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         प्रा.डॉ.सशुाांत णचमिकर  

UNIT – III – भारतातील सामाणिक चळवळी 

दणलत चळवळ – भारतीय समािातील उपेणित, शोणित, णपडीत, पददणलत िनतेच्या उद्धारासाठी सरुु 

करण्यात आलेली चळवळ म्हििे दणलत चळवळ होय. भारतीय समािात परांपरेने अस्पशृ्य िाती म्हिनू 

ओळखल्या गेलेल्या िातींच्या लोकाांना प्रामखु्याने ‘दणलत समाि’ णकां वा ‘दणलतवगग’ असे सांबोधले 

िाते. वास्तणवक पाहता ‘दणलत’ या शब्दाला कसलाही िातीय अर्ग णकां वा सांदभग नाही; ह ेया णठकािी 

प्रर्म स्पष्ट केले पाणहिे. समािातील अत्यांत दलुगब व अन्याय, अत्याचार याांचे बळी ठरलेल्या घटकाांना 

उद्दशेनू ‘दणलत’ असा शब्दप्रयोग केला िातो. तेव्हा दणलत या शब्दावरून णवणशष्ट िातींचा अर्गबोध 

होण्याचे खरे तर काही कारि नाही. परांत ुभारतीय समािव्यवस्र्ेच्या वैणशष्टयपिूग रचनेमळेु त्या शब्दाला 

व्यवहारात काहीसा िातीय असा आशय प्राप्त झाला आह.े येर्ील पारांपाररक समािव्यवस्र्ेत अस्पशृ्य 

मानल्या गेलेल्या िातींच्या व्यक्ती याच सवागत दबुगल घटक होत्या. सामाणिक रचनेत त्याांना सवागत कणनष्ट 

स्र्ान दणे्यात आले होते. इतकेच नव्ह ेतर, त्याांना सवग प्रकारच्या अणधकाराांपासनू वांणचत ठेवण्यात आले 

होते. भारतीय समािातील वररष्ठ िातींच्या लोकाांनी त्याांचे अनेक मागाांनी विागनवुिग अमानिु शोिि 

चालणवले होते. त्याांच्यावर अनेक प्रकारे कठोर णनबांध लादण्यात आले होते; त्यामळेु णहांद ू धमागने 

तर्ाकणर्त अस्पशृ्य ठरणवलेल्या िातींच्या लोकाांनाच ‘दणलत’ असे सांबोधले िाऊ लागले. यावरून 

अस्पशृ्य िातींच्या उद्धारासाठी सरुु करण्यात आलेल्या चळवळीला ‘दणलत चळवळ’ असे नामाणभधान 

प्राप्त झाले.  

‘दणलत चळवळ’ ही दणलताांच्या आत्मसन्मानाची चळवळ होय. भारतीय समािातील वररष्ठ िातींनी 

दणलताांवर विोनवुिे िलुमू, अत्याचार चालणवला होता; त्यामळेु दणलताांचे िगिे असह्य बनले होते. या 

सवग बाबींचा त्याांच्या िीवनावर झालेला सवागत गांभीर पररिाम असा साांगता येईल की, आपिही 

इतराांप्रमािे मानव आहोत आणि इतर मानवानाप्रमाने सन्मानाचे व प्रणतष्ठेचे िीवन िगण्याचा 

आपिासही अणधकार आह,े याचाच िि ू येर्ील दणलत बाांधवाना णवसर पडला होता. त्याांच्यावर 

णकत्येक शतकाांपासनू िे धाणमगक सांस्कार झाले होते. त्यातनू आपल्या वाटयाला आलेले िीवन हा 

आपल्या नणशबाचा भाग आह ेअशी त्याांची धारिा बनली होती; त्यामळेु त्याच्यावर होत असलेल्या 



अन्यायाचा प्रणतकार करण्याची त्याांची इच्छाच मरून गेली होती. दणलताांच्या बाबतीतील ह े णचत्र 

सांपिुगपिे बदलनू टाकण्याचे क्ाांणतकारक कायग दणलत चळवळीने केले. म्हििे दणलत चळवळीने 

दणलताांना नवा आत्मणवश्वास प्राप्त करून णदला. त्याचप्रमािे णतने येर्ील दणलताांना सांघटीत करून 

आपल्या न्याय हककाांसाठी लढण्याची णिद्द व इर्षयाग त्याांच्यात णनमागि केली. णवसाव्या शतकात दणलताांना 

णि सामाणिक व रािकीय प्रणतष्टा प्राप्त झाली आह,े त्याचे सांपिूग श्रेय दणलत चळवळीला िाते. कारि या 

चळवळीने दणलताांमध्ये घडवनू आिलेली िागतृी आणि त्याांची बदलनू टाकलेली मानणसकता यामळेुच 

ह ेपररवतगन घडून येिे शकय झाले.  

