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सारांश 

आददिासी लोक सिंस्कृिीची भारिािील सिव सिंस्कृिीि िेगळी ओळख आहे. प्राचीन आददिासीिंच्या 
सिंस्कृिीि मानिाच्या उत्क्ािंिीचा इतिहास दडलेला आहे. आददिासी समुदायाच्या िन्मिाि गुणािंमध्ये 

साधेपणा, उत्कस्फूिविा, समुदायीकिा,  बिंधतु्कि, सत्कय, प्रामाणणकपणा, पररश्रम, सामूदहकिा, समानिा 
आणण तनसगावशी ििळीकिा यािंचा समािेश आहे. आददिासीिंच्या समािाि आपणाला त्कयािंच्या एका 
क्षणाच्या सहिासाि  त्कयािंच्या भव्यिेची, ददव्यिेची आणण चिैन्याची िाणीि होिे. आददिासीिंचा 
दृजटिकोन उपयोगगिािादी आणण 'िगा  आणण िगू द्या' या विचारसरणीला धरून आहे. मुख्य 

प्रिाहापासून दरू ििंगलाि राहनाऱ्या आददिासी िमािी अिूनही सािंस्कृतिक िैसशटटयािंसह िगि 

आहेि.प्रस्िुि शोधपत्राि आददिासीिंचा िीिन पररचय ि त्कयािंच्या सािंस्कृतिक इतिहासािर प्रकाश 

िाकण्याि आलेला आहे.  

प्रस्तावना 

भारिीय आददिासीिंचा इतिहास आयाांच्या आगमना पासूनचा आहे. बऱ् याच कालखिंडाि त्कयािंनी या 
उपखिंडािील पिविीय प्रदेशािंिर िचवस्ि राखले. परिंि ु कालािंिराने, जयािंची परिंपरा िोंडी सिंस्कृिीिर 
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आधाररि होिी त्कयािंच्यािर सुसशक्षक्षि लोकािंनी प्रभुत्कि स्थावपि केले.  स्िाििंत्र्योत्किर काळाि ि े

अनुसूगचि िमािी म्हणून ओळखले िाउ लागले. अनेक विद्िानािंनीही याबद्दल गचिंिा व्यक्ि केली 
आहे. १९३० आणण १९४० च्या दशकाि गोंड आददिासी बरोबर िीस िर्ष े िास्िव्य करणारे ब्रिदिश 

मानिििंशशास्त्रज्ञ व्हेररयर अजविन यािंनी आपवया "आददिासी आिव ऑफ समडल इिंडडया" या पुस्िकाि 

सलदहले आहे की आधतुनक आददिासी शाळा भारिाच्या सिव दिकाणी उघडवया िाऊ नयेि.कारण ि े

म्हणाले की एक धोका आहे की आददिासीिंना िुने त्कयािंच े  िीिन सिंस्कार ि परिंपरा सोडण्यास भाग 

पाडले िाईल. कलाकार िे.िे. अ ॅजविनची दरूदृटिी प्रतिब्रबिंब्रबि करिाना स्िामीनाथन यािंनी पससवजव्हिंग 

फफिं गसव मध्ये सलदहले: "पररजस्थिी काहीही असो, िी अिूनही बदलली नाही." अशा समुदायािंना स्ििःच 

एकिे सोडले पादहिे, िे मुळीच एक व्यािहाररक प्रस्िाि असवयाच ेददसि नाही. त्कयािंची ििंगले यापुढे 

त्कयािंच्या मालकीची नाहीि, यापुढे िे ििंगल सिंरक्षणाच्या नािाखाली पारिंपाररक शिेी प्रणालीचा िापर 

करु शकणार नाहीि ि ेआिा सशकार करू शकि नाहीि आणण िसेच अथवव्यिस्थेचा हस्िक्षेप आिा 
भारिाच्या प्रत्कयेक क्षेत्राि झाला आहे. हिारो आददिासी िरुण लोक रोिीरोिीच्या शोधाि शहराि 

स्थातयक झाले आहेि आणण त्कयािंची सिंििी त्कयािंच्या समदृ्ध िारश्यापासून खपू दरू असिाना अनेकिण 

त्कयािंच्या मुळािंपासून दरू गेले आहेि.  

