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“Chh. Shahu Maharaj and the people from VJNT community” 
 

 

Dr. Vijay Jaysing Mane 

Asst. Prof. Yashwantrao Chavan School of Social Work, Jakatwadi, Satara. 
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Introduction:  
 India, the largest democracy in the world is divided into number of religions, castes and tribes, but 

it is unified as a Nation by its Constitution. It is clear that Indians are equal at political level but are not at 

all equal when it comes at social and economic level. Denotified tribes are the communities which were 

notified as registered offenders and criminals by the British Government in 1871 under The Criminal 

Tribes Act (CTA). Thus, began more than a century long, continuing struggle for these communities 

against inequality and injustice. The VJNT and NT tribes are known as indigenous tribes but are treated at 

different levels within the country and in some cases also within the state. Within the state of Maharashtra 

the VJNT and NT do not enjoy equal Constitutional status, for example Kaikade community belong to SC 

category in one region while the same community belongs to VJNT category in other region.  Though 

Ramoshi community is termed as a tribe, the community is treated as a caste in the traditional rural society 

of that time and even presently. Especially the VJNT and NT are the most oppressed communities in 

Maharashtra. The VJNT and NT communities are most vulnerable and belong to marginalized section of 

society excluded from the main stream of development since pre-independence period to this date. 

Criminal Tribes Act and VJNT and NT communities: 

All the VJNT and NT communities were employed till the end of Maratha Empire in one or the 

other way. Few of them were soldiers and lead the leading roles who were confined with various awards. 

They were given landed property for sustainable livelihood by the ruler‟s right from King Krishnadevrai 

from South to Chh. Shivaji. After the British came in power, the land given to these communities was 

taken away by the later rulers. Hence these communities became unemployed, jobless and wandered from 

one place to another in search of livelihood. Nothing was left out as a source of earning for them. In revolt 

to this act of the ruling class, they took up the fight against them for their just rights over the landed 

property that was given in honor of their bravery and sincerity.    These deeds were labeled as antisocial 

practices such as robbery, dacoity by the British rulers.  In order to confine antisocial practices in the year, 

1871 the British government declared some communities as “criminal communities”.  The established 

society did not oppose this; contrarily they seem to have liked it. Some clauses of this act were: 

1. Permission should be obtained from police while shifting from one location to other 

2. Government got the right to form a settlement and keep the groups of people there. 

 The British Government of India passed the notorious "Criminal Tribes Act in 1871." According 

to this Act certain communities were "notified" as "criminal tribes”. The  basis for this was very simple, 

those nomadic people whose source of livelihood was from forest products, who were nomadic cattle 

grazers, who were wandering singers and acrobats, etc. such people were notified, according to the British. 

From 1871 to 1944 this Act was amended time and again, new areas and new communities were roped in. 

In 1952, Government of India officially "denotified" the stigmatised ones, without making any provisions 

for their livelihood. In 1959, Government of India passed the "Habitual Offender's Act" which is not much 

different from the "Criminal Tribes Act, 1871”. From 1961, Government of India, through the state 

machineries is publishing state-wise lists of "Denotified and Nomadic Tribes."  The indigenous VJNT and 

NT communities have been treated as criminal by birth and subject to harassment and ill treatment at the 

hand of the society and the state machinery since this act came into existence in British rule. There is no 

provision of constitutional safeguards for day-to-day brutality faced by these tribes. Under colonial rule, 

the relatively autonomous and self-sufficient VJNT and NT communities lost their means of livelihood and 

had to depend on new occupation. But, due to lack of new skills, they are struggling to sustain their 

livelihood. Because of such situation, nowadays VJNT and NT communities are the lowest in all 

hierarchies, social, political and economic. In this era of LPG the rich are becoming rich while the poor 

have turned to be poorer. The condition of VJNT and NT communities is becoming worst day by day. The 

local people and the police even today kill them; torture them, like beasts of prey. And, after independence, 

police and the political and non-political power engaged them in criminal activities. They were forced to 
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rob and steal. The police and the stolen good receivers took it all, and often had them killed. Their stigma 

is the curse of their life. All over India, the denotified communities are jailed, mob-lynched, tortured to 

death in police lock-ups. Worst of all, even India's other tribals treat the denotified tribes as "expendable 

ones."  The VJNT and NT communities belong to marginalized section of society excluded from the main 

stream of development since pre-independence period to till date. They have been treated as criminals by 

birth and subject to harassment and maltreatment at the hand of the police, society, and the state machinery 

since the British rule. This condition of VJNT and NT communities is spoiling their social identity, which 

leads to discrimination by dominant sections of society. There is no provision of constitutional safeguards 

for day-to-day atrocities faced by this tribe. MDGs state about eradication of extreme poverty and hunger, 

achieving universal primary education, promoting gender equality and empowerment of women, reducing 

child mortality rate and improving maternal health. Grassroots experiences and prima facie evidences do 

not assert any benefits to the communities.  Day in and out the governments in power have promised to 

bring amendments in the Habitual Offenders Act but nothing has changed till date. The people from 

criminal communities are booked under the provision of this act and penalised. This is the routine picture 

and the people from these communities are also accustomed to this. In many cases of robbery, dacoit or in 

any other such issue apart from the criminals even innocent youth are roped in by the authorities. The 

health, education and other conditions of the people from these communities has turned to be worst. 

Women from these communities are more pathetic. They have to suffer discrimination at various levels. At 

home they are treated secondary and at societal level they are exploited at wide range. 

Chhatrapati Shahu Maharaj and the VJNT and NT communities: 
Rajarshi Shahu Chhatrapati (1874-1922), the great reformer king of the princely state of Kolhapur and a 

pioneering supporter of the backward classes. Chh. Shahu was a strong advocate of equality among all 

strata of society and refused to give the Brahmins any special status.  Chh. Shahu made great efforts to 

abolish the concept of caste segregation and untouchability. He introduced the first known reservation 

policy in government jobs for the people from untouchable castes. His Royal declaration ordered his 

subjects to treat every member of society as equal, and granting the untouchables equal access to public 

utilities like wells and ponds, as well as establishments like schools and hospitals. He was the first King in 

India to excuse notified criminal tribes from their daily attendance at the village choudy (Village 

administrative Office) in front of the Police Patil. In 1918 Chh. Shahu Maharaj ordered in Kolhapur State 

to excuse the criminal tribes from their daily attendance before Police Patil. As people from these 

communities faced many problems for earning money and daily livelihood, he provided them appropriate 

job according to their skills in his state. Two people from Phase paradhi community were his personal 

bodyguards. Most of the elder people of first generation were given job in Shahu textile mill. He started 

special schools for their children. All the efforts were taken to uplift the communities who were stamped as 

criminals by the notorious act.Phase-Pardhi as their name signifies, are bird and animal trappers. Presently 

they are treated as the most notorious criminal tribe in Maharashtra. They are nomads and for generation 

had been shifting from one place to another in search of food and livelihood resources. During this 

wandering life many Pardhis had arrived into the western part of Kolhapur jungles. Chh. Shahu Maharaj 

came to know about Pardhis nuisance in the nearby villages and also learned that they had planned to 

attack Chatrapati‟s camp site and rob. Chh. Shahu sent his militants and arrested these Pardhi community 

people and brought them to the camp site. He didn‟t torture them or punished them, but fed them well and 

provide them with comfort. He already knew their reputation but wished to explore the root cause of their 

criminal habit. As he came to know that they had no means for livelihood he shifted them along with their 

families to his favorite place at Sontali camp, near Kolhapur. He accommodated them in temporary 

shelters and arranged for the daily supply of food grains. Chh. Shahu knew that, Pardhis were courageous 

and hardworking people. Considering their skills, honesty and their social condition Chh. Shahu Maharaj 

took certain progressive steps for these people. He raised a unit of Pardhi guards for his Sontali camp. 

Many from the upper caste were amazed at Maharaj‟s courageous deed of trying to convert sinner to saint. 

In due course of time on many occasions Chh. Shahu Maharaj put on test Pardhi guard‟s promptness and 

watchfulness and they passed his test every time. Chh. Shahu Maharaj wanted the Pardhi community 

people to interact with other general public and learn the ways of the civilized society. Chh. Shahu 

rehabilitated these Pardhi community people on a plot of 15 acres land near Ujlaiwadi, Kolhapur. They had 

formed their cooperative housing society and named it as „Shantinagar‟.  

Conclusion: 
Though, after independence, Government of India repealed the old law in 1952; the social 

stigmatisation continues against the members of these tribal communities. While the tribes are de-notified 

by the law, the stigma and the negligence of the government is still leading to violations and discrimination 
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against these people even today. For these communities there is a little hope that they will ever be seen as 

ordinary Indians. Hence there is an urgent need to work amongst these communities, to organize them to 

liberate themselves from their present-day social and economic miseries. The best gift that we, as a 

responsible citizens and a more blessed human being, can give to these tribal communities is something 

that they never had thought off before – a bright and peaceful future! 
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  Abstract: 

 Kolhapur was the leading princely state in the southern Maratha country. Next to Jotiba Phule in 

importance for the non- Brahmin movement, upliftment of the Dalits, education and emancipation of 

women in Maharashtra that was the chha. Shahu Maharaja. Chha. Shahu came to the throne of Kolhapur 

state with full powers in 1894. He had progressive thoughts and outlook in those days regarding the 

problem of untouchability and rights of women.  In 19
th
 century, many ill traditions related to women were 

prevailed in the society. Such as child marriage, polygamy, Purdah system, prohibition to widow 

remarriage, restrictions on women education, lack of property rights, sati tradition etc.  

Introduction: 

Chha. Shahu Maharaj thought to improve the condition of women in the male dominant society. According 

to him Only to provide the education facilities to women is not sufficient for the betterment of them.. So, 

he thought the necessity of emancipation and empowerment of women. He provided education facilities to 

women, supported the inter-caste and inter-religion marriages. He passed important laws for emancipation 

of women. Free and compulsory primary education to all-1917, Inter-caste and inter-religion marriage-

1919, widow remarriage Act-1917, Divorce Act and securing of women rights Act, the marriage 

registration Act- 1919, The prevention of harassment to women Act-1919, Rights of Jogtini and 

Illegitimate Hindu children Act -1920. Considering today‟s problems related to women the thoughts of 

Rajarshi chha. Shahu Maharaj are very relevant. 

