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भारतीय �वातं
या�या इतहासात आ�दवासी �भ�लांचे योगदान मोठे असले तर� इतहासात �याची 

फारशी न"द �दसत नाह�. महारा#टात आ�दवासी लोकसं&या 'वपुल आहे. 'वदभ*,मराठवाडा,पि-चम 

महारा#. आ/ण उ�तर महारा#. असे महारा#2ाचे पाच 3ादे�शक 'वभाग आहेत. या पाचह� 'वभागात 

आ�दवासींची लोकव�ती आहे.3�तुत नबंधात उ�तर महारा#2ातील धुळे आ/ण नंदरुबार िज�8यालतील 

आ�दवासीं�या सं�थांनासंदभा*त अ:यास सादर केला आहे.  
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उ�तर महारा#टाची ;या<ती ना�शक,धुळे ,नंदरुबार आ/ण जळगाव अशा चार िज�8यांपुरती मया*�दत 

आहे. 3ाचीन काळापासून या भागाला खानदेश या हे नामा�भधान अस�याने याचे दोन भाग होते. एक 

पि-चम खा@देश आ/ण पूव* खानदेश. पैकB पि-चम खानदेश अथा*त धुळे आ/ण नंदरुबार िजलह्ातील 

आ�दवासींची अनेक सं�थाने होती. रानवनात ,जंगलात राहणारे हे आ�दवासी असले तर� �यांचे �वत:चे 

सं�थाने होती.�यां�या पDदतीने ते �या �या पEरसरातील राजे होते. आप�या Fमतेने आ/ण सं�कृती�या 

EरतीEरवाजानुसार स�ता राब'वताना रयतेची काळजी घेत होते. हे सव* राजे �वातं
य 3ेमी होते. परकBय 

राजवट�चे वच*�व आ�दवासी राजांना मा@य न;हते. �यांनी आप� या पDदतीने इंJजी राजवट�ला 'वरोध 

केला. �यां�या या �वातंKया�या योगदाना'वषयी 3�तुत नबंधात अ:यास मांडला आहे.  

खा@देशात पेशवेकाळात आ/ण अ;वल MN�ट-  कालखंडात अनेक �भ��  आ�दवासींची �वतंK सं�थाने 

होती. �वतंKपDदतीने व MN�टशां�या आOयाने ह� सं�थाने आपला कारभार कर�त असत.  
 

1. राज�थानी सं�कृतीचे काठ� सं�थान :  

सातपुडया�या माPयावर�ल मेवास सं�थानातील काठQ हे एक 3मुख व सवा*त मोठे सं�थान आहे. 

हे सं�थान मूळचे बुधावलला होते. येथील राजा आधी बुधावल सं�थानचा मांडल�क होता. 1845 मDये 

बुधावलचा नपुMKक सं�थानक म�ृयु पाव�यानंतर हे सं�थान MN�टशांनी खालसा केले. याचा फायदा घेवून 

काठQचे मांडल�क सं�थानक पाडवी हे कालातंराने �वतंK सं�थानक बनले. काठQ, नाला, �सगंपूर येथील 

सं�थानकां�या सोयर�कB – 'ववाह संबंध राज�थानातील मेवाड कडील होते. �यांनी आपल� मूळची मेवाडी 

सं�कृती सोडल� न;हती. रघूवीर�सगं हे या काठQ सं�थानचे एक वारस, �यांची प�नी जयपूरकडील होती. 

या सं�थानातील ि�Kयांची वेशभूषा पूण*त: मेवाड सं�कृतीशी नाते सांगणार� असायची.  

�वातं�याचा लढा आ�ण आ�दवासी सं�थानांचे योगदान 
 

�ा. डॉ. अ!ण ध#डू वळवी 

संरFण व सामर�कशा�K 

'वभाग 3मखु 

कला, वा/णRय आ/ण 'वSान महा'वTयालय, धरणगांव िज. जळगांव 
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  सं�थाने खालसा झा�यानंतर 'वप@नाव�थेत जगत असलेले उदय�सगं, भगत�सगं व महVW�सगं या 

वारसांनी काठQ सं�थानचा इतहास मौ/खक Yपाने आजह� जतन केला आहे. काठQ सं�थान�या 

कागदपKांची न"द� नुसार इ.स. 1246 पासुन सं�थान बरखा�त होईपय[त एकूण 16 राजे झाले.  
 

