
 

'चलेजाव चळवळ' - एक िव�ेषणा�मक अ�ययन  

                                                                

�ा. डॉ. अनतं �रंढे 

इितहास िवभाग �मुख                       

यशवंत महािव�ालय, सेलू 

सारांश (Abstract) : 

भारतीय �वातं�य चळवळीम�य े िवशेषत: असहकार चळवळ, 

सिवनय कायदभंेग चळवळ व चलेजाव चळवळ ही मह�वपूण� आंदोलने 

झाली. असहकार चळवळ व सिवनय कायदभंेग चळवळी�या तुलनेत 

चलेजाव चळवळीम�ये मूलभूत असा फरक �दसून येतो, �यामुळे चलेजाव 

चळवळीला भारतीय इितहासाम�ये िवशेष असे मह�व आह.े चलेजाव 

चळवळीला सु�वात हो�यापूव�च भारतीय रा�ीय काँ�ेस प�ातील 

महा�मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेह� यासार�या मह�वपूण� ने�यांना 

ि�टीश सरकारने अटक केली होती. भारतातील सामा�य जनता 

�वयं�फूत�न े या चलेजाव चळवळीत सहभागी झाली होती, ह े या 

चळवळीचे मह�वाचे वैिश��े आह.े चलेजाव चळवळीम�ये सामा�य 

जनतेने �वयं�फूत�ने सहभाग घेत�यामुळे ि�टीश सरकारला कळून चुकले 

होते क�, भारतीयांना �वातं�य बहाल के�यािशवाय पया�य नाही. 

भारताला �वातं�य िमळून द�ेयासाठी पुढील काळात �या मह�वा�या 

योजना अंमलात आण�या गे�या �या चलेजाव चळवळीमुळेच असे 

�हट�यास वावगे ठरणार नाही. या चळवळीम�ये दशेातील अनेक 

भागाम�ये िनघालेले मोच� ह े िश�तब�द होते. या मोचा�तील लोकांनी 

सरकारी काया�लयावर ह�ले केले होते परंतु कुठेही गुंडिगरी केली 

न�हती. इ. स. १९३० �या सिवनय कायदभंेग चळवळीपे�ाही या 

चळवळीचे �व�प ह ेअनोखे होते.  

बीज स�ंा (Key-words) : 
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असफल ���स योजना, वधा� ठराव, मुंबई अिधवेशन, चलेजाव 

ठराव, भारतीय ने�यांना अटक, सामा�य जनतेचा �वयं�फूत�ने सहभाग, 

समांतर सरकार �थापन, मह�वपूण� योजना व �वातं�य.  

संशोधनाची उ��� े(Objectives of Research paper) : 

१. चलेजाव चळवळीचे �व�प अनोखे होते ह ेिनदश�नास आणून दणेे.  

२. या चळवळीत सामा�य जनतेचा सहभाग �वयं�फूत�ने होता ह े

अधोरेिखत करण.े 

३. या चळवळीमुळे ि�टीश सरकारला हादरा बसला होता ह े िस�द 

करणे. 

��तावना (Introduction) : 

इ. स. १९२० ते इ. स. १९४७ हा तीन दशकांचा काळ 

भारतीय इितहासात अितशय संघषा�चा आिण चळवळीचा काळ 

अस�याची न�द इितहासकारांनी केलेली आह.े इ. स. १९२० या वष� 

भारतीय �वातं�य चळवळीला नवे वळण लागले होते. इ. स. १९२० 

म�य ेमहा�मा गांधी यां�या नेतृ�वाखाली असहकार चळवळ स�ु झाली 

होती. �यानंतर इ. स. १९३० म�य ेसिवनय कायदभेंग चळवळ झाली 

परंतु �ा दो�ही चळवळी�या तुलनेत इ. स. १९४२ म�य ेभारत छोडो 

आंदोलन झाले, ह ेआंदोलन वरील दो�ही आंदोलना�या तुलनेत अनोख े

होते. या भारत छोडो आंदोलनात भारतीय सव�सामा�य जनता 

�वयं�फूत�न ेसहभागी झाली होती.  

