
 

 

जागतिक मूलतिवासी दिवस आम्ही साजरा करावा का? कसा? 

९ ऑगस्ट म्हणजे भारतीयाांसाठी क्ाांती दिवस. जपानी लोकाांसाठी नागासाकीवर पडलेल्या अणुबॉम्बच्या स्फोटात 

बळी पडलेल्या आपल्या पूववजाांना श्रद्ाांजली वाहण्याचा दिवस. या घटनाांचा ववसर पडावा म्हणून तर आता तो 
जागततक मूल तनवासी दिवस म्हणून साजरा करायचे फमावन तनघाले नसेल?   

१९८२ च्या मानवाध्कार आयोगाच्या एका उपआयोगाच्या सूचनेनुसार सांयुक्त राष्ट्र सांघाने ९ ऑगस्ट हा दिवस 

सांपूणव जगाने जागततक मूल तनवासी दिवस म्हणून साजरा करावा अशी सूचना केली. तोपयतं हा ववषय भारतीय 

लोकाांच्या चचेत आला नव्हता. काही वषांपूवी मला ऑस्रेललयात प्रवास करण्याची सां्ी लमळाली होती. तोपयतं 

अबोरीजीनल हा शब्ि ऐकला नव्हता. युरोपम्ील गोऱ्या वसाहतवादयाांनी जजथे जजथे वसाहती केल्या, ततथे ततथे 

आपल्या प्रगत शस््ाांच्या सहाय्यय्ययाने तेथील स्थातनक लोकाांचे लशरकाण केले ककां वा तयाांना गुलाम बनवून आपल्या 
सेवेला लावले. इतर मानव वांशाांपेक्षा आपण शे्रष्ट्ठ आहोत असे ठरवून या वसाहतवादयाांनी जजथे जजथे ते गेले ततथे 

ततथे तेथील स्थातनक रदहवाशाांवर अनजववत अतयाचार केले. तयाांची भाषा, ्मव, सांस्कृती कशी नष्ट्ट होईल तेच 

पादहले. आणण तयाांचा स्वालभमान व आतमववश्वास नष्ट्ट करून तयाांना अततशय हीन िजावचे जीवन जगण्यास बाध्य 

केले.  

यात प्रामुख्याने ऑस्रेललया, कॅनडा, अमेररका, वयूझीलांड, या िेशाांचा समावेश होता. आकिकेतील स्थातनक 

रदहवाशाांना वसाहतवािी लुटेरे शस््ाच्या ्ाकावर युरोप व अमेररकेत गुलाम म्हणून ववकून टाकत. तयाांच्यावर 

होणाऱ्या अतयाचाराच्या कहाण्या तर सवव जगाला मादहत आहेत. अमेररकेत राहणाऱ्या स्थातनक रदहवाशाांना तयाांनी 
रेड इांडडयवस असे नाव दिले. तयाांच्या पासून आकिकेतून आणलेल्या कृष्ट्णवणीय गुलामाांना वेगळे ओळखण्यासाठी 
तयाांना तनग्रो म्हटल्या जाऊ लागले. आज या शब्िाने एका लशवीचे रूप घेतले आहे. म्हणजे वसाहतवािी फक्त 

शारीररक अतयाचार करत नव्हते तर भावषक अतयाचार करण्यातही पुढेच होते.  

काही वषांपूवी कॅनडात लहान मुलाांच्या 200 कबरी आढळल्या, ज्यावर नाव सुद्ा कोरलेले नव्हते. हे अनालमक मतृयू 

कसे झाले होते हे साांगायची आवश्यकता नाही. ऑस्रेललयात पवनास वषांपूवी अबोरीजीनल लोकाांना जनगणनेत 

स्थान दयायचे की नाही हा प्रश्न चचेला आला होता. तयाांना स्थान दयावे असा ठरावही पास झाला होता. पण २०१७ 

म्ेही हे बबल पास झाले नाही. स्थातनक रदहवाशाांवर केलेल्या अतयाचाराला उतारा म्हणून तयाांना काही अध्कार 

दयावेत असे सांयुक्त राष्ट्र सांघाने ठरवले यावर आपण आके्षप घ्यावा असे काहीच नाही. पण काही  अध्कारच का? 

