्ािी काळजीपूवगक समीक्षा करुन त्यािे शुभकितन केले आचण त्याचं्या िचरत्रावर 
अनुकरणीय व बोधप्रद असा चशक्का मारला. त्यािंा इंग्लंडमध्ये मुक्काम होता त्या काळातं, रौलट कायद्याचं्या 
चवरुध आ जप्त केलेल्या राजद्रोही वाङ्मयािी उघडपणे चवक्री करण्यािा जो सत्याग्रह र्ाधंीनीं आरंचभला 
त्याला पूणग पाकठबा द्यावा असे संदेश त्यानंी आपले अनुयायी नॅशनल युचनयन व होमरूल लीर्च्या मंुबई 
शाखेिे सेके्रटरी डॉ. चदनकर धोंडो साठ्ये यानंा व तेव्हा ं ‘केसरी’िे संपादक असलेले खाडीलकर, व 
‘मराठा’िे संपादक असलेले बाबुराव र्ोखले यानंा पाठचवला आचण इंग्लंडहून परत आल्यावर त्याचं्या 
स्वार्तासाठी मंुबईस भरलेल्या जाहीर सभेत असे उद्र्ार काढले की र्ाधंींनी जेव्हा रौलट कायद्याचवरुध आ 
सत्याग्रह केला तेव्हा ं मी कहदुस्तानात त्यातं सामील होण्याला नव्हतों याबद्दल मला खेद वाटतो. या 
काळातंि केव्हा ंतरी दादासाहेब खापऱ्डे एकदा ंचटळकानंा असे म्हणाले कीं, ‘बळवंतराव, हा र्ाधंी आपला 
माणूस नाहीं’. त्यावर चटळकानंी त्यानंा असे सुनावले कीं, ‘तो आपला नसला तर त्याला आपलासा केला 
पाचहजे. हें पाणी काहंी चनराळेि आहे आचण त्यािा राष्ट्रकायाला उपयोर् झालाि पाचहजे!’ 

 
र्ाधंींजी आचण त्यािंा चहदुस्तानच्या सावगजचनक जीवनातंील प्रवशे व वार्णूक याचंवर्यी चटळकािंी 

अशी मनोवृचत्त असता ं१९१९ च्या चडसेंबर मचहनाअखेर अमृतसर येथे झालेल्या राष्ट्रीय सभेच्या वेळीं अचधक 
चनकट असा संबधं उभयतािंा आला आचण थोडा संघर्ग देखील झाला. नव्या राजकीय सुधारणांबाबत 
कँगे्रसने कोणते धोरण अनुसराव ेहा प्रश्न चवर्यचनयामक कचमटींत चविारासाठी आला तेव्हा ंमहात्मा र्ाधंींिें 
म्हणणें असे होतें कीं सुधारणािंा उपयोर् करावयािा तर हातिे काहंी राखून न ठेवता मनापासून त्या 
स्वीकाराव्या आचण पूणग सहकायग कराव.े नेमस्तािंी चविारसरणी अशीि चबनशतग सहकायािी होती. देशबंधु 
चित्तरंजन दास याचं्या मते या राजकीय सुधारणा अपुऱ्या, चनराशाजनक व असमाधानकारक’ असल्यामुळे 
त्यािंा चधक्कारि केला पाचहजे व त्या चजतक्या लवकर संपचवता येतील चततक्या लवकर संपचवल्या पाचहजेत 
अशी भचूमका त्यानंी घेतली. काँगे्रसच्या अचधवशेनासाठी अमृतसरला जात असतां, बादशहािंा राजकीय 
कैद्यािंी सुटका करण्यािा व नोकरशाहीला सहकायािे धोरण अंमलातं आणण्यािा आदेश देणारा 
जाहीरनामा प्रचसध आ झाला, तेव्हा ंत्यािे स्वार्त चटळकानंी ‘प्रचतयोर्ी सहकाचरते’िी तार पाठवनू केले. ही 
तार नवीन राजकीय सुधारणािंा स्वीकार करण्याबाबत नव्हती हे वरवर पहाणाऱ़्याचं्या लक्षातं आले नाहीं. 
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अनुक्रमणिका 

पण चवर्यचनयामक कचमटीत हा खुलासा होऊन र्ाधंी, दास व चटळक या सवांिा समन्वय होण्याच्या दृष्टीने 
सुधारणाबंाबतच्या ठरावातं इतकें ि म्हणण्यातं आले कीं त्या आपल्या उन्नतीसाठी व चहतासाठी राबवाव्या. 

 
पण पुढें प्रकार असा झाला की पजंाबातं जाचलयनवाला बार्ेंत चनरपराध लोकािंी कत्तल झाली 

आचण मुसलमानािंी पचवत्र स्थळें  तुकग स्थानच्या बादशहाचं्या हातातून म्हणजे खचलफाचं्या हातातूंन काढून 
घेण्यात आली. यामुळें  चहन्दु स्तानातं मोठा असंतोर् माजला आचण महात्मा र्ाधंी इतके बदलले कीं 
मनापासून सहकाचरता करण्यािी भचूमका सोडून ते चब्रचटश सरकाराशीं असहकाचरताि केली पाचहजे असे 
म्हणू ंलार्ले. त्यानंी असहकाचरतेिा म्हणून जो कायगक्रम माडंला त्यात नव्या सुधारणाकायद्याखाली स्थापन 
होणारी कायदेमंडळें  पूणगपणे बचहष्ट्कृत करावी, न्यायकोटावर वकील मंडळीनीं बचहष्ट्कार घालावा आचण 
शाळा-कॉलेजातंील चवद्याऱ्थ्यानंी शकै्षचणक संस्थावंर बचहष्ट्कार घालावा, तसेंि ज्यानंा पदव्या, पदके वरै्रे 
सरकारी मानचिन्हे चमळाली आहेत त्यािंा त्यानंी त्यार् करावा. पायरीपायरीने ही असहकाचरता वाढत 
जावी आचण सरकारला कर भरण्यािे लोकानंी बंद करावें. असा मतप्रिार र्ाधंी करू लार्ले व 
लोकमताच्या या कायगक्रमाला पाकठबा चमळावा म्हणून झटंू लार्ले. र्ाधंींच्या या नवीन उद्योर्ाला चटळकािंा 
पाकठबा केव्हािं चमळाला नसता असें मत चटळकािंा १ ऑर्स्ट १९२० रोजी मृत्य ूझाल्यानंतर पुष्ट्कळ लोक 
माडंीत असत. परंतु याला खुद्द चटळकाचं्या उद्र्ारातं मुळींि आधार सापंडत नाही. असहकाचरतेच्या 
आंदोलनाबद्दल बनारस येथे जून १९२० मध्ये भरलेल्या अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीच्या सभेत बोलतानंा 
व इतर प्रसंर्ी अचभप्राय देतानंा माझे सवग आयुष्ट्य असहकाचरतेच्या तत्वाने व्यापलेले आहे अशा तन्हेिे स्पष्ट 
उद्र्ार चटळकानंी काढलेले आहेत. महात्मा र्ाधंी चटळकाचं्या मृत्यपूूवी पंधरा चदवस चटळकाशंी बोलत 
असतानंा चटळकानंी स्वच्छपणाने आचण मोकळया मनाने र्ाधंींना सुिचवले की तुमच्या िळवळीिीं तत्वें मला 
पूणगपणे मान्य असून या िळवळींने कहदुस्तानिे खरेंखुरे कल्याण जरूर होईल हें मला कबूल आहे. पण 
लोकाकंडून या तत्वािें आिरण होणे अवघड असल्यामुळें  आपण जर तसे करू शकला ं तरि यशािे 
वाटेकरी व्हाल. 

 
“म्हणजे असहकाचरतेिी तपश्चया अल्पावकाशातं लोकाचं्या हातून पार पडेल ककवा नाही याचवर्यी 

चटळकाचं्या मनातं संदेह होता असें वरील उद्र्ारावंरून स्पष्ट होते. पण संदेह होता एवढ्यामुळे त्यानंी 
लोकानंा असहकाचरतेिीं तत्वें उिलण्यास साचंर्तलें  नसतें असें मुळीि म्हणता येत नाही. अपयश येईल 
म्हणून खबरदारी घेणे व सतत उद्योर् करणें हा भार् चनराळा व अपेशािा संभव आहे म्हणून उद्योर्ािी चदशा 
चफरचवणें हा भार् चनराळा. यश ककवा अपयश याचवर्यीं आसब्क्त न ठेवतां, आज नाहीं उद्या,ं एक वर्ात 
नाहीं तर दोन वर्ात, एका चपढीत नाहीं तर दोनिार चपढ्यातं यश येईलि येईल अशा दृढ भावनेने व श्रध्देने 
करीत असलेल्या उद्योर्ाच्या मनोवृत्तीला चिकाटी असें म्हणतात आचण चटळक तर अशा चिकाटीिे मूर्वतमंत 
पुतळाि होते. तेव्हा ंमहात्मा र्ाधंींच्या असहकाचरतेच्या िळवळींत पूणग स्वराज्याच्या प्राप्तीसाठी चजतक्या 
देशभक्तानंी मनोभावाने पडावयास पाचहजे चततक्या देशभक्तािंी संख्या वर्ग दोन वर्ात भरणार नाही या 
शकेंमुळें  चटळकानंी माघार घेतली असती असें मुळीि संभवत नाहीं. असे म्हणणे म्हणजे चटळक हे चटळक 
नव्हते अशा तऱ्हेिी चटळकािंी कनदाि करणें होय. वतगन, उद्र्ार व त्यावरून चनघणारी अनुमानें या बाबी 
एका बाजूस ठेचवल्या तरी शवेटच्या दोनिार आठवड्ांतील चटळकािें वतगन व उद्र्ार चवशरे् महत्वािे 
आहेत.” असे खाडीलकर म्हणतात. याि सुमारास कलकत्यास भरणाऱ्या जादा राष्ट्रीय सभेिें 
अध्यक्षस्थान आपण स्वीकाराल का अशी चविारणा खाजर्ी पत्राने देशबधुं चित्तरंजन दास यानंी चटळकाकंडे 
केली होती. दोनही बाजंूनीं दोनिार चदवस बरीि ििा होऊन चटळकानंी अखेरीस हें अध्यक्षपद आपणासं 
नको असें दासबाबूनंा कळचवले होते. पुण सोडून मंुबईस जाण्याला चनघण्याच्या शवेटच्या चदवशी चटळकानंी 
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खाडीलकरानंा बोलावनू घेतले. कारण ते आपल्या आजारी असलेल्या वडील बंधंूना भेटण्यासाठी 
सारं्लीस जाणार होते व चटळकानंा मंुबईस जावयािे होतें आचण तत्कालीन पचरब्स्थतीबद्दल खाडीलकराशंी 
खल करण्यािी त्यािंी इच्छा होती. कलकत्याच्या जादा काँगे्रस अचधवशेनािे अध्यक्षस्थान आपण का 
नाकारले हें सारं्ण्यालाि चटळकानंी खाडीलकर आल्याबरोबर सुरुवात केली. 

 
चटळक म्हणाले, “महात्जा र्ाधंी यािंी असहकाचरतेिीं तत्वें कोणाचह चविारी पुरुर्ास अमान्य 

होण्यासारखी नाहीत. तथाचप चनरचनराळया व्यवसायाचं्या आचण दजाचं्या लोकातं ती चनरचनराळया प्रमाणातं 
अंमलातं येण्यािा संभव असल्यामुळें  प्रमाणाच्या भेदाला अनुसरून कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेंत दोनिार 
तट दृष्टीस पडल्यावािून राहाणार नाहींत; आचण कदाचित या तटामुंळे कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेिे 
दोनतीन तुकडे होण्यािा संभव आहे. हे तुकडे होऊ नयेत म्हणून त्यावळेीं मोठ्या जोरािी खटपट करावी 
लारे्ल आचण चनरचनराळया पक्षानंा राष्ट्रीय सभेच्या िारपािं वर्े संघचटत झालेल्या राजकीय शक्तींत 
कमीपणा आणू नका असे आग्रहपूवगक सारं्ून राष्ट्रीय सभेिी शक्ती या नात्यािी जूट कायम ठेवण्यािा 
उद्योर् मला करावा लारे्ल. चनरचनराळया तटािंी ही तोंडचमळवणी तडजोडीने व मोकळेपणाने मला करता ं
यावी म्हणून मी अध्यक्षपद स्वीकारले नाहीं. मवाळ चनघून रे्ल्यानंतर राष्ट्रीय सभेंत पुनः दुसरा भरं् 
होण्यािी ही वळे असल्यामुळें  राष्ट्रीय सभेिी शब्क्त कमी होऊन देण्यािे काम अध्यक्षाचं्या कामाहून मला 
अचधक महत्वािे वाटत आहे. राष्ट्रीय सभेत मतभेद असले तरी राष्ट्रीय सभेच्या हल्लींच्या अनुयायानंी 
एकोप्याने वार्ूनि नोकरशाहीशीं झंुजले पाचहजे; एरवी स्वराज्यािे पाऊल पुढें पडणार नाहीं. मी 
कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभिें अध्यक्षस्थान स्वीकारीत नाही यािे कारण हा असला एकोपा राखण्याला 
माझा उपयोर् अचधक होईल असे मला वाटत आहे. कोणत्याचह एका मतािा अचभमान मी या वळेी धरता 
कामा नये; आचण राष्ट्रीय सभेिे सवग अनुयायी एका मार्ाने वार्तील अशी खबरदारी घेणे या प्रसंर्ी मला 
अचधक कल्याणप्रद वाटत आहे”. 

 
अध्यक्षस्थान नको म्हणण्याच्या वळेिे चटळकािें वरील चविार ज्यानंा ज्यानंा माहीत आहेत त्यानंा 

त्यानंा कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेनंतर राष्ट्रीय पक्षाने कौब्न्सलात जाण्यािे नाकारलें  तें चटळकाचं्या 
तोंडच्या खुद्द आजे्ञमुळेंि नाकारलें  याचवर्यी चबलकूल संशय नाही. कलकत्त्याच्या काँगे्रसनंतर महात्मा 
र्ाधंी यािंी िळवळ फार जोरावर येईल आचण या िळवळींत आपल्याला महात्मा र्ाधंीप्रमाणें फार जोराने 
पडाव ेलारे्ल हे चटळकानंा पूणगपणे मान्य होते. सदर संभार्णाच्या वळेीं त्यानंी तसें बोलून दाखचवले होते. 
अशा रीतीने एकदोन मचहन्याति िळवळ जोरावर आल्यावर र्ाधंी व चटळक या दोघानंाचह नोकरशाही 
अटकें त ठेवील असा खुद्द चटळकािंा अंदाज होता; आचण या अंदाजाच्या दृष्टीने स्वतःच्या वतगनासंबधंािे 
चविार त्यानंी खाडीलकरापंुढें  माडंले होते. अशा रीतीने नोकरशाहीच्या अटकें त पडण्यापेक्षा ंचवलायतेंत वर्ग 
सहा मचहने जाऊन राहाणें बरें असें मला वाटतें असें चटळक म्हणाले आचण म्हणून मंुबईस र्ल्यावर तशा 
व्यवस्थेला मी अंशतः लार्णार आहे असें त्यानंी साचंर्तले. चवलायतेंत ककवा युरोपात जाऊन पडण्यापेक्षा 
येथे अटकें त जाऊन पडला ं म्हणून काय चबघडले अशी शकंा चविारली असता ं चटळक खाडीलकरानंा 
म्हणाले, “अटकें त शरीरािे हाल होतील ककवा एकातंवासानें त्रास होईल म्हणून मी अटक टाळंू पाहातो 
असें नाही. कारण अटकें त ठेवण्यात शारीचरक दु:ख सोसावयाला लावण्यािा नोकरशाहीिा हेतूि नाही. 
या हेतूनें अटक करण्यातं येईल असे मला वाटत नाहीं. महात्मा र्ाधंी याचं्या इच्छेप्रमाणें जर चखलाफतीिी 
आचण असहकाचरतेिी िळवळ िारं्ली जोरावर आली तर पूणग स्वराज्याच्या हक्कासंबधंाने लोकाशंी बोलणे 
लावणें नोकरशाहीला भार् पडेल आचण अशा बोलण्याच्या वळेी काँग्रसनें तडजोडीला याव ेम्हणून अटकें त 
ठेवलेल्या पुढाऱ़्यानंा सोडून देण्यािे मघािे बोट जसे नेहमी पुढें  करण्यातं येते तसे मधािे बोट तयार 
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करण्याकचरता आम्हालंा अटकें त ठेवण्यातं येईल असे मला वाटते. आचण मर् या मधाच्या बोटाला भलूुन 
पूणग स्वराज्यािी मार्णी न करता ंअधगवट तडजोडीला पुढाऱ़्यावंरील पे्रमामुळे अनुयायी तयार होतील अशी 
मला भीचत वाटत आहे. काही कमकुवत लोक तर अशा बोलण्यािालण्याच्या वेळी अर्दी थोडक्यावरि 
खूर् होतील आचण पुढाऱ़्यानंा सोडचवण्याकचरता आम्ही असे केले असा बहाणा करून आपल्या बुध आीिा 
दुबगलपणा झाकंू लार्तील. तसें होऊं नये अशी माझी उत्कट इच्छा आहे. दुबगलपणाने चबलकूल कमी माप 
घेता कामा नये. पुरें माप पदरात न पडण्यास माझी अटक कदाचित कारणीभतू होण्यािा संभव मला चदसत 
असल्यामुळें  ती मी टाळू पाहात आहे”. 

 
तशा प्रसंर्ी कहदुस्तानातं अटकें ति आपण असल्यावर आपणाशीि तडजोडीिे बोलणेंिालणें 

करण्यास नोकरशाहीला ठीक पडणार नाही काय? असा प्रश्न खाडीलकरानंी चविारला तेव्हा ं चटळक 
म्हणाले, “माझ्याशी सलोख्यािे बोलणें नोकरशाही कधी काळीं बोलेल असें कोणीचह मनातं आणूं नये. 
ज्याच्या मनातं असे येईल त्याला मनुष्ट्यस्वभावि समजत नाहीं असें मी म्हणेन. असल्या कामाला माझा हा 
देह पूवगिाचरत्र्यामुळें  आतां चनरुपयोर्ी झाला आहे. ककबहुना, मी सल्लामसलतींत आहे असे पाहून हट्टाहट्टाने 
नोकरशाही प्रसंर् आला असताचंह असल्या बोलण्यािालण्यापासून पराङ्मुख होईल. तेव्हा ंते काम आपल्या 
नशींबी असणें शक्य नाहीं असें समजूनि, अटकें तून सोडचवण्याच्या मोहास अनुयायी बळी पडंू नयेत म्हणून 
महात्मा र्ाधंी यािंी िळवळ जोरातं आल्यावर मला कहदुस्तान सोडून बाहेर जाणे भार् आहे. ही िळवळ 
जोरावर येईल आचण नोकरशाहीला स्वराज्यािे बोलणें लोकाशंी करायला भार् पडेल असें मला स्पष्ट 
चदसत आहे. तसला तो प्रसंर् समीप आल्यानंतर सलोख्याच्या वाटाघाटीिे वेळीं कहदुस्तानातं माझा उपयोर् 
काहंीि नाहीं हे ओळखून मी आहे. येथे काम नाही तर येथे राहा कशाला? उलट अटकें त राहून अपुरे माप 
कहदुस्तानाच्या पदरात पडण्याला मी कारणीभतू होण्यािी भीचत पयायाने मला वाटत आहे. म्हणून काहंी 
मचहन्यानंी कहदुस्तानाच्या बाहेर जाण्याच्या चविारांत मी आहे.” 

 
खाडीलकराचं्या ‘लोकमान्य’ दैचनकातं २० जुलै १९२१ च्या अंकातं हा मजकूर अग्रलेखाच्या रूपात 

प्रचसध आ झाल्यानंतर चटळकानंी र्ाधंीच्या असहकाचरतेच्या मोचहमेला पाकठबा ं चदला असता ककवा नाहीं 
याबद्दल वाद माजण्यािे आचण डॉ. पट्टाचभ सीतारामअय्यासारख्या काँगे्रसिा इचतहास चलचहणाऱ्या 
र्ृहस्थाला याबद्दल चवस्मयांत पडण्यािे कारण नव्हते. पण काँगे्रस डेमोकॅ्रचटक पक्ष काढन त्याच्यातफे 
माँटेग्य ू कायद्याखाली होणाच्या चनवडणुका लढवनू शक्य चततके जास्त उमेदवार चनवडून आणून 
त्याचं्यामाफग त नव्या सुधारणािंा अपुरेपणा व कृपणता दाखवनू देऊन त्याचं्या जार्ीं अचधक भरीव अशी 
स्वायत्ततेिी योजना करणें सरकारास भार् पाडण्यािा डाव चटळकानंी माडंला असल्यामुळे व बऱ्याि 
उमेदवारािंी नावंसुेध आा ं केली असल्यामुळे त्यानंी असहकाचरतेच्या कायगक्रमातंील चनदान कौब्न्सल-
बचहष्ट्कारािें कलम तरी र्ाधंींना रद्द करावयास लाचवले असते असें बऱ्याि मंडळीस वाटत होते. लोकमान्य 
चटळक व देशबधुं दास यानंी एवढे र्ाधंींजीच्या र्ळी उतरचवले असते आचण कौब्न्सलातील अडवणुकीच्या 
या धोरणाला म्हणजेि माँटेग्यू-िेम्सफडग सुधारणामंधील प्रातंातंील चिदल राज्यपध आतीला मूठमाती देऊन 
अचधक भरीव, जवळजवळ पूणग प्राकंतक स्वायत्तता चमळचवण्याच्या धोरणाला, तो असहकाचरतेिाि प्रकार 
आहे असा युब्क्तवाद करून, त्याला र्ाधंीजींिी मान्यता त्यानंी चमळचवली असती असें म्हणणें सयुब्क्तक 
चदसते. कारण पुढे अशा कायगक्रमाला, देशबधुं दास व पचंडत मोतीलाल नेहरू यानंी काढलेल्या स्वराज्य 
पक्षाला, काँगे्रसिीि चनराळया के्षत्रातं काम करणारी एक शाखा अशी मान्यता देण्याला र्ाधंीजी तयार झाले 
हें मशहूरि आहे. 
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खाडीलकराचं्या उपचरचनचदष्ट चनःसंचदग्ध साक्षीवरून, चटळकानंी र्ाधंीिे, राष्ट्राच्या स्वराज्य 
संपादनाच्या आंदोलनातील स्थान कोणते कब्ल्पलेले होतें हें स्पष्ट होतेंि. त्याजबरोबर ते स्वतः चकती 
चनरहंकारी आचण राष्ट्रचहतासाठी पडेल तो त्यार् करण्याला तयार होते हें देखील स्वच्छपणें चदसून येतें. 
चटळकाचं्या िाचरत्र्यािी अशी बरोबर जाण असल्यामुळेंि त्याचं्या एका पुण्यचतथीला आिायग चवनोबा भावे 
यानंा श्रीमद भर्वद्र्ीतेमधील अठराव्या अध्यायातंील पुढें  चदलेल्या एका श्लोकािंी आठवण झाली असावी. 
चवनोबा म्हणाले, सदरहू श्लोक जणू काहीं लोकमान्य चटळकािें यथातर्थ्य वणगन करण्यासाठीि रिला रे्ला 
आहे. हा श्लोक असा :– 

 
मुक्तसंर्ोऽ नहंवादी धृत्युत्साहसमब्न्वतः । 
चसध आचसध आयोऱ्चनऱ्चवकारः कता साब्त्वक उच्यते । 
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२. असहकाणरतेच्या आांदोिंनाचा प्रारांभ 
 

अमृतसर येथे काँगे्रसिे दरसाल भरणारे अचधवशेन १९१९ चडसेंबरअखेर पार पडलें  आचण याि 
अचधवशेनामध्ये पास झालेल्या ठरावातं त्यावळेी येऊ घातलेल्या माँटेग्यू-िेम्सफडग राजकीय सुधारणा 
‘अपुऱ्या, असमाधानकारक आचण चनराशाजनक’ आहेत असें त्यािें वणगन करण्यातं येऊन त्यािंी जी काहंी 
ककमत असेल ती लक्षातं घेऊन त्या राबवाव्या असें ठरलें . ही सर्ळी भार्ाि असें दाखचवते कीं हा ठराव 
म्हणजे र्ाधंीजी, नेमस्त व डॉ. बेझंट यािें अनुयायी आचण चटळक व चित्तरंजनदास यानंी माडंलेल्या तीन 
मतप्रवाहािे मारून-मुटकून केलेले मेथकूट होतें. र्ाधंीजींच्या मतें सरकाराशीं सहकाचरता करावयािी तर 
ती प्रामाचणकपणें, हातिे काहंी राखून न ठेचवता केली पाचहजे. बेझंट यािें अनुयायी व नेमस्त असेंि म्हणत 
होते. पचंडत मदनमोहन मालवीय देखील याि मतािे होते. परंतु लोकमान्य चटळक व देशबंधु दास यानंा 
मात्र माँटेग्यू-िेम्सफडग सुधारणा म्हणजे चब्रटीश नोकरशाहीने सहकायाच्या अपेके्षने पुढे केलेला हात आहे 
असें मुळीि वाटत नव्हतें आचण प्रस्तुत देऊं केलेल्या सुधारणािंा उपयोर् अशा तऱ्हेनें केला पाचहजे कीं 
ज्यामुंळें  त्यािंा अंतकाळ लवकर जवळ येऊन त्याचं्या जार्ी प्रातंामध्ये संपूणग स्वायत्तता यावी आचण त्यामंध्ये 
देऊं केलेल्या चिदल राज्यपध आतीिा म्हणजे राखीव आचण सोपीव असा केलेला खात्याखात्यामंधील भेदभाव 
नष्ट व्हावा. ‘केसरी’च्या १९ माहे जानेवारी १९२० च्या अंकातं स्वतः चटळकानंी ‘काँगे्रसिा चतहेरी लढा’ या 
मथळयाखाली जो लेख अमृतसर काँगे्रसला हजर राहून परत आल्यावर स्वतः चलचहला त्यावरून हे सवग 
अर्दी स्पष्ट चदसतें. 
 

जे महात्मा र्ाधंी अमृतसर काँगे्रसच्या वळेी मनापासून सहकायग नोकरशाहीबरोबर करण्याच्या 
मतािे होते ते पजंाब व चखलाफत हे प्रश्न समाधानकारकपणें सोडचवण्याला नोकरशाही तयार होत नाहीं 
असें चदसून येतािं पूणगपणें असहकाचरता ंकरण्यासाठीं प्रवृत्त झाले आचण अशा असहकाचरतेिी सुरुवात कशी 
करावी यािा कायगक्रम लोकापंुढे माडंीत ‘ यंर् इंचडया ’ व ‘नवजीवन’ या पत्रातूंन व जाहीर सभामंधून तसा 
प्रिार करंू लार्ले. अमृतसरच्या काँगे्रसनंतर बनारस येथे ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटीिी सभा त्याचं्या या 
असहकाचरतेच्या कायगक्रमािा चविार करण्याकचरता ं२७ मे १९२० रोजी भरचवण्यातं आली. पण तेथें काहंी 
चनणगय न होता सप्टेंबर मचहन्यात १९२० साली काँगे्रसिे खास अचधवशेन भरवावें आचण तेथे काय तो चनणगय 
राष्ट्रीय सभेच्या प्रचतचनधींनीं करावा असें ठरलें . महात्मा र्ाधंींिा प्रिारािा धडाका मात्र सुरू होता. 
चटळकािंा मृत्य ूमंुबईस सरदारर्ृहामध्ये १ ऑर्स्ट १९२० रोजी झाला. जुलै मचहनाभर त्यािंी प्रकृती ठीक 
नव्हतीि. त्याचं्या मृत्यपूूवी पधंरा चदवस आधी झालेल्या चटळकाबंरोबरच्या भेटीत व ििेत चटळकानंी 
र्ाधंींना साचंर्तले होतें की माझे सवग आयुष्ट्य असहकाचरतेनेंि भरलेले आहे. तेव्हा ंतुमच्या कायगक्रमातं मला 
िुकीिें काहीं चदसत नाही. पण एवढी मोठी उडी जनतेला एकदम झेपेल ककवा नाहीं याबद्दल मला 
साशकंता आहे, म्हणजे ते या िळवळीच्या चवरुध आ मुळीि नव्हते आचण र्ाधंींजींना या मोठ्या कायांत यश 
यावें आचण त्यासाठी आपण होईल ती सर्ळी मदत करावी अशा मतािेि ते होते. 
 

स्पेशल काँगे्रसच्या वळेी ते चजवतं राहून हजर राचहले असते तर त्यानंी र्ाधंींच्या कामातं मोडता 
घातला नसता असें अनुमान अर्दी सयुब्क्तक आहे. बनारसला ििेिा सर्ळा भर पजंाबातं झालेल्या 
जाचलयनवाला बार्ेंतील जनरल डायरिे अत्यािार आचण चखलाफतीबाबतिा चवर्श्ासघात यावंरि होता 
आचण या दोनही बाबतींत र्ाधंी व मुसलमान जें काही ठरचवतील त्याला मान्यता देण्यािे चटळकानंी ठरचवले 
होते. परंतु असहकाचरतेच्या कौब्न्सल बचहष्ट्काराच्या कलमाबाबत चटळक, दास, लजपतराय व पटेल यानंी 
बहुधा र्ाधंी यािंी समजूत घालून कायदेमंडळाच्या चनवडणुकी लढवनू बहुमत चमळचवण्याच्या प्रयत्नाला 
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संमती चमळचवली असती. पण ही ििा व्यथग आहे. कारण चटळकाचं्या मृत्यमुूळे सप्टेंबर १९२० मध्यें 
कलकत्त्यास लाला लजपतराय याचं्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या अचधवशेनात सर्ळे चित्रि बदलून रे्ले. 
या अचधवशेनापूवीच्या िारपाि मचहन्यातं र्ाधंीजींनी असहकाचरतेिा कायगक्रम म्हणजे असहकाचरता प्रत्यक्ष 
व्यवहारात कशी आणावयािी याबद्दलच्या अनेक कल्पना सतत अचवरतपणें जाहीर सभातूंन सर्ळया देशभर 
माडंीत राहाण्यािा धडाका िालू ठेचवला. यातं अस्पृश्यताचनवारण, स्वदेशी, मद्यपानप्रचतबधं, र्ोरक्षण वरै्रे 
बाबींवर त्यानंा कोणी चवरोध केला नाही. सूतकताई आचण हातमार्ावर चवणलेले कापड यालासुध आा 
कोणािा चवरोध नव्हता. पण शाळा, चवद्यालयें, चवद्यापीठे तसेि न्यायालयें आचण चवशरे्ेंकरून प्रातंीय व 
कें द्रीय कायदेमंडळ याजंवरील बचहष्ट्कार डॉ. बेझंट व श्रीचनवास शास्त्री प्रभतृी नेमस्तानंा मान्य नव्हताि. 
पण पचंडत मालवीय, लाला लजपतराय, चबचपनिदं्र पाल, चित्तरंजन दास, रवींद्रनाथ ठाकूर, जीना, 
बपॅचटस्टा, रंर्स्वामी अय्यंर्ार, केळकर, जयकर वरै्रे काँगे्रसमधील नेत्यानंा देखील मान्य नव्हता. र्ाधंी व 
ही मंडळी यामंध्ये 
 

कलकत्त्यास सप्टेंबर १९२० मध्ये झालेली काँगे्रस भरेपयंत हा कार्थ्याकूट िालूि राचहला आचण 
र्ाधंी आपल्या असहकाचरतेच्या कायगक्रमातं काहंी देखील फरक करण्यास तयार होईनात. ते सवांशी लेखी 
व तोंडी संवाद अत्यंत संयचमतपणें आचण आदरपूणग शब्दातं करीत राचहले. पण आपली भचूमका बदलण्याला 
मुळींि तयार झाले नाहींत आचण आपल्या कायगक्रमाला सवग देशािा पाकठबा चमळचवण्यासाठी ते सवगत्र प्रिार 
करीत चफरत राचहले. तेव्हाच्या चब्रचटश सरकारिा उल्लेख ते सतत रावणराज्य असा करीत राचहले आचण 
आपल्याला स्वराज्यािी म्हणजे न्यायचनष्ठ व सत्यचनष्ठ राज्यािी प्रस्थापना करावयािी आहे असे सारखे 
प्रचतपादन करीत राचहले. चब्रचटश व इंग्रज माणसाशंी आपले वैर नाही; त्याचं्या राज्य करण्याच्या रीतीशीं 
आचण त्याचं्या कू्रर व अमानुर् कृतींशीं आपले वैर आहे असें मात्र ते काळजीपूवगक स्पष्ट करीत असत. प्रचसध आ 
अमेचरकन तत्त्वज्ञ थोरो याजंपासून स्फूती घेतलेले र्ाधंीजी असहकाचरता आचण सचवनय कायदेभरं् यािें जे 
ताचत्त्वक समथगन करीत ते इंग्रजी चशकलेल्या सुचशचक्षताचं्या देखील डोक्यावरून जात असे. पण र्ाधंीजी 
समोर जसा श्रोतृवृदं असेल तशी सोपी व व्यावहाचरक भार्ा आपल्या चवविेनातं वापरीत. भार्ण उत्तर 
चहन्दुस्तानातंील मुसलमान समाजापुढें असो अथवा मद्रास प्रातंातंील इंग्रजी चशकलेल्या लोकासंमोर असो, 
त्यानंा समजेल असें बोलण्यािी धाटणी त्यानंा अवर्त होती. 
 

जुलै मचहन्यातं अमृतसर, लाहोर, रावळकपडी, करािी व हैद्राबाद (कसध) या शहरी र्ाधंीजी 
लोकानंा असहकाचरतेिे तत्त्व व ते अंमलातं आणण्यासाठी ताबडतोब अंर्ीकारण्यािा सुरुवातीिा कायगक्रम 
समजावीत होते. त्या कायगक्रमातं चब्रचटश युवराजाच्या दोन्यावर बचहष्ट्कार, शाळा व महाचवद्यालयावंर 
घालण्यािा बचहष्ट्कार, हायकोऱ्टे व कायदेकौब्न्सले यावंर घालण्यािा बचहष्ट्कार, पदव्या, पदकें  व 
मानसन्मान चब्रचटश सरकारने केले असल्यानें त्यािंा पचरत्यार्, परदेशी कापडािा बचहष्ट्कार; सरकारला 
देण्यािीं कजे व सरकारिे लष्ट्कर यावंर बचहष्ट्कार असे चवर्य होते. कहसेिे व्यावहाचरक पचरणाम व चनःशस्त्र 
असताना शौयाने व धैयाने मृत्यलूा तोंड देण्यािे महत्त्व यावंर ते जोर देत असत. उदाहरणाथग, रावळकपडी 
येथे बोलतानंा ते म्हणाले, “सरकारास जाहीरपणे सारं्ा कीं आम्हालंा बेशक फाशंी द्या. तुरंुर्ात डाबंून 
ठेवा. पण आमिे सहकायग तुम्हालंा चमळणार नाही. कारार्ृहात ककवा फाशीच्या तख्तावर चमळेल, पण 
फौजेच्या पलटणींत चमळणार नाहीं. कायदेमंडळात अथवा सरकारच्या चनरचनराळया खात्याच्या सेवतेही 
सहकायग चमळणार नाहीं.” 
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१२ ऑर्स्ट रोजी पे्रचसडेन्सी कॉलेजच्या समोरच्या वाळूच्या मदैानावर मद्रास येथे त्यानंी एक प्रदीघग 
भार्ण असहकाचरतेच्या कायगक्रमावर केले. त्यात प्रारंभी त्यानंी १२ चदवसापूंवी स्वर्गवासी झालेल्या 
चटळकािें रु्णर्ान केलें  आचण स्वीकृत कायासाठी कमालीिा त्यार् करणें या त्याचं्या रु्णावर चवशरे् भर 
चदला. नंतर त्यानंी चखलाफतीबद्दलिे मुसलमानािें र्ाऱ्हाणें काय यािा खुलासा केला. चब्रचटश मुख्य 
प्रधानाने चखलाफत कायम चटकचवण्याबाबतच्या आपल्या आर्श्ासनानंा चबनचदक्कतपणें हरताळ फासंला व 
कहदुस्तानातंील मुसलमानािंा चवर्श्ासघात केला, असे सारं्ून सवग कहदी जनतेनें त्याजबरोबर तदात्म झालें  
पाचहजे असा उपदेश केला. दुसरा चवर्य त्यानंी िऱ्चिला तो म्हणजे, जाचलयनवाला बार् येथे जनरल 
डायर व त्याच्या हाताखालच्या सवग नोकरानंी कहदी लोकावंर केलेल्या अत्यािारािंा. पालगमेंट, भारतमंत्री 
माँटेग्य,ू व्हाइसरॉय िेम्सफडग या सवानी भारतीयािंा उपमदग केलेला आहे. कारण या अत्यािारािें 
समथगनि सवांनी केले आहे. हंटर कचमटीनेंही िौकशी करण्यािा आव आणून सारवासारव केली आहे. 
आचण आपली िुकी झाली आहे असा अनुताप कोणालाि झालेला नाही. याबाबत न्याय चमळचवण्यास 
असहकाचरतेचशवाय दुसरा मार्ग मला सुित नाहीं आचण म्हणून असहकाचरता, अकहसात्मक मार्ानी 
अनुसरावी, असें सारं्ून त्या कायगक्रमािे र्ाधंीनी चवविेन केले. 
 

अकहसक असहकाचरतेमध्ये बेसनदशीर असें काहींि नाही असें पुढें  र्ाधंीजीनी परोपरीने साचंर्तले 
आचण अमृतसर काँगे्रसच्या वळेी चबनशतग सहकाचरतेसाठीं आजगव ेकरणारा मी, चखलाफत व पजंाब या दोन 
प्रकरणानंतर चनखालस असहकाचरतेिा प्रिार करणारा कसा बनलो यािें चववेिन केले आचण सप्टेंबरात 
होणाऱ्या काँगे्रसच्या खास बठैकीपयंत थाबंण्यािे आपल्याला काहंीि कारण चदसत नाही असें त्यानंी 
साचंर्तले; कारण या जादा काँगे्रसने जरी त्यानंा पाकठबा न देता ंअसहकाचरतेिा कायगक्रम नामंजूर केला 
असता तरी आपल्या चनधारापासून मारे् चफरण्यािा आपला मुळीि चविार नाहीं असें त्यानंी स्पष्ट केले. नंतर 
त्यानंी १९२१ च्या प्रारंभी सुरू होणाऱ्या सवग कायदेकौब्न्सलावंर चनःसंचदग्ध व पचरपूणग बचहष्ट्कार घालावा व 
अचखल राष्ट्राने त्यातं सामील व्हाव े असे प्रचतपादन केले. कौब्न्सले म्हणजे सावगजचनक कायगकऱ्त्यानंा 
सापंळयातं पकडून, चनरचनराळे मोह त्याजंपुढें उभे करून, त्यानंा भ्रष्ट करून सहकायग करावयास 
लावण्यािा कावा ककवा डाव आहे आचण त्याला बळी पडू नये असे र्ाधंीजींिे स्वच्छ सारं्णें होते. पुढें पुढ 
त्यानंी कायदेमंडळानंा माया, मृर्जळ वरै्रे उपमाही चदल्या. कौब्न्सलातं जावयािे पण तेथे रे्ल्यावर 
राजचनष्ठेिी शपथ घ्यावयािी नाही व बाहेर पडावयािे अथवा तेथे अडवणुकीिा कायगक्रम अंमलातं 
आणावयािा हे मार्ग र्ाधंी त्याज्य व अव्यवहायग मानीत होते. 
 

कौब्न्सलाचं्या बचहष्ट्काराइतकीि लोकांच्या र्ळी उतरचवण्याला कठीण अशी बाब म्हणजे 
वचकलानंी आचण कायदेपचंडतानंी न्यायकोटावर बचहष्ट्कार घालण्यािी, र्ाधंींच्या मते हा बचहष्ट्कार आवश्यक 
होता यािे कारण वकीलवऱ्र्ामाफग ति सरकार आपली सत्ता चटकवनू धरीत होते. अनेक चवख्यात व समथग 
कायदेपचंडतानंी लोकािंी बाजू उिलून धरून सावगजचनक कायग चनष्ठापूवगक केले हे र्ाधंींना मान्य होते. पण 
सरकारिे कंबरडे मोडण्यािा प्रश्न जेव्हा ं उभा राहतो तेव्हा ं हा कायदेपचंडतािंा वर्ग स्वतःिी इभ्रत व 
स्वाचभमान साभंाळण्यासाठी सरकारलाि उिलून धरतो, म्हणून त्यानंी आपला धंदा बदं करूनि 
सरकारिी आबरू िवाठ्यावर आणली पाचहजे. वचकलानंा कोटािे अंमलदार असें मानण्यातं येते व 
त्याचं्यावर सरकारास चशस्त धरता येते आचण तीि आपण मानीत नाही असें कायदेपचंडतानंी सरकारास 
जाणचवण्यासाठी असहकाचरतेच्या िळवळींत सामील झाले पाचहजे. याि असहकारी वचकलाकंडून खाजर्ी 
लवाद स्थापन करून लोकािें न्यायचनवाडे, तंटेबखेडे चनकालात काढता ं येतील व स्वदेशी न्याययंत्रणा 
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अब्स्तत्वात येईल; वकीलवर्ाने आपली पे्रब्क्टस थाबंवावी यािा हा अथग आहे, असे र्ाधंीजींनी मद्रासच्या या 
सभेंत प्रचतपादन केले. 
 

सरकारी चशक्षणसंस्था आचण ज्या चशक्षणसंस्थावर सरकारिा ताबा आहे अशा सवांमध्यें चशक्षण 
घेणाऱ्या सवग चवद्यार्थ्यांनीं त्यातूंन बाहेर पडाव े आचण सोळापेक्षा ज्यािंी उमर कमी असेल अशानंा त्याचं्या 
पालकानंी त्यानंा बाहेर काढाव े व सरकारशी असहकार पुकारावा, असा प्रिारही र्ाधंीनीं र्ावंोर्ावंी 
िालचवला होता, तसा तो मद्रासच्या या सभेंतही केला. ज्या सरकारावरील आपला चवर्श्ास संपुष्टातं 
आलेला आहे त्या सरकारच्या चशक्षणसंस्थामंधून सवग चवद्याऱ्र्थ्यानंा सवग कहदुमुसलमान पालकानंी बाहेर 
काढावें हें त्यािें कतगव्यि ठरते; या संस्था म्हणजे सरकारी कामकाज िालचवण्यासाठी कारकून व हमाल 
तयार करण्यािे व त्याचं्यामाफग त लोकािें सहकायग चमळचवण्यािे कारखाने आहेत अशी त्यािंी कनदा करून 
र्ाधंी म्हणाले कीं, असहकाचरतेच्या तत्त्वावर चवर्श्ास ठेवणें आचण आपले पाल्य सरकारी चशक्षणसंस्थातं 
ठेवणें या र्ोष्टी म्हणजे चवसंर्त वतगनािी कमाल आहे. सरकारने चदलेली मानचिन्हें, पदव्या व पाचरतोचर्कें  
परत करण्यािे आवाहन आपल्या असहकाचरतायोर्ािे उघड लक्षण म्हणून सवग लोकासं केले व १ ऑर्स्ट 
रोजी आपल्याला चमळालेली झुलु व बोअर बडंात चमळालेली आचण भारतातं परत आल्यावर लॉडग हाऱ्चडज 
याचं्या कारकीदीत चमळालेले कैसरकहद ही सुवणगपदकें  र्ाधंीजींनी परत केली. 
 

मद्रास येथेंि दुसऱ्या एका सभेत बोलतानंा ते म्हणाले, आपल्या पदव्यापाचरतोचर्के-प्रशब्स्तपते्र 
यािंा त्यार् करणे हा असहकाचरतेिा पचहला टप्पा आहे. सवग सरकारी नेमणुकािंा त्यार् करणे हा दुसरा 
टप्पा आहे आचण लष्ट्करी सेवेंतून मारे् चफरणें आचण सवग प्रकारिे कर देण्यािे नाकारणे व सरकारी कजे 
चवकत घेण्याला नकार देणे हा चतसरा टप्पा आहे. अशा रीतीने असहकाचरता पूणगपणें अंमलात आणली 
म्हणजे सरकारास राज्यकारभार िालचवणें अशक्य होईल. या कायगक्रमािा अंमल रार्ानें अथवा िेर्ाने 
करावयािा नसून पे्रमानेंि करावयािा आहे. चब्रचटश लोकाबंद्दल पे्रम व चवर्श्ास होता म्हणूनि त्यानंी 
केलेल्या अन्यायाबंद्दल व विनभरं्ाबद्दल त्यानंा जाणीव करून देऊन न्याय देण्याला व विनें पाळण्याला 
लावायिी, अशी ही असहकाचरतेिी प्रचक्रया आहे. चब्रचटश युवराजाच्या दौऱ़्यावरील बचहष्ट्कार हा त्या 
व्यक्तीवरील बचहष्ट्कार नव्हे, तर त्या व्यक्तीला पुढें  करून आपल्या अन्याय्य वतगनावर सफेती करू 
पाहणाऱ्या नोकरशाहीवरील बचहष्ट्कार आहे आचण या असहकाचरतेच्या प्रयोर्ािा केवळ प्राणि अकहसेिे 
आिरण आहे. क्रोधाचवष्ट होऊन ककवा भान हरपून, भलू पडून, भ्रम होऊन कहसािार कोठेही, कदाचप होता 
कामा नये 
 

उपरोक्त दोन भार्णें म्हणजे र्ाधंीनीं केलेल्या असंख्य भार्णातंील केवळ मासलेवाईक उद्र्ार 
आहेत. जुलै व ऑर्स्ट या दोन मचहन्यातं आपले या भार्णातं व्यक्त झालेले चविार शकेडों सभातूंन आचण 
यंर् इंचडया व नवजीवन या पत्रातून, कमालीिी पुनरुक्ती करून माडंले. याखरीज देशातंील इंग्रजी व देशी 
भार्ातंील दैचनक व साप्ताचहक वतगमानपत्रानंी त्याचं्या उद्र्ारानंा व चविारानंा सतत व भरपूर प्रचसध आी 
चदली. कस्तुरीरंर्ा अयंर्ार व रंर्स्वामी अयंर्ार या ‘कहदु’ व ‘स्वदेशचमत्रन्’ या इंग्रजी व तमीळ दैचनकाचं्या 
संपादकानंी असहकाचरतेच्या कायगक्रमावर जे आक्षप घेतले त्यांना त्यानंी उत्तरे चदली. कोऱ्टेकॉलेजे–
कौब्न्सले याजंवरील चतहेरी बचहष्ट्कारावर प्रिारातं मुख्य भर होता. कौब्न्सल बचहष्ट्काराला प्राधान्य होते. 
कारण चनवडणुका लवकरि होऊन १९२१ सालापासून माँटेग्यू-िेम्सफडग राजकीय सुधारणािंारे अंमलांत 
येणारी नवी राज्यव्यवस्था सुरू होणार होती. पण मतदारानंी व उमेदवार होऊं इब्च्छणारानंी त्यावंर कडक 
बचहष्ट्कार टाकून त्यािें प्राचतचनचधक स्वरूपि नाहींसे करून टाकावे म्हणून ही बाब ताबडतोब हातातं घेणें 
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आवश्यक होते. शाळाकॉलेजावंरील बचहष्ट्कारातं चवद्याथी, पालक आचण चशक्षक या चतघानंा प्रत्यक्ष कृती 
करावयािी होती. चवद्यार्थ्यांनीं स्वयंसेवक होऊन देशकायग कराव ेआचण राष्ट्रीय चशक्षणसंस्थािंी जसजशी 
व्यवस्था होत जाईल तसतशी त्यातं अध्ययनािी सोय लावावी. हा कायगक्रम दीघग मुदतीिा असणार होता 
आचण नेहमीि िालचवण्यािा होता. कोटावर बचहष्ट्कार वचकलानंी, अचशलानंीं व न्यायाधीशानंी देखील 
घालावयािा होता. म्हणजे हे कायग सुध आा लवकर संपणारे नव्हते व दीघगकाल िालणार होते. हे सवग मुदे्द 
र्ाधंीजी सवगत्र स्पष्ट करून सारं्त असत. तमीळनाडूिा दौरा संपवनू केरळ व आंध्र प्रातंातंही र्ाधंींिा 
असाि प्रिार ऑर्स्टअखेर व सप्टेंबरच्या सुरुवातीला िालला. ऑर्स्टच्या २७-२८-२९ तारखानंा रु्जरात 
प्रातंािी राजकीय पचरर्द झाली आचण त्या पचरर्देत असहकाचरतेला पूणग व स्पष्ट पाकठबा व्यक्त करण्यातं 
आला. 
 

यानंतर सप्टेंबरच्या पचहल्या आठवडयात कलकत्ता येथे कागें्रसिे खास अचधवेशन झाले. तेथे 
र्ाधंींनी सुिचवलेल्या असहकाचरतेच्या कायगक्रमाला तो अव्यवहायग आहे म्हणून खूप चवरोध मालवीय, जीना, 
चमसेस बेझंट, चित्तरंजन दास, चबचपनिंद्र पाल याचं्याकडून झाला. परंतु त्यािंा ठराव प्रिंड बहुमताने 
काँगे्रसच्या प्रचतचनधींनी मंजूर केला. त्यावर ‘यंर् इंचडया’ मध्ये र्ाधंींनी चलचहलेला अग्रलेख १५ सप्टेंबर 
१९२० रोजी प्रचसध आ झाला. त्या लेखात र्ाधंीजी म्हणतातः लाला लजपतराय यांच्या अध्यक्षतेखाली 
झालेल्या काँगे्रसच्या खास अचधवशेनात चजतक्या दूरर्ामी महत्त्वािे चनणगय घेण्यात आले चततक्या महत्त्वािे 
चनणगय घेण्यािा प्रसंर् काँगे्रसवर या पूऱ्वी कधीही आला नव्हता. असहकाचरतेच्या ठरावाला जसा ठासून 
चवरोध करण्यात आला तसा चवरोध देखील काँगे्रसने कोणत्याही प्रस्तावाला झालेला पूवी पाचहला नव्हता. 
तसाि आदर दशगवनू वचित्त एकाग्र करून बहुसंख्य लोकानंी जसा चवरोधकािंा युब्क्तवाद ऐकला तसा, 
माझ्या आठवणींत पूवीच्या कोणत्याही काँगे्रसच्या बैठकीत ऐचकला नाही, त्यािप्रमाणे चवर्यचनयामक 
सचमतीत असहकाचरतेच्या ठरावाला जसा एकजुटीने चवरोध झाला तसा पूवी कधीं झाला नाहीं, असें 
र्ाधंींनी चलचहले. 
 

“श्रीमती ॲनी बेझंट यानंी चहन्दुस्तानािी सेवा केली आहे, चतिी मोठीि नोंद इचतहासाने केली 
आहे. पचंडत मदनमोहन मालवीयजींिे नावं सवग भारतातं सवांना अत्यंत आदरणीय आहे. अत्यंत शुध आ 
िाचरत्र्य आचण अनेक वर्ांिी अचवरतपणें केलेली सेवा त्याचं्या नावावर जमा आहे. सामर्थ्यग आचण वजनदारी 
सतत वाढत असणाऱ्या माणसाचं्या फळीिे श्री. चित्तरंजन दास हे पुढारी आहेत. अशा वळेी मला लोकमान्य 
चटळकािंी काँगे्रसमधील रै्रहजरी अत्यंत तीव्रतेने जाणवली. दख्खनिें नेतृत्व श्री. बचॅप्टस्टा यानंी केलें . 
मद्रासच्या राष्ट्रीय पक्षािे नेतृत्व ‘चहन्दु’ पत्रािे कतृगत्वसंपन्न संपादक श्री. कस्तुरीरंर् अयंर्ार यानंी केले. या 
सवानीं आचण इतर पुष्ट्कळ पुढाऱ्यानंी असहकाचरतेच्या ठरावाचवरुध आ चनकराने लढा चदला. मी 
अचधवशेनातील सवग प्रचतचनधींना बजावनू साचंर्तले की, मी माडंलेल्या असहकाचरतेच्या कायगक्रमामुळेंि 
खरी असहकाचरता शक्य होईल अशी खात्री झाली असेल व त्यासाठी दुःख सोसण्यािी तयारी असेल तरि 
माझा प्रस्ताव स्वीकारा. पण श्रोत्यानंा कृती करणें व दुःख सोसणेंि हवें होते. मतदान कसें झालें  तें अर्दी 
तपशीलवार व खाराखुशीनें नोंदू न घेण्यातं आले. मतदानासाठीं काँगे्रसिा मंडप मोकळा करण्यातं आला 
आचण त्या सवग कारभारावर लाला लजपतराय स्वतः देखरेख करीत होते. सहा तास हे काम िालू होते. 
सेंरल प्रॉब्व्हन्सेस आचण वऱ़्हाड हा एक अपवाद सोडून सवग प्रातंानंी माझ्या ठरावाला अनुकूल मत चदलें . 
त्या प्रातंाने मला ३० आचण चबचपनिदं्र पाल याचं्या उपसूिनेला ३३ मतें चदलीं. बाकीिे मतदानािे आकडे 
पुढीलप्रमाणे :– 
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प्रदेश ठरावाला अनुकूल ठरावाला अनुकूल 

मंुबई २४३ ९३ 
मद्रास १६१ १३५ 
बरं्ाल ५५१ ३९५ 
य.ूपी. २५९ २८ 
पजंाब २५४ ९२ 
आंध्र ५९ १२ 
कसध ३६ १६ 
चदल्ली ५९ १२ 
चबहार १८४ २८ 
ब्रह्मदेश १४ ४ 
सेंरल प्रॉब्व्हन्सेस ३० ३३ 
वऱ्हाड ५ २८ 
एकूण १८५५ ८७३ 
 
“माझ्या ठरावातं चखलाफत कचमटीिा सवग कायगक्रम आचण कर देण्यािे नाकारणे या सवग असहकाचरतेच्या 
अंर्ोपारं्ािंा अंतभाव होता. ताबडतोब हातीं घेण्याच्या बाबी म्हणजे पदव्या-पाचरतोचर्कें  परत करणें व सवग 
सन्मानदशगक पदें नाकारणे, कोऱ्टावर वचकलानंीं व अचशलानंीं बचहष्ट्कार घालणें, शाळा-कालेजामंधून 
चवद्याऱ्र्थ्यानंी बाहेर पडणें व माँटफडग सुधारणामुळें  यऊ घातलेल्या कायदेकौब्न्सलाचं्या चनवडणुकावंर 
उमेदवारानंी व मतदारानंीं बचहष्ट्कार घालणे, अशा होत्या. चबचपनिंद्र पाल यािंी सूिना होती कीं आपल्या 
मार्ण्या एका चशष्टमंडळाने चवलायतेस जाऊन माडंाव्या आचण मध्यंतराच्या काळातं राष्ट्रीय चवद्यालये 
स्थापन करावीं, लवाद न्यायमंडळें स्थापावीं आचण कायदेमंडळावंर बचहष्ट्कार घालंू नये. त्याचं्या अशा 
प्रकारच्या उपसूिनेिा पचरणाम, ती पास झाली असती तर पचरणामतः असा झाला असता की चनवडणुका 
लढवाव्या व कायदेमंडळात अडवणुकीिे धोरण अवलंबाव.े म्हणून चवरोधकािंा मुख्य भर कौब्न्सल 
बचहष्ट्काराच्या मुद्द्यावर होता. आचण काँगे्रसने तर प्रिंड बहुमताने कौब्न्सलाकंडे ढंुकूनही पाहू नये असा 
ठराव पास केला आहे. स्वराज्यसंपादन कौब्न्सल बचहष्ट्कारामुळे लाबंणीवर पडेल असे ज्यानंा वाटत नसेल 
ते सवग सामर्थ्याचनशी काँगे्रसिे उचद्दष्ट चसध आ होण्याला झटतील अशी मला आशा आहे. 
 

“या मतदानािे पृथक्करण असे दाखचवतें की देशाला असहकाचरता हवी आहे. चमसेस बेझंट यानंी 
मोकळेपणे, सुसंर्तपणे व चनभगयपणे असहकाचरतेला चवरोध केला, पण त्यानंा अनुयायी फारसे चमळालेि 
नाही. तूतग त्याचं्या म्हणण्याच्या योग्यायोग्यतेचवर्यी मी काहीि बोलत नाही, माझा युब्क्तवाद चवद्यालये, 
न्यायालये, कायदेमंडळ याबद्दल जो काही आहे तो रे्ले चकत्येक आठवडे देशासमोर प्रकटपणे आलेला 
आहे. हा मार्ग अनुसरण्यापासून मला पराङ्मुख व्हाव ेअसे वाटण्याजोरे् मी काँगे्रसच्या व्यासपीठावर काही 
देखील श्रवण केलें  नाही, पण बहुमतवाले व अल्पमतवाले यानंा उदे्दशून मी आदरपूवगक िार शब्द सारं्ू 
इब्च्छतो. 
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“बहुमतवाल्यानंा मी असे म्हणेन की आपल्या फार मोठ्या यशािी वळे ही आपण अत्यंत नम्रपणे 
वार्ण्यािी वेळ आहे. बहुमतवाल्यानंी आपल्या चशरावर मोठी जबाबदारी घेतली आहे. माझ्या ठरावाला 
पाकठबा देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्यावर एक बंधन घालून घेतले आहे. अशी व्यक्ती जर पालक असेल 
तर चतने सरकारी धोरणाने िालणाऱ्या चशक्षणसंस्थामंधून आपल्या मुलानंा अथवा पाल्यानंा बाहेर काढले 
पाचहजे अशी व्यब्क्त जर वकील असेल तर चतने शक्य चततक्या लवकर आपला व्यवसाय बदं केला पाचहजे 
आचण खाजर्ी लवादामाफग त तंटेबखेडे सोडचवण्याच्या उद्योर्ाला लार्ले पाचहजे. अशी व्यक्ती मतदार 
अर्र उमेदवार असेल तर चतने मतदान करता कामा नये अथवा आपली उमेदवारी मारे् घेतली पाचहजे, 
अशा प्रत्येक व्यक्तीने हाताने कातलेल्या व हाताने चवणलेल्या सुताच्या कापडाने आपले देह झाकले 
पाचहजेत व या उद्योर्ानंा उते्तजन चदले पाचहजे. अशा प्रत्येक व्यक्तीने अकहसा, स्वाथगत्यार् व चशस्त यािंा 
स्वीकार करूनि असहकाचरता अंमलात आणावयािी आहे आचण अल्पमतवाल्याबंरोबर न्यायाने व आदराने 
वतगन केले पाचहजे. शारीचरक व शाब्ब्दक कहसेिा अवलंब त्याचं्याचवरुध आ करता कामा नये. अल्पमतवाल्यािें 
पचरवतगन बहुमतवाल्यानंी आपल्या वतगनाने व काटेकोर, सन्माननीय पध आतींनेि घडवनू आचणले पाचहजे. 
ज्यानंी अल्पमतवाल्याबंरोबर मतदान केले ते दुबगळ होते ककवा त्यािंी तयारी नव्हती. चकत्येकानंा मुलानंा 
शाळेतून बाहेर काढणें बरोबर वाटले नाही. पण त्यानंा जेव्हा शाळा चरकाम्या झालेल्या व राष्ट्रीय शाळािंा 
उदय होत आहे असे चदसेल आचण वचकलानंी आपला व्यवसाय थाबंवल्यावर त्यािंी उपासमार होत नाही 
असे चदसेल आचण कायदेमंडळे सुध आा उत्तम राष्ट्रभक्तांच्या रै्रहजेरीमुळे ओस पडलेली चदसतील तेव्हा 
त्यािंा माझ्या कायगक्रमावर चवर्श्ास बसेल आचण ते त्यािा स्वीकार करतील. म्हणून बहुमतवाल्यानंी अधीर 
होण्यािे कारण नाही. अल्पमतवाले लवकरि बहुमतवाल्यासंारखेि होतील. 
 

“अल्पमतवाल्यानंा मी असे म्हणेन की, त्यािंा एका सरळ सामन्यात पराजय झाला आहे. एखादी 
बाब त्याचं्या सदसचिवके बुध आीलाि पटत नसेल तर र्ोष्ट वरे्ळी. एरवी त्यानंी आता असहकाचरतेच्या 
कायगक्रमािा पाठपुरावा जोराने करण्याला कंबर कसली पाचहजे. ज्यानंा असें वाटत असेल की 
बहुमतवाल्यानंी फार मोठी िूक केली आहे, त्यानंा अथाति त्यािें मतपचरवतगन करण्यासाठी मोहीम िालू 
ठेवावी लार्ावी यात काही रै्र नाही. पण अल्पमतवाल्यापंैकी चकती तरी प्रचतचनधींनी राष्ट्रीय शाळा स्थापन 
करण्याला व खाजर्ी लवादकोऱ्टे स्थापण्याच्या तत्त्वाला मान्यता दशगचवली आहे. त्यानंा फक्त 
कौब्न्सलावंर बचहष्ट्कार घालण्यािा चविार पुढे ढकलणें योग्य होईल असे वाटत होते, त्यानंा मी असे 
सुिचवण्यािे धाडस करतो की बहुमताने आता असहकाचरतेच्या िळवळीिा वरे् वाढवावा व चतला जोर 
आणावा असे ठरचवले असल्यामुळे त्यानंी हा चनणगय स्वीकारावा आचण पास झालेला कायगक्रम यशस्वी 
करण्यासाठी कचटबध आ व्हाव.े 

 
“परदेशी मालावरील बचहष्ट्काराला माझ्या ठरावात जार्ा चमळाली आहे त्याबद्दल मला खेद 

वाटतो. त्याला ही जार्ा कशी चमळाली हे मी सारं्णे ठीक होणार नाही. पण त्यािा माझ्या सदसचिवके 
बुध आीशी संघर्ग होत नाही. आचण माझा समंजसपणा दाखचवण्यासाठी, हा ठराव माडंण्यािे मी मान्य केले. 
पण त्या ठरावािे संर्ीत त्यात एक चवसंवादी सूर चशरल्यामुळे चबघडले आहे. स्वदेशीमध्ये परदेशी 
कापडावरील बचहष्ट्कारािा अंतभाव होतो. सवगि परदेशी मालावर बचहष्ट्कार घालावा ही सूिना वडेेपणािी 
आहे. कारण ही र्ोष्ट अशक्य आहे. पण या सूिनेच्या स्वीकाराने जर अनावश्यक आचण िैनीच्या वस्तंूिा 
उपयोर् टाळण्याला जर आपण प्रवृत्त होणार असू तर त्याने एक िारं्ली हेतुपूतीं होईल. अनावश्यक अशा 
प्रत्येक परदेशी र्ोष्टीिा त्यार् करणें हें आपले कतगव्य आचण आपला हक्कि आहे आचण जर आवश्यक अशी 
प्रत्येक र्ोष्ट आपण येथे चनमाण करू शकलो तर त्यात वाईट काहीि नाही.” 
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या लेखात र्ाधंीजींना आर्श्ासन चमळाले की देशातील बहुसंख्य लोकािें प्रचतचनधी म्हणून 
आलेल्यापंैकी बऱ्याि मोठ्या संख्येच्या प्रचतचनधींनी आपल्याला म्हणजे आपल्या असहकाचरतेच्या 
कायगक्रमाला पाकठबा चदला आहे. त्यानंा अशी खात्री देखील वाटत असल्यािे चदसते, की उरलेले 
अल्पसंख्य देखील आपले अनुयायी होणार. त्याप्रमाणें नार्पुरास काँगे्रसिें नेहमीिे अचधवेशन १९२० 
सालच्या चडसेंबरअखेर झाले. त्यातं त्याचं्या कलकत्त्यास असलेल्या पुष्ट्कळि चवरोधकािंा पाकठबा 
चमळाला. कलकत्त्याच्या बठैकीति र्ाधंींनी असे म्हटले की, जर माझ्या असहकाचरतेच्या कायगक्रमाला 
पुरेसा पाकठबा चमळाला तर एक वऱ्र्ात स्वराज्यसंपादन घडून येईल. या त्याचं्या घोर्णेिा पुष्ट्कळ उपहास 
झाला. पण थट्टा करणाऱ्यानंी ‘पुरेसा पाकठबा चमळाला तर’ ही जी शतग घातली होती चतकडे मात्र दुलगक्ष 
केले. स्वराज्य म्हणजे इंग्रजाचं्या अब्स्तत्वावािून आपण आपले अब्स्तत्व चटकचवणे, आपल्या असाहायतेिा 
शवेट करणे असा ‘एक वर्ात स्वराज्य’ यािा अथग ‘यंर् इंचडया’ मध्ये २२ सप्टेंबर १९२० रोजी प्रचसध आ 
झालेल्या लेखात त्यानंी साचंर्तला. या लेखातील पुढील काही वाक्य अचतशय अथगपूणग आहेत. “It is as 
amazing as it is humiliating that less than one hundred thousand white men should be able to 
rule three hundred and fifty million Indians. They do so somewhat undoubtedly by force but 
more by securing our cooperation in a thousand ways and making us more and more helpless 
and dependent on them as time goes forward. Let us not mistake reformed councils, mere 
law-courts and even governorships for real freedom or power. They are but subtler methods 
of emasculation. The British cannot rule us by mere force. And so they resort to all means, 
honourable and dishonourable, in order retain their hold on India. They want India’s billions 
and they want India’s manpower for their miperialistic greed. If we refuse to supply them with 
men and money, we achieve our goal, viz. Swaraj, equality, manliness.” 

 
या लेखात र्ाधंींनी आपला दृढचवर्श्ास व्यक्त केला आहे की ज्या चतहेरी बचहष्ट्कारावर त्यानंी भर 

चदला आहे तो पूणगतः व्यवहायग आहे आचण तो पाळला रे्ल्याखेरीज स्वराज्यप्राप्ती होणार नाही. कॉलेजे-
कोऱ्टे-कौब्न्सले याचं्या मायाजालातून आपण बाहेर पडलें ि पाचहजे आचण त्याच्या जोडीला स्वदेशीिा 
अवलंब केला पाचहजे. हाताने कातलेल्या सुतािा वापर हातमार्ावर करून आपण वस्त्रस्वावलंबी होऊन 
आपली आर्वथक रु्लामचर्रीमधून मुक्तता करून घेतली पाचहजे आचण या सवग शऱ्ती पुऱ्या करणे म्हणजे 
चशस्त, स्वाथगत्यार्, र्रजा कमीत कमी ठेवणे, संघटनाकौशल्य, आत्मचवर्श्ास आचण धैयग यािंा अवलंब 
करणे. एक वर्गभर समाजातील जे लोक लोकमत तयार करतात त्यानंी जर हे रु्ण आपल्या चठकाणी वसत 
आहेत असें दाखचवले तरि स्वराज्य चमळेल. नाही तर इंग्रज जे काही करीत आहेत त्याबद्दल त्यानंा दोर् 
देता येणार नाही. आपली मुक्तता करून घेणे सवगस्वी आपल्याि हाती आहे, असे म्हणून हा लेख र्ाधंीजींनी 
संपचवला आहे. 

 
यानंतर काँगे्रसिे नार्पूर येथील नेहमीिे अचधवशेन होईपयंतच्या मुदतीत र्ाधंींनी प्रिारकायग 

धडाक्याने िालूि ठचवलें  होते. नार्पुरास देशातील सवग लोकािंा पाकठबा आपल्या कायगक्रमाला चफरून 
प्रचतचनधींच्या बहुमतान आचण कदाचित मतैक्याने देखील चमळाल्यावािून राहाणार नाही अशी अपेक्षा 
त्याचं्या मनात उत्पन्न झालीि होती. चतहेरी बचहष्ट्काराबरोबर िरखा-खादी आचण अस्पशृ्यताचनवारणािी 
मोहीमही त्यानंी िालू केली. असहकाचरतेिा सर्ळा कायगक्रम अंमलात आणून स्वराज्य संपादन करणे हें  
र्ाधंींिे उचद्दष्ट होते आचण ते साध्य होण्यासाठी ते क्षणशः आचण कणशः चझजत होते व सवग भारतीयािें ते 
उचद्दष्ट असल्यामुळे त्यानंी सुध आा झटावे असा त्यािंा अचवरत प्रयत्न िालू होता. त्याचं्या अपेके्षप्रमाणें 
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नार्पुरास कस्तुरीरंर् अयंर्ारासंारखे चवरोधक समथगक झाले आचण असहकाचरतेिा कलकत्त्यािा ठराव 
जरूर तेथे वाढवनू व सुधारून एकमताने स्वीकारला रे्ला. नार्पूरिी काँगे्रस भरण्यापूवी कायदेमंडळाच्या 
चनवडणुका होऊन रे्ल्या आचण तेव्हा उमेदवारामंध्ये केवळ सरकारजमा आचण राष्ट्रीय अथवा नेमस्त 
म्हणचवणारे काही लोकि फक्त होते. उदाहरणाथग, चमसेस बेझंट यािें नेतृत्व मानणारे जमनादास 
िारकादास धरमसी हे सेंरल असेंब्लीत रे्ले व श्रीचनवास शास्त्री, सवटं्स ऑफ इंचडया सोसायटीिे अध्यक्ष, 
हे कौब्न्सल ऑफ स्टेटमध्ये रे्ले. परंतु कौब्न्सलावंर बचहष्ट्कार टाकणे िुकीिे आहे असे मानणारे जीना, 
बचॅप्टस्टा, जयकर, दास वरै्रे मात्र उमेदवार म्हणून उभेि राचहले नाहीत. नार्पूर काँगे्रसमध्ये काँगे्रसच्या 
ध्येयात बदल करण्यात आला. ‘लीर्ल व कॉब्न्स्टयूशनल’ साधनानंी स्वराज्य चमळचवण्याऐवजी ते 
‘पीसफुल व लेचजचटमेट’ म्हणजे शातंतापूणग व न्याय्य साधनानंी चमळवावे असा ठराव झाला आचण जी नवी 
घटना काँगे्रसिे दैनंचदन कामकाज उरकण्यासाठी तयार करण्यात आली व भर अचधवशेनात सवग 
प्रचतचनधींनी स्वीकारली चतच्यात काँगे्रसिे ध्येय म्हणून त्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली. एक कोटी 
रुपयािंा लोकमान्य चटळक स्वराज्य मेमोचरयल फंड म्हणून चनधी उभारण्यािें ठरले व काँगे्रसच्या 
कायगक्रमाच्या यशासाठीि तो खिं करण्यािे ठरले. माँटफडग सुधारणा सुरू करण्यासाठी म्हणून चब्रचटश 
साम्राज्यशाहीिे प्रतीक या नात्याने येऊ घातलेल्या ड्ूक ऑफ कॉनॉट ऊफग  बादशहािें काका याचं्या सवग 
कायगक्रमावंर आचण समारंभावर बचहष्ट्कार घालण्यािे ठरले. हाि प्रकार पूवी चब्रचटश युवराज आले तेव्हा 
करण्यात आला होता. मात्र ही असहकाचरता पूणगपणे अकहसक होती. 

 
चकत्येक वर्े चब्रचटश काँगे्रस कचमटी या नावाने काँगे्रसिी एक शाखा लंडन येथे काम करीत होती. 

वडेरबनग व दादाभाई यासंारखे लोक चतिे काम पाहात. ‘इंचडया’ या नावािे एक लहानसे इंग्रजी साप्ताचहक 
ही कचमटी िालवीत असे. लोकमान्य चटळक जेव्हा काँगे्रसिे व होमरूल लीर्िे डेप्युटेशन घेऊन लंडन 
येथे रे्ले आचण तेरा मचहने तेथे राचहले तेव्हा त्यानंा असे चदसून आलें  की काँगे्रसिे मुखपत्र म्हणून त्यािें 
काम िालत नाही तेव्हा त्यानंी व चवठ्ठलभाई पटेल यानंी असा दावा केला की काँगे्रस त्या कचमटीिा व 
‘इंचडया’िा खिग िालचवणार तर काँगे्रसिे मति तेथे प्रभावी झाले पाचहजे. त्याप्रमाणे अखेर झाले. ‘इंचडया’ 
िे संपादक पोलक यानंी राजीनामा चदला व चमस हेलीना नॉमगन्टन यािंी त्यािे जार्ी नेमणूक झाली आचण 
श्री. न. कि. केळकर यासं चवलायतेत त्यािंा मुक्काम असेपयंत असोचशएट एचडटर म्हणून नेमण्यात आले. 
यानंतर ‘इंचडया’ िे काम चटळक व पटेल यानंा हव ेहोते तसे होऊ लार्ले. पण असहकाचरतेच्या नव्या पवांत 
‘इंचडया’ हा पाढंरा हत्ती पोसण्यािे काही प्रयोजन नाही असे ठरून चब्रचटश कचमटी व ‘इंचडया’ या दोहोंिी 
इचतश्री झाली. दरसाल ४५ हजार रुपये त्यावंर खिग होत होता. तो यापुढे अनावश्यक आचण अनाठायी आहे 
असे र्ाधंीजी व काँगे्रस यानंी ठरचवले. र्ाधंींच्या मतें आपले कायग हीि आपली उत्तम जाचहरात आहे. 
‘इंचडया’ िा काहीि म्हणण्यासारखा पचरणाम चब्रचटश जनतेवर होत नव्हता आचण होणे शक्यही नव्हते. 
पजंाबवरील अत्यािारािंी िौकशी करून र्ाधंीजींनी एवढा चरपोटग तयार केला. त्यािी चब्रचटश पालगमेंटने व 
भारतमंत्री मॉटेग्य ू यानंी चकतीशी कदर केली, असा त्यािंा अखेरिा प्रश्न होता. चब्रचटश अपप्रिारािी 
बरोबरी अथवा त्यावर सरशी फक्त अमेचरकनि करू शकतील. त्याजबरोबर आपल्याला स्पधा करता 
येणार नाही. आचण ती आपण करून स्वतःिी नीचतमत्ता चबघडवनू घेण्यािे कारण नाही असे र्ाधंीजींच्या 
म्हणण्यािे तात्पयग. परराष्ट्रामंध्ये प्रिार करण्यािा प्रयत्न व्यथग आहे. त्याऐवजी ते पैसे यथेि 
खादीप्रसाराच्या कामी लावावे, असे त्यानंी प्रचतपादन केले. 
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र्ाधंीजींिी अपेक्षा होती त्याप्रमाणे नार्पुरास ३० चडसेंबर १९२० रोजी असहकाचरतेिी िळवळ 
जोराने पुढे िालचवण्याबाबत पुढीलप्रमाणे ठराव झाला. मूळ इंग्रजीत असलेल्या या ठरावािे समग्र भार्ातंर 
पुढे चदल्याप्रमाणे आहे : 

 
“ज्याअथी सध्या अब्स्तत्वात असलेल्या कहदुस्तान सरकारने या काँगे्रसच्या मताप्रमाणे देशािा 

चवर्श्ास र्माचवलेला आहे आचण ज्याअथी कहदुस्तानच्या लोकािंा स्वराज्य स्थापन करण्यािा चनधार 
झालेला आहे आचण ज्याअथी काँगे्रसच्या जादा अचधवशेनापूवी, आपली अनेक र्ाऱ्हाणी व तक्रारी चवशरे्तः 
पजंाबातील अत्यािार व चखलाफत या बाबतीतील अन्याय, काँगे्रसने अनुसरलेल्या पध आतीनीं दूर 
करण्याच्या कामी अपयश आलेले आहे, त्याअथी कलकत्त्यास भरलेल्या जादा काँगे्रसच्या अचधवशेनात 
मंजूर झालेल्या अकहसात्मक असहकाचरतेच्या ठरावािा पुनरुच्चार करून ही काँगे्रस जाहीर करते की, 
अकहसात्मक असहकाचरतेिी समग्र योजना अथवा त्यातील काही भार् अंमलात आणण्यासाठी देश तयार 
करण्याकचरता पुढीलप्रमाणे पचरणामकारक पावले उिलण्यािे ठरवीत आहे. यामध्ये एका टोकाला 
सरकारशी सवग प्रकारिे स्वखुर्ीने होत असलेले साहियग बदं करणे आचण दुसऱ्या टोकाला कर देण्यािे बंद 
करणें यािंा समावशे होतो. काँगे्रस ककवा चतिी ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटी या बाबतीतील चनणगय वळेोवेळी 
घेईल. 

 
(अ) सोळा वर्ांखालील मुलानंा त्याचं्या माताचपत्यानंी अथवा पालकानंी सरकारी अथवा सरकारी 

मदतीने िाललेल्या अथवा सरकारी धोरणाला अनुसरून िालणाऱ्या सवग शकै्षचणक संस्थामंधून काढून घ्यावे 
व राष्ट्रीय शाळातं त्यानंा दाखल कराव ेअथवा इतर कोणत्या मार्ाने त्यािें चशक्षण िालू ठेवावे. 

 
(ब) सोळा वर्ांवर उमर असलेल्या सवग चवद्याऱ्र्थ्यानंी शाळा-कॉलेजामंधून बाहेर पडावे, मात्र 

त्याचं्या सदसचिवकेबुध आीला असे पटत असले पाचहजे की सरकारी हुकमतीखाली अथवा धोरणाने 
िालणाऱ्या शकै्षचणक संस्थात राहाणे हे त्या संस्था नष्ट करण्याच्या असहकाचरतेच्या धोरणाशी चवसंर्त 
आहे. अशा चवद्यार्थ्यांनी असहकाचरतेच्या कायगक्रमात सेवा करावी अथवा ज्या राष्ट्रीय शकै्षचणक संस्था 
चनघतील त्यातं चवद्याभ्यास िालू ठेवावा. 

 
(क) सरकारी अथवा सरकारी मदतीने िाललेल्या चशक्षणसंस्थामधील चवर्श्स्त, व्यवस्थापक 

आचण अध्यापक यानंी म्युचनचसपाचलया व लोकल बोऱ्डानंी िालचवलेल्या शाळािें राष्ट्रीय शाळातं रूपातंर 
कराव.े 

 
(ड) वचकलानंी आपला व्यवसाय बदं करण्यािा आणखी प्रयत्न करावा आचण आपल्या वकील व 

अशीलबंधंूना कोटावर बचहष्ट्कार घालून खाजर्ी लवादामाफग त तंटेबखेडे सोडवनू घेण्याच्या उद्योर्ाला 
नेटाने लार्ावे. 

 
(ई) व्यापारी व दुकानदार यानंी परदेशाशंी असलेले व्यापारािे संबंध हळूहळू कमी कराव ेआचण 

कहदुस्तानाला स्वतंत्र व स्वयंपूणग करण्यासाठी हाताने सूत कातण्याच्या व हातमार्ावर त्या सुतािे कापड 
चवणण्याच्या उद्योर्ाला उते्तजन द्याव े आचण त्यासाठी ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटीने चवशरे्ज्ञािंी सचमती 
नमून आर्वथक बचहष्ट्कारािी योजना तयार करून परदेशी मालािे उच्चाटण करावे. 
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(फ) असहकाचरतेच्या िळवळीच्या यशासाठी स्वाथगत्यार् अत्यंत आवश्यक असल्याने देशातील 
प्रत्येक स्त्री-पुरुर्ाने आपल्याकडून होईल तेवढा स्वाथगत्यार् करून राष्ट्रीय िळवळ बळकट करावी. 

 
(र्) असहकाचरतेच्या आंदोलनाच्या प्रर्तीसाठी ग्रामीण भार्ात व शहरी भार्ात ग्राम सचमत्या 

आचण प्राचंतक सचमत्या, काँगे्रसच्या शाखा स्थापन कराव्या आचण त्याचं्यामाफग त असहकाचरतेिा पाठपुरावा 
करावा. 

 
(ह) इंचडयन नॅशनल सऱ्चवस या नावािी राष्ट्रसेवकािंी सेना स्थापन करावी व चतच्यामाफग त 

असहकाचरता आंदोलनाला जोरािी र्ती द्यावी. 
 
(आय) ऑल इंचडया चटळक स्मारक स्वराज्य चनधी उभारून असहकाचरतेच्या आचण राष्ट्रीय 

सेवादलाच्या कामासाठी तो वापरावा. यासाठी पचरणामकारक उपाय त्वचरत योजावे आचण एक कोटी रुपये 
जमवाव.े 

 
आतापयंत असहकाचरतेिी, चवशरे्तः कायदेमंडळावर बचहष्ट्कार घालण्याच्या कायािी जी प्रर्ती 

झाली आहे त्याबद्दल ही काँगे्रस राष्ट्रािे अचभनंदन करते आचण असा दावा करते की ज्या पचरब्स्थतीत ही 
कायदेमंडळे अब्स्तत्वात आचणली आहेत ती पचरब्स्थती लक्षात घेता ती देशािे प्रचतचनचधत्व करीत नाहीत 
आचण असा चवर्श्ास बाळर्ते की बहुसंख्य मतदारानंी मतदानावर बचहष्ट्कार घातला असता देखील जे लोक 
चनवडून रे्ले आहेत असे समजले जाते त्यानंी आपल्या सभासदत्वािा राजीनामा द्यावा. जर त्यानंी तसे 
केले नाही व आपल्या बहुसंख्य मतदाराचं्या म्हणण्यािा चधक्कार केला आचण लोकशाहीिे तत्त्व इतक्या 
उघडपणे धाब्यावर बसचवले तर त्याचं्या मतदारानंी त्याजकडून कसलीही सेवा घेण्यािे जाणूनसवरून 
नाकाराव.े 

 
ही काँगे्रस लोक आचण पोलीस व लष्ट्कर यामंधील वाढत असलेल्या मतै्रीला मान्यता देते अचण 

अशी आशा करते की आपल्या वचरष्ठ अचधकाऱ्यािें हुकूम पाळण्यासाठी आपले ब्रीद व आपला देश यािंी 
पायमल्ली करणार नाहीत आचण जनतेशी नम्रतेने आचण चववेकाने पोलीस व लष्ट्करी लोक वार्तील आचण 
लोकाचं्या भावभावनािंी त्यानंा काही पऱ्वा नाही असा जो आरोप त्याचं्यावर केला जातो तो धुवनू 
टाकण्याला ते तयार होतील. आचण ही काँगे्रस सरकारी नोकरीतील लोकानंा असे चवनचवते की, काँगे्रसने 
त्यानंा तुमच्या नोकऱ्या सोडा अशी जाहीर चवनंती करीपयंतच्या काळात त्यानंी आपल्या वार्णुकीत 
प्रामाचणकपणा व दयाळूपणा आपल्या देशबाधंवाशंी असलेल्या संबंधात चवशरे् रीतीने दाखवावा आचण 
चनभगयतेने व उघडपणे लोकाचं्या सभातं व जमावात सचक्रय भार् न घेता वावरावे आचण राष्ट्रीय िळवळीला 
उघडपणे पैशािी मदत करावी. 

 
ही काँगे्रस अकहसेवर खास भर देऊन असे सारं्ू इब्च्छते की वाणीत व कृतीत सवांनी अनत्यािारी 

राहाणे आवश्यक आहे. सरकार व जनता यामंधील असहकाचरतेिी ही अवश्यमेव शतग आहे, की 
असहकाचरता शातंतापूणग, अकहसापूणग असली पाचहजे. या काँगे्रसिे असे मत आहे की अत्यािारािा ककवा 
कहसेिा कोणताही प्रकार लोकशाहीिी वाढ करण्याच्या संकेताला घातक आहे आचण असहकाचरतेिे 
यापुढील टप्पे र्ाठण्याच्या व ओलाडंण्याच्या कायगक्रमाला सुध आा त्यािंा अडथळाि होईल. 
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अखेरीस या काँगे्रसिे असे म्हणणे आहे की चखलाफत व पजंाबातील अत्यािार या संबधंात न्याय 
होण्यासाठी व एक वर्ांत स्वराज्य प्राप्त होण्यासाठी सवग सावगजचनक संस्था, मर् त्या काँगे्रसशी चनर्चडत 
असोत ककवा नसोत, त्यानंा अशी चवनंती आहे की, त्यानंी आपले सवग लक्ष शातंतापूणग असहकाचरतेिे कायग 
करण्याकडेि एकचत्रत करावे. कारण लोकामंध्ये संपूणग सहकायग आचण सौहादग असेल तरि असहकाचरता 
यशस्वी होईल. कहदु-मुसलमानामंधील एकता व चहन्दंूमधील अनेक वणग व ज्ञाती यामंधील ऐक्य, ब्राह्मण–
ब्राह्मणेतरामंधील दुरावा दूर करणे व अस्पृश्यतेिा कहदूधमावरील कलंक घुवनू काढणें अवश्य आहे. 
चहन्दंुच्या धार्वमक नेत्यानंी कहदुधमग सुधारण्यासाठी व दचलतानंा चमळत असलेल्या वार्णुकीत बदल 
करण्यािी तेवढीि जरुरी आहे.” 

 
हा ठराव, एकमताने पास झाला, र्ाधंींनीि तो माडंला. त्यावळेी केलेल्या भार्णात चटळक स्वराज्य 

चनधीचवर्यी ते िार शब्द बोलले तेव्हा भारतीय सँडो राममूतीं यानंी या चनधीसाठीं रु. १००१ िी देणर्ी 
जाहीर केली आचण कोणी अनाचमकाने सोन्याच्या दोन आंर्ठ्या र्ाधंींकडे पाठचवल्या. आजारीपणामुळे 
चबछान्यावर पडून असलेल्या शठे जमनालाल बजाज यानंी एक लाख रुपयािंी देणर्ी चदली व चतिा 
उपयोर् असहकाचरता करणाऱ्या वचकलासंाठी व त्यानंी राष्ट्रसेवक व्हाव े म्हणून वापरावा असे सुिचवले. 
शावकशा बमनजी या पारशी दात्याने दरमहा दहा हजार रुपये देण्यािे जाहीर केले व स्वराज्य चमळेपयंत 
ही देणर्ी िालू राहील असे कळचवले. मंडपात जार्च्या जार्ी या देणग्या चमळाल्या व पुढे हा चनधी एक 
कोटी रुपयािंी मयादा ओलाडूंन रे्ला. त्यािा चवचनयोर् असहकाचरतेच्या िळवळीसाठी सवगस्वी खिग 
करण्यात आला. असहकाचरतेच्या ठरावाच्या अंर्ोपारं्ावर काँगे्रसच्या अचधवशेनात व नंतर अनेक जाहीर 
सभातं र्ाधंी सतत बोलत होतेि, पण अचधवशेन संपल्यावर ‘ यंर् इंचडया’त त्यानंी स्वतःच्या सहीने जो लेख 
चलचहला त्यात त्यािे सवग इंचर्त आले असल्यामुळे ती येथे समग्र देणे योग्य होईल :– 
 

नागपूर काँगे्रसची फिंश्रुणत 
 

काँगे्रसने काय केले? आपण काय करावयास पाचहजे? अहमदाबादने काय केले पाचहजे? हे तीन 
प्रश्न प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःला चविारले पाचहजेत. काँगे्रसने आपल्याला नवीन घटना चदली. आचण 
एकमताने शातंतामय असहकाचरतेिा ठराव पास केला. काँगे्रसिे एवढे प्रिडं अचधवशेन यापूवी कधीि 
भरचवण्यात आले नव्हते आचण इतक्या र्ंभीरपणे कोणत्याि प्रश्नािा चविार केल नव्हता. घटनेमध्ये अत्यंत 
महत्त्वािे बदल करण्यात आले आहेत. काँगे्रसच्या उचद्दष्टावंर प्रदीघग ििा झाली आचण दोन रात्री व एक 
चदवस खूपि वादचववाद होऊन प्रातंवारीने मते घेण्यात आली आचण सुिचवलेले बदल प्रिडं बहुमताने मंजूर 
झाले. 

 
शक्य तर चब्रचटशाशंी असलेला आपला संबधं कायम ठेवनू, पण तो जर आपल्याला पाचहजे तशा 

प्रकारे राहाणार नसेल तर तो तोडून टाकून चमळणारे, आपल्याला पसंत असणारे स्वराज्य संपादन करणे हे 
आपले नव ेउचद्दष्ट ठरले. हा संबधं जर पुढे चटकवायिा असेल तर, काँगे्रसिे उचद्दष्ट ज्या स्वरूपात चसध आ 
होऊ शकेल असाि आकार त्या स्वराज्याला यावा लारे्ल. म्हणजेि चब्रचटशानंी स्वतःहून आमिे वचरष्ठ 
म्हणून वार्ायिे सोडून चदले पाचहजे मूठभर इंग्रज आमच्यावर राज्य करीत आहेत असे आपणासं वाटत 
राहील तीवर चब्रचटशािंा संबधं आम्हालंा असयि वाटणार. काँगे्रसने स्वराज्य संपादन करण्यािे साधन 
देखील सुिचवले आहे. शातंतापूणग व शुध आ मार्ानी ते प्राप्त करून घ्यावयािे आहे असे काँगे्रसने ठरचवले 
आहे. येथे असत्य, भामटेचर्री, दाचंभकपणा, फसवणूक वरै्रे प्रकारानंा जार्ा नाही. आम्ही न्याय्य मार्गि 
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अनुसरणार व तसे करताना इतरािंी हत्या करण्यापेक्षा आम्ही आपले प्राण देऊ. ‘मरून जर्ण्या’िे रहस्य 
आपल्याला चशकावयािे आहे. या चनयमािे पालन करूनि जर् जर्त आले आहे. जेव्हा बीज नष्ट होते 
तेव्हाि धान्य उत्पन्न होते. मरणप्राय यातना माता सोसते म्हणूनि मुलािे जीवन शक्य होते. यज्ञ 
केल्याचशवाय जर आपण अन्न खाल्ले तर िोरीिे अन्न खाल्ले असा अथग होतो. त्यार् करूनि स्वराज्य प्राप्त 
होईल; ईर्श्राला शुध आ व पचवत्र असणारे हौतात्म्यि स्वीकरणीय होईल. 

 
एक महत्त्वपूणग बदल असा आहे की, पूवी कोणाही आचण चकतीही व्यक्तींना काँगे्रसिे प्रचतचनधी 

होता येत असे; यापुढे तसे होता येणार नाही. प्रत्येक एक लाख नार्चरकानंा दोन प्रचतचनधी यापुढे पाठचवता 
येतील. यािा अथग असा की, सर्ळया देशाला यापुढे सहा हजार प्रचतचनधींिी चनवड करता येईल. माझ्या 
मताने ही संख्या देखील फार मोठीि आहे. यामुळे एक अचनष्ट पचरणाम घडून येईल, जेथे काँगे्रसिे 
अचधवशेन भरेल तेथे लोकसंख्येच्या प्रमाणात चमळणाऱ्या संख्येने सवग प्रचतचनधी येतील, दूरच्या प्रातंानंा 
पुष्ट्कळ प्रचतचनधी पाठचवणे अशक्य होईल, तरी पण एक मयादा घालण्यात आली आहे. ही सुधारणाि झाली 
असे म्हटले पाचहजे. चनवडणुकीच्या पध आतीतही बदल करण्यात आला आहे. यापुढे लक्षावधी लोकाचं्या 
पसंतीने प्रचतचनधींिी चनवड होईल आचण आता असे सक्तीने ठरचवण्यात आले आहे की मुसलमान, चस्त्रया, 
अस्पृश्य आचण इतर जे काँगे्रसच्या कामात लक्ष घालीत नव्हते त्यानंा तसे करण्यास लावण्यासाठी प्रयत्न 
व्हावा. काँगे्रसिे उचद्दष्ट मान्य करून व वर्ाकाठी िार आणे फी भरून कोणालाही काँगे्रसिे सभासदत्व 
चमळेल. वरे्वेर्ळया दृचष्टकोनाच्या लोकानंा प्रचतचनचधत्व म्हणून अन्य देय मतािी सुधारणा करण्यात आली 
आहे. भार्ावार प्रातंरिना करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रातंात जर घटनेत दाखवनू चदले आहे त्याप्रमाणे 
काम िालेल तर आपल्याला पुष्ट्कळि प्रर्ती करता येईल, कारण एकजुटीने काम करून व संघचटत 
होऊन जर आपण काम केले तर आपण स्वराज्य चमळव.ू त्यासाठी जनतेच्या सवग भार्चवभार्ातं 
राष्ट्रीयत्वािी जार्ृती उत्पन्न करण्यािी जरूर आहे. 

 
काही थोडी भर घालून कलकत्त्याच्या खास अचधवशेनात मंजूर झालेला शातंतामय असहकाचरतेिा 

ठराव नार्पूर येथे कायम करण्यात आला. ज्यानंी हा ठराव मान्य केला आहे, त्यानंी पुढील र्ोष्टी केल्याि 
पाचहजेत :– 
 

१. ज्यानंी पदव्या-पदके घेतली आहेत त्यानंी त्यािंा त्यार् केला पाचहजे. 
 
२. पालकानंी व माताचपत्यानंी सरकारी हुकमतीच्या शाळामंधून मुले काढून घेतली पाचहजेत आचण 

त्याचं्या चशक्षणािी व्यवस्था घरीि अथवा राष्ट्रीय शाळातं केली पाचहजे. 
 
३. सोळा वर्ांवरील चवद्यार्थ्यांिी तर अशी खात्री पटली असेल की सरकारच्या सावलीखाली 

चशकणे हे पाप आहे तर त्याने इतर कोणत्या कामात स्वतःला रु्ंतवनू घेऊन चवद्यालयातून बाहेर पडले 
पाचहजे. 

 
४. वचकलानंी व्यवसाय बंद करून ताबडतोब लोकसेवचे्या कायाला स्वतःला. वाहून घेतले 

पाचहजे. 
 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

अनुक्रमणिका 

५. चवलायती मालािा व्यापार व्यापाऱ्यानंी बदं केला पाचहजे आचण ताबडतोब हातसुताच्या व 
हातमार्ावर चवणलेल्या कापडाला उते्तजन चदले पाचहजे. 

 
६. मतदारािंा चवरोध असताही ज्यानंी कौब्न्सलप्रवशे केला आहे आचण राजीनामे देण्यािे नाकारले 

आहे, त्याजंकडे मतदारानंी कोणत्याही राजकीय कामासाठी जाऊ नये. 
 
७. पोचलसानंी व इतर सरकारी नोकरानंी सभ्यपणे, सत्याला स्मरून व पे्रमाने लोकाशंी वार्ावे; 

त्यानंी राजकीय सभानंा हजर राहावे, पण तेथे भार्णे करू नयेत आचण स्वातंत्र्याच्या िळवळीला उघडपणे 
पैशािी मदत करावी 

 
८. आपला देश अर्र धमग यापेंक्षा पोचलसानंी आपली नोकरी अचधक महत्त्वािी समजू नये आचण 

आपल्या िारं्ल्या वतगनाने ते भाडोत्री नोकर आहेत हा त्याचं्यावर करण्यात येणारा आरोप खोटा पाडावा 
आचण आपल्या समाजाला आपण मानतो असे दाखवावे. 

 
९. प्रत्येक स्त्रीने आचण पुरुर्ाने शक्य तेवढा त्यार् करण्याला चसध आ असावे. 
 
१०. शातंता राखण्यामध्ये आपले यश आहे हे प्रत्येकाने समजून असावे आचण यािी जाणीव 

स्वजनाशंी तसेि सरकाराशी वार्ताना ठेवावी. शातंता राखणे म्हणजे केवळ शारीचरक कहसा टाळणे नव्हे, 
तर अपशब्द सुध आा वापरू नयेत. 

 
११. सवांनी कहदु-मुसलमानािें ऐक्य अचधक बळकट करावे आचण देशातील वरे्वरे्ळया चवभार्ातं  

वसत असलेली कटुता संपवावी. ब्राह्मण व अब्राह्मण यामंधील भाडंणे संपवावी आचण अस्पृश्यतेिे पाप पुसून 
टाकाव.े 
 

हे सवग जर आपण एक वर्ात करू शकलो तर त्या मुदतीत आपल्याला स्वराज्य चमळल आचण ते 
जर आपण लाबंणीवर टाकले तर स्वातंत्र्यही लाबंणीवर पडेल. आपले कतगव्य काय हे अर्दी स्पष्ट आहे. 
प्रत्येकाने करता येईल त्या त्यार्ाला तयार राचहले पाचहजे, इतरही तसेि करतील यासाठी झटले पाचहजे 
आचण नव्या धोरणाला अनुसरून सभा भरचवल्या पाचहजेत. पुढील वर्ािी काँगे्रस भरेल तेव्हा कोणीही 
प्रचतचनधी असा येता कामा नये की ज्याने आपली मुले सरकारी हुकमतीखाली िालणाऱ्या शाळेतून काढली 
नाहीत अर्र ज्याने आपला वचकलीिा व्यवसाय बदं केलेला नाही अथवा ज्या कोणाला लार्ू होणारी इतर 
कोणतीही अट त्याने पाळली नाही. म्हणूनि प्रत्येक स्त्री अर्र पुरुर् प्रचतचनधीने हातसुतािे हातमार्ावर 
चवणलेले कापडि आपल्या अंर्ावर घातले पाचहजे. असे सहा हजार प्रचतचनधी व इतर कायगकते जर 
आपल्याजवळ असले तर आपली ब्स्थती कशी असेल यािी कल्पना करणे कठीण नाही. 

 
अहमदाबाद शहराने पुढील काँगे्रसच्या अचधवशेनाला चनमंत्रण चदले आहे आचण नव्या घटनेिे यश 

चसध आ करण्यािी शपथि अहमदाबादेने वाचहली आहे असे म्हणण्याला हरकत नाही. अहमदाबादेने मोठा 
मान चमळचवण्यासाठी िरं् बाधंला आहे आचण त्याकचरता मोठी जबाबदारी चशरावर घेतली म्आहे. 
अहमदाबादेिा सन्मान म्हणजे रु्जरातिा सन्मान व रु्जरातिा सन्मान वहेणजे देशािा सन्मान. आजपासून 
जर आपण तयारी करू लार्लो तर पळच्या वळेी ती आपण पुरी करू शकू. त्याकचरता काय काय 
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करावयास पाचहजे ते आपण पुढे पाहू. (हा लेख र्ाधंीजींनी ‘नवजीवन’मध्ये ९ जानेवारी १९२१ रोजी प्रचसध आ 
केला.) 

 
र्ाधंीजींनी भार्ावार प्रातंरिनेच्या तत्त्वावर काँगे्रसच्या नव्या घटनेप्रमाणे चनमाण करण्यात 

आलेल्या प्रातंानंा आपल्या प्राचंतक संघटना बाधंण्यासाठी घटनेिा नमुना ‘ यंर् इंचडया’ मधील एका लेखात 
पुरचवला. ‘एक वर्ात स्वराज्य’ ही त्यािंी घोर्णा ते अर्दी शभंर टके्क र्ंभीरपणे पुनःपुनः उच्चारीत होते व 
लोकानंी त्याचं्या हाकेला साद द्यावी म्हणून चकती कसोशीने प्रयत्नशील होते हे यावरून आचण त्याचं्या 
एकूण खटपटीवरून पूणगपणे ध्यानात येते. असहकाचरतेिा अथग स्वतःिे शुध आीकरण असा त्यानंी एका लेखात 
सारं्ून ते म्हणतात, “कहदुस्तानात परदेशी कापड खपते यािे कारण आपल्याला त्यािे आकर्गण वाटते. ते 
आकर्गण बाजूला सारून सूतकताई व हातचवणाई यािंाि आश्रय सवांनी चबनतक्रार करावा अशी त्यािंी 
सारखी मार्णी होती. सरकारला आपण पापी, सैतानी असे म्हणतो तर आपण पापािरणापासून पूणगपणे 
चनवृत्त झाले पाचहजे, म्हणजे चपकल्या पानाप्रमाणे सरकार र्ळून पडेल अथवा त्याला पश्चात्ताप होऊन ते 
शुध आ होईल. चवद्यालये, न्यायालये, पदव्या-पदके आचण कायदेमंडळे ही स्वभावतः पापी नाहीत. सध्याच्या 
पापमय पचरब्स्थतीिी ती केवळ चिन्हे आहेत. मुद्द्यािी र्ोष्ट ही की, आपण पापािरण सोडले पाचहजे. लोक 
जर मद्यपान करतील, सटे्ट-जुर्ार खेळतील िोऱ्यादरोडे घालतील, व्यचभिार करतील, एकमेकािंा िेर् 
करतील तर असह काचरतेिी प्रर्ती होणार नाही. कारण सरकार आपल्या या वाईट संवयींिा फायदा 
घेऊनि आपल्यावर राज्य करीत आहे.” 

 
२७ जानेवारीच्या १९२१ सालच्या ‘नवजीवन’च्या अंकात र्ाधंीजींनी वरील प्रकारिे चविार व्यक्त 

केले आहेत. 
 
यवतमाळिे तपस्वी बाबासाहेब पराजंपे उपहासपूवगक म्हणत असत की, काँगे्रस राजकारण सोडून 

सद्रु्णसंवधगक संस्था बनली आहे. यात थट्टा करण्यासारखे काय होते? पण जीवनचवर्यक र्ाधंींिा समग्र 
दृचष्टकोण त्यानंा समजला नाही इतकेि त्यावरून चदसून येते. खरे तर र्ाधंींनी सद्रु्णी होता होताि 
पचरणामकारक राजकारण करता येते हे उत्तम रीतीने दाखचवले आहे, चकती लोकाचं्या चकती पत्रानंा उत्तरे 
देऊन त्यानंी त्यािें शकंाचनरसन केले. चकती चवचक्षप्त आचण पूवगग्रहदूचर्त व अज्ञानी टीकाकारािंी समजूत 
घातली, यािी असंख्य उदाहरणे त्यािें सवग लेखन एकत्र करून कहदुस्तान सरकाराने ऐंशीहून अचधक 
गं्रथातं छापले आहे त्यावरून कोणाही अभ्यासकाला पाहता यईल. असहकाचरतेच्या पचहल्या वर्ात तर या 
बाबतीत त्यानंी पराकाष्ठा केली आहे. त्यािें हे सवग लेखन म्हणजे महासार्र आहे. त्यात बुड्ा मारणारे 
पाणबुडे थकून जातील, पण त्याच्या पोटातील रत्नािें साठे कधी संपणार नाहीत. काही लोकािंी समजूत 
घालण्यासाठी र्ाधंीजी चवशरे् काळजी घेतात. ‘सवटं ऑफ इंचडया’ या साप्ताचहक इंग्रजी पत्राबद्दल त्यानंा 
खास चजव्हाळा असल्यामुळे र्ाधंीजींनी ‘माझी जबाबदारी’ या मथळ्याखाली जो एक लेख १० फेबु्रवारी 
१९२१ च्या ‘यंर् इंचडया’ च्या अंकात चलचहलेला आहे, तो वािनीय व मननीय असल्यामुळे येथे त्यािे 
भार्ातंर चदले आहे :– 

 
पुण्याच्या एका असहकाचरतेत सामील झालेल्या र्ृहस्थाने केलेल्या शरेेबाजीकडे लक्ष वधूेन ‘सवंट 

ऑफ इंचडया’ मला असे सारं्त आहे की सर्ळे असहकारी-पे्रमाने अथवा अकहसेने नाहीि पे्रचरत झालेले, 
पण उत्कट िेर्ाने पे्रचरत झालेले आहेत. मला याबद्दल केव्हाि शकंा नव्हती. उलटपक्षी मी हे मान्य केलेले 
आहे की पुष्ट्कळ िेर्ानेि प्रवृत्त आलेले आहेत, बहुतेक लोक न्याय चमळावा या भावनेने असहकारवादी 
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झालेले आहेत आचण फारि थोडे प्रमाच्या अथवा अकहसेच्या भावनेने या आंदोलनात आलेले आहेत. 
पुण्यातील काही सत्य र्ोष्टी सारं्ून ‘सवटं ऑफ इंचडया’ने मला एक िपराक पण लर्ावली आहे. या 
लेखकाने अखेर असे चलचहले आहे : “To enrol under the banner of love and peace the forces of 
hatred and violence, to believe that a simple doctrine of noncooperation can convert every 
heart into the purest gold, to persist in smoking a peaceful pipe on a stack of hay and in 
apparent innocence to disclaim all responsibility for the consequences is amazing conduct 
even in a prophet.” 

 
मला असे सारं्ण्यास वाईट वाटते की तीन असमथगनीय र्ोष्टी र्ृहीत धरून माझ्यावर हा कोरडा 

उडचवला आहे. पे्रम व शातंता याचं्या चनशाणाखाली मी िेर् व कहसा यानंा पोसणाऱ्या शक्तींना जमचवलेले 
नाही, पण न्यायाच्या चनशाणाखाली मात्र ज्यानंा तो चमळचवण्यािी इच्छा आहे त्यानंा जमचवलेले आहे आचण 
असे करताना एक व्यवहारी सुधारक म्हणून जे िेर्ाने प्रवृत्त झालेले आहेत त्यानंा देखील आश्रय चदला 
आहे. त्यानंा सुध आा न्याय चमळणे हा त्यािंा हक्क आहे. मात्र मला एवढी काळजी घेतली पाचहजे की त्यािंी 
िेर्भावना कृतीमध्ये पचरवर्वतत होत नाही. माझा असा दावा आहे की, या िेर्वादी लोकापंैकी बहुतेक 
आमच्यामधील संकेतािे प्रामाचणकपणे पालन करीत आहेत. कारण त्यानंा समजते की अकहसात्मक आिार 
हेि देशाला एकमेव उत्तम धोरण आहे आचण नुसती रार्ाने आर् पाखडण्यात काही अथग नाही. म्हणून एका 
साध्या तत्त्वाने प्रत्येक हृदयािे बावनकशी सोन्यात पचरवतगन होईल असा चवर्श्ास बाळर्ण्यािी मला मुळीि 
र्रज नाही. पण मला असा जरूर चवर्श्ास वाटतो की प्रत्यक्ष अनुभवाने धोरण हेि ब्रीद बनेल. कारण माझा 
असा चवर्श्ास आहे की लोक मूळ स्वभावाने पे्रमळ व शातंतापे्रमीि असतात. तसेि र्वताच्या र्ंजीवर बसून, 
वरवर चदसणाऱ्या भोळसरपणाने थंडपणे चिरूट चशलर्ाचवलेला नाही आचण पचरणामािंी जबाबदारी पण 
झटकून टाकीत नाही. उलटपक्षी एखाद्या चनष्ट्णात कोळशाच्या खाणीत काम करणाऱ्या माणसाप्रमाणे 
भडका उडू नये म्हणून िारं्ला सुरचक्षत असा चदवा घेऊन, र्सॅने भरलेल्या खाणीत मी वावरत आहे आचण 
माझ्या जबाबदारीिी बरोबर जाणीव मला आहे आचण मला हे माहीत आहे की माझ्या हातातील चदवा जरी 
सुरचक्षत आहे तरी खाणीतील र्ॅसिा दुसऱ्या कोणत्या र्ूढ कारणाने भडका उडणे कोणत्याही क्षणी शक्य 
आहे. तसे झाले तर मी जबाबदारी झटकणार नाही. मी ईर्श्रािी माफी मारे्न, मात्र सूड घेऊ इब्च्छणाऱ्या 
संतप्त देशबाधंवािंी नव्हे. ईर्श्राला माझा हेतू माहीत आहे आचण त्याला हे पण माहीत आहे की त्याने 
माझ्या रूपाने िुकी करण्याला पात्र असणारा एक दुबगळ मानव चनऱ्चमलेला आहे आचण तरीही त्याने त्याला 
सारासार चविाराने कृती करण्यािी शक्ती चदली आहे. मी एक चशपाई आहे आचण चशपायाने जर धीटपणे 
धोका पत्करायिा नसेल तर तो चशपाई कसला? सवंट ऑफ इंचडयाने मला प्रॉफेट म्हणजे ईर्श्रािा पे्रचर्त 
ठरवनू एक चनष्ठुर घाव घातला आहे. त्या पत्रात चलचहणाऱ्या लेखकानंा माहीत असावयास हव ेकी प्रॉफेट 
असल्यािा माझा दावा नाही. परंतु माझा असा दावा अवश्य आहे, की या देशािा मी एक परम भक्त आहे 
आचण ज्या जोखडाखाली त्याला पोक आलेले आहे त्यापासून त्याला मुक्त करण्यासाठी माझ्या चित्तातं 
ज्वलंत आकाकं्षा उदभवलेली आहे. कधी कधी या देशालाही आपल्या या ब्स्थतीिी जाणीव नसल्यासारखे 
चदसते. 

 
‘सवटं ऑफ इंचडया’ ने हातसुताच्या िळवळीवरही एक फटकारा ओढला आहे आचण मी आताि 

दाखचवतो की वस्तुब्स्थतीच्या अज्ञानामुळे त्याने तसे केले आहे. हाताने सूत काढण्याने स्त्रीला आपली 
आबरू खचित रक्षण करता येते. कारण हल्ली रस्त्यावर काम करणाऱ्या स्त्रीच्या आबरूवर घाला पडण्यािा 
धोका सदैव असतो आचण तो िुकचवण्याकचरता मला तरी िरख्यावर सूत काढण्याखेरीज दुसरा व्यवसाय 
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चतच्याकचरता चदसत नाही. या िेष्टेखोर लेखकाला मी असे कळव ूइब्च्छतो की अनेक चस्त्रया आता आपल्या 
घरीि बसून सूत काढण्यािे काम करीत आहेत आचण त्या असे म्हणतात की, हा उद्योर् म्हणजे आपल्याला 
एक वरदानि चमळाले आहे. िरख्याचवर्यी माझे असे आग्रहािे म्हणणे आहे की त्याच्या अंर्ी एकाद्या संर्ीत 
वाद्यािे रु्ण आहेत, कारण चपआनोच्या सुराच्या साथीबरोबर नािण्यािे, कोणी वस्त्रहीन व भकेुली स्त्री 
नािण्यािे नाकारील, पण या र्ावढंळ िरख्याच्या संर्ीताबरोबर ती सूत कातील. कारण तो चतिी भकू 
शमवील व चतला अंर्भर वस्त्रही देईल. 

 
होय, चहन्दुस्तानिी नेहमीिी र्रीबी तो दूर करील आचण दुष्ट्काळाच्या आपत्तीिेही चनवारण करील. 

पाटबधंाऱ्याच्या व दुष्ट्काळ चनवारणाच्या कामामंध्ये कसल्या प्रकारच्या घाणेरड्ा भानर्डी िालतात ते या 
िेष्टेखोर लेखकाला कदाचित ठाऊक नसेल. पण ही कामे म्हणजे प्रायः बनवाबनवी व फसवणूक असते. 
पण मला उपदेश करू पाहणारे शहाणे जर प्रत्येक घरात िरखा सुरू करण्याकडे लक्ष पुरचवतील तर 
दुष्ट्काळ चनवारण्यािा तो एक उत्तम उपाय होईल हे त्यानंा कळून येईल. ऑब्स्रयािा दाखला पुढे करण्यात 
काही मतलब नाही. माझ्या देशबाधंवािें दाचरद्र्य व मयादा मी िारं्ल्या जाणतो. मला भारतािी कामधेनू 
हवी आहे आचण ती िरख्याच्या रूपानेि मला चदसत आहे. कारण ईस्ट इंचडया कंपनीिे येथे आर्मन 
होण्यापूवी घरोघरी िरखा होता. कहदुस्तान हा कापूस चपकचवणारा देश असल्यामुळे, परदेशातूंन एक 
वारभर कापड देखील आयात करणें हा रु्न्हाि समजला रे्ला पाचहजे. ‘सवटं ऑफ इंचडया’ च्या लेखकाने 
उद धृत केलेले आकडे रै्रलार्ू आहेत. 

 
सन १९१७-१८ साली ६२·७ कोटी रत्तल सूत तयार होऊनही कहदुस्तानने चकत्येक कोटी परदेशी 

सूत आयात केले आचण येथे चर्रण्यानंी व मार्ानंी त्यािें कापड चवणले. या लेखकाला हे देखील माहीत 
चदसत नाही की चर्रण्यापेंक्षा चवणकरि या देशात अचधक कापड चवणतात, पण त्याकचरता वापरले जाणारे 
सूत मात्र परदेशातूंन येते आचण म्हणून आपले चवणकर परदेशी सूत कातणारानंा पोशीत आहेत. त्याऐवजी 
आपण दुसरे काही करीत असतो तर मला त्यािे काही मोठेसे वाटले नसते. परंतु जव्हा सूत कातणे थाबंले 
जबरदस्ती होऊन, तेव्हा फक्त रु्लामचर्री व चरकामटेकडेपणा उरला. आपली र्रज भार्चवण्याइतके 
कापड आपल्या चर्रण्या चनमाण करू शकत नाहीत आचण समजा, त्यानंा ते जमले तरी सक्ती केल्याखेरीज 
त्या ककमती खाली करणार नाहीत. सारं्ून सवरून पैसे चमळचवण्यासाठीि चर्रण्या िालचवल्या जातात 
आचण म्हणून देशाच्या र्रजानंा अनुसरून ककमतीिे चनयमन त्या करणार नाहीत. म्हणून खेडेर्ावातंील 
लोकाचं्या हातात लक्षावधी रुपये पडाव े म्हणून सूतकताईिी योजना करण्यात आली आहे. प्रत्येक 
कृचर्प्रधान देशाला शतेकऱ्याला फुरसदीिा वळे कामी लावण्यासाठी जोडधंदा हवा असतो. कहदुस्तानात 
सूतकताई हाि धंदा िालत आलेला होता. एका काळी सवग जर्ाला हेवा वाटण्याजोरे् कापड तयार 
करण्यात अपूवग कौशल्य दाखचवलेल्या भारतासारख्या देशात चवनाशाला पोिलेल्या व त्यामुळे रु्लामचर्री 
आचण दाचरद्रय आले असता त्या प्रािीन उद्योर्ािे पुनरुज्जीवन करण्यािा प्रयत्न म्हणजे एक स्वप्नातले ध्येय 
आहे काय? 

 
आचण आता थोडे आकडे देतो. एखादा मुलर्ा दररोज िार तास काम करील तर पाव रत्तल सूत 

कातील. म्हणून ६४ हजार चवद्याथी १६ हजार रत्तल सूत काततील आचण जर एक चवणकर दोन रत्तल 
सुतािें कापड बनवील तर आठ हजार चवणकरािंा चनवाह होऊ लारे्ल. पण या शुध आीकरणाच्या वर्ांत 
चवद्याऱ्र्थ्यानंी, तपश्चया म्हणून सूतकताईिा सवगत्र फैलाव करून ती लोकचप्रय करण्याकचरता अचधक वळे या 
कामाला चदला पाचहजे. राष्ट्राला हे करण्यािे जमणार नाही. पण सवांनी या कामाला हातभार लावण्यािे 
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ठरचवले तर ते अर्दी सोपे होईल आचण साठ कोटी रुपये दरवर्ी परदेशी जातात ते वाितील. याबद्दलिी 
ििा मी काही चर्रणीमालक, चकत्येक अथगशास्त्रज्ञ आचण व्यापारी अशाबंरोबर केली आहे आचण येथे 
माडंलेल्या पचरब्स्थतीवर कोणीही कसलाही आके्षप घेऊ शकलेला नाही. म्हणून माझी अपेक्षा एवढीि की 
या र्ंभीर चवर्यािी ििा ‘सवटं ऑफ् इंचडया’ने त्याला साजेशा र्ाभंीयाने आचण सत्य माचहती घेऊन करावी. 
(हा लेख ‘यंर् इंचडया’ मध्ये र्ाधंींनी १६ फेबु्रवारी १९२१ रोजी प्रचसध आ केला.) 

 
नार्पूरिी काँगे्रस भरण्याच्या सुमारास टाइम्स ऑफ इंचडया पत्राने र्ाधंीजींिी मुलाखत घेतली. 

त्या पत्राच्या प्रचतचनधीबरोबर झालेली प्रश्नोत्तरे खाली चदली आहेत. त्यावरून त्याचं्या मनात व डोक्यात 
िाललेले व्यापार उत्तम प्रकारे व्यक्त करतात. 

 
प्रश्न : रे्ल्या तीन मचहन्यातं आपल्या ज्या हालिाली झाल्या त्यािा आपल्या मनावर झालेला 

पचरणाम काय आहे? 
 
उत्तर : रे्ल्या तीन मचहन्यातंील चवस्तृत अनुभवावंरून माझा असा बळकट ग्रह झाला आहे, की 

असहकाचरतेिी िळवळ िारं्ली मुळे धरून आहे. ती एक शुध आीकरणािी िळवळ आहे. चमसेस बेझंट 
वरै्रेच्या भार्णाचं्या वळेी दंर्ली करून सभा मोडण्यािे वरै्रे प्रकार मंुबईस, चदल्लीस, कलकत्त्यास, 
रु्जरातमध्ये सुध आा झाले ते जमेस धरूनही माझे हे मत बनले आहे. शातंतामय असहकाचरता लोकानंी जरी 
आपले ब्रीद म्हणून स्वीकारली नसली तरी अपचरहया धोरण म्हणून अकहसेिे तत्त्व सऱ्वासं मान्य आहे. जर 
सरकारिी चनखालसपणे आम्ही खात्री पटचवली की आम्ही कोठेही, केव्हाही कहसािार करणार नाही तर 
सरकार सुध आा आपले स्वरूप नकळत आचण नाखुर्ीने पण खात्रीने बदलील. 

 
प्रश्न : कोणत्या चदशानंी हे स्वरूप बदललेले चदसेल? 
 
उत्तर : आम्हाला अपेचक्षत असलेल्या चदशनेेि; आम्ही सरकारने जसे बदलावे म्हणतो तसेि 
 
प्रश्न : हे थोडे खुलासेवार सारं्ाल? 
 
उत्तर : माझे म्हणणे असे की, लोकानंा चनधारपूवगक वार्ण्याने, त्यार्ाने चखलाफत व पजंाबिे 

अत्यािार या बाबतीत न्याय चमळून व आमच्या पसंदर्ीिे स्वराज्य आम्हासं चमळेल अशा चदशानंी सरकार 
बदलेल. 

 
प्रश्न : पण तुमिे स्वराज्य म्हणजे काय? व सरकारिा संबंध त्यात कोठे यतो? सरकारिे स्वरूप 

बदलेल म्हणजे काय? 
 
उत्तर : सध्या तरी, आधुचनक कल्पनाशंी सुसंर्त पालगमेंटरी पध आतीिे स्वराज्य कहदुस्तानास चमळेल 

आचण ते चब्रचटशाचं्या मतै्रीपूणग वार्णुकींने चमळेल ककवा त्यािंा संबंध राहाणार नाही. 
 
प्रश्न : त्यािंा संबधं राहाणार नाही म्हणजे काय? 
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उत्तर : चब्रचटश सरकारिे जवळजवळ प्रत्येक कृत्य स्वाथीपणा व लोभ याचं्या पोटी केलेले असते. 
माझे हे सध्यािे आंदोलन सरकारिे दोर् काढून टाकण्याकचरता आहे. समजा, त्याचं्याबरोबर असणारे 
सर्ळे साहियग चनपटून काढून आम्ही त्याचं्या लोभीपणाला अवकाशि ठेचवला नाही. अशा ब्स्थतीत त्यानंा 
चहन्दुस्तानात राहण्यािी इच्छा राहाणार नाही. सोमालीलँडमध्ये असा प्रकार घडला. तेथील राज्यकारभार 
आपल्याला लाभदायक होत नाही असे चदसून आले तेव्हा ते तेथून चनघून रे्ले. 

 
प्रश्न : प्रत्यक्ष व्यवहारात हे कसे घडून येईल? 
 
उत्तर : तुमच्यापुढे मी जो आराखडा ठवला आहे तो अखेर जी शक्यता मला वाटते चतिा आहे. पण 

माझी अपेक्षा या प्रकारिे काही होणार नाही. चब्रचटश लोकाचं्या स्वभावािी मला जी जाणीव आहे तीप्रमाणे 
जे अपचरहायग होते त्यािा स्वीकार ते करतात. लोकमत जेव्हा खरे व समथग होते तेव्हा त्याला ते मान्यता 
देतात, तेव्हा आचण तेव्हाि फक्त त्याचं्या ध्यानात येईल की त्याचं्या नावाने साम्राज्याच्या मंत्र्यानंी आचण 
त्याचं्या कहदुस्तानातील प्रचतचनधींनी केवढे चहडीस अन्याय कहदुस्तानातील लोकावंर केलेले आहेत. म्हणून 
मर् ते लोकाचं्या इच्छेप्रमाणे चखलाफत व पजंाब या बाबतीतील अन्याय दूर करतील आचण कहदी लोकाचं्या 
चनवडक पुढाच्यानंी व्यक्त केलेल्या इच्छानंा अनुसरून स्वराज्यािी घटना देऊ करतील. 

 
प्रश्न : कहदुस्तानात राहाणे लाभदायक नाही म्हणून येथून चनघून जाण्यािे चब्रचटश सरकारने 

ठरचवले असे समजू या. त्यावळेी कहदुस्तानात काय ब्स्थती असेल? 
 
उत्तर : अशा वळेी, कहदुस्तानने अलौचकक आध्याब्त्मक उंिी तरी र्ाठलेली असेल अथवा 

कहसािाराचवरुध आ कहसािार चभडचवण्यािी शक्ती संपादन केलेली असेल. तोपयगत देशाने उच्च प्रतीिे 
संघटनाकौशल्य संपादन केलेले असेल आचण कोणत्याही प्रसंर्ाला तोंड देण्यािी त्यािी तयारी राहील. 

 
प्रश्न: चनराळ्या शब्दातं तुमिी अशी अपेक्षा आहे की ज्या क्षणी चब्रचटश येथून चनघून जाण्यािे 

ठरचवतील, आचण असा प्रसंर् उभा ठाकलाि तर त्या क्षणाला कहदुस्तानिी तयारी, सामर्थ्यग, व एकंदर 
ब्स्थती अशी असेल की चब्रचटशाकंडून कहदुस्तानिा राज्यकारभार िालत्या दुकानािा ताबा घ्यावा, तसा 
कहदी पुढाऱ्यानंा घेता येईल आचण तो कहदुस्तानच्या चहतासाठी व प्रर्तीसाठी िालचवता येईल. 

 
उत्तर : रे्ल्या काही मचहन्यातंील अनुभवाने माझे मन इतके आशापूणग बनलेले आहे की िालू 

वर्ाच्या उरलेल्या, नऊ मचहन्यातं स्वराज्य चमळेल आचण चखलाफत व पजंाब प्रकरणात देखील न्याय 
चमळेल आचण लोकमताला अनुसरून स्वराज्यसंस्थापना होईल. 

 
प्रश्न : नऊ मचहन्याचं्या अखेर सध्यािे सरकार कोठे असेल? 
 
उत्तर : कसह व कोकरू एकमेकाशंजेारी पहुडलेले असतील. 
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३. असहकाणरतेिंा चढिेंिंा जोर आणि आिेंिंा रे्ग 
 

‘एक वर्ात स्वराज्य’ ही केवळ एक घोर्णा नव्हती. प्रामाचणकपणे चदलेले र्ाधंीजींिे ते आर्श्ासन 
होते. पण ते चबनशतग मात्र चदलेले नव्हते. धोरण म्हणून का होईना, पण कायावािामनेकरून अकहसेिे, 
शातंतेिे, अनत्यािारािे पालन प्रत्येक असहकाचरतावादी म्हणचवणाराने केले पाचहजे आचण जो कायगक्रम 
ठरचवला होता त्यािे आिरण केले पाचहज ही शतग होती. मािग मचहन्यात त्यानंी बेझवाडा येथे जो कालबध आ 
कायगक्रम चटळक स्वराज्य चनधी जमचवण्याबद्दल, काँगे्रसिे सभासद नोंदचवण्याबद्दल आचण िरख्यािंी संख्या 
पुरी करून सूतकताई वाढचवण्याबद्दल सवग प्रातंानंा ठरवनू चदला होता तो कसा पुरा होत आहे यािा 
अजमास ते घेत होते. पूणग अकहसा आचण कहदु-मुब्स्लम ऐक्यसंवधगन याही त्याचं्या कसोया होत्या. र्ाधंींिा 
चवरोध चब्रचटश राज्यपध आतीला होता. ‘कहदुस्तानात प्रत्येक इंग्रज माणसाला चवज्ञप्ती’ या लेखात ते म्हणतात, 
“ज्या पध आती माणूस अंमलात आणतो त्यापेक्षा तो श्रेष्ठ असतो. येथे चहदुस्तानात तुम्ही अशा एका पध आतीिे 
रु्लाम आहा की चजिे वणगन दुष्टपणाच्या मयादेबाहेर रे्ले आहे. त्यािे वणगन करणे अशक्य आहे. पण त्या 
मयादेिा अत्यंत जोरदारपणे चधक्कार करीत असता तुम्ही मूलतः वाईट नाही असा चविार मी करू शकतो. 
आपले एकत्र जीवन हे परस्परावंरील अचवर्श्ास व परस्पराबंद्दल वाटणारी भीती यावंर आधाचरत आहे. 
तुम्ही हे कबूल कराल की हे मदगपणाला साजेसे नाही. तुम्हालंा व मला खाली खेिणाऱ्या या पध आतीिा 
चवनाश करण्याला तुम्ही मला येऊन चमळा.” र्ाधंींिे उचद्दष्ट असे होते की, अनेक राष्ट्रानंी एकत्र याव ेआचण 
जर्ाच्या चहतासाठी आपल्यापाशी जे काही उत्तमोत्तम असेल ते द्याव े आचण जर्ातील र्रीब व दुबगळ 
राष्ट्रानंा व मानववशंानंा पाशवी शक्तीने नव्हे, तर स्वतः दुःख सोसून संरक्षण द्यावे. 

 
स्वराज्यािी संस्थापना कशी होणार? इचतहासाच्या अभ्यासाने र्ाधंींिे असे मत झाले होते की, 

चब्रचटश लोक नुसत्या साध्या व शुध आ न्यायापुढे मान झुकवीत नाहीत. जेव्हा भारतीय लोक पुरेसा दृढचनधार 
दाखचवतील आचण त्यार् करतील ककवा न्यायासाठी सामऱ्थ्य दाखचवतील तेव्हाि ते साद देतील. हे 
सामऱ्थ्य आचधभौचतक आहे की आध्याब्त्मक आहे याबद्दल त्यानंा काही पवा वाटत नाही. पण आपण फक्त 
शातंतापूणग असहकाचरतेिेि सामऱ्थ्य उपयोर्ात आणणार याबद्दल र्ाधंींिा मार्ग चनचश्चत झाला होता. 
रु्प्तता, कटकारस्थाने व कहसािार यावंर आधारलेल्या पध आतीबद्दल त्यानंा घृणा होती व त्यािंा त्यानंी 
केव्हाि पचरत्यार् केला होता. रु्जरात राजकीय पचरर्देमध्ये १ जून १९२१ रोजी त्यानंी असहकाचरतेिा 
ठराव माडंला, त्यावळेी रु्जराती लोकानंी आपले कतगव्य वक्तशीरपणे बजावले नाही, असा ठपका त्यािेंवर 
ठेवनू र्ाधंीजी म्हणाले, “इतर प्रातं काय करीत आहेत यािा चविार करीत न बसता माझ्या बंधुभचर्नींनी 
दहा लाख रुपये चटळक स्वराज्य चनधीसाठी जुलै मचहना उजाडण्यापूवी जमा करावे, एक लाख िरखे 
घराघरातूंन आपले संर्ीत सुरू करतील असे पाहाव े आचण तीन लाख काँगे्रसिे सभासद नोंदवावे. 
सूतकताई व हातमार्ावरील कापडािे उत्पादन आपण ठरल्याप्रमाणे करून स्वदेशी व्रतािे बरोबर पालन 
केले की सरकार आपल्यापुढे रु्डघे टेकते की नाही ते पाहा.” 

 
िरख्याच्या मदतीच्या बळावर स्वराज्य चमळचवण्यािी कल्पना म्हणजे एक िमत्कार आहे असे 

कोणी तरी मौलाना महमदअली याजंपाशी कलकत्त्याला म्हटले. त्यावर त्यानंी उत्तर चदले की, तो एक 
िमत्कार आहे, पण त्याच्यापेक्षा मोठा िमत्कार हा आहे की, सहा हजार मलै दूर राहाणारे मूठभर र्ोरे 
लोक तेहतीस कोटी लोकावंर राज्य करतात. स्वराज्य संपादनासाठी आपल्याजवळ आत्मचवर्श्ास असला 
पाचहजे आचण आपणामंध्ये ऐक्य नादंले पाचहजे. रु्जराती चस्त्रयानंा आपल्या दाचर्न्यािंा त्यार् करण्यास 
त्यानंी कळकळीिे आवाहन केले आचण पुरुर्ानंा आपल्या पत्नींना व भचर्नींना देशासाठी, स्वराज्यासाठी हा 
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तात्पुरता त्यार् करण्यास प्रवृत्त करण्यास साचंर्तले. स्वराज्यप्राप्तीनंतर त्यानंी पुनः सोन्यािे व 
चहऱ्यामोत्यािें अलंकार घालण्यास त्यािंी हरकत नव्हती. नमगदामाईिा चनरोप घेताना (कारण चतच्या काठी 
वसलेल्या भडोि शहरी. रु्जरात राजकीय पचरर्द िालू होती) एवढा चनधार करा, असे र्ाधंी म्हणाले 
अकहसेच्या ठरावावर बोलताना ते म्हणाले, ठरल्याप्रमाणे चनधी जमचवणे, िरखे िालू करणे व सभासदािंी 
नोंदणी करणे या र्ोष्टी बरोबर पार पाडल्या की नाही हे तपासून पाहाता येते, पण अकहसा आपल्या चित्तात 
व वार्ण्यात चकती बाणली आहे हे मोजून पाहाता येत नाही. डोळ्यानंा चदसत नाही. चतिा संबधं प्रत्येकाच्या 
हृदयाशी आहे. जीवनाला र्श्ासोच्छवास चजतका अवश्य आहे चततकीि अकहसा असहकाचरतेच्या 
आंदोलनाला अवश्य आहे. आपण जर चहसािाराने, चवमानाचं्या सहाय्याने स्वराज्य चमळचवण्यािे मनात 
आचणले तर शभंर वर्ांत सुध आा ते शक्य नाही. पण अकहसा बरोबर पाळली तर ठरलेल्या मुदतीत ते शक्य 
होईल. मालेर्ावी काँगे्रसजन म्हणचवणारानंी स्वराज्याच्या घड्ाळािे काटे मारे् सरकवनू त्यािा वेर् 
खंचडत केला आहे. आपल्यावर बदुंकींच्या र्ोळयांिा वर्ाव झाला अथवा आकाशातून बाँबर्ोळे बरसले तरी 
आपण शातंपणे आपले काम करीत राचहले पाचहजे आचण कोणा सरकारी अचधकाऱ्याला मारण्यासाठी धाव 
घेता कामा नये अथवा पोस्ट-ऑचफसानंा आर्ी लावता कामा नये. एक अकहसेिे सामऱ्थ्य आपण संपादन 
केले की आपल्याला कोणी सुध आा कजकू शकणार नाही. भडोि येथे झालेल्या या राजकीय पचरर्देने नार्पूर 
काँगे्रसच्या सवग ठरावािंा पुनरुच्चार केला. 

 
या पचरर्देपूवी र्ाधंीजी रु्जरात व महाराष्ट्र या प्रातंािंा दौरा करण्यात रु्ंतलेले होते. बलसाड, 

नवसारी, चससोद्रा, रास, बोरसद, हालोल वरै्रे अनेक ठकाणी चदवसातून दोनदोन, तीनतीन चठकाणी ते 
भार्णे करीत, कपरवजं, काठलाल या चठकाणी ते रे्ले. महाराष्ट्र प्राचंतक पचरर्देत वसई येथे त्यानंी भार्ण 
केले. मध्येि अलाहाबाद व चसमला यथे जाऊन आले. भसुावळ, संर्मनेर, सोलापूर, बाशी, पढंरपूर, 
चवजापूर, पुणे इत्याचद जार्ी ते जाऊन आले. पुण्यास चटळक महाचवद्यालयाला भेट देऊन तेथे त्यानंी भार्ण 
केले. तेथे असहकारी चवद्यार्थ्यांिी सोय, धंदेचशक्षणािी व्यवस्था करण्यात आली होती चतिा खास उल्लेख 
त्यानंी केला. ते पुढे म्हणाले की राष्ट्रीय चवद्यालये सरकारी शाळाचं्या केवळ प्रचतकृती होतील ही ‘टाइम्स 
ऑफ इंचडया’ िी टीका चटळक महाचवद्यालयाने खोटी ठरचवली आहे. यापूवी जून मचहन्यात एक आठवडा 
कसधमधील दौरा र्ाधंींनी केला, तो बराि घाईर्दीिा झाला. हैदराबाद, करािी, लारखाना, चशकारपूर, 
सक्कर, रोहरी, कोत्री, चमरपूरखास, इतक्या शहरानंा भेटी देऊन त्यानंी भार्णे केली. यावळेी काम 
अऱ्धेमुधेि होत आहे, असे सक्करिे वकील मूळिदं म्हणाले तेव्हा दुसरा एक चमत्र म्हणाला, ‘सबधं भाकरी 
न चमळाली तर अधीवरि संतोर् मानला पाचहजे.’ कसधमध्ये माणसे, पैसा व कतगबर्ारी आहे, असे मत 
र्ाधंींनी व्यक्त केले. 

