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 भारताचे मूळ निवासी आनि आंतरराष्ट्ीय सदंभ्भ 
      टी. सी. जेम्स*

*  वडजडटडरं फे् ो, आर.आई.एस. ह ेप्रपतर् आर.आई.एस. च ेमहानडिशेक पर्ो.सचडन चतर्ुवेिी याचंय्ा पढुाकारा 
वडना शक्य झा्े नसते. त्यांच्याशी झा्े्ी चर्चा आणड प्रारंभडक मसुि्यावर त्यांचे अभडमत यासाठी खूप 
उपयोरी ठर्े आह.े काही अन्य ्ोकांशी झा्े्ी चर्चा आणड वडचार वडमर्श सुध्िा या प्रपत्रा साठी 
उपयोरी ठर्े आहेत. यात प्रमुख आहेत श्री हर्ष चौहान, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचडत जमाती आयोर, 
ज्यांनी यावडषयावर वडस्तृत चर्चा करून खूप नवीन माहडती िड्ी. ् ेखक त्या सर्वांचा आभारी आह.े वडचार 
व्यक्तडरत आहेत.

रोषवारा: जैडवक संसाधनांचया सतत डवकासात अनसुडूचत जमातींच ेडवडशष्ठ  योरिान आह.े हीच डवडवध 
आतंरराषट्ीय वयासपीठांवर, जैडवक संसाधन, पारंपररक ज्ान आडण जमातींना तयांच ेअडधकार आडण ्ाभ 
उप्बध करून िणेया संिंधात होणाऱया चचचेत भारताची प्मखु भडूमका राडह्े्ी आह.े पण जेंवहा या 
संिंधात काही िाह्य मदु् ेऐरणीवर येतात तेंवहा भारता्ा डवशषे सावधडररी िाळरण ेररजेच ेअसते. संयकु्त 
राषट्संघा द्ारे 2007 मधये प्काडशत मळू डनवासींचया अडधकारा संिंधी  घोषणा पत्रावर भारताच ेआक्ेप 
तसेच तयाचया द्ारे आतंरराषट्ीय श्रम संघटनेचया मळू डनवासी आडण अनसुडूचत जमातींचया जनसंखया 
संमे् नात 1989 मधये घते्ेलया डनण्थयांना मानयता न िणेयाची अकािडमक आडण डनतीडनधा्थरकांचया 
वतु्थळात खपू चचा्थ झा्ी. या प्िंधात आतंरराषट्ीय करारां मधये मळू डनवासी शबिाचया प्योराचा शोध 
घते्ा आह.े तसेच आतंरराषट्ीय आडण आतंररक चचचेत या संिंधात भारताचया भडूमकेवर  सधुिा प्काश 
टाकणयाचा प्यतन के्ा आह.े ह्या प्िंधात भारताचया जनरणनेची कारिपत्रे, संडवधान सभचेया चचा्थ आडण 
अनय आडधकाररक कारि पत्रांचया आधारे मळूडनवासी शबिाचा इडतहास जाणनू घणेयाचा प्यतन के्ा 
आह.े प्पत्रात भारताती् अनसुडूचत जमातींचया डवकासाच े डवडवध पै् ूसधुिा उ्रिणयाचा रोिकयात 
प्यतन के्ा आह.े
मखुय शबि :- मळू डनवासी, घटना, अडधकार, अनसुडूचत जमाती, पारंपररक ज्ान.

पररचय

मळू डनवासींचया संिंधात आतंरराषट्ीय काय्थ समहू (आई. िबलय.ूजी.आई.ए.) ने आपलया वेि 
साईट वर के्ेलया डटपपणीत महटं्े आह े:

    “भारताने मळू डनवाडसंचया अडधकारांचया संिंधात संयकु्त राषट् घोषणचेया पक्ात या अटी वर 
मतिान के्े होते की सवातंत्या नंतर सव्थ भारतीय मळू डनवासी आहते”1
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     या संिंधात भारताच्या भावन ेिि्ि् काही क्षेत्रात, भारत मारासवर्रीय ्ोकांच्या 
प्ररतीच्या वडरोधात अस््याची टीका करण्यात आ्ी. ही टीका भारतीय पृष्ठभूमडच्या 
अपर्याप्त माहडतीवर आधारडत आह.े ह्या  प्रपत्रात भारताच्या व्यापक भूमडक ेवर प्रकाश 
टाकण्याचा प्रयत्न के्ा आह.े

भारताने आतंरराषट्ीय सतरावर या डवषयाशी डनरिीत अस्ेलया जैव डवडवधता, पारंपररक 
ज्ान, पारंपररक डचडकतसा प्णा्ी, आडण िौडधिक संपिा अडधकारां सारखया डवषयांवर नेहमीच 
सडक्रय आडण सकारातमक भडूमका पार पाि्ी आह.े भारताने यात सामी् अस्ेलया ्ोकां 
आडण समिुायांचया अडधकारांचया संरक्णासाठी आतंरराषट्ीय कायिशेीर साधनांचया डनडम्थतीत 
सधुिा महत्वपणू्थ भडूमका पार पाि्ी आह.े भारत तया मोजकया िशेांपैकी एक आह ेजयांनी 
जैव डवडवधता संिंधी आतंरराषट्ीय करार ्ार ू होणया पवूवीच आनवुंडशक संसाधन आडण 
संिधि पारंपररक ज्ाना साठी सविशेी संधी आडण ्ाभ वाटप तंत्र डवकडसत करून आतंर 
राषट्ीय कराराचया डनडम्थती साठी पवू्थ सहमती डि्ी होती. (चतवुचेिी:2007). डवकासशी् 
िशेांची अनसुंधान आडण माडहती प्णा्ी (आर.आई.एस.) सारखया संसरां सडहत अनेक 
भारतीय डशक्णतज् सधुिा जैडवक संसाधन आडण पारंपररक ज्ानाचया संरक्णा साठी तसेच 
या ज्ानधारकांचया अडधकारांचया संरक्णासाठी प्यतनशी् होते.2 भारत मानवाडधकारां संिंधी 
जारडतक घोषणा (1957) चा  सधुिा हसताक्रकता्थ आह.े आतंरराषट्ीय सतरावर या संिंधात 
सधुिा भारताची भडूमका नेहमी आपलया संसकृती आडण ्ोकाचारावर आधाररत राडह्ी असनू 
तयात डवकासशी् िशेांचया डहताचा सकू्म डवचार पण असतो.

     मानवाडधकारां संिंधी चचाांमधये वेर वेरळया डसरतीती् ्ोकांचया संिभा्थत वेर वेरळे  
ऐडतहाडसक, सामाडजक डकंवा आडर्थक प्श्न उभ ेके्े जात असतात. असाच एक प्श्न  ‘मळू 
डनवासी ‘हा सधुिा आह.े संयकु्त राषट् संघा द्ारे ह्या शबिाचा आडधकाररक प्योर सव्थ प्रम 
आपलया “शाश्वत डवकासा साठी  वैडश्वक डशखर संमे् न 2002 “3 चया राजनैडतक घोषणापत्रात 
के्ा होता. तसे पाडह्े तर संयकु्त राषट् संघाने मळू डनवासी या डवषयावर काय्थ करणया साठी 
एका काय्थ ि्ाची डनडम्थती 1982 मधयेच के्ी होती. पीटस्थ आडण डमका(2017) चया मतानसुार 
तयापवूवी हा शबि राषट्संघाचया आडधकाररक  कारि पत्रात प्यकु्त होणया साठी चचचेत होता.4  
वर उल्ेडखत संमे् नाचया कारिपत्रात जे संयकु्त राषट्संघा द्ारे प्काडशत झा्े आहते, मळू 
डनवासी हा शबि 173 वेळा प्यकु्त झा्ा आह.े भ्ेही सव्थ डठकाणी तो ्ोक या शबिा साठी 
प्यकु्त झा्ा नसे्.5 ‘मळू डनवासी ्ोक ‘या शबिा डशवाय सधुिा मळू डनवासी च ेअनेक 
अर्थ  आहते. या शबिाचा शबिकोशीय अर्थ, ‘कोणा डवडशष्ठ सरानी सवाभाडवक रूपे उतपनन 
डकंवा घडटत होण ेअसा आह.े’ मळू या शबिाची उतपत्ी 17 वया शतकाचया मधयात झालयाच े
आढळते.6 इगं्रजी शबि indigenous ची उतपत्ी ्ेटीन शबि indigena पासनू झा्ी आह.े 
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जयाचा अर्थ आह,े ‘आतनू उतपनन होणारा ‘( डपल्ई 2014). हा शबि ‘इडंिजीन ‘महणनू 
16 वया शतकाचया शवेटी पाहणयास डमळतो.7 सर रॉमस ब्ाऊन यांनी 1646 मधये प्काडशत 
‘Pseudodoxia Epidemica’ या आपलया पसुतकात अमरेरकेचया मळू डनवासींचया  संिभा्थत 
याचा प्योर पढुी् प्माण ेके्ा होता, “ जरी आज तयाचया अनेक भारात सपेन चया अधीन सेवा 
करणारे डनग्रो ्ोकांच ेसमहू अस्े, तरी ते सव्थ को्ंिस चया शोधा नंतर आडरिकेहून तेरे आण्े 
रे्े होते. आडण ते अमरेरकेच ेसविशेी डकंवा मळू डनवासी (Indigenous) नाहीत” 8 (या शबिावर 
भर डि्े्ा आह)े.

     असे डिसनू येते की हा शबि 20 वया शतकाचया सरुुवाती पासनूच वयापक अकािडमक चचचेत 
प्यकु्त होत आ्ा आह,े मखुयतः मडेकसकन क्रांती (1910-20) नंतर तयाचा प्योर वाढ्ा. तया 
मळेु अशा ्ोकांकिे िघणयाचया वसाहतवािी धारणते िि्ाव सरुू झा्ा, जयांना वसाहतवािी 
्ोकांनी सशस्त्र डहसंाचाराने  आपलया अधीन करून घते्े होते. आडण तयांचया भमूी  वरून तयांना 
िेिख् के्े होते. ह ेसव्थ उत्र आडण िडक्ण अमरेरका तसेच आसटे्ड्या आडण नयझुी्ंि येरे 
झा्े. तेरी् मळू डनवासी पणू्थपण ेउधवसत के्े रे्े. या मळू डनवाडसंना िरूसर सरानी सरानिधि 
होऊन राहणयास िाधय के्े रे्े आडण तयांच ेराजनीडतक आडण आडर्थक हकक डहरावनू घते्े 
रे्े. अशा मडेसटजोंची संखया खपू मोठी असनू िखेी् तयांची िख् घते्ी जात नवहती. या 
क्ेत्रात इडतहास फक्त वसाहतवािी शडकं्तचाच होता.9

     उडशरा का होईना पण 20 वया शतकाचया सरुुवाती पासनू डवद्ान या डवषयावर िो् ू्ार्े 
की यरुोडपयन ्ोकांचया तेरे जाणया पवूवी सधुिा अमरेरका, ऑसटे्ड्या आडण नयझुी्ंि येरे 
्ोक राहत होते आडण तयांची सवतःची संसकृती आडण जीवनपधिती होती. या क्ेत्रात राहणारे 
पवूवीच े ्ोक तेरी् ‘मळूडनवासी ‘होते. (िेटी्:1998) संपणू्थ इडतहास खोिणयाचा हा प्यतन 
भारत, इिंोनेडशया, श्री्ंका इतयाडि आडशयाई िशेात जे सधुिा वसाहत वादांचया डवळखयात 
होते, इतकया मोठ्या प्माणात शकय झा्ा नाही. ्ोकांचा मळू रंर िि््ा नाही, जसे संयकु्त 
राषट्संघात इिंोनेडशयाचया प्डतडनधी ने महटं्े की, “ वसाहतवािींचया काळात सधुिा इिंोनेडशया 
ची संपणू्थ जनसंखया अपररवतवीत राडह्ी.” 10 कारण तेरे असा कोणताही सामडूहक नरसंहार डकंवा 
मोठ्या प्माणात सराई सर्ांतरण झा्े नाही जेणकेरून तेरी् िहुसंखयक ्ोकांचया संखयेत 
कमी झा्ी असती. महणनू तेरी् जनसंखयेच ेमळू डनवासी आडण रैर मळू नीवासी असे डवभाजन 
झा्े नाही. तरी ही सामानयतः जसे आतंरराषट्ीय चचचेत होते, औदोडरक पाश्ातय िशेां द्ारे प्यकु्त 
के्ी जाणारी शबिाव्ी जशी चया तशी आडशयाई आडण आडरिकी िशेांचया इडतहासावर 
सधुिा डचटकवनू टाकणयात येत असते. अशया चचचेत ह ेतथय सोयीसकर पण े डवसर्े जाते की 
भारता सारखया िशेात शवेटी सत्ा मळूडनवासी किे हसतांतररत झा्ी होती. पण अमरेरका आडण 
ऑसटे्ड्या सारखया िशेात तेरे सर्ांतररत होणाऱया ्ोकांची संखया मळूडनवासी पेक्ा खपू 
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अडधक होती आडण तयांनी आपलया पवू्थ वसाहतवािी शासकां किून परसपर राजनीडतक सत्ा 
डमळव्ी होती. तसे पाडह्े तर ते यरुोडपयन शासकां किून सरानीय डनवाडसंना सत्चे ेहसतांतरण 
होते पण ते सरानीय ्ोक तयाच जातीच ेहोते जयांनी यरुोप मधनू येऊन तेरे वसाहत डनमा्थण के्ी 
होती. या राजनीडतक सत्ते तयांना भारीिारी डि्ी रे्ी नवहती जे वसाहत डनडम्थतीचया पवूवी पासनू 
येरे राहत होते. िडक्ण आडरिके सारखया काही आडरिकी िशेात जेरे वसाहतवािी सधुिा तेरी् 
डनवासी झा्े होते. तेरे मळू डनवासींना आपलया आधीन तर ठेव्े होते पण तयांच ेउत्र अमरेरके 
सारख ेसामडूहक उनमु् न मात्र झा्े नवहते. िडक्ण आडरिकेत डब्डटशांनी 1934 नंतर सरानीय 
श्वेत वणवीयांना सवशासन डि्े पण तयांनी तेरे रंरभिेाचया डनतीच ेअनसुरण के्े. महणनू तेरी् 
अश्वेत आडरिकन ्ोकांना जे तेरी् मळू डनवासी असनू तयांची जनसंखया िडक्ण आडरिकेचया 
एकूण जनसंखयेचा 80 टकके होती, तयांना आपलया राजनीडतक अडधकारां साठी िीघ्थ संघष्थ करावा 
्ार्ा. जो 1994 मधये पणू्थ होऊन तयांना सत्ा डमळा्ी. या वरून ह ेसपष्ट होते की  मळू डनवासी 
समसये च ेमळु मखुयतः राजनीडतक शक्तीशी डनरडित आह,े ही समसया फक्त तेरेच असते जेरे 
सत्ते तया ्ोकांना भारीिारी डि्ी जात नाही जे वसाहतवािी सत्ा सरापने पवुवी   तेरी् मळू 
डनवासी असतात. भारता सारखया िशेांची पररडसरती वेरळी आह.े महणनू मळू आडण िाहरेून 
येणाऱया ्ोकांचे असे डवभाजन भारता सारखया िेशात मानय नाही. िेशाती् अनुसूडचत 
जमातींना ‘आडिवासी ‘डकंवा ‘मळू डनवासी ‘महणणे महणजे िाकीचया सव्थ डनवाडसंना 
डविेशी महणणया सारख ेआह.े भारता सारखया िशेाचया संिंधात हा शबि प्योर िरोिर नाही. 
महणनू संयकु्त राषट् संघाती् चचचेत भारत फार पवूवी पासनू हा डवचार प्डतपाडित करीत आ्ा 
आह ेकी भारताती् सव्थ डनवासी येरी् मळू डनवासीच आहते.