���स िमशनच ेभारतात आगमन : 

ि�दतीय जागितक महायु�दात माच� १९४२ म�ये जपान�या 

फौजांनी रंगूनवर ताबा घेतला होता. �यामुळे भारता�या पूव� सरह�ीला 

धोका िनमा�ण झाला होता. केवळ जपानचे आ�मण थोपिव�यासाठीच 

न�ह ेतर एकंदरीत यु�द �य�ाला मदत िमळावी �हणून भारताच ेसंपूण� 

व स��य सहकाय� िमळव�यास ि�टन अ�यंत आतुर झाले होते. भारताच े
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सहकाय� िमळिव�यासाठी इं�लंडचे पंत�धान िव�टन चच�ल यांनी सर 

�टॅफड� ���स यांना भारतीयांना सुधारणा द�ेयासाठी एक योजना घेऊन 

भारतात पाठिवले. २२ माच� १९४२ रोजी सर �टॅफड� ���स ह े

�द�लीला आ�यानंतर �यांनी ���स योजनेवर भारतीय ने�यांसोबत चचा� 

केली. ���स योजने�या मुळ मसु�ात �ांतांना संघरा�यातून फुटून बाहरे 

पड�याचा अिधकार अस�यामुळे महा�मा गांधी. पं. जवाहरलाल नेह� 

या सव� ने�यांनी ���स योजनेला िवरोध केला व ���स योजना असफल 

झा�याचे �दसून येते.  

 

वधा� ठराव : 

१४ जुलै १९४२ रोजी वधा� काँ�ेस काय�सिमतीची बैठक झाली. 

या बैठक�त 'ि�टीशांनी भारत सोडून जाव'े अशा मागणीचा ठराव 

मांड�यात आला होता. हा ठराव महा�मा गांधी व पंिडत जवाहरलाल 

नेह� यांनी तयार केला होता. जर ही मागणी अमा�य कर�यात आली 

तर काँ�ेस मोठे अ�हसंक जनआंदोलन सु� करेल असे िनि�त कर�यात 

आले होते. यावर अंितम िनण�य मुंबई येथील काँ�ेस�या अिधवेशनात 

होणार होता.  

करा अथवा मरा चा मं� : 

७ व ८ ऑग�ट १९४२ रोजी मंुबई येथील गौवािलया टँक 

मैदानावर अिखल भारतीय काँ�ेसचे अिधवेशन झाले. या 

अिधवेशनासाठी भारतातील वेगवेग�या भागातून लाखो�या सं�येने लोक 

एक� आले होते. ७ ऑग�ट १९४२ रोजी याच अिधवेशनात अिखल 

भारतीय काँ�ेस काय�कारीणी�या बैठक�त हजारो लोकां�या समोर पंिडत 

जवाहरलाल नेह� यांनी ि�टीशांना उ�शूेन 'चले जाव' चा ठराव 

मांडला होता. ८ ऑग�ट १९४२ रोजी मुंबई येथील या अिधवेशनात 

१४ जुलै १९४२ चा वधा� ठराव हा संमत कर�यात आला होता. ८ 
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ऑग�ट १९४२ रोजी महा�मा गांधी आप�या भाषणातून �हणाले होते 

क�, भारतातून ि�टीश सरकारची अिवलंब समा�ी होणे ह ेआप�या 

मातृभूमीसाठी आिण संयु� रा�ा�या �येया�या सफलतेसाठी अ�यंत 

आव�यक आह.े ि�टीश शासनामुळे भारताची अधोगती होत आह.े 

�यामुळे अिखल भारतीय काँ�ेस किमटी ही भारतातून ि�टीशांनी चालते 

�हावे अशी मागणी करीत आह.े याच भाषणातून महा�मा गांधी यांनी 

सामा�य जनतेला 'करा अथवा मरा' (Do or Die) असा मं� �दला 

होता. या मं�ाचा खरा अथ� असा होता क�, आपण एक तर �हदं�ुथान 

ला �वतं� तरी क� �कंवा तसा �य� करत असताना मरण तरी प�क� 

पण गुलामिगरी सहन करत िजवंत राहणार नाही. �यानंतर 

�वातं�यासाठी अ�हसंक चलेजाव चळवळ सु� कर�याची घोषणा केली 

होती. काँ�ेस किमटीने भारतीय जनतेला आवाहन केले होते क�, �यांनी 

येणा�या संकटाचा सामना साहस आिण धैया�ने करावा. या अिधवेशनात 

असे जाहीर कर�यात आले होते क�, अशीही वेळ येऊ शकते क� आदशे 

जारी करणे �कंवा काँ�ेसचे आदशे सामा�य लोकांपय�त पोहचू शकणार 

नाहीत अशावेळी �वातं�य चळवळीत भाग घेणा�या ��येक �ी-पु�षाला 

�वत:चे माग�दश�क �वत: �हावे लागेल.  