2. &भ(ल आ�दवासींचे कुलदैवत याहामोगीची �-त.ठापना करणारे रायपूर&सगं सं�थान :  

 ई�ट इं\डया कंपनीकडून राय�सगं वळवी यांनी रायपूर�सगं सं�थानची मा@यता �मळ'वल�. राय�सगं 

वळ'व�ंया काळात 3�सDद कुलदैवत याहामोगीची �थापना केलेल� �दसते. राय�सगं वळवी यांची बह�ण 

सागबा]याचे सं�थानक कुमा]या वसावा याची आई होती. या ना�याने राय�सगं वळवी आ/ण कुमा]या 

वसावा मामा – भाचे होते. या दोघांनी �मळून याहामागी या देवतेची कुलदैवत ^हणून 3त#ठापना केल�.  
 

3. तीन सं�कृतीचा संगम : गंगठा सं�थान :  

 जीवा वसावा हे �भ�ल आ�दवासी हे गंगठा सं�थानचे मूळ सं�थानक होते. या सं�थानचे वै�श#टये 

^हणजे जीवा वसावा या मूळ सं�थानकांनेच इ�लाम धमा*चा 3भाव होता. आ�दवासी चाल�र�ती परंपरा 

आ/ण इ�लाम धमा*चे आचरण या सोबतच आ�दवासीचे सण – उ�सवह� ते तेवढयाच उ�साहाने साजरे 

कर�त. आ�दवासी सं�कृती, इ�लाम धम* आ/ण �हदं ू परंपरा अशा तीन सं�कृतीचा सुवण*संगम ^हणजे 

गंगठा सं�थान. या सं�थानची न"द खा@देश गॅझे�टयरमDये aचखल� इ�टेट ^हणून आढळते. या aचखल� 

सं�थानात उदामगढ� आ/ण �सदंग;हाण ह� गावे 3मुख ^हणून 3�सDद होती.  
 

4. तापी तीरावर0ल होजडांय सं�थान :  

 1857 पूवb काह� आ�दवासी सं�थाने अि�त�वात अस�याची माह�ती उपलcध होत नाह� �यापैकB 

होजडांय हे एक. होजडांय हे तापी काठावर�ल सं�थान पाडवी घराdयाचे होते. या सं�थाना'वषयी माह�ती 

उपलcध नाह�. माK MN�टशांनी ते तोफा लावून उदDव�त या सं�थानकांची गढ� उदDव�त के�याचे वण*न 

लोकगीतात येते.  
 

5. 12�टशांना 5�त करणारे आमदा / मोरआंबा सं�थान :  

 आमदा हे सं�थानह� तापी नद��या तीरावर वसले होते. तेथे नाईक घराdयाचे राRय होते. 

आमदयाला (फ�तेपूर) आजह� जु@या गढ�चे भeनावशेष पहायला �मळतात. लुटमार करणे, दरोडे टाकणे 

हाच �यांचा उदयोग होता. �यामुळे �या पEरसरातील जनता K�त होती. या जनते�या जीवीताचे आ/ण 

मालम�तेचे रFण ;हावे या हेतूने �यांना या 3देशाचे �वा�म�व बहाल केले गेले. या संरFणा�या 

मोबद�यात गावक]यांनी �यांना धा@य आ/ण पैसा खंडणी ^हणून Tयावा असा करार झाला. माK एवढे 

कYनह� �यांनी आपल� मूळ 3व�ृती सोडल� नाह�. �यांचा लुटमार�चा उTयोग चालूच राह�ला. �शवाय बंडात 

MN�टशांनाह� हैराण के�यामुळे हे गाव �यांनी तोफा लावून उद;ध�त केले.  
 

6. धूत7 12�टशां8या हातावर तुर0 देणारे हर0पूरचे राजे :   

 सागबारा सं�थानकां�या ताcयातील ह� जहाaगर�. MN�टश सरकारने सागबारा सं�थान�या एका 

राजाला तहा�या न�म�ताने बोलावून 'व-वासघाताने कैद केले आ/ण तोफे�या त"डी देdयापूवb �याची अंतम 
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इ�छा 'वचारल�. �या सं�थानकाने आप�या आवड�या सारंगी घोडीवYन गढ��या बुYजावर फेYटका 

मारdयाची इ�छा 3द�श*त केल�. ताबडतोब �याची सारंगी घोडी माग'वल� गेल�. �भ�ल राजा घोडीवर 

बसले. कुलदेवता याहामोगीचे �मरण केले आ/ण घोडीला टाच �दल�. Fणा*धात वायुवेगाने उधळून 

ध@यास�हत बुYजावgन खाल� उडी घेतल�. दोघेह� सुरhFत नसटले. गढ�चा बुYज आजह� या घटनेची 

साF देत उभा आहे.  
 

