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आदिवादिलोकपरम्परायाां ग्रामिांगठनदवमर्शः  ।

(ĀDIVĀSI-LOKA-PARAMPARĀYĀṀ GRAMASAṀGATHANA-BIMARŚAḤ) 

राजुसूत्रधरः

शोधछात्रः

संसृ्कतविभागस्य

वसधो-कान्हो-िीरसाविश्वविद्यालयस्य ।

कस्यावि ग्रामस्य विकाशाय एकस्य समूहस्य संगठनस्य िा वनमााणं जनाः  कुिान्ति । तन्तिन् ग्रामे एकः  ग्रामप्रधानो 

विद्यते । तस्य ग्रामप्रधानस्य सहायकरूिेण केचन सदस्याः  वनिाावचताः  भिन्ति। एतेषां वनिााचनं ग्रामिावसनः  कुिान्ति । 

एतेषामेि समूह ग्रामिररषद् नाम्ना वकम्वा ग्रामसंगठननाम्ना इत्यवभधीयते । अस्य ग्रामसंगठनस्य िररणवतः  ग्रामिञ्चायतरूिेण 

भिवत। अस्या ग्रामिञ्चायतसवमतेः  मूलोदे्यशं्य भिवत ग्रामस्य विकाशः । अस्या ग्रामिररषद्सवमतेः  प्रवतिषं वनिााचनमभित् । 

वनिााचने वनिााचनकताारः  तते्रते्यता जना एिावधकाररणोऽभिन्। तत्र ग्रामिवतः  विशिवतः  ग्रामीवण नाम्ना च ग्रामप्रधानः  संज्ञायते 

ि। तसै्यि अनुकरणं िहुकालादनिरमत्र आवदिावससमाजेऽवि दृश्यतैवत विदुषां मतं, िरञ्च केचन विद्ांसः  इवतहासकारा 

अनुमीयिे यत् सिाप्राचीनावदिावससमाजः  अस्यां भूमौ सुप्रवतवितोऽभित् । यन्तिन् समये िैवदकिञ्चजनानां वनधाारणमभित् 

तदारभ्यः  आवदिावससमाजो दरीदृश्यते। अत आवदिावसनो गृहस्वरूिमेि भारतिषाम् । देशेऽन्तिन् कालक्रमेण शक-हुन्-

िाठान्-मोघलादीनां िहुजात्यादीनामाक्रमणेन सह यद्यवि समािेशं भिवत तथावि आवदिावसजनाः  स्वगृहसदृशदेशं न िररत्यज्य 

अधुनावि स्वान्तितं्व प्रदशायन्ति । प्रवतिन्धकतािूणाजीिनयािनेन िहुवभः  आवदिावसगौिीवभः  सम्प्रवत विश्वायनयुगेऽवि 

) आधुवनकतां स्पशाः  न वक्रयते ।  ते आवदिावसजनाः  अधुनावि अरण्य-ििातावदषु स्वगृहं वनमााय िसिासं 

कुिान्ति । भारतिषा अद्यािवध िृहदावदिावससमन्तितदेशः , यत्र ८४.४ वमवलयन इत्यस्यावधक आवदिावसनः  वनिासस्थलं ये सन्ति 

समग्रभारतीयानां ८.२० प्रवतशतमेि ।  समग्रभारतिषे संविधानानुसारं ४३७ आवदिावसगोष्ठ्यः  तावलकाभूकं्त सन्ति ।  तन्मधे्य 

िविमिङे्गषु एकचत्वाररंशत् (४१) आवदिावसगोष्यः  िररलक्ष्यिे । वकिु १९७६ तमे िषे 

इवत आइनानुसारेण ३८ गोिीः  आवदिावसतावलकाभूक्तमभित् । ते आवदिावसजना सन्ति –असुर-औरां-

करमावल - वकसान-कोरऔयान - कोडा-खारओयार-खोन््द-गरेत्-गारो-गोण्ड-चाकमा-वचरिरैक-चरो-नागेवसया-

िाराहाइया-विरवजया - विरहड-िेवदया-िैगा-भुविया-भूवमज्-मग-मालिाहावड-माहवल-मुण्डा-मेच -भु्र-राभा-लेिचा - लोधा-

