
VIVEK RESEARCH JOURNAL SPECIAL ISSUE 21 MARCH, 2022 ISSN : 2581-8848 

 

Vivek Research Journal- A National Multi-disciplinary Peer Reviewed Bi-annual Journal  Page 61 
 
 
 

गोपाळ समाजजीिन 

लवलता मानवसंग गोपाळ 

मराठी भाषा व वाङमय ववभाग, 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा  

ववद्यापीठ, औरंगाबाद 

Email Id : lalitagopal1@gmail.com 

सारांश :  

 भारत दशे हा बहुसांथकृवतक, बह ुधावमिक, बहुभावषक दशे आह.े ववववध संथकृतीिा आपला दशे आह,े म्हिनूि संपिूि 

जगभरात त्यािी थवत:िी एक वववशष्ट अशी ओळख आह.े भावषक, सांथकृवतक आवि प्रादवेशक ववववधता असनूही भारतीय 

लोक राष्ट्रीय एकता व सिोटी राखण्यात यशथवी ठरले आहते. भारत दशे हा प्रािीन संथकृतीपैकी एक थवतंत्र असिारा दशे आह.े 

भारताबाहरेील वनरवनराळ्या प्रदशेातून लोक भारतात आल ेत ेयेथील संथकतीशी एकरूप झाल ेयातनू एक संवमश्र भारतीय संथकृती 

आकारास आली. भारतीय समाजरिना ही ववववधतेवर आधारललेी आह.े भारतात ववववध धमि, जाती, जमाती, वंश, वलगं 

इत्यांदींि ेप्राबल्य आह.े  

पाररभावर्क शब्द : बहुसांथकृवतक, बह ुधावमिक, बहभुावषक, प्रादवेशक ववववधता, गाेपाळ 

प्रस्तािना : 

 भटक्या ववमकु्तांच्या बिेाळीस जाती-जमाती महाराष्ट्रभर पसरलेल्या आहते. या प्रत्येक जाती-जमातीिी ऐवतहावसक, 

सामावजक, सांथकृवतक आवि आवथिक बाज ूवािकाला एक अनोखे मानवी जीवनववश्व दाखववते. या भटक्या ववमकु्त जाती-

जमातींना 1871 च्या वक्रवमनल राईब्ज अॅक्टमळेु गावगाड्यापासनू एकाकी, अवलप्त व भटकंतीि ेजीवन जगाव ेलागले. त्यामळेु 

या भटक्या ववमकु्त जाती-जमातींनी त्यांच्या पारंपररकतलेा, त्यांच्या रूढी-प्रथा व रीतीररवाज व समजतुींना जपले. ‘गाेपाळ’ही 

भटक्या जमातींपकैी एक जमात आह.े या जमातीिे जीवन सधु्दा इतर जाती-जमातींपेक्षा वभन्न थवरूपािे वदसनू यतेे. या जमातीिी 

सामावजक, सांथकृवतक अवभव्यक्तीही वभन्न थवरूपािी वदसनू येत.े 

गोपाळ समाजािी सामावजक वस्थती : 

 ‘गोपाळ’ या नावावरूनि असे म्हिता यतेे की, ‘गो’ म्हिज े गाय आवि ‘पाळ’ म्हिज े पाळिारा, पालन-पोषि 

करिारा समाज म्हिज ेगोपाळ. गाई पाळिाया या गोपाळ समाजाच्या संदभाित मांडे म्हितात की, “गोपाळािंा समाज आवि 

पशपुालनािा ववशेषत: गोपालनािा व्यवसाय वेदकाळाइतका प्रािीन असल्यािे वदसते. गाई पाळण्याच्या या व्यवसायावरून 

त्यांना गोपाळ नाव पडले असाव.े”1 यावरून वेदकाळापासनू गोपाळ समाजािा व्यवसाय गोपालनािा होता असे म्हिता येत.े  

 हा समाज गावोगावी भटकंती करून गायी-म्हशींिा व्यवसाय करतो. महाराष्ट्रात सविि वजल्ह्यांमध्ये या समाजाि े

