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भारतासारख्या खंडप्राय दशेात जगातल्या सर्व प्रकारच्या गोष्टी  थोडयाफार प्रमाणात भारतीय समाजात ददसनू यतेात. 

त्यामुळे भारताला जगाची छोटी प्रततकृती असे म्हटले जाते. आपला दशे अनके घटक राज्य, अनके कें द्रशासीत प्रदशे तमळून 

एक संघराज्य बनला आह.े या दशेात फार प्राचीन काळापासनू आददर्ासी जमातीची मूळ र्स्तीस्थान आहते. दशेाच्या 

उत्तर र् पूर्व भागात आंध्रप्रदशे तबहार, झारखंड, गुजरात, मध्यप्रदशे, छत्तीसगड, ओरीसा, राजस्थान आतण महाराष्ट्र या 

राज्यात मोठ्या प्रमाणात आददर्ासी लोक राहतात. भारतात ४२७ आददर्ासी जमाती र्सलेल्या आहते. भारतातील अनेक 

राज्यातील महाराष्ट्र एक अग्रेसर राज्य आह.े शरीर सौंदयातं जसे नाकाला महत्त्र्पूणव स्थान आह े तसचे महाराष्ट्र 

राज्यालाही आह.े तनसगावची कृपा सर्वच भपू्रदशेाला लाभते असे नाही. मात्र ज्या भभूागाला ती लाभले तो तनसगव सौंदयान े

श्रीमतं होतो. अशी श्रीमंती महाराष्ट्राला लाभली आह.े अशा या राज्यातील 'पालघर' या तजल्हयाची १ ऑगस्ट २०१४ 

रोजी आददर्ासी तजल्हा म्हणून तनर्ममती झाली. या नतर्न तजल्यातील 'तलासरी' हा महत्त्र्पूणव आददर्ासी तालकुा आह.े या 

तालकु्यात अनके आददर्ासी जमाती आहते र् त्यातील प्रमुख 'र्ारली' जमात होय. इ.स. २०११ च्या जनगणननेुसार 

८८.५८ टके्क इतके प्रमाण या जमातीचे आह.े २१व्या शतकातही हा समाज बराच मागासललेा आह.े तरीसुद्धा जीर्नाचा 

प्रत्यके क्षण हा आनदंातभमुख व्हार्ा यासाठी तो प्रयत्नशील असतो. सांस्कृततक मलु्याचंी आपली परंपरा जपनू जीर्न 

जगणारा हा समाज आर्मथकदषृ्ट्या अत्यंत मागासलेल्या आह.े स्र्ातंत्र्याचे अनाकलन र् मूलभतू हक्काच्या जातणर्ेतर्षयी 

जागतृी नव्हती. स्र्ातंत्र्यपूर्व र् स्र्ातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये तर या भागातील हा समाज र्ेठतबगार, जतमनदार, सार्कार, 

धनाढ्य व्यापाराचं्या दार्णीला गुराढोरांप्रमाणे बांधला गेला होता. मुकी जनार्रे पाळार्ीत र् हाकातर्त, त्याचप्रमाणे 

त्यांचे जीर्न होते. त्यांच्यार्र होणारा अन्याय र् अत्याचारातर्रोधात र्ाचा फोडण्याचे काम डॉ. शामरार् परुळेकर र् 

गोदार्री परुळेकर यानंी केले. 
 

        

आददर्ासींच्या र्सतीस्थानार्र तेथील पयावर्रणाचा 

इतका प्रभार् पडललेा असतो, ते त्याच्याशी एकजीर् 

झाललेे असतात, पण जेव्हा त्याचे तर्स्थापन होते तेव्हा 

अनके चांगल्या र्ाईट पररणामांना त्यानंा तोंड द्यार् े

लागते. अनके ताण-तणार् त्याचं्या जीर्नात तनमावण 

होतात. भारतात "तजथे आददर्ासी तथेे जंगल र् जगंल 

तेथे आददर्ासी" अशी पररतस्थती आह.े जंगलातशर्ाय हा 

समाज सुखी आतण समाधानी राहू शकत नाही. जंगल ह े

त्यांचे सर्वस्र् आह.े जंगलतर्षयक कायद े अंमलात 

आल्यानतंर मात्र आददर्ासींच्या मोकळ्या र् स्र्ततं्र 

र्ृत्तीर्र अनेक बंधने आली र् त्यामुळे त्याचंी सामातजक 

र् आर्मथक कंुचबणा झाली . सन १८९४ साली 

जंगलतर्षयक धोरणाची भारत सरकारने प्रथम आखणी 

केली. जंगलतर्षयक कायदा करून सर्व जंगले ह ेराष्ट्रीय 

संपत्ती असल्यामुळे तेथे राहणाऱ्या आददर्ासी 

रतहर्ाशांना कायद्याच्या चाकोरीत राहूनच जंगलाचा  

 

