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��तावना: 

धम! िह एक वैि$क %व&पाची सामािजक सं%था आह.े "ई$राने माणसाला िनमा!ण केले क., 

नाही हा वादाचा �0 आह ेमा� माणसाने धम! िनमा!ण केला ह ेवादातीत स1य आह.े " 

जगात असा  एकही समुदाय नाही क., तेथे धम! नाही मग तो आिदम , 4ामीण व �गत 

समदुाय असो तेथे धमा!च े अि%त1व आढळते. मा� धमा!चे %व&प सव!च िठकाणी सारखे नसते 

मानवाचा िवकास होत असताना एका ट99यावर धमा!ची िनिम!ती झाली असावी असे काही 

िवचारवंताचे मत आह.े परंत ुते पणू!पणे खरे नाही.  

भारतात िहदं,ूमिु%लम,ि<=न, जैन,बौ?,पारशी, इ1यादी धम! िदसनू येतात मा� 1यांच े%व&प 

सारखे नाही. कोण1याही धमा!ची िनिम!ती मानवी जीवनाAया अिनि=तेतनू होत असते. मनBुय हा सतत 

सखुाAया शोधात असतो. िनसगा!तील घटनांशी तो नेहमीच िमळतेजळुते घेDयाचा �य1न करीत 

असतो. मानवाला 1याAया जीवनात अनेक �0ांची उFरे शोधात अली नाहीत. उदा %व9न पडते, 

%व9नात मतृ IयJ. भेटते, ऊन,वादळ,वारा, पाऊस, भकंूप, Lवालामखुी, जMम-म1ृय ू  इ1यादी ची 

उकल न झाOयाने मनBुय िनसग! शJ.पढेु हतबल झाला. 1याची सरुPा धोQयात आली 1यामळेुच 

अलौिकक अथवा िदIया शJ.वरील 1याची Rा? वाढली व 1या शJ.ला �सMन करDयासाठी 

पजूा,अचा! होम,हवन इ1यादी गोSी सTु केOया. यातूनच धमा!ची िनिम!ती झाली. 

आिदम समाज  जीवनाAया सव! अंगावर धमा!चा मोठा �भाव पडला 1याच बरोबर आिदम 

जीवनात धम! व जाद ू ह े एकमेकात िमसळलेले आहते . एडवड! टायलरAया मते "अलौिकक 
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�ाDयांवरील R?ा िकंवा िव$ास Uहणजे धम! होय."तर मॅिलनो%क. यांAया मते "धम! िह कृती 

करDयाची एक प?त आह.े 1याचबरोबर R?ेची Iयव%था िह आह.े"तसेच समाजशा�ीय  घटना व 

IयिJगत अनभुतूी िह आह.े 

 
आिदवासीतील  धम���ा : 

"धम! ही R?ा व िवधीची Iयव%था आह.े धमा!ची उभारणी ही अलौिकक शJ.Aया आधारे  

झालेली आह.े अथा!तच 1या शJ.चा मानवी कृतीशी जवळचा संबंध आह.े 1यामळेु यातूनच 

धम!R?ा िनमा!ण होतात. आिदमांAया धमा!त काही िनि=त अशा R?ा आढळतात. याम�ये 

सवा!1मवाद,शJ.वाद,िनसग!वाद व  देवकवाद  इ1यादी R?ा आढळतात.  

भारतातील काही आिदवासी समाजातील धम! व जाद ूया िवषयीAया R?ा व आचार पढुील 

�माण.े 

१. तोडा :- तोडा समजत काही लोक मांि�क,जादगूार तर काही भिवBय कथन करणारे आहते.  

२. कौल लावणे :  तोडा जमातीतील आपOया �0ांनाही उFरे िमळिवDयासाठी दवेाला कौल 

लावतात. कौल लावणारा तोडा Uहणजे तो भगतच होय. 1याला �0  िवचारला असता 1याAया 

अंगात येते. तो काही िविश[ श\द बरळतो व िविश[ दवेतेला आवाहन करतो.   एखा�ा 

त]डावर जेIहा संकट येते तेIहा तो भगताकडे धाव घेतो. अथवा कुटंुबातील IयJ. िनव!तOयास, 

Uहसै आजारी पडOयास, Uहसै दधू कमी दते असOयास, तोडा भगताकडे जातो. भगत दवेीला 

�सMन क&न घेDयासाठी काही उपचार सांगतो.  

३. चेटूक:-बाप आपOया एकाच मलुाला चेटक. िव�ा िशकवतो. चातकाचा प^रणाम नाहीसा 

करDयासाठी मांि�क काही उपाय सचुवतात. एखा�ा Rीमंताने पैशाबाबत फसिवले तर 1याAयावर 

कपट �योग केले जातात.  

४. बदागा :-बदागा लोक तोडा जादगूाराची मदत व सOला घेतात. कुTंबा `ा जमातीतील चेटक. 

