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“बंजारा समाजािे सामावजक जीिन” 
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वववेकानंद कॉलेज,  

कोल्हापरू (थवायत्त) 

Email :kulkarni.aarya95@gmail.com   

सारांश :- 

 ववववधता आवि एकता अवथतत्वात असलेल्या आपल्या भारत दशेात अनके जाती, जमाती, वंश, विि, पंथ, धमािि े

लोक वाथतव्य करतात. जवळपास १३९  कोटी लोकसंख्या असलेल्या या दशेात समाजामध्ये असमान ववतरि झालेल ेआपिास 

लक्षात येत.े काही जाती जमाती या उच्ि, श्रीमंत आहते तर काही वनम्न आहते तर काही जाती जमातींना भटके व ववमकु्त जाती 

जमाती म्हिनू घोवषत करण्यात आलेल ेआह.े अशा अनेक भटक्या आवि ववमकु्त जातीजमातीपैकी एक जमात म्हिजे बंजारा, 

ज्याला ‘लमाि’ असे दखेील संबोधले जाते. लमाि या शब्दािी लमािी, लभाि, लभािी इत्यादी अनके रूप ेआहते. 

आयषु्ट्यभर भटके जीवन जगनू धान्यािी ववक्री करिे, गोिपाट तयार करिे, दारू तयार करिे, मध, वडंक गोळा करिे, 

हत्यारे अवजारे बनविे इत्यादी पारंपाररक व्यवसाय करिाऱ्या बंजारा समाजािे जीवन अत्यंत साधे होत.े   

 विटीशांच्या आगमनानंतर दळिवळिािी ववववध साधन ेअवथतत्वात आली तसेि यंत्रांच्या सहाय्यान ेवथतूिी वनवमिती 

होण्यास प्रारंभ झाला त्यामळेु बंजारा समाजािा पारंपाररक व्यापार करण्यािा व्यवसाय संपषु्टात आला. उपासमारीसारख्या 

संकटाशी बंजारा समाजाला समजा करावा लागला. याि काळात बंजारा समाजात व्यापारी प्रवतृ्ती नाहीशी होऊन गनु्हगेार प्रवतृ्ती 

जोपासली गलेी. गनु्हगेार जमात म्हिनू इगं्रज सरकारन ेत्यांना वशक्कामोतिब केल.े 

पाररभावर्क संज्ञा :  बंजारा, लमाि, लदिेी 

प्रस्तािना :-  

 भारत हा ववववधतनेे नटलेला दशे आह.े भारतात अनेक जाती जमातीिे लोक वाथतव्य करतात. प्रत्येक जाती, जमाती, 

पोटजातीिी परंपरा, ररतीररवाज, संथकृती, खानपान, िालीरीती जरी वेगवेगळे असल े तरी त्यािंी भारतात वनमािि झाललेी 

ववववधता आवि एकता वनराळीि आह.े अशा लोकशाही वथवकारलले्या दशेात काही जाती जमातींना भटके ववमकु्त म्हिनू घोवषत 

केले आह.े  

  महाराष्ट्रामध्ये साधारिपिे भटक्या आवि ववमकु्त जाती जमातींिी लोकसंख्या जवळपास ५ लाख इतकी वदसनू येते. 

त्यािबरोबर संपिूि भारतामध्ये भटक्या ववमकु्त जमातीिी लोकसंख्या वह ६० लाखाच्या जवळपास असलेली वदसनू येते. 

साधारिपिे महाराष्ट्रात भटक्या जमाती या जवळपास दीड लाखाच्या आसपास असल्यािे २००८ िा रेिके आयोग सांगतो मात्र 

२०११ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रामध्ये भटक्या ववमकु्त जमातीिी लोकसंख्या वह ५ लाख इतकी वदसनू येते. भारतामध्ये 

जवळपास ५५० जाती आवि ववमकु्त जमाती अवथतत्वात आहते. त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये १४ जमाती या गनु्हगेार जमाती म्हिनू 

ओळखल्या जातात.  बेरड, बेथतर, भामटा, रामोशी, वडार, छप्परबंद, बंजारा, पारधी, कैकाडी, कंजारभट, राजपतू भामटा, इत्यादी 

