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   प्रस्तावना  

      राजषी छत्रपती शाहू महाराज ह े कोल्हापरू सांस्थाांच े भाग्यनवधात,े  महाराजाांनी राबनवलेल्या अनके कल्याणकारी, 

महत्त्वकाांक्षी व प्रजानहत दक्ष धोरणामुळे कोल्हापूरचा भाग्योदय झाला. दळणवळणाची अपुरी साधन,े अपुरे वैद्यकीय क्षेत्र, 

सांशोधनाची कमतरता व समाजातील नागररकाांच े अज्ञान अशा नबकट पररनस्थतीत दखेील राजषी छत्रपती शाहू 

महाराजाांनी प्लेग व दषु्काळ पररनस्थतीचा समूळ नायनाट करण्याच्या दनृिकोनातनू केलले ेकायय महत्त्वपूणय व उल्लेखनीय 

आह.े आजच्या समाजाला प्रेरणादायी ठराव े असचे कायय आह.े नशवाय आपण आज covid-19 यासारख्या महामारीला 

सामोरे जात आहोत.अशा पररनस्थतीत आज आपण ज्या योजना राबनवल्या त्याच छत्रपती शाहू महाराजाांनी 120 वषाांपूवी 

राबनवल्या होत्या. म्हणनू मी या सांशोधन पेपर मध्य ेशाहू महाराजाांच ेप्लेग ननवारण समकालीन प्रस्ततुता या माध्यमातनू 

प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आह.े  
 

सांशोधनाची उद्दिि े

1) छत्रपती शाहू महाराजाांच्या काळात कोणत्या 

नैसर्गगक आपत्ती आल्या त्याांचा मागोवा घेण.े  

2) प्लेग सारख्या महामारीच्या कालखांडात प्लेग 

पासनू सांसगय होऊ नय े म्हणनू शाहू महाराजाांनी 

केलले्या प्रयत्नाांची मानहती घेण.े  

3) छत्रपती शाहू महाराजाांनी प्लेग सारख्या 

पररनस्थतीत जनतेला कशा प्रकारे आधार द्ददला 

याचा अभ्यास करण.े  

सांशोधनाच ेमहत्त्व  

     आज आपण कोरोना चा सामना करीत असताना 

शाहू महाराजाांच्या आपत्ती व्यवस्थापन तांत्राच े आठवण 

येत.े 120 वषाांपवूी वैद्यकीय सुनवधा नसतानाही शाहू 

महाराजाांनी प्लेगच्या साथीचा सामना केला .या 

साथीचा सामना करण्यासाठी केवळ प्रजलेा कामाला 

लावलां नाही तर स्वतः सगळ्या ननयोजनावर लक्ष ठेवल े

होत.े त्यावेळी अांधश्रद्धचेा प्रचांड पगडा होता त्यामुळे 

वैज्ञाननक मानहती दणे े सोप े नव्हत े . आज कोरोना 

बाबतीत झालां तसांच प्लेग बाबत झालां होतां तरी त्याांनी 

स्वतः लस टोचनू घेऊन जनतपेुढ े आदशय ठेवला होता 

.त्यामुळे कोल्हापूर सांस्थानात प्लेग पसरू शकला 

नव्हता. शाहू महाराजाांची प्लगे ननवारण काययपद्धत 

नवलक्षण होती.  त्यामुळेच या प्लेग ननवारणाच्या 

बाबतच े शाहू महाराजाांच े धोरण व कायय  महत्त्वपणूय 

असल्याच ेद्ददसनू येत.े  

राजषी छत्रपती शाहू महाराज 

     राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांचा जन्म 26 जनू 

1874 व शाहू महाराज 17 माचय 1884 रोजी शाहू 

छत्रपती म्हणून कोल्हापूरच्या गादीवर आल.े 2 एनप्रल 

1894 रोजी त्याांना कोल्हापरू सांस्थानाच्या कारभाराची 

अनधकार प्राप्ती झाली. कोल्हापूरच े प्रजाजन ज्या 

गोिीची आतुरतने ेवाट पाहत होत ेती गोि घडून आली 

सवय मराठी मुलखास आनांद वाटावा अशी ही घटना 

होती. म्हणूनच लोकमान्य रटळकाांनी या घटनचे े वणयन 

करताना केसरीतील आपल्या अनभनांदनपर अग्रलेखात 

म्हटल ेआह े'हा द्ददवस सवय महाराष्ट्रीयनास आनांदाचा तर 

खराच त्यातनूही कोल्हापरूच्या प्रजेस हा एक 

कनपलाषिीचा अपूवय योग होता.१खरोखरच रटळकाांनी 

केलले्या वणयनाचा पुढ ेप्रत्यय आलेला द्ददसनू येतो त्याांनी 

केलले्या आपत्ती व्यवस्थापन आनण उपयोजनातनू 

कोल्हापूरच्या प्रजेला त्याांनी कसा द्ददलास द्ददला याचा 

प्रत्यय यतेो.  

