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વણજારા સમાજની ગઇ કાલ અને આજ 

(અરવલ્લી જજલ્લાના ભિલોડા તાલકુાના સદંિભમા)ં 

પ્રસ્તાવના 
પ્રાચીન કાળથી જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાએ હ િંદુ સમાજની એક પાયાની વ્યવસ્થા છે, ભારતિય સમાજ તવતવધ જ્ઞાતિ જૂથોનો 

બનેલો સમાજ છે, ભારતિય સમાજમાાં આ જ્ઞાતિ રચના ક્યારે થઇ િે ક વે ુઘણ ુમશુ્કેલ ભર્ુ ુ છે, સમાજજીવનના તવતવધ 
ક્ષેત્રોમાાં એક યા બીજા સ્વરૂપે જ્ઞાતિનો પ્રભાવ જોવા મળે છે , કેટલાક અભ્યાસીઓએ જ્ઞાતિનુાં સ્વરૂપ િેના લક્ષણો અને 
કાયોમાાં આવિા પહરવિુનો સમજાવવાનો પ્રયત્નો કયો છે, માનવ જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાાં જ્ઞાતિના િાંત ુ એવી રીિે 
ગુાંથાયેલા છે કે, િેની વ્યાપક અસર હ િંદુ સમાજના દરેક પાયા પર જોવા મળે છે, આ દરેક જ્ઞાતિને પોિાની અલગ સાંસ્કૃતિ 
 ોય છે , િેને પોિાન ુસ્વરૂપ અને કાયો અલગ  ોય છે , જ્ઞાતિના આ કાયો અને પ્રકાયોમાાં  કાળક્રમે  િથા સમયાનસુાર 
પહરવિુનો થિા જોવા મળે છે,  
 ભારિમાાં  અનેક જ્ઞાતિ આવેલી છે , આ જ્ઞાતિ સમાજની વ્યવસ્થાએ એક આગવી અજોડ વ્યવસ્થા છે , સમાજના 
અભ્યાસોમાાં જ્ઞાતિ અભ્યાસ પર વધ ુભાર મકુવામાાં આવ્યો છે, ગજુરાિમાાં પણ જ્ઞાતિ સમ ૂો આવેલા છે, અને િે દરેકની 
પોિાની આગવી સાંસ્કૃતિ  ોય છે, ગજુરાિમાાં અરવલ્લી જજલ્લો એક તવતિષ્ટ સાાંસ્કૃતિક સમાજ વ્યવસ્થા વાળી સમદૂાયોની 
પષૃ્ઠભમૂી છે, આ તવસ્િારમાાં જ્ઞાતિના પરાંપરાગિ મલૂ્યો કેટલેક અંિે  જુ પહરવિુન પામ્યા નથી , િો કેટલીક બાબિમાાં 
ઝડપી પહરવિુન આવતુાં જોવા મળે છે,  
 ભભલોડા તવસ્િારના વણજારા હ િંદુ ધમુના છે , િેઓમાાં કોઇ પણ જાિની કોટીક્રમ જોવા મળિી નથી, આ વણજારાઓ 
રાજસ્થાનમાથી ગજુરાિમાાં સ્થળાિરીિ થઇ ભભલોડા િાલકુાના જુદા જુદા ગામોમાાં સ્થાઇ બન્યા છે , િેમનો પરાંપરાગિ 
વ્યવસાય બળદની લે – વેચ િથા પોઠ (બળદ) ઉપર માલની  રેફેર કરિા િેને વણજ વેપાર િરીકે ઓળખાવે છે, આ 
વ્યવસાય બાંધ થિા આજે ખેિી ખેિ મજૂરી નોકરી અને ધાંધાઓના વ્યવસાય િરફ ગતિમાન બન્યા છે, આ વણજારા સમાજ 
અનેક સમાજો સાથે સિિ સાંપકુમાાં રહ્યો છે, જેને કારણે અન્ય સમાજો કરિા આગવી સાંસ્કૃતિ પેદા થાય છે,  
 વણજારા જ્ઞાતિ ભારતિય સમાજ વ્યવસ્થાનુાં એક મ ત્વનુાં અંગ છે , વણજારા સમદૂાય તવતિષ્ઠ અને આગવી જીવન 
િીલી ધરાવે છે, િેમની સામાજજક , સાાંસ્કૃતિક , ધાતમિક અને આતથિક પહરસ્સ્થિી વૈતવધ્યપણૂુ અને આગવી છે, િેમ છિાાં 
પ્રસાંગોપાિ પારસ્પહરક મદદરૂપ થાય છે, િેઓમાાં તિક્ષણ અને અન્ય સમાજ સાથે ના સાંપકો ઓછા  ોવાના ભલધ ેિથા 
વ મેો િથા અંધશ્રદ્ધાના ઓછા પડિા પ્રભાવને કારણે ક્યારેક સાંઘરુ્ની પહરસ્થીિી ઉભી થિી  ોય છે, વિુમાન સમયમાાં 
તિક્ષણ વા નવ્યવ ાર  ,વ્યવસાતયક ગતિતિલિા, તવકાસ યોજનાઓનો િ રેીકરણ વગેરે ઉપકરણોના કારણે િેઓમાાં 
પહરવિુન આવ્ર્ુાં છે, આ ઉપકરણોને આત્મસાિ કરીને િેઓ સભ્યસમાજ સાથે કદમ તમલાવી રહ્યા છે , િેમ છિાાં િેઓમાાં 
પોિાની આગવી સાંસ્કૃતિની તવતિષ્ટિાઓ આજે પણ જળવાઇ ર ી છે,  
