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भटक्या- विमकु्त जमातींिी संस्कृती (बेरड, िैदू, बंजारा) 

                               प्रा. वप्रयांका अशोक कंुभार  

                                     छत्रपती वशवाजी कॉलजे, सातारा  

सारांश  

         ‘बंजारा’ समाज हा दबुिल जाती जमातीतील एक घटक आह.े ही जमात मळुिी आवदवासी आह.े गावाबाहरे राहिारी 

आवि आधवुनक जगाशी संपकि  नसलेली ही जमात आह.े वनजारा, विजारी, वंजारी, बंजारी अशी अनेक नावे या जमातीला 

असलेली वदसतात. या जातीिा प्रमखु व्यवसाय म्हिजे बैलाच्या पाठीवरून मीठ वाह न नेिे . यावरूनि या जातीला लमािी असे 

नाव पडल.े बंजारा लोक ह ेमळूि ेराजथथान िे राजपतूािंे वंशज आहते. पेशवाई काळामध्ये यदु्धाच्या वेळी सैन्यांसाठी लागिाऱ् या 

धान्य, दारूगोळा, शसे्त्र इत्यादीं गोष्टी परुवण्यािी जबाबदारी या समाजाकडे होती. त्याला ‘रसद’ असे म्हिले जाते. 

बीज शब्द- बंजारा, समाज, भटके, ववमकु्त, बेरड, वैद.ू 

प्रस्तािना:  

 भारतामध्ये भौगोवलकदृष््ट या फार मोठी ववववधता वदसनू येत.े जात, धमि, भाषा, वेशभषूा, आहार अशा अनेक गोष्टींमध्य े

ववववधतेिा प्रत्यय यतेो. असे ववववध धमि, पंथ, वंश, जाती, भाषा व परंपरा यामध्ये वभन्नता असली तरीही या ववववधतेमध्ये 

एकता वदसनू येत.े भारतीय संथकृती ही एक उदार व व्यापक असललेी अशी संथकृती आह.े भारतीय संथकृती ही कालखंडानुसार 

ववकवसत होत असताना वदसत.े भारतीय समाज हा विािश्रम पद्धतीवर आधारलेला होता. िाह्मि, क्षवत्रय, वैश्य, शरू ही वगिरिना 

श्रमववभागिीच्या तत्वावर केली गलेी. जन्मावरून विि ठरू लागल.े त्यातूनि जातीव्यवथथा वनमािि झाली. जातीप्रमािे धमाििेही 

थथान मानवी जीवनामध्य े अनन्यसाधारि मानले जात.े वगेवेगळ्या समाजातील धावमिक श्रद्धा, रूढी परंपरा वभन्न असतात. 

वववाह, कुटंुब, जातीसंथथा, कायदा, न्याय यावरही धमाििा प्रभाव असल्यािे वदसते. धमाितील कायदा, कतिव्य व बंधने ज्या त्या 

समाजान ेथवीकारललेे वदसतात. भारतीय संथकृतीच्या ववकासामध्ये धमाििे सवाित मोठे कायि असललेे वदसनू येत.े वैवदक, बौद्ध, 

जैन, इथलाम, वहदं ूया ववववध धमािमळेु भारतीय संथकृती व्यापक होत गेली.  

 महाराष्ट्रातील ग्रामीि भागामध्ये बलतुेदार ही पद्धती अवथतत्वात आह.े या पद्धतीमध्ये वेगवेगळ्या जातीनुसार यामध्य े

बारा गट पडले गलेे. जातींनुसार व्यवसायािे ववभाजन केल े गलेे. या जातीव्यवसायाच्या माध्यमातनू या जातीतील लोकांना 

शेतीच्या उत्पादनािा वाटा वदला जातो. बलतुेदार प्रमािे अलतुेदार पद्धतीही ग्रामीि भागामध्ये प्रिवलत असललेी वदसते. या 

पद्धतीमध्य ेभटक्या जाती-जमातींिा सामावेश होतो. या भटक्या जाती-जमाती आपल्या कलागिुांच्या आधारे लोकािंे मनोरंजन 

करताना वदसतात आवि आपला उदरवनवािह करतात. आजही या जमातीतील लोक अवथथर जीवन जगताना वदसतात. या भटक्या 

जाती-जमातींिी ही एक वववशष्ट अशी संथकृती आह.े भारतीय संथकृतीमध्ये या भटक्या जाती जमातीतील लोकांच्या संथकृतीिा 

समावेश होतो.  

