
 

 



 

 



 

 



 



“भद्रावती तालुक्यातील माना आदिवासीींच्या सामाजिक समस्या” एक 

अध्ययन” 

प्रस्तावना : 

 डॉ. तुकाराम रोगटे ह्ाांनी आदिवासी आ्कॉन्स हा ग्रांथ लिहून केवळ आदिवासी 

समाजापरुतेच नव्हे तर सववच समाजासाठी फार म्हत्वाच ेकाम केिेिे आहे. आदिवासी 

समाज हा डोंगरि-्ात राहणारा म्हणून तो तथाकथथत उच्चभ ूसमाजाच््ा उपेके्षचा 

आणण अवहेिनेचा ववष् रादहिेिा आहे. ज््ा आदिवासी समहूाांनी भारतासारख््ा प्राचीन 

िेशािा पदहिी सांस्कृती दििी, शतेी उप्तिनाची िीक्षा दििी. भारतात पसरिेल््ा अफाट 

जांगिाशी जीवाभावाच ेनाते जोडून त््ावर प्रेम करा्च ेलशकवविे. ननसगावच ेसांरक्षण केिे. 

त््ाांच ेआदिवासीांना आज काही िोक ववलशष्ट धमावची िीक्षा िेऊन त््ाांना ससुांस्कृत 

बनववण््ाचा िावा करती आहेत. त््ात जसे दहांितु्ववािी आहेत तसेच णिस्ती लमशनरीही 

आहेत. त््ाच आदिवासीांना जांगिाचा ववनाश करणारे ठरवनू शासन ्ांत्रणा त््ाांना 

जांगिातून हडपार करण््ासाठी िमन ्ांत्रणेचा वापर करीत आहे. आदिवासी ज््ा 

जांगिाांचा राजा होता. ती जांगिे एक तर धरणाांच््ा पाण््ाखािी बडूुन नष्ट होत आहेत 

ककां वा शहर भाांडवििार राजकी् नेत््ाांच््ा सहका्ावने जांगिावर आक्रमण करीत आहेत. 

जांगि हा आदिवासीांच््ा जीवन अस्स्तत्वाचाच एक अववभाज्् भाग असल््ान ेआज 

आदिवासी बेचनै, उिास आणण असरुक्षक्षत बनिे आहेत.  

 आदिवासी समाज हा अनतप्राचीन मळू भारती् समाज आहे. एकेकाळी भारती् 

वनसांपत्तीचा मािक असणारा हा समाज इांग्रजाांच््ा आथथवक शोषणामळेु आथथवकदृष्््ा 



िबुवि बनत गेिा. आदिवासी म्हणजे आदिम काळापासनू वास्तव्् असणारा समहू हो् 

आदिवासी समाज हा ननसगवपजूक आहे. त््ाांच््ा िैनांदिन जीवनाच ेइतर समाजाशी काही 

िेणेघेणे नसते. त््ाांच ेिेव, भाषा आणण चािीरीती अन्् ग्रामीण आणण शहरी िोकाांपेक्षा 

लभन्न असतात. जांगिात राहणारे काही आदिवासी तेथीि उत्पािन े शहरात आणून 

ववकतात. भारती् राज््घटनेत अशी आदिवासीचा समावेश अनसुथूचत जमातीमध््े 

केिा आहे. समाजाच््ा मखु्् प्रवाहात आणण््ासाठी त््ाांना नौकरी-व््वसा्ात आणण 

ननवडणकुात उमेिवार म्हणून त््ाांच््ासाठी खास जागा ठेवल््ा आहेत. भारतात ९ 

ऑगस्ट हा िरवषी आदिवासी दिवस म्हणून साजरा होतो. आदिवासी िोक भारताखेरीज 

जगातीि अन्् िेशाांतही आहे. इ. स. १९६२ सािी लशिॉ ांगमध््े आदिवासी सलमतीच््ा 

पररषिेन ेआदिवासीची व््ाख््ा पढुीि प्रमाणे केिी आहे. एका समान भाषचेा वापर 

करणा-्ा एकाच पवूावजापासनू उत्पत्ती साांगणा-्ा एका ववलशष्ट भ-ूप्रिेशात वास्तव्् 

करणा-्ा तांत्रशास्त्री्. 