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વણજારાઓની વસ્તી  
ગજુરાિની ઉત્તરપવુૂ હદિાએ અરવલ્લી જજલ્લામાાં ભભલોડા િાલકૂો આવેલો છે, િેમાાં “બાસઠ પ્રગણા વણજારા 

સમાજ” નો વસવાટ જોવા મળે છે, આ સમાજની મોટાભાગની વસ્િી રાજસ્થાન રાજ્યના તિરો ી અને મારવાડના જુદાજુદા 
ગામોમાાંથી આવેલી છે, િેમના કુટુાંબની સાંખ્યા આ પ્રમાણે છે,  

વણજારાઓના ગામવાર (ટાાંડા) કુટુાંબોની 
સાંખ્યા 
નાં ગામ(ટાાંડા) કુટુાંબની સાંખ્યા 
1 જનાલી ટાાંડા ૮૦ 
2 ભચભહડયાટા ટાાંડા ૫૦ 
3 નાાંદોજ ટાાંડા ૪૦ 
4 રીંટોડા ટાાંડા ૩૫ 
5 સનુોખ ટાાંડા 60 
6 નારસોલી ટાાંડા 95 
7 મઉ ટાાંડા 130 
8 નાપડા ટાાંડા 109 
 કુલ  ૫૯૯ 

 
 વણજારા સમાજની વસ્િી ભભલોડા િાલકુામાાં અંદાજીિ ૩૫૦૬ જેવી છે, વણજારા જ્ઞાતિમાાં 62 ગામો જોવા મળે છે, 
િે આવી રીિે છે, ભભલોડા (ગોળ) માાં આઠ ગામો(ટાાંડા) આવેલ છે, જેમાાં (1)નાાંદોજ ટાાંડા (2) ભચભહડયાટા ટાાંડા  (3) જનાલી 
ટાાંડા  (4) સનુોખ ટાાંડા (5)નાપડા ટાાંડા(6)રીંટોડા ટાાંડા  (7) મઉ ટાાંડા (8) મઉ ટાાંડા ગામોનો સમાવેિ થાય છે. 
ખેડબ્રહ્મા(ગોળ ) માાં પણ અભગયાર ટાાંડા જોવા મળે છે, જેમા (1) દામાવાસ ટાાંડા (2) અટોદ ટાાંડા (3) રેડા ટાાંડા  (4) વેડા 
ટાાંડા (5) માધેવ ટાાંડા(6) લાલોડા ટાાંડા (7) મેધ ટાાંડા (8) કરુાંડા ટાાંડા (9) વાસણ ટાાંડા (10) ગાાંડુ ટાાંડા  (11) રામપરુા ટાાંડા 
અને પાાંડુરી ટાાંડા આબ ુમાાં છે, સાથે અમદાવાદ ટાાંડાનો સમાવેિ કરવામાાં આવલે છે. મોડાસા (ગોળ) માાં પણ અભગયાર 
ગામો(ટાાંડા) જોવા મળે છે, જેમા (1) અમલાઇ ટાાંડા (2)બોરડી ટાાંડા (3) પ્રાિવેલ ટાાંડા (4) છાપરા ટાાંડા(5) સરદારપરુા 
ટાાંડા (6) સગોડી ટાાંડા (7) ઓડા ટાાંડા (8) લાલોહડયા ટાાંડા (9)બેભલયા ટાાંડા  (10)મઢી ટાાંડા (11)સારાંગપરુ  ટાાંડા 
(12)નાથાવાસ ટાાંડા  (13)ડસકા ટાાંડા  નવા બે ટાાંડાનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલો છે, ટાાંડાઓને પાાંચ તવભાગમાાં વ ચેવામાાં 
આવે છે, જે નીચે મજુબ છે,(1)ભભલોડા (2)ખેડબ્રહ્મા (3)મોડાસા (4)વાગરડ  તવસ્િાર ના ટાાંડાિેર ટાાંડા  આમ પાાંચ 
તવભાગ(ગોળ) ના નામ જોવા મળે છે , ચાર અન ેપાચ રાજસ્થાનમાાં છે, પરાંત ુિેના કેટલાક ગામોના નામ મળ્યા છે િે આ 
મજૂબ છે.(1)તસમલવાડા ટાાંડા  (2)વાસયા ટાાંડા (3)કાબેળી ટાાંડા  (4)તિકારીટાાંડાપીઠ(5)તસમલવાડાટાાંડા (6)તવજયપરુ 
ટાાંડા  (7) બડગી ટાાંડા.(8) ઉપૈયા ટાાંડા (ડુાંગરપરુ) અને િેને પ્રગણા સમાજ ટાાંડા ક  ે  છે, આબ ુ રોડથી બાસવાડા 
ગભલયાકોટ સધુી (પવુૂથી પતિમમાાં તવસ્િરેલ ુછે,  

સશંોધન અભ્યાસ 
 પ્રસ્તિુ લખેમાાં પ્રાથતમક માહ િી માટે તનરીક્ષણ , મલુાકાિ અને વ્યસ્તિ િપાસ જેવી સાંિોધન પ્રર્સુ્તિઓનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવ્યો છે, જેમાાં ગૌણ માહ િી માટે ગ્રાંથાલયનો આધાર લેવામાાં આવ્યો છે, પ્રસ્તિુ લેખ દસ્િાવેજી માહ િી અ ી 
સાંિોધક િરીકે મારા તનરીક્ષણૉ ઉપર આધાહરિ  ોવાથી કેટલીક મયાુદાઓ ર ી જવાની સાંભાવનાઓ ર લેી છે.  