उपयोग घ्यार्ा लागेल असे जातहर केले. जंगलतर्षयक 

धोरण र् कायदा अमंलात येण्यापूर्ी आददर्ासींना सर्व 

जंगलाचा मुक्तपणे उपभोग घेता येत असे. 

झाडामंध्य,ेपशूमंध्ये  र् पक्षयांमध्ये त्यांनी आपले दरै्त े

स्थापन केली. जंगलतर्षयी नर्ीन कायदा झाल्याबरोबर 

जंगलाबाहरेचे अनके लोक मोठ्या प्रमाणात या 

कायद्याच्या र् धोरणाचा अंमलबजार्णीसाठी जंगलात 

आले. तेथनूच जंगलखाते र् आददर्ासी यांच्यातील 

मानतसक संघषव सरुु झाला. सन १८९४ च्या 

जंगलतर्षयाच्या सरकारी धोरणाच्या 

अंमलबजार्णीसाठी जंगलाचे प्रकार ठरतर्ण्यात आल े

होते. १. हर्ामान ककर्ा भौगोतलक दषृ्टीने आर्श्यक 

अशी जंगले. २. व्यापारासाठी दकमती लाकूड उपलब्ध 

होईल, अशी जंगले, ३. दकरकोळ र्स्तू तनमावण करणारी 

जंगले. ४, जनार्रांना चारा परुर्ठा करणारी जंगले, 

पूर्ी आददर्ासी कोठेही जंगल तोडून फेरपाळीने शतेी 

करीत असे. सन १८९४ च्या जगंलतर्षयक धोरणामुळे 

कोठेही जंगल तोडून शतेी करण्यार्र बंधने आली. 
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जंगलात कोठे कशा प्रकारे शेती करता येईल या बाबतीत 

तनयम करण्यात आले ह ेधोरण ५७-५८ र्षे चालले. या 

कालार्धीत जंगलात संरक्षण करण्यासाठी जो कायदा र् 

जे तनयम करण्यात आले होते त्याची अमंलबजार्णी ज्या 

तन्हनेे केली गेली त्यामुळे आददर्ासींच्या मनात जंगलच े

अतधकारी र् जंगलाचा कायदा याबाबत संशय तनमावण 

झाले. भारत सरकारने मागील सर्व अनभुर् लक्षात घेऊन 

१२ मे १९५२ रोजी जंगल तर्षयीचे धोरण नव्यान े

घोतषत केले. जंगलतर्षयक नर्ीन राष्ट्रीय धोरण जाहीर 

करीत असताना इ.स.१८९४ चे धोरण थोड्या 

सुधारणनेसेह पुढे चालु ठेर्ीत आहोत असे सरकारन े

जाहीर केले. परंतु ही र्स्तुतस्थती खरी  नव्हती. 

आददर्ासींच्या जीर्नाच्या दषृ्टीन ेह ेनर्ीन धोरण त्यांना 

अत्यतं जाचक ठरले त्यात प्रामखु्याने खालील बाबींचा 

समार्ेश होता. १. जंगल ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्यामळेु 

जंगल र्स्तुचंा र्ापर करण्यार्र स्थातनक लोकांच्या 

हक्कांर्र तनबंध आले. २. शेतीकररता जंगलातील जमीन 

तयार करण्याचा त्याचंा हक्क काढून घेतला गेला. ३. 

दनैंददन जीर्नाला लागणाऱ्या जंगलातील र्स्तूंच्या 

र्ापरारं्र बंधन आली. ४. गुरे चारण्याकररता फी 

आकारण्यात आली. ५. फेर पाळीने जंगल तोडून शतेी 

करणाऱ्या आददर्ासींना जंगलाचे महत्त्र् पटरू्न दऊेन 

त्यांनी अशी शेती करु नय े याबद्दल त्याचंे मत 

र्ळतर्ण्यात यार्े र् त्याचं्यार्र जबरदस्ती करण्यात यऊे 

नये, 

भारत सरकारच्या या नर्ीन धोरणान े

जंगलाचा राजा असणारा आददर्ासी जंगल खात्याची 

प्रजा झाली आददर्ासींचे परंपरागत हक्क नाहीसे झाले. 