वाथतव्य वदसनू येत.े हा समाज श्रीकृष्ट्िाला मानतो. त्यामळेु गोपाळ समाजािा संबंध थेट श्रीकृष्ट्िाच्या यादव काळात लावला 

जातो. याववषयी भारतीय संथकृतीकोशामध्ये असे सांवगतल ेआह ेकी, “श्रीकृष्ट्ि हा गोपाळ समाजािा प्रमखु दवे होय. गोपाळ 

शब्दािा अथवा त्यांच्याशी संबंध आह ेअशी थथळे म्हिज ेगोपपरू, गोमतंक, गोवधिन, कृष्ट्िानदी, कान्हरेी, कन्नड, कान्हदशे इ. 

होत.”2 गोपाळ समाज हा वगेवळे्या वठकािी ववखरुला गेला आह.े महाराष्ट्रात सरुुवातीला हा समाज वावशम वजल्ह्यातील 

‘बाभळूगाव’ येथे जमला असावा. त्यामळेु महाराष्ट्रातील गोपाळांि ेमळू वठकाि ‘बाभळूगाव’ मानले जाते.  

 गोपाळ समाज हा भटका समाज आह.े सततिी थथलातंरे, थथावर मालमत्तिेा अभाव, अंधश्रध्दा व व्यवसनावधनता, 

वनरक्षरता इत्यादी समथयांमध्ये हा समाज ग्रासलेला होता. या समाजािा पारंपररक व्यवसाय गायी-म्हशींिे संगोपन करिे, त्यािंी 

खरेदी-ववक्री करिे हा असल्यामळेु गावोगावच्या उघड्या कुरिांवर, माळरानांवर गाई-म्हशी िारण्यािे काम करत होता; परंतु, 
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कालांतरान ेया मोकळ्या कुरिांवर, माळरानांवर शासनािी मालकी आल्यामळेु गाई-म्हशी िारण्याि ेकाम वदवसेंवदवस अवघड 

होत गलेे. यािा पररिाम गोपाळांच्या जीवनमानावर झाला. पारंपररक व्यवसायावर गदा आल्यामळेु त्यातून वमळिाया उत्पन्नाि े

प्रमाि अल्प झाले. त्यामळेु त्यांच्या प्राथवमक गरजा पिूि होऊ शकत नाहीत. म्हिनू हा समाज नाइलाजाने पोटािी खळगी 

भरण्याकररता गनु्हगेारीकडे वळला. िोया करून थवत:िी उपजीववका भागव ू लागला. गोपाळ समाजाने त्यांच्या पारंपररक 

व्यवसायावशवाय वगेवेगळे व्यवसाय करि ेदखेील राथत समजले. एखादा व्यवसाय करूनही जवे्हा त्यांिा उदरवनवािह होत नस,े 

तेव्हा अशाप्रसंगी गावो-गावी वभक्षा मागनूही ह ेलोक थवत:िी उपजीववका िालवत असत. 

 आज इथे तर उद्या वतथे भाकरीच्या शोधात गोपाळ समाज वफरत असतो. गोपाळ समाज अंगमेहनतीिी कामे करतो. 

डोंबायािंा खेळ करतो. या समाजाला उपजीववकेि े वनवित असे कोितेि साधन नव्हत.े यामळेु शतेामध्ये ज्वारी, बाजरीच्या 

किसांिी िोरी, फळभाज्यांिी, फळांिी िोरी हा समाज करत असे. अन्यथा एखाद्यािी कोंबडी, बोकड उिलनू आित. ह ेसगळे 

करण्यामाग ेभकू हीि कें रथथानी असे. धान्यािी किसे िोरली तरी गनु्हा नोंदवविारी शासनव्यवथथा त्या काळात होती. भकू 

लागली तर खायला अन्न नाही, ववकासािी कोितीि संधी नाही, त्यामळेु गोपाळ समाजाच्या मलूभतू गरजा पिूि होत नसल्यामळेु 

