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४ आदिवासी, िीकुः, एकस्य सवर्ण्यगुस्य परिकलपना च

 पञचाशीत्यदिकाष्ा-िश-शत-तम े वर्षे (1885) दििसानामि्ेयः कदचित ् जनः 
झािखण्े छोटानागपिुस्य वनेर् ु ग्ामरे् ु च परिभ्रमन ् दृष्ः । जनाः कथ्यद्त सम ्यत ् तस्य 
समीपे अलौदकक्यः शक्त्यः सद्त इदत - सः सवा्णन ् िोगान ्अपाकतुुं शकनोदत लघचु्ंय च 
दप अनेक-गदुरतं कतुुं शकनोदत । दििसा-महोि्यः सव्यम ्अघोर््यत ्– ्यत ्अह ंजन-िक्ाथुं 
तान ्िाह्यजनेभ्यः (िीकुजनेभ्यः) च मोचद्यतमु ्ईश्विेर पे्दर्तः अदसम । दकदञचत-्कालान्तिं 
सहस्ादिकाः जनाः दििसाम ्अनगु्तमु ्आिबिव्तः । ते तम ्ईश्विं म््य्ते सम । जनाः तदसमन ्
दवश्वसद्त सम ्यत ्दििसामहोि्यः तेर्ां समस्यानां समािाना्य आगतवान ्इदत । 

 दििसा-महोि्यस्य ज्म एकदसमन ् मणु्ा-परिवािे अभवत ् । “मणु्ा-समिुा्यः”  इदत 
कदचित ् जनजाती्य-समिुा्यः अदसत - ्यः छोटा-नागपिु  इदत सथाने  दनवसदत । दििसा-
महोि्यस्य समथ्णकेर् ुतस्य क्ेत्रस्य अ््ेय आदिवादसनः संथाल-उिांिाि्यः  अदप सद्मदलताः । 
एते सवषे अदप आदिवादसनः सवपरिवेश ेआगतैः परिवत्णनैः आङ्गल-शासनस्य च कािरात ्
उतपद्यमानादभः समस्यादभः च अवसाि-ग्सताः आसन ्।  आदिवादसनां पाि्परिक-जीवन-
पद्धदतः नश्य्ती दृश्यते सम, तेर्ाम ् आजीदवका नष्प्ा्या िादम्णक-व्यवसथा च ह्ास-पथे 
आसीत ्।

 दििसा-महोि्यः कासां समस्यानां समािानं कतु्णम ्इचछदत 
सम ? ्ेय “िीकू” इदत उच्य्ते सम, ते िाह्याः जनाः के आसन ्? 
तैः िाह्यजनैः कथं क्ेत्री्यजनाः क्रीतिासाः कृताः आसन ् ? 
आङ्गली्यानां शासने आदिवादसदभः सह करीदृशः व्यवहािः 
दक््यते सम ? आदिवादसनां जीवनं कथं परिवत्णते सम ? एतदसमन ्
अध्या्ेय व्यम ् एतादृशानाम ् एव केर्ादञचत ् प्श्ानां दवर््ेय 
दवचािं करिष्यामः ।

 गतवर्षे भवद्भः आदिवादस-समिुा्यस्य दवर््ेय पदितम ् । 
प्ा्यः समिुा्यस्य (किीला) िीत्यः पि्पिाः च ब्ाह्मरःै दनदि्णष्-
िीदतभ्यः अतीव पथृक् आसन ्। एतेर् ुसमाजेर् ुएतादृश्यः गहनाः 
सामादजक-दभ्नताः अदप न आसन ् ्याः वरषे आिारितेर् ु
समाजेर् ु दृश्य्ते । सवषे जनाः समिुा्यस्य दन्यमािीनाः  
आसन ् । पि्त ु एतस्य अ्यम ् अदभप्ा्यः अदप नादसत ्यत ्
आदिवादसनां मध्ेय कदचित ् आदथ्णकः सामादजकः च भिेः न 
आसीत ्एव ।

चित्रम ्-१ उ्ीसा्याः ् ोङ्गरि्या-
क्ि-समिुा्यस्य मदहलाः 
निीमागषेर दवपदर ंगचछद्त ।
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जनजातीयसमूहाः कथं जीवच्त सम ?
एकोन-दवंशदत-शताबि ं ्यावत ् िशेस्य दवदभ्नभागेर् ु आदिवादसनः दवदभ्नेर् ु
गदतदवदिर् ुसदक््याः आसन ्।

केिन झूमकृचिं कुव्वच्त सम -

 आदिवादस-समिुा्ेयर् ु केचन समिुा्याः झमूकृदर् ं कुव्णद्त सम, झमूकृदर्ः 
“्या्याविी्यकृदर्ः” भवदत । एतादृश ं कृदर्का्य्णम ् अदिकांशतः प्ा्यः वनसथेर् ु लघ-ु
भखूण्ेर् ुदक््यते सम । झमू-कृर्काः भदूम ं्यावत ्आतपम ्आनेतुं वकृ्ाराम ्उपरितनं भागं 
कदत्णतवा भमूौ उतप्नादन अनावश्यकादन तरृादिकादन प्जवाल्य सवचछीकुव्णद्त सम । 
तिन्तिं ते तरृावदशष्-भसम रिक्त-भमूौ दवदकिद्त सम । अदसमन ्भसमदन “पोटाश” इदत 
पिाथ्णः (द्रव्ंय) भवदत सम, तसमात ्मदृतिका ऊव्णिा भवदत सम । ते पिशनुा वकृ्ान ्कृ्तद्त 
सम, खदनत्रेर च भमूःे उपरितलं (सतह) खनद्त सम । झमू-कृर्काः केवलं िीज-वपनं 
कुव्णद्त सम, भदूम ंवरृ्भहलादिदभः च न कर््णद्त सम । ्यिा एकिा सस्ंय पचदत सम तिा 
ते तत ्कदत्णतवा अपिं सथानं गचछद्त सम । ्यस्यां भमूौ तैः सद्य एव सस्ंय कदत्णतं भवदत 
सम सा भदूमः अनेकादन वर्ा्णदर ्यावत ्“अकृष्पच्या”  इदत रूपेर दतष्ठदत सम ।

 ्या्याविी्य-कृर्काः मखु्यरूपेर पवूवोतििस्य मध्यभाितस्य च पव्णती्यास ु
व््योपत्याकास ुएव दनवसद्त सम । एतेर्ाम ्आदिवादस-समिुा्यसथानां जनानां जीवनं 
वनेर् ुअिाि-गत्या भ्रमर-पिुःसिं चलदत सम, एते च सस्यादन उतपािद्यतुं भमूःे वनानां 
च प््योगं कुव्णद्त सम । आदिवादस-सामिुाद्यकाः जनाः ्या्यावि-प्वतृ््या एव कृदर्का्युं 
कतुुं शकनवुद्त सम ।