 

२) ववषयाच ेमहत्व :- 

 भारताच््ा ववववध भागाांत प्रत््ेक गोष्टीमध््े ववववधता आढळते. के्षत्रफळाच््ा 

दृष्टीन ेभारताचा जगात सातवा क्रमाांक िागतो. चीन नांतर िसु-्ा स्थानावर ्ेणारा 

भारत हा िोकसांख््ेच््ा बाबतीत सवावत मोठा िेश आहे. जगाच््ा एकूण िोकसांख््ेच््ा 

समुारे १६ टक्के िोकसांख््ा दह भारतामध््े आढळते. भारत हा िोकसांख््ेची घनता 

जास्त असिेिा िेश आहे. ् ा दठकाणी ववववध धमव, जाती, पांथ, उपजाती, िेव-िेवता, भाषा 



आणण चािीरीती आहेत ्ा दठकाणी आथथवक तसेच सामास्जक आणण साांस्कृनतक 

ववववधता दिसनू ्ेते.  

 भारतामध््े आदिवासी समाज हा नागरी सांस्कृतीपासनू वगेळा िरूवर जांगिात 

िगुवम ि-्ाखो-्ात वास्तव्् करतो. ् ा दठकाणी नागरी सांस्कृतीपेक्षा वेगळ््ा चािीरीती 

आपल््ािा पाहा्िा लमळतात. प्ाववरण सांरक्षण करण््ात आणण प्ाववरणाची जपणकू 

करण््ात आदिवासीचा खूप मोठा हातभार आहेत ते ननसगावच््ा साननध््ात वास्तव्् 

करीत असताना स्वत: बरोबर ननसगावची िेखीि काळजी घेतात. ते ननसगाविा िेव 

मानतात ननसगावची पजूा करतात म्हणून त््ाांना ननसगवपजूक असेही म्हटिे जात.े 

भारतामध््े कोणकोणत््ा आदिवासीांच््ा जमाती आहेत. त््ाांची ववलशष्््े कोणती 

आहेत आणण राज््ानसुार त््ाांची ववभागणी कशाप्रकारे ववभागणी झािेिी आहे. 

त््ाबाबत अथधक मादहती आपल््ािा मादहती असणे गरजेच ेआहे. म्हणून हा प्रकल्प 

ववष्ाचा महत्व आहे. नागर सांस्कृतीपासनू िरू व अलिप्त रादहिेिे सांबांथधत प्रिेशातीि 

मळुच ेरदहवासी म्हणजे आदिवासी असे सामान््पणे म्हणता ्ेईि. सववसाधारणपणे 

जांगिात िगुवम ि-्ाखो-्ाांत व सांस्कृत समाजापासनू तुटक असिेल््ा प्रिेशात त े

तूरकळ वस्ती करून राहतात. नागर सांस्कृतीचा त््ाचप्रमाणे वगवके्षणीबद्ध समाजाचा 

सांपकव  न झािेल््ा वलैशष्््पणूव चािीरीती ककां वा सांस्कृती आदिवासीांत आढळतात. 

अथावत जगातीि सवव आदिवासी त््ा त््ा प्रिेशातीि मळू रदहवासी आहेतच असे ठामपणे 

म्हणता ्ेत अन्ही. सांज्ञा, रूढी झािी आहे. अनेक नागर सांस्कृतीच ेउि्ास्त झािे. परांत ु

त््ाांच््ाशी सांपकव  न साधल््ामळेु ककां वा न आल््ामळेु आदिवासी जमाती जशाच््ा तशाच 



रादहल््ा. त््ाांच््ात हजारो वष ेववशषे पररवतवन झाि ेनाही. नगर सांस्कृती पासनू िरू व 

अलिप्त रादहिेिे सांबांथधत प्रिेशातीि मळुच ेरदहवासी म्हणजे आदिवासी. 

 

उद्दिष्ट्ये :-  

माना जमातीच््ा समस््ा जाणून घेणे. 

माना आदिवासीच े सामास्जक, साांस्कृनतक जीवन समस््ाांची बनवण््ाचा प्र्त्न 

करतात. 

शासकी् ्ोजनेमध््े ्ेथीि स्थाननक आदिवासीच््ा कल््ाणाकररता महत्व प्राप्त 

करून िेणे. 

ववद््ापीठाच््ा अभ््ासक्रम स्थाननक आदिवासीच््ा अध्््नािा महत्व प्राप्त करून 

िेणे. 

असे सामान््पाने म्हणता ्ेईि. सववसाधारणपणे जांगिात िगुवम ि-्ाखो-्ाांत व 

सांस्कृत समाजापासनू तुप्त असिेल््ा प्रिेशात ते तूरकळ वस्ती करून राहतात. नागर 

सांस्कृतीचा त््ाचप्रमाणे वणवशे्रणीबद्ध सजामाचा सांपकव  न झािेल््ा वलैशष्टपणूव 

चािीरीती ककां वा सांस्कृती आदिवासीत आढळतात. अथावत जगातीि सवव आदिवासी त््ा 

त््ा प्रिेशातीि मळू रदहवासी आहेतच. असे ठामपणे म्हणता ्ेत नाही. परांतु िसु-्ा 

सववमान्् सांज्ञेच््ा अभावी आदिम सांस्कृतीची िशवक अशी आदिवासी दह सांज्ञा रूढ झािी 

अनेक नागर सांस्कृतीच ेउि्ास्त झाि ेपरांतु त््ाांच््ाशी सांपकव  न साधल््ामळेु ककां वा 