खावडयािा - लोहार-शिर-शाओररया - िाहावडया-सााँओताल-हाजं-हो इत्यादयः । सामावजकावथाक-सांसृ्कवतकजीिनस्य 

सिाविधमुत्थानाय एकस्य संगठनस्य वनमााणमावदिावससम्प्रदायेन कृतवमवत । प्रायेषु सिेषु आवदिावसगोिीषु येषु स्वतन्त्ररूिेण 
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िञ्चायतसवमवत विद्यते  अन्तिन् जनिञ्चायतसवमतौ आवदिासीनां विविधानां समस्यानां समाधानं यथोियुक्तसमये 

वनरिेक्षभािेन विधीयते ।  सामावजकवनयमशृङ्खलानुकुलमेिानुिानोत्सिावदकायं यथोिलव्ध वनवदाष्टसमये वक्रयते । अस्यां 

िञ्चायतसवमतौ तेषां शासनतनं्त्र वनमीयते । तेनैि शासनतने्त्रण प्रवतिषं कायाकलािानां विचारविमशािूिाकं वनधाारणं भिवत । 

निीनिषे ये खलु कायाक्रमाः  सम्प्रदायमधे्य कररष्यिे तेषां सिेषां रूिरेखान्तिन् तनै्त्रि वनधार्य्ाते । सिाासु आवदिावसगोिीषु 

मधे्य िविमबङ्गप्रदेशे सिाावधकाः  आवदिावसनः  ितािे । तत्र सााँऔतालसम्प्रदायस्य संख्यावधकाः  दृश्यिे । अत्र 

सााँऔतालसम्प्रदायस्य ग्रामसंगठनं सुसंगवठतं िताते । इदमिेि ग्रामसंगठनं तेषां कृते वनम्न-न्यायालयस्वरूिं िताते । अवि च 

अस्य समाजस्य ग्रामसंगठनं शास्त्रसम्मतं विज्ञायते । यथा राज्यसञ्चालने  राजामात्यदयः  सप्तप्रकृतयः  भिन्ति तथैि अत्रावि 

सप्तिदावधकाररणो ितािे । यथाक्रमेणोच्यते –

१  मााँवि ।

 ग्रामस्य प्रधानो मााँिीवत नाम्नावभधीयते । ग्रामस्य विकाशाय यावन कताव्यकमाावण तावन तेन िाल्यिे । तसै्यि वनदेशनेन 

सांसृ्कवतकानुिानम् आयोज्यते । यथा–वििाहानुमोदनं, िूजा-प्रभृतीवन कमाावण । जातकस्य जन्मन आरभ्यः  मृतु्यियािं यत् 

वकमवि कमाानुिीयते तत् सिं तस्य वनदेशनैि सम्भिवत । 

२  िारावणकः  ।

मााँवििदसंयुक्तः  यो ग्रामप्रधानो िताते तस्य सहयोगीरूिेण िारावणकिदावधकाररः  वनिाावचतसदस्यः  तस्य सहायकरूिेण 

कायं करोवत । मााँिीवत प्रधानस्य अनुिन्तस्थतौ िारावणकिदावधकाररणा ग्रामस्य सिाकायं संसाध्यते । यदा मााँवि िदत्यागं 

करोवत तदा सैि ग्रामप्रधानरूिेण वतिवत । 

३  जगमााँवि ।

अत्र तृतीयसदस्यः  जगमााँवि भिवत । अस्य दावयतं्व िताते ग्रामे ये खलु युिक-युितयः  ितािे तेषां तासाञ्च सम्यक् प्रकारेण 

िथप्रदशानम् । ग्रामस्य अवििावहतानां युिकानां युितीनाञ्च आचारविचारयोः  वनधाारणं कथं भिेद् एतदवि तेन वनधाायाते । ग्रामे 

यत्र कुत्रावि अनैवतककमा भिवत तस्य विरोधं कृत्वा समुवचतमागाप्रदशानाय उिवदशवत । सः  सिादा सांसृ्कवतक-

िाररिाररकानुिानस्य सञ्चालनाय प्रयासरतो भिवत । गीत-िाद्य-नृत्य-नाट्यावदषु तस्य दावयत्वमत्यवधकं दृश्यते । 

