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भारतीय राष्ट्र ीय चळवळ (1905-1917) – भाग 1 

ओळख 

• 1905 पासूनचा काळ भारतीय राष्ट्र ीय चळवळीतील जहाल युग म्हणून ओळखला जात होता. 

• अततरेकी तकिं वा आक्रमक राष्ट्र वादीचा असा तवश्वास होता की धाडसी मागााने यश तमळवता येते. 

• लाला लजपत राय, बाळ गिंगाधर तिळक, तबपीनचिंद्र पाल आतण अरतबिंदो घोष हे प्रभावी जहाल नेते होते. 

जहाल युग उदयाची कारणे 

• भारतीय पररषद अतधतनयम (1892) द्वारे तवधान पररषदािंच्या तवस्तारातशवाय इतर कोणतेही उले्लखनीय यश 

तमळवण्यामधे्य सिंयमी िंचे अपयश 

• 1896-97 च्या दुष्काळ आतण पे्लगने सिंपूणा देशाला प्रभातवत केले आतण जनतेचे दुुः ख 

• लोकािंची आतथाक पररस्थथती तबकि झाली. 

• दतिण आतिकेतील भारतीयािंशी होणारे गैरवतान त्ािंच्या त्वचेच्या रिंगावर आधाररत आहे. 

• अततरेकी वाढीचे तत्काळ कारण लॉडा  कझानचा प्रतततक्रयावादी तनयम होता: त्ाने कलकत्ता कॉपोरेशन कायदा (1899) 

पास केला, ज्यामुळे या थथातनक सिंथथेवरील भारतीय तनयिंत्रण कमी झाले. 

• तवद्यापीठ कायदा (1904) ने तवद्यापीठ सिंथथािंमधे्य तनवडून आलेले सदस्य कमी केले. तसेच तवद्यापीठािंची स्वायत्तता 

कमी केली आतण त्ािंचे सरकारी तवभाग बनवले. 

• राजद्रोह कायदा आतण अतधकृत गोपनीयता कायद्याने सवा लोकािंचे स्वातिंत्र्य कमी केले. 

• बिंगालची फाळणी (1905) हे त्ाचे सवाात वाईि उपाय होते 

जहाल नेते याांनी वापरलेल्या पद्धती 

1. सरकारी न्यायालये, शाळा आतण महातवद्यालयािंवर बतहष्कार िाकून तितिश सरकारला सहकाया करत नसत.  

2. स्वदेशीचा प्रचार आतण परदेशी वसू्तिंवर बतहष्कार 

3. राष्ट्र ीय तशिणाचा पररचय आतण प्रचार. 

जहाल नेते  

• जहाल नेते यािंचे नेतृत्व बाळा गिंगाधर तिळक, लाला लजपत राय, तबपीनचिंद्र पाल आतण अरतबिंदो घोष यािंनी केले. 

• बाल गिंगाधर तिळकािंना भारतातील लोकतप्रय तितिशतवरोधी चळवळीचे खरे सिंथथापक मानले जाते. त्ािंना ‘लोकमान्य’ 

म्हणून ओळखले जात असे. त्ाने मराठा आतण केसरी या साप्तातहकािंच्या माध्यमातून तितिशािंवर हल्ला केला. त्ाच्या 

राष्ट्र ीय कारवायािंसाठी त्ाला तितिशािंनी दोनदा तुरिं गवास भोगावा लागला आतण 1908 मधे्य त्ाला सहा वषाांसाठी 

मिंडोलीला हद्दपार करण्यात आले. त्ािंनी 1916 मधे्य पूना येथे होम रल लीगची थथापना केली आतण घोतषत केले, 

"स्वराज हा माझा जन्मतसद्ध हक्क आहे आतण तो मी तमळवणार आहे." 

• लाला लजपत राय 'लायन ऑफ पिंजाब' म्हणून प्रतसद्ध आहेत. स्वदेशी चळवळीत त्ािंनी महत्त्वाची भूतमका बजावली. 

त्ािंनी 1916  मधे्य अमेररकेत इिंतडयन होम रूल लीगची थथापना केली. राजद्रोहाच्या कारणावरून त्ािंना मिंडाले येथे 

हद्दपार करण्यात आले. सायमन कतमशनच्या तवरोधात तमरवणुकीचे नेतृत्व करताना त्ाला गिंभीर दुखापत झाली आतण 

17 नोव्हेंबर 1928 रोजी त्ाचा मृतू् झाला. 

• तबपीनचिंद्र पाल यािंनी आपल्या कारतकदीची सुरवात मवाळ म्हणून केली आतण ते जहाल बनले. 