 
१५ एचप्रल १९२० रोजी बरेलीिे अहफद हुसेन यानंी र्ाधंींना एक पत्र चलहून मौलाना महंमदअली 

यानंी मद्रासला केलेल्या एका भार्णाकड त्यािें लक्ष वधूेन बरेि प्रश्न चविारले. त्यािी उत्तरे र्ाधंींनी 
सचवस्तर चदली. महंमदअली या भार्णात असे बोलल्यािे प्रचसध आ झाले होते की, ज्या चब्रचटशानंी इस्लामला 
दुबगळ बनचवले आहे व मुसलमानािंी पचवत्र के्षते्र अन्यायाने आपल्या ताब्यात ठेचवली आहेत त्या चब्रचटशावंर 
जर अफर्ाचणस्तानच्या अमीराने स्वारी केली तर मी त्याला उघडपणे मदत करीन. महंमदअली असे 
बोलले ककवा नाही ते र्ाधंींना माहीत नव्हते. पण त्यानंी म्हटले की जर चब्रचटश सरकाराचवरुध आ 
अफर्ाचणस्तानच्या अमीराने युध आ पुकारले तर एका अथाने मी त्याला अवश्यमेव मदत करीन. म्हणजे यािा 
अथग असा की, मी माझ्या देशबाधंवानंा असे सारें्न की, या सरकारला अमीराशी होणाऱ्या युध आात मदत 
करणे ही रु्न्हा होईल. कारण त्याने आमिा चवर्श्ास सवगस्वी र्माचवला आहे आचण त्याला सते्तवर 
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राहण्यािा काही अचधकार नाही. पण कहदी लोकानंा अमीराला मदत करण्यालाही मी सारं्णार नाही. 
कारण ते आमच्या अकहसेच्या ब्रीदाशी चवसंर्त होईल. मी म्हणतो याि अथािे महंमदअली बोलले 
असतील. तथाचप मी माझ्या वािकानंा इशारा देतो की, अफर्ाण स्वारीच्या या बारु्लबोवावर तुम्ही मुळीि 
चवर्श्ास ठेव ूनका. त्याचं्याि लष्ट्करी प्रश्नावंर चलचहणाऱ्या लेखकानंी आम्हाला चवर्श्ासात घेऊन साचंर्तले 
आहे की आपल्या सैचनकानंा प्रचशक्षण देण्यासाठी अथवा त्यानंा कामात रु्ंतवनू ठेचवण्यासाठी अनेक 
सरहद्दीवरील स्वाऱ्यावंर त्यानंा पाठचवण्यात येत असे. आम्हा शस्त्रहीन, असहाय्य व भोळसर कहदी लोकानंा, 
हे सरकार आपल्या दडपणाखाली ठेचवण्यासाठी काय काय करते हे समजत नाही. परकीय स्वाऱ्यापंासून 
आमिे संरक्षण करण्याकचरता लष्ट्करी खिग सारखा वाढता ठेवण्यात आला आहे. मला असे सुिवायिे आहे 
की, आमच्या शीख, रु्रखा, पठाण, रजपूत याजंवर चवर्श्ास नसल्यामुळे लष्ट्करी खिग सतत वाढत राचहला 
आहे. अफर्ाण अमीराबरोबर तह करण्यािे कारण रचशयन स्वारीिी भीती हे नसून येथील देशी लष्ट्करावर 
भरंवसा नाही हे होय. आज रचशयािा बारु्लबोवा अर्दीि अचवर्श्सनीय आहे. बोल्शचेवकापंासून आपल्याला 
भीती आहे यावर माझा कधीि चवर्श्ास बसला नाही. समाधानी व सामऱ्थ्यसंपन्न, चवशरे्तः चब्रचटशािंा 
दोस्त असताना कहदुस्तान कोणत्याही स्वारीशी मुकाबला करू शकेल. पण या सरकाराने जाणूनबुजून 
आम्हालंा रं्ढ बनचवले आहे आचण आमच्या शजाऱ्यािें व जर्ािे भय आम्हालंा दाखचवण्यािे काम िालू 
ठेचवले आहे आचण आमच्या संपत्तीिी लयलूट िालचवली आहे. त्यामुळे आम्ही आत्मरक्षणाला असमथग झालो 
आहो आचण आमच्या दाचरद्ऱ्यािा साधा प्रश्न सुध आा आम्हालंा सोडचवता येत नाही. म्हणून मला आशा आहे 
की, अमीरसाहेब या सरकाराशी कसलाही करार करणार नाहीत असा कोणताही करार चहन्दुस्तान व 
इस्लाम याचं्याचवरुध आ केलेला अपचवत्र करार होईल. या सरकारला ओडवायरवादािा त्यार् करावयािा 
नसल्यामुळे मुसलमानानंा चदलेला शब्द पाळण्यािी जरूर वाटत नाही आचण चहन्दुस्तानालाही आपली 
स्वाभाचवक उंिी र्ाठू द्यावयािी नाही व त्यासाठी अफर्ाचणस्तानाशी करार करावयािा आहे. 
असहकाचरतावाद्यािें मत एकि व एवढेि आहे की आम्ही स्वतःि सहकायग करण्याला नाखूर् असताना 
इतरानंी सरकारजवळ सहकायग कराव ेअशी इच्छा करणे शक्य नाही. 

 
अहफद हुसेन यािंा दुसरा प्रश्न होता की, फक्त ईर्श्राला मानणाऱ्या लोकानंाि असहकाचरतेच्या 

आंदोलनात सामील होता येते काय? र्ाधंींनी साचंर्तले की, असहकाचरतावादी होण्यासाठी कोणालाही 
आपला धमग जाहीर करण्यािे प्रयोजन नाही. अकहसेवर चवर्श्ास असणाऱ्या व असहकाचरतेिा कायगक्रम 
मान्य असणाऱ्या कोणालाही असहकाचरतावादी होता येते. चतसऱ्या मुद्द़्यािे उत्तर देताना र्ाधंींनी साचंर्तले, 
“कोणाही सरकारी नोकराला आपल्या नोकरीिा राजीनामा देता येईल, पण तशी हाक मी सध्या चदलेली 
नाही. संपूणग असहकाचरता एकदम न करण्यािे कारण इच्छेिा अभाव हे नसून स्वतःिे सामऱ्थ्यं चकती 
यािी खात्री करून घेऊन मर्ि संपूणग असहकाचरता करावी असे आहे. कोठेही कहसेिा वा अत्यािारािा 
उदे्रक होऊ नये यािी काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. िवथा प्रश्न स्वराज्याच्या अथाबद्दलिा होता. 
कोणतेही बाय चनयमन ककवा चनऱ्बंध नसता आपला कारभार करणे हा माझा स्वराज्यािा अथग आहे. 
आपला लष्ट्करी खिग आचण उत्पन्न वसूल करण्यािी आपली पध आती आपणालाि ठरचवण्यािी आहे. 
कोठूनही आपले चशपाई काढून घेण्यािे सामऱ्थ्य कहदुस्तानच्या अंर्ी असले पाचहजे. एक वर्ाच्या आत जर 
स्वराज्यस्थापना झाली नाही तर एकाही चवद्यार्थ्याला परत शाळेत जाता येणार नाही व एकाही वचकलाला 
आपला व्यवसाय पुनः सुरू करता येणार नाही. 

 
बडोदे संस्थानच्या सरकारने एक असा हुकूम काढला की, परवाना चदलेल्या देशी दारूच्या 

दुकानात दारू चपण्याच्या उदे्दशाने चशरत असलेल्या कोणालाही त्रास देऊन त्याला प्रचतबधं करण्याला 
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मनाई आहे. त्याच्या मद्यप्राशन स्वातंत्र्यावर हा घाला कोणी घालू नये. यावर र्ाधंीजी चलचहतात, “िोराला 
िोरी करण्यािे स्वातंत्र्य आहे यात काही संशय नाही. पण कोणा प्रामाचणक माणसाला ही िोरी 
थाबंचवण्यािा हक्क नाही काय? कायदा लोकानंा िोरी करणाराला मार देऊन हाकून लावण्यािाही हक्क 
देतो. मर् िोरी करण्याच्या हक्कािे येथे रक्षण कोठे होते? उलटपक्षी, मद्यपानप्रचतबधंक फक्त दारूच्या 
दुकानात चशरणाऱ्याला चवनंती करून दारू चपण्यापासून परावृत्त करू पाहातात. स्वच्छ शब्दांत बडोदे 
सरकारिा हुकूम मद्यपान सद्रु्ण समजतो आचण दारूिी दुकाने लोकाचं्या चहतासाठीि उघडलेली आहेत 
असे मानतो असे चदसते. जर एखाद्या मद्यपी माणसाला अथवा दारूच्या दुकानदाराला चशवीर्ाळ केली 
अथवा मारपीट केली तर असे करणाऱ्यावर बडोदे सरकारने काम िालचवले अथवा त्याला चशक्षा केली तर 
त्या कृतीिे समथगन करणे बरोबर आहे. पण दारूच्या दुकानाशी उभे राहून आत चशरणाराला चवनंती करून 
आत जाऊ नको म्हणून म्हटले आचण त्याबद्दल त्याला चशक्षा होऊ लार्ली तर बडोदे सरकारिे धोरण 
मद्यपानाला उते्तजन देण्यािे आहे असेि म्हणाव े लारे्ल. पण इतके लाचं्छनास्पद धोरण बडोदे सरकार 
ठेवणे शक्य नाही. हा हुकूम कोणी दडप्या अचधकाऱ्याने काढलेला चदसतो आचण तो मारे् घेतला जाईल 
अशी मी आशा करतो.” पुढे र्ाधंींनी म्हटले की, स्वराज्यात मद्यपानबंदी शभंर टके्क असेल याबद्दल आमिा 
चनश्चय पक्का झालेला आहे. 

 
जळर्ाविे चफरोजशाह तेमुलजी चमस्त्री यानंी र्ाधंीजींना पत्र पाठवनू कळचवले की ते एक दारूिे 

दुकान िालचवतात. लहानपणापासून त्यािंा तोि एक उद्योर् आहे. त्यािें वय एकावन्न वर्ांिे असून एका 
मोठ्या कुटंुबािे भरणपोर्ण या त्याचं्या उद्योर्ामुळेि होऊ शकते. मी जर हा धंदा सोडून चदला तर िार 
कहदू माणसे तो िालवायला पुढे येण्याला टपून बसलेली आहेत. अशा ब्स्थतीत मी तो सोडून देण्यात काय 
अथग आहे? असे त्यािें म्हणणे एकून र्ाधंींनी त्याचं्याबद्दल सहानुभतूी दाखचवली. पण पुढे असे म्हटले की, 
अशा संकटातून वर येण्याति खरा पुरुर्ाथग आहे. दारूिे दुकान िालचवणे हे खरोखर पाप वाटत असेल तर 
ते पापािरण बदं केलेि पाचहजे. इतर ते पाप करतील मर् आपणि ते करीत राहण्याने काय चबघडते असे 
म्हणून िालणार नाही. स्वयंसेवक म्हणचवणारानंी मद्यपी लोकािंा अपमान करून त्यानंा चशवीर्ाळ अथवा 
मारहाण करून मद्यपानबदंी घडवनू आणण्यात मतलब नाही. एकािी र्ाढवावर बसवनू र्ावभर कधड 
काढली असे र्ाधंींना समजले तेव्हा त्यानंी या प्रकारािा चधक्कार केला व असे प्रकार थाबंलेि पाचहजेत, असे 
जरबेने साचंर्तले. आपण जर अत्यािार करून पापािरणािे उच्चाटन करण्यािा प्रयत्न करू तर 
सरकाराला आपण ज्या कारणासाठी सैतानी म्हणतो त्याि कारणासाठी आपण सैतानी बनू. स्वराज्यात 
दारूच्या उत्पन्नावर आपल्याला चशक्षणािा खिग भार्चवण्यािा सैतानी प्रकार करावयािा नाही हे सवग 
शातंतापूणग मार्ांनी असहकाचरतावाद पतकरलेल्या स्त्री-पुरुर्ानंी चवसरून िालणार नाही, असे र्ाधंींनी 
स्पष्ट केले. 

 
‘आपली कसोटी’ या शीर्गकाखाली ‘नवजीवन’ मध्ये चलचहताना सवग असहकाचरतावाद्यानंा ते 

बजावतात की, (९-६-२१) कहदुस्तानने दोन मचहन्यापूंवी बेझवाडा येथे प्रचतज्ञा केली की, ३० जूनपूवी 
चटळक स्वराज्य चनधीसाठी एक कोटी रुपये जमा करू, एक कोटी काँगे्रसिे सभासद नोंदव ू आचण वीस 
लाख िरखे िालू करू. यातंील काही अल्पाशंानेही चशल्लक राचहले तर सवांिीि लाज जाईल. आतापयंत 
सवग देशातून वीस लाख रुपये देखील जमचवलेले नाहीत. रु्जरात मनात आणील तर एकटाि ऐंशी लाख 
रुपये देईल, पण रु्जरातने कंजुर्पणाने आपल्याकचरता दहा लाखािंी मयादा घालून घेतली आहे. भरूि 
पचरर्देत रु्जरातिा वाटा पुढीलप्रमाणे ठरचवण्यात आला आहे. दहा लाख रुपये, तीन लाख सभासद 
आचण एक लाख िरखे िालू करणे. काही चमत्राशंी ििा केल्यावर र्ाधंींनी सुिचवले की, दरमहा पर्ार 
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चमळचवणाराने आपल्या पर्ारािा दहावा भार् द्यावा; व्यापारी, वकील, डॉक्टर यानंी रे्ल्या बारा मचहन्यातं 
झालेल्या प्राप्तीिा एकदशाशं चटळक स्वराज्य चनधीला द्यावा. स्थावर चमळकतीतून भाड्ाच्या रूपाने व 
रोख रकमा रु्ंतवल्या असतील त्यावर येणाऱ्या व्याजाच्या रूपाने जे उत्पन्न घेतात त्यानंी आपल्या उत्पन्नािे 
अडीि टके्क द्याव.े असे जर प्रत्येक जण करील तर एक कोट रुपये केव्हाि जमतील. 

 
काँगे्रसिी वऱ्ककर् कचमटी व चतिे कायग या चवर्यावर र्ाधंींनी ‘यंर् इंचडया’ मध्ये २९ जून १९२१ 

रोजी चलचहले. त्या लेखात ते म्हणतात, न्याय्य व शातंतापूणग मार्ांनी स्वराज्य संपादन करणे हे काँगे्रसिे 
ध्येय आहे. या ध्येयाच्या चदशनेे जलद वाटिाल व्हावी म्हणून झटणे हे वऱ्ककर् कचमटीिे कतगव्य आहे. 
काँगे्रसिी घटना अशी केलेली आहे की राष्ट्रािी स्वयंशासनािी शक्ती तीमुळे जोखली जावी आचण चसध आ 
व्हावी. खर्ीने पत्करलेली बधंने म्हणजे लोकमत आचण लोकािंी मान्यता. काँगे्रस ज्याअथी सध्यािी 
सरकारी पध आत नष्ट करण्यासाठी झटत आहे त्याअथी काँगे्रसिा अचधकार चजतका वाढेल चततका 
सरकारिा कमी होईल हे उघडि आहे. जेव्हा काँगे्रसला पूणग लोकचवर्श्ास आचण खुर्ीने लोकानंी केलेले 
आज्ञापालन लाभेल तेव्हाि पूणग स्वराज्य चमळेल. कारण त्यावळेी काँगे्रसमाफग त व्यक्त झालेले लोकमत 
मानले पाचहजे अथवा आत्महत्या केली पाचहजे एवढेि सरकारला करण्यास चशल्लक राहाते. म्हणून 
काँगे्रसने पराकाष्ठेिे ऐक्य राखले पाचहजे, अत्यंत बलवान झाले पाचहजे व देशातील सवगश्रेष्ठ संघटना असे 
स्थान संपादन केले पाचहजे. म्हणून काँगे्रसच्या धोरणाला चबनतक्रार मान्यता चमळाली पाचहजे. 

 
काँगे्रस वर्ाकाठी एकदाि भरते तेव्हा धोरणे कायम करण्यात येतात. काँगे्रसने केलेले ठराव ऑल 

इंचडया काँगे्रस कचमटीने अंमलात आणावयािे असा संकेत आहे. काँगे्रसइतक्याि अचधकाराने सवग ठरावािंा 
अथग सारं्ण्यािे व नव ेप्रश्न उदभवतील ते हाताळण्यािे काम या कचमटीने केले पाचहजे. सभासदानंी अथग 
लावण्याबद्दल ििा हवी चततकी करावी, पण एकदा चनणगय झाल्यावर तो बहुमतािा चनणगय सवांनी पाळला 
पाचहजे. जाहीरपणे त्याि चवर्यािंी ििा पुनः कोणी करणे िुकीिे ठरेल. ही कचमटी कायगक्षम व्हावी म्हणून 
पधंरा इसमािंी वऱ्ककर् कचमटी, या कचमटीकडे सोपचवलेल्या कामािंी वासलात लावण्यासाठी चनवडण्यात 
आली आहे. व्यवहारतः वऱ्ककर् कचमटीकडेि सवाचधकार राहतात. पैशािा सवग व्यवहार तीि करणार. 
प्रधानमंडळािा व पालगमेंटिा जो संबधं तोि वऱ्ककर् कचमटीिा व ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटीिा संबधं. या 
वर्ात घटनात्मक सरकार जर आपण उभे करणार तर वऱ्ककर् कचमटी सवाचधकारी असलीि पाचहजे. 
वऱ्चकर् कचमंटी एकमतािी असली पाचहजे व तीमध्ये र्ट अथवा पक्ष असून िालणार नाहीत. चतिे सवग 
चनणगय शक्यतोवर एकमतािेि असावयास हवते. एखाद्या सभासदाला हे परवडेनासे झाले तर राजीनामा 
देण्याला तो मोकळा आहे. पण कचमटीत अडवणूक अथवा अडथळा आणणे अथवा वतगमानपत्रात चनणगयािंी 
ििा त्याने करणे अनुचित होईल. वऱ्ककर् कचमटीिे काम पसंत नसेल तर ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटीला 
चतच्यावर अचवर्श्ासािा ठराव करून काढून टाकता येईल. ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटी वऱ्ककर् कचमटीिे 
ठराव बदलू शकेल. माझे नम्र मत असे आहे की, वऱ्ककर् कचमटीिे लोकावंर वजन नसेल तर िालू वर्ात 
स्वराज्य चमळचवणे अशक्य होईल. म्हणून आपल्यापैकी प्रत्येकाने काँगे्रसिे ठराव अर्दी बारीकसारीक 
तपशील पाळून अंमलात आणलेि पाचहजेत. सरकार अखेरीस जे अचधकाराच्या व सते्तच्या बळावर करते 
तेि काँगे्रस पे्रमाच्या बळावर करू पहात आहे. सरकारने लोकाचं्या मनात भीती व जरब बसवनू पार 
पाडण्यािा क्रम ठेचवला आहे, त्याऐवजी आपल्या तत्त्वानंा व धोरणानंा स्वखुर्ीिी मान्यता लोकाकंडून 
चमळवनू काँगे्रस पार पाडण्यािा प्रयोर् करीत आहे. अशा रीतीने लोकाचं्या कायगक्रमात घडणाऱ्या प्रत्येक 
र्ोष्टीत अकहसा व अनत्यािार आहे. लोकािें सहकायग कोणत्याही संघटनेला चमळणे अत्यंत आवश्यक आहे. 
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अनुक्रमणिका 

एक वर्ात स्वराज्य चमळचवण्यािा जो चनणगय नार्पुरास काँगे्रसने केला आहे त्यासाठी काँगे्रसच्या चनणगयाशंी 
एकचनष्ठ राहणे ही अपचरहायग शतग आहे. 

 
‘िरख्यािा संदेश’ या मथळ्याखाली ‘यंर् इंचडया’ मध्ये र्ाधंींनी एक लेख चलचहला. त्यावर तारीख 

आहे २९-६-१९२१ ते चलचहतात : िरख्याच्या प्रशसंापर असे एक लहानसे चटपण ‘इंचडयन सोशल चरफॉमगर’ 
पत्राने प्रचसध आ केले आहे. त्यात ते म्हणतात कंटाळा येणार नाही अशाप्रकारे सूत काढण्यािे काम संघचटत 
केले जाईल. अमृतलाल ठक्कर यानंी ‘सवटं ऑफ इंचडया’ या पत्रात चलचहलेल्या आपल्या लेखात म्हटले 
आहे की, काठेवाडात सध्या ते जो एक प्रयोर् करीत आहेत त्यात असे चदसून आले आहे की, तेथील 
शतेकरी चस्त्रयानंी िरख्यावर सूत काढण्याला प्रारंभ केला आहे. त्यानंा िरखा कंटाळवाणा वाटण्यािा संभव 
नाही. पूवी तो त्याचं्या िारं्ल्या माचहतीिा होता व आता तो उपजीचवकेिे साधन या नात्याने उपयोर्ी पडत 
आहे. तेथील िरखे बदं पडले यािे कारण त्यानंी काढलेल्या सुताला मार्णी येईना. केवळ एक चवरंरु्ळा 
अथवा फॅशन म्हणून ज्यानंी सूत काढणे सुरू केले असेल अशा शहरातील लोकानंा त्यािा कंटाळा येण्यािा 
संभव आहे. देशािे आज अत्यंत उपयुक्त कायग म्हणून कतगव्यबुध आीने ते त्याचं्याशी चनष्ठापूवगक वार्तील व 
आपला फावला वळे सूत काढतील. शाळातं जाणारी मुले हा कातणारािंा एक चतसरा वर्ग आहे. राष्ट्रीय 
शाळामंध्ये िरखा िालू करण्याच्या प्रयोर्ापासून फार मोठी फलचनष्ट्पत्ती होईल अशी माझी अपेक्षा आहे. हा 
प्रयोर् शास्त्रीय पध आतीने िालचवला तर मुलािें चशक्षक, कहदुस्तानातील साडेसात लक्ष खेड्ांतील मुलानंा 
उत्तम प्रकारिे चशक्षण देतील, त्यानंा त्यािा कंटाळा वाटणार नाही आचण लोकचशक्षणािा सावगचत्रक प्रयोर् 
चसध आीस जाण्यासाठी आवश्यक तेवढे द्रव्यही संपादन करतील. त्याकचरता जादा कर बसचवण्यािे कारण 
पडणार नाही व अनैचतक (मद्यप्रसारासारख्या) उपायाकंडे वळण्यािेही कारण पडणार नाही. 

 
‘इंचडयन सोशल चरफॉमगर’ मधील लेखकािी अशी सूिना आहे की िरख्यावर बारीक धार्ा 

काढण्यािा प्रयत्न करण्यात यावा. त्याच्या माचहतीसाठी मी सारं्तो की, ती प्रचक्रया अर्ोदरि सुरू झालेली 
आहे, पण डाक्क्याच्या मलमलीसारखे ककवा वीस नंबरी सूत चनघू लार्ण्याला थोडा वळे लारे्ल. रे्ल्या 
सप्टेंबर मचहन्याति सूतकताईला प्रारंभ झाला आहे हे लक्षात घेता आचण कहदुस्तानािा थोडाफार भरंवसा 
बसायला चडसेंबराति सुरुवात झाली हे पाहता झालेली प्रर्ती पुष्ट्कळि झाली आहे असे समजण्यास 
हरकत नाही. 

 
या लेखकािी तक्रार अशी आहे की, जेवढे जलद सूत कातून जमा होत आहे चततक्या र्तीने ते 

मार्ावर चवणले जाण्यासाठी त्यािा उठाव होत नाही. अंशतः हे म्हणणे खरे आहे. पण त्यासाठी हातमार्ािंी 
संख्या वाढचवणे हा खरा उपाय नव्हे, तर असलेल्या हातमार्ानंी चवदेशी सूत चवणायला न घेता िरख्यावर 
कातलेले सूत चवणायला घेणे हा खरा इलाज आहे. चवणकाम हे सूत कातण्यापेक्षा बरेि रु्ंतारु्ंतीिे काम 
आहे. सूतकताईप्रमाणे चवणकाम हा काही एक जोडधंदा नव्हे. तो उपजीचवकेिा एकमेव धंदा आहे. 
परदेशातूंन होणारी कापडािी सवग आयात थाबंचवता येईल इतके चवणकर व मार् कहदुस्तानात उपलब्ध 
आहेत. जपानमधून व मिेँस्टरहून येणारे बारीक सूत वापरून कापड चवणणारे हजारो मार् मद्रास, महाराष्ट्र 
आचण बरं्ाल प्रातंातं चवणकर िालवीत आहेत हे आपण समजून घेतले पाचहजे. या सवांिा उपयोर् हाताने 
काढलेले सूत वापरण्यासाठी होणे अत्यंत आवश्यक आहे आचण त्यासाठी राष्ट्राने आपली तलम, चदखाऊ 
आचण चनरुपयोर्ी कापड वापरण्यािी लावनू घेतलेली संवय सोडून चदली पाचहजे. जी मलमल शरीर 
झाकण्याऐवजी उघडे पाडते असली मलमल चवणण्यात मला तरी काही कला चदसत नाही. कलाचवर्यक 
आपल्या रुिीमध्ये बदल होणे जरूर आहे. पण बारीक सुतािे कापड तयार करणे सामान्य काळात इष्ट आहे 
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असे जरी मानले तरी सध्याच्या घटकेला आपण स्वावलंबी होण्याच्या कामात रु्ंतलेले असताना, 
हातसुतािे कापड म्हणजे खादी वापरण्यावरि संतुष्ट राचहले पाचहजे. म्हणून एकीकडे फंशनेबल लोकानंा 
जाडेभरडे कापड वापरण्याति समाधान माना असे सारं्त असता दुसरीकडे सूत कातणारानंा बारीक सूत व 
सारखे सूत काढण्याला चशकवीत राचहले पाचहजे. 

 
चर्रणीमालक आपल्या कापडावर ज्या ककमती लावतात त्यात त्यानंी कपात करावी असे या 

‘सोशल चरफॉमगर’च्या लेखकािे म्हणणे आहे. जेव्हा स्वदेशीिे पे्रमी खादी वापरणे हे आपले कतगव्य आहे असे 
समजून तसे वार्तील आचण इष्टसंख्येने िरखे सूत काढू लार्तील आचण चवणकर आपल्या मार्ावंर त्या 
सुतािा उपयोर् करून कापड चवणतील तेव्हा चर्रणीमालकानंा आपल्या मालाच्या ककमती उतरचवणे भार्ि 
पडेल. ज्यािंा मुख्य उदे्दश आपल्या उद्योर्ातून आपला नफा वाढचवणे हाि आहे त्याचं्या देशाचभमानाला 
आवाहन करून ककमती उतरचवण्यास चवनंती करणे व्यथग आहे असे मला वाटते. 

 
सावगजचनक उत्सवप्रसंर्ीि फक्त खादीिे कपडे घालायिे आचण एरवी इंग्रजी कपड्ांिा पेहराव 

करावयािा, तसेि खादीिे कपडे िढवनू चकमती चिरूट चशलर्ावनू चफरायिे असले चवसंर्त वतगणुकीिे 
प्रकार या लेखकाने दाखचवले आहेत. पण कालातंराने नव्या फॅशनी आल्यावर ते बदं पडल्यावािून 
राहाणार नाहीत. माझा दावा असा आहे की, परदेशी कापडािा बचहष्ट्कार पूणगपणे अंमलात आणलेला 
असेल त्यावेळी असले मूखगपणािे प्रकार बदं होऊन आपल्या वार्णुकीला साधेपणािे आचण सामान्य 
जनतेच्या अंर्ी चभनलेले घररु्तीपणािे वळण आपोआप लारे्ल. परृ्थ्वीवरील दुबगल राष्ट्राचं्या व 
मानववशंाच्या शोर्णावर आधारलेल्या साम्राज्यवादात रु्रफटून न पडता आचण आरमार व हवाई दल यावंर 
अवलंबनू असणाऱ्या ऐचहक संस्कृतीिा स्वीकार न करता आपण त्यापंासून मंर् दूर राहू. उलटपक्षी या 
साम्राज्यवादाला आपण सुधारू व त्यातूंन राष्ट्रसमूह असा चनमाण करू की त्याच्या चवद्यमाने पृर्थ्वीवर दुबगल 
राष्ट्रानंा अथवा मानववशंानंा पाशवी बळाने नव्हे, तर स्वतः दुःख सोसून आपणापाशी जे उत्तम असेल 
त्याच्या सायाने रक्षण देऊ करू. चविारचवर्श्ात क्रातंी घडवनू आणणे हे असहकाचरतेिे उचद्दष्ट आहे. िरखा 
व सूतकताई यािंा पूणग चवजय झाल्यावरि एवढा मोठा बदल घडून येऊ शकेल. मोहजालात न फसता 
जेव्हा हा संदेश जर्ाला देण्याला कहदुस्तान लायक बनेल व चवदेशी हल्ले परतवनू लावील आचण अन्न आचण 
वस्त्र या दोन र्रजा भार्वनू जेव्हा चहन्दुस्तान स्वावलंबी व स्वयंपूणग बनेल तेव्हाि हे शक्य होईल. 

 
परदेशी कापडावरील बचहष्ट्कार ही प्रचक्रया म्हणजे कोणत्याही एका परकीय राष्ट्रावर िेर्ाने ककवा 

आकसाने सूड घेण्यािी प्रचक्रया नाही. जीवनाला र्श्ासोच्छवास जेवढा आवश्यक आहे तेवढाि राष्ट्रीय 
जीवनाला परदेशी कापडावर पूणग बचहष्ट्कार आवश्यक आहे. म्हणून चजतक्या लवकर हे घडून येईल चततके 
िारं्ले. त्याच्याचशवाय स्वराज्यािी संस्थापना होऊ शकणार नाही आचण झाली तरी ते स्वराज्य चटकणार 
नाही. येत्या ऑर्स्टच्या पचहल्या तारखेपूवी असा बचहष्ट्कार कसा अंमलात येईल हे जाणून घेणे अत्यंत 
महत्त्वािे आहे, असे म्हणून र्ाधंींनी जुलैच्या प्रारंभी एक पत्रक काढून ते सवगत्र प्रचसध आीसाठी पाठचवले. 
त्यानंी पुढे म्हटले, ‘हा बचहष्ट्कार त्वचरत चसध आ होण्यासाठी (१) चर्रणीमालकानंी आपल्या कापडाच्या 
ककमती व नफे चनयचमत केले पाचहजेत व कापडािे उत्पादन फक्त स्थाचनक व देशी बाजारपेठसाठीि केले 
पाचहजे. (२) आयातदारानंी परदेशी माल आणण्यािे बंद केले पाचहजे. यािी सुरुवात तीन व्यापाऱ्यानंी 
केलीि आहे. (३) चर्ऱ़्हाईकानंी परदेशी कापड मुळीि न घेता, शक्य तेथे सवगत्र खादीि वापरली पाचहजे. 
(४) कापड घेणारानंी खादीि फक्त घेऊन चर्रणीिे कापड र्रीब लोकानंा घेण्यासाठी ठेचवले पाचहजे. 
त्यानंा स्वदेशी व परदेशी यातंील फरक मुळीि कळत नाही. (५) खादी वापरण्यातही स्वराज्यस्थापना 
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अनुक्रमणिका 

होईपयंत चकमान र्रज भार्चवण्याइतकीि खादी घ्यावी. (६) चर्ऱ़्हाइकानंी परदेशी कापड नष्ट कराव ेव 
मद्यपान न करण्यािी शपथ घेतात तशी परदेशी कापड न वापरण्यािी शपथ घ्यावी, ककवा त्यािा वापर 
परदेशात व्हावा म्हणून ते चतकडे रवाना कराव.े याप्रमाणे सवांनी करावे. दृढचनश्चयाने परदास्यािे हे चिन्ह 
अंर्ावर ठेवायिे नाही असा चनधार हवा. 

 
कापडाच्या चर्रण्याचं्या मालकानंा उद्दशून र्ाधंींनी एक पत्रक ६ जुलै १९२१ रोजी काढले. त्यात ते 

म्हणतात, “असहकाचरतेच्या िळवळीवर कदाचित तुमिा चवर्श्ास नसेल. मला माहीत आहे की, 
आपणापंैकी काही जणानंा वाटते की िळवळीिी अखेर कहसािारात होईल आचण यािा अथग, आपल्या 
हातातील सते्तिा त्यार् करण्याला नाखूर् असलेले सरकार कहसािार करील असा असेल, तर तुमिे 
म्हणणे बरोबर आहे, काँगे्रसच्या सेक्रटरीिा चरपोटग जर चवर्श्सनीय मानायिा असेल तर धारवाडास 
घडलेला प्रकार हे त्यािे उदाहरण आहे. काहींच्या मताने या िळवळीला यश येवो ककवा अपयश येवो, 
चतच्यामुळे देशाच्या कल्याणाला हानीि पोिेल. क्षणभर अकहसेिा चविार तुमच्या मनातून काढून टाका. 
परदेशी कापडावरील बचहष्ट्कारावरील िळवळीला आलेला जोर ध्यानात घेऊन त्यािा अभ्यास करा. जेव्हा 
मी बरं्ालमध्ये जातो तेव्हा बरं्ाली लोक मला नेहमी सारं्तात की, वरं्भरं्ाच्या वळेी त्यानंी िालचवलेल्या 
िळवळीत चर्रणीमालकानंी काही मदत तर केली नाहीि, पण कापडाच्या चकमती वाढवनू त्यानंी बरं्ाली 
लोकाशंी दर्लबाजी केली आचण स्वदेशीच्या नावाखाली परदेशी कापड त्याचं्या र्ळयात बाधूंन त्यानंा 
फसचवले. या आरोपामंध्ये तर्थ्य चकती आहे हे मला माहीत नाही. पण ते जर खरे असतील तर ते 
चर्रणीमालकानंा भरू्णास्पद नाहीत हे तुम्ही मान्य कराल. 

 
“आता देशावर पूवीपेक्षाही मोठे असे ते संकट कोसळलेले आहे, त्याप्रसंर्ी तुम्ही कसे वार्ाल 

याचवर्यी जर मी चनःशकं असतो तर या जुन्या आरोपािंी आठवण मी केली नसती. पुष्ट्कळ चमत्रानंी मला 
साचंर्तले आहे की, तुमच्यापासून राष्ट्राने कसली देखील अपेक्षा करू नये. ते असे नजरेस आणतात की, 
एकदोन सन्माननीय अपवाद वर्ळता तुमच्यापैकी कोणीही चटळक स्वराज्य चनधीला काही मदत केलेली 
नाही. सदसचिवके बुध आीिे कारण नसेल तेव्हा तुम्ही असे वार्ण्यािे कारण तुमिा बुजरेपणा व चभते्रपणा असू 
शकेल असे तुमिे समथगन मी केले आहे. जेव्हा तुमच्या मदतीिी फार र्रज लारे्ल तेव्हा व्यापारी लोक 
म्हणून तुम्ही मदत करणार नाही असे मला माझ्या मनात आणवत नाही. पण परदेशी कापडािा व्यापार 
करणारे व्यापारी जेव्हा मी त्यानंा देशातील लोकाचं्या भावना लक्षात घ्यायला सारं्तो आचण परदेशातून 
कापड आणू नका असे म्हणतो, तेव्हा म्हणतात की त्यानंी चदलेल्या प्रचतसादािा पचरणाम इतकाि होईल 
की तुम्ही ताबडतोब तुमच्या मालाच्या ककमती वाढवाल आचण त्याच्या समथगनासाठी मार्णी व पुरवठा यािंा 
अथगशास्त्रामधील चसध आातं त्याचं्या तोंडावर फेकाल. म्हणजे ब्स्थती सध्या आहे त्यापेक्षा वाईट होईल. हे 
व्यापारी मला असे सारं्तात की, परदेशी कापडािा व्यापार करण्यािे ते आनंदाने सोडून देतील. पण त्यानंा 
असे आर्श्ासन चमळाले पाचहजे की मार्णी-पुरवठ्यािी सबब पुढे करून तुम्ही आपल्या मालाच्या ककमती 
वाढचवणार नाही. तुमच्यापैकी काही जणानंी १९१९ साली मला असे साचंर्तले होते की यामुळे चर्ऱ्हाईकािंा 
काही फायदा न होता फक्त दलाल लोक त्यानंा चपळून काढतील. हुशार असलेल्या तुमच्यासारख्या 
धंदेवाल्यानंी असा युब्क्तबाद करावा हे खरोखर तुम्हालंा शोभत नाही. तुमिा माल चर्ऱ्हाइकापयंत 
पोहिेपयंत सर्ळे टप्पे तुम्ही िारं्ले चनयंत्रणाखाली ठेव ूशकाल. फक्त आपल्या उद्योर्ात थोडा राष्ट्रीय 
बाणा आचणला पाचहजे. 
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“तुम्ही परोपकारी व्हाव े असे माझे म्हणणे नाही. अथात परोपकार व धंदा यांिी सारं्ड तुम्ही 
घातली तर त्यात काहीि रै्र नाही. पण केवळ स्वाथगपरतेने धंदा न करता तो देशभक्तीच्या बाण्याने 
िालवावा असे मी अवश्य म्हणतो. आपल्या भार्ीदारािें व आपल्या देशािे चहत पाहाण्याने माणूस कमी 
हुर्ार धंदेवाला होतो असे मला वाटत नाही. म्हणून असहकाचरतेबद्दल तुमिे मत काहीही असो, तुम्हालंा 
माझी एवढीि चवनंती आहे की, व्यापाऱ्यानंी अथवा चर्ऱ़्हाईकानंी तुम्ही आपल्या मालाच्या चकमती 
वाढचवणार नाही असे आर्श्ासन द्यावे, आचण परदेशी कापडावर बचहष्ट्कार घातला जात आहे व तुमच्या 
मालाला जास्त मार्णी होत आहे हे त्याला कारण नसाव.े चकमानपक्षी देशाला आपल्याकडून इतके 
चमळण्यािा खिीत हक्क आहे.” 

 
यािप्रमाणे कापडाच्या व्यापाऱ्यानंा उदे्दशून र्ाधंीजींनी एक अनावृत पत्र पाठचवले, त्यात त्यानंी 

म्हटले, “काल मी चर्रणीमालकानंा आवाहन केले आहे की त्यानंी परदेशी कापडाच्या बचहष्ट्काराच्या 
िळवळीत मदत करावी. ते मदत करतील ककवा करणार नाहीत. पण मला आशा आहे की ते मदत 
करतील. पण तुम्हालंा मात्र या िळवळीपासून लाबं राहाता येणार नाही. कारण तुम्हापंैकी पुष्ट्कळ खात्री 
पटलेले असहकाचरतावादी आहेति. चटळक स्वराज्य चनधी ही बेझवाडा कायगक्रमातील एक बाब पुरी करणे 
तुम्ही शक्य करून दाखचवले आहे. पण कदाचित तुम्ही म्हणाल की चनधीला वर्गणी देणे ही तुम्ही एक 
चकरकोळ र्ोष्ट समजता, पण तुमिा व्यापार म्हणजे जीवनमरणािा प्रश्न आहे. हा असला भ्रमि 
आपल्यापासून स्वराज्य दूर ठेवीत आहे. तुमिा व्यापार ही जर जीवनमरणािी बाब असेल तर देशचहत ही 
तशीि एक बाब नाही काय? स्वराज्य म्हणजे त्यासाठी तुम्ही व मी आपला धंदा त्यापुढे तुच्छ समजावा. 
परदेशी कापडािी आयात तुम्ही बदं करावी यािा अथग तुम्ही आपला वैयब्क्तक लाभ देशचहतापुढे तुच्छ 
लेखावा. 

 
“इंग्लंड, जपान ककवा अमेचरका येथून एक याडग कापड आयात करणे म्हणजे तुमच्या 

देशबाधंवापंैकी एकाला काही न देता त्याच्याजवळिे तीन आणे काढून घेण्याप्रमाणे आहे. यािी मला नीट 
खुलासा केला पाचहजे. कहदुस्तानच्या खेड्यापाड्ातं असंख्य लोक बेकार पडलेले आहेत. यानंा पूवी सूत 
कातण्यािे व त्यािे कापड चवणण्यािे काम होते. परदेशी कापड येऊ लार्ल्यापासून त्याजंवर बेकारीिी 
सक्ती झाली, आचण रे्ली चकत्येक वर् ेत्यानंा दुसरा काहीि व्यवसाय चमळाला नाही. दुष्ट्काळ कहदुस्तानात 
नेहमीिाि झाला आहे. आपण उपासमार सोसून त्यािे पचरणाम भोर्ीत आहोि. दीघगकाळ बेकार राचहल्याने 
आपली सहनशक्ती संपुष्टात आली आहे. आपल्या दहाबारा मोठ्या शहरात येऊन त्या सवांना कामधंदा 
चमळेल अशी कल्पना करू नका. केवळ सूतकताईिा धंदा पुनरुज्जीचवत केल्यानेि व हातमार्ावर सूत 
चवणल्यानेि त्याचं्या डोळयातं पुनः पूवीिे तेज चदसू लारे्ल. आचण मी जर तुम्हालंा असे साचंर्तले नाही की 
चर्रणीमालकापेंक्षा व्यापारीि त्या खेड्ातंील लोकाचं्या दाचरद्र्याला जबाबदार आहेत तर मी तुमच्याशी 
खोटेपणाने वार्ली असे होईल. ते दाचरद्र्य चर्रणीमालक आपल्या कापडाच्या ककमती वाढवनू आणखी 
दुःसह करतात यात काही शकंा नाही. पण तुम्ही इतके जबाबदार आहा ंकी तुम्ही जर परदेशी कापडािी 
अTयात थाबंवाल तर आपला प्रािीन व मानािा धंदा जो सूत कातण्यािा त्यािा तुम्ही पुनरुध आार कराल व 
हातमार्ाच्या धंद्यालाही उते्तजन द्याल. 

 
“आचण खरोखर, चहन्दुस्तानिी इतकी हानी करणारा हा धंदा बदं करणे तुम्हापंैकी पुष्ट्कळानंा 

जीवनमरणािा प्रश्न का वाटावा? खात्रीने तुम्हालंा व देशाला फायदेशीर होणारा दुसरा कोणता तरी धंदा 
शोधून काढण्याइतके तुम्ही हुशार आहा. ही कापडािी आयात थाबंचवणे म्हणजे साठ कोटी रुपयािंी बित 
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करणे आहे. पण याहूनही मोठ्या भाडंवलावर अनेक उद्योर् सुरू करणे असा त्यािा अथग आहे. यािा अथग 
कापसावरील सवग प्रचक्रया याि देशात होऊ लार्तील. यािा अथग तुमिा धंदा वाढेल. तुम्ही हाताने सूत 
काढणे व हातमार्ावर त्यािे कापड चवणणे संघचटत केले पाचहजे. मर् तुम्ही माझ्याप्रमाणे जाड्ाभरड्या 
खादीवर समाधान मानणार नाही. तुमच्या कताई कामर्ारानंी बारीक व पीळदार सूत कातले पाचहजे असा 
आग्रह तुम्ही धराल आचण चवणकरानंी डाक्क्यासारखी मलमल चवणली पाचहजे असे म्हणाल, मर् त्यात 
तुम्ही मोठमोठ्या रकमा रु्ंतवाल आचण मी मात्र तुम्ही चदलेल्या थोड्ाशा हजारो रुपयाचं्या दानाच्या 
मदतीने आपल्या भचर्नींना दररोज िारदोन आणे चमळवायला मदत करीत राहीन. तुम्हालंा परदेशी 
कापडािा अपचवत्र व्यापार करण्यािे थाबंवायिे आहे आचण येथे कातलेल्या सुतािे उत्पादन व वाटप 
संघचटत करावयािे आहे. तुमच्या देशाचभमानाला शोभेसे हे काम आहे. तुम्ही म्हणाल या कामाला काही वर् े
लार्तील. तुमिी जर खात्री झाली असेल की तुमच्या व्यापाराने कहदुस्तान दचरद्री व रु्लाम झाला आहे तर 
तो नष्ट झाल्यामुळे काय पचरणाम होतील यािा चविार करीत बसू नका. वाटेल ते झाले तरी त्याला तुम्ही 
सोडचिठी द्या. 

 
“आचण यािी ककमत तरी चकतीशी आहे? फार नाही. यापुढे परदेशी सूत व कापड आणण्यािे करार 

करावयािे नाहीत. यात काहीि नुकसान नाही. हल्ली असलेल्या साठ्यािी वासलात फक्त लावायिी आहे. 
दुचनयेिे सवग बाजार त्यासाठी खुले आहेत. मॉचरशस, दचक्षण आचिका, ईस्ट आचिका येथे आपला खास 
माल खपेल. तुमिे सध्यािे चशलकी साठे कसे चनकालात काढायिे त्यािा थोडा चविार मला करू द्या. 

 
“चर्ऱ्हाईकाचं्या र्रजाचं्या काळजीने तुम्हापंैकी काही लोक व्यग्र झाले आहेत. माल कमी झाला 

तर तो आपले कसे तरी भार्वनू घेईल आचण तुम्ही उत्तम खादी सवग प्रकारिी, तलम आचण रंर्ीत देऊ 
लार्ला म्हणजे तोि तुमिे रु्ण र्ाईल. चर्ऱ़्हाइकावर फार दाब तुम्ही आणू नका. कॅचलको ककवा पातळ 
जपानी घोतराच्या स्वरूपात चर्ऱ़्हाईकाला मोहात पाडणे हे ठीक नाही. खादीमधील कलाकुसर जाणून 
घ्यायलाि उलट तुम्ही त्यािी रुिी बदलून समथग करा. रेशमी धाग्यापंासून बनचवलेल्या रु्लाबाच्या कृचत्रम 
फुलात खरे सौंदयग नसते. कारण त्यात जीव नसतो. पण बारे्तून खुडून आणलेले फूल, जरी त्याच्या काही 
पाकळ्या र्ळून रे्ल्या असल्या तरी संुदर चदसते. माझी अशी इच्छा आहे, कहदुस्तानातील व्यापारीवर्ाने, 
पैशािा मोह सोडून आपल्या जुन्या कलेिा अभ्यास करून चतला, नवजीवन द्याव.े त्यात तुम्हालंा व 
देशालाही द्रव्यप्राप्ती होईल. सवांत मोठ्या अशा ज्या कलेिे पुनरुज्जीवन करावयािे आहे ती म्हणजे 
स्वराज्यािी कला. आचण स्वदेशीचवना स्वराज्य अशक्य आहे. आचण स्वदेशी म्हणजे कहदुस्तानच्या दृष्टीने 
चवदेशी कापडावर पूणग बचहष्ट्कार घालणे. या कामी तुम्ही पुढाकार घ्यावा असे माझे आवाहन आहे. कारण 
तुमच्याजवळ ते सामऱ्थ्य आहे. असा पुढाकार घेण्यािी शक्ती व शहाणपण ईर्श्र तुम्हासं देवो.” 

 
भायखळा मदनपुरा येथे चवणकरािंी एक मोठी सभा १७ जुलै १९२१ रोजी झाली. हे चवणकर 

बहुतेक मुसलमान आहेत. दोन वर्ांपूवी र्ाधंींनी त्याचं्या अशाि सभेत भार्ण केले होते. तेव्हा चब्रचटश 
पतंप्रधान लॉइड जॉजग यानंी चखलाफतीिे संरक्षण करण्यािे आर्श्ासन त्यांना चदले होते. पण ते 
मोडल्यामुळे यावळेी त्याचं्यामध्ये फार अस्वस्थता होती. तसेि पजंाबातील अत्यािारामुंळे सुध आा त्यािंी मने 
दुःखपूणग होती. चब्रचटशाकचरता लढण्यासाठी एक सुध आा चशपाई चमळू द्यायिा नाही असे जोपयंत आपण 
घडवनू आणीत नाही तोपयगत आपल्याला खरी सत्ता प्राप्त झाली असे होणार नाही, असे र्ाधंींनी या सभेत 
साचंर्तले. असहकाचरता हे मोठेि साधन आपणापाशी असल्यामुळे आपण अखेर ते करू; पण अजून बऱ्याि 
लोकानंी आपल्या पदव्या टाकल्या नाहीत, मुलानंा शाळातूंन काढले नाही आचण वचकलानंी कोटीवर 
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बचहष्ट्कार घातलेला नाही. म्हणजे लोकांनी अजून आपले कतगव्य बजावले नाही. तरीही सरकारच्या 
दबदब्याला मोठा धोका चमळाला आहे. चवणकरािें कतगव्य अर्दी स्पष्ट आहे. स्वदेशी िळवळीला शक्य 
तेवढी जास्त मदत करणे हे त्यािें कतगव्य आहे. त्यानंी तसे केले तर देशािी पुनः भरभराट होईल. चवणकर 
परदेशी सुतािा वापर करतात ही दुदैवािी र्ोष्ट आहे. त्यानंी फक्त स्वदेशी व हाताने कातलेले सूति 
वापरावे, जाडेभरडे असले तरी ते सूत वापराव.े दुसऱ्या कोणत्याही देशात चर्रण्यानंी काढलेले सूत कोष्टी 
वापरत नाहीत. बारीक व जाडे सूत ते वापरतात व ते हाताने काढलेलेि असते. र्ाधंीजी म्हणाले, मी 
स्वतःला चवणकरि म्हणचवतो आचण मला यािा अचभमान आहे. मला कोणी चविारले तर मी शतेकरी, सूत 
कातणारा व चवणणारा आहे. बचॅरस्टर नाही, असे सारं्तो. जर्ात कोठेही, जपानात सुध आा भारतीय 
चवणकरासंारखे कुशल चवणकर नाहीत. हातसूत वापरण्याने त्यािें काही नुकसान होणार नाही. स्वराज्य 
चमळेपयंत व पजंाब आचण चखलाफतीिे अन्याय दूर होईपयंत आपण जाडेभरडे कापडि वापरले पाचहजे. 
ऑर्स्टच्या १ ल्या तारखेपयंत सवांनी चवदेशी कापडािा त्यार् केलाि पाचहजे. त्या चदवशी िौपाटीवर 
परदेशी कपडे घातलेला कोणी मनुष्ट्य मला चदसणार नाही, अशी मी आशा करतो, असे र्ाधंी म्हणाले व 
चवणकरानंा त्यानंी साचंर्तले की, तुमच्या काही अडिणी असल्या तर महमदअली व खत्री यानंा भेटा. 
ऑर्स्ट संपण्यापूवी परदेशी कापडावर संपूणग बचहष्ट्कार पडला तर स्वराज्य चमळालेि म्हणून समजावे. 

 
जुलै मचहन्यात पचंडत मोतीलाल नेहरू आजारी होते आचण प्रकृती सुधारण्यासाठी रायर्ड येथे 

केवळ एक नोकर घऊन राचहले होते. तेथून त्यानंी एक पत्र र्ाधंींना चलचहले. ते र्ाधंींना मजदार व बोधपर 
वाटले की पचंडतजींिी संमती घेऊन त्यानंी ते ‘यंर् इंचडया’ त प्रचसध आ केले. पचंडतजींसारख्या चवलासी 
राहण्यात आयुष्ट्य घालचवलेल्या मनुष्ट्याच्या बाबतीत अनत्यािारी असहकाचरतेने केवढा बदल घडवनू 
आणला होता हे त्या पत्रावरून िारं्ले समजते. पचंडतजी चलचहतात :- 

 
“या लहानशा टेकडीवर केवळ एक नोकर बरोबर घऊन मी राहण्याला आलो तेव्हापासून येथील 

हवनेे व भोवतालच्या वातावरणाने मला फारि बरे वाटू लार्ले आहे. अजून दमा व खोकला आहे, पण 
प्रकृती सुधारून जसजशी शक्ती येईल तसतसा दमा लवकरि पार नाहीसा झाल्यावािून राहाणार नाही. 
पण पीडा अशी आहे की बरे वाटू लार्ल्यावर मला थोडी सुध आा चवश्रातंी चमळणार नाही, आचण माझ्या 
व्यवसायातील मार्ील पापे जी चशल्लक आहेत ती माझा पाठलार् अजून करीत आहेत. मी जेव्हा वचकलीिा 
धंदा बदं केला तेव्हा शकेडो प्रकरणे माझ्याकडे होती. पण दोन अशी होती की मला ती टाकता येणे शक्य 
झाले नाही. यापंैकी एक सरूपच्या (चवजयालक्ष्मी) लग्नापूवी आलेले होते. आचण त्यामुळेि माझी प्रकृती 
बरीि चबघडली आचण दुसरे प्रकरण माझ्या चवश्रातंीच्या व लवकर बरे होण्याच्या आड येत आहे. हे बरेि 
जुने प्रकरण आहे व ५ जूलैला ते पुढे येणार आहे. तीनिार चदवस त्यािा नीट अभ्यास करण्याला 
लार्तील. ला होणाऱ्या ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटीच्या सभेपयंत ते बाजूला टाकण्यािा प्रयत्न मी करीत 
आहे. पण तूतग ३० जूनला रायर्ड सोडायिा असे मी ठरचवले आहे. मला आणखी दोन आठवडे जर चवश्रातंी 
चमळेल तर मी बैलासारखा मजबतू होईन असे तुम्हालंा खात्रीपूवगक सारं्तो. पण कदाचित अकहसक 
असहकाचरतावाद्याने इतके मजबतू होणे बरोबर नाही. 

 
माझी कालक्रमणा येथे कशी िालते हे समजून तुम्हालंा मौज वाटेल. पूवगकाळी डोंर्रावर राहायला 

जाणे म्हणजे देशी व इंग्रजी पध आतीिी खाण्याचपण्यािी व्यवस्था करावी लारे्. सकाळी न्याहारी झाल्यावर 
आम्ही बदुंका, शॉटर्न्स व दारूर्ोळा घेऊन जंर्लात चशकारीला जात असू आचण केव्हा केव्हा चनरपराधी 
पशुपक्षी मारीत असू. मुक्कामावर परतल्यावर उत्तम मेजवानी आमच्यासाठी तयार असे आचण मर् िारं्ली 
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झोप काढायिी आचण आता फक्त चपतळेिा एक कुकर माझ्याजवळ आहे, फक्त एक फार तरतरीत 
नसलेला नोकर आहे. तीन लहान चपशव्यातं डाळ, तादूंळ आचण मसाला आहे. त्या परदेशी कापडाच्या 
आहेत. खादीच्या नाहीत याबद्दल कमलेला मी कधीि क्षमा करणार नाही. आता भात, वरण, खीर, पुष्ट्कळ 
फळे व एकाददुसरे चमळाल्यास अंडे यावर चनवाह करतो. चशकारीऐवजी लाबं चफरायला जाणे व 
बदुंकाऐंवजी पुस्तके, माचसके, वतगमानपते्र असतात. जेव्हा खूप पाऊस पडतो तेव्हा आताच्या सारखी 
पोरकट पते्र चलचहतो. केवढा हा अधःपात! पण इतका मजेत मी केव्हाि वळे घालचवला नाही. फक्त आता 
तादूंळ संपले आहेत आचण जर्तनारायणकडे ब्राह्मण चभक्षादेंचह म्हणायला जात आहे, कारण तो येथे 
जवळि राहतो. (पचंडत जर्तनारायण हे हंटर कचमटीिे सभासद व उत्तर प्रदेशात कितामणी याजंबरोबर 
चमचनस्टर झाले होते.) 

 
‘चसमल्यािी छाया’ या शीर्गकाखाली ‘यंर् इंचडया’मध्ये २१ जुलै १९२१ रोजी एक लेख चलहून 

चहन्दुस्तानात स्थाचयक झालेल्या व पक्का असहकाचरतावादी झालेल्या एका इंग्रजाने वठेचबर्ारीच्या 
जुलमाचवरुध आ िालचवलेल्या कामचर्रीिा र्ौरव केला आहे. त्यािे नाव स्टोक्स असे आहे. चहमालयातील 
जंर्लात राहाणाऱ्या र्रीब चर्चरजनावंर बड्ा अंमलदारािंा चशकारीिा शोक पुरचवण्यासाठी रान उठवनू 
जंर्ली पशुपक्ष्यािंी दाणादाण उडचवण्यािे काम लादून जुलूम करण्यात यतो. लॉडग रेकडर् व्हाइसरॉय 
याचं्या नाकासमोर हे घडत आहे आचण त्यानंा ते थाबंचवता येत नाही. खालसा मुलुखापेक्षा देशी 
संस्थाचनकाचं्या प्रजेवर हा जलूम त्याचं्यामाफग त आपण नामाचनराळे राहून सरकारी अचधकारी करतात. 
चसमल्याच्या डप्युटी कचमशनर ऑफ पोलीस या अचधकाऱ्याच्या दडपणाने हे काम िालते. लोकावंर 
काळयापाण्यािी चशक्षा चमळेल अथवा बदुंका रोखल्या जातील असे सारं्ून त्यानंा कामाला जंुपण्यात येते. 
या चर्चरजनािंा पुढारी कपूर कसर् याला कुलूपबदं करून ठेवण्यात आले होते. पण स्टोक्स याचं्या पे्ररणेने ते 
आपला लढा यश यईपयंत िालचवतील. ड्ूक ऑफ कॉनॉट याचं्या भेटीच्या वळेी या जुलुमािा कहर 
झाला. हा वेठचबर्ारीिा जलूम बदं झाला म्हणजे बड्ा लोकािंा हा चशकारीिा, चनरपराधी पशुपक्ष्यािंी 
हत्या करण्यािा चनरथगक खेळ बदं पडेल. देशी राजेरजवाडे प्रािीन काळापासून हा चशकारीिा खेळ खेळत 
आहेत, हे रामायण-महाभारतािे दाखले कोणी माझ्या तोंडावर फेकू नये. असल्या अनैचतक दाखल्यािंा 
रु्लाम मी होऊ इब्च्छत नाही, असे र्ाधंींनी या लेखात स्पष्टपणे म्हटले आहे. 

 
समाजातील चस्त्रयािें स्थान हा चवर्य २१-७-१९२१ रोजी र्ाधंीजींनी आमूलाग्र िऱ्चिला आहे. पुरुर् 

व स्त्री यािंा दजा जीवनात समान असलाि पाचहजे. प्रत्यक्ष व्यवहारात चस्त्रया पुरुर्ािंा भोर्चवर्य बनलेला 
जर्ातील सवग देशातं चदसून येतो आचण कहदुस्तान त्याला अपवाद नाही. पुरुर्ाचं्या 
चवर्यवासनाशमनासाठीि वेश्याव्यवसायाने मानवी समाजात कायमिे स्थान आजतार्ायत चमळचवलेले 
आहे. आधुचनक औद्योचर्क प्रर्तीने आणलेल्या राहणीत ते स्थान आणखीनि बळकट केले आहे. आपल्या 
चस्त्रयानंा पूणग स्वातंत्र्य असले पाचहजे हे मी अर्दी चजवाभावाने मानतो. बालचववाहािंा मी कडक चनरे्ध 
करतो आचण बालचवधवािंी असहाय ब्स्थती माझ्या मनािा थरकाप करते. आपल्या मुली वाढवायच्या आचण 
कोणा तरी सुब्स्थतीतील तरुणानंा देऊन टाकण्यािी खटपट करायिी हा बाजारी प्रकार मला मुळीि संमत 
नाही. चस्त्रयानंा मतदानािा हक्क व कायदेशीर समतेिे स्थान चमळालेि पाचहजे यात शकंा नाही. पण प्रश्न 
इतक्यावर संपत नाही. त्यानंा उपजीचवकेिे स्वतंत्र साधन असले पाचहजे व पुरुर्ावर आपण अवलंबनू 
असलेले एक ओझे आहे असे त्यानंा वाटण्यािे बदं झाले पाचहजे. स्त्रीपुरुर्ानंा समान योग्यता असलेला 
एकमेकािंा आधार पाचहजे. चस्त्रयांनी स्वतःला आपण उपभोर्ािे साधन आहो असे मानण्यािे बदं केले 
पाचहजे. पुरुर्ाला संतुष्ट करण्यासाठी अलंकृत होण्यािे व साजशृरं्ार करण्यािे थाबंचवले पाचहजे पाचतव्रत्य 
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व पचतपरायणता ह एकतफी व्यवहार असता उपयोर्ी नाही. पतीनेही पत्नीव्रत व पत्नीपरायण असण्यािी 
तेवढीि र्रज आहे. सेवा फक्त पत्नीनेि पतीिी करावयािी असे नसून पतीनेही पत्नीिी सेवा केली 
पाचहजे. परस्पर सामंजस्यानेि उभयतािंी समानता चसध आ होईल. आपल्या शारीचरक चवलोभनानंी सीतेने 
रामाला संतुष्ट करण्याकचरता एक क्षणभर तरी वेळ घालचवला असेल अशी कल्पनाही मला करवत नाही, 
असे र्ाधंींनी या लेखाच्या अखेरीस म्हटले आहे. 

 
अनत्यािारी असहकाचरतेला या कालात ज्या मान्यवर व्यक्तींकडून चवरोध झाला त्यात पचंडत 

मदनमोहन मालवीय, डॉ. रवींद्रनाथ टार्ोर व चबचपनिदं्र पाल हे प्रमुख होते. त्या सर्ळयांना नम्र पण 
सडेतोड भारे्त उत्तरे देऊन योग्य माचहतीिा अभाव, त्यामुळे उदभवलेले अज्ञान व रै्रसमज हे त्याचं्या 
टीकेच्या मुळाशी आता कारणीभतू आहेत असे र्ाधंीजीिे प्रचतपादन त्याचं्या प्रत्त्युत्तरात सापडते. पण ३१ 
ऑर्स्टपयंत चटळक स्वराज्य चनधीिी एक कोटी रुपयािंी मयादा आपल्या देशबाधंवानंी ओलाडूंन बेझवाडा 
कायगक्रमातील एक बाब तडीस नेल्याबद्दल त्यानंा धन्यवाद देताना र्ाधंीजी म्हणाले, अशाि कायगक्रमातील 
सवग बाबी पुऱ्या केल्या तर एक वर्ात स्वराज्य ही नुसती घोर्णा नसून वस्तुब्स्थती झाली आहे असे सवांच्या 
दृष्टोत्पत्तीस येईल. मात्र परदेशी कापडािा चनःशरे् बचहष्ट्कार आपण घडवनू आणला पाचहजे. सप्टेंबर 
मचहन्यात या एकाि र्ोष्टीिा सतत उद्घोर् ते देशभर करीत राचहले. जुलैअखेर मंुबईस भरलेल्या अचखल 
भारतीय काँगे्रस कचमटीच्या बठैकीत परदेशी कापडाच्या बचहष्ट्काराबद्दल अनेकानंी घेतलेल्या शकंाकुशकंािें 
त्यानंी चनरसन केले. असे करताना ते म्हणाले : आपण एक कोटी रुपये योग्य मुदतीत जमा केले त्यावळेी 
दाखचवलेली तडफ व आशापूणगता आता कोठे रे्ली आहे? परदेशी कापडािा बचहष्ट्कार तशाि रीतीने 
वळेवर घडवनू आणण्याबद्दल तुम्हाला भय का ं वाटते? आपल्या भीतीिे कारण केवळ आपली दुबगलता 
आहे. या र्ोष्टीिा जर आपण शातंपणे चविार करू तर आपल्या असे लक्षात येईल की परदेशी कापडािा 
बचहष्ट्कार चसध आ केल्यानंतर आपल्याला फारसे काही करावयास उरणारि नाही. जो जो मी यािा 
अचधकाचधक चविार करतो तो तो माझ्या असे ध्यानात येते की फौजेतील चशपायानंा शसे्त्र खाली ठेवा आचण 
करदात्यानंा कर देऊ नका असे आवाहन करण्यािी वळेि आपणावर येणार नाही. जर आपण संपूणग 
बचहष्ट्कार चसध आ केला तर फारि थोड्ा लोकानंा सचवनय कायदेभरं् करून कारार्ृहे भरण्यािे अथवा इतर 
त्यार् करण्यािे काम करावे लारे्ल म्हणून तुम्ही धीर सोडण्यािे, चनराश होण्यािे मुळीि कारण नाही. 

 
यानंतर ३१ ऑर्स्ट १९२१ रोजी र्ाधंींनी परदेशी कापडािी होळी करून बचहष्ट्कारािी मोहीम 

परळ, मंुबई येथे एका मोठ्या जाहीर सभेत सुरू केली. तेव्हा ते म्हणाले : “आज आपण आपल्या 
शरीरावरील पाप धुवनू काढीत आहो. आपल्या रु्लामचर्रीिी ध्वजा असलेल्या परदेशी कापडािा आपण 
त्यार् करीत आहे. आज स्वराज्यमंचदरात प्रवशे करण्यािी लायकी संपादन करीत आहो. काही लोक 
म्हणतात की टाकून चदलेल्या कपड्ािा नाश करणे हे क्रोधािे व िेर्ािे लक्षण आहे. ज्या दृचष्टकोणातून 
आपण हे कपडे ‘अग्नये स्वाहा’ करीत आहो त्यावर, यािा चनकाल अवलंबनू राहील. आम्हालंा इंग्रज, 
जपानी, िें ि अथवा अमेचरकन याचं्याबद्दल िेर् असण्यािे काय कारण आहे? आपण त्यािें कापड चवकत 
घेत राहू तोपयंत त्यािें र्ठेठ् ते आपल्यासमोर आणून टाकीत राहतील. म्हणून आपल्याला जर रार् येत 
असेल तर आपण आपल्यावरि रार्वाव.े परदेशी चदखाऊ कपड्ांिा मोह पडण्यािे बदं झाले, तर परकी 
देशाबंद्दल िेर् वा असूया वाटायिे बदं होईल. मला असे चदसते की तुकग स्तानात ज्या र्ोष्टी घडत आहेत 
त्यामुळे आपले मुसलमानबधुं अस्वस्थ झाले आहेत. चखलाफतीिा अन्याय त्यानंा सोसवत नाही. मी त्यानंा 
असे सुिचवण्यािे धाडस करतो, चखलाफतीिा सेवा करण्यािा सवात जवळिा व सरळ मार्ग म्हणजे 
स्वदेशीिा स्वीकार हा आहे. कारण स्वदेशीिा अंर्ीकार करण्याने कहदुस्तानाला आपण सामऱ्थ्यसंपन्न 
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बनचवतो आचण कहदुस्तानिे सामऱ्थ्य वाढणे म्हणजे चखलाफतीिे संरक्षण करण्यािे सामऱ्थ्य वाढणे होय. 
परंतु आज आपल्या मनात सवगप्रथम चविार हा असला पाचहजे की उद्या लोकमान्य चटळकांिी पुण्यचतथी 
साजरी करण्याकचरता आपण पुनीत झाले पाचहजे. स्वदेशीिी शपथ घेतल्याचशवाय आपण पचवत्र होऊ 
शकत नाही. म्हणून मी आशा करतो, की ज्यानंी परदेशी कपड्ांिा त्यार् केला आहे अथवा ते स्मनी वर्रे 
चठकाणी पाठचवण्याकचरता चदले आहेत त्यानंी असा पक्का चनधार करावा की यापुढे परदेशी कापडाला स्पशग 
करणे नाही. माझी खात्री आहे की लोकमान्यािंी स्मृती अमर करण्यािा एकि मार्ग आहे आचण तो म्हणजे 
स्वराज्यसंपादन करणे आचण स्वराज्य तर स्वदेशीिा अंर्ीकार केल्याचशवाय अशक्य आहे. आचण स्वदेशीिी 
प्रस्थापना ही परदेशी कापडािा पचरपूणग बचहष्ट्कार अंमलात आणूनि होईल. म्हणून परदेशी कापडािी होळी 
करणे म्हणजे एक पचवत्र यज्ञ आहे असे मी मानतो आचण हा पचवत्र समारंभ माझ्याकडून घडत आहे हे माझे 
भाग्य आहे असे समजतो. ईर्श्र आपली अंतर्गत व बचहर्गत अशी सर्ळी अपचवत्रता नाहीशी करो, ३० 
सप्टेंबर १९२१ पयंत परदेशी कापडावर संपूणग बचहष्ट्कार घालण्यािा आपला र्ाभंीयाने केलेला चनश्चय पार 
पाडण्याला ईर्श्र आम्हासं सामऱ्थ्य देवो!” 

 
तारीख १ ऑर्स्ट १९२१ रोजी िौपाटीवर जेथे लोकमान्याचं्या मृतदेहािे दहन झाले तेथे प्रिंड 

सभा झाली आचण तेथे परदेशी कापडाच्या बचहष्ट्कारािी प्रचतज्ञा सवांनी घेतली, तेव्हा र्ाधंींनी सवांना 
खडखडीतपणे बजावले की स्वदेशी कापडािाि फक्त अंर्ीकार व परदेशी कापडािा चनक्षनू बचहष्ट्कार या 
चिरकालीन स्वरूपाच्या र्ोष्टी आहेत. मला माहीत आहे की आपल्याजवळ असलेल्या सवग परदेशी 
कापडािा पचरत्यार् कालच्या होळीत पुष्ट्कळानंी केलेला नाही. कारण त्यानंा वाटते आहे की पुढे केव्हा तरी 
त्या कपड्ािंा उपयोर् त्यानंा करता येईल. पण मी चनक्षनू सारं्तो की सतत आचण नहमी स्वदेशी कापड 
वापरणे ही स्वराज्यसंस्थापनेिी, स्वराज्यसंवधगनािी व त्याच्या शार्श्तीिी कायमिी अट आहे आचण ती 
केव्हाही चशचथल होऊन िालणार नाही. या बाबतीत सवग कहदी स्त्रीपुरुर्ानंी एकचदलाने व एकजुटीने वार्ले 
पाचहजे. स्वराज्य चिरकाल उपभोर्ण्याला स्वदेशीिा आधार राहाणे आवश्यक आहे शास्त्रीय पध आतीने 
चवध्वसंक व चवधायक कायग करण्यािी कला आपल्याला स्वदेशीिा अंर्ीकारि चशकवील चटळकाचं्या 
स्मृतीशी इमान राखून आपण स्वतःला आचण देशाला फसचवता उपयोर्ी नाही. तारीख ३० सप्टेंबरच्या आत 
आपण हा परदेशी कापडािा बचहष्ट्कार शभंर टके्क अंमलात आणलाि पाचहजे, असे सारं्ून व पोचलसािंी 
मदत न लार्ता लक्षावधी जमावािी व्यवस्था नीटपणे राखल्याबद्दल र्ाधंींनी स्वयंसेवकानंा धन्यवाद चदले 
आचण आपले भार्ण संपचवले. 

 
४ ऑर्स्ट १९२१ च्या ‘यारं् इंचडया’ मध्ये सचवनय कायदेभरं्ािी ििा केली आहे. त्यात ते 

म्हणतात, “मंुबईस भरलेल्या ऑल इंचडया काँगे्रसच्या बैठकीत प्रत्येकाच्या तोंडी सचवनय कायदेभरं् होता. 
पूवी कधी तो केलेला नसल्यामुळे प्रत्येकाला त्याच्याबद्दल मोठे पे्रम व उत्सुकता वाटत होती. आपल्या 
आजच्या सवग संकटािंा, र्ाऱ्हाण्यािंा व तक्रारीिा पचरहार सचवनय कायदेभरं् करील अशी िुकीिी कल्पना 
सवगत्र पसरली होती. त्याकचरता अवश्य ते वातावरण जर आपण उत्पन्न करू शकलो तर त्यािा तसा 
उपयोर् होईल याबद्दल मला खात्री वाटते. सचवनय कायदेभरं् केल्यामुळे जर रक्तपात होणार नाही अशी 
खात्री असेल तर व्यक्तीव्यक्तींना सचवनय कायदेभरं् करण्याला वातावरण नेहमीि तयार असते. पण हा 
अपवाद असतो हे सत्याग्रहाच्या चदवसात माझ्या लक्षात आले. जरी असे असले तरी अशी हाक चदली 
जाण्यािा संभव आहे. काय वाटेल तो पचरणाम होवो अथवा ककमत द्यावी लार्ो–अशा हाकेला. दाद देणे 
भार् पडेल. मला असा काळ येत आहे असे स्वच्छ चदसते की सरकारने केलेला प्रत्येक कायदा मोडावा 
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अनुक्रमणिका 

लारे्ल आचण रक्तपात होण्यािी खात्रीही तेव्हा असेल. जेव्हा अशा हाकेकडे दुलगक्ष करणे म्हणजे ईर्श्री 
सत्ता नाकारण असा अथग होईल– तेव्हा सचवनय कायदेभरं् हे टाळण्याजोरे् कतगव्य होऊन बसते. 

 
“सामुदाचयक सत्याग्रहािी र्ोष्ट मात्र फार वरे्ळी आहे. अर्दी शातं वातावरणाति त्यािा प्रयोर् 

करता येईल, पण हा शातंपणा बलचनदशगक असला पाचहजे, नवलाईिा चनदशगक असून िालणार नाही, 
ज्ञानदशगक असला पाचहजे, अज्ञानदशगक असता कामा नये. वैयब्क्तक सचवनय कायदेभरं् स्वतःला करता 
येईल अथवा दुसऱ्याकडून करचवता येईल. सामुदाचयक सचवनय कायदेभरं् स्वाथी प्रकारिा असू शकेल 
आचण असतो सुध आा, अशा अथाने की त्यापासून एखाद्या व्यक्तीला वैयब्क्तक लाभ होऊ शकेल. याप्रमाणे 
दचक्षण आचिकेत कालेनबाख व पोलक यानंी इतराकंडून सामूचहक सत्याग्रह करून घेतला, पण त्यानंा 
त्यातं वैयब्क्तक लाभ काही नव्हता. हजारोनी सचवनय कायदेभरं् केला आचण त्यापासून डोईपट्टीिा 
त्याजंवर बसचवलेला व त्याचं्या बायकामुलावंर बसचवलेला कर दूर होईल अशी त्यािंी अपेक्षा होती. 
सामूचहक सत्याग्रहात सत्याग्रहींना तत्त्वपालनािे पर्थ्य नीट समजलेले असले म्हणजे बस्स आहे. 

 
“जेव्हा बदंी केलेल्या प्रदेशात दोनतीन हजार स्त्रीपुरुर् व मुले यासंह मी जवळजवळ वस्ती 

नसलेल्या भार्ात दचक्षण आचिकेत असता प्रवशे केला तेव्हा (पामफोडग येथे ६ नोव्हेंबर १९१३) मला अटक 
करण्यात आली. यामध्ये काही पठाण आचण धडधाकट लोकही होते. दचक्षण आचिकेच्या सरकाराने या 
िळवळीला मोठि प्रमाणपत्र चदले. त्यानंा माहीत होते की, आम्ही जेवढे दृढचनश्चयी होतो तेवढेि चनरुपद्रवी 
होतो. ज्यानंी मला अटक केली त्यािें तुकडेतुकडे करून टाकणे या समुदायाला अर्दी सोपे होते व तसे 
जर त्यानंी केले असते तर तो भेकडपणा झालाि असता, पण चशवाय त्यानंी केलेल्या प्रचतजे्ञिा तो भरं् 
झाला असता आचण स्वतंत्रतेिी आमिी िळवळ त्यामुळे संपुष्टात आली असती आचण प्रत्येक कहदी 
माणसाला दचक्षण आचिकेमधून हद्दपार करण्यात आले असते. ते चशस्तबध आ सैचनक होते आचण चनःशस्त्र 
असल्यामुळे अचधकि बाणेदार होते. ते चशपाई म्हणजे नुसतीि भाऊर्दी नव्हती. मला जरी त्याचं्यामधून 
ओढून नेण्यात आले तरी ते सैरावरा धावले नाहीत ककवा परत रे्ले नाहीत. ठरलेल्या चठकाणापयंत ते 
िालत रे्ले आचण त्यापंैकी प्रत्येकाला अटक होऊन तुरंुर्ात टाकण्यात आले. माझ्या माचहतीप्रमाणे 
इचतहासामध्ये असे चशस्तीिे आचण अनत्यािारी तत्त्वचनष्ठ वार्णुकीिे उदाहरण दुसरे सापडणार नाही. असा 
संयम आचण मनोचनग्रह असल्याखेरीज सामुदाचयक सचवनय कायदेभरं्ाला यश येण्यािी मला आशा वाटत 
नाही. 

 
“कोणालाही अटक झाली तर मोठमोठी चनदशगने करून सरकारास घाबरवनू सोडण्यािी कल्पना 

आपण सोडून चदली पाचहजे. उलटपक्षी असहकाचरतावादी माणसाला अटक केली जाणे ही आपण अर्दी 
मामुली र्ोष्ट आहे असे समजले पाचहजे. लढाईवर जाणारा चशपाई ज्याप्रमाणे तळहातावर चशर घेऊन जातो 
त्याप्रमाणे आपण अटक आचण तुरंुर्वास पत्करण्याला केव्हाही तयार असले पाचहजे. सरकारिा चवरोध 
आपण मोडून काढणार तो तुरंुर्वासािे स्वार्त करून, टाळण्यािा प्रयत्न करून नव्हे, मर् तो 
सामुदाचयकपणे आपली र्ृहीत धरलेली तुरंुर्वासािी तयारी ध्यानात घेऊनही. एक चनःशस्त्र चशपाई जरी 
पकडण्याला आला तरी हजारोनी त्याच्याकडून पकडून घेण्यास राजी असले पाचहजे. अनेक बकऱ़्या जशा 
कत्तलखान्यात चनमूटपणे जातात त्याप्रमाणे आपण हजारोनी तुरंुर्ात रे्लो तर तो आपला चवजयि आहे. 
काही देखील रै्रवतगन न करता पकडून नेले जाणे हा आपला जय आहे. आपण चजतके अचधक चनरपराधी 
असू, चततके अचधक आपले सामऱ्थ्य असेल आचण चततक्या अचधक चनरपराधी असू, चततके अचधक आपले 
सामर्थ्यग असेल आचण चततक्या अचधक लवकर आपला जय होईल. 
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“पण सध्या जी ब्स्थती आहे ती अशी की हे सरकार भकड आहे आचण आपण तुरंुर्ात जाण्याला 
घाबरतो. आपल्या या भीचतग्रस्ततेिा सरकार फायदा घेते. कहदी स्त्री-पुरुर्ानंी तुरंुर्ािें स्वार्त 
चवश्रामधामापं्रमाणे कराव ेआचण आपली मुलेबाळे आचण कुटंुबीय तुरंुर्ातं पडले म्हणून काळजी करण्यािे 
सोडून द्याव.े दचक्षण आचिकेत आपले कहदीबाधंव कारार्ृहानंा बादशहािंी खाद्यपेयस्थाने असे म्हणत असत. 
कायदेभरं् हा सचवनय व्हावयािा असेल तर अर्दी उघडपणे आचण अकहसकपणेि केला पाचहजे. 

 
“संपूणग सचवनय कायदेभरं् म्हणजे शातंतेने पुकारलेली बडंािी ब्स्थती आहे. सरकारने केलेल्या 

हरएक कायद्याला मान देण्यास नकार देणे. कमालीच्या हालअपेष्टा सोसण्याला जर सचवनय कायदेभरं् 
करू पाहाणारे तयार असतील तर हे बडं कधीही दडपून टाकता येणार नाही. चनरपराधी असताना दुःख 
सोसण्याच्या चनरपवाद समथगतेवर बळकट श्रध आा असणे हा सचवनय कायदेभरं्ािा पाया आहे. काही 
आरडाओरड ककवा र्डबड न करता तुरंुर्ात जाणारा सत्याग्रही शातं वातावरण खात्रीने उत्पन्न करतो. 
काहीि प्रचतकार होत नाही असे पाहून पीडा देणारा पीडक अखेर कंटाळून जातो. जेव्हा पीचडताकडून 
काहीि प्रचतकार होत नाही असे चदसते तेव्हा छळ करणाऱ्याला त्यात मजा वाटेनाशी होते. सामुदाचयक 
कायदेभरं्ाच्या एवढ्या मोठ्या साहसाला आपण प्रवृत्त होण्यापूवी चनदान लोकप्रचतचनधींना तरी अशा 
सचवनय कायदेभरं्ाच्या शतीिी पक्की समज असावयास हवी. अचतशय जलद पचरणाम घडवनू आणणाऱ़्या 
उपायामंध्ये धोका फारि मोठा असतो आचण ते करताना आपल्याजवळ पराकाष्ठेिे कौशल्य असले पाचहजे. 
माझी अशी बालबाल खात्री आहे की आपण परदेशी कापडािा बचहष्ट्कार जर यशस्वीपणे घडवनू आणला 
तर आपणाला सचवनय कायदेभरं्ािी अशी जंर्ी मोहीम िालू करता येईल, की कोणत्याही सरकाराला 
चतिा प्रचतकार करता येणार नाही. म्हणून ज्यानंा सामुदाचयक सचवनय कायदेभरं् सुरू करण्यािी फार 
उतावळ झाली आहे त्यानंा परदेशी कापडािा पुरता बचहष्ट्कार घडवनू आणण्यािा दृढचनश्चय अर्दी 
एकचित्तपणे अंमलात आणा आचण उतावीळ न होता धीर धरा, असे माझे सारं्णे आहे.” 

 
र्ाधंीजी आचण सौराष्ट्र यािें एक खास चनकटिे नाते आहे. सौराष्ट्र ऊफग  काचठयावाडमधील 

संस्थानात र्ाधंींच्या वचडलानंी चदवाण म्हणून नोकरी बजाचवली. त्यािें िुलते आचण आजोबा देखील अशाि 
कामात होते. र्ाधंी कुटंुबातील अनेकानंी अनेक संस्थानी दरबारात मानाच्या नोकऱ्या केल्या. यामुळे 
काठेवाडातील संस्थाचनकाबंद्दल त्यानंा चवशरे् पे्रम आचण आपुलकी वाटते. सौराष्ट्र ही वीरपुरुर्ािंी 
जन्मभमूी आहे असा त्यािंा चवर्श्ास होता आचण म्हणून भारताच्या स्वराज्यसंपादनाच्या आंदोलनात 
सौराष्ट्राने आपला योग्य वाटा उिलावा असे त्यानंा नेहमी वाटत असे. परंतु असहकाचरतेच्या आंदोलनािी 
काही संस्थाचनकानंी टर केली व स्वराज्याच्या िळवळीवर आके्षप घेतले असे त्याचं्या नजरेस आले तेव्हा 
त्यानंा एक अनावृत पत्र चलचहणे र्ाधंींना भार् पडले. या पत्रात र्ाधंी म्हणतात, “एका बलाढ्य साम्राज्यािा 
रै्रकारभार जेव्हा चनकालात चनघल तेव्हा तुमच्यासारख्या संस्थाचनकािंा रै्रकारभारही संपेल असे समजून 
आजपयंत मी त्याचवर्यी काही टीका केली नाही. पण िरखा व खादी यािंी कुिेष्टा करतात, खादी टोपी 
घालण्यािी लोकानंा बदंी करतात व खादी वापरू नका असे सारं्तात तेव्हा मला र्प्प बसणे अशक्य झाले. 
काठेवाडािी नैसर्वर्क संपत्ती एवढी चवपुल आहे की काठेवाडी लोकानंा आपला देश सोडून पोटासाठी 
दूरवर भटकण्यािे काही कारण नाही. अलीकडील माझ्या दौऱ्यात माझ्या ध्यानात आले की पूवीिी 
धनधान्यािी व दूधदुभत्यािी समृध आी आता राचहलेली नाही. पण मी खात्रीने सारं्तो की कोठेवाडी 
संस्थाचनक जर मदत करतील तर िरखे आचण मार् तेथे पुनः पूवीिी समृध आी प्रत्यक्षात आणतील. पाि लाख 
िरखे काठेवाडिी सव्वीस लाख प्रजा सहज िालव ू शकेल. यामुळे दर मचहन्याला ७५ लाख रुपये पैदा 
होतील. काठेवाडी चस्त्रयानंी वर्ातून आठ मचहन, एकीकडे भब्क्तपर र्ाणी म्हणत जर सूत काढले तर 
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अनुक्रमणिका 

दरसाल साठ लाख रुपये त्या आपल्या घरासंाठी कमावतील. यािा तुम्हालंा मत्सर तर वाटणार नाही ना? 
त्यािंी तुम्ही कुिेष्टा कराल काय? 

 
“काठवाडातील मेघवाल चवणकरापंैकीं एक लाखानी जर मार्ावंर काम केले तर दरमहा २० लाख 

रुपये ते चमळवतील. आचण आठ मचहने असे काम केले तर वर्ाला एक कोटी साठ लाख रुपये चमळवतील. 
अशा लाभदायक कायाला दूरदृष्टी दाखवनू तुम्ही उते्तजन देऊ नये काय? तुमच्या दरबारातही तुम्ही 
खादीला उते्तजन द्यावे, स्वतः खादी वापरावी. मला खात्री वाटते की तुमिे शास्त्री तुम्हालंा सारं्तील की 
काठेवाडातील प्रजेला भुके ठवन जपान व मिेॅस्टर येथील लोकानंा मजा करायला चमळावी हे तत्त्व काही 
तुम्हाला शोभादायक नाही. तुम्हालंा तलम मलमलि हवी असेल तर िारं्ल्या दजाच्या कपाशीिी लार्वड 
करा व कुशल सूत कातणारे व चवणकर अशानंा उते्तजन द्या. 

 
“पण खरोखर डोंर्रकपाऱ्यात राहाण्यािी सवय असलेल्या काठेवाडच्या संस्थाचनकानंा िैनीच्या 

वस्तंूिी र्रजि काय आहे? कुत्र्यािें मोठे पथक हव ेकशाला? त्यापेक्षा त्यानंी आपल्या प्रजेच्या सुखासाठी 
आपले प्राण खिी घालावे, त्याचं्याबरोबर दुःख सोसाव े आचण त्यानंा खाऊ घातल्याचशवाय आपण स्वतः 
खाऊ नये. जर राजेि व्यापारी झाले व ब्राह्मणानंी नटािा पेशा पत्करला तर लोकानंा शहाणे कोणी करायिे 
आचण धमग कोणी चटकवनू धरायिा? काठेवाडच्या लोकानंी तुमच्या हद्दीमधून चब्रचटश सरकाराचवरुध आ 
आंदोलन कराव े हे मला पसंत नाही. तुम्हालंा त्यानंी अडिणीत टाकता उपयोर्ी नाही. तुमच्या नाजुक 
पचरब्स्थतीिी मला जाणीव आहे व तुमच्याचवर्यी मला सहानुभतूी वाटते. तुम्ही असहकाचरतेत सामील व्हा 
असे मी मुळीि म्हणत नाही. पण स्वदेशीला पाकठबा हा अर्दी स्वतंत्र चवर्य आहे आचण असहकाचरतेच्या 
कायगक्रमाशी काही संबधं न आणता तुमच्या प्रजेच्या उध आारासाठी कातणे व चवणणे हा उद्योर् तुमच्या 
प्रजाजनानंा करण्यास तुम्ही उते्तजन द्याव.े 

 
“आणखी एक दोर् तुमच्या नजरेस आचणतो. काठवाडात एक तरी दारूिे दुकान असण्यािी जरुरी 

आहे काय? दारूपासून चमळणारे उत्पन्न तुम्हालंा चमळचवण्यािी जरूर आहे यावर कोणािा चवर्श्ास बसेल? 
लोक मद्यपान सोडीत आहेत व इतरानंा सोडावयास लावीत आहेत हे पाहता तुमच्या दरबारात मद्यािी 
एकही बाटली चदसता उपयोर्ी नाही. एका धोब्याने खाजर्ी रीतीने काढलेले उद्र्ार लक्षात घेऊन रामाने 
सीतेिा त्यार् केला हे तुम्ही जाणता. मर् लोकानंा काय हव े माहीत असता दारूिी पूणग हकालपट्टी 
काठेवाडातून तुम्ही का करू नये? 

 
“त्यािप्रमाणे तुमच्या संस्थानात धावणाऱ्या आर्र्ाड्यामंध्ये अंत्यजासाठी वरे्ळे डबे कशाला 

ठेचवले जातात? खरे तर त्यानंा चतचकटे चमळचवण्याला अडिणी येतात व सवग जार्ावंरून त्यािंी हकालपट्टी 
होते. तुम्ही तुमच्या प्रजाजनाशंी युब्क्तवाद करून धड लोकानंा चमळणारी रै्र वार्णूक थाबंचवली पाचहजे. 
एवढे तुम्ही केले तर त्या र्रीब लोकाचं्या शुभेच्छा व आशीवाद यािंा तुमच्यावर वर्ाव होईल. आणखी 
पुष्ट्कळ र्ोष्टी मी ऐकल्या आहेत, पण तूतग या तीन र्ोष्टींबद्दल कोणािा काही आके्षप येणार नाही आचण 
तुम्हालंा सत्कृत्ये केल्यािे श्रेय चमळेल. ईर्श्र सवांस सन्मती देवो!” 

 
स्वराज्याच्या स्वरूपाचवर्याच्या व्याख्या र्ाधंींनी वळेोवेळी फुटकळपणे माडंल्या. पण एकदा त्यानंी 

अशा व्याख्यािें अथवा अवश्य अशा लक्षणािें संकलन ‘ नवजीवन’ मधील एका लेखात १४ ऑर्स्ट १९२१ 
रोजी केले. र्ाधंीजी म्हणतात : माझ्या मनात स्वराज्याच्या ज्या व्याख्या बनत आलेल्या आहेत त्या माझ्या 
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वािकापंुढे मी माडंीत आहे : (१) स्वराज्य म्हणजे स्वतःवर राज्य. ज्याला हे साध्य झाले आहे त्याने आपली 
वैयब्क्तक प्रचतज्ञा पूणग केली आहे. (२) पण स्वराज्याबद्दल आपण नेहमी एक प्रचतमा ककवा प्रतीक 
कब्ल्पलेले असते. म्हणून स्वराज्य म्हणजे देशाच्या आयातीवर आचण चनयातीवर लोकािें पूणग चनयमन 
असणे, तसेि देशािे सैन्य व न्यायमंचदरे यावंर पूण लोकचनयंत्रण असणे असा अथग होतो. चडसेंबर मचहन्यात 
ज्या स्वराज्यासाठी लढण्यािी आपण शपथ घेतली ते हे स्वराज्य. अशा स्वराज्यात चब्रचटशाशंी संबंध 
राखलेला असेल ककवा असणार नाही. जर पजंाब व चखलाफत या प्रश्नािंी सोडवणूक झाली नाही तर 
असा संबंध राहाणार नाही. (३) पण असे शक्य आहे की साधंूना व्यब्क्तशः आज देखील स्वराज्यािी प्राप्ती 
झालेली आहे आचण असेही असू शकेल की जेव्हा आपले स्वतःिे पालगमेंट होईल तेव्हा देखील आपण 
स्वतंत्र झाली असे वाटणार नाही. म्हणून स्वराज्य म्हणजे अन्नवस्त्र सहजपणे प्राप्त होणे आचण 
त्याच्याअभावी कोणीही भकेुला अथवा वस्त्रहीन न राहाणे. (४) अशा पचरब्स्थतीतही असे होऊ शकेल की 
जमात दुसऱ्या जमातीला दडपून टाकण्यािा प्रयत्न करीत आहे. म्हणून स्वराज्य म्हणजे कोणाही तरुण 
मुलीला मध्यरात्री देखील घोका न वाटता मोकळेपणाने इतस्ततः कहडण्या–चफरण्यािी मोकळीक वाटणे. 
(५) या पाि शतीमध्ये दुसऱ्या अनेक शतींिा अंतभाव होतो. तरीही स्वराज्याने एक नव े वारे लोकामंध्ये 
उत्पन्न केले आहे. यात सवग वर्ग येतात. यात अंत्यजानंा अस्पृश्य मानण्यािी प्रथा पार नाहीशी झालेली 
असेल. (६) ब्राह्मण-अब्राह्मण वाद त्यात संपलेला असेल. (७) चहन्दु व मुब्स्लम याचं्या अंतःकरणात 
असलेले दुचवकार साफ नाहीसे झालेले असतील. यािा अथग हरएक कहदुने मुसलमानाचं्या भावनािंा आदर 
करावा आचण प्राण देण्यािी देखील तयारी ठेवावी. मुसलमानाने पण कहदंूशी तसेि वार्ाव.े चहन्दंूच्या भावना 
दुखचवण्यासाठी मुसलमानानंी र्ोहत्या करू नये; उलट, त्याचं्या भावनािंा मान राखण्यासाठी त्यानंी आपण 
होऊन र्ोहत्येपासून परावृत्त व्हाव.े त्यािप्रमाणे कोणताही मोबदला न मार्ता कहदंूनी मचशदींपुढे वादे्य 
वाजचवण्यािे बदं करावे व असे करण्यात आपण योग्य तेि करतो असा अचभमान बाळर्ावा. (८) स्वराज्य 
म्हणजे कहदू, मुब्स्लम, शीख, पारशी, चिस्ती व यहुदी यानंा आपापल्या धमाप्रमाणे वार्ता यावे व परस्परािंा 
त्यानंी आदर करावा. (९) स्वराज्य म्हणजे, प्रत्येक र्ावाने ककवा शहराने स्वसंरक्षणाथग बलवान व्हाव ेआचण 
िोर-दरोडेखोर यािंा बदंोबस्त करावा आचण आपल्याला लार्णारे अन्नवस्त्र पैदा कराव.े (१०) स्वराज्य 
म्हणजे राजेरजवाडे व जमीनदार आचण त्यािंी प्रजा यानंा परस्पराबंद्दल आदर असावा, संपन्नानंी, चवपन्नािंा 
छळवाद करू नये व परस्पर सामंजस्याने वार्ाव.े (११) स्वराज्य म्हणजे श्रीमंत व र्रीब यानंा परस्पराबंद्दल 
वाटणारा आदर. र्रीबानंी योग्य वतेन घेऊन श्रीमंतािंी कामे करावी. (१२) स्वराज्य म्हणजे प्रत्येक स्त्रीला 
मातेसमान अथवा भचर्नीसमान मानणे आचण चतिा आत्यंचतक आदर राखणे. यातं उच्चनीि भावाला सवगस्वी 
फाटा देणे आचण प्रत्येकाशी बधुं अथवा भचर्नीसमान वार्णे. 

 
या सवग व्याख्यािंा चनष्ट्कर्ग असा की (१) सरकार मद्य, अफू अशासारख्या द्रव्यािा व्यापार करणार 

नाही. (२) अन्नधान्ये व कापूस यामंध्ये सटे्टबाजी बदं होईल. (३) कोणीही माणूस कायदा तोडणार नाही. 
(४) कोणालाही मनमानी करता येणार नाही. यािा अथग असा की, एखाद्या व्यक्तीवर काही आरोप 
ठेवण्यात आला असेल तर त्या आरोपािा चनकाल त्याला करता येणार नाही. देशात स्थापन झालेल्या 
योग्य न्यायालयाकडून त्या आरोपािी िौकशी होईल व फैसला होईल. 

 
“मी चकती वेळा िुकलो असेन हे एका परमेर्श्रालाि ठाऊक. जे माझी कधीि िूक होणार नाही 

असे मानतात ते मला ओळखीति नाहीत. माझ्या अनुभवावंरून मी मात्र एवढे चशकलो आहे की जीवन 
म्हणजे िुका करीत राहाण्याचवरुध आ झर्डत राहणे आहे हे आपण नम्रपणे ध्यानात घेतले पाचहजे. १९१९ 
साली मी सचवनय कायदेभरं् अर्दी सहजपणे सुरू केला तेव्हा मी मोठीि िूक केली. नचडयाद येथे 
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दूरदृष्टीिा अभाव माझ्या लक्षात आल्याबरोबर त्याला चहमालयाएवढी मोठी र्लती असे म्हटले. ती काही 
अचतशयोक्ती नव्हती. आचण तीमुळे या देशािी नैचतक वाढ होण्यािे थाबंले नाही यािे कारण माझी िूक 
अर्दी स्पष्टपणे, हातिे राखून न ठेवता कबूल करण्यािा शहाणपणा दाखचवला हे होय. स्वदेशीवर चित्त 
कें चद्रत केलेल्या अलीकडच्या थोड्ा आठवड्ात मी आणखी एक अशीि िुकीिी कबुली देऊ इब्च्छतो. 
चवद्याथी व प्राध्यापक याजंबरोबर झालेल्या संभार्णात तशी कबुली मी अर्ोदरि चदलेली आहे. पण याहून 
चनचश्चत व जाहीर स्वरूपािी िुकीिी कबुली माझ्या मनःस्वास्र्थ्यासाठी आचण सध्याच्या खादीच्या 
प्रिारासाठी आवश्यक आहे. रे्ल्या नऊ मचहन्याचं्या अनुभवाने सरकारी चनयंत्रणाखालील 
चशक्षणसंस्थावंरील बचहष्ट्कार अर्दी बरोबर होता अशी माझी खात्री पटलेली आहे. पण त्याकचरता मी पयाय 
सुिचवला त्याबद्दल मी तेवढा जोराने बोललो नाही. कारण इतरािंी खात्री पटचवण्याबद्दलच्या माझ्या 
सामऱ्र्थ्यावर माझा चवर्श्ास नव्हता. ईर्श्रावर भरंवसा ठेवण्याऐवजी पचरणामािंी काळजी मी करीत बसलो 
आचण म्हणून दुबगळपणाने मी असे म्हटले की, शाळा-कॉलेजे सोडल्यावर मुलानंी रस्त्यातून भटकावे, दुसरा 
काही चशक्षणािा उद्योर् करावा अथवा उत्तम मार्ग म्हणजे, स्वराज्यस्थापना होईपयंत सूत कातीत राहावे,” 
अशा शब्दातं महात्मा र्ाधंींनी ‘िुकीिी कबुली’ या शीर्गकाखाली तारीख १८ ऑर्स्ट १९२१ रोजी ‘यंर् 
इंचडया’ त छापलेला एक लेख आहे. ते पुढे म्हणतात, “नार्पूर काँगे्रसिा ठराव झाल्यानंतर, अनेक पयाय 
सुिचवण्यात मी िूक केली हे माझ्या लक्षात आले. पण त्यामुळे होणारे नुकसान होऊन रे्ले होते. रे्ल्या 
सप्टेंबर मचहन्यात त्यािी सुरुवात झाली. मी माझी पावले मारे् घेण्याला जानेवारीत प्रारंभ केला, पण 
दुरुस्तीिे काम हे तसे तकलुपीि असते. आचण त्यामुळे बहुतेक राष्ट्रीय शाळातं िरखा म्हणजे कसा तरी 
िालावण्यािा एक प्रकार ककवा बाडंरु्ळासारखा होऊन राचहला. मी धैयाने संपूणग सत्य सारं्ायला हव ेहोते 
व असे सुिचवणे अवश्य होते की सरकारचनयंचत्रत बचहष्ट्कृत शाळातं सूत काढणे व हातमार् िालचवणे हा 
अत्यंत महत्त्वािा भार् आहे. मर् कदाचित कमी चवद्याथी चवद्यालयातूंन बाहेर पडले असते. पण पयायाबद्दल 
चनचश्चत कल्पना नसलेल्या ज्या शकेडो चवद्याऱ्र्थ्यानंी शाळा–कॉलेजे सोडली त्याचं्यापेक्षा त्या कमी 
चवद्याऱ्र्थ्यानंीि अचधक मोलािी कामचर्री बजावली असती. या वेळेपयंत ते हातसुताच्या व हातमार्ाचं्या 
कामात तरबेज होऊन रे्ले असते आचण स्वदेशीच्या बाबतीतील आपले काम अचधक सोपे झाले असते. मला 
माहीत आहे की, असहकाचरता शाळातंील चवद्याथी व अध्यापक आपल्याकडून उत्तम काम करीत आहेत. 
पण ते काही अडिणीतून मार्ग काढीत आहेत हे कबूल केले पाचहजे. एकंदरीत स्वदेशी आचण सूतकताई 
याबद्दलिी चनचश्चत खात्री पटून ते बाहेर पडले नव्हते. फक्त शकै्षचणक दृचष्टकोणातूनि त्यानंी त्यािा चविार 
केला आचण तसे करण्यािा त्यानंा हक्क होता. त्यािें बचहष्ट्कारािे कायग पूणग होण्याकचरता त्यांना सूत 
कातणारे व चवणकर बनले पाचहजे असे आता त्यानंा सारं्णे काहीसे अन्यायािे आहे. तसेि कापडािे 
उत्पादन होण्यासाठी कपाशीवर ज्या प्रचक्रया कराव्या लार्तात त्या सर्ळयांिे ज्ञान स्वराज्यात चमळणाऱ्या 
चशक्षणाला अवश्य आहे व त्यािे प्राथचमक ज्ञान सवांनी संपादन केलेि पाचहजे. 

 
“पण आता िूक होऊन रे्ल्यानंतर मला त्यािी चशक्षा भोर्लीि पाचहजे. ती म्हणजे, जे शकंाकुल 

आहेत त्यािंी खात्री पटचवणे की असहकाचरतेतील शकै्षचणक संस्थावंरील बचहष्ट्काराच्या कलमात सूतकताई 
हा आवश्यक भार् आहे असे प्रथमपासून सारं्णे जरूर होते. ज्यानंा माझे म्हणणे पटत असेल त्यानंा माझी 
चवनंती आहे की, त्यानंी झालेली िूक लवकर दुरुस्त करावी आचण सवग शकै्षचणक संस्थातं सूत व खादी 
चवणणे यािें चशक्षण देण्यास सुरुवात करावी. माझ्याजवळ चशक्षकािंी मार्णी त्यानंी करू नये. माझ्याजवळ 
फार थोडे चशक्षक आहेत. पण कपाशीच्या र्ासड्ांत असलेल्या कापसावर कोणकोणत्या प्रचक्रया कराव्या 
लार्तात त्यािें चटपण मी येथे करतो. र्ासड्ांमधील कापूसि आपणाला येथे घ्यावा लार्तो. प्रथम तो 
कपजून घ्यावा लार्तो. कपजारा ककवा धचनया चहन्दुस्तानाच्या कोणत्याही चजल्यांत नसतील असे नाही. 
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त्यािें काम एकदोन चदवस पाहात राचहल्यावर कोणालाही ते चशकता येईल. चदवसातूंन सहा तास असे एक 
आठवडाभर काम केल्यावर कोणालाही कापूस कपजण्यािे काम करता येईल. कपजलेल्या कापसािे पेळू 
ककवा पुणी तयार करणे हे अर्दी सोपे काम आहे. आता कापूस सूत काढण्याला तयार झाला आचण 
कातण्यािे काम कोणाही कातणाऱ्याकडून सहज चशकता येईल. हा धार्ा स्वच्छ, सारखा व चपळदार 
असला पाचहजे. जर तो तसा नसेल तर त्यािे कापड चवणता येणार नाही. यानंतर प्रचक्रया त्याला खळ 
लावण्यािी. हे काम चशकणे काहीसे अवघड आहे. खळ कशी करावी यािे काही शास्त्रीय कोष्टक 
माझ्याजवळ तयार नाही. ते सवग एखाद्या अनुभचवक चवणकराकडूनि चशकले पाचहजे. धारे् जोडण्यािे 
कामही स्वतंत्रपणे चशकाव ेलारे्ल. सायकलवर बसणे हे जसे चशकता येते तसेि हे धारे् जोडण्यािे कामही 
कोणालाही चशकता येते. 

 
“शवेटिे काम म्हणजे खादी चवणण्यािे. हा प्रश्न सवय करण्यािा आहे, अभ्यासािा आहे. त्यािे 

मूलभतू तत्त्व एका चदवसात चशकता येते. या सऱ्व प्रचक्रया सहज चशकता येतात, असे मी म्हणतो यािे 
वािकाने आश्चयग वाटून घऊ नये. सवग स्वाभाचवक व आवश्यक काम सोपेि असते. पण अभ्यासािी 
आवश्यकता पारंर्त होण्यासाठी आहे. तो सतत न आळसावता केला पाचहजे. कष्ट करण्यािी पात्रता 
म्हणजे स्वराज्य. ती योर्साधनाि आहे. तसेि यात तेि तेि करीत राहाण्यािा कंटाळवाणेपणा आहे यािी 
धास्ती वािकाने घेऊ नये. तीि तीि चक्रया करीत राहणे हा चनसर्ािाि चनयम आहे. सूयग रोजरोज कसा 
उर्वतो आचण अस्तास जातो ते पाहा. त्याने जर टंर्ळमंर्ळ केली आचण तो कोठे खेळायला रे्ला तर 
चवर्श्ावर केवढे संकट येईल यािा चविार करा. पण जीवन सफल करणारी आचण मृत्य ूजवळ आणणारी 
असे पुनरावृत्तीिे प्रकार आहेत. अवश्य अशा उद्योर्ातंील पुनरावृत्ती जीवनदायी असते. कलाकाराला 
आपल्या कलेतील तोितोिपणा कंटाळवाणा होत नाही. सूत कातण्यािी कला हस्तर्त केल्यावर 
कातणाराला ती रोिक, रंजक व जीवनदायी होते. िाती चफरू लार्ली की उचदत होणारा सूर कंटाळा येऊ 
न देता संर्ीतािा अनुभव देतो. आचण तेि तेि कातण्यािे काम करून कहदुस्तानाने स्वराज्य संपादन 
केल्यावर एक अशी संुदर वस्तू तयार होईल की तो चनत्यािा आनंद होईल. पण िरखा िालचवल्याचशवाय 
तो अप्राप्य आहे. म्हणून कहदुस्तानाला सवोंत्कृष्ट राष्ट्रीय चशक्षण म्हणजे समजून सवरून िरखा िालचवणे 
हेि आहे.” 

 
१९२१ अखेरपयंत परदेशी कापडािा बचहष्ट्कार हे अनत्यािारी असहकाचरतेच्या कायगक्रमातील 

कलम पूणगपणे अंमलात येईल आचण पचरणामी चखलाफत व पजंाबातील अत्यािार याबाबत केलेले अन्याय 
चब्रचटश सरकारच्या ध्यानात येतील आचण चब्रचटशाशंी मतै्रीिा संबंध ठेवणारे स्वराज्य येथे स्थापन होईल, 
असे र्ाधंी सारखे म्हणत होते. तसेि सप्टेंबर ३० नंतर परदेशी कापडावरील बचहष्ट्काराबद्दलिे प्रिार कायग 
िालू राहाणार नाही असे म्हणत होते. या काळात कहदुस्तानच्या स्वराज्यािे बाय स्वरूप कसे याबद्दलिी 
ििा करणे त्यानंा अयोग्य व अकाचलक वाटत होते. पण स्वराज्यात अवश्य असलेि पाचहजेत असे रु्णधमग 
कोणते हे स्पष्ट करण्याला ते िुकत नसत. स्वराज्य म्हणजे मृत्यचू्या भयािा पचरत्यार्, सतत कष्ट करीत 
राहण्यािी क्षमता म्हणजे स्वराज्य. धमािे अथवा लोकािें राज्य म्हणजे स्वराज्य आचण असे स्वराज्य लोक 
जेव्हा धमािी कदर करू शकतील व शूर बनतील तेव्हाि त्याचं्याकडूनि होईल. ईर्श्राच्या देखील हाती 
स्वराज्यािी देणर्ी देण्यािे नाही. आपले आपल्यालाि ते चमळवाव ेलारे्ल, असे उद्र्ार आपल्या लेखनात 
त्यानंी वारंवार काढले आहेत. चबचपनिदं्र पाल यानंी जेव्हा त्यािी ििा सुरू केली तेव्हा त्यानंी चलचहले, 
“पाया मजबतू केल्याचशवाय वरिे मजले बाधंणाऱ्या र्वंड्ाच्या उद्योर्ासारखा हा उद्योर् आहे.” आपले 
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स्वराज्य हे धमगराज्य असेल आचण अनत्यािारी अकहसेनेि ते चसध आ होईल. याि वळेी त्यानंी साधनाच्या 
शुचितेिी महती साचंर्तली. स्वतंत्र व स्वराज्यसंपन्न कहदुस्तानात राज्यकता वर्ग असा कोणी असणार नाही. 

 
याि कालात र्ाधंींना एक चननावी पत्र चमळाले. चननावी पते्र चलचहण्यािी सवय चलचहणारािा 

भेकडपणाि फक्त दाखचवते, अशी सुरुवात करून र्ाधंी म्हणतात, अशा पत्रािंी दखल घेणे देखील बरोबर 
नाही, पण या पत्रातं उपब्स्थत केलेला चवर्य महत्त्वािा असल्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष पुरचवणे मला भार् 
आहे. चटळकानंा अत्यंत चप्रय असलेले स्वराज्यकायगि पुढे िालवीत असता र्ाधंींनी आपल्याला चटळकािें 
चशष्ट्य न म्हणचवता र्ोखल्यािें चशष्ट्य म्हणवाव े ही र्ोष्ट सदरहू चननावी पत्रलेखकाला खटकली आचण ही 
तोतयाचर्री (Imposture) सोडून देण्यािा त्याने र्ाधंींना उपदेश केला. चटळकाबंद्दल आपल्याला चकती 
आदरभाव आचण पूज्यबुध आी आहे हे त्यानंी परोपरीने व अंतःकरण चपळवटून साचंर्तले आहे. पण राजकीय 
कायग करण्यािी त्यािंी व आपली पध आती एकि नव्हती हे आपल्याला पके्क माहीत होते असे कळवळून 
साचंर्तले. र्ोखले हयात असते तर त्याचं्या हाताखालीि आपण काम करीत राचहलो असतो, असे त्यानंी 
स्वच्छ म्हटले आहे. रु्रुचशष्ट्यत्वािे नाते हे पाचवत्र्यपूणग आहे व तो संबधं खास वयक्चतक स्वरूपािा आहे 
आचण त्यािे अवमूलन र्ोखले हयात नसताना मी करू शकत नाही असे म्हणून त्यानंी या चवर्यावर पडदा 
टाकला आहे. मात्र चटळकािंा माझ्या पध आतीवर अचवर्श्ास होता असे मात्र नव्हे. मृत्यपूूवी पंधरा चदवस आधी 
झालेल्या भेटीति चटळकानंी त्यानंा सांचर्तले होते की, तुमिी अनत्यािारी असहकाचरतेच्या आंदोलनािी 
योजना उत्तम आहे, फक्त लोक ती उिलून धरण्याला चकतपत तयार होतील याबद्दल साशकंता वाटते, 
असे र्ाधंींनी याि लेखात नमूद करून ठेचवले आहे. 

 
१४ ऑर्स्ट १९२१ रोजी प्रथम ‘नवजीवन’ मध्ये चलचहलेल्या व १३ ऑक्टोबर १९२१ रोजी ‘यंर् 

इंचडया’ मध्ये प्रचसध आ झालेल्या र्ाधंींच्या एका लेखािे शीर्गक आहे ‘मृत्यिेू भय.’ या लेखात ते म्हणतात, 
“स्वराज्यािी वणगने मी जमा करीत आहे. यापंैकी एक वणगन अथवा व्याख्या म्हणते, स्वराज्य म्हणजे 
मृत्यचू्या भयािा त्यार्. जे राष्ट्र मृत्यचू्या भयाने ग्रस्त असेल त्याला स्वराज्य कधीि चमळणार नाही आचण 
कसे तरी जर चमळाले तरी ते चटकणार नाही. 

 
“इंग्रज लोक आपले प्राण नेहमी आपल्या चखशामध्ये ठेवनू असतात. अरब व पठाण लोक मरण 

म्हणजे एक अनेक दुखण्यापंैकी दुखणे समजतात. जेव्हा एकादा आप्त मरतो तेव्हा ते रडत नाहीत. बोअर 
चस्त्रया या भीतीपासून सदैव मुक्त असतात. बोअर युध आाच्या वळेी हजारो बोअर चस्त्रया चवधवा झाल्या. त्यानंी 
काही परवा केली नाही. नवरा अथवा मुलर्ा युध आात पडला यािे त्यानंा काही वाटले नाही. देशािा मान 
अबाचधत राचहला यात त्यानंा सवग काही चमळाले असे वाटले. देश रु्लाम होऊन नवरा चजवतं राहाण्यािा 
काय उपयोर्? मुलर्ा मेला तर त्यािी कबर बाधूंन त्यािे कायमिे स्मरण ठवण हे त्याला रु्लामचर्रीतून 
लहानािा मोठा करण्यापेक्षा हजारपटीने अचधक बरे. अशा प्रकारे बोअर चस्त्रयानंी आपली अंतःकरणे 
पोलादापेक्षा कठोर बनचवली आचण आपल्या चप्रय कुटंुचबयानंा यमराजाच्या हवाली केले. 

 
“ज्या लोकािंा उल्लेख मी केला आहे ते हत्या करीत होते आचण करवनू घेत होते. पण जे हत्या 

करीत नाहीत, पण स्वतःि मरणाला तयार असतात त्यािें काय? असे लोक जर्ाच्या परमादरािे चवर्य 
होतात. ते या पर्थ्वीिे खरे अलंकार आहेत. 
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“इंग्रज व जमगन यानंी एकमेकाशंी युध आ केले. त्यानंी दुसऱ्यानंा मारले व स्वतः मेले. पचरणाम 
इतकाि झाला की कत्तल वाढली. अस्वस्थतेिा शवेट झाला नाही व युरोपिी सध्यािी ब्स्थती करुणास्पद 
आहे. फसवणूक वाढली आहे आचण एक दुसऱ्याला र्ंडवीत आहे. 

 
“पण ज्या चनभगयतेिा पचरपोर् आपण करीत आहो ती अचधक उदात्त व शुध आ आहे आचण म्हणून 

अल्पावधीत आपण प्रिडं चवजय चमळचवण्यािी आशा धरली आहे. 
 
“जेव्हा आपण स्वराज्य चमळचवलेले असेल तेव्हा आपल्यापैकी पुष्ट्कळ मृत्युंजय झालेले असतील. 

तसे झाले नसेल तर आपण स्वराज्य चमळचवलेलें  नसणारि. आतापयंत फक्त तरुण मुलािें बचलदान 
झालेले आहे. अलीर्डास जे कामाला आले ते सर्ळे एकवीस वयाखालिे होते. ते कोण होते हे देखील 
कोणाला माहीत नाही. जर सरकारने आता र्ोळीबार िालू केला तर मी अशा धरून आहे की पचहल्या 
प्रतीच्या लोकानंा आत्मयज्ञ करण्यािी संधी चमळेल. जेव्हा मुले अथवा तरुण अथवा वृध आ मृत्युमुखी पडतात 
तेव्हा आपण चविचलत का व्हावे? असा एकही क्षण जात नाही की जेव्हा कोणी तरी जन्म घेत नाही अथवा 
मरत नाही. जन्माबद्दल आनंद मानण्यािे आचण मृत्यबूद्दल शोक करण्यािा मूखगपणा आपणाला ओळखता 
आला पाचहजे. ज्यािंा आत्म्याच्या अमरत्वावर चवर्श्ास आहे ते जाणतात की आत्मा अमर आहे. चजवतं 
असलेल्यािंा व मृतािंा आत्मा एकि आहे. उत्पत्ती व लय यािें सनातन िक्र न थाबंता िालूि आहे. म्हणून 
त्याबद्दल आनंद वा दुःख करण्यािे आपल्याला प्रयोजन नाही. आपण चकती जन्माला येणाऱ्याबंद्दल आनंद 
व मरणाऱ्याबद्दल दुःख करणार? यावरून मरणािे भय नाहीसे होण्याला आपल्याला मदत व्हावी. 

 
“कहदुस्तान हा तत्त्वज्ञान्यािंा देश आहे असे म्हणतात. आचण ही आपली प्रशसंा मान्य करून 

घेण्याला आपण काही नाखूर् नसतो. पण मरणािा प्रसंर् आला की आपल्याएवढे हतबल दुसरे कोणीि 
होत नसतील. आपणाला जर स्वराज्य चमळचवणे असेल आचण ते चमळचवल्यावर त्याला अचभमान 
बाळचर्ण्यासारखे स्वरूप आणून द्यायिे असेल तर आनंदोत्सव व दुःखप्रदशगनािा हा अशोभनीय प्रकार 
आपण ताबडतोब वज्यग केला पाचहजे. 

 
“आता जो मृत्यंुजय झाला त्याला तुरंुर्वासािे कसले भय वाटणार? वािकाने इकडे चविारपूवगक 

लक्ष पुरचवले तर त्याला समजेल की स्वराज्य जर लाबंणीवर पडले तर ते आपण मृत्यलूा भीतो म्हणून 
लाबंणीवर पडलेले असेल आचण मृत्युपेक्षाही कमी रै्रसोयीच्या प्रसंर्ानंा भीतो म्हणून असेल. 

 
“चनरपराधी असलेले अचधकाचधक लोक मरणाला कवटाळण्यास जेव्हा तयार होतील तेव्हा त्यािंा 

त्यार्ि इतराचं्या मुक्तीिे प्रबल साधन बनेल, आचण एकंदरीत दुःखभार चकमान होईल. आनंदाने दुःख 
सोसले तर त्यापासून दुःख होण्यािे थाबंते आचण त्यािे उच्च आनंदात पयगवसान होते. जो माणूस 
दुःखापासून दूर पळतो त्याच्यावर अमयाद दुःख कोसळून पडते आचण त्यावळेी अर्ोदरि अधगमेला झालेला 
असतो. पण जो मनुष्ट्य कोणत्याही व कशाही प्रसंर्ाला तोंड देण्यास चसध आ असतो त्याला दुःख बाधति 
नाही. त्यािा सदानंदीपणा हेि त्यािे और्ध ठरते. 

 
“या चवर्यावर हे इतके चलचहण्याला मी प्रवृत्त झालो यािे कारण या वर्ांति जर आपणाला 

स्वराज्य हस्तर्त करण्यािे असेल तर आपण मृत्युमुखात िालत जाण्यािी तयारी आपण होऊन ठेचवली 
पाचहजे. जो अर्ोदरि सवग तयारी करून बसतो तो सहसा अपघातात सापडत नाही, आचण आपल्या 
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बाबतीत तसे होऊ शकेलही. माझी पक्की खात्री पटली आहे की स्वदेशी व्रतािे पचरपालन हीि ती तयारी 
आहे. एकदा हे व्रत यशालाभास िढले, तर हे सरकार ककवा दुसरे कोणतेही सरकार आपली दुसरी 
कोणतीही कसोटी पाहाणार नाही. 

 
“तरीपण कोणतीही कुिराई करून िालणार नाही. सत्ता चमळाली की माणूस अंध व बचधर होतो. 

सत्ताधीशानंा त्याचं्या नाकासमोरच्या र्ोष्टी देखील चदसेनाशा होतात आचण कानावर येऊन आदळणारे सुध आा 
त्यानंा ऐकू येत नाही. म्हणून हे सत्तेने मंदाध झालेले सरकार काय करील व काय नाही हे सारं्ता येणार 
नाही. म्हणून मला सारं्णे जरूर वाटते की देशभक्तानंी मरण, तुरंुर्वास आचण अशा प्रकारच्या सवग 
छळाला चसध आ असले पाचहजे. 

 
“जे शूर असतात ते हसत हसत मृत्युमुखात प्रवशे करतात, पण तरीही त्यािंी िौफेर नजर असते. 

या अकहसात्मक संघर्ात आिरट धाडसीपणाला जार्ा नाही. अनीतीिे कृत्य करून आपण मरू इच्छीत 
नाही अथवा तुरंुर्ात जाऊ इच्छीत नाही. या सरकारच्या जुलुमी कायद्यािंा प्रचतकार करता करताि आपण 
फासावर िढले पाचहजे.” 

 
★ 
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४. लहसाचारामुळे णपछेहाटस्र्राज्य पक्षाचा णर्जय 
 

‘एक वर्ात स्वराज्य’ ही घोर्णा झाली ते वर्ग (१९२१) सप्टेंबर मचहन्याअखेर संपत होते आचण 
त्यानंतर स्वदेशीवर म्हणजे सूतकताई व हातमार्ावंर काढलेल्या सुतािंी वसे्त्र चवणणे यावर जो 
आंदोलनािा मुख्य भार त्यानंी ठेचवला होता ते आंदोलन र्ाधंी थाबंचवणार होते. यापुढे सचवनय कायदेभरं्ािे 
आंदोलन सुरू करून व तुरंुर् भरण्यािा आदेश सवग अनुयायानंा देऊन चब्रचटश राजवटीला अखेरिा धक्का 
मारण्यािा र्ाधंींिा चविार होता. सचवनय कायदेभरं् हा सामुदाचयक स्वरूपािा होणार होता आचण त्याच्या 
तयारीकचरता करािीपासून कलकत्ता आचण रावळकपडीपासून तुचतकोचरनपऱ्यंत सर्ळया देशािी प्रदचक्षणा 
करण्यािा उपक्रम त्यानंी सुरू केला. आसाम प्रातंात ते चदबु्रर्ढ येथे असता मोपल्याचं्या बडंािी बातमी 
त्यानंा समजली. हे मोपला लोक म्हणजे मलबार चकनाऱ्यावर उतरलेल्या व स्थाईक झालेल्या अरब 
लोकािें वशंज. तेथील कहदू प्रजेशी चमळूनचमसळून ते कधीि वार्ले नाहीत आचण २० ऑर्स्ट रोजी त्यानंी 
अिानक कहदंूिी कत्तलि सुरू केली. इतरही पुष्ट्कळ अत्यािार चनऱ्घृणपणे केले आचण देशात चवकसत 
असलेल्या कहदु-मुब्स्लम ऐक्याला मोठाि धक्का चदला. काही मुसलमान पुढाऱ़्यानंी या अत्यािाराकंडे 
कानाडोळा करून या ऐक्याला भर्दाडि पडेल असे वतगन केले मोपल्याचं्या माथेचफरूप्रमाणे कहदंूनी 
आपली डोकी चफरवनू न घेता आपली माथी थंड राखावी असा उपदेश र्ाधंी दचक्षण कहदुस्तानातील कहदंूना 
करीत होते. त्यानंी हा उदे्रक वळेीि आटोक्यात न ठेवल्याबद्दल सरकारास दोर् चदला व असहकाचरतेच्या 
पुढाऱ्यानंा शातंता व सामंजस्य चटकवनू धरण्याच्या कामात यत्न करू देण्याने चवघ्ने आचणली असे म्हटले. 
मोपल्यानंा चमळालेल्या अमानुर् चशक्षा सरकाराने चदल्या तरी र्ाधंींनी देशाला मोपल्याबंद्दल सहानुभतूी 
बाळचर्ण्यािे आवाहन केले. अशा पचरब्स्थतीत शौकतअली व महंमदअली हेही नेहमीप्रमाणे कहदु-मुब्स्लम 
एकता राखण्याच्या कामात त्यानंा साथ देण्याला नव्हते. कारण त्याचं्यावर सरकाराने खटला भरला होता. 
लष्ट्करी सेवेत कोणी चशरू नये, सरकारशी सहकायग करू नये, अशा प्रकारिी भार्णे केल्याबद्दल त्याचं्यावर 
हा खटला भरण्यात आला होता. र्ाधंींनी याबाबत त्यानंा पूणग पाकठबा चदला. काँगे्रसच्या कायगकाचरणीनेही 
पाकठबा चदला व लष्ट्करी अथवा मुलकी कोणतेही सहकायग सरकारशी करणें म्हणजे पाप आहे अशी भचूमका 
घेतली. त्याि धतीवर अचखल भारतीय पुढाऱ्यािंा एक जाहीरनामा प्रचसध आ होण्यािी खटपट र्ाधंींनी केली. 
या जाहीरनाम्यावर सुमारें पन्नास कहदु-मुसलमान पुढाऱ्याचं्या सया आहेत. त्यािंी नाव े पुढे चदल्याप्रमाणे 
आहेत : मोहनदास करमिंद र्ाधंी, अबुल कलाम आझाद, अजमलखान, लजपतराय, मोतीलाल नेहरू, 
सरोचजनी नायडू, आबास तयबजी, न. कि. केळकर, चवठ्ठलभाई पटेल, वल्लभभाई पटेल, मु. रा. जयकर, 
दा. चव. र्ोखले, शकंरलाल बकँर, जवाहरलाल नेहरू, र्ंर्ाधर देशपाडें, लखमीदास तेरसी, उमर 
सोबानी, जमनालाल बजाज, मा. श्री. अणे, एस. ई. स्टोक्स, महमंदअली अन्सारी, खचलफइझमान, के. 
एम्. अबदुल र्फूर, अबदुल बारी, कृष्ट्णाजी नीलकंठ, सी. राजर्ोपालािारी, कोंडा वेंकटपाया, ती. 
हचरसवोत्तमराव, अनसूया साराभाई, चजतेंद्रलाल बानऱ्जी, मुशीर हुसेन चकडवाई, श्यामसुंदर िक्रवऱ्ती, 
राजेंद्रप्रसाद, आजाद सोबानी, हजरत मोहानी, महादेव हचरभाई देसाई, बरजोरजी िामजी भरुिा, याकुब 
हसन, बा. चश. मंुजे, जयरामदास दौलतराम, एम. आर. िोळकर, वा. चव. दास्ताने, अहंमद हाजी चसचद्दक 
खत्री, रु्डुर रामिदं्र राव, डी. एस. चवजयराव, बी. एल. सुबरामय्या, चमया महंमद हाजी जानमहंमद 
छोटानी इत्याचद. 

 
स्वदेशीचवर्यक, कहदु-मुब्स्लम ऐक्यचवर्यक आचण असहकाचरतेच्या सवगि अंर्ोपारं्ाबद्दल र्ाधंी पूणग 

आत्मचवर्श्ासपूवगक चलहीत होते, परंतु अनेक टीकाकारािें समाधान होत नव्हते. यातं त्यािें सी. एफ. 
अँड्र्यू ज यािेंसारखे चजवलर् चमत्र व त्यानंा सदैव आदरणीय असलेले पचंडत मालवीय आचण रवींद्रनाथ 
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अनुक्रमणिका 

ठाकूर यािेंसारखे लोकही होते. रवींद्रनाथािंी व र्ाधंींिी भेट सप्टेंबर मचहन्यात ६ तारखेला कलकत्त्यास 
झाली. त्या भेटीबद्दलिे िुकीिे अहवाल वतगमानपत्रातं प्रचसध आ झाले. ऑक्टोबर मचहन्याच्या ‘मॉडनग चरव्य’ू 
मध्ये ‘चद कॉल ऑफ ट्रुथ’ या मथळ्यािा एक लेख रवींद्रनाथानंी प्रचसध आ केला. त्यािा चवर्य स्वदेशी हाि 
होता. स्वदेशीच्या नावाखाली आधुचनक आंतरराष्ट्रीय चविारप्रवाह भारतात वाहू न देण्यािा खटाटोप होत 
आहे, असे त्यािें या लेखात प्रचतपादन आहे. या लेखािे वणगन, ‘ए चब्रचलयंट एसे’ असे करून र्ाधंींनी ‘चद 
गे्रट सेंचटनल’ या मथळयाखाली जोरदार उत्तर चदले. त्यात र्ाधंी म्हणतात, “कचवराज आपल्या नजरेसमोर 
आकाशात उडत व र्ात जाणाऱ्या आनंदी पक्ष्यािें लोभनीय दृश्य उभे करतात. या पक्ष्यानंा आदल्या रात्री 
भरपूर खानाचपना व चवश्रातंी चमळाली होती व त्यामुळे त्याचं्या पंखात, रक्तात नवीन जोम उत्पन्न झाला 
होता. पण माझ्या नजरेसमोर जे पक्षी आहेत ते दुबगळ आहेत. त्यानंा उंि भराऱ्या तर मारता येत नाहीति, 
पण पंखािंी साधी फडफड देखील करता येत नाही. कबीरािे र्ीत र्ाऊन आजारी रुग्णानंा समाधान देणे 
मला शक्य नाही. भकेुल्या लक्षावधी लोकानंा काव्य फक्त एकाि रूपात चदसते व समजते. शब्क्तदायक 
अन्न त्यानंा कोणी देणार नाही. त्यािें त्यानंीि ते चमळचवले पाचहजे. आचण कष्ट करून घाम र्ाळूनि त्यानंा ते 
चमळेल.” 

 
यंर् इंचडयाच्या १३ ऑक्टोबर १९२१ च्या अंकात हा लेख प्रचसध आ झालेला आहे. िरखा व खादीि 

भकेुलेल्यानंा अन्न व वस्त्र देऊ शकेल व त्यानंा स्वावलंबी बनवील अशी र्ाधंीजींिी पुरेपूर खात्री झालेली 
होती आचण कचवराजानंा त्यानंी तसे स्पष्टपणे बजावले. 

 
देशातील असंख्य भकेुकंर्ाल जनतेबरोबर र्ाधंींिे चकती तादात्म्य झाले होते यािे एक ठळक 

लक्षण त्यानंी आपल्या वैयब्क्तक जीवनात व वार्णुकीत जो लोकचवलक्षण फरक घडवनू आणला त्यामध्ये 
चदसून येते. खादीच्या दुर्वमळतेबद्दल ििा करताना र्ाधंी अनेक वळेा कपडे वापरण्यात काटकसर 
करण्याबद्दल सुिवीत असत. बोलण्याप्रमाणे वार्णे हा त्यािंा स्वभावि असल्यामुळे त्यानंी सदरा, टोपी व 
मोठे धोतर वापरण्यािे बदं करून फक्त आखूड पिंा वापरण्याला प्रारंभ केला. सप्टेंबरच्या २३ तारखेच्या 
सकाळी ते मद्रासच्या चवणकराचं्या एका सभेला फक्त पिंा नसून रे्ले. हा फरक का ंकेला यािी खुलासा 
करताना ते म्हणाले, आपल्या देशाच्या हवामानात, चवशरे्तः उन्हाळयाच्या चदवसातं आपले शरीर 
झाकण्याला याहून जास्त कपड्ािंी मुळीि र्रज नाही. कपड्ांिे उर्ीि स्तोम माजचवण्यात काही अथग 
नाही. ऑक्टोबर ३१ रोजी त्यानंी दुसरे एक व्रत घेतले. दुसऱ्या जेवणापूवी अधा तास िरख्यावर सूत 
काढायिे व काही कारणास्तव हे शक्य झाले नाही तर संध्याकाळी अन्नग्रहण मुळीि करायिे नाही हे ते व्रत. 
आणखी एक चनयम केला व अखेरपयंत तो पाळला. दर सोमवारी उपोर्ण करायिे आचण मौनव्रत पाळायिे. 
तेव्हापासून सोमवार हा मौनचदन त्यानंी यावज्जीव पाळला, हे शवेटिे व्रत त्यानंी घेतले यािे कारण १७ 
नोव्हेंबरला चब्रचटश युवराज मंुबईस उतरल्यावर जी दंर्ल झाली चतिे प्रायचश्चत्त म्हणून उपोर्ण करणे त्यानंा 
अवश्य वाटले. युवराजािी भेट म्हणजे दयाळू चब्रचटश सरकारािी इज्जत लोकमानसावर ठसण्यासाठी 
येथील नोकरशाहीने काढलेली एक युवतीि होती आचण त्याि भेटीच्या चदवशीं दडपशाही सुरू करण्यात 
आली. र्ाधंींनी लोकानंा राजपुत्राच्या स्वार्तासाठी व सन्मानासाठी होणाऱ्या सवग उपक्रमावंर, सवं 
समारंभावंर बचहष्ट्कार घालण्यास साचंर्तले. पण त्याि वळेी त्यानंी असे बजाचवले की, ज्यानंी त्यात सामील 
व्हावयािे असेल त्यािंा तसे करण्यािा हक्क आहे आचण त्याचं्यावर कोणत्याही कहसािारान आपण दडपण 
आचणता उपयोर्ी नाही. त्या चदवशी उत्कृष्ट शातंता राखल्याबद्दल एका जाहीर सभेत र्ाधंी लोकािें 
अचभनंदन करीत असताि मंुबई शहराच्या दुसऱ्या भार्ात राजपुत्राच्या स्वार्तात सामील होणाऱ्यानंा अथवा 
बचहष्ट्काराला पाकठबा न देणाऱ्यानंा लोकाचं्या झंुडी नानाप्रकारे त्रास देत होत्या. तेव्हा झालेल्या दंग्यानंी 
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र्ाधंींिे मन अर्दी चवटून रे्ले. त्या चदवशी चलचहलेल्या एका पत्रात ते म्हणतात, “मला वाटते लोकानंी 
अनािारािी कमाल केली आहे. सहा पोलीस मृत्युमुखी पडले आहेत. आपले काही लोक सुध आा मेले आहेत. 
स्वराज्यािी िव आपल्याला िाखण्याला सापडली आचण माझी पुरी फचजती झाली आहे. यापुढे काय 
होणार आहे ते समजत नाही.” दोन चदवसानंी लोकानंा उदे्दशून काढलेल्या एका चवनंचतपत्रात ते म्हणतात, 
“रे्ल्या दोन चदवसातं मला स्वराज्यािे जे दशगन घडले त्यािी दुरं्धी माझ्या नाकपुड्ातं अजून चिकटून 
राचहली आहे. तुम्ही मान्य कराल की माझ्यामुळे हा सर्ळा अनथग घडून आला आहे आचण त्यासाठी छळ 
झालेल्या लोकािंी काही भरपाई मी करू शकत नाहीं. मूठभर पारशी, चिस्ती व यहुदी लोकानंा माझी कहदु-
मुब्स्लम एकता म्हणजे मोठीि दहशत होऊन राचहली आहे. असहकाचरतावाद्यािंी अकहसा ही 
सहकाचरतावाद्याचं्या कहसेपेक्षा वाईट ठरली आहे.” या बाबतीत मुसलमानानंी फारि वाईट वतगन, पारशी व 
चिस्ती सहकाचरतावादी लोकाशंी केले असे र्ाधंींनी खेदपूवगक नमूद केले आहे. मंुबईतील रु्ंड-मवाल्यानंा 
सुध आा र्ाधंींनी एक चवनंचतपत्र चलहून त्यािेंकडे दुलगक्ष केल्याबद्दल त्यािंी माफी माचर्तली. पण या सवग 
अनऱ्थािे प्रायचश्चत्त म्हणून त्यानंी शहरातील सवग जातीजमाती एकमेकाशंी स्नेहाने व रु्ण्यार्ोकवदाने 
नादंायला तयार होईपयंत अचनचश्चत कालापयंत उपवास जाहीर केला. परंतु त्यानंी तो लवकरि सोडला. 
सवग जाती व धमाच्या नेत्यानंी त्यानंा तशी चवनंती केली. सवांनी एकत्र बसून फलाहार केला व र्ाधंींनी 
उपवास सोडला. पण देशातील राजकीय वातावरण पार चबघडून रे्ले होते. सामुदाचयक कायदेभरं्ािी 
िळवळ हाती घेण्याला ते मुळीि अनुकूल नव्हते. तथाचप काही चनवडक भार्ात त्याबद्दलिी तयारी िालू 
झालेली होती. र्ाधंी जरी ती िळवळ थोपवनू धरण्याच्या मनःब्स्थतीत होते तरी सरकार मात्र एकदा काय 
तो सोक्षमोक्ष करून टाकावा अशा चविाराने भारले होते. बरं्ाल, य.ू पी., पजंाब व चदल्ली येथील स्वयंसेवक 
संघटना बदं करून टाकण्यात आल्या, राष्ट्रीय वतगमानपत्रािंी मुस्कटदाबी करण्यात आली आचण लाला 
लजपतराय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नहरू, चित्तरंजन दास (यािंी अहमदाबाद येथे चडसेंबरअखेर 
भरणाऱ्या राष्ट्रीय संभेच्या अचधवशेनािे अध्यक्ष म्हणून चनवडणूक झाली होती) या सवांना एकामार्ून एक 
अटक करण्यात आली. तेव्हा र्ाधंीजींनी हे आव्हान स्वीकारण्यािे ठरचवले. २९ ऑक्टोबर रोजी 
अहमदाबादेस जाहीर भार्ण करताना ते म्हणाले : “आता आपल्याला दोन मचहने देखील उरलेले नाहीत. 
२५ चडसेंबर रोजी काँगे्रसिे अचधवशेन सुरू होणार आहे. त्या वेळेपयंत जर आपण स्वराज्यािा झेंडा 
फडकाचवला नाही तर ती काँगे्रस भरचवण्यािा उपयोर् काय?” काँगे्रसिे अचधवेशन नीटपणे चसध आीस जावे 
म्हणून र्ाधंीजी सवग तपचशलाकडे चकती बारकाईने पाहात होते हें नवजीवनमधील त्याचं्या लेखनावरून 
स्पष्ट चदसते. 

