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    द्वितीये ततृीये चतरु्थे च अध्याये भवद्वभिः दृष्ट ंयत ्केन प्रकारेण राज्यानाम ्उत्र्थानं पतनं च 

अभवत ् । एतद्वममन ् ऊहापोह े एव कलानां द्विल्पानाम ् उत्पादक-गद्वतद्ववधीनां च नवीनािः 

जातयिः नगरेष ुग्रामषे ुद्ववकासं प्राप्नवुत्यिः  आसन् । एकद्वममन् दीर्घकाद्वलके अन्तराले अनेकाद्वन 

महत्त्वपणूाघद्वन राजनैद्वतकाद्वन सामाद्वजकाद्वन आद्वर्थघकाद्वन च पररवतघनाद्वन अभवन् । परन्त ु

सामाद्वजकाद्वन पररवतघनाद्वन सवघत्र समानाद्वन न आसन् । यतोद्वह अनेकद्ववधािः समाजािः 

अनेकद्ववधैिः प्रकारैिः द्ववकद्वसतािः अभवन् । एव ंकर्थं तर्था च द्वकमर्थघम ्अभवत ्एतमय अवगमनं 

महत्त्वपणूघम ्अद्वमत । 

 अमय उपमहािीपमय द्वविालतम े भाग े समाजिः 

वणघद्वनयमानसुारं पवूघमवे द्ववभाद्वजतिः आसीत ् । ब्राह्मणिैः परामषृ्टािः एते 

नतूनद्वनयमािःद्वविालतमानां राज्यानां राज्िैः मवीकृतािः आसन ् । एतेन 

उच्चमय नीचमय च एवञ्च धद्वनकमय तर्था च द्वनधघनमय मध्ये भदेिः 

वद्वधघतिः । दहेल्यािः सुल्तानानां तर्था च मगुलानां काले श्रेद्वणबद्धिः 

समाजिः अद्वधकिः जद्विलिः अभवत ्। 

महानगरेभ्यः परम ्– जनजातीयः समाजः 

द्वनमसन्दहेम,् अन्ये समाजािः अद्वप अद्वममन ्समये द्ववद्यमानािः आसन ् । 

उपमहािीपमय अनेके समाजािः ब्राह्मणिैः परामषृ्टान ् सामाद्वजकद्वनयमान् 

कमघकाण्डान ्च न मन्यन्ते मम तर्था च ते अनेकेष ुअसमानेष ुवगषे ुअद्वप 

न द्ववभक्ािः आसन ् । प्रायेण एतादृिािः समाजािः जनजातयिः  

कथ्यन्त े।  

 प्रत्येकं जनजातेिः सदमयािः सजाद्वततायािः बन्धनेन यकु्ािः  

भवद्वन्त मम । अनेकािः जनजातयिः कृद्वषकायेण मवीयां जीद्ववकां 

द्वनवघहद्वन्त मम । कासाञ्चन अपरासां जनजातीनां जनािः आखिेकािः, 

सङ््गग्राहकािः अर्थवा पिपुालकािः आसन ् । प्रायिः ते मवमय 

द्वनवासमर्थानमय प्राकृद्वतकानां संसाधनानां च पणूघतया उपयोग ं कतुघम ्

एतेषां गद्वतद्ववधीनां सद्वममद्वश्रतं रूपम ् आचरद्वन्त मम । काश्चन जातयिः 

 

जनजातीयााः  यायावरााः   

पररकल्पपतवासााः समदुायााः च ७  

 

 

चित्रम ्– १ 

 काश्चन जातयः 

अस्थिरवासाः 

आसन ्एव ंच 

थिानात ्

थिानान्तरं प्रस्त 

भ्रमणं कुववस्न्त 

थम । 
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अद्वमर्थरवासािः आसन ्एव ंच मर्थानात ्मर्थानान्तरं प्रद्वत भ्रमणं कुवघद्वन्त मम । जनजातीय-

समहूािः संयकु्रूपेण भमूयां पिचुारणमर्थानेष ु(िािलेष)ु च द्वनयन्त्रण ंकुवघद्वन्त मम तर्था च 

मवरद्वचतानां द्वनयमानाम ्आधारेण पररवारेष ुएतत्सव ंवण्ियद्वन्त मम ।  

अमय उपमहािीपमय द्ववद्वभन्नेष ुभागषे ुबहव्यिः महत्यिः जनजातयिः द्ववकद्वसतािः अभवन ्। 

सामान्यतिः एतािः जङ््गगलेष ु पवघतेष ुमरुमर्थलेष ुअन्येष ु दगुघममर्थानेष ुच द्वनवसद्वन्त मम । 

कदाद्वचत ् जाद्वतद्ववभाजने आधाररते अद्वधकिद्वक्िाद्वलद्वभिः समाजैिः सह तासाम ्

आद्वभमखु्यं  भवद्वत मम । बहुष ुद्ववषयेष ुएताद्वभिः जनजाद्वतद्वभिः मवमय मवातन््यं संरद्वितं 

तर्था च मवमयािः द्वभन्नसंमकृतेिः संरिण ंकृतम ्। 

परन्त ुजाद्वत-आधाररतिः समाजिः जनजातीयिः समाजिः च उभौ अद्वप मवमयािः द्ववद्ववधानाम ्

आवश्यकतानां कृते परमपरम ्आद्वश्रतौ अद्वप आमताम ् । अनेन सङ््गर्षघमय द्वनभघरतायािः 

च समबन्धेन उभयपिीये समाज ेिनैिः िनैिः पररवतघनमय कायघम ्अद्वप कृतम ्। 

जनजातीयाः जनाः के आसन ्? 