केिन आखेटकाः सगं्ाहकाः ि आसन ्

अनेकेर् ुक्ेत्रेर् ुआदिवादस-समहूाः पशनूाम ्आखटंे कृतवा तथा च व््योतपािान ्संगहृ्य 
सवका्युं साि्यद्त सम । ते तेर्ां  जीवना्य वनादन दनता्तम ्आवश्यकादन  इदत म््य्ते 
सम । उतकल-प्ा्तस्य वनेर् ु खोण्नामकः समिुा्यः एतादृशः एव कदचित ् समिुा्यः 
आसीत ्। एतस्य समिुा्यस्य जनाः पिसपिं सङ्घीभ्ूय आखटंे कुव्णद्त सम आखटेद्ािा 
्यत ्दकमदप प्ाप्यते सम पिसपिं तत ्वणट्यद्त सम । ते व््यफल-मलूादन खािद्त सम । 
ते सालवकृ्स्य मिदुु्रमस्य च िीजेभ्यः तैलं दनषकास्यद्त सम तस्य च प््योगं कुव्णद्त  

सम । ते दचदकतसाथ्णम ् अनेकादन व््यादन 
और्िादन प््यञुजते सम तथा च अनेकादन 
व््यादन वसतदून संगहृ्य सथानी्य-महाहटे्र् ुअदप 
दवक्रीर्ते सम । ्यिा सथानी्याः त्तवुा्याः 
चम्णकािाः च वस्त्रस्य चम्णरः च िङ्गना्य िङ्गस्य 
आवश्यकताम ् अनभुवद्त सम तिथुं च ्यिा 
कुसमुस्य पलाशस्य च पषुपादर आवश्यकादन 
भवद्त सम तिा ते त्तवुा्याः चम्णकािाः च 
खोण्समिुा्यस्य जनान ् कथ्यद्त सम ्यत ् ते 
एतादन वसतदून आनी्य तेभ्यः िद्यःु इदत ।

अकृष्टपचया भूचमः - (परती )   - भमूःे 
उव्णिा-शदकं्त वि्णद्यतुं सवलपकाला्य 
सस्यस्य उतपािनेन दवना एव  भदूमः रिक्ता 
सथाप्यते सम तिा सा “अकृष्पच्या” 
(पिती) इदत शबिने कथ्यते सम ।

सालवकृ्ः (साल) - कदचित ्वकृ्दवशरे्ः ।

मधुदु्मः  (महुआ) इदत - कदचित ्
पषुपदवशरे्ः ्यः भक््यते अथवा मदििां 
दनमा्णतुं प््यजु्यते ।

चित्रम ्-२ -  ्ोङ्गरि्या-क्ि-कुटु्िस्य 
मदहलाः पण्ानवुकृ्स्य पत्रादर एकत्रीकृत्य 
न्यद्त । एतैः पत्रैः पर्ण-पात्रादर दनममी्य्ते ।
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 एते समिुा्याः तण्ुलान ्अ््यादन अ्नादन च 
कुतः प्ापनवुद्त सम ? िहुिा त ुवसतदुवदनम्ेयन का्युं 
साि्यद्त सम । ते  सविहुमलू्यानां व््योतपािानां 
दवदनम्ेयन दनजावश्यकतानगुरु ंवसतदुन सवीकुव्णद्त 
सम । किादचत ् तैः आवश्यकवसतदून के्तुं सवस्य 
सवलपा्यस्य अदप आश्र्यः सवीकिरी्यः भवदत 
सम । तेर् ुअनेके जनाः पाश्व्णसथेर् ुग्ामरे् ुसेवाका्युं 
कुव्णद्त सम । कदचित ्भािं वहदत सम अदप च कदचित ्
िाजमागा्णरां दनमा्णरका्यषेर् ुसेवाका्युं किोदत सम । 
अनेके आदिवादसनः क्ेत्रश्रदमकाः आसन ् । ्यिा 
व््योतपािाः ््यनूाः भवद्त सम तिा तैः  कष्ने 
वदृतिः प्ाप्यते सम । पि्त ु तेर् ु अनेके समिुा्याः 
्यथा मध्यभाितस्य िैगासमिुा्यः - श्रदमकरूपेर 
का्युं कतुुं न इचछदत सम । िैगा-समिुा्यस्य जनाः 
आतमानं वनस्य स्तदतिरूपेर म््य्ते सम अतः ते 
व््योतपािःै एव जीदवतुं शकनवुद्त । श्रदमकरूपेर 
का्य्णकिर ंिैगाजनानां कृते अपमानपरू्णम ्आसीत ्। 

 ्यादन वसतदून पाश्व्णसथेर् ु क्ेत्रेर् ु न उतपद्य्ते 
सम तादन वसतदून प्ाप्मु ् आदिवादसनः क््यर ं 
दवक््यर ंचादप कुव्णद्त सम । एतैः कािरःै किादचत ्
आदिवादसनः वदरजां महाजनानां च उपरि आदश्रताः भवद्त सम । वदरजः दवक््यराथुं 
वसतदून आनी्य आ्यद्त सम अदप च अदिकमलू्ेयन वसतदून दवक्रीर्ते सम । 
उतिमरा्णः(सिूखोि) महाजनाः अदप आदिवादसनां कृते ऋर ंत ु्यचछद्त सम पि्त ुतस्य 
कुसीिः अदिकः भवदत सम । इतथम ् अव्यवदसथत-पर-व्यवहािेर वादरज्यप्दक््य्या 
च आदिवादसनः  दनता्तम ्अिम्णराः दनि्णनाः च जाताः । परिरामतः, आदिवादसनः  
महाजनाः वदरजः च िदहष्ठात ् आगताः कू्िाः जनाः सद्त ते एव असमाकं सवा्णसां 
समस्यानां कािरभतूाः सद्त इदत दृष्््या आदिवादसनः तान ्पश्यद्त सम ।

केिन पशून ्पालयच्त सम - 

अनेके आदिवादससमहूाः पशनू ् पालद्यतवा सवजीवनस्य दनव्णहर ं कुव्णद्त सम । 
पशचुािकाः ऋतोः अनसुािं पशनू ्(अजमरे्ादि्यथंू) (िेि् इदत एतम)् इतसततः नीतवा 
गचछद्त सम । ्यिा एकस्य सथानस्य घासादिकं समादपं् ्यादत सम तिा ते अपिं क्ेतं्र 
प्दत गचछद्त सम । पञचनि-प्ा्तस्य पव्णती्यक्ेत्रारां  व््यगजु्णिाः आ्ध्रप्िशेस्य च 
लिाद््यादि-समिुा्यस्य जनाः गो-मदहष्यादिपशनू ् पाल्यद्त सम । दहमाचलप्िशेस्य 
कुललजूनपिस्य गद्ीसमिुा्यस्य जनाः अजमरे्पालकाः आसन ्काशमीिस्य च िकििाल-
समिुा्यस्य जनाः अजाः पाल्यद्त सम । अदग्मवर्षे  भव्तः इदतहासस्य पाि््यपसुतके 
एतेर्ां दवर््ेय दवसतिेर पदिष्यद्त ।

चित्रम ्३ – भािते  कादनचन 
आदिवादसक्ेत्रादर

गड्डीवनं 
गुजजरः

भोचटया

सहाररया

हञजङ्गः

नागा
खासी

खासी
मेइचटः

ररयाङ्गः

जारवाजः

अपाटचन 
चनचशः

बञजारा

कोया 
बञजारा 
गोणडः

माला 
इरूलरः

भीलः

वानगुजजस्वः 
राठवा

बैगासः 
बञजारा 
गोणडः बैगासः 

माररया 
गोणडः

पराजा 
बोणडा
कण्ा
कोया
सओरा
खोणडः

सथंालमुणडा
उरावः सथंालः
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आखटेस्य, िीज-वपनस्य,नतूनक्ेत्रस्य च गमन-कालः