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વણજારાઓની ઓળખ  
          વણજારા જ્ઞાતિએ ઓબીસીમાાં સમાવેિ થાય છે, એન.ટી,ડી.એન.ટી (તવમસુ્તિ તવચરિી જાતિ) માાં સમાવેિ કરવાના 
પ્રયાસ િરૂ છે, આવી રીિે ભારિના બાંધારણ લેવામાાં આવ્ર્ુાં છે, ભભલોડાના વણજારા પોિાના પરાંપરાગિ ધોરણો મલુ્યોને 
વળગીન ેચાલિી આ જ્ઞાતિ છે િેમનો સામાજજક, આતથિક , રાજહકય , િૈક્ષણીક તવકાસ અન્ય તવકતસિ જ્ઞાતિઓના પ્રમાણમાાં 
ઓછો થયેલો જોવા મળે છે, િેમના બાંધારણ પ્રમાણે “બાસઠ પ્રગણા વણજારા સમાજ “ એવા િબ્દનો ઉપયોગ થાય છે,  
 “બાસઠ પ્રગણા વણજારા સમાજ”  ઇડર સ્ટેટમાાં સમાવેિ થયેલો  િો , િેના પછી મઉ દરબારમાાં સમાવેિ થયેલ 
 િો, િેમની પેટાજ્ઞાતિ (અટક) વણજારા િો ખરા પણ િેમાાં પણ ભાગ પડિા જોવા મળે છે, જેમ કે મિુાળ , જેલાવિ , 
િેલાવિ, લણુિાવિ, ગણુાવિ, કરરા , ઘોઘર , ડોડ , પલુાણ  , સકના , બગવાવિ, કાકાવિ , લડવાવિ, લાવહડયા , 
બાલાવિ, વેજરાવિ, ભહુકયા , ભેગડ, વડતિયા , રામાવિ, સરુાવિ, મડુ , કેગયા , ડાહ્યાવિ, વગેરે પેટા (જ્ઞાતિ) પેટા 
અટક જોવા મળે છે. 

વણજારા જ્ઞાતત (સમાજ) નો ઇતતહાસ  
  વણજારા િબ્દનો ઉપયોગ ઇ.સ 1818 માાં રાણાભીમતસ  એ બ ાર પાડલેા એક જા રેનામાાં  માાં કરેલ  ોવાનુાં 
જોવા મળે છે, ઇ. સ. 1855 ની સાલમાાં મેવાડના રાણાએ પોિાના સરદારને સાંબોધીને વધ ુએક જા રેનામુાં બ ાર પાડ્ુાં 
િેમાાં પણ આ સમાજનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, જોકે િે સમયમાાં િો િે વેપાર કરનાર િેમજ એક જ ઠેકાણે સ્થાઇ થઇ ન ેન 
ર નેાર સમાજ  િો, એમ આ બને્ન જા રેનામાાં  પરથી લાગે છે , જે જા રેનામાાં  રાજસ્થાનના હ િંદી ઇતિ ાસમાાં છે,  
 આ ઇતિ ાસમાાં આ વણજારાઓ રાજપિુાનામાાંથી ક્યારે અને િા માટે આવ્યા િે તવિે અને િેમણે પડિર જમીન પર 
ખેિી કયાુની તવગિો નોંધલેી જોવા મળે છે,  જે મ ત્વની લાગવાથી અત્ર ેઆપવામાાં આવેલ છે, ટોડ સા બે લખે છે : 
લગભગ ઇ..સ 1784 માાં જ્યારે રાજપિુાનામાાં જુલ્મો ખબૂ વધી પડયા ત્યારે ત્યાના લોકોએ ત્યાથી ઉછાળા ભરવા માાંડયા , 
આ પ્રમાણે ઇ.સ.1818 સધુી સિિ એકધારુ ચાલ્ર્ુાં િેથી રાજપિુાનાનો િે પ્રદેિ સાવ તનર્જન બની ગયો, આ લોકો પૈકી જેઓ 
માળવા ગયા , િેમણે અગાઉના ર વેાસીઓએ પડિર મકેુલી જમીન પર ગજુરાન ચલાવવાનુાં િરૂ કર્ુું , િેમણે ત્યાાં કુવા 
કયાુ અફીસ વગેરેની ખેિી કરીને વસવાટ કયો.  માળવાના ઘઉ વખાણાય છે અને અત્યાર સધુી વણજારાઓનો ઘઉ ના 
વેપાર સાથે ઘણો તનકટનો સાંબાંધ રહ્યો છે, િે ઉપરથી એમ લાગે છે, કે ઇ.સ. 1784 થી ઇ.સ 1818 સધુી, માળવામાાં ઉિરી 
આવેલા આ રાજપિુો જ વણજારા િરીકે વેપાર કરવા માડયા  િે,  જી પણ માળવામાાં મોટી સાંખ્યામાાં વણજારાઓની વસ્િી 
છે, િેઓ રાજપિુો સાથે પોિાનો સાંબાંધ દિાુવે છે, ઉપરાિ ત્યા િેઓ ઘણા જ શરૂવીર , લડવૈયા, અને ક્યારેય  ાર ન 
માનનાર િરીકે જાણીિા છે, માળવામાાં ઉિરી આવેલા આજ રાજપિુો પાસે બળદોની સાંખ્યા ઘણી ર િેી , તિવતસિં  અન ે
ડોંગતસિં  નામના રાજપિુ તપિાપતુ્ર અને માળવાના મરાઠાઓ વચ્ચે ર્દુ્ધ થર્ુાં , િે સમયે ઉપરોતિ રાજ્પિુ તવરો “ ઘણા 