                      He started first school at Chikhali, Taluka Kaeveer to provide free and compulsory education 

to all. He sent one lady from his state to take the training of kindergarten, when Pandita Ramabai provided 

that facility to women at Kedgaon. Rajarshi chha. Shahu Maharaj sent Krushnabai Kelavkar – a clever 

student to Grant medical college for her medical education. Along with it he appointed Rakhamabai 

Kelavkar as education officer of Karveer state after the resignation of Miss Little. In this way he provided 

motivation and support to women in his state. Chhatrapati Shahu took increasingly radical stands in his 

later Years by supporting intermarriages between different castes within Kolhapur and finally took the step 

himself of sponsoring for marriage between his own original family of Kagal and the Dhangar Maharaja 

of Indore. such actions in the crucial areas of inter-dining and inter marriage provided an atmosphere of 

public and radical support for anti-caste reformism and liberation of women.
1 

In 1919
 
chha. Shahu enacted 

the Marriage registration Act through that he gave legality to inter-caste and inter-religious marriages and 

widow remarriages. 
2 

  He increased the age of marriage of girls from 10 to 14 years. And it was milestone in the life of women.
3 

The prevention of cruelty to women Act,1919 was another revolutionary step taken by Chh. Shahu 

Maharaj. He defines cruelty to women as comprising physical and the mental, insults, abuses, verbal 

assaults and suspicion of women‟s character by men as acts of cruelty. Finally, he covers the ill treatment 

of wife, widow and daughter in law, even step mother, under this act giving it in broad sweep. It is 

believed that this Act is the first of its kind, anywhere in the world.
4 

                                 The Kolhapur divorce Act-1919 passed by chha. Shahu Maharaj considering the 

pitiable condition of women after marriage. He passed this Act because he thought that men have always 

enjoyed the right to deny their wives. Hence for the first-time women got a chance to come out from 

painful marriage life.
5
 He gave orders to accept the consent of girls to choose their life patterner after 

completing the age of 18. It gave the equality to women in the male dominated society. He observed that 

after the death of husband the life of wife become very pitiable. She did not have any religious rights in the 

society. She had to live alone. Chha. Shahu Maharaj wanted to protect the rights of such women. So, he 

passed the Widow remarriage Act in 1917 and provided legal support to widow remarriages.
6 

                    
Since ancient times in India Jogtini tradition was prevailed in the society. There were many people 

in the society who had cruel and inhuman mentality, such people used to do injustice on the helpless 
widows and Jogatini. They got children from such illegal relationship. But those children did not enjoy the 

any legal rights from their natural father. Therefore, to protect their rights chha. Shahu Maharaj passed 

Rights of Jogtini and Illegitimate Hindu children Act -1920.  

mailto:drvaishalisarang@gmail.com
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                  On 21
st
 September, 1917, he made a provision for free and compulsory primary education to 

men and women. Regarding that he said, “Free and compulsory primary education is the only invigorating 

tonic that will enable the lower classes to throw off this incubus of the past. I have commenced free and 

compulsory education in my state and I have no doubt that the next generation will be literate generation. I 

am most anxious to give self- government as early as possible to my subjects.”
7
 People believed that to 

educate girl is a sin. There was child marriage system in the society. The pardah system was also a 

difficulty in the path of women education. But Chha. Shahu Maharaj become a revolutionary king as he 

built a highway of women education.
8
Further he made provision for the alimony of the widows of the 

employees of his state. Sitabai Ramchandra Gupte took benefit of this provision and got 20RS per month 

as alimony for her livelihood from the government.
9
 To give inspiration to the women educqtion he gave 

100% concession in the fees of the girl students of Rajaram college and declared scholarships to needy 

students.
10 

                 In short, Chha. Shahu Maharaj efforted a lot for the protection, rights and overall development 

for women. After the end of Mahatma Phule‟s movement Chha Shahu Maharaja led the campaign of 

liberation of women. He not only introduced the different types of laws for the protection of women but he 

implemented those laws in his state effectively. He gave proper rights, status and education to his widow 

daughter-in-law, Indumati Ranisaheb. He gave her motar driving training. He gave equal treatment to the 

women in the royal family. He inspired all the women in his state to improve their condition through 

education, further he provided all type of assistance and cooperation for their betterment and to become 

independent. Considering his work for equality, the government decoded to celebrate his birthday as 

„Social Justice Day‟. And I think, it is a real tribute to his work for the society. 

                        Today, a lot of changes taken place in the society. The standard of living of people 

increased. The number of educated women and working women increased. They become economically 

independent as chha. Shahu Maharaja dreamt. They become aware about their rights. So, they started to 

raise their voice against the injustice done by the men on them. But women are really independent today? 

Are they safe? Are they really enjoying equal rights in the 21
st
 century? If we try to give the answers to 

these questions honestly, the answer is NO! That‟s why to solve these problems in a proper way the 

thoughts and revolutionary thinking of Chha Shahu Maharaja which he expressed in the beginning of the 

20
th
 century is very relevant.  
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8. Suryavanshi K.G., Thokal Prakashan, 1976, p. 186 
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प्रस्तावना  

 भारत देशािंा महान महापरुुषाांची मोठी परांपरा िंाभिंेिंी ाअह.े भारताच्या मवशषेताः ाअधुमनि 

महाराष्ट्राच्या मनर्ममतीमध्य े ाऄनेि महापुरुषाांच्या िायय ाअमण मवचारप्रणािंीचे महत्वाचे योगदान ाअह.े राष्ट्रवादी 

मानमसितेची िंाट १८५७ च्या स्वातांत्र्य युद्धानांतर जेंव्हा भारतात मनमायण झािंी तेंव्हा ाऄनेि महान मवभूतींनी 

महाराष्ट्रातीिं जनमानसात सामामजि सिंोखा, शाांतता, बांधभुाव ाअमण देशप्रेम या मलु्याांची रुजवणूि िरण्याचा 

यशस्वी प्रयत्न िेिंा. १९ व्या शतिाच्या मध्यात सामामजि धार्ममि ाअमण साांस्िृमति क्षेत्रात प्राचीन िाळापासून 

ाऄमस्तत्वात ाऄसणाऱ्या ाऄमनष्ठ रुढी पांरपरा, ाऄांधश्रध्दचे्या मवरोधात यथेे प्रदीघय चळवळी मनमायण झाल्या. जातीयता, 

मवषमता ाअमण सामामजि भेदभाव यामवरुध्द ाअांदोिंने मनमायण झािंी. स्त्रीदास्यत्व ाअमण त्याांच्या व्यमि स्वातांत्र्यावर 

मयायदा घािंणाऱ्या प्रथा परांपरेच्या ही मवरोधात चळवळी मनमायण झाल्या. प्रस्थामपत समाजव्यवस्था ाअमण त्या 

समाजव्यवस्थेतीिं पांरपरागत मूल्य बदिंनू समता,स्वातांत्र्य ाअमण बांधूता या मलू्यावर ाअधारीत समाज रचना 

मनमायण िरण्याचे ाऄनेिाांनी प्रयत्न िेिं.े महात्मा ज्योतीराव फुिं ेाअमण राजषी छत्रपती शाहू महाराज ह ेया परांपरेचे 

ाऄध्वययू ाअहते. प्रस्ततु सांशोधनात छत्रपती शाहू महाराजाांच्या भारतीय स्वातांत्र्य ाअांदोिंनातीिं नेमिभ भूममिा िाय 

होती, यामवषयी थोडक्यात प्रिाश टािण्याचा प्रयत्न िेिंा ाअह.े  

छत्रपती शाहू महाराज ाअमण ाआांग्रज    

सन १८१८ मध्ये मिटीशाांनी मराठा राज्य सांपवून भारतातीिं ाऄनेि सांस्थान े खािंसा िरून ाअपल्या 

ाऄमधपत्याखािंी ाअणिंी. ाआांग्रजाबरोबर झािंेल्या ाआ.स.१७६६, १७९२, १८१२, १८२६, १८२९ च्या तहानुसार 

िोल्हापूर सांस्थान मिटटश साम्राज्याच्या ाऄमधपत्याखािंीिं एि सांस्थान होत.े शाहू महाराज  छत्रपती झाल्यानांतर 

सावयभौम मिटटश सरिारिडूनच त्याांना राज्यामधिार प्राप्त झािंे होते. शाहू महाराज  ह ेराष्ट्रप्रेमी ाअमण राष्ट्रवादी 

वृत्तीचे होते. देश ाअमण रयतेच्या महत त्याांना महत्वाचे वाटत होत,े त्यामुळे शाहू महाराजाांना त्याांच्या मनातीिं 

मवचाराना बाजूिंा ठेवून एि माांडमिंि सांस्थामनि या नात्याने राजमनष्ठचेे प्रदशयन िरण ेाऄमनवायय होते. ाऄांतस्थ मवचार 

ाअमण िृती मवरोधाची ाऄसिंी तरी प्रत्यक्षात ाईघडाईघड मवरोध िरण े म्हणजे सांस्थान खािंसा िरुन घणेे होय. 

मिटटशाना ाअपल्या साम्राज्यात िोल्हापूर सांस्थान मविंीन िरुन घणे्याची सांधी दणे ेहोय.म्हणून बहुजन समाजाची 

ाईन्नती झािंी पामहजे ाअमण सांस्थानही टटििंे पामहजे. ाऄशा प्रिारची तारेवरची िसरत शाहू महाराजाांना िरावी 

िंागत होती. त्यामुळे महाराजाांना ाआांग्रजाशी मनष्ठा व्यि िरावी िंागत होती. पण ही मनष्ठा ाऄगदी वरवरची होती. 