नर्ीन धोरणामुळे जंगलखात्याच्या अतधकाऱ्यांना 

अमयावद अतधकार ददले गलेे. अनके रठकाणी 

आददर्ासींना जंगल खात्याच्या अतधकाऱ्यानंी त्यांच्या 

मालकी जतमनीत शेती करण्यासही मनाई करून ती 

जतमन जंगलात समातर्ष्ट केली. थोडक्यात इ.स. १९५२ 

च्या राष्ट्रीय र्नधोरणानसुार आददर्ासींना तमळणयाव  

सर्लती आणखीनच कमी करण्यात आल्या. 

कसण्यासाठी जंगलातील पतडकच3मं जतमनी सरकारन े

काढून घेतल्या. राखीर् जगंलाचा र्ापर परर्ान्यातशर्ाय 

आददर्ासांना करता यते नाही. आददर्ासींच्या 

पाहणीसाठी नमेलले्या ढेबर कतमशनने त्याचं्या 

अहर्ालात यासंबंधी मोठी मार्ममक नोंद केललेी आह.े या 

नर्ीन धोरणाचा महत्त्र्ाचा पररणाम म्हणज े

सरकारच्या ततजोरीत जास्त पसैा कसा जमा होईल 

याची काळजी जंगल खात्याच्या अतधकाऱ्यानंा र्ाटु 

लागली.  

जंगलाची कामे करण्याची जबाबदारी जगंल 

मके्तदारास तमळू लागल्या. जंगल तनर्ासी आददर्ासी 

जंगलाचा राजा तपळला जाऊ लागाला. आपल्या 

झोपडीत बसनू बांबू काम करणाऱ्या आददर्ासीला 

बांबूसाठी खूप पैसे द्यार्े लागले. र्नात राहणारा 

आददर्ासी हा आपल्या सारखाच एक माणूस आह.े 

हजारो र्षव तो या र्नात र्नर्ास भोगत आह.े 

इतरांबरोबर त्याचाही आता तर्कास व्हार्यास हर्ा ही 

तर्चारधारणा नव्या र्नधोरणातनू ददसत नाही. 

सागाच्या झाडाच्या जोपासनेसाठी शासन लाखो रुपय े

खचव करते कारण सागाची झाड े ही राष्ट्रीय संपत्ती 

समजली जात नाही. त्याच्या झोपडीकड ेढंुकूनही  बघत 

नाही . शासनाच्या दषृ्टीने सागाचे झाड महत्त्र्ाचे आह े

हा उपडा -नागडा, भकेुललेा, डोळे खोल गेलेला 

आददर्ासी माणसू मात्र महत्त्र्ाचा नाही. राष्ट्रीय 

र्नधोरणाचा मखु्य गाभा झाडाच्या तर्कासाबरोबर 

झाडाच्या सोबतीला राहणाऱ्या आददर्ासींचा तर्कास 

असा ठेर्ण्याची गरज होती. कारण दकतीही शास्त्रशुद्ध 

र्नतनती ठेर्ली तरी तो स्थातनकच आददर्ासींच्या 

सदिय पाठठब्या तशर्ाय र् सहकायावतशर्ाय यशस्र्ी 

होणार नाहीत. थोडक्यात रानार्नात राहणारा 

आददर्ासी समाज आतण नर्े याचंे सबंंध एकमकेात पुरक 

तसचे अतटू आहते. दोघांच्या तर्कासाचा मेळ रातहला 

नाही तर र्नाचे  सरंक्षण होणार नाहीच पण त्यातनू 

सामातजक न्याय ही प्रस्थातपत होणार नाही. जंगल 

कायद्याने आददर्ासींच्या जीर्नार्र दरूगामी पररणाम 

करणारी बाब म्हणजे पैशाच्या अथवव्यर्स्थेचा जन्म होय. 