ववशषे पररवतवन झाि ेनाही. आदिवासी हा इांग्रजीतीि अबररजीनीझ ्ा शब्िाचा रूढ 

मराठी प्ाव् आहे. त््ाांना वनवासी म्हणाव.े आदिवासी म्हणू न्े. असािी डाक दृष्टीकोन 



आहे. आदिवासीची वेगळी अस्स्मता ककां वा सांस्कृती नसनू ते इतर नागररकाांप्रमाणेच 

आहेत. त ेवनात वस्ती करून राहतात. एवढाच त््ाांचा वेगळेपणा आहे. अशा प्रकारचा हा 

दृष्टीकोन आहे. बरेच आदिवासी गट डोंगरातून राहात असल््ामळेु त््ाांना अिीकड े

थगरीजन म्हटिे जात.े डाका ववलशष्ट आदिवासी गटास जमात म्हणूनही सांबोधण््ात 

्ेते.  

सामान्यत: आदिवासी :-  

 समाज हा अनतप्राचीन मळू भारती् समाज आहे. एकेकाळी भारती् 

वनसांपत्त्तीचा मािक असणारा हा समाज इांग्रजाांच््ा आथथवक शोषणामळेु आथथवकदृष्््ा 

िबुवि बनत गेिा. आदिवासी म्हणज ेआदिकाळापासनू वास्तव्् असणारा समहू हो्. 

आदिवासी समाज हा ननसगवपजूक आहे.  

 भारताच््ा इनतहासात आदिवसी जमाती स्थाननक राजाांच््ा वतीन ेिढण््ाची 

अनेक उिाहरणे आहेत. लशवाजीस रामोशी व कोळी जमातीच े बरेच सहाय्् झाि े

आदिवासीच ेवपळवणूक करणा-्ाांववरुद्ध बरीच बांड ेझािी. १७७८ ते १९४७ च््ा िरम््ान 

आसाम, बबहार, मध्् प्रिेश व आांध्रप्रिेश ्ा राज््ाांत समुारे ७५ बांड ेझािी ्ातीि 

अथधकाांश बिटीश राज््कत््ावच््ा ववरुद्ध होती. महराष्रातीि लभल्िाांनी इांग्रजाववरुद्ध 

उठाव केिा होता. आदिवासी अथवव््वस्थेत पशैाच ेमि नसते. वस्तूांची िेवाणघेवाण होत े

डाका जमवन अथवशास्त्रज्ञाच््ा मत े आदिवासी प्राक-आथथवक व््वसा् आदिवासी 

समाजात सामास्जक प्रश्न समजिा आहे. हे म्हणणे बरोबर नाही. अन्नाचा प्रश्न 

आदिवासी समाजात सामास्जक प्रश्न समजिा जाते.   



 

२) िमीनमालकी व िींगलसींबींधी समस्या :- 

 पवूी सांपणूव जांगिावर आदिवासीांचा अथधकार होता त््ाांना जांगिाच ेराजे म्हणत 

असता. त््ाांच््ा इच्छेप्रमाणे ते जांगिातीि कोणतीही जागा ननवडीत व तेथीि जांगितोड 

करून त््ाांच््ा पद्धतीप्रमाणे ते शतेी जांगिच त््ाांच ेघर व उपजीववकेच ेसाधन होत े

जांगिातून त््ाांना कां िमळेु, फळे, पान,े मध लमळत होते. जांगि उप्तािन आदिवासीांच््ा 

अल्प लमळकतीिा परूकच होते. आदिवासी वनिेवतेच ेपजूा करतात बळी िेतात. वकृ्ष 

तोडण््ापवूी त््ा झाडािा काहीतरी अपवण करतात. लशकारीपवूी व लशकारीनांतर धालमवक 

ववधी करतात. आदिवासीांना जांगिाववष्ी आत्मी्तेची भावना आहे. शतकानशुतके हे 

जांगिात वास्तव्् करीत असल््ान ेजांगि आपिेच आहे अशी त््ाांची धारणा होती बिटीश 

सरकारने आदिवासीांच््ा जांगिववष्क अथधकाराांवर अनके बांधन ेघातिी होती. बिटीश 

सरकारने आदिवासीांच््ा जांगिववष्क अथधकारावर अनेक बांधन ेघातिी. इ. सां. १९५२ 

मध््े नवीन राष्री् वन नीती जाहीर झाल््ास आदिवासीच््ा अनके सविती कमी 

करण््ात आल््ा त््ामळेु जांगिातीि नसैथगवक वस्तूांचाही उपभोग आदिवासी आता घेऊ 

शकत नाही. जांगिातही पशूांची लशकार करणे, िारू गाळणे मध गोळा करणे, जांगिातही 

इतर वास ूगोळा करणे इत््ािीवर जांगि का्द््ाांनी ननबधं ननमावण झाि ेआहेत. ्ामळेु 

आदिवासीांच ेआथथवक स्वातांत्र्् तर सांपिेच पण त््ाांच््ा कष्टात भर पडिी आहे. जांगि 