शेतकरी चळवळ - भारतात इांग्रिी सत्तेची स्र्ापना झाल्यापासनू येर्ील शेतकरी वगागत असांतोि वाढू 

लागला होता. वासाहणतक शासनाच्या आणर्गक धोरिाचे भारतीय शेतीव्यवसायावर अत्यांत अणनष्ट 

पररिाम झाले होते. णवशेितः िणमनीवर प्रत्यि राबणविाऱ्या णकां वा स्वतः शेती णपकणविाऱ्या 

शेतकऱ्याांच्या दृष्टीने वासाहणतक शासनाच्या नीती अत्यांत मारक ठरली होती. इांग्रिी राज्यकत्याांच्या 

िणमनी महसलूणवियक धोरिामळेु सामान्य शेतकरी दाररद्रयाच्या खाईत लोटले गेले. त्याांच्यावर 

किगबािारी होण्याची वेळ आली. शेतकऱ्यावर ओढवलेल्या या आपत्तीमळेु त्याांच्यात असांतोि णनमागि 

झाला. या असांतोिाचे उद्रके िागोिागी अनेक वेळा झाले. त्यातनूच भारतात शेतकरी चळवळीचा पाया 

घटला गेला. एकोिणवसाव्या शतकाच्या उत्तराधागत भारतीय शेतकऱ्याांनी काही णठकािी सरकारणवरुद्ध 

प्रत्यि लढेही उभारले होते. या लढयात सांघटीत चळवळीचे स्वरूप लाभले नव्हते. त्याांची णदशाही 

णनणित ठरली गेली नव्हती;परांत ुभारतीय शेतकरी आपल्यावर होिारा अन्याय सदासवगकाळ णनमटूपिे 

सहन करीत नाहीत एवढे तरी त्यातून सांबधीताांच्या णनदगशनात आले होते.  

शेतकरी चळवळीचे रार्षरीय चळवळीशी नाते – 

१. चांपारिमधील चळवळ – ई.स १९१७ मध्ये महात्मा गाांधीनी णबहारच्या चांपारि णिल्ह्यातील 

णनळीच्या मळ्यात काम करिाऱ्या शेतमिरुाांच्या प्रश्नात लि घटलेले. हे मले यरुोपीय मळेवाल्याांच्या 

मालकीचे होते आणि त्याांच्याकडून शेतमिरुाांचे प्रचांड शोिि केले िात होते. महात्मा गाांधीनी 

शेतकऱ्याची णस्र्ती िािनू घेतली आणि अणहांसात्मक मागागने शेतकऱ्याची चळवळ सरुु केली. त्यामळेु 

तेर्ील शेतकऱ्याना न्याय णमळाला.  

२. उत्तर प्रदशेातील शेतकरी चळवळ – उतर प्रदशेातल्या अवध, मनु्शीगांि, प्रतापगढ भागातील 

शेतकऱ्यानी आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाच्या णवरोधात चळवळ सरुु केली. ई.स १९१८ मध्य े

उत्तर प्रदशेात णकसान सभेची स्र्ापना झाली. अल्पावधीतच उत्तर प्रदशेातील अनेक भागात 



णकसानसभेच्या शाखा सुरु झाल्या. पढुे उत्तर प्रदशेच्या काही भागात कॉ ांग्रेसच्या नेततृ्वातखाली 

शेतकऱ्यानी ‘एका चळवळ’ सरुु केली. 

गिुरात मधील शेतकरी चळवळ – ई.स १९१८ मध्ये गिुरातच्या खेडा णिल्ह्यातही शेतकऱ्यानी 

सरकारच्या णवरोधात चळवळ सरुु केली. दरु्षकाळामुळे शेतकऱ्याच्या हाती कसलेही उत्पन आले नाही; 

परांत ुअशा णबकट अवस्र्ेतही सरकारी अणधकाऱ्यानी सारावसलुी सरुु ठेवली. सरकारने चालणवलेल्या या 

अन्यायाणवरुद्ध महात्मा गाांधीनी चळवळ सरुु करण्याचा णनिगय घेतला. या चळवळीतही शेतकरी मोठया 

सांख्येने सहभागी झाले होते. 