समकालीनैिः इद्वतहासकारैिः तर्था च याद्वत्रद्वभिः जनजातीयानां द्ववषये अतीव न्यनूा सचूना 

प्रदत्ता । काञ्चन अपवादान ् त्यजामिः चेत ् जनजातीयािः जनािः अद्वप द्वलद्वखतान् 

अद्वभलेखान ् न मर्थापयद्वन्त मम । परन्त ु समदृ्धानां रीतीनां वाद्वचक-मौद्वखकानां च 

परमपराणां ते संरिण ं कुवघद्वन्त मम । प्रत्येकम ् अद्वप नवीना विंावली एतािः परमपरािः 

दायरूपेण प्राप्नवुद्वन्त मम । अद्यतनािः इद्वतहासकारािः जनजातीयानाम ्इद्वतहासं लेद्वखतुम ्

एतासां वाद्वचकपरमपराणाम ्उपयोगम ्आरब्धवन्तिः सद्वन्त । 

 जनजातीयजनािः भारतमय प्रायेण प्रत्येकम ् अद्वप िेते्र द्वनवसद्वन्त । कमयाद्वश्चत ्

अद्वप एकमयािः जनजात्यािः िेतं्र प्रभाविः च यर्थासमयं पररवद्वतघतिः भवद्वत मम । कासाञ्चन 

प्रभतु्वसमपन्नानां जनजातीनां बहृत्स ु िेते्रष ु द्वनयन्त्रणम ् आसीत ् । पञ्जाबे खोखर-

जनजाद्वतिः त्रयोदि ेचतदुघि ेच िताब्द ेअतीव प्रभाविाद्वलनी आसीत ् । अत्र अनन्तरं 

गक्खरजनािः बहुमहत्त्वपणूाघिः अभवन ् । सम्राि् अकबरिः तेषां प्रमखु ंकमालखान-गक्खरं 

मनसबदार इद्वत र्ोद्वषतवान ् । मलु्ताने तर्था च द्वसन्धे मगुलैिः मवाधीनकरणात ् प्राक् 

लङ््गगाहजनानां तर्था च अरर्नुजनानां प्रभतु्वम ्अत्यन्तं द्ववमततेृ िेते्र आसीत ् । उत्तर-

पद्वश्चम े “बलोच” इद्वत काद्वचत ् एक अपरा द्वविाला िद्वक्िाद्वलनी च जनजाद्वतिः  

आसीत ्। एते जनािः परृ्थक्-परृ्थक्-प्रमखुाणाम ्अनेकेष ुलर्षु ुकुलेष ुवद्वण्ितािः आसन ्। 

पद्वश्चमीद्वहमालये मेषपालकानां गद्दीजनजाद्वतिः द्वनवसद्वत मम । उपमहािीपमय सदुरूम ्

उत्तर-पवूीभाग े नागानाम ् अहोमानां तर्था च अन्यासा ं बह्वीनां जनजातीनां पणूघतया 

प्रभतु्वम ्आसीत ्। 

 

 

उपमहाद्वीपस्य 

भौल्तक-मानल्चत्रं 

स्वीकृत्य ताल्न 

क्षेत्राल्ि सूचयन्तु यत्र 

जनजातीयााः जनााः 

ल्नवासं कुववन्ताः स्युाः। 

? 
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िादि ं िताब्दं यावत् वतघमानयोिः द्वबहार-झारखण्डयोिः अनेकेष ु िेते्रष ु चेराणां नायकत्वमय 

उदयिः जातिः अभवत् । सम्राजिः अकबरमय प्रद्वसद्धिः सेनापद्वतिः राजा मानद्वसंहिः १५९१ तमे वष े

चोरजनानाम ् उपरर आक्रमणं कृत्वा तान ् पराद्वजतवान् । तेभ्यिः लणु्ठनमय अत्यद्वधकं 

धनाद्वदकम ् अपहृतम,् द्वकन्त ु तेषां  पणूघतया मवाधीनकरणं न अभवत ् । औरङ््गगजबेमय 

कायघकाले मगुलसेनािः चेरजनानां बहूनां  दगुाघणाम ्अद्वधग्रहणम ्अकुवघन ्तर्था च एतां जनजाद्वतं 

मवाधीनम ् अकरोत ् । अद्वममन् िेते्र द्वनवत्मयमानासु महत्त्वपणूाघस ु जनजाद्वतष ु मणु्डाजनजाद्वतिः 

तर्था च सन्तालािः आसन ्। यद्यद्वप एते उडीसायां तर्था च बङ््गगाले अद्वप द्वनवसद्वन्त मम ।  

 

 

मानल्चत्रम ्-१ 

प्रमुख-भारतीय-

जनजातीनां क्षेत्रम् 

कुलम ् 

 कुटुम्बानाम्  अथवा 

गृहािां  ककञ्चन  

तादशृाः  समूहाः  कुलम् 

उच्यते ।   ये  एकस्य 

एव पूववजस्य  

सन्ततयाः आसन ्इल्त 

अल्िकारं प्रकटयल्न्त । 

जनजातीय-

सङ्घटनाल्न प्रायाः 

सगोत्रतायाम ्अथवा 

कुलसम्बद्धायां 

ल्नष्ठायाम् आिाररतााः 

भवल्न्त ।  
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       कणाघिकमय तर्था च महाराष्ट्रमय पवघतािः – कोली-

बेरादजनजात्योिः अन्यासां च जनजातीनां द्वनवासमर्थानाद्वन 

आसन ् । कोलीजनािः गजुरातमय अन्येष ु िेते्रष ुअद्वप द्वनवसद्वन्त 

मम । दद्विणमय अद्वग्रमभागषे ु कोरागा-वतेर-मारवाराणाम ्

अन्यजनजातीनां च द्वविाला जनसङ््गख्या आसीत ्। 

 भीलानां बहृती जनजाद्वतिः पद्वश्चमभारते मध्यभारते च 

प्रसतृा आसीत ्। षोडििताब्दमय समाद्विकालं यावत ्यदा तेष ु

बहुष ुमर्थानेष ुएकत्र वासं कुवघन्तिः कृषकािः तर्था च भमूवाद्वमनिः 

जातािः आसन ्तदा अद्वप भीलानाम ्अनेकाद्वन कुलाद्वन आखेि-

सङ््गग्राहकािः एव आसन ् । द्ववद्यमाने छत्तीसगढे मध्यप्रदिेे 

महाराष्ट्रे आन्रप्रदिे े च गोण्डजनािः अद्वधकसङ््गख्यायां 

द्ववमतीणाघिः आसन ्। 

 यायावराः भ्रमणशीलाः च जनाः किं 

स्नवसस्न्त थम ? 