का्द््ान ेत््ाांच््ा आथथवक जीवनावर ववपरीत पररणाम केिेिा आहे. काही आदिवासी 

व््क्तीांना सरकारण शतेजलमनीच े वाटप करून त््ा मािकी हक्काने दिल््ा. त््ाांना 

स्थानाांतरीत शतेीचा त््ाग करून एकाच जागी स्स्थर शतेी करावी. हा त््ामागीि हेत ू



होता परांतु आदिवासीांना प्राप्त झािेल््ा बहुताांश शतेजलमनीचा िजाव फारच ननष्कृष्ट 

स्वरूपाचा होता. ्ालशवा् शतेी करण््ासाठी त््ाांच््ाजवळ भाांडविाचा शतेजलमनी 

सावकाराांच््ा ताब््ात गेल््ा अशाप्रकारे शतेजलमनी लमळूनही त््ाांच््ा आथथवक िजावत 

कोणतीच सधुारणा झािी नाही.    उत्तर – पवूव भारत मध्् भारत आणण िक्षक्षण भारतातीि 

आदिवासी जमाती स्थानाांतरीत शतेी करताांना दिसतात. पहाडड्ा बॅगा बबहहोर कोरव 

ह्ा आदिवासी जमाती शतेीची नागरटी करीत नाही आजही त््ाांच््ामनाध््े काही 

प्रमाणात स्थानाांतरीत शतेीपद्धती रूढ आहे. त््ाचबरोबर ्ा पद्धतीन े वविक्षण 

जांगितोड होऊन वनसांपत्ती नष्ट होत आहे. लशवा् जलमनीची धपू होऊन ती कोरडी पडत े

जलमनीची कस कमी होतो त््ामळेु अदिवासीांना नवीन जागा पहावी िागते. जांगिातीि 

सरकारच््ा मािकी हक्कामळेु स्थानाांतरीत शतेी करणे दिवसेंदिवस कठीण होत नाही. 

धालमवक श्रद्धा व िसुरीकड े जांगि जलमनीचा वापर करण््ावर शासनाच े ननबधं ्ा 

िोन्हीच््ा आथथवक लशकण््ात आदिवासी सापडिा आहे. त््ाची अवस्था फारच बबकट 

झािी आहे. आदिवासीांना वषवभर पोटभर िागणारे अन्न कसे ननमावण करता ्ेईि ही 

त््ाांची आजची खरी शतेीसमस््ा आहे.  

 महाराष्रातीि सह्ाद्री पववतावरीि ठाकूर िोक वषावतून चार मदहनेच िोन वळेेिा 

जेवण घेऊ शकतात गजुरातमधीि लभल्ि िोकाांच ेजीवन तर अथधक वविा्क आहे 

जीवनननवदहच््ा साधनाचा अभाव त््ाांच््ा मिुभतू गरजाांकड ेप्रशासनाने केिेिे ििुवक्ष 

्ाच मळेु लभल्ि िोकाांना चौरी िरोडा ्ाांचा आसरा ि्ावा िागतो इतर गडथचरोिी 

स्जल्ह्ातीि लमड्ा जमातीच े्वुक नक्षिवािी चळवळीचा आधार घेतात ्ाच ेमखु्् 



कारण िाररद्र् हेच आहे. आदिवासीच््ा आथथवक समस््ाच ववचार खािीिप्रमाणे करता 

्ेईि. 

 

स्थानाींतरीत शतेी 

 आदिवासी समाजातीि आथथवक प्रश्नाांमध््े स्थानाांतरीत शतेीचा प्रश्न प्रामखु््ाने 

दिसनू ्ेतो आदिवासीांच््ा जीवनपद्धतीनसुार ननमावण झािेिी ही समस््ा आहे. िाकड े

जाळून ननमावण झािेल््ा राखेचा ढीग शतेजलमनीवर पसरवनू व त््ात बब्ाणे टाकून 

शतेी करण््ाची ही पद्धती अनतश् मागासिेिी आहे ् ा शतेी पद्धतीतनू ् ेणारे उप्तन्न 

अनतश् तूटपुांजे असत ेतसेच ्ा प्रकारचा शतेीपद्धतीतून ननमावण होणा-्ा धान््ाच े

स्वरूपिेखीि ननकृष्ट िजावच ेअसत.े  

 

भारतीय अदिवासीच्या आर्थिक समस्या  

 आदिवासीांची आथथवक समस््ा ही मिुभतू व महत्त्वपणूव समस््ा आहे. भारतातीि 

एकूण आदिवासीपकैी ९२ टक्के आदिवासी िोक िाररद्र्रेषखेािी जीवन जगत आहेत. 

