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खिलाफत आणि असहकार चळवळ 
1919-1922 मधे्य भारतातील ब्रिटीश राजवटीला ब्रवरोध करण्यासाठी असहकार आब्रि खिलाफत या दोन्ही चळवळी ींचे 

आयोजन करण्यात आले. वेगवेगळे मुदे्द असूनही, चळवळी ींनी नींतर अब्रहींसा आब्रि असहकाराच्या कृतीची एकब्रित योजना 

स्वीकारली. 

या काळात कााँगे्रस आब्रि मुखिम लीग याींची युती झाली. या दोन्ही पक्ाींच्या एकब्रित प्रयत्नातून अनेक राजकीय ब्रनदशशने झाली. 

चळवळ सुरु होण्याची कारिे 

िालील घटक दोन चळवळी ींची पार्श्शभूमी म्हिून काम करतात: 

सरकारी शतु्रत्व 

• रौलेट कायदा, पींजाबमधे्य लष्करी कायदा लागू केला आब्रि जाब्रलयनवाला बाग हत्याकाींडाने परकीय राजवटीचा कू्रर 

आब्रि असींसृ्कत चेहरा उघड केला. 

• पींजाब अत्याचाराींवरील हींटर कब्रमशन डोळेझाक करिारा ब्रसद्ध झाला. 

• हाऊस ऑफ लॉडडशसने (ब्रिब्रटश सींसदेच्या) जनरल डायरच्या कृतीला मान्यता ब्रदली. 

असंतुष्ट भारतीय 

• मॉने्टगु-चेम्सफोडश सुधारिा त्याींच्या राजेशाहीच्या अकखित योजनेसह स्व-शासनासाठी भारतीयाींच्या वाढत्या 

मागिीची पूतशता करण्यात अयशस्वी ठरली. 

आणथिक अडचिी 

• युद्धोत्तर काळात वसू्ींच्या ब्रकमती वाढिे, भारतीय उद्योगाींचे उत्पादन घटिे, कर आब्रि भाडे याींचा बोजा वाढिे 

इत्यादी ींमुळे देशाची आब्रथशक पररखथथती ब्रचींताजनक बनली होती. 

• युद्धामुळे समाजातील जवळपास सवशच घटकाींना आब्रथशक िास सहन करावा लागला आब्रि त्यामुळे ब्रिटीशब्रवरोधी 

वृत्ती अब्रधक दृढ झाली. 

 खिलाफत मुद्दा 

णिणिशांणवरुद्ध तुकीची आघाडी 

• भारतासह जगभरातील मुिीम तुकश स्ानच्या सुलतानला त्याींचा आध्याखिक नेता िब्रलफा (िब्रलफा) मानतात. 

• पब्रहल्या महायुद्धात तुकश स्ानने ब्रिटीशाींच्या ब्रवरोधात जमशनी आब्रि ऑखरि याशी युती केली होती. 

असंतुष्ट भारतीय मुखिम 

• भारतीय मुखिमाींनी पब्रहल्या महायुद्धात ऑट्टोमन साम्राज्याची पब्रवि ब्रठकािे िब्रलफाच्या ताब्यात जातील हे समजून 

सरकारला पाब्रठीं बा ब्रदला. 

• तथाब्रप, युद्धानींतर, तुकश  साम्राज्याचे ब्रवभाजन झाले, तुकश स्ानचे तुकडे झाले आब्रि िब्रलफाला सते्तवरून काढून 

टाकण्यात आले. 

• हे िब्रलफाचा अपमान म्हिून घेतलेल्या मुखिमाींना यामुळे सींताप आला. अली बींधू, शौकत अली आब्रि मोहम्मद अली 

याींनी ब्रिब्रटश सरकारब्रवरुद्ध खिलाफत चळवळ सुरू केली. 

• ही चळवळ 1919 ते 1924 दरम्यान झाली. 

खिलाफत सणमती 

• 1919 च्या सुरुवातीला, अली बींधू, मौलाना अबुल कलाम आझाद, अजमल िान आब्रि हसरत मोहनी याींच्या 

नेतृत्वािाली अखिल भारतीय खिलाफत सब्रमतीची थथापना करण्यात आली, ज्यामुळे ब्रिब्रटश सरकारला तुकीबद्दलचा 

आपला दृब्रिकोन बदलण्यास भाग पाडले गेले. 

• त्यामुळे देशव्यापी आींदोलनाचे मैदान तयार झाले. 

