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पेशवेकाल न शु  जाती 
 

वामन रामराव वै य 

सहयोगी ा यापक व वभाग मुख, इ तहास वामी ववेकानंद व र ठ महा व यालय, 

मंठा, िज. जालना, महारा . 

 

 

तावना:- 
म ययुगीन काळात महारा ात जा तसं था बळ असून 

आपले यवहार वतं पणे कर त असत. राजा कंवा रा य यव था 
जाती सं थे या यवहारात ह त ेप कर त नसत. पेशवे काळात 
महारा ातील जा तसं था आ ण यांचे जीवन असेच वतं  होते. 
पण जाती जीवन नेहमीच रा यक या या ह त ेपापासून दूर 
राह ल याची शा वती न हती. ज हा छ पतीकडन रा यकारभार 
पेश यां या हातात क त झाला . त हापासून पेशवे रा याचे सव 
सवा झाले. यावेळी रा याची राजक य सामािजक आ थक धा मक याय वषयक स ता यां या हाती क त 
झाल . त हा मा  यांचा जाती या जीवनात य  ह त ेप सु  झाला. त काल न पेशवे रोज नशी, उपल ध 
संदभ साधनांचा अ यास के यास आपणास या गो ट ची क पना येते. पेशवे काळ हटले क  अ पृ यता 
अ पृशावर ल कठोर अशी सामािजक, धा मक बंधने याच गो ट  समोर येतात. अ पृ यां या ग यात 
थुंक यासाठ  छोटे मडके आ ण पाठ शी पावलां या खुणा पुस यासाठ  झाडू. याचबरोबर मराठा जातींनी तलवार 
गाज वल . ा मणांनी पु यात बसून रा य केले. द णा वाट या हातात तलवार ध न परा म गाजवले 
याचबरोबर यांनी अटकेपार झडे लावले. मराठ  रा याचा व तार सव हंदु तानात केला या सव गो ट  चटकन 
ल ात येतात. पेशवेकाळात अ पृ यांवर या कारची कठोर बंधने होती याच कारची बंधने शू  जातीवर 
सु ा लादल  गेल  होती. शू  जातीची ि थती सु ा अ पृ या सारखीच होती. हे मा  आपण अनवधानाने 
वस न जातो. हणूनच या लेखाम ये पेशवे काळातील महारा ातील शु  जाती आ ण यां या सामािजक , 
आ थक, धा मक याय वषयक, बंधनांचा या लेखाम ये उहापोह केलेला आहे. 

 
शू  कोण? 

पेशवेकाल न महारा ात शू  कोणास हणावे, या ना या उ तरासाठ  काह  सं कृत वां मययाची 
कंवा ाचीन दाखले दे याची गरज नाह . कारण पेशवेकाल न महारा ाम ये ा हण आ ण अ पृ य, अ तशू  
या दोन जाती य त र त हंदूधमातील उरलेला सव समाज शू ा म ये गणला जात होता. 
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१) बलुतेदार शू  जाती:- 

१) सुतार:-बलुतेदारात सुताराचा वरचा दजा होता. सुतार या जातीस गाव कामगारत मह वाचे थान होते. 
शेती वषयक नर नराळी अवजारे तो बनवीत असे . सुतारात पुढ ल पोट जाती दसून येतात. मराठ  सुतार, 
देशी सुतार, कोकणी सुतार, गुजराती सुतार इ याद . 

२) कंुभार:-कंुभार हा मातीपासून रांजण  ,मडक  मातीची भांडी तयार कर त असत .कंुभार जातीत पुढ ल पोट 

जाती हो या .अ हर कंवा लहान चाक .बडदे .भांडू ,गुजर , गोरे मराठे , हातगडे, कंवा भडी कंवा भडेकर 
हातोडे, क नड अथवा कंवा लंगायते , खंभार , कोकणी कंवा थोर चाके मराठा कंवा घाट  परदेशी राजपूत , 
सुर तया , वाऱ आ आ ण बाटलआ हे मराठा कोकणी व गुजराती परदेशी कंुभार इमारतीचे काम वटा आ ण 
कवले कर त असत. तसेच मराठे कंुभार मडक  कर त असत. 