कोल्हापरू सांस्थानातील प्लगे आनण शाहू महाराजाांच े

धोरण 

      गेली दोन वष े आपण कोरोना सारख्या माहा 

भयांकर साथीच्या रोगाला सामोरे जात आहोत. लाखो 
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लोकाांनी आपल े प्राण गमावल े आहते.कोरोनावर मात 

करण्यासाठी सरकारच ेप्रयत्न सुरूच आहते आज आपण 

अलगीकरण, नवलगीकरण,क्वारांटाईन, पॉनझरटव्ह 

,ननगेरटव्ह या सांकल्पना ऐकत आहोत यासारखीच 

पररनस्थती छत्रपती शाहू महाराजाांच्या काळात प्लेगमुळे 

ननमायण झाली. लाखो लोक प्लेगमुळे मृत्य ू पावत 

होत.ेपरांत ुछत्रपती शाहू महाराजाांनी आपल्या सांस्थानात 

प्लेगचा नशरगाव होऊ नय े म्हणून या सवय गोिींचा 

त्यावेळी वापर केललेा द्ददसनू यतेो. त्यामुळेच कोल्हापूर 

सांस्थानात फार कमी प्रमाणात प्लेगच े बळी गेल्याच े

द्ददसनू येत.े तेव्हा छत्रपती शाहू महाराजाांनी प्लेग 

ननवारण्यासाठी नेमके कोणत े उपाय केल े ह े पाहण े

नननितच उद्बोधक ठरेल.  