या समाजात गनु्हगेारीिे प्रमाि वाढले. मळुाति दाररर्याने पछाडललेा हा समाज गनु्हगारीकडे वळल्यािे वदसनू यतेे. वपढ्यान्-

वपढ्या भटकंती करूनही उपजीववकेिे वनवित साधन यानंा प्राप्त झाललेे नव्हते. गोपाळ समाजातील एखाद्या मािसािा मतृ्य ूझाला 

तर त्याला परुण्यासाठी नीट जागा वमळत नस.े त्यामळेु त्यांच्या जगण्यािी कायमि वाताहत झाललेी वदसनू येते.  

 गोपाळ समाजातील लोक गावाबाहरे त्यािंी पाल मांडून राहत असत. तीन वदवसांपके्षा जाथत त्यानंा एका गावात 

राहण्यािी मभुा नव्हती. ज्या गावाबाहरे यांना मकु्काम करायिा असे तेव्हा त्या गावच्या पाटलाला हजेरी द्यावी लाग.े यामध्य े

गोपाळािंी मािसं वकती आहते, त्यांच्याकडे कोि-कोिते पश-ूप्रािी आहते, त्यांिी संख्या वकती?  या वशवाय गोपाळाकडे काय-

काय सामान आह?े यांिीही मावहती द्यावी लागत असे. त्यांिी हजेरी लागली नाही तर मात्र, या गोपाळ समाजाला गनु्हगेार 

समजनू हाल-हाल करून गावातील लोक व पोलीस त्यानंा मारत असत. त्यामळेु मार खाण्यापेक्षा हजरेी लाविे ते कटाक्षाने पाळत 

असत. 

 गोपाळ समाज सारखा वफरथतीवर असल्यामळेु कोिाला मलूबाळ जरी झाले तरी त्यांच्या जन्मािी नोंद ठेवत नसत. हा 

समाज अडािी असल्यामळेु एका कुटंुबात दहा-दहा, बारा-बारा मलुा-ंमलुींिा जन्म होत असे. 

 गोपाळ समाजाकडे गावातील लोक वाईट नजरेने बघत, गनु्हगेार म्हिनूि बघत. या समाजात वशक्षि घेिे सधु्दा पाप 

समजल े जात असे. त्यामळेु या समाजात वशक्षिाि े प्रमाि खपूि कमी होत.े वशक्षि घेिे म्हिजे समाजाच्या ववरुध्द, 

जातपिंायतीववरूध्द उिलललेे पाऊल असे समजत असे. केवळ वशक्षि घेतल्यामळेु जातीबाहरे टाकण्याच्या घटना दखेील या 

समाजात वदसनू आलेल्या आहते.  

 आज गोपाळ समाज थोड्या-फार प्रमािात का होईना प्रगतीपथावर आह.े त्यािंी जीवनशलैी बदलत िालली आह.े 

पालाच्या वनवायािं ेआता ववटा, वसमेंटच्या घरामंध्ये रुपातंर झाललेे आह.े गोपाळ समाज हा ग़्च्र-्ए या प्रवगाित मोडतो. यास 2.5 

टक्के या प्रमािात आरक्षि वमळते.  

गोपाळ समाजाच्टया सांस्कृवतक परंपरा : 

 प्रत्येक समाजास एक वेगळी संथकृती लाभललेी आह.े ती संथकृती म्हिज ेसमग्र समाजािी एक जीवनपध्दती वकंवा 

जीवनमागि असतो. त्या-त्या संथकृतीतील मलू्यव्यवथथेमळेु त्या समाजाच्या संथकृतीला वेगळेपि आलेल े असते. या 

संथकृतीमळेुि समाज वटकून राहतो. संथकृतीवशवाय समाजािी कल्पना करता यते नाही. म्हिनूि समाज आवि संथकृती या एकाि 
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नाण्याच्या दोन बाज ूमानल्या जातात. भटक्या ववमकु्त जाती-जमातींनी त्यांिे जीवन जगत असताना थवत:िी अशी उप-संथकृती 