यायावरािः पिचुारकािः मवीयैिः जन्तदु्वभिः सह सदुरंू यावत ्

भ्रमद्वन्त मम । तेषां जीवनं दगु्धे तर्था च अन्येष ु पिचुाररष ु

उत्पादषे ु द्वनभघरम ् आसीत ् । ते कृषक-गहृमर्थैिः सह अन्नमय 

वस्त्रमय पात्राणाम ् अद्वप च एतादृिाणाम ् अन्यवमतनूां कृते 

ऊणघमय र्तृमय च द्ववद्वनमयम ् अद्वप कुवघद्वन्त मम । केचन 

यायावरािः मवकीयेष ुजन्तषु ुवमत-ुवहनमय कायघम ्अद्वप कुवघद्वन्त 

मम । ते एकममात् मर्थानात ्अपरं मर्थानं गच्छन् वमतनूां क्रयणं 

द्ववक्रयणं च कुवघद्वन्त मम । 

चित्रम ्– ३ 

भ्रमणिीलानां वद्वणजां िङ्ृ्गखलािः भारतं बाह्यसंसारेण 

योजयद्वन्त मम । अत्र िषु्ट्कफलाद्वन एकत्रीकृत्य उष्ट्रेष ु मर्थापनं 

द्वक्रयमाणं वतघते । मध्य-एद्वियायािः वद्वणजिः ईदृिाद्वन वमतूद्वन 

भारतं प्रद्वत आनयद्वन्त मम तर्था च बंजाराजनािः  एवञ्च अन्ये 

वद्वणजिः एताद्वन मर्थानीय-द्ववपद्वण ंपयघन्तं प्रापयद्वन्त मम ।   

 

स्चत्रम ्२:  रात्रौ भीलजनाः स्िरणथय आखेटं कुववन्तः सस्न्त । 
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 बंजाराजनािः सवाघद्वधकािः महत्त्वपणूाघिः वद्वणक्-यायावरािः आसन ् । तेषां 

सार्थघसमहूिः (पद्वर्थकमण्डलम)् ‘िाण्डा’ इद्वत कथ्यते मम । सम्राड् अलाउद्दीन-खलजी 

बंजाराजनाम ् उपयोग ं नगरमय द्ववपद्वणिः यावत् अन्नमय भारवहनाय करोद्वत मम । 

सम्राड् जहााँगीरिः मवमय संममरणषे ुअद्वलखत ्यत ् बंजाराजनािः द्ववद्वभन्नेभ्यिः िेत्रेभ्यिः 

वषृभििकैिः अन्नाद्वन ऊढ्वा नगरेष ु द्ववक्रीणन्ते मम । सैन्य-अद्वभयानानां काले ते 

मगुलसेनायािः कृते खाद्यान्नानां वहनमय कायं कुवघद्वन्त मम । कमयाद्वप द्वविालसैन्यमय 

कृते १,००,००० वषृभािः अन्नमय वहनं कुवघन्तिः मयिुः। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सिदििताब्दमय आरमभ े भारतम ् आगतवता केनद्वचत् पीिर-मण्डी नामकेन 

आङ््गग्लवद्वणजा वणघनं कृतं वतघते : 

प्रातिः अममाकं मलेनं व्यवसाद्वयनां केनद्वचत ् इत्यनेन सह अभवत,् यमयां 

१४,००० वषृभािः आसन ् । .... एते बंजाराजनािः मवसमपणूघपररवारेण सह एव 

यात्रा ंकुवघद्वन्त मम । कद्वममाँद्वश्चत् िाण्डा इत्यद्वममन ्बहविः कुिुमबािः भवद्वन्त । तेषां 

जीवनमय िलैी तैिः भारवाहकैिः सह द्वमलद्वत मम ये द्वनरन्तरम ्एकममात ्मर्थानात ्

अपरं मर्थानं प्रद्वत गमनं कुवघद्वन्त । धेनविः वषृभािः तेषां मवकीयािः भवद्वन्त मम । 

बहुधा ते वद्वणद्वग्भिः भािकत्वने  द्वनयकु्ािः द्वक्रयन्ते । परन्त ु बहुििः मवयं 

व्यापाररणिः भवद्वन्त । अन्नं यत्र अल्पमलू्येन प्राप्यते, ततिः ते क्रीणद्वन्त तर्था च 

तत्र नयद्वन्त यत्र एतत ् अद्वधकमलू्येन प्राप्यते । ततिः ते एतादृिाद्वन वमतदू्वन 

क्रीणद्वन्त याद्वन कुत्रद्वचत ् अन्यत्र लाभरूपेण द्ववके्रतमु ् अहयेिुः । ..... िाण्डा 

इत्यमयां षड्िततिः सिितं यावत ्जनािः भद्ववतुं िक्नवुद्वन्त । ते प्रद्वतद्वदनम ्षष्ट 

अर्थवा सिमीलपररद्वमतात् अद्वधका ं यात्रा ं न कुवघद्वन्त मम, एतावत् एव न 

िीतकाले अद्वप । मवमय धेनोिः वषृभात् वा वमतदू्वन अवतारणमय अनन्तरं तान ्ते 

मकु्रूपेण चरणाय त्यजद्वन्त । यतोद्वह अत्र भदू्वमिः पयाघिा अद्वमत अद्वप च तेषाम ्

अवरोधकिः कश्चन अद्वप नाद्वमत ।  

? ज्ानं कुवघन्त ुयत ्अद्यत्व ेग्रामात ्नगराद्वण यावत ्अन्नमय नयनमय कायं कर्थं 

भवद्वत । एतत् बंजाराजनानां कायघिलै्या केन प्रकारेण द्वभन्नम ्अर्थवा समानम ् 

आद्वमत  ? 