 

भटक्या जाती-जमातींिी संस्कृती : 

 भारतामध्ये वववशष्ट जाती आवि जमातीनुसार त्या लोकांच्या जगण्याच्या पद्धती असलेल्या वदसतात. प्रत्येकािी जात 

वेगळी आवि त्या जातीमधील संथकृती वभन्न असते. ज्या जातीमध्ये जन्माला यावे त्याि जातीमध्ये मरावे असे धमिशास्त्रािे बंधन 

या जातीव्यवथथेवर वदसनू येत.े या जाती-धमािच्या मयािदा जपण्यािा प्रयत्न मािसू आयषु्ट्यभर करत असतो. महाराष्ट्रामध्येही 

अशा अनेक भटक्या-ववमकु्त जाती जमाती प्रिवलत असलेल्या वदसतात. महाराष्ट्रामध्ये तब्बल भटक्या-ववमकु्त जाती-जमातींिी 

एकूि संख्या पंििेाळीस इतकी आह.े समाज व्यवथथेने भटक्या-ववमकु्त जाती-जमातीला वथथर जीवन जग ूवदले नाही. वपढ्यान-

वपढ्या या जमातींच्या वाट्याला जीवन आललेे आह.े गावच्या वेशीच्या आत तसेि बाहरेही त्यानंा थथान वमळाललेे वदसत नाही. 
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गनु्हगेारी जमात म्हिनू त्यांना समाजप्रवाहापासनू दरू ठेवललेे आह.े या भटक्या-ववमकु्त जमातीमध्ये अनेक जमातीिा समावेश 

होतो. या प्रत्येक जमातीिी संथकृती वभन्न असलेली वदसते. प्रत्येकािे आिार-वविार, राहािीमान, पोशाख, आहार, सि-उत्सव 

यामध्ये असलेला फरक वदसनू येतो. महाराष्ट्रामध्ये भंडारी, गारुडी, नाथजोगी, बहुरूवपया, भोरपी, रायंधर, वतकरी, औतकरी, 

वसकलगार, धनगर, जोशी, वंजारी, कडकलक्ष्मी, पोतराज, बरेड, वैद,ू नंदीवाल,े वासदुवे, यांसारख्या अनेक जाती-जमातींिा 

समावेश झाललेा वदसतो.  यामध्ये बेरड, वैद ूआवि बंजारा या जमातींच्या संथकृतीववषयी थोडक्यात आढावा घेऊ  

बेरड :-  

 ‘बेरड’ ही ववववध भटक्या व ववमकु्त जमातीतील एक जमात आह.े संपिूि भारतभर या लोकािंी वथती असलेली  वदसत.े 

कनािटक राज्यामध्ये बहुसंखनेे या जमातीतील लोक आढळतात. महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापरू व सोलापरू वजल्ह्यात ही जमात जमात 

पहायला वमळत.े ‘कन्नया’ या हा जमातीिा मळुपरुुष आह.े रामोशी लोकांप्रमािेि बेरड जमातीिे लोक काळ्या विाििे व रागीट 

थवभावाि े असतात. दगुीमखुी बेरड, जास वकंवा यास बेरड, खास बेरड, नेलमकुल बेरड, रामोशी बरेड असे वििभेद या 

जमातीमध्ये वदसतात. या वििभेदातील लोक इतर मागास जातीतील लोकांप्रमािे रोटीबेटी व्यवहार करीत नाहीत. बेरड लोक ह े

अिकू नेमबाजी करतात. त्यामळेु पशपुक्ष्यािंी वशकार करण्यात ते पटाईत असतात. शेतीमध्ये ते ज्वारी आवि बाजरीिे पीक 

घेतात. बेरड लोकािंा एक वववशष्ट पेहराव आह.े या जमातीतील परुुष धोतर वकंवा ववजार व त्यावर कोट, उपरिे घालतात. 