का�ँेस�या ने�यानंा अटक : 

मुंबई येथील अिधवेशनात उपि�थत झालेला जनसमुदाय पा�न 

ि�टीश शासन हादरले होते. चलेजाव चळवळ सु� हो�यापूव�च 

न�तनाबुत कर�यासाठी ९ ऑग�ट १९४२ रोजी सकाळी महा�मा गांधी, 

पंिडत जवाहरलाल नेह� यासार�या �मुख ने�यांना अटक कर�यात 

आली. भारतीय रा�ीय काँ�ेस�या �मुख ने�यांना अटक के�यानंतर 

चलेजाव चळवळ मोडीत िनघेल अशी ि�टीश सरकारची धारणा होती 

परंतु ती चुक�ची ठरली.  

चलेजाव चळवळीस स�ुवात : 
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'भारत छोडो' ठरावाची व काँ�से�या �मुख ने�यांना अटक 

झा�याची बातमी ९ ऑग�ट १९४२ �या सकाळीच लोकांम�ये 

वा�यासारखी परसली होती. या अनपे�ीत बातमीने जनता चक�त 

झाली होती. लोकांनी �वंय�फूत�ने हरताळ पाळला, िनदश�ने केली व 

िमरवणूका काढ�या हो�या. ने�यां�या सुटकेची मागणी करणा�या 

घोषणांनी व रा�ीय 

गीतांनी वातावरण दमुदमुू 

लागले होते. लोकां�या 

झंुडी पा�नच ि�टीश 

सरकारला कापरे भरले 

होते.  

ि�टीश सरकारची मनमानी : 

९ ऑग�ट १९४२ पासून ि�टीश सरकारचे वट�कुमांचे रा�य सु� 

झाले होते. �यांनी काँ�ेस प�ावर बंदी घातली होती. �ातंा-�ांतात 

आिण मंुबई नगरात साव�जिनक सभांवर आिण मोचा�वर �ितबंध 

घाल�यात आला होता. सभा घे�यासाठी ि�टीश अिधका�यांकडून 

पूव�परवानगी �यावी असे घोषीत कर�यात आले होते.  

लोकाचंा �वय�ंफूत�न ेसहभाग :  

काँ�ेस�या ने�यांना अटक के�यामुळे ि�टीश सरकार�या िवरोधात 

�चंड िनदश�नांची सव�� लाट उसळली होती. लोकांनी �वयं�फूत�ने 

आंदोलनात भाग घेऊन सरकारी काया�लय े ता�यात घे�याचा �य� 

के�याचे �दसून येते. महारा�ातील महाड येथे नाना पुरोिहत व �यां�या 

सहका�यांनी �चंड मोचा� काढला होता. पुणे शहरातील त�ण, कॉलेजचे 

िव�ाथ� या िनदश�नात आघाडीवर होते.  

संयु� �ांतात बनारस ह ेिव�ाथ� चळवळीचे मोठे क�� होते. या 

िव�ा�या�नी संयु� �ांता�या बिलआ िज��ात जाऊन तेथील कले�टर�या 
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काया�लयावर रा��वज फडकिवला होता. दशेातील अनेक भागामं�ये 

िनघालेले मोच� ह े िश�तब�द होते. या मोचा�तील लोकांनी सरकारी 

काया�लयावर ह�ले केले होते, परंतु कोठेही नाग�रकांची लुटालुट केली 

न�हती. �यामुळे इतर चळवळीपे�ा चलेजाव चळवळीचे �व�प अगदी 

अनोखे होते. �ामीण भागात �ा चळवळीला आळा घालण े ि�टीश 

सरकारला कठीण गेल े होते. ि�टीश सरकारने ही िनदश�ने श�ां�या 

बळावर उधळून लाव�याचा पुरेपुर �य� केला होता परंतु ि�टीश 

सरकारला सा�ा�यस�ेचा पाया डळमळू लागला आह ेह ेसमजून चुकले 

होते. अनेक गोपनीय अहवालांम�ये �यांनी ह े नमुद क�न ठेव�याचे 

�दसून येते.  