• नोव्हेंबर 1919 मधे्य ब्रदल्ली येथे अखिल भारतीय खिलाफत पररषद आयोब्रजत करण्यात आली आब्रि ब्रिटीश वसू्ींवर 

बब्रहष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले. 
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भारतीय मुखिमांच्या मागण्या 

भारतात, मुखिमाींनी इींग्रजाींकडे मागिी केली की: 

1. मुखिम पब्रवि थथळाींवर िब्रलफाचे ब्रनयींिि कायम ठेवले पाब्रहजे. 

2. प्रादेब्रशक व्यवथथेनींतर िब्रलफाकडे पुरेसा प्रदेश सोडला पाब्रहजे. 

कााँगे्रसची सुरुवातीची भूणमका 

• खिलाफत चळवळ यशस्वी होण्यासाठी कााँगे्रसचा पाब्रठीं बा आवश्यक होता. 

• महािा गाींधी खिलाफतच्या मुद्द्यावर सरकारच्या ब्रवरोधात सत्याग्रह आब्रि असहकार सुरू करण्याच्या बाजूने असले 

तरी, या प्रकारच्या राजकीय कृतीवर कााँगे्रस एकजूट नव्हती. 

• ब्रहींदू-मुखिमाींना एकि आिण्याची आब्रि अशा जनआींदोलनात मुखिमाींचा सहभाग आिण्याची ही सुविशसींधी 

असल्याने कााँगे्रसला नींतर पाब्रठीं बा देण्यास इचु्छक वाटले. 

• मुिीम लीगनेही कााँगे्रसला त्याींच्या राजकीय प्रश्ाींवर आींदोलनाला पूिश पाब्रठीं बा देण्याचे ठरवले.  

असहकार चळवळ 

महािा गाींधी ींची भूब्रमका: 

• गांधीवादी चळवळीची सुरुवात: असहकार चळवळ ही ब्रिब्रटशाींब्रवरुद्धच्या गाींधीवादी चळवळीची सुरुवात होती. 

महािा गाींधी 1915 मधे्य भारतात परतले आब्रि िेडा, चींपारि आब्रि अहमदाबादमधे्य त्याींच्यावर होिाऱ्या 

अत्याचाराब्रवरोधात शेतकरी आब्रि मजूर आींदोलने आयोब्रजत करण्यास सुरुवात केली. 

• असहकाराची सुरुवात: जाब्रलयनवाला बाग हत्याकाींड आब्रि न्याय नाकारण्याच्या दडपशाहीच्या उपाययोजनाींद्वारे, 

गाींधी ींनी ब्रनरीक्ि केले की "रािि ीय सन्मानाचे समथशन करण्यासाठी आब्रि भब्रवष्यात चुकीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी 

एकमेव प्रभावी माध्यम म्हिजे स्वराज्याची थथापना". पररिामी, असहकार मोब्रहमेचा शुभारींभ १ ऑगर १९१९ रोजी 

महािा गाींधी ींच्या हसे् झाला. खिलाफत चळवळीच्या समथशनाथश ही चळवळ सुरू करण्यात आली. 

चळवळी दरम्यान 

• अणहंसा संदेशाचा प्रसार: लािो देशवासीयाींनी त्या ब्रदवशी गाींधी ींना पाब्रठीं बा दशशब्रविारा आब्रि सरकारचा ब्रवरोध 

म्हिून त्याींचे कायश थाींबवले. रािि ीय एकािता आब्रि सरकारशी असहकाराचा सींदेश देण्यासाठी गाींधी ींनी अली-बींधूींसह 

व्यापक दौरे केले. 

• णििीश पदव्या आणि वसंू्वर बणहष्कार: असहकाराच्या कायशक्रमात ब्रिटीश पदव्या आब्रि सन्मानाींचे आिसमपशि, 

ब्रिटीश न्यायालये, ब्रवब्रधमींडळे आब्रि शैक्ब्रिक सींथथाींवर बब्रहष्कार तसेच परदेशी वसू्ींवर बब्रहष्कार याींचा समावेश 

होता. लोकाींनी परकीय कापडाच्या सावशजब्रनक शेवग्या पेटवल्या. 1920 ते 1922 दरम्यान ब्रवदेशी कापडाची आयात 

मोठ्या प्रमािात घटली. 

• स्वदेशीचा प्रचार: बब्रहष्कारामुळे स्वदेशी वसू्ींचा, ब्रवशेषत: हाताने कातलेल्या आब्रि हाताने ब्रविलेल्या िादी 

कापडाचा प्रचार, असृ्पश्यता दूर करिे, ब्रहींदू-मुखिम ऐक्याला प्रोत्साहन देिे आब्रि मद्यपान वज्यश करिे या गोिी 

घडल्या.  