अनेक भटक्या ववमकु्त जाती जमाती महाराष्ट्रात अवथतत्वात आहते. यापैकी बंजारा वह भारतात ववखरुलेली परंत ुकाही राज्यात 

अनुसवूित जमात व काही राज्यात अनुसिुीबाहरे असलेली भटकी जमात असे बंजारा समाजाि ेअवथतत्व आह.े या भटक्या व 

ववमकु्त जमातीिा अभ्यास या संशोधन लखेात केला आह.े 

 भारताच्या प्रािीन भाषांच्या सावहत्यामध्ये ‘बंजारा’ शब्दाच्या उत्पत्तीिा वेगवेगळ्या पद्धतीने अथि लावण्यािा प्रयत्न 

केलेला आह.े ऋग्वेदात व्यापाराशी संबंवधत असिाऱ्या व्यक्तींना वाविज्य सांवगतललेे आह.े वाविज्य या संथकृत शब्दास वहदंी 
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पयाियी शब्द आह े‘बनज’. पढुे बनज यास रा प्रत्यय जोडून बनजारा असा शब्द तयार झाला. ‘बनज करिारा बनजारा’ झाला 

असा उल्लेख कै. बळीराम पाटील यांच्या बंजारे समाजािा इवतहास या पथुतकात केलेला आह.े 

 बंजारा समाजािी शास्त्रीय भाषेतनू व्याख्या करिे कठीि आह.े “सविसाधारिपिे जे लोक तांडा संथकृतीशी एकरूप 

झाललेे आहते, दवेवदवेतांववषयीच्या कल्पना समान थवरूपाच्या आहते, जादटूोिा, भतूाखतेावर ववश्वास ठेविारा व पोषाखाच्या 

संदभाित वेगळेपि दाखविारा समदुाय म्हिजे लमाि बंजारा समाज होय.” साधारिपिे बंजारा समाज व्यापाराच्या वनवमत्ताने ज्या 

ज्या प्रातंात गेला त्या त्या प्रातंात बंजारानंा वेगवेगळ्या नावाने ओळखण्यात येऊ लागल.े लमाि, लमािी, लंबाडा, गोर बंजारा, 

वशंगवाले बंजारा, लमान, मथरुरया, गोर, लदिेीया इत्यादी अनेक नावांनी बंजारा समाजाला ओळखण्यात येत.े 

उवदिे :-  

१. बंजारा समाजाि ेभारतीय समाजातील थथान अभ्यासिे. 

२. बंजारा समाजािी उपजीववकेिी साधने अभ्यासिे. 

३. बंजारा कुटंुबातील वस्त्रयािंा दजाि अभ्यासिे.  

गृहीतके :- 

१. बंजारा समाजाला भारतामध्ये भटके ववमकु्त म्हिनू संबोधल ेजाते. 

२. विटीशांच्या आगमनानंतर बंजारा समाजातील पारंपाररक व्यवसायािा ऱ्हास झाला. 

३. बंजारा समाजातील वस्त्रयािंा दजाि दयु्यम प्रकारिा आह.े 

स्पिीकरण :- 

 वत्र. ना. अत्रे यांनी त्यांच्या गावगाडा या गं्रथामध्ये भारतीय समाजात जे वेगवेगळे मानवी समहू आहते त्यांिी ववभागिी 

दोन भागात केलेली आह.े पवहला म्हिजे गावगाड्यातील समहू आवि दसुरा म्हिजे गावागाडयाबाहरेील. भारतीय व्यवथथेतील 

जो समहू म्हिजेि िाम्हि, क्षवत्रय, वैश्य व शरु या गटािा समावेश पवहल्या समहूात केललेा आह ेआवि गावगाड्याच्या बाहरे 

राहिारे जे भटके समहू आहते त्यानंा भटक्या आवि ववमकु्त जाती म्हिनू समजण्यात आले. भटक्या आवि आवदम जमातीमध्ये 

वत्र. ना. अत्रे यांनी पनु्हा तीन ववभाग केललेे आहते. यामध्ये गावाबाहरे राहिाऱ्या जमातीमध्ये महार, मागं, रामोशी आवि गोंधळी 