स्वकायेऽन्तिनसमथे सवत  स िदचु्यतो भिवत । ततः  तन्तिन् िदे कदावि कायं न कररष्यवत । प्रमादिशात् यवद कताव्यिालने 

विचु्यवतभािेत्तवहा तदथं यथायोगं्य दणं्ड विधीयते । 

४  जगिारावनकः  -

अयं जगिारावणको जगमााँवि इत्यस्य सहयोगी भिवत । यदा जगमावि अनुिन्तस्थतो भिवत तदा सैि तस्य कायास्य 

दावयत्विालनं करोवत ।  
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५  गडेत् ।

ग्रामस्य सिाविधसने्दशिाहको गडेवदवत । ग्रामे यवद सभा-सवमत्ययोः  आयोजनं भिवत तवहा सैि सिात्र सूचनां पे्रषयवत । 

६  नायके -

िैवदकसमाजे यथा िुरोवहतो भिवत तथैि आवदिावससमाजे नायके इवत िुरोवहतरूिेण िताते । अस्य नायके इत्यस्य   

वनदेशनेन ग्रामस्य िूजावदविवधविधानमनुिीयते ।   

७  कुडामनायके -

नायके इत्यस्य सहयोगीरूिेण कुडामनायके िताते । 

 एते एि सप्तजनाः  सााँऔतालसम्प्रदायस्य ग्रामसंगठनस्य सप्तप्रकृतयो भिन्ति । तेषाम् एि वनदेशनेन ग्रामस्य 

सिाविधविकाशो भिवत । आवदिावसग्रामस्य सृषे्टः  ििादेि ग्रामिञ्चायत-व्यिस्थायाः  वनिााचनं भिवत । िंशानुक्रमेण िञ्चायत-

सदस्याः  क्षमताभारं प्रापु्निन्ति । मााँिीवत िञ्चायत-प्रधानद्ारा यवद कस्यावि समस्यायाः  समाधानं न भिेत्तवहा िारगाना 

िरगानइत् िेवत सभामाह्वयन्ति ते आवदिावसजनाः  । मााँिीवत िदयुक्तात् शे्रिः  िारगना इवत । देशमााँवि िारगाना इत्यस्य 

सहयोगी िताते । सााँऔतालसम्प्रदायस्य सिोच्चन्यायालयो िताते वशकारसभा ल-विर िाइवस  िेवत । अस्याः  सभायाः  प्रधानो 

िताते वदहरर  इवत । मााँविः  िारगना चेवतकक्षद्ये यवद समाधानं सम्यक् न भिेत्तवहा अत्र वशकारसभायां सिाानुमवतक्रमेण 

समाधानमिश्यमेि भिवत । 

 िविमिङे्गषु वद्तीयिृहत्तमावदिावससम्प्रदायो िताते ओराओाँ-सम्प्रदायः  । सााँओतालसम्प्रदायिवदि ओराओाँ-सम्प्रदायस्यावि 

सुसन्तिता ग्रामसंगठनव्यिस्था संलक्ष्यते । दश-द्ादश िा ओराओाँ-ग्रामाणां समियेन संगवठतं िारहा इवत । िारहा इत्यस्य 

अधीनस्थग्रामाः  प्रजाग्रामा इत्यवभधीयते । प्रते्यके प्रजाग्रामे स्विञ्चायत-व्यिस्था िररलक्षते । यवद ग्रामिञ्चायत-व्यिस्थायां 

समस्यायाः  समाधानं न भिेत्तवहा िारहा-िञ्चायत-व्यिस्थामाहयन्ति ते आवदिावसजनाः  । अत्र सिाासां समस्यानां समाधानं 

भिवत इत्यिात् कारणात्  िारहा इवत   ओराओाँ-सम्प्रदायस्य सिोच्चन्यायालयरूिेण िररगण्यते । सम्प्रवत  ओराओाँ-

सम्प्रदायस्य िारहा-िञ्चायत-व्यिस्था प्रायेणािलुप्ता ।  

 आवदिावसजनानामन्यतमः  कोडा इवत सम्प्रदायः  । कोडासम्प्रदास्य ग्रामसंगठनव्यिस्था सुदृढा भिवत । कोडासम्प्रदायः  तेषां 