त्यािाळी ाआांग्रजाशी मनष्ठा व्यि िरणारे फि शाहू महाराज एिटेच होते ाऄसे नाही. ाऄन्य ाऄनेि सांस्थामनि तर होतेच 

मशवाय त्यावेळच्या राजिभय नेत्याांनीही मिटटशाांशी मनष्ठा व्यि िेल्या होत्या. प.मदनमोहन मािंवीय, दादाभााइ 

नौरोजी, गोपाळिृष्ण गोखिंे, न्या.रानडे, कफरोजशाहा मेहता ाअमण िंोिमान्य टटळि ाऄशा नेत्यानी मिटटशाांशी 

मनष्ठा ठेवल्या होत्या. या सवायना मिटटशाांनी भारतात ाअणखी िाही वषे राहायिंा हवे ाऄसेच वाटत ाऄसे. ाआ.स. 

१९०६ सािंी िााँग्रेसचे ििंित्ता येथे २२ वे ाऄमधवेशन भरिंे होते. या ाऄमधवेशनाचे ाऄध्यक्ष दादाभााइ नौरोजी ह े

होते. या ाऄमधवेशनामध्य ेस्वराज्य प्राप्ती ह ेिााँग्रेसचे ध्येय ाऄसेिं ाऄस ेमत माांडिं ेाऄसिंे तरी स्वराज्याचा ाऄथय पणूय 

स्वराज्य ाऄसा नव्हता. तर ाआांग्िंांडच्या िड नडासारयाया वसाहतीत प्रचिंीत ाऄसिंिें े स्वयांशासन ाऄसाच ाऄथय त्याना 

ाऄमभप्रेत होता.  

छत्रपती शाहू महाराजाांची भारतीय स्वातांत्र्य िंढ्यातीिं भमूमिा  

 छत्रपती शाहू महाराज ह ेमिटीश मनयांमत्रत सांस्थानाचे प्रमुख होते, त्यामुळे मनात कितीही राष्ट्रवादी भावना 

ाऄसूनही त्याांना मिटीश शासनामवरुद्ध िधीही ाईघड ाईघड मवरोधाची भूममिा घेता ाअिंी नाही. तरीही भारतातीिं 

स्वातांत्र्यप्रेमी सांघटना, क्ाांमतिारि ाअमण घटनाांना त्याांनी नहेमी पाठींबा कदिंेिंा कदसून येतो. मिटीशाांना मवरोध 

िरण्यासाठी ाआ.स.१८९३ सािंी मशवाजी क्िंब एि महत्वाची ाअमण प्रभावी सांघटना स्थापन झािंेिंी होती. 

ाआ.स.१८९७ च्या िाळामध्य े मशवाजी क्िंबचे सुमारे शांभर सभासद होते. ाआांग्रज मवरोधी भूममिा घेत ाऄसिंेल्या 

मशवाजी क्िंबचा ाअमण शाहू महाराजाांचा जवळचा सांबांध होता. या क्िंबिंा शाहू महाराजाचा पाठठबा ाअमण 
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सहिायय होते. छत्रपती शाहू महाराजासह राजपटरवारातीिं ाऄनेि सदस्य मशवाजी क्िंबिंा मदत िरत  छत्रपती 

शाहू ाअमण िंोिमान्य टटळि याांचे परस्पर सांबांध या पुस्तिामध्ये ग.र. मभडे मिंमहतात िभ, िोल्हापूरचा मशवाजी 

क्िंब हा शाहू महाराजाांच्या प्ररेणेनेच िायय िरत होता. नानासाहबे गायिवाड, बापूसाहबे गायिवाड झुांजारराव 

घाटग े ाआत्यादी ाअपल्या जवळच्या तरुणाांना मशवाजी क्िंबचे सदस्य होण्यास शाहू महाराजाांनीच प्रवृत्त िेिंे. तसेच 

महाराजाांनी क्िंबमधीिं सदस्याांना बांदिुा, घोडे याांची वारांवार मदत िरत ाऄसत. तािंीम िरण्यासाठी महाराजाांनी 

या सदस्याांना जुन्या राजवाड्यातीिं माडीवर जागा कदिंिेंी होती.१  

 िंोिमान्य टटळिाांपूवीच छत्रपती शाहू महाराज स्वदेशीचा पुरस्िार िेिंिेंा होता. स्वदशेीचा पुरस्िार 

म्हणजे स्वातांत्र्य चळवळीचाच एि भाग होय. भारताच्या स्वातांत्र्य चळवळीचा ाऄभ्यास स्वदेशी ाअांदोिंनामशवाय 

पूणय होत नाही. शाहू महाराजाांनी ाअपल्या सांस्थानामध्य े देशी ाईद्योग ाईभारण्यावर भर कदिंा. सांस्थानामध्य े

मनिंमगरीचे तिें िाढण्याचा व मधमाशा पाळण्याच्या ाईद्योगािंा महाराजाांनी प्रेरणा कदिंी. श्री शाहू छत्रपती मीिं 

िां पनी,  शाहू छत्रपती मस्पमनग ाऄडन्ड वीव्हींग मीिं या सुतमगरण्या सांस्थानामध्ये िाढण्यास महाराजाांनी सवय प्रिारचे 

सहाय्य कदिं.े या सुतमगरण्यास जमीण ाअमण पाणी मोफत दणे्यात ाअिंे. दोन्ही सुतमगरण्याचे जवळजवळ ५०% 

शेाऄसय खरेदी िरुन सुतमगरण्याांना ३० वषायपयंत सांरक्षण दणे्याचे जाहीर िेिं.े पुण्यातीिं िापसाची व रेशमाची 

मगरणी त्याच प्रमाण ेपुण्यािंा जी स्वदेशी िागदाची मगरणी होती त्याचे महाराज ाअश्रय दाते होत.े२ म्हणूनच शाहू 

महाराजाांनी िोल्हापूर सांस्थानामध्ये िागद तयार िरण्याच्या िारखाण्यास महाराजानी सहाय्य िेिं.े सांस्थानात 

तयार होणाराच िागद सवय िायायिंयानी िामिाजासाठी वापरिंा पामहजे. ाऄशा प्रिारच्या सूचना सवय िायायिंयाना 

देण्यात ाअल्या. मशवाजी क्िंबचा एि सदस्य ाईत्तमराव शेणोिंीिर यास बापू पाध्ये याांच्या मदतीने ाआ.स. १९१५ 

सािंी वणीता वस्त्र भाांडार ह े स्वदेशी िापडाचे दिुान िाढून कदिं.े त्याचे दिुान चाांगिं े चािंावे त्यासाठी शाहू 

महाराज या दिूानातुन िपडे खरेदी िरत ाऄसत.ज्या ज्या वेळी दिुानात नवीन मािं यते ाऄसे त्या त्या वेळी मी 

चाांगिंा चाांगिंा मािं वाडयावर घेवून जात ाऄसे. शाहु महाराज प्रत्येि वेळी दोन तीनशेचा मािं खरेदी िरत ाऄसत व 

पैसेही रोख ममळत. िेवळ मिंा मदत िरण्याच्या हतेून ते मािं घेत.३ ाऄशी ाईत्तमराव शेणोिंीिर याांनी ाअपल्या 

ाअत्मचटरत्रात नोंद िरून ठेविंिेंी ाअह.े  

सन १९१६ नांतर मुमस्िंमाांसाठी स्वतांत्र मतदारसांघाांची मागणी िरण्यात ाअिंी. त्यावेळी ाऄनिे बाह्मणेत्तर 

नेत्यानी मखश्चन मुमस्िंमाप्रमाणचे ाअपणासही ाअपाअपल्या जातीसाठी स्वतांत्र मतदार सांघाची ाअमण राखीव जागेची 

मागणी िेिंी. स्वतांत्र मांतदारसांघ ाऄसावेत िभ राखीव जागा ाऄसाव्यात,  तसेच िंांडनच्या मिंबरिं पक्षाशी सहिायायचे 

सांबांध ठेवावेत िभ ाऄसहिायय िरावे याबाबत िाह्मणते्तरामध्ये वाद मनमायण झािंा. शाहू महाराजाांनी 

िाह्मणेत्तरामधीिं या मतभेदात मध्यस्थी िेिंी. मशख मुमस्िंम याांच्या प्रमाणेच बहूजन समाजास स्वतांत्र मतदार सांघ 

ाऄसावेत ाअमण त्यासाठी सवांनी ाआांग्रजािडे ाअग्रह धरावा ाऄशी भूममिा घेतिंी. िाह्मणेत्तराच्या शाहू महाराजाांच्या या 

मागणीस मात्र मवरोध झािंा. टटळिाांनी ाअमण िााँग्रेसन ेशाहू महाराजानी िाह्मणेत्तराना स्वतांत्र मतदारसांघ देण्याच्या 

िेिंेल्या मागणीस मवरोध िेिंा. ाऄशा वेळी छत्रपती शाहू महाराजाांनी सन १९१७ मध्ये खामगाव येथीिं मराठा 

मशक्षण पटरषदेमध्ये जातवार प्रमतमनमधत्वाचा फायदा यावर सांबोधन िेिंे. ते म्हणतात िभ,जर हल्िंीची जाती 

व्यवस्थाच िायम रामहिंी तर ज्या टरतीन े हल्िंी स्वराज्याचा ाऄथय समजिंा जातो. त े स्वराज्य म्हणजे मुठभर 

िंोिाांच्या हाती सत्ता जाणे होय. याचा ाऄथय मी स्वराज्याच्या मवरुध्द ाअह.े ाऄसे समजायचे िारण नाही. ह ेमी पुन्हा 

एिवार साांगतो. ाअम्हािंा स्वराज्य पामहजेच. जाती भेदापासून होणारे ाऄमनष्ठ पटरणाम नाहीसे होाइ पयंत हल्िंीच्या 

प्रसांगी ाअपणास मिटटश सरिारचा ाअश्रय व मागयदशयन याची जरुरी ाअह.े सत्ता िेवळ ाऄल्पसांयायाि ाईच्च वर्मगयाांच्या 

हातात जाण्यात स्वराज्याचे पयायवसन होाउ नय.े म्हणनू मनदान दहा वषायपयंत तरी ाअम्हास जातवार प्रमतमनधी 

