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ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :- 

देशा या वातं य चळवळीत पंढरपूर 
तालु याला मह वाचे थान आहे. मु ंबई 
येथे१८८५ म ये काँ ेसची थापना झाल . 
आ ण हळू हळू देशाला वातं य मळवून 
दे यासाठ  कॉ ं ेस चळवळी या 
मा यमातून वातावरण नमाण होऊ 
लागले. १९२१ म ये सोलापूर िज यातील  
सांगोला येथे रावसाहेब पतंगे, भीमराव 
च हाण, गोपीलाल पांडे व नागेश परशूराम 
चतळे इ याद ं या पुढाकाराने काँ ेसची 

थापना झाल . तर माण तालु यात बाबुराव केसकर, रामभाऊ सुकटे, राजाराम पाट ल, गो वंद पोतदार, 
व वनाथ बाईटके, धनाजीभाई गुजर यां या पुढाकाराने काँ ेसची थापना झाल, परंतु सं थानी भागात 
काँ ेसची थापना अ धकृत झालेल  न हती.१  यासाठ  मोठा कालावधी जावा लागला.  सांगल पासून 
सोलापूर, सातारा ,को हापूरपयत जहालमतवाद  गटांनी मोचबांधणी केलेल  होती. जाग तक पातळीवर ल 
जमनी आ ण जपानसार या ट शां या वरोधकांशी हात मळवणी कर याचा अ धकृत संघ टत व 
यापक य न नेताजी सुभाषचं  बोस यांनी दुस या महायु दा या वेळी केला. मा  यापूव ह  
अफगा ण थान, मदेश, नेपाळ अशा देशातून वातं य आंदोलनास मदत मळव याचा य न 
माणदेशातील काह  त ण करत होते. मस डसु ा न फुटले या अशा अनेक त णां या काम गर ची न द 
इ तहासात फारशी आढळत नाह . अनेकां या बाबतीत तर नाह  चरा नाह  पणती. अशी ि थती आहे.२   
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¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :- 

महारा ातून व देशा या व वध भागातून भा वकांचा ओघ पंढरपूर या तीथ े ाकडे 

अना दकालापासून वाहतो आहे. वै णवांचे भ तीपीठ व वारकर  सं दायाचे हे आ दपीठ समजले जाते. 

या भा वकांनी आप या भ तीबरोबर देश वातं याचे लोण पोहच व याचे येथे दसून येते. 

अ लाब  आ ण वातं य चळवळ: 

लोकमा य टळकांनी होम ल चळवळी या चारासाठ  सोलापूर िज यात दौरा केलेला होता. 

यावेळी यांनी पंढरपूरला भेट देऊन पांडूरंगाचे दशन घेऊन देशसेवेसाठ  साम याची मागणी केल  

असणे साहिजकच आहे. यावेळी यां या पंढरपूर भेट ने येथील त ण देशभ ती या वेडाने रे त झालेले 

दसतात. यात सव थम उ लेख करणे अप रहाय असा त ण हणजे अ लाब  होय. या कालखंडात 

तीथया े या न म ताने येणा या या ेक ना चन धमाची महती पटव यासाठ  या मशन यांनी 

पंढरपूर एक मह वपूण क  बन वले होते. या न म ताने अनेक मुख युरो पयन अ धका यांचा 

पंढरपूरात वावर असे.३ यामुळे या मशन यां या व अ धका यां या वाढ या वच वाला वचक बसावा 

हणून अ लाब , मा ती भोसले इ याद ंनी बॉ ब तयार कर याचा कारखाना सु  क न ते बॉ ब या 

लोकांवर टाक याचा कट रचला परंतु या कारखा याचा उ योग सु  असले या ी जगोबा पुजार  

यां या वाडयात दुदवाने फोट झाला. यामुळे हा कट उघडक स आला प रणामी पंढरपूरात एक 

भलतीच खळबळ उडाल  यामुळे सव ां तकार  मंडळी फरार  झाल  . 

स या हातील मीठ:  

 १९२७ म ये सोलापूर िज यात म. गांधीनी दौरा केला यामुळे घातपाती कृ याऐवजी स या ह व 

असहकारा या मागाने वातं यलढा चालव याची ेरणा यावेळ या त ण देशभ तांना मळाल . झडा 

स या ह, सायमन क मशनवर ब ह कार इ याद  घटनांनी पंढरपूरातील वातावरण चांगलेच तापू 

लागले. यावेळी ह रभाऊ पाठक व लंगडे बापट यांनी वदेशा या चारासाठ  शहरातून भातफेर  

काढ यासाठ  पुढाकार घेत याचे दसते. या संगी रा भ तीपर पदे न य नयमाने हण यात येत  

असत. गांधीजीं या नेतृ वाखाल ल सु  झाले या मठा या व जंगलतोड स या हात सामील 

हो यासाठ  व स या ह  तयार कर यासाठ  बापट, देवराव मोरे, ह रभाऊ पाट ल, आबासाहेब मंजूळ, 