दटचभर पोटाची खळगी भरण््ासाठी आदिवासीांच ेसांपणूव जीवन खची पडत नसते.  

 पोटात ओरडणा-्ा कावळ््ाची शाांती केल््ालशां काव्् सचुत नाही अशीच अवस्था 

भारतात आदिवासीांची आहे सवव सधुारणाांचा आधार शकै्षणणक व प्राथलमक लशक्षणातीि 

सधुारणा आहे. असे कोणताही उत्साही सधुारक ननस्श्चतपणे म्हणिे ्ाबाबत वाि 

असा्च े कारण नाही परांतु वारिी ठाकूर ्ा आदि्ाांच््ा बाबतीत भाकरीचा प्रश्न 



त््ाआधी सोडवविा पादहजे. भकेुची नसैथगवक गरज प्रथम भागवविी पादहजे ज््ा िोकाांना 

िोन वेळेिा सोडवविा पादहजे भकेुची नसैथगवक गरज प्रथम भागवविी पादहजे ज््ा 

िोकाांना िोन वेळेिा पोटभर भाकरी लमळत नाही त््ाांच््ा ववष्ी साक्षरता हा अवास्तव 

ववष् होईि हे के. जे. साव े्ाांच ेववधान िक्षात घेण््ा-सारखे आहे.  

िाररद्रयाच ेअथि  

 िाररद्र्ाच ेवगेवेगळ््ा दृष्टीकोनातून अथव स्पष्ट करण््ाचा प्र्त्न केिा जातो. 

िाररद्र् िोकाांच््ा जीवनस्स्थतीच ेवणवन करणे सोप ेअसिे तरी िाररद्र् ्ा शब्िाचा 

ननस्श्चत व काटेकोर अथव साांगणे कठीण आहे. िाररद्र् ही आथथवक समस््ा मानिी जात.े 

कारण िाररद्र्ाचा सांबांध पशैाच््ा अभावाशी आहे. ्ा दृष्टीन ेिाररद्र्ाचा अथव असा कक, 