मनवडून दणे्याचा हक्क ाऄसिंा पामहजे. त्यामूळे ाअमचे हक्क िाय ाअहते याांचे ाअम्हािंा मशक्षण ममळेिं. एिवार त े

ाअम्हािंा समजिंे म्हणजे जातवार प्रमतमनधीत्वाची पुन्हा जरुरी राहणार नाही. जातवार प्रमतमनधी देण्याचा हक्क 

नसल्यामूळे िाय ाऄवस्था होत ेयाबाबत ाअमच्या म्युमनसीपािंीटीचा शोचनीय ाऄनुभव ाअम्हापूढे ाअहचे.४   म्हणजेच 

िाह्मणेत्तराना प्रमतमनधीत्वाचा हक्क नसल्यान ेाऄल्पसांयायािाच्याच महताचेच सरांक्षण होते व सते्तचा फायदा त्यानाच 

ममळतो. म्हणून शाहू महाराजाांनी ाआ.स. १९१९ च्या िायद्यामध्ये यासाठी स्वतांत्र मतदार सांघाची तरतूद िरण्यात 

यावी यासाठी सवोतोपरी प्रयत्न िेिंे. शाहू महाराजाांच्या या प्रयत्नामुळे ाअमण धडपडीमुळे त्याांचे गुरु रेेझझर यानीही 

समाधान व्यि िेिं.े हा प्रश्न माांडण्यासाठी पमश्चम लहदसू्थानात ाअपल्यासारखा प्रविा ममळािंा ही मोठी सुदैवाची 

गोष्ट ाअह.े ाअपण चािंमविंले्या या झगडयात माझी व्यमिशा सहानुभूती ाअह.े ाऄसल्याचे रेेझजरनी महाराजाांना 

िळमविंे.५ शाहू महाराजाांची ही धडपड ाअमण चवळवळीची मिटटशाना दखिं घ्यावी िंागिंी. मााँटेग्यू चेम्सफडय यानी 

िाह्मणेत्तराना मवशेषताः मराठा ाअमण तत्सम जातीना स्वांतत्र मतदार सांघ दणे्यात यावेत ाऄशी मिटटश पािंयमेंटिडे 

मशफारस िेिंी. 
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भारतात क्ाांमतिारिाांनी मोठ्या प्रमाणात मिटीश शासनािंा मवरोध िरण्याचे धोरण स्वीिारिंे होत.े 

छत्रपती शाहू महाराजाांनीही क्ाांतीिारिाांच्या िारवायास मदत िेिंी पण त्याचा परुावा मिटटशाांच्या हाती िंागणार 

नाही याची दक्षता घेतिंी. तथामप शाहू महाराज याांची क्ाांतीिारिाांना ममळणारी मदत , ाअश्रय ाअमण त्याच्या 

िारवायातीिं सहभाग ाआांग्रजाच्यो मनदशयनास ाअिंा ाऄसता ाऄसते तर िोल्हापूरचे सांस्थान बरखास्त िरण्यास 

ाआांग्रजानी मविंांब िंाविंा नसता. म्हणनू शाहू महाराजाांनी या क्ाांतीिारिाच्या िायायचे प्रत्यक्ष नतेृत्व िेिं ेनाही. पण 

त्याना सवयप्रिारचे साहाय्य िरण्याचे मात्र िायय शाहू महाराजाांनी िेिंे. ह े िरत ाऄसताना ाअपल्या सहभागाचा 

िसिंा पुरावा ाआांग्रजाच्या हाती िंागणार नाही याची दक्षता महाराजानी घेतिंी. ाआ.स.१८९५ त े १९१० पयंत 

मशवाजी क्िंबच्या सदस्याांनी व क्ाांतीिारिाांनी महाराष्ट्रात बीडपासून ते नामशिपयंत मिटटश सते्तमवरुध्द जे ाऄनेि 

गुप्त िट रचनण्यात ाअिंे त्या िटामध्ये महाराजाांचा सहभाग ाऄसल्याचा सांशय ाआांग्रजाना ाअिंा होता. परांत ु

महाराजाांनी मुत्सदे्दमगरीने हा सांशय दरू िेिंा ाअमण ाअपिंे िायय चािंू ठेविं.े  

समारोप 

छत्रपती शाहू महाराजाांची स्वातांत्र्यामवषयीची सांिल्पना ाऄमतशय व्यापि होती. ाईच्च वगायबरोबरच बहुजन 

समाजािंाही जगण्याचे ाऄमधिार ाअहते, या मताचे ते होत.े महत्वाचे म्हणजे स्वराज्याबाबतचे मवचार ाऄत्यांत प्रगल्भ 

होते. मानवतावादी, समान पातळीवरीिं राष्ट्रवादास पोषि ाऄशा व्यापि तत्वाचे ाऄमधष्ठान ाऄसणारे स्वराज्य 

महाराजाना हवे होते. ाऄल्पसांयायाि पुढारिंले्या वगायने बहुसांयायाि समाजावर राज्य िरणे म्हणजे स्वराज्य नव्ह.े 

सवायत शेवटच्या व्यिभस स्वराज्यातीिं ाऄमधिाराचा िंाभ ममळायिंा हवा. त्यासाठी सावयमत्रि मशक्षणप्रसार ाअमण 

जातीबांधने मशमथिं िरण्यासाठी सामामजि सुधारणा या बाबी साध्य िेल्यामशवाय स्वराज्यातीिं ाऄमधिार मनरथयि 

ठरतात, ाऄसे त्याांचे मत होत.े थोडक्यात  स्वराजाच्या चळवळीसाठी, राष्ट्रीय ऐक्यासाठी लहद-ू मुमस्िंमामध्य ेसमन्वय 

व ऐक्य जोपासण्याचे िायय शाहू महाराजाांनी िेिंे. स्वातांत्र्य ाअांदोिंनाची तािद वाढमवण्यासाठी मुमस्िंमानाही 

राष्ट्रीय प्रवाहात ाअणण ेाअवश्यि ाअह ेह े ओळखून दोघामध्य ेऐक्य घडवून ाअणण्यासाठी िंो.टटळिाांनी जसा प्रयत्न 

िेिंा व ाआ.स. १९१७ िंा िंखनौ िरार घडवून ाअणिंा होता. शाहू महाराजानीही हीच भूममिा घेवून मुमस्िंमानाही 

स्वातांत्र्य चळवळीच्या प्रवाहात ाअणण्यासाठी शाहू महाराजानी ाऄनुिूिं वातावरण मनमायण िेिंे ाअमण बहुजन 

समाजािंा जगण्याचा ाऄमधिार देण्याचा प्रयत्न िेिंा. 
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प्रस्तावना : 

एकोजणसाव्या शतकात भारतात बरेच सांस्थाजनक होत.े परांतु प्रजेच्या जहतासाठी आपल्याकडे असलले्या 

सते्तचा िापर करणारे बडोद्याचे सयाजीराि महाराज ि कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज असे सांस्थाजनक मात्र 

क्वजचतच होते. सयाजीराि गायकिाड याांनी महाराष्ट्रातील माणसाांचा सांबांध आपल्या सांस्थानाशी नसला तरी तयाांनी 

महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या उतकर्षाासाठी मोलाचे काया केले. सयाजीराि गायकिाड याांच्या प्रमाणेच प्रजेच्या 

जहतासाठी झटणारे दसुरे सांस्थाजनक शाहू महाराज याांचा उल्लेख केला जातो. आपल्याकडील सते्तचा तयाांनी 

पददजलताांच्या उन्नतीसाठी उपयोग केला. माणसातला राजा ि राजामधील माणूस अस ेतयाचे िणान केले जात.े शाहू 

महाराजाांचे काया केिळ कोल्हापूर या तयाच्या सांस्थानापरुते मयााददत नव्हत.े कायद्याचा आधार घेऊन ज्या 

सुधारणाांचा अांमल तयाांना करण्याचा होता तो तयाांनी कोल्हापूर सांस्थानात केलाच परांत ुसांस्थानाची सरहद्द ओलाांडून 

जिटटश अांमलाखालच्या महाराष्ट्रातील बहुजन समाजात जागतृी करण्याचे तयाांना मागादशान करून तयाांच्या उद्धाराची 

ददशा दाखिण्याचे काया ही तयाांनी केले. एका सांस्थानाचा अजधपती असनू सामाजजक जागृतीचे प्रचांड काया करणारी 

शाहू महाराज ही अपिादातमक व्यक्ती होती. छत्रपती शाहू महाराजाांची जिचार सरणी आजण काया प्रखर होत.े तयाांनी 

ततकालीन समाजातील घजनष्ठ प्रथा, परांपरा आजण सामाजजक भेदभाि सांपुष्टात आणण्याकटरता कठोर कायदे केले. 