नानासाहेब सांगोलकर इ याद ंनी पुढाकार घेतला. यासाठ  लागणा या आ थक मदतीचा बोजा द तोपंत 
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सातारकर यांनी घेतला. शरोडा येथील मठा या स या हासाठ  पंढरपूरातील बरेच स या ह  त णांना 

या लोकांनी पाठ वले होते. हे त ण या ठकाणी आप या कामाचा ठसा उमटवून परत आले होते. 

यावेळी चं भागे या पल कड या तीरावर असले या खडकाजवळील असलेले खारट पाणी भ न आणून 

यापासून मीठ तयार कर याचा उ योग अनेक त णांनी केला. ते मीठ ‘स या हातील मीठ’ हणून 

वाटले गेले.४ याच कालखंडात या भागातील पुणे येथे श ण घे यास गेलेले अनेक त ण वातं य 

चळवळी या सतत या संपकामुळे चळवळीकडे ओढले गेले.  

पंढरपूर नगरपा लका तरंगा झडा करण: 

१९३० म ये सोलापूर माशल लॉ ं करण चांगलेच गाजले. ते हा पंढरपूर नगरपा लकेवर तरंगा 

झडा लाव यासाठ  भाऊसाहेब काणे वक ल. बाबुराव जोशी व कृ णा हर  फणसकर उफ अ णासाहेब 

इ याद  मंडळीनी पुढाकार घेतला. यांनी जाह र सभा घेऊन तो झडा समारंभपूवक नगरपा लकेवर 

फडकवला. यावेळी भाऊसाहेब कणसे व बाबुराव जोशी यांनी अ व मरणीय भाषणे केल . हे पंढरपूर 

झडा करण माशल लॉ ं  तील युरो पयन अ धका यां या कानावर जाताच यांनी वतः पंढरपूरला येऊन 

सै नकां या सहा याने झ याचा बांबू कापून काढून तो उतरवला व या करणी पुढाकार घेतले या 

मंडळीवर खटले भरले. या कालखंडात गांधीजीं या आदेशानुसार खेडयात जाऊन खाद  ामो योग व 

सूतकताईचा चार कर याचे त घेऊन नागोराव उफ चतळे मामा यांनी सांगोला तालु यातील 

एखतपूर येथे सोलापूर िज यातील प हले गांधी सेवा क  सु  केले. चतळे मामांनी यानंतरह  

पंढरपरूातील वातं य चळवळीतील त णांना वारंवार भेटून मागदशन केले.  

सोलापूर माशल लॉ करण आ ण पंढरपूर: 

सोलापूरातील माशाल लॉ करणातील अ याचार व नंतर मल पा धनशे ी, कुबान हु सेन, 

कसान सारडा व जग नाथ शं दे या देशभ तांना फाशी दे या या कृ याचे सोलापूर िज यात व 

पंढरपूरात ती  पडसाद उमटले. या करणा या नषेधाथ पंढरपूरात जाह र सभांना असलेला बंद हु कूम 

मोडून, जानेवार  १९३२ म ये चंड मरवणूक काढल . यानंतर चं भागे या वाळवंटात नषेध सभा 

घेतल  व परदेशी कपडयांची चंड होळी केल . यावेळी भाई अनंत के  भोसले भाषण कर यासाठ  उभे 

राहताच पो लसांनी सभा उधळून लाठ  ह ला केला. यामुळे सभेला जमलेले लोक ु ध झाले व 

यांनी दगडफेक सु  केल . यात भाई भोसले जखमी झाले. तर ह  भोसले व इतर कायक याना अटक 

क न यां यावर खटले भरले. भाई भोसले यानंा १८ म हने स त मजूर  व १०० पये दंड आ ण दंड 
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न द यास तीन म हने जादा स तमजूर  अशी श ा ठोठाव यात आल . देवराव मोरे व इतर 

कायक याना वेगवेग या श ा ठोठावून या सवाना थम वजापूर जेलम ये व तेथे गद  झा याने 

येरवडा जेलम ये पाठव यात आले. 

सरकार वरोधी लखाण आ ण श ा: 

या कालावधीत सरकार वरोधी लखाण अनेकजण क रत होते. याब ल श ाह  दल  जात 

असे. हा श ा मळ याचा मान सोलापूर िज यात रामभाऊ राजवाडे यांना थम मळाला. यानंतर 

पंढरपूरचे प कार पांडुरंग त.ु उ पात यांनी हा मान मळवला. यांनी ल हले या ‘कले टरांची सकस’ 

या लेखाब ल यां यावर खटला भरला व चार वष कारावासाची श ा ठोठावल . 