दकं भवद्भः किादचत ्एतदसमन ्दवर््ेय अविानं कृतं ्यत ्दवदवि-सामादजकानां का्या्णदर का्य्णकिरसम्यः का्य्णदवर्द्यरी 
च अविािरा समाना न भवदत ? दवदभ्न-क्ेत्रेर् ुपरिभ्रमरशीलादिवादसनाम ्आखटेकानां च जीवनं दवदशष्प्कािेर 
परुुर्-मदहला-गतेन च का्य्णदवभाजनेन चलदत सम ।
दब्दटश-मानव-दवज्ानी वेरि्यि-ऐदलवनः दत्रंशिदिकैकोनदवंशदतशत-चतवारिंशिदिकैकोनदवंशदतशततमिशक्योः 
(1930-1940) अनेकादन वर्ा्णदर ्यावत ्मध्यभाितस्य िैगा-खोण्-समिुा्य्योम्णध्ेय ्यादपतादन आसन ्। ऐदलवन-द्ािा-
दलदखतान ्दन्नदलदखतांशान ्पदितवा व्यम ्एतं सम्यक्म ंका्य्णदवभाजनं चादप अवग्तुं शकनमुः । सः दलखदत –  

चतै्रमासे मदहलाः ---एकत्रीकिरा्य अदप च अवदशष्सथारनू ्कत्णद्यतुं च गचछद्त सम । परुुर्ाः दवशालान ्
वकृ्ान ्कत्ण्यद्त सम आखटेा्य च गचछद्त सम । आखटेः पदूर्णमा्याः पवू्णकालात ्आिभते सम । आखटेा्य 
वंशपाशानां प््योगं कुव्णद्त सम । मदहलाः सागो इत्यस्य दतद्त्््याः कवकादिकस्य च फलादन संगहृ्य 
आन्यद्त सम । िैगा-मदहलाः केवलं क्िमलूादन संगहृ्णद्त अथवा मिदुु्रमस्य िीजादन एकत्रीकुव्णद्त ।  
मध्यभाितस्य वैगावादसनः उतिमाः आखटेकाः इदत म््य्ते सम--- । वैशाख ेवनादन प्जवाल्य्ते सम । मदहलाः 
अि्णजवदलतादन काष्ठादन ई्िना्य दच्तवद्त सम । परुुर्ाः आखटेा्य दनि्तिं गचछद्त सम पि्त ुग्ामाि ्ििंू 
न गचछद्त सम । ज्ेयष्ठमासे िीजवपनं भवदत सम आखटेः च चलदत सम । आर्ाढमासतः भाद्रपिमासं ्यावत ्
परुुर्ाः क्ेत्रेर् ुका्युं कुव्णद्त सम । आदश्वनमासे िीजकोशाः िीजपटुादन च जा्य्ते सम । तथा च कादत्णकमासे 

च कुटकरी इत्यस्य पचनं भवदत सम । माग्णशीर््णमासे सवा्णदर 
सस्यादन पचद्त सम तथा च पौर्मासे िशुदनषकासनम ्(फटकन)  
अथवा परिशोिनं च दक््यते सम । नतृ्यगानादिकं दववाहाः चादप 
पौर्मासे एव भवद्त सम । माघमासे परुुर्ाः नतून-्या्याविी्य-
कृदर् ंकतु्णम ्अ््यत ्सथानं गचछद्त सम । एतदसमन ्काले आखटेः 
वसतनूां सङ्ग्हः एव जीवनस्य मखु्यसािनं भवदत सम ।
एतत ्चकं् प्थमवर्मी्ंय भवदत सम । दद्ती्यदसमन ्वर्षे आखटेा्य 
अदिकः कालः लभ्यते सम ्यतो दह केवलं केर्ादञचत ् एव 
सस्यानां िीजवपनं कत्णनं च भवदत सम । ्यतो दह भोजनं च 
तत्र तदसमन ् काले प्या्णप्ं भवदत सम अतः परुुर्ाः ्या्याविी्ंय 
जीवनमवे जीवद्त सम । ततृी्ेय वर्षे भोजना्य व््योतपािानाम ्
अदप आवश्यकता अनभु्ूयते सम ।
वेरि्यि-ऐदलवनद्ािा दलदखतस्य िैगा एदलवन इत्ेयत्योः 
अप्कादशतिचना्याः “नोट्स- आन- ि-खोण््स”(वेरि्यि-
ऐदलवन-पेपस्ण,नेहरु-समदृत-संग्हाल्यः पसुतकाल्यः च) 
इत्यस्याः उपरि आिारितसचूना इ्ंय दवद्यते ।

चित्रम ् - ४ – ई्िना्य कष्ठादन न्य्ती कादचत ्
संथालिादलका, दिहािः,  र्ट्चतवारिंशिदिकैकोनदवंश
दतशततमवर््णम,्  (1946) ।

िालाः वने जातस्य उतपािनस्य एकत्रीकिरा्य 
सवमातदृभः सह वनं गचछद्त ।

 ¾ गचतचवचधः

िैगा-समिुा्यस्य मदहलाः परुुर्ाः च ्यादन का्या्णदर कुव्णद्त 
तादन साविानं पि्त ु। दकं भव्तः अत्र कमदप क्म ंपश्यद्त ? 
तेर्ां जनानां का्यषेर् ुकः भिेः आसीत ्?
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केिन जनाः एकचसमन ्सथाने एव कृचिकाययं कुव्वच्त सम 

 एकोनदवंशदतशताबिात ् पवू्णमवे अनेके जनजाती्याः कुटु्िाः एकदसमन ् सथाने एव 
दसथतवा कृदर् ं कुव्णद्त सम । ते िहुिा सथानस्य परिवत्णनम ् अकृतवा प्दतवर््णम ् एकदसमन ्
एव सथाने कृदर् ं कुव्णद्त सम । ते   कृदर्का्या्ण्य हलानां प््योगम ् आिबिव्तः अदप च 
शनैः शनैः ते भू् ्यदिकािान ् अदप प्ापनवुद्त सम । अनेकेर् ु समिुा्ेयर् ु छोटानागपिुस्य 
मणु्ाजनजाती्यानां जनानाम ्इव भदूमः स्परू्णस्य कुटु्िस्य स्पदतिः भवदत सम । वंशस्य 
सवषे सिस्याः तेर्ां मलूदनवादसनां वंशजाः इदत म््य्ते सम, ्ैयः सवा्णिौ तत्र आगत्य भमूःे 
दसद्धता अथा्णत ्सवचछता कृता । परिरामतः भमूौ सवषेर्ाम ्अदिकािः समानरूपेर भवदत  
सम । पनुिदप, प्ा्यः एवं भवदत सम ्यत ्कुलस्य केचन जनाः अ््ेयभ्यः अदिकाः शदक्तस्प्नाः 
भवद्त सम । केचन प्मखुतवेन जा्य्ते सम अ््ेय च तेर्ाम ्अन्ुयाद्यनः भवद्त सम । ्ेय 
शदक्तशादलनः भवद्त सम ते सव्ंय कृदर्का्युं न कुव्णद्त सम अदपत ुप्ा्यः सवभमूःे कर््णर ंते 
िादशभागप्दक््याद्ािा(िटाई) अ््यैः काि्यद्त सम ।

 दब्दटशादिकारिरः गोण्-संथालसदृशान ् सथाद्यरूपेर  एकदसमन ् सथाने 
वासतव्यादिवादस-समहूान ् आखटेकसंग्ाहकारां ्या्याविी्य-कृर्क-समहूानां च अपेक््या 
अदिकसभ्यान ् म््य्ते सम । वने भवाः व््याः तथा च ते कु्िाः इदत म््य्ते सम । आङ्गली्याः 
ऊह्ते सम  ्यत ्व््यजनानां सथाद्यरूपेर एकदसमन ्सथाने एव तेर्ां वासः कािरी्यः अदप च 
ते अदप सभ्याः किरी्याः इदत आवश्यकका्य्णमदसत ।

औपचनवेशैकेन शासनेन आचिवाचसनां जीवने के प्रभावाः जाताः  ?

