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గిరిజన ఉద్యమాలు 
 
 
భారతదేశంలోబి్రటషిరలకాలంలోవివిధ కారణాలతో ప్ాిరంభమ ైన 

గిరిజనోద్యమాలుస్ాాతంతారానంతరంకూడాకొనస్ాగాయి. బి్రటిషరలప్ాలనలోజరిగిన 

తిరుగుబాటలనుమూడుద్శలుగావిభజంచవచుు. అవి:1795-1860 మధయకాలం: 
బి్రటిష్ాామాాజయస్ాా పన, విస్తరణ జరుగుతుననకాలంలోచెలరేగిన తిరుగుబాటలల . 1861-1920 

మధయకాలం: వలస్ ప్ాలన, ఆరాిక మూలధనంగిరిజనుల ఆరాిక 

వయవసా్ప ైపభిావంచూపడంవలలజరిగిన తిరుగుబాటలల . 1921-1947 మధయకాలం: 
స్ాాతంతరరపో్ రాటంకొనస్ాగుతుననకాలంలోజరిగిన తిరుగుబాటలల . బ్రిటిష్ాాలంలోజరిగిన పిముఖ గిరిజన 

తిరుగుబాటలల రంప్ాతిరుగుబాటల(ఆంధ్ాి)1766లోనిజ ంరాజురంప్ాప్ాింతానినతూరుుఇండయిాకంప 
నీకఇిచాుడు. కంప నీఅధ్ికారుల మితిమీరిన జోకాయనికివయతిరేకంగా1802-

03లోరామభూపతినాయకతాంలోకోయలు, కొండరెడుల తదితర గిరిజన 

తెగలుపో్ రాటంస్ాగించాయి.1813లోబి్రటిషరుల రామభూపతినిఈ 

ప్ాింతానికఅిధ్పితిగాఅంగీకరించడంతోపో్ రాటానిననిలిపేశారు. కానీ, ఆ 

తరాాతరామభూపతికుమారుడుబి్రటిష్అధ్ికారుల ప్ో ి ద్బలంతోగిరిజనులప అైనేక రకాల 

పనునలువిధ్ించడంతోవారుతమమననదొరనాయకతాంలో1879లోమళ్లలతిరుగుబాటలచేశారు. 
ఇదివిశాఖ, భదాిచలం, రేకపలిల, చోడవరంమొద్ల ైన ప్ాింతాలకువిస్తరంిచంది. 1880లోస నైిక 

బలంతోఈ తిరుగుబాటలబలవంతంగాఅణచవేశారు.ఖోండుల 

తిరుగుబాటల(ఒడిశా)ఖోండులుమొద్టిస్ారిగా1817లోతిరుగుబాటలలేవదీశారు. తరాాత 

1830లోచనోయిదొర, 

1850లోచకరబో యిదొర,1857లోస్ురేంద్సి్ాయినాయకతాంలోకంప నీఅధ్ికారులకువయతిరేకంగాపో్
రాటంస్ాగించారు. 1894లోకొండస్వరలువిదశేీప్ాలనకువయతిరేకంగాతిరుగుబాటలచేశారు. ఈ 

తిరుగుబాటలనినంటనిీస నైికబలంతోఅణచవేశారు.కోలితరుగుబాటలఛోటానాగపూరా్ాంతంలోకోలిిరిజన 



తెగకుచెందినవారునివస ంచేవారు. బి్రటిష్ాులకులుగిరిజనేతర 

రెైతులనుగిరిజనప్ాింతాలోల స ారపడేలాప్ో ి తాహ ంచడంతోభూయజమానులతోకౌలుస్ంబంధ్ాలుమొ
ద్లయాయయి. దీంతోద్ివయవిధ్ానంకూడాప్ాిరంభమ ైంది. వడడీవాయప్ారుల ఆగడాలు, 
దోప డడలుమొద్లయాయయి. కోలిిరిజన 

పిముఖులుహ ంద్ువులుగామారడంతోగిరిజనులోల అశాంతిఅధ్ికమ ైంది. 
గిరిజనులువారిభూములోల వారేకటలు బానిస్లుగామారారు. పిభుతా, గృహ అవస్రాలోల నూశరమ 

దోప డడఎకుావ ైంద.ి వీటికనిిరస్నగాకోల్ లు1831-32లోతిరుగుబాటలచేశారు.స్ంతాల్ ల 

తిరుగుబాటలఈ తిరుగుబాటలబ్రహార్, బ ంగాల్, ఒడిశాప్ాింతాలోల స్ంభవించంది. 
దీనినగొపుతిరుగుబాటలగాపేరొాంటారు. దీనికిపమిుఖకారణంకార్ నవాలీస్ ర్వేశప టిున శాశాత 