आददर्ासींचे कल्याण र् र्नसपंत्तीचे संर्धवन या बाबतीत 

शासनारं्र मोठी जबाबदारी आह.े घटनात्मक तरतदूींनी 

आददर्ासींना काही तर्शेष संरक्षण ददले आह.े 

र्नसरं्धवनासाठी, संरक्षणासाठी, र् र्नसपंत्तीसाठी 

मेहनत घणे्याची श्रद्धा आददर्ासींमध्ये तनमावण झाली तर 

त्याचा फायदा आर्मथक तर्कासाकररता चांगलाच होईल. 

हजारो र्षापंासनू जंगलाच संर्धवन र् संरक्षण करणाऱ्या 

आददर्ासींच्या तर्कासाचा तर्चार करून शासनान े

त्यांच्यासाठी प्रयत्न केला पातहजे. त्यांच्यासाठी 

र्नातधररत उद्योग प्रकल्प उभारून आददर्ासींचे जीर्न 

सुखी करण्याचा प्रयत्न केला पातहजे. ठाणे तजल्यात 

(पालघर) सार्रा, पांगारा या सारख्या मऊ लाकडाची 

पैदास बरीच होते. ही लाकड े तनरुपयोगी म्हणनू 

र्ापरली जात नाहीत. या झाडांपासनू कागदांचा 

लगदा, फ्लॅशचे दरर्ाजे उत्तम प्रकारे करता येतात. 

त्यातशर्ाय महाराष्ट्रातील सर्व जंगल तर्भागात तससम, 

खैराची पैदास होते, त्यापासनू कात तयार केला जातो. 

आधुतनक यंत्रसामुग्रीच्या दषृ्टीने मोठ्या प्रमाणार्र 

काताचे उत्पादन र्ाढतर्ता येईल. महाराष्ट्रामध्ये तहरडा, 

तशकेकाई, बेहडा, आर्ळा, कात यांचे मुबलक उत्पादन 

तनघते. यार्र र्नाधाररत उद्योगधंद ेकाढले तर त्यातनू 

आददर्ासींच्या रोजगाराचंा आतण बकेारीचा प्रश्न 

सोडतर्ण्याच्या दषृ्टीने फायदा होईल. 
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जंगल सपंत्तीचा तर्कास र् संरक्षण आददर्ासी 