या जमातींिा समावेश केला आह.े दसुयाि भागामध्ये गावगाड्यापासनू सरुवक्षत अंतरावर असलेल्या जमाती म्हिजेि कैकाडी, 

वडार, गारुडी, कंजारभट, डोंबारी यािंा सामावेश केला. वतसऱ्या भागामध्ये ज्या जातीिा समावेश केला त्यात पारधी, गोंड, 

ठाकर, बंजारा, कातकरी, माकडवाले, गोसावी या ववमकु्त जाती जमातींिा समावेश केलेला आह.े  

 बंजारा समाजाच्या िालीरीती व आवदवासी िालीरीतींमध्ये साम्य असलेल े वदसनू येत.े भारतामध्ये ववशाल भमूीवर 

बंजारािं े वाथतव्य आह.े महाराष्ट्र, म्हसैरू, राजथथान, मध्यप्रदशे, गजुरात, उत्तरप्रदशे, ओररसा, पंजाब, हररयािा इत्यादी अनेक 

वठकािी त्यांिी वथतीथथान ेआहते. प्रािीन काळी बंजारािंा प्रमखु व्यवसाय व्यापार होता. दळिवळिािी साधन ेनसल्यामळेु 

बैलांच्या सहाय्यान े व्यापार करिारी वह जमात भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहोिली. बैल हा व्यापारािा मखु्य आधार 

असल्यामळेु या बंजारा जमातीतील लोकांनी गाई बैलािंी संख्या वाढवली. राजथथानमध्ये वाथतव्य असलेली वह  बंजारा जमात 

यदु्ध, दषु्ट्काळ, परकीय आक्रमिे अशा कठीि पररवथथतीिा सामना करीत वह जमात                                         

राजथथान सोडून वेगवेगळ्या प्रदशेात वनघनू गेल ेअसावेत. या सवि पररवथथतीमळेु राजथथानमधील वथथती अनुकूल रावहली नाही 

त्यामळेुि अनेक बंजारा लोकांनी वमळेल त्या वठकािी जंगलांच्या सावनध्यात जीवन जगण्यास प्रारंभ केला असावा आवि 

तेव्हापासनूि त्यािंे जीवन भटके बनले असाव ेअशी शक्यता आह.े 

 पवूीच्या काळी अवतशय प्राथवमक थवरूपािे व्यवसाय बंजारा लोक करत होत.े बैलांच्या पाठीवर मीठ, गह , तादंळू 

यांच्या गोण्या ठेवनू दसुऱ्या प्रांतात वकंवा दशेात जाऊन त्यांि े ववतरि करण्याि ेकाम बंजारा करत असत. बैलांच्या सहाय्यान े

केला जािारा जो व्यापार आह ेत्याला बंजारे ‘लदिेी’ म्हित असत. गाई बैलांिा तांडा त्यांच्याजवळ खपू मोठा होता त्यामळेु 
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पशपुालनासारख्या व्यवसायाला त्यांनी सरुुवात केली. त्याकाळी त ेबैलािंी खरेदी ववक्री करण्यािा व्यवसाय ते मोठ्या प्रमािावर 

करत. गाई बैलांना िारापाण्यासाठी बंजारे जंगलात घेऊन जात, वमळालेल्या फावल्या वेळेत सतूकताई करून त ेगोिपाट तयार 

करत असत. ताग, आंबाडी यापासनू सतू तयार करून त्यािी ववक्री केली जात असे आवि त्यावर ते आपली उपजीववका करत 

असत. मोहािी फुल,े गळु, नवसागर यापासनू बंजारे दारू तयार करत असत. दारू तयार करिाऱ्या मोठमोठ्या कारखान्यांना 

शासन परवानगी दते असे पि जे उपजीववकेसाठी हा व्यवसाय करतात त्यांना मात्र गनु्हगेार समजले जाते. 

