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बिरसा म ुंडा 
डॉ.शरद पवार 

मराठी बवभाग प्रम ख 

यशवुंतराव चव्हाण महाबवद्यालय, पाचवड 

ता.वाई बि.सातारा. 

 

 प्रास्ताबवक :- 

      आददवासी समाि हा अबतप्राचीन मूळ भारतीय समाि आह.ेआददवासी याचाच अर्थ त्या त्या ठठकाणचे 

मूळ रबहवाशी असाही आह.ेआददवासी हा इुंग्रिीतील 'ॲि- ओठरबिनल्स'या शब्दाचा मराठी पयाथयी शब्द 

आह.े आददवासी समाि डोंगर दयाथत, पवथतावर आबण िुंगलात रहात आलेल ेआहते.इतर समािापासून ते 

वेगळे आबण स्वतुंत्र आहते. प्रार्बमक गरिा ते बनसगाथतूनच भागबवतात.िहुसुंख्य आददवासी समािाची 

स्वतःची अशी िोलीभाषा आह.ेपरुंत  त्याुंना बलपी नाही त्याुंची भाबषक,साुंस्कृबतक परुंपरा मौबखक 

पद्धतीद्वारेच ितन होत आली आह.ेभारतीय राज्यघटनाकाराुंनी आददवासींचा उल्लेख 'अन सूबचत 

िमाती'असा केला आह.े बवबशष्ट भूप्रदशे ह ेआददवासी समािाचे लक्षण आह.े सामान्यपणे िाह्य सुंपकाथपासून 

अबलप्तच व द गथम असलले्या डोंगराळ भागात आददम समािाचे वास्तव्य असते. 

सुंशोधनाची उदिष्ट:े- 

 १ .बिरसा म ुंडा याुंचे व्यबिमत्त्व लक्षात येईल. 

२ .बिरसा म ुंडा याुंनी बिठटश सरकार बवरोधी केलेला सुंघषथ समिून येईल. 

३ . बिरसा म ुंडा याुंची आददवासी समािाबवषयीची कामबगरी साुंगता येईल.  

४ .बिरसा म ुंडा हे  एक दशेभि,स्वातुंत्र्यसेनानी, िननायक असल्याचे लक्षात येईल. 

सुंशोधन पद्धती :- 

  १ .इुंटरनेटवरून माबहती  

  २ .वाुंग्मयीन साबहत्यकृती 

  ३.बवदकपीबडया मधील लखेन, इत्यादींच्या अन षुंगाने प्रस्त त बवषयासाठी आधार घेतला आह.े 
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बवषय माुंडणी :- 

   भारतीय आददवासी िमात-भारतामध्य ेबवबवध िाती, धमथ,पुंर् आह.ेभारतात एकूण २८  घटक राज्य व ७ 

कें द्रशाबसत प्रदशे आहते.उत्तरेला बहमालय पवथत,दबक्षणेस कन्याक मारी व मध्य भारतात कटक ते कच्छ अशा 

नैसर्गथक हवामान,पयाथवरण व सामाबिक बवबवधतेने नटललेा भारत दशे आह.ेअशा या भारतामध्ये बवबवध 

प्रकारच्या िाती िमाती एकबत्रत राहताना ददसून येतात.त्यातीलच एक महत्त्वाची िमात म्हणिे आददवासी 

समाि आह.े आददवासी मधील काही ऐबतहाबसक व्यिी म्हणून बिरसा म ुंडा, राणी द गाथवती, राघोिी 

भाुंगरे,वीर एकलव्य आददचा उल्लखे करता येतो . 

बिरसा म ुंडा:- 

               भारतीय मलू्याुंच्या सुंवधथनासाठी आददवासींच्या प्रयत्ाुंची दखल घेणे आवश्यक आह.ेबिरसा म ुंडा 

याुंचा १५  नोव्हेंिर १८७५ ते ९  िून १९००  हा िीवन काळ आह.ेकेवळ ते पुंचवीस वषाांचे िीवन िगले,पण 

त्याुंनी गरीि आददवासी सम दायाला िागृत करण्याचे अत्युंत महत्त्वपूणथ कायथ केले.बिठटशाुंना त्याुंच्याम ळेच 

आददवासींची िमीन बवकण्यास िुंदीचा कायदा करावा लागला. बिरसा म ुंडा आददवासी समािक्ाुंतीचे िनक 

व एक स्वातुंत्र्यसेनानी होते. 

              याुंचा िन्म झारखुंडमधील ‘उलीहातू’ या छोट्याशा खेडगेावातील आह.ेिन्मवार िृहस्पती 

असल्याम ळे त्याुंचे नाव बिरसा ठेवण्यात आले.म ुंडा ही आददवासी िमात आह.ेवबडलाुंचे नाव स गना तर 

आईचे नाव करमी असे आह.ेही नावे आपणास ऐकण्यास वेगळे वाटतात.म ळात त्याुंच्या 

चालीरीती,सुंस्कृती,रुढी, प्रर्ा, परुंपरा ह्या अभ्यासण्यासारख्या आहते. कारण तेही एक आपल ेभारतीय 

िाुंधव आहते. बिरसा याुंची क ट ुंिाची आर्र्थक पठरबस्र्ती हलाखीची होती.त्याुंचे क ट ुंि शेतमि री करत 

असायचे. िासरी वािबवणे,वाचन करणे, बचत्र रेखाटणे,धन र्वथद्या बशकण ेइत्यादी त्याुंच्या आवडीचे छुंद होते. 