आदिवासी शब्ि संकल्पना 

आददिासी हा शब्द कोणत्कयाही भारिीय भार्षेि आढळि नाही फकिं िा िो प्राचीन काळी िापरला गेलेला 
नाही. िेद, पुराण, सिंदहिा, उपतनर्षद, रामायण, महाभारि, कुराण, बायबल इत्कयादी कोणत्कयाही प्राचीन 

ग्रिंथाि आददिासी शब्द कोिेही आढळि नाहीि. हा शब्द २० व्या शिकाच्या सुरूिािीस अजस्ित्किाि 

आला आहे आणण दहिंदी आणण सिंस्कृिमध्ये देखील समान िापरला िािो.अस ेमानले िाऊ शकिे की 
त्कयािेळी १८७९ मध्ये  हा शब्द सामान्य िन माणसाि  आला नव्हिा. १९३६  पयांि या शब्दाने दहिंदी 
सादहत्कयाि  िेगळे स्थान तनमावण केले असेल. मग रसेलने आपवया शब्दकोशाि त्कयाला िागा ददली 
असािी. हे ज्ञाि आहे की हा शब्द मूळ शब्द इिंग्रिी शब्दाचा अनुिाद करून बनलेला शब्द आहे. या 
गोटिीिर  गेवया काही दशकािंपासून चचाव सुरू आहे. सोशल मीडडयाच्या आगमनाने हा शब्द 

अगधकागधक पसरू लागला.आददिासी हा शब्द सिंिैधातनक, अगधकृि फकिं िा सन्माननीय नाही. भारिीय 

राजयघिनेनुसार हा शब्द कोणत्कयाही सरकारी कागदपत्राि िापरु नये, परिंि ुकाही प्रादेसशक सरकार 

आणण सिंस्था िाणीिपूिवक या शब्दाची िादहराि करीि आहेि आणण मोठ्या प्रमाणािर िनिेची 
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ददशाभूल करीि आहेि. िर आददिासी शब्दाच्या अथावकड ेलक्ष ददले  िर आपणास काहीही चकुीच े

िािणार नाही. परिंि,ु या शब्दाकड े बघिाच आपवयाला आढळेल की हा शब्द एक अत्कयिंि विकृि 

मानससकिा आणण द्िेर्षाची भािना िरविणारा आहे. िेव्हा कोणी एखाद्याला आददिासी म्हणिे िेव्हा 
त्कयाच्या मनाि  असभ्य, रानिी, तनरक्षर, काळ्या कािडी व्यक्िीची प्रतिमा उमििे. िमािीिरून नव्हे 

िर आददिासी शब्दािरून त्कयाच्यामधनू तनमावण झालेली ही विकृि  असह्य िेदनाची भािना आहे 

आणण दह खपू मोिी शोकािंतिका आढळिे. 

आदिवासींचा इततहास 

सुमारे ४०० वपढयािंपूिी, सिव भारिीय ििंगलाि राहि होि,े परिंि ु विकासामुळे प्रथम गािे ियार झाली 
आणण शिेिी शहरे. िनिासी येथे गाि आणण शहराि स्थातयक झाले. विज्ञान म्हणिे की ही सिव 
अभूिपूिव प्रगिी मानिािंनी २०० वपढयानिंिर केली आहे. त्कयाआधी माणस े प्राण्यािंप्रमाणे िगि 

असि.िर आपण  भारिीय लोकािंबद्दल बोललो िर पथृ्िीिरील सिव लोक आफिकन फकिं िा दक्षक्षण 

भारिीय आहेि. अस ेम्हिले िािे की ३५ हिार िर्षाांपूिी मनुटय आफिका फकिं िा दक्षक्षण भारिमधनू 