 दब्दटशशासस्य काले आदिवादससमहूानां जीवनं परिवदत्णतम ् । आगचछ्त ुपश्यामः ्यत ्
एतादन परिवत्णनादन कादन आसन ्।

आचिवाचसप्रमुखानां चकम ्अभवत ्? 

आङ्गली्यानाम ् आगमनात ् प्ाक् अनेकेर् ु क्ेत्रेर् ु आदिवादस-प्मखुारां महत्वपरू्णसथानं 
भवदत सम । तेर्ां पाश्वषे अ््ेयर्ाम ्अपेक््या अदिका शदक्तः भवदत सम तथा च ते सवक्ेत्रे 
दन्य्त्रर ंसथाप्यदत सम । अनेकेर् ुसथानेर् ुतेर्ां सवकरी्यम ्आिदक्िलं भवदत सम तथा च ते 
भमूःे व््यप्ि्िस्य च सथानी्यदन्यमान ्सव्ंय दनमा्णद्त सम । दब्दटशशासनस्य अ्तग्णतम ्
आदिवादसप्मखुारां का्या्णदर अदिकािाः च आदिक्ेयन परिवदत्णतादन आसन ्।  ते केर्दुचत ्
ग्ामरे् ुत ुभमूःे सवादमतवं प्ाप्व्तः पि्त ुतेर्ां शासकरी्याः शक्त्यः तेभ्यः परिहृतादन तथा 
च ते दब्दटशादिकारिदभः दनदम्णतान ् दन्यमान ् पालद्यतुं िाध्याः कृताः । तैः आङ्गली्ैयः 
िाजसवं िातव्यं भवदत सम अदप च आङ्गलप्दतदनदिरूपेर सवसमहूानाम ्उपरि अनशुासनं 
सथापनी्ंय भवदत सम । पवूुं तेर्ां पाश्वषे ्या शदक्तः आसीत ्अिनुा सा तेर्ां समीपे नासीत,् ते 
पि्पिागतादन का्या्णदर अिनुा न कतुुं शकनवुद्त सम ।

यायावरचशलपकाराणां चकम ्अभवत ्?

्ेय समहूाः इतसततः भ्रमद्त सम एकदसमन ्सथाने सथाद्यतवेन न दतष्ठद्त सम एतादृशःै समहूःै 
आङ्गली्याः आतमानं समस्यग्सताः व्यम ्इदत म््यते सम । आङ्गली्याः इचछद्त सम ्यत ्
आदिवादसनः एकदसमन ्सथाने सथाद्यरूपेर उदर्तवा कृदर्का्युं कुव्ण्त ुइदत ।

यायावरीयाः कृिकाः (बेवड 
इचत) - मध्यप्िशे े्या्याविी्यकृष्यथुं 
प््यजु्यमानः शबिः ।

चित्रम-् ५ पवूवोतििस्य दनदश-
आदिवादसनाम ् एकदसमन ् ग्ाम े (्यपूैः) 
तरुसक्ि-दनदम्णतगहृम ्।

्यिा एतादन गहृादर दनममी्य्ते तिा 
स्परू्णग्ामः साहाय्ंय किोदत ।
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सथाद्यकृर्कारां दन्य्त्रर ं सिलम ् आसीत ् । आङ्गली्याः सवशासना्य आ्यस्य 
दन्यदमतस्ोतः अदप इचछद्त सम । परिरामतः ते भदूम-दवर््यकान ् काञचान ्
अदिदन्यमान ्दक््या्वद्यतान ्अकुव्णन ्।  ते भदूम ंमापद्यतवा प्त्ेयकं जनस्य सहभादगतां 
सदुनदचितव्तः । तैः एतिदप दनदचितं ्यत ्कसमात ्जनात ्दक्यत ्िाजसवं सवीकिरी्ंय 
स्यात ् । केचन कृर्काः भसूवादमनः सद्त अदप च केचन दनरूदपतमलू्यव्तः 
अथवा  (पटे्िाि) इदत पिवाच्याः भदवष्यद्त इदत तैः घोदर्तम ् । ्यथा भव्तः 
पवूुं दद्ती्याध्या्ेय दृष्व्तः । दनरूदपतभदूमकाः (पटे्िाि) सवभसूवादमभ्यः शलुकं 
्यचछद्त सम भसूवादमनः च सव्णकािा्य िाजसवं ्यचछद्त सम ।

झमूकृर्काः सथाद्यतवेन कृदर्का्युं कु्यु्णः इदत तिथ्णम ् आङ्गली्ैयः कृतप््यासः 
अदिकः सफलः न अभवत ्। ्यत्र जलं ््यनंू स्यात ्भदूमः च शषुका भवेत ्तत्र हलैः 
कृदर्का्युं सिलं न भवदत । अदपत ुहलानां साहाय्ेयन ्ेय कृर्काः कृदर् ंकुव्णद्त तेर्ां 
हादनिेव अभवत,् ्यतो दह तेर्ां क्ेत्रेर् ु समीचीनम ् उतपािनं न भवदत सम । अतः 
पवूवोतिि-िाज्यानां झमूकृर्काः पि्पिागत-रूपेर एव जीदवष्यामः इदत दवर््ेय ते 
आग्हव्तः आसन ् । व्यापक-दविोिस्य पचिात ् आङ्गली्ैयः तेर्ाम ् अभ्यथ्णना 
सवीकृता अदप च एतादृशभे्यः कुटु्िेभ्यः व््यस्य केर् ुभागेर् ुकृदर् ंकतु्णम ्अनमुदतं 
ितिव्तः ।

व्याचधचनयमाः तेिां प्रभावः ि 

्यथा भवद्भः दृष्म,् आदिवादस-समिुा्यस्य जीवनं वनस्िद्धम ् आसीत,् अतः 
व््यादिदन्यमरे् ु जातानां परिवत्णनानां कािरात ्आदिवादसनां जीवने अदप  अतीवः 
प्भावः जातः ।

