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 सारांश : 

             भारतीय समाज अनेक जाती-जमाती धमि,पंथ,विि यांनी बनललेा आह.ेभारतातील प्रत्येक प्रातंात ववववध जाती-जमाती 

आपल्या वैवशष््टयपिूि जीवनपद्धती जगत राष्ट्रवनमाििच्या प्रवक्रयेत सहभागी आहते. संपिूि दशेात ववववध भागामंध्ये या जमाती 

ववभागल्या गेल्या आहते. या जमातीत ववभाजन झाललेे असल ेतरीही यांच्यात एकता, अखंडता, आदर, प्रमे, ववश्वास आवि 

परंपरा त्यांच्या कृती व सामावजक जीवनातनू वदसनू येत.ेभारत दशेात प्रािीन संथकृतीिा वारसा आजही जपला जात असलेला 

वदसतो. 

            ववववध धमि आवि जाती जमातींमध्य ेकाळानुरूप ववववध वविारप्रवाह रूढ होत जातात आवि समाजात अशा प्रकारि े

बदल पाहायला वमळतात. प्रािीन काळातील थमतृी गं्रथात आवदवासींिा उल्लेख वदसनू यतेो.प्रािीन काळात अनलुोम-ववलोम 

यांच्या शरीरसंबंधातून वनमािि झालेली जमात म्हिज ेआवदवासी होय असे काही अभ्यासकािंे मत आह.े आवदवासी या शब्दािा 

अथि त्या त्या वठकाििे मळू रवहवासी होय. आवदवासी समाजािी वविार शलैी समजनू घऊेन त्यांना प्रेरिा दऊेन समाजाच्या 

वैिाररक प्रवाहात सहभागी करून घेतले पावहज.े 

            आवदवासी समाज आपल्या परंपरा, प्रािीन वारसा,रीती-ररवाज आजही जतन करताना वदसतो ह ेया समाजािे ववशेष 

आह.े डोंगराळ भागात राहिाऱ्या या आवदवासींि े सामावजक जीवन अत्यंत कठीि व संघषिमय आह े . या शोधलेखांमध्ये 

आवदवासींच्या सामावजक जीवनािी मावहती घतेली जािार आह.े 

पाररभावर्क संज्ञा : आवदवासी, महादवे कोळी, वभल्ल, गोंड, वारली, कातकरी, मन्नरेवारल,ू नाईकडा, अंध, ठाकूर, गाववत, 

कोलाम, कोरकू, धोंडीया,मल्हार कोळी, मावडया गोंड, परधान, पारधी.  

आवदिासी जमाती 

 महाराष्ट्र राज्यातील एकूि लोकसंख्येपैकी 9. 27 % आवदवासी आहते. आवदवासी  लोकसंख्येच्या बाबतीत 

महाराष्ट्रािा दशेात िौथा क्रमांक लागतो. "राज्यात बहुसंख्य आवदवासी ठाि,े नावशक, धळेु,जळगाव, अहमदनगर, पिेु, नांदडे, 

अमरावती, यवतमाळ नागपरू,भंडारा,िरंपरू,गडविरोली, रायगड या वजल्ह्यात कें वरत झाललेे आहते." तसेि या आवदवासी 

जमातीिा वविार करता त्यात महादवे कोळी, वभल्ल, गोंड, वारली, कातकरी, मन्नेरवारल,ू नाईकडा, अंध, ठाकूर, गाववत, 

कोलाम, कोरकू, धोंडीया,मल्हार कोळी, मावडया गोंड, परधान, पारधी या जमातींिा समावेश होतो.1 

 सामावजक पैल ू: 

            आवदवासी समाज जीवनािा सवाांगीि वविार करता या समाजाच्या वध ुवर वनवड, पद्धतीत शारीररक सौंदयि, पववत्र 

ववषयक कल्पना, वववाह समयीि ेवय, घटथपोट कुटंुब, धावमिक व जाद ूववषयक वविार, आवथिक सामावजक व शैक्षविक प्रवक्रया 
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यासारख्या ववववध बाबींिी आवजूिन दखल घेतली जाते. या समाजात कें र कुटंुब,संयकु्त कुटंुब आवि वववाह संबंवधत कुटंुबाि े

प्रकार सवित्र आढळून येतात. कुटंुब ह ेमग मातवंृशी असो की वपतवंृशीय दोन्ही प्रकारच्या कुटंुब पद्धतीला धमािला आत्यंवतक 