સારા બળદ લઇન ેપોિાન ેગામ જઇ રહ્યા  િા” એવી નોધ જોવા મળે છે,  
 

 વણજારાઓના બળદ સાથનેો સાંબાંધ જાણીિો છે જ , િે પરથી એમ લાગે છે કે વણજારાઓ અગાઉના રાજ્પિુો જ 
 ોવા જોઇએ .અંગ્રજેોની ફયડુલ તસસ્ટમ , સરદારોન ુ રાજા પર ર લે ુપ્રભતુ્વ અને સ્ત્રી દાભક્ષણ્ય એ રાજ્પિુોના ગણુો અને 
પ્રથાઓ એમની સાથે ઘણા મળિા આવ ેછે, એમ ટોડા સા બે નોધી રાખેલ છે, એમની સ્ત્રીઓ પણ ર્દુ્ધમાાં  ભાગ લેિી  િી , 
એ ઇતિ ાસની અનેક ઘટનાઓ પરથી તસદ્ધ થયલે છે, વલ્ ારના  ગઝેેહટયરમાાં એવો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે કે આઇને 
અકબરીમાાં “વણજારા કોઇ એક સમયે એક સ્ત્રીના નેત્રતુ્વ  ઠેળ  ોવાની નોધ જોવા મળે છે, “  ૈદરાબાદ સાંસ્થાના પરભણી 
જજલ્લાના (નસી)નામના ગામમાાં ર િેા “ વણજારાના નાઇકની અટક બદલવાનો અને િે પરથી કોઇ એક સમય નાયકનુાં 
કામ સ્ત્રી પાસે ગયાનો પરુાવો સાચો લાગે છે” એમ પણ ગેઝેહટયરમાાં લખલે ુ છે, િે પરથી ક ી િકાય કે રાજપિુોના 
રીિહરવાજો અને વણજારાઓના હરિહરવાજો વચ્ચ ે જે  સામ્યિા જોવા મળે છે િ ે દિાુવ ે છે કે િેમનો રાજપિુો સાથે 
પવુાુપરનો સાંબાંધ રહ્યો  ોવો જોઇએ  
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 વણજારાઓ અને રાજપિુોના ભોજન તવર્યક હરવાજમાાં પણ એક સમાનિા જોવા મળે છે, બને્ન ર્દુ્ધનો પોર્ાક અને 
પાઘડી પ રેીને જ જમવા બેસે છે, િે પાછળન ુકારણ એ કે િેઓને એમ લાગે છે કે જમિી વખિે કદાચ દુશ્મન ચડાઇ કરે 
િો વસ્ત્રો બદલવાનો સમય ના પણ મળે !  મ ારાણા પ્રિાપતસિં ની પહરસ્સ્થિી પણ આવી જ  િી. અગાઉના સમયમાાં 
વલ્ ાડ , મધ્યપ્રદેિ િેમજ દભક્ષણ ભારિમાાં મીઠુાં  લઇ જવાનુાં કામ લગભગ વણજારાઓ જ કરિા આ લોકો ભારિમાાં બધ ે
જ ફેલાયેલા છે, પણ િમે છિાએ ખાસ કરીને  ૈદરાબાદ સાંસ્થાન , વલ્ ાડ િેમજ મધ્યપ્રદેિના પ ાડી પ્રદેિોમાાં  જી પણ 
િેમની ઘણી વસ્િી જોવા મળે છે, િેમની ભાર્ા પણ મારવાડી ભાર્ા સાથે ઘણી મળિી આવિી,  ોવાથી િેઓ રાજપિુોના 
સાંબાંધી  ોઇ ક્ષતત્રય  િે , િેમ ક ી િકાય . ખાસ કરીને ગોર વણજારી ભાર્ા િો મારવાડી, હ િંદી િેમજ મરાઠી સાથે ઘણી 
મળિી આવે છે, મથહુરયા  િેમજ લભાણા જ્ઞાતિની ભાર્ા મારવાડી અને મરાઠી ભાર્ા વચ્ચ ેપણ ઘણુાં સામ્ય જોવા મળે છે,  

વણજારાઓની નવીન ઓળખ : 
જે અંગ્રેજી પસુ્િકમાાં વાંજારી લોકો તવિેની માહ િી પ્રતસદ્ધ કરવામાાં આવી છે, િેમાાં ઘણી જગ્યાએ આનો સ્પેભલિંગ (બી) 
અક્ષરથી િરૂ થયેલ જોવા મળે છે, (બી)નો ઉચ્ચાર “બ “ અને “ડબલ્ર્”ુ અથવા “તવ” નો ઉચ્ચાર “વ” થાય છે , આ પરથી 
િેને વણજારા િેમજ વાંજારા િરીકેન ુસાંબોધન આ પસુ્િકમાાં જોવા મળે છે, ઘણા ઠેકાણે “બાંજારી” અને “વાંજારી” એમ પણ 
િબ્દ પ્રયોગ કરવામાાં આવલે છે, પણ માત્ર િેન ુવણુન ટાાંડા (કાફલો) ધરાવિા સમાજનુાં જ છે, એ બાબિની નોધ લેવી ઘટે 
, “વાંધ્યા” એટલે કે “પડિર” જમીન પોિાની ઘણી િેને ઉપજી તવકાસનુાં સાધન બનાવવાનુાં વ્રિ જેણ ે સ્વીકાર્ુ ુ  ોય િેને  
“વણજારી” ક વેાય વણજારાઓ તવિે પ્રાચીન કાળથી લખાત ુઆવ્ર્ ુછે કે સાંસ્કૃિ સાહ ત્યમાાં વણજારાઓના ટાાંડાઓનો “સાથ ુ
