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सारांश –  

  भारतीय थवाततं्र्य लढ्यािा व क्रांवतकारी िळवळीिा अभ्यास करताना असे लक्षात येत े की, भारताच्या थवाततं्र्य 

लढाईमध्ये आवदवासी भटक्या जमातीि ेयोगदान महत्वपिूि आह.े भारतीय थवातंत्र्यािा इवतहास आवदवासी भटक्या जमातीिा 

उल्लेख केल्यावशवाय पिूि होत नाही. भारताच्या थवातंत्र्य यदु्धािा इवतहास जर सवुिि अक्षरान ेवलहायिा असेल तर आवदवासी 

क्रांवतकारकांिा इवतहास समाजासमोर येिे आवश्यक आह.े आवदवासी भटक्या जमातींनी आपल ेप्राि पिाला लावनू दशे थवततं्र 

करण्यासाठी केललेा संघषि, उठाव व त्यासाठी केलेल े बवलदान आपिास थवातंत्र्य लढ्यािी साक्ष दतेात परंत ु आवदवासी 

हुतात्म्यािंी, वीरािंी इवतहासाने योग्य ती नोंद घेतली नाही. त्यामळेु आवदवासी भटक्या जमातींनी थवातंत्र्य लढ्यासाठी वदलेल े

योगदान अथवा वदलेल ेबवलदान जनतेच्या समोर मोठ्या प्रमािात आलेल ेनाही आवि म्हिनूि दलुिवक्षत रावहलेल्या आवदवासी 

भटक्या जमातीतील क्रांवतकारकािंे योगदान सवाांसमोर येिे आवश्यक आह.े यामळेु भारतातील थवातंत्र्यलढ्यामध्ये आवदवासी 

भटक्या जमातीिा वदलेल्या योगदानािा मोलािा वाट आह ेव त्यांच्यासदु्धा पे्ररिादायी गौरवशाली ऐवतहावसक वारसािी ओळख 

सवाांना होईल. 

बीज शब्द-  थवातंत्र्य, आवदवासी, इवतहास, भटके. 

प्रस्तािना –  

 १७ व्या शतकाच्या पवूािधािमध्ये इगं्रजांनी भारतात व्यापाराच्या वनवमत्ताने वशरकाव केला व त्यानंतर जवळपास १५० 

वषाांने म्हिजेि १७५७ मध्ये झालेल्या प्लासीच्या लढाईत ववजय वमळवनू भारतात विटीश सते्तिी महु तिमढे रोवली व 

अल्पावधीति विवटशांनी संपिूि भारतावर आपले वििथव प्रथथावपत केले.  

 इगं्रजांनी भारतात सत्ता थथापन केल्यानंतर भारतात कायद्याि े राज्य आिावयािे व ह ेकायद े विटीश कायद्यासारखेि 

असतील ह ेधोरि कंपनी सरकारन ेवथवकारले. विवटशांनी ववववध जमीन महसलुाच्या पद्धती सरुु केल्या. उदाहरिाथि कायमधारा 

पद्धत, महालवारी पद्धत व रयतवारी पद्धत इत्यादी. विवटशानंी सारा वसलुीिी सक्तीिी धोरिे थवीकारली, आवदवासींच्या 

जवमनीवर कर बसवले तसेि जंगलातील उत्पादनावर आपला अवधकार प्रथथावपत केला. आवदवासी भटक्या जमातीवर अन्याय 

व अत्यािार करावयास सरुुवात केली त्यामळेु संतप्त झालेल्या आवदवासी जमातींनी इगं्रजांच्या ववरोधात उठाव करण्यास सरुुवात 

केली. छोटा नागपरू पररसरातील कोलाम, िआुर, ओडीसातील गोंड, महाराष्ट्रातील कोळी, वभल्ल, रामोशी, वबहार मधील 

संथाल, छोटा नागपरू येथील मुंडा इत्यादी आवदवासींनी मोठ्या प्रमािात विटीशांच्या ववरोधात उठाव केले. भारतीय थवातंत्र्य 