त्यांच्या पायात वाहिा व बूट असतात. या जमातीतील काही परुुष केस वाढवतात. तसेि कमरेत साखळी, हातात सोन्याि ेवकंवा 

िांदीि ेकडे व कानात सोन्यािी कुडी घालतात. या जमातीतील वस्त्रया ववकच्छ साडी नेसतात. व डोक्यावर पदर घेण्यािी पद्धत 

रूढ असलेली वदसते. वाकी, टीका, कमरपट्टा, नथ, कििफुल ेव बागंड्या असे दावगन ेघालतात. या जमातीतील बहुतांश लोक 

शाकाहारी आहते. काही लोक मांसाहार ही खातात, त्यामध्य े त े गोमांस दखेील खातात. मसुलमान जातीतील लोक बेरड 

लोकांकडे जेवि करीत नाहीत. जे बेरड लोक शाकाहारी आहते ते मसुलमनांकडे जेवत नाहीत.  

 बेरड जातीमध्ये परथपर लग्नसंबंध होतात. परंत ु त्यांच्यामध्ये एकाि कुळात लग्न होत नाहीत. या समाजामध्ये 

बालवववाहािी पद्धत रूढ असललेी वदसते. साखरपडुा करून एक ते दोन वषािनी लग्न केल ेजाते. लग्न सोहळ्याि ेववधी नवऱ् या 

मलुाच्या घरी केले जातात. लग्नाच्या दोन वदवस अगोदर वधकूडिे लोक वराच्या घरी येतात. लग्नाि े सवि ववधी करतात. 

कंुभाराकडून मडकी आिनू मडक्यामध्ये दोन कटक्यांना ववड्यािी पाने बांधनू ठेवली जातात. लग्नामध्ये वर जात्याच्या पेढीवर व 

वध ूधान्याने भरलेल्या टोपलीत उभी राहते. वर आवि वध ूयांच्यात अंतरपाट धरला जातो. वराने थपशि केललेे मगंळसतू्र लग्न 

लाविारा परूोवहत वधचू्या गळ्यात बांधतो. या जमातीत लग्नाच्या वेळी वस्त्रया गािी म्हितात आवि त्यांच्या गाण्यावर परुुष 

मंडळी नाि करतात. या जमातीमध्ये ववधवा वववाहास मान्यता आह.े परंतु ववधवा वववाहाप्रसंगी सवुावसनी वस्त्रयांनी लग्नास 

उपवथथत राह  नये, अशी प्रथा आह.े  

 या जमातीमध्ये घटथफोटालाही मान्यता आह.े घटथफोटीत वस्त्रया यलम्मा दवेीला अपिि केल्या जातात. त्यानंतर त्या 

जोगवतिी होतात आवि वेश्यावतृ्तीने राहतात. त्या वस्त्रयािंा ‘बेसवी’ या नावान े उल्लेख केला जातो. बेरड लोक वनरवनराळ्या 

दवेतािंी पजुा करतात. दगुाि, मवल्लकाजुिन, मारुती, यलम्मा व रेिकुा ही त्यांिी आराध्य दवैते होय. मारुतीिी उपासना केली जात,े 

तसेि सगळे लोक मारूतीिा उपवास करतात. बरेड लोक सगळे सि उत्साहाने साजरे करतात. अवश्वन आवि मागिशीष 

मवहन्याच्या अमवाथयेला ‘डांगोरा’ नावािा ववधी केला जातो. या जमातीिा मंत्रततं्र व जादटूोिा अशा गोष्टींवर जाथत ववश्वास 

असल्यािे वदसनू येत.े  

 बेरड जमातीमध्य ेकट्टीमिी’ नावािा जातीप्रमखु असतो. जमातीमध्ये काही भांडितटंा झाल्यास हा जातीप्रमखु ह ेतटें 

सोडववतो. या जमातीमध्ये मलेेल्या व्यक्तीिी उत्तरवक्रया वहदं ू धमिपद्धतीनुसार होते. पे्रते परुण्यािी वकंवा जळण्यािी पद्धत रूढ 

आह.े अवववावहत व्यक्तीिा मतृ्य ू झाल्यास त्याला आडवे ठेवनू परुल े जात,े तर वववावहत व्यक्तीिा मतृ्य ू झाल्यास त्याला 
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बसलेल्या वथथतीमध्ये परुले जाते. मेलेल्या व्यक्तीच्या नावाने तीन वदवस सतुक पाळल ेजात.े मेल्यानतंर त्या व्यक्तीिी िांदीच्या 

धातिूी प्रवतमा तयार केली जाते आवि वति ेरोज पजून केले जाते.  