 

बजंाराजनााः (वनचरााः) 

 

यायावराः 

भ्रमणशीलसमूिाः 

च  

यायावरााः 

भ्रमणशीलााः भवन्ति 

। िेष ुकेचन  

पशचुाररणाः भवन्ति 

ये स्वस्य 

अजमेषसमहूने 

पशवुतृदेन च सह 

एकसमाि ्

पशचुारणस्थानाि्  

पशचुारणस्थानातिरं 

भ्रमणं कुववन्ति । एवम ्

एव न्शल्पकारााः 

भाण्डवाहााः निवक-

गायकााः एवञ्च 

अतये 

मनोरञ्जकदशवकााः 

भ्रमणशीलसमहूााः 

स्वस्य काय ंकुववतिाः 

एकस्माि ्स्थानाि् 

अतयस्थानस्य यात्ां 

कुववन्ति । यायावरााः 

भ्रमणशीलसमहूााः च 

द्वौ अन्प प्रायाः ित् 

प्रत्यागच्छिाः यत् िौ 

गिवषे अन्प भ्रमणं 

कृिवतिौ आस्िाम ्। 
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बहविः पिचुाररण्यिः जनजातयिः पिनू ् अश्वसदृिान ्

च जन्तनू् पालयद्वन्त तर्था च तेषां द्ववक्रयण ं

समपन्नजनानां कृते कुवघद्वन्त मम । भाण्डवाहानां 

द्ववद्वभन्नजातयिः अद्वप एकममात ् ग्रामात ् अन्यं ग्राम ं

प्रद्वत भ्रमण ं कुवघद्वन्त मम । एते जनािः रज्जु,ं 

िरकाण्डमय वमतदू्वन, पलालमय किान,् 

मर्थलूमयतूान ्द्वनमाघद्वन्त तेषां द्ववक्रयणं च कुवघद्वन्त । यदा कदा द्वभिकुािः अद्वप भ्रमणिीलानां 

वाद्वणज्यं कुवघद्वन्त मम । नतघकानां गायकानाम ्अन्यदिघकाणां च जातयिः अद्वप आसन ्यािः 

द्ववद्वभन्नेष ुनगरेष ुग्रामेष ुअजघनाय मवमय कलानां प्रदिघनं कुवघद्वन्त मम । 

पररवतवमानः समाजः – नूतनजातयः एवञ्च वरावः  

यर्था यर्था अर्थघव्यवमर्थायािः समाजमय आवश्यकतािः च वद्वधघतािः, नतूनकौिलवता ं

जनानाम ्  आवश्यकता  अभवत ् । वणाघनाम ् अन्तिः लघ्वीनां जातीनां प्रादभुाघविः अद्वप 

अभवत् । उदाहरणार्थं ब्राह्मणानां मध्ये नवीनािः जातयिः प्रकद्वितािः अभवन ् । अपरद्वममन् 

पिे अनेकेषां जनजातीनां सामाद्वजकसमहूानां च जाद्वतद्ववभाद्वजते समाज ेसममलेनं कृतम ्। 

अद्वप च तेषां जाद्वतत्वं द्वनधाघररतम ् । ब्राह्मणिैः द्वविषेज्ता-प्रािान ् द्विद्वल्पनिः सवुणघकारान्, 

लोहकारान,् तिकान् राजतिकान ्अद्वप जाद्वतरूपेण मान्यता प्रदत्ता । वणाघनाम ्अपेिया 

जाद्वतिः समाजमय सङ््गगठनमय आधाररूपा अभवत ्। 

 

 

 

 

 

 

एकादििताब्दं तर्था च िादििताब्दं यावत ् िद्वत्रयेष ु नतूनानां राजपतू-गोत्राणां िद्वक्िः 

वद्वधघता । ते हूण-चन्दले-चालकु्येभ्यिः तर्था च केचन अन्याभ्यिः विंपरमपराभ्यिः आयाद्वन्त 

मम । एतेष ु केचन पवू ं जनजाद्वतष ु भवद्वन्त मम तर्था च अनन्तरकाले काद्वनचन कुलाद्वन 

“राजपतूािः” इद्वत मताद्वन । तैिः िनैिः िनैिः परुातनिासकानां मर्थानं मवीकृतम ् । द्वविेषतिः 

वतघमान-तद्वमल्नाडोिः “द्वतरूद्वचरापल्ली-ताल्लकु” इत्यत्र द्वमर्थतमय “उईयाकोण्डन-उदयेारमय” 

िादििताब्दमय कद्वममद्वश्चत ्अद्वभलेखे ब्राह्मणानाम ्एकमयािः सभायािः द्ववचारद्ववमिघमय वणघनं 

प्राि ंभवद्वत । ते रर्थकाराणाम ् (रर्थानां द्वनममाघणकत्ताघरिः) सामाद्वजकद्वमर्थतेिः द्ववषये द्ववचारद्ववमि ं

कुवघन्तिः आसन ् । तैिः अमयािः जातेिः कायाघद्वण द्वनधाघररताद्वन येष ु वामतकुला, रर्थद्वनमाघणम,् 

यानद्वनमाघणम,् मद्वन्दर-िारमय द्वनमाघणम,् मदू्वतघमर्थापनम,् बद्वलद्वनद्वमत्तं काष्ठद्वनद्वमघतानां वमतनूां 

सज्जीकरणम,् मण्डपद्वनमाघणं तर्था च राज्िः कृते आभषूणद्वनमाघणम ् इत्यादीद्वन सद्वममद्वलताद्वन 