वनमािि केली. या संथकृतीि े संक्रमि एका वपढीकडून पढुच्या वपढीकडे अनुवावंशकतने ेहोत गेल.े गोपाळ समाजािीही थवततं्र 

अशी संथकृती वदसनू यतेे. यात त्यांिे दवैदवैत, सि, उत्सव, त्यांिी जगण्यािी व अवभव्यक्त होण्यािी पध्दत, त्यािंी थवत:िी 

अशी न्यायव्यवथथा, थवत:िी अशी सांकेवतक भाषा, वेशभषूा, केशभषूा, त्यािंा पारंपररक व्यवसाय, प्रथा, परंपरा, रूढी, कल्पना, 

आिार-वविार, श्रध्दा-अंधश्रध्दा, लग्नपध्दती, मतिववधी या सवाांिा यात समावेश होतो. पवूी गोपाळ समाज हा गनु्हगेारी पध्दतीन े

जरी जगत असला तरी त्यानंी थवत:च्या लोकसंथकृतीला जपल ेहोत.े ही लोकसंथकृती आजही वटकून आह.े 

 गोपाळ समाज वहदं ू धमाितील सवि सि-उत्सव पाळतात. संक्रातं, होळी, नागपिंमी, दसरा, वदवाळी ह े सारेि सि 

पारंपररक पध्दतीने साजरे करतात. फार पवूीपासनू मढी येथे होळी पेटववण्यािा मान गोपाळ समाजाकडे आह.े आजही मढी येथे 

गोपाळ समाज होळीिा सि साजरा करतो. गोपाळ समाजािी दवेदवेतांवरील श्रध्दा व उपासना आजही वटकून आह.े त्यािंी 

व्रतवैकल्ये, पजूा-अिाि, उपास ह ेसवि गोपाळ समाज पाळत असतो. 

 गोपाळ समाजाने थवत:िी अशी न्यायव्यवथथा वनमािि केली आह.े त्यालाि ‘जातपिंायत’ असे म्हितात. या 

जातपिंायतीि े वनयम अवलवखत थवरूपाि ेअसल ेतरी जातपिंायतीिा आदर करि ेह ेसमाजातील सवि लोकांना बंधनकारक 

होत.े जातपिंायतीच्या ववरूध्द वतििकू करिाया व्यक्तीला समाजाबाहरे काढण्यात यते असे. मढी येथील जातपिंायत गोपाळािं े

हायकोटि समजण्यात यते असे. यथेे केलेला न्यायवनवाडा अंवतम थवरूपािा असे. या जातपंिायतीत लोकांना समज येण्यासाठी 

तसेि न्यायवनवाडा करण्यासाठी लोककथा सागंण्यािी पध्दत प्रिवलत होती. 

 गोपाळ समाज हा गनु्हगेार समाज असल्यामळेु त्याने थवत:िी अशी सांकेवतक भाषा वनमािि केली होती. ज्याला पारूषी 

भाषा असे ही म्हितात. आपली पारूषी भाषा इतरांना समज ूनय ेयािी दखल गोपाळ समाजान ेघेतली. मळुाति हलाखीिे जीवन 

जगि,े नवशबी आलेली भटकंती यामळेु लािार, अपमावनत आवि ववषम जीवन या लोकांच्या वाट्याला आल.े त्यातून त्यािंी 

भाषा आवि सांकेवतक भाषा ववकवसत होत गेली. भटकंती करिाया गोपाळ समाजाला आपि आपली प्रगती करावी असे 

वाटतही असेल, पि त्यांच्यात असलेल ेमागासलपेि, आवथिक दबुिलता, भतूखते ेव दवेदवेतांच्या जंजाळातून बाहरे पडाव ेकी न 

पडाव ेया संभ्रमात ही मािसं वेळ घालवनू त्यांना संथकृतीशी एकरूप झाललेी असावीत.  