चित्रम-् आन्ध्रप्रदशे ेधान््यकृषिक्ेत्े का्ययं कुर्वन््तः आषदराषिनतः ।

िम्ल-क्ेत्ेि ुरनेि ुधान््यस्य कृष्यान््भ्यन््रे पररर ््वनं पश्य् ु।

चित्रम ् -६- गजु्णिप्ा्तस्य कदसमदंचित ्
जङ्गले कृदर् ंकुव्णत्यः भील-मदहलाः ।

्या्याविी्य-कृदर्ः गजु्णिप्ा्तस्य अनेकेर् ु
वनक्ेत्रेर् ु अिनुा अदप भवदत । भव्तः द्रषु् ं
शकनवुद्त ्यत ्अत्र वकृ्ाः कदत्णताः, तथा च 
कृष्यथुं भमूःे दसद्धता अदप कृता अदसत ।
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आङ्गली्ैयः स्परूषेर् ुवनेर् ुसवदन्य्त्रर ंसथादपतम ्आसीत,् वनादन िाज्यस्य स्पदति-
रूपादर सद्त इदत तैः घोदर्तम ्आसीत ्। कादनचन वनादन आिदक्तादन सद्त इदत 
तादन घोदर्तादन आसन ् ।  एतादन एतादृशादन वनादन आसन ््यत्र आङ्गली्यानाम ्
आवश्यकतापतू्ण्ेय भवनी्यकाष्ठादन उतपद्य्ते सम । एतेर् ुवनेर् ुजनानां सवत्त्ररूपेर 
भ्रमरस्य झमूकृर्ःे फलसंग्हरस्य पशनूाम ् आखटेस्य च अदिकािः नासीत ् । 
एतस्याम ्अवसथा्यां झमूकृर्काः कथं जीदवतुं शकनवुद्त सम ? अतः, तेर् ुका्य्णस्य 
प्ाप्ेः िाध्यतावशात ्का्य्णस्य अ्वेर्रा्य वा अ््येर् ुक्ेत्रेर् ुग्तुं िाध्याः जाताः । 

 ्यिा आङ्गली्ैयः वनेर् ुआदिवादसनः न वदसतमु ्अह्णद्त इदत अदिसचूना ितिा 
अथा्णत ्प्दति्िः च तत्र सथादपतः तिा तेर्ां पिुतः कादचत ्समस्या उतप्ना । समस्या 
इ्यम ्आसीत ््यत ् िेलवे-पथािािा्य (सलीपस्ण  इत्यसम ै ) वकृ्ारां कत््णरां व्यवसथा 
कुतः स्यात ्अदप च इतसततः वकृ्ान ्नेतमु ्अदप श्रदमकानां प्ि्िः कुतः स्याि ्इदत ?

 औपदनवेदशकैः अदिकारिदभः एतस्याः समस्या्याः अदप समािानम ्अद्वष्म ्। 
तैः दनदचितं ्यत ्झमू-कृर्केभ्यः वनेर् ुभमूःे लघखुण्ाः िास्य्ते अदप च  ते तत्र कृदर् ं
कतु्णम ्अदप अदिकृताः भदवष्यद्त पि्त ुप्दतभदूतः इ्यम ्अदसत ्यत ््ेय ग्ामीराः सद्त 
तैः वनदवभागा्य श्रमिानं किरी्ंय भदवष्यदत, वनानां च संिक्र ंकिरी्ंय भदवष्यदत । 
अनेन प्कािेर अनेकेर् ुक्ेत्रेर् ुवनदवभागेन अनाघ्ण-श्रमस्य आवश्यकता्याः आपतू्ण्ेय 
वनेर् ुग्ामाः सथादपताः ।

स्ोतः -२

“आङ्गली्यानाम ्अदसमन ्िशे ेजीवनं कदिनम ्अदसत”

दत्रंशिदिकैकोन-दवंशदत-शत-तम-िशके (1930) वेरि्यि-ऐदलवनः मध्यभािते दसथतानाम ् िैगा-आदिवादसनां 
क्ेत्रारां भ्रमर ंकृतवान ्। ऐदलवनः एतेर्ां जनानां िीतीनां कलानां लोकसंसकृतेः च दवर््ेय दजज्ासते सम । तेन वैगा-
समिुा्यस्य जनानाम ्अनेकादन गीतादन सङ्गहृीतादन ्ेयर् ुएतदसमन ् दवर््ेय िरू्रम ्आसीत ््यत ्आङ्गली्यानां 
शासने िैगासमिुाद्यनः करीदृश्यां ििु्णशा्यां सद्त इदत ।  

एतदसमन ्आङ्गल-शादसते िशे ेजीवनं दक्यत ्कदिनम ्अदसत -
जीवनं दक्यत ्कदिनम,्
भसूवामी ग्ाम ेउपदवष्ः,
उद्यानेर् ुग्ाम-भ-ूलेखकः 
क्ेत्रेर् ुसव्णकािः 
आङ्गल-शादसते एतदसमन ्िशे ेजीवनं दक्यत ्कदिनम ्अदसत
पशकुिं िातुं गोः दवक््यर ंदक््यते,
वनकिं िातुं च मदहर्ी दवक्री्यते,
वरृ्भान ्दवक्री्य िाजसवं िी्यते,
भोजनं कुतः प्ापनमुः
आङ्गलशादसते अदसमन ्िशेे

वेरि्यि-ऐदलवनः तथा च शामिाव-दहवालेव्य्णः,सांगस-आफ-दि-मैकल,पषृ्ठम ्– (र्ो्शादिकैकशतम ्(316) इत्यसमात ्उद्तृम ्अदसत ।

काष्ठसथूणा- काणडाचन ( सलीपर) -  काष्ठस्य 
ऋज-ुपरट्काः ्ेयर्ाम ्उपरि िेल्यानस्य (पटरि्या) 
अथा्णत ्मागषे आचछाद्य्ते ।



46

अनेकैः आदिवादस-समिुा्यस्य जनैः औपदनवेदशक-वनादिदन्यमानां 
दविोिः कृतः । तैः उकं्त ्यत ्व्ंय नतूनादिदन्यमान ्न पालद्यष्यामः 
ते ताम ् एव जीवन-शलैीम ् अङ्गीकृतव्तः सव्णकािेर ्या अवैिा 
इदत घोदर्ता आसीत ्। अनेकिाः तैः प्त्यक्तः िमनं दवरुध्य दवद्रोहः 
अदप कृतः ।   र््ादिकैकोन-दवंशदत-शत-तमवर्षे (1906) सोङ्ग्म-
संगमा-द्ािा असम ेअदप च  दत्रंशिदिकैकोन-दवंशदत-शत-तम-िशके 
(1930) मध्यप्ा्ते अदप अभवत ् वन-सत्याग्हाः एतादृशाः एव 
दवद्रोहाः आसन ्।

वाचणजयसय समसया

एकोनदवंशदत-शताबि े जनजाती्य-समहूःै अनभुतंू ्यत ् वदरजः 
महाजनाः च वनादन शीघ्रत्या आगचछद्त । ते व््योतपािनं के्तुं 
प्त्यक्र्णिातमु ् आदिवादसनः च वतिौ दन्योजद्यतमु ् आगचछद्त 
सम एतैः सव्वः परिवत्णनैः के प्भावाः अथवा िषुप्भावाः भदवष्यद्त 
इदत दवर््यम ् अवग्तमु ् आदिवादसनां कृते सम्यः अपेदक्तः 

आसीत ्। इिम ्अवग्तमु ्आगचछत ुकौश्ेयोतपािकानां दसथदतं पश्यामः । अष्ािशशताबि े
भािती्यकौश्ेयस्य ्यिूोपी्यदवपदरर् ु आदिक्ेयन ्याचना आसीत ् । भािती्यकौश्ेयस्य 
उचचगरुवतिा सवा्णन ्आकर््ण्यदत सम, तथा च दन्या्णतः तीव्रत्या वि्णते सम । ्यथा दवपण्याः 
दवसतािः जातः ईसट-इदण््या-संसथा्याः अदिकारिरः एताम ्अभ्यथ्णनां पिूद्यतुं कौश्ेयस्य 
उतपािना्य िलाघातम ्आिबिव्तः ।