आंदोलनाला लोकांचा प्रणतसाद: 

• णवद्याथी: हजारोींच्या सींखे्यने ब्रवद्याथी सरकारने थथापन केलेल्या शाळा आब्रि महाब्रवद्यालये सोडून मोठ्या सींखे्यने 

चळवळीत सामील झाले. 

• मध्यमवगीय लोक: त्याींनी सुरुवातीला आींदोलनाचे नेतृत्व केले परीं तु नींतर गाींधी ींच्या कायशक्रमाबद्दल बरेच आके्प 

नोींदवले. 

• उद्योगपती: आब्रथशक बब्रहष्काराला भारतीय व्यापारी गटाकडून पाब्रठीं बा ब्रमळाला कारि त्याींना रािि वादीच्या 

स्वदेशीच्या वापरावर भर ब्रदल्याचा फायदा झाला 
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• शेतकरी : शेतकऱ्याींचा मोठा सहभाग होता. तथाब्रप, त्यातून पुढे ‘कब्रनष्ठ आब्रि उच्च जाती’ याींच्यात सींघषश ब्रनमाशि 

झाला. या चळवळीने किकरी जनतेला ब्रिब्रटशाींब्रवरुद्ध तसेच त्याींच्या भारतीय स्वामी आब्रि जुलमी लोकाींब्रवरुद्ध त्याींच्या 

िऱ्या भावना व्यक्त करण्याची सींधी ब्रदली. 

• मणहला: मब्रहलाींनी मोठ्या सींखे्यने सहभाग घेतला, पदाश सोडला आब्रि ब्रटळक ब्रनधीसाठी दाब्रगने अपशि केले. 

o त्याींनी ब्रवदेशी कापड आब्रि दारू ब्रवक्री करिाऱ्या दुकानाींसमोर आींदोलनात सब्रक्रय सहभाग घेतला. 

o असहकार आींदोलन सुरू झाल्याच्या एक वषाशनींतर महािा गाींधी ींनी ब्रटळक स्वराज ब्रनधीची घोषिा केली 

होती. 

o हा ब्रनधी बाळ गींगाधर ब्रटळकाींना त्याींच्या पब्रहल्या पुण्यब्रतथीब्रनब्रमत्त श्रधदाींजली होती, ज्याचे उब्रद्दि भारताच्या 

स्वातींत्र्यलढ्याला आब्रि ब्रिटीश राजवटीचा प्रब्रतकार करण्यासाठी 1 कोटी रुपये जमा करिे हे होते. 

• सरकारचा प्रतु्यत्तर: पोब्रलसाींनी गोळीबार केला ज्यामुळे अनेक लोकाींचे प्राि गेले. कााँगे्रस आब्रि खिलाफत 

स्वयींसेवक सींघटना बेकायदेशीर आब्रि बेकायदेशीर घोब्रषत करण्यात आल्या. सावशजब्रनक सभाींवर बींदी घालण्यात 

आली आब्रि गाींधी वगळता बहुतेक नेत्याींना अटक करण्यात आली. 

असहकार आंदोलन मागे घेिे 

• फेिुवारी 1922 मधे्य, उत्तर प्रदेशातील चौरी चौरा येथे, जमाव आब्रि ठाण्याचे पोब्रलस याींच्यातील सींघषाशनींतर ब्रहींसक 

जमावाने 22 पोब्रलसाींची ब्रनघृशि हत्या केली. 

• या बातमीने गाींधी ींना िूप धक्का बसला. आींदोलनाच्या वाढत्या ब्रहींसक प्रवृत्तीने िूश नसून त्याींनी तातडीने आींदोलन 

मागे घेण्याची घोषिा केली. 

• सी.आर.दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू याींच्यासह बहुतेक रािि वादी नेत्याींनी माि गाींधी ींच्या 

आींदोलन मागे घेण्याच्या ब्रनिशयावर असहमत व्यक्त केले. 

• माचश 1922 मधे्य गाींधी ींना अटक करण्यात आली आब्रि त्याींना सहा वषाांच्या तुरुीं गवासाची ब्रशक्ा झाली. 

चळवळीच्या अपयशाची कारिे 

1. सरकारकडून वाटाघाटी नाहीत 

2. खिलाफत प्रकरिाची प्रासींब्रगकता गमाविे 

3. सब्रक्रय प्रब्रतसादाचा अभाव 

4. ब्रहींसेपासून दूर राहिे नाही 

असहकार चळवळीचा पररिाम 

1. चळवळीची कमाल मयाशदा 

2. स्वराज्य आब्रि स्वदेशी सींथथाींची थथापना 

3. भारतीयाींमधे्य एकता ब्रनमाशि करिे 

4. आब्रथशक आघाडीवर पररिाम 
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