आपल््ा जीवनाचा एक न््नूतम सत्र दटकवनू ठेवण््ासाठी व््क्तीिा अन्न, वस्त्र, 

ननवारा ्ा गोष्टी आवश््क असतात. स्वत: व््क्ती आणण त््ाांच््ावर अविांबनू असणा-

्ा िोकाांचा जीवनस्तर न््नूतम नाही जेव्हा व््क्ती आणण त््ाांच््ावर अविांबनू असणा-

्ाां िोकाांचा जीवनस्तर न््नूतम जीवनस्तराांपेक्षा खािाविेिा असतो तेव्हा 

त््ाअवस्थेत िाररद्र् असे म्हणतात अथावत अन्न, वस्त्र, ननवारा ्ा मिुभतू गरजाांची 

पतूी करण््ाची क्षमता नसणे म्हणजेच िाररद्र् हो्. आजच््ा स्स्थतीत आपण ककमान 

ननवावहववष्क गरजा म्हणता तेव्हा अन्न, वस्त्र, ननवारा ्ासोबतच व््क्तीच््ा 

आरोग््ववष्क गरजाांचाही जसे-पाणी, लशक्षण, स्वास््् ्ाांचाही समावेश होतो.प्रत््ेक 

व््क्तीन ेसखुी-समदृ्ध सामास्जक जीवन जगावे ही कोणतीही समाजाची अपेक्षा असत.े 

परांतु समाजातीि बहुसांख्् िोक आपल््ा ककमान आवश््क गरजाांची पतूवताही करू 



शकत नाही. भारतासारख््ा नसैथगक साधनसांपत्तीने नटिेल््ा िेशात िोकसांख््ेच््ा 

जवळपास ननम्मी िोकसांख््ा आजही ककमान आवश््क जीवनमान जगण््ापासनू 

वांथचत आहे. िाररद्र्ाची समस््ा केवळ भारती् समाजातच आहे असे नाही तर 

अमेररकासारख््ा सधन िेशातही िाररद्र्ाची समस््ा आहे. तसेच एका समाजातीि 

िाररद्र् िसु-्ा समाजातीि समदृ्धीस बाधा आणतो. स्वातांत्र््ोतत्र काळात आपण 

आतापा्ाांत ११ पांचवावषवक ्ोजना राबववल््ात त््ातून गररबी हटाओ, वीस किमी 

का्वक्रम राबवविेत कें द्र व राज्् शासनान े ग्रामीण आदिवासी, नागरी के्षत्राच््ा 

ववकासासाठी अनेक ्ोजना राबववण््ात िर वषीच््ा अथवसांकल्पात ्ा ्ोजनाांवर 

को््ावधी रुप्े खचव होतात परांतु ििैुवाची बाब अशी कक, आजही ग्रामीण आदिवासी 

के्षत्रातीि िाररद्र्ाच ेउच्चाटन होव ूशकिे नाही.  

 ज्ञानाच््ा दृष्टीने मागासिेल््ा अक्षरओळख नसिेल््ा व रक्तसांबांधावर 

आधाररत सामास्जक व राजकी् ररतीरीवाजाांच ेप्रामाणणक पािन करणा-्ा एकस्जनसी 

गटािा आदिवासी समाज म्हणतात. महाराष्रातीि आदिवासी जमाती हा ग्रांथ म्हणेज 

महाराष्रातीि आदिवासीची पवूवपाठीका त््ाांच््ा इनतहास व सांस्कृती ् ाांची ओळख करून 

िेणारा ग्रांथ आदिवासीांची समास्जक ववभागणी कशा प्रकारे झािी आहे. त््ाांच ेव््वसा् 

व परांपरा का् आहेत. जन्म, वववाह व मतृ्् ू् ासम्ी ते कोणते सोपस्कार करतात आणण 

पवूवजाांवर त््ाांची ककती गाढ श्रद्धा आहे ्ा बाबीांवर ्ा ग्रांथामळेु चाांगिा प्रकश पडिे 

आदिवासी िोकाांची जीवनपाहती त््ाांच ेिग्नववशषे त््ाांची समपरीहाराची साधन,े त््ाांची 

कल्पनाशक्ती त््ाांच ेधाडसी, िौककक जीवन त््ाांच््ा समास्जक परांपरा व धालमवक ववधी 



त््ाांच््ा आशाआकाांक्षा व त््ाांच ेभ्गांड ्ासह ते ननसगावच््ा साननध््ात आपि ेजीवन 

कसे व््तीत करता त््ाांच ेहे रेखीव थचत्र आहे. बहुतेक, आदिवासी िहान शतेकरी असनू, 

त््ाांच््ाकड े अगिीच तुटपुांजी जमीन आहे. त््ाांच््ा पकैी काही जन खांडान े जमीन 

करतात. तर काही जण शतेमांजूर आहेत त््ाांना शतेीच ेआधनुनक ज्ञान अवगत नसल््ान े

ते जुनाट पद्धतीन ेशतेी करतात. कजवबाजरी असल््ान ेवपढ््ानवपढ््ा कसत असिेल््ा 

जलमनी पासनू ते वांथचत झाि ेप्र्त्न केिा व त््ाांच््ाजालमनी बबगर आदिवासी िोणच््ा 

हाती जातात असे दिसनू आि े आहे. समाजकां टक हे आदिवासी िोकाांच््ा 

प्रामाणणकपणाचा साधेपणाचा व त््ाांच््ा भोळ््ाभाबड्ा स्वभावाचा गैरफा्िा घेतात 

आदिवासी ्ाांच््ामध््े समपातळीवर ससुांवाि होऊ शकत नाही आदिवासीना सांघटीत 

करण््ासाठी थोडबेहुत प्र्त्न करण््ात आिा. परांतु त््ामध््े ससुतू्रता नसल््ान े

त््ाांच््ा दहतसांबांधाच ेसांरक्षण करण््ाच््ा दृष्टीने सांघटीत त््ामध््े चळवळ उभी राहू 

शकिी नाही आणण म्हणून आदिवासी िोकाांच््ा प्रश्नाांचा सवावगीण अभ््ास करणे हे 

शासनाच ेव सामास्जक का्वकत््ावच ेकतवव्् आहे त््ाांनी ्ा प्रश्नाकड ेसहानभुतूीपवूवक व 

सामास्जक व समजूतिार दृष्टीकोनातून पदहिे पादहजे सरकारी व बबनसरकारी सांस्था 

आदिवासी िोकाांची पररस्स्थती सधुारण््ासाठी प्र्त्नशीि आहेत. परांतु जे िोक 

आदिवासीमध््े काम करत आहेत.  