सयुंक्त राष्ट्सघं आनि अनय वयासपीठांवर भारत     

13 सपटेंिर 2007 रोजी आयोडजत संयकु्त राषट्संघाचया 107 वया पणू्थ िैठकीत एका प्सतावाने 
11 द्ारे मळू डनवासी ्ोकांचया अडधकारांसाठी एक घोषणा पत्र सवीकृत झा्े. ही एक रैर 
िाधयकारी प्सतावना आह.े 143 िशेांनी याचया पक्ात मतिान के्े तर 4 िशेांनी, (अमरेरका, 
कॅनिा, ऑसटे्ड्या, आडण नयझुी्ंि) यांनी तयाचया डवरोधात. 11 िशे मतिानात रैरहजर राडह्े. 
12 भारताच ेशजेारी राषट् भतूान आडण िांर्ािशे सधुिा मतिानात रैर हजर िशेात सामी् होते.

     जरी भारताने या घोषणचेया पक्ात मतिान के्े अस्े तरी, राषट् संघात भारताच ेप्डतडनधी 
श्री अजय मलहोत्रा यांनी भारताच ेसव्थ मळू डनवासी कोण आहते यावर एक पात्रता वक्तवय 
ितेाना सांडरत्े की:
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 जरी या घोषणते ह ेपररभाषषत केलेले नाही की मळू षनवाषिंच ेघटनातमक सवरूप 
काय आह.े लोकहो, मळू षनवाषिंचया अषिकाराचा षवषय हा सवतंत्र दशेातील 
अशया लोकांशी िंबंषित आह,े जे लोक दशेात विाहत षनषममिती नंतर येऊन 
स्ाषयक होणाऱया लोकां पेक्ा आपलया वंश, पं्, षकंवा परंपरे ने वेगळ ेअिनू 
विाहतवादी लोकांचया आक्रमणाचया फार पवूवी पािनू  तया दशेात षकंवा तयाचया 
षवषशष्ठ भौगोषलक क्ेत्रात स्ाषयक अितात. आषण कायदशेीर षस्ती काही 
ही अिली तरी जे आपलया काही षकंवा िवमि पारंपररक िामाषजक, आष म्िक, 
राजनीषतक आषण िांसककृ षतक िंस्ांच ेअषसततव षटकवनू ठेवतात 13.

     भारत या प्सतावनेती् आतमडनण्थया संिंधी धारेशी पण डनरिीत होता. तया िािि 
भारताचया प्डतडनधी ने महटं्े:

आतमषनणमियाचया अषिकारा बद्दल आमचा िमज होता की आतमषनणमियाचा 
अषिकार फक्त षवदशेी प्रभतुवाचया आिीन अिलेलया लोकांनाच लाग ूहोतो. ही 
िंकलपना सवतंत्र आषण िंप्रभ ू राजयातील लोकांना षकंवा दशेातील एका वगामिला 
लाग ूहोत नाही. ह ेराष्ट्ीय अखडंते च ेिार आह.े घोषणेंत ह ेसपष्ट केले गेले आह े
की मळू षनवाषिंना तयांचया आतंररक आषण स्ानीय वयवहाराचया बाबतीत 
सवायत्तता आषण सवशािनाचया अषिकारा बरोबरच तयांचया सवायत्त कायामिचया 
षवत्तपोषणाचया िािन आषण प्रषक्रये िंबंिात िधुदा आतमषनणमियाचया अषिकाराचा 
प्रयोग करता येईल. या षशवाय िारा 46 मधये ह ेिधुदा सपष्ट केले गेले आह ेकी 
घोषणें मिील कशाचाही वापर, कोणतयाही राजय, लोक, िमहू, षकंवा वयक्तीला 
कोणतयाही गषतषवषित िामील होणयािाठी षकंवा घोषणापत्राचया षवपरीत कायमि 
करणयाचा अषिकार महणनू करता येणार नाही. महणनूच भारताने घोषणापत्राला 
सवीकारणयाचया पक्ात मतदान केले होते 14.

     मळू डनवासी शबिाचा प्योर 1957 मधये सव्थप्रम कोणा आतंरराषट्ीय संघटनेचया डवचार 
डवडनमय आडण उपकरणात, मळू डनवाडसंचया संरक्ण आडण एडककरणा संिंडधत, आतंरराषट्ीय श्रम 
संघटना (आई.ंए्.ओ.) द्ारे आयोडजत सवतंत्र िशेांचया मळू डनवासी आडण अनय जमाती आडण 
अध्थ जमाती जनसंखया (संमे् न क्र.107) संमे् नाती् चचचेत झा्ा.(xaxa 3590). तरी असे 
वाटते की भारताने तयावेळी मळू डनवासी शबिावर कोणताही आक्ेप घते्ा नाही डकंवा चतेावणी 
पण डि्ी नाही.कारण तया वेळी या शबिा्ा अडधकार डकंवा सशक्तीकरणाशी जोि्े नवहते. 
तेंवहा फक्त मळू डनवासी आडण जमातींना डवसततृ सामाडजक वयवसरेत सामावणयावर भर डि्ा 
रे्ा होता. पण जेंवहा मदु् ेिि््े तेंवहा भारता्ा भारतीय संिभा्थत या शबिाचया प्ासंडरकतेचया 
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सपष्टीकरणाची ररज भास्ी. (xaxa3591) भारताने अजनू 1989 संमे् नाची पषु्टी के्े्ी नाही. 
तो अजनू 1957 चया संमे् ना्ाच मानयता ितेो जयाची तयाने 21 सपटेंिर 1958 रोजी पषु्टी के्ी 
होती. तसे पाडह्े तर अजनू फक्त नेपाळ आडण मधय आडरिकी रणराजय या िोन िशेांनीच 1989 
चया संमे् नाची पडुष्ट के्ी आह.े डवचार डवडनमयात भारतीय प्डतडनधी ने परत सांडरत्े की :

 “भारताचया अनिुषूचत जमातीचया लोकांची तलुना तयांचया िमसया, षहत, आषण 
अषिकाराचया बाबतीत काही अनय दशेांचया मळू षनवािी  जनिंखयेशी होऊ 
शकत नाही. महणनू यात िामील काही जटील आषण िंवेदनशील मदु्दयां बाबद 
आतंरराष्ट्ीय मानक स्ाषपत करणयाचा प्रयतन प्रषतकूल पररणाम दऊे शकतो “15.

     चीन, िांर्ा िशे, मयांमार आडण इिंोनेडशया सारखया अनय एडशयाई िशेांनी सधुिा या 
शबिाचा वैचाररक दृडष्टकोनातनू ‘मळू ‘ या शबिावर आक्ेप घते्ा आह.े तयांचा ही सामानयतः 
हाच दृडष्टकोन होता की ‘मळू डनवासी ‘ ही अवधारणा “ पणू्थपण ेयरुोडपयन वसाहतीचा सवाभाडवक 
िषुपररणाम असनू तया्ा जशा चया तशा  एडशयाती् तया िशेांमधये ्ार ू करण े जयांचयावर 
यरुोडपयन वसाहतीचा इतका प्भाव झा्े्ा नाही पणू्थ पण ेचकुीच ेआह”े 16. या दृष्टी ने एक तर 
सव्थ डनवासी तया िशेाच े मळूडनवासी आहते डकंवा मर संमे् नाचया संकलपने प्माण े कोणीही 
मळूडनवासी नाही. आडरिकी िशेांच ेमत होते की, तांडत्रक दृडष्टकोनातनू सव्थच आडरिकन ्ोकांना 
मळूडनवासी मान्े जावे कारण ते तया ्ोकांच ेवंशज आहते जे यरुोडपयन वसाहत सरापने पवूवी 
तेरी् डनवासी होते 17. तयांचया मते अशया शबिांचया प्योराने, या खिंात वषा्थनवुषचे रणुा रोडवंिाने 
नांिणाऱया ् ोकात क्ह डनमा्थण होई् आडण नव - सवतंत्र िशेांचया एडककरणात अवरोध डनमा्थण 
होई्.

सयुंक्त राष्ट्सघं आनि अनय आंतरराष्ट्ीय  ससं्ांमधये मूळनिवासीची 
वयाखया.

असे अनेक आतंरराषट्ीय संमे् न आडण करार आहते18 जयानसुार मळूडनवासीचया अडधकार 
आडण डवकासा साठी काय्थ होत आह.े पण अजनूही जरभरात सवीकाय्थ अशी तयांची वयाखया 
तयार झा्े्ी नाही. संयकु्त राषट्संघाचा आडर्थक आडण सामाडजक डवभार आपलया वेिसाईटवर 
मळूडनवासी ्ोकांना “ अडद्तीय संसकृतीच ेवारसिार, डनसर्थ आडण माणसुकीच ेसंरक्क महणनू 
वाखाणतो.  तसेच तयांनी जयाप्कारे आपलया डवडशष्ठ सामाडजक, सांसकृडतक, आडर्थक, आडण 
राजनीडतक परंपरा आजचया वेरळया आडण प्िळ समाज रचनेत सधुिा 19, जतन करून ठेवलया 
आहते तयाची प्शसंा पण करतो.  पण यास सविशेी ्ोकांची डकंवा मळू डनवासीची औपचाररक 
वयाखया महणता येणार नाही. कारण ऐडतहाडसक दृष्टीकोनाने यात डवडशष्टतेचा अभाव आह.े ही 
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वयाखया डवडशष्ठ संसकृती डकंवा सामाडजक, आडर्थक आडण राजनीडतक डवशषेता असणाऱया 
कोणतयाही समाजावर ्ार ूहोऊ शकते.

     2007 चया संयकु्त राषट्संघाचया प्सताव संखया 61/295 मधये मळू डनवासी ्ोकांची 
कोणतीही वयाखया नवहती. परंत ु एका ररपोट्थ मधये (मळू डनवाडसंचया ्ोकसंखये डवरूधि 
भिेभावाचया समसया, भिेभाव रोखण ेआडण अलपसंखयकांचया संरक्णासाठी संयकु्त राषट् उप 
आयोर, 1981 च ेडवशषे प्डतवेिक जोस आर. माडट्थनेज कोिो यांच ेअधययन) जे संयकु्त राषट् 
संघाचया चचचेचा डवषय झा्े होते, तयात मळू डनवासी ्ोकांची संकलपना खा्ी् प्माण े
सांडरत्ी होती:

     मळू डनवासी समिुाय, ् ोक आडण राषट् ते आहते जे आक्रमणाचया आडण वसाहत सरापनेचया 
पवूवीचया समाजा िरोिर एक ऐडतहाडसक डनरंतरता ठेऊन आपलया क्ेत्रात डवकडसत होतात आडण 
तया क्ेत्रात डकंवा तयाचया काही भारात वत्थमान काळात प्भावी अस्ेलया समाजाचया इतर 
घटकांपेक्ा आप्े वेरळे अडसततव जपतात.  ते वत्थमान काळात समाजात अप्भावी घटक महणनू 
डवदमान असनू आपलया सांसकृडतक परंपरा, सामाडजक संसरा आडण नयाडयक परंपरेनसुार आप्े 
अडसततव डनरंतर डटकवनू ठेवनू, आपलया पवू्थजांच े क्ेत्र, आडण तयांचया जातीय ओळखी्ा 
सरुडक्त ठेवनू, डवकडसत करणयास आडण  ती पढुचया डपढी पयांत नेणया साठी संकडलपत असतात20.

     ररपोट्थ मधये ड्डह्े आह ेकी कोणतया कारकांचया आधारावर ऐडतहाडसक डनरंतरता ठरडव्ी 
रे्ी पाडहजे. ते आहते :

• पैतृक भूमी कडंवा तडच्या भारावर तािा.

• या भूमीच्या मूळ नडवासडयां समवेत समान आनुवांशडकता.

• सामान्य रूपे संस्कृती कडंवा तडच्या वडशडष्ठ अभडव्यक्तीत ( जसा धर्म, एक जमातीच्या 
व्यवस्रे प्रमाणे राहणे, मूळनडवासी समुिायाची सिस्यता, परडधान, आजीवडके चे साधन, 
जीवन शै्ी इत्यािड)

• भाषा (भ्े फक्त एका भाषेच्या रुपात, कडंवा मातृभाषेच्या रुपात, घरी कडंवा कुटुंिात 
संवािाच्या सवयीच्या साधनाच्या रुपात, कडंवा मुख्य, आविीच्या, सवयीच्या, सर्वांच्या 
सामान्य भाषेच्या रुपात).

• िेशाच्या काहीं भारात कडंवा जराच्या काही क्षेत्रात नडवास.

• अन्य प्रासंरडक कारक 21.
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     वडशडष्ठ क्षेत्रात वसाहत कायम होण्यापूर्वी सतत अस्तडत्वा शडवाय, हे िोन प्रमुख 
अतडरडक्त कारक सुध्िा आहेत जसे समाजात प्रभुत्व नसणे आणड काही वैशडष्ठ्य असणे. ही 
तत्वे त्या ् ोकांना मूळनडवासडंच्या श्रेणीत सामी् करण्यास मित करतात जे पक्षपाताचे िळी 
आणड राजनीतडक सत्ते पासून वंचडत असतात. हे घटक मानव अधडकाराच्या िृष्टीने महत्त्वाचे 
आहेत. पण किाचडत अन्य परडस्रडतीत नाही. जरी या वडधाना मुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर 
मूळनडवासडंच्या संक््पने संिंधी चर्चेत स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न झा्ा पण भारताच्या 
िाितीत मात्र यामुळे अधडक रुंतारुंत नडर्माण झा्ी आहे. हे पैतृक भूमीवर तािा असण्याच्या 
पहड््या कारका पासून काही भारावर नडवास करण्या पर्यंत वडस्तृत आहे. भारत जराचे सूक्ष्म 
स्वरूप आहे. आमच्या किे वेर वेरळ्या भाषा िो्णारे, वेर वेरळ्या पंरांचे पा्न करणारे, वेर 
वेरळ्या चा्ी रीतींचे पा्न करणारे, वेर वेरळे व्यवसाय आणड वेर वेरळ्या वंशांशी संिंध 
असणारे ्ोक आहेत. भारताती् मानव अधडकारांचे प्रश्न फक्त ‘मूळनडवासी ‘आणड ‘वडिेशी 
‘यांच्या पुरते मर्यािडत नसून अधडक व्यापक आहेत.

     भाषा डनडश्तच  कोणतयाही समाजाचा महत्वाचा डचनहक आह.े परंत ुतयािद्् ही आमहा्ा 
डिसनू येते डक इिंो यरुोडपयन भाषा (76.89 टकके ्ोकां द्ारे  या रटाचया 24 भाषा िो्लया 
जातात). द्रडवि 20.82 टकके ्ोकां द्ारे या रटाचया 17 भाषा िो्लया जातात. ऑसट्ो - 
आडशयाई (1.11 टकके ्ोकां द्ारे या रटाचया 14 भाषा िो्लया जातात), तर डतिेटो - िमवी 1 
(एक टकके ्ोकां द्ारे 1 भाषा िो््ी जाते). ताई - किई आडण ग्रेट अिं मानी भाषा पररवारांचया  
भाषा िो्णारे ्ोक सधुिा आहते, भ्े ही ते अतयलप आहते 22. भारतीय घटनेचया आठवया 
अनसुडूचत 22 भाषा सामी् केलया आहते.   ह ेभाषाई वैडवधय अनसुडूचत जमातींचया जनसंखयेत 
सधुिा डिसनू येते. डवडभनन जमाती ऑसट्ो - एडशयाई (मोखमर, मुिं्ी, संरा्ी इतयाडि), द्रडवि 
(रोंिी आडण कुरुख िो्ी) आडण भारोपीय (डभल्ांची िो्ी) या भाषा पररवाराचया भाषा 
िो्तात. आता जर भाषवेर आधाररत वरवीकरणाचीच ही डसरती असे्, तर आमही भारताचया 
जमाती आडण रैर - जमाती ्ोकांचया जातीयतेच ेिद्् कोणतयाही डनषकषा्थवर पोहोच ूशकत 
नाही. संसकृत सारखया अनय अनेक प्ाचीन भाषा सधुिा आहते जया भारताचया ‘ परुातन ‘ भाषा 
महटंलया जातात23. पा्ी आडण प्ाकृत सारखया अनय प्ाचीन भाषा सधुिा आहते जया आजचया 
काळात सामानयतः िो्लया जात नाहीत परंत ुअभयास आडण धाडम्थक कम्थकांिां साठी तयांचा 
उपयोर के्ा जातो. तया पैकी डकतयेकांनी िशेात आज िो्लया जाणाऱया भाषांना जनम डि्ा 
आह.े पण सामानयतः तया सवाांना भारतीय भाषाच महटं्े जाते. या भाषा मारी् अनेक शतकात 
भारतातच जनमलया आडण डवकडसत झालया आहते. भारतात जया भाषांना डविशेी महटं्े जाते तया 
आहते इगं्रजी, रिें च आडण पतूु्थरा्ी, जयांचा प्वेश भारतात मखुयतः वसाहतींचया काळातच झा्ा. 
अरिी, रडशयन, डचनी आडण जपानी सारखया भाषा सधुिा येरे आहते जया तया िशेांचया नावानेच 
ओळखलया जातात आडण तयांचा उद्भव आडण डवकास सधुिा तयाच िशेात झा्ा आहे24. येरे 
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कोणतयाही भाषे् ा ििपणयाचा प्श्नच उद्भवत नाही. जर एखादा वयक्तीची मातभृाषा ती भाषा 
आह ेडजचा उद्भव आडण डवकास भारतातच झा्ा आह,े महणजे ती एक सविशेी भाषा आह ेतर 
तया माणसा्ा  रैर मळूडनवासी कसे समज्े जाऊ शके्? 

