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बं जारा समाजा या यावसाियक जीवनाचा ऐितहािसक मागोवा
िदपक कोलू वळवी
अ णासाहेब वतक महािव ालय, वसई(प.),पालघर

तावना :
बं जारा या जमातीचे अि त व भारतात ाचीन काळापासू न आहे. बैला या पाठीव न मालाने
भरले या गो य लादू न ते सव भारतभर पोहचवणारी व यापार करणारी अशी एकमेव ाचीन जमात हणजे
बं जारा जमात होय .भारतात िविवध भागात या जमातीस बं जारी ,ि जारी ,लं बाडी ,लमाणी ,सु काली
िकं वा सु गाली इ यादी नावां नी ओळखले जाते .बं जारा ही मू ळची राज थानातील जमात असावी व तेथू न
ती सव भारतभर पसरली असावी यासं बं धीचे अनेक पु रावे सापडतात .ही जमात आयपू व काळात
भारताम ये गत असे नागरी जीवन जगत होती .िसं धू सं कृ ती ,ऋ वेद व िहं दू सं कृ ती या िस

ं थाचे

लेखक .रा.देशमु ख यां नी आप या या बहमोल ं थातू न बं जारा जमात ही आयपू व िसं धू सं कृ ती म ये
असणारी ‘अही’ ही जमात होती हे अनेक सं दभ साधनां या आधारे िस कर याचा य न के लेला
िदसतो.
बं जारा समाजा या सामा यप रि थतीिवषयी पी .बी.रामपु रे यां या मतानु सार “भारतातील बं जारा
समाजाचा इितहास ाचीन तसेच गौरवशाली आहे .राज थानातील साहसी व परा मी वीरां चे ते वं शज
आहेत .ते राज थानातू न आले आिण सं पू ण भारतात पसरले . ाचीन काळापासू न बं जारा हा भटका
समाज आहे. यां चा मु ख यवसाय यापार आहे .एका िठकाणाहन बैला या पाठीवर सामान लादु न तो
दु स या िठकाणी पोहचिवणे आिण या िठकाणी आव यक व तूं ची खरे दी-िव

क न आप या

परीवारासोबत िफरत राहणे. ही बं जारा समाजाची िवशेषता आहे .म ययु गीन काळात मोगलां या
फौजासाठी रसदपु रवठा कर याची जबाबदारी बं जारा समाजा या खां ावर होती .मोगलां चा अ त
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झा यावर इं जां या काळात रे वे आिण इतर दळणवळणाची साधने आली. यामु ळे यां चा िमठाचा
यवसाय न झाला .काळा या ओघात या समाजातील लोक िजकडे-ितकडे िवखु रले गेले .वेगवेग या
देशात या समाजाची ओळखही एकसारखी रािहली नाही . या काळात भारतात दळणवळणाची
कोणतीही सोय न हती अशा काळात बं जारा समाजा या तां ड्यां वर दळणवळणाची िभ त अवलं बू न
होती.
उ ेश :
१) बं जारा समाजाची ऐितहािसक पा भू मी समजू न घेण. े
२) बं जारा समाजा या आिथक जीवनाचा अ यास करणे.
३) बं जारा समाजाचा मू ळ यवसाय समजू न घेण. े
गृ हीतके :
१) बं जारा समाजाचे अि त व चीन काळापासू न आहे.
२) बं जारा समाजाचा यवसाय भारतातील अनेक भागातू न चालत होता.
३) बं जारा समाजाने सु वातीला ामु याने िमठाचा यवसाय के ला.
४) भट या व पा या जीवनामु ळे बं जारा समाजाला अनेक सम यां चा सामना करावा लागला.
सं शोधन प ती :
इितहास िवषय हे सामािजकशा े िव ाशाखेअं तगत येत अस यामु ळे िविवध सामािजक
शा ातील सं शोधन प त चा उपयोग तु त सं शोधनासाठी उपयु ठरतात. तु त सं शोधन िवषय बं जारा
समाजाचा यावसाियक जीवनाचे ऐितहािसक िववेचन हे अस यामु ळे या िवषयावर सं शोधन कर यासाठी
ऐितहािसक, वणना मक व ं थसू ची सं शोधन या समाजशा ीय सं शोधन प त चा अवलं ब के लाआहे .
त य सं कलनासाठी ाथिमक व दु यम व पा या साधनांचा उपयोग कर यात आला आहे.