तयाचबरोबर तयाांनी सांस्थानातील कारभार पारदशाक आजण सामान्य नागरीकाांना न्याय जमळिून दणे्याकटरता सिाच 

जाती धमाातील स्त्री-पुरूर्षाांना सते्तत सहभागी होता यािे, याकटरता आरक्षणाची सुजिधा केली. शाहू महाराजाांनी 

सिाच जनतेच्या जिकासाकटरता शैक्षजणक सुजिधा, शैक्षजणक कायदे, अस्पृश्यता जनमुालन कायदे, अस्पशृ्याांना राजकीय 

ि शासकीय कायाात सहभाग, स्त्रीयाांना पुरूर्षाांसमान अजधकार, जातीभेदाचे जनमुालन इतयादीचे जिचार प्रखड माांडून 

आपल्या सांस्थानात सामाजजक समता प्रस्थाजपत करणेचा प्रयत्न केला. तया धोरणाची अांमलबजािणी चोख व्हािी या 

कटरता कायदे केले. कायद्याचे पालन व्हािे याकटरता स्ितः तयािर जनयांत्रण ठेिल.े असा जनजहतिादी शाहु 

महाराजाांच्या सामाजजक समतेच्या जिचाराचा कायााचा आढािा प्रस्तुत शोध जनबांधात घेतला आह.े  

 समाज पटरितान ही केिळ भौजतक गरजाांच्या पतुातेसाठी कराियाची चळिळ नाही. ती माणसाांच्या मुलभूत 

प्रेरणाांच्या पुतीसाठी तयाांच्यातील सुप्त शक्तींना मुक्त िाि देण्यासाठी, तयाांच्यामध्य े स्िातांत्र्याची उमी जनमााण 

करण्यासाठी, तयाांचे हरिलले े माणुसपण पनु्हा जमळिून दणे्यासाठी समुह शक्तीच्या जोरािर मानिमुक्तीसाठी 

उचलाियाचे क्ाांजतकारक पाऊल आह.े आजचा हा क्ाांजतकारी बदल आपोआप झालेला नाही. तो माणसाांनीच 

घडजिला आह.े आजण तया बदलाबरोबरच माणुस स्ितःही बदललेला आह.े म्हणून आज पटरितान करणा-या लोकाांचे 

नव्याने प्रबोधन होण्याची गरज आह.े िास्तिातील बदल आजण माणसातील बदल तयाांच्यातील एकरूपतेकडे 

क्ाांजतकारी कृती म्हणनू पाजहल्याजशिाय तो नीट समजू शकणार नाही.1 राजर्षी शाहू महाराज ह े महाराष्ट्रातील 

पटरितानिादी जिचाराांचे भोके्त होते. 20 व्या शतकाच्या पजहल्या दोन दशकात राजर्षी शाहू महाराजाांनी अजखल 

भारतातील पटरितानिादी चळिळींना चालना ददली. तयाांना प्रोतसाहन ददले आजण लोकाांच्या मनातील आकाांक्षा 

जागृत केल्या. 20 व्या शतकाच्या पजहल्या पांचिीस िर्षाात महाराष्ट्राचे सामाजजक जीिन ढिळून टाकणारी सामाजजक 

समतेची प्रजतष्ठापना करण्यासाठी अजिश्ाांत पटरश्म करणारी, बहुजन समाजाच्या उद्धारासाठी तळमळणारी ि 

मागादशान करणारी लोकोत्तर व्यक्ती म्हणेज राजर्षी शाहू महाराज होत.  

 हहद ू धमाात सामाजजक जिर्षमता मोठ्या प्रमाणात होती. जाती ि पोटजातींमुळे सामाजजक ऐक्य राजहल े

नव्हते याचा राष्ट्रीय ऐक्याला मोठा पटरणाम होत होता तेंव्हा शाहू महाराजाांनी समाजातील जाजतप्रथेचे उच्चाटन 

करण्याचे काया हाती घेतले सामाजजक जिर्षमते जिरूद्ध सांघर्षा केला. समाजातील जाजतभेद नष्ट करण्यासाठी तयाांनी 

जिजिध मागाांचा अिलबां केला. जातीयतेचे उच्चाटन करण्यासाठी स्ितःच्या कृतीने उदाहरण घालून ददले. जाजतयतेची 

बांधने तोडून टाकण्यासाठी अनके व्याख्याने ददली. तसेच अनेक टठकाणी सामाजजक जिर्षमतेजिरूद्ध पटरर्षदा आयोजजत 

केल्या. सािाजजनक टठकाणे सिाांसाठी खुली केली. आपल्या सांस्थानात माणगाांि यथेे 1920 मध्ये सिा धमाातील 

लोकाांची पटरर्षद भरिून अस्पृश्य बाांधिाांना डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांचे नेतृति जस्िकारण्यास साांजगतल.े राजर्षी 
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शाहूांनी आपल्या सांस्थानात रयतेचा सिाांगीण जिकास व्हािा म्हणून जिजिध सुधारणा केल्या.2 महातमा ज्योजतबा फुले 

याांच्या सामाजजक क्ाांतीचा िारसा ख-या अथााने शाहू महाराजाांनी पुढे चालू ठेिला. राजाच्या सामाजजक कायाामुळे 

बहुजन समाजाची प्रगती झाली. महाराष्ट्रात सामाजजक ि राजकीय चळिळी पुढे जनघाल्या तयाांचा पाया घालण्याचे 

श्ेय छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजाांना द्यािे लागत.े  

 धमासत्ता-जातसत्ता आजण पुरूर्षसत्ता याांच्या मगरजमठ्ठीतून बाहरे काढण्यासाठी शाहू महाराजाांनी साततयाने 

प्रयत्न केले. कारण तयाांची जिचारधारा मानिमकु्तीच्या ध्ययेाप्रत होऊन जाणारी होती. तयासाठी समताजधष्ठीत 

शोर्षणमुक्त जनणाय ि जििेकजनष्ठ समाजजनर्ममत मागा तयाांनी दाखजिलेला होता. तयातून तयाांना अजभप्रेत असललेा 

सम्यक समाज ि प्रगत क्ाांजतकारी तत्त्िज्ञान माांडून तयाांनी सांबांध महाराष्ट्राला अस्पृश्यता जनिारण्याचा एक निा 

जिचार ददलेला आह.े राजर्षी शाहू महाराज करिीर सांस्थानाचा राजा म्हणून नाही तर भारतातील प्रगजतशील राजा 

म्हणून तयाांची दकती जास्त महत्त्िाची आह.े3 

 शाहू महाराजाांनी खामगाि येथील अजखल भारतीय मराठा जशक्षण पटरर्षदेच्या 11 व्या अजधिेशनातील 

भार्षणामध्ये जशक्षण जिर्षयक जे जिचार माांडल े आहते तयात तयाांनी जशक्षणाजशिाय तरणोपाय नाही. जशक्षण ह े

अजिभाज्य भाग समजुन ह े प्रतयेकाांनी घ्यािे असे ठणकािून साांजगतले. तयाजशिाय पुढील भार्षणात त े म्हणतात, 

“अज्ञानात बुडून गलेेल्या देशात उत्तम मुतसद्दी ि लढिय्ये, िीर कधीही जनपजणार नाहीत म्हणून सक्तीच्या ि मोफर 

जशक्षणाची हहदसु्थानला अतयांत गरज असून याबाबतीत आमचा गतकाळ म्हटला म्हणजे इजतहासातील एक अांधारी 

रात्र आह.े”4 जशक्षण घेिून रयत सुधारली पाजहजे ि जतन े लोकशाहाची पुरस्कार केला पाजहजे. समाज सुजशजक्षत 

साक्षर झाला तरच लोकशाही यशस्िीपण ेराबजिला जाऊ शकते ि यशस्िी लोकशाहीच दशेाला चाांगल ेददिस आण ू

शकते. यासाठी तयाांनी लोकाांना जशक्षणाचे महत्त्ि पटिून ददले. ख-या अथााने शाहू महाराजाांनी जशक्षण जिर्षयक 

जिचाराांची बैठक ही महातमा ज्योजतबा फुले याांच्या जिचारािर आधारललेी होती.  

 राजर्षी शाहू महाराज 17 माचा 1884 रोजी दत्तक जिधी पणूा होिून कोल्हापूरच्या गादीिर बसले. पुण े

सािाजजनक सभेसह सांपूणा महाराष्ट्राला आनांद झाला. याच काळात 1895 साली सर जेम्स फर्गयुासन याांच्या नािाने 

पजहले स्िदेशी कॉलेज उघडल े गले.े तयाचे उदघाटक राजर्षी शाहू महाराज होते. तयामुळे तया काळातील पजहल्या 

जपढीतील कतयाा स्त्री-पुरूर्षाांना जशक्षण घेता आले. राजर्षी शाहू महाराजाांनी जाती जनमूालन ि अस्पृश्य उद्धार 

केल्यामुळे फुल-ेआगरकर-लोकजहतिादी पुरस्काटरत सुधारणाांचे राजकीय पुरस्कते म्हणून ते ओळखले जातात.5 

 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजाांनी बहुजन समाजाच्या जशक्षण प्रसाराच्या कायााला सुरूिात केली तयाांनी 

शैक्षजणक कायााव्दारे सामाजजक लोकशाही जनमााण करण्याचा प्रयत्न केला. अस्पृश्य समाजातील मुलाांना जशक्षणाची 

सांधी उपलब्ध करून ददली. तयाांनी प्राथजमक जशक्षण सक्तीचे ि मोफत केल.े अस्पशृ्याच्या मुलाांकटरता स्ितांत्र 

िस्तीगृहाची स्थापना करून ददली. समाजातील सिा िगाांना जशक्षण जमळाले पाजहजे अशी तयाांची भूजमका होती.6 

 राजर्षी शाहू महाराजाांनी 1884-1922 या आपल्या 28 िर्षााच्या राजिटीत समाज सुधारणेसाठी ि 

प्रश्नासन सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्िपूणा जनणाय घेतल.े प्रजाजहत दक्ष प्रशासक असा तयाांचा नािलौदकक होता. स्त्री 

जशक्षणाचे, तयातुन स्त्री सक्षमीकरणाचे काया ह ेमौजलक होते. कारण “जशक्षणाजशिाय आमचा तरणोपाय नाही अस े

माझे ठाम मत आह.े जशक्षणा जशिाय कोणतयाच देशाची प्रगती झाली नाही असा इजतहास साांगतो. अज्ञानात बुडून 

गेलले्या दशेाची उन्नती झाली नाही म्हणून सक्तीच्या ि मोफत जशक्षणाची हहदसू्थानला जनताांत आिश्यकता आह.े”7 

म्हणजे जस्त्रयाच्या जशक्षणासाठी त ेआग्रही होतो, ह ेमान्य करािे लागत.े तयाांनी स्त्री जशक्षणासाठी काही उपाय योजना 

केल्या. तयात  सक्तीच्या प्राथजमक जशक्षणाचा कायदा मलुीच्या जशक्षणाला उते्तजन ि जिशरे्ष प्रयत्नही तयाांनी केले. 