वैयि तक स या ह:  

१९४०-१९४१ म ये यु द वरोधी वैयि तक स या ह केलेले दसतात. याम ये अ णासाहेब 

फणसकर वक ल, भगवानराव भादु ले, बाबुराव जोशी, बबनराव बडवे, र. व. उफ ता यासाहेब  गुजर, 

देवराव मोरे, बाबुराव पंढरपूरकर, नानासाहेब सांगोलकर, करकंब येथील नानासाहेब कानडे, आ पा 

बाबुराव लोखंडे, रामभाऊ शंगटे, रामभाऊ पुरवत, महादेव आमले, इ याद ंचा समावेश होतो. यामुळे 

यांना तु ं गवासा या श ा झा या. पंढरपूर प रसरात वातं य आंदोलन काळात व वध चळवळी 

झा या. यात भाग घेऊन कारावास व श ा भोगले या वांत य सै नकांम ये रामभाऊ भोसेकर, 

अनंत अ णाजी ढवळसकर वक ल, बलभीम उमाटे, अ णासाहेब खपाले, रामचं  सोमनाथ भादुले, 

सखाराम बापुजी कवठेकर, वसंतराव गणपत भोसले, नारायण घायाळ, ीमती प ाबाई हरोल कर, 

मि लकाजुन लगाडे, वासुदेव आराधे, गादेगावचे बाबुराव व ल बागल, ह रभाऊ बागल, मा ती महादू 

कांबळे, शवराम बागल, भागवत एकनाथ बागल, रांजणीचे गणेश पांडुरंग नागणे, संभ या वामी, 

ओझेवाडीचे सुदाम मा ती पवार, पुळूज येथील लंगराज तुकाराम कोरे, भगवानराव देवकते, गणपतराव 

हमाणे, तुकाराम मा ती वाघ, सताराम हमाणे, तावशीचे भाई रंगनाथ राऊळ, गणेश रामचं  कवडे, 

बंडीशेगावचे मोरे व इतर अनेक लहान मोठे  भू मगत वातं य सै नक व म हला वातं य सै नकांचा 

समावेश होता.           

गुजर वा यातील बैठक: 
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९ ऑग ट १९४२ रोजी म. गांधी या चले जाव चळवळी या संदभात मु ंबईतील काँ ेस 

अ धवेशनासाठ  पंढरपूर व प रसरातील अनेक काँ ेस ने यांना पकडले होते. सव नेतेमंडळी गजाआड 

झा याने, ठक ठकाण या चळवळी या, आंदोलनां या वाता ऐकून व वतमानप ात वाचून पंढरपूरातील 

अनेक कायकत बेचैन होत होते. १९४२ म ये दवाळी या दर यान पंढरपूरातील काँ ेस कायकत आ ण 

रा य चळवळी वषयी आ मीयता बाळगणारे पांडुरंग ड ंगरे, मधुकर प ,े लालासाहेब कौलगी, 

ह रकृ ण देसाई उफ भोसले इ याद  कायक या या पुढाकाराने गुजर वाडयात बैठक घेऊन पंढरपूरातील 

लोकमा य हाय कूल जाळ याचा कट रचला व अनंत संग रजपूत, राजा हरदास, देवबेणारे, पु षो तम 

अडवळकर यां या मदतीने नो हबर म ह यातील एके दवशी रा ी या हाय कूलची इमारत भ मसात 

केल .५  परंतु काह  कालखंडातच या कटाचे धागेदोरे शोधून पोल सांनी या सवावर हाय कूल इमारत 

जाळ याबददल खटला भरला व द घ मुदती या श ा थोटाव या. पंढरपूरात हे आंदोलन धगधगत 

ठेव यात या कालखंडात भू मगत असलेले भाई छ नु स ंग चंदेले व साने गु जी यांचा वाटा मोठ  

आहे.                                                          

मू यमापन:  

  थोड यात वातं य आंदोलना या कालखंडात पंढरपूरात चं भागे या वाळवंटात वारक यां या 

नामघोषाबरोबर रा य आंदोलनाचेह  झंकार उटले. यामुळे काह  काळ पांडुरंगा या पायाखालची 

अ ावीस युगे ि थर असलेल  वीट थरारल  असे हणता येते. देशाला वातं य मळव यात यांचा 

यांचा हातभार लागला यां या नामावल त पंढरपूरचाह  समावेश होतो. 
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