िदपक कोलू वळवी
10

IJAAR

Vol.5 No.6

ISSN – 2347-7075

िवषय िववेचन :
बं जारा समाजाचा पारं पा रक मु य यवसाय लदेणी हणजे लादणे िकं वा भार लादू न नेणे होय.
बैलां या पाठीव न िविवध कारची साधन साम ी एका रा यातू न दु स या रा यात िवतरण कर याचे काम
बं जारे करत असत. गाई बैलां या पाठीवर लादले या-मालासिहत यां ना चारत चारत ड गरद यातू न लदेणी
के लीजाई.लदेणीकर यासाठी उपयोगात येणा या िविवध मागाचा उ लेख ‘लमान मागात’ आढळतो. या
मागाने या समाजाने लदेणीचा यवसाय के ला तो लदेणीमाग हणू न ओळखला जातो. इितहासकार एस.
आर. कािनटकर यां नी असे हटले आहे क,”लमाना ारे मोठ् या माणात मालवाहतु क चे काम कर यात
आले आहे इसवी सन पू व ६००ते ३०० या काळातील लोकां या ि थतीचे वणन करताना दु काळा या
काळात यां या लदेणीसाठी बैल आिण उंटाचा वापर मालवाहतु क साठी कर यात आला होता.” बं जारा
समाजाचे लदेणीकालीन जीवन खू प ाचीन आहे. या काळात दळणवळणाची कोणतीही मु ख सु िवधा
नस याने ही यव था बं जारा समाजा या िफर या तां ड्यावर अवलं बू न होती. सव धमा या सारकां नी
धम चारासाठी िफरताना या लदेणी या बं जारां या तां ड्याची मदत मािगत याचे उ लेख सापडतात.
इ.स.१३९६ ते १४०८ या बारा वषा या दु काळात बैलां या पाठीवर धा य वाहन ने याचालदेणी यवसाय
समाजाने मोठ् या माणात के ला. याच काळात बं जारा समाजाची खरी ओळख िनमाण झाली बं जारानी
चीन,ितबेट, देश,इराण, काबू ल या भागातू न धा य आणू न देशाची सेवा के ली. ते बं दरावर उतरवलेला
माल सं पू ण भारतात पोचवीत असत.इ.स.१६३० म ये दि ण भारतातील िविवध बाजारपेठातू न बं जारा
समाजाने अ नधा य खरे दी के याचा उ लेख िमळतो. हे धा य दि णेहन उ रे कडे पोचवले जात.
या यित र इतर जीवनोपयोगी व तू तसेच कलाकु सरी या व तूं ची देखील खरे दी-िव

के ली जात असे.

राज थानातील नापीक जिमनीतू न परक य आ मकां- पासू न सु रि त राह यासाठी तसेच यापारवृ ि
कर यासाठी बं जारा समाजाने सात याने थलां तर के ले. यासोबत लदेणीच व प देखील बदलत गेले.
परं तु खरा बदल हा इं जां या काळात झालेला िदसू न येत.ो मोगल काळापयत बं जारांचालदेणी यवसाय
होता. परं तु लॉड डलहौसी या काळात भारतात रे वेचा