मोफत जशक्षण, जिधिा पुनाजििाहाचा कायदा, आांतरजातीय जििाह कायदा, पडदा पद्धतीस जिरोध, काडीमोड ि 

घटस्फोट कायदा, अनौरस सांतती ि देिदासी जोगीण या जिर्षयाचा कायदा, जशमर्गयातील जशव्याना प्रजतबांध, 

कोल्हापूर सांस्थानात मागास जातीला 50 % आरक्षण ि तयाांची अांमलबजािणी याबाबतचे जनणाय घणेारे स्िातांत्र्य 

पूिा काळातील त ेएकमेि सांस्थाजनक होते. तयाचबरोबर कुलकणी ितन नष्ट केले, अस्पृश्यता जनिारण्याचे जाहीरनामे 

काढले. सतयशोधक चळिळ ि िाह्मणेत्तर चळिळ यामध्ये प्रचांड बदल ि तयाच्या जिचारािर ह्या दोन्ही चळिळींनी 

महाराष्ट्रातील िाह्मणाांची मक्तदारी मोडून निीन ददशा समाज व्यिस्थलेा ददली. तयाचबरोबर सांस्थानातील शतेी ि 

सहकार ि दषु्काळ याबाबत महतिपूणा योगदान होते. सांस्थानातील मुस्लीम समाजाच्या कल्याणासाठी झटणारे शाहू 

महाराज हहद ु मुस्लीम ऐक्याचे पुरस्कते होत.े राजर्षी शाहू महाराजाांचे समाजक्ाांतीच्या िाटचालीतील योगदान 

अनन्य साधारण आह.े सामाजजक न्यायाची प्रस्थापना करण्यासाठी साधनसांपत्तीच्या समान िाटपासाठी आजण नव्या 

सांस्कृतीच्या जनर्ममतीसाठी, पददजलत, सामाजजक आजण आर्मथक दषृ्या अभािग्रस्त िगा प्रस्थाजपताांशी जोरान ेसांघर्षा 



IJAAR   Vol.2 Issue-16               ISSN – 2347-7075 

प्रा. डॉ. दत्तात्रय पाांडुरांग खराडे 
11 

करीत आह.े या सांघर्षाांना िैचाटरकदषृ्या मजबुत करण्यासाठी क्ाांतीकारक प्रगतशील मागा दाखजिण्यासाठी शाहू 

महाराजाांच्या जिचाराांची गरज समाजाला मोठ्या प्रमाणात आह.े आज आपणास अस ेददसून येत ेकी महाराष्ट्रातील 

काही जिचारिांताांिर शाहू महाराजाांच्या जिचाराांचा आजण कायााचा प्रभाि ददसून येतो. तसेच देशाच्या जिकास 

प्रदक्यािर महाराजाांच्या जिचार आजण कायााचा प्रभाि आह.े आजच्या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या जनर्ममतीस राजर्षी 

छत्रपती शाहू महाराजाांच्या कायााचे योगदान आह.े समाज आपोआप घडत नाही तो घडिािा लागतो. समाज 

घडिणारी माणसां कुणी िेगळी नसतात. समाजासाठी समाजातूनच आकाराला आलले्या या माणसाला आपण 

सुधारक म्हणतो आजण म्हणून स्ितांत्र भारताची सामाजजक जिकास (उन्नती) होण्यात ज्याांनी महत्त्िपूणा योगदान ददल े

तयात राजर्षी शाहू महाराज अग्रगण्य असलले ेददसून येतात.  
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प्रस्तािना : 

            राजर्षी शाहू महाराज एक लोकोत्तर राजे होते. तत्कालीन विटटश हहदसु्थानातील सुमारे साडेपाचशे राजे-

सांस्थाांनीक ख्यालीखुशाली आवण मौज मस्तीत आकां ठ बुडालेल े असताना काही मोजक्या सांस्थावनकाांनी रयतेची 

काळजी िावहली. यामध्य े राजर्षी शाहूांचा अग्रक्रमान े समािेश होतो. या रयतेच्या या राजाने केिळ आवण केिळ 

जनतेच्या वहताची काळजी केली. त्याांनी सामावजक समतेची कािड खाांद्यािर घेतलीच पण कृर्षी, उद्योग, क्रीडा आदी 

क्षेत्रातले त्याांचे काम वनर्वििाद अजोड असेच आह.े आपल्या करिीर सांस्थानात पायाभूत सुविधा वनमासण करतानाच 

त्याांनी शेतकऱयाांसाठी आखलेल्या योजना आवण वनमासण केललेी व्यिस्था एकमेिावितीय अशीच होती. हा राजा 

प्रयोगशील, उद्यमशील आवण गवतशील विचाराांचा होता. म्हणनूच आजची कोल्हापूर वजल्याची शेती, दधू ि उद्योग 

क्षेत्रात झाललेी प्रगती आह े त्याचे जनकच राजर्षी शाहू महाराज आहते असेच आपणाला म्हणािे लागले. या 

क्षेत्रातल्या प्रगतीमुळेच कोल्हापूर वजल्हा दरडोई उत्पन्नात दशेात कधीकाळी पवहला तर सध्या दसुऱया स्थानािर 

आह.े 

तोफा वितळिनू नाांगर : 

            पवहल्या महायुद्धाच्या पटरणामाने विविध क्षेते्र व्यापण्यास सुरुिात केली होती. याचा थेट पटरणाम यथेील 

लोखांडािर वह झाला. लोखांडाची भारतात होणारी आयात यदु्धजन्य पटरवस्थती मुळे मांदािली. लोखांडी नाांगर तयार 

करण्यास लागणारा माल इांग्लांड, जमसनी इत्यादी युरोपीय देशातून यायचा. लोखांड ि बीडाच्या टांचाईमुळे लक्ष्मणराि 

ककलोस्कर याांच्या 'ककलोस्कर' कां पनी ची मोठी पांचाईत झाली. सहावजकच यामुळे शेतकऱयाांना नाांगराचा पुरिठा होण े

वजककरीचे झाले. अशािेळी शतेकऱयाांच्या प्रश्नािर कक्रयाशील असणाऱया या लोकराजान े कोल्हापूर सांस्थानातील 

ककल्ल्याांिरील तोफा एकत्र करून त्या वितळिुन नाांगर करण्यास परिानगी कदली. गतिैभिाच्या ऐवतहावसक खुणा 

आवण आठिणीत रमण्यापके्षा भविष्यातील शेती प्रगतीची िाट अवधक समृद्ध करािी यासाठी हा वनणसय राजर्षी 

शाहूांनी घेतला. यातून राजर्षी शाहूांचे पुरोगावमत्ि केिळ सामावजक सुधारणा पुरतेच नव्हते तर ते त्याांच्या प्रत्येक 

कृतीत होते हचे यातनू कदसून येत.े ककलोस्कराांच्या करिी तोफाांच्या मागणीचा प्रस्ताि आल्या आल्या ' या 

शेतकऱयाांना उपयोगी पडणार आहते या तोफा. फार चाांगली गोष्ट. दऊेन टाका या तोफा ककलोस्कराांना. फार शहाणा 

माणूस आह ेतो.'१  असे म्हणनू जणू त्याांनी आदेशच कदला आवण कोल्हापरू सांस्थानातील या तोफा रेल्िेने कुां डल यथेील 

ककलोस्कर कारखान्यात गेल्या पुढे त्या नाांगराच्या रूपाने हजारो शेतकऱयाांच्या जवमनी सुपीक करु लागल्या. एका 

अथासन ेयातून शेती प्रगती मोठी चालना वमळाल्याचे कदसून यते.े 

शतेकी सांस्था ि कृर्षी प्रदशसन े: 

             कोल्हापूर सांस्थानातल्या शेतकऱयाांना शेतीतल्या आधुवनकीकरणाची मावहती व्हािी. शेतीत निे निे प्रयोग 

त्याांनी करािेत, यासाठी राजर्षी शाहू महाराज आग्रही होते. ककबहुना नि-निे आधुवनक विज्ञान तरुणाांनी अिगत 

करुन सांशोधकिृत्ती जोपासािी यासाठीही ते प्रयत्नवशल होत.े एिढेच नव्ह ेतर ते कृवतशील ही होते. खरेतर स्िातांत्र्य 

प्राप्तीनांतर भारत सरकारन े शतेी ि उद्योगधांदे िाढािेत आवण त्याांना गती वमळािी यासाठी प्रयत्न केले. परांत ु

कोल्हापूर सांस्थानात आधुवनकीकरणाची ही प्रकक्रया राजर्षी शाहू महाराजाांनी स्िातांत्र्यप्राप्ती पूिीच सुरु केली होती. 

यािरून त्याांची शेती, उद्योगधांद्या विर्षयीची व्यापक दषृ्टी कदसून येत.े त्याांनी स्ितः युरोप दौऱयािर असताना शतेीही 

आधुवनक ि शास्त्रीय पद्धतीने वपकिून अन्नधान्याचे उत्पादन अवधक पटीने घेतले जाते ह ेप्रत्यक्ष पावहले होते. म्हणूनच 

सांस्थानात सुधाटरत शेती पद्धतीचा प्रसार करण्यासाठी '१९२२ साली त्याांनी कोल्हापुरात ककग एडिडस ॲवग्रकल्चरल 
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इवन्स्टट्यूट ही सांस्था स्थापन केली.'२ या इवन्स्टट्यूटला जोडूनच शेती अिजाराांचे एक म्युवझयम सुरु करण्यात आले. 

एिढेच नव्ह े तर कोल्हापूर सांस्थानातील शतेकऱयाांना सुधाटरत अिजारे, प्रगत बी-वबयाणे, खते, मशागतीच्या 

आधुवनक पद्धती कळाव्यात ककबहुना त्याचा त्याांनी शेतीमध्ये अिलांब करािा यासाठी खास शेती अवधकाऱयाांच्या 

नेमणुका करण्यात आल्या. 