वत्णमान-झािखण्े दसथतस्य हाजािीिागस्य पाश्वषेसथेर् ुसथानेर् ुसंसथाल-समिुा्यस्य जनाः 
कौश्ेयकरीटान ् पाल्यद्त सम । कौश्ेयवदरजः सवशलुकजीदवनः पे्ष्य आदिवादिभ्यः 
ऋर ं ्यचछद्त सम अदप च तेर्ां कृदमकोशानां च सङ्ग्हर ं कुव्णद्त सम । सहसं् 

कृदमकोशानां दवदनम्ेय त्रीदर चतवारि 
वा रूप्यकादर लभ्य्ते सम ।  एतिन्तिं 
ते कृदमकोशाः िि्णवान-नगिं  ग्यानगिं 
च पे्ष्य्ते सम, तत्र ते पञचगदुरतेन 
अदिमलू्ेयन दवक्री्य्ते सम । दन्या्णतकानां  
कौश्ेयोतपािकानां च मध्ेय मध्यसथाः 
जनाः आदिक्ेयन लाभांश ं प्ापनवुद्त 
सम । कौश्ेयोतपािकाः अत्यलपं लाभ ं
प्ापनवुद्त सम । सवाभादवकम ् अदसत 
्यत ्अनेके आदिवादस-समिुा्याः दवपदर ं
वदरजः च सवस्य महान ्शत्रतुवेन म््य्ते 
सम ।

चित्रम-्८ – गोिािा-मदहलाः व्य्त्यः सद्त ।

कटं व्य्ती कादचत ्
हाजांगमदहला ।

मदहलाः गहृ्यका्यषेर सह क्ेत्रेर् ु
्य्त्रागािेर् ुच अदप सविालान ्
सहवै आिा्य गचछद्त सम । तत्र 
च का्युं किोदत सम ।
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काय्वसय अ्वेिणम्

का्य्णस्य अ्वेर्रा्य ्ेय आदिवादसनः गहृात ्ििंू गचछद्त सम तेर्ां दसथदतः त ुइतोऽदप 
असमीचीना आसीत ् एकोनदवंशदत-शताबिस्य अ्तकालािवे चा्यस्य उद्यानादन 
दवसतािं गचछद्त सम । खननोद्योगः अदप कदचित ्महत्वपरू्णः उद्योगः जातः आसीत ् । 
असमस्य चा्यस्य उद्यानेर् ु झािखण्स्य  च प्सतिाङ्गािाकिेर् ु का्या्ण्य आदिवादसनः 
व्यापकसंख्य्या तत्र प्वेदशताः अथा्णत ्का्यषे दन्योदजताः । एते जनाः  संदविानां (िेकेिाि) 
माध्यमने प्वेश्य्ते सम । एते संदवतजनाः न केवलम ् एतेभ्यः आदिवादस-श्रदमकेभ्यः 
््यनूवेतनम ्एव ्यचछद्त सम अदपत ुतान ्गहृ ंप्दत ग्तमु ्अदप अवसिं न ्यचछद्त सम ।

सामीपयात ्िश्वने सचत
एकोनदवंशदत-दवंशदतशताबिाविौ िशेस्य दवदभ्नेर् ु भागेर् ु जनजाती्य-सङ्घःै 
अनेकिा परिवदत्णनाम ्अदभदन्यमान ्दवदवि-प्दति्िान ्नतूनकि-व्यवसथां महाजनद्ािा 
दक््य्यार ंशोर्र ंच अदभलक््य अनेकिा दवद्रोहः कृतः । एकदतं्रशिदिकाष्ािश-शत-
तम-द्ादत्रंशिदिकाष्ा-िश-शत-तम-िशक्योः (1831-1832) प्सतिाङ्गािादिवादसनः 
अदप च  पञचपञचाशिदिकाष्ा-िश-शत-तमवर्षे (1855) संथाल-समिुाद्यक-जनैः 
दवद्रोहः कृतः । मध्यभािते िसति-दवद्रोहः िशादिकैकोनदवंशदतशत-तमवर्षे (1910)  
अभवत ्अदप च  चतवारिंशिदिकैकोन-दवंशदत-शत-तम-वर्षे (1940) महािाषटे्र् ुअदप 
वलमीदवद्रोहः अभवत ् । दििसाव्य्णः ्यस्य आ्िोलनस्य नेततृवं किोदत सम सः अदप 
एतादृशः एव दवद्रोहः आसीत ्।

चित्रम ् १० - दिहािस्य प्सतिाङ्गाि 
(को्यला) -खदनकाः ।
दवंशत्यदिकैकोन-दवंशदत-शत-तम-िशके 
(1920) दिहािस्य झरि्या-िानीगंज्योः 
प्सतािाङ्गािागािेर् ु का्य्णकता्णिः प्ा्यः 
पञचाशत ् प्दतशतं खदनकाः आदिवादसनः 
आसन ् । अ्ििेी-िमघोंटू-आकाि्योः 
गहनता्यां का्य्णकिर ं न केवलं भ्यङ्किम ्
आसीत ्अदपत ुशिीिस्य अदप क्दतं किोदत 
सम । वसततुसत ुशिीिमवे तत्र समादपं् गचछदत 
सम । दवंशत्यदिकैकोन-दवंशदत-शत-तम-
वर्षे (1920)  िशेस्य प्सतिाङ्गािाकिेर् ु
प्त्ेयकं वर्षे दवंशदत-सहस्ादिकाः (20,000) 
श्रदमकाः दरि्य्ते सम ।

 ¾ गचतचवचधः
अवजान्त ु ्यत ् प्सतिाङ्गािाकिेर् ु
का्य्णसवरूपं परिवदत्णतम ् अदसत 
अथवा नैव । अवजान्त ु ्यत ्
प्दतवर््णम ् आकिेर् ु कदत जनाः 
दरि्य्ते तथा च तेर्ां मतृ्योः कादन 
कािरादन भवद्त ।
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चबरसा-मुणडा
 दििसा-महोि्यस्य ज्म  सप्त्यदिकाष्ा-िशशत-तमिशकस्य (1870) मध्ेय अभवत ् । 
तस्य दपता दनि्णनः आसीत ्। दििसा-महोि्यस्य िाल्यकालः अजमरे्ारां चािरने वेर-ुवािनेन 
सथानी्य-मललभदूमर् ु नतृ्य-गानादि-कलादभः च व्यतीतः । तस्य पालनादिकं मखु्यरूपेर 
िोहोण्ाख्यस्य सथानस्य पाश्व्णसथेर् ु वनेर् ु अभवत ् । दनि्णनताग्सतेन दििसा-महोि्यस्य दपत्रा 
का्य्णस्य अ्वेर्रा्य सथाने सथाने दवचिरी्ंय भवदत सम । िाल्यकाले एव दििसा अतीते 
जातानां मणु्ा-दवद्रोहारां कथाः अशरृोत ् । दििसामणु्ाः अनेकिा समिुा्यस्य प्मखुान ्
दवद्रोहस्य आह्ानं कुव्णतः दृष्वान ् । दििसाव्य्णस्य समिुा्यस्य जनाः तादृशस्य सवर्ण्यगुस्य 
दवर््ेय आलपद्त सम पिसपिं ्यिा मणु्ाजनाः िीकुजनानाम ् उतपी्नात ् सव्णथा मकु्ताः  
आसन ्। प्मखुाः कथ्यद्त सम ्यत ्एकिा पनुः तस्य समिुा्यस्य पि्पिागताः अदिकािाः मकु्ताः 
भदवष्यद्त । ते आतमानं क्ते्रस्य मलूदनवादसनां वंशजाः म््य्ते सम तथा च सवभदूमदवर््यकं ्यदंु्ध 
्यिुध््य्ते सम, ते जनान ्समाि्यद्त सम ्यत ्तैः सवकरी्ंय सारिाज्ंय पनुः प्ापरी्यम ्अदसत इदत ।