 
दुसऱ्या एका संदभात बोलताना र्ाधंीजी म्हणाले, “माझी भार्णे बरोबर रीतीने छापील स्वरूपात 

उतरण्याच्या कामी लेखकानंा नेहमी यश आले नाही. अशा वळेी अशा भार्णािंा काहीि उल्लेख न करणे 
बरे, अथवा ती करणाराकंडून तपासून घेतल्यावरि ती छापण्यास द्यावी. म्हणजे पुष्ट्कळ र्रसमज होण्यािे 
टळेल.” वर्गअखेर र्ाधंींना समजून आले की चवधायक कायामाफग त आपले शुध आीकरण करून घेण्यािा 
आपला संदेश लोकाचं्या मनात मुळीि रुजलेला नाही. एका कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून देण्यािा 
प्रकारि पुष्ट्कळसा घडलेला आहे. हे लक्षात घेऊन त्यानंी म्हटले, “अर्दी नम्र होऊन मी ईर्श्राच्या पायाशंी 
अशी चवनवणी करावी का, की हे माझे चनरुपयोर्ी शरीर त्याने घेऊन जाव ेव मला सेवसेाठी अचधक िारं्ले 
हत्यार बनवाव.े” र्ाधंी आत्महत्या करण्याच्या चविारात आहेत असा समज त्यामुळे फैलावला. पण त्यािंी 
चनराशापूणग मनःब्स्थती लवकरि पचहल्यासारखी झाली. आपण स्वराज्य संपादनाकचरता अर्दी साध्या 
अटी घातल्या होत्या. संपूणग स्वदेशीिा अंर्ीकार ही त्यातील प्रमुख अट होती. चतरंर्ी बचहष्ट्कार व स्वदेशी 
या अटी पूणग करा आचण स्वराज्य घ्या, असे मी सर्ळयानंा साचंर्तले. पण त्यानंी ते ऐकले नाही. मी 
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अनुक्रमणिका 

चनरीर्श्रवादी नाही व चनराशावादी नाही. कहदुस्तानाला स्वराज्य चमळाले नाही म्हणून आत्मघात मी कशाला 
करावा? भारतीयानंा स्वराज्य हवे असेल तर त्यानंी त्यासाठी लढा द्यावा व ते चमळवावे, असे त्यानंी म्हटले. 
या संदभांत २३ ऑक्टोबर १९२१ रोजी ‘नवजीवन’ मध्ये छापलेला लेख अत्यंत महत्त्वािा वाटतो. आशावाद 
म्हणजे ‘ऑचप्टचमझम’ असे त्यािे शीर्गक आहे. तो सर्ळा लेखि येथे पुढे चदला आहे : 

 
“आशावादाने श्रधे आिा चनदेश होतो. जो चनरीर्श्रवादी असेल तोि फक्त चनराशावादी बनेल. 

आशावादी नेहमी ईर्श्राबद्दल भय बाळर्तो, नम्रपणे आपल्या आतल्या आवाजाला साद देतो, त्याच्या आज्ञा 
पाळतो. ईर्श्रावर भरवसा ठचवतो आचण तो जे जे घडचवतो ते सवग आपल्या कल्याणािेि असते असे 
समजतो. 

 
“चनराशावादी उर्ाि अशा घमेंडीत असतो की सवग काही मी करतो. जव्हा एखादे काम अंर्ावर 

घेऊन ते त्याला पार पाडता येत नाही तेव्हा तो स्वतःला वर्ळून दुसऱ्याना दोर् देते. स्वतःच्या मोठेपणािी 
बडबड करतो, ईर्श्र आहे की नाही यािी खात्री त्याला नसल्यामुळे, हे जर् फुकट आहे व आपणि फक्त 
िारं्ले आहे असे म्हणतो. जर्ाला आपली ककमत कळत नाही असे म्हणतो आचण आत्महत्या करतो, ती न 
केली तरी कसातरी चजवतं राहातो, परंतु ते जीवन मरणप्रायि असते. 

 
“आशावादी सदैव पे्रम व परोपकार याचं्या चविारात मश्रु्ल असतो आचण त्यािा शत्रू असे तो 

कोणालाि मानीत नसल्यामुळे तो कोठेही चनभगयपणे वावरतो. त्याला कहस्र प्राण्यािंी अथवा भीचतप्रद 
माणसािें भय वाटत नाही, कारण त्याच्या आत्म्याला चवर्ारी सपग िावत नाही अथवा पापी माणसािी तरवार 
भोसकू शकत नाही. असा मनुष्ट्य आपल्या शरीरािा फारसा चविार करीत नाही. पाणी चपण्याच्या कािेिा 
चठसूळ पेला जसा केव्हा तरी फुटणार तसे हे शरीरही केव्हा तरी चवदीणग होणार हे समजून त्यािी चनरोचर्ता 
साभंाळण्यासाठी तो दुचनयाभर भटकत चफरत नाही. आशावादी मनुष्ट्य कोणाही दुसऱ्या माणसाला 
सतावणार नाही अथवा ठार मारणार नाही. तो सदा आनंदी असेल. 

 
“चनराशावादी मात्र अनेक लोभािंी व नावडणाऱ्या र्ोष्टींिी चशकार बनलेला असल्यामुळे प्रत्येक 

माणसाला आपला शत्र ू समजून भीतो. त्याला आतला आवाज वरै्रे काही नसतोि. मधमाशीप्रमाणे तो 
सारखा नवी नवी सुखे शोधीत असतो आचण अखेरीस कोणालाही त्यािी करुणा न येता तो मरून जातो. 

 
“असे माझे चविार असल्यामुळे, मला आशा वाटते की या वर्ी जर स्वराज्य चमळाले नाही तर मी 

आत्महत्या करीन असे कोणाला साचंर्तले असेल यावर कोणी चवर्श्ास ठेवणार नाही. माझ्या मताप्रमाणे 
फक्त बलात्कार होण्यापासून वािण्यासाठीि आत्महत्या समथगनीय आहे. एरवी ते महापाप व भेकडपणािे 
चनदशगक आहे. खरोखर, कहदुस्तानाने स्वराज्य चमळचवले नाही म्हणून मी आत्महत्या करण्यािे कारण 
काय? कहदुस्तानाला जर मनापासून स्वराज्य हव े असेल तर त्याने त्यासाठी लढा द्यावा व ते चमळवावे. 
कहदुस्तानाला त्यािी ककमत समजलेली आहे व त्यािी रुिी त्याने िाखलेली आहे. आता जर त्याला त्यािी 
चनकड वाटत असेल तर त्याने त्यािी ककमत द्यावी आचण ते ते हस्तर्त कराव.े त्याने तसे केले अथवा न 
केले तरी मला आत्महत्या करण्यािे प्रयोजन काय? 

 
“तथाचप, काही चमत्रासंमोर एका र्ोष्टीिा मी उल्लेख केला होता. जानेवारीपयंत स्वराज्य न चमळाले 

तर तुम्ही काय कराल, असा प्रश्न मला चविारला असता मी म्हणालो होतो की, या देशावर माझा इतका 
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अनुक्रमणिका 

मोठा भरंवसा आहे कीं चडसेंबर मचहना संपेपयगत आपल्याला स्वराज्य नक्की चमळेल असेि मला वाटत 
राहील. म्हणून त्यानंतर मी काय करीन हे माझे मलाि ठाऊक नाही असे म्हणालो. लोकािंी रजा घेऊन मी 
कोठे एकातंी जाऊन राहीन आचण स्वराज्यािी घटना बनचवण्यासाठी, यथाशक्ती, देशाला मदत करण्यात 
मला आनंद वाटेल. त्या वळेेपयंत स्वराज्य चमळाले नसेल तर पुढील वर्ी आपण चजवतं राहाणे मला 
आवडणार नाही. तसे झाले तर मला इतके खोलवर दुःख होईल की त्यामुळे माझे हे शरीर नष्ट होईल. तसे 
व्हाव ेअशी माझी इच्छा आहे. 

 
“या देशात मी इतके आर्वथक व नैचतक दुःख पाचहले आहे की, त्याचं्या ज्वालामंध्ये मी जर भाजून 

मेलो नाही तर त्यािे कारण लोकानंी माझ्या अंतःकरणात पेटचवलेला आशावादि होय. आज लक्षावधी 
लोकानंी एका चदवसात आपल्याला शुध आ केले आहे आचण आज या लक्षावधी लोकाचं्या शरीराचं्या 
अब्स्थपजंरावंर थोडसे मासं चदसू लारे्ल अशा आशावादानेि मी हरएक चदवस चजवतं राहात आहे. हा 
आशावाद चसध आ होण्यासाठी एक वर्ािी मुदत पुरे आहे असे मला वाटते. सप्टेंबर १९२० मध्ये असे म्हणणारा 
मी एकटाि होतो. 

 
“चडसेंबरमध्ये इतरानंी असहकाचरतेिा कायगक्रम एकमताने स्वीकारला. आता काँगे्रसने चदलेले 

अचभविन जर पुरे केले नाही तर माझ्यासारख्या माणसािी काय ब्स्थती होईल? माझे आचण काँगे्रसिे 
चदवाळे वाजले असाि त्यािा अथग होतो. काँगे्रसवर चवर्श्ास टाकून जर मी हंुडी चलचहली आचण जर चतिे 
रोख पसे चमळाले नाहीत तर मी कोठे जावे? माझी अशी फार इच्छा आहे की या वर्ी जर आपण स्वराज्य 
चमळचवले नाही तर १ जानेवारी १९२१ रोजी सवांनी माझ्याइतकेि दुःख सहन कराव.े प्रत्येकाला असें 
वाटाव ेकी धमग नाहीसा झाला आहे व अन्नही नष्ट झाले आहे. 

 
“एका चमत्राने मला चविारले हा भेकडपणा नाही काय? मला तसे वाटत नाही. मला त्यामध्ये 

करुणेिा आचवष्ट्कार प्रतीत होतो, हे केवळ सामान्य व्यवहारज्ञान आहे असे मला वाटते. जेव्हा आपण करीत 
असलेल्या सेवबेद्दल काही ककमत वाटत नाही असे चदसेल तेव्हा ती देत राहाण्यात काही अथग नाही. जेव्हा 
देह हाि संपण्याच्या बेतात असेल तेव्हा र्ंर्ाजलावर राहून त्याला हळूहळू नष्ट होऊ देणे हेि केवळ 
अब्स्थपजंर म्हणून त्याला चजवतं ठेवण्यापेक्षा बरे. त्याला वसंतमालती ककवा आणखी दुसरे काही देऊन 
जर्चवण्यािा काही उपयोर् नाही. मला आज चदसते त्याप्रमाणे मी दुसरे काही न सारं्ता फक्त स्वदेशीला 
चिकटून राहा व स्वराज्य चमळवा एवढेि सारें्न. याचशवाय दुसरे काही मला सारं्ताि येत नाही तर मी 
दुसरी कोणती सेवा करू शकतो? 

 
“आता आपण चशडीच्या शवेटच्या पायरीवर आहो. आता पुनः बलवान बनून प्रकृती सुधारून 

घेतल्याचशवाय पुढल्या पायरीवर िढण्यािा प्रयत्न केल्यास चपछेहाटि होईल. मला आठवते की 
कसहर्डावर िढताना मी एका अशा टप्प्यावर आलो की तेथून मला मुळीि पुढे िढवनेा. काही काळ चवश्रातंी 
घेतल्यावरि आचण थोडी शक्ती आली आहे असे वाटल्यावरि पुढील िढाव िढून मी वर जाऊ शकतो. 

 
“आपण सध्या तशाि अवस्थेत आहो. स्वदेशीच्या कायगक्रमातं आपल्याला पूणग यश चमळाल्याखेरीज 

आपणास जास्त पुढे जाता येणार नाही म्हणून माझे चजवतं राहाणे अथवा समाजात चमसळून राहाणे हे 
सवस्वी स्वदेशीच्या यशावर अवलंबनू आहे. 
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“मला पचरब्स्थती चदसते ती अशी, माझ्या मनािी ब्स्थती आज अशी आहे. उद्यािा चदवस कसा 
उर्वतो हे फक्त ईर्श्रि जाणतो.” (नवजीवन : २३-१०-१९२१). 

 
‘एक वर्ािी कालमयादा’ या ११-१२-१९२१ रोजी ‘नवजीवन’ मध्य प्रचसध आ झालेल्या लेखात 

र्ाधंीजींनी तसेि चविार माडंले आहेत. र्ाधंी स्वराज्य चमळवनू देतील असे जे मानतात त्यानंा स्वराज्यािा 
अथगि समजला नाही असे म्हटले पाचहजे. स्वराज्य म्हणजे स्वावलंबन असे सारं्ून, र्ाधंी पुढे म्हणतात, 
“मी एक वैद्य आहे. मी कोणते और्ध घ्याव े ते सारं्तो, कसे घ्याव े त्यािा खुलासा करतो, त्याच्याबरोबर 
कोणते पदाथग घ्याव े ते सारं्तो, पण अखेरीस रुग्णानेि ते सर्ळे केले पाचहजे. जर वर्गअखेर आपल्या 
स्वतःच्या अनुभवातूनि लोक समजले नसतील की स्वराज्य हे चहन्दु, मुसलमान, सीख, पारशी, ब्ख् रस्ती, 
यहुदी याचं्या एकतेने, स्वदेशी व्रत कसोशीने पाळून, अस्पशृ्यतेिे उच्चाटन करून चमळवायिे आहे तर 
व्यावहाचरक शहाणपणा अंर्ी नसलेला एक कुिकामी माणूस मी आहे आचण मी चहमालयात चनवास 
करण्यास जाणे हेि उत्तम.” यापुढे ते म्हणतात, “एका अथी वर्गअखेर स्वराज्य प्रत्यक्षात न उतरले तर 
िारं्लेि होईल. म्हणजे माझ्याबद्दल ज्या भलभलत्या समजुती लोकातं पसरल्या आहेत त्यािंा तरी चनरास 
होईल. लोकानंा हे समजलेि पाचहजे की मी एक सामान्य मनुष्ट्य आहे. लोकांना जरी असे वाटले की माझे 
अंदाज व आडाखे िुकतात, मी अव्यवहारी मूखग माणूस आहे, तरी मला िालेल. माझ्या चवलक्षण सामर्थ्याने 
काही प्राप्त झाले असे त्यानंा वाटण्यापेक्षा आपल्या स्वतःच्या श्रमानंी, तपस्येने, शुध आीकरणाने आपण काही 
चमळचवले असे लोकासं समजून येणेि श्रेयस्कर आहे. लोकानंा माझ्याबद्दल एवढा चवर्श्ास वाटला म्हणजे 
पुरे की ‘या माणसाने त्यावेळी त्याला जे सत्य वाटेल तेि त्याने आमच्यापुढे ठेचवले.’ यापेक्षा अचधक मोठे 
प्रशस्तीपत्र मला नको. यापेक्षा अचधक काही चमळवण्याला मी पात्र नाहीि.” 

 
हे सर्ळे खरे असले तरी सचवनय कायदेभरं् आचण तो देखील सामु दाचयक स्वरूपािा, असा करणें 

अवश्य होईल हे जाणून असल्याने र्ाधंीजी बारडोली या रु्जरातेतील तालुक्यात तेथील जनतेिी सवग 
प्रकारिी तयारी करण्यािे काम िालवीत होतेि. चब्रचटश राजपुत्राच्या मंुबईतील आर्मनाच्या वळेी जे दंरे् 
झाले त्यामुळे देशाच्या सचवनय कायदेभरं्ािी िळवळ करण्याच्या पात्रतेचवर्यी र्ाधंींना किता उत्पन्न झाली 
होती, तरी तीमधून ते हळूहळू बाहेर येत होते व अहमदाबाद काँगे्रसच्या वळेी अनेक पुढाऱ्यानंा सरकारने 
अटक करून चनयुक्त अध्यक्ष चित्तरंजन दास यानंाही पकडून ठेचवले होते, तरी हकीम अजमलखाँ यानंा 
त्यािें जार्ी बसवनू त्यानंी त्या काँगे्रसच्या अचधवशेनािे काम तडीस नेले. सरकारने सरसकट पुढाऱ्यािंी 
धरपकड केल्याने त्यानंा सामुदाचयक कायदेभरं्ाकडे वळणे भार् पडत होते. सरकारिे आव्हान स्वीकारणे 
त्यानंा प्राप्त झाले. काँगे्रसच्या अचधवशेनात भार्ण करताना ते म्हणाले, “मी शातंताचप्रय माणूस आहे. पण 
पाचहजे ती ककमत देऊन मी शातंता चवकत घेऊ इच्छीत नाही. दर्डात ककवा थडग्यात नादंणारी शातंता 
मला नको. चब्रचटश लोक आमिी राजकीय प्रर्ती व्हावी म्हणून आस्था दाखवीत होते तेव्हा लोकानंा 
खरोखर काय पाचहजे हे त्यानंा कळले नाही. आम्हाला शाळेतील मुले समजून मास्तरानंी चदलेली 
शाबासकी नको. लॉडग रेकडर् यानंा हे समजले नाही की सरकाराशी आमिे युध आ िालू आहे!” तथाचप त्या 
वळेेपुरता त्यािंा संघर्ग भार्णस्वातंत्र्य व सभास्वातंत्र्य यापुरताि मयाचदत केलेला होता आचण या मयाचदत 
स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सहकारवादी नेमस्तािेंही सहाय्य आपणास चमळेल असे त्यानंा वाटत होते. 
त्याचं्याशी सलोख्यािे संबंध ठेवा असे ते असहकाचरतावाद्यानंाही सारं्त होते आचण म्हणूनि पचंडत 
मदनमोहन मालवीय यानंी मंुबईस सवग राजकीय पक्षािंी जी पचरर्द सर शकंरन नायर याचं्या 
अध्यक्षतेखाली भरचवली चतला ते हजर राचहले. काही रै्रसमजाने सर शकंरन पचरर्देिे अध्यक्षस्थान सोडून 
चनघून रे्ले तेव्हा सर एम्. चवर्श्ेर्श्रय्या यािंी चनवड त्याचं्या जार्ी करून या पचरर्देिे काम पुरे करून 
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घेण्यात आले (महंमदअलींिी मुक्तता व्हावी अशी सूिना र्ाधंींनी केली; तीमुळे प्रक्षबु्ध होऊन सर शकंरन 
नायर एकदम अध्यक्षस्थान सोडून चनघून रे्ले.) या पचरर्देिे वणगन र्ाधंींनी ‘यंर् इंचडया’ मधील लेखात ती 
यशस्वी झाली आचण अयशस्वीही झाली असे केले. सवानुमते मंजूर असा एक ठराव या पचरदेर्ने केला 
आचण र्ाधंींच्या सारं्ण्यावरून काँगे्रसच्या कायगकाचरणीनेही त्याला पाकठबा देणारा एक ठराव पास केला. 
र्ाधंींनी यशस्वी पचरर्देला एवढ्याकचरता म्हटले की पचरर्देला आलेल्या सवानी सध्यािी कटकट चमटावी 
म्हणून एकोपा दाखचवला आचण अयशस्वी अशासाठी म्हटले की पचरब्स्थतीिी र्ंभीरता हजर असलेल्याचं्या 
ध्यानाति आली नाही. राजकीय पक्ष व सरकार याचं्या प्रचतचनधींिी एक र्ोलमेज पचरर्द भरवावी असे 
पचरर्देने म्हटले तरी त्यातून काही चनष्ट्पन्न होईल असे र्ाधंींना वाटलेि नाही. चब्रचटशाचं्या राष्ट्रीय 
स्वभावािी त्यानंा िारं्ली पारख होती. पुरेसे दडपण असल्याचशवाय चब्रचटश काही करीत नाहीत, हे त्यानंा 
पुरते ठाऊक होते. र्ाधंी म्हणतात, “त्या दृष्टीने पाहाता पूणग स्वराज्यािी योजना तयार करण्यािी पचरर्देिी 
कल्पना ही अकाचलक होती. कहदुस्तानाने आपली तशी योजना होण्याकचरता लार्णारे सामर्थ्यग अद्याचप 
प्रकट केलेले नाही. कहदुस्तानने पुष्ट्कळ सहन केले आहे, दुःख भोर्ले आहे, पण जे उचद्दष्ट आहे त्याच्या 
मानाने ते काहीि नाही व दीघगकालीन तर नाहीि नाही.” 

 
या पचरर्देत काँगे्रसजनाचं्यातफे फक्त र्ाधंींनीि बोलावे अशी सूिना केळकरानंी केली होती. 
 
सरकारने र्ोलमेज पचरर्द भरचवण्यािी मालवीय-शकरन-चवर्श्ेर्श्रय्या याचं्या पचरर्देिी चवनंती 

फेटाळून लावली. काँगे्रसनेही या मार्णीला पाकठबा चदला होता. चडसेंबर १९२१ अखेर भरलेल्या 
अहमदाबाद काँगे्रसमध्येही तसा ठराव पास झाला होता. तेव्हा र्ाधंींनी सामुदाचयक सचवनय कायदेभरं्ािी 
िळवळ करण्यािे ठरचवले. बारडोलीस त्यािा प्रारंभ करावा असे त्यानंी चनचश्चत केले. १ फेबु्रवारी रोजी 
त्यानंी व्हाइसरॉय लॉडग रेकडर् यानंा अखेरिे पत्र पाठचवले. त्यात बारडोलीस संघचटत केलेल्या सामुदाचयक 
सचवनय कायदेभरं्ािी सवग माचहती देऊन, ताबडतोबीच्या मार्ण्या म्हणून भार्णस्वातंत्र्य, सामुदाचयक 
कृतीिे स्वातंत्र्य व मुद्रणस्वातंत्र्य यावंरील सर्ळे चनबगघ उठवाव ेअसे सुिचवले. पण त्यािा काही उपयोर् 
झाला नाही. बारडोलीपासून नव्या िळवळीिा प्रारंभ करायिे पके्क ठरले. पण ४ फेबु्रवारी १९२२ रोजी 
र्ोरखपूर चजल्यात िौरी-िौरा मुक्कामी एका पोलीसिौकीला आर् लावण्यात आली. तीमध्ये २१ पोलीस 
चशपाई ठार झाले व त्यािंी पे्रते आर्ीत जळून र्ली. हा प्रकार म्हणज ईर्श्राने आपल्याला कायदेभरं्ािी 
मोहीम रद्द करण्यासाठी चदलेला इर्ाराि आहे, असे र्ाधंीजींच्या मनाने घेतले. त्याच्या सारं्ण्यावरून १२ 
फेबु्रवारी रोजी काँगे्रसच्या वऱ्ककर् कचमटीने सचवनय कायदेभरं् कोणत्याही स्वरूपात कोठेही अचनचश्चत 
कालपयगत करू नये, अशा अथािा ठराव पास केला. जवाहरलाल नेहरू तेव्हा अटकेत होते. त्यानंा 
चलचहलेल्या पत्रात र्ाधंी म्हणतात, “हा ठराव झालेला पाहून आपल्यावर मोठाि घाला र्ाधंींनी घातला 
असे वाटेल”, पण र्ाधंींच्या वर चकतीही प्रचतकूल टीका झाली तरी ते स्तब्ध राचहले आचण अधगवट 
अत्यािारी व अधगवट अनत्यािारी िळवळ मला पाचहज असलेल्या स्वराज्यासाठी मी िालव ूशकत नाही 
असा ठाम चनश्चय त्यानंी सवग काँगे्रसजनाचं्या नजरेस आचणला. वऱ्ककर् कचमटीत व अचखल भारतीय काँगे्रस 
कचमटीत त्यानंी साचंर्तले की, ‘माझ्यात काही बदल होणार नाही. जर्ात मी जर कोणािा चनरपवाद 
अचधकार मानीत असेन तर ती माझ्या आतील आवाजािा अथवा हृदयस्थ परमेर्श्रािा!’ त्याचं्या 
म्हणण्याप्रमाणे ठराव जरी ए. आय. सी. सी. ने केला तरी र्ाधंीजी समजून होते की यात तोंडदेखलेपणािा 
अंश काही थोडाथोडका नाही. सभेच्या शवेटी ते म्हणाले, “मी अचधक दुःखी पण अचधक शहाणा झालो 
आहे.” त्याचं्या आता ध्यानात आले होते की सर्ळि असहकाचरतावादी म्हणचवणारे खरोखर तसे प्रामाचणक 
नव्हते, अकहसा व अनत्यािार यावरही त्यािंी खरी श्रध आा नव्हती. सामुदाचयक सचवनय कायदेभरं्ािा 
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कायगक्रम बेमुदत चनलंचबत केल्यानंतर त्यानंी जवाहरलाल नेहरू यानंा चलचहलेल्या पत्रात म्हटले की, 
“माझ्या उंटाच्या पाठीवरच्या वजनात ही शवेटिी र्वतािी काडी पडल्यासारखी झाली. 
व्हाइसरॉयसाहेबानंा चलचहलेल्या माझ्या पत्रातील भारे्वरून हे सर्ळयांच्या स्पष्टपणे ध्यानात आले असेलि. 
ही सवग हकीकत माझ्यासमोर असता आचण दचक्षण कहदुस्तानातून तशाि आणखी हकीकती समजून येत 
असता िौरीिौऱ्यािी दंग्यािी हकीकत म्हणजे दारूच्या कोठारावर पडलेली चठणर्ीि होती. 

 
त्यामुळे भडका उडाला. त्याआधी चकत्येक मचहने ते लोकािें परोपरीने चशक्षण करीत होते की 

अनत्यािारािे वातावरण देशात सतत राचहले पाचहजे आचण कायगक्रमात चवधायक भार् म्हणजे स्वदेशी, 
कहदु-मुब्स्लम एकता, अस्पृश्यतेिे चनमूगलन वरै्रे सारखे िालू राचहले पाचहजेत. सरकाराने प्रक्षोभ उत्पन्न 
करण्यािा प्रयत्न केला तरी आपण शातं राचहले पाचहजे असे ते सारखे बजावीत होते. पण असहकाचरतेच्या 
कायगकऱ्त्यातंि ती चिकाटी व श्रध आा नव्हती. त्यानंा ते सर्ळे काम चमळचमळीत वाटत होते. अर्दी चवनम्रपणे 
त्यानंी आपला पराजय मान्य केला. परंतु त्यामुळे चहन्दुस्तानातील चब्रचटश राज्यपध आती सुधारली पाचहजे 
अथवा संपली पाचहजे हा त्यािंा चनश्चय अबाचधत होता. लॉडग बकग नहेड व माँटेग्यू याचं्या वक्तव्याना उत्तर 
देताना ते म्हणाले, “लाल मद्यासारखी असलेली सत्ता चपऊन चझर्लेले चब्रचटश सरकार आहे.” “No 
empire intoxicated with the red wine of power and plunder of weaker races has yet lived long 
in this world and this British Empire which is based upon organised exploitation of physically 
weaker races of the earth and upon a continuous exhibition of brute force, cannot live if there 
is a God ruling the universe...... I am aware that I have written strongly about the insolent 
threat that has come from across the seas, but it is high time that the British people were 
made to realise that the fight that was commenced in 1920 is a fight to a finish.” 

 
यानंतर लौकरि र्ाधंीजींना अटक करण्यात आली. ज्या लेखातून हा उतारा घेतला आहे तो लेख 

त्याचं्यावर राजद्रोहािा आरोप ठेवण्यासाठी आधारभतू धरला आहे. ‘शकेकर् चद मेन्स’ म्हणजे चब्रचटश 
कसहाच्या रु्हेत चशरून त्यािी आयाळ चपरर्ाळणे असे ते शीर्गक होते. 

 
र्ाधंीजींिी अटक व त्याचं्यावरील राजद्रोहािा खटला म्हणजे एक चवलक्षणि घटना या 

असहकाचरतेच्या िळवळीच्या काळात होऊन रे्ली. या खटल्यामुळे चब्रचटश राज्यािी नैचतक समथगनीयताि 
अव्हेरली रे्ली व हे काम त्यानंी मोठ्या जोमदारपणे व चनभगयतेने न्यायकोऱ्टाति केले. आपल्या लेखी 
चनवदेनात त्यानंी आपले एका राजचनष्ठ नार्चरकातूंन, राजद्रोही असहकारवाद्यात का व कसे रूपातंर झाले 
यािा खुलासा केला. दचक्षण आचिकेत रे्ल्यावर लवकरि जरी त्यानंा समजले की एक कहदी माणूस या 
नात्याने आपल्याला काही हक्क नाहीत., तरी त्यानंा असे वाटत होते की मूलतः व मुख्यतः सुदृढ व चनकोप 
असलेल्या राज्यपध आतीत तात्पुरता चबघाड एवढेि आचिकेतील राज्यपध आतीिे वैरु्ण्य होते. आपल्या 
सावगजचनक जीवनािी पंिवीस वर्े त्यानंी या चवर्श्ासािी जोपासना करीत घालचवली. या चवर्श्ासाला 
पचहला धक्का १९१९ साली रौलट चबलाच्या रूपाने बसला आचण जाचलयनवाला बारे्त डायरने केलेल्या 
कत्तलीवर साम्राज्य सरकारने केलेली रंर्सफेती व चखलाफतीबाबत भारतीय मुसलमानािंा केलेला 
चवर्श्ासघात यामुळे सरकारवरील सच्चेपणाच्या चवर्श्सनीयतेलाि मोठा धक्का बसला. असे असले तरी 
व्यब्क्तशः कोणा चब्रचटश अचधकाऱ्याबद्दल अथवा इंग्रज माणसाबद्दल त्यािंी असत् भावना नव्हती. परंतु 
सरकाराबद्दल अप्रीती असणे हा ते एक सद्रु्णि मानीत असत. अखेरीस आपल्या चनवदेनात त्यािंा खटला 
िालचवणाऱ्या न्यायाधीशाला उदे्दशून त्यानंी म्हटले, “आपल्याला एकतर आपल्या जार्िा राजीनामा देऊन 
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अनुक्रमणिका 

प्रिचलत राज्यपध आतीपासून बाजूला सरून ज्या कायद्यािा अंमल करण्यािे काम आपल्या चशरावर आले 
आहे त्यापासून फारकत घेणे व मी चनरपराधी आहे असे दाखचवणे असे तरी कराव ेलारे्ल अथवा प्रिचलत 
राज्यपध आती व चतिा कायदा लोकाचं्या कल्याणािाि आहे असे वाटत असेल तर मला शक्य तेवढी जास्त 
कडक चशक्षा देणे आपल्याला भार् आहे आचण माझे उद्योर् सावगजचनक कल्याणािा घात करणारे आहेत असे 
ठरवाव ेलारे्ल.” 

 
श्री. आर. एस. ब्रूमफील्ड या न्यायाधीशापंुढे र्ाधंींवरील हा राजद्रोहािा खटला िालचवण्यात 

आला. बचॅरस्टर स्रँर्मन यानंी सरकारतफे अॅडव्होकेटजनरल म्हणून काम िालचवले. र्ाधंीजी आचण यंर् 
इंचडयािे प्रकाशक या दोघानंीही आपल्यावर ठेचवलेले आरोप मान्य केले. र्ाधंींनी फक्त वर उचल्लचखलेले 
चनवदेन कोटाला सादर केले. न्यायाधीशानंी चदलेला चनकाल असा : “श्री. र्ाधंी, आपण अपराधी असल्यािे 
कबूल करून, एका अथी माझे काम सोपे केले आहे. तथाचप त्या अपराधाबद्दल काय चशक्षा देणे योग्य होईल 
यािा चनणगय करणे तेवढे सोपे नाही. कायदा कोणािेही व्यब्क्तमाहात्म्य जाणत नाही. तथाचप हे मान्य करणे 
भार् आहे की ज्यािें खटले आजपयंत िालचवले अथवा पुढे िालचवण्यािा संभव आहे त्याचं्यापेक्षा तुमिी 
र्ोष्ट अर्दी चनराळी आहे. तुम्ही एक महान् देशभक्त व थोर नेते आहां, असे तुमिे लक्षावधी देशबाधंव 
मानतात या सत्यब्स्थतीकडे दुलगक्ष करणे अशक्य आहे. राजकारणात तुमच्यापेक्षा चनराळी मते असणारे 
लोकही हे जाणतात की तुम्ही एक उच्च ध्येय बाळचर्णारे थोर, इतकेि नाही तर साधुतुल्य जीवन जर्णारे 
सत्पुरुर् आहा.ं मला तुमिा चविार फक्त एकाि दृचष्टकोणातून करायिा आहे. कायद्यािा अंमल ज्यावर 
िालतो अशी एक व्यक्ती म्हणून तुमिा चविार मला करणे आहे. तो कायदा तुम्ही मोडला आहे असे कबूल 
केले आहे आचण सामान्य माणूस ज्याला राज्याचवरुध आिा रु्न्हा असे मानतो तो तुम्ही केला आहे. मला हे 
चवसरता येत नाही की अत्यािाराचवरुध आ तुम्ही नेहमी प्रिार केला आहे व अत्यािार टाळण्यािे प्रयत्न केले 
आहेत. तुमच्या राजकीय चशकवणुकीिे स्वरूप आचण ज्या लोकामंध्ये तुम्ही हा प्रिार केला त्यािे स्वरूप 
लक्षात घेता तुमच्या प्रिारािा पचरणाम कहसािारात होणार नाही हे तुम्हाला कसे कळले नाही हे 
समजण्यािी माझी अपात्रता मात्र मी मान्य करतो. 

 
“तुम्हाला मोकळे सोडणे कोणत्याही सरकाराला शक्य नाही अशी ब्स्थती तुम्ही उत्पन्न करावी 

याबद्दल मनापासून खेद न वाटणारे थोडेि लोक असतील. अशा वेळी तुम्हाला चशक्षा सुनावताना तुमच्या 
प्रकरणाशी बरेि साम्य असणारे एक प्रकरण मला आठवते. ते प्रकरण म्हणजे बाळ र्ंर्ाधर चटळक यािें. 
त्यानंा चदलेली सजा अखेरीस सहा वर्ांिी साधी कैद अशी ठरली, त्यािंा व तुमिा वर्ग एकि आहे असे 
म्हटले तर तुम्ही ते रै्र मानणार नाही असे मला वाटते. तेवढीि चशक्षा मी तुम्हालंा देतो. कहदुस्तानातील 
पचरब्स्थती अशा प्रकारे नंतर बदलेल की तीमुळे ही मुदत संपण्यापूवीि तुमिी मुक्तता करणे सरकारास 
शक्य होईल व असे झाले तर माझ्याइतका संतोर् दुसऱ्या कोणालाि होणार नाही.” 

 
ही चशक्षा सुनावल्यावर न्यायाधीशाचं्या परवानर्ीन र्ाधंींनी दोन शब्द त्यानंा उदे्दशून उच्चारले. ते 

म्हणाले, “चटळकाचं्या खटल्यािा उल्लेख करून आपण माझा बहुमान केला आहे. त्याचं्याबरोबर माझे नाव 
रु्ंफीले जावे हे मी माझे महदभाग्य समजतो. चशके्षबद्दल व मला चमळालेल्या वार्णुकीबद्दल तर माझी 
काहीि तक्रार नाही.” 

 
तारीख ५ फेबु्रवारी १९२४ रोजी र्ाधंींिी चबनशतग सुटका करण्यात आली. सुटून आल्यावर त्यानंी 

पाचहले की १९२०-२१ सालात लोक जेवढ आपला संदेश पाळण्याला व आपले म्हणणे समजून घेऊन 
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त्याप्रमाणे वार्ण्याला तयार होते तेवढे देखील आता तयार नव्हते. महंमदअलींना ७ फेबु्रवारी रोजी 
चलचहलेल्या पत्रात ते म्हणतात, “देशातील एकंदर पचरब्स्थतीबद्दल मला जरी फारि थोडे माहीत आहे तरी 
मला इतके िारं्ले समजून आले आहे की बारडोलीिे ठराव झाले त्यावळेेपेक्षा एकंदर पचरब्स्थती व प्रश्न 
फारि काळजी उत्पन्न करणारे व वाढचवणारे झाले आहेत.” वारंवार होत असलेल्या जातीय दंग्यामुंळे 
असहकाचरतेच्या चदवसात जे कहदुमुसलमानािें ऐक्य चदसून आले तें नाहीसे होण्याच्या पथंाला लार्लेले 
आहे. आचण काँगे्रसजनानंा कौब्न्सल प्रवेशािी मुभा जेव्हा देण्यात आली तेव्हा असहकाचरतेिे तत्त्वि समूळ 
उखडून टाकल्यासारखे झाले. मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास यानंी काँगे्रसमध्येि स्वराज्य पक्ष नावािा 
एक नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला आचण ज्यानंा नाफरवादी असे म्हणत त्यानंी त्यानंा कसून चवरोध 
केला. र्ाधंीजी येरवडा तुरंुर्ात असतानाि काँगे्रसने चसब्व्हल चडसओचबचडयन्स इन्क्वायरी कचमटी नेमली. 
म्हणजे सामुदाचयक सचवनय कायदेभरं् केव्हा सुरू करावा व त्यािी तयारी कशी करावी हा खरोखर त्या 
कचमटीिा चवर्य. हकीम अजमलखाँ, मोतीलाल नेहरू, चवठ् ठलभाई पटेल, सी. राजर्ोपालािारी, 
कस्तुरीरंर्ा अयंर्ार व डॉ. अन्सारी असे या कचमटीिे सभासद होते. र्ाधंीप्रमाणेि दासबाब ू यावळेी 
तुरंुर्ाति होते. या कचमटीने देशभर दौरा करून अनेक काँगे्रसवाल्याचं्या साक्षी घेतल्या. त्यामध्ये पुण्यास 
न. कि. केळकर यािंी साक्ष फार र्ाजली. आचण प्रायः त्याचं्या साक्षीला अनुसरूनि अजमलखाँ-नेहरू-
पटेल यानंी आपले चनणगय अहवालात नमूद केले. अन्सारी-अयंर्ार-राजर्ोपालािारी यानंी मात्र काँगे्रसच्या 
असहकाचरतेच्या कायगक्रमात काही बदल करू नयेत, र्ाधंींच्या मुक्ततेिी वाट पाहूनि काँगे्रसकायािे धोरण 
त्याचं्या सुटकेनंतर त्याचं्या सल्ल्याने ठरवाव े असा आपला अहवाल चलचहला. म्हणजे ही कचमटी बरोबर 
दुभरं्ली. देशबधुं दास सुटून आल्यावर र्या येथे झालेल्या १९२३ सालच्या काँग्रसमध्ये स्वराज्य पक्षािी 
स्थापना दास-नेहरू यानंी केली व असहकाचरता थेट कौब्न्सलाति आिरणात आणून अडवणकीिे धोरण 
अंमलात आणाव ेअसे ठरचवले. या र्येच्या काँगे्रस अचधवशेनाति राजर्ोपालािारी यािंा चब्रचटश सरकारने 
काढलेली सर्ळी कजे आमच्यावर बंधनकारक नाहीत, अशा अथािा ठराव पास झाला. असहकाचरतेच्या 
कयगक्रमात ही नवीन भर होती. नवी कजे काढली तरी त्यात पैसे भरू नयेत हे काँगे्रसजनावंर बधंनकारक 
होते. 

 
र्ाधंींिी मुक्तता झाल्यावर स्वराज्यपक्षाच्या नव्या उपक्रमाबद्दल आपले मत र्ाधंींनी घाईघाईने 

प्रकट केले नाही, पण जेव्हा कालातंराने ते प्रकट केले तेव्हा त्या पक्षाच्या कायगक्रमाबद्दल त्यानंी स्पष्ट 
नापसंती व्यक्त केली. त्यानंी असे स्पष्ट म्हटले की, स्वराज्याकडे होणारी देशािी वाटिाल स्वराज्य 
पक्षाच्या कायगक्रमाने खूप मारे् खेिली आहे आचण कायदेमंडळातील अडवणुकीिा व्यवहार म्हणजे 
अत्यािारािा व कहसेिा उग्र वास त्याला येतो. पण कौब्न्सलप्रवेश व तेथील कामकाज यािी मोचहनी 
पुढाऱ़्यावंर मोठ्या प्रमाणात पडली असल्याने ती एक अपचरहायग अशी वाईट र्ोष्ट आहे असे मान्य करून 
स्वराज्यपक्षीयाशंी सहकायग करून काँगे्रसमधील या दोन छावण्यािंी तोंडचमळवणी करावी, असा चनणगय 
त्यानंी मोठ्या नाखुर्ीने केला. ‘पालगमटरी मटॅँचलटी हॅज कम ट् स्टे’ असे त्यानंी मान्य केले. 

 
‘यंर् इंचडया’ व ‘नवजीवन’ ही पते्र पुनः संपादक या नात्याने त्यानंी आपल्या हाती घेतली. त्यानंा 

चशक्षा झाल्यावर एकदोन मचहने र्श्ाइब कुरेशी यानंी व पुढे राजर्ोपालािारी यानंी ‘यंर् इंचडया’िे काम 
पाचहले. ३ एचप्रल १९२४ रोजी ‘यंर् इंचडया’च्या आजी व माजी वािकासंाठी या मथळयाखाली चलचहलेल्या 
लेखात ते म्हणतात : “माझ्याजवळ कोणताही नवा कायगक्रम नाही. मी कहदुस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठीि 
जर्तो आचण त्यासाठीि मरेन. कारण तो सत्यािा भार् आहे. केवळ स्वतंत्र कहदुस्तानि खऱ्या ईर्श्रािा 
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पूजक होऊ शकेल. परंतु माझा देशाचभमान हा एकारलेला नाही. त्यािा उपद्रव दुसऱ्या कोणत्याही देशाला 
तर होणार नाहीि, पण तो सवांच्या चहतािाि असेल.” 

 
दुसऱ्या एका लेखात त्यानंी याहून ठासून असे म्हटले की, माझी राष्ट्रसेवा म्हणजे माझ्या 

आत्म्याच्या मोक्षासाठी होणारे प्रचशक्षण आहे. असा चविार केला तर माझी राष्ट्रसेवा स्वाथी आहे असे म्हटले 
तरी िालेल. मला चवनाश होणाऱ्या परृ्थ्वीच्या राज्यािी इच्छा नाही. मला स्वर्ािे राज्य म्हणजे मोक्ष पाचहजे 
आहे. सनातन स्वातंत्र्य व शातंी याचं्या प्रदेशाकडे िालणाऱ्या माझ्या प्रर्तीतील माझा देशाचभमान म्हणजे 
एक टप्पा आहे. यावरून हे समजेल की माझे राजकारण धमापासून लाबं असलेले असे असणार नाही. 
धमाला उपकारक असे माझ राजकारण आहे. धमगरचहत राजकारण म्हणजे मृत्यिूा सापळा आहे. कारण 
त्यामुळे आत्मा मरतो. 

 
धमग यािा त्यािंा अथग कहदुधमग असा नव्हता. कहदुधमापलीकडील शार्श्त सत्य हा होता. सवग 

धमांच्या पायाभतू असलेले सत्य हा त्यािंा धमग होता. 
 
येरवड्ाच्या तुरंुर्ात असता त्यािंा पत्रव्यवहार आचण आप्तेष्टाचं्या भटी हा कायगक्रम जेलच्या 

चनयमापं्रमाणे िालूि होता. येरवड्ाला पोिताि काँगे्रसिे अध्यक्ष हकीम अजमलखाँ यानंा चलचहलेले पत्र 
सरकारने अडवनू ठेंवल्यामुळ त्यानंा पोिलेि नाही. त्याबद्दल सरकारिे सेके्रटरी व र्व्हनगर याचं्याशी 
त्यािंा पत्रव्यवहार झाला. यातं मधूनमधून खटके उडत. पण र्रसमज प्रामाचणक असत, ते उभयपक्षी दूर 
होत आचण एकंदरीत कारावास हा र्ाधंींना अवश्य ती चवश्रातंी चमळून सुखावहि झाला. धार्वमक गं्रथािें 
वािन, कुराणािा अभ्यास, आत्मकथालेखन, उदूगिे अध्ययन आचण मुख्य म्हणजे, िरखा िालचवणे व 
कापूस कपजायला चशकणे या र्ोष्टी र्ाधंीजींना करायला चमळाल्या आचण यामुळे ते आनंदात होते. श्रीचनवास 
शास्त्री यािेंबरोबर देखील एक मुलाखत झाली. ॲपेंचडसायटीसिी शस्त्रचक्रया होऊन त्यािंी प्रकृतीच्या 
कारणास्तव चबनशतग सुटका सरकारने केली, तेव्हा त्यावळेी काँगे्रसिे अध्यक्ष असलेले महंमदअली यानंा 
चलचहलेल्या पत्रात र्ाधंीजी म्हणतात, “या सुटकेने माझा काहीि दुःखपचरहार झालेला नाही. तुरंुर्ात 
असताना मजवर कसली जबाबदारी नव्हती. परंतु मुक्तता होताि जबाबदारीिे ओझे जाणव ू लार्ले. 
कौब्न्सले-कोट-कॉलेजे याजंवरील बचहष्ट्काराबद्दल माझ्या मनात हीि बदल झालेला नाही. पण या 
बाबतीत चदल्लीस केलेल्या फरबदलाबंद्दल मला आताि काही मत प्रकट करावयािे नाही. ज्यानंा हे बदल 
करणे योग्य वाटले त्याजंबरोबर मला ििा केली पाचहजे.” 

 
कारार्ृहाच्या सवग अचधकाऱ्यानंी आपल्याला आदराने, पे्रमाने व अर्त्याने वार्चवल्याबद्दल, ज्या 

वॉडगराशंीं व इतराशंीं संबंध आला त्याचं्याबद्दल र्ाधंी मोठ्या कृतज्ञतेने व संतोर्ाच्या भावनेने सदोचदत 
बोलत असत. 

 
स्वराज्य पक्षािे पुढारी मोतीलाल नेहरू व र्ाधंीजी या दोघामंध्ये कौब्न्सलप्रवेश, कोट-कॉलेजे 

यावंरील बचहष्ट्कार या बाबतीत उच्च पातळीवर पुष्ट्कळ लेखी ििा झाली. अकहसा व असहकाचरता याचं्या 
अथाच्या व्याप्तीबद्दल पुष्ट्कळ ओढाताण झाली. देशबंधु दास आजारी असल्यामुळे या ििेत नव्हते. र्ाधंी 
त्यावळेी जुहू येथे चवश्रातंी घेऊन प्रकृती सुधारण्यािी वाट पाहात होते. पण दास हे बरे झाल्यावरही जे 
अखेरीस ठरले ते एवढेि की स्वराज्यपक्षीयानंी काँगे्रसमध्ये राहूनि व काँगे्रसिी कौब्न्सल कायगशाखा 
म्हणून काम कराव ेव चवधायक कायगक्रमािे काम जे नाफेरवादी होते त्यानंी करीत राहाव.े म्हणजेि िरखा-
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खादीप्रसार, जातीय ऐक्य, मद्यपानबदंी व अस्पृश़्यतेिे उच्चाटन या कायावर नाफेरवाद्यानंी आपले लक्ष 
कें चद्रत करावे व स्वराज्यपक्षीयानंी देखील त्याजंबरोबर होईल चततके सहकायग कराव.े र्ाधंींिी या 
व्यवस्थेमार्िी भावना अशी चदसते की, स्वराज्यवाद्यानंा लवकरि समजून येईल की कौब्न्सलात काम 
करण्यािा व्यावहाचरक उपयोर् फारसा काही होत नाही आचण म्हणून ते अखेरीस आपला चनष्ट्फळ होत 
असलेला शब्क्तक्षय थाबंचवण्याकचरता आचण असहकाचरतेिा सुधारलेला कायगक्रम अंमलात आणण्याकचरता 
त्यािंी व नाफेरवादी लोकािंी पुनः एकजूट होईल. अखेर तसे झालेि. पण मध्यंतरी स्वराज्यपक्षीयानंी ६ 
वर् े कायदेमंडळात काम करून पाचहले. लोकजार्ृतीच्या कामाला त्यामुळे मदत झालीि. कारण खऱ्या 
सते्तच्याअभावी आपले उत्तम प्रचतचनधी कायदेमंडळात पाठचवले तरी त्यािंा प्रभाव पडत नाही यािा 
वस्तुपाठि होऊन रे्ला. 

 
येरवड्ाच्या तुरंुर्ात असतानाि र्ाधंींिे ॲपेंचडसायटीिे ऑपरेशन कनगल मॅडॉक यानंी केले. ते 

लाबंणीवर टाकण्यासारखे नव्हते असे चनष्ट्णात डॉक्टरानंी ठरचवले आचण र्ाधंींना साचंर्तले की आपल्या 
चवर्श्ासाच्या व स्नेहाच्या कोणा डॉक्टरानंा त्यावळेी हजर राहाण्यासाठी बोलवायिे असेल तर बोलवाव.े 
र्ाधंींनी कनगल मडॅॉक यानंा डॉ. जीवराज मेहता आचण डॉ. दलाल यािंी नावे सुिचवली होती. पण 
दोघापैंकीं कोणाशी कनगल मडॅॉक संपकग  साधू शकले नाहीत. तेव्हा र्ाधंीजींनी कनगल मॉडॉक यानंा 
कळचवले की आपल्यावर माझा पूणग चवर्श्ास आहे आचण आपणास जे काही व जेव्हा करायिे असेल ते 
कराव.े 

 
आपल्या कारावासातील अनुभवाबंद्दल र्ाधंींनी जे लेख यानंतर व सुटकेनंतर चलचहले त्यामंध्ये सवग 

संबचंधत चभर्ग्वयांसंबंधी र्ौरवािे व कृतज्ञतेिे उद्र्ार काढले आहेत. जुहूला राहायला रे्ल्यानंतर चमसेस 
मडॅॉक यानंा र्ाधंींनी चलचहलेले पत्र मोठे हृद्य आहे. कनगल मडॅॉक यािंी तसबीर त्यानंा पाठचवली होती. त्या 
देणर्ीचवर्यी त्यानंी अंतःकरणापासून आभार मानले आहेत व दोघानंाही म्हटले आहे की इंग्लंडला 
कायमिे राहायला रे्ल्यावर माझी आठवण होईल तेव्हा मला दोन ओळी चलहीत जा. कनगल मॅडॉक, कनगल 
मरे आचण मेजर जोन्स याचं्या स्नेहाळ व पे्रमळ वार्णुकीबद्दल त्यािें आभार त्यानंी मनापासून मानले आहेत. 
हे लोक व र्ाधंीजी यामंधील संबंध स्नेहािे झाले. यामंध्ये सरकारिे आभार मानण्यासारखे काही नाही. 
आपल्या ताब्यात असलेल्या कैद्याबंद्दल ज्या कतगव्यबुध आीने वार्लेि पाचहजे, तसेि मंुबई सरकार वार्ले, 
म्हणजे त्याने फक्त आपले कतगव्य बजावले आचण मी देखील कैदी या नात्याने जसे कायदा व हुकूम पाळून 
वार्ले पाचहजे तसा वार्लो, असे र्ाधंींनी एका पत्रलेखकाला चलहून कळचवले. सरकाराबद्दल कृतज्ञता व 
आभार तुम्ही का प्रकट करीत नाही, असे त्यानंा चविारण्यात आले होते. येरवडा कारार्ृहातील आपल्या 
अनुभवावंर आधारलेली एक लेखमाला र्ाधंींनी मुक्तता झाल्यावर चलचहली. तीमध्यें तुरंुर्ािंी सुधारणा व 
कैद्यािंी नैचतक सुधारणा कशा व्यवस्थेने होईल यािी ििा त्यानंी केली आहे. 

 
जुहूला राहत असता पुण्यािे हचरभाऊ फाटक यांना चलचहलेल्या पत्रात लोकमान्यािंी एक आठवण 

र्ाधंींनी पाठचवली. र्ाधंीजी म्हणतात, “चटळकािंी व माझी भेट अनेक वेळा झाली आहे. प्रथम मी त्यानंा व 
इतर पुणेकर पुढाऱ्यानंा १८९६ साली भेटलो. त्यािंी व माझी शवेटिी भेट सरदारर्ृहात त्याचं्या मृत्यपूूवी 
झाली. मौलाना शौकतअली तेव्हा माझ्याबरोबर होते. त्यानंा भेटल्यानंतर आम्ही दोघे उत्तर कहदुस्तानाच्या 
दौऱ्यावर रे्लो. आम्ही परत आलो तेव्हा लोकमान्यािंी प्रकृती फारि चबघडली आहे असे आम्हाला 
समजले. मी त्याचं्या दशगनासाठी रे्लो, पण तेवढेि झाले. आमिे काही बोलणे होऊ शकले नाही. त्यािंी 
अखेरिी आठवण तेवढी सारं्तो. कहदुमुसलमान प्रश्नाबद्दल शौकतअलींकडे पाहून ते म्हणाले, ‘र्ाधंी 
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सुिचवतील त्यावर मी डोळे चमटून सही करीन. माझा या प्रश्नाच्या बाबतीत त्यािेंवर पूणग चवर्श्ास आहे. 
असहकाचरतेबाबत ते पूवी माझ्यापाशी बोलले होते. तेि पुनः म्हणाले, “मला कायगक्रम पसंत आहे. पण 
असहकाचरतेिा कायगक्रम म्हणजे स्वतःला अनेक र्ोष्टी नाकारण्यािा करडा हुकूम आहे आचण देशािी 
त्याकचरता चकतपत तयारी आहे याबद्दल मला शकंा आहे. या आंदोलनािी प्रर्ती खंचडत होईल असे काही 
देखील मी करणार नाही. तुम्हालंा मी पूणग यश किचततो आचण लोकानंी जर तुमिे म्हणणे उिलून धरले तर 
माझ्याकडून तुम्हालंा उत्साहपूणग पाकठबाि चमळेल.” 

 
मुळशी सत्याग्रहाबद्दलिे कार्दपत्र वािल्यावर श्री. चव. चव. दस्ताने यानंा चलचहलेल्या ५ एचप्रल 

१९२४ च्या पत्रात र्ाधंीजी म्हणतात, “मुळशी सत्याग्रहाबद्दल तुम्ही पाठचवलेले सवग वाङ्मय िाळून पाचहले. 
त्यानंतर मला असे वाटते की दोन अथवा तीन कारणासं्तव हे आंदोलन बदं केले पाचहजे : (१) ज्या 
जमीनमालकािंा धरणासाठी त्यािंी जमीन घेतल्यािा संबधं आहे त्यापैकी बहुतेकानंी नुकसानभरपाईिा 
स्वीकार केलेला आहे. ज्या थोड्यानंी ती घेतली नाही, त्यािंा थारं्पत्ता लार्त नाही. (२) धरण अधेमुऱ्धे 
बाधूंन झालेि आहे आचण तें कायमिे पुरे होणे थाबंचवता येणार नाही. या आंदोलनामारे् काही चनचश्चत उचद्दष्ट 
चदसत नाही. (३) या िळवळीच्या नेत्यािंा अकहसेवर पुरेपूर चवर्श्ास नाही. हा दोर् यश चमळचवण्यात मोठाि 
अडथळा ठरेल.” 

 
ही िळवळ र्ाधंीजींच्या अनत्यािारी असहकाचरतेच्या तत्त्वानंा धरून नव्हती यात काही चवशरे् 

नाही. पण तीनही बचहष्ट्कारानंा चतलाजंली देऊन आचण चवशरे्तः कायदेमंडळातील कामकाज हे 
असहकारतेिाि एक प्रकार आहे असे प्रचतपादन करून र्ाधंीजींिी एका प्रकारे फसवणूकि स्बराज्य 
पक्षीयानंी केली होती. तरीही स्वदेशी म्हणजे पूणगपणे वस्त्र-स्वावलंबनावर तसेि सवग जातींिें ऐक्य आचण 
सवग कहदंूनी अस्पशृ्यतेिा नायनाट करण्यािे व्रत घेणे या बाबी चवधायक कायगक्रम म्हणून, असहकाचरतेिा 
एक भार् म्हणून चशल्लक होत्या व त्या बाबतीत काही मतभेद नाफेरवादी व फेरवादी याचं्यामध्ये नव्हता. सवग 
देशािी सवग बाबतीत पुनः एकजूट घडवनू आणण्याला हा आधार असल्यामुळे र्ाधंींनी पुनः उमेदीने आपले 
काम िालू ठेवण्यािे ठेरचवले. परंतु नाफेरवादी अनुयायािंी समजूत घालून स्वराज्यवादी चमत्रानंा आपल्या 
मार्ाने जाऊ देण्यास मोकळे सोडण्याला सारं्णे र्ाधंीजींना तेवढे सोपे रे्ले नाही. राजर्ोपालािारी यानंा 
चलचहलेल्या एका पत्रात १५ सप्टेंबर १९२४ रोजी र्ाधंी म्हणतात, “I know how difficult it must be for 
you and others suddenly to accommodate yourselves to these sudden changes. But, how 
shall I help myself? ‘I know I am putting an undue strain upon the loyalty and the faith of co-
workers. But is it not better that I should do that rather than that I should suppress the clear 
voice within? Of what use should I be if I once stifled that monitor? We must stoop to 
conquer, Retaining every bit of non-cooperation in our own persons, we must make the path 
of those who do not believe in it smooth for serving us and helping the country in the 
constructive effort. Is it not easy anough to see that service requires no power, no office, no 
prestige? I would like every one of us to be a mere servant of the nation. I would like the no-
changers so to be-have as to be wanted by the Swarajists, Liberals and all others, Let this be 
as balm to your lacerated heart,......Bardoli was the boldest experiment in non-violence in 
one direction. The agreement is the boldest experiment in non-voisence in another 
direction.” 
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पुण्यास ४ सप्टेंबर १९२४ रोजी जाहीर भार्ण करताना र्ाधंी म्हणाले, “I am beaten. If Motilalji 
and Shri Kelkar ask me to leave the Congress, I have vowed that I would do so. Our pro-
changers and no-changers are misleading the common people by asking for their votes. I 
now feel that I committed a crime by seeking a vote at the Ahmedabad Congress. It was 
madness on my part to seek a vote. If the dispute with Motilalji or Kelkar gives rise to 
bitterness, ‘I would prefer to bow before them and touch their feet. I would rather drown 
myself in the waters of the Sabarmati than harbour hate or animosity in my heart.” 

 
बेळर्ावास झालेल्या काँगे्रसच्या १९२४ चडसेंबरअखेरच्या बठैकीच्या वेळी र्ाधंींनी स्वराज्यवादी व 

नाफेरवादी यानंा उदे्दशून केलेल्या भार्णामध्ये दोघानंाही एकमेकाबंद्दल आदर व पे्रम ठेवनू काम करण्याला 
आवाहन केले. फेरवाले आचण नाफेरवाले याचं्यामधील समेट मनापासून झाला यािे प्रत्यंतर काँगे्रसिी 
कायगकाचरणी ठरचवण्यात चदसून आले. र्ाधंीजी, मोतीलालजी व देशबधुं याजंकडे सवग नावे ठरचवण्यािे 
काम आले. सरोचजनी नायडू, सरदार मंर्लकसर्, केळकर, व अणे यासं वऱ्ककर् कचमटीत घेण्यात आले. 

 
या काळाति काही अमेचरकन चमत्रानंी र्ाधंीजींना बोल्शचेवकांिे दोस्त असे म्हटले. र्ाधंींनी 

आपणाला बोल्शचेवजम् म्हणजे काय ते समजत नाही असे म्हटले आचण चनरीर्श्रवादी असणे हे जर 
बोल्शचेवजमिे प्रमुख लक्षण असेल तर बोल्शचेवकािें व आपले मुळीि जमण्यासारखे नाही असे साचंर्तले. 
इस्लाम चनरीर्श्रवादी नाही, पूणग एकेर्श्रवादी आहे व म्हणून चहन्दुधमग व इस्लाम यातं िैत असण्यािे कारण 
नाही असे प्रचतपादन केले. एम. एन. रॉय यािंा एक फार िारं्ला लेख या चनचमत्ताने त्यानंी यंर् इंचडयात 
प्रचसध आ केला व त्यामुळे समाजवादािी मूलतत्त्वे, त्याचं्या पायावर लेचननने केलेली रचशयातील ऑक्टोबर 
१९१७ िी क्रान्ती यावर रॉय यानंी केलेले चववेिन ‘यंर् इंचडया’ च्या वािकानंा वािावयास चमळाले. या 
चनचमत्ताने डॉ. प्रफुल्लिंद्र रॉय व त्यािंा िरखा व खादी यानंा असलेला संपूणग पाकठबा याबद्दल चलचहण्यािी 
संधी र्ाधंीजींना चमळाली. िरख्यावर काम करणे म्हणजे शक्तीिा अपव्यय आहे असे या देशातील बहुसंख्य 
शतेकरीवर्ािी आर्वथक पचरब्स्थती लक्षात न घेता एम्. एन्. रॉय यानंी केलेले चवधान र्ाधंीजींनी खोडून 
काढले. सूतकताईिे फायदे र्ाधंींनी पुनरुक्तीिे भय न बाळर्ता पुनः एकदा रॉय यानंा व त्याचं्या 
चनर्वमत्ताने सवग भारतीय जनतेला पुढीलप्रमाणे साचंर्तले. ‘यंर् इंचडया-’ मध्ये ८ ऑर्स्ट १९२४ रोजी हा 
लेख प्रचसध आ झाला आहे. 

 
(१) ज्यानंा पैसा-दोन पैसे चमळचवण्यािी आवश्यकता आहे व ज्यािेंपाशी फुरसदीिा वेळ आहे 

त्यानंा सूतकताईसारखे दुसरे साधन हाताशी चमळणार नाही. 
 
(२) हजारो लोकानंा हे माहीत झाले आहे. 
 
(३) सूतकताईिे काम सहज व लवकर चशकता येतें. 
 
(४) याला फार मोठी भाडंवली रंु्तवणूक करावी लार्त नाही. 
 
(५) िरखा सहज व स्वस्तात करता येतो. पुष्ट्कळानंा ठाऊक नाही की कौलािा एक तुकडा घेऊन 

िाती बनवनू सूत काढता येते. 
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(६) लोकामंध्ये याबद्दल नावड अशी मुळीि नाही. 
 
(७) दुष्ट्काळाच्या व टंिाईच्या काळात यामुळे थोडा तरी दुःखपचरहार होतो. 
 
(८) चवदेशी कापड घेण्यामुळे जो पैसा परदेशी जातो तो थाबंचवण्यािा सूतकताई हा एकमेव मार्ग 

आहे. 
 
(९) लायक र्रीब लोकामंध्ये आपोआप हा पैसा वाटला जातो. 
 
(१०) थोडेसे यश जरी चमळाले तरी लोकािंा फायदा होतो. 
 
(११) लोकामंध्ये परस्पर सहकायग वाढचवण्यािे हे एक मोठेि साधन आहे. 
 
डॉ. प्रफुल्लिंद्र रॉय यानंा पूवी हजारो र्रीब चस्त्रयानंा केवळ चभक्षा म्हणून बरीि रक्कम वाटावी लारे्, 

त्यानंा सूतकताई करायला प्रवृत्त करून स्वावलंबी बनचवण्यािे कायग त्यानंी केले. चकत्येकानंा पूणगपणे व 
चकत्येकानंा अंशतः स्वावलंबी व स्वाचभमानी बनचवले, यात शक्तीिा अपव्यय कोठे येतो, असा सवाल 
र्ाधंींनी एम. एन. रॉय यानंा अखेरीस केला आचण म्हटले की, सूतकताई हा एकमेव असा उद्योर् आहे की 
ज्यात होतो तो सर्ळा फायदाि, मर् तो चकतीही थोडा असो, पण तोटा मुळीि नाही. डॉ. प्रफुल्लिंद्र रॉय, 
सर प्रभाशकंर पट्टणी, घनःश्यामदास चबली, म्हैसूरिे महाराज अशासारख्यानंी स्वतः सूतकताई करण्यािे 
ठरवनू िरखा िालचवण्यािे व खादी वापरण्यािे व्रत स्वीकारल्याबद्दल र्ाधंींना समाधान वाटले आहे व अशा 
मोठ्या माणसािें अनुकरण करण्यािी पे्ररणा पुष्ट्कळ सामान्यजनांना चमळते, हा अनुभव त्यानंी 
कृतज्ञतापूवगक नमूद केला रवींद्रनाथ टार्ोरािें थोरले बधुं अवनींद्रनाथ टार्ोर यािंा उल्लेखही त्यानंी या 
संदभात केला आहे. 

 
सन १९२४ व १९२५ या दोन वर्ांत र्ाधंीजी सवग देशभर चफरत राचहले. सरहद्द प्रातं, रु्जरात, 

केरळ, तमीळनाडू व आंध्रप्रदेश या सवग देशाच्या भार्ात सूतकताई, जातीय ऐक्य, अस्पशृ्यतेिे उच्चाटन 
याबद्दल ते अचवरतपणे बोलत राचहले, प्रश्नानंा उत्तरे चदली, आके्षप खोडीत राचहले. जाचतभेद, चमश्रचववाह, 
रोटीव्यवहार व बेटीव्यवहारावर असलेली चनयंत्रणे व चनऱ्बधं हे सवग चवर्य ििेमध्ये येत राचहले. एकदा 
र्ाधंीजी म्हणाले, “अस्पशृ्यता आचण वणगव्यवस्था अथवा जाचतभेद यामंध्ये मी स्पष्ट भेद करतो. अस्पशृ्यतेला 
काही शास्त्रीय आधारि नाही. परंतु जाचतभेदव्यवस्थेला माझ्या मताने शास्त्रीय आधार आहे. जन्माचधचष्ठत 
कतगव्ये बजावण्यािी कल्याणप्रद अशी चवभार्णी असलेली ती समाजव्यवस्था आहे.” 

 
रोटीव्यवहार आचण बेटीव्यहारावरील चनबधं उठचवणे ही देखील त्याचं्या मतान आवश्यक अशी 

सुधारणा नव्हती. “स्वयंस्फूतीने बसचवलेल्या या चनबंधानंा आरोग्यचवर्यक व आध्याब्त्मक मूल्य आहे,” असे 
त्यािें मत होते. परंपरार्त ब्राह्मण संस्कृतीमध्ये असलेले अनेक चनयम व संयम यामंध्ये आत्मसंयमनािे थोर 
तत्त्व गं्रचथत झाले होते. “ब्राह्मण्यािा नष्टाशं करून अब्राह्मणानंी वर िढणे मला योग्य वाटत नाही. उलट, 
त्यािें रु्ण आपल्या चठकाणी आणून ब्राह्मण्य संपादन कराव े हे श्रेयस्कर आहे,” असे त्यानंी या संदभांत 
चलचहले. 
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एका क्राचंतकारकाला उदे्दशून चलचहलेल्या तीन लेखातं र्ाधंींनी आपल्या जीवनािे तत्त्वज्ञान स्पष्ट 
शब्दातं आचण शातंपणे साचंर्तले. त्यािाि ते प्रिार करीत होते व आिार करण्यािा कसोशीने प्रयत्न करीत 
होते. “एखाद्या सैतानी व्यक्तीचवरुध आ अथवा पध आतीचवरुध आ सशस्त्र कट-कारस्थाने करणे म्हणजे एका 
सैतानाचवरुध आ दुसरा सैतान उभा करण्यासारखे आहे. पण एक सैतानि नाहीसा करणे मला कठीण वाटते, 
तर अनेक सैतानाचं्या भानर्डीत मी कशाला पडू? मी काही खटपट माझ्या पध आतीने करीत आहे, का स्वस्थ 
बसून आहे हे कालातंरान ठरेल. तथाचप सध्या जेथे पूवी एक वार सूत कातले जात होते तेथे जर दोन वार 
सूत चनघत असेल तर माझे काम सफल होत आहे असे मी समजेन. भकडपणा कोणत्याही स्वरूपात मला 
चतरस्करणीय वाटतो. 

 
र्ोरक्षण या चवर्यावर चलचहताना त्यािंी परंपरार्त चहदुधमगचवर्यक भावना चवधायकपणे प्रकट 

झाली आहे. आपल्या कहदुबाधंवानंा त्यानंी आदशग दुग्धालये काढून ती िालचवण्यािा व्यावहाचरक व 
चवधायक उपदेश केला. त्यामध्ये म्हाताऱ्या व लंर्ड्ापारं्ळया र्ायींिाही साभंाळ करण्यािी व्यवस्था 
करण्यास साचंर्तले. केवळ र्ोहत्या होऊ नये म्हणून मुसलमान व ब्ख् रस्त्याशंीं भाडंत बसण्यात काही अथग 
नाही असे त्यानंी प्रचतपादन केले. अचखल भारतीय र्ोरक्षण संस्था स्थापून चतिी घटनाही तयार करचवली. 

 
जवाहरलाल नहरंूनी चलचहलेल्या एका पत्रात त्यानंी आपली भावना बुचध आवादी पध आतीने चनवचेिली 

आहे. “र्ाय ही सवग सजीव प्राण्यािंी प्रचतचनधी समजावी, र्ोरक्षण यािा अथग सवग दुबगळ, असहाय्य, मूक 
आचण बचधर प्राण्यािे रक्षण होय असे केले तरि मानवप्राणी त्या सवग सजीव सृष्टीिा मालक नव्हे तर सेवक 
होतो. र्ाय म्हणजे माझ्या दृष्टीनेदयेवरील एक प्रविन आहे.” 

 
र्ाधंींच्या धार्वमक चविारात भावना व बुध आी यािंा मधुर चमलाप झालेला चदसतो. काँगे्रसच्या 

वरे्वरे्ळया प्रचतज्ञामंध्ये ईर्श्रािा उल्लेख असू नय असे एका काँगे्रसजनाने म्हटले तेव्हा र्ाधंी म्हणाले, 
“ईर्श्र म्हणजे माझ्या दृष्टीने सत्य व पे्रम आहे, ईर्श्र म्हणजे नीचतशास्त्र व नीतीि आहे. ईर्श्र म्हणजे 
चनभगयता आहे, सदसचिवेकबुध आी आहे. इतकेि काय, चनरीर्श्रवाद्यािंा चनरीर्श्रवादि तो आहे.” 
कन्याकुमारीिे दशगन या आपल्या लेखात त्यानंी चलचहले, ‘सार्राच्या लाटािें संर्ीत, मधुर व नाजुक होते, 
चवणेच्या चननादासारखे होते आचण त्यामुळे फक्त कितन करण्याकडि मनािी प्रवृत्ती होत होती. मी स्तब्ध 
राचहलो व र्ीता उपदेचशणाऱ्या त्या थोर चशक्षकािी मुती माझ्यासमोर साकार झाली.” 

 
र्ाधंींच्या मताने बुध आािा धमग व जैनािंा धमग हे सामान्यतः समजले जातात तसे चनरीर्श्रवादी नव्हते. 

कारवारिे एस. डी. नाडकणी यानंी भतृंहरीच्या नीचतशतकातील एक श्लोक उद धृत करून त्यानंा एक पत्र 
चलचहले, त्याच्या हुर्ारीने चलचहलेले पत्र असा चनदेश करून र्ाधंी म्हणतात, मी नाडकणीं यासं ईर्श्राच्या 
काही व्याख्या सुिचवतो : “कमािी बेरीज म्हणजे ईर्श्र, माणसाला बरोबर तेि करण्याला पे्ररणा देतो तो 
ईर्श्र; सवग सजीव सृष्टीिी बेरीज म्हणजे ईर्श्र; दैवािे केवळ खेळणे मनुष्ट्याला करतो तो ईर्श्र. िालगस 
ब्रडॅला याला त्याच्या सवग कसोयातूंन पार पाडण्याला सामर्थ्यग चदले. तो म्हणजेि ईर्श्र, चनरीर्श्रवादी 
ज्याला नाकारतो तोि ईर्श्र.” 

 
मोठ्या उमेदीने आचण चहरीरीने स्थापन केलेल्या स्वराज्य पक्षाने नजरेत भरण्यासारख्या पुष्ट्कळ 

र्ोष्टी केल्या. अनेक नर्रपाचलकाचं्या चनवडणुकातं बहुमताने चनवडून येऊन स्वराज्यपक्षीय त्यािें अध्यक्ष 
झाले. देशबधुं दास कलकत्त्यािे मेयर झाले, चवठ् ठलभाई पटेल मंुबई कॉपोरेशनिे मेयर झाले. सुभार्िदं्र 
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बोस आय. सी. एस. सोडून आधीि बाहेर पडले होते. पण त्यावेळच्या चनयमापं्रमाणे कलकत्ता व मंुबई 
कॉपोरेशनिे िीप ऑचफसर आय. सी. एस. असणे अवश्य असल्यामुळे देशबंधंूनी सुभार्िदं्रास कलकत्ता 
कॉपोरेशनिे िीफ ऑचफसर केले. पटणा म्युचनचसपाचलटीिे राजेंद्रप्रसाद अध्यक्ष झाले. अलाहाबाद 
म्युचनचसपाचलटीिे जवाहरलाल नहरू अध्यक्ष झाले. पुणे म्युचनचसपाचलटीिे सरकारी हुकूम तोडून 
चटळकािंा पुतळा रे माकेटसमोर उभा केला. मंुबई व अहमदाबाद म्युचनचसपाचलयानंी महात्मा र्ाधंींना 
मानपते्र चदली. करािी मंुबई, कलकत्ता व पटणा नर्रपाचलकाचं्या अध्यक्षानंी व्हाइसरॉयाचं्या सन्मानाथग 
झालेल्या समारंभात हजर राहाण्याला नकार चदला. सवग कहदुस्तानभर स्थाचनक स्वराज्यसंस्था व सरकार 
यामंध्ये मोठाि संघर्ग माजला. पण या आचण कायदेमंडळातं चमळचवलेल्या, लढायातंील यशान प्रत्यक्ष लाभ 
काही झाला नाही. देशात वैफल्यभावना पसरत होती आचण पुनः र्ाधंींनी नेतृत्व व मार्गदशगन कराव ेअसे 
जनतेस वाटू लार्ले. 

 
अशा वेळी १९ जून १९२४ रोजी ‘यंर् इंचडया’ मध्ये चलचहले की अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीच्या 

बठैकीत िार ठराव आपल्याला माडंायिे आहेत. त्यातील पचहला सूतकताई सवांना बधंनकारक करावी, 
अशा अथािा होता. दुसरे दोन, काँगे्रसच्या अचधकारीवर्ाच्या वार्णुकीबाबत होते. िवथा र्ोपीनाथ साहा 
याने डे या एका इंग्रजािा त्याला पोचलस कचमशनर समजून ठार केले याबद्दल होता. र्ाधंींना माहीत होते 
की सवग ठरावावंर मोठं रण माजेल. पण त्यानंा अधगवटपणा मोडून टाकून चनचश्चतपणा कागे्रसवाले 
म्हणचवणाऱ्या लोकातं आणण्यािी अचतशय चनकड वाटत असल्यामुळे त्यानंी सोक्षमोक्ष करून घेण्यािें 
ठरचवले. अ. भा. काँ. कचमटीिी सभा १७ जून १९२४ रोजी अहमदाबाद येथे झाली. स्वराज्यपक्षीयानंी या 
ठरावानंा कसून चवरोध केला. िार आणे वर्गणीएवजी स्वतः काढलेले सूत प्रत्यक काँगे्रस सभासदाने वर्गणी 
म्हणून द्यावे असे र्ाधंींनी माडंले. घटनेप्रमाणे अ. भा. काँ. कचमटीला हे ठरचवता येत नव्हते. म्हणून 
मोतीलाल नेहरंूनी याला अचतक्रमण म्हटले व र्ाधंींिे वार्णे हुकमशाही आहे अशी टीका केली. नेहरू व 
दास याचं्या हरकती बहुमताने मानल्या नाहीत. त्यावर नेहरंूनी एक चनवदेन वािून दाखचवले आचण दास, 
नेहरू व श्रीचनवास अयंर्ार सभेतून उठून रे्ले. त्याचं्यापाठोपाठ अनेक स्वराज्यपक्षीय पण रे्ले. यानंतर 
र्ाधंी व स्वराज्यपक्षािे पुढारी याचं्यातं ििा होऊन चर्रणीिें कापड, कोटे-कौब्न्सले-कॉलेजे यावंरील 
बचहष्ट्काराबाबत र्ाधंींच्या ठरावात काही फेरफार एकमताने करण्यात आले. मात्र र्ोपीनाथ साहाच्या 
ठरावात कोणताही फेरबदल करण्यािे र्ाधंींनी नाकारले. तो ठराव फक्त आठ मते अचधक पडून पास 
झाला. पण यात आपला जय झाला असे र्ाधंींना मुळीि वाटले नाही. १४८ पैकी ७० मते दास यानंा 
पडण्यात आपला पराभवि झाला असे त्यानंी मानले आचण आपण हरलो व आपली फचजती झाली 
(Defeated and Humbled) असेि त्यानंी यंर् इंचडयात चलचहलें . या एकंदर प्रकरणाचवर्यी ४ जुलै १९२४ 
रोजी ‘नवाकाळ’ पत्राने केलेले समालोिन लक्षात घेण्यासारखे आहे. “महात्मा र्ाधंींच्या बाजूला मताचधक्य 
एकसारखे होते. आकडे मोजण्याच्या मताचधक्क्याच्या दृष्टीने आपला पराभव झला असे र्ाधंी मुळीि मानीत 
नाहीत. सूत काढणे व बचहष्ट्कार पिंक अंमलात आणणे या तत्त्वानंा महात्माजींना मताचधक्य चमळाले, पण 
सदर तत्त्व े न पाळणारानंा दंड करण्याच्या कामातं राष्ट्रात राजकीय वातावरणात जो जबर पाकठबा 
असावयास पाचहजे तो जबर पाकठबा त्यानंा चमळाला नाही. हा पाकठबा नसताना त्यानंी दंडाच्या 
कलमासंंबधंान आग्रह धरला नाही एवढीि काय ती पराभवािी बाब आहे. मताचधक्याने दंडािाही भार् पास 
झाला असताना सदर बाब सोडून देण्यास महात्माजी आपण होऊन तयार झाले, यािे कारण त्यानंा 
काँगे्रसिे कायगकारी मंडळ एकजुटीिे व एकमतािे पाचहजे आहे. कौब्न्सलवाल्या पक्षाच्या तंत्राने वार्ून 
काँगे्रसिा र्ाडा पुढे ढकलण्यात काही अथग नाही हे त्यािें मत कायम असून काँगे्रसिें अचधकारी मंडळ 
एकमतािे व एकजुटीिे करण्यािा आपला कायगक्रम महात्माजींनी मुळीि सोडून चदलेला नाही. आपली मते 
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काही व्यक्तींकडून अत्यंत तुच्छतेन चधक्कारली जाण्यात काही लोक नकळत प्रौढी चमरवीत आहेत असा 
देखावा जेव्हा र्ाधंींनी पाचहला तेव्हा स्वतःिी मते इतक्या थोड्ा लोकानंी तरी का ंचधक्कारावी असा चविार 
त्याचं्या अंतःकरणात आपोआप उत्पन्न झाला आचण या मानखंडतेपुढ शातं वृत्तीने मान वाकचवण्यास ते तयार 
झाले.” या प्रसंर्ावर र्ाधंींनी यंर् इंचडयात चलचहलेला सवग मजकूर कोणाच्याही अंतःकरणािा ठाव घणारा 
आहे. चवशरे्तः र्ोइटेच्या (Goethe) ‘फास्ट’ या काव्यातील मार्ारेटच्या काही ओळी देऊन ते चलचहले ते 
असे : “Meanwhile, I can only take up the wheel or speak or write about it and commend it to 
the reader. In my loneliness, it is my only infallible friend and comforter. 

 
याि काळात कहदुमुसलमानामंधील तणाव वाढत होता. जार्ोजार्ी दंरे्धोपे होत होते. अमेथी, 

साभंळ, रु्लबर्ा वरै्रे चठकणी कहदुमंचदरे मुसलमानानंी मोडूनतोडून भ्रष्ट केली. सप्टेंबर १९२४ मध्ये कोहाट 
यथ झालेल्या दंग्यात ३६ लोक मारले रे्ले, १४५ जखमी झाले आचण नऊ लाख रुपयािंी मालमत्ता नष्ट 
झाली. कोहाटमधील सवग कहदु लोक तेथून पळून चनघून रे्ले. या दंग्यािे तात्काचलक कारण म्हणजे, एका 
कहदूने ‘रंर्ीला रसूल’ या नावािे पे्रचर्त महंमदावर चलचहलेले एक चभकार िोपडे. या लेखकािा खून 
करण्यात आला. र्ाधंी या घटनेने कमालीिे अस्वस्थ झाले. दोन रात्री त्यानंी याबद्दल चविार करण्यात 
घालचवल्या आचण १८ सप्टेंबर १९२४ रोजी त्यानंी २१ चदवसािें उपोर्ण चदल्लीस महंमदअलींच्या घरीि 
मुक्काम असताना जाहीर केले. ते चबछान्यात पडून होते. तथाचप ‘यंर् इंचडया’ साठी लेखन सतत िालू होते. 
उपोर्ण करण्यापूवी त्यानंी कोणािाही सल्ला घेतला नाही. आतल्या आवाजाने जे साचंर्तले तेि मानले. 
सरोचजनी नायडू, महादेव देसाई, शौकतअली व अनेक आप्तेष्ट चदल्लीस लोटले आचण त्या सवानी एकता 
पचरर्द भरवनू ििासत्र िालू केले. मोतीलाल नेहरू पचरर्देिे अध्यक्ष होते. कलकत्यािे चबशप वसे्टकॉट, 
डॉ. ॲनी बेझंट, अजमलखाँ, स्वामी श्रध आानंद, पचंडत मालवीय, ‘स्टेटसमन’ पत्रािे संपादक आथगर मूर असे 
प्रचतचष्ठत लोक पचरर्देत सामील होते. पचरर्देिे स्वार्ताध्यक्ष महंमदअली होते. त्यानंी ठराव माडंला. त्यात 
प्राथगनास्थळावंर हल्ल्यािंा चनरे्ध करून र्ाधंींना उपोर्ण सोडण्यािी चवनंती करण्यात आली. र्ाधंीकडे 
मोतीलाल नेहरंूनी हा ठराव पाठचवला. त्याला चदलेल्या उत्तरात र्ाधंींनी म्हटले की, मृत्यलूा 
कवटाळण्यासाठी मी उपोर्ण आरंचभलेले नाही, ईर्श्र आचण मी यामंधील हा चवर्य आहे, मला ठरलेल्या 
मुदतीपूवी उपोर्ण संपचवता येणार नाही, आपण फक्त कहदु-मुब्स्लम ऐक्य चसध आ व्हाव ेम्हणून झटत राहा. 
या कॉन्फरन्सच्या बऱ्याि बैठकी होऊन काही ठराव पास झाले. अबुल कलाम आजाद हे पचरर्देच्या 
मतामताचं्या र्लबल्यात सुसूत्रता आणण्यािा मनापासून प्रयत्न करीत होते. सवग वादग्रस्त प्रश्न 
लवादामाफग त अथवा कोटामाफग त चमटवावे, असा ठराव पचरर्देने त्याचं्या सूिनप्रमाणे केला. र्ोहत्त्येच्या 
प्रश्नावर त्यानंी मुसलमानानंा साचंर्तले की, र्ोहत्या करणे इस्लामच्या आदेशाप्रमाणे मुळीि आवश्यक 
नाही आचण कहदंूना त्यानंी साचंर्तले की, उभ्या आयुष्ट्यात र्ोमासं ज्यानंी खाल्ले नाही असे हजारो मुसलमान 
आहेत. यानंतर या पचरर्देतील वाद संपून सलोख्यािे वातावरण चनमाण झाले. ८ ऑक्टोबर रोजी र्ाधंींनी 
उपोर्ण संपचवले. डॉ. अन्सारींनी संत्र्याच्या रसािा पेला त्यािं हाती चदला. चवनोबानंी कठोपचनर्दावर 
प्रविन केले.  

 
उपोर्ण संपचवल्यावर काही चदवसानंी कोहाटला जाण्यािा र्ाधंींिा बेत होता. पण सरकारने 

चतकडे जाण्यास त्यानंा बदंी केली. बरं्ालमध्ये दडपशाही िालू केली. काँगे्रसच्या किेऱ्यािंी झडती घेतली. 
सुभार् बोस व इतर अनेकानंा अटक केली. स्वराज्य पक्षाच्या किेरीतील कार्दपते्र जप्त करून नेली. 
यामुळे देशभर संतापािी लाट उसळली. शास्त्री, जीना वरै्रे स्वराज्यपक्षीयाचं्या चवरोधकानंी देखील 
सरकारिा चनरे्ध केला. र्ाधंी कलकत्त्यास रे्ले व दास-नेहरंूच्या भेटीनंतर चतघानंी चमळून ६ नोव्हेंबर 
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रोजी एक पत्रक प्रचसध आ केले. स्वराज्य पक्षीयांबरोबर पक्का समेट करून त्यानंा पूणग पाकठबा देण्यािे र्ाधंींनी 
ठरचवले. काँगे्रसिे अध्यक्ष या नात्याने महंमदअलींनी एक पचरर्द बोलाचवली. सवग राजकीय पक्षाचं्या 
पुढाऱ्यानंा चनमंत्रणे केली. पचरर्द मंुबईस भरली व महंमदअलींनी स्वतः अध्यक्ष होण्याऐवजी सर चदनशा 
माणेकजी पेचटट यािें नाव अध्यक्षपदासाठी सुिचवले व ते मान्य झाले. पचरर्देला डॉ. बेझंट, चबचपनिदं्र 
पाल, श्रीचनवास शास्त्री, जीना, कितामणी, जयकर, नेहरू, दास, चवठ् ठलभाई पटेल वरै्रे हजर होते. सवग 
साजकीय पक्षानंी एकत्र जमून स्वराज्यािी योजना व जातीय समेट घडवनू आणावा असे ठराव पास झाले. 
नंतर अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीिी सभा होऊन या ठरावानंा तीमध्ये दुजोरा देण्यात आला. काँगे्रसच्या 
सभासदत्वासाठी दरमहा दोन हजार वार हाताने काढलेले सूत ही वर्गणी ठरचवण्यात आली. याि वेळी, 
देशबधुं दास यानंी आपली सवग चमळकत राष्ट्रापगण केली. यात त्यािें आठ लाखािें प्रासादतुल्य घर देखील 
आले. यानंतर बेळर्ाव येथे काँगे्रसिे एकूणिाचळसावे अचधवशेन र्ाधंी याचं्याि अध्यक्षतेखाली भरले. र्ाधंी-
नेहरू-दास करारावर तेथे चशक्कामोतगब झाले, फेर-नाफेरवाद खोल र्ाडला रे्ला. वचकंर् कचमटीत दास, 
नेहरू, सरोचजनी, महंमदअली, आजाद, मंर्ल कसर्, वरदाराजुलू नायडू, जम्नालाल बजाज, केळकर व 
अणे सभासद झाले. र्ाधंीजी आपली हातसुतािी व हातमार्ािी िळवळ, तसेि कहदु-मुब्स्लम ऐक्यािी 
प्रिारािी मोहीम करीत देशभर चफरू लार्ले. या मोचहमेत थोडा काळ त्यािंा मुक्काम शाचंतचनकेतनात झाला 
व रवींद्रनाथािें वडील बंधु बडादादा याजंबरोबर त्यािंी मुलाखत झाली. तेव्हा त्यानंी र्ाधंींना साचंर्तले 
की, “जे कोणी आज तुम्हालंा चवरोध करीत आहेत ते नुसते बुडबुडे आहेत. काळाबरोबर ते चवरून जातील 
आचण सत्यािा चवजय होईल.” 

 
देशबधंूंच्या चवनंतीवरून पाि चदवस र्ाधंींनी दार्वजकलर् येथे चवश्रांती घेण्यािे मान्य केले. नंतर 

त्यानंी बरं्ालिा दौरा सुरू केला. १६ जून रोजी खुलना येथ असताना देशबधुं दास याचं्या चनधनािी वाता 
त्यानंा समजली. तेव्हा आपला आसामिा दौरा रद्द करून ते देशबंधंूच्या अंत्ययाते्रसाठी कलकत्त्याला आले. 
त्याचं्या फॉरवडग पत्रात र्ाधंींनी मृत्युलेख चलचहला. त्यातं देशबधंूंच्या थोरपणाच्या सवग र्ोष्टींिा चनदेश 
केलेला आहे. “जेव्हा लोकमान्यािें देहावसान झाले तेव्हा मला अर्दी चनराधार झाल्यासारखे वाटले. तेव्हा 
बसलेल्या धक्क्यामधून मी अजून बाहेर आलो नाही. पण देशबंधंूच्या मृत्यमुूळे माझी त्याहून जास्त दुदगशा 
झाली आहे. कारण लोकमान्य असताना आपण अर्दी आशावादी होतो. कहदु-मुसलमानािें शार्श्त ऐक्य 
झाले आहे असे तेव्हा वाटत होते. आपण युध आ सुरू करण्यािा पाचवत्र घेतला होता. पण आज?” 

 
बरं्ालमधील मुक्कामात देशबधंूंच्या स्मारकासाठी त्यानंी दहा लाख रुपये जमचवले आचण देशबधंूंिे 

चनवासस्थान चस्त्रयािें व मुलािें इब्स्पतळ करून टाकले. त्याचं्या जार्ी ज. एम. सेनरु्प्ता यािंी स्वराज्य 
पक्षािे पुढारी म्हणून कलकत्त्यािे मेयर, बरं्ाल स्वराज्यपक्ष शाखेिे अध्यक्ष व प्राचंतक काँगे्रसिे अध्यक्ष 
म्हणून चनवड करून घेतली. दार्वजकलर् येथे असता देशबधंूंनी र्ाधंींना म्हटले होते की लॉडग बकग नहेड 
याजंकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यािंी घोर्णा १० जुलै १९२५  रोजी झाली, पण ती पूणगपणे चनराशाजनक 
होती. त्याचं्यासमोर मुचडमन कचमटीच्या अल्पसंख्याकािंा म्हणजे सपू्र व जीन यािंा चरपोटग होता. पण, 
त्यानंा आपले काम समजले नाही असे बकग नहेड म्हणाले. मर् मोतीलाल नेहरू, श्रीचनवासशास्त्री व 
फजलीहुसेन यानंी बनचवलेल्या घटनेिा काय जास्त प्रकाश पडणार? लॉडग बकग नहेड यानंी बेसावध 
असणारासंाठी नुसता सापळा लावला आहे, असे र्ाधंी म्हणाले. यानंतर स्वराज्य पक्षाच्या कौब्न्सलािी 
सभा झाली आचण बॅकग नहेड याचं्या घोर्णाने सन्मान्य सहकायग अशक्य केले आहे असा ठराव त्या सभेत पास 
झाला. यािा ताबडतोब पचरणाम असा झाला की, र्ाधंींनी काँगे्रसिी सर्ळी यंत्रणा स्वराज्य पक्षाच्या 
हवाली, राजकीय कायासाठी चबनशतग करावी, असे मत प्रकट केले. नंतर देशबंधंूिे अचखल भारतीय 
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स्मारक म्हणून िरखा-खादी सावगचत्रक करावी व त्यासाठी चमळेल तेवढा पैसा र्ोळा करावा, त्यावर मयादा 
नसावी, असे ‘यंर् इंचडया’ मध्ये चलचहले. स्वराज्य पक्षाला काँगे्रसच्या नावाने राजकीय कायग करण्याला 
मोकळे रान सोडल्याबद्दल चकत्येक नाफेरवादी मंडळींनी र्ाधंींना दोर् चदला. पण तो पत्करून आपला 
तसाि चविार असल्यािे त्यानंी मान्य केले. आचण स्वतःिी संस्था वरे्ळी िालू करण्यािे ठरचवले. पण 
स्वराज्य पक्षालाि तडे जाण्याला सुरुवात झाली. सेनरु्प्ता एका सरकारी भोजनसमारंभाला हजर राचहले. 
बरं्ाल कौब्न्सलिे अध्यक्ष म्हणून सुऱ्हावदी हे स्वराज्य पक्षीयािें बहुमत होते तरी चनवडून आले. म्हणजे 
स्वराज्य पक्षाच्या सभासदानंी चशस्तीने मतदान केले नाही. स्वराज्य पक्षािे उमेदवार म्हणून चनयुक्ती 
झाल्याबरोबर त्यानंी र्व्हनगरािंी मुलाखत पक्षािी अनुज्ञा न घेता घेतली. त्यावर र्ाधंींनीि रै्रवतगणूक 
म्हणून टीका केली. मोतीलाल नेहरंूनीि इंचडयन सँहढस्टग कचमटीिे (स्कीन कचमटी) सभासदत्व 
स्वीकारले. चवठ् ठलभाई पटल यािंी स्वराज्य पक्षािे उमेदवार म्हणून सेंरल लेचजस्लेचटव असेंब्लीिे 
अध्यक्ष म्हणून चनवड झाली आचण आपण आता कोणत्याि पक्षािे नसून असेंब्लीिे काम नीटपणे िालचवणे हे 
आपले मुख्य कतगव्य आहे असे त्यानंी जाहीर केले; आपण आता सहकायग देण्यािी आचण घेण्यािी घोर्णा 
करीत आहो असे त्यानंी म्हटले. मध्यप्रातंात श्री. बी. एस. ताबंे या स्वराज्यपक्षीय पुढाऱ्याने कायगकारी 
कौब्न्सलरािी जार्ा पत्करली. डॉ. मंुजे यानंी जाहीरपणे साचंर्तले की असहकाचरतेिी िळवळ फसली 
असल्यामुळ आता प्रचतयोर्ी सहकाचरतेिे धोरण िालू करण्याचशवाय र्त्यंतर नाही. जयकर म्हणाले की, 
पटेल यानंी असेंब्लीिे अध्यक्ष होणे आचण ताबंे यानंी कायगकारी कौब्न्सलरािी जार्ा पत्करणे यात 
म्हणण्यासारखा फरक नाही. केळकरानंी ताबंे यािें वैयब्क्तक नात्याने अचभनंदन केले आचण 
स्वराज्यपक्षाच्या कौब्न्सलप्रवशेानंतर सहकायाच्या चदशनेे एक एक पाऊल कसे पडत रे्ले यािे वास्तचवक 
चवविेनही केले. 

 
लजपतराय व मोतीलाल नेहरू यािेंही मतभेद होऊ लार्ले. जीना व मालवीय हे अर्ोदरपासून 

कौब्न्सलकायग प्रामाचणकपणे करण्याच्या बाजूिे होतेि. र्ाधंी हे स्वराज्यपक्षीय व इतर कौब्न्सलवाले यात 
िाललेल्या शाब्ब्दक िकमकी स्तब्धपणे पाहात होते. ८ मािग १९२६ मध्ये मोतीलाल नेहरू यानंी असेंब्लीतून 
सवग स्वराज्यपक्षीयानंी उठून जाण्यािी घोर्णा केली. तेव्हा पटेल यानंी सेंरल असेंब्ली यापुढे प्राचतचनचधक 
संस्था उरली नाही म्हणून चतिे बेमुदत चवसजगन केले. स्वराज्यपक्षातून फुटून जयकर-केळकर-मंुजे-अणे 
यानंी प्रचतयोर्ी सहकाचरता पक्ष स्थापन केला व मालवीय-लजपतराय याजंबरोबर म्हणजे 
कहदुमहासभेबरोबर सहकायग चनवडणुकीत व नंतरही करण्यािे ठरचवले. चडसेंबर १९२६ पयंत पस्तीस कहदु-
मुसलमानािें दंरे् झाले. स्वामी श्रध आानंद यािंा अबदुल रशीद या एका धमगवेड्ा मुसलमानाने, पाणी 
मार्ण्याच्या चमर्ाने त्याचं्या घरात चशरून चनघृगणपणे, ते अर्दी बेसावध असता खून केला. या असल्या 
प्रकाराकंडे र्ाधंी कसे पाहात होते ते पाहा. त्यानंी म्हटले, “The Hindu-Muslim quarrels are, in a way 
unknown to us, a fight for Swaraj. Each party is conscious of its impending coming. Each 
wants to be found ready and fit for Swaraj when it comes. The Hindus think they are 
physically weaker than the Muslim. The latter consider themselves weak in educational and 
earthly equipment. They are doing what weak bodies have done hitherto. This fighting, 
however unfortunate it may be, is a sign of growth. It is like the war of Roses. Out of it will rise 
a mighty nation. A better than the bloody way was opened art to us in 1920, but we could not 
assimilate it. But even bloody way is better than utter helplessness and unmanliness.” 
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२० चडसेंबर १९२६ रोजी र्ाधंींनी एक वर्गभर पाळलेला काहीि न बोलण्यािा आपला चनयम रद्द 
केला आचण वधा मुक्कामी एक जाहीर भार्ण केले आचण त्यात सत्य, अकहसा, अनत्यािारी, असहकाचरता, 
सूतकताई व हातमार्ानंी चवणलेल्या वस्त्रािंा वापर, चहन्दु-मुब्स्लम एकता, अस्पशृ्यताचनवारण, मद्यबदंी 
वरै्रे चवर्यावंरील आपली चनष्ठा जशीच्या तशी कायम आहे असे चनःसंचदग्धपणे जाहीर केले. त्यानंतर 
आसामात र्ोहाटी येथे २६ चडसेंबर रोजी, श्रीचनवास अयंर्ार याचं्या अध्यक्षतेखाली सुरू होणाऱ्या 
काँगे्रसच्या बैठकीला हजर राहाण्यासाठी ते चनघाले. या काँगे्रसच्या बैठकीत स्वातंत्र्याच्या ठरावावर 
बोलताना त्यानंी स्वराज्य या शब्दात साम्राज्याबाहेरील स्वातंत्र्य हा अथग येतोि, पण भावी चपढ्यानंा जेवढा 
व्यापक अथग त्यात भरावयािा असेल तो सुध आा त्यात येऊ शकेल असे त्यानंी साचंर्तले. कौब्न्सलातील 
कामकाज करण्यात स्वतः मंचत्रपदे घेऊ नयेति, पण इतरानंाही घेऊ देऊ नयेत आचण सरकारने आपले 
अचधकार वाढचवण्यासाठी केलेल्या सवग खटपटींना उडवनू लावण्यात यावे असे सारं्ण्यात आले. पण 
देशाच्या आर्वथक, कृचर्चवर्यक, औद्योचर्क चहतसंबंधानंा पोर्क व उपकारक असे काही होत असेल तर 
त्याला पाकठबा द्यावा असे स्पष्ट करण्यात आले. व्यब्क्तस्वातंत्र्य, सभास्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य यािें रक्षण 
करण्यात यावे असे ठरले. र्ोहाटीच्या काँगे्रसच्या बठकीनंतर पूणग वर्गभर र्ाधंी चबहार, महाराष्ट्र, मद्रास 
कनाटक, य.ू पी., बरं्ाल आचण ओचरसा या प्रातंातं सारखे दौऱ्यावर होते आचण त्यांच्या नेहमीच्या 
चवर्यावंरि ते बोलत असत. दोन चदवस ते यंर् इंचडया व नवजीवन याचं्या लेखी मजकुरासाठी देत. 
कलकत्ता सोडण्यापूवी देशबधंूंच्या चनवासस्थानािे इब्स्पतळात रूपातंर करून, त्यािें सेवासदन असे नाव 
ठेवनू त्यािी सवग व्यवस्था त्यानंी लावनू चदली. नंतर सतीश दासरु्प्ताचं्या सोदेपूर येथील खादी प्रचतष्ठानला 
भेट चदली. मालवीयाचं्या चनमंत्रणावरून ते बनारसला रे्ले आचण कहदु चवद्यापीठाच्या दोन हजार 
चवद्यार्थ्यांना त्यानंी खादीिा संदेश चदला, ‘उद्या कृपालानींच्या खादी भडंारात जा आचण चतथली सवग खादी 
संपवनू टाका!’ श्रध आानंदाचं्या रु्णवणगनपर भार्णही र्ाधंींनी केले. समस्तीपूर व दभंर्ा येथे चस्त्रयानंा पडदा 
फेकून देऊन पुरुर्ाचं्या बरोबरीने समाजकायािा सल्ला त्यानंी चदला. द्रौपदीने भीमाला आपल्या इच्छेप्रमाणे 
वार्ण्याला लावले. चतिा चकत्ता तुम्ही चर्रवा, असे त्यानंी साचंर्तले. सोनपुरास चस्त्रयानंी आपल्या अंर्ावरिे 
सर्ळे दाचर्ने र्ाधंींच्या स्वाधीन केले बहुधा प्रत्येक चठकाणी त्यानंी म्हटले की लोकमान्यानंी स्वराज्य हा 
माझा जन्मचसध आ हक्क आहे असे म्हटले. त्याला अणखी अशी पुरवणी जोडली पाचहजे की खादीचशवाय मात्र 
ते चमळणार नाही. िादंा येते भार्ण करताना त्यानंी साचंर्तले की, फुलािें हार व तुरे यातं व्यथग पैसा घालवू 
नका. एका हाराच्या ककमतीत सोळा चस्त्रयानंा पोटभर जेवण चमळेल. त्या चस्त्रयानंी तयार केलेल्या सुतािी 
खादी जर वापरणार नसाल तर लोकमान्यािंा जयघोर् करण्यािे बदं करा. 

 
वऱ्हाडात दौरा िालू असता ं यवतमाळ येथे शापुरजी सकलातवाला, एम. पी. यािंी भेट झाली. 

त्यािें कम्युचनझमवरिे सर्ळे व्याख्यान र्ाधंींनी शातंपणें ऐकून घेतले. नंतर ‘यंर् इंचडया’ मध्ये त्याचं्यावर 
लेखही चलचहला. त्या लेखात त्यानंी आपल्या सवग जीवनािे कसहावलोकन करून वतगमानकाळात 
िालचवलेल्या दचरद्रीनारायणाच्या उध आारािी हकीकत साचंर्तली आहे. त्या लेखािा शवेट त्यानंी पुढील 
शब्दातं केला आहे : “I leave the Mahatma to his fate. Though a non-cooperator, I shall gladly 
subscribe to a bill, to make it criminal for anybody to touch my feet. Where I can impose the 
law myself that is, in the ashram (Sabarmati) the practice is criminal.” आपल्या कोकणच्या 
दौऱ्यात रत्नाचर्री येथे जाहीर सभेत भार्ण केल्यावर र्ाधंी चवनायकराव सावरकराचं्या भेटीला रे्ले. 
सावरकरानंी त्यानंा शुध आी व अस्पृश्यताचनवारण याचवर्यी आपले म्हणणे स्पष्ट करण्यास साचंर्तले. र्ाधंींनी 
काही रै्रसमज दूर केले आचण ते म्हणाले, “आताि जरी आपल्याला पुष्ट्कळ ििा करता येण्यासारखी 
नसली तरी मी आपल्याबरोबर पत्रव्यवहार करीन. आपल्याला रत्नाचर्री सोडून कोठे बाहेर जाता येत 
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नाही. पण आपल्यामधील मतभेदािंी ििा आपल्याला पत्रव्यवहाराने करता येईल दोनतीन चदवस मी येथे 
आपल्याकडे येऊन राहीन आचण परस्परािें समाधान होईपयंत आपण ििा करू.” नंतर तेथील चस्त्रयािंी 
एक मोठी सभा झाली व र्ाधंींना एक थैली नजर करण्यात आली. सासवने येथे वैश्यचवद्याश्रमात 
स्वयंपाकघरािी आचण शौिकूपािंी पाहणी त्यानंी केली. ते म्हणाले, “Life after all hovers between tow 
functions of consumption and evaluation and you will make your institution ideal, if besides 
giving the students a literary education, you have made finished cooks, and sweepers of 
them.” 

 
“महाराष्ट्रािा दौरा पुण्यास रे्ल्यानंतर संपला. देशबंधु स्मारक चनधीसाठी पाि हजार रु. तेथील 

कायगकत्यांनी जमचवले होते. तेथे सुरुवातीला चवद्यार्थ्यांच्या चवनंतीला मान देऊन र्ाधंी इंग्रजीत बोलले, पण 
नंतर त्यानंी कहदीमध्येि त्यानंा आपले म्हणणे ऐकचवले. पुण्याहून र्ाधंी कारं्री येथे श्रध आानंदजींनी स्थापन 
केलेल्या रु्रुकुलात रे्ले आचण मािग २३ ला मंुबईस परत आले. नंतर कोल्हापूर, चनपाणी, बेळर्ाव येथे 
त्यािंी भार्णें झाली. अचतश्रमाने व चवश्रातंी न चमळाल्याने र्ाधंी अखेर आजारी पडले. ३१ मािग रोजी यंर् 
इंचडयात चलचहले की, मला वाईट वाटते, की र्ोरक्षणकायािे ओझे मी आपल्या चशरावर माझ्या 
वृध आापकालात घेत आहे. र्ाय व म्हैस या दोघानंाही वािचवता येणार नाही, असे सारं्ून र्ोशाळा या उत्तम 
दुग्धालये व िमालये झाली पाचहजेत असे प्रचतपादन केले. र्ोमय व र्ोमूत्र यािंा अपव्यय र्ोशाळानंी 
थाबंचवला पाचहजे यावर त्यानंी भर चदला. बेळर्ावाहून आंबोली येथे जाऊन नंतर ते बरं्ळूरला रे्ले. 
सवगस्थळी नेहमीिे कायगक्रम िालूि होते. जूनअखेर पुनः दौरे सुरू करण्यािी त्यािंी इच्छा होती. १४ जुलै 
रोजी अचखल भारतीय चलपी म्हणजे सवग प्रातंीय भार्ासंाठी एकि चलपी असावी यािी ििा त्यानंी यंर् 
इंचडयात केली आहे. कनाटक व मद्रास प्रातंािें दौरे इतर प्रातंातंील दौऱ्यापं्रमाणेि आचण साधारणपणे तसेि 
अनुभव घेत त्यानंी संपचवले आचण नोव्हेंबर १९२७ मध्ये ते चदल्लीस रे्ले. तेथे व्हाइसरॉय लाडग आयर्ववन यानंी 
त्यानंा एक बंद पाकीट चदले. त्यात सायमन कचमशन नेमल्यािी वाता होती. ८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी ती 
जाहीर करण्यात आली. राजकीय सुधारणाचं्या िारे कहदी लोकानंा अचधकार देण्याला नोकरशाहीिा सतत 
चवरोध होता. लॉडग बकग नहेड नोकरशाहीच्याि तंत्राने िालत होते. पण इंग्लंडमध्ये मजूर पक्षािा 
चनवडणुकीत चवजय होण्यािा संभव त्याचं्या हुजूर पक्षाला चदसू लार्ला होता व तो अचधकारारूढ झाला, 
तर कहदी लोकाशंी अचधक सहानुभतूीने वार्ण्याला बाधंलेला असल्यामुळे त्यानंा चमळणाऱ्या भलेपणािा 
रस्ता आपणि अडवनू धरावा म्हणून १९२९ साली माँटेग्यसुूधारणािंी तपासणी होणार होती. ती १९२७ 
मध्येि सायमन कचमशनिी नेमणूक करून बकग नहेड यानंी साधली. र्ोहाटी काँगे्रसने इतर राजकीय पक्षाशंी 
संर्नमत करून एक संयुक्त आघाडी उघडण्याबाबत ठराव केला होता. जीनाचं्या नेतृत्वाखाली काही 
मुसलमान पुढाऱ्यानंी काही सूिना माडंल्या होत्या. त्यात कहदु-मुसलमानािें वेर्ळे मतदारसंघ काढून 
टाकण्याला काही शतीवर अनुकूलता दाखचवण्यात आली होती. त्यातं कसध प्रातं वेर्ळा करावा, 
बलुचिस्तान व वायव्य सरहद्द प्रातं यानंा तीि योजना लार्ू करावी आचण पजंाब व बरं्ालमध्ये 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात कहदु व मुसलमान यानंा प्रचतचनचधत्व असावे अशा सूिना होत्या. तसेि कें द्रातील 
कायदेमंडळात मुसलमानािंी संख्या एकतृतीयाशं असावी असे म्हटले होते. ऑक्टोबर मचहन्यात ऑ. इं. 
काँ. क. च्या सभेने या सूिनािें स्वार्त केले आचण सवग राजकीय पक्षाशंी वाटाघाटी करून कहदी 
स्वराज्यािी घटना तयार करावी, असा ठराव झाला. 

 
सायमन कचमशनिी नेमणूक स्वराज्याच्या चदशनेे अचधक प्रर्ती कशी होईल हे पाहाण्याकचरता 

झाली होती, तरी कचमशनवर एकही कहदी सभासद नव्हता. यामुळे नेमस्त पक्ष सुध आा रुष्ट झाला होता. 
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तेजबहादूर सपू्र याचं्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या चलबरल फेडरेशनने तसेि कहदुमहासभेने त्यावर बचहष्ट्कार 
घालण्यािे ठरचवले. काँगे्रसिा बचहष्ट्कार होताि, मुब्स्लम लीर्मध्ये फूट पडून जीनाचं्या नेतत्वाखाली 
झालेल्या पक्षाने बचहष्ट्कार घातला, तर लाहोर यथ सर महंमद शफी याचं्या पुढारीपणाला मानणाऱ्या 
मसलमानानंी सायमन कचमशनिे स्वार्त केले. काँगे्रसिे अचधवेशन मद्रास येथे डॉ. अन्सारी याचं्या 
अध्यक्षतेखाली झाले. आपल्या अध्यक्षीय भार्णात त्यानंी भारताच्या भावी स्वराज्यािी घटना तयार 
करण्यािे आवाहन काँगे्रसला केले आचण त्यासाठी एक नॅशनल कन्व्हेन्शन भरवाव ेअसे साचंर्तले. र्ाधंी 
अचधवशेनाला हजर होते, परंतु त्यानंा त्यािें कामकाज फारसे पसंत पडले नाही. चब्रचटश मालावरील 
बचहष्ट्कार आचण राजकीय स्वातंत्र्य या चवर्यावर केलेल्या ठरावामुंळे आपले दौबगल्य चदसून येते व आपली 
फचजती होते, असे त्यानंी बोलून दाखचवले. जवाहरलाल नेहरू युरोपिा दौरा करून व रचशया पाहून आले 
होते आचण काँगे्रसच्या कामकाजावर त्यािंी बरीि छाप पडलेली चदसली. र्ाधंींनी हे सवग फक्त पाहात 
राहायिे असा पचवत्रा घेतला होता. जवळजवळ एक वर्गभर र्ाधंी देशात सवगत्र चफरत होते आचण मुख्यतः 
हातसुतािा व हातमार्ािंाि प्रिार करीत होते. १९२८ सालच्या जानेवारीत ते अहमदाबादेस आश्रमात 
परत आले. सायमन कचमशनवर बचहष्ट्कार घालून “सायमन र्ो बॅक” या घोर्णात जनता मग्न होती. या 
सवग वर्ात बाहेर कोठे दौऱ्यावर रे्ले नाहीत. आश्रमात त्यािंा चतसरा मुलर्ा रामदास यािा चववाह अर्दी 
साधपणाने उजचवण्यात आला. वधूवराचं्या अंर्ावर खादीिी शुभ्रवसे्त्र होती. एकही अलंकार नव्हता. 
मंर्लवादे्य नव्हती. कोणी फारसे चनमंचत्रत नव्हते आचण त्यानंा कोणी नजरनजराणेही चदले नाहीत. र्ाधंींनी 
फक्त दोन तकल्या, र्ीतेिी एक प्रत आचण आश्रमभजनावलीिी एक प्रत वधूवरानंा चदली. प्राथगनेच्या वळेी 
र्ाधंी म्हणाले, केवळ एकाि जातीच्या वधूवरािंा येथे हा शवेटिाि चववाह असेल. यापुढे जाती-पोटजातींिे 
भेद न मानता चववाह होतील अशी आशा त्यानंी व्यक्त केली. सारे वर्ग र्ीतेवरील कितनात अथवा कोणत्या 
तरी अध्यायातंील वरील प्रविनात, टॉलस्टॉयच्या पुस्तकातील चवर्यावंर प्रविने देण्यात त्यानंी खिग केले. 
सत्य व अकहसा हे चवर्य स्वाभाचवकपणे त्यात येति होते. डासानंा व कुत्र्यानंा माराव ेककवा नाही, चवर्ारी 
सपािी हत्या करावी ककवा नाही, वनस्पत्याहारास कहसा होते ककवा नाही, असे प्रश्न त्यानंी िर्विले आहेत 
आचण आपली अपूणगता व दुबगलता चकती प्रकारिी आहे यािा ऊहापोह केला आहे. 

 
हे सवग जरी िालू होते तरी स्वराज्य म्हणजे काय, त्यात चब्रचटश साम्राज्यामधून फुटून बाहेर पडणे 

अथवा वसाहतीसारखी पूणग स्वायत्तता घेऊन साम्राज्याच्या अंतर्गत राहणे येते की नाही, स्वराज्य शब्द जसा 
सामान्य जनतेला समजतो तसा इतर कोणता शब्द समजेल का, आचण स्वराज्य शब्दात जास्तीत जास्त 
स्वायत्ततेिा अथग भरलेला आहे ककवा नाही, ही ििा र्ाधंींनी केली आहे आचण स्वराज्य शब्दालाि आपण 
चिकटून राहाव े असे आपले मत प्रकट केले. त्यािी व्याप्ती चकती मोठी होऊ शकेल याबद्दल र्ाधंी 
म्हणतात, “Its cantent will vary with the action the nation is able to put forth at a given 
moment.” एक नवीनि जोम ककवा प्रभाव वातावरणात उसळू लार्ला होता. मािग १९२८ मध्ये र्ाधंींना जी 
सहा वर्ांिी चशक्षा देण्यात आली होती चतिी मुदत संपत होती. आपल्याला प्रकृतीच्या कारणासाठी लवकर 
चबनशतग सोडण्यात आले आहे हे र्ाधंींच्या मनात सदैव डाित होते आचण चशक्षा होण्यापूवीिा त्यािंा उत्साह 
पुनः जार्ृत होत होता, असे जणू चदसत होते. 

 
बारडोलीिे शतेकऱ्यािें संघटक कल्याणजी व कंुवरजी र्ाधंींना भेटायला अहमदाबादेस आले 

आचण त्यानंी साचंर्तले की बारडोलीिे शतेकरी बावीस टके्क शतेसारा वाढचवण्यात आला आहे तो न देण्यािा 
सत्याग्रह करण्यास तयार आहेत. वल्लभभाई पटेलही लवकरि तेथे येऊन त्याचं्या ििेत सामील झाले. 
वाढीव धारा रद्द झाल्याखेरीज आम्ही पूवीिा धारा देखील सरकारात भरणा करणार नाही अशी ठाम भचूमका 
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ठरचवण्यात आली. तथाचप बसचवण्यात आलेल्या धाऱ्यािी फेरतपासणी एक चनःपक्षपाती सचमती नेमून 
करण्याला तयार असेल तर पचहला धारा देण्याला तयारी आहे असे सवग खातेदारानंी जाहीर केले. या 
वळेेपासूनि सरदार ही उपाधी वल्लभभाईंच्या नावाला चिकटली. सरकारने पुष्ट्कळ धाकदपटशा देऊन 
पाचहला. दाडंरे् पठाण जप्तीच्या कामासाठी आणले, स्थावर व जंर्म मालमत्ता जप्त केली, रु्रेढोरे पकडून 
नली, जचमनी जप्त केल्या आचण अर्दी स्वल्प ककमतीत चललावात चवकून टाकल्या. सरदार पटेल यानंी 
साचंर्तले, “जा, आमच्या जचमनी घेऊन इंग्लंडल जा, जाता येत असेल तर!” खातेदारानंी साचंर्तल की, 
“जप्त झालेल्या तुमच्या जचमनीत तुम्ही पेरण्या करा, कोण तुम्हालंा तेथून घालवनू देण्याला येतो ते पाहू 
या.” ८७ हजाराचं्या तालुक्याच्या वस्तीत जे २५० स्वयंसेवक लोकानंा संघचटत करीत होते त्याचं्यावर 
भलभलते आरोप ठेवनू त्यानंा दीघग मुदतीच्या चशक्षा ठोठावण्यात आल्या. मंुबई कौब्न्सलच्या रु्जरातमधील 
सात आमदारानंी या प्रकारािा चनरे्ध म्हणून आपल्या जार्ािें राजीनामे चदले. ६३ पाटलानंी व सतरा 
तलाठ्यानंी राजीनामे चदले. हे सर्ळे बारडोली तालुक्याति काम करीत होते. सेंरल लेचजस्लेचटव 
असेंब्लीिे अध्यक्ष चवठ् ठलभाई पटेल यानंी व्हाइसरॉयना या कामात मध्यस्थी करण्यािी चवनंती केली आचण 
जाहीरपणे बारडोलीच्या सत्याग्रयानंा त्यांिा लढा िालू असेपयंत दरमहा एक हजार रु. पाठचवण्यािे 
साचंर्तले. 

 
२३ जुलै १९२८ ला मंुबई सरकारने चनवाणीिा खचलता पाठवनू आपल्या दडपशाहीच्या मोचहमेला 

कहदुस्तान सरकारिा पूणग पाकठबा आहे असे जाहीर केले. मात्र या खचलत्यात असे म्हटले होते की, िौकशी 
पुनः करून धाऱ्यािी बाब चविारात घेतली जाईल; पण त्या आधी सर्ळे सरकारी देणे देऊन टाकाव.े 
त्यावर अटक केलेल्या सवांिी सुटका करावी, जचमनी ज्याचं्या त्यानंा परत द्याव्या, चवकलेल्या मालमते्तिी 
िालू बाजारभावाने परतफेड करावी, राजीनामे चदलेल्या ककवा बडतफग  केलेल्या लोकानंा परत कामावर 
घ्याव,े असे होईल तर सरकारी फेरिौकशीला देखील मान्यता देण्याला आमिी हरकत नाही, असे 
वल्लभभाईंनी प्रत्युत्तर चदले, मात्र ही सरकारी िौकशी उघड्ावर व चनःपक्षपातीपणे झाली पाचहजे. र्ाधंीजी 
व सरदार पटेल यानंी अशी िौकशी सचमती नेमल्यास िळवळ मारे् घेण्यािे आर्श्ासन चदले. २ ऑर्स्ट 
१९२८ रोजी र्ाधंी स्वतः बारडोलीस रे्ले. त्यानंी पचरब्स्थतीिे अवलोकन केले. काही आमदारानंी काही 
आश्सासने चदली व सरकारने सरदार पटेल यानंा पाचहजे असलेल्या शतीवर िौकशी कचमटी नेमली, 
ब्रमूफील्ड व मकॅ्सवेल यानंीि पूवी वाढचवलेल्या २२ टके्क धारावाढीवर आके्षप घेतले आचण ५·७ टके्क वाढ 
व्हावी अशी चशफारस केली, यामुळे सवांिे समाधान झाले असे नाही. पण स्वतंत्र्य बाण्याच्या लोकाकंडून 
िौकशी व्हावी या तत्त्वाला मान्यता चमळाली, यामुळे सरदारािें नाव सवगत्र झाले आचण कलकत्त्याला 
होणाऱ्या १९२९ सालच्या काँगे्रसिे अध्यक्षपद त्यानंा द्याव ेअशी सूिना पुढे आली. परंतु र्ाधंी म्हणाले की, 
बरं्ालच्या लोकानंा मोतीलाल नेहरू हव ेआहेत व त्यािंी मार्णी मान्य केली जावी. सायमन कचमशनिा 
साऱ्या देशभर काळे झेंडे दाखवनू आचण कचमशनच्या सभासदानंा ‘आपल्या देशाला परत जा’ अशा 
आरोळया ऐकवनू त्यांिा चधक्कार होत असताना, नेहरंूिा भावी कहदी स्वराज्य कसे असावे याबद्दलच्या 
योजनेिा नेहरू-चरपोटग तयार झाला होता. सपू्रनंी त्या कचमटीवर काम करून त्यानंा पूणग सहकायग चदले 
होते. ऑर्स्ट मचहन्यात लखनौ येथे भरलेल्या सवगपक्षीय पचरर्देने त्याला पाकठबा चदला. सर अली इमाम, 
महमुदाबादिे राजेसाहेब, सर शकंरान नायर, सर रामस्वामी अय्यर, तेजबहादूर सपू्र व मोतीलाल नेहरू 
त्या पचरर्देस हजर होते. “बारडोलीनंतर ही पचरर्द म्हणजे एक दुसरा मोठा चवजय आहे” असे र्ाधंींनी 
यंर् इंचडयामध्ये चलचहले. सायमन कचमशनिा दौरा िालूि होता. कचमशन लाहोरला रे्ले असता इतर 
चठकाणी जशी चनदशगने झाली तशीि तेथे झाली आचण त्या धुमश्चक्रीत एका साजंटने लाला लजपतराय 
याजंवर हल्ला केला. पचरणामी लालाजी मृत्युमुखी पडले. जवाहरलाला नेहरू व र्ोकवद वल्लभपंत याचं्यावर 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

अनुक्रमणिका 

सुध आा लाठीहल्ले झाले. हा काळ मोठा धामधुमीिा व खळबळीिा होता. सायमन कचमशनवरील बचहष्ट्कारािी 
वावटळ ते कचमशन स्वदेशी परत जाईपयंत िालूि होती. सकलातवाला याचं्या दौऱ्याने देशाच्या सवग 
शहरातं एक नवीनि िैतन्य उत्पन्न केले होते. समाजवादी मतप्रवाह अचधकाचधक प्रबळ होत होता. 
जवाहरलाल नेहरंूिा त्यात बराि भार् होता. त्यािप्रमाणे ३१ कम्युचनस्ट व सोशाचलस्ट व्यक्तींवर 
बादशहािें राज्य उलथून टाकण्यािा कट केल्याबद्दल मीरत कॉब्न्स्परसी केस म्हणून खटला भरण्यात 
आला होता. त्यानेही या खळबळीत मोठी भर टाकली. यात डारें्, जोर्ळेकर, चमरजकर, घाटे, वरै्रे 
महाराष्ट्रातील लोक होते. युसुफ मेहेरअली, सुभार्िदं्र बोस याचं्या लेखािंी व भार्णािंी भरही समाजवादी 
चविार फैलवण्याच्या कामी पडत होती. सोचवएत रचशया, िीन व टकी येथील घडामोडी भारतीय युवकानंा 
आकर्वर्त करीत होत्या. जवाहरलाल नेहरंूिे रचशयाचवर्यक लेख ‘यंर् इंचडया’त प्रचसध आ होत होते. यामुळे 
रु्जरात चवद्यापीठातील चवद्यार्थ्यांनी ‘बोल्शचेवजम’ बद्दल ििा र्ाधंींशी करण्यािा योर् जमवनू आणला. 
तेव्हा त्यानंी बोल्शचेवजमबद्दल पुढीलप्रमाणे मत व्यक्त केले : “I must canfess that I have not been 
able fully to understand Bolshevism. All that I know is that it aims at the abolition of the 
institution of private property. This is an application of the ethical ideal of non-possession in 
the realm of economics and if the principle adopted this ideal of their own accord or could he 
made to accept it by means of peaceful persuasion, there would be nothing like it. But from 
what I know of Boshevism, it not only does not preclude the use of force but freely sanctions 
it for the expropriation of private property and for maintaining the collective state ownership of 
the same. And if that is so, I have no hesitation in saying that the Bolshevlk regime in its 
present form cannot last for long. For it is my firm conviction that nothing enduring can be 
built on violence. But be that as it may, there is no questioning the fact that the Bolshevlk 
ideal has behind it the purest sacrifice of countless men and women who have given up their 
all, for its sake and ideal that is sanctified by the sacrifices of such master spirits as Lenin, 
cannot go in uain; the noble example of their renunciation will be emblazoned for ever and 
quicken and purify the ideal as time passes.” 

 
काँगे्रसमध्ये सवग राजकीय पक्षाचं्या संयुक्त पचरर्देने मंजूर केलेला व मान्यता चदलेला भारताच्या 

भावी स्वराज्यघटनेिा चरपोटग मान्यता पावावा याबद्दल र्ाधंी कायगरत होते. मोतीलाल नेहरंूनी तर जाहीरि 
केले होते की त्या चरपोटाला मान्यता चमळणार नसेल तर काँगे्रसिे अध्यक्षपद स्वीकारणे मला शक्य होणार 
नाही. यावर र्ाधंींनी अशी तोड काढली की, ३१ चडसेंबर १९३० पयंत जर नेहरूप्रणीत स्वराज्यघटना 
चब्रचटश पालगमेंटने मान्य केली नाही तर काँगे्रस अनत्यािारी असहकाचरतेिी िळवळ पुनरुज्जीचवत करील. 
तथाचप तरुण चपढीच्या लोकानंा हे काही मानवत नव्हते. र्ाधंींनी माडंलेला व वचकंर् कचमटीने मंजुरी  
चदलेला या बाबतीतील ठराव होता, तरी जवाहरलाल नेहरंूनी त्याला चवरोध केला. पण चवर्यचनयामक 
कचमटीत र्ाधंींिा ठराव ११८ चवरुध आ ४५ मतानंीं पास झाला. खुल्या अचधवशेनात सुभार्िदं्र बोस यानंी 
र्ाधंींच्या ठरावाला उपसूिना सुिचवली व जवाहरलालानंी चतला पाकठबा चदला. पण १३५० चवरुध आ ९७३ 
मतानंी ती नामंजूर झाली. आपल्या समारोपाच्या भार्णात मोतीलाल नेहरू म्हणाले, “वृध आ व तरुण 
याचं्यामधील कलह हा सनातनि आहे. एक वर्ग धरण्याला आम्ही सारं्त आहो. नंतर तुम्हाला हव े ते 
करण्याला तुम्ही मोकळे आहा!” 

 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

अनुक्रमणिका 

र्ाधंी मात्र या चवरोधाने मुळीि चविचलत झाले नाहीत. ते पुनः पूणग आत्मचवर्श्ासाने म्हणाले: “If 
you will help me and follow the programme I have suggested, honestly and intelligently, I 
promise that Swaraj will come within one year.” 

 
र्ाधंींिा युरोपिा दौर करण्यािा चविार होता, पण त्यानंी तो रद्द केला. 

 

▢ 
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५. असहकाणरतेचे पुनरुत्थान - णमठाचा कायदा तोडिंा 
 
र्ाधंींनी युरोपिा दौरा रद्द केला व कहदुस्तानाति राहण्यािे त्यानंी ठरचवले. आपले खरे काम येथेि 

आहे हा चविार त्यानंा कधीि सोडून रे्ला नाही. कलकत्त्याच्या काँगे्रसच्या बठैकीनंतर त्यानंी कसध, ब्रह्मदेश 
व सीलोन येथील दौरे केले. २० मािग रोजी मीरत कटाच्या खटल्यात र्ोचवलेल्या कामकरी वर्ाच्या ३१ 
पुढाऱ्यानंा अटक करण्यात आली. याबद्दल चलचहताना र्ाधंी म्हणाले, “सरकार आता घाबररंु्डी 
उडाल्यासारखे वार्त आहे. कम्युचनझमिा नायनाट करणे हा यामार्ील उदे्दश नसून जनतेला दहशत 
बसचवण्यािा यामारे् हेतू आहे. खाचडलकर व साबंमूतीं याजंवर भरलेले राजद्रोहािे खटले तेि 
दाखचवतात.” 

 
२४ मािग रोजी ब्रह्मदेशाच्या दौऱ्यावरून परत आल्यावर कलकत्त्यास एका जाहीर सभेत भार्ण 

केले आचण परदेशी कापडािी होळी केली. त्याबद्दल त्यानंा व त्याचं्या अनुयायानंा मचॅजस्रेटने एक रुपया 
दंड केला. त्यामुळे त्यािंी मुक्तता झाली. २ एचप्रल रोजी सरकारने सेंरल असेंब्लीत माडंलेले पब्ब्लक 
सेटी चबल, मीरतकटाच्या खटल्याि चनकाल लारे्पयंत तहकूब ठेवाव े असे अध्यक्ष चवठ् ठलभाई पटेल 
यानंी सुिचवले. सरकारला हे मान्य झाले नाही. ८ एचप्रल रोजी रेडस चडस्प्यटूस चबल मंजूर झाल्यावर 
पब्ब्लक सेटी चबलावरील आपला चनणगय देण्याला अध्यक्ष पटेल उभे राचहले तेव्हा पे्रक्षकाचं्या सज्जातून 
काही लाल पत्रके आचण दोन बाँबर्ोळे सर जॉजग शुस्टर जेथें बसले होते तेथे फेकण्यात आले. त्याने थोडा 
धूर झाला व मोठा आवाज झाला, पण कोणाही सभासदाला काही दुखापत झाली नाही. तरी सभासद 
इकडेचतकडे पारं्ले आचण भर्तकसर् व बटुकेर्श्र दत्त या दोघा तरुणानंा अटक करण्यात आली. अध्यक्षािंा 
चनणगय ऐकण्याकचरता असेंब्लीिी बठैक पुनः सुरू झाल्यावर पटेल यानंी चबल बकायदा ठरचवल्यािे जाहीर 
केले. १२ एचप्रल रोजी व्हाइसरॉयनी असेंब्ली व कौब्न्सल ऑफ स्टेट यािंी संयुक्त बठैक बोलावली आचण 
चबल पुनः माडंणे कायदेशीर ठरचवले. र्ाधंींनी ताबडतोब जाहीर केले की बाँब फेकणारानंी स्वातंत्र्याच्या 
िळवळीला कमीपणा आणला आहे. सरकारनेही या प्रकाराने चबथरून जाऊ नये. काँगे्रसवाल्यानंी आपले 
अकहसेिे ब्रीद सोडू नये, सरकारने आपले धोरण बदलाव.े परंतु तसे काही झाले नाही. भर्तकसर् व दत्ता 
यानंा १२ जून रोजी काळयापाण्यािा चशके्षवर पाठचवण्यात आले. त्या दोघानंी आपल्या चनवदेनात 
सरकारच्या कामर्ाराचंवरुध आ असलेल्या धोरणािा जोरदार चनरे्ध करून, रेव्होल्यशून इज चद 
इनएचलएनेबल राइट ऑफ मनॅकाइंड अशी घोर्णा केली. 

 
सरकार चबथरले होतेि. एचप्रल मचहन्याति मंुबईस चर्रणी कामर्ारािंा संप िालू झाला होता. तो 

सहा मचहने िालला. जमशदेपूर, ईस्ट इंचडया रेल्व ेयेथील कामर्ारही संपावर रे्ले. तार्ाचं्या चर्रण्यातंील 
कामर्ारािंी त्यानंा जोड चमळाली. सरकारने दडपशाही, झडत्या आचण धरपकड यािें सत्र सुरू केले. 
१९५७ च्या बंडािी पुनरावृत्ती होते की काय, असे भय सरकारास वाटू लार्ले. ९ मे रोजी मीरत येथे 
चजकडेचतकडे लष्ट्कर चदसू लार्ले. शहराला वढेाि घालण्यात आला. कोणाला बाहेर जाता येईना अथवा 
आत येता येईना. डॉ. संडरलॅन्ड यािें इंचडया इन बॉन्डेज हे पुस्तक प्रचसध आ केल्याबद्दल ‘मॉडनग चरव्य’ूिे 
संपादक रामानंद ितजी याजंवर राजद्रोहािा आरोप ठवनू अटक करण्यात आली. र्ाधंींनी चलचहले, या 
अटकेवरून एवढे चसध आ होते की डॉ. संडरलँड यानंी चब्रचटश राज्यािा केलेला चनरे्ध समपगक ठरतो. बरं्ाल 
ऑर्वडनन्स पास करून अनेकानंा खटले न भरता डाबंून ठेचवले आचण सुभार्िदं्र बोस व त्यािें सहकारी 
याजंवर नाममात्र आरोप ठेवनू खटले भरण्यात आले. बंर्ाल, पजंाब व य.ू पी. मध्ये दहशतवादी खटपटी 
सुरू झाल्या. भर्तकसर् व दत्त याचं्यावर कटािे आरोप ठेवण्यात आले. लाहोर, सहराणपूर, आग्रा व 
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कलकत्ता येथे बाँब तयार करण्यािे उद्योर् िालू होते. चबहार व ओचरसात राजकीय दरोडे घातले जात 
होते. लाहोर येथे सॉन्डसग या जेष्ठ पोलीस अचधकाऱ्यािा खून करण्यात आला. या खटल्यात कोटात 
चवलक्षणि प्रकार घडले. कोटात व कारार्ृहात देण्यात येणाऱ्या वार्णुकीच्या चनरे्धाथग भर्तकसर्, दत्त व 
जतीन दास यानंी अन्नसत्याग्रह सुरू केला. जतीन दास उपवासाच्या एकसष्टाव्या चदवशी मरण पावला. 
यासाठी कलकत्त्यास पाि लाख लोकानंी चनदशगने केली सवग देशभर चमरवणुकी चनघाल्या. 