ारं भ झा यानं तर मा

बं जारां या

लदेणी यवसायास खीळ बसली. यामु ळे बं जारांना जीवन जग यासाठी िमळे ल ते साधन जवळ करावे
लागले. इं ज राजवटीमु ळे आपला पारं पा रक यवसाय बु डाला ही खं तबं जारां म ये कायमची िनमाण
िदपक कोलू वळवी
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झाली. अशा प रि थतीत बं जारा समाजाने शेती करणे, पशु पालन करणे,गोणपाट तयार करणे, दा गाळणे,
मोलमजु री करणे, िडं क गोळा करणे इ यादी दु यम यवसाय सु के ले.
भारतातील अित ाचीन मागाना लमाण माग हणू नच ओळखले जाते. यात शं भर मैल लां बीचे
र ते पाटलीपु ते त िशला पयत आिण काशी ते उ जेन पयत ि यां या सं र णाखाली सु रि त ठे वले
होते. िशवाय लमाणां या बैला या पाठीवर गो या वाहन मालाची नेआण कर याक रता यां ना ि याचे सं र ण िमळत असे. बं जारा समाज काटक मि य, क करणारा िदसू न येतो तरीपण या समाजाची
अथ यव था इतर समाजापे ा मागासलेली आहे. इतर समाजापासू न अिल जीवन जगणारा हा समाज
आहे. गाई, गु रेढोरे, बैलां चे पालनपोषण क न याआधारे वेगवेग या व तूं चा यापार कर याची कला
यां ना आ मसात होती.लदेणीकालीन अव थेत बं जारा समाज पू णपणे भट या टोळीचे जीवन जगत होते.
हे भटकणे िनि त मागाने व उ ेशाने हायचे. लदेणीकाळात हणजे िफर या जीवन काळातील नायकां या
परवानगीने तां डा िजथु न िनघतो या मू ळ थानाला ठकणो हणत. िठकाण सोडू न िनघालेला तां डा हणजे
लदेणीकर यासाठी िनघालेला तां डा होय. माल भर या या ि येला गोर भाषेत खेप भरणे िकं वा खेप
वहाणो हणतात.लदेणीकाळात खेप हणजे गाईबैलां या पाठीवर टाकलेला मा-ल एकदा नेऊन पोचवणे.
हे बं जारा गणा या ‘आरदास’ या आदी ाथनेतील ‘खेप वटाव पारे ल चलणो’ या वा याव न ल ात
येते. तारीखे खान जहा लोदी या ं थात िनयामातु लाने असा उ लेख के ला आहे क , सै याची पाहणी
करताना यां या असे ल ात आले क सैिनकां ना खा यासाठी अ नधा य नाही. बं जारा हे न आ यामु ळे
अ नधा याचा तु टवडा झाला होता. यामु ळे छावणीतू न आजम हमायूं नावा या सरं जामदारास प िलहन
कळिव यात येते क छावणीम ये अ नधा य आण यासाठी बं जाराना िनरोप दे यात यावे.लदेणीकाळात
बं जारा लोक पालातू न राहत असत. परं तु सवाना पालात राह याचा अिधकार न हता. सामािजक ित ेवर
हा अिधकार अवलं बू न होता. पु जारी, भगत बिनया, नायक इ यादी सामािजक ित ा िमळाले या लोकां ना
पालीतू न राह याचा अिधकार होता. इतर लोक भरले या गो याची िभं त तयार क न यां या आडोशाला
राहत. गोर बोली या गीतां मधू न आजहीपालां चे मह व कट होताना िदसते. यु ा या सं गी दो ही
बाजू तील सैिनकां ना अ नधा याची रसद पोहोचव याचे काम बं जराा करीत असत. ते जे हा सैिनकां साठी
अ नधा य घेऊन येत असत ते हा पगडीत िलं बाची डहाळी ठे वीत. यामु ळे यां ची सैिनकां नाओळख पटत
िदपक कोलू वळवी
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असे. या मागाव न बं जारा मालाची ने आण करीत तो-लमाण माग हणू न ओळखला जाई. भारतीय
उपखं डातू न आपले तां डे घेवू न िफरत असताना यां चा माग िनि त होता. यासाठी येक तां ड्यात एक
नं दी असे. याला लदेणीचा माग माहीत असे.तो तां ड्याचा बैलां या पाठीवर माल टाकू न समोर चालत
असे. अशा नं दीला मोव या