     आतंरराषट्ीय श्रम संघटना (आई.ए्.ओ.) ने 1957 मधये मळूडनवासी आडण जमातींचया 
जनसंखया सममे् न (क्र.107) ्ा ्ार ूकरून संयकु्त वाकयांश ‘ मळूडनवासी आडण जमातींची 
जनसंखया ‘ चा प्योर के्ा आह.े वत्थमान काळात सममे् न वष्थ 1989 (संखया169)25 चा करार 
्ार ूआह.े ह्या संमे् नात भ्ेही मळू डनवासी शबिाची औपचाररक वयाखया तयार झा्ी नस्ी 
तरी 1989 चया कराराचया अनचु्ेि 1 मधये महटं्े आह ेकी हा करार डनमनड्डखत ्ोकांवर 
्ार ूहोई्:

• “(ए) स्वतंत्र िेशाती् आिडवासी ्ोक ज्यांची सामाजडक, सांस्कृतडक आणड आर्रडक 
स्रडतड त्यांना राष्ट्रीय समुिायाच्या अन्य वर्रां पासून वेरळी करते आणड ज्यांची स्रडती 
पूर्णतः कडंवा अंशतः आप््या स्वतःच्या चा्ी - रीती, परंपरा, कडंवा वडशेष कायि्याने 
अरवा नडयमांनी नडयंत्रडत होते.

• (िी) स्वततंर् िशेाती् त े् ोक ज ेआप्य्ा आनुवंशडकत ेमुळे िशेात राहणाऱ्या ् ोकातं मूळ 
नडवासी समज्े जातात, कडंवा त्या भौरो्डक क्षेत्राशी ज्याच्याशी त्या िेशाचा संिंध 
आहे, िाह्य वडजय कडंवा वसाहत स्रापना होण्याच्या वेळी कडंवा वर्तमान राज्याच्या 
सीमा स्रापने चय्ा वेळी, कायिेशीर स्रडतीचय्ा नडरपेक्ष, स्वतःचय्ा सामाजडक, आर्रडक, 
सांस्कृतडक आणड राजनीतडक संस्रां पैकी काही कडंवा सर्वांना राखून ठेवतात 26.

     या डववरणात कोिोचया वयाखयेती् अडधकांश घटक सामी् आहते. ही वयाखया ्ोकांना 
मळूडनवासी महणडवणयासाठी एक का्िधि योगयता प्िान करते. अरा्थत “ डवजय, वसाहत डकंवा 
वत्थमान राजयाचया सीमा सरापन होणयाचया वेळी .” यात वत्थमान िशेाचया डनडम्थती डकंवा वसाहत 
सरापनेचया वेळी ह्या अवधी आधाररत योगयता आहते पण, पण काही समहूांना मळूडनवासीचया 
रुपात वेरळे करण ेआडण िाकीचयांना पवू्थजांचया वंशावळीतनू िाहरे काढण,े जे समिुाय अवधी-
डचनहकाची अट पणू्थ करतात ते यावर आक्ेप घऊे शकतात.

     जारडतक िौडधिक संपिा संघटना (WIPO) मारी् िोन िशकां पासनू एका आतंर - सरकारी 
सडमडतचया माधयमाने पारंपररक ज्ानाचया संरक्णासाठी एक संभवनीय कायिशेीर साधन डनमा्थण 
करणयाचा डवचार करीत होती. या सडमडतचया िैठकीत मळूडनवाडसंच े प्डतडनधीसधुिा डनरीक्क 
महणनू उपडसरत होते. जरी संघटने ने अजनू ही या शबिाची अडधकृत वयाखया के्े्ी नाही. तरी 
पण डवचारार्थ अस्ेलया पारंपररक ज्ानाचया संरक्णाचया कायिशेीर साधनाचया एका मसदुात, 
सडमती ने,  मळूडनवासी शबिाचा प्योर  ‘पारंपररक ज्ानाची’  वयाखया करताना के्ा आह.े
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 पारंपररक ज्ानाच ेतातपयमि मळूषनवािी(लोक), स्ानीय िमदुाय आषण /षकंवा अनय 
(लाभा्वी) कडून षमळनाऱया अशया ज्ानाशी आह,े जे गषतशील आषण षवकषित 
अिनू बौषधिक गषतषवषि, अनभुव, आधयाषतमक िािन,  पारंपररक िंदभमि षकंवा 
अतंर्मिष्टी ने प्राप्त होते. याचा िंबंि भमूी षकंवा पयामिवरणाशी अिनू जयात तयाची 
माषहती, कौशलय, नावीनय, अभयाि, षशक्ण षकंवा षशकण े षशकवण े िंषमषलत 
अिते.27

     कोष्ठकाती् शबिांवर आडण तयांचया भाव अडभवयक्ती वर अजनु सव्थसंमती  झा्े्ी नाही. 
मळूडनवासी ्ोक  या वाकयांशाती् ‘ ्ोक ‘ शबि असाच डववाडित होतो जेंवहा तया्ा मळू ह े
डवशषेण ्ाव्े जाते.

     जारडतक सवासथय संघटना (WHO) ने सधुिा डनमन ड्डखत शबिात आरोगय सेवेचया तरतिुी 
चया संिभा्थत मळू ्ोकसंखया या वाकयांशाची वयाखया अशया प्कारे के्ी आह:े “ असे समिुाय 
जे भौरोड्क रूपाने वेरळया पारंपररक आवास डकंवा पैतकृ क्ेत्रात राहत, डकंवा संिद्घ असतात 
आडण जे, वत्थमान राजयांचया डनडम्थती आडण वत्थमान सीमा पररभाडषत होणयाचया पवूवी तया क्ेत्रात 
एका डवडशष्ठ सांसकृडतक समहुाचा भार महणनू राहणाऱया समहूाच ेवंशज महणनू सवतःची ओळख 
ठेवतात. ते सामानयतः सवतःची सांसकृडतक आडण सामाडजक ओळख आडण सामाडजक, आडर्थक, 
सांसकृडतक आडण राजनीडतक संसरांना मखुयधारा डकंवा प्भावी समाज आडण संसकृती पेक्ा वेरळे 
ठेवतात.28

      ‘मळू डनवासी ‘चया सोपया वयाखये पैकी एक ही आह ेकी ते ‘असे ्ोक आहते, जे प्ाचीन 
काळा पासनू सव्थ खिंांवर सरायीक आहते.29 ते आपलया भमूीवर डनरंतर रहात आ्े आहते. ते 
आप्े सांसकृडतक मलूय जपनू ठेवतात, पया्थवरणास अक्णुण ्ठेवनू डवकडसत करत शतकानशुतके 
आपलया परंपरा डजवंत ठेऊन आहते.30 ही वयाखया राजकीय प्भावाडवना तयार झा्ी असनू तयात 
‘जमाती‘,’समहू ‘‘समिुाय ‘सारखया शबिा चा प्योर न करणयाच ेपथय पाळ्े आह ेडशवाय यात 
सामी् करणया साठी कोणते ही कट ऑफ वष्थ डकंवा अवधी डनधा्थररत के्े्ी नाही. फक्त एवढेच 
महटं्े आह ेकी ते समिुाय तेरे खपू वषा्थ पासनू राहत अस्े पाडहजे.

भारतीय जिसखंया: ऐनतहानसक प्रवास

भारतात मारी् काही शतकात मोठ्या प्माणात आप्वासन 31 झा्े्े नाही. डतरी डनधा्थरणा साठी 
िी.एन.ए. चा उपयोर करणाचया नवीनतम अभयासानसुार भारतात शवेट्े मोठे आप्वासन 1000 
ईसवीचया 32 पवूवी झा्े होते. तया पवूवी वेर वेरळया वेळी आप्वासनाचया वेर वेरळया ्ाटा येत 
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होतया. भारत सरकारचया एका प्पत्रात भारतात आप्वासाचया ्ाटांच ेवण्थन अशया प्कारे के्े 
आह:े

यरुोषपयन मळूचया लोकांचा (िंभवतः टोकोररयन लोक) षवसतार िंभवतः 3800 
वषामि पवूवी िरुू झाला. आषण िंभवतः 1000 वषामि (षकंवा अषिक) ते प्र्म उरलिचया 
दषक्णते, काळया िागराचया उत्तरेत आषण पवूमि कजाषकस्ानात भारोपीय भाषा 
बोलणारे पषचिमी आषण पवूमि षदश ेकडे षनघाले आषण शवेटी दषक्ण षदश ेकडे षनघनू 
गेले आषण (िंभवतः) द्रषवड षकंवा दषक्ण एशीयाई क्ेत्राचया अनय मळू षनवाषिंत  
षमिळून गेले.33

     तयानंतर भारतात अनय कोणाही ्ोकांच ेआरमन झा्े्े नाही. तेंवहा पासनू आता पयांत 
िशेाचया अनेक भारात शासन वयवसरा अनेकिा िि््ी आह.े आप्े शासन संपलयावर िशे 
सोिून जाणारे एकमवे शासक इगं्रजच होते. अनय शासक भारतीय समाज आडण संसकृतीत डमसळून 
रे्े. जमाती सडहत डवडभनन जाती आडण पंराचया ्ोकांनी िशेाचया ्हान मोठ्या क्ेत्रात आप्ा 
ििििा कायम के्ा. आसरेच ेिाहुलय जमाती आडण रैर जमाती िोनही ्ोकांची  सामानय िशा 
आह.े अनेक शतकात भारतात एक डवडशष्ठ डमडश्रत संसकृतीचा उिय झा्ा. ही एक अशी संसकृती 
आह ेजी एकता आडण डवडवधता प्डतडिंडित करते.

     परुातत्वीय उत्खन, मानववंश शास्त्र, भाषा डवज्ान, आडण अनवुांडशक अनकु्रमणावर 
आधाररत वत्थमान अभयासात भारतात होमो सेडपयन (नर जाती) चया एका आणखी आप्वासाची 
माडहती डमळा्ी आह.े34 तयांची पडह्ी ्ाट जवळ जवळ 70000 वषा्थ पवूवी आडरिकेतनू 
भारतात आ्ी आडण येरनू पडश्म एडशया, भारत, िडक्ण पवू्थ एडशया आडण ऑसटे्ड्या किे 
रे्ी. तयांनी जवळ जवळ 65 हजार वषाांपवूवी भारतात प्वेश केलयाच ेसंभवते. ड्डट् अिंमानात 
ओरंे जमातीच े ्ोक, जयांची एकूण जनसंखया आता 100 हून सधुिा कमी राडह्ी आह,े या 
समहूाच ेवंशज समज्े जातात. तयांची शारीररक संरचना ऑसटे्ड्याचया एिोररजन आडिवासीं 
सारखी आह.े िेडवहि रीच (2018) यांचयानसुार ह े्ोक “ यरुोडशयन मखुयभमुीचया ्ोकां पासनू 
हजारो वषाांपवूवी वेरळे झा्े होते.”35 तरी सधुिा आनवुंडशकतेने तो आडरिकेतनू िाहरे आ्ेलया 
वत्थमान भारतीय ्ोकसंखयेचया पायाचा पडह्ा समहू आह.े कारण आज तो आपलया डजनोम 
वयापी आनवुंडशकतेचा अधया्थ ते िोनततृीयांश भाराचया मध्ा भार याच समहूातनू येतो जोसेफ 
(2018): “ जवळ जवळ सव्थ क्ेत्रात, सव्थ भाषा समहू आडण िशेाचया सव्थ जाती आडण जमातीत 
या पडहलया भारतीयांचया आनवुंडशकतेची ्ाप आह ेजे शास्त्रीय अभयासात वारंवार डिसनू आ्े 
आह े “. 36 आप्वासाची िसुरी ्ाट इराणचया जाग्रोस क्ेत्रातनू आ्ी होती जयात अडधकतर 
शतेकरी वरा्थच ेहोते. पडश्मी यरेुडशयन ्ोकांच ेभारतात पडह्े आप्वासन कासय यरुात (9000 
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ते 7000 वषा्थ पवूवी) डकंवा तयानंतर  झा्े. यरेुडशयन ्ोक जे तयांचया पवूवी भारतात असणाऱया 
्ोकात डमसळून रे्े होते, ते भारतात येणयापवूवी वेर वेरळया काळात यरेुडशयाचया सटेपस भारात 
रहात होते. आप्वासाची डतसरी ् ाट िडक्णपवू्थ एडशयातनू आ्ी जी मुिंारी आडण खासी सारखया 
आसट्ो-एडशयाई भाषा आपलया िरोिर घऊेन आ्ी. भारतात आप्वासाची शवेटची मोठी ्ाट 
2000 ते 1000 ईसवी पवू्थ   (जोसेफ, 2018)   सटेपचया भारोडपय भाषा िो्णाऱया ररुाखयांची 
होती.