 
असे देशात एक नवेि संतापािे, त्वरे्ािे नव े वारे वाहू लार्ले. र्ाधंी आंध्रप्रदेशाच्या दौऱ्यावर ६ 

एचप्रल रोजी चनघाले. हा दौरा २१ मे रोजी संपला. इतका मोठा दौरा यापूवी त्यानंी कोठे कधीि केला 
नव्हता. देशात िाललेली सावगचत्रक दडपशाही पाहून २४ मे १९२९ रोजी अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीिी 
सभा मंुबईस भरचवण्यात आली आचण तेव्हा र्ाधंींनी तयार केलेल्या प्रचतकाराच्या योजनेिा चविार तेथे 
करण्यात आला. ऑर्स्ट मचहना संपण्यापूवी साडेसात लाख स्त्री-पुरुर्ािंी काँगे्रसिे सभासद म्हणून नोंदणी 
करण्यात यावी असे ठरले. म्हणजे प्रत्येक भारतीय खेड्ातून एक तरी काँगे्रसजन असला पाचहजे, असा 
यािा अथग होता. ११ जून रोजी जवाहरलाल नहरंूच्या चवनंतीवरून र्ाधंी आल्मोरा येथे रे्ले. चवश्रातंी आचण 
काम असे दोन उदे्दश त्यात होते. २ जुलैला ते साबरमतीस परत आले तेव्हा त्यािें नाव काँगे्रसच्या 
अध्यक्षपदासाठी सुिचवण्यात आल्यािे त्यानंी वतगमानपत्रात वािले. त्यानंी नकार जाहीर करून 
जवाहरलाल नेहरंूिे नाव सुिचवले. काँगे्रस कचमयानंी सुिचवलेल्या नावात नेहरंूबरोबर सरदार पटेलािें 
नावही होते. पण र्ाधंींनी नेहरंूनाि एकमताने चनवडाव ेअसे आपले मत जाहीर केले आचण अखेर त्यािंीि 
चनवड झाली. लाहोरिी काँगे्रस जवळ येऊ लार्ली, तशा काही घटना वरे्ाने घडू लार्ल्या. चब्रचटश 
सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले. व्हाइसरॉय लॉडग आयर्ववन इंग्लंडला जाऊन आले आचण ३१ 
ऑक्टोबरला त्यानंी एक घोर्णा केली. त्यात असे म्हटले की, १९१७ साली मॉन्टेग्यू यानंी चब्रचटश धोरणािा 
खुलासा केला त्याबद्दल इंग्लंड व कहदुस्तान येथे काही संशय उपब्स्थत झाल्यामुळे मी जाहीरपणे सारं्तो 
की कहदुस्तान अखेरीस ‘डोचमचनअन’ च्या दजाला जाऊन पोिेल! ही घोर्णा झाल्यावर चवठ् ठलभाई 
पटेलाचं्या चनवासस्थानी पुढारी मंडळीिी एक पचरर्द झाली व तीमध्ये यापुढील सवग ििा कहदुस्तान एका 
डोचमचनअनच्या दजाला पोिणार आहे असे समजून व्हावी. काँगे्रसिे अचधवशेन जेव्हा लाहोरला रावी 
नदीच्या तीरावर चडसेंबर १९२९ अखेर सुरू झाले. तीस हजार पे्रक्षक व प्रचतचनधी जमले होते. त्यात वायव्य 
सरहद्द प्रातंामधून खान अबदुल र्फार खान याचं्या नेतृत्वाखाली बरेि प्रचतचनधी होते. अलीबधूं जरी 
काँगे्रसला आले होते, तरी त्यानंी र्ाधंींना इशारत चदली की मुसलमान सचवनय कायदेभरं् वरै्रे िळवळीत 
सामील होणार नाहीत. डॉ. अन्सारी फारसे उत्साही नव्हते. मौलाना अबुल कलम आजाद मात्र म्हणत होते 
की, स्वातंत्र्याच्या कोणत्याही लढ्याच्या हाकेला मुसलमान साद देतील. जवाहरलाल यानंी आपल्या 
अध्यक्षीय भार्णात आपण समाजवादी व लोकसत्तावादी (चरपब्ब्लकन) असल्यािे जाहीर केले. पूणग 
स्वराज्य म्हणजे कंप्लीट इंचडपेंडन्सिा ठराव स्वतः र्ाधंींनी माडंला. काँगे्रसच्या भावी कायाच्या मुळाशी हा 
ठराव व त्यातील मार्णी सदैव राहील, असे त्यानंी साचंर्तले. ३१ चडसेंबरला मध्यरात्री ‘इब्न्कलाब 
कजदाबाद’च्या घोर्णात काँगे्रसिा चतरंर्ा झेंडा फडकचवण्यात आला. पास झालेल्या ठरावात नेहरू चरपोटग 
इचतहासात जमा झाला असे सारं्ण्यात आले. पूणग स्वराज्य हे काँगे्रसिे ध्येय ठरले. जतीनदास याचं्या 
त्यार्ािे व ध्येयचनष्ठेिें कौतुक करण्यात आले. व्हाइसरॉयच्या र्ाडीवर बॉम्ब टाकण्यात आल्याबद्दल चवर्ाद 
व्यक्त करण्यात व त्यािें व त्याचं्या लव्याजम्यािें प्राण वािले म्हणून अचभनंदन करण्यात आले. परंतु 
नेमस्त मंडळींनी मद्रासहून -सवांना डोचमचनअन स्टेटस चमळचवण्यासाठी संयुक्तपणे कामे करण्यािे 
आवाहन केले. लाहोर काँगे्रसिा समारोप करताना नेहरू म्हणाले, ‘चहन्दुस्तानिी स्वातंत्र्यािी घोर्णा 
साऱ्या दुचनयेत दुमदुमली आहे. २६ जानेवारी १९३० हा चदवस भारतीय स्वातंत्र्य-चदवस म्हणून जाहीर 
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करण्यात आला. लाहोर काँगे्रस संपताि चतच्या आदेशाप्रमाणे असेंब्ली व प्रातंीय कायदेमंडळातंील काँगे्रस 
सदस्यानंा राजीनामे देण्यास सारं्ण्यािे काम मोतीलाल नेहरंूनी केले. त्यानंी व पटेल व मालवीय यानंीही 
राजीनामे चदले. यानंतर र्ाधंीनी ‘यंर् इंचडया’ मध्ये चलचहले की, “पूणगपणे अकहसक वातावरण आचण 
अंमलात आणलेला चवधायक कायगक्रम यािी खात्री पटेल तर काही मचहन्याचं्या आत सचवनय कायदेभरं्ािी 
लढत मी यशस्वी करून दाखवीन, अशी मला उमेद आहे. २६ जानेवारी हा स्वातंत्र्यचदन म्हणून ठरचवण्यात 
आला होता. त्या चदवशी सवांनी करण्यािी प्रचतज्ञा तयार झाली. काँगे्रसिा स्वातंत्र्यािा ठराव आचण 
सचवनय कायदेभरं् याचंवर्यी व्हाइसरॉय २५ जानेवारी रोजी म्हणाले की, चब्रटन आचण इंचडया यानंी 
सध्याच्या अडिणी दूर करण्यासाठी सलोख्याने काम कराव ेअसेि सरकार मानते, परंतु कायद्यािा आदर 
करून त्यािे पालन करणे त्यासाठी अवश्य आहे. डोचमचनअन स्टेटस अखेर प्राप्त होईल हे खरे, पण ती 
आजि प्राप्त होईल असे नाही. हा खुलासा करून लाडग आयर्ववन यानंी पचरब्स्थतीिी यथातर्थ्य जाणीव 
करून चदल्याबद्दल र्ाधंीजींनी त्यािें आभार मानले. त्यानंी म्हटले, मी सचवनय कायदेभरं् तहकूब करण्यास 
तयार आहे. पण स्वराज्यािा र्ाभा असलेल्या काही र्ोष्टींिा अंमल ताबडतोब झाला पाचहजे. त्यासाठी 
अकरा मार्ण्या त्यानंी या बाबतीत केल्या १) पूणग मद्यबदंी, २) हंुडणावळीिा दर १ चशकलर् ४ पेन्स करणे, 
३) जमीनधारा ५० टक्क्यानंी कमी करणे, ४) चमठावरील कर रद्द करणे, ५) लष्ट्करावरील खिग 
सुरुवातीला तरी पन्नास टके्क कमी करणे, ६) सनदी नोकरािें पर्ार पन्नास टके्क कमी करण, ७) परदेशी 
कापडाच्या आयातीवर संरक्षक जकात बसचवणे, ८) चकनाऱ्यावरील जहाजािंा व्यापार देशी जहाजापंुरताि 
सीचमत करणे, ९) मानवहत्या केलेल्यानंा वर्ळून इतर सवग कैद्यािंी मुक्तता करणे, १०) रु्प्तहेरखाते बंद 
करणे, ११) स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळर्ण्यािा परवाना देणे. अशा या अकरा मार्ण्या आहेत. व्हाइसरॉयनी 
या अकरा मार्ण्या ताबडतोब द्याव्या म्हणजे त्याचं्या कानावर सचवनय कायदेभरं्ािी भार्ा मुळीि पडणार 
नाही. चब्रचटश पते्र र्ाधंींनी या मार्ण्या केल्यावर खूप संतापली. कहदुस्तानातील पत्रानंीही र्ाधंीवर 
चवसंर्ततेिा आरोप केला. यावर र्ाधंी एवढेि म्हणाले की, माझ्या चवसंर्तीतही एक संर्ती आहे आचण मी 
नेतृत्व करावयास पाचहजे असेल तर हे सवग खपवनू घतले पाचहजे. फेबु्रवारीत वचकंर् कचमटीिी सभा होऊन 
त्यावळेी असे ठरले की, अकहसेवर पूणग भरंवसा असणाराकंडेि सचवनय कायदेभरं्ािी व्यवस्था व 
जबाबदारी पाचहजे. अत्यािाराच्या भयाने बारडोलीिी िळवळ मार् घतली, तसे आता होणार नाही. 
सचवनय कायदेभरं् आता कोणता आकार घणार हा प्रश्न र्ांधींपुढे होता. चमठािा कायदा तोडावा असा 
साक्षात्कार त्यानंा एकाएकी झाला आचण यंर् इंचडयात त्यािी ििा सुरू झाली. मीठ हे सरकारि फक्त 
चनमाण करते आचण प्रत्येक प्राचणमात्रािे चमठावािून िालत नाही. तेव्हा सरकारच्या या मक्तेदारीवर 
आघात केला तो आबालवृध आानंा, चस्त्रयानंा, सवग नार्चरकानंा ताबडतोब समजेल असे त्याचं्या मनाने घेतले. 
२७ फेबु्रवारी रोजी त्यानंी यंर् इंचडयात चलचहले की, ही मोहीम सुरू झाल्यावर मला अटक ही र्ोष्ट 
ठरलेलीि आहे. पण त्यानंतर सवांनी चमठािा कायदा तोडण्यािे काम अटक होईपयंत अथवा प्राण 
जाईपयंत िालू ठेचवले पाचहजे. यानंतर २ मािग रोजी त्यानंी व्हाइसरॉयना पत्र चलचहले, त्यात चब्रचटश 
राज्यपध आतीने केलेल्या सवग जुलमािंी कहाणी कथन करून अकरा मार्ण्यािंा उल्लेखही केला आचण हे पत्र 
पाठचवण्यात आपण कसली धमकी देत नसून सचवनय कायदेभरं् करून दाद मार्णाऱ्या माणसािें कतगव्यि 
बजावीत आहो असे म्हटले. रेचजनॉल्ड नावाच्या एका इंग्रज संदेशवाहकाजवळ ते चदले आचण लॉडग 
आयर्ववन याचं्या हवाली करण्यास साचंर्तले. व्हाइसरायिे उत्तर ताबडतोब आले. र्ाधंीजींनी कायदा व 
सावगजचनक सुरचक्षतता यािंा भरं् होईल अशा मार्ाने जाण्यािे ठरचवले आहे याबद्दल आपणासं खेद वाटतो, 
असे त्यानंी र्ाधंींना चलचहले. त्यावर र्ाधंी म्हणाले, “रु्डघे टेकून मी भाकरी माचर्तली, पण मला दर्ड 
चमळाला.” तारीख १२ मािग रोजी र्ाधंींनी चलचहले, “र्रीब माणसािें मीठ मुक्त करून मला चनरुत्तर करणे 
व्हाइसरॉयना सहज शक्य होते. नेहमीिे ठराचवक उत्तर पाठचवण्यापलीकडे त्यानंा पुष्ट्कळ करण्यासारखे 
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होते. पण ती वळे अजून आलेली नाही. अशा एका राष्ट्रािे ते प्रचतचनधी आहेत की जे सहजासहजी 
ताळयावर येत नाही अथवा पश्चात्ताप पावत नाही. अजगचवनंत्यानंी त्यािंी खात्री पटत नाही. पण पाशवी 
शक्तीपुढे ते नमते. मूक, प्रचतकाररचहत दुःख सोसले तर तेही त्याला समजते. नुसत्या युब्क्तवादाने 
आमिेकडून कोयवधी रुपये नेण्यािे त्याला बदं करता येणार नाही. व्हाइसरॉयच्या उत्तरािे मला मुळीि 
आश्चयग वाटत नाही. पण मला एवढे माहीत आहे की, चमठावरील कर रे्लाि पाचहज आचण त्याच्याबरोबर 
आणखी पुष्ट्कळ र्ोष्टी नाहीशा झाल्या पाचहजत. काळ सवग काही ठरवीलि. चहन्दुस्तान देश हाि एक मोठा 
तुरंुर् आहे. व्हाइसरॉयच्या कायद्यािा मी चधक्कार करतो आचण तो मोडणे हे माझे कतगव्य समजतो. 
जबरदस्तीने लादलेल्या कंटाळवाण्या, सुतकी शातंतेिी मला जरूर नाही, तीमुळे राष्ट्र रु्दमरून जात 
आहे.” 

 
यानंतर आश्रमातील सहायकाचं्या मदतीने चमठािा कायदा तोडण्यािी मोहीम सुरू करावी असा 

र्ाधंींिा बेत होता. आश्रमातील सत्याग्रहीचशवाय त्याचं्याकडे अनेक स्वयंसेवकानंी आपला समावेश 
र्ाधंींच्या पचहल्या टोळीत करावा असा हट्ट धरला. वायव्य सरहद्द प्रातंातील बरेि स्वयंसेवक अमदाबादेस 
आले होते. अनेक चस्त्रयािेंही अजग होते, पण सुरुवातीला त्यानंा न घेण्यािे र्ाधंींनी ठरचवले. मीराबेन व 
रेचजनॉल्ड रेनॉल्डस यानंाही मारे् ठेवण्यािे ठरले. देशाच्या सवग भार्ातंील ७९ सत्याग्रहींिी चनवड र्ाधंींनी 
केली. त्यामंध्ये चफजी व नेपाळातील स्वयंसेवकही होते. दोन मुसलमान, एक चिस्ती व बाकी सवग कहदू 
होते, त्यातंील दोन अस्पशृ्य जमातींतील होते. सवांिी वये १६ ते ६० यामधील होती. दाडंी नावािे एक 
खेडे, साबरमतीपासून २०० मलै लाबं असलेले व एका काळी पचश्चम चकनाऱ्यावर दीपर्ृह असलेले होते. 
तेथे िालत जाऊन बेकायदा चमठािी चनर्वमती व चवक्री करण्यािे र्ाधंींनी ठरचवले. बोरसद र्ाव वाटेत 
लार्णार होते. र्ाधंी व त्याजंबरोबरिे स्वयंसेवक यानंा स्वार्तपूवगक चनरोप देण्यािी तयारी करण्यासाठी 
सरदार पटेल तेथे रे्ले होते. तेथेि त्यानंा अटक करण्यात आली. ७ मािग रोजी रास र्ावी त्यानंा पकडले. 
९ मािग रोजी साबरमतीच्या वाळवटंावर ७५ हजार लोक जमले. त्यानंी ठराव पास केला की सरदाराचं्या 
मार्ानेि आम्ही सर्ळे जाऊ. बुधवार ता. १२ मािग रोजी आपले आरे्कूि सुरू होईल असे सोमवार १० मािग 
रोजी र्ाधंींनी जाहीर केले. ११ तारखला १० हजार लोक र्ाधंींना शुभेच्छा देण्यासाठी जमले. १२ तारखेला 
र्ाधंींिी दाडंीला पोिण्यािी मोहीम ७८ स्वयंसेवकासंह िालू झाली. दहा मैल िालून र्ल्यावर ते 
असलाली या र्ावी पोिले. माझ्या टोळीतील लोकानंी सवगसंर्पचरत्यार् केला आहे, असे सारं्ून त्यानंी 
जाहीर केले की, चमठािा कायदा रद्द होईपयंत ककवा स्वराज्य चमळेपयंत मी साबरमती, अहमदाबाद येथे 
पुनः येणार नाही. रोज दहा अथवा बारा मलैापेंक्षा अंतर काटायिे नाही असा र्ाधंींिा चविार होता, पण 
प्रत्यक्षात पधंरा मलैापेंक्षा अचधक िाल होत होती. काही स्वयंसेवक पार थकून जात. र्ाधंींना देखील हे 
िालणे जाणवले, पण अखेरपयंत िालत जाण्यािा त्यािंा चनधार कायम होता. २७ मािगच्या यंर् इंचडयाच्या 
अंकात ‘ड्ूटी ऑफ चडसलॉयल्टी’ म्हणजे राजद्रोह करण्यािे कतगव्य हा लेख त्यानंी प्रचसध आ केला. काँगे्रस 
कचमटीिी सभा साबरमतीस होऊन र्ाधंींना अटक झाली, तर सवग  प्राचंतक कचमटींनी सत्याग्रह सुरू 
करावा, चकनाऱ्यावरील प्रदेशात चमठािा सत्याग्रह करावा, इतर चठकाणी दुसरा काही प्रकार अंमलात 
आणावा आचण त्यानंा अटक होईपयंत काहीि करू नये असे ठरचवण्यात आले. या वेळेपयंत र्ाधंी अधे अंतर 
िालून रे्ले होते. मोतीलाल व जवाहरलाल नहरू र्ाधंींना भेटण्याला जंबुसर येथे रे्ले. मोतीलाल 
र्ाधंीबरोबर थोडे िालत रे्ले आचण आपली हवेली आनंदभवन त्यानंी देशाला अपगण केली. सहा एचप्रलला 
त्यािें स्वराज्यभवन असे नामकरण करण्यािे ठरले. १ एचप्रल रोजी र्ाधंी सुरतला पोिले. तेथे ८० हजार 
लोक जमले होते. त्यानंतरिा मुक्काम नवसारीला होता. तेथे बोलताना र्ाधंी म्हणाले, “मला काय पाचहजे 
ते तरी घेऊन परत येईन, अथवा माझे पे्रत सार्रावर तरंरे्ल.” ३ एचप्रलच्या अंकात त्यानंी प्रत्येक 
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भारतीयाला ६ एचप्रलपासून चमठािा कायदा मोडण्यािा आदेश चदला. ५ एचप्रलला ते दाडंीला पोिले, 
म्हणजे २४ चदवसात त्यानंी २४१ मलै अंतर तोडले. ६ एचप्रलला सकाळी प्राथनेनंतर सत्याग्रहाला प्रारंभ 
होणार होता. आपल्याला अटक झाल्यास आबास तय्यबजी व त्यािेंनंतर सरोचजनी नायडू यािें हुकूम 
सवांनी पाळावें असे साचंर्तले. सकाळी साडेआठ वाजता र्ाधंींनी चमठािा एक पुजंका हाती घेतला. पण 
तेथे पोलीस पहारा वरै्रे काही नव्हते. ‘या लॉ, बे्रकर’ असे म्हणून सरोचजनीबाईंनी त्यािें स्वार्त केले. 

 
र्ाधंींनी चमठािा कायदा तोडणारानंा सवग पचरब्स्थती एका चनवदेनािारे सुस्पष्ट केली. स्वाभाचवक 

तयार झालेले अथवा मुद्दाम तयार केलेले मीठ वापरणे, वाहून नेणे, त्यािी खरेदी-चवक्री करणे हे सवग 
चशक्षापात्र रु्न्हे आहेत. हे सवग उघडपणे करावयािे आहे, िोरूनमारून नव्हे. हा कायगक्रम ६ एचप्रल ते १३ 
एचप्रलपयंत िालचवण्यािा आहे. सरकार कोणाला अटक करो, वा न करो, आपण सवांनी हे आपले कायग 
अचवरत िालू ठेवण्यािे आहे. ७ एचप्रल रोजी सवग रु्जरातभर आचण मंुबई शहरात चमठािा कायदा तोडण्यािे 
हे काम सुरू झाले. आट या र्ावी र्ाधंींनी पुनः मीठ उिलले. चस्त्रयानंा त्यानंी याचशवाय दारूच्या दुकानावंर 
चपकेकटर् करण्यािे व सूत कातण्यािें काम िालू ठेचवण्यास साचंर्तले. परदेशी कापडाच्या दुकानावंर 
चपकेकटर् करण्याला सुध आा साचंर्तले. १४ एचप्रल रोजी जवाहरलाल नेहरंूना अटक झाली. तेव्हा काँगे्रसच्या 
अध्यक्षािें काम मोतीलाल नेहरंूनी हाती घेतले. कलकत्ता, मद्रास व करािी येथे लाठीहल्ले झाले व 
सत्याग्रहींवर र्ोळीबार करण्यात आला. कस्तुरबा व सत्याग्रहाश्रमातील चस्त्रयानंी दारूच्या दुकानावंर 
चपकेकटर् केले ते १७ एचप्रल रोजी. २५ एचप्रल रोजी चवठ् ठलभाई पटेल यानंी असेंब्लीच्या अध्यक्षपदािा 
राजीनामा चदला. व्हाइसरॉयना चलचहलेल्या पत्रात त्यानंी म्हटले, हजारो लोक मृत्यलूा कवटाळण्याला 
आचण तुरंुर्ात जाण्याला तयार झालेले आहेत. पेशावर येथे खान अबदुल र्फारखान यांना अटक झाली. 
त्यानंा जेथे ठेचवले होते तेथे हजारो खुदाई चखदमदर्ार अथवा ‘रेड शटगस’ यानंी तेथे वेढा घातला. तेथे 
र्ोळीबार करण्यात आल्याने शकेडो मृत्युमुखी पडले व जखमी झाले. ‘र्ढवाली रायफल्स’ मधील 
चशपायानंी लोकावंर र्ोळया झाडण्यास नकार चदला. त्यापैंकी सतरा चशपायांना कडक चशक्षा देण्यात 
आल्या. सवग देशभर हा प्रकार िालू असता व्हाइसरॉयने १९१० िा पे्रस ॲक्ट एका वटहुकुमािारे जारी 
केला. र्ाधंींनी नवजीवन छापखान्याच्या व्यवस्थापकाला कळचवले की पे्रस ॲक्टखाली जाचमनकी वरै्रे 
मार्ण्यात आली तर द्यायिी नाही. सरकारला छापखाना खुशाल जप्त करू द्या. 

 
यानंतर धारासणा येथे चमठािा कायदेभरं् करण्यािा कायगक्रम र्ाधंींनी जाहीर केला. चफरून एक 

नोटीसवजा पत्र व्हाइसरॉयकडे पाठचवण्यासाठी तयार करण्यात आले. पण धारासणाला पोिण्यापूवीि 
कराडीला असताना र्ाधंींना ४ मे रोजी कैद करण्यात आले. सुरतच्या चजल्हा मचॅजस्रेटने १९२७ च्या 
रेग्युलेशन २५ खाली ही अटक केली आचण रात्री १० वाजता येरवड्ाच्या तुरंुर्ात ठेवण्यासाठी नण्यात 
आले. यावर टीका करताना मीराबेन (चमस स्लेड) चहने म्हटले, “At the dead of night, like thieves 
they came to steal him away. For when they sought to by hand on him, they feared that the 
multitudes, because they took him for a prophet.” 

 
र्ाधंींना अटक करून येरवड्ाच्या तुरंुर्ात डाबंनू ठेवल्यावर देशभर हरताळ व संप यािें सत्र सुरू 

झाले. मंुबईत पन्नास हजार चर्रणी कामर्ार संपावर रे्ले. रेल्वे कामर्ारानंी त्यांच्या चनदशगनाला साथ 
चदली. चमरवणुकीिा प्रिडंपणा पाहून पोचलसानंी काळे केले. कापडाच्या व्यापाऱ्यानंी सहा चदवस दुकाने 
बदं ठचवली. पुण्यास अनेकानंी आपले सरकारी हुदे्द व नोकऱ्या सोडून चदल्या. कलकत्त्याला क्षलु्लक 
कारणावरून र्ोळीबार व अटक करणे िालू केले. चदल्लीसही र्ोळीबार झाला. पेशावरला लष्ट्करािा वढेा 
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अनुक्रमणिका 

पडला दुचनयेत सवगत्र यािे पडसाद उठले. िें ि व जमगन पत्रात र्ाधंी व त्यािंी कृत्ये यावंर रकाने भरभरून 
मजकूर येऊ लार्ला. डॉ. होल्म्स आचण शभंर चिस्ती धमगरु्रंूनी चब्रचटश मुख्य मंत्री रामसे मकॅ्डोनॉल्ड यानंी 
र्ाधंींशी समेट करण्यािे आवाहन केले. सोलापुरास आठवडाभर लोकािेंि राज्य स्थापन झाले होते. पण 
लष्ट्करी कायदा पुकारून ते मोडण्यात आले. ममैनचसर्, कलकत्ता, करािी, लखनौ, मुलतान, चदल्ली, 
रावळकपडी, मारदान, पेशावर या सवग चठकाणी असेि लोकशक्तीिे उदे्रक व ते दडपून टाकण्यािे प्रयत्न 
झाले. सैन्य, चवमाने, रणर्ाडे, तोफ, बदुंका, दारूर्ोळा यािंा मनमुराद उपयोर् वायव्य सरहद्द प्रातंात 
करण्यात आला. जून मचहन्यात पठाणावंर ५०० टन बॉम्बिा वर्ाव झाला. पण ‘लाल डर्ले’वाल्यािंी 
संख्या दोनशवेरून ८० हजारावंर रे्ली. पजंाबात झालेल्या दडपशाहीमुळे मुसलमानाचं्या अहरार पक्षािा 
जन्म झाला. र्ाधंीनंतर आबास तयबजी चमठािा कायदा तोडण्याला जात असतानाि त्यानंा अटक झाली 
आचण सरोचजनी नायडंूनी सत्याग्रयािें नेतृत्व स्वीकारले. र्ाधंींिे चिरंजीव मचणलाल त्याचं्याबरोबर होते. 
यावळेी सत्याग्रही मंडळीवर फारि चनकरािा हल्ला सुरतच्या पोचलसानंी केला व त्याला शौयाने व शातंपणे 
तोंड चदले. त्यािे फार हृदयद्रावक वणगन चमलर या अमेचरकन पत्रकाराने तेव्हा केले. श्रीमती नायडू व 
मचणलाल र्ाधंी यानंा कैद करण्यात आले. चवठ् ठलभाई पटेल या हकीकतीिे साक्षीदार होते. ते म्हणाले, 
“चब्रचटश साम्राज्य व कहदुस्तान यािंा समेट होण्यािी आशा आता पार नष्ट झाली असे मानले पाचहजे.” 
“चमलर म्हणाले, रे्ल्या वीस वर्ात मी पुष्ट्कळ मारामाऱ्या, दंरे्धोपे पाचहले व त्यािंी वणगने देशोदेशी केली. 
पण धारासणा येथे पाचहले तसे प्रकार कोठेही माझ्या नजरेस पडले नाहीत.” मंुबईच्या वडाळा येथील 
चमठार्रावर झालेल्या सत्याग्रयाचं्या स्वारीच्या वळेी १५ हजार सत्याग्रही व इतर लोक जमले होते. त्यावंर 
घोड्ावर बसलेल्या पोचलसानंी चनघृगण हल्ले केले. जॉजग स्लोकोम्ब हा चब्रचटश पत्रकार तेव्हा कहदुस्तानात 
आला होता. त्याने हा वडाळयावरील हल्ला पाचहल्यावर त्याला येरवड्ास जाऊन र्ाधंींना भेटण्यािी 
परवानर्ी चमळाली. त्यानंतर काँगे्रसबरोबर सलोख्यािी बोलणी सरकारने केली पण व्यथग! सचवनय 
कायदेभरं्ािी िळवळ िालूि राचहली. र्ाधंी आश्रमातील मुलानंा उते्तजनपर पते्र चलहीत होते. सरकार 
र्ंभीरपणे सवग काही अवलोकन करीत होते. नेमस्त पुढारी लॉडग आयर्ववन यानंा भेटून र्ोलमेज पचरर्द 
भरवनू वसाहतीिे स्वराज्य कहदुस्तानास देण्याबद्दलिी ििा करावी असे त्यानंा सुिवीत होते. ऑक्टोबर 
मचहन्यात अशी पचरर्द भरचवण्याबाबत पावले उिलण्यात येतील असे १२ मे रोजी लॉडग आयर्ववन यानंी 
घोचर्त केले. काँगे्रसने सचवनय कायदेभरं्ावरील आपली चनष्ठा कायगकाचरणीमाफग त पुनघोचर्त करून 
करबंदी, परदेशी कापडावरील बचहष्ट्कार, दर आठवड्ाला चमठािा कायदेभरं्, दारू दुकानावंरील 
चपकेकटर् आचण चब्रचटश बँका, चवमा कंपन्या, जहाज कंपन्या व इतर संस्था यावंरील बचहष्ट्कार पुकारला. 
सैन्यातील व पोलीस खात्यातंील नोकरानंाही असे सारं्ण्यात आले की स्वातंत्र्याकचरता प्रयत्न करणे हे 
इतर कहदी लोकापं्रमाणे त्यािेंही कातगव्य आहे. 

 
याला प्रत्युत्तर म्हणून आणखी दोन वटहुकूम व्हाइसरॉयनी काढले. राजचनष्ठ नोकरानंा 

चफतचवण्याबद्दल, करबदंीिा पुकार करण्याबद्दल व चपकेटींर् करण्याबद्दल त्यात चशक्षा सारं्ण्यात आल्या. 
वर्गअखेरपयंत असे डझनभर वटहुकूम चनघाले. ३० जून रोजी मोतीलाल नेहरंूना अटक करण्यात आली. 
जुलपयंत ६७ राष्ट्रीय बाण्यािी पते्र आचण ५५ छापखाने पे्रसच्या वटहुकुमाखाली बंद करण्यात आले. 
नवजीवन छापखाना जप्त करण्यात आला आचण यंर् इंचडया व नवजीवन ही सायक्लोस्टाइल कार्दावंर 
चनघू लार्ली. जून मचहन्यात सायमन कचमशनिा चरपोटग प्रचसध आ झाला. पण त्यात पूणग स्वातंत्र्याच्या 
जवळपास येईल असे काही नव्हते. पचंडत मालवीय व लोकनायक अणे हे सचवनय कायदेभरं्ात सामील 
होऊन तुरंुर्ात रे्ले. सरकारच्या अंदाजाच्या पलीकडे भलतेि अंतर आंदोलनाने आक्रचमले होते. असेंब्ली 
व कौब्न्सल ऑफ स्टेट यािंी एक संयुक्त बठैक बोलावनू व्हाइसरॉयनी एक भार्ण केले त्यात डोचमचनअन 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

अनुक्रमणिका 

स्टेटस अखेरीस भारताला चमळेल असा पुनरुच्चार केला. व्हाइसरॉयच्या या भार्णानंतर असेंब्लीतील 
स्वतंत्र्य व राष्ट्रीय पक्षाचं्या पुढाऱ्यािंी सभा भरून काँगे्रस व सरकार यात समेट व्हावा म्हणून खटपट 
करण्यासाठी जयकरािंी नेमणूक केली. जयकर व सपू्र यानंी र्ाधंी व दोघे नेहरू यानंा येरवडा तुरंुर्ात 
भेटाव े या सूिनेला मान्यता चदली. त्याप्रमाण २३ जुलै रोजी त्यािंी बोलणी झाली. र्ाधंींनी नेहरू 
चपतापुत्रानंा नैनी तुरंुर्ात देण्यासाठी सपू्र-जयकराजंवळ एक पत्र चदले. त्यानंी ते नेहरू चपतापुत्रानंा देऊन 
त्याचं्यापाशी दोन चदवस वाटाघाट केली. त्यानंतर जयकर पुनः र्ाधंीकडे आले आचण र्ाधंीनी ज्या शती 
वाटाघाटीसाठी सुिचवल्या त्या १ ऑर्स्ट रोजी जयकरापंाशी चदल्या. नेहरू चपतापुत्रानंा येरवड्ास आणले 
रे्ले. नंतर १३-१४-१५ ऑर्स्ट रोजी सपू्र-जयकर आचण र्ाधंी-नेहरू यामंध्ये ििा झाली. पण त्यािें 
म्हणणे एकून लॉडग आयर्ववन यानंा कळचवल्यानंतर त्यानंी स्पष्ट साचंर्तले की, र्ाधंी-नेहरंूनी घातलेल्या 
अटींवर ििा होऊ शकणार नाही. हे समजल्यावर चब्रटनमधील हुजूर पक्षाला आनंद झाला. िर्विल 
म्हणाले, “कहदुस्तान सरकारने र्ाधंींना तुरंुर्ात टाकले आचण त्याचं्या कोठडीबाहेर बसून त्यानंाि 
आम्हाला आमच्या अडिणींतून सोडवा म्हणून चवनवीत आहे.” 

 
हे सर्ळे िालू असताना दडपशाही धोरणाच्या अंमलबजावणीत काहीि फरक पडलेला नव्हता. 

काँगे्रस पुढाऱ्यािंी धरपकड िालूि होती. या सचवनय कायदेभरं्ाच्या िळवळीिे एक महत्त्वािे अंर् कर 
देण्यािे नाकारणे हा होता. सरदार पटेलानंा सोडल्यावर त्यानंी बरडोलीच्या शतेकऱ्यािें नेतृत्व पुनः 
आपल्याकडे घेतले. दडपशाही धोरणािा अचतरेक झाल्याने तेथील शतेकरी आपली घरेदोरे सोडून 
शजेारच्या बडोद्याच्या संस्थानी मुलुकात जात होते. बे्रल्सफडग यानंी ८० हजार लोक तात्पुरत्या झोपड्ातं 
राहत असलेले पाचहले. त्यािंी रु्रेढोरे त्याच्यासमवते होती. त्याचं्या बायकानंी साचंर्तले की र्ाधंीजी 
तुरंुर्ात आहेत म्हणून येथे आलो. पुरुर्ानंी साचंर्तले, शतेसारा बेसुमार वाढला आहे, त्यासाठी आम्ही 
बाहेर पडलो. एकदोघानंी साचंर्तले, स्वराज्य चमळचवण्यासाठी आम्ही घरेदारे सोडली! रु्जरातेत कर न 
देण्यािी िळवळ बरीि फोफोवली आचण चतिे लोण संयुक्त प्रातंातही पसरले. 

 
चब्रचटश सरकार या कशािी दखल न घेता र्ोलमेज पचरर्देिा आपला कायगक्रम आमंलात आणीत 

होते. स्वतः इंग्लंडच्या राजेसाहेबानंी या पचरर्देिे उद घाटन केले. नोव्हेंबर १९३० हा तो चदवस होता. 
सभासद सर्ळे चहन्दुसातान सरकारने नेमलेले, राजेरजवाडे, जमीनदार, भाडंवलदार, जातीयवादी आचण 
थोडे नेमस्त राजकरणी असे होते. दहा आठवडे कचमया नेमून कामकाज िालले होते. सायमन 
कचमशनच्या चरपोटािा चविार झाला. संचदग्ध शब्दप्रयोर् करुन चब्रचटश मुख्य प्रधान रामसे मॅकडोनॉल्ड 
यानंी चहन्दुस्तानिा कारभार प्राचंतक व कें द्रीय कायदेमंडळाकंडे सोपचवण्यात येईल, चहन्दुस्तानिी 
राजकीय प्रर्ती थोपचवण्यात येणार नाही. जानेवारी १९३१ मध्ये पचरर्देिी पचहली बठैक संपली. 
मकॅडोनॉल्ड यानंी घोर्णा केली की आयर्ववन याचं्या जार्ी लॉडग चवकलग्डन यािंी नेमणूक होणार आहे, 
त्याजंबरोबर चविारचवचनमय करून पुढील कायगक्रम ठरेल आचण तोपयंत सचवनय कायदेभरं् करीत 
असलेल्यानंी व्हाइसरॉयच्या चवनंतीला मान देऊन सहकायग करण्यािे ठरचवले तर त्यािंी सेवा रुजू करून 
घेण्यात येईल. 

 
सचवनय कायदेभरं्िी िळवळ िालूि होती. मौलाना महंमदअली ४ जानेवारी १९३१ रोजी लंडन 

येते मृत्यू पावले. पण त्यापूवी त्यानंी राजे व कहदुस्तानिे बादशाह पािव ेजॉजग यानंा आठवण करून चदली 
की, त्याचं्या एका पूवगजाने संकुचित धोरणािा अवलंब करून अमेचरकन वसाहती हातच्या घालचवल्या 
होत्या. चवशरे् समजूतदारपणे वार्ून चहन्दुस्तानच्या बाबतीत त्यानंी तसे होऊ देऊ नये. १७ जानेवारी, 
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१९३१ रोजी र्ाधंीजी व काँगे्रस कायगकाचरणीिे सभासद यांना चबनशतग तुरंुर्ातून सोडून देण्यािे कायग लॉडग 
आयर्ववन यानंी केले. मॅकडोनॉल्ड यानंी ज्या भावनेने सहकायािी अपेक्षा केली आहे ती पुरी होईल अशी 
आशा व्हाइसरॉयनी व्यक्त केली व २६ जानेवारीला र्ाधंींिी सुटका झाली. त्यानंतर केलेल्या चनवदेनात 
र्ाधंी म्हणाले की, सचवनय कायदेभरं्ाने जनतेच्या मनािी पुरती पकड घेतलेली आहे. आता पुढाऱ्यानंी 
सारं्ून लोक ऐकणार नाहीत. मीठ करण्यािा व चपकेकटर्िा हक्क कायम राचहला पाचहजे. हे हक्क मान्य केले 
की बहुतेक वटहुकूम मारे् घेणे क्रमप्राप्ति आहे. सन्मानपूवगक तह करण्याला मी उत्सुक आहे. २६ जानेवारी 
स्वातंत्र्यचदन म्हणून सवगत्र मोठ्या उत्साहाने साजरा झाला. आंदोलनात सामील झालेल्यािें कृतज्ञतापूवगक 
स्मरण करण्यात आले. पूणग स्वातंत्र्यािंी प्रचतज्ञा पुनः उच्चारण्यात आली. 

 
यानंतर मोतीलाल नेहरू र्ंभीरपणे आजारी झाले. त्यानंा भेटण्यासाठी र्ाधंी व दुसरे पुढारीही 

जमले. ६ फेबु्रवारी १९३१ रोजी पचंडतजींिे देहवसान झाले. चटळक, लजपतराय, अजमलखॉ, महमंदअली 
व आता मोतीलालजी असे थोर नेते एकामार्ून एक रे्ले यािे र्ाधंींनी स्मरण केले. गे्रट चब्रटनमधून शातंता 
प्रस्थाचपत करण्याचवर्यी बोलणी सुरू करण्यात आली होती हे खरे, पण दडपशाहीिा नंर्ा नाि थाबंलेला 
नसल्यामुळे काँगे्रसला सहकायग देणे अशक्य आहे असे र्ाधंी म्हणाले. लंडनहून सपू्र, जयकर, व शास्त्री 
आले व अलाहाबादेस र्ाधंीबरोबर त्यािंी मुलाखत झाली आचण र्ाधंींनी लॉडग आयर्ववन याजंबरोबर ििा 
करण्यास संमती चदली. पत्रव्यवहार होऊन १७ फेबु्रवारीला दोघािंी बोलणी सुरू झाली. ही बोलणी ४ मािग 
रोजी संपली. या मुदतीत र्ाधंी आठ वळेा व्हाइसेचरर्ल लॉजवर रे्ले आचण एकंदर २४ तास वाटाघाटीत 
रे्ले. तात्पुरती तडजोड झाली. ५ मािग रोजी दुपारी र्ाधंी व आयर्ववन यानंी करारावर सया केल्या. या 
कराराप्रमाणे सचवनय कायदेभरं्ािी िळवळ बंद करण्यात आली. या करारािा मसुदा र्ाधंींनीि केला व 
त्यात काही शाब्ब्दक फरक आयर्ववन यानंी केले. यानंतर र्ाधंींना चकत्येकानंी पुष्ट्कळ रै्रलार्ू प्रश्न 
चविारले, पण त्या सवांिी त्यानंी समपगक उत्तरे चदली. परदेशी कापडािा बचहष्ट्कार व मद्यप्रचतबधंािी 
मोहीम िालूि राहील असे साचंर्तले. १० मािग रोजी र्ाधंी अहमदाबादेस परत आले. रु्जरातच्या जनतेला 
त्यानंी साचंर्तले की, चनमंत्रण आल्यावर र्ोलमेज पचरर्देला न जाणे बरोबर होणार नाही. सध्या 
सवगचवध्वंसक िळवळी बदं करून फक्त चवधायक कामाकडेि लक्ष पुरवाव.े यंर् इंचडया पुनः छापील 
स्वरूपात चनघू लार्ला. १२ मािग रोजी पचहला अंक चनघाला. त्यातील आपल्या सहीचनशी चलचहलेल्या 
लेखात र्ाधंींनी म्हटले आहे, “एकाएकी सरकारी र्ोटात फार मोठा मानचसक बदल होण्यािी अपेक्षा करणे 
रास्त नाही. पण जरूर तेव्हा सचवनय कायदेभरं् पुनः सुरू करण्यािी शक्ती आपल्याजवळ असेल तर 
तापदायक हुकूम पाळणे तूतग आपल्याला फार कठीण वाटण्यािे कारण नाही.” दाडंीला ज्या मार्ाने 
वर्ापूवी ते रे्ले होते त्याि मार्ाने ते अहमहाबादेस परत रे्ले. खेडा, बारडोली, कराडी ही र्ाव े त्यात 
आली. शतेकऱ्यानंी आपल्या जचमनी आपल्याला परत चमळतील अशी खात्री बाळर्ावी. मी व सरदार हे 
केल्यावािून राहाणार नाही. मंुबईस रे्ल्यावर त्यािें मोठेि स्वार्त झाले. तात्पुरता जो तह ककवा करार 
आयर्ववन व र्ाधंी यामंध्ये झाला होता त्यािे दोनतीन जाहीर सभातं व यंर् इंचडयात खुलासेवार समथगन 
केले. नंतर १९ मािग रोजी व्हाइसरॉयच्या भेटीस चदल्लीस जाऊन भर्तकसर्, दत्त व त्यािें सोबती याचं्या 
फाशीच्या चशक्षा रद्द करून घेण्यािे बोलणे लावलें . पण त्यात त्यानंा यश आले नाही. करारात हा चवर्य 
नसल्यामुळे त्यानंा सरकारवर करार न पाळण्यािा दोर्ारोप करता येईना. २३ मािग रोजी भर्तकसर्, 
राजरु्रु, सुखदेव यानंा लाहोर जेलमध्ये फाशी देण्यात येऊन सतलज नदीच्या चकनाऱ्यावर त्याचं्या पे्रतानंा 
भडाग्नी देण्यात आला आचण रक्षा नदीत चवसजगन करण्यात आली. भर्तकसर् कझदाबादच्या आरोळया 
कहदुस्तानात सवगत्र दुमदुमल्या. २४ मािग हा चदवस देशभर सुतकचदन म्हणून पाळण्यात आला. मोठमोठी 
चनदशगने सवगत्र झाली. काँगे्रसजन नसलेल्यानंाही तीव्र दुःख झाले. यािे एक उदाहरण म्हणजे, अबदुल 
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रहीम व कावसजी जहारं्ीर या फाशींिा चनरे्ध म्हणून असेंब्लीमधून बाहेर पडले. २५ मािग रोजी जातीय दंरे् 
कानपुरास होऊन र्णेश शकंर चवद्याथी, या काँगे्रस नेत्यािी हत्या करण्यात आली. भर्तकसर् प्रभतृींना 
फाशी चदले त्या चदवशी करािीला काँगे्रसच्या बठैकीसाठी जमलेल्या लोकानंी प्रिडं चनदशगने केली. र्ाधंी 
करािी स्टेशनजवळ आले तेव्हा लाल डर्ले घातलेल्या नवजवान सभेच्या कालंोनी ‘र्ाधंी परत जा’, 
‘र्ाधंीझम मुदाबाद’, ‘र्ाधंीच्या कराराने भर्तकसर् फाशी रे्ला’, अशा घोर्णा चदल्या. पण र्ाधंी त्यांच्यावर 
मुळीि रार्ावले नाहीत. त्यािंा रार् ते समजू शकत होते. त्यानंी त्या लोकानंा उपदेशपर असे एक पत्रक 
प्रचसध आ करून आपली बाजू माडंली. ‘भर्तकसर् कजदाबाद’च्या घोर्णानंी देशभर दशचदशा दुमदुमत होत्या. 
र्ाधंींनीि काय, पण मालवीय व सपू्र यानंी देखील भर्तकसर् व त्यािें सोबती यािंी फाशी रद्द व्हावी म्हणून 
पचरश्रण केले. पण ते व्यथग रे्ले. लोकानंा िुिकारून घेण्यािी एक िारं्ली संधी त्याचं्या चवनवणीला मान 
देण्यािे नाकारून चब्रचटश सरकारने फुकट घालचवली. 

 
ही जनतेिी नाराजी स्पष्ट झालेल्या वातावरणात करािी येथील काँगे्रसने अचधवेशन २९ मािगला 

सुरू झाले. दरवर्ी चडसेंबरअखेर होणारी काँगे्रसिी बठैक प्रथमि मािग मचहन्यात झाली. मुख्यतः 
काँगे्रसमधील कायदेपचंडत व इतर चविान यानंा नाताळच्या सुट्टीत काँगे्रसच्या बठैकीला हजर राहणे 
सोयीिे पडे म्हणून हा प्रघात पडला होता. अर्दी उघड्ावर हे अचधवशेन झाले. सरदार पटेल यािंी 
अध्यक्षपदी योजना झाली होती. काँगे्रस ही कोयवधी सामान्य भारतीयासंाठी स्थापन झाली आहे व त्यािें 
प्रचतचनचधत्व ती करते, हे सरदाराचं्या भार्णािे मुख्य सूत्र होते. भर्तकसर् व त्यािें सोबती याजंचवर्यीिा 
ठराव जवाहरलाल नेहरंूनीं माडंला. र्ाधंींनी तो तयार केला होता. मुख्य ठराव र्ाधंी-आयर्ववन याचं्यामध्ये 
झालेला करार आचण र्ोलमेज पचरर्द याचं्याचवर्यी होता. त्यात असे म्हटले होते की, कोठेही, 
कोणाबरोबर कसल्याही वाटाघाटी राजकीय ध्येयासंबधंाने होवोत, त्यामध्ये सैन्य, परराष्ट्रीय संबंध, 
अथगव्यवस्था, जकातीिे धोरण आचण चब्रचटश सरकारनें केलेल्या अथगचवर्यक कारभारािे चनःपक्षपाती 
परीक्षण व इंग्लंडने कहदुस्तानच्या बाबतीत घेतलेल्या जबाबदाऱ्यािें मूल्यमापन या सवांिे चनयमन, तसेि 
परस्परामंधील भार्ीदारी ठेवण्यािे अथवा संपचवण्यािे स्वातंत्र्य चहन्दुस्तानकडेि असले पाचहजे. काँगे्रस 
महात्मा र्ाधंीजींना आपले एकमेव प्रचतचनधी र्ोलमेज पचरर्देत भार् घेण्याकचरता नेमीत आहे. वाटल्यास 
त्यानंी इतर कोणाला बरोबर घ्याव.े जवाहरलाल नेहरंूनी हा ठराव माडंला, र्फारखान यानंी त्याला 
दुजोरा चदला व इतर अनेकांनी पाकठबा चदला. र्ाधंींनी इंग्रजी व कहदीमध्ये खुलासेवार भार्ण केले. मूलभतू 
हक्क आचण आर्वथक धोरण यासंबधंी र्ाधंी व नेहरू यामंध्ये बरीि ििा पूवी झाली होती, चतला अनुसरून 
ठराव तयार करण्यात आला. नेहरंूनी अनेक मसुदे केले. र्ाधंींनी ते पुनःपुनः तपासले व अखेरीस करािी 
काँगे्रस भरण्यापूवी तो पक्का करण्यात आला. भावी स्वराज्य ऊफग  रामराज्य कसे असेल, कोणत्या तत्त्वावंर 
अचधचष्ठत असेल आचण कोणते धोरण अनुसरील यािा खुलासा या ठरावात आहे. र्ाधंींनी तो माडंला व 
सवांनुमते पास झाला. र्ाधंींनी आपल्या भार्णात माडंलेले काही मुदे्द असे : स्वराज्यात व्हाइसरॉयला रु. 
५०० पेक्षी अचधक पर्ार चमळणार नाही. चस्त्रयानंा पुरुर्ाचं्या बरोबरीने सवग समान हक्क असतील, सवग 
धमाबद्दल समदृष्टी ठेचवली जाईल, कारखान्याच्या मालकानंी समजून राहाव े की कामकऱ्यानंा 
माणसापं्रमाणे वार्चवले जायला पाचहजे. कडक व्याज आकारण्यािी सावकारी पठाण करतात ती बंद झाली 
पाचहजे, सावकारानंा आठ टक्क्यापेंक्षा अचधक व्याज चमळणार नाही, जमीनदार व महाराजे यानंी 
जचमनीवरील उत्पन्नािा आपला चहस्सा अन्याय्य व जुलमी असणार नाही असा आकारावा. या र्ोष्टी केवळ 
उदाहरणादाखल साचंर्तल्या आहेत. पण यावरून स्वराज्यात आमिी व्यवस्था कशी असेल यािी सवांना 
साधारण कल्पना येऊ शकेल, असे र्ाधंींनी आपल्या कहदी भार्णात साचंर्तले. 
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करािी काँगे्रसने र्ाधंींना र्ोलमेज पचरर्देला हजर राहाण्याला अनुज्ञा चदली. पण त्यािंा मार्ग तसा 
चनर्ववघ्न नव्हता. राखीव अचधकाराच्या प्रश्नावर व्हाइसरॉय व भारतमंत्री याचं्या आर्श्ासनात चवसंर्ती होती. 
प्राचंतक सरकारे केलेल्या करारािा अंमल प्रामाचणकपणे करीत नव्हती. खेरीज जातीय बखेडे बंद होऊन 
सलोखा प्रस्थाचपत झाल्याखेरीज र्ोलमेज पचरर्देला जाणे र्ाधंींना प्रशस्त वाटत नव्हते. १८ एचप्रल रोजी 
मंुबईस जाऊन स्वदेशी जात असलेल्या लाडग आयर्ववन यानंा चनरोप चदला. पण बोरसद व बारडोली येथील 
शतेकऱ्यानंा आयर्ववन याचं्याशी झालेल्या कराराप्रमाणे न्याय चमळालेला नाही हे ते चवसरू शकत नव्हते. नवे 
व्हाइसरॉय लॉडग चवकलग्डन यािंी र्ाधंींनी चसमला येथे भेट घेतली व आपली तक्रार त्यांच्यापुढे माडंली. 
एका चब्रचटश पत्राने त्यानंा तार पाठवनू चविारले की र्ोलमेज पचरर्देला येणार का नाही? र्ाधंींनी उत्तर 
पाठचवले की र्ाधंी-आयर्ववन करारािे पालन आचण कहदु-मुब्स्लम सलोखा अंमलात येणे यावर सवग काही 
अवलंबनू आहे. काँगे्रस कायगकाचरणीच्या मते र्ाधंींनी करार पाळला जावा म्हणून लंडनला जाव ेअसे होते. 
एकंदर ब्स्थती अशी नाजूक असता मंुबईिे र्व्हनगर सर अनेस्ट हॉटसन याचं्यावर ते फग्युगसन कॉलेजला 
भेट देण्याला रे्ले असता एका चवद्यार्थ्याने र्ोळी झाडली. पण ते बिावले. पाि चदवसानंी अचलपूरिे 
चडब्स्रक्ट जज्ज र्ार्वलक यािंा खून झाला. कलकत्त्याच्या युरोचपअनानंी एक सभा घऊन सरकारने या 
कृत्यािंी दखल घ्यावी असे सुिचवले. भर्तकसर्ािी स्तुचतस्तोते्र र्ाण्यामुळे अशा र्ोष्टी घडत आहेत असे 
र्ाधंी म्हणाले, परंतु सरकारने सूडािी आचण बदला घेण्यािी भावना जोपासून दडपशाही करणे योग्य 
होणार नाही, असेही त्यानंी बजाचवले. ६ ऑर्स्ट रोजी काँगे्रसच्या कचमटीने राजकीय खुनािंा चधक्कार 
करणारा ठराव केला. भार्र् करताना र्ाधंींनी अशा खून करणारािंा कैवार घेणाऱ्यानंा चविारले की, 
इंब्ग्लश अंमलदारािंा खून करण्याऐवजी तुम्ही मलाि का ं मारीत नाही? १४ ऑर्स्ट रोजी, र्ाधंी व 
व्हाइसरॉय याजंमध्ये झालेला पत्रव्यवहार व्हाइसरॉयनी प्रचसध आ केला. सपू्र व जयकर लंडनला जाण्यास 
चनघाले होते. त्यानंी र्ाधंींिी भेट घेतली. मालवीय, सरोचजनी नायडू व प्रभाशकंर पट्टणी र्ाधंीबरोबर 
जाणार होते. त्यानंी आपले पयगटण-परवाने रद्द केले. र्ाधंी म्हणाले, माझा रस्ता साफ होताि मी लंडनला 
तडक जाईन. पण येथील सरकारी अचधकारी माझा रस्ता साफ करीति नाहीत. आचण त्याि चदवशी 
व्हाइसरॉय लॉडग चवकलग्डन यासं एक पत्र चलचहले. पत्रात त्यानंी चविारले की आयर्ववन व मी याजंमध्ये 
झालेला करार चजवतं आहे का रद्द झाला आहे? तसेि ‘यंर् इंचडया’ मध्ये ‘चद स्टोरी ऑफ ए ब्रोकन पॅक्ट’ व 
‘चद चरयल इश्यू’ या मथळयाखाली दोन लेख चलचहले. ऑर्स्टच्या २० तारखेला हे घडले यानंतर र्ाधंींनी 
व्हाइसरायंाच्या भेटीिी मार्णी केली. ‘सेकंड सेटलमेंट’ या नावाने ओळखला जाणारा करार, होम 
सेके्रटरी याजंबरोबर ििा होऊन करण्यात आला, सवग चवघ्ने दूर झाली व २७ ऑर्स्ट रोजी त्यावर सया 
झाल्या. २९ ऑर्स्ट रोजी ‘राजपुताना’ बोटीने र्ाधंी, मालवीय, सरोचजनी नायडू, प्रभाशकंर पट् टणी व 
चबला चवलायतेस जाण्यास चनघाले. या सवग वाटाघाटी िालू असताि एका पत्रकाराने त्यानंा चविारले होते 
की लंडनला आपण पोर्क कोणता करणार? त्यािे उत्तर त्यानंी चदले, दचरद्रीनारायणाला शोभणारा 
सध्यािाि पंिा व िादर हा माझा पोर्ाक राहील. इंग्रजी कपडे अथवा मोतीलाल नेहरंूसारखा शरेवानी 
आचण िुस्त पायजमा असा पोर्ाक मला शोभणार नाही आचण मानवत नाही. प्रवास करीत असता बोटीवर 
र्ाधंी अर्दी आनंदात होते. बोटीवरील मुलाबंरेबर खेळत होते. 

 
र्ोलमेज पचरर्देिे दुसरे अचधवशेन सुरू होण्यापूवी एक मोठा बदल चवलायतेत घडून आला. मजूर 

पक्षाच्या सरकारऐवजी राष्ट्रीय सरकार अचधकारारूढ झाले. मकॅडॉनल्ड हे मुख्य प्रधान म्हणून कायम 
राचहले. पण भारतमंत्री बदलले. वजेबडू बेन यांच्या जार्ी सर समॅ्युएल होअर आले. फेडरल स्रक्िर 
कचमटीच्या अध्यक्षपदी लॉडग सँकी यािंी चनयुक्ती झाली. १४ सप्टेंबर रोजी भरलेल्या या सभेला र्ाधंी हजर 
झाले. पचंडत मालवीय, श्रीचनवास शास्त्री, तेजबहादूर सपू्र आइचण मुकंुदराव जयकर त्याचं्या शजेारी बसले 
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होते. तो चदवस र्ाधंींच्या मौनािा होता. तथाचप लॉडग सँकी व ते याचं्या दरम्यान चिठ् ठ्यािंी देवाणघेवाण 
िालू होती. १५ सप्टेंबर रोजी या कचमटीत काँगे्रसिे म्हणणे माडंले. करािी काँगे्रसिा ठराव वािून दाखवनू 
ते म्हणाले, काँगे्रसच्या मार्ण्याचं्या मानाने चब्रचटश मुख्य प्रधानािंी घोर्णा फारि चथटी पडते. पण 
चहन्दुस्तानसारख्या भार्ीदाराला बळजबरीने नव्हे, पण पे्रमान साम्राज्यात ठेवणे चब्रचटश राज्यकत्यांना शक्य 
होईल असे मला वाटले आचण मी पचरर्देला आलो आहे. येथून परत जाताना इंग्लंड व कहदुस्तान 
याचं्यामध्ये बरोबरीिी व सन्मान्य भार्ीदारी राहील अशा खात्रीने परत जाण्यात मला आनंद होईल. 
त्याचं्यानंतर मालवीयजी, सर समॅ्युएल होअर व लॉडग रीकडर् यािंी भार्णे झाली. १६ सप्टेंबर रोजी मजूर 
पक्षाच्या पालगमेंटच्या सभासदापुंढे र्ाधंींनी कहदुस्तानच्या मार्णीिे खुलासेवार चववरण केले. इतर पक्षाचं्या 
सभासदापंुढेही ते बोलले. १७ सप्टेंबर रोजी त्यानंी फेडरल स्रक्िर कचमटीत दुसरे भार्ण केले. या 
भार्णात दरडोई एक मत ही मार्णी त्यानंी पुढे माडंली. २२ सप्टेंबर रोजी ते लँकशायरला रे्ले. काँगे्रसिे 
म्हणणे आचण परदेशी कापडावर बचहष्ट्कार याबद्दल बोलताना त्यानंी लँकशायरच्या लोकासं चविारले, 
“चहन्दी सूत कातणाऱ्या व मार् िालचवणाऱ्या या र्रीब शतेकरी कामकऱ्याचं्या व त्याचं्या मुलाचं्या तोंडािा 
घस काढून, पळवनू नेऊन तुम्ही आपली भरभराट करून घेऊ इब्च्छता काय?” २७ सप्टेंबर रोजी चर्ल्ड 
हॉलमध्य भार्ण करताना त्यानंी स्वखुर्ीने स्वीकारलेल्या दचरचद्रनारायण व्रतािे चववरण केले. २ ऑक्टोबर 
रोजी ईस्ट एंडमध्ये त्यािंा वाढचदवस साजरा करण्यात आला. नाइटसचब्रज येथे र्ोंधी रे्ले असता बनाडग 
शॉ त्यानंा सपत्नीक भेटायला आले. एक तासभर त्यािंी जचमनीवर माडंी घालून मनमोकळी ििा अनेक 
चवर्यावंर झाली. शॉ यानंी र्ाधंींना अर्दी सहज चविारले, “या राऊंड टेबल कॉन्फरन्सिा तुम्हाला 
कंटाळा येत नाही का?” 

 
र्ाधंी म्हणाले, “हा सर्ळा प्रकार म्हणजे शुध आ बनवाबनवी आहे आचण तेथे होणारी भार्णे म्हणजे 

उर्ाि वळेकाढूपणा आहे. मी म्हणतो की त्यानंी एकदा स्वच्छपणें आपले धोरण का सारं्ू नये व आम्हाला 
स्वीकार अथवा नकार हे ठरचवण्याला मोकळे का करू नये? पण चब्रचटश राजकीय स्वभावात ते बसत नाही. 
कष्टदायक, जािक पध आतीनीि त्यानंा सर्ळे करणे परवडते.” 

 
ऑक्टोबरअखेर नवी चनवडणूक झाली आचण टोरी पक्ष अचधकारारूढ झाला. सपू्र व इतर भारतीय 

सभासदानंी मार्णी केली की भावी कहदी सरकारात जबाबदारीिे स्वराज्य होणार की नाही ते स्पष्ट सारं्ाव.े 
५ नोव्हेंबरला पुनः राष्ट्रीय सरकारिी स्थापना होऊन रामसे मकॅडॉनल्ड यािंी चब्रचटश मुख्य मंत्री म्हणून 
योजना झाली. तरीही काही घोर्णा होईना. फक्त र्ोलमेज पचरर्देच्या सवग सभासदानंा बककर्हॅम 
राजवाड्ात बादशहा पािव े जॉजग व महाराणी मेरी याचं्या मुलाखतीला नेण्यात आले. र्ाधंींिी व 
राजेसाहेबािंी भेट झाली. तेव्हा राजेसाहेबानंी चविारले, “माझ्या मुलावर तुम्ही बचहष्ट्कार का घातला?” 

 
र्ाधंी म्हणाले, “आपल्या मुलावर नव्हे, तर चब्रचटश राज्यप्रमुखाच्या प्रचतचनधीवर.” 
 
५ नोव्हेंबरला र्ाधंींना काँगे्रसच्या कायगकाचरणीकडून तार आली की त्यानंी आता कहदुस्तानात परत 

याव.े त्यानंी युरोपातील आयलंड, जमगनी, डेन्माकग  वरै्रे देशानंा भेटी देण्यािा बेत रद्द केला, पण त्यानंा 
आपले काम अधगवट टाकून जाणे शक्य नव्हते. त्यानंी पचरर्देच्या बठैकीति जाहीर केले, “जोपयंत मी येथे 
असावे असे पचरर्देला वाटेल तोपयंत मी राहीन, कारण मला सचवनय कायदेभरं् पुनः िालू करण्यािी 
इच्छा नाही. चदल्लीस केलेला हंर्ामी करार पक्का करावा अशी माझी इच्छा आहे. पण मेहेरबानी करून, मला 
६२ वर्ांच्या दुबगळ म्हाताऱ्याला तशी संधी तरी द्याल का नाही?” 
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पचरर्देिे काम मुख्यतः फेडरल स्रक्िर कचमटी आचण चमनॉचरटीज कचमटीत होत होते. र्ाधंी 
दोनही कचमयातं सभासद होते. सवग मुख्य मुख्य चवर्यावंर त्यानंी भार्णे केली आचण त्या सवांना 
काँगे्रसच्या ठरावािंा आधार घेतला. पचहल्या भार्णात त्यानंी काँगे्रसिा इचतहास थोडक्यात साचंर्तला व 
चतला काय पाचहजे आहे यािे चवविेन केले. दुसऱ्या भार्णात त्यानंी वयात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला 
मताचधकार या चवर्यावर आचण इतर महत्त्वाच्या प्रश्नावंर भार्णे केली. सैन्य व परराष्ट्रीय संबधंावर 
फेडरल कायदेमंडळािे चनयंत्रण पाचहजे असे साचंर्तले. कहदुस्तानात सुप्रीम कोटग हवे, पण त्यावर चप्रव्ही 
कौब्न्सलात अपील नको, असे साचंर्तलें . व्यापारी व्यवहारात भेदभाव नको असे सारं्ूंन भारतीय उद्योर्ानंा 
संरक्षणािी मार्णी केली आचण राष्ट्रीय सरकार अंमलात येण्यापूवी त्याच्या देण्याघेण्याच्या व्यवहारािी 
तपासणी झाली पाचहजे, अशी मार्णी केली. जातीजातीमधील संबधंाचं्या ििेत ते पुनःपुः बोलले. 
औपिाचरक आचण अनौपिाचरक ििा झाल्या, पण सर्ळया फुकट रे्ल्या व कचमटीला असे सारं्णे भार् 
पडले, की आमिा समझोता होत नाही. डॉ. आंबेडकरानंी दचलत वर्ासाठी स्वतंत्र मतदारसंघािी मार्णी 
केली आचण शीखाखंेरीज इतर सवग अल्पसंख्याकं जमातींनी त्यानंा पाकठबा चदला. आंबेडकर िक्क म्हणाले, 
“दचलत वर्ांनी ताबडतोब चब्रचटशाकंडून कहदी लोकानंा सत्ता चदली जावी अशी मार्णी मुळीि केलेली 
नाही.” १३ नोव्हेंबर रोजी मकॅडॉनल्ड यानंी आपला चनणगय चदला. त्यात सवग अल्पसंख्यांिा करार आचण 
दचलतासंाठी स्वतंत्र्य मतदारसंघ याला मान्यता चदली. र्ाधंींनी चविारले सवग जातींमध्ये फाटाफूट व 
चवसंवाद ठेवण्यासाठीि त्याचं्या प्रचतचनधींना एवढ्या दूर ६ हजार मैलावंर चनमंचत्रत केले होते काय? आपले 
भार्ण संपचवताना र्ाधंी म्हणाले, इतर अल्पसंख्याकानंी केलेल्या मार्ण्या मी समजू शकतो, पण कहदू 
समाजापासून दचलत अस्पृश्यानंा असे तोडून वरे्ळे करण्याच्या योजनेला माझ्याकडून व काँगै्रसकडून 
कालत्रयी संमती चमळणार नाहीं. यानंतर िान्स व इटलीमधील काही स्थळे पाहून र्ाधंीजी चपल्स्ना बोटीत 
बसून चहन्दुस्तानला परत आले. इटलीत मुसोचलनींिी त्यानंी भेट घेतली. त्याने र्ाधंींना मोठ्या आदराने 
वार्चवले. फाचसस्ट राज्य उभारणीचवर्यी मुसोचलनीने त्यानंा प्रश्न केला. तेव्हा र्ाधंी म्हणाले, “तुम्ही हा 
पत्त्यािंा बंर्ला उभारला आहे !” (तो अल्पजीवी आहे.) 

 
र्ाधंी र्ोलमेज पचरर्देच्या कामासाठी चवलायतेत रु्ंतून पडलेले असता कहदुस्तानातील राजकीय 

पचरब्स्थती झपायाने चबघडत होती. प्रथमपासून र्ाधंी-आयर्ववन करार हा एकतफीि झालेला असा होता. 
दडपशाहीिे थैमान िालूि होते. बारडोलीच्या िौकशीिा बयाबोळि झाला होता. संयुक्त प्रातं आचण 
बरं्ाल येथे लोक संतप्त झालेले होतें. बंर्ल्यात डाबंनू ठेचवलेल्या लोकापंैकी दोन मरण पावले होते व 
चहजलीच्या छावणीत वीस घायाळ झाले होते. दहशतवाद्यानंी चफरून डोके वर काढले होते आचण सरकारने 
दडपशाहीिा व वटहुकूम काढण्यािा सपाटा िालू ठचवला होता. वायव्य सरहद्द प्रातंात तर आणीबाणीिाि 
प्रसंर् आला. र्फारखानािें तेथील वाढते वजन सरकारच्या डोळयात सलत होते. पेशावर चजल्यात लाल 
शटगवाल्या स्वयंसेवकानंा कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंर्ाला तोंड देण्यासाठी प्रचशचक्षत करण्यात येत होते. 
सरहद्द प्रातंाच्या काँगे्रस कचमटीने ठराव केला की, चब्रचटश मुख्य प्रधानािंा जातीय प्रश्नावरील चनवाडा 
अत्यंत असमाधानकारक आहे. कहदुस्तान सरकारने एक दरबार भरवनू र्फारखान व डॉ. खानसाहेब यानंा 
हजर राहण्याला चनमंत्रण पाठचवली. परंतु काँगे्रस कायगकाचरणीला न चविारता कोणत्याही ििेत आम्हालंा 
सामील होता येणार नाही, असे त्यानंी कळचवले. ताबडतोब एक वटहुकूम काढून त्या दोघानंा व त्याचं्या 
सहकाऱ्यानंा २४ चडसेंबर १९३१ रोजी म्हणजे र्ाधंी कहदुस्तानात यऊन पोिण्याला िार चदवस असता 
अटक करण्यात आली. संयुक्त प्रातंात करबंदीिी िळवळ शतेकरी सुरू करण्याच्या बेतात असता एक 
वटहुकूम काढून ती िळवळ होऊि चदली नाही. त्या संबधंाति अलाहाबाद चजल्हा सोडून कोठे जाऊ नये 
असा हुकूम जवाहरलाल नेहरू याजंवर बजावण्यात आला. त्यािंी सवगप्रकारेि मुस्कटदाबी करण्यात 
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आली. नेहरंूनी उलट कळचवले की, मी काय कराव े अथवी करू नये याबद्दलिे हुकूम चजल्हा 
मचॅजस्रेटकडून घेत नसतो. २६ चडसेंबर रोजी ते र्ाधंींना भेटण्यासाठी म्हणून मंुबईस जाण्यास चनघाले 
असता त्यानंा अटक करण्यात आली. र्ाधंी ज्याला ‘र्ोकडर्’ म्हणजे सतावणे म्हणतात ते वर्गभर िालू होते 
आचण त्यानंा आपली फसवणूक झाली आहे असेि वाटत होते. कहदुस्तानात रे्ल्याबरोबर आपण सचवनय 
कायदेभरं्ािी िळवळ सुरू करणार अशा अथािे चवधान असलेली, पण त्यानंी कधीि न चदलेली एक 
मुलाखत प्रचसध आ झाली. बोटीवर असताि त्यानंी यािा इन्कार केला. रोममध्ये असता त्यानंी कोणालाि 
मुलाखत चदली नव्हती. तरी देखील चब्रचटश वतगमानपत्रानंी व सावगजचनक कयगकत्यांनी र्ाधंींिा हा खुलासा 
न मानता त्यानंा खोटे बोलणारे ठरचवलें . 

 
२९ चडसेंबर रोजी मंुबई बंदरात उतरताि र्ाधंींनी म्हटले की लॉडग चवकलग्डन यािें वटहुकूम 

म्हणजे काँगे्रसला चदलेली स्पष्ट आव्हानेि आहेत, पण आता दुसरे एक अब्ग्नचदव्य टाळण्यािा प्रयत्न मी 
आपल्याकडून केल्यावािून राहाणार नाही. आजाद मदैानावरील जाहीर सभेत त्यानंी हेि उद र्ार काढले. 
बरं्ालमधील दहशतवादी कृत्यािंा त्यानंी चनरे्ध केला, पण सरकारिे वटहुकूम म्हणजे आमच्या 
मानववशंाला खच्ची करण्यािाि प्रयत्न आहे. तथाचप मी वाटाघाटीिा मार्ग िोखाळल्यावािून राहाणार 
नाहीं. जर मला यश आले नाही तर अखेरिी चनकरािी लढाई देण्यासाठी मी सवांनी आवाहन करीन. 
चहदुस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी दशलक्ष माणसािंा देखील बळी देईन. इंग्लंडमधील लोकानंा मी हेि 
साचंर्तले आहे, असे र्ाधंी म्हणाले. यानंतर मुळीि वळे न घालचवता त्यानंी काँगे्रस कायगकाचरणीबरोबर 
चविारचवचनमय केला. २९ चडसेंबर रोजी त्यानंी लॉडग चवकलग्डन यानंा आपल्यामधील सलोख्यािे संबंध 
संपले आहेत काय, अशा अथािी तार पाठवनू चविारणा केली. दोन चदवसानंी आलेल्या उत्तराने व्हाइसरॉय 
साहेबानंी आपल्या वटहुकुमािें सचवस्तर समथगन केले. पण र्ाधंींनी भेटण्यािी व आपला दृचष्टकोन 
समजावनू देण्यािी तयारी दशगचवली. यानंतर र्ाधंी व चवकलग्डन यामंधील तारािंी देवाणघेवाण झाली आचण 
त्यात समझोता होण्यािे कोणतेही लक्षण नव्हते. आपण केले ते सवग योग्य आचण शातंता व सुरचक्षतता 
चटकचवण्याच्या दृष्टीने आवश्यकि होते, हा सरकारिा हट् ट कायम होता आचण त्यामुळे त्यािा प्रचतकार 
अकहसेच्या मार्ाने व कायदेभरं्ाच्या िळवळीने करणे काँगे्रसला व र्ाधंींना अपचरहायग झाले. 

 
४ जानेवारी १९३२ रोजी र्ाधंींना अटक करण्यात आली. ती रेग्युलेशन २५ (१८२७) खाली आचण 

त्यानंा येरवड्ास नेण्यात आले. चकती चदवस ठेवणार याला मुदतीिे काही बंधन नव्हते. वल्लभभाई पटेल 
यानंाही अटक करून र्ाधंीबरोबर ठेवण्यात आले. जवाहरलाल नेहरंूिी िौकशी होऊन त्यानंा दोन वर्ांिी 
सक्तमजुरीिी चशक्षा देण्यात आली. िार वटहुकूम काढून पोलीस व मचॅजस्रेट यािें अचधकार वाढचवण्यात 
आले. नार्री स्वातंत्र्य असे काही उरलेि नाही. सवग कहदुस्तान देशालाि एकप्रकारे वढेा घालण्यात आला. 
हे सवग पाहून लॉडग आयर्ववन इंग्लंडमध्ये जाहीरपणे म्हणाले, मी जरी या काळात कहदुस्तानात असतो तरी 
सर्ळे असेि केले असते. सरदार पटेल यानंा अटक झाल्यावर काँगे्रसच्या अध्यक्षपदावर राजेंद्रप्रसाद यािंी 
चनयुक्ती करण्यात आली, पण त्यानंाही ५ जानेवारी रोजी अटक झाली. त्याचं्या जार्ी डॉ. अन्सारी आले, 
पण त्यानंाही ८ जानेवारी रोजी अटक झाली. १० तारखेपयंत काँगे्रसिे सवग पुढारी कारार्ृहात कोंडले रे्ले. 
इंग्लंडमध्ये सर समॅ्युएल होअर व कहदुस्तानात लॉडग चवकलग्डन यानंी आता अधगवटपणे काही करायिे नाही 
असे ठरचवले आचण एकंदर तेरा वटहुकूम काढले. काँगे्रस ही बेकायदा संस्था ठरचवण्यात आली. म्हणजे 
काँगे्रसिी कायगकाचरणी, प्राचंतक कचमया, त्याच्याबरोबर चवद्याथी व तरुण याचं्या संघटना, शतेकरी 
संघटना, राष्ट्रीय शाळा व चवद्यापीठे, इब्स्पतळे, गं्रथालये या सवांिी यादी प्रिडंि झाली. प्रत्येक प्रातंातील 
शकेडो व्यक्ती त्यामंध्ये होत्या. सात हजारानंा कैद करण्यात आले. यात दोनश ेतरी काँरे्सिे पुढरी म्हणता 
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येतील असे लोक होते. िर्विल आपल्या पध आतीने म्हणाले, १८५७ च्या बडंानंतर इतके कडक वटहुकूम 
यावळेी चनघाले. या वटहुकुमािंा एक चवशरे् असा की मुलाचं्या अथवा पाल्याचं्या अपराधाबद्दल आईबापानंा 
व पालकानंा शासन करण्यात आले. मालमत्ता, घरेदारे, मोटरर्ाड्ा, बकँातंील पैसे, मर् ते व्यक्तींिें 
असोत वा संस्थािें असोत, जप्त करण्यात आले. राजकीय कैद्यानंा इतरापेंक्षा अचधक वाईट रीतीने 
वार्चवण्यािे धोरण होते. सचवनय कायदेभरं् करणाऱ्यानंा िारं्लेि झोडपून काढावे असे रु्प्त पचरपत्रक सवग 
तुरंुर्ाचं्या अचधकाऱ्यानंा पाठचवण्यात आले होते. फटके मारणे ही नेहमीिीि चशक्षा झाली. सर समॅ्युएल 
होअर यानंी कॉमन्स सभेत साचंर्तले की, या वळेेस ड्रॉन बॅटल नाही. 

 
पण यािा काही पचरणाम न होता परदेशी कापडावर बचहष्ट्कार व सचवनय कायदेभरं् ही आंदोलने 

िालूि राचहली. संप, दंर्ली, यानंाही खंड पडला नाही. पचहल्या िार मचहन्यातं ८० हजार लोकानंा अटक 
झाली. कोणी पुढारी नसता, जनतेने लढा िालीि ठेचवला. अलाहाबादेस जवाहरलाल नेहरंूिी वृध आ आई 
देखील एका चनदशगनात जबर मार लार्ल्याने बेशुध आ पडली. चस्त्रयानंा पुढे करून कायदेभरं्ािें स्वरूप 
फुर्वनू दाखचवण्यािे काँगे्रसिे धोरण आहे, असे सरकारी अचधकाऱ्यानंा वाटत होते. २३ एचप्रल रोजी 
काँगे्रसिे अचधवशेन भरचवण्यािे जाहीर करण्यात आले. िादंणी िौकात पंचडत मालवीयाचं्या अध्यक्षतेखाली 
ते भरचवण्यात यावयािे होते. पण त्यानंा सभेला येत असता वाटेति पकडण्यात आले. तरीही तेथे जमाव 
होऊन ५०० प्रचतचनधींनी कायगकाचरणीिे ठराव मोठ्याने उच्चारले. पोचलसानंी १६० व्यक्तींना पकडून 
इतरावंर लाठीहल्ला केला. इतर पुष्ट्कळ चठकाणी याि प्रकारच्या सभा झाल्या. चकत्येक नर्रपाचलकावंर 
चतरंर्ा काढून टाकून युचनअन जॅक लावण्यािी सक्ती करण्यात आली. लहानमोठे, मुलरे्-मुली, वृध आतरुण 
असा काही भेदाभेद न करता सवांनी ओळखपते्र जवळ बाळचर्ली पाचहजेत, अशी सक्ती बरं्ालमध्ये सवांवर 
करण्यात आली. वीणा दास या बरं्कन्येने कोटात स्वच्छ साचंर्तले, “माझ्या दडपल्या जात असलेल्या 
मातृभमूीवरील भक्तीने मी र्व्हनगरावर र्ोळी झाडली.” 

 
रोमॉ रोलॉ यानंी आपल्या एका इंग्रज चमत्राला याबद्दल चलचहले : “In the eyes of thousands of 

men, today, who consider the maintenance of the present form of society — imperialist and 
capitalist — intolerable and who are determined to change it, the magnificent experiment in 
India of Satyagraha is the only chance offered to the world of bringing about this social 
transformation without appeal to violence. If it fails — if it is ruined by the violence of the 
British empire, putting itself against India’s civil disobedience — there will be no other issue 
for human evolution but violence; and it will be the British Empire it self which has decided it, 
it is either Gandhi or Lenin. In any case Social justice will be done.” 

 
“It is this which makes the spectacle of India so much the more tragic. This is why all 

who have at heart the harmony of society and the spirit of peace and the Gospel, must give 
their help, sparing no effort, to India or, if the India of satyagraha were to go down in the 
bettle, it is Chirst himself who would be pierced by it, with a supreme lance — thrust on the 
Cross. And this time there would be no resurrection.” 

 
र्ाधंी येरवडा तुरंुर्ात डाबंनू पडलेले होते. त्यानंा हे सर्ळे सोसेना. ११ मािग रोजी त्यानंी 

भारतमंत्री सर समॅ्युएल होअर यानंा एक पत्र चलचहले. त्यात दडपशाही व चब्रचटश महामंत्री मॅकडॉनल्ड 
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याचं्या जातीय चनवाड्ाबद्दल त्यानंी चलचहले. कहदु दचलत जातींना जर स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात येणार 
असेल तर मी उपोर्ण करून प्राण सोडीन, असे त्यानंी चलचहले. र्ोलमेज पचरर्देति त्यानंी हे जाहीर 
केल्यािी आठवण देऊन साचंर्तले. भावनेच्या भरात उच्चारलेले ते शब्द नव्हते, र्ंभीरपणे चविारपूवगक 
केलेले ते चवधान होते. “So far as Hinduism is concerned, separate electorate would simply 
vivisect and disrupt it.” असे एक वाक्य त्या पत्रात आहे. दडपशाहीबद्दल त्यानंी असे म्हटले की 
“Goondaism is being practiced in the name of Law and Order.” एक मचहन्याने १३ एचप्रल रोजी 
सर समॅ्युएल होअर यािें उत्तर आले. लॉडग लोचदअन याचं्या कचमटीिे म्हणणे ऐकल्यावर महामंत्री 
मकॅडोनल्ड आपला चनवाडा जाहीर करतील असे त्यात म्हटले होते. या पत्रव्यवहारािी माचहती र्ाधंी, 
सरदार पटेल व महादेवभाई देसाई यानंाि फक्त होती. भारतीय जनतेिे लक्ष इतर कोठेतरी लार्ाव ेम्हणून 
र्ोलमेज पचरर्देच्या इतर कचमया कहदुस्तानात येऊन आपआपली कामे करीत होत्या. कहदुमहासभा, 
मुब्स्लम लीर्, शाख लीर् व दचलत पुढारी सभा भरवनू आपले म्हणणे त्याचं्यापुढे माडंीत होत्या. मुब्स्लम 
लीर्च्या पचरर्देत भार्ण करताना सर महंमद इक्बाल यानंी सचवनय कायदेभरं्ाच्या िळवळीिा चनरे्ध 
करून जातीय समझोता घडवनू आणण्यािी मार्णी केली. १७ ऑर्स्ट १९३२ रोजी महामंत्री मकॅडॉनल्ड 
यानंी आपला हंर्ामी जातीय चनवाडा जाहीर केला. तो पाहून र्ाधंींना ज्यािे भय वाटत होते ते सवग 
घडल्यािे चदसून आले. त्याचं्या योजनेिा प्रचतकार करण्यासाठी त्यानंी ‘मृत्य ू येईपयंत उपोर्ण’ जाहीर 
करून, मकॅडॉनल्ड यानंा एक पत्र चलचहले. त्यातं सर समॅ्युएल होअर यानंा चलचहलेल्या पत्रािा संदभग 
चदला होता आचण प्राणाचंतक उपोर्णािा चनश्चय त्यानंा कळचवला होता. २० सप्टेंबरला उपोर्ण सुरू होईल 
असे कळचवले होते. मकॅडोनॉल्ड यािें उत्तर ८ सप्टेंबर रोजी पाठचवण्यात आले. त्या पत्रातील अखेरिे शब्द 
पुढीलप्रमाणे आहेत : “I am afraid, therefore, that my answer to you must be that the decision of 
the Government stands and that only an agreement of the communities themselves can 
substitute other electoral arrangements for those that the Government have devised.” २९ 
सप्टेंबर रोजी र्ाधंींनी मकॅडॉनल्ड यानंा जबाब पाठवनू आपल्या चनश्चयािी पुनरुक्ती केली. १२ सप्टेंबर रोजी 
र्ाधंी-होअर-मकॅडॉनल्ड पत्रव्यवहार प्रचसध आ करण्यात आला. र्ाधंींच्या या प्राणाचंतक उपोर्णाच्या 
चनणगयाने सवगत्र एकि खळबळ उडाली. प्रथम दचलत पुढारी एम. सी. राजा यानंी १३ सप्टेंबर रोजी एक 
पत्रक काढून मकॅडॉनल्ड ॲवाडगिा चनरे्ध केला आचण र्ाधंींिा जीव वािचवण्यासाठी सवांनी संयुक्तपणें 
कृती करावी असे म्हटले. डॉ. आंबेडकरानंी र्ाधंींिा हा पोचलचटकल स्टंट आहे असे म्हटले, परंतु सपू्रनी 
र्ाधंींिी ताबडतोब मुक्तता करावी, अशी मार्णी केली. याकुब हसन यानंी र्ांधींिी तुच्छतेने टवाळी करू 
नये व त्याचं्या त्यार्ािी कदर करावी, असे म्हटले. राजेंद्रप्रसाद म्हणाले, कहदुसमाजाच्या कठोर कसोटीिा 
हा क्षण आहे. १४ सप्टेंबर रोजी अलाहाबादेतील सवग मंचदरे हचरजनानंा खुली करण्यात आली. 
चजकडेचतकडे एकि खळबळ माजली. १८ सप्टेंबर हा र्ाधंींिा मौनािा चदवस होता. त्या चदवशी, मथुरादास 
वसनजी, िुनीलाल मेहता, पुरुर्ोत्तमदास ठाकुरदास व घनःश्यामदास चबला र्ाधंींशी ििा करण्यासाठी 
येरवड्ास आले. त्यानंा र्ाधंींनी स्पष्ट साचंर्तले की, उच्चवणीय कहदू व दचलत कहदू यािंा समझोता होऊन 
केवळ िालणार नाही. अस्पशृ्यता नष्ट व्हावी म्हणून आणखी असेि उपोर्ण मला कराव े लारे्ल. १९ 
सप्टेंबरला मंुबईस मालवीयजींच्या अध्यक्षतेखाली एक बठैक झाली. सुमारे शभंर कहदू पुढारी हजर होते. 
दोन मुदे्द सवांनुमते वादातीत होते; एक म्हणजे, काही झाले तरी र्ाधंींिे प्राण वािचवले पाचहजे आचण दुसरा 
म्हणजे, अस्पृश्यता शीघ्रतम नाहीशी झाली पाचहजे. एम. सी. राजा याचं्या सूिनेवरून एक जाहीरनामा 
तयार करून त्यावर सवग पुढाऱ्यानंी सया कराव्या व आपणास अस्पशृ्यता चनवारणाच्या कायाला वाहून 
घ्याव े २० सप्टेंबरपूवी र्ाधंींनी टार्ोर यासं एक पत्र चलहून त्यािंा आशीवाद माचर्तला. पत्र जाण्यापूवीि 
टार्ोरािंी तार आली. त्यानंतर आंबेडकर, राजा व इतर कहदू पुढारी याचं्या उलटसुलट पुष्ट्कळ ििा 
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र्ाधंीबरोबर झाल्या. र्ाधंींिा सोचशकपणा अर्दी कसाला लार्ला. डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “महात्माजी, 
आपणि आमच्या सहाय्याला आले पाचहजे. झालेल्या प्रदीघग ििेला अनुसरून र्ाधंींनी ठरावािा मसुदा 
चलचहला व सवांनी त्याला संमती चदली. ठराव असा : 

 
“This conference resolves that hence forth, amongst Hindus, no one shall be 

regarded as an untouchable by reason of his birth and those who have been so reqgarded 
hitherto, will have the same right as other Hindus, in regard to the use of public wells, public 
schools, public roads and other public institutions. This right will have statutory recognition at 
the first opportunity and shall be one of the earliest acts of the Swaraj Parliament, if it shall not 
have received such recognition before to secure by every means, legitimate and peaceful, an 
early removal of all social disabilities, now imposed by custom upon the so-called 
untouchable classes including the bar in respect of admission to temples.” 

 
हे वृत्त सपू्र, आंबेडकर आचण मालवीय यानंी मकॅडॉनल्ड यासं कळचवलें . २६ सप्टेंबर रोजी यािा 

स्वीकार त्याचं्या मंचत्रमंडळाने केल्याबद्दलिी चनवदेने इंग्लंड व चहन्दुस्तान येथे प्रचसध आ करण्यात आली. 
सपू्र, कंुझरू, टार्ोर, आंबेडकर या सवांनी र्ाधंींना उपोर्ण सोडण्यािी चवनंती केली. सोमवार, २६ सप्टेंबर 
१९३२ रोजी ५-१५ वाजता, दोनश ेलोकासंमक्ष प्राथगना होऊन, कस्तुरबानंी र्ाधंींना संत्र्याच्या रसािा पेला 
चदला आचण उपोर्ण सुटले. २७ सप्टेंबर रोजी र्ाधंींिा ६४ वा वाढचदवस देशी कहदू पिंारं्ाप्रमाणे आला. 
त्याचनचमत्त पुण्यास जाहीर सभेत टार्ोरानंी भार्ण केले. अस्पशृ्यताचनवारण आठवडा २७ सप्टेंबरपासून १२ 
ऑक्टोबरपयंत सवगत्र पाळण्यात आला. अँटी-अनटिाचबचलटी लीर् या संस्थेिी स्थापना चदल्लीस करण्यात 
आली व अमृतलाल ठक्कर यासं चतिे चिटणीस नेमण्यात आले. पिंवीस लाख रुपये जमचवण्यािे चवनंचतपत्र 
काढण्यात आले. भोपाळच्या नवाबानंी पाि हजार रुपयािंी देणर्ी चदली. कहदू-मुसलमानािंा समझोता 
याि पध आतीने व्हावा म्हणून शौकतअली व अबुलकलाम आजाद यानंी चनवदेन काढले आचण तसा प्रयत्न 
करण्यास र्ाधंींना मोकळीक चमळावी म्हणून त्यानंी व्हाइसरॉयसाहेबानंा र्ाधंींिी मुक्तता करावी म्हणून 
चवनंती केली. 

 
सरकार आपल्या मनोवृत्तीत बदल झाला आहे असे दाखवील अशी लोकािंी अपेक्षा होती. र्ाधंींनी 

सुध आा आपल्याकडून सहकायािी इच्छा व्यक्त केली होती. ते म्हणाले, “सरकार आचण र्ोलमेज पचरर्देशी 
काँगे्रसने सहकायग करावे म्हणून सरकाराकडून सुयोग्य सूिना आली, तर माझ्याइतका आनंद दुसऱ्या 
कोणालाि होणार नाही. फक्त सुयोग्य या शब्दावर मी जोर देतो आचण तो अधोरेचखत करतो. स्वाभाचवक 
प्रवृत्तीने मी सहकायानुकूलि आहे ही र्ोष्ट जेवढी मान्यता पावायला हवी होती तेवढी मी अनेक वळेा घोचर्त 
करूनही पावली नाही.” पण या सवग अपेक्षािंा भरं् एका फटक्यात सरकारने केला. कारण २९ सप्टेंबर रोजी 
पत्रव्यवहारािा आचण मुलाखतीच्या ज्या सवलती सरकारने चदल्या होत्या त्या एकाएकी काढून घेतल्या 
आचण भेटण्यािी वळे आधी ठरवनू आलेल्या जयकरानंा सारं्ण्यात आले की त्यानंा येण्याला फार उशीर 
झाला होता आचण येरवडा तुरंुर्ािे दरवाजे बदं झाले. सचवनय कायदेभरं्ािे आंदोलन १९३२ अखेरीस 
अर्दीि मंदावले होते. र्ाधंींच्या उपोर्णाकडे सवांिे लक्ष चखळून राचहले होते. सत्याग्रही लोकांिी संख्या 
नोव्हेंबरात १७ हजार होती ती चडसेंबरात १४ हजारावंर आली. सर समॅ्यअल होअर यानंी कॉमन्स सभेत 
साचंर्तले की, काँगे्रसजनािें लक्ष र्ाधंींच्या अस्पशृ्यताचनवारणाच्या मोचहमेकडे लार्ले होते. कहदी पुढारी 
मंडळी र्ाधंींच्या सुटकेिी मार्णी करीत होते. त्यामुळे अस्पृश्यताचनवारण व जातीजातींतील सलोख्याच्या 
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खटपटींना वेर् येईल असे त्यािें म्हणणे होतें. सरकारतफे सारं्ण्यात आले की र्ाधंींिा घोचर्त कायगक्रम 
कायदेभरं् होता आचण त्यासाठी तुरंुर्ात ठेवण्यात आले होते. कहदु-मुसलमानािंा प्रश्न प्रधानतः राजकीय 
असल्यामुळे त्या बाबतीत त्यानंा काही करायिे आहे हे त्याचं्या सुटकेिे कारण होऊ शकत नाही. तथाचप 
र्ाधंी व सरकार याचं्यात बराि पत्रव्यवहार झाल्यावर अस्पशृ्यता चनवारणकायािी त्यािंी मोहीम पुढे 
िालचवण्यासाठी त्यानंा चदलेल्या खास सवलती नोव्हेंबर १९३२ मध्ये पुनः देण्यात आल्या व या संधीिा 
फायदा त्यानंी चनवदेनावर चनवदने काढून उच्चवणीय कहदंूिे मतपचरवतगन करण्यासाठी, त्याचं्या आके्षपानंा व 
टीकेला उत्तर देण्यासाठी घेतला. त्यानंा सहकायािी चवनवणी ते करीत राचहले. सरकारने आपले कतगव्य 
िोख बजावले आहे, आता अस्पृश्य व उच्चवणीय यानंी दोघामंधील अंतराय दूर व्हावा यासाठी झटून प्रयत्न 
करायिा आहे असे त्यानंी म्हटले. केरळमधील रु्रुवायुर येथील मंचदरात अस्पशृ्यानंा इतराचं्या बरोबरीने 
प्रवशे चमळावा म्हणून केलाप्पन यानंी उपोर्ण करायिे ठरचवले आचण ते मरणाच्या दारात असता र्ाधंींनी 
त्यानंा परत चफरचवले होते. येत्या जानेवारीपयंत अस्पशृ्यानंा तेथे प्रवशे करण्यािी सवलत चमळाली नाही 
तर मला केलाप्पन याजंबरोबर त्यासाठी उपोर्ण कराव े लारे्ल असे र्ाधंींनी जाहीर केले. अस्पशृ्यानंा 
मंचदरप्रवशे चमळावा म्हणून मद्रास कायदेमंडळात व सेंरल लेचजस्लेचटव असेंब्लीत चवधेयके माडंण्यात 
आली. त्यामुळे केलाप्पन यािें व र्ाधंींिे उपोर्ण बेमुदत तहकूब झाले. र्ाधंींच्या या मोचहमेच्या नर्ाऱ्याच्या 
आवाजात र्ोलमेज पचरर्देच्या चतसऱ्या अचधवशेनाकडे कोणािे फारसे लक्षि रे्ले नाही. १९३२ सालअखेर 
हे अचधवशेन लंडन येथे झाले. या अचधवेशनाला शास्त्री, चफरोज सेठना, कितामणी यानंा देखील चनमंत्रणे 
नव्हती. सपू्र-जयकर रे्ले होते. केळकरानंा चनमंत्रण आले आचण ते स्वीकारून तेही रे्ले. जीना देखील 
चनमंचत्रले रे्ले नव्हते. सर चिमणलाल सेटलवाड याचं्यासारख्या नेमस्तानंी काँगे्रसिे सहकायग चमळवावे 
असे चब्रचटश सरकारास कळकळीने साचंर्तले, पण त्यािा काही उपयोर् झाला नाही. यावेळी सर 
तेजबहादूर सपू्र यानंी काढलेले उद र्ार फारि महत्त्वािे, मार्वमक व पचरब्स्थतीिा तळ शोधण्याच्या 
योग्यतेिे आहेत. सपू्र म्हणाले, “With all my differences with Congressmen, I hold that as far as 
Mr. Gandhi, is concerned, he sums up in his personality the highest degree of self-respect in 
India and the highest degree of patriotism.” 

 
सपू्र पुढे म्हणाले, “As far as Mr. Gandhi is cancerned, he will simply refuse to discuss 

any political question inside the Jail. I am making an earnest appeal to you to consider the 
situation. I tell you that I have never known in my thirty years' experience as a public man so 
much of bilterness and so much of hostile feeling in India homes as I have witnessed during 
the last few months.” 

 
४ जानेवारी १९३३ हा चदवस सचवनय कायदेभरं्ाच्या आंदोलनािे एक वर्ग पुरे करणारा होता. 

राजेंद्रप्रसाद यानंी अध्यक्ष या नात्याने चनवदेन केले की, सवग काँगे्रसजनानंी देशात सवगत्र ते वािाव ेआचण 
जाहीर सभा त्यासाठी भरवाव्या. लाठीमार होऊन अनेकानंा याबद्दल पकडण्यात आले. खुद्द 
राजेंद्रप्रसादानंा अटक झाली आचण त्यािंी जार्ा लोकनायक माधवराव अणे यानंी घेतली. अमुक एक 
कायगक्रम समोर नसल्याने काँगे्रसिे अनुयायी काहीसे र्ोंधळून रे्ले. चमठािा व जंर्लिा कायदा तोडून 
सचवनय कायदेभरं् करावा का अस्पशृ्यताचनवारणािे कायग करावे, अशा चवविंनेत ते पडले. वस्तुतः या 
दोहोमध्ये काहीि चवरोध नव्हता आचण स्वदेशी, मद्यपानचनरे्ध व अस्पशृ्यताचनवारण याबद्दलिे काम हे 
कधीि न संपणारे होते. पण सामान्य काँगे्रसजन र्ोंधळले हे खरे. पण त्यानंा भेटायला येरवड्ास रे्लेल्या 
लोकासं त्यानंी चफरून हेि साचंर्तले.  
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२३ जानेवारी १९३३ रोजी व्हाइसरॉयनी रंर्ा अय्यर याचं्या अस्पृश्यताचनवारण चवधेयकाला 
परवानर्ी चदली. सुब्बारॉयन याचं्या चबलािी जरुरी त्यामुळे उरली नाही. साऱ्या कहदुस्तानातील देवालये व 
मंचदरे त्यामुळे अस्पृश्यानंा खुली होणार होती. र्ाधंींनी यानंतर म्हटले की, आता सवणग कहदंूनी अस्पृश्यता 
तरी नष्ट केली पाचहजे, अथवा मला तरी या दुचनयेतून घालचवले पाचहजे. ११ फेबु्रवारी १९३३ रोजी हचरजन 
या इंग्रजी साप्ताचहकािा पचहला अंक पुण्याहून प्रकाचशत करण्यात आला. हचरजन सेवक संघाकडे त्यािी 
सवग व्यवस्था व मालकी सोपचवण्यात आली. इतःपर दचलत, अनुसूचित व अस्पृश्य म्हणून मानल्या 
रे्लेल्यानंा हचरजन ही संज्ञा लावण्यािे त्यानंी ठरचवले. रु्जरातच्या पचहल्या संतकवीनेि तो शब्द 
वापरलेला आहे, असा खुलासा त्यानंी केला. ‘हचरजन’ मध्ये तथाकचथत सनातनी कहदंूना समजावण्यािे 
त्यािें कायग िालू होते. टीकाकारािें म्हणणे ते छापीत व त्यानंा उत्तरे देत. त्याचं्या चवनंतीवरून अनेक 
चविानानंी लेख चलचहले. सपू्र-जयकर यानंी अस्पशृ्यता नष्ट करण्यासाठी कायदा करण्यात काहीि रै्र 
नाही असे साचंर्तले. हचरजन सवगस्वी एकाि अस्पशृ्यताचनवारणाच्या कामाला वाचहलेला होता. त्यात 
राजकारणािे अवाक्षर येत नव्हते. र्ाधंींनी चलचहले, “Though I am not a prisoner in law, I am 
conducting the paper as if, I am one in fact.” 

 
१५ एचप्रल रोजी र्ाधंींनी ‘कथककर् अलाऊड’ या मथळयाखाली चलचहलेल्या लेखात म्हटले, 

“अस्पृश्यता हे पाप आहे आचण त्याच्या चनष्ट्कृतीसाठी अनेकािें रक्त साडंल्याचशवाय ते नष्ट होईल असे 
वाटत नाही. उपोर्णाच्या उपायावर माझा दृढचवर्श्ास आहे आचण २९ एचप्रल रोजी त्यानंी २१ चदवसािें 
उपोर्ण जाहीर केले. ८ मे रोजी ते सुरू होईल व २९ मे रोजी ते संपेल. कोणािे काही आके्षप अथवा 
हरकती त्यानंी जुमानल्या नाहीत. १ मे रोजी त्यानंी आपला चविार कहदुस्तान सरकारला कळचवला. ८ मे 
रोजी उपवास सुरू झाल्यावर ९-३० वाजता रात्री एक सरकारी पत्रक प्रचसध आ झाले. त्या अन्वये र्ाधंींिा हेतू 
व मनःप्रवृत्ती लक्षात घेऊन र्ाधंींना सोडून देण्यािे सरकारने ठरचवले. या चनणगयाबद्दल दोन तास अर्ोदर 
र्ाधंींना कळचवण्यात आले होते. तेथून सरदार पटेल, महादेव देसाई व सरोचजनी नायडू यासंमवते त्यानंा 
लेडी पे्रमलीलाबाई ठकारसी याचं्या ‘पणगकुटी’ या पुण्यातील घरी नेण्यात आले. र्ाधंींनी लरे्ि सचवनय 
कायदेभरं्ािे आंदोलन एक मचहना थाबंचवण्यात आल्यािे सारं्ून सवग राजकीय कैद्यािंी सुटका व वटहुकूम 
मारे् घ्यावे, अशी मार्णी सरकाराकड केली. काँगे्रसिे हंर्ामी अध्यक्ष, लोकनायक अणे यानंी त्याला संमती 
चदली. नंतर र्ाधंींनी याि चवर्यावर एक चवस्तृत चनवदेन केले. अणे यानंी सचवनय कायदेभरं् बदं केल्यािी 
मुदत सहा आठवड्ानंी वाढचवली. सरकारतफे जाहीर झाले की र्ाधंींबरेबर राजकीय कैद्यािंी सुटका 
करणे अथवा कायदेभरं्ािी िळवळ सोडून द्यावी यासाठी वाटाघाटी करणे हा त्यािंी मुक्तता करण्यामारे् 
उदे्दश नाही. र्ाधंींच्या या सवग हालिाली, आपल्याला पसंत नाहीत असे चवठ् ठलभाई पटेल व सुभार्िदं्र 
बोस यानंी युरोपामधून जाहीर केले. यानंतर २९ मे रोजी ठरल्याप्राणे र्ाधंींनी उपोर्ण सोडले. र्ाधंींिी 
तब्येत साधारण बरी झाल्यावर पुण्यास सुमारे १५० काँगे्रस नेत्यािंी एक पचरर्द भरली. बहुतेकाचं्या मते 
कायदेभरं्ािी मोहीम बदं करावी असे होते. सत्यमूतीं असे म्हणणारातं प्रमुख होते. आिायग कृपलानी मुख्य 
चवरोधक होते. तीन ठरावािंा चविार होऊन शवेटी जो एक ठराव एकमताने मंजूर झाला, त्यािा आशय 
असा कीं, र्ाधंींनी व्हाइसरॉयबरोबर चबनशतग मुलाखत मार्ावी. १५ जुलै रोजी र्ाधंींनी तार पाठवनू 
व्हाइसरॉयनी मुलाखत द्यावी अशी चवनंती केली. पण कायदेभरं्ािी िळवळ मारे् घेतल्याचशवाय वाटाघाटी 
नाहीत ही सरकारी भचूमका कायम होती. र्ाधंींनी पुनः प्रयत्न केला, पण तो व्यथग रे्ला. तेव्हा लढा िालू 
ठेवण्यासाठी व्यक्तीशः स्वतःच्या जबाबदारीवर कायदेभरं् करावा, काँगे्रसकडून कसल्याही मदतीिी अपेक्षा 
करू नये, असा पयाय चनघाला. हंर्ामी अध्यक्ष अणे यानंी सवग काँगे्रस संघटनानंी आपले कामकाज बदं 
ठेवाव े असे हुकूम काढले. कायदेभरं्ात तोपयंत एक लाख कैदेत पडले होते, अणे याचं्या व्यवस्थेवर 
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र्ाधंींनी टीका करून काही व्यक्ती जरी कायदेभरं् करीत राचहल्या तरी चब्रचटश सरकारावर त्यािा काही 
पचरणाम होणार नाही असे म्हटले. काही लोकानंा वाटले, की मी अस्पशृ्यताचनवारणाच्या उद्योर्ाखेरीज 
दुसरे काही करणार नाही. पण मी असा एकारलेला माणूस नाही. २६ जुलै रोजी त्यानंी अठरा वर्े 
साबरमतीस िालचवलेल्या सत्याग्रह आश्रम मोडून टाकण्यािे जाहीर केले. मंुबई सरकारास पत्र पाठवनू 
आश्रम व त्यािी चमळकत यािंा ताबा घ्या, असे सुिचवले. आश्रमात त्यावेळी एकंदर १०७ माणसे होती, 
बेिाळीस पुरुर्, एकतीस चस्त्रया, बारा मुलरे् व बावीस मुली अशी त्यािंी वर्गवारी होती. या वेळेपयंत एक 
हजार माणसानंा आपले सत्याग्रही वळण र्ाधंींनी लाचवले होते. आचण यातंील प्रत्येक व्यक्ती म्हणजे 
िालताबोलता आश्रमि असे ते समजत होते. साडेतीन लाख रुपयािंी आश्रमािी चमळकत होती आचण 
जंर्म संपत्ती सुमारे तीन लाखािंी होती. रस्टमध्ये असलेल्या पैशािा चवचनयोर् कसा व्हावा हे सवग आधीि 
ठरलेले होते. यानंतर फक्त तेहतीस लोकानंा बरोबर घेऊन र्ाधंींनी आश्रम सोडून आपली मोहीम सुरू 
केली. १ ऑर्स्ट रोजी त्यानंा व कस्तुरबा व महादेव देसाई यानंा कैद करून साबरमती तुरंुर्ात नेण्यात 
आले. साबरमतीहून त्यानंा येरवडा तुरंुर्ात नेले आचण ४ ऑर्स्ट रोजी सोडून देऊन, पुणे शहर सोडून 
कोठे न जाण्यािा हुकूम त्याचं्यावर बजावण्यात आला. पण हा हुकूम पाळण्यािे त्यांनी नाकारल्यावर त्यानंा 
पुनः कैद केले, त्याच्यावर खटला भरला आचण एक वर्ािी कारावासािी सजा त्यानंा फमाचवण्यात आली. 
र्ाधंींना तुरंुर्ात टाकल्याबरोबर वैयब्क्तक कायदेभरं्ािी िळवळ सवगत्र सुरू झाली. हंर्ामी अध्यक्ष अणे व 
त्यािें तेरा सोबती अकोल्याहून सत्याग्रहासाठी बाहेर पडले. त्यानंा कैद करण्यात आले. एक आठवड्ात 
शकेडो सत्याग्रयानंा अटक झाली. र्ाधंींना आता हचरजनकायाच्या पूवीच्या सवलती चमळेनात. तेव्हा त्या 
चमळाल्याखेरीज जीवनात मला काही स्वारस्य वाटत नाही, असे त्यानंी मंुबई सरकारास चलचहले, तेव्हा 
काही ‘हचरजन’ िालचवण्याकचरता अवश्य त्या सवलती त्यानंा देण्यात आल्या. पण त्या पुरेसा नव्हत्या. या 
सुमारास त्यािंी प्रकृत्ती चबघडली तेव्हा त्यानंा ससून इब्स्पतळात नेण्यात आले. त्यानंी अन्नपाणी वज्यग केले. 
२३ ऑर्स्ट रोजी त्याचं्या जीचवताला धोका आहे असे चदसल्यावर त्यानंा चबनशतग सोडण्यात येऊन 
अँब्युलन्समधून पणगकुटीवर नेण्यात आले. जवाहरलाल नेहरंूना आता मुक्त करण्यात आले होते. ते 
पुण्यास र्ाधंींना भेटण्यासाठी आले. त्यािंी समोरासमोर ििा झाल्यावर त्यानंा पत्ररूपाने पके्कपणा 
आणण्यात आला. १९३३ च्या सप्टेंबरात ‘पूना स्टेटमेंटस’ या नावाने ती प्रचसध आ करण्यात आली. काँगे्रसिा 
आर्वथक कायगक्रम हा त्यािंा मुख्य चवर्य होता. १३ सप्टेंबर रोजी र्ाधंींनी घोर्णा केली की, ऑर्स्टच्या ३ 
तारखेपयंत कायदेभरं्ाच्या िळवळीपासून दूर राहात आहे. मला अकब्ल्पतपणे चबनशत सोडून चदल्यामुळे 
मला जरा भाबंावल्यासारखे झाले आहे. यामार्ील हेतू काही असोत, मी आपले कतगव्य करीत राहीन. 

 
सप्टेंबर १९३३ मध्ये र्ाधंी वधा येथील सत्याग्रह आश्रमात आले. ३० सप्टेंबरला त्यानंी साबरमती 

आश्रमािी जार्ा हचरजन सेवक संघाला चदली. त्यािंी प्रकृती अजूनही ठीक नव्हती. तरी ते ‘हचरजन’ साठी 
लेखन करीत असत. सहा आठवडे चवश्रातंी घेतल्यावर ७ नोव्हेंबर रोजी त्यानंी हचरजन दौऱ्यासाठी वधा 
शहर सोडले. तेथील राममंचदरात ते रे्ले. ते नुकतेि हचरजनानंा मोकळे करण्यात आले होते. नंतर 
लक्ष्मीनारायणाच्या मंचदरात रे्ले. ते १९२८ सालीि खुले करण्यात आले होते. या चठकाणी वध्यािे एक 
मारवाडी व्यापारी रामदेवजी यानंी आपले खाजर्ी देवालय हचरजनानंा खुले केल्यािे जाहीर करण्यािी 
र्ाधंींना चवनंती केली. येथून त्यािंा नऊ मचहन्यािंा हचरजन दौरा सुरू झाला. नार्पूर, काटोल, अमरावती, 
रायपूर, अनंतपूर, चशवणी, कछदवाडा, बतुैल, जबलपूर येथपयंत अनेक सभातं ते बोलले. हजारो रुपये 
हचरजन कायासाठी त्यानंी जमचवले. पण अचवरत पचरश्रमाने त्यािंा रक्तदाब वाढत होता. ८ चडसेंबर रोजी 
डॉ. अन्सारीनी त्यानंा तपासले आचण त्यािंा कायगक्रम आखणारानंा त्यानंी साचंर्तले की, अशा प्रकारे काम 
करीत राचहल्यास ते केव्हा कोसळतील यािा नेम नाही. रोज िार तासापेंक्षा अचधक काम त्याचं्याकडून 
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करून घेऊ नका. िार चदवस र्ाधंी जबलपुरास राचहले. तेथून ते चदल्लीस रे्ले. तेथे १२ हजार रुपये जमा 
केले व एकंदर जमा ९० हजार रुपयावंर रे्ली. यापुढे आंध्र प्रातंािा दौरा सुरू झाला. बेझवाडा, 
मच्छलीपट्टण, मद्रास, येथील दौरा आटोपून ते म्हैसूर संस्थानात रे्ले. म्हैसूर, बादनवाल, बरं्ळूर ही शहरे 
घेऊन मलबारकडे वळले. पालघाट, बादर्ारा, काचलकत ही शहरे घेऊन र्ाधंी कोिीन आचण त्रावणकोर 
संस्थानात रे्ले. कोट्टायम, अलेप्पी करून ते चत्रवेंद्रम येथे २० जानेवारी १९३४ ला रे्ले. त्रावणकोर 
संस्थानात सर्ळे सावगजचनक रस्ते, चवचहरी, अन्नछते्र सवग लोकानंा सारखी खुली होती. नर्रकॉइल, 
चतनवले्ली येथेही त्यािंी भार्णें झाली. त्रावणकोर संस्थानाच्या कारभाऱ्यािें त्यानंी मनापासून अचभनंदन 
केले. 

 
दचक्षण कहदुस्तानात त्यािंा हचरजन कायािा हा दौरा िालू असताि १५ जानेवारी १९३४ रोजी 

चबहारमध्ये झालेल्या प्रिडं भकंूपािी बातमी समजली. १७ जानेवारी रोजी चबहार सरकारने बाबू 
राजेंद्रप्रसाद यािंी सुटका, त्यानंा भकंूपग्रस्तासंाठी मदतकायग करता याव े म्हणून केली. २१ तारखेला 
बाबजूींनी र्ाधंीजींनी कळचवले की मोंधीर, दरभरं्ा, मुझफरपूर आचण मोचतहारी या चजल्यातं मोठाि अनथग 
झाला आहे. दहा ते १५ हजार लोक मेले व असंख्य लोकानंा दुखापत झाली. र्ाधंींनी बाबजूींना चलचहले की 
मी फार चविचलत होऊन रे्लो आहे, पण हाती घेतलेले काम सोडणे अधमग होईल आचण असा अधमग 
आिरून तरी मी काय करणार आहे? कालपासून मी चबहारच्या आपत्तीबद्दलि लोकासंमोर माझ अंतःकरण 
उघडे करीत आहे. २४ जानेवारीला ते चतनवले्लीला होते. तेथे केलेल्या भार्णात ते म्हणाले, हा सवग ईर्श्री 
कोप आहे आचण आपल्या पापाबंद्दल तो आपल्याला चशक्षा करीत आहे! ठक्करबाप्पानंी त्यानंा चनलचर्री 
पवगतावर कौन्नूर मुक्कामी एक आठवडा राहाण्यािा सल्ला चदला. पण र्ाधंींना चवश्रातंीिे नाव सुध आा नको होते. 
‘हचरजन’च्या फेबु्रवारी २ तारखेच्या अंकात त्यानंी चबहार व अस्पृश्यता या चवर्यावर लेख चलचहला आचण 
अस्पृश्यतेच्या पापाबद्दल ही भकंूपािी चशक्षा ईर्श्राने चबहारला केली आहे, असे म्हटले. रवींद्रनाथ 
टार्ोरानंी असले अवैज्ञाचनक मत माडंल्याबद्दल र्ाधंींना िारं्ले फैलावर घेतले. १६ फेबु्रवारी तारखेच्या 
‘हचरजन’ मध्ये चफरून आपल्या मतािाि पुनरुच्चार केला. दचक्षण कहदुस्तानातील हचरजन दौरा 
कतगव्यबुध आीने संपचवल्यावरि ते ९ मािग रोजी पटणा येथे जाण्यास चनघाले. ३ मािग १९३४ पयंत त्यानंी 
३,५२,१३० रुपये जमा केले होते. ते सवग हचरजनसेवक समाजािे चिटणीस ठक्करबापा याचं्या हवाली केले. 
एका अमेचरकन पत्रकाराने त्यानंा चविारले, “या पैशािंा चवचनयोर् कसा काय होणार आहे?” र्ाधंींनी 
साचंर्तले “मतप्रिारावर नव्हे, केवळ चवधायक कामेि यातूंन करण्यात येतील.” यानंतर त्यानंी जाहीर 
केले की इतर प्रातंातंील हचरजनकायग, दौरे चबहारिी थोडी खबर घेतल्यावर पुनः िालू होतील, तूतग या 
आकब्स्मक आपत्तीकडे लक्ष चदले पाचहजे. 

 
११ मािग १९३४ रोजी र्ाधंी पटणा येथे पोिले. १२ मािग हा सोमवार असल्यामुळे त्याचं्या मौनािा 

चदवस होता. १४ मािग रोजी बाबजूी आचण र्ाधंीजी मोचतहारीला जाण्याला चनघाले. सात तास त्यानंा तेथे 
पोिण्याला लार्ले. इतका रस्ता खराब झाला होता. मोचतहारीमध्ये झालेला चवध्वसं अवलोकन करून ते 
पुढे छपरा, मुझफरपूर, दरभरं्ा, भार्लपूर, सहरसा, मधुबनी, मोंघीर या सवग भकंूपग्रस्त चजल्यािंी 
पाहणी करून पटण्याला परत आले. वाटेत बुरही येथ सनातनी लोकानंी काळे झेंडे दाखवनू त्यािें स्वार्त 
केले. मी स्वतः पक्का असहकारवादी असलो तरी प्रस्तुत आपत्ती ध्यानात घेऊन सरकारशी सहकायगि केले 
पाचहजे, असे र्ाधंी म्हणाले. वीस हजार लोकािंा बळी अकस्मात भकंूपाने घेतला होता. अशा प्रसंर्ी 
लोकसेवा व चवपब्स्थतािंें पुनवगसन हा एकि धमग आहे, असे त्यानंी प्रचतपादन केले. 
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४ एचप्रल १९३४ रोजी डॉ. अन्सारी, भलुाभाई देसाई आचण डॉ. चबधानिदं्र रॉय हे त्यानंी चदल्लीत 
सभा भरवनू काही राजकीय कायग करण्यािी योजना आखली होती चतला र्ाधंींिा पाकठबा चमळचवण्यासाठी 
त्यानंा भेटायला आले. आर्ामी चनवडणुकी जुन्या स्वराज्य पक्षािे पुनरुज्जीवन करून लढवाव्या असे त्यानंी 
योचजले होते. ‘स्वराज्यसंपादनासाठी सचवनय कायदेभरं्’ ही िळवळ तहकूब करण्यािे र्ाधंींनी अर्ोदरि 
ठरचवले होते. म्हणून कायदेमंडळात कामे करण्याबद्दल त्यािें १९२० साली जे मत होते त्यात काही देखील 
फरक झाला नसताना त्यानंी स्वराज्य पक्षाच्या पुनरुज्जीवनािे स्वार्ति केले. पटण्याहून ७ एचप्रल रोजी 
काढलेल्या एका पत्रकात त्यानंी या बाबतीतल्या आपल्या भचूमकेिा सचवस्तर खुलासा केला. हा 
चविारण्यासाठी आलेल्या लोकानंा चदलेला केवळ सल्ला होता. काँगे्रसिे या बाबतीतील चनणगय करण्यािे 
अचधकार मी बळकाव ूइच्छीत नाही, असे स्पष्ट केले. डॉ. अन्सारींनी र्ाधंींच्या चनवेदनािे स्वार्त केले, पण 
तुरंुर्ात असलेल्या जवाहरलाल नेहरंूना मात्र आपल्या काळजात खंजीर खुपसल्यासारखे वाटले. “The 
chords of alleguicnce that had bound me to him (Gandhi) for many years had snapped.” अशी 
त्यािंी अवस्था झाली. त्याचं्याप्रमाणे इतर पुष्ट्कळ काँगे्रसजनािंी अवस्था झाली. सरकारतफे सेंरल 
असेंब्लीत सर हॅचर हेर् यानंी सुध आा आता काँगे्रसच्या सभा होण्याच्या कामी सरकार काही चवघ्ने आणणार 
नाही असे जाहीर केले. काही आठवड्ानंी र्ाधंींनी आपल्या चनवेदनािी प्रदीघग व मनमोकळी ििा रािंी 
येथे काँगे्रसच्या प्रमुख नेत्याबंरोबर केली. अन्सारी, राजेंद्रप्रसाद, राजर्ोपालािारी, असफअली, सरोचजनी 
नायडू, भलुाभाई देसाई, चबधानिदं्र रॉय, जमनालाल बजाज, मुनशी, दीपनारायण कसर्, मथुरादास 
चत्रकमजी, खुशदे नरीमान वरै्रे काँगे्रसजन या ििेत सामील होते. शब्दच्छल ज्याला म्हणतात तो तेथे 
बहुत झाला. या ििेिा शवट र्ाधंींनी पुढीलप्रमाणे केला : “I am for prosecuting the constructive 
programme. I am not a believer in Councils. But if I were, I would be the first member of the 
Swaraj Party.” 

 
१० एचप्रल रोजी र्ाधंी आसामच्या दौऱ्यावर रे्ले. तारीख ११ रोजी त्यानंी रुपसी येथील सभेत 

भार्ण केले. दोन आठवडे चफरत राहून त्यानंी रु. १७ हजार जमा केले. ‘मला एखाद्याने एक कोटी रुपये 
चदले तरी मला अस्पशृ्यता नेस्तनाबदू करता येणार नाही, पण एक कोटी माणसे जर मनापासून या 
कामाला जाणूनबुजून लार्ली तर एक पैसा न जमचवता अस्पशृ्यतेिे उच्चाटन होईल. स्नान करणे ठीक 
आहे, पण नुसत्या स्नानाने कोणी शुध आ होत नाही, म्हशी व टोणरे् देखील मजेने पाण्यात डंुबत राहातात,’ 
असे ते म्हणाले. 

 
आसामातील बहुतेक शहरे त्यानंी पालथी घातली. चतनसुचकया हे िहाच्या मळयािें एक प्रमुख कें द्र 

होते. तेथे मळयातं व खाणींत काम करणारे कामर्ार मोठ्या संख्येने त्यािें भार्ण ऐकण्याला आले होते. 
आसामात अफूिे व्यसन मोठ्या प्रमाणात लोकानंा होते व त्यामुळे त्यािें आरोग्य चबघडले होते. हे व्यसन 
सोडून देण्याबद्दल त्यानंी लोकानंा आवाहन केले. आसामात रु. १९ हजार रोख व रु. १५११ िे दाचर्ने 
त्यानंी जमचवले. २५ एचप्रल रोजी तेथून ते पुनः दचक्षण चबहारमध्ये आले. सनातनी र्टानंी त्यानंा काळे झेंडे 
दाखचवले. आचण त्याचं्या र्ाडीिी मार्ील काि फोडली. देवघर येथे त्यािें भार्ण झाले. एचप्रलअखेर ते 
रािंीला रे्ले. ४ मे रोजी ते उचडसाच्या दौऱ्यावर चनघाले. झारसरु्डा येथ दौऱ्यािी सुरुवात झाली. ७ मे 
रोजी यापुढील सर्ळा दौरा पदयात्रा करून पुरा करावा ही कल्पना, देवघर येथे जे प्रकार घडले ते पाहून 
त्याचं्या मनात बळावत होती. त्याप्रमाणे ७ मे रोजी त्यानंी हचरजनमध्ये लेख चलचहला आचण ८ मेला पुरी येथे 
तो अंमलात आणला. ९मेला ते हचरकृष्ट्णपूरला रे्ले. तेथून िदं्रपूरला रे्ले. तेथून १० तारखेला काडुआला 
रे्ले. पदयात्रा िालू केल्याने पुष्ट्कळ र्ोष्टी झाल्या. १५ मेला बाचलअंटा येथे त्यानंी एक देवालय 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

अनुक्रमणिका 

हचरजनासंकट सवग कहदंूना खुले केले. तारीख १६ ला कटक येते एक सभा करून पटणाला जाण्यासाठी 
र्ाडी पकडली. तेथे काँगे्रसच्या अचखल भारतीय सभेला त्यानंा हजर राहायिे होते. रािंीला स्वराज्य 
पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी केलेल्या ििेवर तेथे चनणगय होणार होते. डॉ. अन्सारी यानंी मुख्य ठराव माडंला. 
त्याला अनुसरून कायदेभरं्ािी िळवळ बदं करून सत्याग्रहािा हक्क फक्त महात्मा र्ाधंीपुरता काँगे्रसने 
ठेवावा असे होते. यावर उलटसुलट पुष्ट्कळ ििा झाली. जयप्रकाश, आिायग नरेंद्र देव यानंी ठरावाला 
चवरोध केला. अनेक उपसूिना सुिचवल्या रे्ल्या, पण त्या नापास झाल्या. र्ाधंींनी ििेिा समारोप केला. 
आपल्या भार्णात ते म्हणाले, “मला बळकट आशा आहे की काँगे्रसमधील बहुसंख्यानंा कौब्न्सलकायािे 
काही आकर्गण वाटत नाही. कौब्न्सलकायाकडे सर्ळे लक्ष पुरचवले तर काँगे्रसने आत्महत्या केली असे 
होईल. कौब्न्सलच्या रस्त्याने स्वराज्यप्राप्ती कधीि होणार नाही. जनतेमधील सवगस्पशी जार्ृतीनेि 
स्वराज्य चमळेल.” 

 
२० मे रोजी ते पुनः उचडसाच्या अध्यावर सोडलेल्या दौऱ्यावर रुजू झाले. २१ तारखेला ते बायरी 

स्टेशनावर उतरले. िपंापूरहाट येथील आश्रमात पायी िालत रे्ले. तेथे दोन चदवस त्यानंी चवश्रातंी घेतली. 
आणखी काही चठकाणे घेतल्यावर त्यािंा उचडसा दौरा ८ जून रोजी संपला. र्ाधंींनी सचवनय कायदेभरं्ािी 
िळवळ तहकूब केल्याला दोन मचहने झाल्यावर काँगे्रस बेकायदा ठरचवली होती, ती कायदेशीर ठरचवली. 
पण चतच्या सवग शाखावंरील बदंी उठचवली नव्हती आचण पटेल, जवाहर व र्फारखान हे अजून तुरंुर्ाति 
होते. तीस मचहन्यानंतर प्रथमि काँगे्रसिी कायगकाचरणी १३ जूनला वधा येथे व १८ जून रोजी मंुबईस 
भरली. या सभेला र्ाधंी, आझाद, अणे, सरोचजनी व राजर्ोपालािारी हजर होते. कचमटीने चवधायक 
कायगक्रम आखला आचण लाल डर्ले संस्था व काँगे्रसच्या इतर शाखा याजंवरील बदंी उठचवण्यािे राहून 
रे्ले आहे, असे सरकारच्या नजरेस आचणले. यानंतर र्ाधंी पुणे, अहमहाबाद, करािी, लाहोर, कलकत्ता, 
कानपूर व लखनौ वरै्रे शहरी रे्ले. बनारस येथे २९ जुलैला त्यानंी हा हचरजनदौरा संपचवला. पचंडत 
लालनाथ व देवनायकािायग आचण र्ाधंी याचं्यामध्ये अस्पृश्यताचनवारणाबद्दल ििा झाली. त्यानंा 
मंचदरप्रवशेािी चवधयके म्हणजे सनातन धऱ्मावरील हल्ला वाटत होता. र्ाधंी नंतर वधा येथे रे्ले ते ५ 
ऑर्स्ट १९३४ रोजी. आपला पुढील कायगक्रम सारं्ताना ते म्हणाले की, राजकारणािी ििा करण्याला मी 
आता मोकळा आहे. पण मी त्यापासून दूर राहाणार आहे. मला माझे हचरजनकायग, स्वदेशी आचण 
मद्यप्रचतबधं हे पुरेसे आहे. यापूवी पटेलानंी बनारसला एक ििा घडवनू आणून मालवीय व अणे यािें 
सहकायग काँगे्रसबरोबर पूणगपणें चटकचवण्यािा प्रयत्न केला. पण तो प्रयत्न फलदू्रप झाला नाही. 
मकॅडोनॉल्ड यािंा जातीय चनवाडा त्यानंा अन्यायािा वाटत होता. काँगे्रसलाही तसेि वाटत होतें. पण 
काँगे्रसमधील सवग जातीजमातींिा एकोपा राखण्यासाठी कायगकाचरणीने त्याबद्दल स्वीकारही करीत नाही व 
चधक्कारही करीत नाही अशी भचूमका घेतली होती. मालवीय-अणे यानंा ती मान्य नव्हती म्हणून त्यानंी 
कायगकाचरणीिे राजीनामे चदले होते. सनातन्यािंा अस्पृश्यताचनवाराणाला अजून चवरोध होता. म्हणून त्यानंी 
सात चदवसािें उपोर्ण ६ ऑर्स्टपासून १३ ऑर्स्टपयंत केले. १४ ऑर्स्ट रोजी काढलेल्या एका पत्रकात 
त्यानंी तरीही अत्यािारी मार्ांिा अवलंब करता नये यािा पुनरुच्चार केला. शभंर टके्क स्वदेशी या चवर्यावर 
त्यानंी सूतकताई, हातमार् आचण र्ोरक्षण या शाखािंा सचवस्त चविार पुनः आपल्या लेखनात 
उपोर्णानंतरच्या काही चदवसात केला. वध्याहून काढलेल्या एका चनवदेनात १७ सप्टेंबर १९३४ रोजी त्यानंी 
काँग्रसजनाकंडून पुऱ्या न झालेल्या उणीवािंी यादीि चदली आहे. त्या चनवदेनािा चविार सवांनी करावा 
असे म्हटले आचण काँगे्रसिे जे खास अचधवशेन २६ ऑक्टोबर रोजी मंुबईस भरले त्या अचधवशेनाला हजर 
राहून भार्ण करून त्यानंी काँगे्रसमधून चनवृत्त होण्यािा आपला चनणगय जाहीर केला. या चनवदेनात र्ाधंी 
म्हणतात, “माझे चविार आचण माझ्या कायगपध आती यािंा पुष्ट्कळशा काँगे्रसजनानंा कंटाळा आलेला आहे 
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आचण माझी मदत होण्याऐवजी अडथळाि होत आहे असा माझा समज झालेला आहे. हा समज खरा आहे 
का नाही यािी परीक्षा करण्यािे मी ठरचवले आहे व त्या दृष्टीने काही सूिना करणार आहे. मला व्यब्क्तशः 
फार मानीत असल्यामुळे बरेि लेक नुसते होयबा झालेले आहेत. खादी व िरखा यावंर मनापासून कोणािा 
भरंवसा नाही, कायदेमंडळातं काम करण्यासाठी उत्सुकता फार वाढली आहे, सोशाचलस्ट मतािे लोक 
वाढत आहेत, पण त्यािें बहुमत झाले तर मला काँगे्रसमध्ये राहाता येणार नाही. देशी संस्थानाचं्या 
बाबतीतील माझे धोरण पुष्ट्कळ काँगे्रसजनानंा पसंत नाही, अस्पशृ्यताचनवारण कायाबद्दलही मला वाटणारा 
चजव्हाळा इतरानंा वाटत नाही, अकहसा देखील माझ्या अथाने सवांना मान्य नाही, तसेि सचवनय 
कायदेभरं्ाबद्दल आहे, पूणग स्वराज्य अथवा कंप्लीट इंचडपेंडन्सबद्दलही मतभेद आहेत. या सवग पचरब्स्थतीिा 
साकल्याने चविार केला म्हणजे माझ्या चभडेखातर केवळ काँगे्रसजन माझ्या म्हणण्याला होकार भरतात, 
स्वतः चविार करीत नाहीत. म्हणून मी ज्या सूिना करणार आहे त्या स्पेशल काँगे्रसमध्ये लोकानंा चकतपत 
पसंत पडतात ते पाहून मी काँगे्रसमध्ये राहायिे की बाहेर पडायिे िे ठरचवणार आहे.” 

 
या चनवदेनाला अनुसरून एक उपसुिना काँगे्रसच्या घटनेत सुिचवली. ती म्हणजे, पीसफुल व 

न्याय्य म्हणजे शातंतापूणग व लेचजचटमेट या ऐवजी नॉनव्हायोलंट व ट्रुथफुल म्हणजे अकहसापूणग व सत्यपूणग 
असे शब्द घालाव.े पण ही सूिना अबुल कलाम आजाद यानंा देखील आवडली नाही आचण त्यानंी व 
अनेकानंी चतला चवरोध केला आचण अखर ती स्वीकारली रे्ली नाही. मकॅडॉनल्ड चनणगयाबाबत असा ठराव 
झाला की त्यातं बदल परस्पर पसंतीने कहदुमुसलमानानंी केला तरि होईल आचण काँगे्रस त्या कामी तटस्थ 
राहील. चब्रचटश सरकारच्या र्श्ेतपचत्रकेिा चनरे्ध करण्यात आला आचण घटना सचमती म्हणजे 
कॉब्न्स्टयुएंट असेंब्ली चनवडून चतच्या माफग ति भारतािी राज्यघटना ठरचवण्यात यावी. ग्रामीण 
उद्योर्ाचं्या चवकासासाठी ऑल इंचडया ब्व्हलेज इंडस्रीज असोचशएशन स्थापन करण्याबद्दल ठराव झाला. 
यापुढे काँगे्रसवर खादी प्रदशगन वरै्रे भरचवण्यािी जबाबदारी असू नये असे ठरले आचण काँगे्रसिे प्रचतचनधी 
दोन हजारापेक्षा जास्त असू नयेत व अचधवशेनें सुटसुटीत व्हावी असे ठरलें . र्ाधंीवर पूणग चवर्श्ास प्रकट 
करणारा ठराव एकमताने पास झाला. काँगे्रसपासून दूर राहाण्यािें र्ाधंींनी तरी देखील जाहीर केलेि. ते 
म्हणाले, “Any interest in the Congress organisation will henceforth he confined to watching 
from a distance, enforcement of the principles for which the Congress stands. If we would be 
truthful through and through, then we would recognise that the predominant past of tha 
Congress programme has been progressively social, moral and economic. And it becomes a 
powerful programme because it is inevitably connected with the political that is attainment of 
freedom of the country from the foreign yoke, not form foreign friendship, that is voluntary 
intercourse on the terms of absolute equality with the foreign nations. Let me also utter a 
warning. I hope no one will think that the Khaddar clause and the labour franchise do not 
come into immediate operation. They do. I plead guilty of negligence in that I had not in the 
past insisted on these things so as to make them a condition precedent to the launching of 
civil disobedience. My retirement from the Congress may be regarded as a penance for the 
negligence although it was wholly unconscious. What I am aiming at is the development of the 
capacity for civil disobedience. Disobdience that is wholly civil should never provoke 
retaliation.” 
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‘हचरजन’ मध्ये काँगे्रसमधून बाहेर पडल्याबद्दल र्ाधंींनी काही देखील उले्लख केला नाही. खादी व 
इतर ग्रामीण उदे्यर्ाकडे अचधक उत्साहाने लक्ष देण्याला व अस्पशृ्यतेिे उच्चाटन, मद्यपानप्रचतबंध, र्ोरक्षण 
आचण र्ोसंवधगन अशा चवधायक कामाकंडे लक्ष पुरचवण्यािेि ठरवनू ते वधा येथील सत्याग्रहामात येऊन 
राचहले आचण तेथून या सवग कामािंा चवकास करण्यावर त्यानंी श्रलक्ष कें चद्रत केले. 

 

▢ 
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६. कायदेमांडळातीिं कामकाांजाची फिंश्रुती 
 
सन १९३५ च्या पचहल्या काही मचहन्यात जनतेिे लक्ष चदल्लीस सेंरल लेचजस्लेचटव असेंब्लीच्या 

कामाकडे लार्ले होते. २१ जानेवारी रोजी असेंब्लीच्या बठैकीला प्रारंभ झाला. वरे्वरे्ळया पक्षातं तेव्हा 
मतचवभार्णी अशी होती : काँगे्रस पक्ष ४४, काँगे्रस नॅशनॅचलस्ट ११, इंचडपेंडंट २२, युरोचपअन ११, सरकारी 
सभासद २६ आचण सरकारचनयुक्त चबनसरकारी १३. सरकारला साधारणपणे ५० मते हुकमी चमळत. 
काँगे्रस व काँगे्रस नॅशनॅचलस्ट चमळून ५० वर मते होत. त्यामुळे सामान्यतः इंचडपेंडंट पाटीच्या हाती एकादा 
ठराव व चवधेयक पास करणे अथवा फेटाळून लावणे बरेिसे राहात असे. यामुळे भलुाभाई देसाईंना जीनािंी 
मदत चमळाल्यामुळे व्हाइसरॉयना आपला ‘सर्वटचफकेशन’िा अचधकारी सरकारी कामकाज पार 
पाडण्यासाठी वापरावा लारे्. १९३५ िा कायदा पूणगपणे फेटाळण्याला काँगे्रसला जीनानंी मदत न 
केल्यामुळे ७२ चवरुध आ २१ मतानंी पराभव पतकरावा लार्ला. पण जीना यानंा काँगे्रसपक्षाने मदत केल्यामुळे, 
मकॅडॉनल्ड चनणगय तसाि ठेवावा या ठरावाला, प्राचंतक व्यवस्थेरव टीका करणाऱ्या कें द्रातील व्यवस्था 
सवगथा त्याज्य असे म्हणणाऱ्या ठरावाला आचण तेथे ताबडतोब जबाबदार स्थापन करणाऱ्या ठरावाला यश 
चमळाले. 