लढ्यामध्ये अनके क्रांवतकारी आवदवासी भटक्या जमातीिा सहभाग होता. त्यानंी प्रारंभीच्या काळात इगं्रजांच्या ववरोधात 

दाखवलेल्या शौयि, पराक्रम व बवलदानािा इवतहास नक्कीि प्रेरिादायी आह.े  

उवद्दिे –  

भारतीय थवातंत्र्यलढ्यातील आवदवासी भटक्या जाती व जमातीच्या योगदानािा अभ्यास करिे व वंवित रावहलेल्या 

आवदवासी क्रांवतकारकांच्या िळवळींिा ऐवतहावसक आढावा घेिे. 

स्पिीकरण -  

 भारताच्या थवातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये आवदवासी जमातीिे योगदान महत्वपिूि ठरलेल े आह.े आवदवासी भटक्या 

जमातींनी थवतःच्या प्रािांिी थवतः पवाि न करता दशेाच्या थवातंत्र्य लढ्यामध्ये केललेा संघषि वकंवा वदललेे बवलदान त्यांच्या 

थवातंत्र्य लढ्यािी आपल्याला साक्ष दतेात. १८५७ मध्ये जो पवहला ववरोह झाला त्याला प्रथम थवातंत्र्य यदु्ध म्हटले जात े

त्यामध्ये अनेक क्रावंतकारकांि े योगदान आह े यावशवाय अनेक क्रांवतकारी जाती जमातीसदु्धा सक्रीय होत्या. त्यामळेु या 

उठावामळेु विटीश यंत्रिा पिूित: हतबल झाली होती. 
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 साधारित: आवदवासी भटक्या जमातीतील लोक म्हिजे जंगलात राहिारे लोक अशी आजही एक धारिा आह.े परंत ु

जंगलामध्ये राहिाऱ्या अवशवक्षत लोकांमध्ये दखेील दशेाववषयी असिारे पे्रम, त्यािंा त्याग व वदललेे बवलदान तसेि थवातंत्र्य 

लढ्यात वदलेल े बवलदान आपल्याला त्यांच्या दशेभक्तीिी साक्ष दतेात. थवातंत्र्य लढ्यासाठी इगं्रजांववरोधात प्रारंभीिे ज ेलढ े

झाल े त े आवदवासी जमातींनीि वदललेे आह े यािी इवतहासात नोंद आह.े इगं्रजांबरोबर संघषि करून अनेक आवदवासी 

क्रांवतकारकांनी थवतःच्या प्रािािंे बवलदान वदलेल ेहोते.  

 १९ व्या शतकामध्ये विवटशांनी अनेक आवदवासी राज्य खालसा केली आवि दशेातील अनके भागामंध्ये त्यांिा 

आवदवासी भटक्या जमातीसोबत संघषि सरुु झाला. अनेक आवदवासी प्रदशेामध्ये विटीश कायिपद्धती सरुु केली गलेी. या नवीन 

कायिप्रिालीमध्ये साहवजकि एकूि आवदवासी भटक्या जमातींना आवि त्यांच्या मखुीयांना सत्ता आवि साधनसामगु्रीला मकुावे 

लागल.े त्यांनी विवटशाववरोधात बंड केले. अनेक ‘मोवसअवनक’ िळवळी दशेात बंडखोर भववष्ट्यवाद्यांनी जागोजागी उभ्या 

केल्या. आवि आपल्या अनुयायांना वदलासा वदला वक, ते परकीयांना हुसकावनू लावतील आवि सवुिियगु परत आितील. पनु्हा 

आपल ेराज्य थथापन करिे आवि आवदवासींिी संथकृती आवि संघटना कायम वटकविे ह ेत्यािंे ध्येय होते. 