करतात, त्यामुळे त्याचंा रास्त तहस्सा आददर्ासींना 

तमळाला पातहजे. आणखी एक गोष्ट या बाबतीत लक्षात 

ठेर्ण्यासारखी आह,े जंगल हा त्याचं्या आर्मथक 

जीर्नाचा आधार आह.े शतकानुशतके या जंगलानंीच 

त्यांना जगतर्ले आह.े तशकारीपासनू कंदमुळ्यापंयतं, 

लाकूड फायापासून जंगल जीर्नातला आनदं 

लुटण्यापयंत साऱ्या बाबतीत त्यानंी या जंगलाचा शकेडो 

अतनबंध उपयोग करुन घेतला आह.े त्यामुळे जंगलाला त े

आपली आईच मानतात. तिरटश राजर्ट परकीय 

असल्यामळेु या गोष्टींचा फारसा त्यांनी तर्चार केला 

नाही ह ेखरे आह.े राष्ट्राच्या सपंत्तीत भर चालण्यासाठी 

जंगलाची र्ाढ करण्याच्या योजना आखताना 

आददर्ासींच्या मानसशास्त्राचा पण तर्चार केला 

पातहजे, ही सर्व पररतस्थती तर्चारात घतेली असता 

जंगल र् आददर्ासी दोघहेी सुखासमाधानाने राहून 

राष्ट्रीय तहत कसे साधल ेजाईल ह ेपातहले पातहजे, आज 

जंगल तर्भागाचे काम जंगलखाते करीत आह.े 

आददर्ासी लोकांच्या आर्मथक तर्कासाची जबाबदारी 

जंगलखात्यार्र सोपतर्ली पातहजे. जंगलात राहणाऱ्या 

आददर्ासीला १२ मतहने मजरुी पुरतर्ण्याची योजना 

जंगल खात्यार्र सोपतर्ले तर जगंलाचे उत्पन्न र्ाढण्यास 

मदत होईल. आददर्ासी सुखी होईल र् परस्परांच े

आमचे जे सबंंध तर्रोधी झाले आहते त्याचंा समन्र्य 

होईल. इतर जंगल माड तेंडूपत्ता, डडक, चारोळी, मध, 

गर्त तनरतनराळ्या सालीर्ज र्गैरे खरेदी तर्िीत 

दलालांचा र्गव पुढे आलेला आह.े आज सहकारी तर्कास 

महामंडळाकड े सोपर्नू महामडंळामाफव त ही खरेदी 

तर्िी व्हार्ी, जंगल संर्धवन र् संरक्षणाबाबतची 

जबाबदारी अतधकातधक स्थातनक आददर्ासी तरुणांर्र 

सोपतर्ली पातहजे. ज्या रठकाणी आददर्ासी तपढ्यान ्

तपढ्या राहात आहते त्याचंा सामातजक, आर्मथक, 

शैक्षतणक तर्कास होणे गरजचेे आह.े 

तिरटशांच्या काळात आददर्ासींनी आर्मथक 

संघषावतनू चळर्ळ केललेी ददसते. या चळर्ळी 

जंगलाच्या प्रश्नांर्र कें दद्रभतू झाल्या होत्या. भारतातील 

जरो अनके आददर्ासींचा तस्थर शेती हा व्यर्साय असला 

तरी जंगल उत्पादने हा आददर्ासींच्या उदरतनर्ावहाचा 

जोड व्यर्साय बनला होता. तिरटश राज्यकत्यानंी  ज े

जंगलाचे धोरण जाहीर केल े त्यामुळे अनेक शतक 

जंगलार्र अर्लंबनू राहणाऱ्या जंगलानंा र्स्तीस्थान 

बनतर्णाऱ्या आददर्ासींसमोर संकट उभे रातहले. 

तिरटशांनी जंगलतर्षयक नर्ीन कायद े केले. या 

कायद्यामुळे सरपण, मध, लाख, डडक, औषधी र्नस्पती 

र्गैरे गोळा करणे, तशकार करणे, दारु गाळणे इ. 

गोष्टींर्र तनबंध येऊन त्याचं्या उत्पन्नाच्या मागावत बंधन े

आली. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहर्ालात आददर्ासींच े

जंगलार्रचे अर्लंबन स्पष्ट करताना म्हटले आह े की 

आददर्ासी ह ेप्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपण ेत्यांच्या जीर्न-तनर्ावह 

तर्षयक गरजाचंे तनराकरण जंगलाकडूनच करतात. 

मुळातच आददर्ासी जमाती प्रगतांपासून दरू अशा 

रानार्नात,  जंगलात राहतात. यामुळेच काही 

आददर्ासींना र्न्य जमाती असेही म्हणतात, त्याचंे अन्न 

जंगलाकडूनच तमळते. जंगलात राहणारे पशु-पक्षी, 

जंगलातील खाण्यायोग्य र्नस्पती कंदमुळे, फळे, मध, 

फळतबया र्गैरे कसे प्राप्त करार्े याचे आददर्ासींच्या 

सामातजकीकरणाच्या प्रदियतेनू तशक्षण ददले जाते. 

तपण्यासाठी पाणी दखेील त्यांना र्ाहत्या झऱ्याच े

तमळत.े पाने, पशूचंी कातडी, ततंयृुक्त र्नस्पती इ. र्ापर 

अंगार्रच्या र्स्त्रासंाठी, तनर्ासासाठी गुहा, जंगलातील 

लाकूड र्गैरेचाच र्ापर केला जातो. प्रततबंधात्मक र् 

उपचारात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या तर्तर्ध औषधाचंी 

दणेगी जंगलाकडूनच आददर्ासींना तमळाली आह.े 

इंधनासाठी तर जंगलातील र्ाळलेली, पडललेी लाकड ेत े

र्ापरतात. तर काही या जंगलसपंत्तीचा बांबू, हाड ेर्गैर 

शेजारील प्रगतानंा तर्कून चार पसैे र्ा प्रगताकंडून काही 

जीर्नार्श्यक र्स्तू घेतात. आददर्ासींचे तनसगावशी 

तादात्म्य पार्ून जगणे ह ेशतकानशुतके चालत आले आह े

ह े र्रील चचतेनू र् त्यांच्या तर्तर्ध आर्मथक दियांतून 

ददसनू यतेे. 