 
त्या वर्ी माडंण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकािा एक चवशरे् असा होता की प्रातंाचं्या आर्वथक 

चवकासासाठी एक कोटी रुपयािंी रक्कम वरे्ळी राखून ठेवण्यात आली होती. ग्रामीण जनतेिा उध आार हे 
त्यािे उचद्दष्ट होते. र्ाधंींनी ग्रामोद्योर्ािा कायगक्रम आखला होता तेव्हा त्यािें काम िालू होण्यापूवी आपणि 
ते काम सुरू करून र्ाधंींच्या चशडातील वारा काढून घ्यावा असा त्यात उदे्दश होता. सरकारने एक सवग 
स्थाचनक अचधकाऱ्याकंडे एक पचरपत्रक पाठवनू र्ाधंींच्या खटपटीत लोकानंा जारे् करून सरकार 
उलथवनू टाकण्यािा प्रकार आहे की काय इकडे लक्ष देण्याला सारं्ण्यात आले होतें. त्या पचरपत्रकात असे 
म्हटले होते की, मंुबईिे काँगे्रसिे खास अचधवशेन म्हणजे र्ाधंींिा मोठाि खास वैयब्क्तक चवजय होता. 
“Mr. Gandhi has again shown himself to be a very astute political leader; his mental and 
political vigour is reported to be unabated and the session has resulted in another personal 
triumph, for he has succeeded in keeping the divergent elements, if not in one organisation, 
at least under one leadership-his own.” 

 
सेंरल लेचजस्लेचटव असेंब्लीच्या पचहल्याि चदवशी या पचरपत्रकावर वादचववाद झाला. होम मेंबर 

सर हेन्री िेक म्हणाले की हे पचरपत्रक रु्प्त होते आचण त्यात सरकारिे तात्पुरते बनलेले मत त्यामध्ये 
ग्रचथत करण्यात आले होते. त्या पचरपत्रकातील प्रत्येक र्ोष्ट चसध आ करण्यािी सरकारिी तयारी आहे. 
काँगे्रसिे सेके्रटरी कृपलानी यानंी म्हटले की, ग्रामीण भार्ातूंन क्रातंी उभी करण्यासाठीि ऑल इंचडया 
ब्व्हलेज इंडस्रीज असोचशएशनिी स्थापना करण्यात आली होती. मर् या संघटनेिे धोकादायक संभाव्य 
पचरणाम कोणते हे सरकारनें दाखचवले, तर त्यात दोर् देण्यासारखे काय आहे? पण प्रत्यक्ष जर असे चदसून 
आले की केवळ आर्वथक उन्नतीला ही संघटना वाचहली जाणार आहे, तर सरकार चतच्याबरोबर सहकायग 
करील. पण कायदेभरं्ाच्या आंदोलनाबद्दल काँगे्रसिी वृत्ती व ओढ कायम असल्यामुळे सरकारने आपल्या 
अचधकाऱ्यानंा या संस्थेच्या खटपटीकडे डोळयातं तेल घालून पाहात राहा असे सारं्ण्यात रै्र काय आहे 
असा सर हेन्री िेक यािंा सवाल होता. 
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र्ाधंींनी सरकारच्या या कृतीिे स्वार्ति केले. ते त्यावेळी चदल्लीस होते. ते म्हणाले, “मी जे काम 
करू इब्च्छतो ते खरोखर सरकारिेि काम आहे. सरकारला जे काही करायिे असेल ते त्याने अवश्य 
कराव.े पण लोकावंर काही लादू नये. मला जर सरकारने मदत केली तर मी जादू केल्यासारखे पचरणाम 
दाखवीन. त्यानंा अनेक प्रकारानंी मदत करता येईल. त्यानंा अवश्य ते कायदे त्याबाबत करता येतील. 
मला सरकारच्या कृतीवर काही टीका करायिी नाही. माझे सर्ळे काम उघडपणेि िालते. रु्प्त 
ठेवण्यासारखे माझ्यापाशी काही नाहीि. पॉचलश न केलेला तादूंळ, हाताने दळलेले पीठ, खेड्ात तयार 
होणारा र्ूळ करा आचण याच्या उलट वार्ून प्रकृतीिी खराबी करून घेऊ नका. हेि मी लोकानंा सारं्त 
आहे.” 

 
या मोचहमेिी सुरुवात त्यानंी २५ जानेवारीच्या हचरजनाच्या अंकात एक लेखमाला चलहून केली. 

र्हू व र्ूळ यािंा उपयोर् कसा करावा हे दुसऱ्या लेखात साचंर्तले. स्वच्छता कशी राखावी, मलमूत्रािा 
खत म्हणून कसा उपयोर् करावा, पालेभाज्यािंी लार्वड व उपयोर् कसा करावा हेि चवर्य चवचवध प्रकारे 
त्याचं्या लेखनात येत राचहले. इंदुरास कहदी साचहत्य संमेलनासाठी ते रे्ले, ग्रामोद्योर्ािें प्रदशगन तेथे 
भरचवण्यात आले. पीअरे सेरेसोल या िें ि चविानाशी बोलताना त्यानंी दाखवनू चदले की, स्वाथगत्यार्पूवगक 
व अकहसामार्ानें काम करीत राचहले म्हणजे सवग प्रश्न सोपे होतात. त्यािेंजवळ झालेल्या या संभार्णात 
कम्युचनस्ट दृचष्टकोण व र्ाधंींिा दृचष्टकोण यावर ििा झाली. श्रमाच्या पाचवत्र्याच्या पायावर उभारलेली 
समाजव्यवस्था स्थापन झाली पाचहजे असे म्हणून र्ाधंींिे असे आपले मत नाही का असे त्यानंा चविारले. 
चकती काळपयंत श्रीमंत लोकािें पचरवतगन होण्यासाठी आपण वाट पाहावी ? यावर र्ाधंींिे उत्तर असे होते 
की माझी अंचतम कसोटी अकहसा ही आहे. माझ्या पध आतीने त्यािें मतपचरवतगन होण्यासाठी मी वाट पाहाणार. 
मध्यंतरीच्या काळात तो जर म्हणेल की माझ्यासाठी २५ टके्क ठेवनू ७५ टके्क मी धमादाय म्हणून देईन, तर 
मी ते कबूल करून तेथेि थाबंेन, कारण खुर्ीने चदलेले ७५ टके्क हे जबरदस्तीने घेतलेल्या १०० टक्क्यापेंक्षा 
बरे. श्रीमंतानंी करण्याजोर्ी योग्य र्ोष्ट म्हणजे, त्यानंी आपल्या मालमते्तिे रस्टी म्हणून वार्ाव.े ‘हचरजन’ 
मध्ये चवचवध प्रकारानंी लोकचशक्षणािे कायग र्ाधंी अचवरतपणे करीत होते. सोशाचलस्टाचं्या मते जनतेिे 
दाचरद्र्य देशािे औद्योचर्कीकरण केल्याने दूर होईल व त्यासाठी यंत्रािंी जरुरी आहे, पण र्ाधंींिा यंत्रानंा 
चवरोध आहे असे ते म्हणत, याचवर्यी खुलासा करताना र्ाधंी म्हणाले, िरखा हे एक यंत्रि आहे, कसर्रिे 
चशवण्यािे मशीन हे यंत्रि आहे. यानंा मी चवरोध करीत नाही. कोणतीही यंत्रणा माणसाला त्यािा रु्लाम न 
करता शारीचरक पचरश्रमािा वाव ठेवणारी असेल तर चतला माझा मुळीि चवरोध नाही, असे र्ाधंींनी 
साचंर्तले. चवदु्यतशक्तीलाही त्यािंा चवरोध नव्हता. खेड्ातंील प्रत्येक घरात वीज पोिावी व चतच्या 
सायाने खेडुतािीं हत्यारे व अवजारे िालावी. पण र्ायराने जशी सरकारी मालकीिी आहेत तशी चवजेिी 
‘पॉवर हाऊसेस’ सरकारी मालकीिी पाचहजेत. पण जेथे या सोयी नाहीत तेथे चरकाम्या हातामंध्ये िरखा 
हेि सवगत्र उपयोर्ात आणण्याजोरे् यंत्र आहे. त्यािें टीकाकारानंा उत्तर अशा प्रकारिे नेहमी असे. मेच्या 
शवेटच्या आठवड्ात ते बोरसदला रे्ले. तेथे प्लेर्िी साथ जोरात सुरू होती व उंदरािंी व माश्यािंी हत्या 
करण्यािी मोहीम जोरात होती. िार वर् े सतत येथे प्लेर्िा उद भव होत राहावा ही शरमेिी र्ोष्ट आहे. 
बोरसद शहरािी लोकसंख्या १३ हजार व सबंध तालुक्यािी १ लक्ष ४४ हजार होती. येथून प्लेर्िी 
हकालपट् टी करणे अशक्य का ंव्हावें? पण साऱ्या शहराकचरता फक्त सहा भरं्ी नेमून हे शक्य नाही. सवांनी 
भरं्ीकाम अंर्ीकारले तरि प्लेर् आटोक्यात येईल, असे र्ाधंींिे म्हणणे. र्ाधंी आठ चदवस बोरसदला 
राचहले. घराचं्या छपरात उंदीर वास्तव्य करणार नाहीत अशी ती बनचवली पाचहजेत, असे डॉक्टराचं्या 
मदतीने समजावनू चदले. पण असलेल्या उंदरानंा व माश्यानंा नष्ट करण्याला त्यानंी हरकत घेतली नाही. 
बोरसदिा दौरा संपतो न संपतो तोि के्वटा येथे भकंूप झाल्यािी वाता आली. एका क्षणात २५ हजार लोक 
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मरण पावले. र्ाधंींनी ‘हचरजन’ मध्ये ‘आपण प्राथगना करू या’ असा लेख चलचहला. चबहार भकंूपाबद्दल 
त्यानंी जे म्हटले तेि बलुचिस्तानातील या आपत्तीबद्दल म्हटले. तेथे सरकार मदतीिी सवग काळजी घेत 
होते आचण बाहेरच्या कोणालाही तेथे जाण्याला बदंी होती. र्ाधंी आचण राजेंद्रप्रसाद यानंाही परवानर्ी 
चमळाली नाही. के्वट् याच्या आपत्तीपेक्षाही चहन्दुस्तानच्या कोयवधी लोकािंी कायमिी आपत्ती म्हणजें 
दाचरद्र्य ! ते कसे नष्ट कराव े यािा चविार ते वध्याला करीत होते. ‘हचरजन’ मध्ये ‘भाकरीकचरता श्रम 
करण्यािे कतगव्य’ या चवर्यावर त्यानंी लेख चलचहला. इतर वाटेल चततके मानचसक, बौचध आक व शारीचरक 
देखील श्रम करावे, पण स्वतःिे अन्न ज्यातून चमळेल इतके शारीचरक श्रम प्रत्येकाने केलेि पाचहजेत हे त्यािे 
सार होते. सवग कामकऱ्यानंा हल्ली चमळते त्याहून अचधक वतेन चमळाले पाचहजे, असे त्यानंी प्रचतपादन केले. 

 
काँगे्रसच्या कायगकाचरणीिी सभा १ ऑर्स्ट रोजी वध्यास झाली. सेंरल लेचजस्लेचटव असेंब्लीिे 

काम ठीक िालले होते, पण शकेडो राजकीय कैदी अजून तुरंुर्ात होते आचण त्यामध्येि जवाहरलाल 
नेहरू, डॉ. खानसाहेब, व र्फार खान हे होते. लवकरि येणाऱ्या राजकीय सुधारणाबंद्दल कोणालाि 
आस्था नव्हती. १९३५ च्या र्व्हमेंट ऑफ इंचडया ॲक्टला पािव ेजॉजग यानंी २ ऑर्स्ट रोजी संमती चदली, 
पण त्यािी वास्तपुस्त कोणी केली नाही. र्ाधंींनी हचरजनात त्यािा काहीि उल्लेख केला नाही. त्यािें सवग 
लक्ष ग्रामोद्योर् संस्था व हचरजन सेवा याकंडे लार्लेले होतें. पासष्टाव्या वाढचदवसाचनचमत्त आलेल्या सवग 
सचदच्छानंा त्यानंी एका शब्दात उत्तर चदलें , “Thanks. My mind is living in the villages. They are 
calling me to bury myself in them.” आपल्या सवग कायाच्या मुळाशी फक्त अकहसा आहे असा त्यािंा 
दावा सतत होता. चहन्दु-मुसलमानािंा कलह कहदुस्तानात िालू होता. त्या कामी त्यानंी आपला पराभव 
तात्पुरता मान्य केला. शातंतेिा त्यािंा संदेश कहदुस्तानपुरताि नव्हता. चहटलरच्या अंमलाखालिा जमगनी, 
फॅचसस्ट इटली, व लष्ट्करशाही जपान याचं्या कृत्यामुंळे त्याचं्या मनाला यातना होते होत्या. अकहसा हे 
सावगचत्रक ब्रीद झाले पाचहजे असे त्याना वाटत होते. ‘अकहसा सवगश्रेष्ठ शक्ती’ या मथळयाखाली १३, 
ऑक्टोबर १९३५ साली त्यानंी चलचहले, “Non-violence to be a creed has to be all-pervasive. I 
cannot be non-violent about one activity of mine and violent about others. That would be a 
policy, not a life-force. It is my unshakable belief that India’s destiny is to deliver the message 
of non-violence to mankind. It may take ages to come to fruition, but as far as I can judge, no 
other country will precede her in the fulfilment of that mission.” 

 
र्ाधंी आपल्या शरीराकडून त्याच्या शक्तीबाहेर काम करून घेत होते. पचरणामी चडसेंबर मचहन्यात 

ते आजारी पडले. त्यामुळे सर्ळया मुलाखती आचण दौरे थाबंवाव ेलार्ले. फक्त जपानी कवी योने नारु्िी 
याला थोडा वळे भेटण्यािी परवानर्ी चमळाली. र्ाधंींच्या डोक्यावर चभजलेल्या मातीच्या पट् टीिी घडी 
घातलेली होती व ते पडून होते. ककचित ब्स्मत करून र्ाधंी त्यानंा म्हणाले, “I sprang from Indian earth 
and so it is Indian earth that crowns me.” 

 
इंचडयन नॅशनल काँगे्रसला २८ चडसेंबर १९३५ रोजी पन्नास वर्ग पुरी होत होती. तो चदवस 

चहन्दुस्तानभर उत्साहाने पाळण्यात आला. राजकीय बाबींवर काही बोलायिे नाही यािा खुलासा त्यानंी 
केला : “One must forget the political goal in order to realise it. That is why, take keenest 
interest in discussing vitamins and leafy vegetables and unpolished rice. That is why it has 
become a matter of absorbling interest to me to find how best to clean our latrines, how best 
to save our people from the heinous sin of fouling Mother Earth every morning. I do not quite 
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see how thinking of these necessary problems and finding a solution for them has no political 
significance and how an examination of the financial policy of the Government has necessarily 
a political bearing. What ‘I am clear about is that the work I am doing and asking the masses 
to do is such as can be done by the millions of people, whereas the work of examining the 
policy of the rulers will be beyond them........ I can confidently claim that I yield to no one in 
my passion for freedom. No fatigue or depression has seized me. Many years’ experience has 
convinced me that the activities that absorb my energies and attention are calculated to 
achieve the nation’s freedom, that therein lies the secret of non-violent freedom.” 

 
र्ाधंी हाय ब्लडपे्रशरने अजून आजारीि होते आचण त्यानंा भेटायला कोणी येऊन त्रास देऊ नये 

म्हणून खुद्द जमनालाल बजाज रखवाली करीत होते. तथाचप १९३६ जानेवारीच्या मध्याला जार्चतक 
संतचतचनयमनाच्या िळवळीच्या प्रमुख कायगकत्या मार्ारेट सँर्र त्यानंा भेटायला आल्या व त्यानंा भेटण्यािी 
मुभा देण्यात आली. र्ाधंी आत्मसंयमाने संतचतचनयमनािा पुरस्कार करणारे, तर सँर्रबाई कृचत्रम 
साधनाचं्या पुरस्कत्या, यामुळे त्यािंी ििा खूप रंर्ली, परंतु दोघाचं्याही भचूमका होत्या तशाि राचहल्या; 
त्यात मुळी देखील बदल झाला नाही. पण ही मुलाखत र्ाधंींच्या बाजूने फार कष्टप्रद झाली व त्यािंी प्रकृती 
जास्ति चबघडली. १७ जानेवारी रोजी त्यानंा सर्ळे दात काढून टाकण्यासाठी मंुबईस नेण्यात आले. तेथून 
२१ तारखेला ते अहमदाबादेस रे्ले व दोन मचहने रु्जरात चवद्यापीठात राचहले. दोन मचहनेपयंत त्यानंी 
‘हचरजन’ साठी काही लेखन केले नाही. २० फेबु्रवारी ला ते वध्यास परत येण्याला चनघाले. वाटेत 
बारडोलीस मुक्काम केला असता अमेचरकन नीग्रो लोकािें एक चशष्टमंडळ त्यांच्या भेटीला आले. डॉ. थमगन 
हे त्या चशष्टमंडळािे पुढारी होते. त्याजंबरोबर झालेल्या ििेत र्ाधंींनी अकहसा आचण जरूर पडेल त्याप्रमाणे 
अकहसात्मक असहकाचरता हेि मार्ग नीग्रो लोकािें सवग प्रश्न सोडचवण्याला उपयोर्ी पडतील असे 
प्रचतपादन केले. डॉ. थमगन यानंा त्यािंा संदेश पटला असे त्यानंी साचंर्तले. र्ाधंी त्यावर म्हणाले; “It may 
be through the Negroes that the unadulterated message of non-violence will be delivered to 
the world.” 

 
२९ फेबु्रवारी १९३६ रोजी र्ाधंींनी ‘हचरजन’ मध्ये पुनः चलचहण्याला प्रारंभ केला. त्या पचहल्या 

लेखात त्यानंी बरेि आत्मसंशोधन करून असा चनष्ट्कर्ग काढला की, र्ीतेने चशकचवलेली अनासक्ती आपण 
आपल्या सवग कामामंध्ये ठेव ू शकलो नाही, ती मनःब्स्थती प्राप्त करून घेण्यािा प्रयत्न पुढे िालू ठेचवला 
पाचहजे. २९ फेबु्रवारीपासून ६ मािगपयंत र्ाधंी सेवासंघािे संमेलन झाले. चकशोरलाल मश्रुवाला 
अध्यक्षस्थानी होते, त्यात भार्ण करताना र्ाधंींनी साचंर्तले की, “There is no such thing as Gandhism 
and I do not want to leave any sect after me. I do not claim to have originated any new 
principle or doctrine. I have simply tried in my own way to apply the eternal truths to our daily 
life and problems. There is, therefore, no question of my leaving any code like the code of 
Manu. The opinions I have formed and the conclusions I have arrived at are not final and may 
change them tomorrow. I have nothing new to teach the world, Truth and non-violence are as 
old as the hills.” 

 
मािग १९३६ मध्ये जवाहरलाल नेहरू आपला युरोपिा दौरा आटोपून परत आले. ते काँगे्रसिे 

अध्यक्ष म्हणून लखनौ काँगे्रस एचप्रल महामध्ये भरली तेव्हापासून पाहू लार्ले. त्यािें बहुतेक ठराव 
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कायगकाचरणीने व अचखल भारतीय कचमटीन स्वीकारले, पण काही नाकारले. मुख्य ठराव १९३५ च्या 
कायद्याप्रमाणें जी चनवडणूक होणार होती चतजबद्दल होता. चनवडणुका लढचवण्यािे ठरलें , पण प्रातंातं 
मंचत्रपदे स्वीकारायिी अथवा नाही याबद्दलिा चनणगय पुढे ढकलण्यात आला. संस्थानी प्रजेला चब्रचटश 
कहदुस्तानातील नार्चरकाप्रमाणेि हक्क असले पाचहजे असा ठराव झाला. ग्रामीण नार्चरकाचं्या म्हणजे 
शतेकऱ्याचंवर्यीिा ठराव हा सवांत महत्त्वािा ठराव वचकंर् कचमटीने पास केला हे नेहरंूिे मोठे यश म्हटले 
पाचहजे. कारण असा ठराव प्रथमि काँगे्रसने केला. या ठरावािी संचहता पुढे चदल्याप्रमाणे आहे : “This 
Congress calls upon each of the Provincial Congress committees to make recommendations 
in detail to the working Committee by August 31, 1936 for being considered and placed before 
the All India Congress Committee, having particular regard to the following matters : (1) 
Freedom of organisation of agricultural labourers and peasants (2) Safeguarding of the 
interests of the peasants where there are intermediaries between the state and themselves 
(3) Just and fair relief of agricultural indebtedness including the arrears of rent and revenue 
(4) Emancipation of the peasants from feudal and semi-fendal levies (5) Substantial 
reduction in respect of rent and the revenue demands (6) A just allotment of the State 
expenditure for the social, economic and cultural amenities of the villages (7) Protection 
against harassing restrictions on the utilisation of the local natural facilities for their domestic 
and agricultural needs (8) Freedom from oppression and harassment at the hands of 
Government officials and landlords (9) Fostering industries for relieving rurals unemployment. 

 
काँगे्रसच्या या अचधवशेनात असे चदसून आले की बहुमतािा पाकठबा जुन्या नेतृत्वालाि आहे. वचकंर् 

कचमटीत जे लोक आले ते पाहून नेहरंूनी राजीनामा देऊ केला, पण त्यािंी समजूत काढण्यात आली. 
नेहरंूनी सुभार्िदं्र बोस, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव आचण अच्युत पटवधगन यानंा कायगकाचरणीवर 
घेतलें . र्ाधंींनी या अचधवशेनाच्या कामकाजात मुळीि भार् घेतला नाही, पण खादी ग्रामोद्योर् प्रदशगनािे 
उद घाटन मात्र त्यानंी २८ मािग रोजी केले. १३ एचप्रल रोजी पुनः एक भार्ण करून सवांना या प्रदशगनाला 
एकदा नव्हे तर दोनदा, तीनदा, िार वेळा भेटी देऊन तेथील वस्तंूिा अभ्यास करण्याला आवाहन केले. 
लखनौ येथील १५ चदवसाचं्या मुक्कामात या प्रदशगनानंीि त्याचं्या मनािी पुरी पकड घेतली होती. खेडी, 
तेथील लोक, त्यािंी कामे, त्यािंी राहणी, त्यािें रु्ण व दोर् याकंडे अक्षम्य दुलगक्ष झालें  आहे व त्यािी 
भरपाई मध्यम-वर्ीयानंी आपल्याला त्याचं्यामध्ये र्ाडून घेऊन त्यानंा व स्वतःला सुधारण्यािा उद्योर् सतत 
व स्वराज्य चमळाल्यानंतरही िालू ठेचवला पाचहजे, असे र्ाधंींच्या म्हणण्यािे तात्पयग व रहस्य होते. 
ग्रामोिारकायाकडे त्यानंी सध्या, लक्ष पुरचवण्यािे ठरचवले होते. डॉ. आंबेडकर त्यानंा भेटण्यासाठी 
शरे्ावला आले. हचरजन सेवासंघाच्या शाखा व कायग सवग देशभर पसरत होते. त्रावणकोरात मंचदरप्रवशेाच्या 
िळवळीला जोर िढत होता. चिस्ती चमशनरी मंडळींनी हचरजनाचं्या दाचरद्र्यािी पचरब्स्थती पाहून, त्यानंा 
चवलोभने दाखवनू बाटचवणे सोडून द्याव ेअसे समजाचवत होते. मे मचहन्यात त्यानंा समजले की त्यािंा मोठा 
मुलर्ा हरीलाल याने मुसलमानी धमग स्वीकारून अब्दुल्ला हे नाव धारण केले होते. आपल्या मुसलमान 
चमत्रानंा त्यानंी समजावनू साचंर्तले की, हा काही प्रामाचणक धमांतरािा प्रकार नव्हता. हरीलाल पक्का 
दारूबाज व रंडीबाज झाला होता आचण कजगबाजारी झाला होता. तेव्हा द्रव्यािी लालूि दाखवनू त्याला 
मुसलमान करण्यात आपण काही पुण्यकृत्य अथवा धमगसेवा केली असे कोणी जाणत्या मुसलमानाने समजू 
नये, असे र्ाधंीनीं जाहीरपणें म्हटले. ‘हचरजन’ मध्ये खादी ग्रामोध आार व अंत्यजसेवा याखेरीज कोणतेही 
चवर्य िर्विले जात नसत. पण डॉ. अन्सारी कालवश झाल्यावर १६ मेच्या अंकात त्यानंी मृत्युलेख चलचहला. 
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तसेि १० जून रोजी आबास तय्यबजींिे देहावसान झाल्यावर त्यानंी त्यािें रु्णग्रहण केले. मेअखेर ते 
बरं्ळूरला रे्ले. तेथे दचक्षण कहदुस्तान हचरजन पचरर्देत भार्ण केले. हचरजनाशंी सवणानीं एकरूप होऊन 
त्यािंी सेवा केली पाचहजे, हे त्या भार्णािे सूत्र होते. नंतर कहदी प्रिार मंडलाच्या चवद्यार्थ्यांपुढे बोलताना 
कहदी-कहदुस्तानी ही राष्ट्रभार्ा व्हावी आचण देवनार्री ही चतिी चलपी असावी, असे प्रचतपादन केले. तसेि 
सवग देशी भार्ािंी म्हणजे तमीळ, तेलरु् कन्नड व मल्याळम व बरं्ाली प्रभतृी संस्कृतोद भव भार्ािंी चलपी 
देवनार्री झाली, तर सवग प्रातंानंा, सवग प्रातंाचं्या भार्ा समजणे सुलभ होईल असे त्यानंी साचंर्तले. 

 
नंदी-बरं्ळूरिा दौरा आटोपून १६ जूनला वध्यास येऊन नंतर ते पुन शरे्ाव येथे राहू लार्ले. 

जूनअखेर काँगे्रस कायगकाचरणीिी सभा वध्याला होती म्हणून तेथे रे्ले. लखनौिी काँगे्रस झाली तेव्हापासून 
नेहरंूना चित्तस्वास्र्थ्य असे नव्हते आचण त्यानंी आपली व्यथा र्ाधंींना पत्र चलहून त्याजंपाशी मोकळी केली. 
७ जुलै रोजी वल्लभाई पटेल, राजेंद्रप्रसाद व अबुल कलाम आजाद या पालगमेंटरी बोडाच्या सभासदानंी 
प्राचंतक कायदेमंडळे व लेचजस्लेचटव्ह असेंब्लीच्या चनवडणुकी काँगे्रसने बहुमताने कजकाव्या म्हणून मोहीम 
सुरू केली. यानंतर काँगे्रसिे अध्यक्षपद सोडून देण्यािा चविार नेहरंूनी केला होता. पण स्पेनमधील 
यादवी युध आ सुरू झाले आचण तो चविार त्यानंी सोडून चदला. र्ाधंी व नेहरू याचं्यामधील अंतर फार वाढत 
िालले आहे अशा बातम्या वतगमानपत्रात वारंवार येऊ लार्ल्या त्यामुळे र्ाधंींनी २५ जुलैच्या ‘हचरजनच्या’ 
अंकात नेहरू व मी प्रचतस्पधी आहो काय? या मथळयाखाली एक लेख चलचहला. या लेखात त्यानंी चलचहले 
: “I cannot think of myself as a rival to Jawaharlal or him to me. Or, if we are rivals in making 
love to each other in the pursuit of a common goal. And if in the joint work for reaching the 
goal, we at times seem to be taking different routes, I hope the world will find that we had lost 
sight of each other only for the moment and only to meet again with greater mutual attraction 
and affection.” 

 
र्ाधंींनी नेहरंूना भक्कम पाकठबा चदला व काँगे्रस कायगकाचरणीत चदलसफाई होऊन चनवडणुकीिा 

जाहीरनामा काही कटकट न होता तयार झाला. या जाहीरनाम्यात पूणग राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आचण 
कॉब्न्स्टयूएंट असेंब्ली म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर होणाऱ्या स्वराज्यािी घटना तयार करण्यासाठी 
भरचवण्यािी सभा ही उचद्दष्टे जाहीर करण्यात आली. कायदेमंडळात प्रचतचनधी पाठवायिे ते १९३५ च्या 
कायद्याशी सहकायग करण्यासाठी नव्हे, तर तो लवकर संपुष्टात यावा म्हणून, असे स्पष्ट करण्यात आले. 
ताबडतोब अंमलात आणण्याच्या र्ोष्टी नार्चरक स्वातंत्र्ये व समान हक्क व सामाचजक व आर्वथक चवकासािा 
कायगक्रम आखणे असे ठरले. मुब्स्लम लीर्िा चनवडणूक जाहीरनामा याहून फारसा चनराळा नव्हता. फक्त 
मुसलमानानंा चमळालेले हक्क व सवलती कायम राहाव्या आचण त्यात वाढ व्हावी असे त्यात म्हटले होते. 
र्ाधंी या कामात कोठेही पडले नाहीत. ते शरे्ावलाि आपले आखून घेतलेले ग्रामोध आारािे कायग करीत 
राचहले. सपग आचण सरपटणारे प्राणी मानवािे, खेडूत मानवािे शत्रू नसून चमत्र आहेत, शतेातील उंदीर हे 
चपकानंा चवघातक असणाऱ्या चकड्ािंा नाश करतात, सपांतही चवर्ारी व चबनचवर्ारी असे भेद आहेत आचण 
चवर्ारी सपग देखील त्याच्यावर आपला पाय पडल्याखेरीज दंश करीत नाहीत. या उपयुक्त र्ोष्टी 
शतेकऱ्यानंा समजावनू सारं्ण्यािी र्रज आहे असे त्याचं्या ध्यानात आले. शरे्ाव म्हणजे अनारोग्यािे 
माहेरघर होते. तेथे होणारा मलेचरया हा तेथील लोकाचं्या राहणीत जरूर ते फरक केले तर नाहीसा 
होण्यासारखा होता. मलेचरया व अचतसार यावर, अन्नग्रहण योग्यप्रकारे करणे, स्वच्छता पाळणे आचण 
मलमूत्रचवसजगनािी व्यवस्था आरोग्याच्या चनयमानंा धरून करणे हे उपाय होते व त्यािंा उपयोर् करून हे 
रोर् आटोक्यात आणता आलेि पाचहजेत असा चनश्चय त्यानंी केला. मलेचरयािा त्रास त्यानंाही सोसावा 
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लार्ला, पण सप्टेंबरअखेर त्यानंा साधारण बरे वाटले आचण त्यानंी आपले ग्रामीण प्रचशक्षणािे काम सुरू 
केले. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल व राजेंद्रप्रसाद तेथे आले असता ते त्यानंा म्हणाले, “मलेचरया, 
कॉलरा वरै्रे व्याधी आपणि आपल्या रु्णानंी आपल्यावर ओढवनू घेतो. स्वतः उदाहरण घालून देऊनि 
आपण खेडुतानंा हे चशकचवले पाचहजे.” 

 
चदल्ली व राजकोट येथे जाऊन आल्यावर र्ाधंी अहमदाबादेस रु्जराती साचहत्य संमेलनासाठी 

रे्ले. आपण साचहब्त्यकामंध्ये वावरण्याला अर्दीि नालायक आहो असे त्यानंा वाटले. आपल्या लक्षावधी 
देशबाधंवाचं्या, खेड्ातं राहाणाऱ्या लोकाचं्या तहानभकुा व र्रजा काय आहेत यािा त्यानंा काहीि पत्ता 
नाही असे त्याचं्या कृती व वृत्ती यावरून त्यानंा चदसून आले, ‘आपले साचहत्य कोणासाठी?’ असा प्रश्न 
त्यानंी उपब्स्थत केला. आंग्लचशचक्षत मध्मयवर्ीय यानंा चलचहलेले सवग वाङ् मय खेडुताचं्या काही कामािे 
नाही. कृष्ट्णलाल जव्हेरी यानंी बरं्ालीमधून कृष्ट्णिचरत्र रु्जरातीत भार्ातंचरत केले आहे. ते पुस्तक िारं्ले 
आहे, पण चनरक्षर खेडुतानंा त्यािा काय उपयोर्; शरे्ावच्या ‘अस्थी व िमग’ फक्त असलेल्या मानवी 
सारं्ाड्ािंा जेव्हा मी चविार करतो तेव्हा आपले साचहत्य अर्दी कुिकामी आहे असे मला वाटते (Our 
literature is a miserable affair) आिायग ध् रुव यानंी मला शभंर पुस्तकािंी एक यादी पाठचवली, पण 
त्यातंील एक देखील त्याचं्या उपयोर्ािे नाही. खेडुताचं्या बायकापंुढे व त्याच्यांपुढे मी काय ठेवावे? कथा 
आचण कादंबऱ्या याचं्यावािून रु्जरातीिे काही अडणार नाही. रु्जराती भारे्िे, संस्कृतच्या एका कन्येिे 
अथगवाही सामर्थ्यग कमी नाही, पण तीत तथाकचथत वाङ् मय चनमाण करणाऱ्या साचहत्यसेवकािें सामर्थ्यग व 
दृष्टी तोकडी आहे. खर्ोलशास्त्र आचण भरू्ोलशास्त्र यावंर रु्जरातीत काही वािनीय असे आहे काय? िें ि 
अथवा जमगन भार्ातंील कोणतेही िारं्ले पुस्तक तेव्हाि इंग्रजीत भार्ातंचरत होते आचण इंग्रजी भार्ा अशीि 
समृध आ झाली आहे. यानंतर र्ाधंी रु्जराती साचहत्यािा दुसऱ्या एका अंर्ािी तपासणी करण्याकडे वळले. 
ज्योती संघ नावाच्या चस्त्रयाचं्या एका संस्थेने पत्र चलहून रु्जराती साचहब्त्यकाचं्या अलीकडील एका हीन 
प्रवृत्तीिा चनरे्ध केला होता. चस्त्रयािें चवकृतपणे वणगन व चित्रण कथा-कादंबऱ्यामंधून करणे ही ती प्रवृत्ती 
होय. स्त्रीशरीरािे कामुक भावना जार्ृत करणारे वणगन व पुरुर्सत्ताक समाजपध आतीत त्याचं्या अंर्ी कोणते 
रु्ण असणे योग्य यासंबधंीच्या अपेक्षा यािंी रेलिेल या साचहत्यकृतीत असते अशी तक्रार या ज्योती संघाने 
केली होती. मी साचहब्त्यकापंुढे एक साधी कसोटी ठेचवतो. चस्त्रयासंबधंाने चलचहताना त्याचं्याबद्दल तुम्ही 
कसा चविार करता? मी तुम्हाला असे सुिचवतो की, कार्दाला लेखणी लावण्यापूवी स्त्री ही तुमिी आई 
आहे असे समजा. म्हणजे अर्दी शुध आ व पचवत्र साचहत्य तुमच्या लेखणीतून स्रव ूलारे्ल. लक्षात ठेवा, की 
स्त्री ही तुमिी पत्नी होण्यापूवी तुमिी माता होती. चस्त्रयाचं्या अंर्प्रत्यंर्ािी तपशीलवार वणगने म्हणजे 
वाङ् मयािा अवश्य भार् आहे असे का मानण्यात याव ेयािे मला नवल वाटते. उपचनर्दातं, कुराणात वा 
बायबलात असे काही आहे का? तुळशीदासाच्या रामायणािा चविार करा. आजकालच्या साचहत्यात 
चस्त्रयाबंद्दल जसे चलचहले जाते तसे काही त्यात सापडते का? 

 
१९३६ साल संपत आले तेव्हा काँगे्रसच्या नव्या वर्ािा अध्यक्ष म्हणून कोणाला चनवडाव ेयािी ििा 

सुरू झाली. वर्गभर झटून काम करून नेहरंूनी काँगे्रसमध्ये नविैतन्य उत्पन्न केले होते. म्हणून पुनः आणखी 
एक वर्ग त्यानंाि अध्यक्ष कराव ेअसे जनमत प्रबल होत होते. नेहरंूिा याला नकार नव्हता, पण आपली मते 
काय आहेत हे नीट ध्यानात घेऊन आपल्याला पुनः अध्यक्ष म्हणून चनवडायिे असेल तर चनवडाव ेअसे त्यािें 
म्हणणे होते. वल्लभभाईंनी आपल्याला अध्यक्षपद नको असे केव्हाि जाहीर केले होते. त्यानंी हे स्पष्ट केले 
की मी अध्यक्ष होण्यास कबूल नाही यािा अथग जवाहरलालािंी सवग मते मी मान्य करतो असे नव्हे. 
उदाहरणाथग, भाडंवलशाहीिे काही दोर् नाहीसे करता येणार नाहीत असे मला वाटत नाही. तरी 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

अनुक्रमणिका 

असलेल्या काँगे्रसजनात सवोत्तम म्हणून त्यानंाि चनवडाव ेअसे माझे मत आहे असे सरदार पटेल म्हणाले. 
आता काँगे्रस प्रथमि ग्रामीण भार्ात भरणार होती. महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रस कचमटीने पूवगखानदेशात फैजपूर 
यथे सवग तयारी करण्यािे आपल्या अंर्ावर घेतले होते. र्ाधंींनी ते यशस्वी व्हावे म्हणून पणि लावला होता. 
चटळकनर्र ही काँगे्रसिी छावणी म्हणजे बाबंनूर्रि तयार झाले. र्ाधंींनी चलचहले : ग्रामीण काँगे्रस व 
खादी-ग्रामोद्योर्ािे प्रदशगन बरोबरि भरचवण्यािी कल्पना माझी आहे व म्हणून त्यामध्ये ज्या उणीवा अथवा 
दोर् चदसून येतील त्यािी जबाबदारी माझ्यावर आहे. प्रदशगनािे उद घाटन करताना केलेल्या भार्णात र्ाधंी 
म्हणाले, “वैकंुठ मेहतानंी प्रदशगन लहान आहे म्हणून चदलचर्री व्यक्त केली, पण तसे करण्यािे कारण 
नाही. यात एकही अनावश्यक वस्तू ठेचवलेली नाही. यातील मंुजर्वत, केळीिी सोपटे आचण बाबंू 
याजंपासून तयार केलेला हातकार्द पाहा. येथे उभारलेल्या सर्ळया बाधंकामात बाबंिूा भार् केवढा मोठा 
आहे ते पाहा आचण लक्षात ठेवा, की काँगे्रसिे काम संपल्यावर हा सर्ळा बाबंू सत्कारणी लार्णार आहे. 
सहा बैलजोड्ानंी ओढलेल्या, सजचवलेल्या रथात बसून आपल्या अध्यक्षािंी जी चमरवणूक आपण काढली 
चतच्या साधेपणािी सर पूवीच्या कोणत्याही अध्यक्षीय चमरवणुकीला आली नाही.” एक लाख लोक 
काँगे्रसच्या या मेळाव्यात आले होते. 

 
नेहरू आपल्या अध्यक्षीय भार्णात म्हणाले, “काँगे्रस आज पूणग लोकशाहीिा पुरस्कार करीत आहे, 

समाजवादािा नाही. काँगे्रस साम्राज्यवादचवरोधी आहे आचण राजकीय व आर्वथक िौकटीत मोठे बदल 
करण्याकचरता झर्डत आहे, मला आशा आहे. की घडामोडींिी तकग शुध आ पचरणती समाजवादात होईल. 
कारण भारताच्या आर्वथक अचधव्याधींवर सोशाचलझम हाि एकमेव उपाय आहे असे मला चदसते.” यानंतर 
नेहरू चहन्दुस्तानच्या समस्याकंडे वळले. नवी राज्य घटना, कॉब्न्स्टयूएंट असेंब्ली आचण कें द्रात 
संकब्ल्पलेल्या संस्थाने व चब्रचटश मुलुखािंी सारं्ड घालणे यानंा चवरोध व्यक्त केला. नंतर त्यानंी प्रातंामध्ये 
मंचत्रपदे स्वीकारण्याच्या प्रश्नािा चविार केला आचण त्याचवरुध आ मत चदले. सवग साम्राज्यवादचवरोधी शक्तींिी 
आघाडी संयुक्तपणे उभारणे हे काँगे्रसपुढील काम आहे, असे मत त्यानंी व्यक्त केले. काँगे्रसमध्ये 
अचधकारपदे व मंचत्रपदे स्वीकारण्याच्या प्रश्नावर उघड मतभेद होता व त्याबद्दलिा चनणगय चनवडणुका 
उरकल्यावर जी पचरब्स्थती चदसेल ती पाहून करावा असे ठरचवण्यात आले. 

 
१९३५ च्या राजकीय सुधारणा कायद्याबद्दल पुढील ठराव झाला : “This Congress reiterates its 

entire rejection of the Government of India Act of 1935 and the constitution that has been 
imposed on India against the declared will of the people of the Country. In the opinion of the 
Congress, any cooperation with the constitution is betrayal of India’s struggle for freedom and 
a strengthening of the hold of British Imperialism. The Congress, therefore, repeats its resolve 
not to submit to this constitution or to cooperate with it, but to combat it inside and outside 
the legislatures, so as to end it. The Congress does not and will not recognise the right of any 
external power or authority to dictate the political and economic structure of India and every 
such attempt will be met by the organised and uncompromising opposition of the Indian 
people. The Congress stands for a genuine democratic state in the India where political 
power has been transferred to the people as a whole and the Government is under their 
control. Such a state can only come in existence through a constituent assembly elected by 
adult suffrage and having the power to determine finally the constitution of the country.” 
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काँगे्रसच्या अचधवशेनाच्या वादचववादात र्ाधंी कोठे सामील झाले नाहीत. परंतु २७ चडसेंबर रोजी 
प्रदशगनाच्या मदैानावर त्यानंी केलेले भार्ण अथगपूणग होते. “I am powerful as ever and will prove it 
when time comes.” असे ते म्हणाले. त्याचं्या भार्णाने अनेकाचं्या शकंाकुशकंांिें आचण हरकतींिे 
चनरसन होऊन चवधायक कायगक्रमािी महती सवांना समजली. र्ाधंी म्हणाले, मी काहीि नवीन सारं्णार 
नाही. िरखा िालवा असे मी १८ वर्ांपूवी साचंर्तले. त्याच्या सामर्थ्यावरील माझा चवर्श्ास १९१८ साली 
होता तेवढाि आजही लखलखीत आहे. अनुभव आचण प्रयोर् यामुंळे तो आणखीि तेजस्वी झाला आहे. 
केवळ खादी वापरणे पुरेसे नाही. ती नेहमी वापरली पाचहजे आचण चवदेशी कापडाला कधीि स्पशग करता 
कामा नये. खादी वापरणे हाि स्वदेशी बाणा आहे आचण उपाशी राहाणाऱ्या लक्षावधी भारतीयाबंरोबर 
एकरूप होणे आहे. स्वराज्यासंबंधी माझी कल्पना काय आहे याबद्दल काही रै्रसमज नसावा. परकी 
चनयंत्रणापासून पूणग मुक्तता आचण पूऱ्ण आर्वथक स्वायत्तता असा माझा स्वराज्यािा अथग आहे. राजकीय 
स्वातंत्र्य म्हणजे चब्रचटश, िें ि, इटाचलयन, जमगन, रचशयन याचं्या राज्यपध आतींिे केवळ अनुकरण नव्हे. मी 
त्यािे वणगन रामराज्य असे करीत आलो आहे. म्हणजे केवळ नैचतक अचधकारावर स्थापलेले लोकािें 
सावगभौमत्व. नार्पूर व मंुबई येथे काँगे्रसच्या घटना तयार केल्या रे्ल्या त्याबद्दल मी मुख्यतः जबाबदार 
आहे. अशा स्वरूपािे स्वराज्य स्थापण्यािे ते प्रयत्न होते. त्यानंतर आर्वथक स्वातंत्र्यािा चविार करा. 
आधुचनक पाश्चात्य धतीिे औद्योचर्करण म्हणजे आर्वथक स्वातंत्र्य नव्हे. माझ्या मते प्रत्येक व्यक्तीच्या 
जाणीवपूवगक केलेल्या आर्वथक उध आरणािे प्रयत्न म्हणजे आर्वथक स्वातंत्र्य. त्या पध आतीने प्रत्येक व्यक्तीला 
पोटभर अन्न, अंर्भर कपडा, दूध व लोणी चमळेल. आज लाखो लोकानंा हे चमळत नाही. येथे 
सोशाचलझमिा चविार येतो. ‘सब भमूी र्ोपाल की’ ही आपल्या पूवगजािंी चशकवण आहे. कहसािाराने 
कोणािी मालमत्ता काढून घेण्याऐवजी प्रत्येकाच्या हाती िरखा देणे उत्तम. जो काम करील त्यािी जमीन 
आचण मालमत्ता राहील. चहन्दुस्तान दचरद्री कशामुळे झाला हे आपण पाहू या. ईस्ट इंचडया कंपनीने आपला 
कापडािा धंदा बुडचवला आचण आपल्याला लँकाशायरवर अवलंबनू राहाण्यास लाचवले. यामुळे बेकार व 
अधगबेकार यािंी मोठी फौजि चनमाण झाली आचण त्यानंा दुसरे काही काम देण्यात आले नाही. सततच्या 
बेकारीमुळे लोकातं आळशीपणा वाढला. आता कायदेमंडळात कामे करण्यािे फार ऐकू येत आहे. त्यािा 
काही थोडाफार उपयोर् होईल. पण दुसऱ्या एका दृष्टीने त्याकडे पाहा. जास्तीत जास्त दीड हजार व्यक्ती 
कायदेमंडळात जातील. साडेतीन कोटी लोकानंा मतदानािा हक्क नव्या घटनेप्रमाणे चमळणार आहे. 
उरलेली साडेएकतीस कोटी प्रजा काय करणार? स्वराज्याच्या आपल्या कल्पनेप्रमाणे साडेतीन कोटींिे 
३१ कोटी हे मालक आहेत. आचण साडेतीन कोटींिे दीड हजार सेवक आहेत. साडेएकतीस कोटींना 
स्वराज्य म्हणजे काय ते समजत नाही. दीड हजार लोकाचं्या हातातील ही सर्ळी प्यादी होतील. सर्ळया 
३५ कोटींनी उद्यमरत व शहाणे होणे हाि यावर इलाज आहे. आचण या सर्ळयाचं्या हातात िरखा असणे 
हाि योग्य व्यवहार आहे. १९२० साली मी म्हटले की काँगे्रसने जर खरेपणे आचण यशब्स्वतेने तेव्हा 
साचंर्तलेला कायगक्रम पार पाडला आचण खादी, जातीय ऐक्य, मद्यबदंी आचण अस्पृश्यताचनवारण यािंी 
त्याला जोड चदली तर एक वर्ात स्वराज्यप्राप्ती होईल. असे बोलल्याबद्दल मला वाईट वाटत नाही आचण 
लाजही वाटत नाही. त्यािी पुनरुक्ती मी पुनः आपल्यासमोर करतो हाि अकहसात्मक कृतीिा मार्ग आहे. हा 
कायगक्रम जर आपण पार पाडला तर सचवनय कायदेभरं् करण्यािी र्रजि पडणार नाही, अथात 
अत्यािारािी र्रज पडणार नाहीि नाही.” 

 
फैजपूरिी काँगे्रस आटोपल्यावर जानेवारी मचहन्यात काँगे्रस पुढारी पुष्ट्कळसे चनवडणुकीच्या 

प्रिारसभा घेण्यात आचण काँगे्रसने शक्य तेवढ्या जार्ा कजकाव्या म्हणून पचरश्रम करण्यात रु्ंतलेले होते. 
पण र्ाधंींनी त्यावळेी त्रावणकोर संस्थानािा दौरा केला. तेथे सवग देवालये हचरजनानंा मोकळी करण्यात 
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आली होती व हे घडवनू आणण्यात त्रावणकोरिे महाराज आचण त्यािें चदवाण सर सी. पी. रामस्वामी 
अय्यर हेि प्रमुख होते. केप कॉमोचरन व कन्याकुमारीपयंत जाऊन व आंध्रात रु्ंटुर येथे जाऊन ते वध्यास 
परत आले. ते जानेवारी मचहनाअखेर. सवग चनवडणुका देखील तोपयंत आटोपल्या होत्या. फेबु्रवारीत सवग 
चनकाल जाहीर झाले. काँगे्रसला प्रिडं चवजय चमळाला होता. अकरापैकी सहा प्रातंातं काँगे्रसला बहुमत 
चमळाले होते आचण सवग प्रातंातं काँगे्रसिे उमेदवार सवात जास्त संख्येने चनवडून आले होते. काँगे्रसने 
एकंदर ७१५ जार्ा काबीज केल्या. एकंदर जार्ा १५८५ होत्या; पण त्यातंील फक्त ६५७ जार्ाि जनरल 
होत्या. म्हणजे कोणाकचरता तरी राखीव अशा नव्हत्या. मंुबई, मद्रास, संयुक्त प्रातं, मध्यप्रातं, चबहार आचण 
ओचरसा येथे काँगे्रसला घवघवीत बहुमत चमळाले. आसाम प्रातंात १०८ पैकी ३५ जार्ा कजकणारा सवांत 
मोठा असा काँगे्रसपक्षि ठरला. मद्रासमध्ये जब्स्टस अथवा ब्राह्मणचवरोधी १९२२ पासून सतत मद्रास प्रातंात 
विगस्व ठेवनू होता, त्याला फक्त २१ जार्ा चमळाल्या आचण काँगे्रसला १५९ जार्ा चमळाल्या. वायव्य सरहद्द 
प्रातं हा बहुसंख्य मुसलमान वस्तीिा. पण तेथे मुब्स्लमासंाठी राखून ठेवलेल्या ५६ जार्ापंैकी १५ काँगे्रसच्या 
मुसलमान उमेदवारानंी कजकल्या. मुब्स्लम लीर्ला एकही जार्ा चमळाली नाही. बरं्ालमध्ये २५० पैकी ६० 
जार्ा काँगे्रसला चमळाल्या. पजंाबात काँगे्रसला १७५ पैकी फक्त १८ जार्ा चमळाल्या आचण कसधमध्ये ६० 
पैकी ८ चमळाल्या. चलबरल व डेमोकॅ्रचटक स्वराज्य पक्षािा पार धुव्वा उडाला. तीि र्त कहदुमहासभेिी. 
मुब्स्लम लीर्िी ब्स्थती थोडी बरी होती, पण बहुसंख्य मुब्स्लम प्रातंातं मुब्स्लम लीर्ला फारि थोड्ा जार्ा 
चमळाल्या. पजंाब व कसधमध्ये पूणग पराभव झाला. पण बरं्ालमध्ये थोड यश चमळाले. फेबु्रवारीअखेर काँगे्रस 
कायगकाचरणीिी सभा झाली. काँगे्रसला मोठे यश चमळवनू चदल्ल्याबद्दल सवग मतदारािें अचभनंदन करून 
काँगे्रसच्या लोकचनयुक्त कायदेमंडळातील सभासदानंी संपूणग स्वराज्यािे ध्येय चवसरून सहकाचरतेच्या 
मार्ाने जाण्यािे मनात आणता उपयोर्ी नाही असे म्हटले. सध्याच्या कायद्यात व्हाइसरॉय व र्व्हनगर यानंा 
जे खास अचधकार आहेत त्यामुळे पेिप्रसंर् उत्पन्न होणे अटळ आहे. काँगे्रस धोरण अंमलात आणीत असता 
ते मुद्दाम टाळण्यािे काही कारण नाही. या ठरावावरील ििेत र्ाधंी सामील झाले. परंतु ‘हचरजन’ मध्ये 
मात्र राजकीय स्वरूपाच्या ििेवर अद्याचप बचहष्ट्कारि होता. भेटायला येणाऱ्या लोकाबंरोबरही ते 
राजकारणािी ििा करीत नसत. कैरोच्या अल अझार चवद्यापीठाच्या चशष्टमंडळाबरोबर त्यानंी भारत व 
इचजप्त यामंधील सासं्कृचतक संबंध वाढचवण्याचवर्यीि ििा केली. डॉ. ढोचबयास व प्रो. माया या नीग्रो 
चविानानंा त्यानंी अकहसेच्या शस्त्रावरि प्रविन चदले. मािगच्या चतसऱ्या आठवड्ात ते अचखल भारतीय 
काँगे्रसच्या बैठकीसाठी रे्ले. मंचत्रपदे व अचधकारपदे स्वीकारण्याच्या प्रश्नावर पुढाऱ्यातं मतभेद होता. 
पटेल, राजर्ोपालािारी, राजेंद्रप्रसाद स्वीकाराच्या बाजूिे आचण नेहरू, बोस आचण समाजवादी चवरुध आ 
होते. अखेरीस र्ाधंींनी सुिचवलेला तडजोडीिा ठराव १२७ चवरुध आ ७० मतानंी पास झाला. त्यािा साराशं 
असा : ज्या प्रातंात काँगे्रस आमदारािें बहुमत असेल त्याचं्या नेत्याने र्व्हनगर मंचत्रमंडळाच्या कामात 
हस्तके्षप करणार नाही अशी त्याच्याकडून हमी चमळचवली तर मंचत्रमंडळ बनवाव.े १९ मािग रोजी काँगे्रसच्या 
चशस्तीप्रमाणे वार्ण्यािी नवचनवाचित आमदारानंी शपथ घेतली. कहदुस्तानीत ही शपथ नेहरंूनी सवांना 
चदली. २६ मािग रोजी र्ाधंी कहदी साचहत्य संमेलनासाठी मद्रासला रे्ले. तेथे कहदुस्तानी ही राष्ट्रभार्ा 
व्हावी, चतच्यामध्ये सवग संस्कृतोद भव भार्ातील शब्दसंपत्ती समाचवष्ट करावी आचण चतिी चलपी देवनार्री 
असावी, असे आपले मत ठामपणे माडंले. रोमन व उदूग चलप्या नार्रीपुढे रु्णवते्तत कमी पडतात, हा मुद्दा 
त्यानंी ठाशीवपणे माडंला. काँगे्रसच्या कामकाजात उत्तरोत्तर अशा कहदुस्तानीिा उपयोर् वाढवीत न्यावा, 
असे र्ाधंींनी प्रचतपादन केले आचण ते सवगमान्य झाले. 

 
मािगअखेर मंचत्रमंडळे स्थापन व्हावी म्हणून प्रातंाचं्या र्व्हनगरानंी बहुमतवाल्या पक्षाचं्या नेत्यानंा 

मंचत्रमंडळे स्थापन करण्यासाठी पािारणे केली. तेव्हा काँगे्रसच्या नेत्यानंी त्याजंपाशी आर्श्ासने माचर्तली 
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की ते मंचत्रमंडळाच्या कामात आपले खास अचधकार वापरून हस्तके्षप करणार नाहीत. र्ाधंींनी ज्या शब्दातं 
ही आर्श्ासने मार्ण्यािा मसुदा केला होता तो मान्य करण्यािे र्व्हनगरानंी नाकारल्यामुळे त्यानंी दुसऱ्याि 
लोकानंा मंचत्रमंडळे बनचवण्यास साचंर्तले. याबद्दलिी उलटसुलट ििा बरीि झाली. या कामािे चब्रचटश 
सरकारिे प्रमुख लॉडग लोचदअन हे पण ििेत उतरले. तेजबहादूर सपू्र यानंी काँगे्रसतफे धरलेला आग्रह 
असंमजसपणािा ठरचवला. पण प्रोफेसर कीथ राज्यशास्त्रतज्ज्ञ र्ाधंींच्या मताला अनुकूल होते. एचप्रलच्या १ 
ल्या तारखेला नव्या घटनेप्रमाणे कारभार सवग कहदुस्तानात सुरू करण्यािे ठरले होते, पण काँगे्रसने त्यािी 
बोळवण ‘ए न्य ूिाटगर ऑफ स्लेव्हरी’ अशा शब्दानंी केली. सवगत्र हरताळ पाळण्यात आला. कोणाही बाय 
शक्तीला कहदुस्तानिी राजकीय आचण आर्वथक रिना कशी असावी हे ठरचवण्यािा हक्क नाही, अशा 
आशयािे ठराव पास झाले. भारतमंत्री लॉडग झेटलंड यानंी हाऊस ऑफ लॉडगस मध्ये लॉडग लोचदअन याचं्या 
प्रश्नाला उत्तर देताना साचंर्तले की, “र्ाधंींिे सवग म्हणणे आश्चयगिचकत करणारे आहे व त्यानंी १९३५ िा 
र्व्हमेंट ऑफ इंचडया ॲक्ट नीट वािलेला नाही असे त्यावरून वाटते. कहदुस्तानात र्ाधंी जे काही 
म्हणतील ते सर्ळे बरोबर असे लोकानंा वाटते, पण लॉडग लोचदअन यािंी र्णना मी त्यामध्ये करीत नाही.” 
क्लेमंट ॲटली यानंाही बटलर, उपभारतमंत्री यानंी याि अथािे उत्तर कॉमन्स सभेत चदले. र्ाधंींनी ‘लंडन 
टाइम्स’ला तार पाठवनू झेटलंड याचं्या वक्तव्याशी बरोबर खबर घेतली. काँगे्रसच्या कायगकाचरणीने आपला 
हट् ट सोडला नाही. पण अखेरीस, व्हाइसरॉय लॉडग चलनचलथर्ो याचं्या मध्यस्थीने हा पेिप्रसंर् सुटला 
आचण काँगे्रसला बहुमत चमळालेल्या सवग प्रातंातं काँगे्रसिी मंचत्रमंडळे आली. सरकारने आपले म्हणणे 
बदलीत, बदलीत अखेर असे मान्य केले होते की, घटनेत प्राचंतक स्वायत्तता देण्यात आली होती यािा 
र्ाभा हाि की, र्व्हनगराने मंचत्रमंडळाबरोबर सहकायग कराव ेव जादा अचधकार वापरू नयेत. मंुबई प्रातंात 
खेर, मद्रास प्रातंात राजर्ोपालािारी, संयुक्त प्रातंात र्ोकवदवल्लभपतं, मध्य प्रातंात डॉ. खरे व वायव्य 
सरहद्द प्रातंातं डॉ. खानसाहेब यािंी मंचत्रमंडळे अचधकारारूढ झाली. अकरापैकी सात प्रातंातं हे घडले. 
बरं्ालमध्ये सवाचधक सभासद असलेला काँगे्रसिाि र्ट होता, पण स्वच्छ बहुमत नसल्यामुळे तेथे काँगे्रसने 
मंचत्रमंडळ बनचवले नाही. जवाहरलाल नेहरू म्हणाले, “Acceptance of office does not mean by 
aniota acceptance, of the slave constitution. It means fight against the coming federation by 
all means in our power, inside as well as outside the legislatures. We have taken a new step 
involving new responsibilities and some risk. But if we are true to our objectives and are ever 
vigilant, we shall overcome these risks and gain strength and power from this step also. 
Eternal vigilance is the price of liberty.” 

 
१७ जून १९३७ रोजी राजकारणावर काही न चलचहण्यािे र्ाधंींनी आपणहून जे चनयंत्रण घातले होते 

ते उठचवले. काँगे्रसच्या मंचत्रमंडळाबद्दल र्ाधंींनी त्या चदवशी चलचहले की, ज्याअथी काँगे्रसच्या 
कायगकाचरणीने व इतर काँगे्रस पुढाऱ्यानंी मंचत्रपदे स्वीकारण्याच्या प्रश्नावर माझ्या मताला महत्त्व देण्यािे 
ठरचवले आहे, त्याअथी सवग जनतेच्या माचहतीसाठी माझी मते व धोरणे मी स्पष्ट करावी हे उचित आहे. 
१९३५ िा र्व्हमेंट ऑफ इंचडया. ॲक्ट हा सवगतोपरी असमाधानकारक आहे आचण त्याच्या िारे कहदुस्तानला 
स्वातंत्र्य चमळणार नाही हे सवगमान्य आहे. पण साडेतीन लाख मतदारानंा आपले प्रचतचनधी चनवडून 
त्याचं्यामाफग त राज्यकारभार अंशतः करता येणार आहे, ही इष्ट चदशनेे झालेली थोडीशी प्रर्ती आहे हे मान्य 
केले पाचहजे, असे म्हणून र्ाधंींनी ताबडतोब मद्यपानबदंी मंचत्रमंडळानंी अंमलात आणावी याला अग्रक्रम 
चदला. चशक्षणासाठी मद्यापासून पैसा चमळचवणे याला त्यानंी कसून चवरोध केला. चशक्षण स्वावलंबी करता 
येईल असा त्यािंा चसध आातं होता. सर्ळी कारार्ृहे, सुधारर्ृहे आचण औद्योचर्क चशक्षणािी कें दे्र करावी सवग 
कापडािी खरेदी खादी घेऊनि करावी, मंत्र्यानंी अर्दी साधेपणाने धोतर-सदरा असा पोर्ाख करावा, 
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पचहल्या वर्ाने प्रवास करू नये, पाश्चात्य पोर्ाख व इतर सर्ळा डामडौल काढून टाकावा आचण चशस्तीला 
सोडून वार्ू नये, असे त्यानी प्रचतपादन केले. नेहरंूना त्यानंी एक पत्र चलचहले आचण त्यानंा चविारले की, 
आपण जे चविार व ज्या कल्पना माडंीत आहो ते त्यानंा पसंत नसले तर त्यानंी सारं्ाव.े सवग कौब्न्सल 
कामािा कारभार आजाद, पटेल, राजेंद्रप्रसाद याजंकडे होता, पण त्या सर्ळयािंी पे्ररणा र्ाधंींपासून 
चमळत होती. मद्यप्रचतबधंावर घेण्यात आलेल्या सर्ळया आके्षपानंा त्यानंी समपगक उत्तरे ‘हचरजन’-मधून 
चदली. इतकेि नाही तर अंमलबजावणी कशी करावी यािे सचवस्तर चववेिन केले. सत्कार व मानपते्र यात 
मंत्र्यानंी वळे खिग करू नये. भेटीर्ाठी देण्याघेण्यातही काटकसर करावी. पािश ेरुपयापेंक्षा जास्त पर्ार 
घेऊ नये अशा चकतीतरी सूिना ते सारखे करीत होते. आपल्या भचूमकेबद्दल त्यानंी चलचहले “My 
participation in the Congress affairs is confined to tendering advice on the issues involved in 
office acceptance and in the policies to be pursued in the prosecution of our march to the 
goal of complete independence. The offices have to be held lightly and not tightly. They are or 
should be crowrs of thorns, never of renown. Offices have been taken in order to see if they 
enable to us quicken the pace at which we are moving towards our goal.” 

 
बेचसक एज्युकेशन म्हणजे बुचनयादी चशक्षण यावर आपले चविार त्यानंी माडंले, तेव्हा त्याचं्यावर 

पुष्ट्कळ टीका झाली. पुस्तकी चशक्षणाकडे ते दुलगक्ष करीत आहेत असे पुष्ट्कळानंी म्हटले, पण ते आपल्या 
कल्पना माडंीति राचहले. डॉ. जाकीर हुसेन, आयगनायकम आचण चवनोबा हे त्यानंा मदत करीत होते. 
राष्ट्रीय चशक्षण पुनः संघचटत करण्याबाबतच्या त्याचं्या योजना जाकीर हुसेन कचमटीने स्वीकारल्या, आचण 
११ चडसेंबर, १९३७ रोजी ‘हचरजन’ िी पुरवणी म्हणून कचमटीिा अहवाल प्रचसध आ करण्यात आला. न्य ू
एज्युकेशन फेलोचशपिे सभासद डॉ. चझचलआकस, प्रो. बोव्हेत आचण प्रो. डेब्व्हस र्ाधंींना भेटायला आले 
आचण शकै्षचणक के्षत्रात र्ाधंी करीत असलेल्या कायाबद्दल त्यानंा मनःपूवगक धन्यवाद चदले. डॉ जॉन द 
बोअर यानंी या वधा योजनेिा पुरस्कार केला. या योजनेच्यामारे् अकहसा होती म्हणून त्यानंा, चतिे चवशरे् 
कौतुक वाटले. याचं्याशी झालेल्या ििेत र्ाधंी अखेर म्हणाले, “If by abundance you mean every one 
having plenty to eat and drink and clothe himself with enough to keep his mind trained and 
educated; I should be satisfied. But I should not like to pack more stuff in my belly than I can 
digest and more things than I can usefully use. But neither do I want poverty, penury, misery, 
dirt and dust in India.” 

 
काँगे्रसच्या मंचत्रमंडळानंी अचधकारग्रहण केल्यानंतर प्रथम आपले लक्ष पूवीच्या सरकारानंी 

दडपशाहीच्या ज्या पध आती अमंलात आणल्या होत्या चतकडे वळचवले. राजकीय कैद्यािंी सुटका करण्यात 
आली. आणीबाणीिे म्हणून जे उपाय योचजले होते ते मारे् घेतले, सभा व संस्था बेकायदा ठरवनू त्यांवर 
बदंी घातली होती ती उठचवली, वतगमानपत्राकंडून जाचमनक्या घेतल्या होत्या त्या परत केल्या. नार्री 
स्वातंत्र्ये प्रस्थाचपत करण्याच्या के्षत्रात काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी इतरापेंक्षा आपले वैचशष्ट्य प्रकट केले. 
शतेकरीवर्ावरील कजािे ओझे कमी कमी करण्यािे प्रयत्न केले, स्थाचनय स्वराज्य व चशक्षण या के्षत्रातं 
सुधारणा केल्या आचण अशा रीतीने सामान्य लोकानंा अनेक प्रकारानंी मदत केली. मद्रासमध्ये 
मद्यप्रसारबदंी लार्ू केली. चकसान व मजूर वर्ाशी संघर्ग उत्पन्न झाला व त्यामुळे चठकचठकाणी असंतोर्ाला 
वािा फुटली. ऑक्टोबर १९३७ अखेर कलकत्त्याला ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटीिी सभा झाली, काँगे्रस 
मंचत्रमंडळे स्थापन झाल्यापासूनिी ती पचहलीि सभा होती. काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी केलेल्या कायावर 
साहचजकि ििा झाली. चनवडणूक जाहीरनाम्यात चदलेली सवग अचभविने काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी प्रत्यक्षात 
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आणावी असा ठराव पास झाला. म्हैसूर संस्थानात लोकाचं्या िळवळीला, त्या बाबतीत संस्थानी 
अचधकाऱ्यािें म्हणणे समजून घेतल्याचशवाय ऑ. इं. काँ. कचमटीने पाकठबा चदला याबद्दल र्ाधंींनी नापसंती 
व्यक्त केली. त्यािप्रमाणे राजर्ोपालािारी याचं्या मंचत्रमंडळावर त्यािें म्हणणे न ऐकता टीका केली, 
याबद्दलही र्ाधंींनी खेद व्यक्त केला. उत्साहाच्या भरात वाहावत जाऊ नये असे त्यािें म्हणणे होते. पटेल 
व नचरमान याचं्या वादात बहादुरजी-र्ाधंी कचमटीने केलेल्या अहवालािा चविार करून नचरमान हे 
“Unworthy of holding any position of trust and responsibility in the Congress organisation.” 
असा चनकाल ए. आय सी. सी. ने चदला. वदें मातरम् हे राष्ट्रर्ीत म्हणण्याला काही मुसलमानानंी आके्षप 
घेतला, तेव्हा जनर्णमन हेि हेि र्ीत सवगत्र अचधकृत राष्ट्रर्ीत समजले जावे, असे ठरचवण्यात आले. 
बरं्ालमध्ये हक मंचत्रमंडळ होते ते काँगे्रसिे नव्हते. तरी काँगे्रसच्या धोरणाप्रमाणे बऱ्याि बाबतीत वार्त 
होते. लोकमताला मान देण्याच्या या धोरणाबद्दल र्ाधंींनी समाधान व्यक्त केले. सुभार्िदं्र बोस यािें पाहुणे 
म्हणून एक आठवडा ते कलकत्त्याला राचहले. नोव्हेंबर मचहन्याच्या मध्याला र्ाधंी वध्याला परत आले. 
अहमदाबाद व सोलापूर येथे काही र्डबड झाली व खेर मंचत्रमंडळाने ती दडपून टाकली, याबद्दल २० 
नोव्हेंबरच्या हचरजनमध्ये ‘स्टॉमग चसग्नल़् स’ या मथळयाखाली एक लेख चलहून प्रश्न चविारला, काँगे्रस 
मंचत्रमंडळे राज्य करण्याला लायक आहेत काय? कानपूर अहमदाबाद येथे वारंवार संप का व्हावे? र्ाधंींनी 
म्हटले, “If in spite of honest efforts, by Congressmen, forces of disorder cannot be brought 
under control without the assistance of the police and the military, in my opinion, acceptance 
by the Congress of the burden of office loses all force and meaning and the sooner the 
ministers are withdrawn the better it would be for the Congress and its struggle to achieve 
complete independence.” 

 
१९३८ च्या जानेवारीत काँगे्रस कायगकाचरणीिी सभा नेहरंूच्या अध्यक्षतेखाली मंुबईस भरली. 

काँगे्रस मंचत्रमंडळािे मुख्य मंत्री हजर होते. तेव्हा मंचत्रमंडळानंी राजकीय कैद्याचं्या मुक्ततेबद्दल आतापयंत 
केलेल्या कायाबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. फेबु्रवारीत पुनः वध्याला कायगकाचरणीिी सभा भरली 
आचण पुढील ठराव पास झाला. “The committee trusts that with the strenuous and unceasing 
efforts of Mahatma Gandhi and the vigilance of public opinion the question of release will be 
satisfactorily solved at an early date and hopes that all detenus and political prisoners will 
cooperate to this end by exercising patience and self-restraint and the public will do likewise 
by maintaining an atmosphere of non-violence.” 

 
१९३८ साली फेबु्रवारीच्या दुसऱ्या आठवड्ात काँगे्रसिे वार्वर्क अचधवशेन सुभार्िदं्र बोस याचं्या 

अध्यक्षतेखाली हचरपुरा येथे तापी नदीच्या तीरावर भरले. सात हजार स्वयंसेवक आचण िार हजार कायगकते 
सवग व्यवस्था उत्तम ठेवीत होते. पचहल्या चदवशी ५६ हजार रुपयािंी चतचकटे पे्रक्षकानंी घेतली. सुमारे अडीि 
लाख लोकानंी प्रदशगनाला भेट चदली आचण एक लाख रुपयावंर खादीिी चवक्री झाली. पण एक खादी 
सोडून इतर कशातही खादीिे स्वदेशी ब्रीद अथवा बाणा त्यानंा चदसला नाही. संयुक्त प्रातं व चबहार येथील 
काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी ज्या राजकीय कैद्यािंी मुक्तता करण्यािे योचजले होते त्याला व्हाइसरॉयच्या 
पाकठब्याने त्या प्रातंाचं्या र्व्हनगरानंी हरकत घेऊन मंत्र्याचं्या कारभारात हस्तके्षप केला. हचरपुरा येथे 
कायगकाचरणीिी बठैक िालू असताि ही बातमी येऊन थडकली. र्ाधंींनी एक चनवदेन काढून असे साचंर्तले 
की, १९३५ च्या र्व्हमेंट ऑफ इंचडया ॲक्टिे १२६(५) कलम पुनः पुनः वािूनही मला या हस्तके्षपािी 
संयुब्क्तकता कळत नाही. संबचंधत कैद्यािंी सुटका केल्यावर जर दंर्ाधोपा झाला तरि हस्तके्षप समथगनीय 
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ठरला असता. त्याचं्या मुक्ततेने शातंता व सुव्यवस्था चबघडण्यािा काहीि संभव मंत्र्यानंा चदसला नाही. 
हाि संदेश र्ाधंींनी लंडनच्या डेली हेरल्ड पत्राला पाठचवला आचण मंचत्रमंडळानंी राजीनामे चदले हेि बरोबर 
केले; तोि सन्माननीय मार्ग त्यानंा मोकळा होता. काँगे्रसिी बठैक संपल्यावर २२ फेबु्रवारी काँगे्रसने 
याबाबत केलेल्या ठरावाला उत्तर चदले. लरे्ि दुसऱ्या चदवशी र्ाधंींनी प्रत्युत्तर चदले. पचरणामी संयुक्त प्रातं 
व चबहारिे मुख्यमंत्री काँगे्रस संपवनू परत रे्ल्यावर र्व्हनगरानंी त्यानंा पािारण केले. समझोता झाला आचण 
त्यानंी आपले राजीनामे परत घेतले. अशा रीतीने हा पेिप्रसंर् टळला. कायदा व सुव्यवस्था साभंाळण्यािा 
अचधकार मंचत्रमंडळािाि आहे आचण र्व्हनगर तो चहसकावनू घेऊ शकत नाहीत हे हडसून खडसून ठरले. 

 
मात्र या प्रकरणािी छाया स्वाभाचवकपणेि हचरपुरा काँगे्रसच्या कामावर पडली. सुभार्िदं्र बोस 

यािें अध्यक्षीय भार्ण त्याचं्या पुरोर्ामी व डाव्या चविारसरणीला धरूनि झाले. चब्रचटश साम्राज्य चखळचखळे 
झाले असून कोलमडण्याच्या बेतात आहे अशा वळेी आचण फेडरेशनिा अंमल करण्यािे चब्रचटश साम्राज्य 
वादी ठरवतील. सचवनय कायदेभरं्ािी मोठी मोहीम त्यािा पुरता चनकाल लावील. आपल्यासमोर मुख्य 
समस्या देशािे दाचरद्र्य दूर करण्यािी आहे. शतेी व उद्योर् नव्या धतीने उभाराव े लार्तील. परराष्ट्रीय 
धोरणािा चविार करताना ते म्हणाले, सोचवएत मुत्सद्दीमंडळाकडून आपल्याला पुष्ट्कळ चशकण्यासारखे 
आहे. देशी संस्थानाबंाबत काँगे्रसने प्रथमि ठराव केला. संस्थानी प्रजेला चब्रचटश चहन्दुस्तानच्या 
नार्चरकासंारखेि सवग हक्क चमळाले पाचहजेत असे ठरावात म्हटले होते. सवग ठराव मार्ील ठरावापं्रमाणेि 
होते, पण मतभेद चमटवनू ते शक्य तेवढे चकमान पातळीवर आणण्यात आले व काँगे्रसमधील डाव्या-उजव्या 
पक्षामंध्ये सामंजस्य स्थापन करण्यात आले. चकसान सभािंी संघटना हा एक नवा चवर्य एका ठरावािारे 
पुढे आला. २६ मािग रोजी िार मचहन्यािंी चवश्रातंी घेऊन र्ाधंींनी ‘हचरजन’ मध्ये लेख चलचहला. 
अलाहाबादेतील जातीय दंग्यािा मोड करण्यासाठी पोलीस आचण लष्ट्कर यािंी मदत घ्यावी लार्ली 
यावरून चब्रचटश सते्तच्या जार्ी आपली सत्ता स्थापन करण्याला काँगे्रस लायक नाही हे सत्य कटु व दुःखद 
असले तरी मान्य कले पाचहजे, असे त्यानंी या लेखात म्हटले. 

 
१ एचप्रल रोजी र्ाधंी काँगे्रस कायगकाचरणीच्या सभेसाठी कलकत्त्यास रे्ले. व्यापारी संस्थामंाफग त 

करण्यात येणारा भेदभाव या चवर्यावरील महत्त्वािा ठराव कचमटीने पास केला. र्ाधंींनी याबाबत वळेोवेळी 
प्रकट केलेल्या मतािंाि अंतभाव या ठरावात करण्यात आला. चहन्दुस्तान सरकारने सारासार चविारपूवगक 
स्वीकारलेले संरक्षक जकातीिे धोरण अनेक परदेशी कंपन्या आपल्या नावापुढे ‘इंचडया चलचमटेड’ असे शब्द 
घालून आपल्या फायद्यासाठीि वापरले व देशी वाढीला अटकाव केला. १९३५ च्या र्व्हमेंट ऑफ इंचडया 
ॲक्टमध्ये त्याचं्या या उद्योर्ािे संरक्षण करण्यािी तरतूद होती. चतिा या ठरावाने चनरे्ध केला. ठरावात 
असे स्पष्ट म्हटले की, कोणतीही व्यापारी अथवा औद्योचर्क संस्था चतिा कारभार, चनयंत्रण आचण धोरण 
कहदी नार्चरकाचं्या हाती असेल तरि चतला स्वदेशी मानता येईल. कायगकाचरणीच्या अनौपिाचरक सभेत 
जमीनदारीिी पध आत सुधारावी की बरखास्त करावी यावर ििा झाली. तीमध्ये र्ाधंींनी ती सुधारता येईल 
आचण सुधारावी असे मत व्यक्त केले. चकसान सभािंी संघटना उपकारक होईल ककवा नाही याबद्दलही 
त्यानंा खात्री वाटत नव्हती. काँगे्रसच्या मंचत्रमंडळािें काम िालाव ेतसे िालत नाही अशी तक्रार एका पत्राने 
जवाहरलाल नेहरंूनी र्ाधंींकडे केली. तसेि काँगे्रसजनातं धुसफूस, वचशलेबाजी, र्टबाजी असे प्रकार 
वाढत आहेत, अशीही तक्रार त्यानंी केली. आचण आपल्याला येथे नीट काम करणे कठीण वाटत 
असल्यामुळे युरोपला जावे असे वाटत आहे, असे त्यानंी या पत्रात म्हटले. र्ाधंींनाही राजकीय जीवन 
सदोर् होत िालले आहे असे वाटत होते. 
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२३ एचप्रलच्या ‘हचरजन’ मध्ये त्यानंी म्हटले, “अचधकारग्रहणामुळे काँगे्रसिी इज्जत वाढेल अथवा 
पार धुळीला चमळेल. याकचरता मंत्र्यानंीि व आमदारानंी आपल्या वैयब्क्तक व सावगजचनक वतगनाबद्दल 
खबरदारीने वार्ाव.े त्यािेंबद्दल संशय कोणालाही येता उपयोर्ी नाही.” 

 
वातावरण असे असता ओचरसाच्या र्व्हनगरानंी रजेवर जाण्यािा चविार केला आचण डेन नावाच्या 

एका कचनष्ठ अचधकाऱ्याला हंर्ामी र्व्हनगर म्हणून नेमण्यािे ठरचवले. मंचत्रमंडळाला ही व्यवस्था मान्य 
नव्हती व राजीनामा देण्यािा चविार त्याने केला. तात्पुरते दुसरे मंचत्रमंडळ नेमाव े व रजेवरून परत 
आल्यावर पुनः काँगे्रस मंचत्रमंडळाला बोलवाव ेअसली शक्कल चनघाली. पण हा केवळ पोरकटपणा आहे, 
अशी टीका यावर र्ाधंींनी केली. यावर र्व्हनगराने रजेवर जाण्यािेि नाकारले आचण हा पेिप्रसंर् टळला. 
कहदुमुसलमानाचं्या ऐक्यािा प्रश्नही चबकट होत होता. मुब्स्लम लीर्ने काँगे्रस मंत्र्याचं्या राज्यातं 
मुसलमानानंा अन्यायाने वार्चवण्यात येत आहे, अशी तक्रार करून सभा–संमेलमनातं वदें मातरम् र्ीत 
म्हणणे, वधा चशक्षण योजना अंमलात आणणे आचण शाळामंध्ये कहदुस्तानी भार्ा चशकचवणे वरै्रे उपक्रमािंा 
चनरे्ध केला. पडद्याआड काँगे्रस व लीर् यामंध्ये वाटाघाटी िालू झाल्या. र्ाधंी व जीना यानंी वाटाघाटी 
कराव्या असे ठरले. त्याप्रमाणे २८ एचप्रल रोजी जीनाचं्या घरी त्यािंी भेट झाली. तीन तास संभार्ण होऊन 
पुनः भेटण्यािे ठरले. प्रकृतीत अशक्तपणा जाणवत असता व उत्साह कमी झाला असताही र्ाधंी वायव्य 
सरहद्द प्रातंाच्या दौऱ्यावर रे्ले. डॉ. खानसाहेबाकंडे त्यािंा मुक्काम होता. आपला नेहमीिा प्रघात मोडून 
र्ाधंींनी पेशावरच्या इस्लाचमया व एडवडग कॉलेजच्या चवद्यार्थ्यांनी चदलेली मानपते्र स्वीकारली. काही खेडी 
त्यानंी पाचहली. सवगत्र त्यािें मनापासून स्वार्त झाले. मे ८ ला त्यािंा सरहद्द प्रातंािा दौरा संपला आचण 
जुहूला चवश्रातंी घेण्यासाठी ते मंुबईला आले. ते म्हणाले, “The violence that I see running through 
speeches and writings, the corruption and selfishness among Congressmen and the petty 
bickering fill one with dismay. In the midst of this, we who know must be unyielding and apply 
the golden rule of non-cooperation.” 

 
मेच्या चतसऱ्या आठवड्ात कायगकाचरणीिी सभा मंुबईस भरली. सवग काँगे्रसच्या मुख्य मंत्र्यानंा 

बोलावण्यात आले होते. नार्री स्वातंत्र्य, कृचर्चवर्यक धोरण, मजुरािंी ब्स्थती, औद्योचर्क पुनरगिना, 
ग्रामोध आार आचण चशक्षण या चवर्यावंर ििा झाली. काँगे्रस मंचत्रमंडळाचवरुध आ आलेल्या तक्रारींिा तपास 
करण्यात आला. मध्ये प्रातंातील तीन मंत्र्यानंी मुख्य डॉ. खरे याजंकडे राजीनामे चदले होते व वचकंर् 
कचमटीकडेही ते राजीनामे घेऊन रे्ले. आजाद व पटेल यानंी लािलुिपत आचण भष्टािार याबंद्दलच्या 
आरोपािंी िौकशी करून ते चनराधार आहेत असा चनकाल चदला. परंतु काही मंत्र्यानंी आपल्या िुका कबूल 
केल्या. नालायक लोकानंा प्राध्यापकाचं्या व इतर जार्ावंर नेमण्यात आले होते. कजग तडजोडीच्या 
कायद्याखाली घातलेली रु. पन्नास हजारािंी मयादा उल्लंघून ती दहा लाखावंर नेण्यात आली होती. पण 
सवात र्ंभीर आरोप कायदामंत्री शरीफ याजंवर होता. एका मुलीवर बलात्कार केल्यािा रु्न्हा एका 
शाळातपासनीसाने केला होता. त्यािी सुटका मुदत संपण्यापूवी या मंत्र्यानंी केली होती. खरे मंचत्रमंडळािी 
इच्छा हे प्रकरण दडपून टाकण्यािी होती, पण कायगकाचरणीने त्या मंत्र्याला म्हणजे श्री. शरीफ यानंा 
राजीनामा देण्याला साचंर्तले. ज्या तीन मंत्र्यानंी राजीनामे चदले होते त्याना ते परत घेण्याला सारं्ण्यात 
आले आचण डॉ. खरे यानंी कायगकाचरणीला चविारल्याचशवाय काही न करण्यािे आर्श्ासन चदले व हे 
प्रकरण चमटले. म्हैसूरप्रकरणी हचरपुरा काँगे्रसच्या ठरावाला पाकठबा देऊन तेथे जबाबदार राज्यपध आती सुरू 
होईल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली. 
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पुनः २६ मे १९३८ रोजी र्ाधंी व सुभार्िदं्र बोस जीनानंा भेटले. जीनानंी १४ मुदे्द परस्परािें एकमत 
व्हाव े म्हणून माडंले आचण लरे्ि ते म्हणाले, की, या यादीत जरुरीप्रमाणे भर घालू. जूनमध्ये लीर्तफे 
पुढील ११ मार्ण्या काँगे्रसकडे करण्यात आल्या : १. वदें मातरम् हे राष्ट्रर्ीत म्हणून रद्द कराव.े २. 
मुसलमानानंा, ज्या प्रातंातं सध्या बहुमत आहे त्या प्रातंािंी पुनरगिना झाली तरी तसेि चटकवनू धराव.े ३. 
मुसलमानाचं्या र्ोहत्या करण्याच्या प्रघाताला काही हरकत घेऊ नये. ४. अझम व इतर धार्वमक हक्कातं 
काही हस्तके्षप करू नये. ५. मुब्स्लमािंा व्यब्क्तर्त कायदा आचण संस्कृती कायद्याने अबाचधत राखावी. ६. 
मुब्स्लमानंा देण्याच्या नोकऱ्यािें प्रमाण घटनेनेि ठरवनू टाकाव.े ७. काँगे्रसने जातीय चनवाड्ाला 
असलेला आपला चवरोध बंद करावा. ८. उदूगिा वापर कमी करण्यात येणार नाही अशी हमी राज्यघटनेने 
द्यावी. ९. जातीय चनवाड्ाप्रमाणे स्थाचनक स्वराज्यसंस्थातं मुब्स्लमानंा जार्ा चमळाव्या. १०. चतरंर्ा झेंडा 
बदलावा अथवा मुब्स्लम लीर्च्या झेंड्ाला बरोबरीिा मान द्यावा. ११. मुब्स्लम लीर् ही एकि एक 
मुसलमानािंी प्राचतचनचधक संस्था समजण्यात यावी. 

 
१६ जून रोजी र्ाधंीजीना बोलणी चफसकटली आचण जीनानंी त्यािंा र्ाधंी व नेहरू याजंबरोबर 

झालेला पत्रव्यवहार प्रचसध आ केला. जातीय तेढ पक्की वाढीला लार्ली आचण बऱ्याि चदवसानंी र्ाधंींनी ‘पीस 
चब्ररे्ड’ म्हणजे ‘शातंतेिी पलटण’ यावर लेख चलचहला. अशा अकहसक पलटणीिी जरुरी 
कहदुमुसलमानािंी तडजोड झाली अथवा न झाली तरी नेहमी लार्णारि, असे त्यानंी प्रचतपादन केले. 

 
२० जुलै रोजी डॉ. खरे यानंी आपले सहकारी र्ोळे व देशमुख याचं्यासह राजीनामे चदले. दुसऱ्या 

चतघानंाही त्यानंी राजीनामे देण्यास साचंर्तले कहदी व मराठी भाचर्कामंधील संघर्ग हे एक या घडामोडीिे 
कारण होते. शुक्ल, चमश्र व मेहता यानंी राजीनामे चदले नाही. यािे कारण असे चदले. की, काँगे्रस 
कायगकाचरणीिी सभा तीनिार चदवसातं भरति आहे (२३ जुलै) तेव्हा काय ते ठरव.ू राजेंद्रप्रसादानंी असाि 
सल्ला डॉ. खरे यानंा चदला. र्व्हनगरानंी सर्ळयाचं्या राजीनाम्यािंी मार्णी केली, पण शुक्ल-चमश्र-मेहता 
यानंी ऐकले नाही. तेव्हा र्व्हनगराने खरे-र्ोळे-देशमुख यािें राजीनामे स्वीकारले आचण शुक्ल-चमश्र-मेहता 
यािंी मंचत्रपदे रद्द केली. २१ जुलैला नवे मंचत्रमंडळ बनचवण्याला र्व्हनगराने डॉ. खरे यानंा चवनंती केली. 
सुभार्िदं्र बोस याचं्या सारं्ण्यावरून डॉ. खरे यानंी आपला राजीनामा र्व्हनगराकडे पाठचवला. डॉ. खरे 
यानंी कबलू केले की, राजीनामा देण्यात व नव े मंचत्रमंडळ बनचवण्यािे मान्य करण्यात आपली िूक 
झालेली आहे. २३ जुलैला डॉ. खरे यानंा वधा येथे बोलावण्यात आले. २५ जुलैला सुभार्िदं्र बोस व खरे 
र्ाधंींना भेटले, ते शरे्ावला. डॉ. खरे यानंा एकंदर हचककतीिे चनवदेन कराव ेअसे त्यानंा सारं्ण्यात आले. 
त्यानंी तसे केले व “I place myself unreservedly in your hands” असे म्हटले. र्ाधंींनी त्याचं्या 
चनवदेनात काही फेरफार केले. पण खरे यानंी आपला चविार बदलला होता. २६ जुलैला ३ वाजेपयंत जर 
ते सुधारलेले चनवदेन घेऊ आले नाहीत तर त्यानंी ते करावयािे नाही असे कायगकाचरणी समजेल असे 
सारं्ण्यात आले होते. टेचलफोनवरून खरे यानंी कायगकाचरणीला तसे कळचवले. यानंतर कायगकाचरणीने डॉ. 
खरे याचं्या एकंदर वार्ण्यािा चविार करून असे ठरचवले की, “Dr. Khare has proved himself 
unworthy of holding positions of responsibility in the Congress organisation. He should be so 
considered until by his services as a Congressman he has shown himself well-balanced and 
capable of observing discipline and discharging the duties that may be undertaken by him.” 
र्व्हनगराचं्या चधसाडघाईवरही कायगकाचरणीने टीका केली. याबद्दल पुढे वतगमानपत्रातं पुष्ट्कळ उलटसुलट 
चलखाण येत होते. ६ ऑर्स्ट रोजी र्ाधंींनी एक दीघग चनवदेन काढून डॉ. खरे व मध्यप्रातंािे र्व्हनगर यािंी 
सणसणीत भारे्त हजेरी घेतली. काँगे्रसिे अध्यक्ष सुभार्िदं्र बोस यानंी काढलेल्या त्याि अथाच्या पत्रकात 
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म्हटले, “In no country would a deposed premier have behaved with such supreme lack of 
dignity and responsibility as the ex-premier of C. P.” 

 
काँगे्रसमध्ये ही जी बजबजपुरी माजत होती चतच्याबद्दल र्ाधंी म्हणाले, “I cannot shirk the 

responsibility by saying I am no longer in the Congress. I have gone out of it for serving it 
better, I know that I still influence the Congress policy. As the author of the Congress 
Constitution of 1920, I must hold myself responsible for such deterioration as is avoidable. The 
Congress started with an initial handicap. Very few believed in truth and non-violence as a 
creed........... Evil has continued to grow. The Working Committee has been making some 
attempt to purge the Congress of the evil but has not been able to put its foot down and risk 
the loss of members on the Congress register. I believe in quality rather than quantity......... I 
know I am not a bad general. I have wisdom enough to know my limitations. I do entertain the 
hope that there is yet work for me to do, that the darkness that seems to have enveloped me 
will disappear and that, whether with another battle more brilliant than the Dandi march or 
without, India will come in her own demonstrably through non-violent means.’ 

 
र्ाधंींिी प्रकृती यावळेी ठीक नव्हती. त्याचं्या रक्तदाबात फार िढउतार होत होते. म्हणून 

दीघगकाल मौनव्रत पाळण्यािे त्यानंी ठरचवले. ऑर्स्ट मचहन्यापासून त्यानंी ते सुरू केले. देशात सवगत्र 
दंर्ली-र्डबडी यािें वातावरण पसरत होते, यामुळे ते फार अस्वस्थ झाले. कहसा िोरया पावलानंी परत 
येत आहे काय? असा प्रश्न ‘हचरजना’च्या १३ ऑर्स्टच्या अंकात त्यानंी केला. काँगे्रसजन म्हणचवणारेि 
आपापसात कलह-मारामाऱ्या करीत आहेत आचण चपकेकटर्च्या बुरख्याखाली कहसािार करीत आहेत यािे 
त्यानंा फार दुःख झाले. कहसािार जर वेळीि थाबंचवला नाही तर आतून कुजल्यामुळे काँगे्रसिे तुकडे तुकडे 
होतील, असे त्यानंी बजाचवले. त्याचं्यावर चवसंर्तीिे आरोप करण्यात आले त्यानंा त्यानंी बरोबर उत्तरे 
चदली आचण एमसनिे प्रख्यात विन आके्षपकाचं्या तोंडावर फेकले, ते असे : “Foolish consistency is the 
hobgoblin of little minds.” 

 
ऑर्स्ट मचहनाअखेर र्ाधंींना एका मोठ्याि चदव्याला सामोरे जाव े लार्ले. काही हचरजन 

सत्याग्रही आम्हाला न्याय द्या, असे म्हणत शरे्ावला त्याचं्या झोपडीशी आले. मंचत्रमंडळात एक हचरजन 
मंत्री घेण्यािी व्यवस्था करा, नाही तर तुमच्या दाराशी सत्याग्रह करीत, म्हणजे धरणे धरून बसू, असे 
त्यानंी साचंर्तले. र्ाधंींनी म्हटले, ती र्ोष्ट माझ्या अचधकारातील नाही आचण त्यानंा चविारले, सत्याग्रह 
म्हणजे तुम्ही काय समजता? त्यावर त्यानंी उत्तर केले, तुमिा अचधकार सवगत्र िालतो हे आम्हाला माहीत 
आहे. आमिी मार्णी मान्य होईपयंत आम्ही येथे उपोर्ण करू. आम्ही जाताि नार्पुराहून दुसरी टोळी येथे 
येऊन आमिे काम पुढे िालवील. 

 
र्ाधंींनी म्हटले ठीक आहे. तुमिे काम िालू द्या. त्यावर ते पुन्हा म्हणाले, आमिे दुसरे सोबती 

आम्हाला काय हवे नको ते पाहाण्याला येतील. तेव्हा त्याचं्या राहाण्यािी व्यवस्था तुम्ही केली पाचहजे, 
र्ाधंींनी त्यानंा स्पष्ट साचंर्तले, माझा त्याच्याशी काही संबधं नाही. पण तेवढ्यात कस्तुरबा तेथे आल्या 
आचण त्यानंा राहाण्यासाठी जार्ा करून चदली. 
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३ सप्टेंबरच्या अंकात त्यानंी चलचहलं, काँगे्रसला जी सत्ता चमळाली आहे ती पिचवण्यािे सामर्थ्यग 
काँगे्रसजनाचं्या अंर्ी आहे असे चदसत नाही. आपल्याला नेहमी उत्तम व शहाणी माणसे काँगे्रसजनामंधून 
सरकारे िालचवण्याकचरता चमळतीलि असे नाही. पण ज्यानंी अचधकार स्वीकार केला आहे ते जर 
चनःस्वाथी, समथग आचण मोहािा प्रचतकार करणारे असणार नाहीत, तर स्वराज्य आपल्यापासून फार दूर दूर 
राहील. खादीिा पोर्ाक सतत न करणाऱ्यानंा काँगे्रसमध्ये जार्ा नाही, ‘शातंतामय व न्याय्य’ या शब्दाचं्या 
अथािी ओढाताण कोणी करू नये. त्यािंा अथग अकहसक व सत्यपूणग असाि आहे. मी देत आहे हा इशारा 
सवांना न चदला तर मी काँगे्रसशी प्रामाचणपणे वार्लो असे होणार नाही, अशा शब्दातं त्यानंी हा परखडपणे 
चलचहलेला लेख संपचवला आहे. 

 
म्हैसूर संस्थानातील प्रजेच्या िळवळीला थोडेफार यश आल्यािे पाहून त्रावणकोर व हैदराबाद या 

संस्थानात संस्थानी प्रजेच्या िळवळी तशाि जोर धरू लार्ल्या. सप्टेंबरच्या शवेटच्या आठवड्ात ऑल 
इंचडया काँगे्रस कचमटीिी सभा चदल्ली येथे भरून त्रावणकोर, हैदराबाद, काश्मीर, ढेंकमाल, तालिेर येथे 
िाललेल्या दडपशाहीकडे आपले लक्ष आहे असे कचमटीने आपल्या ठरावात म्हटले व संस्थानंी प्रदेशात 
हस्तके्षप करायिा नाही असा आपल्या धोरणािा उद घोर् केला. पण प्रजेला शक्य ती मदत करण्यािे धोरण 
मात्र स्वीकारले. नार्री स्वातंत्र्याबाबत ए. आय. सी. सी. ने केलेला ठराव अथगपूणग आहे व त्यािी भार्ा 
काळजीपूवगक शब्दाचंकत केली आहे. तो ठराव असा “In as much as a few Congressmen have been 
found in the name of civil liberty to advocate murder, arson, looting and class war by violent 
means, and several papers are carrying on a campaign of falsehood and violence, calculated 
to incite the readers to violence and to lead to Communal conflicts, the Congress warns the 
public that civil liberty does not cover the acts of or incitement to violence or promulgation of 
palpable falsehoods. Inspite, therefore, of the Congress policy on civil liberty, remaining 
unchanged, the Congress will, consistently with its tradition, support measures, that may be 
undertaken by the Congress governments for the defence of life and property.” 

 
र्ाधंींिे मौन अद्याचप िालूि होते, तरी कायगकाचरणीच्या कामकाजात ते लक्षपूवगक भार् घेत होते. 

ब्रह्मदेशातील भारतीयानंी न्यायाने व नम्रतेने वार्ून त्यािंी मतै्री संपादन करावी, चब्रटनने पॅलेस्टाइनिी 
फाळणी न करता तेथील अरब व यहुदी लोकानंा आपली भाडंणे आपआपसात सोडचवण्याला मोकळे ठेवावे 
असे ठराव पास झाले. चहटलरच्या जमगनीने िेकोस्लावाचकयावर उघड हल्ला करून त्यािे स्वातंत्र्यहरण 
केले याबद्दल सहानुभतूीिा ठराव करण्यात आला. या प्रकारामुळे महायुध आ उद भवते की काय असे वाटू 
लार्ले होते. पण चब्रटनने पडते घेऊन म्युचनकिा करार चहटलरबरोबर केला व युध आािे ढर् तूतग तरी चवरले. 
हा म्युचनक करार ३० सप्टेंबर रोजी झाला. काँगे्रसिी कायगकाचरणी यावळेी चदल्लीत बसून ११ चदवस ििा 
करीत होती. या सुमारास र्ाधंींनी िेकोस्लोवाचकयाच्या प्रर्श्ावर दोन लेख एक पेशावर येथे र्फारखान 
शजेारी बसले असता ६ ऑक्टोबर रोजी व दुसरा ८ ऑक्टोबर रोजी, असे चलचहले. ‘मी एक िेक असतो 
तर’ असे म्हणून कहसािाराला तोंड अकहसेच्या ‘शस्त्रा’ने कसे चदले पाचहजे यािे केलेले चववेिन चबनतोड 
आहे. त्यातील काही वाक्ये येथे देणे योग्य होईल. “Czechoslovakia has a lesson for me and for us 
in India. The Czechs could not have done anything else, when they found themselves 
deserted by their two powerful allies. (France and England) And yet I have the hardihood to 
say that if they had known the use of non-violence as a weapon for the defence of national 
honour, they would have faced the whole might of Germany with that of Italy thrown in. They 
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would have spared England and France the humiliation of suing for a peace which was no 
peace; and to save their honour they would have died to a man, without shedding the blood 
of the robber. I must refuse to think that such heroism or call it restraint, is beyond human 
nature. Human nature will only find itself when it fully realises that to be human, it has to 
cease to be beastly or brutal. Though we have the human form, without the attainment of the 
virtue of non-violence, we will share the qualities of our remote reputed ancestor, the orang-
outang” 

 
दुसरा एक उतारा पुढीलप्रमाणे आहे. “If I were a Czech, I would free England, France from 

the obligation to defend my country. And yet I must live. I would not be a vassal to any nation 
or body. I must have absolute independence or I must perish. To seek to win a clash of arms, 
would be pure bravods. Not so, if in defying the might of one who would deprive me of my 
independence, ‘I refuse to obey his will and perish unarmed in the attempt. In so doing, 
though I lose my body, I save my soul, my honour. I present Dr. Benes with a weapon of the 
weak but of the brave. There is no bravery grater than a resolute refusal to bend the knee to 
an earthly power, no matter how great and that without bitterness of spirit and in the fullness 
of faith that the spirit alone lives, nothing else does.” 

 
९ ऑक्टोबरपासून २९ नोव्हेंबरपयंत र्ाधंींना र्फारखान सरहद्द प्रातंातं घेऊन रे्ले. पेशावरपासून 

उतमनझै या नावािे खेडे म्हणजे र्फारखानािें र्ाव. ते स्वात नदीच्या चकनाऱ्यावर वसलेले शांत, 
चनसर्गसंुदर असे चठकाण होते. मुलाखती आचण जाहीर सभा वरै्रे व्यापापासून अर्दी मुक्त. र्ाधंी राहात 
असलेल्या घराच्या छपरावर त्याचं्या सुरचक्षततेसाठी म्हणून र्फारखानानंी सशस्त्र पहारेकरी ठेचवले होते. 
र्ाधंींना हे समजले तेव्हा त्यानंी हे पहारेकरी ताबडतोब काढून घ्यायला लावले. पण चनःशस्त्र पहारेकरी 
ठेवण्यािा आग्रह मात्र र्फारखानानंी कायम ठेचवला आचण ते मात्र र्ाधंींनीं मान्य केले. हा प्रकार म्हणजे 
सत्याग्रयापंुढे असलेल्या अचधक मोठ्या प्रश्नािे प्रतीकि आहे असे त्यानंा वाटले. ज्याप्रमाणे व्यक्तीने 
स्वरंक्षणासाठी शस्त्रत्यार् केला पाचहजे, त्याप्रमाणे चहन्दुस्तानने सरहद्दीपलीकडील टोळीवाल्यापंासून 
आपले रक्षण करण्याकचरता पोलीस व लष्ट्कर यािंी मदत घेता कामा नये. सरहद्द प्रातंात अकहसेला प्रचतजे्ञने 
बाधंलेले एक लाख खुदा-ई-चखदमदर्ार होते. त्यािंी अकहसा त्यानंी खरोखर पिचवलेली असेल तर त्यानंी 
सरहद्दीपलीकडील टोळीवाल्यािें मतपचरवतगन त्याचं्याशी पे्रमाने वार्ून करता आले पाचहजे. जर ते हे करू 
शकले तर ते चहन्दुस्तानला स्वराज्य चमळवनू देऊन दुचनयेला एक नवाि धडा घालून देतील, असे र्ाधंी 
म्हणाले. र्फारखान यासं र्ाधंी म्हणाले, “डॉ. खानसाहेब सरहद्द प्रांतािे मुख्य मंत्री यानंा जर हे करता 
आले नाही तर त्यानंी अचधकारग्रहण करण्यात काय अथग आहे? म्हणून खुदा-ई-चखदमदर्ारानंा अकहसा 
चकतपत समजली आहे व त्याचं्या आिरणात ती चकती उतरली आहे हे मला समजून घ्यावयािे आहे. 
त्यावरून तुम्हालंा व मला भावी कायािी चदशा ठरचवता येईल.” 

 
दचक्षण आब् रकेतील आपला अनुभव सारं्ताना र्ाधंी म्हणाले, “आम्ही तेथे फक्त १३ हजार 

सत्याग्रही होतो, पण सेनापती स्मट् स याचं्या सरकाराला तोंड देऊन चटकलो. पण तेथे आलेल्या ५० हजार 
चिनी लोकानंा त्यानंी काही नुकसानभरपाई देखील न देता सहा मचहन्याचं्या आत हाकून लाचवले. आम्ही 
अकहसा मार्ापासून ढळलो असतो तर त्यानंी आम्हाला केव्हाि चिरडून टाकले असते. योग्य रीतीने 
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प्रचशक्षण चदलेल्या एक लाख अकहसा खुदा-ई-चखदमदर्ारानंा काय संपादन करता येणार नाही?” शक्य 
तेवढ्या खुदा-ई-चखदमदर्ाराशंी अर्दी मनमोकळेपणाने बोलून मला त्यािें मनोर्त समजून घ्यावयािे 
आहे, असे र्ाधंी म्हणाले. त्याप्रमाणे िरसदा तहचसलीमधील तेरा अंमलदाराबंरोबर त्यानंी ११ व १२ 
ऑक्टोबर रोजी भेटी घेऊन ििा केली. १५ ऑक्टोबरला दुसऱ्या एका र्टाशी पेशावरला ििा केली. 
सवांनी अकहसेवर आपली चनष्ठा अढळ आहे असे साचंर्तले. त्यांनी असेही साचंर्तले की, खुद्द र्फारखान 
जरी चफरले व त्यानंी अकहसाव्रतािा त्यार् केला तरी आम्ही करणार नाही. प्रचतपक्षीयाशंी वार्तानाि केवळ 
नव्हे तर आपसातील व्यवहारात सुध आा चनरपवाद अकहसा हवी आचण ती शूरािंी अकहसा असली पाचहजे. 
दुबगलािंी आचण भ्याडािंी नको, यावर र्ाधंींनी भर चदला. १५ ऑक्टोबरला चवश्रातंीिी मुदत संपली आचण 
र्ाधंी मादान व नौशरेा चजल्याचं्या दौऱ्यावर रे्ले. सवगत्र त्यािें अत्यंत उत्सुकतेने स्वार्त झाले. १६ 
तारखेला काबलू नदी ओलाडूंन नौशरेाला रे्ले आचण चखदमदर्ाराचं्या अचधकाऱ्याशंी संभार्ण केले. 
सरहद्दीकडील टोळयानंा लुटालूट व दरोडे यािंी आवड नाही. पोटािा उद्योर् म्हणून त्या असे वार्तात. 
त्यानंा कुचटरोद्योर् काढून देऊन त्याचं्यात चमळूनचमसळून वार्ून त्यािंी राहणी बदलता येईल. सरकारने 
असा प्रयत्न कधी केलेलाि नाही. रु्न्हेर्ार समजून पोचलसानंी व लष्ट्कराने फक्त र्ोळीबार केला आचण 
त्याला त्यानंी तसेि उत्तर चदले. तीन चदवस चफरून र्ाधंी उतमनझै येथे परत आले. ‘हचरजन’साठी थोडे 
लेखन करून १९ व २० ऑक्टोबरला आपल्या दौऱ्यात काय साधले यािी ििा त्यानंी र्फारखानाबंरोबर 
केली. र्फारखानानंी आपले मत मोकळेपणे र्ाधंींना साचंर्तले, “खुदा-ई-चखदमदर्ार प्रामाचणक आहेत, 
पण त्याचं्या मनात कहसा अद्याचप दबा धरून आहे. त्यानंा झटकन रार् येतो यामुळे त्यािें प्रचशक्षण पुष्ट्कळ 
कराव े लारे्ल. पण अखेर आपण यश चमळव.ू हा देश धान्ये व फळफळावळ िारं्ली चपकवतो. पण 
कहसािाराने सर्ळयािी माती झाली आहे. एकमेकाचं्या वाईटावर उठलेले व नाश करायला टपलेले हे 
पठाण आहेत. पण अकहसा व अनत्यािार त्यानंी आत्मसात केला तर हा प्रदेश नंदनवन बनेल. आस्ते आस्ते 
आमिी सुधारणा होत आहे. अकहसेिा िारं्ला पचरणाम कसा होतो यािे एक उदाहरण महात्माजी, 
आपल्याला सारं्तो. आता आम्ही पूवीसारख इंग्रज माणसाला भीत नाही. सचवनय कायदेभरं्ािी िळवळ 
िालू असता एक इंग्रज अंमलदार आपल्या चशपायासंह लाल डर्लेवाल्यािंी एक चमरवणूक उधळून 
टाकण्यासाठी आला. त्याच्या चखशात १४४ कलमाखाली चमरवणुकीला बदंी घालणारा हुकूम होता. पण तो 
न दाखचवता नुसताि धाकदपटशा दाखव ूलार्ला. एका लाल डर्लेवाल्याच्या हातातंील झेंडा चहसकावनू 
घेण्यािा प्रयत्न त्याने केला. स्वयंसेवकािंा पुढारी तो सोडीना. तेव्हा त्या अंमलदाराने र्ोळया झाडण्यािा 
हुकूम चदला. पण लाल डर्लेवाले स्तब्ध उभे राचहले, तेव्हा तो िचकत झाला. घाबरला. त्यािी कशी फेफे 
झाली हे पाहायला महात्माजी, आपण तेथे असायला पाचहजे होते. त्याचं्या तोंडून शब्द उमटेना. मी त्याला 
शातं केले व साचंर्तले, आम्ही सर्ळे चनःशस्त्र आहो. तुला काही इजा होणार नाही. त्याने जर दमदाटी न 
करता आम्हाला हुकूम दाखचवला असता तर आम्ही सवग चमरवणूक सोडून रे्लो असतो. आता इंग्रजानंा 
आमच्या अकहसेिीि भीती वाटते. अकहसक पठाण हा कहसक पठाणापेक्षा अचधक खतरनाक आहे असे ते 
म्हणतात. तुमच्या चशकवणीने आमिा खूप फायदा झाला आहे. आता मी माझ्या लोकानंा सारं्तो, की 
तुमच्या घोर्णाबाजीिा काही उपयोर् नाही. सवग भीती तुम्ही सोडली आचण शरीरश्रमाने तुमिी रोटी तुम्ही 
चमळचवली म्हणजे तुम्ही स्वराज्य चमळचवल्यासारखेि आहे. ही तुमिीि चशकवण आहे, महात्माजी !” 

 
यावर र्ाधंी म्हणाले, “तुमच्या ईर्श्रसेवकानंा काही प्रचशक्षण देण्यािी र्रज आहे. त्यानंी 

आपल्याला लार्णारे धान्य, भाज्या, फळे चपकवावी, आरोग्यरक्षण करावे, खादीच्या सवग प्रचक्रया चशकाव्या 
आचण त्यासाठी थोडे चदवस वध्याला याव.े तसेि जर हरएक कामात चनयचमतपणा व वक्तशीरपणा नसेल 
तर सर्ळे चबघडून जाते. वेळच्या वेळी लवकर उठणे व झोपी जाणे हे सवग त्यानंा चशकचवले पाचहजे.” 
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उतमनझै येथे थोडी चवश्रातंी घेऊन २१ ऑक्टोबर रोजी पुनः उरलेल्या र्ावी जाण्याकचरता, र्ाधंी 
दौऱ्यावर चनघाले. मारदान चजल्यात खुदाई-चखदमदर्ारानंा त्यानंी साचंर्तले की, अकहसेिा स्वीकार 
अधगवट करून भार्त नाही. पूणगपणे करावा लार्तो. तुमच्या आसमंतात राहाणाऱ्या सवांशी मैत्री ठेवून 
त्यािंा चवर्श्ास संपादन केला आहे काय? केला असेल तर अकहसा तुमच्या अंर्ी पूणग बाणली आहे असे 
ठरेल. समाजातील सर्ळयािे सहकायग खुदा-ई चखदमदर्ार आपल्या पे्रमळ अकहसक वतगनाने चमळचवतो. 
त्याच्या सारं्ण्याने इतर आपल्या घाणेरड्ा, अनारोग्यकारक सवयी सोडून देतात. रु्न्हेर्ार रु्न्हे करण्यािे 
सोडून देतात व मद्यपी लोक चनव्यगसनी बनतात. असे तुमच्या समाजात झाले म्हणजे मी समजेन की अकहसा 
पिचवलेले एवढे लोक आमच्यापाशी आहेत आचण कहदुस्तानला मुक्ती चमळण्यािा काळ आता दूर नाही. 

 
यानंतरिा, दौरा स्वाबी, कोहाट, बनू्न, डेराइस्माइलखान या सवग चजल्यातं झाला. अनेक खेडी 

र्ाधंींनी पाचहली. खुदाई-चखदमदर्ार त्याचं्याबरोबर होते. सरहद्द प्रातंापलीकडच्या टोळयानंी आपले 
नातेवाईक पळवनू नेले अथवा ठार मारले, अशा तक्रारी त्यािेंपुढे माडंण्यात आल्या. चब्रचटश सरकारास या 
टोळयािंा बदंोबस्त कोयवधी रुपये खिूगनही करता आला नाही. काँगे्रस मंचत्रमंडळाकडून सुध आा फार 
अपेक्षा बाळर्णे व्यथग आहे, कारण त्याला पोचलसावर व लष्ट्करावर चनयंत्रण करण्यािा अचधकारि नाही. या 
टोळयािें हल्ले व उपद्रव थाबंचवणे शक्य नसेल तर डॉ. खानसाहेबानंी राजीनामा द्यावा असे मला वाटते, असे 
र्ाधंी म्हणाले. खुदाई-चखदमदर्ारासंमोर केलेल्या भार्णात कहसात्मक संघटना व अकहसात्मक संघटना 
यामंधील फरक त्यानंी स्पष्ट केला : “कहसेिा प्रचतकार अकहसेनेि केला पाचहजे, मर् ती कहसा चकतीही 
प्रक्षोभक, चिडचवणारी आचण उपमदग करणारी असो. हे ज्याला आिार-उच्चार -चविारात आणता येणार 
नाही त्याला अकहसा-सेवक बनता येणार नाही.” चवरोधकाचवर्यी िेर्ािी ककवा शत्रतु्वािी भावना मुळीि 
असून िालणार नाही. ती भावना सदा क्षमेिी व पे्रमािी असावयास हवी हे त्यानंा आचिकेत आलेल्या 
अनुभवावरून त्यानंी स्पष्ट केले. तेथे मीर आलमखान या पठाणाने माझ्यावर हल्ला केला पण मी प्रचतकार 
करीत नाही असे पाहून त्याला पश्चात्ताप झाला आचण तो माझा चमत्र व सहकारी झाला, असे र्ाधंींनी 
साचंर्तले. 

 
२७ ऑक्टोबरला र्ाधंी डेराइस्माइलखान येथे रे्ले. तेथे जाहीर सभेत भार्ण करताना ते म्हणाले, 

“येथे असलेल्या अत्यल्पसंख्य कहदंूनी खऱ्या ‘हमसाया’ं प्रमाणे शजेारधमग पाळून राचहले पाचहजे आचण 
खुदाई-चखदमदर्ारानंी त्यानंा आदराने वार्चवले पाचहजे. सवांनाि त्यानंी रक्षणकते या नात्याने पाचहले 
पाचहजे. 

 
३१ ऑक्टोबर रोजी र्ाधंींच्या दौऱ्यािा शवेटिा टप्पा सुरू झाला. पचतयाला आचण चमरखेल या 

खेड्ानंा भेटी देऊन, संध्याकाळी ४ वाजता रस्त्यावरील वाहतूक बंद असताही र्फारखानानंी साचंर्तले, 
आम्ही धोका पत्करण्याला तयार आहो आचण र्ाडी िालवीत असलेला आपला मुलर्ा वलीखान यानंा र्ाडी 
पुढे िालचवण्यास साचंर्तले. ते म्हणाले कोणी र्ाडी थाबंवायला साचंर्तले तर ताबडतोब थाबंवायिी, 
इर्ारा न जुमानता पुढे रे्ल्यास मात्र आपल्यावर र्ोळी झाडण्यात येईल. एरवी आपण कोण आहो हे पाहून 
आपल्याला पुढे जाऊ देण्यात येईल. अखेर १२५ मैलािंा प्रवास संपवनू सवग जण पेशावरला आले. परत 
आल्यावर पेशावरच्या वकीलमंडळींनी त्यानंा मानपत्र चदले व त्यात त्यानंा आपले व्यवसायबंधु म्हटले. 
र्ाधंींनी आपल्या चवनोदी भार्णात म्हटले की, मी तुमच्या व्यवसायामधून केव्हाि हाकलला रे्लो आहे. 
इंग्लंडमध्ये माझे नाव बचॅरस्टरच्या यादीतून काढून टाकले आहे. चशवाय अलीकडे मी कायदेभरं्ािा सपाटा 
लावलेला आहे व माझ्या ‘कहद स्वराज्य’ मध्ये वकीलवर्ािी भरपूर नालस्ती केली आहे. सत्य व सेवा यानंा 
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स्मरून व प्राप्तीकडे दुलगक्ष करील तोि खरा वकील, असे र्ाधंी म्हणाले. ९ नोव्हेंबरला सकाळी शरे्ावला 
येण्यासाठी र्ाधंींनी पेशावर सोडले. र्फारखान व ते इतके चनकट आले होते की त्याचं्या चवयोर्ाच्या 
कल्पनेने उभयताचं्या डोळयातूंन अश्रुधारा वाहू लार्ल्या. र्ाडीत बसल्यावर ‘खुदा-ई-चखदमदर्ार व 
बादशाहखान’ या मथळयाखाली र्ाधंींनी ‘हचरजन’साठी लेख चलचहला. 

 
शरे्ावला परत आल्यावर १४ नोव्हेंबर १९३८ रोजी र्ाधंींनी चलचहले की, मंुबई, संयुक्त प्रातं, बरं्ाल 

आचण कसध या प्रातंातूंन आपल्याकडे खादी वापरण्यासंबधंी काँगे्रसच्या घटनेत जो चनयम आहे तो मुळीि 
पाळला जात नाही. बाकीच्या प्रातंाचं्या नावािंा उल्लेख केला नाही यािा अथग त्या प्रातंात तो चनयम पाळला 
जात असेल असे मुळीि नाही. स्थाचनक स्वराज्यसंस्थातं उमेदवार चनवडताना ही काळजी मुळीि घेतली 
रे्लेली नाही, अशी पत्रलेखकािंी तक्रार आहे. खादी व स्वराज्य यािंा काही संबधं नाही असे ते म्हणतात, 
पण हे बरोबर आहे का? खादी व िरखा याचं्यामाफग ति स्वराज्य चमळवायिे हीि असहकाचरतेच्या 
काळापासून आजतार्ायत समजूत होती व आपण सतत तसे प्रचतपादन करीत आलो आहो, असे र्ाधंींनी 
चलचहले. संयुक्त प्रातंातील एक पत्रलेखक म्हणतो की, लािलुिपत व भ्रष्टािार यामुळे काँगे्रसिे नाव 
खराब होत आहे. काँगे्रसिी सवग रै्रप्रकारामंधून सुटका होऊन ती शुध आ होणार नसेल तर चतच्याबद्दलच्या 
सर्ळया अपेक्षा पुऱ्या होणार नाहीत व चतिे सामर्थ्यग नष्ट होईल, असे उद र्ार त्यानंी काढले. मंत्र्याचं्या 
कामकाजाबद्दल चलचहताना त्यानंी असे म्हटले, “The ministers are not responsible to the India 
Office several thousands miles away. They are responsible to the millions of their masters who 
do not know what red tape is and care little. Many of them cannot read and write. But they 
have primary wants to be fulfilled. They have been accustomed only Congressmen to think 
that immediately the Congress comes into power, there will not be hungry mouth in all India 
nor a naked person who wants to cover himself. The ministers have to give their time and 
thought to such problems, if they are to do justice to the trust they have undertaken.” 

 
देशी संस्थानांमध्ये लोकर्जगना होऊ लार्ल्या होत्या. काश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर, उदेपूर, 

राजकोट येथे पूणग जबाबदार राज्यपध आतीिी मार्णी करण्यात येऊ लार्ली होती. ३ चडसेंबरच्या अंकात 
‘संस्थाने आचण लोक, या चवर्यावर र्ाधंींनी चलचहले : “The almost simultaneous awakening in the 
Indian States is a very significant event in the national struggle for independence. It will be 
wrong to think that such awakening can be due to the instigation of one person or a body of 
persons or any organisation. It is just possible that the Haripura resolution of the Congress 
put the people of the States on their mettle and they realised as never before that their 
salvation depended on their own labours. But above all it is the time spirit that has brought 
about the awakening. It is to be hoped that the Princes and their advisers will recognise it and 
meet the legitimate aspirations of the people. There is no half-way house between total 
extinctions of the states and the Princes making their people responsible for the 
administration of their states and themselves becoming trustees of the people, taking an 
earned commission for their labours.” 

 
या ‘हचरजन’ मधील लेखािा शवेट र्ाधंींनी पुढील शब्दातं केला आहे : “If the Princes believe 

that the good of the people is also their good, they would gratefully seek and accept the 
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Congress assistance. It is surely in their interest to cultivate friendly relations with an 
organisation which bids fair in the future, not very distant, to replace the paramount power, 
let me hope, by friendly arrangement. Will they not read the handwriting on the wall?” 

 
र्ाधंी फक्त चहन्दुस्तानातील घडामोडींिा चविार करीत नव्हते. युरोपात यहुदी लोकािंा िाललेला 

छळ, चहटलर व मुसोचलनी यािंी आंतरराष्ट्रीय रु्ंडचर्री, िीनिी वरवर चदसणारी अकहसा ऊफग  
युध आपराङ् मुखता, व्हसायच्या तहानेि चहटलरशाहीला चदलेला जन्म या सवग चवर्यािंी ििा त्यानंा भेटायला 
आलेल्या चिस्ती चमशनरी व इतर लोकाशंी त्यानंी केलेली चदसून येते. दुचनयेतील घडामोडींवर त्यािें 
िारं्ले लक्ष होते. एका चिस्ती चमशनऱ्याला त्यानंी चदलेल्या संचक्षप्त पण संपूणग उत्तरात त्यािंी भचूमका स्पष्ट 
झाली आहे. ते म्हणाले : “Peace will never come until the great powers courageously decide to 
disarm themselves. It seems to me that the recent events must force that belief on the Great 
Powers. I have an implicit faith-a-faith that burns today brighter than ever, after half a 
country’s experience of unbroken practice of non-violence that mankind can only be saved 
through non-violence.” 
 

▢ 
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७. रै्यक्ततक कायदेभांग–सुभाषचांर गुप्त झािें –‘छोडो भारत’ आांदोिंनाचा प्रारांभ 
 
चडसेंबर १९३८ च्या मध्याला सरहद्द प्रातंािा दौरा संपवनू र्ाधंी शरे्ावला परत आले. नंतर काँगे्रस 

कायगकाचरणीिी सभा तेथे भरली. चतने देशी संस्थानात होत असलेल्या नव्या लोकजार्ृतीिे स्वार्त केले. 
संस्थानातंील लोक नार्री स्वातंत्र्य व जबाबदारीिे स्वराज्य मार्त आहेत हे पाहून काँगे्रस कायगकाचरणीने 
त्यानंा पाकठबा व्यक्त केला. तसेि काही प्रार्चतक संस्थानानंी जनतेच्या मार्ण्यानंा योग्य तो प्रचतसाद चदला 
याबद्दल अचभनंदन केले. (औंध, भोर वरै्रे अशी महाराष्ट्रातील उदाहरणे) याि सुमाराला मुब्स्लम लीर् 
आपल्या स्वतंत्र मार्ण्या वाढवीत होती आचण चतला प्रत्युत्तर म्हणून कहदुमहासभा कहदू राष्ट्रीयत्वावर भर 
देत होती. र्ाधंींना भेटायला सर्ळया दुचनयेतून लोक येत होते. त्यातं िीन, जपान, हवाई येथील बुचध आमंत 
नेते होते, तसेि दचक्षण आचिकेतील नीग्रो लोकािें पुढारी डॉ. टेमा हे होते. दचक्षण आचिकेतील १ कोटी 
लोकानंा २० लाख र्ोऱ्या लोकाशंी सामना करायिा आहे. तेथे असलेले भारतीय फक्त ७५ हजार आहेत. 
नीग्रो व भारतीयानंी एक होणे ही िूक ठरेल असे र्ाधंींनी त्याचं्या प्रश्नाला उत्तर चदले. त्यािें व तुमिे मतै्रीिे 
संबधं जरूर असावे, पण एकरूपता नसावी. तुम्ही तेथील भमूीिे मूळ सुपुत्र आहा. स्वतंत्रपणे, अकहसात्मक 
मार्ाने त्यावर चवर्श्ास ठेवनू झटले तर तुम्हाला यश चमळेल. चिस्ती धमािा प्रत्यक्ष व्यवहार चिस्ताच्या 
तत्त्वानंा सोडून होत असतो. चिस्ती युरोचपअनािें अनुकरण तुम्ही कशातही करू नये. आपल्या झुलू अथवा 
बाटूं स्वत्वाला जपाव.े” 

 
मुसोचलनी अथवा चहटलर याचं्याशी त्याचं्या शस्त्रानंी लढून यश चमळणार नाही. त्यानंा प्रचतकार 

अवश्य केला पाचहजे, पण तो अकहसेने आचण यातना सोसूनि, या र्ाधंींच्या प्रचतपादनािी सवगत्र चखल्ली 
उडचवली जात होती. अशामध्ये कलकत्त्यािे ‘स्टेटस मन’ हे दैचनक इंग्रजी पत्रही होते. त्याला उत्तर देताना 
र्ाधंींनी चलचहले : “I hold that non-violence is not merely a personal virtue. It is also a social 
virtue to be cultivated like the other virtues. I was not prepared to find the view expressed by 
the Statesman that the example of Christ proved once and for all that in a worldly and 
temporal sense it can fail hopelessly. Though I cannot claim to be a Christian in the Sectarian 
sense, the example of Jesus’ suffering is a factor in the composition of my undying faith in 
non-violence which rules all my actions, wordly and temporal. And I know that there are 
hundreds of Christians who believe likewise. Jesus lived in vain, if he did not teach us to 
regulate the whole of life by the eternal Law of Love.” 

 
जानेवारी १९३९ च्या मध्याला काँगे्रस कायगकाचरणीिी सभा बारडोली येथे भरली, ती संस्थाचनक व 

त्याचं्या प्रजा यािंा प्रश्न फार तातडीिा होऊ लार्ला होता त्यािा चविार करण्यासाठी. त्रावणकोरमध्ये 
जबाबदारीच्या स्वराज्यािी व नार्री स्वातंत्र्यािी मार्णी होत होती, त्याजबरोबर संस्थानिे चदवाण सर 
रामस्वामी अय्यर याजंवर काही वैयब्क्तक स्वरूपािे दोर्ारोप करण्यात येत होते. त्याबाबत र्ाधंींिा सल्ला 
असा होता की, या दोन र्ोष्टींिी र्ल्लत करू नये आचण जबाबदारीच्या स्वराज्याच्या मार्णीवर लक्ष कें चद्रत 
कराव.े जयपूर संस्थानात अशीि मार्णी होती आचण त्या संस्थानिे मालमत्ता धारण करणारे मूळ रचहवासी 
जमनालाल बजाज याचं्या संस्थानप्रवशेावर बदंी घालण्यात आली. असेि प्रकार इतर काही संस्थानातूंनही 
सुरू झाले. राजकोटच्या ठाकुरसाहेबानंी आपल्या इंग्रज चदवाणाच्या मतािी पवा न करता आपल्या प्रजेिा 
संतोर् संपादण्यािा चहय्या केला; म्हणून र्ाधंींनी त्यािें अचभनंदन केले. यावेळी बहुतेक काचठयावाडातील 
संस्थानािें चदवाण इंग्रज होते, तसेि जयपूरिेही इंग्रज चदवाण होते आचण ते आपल्याला संस्थाचनकािे 
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नोकर न समजता मालकासारखे वार्त. जोपयंत संस्थानी प्रजाजनातं आपल्या हक्काबंद्दल जार्ृती आचण 
स्वाचभमान उत्पन्न झाला नव्हता तोपयंत काँगे्रसने संस्थानी मुलुखाच्या राजकारणात हस्तके्षप करावयािा 
नाही असे धोरण ठेचवले होते. परंतु आता जमाना बदलला होता आचण र्ाधंींनी खुद्द ‘हचरजन’ मध्ये 
एकामार्ून एक मार्गदशगक लेख संस्थाचनक व त्यािंी प्रजा याचं्या चहतासाठी चलचहले. त्यातं राजकोटच्या 
ठाकोरसाहेबानंा चदलेली विने रद्द करण्याला त्यािें इंग्रज चदवाण सर पॅचरक कॅडेल यानंी लावले, यामुळे 
र्ाधंी त्यात चवशरे् आपलेपणाने पडले आचण त्यामुळे ते बराि काळ र्ाजत राचहले आचण र्ाधंींच्या 
सोचशकतपणािी, अकहसािारािीही त्याने कसोटीि पाचहली. ३१ जानेवारीच्या ‘हचरजन’च्या अंकात 
राजकोट व जयपूर येथील घडामोडींिे र्ाधंींनीं समालोिन करून तेथील इंग्रज चदवाणानंी रेचसडेंटच्या 
पाकठब्याने रु्ंडचर्रीिे व विनभरं्ािे थैमान आरंचभले आहे, असे चलचहले. लोकानंा मात्र चकतीही प्रक्षोभक 
प्रकार घडले तरी अकहसेिा त्यार् करू नका हे चफरून चफरून बजावले. वल्लभभाई पटेल राजकोटच्या 
ठाकोरसाहेबाचं्या प्रजेिे प्रमुख म्हणून सवग व्यवहार पाहत होते. जी कचमटी पुढील राज्यकारभाराबद्दल 
व्यवस्था पाहाण्याकचरता सरदार पटेलाचं्या संमतीने नेमावयािी होती त्याबाबतिे पत्र त्यांिेजवळ होते, पण 
ते त्यानंी प्रचसध आ केले नव्हते. मुसलमान व भयात यािें प्रचतचनधी कचमटीवर घ्यावयािे होते. याबाबत 
कहदुस्तान सरकारने काढलेल्या पत्रकाबद्दल र्ाधंी म्हणतात : “But communique adroitly omits the 
most relevant fact that the terms of reference have been altered out of shape. These were 
agreed to by the Thakore Saheb in Council of which the British Dewan was a member. I have 
naver known such a breach (dishonourable) of a fact signed on behalf of a Chief. I do 
suggest that the Resident, who should be the Custodian of the honour of the Chiefs. Within 
his jurisdiction, has in this case, dragged the name of the Thakore Saheb in the dust. Let me 
state the issue clearly. I seek no interference in the affairs of the state. I seek non-interference 
by the Resident in Rajkot. The Resident is directly responsible for the strained relations 
between the State and the people. It is therefore, the duty of the Paramount Power to see 
that solemn part is fulfilled to the letter and in spirit.” 

 
९ फेबु्रवारी १९३९ रोजी पुनः संस्थानािंा चवर्य घेऊन, तसेि १३ फेब् रुवारी रोजी ‘हचरजना’त 

त्यानंी चलचहले, “There is room in my conception of an independent India for states with Princes 
as Constitutional trustees as in Aundh.” 

 
राजकोटकडून कैद्यानंा रै्रवतगणूक चदल्याच्या आचण कस्तुरबा सत्याग्रहात सामील झाल्याच्या 

बातम्या चमळाल्यावर र्ाधंींनी केलेल्या िौकशीला राजकोटहून उत्तर चमळाले, काही काळजी करू नये, सवग 
ठीक आहे. पण र्ाधंींिा चवर्श्ास बसेना. कारण त्यानंा दुसरीकडून खबर कळत होती. पुनः पुनः 
एकमेकाचं्या तारा झाल्या, पण व्यथग ! अखेर स्वतः राजकोटला जाण्यािे र्ाधंींनी ठरचवले ते शातंतादूत या 
नात्याने. त्यानंी सरदारानंा सत्याग्रह थाबंचवण्यािी चवनंती केली. राजकोटात होत असलेले अत्यािारािें 
वृत्तान्त त्यानंा स्वस्थ बसू देईनात अथवा इतर काम करू देईनात. २८ फेबु्रवारी १९३९ रोजी ते राजकोटला 
जाऊन पोिले. जेलखान्यानंा त्यानंी भेटी चदल्या व त्यािंी बोलणी ठाकुरसाहेब, रेचसडेंट व श्री. वीरावाला 
याजंबरोबर सुरू झाली. तीन चदवस झालेल्या ििेत ठाकुरसाहेबानंी आपली विने पाळण्याच्या दृष्टीने काही 
प्रर्ती झाली नाही. आपली सहनशक्ती आता संपली, असे म्हणून २ मािग १९३९ रोजी त्यानंी 
ठाकोरसाहेबानंा पत्र चलहून राजकीय सुधारणा कचमटी नेमण्यािी चवनंती केली. त्यात य.ू एन. ढेबरप्रभतृी 
पाि सदस्य नेमाव ेव चतघे ठाकोरसाहेबानंी नेमावे असे सुिचवले. याि पत्रािी नक्कल रेचसडेंट चर्ब्सन यासं 
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पाठचवली आचण एक कडक पत्र वीरावाला यासंही पाठचवले. ३ मािगपयंत उत्तर माचर्तले होते. ते ठरल्या 
वळेेवर न आल्याने र्ाधंींनी उपोर्ण सुरू केले आचण पत्रकारानंा त्याबद्दल माचहती व मुलाखत देण्यास प्रारंभ 
केला. इतक्यात ठाकोरािें उत्तर आले, पण त्यात समाधान होण्यासारखे काही नव्हते. उलट, आर्ीत तेल 
ओतण्यािाि प्रकार होता. त्याप्रमाणे यथोचित उत्तर त्यासं पाठचवले. र्ाधंींिे उपोर्ण सुरू झाल्यावर अनेक 
प्रातंाचं्या मुख्य मंत्र्यानंी व्हाइसरॉयसाहेबानंा या प्रकरणी लक्ष घालण्यासाठी तारा केल्या. व्हाइसरॉयनी 
आपला राजपुतान्यातील दौरा आटोपता घेऊन चदल्लीस प्रधाण केले आचण र्ाधंींनी रेचसडेंट चर्ब्सन 
याचं्यामाफग त पाठचवलेल्या संदेशाला उत्तर म्हणून र्ाधंींना कळचवले की, या कामी सरन्यायाधीश सर मॉचरस 
ग्वायर यानंा चनवाडा देण्याला सारं्ण्यािी माझी तयारी आहे. राजकीय पचरर्द व ठाकुरसाहेब याचं्यामधील 
भचूमकािंी न्याय्यता सर मॉचरस यानंी ठरवावयािी होती. र्ाधंींनी लॉडग चलनचलथर्ो यािें म्हणणे मान्य केले 
आचण ७ मािग रोजी उपोर्ण संपचवले. पुढे र्ाधंी चदल्लीस रे्ले आचण व्हाइसरॉयबरोबर दीघग ििा होऊन सर 
मॉचरस ग्वायर यािंा चनवाडा जाहीर झाला. त्यामुळे र्ाधंी व सरदार पटेल यािें म्हणणे सवगस्वी बरोबर होते 
असे चसध आ झाले. सरन्यायाधीशांनी चलचहले, “In my opinion the true construction of each document 
is that the Thakore Saheb undertakes to appoint the persons whom Mr. Vallabhbhai Patel 
may recommend and that he does not reserve to himself may discretion to reject those whom 
he does not approve. He is, undoubtedly, entitled ro criticise the recommendations and to 
urge reasons for reconsidering them; but unless it can be shown that any of the 
recommendations are neither the subjects nor the servants of the state Mr. Patel is to have 
the last word.” 