सांपूणव समान अध्कार का नाहीत? आणण भाराताला तयाांच्या या मोटेला जुांपावे यात मा् सववच गोष्ट्टी आके्षपाहव 
आहेत.  



रामायण महाभारतापासून ते मोगल काळापयतं भारताचा इततहास पादहला तर येथे नगरवासी, ग्रामवासी व वनवासी 
अशा तीन पद्तीची समाज रचना होती असे आढळेल. आणण या सवांचे आपापसातील सांबां् सौहािवपूणव होते हेच 

दिसून येते. रामाने वनवासाची १४ वषे वनवासी बाां्वाांच्या साजवनध्यात घालवली, इतकेच नव्हे तर सीतेच्या 
शो्ासाठी आणण सुटकेसाठी याच वनवासी बाां्वाांनी रामाला साथ दिली होती हे आपल्या सवांना मादहत आहे. 

महाभारत काळात एकलव्याचे वडील कां साचे सेनापती होते तर दहडीांबा ही भीमाची पतनी व घटोतकच हा मुलगा 
वनवासी समाजातील होते. इतकेच कशाला अनेक गोंड राजाांनी इांग्रजाांना पराभूत केले होते, तयाांच्या जवळ तोफा, 
तलवारी, भाले, ततरकमठे  अशी शस््े होती, हे इततहासाची पाने थोडी चाळली तर दिसून येईल.  

इतर िेशाांमध्ये वसाहतवादयाांना जसे सहजतेने आपले साम्राज्य स्थापन करता आले तसे भारतात घडले नाही याचे 

एक प्रमुख कारण येथील वनवासी राजाांनी तयाांना प्राणपणाने केलेला ववरो् हे आहे, हे सहज कळून येईल.  

साम, िाम, िांड आणण भेि ही अस््े वापरून कोणतयाही समाजाला जजांकणे सहज शक्य असते. ही युद् नीती 
जाणणाऱ्या इांग्रजाांनी येथे मग भेिाचे राजकारण सुरु केले. येथील वनवासी स्थातनक रदहवाशाांना तयाांनी 
‘आदिवासी’ ही सांज्ञा दिली. व तुम्हीच येथील रदहवासी असून बाकी सवव (आमच्या सारखेच) उपरे आहेत हे तयाांनी 
साांगायला सुरुवात केली. आयव म्हणजे ब्राह्मण ककां वा क्ष्ीय हे उत्तर ्वृावरून भारतात स्थानाांतरीत झाले, हा 
लसद्ाांत तयाांनी माांडला, जो नांतर पूणव चुकीचा आहे, हे पुराशास््ाने सप्रमाण लसद् केले.  ‘तुम्ही दहांि ूनाही.’ असे 

आणखी एक मनभेि करणारे वपल्लू तयाांनी सोडून दिले. तयाांचीच री ओढण्याचे काम आज स्वतां् भारतातील 

राजकारणी केवळ सत्ताकाांके्षने करीत आहेत.  

भारतात सवव प्रकारची वववव्ता आहे, हे मावय करणे तयाांना भाग पडते. पण या वववव्तेतील एकतेकडे मुदिाम डोळे 

झाक करून तयाउलट येथील वनवासीांना तुम्ही वेगळे आहात हे साांगून भारतीय समाजात फूट पाडण्याचे षडयां् ते 

चालवत आहेत.  

सांपूणव जगात तेथील मूलतनवासी लोकाांना आपल्या हक्काांसाठी आणण मानवाध्कारासाठी तीव्र सांघषव करावा लागला. 
भारतातील धच् मा् या पेक्षा वेगळे होते. भारताच्या राज्यघटनेने येथील सवव समाजाला सारखे अध्कार दिले. 