आसन् ।  

जात्यां ल्वचार-ल्वमशवाः 

ल्चत्रम ्– ४ 

कांस्यल्नर्ममता 

मकरकुटी कोण्ड-

जनजाल्ताः, उडीसा 
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कृद्वषिेते्रष ु । अत्र बहुद्ववधाद्वन पररवतघनाद्वन जायमानाद्वन आसन ् तर्था च िासकैिः 

िद्वक्िाद्वलराज्यानां द्वनमाघण ेमवमयािः समपदिः उपयोगिः   कृतिः । 

जनजातीयजनािः िासकरूपेण राजपतूगोत्राणाम ् उदयं द्वकमद्वप उदाहरणरूपेण 

अनसुतृवन्तिः । मन्द ं मन्द ं ब्राह्मणानां समर्थघनात ् अनेकािः जनजातयिः, 

जाद्वतव्यवमर्थायािः भागािः अभवन ् । परन्त ु केवलं प्रमखुािः जनजातीय-कुिुमबािः एव 

िासकवग ेसममदे्वलतुं िक्वन्तिः । तेषां महती जनसङ््गख्या एव समाजमय द्वनमनजाद्वतष ु

एव मर्थानम ्अवाप्नोत ्। अपरद्वममन ्पिे पञ्चनदमय द्वसन्धमय तर्था च उत्तर-पद्वश्चम-

सीमायािः प्रभतु्विाद्वलन्यिः जनजातयिः बहुपवूघम ्इमलाम ंमवीकृतवत्यिः आसन ्। इमािः 

जनजातयिः  जाद्वतव्यवमर्था ं द्वनषधेयन्त्यिः आसन ् । सनातन-द्वहन्दधुमणे प्रमताद्ववता 

असमाना सामाद्वजकीव्यवमर्था एतेष ुिेते्रष ुमहता पररमाणने न मवीकृता ।  

राज्यानाम ्उत्पद्वत्तिः, जनजातीयजनानां मध्ये जातेन सामाद्वजक-पररवतघनेन 

सकू्ष्मतया समबद्धा वतघते । अममाकम ्इद्वतहासमय अमय महत्त्वपणूघमय भागमय 

उदाहरणियम ्अधोद्वलद्वखतं वतघते । 

 

स्कमस्प सूक्ष्मम ्ईक्षणम ्

रोण्डजनजास्तः 

 गोण्डजनािः गोण्डवाना-नामक-द्वविाले वनप्रदिे े द्वनवसद्वन्त मम । त े

मर्थानान्तररता ंकृद्वषम ्अर्थाघत ् मर्थानमय वारं वारं पररवतघनं कृत्वा कृद्वष ं कुवघद्वन्त मम । 

द्वविाला गोण्डजनजाद्वतिः अनेकेष ु लर्षु ु कुलेष ु अद्वप द्ववभक्ा आसीत ् । प्रत्येकं 

कुलमय मवमय राजा अर्थवा रायिः भवद्वत मम । यद्वममन ्समय ेदहेल्यािः सम्राजां िद्वक्िः 

िीयमाणा आसीत,् तद्वममन्नेव समये काद्वनचन प्रभतु्वसमपन्नानां द्वविाल-

गोण्डराज्याना ं िासकािः लर्गुोण्डनायकेष ु द्वनयन्त्रणं कुवघन्तिः आसन ् । अकबरमय 

िासनकालमय  अकबरनामा इद्वत इद्वतहासग्रन्र्थे उद्वल्लद्वखतम ् अद्वमत यत् गढ-

कण्िगायािः गोण्डराज्ये ७०,००० ग्रामािः आसन ्।  

 राज्याद्वन “गढेष”ु द्ववभक्ाद्वन आसन ् । प्रत्येकम ् अद्वप गढ कमयद्वचत ्

द्वविेषकुलमय द्वनयन्त्रणे आसीत ्। एते पनुिः चतरुिीत्यािः ग्रामाणाम ्एककेष ुद्ववभक्ािः 

भवद्वन्त मम, ये “चौरासी” इद्वत कथ्यन्त े मम । “चौरासी” इत्येतेषाम ् उपद्ववभाजनम ्

“बरहोत” इत्येतेष ुभवद्वत मम । ये िादि ग्रामान ्मलेद्वयत्वा द्वनद्वमघतािः भवद्वन्त ।  

 

 

 

 

चित्रम ्५ 

गोण्डमचहला 

 स्थानान्तरीया कृच ः 

कमयद्वचत ्वनप्रान्तमय 

विृाणां मतमबकानां च 

कतघनं कृत्वा  ज्वालनं 

द्वक्रयते । तेषां भममद्वन 

एव समयमय वपनं 

द्वक्रयते । यदा इयं भदू्वमिः 

मवीयाम ्उवघरां 

नाियद्वत, तदा भमूिेः 

द्वितीयिः खण्डिः मवच्छिः 

द्वक्रयते तर्था च एव ं

प्रकारेण समयमय 

उत्पादनं द्वक्रयते । 
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बहृद-्राज्यानाम ् उदयिः गोण्डसमाजमय चररतं्र 

पयाघवतघयत ्। तेषां मलूतिः समानसमाजिः िनैिः िनैिः 

असमानेष ुसामाद्वजकेष ुवगषे ुद्ववभाद्वजतिः अभवत ्। 

ब्राह्मणािः गोण्डराजभ्यिः अनदुानरूपेण भदू्वम ं

प्राप्नवुन ् तर्था च अद्वधकािः िद्वक्िाद्वलनिः  

अभवन ् । गोण्डप्रमखुाणानाम ् इच्छा अधनुा 

राजपतूरूपेण मान्यताप्रािेिः अभवत ् । एतदर्थं 

गढकण्िगायािः गोण्डराज्ा अमनदासेन 

सङ््गग्रामिाहमय उपाद्वधिः धाररतिः । तमय पतेु्रण 

दलपतेन महोबायािः चन्दले-राजपतू-राज्िः 

सालबाहनमय पु् या राजकुमायाघ दगुाघवत्या सह 

द्वववाहिः कृतिः । 

 