વા નો” નો અથુ કરીએ િો સાથુ= પોઠ, બળદોનુાં જૂથ એમ થાય , અને વા = વ ન કરનારો આમ “”સાથુવા ” નો અથુ = 
બળદો , ઊંટોની  “સાથે માલ” સામાનની  રેફેર કરનાર એવો થાય છે, ગજુરાિના અરવલ્લી જજલ્લાના ભભલોડા િાલકુાના 
વણજારા સમાજમાાં સામાજજક સ્િર િેમના બાસઠ ગામો ટાાંડાઓમાાં સમાનપણ ેજોવા મળે છે , પણ તિક્ષણના કારણે કેટલાક 
કુટુાંબોનો મોભો ઊંચો થયેલો જોવા મળે છે , જેમના સમાજના બાંધારણ િરફથી કોઇ સ્િરી કરણ જોવા મળત ુનથી , પણ 
વ્યસ્તિ પોિાની આવડિ વડ ેપોિાનુાં સ્િરી કરણ બદલિો જોવા મળે છે,  
વણજારા સમાજ અને સસં્કૃતત  
           પરાંપરાગિ રીિે વણજારાઓમાાં દૂધ, ઘી, દ ી, છાસ, નો વપરાસ થાય છે, વ્યસનોમાાં બીડી , દારૂ, િમાકુ વગેરેનુાં 
પ્રચલન જોવા મળે છે, જ્યારે સાંપકુના પહરણામે ભબસ્ટોલ અને ચા ન ુવ્યિન પણ પ્રવેિી ચકૂ્ુાં છે, િેમના સામાજજક અને 
ધાતમિક િેમજ િેમના બાંધારણ મજૂબ દારૂનો ઉપયોગ કરવો ગનૂો બને છે, વણજારા જ્ઞાતિમાાં દારૂ વેચવો કે તપવો ગનૂો છે , 
પણ કેટલાક કુટુાંબો દારૂન ુવ્યસન કરિા  ોય છે,  
 વણજારાઓ પરાંપરાગિ રીિે તમશ્રા ારી વલણ ધરાવે છે, સામાન્ય િેઓ મરધા, બકરા, સસલા, માછ્લા, વગેરે ખાય 
છે, આ તસવાય પશ ુ પક્ષીઓ િેઓ ખાિા નથી, જ્યારે કેટલાક કુટુાંબો ફતિ િાકા ારી  િા, વણજારા પરાંપરાગિ રીિે 
ખોરાકમાાં મખુ્યત્વે મકાઇ, ઘઉ, ચોખા, તવેુર, ચણા, મગ, ખાય છે, આ ઉપરાિ િાકભાજીમાાં ઘરઆગણ ેઉગાડવામાાં આવિી 
િાકભાજી રીંગણ , ડુાંગળી, ટામેટા, વાલોળ, ભીડા, ગવાર, ભાજી, તહુરયા, વગેરે પણ ખાવાના ઉપયોગમાાં લે છે,  
 વિુમાન સમયમાાં નવા સ્વાદને ભલધે તિભક્ષિોમાાં િળેલી વાનગીઓ બનાવવાની અભભરુભચ વધેલી દેખાય છે,  
પહરણામે રોટલી ભાખરી, પરુી, િથા લાડુ, િીરો, વગેરે બનાવે છે, ઉપરાાંિ ચણાના વપરાિને ભલધે ભજીયા, સેવ, િેમજ 
કચોરી, સમોચા, વગેરે વાનગીઓ પરિત્વે આકર્ણુ જોવા મળે છે,પોર્ાકની દ્ર્ષષ્ટીએ વણજારા સમાજમાાં પણૂુ પોર્ાક 
પ રેનારા છે, પરાંપરાગિ રીિે પરૂૂર્ો ધોતિર્,ુ ઉપર સફેદ ખમીિ પગમાાં મોજડી, પાઘડી લાલ રાંગની અને સફેદ લપેટો 
બાધવામાાં આવે છે, વદૃ્ધોમાાં આજે આ પોર્ાકમાાં પહરવિુન આવેલ ુદેખાત ુાં નથી, પરાંત ુ તિભક્ષિ ર્વુાનો અને આધેડ વયના 
પરુૂર્ોમાાં પહરવિુન આવેલુાં દેખાય છે, િે બિુટુ , પેંટ , ટી િટુ પ રેવાન ુ નવ ુ વલણ તવકસત ુજાય છે,  પગમાાં દેિી 
પગરખાને બદલ ે રબરના િથા ચામડાના પગરખાનો પ્રચાર વધિો જાય છે, અને ખાસ કરીને બટૂ વધારે પ્રમાણમાાં 
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ઉપયોગમાાં લેવાય છે, પરાંપરાગિ  ાથ વણાટના જાડા કાપડનો ઉપયોગ ને બદલે ર્વુાનોમાાં વદૃ્ધોમાાં નાયલોન અન ે
સિુરાઉ , સેંન્થેટીક અને રાંગબેરાંગી કપડાન ુપ્રચલન  વે સ જ જોવા મળે છે,  
 આ તવસ્િારમાાં પરાંપરાગિ રીિે વણાજારાઓની વદૃ્ધ સ્ત્રીઓ લગૂડુ (સાડી) પટોળા ભાિનો ઘાઘરો અને કબજો પ રેે 
છે, તિભક્ષિ સ્ત્રીઓમાાં ચભણયો અને પણુુ ગજુરાિી ઢબની સાડી પ રેવાનુાં નવ ુવલણ પણ તવકસેલ ુજોવા મળે છે, અભ્યાસના 