       छत्रपती शाहू महाराजाांनी लोकाांना शास्त्रीय ज्ञान 

नमळाव े म्हणनू लोकप्रबोधनाची एक मोहीमच हाती 

घेतललेी आपल्याला द्ददसनू येत.ेप्रजचे्या नहताच्या 

रक्षणाची काळजी लागून रानहलले ेमहाराज या सुमारास 

एका नमत्राला नलनहलेल्या पत्रात म्हणतात ,'पन्हाळा 

राजवाड्यात मी फक्त झोपतो इतर सारा वेळ मी 

कायायलयात काम करण्यातच व्यग्र असतो सकाळच्या 

वेळी मी शहरात प्लेगची  काम ेकशी चालली आहते या 

वर दखेरेख ठेवतो.२ सातारा, साांगली, नमरज सांस्थानात 

प्लेगची साथ पसरली होती ती कोल्हापुरात येऊ नय ेव 

पसरू नय े म्हणनू शाहू महाराजाांनी 1897 साली 

प्रनतबांधक उपाययोजना केली .आपल्या नगरपानलकेच्या 

अखत्यारीत असलेल े शहर सफाई खाते द्ददवानाच्या 

प्रत्यक्ष दखेरेखीखाली दणे्याची तजवीज करण्यात आली 

.३पुण्यात रॅड आनण त्याच्या हाताखालील सैननकाांनी 

घरात घुसून ननजांतुकीच्या नावाखाली नस्त्रयाांच्या 

अांगावर हात टाकून त्याांची नवटांबना केली म्हणनू तसा 

प्रकार कोल्हापुरात होऊ नय ेम्हणून कोल्हापरू दरबारान े

प्रनतबांधक उपायाांची अांमलबजावणी करणाऱ्या 

अनधकाऱ्याांना 23 ऑक्टोबर 1997 रोजी पुढील प्रमाण े

तांबी द्ददली होती ,'सदरच्या कामाकररता घरात 

नशरलले्या लोकाांनीं नस्त्रयाांच े मयायदसे व ज्याांच े त्याच े

धमायस बाधा न येईल अस े वतयन ठेवल े पानहज े म्हणनू 

त्यास ताकीद दणे्यात येत आह.े४ यातनू प्लेगच्या 

नावाखाली कोणत्याही प्रकारचा अन्याय अथवा 

अत्याचार होणार नाही याची दक्षता छत्रपती शाहू 

महाराजाांनी घेतल्याच ेद्ददसनू येत.े  

     प्लेगचा आजार मुांबई-पुण ेवगैरे रठकाणी चाल ूआह े

त्या आजाराचा प्रवेश करवीर सांस्थानात न होण्याकररता 

सावधनगरी कशी घ्यावी याबाबत त्याांनी 1897 रोजी 

एक जाहीरनामा प्रनसद्ध केला आह.े५ एखाद्या रठकाणी 

प्लेगचा सांसगय झाला असेल तर त्या भागातील व्यक्ती 

दसुऱ्या गावात अथवा शहरात गेल्यास त्या रठकाणीही 

प्लेगचा फैलाव  होऊ शकतो ह े जाणनू गावाच्या 

वेशीवर, कोल्हापूरच्या वेशीवर रठकरठकाणी क्वारांटाईन 

कॅम्प त्यावेळी छत्रपती शाहूमहाराजाांनी उभारल े

होत.ेसाथीन ेदनूषत झालले्या भागातनू आलेल्या लोकाांनी 

नशरोळ क्वारांटाईन सेंटरमध्य ेवीस द्ददवस रानहल ेपानहज े

त्याबाबत त्याांनी 30 सप्टेंबर 1898 मध्य ेएक सरकारी 

जाहीरनामा प्रनसद्ध केला आह.े६ या जाहीरनाम्यातनू 

प्लेग रोगाचा प्रसार होऊ नये याची दक्षता शाहू 

महाराजाांनी घेतल्याच े पहावयास नमळत.े प्लेगचा जांत ू

नायनाट व्हावा म्हणनू छत्रपती शाहू महाराजाांनी 

लोकाांना आपली घरे खाली करून झोपड्या बाांधून शेतात 

राहण्यास साांनगतलचे े द्ददसनू यते.ेकोल्हापरू शहरातील 

घरेदारे व चीज वस्त ू ननजांतकु करण्यासांबांधी ज े काही 

ननयम साांनगतल े त े ननयम त्यान े 9 नडसेंबर 1898 

रोजीच्या जाहीरनाम्यात स्पि केल्याच े द्ददसून यतेात. 

घरे कशी स्वच्छ ठेवावी, धान्य वाळवून कशी ठेवावेत, 

कपड े ,लोखांडी सामान, लाकडी सानहत्य कस े ननजांतकु 

कराव,े मेलेल्या उांदराची कशी नवल्हवेाट लावावी 

याबाबतीत अत्यांत बारकाव्याननशी शाहूमहाराजाांनी 

ननयम घातललेी द्ददसनू येतात.७ एकूणच प्लेगचा  प्रसार 

होऊ नय े याबाबत शाहूमहाराज द्दकती दक्ष होत े याची 

जाणीव वरील जाहीरनाम्यातनू द्ददसनू यते.े  

      यात्रा, उत्सव, जत्रा याांच्यामुळे साथीचा रोगाचा 

प्रसार होऊ शकतो म्हणनू त्याांनी 7 जानेवारी 18 99 

रोजी द्ददवान सबनीसानी  हुकूम जारी करून 

सांस्थानाच्या प्लेगग्रस्त भागातील रठकाणी भरणाऱ्या 

दवेाांच्या वीस जत्राना बांदी घातली आनण त्या रठकाणी 

कोणीही जाऊन धमय सांबांनधत कोणतेही कृत्य करू नय े

अशा पद्धतीची सक्त मनाई केल्याच े आपणास 

पाहावयास नमळत.े८ करवीर सांस्थानात त्यावेळीची 

सवायत मोठी यात्रा जोनतबाची यात्रा असायची मात्र ती 

यात्रा शाहू महाराजाांनी रि केली होती.आता दखेील 

तशाच पद्धतीन े सण, उत्सव, यात्राांच्यावर बांदी 

घातल्याच े आपणास द्ददसनू यते.े अशा साथीच्या वेळी 

राज्यकत्याांनी जनतचेी काळजी कशी घ्यावयाची याचा 

आदशय शाहू महाराजाांनी समोर ठेवला आह.े त्या 

पद्धतीनचे ननयोजन करत कोरोनाला हरनवण ेआत्ताच्या 

घडीला महत्त्वाच ेबनत आह.े कोल्हापरू शहरात प्लेगची 

लागन होऊन साथीचा फैलाव होऊ नय,े लोकाांनी 
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कोणत्या पद्धतीची दक्षता घेतली पानहज े यासांबांधीचा 