दलपतमय मतृ्युिः अल्पे वयद्वस  एव अभवत ् । रानी दगुाघवती अतीव योग्या  

आसीत ् तर्था च सा मवमय 

पञ्चवषीयमय पतु्रमय वीरनारायणमय 

नाद्वमन िासनमय दाद्वयत्व ं मवीकृतम ् । 

तमयािः कायघकाले राज्यमय अद्वधकिः 

द्ववमतारिः अभवत ् । मगुलसेनाद्वभिः 

आद्वसफखानमय नेततृ्वे १५६५ तमे वषे 

गढकण्िगायािः उपरर आक्रमण ं कृतम ् । 

रानी दगुाघवती एतमय दृढतया 

समिीकरण ंकृतवती  । तमयािः पराजयिः 

अभवत ् अद्वप च सा समपघणमय 

अपेिया मरणम ् एव वरम ् इद्वत 

अद्वचन्तयत ् । तमयािः पतु्रिः अद्वप 

तत्िणम ्एव यदंु्ध कुवघन ्मरण ंप्राप्नोत ्। 

चित्रम ्– ६ 

एकं नक्काशीदार-द्वारम,् गोण्डजनजाचतः, बस्तरके्षत्रम,् मध्यप्रदेशः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मानस्चत्रम ्– २ 

रोण्डवाना 
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गढकिङ््गगा द्वकञ्चन  समदंृ्ध राज्यम ् आसीत ् । अनेन गजानां ग्रहणमय तर्था च 

अन्यराज्येष ुतेषां द्वनयाघतकरणमय वाद्वणज्ये बहुधनम ्अद्वजघतम ्। यदा मगुलािः  गोण्डान् 

पराद्वजतवन्तिः तदा ते बहुमलू्याद्वन नाणकाद्वन तर्था च गजान ् अद्वधकमात्रायाम ्

अपहृतवन्तिः  । ते राज्यमय एकं भाग ं मवाधीनम ् अकुवघन् तर्था च अवद्विष्ट ं भागं 

बीरनारायणमय द्वपतवृ्यं चन्दरिाह ं दत्तवन्तिः । गढकिङ््गगायािः पतनम ् अभवत ् तदा 

अद्वप गोण्डराज्यं द्वकद्वञ्चत ् कालं यावत ् प्रचलत ् आसीत ् । परन्त ु ते अतीव िीणािः 

जातािः आसन ् । तर्था च अनन्तरकाले अद्वधकिद्वक्िालीनां बनु्दलेानां तर्था च 

मराठानां द्ववरुदं्ध तेषां सङ््गर्षाघिः असफलािः जातािः ।  

अहोमः 

अहोमजनािः त्रयोदश्यां िताब्द्यां वतघमान-मयानमारात ् आगत्य ब्रह्मपतु्रनद्यािः 

उपत्यकायां वासम ् कृतवन्तिः । ते भइुयााँजनानाम ् (भमूवाद्वमनाम)् परुातन-राजनीद्वतक-

व्यवमर्थायािः दमनं कृत्वा नतूनराज्यमय मर्थापना ं  कृतवन्तिः  । तैिः षोडििताब्दमय 

काले चिुीनाम ् (१५२३) तर्था च कोच-हाजोजनानाम ् (१५८१) राज्याद्वन मवराज्ये 

मदे्वलताद्वन । ते बह्वीिः अन्यािः जनजातीिः  अद्वप  मवाधीन ंकृतवन्तिः । अहोमािः कमयद्वचत ्

द्वविाल-राज्यमय द्वनमाघणम ्अकुवघन ्तर्था च एतदर्थघम ्१५३० तमे दिके एव आग्नेय-

अस्त्राणाम ् उपयोग ं कृतवन्तिः । ते १६६० पयघन्तम ् उच्चमतरीय-आग्नेयचणूघमय 

ितघ्नीनां च द्वनमाघणे सिमािः अभवन ्। 

परन्त ु अहोमजनैिः दद्विण-पद्वश्चमात ् बहूनाम ् आक्रमणानां सममखुीकरणं 

करणीयम ् अभवत ् । मगुलािः मीर-जमुलायािः नेततृ्वे १६६२ तमे वषे अहोमराज्ये 

आक्रमण ं कृतवन्तिः । िरूतापवूघकं सममखुीकरण ं कृत्वा अद्वप अहोमजनािः पराजयं 

प्राप्नवुन ् । परन्त ु तद्वममन ् िेते्र मगुलानां 

प्रत्यिद्वनयन्त्रणम ्अद्वधकं कालं यावत ्मर्थातुं 

न अिक्नोत ्। 

अहोमराज्यम ् आजपूरमपरायाम ्

आद्वश्रतम ्आसीत ्। ये जनािः राज्याय बलात ्

कायं कुवघद्वन्त मम, ते ‘पाइक’ इद्वत कथ्यन्त े 

मम । अहोमराज्ये काद्वचत् जनगणना कृता 

आसीत ् । प्रत्येकेन ग्रामणे मवक्रममय 

आगमने द्वनद्वश्चतसङ््गख्यायाम ् ‘पाइक’ इद्वत 

प्रेषणीयािः भवद्वन्त मम । एतदर्थं जनगणनायािः 

अनन्तरं सर्न-जनसङ््गख्यात्मकेभ्यिः िेत्रेभ्यिः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मानल्चत्रम ्३ 

पूवीभारतस्य 

जनजातयाः 

 

चचवयन्त ु

मगुलािः गोण्डप्रदिे े

अद्वधग्रहणं द्वकमर्थं 

कतुघम ्इच्छद्वन्त मम ? 