శిస్ుత విధ్ానం. దనీికివయతిరేకంగాస్ంతాల్ లు1811, 1823, 1829లోతిరుగుబాటలల చేశారు. 
1854లోకనూూ , స ద్ుు అనేగిరిజన స్ో ద్రుల నాయకతాంలోఈ తిరుగుబాటలమరోస్ారిచలెరేగింది. 
వీరుజమీందారలభూముల ఆకరమణకుపయితినంచారు. 1855 జూన్ లోఈ స్ో ద్రుల 

నాయకతాంలోస్ంతాల్ ల కోస్ంపితేయక రాజయంఏరాుటలకురాయలీనిరాహ ంచారు. ఈ 

ప్ో రాటంలో15,000 నుంచ25,000 స్ంతాల్ లుబ్రిటిష ైానయంచతేిలోప్ాిణాలుకోలోుయారు.1856 

ఫ బివరిలోకనూూ కూడాస ైనయంచేతిలోమరణ ంచాడు. 1885 

జూల ైలోబి్రటషి ర్భుతాంమారషలాల విధ్ించఉద్యమానినబలవంతంగాఅణచవేస ంది.బస్తరితరుగుబాటల(ఛ
త్తతస్ గఢ్)బస్తరా్ాంతంలోమురయిా, మరియా, హాలాామొద్ల ైన గోండుతెగలుజీవించేవారు. 
బి్రటిషరలరాకతోబనియాలు, రోహ లాల లుమొద్ల ైన వడడీవాయప్ారులుఈ ప్ాింతంలోస ారపడాీ రు. 
వీరుగోండుల భూములుఆకరమించుకోవడం, వ టిుచాకిరీచయేించడం,స్త లీనువేధ్ించడంమొద్ల ైన 

ఆకృతాయలకుఒడిగటాు రు. దీంతోగిరిజనులు1880లోతిరుగుబాటలచేశారు. బి్రటిష ర్భుతాం1891 

నాటికఈి తిరుగుబాటలనుఅణచవేస ంద.ి 

 
 
 

ముండాల తిరుగుబాటల(బ్రహార్)ఛోటానాగపూరా్ాంతంలోనివస ంచేమరోగిరిజన తెగ ముండాలు. 
తెగలోఅంతరుయదాు ల కారణంగావీరిభూమిలోకొంతభాగంస్మీప హ ంద్ూరాజుల ప్ాలనలోకవి ళ్లంది. 
దీంతోఅనేక మందిగిరిజన నాయకులుహ ంద్ూమతంస్ాకరించారు.కరమంగాఅధ్ిక 



స్ంఖయలోగిరిజనతేరులుస ారపడటంతోవీళ్లపరిస ాతిదగిజ రింది. కెైైస్తవ మిషనరీల పచిారంతోఆ 

మతానినస్ాకరిసేతతమ పరిస ాతిమ రుగవుతుంద్నిభావించముండాలుఅధ్కి 

స్ంఖయలోమతమారిుడిచసే్ుకునానరు. అయినాఎలాంటమిారుురాలేద్ు. 
చవరకు1895లోబ్రరాాముండానాయకతాంలోతమ 

ప్ాింతాలోల స ారపడీగిరిజనతేరులంద్రినీతరిమివయేాలనితిరుగుబాటలప్ాిరంభంచారు.బ్రరాాముండా
ను1895లోనిరబంధ్ించగాతెగ పజిలువిడపి ంచుకునానరు. 1899 

నాటికితిరుగుబాటలత్తవిస్ాా యికిచేరింది.1900లోబ్రరాాముండానుమళ్లలనిరబంధ్ించారు. 
కారాగారంలోహ ంస ంచడంతోఇతడుమరణ ంచాడు. 
దీంతోకరమంగాఈఉద్యమంబలహీనమ ైంది.గోండుల 

తిరుగుబాటల(తలెంగాణ)తెలంగాణలోనిఆదిలాబాదిిలాల లో‘కొమరంభం’ నాయకతాంలోఈ 

తిరుగుబాటలజరిగింది. ఈయన 1901 అకోు బర్22నఆదిలాబాదిిలాల లో‘జోడఘెాట్’ 