सिाविधानां सामावजकसमस्यानां समाधानं ग्रामिञ्चायतसवमतौ कतंु चेष्टयवत ।  ग्रामस्य प्रधानो माहातो भिवत । 

माहातोिदसंयुक्तः  यो ग्रामप्रधानो िताते तस्य सहयोगीरूिेण िारमावणकिदयुक्तः  वनिाावचतसदस्यः  तस्य सहायकरूिेण कायं 

करोवत । कोडासमाजे माहातो-िारवणकयोः  एको िाताािाहकोऽन्ति, यो गोडाइत् इवत िदसंयुक्ता भिवत । एतवद्हाय िञ्चायत-

सदस्यानामेकः  सहायको िताते । यो नेवक इवत नाम्नावभधीयते। एते सिे सदस्याः  सााँओतालसम्प्रदायसै्यि िंशानुक्रमेण वनयुक्ता 

अभिन् । 

 ग्रामसभायामुिरर अञ्चल-िञ्चायत िोठा-िञ्चायत िेत्यस्य स्थानं भिवत ।  िोठा-िञ्चायत  इत्यस्य प्रधानो िताते िााँडे इवत । 

अवि च अस्य मन्त्रणादातृरूिेण छेवडदार इवत िताते । िोठा-िञ्चायत  इत्यस्य तत्त्वािधाकः  एइनमडल इवत भिवत । 

ग्रामसभायां यवद कस्यावि समस्यायाः  समाधानं न भिेत्तवहा िोठा-िञ्चायत - व्यिस्थायां  तस्याः  समस्यायाः  समाधानं 

भवितुमहावत ।  िोठा-िञ्चायत-व्यिस्था  कोडासम्प्रदायस्य सिोच्चन्यायालयस्वरूिा । 
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 आवदिावसजनानामन्यतमो िताते मुण्डासम्प्रदायः  । तेषामावदिासीनां स्वन्यायव्यिस्थान्ति । अस्य सम्प्रदायस्य 

न्यायव्यिस्थायां त्रयाणाम् आवधकाररकाणां प्राधान्यमन्ति । ते आवधकाररकाः  यथाक्रमेण– ग्रामप्रधानः  मुण्डा िेवत, िुरोवहतः  

िाहान िेवत, िाताािाहक माहातो िेवत च प्रवसद्ाः  । ग्रामिञ्चायत- सभायाम् एषां त्रयाणामुिन्तस्थवत आिश्यकमेि । 

साधारणतया येन िंशेन मुण्डाग्रामस्य प्रथमप्रवतिानं भूयते तस्य िंशस्य कोऽवि प्रिीणजनः    मुण्डाग्रामस्य प्रधानो भिवत । 

िंशानुक्रमेण अयं िदमयाादां प्राप्नोवत । ग्रामस्य सामावजकसमस्याकलहवििादानां समाधानं सिाानुमवतक्रमेण मुण्डा इवत 

िदावधकाररणा वनधाायाते ।   यवद मुण्डा कुत्रावि गच्छवत तवहा तस्यानुिन्तस्थतौ तस्य िुत्रो ग्रामस्य सिाकायं संसाध्यते । 

वद्तीयावधकाररको िताते िाहान इवत । मुण्डाग्रामे िाहानिदावधकाररजनः  गणतान्तन्त्रकिद्त्या वनिाावचतो भिवत ।   अस्य 

सम्प्रदायस्य िञ्चायत-सभायां िैवदकसमाजे यथा िुरोवहतो भिवत तथैि मुण्डासमाजे िाहान भिवत । अस्य िाहानस्य वनदेशने 

ग्रामस्य िूजािाठावदकमनुिीयते । दृश्यते यत् िैवदकसमाजे िुरोवहत जन्मना भिवत वकिु मुण्डासमाजे िणाव्यिस्था प्रचलनं 

नान्ति ततः  अत्र िाहान िुरोवहतो िा वनिाावचतो भिवत । ग्रामस्य प्रिीणजनैः  साकम् आलोचनया सः  िाहानः  िूजानुिानस्य 

वदिसवनधाारणं करोवत । िाहानस्य सहयोगीरूिेण िूजार इवत िताते। एक िाताािाहकोऽप्यन्ति यः  माहातो इवत। माहातो 