३) पर ट:-पर ट हे कपडे धु याचे काम कर त असत गावक यांचे धुणे धुऊन देत  ,नवरा नवर  वर चांदवा धरणे ,

पायघ या घालणे हेह  काम पर टच कर त  असत. 
४) हावी:-नाह  हे केस काप याचे काम कर त असे समारंभ मरवणुक त मशाल धर याची काम ना ह  करत 

असत  .यांना वाजं ी असे समजले जात असे.हा यास हजाम असेह  हणत असत . हावी जातीत मराठा 
आ ण कोकणी असाह  पोटभेद होता. 

५) लोहार:- गाव कामगार हणून या लोहारास नांगराचा फाळ व वस,ू कुळवाची वस,ू पायर चे फारोळे , वळी , 
खुरपे , कु हाड,  इ याद  सव व तू याला करा या लागत असत. लोहारा म ये मराठा लोहार , पांचाळ, 

कोकणी लोहार, गुजराती लोहार , क नड लोहार इ याद  पोटभेद कंवा पोट जाती हो या. 
६)  सोनार :-सो याचे दा गने  बन वणारे सोनार  .सोनारक  हा या जातीचा धंदा होता .सोनारात दोन वग 

होते .अ हर कंवा खानदेशी ,देवांग अथवा दैव  अथवा पांचाळ सोनार देशी अथवा मराठे सोनार ,कडू ,

दासीपु  अथवा वदुर ,क नड ,कोकणी अथवा दैव ,लाड ,माळवी परदेशी ,लाड ,शीलवंत , वै य अथवा 

जैन यातच देव सोनार ह  पोट जात होती. 
७) गुरव:-देवा या देवळात पूजाअचा कर याचे काम  . गु वाचे होते  .याम ये देशकर , वराडे हणजे व हाडात 

राहणारे  ,झडे जंगलात राहणारे या दोन पोट जाती हो या . 
८) कोळी :- कोळी जातीत दोन पोट भेद दसून येतात ते साधे कोळी ,ड गर  कोळी होत  .यातह  सोनकोळी ,

महादेव कोळी इ याद  पोटभेद होते .उ चवण यां या घर  पाणी भरणे ,मासे मारणे इ याद  धंदे क न पोट 
भर त असत.  

 

२ (अलुतेदार शु  जाती :- 
१ (तेल  :- तेलाचा घाणा चालवून तेल काढणे  ,तेल पुरवठा करणे ,तेल वकणे हा याचा धंदा होता . याम ये 
दोन जाती हो या .१(  एकबैले तेल गाळ यासाठ  एकाच बैलाचा वापर कर त असत  .२(  दोन बैले दोन बैलांचा 
सा याने तेल गाळ यासाठ  उपयोग कर त असत या दोन जाती आहेत. 
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२  (तांबोळी :-तांबोळी ह  जात पाने वक याचा धंदा कर त असे  .तांबोळी या जातीत तानावल ,तांबोळी या 
नाव◌ाची एक पोटजात अरक व लोहार यात आढळत.े ह  जात शेती करणार  असून ते वतः मोगलांचे वंशज 
समजत. 
३ ( शंपी :- शवणकाम करणार  जात हणजे शंपी होय  .या जातीत यवसाय आ ण यां या काराव न 

अ हर ,शंपी ,मराठा शंपी ,श ंपी रंगार  व नीलार  ,नामदेव शंपी ,आ द पोट जाती  नमाण झा याचे दसून 
येते. 
४ (माळी :-माळी हणजे माळी काम करणारे तसेच फुलांचा यवसाय करणारे  ,मु ंडावळी व फुलप ी ,भाजीपाला 

पुर व याचे काम कर त असत .शेती-बागायती कर त असत .यां यातील उपजाती फुलमाळी ,िजरेमाळी असत.  
तसेच मराठा माळी, गुजराती माळी, कानडी माळी असे कार दसून येतात. 
५ (भोई:-भोई जात डोल  व पालखी वाह याचे काम कर त असत  .तसेच म छ मार चा धंदाह  हे कर त असत 