ప్ాింతంలోజనిమంచారు. నిరక్షరాస్ుయడెైనపుటికీఆ ప్ాింతంలోగోండు, కొలాంమొద్ల నై 

గిరిజనతెగలనుఏకంచేస నిజ ంప్ాలనకువయతిరేకంగాస్ాయుధ పో్ రాటంజరిప్ారు. జోడెఘాట్ 

ప ైదాడికిపయితినంచన నిజ ంస ైనాయనినస్ంపిదాయ ఆయుధ్ాలతోనేఎద్ురొానానరు. ‘జల్, జంగల్, 

జమీన్(నీరు, అటవీ, భూమి) మనవ’ే అననేినాద్ంతోగిరిజనులనుచెైతనయపరిచారు. భగత్ స ంగ్, 

అలూల రిస్తారామరాజుపభిావంతోఈ ఉద్యమానిననడిప ంచారు. 
నిజ ంపిభుతాంఈయణ నబంధ్ించడానికిస్ాా నికతాలుక్ దార్‘అబుు లాతాత ర్’నునియమించంది. 
ఆయన విఫలంచెంద్డంతోనిజ ంస ైనయమేపితయక్షదాడికిదిగింది. 1940అకోు బర్8న జరిగిన 

దాడిలో‘కొమరంభం’ వీర మరణంప్ ందారు. ఈయణ నస ైనాయనికికురాంపటేలూుప ంచాడు. 
‘కొమరంభం’నునిజ ంప్ాలకుల నుంచతెలంగాణ పిజల స్ాాతంతారానికపియితినంచన 

మొద్టివయకితగాఅభవరిిస్ాత రు. కమూయనిస్ాు ాయకులు‘పుచులపలిలస్ుంద్రయయ’ ఈయన జీవిత 

చరితినురచంచారు. గోండులుఈయణ నదేవుడిగాఆరాధ్సి్ాత రు.తానాభగత్ఉద్యమం(బ్రహార్, 

1914)ఛోటానాగపూరా్ాంతంలోఓరాి న్అనేఆదమివాస్ులునివస ంచేవారు. వీరుప ద్ుఎతుత న 

హ ంద్ూస్ంస్ాృత్తకరణ కోస్ంపేరుచవరన భగత్అనేపదానినచేరుుకొనితమ 

స్ాా యిమారుుకునేపయితనంచేశారు. ఇతర ప్ాింతాల గిరిజనేతరులుఅకాడ 



చేరతిమకుఅనాయయంచసే్ుత నానరనివారినితరిమసేేంద్ుకుఉద్యమించారు.మనయంతిరుగుబాటల(ఆంధి
,1922-24)మదాిస్ురెస డెనీాలోఆంధ్ాిఏజనెీాప్ాింతం19,287 చ.కి.మీ. విస్త రింలోఉండేది. 
ఇంద్ులోగంజ ం, విశాఖపటనం, గోదావరపి్ాింతాలుఉండేవి. 

బి్రటిష ర్భుతాం1882లోమదాిస్అటవీచటుంచసే పో్ డువయవస్ాయంప అైనేక 

ఆంక్షలువిధ్ించంద.ిఇకాడిగిరిజన తెగలోల కోయలు, కొండరెడుల అధ్కి స్ంఖయలోఉండవేారు. 
బి్రటిష్అధ్ికారుల స్హాయంతోస్ాా నిక నతేలుద్ుశురయలకుప్ాలుడాీ రు. దీంతోవిస గపి్ో యిన 

గిరిజనులనుఅలూల రిస్తారామరాజుస్మ ైకయపరిచతిరుగుబాటలలేవదీశారు. గెరిలాల పో్ రాట పద్ుతిలోఈ 

తిరుగుబాటలస్ాగింద.ి ప్ో లీసేటషేనలప దైాడచిేస ఆయుధ్ాలనుసేకరించేవారు. 
స్తారామరాజుఅనుచరులతోమొద్ట చంతపలిలప్ో లీసటేేషన్ ప దైాడిచేశారు. తరాాత అడీత్తగల, రాజ 

ఒమమంగి, కృషిదేవిపేట మొద్ల నై పో్ లీస్ు 
 
 
 

సేుషనలప దైాడిచేశారు.ఈ తిరుగుబాటలనుఅణచవేసేంద్ుకుమదాిస్ుపిభుతాం‘రూథరఫరీ్ 

’నుపంప ంచంద.ి సత్ారామరాజుముఖయఅనుచరుడెైనగొంములుల దొరను1923 స ప ుంబర్ 

లోనిరబంధ్ించారు. మరోఅనుచరుడు‘అగిిరాజు’నుకాలిుచంప్ారు. దీంతోఈ 

ఉద్యమంముఖయనాయకులనుకోలోుయింద.ి చవరకు1924 మే7న 

స్తారామరాజునుకాలిుచంపడంతోఈ ఉద్యమంఅంతరించపో్యింది.కొండ 

స్వరలుతిరుగుబాటల(1943, 

ఒడిశా)కోరాపుటిిలాల లోగిరిజనులుతమకుజరుగుతుననఅనాయయాలకువయతిరకేంగాలక్షమణానయకాన
యకతాంలోతిరుగుబాటలచేశారు. 
పిభుతాంఅతణ ననిరబంధ్ంిచ1943లోబ రంపూరెజిలులోఉరతి్తస ంద.ి దీంతోఈ 