बाडोलीमधील करबांदीची चळवळ – ई.स १९२८ मध्ये गिुरातच्या सरुत णिल्ह्यातील बाडोली 

तालकुयात शेतकऱ्यानी कर बांदीची चळवळ सरुु केली. सरकारने िमीन महसुलात वेळोवेळी केलेल्या 

अन्याय वाढीणवरुद्ध ही चळवळ सरुु करण्यात आली होती. या चळवळीचे नेततृ्व सरदार वल्लभभाई 

पटेल याांनी केले.  

णकसान सभाांची स्र्ापना – णवसाव्या शतकाच्या णतसऱ्या दशकाचे एक वैणशष्ट असे साांगता येईल की, या 

काळात बांगाल, पांिाब, उत्तर प्रदशे या प्राांतात णकसान सभा स्र्ापन झाल्या. णकसान सभाांच्या स्र्ापनेमळेु 

त्या त्या प्राांतातील शेतकऱ्याांना सांघटीत करिे आणि त्याांच्यात िागतृी घडवनू आििे शकय झाले. 

भारतीय रार्षरीय कॉ ांग्रेसच्या अनेक नेत्याांनी णकसान सभाांच्या कायागत भाग घेतला; त्यामळेु शेतकरी 

चळवळ आणि रार्षरीय चळवळ याांच्यात णनकटचे सांबांध प्रस्र्ाणपत झाले.  

शेतकरी चळवळीचा वाढता प्रभाव – ई.स १९३० नांतर दशेातील शेतकरी चळवळीना णवशेि िोर 

चढला. या वेळेपयांत शेतकऱ्यामधील काही घटकाांना तरी आपल्या सामर्थयागची िािीव झाली होती. 

आपल्या पररणस्र्तीत सधुारिा घडवनू आिावयाची असेल तर सांघटीत झाल्याणशवाय दसुरा पयागय नाही 

ह े त्याांच्या लिात आले होते. त्यामळेु शेतकऱ्याना सांघटीत करण्यासाठी सरुु झालेल्या प्रयत्नाांना 

त्याांच्याकडून अनुकूल प्रणतसाद णमळत गेला. या कालखांडात स्वामी सहिानांद सरस्वती, कायागनांद शमाग, 

स्वामी रामानांदतीर्ग, एन. िी.रांगा, मौलाना अब्दलु, हमीदखान भािानी, मोतीलाल तेिाव्त, स्वामी 

णवद्यानांद इत्यादी नेत्याांनी शेतकरी चळवळीचे नेततृ्व केले. शेतकऱ्याचे ह े लढे िमीनदार, सावकार व 

सरकार याांनी चालणवलेल्या अन्यायाणवरुद्ध होते. 

 



UNIT – IV – सामाणिक चळवळी आणि लोकताांणत्रक प्रणक्या 

आधणुनक समािात आणि समाि िीवनात ‘चळवळ’ ह ेअणवभाज्य अांग असल्याचे मानण्यात आलेले 

आह.े णवणशष्ट ध्येयाने णकां वा उणद्दष्टाने पे्रररत होऊन सामणुहकपिे केलेल्या प्रयत्नातनू चळवळीचा उदय 

आणि णवकास होतो. ज्या णठकािी समाि हा मकु्त स्वरूपाचा असतो अशा णठकािी चळवळीचे प्रमाि 

िास्त असते. हुकुमशाही रािवटीपेिा लोकशाही शासनपद्धतीत चळवळीची सांख्या अणधक असते. 