7. आधु-नक &श9णाची मुहुत7मेढ रोवणारे &सगंापूर सं�थान :  

 �सगंापूरवर पाडवी घराdयाचे राRय होते. खा@देश गॅझे�टयरमDये 1879 मDये या सं�थानाची 

लोकसं&या अवघी 400 पेFा जा�त नसल� तर� महसूल माK जा�त होता. असा उ�लेख आहे. कुकुरमंुडा 

या खा@देशातील MN�टशां�या 'वभागीय काया*लयापासून �सगंापूर जवळ होते. येaथल �भ�ल राजा �भकन 

पाडवी यांनी MN�टशां�या मदतीने नजीक�या तळोदा येथे �शFणाचे कV W सुY केले व अ�पसं&याकांना 

संघ�टत केले.  

 खा@देशात �भ�लांची लहान मोठQ अनेक सं�थाने होती. �या�या नयंKणाखाल� अनेक खेडी होती. 

जा�त महसूल गोळा करणा]या सं�थानकाचा दजा* मोठा व Oे#ठ असे. 3�येक राजाला आपाप�या 

�वा�म�वाखाल�ल 3देशातून महसूल गोळा करdयाची पुण* मुभा होती. �यामुळे या सं�थानकांनी आप�या 

वा�त;यासाठQ मोठमोठे वाडे बांधले आ/ण ते वैभवात राहू लागले. सागबारा, काठQ आ/ण गंगठा ह� 

पि-चम खा@देशातील मोठQ सं�थाने होती. सगळयात जा�त महसुल गोळा करdयात गगठा सं�थान 

आघाडीवर होते. राRय कारभार सुरळीत चालावा ^हणनू सागबारा सार&या सं�थानकांनी काह� पदे नमा*ण 

केल� होती. या पदाaधका]यांमाफ* त सं�थानाचा कारभार चालत असे. �यात 3ामु&याने पुढ�ल 3मुख चार 

पदाaधकार� सं�थानाचा कारभार चालवत असत.  

1) कोठार� – 2ेझरर iकंवा खिजनदार  

2) धुमालदार – सरदार  

3) जहाaगरदार – राजाला जबाबदार (एखाTया 'व�श#ट गावाचे सरदार)  

4) पायगेदार – घोडयाची आ/ण सै@याची ;यव�था पाहणारा.  

 �या�या पदानुसारच �यां�या आडनावाची परंपरा आजह� तळोदा, सागबारा पEरसरात आढळते. 

�भ�लां�या सं�थानात �यांचे �वत:चे �दवाण नेमलेले असत. �यांना कारभार� ^हणत. MN�टशामंाफ* त 

नेमले�या �दवाणाला रे�सडVट ^हणत. ह� सं�थाने �भलां�या इ�टेट� हो�या. �टेट न;ह�या. MN�टशाशंी 

झाले�या करारानुसार �या �यांना �मळा�या हो�या. MN�टश सरकार या सं�थानकांशी पK- ;यवहार 

करतांना Oीमंत aच<टन काठQ इ�टेट, Oीमंत aच<टन (गंगठा) aचखल� इ�टेट, Oीमंत aच<टन ग;हाळी 

इ�टेट अशा उपाधींनी �यांचा आदरपुव*क उ�लेख कर�त. MN�टश सरकारमाफ* त �यांना ह� पदवी �मळालेल� 

होती.  

 वर�ल माह�ती�या आधारे असे सांगता येईल कB, खा@देशी �भ�ल ह� एक 3ाaचन व@य जमात 

असून ह� जमात महाभारत कालापासून अि�त�वात होती. आ�दवासी व@य जमाती3ंमाणेच खा@देशी �भ�ल 

जमात सातपुडा व सातमाळा पव*त रांगां�या जंगल भागातच राहणारा असून इतर आ�दवासी जमातींशी 

�यांचे रjतसंबंधा3माणेच नाते आहे. या समाजाची �भलोर� ह� मDयवतb बोल� असून जाती उपजातीनुसार 
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अनेक बोल� भाष 3च�लत आहेत. खा@देशी �भ�ल आ�दवासी व@य 3ाdयांची �शकार, शेती व जंगलातील 

कंदमुळे यावरच उदरनवा*ह कर�त असे. खा@देशातील ि:�लांचे सां�कृतीक जीवन धा�म*क ODदा, समजतूी 

आ/ण 3था परंपरांशी नगडीत आहे. खा@देशी �भ�ल आ�दवासींचे सामाजीक जीवन Yढ� परंपरांनी बं�द�त 

झालेले असते. या जमातींचे जातपंचायत या कV Wवतb सं�थेमाफ* त सामाजीक जीवन नयंKीत होत असते. 

खा@देशी �भ�लां�या अनेक उपजाती अस�या तर� �यां�यातील पोषाख, बोल� व राहणीमान या बाबींमDये 

सारखेपणाच �दसून येतो. MN�टश कालखंडात आ�दवासी �भ�लांनी �वत:ची काह� सं�थाने नमा*ण कYन 

आप�या पDदतीने राRयकारभार केला.   
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