 नरडसमहन आडण अनय (2018) यांचया अनसुार, “ वत्थमान पवूवी आडण िडक्ण एडशयाई ्ोकांचया  
( िडक्णी एडशयाई ्ोकात पडश्म यरेुडशयन ्ोकांचया डमश्रणा पवूवी ) सव्थ वंश पवूचे किी् एका 
कालपडनक वंशातनू डनघा्े होते. जयांनी एका ्हान का्ावधीत, ए. ए. एस.आई. (िडक्ण 
भारतीयांच ेप्ाचीन पवू्थज) यांनी पवूवी एडशयाई, ओरंे, आडण ऑसटे्ड्याई ्ोकांकिे जाणाऱया 
वंशावळी ्ा जनम डि्ा “.37 2019 चया आपलया प्पत्रात नरडसंमहन आडण इतर ह ेिश्थवतात की 
आधडुनक िडक्ण एडशयाई ्ोकात वंशाचा प्ारडमक स्त्रोत इराण आडण िडक्ण पवू्थ एडशयाचया 
सरुुवाती डशकारी - संग्रहकतयाांशी संिंडधत ्ोकांचया मधये एक प्ारैडतहाडसक संिंध आह.े38 
िेडवहि रीच (2018) जयांनी ह्याचा डवसततृ अभयास के्ा होता, तयांना िी.एन.ए. चया आधारावर 
भारतीय ्ोकसंखयेत िोन धारा डमळालया, एक पैतकृ िडक्ण भारतीय (ए.एस.आई.) आडण 
पैतकृ उत्र भारतीय (ए.एन.आई.) 39 जयांचया पासनू वत्थमान ्ोकसंखयेची उतपत्ी झा्ी आह.े 
तयांचया अभयासाच ेह ेफड्त आह ेकी “ भारताचया मखुयभमुी वर आज प्तयेक माणसू पडश्म 
यरेुडशयनचया संिंडधत वंशाच ेडमश्रण आह.े भ्ेही वेरवेरळया अनपुात आडण वंशात. जे डवडवध 
पवूवी एडशयाई आडण िडक्ण एडशयाई ्ोकसंखयेशी अडधक डनकटतेने संिंडधत आह.े भारतात 
कोणताही  समहू आनवुंडशक शधुितेचा िावा करू शकत नाही.” (यावर जोर डि्ा आह े ).40 
ह ेडमश्रण 20 ते 80 टककया पयांत आह.े रीच्ा िीसनू आ्े की मखुय भमूी वरी् ्ोकांमधी् 
कोणताही समहू डमश्रणा पासनू प्भाडवत नाही. न उचचतम जाती न  डनमनतम जाती, यात जाती 
वयवसरेतनू िाहरे अस्ेलया रैर डहिं ूआडिवासी ् ोकसंखया सधुिा सामी् आह े.” 41 जसे डत्रपाठी 
आडण अनय ्ोकांनी (2008) पाडह्े होते, की भारतात जाती वयवसरा फक्त 3000 - 5000 वष्थ 
जनुी आह.े आडण ही अवधी मानव डवकास क्रमाचया दृष्टीने खपू कमी, आता आताची आह.े 
महणनू जाती वयवसरेचा भारतीय ्ोकसंखयेचया आनवुंडशक पोती वर इतका सशक्त प्भाव पिू 
शकत नाही. डत्रपाठी्ा ह ेपण डिसनू आ्े की जाती आडण सामाडजक - सांसकृडतक सीमचेया 
प्ीकिे जनन कोडशकांचा प्वाह खपू अडधक मात्रेत आह.े तयांचया अभयासानसुार, भौरोड्क 
अतंराचा सामाडजक - सांसकृडतक पषृ्ठभडूम पेक्ा फाई्ोजेनेडटक संिंधांवर अडधक शडक्तशा्ी 
प्भाव पितो. पण अनय माडहतीचया आधारावर डत्रपाठी आडण अनयांनी द्रडवि भाषी ्ोकांना 
भारताती् सवा्थत जनेु डनवासी महणनू प्सताडवत के्े जयांनी जवळ जवळ 10000 ते 15000 वषा्थ 
पवूवी भारतात प्वेश के्ा. तयांचया अनसुार एक आणखी आप्वासन अिंाजे 4000 वषाांपवूवी मधय 
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एडशयाती् सटेप मधनू झा्े्े खिूेत भटकयांच ेहोते जे आपलया िरोिर भारोडपय भाषा घऊेन 
आ्े होते. या सव्थ आनवुंडशकते वरून माडहती च ेजे महत्वपणू्थ डिंि ूसमोर येतात तयावरून असे 
कळतेकी भारतीय ्ोकसंखया डवडभनन जीनांच ेडमश्रण असनू ते सव्थ जाती जमातींचया पार आह.े

     जराती् सवा्थत मोठ्या अशया िसुऱया ् ोकसंखयेने, भारत डवडवध समहूाच ेघर असनू तयांचयात 
डभननता आह.े अशया प्कारचया डवडवधता, भाषा, िो्ी, आडण रीडत ररवाजात आडण सामाडजक 
प्रांमधये अस ूशकतात. िशेाचया भौरोड्क डवशषेतेने सधुिा या डवडवधतेत भर टाक्ी आह.े 
काळानसुार ह ेसमहू िशेाचया डवडभनन भारात वस्े आडण सवतः्ा डवडशष्ठ िनवनू घते्े. इतकेच 
नवह ेतर एक पररभाडषत भौरोड्क क्ेत्रात सधुिा डकतयेकिा डवडभनन सांसकृडतक आडण सामाडजक 
समहू डिसनू येतात. तयांच ेआडर्थक आडण सामाडजक डवकास सधुिा वेरवेरळे असतात. िशेाचया 
सवातंत्याचया वेळी, सामाडजक आडण आडर्थक रूपाने मारास्ेलया समहुांचया डवकासावर ्क्य 
कें डद्रत झा्े आडण भारताचया घटनेत तयांचया सामाडजक - आडर्थक डवकासासाठी डवशषे तरतिुी 
केलया रेलया.

जिगििेची कागदपते्र 

सवातंत्याचया खपू पवूवी, भारतीय ्ोकांचया झा्ेलया वरवीकरणाने सरकार साठी समसया उभया 
केलया आहते, डवशषेतः िशकीय जनरणनेसाठी. जी डब्डटश काळात सरुू झा्ी होती. कारण “ 
सभयतेचया सव्थ चरणाती् ्ोक भारतात आढळतात. “ 42 1872 चया जनरणना हाऊस रडजसटर 
मधये ‘ जाती डकंवा वर्थ ‘ शबि प्यकु्त झा्ा होता आडण  ‘वंशा ‘ची माडहती िणे ेपण आवशयक 
होते. तया जनरणनेत अशया ्ोकांना आडण समहूांना संिडभ्थत करणयासाठी‘ एिोररडजन् ट्ाइबज’ 
सारखया ्ेि् चा पण प्योर के्ा जे प्मखु समिुायां पासनू वेरळे राहत होते आडण तयापैकी 
अनेक भटकया डकंवा अध्थभटकया जीवनशै् ीच े पा्न करीत होते आडण जयांचया सांसकृडतक 
आडण धाडम्थक प्रा आडण अनषु्ठान मखुयधारे पासनू वेरळे होते. जेंवहाकी 1881 चया जनरणनेत 
फक्त जातीचा उल्ेख होता वर्थ नवह ेआडण ते सधुिा फक्त डहिंुसंाठी, अनय मजहिां चया ्ोकांना 
जनरणना अनसुचूीनसुार फक्त संप्िायाची माडहती िणे े ररजेच े होते. 1891 चया जनरणना 
अनसुडूचत जाती आडण ‘ वंशा ‘ च ेवरवीकरण आडण धमा्थ साठी संप्िायाचा पण प्योर के्ा रे्ा.

     जमाती्ा सरुुवाती्ा नीट पररभाडषत के्े रे्े नवहते. िास रपु्ा, संयकु्ता (2019) चया 
अनसुार वसाहतीती् प्शासनाने आपलया तीन जनरणनांचया अनभुवाचया आधारे, 20 वया 
शतकाचया सरुुवाती पयांत, एका जमातीची वयाखया  “एका सामानय नावाचया पररवारा डकंवा 
पररवार समहूाचया सवरुपात करणयाचा उपक्रम के्ा जी डनयमानसुार कोणता डवडशष्ठ वयवसाय  
करीत नवहती. ते सामानयतः एक पौराडणक डकंवा ऐडतहाडसक पवू्थज डकंवा कधी कधी कधी कोणा 
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पश ू पासनू आपलया वंशाची उतपत्ी सांरतात. पण िशेाती् काही भारात ते नातेवाईकांचया 
परंपरे पेक्ा रक्तपात यकु्त संघषा्थती् जिाििारीचया माधयमाने संरडठत होतात. ह ेसव्थ सामानयतः 
एकच भाषा िो्तात आडण िशेाचया एखादा भारावर आप्े डनयंत्रण ठेवतात डकंवा तयावर 
हकक सांरतात. “43 ते पढेु महणतात की  “आवशयक नाही की प्तयेक जमात अतंडव्थवाही असे्”. 
यावरून असे वाटते की इगं्रजांनी जमातीत, वनवासी तसेच रानटी डकंवा ‘अध्थ रानटी ‘  ्ोकांना 
सधुिा सामी् के्े होते जयात तयांचा जारडतक श्वेत वणवीय श्रषे्ठतवाचा दृडष्टकोन डिसनू येतो.

     1901 चया जनरणनेत, ‘जमात ‘ शबि जनरणना अनसुचूीचया 8 वया क्रमांकावर डनमन 
ड्डखत वरवीकरण, “ डहिं ूआडण जैंनांचया जाती, जमाती डकंवा अनयांचया जाती” मधये प्डवष्ठी 
होते. ह ेवरवीकरण 1911 चया जनरणनेत चा् ूराडह्े. 1921,1931 आडण 1941 चया जनरणनेत 
धमा्थचया उल्ेखाडवना फक्त ‘जाती जमाती डकंवा वंशाच े‘ वरवीकरण के्े रे्े होते. 1951 चया, 
सवतंत्रते नंतरचया पडहलया जनरणनेत, ‘डवशषे समहू ‘  या शबिाचा प्योर झा्ा होता आडण 
असम राजयात सधुिा, रणकां द्ारे ्ोकांना डवचार्ा जाणारा एक प्श्न हा होता की, “ तमुही 
असमच ेमळूडनवासी आहात का?” या प्करणात मळू डनवासी शबि असम राजया साठी डवडशष्ठ 
होता पण सामानयतः भारता साठी नाही. तयावेळी संपणू्थ उत्रपवू्थ हा असम राजयाचा भार होता 
आडण तेरे मोठ्या संखयेत जमाती होतया जया राजयाचया डवडभनन क्ेत्रात प्भावी होतया आडण 
पढेु जाऊन तया राजयाचया पनुर्थठनाचया आधार झालया. 2061 ते 2011 पयांत िशेात अनसुडूचत 
जाती आडण अनसुडूचत जमातींचया डसरतीची माडहती दावयाची होती. 44  यावरून कळून येते की 
जमातींना नवीन सराईक होणाऱया ्ोकांना मळूडनवासी ्ोकां पासनू वेरळे करणारे समज्े जात 
नाही. खरे तर, भारताचया 2001 चया जनरणनेचया धमा्थ संिंधी ररपोट्थ मधये मळूडनवासी शबिाचा 
प्योर जमातींचया आसरा आडण चा्ीरीतींचया संिभा्थत के्ा रे्ा होता. जया कोणतयाही प्मखु 
पंराचा भार नवहतया.

घटिा सभेतीि वादनववाद

घटना सभतेी् वािडववािात (1946 -1949 ) मधये जमातींचया डवषय चचचेत आ्ा होता. श्री 
जयपा् डसंह, 45 ततका्ीन डिहार ( आता झारखिं ) मधनू जमातींच ेप्वके्त होते, जयांना डवडभनन 
रुपात मारासवरवीय जमाती, आडिम जमाती, अपराडधक जमाती, आडण रानटी महटं्े जात असे. 
तयांचा तक्थ  होता की ह े डसंध ूघाटीच े्ोक होते िाकीच ेसव्थ ्ोक घसुखोर आहते. 46 तयांनी 
वत्थमान झारखिं मधी् रामरढ मधये 53 वया अडख् भारतीय काँग्रेसचया आयोजन सडमती 
च े अधयक् महणनू िॉ. राजेंद्र प्साि (घटना सभचे े अधयक्) यांचया एका अव्ोकनाचा सधुिा 
उल्ेख के्ा की तेरी् ् ोक भारताच ेमळूडनवासी महटं्े जातात. 47 जयपा् डसंह यांनी तयांचया 
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साठी ‘आडििासीं ‘डकंवा‘ ‘आडिवासी‘ या शबिा्ा प्ारडमकता डि्ी. तयांनी घटना सभचेया 
अधयक्ांना महटं्े: 

“मला वाटते आपण आपलया अनवुाद िषमतीला षनददेश द्ावा की अनिुषूचत 
जमातींचा अनवुाद आषदवािी (अ्ामित मळू षनवािी षकंवा मळू लोक) अिा झाला 
पाषहजे. आषदवािी शबदाची एक गररमा आह…े का हा जनुा अपशबद बनजाती 
(वनवािी) प्रयोग केला जात आह…े” 48

     तरी तयांचा प्सताव सवीकार झा्ा नाही. घटना सभचे ेएक अनय सभासि श्री डवश्वनार 
िास यांनी ‘आडिवासी ‘शबिा्ा या आधारावर जोरिार डवरोध के्ा की हा शबि फुटीरतावािी 
प्वतृ्ींना प्ोतसाहन ितेो. ते महणा्े:

 “मी श्ी ठककर बापपा यांना या दभुामिगयपणूमि अषभवयक्ती ‘ आषदवािी ‘ पािनू दशेाला 
वाचषवणयाची षवनंती केली आह.े जेंवहा पययंत तमुही अशया शबदांना सवीकार करता 
तेंवहा पययंत तमुही मतभदेांना खतपाणी दते अिता. आषण या श्णेीत येणयाच ेइच्ुक 
अरणय षकंवा जंगली ब्ाह्मण अिे अनेक लोक आहते. महणनू मी षवनंती करतो 
की… आपलया दशेात फुटीरतावादी प्रवकृत्तींना प्रोतिाषहत करणाऱया भदेांना कायम 
ठेव ूनये. याच अषभशापाने भारताला इतकी वषदे षवभाषजत ठेवले आह.े”49

     श्री कनहयैया्ा् माडणक्ा् मुशंी यांनी पण  ‘आडिवासी ‘शबिाचा डवरोध के्ा. ते महणा्े 
अनसुडूचत जमातींचा समसया एका प्ांता पेक्ा िसुऱया प्ांतात वेरळया असतात, आडण कधी कधी 
तर एका डजलह्या पासनू िसुऱया डजलह्याचया सधुिा.” 50 ते महणा्े:

“प्रतयेक प्रांतात अनेक अनिुषूचत जमाती अितात. तयापैकी प्रतयेक जमात वांषशक 
र्ष्टीने तिेच भाषचेया र्ष्टीने, िामाषजक आषण िाषममिक चालीरीतींचया र्ष्टीने वेगळी 
अिते. एका जमाती ची दिुऱया जमातीशी काहीही िमानता निते. माझया सवतःचया 
प्रांतात पांच जमाती आहते जया या घटनेनिुार अनिुषूचत जमाती आहते. डबला, 
भील,कोळी, बरदाि आषण गोंड. या एक दिुऱया पािनू एकदम वेगळया आहते. 
मला पणूमि षवश्ाि आह ेकी कोणी ही या षवचाराशी िहमत होणार नाही की षबहारच े
िं्ाल, मुबंईच ेगोंड षकंवा भील आषण अिम च ेनागा एकाच जाती, िममि, षकंवा 
िामाषजक िमहूाच ेिदसय आहते. ते षवषभनन प्रकारचया िभयता आषण वेग वेगळया 
भगूभवीय काळाशी िंबंषित आहते आषण ह ेआवशयक आह ेकी तयांना दशेाचया 
बाकी भागाचया सतरावर आणणया िाठी षवशषे प्रयतन झाले पाषहजेत. तया िवायंना 
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िरामिि आषदवािी महणण ेआषण तयांना एकच िमदुाय महणनू सवीकार करण ेचकुीच े
ठरेल. इतकेच नवह ेतर ते तया जमातींिाठी िधुदा षवनाशकारी ठरेल. आषदवािी या 
दशेात िामषूहक रूपाने एवढे िंगषठत आषण जागरूक नाहीत…”

     िॉ  िािासाहिे आिेंिकरांनी सधुिा के.एम.मुशंी यांचया मताच ेसमर्थन के्े. आडण जेंवहा 
राषट्पतींनी तयांना डवचार्े की तमुही काही सांर ू इडच्ता का? तेंवहा िॉ.अिेंिकर महणा्े: “ 
श्री मुशंींनी ते सव्थ सांडरत्े आह ेजे सांराय्ा पाडहजे होते, आडण म्ा वाटत नाही की मी यात 
आणखी काही उपयोरी जोिू शकेन .” 51

    चचचेचया शवेटी, अनसुडूचत जमातीं साठी आडिवासी ह्या अडभवयक्ती चा प्योर करणयाचा 
ठराव रद् झा्ा. आडण घटनेत आडिवासी ह्या शबिाचा प्योर कोठेही झा्ा नाही. घटनेचया डहिंी 
आवतृ्ीत सधुिा अनसुडूचत जमाती चा अनवुाि आडिवासी असा न करता अनसुडूचत जमाती 
असाच के्ा आह.े52