स्थलािंिररि झाला आणण मध्य आसशया आणण युरोपमध्ये स्थातयक झाला. युरोपच्या माध्यमािनू 

माणूस चीन गािला आणण िेथनू पुन्हा त्कयान े भारिाच्या ईशान्य भागाि प्रिेश केला आणण पुन्हा 
दक्षक्षण भारिाि पोहोचला आणण मग आफिकेि पोचला. हे च् चालूच रादहले.िेदािंमध्ये आयव, गुलाम, 

रानिी लोकािंमध्ये िािंसशक भेद दशवविणारे कोणिेही पुरािे नाहीि. अमेररका, आफिका, अिंिाजक्िवका, 
ऑस्रेसलया आणण भारिीय द्िीपकवपािील गोंडिानाच्या िमीन िुिवयानिंिर येथील रदहिासी 
त्कयािंच्या स्ििःच्या प्रदेशाि विभागले गेले. िाजया सिंशोधनानुसार िगािील पदहली नदी नमवदा मानली 
गेली. येथे डायनासोरच ेअिंडी आणण िीिाश्म मोठ्या प्रमाणाि सापडले आहेि. गोंडिाना प्रदेशािील 

गोंड कोरकु समािािील प्राचीन कथािंमध्ये ही िस्िुजस्थिी ददसून येिे. भारिाि राहणारा प्रत्कयेकिण 

आददिासी आहे, परिंिु विशरे्षिः  भारिीय ििंगलािंमध्ये राहणाा्या आददिासीिंनी आपली शुद्धिा िपली 
आहे आणण ििंगलािंच्या िािािरणाि िे उघड्यािर िास्िव्य करीि आहेि, िर मग त्कयािंची भौतिक 

रचना, देखािा, परिंपरा आणण प्रथा काही िेगळ्या  आहेि. आददिासी जयािंनी आिा खेड्याि, गािे आणण 

शहरािील घरािंमध्ये राहण्यास सुरुिाि केली आहे, ि ेहळू हळू बदलले असिील, परिंि ुप्रत्कयेकाच ेडीएनए 

एकसारखेच आहेि. भारिाि ििळपास ४६१ आददिासी  िमािी आहेि. िरील सिव िमािीिंचा मूळ धमव 
शैि दहिंद ूआहे, परिंिु धमाांिर केवयामुळे आिा िे णिश्चन, मुजस्लम आणण बौद्धही झाले आहेि.  
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जाती-प्रजाती 

भारिाच्या उत्किर प्रदेश, िम्मू-काश्मीर, उत्किरािंचल आणण दहमाचल प्रदेशाि लेप्चा, भुदिया, थारू, 

बक्सा, िॉन सारी, खिंपािी, कानोिा अश्या आददिासी  िािी आहेि. ईशान्य भागाि (आसाम, 

समझोरम, नागालँड, मेघालय इ.) लेप्चा, हेिी, समस्मी, डफला, हम्मर, कोडा, िुकी, लुसाई, चकमा, 
लाखेर, कुकी, पोई, मोनपास, शरेडोक पेस प्रमुख आहेि. पूिव प्रदेशाि (ओररसा, झारखिंड, सिंथाल, बिंगाल) 

िुआिंग, खोड, भूसमि, खाररया, मुिंडा, सिंथाल, ब्रबरहोर , कोडा, उनराि इत्कयादी  आददिासी िमािी 
आहेि. याि सिंथाल ही सिावि मोिी िाि आहे. पजश्चम भारिाि (गुिराि, रािस्थान, पजश्चम मध्य 

प्रदेश, महाराटर) सभवल, कोळी, मीना, िाकानाकर, पारधी, कोरकू, पािरा, खासी, सहररया, आिंध्र, िोकरे 

कोळी, महादेि कोळी, मवहार कोळी, िाकानाकर इ. प्रमुख आहेि. दक्षक्षण भारिाि (केरळ, कनाविक इ.), 