कोितीही चळवळ ही समाििीवनाशी णनगडीत असते. समािात आणि समाििीवनात पररवतगन घडवनू 

आिण्याच्या उद्दशेाने सामणूहकरीत्या केलेले प्रयत्न म्हििे सामाणिक चळवळ होय. सामाणिक चळवळी 

केवळ समािातील णवणशष्ट घटकाांचे भले व्हावे या उद्दशेाने सरुु होत असल्या तरी प्रस्र्ाणपत रािकीय 

व्यवस्र्ेकडून लोकणहतासाठी िे कायगक्म तयार केले िातात त्यावर सामाणिक चळवळीचा प्रभाव 

पडतो. रािकीय मदु्द े व सावगिणनक धोरिाच्या णनणितीत सामाणिक चळवळीची असलेली भणूमका 

पढुील प्रमािे – 

१.लोकशाही प्रणक्येत दबाव गट – समािाच्या एखाद्या णवणशष्ट प्रश्नाच्या णनवारिासाठी णकां वा समाणिक 

पररवतगनासाठी समाणिक पररवतगनासाठी सामाणिक चळवळी उभारल्या िातात. अशा चळवळीची 

शासनसांस्र्ेस तसेच रािकीय पिाांनाही या चळवळीची म्हििेच या चळवळीमागे असलेल्या 

लोकभावनेची दखल घ्यावीच लागते आणि त्याप्रमािे आपल्या कायगक्मपणत्रकेत बदल करावे लागतात. 

भारतातही याचा प्रत्यय येतो. उदा. महागाई णवरोधात अनेकदा िनआांदोलने केली िातात कारि महागाई 

हा णविय नागररकाांच्या दनैणदन िीवनाशी णनगडीत आह.े महागाईमळेु लोकाांच्या राहिीमानावर णवपरीत 

पररिाम होतो. त्यामळेु वाढत्या महागाईच्या णवरोधात िनिोभ उफाळून येतो व लोक महागाईच्या 

णवरोधात आांदोलनाचा मागग पत्करतात. रािकीय पिही िनतेचेच प्रणतणनणधत्व करत असल्याने त्याांना 

लोकभावनेची दखल घ्यावीच लागते. त्यामळेु सवगच प्रमखु पि महागाई णवरोधात आवाि उठवताना 

णदसतात. त्याचबरोबर बहुतेक सवग पिाांच्या णनवडिूक िाहीरनाम्यामध्ये महागाईच्या णनयांत्रिाचे णकां वा 

महागाई कमी करण्याचे अणभवचन णदले िाते.  

अशाप्रकारे लोकाांशी णनगडीत णविय आपल्या कायगक्म पणत्रकेवर घेऊन रािकीय पि आपि लोकाांच्या 

भावनाांचा आदर करतो त्याचबरोबर लोकाांच्या प्रश्नाांची आपल्याला िािीव असल्याचे दशगवनू िनतेच्या 

अणधक िवळ िाण्याचा प्रयत्न करतात. म्हिनूच िनतेमाफग त वेळोवेळी णि आांदोलने केली िातात 



त्याांचे समर्गन करून आपल्या पिाच्या कायगक्म पणत्रकेवर ते णविय समाणवष्ट करण्याबाबत सवग रािकीय 

पि आग्रही असतात.  

लोकशाही प्रणक्येत दबाव गटाचे योगदान –  

भारतातील आणि महारार्षरातील दबाव गटाांचा आढावा घेतला असता असे म्हिता येईल की दबाव 

गटाच्या कायागमळेु शासनाांकडून णवणवध स्वरुपाची कल्यािकारी कायग घडून येतात. दबाव गट शासनाला 

आणर्गक, समाणिक, शैिणिक कायागची िािीव आणि िबाबदारी समिावनू दणे्याची भणूमका पार 

पडतात. उद्योगपती, व्यापारी,शेतकरी, कमगचारी, कामगार, णशिक, णवद्यार्ी, मणहला अशा णवणवध 

वगागचे णहतसांबध िोपासनू समािव्यवस्र्ेत समतोल साधण्याचे कायग शासनाला करावे लागते. ज्या 

णहतसांबधी गटाकडे शासनाचे दलुगि होते त्या गटाकडून शासनावर दबाव आिला िातो आणि 

शासनाला िागे केले िाते. राज्याच्या प्रशासनात सतत्य, कायगिमता आणि स्र्ेयग णनमागि करण्यासाठी 

दबाव गटाांची णनताांत आवश्यकता असते. अर्ागत, दबाव गटाांचा प्रभाव हा त्याांच्या स्वरूपावर आणि 

कायागवर अवलांबनू असतो. दबाव गटाचा आकार, दबाव गटाकडे असिारी साधनसामग्री, दबाव गटाचे 