 दििसामहोि्यः सथानी्य-ईसाद्य-िम्णप्चािकारां दवद्याल्ंय ग्तमु ् आिबिवान ् ्यत्र 
सः ईसाद्य-िम्णस्य प्चािकाराम ्उपिशे ंश्रोतमु ्अवसिं प्ापनोत ् । तत्रादप सः अशरृोत ््यत ्
मणु्ासमिुा्यः सवग्णस्य सारिाज्ंय प्ाप्ुं शकनोदत तथा  च  सवकरी्ंय परिहृतान ् अदिकािान ्पनुः 
प्ाप्ुं शकनोदत । ्यदि ते सवकरी्यां कुप्वदृति ंपरित्यज्य ईसाद्य-िमा्णवलद्िनः भव्त ुतिा एतत ्
सवुं भदवतुं शकनोदत । अन्तिकाले दििसाव्यषेर कस्यदचत ्प्ख्यातस्य वैषरव-िम्णप्कािकस्य 
साद्नध्ेय अदप जीवनं ्यादपताम ् । तेन ्यज्ोपवीतं ितृम ् अदप च शदु्धता-ि्यादिदवर््ेय च 
िलाघातः कृतः ।

 सवस्यां दकशोिावसथा्याम ् एव दििसामहोि्यः ्य्या दवचाि-िाि्या परिदचतः, त्या 
दवचाििाि्या सह अतीव प्भादवतः । दििसा-महोि्यस्य आ्िोलनम ्आदिवादस-समाजस्य 
संशोिनस्य परिषकािस्य च आ्िोलनम ्आसीत ् । सः मणु्ासमिुा्यम ्आहूतवान ््यत ्सः 
मदििापानं न कु्या्णत ्मदििापानं परित्यजेत,् ग्ामान ्सवचछीकुव्ण्त ुमािर-मोहनोचचाटनादिर् ु
दवश्वासं न कु्यु्णः । अत्र ध्यातव्यः अशंः एर्ः अदसत ्यत ्दििसामहोि्ेयन ईसाद्य-िम्ण-प्चािकारां 
दह्िभुसूवादमनां च दनि्तिं दविोिः कृतः । मणु्ाव्य्णः एतादृशान ्जनान ्िाह्यान ्म््यते सम ते 
मणु्ासमिुा्यस्य जीवनशलैीं च नाश्यद्त इदत दृष्््या तान ्सः पश्यदत सम इदत ।

 पञचनवत्यदिकाष्ा-िश-शत-तमवर्षे (1895) दििसाः सवान्ुयाद्यनः आहूतवान ् ्यत ् ते 
सवकरी्ंय गौिवपरू्णम ् अतीतं पनुजमीवद्यतु ं संकलपं न्य्त ु । दििसाव्य्णः अतीतस्य एकस्यदचत ्
एतादृशस्य सवर्ण्यगुस्य-सत्यगुस्य च चचाुं किोदत सम ्यिा मणु्ाजनाः सजुीवनं जीवद्त सम, 
तटि्िान ् िधनद्त सम, प्ाकृदतक-जल-प्पातान ् दन्य्त्र्यद्त सम, वकृ्ािोपर ं उद्यानादन च 
दवकास्यद्त सम,उििपतू्ण्ेय कृदर् ंकुव्णद्त सम । तदसमन ्कालपदनके ्यगु ेमणु्ाजनाः सवज्ादतनां 
िक्तिञजनं न कुव्णद्त सम । ते सत्यदनष्ठ्या जीवद्त सम जनाः एकिा पनुः सवभमूौ एव कृदर् ंकुव््ण त,ु 
एकदसमन ्सथाने ऐक्यभावेन सथै्यषेर च दतष्ठ्त ुसवसवक्तेे्रर् ुचवै कृदर्का्युं कुव््ण त ुइदत ।

 आङ्गली्याः दििसा्िोलनस्य िाजनैदतकोद्शे्ेयभ्यः िह्दिकाः अवसािग्सताः आसन ्। 
एतस्य आ्िोलस्य उद्शे्यम ्आसीत ््यत ्ईसाद्यजनान ्महाजनान ्दह्िभुसूवादमनः सव्णकािं च 
िदहषकृत्य दििसाव्य्णस्य नेततृवे मणु्ािाजसथादपतं भवेत ्इदत ।

वैषणवः- दवषरोः उपासकः 
वैषरवः इदत उच्यते ।

रक्तरचञजतौ मम सक्धौ

मणु्ादिवादसनां गीतेर् ु तेर्ां 
कष्ादन दृगगोचिादर भवद्त ।

हा! तैल-पेर्कस्य वरृ्भस्य इव 
िक्तिदञजतौ मम सक्िौ

भसूवादमनः ितूाः अहोिातं्र मां 
तिुद्त प्लपादम अहम ् इिमवे 
अहोिात्रम्
हा! इ्यम ्एव मम दसथदतः!

मम दनवाससथानं दनदचितं नादसत 
दकमदप,

नादस मद्य कादचिदप प्स्नता,

के.एस.दसंहः,दििसा-मणु्ा-एं् -दहज-

मवूमेंट,पषृ्ठम-्१२
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 इि ंमणु्ा्िोलनं ताः एव भसूवा््यादिशक्तरीः मणु्ानां सवा्णसां समस्यानां 
कष्ानां स्ोतोरूपेर म््यते सम । आङ्गली्यानां भनूीत्यः तेर् ं पि्पिागत-
भदूमव्यवसथां नष्ीकुव्णद्त सम, दह्िभूसूवादमनः महाजनाः च तेर्ां भमूीः 
परिहिद्त सम अदप च ईसाद्य-िमा्णवलद्िनः तेर्ां पि्पिागता्याः संसकृतेः 
आलोचनां कुव्णद्त सम ।

 ्यिा आ्िोलनस्य दवसतािः आिबिः तिा आङ्गली्याः दृढस्य 
दक््या्व्यनस्य दनर्ण्यम ् अकुव्णन ् । आङ्गली्याः पञचनवत्यदिकाष्ा-िश-
शत-तमवर्षे (1895) दििसामहोि्ंय दनगद्तव्तः तथा च तं दवद्रोहस्य 
आिोपरःै द््योः वर््ण्योः कृते दनगहृीतव्तः िदण्तव्तः च ।