महत्त्व असते. अज्ञान, दारररय आवि वनसगािच्या सावन्नध्यात राहिारे या समाजािा ईश्वरावर अत्यंत ववश्वास असतो. "वनसगािच्या 

िमत्काराने अनाकलनीय थवप्न,झोप, जन्म-मतृ्य ूइत्यादी ववषयांि ेगडु हा समाज मानतो.अलौवकक शक्तीवर कमालीिा ववश्वास 

ठेवतो." 2 

           आवदवासींिे सामावजक जीवन इतरापंके्षा खपू वभन्न आवि अवलप्त थवरूपाि ेअसते. आवदवासी मानव समहु म्हिजे 

ग्रामीि नागरी समाज जीवनापासनू दरू वनात राहिारा जंगल,े डोंगर या दगुिम भागात रावहल्यामळेु वववशष्ट अशी समाजािी रिना 

लहान-लहान वथतीतून होते."एक गाव अनेक बाबतीत दसुऱ् या गावाशी संबंवधत असते.गावाला पाडा असेही म्हितात कधीकधी 

एका पाड्यातील मािसे दसुऱ्या पाड्यातील मािसािी दत्त संबंधान ेजोडललेे असतात." 3 

         प्रत्येक आवदवासी जमातीिी थवतंत्र बोली भाषा असते. बोली भाषलेा वलवखत थवरूप प्राप्त झाललेे नसल्यान े

आवदवासींिा कोिताही व्यवहार हा वलवखत थवरूपात नसतो. आवदवासींिी गीते, म्हिी, वाङमय, कथा,  कोडी ह ेसारे त्या त्या 

समाजाच्या जीवनावर आधाररत असते.एका वपढीकडून दसुऱ्या वपढीकडे यािे संक्रमि झाललेे वदसते एकंदरीत मौवखक परंपरेतनू 

सामावजक इवतहासाच्या पाऊलखिुा आढळून येतात. आवदवासींच्या पवूीच्या सामावजक जीवनािा वविार करता काही कठोर 

वनयम होते.   

      साविजवनक पािवठे, साविजवनक संथथांनी, गावाच्या वेशीतून वाजत गाजत जािे,वरात गावात वफरू दिेे,िागंल्या घरात राहिे 

एवढेि नव्ह,े तर वशपंी नाव्ही वगरेै जातींि ेलोक सदु्धा परुुषािंे कपडे वशवत नसत,केस कापत नसत एकंदरीत सामावजक कायाित 

त्यांना सहभागी होता यते नस.ेसगळ्या संथथांवर जाती व्यवथथेिा पगडा असल्याने वहदं ूसमाज जीवनात व्यक्तीला मयािवदत 

कायिक्षेत्रात राहाव े लागत असे."जातीव्यवथथा ही एक सामावजक रिनिे े व्यवथथा म्हिनू रूढ होती. सामावजक ववकासािी 

सरुुवात शैक्षविक प्रवाहातून होिे गरजिेे आह.े "4 

             जन्माला येिाऱ् या मलुाला शारीररक अवथतत्वासोबति नवजात बालकािंे समाजाच्या एका जबाबदारी घटकात 

प्रवक्रयेद्वारे रूपातंरि होत.ेत्या प्रवक्रयेत सामाजीकरि म्हटल ेजाते. सामाजीकरि ही सतत िालिारी प्रवक्रया आह.े आवदवासी 

समाजात एकत्र होिे वकंवा वेगळे होिे या भावना समप्रमािात वदसतात. वशक्षिािा अभाव असला तरीही ववववध सि-उत्सव 

उपक्रम यातनू आवदवासींिे सामावजक जािीव वदसनू यतेे.  "मािसू समाजा वशवाय जग ूशकत नाही आवि मानवावशवाय समाज 

बनू शकत नाही. त्यामळेु मानव व समाज एकाि नाण्याच्या दोन बाज ूआहते. आवदवासींच्या ववववध भागांमध्ये वभन्न वभन्न 

प्रकारि ेउत्सव,  सि साजरे केल ेजातात वशवाय गािी, भारुड गीते, कथा,ओव्या यातून समाजजीवनािी वेगळी ओळख वदसनू 

येते." 5 

       आवदवासी जमातीत सामावजक जीवनात काही वनयम असलेल े वदसनू येतात. म्हिजेि साविजवनक उपक्रमात सवाांिा 

सहभाग पंिायती,सभा, न्यायवनवाडा, यातनू वदसनू येत.े आपल्या समाजात एकोप्यािी भावना जोपासली जावी हा त्यामागील हते ू