िंशानुक्रमेण वनयुक्तो भिवत । िुनः  बहूनां ग्रामाणां समियेन िाडहा भिवत । ग्रामस्य सभायां यवद समस्यायाः  समाधानं न 

भिेत्तवहा िाडहा इवत सभां वनकषा समस्यायाः  समाधानं भिवत । िाडहा इत्यस्य प्रधानो भिवत िाडहा-राजा इवत । िाडहा-

राजा इत्यस्य सहायको भिवत देओयान इवत । दृश्यते यत् मुण्डासमाजे व्यन्तक्तकेन्तिक-गणतान्तन्त्रकयोः  शासनद्यस्य प्रचलनं 

समभािेन िताते । लोधासम्प्रदायस्यावि सुवनिुणा ग्रामसंगठनव्यिस्थान्ति । समाजस्य विविधानां कलहादीनां समस्यानां 

समाधानं ग्रामसंगठनेनैि भिवत । अस्य समाजस्य ग्रामस्य प्रधानो िताते मुन्तखया इवत । िाताािाहको भिवत डाकुया-प्रधान इवत 

। लोधासमाजस्य िुरोवहतं देहरर वदहरर िेवत उक्तम् । ग्रामस्य शान्तिशृङ्खलां रक्षणाथं कलहादीनां समस्यानां समाधानाय च 

शिर इवत आवदिावसगोिीनामवि स्विञ्चायतव्यिस्थामन्ति । िञ्चायतव्यिस्थायां सिाशे्रिोिावधः  प्रधानो भिवत । ग्रामस्य 

विकाशाय यत् वकमवि कमाावण कतावं्य तत् तेन िाल्यते । प्रधानिदसंयुक्तः  यो ग्रामप्रधानो िताते तस्य सहयोगीरूिेण गडेत, 

तस्य सहायकरूिेण कायं करोवत ।

 एतवद्हाय विरहड हो असुर करमावल माहावलप्रभृतीनाम् आवदिावससम्प्रदायानामवि स्विञ्चायतव्यिस्था िररलक्ष्यते । 

िञ्चायतसदस्यिदेषु केिलं िुरूषाणाम् अवधकारो िताते । मवहलायाः  स्थानं न िररदृश्यते । प्राग् उत्तमसंख्याकान्  

आवदिावसग्रामान् स्विञ्चायतद्ारा िररचावलतोऽभित् । वकिु सम्प्रवत जीिनयािनाथं ते आवदिावसजनाः  विविधस्थाने 

वििाररतििः  ततः  ग्रामसंगठनव्यिस्था वकञ्चत् क्षयजाता । तिात् कारणाद् अल्पत्वमेिावदिावसगोिीषु सम्यग् 

ग्रामसंगठनव्यिस्था प्रचवलता अन्ति ।    सम्प्रवत आवदिावससमाजस्य वशवक्षताः  जनाः  भारतीयसंविधानस्य अनुिालनं कुिान्ति । 

ग्रामे वशक्षा-वचवकत्साप्रभृतीनां समुवचतव्यिस्था करणाय ते अहवनाशं प्रयासं कुिान्ति । यथा भारतीयवशवक्षतसमाजे यादृशी 

व्यिस्था िताते तादृवश व्यिस्था अधुना आवदिावससमाजस्य ग्रामेष्ववि िररलक्ष्यते । तते्रते्यता जनाः  मवहलानां यथायोगं्य समादरं 

कुिान्ति । कुत्रावि केनावि सह मतविरोधे सत्यवि अन्यत्र भािप्रकाशं ते न कुिान्ति । सिादा स्वल्पसंसाधने जीिनं ते याियन्ति । 

अस्य स्विररिारस्य दावयत्विालनं समुवचतरूिेण ते कुिान्ति । ग्रामस्य प्रधानो ग्रामसंगठनस्य नीवतवनयमयो अनुकूलमाचरणं 
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करोवत । िररशेषे एतदुच्यते यद्, एिम्भािेनावदिावससमाजे धमासंसृ्कवतमयाादाप्रभृतीनामनुकूलं व्यिहारं िररलवक्षतं भितीवत 

वशिम् ।
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