कोिा, बगाडा, िोडा, कुरुिं बा, कादर, चनेच,ू पूसलयन, नायक, चटे्टी हे प्रमुख आहेि. बेिाच्या प्रदेशाि 

(अिंदमान-तनकोबार इ.) िारािा, ओिंगा, गे्रि अिंदमानीस, सेंिॅनेलेस, शोम्पन्स आणण बो- िाखा इत्कयादी 
प्रमुख आहेि. यापैकी काही िािी िस े लेपचा, भुदिया इत्कयादी उत्किर भारिािील मिंगोल िािीिील 

आहेि. दसुरीकड ेकेरळ, कनाविक आणण बेि प्रदेशािील काही प्रिािी तनग्रो प्रिािीच्या आहेि. 

आदिवासींच ेशशवाशी संबंध: 

भारिाि आददिासीिंचा धमव काय आहे या सिंदभावि अनेक प्रकारच े गोंधळ तनमावण होिाि. हे भ्रम 

आधतुनक काळाच्या रािकारणामुळे आहेि िे 300 िर्षाांपासून चालू आहे. पण सत्कय ही आहे की शैि 

धमव हा भारिाच्या आददिासीिंचा मूलभूि धमव आहे. ि ेसशिसलिंगाची पूिा करिाि, न फक सशिमूिीची. 
सशिािंव्यतिररक्ि त्कयािंच्या धमाविील देििा म्हणि ेभैरि, कासलका, दहा महाविद्या आणण लोक देििा, 
एकूण देििा, गाि देििा. त्कया प्राचीन िमािीिंचा धमव भारिाच्या दहिंद ूधमावि समसळला आहे, जयाला 
शैि म्हणिाि.सशि आणण सशिसलिंगाशी सिंबिंगधि असलेले अिशरे्ष भारिाच्या प्राचीन सभ्यिेमध्ये 

देखील आढळिाि, जयािरून अस ेददसून येिे की प्राचीन भारिािील लोक सशिािंबरोबरच प्राणी आणण 

झाड ेयािंचीही उपासना करीि होिे. भगिान सशि यािंना आदददेि, आददनाथ आणण आददयोगी म्हणिाि. 

आदद म्हणि े सिावि प्राचीन, आददम आणण आददम. सशि हे आददिासीिंच े दैिि आहे. सशि स्िि: 

आददिासी होिे. आयाांनी सशिािंची पूिा केली नाही, परिंि ुआददिासीिंच े देििा प्राचीन काळापासून सशि 
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आहेि. मुळाि आददिासीिंचा स्ििःचा धमव आहे. िे सशि आणण भैरि सोबि तनसगव उपासक आहेि 

आणण ििंगले, पिवि, नद्या आणण सूयावची उपासना करिाि. त्कयािंच्याकड े त्कयािंची स्िििंत्र लोक देििा, 
गाि देििा आणण कुळे आहेि. िस ेनागििंशी आददिासी आणण त्कयािंच्या उप िमािी नाग यािंची उपासना 
करिाि. ससिंध ूखोरे सभ्यिा मध्ये, सशि सारख्या प्राण्यािंनी िेढलेली एक मूिी सापडली आहे, हे ससद्ध 

होिे की आददिासी देखील ससिंध ूसिंस्कृिीशी सिंबिंगधि होिे. 

राम आदिवासींचा संबंध: 

आपवया िनिासाि भगिान राम दिंडकारण्य प्रदेशािील आददिासीिंमध्ये सुमारे १० िर्ष ेिास्िव्य करीि 

होिे. केिि भाग, ििायु भाग, शबरी भाग, हनुमान आणण सुग्रीि समलान हे सिव त्कया काळािील दसलि 

फकिं िा आददिासी होिे. दिंडकारण्य प्रदेशाि आददिासीिंच े िचवस्ि होिे. आददिासीिंना बनसुराच्या 
िुलमीिून मुक्ि केवयािर प्रभु श्रीराम १० िर्ष ेआददिासीिंमध्ये रादहले. दिंडकारण्यमध्ये छत्किीसगड, 