हणत. या मोव यामागे तां ड्यातील गाईगु रे असत. बं जारा समाजाने

शोधलेला लमाण माग कमी अं तराचा व सु रि त असे. ते या िदशेने िनघतात या िदशेने या ा माग तयार
होत असत. यां चा यापारात सवात मोठा माग िमझापू र ते नागपू र होता. अठरा या शतका या शेवट या
दशकात टी.मोतीर आिण जे. टी. लट नावा या दोन यु रोपीय वाशां नी या मागाव न या ा के ली होती.
ाचीन काळापासू न बं जारा समाज यापारी या पात खा पदाथ आिण इतर साधन साम ी एका
िठकाणाहन दु स या िठकाणी पोहोचव याचे काम सामू िहकरी या करीत होते. देशा या चारही िदशां ना
दू रदू रपयत या ा करावी लागत अस याकारणाने बरे चदा आप या मू ळ िठकाणी पोहोचणे जमत नसे.
बं जारा

ी पु ष आप या यवसायासाठी बैल, बैलगाडी,उं ट आिण घोड् यां चा उपयोग करायचे.

सु वातीला बं जारा समाजाचा मु य यवसाय मीठाचा होता. लवण या सं कृ त श दाव न मीठ हा
श द योग व मीठ वाहतू क करणारे लमाणी या अथाचा सं दभ कै . बळीराम पाटील यां नीही िदला आहे.
इं जां नी बं जारा समाजाला आिथक

् या कमकु वत कर यासाठी ३१ िडसबर १८५९ म ये िमठकर

िवधेयक पास के ला. बं जारा समाजाने याचा िवरोध के ला.1930 म ये महा मा गां धी सोबत िवरोध
कर यासाठी दां डीमाच म ये सहभाग सु ा घेतला. इं जां या िनणयां मु ळे िमठाचा यवसाय करणा या
बं जारा समाजाचा कणाच मोडला गेला. शेवटी यां ना आपला पैतृ क यवसाय बदलावा लागला. यानं तर
बं जारा समाज आज पयत छोटे - मोठे काम क न आपला उदरिनवाह करत आहे.
िन कष :
बं जारा समाजाने दळण-वळणाची साधने उपल ध नसताना देशभर अ नधा य पु रिव याचे अितशय
मह वाचे काम के याचे िदसते. एका अथाने बं जारा समाज देशा या दळण-वळण वाहतु क चे अ यंत
मह वाचे काम काम करणारा ऐितहािसक समाज अस याचे िदसते. देशा या आज या महामागाची,
रे वेमागाची अ यं त उपयु

मािहती आजिह बं जारा समाजाला आहे. सतत करा या लागणा या
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भटकं तीमु ळे या समाजाने अनेक नवीन माग शोधू न काढले आहेत. यवसायाबरोबर मोगल, ि टीश,आिण
मराठा सै याला ल करी सािह य,अ नधा य यां ची रसद पु रव याचे काम इितहासकाळात या जमातीने
के याचे िदसते.
पू व जीवन जग यासाठी लढा आिण हा यवसाय क न पोट भरणारा समाज याकाळी देश
परदेशगमन करत असे. परं तु आज मा हा समाज शेती हा यवसाय मोठ् या माणात करताना आढळतो.
तसेच दा र ् य, उ प ना या साधनां या कमतरतेमु ळे व आधु िनक करणामु ळे कामा या शोधात शहराकडे
थलां त रत होताना िदसत आहे.काबाडक व अं गमेहनतीची कामे करणारा बं जारा समाज आजही
भारता या िविवध े ात अितशय मोलाचे योगदान देत आहे.

सं दभसू ची :
१) राठोड सु नील आनं दराव – बं जारा जमात,लोकजीवन आिण लोकगीते, मधु राज पि लके शन, ा.
िल. शिनवार पेठ, पु णे, २०१२
२) राठोड आ माराम किनराम – गोर बं जारा इितहास व लोकजीवन,गोरवट काशन, यवतमाळ,
१९९४
३) शमा ीराम – बं जारा समाज, दि ण काशन, है ाबाद, १९८१
४) डॉ. के शव फालके – बनजारा लोक सािह य, सं क प काशन, मु लुं ड(प.), १९९३
५) मोतीचं – साथवाह, सािह य अकादेमी, नवी िद ली, २०१०
६) डॉ. गणपत राठोड – बं जारा लोकगीतोका सं कु ितक अ ययन, चं लोक काशन, कानपू र, २००२
७) Kanitkar S. R. - History of India, Continental Publication, Pune, 1934

िदपक कोलू वळवी
14