ગામોમાાં ઘરડી સ્ત્રીઓમાાં પરાંપરાગિ પોર્ાક દેખાય છે, શગૃારની બાબિમાાં પણ આજે વણજારા આગવ ુસ્થાન ધરાવે છે, 
સમાજમાાં પરુૂર્ો અને સ્ત્રીઓન,ુ સરખામણીમાાં સ્ત્રીઓ વધ ુઘરેણા પ રેે છે. સ્ત્રીઓ ગળામાાં લગ્નના પ્રતિક િરીકે માંગલ સતુ્ર 
પ રેે છે, પગે કડલા , નાકમાાં વાળી, બન્ને  ાથે બભલયા, (બાંગડી જેવ)ુ પ રેે છે, િેમજ ચાદીની પોપટી , કાકણી ,િેમજ 
ગજુરી પ રેે છે, વિુમાન સમયમાાં ર્વુા સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓમાાં િે પ રેિા જોવા મળિા નથી,  

આતથિક જીવન  
 મનષુ્ય પોિાના જીવન તનવાુ  માટે કોઇને કોઇ કામ કરી િેમા ઉપાર્જન કરિો  ોય છે, દરેક સમાજના ઘડિરમાાં 
અથવુ્યવસ્થા મ ત્વનો ભાગ ભજવે છે, વ્યસ્તિ આતથિક પહરસ્સ્થિી , વ્યવસાય અન ેતમલ્કિ િેનો સામાજજક દરજ્જો તનધાુહરિ 
કરે છે, વણજારા વાંિ પરાંપરાગિ રીિે વણજ વેપાર કરિા  િા િેમજ બળદની લે વચે કરિા  િા , આજે આ 
વણજારાઓનો ધાંધો નામ િેર્ થઇ ગયો છે, વિુમાન સમયમાાં વા ન વ્યવ ાર સાથે ટકી િક્યો ન ી , આથી રોજગારી 
મેળવવા માટે અન્ય વ્યવસાય િોધવા પડયા , આધતુનક સમયમાાં મખુ્ય વ્યવસાય ખેિી છે, આ વણજારા સમાજની આતથિક 
સ્સ્થિી એકાંદરે તનમ્ન મધ્યમ વગનુી ઘણી િકાય , આજે ખેિીમાાં રાસાયણીક ખાિર , દવાઓ સધુારેલા ભબયારણૉનો 
ઉપયોગ વગેરેને કારણે સારા પ્રમાણમા ઉત્પાદન લઇ િકે છે, િેમજ સરકારી નોકરી , વેપાર, કહડયાકામ , િેમજ છૂટક 
વેપાર કરિા  િા આવા તવતવધ વ્યવસાયોના રીિે િેમની આતથિક પહરસ્સ્થિી ધીમે ધીમે સધુરિી જાય છે, િેની પાછળ 
તિક્ષણ ઉદ્યોગીકરણ આતથિક તવકાસ , સાંપકુના પહરબળો વગેરે જવાબદાર છે,વણજારાઓમાાં ખેિીની સાથે પશ ુપાલન પણ 
સાંકળાયેલ ુર ર્ ુછે. મખુ્યત્વે િેઓ પશઓૂમા ગાય, બળદ , ભેસ , અને બકરા પાળે છે, પરાંપરાગિ રીિે ભેસ પાળવાનો 
કોઇ ખાસ વલણ  ત ુન ી પરાંત ુ સાંપકુ અને તવકાસ ઘટકોના કારણે  મણા દૂધાળ પશ ુિરીકે ભેસ ખરીદવાની લોનની 
સગવડ થિા દૂધ દ્વારા કમાણી ઉભી કરી િકાય િે  તે ુથી ભેસો રાખવાનુાં વલણ તવકસત ુજાય છે. જેન ુિેઓ ઘી, દૂધન ુ
વેચાણ કરે છે, મોટે ભાગે િેઓ દૂધનો ઉપયોગ ઘર પરુિો અને છૂટક વેપાર માટે કરિા  િા પણ અત્યારે સ કારી ડેરીમાાં 
આપે છે, વિુમાન સમયમાાં વ્યવસાતયક િકો ઉભી થિા િેઓ તિક્ષણ મેળવી આમી, પોભલસ, તિક્ષક, તલાકુ, પટાવાળા, 
ડ્રાઇવર, વગેરે જેવી, વગુ 1 થી માડીને વગ ુ4 સધુીના વ્યવસાયો સાથે સાંકળાયા છે,  

તશક્ષણ અને આરોગ્ય  
 દુભખિમ તિક્ષણને સામાજજક સાંસ્થામાથી એક મ ત્વની સાંસ્થા િરીકે ગણાવે છે, જે સામાજજક પહરવિુનના એક 
મ ત્વના પહરબળ િરીકે કામ કરે છે, િેનાથી કેવળ સામાજજક કે મનોતવજ્ઞાતનક પહરવિુનો આવિા નથી પણ િ ેઆતથિક 
તવકાસ ઉત્પાદનને પણ અસર કરે છે પહરણામે પહરવિુનની પ્રહક્રયામા તિક્ષણને એક મ ત્વના પહરબળ િરીકે ગણવામાાં 
આવે છે, િે સમદુાયમાાં નવી જાણકારી , સમજણ અને જ્ઞાન તવકસાવી સમગ્ર સમાજ વ્યવસ્થા અને વ્યસ્તિને પહરવતિિિ કરે 
છે, આ વણજારા સમદુાય પરાંપરાગિ સમયમાાં તિક્ષણથી વાંતિિ રહ્યો  િો. પરાંત ુતિક્ષણની જોગવાઇઓના કારણે િેમનામા 
આજે ઘણુાં પહરવિુન આવ્ર્ુાં છે.  