 अशाप्रकारे कालातंराने अवलकडच्या काळामध्ये या जमातीमध्ये वशक्षिािा प्रसार झाललेा वदसतो. अनेक वेगवेगळ्या 

क्षेत्रात या जमातीतील लोक नोकरी करताना वदसत आहते. नोकरी सोबति व्यवसायामध्ये यशथवी होताना वदसतात. त्यामळेुि या 

जमातीतील लोक प्रगती करताना वदसत आहते.  

िैदू :  

 महाराष्ट्रामध्ये औषधी वनथपती व वनरवनराळी भथमे ववकिारी जमात म्हिजे आहे, त्या जमातीला ‘वैद’ू या नावान े

ओळखल ेजात.े वैद ूसमाजातील वस्त्रया एका गाठोड्यातनू सयुा, पोत, पीन, वबबवा अशा वथत ुववकताना वदसतात. हा वैद ूझाड 

पाल्यािंी, वनरवनराळ्या प्राण्यांच्या मासािंी, िरबीिी औषधे, भथम े घेऊन ती गावोगावी ववकतो. वैद ू लोकािंे मळू थथान ह े

हदैराबाद व कनािटक होय. महाराष्ट्रामध्ये पिेु, नावशक, अहमदनगर वजल्ह्यांमध्ये ही जमात आढळत.े पणु्यातील हडपसर येथे या 

लोकांिी संख्या जाथत असलेली वदसते. नदंीबैलवाल े वैद,ू मघेड वैद,ू दासर वैद,ू नदंलोड वैद ूअशा या जमातीतील पोटजाती 

असलेल्या वदसनू येतात. गरुाखी ही दखेील वैद ू जमातीिी पोटजात आह.े या जमातीतील पोटजातीिे व्यवसाय ह े वनरवनराळे 

असल्यािे वदसते. पोटजातीमध्ये रोटीबेटीिे व्यवहार होत नाहीत.  

 वैद ूसमाजातील परुुष मजबूत बाधं्याि ेरागीट, थवभावाि ेअसतात. त्यांच्या कानामध्ये सोन्यािी वकंवा िांदीिी पाळी 

असते. त्यािंे राहिीमान ह ेअवतशय गावलच्छ असते. या जमातीतील लोक ह े थवभावाने जनु्या वळिािे असललेे वदसतात. 

त्यांच्याकडे अनेक िकुीच्या आवि अवनष्ट रूढी, परंपरा पाळल्या जातात. या जमातीमध्ये एखाद्या मलुीच्या डोक्यावर भोवरा 

वदसला तर वतिी हत्या केली जाते. धमािच्या नावाखाली अशा अघोरी प्रथा पाळल्या जातात. या जमातीतील मखु्य व्यवसाय 

झाडपाल्यापासनू औषधे बनविे आवि ववकिे, तसेि वशकार करिे. औषधी भथमे गोळा करिे. ज्या प्राण्यांच्या शरीरातील भाग 

औषधी असतो मखु्यत: त्या प्राण्यांिी वशकार केली जाते. िटया तयार करिे असे व्यवसाय केले जातात. या समाजातील वस्त्रया 

ही असे छोटे छोटे व्यवसाय करताना वदसतात. जंगलातील पांढरे दगड शोधनू त ेबारीक करून रागंोळी तयार करिे, मिी, पोत, 

िाळण्या तयार करिे, दाभि, वाळे, मनगटी अशा वथतु तयार करून त्या घरोघरी जाऊन ववकतात. या वथतूंच्या बदल्यात 

खाण्यािे पदाथि, कपडे अशा वथत ुघेतात आवि यावर त्यािंी आवि त्यांच्या कुटंुबािी उपजीववका िालत.े वैद ूही भटकी जमात 

असल्याने कुत्र,े मांजर,शेळ्या, कोंबडी इ. प्रािी पाळतात. वशकार करत असताना त्यानंा कुत्ऱ् यािा फार उपयोग होतो. या 

जमातीतील लोक छोट्या छोट्या शस्त्रवक्रयाही करतात. ह े लोक डॉक्टरकडे जािे पाप मानतात. म्हिनूि त्यांच्या थवत:च्या 

कुटंुबातील लोक आजारी पडल्यास ते दवेऋषाकडे जातात.  

