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तावना : 

 सुभाषचं  बोस हे भारतीय वातं य ल ा या इितहासातील एक अितशय िस  आिण शूर 
वातं यसैिनक होते. वातं यल ातील यांचे योगदान भारता या इितहासात अिव मरणीय आह.े ते 

भारताचे खरे शूर यो ये होते. यांनी आप या मातृभूमीसाठी आपले घर आिण आरामदायक जीवनाचा 
कायमचा याग केला होता. यांचा सश  संघषावर िव ास होता. हणून यांनी  ि टीश राजवटीपासून 
मातृभूमीला वातं य िमळव यासाठी सश  संघषाचा माग िनवडला होता  
उ द  े:  

1. सुभाषचं  बोस यांचाभारतीय वातं य ल ातील योगदानाचा अ यास करणे. 
2. सुभाषचं  बोस यांचा भारतीय रा ीय क ेस मधील कायाचा अ यास करणे. 
3. आझाद हद सेने या उभारणीत दले या  योगदानाचा अ यास करणे. 

संशोधन प ती :  
               सदरील संशोधन पेपरसाठी वणना मक संशोधन प तीचा अवलंब कर यात आला असून 
यासाठी दु म साधनाचा आधार घे यात आला आह.े 

 सुभाषचं  बोस यांचा ज म ओ रसा कटक येथे 23 जानेवारी 1897 म ये एका ीमंत हदू कुटंुबात 
झाला. यांचे वडील जानक नाथ बोस हे यश वी बॅ र टर होते. सुभाषबाबूंनी सु वातीचे िश ण ेसीडसी 
कॉलेज, कलक ायेथे घेतले होत.ेपरंतु 1916 म ये यांना रा वादी कारवायांम ये सहभाग आहे हणून 

काढून टाक यात आले.पुढे यांनी कॉ टश चच कॉलेजम ये पदवीची परी ा उ ीण केली. यानंतर 
सुभाषबाबूं भारतीय नागरी सेवेची तयारी कर यासाठी इं लंडमधील कि ज िव ापीठात गलेे.  
 1920 म ये यांनी नागरी सेवा परी ा (I.C.S.) उ ीण केली, परंतु भारतातील जािलयानवाला 

बागची घटना, ि टशानी भारतीयांवर केलेले अ याचार व गांधीज या नेतृ वाखाली सु  झालेली 
असहकार चळवळ यामुळे सुभाषबाबूनी एि ल 1921 म ये आप या उमेदवारीचा राजीनामा दला आिण 

घाईघाईने भारतात परतले.  
सुभाषचं  बोस आिण भारतीय रा ीय क ेस : 
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 महा मा  गांध नी सु  केले या असहकार चळवळीत सुभाषबाबू सामील झाले, गांध नी यांना 

बंगालमधील राजकारणी िच रंजन दास यां या सोबत काम कर याचा स ला दला. तेथे सुभाषबाबू युवा 
िश क, प कार आिण बंगाल काँ ेस वयंसेवकांचे कमांडंर  बनले. यां या कारवायांमुळे यांना िडसबर 

1921 म ये तु ंगवास भोगावा लागला.  पुढे िच रंजन दास कलक ा महानगरपािलकेचे महापौर बनले 

ते हा सुभाषबाबूंना 1924 म ये मु य कायकारी अिधकारी हणून िनयु  कर यात आले होत.े ि टीश 

सरकारने यांचा गु  ांितकारी चळवळ शी संबंध अस याचा संशयाव न यांना  तीन वषाक रता  बमा 
( यानमार) येथे ह पार केले. दास यां या मृ यूनंतर सुभाषबाबू  बंगाल काँ ेसचे अ य  हणून िनवडले 
गेले. यानंतर लवकरच ते आिण जवाहरलाल नेह  भारतीय रा ीय काँ ेसचे  सरिचटणीस हणून िनवडले 
गेले. यांनी एकि तपणे अिधक तडजोड करणा या, उज ा िवचारसरणी या गांधीवादी गटा या िवरोधात 

प ातील  अिधक लढाऊ, डा ा िवचारसरणीचे ितिनिध व केले. 

 1930 म ये जे हा सिवनय कायदेभंगाची चळवळ सु  झाली, ते हा सुभाषबाबू हे बंगाल 

वयंसेवक या भूिमगत ांितकारी गटाशी संबंिधत अस या या कारणाव न आधीच तु ंगात होते. तरीही 
तु ंगात असताना ते कलक याचे महापौर हणून िनवडून आले.पुढे गांधी–आय वन करारानंतर (1931) 

यांची सुटका झाली. भगत सग यांची फाशी वाचू शकत नस यामुळे व य  काहीच सवलती िमळा या 
नस यामुळे गांधी–आय वन कराराला सुभाषबाबूंनी कडाडून िवरोध केला ते हापासूनच गांधीजी व 

सुभाषबाबू यांचे माग िभ  झा याचे दसून येते. हसक कृ यांम ये या या संशया पद भूिमकेसाठी पु हा 
यांना अटक कर यात आली. पुढे कृती अ वा यामुळे सुभाषबाबूंना सोड यात येऊन शेवटी यांना 

युरोपला जा याची परवानगी दे यात आली. स या वनवासात आिण आजारी असतांनासु ा यांनी ‘द 
इंिडयन गल, 1920-1934 हा ंथ िलिहला. युरोिपयन ने यांकडेही यांनी भारताचे   मांडल.े 1936 

म ये जे हा ते युरोपमधून परतले ते हा पु हा यांना ता यात घे यात आले आिण एका वषानंतर याची 
सुटका कर यात आली. दर यान सुभाषबाबू गांध या अिधक पुराणमतवादी अथशा ावर तसेच 
वातं यासाठी यां या कमी संघषा मक दृि कोनावर अिधकािधक टीका क  लागल.े 1938 म ये ते 