 गोपाळ समाजान ेथवत:िी अशी जातगावे वनमािि केली. त्यांनी त्यांच्या भावषक आवि सांथकृवतक पयािवरिात थवत:िी 

बोली, रूढी, परंपरा वटकवनू ठेवल्या. गोपाळ समाजातील समहूाच्या वतृ्ती-प्रवतृ्ती, मलू्ये, ध्येय, प्रथा, मानवी ज्ञान, समजतुी, 

पशपुालन, पजूा-अिाि, जपतप, मंत्रतंत्रे, आराधना यानंाही त्यानंी वटकवनू ठेवल.े  

 गोपाळ समाजात ववववध सि, उत्सव प्रसंगी लोकगीत गाऊन त्यांनी त्यांच्या संथकृतीि े संुंवधिन केले. त्यािंी 

लग्नपध्दती, लग्नात म्हिावयािी गािी, त्यािं ेवशष्टािार त्यांनी जपले. लग्न जमल्यावर टाळी वटळ्यािा कायिक्रम, काही वठकािी 

दीड व काही वठकािी तीनि ेमान, बथत्यांिी पंगत, हळदीिी पंगत, हळदीच्या वदवशी बोकड कापनू पंगत वदली जात होती. 

लग्नाच्या पगंतीत नवरीकडून गोड जेवि वदल ेजात असे. लग्न झाल्यावर वेगवगेळे कायिक्रमही होत असत.  

 गोपाळ या जमातीत मलुगा वकंवा मलुगी जन्माला आली तर समाजाला पािवी द्यावी लागत.े परुुषाने वमशा काढू नयेत, 

हातावर गोंद ूनय,े असा समाजािा दडंक होता. जर कोिी या ववरूध्द वागल ेतर तो गनु्हा समजला जात होता. मलुगा वयात 

आल्यानंतर त्यािी िांदीच्या वथतयाने दाढी काढली जात असे. एखादी व्यक्ती दाढी न करताि मरि पावली असेल तर त्याच्या 

नातेवाइकांकडून मातीवर ‘दाढी वदवस’ घेतला जात असे. गोपाळामध्ये परुुषािा मतृ्य ूझाल्यास वतसया वदवशी बोकडािा बळी 

दवेनू त्या व्यक्तीिा ओटा करून ‘वदवस पगंत’ वदली जात होती. या समाजातल्या प्रथा, परंपरा व रीतीररवाजाि े त्यावेळी एक 
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अवथतत्त्व होत.ं आज पररवतिनािी कास धरून त्यात काही बदल करून जनु्या व अवनष्ट िालीरीतींना मठूमाती दऊेन गोपाळ 

समाजजीवन जगत आह.े   

समारोप  

 गोपाळ या भटक्या समाजािी संथकृती त्यांच्या सामावजक, संुाथकृवतक जीवनातनू प्रवतत झाललेी आह.े प्रत्येक 

जाती-जमातींना त्यािंी जीवन जगण्यािी एक िौकट आखनू वदललेी असते. या िौकटीति राह न त्या व्यक्तीला जीवन जगाव े

लागते. समाजववघातक कृत्य केल्यास जातपिंायतीकडून त्या व्यक्तीस कठोर वशक्षा होत असते. त्यामळेु जातपिंायतीस  

त्याकाळामध्य ेमहत्त्व होत.े भाषा मािसाच्या अवभव्यक्तीि ेप्रमखु माध्यम आह.े गोपाळ समाज मराठी भाषा बोलत असला तरी 

ग्रामीि भागात वाथतव्य करिाया गोपाळ समाजाच्या मखुातनू जी ग्रामीि बोलीभाषा व्यक्त असते ती भाषिेे सौंदयि अवधक 

वाढवत असत.े वकंबहुना या बोली मळेुि भाषेमध्ये वजवंतपिा जािवत असतो. या वशवाय गोपाळ समाज पारूषी भाषा बोलतो 

कारि यातून समाजांतगित त्यािंा भावषक व्यवहार सकुर व्हावा ह ेयामागि ेप्रयोजन असते. 
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