दशेातील मोठमो�ा कारखा�यातील मजूरवगा�ने �मुख ने�यांना 

अटक झा�यामुळे ि�टीश सरकारचा िनषेध कर�याक�रता जमशेदपूर, 

अहमदाबाद, मुंबई येथील मजुरांनी �वयं�फूत�ने अनेक संप पुकारले 

होते. ि�टीश सरकारने ६ ते ७ आठव�ात जनतेचा हा उठाव संपु�ात 

आण�याचा �य� जरी केला असला तरी यामधील काळात अ�युत 

पटवध�न, अ�णा आसफ अली, राममनोहर लोिहया, सुचेता कृपलानी, 

जय�काश नारायण यांनी दशेा�या िविभ� भागात भूिमगत आंदोलनाचा 

संघटना�मक ढाचा तयार क�न भूिमगत आंदोलन चालवून सरकारला 

जे�रस आणले होते. भूिमगत आंदोलनाशी संल� लोकांची सं�या जरी 

कमी असली तरी �यांना �ापक �माणात पा�ठंबा िमळत होता. पूल 

उ�व�त करणे, टेिलफोन�या तारा कापणे, रे�वे�या प�या तोडणे ह ेया 

आंदोलनाचे मु�य �व�प होते.  

चलेजाव चळवळी�या काळात बिलया, तामलूक, सातारा या 

�ठकाणी ि�टीश सरकारला छेद दऊेन समांतर सरकार �थापन कर�यात 

आली होते ह ेचलेजाव चळवळीचे मह�वपूण� वैिश�� होते. चलेजाव 

चळवळीम�ये महा�मा गांधी यांनी जनतेला �हसंा�मक काय� कर�यास 
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भडकिवले असा आरोप सरकारने महा�मा गांधीवर के�यानंतर १० 

फे�ुवारी १९४३ रोजी गांध�नी २१ �दवसांचा उपवास सु� केला होता.  

६ मे १९४४ रोजी महा�मा गांधी यांना तु�ंगातून मु� 

के�यानंतर काँ�ेस वक�ग किमटी�या सव� सद�यांची १५ जून १९४४ 

रोजी मु�ता कर�यात आली. �ानंतर�या कालखंडात ि�टीश सरकारने 

िविवध योजना अंमलात आणून १५ ऑग�ट १९४७ रोजी भारताला 

�वातं�य बहाल केले.  

िन�कष� (Conclusion) : 

भारताला �वातं�य िमळवून द�ेयासाठी जी जनआंदोलने झाली 

�याम�ये 'चले जाव' चळवळ ही अनोखी होती. ती यासाठी क� इतर 

जी आंदोलने झाली �या आंदोलनाचे नेतृ�व एखा�ा ���कडे होते परंतु 

चलेजाव चळवळीम�य े तसे �दसून येत नाही. ही चळवळ सु� 

हो�यापूव�च महा�मा गांधी, पंिडत जवाहरलाल नेह� व इतर ने�यांना 

अटक कर�यात आली होती. �यामुळे �ा आंदोलनात कोण�याही एका 

ने�याकड े नेतृ�व न�हते. सामा�य जनता �वयं�फूत�ने या आंदोलनात 

सहभागी झाली होती. या चळवळीम�ये दशेातील अनेक भागाम�ये 

िनघालेले मोच� ह े िश�तब�द होते. या मोचा�तील लोकांनी सरकारी 

काया�लयावर ह�ले केले होते. परंतु कुठेही गुंडिगरी केली न�हती. 

चलेजाव चळवळीमधील लोकांचा उ�साह पा�न ि�टीश सरकारला 

एक�कारे हादरा बसला होता �यामुळेच महा�मा गांधी, पंिडत 

जवाहरलाल नेह� व काँ�ेस�या इतर ने�यांची तु�ंगातून सुटका कर�यात 

आली आिण वेगवेग�या योजना अंमलात आणून ि�टीश सरकारने 

भारताला �वातं�य बहाल केले.  
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