     तरीही, घटना सभनेे जमातींचया डवकासाचया मिुद्ावर वयापक चचा्थ के्ी. याचा अभयास 
करणयाआडण डशफारस करणयासाठी एका उपसडमती च ेरठन सधुिा के्े होते. भारताची घटना 
जयात  सव्थ ्ोकांना उप्बध  मौड्क अडधकारात समानतेचा अडधकार पण आह.े 53 सामाडजक 
आडण आडर्थक सवरूपात वंडचत समहूां साठी काही डवडशष्ठ तरततुी के्ेलया आहते जयांना तयात 
अनसुडूचत जाती आडण जमाती महणनू वरवीकृत के्े्े आह.े वे वेळोवेळी काढ्ेलया डवडशष्ठ 
आिशेानसुार, सधया 28 राजय आडण 8 कें द्र शाडसत प्िशेात 1108 जाती आडण 22 राजयात 705 
जमाती अनसुडूचत जाती आडण अनसुडूचत जमाती (एस.टी.) मधये सामी् आहते. सरकार द्ारे 
तयांचया डवकासा साठी अनेक सकारातमक काय्थक्रम रािडव्े जात आहते. सरुुवाती्ा घटनेने 
अनसुडूचत जाती आडण अनसुडूचत जमातींना 10 वषचे आरक्णाची तरतिू के्ी होती, कारण घटना 
सभे् ा ह ेवाट्े होते की इतकया वषा्थत ते अनय ्ोकांचया सामाडजक आडण आडर्थक सतरावर 
पोहोचती्. पण आरक्ण वेळोवेळी  वाढडवणयात आ्े आह.े जसा जसा काळ पढेु सरकत रे्ा 
अनय मारासवरवीय जाती सधुिा नोकरी इतयािींत आरक्ण मार ू्ारलया, कारण तयांना वाट्े 
की तया तयात मारे पित आहते. सामाडजक आडण आडर्थक मारास्ेपणा या आरक्णाचा मखुय 
मापििं आह ेजाती नवह.े

     अनचु्ेि 366 (24) आडण 366 (25) घटनेचया मसदुाचया अनचु्ेि 303 (1) घटनेत 
क्रमशः एस.सी. आडण एस.सी. आडण एस.टी. ची वयाखया करणाऱया धारा आहते. अनचु्ेि 
366 (24) महणतो की “अनसुडूचत जाती अशी जात, वंश, डकंवा जमात डकंवा अशा जाती, 
वंश डकंवा जमातीचया समहूाच ेभार आहते जयांना अनचु्ेि 341 चया अतंर्थत अनसुडूचत जाती 
महटं्े जाते.” अशाच प्कारे, अनचु्ेि 366 (25) महणतो की एस.टी. “ अशी जमात डकंवा 
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आडिवासी समिुाय, डकंवा अशा जमाती डकंवा आडिवासी समिुायांच ेभार डकंवा समहू आहते, 
जयांना अनचु्ेि 342 चया अतंर्थत जमाती महटं्े जाते.” अनचु्ेि 341 व 342 मधये अशया 
तरतिुी आहते जया राषट्पतींना अशया जाती आडण जमातींना अडधसडूचत करणयाच े अडधकार 
ितेात. अशया जाती आडण जमाती साठी कोठेही जाडतयते्ा मापििं िनव्े्े नाही. तरीही 
आडिवासींसाठी मखुर होऊन तक्थ  िणेारे सिसय श्री जयपा् डसंह यांनी अखरे घटने्ा पणू्थ समर्थन 
डि्े. ते महणा्े:

मला माषहत आह े की आषदवािीं बद्दल अशया अनेक गोष्टी आहते जया घटनेत 
षलषहलया गेलया नाहीत. उदाहरणा म्ि आमहाला अजनु ही माषहत नाही, की श्ीमान 
राष्ट्पती, क्ेत्रांचया वेळापत्रका बद्दल काय षवचार करणार आहते. उदाहरणा म्ि 
आमहाला माहीत नाही की षवषभनन अनिुषूचत जातींची यादी कशी तयार होणार 
आह.े आमहाला अजनूही माषहत नाही आह ेकी कें द्रातनू िमषनवत प्रशािन होणार 
आह े की नाही जेण े करून वेगवेगळया प्रांतातनू जे्े अनिुषूचत जमाती आहते, 
कामाला षवषनमषयत आषण षनददेषशत केले जाऊ शकेल. या पैकी कोणतयाही बाबी 
चा उललेख केला गेलेला नाही. तरीही मी षवश्ािाने िांग ूशकतो की मला अनिुषूचत 
जमातीं बरोबरच अनय लोकांिाठी िधुदा एका उजजवल भषवष्याची आशा आह,े 
कारण शवेटी ह ेआमचयावर आह ेकी आमही आपलया दशेाच ेभषवष्य उजळावे 
षकंवा षबघडवावे, घटनेला घडवावे की षबघडवावे. श्ीमान, याच महान डवश्वासाने 
मी या घटने्ा आप्े अयोगय समर्थन ितेो.54

     अनय जाती आडण जमातीं पेक्ा वेरळी अनसुडूचत जाती डकंवा अनसुडूचत जमातींसाठी मळू 
डनवासींची योगयता भारताचया घटनेत कोणतयाही आधराडशवाय डि्ी आह ेआडण हा नंतर चा 
घटनाक्रम आह.े तराडप, सव्थ भारतीयांसाठी ्ार ूमौड्क अडधकारांडशवाय घटनेने तयांना काही 
अनय डवशषे अडधकार सधुिा डि्े होते. जे तयावेळी अडधकांश पाश्ातय िशेात समान पररडसरती 
असणाऱया ्ोकांना डमळा्े्े नवहते.

     घटना सभ ेने पवूवोत्र मधी् जमातींचया संिभा्थत (5, 6 व 7 सपटेंिर 1949 रोजी) सधुिा वयापक 
चचा्थ के्ी मरर या चचचेने उत्र पवूचेती् आडिवासी क्ेत्राती् प्शासन ( घटनेची सहावी अनसुचूी) 
वर ्क्य कें डद्रत के्े पण ‘ आडिवासी ‘ शबिाकिे ्क्य डि्े नाही. घटनेने जमाती शबिाची 
सधुिा वयाखया के्ी नाही.55

     जेरे अनसुडूचत जाती फक्त डहिं,ू िौधि, शीख डकंवा जैनांशी संिंडधत आहते, अनसुडूचत 
जमाती कोणतयाही पंराशी संिंडधत अस ूशकतात. अनसुडूचत जाती आडण अनसुडूचत जमाती 
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िोनहीही सामाडजक आडण आडर्थक रूपाने भारतात सवा्थत अडधक मारास्ेलया आहते. जातीच े
डनकष कठोर असनू ते जनमाने डनधा्थररत होतात. कोणी ही आप्ी जात िि् ूशकत नाही. हीच 
डसरती आडिवासींची सधुिा आह.े काही ् ेखक भारताचया सव्थ जमातीचया ् ोकांसाठी आडिवासी 
शबिाचा प्योर ह ेसमजनू करतात की ते िशेाती् मळूडनवासी असनू उर्े्े सरळे वसाहत सरापने 
नंतर येरे सरायीक झा्े होते. ह ेिसुऱया िशेात डवदमान वासतडवकते्ा भारतावर ्ािणया सारख े
आह ेआडण ह ेकोणतयाही ऐडतहाडसक तथयांवर आधाररत नाही. कारण डवचाराधीन अवधी ड्डखत 
इडतहासाची पधित सरुू होणयाचया खपू पवूवीची असनू किाडचत मनषुयाने ड्डहण ेडशकणयाचयाही 
पवूवीची सधुिा. महणनू कोणतयाही समहुा डकंवा समिुायाचया ्ोकांसाठी प्ामाडणकतापवू्थक या 
रोष्टीचा िावा करण ेशकय होव ूशकत नाही की ते वत्थमान भारताचया कोणा भारात सवा्थत पवूवी 
पासनू सराडयक होते, संपणू्थ िशे तर सोिाच. आडण तयांना वसाहत सरापने नंतर येरे सरायीक 
होणया साठी आ्ेलया ्ोकांपैकी कोणी डवसराडपत के्े होते. कोणतयाही भमूीवर सवा्थत 
पवूवीपासनू तािा असणयाचा िावा करणया साठी डवश्वसनीय तथय आडण साक् असावे ्ारतात. 
प्ाचीन इडतहासाचया क्ेत्रात, पवू्थ - ऐडतहाडसक काळाशी संिंडधत, अशया प्कारच ेसाक् अडधकतर 
“जीवाक्म, प्ाचीन मानव वसतीच ेपरुातत्वीय उतखनन, मानव डनडम्थत डवडभनन वसत ू,जसे उपकरण 
आहते “(टोनी जोसेफ, 2018 पान 6). 19 वया शतकाचया शवेटी आडण 20 वया शतकाचया 
सरुुवाती्ा झा्ेलया एका उतखननात ही माडहती डमळा्ी की, डसंध ूघाटीत 2600 इसवी पवू्थ  
आडण 1900 ईसवी पवू्थ चया मधये एक सभयता होती. तया सभयते्ा डवकडसत करणाऱया ्ोकांची 
वासतडवक ओळख अजनू पयांत नककी झा्ी नस्ी तरी इडतहासकार तया सभयते्ा (डसंध ूघाटी 
डकंवा हिपपा सभयता) एक शहरी सभयता मानतात.  जमातींची नवह.े भारताती् जमाती उत्री 
अमरेरका, िडक्णी अमरेरका डकंवा ऑसटे्ड्या पेक्ा वेरळया आहते. जयांना 15 वया शतकाचया 
नंतर डवजेतयांनी तयांचया भमूीवरून हुसकावनू डि्े होते.

     अनसुडूचत जमातींची यािी एका राजयापेक्ा िसुऱया राजयात वेरळी अस ूशकते. अरा्थत 
एक समिुाय जो एका राजयात अनसुडूचत जमात आह ेतो िसुऱया राजयात तसा नस ूशकतो. ह े
अडधसडूचत राजय सचुींवर आधाररत आह े जे सरानीय पररडसरतीवर डनभ्थर असते. वासतडवक, 
अनसुडूचत जमातींचया यािीची अडधसचूना ही एक सतत प्डक्रया आह.े यादा िनडवणया साठी जे 
डनकष वापर्े जातात ते खा्ी् प्माण ेआहते. ह ेडनकष ्ोकूर सडमडत (1965) ने ठरवनू डि्े 
आहते.56

• आिडम वैशडष्ट्यांचे संकेत,

• वडशडष्ठ संस्कृती,

• मोठ्या प्रमाणात समुिायांशी संपर्क करण्यात संकोच,
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• भौरो्डक अ्रडकरण, आणड

• मारास्ेपण.

     सव्थ राजयात आडण कें द्र शाडसत प्िशेात डमळून अनसुडूचत जमातींचया रुपात अडधसडूचत 
जमातींची एकूण संखया वत्थमानात 705 आह.े57 तया राजय   डवडशष्ठ असनू तयाचा ्ाभ फक्त 
तयांचया मळू राजयातच डमळतो िसुऱया राजयात नाही.58

     सवतंत्रते नंतर अनसुडूचत जमातींच ेप्माण वाढ्े आह.े 1951 चया जनरणनेत ते 5.6 टकके 
होते तर 2011 चया जनरणनेत ते वाढून 8.6 टकके झा्े. 2011 मधये अनसुडूचत जमातींची एकूण 
्ोकसंखया 10,42,81,034 होती. चार राजय आडण िोन केनद्र शाडसत प्िशेात तयांच ेजिरिसत 
िहुमत आह.े  सात आणखी राजयात तयांची ्ोकसंखया 20 टककयाहून अडधक आह.े ह ेखा्ी् 
तकतया 1. वरून डिसनू येते: 

   तक्ता 1: अिुसनूचत जमातीची मोठी िोकसखंया असिेिे राजय आनि कें द्र शानसत प्रदेश

  राज्य/ के.शा.प्र राज्याच्यािोकसंख्येत जमातींची 
टक्केवारी

राज्य

डमझोरम 94.5
नारा्ँि 86.5
मघेा्य 86.1
अरुणाच् प्िशे 68.8
मणीपरु 40.9
डसककीम 33.8
डत्रपरुा 31.8
्त्ीसरढ 30.6
झारखिं 26.2
उिीसा 22.8
मधयप्िशे 21.1

केंद्र शासनत प्रदेश
्क्द्ीप 94.8
िािरा आडण नरर हवे्ी 52.00

स्त्रोत: भारताचे महा रजडस्ट्रार यांचे कार्या्य जनरणना 2011.
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     याचा अर्थ आह े की अनेक राजय आडण कें द्र शाडसत प्िशेाती् प्शासनात अनसुडूचत 
जमातींचा डनणा्थयक प्भाव आह.े

     जेरे प्ाचीन काळात अनसुडूचत जमातींनी मखुयतः पव्थत आडण वन क्ेत्रात आपलया वसतया 
डनमा्थण केलया असती्, आधडुनक काळात ते  “मिैान आडण जंर्ा पासनू पव्थत आडण िरु्थम क्ेत्रां 
पयांत डवडभनन प्कारचया पररडसरती, भमुी आडण ज्वायतु राहत आहते.”59 ग्रामीण आडण शहरी 
िोनही क्ेत्रात ते राहतात. 2011चया जनरणनेनसुार, तयांची संखया ग्रामीण ्ोकसंखयेचा 8.13 
टकके तर शहरी ्ोकसंखयेचा 2.8 टकके आह.े अनसुडूचत जमातीचया एकूण ्ोकसंखयेचा 89.97 
टकके भार ग्रामीण क्ेत्रात आडण 10.03 टकके शहरात राहतो.60 यापैकी अनेक समिुायांनी भाषा, 
धम्थ, आडण वेशभषूते मखुयधारेची जीवन शै् ी सवीकार्ी आह.े61

भारताचे सववोचच नयायािय

महाराषट्ाचया डभ् समिुायाचया एका मडह्ेचया संिंडधत एका अपी् मधये, डज्ा अनय 
समिुायाचया चार ् ोकां किून मारहाण, डशवया राळ, आडण डनव्थस्त्र करून डफरवणयाच ेकृतय घि्े 
होते, तयांचयावर अनसुडूचत जाती आडण अनसुडूचत जमाती (अतयाचार डनवारण) अडधडनयम, 
1989 चया अतंर्थत तयांचयावर िोष डसधि झा्ा होता, पण कोटा्थचया डनका्ा्ा मुिंई उचच 
नयाया्याचया औरंरािाि पीठाने डनरसत के्े होते. सववोचच नयाया्याने प्करणावर रकक होऊन 
आप्ी नाराजी वयक्त के्ी होती. आडण महटं्े होते की, भारत ही आप्वासयांची भमूी आह,े 
येरे 92 टककयांहून अडधक  ्ोक आप्वासी आहते. पवू्थ - द्रडवि ्ोक भारताच ेमळूडनवासी 
आहते. या धारणनेसुार, “भारत सरु् पण ेउत्री अमरेरकेसारखा आप्वासी ्ोकांचा िशे आह.े” 
नयाया्याने ह ेडसधि करणयाचा खपू प्यतन के्ा की अनसुडूचत जमाती द्रडविांचया पवूवी पासनू 
येरे होतया. तयांनी ह ेडसधि करणयासाठी “िडक्ण भारताती् जाती आडण जमाती” (1909)  ् ेखक 
ररसटन यांचया पसुतका्ा उधतृ करून महटं्े की, फक्त पवू्थ द्राडविी जमातींनाच आडिम वत्थमान 
जमाती महटं्े पाडहजे नंतरचया ससुंसकृत द्रडविांना नाही, (ि मद्रास पे्डसिेनसी, पषृ्ठ 124-5).”62 

नयाया्याने ऑडसट्क पररवाराशी संिंडधत मुिंा भाषचेया अडसततवाचया आधारे हा डनषकष्थ 
काढ्ा की “आता उप्बध साक्ांचया आधारे,… ऑडसट्क ततव सवा्थत जनेु असनू ते एकी 
किे द्रडवि आडण भारोपीय, तर िसुरीकिे डतबिती आडण डचनी यांचया क्रडमक ्ाटांनी डवडभनन 
क्ेत्रात प्साररत झा्े आह.े” तयांची ही धारणा या पररकलपनेवर आधाररत आह े की भमूीवर 
पडहलया आरंतकुांना सोिून िाकी सव्थ आप्वासी आहते, मर तयांचया येणयाचा काळ कोणताही 
असो. नयाया्याचा हा आिशे डभ्ांना सामाडजक आडण आडर्थक डवकासाचया प्डक्रयेत ्ाभ 
करून िणेयासाठी होता, ते सामाडजक आडण आडर्थक रूपाने मारास्े्े होते आडण तयांचया 
नंतर येणाऱया ्ोकांनी तयांना डवकासाचया शय्थतीतनू िाहरे के्े होते. नयाया्याने भारताती् 
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अनसुडूचत जमातींवर झा्ेलया अनयाया्ा उजारर करणयासाठी कठोर शबिांचा प्योर के्ा 
होता. हा आपलया इडतहासाचा ् ाडजरवाणा अधयाय असनू आता तयांचयावर झा्ेलया अनयायाच े
पररमाज्थन करणयाची वेळ आ्ी आह.े63