होय.प्रमे, सद्भावना,आदर,एकवनष्ठता या मलू्यािंी जोपासना केली जाते. गावात यात्रा, जत्रा, मलेा असे साविजवनक कायिक्रम 

संघभावनेिा ववकास करण्याच्या हतेूने राबवले जातात." सामवूहक खळे दवेी दवेतािंी पजूा,हाट बाजार,वनभोजन, भंडारा यािंेही 

आयोजन केले जात असे.यात परुुषाबरोबर वस्त्रयांिाही समावेश मोठ्या प्रमािावर वदसनू यतेो.समाजािे थवरूप हळूहळू बदलत 

जाते.बदलत्या काळानुसार ववववध वविारप्रवाहा नुसार बदल होत जातात. उदरवनवािहाि े साधन, रोजगाराि े साधन म्हिनू 

कुटंुबाइतका समाजही महत्त्वािा आह.े"6 
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         आवदवासी समाजािे प्रमखु लक्षि म्हिज े "समान बोलीभाषा,समान धमििरि, समान संथकृती,समान सामावजक वनयमन 

यामळेु आवदमानवाच्या संपिूि आिार-वविारांत एकवजनसीपिा वदसनू यतेो." पारंपाररक जीवनाि े सातत्य शतकानुशतके 

अखंवडतपिे िाल ूआह ेयाि ेकारि हिे आह.ेआवदवासी समाज पवूी पासनू िालत आलेल्या परंपरा, ररतीररवाज यािंे कटाक्षान े

पालन करतो. आवदवासींिी संथकृती हा त्यांच्या सामावजक जीवनािा मळू गाभा आह.े7 

          महाराष्ट्रात आढळून येिाऱ्या ववववध जमातींमध्य ेसामावजक वैवशष््टये िालीररती, सांथकृवतक ववववधता, धावमिक ववववध 

परंपरा यात सारखपेिा आढळत नाही. "आवदवासींिे सामावजक जीवन ह े त्यांच्या भोवतालच्या भौगोवलक,आवथिक आवि 

परंपरागत िालत आलेल्या परंपरानंी बनललेे आह.े आवदवासी समाजात वस्त्रयांनाही मानािे थथान आह.े" आवदवासींिे सामावजक 

भावववश्व वनसगिमय आवि प्रवतभाशाली असते.आवदवासी आवि वनसगि यांच्यात भावनािंे अतूट नात े असते. वनसगािच्या 

सावनध्यात जीवन जगत असल्याने वनसगािबद्दल पे्रम,काळजी,आदर, संरक्षि या भावना त्यांच्या वतिनातून प्रवतवबंवबत होतात.8 

 समारोप: 

               आवदवासी जमातीि ेसामावजक जीवन ववववध अंगातून व्यक्त होते. त्यािी जीवनशैली,सामावजक जीवन अवतशय 

साध,े सरळ आवि वनसगि वप्रय आह.ेआवदवासीच्या, वथत्या गाव ेयांच्यात  एकोप्यािी भावना,  पयािवरिाबाबत जागतृी वदसनू 

येते. समाजािा ववकास हा तेथील मानव समहूावर अवलंबून असतो.आवदवासी लोकािे समाजािा ववकासाच्या प्रवाहात आवि 

वनसगि संवधिनात मोठ्या प्रमािावर योगदान आह.े 

               आवदवासीच्या ववववध जमातीत सामावजक ववववधता थोड्याफार प्रमािात वदसनू यतेे. सामावजक जीवनािे प्रवतवबंब 

मोठ्याप्रमािावर मौवखक परंपरेतनू व्यक्त होते. आवदवासींच्या वतिनातून सामावजक मलू्यांिी जोपासना केली जात.े सामावजक 

दृवष्टकोनातून संथकृतीिी दवेाि-घवेाि एका वपढीकडून दसुऱ्या वपढीकडे केली जाते. आवदवासींच्या जीवनाला समाज आवि 

संथकृती या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वपिूि आहते. 

             अशा प्रकारे आवदवासी जमाती कोिकोित्या आहते. या जमाती कोित्या भागात ववथतारल्या गेल्या आहते. या 

जमातीि ेसामावजक पलै ूकशा पद्धतीन े संथकृतीच्या माध्यमातून ववकवसत होत गलेे. तसेि आवदवासींच्या सामावजक मलू्यािंी 

रुजविकू कशी झाली. यािी सववथतर मावहती वरील वववेिनावरून थपष्ट होते. 
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