 આમ આઝાદી પ લેાના િબક્કામાાં જ્યારે રચનાત્મક સાંસ્થાઓએ વણજારા તવસ્િારોમાાં તિક્ષણન ુકામ િરૂ કર્ુ ુત્યારે 
તિી સગવડો ન  િી, િથા તિક્ષણ અંગે કોઇ રૂભચ ના  િી પહરણામ ેિાળામાાં બાળકોને માડમાડ ભગેા કરી િકિા, અને 
િેમાના કેટલાક બાળકો નાસી પણ જિા  િા , આજે સરકારી યોજનાઓ અને રચનાત્મક સાંસ્થાઓના પ્રયત્નોને પહરણામ ે
ગામેગામ બાલવાડીઓ , પ્રાથતમક િાળાઓ, િેમજ આ તવસ્િારમાાં આશ્રમ િાળાઓ ઉત્તર બતુનયાદી િાળાઓની સગવડો 
તવકસી છે, ધીરેધીરે આજે તિક્ષણ લવેાની રૂચી વધિી જાય છે, વણજારાઓ પરાંપરાગિ રીિે િાહરરીક માદગી કે િકલીફ 
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વખિે માનગી કેવા પ્રકારની છે , િેનો ખ્યાલ મેળવિા નથી, પરત ુપ લેા ઘરગથ્થ ુઉપચાર કરી ભવૂા પાસે દાણા જોવાની 
તવધી કરે છે , કે પછી દેવ દેવી ની બાધા લે છે, ડુાંગરામાાંથી ઔર્તધનો પણ ઉપયોગ કરિા જોવા મળે છે,  
  વિુમાન સમયમાાં ટેકનોલોજીના તવકાસ સાથે નવી નવી વૈજ્ઞાતનક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી ડૉ. દવા કરિા જોવા મળે 
છે, પ લેા રોગ તવિેની જાણકારી પ્રાપ્િ કરે છે અને પછી દવા કરે છે, િેથી વણજારા  વે ડૉ પાસે જવાન ુવધારે પસાંદ કરે 
છે, તિક્ષણના તવકાસની સાથે વણજારા સમાજમાાં સમજ્ણ તવકસિી જોવા મળે છે.  

ધાતમિક અને રાજકીય જીવન  
 વણજારા સમદૂાયોમાાં ધમુન ુમલુ્ય ઘણ ુદેખાય છે, “ બાસઠ પ્રગણા વણજારા સમાજ” ના ધાતમિક જીવનન ેજોિા િ ે
માતદેૃવી આદ્યિસ્તિના પજૂક છે, એમ ક વેાય છે, િેમજ વણજારા સમાજમાાં રામદેવની મખુ્ય પજૂા થાય છે, જે િેમની 
ધાતમિક માન્યિાઓ હક્રયાઓ, અને તવતધઓ િેમની સમસ્યાઓ કમનસીબીઓ તનષ્ફળિાઓ , દુ:ખો , અણધારી આફિો , 
આપત્તીઓ , વગેરે સામે લડવામાાં મદદ રૂપ બન ેછે,  આપત્તીઓ કે દુ:ખોને કારણ ેસજુાિી તનરાિા જીવનની હક્રયાતિલિાને 
અટકાવી દે છે, એમની ધાતમિક માન્યિાઓ તવતધયો વગેરે હક્રયાતિલિાને ગતિતિલ બનાવી તનરાિાને દુર કરે છે, એમનામાાં 
આત્મતવશ્વાસ સ્થાપે છે, િથા જીવનનો નવો ઘાટ આપે છે,  
 આ સમાજ પર રાજપિુોની ધાતમિક અસરો પડલેી જોવા મળે છે , જેથી વણજારાઓનુાં ઘાતમિક જીવન પણ વૈતવધિા 
વાળુ છે, િેમના દેવદેવીઓના માંત્ર િાંત્રનો સ્વરૂપ વગરેે રાજ્પિુ સમાજની કેટલીક મળૂભિૂ ધાતમિક માન્યિાઓના પાયા પર 
તવકાસ પામેલ દેખાય છે, આજે તિક્ષણ ના સાંપકુ ના કારણે િેમની આ પરાંપરાગિ ધાતમિક વ્યવસ્થામાાં પણ કેટલાક 
પહરવિુનો પણ આવ્યા છે, અને કેટલાક નવા અનકુુલનો પણ સાધ્યા છે, આમ છિા િેમના પરાંપરગિ ધાતમિક જીવનની 
પકડ સાવ હઢલી થઇ ગઇ છે િેમ આજે ક ી િકાત ુનથી, પરાંપરાગિ રીિે વણજારા ‘ઇશ્વર “ અથવા “ભગવાન “ જેવા 
િત્વમાાં માન્યિા ધરાવે છે. િે ઇશ્વર સાંસારન ુસાંચાલન કરે છે િથા અગમ િસ્તિવાળૂ છે, િેમ િેઓ માન ેછે, છિા િેના 
સ્વરૂપ તવિે િેમનામાાં કોઇ સ્પષ્ટ ખ્યાલો જોવા મળિા નથી , બાળક જન્મ બાબિમાાં છોકરાનો જન્મ થયો અને છોકરાનો 