उणद्दष्ट,े सामर्थयग आणि नेततृ्व, दबाव गटाची कायगपद्धती इत्यादी गोष्टीवर दबाव गटाची पररिामकारकता 

अवलांबनू असते. भारतातील कामगार सांघ, व्यापारी सांघटना, णवद्यार्ी सांघटना, कमगचारी सांघटना, या 

आकाराने मोठया असून त्याांच्याकडे णवपलु साधनसामगु्री असते. णहतसांबध गट िेवढे आणर्गकदृष््टया 

सांपन्न असतात तेवढे ते शासनावर अणधक प्रभाव पाडू शकतात. उदा. व्यापाराांचा समहू, उद्योगपतींची 

सांघटना,साखर सांघ अशा सांघटना आणर्गक सांपन्नतेमुळे प्रचार व प्रसार साधनाांचा णवपलु प्रमािात वापर 

करू शकतात. त्यामळेु त्या सांघटना अणधक प्रभावी ठरतात. 

िागणतकीकरिात दबावगट आणि सामाणिक चळवळचे भणवतव्य आणि आव्हाने –  

िागणतकीकरिाच्या यगुात दबाव गट आणि सामाणिक चळवळीपढुे आव्हाने खपू मोठया प्रमािात 

असल्याचे णदसते. सरकारच्या सावगिणनक धोरिात सामाणिक चळवळीची भणूमका अत्यांत महत्वाची 

मानली िाते. एखादा कायदा बदलणविे णकां वा रद्द करिे यावर सामाणिक चळवळीची भूणमका अत्यांत 

महत्वाची मानली िाते. ज्या कायद्यामळेु िनसामान्याांच्या हककाांवर गदा येईल असे कायदे तयार 

करण्याला सामाणिक चळवळीच्या माध्यामतनू णवरोध केला िातो. अमेररके सारख्या दशेात दबाव 

गटाांकडून रािकीय पिाांना प्रचांड प्रमािात पैसा परुणवला िातो. दबाव गटाांना प्रभावी व कुशल नेततृ्व 



लाभल ेतर दबाव गट अणधक चाांगल्याप्रकारे शासनावर प्रभाव पाडू शकतात. पिात रार्षरात दबाव गटाांना 

िेवढे महत्व णदले िाते तेवढे महत्व मयागणदत आह.े अिनूही भारतीय रािकरिात दबाव गटाचे कायग 

मयागणदत आह.े वास्तणवक प्रशासनात स्र्ेयग, सातत्य आणि कायगिमता वाढणवण्यासाठी दबाव गटाची 

आवश्यकता असते. पे्र. िॉिग बशु याांनी २००० च्या नॅशनल रायफल असोणसएशनने घेतला व आपला 

बांदकूणवियक अणधकार कायम राहील, बशु सरकारकडून बांदकू णवियक कायद्यात कोिताही हस्तिेप 

करिार नाही असे अणभवचन घेतले. बशु याांनी णनवडून आल्यानांतर बांदकुाांनी णहांसा कमी करण्याच्या 

धोरिाऐविी गनु्हगेाराना पकडण्याचे धोरि स्वीकारले. माणटगन ल्यरु्रने णकां ग प्रस्र्ाणपत शासनाच्या 

णवरोधात प्रचार मोहीम हाती घेतली होती. माणटगन ल्यरु्र णकां गच्या या धोरिाला अमेररकेतील 

शे्वतवणनगयानी पाणठांबा दलेेला होता. याचा शासकीय धोरिावर पररिाम झाला.  

ज्यावेळी एखादा रािकीय मदु्दा अांतगगत व आांतरार्षरीय स्तरावर राबणवण्याचा णनिगय घेतला िातो 

त्यावेळी समािातील घटकाांचा या धोरिाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कशा प्रकारचा आह े याचा णवचार 

करावा लागतो. तसेच सावगिणनक धोरिाांची णनणमगती करताांना देशातील सवगसामान्य िनतेचा णवचार 

करावा लागतो. र्ोडकयात रािकीय मदु्द ेआणि सावगिणनक धोरिाच्या णनणितीमध्ये समािातील णवणवध 

घटकाांकडून कशा प्रकारचा प्रणतसाद येतो, धोरिाप्रती समाणिक चळवळीची भणूमका कशा प्रकारची 

आह ेयाचा णवचार प्रस्र्ाणपत शासनाला करावा लागतो. 
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