 वैद ूजमातीत पोटजातीमध्ये परथपर लग्नसंबंध होताना वदसतात. एकाि आडनाव असेल तर परथपर लग्नसंबंध जळुत 

नाहीत. या जमातीमध्ये बालवववाहािी पद्धत रूढ होती. गभाितही वववाह ठरववला जातो. तसेि या जमातीमध्ये हुडंा पद्धत नाही. 

परंतु बहुपत्नीत्वाला परवानगी असते. या जमातीमध्ये गावातला न्हावी वकंवा जमातीतील वदृ्ध व्यक्ती लग्नववधी करतात. यांच्या 

लग्नामध्ये ‘कंकि बांधिे’ हा महत्वािा ववधी असतो. लग्नामध्ये या जमातीतील वस्त्रया तलेग ू भाषेत गािी म्हितात. 

लग्नसोहळ्यात मद्यपानही केल ेजाते. लग्न सोहळ्यािा खिि वराि ेवडील करतात. त्यांच्या जमातीमध्ये पनुवविवाहाला मान्यता 

असलेली वदसते. पनुवविवाहाला ‘पाट लाविे’ वकंवा ‘मोतूर लाविे’ असे म्हितात. पनुवविवाहाला मान्यता असली तरीही 

पनुवविवाह करिाऱ् या स्त्रीला मानािे थथान वदल े जात नाही. वैद ू समाज मागासलेला आवि अवशवक्षत असल्यान े त्यांच्यामध्ये 

अंधश्रदे्धिे जाथत प्रमाि आढळत.े दसरा आवि वशमगा ह ेसि मोठ्या उत्साहान ेसाजरे केले जातात. दसऱ् याला बकरीिा बळी 

वदला जातो. या जमातीमध्य ेववटाळ-िांडाळ पाळला जातो. ववटाळाच्या िारही वदवशी कुटंुबातील बायका  व मलु ेडोक्यावरुन 

अंघोळ करतात. आषाढ मवहन्यामध्ये जेजरूीला त्यांिी िार वदवस जत्रा भरते. जत्रमेध्ये नवस करिे. केलेला नवस फेडिे, लग्न 
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जमविे अशा थवरूपािी काम े केली जातात. मढी येथे सवि भटक्या जमातीिी पंधरा वदवस यात्रा भरत.े येथे सवि भटक्या 

जमातीतील लोक जमतात आवि न्याय-वनवाड्यािे काम करतात.  

 वैद ू जमातीमध्ये मलेेल्या लोकांि े पे्रत परुतात वकंवा जळतात. मतृ व्यक्ती वववावहत असल्यास मोठा खड्डा खािनू 

त्याि ेपे्रत बसलेल्या वथथतीत परुतात. पे्रत दहन केल्यानतंर त्यािी राख नदी वकंवा नाल्यात ववसवजित केली जाते. कुटंुबातील मतृ 

व्यक्तीि ेनाव घरातील लहान बाळाला वदले जाते. या जमातीतील लोक दवेावर ववश्वास ठेवतात. तसेि रोज त्यांच्या घरी रोज 

दवेािी पजुा केली जाते. दवे्हाऱ् यात वपतळेिे व िादंीिे टाक पजूल ेजातात. भवानी, महादवे, मररअम्मा, या दवेतािंी उपासना 

केली जाते. अवलकडच्या काळात या जमातीिा पारंपररक व्यवसाय आता बदलत िालललेा वदसतो. ही जमात आता एका 

वठकािी वथथर झाललेी आह.े सामावजक पररवतिनािा पररिाम या जमातीवर झालेला वदसतो.  