मानर्ाचे सामातजक, आर्मथक, राजकीय, 

सांस्कृततक र्गैरे जीर्नार्र भोर्तालच्या पररतस्थतीचा 

फार मोठा प्रभार् पडत असतो. त्यातनू आददर्ासी 

जमाती या तर्ज्ञान र् तंत्रज्ञानाचा अभार् असलले्या 

अनके अंधश्रद्धा, अर्ैज्ञातनक समजुती अंगर्ळणी 

पडलले्या आहते. तर्शेषत: आपण जेव्हा त्याचं्या आर्मथक 

जीर्नाचा तर्चार करतो तेव्हा त्यांच्या भोर्ताली 

असलले्या नैसर्मगक पयावर्रणाचा त्यार्र खोलर्र प्रभार् 

पडल्याचे ददसते. दीघवकाळ प्रगत समाज, 

शासनव्यर्स्था, कायद े यापंासून दरू रातहलले्या 

आददर्ासी जमाती या जंगल र् नैसर्मगक पयावर्रणाशी 

एकतत्रत झालेल्या आहते. मुळातच अनके बाबतीत मुक्त 

असलले्या या जमातींचा जंगलाशी अत्यंत तनकटचा 

संबंध तनमावण झाला होता. एर्ढेच नव्ह े तर 'जंगलाच े

राज'े अशीच भार्ना त्याचं्या र्ृत्तीत र् कृतीत ददसून 

येते. र्ारली जमातीत तर असे म्हटले जाते की 

'बामनाच्या जन्माला जाशील तर तलक्खू- तलक्खू (तलहून 

तलहून) मरशील. 

तनसगावतील घटकांपाठीमागची कारण मीमांसा 

आददर्ासींना मातहत नसली तरी तनसगावर्रच त्याचं े

कल्याण- अकल्याण अर्लंबून आह े याची त्याला सतत 

जाणीर् असते. तनसगव अनुकूल असेल, पाऊस पडतो, 

तपके यतेात, रोगराई यते नाही, पण तो जर कोपला, 
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अर्षवण ककर्ा अततर्षवण होते, र्ादळ, तफुान, भकंूप, 

पुर, र्णर्ा यांसारख्या हातनकारक गोष्टी होतात. 

मानर्ी जीर्न उद्धध्र्स्त होते. यामुळेच त्याच्या मनात 

तनसगावबद्दल आदर तनमावण झाला. र्ृक्ष, नदी, सयूव, चदं्र, 

पृथ्र्ी, पाऊस, र्ादळ, इ.. दरे् मानून त्याचंी पजूा 

आददर्ासी करु लागला. आददर्ासींच्या सामातजक 

चालीरीती, धार्ममक श्रद्धा, जादटूोणा, अनके परंपरा, 

सण-उत्सर् इत्यादींचा प्रभार् ददसतो. म्हणजे त्यांच े

एकूण जीर्न तनसगावधीन आह े असमे9  स्पष्टपण े

जाणर्त.ेते त्यांच्या कुलप्रथामंध्ये काही र्नस्पती, पश-ु

पक्षी, फूले यांना पूर्वज मानले जाते. त्यांच्या दरे्दरे्ता 

भूतप्रते यांच्यार्रही पयावर्रणाचा पररणाम स्पष्टपण े

जाणर्तो. सण-उत्सर्, जन्म-मृत्यु, तर्र्ाह र्ैगरेत 

भोर्तालच्या तनसगावचा पररणाम स्पष्टपण े

जाणर्तो.तनसगावचा कोप होऊ नये म्हणनू काही 

तनसगवशक्तींना दरे्तचेे रूप ददले जाऊन त्याचंी आळर्णी 

केली जाते. त्यांच्या गीतातंनू त्याचंे तनसगावर्रच े

अर्लंबन स्पष्टपणे ददसून यतेे. सामूतहक नृत्यातनू 

एकीकड े आनदं घेताना तनसगावतील  पश-ूपक्षयांच्या 

डोक्याचे मुखर्टे लार्नू ते नृत्यात सहभागी होतात. 

त्यांची र्ारली तचत्रकला, तर्णकाम, दतं कथातनू चालत 

आलेले सातहत्य यातनू तनसगावतील तर्तर्ध बाबींशी 

त्यांचे संबंध स्पष्ट होतात. त्याचं्या म्हणी, र्ाक्प्रचार, 

समूहगीते, लोक कथा इ. त्यांच्यार्र भोर्तालच्या 

तनसगावचा खोलर्र पडलेला प्रभार् आर्ळती. 

तनसगावकडून त्यानंा खाद्यान्न  तमळते. या बदल्यात ती 

तनसगावबद्दल तर्तर्ध स्र्रुपात कृतज्ञता व्यक्त करतो. 