            एिढेच नव्ह ेतर करिीर सांस्थाना बरोबरच रयत अांबाबाईच्या रथोत्सि आवण जोवतबाच्या चैत्र याते्रस 

मोठ्या सांख्येने खेडोपाड्यातून येते ह े जाणून येथे इतर िेळीपेक्षा गदी जमत,े म्हणूनच या टठकाणी कृर्षी प्रदशसन े

ठेिण्यात यािीत असे आदेश त्याांनी कदले.' अशा प्रदशसनातनू शेतीची आधुवनक साधन,े उत्कृष्ठ उत्पादनाच्या धान्याचे 

नमुन,े मावहती पत्रके आदींची माांडणी केली जािी.'३ इतकेच नाही तर उत्तम प्रतीची जनािरे लोकाांनी पाळािीत ि 

उत्तम जातीच्या जनािराांची पैदास करािी यासाठी ही खास उपाययोजना केली. यासाठी जनािराांची प्रदशसनेही 

भरिली. सांस्थानात जनािराांचे दिाखाने उभारले. शेतीतील उच्च ि आधुवनक वशक्षण घेणाऱया गरजू लोकाांना ही 

त्याांनी सरकारी वतजोरीतून मदत केली. 'रामचांद्र धडडू शेळके, रा. कोल्हापरू, ह े मराठे गहृस्थ अॅवग्रकल्चर वशकण े

कटरता अमेटरकेत जाणार असल्याने त्याांचे समक्ष वि॥ िरुन यास सदर कामाकटरता पांधराश े (१५००) रुपय े

वबनव्याजी कजस ि अगर तसांलमात दणे्यात यािी.'४  असा आदेश महाराजाांनी १० म े१९१४ रोजी काढला होता. 

िडगाि (ता.शाहूिाडी) यथेील पाांडुरांग वचमणाजी पाटील उफस  पी.सी.पी. थोरात या विद्यार्थयाांची मॅटिक मधील 

प्रगती पाहून शाहू महाराजाांनी त्याांना खास दतू पाठिून बोलािून घेतले. खेड्यातून आलले्या या मलुाची त्याांनी 

मराठा बोडींग मध्य े राहण्याची व्यिस्था केल.े पुढे हचे पाांडुरांग पाटील दशेातल े कृर्षी कॉलेज चे पुण े यथेे पवहल े

प्राचायस झाले, मुांबई इलाख्याच्या शेतकी खात्यात उच्च पदािर विराजमान होते. महादेि नारायण देिधर बारामती 

याांनी शेती सुधारणा नािाचे पुस्तक वलवहले होत.े ते पुस्तक शेतीशी उपयुक्त असल्यान ेकोल्हापरू सांस्थानातील शाळेत 

चालू करण्याचाही आदशे महाराजाांनी कदला.  

शतेी उत्पादनातील नविन प्रयोग : 

             ' सारा िसुलीचे काम करताना काही लोक मनमानी करायचे. कुलकणी ह ेमनमानी करून वपळिणकू 

करायचे म्हणून राजर्षी शाहू महाराजाांनी शेतसारा पद्धतीत बदल घडिून आणण्यासाठी तलाठी नेमले.'५ यामुळे सारा 

िसुली मध्ये सुसूत्रता आली ि रयतेिर चालललेा अन्याय बांद झाला. एिढेच नव्ह े तर कोल्हापूर सांस्थानात ऊस 

मोठ्या प्रमाणािर वपकिला जाई. येथे उत्पाकदत ऊस गुऱहाळघराांिर गाळला जाई. गुऱहाळ घराांमध्ये तयार झाललेा 

अत्यांत चाांगल्या प्रवतचा गुळ कोकणातील राजापूर बांदरातनू बाहरे पाठिला जाई. यथे ेतयार  झालेला गुळ अत्यांत 

दजेदार आवण कणीदार असा होता. मात्र राजापूर बांदरातनू बाहरे जात असल्यान े त्यास 'राजापुरी' गुळ म्हणनू 

ओळखल ेजाई. महाराजाांना ही बाब खटकली आवण कोल्हापुरात तयार होणाऱया शतेी उत्पादनाांसाठी 'शाहुपुरी' ही 

बाजारपेठ िसिली ि कोल्हापुरी गुळाचे महत्ि अबावधत राखले. खरेतर राजर्षी शाहूांचा काळाच्या पुढे पाहणे आवण 

रहाणे हाच खास गुण होता. 

            कोल्हापूर सांस्थानात वपकिलेला ऊस गुऱहाळ घरात गाळप करत असताना लाकडी गाळप यांत्र िापरल े

जाई. त्यामध्ये ऊस गाळप करताना अनेकाांचे हात अडकून दघुसटना घडायच्या. ऊस गाळपािेळी अपघाताचे प्रमाण 

जास्त असल्यान े महाराजाांनी उसगाळताना यांत्रात हात सापडणार नाही अस े यांत्र बनविण्यासाठी स्पधास लािली. 

मॅटिक झाल्यानांतर ज्या विद्यार्थयाांची हुशारी पाहून राजर्षी शाहूांनी मदत केली होती त्या पी.सी.पी. थोरात याांनी 

अशा प्रकारचे लाकडी गाळप यांत्र (घाणा) बनिण्यात यश वमळिले. यामुळे गाळप यांत्रात हात सापडून होणाऱया 

अपघाताांचे प्रमाण कमी झाले. 

हसचन व्यिस्था आवण चहा लागिडीचा प्रयोग : 

           सांस्थानातील शेती खऱया अथासने बहरायची असले आवण शेतीतल े उत्पन्न िाढण्याबरोबरच शेती मोठ्या 

प्रमाणात पीकाखाली आणायची असेल तर हसचन व्यिस्था करणे गरजेचे आह.े सयाद्रीच्या कडेकपाटरत शेकडो इांच 

पाऊस पडतो त्यािेळी वतथल्या नद्या दथुडी भरुन िाहतात. मात्र पािसाळा झाला की त्या कोरड्या ठणठणीत 

पडतात. ह ेपाणी अडिले आवण वजरिले तर याचा शेतीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो, ककबहुना 

तसे करणे अत्यांत गरजेचे असल्याचे त्याांच्या लक्षात आल्यानांतर त्याांनी राधानगरी धरणाचा महत्त्िाकाांक्षी प्रकल्प 
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हाती घेतला.' १९०९ साली राधानगरी धरणाचे प्रत्यक्षात बाांधकाम सुरु झाल.े १९१८ साला पयांत १४ लाख 

रुपयाांची रक्कम खची पडून धरणाचे ४० फुटापयांत बाांधकाम पूणस झाले.'६ या धरणाचे प्रत्यक्षात १९५७ ला बाांधकाम 

पूणस झाले. परांत ुयामुळे हजारो हेक्टर क्षेत्र ओवलताखाली आल ेआवण राजर्षी शाहूांनी पावहलले ेहटरतक्राांतीचे स्िप्न पूणस 

झाले. 

        प्रयोगशीलता आवण नाविन्यता हा राजर्षी शाहू महाराजाांच्या कारभाराचा एक महत्त्िाचा गुण होता. त्याांनी 

ऊस, भात, ज्िारी, भुईमूग ि इतर कडधान्ये ही पारांपटरक वपके नेहमी घेतली जात होती. या पद्धवतला फाटा देऊन 

कधीच न घेतलेली वपके सांस्थानातल्या शेतीत घेतल्यास शेती, शेतकरी आवण राज्याचाही कायापालट होऊन जाईल 

असे त्याांचे ठाम मत होते. म्हणूनच त्याांनी चहा, कॉफी, रबर याची लागिड सांस्थानात करून निीन प्रयोग करुन 

पावहला. परांत ुयापैकी चहा लागिडीचा प्रयोग यशस्िी झाला.' पन्हाळ्या जिळील अस्िलडडग बागेत त्याांनी चहा 

लागिडीचा प्रयोग यशस्िी केला.'७ या पन्हाळ्याजिळच्या बागेतला चहा कोल्हापूर सांस्थाांना बरोबरच अगदी 

बडोद्या पयांत प्रवसद्ध होता. 'Panhala Tea No - 4'  या नािाने हा चहा प्रवसद्ध होता. हा चहा बडोद्याचे राजे 

सयाजीराि गायकिाड याांच्या आिडीचा खास चहा म्हणून प्रवसद्ध होता. राजर्षी शाहू महाराजाांच्या प्रयत्नातून 

कोल्हापुरात चहाचे मळे फुलले मात्र काळाच्या ओघात या निीन प्रयोगाकडे कोणी गाांभीयासने पावहले नसल्यान े

कोल्हापूर सांस्थानचा पन्हाळा चहा ददुैिान ेकाळाच्या ओघात इवतहास जमा झाला. राजर्षींनी १९०८ ला हा चहा 

लागिडीचा प्रयोग सांस्थानात यशस्िी केला होता. 

             असे जरी असले तरी तब्बल ९० िर्षासनांतर २००८ मध्य ेकोल्हापरू वजल्यातील सयाद्रीच्या पिसत राांगेत 

असणाऱया आांबा घाटात बाळासाहबे टेकिडे या प्रयोगवशल शतेकऱयाने ४५ एकरात चहा लागिडीचा प्रयोग यशस्िी 

करुन दाखविला होता. चहािर प्रकक्रया करण्यासाठी कनासटकातील प्रोसेहसग प्लँटचा आधार घ्यािा लागत असे. 

चहाच्या तोडलले्या पानािर जास्तीत जास्त सात तासाांमध्ये प्रकक्रया करणे गरजेचे असते म्हणून बाळासाहबे टेकिडे 

याांनी यासाठी चहाच्या मळ्यालगतच प्रकक्रया प्लँट उभा केला. एिढे प्रयत्न करूनही ददुैिान ेयाही नविन प्रयोगास 'टी 

बोडस ऑफ इांडीया' या वशखर सांस्थेची मान्यता न वमळाल्याने इवतहास जमा झाला.  