बंजारा :- 

 ‘बंजारा’ समाज हा दबुिल जाती जमातीतील एक घटक आह.े ही जमात मळुिी आवदवासी आह.े गावाबाहरे राहिारी 

आवि आधवुनक जगाशी संपकि  नसलेली ही जमात आह.े वनजारा, विजारी, वंजारी, बंजारी अशी अनेक नावे या जमातीला 

असलेली वदसतात. या जातीिा प्रमखु व्यवसाय म्हिजे बैलाच्या पाठीवरून मीठ वाह न नेिे . यावरूनि या जातीला लमािी असे 

नाव पडले. बंजारा लोक ह ेमळूि ेराजथथान िे राजपतूांिे वंशज आहते. पेशवाई काळामध्ये यदु्धाच्या वेळी सैन्यांसाठी लागिाऱ् या 

धान्य, दारूगोळा, शसे्त्र इत्यादीं गोष्टी परुवण्यािी जबाबदारी या समाजाकडे होती. त्याला ‘रसद’ असे म्हिल े जात.े बंजारा 

समाजामध्ये मथरुरया, िारि, लमाि आवि घाडी या िार प्रमखु जाती आहते. बंजारा समाजामध्ये वहदं,ू शीख, जैन, मसुलमान या 

धमाििे लोक आहते. वहदं ूधमािसारखे या जमातीमध्ये िातुवण्यि व्यवथथा आह.े िाम्हि लोकांना मथरुरया, क्षवत्रयांना गोरबंजारा, 

वैश्य लोकांना लमािी आवि भाटांना घाडी अशी नावे आहते. महाराष्ट्रामध्ये ववदभि, मराठवाडा, सोलापरू, जळगाव, धळेु, 

पालघर आवि ठािे या भागात ही जमात आढळते. बंजारा लोकािंी वेशभषूा, पोशाख रंगीबेरंगी व आकषिक असतो. परुुष लोक 

धोतर, िोळिा वर अंगरखा, डोक्यावर रंगीत वकंवा सफेद पागोटे यािा वापर करतात. वस्त्रया घागरा, वभंग,े मिी वकंवा वशपंल े

बसवलेले ओढिी कवशदा व कावड्या वभगंे बसवललेी िोळी वापरतात. त्यांच्याकडे भडक रंगािी कपडे घालण्यािी पद्धत 

आह.े या जमातीतील वस्त्रया गोंदि कोरतात. वस्त्रयानंा दावगन्यािंी फार हौस असनू हातामध्ये हवथतदतंी वकंवा वपतळेच्या बागंड्या 

घालतात. दडंात आवि हातामध्ये वाळे घालतात. पायात जोडवी घालतात. डोक्यावर वशंग वकंवा काठी खोवनू त्यावरून ओढिी 

घेतात त्याला ‘घुंगटो’ असे म्हितात.  ‘गोरबोली’ ही या समाजािी भाषा आह.े राजथथानी, वहदंी, वसंधी आवि गजुराती अशा 

भाषािंी सरवमसळ केली गलेेली आह.े बंजारा लोकांच्या घराला ‘कुडी’ वकंवा ‘छाविी’ असे संबोधले जाते. बंजाऱ् या लोकािंी 

वथती ही तात्परुत्या थवरूपािी असते वतला ‘तांडा’ असे म्हितात. ‘नायक’ हा या तांड्यािा प्रमखु असतो. तांड्यातील लोकांि े

वाद वमटविे, योग्य मागिदशिन करिे ह ेत्याि ेमखु्य काम आह.े  

 बंजारा जमातीतील प्रत्येक पोटजातीत वभन्न वववाह पद्धती असललेी वदसते. या जमातीत लग्न ठरववताना ‘गोळ खायर’ 

हा ववधी केला जातो. लग्न वनवित झाल्यावर एकमेकानंा गळू खायला वदला जातो. लग्न ठरववताना परंपरेनुसार मलुीच्या 

ववडलानंा दजे द्यावा लागतो. साठ रुपये ते दोनशे रुपये पयांत हा दजे द्यावा लागतो. दजे दिेे शक्य नसल्यास मलुाला भावी 

सासऱ् याचं्या घरी घरकाम करावे लागत.े पवूीच्याकाळी हा वववाहसोहळा पंधरा वदवसापयांत िालायिा. परंतु बदलत्या 

कालखंडांनुसार त्यामध्ये बदल होत गले.े आता हा लग्न ववधीिा कायिक्रम पाि वदवस िालतो. लग्नामध्ये सहुावसनी बायका वध-ू