माणसाने चेटूक केOयास तोडा लोक फार िभतात. कारण चेटक.चा मले^रयाशी संबंध असतो.  
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५. '( :-एखा�ा IयJ.ला "त ू फार चांगला िदसतोस अथवा त ू फार चांगले कपडे घातले 

आहते."असे Uहटले िकंवा जेवताना 1याAयाकडे कोणी एकटक पिहले तर बघDयासाठी aS 

लागते. अशी समजतू आह.े aS लागOयामळेु 1या माणसाला अपचन होते तेIहा समाजात िमठाने 

aS काढDयाचा �घात आह.े ह ेमीठ नंतर आगीत टाकले जाते. डोकेदखुी,पोटदखुी, छाती दखुणे, 

सप!दशं होणे, इ1यादcवर इलाज करणारे काही ठरािवक मांि�क असतात. चेटूक करणारा माणसू 

अथवा मांि�क हा िव�वंसक दवेतेकडून आपOयाला हवी असणारी कृ1ये क&न घेतो.  

६. शकुनापशकून :-र%1यावर काही ठरािवक जनावर िदसOयास शभुाशभु मानले जाते. एखा�ास 

भेटावयास जात असताना कोिकळा डाIया बाजसू िदसOयास अपशकुन झाला असे माननू तोडा 

लोक परत घरी येतात. मा�  कोिकळा उजIया बाजसू िदसOयास तो शकुन मानतात.  

७.  पूजा सािह-याचे मह-व:-िनलिगरीपव!तावर देवतांची सभा आह.े त]डाम�ये जवळजवळ 

१८०० दवे आहते. ि9लव हा 1यांचा सवा!त �ाचीन देव आह.े िनलिगरी पव!तावरील टेकड्या व 

दवेता याम�ये पर%पर संबंध आहते. �1येक देव एका %वतं� टेकडीवर असतो. तेथे िटपख व 

पखवेर या दोन जलदवेता आहते. या जमातीत िलंगपजूा केली जात नाही. अलीकडील काळात 

1यांAयात धमा!िवषयी R?ा पसुट होत चालली आह.े ते दवेापेPा पजूा सािह1याला जा%त मह1व 

दतेात. ^रIहस!  यांAया मते काही िदवसांनी तोडा लोकांची R?ा संपSुात येईल.  

८. मृता-मे व भूत यावरील ��ा :-िभOलांAया जीवनात मतृा1मे व भतेु याना फार मह1व आह.े 

धािम!क काय!iमात jाUहणाला अिजबात %थान नसते. घोडा या �ाDयाला यांAयात आदरणीय 

मानले जाते. वkकटाचार यांAया मते नर मेघांची �था होती.  

९. बडा मािडया :-म�य �दशेातील ब%तर िजO`ातील अबतु  माड या गावाAया ड]गरावर बडा 

मािडया वा%तIय करतो.  हा आिदवासी जंगली Uहसै व सांबाराची िशंगे लावनू नाचतो. हा 

आिदम कपडे घातलेOया ल]काचा ितर%कार करतो. हनीमनूAया अगोदर  बायसन �ाDयाची 

िशकार करतात अMयथा हिनमनू थांबवतात.  
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१०. सवा�-मवाद :-एडवड! टायलर Aया संशोधनात असे िदसनू येते िक आिदम समाजात 

आ1UयाAया अि%त1वावरील R?ा  आढळते. िह R?ाच धमा!चे �ारंिभक &प आह.े व यालाच 

सवा!1मवाद असे Uहणतात.  

११. श23वाद :- िव$ातील सव! व%तमू�ये िवलPण अशी शJ. वास करत असते. अशी 

अंदमानची R?ा  यालाच शJ.वाद असे Uहणतात. या शJ.चे mान मानवाAया इिंnयांना होत 

नाही.  

१२. िनसग�वाद :-मॅQस मOुलरAया मते िनसग!वाद हा आिदम समाजातील धम!R?ेचा एक �कार 

आह.े िह R?ा िनसगा!Aया अmानावर  आधा^रत आह.े याम�ये अलौिकक शJ.वर भर िदला 

आह.े  

१३. देवकवाद  :-एिमल दखुoम Aया मते दवेकाAया उपासने वेळी सद%यांना सामिूहक संवेदनांची 

अनभुतूी येते. देवकािवषयी 1यांना आदरयJु भीती वाटते दवेकास ते ई$र मानतात. दवेकाम�ये 

IयJ.पेPा  ई$रास जा%त मह1व िदले जाते. ई$राAया हाती IयJ.चे संपणू! भिवतIय आह ेअशी 

R?ा बाळगली जाते.  

अशा �कारे भारतातील आिदवासी समाजात अनेक �काAया धम!R?ा  आढळून येतात. 

अलौिकक शJ.Aया कृपेवरच आपली सखु दःुखे  अवलंबनू आहते. अशी आिदमांची  गाढ R?ा 

आह.े  
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