या जातीत पोटभेद असे .पुणे ांतात यांचे खास भोई ,व हाडी भोई ,भोई इ याद   भेद होते . 
६ (साळी:-साळी ह  जात वणकर जात होय सामा य वणकर जाती या साळी जातीत मोडत असत  .यात 

वकुल साळी ह  एक पोटजात होती, या वकूल सा यात शु , बांगड अशा कार या सहा पोट जाती हो या. 
७ (ग धळी:-ग धळी ह  देवा या नावावर ग धळ घालणार  जात होय  .ग धळी जातीत पुढ ल पोटजातीचा 

अंतभाव होतो .यात ा मण ग धळी ,क ◌ु◌ंभार ग धळी आ ण इतर ग धळी तसेच कडमराय  ,रेणुकाराय ,
अ करमाशी इ याद  पोट जाती हो या. 
८(गोसावी:-गोसावी हे भ ा मागणारे व पूजा करणार  जात होते या जातीस गोसावी गो वामी या नावानेह  
ओळखले जाते. गोसावी याम ये गर , पुर , पवत , सागर , बंनतीथ, भारती सर वती, अर य व आ म ह  
मु य आडनावे होती. 
९ (धनगर :-शे या -म या आ ण हशी इ याद  जनावरे पाळीत व यांचा धंदा करणार  जात हणजे धनगर 
जात होय. 
१० (िजनगर :-बा शंग तयार करणे न माला तयार करणे या व तू ल नात पुर व याचे काम जीनगराचे होत े.
जीनगर जातीत च कार, सुतार  -लोहार ,कासार वगैरे धंदेह  चालत असत . 
११(जोगी:-जोगी ह  जात मठ क न र ती वरह  राहणार  हणून जोगवा मागत असावे राह या या ठकाणाव न 
यां यात गुजराती जोगी  ,मराठ  जोगी असे भेद आहेत . 
१२ (कासार:-कासार जात तोफगोळे व ाची काम कर त असत तसेच ते तां याची आ ण पतळेची भांडी क न 
वकत असत बांग यांचा धंदाह  ते करत असत तो अ ट कासार बोगार पांचाळ कासार असे वग यांचे पडतात 
बेगार वगातच  हणून धंदा करणारे लोक होते. 
१३  (को ट  :-को ट  ह  कपडा तयार करणार  व याची व  करणार  जात होय  .यां या पोटजा ती कडू ,

हळबी ,लाड ,को ट, गंधेवाल . देशकर , देवांग, परवी इ याद  आहेत . ओकळे हे गोलक सतं तीचे समजत , 
साकेवरात  सुतवाले व पोटसाले असे दोन वग असत . सगुण साले वग हा गोलक समजत असे. 
१४ (कुणबी :-कुण यांचा शेती करणे हा यवसाय होता  .कुणबी कंवा कुळंबी असे यांना  ओळखले जात असे .

कुण यां या कु या अनेक हो या .गुजराती कुण यात मूळ गुजर जातीचा भरणा जा त होता .आ ण द ण व 
कोकणी कुण यात मराठा जातीचा भरणा असे .लेवा कुणबी यांना प ेदार असेह  हणत असत.  मराठ  कुणबी, 