 
र्ाधंींनी ४ व ५ एचप्रल रोजी पुनः लॉडग चलनचलथर्ो यािंी भेट घेतली. ७ एचप्रल रोजी त्यानंी र्ाधंींना 

चलहून चदले की ठाकोरसाहेब आपला शब्द पाळतील हे पाहाण्यािे आमिे कामि आहे. 
 
९ एचप्रलला र्ाधंी राजकोटास परत आले व त्यानंी ठाकोरानंा कचमटी नेमून त्यािंी नावे कळवा 

म्हणून चलचहले, परंतु नावे कोणािी असावी, मुसलमान, भयात, हचरजन यानंा प्रचतचनचधत्व असावे वरै्रे 
बाबींवर ििा सुरू झाली. या ििेत संख्यावाढीिा प्रश्न आला, जीना व आंबेडकर राजकोटला आले आचण 
त्यानंी मुसलमान व अस्पृश्य याचं्यावर अन्याय होत असल्यािी तक्रार केली. सर मॉचरस यािंा चनकाल 
चमळाल्याला पधंरा चदवस झाले तरी कचमटी सदस्य कोण असावे यािा चनकाल होईना आचण आपण 
शाचंतदूत म्हणून राजकोटला आलो, तर कलहकारण होऊन बसलो म्हणून र्ाधंींजींिे मन अर्दी चवटून 
रे्ले. र्ाधंींनी पचरर्देिी म्हणून सात सदस्यािंी जी नाव ेपाठचवली ती राजकोटच्या प्रजाजनािंीि आहेत 
असे चसध आ करा म्हणून त्यानंा सारं्ण्यात आले. खुद्द ढेबर राजकोटिे नाहीत असा आके्षप घेण्यात आला. 
अखेरीस “Empty-handed, with body shattered and hope cremated.” 

 
र्ाधंी राजकोट सोडून वध्याला रे्ले. यानंतर प्रजापचरर्देने आपले आपण काम पाहावे व माझ्या 

नादी लार्ू नये असे त्यानंी आपल्या चनवदेनात म्हटले. ‘Rajkot has been to me a priceless 
laboratory.’ तसेि ‘Chief Justice’s award has become a halter round my neck’ असे उद र्ार 
काढले. त्यािप्रमाणे, ‘I confess I was quilty of impatience when I wrote to Mr. Gibson about the 
interminable delays. Such impatience reflects little credit on my ahimsa. अखेरीस मॉचरस 
ॲवाडगिा त्यार् करण्यािे ठरवनू ते म्हणाले, “I recognise my error. At the end of my fast, I had 
permitted myself to say it had succeeded as no previous fast had done. I now see that it was 
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tainted with himsa.” असे म्हणून व्हाइसरॉय व सरन्यायाधीश यािंी त्यानंी क्षमा माचर्तली. मॉचरस ॲवाडग 
फेकून चदल्यावर अनेकानंा वाटले आपण आपल्या यशावरि चतलाजंली चदली. पण प्रजापचरर्देच्या 
कायगकत्यांना त्यानी अकहसेिे व सत्याग्रहािे सवग शास्त्र पुनः समजावनू साचंर्तले, आपल्या िुका कबूल 
करण्यािी महती पटचवली. ठाकोरसाहेबानंी बोलावलेल्या दरबाराला ते हजर राचहले. तेथे त्यानंी पूवीिे 
सवग जाचहरनामे रद्द केले, जप्त केलेली मालमत्ता व दंडाच्या रकमा परत करण्यािी घोर्णा केली, सवांना 
नार्री हक्क व स्वातंत्र्ये बहार केली आचण राजकीय सुधारणा कोणत्या कराव्या याच्या चशफारशी 
करण्यासाठी कचमटी नेमली. काचठयावाड राजकीय सभेच्या कायगकत्यांपुढे, अखेरिे भार्ण करून ३१ मे 
रोजी र्ाधंींनी राजकोटला रामराम केला. त्याचं्या या भार्णातील काही उद र्ार आत्यंचतक महत्त्वािे 
आहेत. ते म्हणाले. : “I am not tired of repeating that we should be non-violent in thought and 
word and deed. We had been saying so but there was no emphasis on the first of these. A 
dissolute character is more dissolute in thought than in deed and the same is true of violence. 
Our violence in word and deed is but a feeble echo of the surging violence of thought in us.” 
त्यािप्रमाणे “For me there is no laying down of arms. I can’t do so. I am trying to be the warrior 
of my description and, if God wills, it may be that during this life. Such a warrior can fight 
single handed.” आपले प्रविन संपचवताना ते म्हणाले “In the pursuit of earnest research, I may 
seem to act strangely. I should not grumble if every one left me in the honesty of his 
conviction. Let no one stick to me in the blind faith that something will happen.” 

 
र्ाधंी राजकोट प्रकरणात रु्ंतलेले असल्यामुळे ६ मािग रोजी चत्रपुरी येथे भरलेल्या काँगे्रसच्या 

बठैकीला ते जाऊ शकले नाहीत. या काँगे्रसच्या अध्यक्षस्थानी कोणाला चनवडाव े याबद्दल बराि वाद 
माजला होता. अबुल कलाम आजाद, सुभार्िदं्र बोस आचण पट् टाचभ सीतारामय्या यािंी नाव ेसुिचवण्यात 
आली होती. २० जानेवारीलाि आजाद यानंी जाहीर केले की, प्रकृतीच्या अस्वास्र्थ्यामुळे आपल्याला चनवडू 
नये. चनवडणूक २९ जानेवारीला होणार होती. सुभार्बाबूनंी एक चनवेदन काढून तरुणांिा प्रचतचनधी म्हणून 
आपण चनवडणूक लढचवतो असे जाहीर केले. २४ जानेवारीला बारडोलीस काँगे्रस कायगकाचरणीिी सभा 
झाली. तेव्हा र्ाधंींच्या सारं्ण्यावरून सरदार पटेल, राजेंद्रप्रसाद, जमनालाल बजाज, जयरामदास 
दौलतराम, शकंरराव देव, भलुाभाई देसाई आचण कृपलानी यानंी एक पत्रक काढून सुभार्िदं्रानंी 
आपल्याला अध्यक्ष चनवडावे म्हणून चदलेल्या कारणािंी यथाथगता मान्य केली नाही. आजाद जरी उमेदवार 
नव्हते तरी त्यािें मत डॉ. पट् टाभी सीतारामय्या यानंाि अनुकूल होते. जुन्या नेतृत्वावर केलेले आरोप 
यानंा कोणालाि मान्य नव्हते. त्यानंी म्हटले की, सुभार्बाबूनंी आपल्या म्हणण्यािा फेरचविार करावा आचण 
पट् टाभी सीतारामय्यािंी चनवडणूक चबनचवरोध होऊ द्यावी. सुभार्िदं्र यानंी त्यास जोरदार प्रत्युत्तर चदले व 
आपली उमेदवारी मारे् घेतली नाही. अखेरीस मतमोजणी होऊन सुभार्िदं्र बोस १५८० चवरुध आ १३७५ 
मतानंी काँगे्रसिे अध्यक्ष चनवडून आले. र्ाधंींनी बारडोलीहून एक पत्रक काढून हा आपला पराभव आहे असे 
जाहीर केले. पण I rejoice in this defeat असे म्हटले. सुभार्बाब ूम्हणाले, र्ाधंींनी हा आपला वैयब्क्तक 
पराभव मानावा यािे मला दुःख होते. कहदुस्तानातील सवगश्रेष्ठ पुरुर्ािा चवर्श्ास जर मला संपादन करता 
आला नाही तर माझ्या दृष्टीने अत्यंत शोकप्रद बाब आहे. एचप्रलअखेर सुभार्बाबूचं्या आग्रहाच्या 
चनमंत्रणावरून र्ाधंी ए. आय्. सी. सी. च्या सभेस हजर राहाण्याला कलकत्त्याला रे्ले. पधंरा चदवस 
अर्ोदर त्यानंी चलचहले की, पचंडत र्ोकवद वल्लभपतं याचं्या ठरावािा मला अथगि लार्त नाही आचण त्यािा 
जसजसा मी चविार करतो तसतसा तो मला जास्ति नापसंत होत जातो. तुमच्या मतािी कायगकाचरणी 
तुम्हाला चमळेल अशी हमी मी घऊ शकत नाही. २९ एचप्रलला र्ाधंी सभेला नव्हते. नंतर सुभार्बाबूनंी त्यािें 
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पत्र वािून दाखचवले आचण आपल्या राजीनाम्यािे चनवदेन सादर केले आचण श्रीमती सरोचजनी नायडू यानंा 
अध्यक्षस्थान स्वीकारण्यािी चवनंती केली. नेहरू व नायडू यानंी बोस यानंा राजीनामा मारे् घेण्यािी चवनंती 
केली, पण त्यानंी ती मानली नाही. अखेर राजेंद्रप्रसाद यािंी उवगचरत वर्ासाठी अध्यक्ष म्हणून चनवड 
करण्यात आली. सुभार्िंद्रानंी फॉरवडग ब्लॉक या नावािी नवी संघटना आपण स्थापन करीत असल्यािे 
जाहीर केले. र्ाधंीसेवा संघाच्या सभेला र्ाधंी वृदंावन येथे रे्ले. तेथे चवधायक कायगक्रमावर ििा झाली. 
त्यािा व कहसािारािा अतूट संबंध आहे हे चवशद करण्यात आले. मेअखेर मंुबईस प्रमुख पारशी 
पुढाऱ्याबंरोबर मद्यप्रचतबधंाच्या चवर्यावर मोकळेपणाने ििा झाली. पारशी कुटंुबािा वृचत्तछेद मद्यबदंीच्या 
कायगक्रमाने होईल असे त्यािें म्हणणे होते. र्ाधंींनी त्याचं्या सवग हरकतींना समपगक उत्तरे चदली. सर 
कावसजी जहारं्ीर, सर जे. सी. कोयाजी, सर होमी मोदी, ए. डी. श्रॉफ. सकलातवाला, खारेघाट वरै्रे 
मंडळी त्यातं होती. आिगचबशप ऑफ बॉम्बे यानंीही रोटरी क्लबात केलेले आपले भार्ण त्याजंकडे 
पाठचवले. या सवांच्या सवग आके्षपािंा यथोचित परामशग र्ाधंींनी ‘हचरजन’मधील मद्यबदंीिा अथग या 
शीर्गकाखाली चलचहलेल्या लेखात घेतला. जूनअखेर र्ाधंी मंुबईस अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीच्या 
सभेसाठी आले. या कचमटीने दोन महत्त्वािे ठराव केले. एका ठरावाने प्राचंतक कचमटीच्या आर्ाऊ 
परवानर्ीचशवाय प्रातंात सत्याग्रह कोणीही करू नये असे ठरचवले आचण दुसऱ्याने काँगे्रसिी मंचत्रमंडळे व 
संबचंधत प्राचंतक काँगे्रस कचमया याजंमधील संबधं चनचश्चत ठरचवले. काँगे्रसिे चतरंर्ी चनशाण आचण वंदे 
मातरम् हे देखील वादग्रस्त प्रश्न बनले होते. या मुद्द्यावर भाडंणे करू नयेत, माघार घ्यावी. असे प्रचतपादन 
र्ाधंींनी केले. सुभार्िदं्र बोस यानंी मंुबईच्या काँगे्रस मंचत्रमंडळाच्या दारूबदंीच्या धोरणावर प्रचतकूल टीका 
केली. त्यानंा सावधान राहण्यािा इशारा देताना र्ाधंी म्हणाले, अल्पसंख्य आचण जातीयवाद्यािंा पक्ष घेऊन 
बाबुजींनी देशािी मोठीि हानी (disservice) केली आहे. अशा प्रकारे काँगे्रसमध्ये फाटाफुटीिी लक्षणे 
वाढत िालली होती. देशी संस्थाचनक चब्रचटश सते्तच्या पाकठब्याने प्रजेला दडपून टाकण्यािे प्रयास करीत 
होते आचण काँगे्रसला त्यानंा योग्य सल्ला देण्यािी कामचर्री पार पाडता येत नव्हती. पाटण्याला सुभार्बाबूंिे 
स्वार्त काळे झेंडे दाखवनू करण्यात आले. स्वामी सहजानंद या चकसान पुढाऱ्यावर दर्डफेक झाली. 
राजेंद्रबाब ू व र्ाधंी यानंी या प्रकारािंा चनरे्ध केला. अशी अंदाधंुदी माजण्यािी चिन्हे अचधकाचधक चदसू 
लार्ली असताि, आंतरराष्ट्रीय पचरब्स्थती देखील पार चबघडली होती. युरोपच्या चक्षचतजावर युध आािे ढर् 
जमा होत होते. चहटरलने पोलंडला चनवाणीिा खचलता पाठचवला आचण रचशया व जमगनी यानंी एकमेकावंर 
हल्ला न करण्यािा करार केला. यामुळे मोठी र्ंभीर पचरब्स्थती चनमाण झाली. ३ सप्टेंबर, १९३९ रोजी 
इंग्लंडने जमगनीशी युध आ पुकारले. कारण जमगनीने पोलंडवर हल्ला केला होता. त्याि चदवशी व्हाइसरॉयनी 
भारतीय पुढाऱ्यानंा अथवा कायदेमंडळानंा न चविारता कहदुस्ताननेही युध आ पुकारले असल्यािे जाहीर केले. 
अनेक वटहुकूम जारी करण्यात आले. नंतर व्हाइसरॉयनी कहदी पुढाऱ्यानंा ििेसाठी ५ सप्टेंबर रोजी 
चसमला येथे येण्यासाठी चनमंत्रणे केली. र्ाधंींनी एक चनवदेन प्रचसध आ केले. त्यात आपण फक्त स्वतःपुरते 
बोलत असल्यािे स्पष्ट करून इंग्लंड व िान्स याबद्दलिी आपली सहानुभतूी व्यक्त केली व २३ जुलै रोजी 
अबोटावाद येथून चहटलरला पाठचवलेल्या पत्रािा त्यातं उल्लेख केला आहे. त्यातील एक वाक्य असे आहे : 
“It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which 
may reduce humanity in the savage state.” देशाच्या वतीने काँगे्रसि बोलू शकते असे र्ाधंींनी 
व्हाइसरॉयना साचंर्तले. ८ सप्टेंबर रोजी शरे्ावला परत आल्यावर पोलंडिे माजी वृध आ अध्यक्ष पॅडेरेवस्की 
यानंी आपले नैचतक वजन पोलंडसाठी खिी घाला असे र्ाधंींना चलचहले. र्ाधंींनी उलट उत्तर चलचहले, 
माझ्या शब्दातं काही सते्तिे सामर्थ्यग नाही. पण माझे हृदय पोचलश लोकाचं्या पूणग बाजूला आहे. 
कहदुमहासभेच्या कायगकाचरणीने चब्रटनला पाकठबा चदला व कहदुस्तानिे रक्षण करणे हे चब्रटन व कहदुस्तान या 
दोघािें काम आहे. हे सहकायग पचरणामकारक व्हाव े यासाठी जबाबदार सरकार ताबडतोब अंमलात 
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आणावे, सैन्यातं अचधक कहदंूिी भरती करावी आचण जातीय चनवाड्ािा फेरचविार व्हावा. ही सभा १० 
सप्टेंबरला झाली. मुब्स्लम लीर्िी सभा १८ सप्टेंबरला होऊन जीनानंा व्हाइसरॉयनी बोलाचवले हे योग्य 
झाले आचण चतने चब्रचटश सरकारला असा इशारा चदला की मुसलमानानंा न्याय्य व योग्य वार्णूक चदली 
आचण लीर्च्या पसंतीन व मंजुरीनेि राजकीय प्रर्ती ठरचवली तरि मुसलमानािंा पाकठबा सरकारास 
चमळेल आचण मुसलमानाचं्या वतीने बोलणारी मुब्स्लम लीर् ही एकि एक प्राचतचनचधक संस्था आहे. 
चलबरल फेडरेशन आचण चिश् िन कॉन्फरन्स वरै्रे संघटनानंी चबनशतग पाकठबा चदला. काँगे्रस 
कायगकाचरणीिी सभा वधा येथे भरली. जीना यानंा खास बोलावणे पाठचवले होते, पण ते आले नाहीत. इतर 
चनमंचत्रतामंध्ये सुभार्िदं्र बोस, लोकनायक अण, आिायग नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण हे होते. नेहरू 
िीनला रे्लेले होते. पण िार चदवस िाललेली कायगकाचरणीतील ििा पुरी होण्यापूवी ते येऊन पोिले. 
र्ाधंी हजर होतेि. ििा झाल्यावर ठरावािा मसुदा करण्यािे काम जवाहरलाल नेहरू याजंवर 
सोपचवण्यात आले. १४ सप्टेंबरला हे चनवेदन प्रचसध आीला देण्यात आले. त्यातील काही भार् पुढे चदला आहे : 

 
“The British Government have declared India as a belligerent country, promulgated 

ordinances, passed the Government of India Act Amending Bill and taken many other far-
reaching measures which affect the Indian people vitally and circumscribe and limit the 
powers and the activities of the Provincial Governments. This has been done without the 
consent of the Indian people whose declared wishes in such matters have been deliberately 
ignored by the British Government. The working Committee must take the gravest view of 
these developments.” 

 
फॅचसझम, नाचझझम व इंपीचरॲचलझम यािंा चधक्कार करून पोलंडबद्दल सहानुभतूी व्यक्त करून, 

ठरावात पुढे म्हटले आहे की, “If the war is to defend the status quo, imperialist possessions, 
colonies, vested interests and privileges, then India can have nothing to do with it. Great 
Britain must end imperialism in her own possessions, establish full democracy in India and the 
Indian people must have the right of self-determination by framing their own constitution 
through a constituent assembly without any external interference.” 

 
संस्थानंी मुलखातील प्रजेला इतर कहदी जनतेला बरोबरीिे स्थान व दजा चमळावा यावर भर देऊन 

हा ठराव पुढे म्हणतो की, The Congress Working Committee invite the British Government to 
declare in unequivocal terms what their war aims are in regard to democracy and imperialism 
and how these aims are going to apply to India and to be given effect to at present. The real 
test of any declaration is in its application in the present, for it is the present that will govern 
action today and give shape to the future.” 

 
काँगे्रसच्या कायगकाचरणीने नेहरू, आजाद, आचण पटेल यािंी एक कचमटी युध आपचरब्स्थतीत 

उद भवणाऱ्या सवग प्रश्नािंा चविार करण्याकचरता नेमली. काँगे्रसच्या या चनवदेनाला मॉस्को रेचडओवरून 
प्रचसध आी देण्यात आली. सप्टेंबर १५ रोजी काँगे्रसच्या चनवदेनावर चलचहताना खुलासा केला की माझे 
एकयािे मत असे होते की चब्रचटशानंा सवग प्रकारिे सहकायग चबनशतग द्याव.े पण ते कोणालाि रुिले नाही. 
र्ाधंींनी काँगे्रसच्या या ‘जाहीरनाम्या’ वरील भाष्ट्य पुढील शब्दानंी संपचवले. 
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अनुक्रमणिका 

“All that is required is a mental revolution on the part of British statesmen. To put it still more 
plainly, all that is required is honest action to implement the declaration of faith in democracy 
made from British platforms. Will Great Britain have an unwilling India dragged into war or 
willingally cooperating with her in the prosecution of a defence of true democracy. The 
Congress fights not with violent but with non-violent means, however imperfect, however 
crude he non-violence may be.” 
 

व्हाइसरॉयनी पुनः एकदा कहदुस्तानच्या सुमारे पन्नास पुढाऱ्यानंा, भेटीला बोलाचवले. र्ाधंी, नेहरू, 
बोस, पटेल व जीना त्यामंध्ये होतेि. व्हाइसरॉयिी भेट घेऊन २६ सप्टेंबर रोजी ते चसमल्याहून शरे्ावला 
येण्यासाठी र्ाडीत बसले, तेथे पोितात तो भारतमंत्री लॉडग झेटलंड याचं्या भार्णािा वृत्तान्त त्यािंी वाट 
पाहात होता. त्यामध्ये त्यानंा पूवीिा पचरचित असलेला साम्राज्यवादी दपगि प्रत्ययाला आला. काँगे्रसच्या 
जाहीरनाम्यािा पाठपुरावा करून त्यानंी म्हटले, “As a friend of the British, I appeal to English 
states men that they wll forget the old language of imperialism and open a new chapter for all 
those who have been held under imperial bondage.” 

 
२ ऑक्टोबर रोजी र्ाधंी ७० वर्ािे झाले आचण तचन्नचमत्त डॉ. राधाकृष्ट्णन यानंी एक र्ौरवगं्रथ 

संपाचदत करून प्रचसध आ केला. तो चदवस देशभर सुटीिा मानावा असे कोणी सुिचवले, पण यामुळे देशात 
वादंर् माजायला नको म्हणून राजर्ोपालािारी यानंी ती कल्पना खोडून काढली. र्ाधंींिे मतही तसेि 
तंतोतंत होते. अल्पसंख्य जमातींिा कैवार घेऊन भाडंणाऱ्या चब्रचटशानंा समजावण्यासाठी र्ाधंींनी १६ 
ऑक्टोबर रोजी ‘चद चफक्शन ऑफ मेजॉचरटी’ या मथळयाखाली एक लेख चलचहला. त्यातील एक ममगग्राही 
वाक्य पुढीलप्रमाणे आहे. कहदू हे म्हणजे एक बहुसंख्य जमात आहे असे म्हणण्यािा प्रघात आहे असे नमूद 
करून र्ाधंी पुढे म्हणतात, “Hinduism is an elastic indefinable term and Hindus are not a 
homogeneous whole like the Mussalmans and Christains. When one analyses the majority in 
the provincial legislatures, it will be found to consist of combination of the socalled minorities. 
In other words, and in reality, so far as India is concerned, there can only be political parties 
and no majority or minority communities. The cry of the tyranny of the majority is a fictitious 
cry. 

 
व्हाइसरॉय लॉडग चलनचलथर्ो यानंी १७ ऑक्टोबर रोजी एक जाहीरनामा काढून मुसलमानाचं्यातफे 

बोलण्यािा मुब्स्लम लीर्िा दावा मान्य केला. युध आाच्या उचद्दष्टाबंाबत त्यानंी चब्रचटश मुख्य प्रधानांच्या 
म्हणण्यािा पुनरुच्चार केला. भारताच्या स्वातंत्र्याबाबत त्यानंी चब्रचटश राजकीय धोरणािे अंचतम उचद्दष्ट 
कहदुस्तानला डोचमचनअन स्टेटस ऊफग  वसाहतींिे स्वराज्य देण्यािे आहे हीि जुनी तबकडी पुनः वाजवनू 
दाखचवली. त्यासाठी युध आसमाप्तीनंतर १९३५ च्या कायद्यािा पुनर्वविार होईल, असे साचंर्तले. अथात हा 
जाहीरनामा काँगे्रसिी पूणग चनराशा करणारा होता. र्ाधंी तर म्हणाले की, व्हॉइसरॉय याऐवजी काहीि 
घोर्णा न करते तर बरे होते. काँगे्रस कायगकाचरणीने अर्दी असमाधानकारक आचण संतापजनक अशी 
त्यािी बोळवण केली. पूवीच्या साम्राज्यवादी धोरणािीि यात पुनरुक्ती आहे असे चतच्या ठरावात म्हटले 
आहे. ‘न्यजू क्रॉचनकल’ या चब्रचटश पत्राच्या चवनंतीस मान देऊन काँगे्रसिी भचूमका एक तार पाठवनू स्पष्ट 
केली. तसेि न्ययूॉकग  टाइम्स, डेली हेरल्ड, पाचरस सैर, पॉपुलो द इताचलला, नॅशनल चतदेंत, योरचमरी 
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अनुक्रमणिका 

कशबनु आचण तास न्यजू एजन्सी याजंकडे त्याि आशयािी चनवदेने पाठचवली. या चनवदेनािी भार्ा 
पुढीलप्रमाणे आहे : 

 
“The Indian National Congress has demanded no constitutional change during the war. Its 
demand is for a declaration that Britain’s war aims necessarily include the independence India 
according to the Charter framed by her elected representatives after the war. This declaration 
should be acted up to during the war to the utmost extent possible. The minorities question is 
a bogey. Not that it does not exist but its proper solution can only come out of the proposed 
constituent assembly. According to Indian opinion, the Hindu-Muslim question is the direct 
product of British rule. The least the Congress could do was to withdraw the Congress 
ministers from provincial administrations. Further action will wholly depend upon British 
handling of the crisis. The Congress left the door open to Britain to mend the mistake. 
 

२४ ऑक्टोबर रोजी र्ाधंींनी ‘हचरजन’ मध्ये जाहीर केले की सचवनय कायदेभरं्ािी व्यवस्था व 
चनयंत्रण काँगे्रस कायगकाचरणीच्या हाती सोपचवण्यता आलेले आहे. काँगे्रसच्या भचूमकेवर चब्रचटश 
पालगमेंटमध्ये २६ ऑक्टोबर रोजी वादचववाद झाला. सर समॅ्युएल होअर यानंी त्यावळेी केलेल्या 
भार्णाबद्दल र्ाधंी म्हणाले, त्यानंी संस्थाचनक, युरोचपअन आचण अल्पसंख्य यािें एकि र्ाठोडे बाधूंन त्यानंा 
संरक्षण हवे असे म्हणण्यात स्वतःला हास्यास्पद केले आहे. युरोचपअनािें चहतसंबधं सुरचक्षत राचहले 
पाचहजेत असे ते म्हणतात, पण ते तर केवळ तलवारीच्या जोरावर उत्पन्न झालेले आहेत. स्वतंत्र कहदुस्तान 
प्रत्येक चवदेशी हक्कचहतसंबंध रु्णवते्तवर तपासून पाहील आचण राष्ट्रीय चहताला जो चवरोधी वा प्रचतकूल 
ठरेल तो नष्ट करण्यात यईल. ऑक्टोबरच्या अखेरीस सवग काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी राजीनामे चदले. चब्रचटश 
धोरणाशी जुळवनू वार्णे त्यानंा अशक्य झाले. 

 
१ नोव्हेंबर १९३९ रोजी र्ाधंी, जीना व राजेंद्रप्रसाद यानंी व्हाइसरॉयिी संयुक्त मुलाखत घेतली. 

त्याचं्या कायगकारी कौब्न्सलािी वाढ करण्यािा प्रस्ताव त्यानंी माडंला. काँगे्रसने साहचजकि, काँगे्रसने 
सुिचवल्याप्रमाण चब्रचटश सरकारने आपल्या धोरणात बदल करून तो जाहीर केला नाही तर सहकायाच्या 
चदशनेे आपल्याला पाऊल उिलता येणार नाही असे साचंर्तले. जातीय प्रश्न घटना पचरर्द सोडवील असे 
काँगे्रसिे म्हणणे होते. यामुळे त्याचं्यात व आपल्यात बोलणे होऊि शकत नाही असे जीना म्हणाले. तेव्हा 
व्हाइसरॉयनी हा प्रश्न सुटत नाही असे ठरचवले आचण ५ नोव्हेंबर रोजी तशी घोर्णा केली. त्यावर टीका 
करताना र्ाधंी म्हणाले, “Once a declaration to free India from bondage, no in stages but at 
once is made, an interim solution will be found to be easy. Protection of the rights of 
minorities will then become simple. The game of seesaw will cease. The minorities are entitled 
to protection not in stages, but to the fullest extent and in one single step. No charter of 
freedom will be worth working which does not ensure the same measure of freedom for the 
minorities as for the majority. The minorities will be full-fledged partners in the framing of the 
Constitution. All resources must, therefore be exhausted to reach the constituent assembly 
before the direct action is thought of. A stage may be reached when direct action may 
become the necessary prelude to the Constituent Assembly. That stage is not yet.; 
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अनुक्रमणिका 

अलाहाबादेस भरलेल्या काँगे्रस कायगकाचरणीच्या सभेिा एक चवशरे् असा होता की, तेथे केलेल्या 
ठरावात कोणतीही िळवळ सुरू करण्याला एक अवश्यमेव ठेवण्यात आलेली अट म्हणजे, चनयचमतपणे सूत 
काढणे आचण चवधायक कायगक्रमातंील बाबींिे आिरण करणे. र्ाधंींिे काम आता फारि वाढले होते आचण 
शरे्ावला एक पोस्ट ऑचफस व टेचलफोन बसचवणे आवश्यक झाले होते. तेथून न्यजू क्रॉचनकल पत्राला 
पाठचवलेल्या संदेशात र्ाधंींनी म्हटले : “The declaration of British policy about India is a purely 
moral issue, for freedom-loving India has neither the will nor the right to know Britain’s will 
about her. I am aware that Britain can impress men and money from India, treated as her 
dependency, but she can get moral weight on her side only from an India conscious of her 
freedom. I am anxious, as a friend of Britain bound by many ties, that she should come out 
victorious not because of her superiority in arms but because of her will to be just all along the 
line. She will then have the true friendship and sympathy of millions of people all over the 
world who have became sick of the wanton waste of precious life and of the palpable lies 
disseminated to sustain greed and hunger for dominion.” 

 
आता सवग राष्ट्रािे लक्ष राजकीय आचण घटनात्मक प्रश्नाकंडे लार्ले होते. युरोपात युध आ सुरू झाले 

असल्याने ते िालू असता व संपल्यानंतर काय व्हाव ेयाबद्दल ििा सुरू झाली. चडसेंबर मचहन्यात चलबरल 
व कहदुसभा याचं्या बठैकीतही याबद्दल खल झाला. कें द्रस्थानी जबाबदार सरकार नसाव ेयाबद्दल चवर्ाद 
व्यक्त करून चलबरल फेडरेशनने १९३५िा कायदा सुधारून युध आसमाप्तीनंतर कहदुस्तानला डोचमचनअन 
स्वराज्य चमळाव े अशी मार्णी केली. कहदुमहासभेने मकॅडॉनल्ड यािंा जातीय चनवाडा रद्द व्हावा, 
डोचमचनअन स्वराज्य चहन्दुस्तानला देण्यािा कायदा ताबडतोब करावा, आचण सैन्यािे पूणग कहदीकरण 
करावे, अशा मार्ण्या केल्या. मुब्स्लम लीर्ने आपली मंचत्रमंडळे तशीि िालू ठेचवली आचण मुसलमानावंर 
अन्याय व जुलूम करणारी काँगे्रस मंचत्रमंडळे रे्ली म्हणून शुक्रवार ता. २२ चडसेंबर, १९३९ हा ‘मुब्क्तचदन’ 
म्हणून साजरा करण्यािी घोर्णा केली. र्ाधंींनी जीनानंा हा घोर्णा चदन रद्द करण्यािी चवनंती केली. 
सरदार पटेल यानंी जीनानंी केलेल्या आरोपािंा इन्कार केला. काँगे्रसिे अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद यानंी या 
आरोपािंी िौकशी स्वतंत्र न्यायसंस्थेकडून करून घ्या, असे जीनानंा सुिचवले, पण त्यानंी ते अमान्य केले 
आचण कळचवले की, आपण व्हाइसरायकडे सवग काही कळचवले आहे. जीनानंी आरोपािंा पुनरुच्चार 
केल्यावर, सरदार पटेलानंी प्रातंाचं्या मुख्या मंत्र्यांना साचंर्तले की, आपआपल्या र्व्हनगरािें लक्ष या 
आरोपाकंडे वेधून घ्या. तसे केल्यावर र्व्हनगरानंी हे आरोप चबनबुडािे आहेत असे म्हटले. काँगे्रसिी 
मंचत्रमंडळे रे्ल्यावर आता मुसलमानानंा जीना कोणता सल्ला देणार आहेत, असा प्रश्न अबुल कलाम 
आजाद यानंी चविारला. मुसलमानाचं्या दुसऱ्या काही संस्थानंी जीनावंर र्हजब केला. तेव्हा त्यानंी आपली 
भचूमका बदलली. माझे कहदंूशी काही भाडंण नाही. काँगे्रसच्या सरकारचवरुध आ मुब्क्तचदन पाळला रे्ला असे 
ते म्हणू लार्ले. पण हा सर्ळा प्रकार नेहरू व जीना याजंमध्ये जी जातीय सलोख्याबद्दल बोलणी होऊ 
घातली होती त्यानंा उपकारक नव्हता. अखेर या वाटाघाटी झाल्याि नाहीत चडसेंबरअखेर कायगकाचरणीिी 
सभा होऊन असे घोचर्त केले रे्ले की, कठोर पचरश्रमाचशवाय स्वातंत्र्य चमळणार नाही, त्यािी आराधना 
अकहसेनेि होईल आचण त्यािा मार्ग सचवनय प्रचतकारािाि आहे. तसेि चवधायक कायगक्रमािा झटून 
अवलंब करीत राहाव.े २६ जानेवारीला स्वातंत्र्यचदन येणार तेव्हा नवी सुधारलेली शपथ सवांनी घेण्यािा 
ठराव झाला. या शपथेमध्ये िरखा, खादी व इतर ग्रामोद्योर् याचं्या अचभवृध आीसाठी झटण्यािे कलम होते. 
सुभार्िदं्र बोस व इतर डाव्या चविारसरणीच्या मंडळींनी स्वातंत्र्याच्या प्रचतजे्ञत िरखा घातल्याबद्दल 
जोरािी हरकत घेतली. फॉरवडग ब्लॉकच्या अनुयायानंी स्वतंत्र रीतीने स्वातंत्र्यचदन साजरा करण्यािे 
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ठरचवले. जयप्रकाश नारायण, स्वामी संपूणानंद, रॉयवादी व इतर समाजवादी यानंी पण प्रचतकूल टीका 
केली. पण या स्पष्टवक्तेपणािे र्ाधंींनी स्वार्ति केले. अखेरीस सुभार्िदं्राचंशवाय इतरानंी आपले आके्षप 
जास्त पुढे दामटले नाहीत. स्वातंत्र्यचदन साजरा झाला. र्ाधंींनी चलचहले की, सुभार् व र्ाधंी यामंध्ये कोण 
पुढे जातो ही शयगति आहे, युवक व वयस्क याजंमधील ही शयगत आहे. पण मला आशा आहे, की संघर्ग न 
होता आम्ही आमिे समान ध्येय र्ाठल्याचशवाय राहाणार नाही. 

 
लॉडग चलनचलथर्ो यानंी चदल्लीस भेटीला बोलाचवले व र्ाधंी ५ फेबु्रवारी रोजी रे्ले. त्यानंतर 

संभार्ण होऊन पुढील आशयािे सरकारी पत्रक चनघाले. र्व्हनगर जनरलाच्या कौब्न्सलािी वाढ ताबडतोब 
करण्याला व फेडरल योजनेत फेरबदल करून डोचमचनअल स्वराज्य स्थापनेला र्ती देण्यािी 
व्हाइसरायिी तयारी आहे. 

 
र्ाधंींनी या सवग प्रकारात काँगे्रसिी मार्णी संपूणग होत नाही असे स्पष्ट केले आचण तूतग जास्त 

वाटाघाटी थाबंवाव्या. ६ फेबु्रवारी रोजी टाइम्स, न्यजू क्रॉचनकल, मिेँस्टर र्ार्वडअन व टाइम्स या पत्राचं्या 
प्रचतचनधींना एक चनवदेन तोंडी साचंर्तले, ते म्हणाले, “काँगे्रसिी मार्णी व व्हाइसरॉयसाहेबािंी देणर्ी 
यातंील मुख्य फरक म्हणजे कहदुस्तानिे अंचतम भचवतव्य चब्रचटश सरकारने चनचश्चत करायिे की कहदुस्तानने 
म्हणजे घटनापचरर्देने ठरवायिे हा आहे. संरक्षणािा प्रश्न स्वतंत्र कहदुस्तानने सोडचवण्यािा आहे. आम्ही 
चमत्रभावनेने एकमेकािंा चनरोप घेतला. वाटाघाटी फसल्याने माझी चनराशा कधीि होत नाही. पुढे केव्हा 
तरी त्या सफल होताति.” 

 
वध्याला परत आल्यावर ‘आपल्यापुढील कायग’ या चवर्यावर र्ाधंींनी ‘हचरजना’त चलचहले की, 

व्हाइसरॉयशी भेट होऊन ििा झाल्याने काहीि चबघडले नाही. अकहसेने काम करणाऱ्याला खूप 
सहनशीलता ठेवनू वताव े लार्ते. चहन्दुस्तानला डोचमचनअन व्हायिे असले तर इतराचं्या शोर्णात 
चब्रटनबरोबर भार्ीदारी त्याला नको आहे. वाटाघाटी माझ्या समजुतीप्रमाणे सोडून देण्यात आलेल्या 
नाहीत. कशा प्रकारिे ‘डोचमचनअन’ आम्ही व्हाव ेहे आम्ही ठरचवणार, चब्रटन नव्हे. जीनािंी अशक्य व पूणगतः 
अराष्ट्रीय भचूमका आम्हालंा मान्य नसली, तरी मुसलमान बाधंवाचं्या अब्स्तत्वािी व कल्याणािी कदर 
आम्ही केलीि पाचहजे. इतर समस्याबंद्दल देखील आमिी वृत्ती अशीि असणार, अशा आशयािा खुलासा 
त्यानंी केला. ‘डेली हेरल्ड’च्या खास चवनंतीवरून र्ाधंींनी त्याि आशयािा मजकूर त्या पत्राकडे पाठचवला. 
त्यातील काही वाक्ये अशी होती : “What is offered is not real independence. Reality demands 
that India should determine what she needs, not Britain. There could be no justice or virtue in 
Britain yielding to successful rebellion, violent or non-violent. It is necessary for Great Britain 
to be just to declare her determination to recognise immediately the freedom of India in 
practice and the constitution to be framed, by the Constituent Assembly or an equivalent, as 
soon as practicable. ......No make-shifts such as is now offered can stir India’s heart or 
world conseience.’ 

 
र्ाधंींच्यानंतर व्हाइसरॉयसाहेबानंी जींनाना भेटीस बोलाचवले. कोणतीही व्यवस्था नव्याने ठरली 

तरी त्यात सवग अल्पसंख्यानंा अन्याय होऊ नये असे, जीना म्हणाले व चब्रचटश सरकारास त्यािी पूणग जाणीव 
आहे, असे लॉडग चलनचलथर्ो म्हणाले. 
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लॉडग झेटलंड याचं्या ताज्या घोर्णेबद्दल र्ाधंींनी ‘हचरजना’त चलचहले : ‘The builders of the 
British Indian Empire have patiently built its four pillars — the European interests, the army, 
the Indian Princes and the communal divisions. The last three were to subserve the first. It is 
clear to the realist that the builders have to remove the four pillars before they can claim to 
have given up the empire or the empire spirit................. Between the nationalist and the 
imperialist, there is no meeting ground..........I conscientiously cannot pray for the success 
of British arms, if it means a further lease of life to India’s subjection to foreign domination. I 
write this last sentence with a heavy heart.” 

 
यानंतर लॉडग झेटलंड याचं्या भचूमकेिी बरोबर दखल घेऊन, आर्ामी रामर्ड काँगे्रसकचरता योग्य 

ते ठराव करण्यासाठी कायगकाचरणीिी सभा पाटणा येथे भरली ती २८ फेबु्रवारी रोजी. र्ाधंी त्या सभेला रे्ले 
होते. तेथे ठराव तयार करण्यात आला. ५ मािग १९४० ला र्ाधंी शरे्ाव येथे परतले. शरे्ाविे नामकरण 
आता सेवाग्राम असे करण्यात आले होते. त्यानंा सारखे चविारले जाऊ लार्ले की, सचवनय कायदेभरं्ािी 
िळवळ तुम्ही केव्हा सुरू करणार? पटण्यास केलेल्या ठरावािा इतकाि अथग या प्रश्न करणाऱ्यानंा 
समजतो. पण अशी िळवळ करण्यािी पूवगतयारी मात्र त्याचं्या चित्ताला चशवत नाही. र्ाधंींनी स्पष्ट चलचहले 
की, डाव्या बाजूला झुकलेले लोक मजवर असा दबाव कधीही आणू शकणार नाहीत. माझ्या अटी पूणग 
करणारे लोक चकती आहेत, ते चकती प्रामाचणकपणे त्या पाळतात हे सवग पूवानुभवावरून शहाणा झाल्यामुळे 
मला पाहाव े लार्ते. मािग मचहन्याच्या मध्याला म्हणजे रामर्ड काँगे्रस भरण्याच्या आधी थोडे चदवस सर 
मायकेल ओडवायर यािंा कॅक्स्टन हॉलमध्ये र्ोळी घालून खून करण्यात आला. लॉडग झेटलंड हेही जखमी 
झाले. र्ाधंींनी ही माथेचफरूपणािी कृती आहे. माझ्याप्रमाणे प्रत्येक कहदी माणसाला याबद्दल शरम वाटली 
पाचहजे. मला दुःख व शरम वाटते की लंडन शहरात हरएक कहदी माणसाच्या िेहऱ्याकडे संशचयत नजरेने 
पाचहले जाईल. १७ मािग रोजी रामर्डला चवर्यचनयामक कचमटीिी सभा भरली, तेव्हा राजेंद्रप्रसादानंी 
चहन्दुस्तान व युध आसंकट या चवर्यावर पाटण्याला कायगकाचरणीने केलेला ठराव माडंला. नेहरंूनी त्याला 
दुजोरा चदला. या ठरावाला सत्तावीस उपसूिना माडंण्यात आल्या. यातंील िौदा मारे् घेण्यात आल्या. 
बाकीच्या नापास झाल्या आचण मूळ ठराव २५०० चवरुध आ १५ मतानंी पास झाला. रामर्डला पास झालेल्या 
एकाि ठरावात असे जाहीर करण्यात आले की, “Nothing short of complete Independence can be 
accepted by the people of India and that no permanent solution is possible except through 
the Constituent assembly.” 

 
चशवाय त्यात असे नमूद करण्यात आले की, सद्यःपचरब्स्थतीत काँगे्रस आचण चतच्या मताशी 

जमणाऱ्या इतरानंा सापं्रतच्या युध आात पैसा, मनुष्ट्यबळ, व सामानसुमान यापैकी कशािीही मदत देता येणार 
नाही. रे्ल्या सहा वर्ात र्ाधंींनी चवर्यचनयामक कचमटी अथवा खुली काँगे्रस याचं्यासमोर भार्ण केले 
नव्हते. पण त्यावळेी त्यानंी बोलण्यािी इच्छा दशगचवली. २० हजार प्रचतचनधी व इतरानंी त्यािें भार्ण १८ 
मािग रोजी रात्री १० वाजता अर्दी शातंपणे श्रवण केले. कोणतीही महत्त्वपूणग, जबाबदारीिी मोहीम सुरू 
करण्यासारखे वातावरण माझ्या प्रत्ययाला येत नाही, असे र्ाधंींनीं आपल्या या भार्णात स्वच्छपणे 
साचंर्तले. रामर्ड काँगे्रसिे खुले अचधवेशन अबुल कलाम आजाद याचं्या अध्यक्षतेखाली १९ मािगला सुरू 
झाले. त्यािें प्रचतस्पधी एम. एन. रॉय यािंा त्यानंी १८६४ चवरुध आ १८३ मतानंी पराभव केला होता. खुले 
अचधवशेन सुरू झाले, तेव्हा पाऊस पडत होता, पण आजाद यािें वक्तृत्वपूणग भार्ण सवांनी, काही र्डबड 
न करता ऐचकले. मुसलमान अल्पसंख्य आहेत ही कल्पनाि त्यानंा मान्य नव्हती. कहदुस्तानवर कहदंूइतकाि 
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मुसलमानािंा मातृभमूी म्हणून हक्क आहे, अस ते म्हणाले आचण हीि भचूमका चिस्ती बाधंवािंी असली 
पाचहजे, असे त्यानंी साचंर्तले. आम्ही एकमेकाकंडे अचवर्श्ासाने व संशयाने पाहाण्यािे सोडून चदले पाचहजे. 
शकंा व भीती यानंी मनात घर केले म्हणजे कोणतीही घोर्णा, आर्श्ासन आचण घटनात्मक संरक्षण कलमे 
आपल्या उपयोर्ी पडणार नाहीत. आपण सवांनी आपल्या राष्ट्रीय ध्येयाकडे एकजुटीने िाल केली पाचहजे, 
असे त्याचं्या भार्णािे तात्पयग होते. काँगे्रसच्या बठैकीच्या वळेीि सुभार्िदं्र बोस यानंी ‘समेटचवरोधी’ अशी 
एक पचरर्द भरचवली आचण र्ाधंी व इतर उजव ेपुढारी चब्रचटश राज्यकत्यांच्या शब्दजालात रु्ंतण्यािा संभव 
असल्यामुळे आपण खबरदार असले पाचहजे अशा आशयािे भार्ण त्यानंी तेथे केले. सेवाग्रामला रे्ल्यावर 
२५ मािग रोजी र्ाधंींनी प्रत्येक काँगे्रस कचमटी म्हणजे सत्याग्रह सचमतीि आहे अशा आशयािा लेख 
चलचहला. रामर्ड येथे केलेली दोन भार्णे व ‘हचरजन’ मध्ये जे काही मी चलहीन ते सवग सत्याग्रही होऊ 
इब्च्छणाऱ्यानंी नीटपणे मनन कराव ेव मी अभ्यास त्यासाठी सुिवीत आहे तो करीत राहावे, असे र्ाधंींनी 
सवांस बजाचवले. येत्या लढतीमध्ये कसलाही अधगकच्चेपणा मी खपवनू घेणार नाही, असे त्यानंी हडसून 
खडसून साचंर्तले. प्रत्येक काँगे्रस कचमटीने सत्याग्रही स्त्री-पुरुर्ाचं्या नावािंी नोंद करावी. सवांशी पे्रमािे 
वतगन, अस्पशृ्यता स्वतःच्या वतगनात पूणगपणे हाकून लाचवणे, चनयचमतपणे सूत काढणे, फक्त खादीिाि 
वापर करणे, या व्रतािें सत्याग्रयाने आिरण केले पाचहजे. नाव नोंदचवलेल्या प्रत्येक सत्याग्रही स्त्री-पुरुर्ाने 
रोजचनशी चलहून तीमध्ये आपल्या दैनंचदन कामािी नोंद करावी. स्वतःच्या सूतकताईखेरीज, प्राथचमक 
सभासदाचं्या भेटी घेणे, त्यानंा खादी वापरण्याला व सूत काढण्याला प्रवृत्त करणे व सत्याग्रही म्हणून 
नोंदचवले जाण्यासाठी त्यािंी मानचसक व शारीचरक तयारी करवनू घेणे ही कामे केली पाचहजेत, 
हचरजनाचं्या घरी जाऊन त्याचं्या अडिणींिे चनवारण करणे आचण कसल्याही पैशाच्या मदतीिी अपेक्षा न 
करणे हे चनयम त्यानंी पाळले पाचहजेत. या लेखात अखेरीस असे म्हटले आहे की, अचखल भारतीय काँगे्रस 
कचमटीने सत्याग्रह कचमयाचं्या संघटनाकडे लक्ष पुरवाव े आचण कामकाजािा अहवाल वळेोवेळी 
माझ्याकडे पाठवावा. एक मचहन्याच्या आत मला योग्य प्रचतसाद चमळाला तर सत्याग्रह कचमया कायाब्न्वत 
कशा करायच्या व त्याला चकती नेमका वळे लारे्ल हे समजणे शक्य होईल. सचवनय कायदेभरं् करावा 
लार्ला तर त्यािी पूवगतयारी चकती कसोशीने काळजीपूवगक, सावधानतेने र्ाधंीजी करीत होते या 
लेखावरून स्पष्ट होते : “In the coming struggle if it must come, no half-hearted loyalty will 
answer the purpose. Imagine a general marching to battle with doubting, ill-prepared 
soldiers. He will certainly march to defeat. I shall not consciously make any such fatal 
experiment.” असे त्यानंी चलचहले. 

 
मािग १९४० अखेर मुब्स्लम लीर्ने आपल्या लाहोर येथे भरलेल्या बैठकीत पाचकस्तान आपले ध्येय 

असल्यािे जाहीर केले. आपल्या अध्यक्षीय भार्णात जीनानंी चिराष्ट्रवादािा पुकारा केला. ते म्हणाले, 
“Islam and Hinduism are not religions in the strict sense of the world, but are in fact, different 
and distinet social orders, and it is only a dream that the Hindus and the Muslims can ever 
evolve a common nationality.” 

 
जीनाचं्या मते सध्यािे ऐक्य हे कृचत्रम होते. ते चब्रचटश अंमलामुळ जन्माला आले आचण चब्रचटशाचं्या 

संचर्नींच्या बळावरि चटकले. जीनाचं्या मार्गदशगनाला अनुसरून पाचकस्तानिा ठराव लीर्ने पास केला. 
तथाचप, चकतीतरी मुसलमानानंा हे पसंत पडले नाही. कारण एचप्रलमध्ये चदल्लीस मुब्स्लम राष्ट्रीय अशा 
काँगे्रस मुब्स्लम, अहरार, जचमयत-ई-उलेमा-इ-कहद, चशया पोचलचटकल कॉन्फरन्स वरै्रे संस्थांिे 
प्रचतचनधी जमले. कसधिे मुख्य प्रधान अल्लाबक्ष हे या आजाद मुब्स्लम कॉन्फरन्सच्या अध्यक्षस्थानी होते. हे 
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सवग मुख्यतः पाचकस्तानच्या कल्पनेचवरुध आ आपला आवाज उठचवण्यासाठी आले होते. त्यानंी काँगे्रसच्या 
घटनापचरर्देच्या मार्णीला जोरदार पाकठबा चदला आचण चहन्दुस्तानिी फाळणी करण्याच्या कल्पनेचवरुध आ 
आपला चनरे्ध नोंदचवला. पूणग स्वातंत्र्य चमळचवण्याकचरता इतराशंी सहकायग करण्यािा आपला चनश्चय 
व्यक्त करून त्यानंी म्हटले, प्रत्येक मुसलमान हा कहदीि आहे. 

 
र्ाधंींनी मुब्स्लम लीर्च्या पाचकस्तानचवर्यक ठरावाबद्दल त्याने र्ोंधळ उडचवणारी पचरब्स्थती 

चनमाण केली आहे, असे म्हटले. कहदु-मुब्स्लम एकता असल्याचशवाय स्वराज्य नाही हे माझे म्हणणे कायमि 
आहे. १९१९ साली माझे हेि मत होते आचण आजही ते कायम आहे. पण सचवनय कायदेभरं् हा चनराळा 
प्रश्न आहे. सचवनय कायदेभरं् एका व्यक्तीला सुध आा करता येतो. त्यापासून काही लाभ झाला तर तो साऱ्या 
कहदुस्तानिा असेल. पण नुकसान झाले तर त्या व्यक्तीिे ककवा समूहाने तो केला असेल तर त्या समूहािे 
नुकसान होईल. मला असे वाटते की जेव्हा प्रत्यक्ष चनणगयािा प्रसंर् येईल तेव्हा मुसलमान कहदुस्तानिी 
फाळणी व्हावी असे म्हणणार नाहीत. चिराष्ट्रकल्पना असत्यपूणग आहे. कहदुस्तानातील बहुतेक मुसलमान हे 
धमांतर केलेल्यािें वशंज आहेत. धमग बदलल्याने त्यािें राष्ट्रीयत्व बदलले नाही. बरं्ाली मुसलमान बरं्ाली 
भार्ा बोलतो, बरं्ाली पोशाख करतो व इतर बरं्ाली माणसाप्रमाणे खातो अथवा करमणुकीिी साधने 
वापरतो, नुसते पाहून कोणता बरं्ाली कहदू आहे, अथवा मुसलमान आहे, हे सारं्णे कठीण आहे. दचक्षण 
कहदुस्तानात सवगत्र हाि अनुभव येतो. सर अली इमाम यानंा मी जेव्हा पाचहले तेव्हा ते मुसलमान असतील 
अशी यब्त्कंचित शकंा मला आली नाही. तीि र्ोष्ट जीनािंी आहे. त्यािें झीणा हे नाव कोणाही रु्जराती 
कहदूिे असू शकते. जेव्हा त्यानंा मी प्रथमि पाचहले तेव्हा ते कहदूि आहेत असे मला वाटले. चवठ् ठलभाई 
पटेल यािंी दाढी व टर्वकश फेज टोपी यामुळे मी त्यानंा मुसलमान समजत असे. इक्बाल व चकिलू ही नावे 
कहदु-मुसलमानातं समानि आहेत. ज्यानंा ईर्श्रानेि एक म्हणून चनमाण केले आहे त्यानंा माणूस दुभरं्ू 
शकणार नाही. 

 
दुसऱ्या एका लेखात र्ाधंींनी नवाबजादा चलआकतअलीखाँ यानंी घतलेल्या आके्षपानंा उत्तरे चदली. 

ते म्हणाले, “अकहसावादी माणूस म्हणून मुसलमानानंी पाचकस्तानि हव ेअसा हट् ट धरला तर जबरदस्तीने 
मी प्रचतकार करणार नाही. पण या फाळणीला (Vivisection) मी खुर्ीने संमती देणे कधीही शक्य नाही. 

 
५ एचप्रल रोजी िाली अँड्र्यू ज मरण पावले. ‘वन ऑफ चद गे्रटेस्ट अँड बेस्ट इंब्ग्लशमेन’ असे 

त्याजंबद्दल र्ाधंींनी म्हटले. सचवनय कायदेभरं् करून चब्रचटशानंा ककवा मुसलमानानंा घाबरवनू, र्ोंधळून 
टाकण्यािी मुळीि इच्छा काँगे्रसला नाही, असे सारं्ून र्ाधंी पुढे म्हणाले की, सामुदाचयक सचवनय 
कायदेभरं्ािे तर सध्या कोणी नावि काढू नये. मे मचहन्यात महायुध आ पचरब्स्थतीत मोठाि परक पडला. 
चब्रटनला नॉवेमधून माघार घ्यावी लार्ली. जमगनीने हॉलंड, बेलचजयम व लुक्सेंबुर्ग यावंर स्वारी केली. 
िेंबलेन याचं्याऐवजी िर्विल मुख्य प्रधान झाले आचण झेटलंड याचं्या जार्ी एमरी हे भारतमंत्री झाले. त्यानंी 
पालगमेंटात त्यानंा चविारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना साचंर्तले की, चब्रचटश कॉमनवले्थमध्ये 
कहदुस्तानला स्वतंत्र व समान स्थान देणे हेि चब्रचटश धोरणािे ध्येय आहे. यावर काहीही बोलण्यािे र्ाधंींनी 
नाकारले. १७ जून १९४० रोजी िान्सने जमगनीपुढे शरणार्ती पत्कचरली. दुसऱ्याि चदवशी चहटलचरजमिा 
मुकाबला कसा करावा यावर र्ाधंींनी चलचहले : “िेक, पोल, नॉवेचजअन, िें ि व इंग्रज यानंी जर 
चहटलरला असे म्हटले असते की संहार व चवध्वसं करण्याकचरता शास्त्रीय तयारी करण्यािे तुला कारण 
नाही. तुझ्या कहसासत्रािा प्रचतकार आम्ही अकहसेने करू, म्हणजे तुला आमिे अकहसक सैन्य, रणर्ाडे, 
चवमाने व बेडर जहाजे न वापरता खतम करता येईल. यावर असा जबाब चमळण्यािा संभव आहे की, 
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रक्तपात करून जे चमळवायिे ते रक्तपात न करता चहटलरला चमळाले असते. अर्दी बरोबर, पण मर् 
युरोपिा इचतहास फार वरे्ळया तऱ्हेने चलचहला रे्ला असता. मी असे म्हणण्यािे धाडस करतो की, युरोपिी 
नैचतक उंिी यामुळे बरीि वाढली असती, अखेरीस नैचतक योग्यतेला खरी ककमत आहे. मी हे केवळ 
युरोपच्या लोकासंाठी चलहीत नाही. हे आपल्यासाठी सुध आा आहे. बलवंताचं्या अकहसेवरील आपली श्रध आा 
प्रकट करण्याला ही अर्दी योग्य वळे आहे. आपण असे म्हटले पाचहजे की, आम्ही आमिे संरक्षण 
शस्त्रशक्तीने करू इब्च्छत नाही, आम्ही ते अकहसक प्रचतकारानेि करू. आपले अकहसक सैचनक त्यािे 
स्वार्त करतील आचण मर् असे सुध आा घडेल, की तो येणारि नाही. माझे हे स्वप्नरंजन असेल. पण माझ्या 
समग्र आयुष्ट्यभर जोपासलेल्या तत्त्वाला आचण माझ्या रे्ल्या वीस वर्ाच्या चदवास्वप्नानंा मी खोटे पाडू 
शकत नाही.” 

 
वधा येथे १७ जून १९४० रोजी भरलेल्या काँगे्रस कायगकाचरणीने खूप चविार केला. पण र्ाधंींच्या 

अकहसक मार्ाने देशरक्षण करण्यािी कल्पना कोणाच्या डोक्यात उतरेना. र्ाधंी म्हणाले, मला माझ्या 
मार्ाने जाऊ द्या, तुम्हाला योग्य वाटेल त्या मार्ाने तुम्ही जा. यानंतर २४ जून च्या ‘हचरजनात’ र्ाधंींनी 
चलचहले, 
 
“With the Congress non-violence was always a policy. It was open to it to reject it, if it failed. 
If it could not bring political and economic independence, it was of no use. For me, non-
violence is a creed. I must act up to it, whether I am alone or have companious. Since 
propagation of non-violence is the mission of my life, I pursue it in all weathers. I felt now was 
the time for me to prove my faith before God and Man.” असे जाहीर करून र्ाधंींजी काँगे्रसपासून 
दूर झाले आचण र्ाधंी सेवासंघातील आपल्या अनुयायानंा व चशष्ट्यानंा त्यानंी तुमिी श्रध आा माझ्याइतकीि दृढ 
आहे ककवा काँगे्रसमधील वचकंर् कचमटीच्या सभासदासंारखी आहे यािे नीट संशोधन करा, असे फमाचवले. 
कायगकाचरणीमधून व काँगे्रसपासून फक्त र्फारखान बाहेर पडले. पण त्यानंाही आपल्या खुदा इ-
चखदमदर्ारािंी कसोटी पाहावयािी होतीि. काँगे्रस कायगकाचरणीिी एक तातडीिी बठैक ३ जुलै रोजी 
चदल्लीस झाली. तीमध्ये अशी मार्णी करण्यात आली की, ताबडतोब व चनःसंचदग्धपणे असे जाहीर व्हावे, की 
चहन्दुस्तानला पूणग स्वातंत्र्य देण्याच्या दृष्टीने उिललेले पाऊल म्हणून हंर्ामी राष्ट्रीय सरकार चदल्लीस 
स्थापन करावे व त्यावर मध्यवती कायदेमंडळात चनवडून आलेल्या सवग सभासदािंा चवर्श्ास असावा आचण 
प्रातंातंील सवग सरकारािें सहकायग या राष्ट्रीय सरकारास चमळाव.े असे केल्याखेरीज संरक्षणासाठी देशािे 
सवग भौचतक व नैचतक सामर्थ्यग एकत्र करता येणार नाही. हे केल्यास काँगे्रसला आपली सवग शक्ती देशाच्या 
संरक्षणासाठी संघचटत करता येईल. संरक्षण म्हणजे आपल्या शती मान्य झाल्यास युध आप्रयत्नात काँगे्रसने 
पूणग सहभार् घेणे असा अथग आजाद व राजाजी यानंी साचंर्तला. नेहरंूनी यािा अथग चब्रचटश साम्राज्यशाहीिे 
चरकू्रकटर् एजंट होणे नव्हे असा साचंर्तला. र्ाधंींनी ७ जुलैला ‘अरण्यरुदन’ या मथळयाखाली यावर लेख 
चलचहला. त्यात म्हटले होते की, बापूजी अणे चसमल्याहून परत येताना मला भेटले. काँगे्रसच्या 
मतप्रवाहापासून दूर झाल्याबद्दल त्यानंी मला सहानुभतूी दाखचवली, पण खरोखर ते अचभनंदनि होते. ते 
म्हणाले, प्रत्येक इंग्रजाला उदे्दशून केलेली तुमिी चवनवणी बचहऱ्यापुढील वक्तृत्व ठरेल. पण आपला धमग 
काय हे तुम्ही स्वच्छ केले हे िारं्ले झाले. व्यास महर्ीिे तरी लोकानंी कोठे ऐकले? काँगे्रसच्या ठरावािा 
मसुदा राजाजींनी केला होता. आम्ही एकमेकापंासून दूरदूर जात आहो असे मला बरेि चदवस वाटत होते. 
त्यानंा वाटते मी िुकत आहे आचण मला वाटते ते िुकत आहेत. आता खरी चनवड चब्रचटश सरकारालाि 
करायिी आहे. स्वातंत्र्य मान्य झाले तर पुढील भार् आपोआप मान्य केला जातोि, पण चब्रटनिा चमत्र 
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म्हणून मी असे म्हणतो, की काँगे्रसने जे देऊ केले आहे ते चब्रटनने नाकारू नये. ही सवग ििा देशात िालू 
असताि डाव्या चविारसरणीच्या अनेकािंी धरपकड चडफेन्स ऑफ इंचडया ॲक्टखाली अथवा इतर प्रकारे 
िालू होती यात सुभार्िदं्र बोस होते. ते काँगे्रसिे दोन वळेा अध्यक्ष झाले होते, पण काँगे्रसने त्याचं्या अथवा 
इतराचं्या अटकेबद्दल काही मतप्रदशगन केले नाही. र्ाधंी या काळात, चवशरे्तः युध आात होत असलेल्या 
जीचवत-चवत्तहानीने फार अस्वस्थ झाले होते. आपल्याला काहीि करता येत नाही, तर आपण चजवतं 
राहाण्यािा तरी काय उपयोर् आहे असे त्यासं वाटू लार्ले होते. आजाद यानंी पुढे एकदा साचंर्तले, “He 
was so disturbed that on several occasions he even spoke of suicide. He told me that if he 
was powerless to stop the suffering caused by war, he could at least refuse to be a witness to 
it by putting an end to his life.” 

 
चब्रचटश सरकारकडून पुनः एक खेळी खेळण्यात आली. ती पूवीच्या कायगकारी मंडळािी वाढ 

करण्याच्या कल्पनेिीि खरे तर पुनरुक्ती होती, पण त्यात आणखी सल्लार्ार युध आमंडळािी भर घातली 
होती; घटनात्मक प्रश्न युध आकाळात िर्विणे शक्य नाही असे साळसूद चदसणारे चवधान सरकारमाफग त 
करण्यात आले. पण असल्या हुलकावण्यांनी काँगे्रसिे अनुभचवक नेते फसणे कसे शक्य होते? मौलाना 
अबुल कलम आजाद यानंी असल्या सूिनािंा चविार करण्याकचरता लॉडग चलनचलथर्ो यािें चनमंत्रणही 
धुडकावनू लावले. र्ाधंींनी आजाद यानंा पत्र चलहून त्यानंा पूणग पाकठबा चदला व म्हटले, ईर्श्रािी इच्छा 
कहदुस्तानने युध आात सामील व्हाव े अशी चदसत नाही. चब्रचटश सरकारने काँगे्रसच्या सहकाराच्या इच्छेिी 
काहीि कदर केली नव्हती. एमरी याचं्या पालगमेंटातील भार्णात ते स्पष्ट झाले. काँगे्रसिी सभा १५ सप्टेंबर 
रोजी मंुबईस भरली, तेव्हा आजादानंी आपल्या प्रास्ताचवक भार्णात पुनः रामर्डकडे परत िला हाि सूर 
लाचवला. आता पुढील पाऊल उिललेि पाचहजे, असे ते म्हणाले. महात्मा र्ाधंींकडे पुनः नेतृत्व जाणे हेि 
योग्य आहे. तशा अथािा ठराव नेहरंूनी माडंला आचण पटेलानंी त्याला अनुमोदन चदले. कोणी भार्णे वरै्रे 
केली नाहीत. आजादानंी र्ाधंींना भार्ण करण्यािी चवनंती केली. आपण आयुष्ट्यात कधी घेतली नव्हती 
एवढी मोठी जबाबदारी काँगे्रसिे नेतृत्व पुनः आपल्याकडे घेण्यामुळे घेत आहो, असे ते म्हणाले. आपल्या 
भार्णात ते म्हणाले, “I do not want to hurl civil disobedience or anything in the face of the 
Government without making my meaning clear, the meaning I attach to the sum-total of the 
Government - actions-actions beginning with the declaration of the Viceroy, the statement of 
the Secretary of the State for India and the series of actions and the policy that the 
Government have pursued since. The sum-total of all these left an indelible impression on my 
mind, that there is something wrong, same in justice being perpetrated against the whole 
nation and that the voice of freedom is about to be shifted.” या भार्णाति त्यानंी व्हाइसरॉयना 
भेटून आपला व काँगे्रसिा दृचष्टकोन सचवस्तर समजावनू सारं्ण्यािा मनोदय व्यक्त केला आचण ते म्हणाले, 
“Freedom of speech and pen is the foundation of Swaraj. If foundation-stone is in danger, 
you have to exert the whole of your might in order to defend that single stone. But the right is 
subject to one condition that we observe non-violence. You are free to organise mass civil 
disobedience if you like though you will then be guilty of indiscipline. But as I said to Subbas 
Babu, I shall gladly congratulate you if you succeed, but you cannot have my blessings. Of 
course, the honourable course for you would be to leave the Congress.” 
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र्ाधंींनी चफरून काँगे्रिे नेतृत्व स्वीकारावे, हा ठराव १९२ चवरुध आ सात मतानंी पास झाला. यानंतर 
र्ाधंी व्हाइसरॉयना भेटण्यास चसमल्यास रे्ले आचण त्यानंी आपली स्वतःिी आचण काँगे्रसिी अशा दोन्ही 
भचूमका त्याचं्यापुढे स्वच्छपणे माडंल्या. यानंतरच्या वाटाघाटी चनष्ट्फळ ठरल्या. व्हाइसरॉयना भारतमंत्र्यानंी 
आखलेल्या िौकटीपलीकडे शक्य नव्हते. चब्रचटश सरकारला अचखल कहदुस्तानिी प्रचतचनधी ही काँगे्रसिी 
भचूमका मान्य नसल्यामुळे मुसलमान, शीख, युरोचपअन, संस्थाचनक याचं्या चहतसंबधंािंी सबब पुढे करून 
राष्ट्रािी पूणग स्वातंत्र्याकडे होणारी प्रर्ती अडवनू धरावयािी होती. यामुळे र्ाधंींना यश आले नाही. यशािी 
मोठी आशा त्यानी धरली होती असे नव्हे, पण प्रचतपक्षाला पूणग संधी देऊन मर् नाईलाज झाला तरि 
प्रचतकारािा पचवत्रा घ्यायिा या त्याचं्या नेहमीच्या चरवाजाप्रमाणे ते वार्ले. अखेर ते म्हणाले, “I will not 
accept defeat. I must strive to have the truth admitted by the British people that the bar to 
India’s freedom lies neither in the Congress nor any other party’s in ability to produce an 
agreement which is in its nature impossible, but that it undoubtealy lies in the British 
disinclination to do the obviously right thing.” 

 
मर् र्ाधंींनी पुढे काय करायिे ठरचवले? १३ ऑक्टेबर रोजी काँगे्रस कायगकाचरणीिी सभा वधा येथे 

झाली आचण तेव्हा र्ाधंींनी आपली प्रत्यक्ष कृतीिी योजना पुढे माडंली. दोन चदवसानंी त्यानंी एक पत्रक 
काढून या योजनेिा खुलासा सेवाग्राम येथून केला. सचवनय कायदेभरं्ाच्या प्रत्यक्ष कृतीिी सुरुवात चवनोबा 
भाव े करतील. या कायदेभरं्ािे स्वरूप लक्षात घ्या. ते अर्दी संकुचित आहे. युध आाचवरुध आ, प्रस्तुतच्या 
युध आाचवरुध आ मतप्रिार करणे हे काम चवनोबा करतील. या आपल्या मूलभतू हक्काचवरुध आ र्दा उभारण्यात 
आली आहे आचण चतिा आपण उघडपणे प्रचतकार करणार आहो. अर्दी अकहसापूवगक. १७ ऑक्टोबर रोजी 
पवनार येथे युध आचवरोधी भार्ण करून चवनोबानंी कायदेभरं् केला. आसपासच्या खेड्ातं चफरून त्यानंी हाि 
प्रिार िालचवला. २१ ऑक्टोबर रोजी त्यानंा अटक करण्यात येऊन तीन मचहन्याचं्या कैदेिी चशक्षा 
फमाचवण्यात आली. सरकारने चवनोबाचं्या हालिालींना अथवा कृतींनी, भार्णानंा प्रचसध आी देऊ नये, अशा 
सूिना वतगमानपत्रानंा देऊन युध आचवरोधी प्रिार होऊ नये अशी व्यवस्था केली होती. 

 
तशा प्रकारिी नोटीस ‘हचरजन’ ला पण चमळाली. यावर र्ाधंींनी एक चनवदेन काढून 

मुद्रणस्वातंत्र्यावर, पे्रस ॲडव्हायजरला चदल्ली येथे सर्ळा मजकूर प्रचसध आ करण्याला सारं्ण, हा मोठाि 
आघात होता. मला माझे काम या पचरब्स्थतीत नीट करता येणार नाही म्हणून ‘हचरजन’ बदं करण्यात येत 
आहे, असे त्यानंी वािकानंा उदे्दशून चलचहलेल्या लेखात स्पष्ट केले. ७ नोव्हेंबर रोजी जवाहरलाल नेहरू 
यािंी दुसरे वैयब्क्तक सत्याग्रही म्हणून चनवड करण्यात आली व तशी सूिना सरकारी अचधकाऱ्यानंा 
देण्यात आली. पण ३१ ऑक्टोबर रोजी छेवकी स्टेशनावर ते उतरत असता त्यानंा अटक करण्यात आली. 
वधा येथे र्ाधंींना भेटून ते परत जात होते. तेथून र्ोरखपूर तुरंुर्ात त्यािंी िौकशी करण्यात येऊन िार 
वर्ांिी कैदेिी चशक्षा देण्यात आली. ऑक्टोबर मचहन्यात त्यानंी अनेक आके्षपाहग भार्णे केली, असा 
त्याजंवर आरोप होता. त्यामुळे दुसरे वैयब्क्तक सचवनय कायदेभरं् करणारे श्री. ब्रह्मदत्त हे ठरले. ७ 
नोव्हेंबर रोजी वध्याच्या आसमंतात युध आचवरोधी घोर्णा केल्यािा त्याचं्यावर आरोप होता. चब्रचटशाचं्या 
युध आप्रयत्नाला पैसा व माणसे देऊन मदत करणे िुकीिे आहे. अनत्यािारी व अकहसक राहून सवगि 
युध आप्रकारानंा प्रचतकार करणे हेि योग्य आहे असे त्यानंी घोचर्त केले. त्यानंा अटक होऊन सहा मचहन्यािंी 
तुरंुर्वासािी चशक्षा देण्यात आली. नोव्हेंबर मचहन्याच्या मध्याला र्ाधंींनी ज्याला प्राचतचनचधक सत्याग्रह असे 
संबोचधले तो सुरू करण्यात आला. काँगे्रसिी कायगकाचरणी, अचखल भारतीय काँगे्रस सचमती आचण प्राचंतक 
व कें द्रीय कायदेमंडळािे सभासद यामंधून हे सत्याग्रही चनवडले जाऊ लार्ले. अनेक माजी मंत्री रस्त्यावर 
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आले, त्यानंी युध आचवरोधी घोर्णा चदल्या, त्यानंा अटक करण्यात आली. आचण बहुतेकानंा एक वर्ािी सजा 
होऊन त्यानंा तुरंुर्ात पाठचवण्यात आले. वल्लभभाई पटेल यानंी सत्याग्रह करण्यािी नोटीस चदली त्यामुळे; 
त्यानंा ताबडतोब अटक करण्यात आली. १७ नोव्हेंबर हा तो चदवस होता. चडफेन्स ऑफ इंचडया ॲक्टखाली 
त्यानंा डाबंनू ठेवण्यात आले. राजर्ोपालािारी यानंी अनेकानंा पते्र चलहून युध आप्रयत्नाला मदत देऊ नका 
असे चिथाचवले, म्हणून ३ चडसेंबर रोजी त्यानंा अटक झाली. २४ चडसेंबरपासून ४ जानेवारी, १९४१ पयंत 
चिसमससाठी र्ाधंींनी सत्याग्रहािी मोहीम तहकूब केली. १९४० अखेर ११ काँगे्रस कायगकाचरणीिे सदस्य, 
१७६ अचखल भारतीय काँगे्रस सचमतीिे सदस्य, २९ माजी मंत्री व ४०० कें द्रीय व प्राचंतक कायदेमंडळािे 
सदस्य तुरंुर्ात रे्ले. नव ेवर्ग सुरू होण्याच्या आधल्या चदवशी अबुल कलाम आजाद यानंा अटक होऊन 
१८ मचहन्यािंी कारार्ृहवासािी सजा झाली. यानंतर काढलेल्या पत्रकात र्ाधंींनी म्हटले की, आपला लढा 
हा युरोपातील युध आ िालू आहे तोपयंत तरी राहाणारि. जर कोणाला अल्पमुदतीिी कैदेिी सजा चमळाली 
तर सुटका झाल्यावर त्याने पुनः सत्याग्रह केला पाचहजे आचण हा क्रम आपला लढा संपेपयंत असाि 
िालला पाचहजे. काही सत्याग्रही लोकानंा मोठ्या रकमािंाि फक्त दंड होईल. अशानंी दंड न भरता 
त्यािंी मालमत्ता जप्त करून दंड वसूल केला जाईल. याला तयारी ठेचवली पाचहजे. मला आशा आहे की, 
सरकारने जर स्थावर चमळकत जप्त केली तर चतिी चवक्री करू नये, फक्त जप्तीति ठेवावी. ५ 
जानेवारीपासून काँगे्रस कचमयानंी सत्याग्रयाचं्या याद्या तयार ठेवल्या. क्रमाक्रमाने त्यानंा युध आचवरोधी 
प्रिाराला पाठचवण्यात येऊ लार्ले. अटक होईपयंत त्यानंी घरी परत न येता या खेड्ातून त्या खेड्ात 
प्रिार करीत चफरायिे अशी चशस्त होती. कोणतेही वाहन न वापरता सवगत्र पायी चफरायिे बंधन होते. 
जानेवारी अखेरपयंत सत्याग्रहींिी संख्या २२५० पयंत रे्ली. २७ जानेवारीला अशी बातमी प्रचसध आ झाली की 
सुभार्िदं्र बोस पोचलसाचं्या कडक पहारा त्याचं्या चनवासस्थानावर असताही तेथून नाहीसे झाले होते. २६ 
जानेवारी रोजी कोणीि सत्याग्रह केला नाही. तो चदवस र्ाधंींनी साचंर्तलेल्या पध आतीने स्वातंत्र्यचदन म्हणून 
साजरा झाला. एचप्रलमध्ये सामान्य काँगे्रसजनािंी नावे नोंदवनू त्यानंा सत्याग्रह करण्यास सारं्ण्यात आले. 
लवकरि सत्याग्रहींिी संख्या २० हजारावंर रे्ली. १४ हजार एका वेळी तुरंुर्ात होते. हे पाहून भारतमंत्री 
एमरी म्हणाले की, तुरंुर्ातील काँगे्रसवाल्यानंा पत्रव्यवहार करण्याला खूप सवड चमळेल, अभ्यास 
करायला सापडेल, युध आ संपल्यावर त्यानंा चविारपूणग चवधायक अशी योजना माडंता येईल. देशात सवगत्र 
कमालीिा असंतोर् पसरला होता. रवींद्रनाथ टार्ोरानंी सवग जर्ाला उदे्दशून एक संदेश प्रचसध आ केला व 
त्यानंतर लवकरि त्यानंी या दुचनयेिा अखेरिा चनरोप घेतला. तो संदेश असा : “It is no longer possible 
for me to retain any respect for the mockery of civilisation, which believes by ruling by force 
has no faith in freedom at all. By miserly denial of all that is best their civilisation, by 
withholding true human relationship form Indians, the English have effectively closed for us all 
paths of progress.” 

 
राजकीय जीवनािी झालेली कोंडी चलबरल, कहदु महासभा व मुब्स्लम लीर् यानंा असय 

झाल्यामुळे त्यानंा चदल्लीस फार पुरोर्ामी बदल व्हावयास पाचहजे होता. सर तेजबहादूर सपू्र यानंी काँगे्रस व 
मुब्स्लम लीर् यामंध्ये समेट घडवनू आणण्यािा यत्न केला, पण जीनानंी त्यानंा मुळीि दाद चदली नाही. 
काँगे्रसिी युध आचवरोधी सत्याग्रहािी मोहीम म्हणजे आपली मार्णी पुरी करून घेण्यासाठी चब्रचटश सरकारवर 
आणलेले दडपण आहे असे जीना म्हणाले, तेव्हा र्ाधंींनी सपू्रनंा साचंर्तले की, जीना मुब्स्लम लीर्िे 
सामर्थ्यग इतके वाढव ूइब्च्छतात की त्यानंी सारं्ाव ेव इतरानंी ऐकाव.े तोपयंत ते कोणत्याही समेटाला तयार 
होणार नाहीत. र्ाधंी अर्दी कडक चशस्तीने सत्य व अकहसा यानंा अनुसरून सत्याग्रहीना मार्गदशगन करीत 
होते. मधून मधून जातीय दंरे् होत; त्यासाठी र्ाधंींनी शातंतापथके संघचटत करण्यािा सल्ला चदला. श्री. 
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कन्हय्यालाल मुन्शींना कहसात्मक प्रचतकार पाचहजे होता. र्ाधंींनी त्यानंा काँगे्रसिा राजीनामा द्या व तुमच्या 
मार्ाने खुशाल जा, असे साचंर्तले आचण कृपलानींच्या मदतीने काँगे्रसच्या सत्याग्रहींवर नऊ बंधने घातली. 
सत्याग्रहींनी स्थाचनक स्वराज्यसंस्थाचं्या चनवडणुकी लढव ू नयेत आचण आपल्या कामािे पंधरवड्ािे 
अहवाल पाठवाव ेही त्यातंलीि बधंने होती. 

 
जून मचहन्याच्या मध्याला जमगनीने अकस्मात रचशयावर स्वारी केली. जुलै मचहन्यात व्हाइसरॉयच्या 

कौब्न्सलािंी वाढ व नॅशनल चडफेन्स कौब्न्सल यािंी घोर्णा व्हाइसरॉयनी केली. पण यामुळे काँगे्रसच्या 
धोरणात काही फरक होणे शक्यि नव्हते. कारण चतिी मार्णी मान्य केल्यािा त्यातं मार्मूस नव्हता. फक्त 
तीन ठळक अशा कहदी र्ृहस्थानंा व्हाइसरॉयच्या कौब्न्सलिे सभासद होता आल. श्री. माधवराव अणे, सर 
होमी मोदी व श्री. नचलनीरंजन सरकार हे ते तीन र्ृहस्थ होते. श्री. अणे हे सेंरल लेचजस्लेचटव असेंब्लीत 
सरकार पक्षािे नेते झाले. चब्रचटश मुख्य प्रधान चवन्स्टन िर्विल यानंी ॲटलँचटक िाटगरिी घोर्णा केली, पण 
त्यािी व्याप्ती युरोपमधील देशापंुरतीि आहे आचण चहन्दुस्तान, ब्रह्मदेश व सीलोन यानंा तो िाटगर लार्ू 
नाही असे त्यानंी हडसून खडसून स्पष्ट केले. र्ाधंींनी या घोर्णाकंडे पूणग दुलगक्ष केले व आपल्या वैयब्क्तक 
सचवनय कायदेभरं्ाच्या व चवधायक कायगक्रमाच्या व्रतापासून ते ढळले नाहीत. २ ऑक्टोबर रोजी सेवाग्राम 
येथे त्यानंा तीन कोटी वार सूत व बारा हजार रुपयािंी थैली देण्यात आली, तेव्हा त्यानंी साचंर्तले की, 
िळवळीिा वेर् मला वाढवायिा नाही. सध्या िालले आहे ते ठीक आहे. १७ ऑक्टोबरला वैयब्क्तक 
कायदेभरं् सुरू केल्याला एक वर्ग पुरे झाले. अशा वळेी जयप्रकाश नारायण यानंी तुरंुर्ातून काही 
कार्दपत्र िोरून बाहेर पाठचवले असे सरकारने प्रचसध आ केले. र्ाधंींनी यात काँगे्रसिी आबरू जात नाही 
असे स्पष्ट केले. मात्र जयप्रकाशाचं्या असल्या कृतीने िळवळीिी हानी होते ह सत्याग्रहींनी ध्यानातं ठेवावे, 
असे र्ाधंींनी बजाचवले. १९४१ सालअखेर चहन्दुस्तानातील राजकीय पचरब्स्थती सुधारावी म्हणून तरी केले 
पाचहजे, असे चब्रचटश मुत्सद्दीमंडळीस वाटू लार्ले असाव.े जमगनीिा रचशयात बराि आतवर प्रवशे झाला 
होता आचण नचजकच्या पूवेतील देशावंर चहटलरिा हल्ला होणार असे चदसू लार्ले. जपानने आपले स्थान 
इंडोिायनामध्ये बळकट केले आचण युध आात उडी घेण्यािी तयारी केली. पलग  हाबगर येथील माघारीनंतर 
चब्रचटश सरकारने सामोपिाराने वार्ण्यािी आपली तयारी झाली आहे असे वाटाव े अशी वतगणूक केली. 
जवाहरलाल नेहरू व अबुल कलाम आजादानंी नाममात्र व प्रतीकात्मक सत्याग्रह केला होता, असे मानून 
त्यानंा सोडून चदले. पण र्ाधंींनी त्यािी काही दखल घेतली नाही, कारण काँगे्रसच्या मार्णीला मान्यता 
चदल्यािे काहीि लक्षण यात नव्हते. िौदा मचहन्यात २५ हजार सत्याग्रह तुरंुर्ात रे्ले होते. पण आता 
सवांना सोडून देण्यािे धोरण िालू केले. यात काँगे्रसने आपल्या धोरणािा फेरचविार करावा असा हेतू 
असेल. पण काँगे्रसिी मार्णी मान्य झाल्याखेरीज काँगे्रसिे पुढारी धोरण कसे बदलणार? तथाचप आजाद 
यानंी कायगकाचरणीिी व नंतर अचखल भारतीय काँगे्रस सचमतीिी सभा बोलावनू सवांनी एकत्र 
चविारचवचनमय करावा, असे र्ाधंींनी एका चनवदेनािारे सुिचवले. सामान्य कायदेभरं् िालू राचहलाि 
पाचहजे आचण स्वतःपुरता र्ाधंी तो कधीि थाबंचवणार नव्हते. “As a man sworn to peace at this critical 
moment to suspend my anti-war activity would be to deny myself. And, therefore, those who 
think like me whether we are misunderstood or worse befalls, we must express our faith 
through our action, hoping thereby that ultimately our way will be accepted by all warring 
powers as the only escape from a bloods bath which is reducing man to his lowest deph.” 

 
हे या चनवदेनातील त्यािें उदर्ार अर्दी चनःसंचदग्ध आहेत. ८ चडसेंबर रोजी र्ाधंी बारडोलीस 

सरदार पटेलाचं्या आश्रमात एक मचहनाभर राहाण्यासाठी म्हणून रे्ले. चडसेंबरच्या मध्याला त्यानंी चवधायक 
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कायगक्रम या नावािी एक पुब्स्तका प्रचसध आ केली. सेवाग्राम ते बारडोलीच्या प्रवासात त्यानंी ती चलहून 
काढली. ‘हचरजन’ बदं करण्यात आल्यामुळे झालेली हानी चतने भरून काढली. काँगे्रसजनानंा ती जर 
पसंत पडली नाही तर मीि त्यानंा पसंत नाही असे ठरेल, कारण या चवधायक कायगक्रमाचवरचहत िालणारा 
सचवनय कायदेभरं् म्हणजे पक्षघात झालेल्या हाताने िमिा उिलण्यािा प्रयत्न करण्यासारख होईल, असे 
र्ाधंींनी चलचहले. र्ाधंींच्या आयुष्ट्यभर साचंर्तलेल्या सवग लोककल्याणचवर्यक कल्पना या पुब्स्तकेत एकत्र 
केलेल्या आहेत. २३ चडसेंबरला बारडोलीसि कायगकाचरणीिी सभा भरली. जपान युध आात सामील 
झाल्यामुळे एकप्रकारे युध आ आचशयात आल्यासारखे झाले होते. र्ाधंींनी आजाद यांना जे पत्र चलचहले होते 
त्यािा चविार करून त्याचं्या नेतृत्वावरील चवर्श्ास व्यक्त करण्यािा ठराव कायगकाचरणीने केला. २४ 
चडसेंबर रोजी र्ाधंींनी चहटलरला एक खुले पत्र चलचहले, पण सेन्सॉरने ते प्रचसध आ होऊ चदले नाही. हचरजन 
व दुसरी दोन पते्र पुनः सुरू करण्यािे जाहीर करून १८ जानेवारी रोजी शातंतेिी संघटना या चवर्यावर 
संपादकीय चलचहले, त्यामध्ये त्यानंी प्रत्येक काँगे्रसजनाला चविारले की त्याने शातंतेिा चशपाई अथवा 
सेवक होण्यािे ठरचवले आहे, की स्वराज्य उभारण्याच्या कामी कोणी नर्ण्य व्यक्ती म्हणून राहण्यािे पसंत 
केले आहे? जानेवारीच्या मध्याला अचखल भारतीय काँगे्रसिी बठैक झाली. चब्रचटश सरकारच्या भचूमकेत 
काही फरक झालेला नाही हे ध्यानात घेऊन आजाद यानंी रे्ल्या दोन वर्ात झालेल्या घडामोडींिा आढावा 
घेतला. र्ाधंी यापुढे काँगे्रसिे औपिाचरक पुढारी नाहीत. कारण ते अकहसेिे चनरपवाद भक्त आहेत आचण 
इतर काँगे्रसवाले राजकीय धोरण म्हणून अकहसेिेि आिरण करतात. र्ाधंींनी आपल्या भार्णात 
जवाहरलाल हे माझे राजकीय वारस आहेत, राजाजी नाहीत, अशी जाहीर घोर्णा केली. बारडोलीस 
केलेल्या कायगकाचरणीच्या ठारावाला नेहरू व राजाजी यानंी पाकठबा व दुजोरा चदला. तो ठराव २१९ चवरुध आ 
१५ मतानंी पास झाला. यामुळे काँगे्रसिे चब्रचटश भचूमकेबद्दलिे पूणग चवरोधािे व चधक्कारािे धोरण कायम 
राचहले. १९ जानेवारी, १९४२ रोजी र्ाधंीजी बनारस येथे जाण्यास चनघाले. वाटेति त्यानंी ‘खरा 
युध आप्रयत्न’ या चवर्यावर ‘हचरजन’ साठी लेख चलचहला. बनारसला कहदू चवद्यापीठाच्या रजतमहोत्सवी 
पदवीदानसमारंभासाठी पचंडत मालवीय याचं्या चनमंत्रणावरून रे्ले होते. खरा युध आप्रयत्न या चवर्यावर 
चलचहताना त्यानंी अन्नािी बित कशी करावी, अन्नग्रहणावर चनयंत्रण कसे ठेवाव ेआचण शक्यतोवर कोणािी 
उपासमार होणार नाही यासाठी कसे जपाव ेयािी बारकाईने तपशीलवार मार्गदर्वशकाि चदली आहे. तसेि 
वस्त्रािंी कमतरता पडू नये म्हणून िरख्याच्या अभावी तकलीवर सूत काढाव ेव त्यािी वसे्त्र चवणून घ्यावी 
असा उपदेश केला आहे. २३ हजार मुसलमान सूत काढणारे, कापूस कपजणारे आचण चवणकर आहेत, 
त्यानंा रोजीरोटी चमळावी म्हणून मुब्स्लम लीर्ने काँगे्रसशी या कामी सहकायग करण्यास काहीि हरकत 
नाही असे र्ाधंींनी या लेखात चलचहले. बनारस कहदू चवद्यापीठात बोलताना इंग्रजी भारे्िा वरिष्ट्मा त्यानंा 
जेथे तेथे चदसून आला त्याबद्दल त्यानंी नापसंती व्यक्ती केली. १ फेबु्रवारी रोजी त्यानंी अचखल भारतीय 
र्ोसेवा संघाच्या पचरर्देिे वधा येथे उद घाटन केले. त्यानंतर ‘हचरजना’त र्ोरक्षण शास्त्रीय पध आतीने कसे 
करावे याबद्दलच्या आपल्या कल्पना चवशद केल्या. १ फेबु्रवारी रोजी त्यानंी अचखल भारतीय र्ोसेवा 
संघाच्या पचरर्देिे वधा येथे उद्घाटन केले. त्यानंतर ‘हचरजना’त र्ोरक्षण शास्त्रीय पध आतीने कसे करावे 
याबद्दलच्या आपल्या कल्पना चवशद केल्या. ११ फेबु्रवारी रोजी जमनालाल बजाज यािें देहावसान झाले. 
त्यािें रु्णवणगन करताना र्ाधंींनी म्हटले, “The country has lost one of the bravest of its servants” 
चवधायक कायगक्रमावर सर्ळा भर ठेवनू र्ाधंींनी सत्याग्रहाच्या सवग प्रकारावंर सहा मचहने बंदी घातली 
होती. १८ फेबु्रवारी रोजी कलकत्त्यास िारं्-कै-शके व मडॅम िारं्-कै-शके यािंी मुलाखत होऊन िार 
तास दुभाष्ट्यामाफग त संभार्ण झाले. त्यांत र्ाधंींनी आपल्या अनत्यािारी अकहसक प्रचतकार िळवळीिा 
सचवस्तर खुलासा त्या चिनी सवाचधकाऱ्यापंाशी केला. सरदार पटेल यासं चलचहलेल्या पत्रात र्ाधंींनी 
म्हटले, “He came and went without making any impression, but fun was had by all. I would 
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not say that I learnt anything and there was nothing that we could teach him. All that he had 
to say was this. Be as it may, help the British. They are better than others and they will now 
be better still.” 

 
७ मािग रोजी जपानने रंर्ून काबीज केले. म्हणजे जपानने कहदुस्तानच्या दरवाजावर धडका 

देण्याला प्रारंभ केला होता. ७ मािग रोजी रंर्ून पडल्यावर असे चदसू लार्ले की, जपान बंर्ाल आचण 
मद्रासवर हल्ला करणार. हे ध्यानात घेऊन ११ मािग रोजी िर्विल यानंी घोर्णा केली. जपानपासून रक्षण 
करण्यासाठी समंजसपणा व व्यावहाचरक शहाणपणा कहदी पुढारी दाखचवतात की नाही हे 
अजमाचवण्यासाठी सर स्टॅफडग चक्रप्स यानंी कहदुस्तानात जाव े व तेथील पचरब्स्थतीिी िािपणी करावी. 
त्याप्रमाणे २२ मािग रोजी त्यानंी चदल्ली येथे व्हाइसरॉय लॉडग चलनचलथर्ो याजंपाशी प्राथचमक ििा केली. 
त्यानंी काही सूिना चब्रचटश सरकारच्या म्हणून बरोबर आणल्या होत्या. त्याचं्यावर सवग राजकीय पक्षाचं्या 
भेटी घऊन त्याचं्या प्रचतचक्रया अजमावली. र्ाधंी व चक्रप्स यािंी भेट झाल्यावर र्ाधंींनी त्यानंा चविारले, 
“हेि आम्हालंा देऊ करायिे होते तर तुम्ही येथे आला कशाला? जे पचहले चवमान चमळेल ते पकडून तुम्ही 
चनघून जा !” चक्रप्स यािंी देणर्ी म्हणजे ‘पुढच्या तारखेिा िेक’ आहे असे त्यानंी त्यािे वणगन केले आचण ४ 
एचप्रल रोजी ते सेवाग्रामला चनघून रे्ले. शक्य चततक्या लवकर चहन्दुस्तानात स्वराज्य स्थापन करण्यािा व 
इच्छा असल्यास चब्रचटश साम्राज्यातून बाहेर पडण्यािा हक्क चहन्दुस्तानास आहे. युध आ संपल्यानंतर घटना 
तयार करण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात येईल; मात्र तूतग संरक्षणािी सवग जबाबदारी चब्रचटश सरकारिी 
असेल आचण युध आ िालचवण्यात सवग कहदी लोकानंी चहन्दुस्तान सरकारशीं सहकायग करावे अशी कलमे 
चक्रप्स याचं्या योजनेत होती. काँगे्रसच्या कायगकाचरणीनें स्वयंचनणगयाच्या तत्त्वाला या योजनेत मान्यता आहे 
असे मान्य केले; पण यात स्वातंत्र्याच्या मार्णीला मार्मूस नाही हे पाहून काँगे्रसने चक्रप्स योजना 
चझडकारली. पे्रचसडेंट रूझवले्ट यािें प्रचतचनधी कनगल जॉन्सन यानंी काँगे्रस व चक्रप्स याचं्यात तडजोड 
करण्यािा यत्न केला. काँगे्रसने असा आग्रह धरला की व्हाइसरॉयने, आपले कौब्न्सल म्हणजे आपले 
मंचत्रमंडळ समजाव े व त्यािे चनणगय मानाव.े चक्रप्स यानंा ते मान्य झाले नाही आचण १२ एचप्रल रोजी ते 
स्वदेशी चनघून रे्ले. जीना, सावरकर, सपू्र-जयकर यानंाही योजना पसंत झाली नाही. आजाद यानंी 
काँगे्रसतफे साचंर्तले की, संरक्षण समस्या कशी सोडवावी या मुद्यावर मुख्यतः चक्रप्स वाटाघाटी कोलमडून 
पडल्या. ‘दुदैवी सूिना’ या शीर्गकाखाली चलचहलेल्या लेखात र्ाधंींनी या योजनेच्या टाकाऊ म्हणून 
किधड्ा केल्या आचण चक्रप्स साम्राज्यवादािे एक हत्यारि बनले असे म्हटले. पुढे २६ एचप्रलच्या 
‘हचरजन’च्या अंकात त्यानंी चब्रचटशानंी चहन्दुस्तानातून काढता पाय घ्यावा असे प्रथमि स्पष्टपणे म्हटले. 
यानंतर राजर्ोपालािारी यानंी काँगे्रसने पाचकस्तान मान्य कराव ेअशी कल्पना पुढे माडंली. अलाहाबादेस 
भरलेल्या अचखल भारतीय काँगे्रसपुढ ती आणल्यावर राजर्ोपालािारींनी कायगकाचरणीिा राजीनामा चदला. 
त्यािंा ठराव १२० चवरुध आ १५ मतानंी नापास झाला. या सभेत दुसरा एक ठराव पास झाला तो ब्रह्मदेश व 
रंर्ून येथे घडलेल्या घटनाबंाबत. पण त्याच्या प्रचसध आीवर सरकारने बंदी घातली. ठराव असा होता : “The 
officials whose duty was to protect the lives and interests of the people in their respective 
areas utterly failed to discharge that responsibility and ran away from their post of duty and 
sought safety for themselves, leaving the vast majority of people wholly uncared and 
unprovided for, such arrangements for evacuation as were made were meant for the 
European population and at every step racial discrimination was in evidence.” 
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पोचलसानंी काँग्रसच्या किेरीवर धाड घालून या ठरावाच्या प्रती जप्त केल्या. जपानी हल्ल्यािा 
प्रचतकार कहसेने करावा असे म्हणणारे नेहरू असहकाचरता करावी, कारण तेवढेि करणे शक्य आहे असे 
त्यानंा चदसून आले, असे कायगकाचरणीिे कार्दपत्र जप्त झाले त्यावंरून चदसून आले. एचप्रल मचहन्याच्या 
अखेरीपासून र्ाधंींनी ‘Quit India’ म्हणजे ‘भारत छोडो’ ही घोर्णा करून त्याप्रमाणे ‘हचरजन’मध्ये सतत 
चलचहले आचण भेटायला येणाऱ्या पत्रकारानंा व इतरानंाही आपली भचूमका चवशद करून सारं्ू लार्ले. 

 
जून मचहन्याच्या सुरुवातीला, अमेचरकन पत्रकार लुई चफशर हा र्ाधंींकडे सेवाग्राम येथे आला व 

एक आठवडाभर राचहला. त्याने पुढे या प्रदीघग ििेवर एक पुस्तकही चलचहले. िपॅचलन व बेलडॉन हे 
आणखी अमेचरकी पत्रकारही त्याचं्याशी ििा करून रे्ले. त्या सवांशी भरपूर युब्क्तवाद व ििा र्ाधंींनी 
केली. त्या सर्ळयािे तात्पयग एकि, चब्रचटशानंी येथून चनघून जावे; जपानिी स्वारी झाली तरी त्याचं्याशी 
मुकाबला कसा करायिा ते आमिे आम्ही पाहू. आम्हाला कोणाही परकीयािें विगस्व नको आचण कोणत्याही 
परकी सते्तच्या मदतीने स्वातंत्र्य चमळवायिे नाही. जपानी ककवा जमगन हे काही परोपकारी संत नाहीत. 
कदाचित काही काळ येथे बेबंदशाही माजेल, रक्तपातही होईल. पण त्यािा वीट येऊन भाडंणारे शुध आीवर 
येतील व आमिी आम्ही शातंता व सुव्यवस्था स्थापन करू आचण आम्हांला पाचहजे तसे राज्ययंत्र आम्ही उभे 
करू. पे्रस्टन ग्रोव्हर, असोचशएटेड पे्रस ऑफ अमेचरका, हे र्ाधंींिी मुलाखत घेण्याला जूनच्या मध्याला 
आले. राजाजी राष्ट्रीय सरकार स्थापन करून जपानिा हल्ला थोपवनू धरू इब्च्छतात आचण त्याकचरता 
चब्रचटशाशंी अथवा दोस्ताशंी सहकार करू पाहातात याबद्दल ग्रोव्हर यानंी चविारले असता र्ाधंी म्हणाले, 
यामुळे स्वातंत्र्यािा प्रश्न युध आसमाप्तीपयंत पुढे ढकलण्याला राजाजी तयार होतात. पण मी म्हणतो युध आ जर 
चनणायकपणे कजकायिे असेल तर चहन्दुस्तानला स्वातंत्र्य आजि, या क्षणी चमळाले पाचहजे आचण त्याला 
आपली कामचर्री आपल्या मताने व इच्छेने बजावता आली पाचहजे. मला यात काही िूक आहे असे वाटत 
नाही आचण पूणग चविाराअंती माझ्या बुध आीिा हा चनणगय झालेला आहे. चक्रप्स यानंी चब्रचटशानंी सत्तात्यार् 
करावा यािे वणगन ‘वॉक-आऊट’ असे केले आहे. मला उपमदगकारक असे काहीि म्हणायिे नव्हते व नाही. 
स्नेहपूणग भावनेनेि मी हा सल्ला चब्रचटशानंा देत आहे आचण दोस्त राष्ट्रािें म्हणजे इंग्लंड, िान्स व अमेचरका 
यािें त्यात कल्याणि आहे. अकहसेच्या माझ्या भचूमकेला अनुसरून अकहसक असे पाऊलि त्यामुळे उिलले 
आहे. अखेरीस र्ाधंी म्हणाले, “The step that I have conceived overcomes all difficulties, shuts all 
controversy about violence and non-violence and immediately frees India to offer her best 
help to the allied cause and more especially to China, which is in imminent danger. I am 
convinced that the Independence of India which the withdrawal of British power involves, 
would ensure China’s freedom and put the allied cause on an unassailable basis.” 

 
१४, जून १९४२ रोजी िरँ्-कै-शके यानंा सेवाग्रामहून चलचहलेल्या पत्रात र्ाधंी म्हणतात, “Our 

proferred help has repeatedly been rejected by the British Government and the recent failure 
of the Cripps mission has left a wound which is still running. Out of that anguish has come the 
cry for immediate withdrawl of British power so that India can look after herself and help China 
to the best of her ability.” 

 
१ जुलै रोजी र्ाधंींनी पे्रचसडेंट रुझवले्ट यानंा एक पत्र चलचहले. लुई चफशर याजंकडे हे जासूदािे 

काम सोपचवले होते. “The policy of the Indian National Congress largely guided by me has been 
one of non-embarrassment to Britain, consistently with the honourable working of the 
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Congress, admitted by the largest political organisation of the longest standing in India. The 
British policy as exposed by the Cripps mission and rejected by almost all parties has opened 
our eyes and has driven me to the proposal I have made. I hold that the full acceptance of my 
proposal, and that alone, can put the allied cause on an all assilable basis. I venture to think 
that the allied declaration that the allies are fighting to make the world safe for freedom of the 
individual and for democracy sounds hollow, so long as India and for that matter, Africa are 
exploited by Great Britain and America has the Negro problems in her own home. But in order 
to avoid all complications, in my proposal I have confined myself to India. If India becomes 
free, the rest must follow, if it does not happen simultaneously.” 

 
यानंतरही र्ाधंी देशी व चवदेशी पत्रकारानंा आपली व काँगे्रसिी भचूमका व त्या दोहोमधील फरक 

समजावीत राचहले. जपानी लोकानंा उदे्दशूनही त्यानंी एक अनावृत पत्र चलचहले. सर स्टॅफडग चक्रप्स यानंी 
त्याजंवर िढचवलेल्या हल्ल्याला उत्तर चदले. माझ्या हृदयात एक डोंब उसळून राचहलेला आहे, असे त्यानंी 
चलचहले. 

 
ऑर्स्ट १९४२ च्या पचहल्या आठवड्ात काँगे्रस कायगकाचरणीिी सभा मंुबईस भरून तेथे ‘Quit 

India’ अथवा ‘छोडो भारत’ िा ठराव पास झाला. ठरावािा मसुदा ठरचवण्याच्या कामी मदत करण्याला 
र्ाधंी हजर होतेि. तो ठराव नंतर अचखल भारतीय काँगे्रस सचमतीपुढे ठेवण्यात आला. आचण सवांनुमते 
पास झाला. या ठरावात वेळोवळेी चब्रचटश मुत्सद्दीमंडळीने केलेल्या भार्णािंा व घोर्णािंा आढावा घेऊन, 
महायुध आाच्या चिनी व रूसी आघाड्ावंरील घटना ध्यानात घेऊन असे म्हटले आहे की, युध आािे भचवतव्य 
आचण स्वातंत्र्य व लोकशाही यािंा चवजय होण्यासाठी या देशातील चब्रचटश सते्तिा अंत होणे अत्यंत 
आवश्यक आहे. स्वतंत्र चहन्दुस्तानालाि नाझी, फाचसस्ट व साम्राज्यवाद यािंा नाश करण्याच्या लढ्यात 
सामील होता येणे यशस्वीपणे शक्य आहे. म्हणून ही काँगे्रसिी अचखल भारतीय सचमती चब्रचटश सत्ता 
कहदुस्तानातून काढून घेतली जावी, अशी जोरदार मार्णी करीत आहे. भारतािे स्वातंत्र्य चसध आ होताि 
ब्रह्मदेश, मलाया, इंडोिायना, डि ईस्ट इंडीज, इराण व इराक यािंी स्वातंत्र्ये अब्स्तत्वात येतील. स्वतंत्र 
भारत आनंदाने जार्चतक शातंतेच्या कायात सामील होईल. अखेरीस असे जाहीर करण्यात येत आहे की, 
स्वतंत्र भारतािा राज्यकारभार आपल्या हातात घेण्यािी इच्छा काँगे्रस बाळर्ीत नसून, चमळणारी सत्ता सवग 
भारतातील लोकाचं्या हाती राहील. यानंतर चक्रप्स यािंा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यावर काँगे्रसला हा ‘भारत 
छोडो’ िा ठराव करणे भार् पडले आहे असे अबुल कलाम आजाद व महात्मा र्ाधंी यानंी आपल्या भार्णात 
सचवस्तर साचंर्तले. र्ाधंी म्हणाले की, घाईघाईने कोणतेही आंदोलन मी िालू करणार नाही. तुम्ही सवग 
अचधकार मला चदले आहेत. आता मी प्रथम व्हाइसरॉयकडे जाऊन काँगे्रसिी मार्णी स्वीकारण्यािी त्यानंा 
चवनंती करीन. या कामात दोनतीन आठवडे जातील. त्या मुदतीत चवधायक कायगक्रमाच्या खादीप्रभतृी सवग 
अंर्ाकंडे तुम्ही आपले लक्ष कें चद्रत करा. यापुढे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीने आपण स्वतंत्र आहो, साम्राज्यशाही 
आपण उलथून टाकली आहे, असे समजून वार्ाव.े ‘छोडो भारत’िा ठराव नेहरंूनी माडंला, सरदार पटेल 
यानंी त्याला अनुमती चदली. पटेल म्हणाले, सतत तीन वर्े काँगे्रसने चब्रचटश सरकारला अवघडल्यासारखे 
वाटू नये म्हणून प्रयत्न केला. पण त्यािी ककमत त्याला कळली नाही. आता काँगे्रसला आणखी वाट पाहणे 
अशक्य आहे. अचखल भारतीय सचमतीत ८ ऑर्स्ट रोजी हा ठराव आल्यावर त्याला बऱ्याि उपसूिना 
सुिचवण्यात आल्या. त्या आणण्यात कम्युचनस्ट प्रमुख होते. त्या सवांना उत्तरे देताना नेहरू म्हणाले, “हा 
ठराव म्हणजे धमकी नाही ते एक चनमंत्रण आहे, तो एक खुलासा आहे, हे एक पथृक्करण आचण चववरण 
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आहे, त्यात खरोखर सहकायग देऊ केले आहे. स्वतंत्र भारताने देऊ केलेले ते सहकायग आहे. ते न घेतले 
तर कलह व लढा अटळ आहे.” 

 
सवग उपसूिना नापास होऊन मूळ ठराव प्रिडं बहुमताने पास झाला. र्ाधंींनी कहदुस्तानीत व 

इंग्रजीत प्रदीघग भार्णे केली. अध्यक्ष आजाद यानंी समारोप करताना म्हटले की, काँगे्रसच्या मार्णीबाबत 
मी राष्ट्रसंघाला (United Nations) पत्र चलहीत आहे व अखेरपयंत समझोता होण्यासाठी झटेन. रात्री १० 
वाजता हे अचधवशेन संपले. ८ ऑर्स्ट हा चदवस सक्त कामािा होता. काँगे्रसिा ठराव र्ाधंींनी ‘न्यजू 
क्रॉचनकल’च्या प्रचतचनधीला व असोचशएटेड पे्रसला नीट समजावनू साचंर्तला. ९ ऑर्स्ट रोजी 
कायगकाचरणीिी सभा होऊन तीमध्ये र्ाधंी सरकारबरोबर तीन आठवडे काय वाटाघाटी करणार त्यािी 
रूपरेखा सभासदानंा सारं्णार होते आचण या वाटाघाटी सफळ झाल्या नाही तरि त्यानंी सवांसाठी करून 
ठेचवलेल्या सूिना प्रचसध आ करावयाच्या होत्या. मुब्स्लम लीर्बरोबर समेट करण्यािा मोठाि प्रयत्न र्ाधंी 
करणार होते. मंुबईतील एका मुसलमान व्यापाऱ्याला त्यानंी ८ ऑर्स्ट रोजी एक पत्र चलचहले. त्यात असे 
म्हटले होते की, माझी मुब्स्लम लीर्च्या हाती सवग सत्ता सोपचवण्याला मुळीि हरकत नाही, मात्र लीर्ने 
काँगे्रसच्या स्वतंत्र कहदुस्तानच्या मार्णीला पाकठबा चदला पाचहजे. स्वतंत्र चहन्दुस्तान, नाझी-जपानी 
आक्रमणाला अटकाव करण्यासाठी दोस्ताचं्या फौजानंा आपल्या भमूीवर हव ेतसे वावरू देईल, ही शतगही 
मुब्स्लम लीर्ने मानली पाचहजे. 

 
पण यापैकी काहीि घडले नाही. ९ ऑर्स्ट रचववार रोजीि र्ाधंी चबला हाऊसमध्ये राहात होते. 

तेथे र्ाधंी, महादेव देसाई आचण मीराबेन यानंा चडफेन्स ऑफ इंचडया ॲक्ट खाली पकडून डाबंनू 
ठेवण्यासाठी पोलीस कचमशनर वॉरंटे घेऊन आले. कस्तुरबा व प्यारेलाल यानंा पकडण्यािी वॉरंटे नव्हती; 
तरीही र्ाधंीबरोबर ती दोघे जाणार असती तर पोलीस कचमशनरािंी त्याला काही हरकत नव्हती. पण 
त्यानंी न जाण्यािेि ठरचवले. र्ाधंींनी पोचलसाचं्या स्वाधीन होण्यापूवी प्यारेलालमाफग त असा संदेश चदला 
की, प्रत्येक अकहसक सत्याग्रहीने एका कार्दावर अथवा कपड्ावर ‘करेंरे् या मरेंरे्’ म्हणजे Do or Die 
असे शब्द चलहून इतरापेंक्षा आपले चनराळेपण व्यक्त कराव.े सत्याग्रह करीत असता मरण आल्यास 
ओळखण्याला अडिण पडू नये म्हणून ही योजना होती. र्ाधंी व महादेवभाई यानंा आर्ाखान पॅलेस, पुणे 
येथे अटकेत ठेवण्यात आले. त्यानंा वतगमानपते्र वरै्रे देण्यात येत नव्हती. १४ ऑर्स्ट रोजी र्ाधंींनी 
व्हाइसरॉय यासं एक पत्र चलचहले. पत्रात त्यानंी म्हटले, “The whole Congress movement was 
intended to evoke in the people the measure of sacrifice sufficient to compel attention. It was 
intended to demonstrate what measure of popular support it had, was it wise at this time of 
the day to seek to suppress a popular movement avowedly non-violent.” 

 
याि पत्रात आणखी म्हटले होते, “The declared cause is common between the 

Government of India and us. To put it in more concrete terms, it is the protection of China and 
Russia. The Government think that the freedom of India is not necessary for winning the 
cause. I think exactly the opposite. I have taken Jawaharlal Nehru as my measuring rod. His 
personal contacts make him feel much more the misery of the impending suin of China and 
Russia than I can and may I say that even you can. In that misery, he tried to forget his old 
quarrel with Imperialism. He dreads much more than I do the success of Nazism and 
Fascism. I argued with him for days together. He fought against my position with a passion 
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which I have no words to describe. But the logic of facts was overwhelmed him. He yielded 
when he saw clearly that without the freedom of India, that of the other two was in great 
jeopardy. Surely, you are wrong in having imprisoned such a powerful friend and ally.” 

 
पण या पत्राला एक तुटक उत्तर लॉडग चलनचलथर्ो यानंी चदले. त्यानंी चलचहले, “It will not be 

possible for me either to accept criticism which you advance of the resolution of the 
Government of India, or your request that the whole policy of the Government of India should 
be reconsidered.” 

 
देशावर वटहुकुमानंी राज्य करण्यात येत होते. काँगे्रस कायगकाचरणी, काँगे्रसच्या सवग शाखा, फक्त 

वायव्य सरहद्द प्रातंातील सोडून बेकायदा ठरचवण्यात आल्या होत्या. ९ ऑर्स्टला मंुबई, पुणे आचण 
अलाहाबाद येथे दंर्ली झाल्या, १० ऑर्स्टला चदल्लीस व संयुक्त प्रातंात दंर्ली झाल्या. हरताळ, 
चनरे्धसभा वरै्रे चनदशगने देशात सवगत्र िालू होती. चडफेन्स ऑफ इंचडयाच्या कलमाखाली उपाहारर्ृहे व 
खाणावळी सक्तीने उघड्ा ठेचवल्या जात होत्या. बातम्यािें प्रसरण सरकारी परवानर्ीने होईल तेवढेि 
होत होते. चकत्येक वतगमानपते्र बंद ठेवण्यात आली. ‘नॅशनल हेरल्ड’ व ‘हचरजन’ बदं करण्यात आली. 
आर्ाखान पॅलेसमध्ये रे्ल्यापासून एक आठवड्ाच्या आति महादेवभाई देसाईंिे अिानक देहावसान 
झाले. त्याचं्या घरी पाठचवलेली तार तीन आठवड्ानंी पोिली. त्याचं्या देहावर अब्ग्नसंस्कार आर्ाखान 
पॅलेसच्या आवाराति करण्यात आला. या वातेने सवग देश ब्स्तचमत झाला. यावरून लोकानंी असा तकग  
केला की, पकडलेल्या पुढाऱ्यानंा फार कठोरपणे वार्चवण्यात येत आहे. वतगमानपत्रािंी मुस्कटदाबी 
केल्यामुळे अफवानंा मुक्तिार झाले. सरकारी पत्रके लोकानंा संशयास्पद वाटू लार्ली. बेकायदेशीरपणे 
चहन्दुस्तानात कोठून तरी िालचवलेला काँगे्रस रेचडओ सरकारने दडपून ठेवलेल्या हचककती जाहीर करू 
लार्ला. अहमदाबादच्या चर्रण्यातं व जमशदेपूरच्या पोलादाच्या कारखान्यात झालेले संप, बनारस कहदू 
चवद्यापीठािा लष्ट्कराने ताबा घेणे, बालीयावर हवतूेन बॉम्बवर्ाव, चमदनापूरिी भयंकर दडपशाही, आष्टी व 
चिमूर येथे लष्ट्कराने केलेले अत्यािार आचण सवगत्र होत असलेले लाठीहल्ले व र्ोळीबार याचं्या हचककती 
छापण्याला वतगमानपत्रानंा बदंी झाली. पण काँगे्रसिा रेचडओ आचण मंुबईहून अज्ञात चठकाणातून प्रचसध आ 
होणारे काँगे्रस बुलेचटन जनतेला सवग काही कळवीत होते. दडपल्या रे्लेल्या लोकािें पोलीस व 
लष्ट्कराबरोबर संघर्ग होत होते. चब्रचटश राज्याच्या सते्तिी प्रतीके असलेली पोस्ट ऑचफसे, पोलीस िौक्या, 
रेल्व े स्थानके, टेचलफोनच्या व टेचलग्रामच्या तारा, पूल, सरकारी इमारती, यािंा चवध्वसं लोक करू 
लार्ले. पोलीस अंमलदार ऑर्स्टपासून नोव्हेंबरपयंत एक हजारावर मारले रे्ले. ५३८ प्रसंर्ी समुदायानंी 
पोलीस व लष्ट्करी र्ोळीबाराला तोंड चदले. अशा लोकानंा िाबकाने फटकारे मारण्यािी चशक्षा चदली रे्ली. 
सामुदाचयक दंडािी वसुली १ कोटी रुपयावंर रे्ली. १९४२ अखेरपयंत ६० हजार लोकानंा अटक झाली. 
२६ हजार रु्न्हेर्ार ठरले आचण १८ हजार भारत संरक्षक कायद्याखाली डाबंले रे्ले. हजारो काँगे्रस 
कायगकत पोचलसानंा न जुमानता भचूमर्त झाले. दोन मचहने असे प्रकार होत होते. पण पुढे ते कमी झाले. 
िर्विलने फुशारकी चमरचवली की दंर्ली सरकारने पार चिरडून टाकल्या. चहन्दुस्तानात र्ोरे चशपाई 
पाठचवण्यात आले आहेत आचण त्यािंी संख्या तेथे आताएवढी पूवी कधीि नव्हती. ऑर्स्टअखेर 
कोणाकोणाला पते्र पाठचवण्याला परवानर्ी देण्यात आली. र्ाधंींना हवी ती जुनी व ताजी वतगमानपते्र 
घेण्यािी मुभा देण्यात आली, पण त्यानंी चतिा फायदा घेण्यािे नाकारले. देशातील पचरब्स्थतीबाबत एक 
पत्र मंुबई सरकारला व दुसरे व्हाइसरॉयना पाठचवले, पण त्यानंा काही जबाब चमळाला नाही. नवजीवन 
छापखाना व ‘हचरजन’ िे नवजुेने अंक जप्त करण्यात आलेि होते. सप्टेंबरच्या अखेरीस सरकारला 
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सर्ळया कहसक-अकहसक दंर्ली मोडून काढण्यात यश चमळाले होते. राजर्ोपालािारी, सपू्र व 
श्यामाप्रसाद मुकजी यानंी र्ाधंींशी संपकग  साधण्यािा यत्न केला; पण त्यानंा यश आले नाही. ३१ चडसेंबर 
रोजी र्ाधंींनी लॉडग चलनचलथर्ो यानंा स्वहस्ते चलचहलेले एक वैयब्क्तक पत्र पाठचवले. त्यात त्यानंी म्हटले 
की, माझ्या िुका मला पटवनू द्या, म्हणजे मी त्यािंी भरपाई करीन. यािें वैयब्क्तक स्वरूपािे उत्तर १३ 
जानेवारी १९४३ रोजी चलचहलेले त्यानंा चमळाले. १९ जानेवारीला पुनः र्ाधंींनी चलचहले व २५ जानेवारीिे 
व्हाइसरॉयिे उत्तर त्यानंा आले. या पत्रात व्हाइसरॉयनी चलचहले, “If you are anxious to inform me 
that you repudiate or dissociate yourself from the resolution of August 9 and the policy that 
resolution represents and if you can give me the appropriate assurances as regards the 
future, I shall be very ready to consider the matter further.” 

 
२९ जानेवारीच्या आपल्या पत्रात एकवीस चदवस उपोर्ण करण्यािा आपला चनणगय र्ाधंींनी 

व्हाइसरॉयसाहेबासं कळचवला. ५ फेबु्रवारीला त्यािें उत्तर आले. ७ फेबु्रवारीला र्ाधंींनी त्यानंा चलचहले, 
“Posterity will judge between you as representative of an all powerful Government and me as 
a humble man who had tried to serve his country and humanity through it.” 

 
८ फेबु्रवारीला कहदुस्तान सरकारच्या र्ृहखात्याकडून सर चरिडग टॉटेनहॅम याचं्या सहीने र्ाधंींना 

कळचवण्यात आले की, उपोर्णाच्या चनणगयावर र्ाधंी पके्क असतील तर त्यानंा आर्ाखान पॅलेसमधून मुक्त 
करण्यात येईल. उपोर्णाच्या मुदतीत त्यानंा योग्य वाटेल तेथे त्यानंी राहाव.े र्ाधंींनी दूर कोठे जाण्यािे 
नाकारले व कैदी असताि त्यानंी १० फेबु्रवारीपासून उपोर्ण २१ चदवसासंाठी िालू केले. डॉ. चर्ल्डर 
त्याचं्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आर्ाखान पॅलेसमध्ये येऊन राचहले. लोकनायक अणे, सर होमी मोदी 
व नचलनीरंजन सरकार यानंी व्हाइसरॉयच्या कौब्न्सलािे राजीनामे १७ फेबु्रवारी रोजी चदले. १८ 
फेबु्रवारीला र्ाधंींना कोणाजवळ काही बोलावे असे वाटेना. १९ तारखेला चदल्लीस सवग राजकीय पक्षाचं्या 
प्रचतचनधींिी सभा झाली आचण त्यानंी र्ाधंींच्या सुटकेिी मार्णी केली. जीनानंी या सभेशी कसलाही संबंध 
ठेवण्यािे नाकारले. पण िर्विल व चलनचलथर्ो अिल होते. पे्रचसडेंट रुझवले्ट यािें प्रचतचनधी चवल्यम 
चफचलप्स यानंा र्ाधंींना भेटण्यािी परवानर्ी चमळाली. ३ मािग रोजी, सवग कठीण अवस्थातूंन बाहेर पडून 
र्ाधंींनी उपोर्ण सोडले. कस्तुरबानंी त्यानंा संत्र्याच्या रसािा ग्लास चदला. २ मािगला बाहेरच्या लोकानंा 
र्ाधंींना पाहाण्यासाठी अखेरिे येऊ देण्यात आले होते. २२ फेबु्रवारीला सरकारने ‘काँगे्रस 
चरस्पॉब्न्सचबचलटी फॉर चद चडस्टबगन्सेस’ या नावािे िोपडे प्रचसध आ करून र्ाधंी व काँगे्रस यािंी भरपूर 
नालस्ती केली. ८६ पानािंी ही पुब्स्तका होती. 

 
र्ाधंींिे उपोर्ण सुटल्यानंतर चब्रटन व कहदुस्तान याचं्यामध्ये जी राजकीय कुिबंणा उत्पन्न झाली 

होती तीबद्दल सवग जर्भर मतप्रदशगनािी एक लाटि उसळली. यात न्ययूॉकग  टाइम्स, मिेँस्टर र्ार्वडयन 
यासंारखी पते्र होती. पण बनाडग शॉ यानंी काय चलचहले हे चवशरे् ध्यानात घेण्याजोरे् आहे. ते म्हणाले, “The 
imprisonment of Gandhi is the stupidest blunder the Government has let itself be landed in by 
its right wing of incurable diehards. The king should release Gandhi unconditionally as an act 
of grace unconcerned with policy and apologies to him for the mental defectiveness of his 
cabinet.” 
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अनुक्रमणिका 

चिनी वतगमानपत्रानंी काँगे्रस-कैद्यानंा सोडाव ेआचण कुिंबणा संपवावी असे चलहीले. सपू्र, जयकर, 
राजाजी, भलुाभाई देसाई, सर अदेशर दलाल, सर होमी मोदी वरै्रे पुढाऱ्यानंी र्ाधंींना भेटण्यािी 
परवानर्ी व्हाइसरॉयकडे माचर्तली; पण त्यानंी काँगे्रस पुढाऱ्याकंडून काही आर्श्ासने चमळाल्याखेरीज 
काही करू पाहणे व्यथग आहे, असे उत्तर त्यानंा चदले. र्ाधंींनी एमरी व लॉडग समॅ्युएल याचं्या अज्ञानावर 
आचण िुकीच्या माचहतीवर आधारलेल्या चवधानािंा खरमरीत समािार घेतला. त्यािप्रमाणे प्रचसध आ केलेल्या 
पुब्स्तकेतील खोडसाळ चवधानािंा कलमवार धुव्वा उडचवला. लॉडग चलनचलथर्ो आपली 
राजप्रचतचनधीत्वािी मुदत संपवनू परत जाण्याच्या मुहूतावर र्ाधंींनी त्यानंा पत्र चलहून ‘असत्यािे पाठीराखे’ 
अशी शाबासकी चदली आचण व्हाइसरॉयनी पण एखाद्या परमहंस ब्स्थतप्रज्ञासारखा जबाब र्ाधंींना पाठवला. 

 
ते आता अशा चनणगयावर येऊन ठेपले होते की, आपल्याला बरीि वर् ेकैदेत राहाव ेलार्णार आहे. 

त्यानंी कामािे वळेापत्रक बनचवले आचण रोजचनशी ठेवायला सुरुवात केली. चनरचनराळया चवर्यावंरील 
पुस्तकािें वािन त्यानंी आरंचभले. शरीरशास्त्र, व्याकरण, अथगशास्त्र वरै्रे पुस्तके त्यानंी वािायला घेतली. 
शके्सपीअर, ब्राऊकनर्, बनाडग शॉ, माक्सग, एंर्ल्स, लेचनन, स्ताचलन यािें गं्रथ त्यानंी वािायला घेतले. 
वयाच्या ७४ व्या वर्ी प्रथमि त्यानंी ‘कॅचपटल’ हाती धरले. माक्सग वािल्यावर ते म्हणाले, ‘माक्सगवाद 
बरोबर आहे का िूक आहे यािी चफकीर मला नाही. मला एवढे कळलेले आहे की र्रीब सवगत्र चिरडले 
जात आहेत आचण त्याचं्यासाठी काही तरी करण्यािी चनकड आहे. मला ही र्ोष्ट र्ृहीतकृत्यासारखी 
स्वयंचसध आि वाटते.’ कस्तुरबासाठी त्यानंी रामायण व भार्वत अर्दी सोप्या शब्दातं साचंर्तले. चतच्या 
चशक्षणाकडे लक्ष द्यायला त्यानंा केव्हाि फुरसद चमळाली नव्हती, ती आता चमळाली. चतच्याबरोबर तास 
दोन तास बठैक मारून ते चतला रु्जराती व्याकरण, काव्य, इचतहास व भरू्ोल यािें धडे देऊ लार्ले. पण 
हा कायगक्रम फार काळ िालला नाही. कस्तुरबािंी तब्बेत फार खराब झाली होती. महादेवभाई देसाईंच्या 
मरणाने चतला फार मोठा धक्का बसला होता. १९४३ च्या फेबु्रवारीत कस्तुरबा र्ंभीर आजारी ब्स्थतीत होत्या. 
र्ाधंी सारखे चतच्या बाजूला असत. २२ फेबु्रवारीला त्यानंी आपल्या पतीच्या माडंीवर डोके ठेवनू या जर्ािा 
चनरोप घेतला. र्ाधंींना दुःखावरे् आवरला नाही. कस्तुरबावर अंत्यंसंस्कार सरकारी अनुमतीने महादेवभाई 
देसाईंच्या दहनभमूीजवळि करण्यात आले. सवग देशभर हरताळ पाळला रे्ला व दुखवयािे अनेक संदेश 
आले. त्यामध्ये नव े व्हाइसरॉय लॉडग ववे्हेल यािंा एक शोकसंदेश होता. युध आ संपेपयंत र्ाधंींिी सुटका 
होईल, असे त्यानंा वाटत नव्हते, तसेि लोकानंाही वाटत नव्हते. असे भयही कोणाकोणाला वाटत होते, 
की तुरंुर्ात असताि त्यािंा अंतही होईल. आर्ाखान पॅलेसिा आसमंत मलेचरयाग्रस्त होता. त्यािी बाधा 
र्ाधंींनाही झाली व त्यानंा ताप येऊ लार्ला. १६ व ३० एचप्रल रोजी त्याचं्या प्रकृतीबद्दल पत्रके प्रचसध आ 
झाली ती किताजनक होती. ५ मे रोजी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस त्यानंा भेटायला रे्ले. त्याि चदवशी 
संध्याकाळी ते पुनः त्याचं्या भेटीस आले व त्यानंी साचंर्तले की, त्यानंा व त्याचं्याबरोबर असलेल्या सवग 
मंडळींना दुसऱ्या चदवशी सकाळी चबनशतग सोडून देण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणे ६ मे रोजी त्यािंी मुक्तता 
होऊन त्यानंा पणगकुटीवर म्हणजे पे्रमलीलाबाई ठाकरसींच्या बरं्ल्यावर पोिचवण्यात आले. पुण्यास तीन 
चदवस मुक्काम करून र्ाधंी थोडे चदवस प्रकृती सुधारण्याकचरता जुहू येथे समुद्रचकनारी राहायला रे्ले, तेथे 
पधंरा चदवस मौन पाळण्यािे त्यानंी ठरचवले. मे २९ ला चदवसाकाठी २० तास मौन पाळले व १५ जून रोजी ते 
पुण्यास रे्ले आचण उरळीकािंनच्या नेिर क्युअर ब्क्लचनकमधून १७ जूनला त्यानंी लॉडग ववे्हेल यानंा एक 
पत्र चलचहले. त्याला पाठचवलेल्या उत्तरात व्हाइसरॉयनी चलचहले की, ९ ऑर्स्टच्या ठरावाला तुम्ही 
चिकटून राहात असल्यामुळे काँगे्रस कायगकाचरणीच्या सभासदािंी व तुमिी भेट होऊ देण्यात काही मतलब 
नाही. २९ जून रोजी र्ाधंींनी पुण्यास सुमारे पन्नास कायगकत्यांसमोर भार्ण करून त्यात त्यानंी म्हटले की 
कहदुस्तानच्या हाती राजकीय सत्ता आल्याखेरीज जनतेच्या दुःखािे चनराकरण होणार नाही. जुलैच्या २ 
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तारखेला र्ाधंी पािर्णीला राहायला रे्ले. यापूवी न्यजू क्रॉचनकलिे स्युअटग रे्ल्डर यानंा र्ाधंींनी एक 
मुलाखत देऊन प्रस्तूत राजकीय पेिप्रसंर् कसा सोडचवता येईल याचवर्यी काही कल्पना माडंल्या होत्या 
आचण त्यानंी व्हाइसरॉय लॉडग ववे्हेल यािंी मुलाखत चमळवनू त्या त्यािेंपुढे माडंाव्या असे ठरले होते. 
सर्ळया प्रश्नोतराचं्या दोन प्रती करून त्या मुलाखतीला प्रचसध आी द्यावयािी नाही असे ठरले होते. रे्ल्डर 
यानंा ववे्हेल यािंी मुलाखत चमळाली नाही आचण तरीही र्ाधंींच्या मुलाखतीिा वृत्तातं अंशतः २ जुलैच्या 
टाइम्स ऑफ इंचडयात प्रचसध आ झाला. त्यामध्ये ‘चक्वट इंचडया’ ठराव अर्दी चनरुपद्रवी होता आचण चक्रप्सिे 
प्रस्ताव अर्दीि टाकाऊ व चनराशाजनक होते, असे र्ाधंींनी म्हटले होते. पण अकाली प्रचसध आी 
चमळाल्यामुळे ही महत्त्वािी मुलाखत फुकट रे्ली. १५ जुलै रोजी र्ाधंींनी व्हाइसरॉय यासं पत्र चलचहले व 
त्यातं हा रे्ल्डरबद्दलिा खुलासा केला. व्हाइसरॉयनी उत्तर केले. ‘डेचफचनट कन्स्रक्टीव’ धोरण तुम्ही 
घेतल्याचशवाय मला काही करता येणार नाही. आणखी थोडा पत्रव्यवहार झाला, पण तात्पयग असे होते, 
कहदुस्तानातील सवग जातीजमातींिा एकमुखी करार चब्रचटश सरकारकडे रे्ल्याखेरीज िालू राजकीय 
िौकटीत कोणताही मोठा बदल होणे शक्य नाही. पालगमेंटमध्ये या चवर्यावर झालेल्या ििेबद्दल र्ाधंी 
म्हणाले, चहन्दुस्तानातील औद्योचर्क व्यापारीप्रमुख जे. आर. डी. टाटा आचण सर होमी मोदी यानंी 
म्हटल्याप्रमाणे देशात राष्ट्रीय सकरार स्थापन झाल्याखेरीज आर्वथक व राजकीय दोन्ही प्रकारिी प्रर्ती 
शक्य नाही. र्ाधंींनी सवग न्यायचप्रय लोकानंा आवाहन केले की, ‘the diabolical conspiracy to stifle 
India’s aspirations’ मोडून काढा. चब्रचटश सरकारने जरी माझे म्हणणे मान्य केले नाही तर जीनाबरोबर 
समेट करण्यािे माझे प्रयत्न िालूि राहातील असे ते म्हणाले. A proper heart-to-heart agreement 
between us can induce revision even of the firm refusal of the British Government as 
conveyed through his Excellency’s letter.” 

 
राजर्ोपालािारी याचं्या जीनाबंरोबर वाटाघाटी सुरू होत्याि. १० जुलै १९४४ रोजी त्यािंा तोडर्ा 

प्रचसध आ झाला आचण र्ाधंींनी त्याला पसंती दशगचवली होती. त्याच्या आधारावर वाटाघाटी करण्याला 
जीनािंी ना नव्हती. म्हणून पािर्णीस असता र्ाधंींनी १७ जुलैला जीनानंा एक पत्र चलचहले आचण जीनानंी 
त्यानंा २४ जुलै रोजी श्रीनर्र येथून उत्तर पाठचवले. र्ाधंींनी जीनाबंरोबर िालू केलेली ही बोलणी 
कहदुमहासभा र्ोटात कोणाला आवडली नाहीति, पण काँगे्रसमध्येही पुष्ट्कळानंा पसंत पडली नाहीत. 
चकत्येक भचूमर्त झालेले काँगे्रसवाले बाहेर आले आचण त्यापंैकी २५ जणानंी पोलीस कचमशनरला कळचवले 
की, ९ ऑर्स्ट, १९४२ रोजी केलेला काँगे्रसिा ‘भारत छोडो’ ठराव आपण जाहीरपणे वािून दाखव.ू त्या 
सवांना अटक करण्यात आली आचण बारा तासानंी त्याना सोडून देण्यात आले. र्ाधंी-जीनािंी भार्णे 
सफल व्हावी म्हणून काँगे्रसच्या व मुब्स्लम लीर्च्या अनुयायानंी एकत्र प्राथगना केल्या. अलाहाबादेस, 
आनंदभवुनात काँगे्रस व लीर्च्या नेत्यानंी चहन्दु-मुब्स्लम ऐक्यािा ठराव पास केला. जीनानंी सुध आा लाहोर 
येथे जाहीर भार्ण करून र्ाधंींना व मला तुमच्या शुभेच्छा द्या, अशी मार्णी लोकाजंवळ केली. अशा रीतीने 
सर्ळीकडे शुभचिन्हे चदसू लार्ली. जीनानंी कळचवल्याप्रमाणे र्ाधंी ९ सप्टेंबर रोजी जीनाचं्या घरी रे्ले. 
जीना दरवाजात स्वार्तासाठी उभे होते. र्ाधंींनी जीनाचं्या पाठीवर हात ठेवून ब्स्मतवदन केले आचण पे्रस 
फोटोवाल्यानंी त्यािंी छायाचिते्र घेतली. नंतर ११ सप्टेंबरपासून २७ सप्टेंबरपयंत दररोज त्यािंी संभार्णे 
चकत्येक तास िालू राचहली. र्ाधंींिे मौनािे चदवस व रमजान मचहन्यातील मुसलमानािें उपवासािे काही 
चदवसि त्यात खंड पडे. दोघेही आपापली भूचमका खंबीरपणे माडंणारे असल्याने कोणीि कोणािे मन वळवू 
शकला नाही आचण वाटाघाटी चफसकटल्या असे म्हणण्यािी उभयपक्षािंी इच्छा नसल्यामुळे त्या बेमुदत 
तहकूब झाल्या असे जाहीर करण्यात आले. चब्रचटशािें येथून चनर्गमन होण्यापूवी भारतािी फाळणी झाली 
पाचहजे आचण त्यानंी माचर्तलेल्या पाचकस्तानात कसध, पजंाब, सरहद्द प्रातं, बलुचिस्तान व बरं्ाल व आसाम 
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यािंा समावशे असला पाचहजे, असे जीनािें स्पष्ट म्हणणे होते. राजाजींिे सलर् मुसलमान वस्तीिे प्रातं 
पाचकस्तान म्हणून देण्याबाबतिे म्हणणे जीनानंा मुळीि कबलू नव्हते. २८ सप्टेंबर रोजी र्ाधंींनी एक 
पत्रकार पचरर्द घेतली. चतला िाळीसावंर देशी व चवदेशी पत्रकार हजर होते. तेथे र्ाधंींनी प्रथम आपले 
चनवदेन वािून दाखचवले. नंतर त्यानंा काही पत्रकारानंी प्रश्न चविारले. त्यातं एक प्रश्न राष्ट्रीय 
मुसलमानाबंद्दलिा होता. र्ाधंींनी मुब्स्लम लीर् व जीना अवास्तव महत्त्व देऊन त्यानंा अडिणीत टाकले 
अशी त्यािंी तक्रार होती. त्यावर र्ाधंींनी िोख उत्तर चदले, की जे कोणी राष्ट्रीय वृत्तीिे असतात ते 
कोणाला खूर् करण्यासाठी राष्ट्रीय असत नाहीत. ते आपल्या श्रधे आनेि तसे असतात. त्यानंा अडिणीत 
पडल्यासारखे वाटण्यािे काही कारण नाही. दुसरा एक प्रश्न होता, १९४२ मधील काँगे्रसच्या ९ ऑर्स्टच्या 
ठरावावळेिी व आतािी र्ाधंींिी भचूमका यात काय फरक आहे? 