इतकेच नव्हे तर काही ऐततहालसक कारणाांनी येथील जे समाज मागासलेले होते तयाांच्यासाठी ववशेष योजना 
सांवव्ानातच करण्यात आल्या. नागालँड व अरुणाचल येथे वव्ानसभेच्या सवव जागा तर मेघालय, मणणपूर, ब्पुरा, 
येथील बहुताांश जागा जनजातीांसाठी आरक्षक्षत आहेत. पाचव्या अनुसूचीमध्ये येणाऱ्या के्ष्ात पेसा सारखा कायिा 
आपल्या राज्यघटनेत िरुुस्ती करून लागू करण्यात आला. िेशातील अनेक राज्याांमध्ये सहाव्या अनुसुचीच्या 
अांतगवत स्थातनक स्वराज्य सांस्था स्थापन करून तया तया के्ष्ाच्या ववकासाची जबाबिारी पूणवपणे जनजाती 
नेततृवावर सोपवण्यात आली आहे. याची तुलना जर वविेशातील मूल तनवासी लोकाांना लमळत असलेल्या अध्काराांची 
केली तर लक्षात येईल की तयाांना अजूनही असे घटनाित्त अध्कार लमळालेले नाहीत.  



आपल्याकडे या बाबतीत कक्याववयाचा प्रश्न आतापयतं उपजस्थत होत होता. अनेक चाांगले आणण लोकोपयोगी 
कायिे आतापयतं ्ूळखात पडले होते. गेल्याच मदहवयात यातील िफ्तरदिरांगाई िरू करण्यासाठी कें द्रीय जनजाती 
मां्ालय व वन पयाववरण मां्ालय या िोन मां्ालयाांनी एक् येऊन एका सांयुक्त करार प्ावर स्वाक्षऱ्या केल्या, 
ज्यामुळे तनणवयप्रकक्या लवकर पूणव होऊ शकेल. या मां्ालयातील वररष्ट्ठ अध्कारी अध्क सांवेिनशील असतील तर 

कामे ववनाववलांब झटापट होतील. तयासाठी वेगळ्या पातळीवरून प्रयतन होणे गरजेचे आहे.  

पेसा आणण वनाध्कार कायदयाांची जर यथायोग्य व तवररत अम्मलबजावणी झाली तर आपल्याकडील जनजाती 
समाजाचा सवांगीण ववकास व्हायला वेळ लागणार नाही.            

आता महतवाचा प्रश्न उरतो तो म्हणजे ९ ऑगस्ट हा दिवस आपण कसा साजरा केला पादहजे हा! जगातील मूल 

तनवासी लोकाांना तयाांचे अध्कार लमळावेत म्हणून तयाांना आपण पाठीांबा िेऊ शकतो. तयाला हरकत नाही. पण 

‘भारतातील मूल तनवासी’ ककां वा आदिवासी असा शब्िप्रयोग जर कोणी करत असेल तर तयाांना तनकू्षन बजावले 

पादहजे की येथील सवव लोक हे मूल तनवासीच आहेत. जाती ककां वा ्मावच्या नावावर येथील नागररकाांमध्ये भेिभाव 

करून तयाांच्यात िहुी तनमावण करायचे प्रयतन आपण हाणून पाडले पादहजेत. भारताला आतापयतं शेकडो वषे 

पारतांत्र्यात णखतपत पडावे लागले तयाचे कारण आपल्यातील िहुी हेच होते. पुवहा अशी वेळ आपल्यावर येऊ नये असे 

वाटत असेल तर िहुीची बीजे अांकुरण्याच्या आत नष्ट्ट करणे हेच सवव सुलशक्षक्षत, ववचार करणाऱ्या जनजाती बाां्वाांचे 

आणण नगरवासी व ग्रामवासी भारतीयाांचे परम कतवव्य ठरते.  

सांपूणव जगातील मूल तनवासी लोकाांसाठी सुद्ा हा दिवस काळादिवसच आहे कारण एक दिवसाचा उतसव करून 

तयाांचे प्रश्न सुटणारे नाहीत. जे तयाांच्या िेशाचे खरे नागररक होते तयाांच्यावर कुरघोडी करत अजूनही वसाहतवािी 
मानलसकता तयाांना तयाांचे हक्क िेऊ इजच्ित नाही. एखादयाचे सववस्व लुटून घ्यायचे आणण तयाला तयाबदिल फक्त 

sorry म्हणायचे पण तयाची चीज वस्तू मा् परत करायची नाही, असा हा ९ ऑगस्ट साजरा करण्याचा प्रकार आहे. 

पाश्चातयाांनी केलेल्या या पापाचे आपण भागीिार होऊ नये म्हणून हा लेखन प्रपांच. 
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