  

? 
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अल्पसर्न-जनसङ््गख्यात्मकेष ु जनानां मर्थानान्तरण ं कृतम ् आसीत्  । अनेन प्रकारेण 

अहोमकुलाद्वन नष्टाद्वन अभवन् । सिदििताब्दमय पवूाघधघमय अन्तं यावत ् प्रिासनम ्

उत्तमरीत्या केन्रीभतंू जातम ्आसीत ्।  

प्रायेण सव े  वयमकपरुुषािः यदु्धकाले सेनायां मवीयां सेवा ं प्रयच्छद्वन्त मम । 

यदु्धकालं द्ववहाय बन्धद्वनमाघण ेसेचन-व्यवमर्थादीनां द्वनमाघण ेअर्थवा अन्येष ुसावघजद्वनकेष ु

कायेष ु संलग्नािः भवद्वन्त मम । अहोमजनािः तण्डुलानां कृद्वषद्वनद्वमत्त ं नूतनानाम ्

उपायानाम ्अद्वप प्रयोगम ्अकुवघन ्। 

 अहोमसमाजिः कुलेष ुद्ववभाद्वजतिः आसीत ्। यिः ‘खले’ इद्वत कथ्यते मम । तत्र 

द्विल्पकाररणां न्यनूािः जातयिः आसन ्। एतदर्थघम ्अहोमिेते्र द्विल्पकारािः द्वनकिवद्वतघभ्यिः 

िेते्रभ्यिः आगतािः आसन ् । कमयद्वचत ्“खले” इत्यमय द्वनयन्त्रण ेप्रायेण बहविः ग्रामािः 

भवद्वन्त मम । कृषकान ् मवमय ग्रामसमदुायेन भदू्वमिः प्रदीयते मम । समदुायमय सहमद्वतं 

द्ववना राजा अद्वप एतां प्रद्वत न मवीकतुं िक्नोद्वत मम ।  

 आरमभ ेअहोमजनािः, मवमय जनजातीयानां दवेतानाम ्उपासनां कुवघद्वन्त मम । 

परन्त ु सिदििताब्दमय पवूाघदे्ध ब्राह्मणानां प्रभाव े वदृ्वद्धिः अभवत् । मद्वन्दराणां कृते 

ब्राह्मणानां कृते च राज्ा भदू्वमिः अनदुानरूपेण प्रदत्ता । द्विवद्वसंहमय (१७१४ -४४) काले 

द्वहन्दधूमघिः तत्रत्यिः प्रधानधमघिः जातिः। परन्त ु अहोमराजानिः द्वहन्दधूमघमय 

आत्मसात्करणात ्पश्चात ्मवमय पारमपररकािः आमर्थािः पणूघतया न अत्यजन ्। 

अहोमसमाजिः कश्चन अत्यन्तं पररष्ट्कृतिः समाजिः आसीत ् । कद्ववभ्यिः 

द्वविदभ््यिः च अनदुानरूपेण भदू्वमिः प्रदीयते मम । नाि्य-कमघणिः कृते प्रोत्साहनं प्रदीयते 

मम । संमकृतमय महत्त्वपणूाघनां कृतीनाम ् अनवुादिः कृतिः आसीत ् । “बरुञ्जी” इद्वत 

ऐद्वतहाद्वसकीनां कृतीनां लेखनं पवूघम ्अहोमभाषया पश्चात ्च असमभाषया कृतम ्। 

चनष्क षः  

यमय यगुमय चचाघ अममाद्वभिः द्वक्रयते, तमय यगुमय काले उपमहािीपे महत ्सामाद्वजकं 

पररवतघनम ् अभवत ् । वणाघधाररतिः समाजिः जनजातीय-जनािः परमपरं द्वनरन्तरं समपके 

आगच्छन्तिः आसन ्। 

 

चित्रम ्७ 

कर्ाषभरर्म,् 

कबोईनागाजनजाचतः

मचर्पुरम ्

 

 

 

 

 

 

भवतां ल्वचारानुसारं 

मुगलााः अहोमप्रदशंे 

जेतुं ककमथं  

प्रयत्तवन्ताः ?  

? 
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अनेन आदानेन प्रदानेन उभयद्ववधे समाजे अनकूुलनमय पररवतघनमय च प्रद्वक्रया  

प्रारब्धा । अनेकािः द्ववद्ववधप्रकाररकािः जनजातयिः आसन,् तर्था च ताद्वभिः 

द्ववद्वभन्नप्रकाररकािः जीद्ववकािः अङ््गगीकृतािः । कालान्तरे एतास ु बह्वव्यिः जात्याधाररते 

समाज े सद्वममद्वलतािः अभवन ् । परन्त ु काद्वभश्चन जाद्वतव्यवमर्था सनातन-द्वहन्द-ूधमघिः च 

इत्येतयोिः ियोिः अद्वप अङ््गगीकरण ं न कृतम ् । काद्वभद्वश्चत ् जनजाद्वतद्वभिः ससुङ््गगद्वठत-

प्रिासद्वनक-व्यवमर्थापकानां द्ववमततृराज्यानां मर्थापना कृता । एव ं प्रकारेण इमािः 

राजनैद्वतकरूपेण िद्वक्िाद्वलन्यिः अभवन ् । अनेन एतासां जनजातीनां बहृत्तरैिः 

अद्वधकजद्विल-साम्राज्यैिः च सह सङ््गर्षघमय द्वमर्थद्वतिः उत्पन्ना अभवत् ।  

 

 

भवन्तः कथयस्चत ् एतादृशथय यायावरसमुदायथय सदथयाः 

सस्न्त, यः प्रत्येकं मासत्रयानन्तरं स्नवासथिानं पररवतवयस्त । 

भवतां जीवनथय उपरर अथय  कः प्रभावः भस्वष्यस्त ? 