भारतीय रा ीय काँ ेसचे अ य  हणून िनवडून आले आिण यांनी रा ीय िनयोजन सिमतीची थापना 
केली व ापक औ ोिगक करणाचे धोरण तयार केले. तथािप, हे गांधीवादी आ थक िवचारांशी सुसंगत 

न हते. 1939 म ये सुभाषबाबूंनी पु हा रा ीय काँ ेसचे अ य  हणून िनवडून ये यासाठी गांधीवादी 

ित प याचा पराभव केला. परंतु गांध या पा ठ या या अभावामुळे सुभाषबाबूंना अ य पदाचा 
राजीनामा ावा लागला. ते हा  क रपंथी घटकांना एक  आण या या आशेने यांनी फॉरवड लॉकची 
थापना केली, 

नजरकैदेतून सुटका : 
 स टबर १९३९ मधे ि तीय महायु  सु  झाले. सुभाषचं  बोसांना परक यां या मदतीने भारतीय 
वातं य िमळिव याची ती सुवणसंधी वाटली. यां या वाला ही िवचारांमुळे सुभाषबाबूंना  ि टीश 

सरकारने जुलै 1940 म ये पु हा तु ंगात टाकले. यांनी तु ंगात  उपोषण सु  केले  उपोषणा या 11 ा 
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दवशी यांची कृती खालाव यानंतर यांची सुटका कर यात येऊन यांना यां याच घरात नजरकैदेत 
ठेव यात आले परंतु जानेवारी १९४१ मधे पोिलसांची नजर चुकवून ते िनसटले व पेशावर माग ब लनला 
गेले. तेथे यांनी रेिडयोव न भारितयांना इं जिवरोधी ल ाचे आवाहन केले.  
आझाद हद सेनेचे संघटन : 
 ावेळी पूवकडे पॅिस फक े ात ि टीश व च फौजा जपानकडून मार खात हो या हणून 
सुभाषचं ने भारता या वातं यासाठी आझाद हद सेनेचे संघटन कर याचा िनणय घेतला, जी सेना 

रासिबहारी बोसांनी थापन केली होती. या उ ाने सुभाषचं  १९४३ मधे सगापूर येथे गेले आिण 
यांनी व रत आझाद हद सेनेची सू े वतःकडे घेतली. ा सेनेत ामु याने जपानकडून यु बंदी 

बनिवलेले भारतीय सैिनक होते जे सगापूर व मलेिशयातून इं ज पळा यानंतर जपान या ता यात 
सापडले होत.े िवशेषतः मलेिशयात थाईक झाले या भारितयांनी सुभाषबाबूंना पूण नैितक व आ थक 
समथन दले. भारता या वातं यासाठी जपानने सु ा सुभाषचं ला ल करी मदतीचे आ ासन दले. 
सुभाषचं ने घोषणा केली क , परक य मदती िशवाय वातं य िमळा याचे एकही उदाहरण इितहासात 

आढळले नाही.  
 २१ ऑ टोबर १९४३ रोजी सुभाषचं ने भारताचे अ थाई सरकार थापन करत अस याची 
घोषणा सगापूर येथे केली. ते वतः ा सरकारमधे धानमं ी व मु य सेनापती बनले आिण आप या 
पदाची शपथ पुढील माणे घेतली; मी सुभाषचं  बोस ई राची पिव  शपथ घेऊन सांगतो क , मी, भारत 

व या या अडतीस कोटी रिहवाशां या वातं यासाठी मा या अखेर या ासापयत लढत राहीन आिण 
नारा दला क  ‘तुम मुझे खून दो म तु ह आजादी दूंगा’ यानंतर  सुभाषबाबूंना 'नेताजी' हट या जाऊ 

लागले. जमनी, इटली व जपानने हया अ थाई सरकारला मा यता दान केली. नो हबर १९४३ मधे 

अंदमान व िनकोबार बेटे जक यावर जपानने ती वतं  भारता या अ थाई सरकारकडे ह तांत रत केली. 
सुभाषबाबूने आझाद हद सेनेला (Indian National Army) 'चलो द ली हा संदेश दला.  

 जपानी ल करी अिधका यांबरोबर ल करी सहा य व सहकायाबाबत िवचारिविनमय के यावर 
आझाद हद सेनेने माच १९४४ मधे भारतावर आ मण केले आिण मे १९४४ पयत आसाम या कोिहमा 
थानावर ितरंगा फडकािवला. परंतु महायु ात जपानचा पराभव झा याने आझाद हद सेनेची गती 

खुंटली, सुभाषबाबू सगापूर न जपानकडे जात असताना  िवमान अपघातात १८ ऑग ट १९४५ रोजी 

यांचा मृ यू झाला, परंतु यांचे मृत शरीर िमळाले नाही. हणूनच नेताज या मृ यू या कारणांवर आज 

देखील िववाद सु  आह.े 
सारांश : 
 सुभाषचं  बोस हे खर देशभ  व ांितकारक होते यांचा हळूहळू चालणा या राजक य 
चळवळीवर  िव ास न हता. गांध या अ हसा त वावरही यांचा िव ास न हता.भारता या 
वातं यासाठी ते फािस ट श चीही मदत घे यास तयार होते. सुभाषबाबू  युवकांचे व जहाल मतवा ांचे 

आदश होते. भारता या वातं य चळवळी या इितहासात सुभाषचं  बोसांचे नाव सुवणा रांनी िलिहले 
गेले आह.े 
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