తిరుగుబాటలఆగిపో్యింది.వరీలతిరుగుబాటల(1944) 

(మహారాషు ర)మహారాషు రలోనిథానేజలాల లోవరీలఆదిమ తెగలునివస ంచవేి. పంటకోతల 

స్మయంలోకూలీరోజుకు12 అణాలుఇవాాలనడేిమాండ్ తోఈ తిరుగుబాటలమొద్ల ైంది. 
1945లోకిస్ాన్ స్భ ఇచున ప లుపుతోభూస్ాాముల భూములుద్ుననవద్ుని, వ టిుచాకిరీచేయొద్ుని, 

అతాయచారాలనుపితిఘటంిచాలనేలక్ష్యయలతోవీరుతిరుగుబాటలనుకొనస్ాగించారు. 



1946లోవరీలమహాస్భజరిగింది. చవరకువాయప్ారులు, భూస్ాాములురాజీకివచాురు. 
వరీలగిరిజనులుడమిాండేుస నదానికంటఎేకుావ కూలీస్ాధ్ించుకునానరు. ఈ తిరుగుబాటలఘన 

విజయంస్ాధ్ించంద.ిఛోటానాగపూరీుఠభూమిప్ాింతాలు 
 జ రఖండ్(అధ్ిక భాగం) 
ఒడిశా 
పశిుమ బ ంగాల్ 

ఛత్తతస్ గఢ్ 

బ్రహార్ 

గిరిజనోద్యమాలకుకారణాలు 
గిరిజన ప్ాింతాలనుబి్రటిష్ాామాాజయంలోకలిపేంద్ుకుపయితినంచడం. 
దీనివలలతరతరాలుగాఅనుభవిస్ుత ననఅటవీస్ంపద్, 

భూములప ైగిరిజనులకుఅధ్ికారంకోలోుయిేపరసి ాతితల తిత ంది. 
గిరిజనుల భూములనుఆకరమించ, వారినికటలు బానిస్లుగామారుడం. 
గిరిజనుల స్ంస్ాృతి, ఆచారాలోల జోకయంచేస్ుకోవడం. 
వస్ుత మారిుడసి్ాా నంలోద్వియమారిుడవిిధ్ానంచోటలచేస్ుకోవటంతోవడడీవాయప్ారుల అకరమాలు. 
గిరిజనుల సేా చఛ, స్ాాతంతరరం, హకుాలనుహరించడం. 
అటవీనియంతణి చటుం-1865, భారత అటవీచటుం-1878, భారత అటవీచటుం-1927 మొద్ల నై 

వాటిలోగిరిజనుల హకుాలనుగురితంచకపో్ వడం.  
 
 

స్ాాతంతారానంతరంఅభవృదిుపేరుతోపరిశరమలు, ఆనకటుల నిరామణంచపేటుడంతోగిరిజనులుతమ 

ఆవాస్ాలుకోలోువడం. వారికసి్రెైన పునరావాస్ంకలిుంచకపో్ వడం. 
గిరిజనతిరుగు
బాటల 

జరిగిన స్ం. ప్ాింతం పిస్ుత త రాషు రం నాయకులు 



రంప్ాతిరుగుబా
టల 

1802-
031879 

విశాఖ, 

భదాిచలంరేకప
లిల, చోడవరం 

ఆంధిపిదేశ్,తెలం
గాణ 

రామభూపతి, 

తమమననదొర 

ఖోండులతిరుగు
బాటల 

1817 గుమేస్ూర్, ఒడిశా చనోయిదొర 

1830 చనకిమిడ ి చకరబో యిదొర 

1846-
1857 

కలహండ ి స్ురేంద్ిస్ాయి 

కోలితరుగుబాటల 1831-32 ఛోటానాగపూర్ బుద్ూు భగత్, 

జోవాభగత్, 

మద్రామహత్ 

స్ంతాలితరుగుబా
టల 

1811, 1823, 
1829,1854 

తూరుుభారతదే
శం 

బ్రహార్, 

బ ంగాల్,ఒడిశా 
స ద్ూు , కనూూ  

బస్తరితరుగుబాటల 1880 ఛత్తతస్ గఢ్ 

ముండాతిరుగుబాటల 1895 

గోండుతిరుగుబా
టల 

1940 ఆదిలాబాద్ తెలంగాణ కొమరంభం 

 