दक्षतचेा जाहीरनामा त्याांनी 8 फेब्रवुारी 1899 रोजी 

जाहीर केल्याच े द्ददसनू येत.े या जाहीरनाम्यात रोगाचा 

फैलाव होऊ नय ेम्हणनू घराची व्यवस्था कशा पद्धतीन े

लावावी, आपल्या चीज वस्त ू कशा मोहरबांद  करून 

ठेवाव्यात याबाबतचा नवश्वास दणेारा जाहीरनामा 

त्याांनी प्रनसद्ध केल्याच े द्ददसून येत.े इतकेच नव्ह े तर 

प्लेगचा प्रसार होऊ नय ेम्हणनू लोकाांनी कोल्हापूर शहर 

खाली करून गावाबाहरे झोपड्या बाांधून राहण्याचा 

हुकूम शाहू महाराजाांनी काढला होता. या 

जाहीरनाम्यात गोरगरीब व मजरू लोकाांना सरकारातनू 

मोफत झोपड्या बाांधून द्ददल्या जातील असेही त्याांनी 

म्हटल े होत.े९ रोजांदारी लोकास उदरननवायहासाठी रोज 

मजरुी केली पानहज े त्याांच े करता राहण्यास कळांब े

तलावावर सरकारातनू झोपड्या बाांधून दणे्यात येत 

आहते तेथ े राहून तलावाच्या कामातनू त्याांनी मजरुी 

नमळेल अशी तजवीजही त्यावळेच्या काळात त्याांनी 

केली होती.१० या महामारीच्या रोगाांमध्य े

लोकाांच्यावरती उपासमारीची वेळ यऊे नय े त्याांच्या 

हाताांना काम नमळाव े अस े ह े छत्रपती राजषी शाहू 

महाराज याांना वाटत होत ेअसे द्ददसनू यते.े  

     प्लेगच्या साथीत लोकाांना गाव सोडून माळावर 

राहाव े लागत अस.ेअशा प्रसांगी लोकाांच े दागदानगन,े 

दस्तऐवज ,रोकड रक्कम इत्यादी शजदगीच ेसरकारकडून 

सांरक्षण करण्याची व्यवस्था जाहीर करणारा 

जाहीरनामा 3 फेब्रुवारी 1900  रोजी छत्रपती शाहू 

महाराजाांनी जाहीर केला आह.े ११ यातनू छत्रपती शाहू 

महाराज लोकाांच्या जीनवता बरोबरच त्याांच्या 

सांपत्तीचीही कशी काळजी घेत होत े याचा आपणास 

वरील जाहीरनाम्यातनू प्रत्यय येतो.  

     राजषी छत्रपती शाहू महाराज याांच्या या अथक 

प्रयत्नाच े फनलत म्हणज े इतर प्राांतात प्लेगच्या साथीन े

धुमाकूळ घातला असतानादखेील कोल्हापरू सांस्थानात 

ही साथ वेळीच आटोक्यात आली व सवयसामान्य जनतचे े

जीवनमान हळूहळू पूवयपदावर येऊ लागलें महाराजाांनी 

48 वषायच्या कालखांडात केलले े कायय आजही सवाांना 

प्रेरणादायी आह े

ननष्कषय 

     कोरोनान ेदशेात आनण जगात जी पररनस्थती करून 

ठेवली तशाच पद्धतीचां सांकट 1898- 99 साली 

कोल्हापूर सांस्थानात आल ेहोत ेआनण त ेसांकट प्लेगच्या 

साथीच े होत.े पटापट नागररकाांच े जीव जात होत े पण 

अशावेळी करवीर सांस्थानात प्लेगचा फारसा नशरकाव 

झाला नाही त्याच े कारण होत े राजषी छत्रपती शाहू 

महाराजाांनी अवलांबलेल े व्यवस्थापन. आज ज े आपण 

क्वारांटाईन ककवा नवलगीकरण म्हणतो त्याची प्रत्यक्ष 

अांमलबजावणी शाहू महाराजाांनी 120 वषाांपूवी केली 

होती. कोल्हापूर शहराला महाराजाांनी जवळपास 

ररकाम ेकेल ेहोत.ेग्रामीण भागातील नागररकाांना शेतात 

झोपड्या बाांधून राहण्यास मदत करून लोकाांच े प्राण 

त्याांनी वाचवल े होत.े दशेातील पनहल े प्लेग हॉनस्पटल 

याच कोल्हापरुात शाहू महाराजाांच्या प्रेरणने े उभारलां 

होतां. प्लेग ननवारण्यासाठी शाहू महाराजाांनी केलेली 

उपायोजना आजही कोरोना काळात मागयदशयक व 

प्रेरणादायी ठरताना द्ददसनू येत.े  
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