     एकीकिे 2011 चया या प्करणात नयाया्य अनसुडूचत जमातीच े्ोक ह ेभारताच ेमळू 
डनवासी असणया िद्् सकारातमक होते, तर िसुरी किे  भारताच ेततका्ीन मखुय नयायाधीश 
नयायमतूवी श्री वाय. के. सभरवा् तयांनी 8 जनू 2006 रोजी टोरेंटो येरे भर्ेलया आतंरराषट्ीय 
डवधी संघाचया (आई.ए्.ए.) द्ीवाडष्थक संमे् नात, ‘मळूडनवाडसंच े अडधकार ‘या डवषयावर 
झा्ेलया एका सत्रात संिोडधत करताना, मळूडनवासी शबिािद्् महटं्े होते की, “भारतात 
अजनू सधुिा या डवषयावर चचा्थ चा् ूआह,े काही समहूांना मळूडनवासी महणनू मानयता िणेयात 
अनेक अिचणी आहते, आडण भारताती् सामानय धारणनेसुार ‘मळूडनवासी ‘हा एक भ्ामक 
शबि आह.े”64 सत्राचा  डवषय,  ‘मळू डनवाडसंच ेअडधकार ‘चया संिभा्थत ते महणा्े की, मळू 
डनवाडसंचया अडधकाराचया संरक्णाचया संिभा्थत भारताचा अनभुव िसुऱया िशेांना अभयासणया 
सारखा आह.े श्री सभरवा् महणा्े की या डवषयावर आतंरराषट्ीय कायिा तेंवहाच अर्थपणू्थ ठरे् 
जेंवहा तया्ा तयार करणयापवूवी  भारता सारखया िशेांत तयासंिंधात असणाऱया कायदांचा मॉिे् 
महणनू अभयास के्ा जाई्.65

स्ािीय सवंाद

भारताने डजरे संयकु्त राषट् संघात मळू डनवासी या शबिाचया नामकरणावर आप्े सकू्म मत मांि्े 
होते. पण मारी् वषा्थत आडधकाररक कारि पत्रातनू मळू  या शबिाचा प्योर करणयाची प्वतृ्ी 
वाढत चा््ी आह.े “अनसुडूचत जाती आडण आडण अनसुडूचत जमाती आयोराने, तयांचया 
1961 चया ररपोट्थ मधये महटं्े आह ेकी, अनसुडूचत जमातींना आतंरराषट्ीय कायदानसुार मळू 
डनवासी महणनू ओळख्े जाते”.66

     ्ोकसभचेया ततका्ीन अधयक्, िॉ. मीराकुमार यांनी 9 ऑरसट 2012 रोजी आतंरराषट्ीय 
मळू डनवासी डिवसाचया प्संरी सिनास सांडरत्े की िशेात मळूडनवासी ्ोकांसाठी जमाती 
हा शबिप्योर होतो. (फैजी आडण नायर,2017). रहृ मतं्रा्याने 27 सपटेंिर 2018 रोजी 
आपलया एका काया्थ्यीन आिशेात या शबिाचा प्योर के्ा. जयाने “डत्रपरुा राजयात सविशेीय 
्ोकसंखयेचया सामाडजक, आडर्थक, सांसकृडतक आडण भाषचेया मिुद्ांच”े परीक्ण करणया साठी 
एक उचच सतरीय सडमती ची नेमणकू के्ी.67 या प्करणाचा संिभ्थ तया ् ोकांमधी् एका डवभाजन 
रेखशेी आह ेजे सवतंत्रतेचया पवूवीपासनू डत्रपरुाच ेडनवासी होते आडण ते जे िशेाचया फाळणीचया 
वेळी डकंवा नंतर वत्थमान िांर्ािशेातनू डत्रपरुात प्डवष्ठ झा्े होते.
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     नारररकता (संशोधन) डवधयेक 2019 चया उद्शेय आडण कारणांचया डववरणात, मळू डनवासी 
शबिाचा प्योर या संिभा्थत झा्ा आह ेकी, “ह ेडवधयेक उत्र पवूवी राजयांचया मळू ्ोकसंखये्ा 
डिलया रेलया घटनातमक रॅरंटी ची रक्ा करे्. संडवधानाची 6 वी अनसुचूी आडण िंरा् ईसटन्थ 
रंिडटयर रेरु् ेशन, 1873”68 चया “इनर ्ाईन “प्णा्ीचया अतंर्थत येणाऱया क्ेत्रांना िणेयात 
आ्े्ी घटनातमक सरुक्ा, जरी डवधयेकाचा सडक्रय भार डकंवा अडधडनयमाचया पाठ अस्ा,  
तरी अशी कोणतीही संिडभ्थत तरतिू नाही. घटनेचया 6 वया अनसुडूचत, असम, मघेा्य, डत्रपरुा 
आडण डमझोरम राजयाती् जमातीय क्ेत्रांचया प्शासनाचया तरतिुी सामी् आहते. ह्यात सविशेी 
शबिाचा प्योर झा्े्ा नाही.

     तरी सधुिा, अनय डवधानात मळू डनवासी शबि प्योर झा्े्ा नाही. अनसुडूचत जमाती आडण 
अनय पारंपररक वनवासी (वन अडधकारांची मानयता), 2006 (वन अडधकार अडधडनयम), जो 
वनवाडसंचया काय्थकाळ आडण प्वेशाचया अडधकारा संिंधी तयांचया जनुया असरुक्े्ा िरू करणया 
साठी उच््े्े महत्वाच ेपाऊ् होते, मधये सधुिा अनसुडूचत जमाती साठी मळू डनवासी हा शबि 
प्योर झा्े्ा नाही. तयात वनात राहणाऱया अनसुडूचत जमातीची अशी एक नवी श्रेणी डनडम्थत 
के्ी आह ेआडण डतची वयाखया, “अनसुचुीत जमातीच े ते ्ोक जे प्ाधानयाने वनात राहतात 
आडण आडजवेकेसाठी वन डकंवा वनभमुी वर डनभ्थर असतात यात अनसुडूचत जमातींच ेपशपुा्क 
सधुिा सामी् आहते”.69

    भारतीय मानववंश डवज्ान सवचेक्ण च ेमाजी महासंचा्क श्री के.एस.डसंघ, जयांनी भारताच े् ोक 
ह्या प्कलपाच ेनेततृव के्े होते तयांचें मत होते की जमाती आडण रैरजमाती वाि हा आत्ाचा आह.े 
एका मु् ाखतीत (1996) ते महणा्े की, अनसुडूचत जमातींचया चळवळी, तयांच ेप्रारत कायि,े 
आडण जमातींचया अर्थवयवसरेच ेअडख् भारतीय सवचेक्ण मी आयोडजत के्े. या सवचेक्णनसुार 
असे डिसनू आ्े की जमाती आडण रैर जमातीती् भिे ह ेनवीन डनमा्थण झा्े असनू ते मखुयतः 
शकै्डणक आहते. जमाती आडण रैर जमाती एकमकेांशी इतकया एकातमक आहते की जमातींना 
वेरळे करण ेकठीण आह”े.70

     याच िरोिर ते ह ेपण सवीकार करतात की ‘जमाती ‘या शबिा पासनू या समिुायाचया ओळखी्ा 
वेरळं करता येणार नाही कारण मारी् िोन शतकांपासनू तयांचया साठी हा शबिप्योर होत आ्ा 
आह.े

अिुसनूचत जमातींची वत्भमांत प्रशासनिक नस्ती

घटनेत अनसुडूचत जमातींसाठी डवसततृ तरतिुी केलया रेलया आहते.71 या तरतिुी तयांना संसिते, 
डवधानमिंळात आडण सरकारी सेवेत परेुसे प्डतडनडधतव डमळडवणया साठी सक्म करतात. या तरतिुी 



23

घटनेचया  5वया आडण 6वया अनसुडूचत डिलया असनू तया ह ेसडुनडश्त करतात की डवडभनन जमाती 
समिुाय जमातीचया सवरुपात आपलया डवडशष्ठ संसकृतीची जपणकू करणयास सक्म होती् आडण 
तयांना सहावया अनसुचूीचया अतंर्थत72 आपलया क्ेत्रात सवायत् डजलहा आडण क्ेत्रीय पररषिचेया 
यंत्रण े द्ारे प्शासडनक सवायत्ता डमळे्. तसेच पाचवया अनसुचूी73 द्ारे जमाती सल्ारार 
पररषिचेी रचना के्ी जाते. या पररषिांना डवसततृ डवधायी, काय्थकारी आडण नयाडयक अडधकार 
असतात. पाचवी अनसुडूच, अनसुडूचत क्ेत्राती् प्शासना संिंधी असनू असम, मघेा्य, डत्रपरुा 
आडण डमझोरम डशवाय अनय राजयाती्  अनसुडूचत क्ेत्र आडण अनसुडूचत जमातींवर ्ार ूहोते 
तर अनसुचूी 6 वरी् चार राजयांवर ्ार ुहोते. वन अडधकार अडधडनयम कायदाची िहुसंखय 
्ोकांनी अनसुडूचत जमातींचा सशक्तीकरणा साठी उच््े्े एक महत्व पणू्थ पाऊ् महणनू प्शसंा 
के्ी आह.े74 हा अडधडनयम अनसुडूचत जमाती आडण वनात डनवास करणाऱया अनय पारंपररक 
वनवाडसंचया वना संिंधी अडधकारांना आडण तयावर तयांचया ताबया्ा मानयता ितेो आडण ते 
तयांचयात डनडहत करतो जे डपढीजात पणें तया वनात राहत आ्े असनू तयांचया अडधकारांची 
नोंिणी झा्े्े नाही. हा अशया प्कारचया डनडहत अडधकार आडण वनभमुीचया नोंिणी साठी 
आवशयक साक्ीच ेसवरूप आडण नोंिणी ची प्डक्रया ठरवतो. आपलया वयाखयेत अडधडनयम ह े
सधुिा सपष्ट करतो की:

“विाहतींचया काळात आषण सवतंत्र भारतात िधुदा पैतकृक भमूी आषण िंपत्तीवरील 
वनाषिकारांना िंपणूमि मानयता षमळालेली नवहती. जयामळु े वनात राहणाऱया 
अनिुषूचत जमाती आषण अनय वनवाषिंवर ऐषतहाषिक अनयाय झाला होता जे 
वनातील पयामिवरण आषण तयाचया अषसततवाच ेअषभनन भाग आहते”.75

     अनसुडूचत जमातींचया िंधपडत्रत मजरुी उनमु् न अडधडनयम, 1976 आडण अनसुडूचत जाती 
आडण अनसुडूचत जमाती (अतयाचार डनवारण) अडधडनयम 1989, सारख े कायि े पवूवी सधुिा 
अडसततवात होते. आता हा नवा कायिा जैडवक डवडवधता आडण सतत डवकासा साठी अस्ेलया 
भारताचया वचन िधिते साठी डहतावह आह.े वनावर डनभ्थर अस्ेलया वनवासी जमातींची सधुिा 
वन उतपािनाचया संग्रहणाचया आपलया  परंपरारत उदोरासाठी जैडवक डवडवधते्ा जतन करून 
ठेवणयात सकारातमक रुची असते.

     अनसुडूचत जमातींचया एडककृत सामाडजक आडण आडर्थक डवकासाचया डिशनेे अडधक 
कें डद्रत दृडष्टकोणासाठी परृक जमातीं संिंधी वयवहार मतं्रा्याची सरापना 1999 मधये झा्ी. 
भारत सरकार द्ारे अनसुडूचत जमातीं साठी घटनेचया अनचु्ेि 338 A चया अतंर्थत एक राषट्ीय 
अनसुडूचत जमाती आयोराची सरापना के्ी आह.े आयोर इतर रोष्टीं सोित घटना आडण इतर 
कायदांचया द्ारे जमातींना डमळा्ेलया सरुक्ा उपायां संिंडधत प्करणांची चौकशी आडण िखेरेख 
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करतो. आयोराचा अधयक् कें द्रीय केडिनेट मतं्रीचया  सतराचा असतो. पडह्ा आयोर 2004 मधये 
सराडपत झा्ा होता.

उपयुक्त शबद: मूळनिवासी, आनदम नकंवा जमातीय?

अकािडमक साडहतय आडण आडधकाररक अडभ्ेखात अनेक शबि आहते जसे पडह्े ्ोक, 
पडह्े राषट्, आडिवासी ्ोक, मळू डनवासी ्ोक, सविशेी ्ोक जे आजचया काळात प्यकु्त 
होतात, ह ेतेच शबि आहते जे आतंरराषट्ीय चचचेत प्चड्त असतात ‘मळू ‘जरी संयकु्त राषट्संघाने 
प्योर के्ा अस्ा तरी तया्ा जारडतक मानयता डमळा्े्ी नाही. 2017 चया एका प्पत्रात 
महटं्े आह े की अनेक जमाती समहू ‘मळूडनवासी ‘डकंवा ‘आडिवासीं ‘पेक्ा ‘प्रम राषट् 
‘शबिा्ा पसंत करतात76. ऑसटे्ड्या, कॅनिा, संयकु्त राजय अमरेरका इतयािींत ‘प्रम राषट् ‘या 
शबिा्ा अडधक सवीकाय्थता डमळा्ी आह.े तरी काहींच े महणण ेआह ेकी अनय काही शबिां 
सोित हा शबि सधुिा. “जमाती समहूांना अडप्य आह,े डवशषेतः जेंवहा तो एक आतंरराषट्ीय, 
समग्र आडण साव्थभौडमक प्कारे प्योर के्ा जातो”.77  तयांच ेमत आह ेकी हा शबि वेरवेरळया 
समहूांना समरूप िश्थडवणयासाठी प्यकु्त के्ा जातो. जसे वसाहतवािी मानववंशशास्त्रींनी मू् तः 
वेर वेरळया जमाती समहूांना मळूडनवासी या एकाच शबिात पररभाडषत के्े. या शबिाव्ीत 
सधुिा मौड्क रूपाने वेरळे असणाऱया ्ोकांना समरूप िनडवणयाचा प्यतन आह.े जसा प्ारंडभक 
वसाहतवािी मानववंश शाडस्त्रंनी अनय ्ोकांसाठी मळूडनवासी शबि तयार के्ा होता जे वसाहत 
कायम करणाऱया ्ोकांपासनू वेरळे होते. अनेक डवद्ानांचा तक्थ  आह े की “जरात जमाती 
समहूांना ओळख िणेयासाठी  प्यकु्त केलया जाणाऱया सामडूहक संज्ा वेराने डववािग्रसत होत 
चा्लया आहते कारण आपलया मू् तः ते शबि अपमानजनक, ऐडतहाडसक रूपाने तटृीपणू्थ आडण 
वसाहतवािी अतीताने िडूषत असनू ‘आडिम ‘्ोकांचया अपमानजनक धारण ेवर आधाररत असनू 
पाश्ातय ्ोकांचया श्रेष्ठतवाचया धारणवेर आधाररत असतात “(पीटस्थ आडण डमका, 2017). तरी 
सधुिा अनेक ्ोक अजनूही ‘मळू डनवासी ‘शबिाचा प्योर करतात. मळू डनवाडसंचया अडधकारांना 
वधृिीरत करणया साठी, तयांचया सरुक्ा आडण संरक्णासाठी समडप्थत सविशेीय प्करणांसाठी समडप्थत 
आतंरराषट्ीय काय्थसमहू (आई.ििलय.ूजी.आई.ए.) एक जारडतक मानवाडधकार संघटना असनू 
डतच ेमखुया्य कोपनहरेन ्ा आह,े ती आडण आतंरराषट्ीय श्रम संरठन (आई.ए्.ओ.) इतयाडि 
सधुिा हा शबि प्योर करतात. काही डवद्ान ‘मळू आडण जातीय ‘78शबिाचा प्योर करतात. 
रॉकसेन िनिर - आटवीज ने संयकु्त राजय अमरेरकेचया इडतहासा्ा तया भमूीचया मळू डनवाडसंचया 
दृडष्टकोनातनू, “संयकु्त राजय अमरेरकेचया मळू डनवासी ्ोकांचा एक इडतहास “(2014) ह ेशीष्थक 
डि्े. तयात ‘मळू “इिंीयन ‘आडण ‘सविशेी ‘इतयाडि शबिांचा समान अरा्थने  प्योर झा्ा आह.े 
जेंवहाकी इिंीयन शबि अपमानजनक समज्ा जातो. ्ेखकाच ेमहणण ेआह ेकी उत्र अमरेरकेत 
मळू डनवासी “सामानयतः तया्ा क्ंक समजत नाहीत79” ‘मळू ‘शबिाचा प्योर भारतात फोरम 
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उडिसा (आई.पी.एफ.ओ.), झारखिं इडंिडजनस एिं ट्ाईि् डपपलुस फॉर एकशन (जे.आई.टी.
पी.ए.) आडण इडंिडजनस फोरम (जेि.आई.एफ.), डमझोरम इतयाडि  सारखया अनेक नारररक 
समाज संघटनां द्ारे के्ा जातो. तरीही जसे पीटस्थ आडण डमका यांनी एका संपािकीयात िडघत्े 
की, ‘मळू, “आडिम ‘आडण तयाचया समानारवी शबिांना तेरे संिंडधत ्ोकांद्ारे आक्ेप घते्ा 
जातो. “कारण या शबिांत ्ोकांचया समरुपीकरणाची धवनी आह”े. जशी पवूवी साम्ाजयवािी 
मानववंशशास्त्रींनी ‘अनय्ोक ‘डकंवा ‘सविशेी ‘सारखया शबिांनी वसाहतीं आडण तयांचया िरोिर 
येणाऱया ्ोकांचा  डवरोध करणाऱया ्ोकांना संिोडधत करीत असत “(पीटस्थ आडण डमका: 
2017).