જન્મ ના થયો ની બાબિમાાં બાધા લેવામાાં આવે છે, છોકરો જન્મિા િેને પ્રથમ  ોળી પર ફેરવવામાાં આવે છે, જો છોકરાને 
 ોળી પર ફેરવવામાાં ના આવે િો દેવ દેવીઓ કોપાયમાન થાય છે, એવ ુિેઓ સ્પષ્ટ માને છે, આ જ્ઞાતિએ કળૂના આધારે 
દેવ દેવીઓન ુપજૂન કરે છે , જે કળૂની દેવી નક્કી  ોય છે િેમના પજૂન કરે છે. જે િે કળૂની દેવી નક્કી  ોય છે િેમના દેવ 
દેવીઓના વ્યવસ્સ્થિ માંહદરો નથી , પ્રસાંગો વખિે િેમની છબીઓ મકૂીને િેઓ પજૂન કરે છે, કોઇ પણ દૂ:ખ , આફિ , રોગ, 
ભય, વગેરે સ્સ્થિીમાાં િેઓ કોઇક બાહ્ય િત્વો કે પહરબળો ને કારણભિૂ માની િેની પજૂા કરે છે,  
 વિુમાન સમયમાાં વણજારા સમાજમાાં રાજ્કીય જીવનમાાં ભાગ ભજવિા થયા છે, અને પરાંપરાગિ રીિે વણજારા 
સમાજના “નાયક“ ગામનો વડો િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે , અને પોિાની જ્ઞાતિના પાંચના પ્રમખુ રાખવામાાં આવે છે, િે 
પ્રથા આજે પણ જોવા મળે છે,  ાલ તિક્ષણ ના તવકાસની સાથે રાજકીય ક્ષેત્ર ેતવકાસ થિો જોવા મળે છે,  

ઉપસહંાર 
  વણજારા સમાજમાાં કોઇ પણ પ્રકારનુાં અન્ય કોટીક્રમમાાં તવભાજજિ નથી , વણજારા સમાજ પર તિક્ષણ 
િ રેીકરણ , તવતવધ તવકાસ યોજનાઓ, જાગિૃિાના સાંપકુ , વા ન વ્યવ ાર , કાનનૂીકરણ વગેરે પહરબળોની અસર થઇ 
 ોવાના કારણે િેઓ પહરવિુનનો પ્રવા  તધમે તધમે ગતિએ આવી ર લેો જોવા મળે છે, વણજારા તવતવધ ધાતમિક સાંપ્રદાયોના 
સાંપકુમા આવ ેછે, િેઓ દારૂ અને માસા ાર છોડિા જાય છે, વણજારા સમાજમાાં દારૂબાંધી છે, નવી જીવન પદ્ધતિ એ િમેના 
જીવનમાાં અનેક તવતવધ પ્રશ્નો ઉભા કયાુ છે, વિુમાન સરકારી તનતિઓના કારણે િેઓ તિક્ષણ લેિા થયા છે અને િેમનો 
તવકાસ તધરે તધરે થિો જાય છે, અને ખાસ કરીને િેઓમાાં  વ્યવસાતયક ગતિતિલિા પણ આવલેી જોવા મળે છે, પહરવિુનના 
પ્રવા ની સાથો સાથ ભિૂપે્રિ માંત્રન ુસ્વરૂપ મળૂભિૂ ધાતમિક માન્યિાઓના પાયા પર ધાતમિક જીવન ગોઠવાયેલ ુજોવા મળે 
છે, વિુમાન સમયમાાં વણજારા સમાજે પોિાની પોિાની પરાંપરાગિ આગવી સાંસ્કૃતિ જાળવી રાખેલી જોવા મળે છે. 
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બળીરામ હ રામણ પાટીલ            ૧૯૩૬             વણજારા લોકોનો ઇતિ ાસ. 
                                                      હ િંમિ કે. વણજારા , નવદુગાુ પ્રકાિન,ગાાંધીનગર.   
ગોર વણજારા સમાજ દિુન .        ૨૦૧૭              ગોર વણજારા સમાજ તવકાસ ટ્ર્સસ્ટ,ગોધરા ,   
તનતિનભાઇ જે. રેહટયા              ૧૯૯૮              તવજયનગરના વણકરો.એક અભ્યાસ (એમ.હફલ.)   
બરાંડા ભરિકુમાર ખીમજીભાઇ       ૨૦૧૭              વણજારા જ્ઞાતિની સામાજજક, આતથિક પહરસ્સ્થિીનો  
                                                   એક સમાજિાસ્ત્રી અભ્યાસ . (એમ.હફલ.) 
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