वरांना ओवाळतात. त्यांच्या बोलीभाषेतील गािी गायली जातात. प्रत्येकजि रूढीप्रमािे िांदीिा रुपया भेट दतेात. लग्न 

सोहळ्यामध्ये मटि आवि दारूिे सेवन केल ेजात.े भात, भाकरी, मटि, मासे ह ेत्यािं ेप्रमखु अन्न आह.े अन्न वशजवण्यासाठी ती 

मातीच्या भांड्यािंा वापर करतात.  
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 बंजारादवेी, राम. मारुती, श्रीकृष्ट्ि अशा दवेतांिी ते पजुा करतात. िारि बंजारा ही गरुुनानकािी भक्ती करताना 

वदसतात. काही बंजारा लोक मवुथलम वंशािे असले तरीही सरथवतीिी पजुा करताना वदसतात. वहदं ूधमािप्रमािे काही बंजारा लोक 

सि साजरे करताना वदसतात. होळी हा सि मोठ्या प्रमािात साजरा केला जातो. होली खेळिाऱ् या मलुाला ‘गेरीया’ आवि 

मलुीला ‘गेरिी’ असे म्हितात. वदवाळी या सिालाही या समाजात अनन्यसाधारि महत्व आह.े वदवाळी श्राद्ध केल ेजात ेआवि 

त्या वदवशी बोकडािा बळी वदला जातो. वदवाळी हा सि दोन वदवस साजरा केला जातो. वदवाळी दारू आवि मटि यांि ेमोठ्या 

प्रमािावर सेवन केले जाते. वदवाळी वदवशी बकऱ् याला नरकासरु राक्षस समजनू त्यािा बळी वदला जातो. वदवाळी च्या दसुऱ् या 

वदवशी ‘गोदन पजुा’ केली जाते. तूप, गळू आवि गव्हािे पीठ घालनू एक पदाथि बनववला जातो. तांड्यातील तरुिी नायकाच्या 

घरी एकत्र जमनू ही पजुा करतात. त्याप्रसंगी गािी गातात.  

केवढ्या मेवढ्या 

बांडया बच्या 

लंबी हार, धोली हार, वपली हार 

घोडेरी कटार, लावा लष्ट्कर 

धनधन दसे, दवाली मावली 

नायकेरी टांग रुिी बेजायेस 

टोकिीस मातरे डाकडास कानरे 

आन, धन, दधू, तपू 

लावा लष्ट्कर घि घि दसे 

दवाळी मावली 

नायकेरी टांग रुिी बेजायेस 

नायकािी गरंु, ढोर, धन, धान्य, दधू, तपू त्यांच्याकडे भरपरू वाढो असा आशीवािद मागतात.  

 या समाजातील व्यक्ती मेल्यानतंर ववधी केल े जातात. व्यक्ती वववावहत असल्यास वतला जाळले जाते. आवि 

अवववावहत वकंवा लहान असल्यास त्या व्यवक्तला परुले जात.े मतृ व्यवक्तला नवीन कपडे पररधान करून त्याच्या तोंडात तूप व 

गळू घालतात. पे्रतावर पैसेही टाकले जातात. बंजारा व्यक्तीि ेवनधन झाल्यास त्या समाजातील वस्त्रया रडताना ववलाप गातात. त्या 

व्यक्तीच्या आठविीत गािी गायली जातात. या समाजातील लोक नतृ्यपे्रमी आवि संगीतपे्रमी असलेली वदसतात. आजच्या 

काळात वशक्षिािा प्रसार वाढत िालललेा आह ेआवि त्यािा पररिाम या जमातीवर झालेला वदसतो. बंजारा लोक शकै्षविक 

तसेि राजकीय क्षते्रात उत्तम कामवगरी करताना वदसत आहते. 

 अशाप्रकारे या भटक्या-ववमकु्त समाजामध्ये शकै्षविक जनजागतृी करिे आवश्यक आह,े तरि हा समाज वथथर आयषु्ट्य 

जग ू शकेल. या समाजामध्ये आजही रूढी, परंपरा, जातपिंायत, वववाहपद्धत, व्यवसाय, संथकृती, अंत्यववधी त्यांि ेआिार-

वविार प्रिवलत आवि वैवशष्टपिूि आहते.  
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