              बिरसा याुंना बशक्षणाची आवड होती.शाळेच्या अटीन सार त्याुंना बिश्चन धमथ स्वीकारावा 

लागला.शाळेमध्ये त्याुंना फादर नोटे्रट  या व्यिीचे आददवासी चोर, िेईमान असल्याचे मानहानीकारक शब्द 

ऐकावे लागले.तेव्हा त्याुंनी बतर् ेखडसावून प्रबतउत्तर ददल.ेत्याम ळे १८९०  साली बिरसाुंना शाळेतून काढण्यात 

आले.त्याुंचा बववाह बहरीिाई ककुं वा बहरािाई म्हणता येईल या म लीशी झाला.परुंत  अल्पकाळातच बतचे 

बनधन झाले. त्याुंना आनुंद पाुंड ेया वैष्णव पुंर्ीय व्यिीकडून धार्मथक बशक्षण बमळाल.ेया काळात त्याुंचा 

आत्मबवश् वास वाढला.म ुंडा िमातीच्या  परुंपरागत िीवनपद्धती मध्य,ेधमाथमध्य े पठरवतथन व स धारणा 

करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्याुंच्या लक्षात आले.या िमातीत एकता, िागृती त्याुंनी बनमाथण 

केली.िुंगलातील वनौषधी ििल चाुंगल ेज्ञान होते.त्याम ळे ते आिारग्रस्त लोकाुंना िडीि टी देऊन त्याुंचा 

आिार िरा करत. त्याम ळेच ते 'भगवान बिरसा' म्हणूनही ओळखल ेिाऊ लागल.ेइुंग्रिाुंनीही त्याुंचा उल्लेख 

‘बिरसा गॉड ह’ै असा उल्लेख केलेला आह.े 

             १८५७  च्या क्ाुंती नुंतर इुंग्रिाुंनी ‘छोटा नागपूर’ प्रदशेातील म ुंडा आददवासींच्या शते िबमनी 

बहरावून घेतल्या.त्या परत बमळबवण्यासाठी बिरसा याुंनी इुंग्रिाुंबवरुद्ध सुंघषथ केला आह.ेत्या लढाईचा बिरसा 

याुंच्या मनावर मोठा प्रभाव पडला होता.अनेक म ुंडा आददवासी िरोिर सरदार आुंदोलनात सहभाग 

घेतला.गावगाड्यात िेवढ्या आददवासींच्या िबमनी आहते,त्यावर सरकारी अबधकाऱयाुंचा अबधकार आह.ेया 

इुंग्रिाुंच्या बनयमाम ळे आददवासींच्या िगण्याचा अबधकार बहरावला िातो.तसेच अनेक ठेकेदाराुंना दारुचे 

अड्ड े चालबवण्यासाठी परवाने ददले. याम ळे आददवासी नेहमी दारूच्या नशेत रहावा िेणेकरून ते 
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आुंदोलनापासून अबलप्त राहतील असा त्याुंचा हतूे होता.यािाित बिरसा याुंनी इुंग्रिाुं बवरुद्ध आवाि 

उठबवला.१८६९  मध्य े 'वनसुंरक्षण कायदा'लागू करण्यात आला. त्याम ळे आददवासी िमातींची िुंगलावर 

होणारी उपिीबवका िुंद झाली.त्याुंच्या प ढे मोठे सुंकट उभ ेराबहल.ेया अन्यायाबवरुद्ध तसेच स्वावलुंिन व 

स्वाबभमान यासाठी बिरसा याुंनी १८९०  मध्य ेव्यापक क्ाुंतीची घोषणा केली. 'उलग लान'म्हणिे सवाांगीण 

बवकास करण्यासाठी प्रयत् करणे. 

           १८९४ मध्ये झारखुंड भागात मोठ्या प्रमाणावर द ष्काळ पडला.या काळात इुंग्रिाुंची मदत तर झाली 

नव्हतीच उलट आददवासींकडून िमीन महसलू स्वरूपात भरण्यासाठी सिी करण्यात आली.सहाबिकच 

आददवासींना आपल्या िबमनी सावकार व िमीनदाराुंच्या कड ेघाण ठेवाव्या लागल्या.त्याम ळे त्या सोडवून 

घेण ेअशक्य िनल.े िमीन मालकी असणारा आददवासी भूबमहीन व वेठबिगार िुंनला. त्याम ळे बिरसाने 

आददवासी तरुण िाुंधवाुंचे सुंघटन केले.बिरसा च्या शब्दाम ळे अनेक ग ुंडाुंनी ठेकेदार व इुंग्रिाुंच्या कामास 

िाणे िुंद केल.े१८९५  मध्ये समािस धारणेचे अबभयान आपल्या हातात घेतले.िुंगल, िमीन सुंपत्ती हा आमचा 