 सप्नवत्यदिकाष्ा-िश-शत-तम-वर्षे (1897) कािातः प्त्यागमनस्य 
पचिात ् दििसाव्य्णः जनसमथ्णनं प्ाप्ुं प्दतग्ाम ं भ्रदमतमु ् आिबिवान ् । सः 
ग्ामजनान ्उतपे्िद्यतुं पि्पिागत-प्तीकानां भार्ा्याः च प््योगम ्अकिोत ् । 
सः जनान ्आह््यदत सम ्यत ्तस्य नेततृवे सारिाज्यस्य सथापना्ैय “िावरान ्
अथा्णत ्(िीकूजनान ््यिूोपी्यजनान ्च ) नाश्य्त ु। दििसाव्य्णस्य अननुाद्यनः 
िीकूजनान ् ्यिूोपी्य-सतिा्याः च प्तीकान ् नाशद्यतमु ् आिबिव्तः । तैः 
आिक्काल्यानां ईसाद्यमद्ििारां च उपरि आक्मरादन कृतादन तथा च 
महाजनानां भसूवादमनां च स्पतिीनाम ्अदप हादनम ्अकुव्णन ्। श्वेतवैज्य्ती 
दििसािाजस्य प्तीकभतूा आसीत ्।

 एकोनदवंशदत-शत-तम ेवर्षे (1900) दििसाव्य्णस्य दवसदूचक्या मतृ्यःु 
अभवत ्तथा च तेन सञचादलतम ्आ्िोलनम ्अदप दनदषक््यम ्अभवत ्। एतत ्
आ्िोलनं द्ाभ्यां दृदष्भ्यां महत्वपरू्णम ्आसीत ्। प्थमम-् एतेन आ्िोलनेन 
औपदनवेदशकसव्णकािः एतादृशान ् अदिदन्यमान ् सथापद्यतुं िाध्यः कृतः 
्ेयर्ां माध्यमने िीकूजनाः आदिवादसनां भमूौ सिलत्या आदिपत्ंय न 
सथापद्यतुं शकनवुद्त सम । अपिम ्- एतेन आ्िोलनेन एकिा पनुः िोदितं 
्यत ् अ््या्यस्य दविोि ं कतु्णम ् औपदनवेदशकस्य शासनस्य दविोि े सवकोपं 
प्कटद्यतमु ् आदिवादसनः सक्माः सद्त । तैः आदिवादसदभः सवदवदशष्-
पि्पिादभः शदैलदभः िीदतदभः च सवसंघर््णस्य च प्तीकैः एततका्युं सादितम ्।

पुनः समर्तु -

१. रिक्तसथानादन पिू्य्त ु- 

(क)  आङ्गली्याः आदिवादसनः---------इदत रूपेर वदर्णतव्तः ।

ख)   झमूकृर्ौ िीजवपनस्य दविा -----इदत उच्यते ।

ग)   मध्यभािते दब्दटश-भपू्ि्िस्य अ्तग्णतम ्आदिवादसप्मखुाः -------सवादमतवं प्ाप्व्तः ।

घ)  असमस्य -----तथा च दिहािस्य ------इत्यदसमन ्का्युं कतु्णम ्आदिवादसनः ग्तमु ्आिबिव्तः ।

अ्यत्र

असमभयं प्रतयक्-धनसय का आवशयकता !

एतादृशादन िहूदन कािरादन सद्त ्ेयर्ां 
कािरात ् आदिवादसनः अ््ेय सामादजक-
समहूाः च प्ा्यः दवपण्याः कृते उतपािनं न 
कतु्णम ् इचछद्त । पापआु-््य-ूदगनी इत्यस्य 
जनजाती्ेय गीते एतस्य दवर््यस्य दिगिश्णनं 
प्ाप्यते ्यत ्तत्रत्याः आदिवादसनः महाहट्ान ्
क्या दृष्््या पश्यद्त ।
कथ्यद्त प्त्यक्िनं व्यथ्णम ्अदसत तेन प््योजनं 
नादसत,  व्यथ्णस्य अवकिस्य इव, वष्ृ््या अदप 
न एतत ्िोद्धुं शक्यते कष्ादन जा्य्ते,
एतेर्ां सव्णकािी्यानां मिािीशानां कृते 
अथा्णत ्अदिकारिरां कृते अह ंसोतसाह ंका्युं 
दकमथुं कु्या्णम,् दकमथ्णम ्अह ंनारिकेलवकृ्म ्
आिोक््यादम ? 
िोक-िन-सस्यादन (नकिी फसलें) 
समीचीनादन सद्त पि्त ुश्रीमन!् मां िोि्यत ु
्यदि के्तुं दकमदप नादसत तदह्ण अह ंदच्ताम ्
एव दकमथुं कु्या्णम ्?

कोहने, कलाक्ण  एवं हासवेल,सं.,दि इकानामी आफ 
सदबससटेंस एग्ीकलचि (सप्त्यदिकैकोन-दवंशदत-

शत-तम-वर््णम ्-1970)   , इत्यदसमन ्उद्धतृस्य 

गीतस्य उपरि आिारितम ्।
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२.  उदचतम ्अथवा अनदुचतं ज्ाप्य्त ु– 

क)  झमू-कृर्काः भमूःे कर््णर ंकुव्णद्त िीजादन च वपद्त ।

ख)  वदरजः संसथालेभ्यः कृदर्कोर्ान ् क्रीतवा तान ् च पञचगदुरतेन  
 अदिकमलू्ेयन दवक्रीर्ते सम ।

(ग)  दििसा सवान्ुयादननः आहूतवान ् ्यत ् ते सवस्य शदु्धीकिर ं कुव्ण्त ु इदत,  
 मद्यपानं त्यज्त,ु मािरमोहनादि ऐ्द्रजालप्थास ुन दवश्वस्त ु।

(घ)  आङ्गली्याः आदिवादसनां जीवनपद्धदतं िक्द्यतमु ्इचछद्त सम ।

आगच्छ्तु चविारयामः –

३.  दब्दटशशासने ्या्यावि-कृर्कारां पिुतः काः समस्याः आसन ्?

४.  औपदनवेदशकस्य शासनस्य अ्तग्णतम ् आदिवादस-प्मखुारां शक्तौ  
 कादन परिवत्णनादन आगतादन ?

५.  आदिवादसनः िीकूजनेभ्यः कैःकािरःै कुप्यद्त सम ?

६.  दििसाव्य्णस्य कलपना्यां सवर्ण्यगुं करीदृशम ् आसीत ् ? भवतां  
 दच्तनानसुािम ् इ्ंय कलपना जनेभ्यः एतावती आकदर््णका दकमथुं  
 लगदत सम ?

आगच्छ्तु कृतवा पशयामः

७. सवी्ैयः अदभभावकैः दमत्रैः दशक्कैः च सह वाता्णलापं कृतवा 
दवंशदत-शताबिस्य अ््ेयर्ाम ् आदिवादस-दवद्रोदह-ना्यकानां नामादन  
अवजान्त ु। तान ्आिारिकृत्य तेर्ां कथाः सवशबिःै दलख्त ु।

इदत चतथुा्णध्या्यः

आग्छ्तु, कलपयामः

म््य्ताम,् भव्तः एकोनदवंशदत-
शताबिस्य वनग्ाम-दनवादसनः 
झमूकृर्काः सद्त । भव्तः 
कदथताः ्यत ््यत्र भव्तः उतप्नाः 
अिनुा सा भदूमः भवतां नादसत । 
आङ्गलादिकारिदभः दमदलतवा 
भव्तः तान ् सवसमस्यानां दवर््ेय 
ज्ापद्यतमु ् इचछद्त । भव्तः 
तान ् आङ्गलादिकारिरः दकं 
सचूद्यष्यद्त ?