 बंजारे जंगलाच्या सावनध्यात राहत असल्यामळेु फळांच्या संकलनाबरोबरि मध, वडंक गोळा करून त्यािी ववक्री 

करण्यािा व्यवसाय बंजारे मोठ्या प्रमािावर करत असत. आजही जंगलांच्या सावनध्यात राहिारे बंजारे मध गोळा करण्याि ेकाम 

करतात तसेि घरगतुी कुक्कुटपालन, शेतीव्यवसाय दखेील बंजारे करतात. परंतु विटीशांच्या आगमनानंतर मात्र बंजारा समाजाि े

वित्र बदलललेे वदसते. नवीन वाहतुकीिी साधने अवथतत्वात आल्यामळेु तसेि यंत्रामंळेु त्यांिा पारंपाररक व्यापार करण्यािा 

व्यवसाय संपषु्टात आला. उपसमारीसारख्या संकटांशी बंजारा समाजाला सामना करावा लागला. काही बंजारी शेती, मजरुी 

यासारख ेव्यवसाय करू लागल ेतर काही पोटापाण्यासाठी गनु्हगेारीकडे वळले. साधारितः बंजारा समाजािे घरफोडी, दरोडा, गरेु, 

मेंढ्या िोरिे, बेकायदशेीर दारू गाळिे ह ेत्यांि ेप्रमखु गनु्ह ेहोते. अथािति दळिवळिािी साधन ेअवथतत्वात आल्यामळेु आवि 

ववज्ञान ततं्रज्ञानातील प्रगतीमळेु बंजारा जमातीि ेव्यवसाय संपषु्टात आले. 

 भारतीय समाजातील कुटंुबव्यवथथेप्रमािे बंजारा समाजातदखेील वपतसृत्ताक कुटंुबपद्धती अवथतत्वात आह.े बंजारा 

समाजातील ववडलोपावजित संपत्तीिा वारसदार मलुगा असतो तसेि आवथिक व्यवहार दखेील बंजारा समाजातील परुुषांच्या 

सहमतीन ेकेल ेजातात. मलुामलुींच्या वववाहासंबंधीि ेवनििय घेण्यामध्येसदु्धा वस्त्रयांिा सहभाग नसतो. बंजारा समाजातील वस्त्रया 

या पहाटे तीन पासनू रात्रीपयांत अखंडपिे घरि ेकामकाज करत असतात. एकंदरीत कामािी तुलना करताना परुुषांपके्षा वस्त्रया 

जाथत कामे करतात परंत ुवपतसृत्ताक व्यवथथा असल्यामळेु वस्त्रयांि ेकाम बंजारा समाजामध्ये काम समजले जात नाही.  

बंजारा समाजात आजदखेील बहपुत्नीत्वािी प्रथा अवथतत्वात आह.े एकापेक्षा अनेक वस्त्रयांशी वववाह करिे बंजारा 

समाजात शौयाििे लक्षि समजले जाते. पवहल्या पत्नीपासनू मलु होत नसेल तर बंजारे दसुरे लग्न करतात तसेि पवहल्या पत्नीला 

मलुीि असतील तरीही बंजारे दसुऱ्या स्त्रीशी वववाह करतात. एकंदरीत बंजारा समाजात दखेील मलुगीला परक्यािे धन मानल े

जाते. सधुारलेल्या संथकृतीच्या संपकािमळेु व आरोग्यववषयक सवुवधामंळेु कुटंुबवनयोजनाि ेमहत्व बंजारा समाजाला पटलेल ेआह े

परंतु कुटंुबवनयोजन शस्त्रवक्रया वह वस्त्रयांनीि केली पावहजे असा समज बंजारा समाजािा आह.े परुुष शस्त्रवक्रयेमळेु लैंवगकतते 

बाधा वनमािि होईल असा समज परुुषांमध्ये आह.े कोित्याही प्रसंगाला आत्मववश्वासाने सामना करिे ह ेवशक्षिामळेु शक्य होत े

परंतु स्त्रीला थवातंत्र्य वदल्यास समाजाि े संतलुन वबघडेल आवि वतच्यावर समाजि एक कलंक लावेल या भीतीन े वस्त्रयांना 

आजदखेील िार वभतंीमाध्येि ठेवले जाते. त्यामळेु आवदवासी, ग्रामीि दऱ्याखोऱ्यात राहिाऱ्या वस्त्रयांिे जीवन आजदखेील 

अंधाराति आह.े एकंदरीत या सवि उदाहरिांवरून बंजारा समाजातील वस्त्रयांि ेथथान दयु्यम असल्यािे वसद्ध होत.े                                             
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