 के. एस. वसंग यांनी आवदवासी िळवळीिे तीन थवरुपात ववभाजन केले आह.े पवहला टप्पा १७९५ – १८६० यामधला 

विटीश साम्राज्यािा उदय, ववथतार आवि थथापना यांच्याबरोबर तो काळ जळूुन आला. दसुरा टप्पा १८६० – १९२० मधील 

टप्पा वसाहतवादाशी जळूुन आला. याि काळात व्यापारांनी ओतलेल्या पैशामळेु आवदवासींिी अथिव्यवथथा भेदनू त्यांच्या 

जवमनी आवि जंगल यांच्याशी असलेल्या नातेसंबंधावर त्यािा पररिाम झाला. वतसरा टप्पा आह े१९२० पासनू १९४७ मध्ये 

थवातंत्र्य प्राप्त होईपयांत या काळात आदीवासींनी ववभाजन िळवळींना नुसतीि सरुुवात केली नाही तर राष्ट्रीय आवि 

जमीनववषयक िळवळीमध्ये भाग घ्यायला सरुुवात केली. 

 भारतीय समाजव्यवथथेवर विटीश राजवटीि ेबरेि बरे–वाईट पररिाम झालेल ेवदसतात. १७६० – १७७० च्या दरम्यान 

वबहार मधील िआुर उठाव प्रारंभ होण्यािे कारि दषु्ट्काळ, वाढलेला भवूमकर आवि इतर आवथिक संकटांमळेु वमदनापरू 

वजल्ह्यातील आवदवासी असलेल्या िआुरानंी धादकािा शाम गंजन, कालीपाल आवि   दबुराजािा सबुला वसंह, दजुिनवसंह 

यांच्या नेततृ्वाखाली उठाव केले तसेि कोल उठाव हा १८३१ मध्ये रांिी, वसंहभमू, हजारीबाग, पलाम,ू मानभमू या क्षेत्रांमध्ये 

बुध्यो भगतच्या नेततृ्वाखाली झाला होता. हो आवि मुंडा उठाव १८२० ते १८३७ च्या काळात झालेले होते. राजा परहतच्या 

नेततृ्वाखाली वसंहभमू व छोटा नागपरू वह वठकािे इगं्रजांद्वारे हथतगत केल्यान ेहा उठाव करण्यात आला होता. वबरसा मुंडा ह ेएक 

आवदवासी क्रांवतकारक होत.े भारतीय थवाततं्र्यलढ्यात ह्या आवदवासींच्या संग्रामास इवतहासात मोठे थथान प्राप्त करून दणे्यािे 

श्रेय वबरसा मुंडा यांनाि वदले जात.े 

 वबरसा मुंडा यानंी ववववध जमातींच्या गटांना एकत्र करून त्यांना इगं्रजी सते्तववरुद्ध लढण्यास पे्रररत केल.े इगं्रज सरकारन े

३ फेिवुारी १९०० ला ववरोहींि े वठकािे उध्वथत केल े व वबरसा मुंडा यास अटक केली. त्यांच्यासोबत जवळपास ४६० 

आवदवासी यवुकांनाही अटक करण्यात आली होती. 

 संथालिे बंड १८५५ – ५६ मध्ये सरुु झाले ज्यामध्ये राजमहाल वजल्यातील संथालांनी आपला संताप व्यक्त करीत 

वसदो व कान्ह  या दोन भावांच्या नेततृ्वाखाली घोषिा केली की दशे आपल्या ताब्यात घेऊन कंपनीिी सत्ता नष्ट करतील परंत ु

विटीश सरकारन ेमोठ्या लष्ट्करी कारवाईनंतर १८५६ मध्ये वथथती वनयंत्रिात आिली. 

 महाराष्ट्राच्या भमूीत इगं्रजांना पवहला हादरा आद्यक्रांवतवीर उमाजी नाईक यांनी वदला. जनतेवर वाढिारे इगं्रजािं े

अत्यािार जलुमू पाह न उमाजी नाईक न े इगं्रजांववरुद्ध बंड पकुारले. १४ वषे इगं्रजानंा सळो वक पळो करिारे पवहल ेक्रांवतकारक 

म्हिनू त्यांच्याकडे पावहले जाते व ते १८३१ मध्ये विटीशांच्या हाती सापडल.े 

 १८१९ मध्ये वभल्लांनी सदु्धा आपल े नवे थवामी इगं्रजांववरुद्ध बंड केल.े यात प्रामखु्याने कन्हयैा, विल्या, जीवा, 