 आदिवासीांना ब््ाजान ेपसेै िेवनू त््ावर ककत््ेक टक्के व््ाज वसिू करीत असनू 

म्हणजेच आदिवासीांना अज्ञानाचा फा्िा व््ापारी महाजन सावकार व ििाि ्ाांनी 

उठवविे आहे. त््ाांच््ा अडचणीच््ा काळात त््ाांना कजव िेवनू त््ावर वाटेि तो व््ाज 



आकारून त््ाांच््ा शतेजलमनी थगळांकृत केिा आहेत. ्ा पद्धतीन ेआदिवासी िोकाांच े

फार मोठ््ा प्रमाणात शोषण करणारा एक वगव ननमावण झिा आहे. त््ाांच््ाकडून अशा 

अगनतक व असहाय्् झािेल््ा आदिवासीना वेठबबगारी म्हणून राबवविे जाते. 

गुिामाांच््ा वा््ािा ्ेत असिेिे िहानसे स्वातांत्र््ही त््ाांना िाभत नाही कजावच््ा 

नावाखािी शोषणाची ही पद्धत ककती खोिवर रुजिेिी आहे हे आदिवासीांना ्ा 

पद्धतीिा दििेल््ा नावावरूनच िक्षात ्ेते आांध्रप्रिेशातीि कोचा िोरा, कोंड रेडी त््ा 

पद्धतीिा गोती वेटी, बबहारमधीि कोवाव भईुचा िोक त््ािा कमिा तर गजुरात मधीि 

िबुळा हिपती त््ािा हाळी असे म्हणतात महाराष्टातीि ढोरकोळी कातकरी, वारिी, 

लभल्ि त््ािा वेठबबगार असे म्हणतात. एकां िरीत आदिवासी जमातीच््ाअज्ञानाच््ा 

फा्िा घेवनू ्ेथीि व््ापारी सावकार त््ाच ेशोषण करतात.  

 भारतातीि आदिवासीच््ा समस््ाांची ववववध अांगे आहेत. त््ाांना िोन प्रकारात 

वगीकृत करता ्ेते. त््ातीि एक प्रकार म्हणजे आदिवासीांच््ा पारांपाररक 

जीवनपद्धतीतून ननमावण झािेल््ा समस््ा होत. ह्ा समस््ा आदिवासीांच े

आचारववचार राहणीमान, प्रथा, परांपरा, धमव, िलित किा इत््ािीशी सांबांथधत आहेत. 

त््ाांच््ा जीवनपद्धतीच े हे अांगभतू प्रश्न आहेत. तर िसुरे म्हणजे त््ाांच््ा जीवनात 

नवीन समस््ाांची ननलमवत इतर सांस्कृतीच््ा सांपकावन ेझािेिी आहे. म्हणजेच भारतातीि 

ग्रामीण व नागरी समाजाशी आदिवासी जमातीच््ा सांपकावतून आदिवासीांच े जीवन 

ढवळून ननघत आहे. त््ातून ननमावण होणा-्ा समस््ाांच ेप्रकार व त््ाांच ेस्वरूप वेगळे 

आहे. म्हणून त््ाांच््ा समस््ाांची उगमस्थाने िक्षात घेऊनच आदिवासीांच््ा समस््ाांचा 



उहापोह केिा पादहजे त््ाांच््ा िगुवम ननवासस्थानापासनू ननमावण झािेिे प्रश्न व त््ात 

प्रश्नाांचा भर ्ामळेु आदिवासीांच ेप्रश्न ककां वा समस््ा वाटतात तेवढ््ात साध्् नाहीत. 

िाररद्र् ही अववकलसत िेशाांपढुीि व समाजापढुीि गांभीर समस््ा आहे. प्रत््ेक 

व््क्तीिा ककमान जीवन जगण््ासाठी काही मिुभतू गरजाांची पतूवता होणे आवश््क 

असते. प्रत््ेक व््क्तीन ेसखुी-समदृ्ध सामास्जक जीवन जगाव ेही कोणत््ाही समाजाची 

अपेक्षा असत.े  

ननरक्षरता : 