     भारतात, ट्ाईि, आडिवासीं, वनवासी, इतयाडि शबि अनेक वेळा एक िसुऱयाचया जारी 
समान अरा्थने प्योर होत आ्े आहते. आतंरराषट्ीय अलपसंखयक अडधकार समहुाचया अनसुार 
आडिवासी शबि हा “भारताती् अनेक मळू ्ोकांच े“सामडूहक नाव आह.े ह ेपण समजाव्े रे्े 
की हा शबि िोन डहिंी शबिांनी डमळून तयार झा्ा आह.े ‘आिी ‘महणजे जो सरुुवाती पासनू आह े
आडण ‘वासी ‘महणजे डनवासी. शबिाचया प्योरा संिंधात  मायनॉररटी राईट्स ग्रपु इटंरनॅशन् 
महणतो की, “हा शबि 1930 चया िशकात तयार झा्ा होता, िहुिा तो भारताती् डवडभनन 
मळू डनवासी ्ोकांची ओळख तयार करणयासाठी एका राजकीय आिंो्नाचा पररणाम होता”.80 
्ेखात ह ेसवीकार के्े आह ेकी सव्थ जमाती एक समरुप समहू नाहीत. आडण “तयांचा इडतहासाची 
सधुिा खपू कमी माडहती आह”े. असे वाटते की में 1938 मधये आडिवासी महासभचेया सरापने 
नंतर हा शबि ्ोकडप्य झा्ा, आडिवासीं महासभचे ेअधयक् श्री जयपा् डसंह होते आडण तयाचा 
उद्शेय ्ोटा नारपरू आडण संरा् पररणयांना डमळवनू एक वेरळा प्ांत िनडवणयाचा होता, जो 
तयावेळी डिहारचा भार झा्ा होता. 81 िासरपु्ा आडण संरीता (2018) महणतात की ‘आडिवासी 
‘शबि राजनीडतक दृष््टया मखुर शबि आह ेआडण हा “1938 मधये सव्थप्रम राजनीडतक संिभा्थत 
प्यकु्त झा्ा”.82

 िॉ.आिेंिकरांनी जमाडतंसाठी आडिम ्ोक हा शबि प्यकु्त के्ा आह.े तयांनी आप्े पसुतक 
एषनषहलेशन ऑफ कासट (1936) जे ्ाहौर मधये जात पात तोिो मिंळाचया वाडष्थक संमे् नात 
िणेयासाठी तयार के्े्े एक भाषण होते, पण ते तेरे डवतररत झा्े नवहते, महटं्े आह ेकी, “ह े
आडिम ्ोक एक अशया भमूीवर, जेरी् सभयता हजारो वष्थ जनुी आह,े आपलया आडिम असभय 
अवसरेत राडह्े्े आहते.”83 ते जमातींच ेफार कौतकु करीत नसत, 6 म े1945 रोजी मुिंईत 
आयोडजत अडख्भारतीय अनसुडूचत जाती महासंघा्ा संिोडधत करताना ते महणा्े की, “आडिम 
जमातींनी आपलया राजकीय  संडधचंा सववोत्म उपयोर करून घणेयासाठी अजनू पयांत कोणतीही 
राजकीय समज डवकडसत करून घते्े्ी नाही आडण ते सहजरतया कोणतयाही िहुसंखयांक डकंवा 
अलपसंखयाकांचया हाताच ेिाहु्े होव ूशकतात. आडण अशया प्कारे ते सवतःचा कोणताही ्ाभ 
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करून न घतेा संतु् न डिघिव ूशकतात”.84 ह ेतयाचया डवपरीत आह ेजे 19 डिसेंिर 1946 ्ा 
जयपा् डसंह यांनी घटना सभते तक्थ  ितेाना महटं्े होते. जयपा् डसंह महणा्े होते की, आडिम 
जाती आपलया िरोिर प्तयेक अनय भारतीयांचया समकक् वयवहार इडच्तात. आडण कोणतयाही 
प्कारच ेडवशषे संरक्ण इडच्त नाहीत. ही भडूमका तयांची उचच राजनीडतक समज प्िडश्थत करते.85  
िॉ.आिेंिकरांच ेडवचार अनसुडूचत जातीं साठी तयांचया डचतेंने प्भाडवत अस ूशकतात. जया पैकी 
अनेक असपशृय होते आडण तया कुप्रे डवरूधि संपणू्थ िशेात अनेक आिंो्ने होत होती. पण याचया 
डवपररत जमातींचया िाितीत असे नवहते. ते पवूवी पण आडण नंतर घटना सभते सधुिा अनसुडूचत 
जमातींसाठी अनसुडूचत जातीं पेक्ा वेरळया दृडष्टकोनातनू आप्े मत मांिीत होते. तराडप, मखुय 
मदु्ा हा आह ेकी िॉ. आिेंिकर सधुिा ‘आडिवासीं ‘हा शबि प्योर करीत नसत.

     ‘आडिवासीं ‘शबि सधया भारतात आडण डविशेात सधुिा सामानय चचचेत आडण मीडिया 
ररपोट्थमधये भारताती् सव्थ जमातीचया ्ोकांसाठी प्यकु्त होत आह.े मर भ्ेही तो अनसुडूचत 
जमातीती् असो वा नसो. वासतडवक आडिवासीं ् ोकांचा एक समहू नसनू, तो डवडभनन जमातींशी 
संिंडधत आह.े जया डवडभनन राजयात आडण सरानात सराडयक आहते. तयात शहरे सधुिा आहते. 
तयांचयात डवडभनन धमा्थच ेअनयुायी, डवडभनन भाषा पररवाराशी संिंडधत डवडभनन भाषा िो्णारे, 
तयांचया डवडभनन सांसकृडतक आडण सामाडजक प्रा आहते. तयाच िरोिर डशक्ाडवि आडण नारररक 
सामाडजक संघटनात  ‘आडिवासी ‘शबिप्योरावर अजनू ही सहमती डनमा्थण झा्े्ी नाही. जयाचा 
संसकृत मधये शाडबिक अर्थ आह ेमळू डकंवा सरुुवाती पासनू राहणारे (आिी = प्रम आडण वासी = 
डनवासी) घयुयेंना हा शबि पटत नवहता महणनू तयांनी ‘तराकडरत आडिम ्ोक ‘(कसाकसा, 1999) 
वाकयाचा प्योर के्ा. 2016 मधये एका प्पत्रात सव्थ प्रम िॅनजवी यांनी एका पि टीपपणीत ह ैसपष्ट 
के्े की ते िोनही शबि प्योर करतात कारण उत्र पवूचे च ेसविशेीय समहू सविशेी डकंवा आडिवासी 
महणणया पेक्ा जमाती महणण ेपसंत करतात कारण हा (आडिवासी) शबि तेरे मधयभारताती् 
आप्वासीन साठी प्यकु्त के्ा जातो.86 अर्थशास्त्रात 87 (कमीत कमी 1000 वषा्थ पवूवी ड्डहलया 
रे्े्ी राजय वयवसरे  वरी् एक प्मखु रचना), कौडटलय, जमाती आडण आडिवासी ्ोकांचा 
संिभ्थ ितेात. ते सीमावतवी जमाती (सीमांत जाती) ची चचा्थ करतात. (“सीमावतवी क्ेत्र एक तर 
पहािी होते डकंवा मर वनात जमातींचा डनवास होता जे पणू्थपण ेराजाचया डनयंत्रणात नवहते.“)88 
आडण जमातींच ेसवतंत्र असण े(“डनरंकुश जंर्ी जमाती आपलया क्ेत्रात राहतात जया मोठ्या 
संखयेत आहते, वीर आहते, डिवसा उजेिी ्ढतात आडण राजयांना डजकणया डकंवा नष्ट करणयाची 
क्मता ठेवनू राजा सारखा वयवहार करतात”)89 परंत ुआडिवासी शबिाचा प्योर करीत नाहीत.

     जरी जमाती अडधकतर पहािी डकंवा वनक्ेत्रात सराडयक असतात. 14 ते 18 वया शतकाचया 
काळात मधय भारतात काही जमातींनी रोंि राजया सारख े आप्े राजय सधुिा सराडपत के्े. 
वासतडवक तयांनी जवळ जवळ चार शतके मधयभारताचया पणू्थ पहािी क्ेत्रावर राजय के्े. जयात 
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मधयप्िशे, ् त्ीसरढ आडण महाराषट्ाती् डविभा्थचा काही भार सामी् होता. अतंडव्थवाह सडहत, 
तयाकाळचया डहिं ूआडण मडुस्म पररवारांचया प्मखु शाही संसकृतीचया िरोिर या जमातींची िवेाण 
घवेाण चा्त असे. कोरेती(2016) मधय भारताती् डवडभनन रोंि राजयांचया अनेक वैभवशा्ी 
राजांची चचा्थ करतात. तयांची मातभृाषा रोंिी होती जी इिंो - द्रडवि पररवाराशी संिंडधत असनू  
मधयप्िशे, ्त्ीसरढ, महाराषट्, आधं्रप्िशे, ते्ंराना आडण ओडिसा या सहा राजयात िो््ी 
जात असे.90 प्ाचीन काळात कंिोज नावाच ेएक जमातीय राजय होते तयाचा उल्ेख महाभारतात 
सधुिा आह.े असमच ेअहोम  साम्ाजय (1228 ते 1838) एक आणखी उिाहरण आह े91. अहोम 
आडण रोंि यांचया डवपरीत असे अनेक राजे आहते जयांनी फक्त वनक्ेत्रात आपलया प्जेवर शासन 
के्े. जसे केरळ च ेमननान, जनश्रतूी प्माण ेतयांच ेराजय 700 वष्थ जनेु आह ेआडण ते पांिय राजा 
डचरायवम्थन च ेवंशज आहते. जया्ा एका चो् राजाने पराडजत के्े होते. आडण तो 700 वषा्थ 
पवूवी केरळचया इिुककी डजलह्यात येऊन सरायीक झा्ा होता 92. 

1998 मधये आदं्र ेब्टे्ीने एका प्पत्रात93 भारताचया काही समहुांसाठी ‘जमाती ‘ शबिाचया 
क्रडमक डवकासाच े वण्थन के्े आह.े ते पवूवीचया काळाती् शबिांचया उपयोरािद्् सांरतात 
जसा ‘आडिम ‘शबि जो िसुऱया महायधुिा नंतर प्च्ना िाहरे झा्ा. ‘वंडचत ‘‘पहािी आडण 
वन जमात ‘‘आडिम जमात ‘(आडिवासी) आडण नंतर सांरतात की ‘अनसुडूचत जमात ‘शबिा्ा 
भारत सरकार ने सवतंत्रतेचया पवूवीच सवीकार्े होते. ते महणतात, भारतात “‘जमाती आडण रैर 
जमाती िोनही प्कारचया ्ोकांत अनाडधकार ग्रहण, वंशीय डमश्रण, आडण आप्वसाना द्ारे अनेक 
पररवत्थन झा्े आहते “आडण 19 वया शतकाचया मधया पयांत आजचया जमातीत मोठ्या प्माणात 
“आडर्थक, सामाडजक, आडण राजनीडतक रूपाने एक तर अधीन झालया आहते डकंवा वेरळया 
पािलया रेलया आहते.” पण ऑसटे्ड्या डकंवा संयकु्त राजय अमरेरकेत ह ेअनाडधकार ग्रहण  जया 
प्कारे शक्ती चया िळावर जिरिसतीने झा्े तया पेक्ा वेरळे आह.े आडण जराचया एखादा डवशषे 
भाराती् एका डवशषे अनभुवाचया प्तयतु्रात डनडम्थत झा्ेलया ‘मळू ‘शबिाचया प्योरा ची 
उपयकु्तता भारतीय संिभा्थत डववािासपि आह.े

     भारतीय संिभा्थत, ‘मळू ‘शबिाचया संकलपने्ा एका खिंीय दृडष्टकोनातनू तपासणयाची ररज 
आह ेन की राजय अरवा राषट्ाचया दृडष्टकोनातनू. राषट् डकंवा राजयात सामानयतः एक प्मखु समहू 
असतो जयाची भाषा आडण संसकृती तया राजया डकंवा राषट्ाचया अडसततवाचा आधार असते. 
भारताचया संिभा्थत िडघत्े तर, जरातीलया िसुऱया सवा्थत मोठ्या ्ोकसंखयेचया िरोिरच, जी 
जराचया एकूण ्ोकसंखयेचया 16 टकके,  2.4 टककयाहून अडधक  भभूारा िरोिर 94. जयाचया 
घटनेतच 22 आडधकाररक भाषांना मानयता डि्े्ी आह.े95  या भाषा चार प्मखु भाषा समहु, 
अरा्थत  इिंो - यरुोडपयन, द्राडविीयन, ऑसट्ो - एडशयाडटक, आडण डचनी - डतिेटी शी संिंडधत 
आहते. डवडभनन ड्पी आहते जया येरेच डवकडसत झालया आहते. वेर वेरळया प्िशेात प्मखु 
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भाषा वेर वेरळया आहते. केरळचया एका टोका्ा 96 टककया हून अडधक ्ोक म्याळम भाषा 
िो्णारे आहते तर िसुऱया टोका्ा नारा्ँि मधये फक्त 14 टकके ्ोक एओ भाषा िो्णारे 
्ोक आहते. िशेात 1652 मात ृभाषा आहते, तयात 103 डविशेी मातभृाषा सधुिा आहते.96  येरे 
शकेिो वेर वेरळे समिुाय आहते जे डमळून एक िशे डनमा्थण करतात एकच भाषा िो्णाऱयांचा 
एक समिुाय नाही. यात सव्थ जाती जमातींच े्ोक समान भारीिार आहते. यासवाांची मळेु या 
िशेात 2000 वषा्थहून अडधक जनुी आहते. या दृष्टीने भारताती् सव्थ ्ोक ‘मळू ‘ असनू तयांचयात 
भिे करण ेयोगय होणार नाही.