रामवसंग, वसावा, उमेडवसंग, कुवरवसंग, काझीवसंग (खाज्या नाईक), भीमा नाईक, भागोजी नाईक अशा अनेक ज्ञात – अज्ञात 

वीरांनी बवलदान वदल.े वभल्लच्या शेजारी कोळ्यामंध्येसदु्धा इगं्रजांच्या बद्दल असंतोष होता त्यांि ेवकल्ले इगं्रजानंी उध्वथत केल े

होत.े १८२९, १८३९ व १८४४ मध्ये कोळ्यािंे बंड झाले पि त्यािंहेी दमन करण्यात आल.े 
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 इगं्रज सरकार आवि त्यािंी प्रशासनप्रवतृ्ती यामळेु रामोशी समाज वह अथवथथ झाला होता. १८२२ मध्ये त्यांिा सरदार 

वितरवसंह यान ेसातारच्या आजबूाजिूा प्रदशे लटुला व १८२५ – २६ आवि १८२९ पयांत ह्या प्रदशेातील वातावरि अथवथथतेि े

होत.े १९१४ – १९२० मध्ये जतरा भगत व बलराम भगत यानंी ताना भगत आंदोलनािे नेततृ्व केले. 

 अल्लरुी सीताराम राजूंनी विटीशाचं्या ववरोधात आवदवासींमध्ये जागतृी वनमािि करून विवटशापंासनू भारताला थवततं्र 

करण्यासाठी आवदवासी समाजाला संघटीत केले आवि विटीशांच्या ववरोधात रम्पा उठाव केला (१९२२–१९२४). सीताराम 

राजुंच्या क्रांवतकारी सहकाऱ्यामध्ये वबरैय्या डोरा याि ेनाव प्रवसद्ध आह.े ७ मे १९२४ रोजी इगं्रजांसोबत झालेल्या िकमकीमध्य े

अल्लरुी सीताराम राज ूव अनेक क्रांवतकारक यािंा मतृ्य ूझाला. 

 मविपरू येथील नाग आंदोलनाि ेनतेतृ्व जादोनागं करीत होता. ह ेआंदोलन इगं्रजववरोधी आंदोलन असल्याने इगं्रजांनी 

जादोनांगला अटक करून २९ ऑगथट १९३१ मध्ये फाशी वदली. पढुे ह्या आंदोलनाि ेनेततृ्व १६ वषीय गाइवदन्ल्यकूडे आले. 

कालांतराने ह े आंदोलन राष्ट्रीय थवातंत्र्य िळवळीमध्ये सहभागी झाल.े ऑक्टोबर १९३२ मध्ये इगं्रजांनी गाइवदन्ल्यलूा अटक 

केली. भारताला थवातंत्र्य वमळाल्यानंतर वतिी कैदतेून सटुका झाली. जवाहरलाल नहेरू यांनी वतिा ‘रािी’ असा उल्लेख केला 

तेव्हापासनू वतला रािी गाइवदन्ल्य ू म्हिनू ओळखल ेजात.े १९४२ मध्ये जयपरू राज्यातील कोरापरू येथे लक्ष्मि नाईक यांच्या 

नेततृ्वाखाली उठाव करण्यात आला होता.  

 अशाप्रकारे भारतीय थवातंत्र्यलढ्यातील वरील जे उठाव अथवा िळवळी झालेल्या आहते त्यांच्या अभ्यासावरून 

आपल्याला असे सांगता येईल की, थवातंत्र्याच्या संग्रामामध्ये आवदवासी भटक्या जमातीिा सहभाग हा अवतशय महत्वपिूि आह े

तसेि विटीश शासनकाळातील आवदवासी भटक्या जमातींिी आंदोलन ेही सवि आंदोलनामध्ये अवधक वनरंतर, आतंकी व वहसंक 

होती ह ेआपिास वदसनू येत.े  
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