 
त्यावर र्ाधंींनी उत्तर चदले; “There is very great difference. In 1942, Rajaji had not ‘burst’ 

on the seene as he did at Aga Khan Palace with a complete proposition. It reflects very great 
credit on his persistence. Rajaji never takes up a stand-point without the fullest consideration 
and having taken it up, he follows it to the bitterest end. He had abundant faith in my loyalty 
and he never gave me up as I have never given him up. When he found me in Aga Khan 
Palace and presented the formula, I did not take even five minutes and I said ‘yes’, because I 
saw it in a concrete shape. 

 
“My mind is narrow. I have not read much literature. I have not seen much of the 

world. I have concentrated in certain things in life and beyond that I have no other interest. 
Therefore, I could not realise the meaning of Rajaji’s stand and I disliked it. But when he came 
with a concrete formula, and when he had put something in concrete shape, I felt that I could 
buy it and touch it. Therefore you see the vast difference between 1942 and today. However, 
thereby, I have not departed from the Congress stand-point in general terms. The Congress 
has accepted self-determination. The Rajaji formula also has accepted the principle of self-
determination and therefore, the formula had become common ground.” 

 

▢ 
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८. सत्ताांतराच्या र्ाटाघाटी – स्र्ातांत्र्यप्राप्ती र् फाळिी 
 
२ ऑक्टोबर १९९४ रोजी र्ाधंींिा पिंाहत्तरावा वाढचदवस आला. त्या चदवशी पचंडत मालवीयानंी 

त्यानंा ‘शतायु भव’ असा आशीवाद तारेने पाठचवला, तेव्हा र्ाधंी म्हणाले, “मला १२५ वर् ेजर्ायिे होते. 
परंतु मालवीयजींनी माझी पिंवीस वर्े कापली !” शभंर वर्िे मी जर्ले पाचहजे असे ते म्हणतात. हा 
पिंाहत्तरावा जन्मचदवस साजरा करण्याला सेवाग्रामातील आश्रमीय मंडळीना प्रातःकालीन प्राथगनानंी प्रारंभ 
केला. चतरंर्ी झेंडा फडकावण्यात आला. ठक्करबापाकंडे यजमानपण होते. ‘र्ाधंीजी’ या नावािा, अनेक 
भारतीय व जार्चतक प्रचसध आ व्यक्तींिे र्ाधंींबद्दलिे लेख अथवा संदेश ज्यात होते असा गं्रथ त्यानंा अपगण 
करण्यात आला. डॉ. राधाकृष्ट्णन यानंी त्यािे संपादन केले होते. त्यातील ऑल्बटग आइनस्टाईन यानंी 
चलचहलेला मजकूर येथे उदधृत करणे औचित्यपूणग होईल. “A leader of his people unsupported by 
any outward authority; a politician whose success rests not upon craft, nor mastery of the 
technical devices, but simply upon the convincing power of his personality, a victorious fighter 
who has always seorned the use of force, a man of wisdom and humility armed with resolve 
and in flexible consistency, who has devoted all his strength to the uplifting of his people and 
the betterment of their lot; a man who has confronted the brutality of Europe with the dignity 
of the simple human being and thus at all times risen superior. Generations to come, it may 
be will searcely believe that such a one as this ever, in flesh and blood, walked upon this 
earth.” 

 
असा हा पिंाहत्तरावा वाढचदवस जर्ात सवगत्र साजरा झाला. नेताजी सुभार्िदं्र बोस, आझाद कहद 

फौजेिे सरसेनापती, आझाद कहद हंर्ामी सरकारिे प्रमुख यानंी रंर्ून येथे झेंडावंदनाच्या प्रसंर्ी उद र्ार 
काढले, “Father of our nation ! In this holy war for India’s liberation we ask for your blessings.” 

 
सेवाग्रामातील मुख्य समारंभ दुपारी दोन वाजता झाला. श्रीमती सरोचजनी नायडंूनी र्ाधंींच्या 

भालप्रदेशावर कंुकुमचतलक लावला आचण त्यािेंवर फुले उधळली. ऐंशी लाख रुपये त्यानंा नजर करण्यात 
आले, ते कस्तुरबा स्मारक चनधीतफे होते. त्यािंी प्रकृती मात्र अजून साफ बरी झालेली नव्हती. १९४५ 
साल आता सुरू झाले. भारतमंत्री एमरी हे काँगे्रस पुढाऱ्यािंी सुटका करण्याला अजून तयार झालेले 
नव्हते. र्ाधंींजींिा सवांना एकि सल्ला सारखा होता की, चवधायक कायगक्रमावरील चनष्ठा व लक्ष कदाचप 
कमी होऊ देऊ नका. नव्या वर्ाच्या पचहल्या एकदोन मचहन्यात असे मात्र चदसू लार्ले होते, की 
राजकारणािी हवा बदलत आहे. सेंरल लेचजस्लेचटव असेंब्लीवरील बचहष्ट्कार काँगे्रसने उठचवला होता 
आचण काँगे्रसपक्षाने भलुाभाई देसाई याचं्या नेतृत्वाखाली, इतर पक्षाचं्या सहकायाने िारपाि वेळा सरकार 
पक्षािा पराभव केला होता. मािग १९४५ मध्ये डॉ. खानसाहेबानंी मुब्स्लम लीर् मंचत्रमंडळािा पराभव करून 
काँगे्रसिे मंचत्रमंडळ स्थापन केले होते. आसाममध्ये काँगे्रसच्या मदतीने मुब्स्लम लीर्िे मंचत्रमंडळ 
अचधकारारूढ झाले होते. लीर्िे दुसरे मंचत्रमंडळ कसधमध्ये होते. बरं्ालमध्ये ९३ कलमाखाली र्व्हनगरिे 
राज्य िालू होते. चब्रचटश सरकारकडून योग्य प्रचतसाद चमळाला तर भलुाभाई देसाई व चलयाकत अलीखाँ 
व्हाइसरॉयिे मंचत्रमंडळ सवग कहदी सभासदािें बनचवण्याला तयार होते. सपू्रचं्या अशाि स्वरूपाच्या 
खटपटीला र्ाधंींनी अनुकूलता दाखचवली होती, पण जीना चतकडे ढंुकून बघायला राजी नव्हते. 
चब्रटनमधील लोकमतही कहदी प्रश्नािी कुिबंणा संपचवण्याला तयार होत होते. इतक्यात पे्रचसडेंट रुझवले्ट 
अकस्मात मृत्य ूपावले. चब्रचटश सरकारने युध आ-समाप्तीनंतरच्या व्यवस्थेच्या ििेसाठी सानिाब्न्सस्को येथे 
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सभा घेण्यािा घाट घातला आचण त्या पचरर्देत चहन्दुस्तानच्या वतीने चशष्टमंडळ पाठचवण्यािे ठरचवले, जण ू
काही चहन्दुस्तान स्वतंत्र देशि होता. पण र्ाधंींनी १८ एचप्रल रोजी या कपटपूणग प्रयत्नावर टीका केली. ते 
म्हणाले की, सानिाब्न्सस्को येथे लोकचनयुक्त चशष्टमंडळ तरी जाईल अथवा कोणीि जाऊ नये. या 
पचरर्देला रचशयािे परराष्ट्रमंत्री मोलोटोव हजर होते. ते म्हणाले की, या पचरर्देत एक चहन्दुस्तानिे 
चशष्टमंडळ आले आहे. पण कहदुस्तान हा काही स्वतंत्र देश नाही. पण आपण सवग जाणतो, की अशी वळे 
लवकरि येईल जेव्हा स्वतंत्र चहन्दुस्तानिा आवाज आपण येथे ऐकू. चब्रटनिे मुख्य प्रधान िर्विल यानंी मे 
मचहन्यात चनवडणूक घेण्यािे जाहीर केले आचण तेथील सवगपक्षीय मंचत्रमंडळािी कारकीदग संपली. मजूर 
पक्षाच्या पचरर्देत बेब्व्हन यानंी जाहीर केले की, आम्ही जर बहुमताने चनवडून आलो तर इंचडया ऑचफस 
बदं करू आचण वसाहतीकडे सवग सत्ता देऊ. प्रोफेसर हॅरोल्ड लास्की म्हणाले की, कहदुस्तानातील कुिबंणा 
संपचवण्याच्या दृष्टीने योजना िालू आहेत, राजकीय कद्यािंी लवकरि सुटका होईल. लॉडग ववे्हेल दहा 
आठवडे मायदेशी सवग खल करून ५ जून रोजी कहदुस्तानात परत आले. आल्यावर त्यानंी कहदी पुढाऱ्यानंा 
पचरर्देसाठी चनमंत्रणे पाठचवली. र्ाधंींनी काँगे्रसिे प्रचतचनधी म्हणून आजाद यानंा बोलावणे रास्त होईल 
असे साचंर्तले. २५ जूनला सवग चनमंचत्रतािंी पचरर्द भरली. र्ाधंी पचरर्देला रे्ले नाहीत; परंतु 
सल्लामसलतीसाठी चसमला येथे येऊन राचहले होते. व्हाइसरीर्ल कौब्न्सलिे सवग मुसलमान सभासद 
मुब्स्लम लीर्िे सदस्य असले पाचहजेत; म्हणजे काँगे्रसिे असफअली व आजाद तसेि युचनअचनस्ट पक्षािे 
माचलक चखजर हयातखान हे िारणार नाहीत असा हेका जीनानी धरल्यामुळे पचरर्द कोलमडली. १४ 
जुलैला कॉन्फरन्स मोडली असे लॉडग वेव्हेल यानंी जाहीर केले. त्यानंतर जीना यानंी काढलेले उद र्ार 
मासलेवाईक होते. ते म्हणाले : 

 
On a final examination and analysis of the Wavell Plan, we found that it was a share. 

There was the combination consisting of Gandhi and the Hindu Congress who stand for 
India’s Hindu national independence as one India and the latest exponent of geographical 
unity, Lord Wavell and Glancy-Khizr, who are bent upon creating disruption amng the 
Muslims in the Punjab and we were sought to be pushed into this arrangement which, if we 
had agreed to, as proposed by Lord Wavell, we should have signed our death warrant.” 

 
ही पचरर्द संपल्यावर दोन आठवड्ाचं्या आति म्हणजे २६ जुलै रोजी चब्रटनमध्ये मजूर पक्षािे 

सरकार सत्तारूढ झाले. आचण आणखी दोन आठवड्ानंी जपानने शरणार्ती पत्करली. एमरी चनवडून 
आलेि नाही आचण त्याचं्या जार्ी लॉडग पेचथक लॉरेन्स हे भारतमंत्री झाले. नव ेचब्रचटश मुख्य मंत्री क्लेमंट 
ॲटली हे झाले. २१ ऑर्स्ट रोजी घोर्णा झाली की सेंरल असेंब्ली व प्राचंतक कायदे मंडळाच्या सावगचत्रक 
चनवडणुका शक्य तेवढ्या लवकर घेतल्या जातील आचण व्हाइसरॉय चविारचवचनमयासाठी चफरून लंडनला 
जातील १९ सप्टेंबर रोजी ॲटली व ववे्हेल हे एकाि वळेी लंडन व चदल्ली येथे भार्णे करतील व जाहीर 
करतील. की चनवडणुका होताि नवीन घटना तयार करण्यासाठी एक सचमती चनयुक्त करण्यात येईल 
आचण चब्रटन आचण कहदुस्तान यामंध्ये करण्याच्या तहनाम्यातील मजकुरािा चविार करण्यात येईल. तसेि 
चनवडणुका होताि आपले कायगकारी मंडळ बनचवण्यािा अचधकार व्हाइसरॉय यासं देण्यात आला. सप्टेंबर 
मचहन्याति काँगे्रसिी कायगकाचरणी आचण अचखल भारतीय सचमती याचं्या सभा होऊन पूवीच्या सवग 
काँगे्रसच्या ताचत्त्वक भचूमकािंा पुनरुच्चार करण्यात आला. १९४२ मधील लढा व नंतर या चवर्यावर पटेल 
यानंी ठराव माडंला. नेहरंूनी त्याला दुजोरा चदला. आझाद कहद फौजेतील १९४२ मधील ब्रह्मदेश व मलाया 
येथील त्याचं्या कृत्याबंद्दल त्यांना सजा होणे रै्र होईल असा ठराव नेहरंूनी माडंला आचण त्याचं्या 
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बिावासाठी सपू्र व भलुाभाई देसाई यािंी कचमटी नेमण्यात आली. सरदार पटेलानंी नंतर कायगकाचरणीिा 
लॉडग ववे्हेल याचं्या भार्णावरील ठराव माडंला व त्यािे वणगन संचदग्ध, अपुरा व असमाधानकारक असे 
केले. सोशाचलस्ट पाटी, फॉरवडग ब्लॉक व चकसान संघटनावंरील बदंी उठचवण्यािी मार्णी त्यात होती. 
तथाचप सत्तातंराच्या प्रश्नावर मतदारािंी इच्छा नोंदली जावी म्हणून चनवडणुका लढचवण्यािा काँगे्रसिा 
संकल्प त्यात जाहीर केला. आता काँगे्रसिा कारभार पटेल, आजाद व नेहरू याचं्या हाती होता. र्ाधंी 
नेिर क्युअर ब्क्लचनकमध्ये राहाण्याला पुण्यास रे्ले. काँगे्रस कायगकाचरणीने १२ कलमी चनवडणुकीिा 
जाहीरनामा प्रचसध आ केला. यामध्ये भार्ावार प्रातंरिनेिे एक कलम होते, सामाचजक न्यायािी मार्णी 
दुसऱ्या एका कलमात होती, संयुक्त स्वरूपािी व लोकसत्ताक घटना हवी, असे एका कलमात म्हटले 
होते, दाचरद्र्य चनमुगलन आचण जीवनमान उंिावण्यािी प्रचतज्ञा आणखी एका कलमात होती आचण सवग 
दचलत राष्ट्रािें स्वातंत्र्य व राष्ट्रािंा बंधुभावावर उभारलेला संघ दुचनयेत पाचहजे, अशी मार्णी होती. 
आझाद कहद फौजेतील लोकािंा खटला कोटात िालला. मुख्य काम भलुाभाई देसाईंनी िालचवले. पण 
मदतनीस वचकलातं नेहरूही चकत्येक वर्ांनी बचॅरस्टरिा काळा झर्ा घालून कोटात हजर होते. सवग 
आरोपींिी चनदोर् म्हणून सुटका झाली. लोकाचं्या इच्छेिा चवजय झाला, असे उद र्ार नंतर नेहरंूनी 
काढले. 

 
१० चडसेंबर, १९४५ रोजी र्ाधंींजी व व्हाइसरॉय यािंी मुलाखत झाली. र्ाधंींनी व्हाइसरॉयना 

साचंर्तले की, कहदुस्तानच्या प्रश्नािी उकल करण्यािा एकि मार्ग आहे. त्यानंी हे पके्क समजून राचहले 
पाचहजे, की चहन्दुस्तानवर कबजा ठेवण्यािा त्यानंा कोणताही नैचतक अचधकार नाही. चब्रटनिा न्याय हा 
इसापनीतील लोणीखाऊ माकडािा न्याय आहे. तो कोणता पक्ष सत्तास्वीकारण्यास तयार असेल त्याच्या 
हाती सत्ता सुपूदग करून त्यानंी चनघून जावे, मर् तो पक्ष काँगे्रस असो वा मुब्स्लम लीर् असो, काँगे्रस 
कायगकाचरणीिी सभा चडसेंबरला कलकत्त्याला होऊन त्यात असा ठराव करण्यात आला की, १९४२च्या 
ऑर्स्टमध्ये काँगे्रसच्या पुढाऱ्यािंी धरपकड करण्यात आल्यावर मार्गदशगनापासून वचंित झालेल्या जनतेने 
आपल्या हाती कारभार घेऊन अत्यािारािे प्रकार केले. त्यािंी र्णना अकहसेमध्ये कदाचप करता येणार 
नाही. सावगजचनक इमारती जाळणे, आर्र्ाड्ा उलथून पाडणे व टेचलग्राफच्या तारा तोडणे यािंा अंतभाव 
अकहसेत होऊ शकत नाही. या कायगकाचरणीला असे जाहीर करणे भार् आहे की, काँगे्रसने अकहसेिा मार्ग 
केव्हाि सोडलेला नाही व चवधायक कायगक्रमावरील चतिा चवर्श्ास पूवगवत् कायम आहे. आझाद कहद 
फौजेिे व सुभार्िदं्र बोस यािंा देशाचभमान, शौयग, चशस्त, त्यार् आचण ऐक्य या रु्णाबंद्दल काँगे्रसला 
अचभमानि वाटतो; परतंु यािा अथग असा मुळीि नाही की काँगे्रसने न्याय्य व शातंतेच्या मार्ानेि स्वातंत्र्य 
चमळचवण्यािे आपले धोरण सोडून चदले आहे. यानंतर र्ाधंी बरं्ालच्या दौऱ्यावर रे्ले आचण चठकचठकाणी 
लोकानंा आपले व काँगे्रसिे धोरण समजावनू साचंर्तले. ९ जानेवारी १९४६ला र्ाधंी र्ौहाटीला रे्ले आचण 
आसामिा दौरा संपवनू त्यानंी उचडसा पालथा घातला आचण नंतर मद्रासला रे्ले. तेथील दौरा संपल्यावर 
सेवाग्रामला परत आले आचण १० फेबु्रवारीपासून ‘हचरजन’ पुनः िालू करण्यात आला, तो साडेतीन वर्ानी. 
या मुदतीत जर्ात पुष्ट्कळ मोठे बदल झाले; पण र्ाधंींमध्ये कसलाही बदल झाला नाही. सुभार्िदं्र बोस 
यािें मदतनीस शहानवाज यानंी केलेल्या घोर्णेिे र्ाधंींनी स्वार्त केले. शहानवाज म्हणाले, 
“नेताजींवरील चनष्ठेला साक्ष ठेवनू, कहदुस्तानच्या भमूीवर पुनः पाऊल ठेवल्यावर काँगे्रसमध्ये अकहसेिा 
चशपाई म्हणूनि मी काम करणार आहे !” रॉयल इंचडअन नेव्हीमधील नाचवक सैचनकािंा असंतोर् चशरे्ला 
पोिला होता आचण २० फेबु्रवारीला त्यानंी बडंि पुकारले. मंुबई, करािी वरै्रे चठकाणी बडंािा वणवा 
पसरला आचण र्ोळीबार झाले, ‘जय कहद’च्या घोर्णा देण्याला कोणावरही सक्ती करणे म्हणजे स्वराज्य 
दूर ढकलणे आहे. कहदु-मुसलमानानंी असल्या कृतीसाठी एक होणे हे अपचवत्र आहे आचण यातून 
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परस्पराशंी कहसािार करण्यािेि चशक्षण चमळेल, हे कहदुस्तानच्या आचण दुचनयेच्या दृष्टीने अचनष्ट आहे. 
चब्रचटश राज्यकत्यांनी सत्तात्यार् करण्यािा व कहदी लोकाचं्या हाती सत्ता देण्यािा उदे्दश जाहीर केला आहे, 
तो लवकर अंमलात आणावा अशा आशयािे जाहीर पत्रक त्यानंी काढले आचण २४ फेबु्रवारीच्या 
‘हचरजन’मध्ये तसेि चलचहले. ज्या नाचवक दलातील लोकानंा तेथील जीवन असय झाले असेल त्यानंी 
राजीनामे देऊन आपला स्वाचभमान राखावा असे र्ाधंींनी म्हटले, पण सोशाचलस्टानंा व अरुणा 
असफअलींला ते मुळीि रुिले नाही. एका पत्रलेखकाने र्ाधंींना सुिचवले की त्यानंी अकहसामार्ग यावर 
चवविेक प्रबंध चलहावा. त्यावर ते म्हणाले, “चवित्तापूणग लेखन करणे माझ्या शक्तीबाहेरिे आहे. मी प्रत्यक्ष 
कायग करणारा माणूस आहे. मला जे समजते, ते मला माझे कतगव्य वाटते आचण जे माझ्या वायाला येते ते 
मी करतो आचण माझे सवग कायग म्हणज सेविेे व सेवाबुध आीनेि केलेले असते. ज्याला कोणाला अकहसेिे 
शास्त्र पध्दतशीरपणे माडंायिे असले, आचण खरोखर तसे करणे शक्य असेल तर त्याने ते कराव.े 
परमेर्श्रािे पूणग वणगन अजून कोणी करू शकलेला नाही. अकहसेिे तसेि आहे. आज मला जे खरे आचण 
बरोबर वाटते ते उद्या वाटेलि अशी हमी मी देऊ शकत नाही.” यानंतर सुभार्िदं्र बोस चजवंत नाहीत असे 
आपले मत र्ाधंींनी व्यक्त केले आचण कोणीतरी र्ाधंींिे मंचदर बाधंाव ेअसे सुिचवल्यावर चवभचूतपूजा हा एक 
रोर् आहे व लोकानंी त्यापासून मुक्त राहावे असे प्रचतपादन केले. 

 
या काळात चदल्लीस एक आशापूणग वातावरण तयार झाले होते. लॉडग पेचथक लॉरेन्स, सर स्टॅफडग 

चक्रप्स आचण ऑल्बटग अलेक्झाडंर यािें कॅचबनेट चमशन चदल्लीस आले होते. र्ाधंी ज्या चदवशी कॅचबनेट 
चमशनला भेटले तेव्हा ८२ हजार शब्द परदेशी रवाना झाले. अमेचरका, रचशया, िान्स, दचक्षण आब् रका, 
मध्यपूवग येथून पत्रकार आले होते. स्वातंत्र्य चमळाल्यावर आमिी अवस्था काय होईल असे जमीनदार, 
भाडंवलवाले, चवद्याथी, शतेकरी र्ाधंींना चविारीत होते. न्यायाने व सत्याने वार्णाऱ्याला स्वातंत्र्यसंपन्न 
कहदुस्तानात काहीि भीती नाही असे र्ाधंी त्यानंा भेटणाऱ्या सर्ळयानंा सारं्त असत. २९ एचप्रल रोजी 
त्यानंी ‘हचरजन’मध्ये चलचहले, 

 
“If the Cabinet Mission delivers the goods, India will have to decide whether in attempting to 
become a military power she would be content to become, atleast for same years, a fifth-rate 
power in the world without a message, or whether she will by further refining and continuing 
her non-violent policy prove herself worthy of being the first nation in the world using her 
hard-won freedom for the delivery of the earth from the burden which is crushing her in spite 
of so-called victory.” 

 
२७ एचप्रल, १९४६ रोजी मौलाना अबुल कलाम आजाद यानंा लॉडग पेचथक लॉरेन्स याजंकडून एक 

पत्र आले. आजादानंी २८ फेबु्रवारीला त्यानंा लरे्ि उत्तर पाठचवले. त्यात इंचडयन ‘इंचडपेंडन्स’ या मुख्य 
मुद्यािा काहीि उल्लेख नाही असे म्हटले आचण कहदू लोकािें संख्याचधक्य असलेले व मुसलमानािें 
संख्याचधक्य असलेले प्रातं असा जो उल्लेख आहे त्यावर आके्षप असल्यािे नमूद केले. तथाचप काँगे्रसतफे 
आजाद, नेहरू, र्फारखान आचण पटेल असे िौघे प्रचतचनधी व्हाइसरॉयना भेटण्यासाठी चसमला येथे रे्ले. 
या िौघाचं्या चवनंतीवरून र्ाधंीही २ मे रोजी चसमला येथे रे्ले, पण दोन चदवसानंीि ते चदल्लीला भरं्ी 
कॉलनीमध्ये राहण्यासाठी रे्ले. काँगे्रस प्रचतचनधींच्या वाटाघाटी कॅचबनेट चमशनबरोबर चसमल्याला िालूि 
होत्या. १८ मे रोजी कॅचबनेट चमशनिी घोर्णा झाली. चब्रचटश इंचडया व संस्थान चमळून इंचडयन युचनयन 
बनचवणे हा कॅचबनेट चमशनच्या योजनेिा र्ाभा होता. पाचकस्तान असे स्वतंत्र राज्य चनमाण करण्यािी 
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कल्पना संरक्षण, राज्यकारभार आचण आर्वथक व्यवस्था या कारणास्तव टाकाऊ ठरचवण्यात आली होती. 
कॅचबनेट चमशन आचण व्हाइसरॉय यांिे असे म्हणणे होते की आम्हालंा भावी घटनेिा तपशील ठरवायिा 
नाही, पण अशा यंत्रणेला र्ती द्यायिी आहे, की चतच्या योर्ाने कहदी लोकानंीि स्वतःिी घटना बनवावी. 
म्हणून त्यािंी सूिना अशी की, अशी असेंब्ली शक्य चततक्या लवकर चदल्लीस बनचवण्यात यावी. आचण अशा 
असेंब्लीिे काम िालू असताि प्रमुख राजकीय पक्षाचं्या पाकठब्याने कामिलाऊ सरकार चदल्लीस स्थापन 
कराव.े या उदे्दशाने व्हाइसरॉयनी ििा िालू केली आहे आचण त्यानंा आशा वाटते की, असे सरकार स्थापन 
होईल. सवग खाती, युध आ खाते सुध आा कहदी मंत्र्याचं्या हाती असेल. २० मे रोजी र्ाधंींनी या सरकारी घोर्णेवर 
‘हचरजन’ मध्ये संपादकीय चलचहले, ते सवग कॅचबनेट चमशनच्या कायािी प्रशसंा करणारे व सत्तात्यार् 
करण्याच्या प्रामाचणक इच्छेने पे्रचरत झालेले होते. जी रु्णदोर्ििा र्ाधंींनी केली, ती सहानुभतूी, सदहेतू 
आचण स्नेह यानंी पचरप्लुत अशी होती. काँगे्रसच्या कायगकाचरणीिी सभा प्रथम २४ मे रोजी भरली ती पुनः ९ 
जूनला भरावयािी होती. कायगकाचरणीने आपले अखेरिे मत कामिलाऊ राष्ट्रीय सरकार कसे होते यािे 
प्रत्यक्ष चित्र पाचहल्यावर प्रकट होणार असे जाहीर केले. भीती व आशा यािंा लपडंाव िालू होता. १६ जून 
रोजी व्हाइसरॉयनी १४ व्यक्तींना पत्र पाठवनू सरकार बनचवण्याला मला मदत करा अशी चवनती केली. 
काँगे्रस व मुब्स्लम लीर् यानंा एकत्र आणण्यात यश न आल्यामुळे, कुिबंणा सोडचवण्याकचरता चमशनने हा 
उपाय योचजला होता. हे अपयश का आले याबद्दल र्ाधंी म्हणतात, कोणत्या तरी एका पक्षाला सरकार 
बनचवण्याला सारं्ण्याऐवजी त्यानंी आपल्या पसंतीिे सरकार लादण्यािा प्रयत्न केला म्हणून अपयश आले. 
कॉब्न्स्टयुएंट असेंब्लीिी योजना कायगकाचरणींने मान्य केली; पण तात्पुरते सरकार बनचवण्यािी कल्पना 
मान्य केली नाही. सरकारमधील सवग मुसलमान सभासद लीर्नेि नेमलेले फक्त असाव ेहे काँगे्रसला मान्य 
नव्हते. अखेरीस २६ जून रोजी सरकारने तात्पुरते सरकार बनचवण्यािी खटपट तूतग बदं ठेचवली आहे असे 
जाहीर करून ‘टेंपररी केअरटेकर र्व्हमेंट ऑफ ऑचफशल्स’ नेमून टाकले. कायगकाचरणीिी सभा वधा येथे 
८ ऑर्स्ट रोजी झाली. कॉब्न्स्टयुएंट असेंब्लीिी सत्ता सावगभौम स्वरूपािी आहे व प्रातंानंी आपण 
कोणत्या र्टात जाव ेयािे स्वातंत्र्य आहे हे लक्षात घेऊन ज्या काही उणीवा कॅचबनेट चमशनच्या योजनेत 
असतील त्या नाहीशा करता येतील हे समजून मुब्स्लम लीर् आचण इतर सवग हंर्ामी सरकार बनचवण्याला 
तयार होतील अशी या कायगकाचरणीला आशा आहे, असा ठराव व मुब्स्लम लीर्न आपला पूवीिा चनणगय 
चफरचवला याबद्दल खेद प्रकट केला. काँगे्रसने हंर्ामी सरकार बनचवण्यािे व्हाइसरॉयिे चनमंत्रण 
स्वीकारले. नेहरंूनी काँगे्रसिे अध्यक्ष या नात्याने जीनासं पत्र चलचहले की, आपण संयुक्त सरकार बनव ूया 
! जीनानंी उत्तर चदले की, तुमज्या वध्याच्या ठरावामुळे मुब्स्लम लीर्ला आपल्या चनणगयािा फेरचविार 
करावा असे वाटत नाही. मुब्स्लम लीर्ने १६ ऑर्स्ट हा चदवस डायरेक्ट ॲक्शन डे म्हणून ठरचवला आचण 
त्या चदवशी बंर्ाल, चबहार, कसध, पजंाब वरै्रे चठकाणी कहदु-मुसलमानािें दंरे् फार मोठ्या प्रमाणावर झाले. 
२४ ऑर्स्ट रोजी र्ाधंींनी सेवाग्रामािा चनरोप घेतला आचण सवगप्रथम ते कोिराबला उसळलेल्या दंग्याच्या 
आर्डोंबात जाण्यास चनघाले आचण आश्रमाच्या ध्येयवादाला साजेसे वतगन आपण प्राणत्यार् करावा लार्ला 
तरी करू या, असे आश्रमवासींना उदे्दशून म्हणाले आचण त्यानंी सन्मती चमळचवण्यासाठी ईर्श्रािी प्राथगना 
केली. 

 
२४ ऑर्स्ट रोजीि जवाहरलाल नहरंूनी बनचवलेल्या हंर्ामी मंचत्रमंडळािी नाव ेजाहीर करण्यात 

आली. व्हाइसरॉयनी रेचडओवरून केलेल्या आपल्या भार्णात मुब्स्लम लीर्ला आपल्या चनणगयािा 
फेरचविार करण्यािी आचण कहसात्मक शब्द न वापरण्यािी आचण कहसात्मक कृत्ये न करण्यािी चवनवणी 
केली. पण दुसऱ्याि चदवशी नेहरंूच्या हंर्ामी मंचत्रमंडळािे एक सदस्य सर हाफत अहमदखान याचं्यावर 
काही मुसलमान तरुणानंी भोसकाभोसकीिा हल्ला केला आचण त्यानंा र्ंभीर जखमी केले. २७ ते ३० 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

अनुक्रमणिका 

ऑर्स्टपयंत काँगे्रस कायगकाचरणीिी सभा कलकत्ता वरै्रे चठकाणी झालेल्या अत्यािारामुंळे उद भवलेल्या 
पचरब्स्थतीिा चविार करण्याकचरता भरली आचण जीचवतचवत्ताच्या र्ंभीर हानीबद्दल व वृध आ, चस्त्रया व मुले 
याजंवर झालेल्या पाशवी हल्ल्याबंद्दल अतीव दुःख व्यक्त केले आचण सवांिी जबाबदारी मुब्स्लम लीर्च्या 
पुढाऱ्यावंर आचण बरं्ाल सरकारने १६ ऑर्स्ट हा सुटीिा चदवस ठरचवला त्यावर पडते, असा ठराव पास 
केला. २ सप्टेंबर, १९४६ रोजी नेहरंूिे हंर्ामी सरकार अंमलात आले. त्या सरकाराला र्ाधंींनी संदेश 
पाठचवला की, “प्राथगना केल्यापासून मी सारा वळे तुमच्याबद्दल चविार करीत आहे. चमठािा कर रद्द करा. 
दाडंी मोचहमेिा चवसर पडू देऊ नका. कहदू व मुब्स्लमानंा एकत्र आणा. अस्पृश्यता नष्ट करा. आचण खादीिा 
स्वीकार करा.” प्राथगनासभेत र्ाधंींनी म्हटले की, हा प्रसंर् काही मोठ्या आनंदोत्सवािा नाही. कारण या 
सरकारात मुब्स्लम लीर् सामील झालेली नाही. त्यानंी आशा व्यक्त केली, हंर्ामी सरकार योग्य चदशा 
जनतेला दाखवील आचण सत्य, पाचवत्र्य व स्वराज्य या रस्त्याने जाईल. तसेि या कामी त्यानंा सवग कहदी 
लोकािें सहकायग चमळेल; परंतु मुब्स्लम लीर्िा आडमुठपणा अमयाद होता. आम्हाला जे पाचहजे ते आम्ही 
जबरदस्तीने चमळव ू असे लीर्िे पुढारी सारखे धोकीत होते. लॉडग ववे्हेल यानंी २६ सप्टेंबरला र्ाधंींना 
भेटायला बोलाचवले. या भेटीनंतर ७ ऑक्टोबर रोजी र्ाधंींनी नेहरू व जीना याचं्यामध्ये िालू असलेल्या 
हंर्ामी नेहरू सरकारात मुब्स्लम लीर्ने याव ेयाबद्दलच्या वाटाघाटींिा उल्लेख र्ाधंींनी प्राथगनासभेत केला. 
या कामी भोपाळिे नबाब पुढाकार घेत होते. त्यानंी तयार केलेल्या मसुद्याप्रमाणे, व्हाइसरॉयच्या 
आमंत्रणाला मान देऊन मुब्स्लम लीर्िे प्रचतचनधी हंर्ामी मंचत्रमंडळात येण्यािे ठरले असे १५ ऑक्टोबर 
रोजी जाहीर झाले. १६ ऑक्टोबरला असे चदसून आले की, मुब्स्लम लीर्च्या यादीत एका हचरजनािे नाव 
आहे. पण यात सरळपणा नाही असे र्ाधंींना वाटले. आचण हंर्ामी मंचत्रमंडळ सुध आा युध आभमूी बनचवण्यािा 
लीर्िा इरादा असावा असे र्ाधंींना वाटले. २१ ऑक्टोबर रोजी र्ाधंींनी ‘असोचशएटेड पे्रस ऑफ अमेचरका’ 
िे पे्रस्टन ग्रोव्हर यानंा मुलाखत चदली. तीमध्ये ते म्हणाले की, बरं्ालमध्ये मुब्स्लम लीर्िे मंचत्रमंडळ होते. 
त्याला पूवग बंर्ालमध्ये होत असलेल्या अत्यािारानंा आळा घालता आला पाचहजे. तेथील हृदयद्रावक 
हकीकती ऐकून २३ ऑक्टोबर रोजी कलकत्त्याला जाण्यािा आपला हेतू जाहीर केला. हंर्ामी कें द्र 
सरकारात मुब्स्लम लीर् चशरली आहे ती पाचकस्तान चमळचवण्यासाठी, असे चवधान र्झनफर अलीखान 
यानंी करावे याबद्दल र्ाधंींनी चवर्ाद व्यक्त केला. २३ ऑक्टोबर रोजीि काँगे्रसच्या कायगकाचरणीिी सभा 
चदल्लीस होऊन पूवग बरं्ालमध्ये ते लाचजरवाणे अत्यािार िालू झाले होते त्याबंद्दल शरम, चतरस्कार व संताप 
व्यक्त करण्यात आला. चस्त्रयािें अपहरण व त्यावंरील अत्यािार, जबरीने धमांतर करणे, आर्ी लावणे, 
लुटालूट करणे व खून करणे हे सर्ळे प्रकार चतकडे घडत होते, आचण कायगकाचरणीने असे स्पष्ट म्हटले 
की, मुब्स्लम लीर्ने रे्ली चकत्येक वर्े िेर् व यादवी यािंा जो अचवरत प्रिार िालचवला होता त्यािाि हा 
साक्षात पचरणाम होता. काँगे्रसिे नव ेअध्यक्ष आिायग कृपलानी हे नोआखलीला रे्ले होते आचण तेथून सवग 
पूवग बरं्ालिा दौरा करणार होते. र्ाधंी २७ ऑक्टोबर रोजी कलकत्त्याला जाण्यास चनघणार होते. 
आर्र्ाडीिा प्रवास त्यानंा फार कष्टदायक झाला. अखेर स्टेशनावर र्दीच्या आरोळया ऐकून त्यानंा कानात 
बोटे घालून बसाव े लारे्. ३० ऑक्टोबर रोजी त्यानंी सवांिे लक्ष व्हाइसरॉय व त्यािें मंचत्रमंडळ यानंी 
केलेल्या आवाहनाकडे वचेधले. त्या आवाहनात म्हटले होते की, चहन्दु-मुसलमानानंी आपसातील संघर्ग 
चमटवावा. काँगे्रस व लीर् या दोघािें प्रचतचनधी ज्यात आहेत अशा मंचत्रमंडळािे हे आवाहन होते. बरं्ालिे 
र्व्हनगर कॅसी व मुख्य मंत्री सुरावदी यािंी त्यानंी दोन वळेा भेट घेतली. र्ाधंी आता काँगे्रसिी आर्ामी 
बठैक, सेवाग्राम आश्रम, उरळीकािंनिे नेिर क्लीचनक वरै्रे सवग चवसरे होते. त्यािें लक्ष आता 
नोआखलीकडे लार्लेले होते. तेथून अंतःकरणाला पाझर फोडणाऱ्या वाता सारख्या येत होत्या. बकरी ईद 
जवळ आली होती, म्हणून र्ाधंींनी ती होऊन जाईपयंत कलकत्त्यासि राहाव ेअसे मुख्य मंत्र्यािें म्हणणे 
होते. त्याचं्या मते सर्ळया उदे्रकािे मूळ कलकत्त्यात होते. हंर्ामी सरकारिे िार मंत्री २ नोव्हेंबर रोजी 
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कलकत्त्यास शातंता प्रस्थापनेच्या खटपटीसाठी आले होते हा एक शुभशकुनि होता. व्हाइसरॉयिी भेटही 
तेव्हाि कलकत्त्याला झाली. र्ाधंी म्हणाले, “मला समजा, कोणी मारले तरी उलट कोणाला तरी मारून 
कोणाला काय चमळणार? म्हणून असल्या कल्पनानंा कोणी मुळीि थारा देऊ नये. असल्या प्रकारानंी 
आपल्याला स्वातंत्र्य कधीि प्राप्त होणार नाही.” र्ाधंींिा हा इशारा अर्दी योग्य वळेीि आला. कारण 
चबहारमध्ये सूड व बदला घेण्याच्या बातम्या येऊ लार्ल्या होत्या. काही चबहारी कहदंूनी पळून जाणाऱ्या 
मुसलमानािंी कत्तल केल्याच्या बातम्या आल्या. पण त्या ऐकताि र्ाधंींनी जवाहरलाल नेहरंूना तार केली 
आचण आपल्या तीन सहकारी मंत्र्यासंह नेहरू ताबडतोब पटना येथे रे्ले. नेहरू व अबदुल राब चनत्सार 
जरूर पडेल तेवढे चदवस चबहारमध्ये राहणार होते. नेहरंूनी र्जगना केली की, असला जंर्लीपणा कें द्र 
सरकार मुळीि सहन करणार नाही. ५ नोव्हेंबर रोजी राजेंद्रप्रसादं यानंी जाहीर केले की, िोवीस तासातं 
चबहारमधील दंर्ली जर थाबंल्या नाहीत तर र्ाधंी आमरण उपोर्ण करण्याला बसतील. ६ नोव्हेंबर रोजी 
नोआखलीहून चनघण्यापूवी चबहारमधील लोकानंा उदे्दशून र्ाधंींजींनी शातंतेिे आवाहन केले. त्यातं र्ाधंींनी 
म्हटले, “चबहारी कहदंूिी दुष्ट्कृत्ये पाहून जीना काँगे्रसला कहदू काँगे्रस म्हणून जो टोमणा देतात तो बरोबर 
ठरेल. माझ्या अकहसेचवर्यी मला मुळीि लाज वाटत नाही. माझ्याकडून ती कशी प्रकट होते ऐने वळेी 
त्यािी कसोटी पाहण्यासाठीि मी बरं्ालमध्ये आलो आहे. या देहाकडून सेवा घडावी असे जोपयंत 
ईर्श्राला वाटत आहे तोपयंत मला काही होणार नाही.” 

 
र्ाधंींना नोआखलीहून पूवग बरं्ालमध्ये सवगत्र चतसऱ्या वर्ाने रेल्विेा प्रवास करावा असे वाटत होते, 

पण बरं्ाल सरकारने त्याचं्यासाठी खास र्ाडीिी व्यवस्था केली आचण त्यांिेबरोबर मंत्री शमसुद्दीन, मुख्य 
मंत्र्यािें पालगमेंटरी सेके्रटरी नसरुल्लाखान आचण अबदुल रशीद यानंा सोबतीला चदले. स्वतः मुख्यमंत्री 
सुरावदीि त्यािेंबरोबर जाणार होते; पण ते कामामुळे कलकत्त्यालाि अडकून पडले. कुचष्टया, राजबारी व 
र्ोआलाडंो येथे खूप र्दी स्टेशनावंर जमली. तेथे र्ाधंींनी चहन्दुस्तानीत थोडक्यात भार्णे केली. त्यािंी 
बरं्ाली रूपातंरे कोणी तरी सारें्. वतगमानपत्रासंाठी र्ाधंी स्वतःि आपल्या भार्णािंी चटपणे करीत. 
र्ोआलाडंोहून बोटीत बसून ते पदमा व िादंपूरला रे्ले. ६ नोव्हेंबर रोजी तेथे त्यानंा एक मुब्स्लम लीर्िे व 
दुसरे कहदंूिे चशष्टमंडळ भेटले. त्यानंी असहाय्यता व भीरूता यािंा चधक्कार केला व जोपयंत हे दुरु्गण 
असतील तोपयंत पोलीस व लष्ट्कर कोणािे संरक्षण करू शकणार नाहीत असे त्यानंी साचंर्तले. शूरपणे, 
चनभगयतेने वार्णे यातंि खरा पुरुर्ाथग आहे हा त्याचं्या चशकवणीिा सवगत्र र्ाभा होता. िादंपूर येथे 
मुसलमानाचं्या चशष्टमंडळािी त्यानंी कानउघडणी केली की, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे पोलीस व लष्ट्कर यानंी 
व घबराट उडालेल्या कहदंूनी व खोया अफवानंी सवगत्र दंरे् केले. पण ही र्ोळी चर्ळण्याला कठीण आहे. 
लष्ट्कराला बोलावण्यािी र्रजि का ंपडली? चटपरा व नोआखरीहून मला समजलेल्या हकीकती भयानक 
आहेत. जीनानंी म्हटले होते की, पाचकस्तानात सवांना चनभळे न्याय चमळेल. मला तो येथे कोठे चदसत 
नाही. चहदंूना पळून जावे लार्ाव ेही चहदंूना व मुसलमानानंा, दोघानंाही शरमेिी र्ोष्ट आहे. तेथून दत्तापारा 
येथे र्ाधंी रे्ले. तेथे त्यानंा सवांना साचंर्तले की, तुम्ही चवर्श्ास ठेवा अथवा ठेव ू नका; पण मी कहदु-
मुसलमानािंा सेवक आहे. ११ नोव्हेंबर र्ाधंींिा मौनचदन होता. तरी त्यानंी नोआखाली, सोनािाका, 
चखलपारा या लचखमपूर ठाण्यातील खेड्ानंा भेटी चदल्या. र्ोमारौली व नंचदग्राम झाल्यावर १३ नोव्हेंबरला 
त्यानंी एक महत्त्वािा चनणगय आपल्या सोबत्यानंा साचंर्तला. एकएकाने आपल्याला एकएका खेड्ात 
स्वतःला वाहून घ्यावे आचण स्वतःला सुरचक्षततेिी हमी असे समजाव.े त्यािंा स्वतःिा चनश्चय झाला होता की 
कहदू व मुसलमान पुनः चनभगयपणे एकमेकाशंी पे्रमाने व स्नेहाने वार्ू लारे्पयगत पूवग बरं्ालिी रजा घ्यायिी 
नाही. याबद्दलच्या ििेत सुिेता कृपलानी व ठक्करबापा सामील होती. र्ाधंी म्हणाले, हे पाऊल मी उिलले 
नाही तर माझी अकहसा अपुरी राहील. र्ाधंी नंतर आपला मुक्काम हलवनू काजरचखल येथे रे्ले. ते १४ 
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नोव्हेंबरला वाटत शाहापूरला एक जाहीर सभा घेण्यात आली. तेथील स्थाचनक मुसलमान म्हणाले, 
आम्हालंा शातंता प्रस्थाचपत व्हावी असेि वाटते, पण मुब्स्लम लीर्च्या पुढाऱ्यानंी आम्हाला त्यासाठी संमती 
चदली पाचहजे. र्ाधंींना त्यािें म्हणणे सयुब्क्तक वाटले आचण त्या चदवशी वतगमानपत्रातं आलेल्या जीनाचं्या 
भार्णातील उतारा त्यानंा र्ाधंींनी दाखचवला. जीना म्हणाले, “If the Muslims lose their balance and 
give vent to a spirit of vengeance and retaliation and prove false to the highest codes of 
morality and preachings of our great religion Islam, you will not only lose your title to the claim 
of Pakistan but also it will start a vicious cirlcle of blood-shed and cruclty which will at once 
put off the day of our freedom and then we shall only be helping to prolong the period of 
slavery and bondage. 

 
त्यानंी पुढे आणखी म्हटले की, “We must prove practically that we are brave, generaous 

and trustworthy and that in the Pakistan areas, the minorities will enjoy the fullest security of 
life and property and honour, just as the Mussalmans themselves, nay every greater.” 

 
र्ाधंींनी या चवधानािा सवांनी नीट चविार करावा असे साचंर्तले. पूवग बरं्ालमधील परस्पराचं्या 

हत्याकाडंाने मी अर्दी कधी नाही इतका हादरून रे्लो आहे. बरं्ालमध्ये यश चमळचवल्यावािून मी 
जाणारि नाही असे र्ाधंींनी १५ नोव्हेंबरच्या प्राथगनासभेत साचंर्तले. नंतर ते एका मुसलमानाच्या घरीि 
राहू लार्ले. १७ तारखेला ते दाखधाचरया या खेड्ात रे्ले. पळवनू नेलेल्या काही मुली अद्याचप सापडत 
नव्हत्या. त्यानंा शोधून काढून देण्यािे कतगव्य पार पाडण्यास त्यानंी मुब्स्लम लीर्च्या नेत्यानंा साचंर्तले. 
मुख्य मंत्री शहीद सुरावदी र्ाधंींना १९ नोव्हेंबर रोजी भेटले. त्याजंबरोबर त्यािें काही सरकारी मंत्री सुध आा 
होते. त्यानंी सुिचवले की, जादा पोलीस व लष्ट्कर आता काढून घ्याव.े कारण दोनही जमातीत आता 
चदलजमाई झाली आहे, चनवाचसतानंी सुध आा आता परत घरी याव.े र्ाधंी म्हणाले, “मला कबलू आहे. मात्र 
परत येणाऱ्याचं्या सुरचक्षततेिी हमी म्हणून प्रत्येक खेड्ात एक प्रामाचणक मुसलमान मला द्या.” एका 
मंत्र्याने म्हटले, “एकि मुसलमान काय, सर्ळेि मुसलमान सामुदाचयक जामीन आहेत.” र्ाधंी म्हणाले, 
“हे फार छान आहे, पण जे सर्ळयािें काम समजले जाते ते अखेर कोणािेि काम असत नाही. मी फक्त 
एकि मुसलमान जामीन मार्तो. तसाि एक कहदू चमळचवण्यािे काम मी करीन. मुब्स्लम लीर्ने आता 
बारं्ला देशािे सरकारि बनचवले आहे. तेव्हा दर खेड्ासाठी एक प्रामाचणक मुसलमान मला जामीन 
म्हणून चमळाला म्हणजे पुरे !” यावर मात्र सर्ळे मंत्री दर्डासारखे स्तब्ध झाले. 

 
काचझरचखलपासून िार मैलावंर असणाऱ्या श्रीरामपूर या खेड्ात जाण्यासाठी र्ाधंी चनघाले तेव्हा 

ते म्हणाले : “I find myself in the midst of exaggeration and falsity. I am unable to discover the 
truth. There is terrible mutual distrust. The oldest friendships have anapped. Truth and 
Ahimsa by which I swear and which have to my knowledge sustained me for sixty years, seem 
to fail to show the attributes I have ascribed to them. To test them or better to test myself, I 
am going to a village called Shrirampur, cutting myself away from those who have been with 
me all these years and who have made life easy for me. I am taking Prof. Nirmal Kumar Bose 
as my Bengalee teacher and interpreter and shri Parshuram who has been my devoted, self-
less and silent stenographer............. In the meantime, both Pyarelal and I have decided to 
suspend all other activities in the shape of correspondence, including the heavy work of 
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Harijan and the allied weeklies. I have asked Shri Kishorlal, Shri Kakasahab, Shri Vinoba and 
Shri Narahari Parikh to eudit the weeklies jointly and severally. How long this suspence will 
last is more than I can say. I do not propose to leave Bengal till I am satisfied that mutual trust 
has been established between the two communities and the two have resumed the even 
tenor of their life in their villages. Without this there is neither Hindustan nor Pakistan, only 
slavery awaits India, torn asunder by mutual strife and engrossed in barbarity.” 

 
नोआखली व त्याच्या आसमंतात काम करीत असताना र्ाधंींिी मनःब्स्थती आचण भोवतालिी 

पचरब्स्थती कशी होती यािी बरोबर कल्पना या त्याचं्या चनवदेनावरून येते. २० नोव्हेंबर रोजी साडेअकरा 
वाजता र्ाधंींनी आपला काचझरचखलिा मुक्काम हलचवला आचण ते श्रीरामपूरला जाण्याला मिव्यातून 
चनघाले. त्याि चदवशी संध्याकाळी सुमारे एक हजार माणसांसमोर त्यानंी साचंर्तले की, प्रत्येक खेड्ात 
एक कहदू व एक मुब्स्लम कायगकता एकजुटीने भयग्रस्त लोकानंा समजावनू सारं्ून त्यािंी भीती घालवील. 

 
२३ नोव्हेंबरला काँगे्रसिी बैठक मीरत येथे झाली; पण र्ाधंी चतकडे रे्ले नाहीत. कृपलानी यानंी 

र्ाधंींना कमीपणा आणणारे असे सर्ळे आपण त्यािें अनुयायी आहो अशा तऱ्हेिे भार्ण केले. इकडे ७७ 
वर्ांिे र्ाधंी चदवसाकाठी अठरा तास कामात र्ढून जात होते. चठकचठकाणी त्यानंी असे साचंर्तले, 
आजचमतीस जेवढा अंधार माझ्याभोवती दाटलेला मला अनुभवास येतो तसा पूवी कधीि आला नाही. 
अचमया िक्रवतीबरोबर भार्ण करताना र्ाधंी म्हणाले, लोकसंख्येिी अदलाबदल करण्यािी कल्पना 
अव्यवहायग व केव्हाि चविारात घेण्यासारखी नाही. शातंता कचमयानंी काम करण्यासाठी लोकानंी 
आपल्या घरादारानंा चिकटून धैयाने व शौयाने राचहले पाचहजे. 

 
२३ चडसेंबर रोजी त्यानंी साचंर्तले की, मी नोआखलीतून चनघून जावे, कारण माझ्यामुळे कहदु-

मुसलमानातं सलोख्यािे संबधं प्रस्थाचपत होण्याला अडथळा होतो, कारण माझा हेतू बरं्ालमधील मुब्स्लम 
लीर्च्या मंचत्रमंडळाला बदनाम करण्यािा आहे. पण माझा असा हेतू अथवा यत्न असा असणे कदाचप शक्य 
नाही हे या पत्रलेखकानंा समजावयास पाचहजे. आपले रक्षण आपण स्वावलंबनानेि करू शकतो, 
दुसऱ्यावर अवलंबून नव्हे, हे सवांनी समजले पाचहजे. ३१ चडसेंबर रोजी नेहरू व कृपलानी घटनाचवर्यक 
काही सल्ला घेण्याकचरता येऊन रे्ले, असा उल्लेख र्ाधंींनी आपल्या प्राथगनासभेत केला. घटना पचरर्देिी 
कल्पना काँगे्रसने कधीही सोडून देण्यासारखी नाही, असे त्यानंी साचंर्तले. चतिी योजना साऱ्या 
कहदुस्तानसाठी आहे असे त्यानंी नेहरू व कृपलानी यानंा साचंर्तले. श्रीरामपूरिा चनरोप घेताना नेहरू 
म्हणाले, “It is always a pleasure and inspiration to meet this young man of seventy-seven. We 
always feel a little younger and stronger after meeting him and the burdens we carry seem a 
little lighter.” 

 
१ जानेवारी १९४७ हा श्रीरामपुरातील सहा आठवड्ाचं्या र्ाधंींच्या मुक्कामािा शवेटिा चदवस 

होता. प्रत्येक चदवशी एक खेडे घेऊन तेथील लोकाशंी बोलणे-िालणे करून त्यानंा धीर द्यावयािा, 
स्वावलंबी व्हावयाला सारं्ायिे, कहदु-मुसलमान हे माणसातंील कृचत्रम भेद आहेत, परमेर्श्रािी सवगि 
लेकरे आहेत आचण त्यानंी रु्ण्यार्ोकवदाने, एकमेकाचं्या सुखःदुखाशंी समरस होऊन सहानुभतूीने 
वार्ण्याति सवांिे समान कल्याण आहे, अशा र्ोष्टी सारं्त. आपले दचक्षण आचिकेतील व येथील अनुभव 
प्रसंर्ानुरूप त्यानंा कथन करीत. अशा रीतीने िचंदर्ढ, काजीबाजार, िार्ीरर्ाव, माचसमपूर, दासपारा, 
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लामिार, कारपारा, शाहापूर, नारायणपूर, दासघाचरया, पारकोटे, अटकहोरा, चशराडंी, डाल्टो, मुराईम, 
चहरापूर, बाणसा, िारचसल, आमकी, नवग्राम, आचमशपारा, सतघाचरया, साधुरचखल अशी चकत्येक खेडी 
त्यानंी घेतली. २ जानेवारीला सुरू झालेला हा दौरा ५ फेबु्रवारीपयंत िालला होता. त्या चदवशी 
नोआखलीच्या दौऱ्यािा दुसरा टप्पा सुरू झाला. साधुरचखल छावणीतून सकाळी बरोबर ७-३० वाजता ते 
चनघाले, २८ चदवस ते सारखे िालत होते. फक्त याि र्ावी ते दोन चदवस व दोन रात्री राचहले. सरदार 
पटेल यानंा चलचहलेल्या एका पत्रात र्ाधंींनी चलचहले, 

 
“I take the Cabinet Mission statement to mean that there is nothing to fear even if the 

princes do not join the Constituent Assembly. Nothing is lost even if they do not interpret it in 
the same way. And, if they do, it will show them a better light and we shall be able to walk 
directly. It is as clear as daylight to me that there is no need to experience shortages in food 
and cloth. It is another matter if I cannot convience others about it. In such a position, it does 
not make much difference whether I come there or I do not. My place is here only. I am 
satisfied with what I can do there. I believe that I bring some happiness to the people here 
and I may be able to do more if I continue to function. But that is in the hands of Providence.” 

 
६ फेबु्रवारीला ते धरमपूर या मुसलमानािंी बहुसंख्य वस्ती असलेल्या र्ावी पोिले. आरोग्यचवर्यक 

चनयमािें उल्लंघन येथे त्याचं्या चवशरे्प्रकारे नजरेस आले. ७ फेबु्रवारी रोजी ते प्रसादपूरला रे्ले. तेथे 
आपल्या स्वतःच्या पोटापुरते चमळचवण्याकचरता प्रत्येक मनुष्ट्याने शारीचरक श्रम केलेि पाचहजेत, असे 
साचंर्तले. चवजयनर्रहून ते र्ोपीनाथपुरास जात होते. पण त्यानंा चकती अंतर तोडाव ेलारे्ल यािा बरोबर 
अंदाज आमंत्रण करणारानंी न चदल्यामुळे अखेर ते तेथे रे्ले नाहीत. नंतर हेमिदंी, केरोआ, काफीलतारी, 
पूवग केरोआ, रायपूर, देवीपूर, चटपेरा, िारदुचखया, िारलारुआ, िादंपूर, कृष्ट्णपूर, िारसोलाडी, हैमिार 
इतक्या खेड्ानंा फेबु्रवारीअखेरपयंत भेटी देऊन तेथील दुःचखताचं्या व पीचडताचं्या यातनावंर फंुकर 
घालण्यािा व मलमपट् टी लावण्यािा चनकरािा यत्न र्ाधंींनी केला. शारीचरक यातना दूर झाल्याि 
पाचहजेत; पण त्यापेक्षा महत्त्वािी र्ोष्ट म्हणजे, त्यािें नैचतक धैयग चटकवनू धरणे आचण त्याच्या जोरावर 
भरं्लेली कहदु-मुसलमानािंी मने साधूंन त्याचं्यात शजेारधमग आचण बंधुभाव उत्पन्न करून तो कायम राहावा 
यासाठी झटणे अचधक महत्त्वािे होते. यामुळे त्यािंी प्रविने व संभार्णे यािंा रोख त्यावर असे. सात 
आठवड्ाचं्या या दौऱ्यात त्यानंी ११६ मलैािंी िाल केली आचण ४७ खेड्ानंा भेटी चदल्या. िादंपूरला ते 
चबहारला जाण्यासाठी २ मािग रोजी आले. ५ मािग रोजी ते पटणा येथे आले. ६ मािग रोजी होळीिा सण 
पडत होता आचण त्यावेळी मुसलमानानंा भय वाटत होते की, आपणावंर कहदंूिे पुनः हल्ले होतील. आपल्या 
प्राथगनासभेत त्यानंी स्पष्ट केले की, कहदंूना आपल्या दुरािरणाबद्दल झालेला अनुताप तोंडदेखला नसावा. 
त्यािंी अंतःकरणे पुनीत झाली पाचहजेत. १२ तारखेला त्यानंी पटणा सोडले व ते कुमारहर येथे रे्ले. तेथे 
एका मुसलमान कुटंुबािी पुरती लूटमार झाली होती. पुस्तके, सामानसुमान नष्ट करण्यात आले होते आचण 
शजेारच्या एका मचशदीलाही उद ध्वस्त केले होते. मी चबहारला आलो आहे ते लोकानंी केवढा 
माथेचफरूपणा केला आहे ते त्याचं्या ध्यानात आणून देण्यासाठी व त्यानंी पश्चात्तापाने आपले पाप धुऊन 
काढाव े म्हणून, असे ते म्हणाले. सबंध मािग मचहना चबहारमध्ये सवगत्र कहडून हा एकि प्रिार त्यानंी केला 
आचण १ एचप्रलला चदल्लीस पुराणा चकल्ल्यात भरलेल्या एचशयन चरलेशन्स पचरर्देला हजर राहण्यास रे्ले. 
तेथे त्यानंी १ व २ एचप्रल रोजी भार्णे केली व प्रश्नािंी उत्तरे चदली. सारी दुचनया एकि आहे, या 
तत्त्वावरील आपला चवर्श्ास त्यानंी जाहीर केला. “सर्ळी दुचनया म्हणजे सर्ळी मानवजाती एकि असे 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

अनुक्रमणिका 

जर जर नसेल तर अशा दुचनयेत राहाण्याला मला मुळीि आवडणार नाही. खरोखर, माझे हे स्वप्न मला 
माझ्या आयुष्ट्याति खरे ठरेल तर मला फारि आनंद होईल,” असे त्यानंा चविारण्यात आलेल्या एका 
प्रश्नािे उत्तर त्यानंी चदले. एचशयन चरलेशन्सिे चदल्लीमधील काम आटोपल्यावर ते पुनः अधगवट सोडलेल्या 
चबहारच्या दौऱ्यावर तो पूणग करण्यासाठी चनघून रे्ले. पण चदल्लीस असतानाि व्हाइसरॉय माऊंटबॅटन 
याचं्या चवनंतीवरून र्ाधंी व जीना याचं्या सयांवर चनघालेल्या चनवदेनावर स्वाक्षरी केली. नेहरू व 
काँगे्रसच्या कायगकाचरणीिे सभासद यािंी त्याला मान्यता होती. त्या चनवदेनािी संचहता अशी होती : “We 
deeply deplore the recent acts of lawlessness and violence that have brought the utmost 
disgrace on the fair, name of India and the greatest misery to innocent people irrespective of 
who were the aggressors and who were the victims. We denounce for all time the use of force 
to achieve political ends and we call upon all the communities of India, to whatever 
persuasion they may belong, not only to refrain from all acts of violence and disorder; but also 
to avoid both in speech and in writing any words which might be construed as an icnitement 
to such acts.” 

 
र्ाधंींजी, जीना व व्हाइसरॉय या सवांनी असे आवाहन केल्यावरही पंजाबात, सरहद्द प्रातंात आचण 

इतरत्र कहसािार िालूि होते. याबद्दल १ मे रोजी आपल्या प्राथगनासभेत चदल्लीस भार्ण करताना र्ाधंी 
म्हणाले, “या संयुक्त आवाहनाला अवश्य तो प्रचतसाद चमळाला नाही यात जीनासाहेब व व्हाइसरॉय या 
दोघाचं्याही नावाला काचळमा लार्त आहे. जीनानंा असे म्हणता येईल की माझ्या म्हणण्याकडे माझे 
अनुयायी दुलगक्ष करतात, पण असे म्हणणे म्हणजे आपल्या पायाखालिी जमीनि कापून टाकण्यासारखे 
आहे. कारण बहुसंख्य मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व करणाऱ्या अचखल भारतीय मुब्स्लम लीर्िे ते अध्यक्ष 
आहेत. पाचकस्तान या एका शब्दात आपले राजकीय उचद्दष्ट समाचवष्ट झालेले आहे असे मानणाऱ्या 
मुसलमानानंी जर अत्यािार व कहसक कृत्ये केली तर मुब्स्लम लीर्िा अचधकार व दबदबा रे्ला कोठे? 
चब्रचटश सरकार जबरदस्तीपुढे लोटारं्ण घालणार आहे, का बौचध आक युब्क्तवादाच्या सामर्थ्यापुढ?” जेव्हा हे 
संयुक्त आवाहन करण्यात आले तेव्हाि र्ाधंींनी ते काढण्याच्या शहाणपणाबद्दल शकंा व्यक्त केली होती. 
ज्या शब्दातं हे आवाहन जीनासाहेबानंी चलचहले त्या शब्दािंा पुरा अथग सवग सया करणारानंा नीट व सारखा 
समजला होता का नाही? व्हाइसरॉयना मी चविारतो की आता हे स्तब्ध का आहेत? मला अथवा जीनानंा ते 
याबद्दल जाब का चविारीत नाहीत? आचण चब्रचटशानंा जर कहदू व मुसलमानानंा शातंतेत राहू देणे शक्य होत 
नसेल तर आपण चनघून त्यानंा आपली भाडंणे सोडचवण्याला, थाबंचवण्याला अथवा लढून चनकाल 
लावण्याला मोकळे का सोडीत नाहीत? अशा प्रकारिे र्ाधंींनी या प्राथगनासभेत स्पष्टपण बोलून दाखचवले. 

 
४ मे रोजी प्राथगनासभेत केलेल्या भार्णात र्ाधंी म्हणाले, “व्हाइसरॉयसाहेबाशंी माझे दीड तास 

संभार्ण झाले. ते म्हणाले कहदी लोकाचं्या हाती पूणग राजकीय सत्ता देण्याकचरता मला येथे पाठचवण्यात 
आले आहे. आचण ३० जून १९४८ पूवी चब्रचटश सत्ता–विगस्वाच्या सवग खाणाखुणा येथून पुसून टाकल्या 
जातील. माझी अशी मनापासून इच्छा आहे की चहन्दुस्तानात ऐक्य नादंाव े व सवांनी एकमेकाबंरोबर 
सुखासमाधानाने राहाव.े येथून जाण्यापूवी कहदू व मुसलमानातं ऐक्य प्रस्थाचपत व्हाव ेअशी चब्रचटशािंी इच्छा 
आहे. जातीय बखेडा िालूि राचहला तर चब्रटन अथवा चहन्दुस्तान कोणालाि ते भरू्णावह नाही. व्हाइसरॉय 
हे एक प्रचसध आ आरमारी अचधकारी आहेत आचण ते काही अकहसावादी नाहीत, पण ईर्श्राला ते मानतात 
आचण सदसचिवकेबुध आीला प्रमाण मानून वार्तात. म्हणून त्याचं्या कामात कोणी चवघ्ने आणू नयेत अशी 
त्यािंी सवांना चवनंती आहे. सवग प्रयास करून भाडंण थाबंणार नसेल, तर मोठ्या नाखुर्ीने लष्ट्करी 
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शक्तीिा उपयोर् करण्याला ते डर्मर्णार नाहीत. कायदा व सुव्यवस्था चटकचवण्यािी जबाबदारी जरी 
हंर्ामी सरकारिी असली, तरी जोपयंत कहदुस्तानच्या भमूीवर चब्रचटश सैचनक आहेत तोपयंत अर्दी 
अखेरीस शातंता चटकचवण्यािी त्यािंी जबाबदारी तेवढीि आहे. व्हाइसरॉयसाहेब अचतशय सभ्यतेने व 
संयमपूवगक बोलले आचण सवग संबचंधत जर त्यािंा प्रामाचणकपणा आचण कळकळ ओळखून त्याचं्याशी 
सहकायग करतील तर त्यािें कठीण काम सोपे होईल. अखेर सर्ळयािें उचद्दष्ट एकि असल्यामुळे हे शक्य 
व्हाव.े” शक्य चततक्या व्हाइसरॉयनी वापरलेल्या शब्दािंा उपयोर् करून त्या दोघामंधील संभार्णािा 
र्ोर्वारा अशा रीतीने र्ाधंींनी साचंर्तला. 

 
नंतर ७ मे रोजी र्ाधंी कलकत्त्याला जाण्यास चनघाले. वाटेत, र्ाडीति त्यानंी लॉडग माऊंटबटॅन 

यानंा एक ११ कलमी पत्र चलचहले. त्यातील पचहल्या कलमात असे चनक्षनू साचंर्तले की, कहदुस्तानिी 
फाळणी करण्याच्या कामी हातभार लावण्यात चब्रटनिी फार मोठी िूक होईल. (२) तात्पुरते सरकार 
बनचवणेि असेल तर ते एक काँगे्रसिे तरी असावे अथवा लीर्िे असावे. चमश्र असू नये. (३) सरहद्द प्रातंात 
सद्यःब्स्थतीत सावगमत घेऊ नये. फाळणी करण्यािे ठरले तरि या कलमािा उपयोर् करण्यािी वळे येईल. 
(४) बरं्ाल व पजंाब यािंी फाळणी साफ िुकीिी ठरेल आचण मुब्स्लम लीर्ला उर्ाि चिडचवल्याप्रमाणे 
होईल. (५) आरमारी कामात संपादन केलेली एकचित्तता आचण साफ दृष्टी येथे फारि मोठ्या प्रमाणात 
तुमच्या कामात वापरावी लारे्ल. (६) तुमच्या मारे् यथे बजबजपुरी माजायला नको असेल तर अचखल 
कहदुस्तानिा कारभार एकाि पक्षाकडे सोपवावा लारे्ल. यात देशी संस्थानािंाही अंतभाव आहे. (७) पजंाब 
व बरं्ाल यािंी फाळणी करू नये. यािा अथग त्यािंी हयर्य करावी असा नाही. प्राचंतक सरकारानंा हे नीट 
जमले नाही तर र्व्हनगरानंी हस्तके्षप करावा. (८) चब्रचटशािें एकूण एक अचधकार सत्तातंराने ज्या पक्षाकडे 
सत्ता जाईल त्याच्याकडे असले पाचहजेत. (९) सवग चसब्व्हल सर्ववसच्या सदस्यानंी नोकरािंी पायरी 
साभंाळूनि वार्ले पाचहजे. (१०) जीनाबंरोबर पाऊण तास माझा सुखसंवाद झाला. कहसािार कोठेही न 
होऊ देण्यावर ते ठाम होते. (११) फाळणी व पाचकस्तान यावरही आम्ही ििा केली. पण पाचकस्तान 
झालेि पाचहजे, त्यावर ििा नको या मुद्यावर ते खंबीर होते. काही र्ोष्टी वळेेच्या अभावी पुरत्या बोलून 
झाल्या नाहीत. पण मी काय बोललो याबद्दल साराशंरूपाने चटपण तुमच्याजवळ असाव े म्हणून हे पत्र 
पाठचवले आहे, असे र्ाधंींनी चलचहले. 

 
यानंतर जून मचहन्यािी पचहली तारीख उर्वपेयंत र्ाधंीजी दर संध्याकाळी चबहार, बरं्ाल व कसध 

प्रातंात लोकासंमोर फक्त तेथे कहदु-मुसलमानातंील चबघडलेले संबधं आचण वैमनस्यािी भावना याि 
चवर्याच्या चनरचनराळया अंर्ोपारं्ाबद्दल बोलत राचहले आचण र्ाधंी-जीना संयुक्त चनवदेनािा उपयोर् 
कहसािार व अत्यािार यािंा बीमोड व्हावा म्हणून प्रिारकायग करीत राचहले. जूनच्या १ तारखेला घड्ाळािे 
काटे पाहण्यात काही िूक झाल्यामुळे ते नेहमीच्या वळेेच्या अर्ोदर उठले. प्राथगनेला अजून अधा तास 
अवकाश होता. म्हणून तसेि पडून राचहले, तेव्हा आत्मर्त आचण अस्फुट आवाजात पुढीलप्रमाणे बोलले : 
“माझ्या सवग प्रयासािंा चनमगळपणा खरोखर आता कसोटीला लार्णार आहे. आज मी अर्दी एकाकी पडलो 
आहे. सरदार पटेल आचण जवाहरलाल नेहरू यानंा देखील वाटते की राजकीय पचरब्स्थतीिे माझे 
आकलन िुकीिे आहे आचण देशािी फाळणी जर झाली तर शातंतेिी स्थापना होईल. व्हाइसरॉयना मी 
साचंर्तले की फाळणी होणारि असली तरी ती चब्रचटशाचं्या मध्यस्थीने न होता अथवा चब्रचटश अंमलाखाली 
होऊ नये. तथाचप नेहरू-पटेलानंा ते आवडले नाही. त्यानंा वाटले, वाधगक्यामुळे माझी समजशक्ती ऱ्हास 
पावत असावी. तथाचप मला जे वाटते ते मी बोलून दाखचवले पाचहजे. कारण मी काँगे्रसिा आचण चब्रचटश 
लोकािं चनष्ठावतं चमत्र म्हणचवतो. माझा सल्ला त्यानंा पटो अथवा न पटो. मला अर्दी उघड चदसते की, हा 
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प्रश्न आपण अर्दी िुकीच्या मार्ाने सोडव ू पाहात आहो. त्यािा सर्ळा पचरणाम आपल्याला ताबडतोब 
चदसणार नाही. कदाचित, परंतु मला स्वच्छ चदसते की, ही ककमत देऊन चमळचवलेल्या स्वातंत्र्यािा 
भचवष्ट्यकाळ हा अंधकारमय होणार आहे. माझी अशी प्राथगना आहे, की ईर्श्राने मला त्यािा साक्षीदार 
होण्याला चजवंत ठेव ूनये. सर्ळीकडून चवरोध होत असताही खंबीर व ठाम राहाण्यािे सामर्थ्यग व शहाणपणा 
मला द्यावा अशी माझी ईर्श्राला प्राथगना आहे आचण पूणग सत्य उच्चारण्याकचरता पाचवत्र्याने जे सामर्थ्यग चमळते 
त्यािी मला र्रज आहे. माझ्या चविारचवर्श्ात मी जरी एकटाि असलो तरी मला एक अचनवगिनीय आंतर 
आनंद वाटत आहे आचण मनाला ताजेतवानेपणा अनुभवास येत आहे. मला असे वाटते, की ईर्श्रि मला 
माझ्या मार्ावर प्रकाश पाडीत आहे. आचण त्यामुळेि कदाचित् एकयाने लढत राहाण्याला मला बळ येत 
आहे. लोक मला काशीला अथवा चहमालयात जाण्याला सारं्त आहेत. मला त्याबद्दल हसू येते. आचण मी 
त्यानंा सारं्तो, की जेथे दुःख कमी करायिे आहे व जुलुमापासून सुटका करायिी आहे तेथेि माझ्या 
तपश्चयेिा चहमालय आहे. जीवनावश्यक र्ोष्टींिा तुटवडा असलेला एक माणूस जोपयंत कहदुस्तानात आहे 
तोपयंत मी चवश्रातंी घेऊ शकत नाही. बादशाहखानािें दुःख मला पाहवत नाही. त्याचं्या अंतस्थ यातना 
पाहून माझ्या हृदयाला पीळ पडतो. पण मी जर अश्रुपात केला तर तो भेकडपणा होईल आचण तो शूर पठाण 
कोलमडून पडेल. म्हणून अचविचलत मनाने माझे काम मी करत राहाणार आचण ही काही लहानसान र्ोष्ट 
नाही.” 

 
नंतर थोडा वेळ थाबंनू र्ाधंी पुढे म्हणाले : “कदाचित असे असेलही की त्या सवांिे म्हणणे बरोबर 

आहे आचण मीि अंधारात िािपडत आहे. कदाचित ते दृश्य पाहण्याला मी चजवतं असणार नाही, पण ज्या 
संकटािे मला भय वाटते ते या देशावर कोसळलेि आचण त्यािे स्वातंत्र्य धोक्यात आले तर भावी चपढ्यानंा 
समजू दे की या म्हाताऱ्याच्या मनात हे सर्ळे चविार येऊन रे्ले होते. र्ाधंी चहन्दुस्तानच्या चजवतंपणीच्या 
चवच्छेदात भार्ीदर होता असे म्हणण्याला मी जार्ा ठेवणार नाही. पण आज स्वातंत्र्यासाठी सवगजण अधीर 
झाले आहेत. तेव्हा आता काही इलाज राचहलेला नाही. स्वातंत्र्य आचण देशािी फाळणी यािंी चमसळण 
म्हणजे एका रु्जराती दृष्टातंािा उपयोर् करायिा तर ती लाकडाच्या भशुािी भाकरी आहे. काँगे्रसच्या 
पुढाऱ्यानंी जर ती खाल्ली तर त्यानंा पोटदुखी होईल, पण न खाल्ली तर त्यानंा उपाशी राहाव ेलारे्ल.” 

 
१ जून, १९४७ ला व्हाइसरॉय लॉडग माऊंटबटॅन चदल्लीस परत आल्यावर त्यानंी आपल्या पोतडीत 

काय आचणले आहे याबद्दल तकग चवतकग  सुरू झाले. पण ३ जून रोजी त्यानंी, नेहरू, जीना आचण बलदेवकसर् 
यानंी रेचडओवर केलेल्या भार्णामुंळे सर्ळा उलर्डा झाला. त्या सवांनाि कहदुस्तानिी चिरफाड नको 
होती; पण सतत त्यािा रक्तपात होत राहाणेही त्यानंा रुित नव्हते. म्हणून एकदाि सजगनच्या सुरीने काय 
ते होऊन जाऊ द्या, असे त्यानंा व लोकानंा वाटले. चब्रचटश सरकारच्या प्रस्तावात पाचकस्तानिी चनर्वमती 
व्हावी अशी सवड मुसलमानािंी तशी मार्णी असेल तर या अटीवर योजना होती. बरं्ाल व पजंाब या 
प्रातंािंी चवभार्णी करण्यािीही सवड होती. चसल्हेट चजल्यािी भचवतव्यता आसामात अथवा पूवग बरं्ालात 
सावगमताने ठरणार होती. र्ाधंींनी ४ जूनला केलेल्या आपल्या प्राथगनासभेतील भार्णात लॉडग माऊंटबटॅन 
यानंा काही दोर् चदला नाही. काँगे्रस व मुब्स्लम लीर् याचं्या मार्णीिेि फचलत म्हणजे चहन्दुस्तानिी 
फाळणी होती. व्हाइसरॉयनी उघडपणे साचंर्तले की कहदुस्तान मला चब्रचटश अंमलात होता तसाि तो पुढे 
राहावा असे वाटत होते, पण काँगे्रसनेि मुब्स्लम लीर्िी भचूमका नाखुर्ीने का होईना, पण माय केल्यावर 
त्यािंा नाईलाज झाला. ६ जून रोजी व्हाइसरॉयिी भेट घेऊन परत आल्यावर र्ाधंींनी प्राथगनासभा घेतली, 
त्यावळेी ते म्हणाले, १५ ऑर्स्टपूवीि जून १९४८ मध्येि सत्तात्यार् करण्यािी त्यािंी इच्छा होती, पण 
आता १५ ऑर्स्ट ही नक्की तारीख ठरली आहे. सरहद्द प्रातंाच्या भचवतव्याबद्दल र्ाधंींिे व काँगे्रसच्या 
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कायगकाचरणीिे मतभेद झाले. सरदार पटेल याजंबरोबर ६ जून रोजी त्यािें बोलणे झाल्यावर दुसऱ्या 
चदवशी त्यानंी नेहरंूना चलचहले : “The oftener we meet the more convinced I am that the gulf 
between us is deeper than I had feared. If Jinnah does not go to the Frontier and does not 
woo Badshah Khan, his brother and his other colleagues, the Frontier ministry should resign 
and so also the Parliamentary majority on the sole ground that a referendum at this moment 
must lead to bloodshed which they should avoid in so far as it is humanly possible... you think 
that referendum should take place now............ I had told Badhshah Khan that if I do not 
carry you with me, I shall retire atleast from the Frontier consultation and let you guide him. 
After all, was it not you that brought him to me?” 

 
हे सवग कसेही असले तरी कायगकाचरणीच्या सवग चनणगयािें पचरपालन लोकानंी काटेकोरपणे केले 

पाचहजे, असेि र्ाधंींिे म्हणणे होते आचण ७ जूनच्या प्राथगनासभेत त्यानंी तसेि आपले मत माडंले. 
सोशाचलस्ट आचण कम्युचनस्ट मुखंडािंी तर त्यानंी कडकपणे बोळवण केली. फक्त दोर् व उणीवा 
दाखचवण्यािी भचूमका घेऊन नका व पक्षैकदृष्टीने पाहू नका. देशािे सामुदाचयक चहत लक्षात घ्या, असे 
त्यानंी सोशाचलस्ट व कम्युचनस्टानंा चनक्षनू साचंर्तले. सत्याग्रहािी भार्ा तर त्याचं्या तोंडी मुळीि शोभत 
नाही, असे र्ाधंी म्हणाले. ९ जूनच्या सभेत नवी चब्रचटश योजना काँगे्रसने स्वीकारली त्याला आपण पाकठबा 
का देतो यािे चवविेन केले. १० जूनला तोि चवर्य पुढे िालचवला. चवसंर्त घोर्णा, आज एक, उद्या दुसरी 
असा आरोप त्याजंवर झाला त्यालाही उत्तर चदले. पूवी मी लोकमत बोलून दाखवीत होतो. आता 
लोकमति चनराळे झाले आहे आचण ते पटेल-नेहरंूच्या बाजूला आहे, आचण त्याला मी मान देत आहे, असे 
आपले समथगन र्ाधंींनी केले. मला स्वच्छ चदसत आहे की कहदुस्तानिी फाळणी आता अटळ आहे. 

 
१४ व १५ जून रोजी अचखल भारतीय काँगे्रसिी सभा चदल्लीस झाली. तेथे बोलताना र्ाधंी म्हणाले, 

“एक काळ असा होता, की जेव्हा देशी संस्थानाबंाबत आपण काहीि करू नये असे मी म्हणत असे, तेव्हा 
चतसऱ्या एका सते्तशी िाललेल्या लढ्यात आपण रु्ंतलेले होतो. आता काळ बदलला आहे. कहदुस्तान आता 
स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. हैदराबाद आचण त्रावणकोर यासंारखी संस्थाने स्वतंत्र राज्ये 
होण्याच्या वल्र्ना करीत आहेत. त्या फुकट आहेत. बहुतेक संस्थानानंी घटना पचरर्देत येण्याला मान्यता 
चदली याबद्दल त्यािें मी अचभनंदन करतो. हे संस्थाचनक जर मनापासून येत असतील तर सेवक आचण 
चवर्श्स्त म्हणून ते सुखरूप राहातील. काळाबरोबर पावले त्यानंी उिलावयास हवीति. जे संस्थाचनक 
चब्रचटशािें केवळ रु्लाम होते त्यानंी इंचडयन युचनयनमध्ये सन्मानाने न येता स्वतंत्र राहाण्यािी इच्छा धरावी 
ही मोठी नवलािी बाब आहे. इंचडयन युचनयन ही काही संस्थाचनकािंी शत्र ू नाही. पण आता सरकारी 
राज्यकारभारािी सूते्र हाती आल्यावर त्यानंी अचखल कहदुस्तानच्या लोकाचं्या चहताच्या दृष्टीनेि कारभार 
िालचवला पाचहजे. संस्थाचनकािें प्रजाजन हे खालसा मुलुखातील प्रजाजनाबंरोबरि आहेत. मला 
कहदुस्तानिी नाडी बरोबर समजते आचण म्हणून मी म्हणतो, की हैदराबाद-त्रावणकोर यािें िाळे खपवनू 
घेतले जाणार नाहीत.” 

 
काँगे्रसने केलेल्या ठरावात म्हटले की, “The AICC cannot admit the right of any state in 

India to declare its independence and to live in isolation from the rest of India. That would be a 
denial of the course of Indian history and of the objectives of the Indian people today. The 
AICC trusts that the rualrs of the states will appreciate fully the situation as it exists today and 
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will in full cooperate with their people, enter as democratic units in the union, thereby serving 
the cause of their own people and India as a whole.” 

 
पचंडत पंत यानंी ठराव माडंला व अबुल कलाम आजाद यानंी त्याला पाकठबा चदला. कॅचबनेट 

चमशनच्या योजनेपेक्षा स्वातंत्र्य व फाळणी ही योजना अचधक िारं्ली आहे असे मत पचंडत पतं यानंी प्रकट 
केले. आजाद यानंी उलट मत प्रकट केले. पण हा सर्ळा प्रश्न लवकर संपचवला पाचहजे म्हणून त्यांनी 
दुजोरा चदला. पण कहदुस्तानिी फाळणी करणे आचण एखाद्या नदीच्या वाहत्या पाण्यािी फाळणी काठीने 
करू पाहणे सारखेि आहे, असे ते म्हणाले. मुब्स्लम लीर्च्या हट्टीपणाला दाखचवलेला हा नैवेद्य आहे असे 
आजादािें मत होते. र्ाधंी देखील या ठरावावर बोलले. ते म्हणाले की, काँगे्रस पाचकस्तानला कधीि 
अनुकूल नव्हती आचण मी तर सतत त्याच्याचवरुध आ बोलत आलो. पण मी आता ए. आय. सी. सी. च्या 
ठरावाला पाकठबा देऊन कहदुस्तानच्या फाळणीला संमती देत आहे. केव्हा केव्हा आपणाला अचतशय 
नापसंत असणारे चनणगय आपल्याला कराव ेलार्तात, असे ते म्हणाले. १५ जून रोजी हा ठराव १५७ चवरुध आ 
१५ मतानंी पास झाला. काही सभासदानंी मत चदलेि नाही. कहदी लोकाचं्या हाती सत्ता सुपूदग करण्याच्या 
चब्रचटश सरकारच्या चनणगयािे स्वार्त करण्यासाठी अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीने मंजूर केलेला ठराव 
पुढीलप्रमाणे आहे : “The Congress accepted the British Cabinet Mission statement of the 16th 
May, 1946, as well as the subsequent interpretation thereof dated December 6, 1946 and has 
been acting in accordance with it in the Constituent Assembly, which was constituted in 
terms of the Cabinet Mission plan. That assembly has been functioning for over six months 
and has not only declared its objectives to be the establishment of an independent Sovereign 
Republic of India and a just social and economic order, but has also made considerable 
progress. The Constitution is for the free Indian union on the basis of fundamental rights 
guaranteeing freedom and equality of opportunity to all Indians.” 

 
“In view, however, of the refsual of the Muslium League to accept the plan of the 16th 

May and to participate in the Constituent Assembly and further in view of the policy of the 
Congress that if cannot think in terms of compelling the people in any territorial unit to remain 
in an Indian union, against their declared and established will, the AICC accepts the 
proposals embodied in the announcement of June 3, which have laid down a procedure for 
ascertaining the will of the people concerned. 

 
“The Congress has consistently upheld that the unity of India must be maintained. 

And ever since its inception, more than sixty years ago, the National Congress has laboured 
for the realisation of a free and united India, and millions of our people have suffered in this 
great cause. Not only the labours and sacrifices of the past two generations but the long 
course of India’s history and tradition bear witness to this essential unity. Geography and the 
mountains and the seas fashioned India as she is and no human agency can change that 
shape or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and the insistent 
demands of the international affairs make the unity of India, still more necessary. The picture 
of India we have learnt to cherish will remain in our minds and hearts. The AICC earnestly 
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trusts that when present passions have subsided, India’s problems will be viewed in their 
proper perspective and the false doctrine of two nations in India will be discredited and 
discarded by all. 

 
“The proposals of June 3, 1947 are likely to lead to the secession of some parts of the 

country from India. However, much this may be regretted, the AICC accepts this possibility, 
in the circumstances now prevoiling. 

 
“Although freedom is now at hand, the times are difficult and the situation in India 

demands vigilance and united front of all those who care for independence of India. At this 
time of crisis and change; when unpatriotic and anti-social forces are trying to injure the 
cause of India and her people, the AICC appeals to and demands of every Congreessman 
and the people to forget petty differences and disputes and to stand by vigilant, disciplined 
and prepared to serve the cause of India’s freedom and defend it with all their strength from 
all who may seek to do it injury.” 

 
यानंतर झालेल्या प्राथगनासभेत त्यानंा चविारलेल्या प्रश्नापंैकी एक प्रश्न असा होता : कहदुस्तान 

िुकीच्या चदशनेे जात आहे अशी जर तुमिी खात्री आहे तर िुकीच्या मार्ाने जाणाऱ्याबंरोबर तुम्ही साहियग 
कसे ठेचवता? तुम्ही एकटे तुमच्या रस्त्याने जाऊन तुमिे बरोबर असेल तर तुमिे सहिर तुम्हालंा शोधीत 
तुमच्याकडे आपोआप येतील असा चवर्श्ास तुम्ही का ंबाळर्ीत नाही? 

 
“असा प्रश्न चविारला जाणे अर्दी न्याय्य आहे असे मी मान्य करतो आचण मला त्याचवरुध आ काही 

युब्क्तवाद करता येणार नाही. मी एवढेि म्हणतो की, माझी श्रध आा अर्दी दृढ आहे, पण माझे तंत्र िुकीिे 
असेल, तरीही मजचवर्यी चनष्ट्कर्ग काढताना कोणीही इतकी घाई करू नये,” असे उत्तर र्ाधंींनी चदले. 

 
वतगमानपत्रात अशी एक बातमी आली की, फाळणी सचमतीच्या काँगे्रस व लीर्च्या सभासदानंी 

व्हाइसरॉयसमोर कबूल केले की फाळणी बधुंभावनेने अंमलात आणली जाईल. यावर र्ाधंींनी आपली 
प्रचतचक्रया व्यक्त केली ती अशी की, मधुर आर्श्ासनानंी भकेुल्या माणसािे, पोट भरत नाही. पण त्याला 
वळेेवर कोरड्ा भाकरीिा ितकोर चमळाला तरी पुरेसा होतो. 

 
१८ जून रोजी र्ाधंी व र्फारखान जीनानंा व्हाइसरॉयच्या घरी भेटले. नंतर र्फारखान जीनानंा 

त्याचं्या घरी भटले. सरहद्द प्रातंात रक्तपात टाळण्यासाठी र्फारखान आपला जीव आटवीत होते. 
पठाणीस्तान या नावाने सरहद्द प्रातंािे स्वतंत्र राज्य व्हाव े अशी एक मजबतू िळवळ िालू आहे. ती जर 
कहदुस्तानचवरोधी असेल तर धोकादायक आहे, पण ती जर पठाणािें जीवन, संस्कृती व पुश्तु भार्ा याचं्या 
रक्षणाथग असेल तर स्वार्ताहग आहे, असे आपल्या प्राथगनासभेत र्ाधंी म्हणाले. सरहद्द प्रातंात काँगे्रसिेि 
विगस्व व बहुमत आचण मंचत्रमंडळ आहे आचण घटनापचरर्देत त्या प्रातंािे प्रचतचनधी आहेत, पण आता या 
प्रातंासमोर नाजुक प्रश्न उभा ठाकला आहे. तेथे सावगमत घेण्यात येणार आहे. काँगे्रस व लीर् यानंी त्याला 
कबुली चदली आहे. पाचकस्तान का कहदुस्तान हा प्रश्न पठाणानंीि सोडवला पाचहजे, मात्र सद्यःब्स्थतीत 
सावगमत घेणे म्हणजे अंधारात उडी घेण्यासारखे आहे, असे र्ाधंी म्हणाले. 
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सरहद्द प्रातं व पजंाबमधून काही चनवाचसत र्ाधंींना भेटायला आले होते. त्याचं्या हालाचं्या कहाण्या 
पहाडाला पाझर फोडणाऱ्या होत्या. २१ जून रोजी नेहरूसमवते र्ाधंी हरिारला रे्ले. तेथे असलेल्या ३२ 
हजार चनवाचसताशंी बोलणे त्यानंा शक्य झाले नाही. म्हणून चदल्लीस आल्यावर २३ जून रोजी, त्यािंा 
मौनचदन असल्यामुळे त्यािंा संदेश वािून दाखचवण्यात आला. “कहदुस्तानिी फाळणी आचण प्रातंािंी 
जातवार फाळणी यामुळे आपली आता िारं्लीि कसोटी पाचहली जाईल. कहदुस्तानच्या फाळणीिा मोठा 
समारंभ लंडनला होणार आहे, असे वतगमानपत्रात छापून येत आहे. पण एका राष्ट्रािे दोन तुकडे होणार 
यातं आनंदोत्सव करण्यासारखे काय आहे? आतापयंत आपण अशा श्रधे आला चिकटून बसलो आहो की 
वरे्ळे झालो तर आपले मैत्र व बधुंत्व चटकून राहील. पण आता आमिी दोन स्वतंत्र राष्ट्रे होणार असे 
वतगमानपत्रातंील हकीकती सारं्त आहेत. आचण त्यािा मोठा र्ाजावाजा करण्यात येत आहे. हा आमच्यावर 
अखेरिा तडाखा मारण्यात येत आहे काय? मी आशा करतो की, असे नसेल. पण काही असले तरी मोठा 
भार्ीदार म्हणून कहदुस्तानने आपल्या वृत्तीत फरक पडू देऊ नये. आपल्या देशात या पुढेही राहाणाऱ्या 
मुसलमानानंा परके न मानता आपले आप्त म्हणूनि आपण वार्चवले पाचहजे आचण जीनािंा चिराष्ट चसध आातं 
खोटा असल्यािे चसध आ करीत राचहले पाचहजे.” 

 
४ जुलै १९४७ रोजी चब्रचटश पालगमेंटात इंचडयन इंचडपेंडन्स चबल माडंण्यात आले. त्यात तरतूद 

केल्याप्रमाणे १५ ऑर्स्ट १९४७ पासून इंचडया आचण पाचकस्तान असे दोन स्वतंत्र डोचमचनअन अब्स्तत्वात 
येणार होते. १५ ऑर्स्टपासून चब्रचटश सरकार चब्रचटश कहदुस्तानातील सवग मुलुखािा राज्यकारभार आचण 
या दोन डोचमचनअन प्रदेशावंरील चनयंत्रण याबद्दलिी जबाबदारी सोडून देणार असे ठरले. त्याि वळेी देशी 
संस्थानावंरील सावगभौम सत्ताही चब्रचटश सरकार सोडून देणार होते. 

 
५ जुलै रोजी आपले प्राथगनेच्या वळेिे भार्ण र्ाधंींनी याि चवर्यावर केले : “एक इंचडयाऐवजी दोन 

इंचडया या चबलाने अब्स्तत्वात आणले ही र्ोष्टि मुळात अर्दी वाईट आहे. दोघािंा दजा सारखा मानण्यात 
आला. मुब्स्लम लीर् आचण जीना यानंी आपले म्हणणे खरे करून दाखचवले. कॅचबनेट चमशनिा पुकारा 
त्यानंा खोटा पाडला. जी र्ोष्ट मुळाति वाईट आहे ती सवांनी मान्य केली म्हणून काही िारं्ली ठरत नाही. 
जीनानंा पाचहजे होते ते सर्ळे जशािे तसे चमळाले नाही यात समाधन मानण्यासारखे काही नाही. त्यात 
स्वतंत्र, सावगभौम राज्य पाचहज होते ते त्यानंा शभंर टके्क चमळाले. इंचडया व पाचकस्तान यािंा दजा समान 
ठरला. चब्रचटश आपली सर्ळी सत्ता सोडून देत होते ते अर्दी खरे. पण कहदुस्तानिी फाळणी करण्याच्या 
कामी ते सामील झाले आचण चवरोधी ध्येयवाद व चहतसंबधं असलेले दोन सभासद चब्रचटश कॉमनवले्थसाठी 
चमळचवले. यापुढे ही गे्रट चब्रटनिी ककमत त्याच्या वार्णुकीवरून ठरेल, र्ोड चदसणाऱ्या शब्दजालावरून 
नव्हे. देशी संस्थाचनकािें संबधं व ब्स्थती ही अर्दीि असमाधानकारक राचहली. चब्रचटश कॅचबनेट चमशनिी 
नेमणूक केली तेव्हापासून आवश्यक ते धैयग खंबीरपणा दाखचवलाि नाही. यापुढील होणाऱ्या सवग 
पचरणामाबंद्दलिे दोर्ारोप टाळणे चब्रटनला शक्य होणार नाही. सध्या जी संकटमय पचरब्स्थती चनमाण 
झाली आहे चतिे चनराकरण प्रस्तुत चबलाने होत नाही. संस्थाचनक व त्यांिी प्रजा याचं्यामधील संबधं कसे 
राहाव ेयािा चबलाने काहीि खुलासा केला नाही. सरहद्द प्रातंात सावगमत होणार आहे ते कहसािारापासून 
मुक्त असेल अशी आशा आहे. बादशाहखान व खुदा-ई-चखदमदर्ार अकहसेला प्रचतज्ञाबध आि आहेत. 
मुब्स्लम लीर्वालेही आता हा प्रश्न मुसलमानािंा आपसातील असल्यामुळे अकहसाप्रवणि राहातील अशी 
आशा करण्यास हरकत नाही. पूणग स्वातंत्र्य चमळण्यािा क्षण जवळ आला असता सवगत्र केवढा उत्साह 
चदसला पाचहजे, पण तसा तो नजरेस पडत नाही. यािे कारण देशािी फाळणी म्हणजे दोन चवरोधी छावण्या 
झाल्या हेि आहे. आता समान संरक्षणव्यवस्था नाही. आता फौजेिी देखील वाटणी व्हायिी आहे. आता 
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फौज आचण चतला लार्णारा खिग आचण चतच्यात वाढ या बाबतीतही इंचडया व पाचकस्तान याचं्यामध्ये स्पधा 
होणार काय? तसे झाले तर ते एकमेकािंी कत्तल करण्यासाठीि का? असे अनेक प्रश्नोपप्रश्न माझ्या 
मनात उठत आहेत. आचण इतकी वर् े स्वातंत्र्यासाठी झटलो ते हा पचरणाम पाहाण्यासाठी का?” अशा 
प्रकारे आपल्या मनात दाटून येणारे चविार आपल्या प्राथगनाप्रविनात र्ाधंींनी तीन चदवस सारखे प्रकट 
केले. 

 
७ जुलैला त्यािंा संदेश सवांना वािून दाखचवण्यात आला. त्यातं त्यानंी म्हटले, “येऊ घातलेले 

स्वातंत्र्य उत्साह उत्पन्न करीत नाही. पण संकट सुध आा वरप्रदान कसे होऊ शकेल हे मी दाखव ूइब्च्छतो. 
काँगे्रस व मुब्स्लम लीर् यानंी एकत्र बसाव े आचण व्हाइसरॉयच्या मध्यस्थीचशवाय परस्परसंमत करार 
करावा, पाचकस्तान मोडून टाकावे, असे मी मुळीि सुिवीत नाही. ती आता ििेच्या अथवा वादाच्या 
पलीकडील ठाम र्ोष्ट ठरली. पण दहा उभयताचं्या प्रचतचनधींनी एकत्र बसाव े आचण एकमताने ठराव 
झाल्याखेरीज उठायिे नाही असा चनधार करावा. जे काय घडत आहे त्याबद्दल कहदंूना काय अथवा 
मुसलमानानंा काय, आनंद अथवा उत्साह नाही. हे मला रोज जे कहदू-मुसलमान भेटायला येतात त्याचं्या 
चविारप्रदशगनावरून म्हणतो. दुसरा एक पयाय आहे. तो काही सोपा नाही. एका फौजेिी आता दोन शकले 
होणार आहेत. आतापयंत शत्रूंशी लढण्यािा ध्येयवाद ज्याचं्यासमोर ठेवला रे्ला, त्यािंीि फाळणी 
झाल्याबरोबर त्यानंी एकमेकाशंी शत्रतु्वाने वार्ाव ेकाय? मी अर्दी नार्व्या शब्दात पचरब्स्थती उघडी करून 
दाखवीत आहे. हे टाळण्याकचरता दोघानंी एकत्र बसून ही चवचित्र अवस्था संपवावी हे सवगतोपरी इष्ट नाही 
काय?” 

 
जीनानंी एक पत्रकार पचरर्द घेऊन तीमध्ये असे आर्श्ासन चदले की, पाचकस्तानात राहाणाऱ्या सवग 

अल्पसंख्यानंा धमगस्वातंत्र्य, पूजास्वातंत्र्य, जीचवतचवत्तािी शार्श्ती असेल याबद्दल खात्री बाळर्ावी. हे 
वािून र्ाधंींनी १३ जुलै रोजी आपल्या प्राथगनाप्रविनात साचंर्तले, “आपल्याला आनंद झाला. पण पुढारी 
एखादी र्ोष्ट अर्दी प्रामाचणकपणे जरी बोलला तरी त्यािा सल्ला अंमलात येईलि असा काही भरंवसा 
बाळर्ता येत नाही. फाळणी होणार हे ठरल्यावर देखील खून, भोसकाभोसकी, लुटालूट, आर्ी लावणे 
वरै्रे प्रकारच्या बातम्या अनेक चठकाणाहूंन येत आहेत यािा अथग काय? खुद्द कसधमधून चकती कहदू 
चनवाचसत जीचवत असय झाल्यामुळे कहदुस्तानात आले? १५ ऑर्स्टपयंत कसधी कहदंूना संरक्षण देण्यािी 
जबाबदारी आपल्यावर नाही असे जीनासाहेब मानतात काय? ते तर आता पाचकस्तानिे र्व्हनगर-जनरल 
होणार आहेत.” 

 
माऊंटबटॅन यानंी दोनही फाळणी झालेल्या कहदुस्तानच्या प्रदेशािें र्व्हनगर जनरल व्हावे असे 

काँगे्रस व लीर् यानंी ठरचवले होते. पण जीनानंी तो बेत बदलला आचण माऊंटबटॅन फक्त चहन्दुस्तानिे 
र्व्हनगर जनरल झाले. काँगे्रसला चदलेला शब्द मोडावयािा नव्हता. र्ाधंींिे लक्ष आता चदल्लीस लार्त 
नव्हते. नोआखली व चबहारकडे जाण्यािी उत्कंठा त्यानंा लार्ली होती, कारण तेथून समजणाऱ्या 
हकीकती त्यानंा अस्वस्थ करीत होत्या. त्याप्रमाणे चदल्ली सोडण्यािी इच्छा त्यानंी सरदार पटेल याजंकडे 
पत्र चलहून कळचवली. ‘हचरजन’ पण आता बदं करावा असे त्यानंा वाटू लार्ले, कारण उलटे मार्गदशगन 
लोकानंा करणे बरोबर नाही असे त्यािें मन त्यानंा सारं्ू लार्ले. परंतु काँगे्रस पुढाऱ्यानंी आमिे ओझे हलके 
करण्यासाठी चदल्लीसि राहाण्यािी र्ळ घातल्याने अखेर त्यानंी आपला मुक्काम हलचवला नाही. 
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१८ जुलै १९४७ रोजी हाऊस ऑफ लॉडगस या चब्रचटश पालगमेंटच्या वचरष्ठ सभेने इंचडअन इंचडपेंडन्स 
चबलाला मान्यता देऊन त्याला राजेसाहेबािंी मंजुरीही चमळाली असे जाहीर केले. आतापासून काँगे्रस 
सरकारच्या अंमलाखाली सरकारी नोकरी चमळचवण्याकचरता लोकािंी धडपड सुरू झाल्याच्या वाता ऐकून 
र्ाधंींनी इर्ारा चदला की काँगे्रस सत्ताधीश झाली आहे, म्हणून काँगे्रसजनानंी सरकारी नोकऱ्या धरण्यािी 
हाव बाळर्णे हे काँगे्रसच्या ध्येयवादाशी चबलकूल चवसंर्त आहे. १९ जुलैच्या प्राथगनाप्रविनात त्यानंी हे मत 
प्रकट केले. ऑर्स्ट १५ पासून राष्ट्रीय झेंड्ावर एका कोपऱ्यात युचनयन जॅकिे चिन्ह राहील अशी वाता 
ऐकून एकाने रार्ाने पत्र चलहून महात्मा र्ाधंींना कळचवले की, असे झाले तर मी त्या चनशाणाच्या किध्या 
करून टाकीन. र्ाधंींनी त्या पत्रािे चनचमत्त करून सवांस बजाचवले, “हा केवळ अचविारीपणा होईल. 
चब्रचटश लोक आता राज्यकते म्हणून हा देश सोडून जात आहेत. माऊंटबटॅन हे थोडे चदवस आपण नेमलेले 
र्व्हनगर जनरल म्हणून राहाणार आहेत; पण व्हाइसरॉय म्हणून नव्हे. आपल्या मंचत्रमंडळाच्या आज्ञा 
अंमलात आणणारे सेवक म्हणून ते राहतील. चब्रटनशी आपले संबंध बरोबरीिे व मतै्रीिे राहाणार आहेत. 
मर् आपल्या ध्वजावर एका बाजूला युचनअन जॅकला जार्ा चमळाल्याने काय चबघडते? एका काळी 
असलेल्या शत्रबूद्दली दाखचवलेली सद भावना हाि त्यािा अथग असेल. आपल्या समावशेक परंपरेला ते 
शोभनू चदसेल. जोपयंत इंचडया एक डोचमचनअन म्हणून राहील तोवर युचनअन जॅकिा मान ठेवणे हे 
चशष्टािाराला धरूनि होईल. पण मी तर असे ऐकले आहे की, काँगे्रसच्या कायगकाचरणीने आपल्या राष्ट्रीय 
ध्वजावर युचनयन जॅकला जार्ा न देण्यािे ठरचवले आहे. पण याबद्दल उल्हचसत होण्यासारखे काही नाही. 
मला फक्त आपली औदायािी व समावशेकतेिी परंपरा जपणे आवडते.” 

 
२२ जुलै रोजी जवाहरलाल नेहरंूनी घटनापचरर्देमध्ये राष्ट्रीय ध्वजाचवर्यी पुढील ठराव माडंला. 

“Resolved that the national flag of India shall be a horizontal tricolour of deep saffron, white 
and dark green, in equal proportion. In the centre of the white band, there shall be a wheel in 
navy blue to represent the Chakra. The design of the wheel shall be that of the wheel, 
Chakra, which appears on the abacus of the Sarnath pillar of Ashoka. The diameter of the 
wheel shall be approximate to the width of the white band. The ratio of the width to the length 
of the flag shall ordinarily be 2 : 3.” याि वणगनािा राष्ट्रध्वज पुढे भारतािा ध्वज म्हणून मान्यता पावला 
आचण ‘हचरजन’ मध्ये र्ाधंींनी त्यावर चववेिक लेख चलचहला. 

 
२५ जुलैच्या प्राथगनाप्रविनात र्ाधंींनी र्ोहत्याप्रचतबधं हा चवर्य हाताळला. र्ोहत्याप्रचतबधंािा 

कायदा सवग देशासाठी करणे िुकीिे होईल असे आपले मत त्यानंी चदले आचण असा प्रचतप्रश्न केला की 
उद्या पाचकस्तानने मूर्वतपूजाप्रचतबधंािा कायदा केला तर ते योग्य होईल काय? हा चवर्य चविाराथग घेण्यािे 
कारण बाबू राजेंद्रप्रसाद यानंी त्यानंा असे साचंर्तले होते की, र्ोहत्येला प्रचतबंध व्हावा अशी मार्णी 
करणारी पन्नास हजार पोस्टकाडे, तीस हजार पते्र आचण हजारो तारा आपल्याकडे आलेल्या आहेत. 
र्ाधंींनी र्ोरक्षण करण्यािी मार्णी करणाऱ्या व पाजंरपोळ िालचवणाऱ्यानंा र्ोरक्षण शास्त्रीय पध आतीने करून 
िमोद्योर् व शतेी यानंा कशी मदत करता येईल हे कळत नाही. चतकडे त्यानंी लक्ष चदल्यास मोठी देशसेवा 
आचण समाजसेवा र्ोसेवमेाफग त घडेल. कहदू व मुसलमान पुढाऱ्यानंी बाउंडरी कचमशन देईल ते चनकाल 
चबनतक्रार मान्य करण्यािे ठरचवले आहे हे सुलक्षण आहे, असे र्ाधंी म्हणाले. 

 
२६ जुलैला आपल्या प्राथगनाप्रविनात त्यानंी पे कचमशनच्या चशफारशींिा उल्लेख करून 

डायरेक्टरला दोन हजार रुपये व िपराशाला वीस रुपये दरमहा पर्ार द्यावा यात उघड अन्याय आहे, असे 
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म्हटले. तसेि बचॅरस्टर, डॉक्टर, वरै्रे मोठमोठ्या फी घेतात त्यािाही चनरे्ध केला. कचनष्ठ प्रतीच्या 
नोकरािंी उपासमार होईल असे पर्ार ठेवणे म्हणजे असंतोर्ाला चनमंत्रणि आहे आचण पे कचमशनने तसे 
केले आहे. चवर्मतेिा रोर् वाढू देण्यािे टाळणे अवश्य आहे, असे र्ाधंींिे म्हणणे होते. 

 
२७ जुलै रोजी, संस्थाचनकानंी व्हाइसरॉयिी भेट घेऊन त्यािंा सल्ला घेतला त्याबद्दल र्ाधंींनी 

आपले चविार प्रकट केले. व्हाइसरॉयनी संस्थाचनकानंा साचंर्तले की, फुटून बाजूला राहाण्याऐवजी 
सोईप्रमाणे पाचकस्तान ककवा कहदुस्तान यात सामील होण्यािे संस्थाचनकानंी ठरवाव.े या सल्ल्याला मान्यता 
देताना र्ाधंी म्हणाले, “यात एक उणीव आहे. संस्थाचनकानंी आपल्या प्रजा म्हणजे आपली मालमत्ता अथवा 
जनावरे न समजता त्याचं्या इच्छा-आकाकं्षा लक्षात घेऊन, आपण केवळ त्यािें रस्टी अथवा सेवक आहो 
अशी भचूमका स्वीकारून पुढील पावले उिलावी. स्वातंत्र्य चमळाल्याबद्दल खालसांतील जनता १५ ऑर्स्ट 
रोजी जो आनंदोत्सव करील तीमध्ये संस्थानी प्रजेला देखील सामील होता आले पाचहजे.” 

 
तारीख २८ जुलैच्या प्राथगनाप्रविनात र्ाधंींनी त्याजंकडे येऊन पडलेल्या काही प्रश्नानंा उत्तरे 

चदली. एका प्रश्नािे उत्तर असे होते की, धमगचभन्नत्वाच्या तत्त्वावर पाचकस्तान व इंचडया अशी दोन शकले 
झाली असली तर खरोखर त्यािें एकत्वि आहे. तेव्हा दोनही प्रदेशातंील लोकाचं्या र्रजा व र्ाऱ्हाणी 
चविारात घेण्यासाठी एकि काँगे्रसिी संघटना असणे योग्य आहे. पूवीपेक्षा चनराळया प्रश्नानंा तोंड द्यावे 
लार्ण्यािा संभव आहे आचण कदाचित त्यांतील काही प्रश्न सोडचवता येणे अशक्य होईल, पण म्हणून 
काँगे्रसिी शकले होण्यािे काही कारण नाही. 

 
दुसऱ्या एका प्रश्नािे उत्तर असे होते की, काँगे्रसला केवळ कहदंूिी संघटना होणे कदाचप शक्य 

नाही. लक्षावधी लोकािें राष्ट्र म्हणजे कहदुस्तान आहे. त्यात अनेक धमांिे, जातींिे लोक आहेत. 
फाळणीनंतरही येथेि राहू इब्च्छणारे मुसलमान हे परके, परदेशी कसे होतील? बहुसंख्य चहदंूना हा फक्त 
चहदंूिा देश आहे असे न्यायाने म्हणताि येणार नाही. आचण काँगे्रसने या सवांच्या र्रजािंा व कल्याणािा 
चविार आपले परंपरादत्त कतगव्य म्हणून करीत राहाणे हाि चतिा धमग आहे. हेि चतच्या जन्मािे व 
अब्स्तत्वािे कारण अथवा हेतू आहे. 

 
चतसरा प्रश्न असा होता, की पाचकस्तानच्या ध्वजाचवर्यी चबर्रमुसलमानािंी वृत्ती अथवा भचूमका 

काय असावी? र्ाधंी म्हणाले, “पाचकस्तानिा ध्वज अजून औपिाचरकपणे तयार झालेला नाही. बहुधा 
मुब्स्लम लीर्िा ध्वजि पाचकस्तानिा म्हणून जाहीर होईल. इस्लामबरोबर त्यािी एकरूपता ठरली तर 
जर्ातील यच्चयावत् मुसलमान त्याला मान देतील आचण ज्यानंा इस्लामबद्दल आदर आहे ते सवग त्यािा 
आदर करतील. अशा प्रकारिा इस्लाम, चिस्ती धमग, कहदु धमग वरै्रे कोणािा ध्वज असल्यािे मला माहीत 
नाही. पाचकस्तानिा ध्वज हा जर त्याच्या सवग नार्चरकािंा म्हणून, जाचतधमातीत असा असेल तर त्याला 
मी अवश्य सलाम करीन आचण कोणीही करावा. चनराळया शब्दातं सारं्ायिे तर या दोन डोचमचनअनािें 
आपसात शत्रतु्व नसावे, मतै्र असाव.े एका कॉमनवले्थिे सदस्य एकमेकािें शत्र ूअसू शकत नाहीत. दचक्षण 
आचिका आता पाचकस्तान व इंचडया याबंद्दल कशी वार्णार आहे इकडे माझे लक्ष आहे. आता त्यानंा 
कहदचवरोधी राहाता येईल काय? आता तेथील र्ोऱ्या लोकानंा काळया लोकाबंरोबर प्रवास करणे, हे कहदी 
आहेत म्हणून नाकारता येईल काय?” 
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तारीख १ ऑर्स्टपासून ४ पयंत र्ाधंींिा मुक्काम काश्मीरमध्ये होता. तेथे असताना काश्मीरने 
पाचकस्तानात याव ेका कहदुस्तानात, असा प्रश्न त्यानंा कोणी तरी चविारला. त्यावर र्ाधंी म्हणाले, मी या 
प्रश्नािी ििा करण्याकचरता आलेलो नाही. काचश्मरातील जनमत असेल त्याप्रमाणे व्हाव.े त्यानंी या 
चवर्यावर आपल्या िार चदवसाचं्या मुक्कामात जाहीर भार्ण असे केले नाही. पण शखे अब्दुल्लािी पत्नी 
सारखी त्याचं्याबरोबर होती. महाराजा व महाराणी आचण चदवाण काकसाहेब याजंबरोबर र्ाधंींच्या 
मुलाखती झाल्या. शख अब्दुल्लािंी भेट मात्र झाली नाही. काश्मीरिी प्रजा त्यानंा अर्दी एकचजनसी 
आढळली. नुसत्या िेहऱ्यामोहऱ्यावरून आचण पोर्ाखावरून कहदू कोण व मुसलमान कोण हे ओळखता येणे 
मुष्ट्कील होते. काचश्मरी प्रजेिे मत हेि प्रभावी ठरले. पाचहजे, असे र्ाधंी म्हणाले व महाराजा व महाराणी 
यािंी याला मान्यता होती, हे जनमत कसे अजमावावे हा प्रश्न होता. पण काचश्मरी लोक, राजासाहेब व 
दोनही डोचमचनअन त्यािा चनणगय करतील, अशी आशा त्यानंी व्यक्त केली. 

 
वाह येथे अनेक कहदू व शीख चनवाचसत होते. त्यािंी संख्या ९ हजार होती आचण त्यानंा आपले 

भचवतव्य १५ ऑर्स्टनंतर अंधकारमय वाटत होते. र्ाधंींनी त्यानंा धीर चदला व असे नाउमेद होण्यासारखी 
पचरब्स्थती आहे असे आपल्याला वाटत नाही, असे जीनाचं्या जाहीर आर्श्ासनावंर चवसंबून साचंर्तले. 
र्ाधंींना जर नोआखलीला जाण्यािी चनकड नसती तर ते १५ ऑर्स्टपयंत तेथे राहाण्याला राजी होते. पण 
आपला प्रचतचनधी म्हणून सुशीला नायर यानंा तेथ राहाण्याला साचंर्तले. रावळकपडी येथील चनवाचसतही 
सुरचक्षत आहेत असे तेथील मुसलमान चजल्हा कचमशनरने त्यानंा साचंर्तले. शीखािंी रु्रुिारे पजंासाहेब, 
नानकानासाहेब पूवग पजंाबात होती, पण म्हणून पूवग पजंाबिा राज्यकारभार शीखाचं्या हाती द्यावा ही अशक्य 
र्ोष्ट आहे, असे र्ाधंी म्हणाले. लाहोर येथे त्यानंा पोिचवण्यास आलेल्या काँगे्रस कायगकत्यांना ते म्हणाले, 
“यापुढील माझे आयुष्ट्य पाचकस्तानात जाणार, मर् ते पूवग बरं्ालमध्ये असो, पचश्चम पजंाबमध्ये असो, वा 
सरहद्द प्रातंात असो. तूतग मी नोआखलीला जात आहे. तेथे मरण आले तरी मी जाणारि. पण 
नोआखलीमधून मुक्त झालो की मी पजंाबात येणार. नोआखलीहून माझी मुक्तता लवकर होईल अशी मी 
उमेद बाळर्ून आहे.” 

 
नोआखलीच्या वाटेवर आर्र्ाडीमध्येि, ‘चवद्यार्थ्यांपुढील कायग’ या चवर्यावर र्ाधंींनी लेख 

चलचहला. त्यात त्यानंी म्हटले, “कहदू, मुसलमान, चिस्ती आचण इतर सवांसाठी चवद्यार्थ्यांिी एकि संघटना 
असावी. चवद्याथी हे भचवतव्यािे चशल्पकार आहेत. त्यािंी फाळणी होऊ शकत नाही. प्रत्यक्ष व प्रिचलत 
राजकारणात चवद्यार्थ्यांनी पडू नये. सवगि राजकीय पक्षानंी आपल्या कामासाठी त्यािंा आजवर उपयोर् 
केलेला आहे. जेव्हा चशक्षणािा उदे्दश फक्त रु्लाम चनमाण करण्यािाि होता तेव्हा हे अपचरहायग होते. पण 
आता यापुढे तशी ब्स्थती नाही. स्वतंत्र राष्ट्राच्या बालकानंा कोणत्या प्रकारिे चशक्षण पाचहजे यािा चविार 
करणे हे चवद्यार्थ्यांिे आता पचहले काम आहे. ते काय असले पाचहजे यात मी आता चशरत नाही. पण तूतग 
इतकेि म्हणतो की, चवद्यापीठातील वचडलधाऱ्यािें ते काम आहे असे समजण्याच्या भ्रमात चवद्यार्थ्यांनी फसू 
नये चवधायक व प्रौढ टीका करून त्यानंी लोकमत बनचवले पाचहजे. चवद्यार्थ्यांिे जीवन म्हणजे संन्याशािे 
जीवन आहे असे म्हणतात ते बरोबर आहे. साधी राहणी व उच्च चविारसरणी य तत्त्वािी साक्षात प्रचतमा 
चवद्याथी असला पाचहजे. तो मूर्वतमंत चशस्त असला पाचहजे. अभ्यासाति त्याला आनंद वाटला पाचहजे. 
ज्ञानािी सतत वाढ होत राहणे यापेक्षा दुसरा अचधक मोठा आनंद कोणता?” असा प्रश्न चविारून र्ाधंींनी 
आपला लेख संपचवला. कलकत्त्याला येऊन पोिल्याबरोबर डॉ. सुनील बोस यानंी त्यािंी वैद्यकीय 
तपासणी केली. त्यानंी आपल्या तपासणीनंतर साचंर्तले. ‘सध्याच्या पावसाळयाच्या चदवसातं नोआखली 
चजल्यात मलेचरयािा उपद्रव होण्यािे भय आहे. म्हणून आठदहा चदवसापेंक्षा अचधक काळ र्ाधंींनी तेथे राहू 
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नये. महात्मा र्ाधंींिी आठ वर्ांनतर मी पुनः तपासणी करीत आहे. १९३९ पासून आजवर त्याचं्या शारीचरक 
ब्स्थतीत काहीि फरक पडलेला नाही. खरे तर त्यािंा िेहरा अचधक टवटवीत झाला आहे व त्विा 
काचंतमान झाली आहे. वजन कायमि आहे. हृदय आचण फुप्फुसे उत्तम आहेत. नाडीिे ठोके चमचनटाला ६८ 
आचण चनयचमत पडतात. एकंदरीत प्रकृतीत कोणतेि वैरु्ण्य नाही.’ 

 
९ ऑर्स्ट रोजी सोदेपूर येथे प्राथगनासभेत र्ाधंींनी कलकत्त्यामधील पचरब्स्थतीवर भार्ण केले. 

कहदू वडेे झाले आहेत आचण मुसलमान अचधक शहाणे झाले आहेत, असे अनेक चमत्रानंी त्यानंा साचंर्तले. 
आता राज्यकारभारािी पूणग जबाबदारी घेण्याच्या वेळी रु्ंडचर्री आचण दंरे्धोपे संपुष्टात आलेि पाचहजेत. 

 
१० तारखेच्या प्राथगनाप्रविनाला खूपि र्दी झाली होती आचण टाळयािंा कडकडाट कानठळया 

बसचवणारा होता. काही चमचनटे याबद्दल लोकािंी कानउघडणी करण्यासाठीि र्ाधंींना खिग करावी 
लार्ली. नंतर ते म्हणाले, “मी नोआखलीला जाण्यासाठी आलो व थोडा वळेि कलकत्त्याला थाबंण्यािा 
चविार होता. पण बऱ्याि लोकाचं्या चवनंतीवरून कलकत्ता शहर पूवगब्स्थतीवर येण्यासाठी िाललेल्या 
प्रयत्नात मी माझा वाटा उिलण्याकचरता थोडा जास्त राहत आहे. मी आता मंत्र्याचं्या व इतराचं्या भेटी 
घेतल्या आहेत. चहन्दंूनी जेथे घरेदारे उद ध्वस्त केली आहेत त्या जार्ा मला पाहायच्या आहेत. आपल्या 
स्वतःच्या घराति चहदंूना अजून परत जाता येत नाही अशा हकीकती मी ऐकल्या आहेत. अशा प्रकारच्या 
जंर्लीपणाच्या प्रकारािंी माचहती चमळाली म्हणजे माझी मान शरमेने खाली जाते. पण मला सर्ळया 
अहवालािंी शहाचनशा करायिी आहे. कलकत्त्यातील मुब्स्लम वस्ती २३ टक्क्यापेंक्षा जास्त नाही असे मी 
ऐकले. इतके थोडे लोक बहुसंख्यावंर जुलूमजबरदस्ती कशी करतात हे मला समजत नाही. सरकारी 
नोकरातंही जातीय पक्षपातािे चवर् चभनले आहे हे जर खरे असेल तर आपला भचवष्ट्यकाळ मला काळाकुट्ट 
चदसतो. चनदान पोचलसानंा तरी आपल्या कतगव्यािी थोरवी समजेल काय?” 

 
११ ऑर्स्टच्या प्राथगनासभेत त्यानंी चितार्ारं्मध्ये आलेल्या पुरािा उल्लेख केला. तीन चदवस झाले 

तरी पुरािे पाणी ओसरत नव्हते व त्यामुळे जीचवतचवत्तािी हानी चकती झाली यािा अंदाज करता यत 
नव्हता. अशा आणीबाणीच्या चवपत्तीत पूवग आचण पचश्चम, पाचकस्तान आचण कहदुस्तान असले चविार कोणी 
मनात आणता उपयोर्ी नाही. राजकीय, धार्वमक असले फरक पार चवसरून दुःचखतानंा मदत केली 
पाचहजे. चनधी र्ोळा करण्याला प्रचतचष्ठत व चवर्श्सनीय माणसािंी कचमटी नेमून अचखल बरं्ालने सवांिा 
परामशग घेतला पाचहजे. जरूर तर अचखल भारतीय स्तरावर हे काम केले पाचहजे. पूवग व पचश्चम बंर्ाल असा 
काही भेद न मानता सवग बंर्ाली लोकानंी एक होऊन आपले काही भाडंण नाही असे चसध आ केले पाचहजे, 
असे र्ाधंी म्हणाले. 

 
१५ तारखेपासून स्वातंत्र्य अंमलात येणार आचण कलकत्त्यािे मुसलमान तो चदवस सुतकािा म्हणून 

पाळणार आहेत, असे र्ाधंींच्या कानावर आले. त्यानंा १२ ऑर्स्ट रोजी र्ाधंींनी उपदेश केला की, असा 
उपक्रम अर्दी रै्र ठरेल. पाचकस्तानातील चहदंूनी सुध आा पाचकस्तानच्या ध्वजाला वदंन केले पाचहजे. कारण 
स्वातंत्र्य व समता यािें प्रतीक तो ध्वज आहे. त्याचं्या कानावर असेही आले होते की, िें ि व पोतुगर्ीज 
कहदुस्तानातील कहदु-मुसलमान आपले स्वातंत्र्य जाहीर करणार आहेत. याबाबत र्ाधंी म्हणाले की, असे 
करणे अचविारीपणािे आहे. इतकेि नव्हे तर यात त्यािंा फक्त मस्तवालपणाि चदसून येईल. चब्रचटशानंी 
सत्तात्यार् करण्यािे ठरचवले आहे, िें ि ककवा पोतुगर्ीजानंी नव्हे. अथात् त्यानंा तसेि कराव ेलार्णार आहे. 
पण लोकानंी आपल्या हाती कायदा घेऊन िालणार नाही. त्याला घटनात्मक मार्गि िोखाळले पाचहजेत. 
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जवाहरलाल नेहरंूनी डिाचं्या ताब्यात असलेल्या इंडोनेचशयािा पुरस्कार केला तेव्हा आपल्या देशात 
असणाऱ्या िें ि व पोतुगर्ीज वसाहतीमधील लोकानंाही स्वातंत्र्य चमळून ते आपल्याशी एकरूप व्हाव ेयािी 
काळजी त्यानंा आहेि. म्हणन त्यािंा सल्ला घेतल्याचशवाय तेथील लोकानंी आपली मयादा सोडून वार्ू नये, 
असे र्ाधंींनी साचंर्तले. त्याि चदवशी शहीद सुरावदी र्ाधंींच्या भेटीला रे्ले आचण कलकत्त्यातील दंरे्धोपे 
थाबंनू कहदुमुसलमान पूवीसारखे रु्ण्यार्ोकवदाने वार्ू लारे्पयंत त्यानंी कलकत्ता सोडण्यािे मनात आणू 
नये, अशी त्यानंा चवनंती केली. र्ाधंी त्यानंा म्हणाले, तुम्ही व मी एखाद्या मुसलमानाच्याि घरात, 
दंर्लग्रस्त भार्ात राहू. तुम्ही तुमच्या वचडलािंा व कन्येिा सल्ला घ्या. बाडउंरी कचमशनिा चनकाल 
दोनतीन चदवसात लारे्ल आचण त्या कचमशनला दोनही पक्षानंी राजीखुर्ीने मान्यता चदली असल्याने त्यािे 
चनकाल दोघावंर बधंनकारक असतील, मर् कोणाला ते समाधानकारक वाटोत वा न वाटोत. र्ाधंी म्हणाले 
ते मान्य होऊन १३ ऑर्स्ट रोजी बेचलघाटा येथील एका मुसलमानाच्या राहण्यास आले. माजी मेयर 
उस्मान त्यािेंबरोबर होते, तसेि कलकत्ता चजल्हा मुब्स्लम लीर्िे सेके्रटरी होते. पचश्चम बरं्ालच्या मुख्य 
मंत्र्यािें पोचलचटकल सेके्रटरी िौधरी, तसेि आभा आचण मनु र्ाधंी या देखील त्याचं्याबरोबर होत्या. 
मुख्यमंत्री पी. सी. घोर् यानंी आपले सरकारी कतगव्य म्हणून, र्ाधंींच्या सवग बाजंूनी उघड्ा असलेल्या 
घराला संरक्षणािी व्यवस्था केली. र्ाधंींना संरक्षण नको असले तरी त्याजंबरोबर राहाणाऱ्या शहीद 
सुरावदीना ते आम्ही चदलेि पाचहजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. र्ाधंींनंतर लवकरि शहीद सुरावदी र्ाडीत 
बसून आले. पण जमलेल्या र्दीने ‘शहीद परत जा’ अशा घोर्णा चदल्या. पोचलसाचं्या मदतीने ते र्ाधंींपयंत 
येऊन पोिले. र्दी आणखी वाढली, पण र्ाधंींिे सेके्रटरी प्रो. चनमगलकुमार बोस यानंी त्यानंा समजाचवले व 
र्ाधंींपुढे आपली र्ाऱ्हाणी ठेवण्यास साचंर्तले. रे्ल्या वर्ी याि चदवसात कहदंूच्या घरानंा आर्ी लावण्यात 
येत होत्या तेव्हा तुम्ही का आला नाही, असा प्रश्न र्ाधंींना चविारण्यात आला. र्ाधंींनी साचंर्तले 
तेव्हापासून काळ फार बदलला आहे. आता देश स्वातंत्र्यसंपन्न झाला आहे. शहीद सुरावदीमुळे मी येथे 
थाबंलो आहे. नाही तर नोआखलीला जाऊन पोिलो असतो. येथे राहूनि नोआखलीच्या कहदंूिी सेवा मला 
करता येईल. मला कहदु-मुसलमान सारखेि आहेत. त्यानंी आता सवग चवतुष्टे चवसरून आपआपल्या घरी 
परताव.े कलकत्त्यात शातंता व सलोखा नादूं लार्ला की नोआखली व इतर चठकाणीही तो नादेंल. अखेर 
र्ाधंी म्हणाले, “उद्यापासून आपण चब्रचटश अंमलापासून मुक्त होऊ. आज मध्यरात्रीनंतर आपली फाळणीही 
अंमलात येईल. म्हणून उद्यािा चदवस जसा उत्सव करण्यािा असेत तसा तो दुःख करण्यािाही असेल. 
आपल्यावर फार अवघड जबाबदारी पडणार आहे. ती योग्यप्रकारे पार पाडण्यािे सामर्थ्यग आपल्याला 
चमळाव ेम्हणून आपण ईर्श्रािी प्राथगना करू या.” 

 
१४ ऑर्स्ट रोजी करािी येथे पाचकस्तान डोचमचनअन अब्स्तत्वात आल्यािी घोर्णा झाली. जीना 

म्हणाले, “The two Indians are parting as friends and will continue to be friends forever.” 
चदल्लीला मध्यरात्र होईपयंत सारे शहर स्वतंत्र कहदुस्तान जाहीर झाल्यािे ऐकण्याकचरता जार्त राचहले. 
बरोबर १२ वाजता चदल्लीस व इतर मोठ्या शहरी कहदुस्तान स्वतंत्र झाल्याच्या घोर्णा शखंध्वनी करून व 
‘महात्मा र्ाधंी की जय’ असा उद घोर् करून देण्यात आल्या. कॉब्न्स्टयुएंट असेंब्लीिे अध्यक्ष डॉ. 
राजेंद्रप्रसाद यानंी असेंब्लीच्या कामाला सुरुवात करताना स्वातंत्र्यलढ्यात सामील झालेल्या सवग 
लहानथोर स्त्री-पुरुर्ािंी सेवा व त्यार् यािें कृतज्ञतापूवगक स्मरण केले आचण महात्मा र्ाधंींचवर्यी बोलताना 
त्यािंा उल्लेख “Mahatma Gandhi, who has been our beacon light, our guide and philosopher 
during the last thirty years” अशा शब्दातं केला. 
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कॉब्न्स्टयुएट असेंब्लीच्या सभासदानंी मध्यरात्रीनंतर जी शपथ घ्यावयािी ठरले होते, चतिा 
मसुदा ठरावरूपाने सुिचवताना जवाहरलाल नेहरू यानंी केलेल्या भार्णात म्हटले, “Long years ago, 
we had mad a tryst with destiny and now the times comes when we shall redeem our pledge, 
not wholly or in full measure, bur very substanlially. When the world sleeps India will awake to 
life and freedom. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to 
the service of India and her people and to the still larger cause of humanity.” 

 
शपथेिा मसुदा असा होता : “At this solemn moment, when people of India through 

suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of the constituent assembly of 
India, do dedicate myself, in all humility, to the service of India and her people to the end that 
this ancient land attain her rightful place in the world and make her full and willing contribution 
to the promotion of world peace and the welfare of mankind.” 

 
१५ ऑर्स्ट रोजी सकाळी लॉडग माऊंटबॅटन यानंी घटनापचरर्देत जाहीर केले : “I have the 

honour to be the Governor-General of independent India. I am your servant. At this historic 
hour let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi, the architect of her freedom 
through non-violence. We must miss his presence here today and world have him throw how 
much he is in our thoughts.” 

 
र्ाधंींनी उपोर्ण करून व सूत कातीत बसून स्वातंत्र्यचदन साजरा केला, तो महादेव देसाई चदन 

प्राथगना करण्यात व समग्र र्ीतापठनात घालचवला. सायंकाळच्या प्राथगनासभेत, बरं्ालिे नव े र्व्हनगर 
राजर्ोपालािारी यानंा र्व्हमेंट हाऊसवर लोकानंी घेराव घातला याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. यात 
केवळ पे्रम व लोकशक्तीिे प्रदशगन असेल तर र्ोष्ट चनराळी; पण आता आपल्याला हव ेतसे वार्ण्याला मुभा 
आहे असे लोकानंा वाटत असेल तर ती र्ोष्ट आके्षपाहग आहे. स्वातंत्र्यािा उपयोर् संयमपूवगक करणे जरूर 
आहे, असे ते म्हणाले. सायंकाळिी प्राथगना झाल्यावर त्यानंी आपले उपोर्ण सोडले. कहदु-मुसलमानानंी 
१५ ऑर्स्टला बधुंभावािे सवगत्र दशगन घडचवले त्यािी माचहती डॉ. घोर् यानंी त्यानंा चदली तेव्हा त्यानंा फार 
समाधान वाटले. तसेि चनदशगनािे प्रकार स्वतः पाहण्यासाठी रात्रभर ते शहरात चफरत होते. 