     अकािडमक आडण सडक्रय साडहतयात सडक्रय अनेक {परमार (2018 आडण 2019), डपल्ई 
(2014)} ्ोक आहते जे भारताचया जमातीय ्ोकांना संिडभ्थत करणया साठी मळू शबिाच े
समर्थन करतात. तयांचा तक्थ  मखुयतः या करनावर आधाररत आह ेकी जमातीच े“्ोक ह ेभारताच े
प्ारंडभक डनवासी आहते.”97  ते घटना सभते जयपा् डसंह यांनी मांि्े्े डवचार आडण कै्ाश 
प्करणात(2011) मधये सववोचच नयाया्या ने डि्ेलया डनण्थयावर डनभ्थर असतात. सववोचच 
नयाया्या ने या रोष्टीच ेपरीक्ण के्े होते की जमातीच े् ोक किाडचत भारताचया मळू नीवासयांच े
वंशज आहते. तयांनी ह ेपण िडघत्ं की अतयाडधक रररिी, अडशक्ा, िेकारी, आजारपण आडण 
भडूमहीनतेची तयांची डसरती ही ऐडतहाडसक अनयायाचा पररणाम आह.े या अशया वंचना आहते 
जया डनडश्त रूपाने ततकाळ िरू करणयाची ररज आह.े नयाया्याने महटं्े की, “ ऐडतहाडसक 
रूपाने वंडचत समहूांना डवशषे सरुक्ा आडण मित डि्ी रे्ी पाडहजे जेण ेकरून तयांना तयांचया 
रररिी आडण डनमन सामाडजक डसरतीतनू वर काढ्े जाऊ शके्.”98

     जमातीचया ्ोकांना एक अतंरडनडहत भय आह े की जमातीचया ्ोकांना मळूडनवासी न 
मानणयाने तयांना मळूडनवाडसंचया मानव अडधकारा पासनू वंडचत के्े जाऊ शके्, जो तयांचा 
अडधकार आह.े सविशेी समिुायाचया मानव अडधकारांचया रक्णासाठी आतंरराषट्ीय चळवळीचा 
भार होणयाने सवाभाडवक रूपाने तयांचया प्यतनांना िळ डमळते. का ््थसन च े महणण े आह े की 
भारतात अनेक जमातींचया संघटना आपलया अडधकारांना सराडपत करणयासाठी आपलया चळवळी 
याच मिुद्ावर आधाररत करतात की ते ्ोक या िशेाच ेमळू डनवासी आहते. ते मळूडनवाडसंचया 
अडधकारांसाठी ्ढणाऱया राषट्ीय, क्ेत्रीय आडण आतंरराषट्ीय नेटवका्थत भार घतेात (का ््थसन, 
2008). ‘आडिवासीं ‘डकंवा ‘मळूडनवासी ‘चया पक्ाती् अनेक काय्थकता्थ जमातींचया ्ोकांना 
भमूी अडधकारां पासनू वंडचत करणया संिंधात डचडंतत आहते. ते डवकास प्कलपांसाठी घतेलया 
जाणाऱया जमातींचया भमूीचया िहा्ी साठी उठाव करतात. उत्रपवूचेत जमाती समिुाय कोळसा, 
जंर्, आडण ते्ावर आपलया सवामीतवाचया मानयतेची मारणी करतात (आई. िबलय.ु
जी.आई.ए. 2021). ते नेहमी आपलया भमुी आडण संसकृती वरी् आपलया अडधकारा साठी 
डचडंतत असतात, जसे की साईमन आयोराने (1928) महटं्े आह:े “ते आतमडनण्थयासाठी नाही, 
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भमूीचया रक्णा साठी, आजीडवकेचया पारंपररक साधनांचया प्ाप्ी साठी,आडण  पारंपररक चा्ी 
रीतींचया समचुीत पा्नाचया सवतंत्रतेची मारणी करतात.”99  या डचतंा अजनूही तशाच आहते, 
आडण ‘मळूडनवासी ‘ह ेनामकरण तयांना आतंरराषट्ीय वयासपीठांवर आपलया मारणया ठेवणयात 
मित करतात. उिाहरणार्थ, रॉय िम्थन महणतात की, “जमाडतंसाठी आडिम डकंवा सविशेीय िजया्थचा 
िावा करणयाचया प्मखु कारणां पैकी एक ह ेआह ेकी तो तयांना क्ेत्रीय, भमुी अडधकार, आडण 
प्ाकृडतक साधनांवर डनयंत्रण डमळडवणयात सक्म करतो “(रॉय िम्थन, 2009). या सीम ेपयांत, या 
शबिाचा प्योर एक राजनीडतक करन आह.े 

     भारतात मारी् काही शतकात मोठ्या प्माणात ्ोकांचया आप्वासन आडण सामडूहक 
संहाराचया घटना न झालयाने तो वसाहडतक िनावटीचया पारंपररक वयाखयेत िसत नाही. भारतात 
सडुवधा संपनन आडण वंडचत िोनही प्कारच ेसमहू आहते आडण डब्डटश भारतात्े सव्थ ्ोक तसेच 
अपरोक् रूपाने ररयासतीती् ्ोक सधुिा 1947 पयांत वसाहतीचया आधीनच होते, मर तयांच े
मानवशाडस्त्रय, सामाडजक डकंवा आडर्थक वरवीकरण काहीही असो. पण िेट्ीचया ह ेडनिचेशनास 
आ्े की, आजचया काळात िौडधिक डवषय इतके वयवडसरत आहते की जराचया कोणा डवशषे 
भारात कोणा डवडशष्ठ भाराती् अनभुवाचया प्तयतु्रार्थ तयार होणाऱया संकलपना आडण अटी 
वयापक रूपाने जराती् अनय भारात पसरतात आडण तेरे आप्े सवतःच ेसवरूप घिवतात. “100 
यामळेु िौडद्भक भ्म डनमा्थण होतो आडण तयाचा काही समहुांचया द्ारे आपलया राजनीडतक आडण 
आडर्थक अजेंिा तयार करणया साठी उपयोर के्ा जातो. िासरपु्ा,एस (2018) सपष्ट सांरतात 
की ‘मळूडनवासी ‘शबिाचा शाडबिक अर्थ या समिुायांना जारडतक क्ेत्रात मळू डनवासी महणनू 
रणडनडतक आडण राजनीडतक रूपाने सवतः्ा सराडपत करणयास मित करतो.”101

     अनसुडूचत जमातीं डशवाय अनय डनवासी सधुिा मळूडनवासी असलयाचा िावा करतात. यात 
ि्ीत, मडणपरूच ेवैषणव मतेैई आडण आसामचया डहिं ूजातीं सारख ेअनेक अनय समहू सामी् 
आहते (रॉय िम्थन: 2009).

     भारतात वासतडवक रूपाने सवा्थत पडह्े सरायी होणाऱया ्ोकांना शोधनू काढण ेखपू कठीण 
आह.े पण ह ेएक तथय आह ेकी उत्र पवूचेती् नारा जमाती सारखया अनेक जमाती खपू प्ाचीन 
काळा पासनू सराडयक झा्ेलया नाहीत. असे समज्े जाते की तया इसवी पवू्थ पडहलया सहस्त्रकाचया 
मधयात भारतात आलया. डमझो तर 16 वया शतकातच भारतात आ्े (कसाकसा:1999). आडण 
जमाती तसेच अनय समिुाय सधुिा पवूवीचया काळापासनू भारतात सधुिा  वेळोवेळी आपलया 
राहतया सराना पासनू सर्ांतररत होत आ्े आहते. भारतात कोणतयाही समहुाची ऐडतहाडसक 
आनवुंडशकता तपासणयाची प्डक्रया भ्मपणू्थ कसरतच ठरे्. कारण यासाठी संपणू्थ भारतीय 
उपमहाडद्पा्ा एक समज्ा पाडहजे डकंवा एखादा डवडशष्ठ क्ेत्रा्ा तयासाठी आधार िनव्ा 



30

पाडहजे, एका डठकाणी सराडयतवाचा अवधी काय असावा आडण जेंवहा ्ोक एक िसुऱयात 
मकु्तपण ेडमसळत असती् तर तयांचया सांसकृडतक शधुितेची खात्री कशी करावी?

     जे ् ोक ‘मळू ‘शबिाचया पक्ात आडण भारताती् अनसुडूचत जमातींना मळूडनवासीचया रुपात 
मानयता िणेयाचया पक्ात तक्थ  ितेात,102  तयांची मखुय डचतंा ही आह ेकी संयकु्त राषट् संघाचया 
घोषणेंत नीडहत मानवाडधकारांवर आधाररत डसधिांत आडण िाडयतवांना या ्ोकांपयांत पोहोचडव्े 
रे्े पाडहजे. उिाहरणार्थ, 2016 मधये संयकु्त राषट् मानवाडधकार पररषिे् ा  पाठडव्ेलया आपलया 
डनरीक्णात कलचर् सवा्थइव् ने जया अडधकारांचया उल्ंघनाची तक्रार के्ी आह े103 तयात, 
भमुी आडण डनवासाचा अडधकार, शोषण करणाऱया उदोरां द्ारे सवतंत्र, पवू्थ आडण सडूचत 
सहमतीची उपेक्ा, यातना, शारीररक शोषण आडण हतया. ह ेसामानयतः तया सव्थ समिुायां िरोिर 
समान रूपाने ्ार ूहोते जे प्कलपाचया क्ेत्रात डनवास करतात. यात िमुत नाही की अनसुडूचत 
जमातीचया ्ोकांचया मानव अडधकारांच ेरक्ण झा्े पाडहजे. पण अनय समिुायाच ेडवशषे करून  
अनसुडूचत जाती सारखया ििु्थ् समहुांच ेसधुिा अडधकार आहते तयांच ेसधुिा रक्ण झा्े पाडहजे. 
याच िरोिर आतमडनण्थया सारखया संकलपना समसया डनडम्थत करतात. का ््थसन ने राषट्संघात 
भारताचया संभाडवत भडूमके िद्् िो्ताना महटं्े होते की, “यामळेु राषट्ीय संप्भतुा आडण 
अखिंता  संकटात येणयाची भीती आह.े” (का ््थसन,1999 पषृ्ठ. 26 ). काही समिुायावर, 
जयांना घटनेचया अतंर्थत सकारातमक कारवाई साठी डवशषे उपचार डि्े रे्े आहते, तयांचयावर 
मळूडनवासीचा डशकका ्ावणयाने रुंतारुंत डनमा्थण होणयाचा धोका आह.े भ्ेही तयात ऐडतहाडसक 
सतयता असो वा नसो. पवूवी महटंलया प्माण,े डवकासासाठी डि्े जाणारे असे डवशषे उपचार 
सामाडजक आडण आडर्थक दृष्टीने मारास्ेलया काही अनय समिुायांना सधुिा डि्े जात आहते 
जशया अनसुडूचत जाती जया जमातीं पेक्ा अडधक नाही तरी तयांचया एवढ्या तरी मारास्ेलया 
डनडश्त आहते, तयांना जमातीचया डवरूधि उभ ेकरण ेअनडुचत आह.े

     अनसुडूचत जमाती साठी वापरलया जाणाऱया प्तयेक शबिाच े आप्े फायि े आडण तोटे 
आहते. आडिवासी शबि, जयाचा अर्थ आह ेफक्त पडह्े पासनू राहत आ्े्े ्ोक, काही डवडशष्ठ 
भारात प्योर झालयाने  सामानय संभाषणात तयाने काही डवकृत अर्थ ग्रहण के्ा आह.े तयाचा 
अर्थ ‘असभय ‘आडण ‘िि्थर ‘्ोक असा समज्ा जाऊ ्ार्ा आह.े हा प्भाव डनडश्तच या 
शबिाचया शबिकोशीय अरा्थ वरून झा्ा नसनू िसुऱया प्भावशा्ी ्ोकांनी या जमाती िद्् 
डनमा्थण के्ेलया धारणतेनू डनमा्थण झा्ा आह.े महणजे तयांना समाजाती् अनय ् ोक जे समजतात 
तयावरून डनमा्थण झा्ा आह.े कें डब्ज डिकशनरीत मळू डनवासी शबिाचा अर्थ आह,े, “ते ्ोक 
जे मळुतः एकाच जारी डनवास करत आ्े असनू जे कोणतयाही अनय सरानावरून तेरे आ्े्े 
नाहीत. “104या वयाखयेचा डवसतार करून, कोणतेही िोन डनषकष्थ काढ्े जाऊ शकतात. एक 
मळू डनवासी ्ोक ते आहते जे अजनूही तेरे आहते जेरे होमो सेडपयंस (वंश) मळू रूपाने सरुू 
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झा्ा, ज्ानाचया वत्थमान अवसरेनसुार जे आडरिकेती् डवकटोररया सरोवराचया जवळपास आह,े 
आडण िोन कोणतयाही भमूीवर सराडयक होणारे पडह्े मानव (जे एडशया आडण आडरिकेचया 
अडधकांश भारात अतयंत सापेक् आडण समसयाग्रसत आहते, कारण वत्थमान राजनीडतक सीमा 
खपू प्ाचीन नाहीत.)  असे वाटते की सववोचच नयाया्याने िसुऱया दृडष्टकोनाच ेपा्न के्े आह,े 
पण भारताचया क्ेत्राचया आत (“भी् संभवतः भारताचया काही मळू डनवाडसंच ेवंशज आहते जे 
िशेाचया डवडभनन भारात डवषशे करून िडक्ण राजसरान, महाराषट्, मधय प्िशे इतयािींत डनवास 
करतात). “105याच िरोिर ह ेपण समज्े पाडहजे की भारतात आडिवासी शबि तया ्ोकांवर 
्ार ूहोतो, जयांना प्भावी समिुाया पासनू वेरळे चीनहीत करणया साठी समिुायाचया िाहरेचया 
्ोकांद्ारे या प्कारे संिोडधत के्े जाते. ह े पण ्क्ात ठेव्े पाडहजे की या शबिा्ा आता 
संिंडधतांनी आतमसात के्े असनू ते या्ा सशक्तीकरणाचया मखुर अडभवयक्तीच ेउपकरण महणनू 
प्योर करीत आहते  (Xaxa,1999).

निष्कर्भ

भारतात राषट् डनमा्थणाची एक डवडशष्ठ प्डक्रया चा् ूआह.े वेरवेरळया भाषा िो्णारे वेरवेरळे 
समिुाय, वेर वेरळया पंरांच ेअनसुरण करणारे ्ोक, सामाडजक आडण सांसकृडतक िाहुलयता 
िरोिर घऊेन ह ेराषट् डनमा्थण करीत आहते आडण तयासाठी तयांनी एक अशी घटना तयार के्ी 
आह ेजी तया सव्थ नारररकांना मू् भतू मानव अडधकार, मौड्क अडधकारांचया रुपात उप्बध 
करून िणेयाची हमी ितेे. डवडभननता संरडक्त करणया साठी, ती अलपसंखयक आडण अनय ्हान 
समहूांना तसेच अनसुडूचत जाती आडण अनसुडूचत जमातींसारखया सामाडजक आडण आडर्थक 
दृष््टया मारास्ेलया समहूांना डवशषे अडधकार उप्बध करून ितेे. पण याचा उद्शेय सवाांच ेसमान 
भारीिार महणनू एकीकरण करण ेहा आह ेसं्गनक डनमा्थण करण ेनवह.े येरे आत्ा डकंवा िाहरेचा 
असा भिे नसनू कोणी ही मळूडनवासी डकंवा उपरे ्ोक नाहीत. येरे एक ्ोक एक िशे आह.े 
नामकरणा संिंधी आतंरराषट्ीय चचचेत भारताची भडूमका डनरंतर याच मु् भतू डसरतीवर आधाररत 
अस्ी पाडहजे. ह े मानव आनवुंडशक संसाधनांसडहत, आनवुांडशक संसाधनांचया ्ाभ वाटप 
डनतीशी सधुिा ससुंरत अस्े पाडहजे.106 परंपरारत ज्ानाच ेसंरक्ण, जैडवक संसाधनांच ेसंवध्थन, 
पारंपररक डचडकतसा पधिडतचा अडधकतम उपयोर आरोगय सेवा, हवामान डनयंत्रण आडण पया्थवरण 
संरक्ण ह ेसव्थ आपसात एकमकेांशी जिु्े्े आहते. कोणतया  समहूाच ेकाहीही नामकरण झा्े 
तरी तयाची पवा्थ न करता भारताने या किे ्क् िणेयाची ररज आह ेकी सव्थ भारतीय डवकासा च े
्ाभ प्ाप् करणयास सक्म होती् आडण काही वषा्थतच िशेात सामाडजक आडण आडर्थक दृष्टीने 
कोणी ही मारास्े्ा राहणार नाही. आडण तयामळेु भारत अतंतोरतवा जारडतक वयासपीठावर 
आप्े उडचत सरान प्ाप् करणयात सक्म होई्.
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