 

१ अधोस्लस्खतानां मेलनं कुववन्तु- 

रढः     खेलः 

टाण्डा     चतुरशीस्तः 

श्रस्मकः    जीवनशैली 

कपपना ंकुमवाः 

 

 

 

 

 

 

अ
न्य

त्र
 

मङ्गोलः 

थवथय मानस्चते्र मङ्रोस्लयाम ् अन्वेषयन्तु । इस्तिासे सवावस्धका प्रस्सद्धा पशुचाररणी 

तिा च आखेटसङ्रास्िका जनजास्तः मुरलानाम् आसीत ् । ते मध्य-एस्शयायाः 

घासके्षते्रष ुतिा च स्कस्ञ्चत ्उत्तरभारं प्रस्त वनप्रान्तेषु स्नवत्थयमानाः आसन ्। १२०६ तमे 

वषे चङ्रेज-खानः मङ्रोलेषु तिा च तुकी-जनजास्तषु ऐक्यम ्उत्पाद्य एताः जनजातीः 

कस्थमस्श्चत ् शस्िशास्लस्न सैन्यबले पयववतवयत ् । सः थवमृत्युसमये (१२२७) कथयस्चत ्

सुस्वथतृतप्रदेशथय शासकः आसीत ् । तथय उत्तरास्धकाररणः कथयस्चत ् एकथय 

स्वशालतमथय साम्राज्यथय स्थिरीकरणम ् अकुववन ् । स्वस्भन्नकालखण्डेषु रूसथय, 

पूवीयूरोपथय, चीनथय तिा च दस्क्षणैस्शयायाः बृिद्-भारः अथय साम्राज्यथय 

शासनाधीनः आसीत ् । मङ्रोलानां पारे्श्व सुसङ्रस्ितं सैन्यं तिा च प्रशासस्नक्यः 

व्यवथिाः आसन ्। एताः व्यवथिाः स्वस्भन्नजातीनाम ्एवञ्च धास्मवक-समूिानां समिवने 

आस्श्रताः आसन ्।  

 

 

पुनाः स्मरन्तु 
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कुलम ्    रढ-कटङ्रा 

स्शव-स्संिः    आिोम-राज्यम ्

दुराववती    पाइकः 

२ ररिथिानानां पूस्तिं कुववन्तु – 

(क) वणावनाम ्अन्तः उत्पद्यमानाः नवीनाः जातयः---------कथ्यन्ते थम । 

(ख) --------------अिोमजनैः स्लस्खताः ऐस्तिास्सक्यः कृतयः आसन ्। 

(र) ---अथय स्वषयथय उ्लेखः कृतः यत ्रढ-कटङ्रायाम ्७०,००० रामाः  

   आसन ्। 

(घ) स्वशालेषु तिा च शस्िशास्लषु भूते सस्त जनजातीयैः राज्यैः --------च---

----------भूस्म-अनुदानास्न प्रदत्तास्न । 

३ उस्चतम ्अनुस्चतं वा सूचयन्तु--- 

(क) जनजातीयानां समाजानां समीपं समृद्ध-वाचकपरम्पराः आसन ्। 

(ख) उपमिाद्वीपथय उत्तर-पस्श्चमभारे कश्चन जनजातीयः समुदायः न 

आसीत ्। 

(र) रोण्डराज्येषु अनेकेषां नरराणां मेलस्यत्वा "चौरासी" इस्त स्नस्मवतं  

भवस्त थम । 

(घ) भीलाः उपमिाद्वीपथय उत्तर-पूवीभारे स्नवसस्न्त थम । 

४ यायावर-पशुचारकाणाम ् एकस्थमन ् थिाने वास ं कुववतां कृषकाणां च मध्ये 

कीदृशः स्वस्नमयः भवस्त थम ? 

 

 

५ अिोम-राज्यथय प्रशासनं किं सङ्घस्टतम ्आसीत ्? 

६ वणव-आधाररते समाजे कास्न पररवतवनास्न अभवन ्? 

७ राज्यरूपेण सङ्घटनानन्तरं जनजातीयः समाजः किं पररवस्तवतः? 

 

 

८ स्कं बञ्जारजनाः अिवव्यवथिायै मित्त्वपूणावः आसन ्? 

९ रोण्डजनानाम ् इस्तिासः, अिोमजनानाम ् इस्तिासात ् केन प्रकारेण स्भन्नः 

आसीत ्? स्कं कास्चत ्समानता अस्प आसीत ्? 

 

 

१० मानस्चते्र अस्थमन ् अध्याये उस््लस्खतानां जनजातीनां के्षत्रास्ण स्चस्ितास्न 

कुववन्तु । कयोस्श्चत ्द्वयो सम्बन्धयोः चचािं कुववन्तु यत ्स्कं तेषां जीस्वकोपाजवन-

स्वस्धः थवके्षत्राणां भौरोस्लक-स्वशेषतानां तिा च पयाववरणथय अनुरूपः 

आसीत ्? 

आगच्छन्तु अवगच्छामाः 

 

बीजशब्दाः 

 

विवाः 

जाल्ताः 

टाण्डा 

गढम् 

चतुराशील्ताः 

बरहोताः 

भुईयााँ 

पाइकाः 

खेलाः 

बुरञ्जी 

जनगिना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगच्छन्तु ल्वचारयामाः 

 

आगच्छन्तु कृत्वा 

पश्यामाः 
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११ जनजातीय-समूिसम्बद्धानां   वतवमानानां सववकारीयाणां नीतीनां ज्ञानं कुववन्तु तिा च तेषां स्वषये 

चचावयाः आयोजनं कुववन्तु । 

१२ उपमिाद्वीपे वतवमानानां यायावर-पशुचाररणां समूिानां स्वषये ज्ञानं कुववन्तु । ते कान ् जन्तून ्

थिापयस्न्त ? ते प्रायः केषु के्षते्रषु रमनं कुववस्न्त ?  

 

 

  