• अरतबिंदो घोष हे दुसरे जहाल नेते होते आतण त्ािंनी स्वदेशी चळवळीत सतक्रय सहभाग घेतला. 
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• त्ाला तुरिं गवासही झाला. सुिकेनिंतर, तो पााँडेचेरीच्या िें च प्रदेशात थथातयक झाला आतण त्ाने आध्यास्िक कायाांवर 

लि कें तद्रत केले. 

बांगाली फाळणी (1905) 

• कझानने बिंगालच्या तवभाजनाची घोषणा केली. 

• फाळणीचे कारण प्रशासन सुधारण्याचा प्रयत्न म्हणून तदले गेले. 

• पण खरे उद्दीष्ट् 'तवभातजत करा आतण राज्य करा' हे होते. मुस्िमािंसाठी वेगळे राज्य तनमााण करण्यासाठी आतण देशात 

जातीयवादाचे तवष आणण्यासाठी फाळणी करण्यात आली. 

• तथातप, भारतीयािंनी फाळणीकडे तितिशािंनी बिंगालमधील वाढत्ा राष्ट्र ीय चळवळीला अडथळा आणण्याचा आतण त्ा 

भागातील तहिंदू आतण मुस्िमािंमधे्य फूि पाडण्याचा प्रयत्न म्हणून पातहले. 

• रस्त्यावर आतण पे्रसमधे्य व्यापक आिंदोलन झाले. भारताच्या तवतवध भागािंतील लोकािंनी देशभर बिंगालच्या फाळणीला 

तवरोध केला. 

• हा तवरोध सिंघतित बैठका, तमरवणुका आतण प्रात्तिके इत्ादी िंनी केला आतण तहिंदू आतण मुस्िमािंनी एकता आतण 

तनषेध दशातवण्यासाठी एकमेकािंच्या हातात 'राखी' बािंधली. 

स्वदेशी चळवळ 

• स्वदेशी चळवळीमधे्य शासकीय सेवेचा बतहष्कार, न्यायालये, शाळा -महातवद्यालये आतण परदेशी वसू्त, स्वदेशी 

वसू्तिंचा प्रचार, राष्ट्र ीय शाळा आतण महातवद्यालयािंच्या थथापनेद्वारे राष्ट्र ीय तशिणाचा प्रसार यासारख्या कायाक्रमािंचा 

समावेश होता. 

• ही एक राजकीय आतण आतथाक चळवळ होती 

• बिंगालमधे्य जमीनदारही चळवळीत सामील झाले 

• मतहला आतण तवद्यार्थ्ाांनी धरणे धरले. तवद्यार्थ्ाांनी परदेशी कागदाची पुस्तके वापरण्यास नकार तदला. 

• बाल गिंगाधर तिळकािंना बतहष्काराचे महत्त्व लिात आले की भारतातील सिंपूणा तििीश प्रशासकीय यिंत्रणेला स्तब्ध 

करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. 

• बतहष्कार आतण स्वदेशी चळवळी िंनी स्वदेशी उपक्रम - कापड तगरण्या, बाँका, होजरी, िॅनरी, रासायतनक कामे आतण 

तवमा किं पन्या थथापन करण्यात महत्त्वपूणा भूतमका बजावली. स्वदेशी दुकाने उघडण्यात आली. 

• यामुळे तििीशािंनी बिंगालची फाळणी उलिवून 1911 मधे्य एकत्र केली. 

हहांद स्वराज 

• जेव्हा बिंगालच्या फाळणीच्या तवरोधात चळवळ तशगेला होती, तेव्हा कााँगे्रसचे वातषाक अतधवेशन कलकत्ता येथे 1906 

मधे्य दादाभाई नौरोजी यािंच्या अध्यितेखाली भरले होते. 

• सिंयमी आतण अततरेकी यािंच्यात समेि झाल्यामुळे हे सत्र महत्त्वपूणा आहे 

• कााँगे्रसने बिंगालच्या फाळणीचा तनषेध केला. दादाभाई नौरोजी िंच्या शब्दात, ही इिंग्लिंडची भयिंकर चूक आहे. 

• तशिणाचा प्रसार हा कााँगे्रसचा उदे्दश म्हणून घोतषत करण्यात आला. 

• कााँगे्रसने स्वदेशी आतण पूणा बतहष्काराचे समथान केले. प्रथमच, बॉयकॉिला राजकीय शस्त्र म्हणून वापरण्यास 

अतधकृत करण्यात आले. 
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