जंगलात मोठ्या प्रमाणात तर्तशष्ट प्रकारची फुले. मादक 

र्नस्पती तमळतात. त्यापासनू आददर्ासी समाज दारु  

गाळण्याचे काम करतो. 

तशकार, मासमेारी, शेती यशस्र्ी होण्यासाठी 

जादटूोण्याचे सहाय्य यतेो. मंत्रतंत्राचा र्ापर करून ही 

ददला जातो. सभोर्तालचे तनसगावतील धोके, डहस्र पशूचं े

हल्ले र्गैरेपासनू आपल्या पशचूे सरंक्षण व्हार् े

यासाठीही काही धार्ममक दरे्ताचंी पजूा केली जाते. या 

जमातीला प्रगतापं्रमाणे र्ाचन लेखन, गतणतशास्त्राच े

औपचाररक तशक्षण तमळत नसले पण तनसगावकडून त्याचं े

सामातजक र् आर्मथक जीर्नासाठी उपयुक्त तशक्षण 

तमळते. जतमनीर्रच्या पाऊलखुणा कोणत्या पशचू्या 

आहते. आर्ाज कोणत्या पक्षयाचंा आह,े कोणते प्राणी- 

दकटक तर्षारी र् तबनतर्षारी आहते, याचे त्याला पुरेपरु 

ज्ञान झाले असते. जंगलातील र्कृ्ष रोपे, फळे फुले, पशु-

पक्षी यांच्याकड े ते भार्तनकदषृ्ट्या पाहतात. ते आपल े

पूर्वज आहते अशी त्याचंी तीव्र श्रद्धा असते. त्यानंा त े

अत्यतं तप्रय, पतर्त्र र्ाटतात, त्यांची ते पजूा करतात. 

घरार्र, यरु्ागृहार्र त्याचंी ते तचत्रे काढतात. त्याचंा 

कोणत्याही प्रकारे अपमान त्यांना आर्डत नाही. एकूण 

त्यांच्या समाज जीर्नाची र् व्यतक्तमत्त्र्ाची जडणघडण 

तनसगावशी संबंतधत असते. बेल, डपपळ र् उंबर ही झाड े

पतर्त्र माननू त्याचंी पजूा केली जाते. म्हणनू झाडाचं्या 

लाकडाचा जळण म्हणनू कधीच  उपयोग करीत नाही. 

तनसगव दरे्तचेी पजूा करणे हा र्ारल्यांच्या धमावचा एक 

तर्शेष भाग आह.े र्ाघ्या नारन् दरे्, तहरर्ा, तहमाई 

दरे्ाला ते मोठ्या प्रमाणात मानतात. आजारपण, संकटे 

ही दरे्ाच्या कोपामुळे प्राप्त होतात अशी र्ारली 

लोकाचंी समजतू आह.े २१ व्या शतकात या समाजाच्या 

राहणीमानात खूपच बदल झाला आह.े असे असल े

तरीसुद्धा स्र्ातंत्र्यकाळातही या समाजासमोर मोठ्या 

प्रमाणात आर्मथक समस्या आह.े संपूणव दशेाचा आर्मथक 

तर्कास घडर्ून आणण्यासाठी समाजाचा एखादा भाग 

अतर्कतसत राहता कामा नये. आददर्ासी लोकामंध्य े

अथवव्यर्हार तर्षयक अज्ञान र् आगततकता ददसनू यतेे. 

असे असले तरी जगातला राजकारण समजनू घेण्याची 

त्यांची तजज्ञासा र्ाढली आह.े 'मला माणसू म्हणनू 

जगण्याचा हक्क आह'े असा तर्श्वास त्याचं्यात तनमावण 

झाला आह.े 'माझी लूट होत आह'े ह ेशल्य त्याला बोच ू

लागले आह.े या समाजामुळे आपली र्नसंपत्ती र् 

पयावर्रण समतोल राखण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत 

होत आह.े याची जाणीर् शासनाबरोबर सुतशतक्षत 

समाजाने पण ठेर्ली पातहजे. या समाजाचा शास्त्रशुद्ध 

अभ्यास करून तो जगासमोर मांडला पातहजे. आपल्या 

जीर्नातील अतर्भाज्य घटक हा समाज आह ेयाचे भान 

ठेर्ली पातहजे. 
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