वराडी कुणबी अशी यात वभागणी होती. काह  कुण यांत रोट - यवहार सोडला तर बेट  यवहार होत नसे. 
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१५ (गवळी :-गवळी ह  जात दुधाचा धंदा करणार  होय याव नच तला गवळी असे नाव पडले. धं याव न ह  
जात नमाण झालेल  आहे . धनगर , गु बा , मराठा, कुणबी इ याद  जातीचे लोक यात येतात. याम ये आठ 
पोटभेद आहेत. एकमेकात रोट -बेट  यवहार होत नसे. तसेच कानडी , गोपाळ कंवा गवळी हाह  गव याचा 
पोट भाग समजला जात असे. 
१६ (पारधी :- पारधी यांचा धंदा शकार करणे डु कर, ततर, लावा व पोपट वगैरे प ी ध न  ते बाजारात 
वकून उदर नवाह करणे. ह  जात चोर  वगैरे कर यात पटाईत होती असेह  समजले जात.े या जातीत पाच वग 
दसून येतात फासेपारधी, हरण पारधी, मोर पारधी व वाहार  पारधी  इ याद .  
१७  (भंडार :- भंडार  ह  जात ताडा माडा या झाडापासून गुळ काढणे आ ण यापासून दा  बनवून ती वकून 
आपला उदर नवाह करणे. 
१८ (बेलदार :- बेलदार जात ह  माती खणणे  ,दगड फोडणे ,गवंडी काम करणे ,बांधकामासाठ  ची कामे करणे ,
मजुर  कामे करणे.  यांना वडाला माणे काम करावे लागत असे वडारांनाह  बेलदार हटले जाई. 
१९ (पाथरवट:- पाथरवट ह  जात कामा न म त या गावाव न दुस या गावी भटकणार  आहे. दगड काम ह  
जात कर त असे यां या पोट जाती मराठ , कामाठ , तेलंगी असे तीन वग यां यात आहेत. 
२०  (वंजार :- वंजार  जात काह  कागदप ात काह  ठकाणी या वंजार  जातीचा उ लेख ”वणजारे“ असा येतो. 
या वंजार  जातीचा धंदा बैलांचे तांडे बाळगून मालाची ने -आण करणे हा होता. यां या पोट जाती चारण , गवार , 
भाधूर , लाड , खदान , लमधे , हरान , भुसारे , असरकार , श वजन इ याद  हो या. 
२१ (बैरागी:- बैरागी या जातीची पलटण ेहोती ह  जात सावकार  कर त असे  .बैरागी यां या चार सं दाय होते 
रामानुजी , नंबाबद , व णू वामी ,महव इ याद . 
२२(कोमट :- कोणतीह  यापार  जात हणून ओळखल  जात असे. 
२३  (बु ड :- बु ड या जातीचा धंदा बु ड काम करणे होय. 
२४( घसाडी :- वषार  या जातीचे लोक गावोगाव फरतात गावाजवळ बारदान यां या पालात उतरतात. सव 
ओझे गाढवावर वाहतात लोखंडाचे काम करणे हा या जातीचा धंदा आहे. 
२५ (कैकाडी :- कैकाडी ह  जात गावाबाहेर उघ या पटांगणावर झाडा या सावल त उतरते  .आ ण यां यासोबत 

गाढव ,कु े ,क बडी असतात .ते परकुल ,करंजी वगैरे चे फोटो काढून यां या पा या तयार करणे  कणगी ,
क ब याचे डाले करत आ ण वकत असे .ह  जात भीक मागून खातात व चोर ह  कर त असतात . 

वर ल शू  जा त म येच पुढ ल जातींचा समावेश होतो  .यातील काह  जाती आलुतेदार ,त सम ,क न ठ 
जाती ,फर या क न ठ जाती अंतगत येतात .या जातीची नामवल  पुढ ल माणे आहे. भाट, वाजं ी,धडशी , 

कलावंत, राजपूत, गुजर , बारगीर , बंडगर , गवंडी , रामोशी , बेरड , बडवे , भ ल , सं याशी, फक र, तांबट,ठ कर , 
लमान , ग ड , कलाल , बंजारा , सरगर , हलार , ढो या , सराफ , पंचा र , सौदागर , गारद , कामठ , नीलार , 
लोणार , माकडवाले , हरदास, भगत, इ याद . 

याच शू  जातीने ामसं था कंवा गावक  बनत असे  ,गावगा यात  या शू  जा त सामािजक आ ण 
आ थक सं था हणून काम कर त असत. या शू  जातीम ये एकोपा असावा अशी ि थती न हती. तर सु ा 
यांची उपि थती गावगा यातील कामात आव यक ठरत असे. 

अशा कारे पेशवेकाळात महारा ातील शू  जातीची वै श य या लेखाम ये मांडलेल  आहेत. 
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