 भारती् िोकसांख््ेत अज्ञान आणण ननरक्षरतेच ेप्रमाण जास्त आहे. लशक्षणाच े

प्रमाण कमी आहे. २००१ च््ा जणगणनेनसुार भारतात केवळ ६५.३८ टक्के िोकच 

लशक्षक्षत आहेत. म्हणजेच ३४.६२ टक्के िोक ननरक्षर आहेत त््ात प्रामखु््ाने आदिवासी 

िोकच जास्त आहेत आदिवासी समाजात अद््ावपठ लशक्षणाबाबतही जाणीव दिसत 

नाही त््ाांचा घनिाट अरण््ात ननवास असल््ामळेु शाळा लशक्षक, लशक्षणासाठी ्ोग्् 

वातावरण ्ा गोष्टीची उपिब्धता नाही ज््ा दठकाणी शाळा सरुु करण््ात आिेल््ा 

आहेत. त््ा के्षत्रातही ननरक्षरतेच ेप्रमाण िक्षणी् आहे. नागिॅड लमझोराम ्ासारख््ा 

लमशन-्ाांच््ा प्रभावके्षत्राखािीि भाग सोडिा असता इतरत्र लशक्षण नगण्् स्वरूपातच े

असल््ाच ेदिसनू ्ेते १९३१ मध््े आदिवासी समाजातीि साक्षरतेच ेवाढ होत असिी 

तरी त्् वाढीच ेप्रमाण फार मांि आहे. लशक्षणाच््ा प्रश्नात माध््माचा प्रश्न लिपीचा प्रश्न 

्ा सांिभावत अनेक समस््ा उद्भविेल््ा दिसतात. आदिवासी समाजाची स्वतांत्र 

बोिीभाषा. 



कििबािारीपणा:- 

 सांपणूव जगातीि आदिवासीमध््े दिसनू ्ेणारा एक क्रॉननक प्रश्न म्हणजे 

आदिवासीांचा कजवबाजारीपणा हो् पशैाच््ा अथवव््वस्थेन े त््ाांच््ा बांदिस्त व स्वतांत्र 

जीवनावर सरळ सरळ आक्रमण केिे आहे. पवूी आदिवासीांमध््े समाजात 

वस्तूववनीम्ाची पद्धती होती एका वस्तूच््ा मोबिल््ात िसु-्ा वस्तूची िेवाणघेवाण 

होत होती तशातही भारती् आदिवासी कमािीच ेअज्ञानी व भोळे आहेत त््ातून हे िोक 

आथथवक व््वहार बाजार व व््ापारबाबत अजनूही अनलभज्ञ व भोळे आहेत. त््ातून हे 

िोक आथथवक व त््ाांच््ा साध््ा वतृ्तीचा फा्िा प्रगत समाजातीि व््ापारी ठेकेिार व 

सरकारी अथधकारी घेतात. आदिवासीांकडीि माि सावकार व््ापारी कमी ककमतीत खरेिी 

करतात व महाग ककां मतीत कापड मीठ व इतर वस्तू िेतात. काही दिवसाांपवूी गडथचरोिी 

स्जल्ह्ातीि माडड्ा आदिवासीांमध््े व््ापारी िोक एक ककिो डड ांक-चारोळीच््ा 

बिल््ात एक ककिो मीठ िेत एक लिटर मधाच््ा बिल््ात एक लिटर रॉकेि िेत तरीही 

आदिवासीांना प्रश्न पडत होता कक, व््ापा-्ान े एक ककिो चारोळीच््ा बिल््ात 

लमठासारखी जीवनोप्कु्त वस्तू कशी दििी.  

 

ननष्टकषि :- गोंडवाना ववद््ापीठातीि चांद्रपरू गडथचरोिी स्जल्हा हा आदिवासी ्ा स्जल्हा 

म्हणून ओळखल््ा जातो. गडथचरोिी मध््े माडड्ा गोंड आहे. तसचे काही प्रमाणात 

बांजारा कोिाम, मािगी, माांग ्ा सारख््ा जमाती वास्तव््ास आहेत. सािर सांशोधनात 

भद्रावती तािकु््ातीि गोंड आदिवासीांच््ा गोंड आदिवासीांच््ा सामास्जक समस््ेची 



अध्््न केल््ामळेु त््ाचचे सामास्जक, आथथवक समस््ेची अध्््न केल््ा मळेु त््ाच े

सामास्जक, आथथवक, राजकी्, साांस्कृनतक, भौगोलिक घटकाांचा पररपणूव अभ््ास 

सांशोधकािा करावा िागते. ्ा सांशोधना माफव त प्राप्त झािेिी मादहती शासनाच््ा 

आदिवासी समाज कल््ाण तसेच इतर कल््ाणकारी ्ोजना राबववण््ात ्ेतात. 

त््ामध््े चांद्रपरू स्जल्ह्ातीि भद्रावती तािकु््ात वास्तव््ास असिेिे गोंड आदिवासी 

्ाांच््ा सामास्जक जातीची आणण प्रश्नाची सोडवणूक होण््ामध््े हातभार िागतो प्रस्ततु 

सांशोधनात आदिवासी ् ाांच््ा सामास्जक आहे. त््ाांची सांशोधनातसमिुा्ाचा जो अभ््ास 

गोंडवाना ववद््ावपठ््ाांचा B. A. भाग 3 मध््े अभ््ासक्रमात समाववष्ट आहे. त््ाची 

प्रात््क्षक्षक मादहती जवळून करता आिा. 
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