अबधकार आह.े ते आमच्या उपिीबवकेचे साधन आह.ेयासाठी सवथ आददवासींनी एकत्र लढायचे ठरबवले.त्याुंनी 

न्याय व अबधकारासाठी शस्त्र हाती घेतल.े त्याुंना 'िननायक' हा दकताि बमळाला होताच पण याुंच्या बशवाय 

तुंट्या बभल्ल,ियप्रकाश नारायण,राघोिी भाुंगरे, वीर एकलव्य,राणी द गाथवती याुंचेही आपणास स्मरण होण े

आवश्यक आह.े 

           बिरसा याुंनी केलेल्या स्वराज्याच्या घोषणेम ळे बिरसा व त्याुंच्या सहकाऱयाुंना १८९५  मध्य े

पकडल.ेबिरसा याुंना अटक झाल्याम ळे आददवासी समािात आणखीनच इुंग्रिाुंबवरुद्ध असुंतोष बनमाथण 

झाला.अखरे ३० नोव्हेंिर १८९७  रोिी बिरसा म ुंडा याुंची स टका झाली. त्यावेळी आददवासी समािाची 

केबवलवाणी बस्र्ती िघनू ते पेटून उठल.ेत्याुंनी गावोगावी ग प्त िैठका घेऊन म ुंडा राज्य स्र्ापन  करण्याच्या 

शपर्ा घेतल्या. अनेक आददवासी लोकाुंसह बिरसाुंनी कायद्याची लढाई सोडून नाताळच्या पबहल्याच ददवशी 

ददनाुंक २५  बडसेंिर १८९९  पासून इुंग्रि अबधकारी,इुंग्रि ठेकेदार,िमीनदार, सावकार व बिश्चन धमथप्रसार 

याुंच्या बवरोधात प्राणघातक हल्ल ेकरण्यास स रुवात केली.ससुंगभूम, चक्धरप र, राुंची,ख टी,कोरा,तामाड या 

प्रदशेातील पोलीस चौक्या िाळण्यात आल्या.या म िी आुंदोलनात पोबलसाुंच्या गोळीिारात हिारो पोलीस 

व म ुंडा आददवासी मारल ेगेले. अखेर त्याुंना शह दणे्यासाठी इुंग्रिाुंनी क टनीती चा वापर करून ३  फेि वारी 

१९००  रोिी त्याुंना पकडण्यात आले. 

              राुंची यरे्ील कारागृहात इुंग्रिाुंनी बिरसा याुंचा अतोनात छळ केला. ९  िून १९०० रोिी बिरसा 

याुंना वीरमरण आले.त्याुंनी केलेल्या आुंदोलनाची दखल बिठटशाुंना घ्यावी लागली.त्याुंनी आददवासींचे 

िबमनीवरील हक्क मान्य केले.आददवासी हक्क, स्त्री स्वातुंत्र्य,मानवी प्रबतष्ठा याुंच्या साठी लढा दणेारा पबहला 

आददवासी नेता म्हणून त्याुंची ओळख आह.ेत्याुंच्या  कामबगरीम ळे राुंची येर्ील कें द्रीय कारागृहास आबण 

आुंतरराष्ट्रीय बवमानतळास म ुंडा याुंचे नाव दणे्यात आले आह.ेसमािबहत आबण मातृभूमीचे रक्षण या 

तत्त्वाम ळे त्याुंना 'धरती िािा' म्हणून सुंिोधतात.त्याुंची गणना महान दशेभिामध्ये केली िाते. याुंच्या 

िीवनाबवषयी  इयत्ता चौर्ी च्या अभ्यासक्मात पाठ आह.ेतसेच भ िुंग मेश्राम याुंची कबवता ,याबशवाय सहुंदी 

बचत्रपटाुंचीही बनर्मथती झालेली आह.े 

            र्ोडक्यात बिरसा म ुंडा आपल्यासाठी आबण अनेक बपढ्याुंसाठी अमर आहते.आदशथ आहते.आिही 

या महान व्यिीच्या कायथ -कतृथत्वाच्या स्मृती झारखुंड राज्यात आहते.त्याुंच्या कामबगरीचा गौरव केला 

िातो.आददवासींची सामाबिक व आर्र्थक पठरबस्र्ती लक्षात घेऊन कें द्र सरकारने आददवासी बवकासासाठी 

१९७५-७६  साली आददवासी उपाय योिना तयार करण्याचे मागथदशथन राज्य शासनाला ददल.े त्यान सार सवथ 
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स्तरावर होणारे आददवासींचे  शोषण र्ाुंिबवणे व त्याकठरता प्रभावी योिना आखणे. यासारखी काही उदिष्ट े

उपाय योिनेत माुंडण्यात आली आहते. 

बनष्कषथ:- 

1.बिरसा म ुंडा ह ेएक धाडसी स्वभावाचे व्यबिमत्व होते. 

2.आददवासी म ुंडा िमातीला त्याुंनी न्याय बमळवून ददले. 

3.आददवासी समािाचे ते एक महानायक आहते. 

4.अनेक बपढ्याुंसाठी ते अमर व आदशथ आहते. 
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