ओडडशा आणण आिंध्र प्रदेश राजयािंचा काही भाग समाविटि आहे. या सिंपूणव प्रदेशािील आददिासीिंमध्ये 

राम आणण हनुमान सिावि पूजय मानले िािाि.रामान ेसिवप्रथम देशािील सिव आददिासी आणण दसलि 

सिंघदिि करण्याच े कायव केले आणण त्कयािंना िीिन िगण्याच े आणण प्रत्कयेकाला मुख्य प्रिाहाि 

िोडण्याच ेप्रसशक्षण ददले. िर आपण तनर्षाद, िानर, माििंग, फकराि समािाबद्दल  चचाव केली िर ि ेत्कया 
काळािले दसलि फकिं िा आददिासी समाि होिे. आि आपवयाि अशी अनेक मानि आहेि िे  क्षब्रत्रय  

फकिं िा िाह्मण होण्यासािी शे्रटित्किाच्या ददशनेे पुढे गेले आहेि. िावमीफक एकेकाळी डाकू होिा आणण 

िो सभवल लोकािंमध्ये मोिा झाला. सध्या आददिासी, िनिासी आणण दसलि यािंच्यािील धासमवक आणण 

सािंस्कृतिक परिंपरा ि प्रथा  भगिान श्री राम यािंच्यामुळेच घडवया आहेि. भगिान राम देखील िनिासी 
होिे. ििंगलाि राहिाना त्कयाने सिंपूणव िनिासीिंना एकमेकािंशी िोडले आणण त्कयािंना सुसिंस्कृि आणण 

धासमवक पद्धिीने िगण्यास सशकिले. त्कया बदवयाि प्रभ ुश्रीराम यािंना समळालेले प्रेम सिवश्रिु आहे. 

ििंगलाि िास्िव्य करिाना त्कयािंनी िनिासी ि आददिासीिंना धनुटय ि बाण कस ेबनिायच,े शरीरािर 

िेर्षभूर्षा कशी करािीि, हे सशकिले आणण विधी कस ेपाळािेि आणण त्कयािंच ेप्रथा कस ेपार पाडाव्याि हे 

सािंगगिले. आददिासीिंमधील कुिूिंबाची कवपनाही त्कयािंनी विकससि केली आणण एकमेकािंचा आदर 

करण्यास सशकिले. त्कयािंच्यामुळे आपवया देशाि आददिासी नसून समुदाय आहेि. त्कयािंच्यामुळे 

देशभरािील आददिासीिंच्या रूढीिंमध्ये समानिा आढळून येिे. 
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समारोप 

औद्योगगकीकरणाने भारिाि  आददिासी समािाि शहरी ितृ्किी िाढिून आणण व्यक्िीिाद आणण 

भौतिकिाद यािंच्याकड े आकर्षवण तनमावण करून िदिल समस्या तनमावण केवया आहेि. आि 

आददिासीिंचे िैयजक्िकररत्कया, सामाजिक, सािंस्कृतिक, रािकीय आणण सामाजिकदृटटया विघिन केले 

िाि आहे. आधतुनकीकरण आणण सिंस्कृतिकीकरणामुळे आददिासी समुदाय त्कयािंची स्ििःची  ओळख 

नटि होण्यापासून स्ििःला िाचिू शकले नाहीि. आददिासीिंच े ििंगल, िमीन आणण भार्षा देखील 

दहसकािून घेण्याि आली आहे. आददिासीिंच ेधासमवक प्रिचनाि रूपािंिरण हा एक सिंिेदनशील मुद्दा 
आहे. आददिासीिंच्या विकासाच्या योिना विकासाच्या योिना केिळ कागदािरच कायवरि आहेि.पण 

िरीही भारिाि आददिासी (आददम) समािाने  आपवया सिंस्कृिीिंनी आणण कलेने एक िेगळे स्थान 

िय्यार केले आहे . 
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