 
१६ ऑर्स्टला त्यानंी यावर ‘िमत्कार का अपघात’ या मथळयाखाली लेख चलचहला आचण त्यात 

माझे फार वर्ांिे स्वप्न साकार झाले असे म्हटले. १७ ऑर्स्ट रोजी त्यानंी कहदी व पाचकस्तानी र्व्हनगर कसे 
असाव े याबद्दल काही कल्पना माडंल्या. पचहली र्ोष्ट म्हणजे, तो पूणगपणे मद्यचनवृत्त असला पाचहजे व 
र्व्हमेंट हाऊसमध्ये त्याने मद्यबदंीिा अंमल केला पाचहजे. दुसरी र्ोष्ट, हाताने सूत काढण्यािा उद्योर् 
त्याच्या आसमंतात भरभराटला पाचहजे. चतसरी र्ोष्ट, त्याने स्वतः साध्या घरात राचहले पाचहजे, पण 
लोकाचं्या सहज नजरेस पडता येणार नाही असे ध्यान राखाव.े साधी राहणी व उच्च चविारसरणी त्याच्या 
दैनंचदन वतगनात चदसून आली पाचहजे. अस्पृश्यतेिा मार्मूस तसेि धमग, वशं, जात यावर आधारलेला 
भेदभाव त्याच्याकडे नसला पाचहजे. ज्या प्रातंात त्यािी नेमणूक झाली असेल तेथील स्थाचनक भार्ा व 
कहदुस्तानी त्याला िारं्ल्या येत असल्या पाचहजेत. 
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सोमवार ता. १८ ऑर्स्ट रोजी ईद हा मुब्स्लमािंा सण आला. त्या चदवशी कहदु-मुसलमानानंी 
बधुंभावाने एकमेकाचं्या भेटी घेतल्या व सचदच्छा चदल्या. भारतािा चतरंर्ी झेंडा हाती घेऊन हजारो मुब्स्लम 
‘ईद मुबारक’ असे म्हणत र्ाधंींच्या बेचलघाटा येथील मुक्कामावर आले. त्यानंा अनेक नजराणे देण्यात आले. 
र्ाधंींनी सवांना फळे वाटली आचण त्यािंा मौनचदन असल्यामुळे ‘माझ्या सवग मुसलमान बाधंवानंा ईदच्या 
शुभेच्छा’ असे कार्दावर चलहून कळचवले. सर्ळा चदवसभर कलकत्ता शहरात बंधुभावनेिी चनदशगने होत 
होती. सायंकाळी सात वाजता प्राथगनासभेत मौन सोडले व सवांना ‘ईद मुबारक’ म्हटले. बराकपूर येथे 
चहन्दु-मुसलमानानंी त्यानंा साचंर्तले की आमिी भाडंणे आम्ही चमटव,ू तुम्हाला त्रास देणार नाही; या 
र्ोष्टीिा खरा उल्लेख त्यानंी प्रविनात केला. यावळेी चलचहलेल्या ‘हचरजन’ -मधील लेखात म्हटले, “आता 
चब्रचटशािें राज्य जाऊन स्वातंत्र्यप्राप्ती झाली असल्यामुळे ‘हचरजन’ व संलग्न मतपत्रािंी काही जरुरी 
नाही. माझी मते सर्ळी कायम आहेत. स्वतंत्र कहदुस्तानच्या रिनाकायात खेड्ानंी शहरावंर अवलंबनू राहू 
नये आचण शहरे देखील खेड्ाचं्या चहताला उपयुक्त होतील अशा रीतीनेि राहावी. म्हणून िरखा 
कें द्रस्थानी असावा आचण त्याच्याभोवती इतर जीवनोपयोर्ी उद्योर्धंद्यानंी चफराव.े पण तो मारे् पडत आहे 
असे चदसते. माझे जीवन पूवीपेक्षा अचधक वादळी झाले आहे. आता मला कायमिे कोठेतरी एका चठकाणी 
राहाता येईल असे वाटत नाही. ‘हचरजना’िे रकाने सर्ळे माझ्या प्राथगनाप्रविनातील मजकुराने भरलेले 
असतात. मी स्वतंत्र असा फार तर दीड रकाना मजकूर चलचहतो. ही ब्स्थती बरोबर नाही. म्हणून ‘हचरजन’ 
च्या व संलग्न पत्राचं्या वािकानंी मला स्पष्टपणे सारं्ाव ेकी त्यानंा त्या पत्रािंी खरोखर र्रज वाटते का 
आचण त्याचं्या राजकीय अथवा आब्त्मक भकेुिे समाधान त्यानंी होत आहे का?” 

 
अमेचरकेला जाण्यापूवी प्रोफेसर स्टुअटग नेल्सन र्ाधंींना भेटायला आले होते. त्यांिा र्ाधंींना असा 

प्रश्न होता, भारतीयानंी शातंतापूवग मार्ानीि प्रायः स्वातंत्र्य चमळचवले; मर् आता आपसातील यादवी त्यानंा 
त्याि मार्ांनी का चमटचवता येऊ नये? र्ाधंी म्हणाले हा प्रश्न अर्दी मूलग्राही स्वरूपािा आहे. त्याचं्या 
आता ध्यानात येऊ लार्ले होते की सर्ळया सत्याग्रहाच्या िळवळीत खरा सत्याग्रह नव्हताि. त्यात फक्त 
दुबगलािंा चनःशस्त्र प्रचतकार होता. चब्रचटश रे्ल्याबरोबर वरवर चदसणारी अकहसा नष्ट झाली आचण मनात 
दडून बसलेली व दाबनू ठेवलेली कहसा आता डोके वर काढीत आहे. तथाचप त्यानंा अजून आशा वाटत 
होती की नवचनर्वमत कहदुस्तान व पाचकस्तान ही मानवजातीला संकटरूप न होता वरदान ठरतील. 
सामुदाचयक स्वरूपािे कलह चमटचवण्यासाठी अकहसेिे साधन पूणगतेला नेऊन वापरणे हे स्वतंत्र भारतािे 
कतगव्य आहे आचण त्याने हे जर पार पाडले तर त्यािे स्वातंत्र्य खरेखुरे अथगपूणग होईल. 

 
त्यािंा कलकत्त्यातील ७ सप्टेंबर, १९४७ पयंत मुक्काम फारि अथगपूणग झाला. दररोज कलकत्ता 

शहराच्या या ककवा त्या भार्ातून चहदंूच्या वतीने असा सवाल करण्यात येत होता की वर्गभर त्यानंी ज्या 
हालअपेष्टा व छळ सोसला होता व ज्याबद्दल मुब्स्लम लीर्िा नेता म्हणून शहीद सुरावदी जबाबदार होते 
त्यावर आता र्ाधंी सारं्तात म्हणून भरंवसा कसा ठेवावा? र्ाधंींिे म्हणणे असे होते की आता पाचकस्तान व 
अखंड कहदुस्तान यामधील लढा आता संपला आहे आचण जीनासाहेबानंी जाहीर केले आहे की, 
पाचकस्तानातील सवग अल्पसंख्यानंा समानतेिी वार्णूक चमळेल. काँगे्रसिा बाणाही तसाि आहे. तेव्हा 
आता या दोनही डोचमचनअन प्रदेशात शातंता, सलोखा आचण सामंजस्य नादंाव ेअशी अपेक्षा रास्ति आहे. 
शहीद सुरावदी आचण सर्ळे बरं्ालमधील मुसलमान आता जयकहदच्या घोर्णा उत्साहाने करीत आहेत. 
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१९ ऑर्स्टच्या आपल्या प्राथगनाप्रविनात र्ाधंी म्हणाले, आता प्रत्येक बहुसंख्य जमातीने आपले 
कतगव्य अल्पसंख्याकाचं्या बाबतीत, पाचकस्तानात अथवा चहन्दुस्तानात नेकीने बजावावे, जुलूमजबरदस्ती 
करण्यािे सोडून द्याव.े 

 
खेंर्रापट् टी येथे २० ऑर्स्टच्या त्याचं्या प्राथगनासभेला िार लाख लोक जमले होते. घराचं्या 

छपरावंरून आचण झाडावंरून देखील लोक बसले होते. र्ाधंी म्हणाले, कलकत्त्यास आता शातंता स्थापन 
झाली आहे. तेव्हा आता पंजाबात त्याि कामासाठी या, अशी पते्र मला आली आहेत, येत आहेत. दोनही 
डोचमचनअनािें मुख्य मंत्री पंजाबात शातंता स्थापण्यािे प्रयत्न करीत आहेति. पूवग पजंाबात एकही मशीद 
राहू नये व पचश्चम पजंाबात एकही मंचदर अथवा रु्रुिार राहू नये असे होणे शक्य आहे काय? 

 
कलकत्त्यास त्यानंा या वळेी चतसऱ्यादंा कॉपोरेशनने मानपत्र चदले. त्याला उत्तर देताना र्ाधंी 

म्हणाले, आरोग्यसेवचे्या व स्वच्छतेच्या दृष्टीने जर्ातील सवग मोठ्या शहरात कलकत्त्याने पचहला क्रमांक 
चमळचवला पाचहजे आचण कहदु-मुसलमानामंधील मैत्र व बधुंभाव कायम चटकचवला पाचहजे. 

 
२५ ऑर्स्ट रोजी चसल्हेटमध्ये दंर्ली झाल्यािे ऐकून र्ाधंींनी, तो त्यािंा मौनचदन असल्यामुळे 

त्यानंी चसल्हेटमधील कहदु-मुसलमानानंा साचंर्तले की, अशा दंर्ली या तात्पुरत्या असतात. आपल्याला 
सदोचदत शजेारधमाने नादंावयािे आहे यािे भान ठेवा. दोनही बरं्ालाचं्या मुख्य मंत्र्यानंी वारंवार 
एकमेकानंा भेटून शातंता नादंवावी आचण लोकानंा अन्नवस्त्रािी कमतरता पडू देऊ नये. मला आता पजंाबिी 
हाक आली आहे व चतला साद देण्याला मी आतुर आहे. चसल्हेट, माल्डा व मुर्वशदाबाद येथून बोलावणी 
आली आहेत. पण एक माणूस चकती चठकाणी जाणार? 

 
२९ ऑर्स्टच्या प्राथगनासभेत प्रारंभी वदें मातरम् हे राष्ट्रर्ीत म्हणण्यात आले, तेव्हा शहीद सुरावदी 

व इतर मुसलमान चमत्र त्यािा मान राखण्यासाठी उभे राचहले. पण र्ाधंी बसूनि राचहले होते. ते म्हणाले, 
अशा प्रसंर्ी उभे राहाणे ही पाश्चात्य प्रथा आहे. ती पाळण्यािे आपल्याला कारण नाही. राष्ट्रर्ीत अथवा 
भजन र्ाईले जात असताना आदरपूवगक बठैकीत बसाव ेहेि योग्य आहे. राष्ट्रर्ीताला एकि िाल असावी 
आचण सवांना ते एकाि वेळी म्हणता याव.े ख्चरस्ती बाधंवानंा समान हक्क हरएक बाबतीत असतील, 
आहेति, असे एका प्रश्नाला र्ाधंींनी उत्तर चदले. रु्णवते्तवर सरकारी नोकरीत सवांना स्थान चमळेल. 
कहदुस्तानात व पाचकस्तानात ही ब्स्थती सारखीि असेल अशी उमेद र्ाधंींनी व्यक्त केली. कलकत्ता वरवर 
चदसण्यात तरी शातं चदसत होते, पण र्ाधंींच्या मनाला मात्र शातंता नव्हती. सप्टेंबरच्या प्रारंभी तरी आपण 
आता नोआखलीला जाव े असे त्यानंा वाटत होते. पण ३१ ऑर्स्ट रोजी त्याचं्या शातंता मोचहमेचवरुध आ 
चनदशगन करण्यात आले आचण नोआखलीला जाण्यािा त्यािंा बेत बारर्ळला. र्ाधंी प्यारेलाल यानंा 
म्हणाले, “कलकत्त्यात ज्वाला भडकल्या असता मी नोआखलीला जाऊ शकत नाही. माझ्या वतीने सध्या 
तुम्हीि जा !” 

 
१ सप्टेंबर र्ाधंींिा मौनचदन होता. अस्वस्थ करणाऱ्या बातम्या सारख्या येति होत्या. तेव्हा त्यानंी 

सरदार पटेल यानंा चलचहले : “Preparations for the fight are today in evidence everywhere......... 
I hear the conflagration has burst out in many places. What is regarded as the ‘Calcutta 
miracle’ has proved to be a nine day’s wonder. I am wondering what my duty is under these 
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circumstances. There is a wire from Jawahar that I should proceed to the Punjab. How can I 
go now? I am searching deep within myself. In that silence helps.” 

 
चकत्येक चशष्टमंडळे त्यािंा सल्ला चविारण्याला आली व पेटलेला वणवा कसा शातं करावा असे 

त्यानंा चविारू लार्ली. र्ाधंी त्यानंा म्हणाले : “Go in the midst of the rioters and prevent them from 
indulging in madness or get killed in the attempt; But don’t came back alive to report failure. 
The situation calls for sacrifice on the part of top-rankers; So far, the unknown, nameless, 
rank and file alone have been the victims of the holocaust with the exception of Ganesh 
Shankar Vidyarthi. That is not enough.” 

 
परंतु हे सारं्त असताि आपण आता काय करायला पाचहजे याबद्दल त्यािंी घालमेल होत होती, 

कारण त्यानंा तसे करू देण्यात येणार नाही हे त्यानंा िारं्ले माहीत होते. बरं्ालिे र्व्हनगर 
राजर्ोपालािारी त्यानंा भेटायला आले आचण थोड्ा ििेनंतर र्ाधंींनी आपला उपोर्णािा चनणगय ठरवनू 
तसे पत्रक तयार केले. १ सप्टेंबर रोजी रात्री सव्वाआठ वाजता त्यानंी उपोर्णाला सुरुवात केली. त्याचं्या 
पत्रकातील अखेरिे वाक्य असे होते : “If the people of Calcutta wish me to proceed to the Punjab 
and help the people there, they have t enable me to break my fast as early as it may be;” 

 
२ सप्टेंबर रोजी चहन्दुमहासभेिे श्यामाप्रसाद मुकजी व इतर पुढारी त्यानंा भेटायला आले. तेव्हा 

दोन चदवसापूंवी कलकत्त्यात होती तशी ब्स्थती पुनः झाल्यावरि उपोर्ण सोडणे मला शक्य होईल असे 
त्यानंी त्यानंा साचंर्तले. त्यानंतर मुब्स्लम लीर्िे एक पुढारी तशीि चवनंती करायला आले व तुमिे प्राण 
म्हणजे आमिा मोठाि आधार आहे असे म्हणू लार्ले, तेव्हा त्यानंा र्ाधंींनी साचंर्तले की, यािे चनदशगन 
मुब्स्लम बाधंवानंी सूडािी व बदला घेण्यािी वृत्ती सोडून देऊनि केले पाचहजे. तोपयंत मला माझे चदव्य 
करीत राचहले पाचहजे. तथाचप र्ाधंींच्या उपवासाने लोक ढवळून चनघाले होते. सचिन चमत्र व स्मृतीश 
बानजी हे शातंता पथकािे काम करीत असता मारले रे्ले. मर् मात्र दंर्ली ओसरल्या. 

 
४ सप्टेंबर रोजी सरकारने व इतरानंी र्ाधंींना कळचवले की रे्ल्या िोवीस तासात काही अनुचित 

घडलेले नाही. लोक भेटायला येत. त्याचं्याशी मंद स्वरात र्ाधंी बोलत. डॉ. सुनील बोस यानंी त्यानंा 
चवश्रातंी घेण्यास व न बोलण्यास चवनंती केली, परंतु त्यानंी चतकडे लक्ष चदले नाही. ते म्हणाले, “I cannot 
interrupt the work which has made me fast and which makes, me live. If my life ebbs away in 
the process, I would be happy.” 

 
बेचलआघाटािे लोक काही चदवसापूंवी त्याचं्या कायाकडे संशयाने पाहात होते, पण र्ाधंींनी सुरू 

केलेल्या उपोर्णामुळे ते अत्यंत प्रभाचवत झाले होते. शहरातील दाडंग्या व बडंखोर लोकावंर ज्यािंा काबू 
आहे असे समजले जात होते अशा पन्नास जणािंा एक र्ट ४ सप्टेंबर रोजी र्ाधंींच्या भेटीस आला आचण 
त्यानंी असे अचभविन चदले की आम्ही सवग दंर्लीिे प्रकार थाबंचवतो. र्ाधंींनी त्यानंा असा जबाब चदला की 
सर्ळा पचश्चम बंर्ाल आचण कहदुस्तान जरी पेटला तरी कलकत्त्यास पुनः दंर्ल उद भवणार नाही असे 
आर्श्ासन देत असाल आचण स्वतः मुसलमान त्याजंकडे येऊन सारं्णार असतील की आम्ही अर्दी खुशाल 
व सुरचक्षत आहो आचण तुम्ही आपले उपोर्ण लाबंचवण्यािे कारण नाही तरि मी उपोर्ण संपवीन. अशी हमा 
देण्यािे सामर्थ्यग नसल्यािी जाणीव असल्याने ते चशष्टमंडळ परत रे्ले. पण काही वळेाने ज्या लोकानंी 
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दंर्लीत पुढाकार घेतला होता ते र्ाधंींकडे आले व त्यानंा शरण रे्ले. संध्याकाळी कहदुमहासभेिे अध्यक्ष 
एन्. सी. ितजी व सेके्रटरी डी. एन. मुकजी, सरदार चनरंजनकसर् तालीब हे ‘देशदपगण’ िे संपादक, 
मुब्स्लम लीर्िे डॉ. चजलानी, डॉ. अबदुर रशीद िौधरी आचण पाचकस्तान सीमेन्स युचनअनिे मोचहबुर 
रहमान यानंी सवगत्र शातंता आहे असे सारं्ून उपोर्ण सोडण्यािी चवनंती केली. राजाजी, कृपलानी, डॉ. 
पी. सी. घोर् आचण सुरावदी हेही तेथे होते. या सवांिी र्ाधंींबरोबर ििा झाली. सवांनी आपले प्राण पणाला 
लावनू शातंता चटकचवण्यािी हमी चदली आचण तशी लेखी प्रचतज्ञा र्ाधंींना चलहून चदली. चतिा मसुदा 
राजाजींनी केला आचण ितजी, मुकजी, जैडका, चनरंजनकसर् तालीब, सुरावदी यानंी त्यावर सया केल्या. 
४ सप्टेंबर रोजी सव्वानऊ वाजता ७३ तासानंतर उपोर्ण संपचवले. ५ सप्टेंबरला र्ाधंींना चनरोप देण्यािी 
सभा झाली. तेव्हा र्ाधंींनी पुनः त्यानंा आर्श्ासने देणाऱ्या सवांना बजाचवले की शातंता रक्षणासाठी तुम्ही 
आपले प्राण पणाला लाचवले आहेत हे लक्षात असू द्या. कलकत्त्याने आपले डोके चठकाणावर ठेवण्यािे 
पचरणाम लक्षात घ्या. त्यामुळे पूवग व पचश्चम बरं्ाल, चबहार आचण पजंाब येथेही आपोआप शातंता नादूं 
लारे्ल. पजंाब एकदा शुध आीवर आला की सारा कहदुस्तान त्यािे अनुकरण करील. ईर्श्र सवांना सुबुध आी 
देवा, असे म्हणून र्ाधंींनी आपले भार्ण संपचवले. 

 
मुब्स्लम लीर्िे मुखपत्र ‘मॉचनंर् न्यजू’ने कलकत्ता मुब्स्लमजनाचं्या वतीने र्ाधंींना धन्यवाद देताना 

म्हटले, “He was ready to die so they might live peacefully.” आचण ‘लंडन टाइम्स’च्या प्रचतचनधीने 
चलचहले की, “Gandhi had achieved more than would have been effected by several divisions of 
troops;” 

 
राजाजी म्हणाले, “Gandhiji has achieved many things, but there has been nothing, not 

even independence which is so truly wonderful, as his victory over evil in Calcutta.” 
 
लॉडग माऊंटबॅटन यानंी कृतज्ञतापूवगक र्ाधंीजींना चलचहले. “In the Punjab we have 50000 

soldiers and large-seale rioting on our hands. In Bengal, our forces consist of one man and 
there is rioting. As a serving officer as well as an administrator, may I be allowed to pay my 
tribute to the one-man boundary force.” 

 
७ सप्टेंबर रोजी कलकत्त्यास एक मचहना राहून र्ाधंींनी चदल्लीिे प्रस्थान ठेचवले. यापंैकी २४ चदवस 

ते बेचलयाघाटा येथील एका मुसलमानाच्या घरात आचण शहीद सुरावदीच्या संर्तीत राचहले. यािेंकडे 
संदेश जेव्हा माचर्तला रे्ला तेव्हा बरं्ाली भारे्त त्यानंी चलचहले. “My life is my message.” 

 
पण चदल्लीस त्यािेंसाठी वय वाढून ठेचवले होते? ९ सप्टेंबरच्या सकाळी ते जेव्हा चदल्लीस पोिले; 

तेव्हा या राजधानीच्या शहरी दंर्ा उद भवला आहे हे त्यानंा समजले ! 
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९. णनर्ाणसताांचा िंोंढा –अखेरचे उपोषि - गाांधी गेिें !! 
 
नेहरंूिे मंचत्रमंडळ पुरते मचहनाभरही अचधकारावर नव्हते तेव्हा पचश्चम पजंाबातून येणाऱ्या 

चनवाचसताचं्या लोंढ्यानंी त्याला ‘त्राचह भर्वन्’ करून सोडले. खून, जाळपोळी व लुटालूट यािंा कहर 
झाला होता. पजंाबातून आलेले हे चनवाचसत कहदू व शीख होते आचण पाचकस्तानात जीवन असय झाल्यानेि 
वैतार्ून ते आले होते. एवढ्या लोकाचं्या कमीत कमी जेवणाखाणािी व्यवस्था लावणे जरूर होते, पण ते 
जर चशस्तीने न वार्ता हम करेसो कायदा असे वार्ू लार्ले तर सरकारलाही त्याचं्यापुढे हात टेकण्यािी 
पाळी येणार ! हे सवग पाहून र्ाधंींनी इतके ठरचवले की चदल्लीत शातंता प्रस्थाचपत होऊन सर्ळे ब्स्थरस्थावर 
झाल्याचशवाय पजंाबात जाणे शक्य नाही. नेहरू एका रेचडओवरील भार्णात म्हणाले, रे्ले तीन आठवडे मी 
पूवग व पचश्चम पंजाबात सवगत्र कहडत आहे आचण मी जे पाहातो त्यामुळे व ऐकतो त्यामुळे भयग्रस्ततेने माझे मन 
व्याकुळ होते. एकीकडे महात्मा र्ाधंी व जवाहरलाल यािंा जयजयकार आचण दुसरीकडे चमळेल त्या 
हत्याराने रक्तपात करण्यािा सपाटा. र्ाधंींनी आमच्यापुढे ठेचवलेल्या ध्येयवादापासून व चशकवणीपासून 
आम्ही चकती दूर रे्लो आहो हे समजून शरमेने मान खाली जाते. १० सप्टेंबर रोजी िाळीस मलैािंा 
फेरफटका चदल्ली व ओखला येथे केला. एक प्राथगनासभाही त्यानंी घेतली. तेथे केलेले हृदय हलवनू 
सोडणारे त्यािें भार्ण रेचडओवरून देशभर प्रके्षचपत करण्यात आले. र्ाधंींिी राहाण्यािी व्यवस्था यावेळी 
भरं्ी वसाहतीत नव्हती. चबला हाऊसमध्ये त्यानंा ठेवण्यात आले, कारण भरं्ी वसाहतीतील सर्ळी जार्ा 
चनवाचसतानंी व्यापून टाकली होती. जीना, चलयाकत अली, नेहरू, पटेल या सवांनी अल्पसंख्याना न्यायाने 
व समतेने वार्चवण्यात येईल अशा घोर्णा पाचकस्तान व कहदुस्तान याचं्या वतीने केलेल्या असता एवढे 
लक्षावधी चनवाचसत आपली चपढीजात घरेदारे सोडून परार्ंदा होतात यािा अथग काय? केलेल्या र्ोड 
घोर्णा केवळ शोभेसाठी अथवा दुचनयेला फसचवण्यासाठी केल्या होत्या काय? राज्यकत्यांनी आपआपल्या 
देशातील लोकाचं्या दुवगतगनािी जबाबदारी पत्करली पाचहजे, असे र्ाधंी म्हणाले. चदल्लीच्या फेरफटक्यात 
त्यानंा ही नर्री मेल्यासारखी व सुतकी चदसली. सब्जी मंडीमध्ये भाजी आचण फळे चमळू नयेत ही केवढी 
शरमेिी बात आहे ! हुमायूनच्या कबरीपाशी मेओ चनवाचसताचं्या छावणीत र्ाधंी रे्ले. तेथे त्यानंा समजले 
की, अलवार व भरतपूर संस्थानातूंन त्यानंा हाकून लावण्यात आले होते. त्यानंा पाचकस्तानात पळवनू 
लावणे हा काही त्यावरिा उपाय नव्हे. त्यानंा नीट वार्णूक देऊन त्यािंी नीट व्यवस्था लावणेि योग्य 
आहे, असे र्ाधंी म्हणाले. चदल्लीच्या जाचमया चमचलआमध्ये रे्ले. तेथे डॉ. जाचकर हुसेन यािंी भेट झाली. 
पण त्यानंी चनवदेन केलेल्या अनुभवामुंळे र्ाधंी अत्यंत चवर्ादग्रस्त झाले. जालंदर येथे काही कामाला रे्ले 
असता जाकीर हुसेन याचं्यावर प्राण र्मावण्यािी आलेलीं पाळी एका कहदू रेल्वे कमगिाऱ्याच्या व शीख 
सेनाचधकाऱ्याच्या हस्तके्षपामुळे टळली. का? ते मुसलमान होते म्हणून. जाचमया चमचलयाच्या इमारतीत 
शभंरावर चनवाचसत राहात होते. र्ाधंींनी चनवाचसतानंा चनभगयपणे, कुणािे वाईट न किचतता राहाण्यािी 
चवनवणी केली. १२ सप्टेंबर रोजी जुम्या मशीदीतील चनवाचसताचं्या छावणीिी पाहाणी करण्याला र्ाधंी रे्ले. 
३० हजार मुसलमान चनवाचसत तेथे होते. पुरुर्, चस्त्रया, मुले सवग त्यातं होती. पुराना चकला वसाहतीत ५० 
हजार मुसलमानानंा आश्रय चमळाला होता. चरज व इदर्ा येथे हजारो मुसलमानानंा तंब ू उभारून त्यातं 
ठेवण्यात आले होते. चदल्लीच्या दुसऱ्या चवभार्ात पचश्चम पजंाबातून आलेल्या हजारों चहदंूिी सोय केली 
होती. आठ लाख लोक पचश्चम पजंाबातून पूवग पजंाबात जाण्यास चनघाले होते आचण ते सवग चबर्र-मुसलमान 
होते. किता आचण संशय यानंी सवग वातावरण भारून रे्ले होते. आता सरहद्द प्रातंातूनही अस्वस्थ करणाऱ्या 
बातम्या येऊ लार्ल्या. आपल्या १२ सप्टेंबरच्या प्राथगनाप्रविनात र्ाधंींनी त्याबद्दल दुःख व्यक्त केले. एक 
माजी मंत्री चर्रधारीलाल पुरी याजंकडून तार आली होती, त्यात त्यानंी त्यानंा व त्याचं्या पत्नीला 
ताबडतोब सोडवनू घेण्यािी चवनंती केली होती. ही मोठी शरमेिी बाब असून जीनानंी सवग कहदू व शीखानंा 
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मुब्स्लमाप्रमाणे सुरचक्षत ठेचवले पाचहजे. असे र्ाधंी म्हणाले. हे सवग सारं्त असता र्ाधंी क्रोधाला व रार्ाला 
बळी पडू नका आचण सूड व बदला घेण्यािे मनात आणू नका, त्यामुळे कोणताि प्रश्न सुटत नाही असे 
बजावीत होते. एकािे माथे चफरले तरी दुसऱ्याने आपले माथे चफरवनू घेऊ नये. चदल्लीतील लोकानंी 
लवकर शातंता स्थापावी आचण मला पूवग व पचश्चम पजंाबात जाऊ द्यावे, असे र्ाधंी म्हणत होते. १३ 
सप्टेंबरच्या प्राथगनासभेत र्ाधंींनी कहदुस्तानातून पाचकस्तानात जाणाऱ्या मुसलमानासंाठी चनधी जमचवण्यािे 
पत्रक काढले, पण त्यातं पाचकस्तानातील मुसलमानाचं्या रै्रवतगनाबद्दल अवाक्षर काढले नाही, याबद्दल 
आश्चयग प्रकट केले. दोनही डोचमचनअन देशानंी आपआपल्या देशातील बहुसंख्याच्या दुष्ट्कृत्यािंी 
मोकळेपणाने व धैयाने कबुली चदली पाचहजे. चनवाचसताचं्या छावण्यातं माजलेला घाणेरडेपणा व 
र्चलच्छपणा पाहून त्यानंा वाटले, त्यानंी असे का ंराहावे? घाण दूर करणे आचण स्वच्छता ठेवणे त्यानंा का ं
अशक्य व्हावे? या बाबतीत कहदु–मुसलमान दोघे सारखेि आहेत. हा राष्ट्रीय दुरु्गण आहे आचण स्वातंत्र्य 
चमळचवलेल्यानंी तो झटकून टाकला पाचहजे. त्यािप्रमाणे कायदेकानून न पाळता बेबदं वतगन करणे, 
चवनापरवाना कहसक शसे्त्र वापरण हे सर्ळे प्रकार ताबडतोब थाबंले पाचहजेत, असे जीव तोडून र्ाधंी सवांना 
सारं्त होते. १५ सप्टेंबर रोजी सोमवार असल्याने त्यािंा लेखी संदेश वािून दाखचवण्यात आला. 

 
त्या संदेशात त्यानंी म्हटले, “माझा सल्ला चनचश्चत स्वरूपािा व ठाम आहे. तुमच्या सरकारावर 

चवर्श्ास ठेवा. ते तुमिे रक्षण बरोबर करील. ज्या कोणािी मालमत्ता चहरावनू घेतली रे्ली असेल त्या 
अल्पसंख्य लोकानंा नुकसानभरपाई चमळेल. जे र्तप्राण झाले आहेत त्यानंा परत आणणे शक्य नाही. 
कोणत्याही सरकाराला चदल्लीिे लोक पाचकस्तानाकडून न्याय चमळचवणे कठीण करीत आहेत, ज्यानंा 
न्यायािी मार्णी करायिी असते त्यानंी स्वतः न्याय केला पाचहजे व त्यािें हात स्वच्छ असले पाचहजेत. ज्या 
मुसलमानानंा त्याचं्या घरातून बाहेर काढून हाकून लाचवले असेल त्यानंी शीखानंी व कहदंूनी परत बोलावनू 
त्यािंी घरे त्याचं्या हवाली केली पाचहजेत. हे करण्यािे धैयग ते दाखवतील तर चनवाचसतािंा प्रश्न सोपा 
होईल. पाचकस्तानकडून, नव्हे सवग जर्ाकडून त्यानंा मान्यता चमळेल. ते चदल्लीिी व कहदुस्तानिी बेअब्रू व 
नाश यापंासून सुटका करतील. लक्षावधी कहदू, मुसलमान व शीख यािंी अदलाबदल करणे चविार 
करण्याच्या पलीकडे आहे असे वाटते. ते साफ िुकीिेि आहे. पाचकस्तानने केलेली अन्यायी िूक आपण 
लोकसंख्येिी अदलाबदल करण्यािे नाकारून दुरुस्त करता येईल, या चविाराला चिकटून राहाण्यािे 
धैयग, माझ्यापाशी आहे, अशी मला आशा आहे. मर् हा चविार माझा एकयािा का असे ना !” 

 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ५०० सदस्यासंमोर बोलताना र्ाधंी म्हणाले, “अस्पृश्यता जर 

चटकणार असेल तर कहदुत्वािा नाश अटळ आहे. त्यािप्रमाणे कहदंूना जर असे वाटत असेल त्याचं्याचशवाय 
कोणाला, चवशरे्तः मुसलमानानंा या देशात राहाण्याला जार्ा नाही अथवा ते राचहलेि तर त्यानंी कहदंूिे 
रु्लाम म्हणून राचहले पाचहजे, तर कहदुत्वािा चवनाश अटळ आहे. त्यािप्रमाणे पाचकस्तान जर असे म्हणत 
असेल की तेथे फक्त मुसलमानि राहातील आचण इतर राचहलेि तर त्यानंा रु्लामापं्रमाणे राहाव ेलारे्ल 
तर इस्लामिी मृत्युघंटा कहदुस्तानात वाजेल असे खुशाल समजावे !” 

 
र्ाधंी पुढे म्हणाले, “पाचकस्तानने अन्यायाने व िुकीच्या वार्ण्यानेि कारभार िालचवण्यािा हट् ट 

धरला तर पाचकस्तान व कहदुस्तान यामंध्ये युध आ झाल्यावािून राहाणार नाही. माझ्या मनाप्रमाणे जर घडेल 
तर मी लष्ट्कर व पोलीस ठेवणारि नाही. परंतु हे बोलणे फोल आहे, कारण मी म्हणजे काही सरकार नव्हे. 
पाचकस्तानने कहदू व शीख लोकानंा आपली घरेदारे सोडून जाऊ नका म्हणून का ंसाचंर्तले नाही व त्यानंा 
सुरचक्षततेिे आर्श्ासन का ंचदले नाही? इंचडयन युचनयनमध्ये प्रत्येक मुसलमान सुरचक्षत का ंराचहला नाही? 
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आज दोनही पक्ष माथेचफरू बनले आहेत. यािा पचरणाम म्हणजे चवनाश व यातना. राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघावर जे आरोप करण्यात त्याचं्या खरेखोटेपणाबद्दल मला काहीि माहीत नाही. पण त्यानंी प्रत्यक्ष 
वतगनाने ते आरोप चनराधार आहेत असे दाखवनू चदले पाचहजे.” 

 
१६ सप्टेंबर रोजी र्ाधंींना आपली प्राथगना व सभा रद्द करणे भार् पडले. कारण काही शीखानंी 

कुराणातील काही मंत्र म्हणण्याला चवरोध व अडथळा केला. १७ सप्टेंबरला चदल्लीच्या कापडचर्रणीच्या 
कामर्ारासंमोर र्ाधंींनी भार्ण केले. ही सभा फार मोठी होती. इतर पुष्ट्कळ लोकही सभेला आले होते. 
दोनही देशातं लोकानंी अन्यायी, जुलमी आचण िेर्पूणग वतगन केले ही र्ोष्ट दोनही देशानंी मान्य करावी 
आचण समेट घडवनू आणावा. जरूर असेल तर लवादामाफग त न्याय करावा. यापैकी काही घडणार नसेल 
तर लढाई अटळ आहे, पण ती पाहाण्याला ईर्श्राने मला चजवतं ठेव ूनये अशी माझी प्राथगना आहे, असे 
र्ाधंी म्हणाले. कामर्ारानंी कहदु-मुब्स्लम भेद न मानता एकत्र काम करण्यािा प्रघात ठेचवला होता याबद्दल 
र्ाधंींनी त्यािें अचभनंदन केले. काही मुसलमान चमत्रानंी त्यानंा दयार्ंज भार्ातील मुसलमान वस्तीत 
बोलाचवले. त्याप्रमाणे १८ सप्टेंबरला ते चतकडे रे्ले. माणसे सोडून रे्लेली घरे व दुकाने पाहून त्यािें हृदय 
भरून आले. असफअलींच्या घरी शभंरएक लोक जमले होते. त्यानंी साचंर्तले की, आम्हालंा चनष्ठावतं 
नार्चरक म्हणून येथेि राहायिे आहे, पण सुरचक्षततेिे आर्श्ासन चवशरे्तः पोलीसाकंडून चमळाले पाचहजे. 
पाचकस्तानात मुसलमान करीत असलेल्या प्रकारांबद्दल त्यानंी नापसंती व्यक्त केली. पण चनरपराधी 
लोकानंा इतराचं्या अपराधाबंद्दल चशक्षा होऊ नये असे त्यािें म्हणणे होते. र्ाधंी त्यानंा म्हणाले, “तुम्ही 
धैयाने आम्ही आपली घरेदारे सोडणार नाही असे म्हटले पाचहजे व ईर्श्रावर भरंवसा ठेचवला पाचहजे. मी 
स्वतः माझे कतगव्य करता करताि मरण्यािा चनश्चय केला आहे. नोआखली, चबहार, कलकत्ता येथे जे 
करीत राचहलो तेि आता चदल्लीस करीत आहे. काही लोक म्हणतात की, सरदार पटेल मुसलमानानंा 
पाचकस्तानात जाण्याला उते्तजन देतात, पण हे खरे नाही. येथे राहून देशाशी बेईमानी करू नका असे त्यािें 
म्हणणे आहे ते बरोबरि आहे. येथे राहाणाऱ्या मुसलमानानंी कहदुस्तानशी एकचनष्ठ राचहले पाचहजे ही र्ोष्ट 
सरळि आहे. येथील व पाचकस्तानातील हरएक मुसलमान, शीख, कहदू कुटंुब पुनः प्रस्थाचपत झालेले 
पाचहल्याचशवाय मी राहाणार नाही. लष्ट्कर व पोलीस पक्षपात करतात असे ऐचकवात आहे. ही र्ोष्ट खरी 
असेल तर फार दुःखद आहे. त्यानंी कोणताही भेदभाव न करता जनतेिी सेवा करणे हे त्यािें कतगव्य 
आहे.” 

 
कुिा तारािदं म्हणून प्रामुख्याने कहदू वस्ती असलेल्या भार्ात १९ सप्टेंबर रोजी र्ाधंी रे्ले. हा भार् 

िारी बाजंूनी मुसलमानाचं्या वस्तीने वढेलेला आहे. र्ाधंींनी स्पष्टपणे तेथील कहदंूच्या एका पुढाऱ्याला 
साचंर्तले की भारतातील सवग मुसलमानानंी पाचकस्तानात जाव ेव पाचकस्तानातील सवग कहदू व शीख यानंी 
भारतात याव ेअशा प्रस्तावाला माझी मान्यता कदाचप चमळणार नाही. दोन िुकीच्या र्ोष्टी करून एक बरोबर 
र्ोष्ट होत नाही. म्हणून तेथे प्राथगनेला जमलेल्या सवांना त्यानंी चनभगयपणे व शूरपणे वार्ण्यािा उपदेश 
केला. तेथील पतौडी हाऊसमधील अनाथालयात तेथून रे्लेल्या सवग चनराचश्रत मुलानंा परत आणण्यािी 
सूिना केली. ७ सप्टेंबर रोजी शजेारच्या मुसलमानाचं्या घरातून र्ोळीबार होऊन एका मुलािा मृत्य ूझाला 
व दुसरे एक मूल जखमी झाले असे र्ाधंींना सारं्ण्यात आले. त्याचं्याबरोबर मौलाना अहंमद सईद व 
आणखी काही मुब्स्लम चमत्र होते. त्यानंी हमी चदली की, मुलानंा काही इजा दुखापत होणार नाही. भार्गव 
नावािे एकटेि कहदू त्या मुसलमान वस्तीत होते व ते सुरचक्षत होते याबद्दल र्ाधंींना समाधान वाटले. २० 
सप्टेंबर रोजी प्राथगनासभेत र्ाधंी म्हणाले, पाचकस्तानात कहदू व शीखानंी भयग्रस्त असाव े ही र्ोष्ट 
पाचकस्तानला भरू्णावह नाही व जीनानंी स्वतः चदलेल्या आर्श्ासनाशंी चवसंर्त आहे. जाचलयनवाला बारे्त 
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जेथे कहदू-मुसलमानािें रक्त बरोबर साडंले त्याि लोकामंध्ये आता दुजाभाव उत्पन्न व्हावा याबद्दल र्ाधंींना 
चवस्मय व चवर्ाद वाटत होता आचण माझा र्श्ास बदं होईपयंत ही फार िुकीिी र्ोष्ट आहे असे मी म्हणत 
राहीन, असे र्ाधंी म्हणाले. त्यानंा कोणीतरी म्हटले की, भारतातील प्रत्येक मुसलमानािंी चनष्ठा 
पाचकस्तानावर आहे, भारतावर नाही. तेव्हा त्यानंी यािा चनरे्ध केला आचण आपला अनुभव वरे्ळा आहे, 
असे ठासून साचंर्तले. 

 
अशा दंरे्दंर्लीच्या वातावरणात आचण अचतशय कामात रु्ंतले असता देखील आपल्या प्रिंड 

पत्रव्यवहाराकडे अथवा ‘हचरजन’साठी मजकूर चलचहण्याकडे त्यािें दुलगक्ष नव्हते. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला 
िीनमध्ये युनेस्को (United Nations Economic, Social and Cultural Organisation) तफे रीजनल 
स्टडी कॉन्फरन्स ऑन फंडामेंटल एज्युकेशन भरली होती. चतला र्ाधंींनी आपला संदेश पाठचवला होता. तो 
वािला जात असता सर्ळे सभार्ृह त्यािा आदर करण्यासाठी उठून उभे राचहले. संदेशािी भार्ा अशी 
होती : “I am deeply interested in the efforts of the United Nations Economic, Social and 
Cultural Organisations to secure peace through educational and cultural activities. I fully 
appreciate that real security and lasting peace cannot be secured so long as extreme 
inequalities in education and culture exist, as they do among the nations of the world. Light 
must be carried even to the remotest homes in the less fortunate countries which are in 
comparative darkness and I think that in this cause, the nations which are economically and 
culturally advanced have special responsibilitys.” 

 
‘हचरजन’ मध्ये २१ सप्टेंबर रोजी चलचहलेल्या लेखात त्यानंी असा इशारा चदला की, कें द्रीय व 

प्राचंतक सरकारे आचण त्यािंी मंत्रालये यानंी जार्रूकता दाखचवली नाही तर इंग्रजी भार्ा कहदुस्तानीिी 
जार्ा बळकावनू बसेल. ‘माझे कतगव्य’ या मथळयाखाली ‘हचरजन’मध्ये चलचहलेल्या लेखात र्ाधंी म्हणतात 
: माझे चनधन तीन प्रकारानंी होऊ शकेल. (१) चनसर्गतः वाधगक्यामुले येणारे मरण (२) फक्त डोळे 
इकडेचतकडे पाहातात, पण चविारशक्ती नष्ट होते तेव्हा येणारे मरण (३) शरीर व मन कायगक्षण असताही मी 
सावगजचनक काम सोडून चदले तर येणारे मरण. चतसऱ्या प्रकारािा फक्त चविार करणे योग्य होईल. 
एकंदरीत शवेटिा र्श्ास िालू आहे तोपयंत मी काम करीत राहाणार. म्हणजे ‘हचरजन’ व संलग्न पते्र मी 
असेपयंत िालू राहाणार. नवजीवन रस्टकडे त्यािंी मालकी आहे आचण रस्टिा चविार ती िालू ठेवावी 
असाि आहे. 

 
२१ सप्टेंबर रोजी फुल बारे्श या चमश्रवस्तीच्या चवभार्ात र्ाधंी कहडले. तेथील कहदू-मुसलमानाचं्या 

सभेत बोलताना ते म्हणाले, साडेिार कोटी मुसलमानानंा घालवनू देणे अथवा मारून टाकणे म्हणजे 
अशक्य र्ोष्ट आचण केवळ वेडेपणा आहे. डोके चठकाणावर असलेला कोणीही माणूस हे कबूल करील. कहदू, 
शीख, मुसलमान सवांनी एकत्र व सलोख्याने नादंाव ेहाि शहाणपणा आहे. कुराणातील मंत्र म्हणण्याला 
कोणी एकाने हरकत घेतल्यामुळे र्ाधंींनी प्राथगना केली नाही. सरकारच्या अंर्ी तेवढी शक्ती नसेल अथवा 
लोक जर त्यानंा न्यायािी योग्य र्ोष्ट करू देणार नसतील तर ज्याचं्या मनात सवग मुसलमानानंा हाकून 
देण्यािी अथवा ठार करण्यािी इच्छा आहे, त्याचं्या हाती राजीनामा देऊन सत्ता सोपवावी. एका 
वतगमानपत्राने अशी सूिना केलेली मी पाचहली आहे, असे र्ाधंी म्हणाले. हा सल्ला म्हणजे राष्ट्रीय 
आत्महत्या करण्यािा आचण कहदुधमग-संस्कृती उद ध्वस्त करण्यािा सल्ला आहे. असे वतगमानपत्र स्वतंत्र 
कहदुस्तानात चजवतं राहाव ेकाय? मुद्रणस्वातंत्र्य ते हेि काय? असे धोरण अनुसरले जाव ेअसे ज्यानंा वाटते 
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त्यानंी सरकारिा राजीनामा मार्ावा. जर् आजपयंत कहदुस्तानकडे मार्गदशगनासाठी पाहात होते ते आता 
यापुढे पाहाणार नाही आचण जोपयंत मी चजवतं आहे तोपयंत अशा चपसाटपणाच्या उपदेशाचवरुध आ माझा 
आवाज उठवीत राहीन, असे र्ाधंींजी म्हणाले. 

 
२२ सप्टेंबरच्या प्राथगनासभेत र्ाधंींनी चबर्रपरवाना शसे्त्र व बदुंका-चपस्तुले वरै्रे िोरून 

बाळर्णारािंा चवर्य ििेला घेतला. या सवग लोकानंा हुडकून काढून चनःशस्त्र केलेि पाचहजे. अल्पसंख्य 
देशद्रोही असणारि असे र्ृहीत धरून बहुसंख्यानंी त्यानंा ठार करणे अथवा हद्दपार करणे हे भेकडपणािे 
लक्षण आहे. बहुसंख्यानंी अल्पसंख्याचं्या हक्कांना जपणे हेि त्यानंा भरू्णावह आहे. चदल्लीने देशाच्या इतर 
भार्ात काय िालले आहे ते चवसरून जाव ेव आपले कतगव्य कराव.े 

 
२३ सप्टेंबर रोजी रावळकपडी व डेराइस्माहलखान येथून कहदू व शीख लोकािंी चशष्टमंडळे र्ाधंींना 

भेटण्यास आली. त्यानंीि रावळकपडीला आजच्या ब्स्थतीला आणले आहे. आचण ते सवग तेथे सुखात नादंत 
होते. पण आज ते चनराधार चनवाचसत झाले आहेत. त्यािप्रमाणे आजकालिी चदल्ली उभी करण्यात 
मुसलमानािंा चहस्सा लहानसहान नाही. अशा रीतीने सवग धमांच्या व जातीजमातींच्या लोकानंी आजिा 
कहदुस्तान घडचवला आहे. पाचकस्तानने आपल्या हद्दीतील सवग शीख आचण कहदंूना पूणग संरक्षण चदले 
पाचहजे. सवग अल्पसंख्यानंा दोनही राज्यातं असे संरक्षण असले पाचहजे. रावळकपडीत अजून १८ हजारापेंक्षा 
जास्त शीख व कहदू होते व वाहच्या छावणीत ३० हजाराहूंन अचधक होते. 

 
२४ सप्टेंबरच्या प्राथगनासभेत र्ाधंी म्हणाले, “सूड व बदला घेण्याच्या वृत्तीने सवग वातावरण व्यापून 

रे्ले आहे. चदल्लीच्या कहदू-शीखानंा मुसलमान आपल्या शहरात नको आहेत. आम्हाला जर पाचकस्तानातून 
हाकून चदले आहे तर आम्ही तरी त्यानंा येथे कशाला ठेवनू घ्यावे? पण लोक जर कायदाकानून न पाळता 
आपसात लढत राहातील तर चमळालेले स्वातंत्र्य पिचवण्यािी पात्रता त्याचं्यामध्ये नाही एवढेि फक्त चसध आ 
होईल. जर एक डोचमचनअन प्रदेश रास्त मार्ाने वारे्ल तर दुसऱ्याला तसे वार्णे भार्ि पडेल. जुनार्ड 
येथे काय िालले आहे ते पाहा. जुनार्ड एकीकडे व काचठयावाडातील इतर संस्थाने दुसरीकडे असा लढा 
सध्या िालू आहे. पण इतर सवग संस्थाचनक जर खरोखर एकजुटीने वार्तील तर जुनार्डला त्यापासून 
फटकून राहाता येणारि नाही. यासाठी कायदेकानून पाळणे आचण समंजसपणा दाखचवणे अत्यावश्यक 
आहे.” 

 
२५ सप्टेंबरच्या प्राथगनासभेत र्ाधंींनी तेि चववेिन परोपरीने िालू ठेचवले आचण साचंर्तले की, 

र्व्हनगर-जनरल लॉडग माऊंटबटॅनबरोबर झालेल्या भेटीत चदल्लीच्या पुढारी मंडळीच्या सभेत आचण काँगे्रस 
कायगकाचरणीच्या सभेत एकि चनवाचसतािा प्रश्न िर्विला जात होता. मनुष्ट्याच्या हाती फक्त आटोकाट 
चशकस्तीिा प्रयत्न करण्यािे आहे. बाकी पुढील सवग ईर्श्रािी इच्छा असेल तसेि घडणार. 

 
२६ सप्टेंबरच्या प्राथगनासभेत र्ाधंी म्हणाले, “मला सवांनी चदल्लीमध्ये शातंता प्रस्थाचपत करण्याला 

प्रथम मदत करावी. मर् मी पचश्चम पाचकस्तानात, मोठ्या जोमाने जाईन. लाहोर, रावळकपडी, शखेपुरा व 
पचश्चम पजंाबातील इतर स्थळानंा भेटी देईम. त्यािप्रमाणे सरहद्द प्रातंात व कसध प्रातंातही जाईन. मी 
सवांिा सेवक आहे आचण मला कोणी कोठे अडवणार नाही अशी माझी खात्री आहे. मी लष्ट्करी अथवा 
पोलीस मदतीने कोठेही जाणार नाही. मी माझे जीचवत अर्दी चवर्श्ासाने लोकाचं्या हाती सोपवीन.” 
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पाचकस्तानातून आलेला प्रत्येक शीख व कहदू पुनः आपल्या मूळच्या घरी प्रस्थाचपत झालेला 
पाचहल्याचशवाय मी चवश्रातंी घेणार नाही, असेही र्ाधंीना साचंर्तले. 

 
२७ सप्टेंबरच्या प्राथगनासभेत ‘गं्रथसाहेब’ या रु्रु नानकाचं्या गं्रथातील एक मंत्र घेऊन त्यािे चववरण 

केले. माणूस ईर्श्राला चभन्न चभन्न नाव े देतो, राम, खुदा वरै्रे. कोणी याते्रला एखाद्या नदीच्या तीरावर 
जातात, कोणी मके्कला जातात, कोणी मंचदरात त्यािी पूजा करतात, कोणी मचशदीत तर कोणी नुसतेि 
नतमस्तक होतात. कोणी वदेपठण करतात, कोणी कुराणपठण करतात. कोणी चनळा, कोणी पाढंरा 
पोशाख करतात, कोणी आपल्याला कहदू म्हणचवतात, कोणी मुब्स्लम म्हणचवतात, रु्रु नानक म्हणतात, जो 
कोणी ईर्श्रािा कायदा मानतो तो त्यािे रहस्य ओळखतो. कहदुधमात ही चशकवण सावगचत्रक आहे. म्हणून 
साडेिार कोटी मुसलमानानंा देशाबाहेर घालचवण्यािा चपसापटणा समजणे खरोखर कठीण आहे, असे 
सारं्ून नंतर डॉ. राजकुमारी अमृत कौर याजंकडून ऐकलेली हकीकत साचंर्तली. त्या नेहरंूच्या 
मंचत्रमंडळात आरोग्यमंत्री आहेत. त्या धमाने चिस्ती आहेत आचण म्हणून आपल्याला कहदू व शीख 
म्हणचवतात. सवग चनवाचसत छावण्यात कहदू–मुब्स्लमाचं्या कल्याणाकडे लक्ष पुरचवतात. त्यानंी चिस्ती 
मुलींिे व तरुणािें एक पथक मुब्स्लम चनवाचसताचं्या छावणीत सेवेसाठी तयार केले. आता काही सतत 
आचण बेअकली लोकानंी चिश्चनानंा दमदाटी द्यायला सुरुवात केली आचण त्यानंी आपली घरे सोडली. 
राजकुमारी कौर याजंकडून समजले की काही कहदंूनी र्रीब चिस्त्यानंा संरक्षण चदले ही आनंदािी र्ोष्ट 
आहे. मला आशा आहे की ते लवकरि आपल्या घरी शातंपणे परततील. 

 
२८ सप्टेंबरला नेहमीपेक्षा मोठा समुदाय प्राथगनेसाठी जमला होता. दोन इसमानंी कुराणातील मंत्र 

वािण्याला हरकत घेतली. र्ाधंींनी ती मानली, पण दोन माणसानंी हजारो माणसावंर हा जुलूम करावा हे 
योग्य नाही, असे त्यानंी बजाचवले. सद्यःपचरब्स्थतीबद्दल िर्विल यानंी काढलेले उद र्ार त्यानंी श्रोत्यानंा 
नजर केले ते असे : “The fearful massacres which are occuring in India are no surprise to me. 
We are, of course, only at the beginning of these horrors and butcheries, perpetrated upon 
one another with the ferocity of cannibals by the races gifted with the capacities for highest 
culture and who had for generations dwelt side by side in general peace under the broad, to 
learnt and impartial rule of the British Crown and Parliament. I cannot but doubt that the 
future will witness a vast abridgement of the population throughout, what has for sixty or 
seventy years been the most peaceful part of the world and that, at the same time, will come 
a retrogression of civilisation throughout these enormans regions, constituting one of the 
most melancholy tragedies which has ever known.” 

 
तारीख २९ सप्टेंबरच्या प्राथगना-प्रविनात र्ाधंी म्हणाले, “काही वतगमानपत्रानंी माझे म्हणून असे 

उद र्ार छापले आहेत की त्यानंी मी इंचडया व पाचकस्तान यामंधील युध आालाि उत्तजन देत आहे. पण 
भारताला आचण सवग जर्ाला माहीत आहे, की असले यादवी युध आ होऊ नयें म्हणून मी आपली पराकाष्ठा 
करीत आहे. अकहसेला वाचहलेला मनुष्ट्य जेव्हा युध आािा उल्लेख करतो तेव्हा ते टाळण्याकचरता सवगस्व 
पणाला लावण्याच्या चनश्चयानेि करतो. ही माझी मूलभतू भचूमका आहे आचण चतच्यापासून मरेपयंत मी कधी 
ढळणार नाही.” 
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३० सप्टेंबरच्या प्राथगनाप्रविनात र्ाधंींनी चविारले, “मुसलमानावंर होणारे हल्ले म्हणजे कोणावरिे 
हल्ले? कहदुस्तानातील मुसलमान काही अरबस्तानातून आलेले नाहीत. कोयवधी कहदंूिेि धमांतंरामुळे 
झालेले मुसलमान, म्हणजे भारतीय मुसलमान. कहदंूनीि अस्पृश्यानंा मुसलमान होण्याला आपल्या 
वतगणुकीने भार् पाडले आहे. त्या आपल्याि भावाबंचहणीवर जुलूम करणे अथवा त्यानंा ठार करणे कहदंूना 
कधीि शोभणारे नाही.” 

 
१ ऑक्टोबरच्या प्राथगनासभेत एक मनुष्ट्य प्रश्न चविारण्याला म्हणून उभा राचहला, पण त्याने 

लहानसे भार्णि केले. तो म्हणाला, मुसलमानाबंरोबर आम्ही शातंतेने नादूं, पण त्यानंी इंचडयन युचनयनशी 
एकचनष्ठ राचहले पाचहजे आचण जवळ असलेली शसे्त्र, बंदुका, चपस्तुले वरै्रे चबर्रपरवाना आयुधे न मार्ताि 
टाकून चदली पाचहजेत. 

 
र्ाधंी म्हणाले, “हे अर्दी बरोबर आहे. पण हे सवग काम सरकारी हुकमतीने झाले पाचहजे, अशी 

चतसरी एक अट या र्ृहस्थानंी मान्य केली पाचहजे.” 
 
पुराना चकल्लामध्ये ५० हजार मुसलमान चनवाचसत राहात होते, तसेि हुमायनूच्या कबरीजवळ. पण 

तेथील राहणी चवशरे् काही िारं्ली नव्हती, ती िारं्ली करण्याकडे लक्ष पुरचवणे जरूर होते. पाचकस्तानात 
कहदू-शीख अशाि अवस्थेत होते असे म्हणणे हा काही त्यावर इलाज नव्हे. कहदू व शीखानंी पुष्ट्कळ हाल 
सोसले हे खरे. लाहोर येथे त्यानंी अनेक शकै्षचणक व इतर संस्था उभारल्या आचण त्या सवग खाजर्ी 
प्रयत्नानंीि नावारूपास आल्या होत्या. पजंाबी लोकानंी पैसे खूप चमळचवले व दानधमावर पुष्ट्कळ खिग 
केला. उत्तम प्रकारिी इब्स्पतळे त्यानंी लाहोरास उभारली. ती सवग योग्य त्या वारसाचं्या हाती चदली रे्ली 
पाचहजेत. पण हे काम युचनयन सरकारने पाचकस्तान सरकारकडून करचवण्यािे आहे. तसेि पाचकस्तानने 
युचनयन सरकारकडून न्यायािी मार्णी मुसलमानासंाठी करणे योग्य आहे. चदल्लीतील एका इब्स्पतळावर 
हल्ला करून िार रुग्णानंा ठार केल्यािी व नैचनतालहून चदल्लीस येणाऱ्या िालत्या आर्र्ाडीतील मुसलमान 
प्रवाशानंा खाली ओढून जखमी केल्यािी बातमी श्रोत्यानंा सारं्ून र्ाधंी म्हणाले, या अमानुर् व राक्षसी 
कृत्यािंी काही तकग संर्तीि मला लार्त नाही ! 

 
२ ऑक्टोबर रोजी र्ाधंी ७८ वर्ांिे झाले तेव्हा त्यानंा अनेक भारतीय व चवदेशी थोर व्यक्ती व संस्था 

याजंकडून अचभनंदनपर पते्र आचण तारा आल्या. प्रत्यक्ष येऊन अचभनंदन करणारामंध्ये लेडी माऊंटबटॅन या 
होत्या. पण र्ाधंी मात्र स्वतःच्या मनाशी खट् टू होते. ही अचभनंदने म्हणजे शोकसंदेशि आहेत असे त्यानंा 
वाटले. त्याचं्या मनातील दुःखवेदना कहदू-मुसलमानामंधील भडकलेल्या िेर्भावनामुंळे अत्यंत तीव्र होत्या. 
नेहरंूनी र्ाधंींिे ऐका म्हणून सवांिी चवनवणी केली. चदल्लीस या चनचमत्त जाहीर सभा झाली. श्रीमती 
सरोचजनी नायडू यानंी लक्षात राहाण्याजोरे् भार्ण केले. त्या म्हणाल्या, िमत्कारािें युर् संपले आहे असे 
म्हणणे िूक आहे. कारण र्ाधंी हाि एक मोठा िमत्कार आहे. त्यानंी र्ाधंींना ‘माय लीडर, माय िें ड, माय 
फादर’ असे म्हणून अचभवादन केले. 

 
एका अचभनंदनपर संदेशाला उत्तर देताना र्ाधंीजींनी म्हटले, “The ideal thing would be 

neither to wish to live for 125 years nor to wish to die now. Mine must be a state of complete 
resignation to the Divine will.” 
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३ ऑक्टोबर रोजी एका िें ि माणसािे पत्र र्ाधंींना आले. त्यात त्याने ईर्श्राने १२५ वर् ेआयुष्ट्य 
त्यानंा देऊन ईर्श्रचनयोचजत कायग करू द्याव े अशी सद भावना व्यक्त केली होती. त्यावर र्ाधंी म्हणाले, 
र्ोड शब्दानंी मी फसणार नाही. मी पूवी जे काही केले अथवा चमळचवले असेल ते सवग चवसरले पाचहजे. 
यापुढे मी चकतपत लोकसेवा करीन आचण माझ्या शब्दानंा चकती ककमत चदली जात आहे त्याबद्दल मला 
संशय उरलेला नाही. मी आता अचधक सेवा करू शकणार नसेन तरी ईर्श्राने मला घेऊन जाव ेहेि उत्तम ! 

 
४ ऑक्टोबर रोजी कुरुके्षत्र छावणीत २५ हजार कहदू व शीख चनवाचसतासंमोर र्ाधंी म्हणाले, 

याचं्यासाठी व सतत येत असलेल्यासाठी तंब ूउभारण्यात आले आहेत. पण सर्ळयानंा आसरा देणे अशक्य 
आहे. त्यानंा देण्यात येत असलेले म्हणजे मृत्य ून यावा आचण उपासमार न व्हावी इतक्याि बेतािे आहे. 
चशवाय त्यािा दजा पाचहला म्हणजे कुपोर्ण व रोर्राई यानंा चनमंत्रण देण्यािा हा खासा उद्योर् आहे असे 
वाटल्यावािून राहात नाही. आता लवकरि चदल्लीिी कडक थंडी सुरू होईल आचण चनवाचसतानंा 
शीतचनवारण्यासाठी र्रम घोंर्ड्ा व ब्लँकेटािंा पुरवठा करावा लारे्ल. तरी सवांनी या कामाकडे लक्ष 
द्याव ेअशी चवनंती र्ाधंींनी केली. 

 
६ ऑक्टोबरच्या प्राथगनासभेत डॉ. राजेंद्रप्रसाद यानंी अन्नपुरवठ्याच्या प्रश्नाबद्दल िालचवलेल्या 

प्रयत्नािंा र्ाधंींनी उल्लेख केला. त्याचं्या मते अन्नधान्यािें कें द्रीकरण व रेशकनर् हे बरोबर उपाय नाहीत. पण 
सरकारच्या चवशरे्ज्ञानंा तेि उपाय पचरणामकारक व उपयुक्त वाटत होते. 

 
७ ऑक्टोबरच्या सभेत हाि चवर्य त्यानंी आणखी िर्विला आचण सरदार पटेल व जवाहरलाल 

नेहरू याचं्या सरकारवर भरंवसा ठेवनू त्याचं्यावरील चनष्ठा ढळू देऊ नका, असा उपदेश केला. 
 
९ ऑक्टोबरच्या सभेत र्ाधंी म्हणाले, “माझे म्हणणे सवग शातंतेने कतात, पण एवढ्याने भार्णार 

नाही. पाचकस्तानातील कहदू व शीख महान संकटात आहेत. त्यानंा सवांना भारतात आणणे कठीण आहे. 
काही वाटेति मृत्युमुखी पडतील. दोनही सरकारे समजूतदारपणे वार्ून हा चनवाचसतािंा प्रश्न सोडचवणार 
नसतील तर युध आ अटळ चदसते, मर् हा मार्ग माझ्या चकतीही नापसंतीिा असो.” 

 
१० ऑक्टोबरला र्रम कपडे, ब्लँकेट येऊ लार्ली आहेत असे र्ाधंींनी जाहीर केले. अन्न व वस्त्र 

यािंा देशात तुटवडा आहे याबद्दल त्यानंी आश्चयग व्यक्त केले. आपल्याकडे भरपूर सुपीक जमीन आहे आचण 
लोकसंख्या मोठी आहे. या दोहोंिा सरकारने संघचटतपणे नीट उपयोर् केला तर या वस्तंूवरील चनयंत्रणे 
िालू ठेवावी लार्णार नाहीत, असे र्ाधंी म्हणाले. 

 
१२ ऑक्टोबरला आणखी ब्लँकेटे आल्यािे र्ाधंींनी साचंर्तले. चनवाचसतानंी मद्यपानात, जुर्ारात व 

भाडंणात वेळ घालव ूनये, उपयुक्त मेहनत व काम करावे व शजेारच्या लोकातं चमसळून जाव.े सवांच्या 
चठकाणी कमालीिी सचहष्ट्णुता हवी; म्हणजे सध्याच्या चवपदेतून सर्ळयानंा बाहेर पडता येईल, असे र्ाधंी 
म्हणाले. 

 
दररोज यािप्रकारिा उद घोर् र्ाधंी सवांच्या कानीकपाळी घालीत होते. असे करताकरता 

ऑक्टोबरिी २२ तारीख उर्वली. दसरा व बकरी-ईद हे सण जवळ आले होते. प्रत्येक कहदू, मुसलमान व 
शीख आपल्या घरी सुखाने परतल्याचशवाय माझे समाधान होणार नाही, असे र्ाधंी म्हणाले. २३ 
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ऑक्टोबरला एका चनरपराध िष्ट्म्यािे दुकान िालचवणाऱ्या मुसलमानािा तो आपले दुकान उघडीत असता 
अिानक खून करण्यात आला. पोलीस व लष्ट्कर अशा वळेेला काय करीत असतात? र्ाधंींना असल्या 
चबनडोक हत्याकाडंािा काही उमजि पडत नव्हता. चदल्लीच्या सेंरल जेलमध्ये तेथे असलेल्या तीन हजार 
कैद्यासंमोर प्राथगनासभा घेण्यािी चवनंती त्यानंा करण्यात आली. त्यानंी आनंदाने चतला मान्यता चदली. मी 
एक चनऱ्ढावलेला कैदी आहे, असे सारं्ून त्यानंी आपले दचक्षण आचिकेतील व या देशातील तुरंुर्वासािे 
अनुभव साचंर्तले. 

 
२६ ऑक्टोबरच्या सभेत काश्मीरमध्ये काय िालले होते यािा ऊहापोह र्ाधंींनी केला. काश्मीरला 

पाचकस्तानात सामील होण्याकरता पाचकस्तान जबरीिे उपाय योजीत आहे अशा वाता वतगमानपत्रातं आल्या 
होत्या. काश्मीर, जुनार्ड, हैदराबाद या संस्थानावंर अशा प्रकारिे दडपण कोणीही आणणे योग्य व न्याय्य 
नाही. त्यानंी सवग राजेमहाराजानंा साचंर्तले की, ते काही त्याचं्या संस्थानािें खरे राज्यकते नाहीत. 
सवगजण चब्रचटश साम्राज्यशाहीने चनर्वमलेले राजे होते. चब्रचटश सत्ता आता रे्ली. आता खरे राज्यकते म्हणजे 
संस्थानी प्रजा. काचश्मरात प्रजेने कोणािे दडपण न जुमानता स्वचे्छेने आपले भचवतव्य ठरचवले पाचहजे. 

 
२७ ऑक्टोबरला प्राथगनासभेत त्यािें भार्ण वािून दाखचवण्यात आले. त्यात त्यानंी म्हटले 

मुसलमानानंा इंचडयन युचनयनमधून त्याचं्या घरादारातून बाहेर काढून पाचकस्तानात घालचवण्यात येत आहे 
असे आरोप एकसारखे करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. माझी पक्की खात्री आहे, की नेहरू 
मंचत्रमंडळािे हे धोरण मुळीि नाही आचण संबचंधतानंी मंत्र्याकडे ताबडतोब दाद मार्ावी. कोणािी 
जबरदस्ती, सरकारी अचधकारी करीत असतील तर त्यांिी सुध आा मुळीि र्य करू नये. २५ ऑक्टोबरच्या 
‘हचरजना’च्या अंकात र्ाधंींनी भार्ावार प्रातंरिना व भार्ावार चवद्यापीठे या दोनही कल्पनानंा आपला 
पाकठबा दशगचवला. मात्र सध्या काँगे्रसवर आचण चतच्या सरकारवर इतर र्ोष्टींिा फार भार पडत असल्याने 
या र्ोष्टी थोड्ा दमानेि व सावकाशीने घ्याव्यात, असा अचभप्राय र्ाधंींनी प्रकट केला. 

 
२७ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी काश्मीर इंचडयन युचनयनमध्ये सामील झाले. आचण भारतीय लष्ट्कर 

श्रीनर्रला रवाना करण्यात आले. कारण टोळीवाल्यािें हल्ले त्या प्रदेशावर होऊ लार्ले होते आचण त्यािे 
आचण तेथील जनतेच्या जीचवतचवत्तािे संरक्षण करणे चनकडीिे होऊन बसले. काश्मीरच्या राज्यकत्याने 
इंचडयन युचनयनला तशी चवनंती करून व काचश्मरी जनतेिे पुढारी शखे अब्दुल्ला यानंा मुख्यमंत्री नेमण्यािे 
कबूल केल्यावर इंचडयन युचनयनला ही कृती करावी लार्ली. काश्मीरमधील पचरब्स्थतीवर बोलताना 
र्ाधंींजी म्हणाले, काश्मीरच्या सत्ताधीशाने आपल्या संकटकाळी जेव्हा इंचडअन युचनयनिे र्व्हनगर जनरल 
लॉडग माऊंटबॅटन याजंकडे इंचडयन युचनयनमध्ये सामील होण्यािा आपला मनोदय व्यक्त केला, तेव्हा 
त्यािंी चवनंती त्यानंा धुडकावनू लावता येईना. भारत सरकारने चवमानाने सैन्य काचश्मरात पाठचवले आचण 
त्यािवळेी स्पष्ट केले, की हे सामीलीकरण हंर्ामी आहे; धमािा चविार न करता पुढे होणाऱ्या सावगमताने ते 
सामीलीकरण पके्क होईल. सावगमत चनःपक्षपाती असेल. काश्मीरच्या महाराजानंी शहाणपणाने शखे अब्दुल्ला 
यानंा मुख्य मंत्री नेमले होते. त्यानंीही मनापासून महाराजाचं्या चनमंत्रणािा स्वीकार केला होता. पचरब्स्थती 
कशा प्रकारिी होती? आचिडी व इतर टोळयािें बनलेले बडंखोर सैन्य, िारं्ल्या हचपसराचं्या नेतृत्वाखाली 
श्रीनर्रावर िाल करून जात होते आचण वाटेत लार्णाऱ्या खेड्ापाड्ातं लुटालूट करून व आर्ी लावीत 
ते पुढे सरकत होते. इलेब्क्रक पॉवर हाऊसिा चवध्वसं करून श्रीनर्रला काळोखात बुडचवण्यािा या 
सैन्यािा संकल्प होता. पाचकस्तान सरकारकडून उत्तजन चमळाले असल्याचशवाय त्यािा चशरकाव होणे 
शक्य नव्हते. अशा वळेी इंचडयन युचनयन सरकारने थोडे का असेना, पण सैन्य काश्मीरकडे पाठचवले हे 
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योग्यि केले. शखे अब्दुल्ला व काचश्मरी जनता यानंा धीर देण्याला ही कृती पुरेशी व अवश्य होती. आचण 
बडंखोर सैन्याला ताळयावर आणण्याला देखील चतिा उपयोर् होता. 

 
१ नोव्हेंबर रोजी आपल्या प्राथगनासभेत र्ाधंींनी आपल्या श्रोत्यानंा काश्मीरिा नकाशा आपल्या 

मनःिक्षुंपुढे आणण्यािी चवनंती केली. जेव्हा सैन्य चवमानातून काश्मीरकडे रवाना होत होते तेव्हा त्यािें 
चित्त शखे अब्दुल्ला व तेथील जनता याजंकडे लार्ले होते. जे लोक काचश्मरातून भीतीने पळून इकडे येत 
होते, त्यानंा चनभगयतेने आपली जार्ा सोडू नका असे साचंर्तले. काश्मीरिे रक्षण करता करता सर्ळे लष्ट्कर 
व लोक कामास आले तरी हरकत नाही, पण चस्त्रया, मुले, पुरुर् कोणी पळून जीव वािव ूनये. आचिडी व 
इतर टोळीवाले काचश्मरींच्या वाटेस जाणार नाहीत अशी आशा त्यानंी व्यक्त केली. काचश्मरींना लष्ट्करी 
मदत इंचडयन युचनयन सरकारने देणे व शखे अब्दुल्लानंी शस्त्रबलािा वापर करणे र्ाधंींना पसंत नव्हते तरी 
उभयतानंी दाखचवलेल्या समयज्ञतेबद्दल व िोख वतगनाबद्दल त्यािें कौतुक करणे हे महात्मा र्ाधंींना 
औचित्यपूणग वाटते. 

 
३ नोव्हेंबर रोजी र्ाधंींनी अन्नधान्यावंर चनयंत्रणे बसचवण्याच्या राजेंद्रप्रसादाचं्या व इतर राज्य 

मुख्यमंत्र्याचं्या, उपक्रमाबंद्दल नापसंती व्यक्त केली. ते म्हणाले, “चनयंत्रणामुळे लबाडी, फसवणूक, 
सत्यापलाप, काळाबाजार आचण कृचत्रम टंिाई हे प्रकार सुरू होतात आचण माणसे चनबगल व परावलंबी 
बनतात. स्वावलंबन लयाला जाते. दुसऱ्या महायुध आाने हे ‘स्पून फीकडर्’ म्हणजे सर्ळयानंा िमच्याने 
भरचवण्यािे दुष्ट िक्र सूरू केले. सरकारने उघड्ा व मोकळया बाजारात धान्य खरेदी करून, त्यािे साठे 
करून ते का ंचवकू नये?” 

 
४ नोव्हेंबर रोजी एकाने प्रश्न चविारला की डुकरािंी कत्तल जर पाचकस्तानात बंद केली आहे तर 

र्ोहत्येला कहदुस्तानात बदंी का ंनसावी? र्ाधंी म्हणाले, पाचकस्तानात सदरहू र्ोष्ट अंमलात आली असेल 
तर ते बरोबर नाही. इस्लामी कायद्याने डुकरािें मासं मुब्स्लमानंा वज्यग ठरचवले आहे हे खरे, पण इतरानंा, 
उदाहरणाथग, चिस्ती लोकानंा त्यापासून वचंित का ठेवावे? जीनानंी साचंर्तलेले आहे की पाचकस्तान हे 
धमाचधचष्ठत राज्य नाही, पण प्रत्यक्ष कृती मात्र या घोर्णेला धरून झालेली नाही हे दुदैवाने खरे आहे. पण 
म्हणून इंचडयन युचनयनने धमाचधचष्ठत राज्य व्हाव ेकाय आचण कहदू धमाच्या आज्ञा अकहदंूवर लादाव्या काय? 
क्षदु्र मनस्कता आचण धमगवेडेपणा यािंी अपेक्षा भारत आचण पाचकस्तान याजंकडून एचशयाई व आचिडी लोक 
करीत नाहीत तर उदारपणा आचण भलेपणा यािंी अपेक्षा करतात. 

 
५ नोव्हेंबरच्या प्राथगनासभेत िर्विल, चहटलर, मुसोचलनी यानंा अकहसेिे धडे देण्यािा प्रयत्न 

केल्याबद्दल एका पत्रलेखकाने त्यािंी टर उडचवण्यािा प्रयत्न केला होता, त्यािी खबर र्ाधंींनी घेतली. 
यापैकी कोणावर फार काय नेहरू-पटेलावंर देखील या कामी माझा काही प्रभाव पडत नाही हे मी खूप 
समजून आहे असे उत्तर र्ाधंींनी चदले. 

 
६ नोव्हेंबर रोजी वरे्वरे्ळया मंत्र्यािें काम करीत असलेल्या र्ृहस्थािंी भेट राजेंद्रप्रसादाचं्या कृपेने 

झाली, अशा चनदेश र्ाधंींनी केला. अन्न-वस्त्र यावंर कसलीही चनयंत्रणे नसावी हेि मत त्यानंी पुनः सवांपुढे 
सादर केले. 

 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

अनुक्रमणिका 

७ नोव्हेंबरला र्ाधंी तेहार येथे मुसलमान वस्तीत रे्ले. दोन हजार माणसें त्याचं्याभोवती जमली. 
त्यानंी साचंर्तले की, आमिे आप्तेष्ट पाचकस्तानात रे्ले आहेत व आमिी पण जाण्यािी इच्छा आहे. र्ाधंी 
म्हणाले, तुमिे म्हणणे मी नेहरू व पटेल याजंकडे पोिवीन. मला काही करण्यािा कसलाही अचधकार 
नाही. ९ नोव्हेंबरच्या सभेत र्ाधंींनी सवांना चवशरे्तः चस्त्रयानंा असा सल्ला चदला, की सध्याच्या संकटकाळात 
दरवर्ाप्रमाणे चदवाळी साजरी करण्यािा हव्यास कोणी धरू नये. याि चदवशी जुनार्ड संस्थान सवांच्या 
संमतीने इंचडयन युचनयनमध्ये सामील झाले. जीनािंीही त्याला मान्यता असावी असे र्ाधंींजींना वाटले, 
म्हणून ते म्हणाले की, आता काश्मीर व हैदराबाद यािें प्रश्नही फार काळ रेंर्ाळत पडणार नाहीत. इतकेि 
काय, पण भारत व पाचकस्तान यािें संबंधही स्नेहािे व सहकायािे होण्याला आरंभ होईल, असा आशावाद 
र्ाधंींनी १० नोव्हेंबरच्या सभेत प्रकट केला पण र्ाधंींिा हा आनंद एक चदवस देखील चटकला नाही. ११ 
नोव्हेंबर रोजी त्यानंीि साचंर्तले की, जुनार्डमध्ये सैन्य घुसचवले, बेकायदा वतगन केले, वरै्रे चनरर्गल 
आरोप पाचकस्तानने करून खूप आकाडंताडंव केले. र्ाधंींच्या मते यापंैकी काही झाले नव्हते. जुनार्डिी 
८० टके्क प्रजा कहदू होती. चतिी भारतात जुनार्डने सामील व्हाव े याला अनुमती होती. पूणगपणे पर्डी 
चफरचवण्यािा प्रकार पाचकस्तानने व चदवाण भतु्तो यानंी केला होता. यात कोणािे बरोबर व कोणािे िूक हे 
चनःपक्षपाती लवादि ठरव ू शकेल. येथे असा लायक लवाद चमळत नसेल तर दुचनयेच्या कोणत्याही 
भार्ातून तो पैदा करावा असे र्ाधंींनी प्रचतपादन केले. 

 
१२ नोव्हेंबरच्या सभेत र्ाधंींनी नेहरंूच्या काश्मीर-भेटीिा उल्लेख केला. काँगे्रस कायगकाचरणीच्या 

सभेला नेहरू हजर राहू शकले नाहीत आचण पटेल जुनार्डास रे्ले होते. त्याबद्दल जीना व भतु्तो दोघानंा 
रार् आला होता आचण भारत सरकारने जुनार्डबाबत आपली फसवणूक केली अशी त्यािंी भचूमका होती. 
१३ नोव्हेंबर रोजी काँगे्रस कायगकाचरणीिी सभा झाली. धमगजाचतवशंचनरपेक्ष स्वातंत्र्य व समता जर सवग 
नार्चरकानंा चमळणार नसेल तर असल्या स्वातंत्र्यािी काँगे्रसला काही ककमत वाटत नाही. दुसऱ्या शब्दातं 
सारं्ायिे म्हणजे, काँगे्रस आचण चतिे प्रचतचनचधत्व करणारे सरकार यानंा लोकसत्ताक पध आती आचण सवांना 
धमािरणािी अप्रचतहत मोकळीक देणे हे अवश्यमेव कतगव्य वाटते, असे चविार सभेत व्यक्त झाले. 

 
१४ नोव्हेंबरच्या प्राथगनासभेत र्ाधंी म्हणाले, पुरे तीन तास कायगकाचरणीने अचखल भारतीय काँगे्रस 

सचमतीपुढे ठेवावयाच्या ठरावािंा खल केला. पाचकस्तानने कशीही वतगणूक अल्पसंख्याच्या संबंधात केली 
तरी भारताने ‘उसने फेडण्यािी’ वृत्ती न ठेवता आपल्या अल्पसंख्यानंा, न्यायाने माणुसकीने आचण समान 
नार्चरकत्वाच्या नात्यानेि वार्चवले पाचहजे, हे र्ाधंींिे म्हणणे कायगकाचरणीला सवगस्वी मान्य होते. नंतरिे 
दोनतीन चदवस अन्न व वस्त्र यावंरील चनयंत्रण या चवर्यावरि आपले चविार कपजून कपजून सारं्त होते. 
अथात चनयंत्रणािी कल्पनाि त्यानंा अमान्य होती. स्वातंत्र्यानंतरिी पचहली अचखल भारतीय काँगे्रस 
सचमतीिी सभा चदल्लीस १५ नोव्हेंबरला सुरू झाली व १७ तारखेला संपली. कृपलानी यानंी पचहल्याि 
चदवशी आपला अध्यक्षपदािा राजीनामा सादर केला. आपल्याला सरकार चविारीत नाही आचण चवर्श्ासात 
घेत नाही, अशी त्यािंी तक्रार होती. र्ाधंी म्हणाले, त्यािें म्हणणे बरोबर आहे व राजीनामा समथगनीय आहे. 
आिायग नरेंद्र हे अध्यक्ष व्हाव ेअसे र्ाधंी व नेहरू यासं वाटत होते. पण अखेरीस नेहरू व पटेल यानंी चवनंती 
केल्यावरून राजेंद्रप्रसाद यानंी अध्यक्षपद स्वीकारण्यास संमती चदली. र्ाधंींच्या मार्गदशगनाखाली आय. सी. 
सी. न चनवाचसतािंी परतपाठवणी, जातीय संस्था, संस्थाने आचण चनयंत्रणे या चवर्यावर ठराव पास केले. 
काँगे्रसिे मूलभतू धोरण यावरील ठराव पुढीलप्रमाणे होता : 
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अनुक्रमणिका 

“At this moment of crisis, it is necessary that the Congress should declare its faith and 
policy in the clearest terms and that the people as well as, the Government should follow that 
policy unswervingly. Even though the Congress agreed to a division of the country in the hope 
which thus far proved vain, that thereby the internal conflicts might cease, it has never 
accepted the theory that there are two or more nations in India. The Congress has firmly 
believed in the whole of India as a nation, bound together by indissoluble cultural and 
historical links, which had been further strengthened in the course of the national struggle for 
freedom. It was on the basis of this faith that the Congress grew up as a national institution 
open to all Indians, without difference of creed or religion. India is a land of many religions and 
many races and must remain so. Nevertheless, India has been and is a country with a 
fundamental unity and the aim of the Congress has been to develop this country as a whole 
as a democratic, secular state, where all the citizens enjoy full rights and are equally entitled 
to the protection of the State, irrespective of the religion to which they belong. The 
Constituent Assembly has accepted this as the basic principle of the Constitution. This lays 
on every Indian the obligation to honour it. 

 
“The Congress wants to reassure the minorities in India that it will continue to protect, 

to the best of its ability, their citizen rights against any aggression. The Central Government 
as well as the Provincial Governments must accordingly make every effort to create conditions 
wherein all minorities and all citizens have security and opportunity for their progress. All 
citizens have also, on their part, not only to share in the benefits of freedom, but also to 
shoulder the burdens and the responsibility which accompany it and must above all, be loyal 
to India. 

 
“The All India Congress Committee calls upon all Congressmen and the people of 

India to adhere to these well-established principles of the National Congress and not to allow 
themselves to be diverted into wrong channels by passion or prejudice, or by the tragic 
events that have happened. Real good and the progress of India have yet to be achieved and 
this can only be done by adhering to the ideals and the policy of the Congress and discarding 
and opposing all false doctrines which have done so much mischief to India and her people.” 

 
हा ठराव पास झाला. इतरही ठराव झाले. पण चदल्लीतील अंदाधंुदी, शीख व कहदू यािें 

मुसलमानाशंी वतगन यामध्ये सुधारणा होण्यािी चिन्हे चदसेनात. र्ाधंींच्या प्राथगनासभा व प्रविने दररोज 
िालूि होती. २७ नोव्हेंबर रोजी त्यानंी आपल्या श्रोत्यानंा साचंर्तले, की र्व्हनगर-जनरलच्या भेटीस रे्लो 
असता तेथे चलयाकतअलीखाँ यािंी भेट झाली. तेथे समजले की, दोनही डोचमचनअन देशािें महामंत्री, 
सरदार पटेल आचण अथगमंत्री यानंी एकत्र सल्लामसलत करून काही चनणगय घेतले आहेत. यामुळे दोनही 
देशातंील तंटेबखेडे चमटून शातंता नादंण्यािी आशा चनमाण झाली आहे. प्रामाचणकपणे एकत्र बसून काम 
करणाऱ्यानंा बखेड्ातूंन समझोता चनमाण करणे केव्हाि अशक्य नसते, असे र्ाधंी म्हणाले. नंतर आपली 
शखे अब्दुल्ला याजंबरोबर भेट झाली असे र्ाधंी म्हणाले. ते आपल्याबरोबर सवांना घेऊन जातीय 
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अनुक्रमणिका 

सलोख्यािा धडा सवग देशालाि घालून देत आहेत, असे मत र्ाधंींनी व्यक्त केले. काश्मीर व भारत 
याजंमधील दळववळण व व्यापार नीट िालण्यासाठी पूवग पजंाबातील पचरब्स्थती सुधारणे जरुरीिे आहे. 
तसे झाल्याखेरीज तेथील र्रम कापड, फळे व इतर माल भारतात येणार नाही. आचण सध्यािा वडेर्ळ 
अडाणीपणे जर असाि िालू राचहला तर काश्मीरिे भारतात सामीलीकरण झाले याला काहीि अथग 
राहणार नाही. 

 
सर्ळा नोव्हेंबर व चडसेंबर मचहना र्ाधंींनी एकसारख्या ऐकू येणाऱ्या कहदू-मुसलमानानंी परस्परावंर 

केलेल्या अत्यािाराचं्या, कहसािाराचं्या, परस्पराचं्या मुली-चस्त्रया पळवनू नेल्याच्या, त्यािें जबरीने धमांतर 
केल्याच्या, मंचदरे व मचशदी याचं्या चवध्वंसनाच्या बातम्याबद्दल आपल्या अंतःकरणाला कसा पीळ पडत 
होता यािी चवदारक चवविेने केली. एकदा एका मुसलमानाने फडक्यात रु्ंडाळून अधगवट जाळलेली एक 
कुराणािी प्रत अश्रुपूणग नयनानंी र्ाधंींनी दाखचवली आचण काही न बोलता चनघून रे्ला. एकदा एकाने 
र्ाधंींना येऊन साचंर्तले, सोमनाथ मंचदराच्या दुरुस्तीसाठी सरकारी चतजोरीतून पैसे खिग करण्याला 
र्ृहमंत्री पटेल यानंी नकार चदला. मचशदी दुरुस्त करण्याला जर सरकारी पैसा खिग केलेला िालतो, तर 
तो मंचदराच्या दुरुस्तीला सुध आा का उपलब्ध होऊ नये, अशी त्यािी पचृ्छा होती. र्ाधंींनी या तक्रार 
करणाऱ्यािें म्हणणे बरोबर आहे, असा अचभप्राय चदला, काश्मीरसंबधंाने बोलत असता र्ाधंींनी एकदा 
अर्दी काकुळतीने प्रश्न केला, पाचकस्तान व कहदुस्तान यािें प्रवक्ते एकत्र बसून, चनःक्षपाती र्ृहस्थाचं्या 
मदतीने काश्मीर प्रश्नावर तडजोड का ं करीत नाहीत? इंचडयामधून चनःपक्षपातीत्व परार्ंदा झाले आहे 
काय? 

 
३ जानेवारीच्या प्राथगनासभेत र्ाधंींनी सवगत्र लोक पाचकस्तान व भारत यामंध्ये लवकरि युध आ होणार 

असे जे बोलत आहेत, त्यािा उल्लेख करून, र्ाधंींनी पाचकस्तानच्या पुढाऱ्यानंा बजाचवले की, तुमच्या 
मजीप्रमाणे फाळणी होऊन पाचकस्तान झाल्यावर आता िेर्ािे व आकसािे कारण उरले कोठे? कहदू व 
मुसलमानानंी कू्रर कृत्ये पुष्ट्कळ केली, पण यािा अथग यापुढे हे असेि िालावे असा नाही. जर युध आ झाले तर 
दोनही देश पुनः चतसऱ्या कोणािे भक्ष्य बनतील. म्हणून डोकी चठकाणावर ठेवनू दोन्ही देशानंी 
समजूतदारपणा दाखवावा. सध्या कमालीिा ताण सहनशक्तीवर पडत आहे. पाचकस्तानिे पुढारी 
बेजबाबदार चवधाने करीत आहेत. सरदार पटेलानंी कडक इर्ारा चदला आहे : 

 
“If Pakistan does not change her ways, there may soon be a flare-up. The nation 

must be quite prepared for any emergency. Kashmir and Junagad are small matters and if the 
rulers of Pakistan want a trial of strength, India is ready. As far as India is concerned she 
wants Pakistan to grow into a strong and prosperous country. Some people talk of a possible 
reunion of the two countries. In fact, India does not desire a reunion just now, at least not 
until those who had clamoured for a separate homeland had reaped the harvest they had 
sown. The Muslims refuse to see hard facts. They thought with the establishment of Pakistan, 
their interests will be fully secure. The present position shows how ill-founded that hope 
was.” 

 
चनरचनराळया प्रश्नानंा उत्तरे देण्यािा व आलेल्या पत्रािंा परामशग घेण्यािा र्ाधंींिा क्रम अव्याहत 

िालू होता. काँगे्रसमध्ये व काँगे्रसच्या सरकारामध्ये भ्रष्टािार व स्वाथगलोलुपता वाढत असल्याच्या 
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तक्रारीबद्दल र्ाधंी म्हणाले, “Our moral standards are going down at such a rate that I can now 
see why our satyagraha fights in the past lacked the real content and were reduced to serve 
passive resistance of the weak. The only chance of saving the Congress is in having a 
president one who will act with firmness and impartiality in the midst of the growing welter of 
confusion. For that the Congress organisaiton needs to be beyond the pulls and strains of 
power politics. Other wise the Congress will disintegrate, Rather than that fate should 
overtake it, it is much better to dissolve it.” 

 
देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या यानंी कथन केलेल्या कहाण्यानंी र्ाधंी पार ढासळले होते. प्रस्तुतिा 

त्यािंा हा उदे्रक ११ जानेवारी १९४८ िा आहे. आता पुनः काही तरी अचतशय कडक उपाययोजना 
केल्याखेरीज चबघडत िाललेली पचरब्स्थती ताळयावर येणार नाही असे त्यानंा तीव्रपणे वाटू लार्ले. एका 
चमत्राशी बोलताना ते म्हणाले, “चदल्लीवरिा आपला काब ूआपण अचवरतपणे र्मावीत आहो, तो जर पुरता 
र्मावला तर चहन्दुस्तानही संपेल आचण जार्चतक शातंतेिी अखेरिी आशाही संपुष्टात येईल. उदाहरणाथग, 
मला जेवढ्या मोकळेपणाने हव े चतकडे चफरता येते तेवढ्या मोकळेपणाने जर डॉ. जाकीर हुसेन ककवा 
शहीद सुरावदी यानंा कहडता आले नाही तर ते माझ्या सहनशक्तीच्या पलीकडिे आहे.” 

 
मुसलमानािें एक चशष्टमंडळ र्ाधंीजीकडे अशा तक्रारी घेऊन आले तेव्हा त्यानंी मंचत्रमंडळाच्या 

काही सभासदाशंी त्यािंी भेट करचवली. पाचकस्तानातील अल्पसंख्याबद्दल त्यानंा अशीि काळजी वाटत 
होती. त्याचं्या मदतीसाठी जाता येईल तर फार बरे असे त्यानंा वाटत होते. पण चदल्लीतील अल्पसंख्यािंी 
अशी पचरब्स्थती असता त्यानंा कोणत्या तोंडाने पाचकस्तानात जाऊन चशष्टाई करता येणार? अशी अर्चतक 
अवस्था झाल्यावर त्यानंा एकदम साक्षात्कार झाला की बेमुदत उपोर्ण हाि यावर इलाज आहे. याबद्दल 
कोणाला चविारण्यािा अथवा कोणािे काही ऐकण्यािा प्रश्नि नव्हता. त्यािंा हा चनणगय झालेला असताही 
दोन तास अर्ोदर भेटून रे्लेल्या नेहरू व पटेल यानंा देखील त्यानंी याबद्दलिी काही दाद लार्ू चदली 
नव्हती. १२ जानेवारी १९४८ रोजीच्या प्राथगना प्रविनात त्यानंी जाहीर केले की, १३ तारखेला माझा बेमुदत 
उपवास जातीजातींमधील अंतःकरणपूकग  चदलजमाई होईपयंत िालू राहील. त्या चदवशी आपल्या 
श्रोतृर्णासंमोर बोलताना र्ाधंी म्हणाले, “अकहसेच्या चनःसीम भक्ताला समाजाने केलेल्या एखाद्या 
अन्यायािा चनर्ध करण्यासाठी उपोर्णाचशवाय दुसरा पयाय उरति नाही आचण तशी माझी अवस्था आता 
झाली आहे. सप्टेंबरच्या ९ तारखेला मी कलकत्ता सोडून चदल्लीस आलो, तेव्हा पचश्चम पजंाबात जाण्यािा 
माझा हेतू होता. पण ते घडणार नव्हते. चदल्ली शहराला मरर्ळ आल्यासारखे वाटत होते. मी स्टेशनवर 
उतरलो तो मला सवगत्र उदासीनता पसरल्यासारखी चदसली. सरदार पटेल यानंी नेहमीप्रमाणे 
आनंददायक अशी काही थट् टामस्करी केली नाही. आचण माझ्या एकदम ध्यानात आले की, मला चदल्लीसि 
राचहले पाचहजे आचण तेही करेंरे् या मरेंरे् या करारावरि. लष्ट्कर व पोलीस यानंी ताबडतोब वरवर 
चदसणारी शातंता प्रस्थाचपत केली आहे, पण आत मोठे वादळ दडून राचहले आहे. ते केव्हाही उसळून बाहेर 
पडेल. ‘करेंरे्’ च्या व्रतािी ही पचरपूती आहे असे मी समजत नाही आचण अशी पचरपूतीि मला मृत्यपूासून 
वािव ूशकेल. मृत्यलूा मी अतुलनीय चमत्र समजतो. कहदू, शीख व मुसलमान यािंी अंतःकरणपूवगक मैत्री 
असावी याकचरता माझा जीव चतळचतळ तुटतो. अर्दी परवापरवापयंत ती शाबदू होती. आज ती नष्टप्राय 
झाली आहे. ही अवस्था कोणत्याही खऱ्या देशभक्ताला चनमूटपणे पाहाता येत राहील अशी नाही. आतला 
आवाज दीघगकाळ मला त्यािी चिन्हे दाखवीत होता; परंतु माझ्या कानानंी चतकडे लक्ष चदले नाही, कारण 
तो सैतानािा म्हणजेि माझ्या नबळाईिा आवाज आहे असे मी मानले. मला कधीि याला उपाय नाही असे 
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वाटले नाही, सत्याग्रही माणसाला तसे वाटताि कामा नये. तरवारीऐवजी उपोर्ण हा त्यावरिा अखेरिा 
उपाय आहे. मला दररोज जे मुसलमान चमत्र भेटतात त्यानंा मला काही जबाब देता येत नाही. माझी 
दुबगलता मला सारखी टोकरीत आहे. उपोर्ण सुरू केल्याबरोबर हे सर्ळे बदं होईल. रे्ले तीन चदवस मी 
सारखे यािे कितन करीत आहे. अखेर माझा चनणगय झाला आचण आता मला बरे वाटत आहे. ज्यािे मन शुध आ 
आहे अशा माणसाला, त्याच्या प्राणाहूंन मौल्यवान असे देण्यासारखे काहीि नसते. मला अशी आशा आहे व 
मी प्राथगना करतो की, तशी शुध आता माझ्यापाशी आहे आचण म्हणून माझ्या या कृतीिे मी समथगन करतो. 

 
“आपणा सवांना मी चवनचवतो की, माझ्या या प्रयत्नाला आशीवात असावा आचण आपण 

माझ्याकचरता आचण माझ्याबरोबर प्राथगना करावी. उद्या सकाळच्या जेवणापासून हे उपोर्ण सुरू होईल. 
त्यािी मुदत अचनचश्चत आहे आचण उपोर्णकालात मी कलबािा रस आचण मीठ घालून ककवा न घालता 
जलप्राशन करीत राहीन. जेव्हा माझी अशी खात्री होईल, की कोणाच्या दडपणामुळे नवहे, तर 
कतगव्यबजावणीिी जाणीव झाल्यामुळे सवग जातीजमातींिे अंतःकरणपूवगक ऐक्य घडून आले आहे, तेव्हा मी 
उपोर्ण थाबंवीन. यािे बक्षीस म्हणजे भारतािी डर्मर्ू लार्लेली इभ्रत परत येईल आचण आचशयाच्या 
हृदयावरील विगस्व मावळत होते ते परत तळपू लारे्ल. आचशयामाफग त साऱ्या दुचनयेच्याही दुःखाने व 
कटकटीनी व भकुी जर्ािी आशा नष्ट होणे म्हणजे भारताने आपला आत्मा हरचवणे होय असा चवर्श्ास 
बाळर्ण्यात मला फार संतोर् वाटतो. माणसािे मन चठकाणावर आणण्यासाठी उपोर्णािा उपाय करणे या 
पध आतीवर काही चमत्रािंा भरंवसा नाही. ते माझ्याबद्दल सचहष्ट्णु राहातील आचण आपण उपभोर्ीत असलेले 
कृतीस्वातंत्र्य मला नाकारणार नाहीत. ईर्श्र हाि माझा सवगश्रेष्ठ व एकमेव सल्लार्ार आहे आचण दुसऱ्या 
कोणािे न ऐकता मी चनणगय घेतला पाचहजे असे मला वाटते. मी जर िूक केली असेल आचण तसे जर 
माझ्या लक्षात येईल तर तसे जाहीर करण्याला व मारे् चफरण्याला मी मुळीि किरणार नाही. पण असा 
काही प्रकार होण्यािा मला फारसा संभव चदसत नाही. आतल्या आवाजािी स्पष्ट पे्ररणा चमळाली की चतिा 
प्रचतकार करता येत नाही. याबाबत कोणी काही युब्क्तवाद करू नये आचण मला फक्त दुजोरा द्यावा. जर 
अचखल भारताने अथवा चनदान चदल्लीने प्रचतसाद चदला तरी हे उपोर्ण लवकर संपेल. 

 
“परंतु ते लवकर, उचशरा अथवा केव्हाि संपले नाही तरी ज्याला आणीबाणीिा प्रसंर् म्हणतात तो 

आला तरी कोणी किखाऊपणा दाखव ू नये. टीकाकारानंी माझ्या पूवीच्या काही उपोर्णािें वणगन ते 
जबरदस्ती करणारे होते असे केले आहे आचण केवळ रु्णवते्तच्या चनकर्ावंर पाहून माझ्या भचूमकेचवरुध आ 
त्यािंा चनकाल रे्ला असता. पण हेतू जेव्हा उघडपणे न्याय्य आहे तेव्हा प्रचतकूल टीकेला चकती ककमत 
द्यावी? शुध आ मनाने केलेले उपोर्ण म्हणजे कतगव्य आचण त्यािें बक्षीस कतगव्य हेि असते. पचरणाम काय 
घडेल यािा चविार करून मी उपोर्णाला सुरुवात करीत नाही. केलाि पाचहजे असा अंतरात्म्यािा हुकूम 
चमळतो तेव्हाि मी तो करतो. म्हणून त्यािा हेतू काय आहे यािी प्रत्येकाने चनःपक्षपाती बुध आीने परीक्षा करावी 
अशी माझी चवनंती आहे आचण मला जरूर तर शातंतेने मरू द्याव.े मरण म्हणजे मला वैभवशाली मोक्षि 
ठरेल. पण कहदुत्व, शीखपथं, इस्लाम आचण भारत याचं्या चवध्वसंािा साक्षीदार होण्यािे नचशबी नसावे 
आचण असा चवध्वसं ठरलेलाि आहे, जर पाचकस्तानने समता आचण जीचवत्तचवत्तािी सुरचक्षतता सवांना चदली 
नाही आचण भारतानेही त्यािेि अनुकरण केले तर. . . . असे झाले तर इस्लामिी मृत्युघंटा पाचकस्तानात व 
कहदुस्तानात घणघण वाजेल, पण साऱ्या दुचनयेत मात्र नाही. कहदुधमग व शीखधमग यानंा कहदुस्तानाबाहेर 
कोठेही स्थान नाहीि. ज्यानंा असे वाटत नाही त्यािंा मी त्याचं्या प्रचतकाराबद्दल आदर करतो. माझ्या 
उपोर्णाने सदसचिवकेबुध आी जार्ी व्हावी, चतला मरर्ळ येऊ नये. सध्या कहदुस्तानात जी दुदगशा माजलेली 
आहे चतिा चविार करा, म्हणजे तुम्हाला आनंद होईल की कहदुस्तानिा एक तरी नम्र पुत्र हे पाऊल 
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उिलण्याला स्वतःला शुध आ समजून उद्युक्त झाला आहे. तो शुध आ नसेल आचण समथग नसेल तर धरतीला 
केवळ भारभतू आहे, म्हणून तो चजतक्या लवकर नाहीसा होईल आचण वातावरण शुध आ करील चततके त्याला 
व सर्ळयानंाि चहतकर आहे. 

 
“माझी सवांना चवनंती आहे, की कोणी चबला हाऊसवर र्दी करू नये, माझी किता करू नये आचण 

उपोर्ण बदं करण्यासाठी माझे मन वळचवण्यािा यत्न करू नय. मी सवगस्वी ईर्श्राच्या हातात आहे. 
त्याऐवजी त्यानंी आपली अंतःपरीक्षा करावी, कारण या प्रसंर्ी सवांिीि कसोटी लार्णार आहे. प्रत्येक 
जण आपआपल्या जार्ी राहून आपले कतगव्य करीत राहील, तर मला त्यािी मदत होईल व माझ्या 
कायाला मदत होईल. उपोर्ण ही आत्मशुध आीिी एक प्रचक्रया आहे.” 

 
१३ जानेवारीला र्ाधंींनी उपोर्ण सुरू केले. त्यापूवी पटेल, आजाद व नेहरू याजंबरोबर दीघग ििा 

केली आचण सवग धमगगं्रथातील उतारे असलेली प्राथगना केली. र्ाधंींजींिे चिरंजीव व राजाजींिे जामात 
देवदास र्ाधंी यानंी त्यानंा एक पत्र चलचहले आचण त्यामध्ये घाईने उपोर्णािा चनणगय घेतल्याबद्दल त्यानंा 
दोर् चदला, आचण उपोर्ण सोडण्यािी चवनंती केली. 

 
र्ाधंींनी त्यानंा चलचहलेल्या उत्तरात या आरोपािा साफ इन्कार केला. या पत्रातील एक वाक्य असे 

आहे. “It was only when in terms of human effort, I had exhausted all sources and realised my 
utter helplessness, that I put my head on God’s lap. That is the inner meaning and the 
significance of my fast. If you read and ponder over the epic of Gajendra Moksha, you will be 
able to appraise my step.” 

 
एका शीख चमत्राला चलचहलेल्या पत्रात ते म्हणतात : “My fast is against no part or group or 

individual exclusively, and yet it excludes nobody. It is addressed to the conscience of all, 
even the majority community in the other Dominion. If all or one of the groups fully respond, I 
know that the miracle will surely be achieved. For instance, if the Sikhs respond to my appeal 
as one man, I shall be wholly satisfied. I shall go and live in their midst in the Punjab, for the 
Sikhs are a brave people and I know that they can set an example in non-violence of the 
brave which will serve as an object-lesson to all the rest.” 

 
उपोर्णाच्या पचहल्या चदवशी र्ाधंीजी नेहमीप्रमाणे आपल्या प्रविनात प्रत्येकाने आपले कतगव्य 

िोखपणे बजावण्यात कसूर करू नये, असे साचंर्तले. सरदार पटेलानंी चनरोप पाठचवला की, आपल्या 
इच्छेप्रमाणे सवग करण्यात येईल. यािे उत्तर म्हणून र्ाधंींनी कळचवले की, युचनयन सरकारने ‘कॅश ॲसेटस’ 
पैकी पाचकस्तानच्या चहश्श्यािे जे पैसे अद्याचप चदलेले नाहीत ते देऊन टाकण्याला अग्रक्रम द्यावा. िोवीस 
तास उपोर्णाला पुरे होण्याच्या आति युचनयनिे मंचत्रमंडळ त्याचं्याभोवती जमले आचण पाचकस्तानिा वाटा 
ठरचवण्याला बसले. यामुळे मुसलमानांिे पक्षपाती हे र्ाधंी आहेत म्हणून रार्ावलेले लोक आणखीि 
रार्ावले आचण र्ाधंींिा शवेट करावा म्हणून कट करण्याला त्यातले काही उदु्यक्त झाले. रात्री काही 
शीखानंी चबला हाऊससमोर चनदशगने केली. ‘आम्हाला सूड घ्यायिा आहे’; ‘र्ाधंींना खुशाल मरू द्या’ 
‘रक्तािा बदला रक्तानेि घेतला पाचहजे,’ असा उद घोर् त्यानंी िालू ठेचवला. काश्मीरबद्दलिा बखेडा 
उपब्स्थत झाल्यामुळे युचनयन सरकारने पाचकस्तानला देण्यात येण्यािे पंिावण्ण कोटी रुपये थोपवनू धरले 
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होते. १५ जानेवारीच्या रात्री ते ताबडतोब देऊन टाकण्यािा चनणगय घेतला आचण संशयग्रस्ततेिे व संघर्ािे 
एक कारण नाहीसे केले. याबाबत काढलेल्या पत्रकात म्हटले होते, “This decision is the 
Government’s contribution, to the best of their ability to the non-violent and noble effort made 
by Gandhiji in accordance with the glorious traditions of this great country or peace and 
goodwill.” 

 
कॅचबनेटच्या या चनणगयामुळे सरदार पटेल दुखावल्यासारखे झाले. धोरण ठरचवण्याच्या काही 

बाबतीत त्यािें आपल्या इतर सहकाऱ्याबंरोबर, चवशरे्तः नेहरंूबरोबर मतभेद होत, इतकेि नव्हे तर 
र्ाधंीबरोबरही त्यािंा मतभेद होई. १६ जानेवारीला त्यानंा काही महत्त्वाच्या कामासाठी काठेवाडात जाणे 
भार् होते आचण इकडे र्ाधंी उपोर्णाला बसलेले. पण कतगव्यपालनापुढे इलाज नव्हता म्हणून जाण्याला 
चनघण्यापूवी त्यानंी र्ाधंींना पुढीलप्रमाणे पत्र चलचहले : “I have to leave for Kathiawad at 7 this 
morning. It is agonising beyond endurance to have to go away when you are fasting. But 
stern duty leaves no other course. The sight of your anguish had made me disconsolate. It 
has set me furiously thinking. The burden of work has become so heavy that I feel crushed 
under it. I now see that it would do no good to the country or to myself to carry on like this 
more. It might even do harm. I cannot do otherwise than I am doing now. And if thereby I 
became burdensome to my life-long colleagues and a sowarce of distress to you and I still 
stick to office, it would mean that I let the bust of power blind my eyes and so not willing to 
quit. You should quickly deliver me from this intolerable position. I know it is no time for 
argument while you are fasting. But since I can be of no help even in ending your fast. I do not 
know what else there is for me to do. I therefore, erarnestly beseech you to give up your fast 
and get this question settled soon. It may even help to remove the causes that have 
prompted your fast.” 

 
१६ जानेवारीच्या आपल्या प्रविनात र्ाधंींनी युचनयन कॅचबनेटने पाचकस्तानिे ५५ कोटी रुपये देऊन 

टाकण्यािा चनणगय घेतला या र्ोष्टीिा उल्लेख करून म्हटले की, आता मी यामुळे उपोर्ण बदं कराव ेअसे 
मला सारं्ण्यात येत आहे. पण चदल्ली शहरातील लोकानंी आपला हृदयपालट झाला आहे असा पुरावा मला 
सादर करीपयंत मला उपोर्ण सोडता येणार नाही. दोनही देशातंील लोकानंी सुध आा असे दाखवनू चदले 
पाचहजे, की कोणत्याही प्रकारिा त्रास न होता आपसातंील ये-जा सुरू झाली पाचहजे. र्ाधंी असे म्हणत 
असताि करािीहून तार आली, की चदल्लीहून घालवनू चदलेले जे मुसलमान तेथे रे्ले होते त्यांना परत 
आपआपल्या घरी परतण्यािी इच्छा आहे. त्याचं्या घरात जे कहदु व शीख चनवाचसत राहू लार्ले होते 
त्यापंैकी एक हजार लोकानंी तेथून चनघून जाण्यािे आचण करािीहून परत येणाऱ्यानंा आपल्या मूळच्या 
घरात राहू देण्यािी लेखी तयारी दाखचवली. प्यारेलाल यानंीि त्यािंी संमचतपते्र आणली. यामुळे र्ाधंींना 
समाधान वाटले. 

 
१७ जानेवारीला र्ाधंी म्हणाले, उपोर्णाच्या दडपणामुळे काही होता कामा नये. ही एक राजकीय 

खेळी आहे असे कोणी समजू नये. या चदवशी संध्याकाळी त्यािंी प्रकृती जास्त चबघडली. त्या चदवशी 
चनघालेल्या डॉक्टराचं्या पत्रकात म्हटले होते, “It is our duty to tell the people to take immediate 
steps to produce the requisite conditions for ending the fast without delay.” 
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एका शातंतामेळाव्यासमोर बोलताना अबुल कलाम आजाद म्हणाले की, आज मी र्ाधंींना भेटून 
आलो आचण त्यानंा चवनंती केली, की अशा नक्की शती मला सारं्ा, की ज्या पुऱ्या झाल्या तर तुम्ही आपले 
उपोर्ण सोडण्याला तयार व्हाल. त्यावर त्यानंी सात शती मला साचंर्तल्या आचण म्हणाले, त्याला सवग 
पक्षानंी आपल्या सया चदल्या तर उपोर्ण सोडता येईल. र्ाधंी पुढे म्हणाले, आर्श्ासने अशा जबाबदार 
लोकाकंडून आली पाचहजेत, की जे त्यािंी बरोबर पूतगता होण्याबद्दलिी हमी देतील. मौलानासाहेबानंी 
ताकीद चदली की, खोटी आर्श्ासने देण्यात येऊ नयेत. एक शातंता सचमती डॉ. राजेंद्रप्रसाद याचं्या 
अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली. चतिे १३० सभासद होते. राजेंद्रप्रसाद याचं्या वसचतस्थानी चतिी सभा 
होऊन एक समाधानकारक ठराव पास करण्यात आला. जेव्हा १८ जानेवारीला १२-४५ वाजता र्ाधंींिे 
उपोर्ण संपले, तेव्हा देशभर पसरलेले कितेिे वातावरण चनवळले. त्यापूवी करोलबार्, सबजी मंडी, 
पहाडर्ंज येथे छावणीत असलेल्या चनवाचसतािें प्रचतचनधी आचण शहरातील सवग संघटनािे प्रचतचनधी डॉ. 
राजेंद्रप्रसादाचं्या अध्यक्षतेखाली एकत्र आले आचण त्यानंी सात कलमी घोर्णेवर सया करून र्ाधंींना 
उपोर्ण सोडण्यािी चवनंती केली. ती सात कलमी घोर्णा येणेप्रमाणे होती : 

 
“We wish to announce that it is our heart-felt desire that the Hindus, Muslims and 

Sikhs and members of other Communities should once again live in Delhi like brothers and in 
perfect amity, and we take the pledge that we shall protect the life, property and faith of 
Muslims and that the incidents which have taken place in Delhi will not happen again. 

 
“We want to assure Gandhiji that the annual fair of Khwaja Kutab-ud-Din Mazar will 

be held this year as in previous years. 
 
“The Muslims will be able to move about in Saliji Mandi, Karol Bagh, Pahar Gunj and 

other localities just as they could in the past. 
 
“The mosques which have been left by the Muslims and which now are in the 

possession of the Hindus and the Sikhs will be returned. The areas which have been set apart 
for the Muslims will not be forcibly occupied. 

 
“We shall not object to the return to Delhi of the Muslims who have migrated from 

here if they choose to come back and the Muslims shall be able to carry on their business as 
before. 

 
“We assure that these things will be done by our personal efforts and not with the help 

of the police and the military. 
 
“We request Mahatmaji to believe us and give up his fast and continue to lead us as 

he has done hitherto.” 
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र्ाधंींनी साचंर्तल्यावरून हा दस्तऐवज नार्री व ऊदूग अशा दोनही चलप्यामंध्ये चलचहण्यात आला. 
अबुल कलाम आजाद या सभेला हजर होते. जचमयत-अल-उलेमािे चहफजूर रहमान आचण अहंमद सयीद 
व मौलाना हबीब-ऊर-रहमान; कहदुसभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघािे र्ोस्वामी र्णेश दत्त, बसंतलाल व 
नारायणदास असे प्रचतचनधी होते. शीखाचं्या संघटनािे प्रचतनीधीही होते. हे शभंराहून अचधक लोक नंतर 
चबला हाऊसमध्ये र्ाधंींच्या दालनात रे्ले आचण त्यानंी र्ाधंींना उपोर्ण सोडण्यािी चवनंती केली. नेहरू 
तेथ अर्ोदरि येऊन बसले होते. पाचकस्तानिे हायकचमशनर झहीद हुसेन हेही थोड्ा वळेाने तेथे आले 
राजेंद्रप्रसादानंी आपल्या प्रारंभीच्या भार्णात साचंर्तले की, काँगे्रसिे अध्यक्ष या नात्याने आपण सही केली 
आहे. र्ाधंींनी समयोचित भार्ण करून सवांना आपला शब्द पाळण्यािी जाणीव करून चदली आचण 
साचंर्तले की पाटण्याच्या एका मुसलमान चमत्राने मला एक पुस्तक पाठचवले आहे. या पुस्तकात लेखकाने 
असे प्रचतपादन केले आहे की, कुराणाच्या मताने सवग कहदू हे काफर आहेत, चवर्ारी सपापेक्षा वाईट आहेत 
आचण फक्त मारून नाहीसे करण्यालाि योग्य आहेत. यात काही पाप नाही व त्यासाठी सवग प्रकारिे बळ व 
लबाडी करण्यात देखील काही रै्र नाही. ईर्श्राच्या नजरेत हे सवग पुण्यकायगि आहे. 

 
र्ाधंी म्हणाले, “कोणताही परमेर्श्राला मानणारा मुसलमान या मताला दुजोरा देणार नाही. काही 

लोक चहदंूना मूर्वतपूजक म्हणून क्षदु्र लेखतात. पण ते दर्ड ककवा लाकूड यानंा पूजीत नसून त्यातील 
परमेर्श्राला भजतात हे त्या वडे्ानंा कळत नाही. कुराण आचण गं्रथसाहेब तरी काय केवळ कार्दि 
आहेत. पण त्यात असणाऱ्या ईर्श्रालाि मुब्स्लम अथवा शीख मानतात, हे सवांनी नीट समजून कोणािा 
अचधके्षप कोणीही न करता केलेल्या प्रचतज्ञा पाळाव्या. आपल्या अंतरात्म्याला साक्षी ठेवनू वतावे,” असे 
म्हणून र्ाधंींनी आपले भार्ण संपचवले. 

 
मौलाना अबुल कलाम आजाद यानंा भार्ण करण्यािी चवनंती केल्यामुळे ते म्हणाले, चदल्लीकरानंी 

उिललेली जबाबदारी पार पडावी. र्ाधंींनी उल्लेख केलेल्या पुस्तकािा समािार घेणे जरूर आहे, असे 
सारं्ून ते म्हणाले की, हे पुस्तक म्हणजे इस्लामिी नालस्ती आचण बदनामी आहे. त्यानंी कुराणातील एक 
मंत्र म्हणून त्यािा अथग साचंर्तला तो असा : सवग माणसे ईर्श्रािी लेकरे व एकमेकािंी भावडें आहेत, मर् 
ती कोणत्याही वशंािी, धमािी वा देशािी असोत. इस्लामच्या चशकवणीशी पुरी चवसंर्त व त्याला कमीपणा 
आणणारी अशी र्ाधंींनी दाखवनू चदलेली त्या घाणेरड्ा पुस्तकातंील वाक्ये आहेत. इतरही अनेक 
वक्त्यािंी भार्णे झाल्यावर र्ाधंींनी उपोर्ण सोडण्यािी तयारी दशगचवली आचण सवगधमीय प्राथगना म्हणण्यात 
आल्या. फळाचं्या रसािा पेला आजादानंी र्ाधंींच्या हाती चदला व त्यानंी तो रस प्राशन केला. हजर 
असलेल्या सवांना फळे वाटण्यात आली. जमलेली मंडळी हळूहळू चनघून रे्ली, पण नेहरू बसूनि होते. 
दोघेि राचहल्यावर नेहरंूनी र्ाधंींना साचंर्तले की, रे्ले दोन चदवस मी पण तुमच्याबरोबर उपोर्ण करीत 
होतो. हे ऐकून र्ाधंींना र्कहवर येऊन त्यािंा र्ळा दाटला. नेहरू चनघून रे्ल्यावर त्यानंा त्यानंी एक चिठ् ठी 
चलचहली. तीत म्हटले होते : “Now break your fast. May you live for many long years and 
continue to be jawahar (the jewel) of India. Bapu’s blessings”. 

 
र्ाधंींच्या या उपोर्णािी साग्र हकीकत जर्ातील सवग वतगमानपत्रात ठळकपणे प्रचसध आ झाली. 

पाचरसच्या प्रचसध आ चल मोंद (Le Mond) ने चलचहले : “Mahatma Gandhi’s ‘secret weapon’ — that 
spiritual violence which was taught so long ago by gospels and the men of the gospels — 
will, perhaps, be the best reply to the atomic bombs. His voice carries far beyond the 
frontiers of India. If in our turbulent western world, it is still far from dominating the voice of 
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violence, it is none the less among those voices to which we must listen and which will carry 
far beyond our times. Is not this a voice to which men will forced to listen one day soon, in the 
atomic age? Through Mahatma Gandhi, the East teaches us again that there exists another 
sort of revolution than the revolutions of hate. The good Gandhi, product of a country which is 
still wise enough to give itself the sages for the heroes — not the warriors and the politicians 
— shows himself once again to be the greatest rebel of our time.” 

 
चवशरे् लक्षात घेण्याजोर्ी र्ोष्ट म्हणजे पाचकस्तानिे परराष्ट्रमंत्री सर मोहमद जाफरउल्लाखान 

यानंी युनायटेड नेशनस चसक्युचरटी कौब्न्सलला लेक सक्सेस येथे कळचवले की, “A new and 
tremendous wave of feeling and desire for friendship between India and Pakistan is sweeping 
the sub-continent in response to the fast.” 

 
हे उपोर्ण संपल्यावर दोन चदवसानंी २० जानेवारी १९४८ रोजी, र्ाधंींवर बॉम्ब फेकण्यािा एक 

प्रयत्न करण्यात आला. र्ाधंी चबला हाऊसच्या पटारं्णात आपल्या प्राथगनासभेत बोलत होते. ते बसले होते 
तेथून सुमारे पंिवीस याडग अंतरावर तो फुटला, पण कोणाला काही दुखापत झाली नाही. पचश्चम 
पजंाबमधून आलेला मदनलाल नावािा एक चनवाचसत होता. त्याला याबद्दल अटक झाली आचण एक न 
उडालेला हातबॉम्ब त्याच्याजवळ सापडला. उडालेल्या बॉम्बिा स्फोट बराि दूरवर ऐकू रे्ला. पण र्ाधंी 
अचविचलत होते. ते म्हणाले, “ऐका ! ऐका सवगजण ! काहीही झालेले नाही !” नंतर ते म्हणाले, “पटेल, 
नेहरू व मी याचं्या चविारात काही फरक नाही. आम्हापंैकी कोणीही मुसलमानािंा शत्र ूनाही. आता मला 
पाचकस्तानात जाण्यािी इच्छा आहे. पण त्याला त्या देशाच्या सरकारिी परवानर्ी पाचहजे. आचण मी 
शातंतेिा खरा उपासक आचण त्यािंा चमत्र आहे अशी त्यािंी खात्री झाली नसेल तर मला ती परवानर्ी कशी 
चमळणार? सध्या काही चदवस मला जाताि येणार नाही असे डॉक्टर म्हणतात आचण ते बरोबर आहे.” 

 
२१ जानेवारी रोजी प्राथगना आटोपल्यावर आदल्या चदवशीच्या बॉम्बस्फोटाबद्दल र्ाधंी बोलले. 

मदनलालचवर्यी चतरस्कार अथवा िेर्बुध आी बाळर्णे िुकीिे होईल. मचशदीत आश्रय घेणे आचण तेथून 
चनघून जाण्याला साचंर्तल्यावर तो हुकूम न पाळणे या दोनही िुकीच्या र्ोष्टी त्याने केल्या. तथाचप त्याला 
पोचलसानंी कठोरपणे वार्व ूनये, त्यािे मतपचरवतगन करण्यािा प्रयत्न करावा. त्यािी िूक त्याला समजून 
येईल. अखेरीस आता मुसलमान चदल्ली शहरात सवगत्र चनभगयपणे चफरत आहेत याबद्दल त्यानंी समाधान 
व्यक्त केले. 

 
२२ जानेवारीला प्राथगनेच्या स्थळापयंत ते िालत रे्ले आचण त्यानंा वाटू लार्ले की, आता आपली 

प्रकृती लवकरि नेहमीसारखी होईल. कें द्रीय मंत्री, चवशरे्तः नेहरू आपल्या चनवासस्थानी देशी-परदेशी 
पाहुण्यािंी व चनवाचसतािंी वदगळ खूप रै्रसोय होत असताही सोशीत आचण सामान्य माणसासंारखे राहात 
आहेत, पण सरकारी नोकर मात्र आपल्या बढत्याकडे आचण पर्ारवाढीकडे डोळे लावनू बसले आहेत 
याबद्दल त्यानंी खेद व्यक्त केला. पूवी दीडश ेरुपये पर्ार चमळचवणाऱ्याने आता एकदम पािश ेरुपये चमळावे 
अशी अपेक्षा धरावी काय? २३ जानेवारी हा सुभार्िदं्र बोस यािंा स्मृचतचदन, त्यानंी त्यािें प्राथगनासभेत 
स्मरण करून पाळला. त्यािंा मार्ग पसंत नसला तरी देशभक्त म्हणून त्यानी त्यािें कौतुक केले, संकुचित 
प्रातंीयता वा प्रादेचशकता यापंासून ते अचलप्त होते, परधमाबद्दल आदर बाळर्णारे अस्सल कहदू होते, असे 
त्यानंी श्रोत्याचं्या नजरेस आचणले. २५ जानवारीला रचववार होता आचण त्या चदवशी प्राथगनासभेला खूपि 
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र्दी लोटली होती. प्रत्येक कहदू व शीख माणसाने बरोबर एक मुसलमान चमत्र आणावा, असे र्ाधंींनी 
आपल्या श्रोतृर्णास सुिचवले. मेहरावली येथे बखत्यार चिस्तीच्या दग्यािा उरूस होता. दग्यािी जी 
मोडतोड झाली होती चतिी दुरुस्ती करण्यात आली होती. पूवीप्रमाणेि कहदू-मुसलमान उरुसाला जातील 
अशी आशा र्ाधंींनी व्यक्त केली. उपोर्णामुळे आता दोहोमधील तेढ चनघून रे्लेली होती. त्यामुळे र्ाधंींना 
वाटले की वध्याला ककवा पाचकस्तानात जाण्याला आपण आता मुक्त झालो. पाचकस्तानिे चनमंत्रणि 
आपणाला याव ेअसे आता त्यानंा वाटू लार्ले. काँगे्रसच्या कायगकाचरणीने भार्ावार प्रातंरिना करण्याबाबत 
ठराव केला. त्यािे स्वार्त करून र्ाधंी म्हणाले, चब्रचटश पध आतीप्रमाणे बाउंडरी कचमशन वरै्रे या कामासाठी 
नेमून कलार्ती उत्पन्न करू नयेत. आपआपसात चविारचवचनमय करून संर्नमताने व रु्ण्यार्ोकवदाने 
भार्ावार प्रातंरिना व्हावी. भारे्िे सूत्र पकडून राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी सरहद्दी ठरवावयाच्या आहेत 
आचण अखेरीस सवग भारतीयि आहेत, हे न चवसरता ही इष्ट सुधारणा घडवनू आणावी, असे मत र्ाधंींजींनी 
प्रकट केले. २६ जानेवारी हा स्वातंत्र्यचदन म्हणून आपण पाळीत आलो यािी आठवण देऊन र्ाधंी म्हणाले, 
अखंड असलेल्या भारतािे भरू्ोलाच्या व राजकारणाच्या दृष्टीने दोन तुकडे झाले असले तरी 
अंतःकरणापासून आपण चमत्र व बंधू म्हणूनि वार्ू आचण बाय जर्ाच्या दृष्टीन एक म्हणूनि ओळखले 
जाऊ. 

 
दुसऱ्या चदवशी, अमेचरकन नीग्रो लोकािें नेते व प्रवक्ते ककग्स्ले मार्वटन हे र्ाधंींच्या भेटीला आले. 

त्यानंा २७ जानेवारी रोजी, र्ाधंींनी आपल्या अकहसात्मक लढ्यािी माचहती चदली. आमिी अकहसा जर 
समथग लोकािंी असती तर स्वातंत्र्योत्तर झालेले हत्याकाडं झाले नसते. प्रत्यक्षात अकहसा आम्ही दुबगळ 
असल्याने सोयीखातर स्वीकारली होती हे माझ्या लक्षात नंतर आले. एक प्रकारे मी स्वतःला फसचवले 
होते, असे र्ाधंी म्हणाले. काश्मीरिा प्रश्न व आचदवासींिा प्रश्न यावर उभयतािंी खूप ििा झाली. त्यानंतर 
मार्वटन यानंी उद र्ार काढले, “अरे अरे ! केवढी दुदैवािी र्ोष्ट आहे की अमेचरकेत, पॅलेस्टाइन अथवा 
रचशया येथे भारतासारखा एक एक र्ाधंी अवतरला नाही !” त्यावर र्ाधंी म्हणाले, “त्यािें दुदैव, दुसरे 
काय !” २७ जानवारी हा चदवस एक नवी घटना काँगे्रससाठी तयार करण्यात र्ाधंींनी घालचवला. काँगे्रस 
कायगकाचरणीच्या चवनंतीवरून त्यानंी हे कायग हाती घेतले होते. काँगे्रसने राजकीय स्वातंत्र्य चमळचवले असले 
तरी देशाला आर्वथक, सामाचजक व नैचतक स्वातंत्र्य चमळचवण्यािे बाकी होते. आचण हे कायग केवळ चवधायक 
स्वरूपािे असल्यामुळे अचधक कठीण होते. नव्या घटनेिा मसुदा तयार करून काँगे्रसला लोकसेवक संघ हे 
नव ेनाव देण्यािे त्यानंी योचजले होते आचण त्यातंि िरखा संघ, ग्रामोद्योर् संघ, कहदुस्तानी ताचलमी संघ, 
हचरजन सेवक संघ आचण र्ोसेवा संघ यािंी कामे एकवटण्यािी त्यािंी योजना होती. हा सर्ळा मसुदा 
प्यारेलालच्या हवाली करून त्याला तो तपासण्याला साचंर्तले. काही उचणवा असल्या तर त्या काढून 
टाकायलाही साचंर्तले. २७, २८ आचण २९ या जानेवारीच्या तीनही चदवसात ते सारखे या ना त्या कामात 
पूणगपणे र्ढून रे्ले होते. ३० तारीख हा त्यािंा या दुचनयेतील शवेटिा चदवस असेल असे कोणाच्याही 
स्वप्नात सुध आा येणे शक्य नव्हते. पण तसे घडले हे मात्र खरे.! 

 
तो शुक्रवार होता. नेहमीप्रमाणे र्ाधंी पहाटे साडेतीन वाजता उठले. काही वळे काम करून पुनः 

थोडा वळे त्यािंा डोळा लार्ला. आठ वाजता ते मालीश करून घेण्यासाठी उठले. ते संपल्यावर ते 
प्यारेलाल यानंा मद्रासमधील अन्नपचरब्स्थतीवर एक चटपणी तयार करायला साचंर्तले. नोआखलीतील 
आपले अनुभव लक्षात ठेवनू हे काम कराव ेअशी सूिना चदली. अन्नमंत्रालय उर्ाि घाबरत आहे, असे ते 
म्हणाले. चनसर्ाने मद्रासला नारळीिी झाडे, केळयािंी झाडे आचण भईुमुर्ािी भरपूर शतेी, तसेि चवचवध 
प्रकारिे कंद व मुळे, चदली असता त्यािंी उपासमार होण्यािे काहीि कारण नाही, असे आपले मत त्यानंी 
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प्यारेलालला साचंर्तले, पण चनसर्ाने चदलेल्या देणग्यािंा योग्य उपयोर् करण्यािी कुशलता हवी, अशी 
शरेेबाजीही त्यानंी केली. स्नान केल्यानंतर सर्ळा शीण चनघून जाऊन त्यानंा ताजेतवाने झाल्यािा अनुभव 
आला. साडेनऊ वाजता त्यानंी सकाळिे जेवण केले. मर् नोआखलीत असल्यापासूनिा नवीन सुरू 
केलेला बरं्ाली लेखनािा नवा उपक्रम त्या चदवशीही पाळला. जेवणात शळेीिे दूध, कच्च्या व उकडलेल्या 
भाज्या, संत्री आचण आले व कलबू याचं्या रसािे चमश्रण असे पदाथग होते. जेवण झाल्यावर प्यारेलालने 
तपासून पुढे केलेला काँगे्रसच्या संकब्ल्पत घटनेिा मसुदा पाचहला, त्यात अवश्य ते फेरबदल केले, भर 
घातली आचण अंकािंी बेरीज करण्यात झालेली एक िूकही दुरुस्त केली. दुपारी थोडी वामकुक्षी केल्यावर 
भेटायला आलेल्या लोकािें एकामार्ून एक स्वार्त केले. त्यात काही मुल्ला-मौलवी होते. त्यानंी र्ाधंींना 
साचंर्तले की, आता तुम्ही खुशाल वध्याला जाऊ शकता. र्ाधंी म्हणाले, थोडे चदवस जाऊन परत येईन 
असे म्हणतो. ईर्श्राच्या मनात असेल तसेि सवग काही घडणार. मर् त्यानंी चशल्लक असलेल्या पत्रािंी उत्तरे 
चलहून संपचवली. चतसरे प्रहरी िार वाजता सरदार पटेल त्यानंा भेटायला आले. एक तास त्यािें संभार्ण 
िालले होते. उपोर्णामुळे थंडावलेले नेहरू व पटेल यािें भाडंण र्ाधंींना एक काळजीिा चवर्य झाले होते. 
त्यानंी एकमेकानंा धरूनि राचहले पाचहजे, असे त्यानंा वाटत होते. पाि वाजले, तेव्हा प्राथगनेिी वळे झाली 
म्हणून पटेलानंा रजा चदली. पाि वाजून दहा चमचनटानंी ते प्राथगनास्थळाकडे जाण्यास चनघाले. त्याचं्या 
नाती मनू व आभा त्याजंबरोबर होत्या. प्राथगना संपल्यानंतर नेहरू व आजाद त्यानंा येऊन भेटणार होते. 
लोकाचं्या अचभवादनािा स्वीकार करण्याकचरता महात्मा र्ाधंींनी आपले हात जोडले. एवढ्यात एकाएकी 
जमलेल्या जनसंमदातून एक तरुण घाईने पुढे आला आचण र्ाधंींना पदस्पशगपूवगक अचभवादन करावा म्हणून 
खाली वाकला. मनूने त्याला अडचवले. चतिा हात झटकून टाकून त्याने थेट र्ाधंींच्या अंर्ावर तीन र्ोळया 
एका सातबारी चपस्तुलातून झाडल्या. एक र्ोळी छातीखाली, दुसरी उजव्या बाजूला आचण चतसरी 
फुप्फुसात रुतून राचहली. र्ाधंी कोलमडून खाली पडले. पडता पडता ‘हे राम’ असे उद र्ार त्यानंी काढले. 
प्राणोत्क्रमण तत्काळ झाले होते. त्यािंा िेहरा एकदम राखेसारखा करड्ा रंर्ािा चदसू लार्ला. पाढंऱ्या 
स्वच्छ कपड्ावर रक्तािे डार् पडले होते. जेथे ते काम करीत बसत तेथल्याि जवळच्या खोलीत त्यािें 
शव सतरंजीवर नेऊन ठेवण्यात आले. जवाहरलाल नेहरू धावति तेथे आले व एखाद्या लहान मुलासारखे 
स्फंुदूनस्फंूदून रडू लार्ले. सवग जर् दुःखाणगवात बुडाले. दुचनयेत सवग राष्ट्रानंी आपले ध्वज खाली 
उतरचवले. रेचडओवरून बोलताना नेहरू म्हणाले : “The light has gone out of our lives................ 
Yet I am wrong, for the light that shone in this country was no ordinary light................... 
and a thousand years later that light will still be seen in this country and the world will see it, 
for that light represented the living truth.” 

 
नथुराम र्ोडसे यािें नाव र्ाधंीजींिा हत्यारी म्हणून इचतहासात नोंदले जाणे अपचरहायग आहे. 

कारण त्याने त्यािंी हत्या जाणूनसवरून आचण पूवगतयारीने व चनधाराने केली आचण आचण असे करण्यामध्ये 
आपण देशसेवाि बजावीत आहो असे त्याला वाटत होते. र्ाधंींबद्दल व्यक्ती म्हणून त्याला अपचरचमत आदर 
होता, त्यािें देशािे नेतृत्व त्याला घातक वाटत होते. त्याचं्यावर र्ोळया झाडताना त्यानंा प्रणाम केला 
आचण त्यािें देहपतन झाल्यावरही तो त्याचं्या पायाशी नम्र झाला. आपण केलेल्या कृतीबद्दल त्याला 
पश्चात्ताप वाटला नाही. तो स्वतः एका चित्पावन ब्राह्मण कुटंुबात, सुसंस्कृत व सद रु्णी वातावरणात वाढला 
होता आचण सुचशचक्षत चविारवतं असल्याबद्दल त्यािा लौचकक होता. ‘अग्रणी’ नावािे एक दैचनक पत्र तो 
िालवीत असे. ही सवग पार्श्गभमूी ध्यानात घेतली म्हणजे चनष्ट्कर्ग असा चनघतो की एका अर्दी चवरोधी 
चविारािंा उद र्ाता व प्रवक्ता म्हणूनि तो र्ाधंींजींना या दुचनयेतून नाहीसे करण्याला प्रवृत्त झाला. त्याने 
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अनुक्रमणिका 

नायालयात केलेले चनवदेन कधीि प्रचसध आ झाले नाही. पण अजूनही सरकारने त्याला प्रचसध आी चदली तर 
त्यािी चविारसरणी तरी काय होती ते जनतेला समजेल. 
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