वनष्कर्षस : 

           राजर्षी शाहू महाराज समकालीन कालखांडातील काही मोजक्या सांस्थावनक अथिा राजाां पैकी एक जनसेिक 

राजे होते. राजर्षी शाहूांचे समाजउद्धारक म्हणून ि सामावजक समतेच्या क्षेत्रातले काम अजोड आहचे परांतु त्याांचे 

शेतीच्या अनुर्षांगान े केललेे काम ि त्याांनी राबिलेली ध्येय धोरणे कालातीत होती. म्हणूनच कोल्हापूर वजल्याची 

आजची शेती, सहकार ि उद्योग क्षेत्रात झालेली प्रगती लक्षणीय कदसते. कोल्हापूर वजल्हा देशात दरडोई उत्पन्नात जो 

अग्रेसर होता ि सध्या दसुऱया स्थानािर आह ेत्याचे जनकत्िच राजर्षी शाहूांच्या कृर्षी विर्षकयक ध्येय धोरणाांत आह.े 

राजर्षी शाहूांनी सुमारे शांभर िर्षासपूिी चहा लागिडीचा प्रयोग यशस्िी केला आवण त्यानांतर महाराष्ट्रात प्रथम 

शाहूिाडी तालुक्यातील आांबा येथे याच प्रयोगाची पुनरािृत्ती झाली. हाही प्रयोग कमालीचा यशस्िी झाला. ददुैिाने 

शाहू महाराजाांचा यशस्िी प्रयोग जसा इवतहास जमा झाला त्याच पद्धतीने आांब्यातला प्रयोग सुद्धा इवतहास जमा 

झाला. असे जरी असल ेतरी शाहूांच्या दषृ्टीन ेशतेीमधील आधुवनकता आवण व्यापकता अत्यांत महत्त्िाची होती. 
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प्रस्तावना :  

णिटीश राजवटीत आपल ेअणस्तत्व टटकवण्यासाठी अनेक जहागीरदाराांनी आपल ेजीवन सांपवले. भारतीय 

राजकारणही त्याच पटरणस्थतीतून जात होते. पण, त्याला काही अपवाद आहते. त्यात कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू 

महाराज याांचे नाव अग्रगण्य आह.े शाहू महाराजाांनी अस्पृश्याांच्या या सन्मानजनक जीवनासाठी जीवनाच्या या शेवटच्या या 

श्वासापयंत चळवळ चालवली. त्याांनी अस्पशृ्याांना मुख्य प्रवाहातील लोकाांप्रमाणे शैक्षणणक सुणवधा उपलब्ध करून 

ददल्या. अस्पशृ्याांच्या या शैक्षणणक, सामाणजक आणण वैचाटरक जागृतीबद्दल त्याांना काळजी होती. कारण त े इतराांवर 

अवलांबून होते. थोडक्यात, वतयमान सांशोधन शाहू महाराजाांच्या या अस्पृश्य उद्धार या उल्लखेनीय कायांवर प्रकाश 

टाकते. वतयमान सांशोधन लेख तीन भागात णवभागललेा आह.े पणहला भाग अस्पशृ्याांच्या या शैक्षणणक णवकासासाठी शाहू 

महाराजाांच्या या कायायशी सांबांणधत आह.े दसुरा भाग सामाणजक समतेसाठी केलेल्या त्याांच्या या प्रयत्ाांवर प्रकाश टाकतो. 

णतसऱ्या भागात अस्पृश्याांमध्य े वैचाटरक जागृतीसाठी शाहू महाराजाांच्या या कायायचा समावेश आह.े शेवटी, या सवय 

पैलूांचे मलू्यमापन त्यात ददले आह.े 

शकै्षणणक कायय :  

छत्रपती शाहू महाराजाांनी अस्पृश्याांसाठी शाळा आणण वसणतगृह ेउघडून त्याांच्या या णवकासाचा मागय मोकळा 

केला. ह ेकरत असताना त्याांनी अस्पशृ्य समाजातील पूवयग्रह नष्ट करण्यासाठी कठोर पटरश्रम घेतले आणण णशक्षणात 

समान सांधी उपलब्ध करून दणे्याचा आग्रह धरला. त्याांनी आपल्या प्राांतात णशक्षणाच्या या माध्यमातून मागासलले्या 

समाजाच्या या उन्नतीचे धोरण स्वीकारले. यासाठी अनेक वसणतगृह ेस्थापन केली. कोल्हापुरातील णवणवध समाजातील 

णवद्यार्थयांसाठी त्याांनी शाळा आणण वसणतगृह े उभारली. १९०८ मध्य े त्याांनी भास्करराव जाधव, महादेव डोंगरे, 

बागल, सशदे इत्यादी सहकाऱ्याांना सहभागी करून अस्पशृ्याांसाठी वसणतगृहहेी उघडली. या कामासाठी त्याांनी ‘णशक्षण 

प्रसार मांडळ’ (णवद्या प्रसारक मांडळ) नावाची सांस्था स्थापन केली. या लोकाांनी अस्पशृ्याांची मुले वसणतगृहासाठी 

शोधून काढण्यासाठी खूप धडपड केली, तसेच त्याांचा शैक्षणणक दजाय मुख्य प्रवाहातील लोकाांच्या या  मुलाांच्या या बरोबरीने 

वाढवण्याचा प्रयत् केला. परांत,ु अस्पृश्याांची णशक्षणाबाबत उदासीनता असल्यान ेत्याांना णशक्षणाचे महत्त्व पटवून दणे े

कठीण काम होते. त्यामुळे या अडचणींवर मात करण्यासाठी शाहू महाराजाांनी अथक पटरश्रम घतेल.े त्याांच्या या 

राज्याणभषेकाच्या या वेळी त्याांच्या या प्राांतात अस्पशृ्याांसाठी त पा पाच शाळा होत्या आणण णवद्यार्थयांची सांख्या 168 होती. 

1907-1908 दरम्यान अस्पशृ्याांसाठीच्या या शाळाांची सांख्या 16 आणण णवद्यार्थयांची सांख्या 416 होती. महाराजाांच्या या 

अणवरत प्रयत्ाांमुळे अस्पृश्याांसाठीच्या या शाळाांची सांख्या हळूहळू वाढत गेली. 1912 मध्ये अस्पृश्याांसाठी शाळाांची 

सांख्या या चार वषायत 27 झाली आणण णवद्यार्थयांची सांख्या 636 होती.  

अस्पृश्याांसाठी शाळा उघडण्यासाठी त्याांनी मनापासून पाठठबा ददला. या योजनाांच्या या आर्थथक तरतदुींचे त े

स्वतः णनरीक्षण करत होत.े छत्रपती शाहू महाराज आणण भाऊराव पाटील याांनी सातारा णजल्यातील शैक्षणणकदषृ्ट्या 

मागासलेल्या समाजातील णशक्षणाच्या या प्रसारासाठी णनधी सांकलनाची अनोखी योजना आखली. त्याांना कुस्तीची खूप 

आवड होती आणण त्याांच्या या आश्रयाखाली अनेक पैलवान होत.े त्याांनी कुस्तीपटूांच्या या 4-5 जोड्ाांची ककमत घेतली 

आणण णनयु पा केलेल्या सणमतीकडे सोपवली. कोल्हापूर प्राांतात लोकाांना कुस्तीबद्दल खूप रस होता. त्याांनी णवणवध 

गावाांमध्ये कुस्तीच्या या सामन्याांची णतदकटे णवकण्याची योजना राबवली आणण त्यातून णमळणारे उत्पन्न णशक्षणाच्या या 

प्रसारावर खचय केल.े 

सामाणजक णवषमतेचे णनमूयलन शाहू महाराजाांनी सहद ू समाजातील पारांपाटरक जातीव्यवस्थेचे उल्लांघन 

करून समानतेवर आधाटरत नवा समाज णनमायण करण्याचा सदैव प्रयत् केला. जातीचे उच्चाटन, अस्पृश्यता णनमूयलन, 
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श्रेष्ठ आणण कणनष्ठ, उच्च आणण खालच्या या वगायतील कृणत्रम सभती नष्ट करण्याच्या या णवचाराांनी ते प्रेटरत होते. शाहू 

महाराजाांनी कोणीही अस्पृश्याांचा अपमान करणार नाही असा आदेश जारी केला. प्राांतात अस े घडल्यास त्याला 

गावातील मजूर, पोलीस सहाय्यक आणण स्थाणनक महसूल कमयचारी जबाबदार राहतील, असा आदेश काढला होता. 

त्याांनी प्राांतातील सवय सावयजणनक टठकाणे अस्पृश्याांसाठी खुली केली. त्याांनी अस्पशृ्याांसाठी सावयजणनक नळ, णवणहरी, 

तलाव, सराया , रुग्णालय,े शाळा आणण कायायलये उघडून त्याांना समान अणधकार बहाल केले. त्याांनी अस्पृश्याांबद्दल 

भाष्ट्य केले, “माझा णवश्वास आह े की खरी राष्ट्रसेवा ही त्याांच्या या बेड्ा तोडण्यात आह.े अमानुष अत्याचार ज्यान े

अस्पृश्याांना पूणयपणे गुलाम केले. खालच्या या जातीचे लोक त्यासाठी अणवरत प्रयत् करूनही ते करू शकत नाहीत. 

उच्चवणीय लोकाांनी प्राचीन काळापासून वारसा हक्काने उपभोगललेे हक्क सोडून द्यावेत. अस्पृश्याांच्या या मलुाांना 

इतराांप्रमाणेच सरकारी शाळाांमध्ये आणण उघडलले्या सवय स्वतांत्र शाळाांमध्य ेप्रवेश द्यावा, असा आदेश त्याांनी जारी 

केला. तसेच, णवणवध जाती-धमायच्या या मुलाांना कोणत्याही प्रकारचा अपमान न करता एकणत्रतपणे बसवल े पाणहजे. 

अस्पृश्याांना धार्थमक णशक्षण दणे्यामागचा त्याांचा हतेू हा होता की समाजात समानता प्रस्थाणपत करावी. 

समाज म्हणून, त्याांनी धार्थमक णशक्षण सुरू करण्यापूवी अस्पशृ्य णवद्यार्थयांसाठी धागा समारांभ (उपनयन 

णवधी) आयोणजत केला. शाहू महाराज ह े इणतहासातील पणहल े सुप्रणसद्ध राजा होत े ज्याांनी अस्पृश्याांसाठी धागा 

समारांभ आयोणजत करून वेद सांथा ददली आणण त्याांना िाह्मणाांच्या या तथाकणथत श्रषे्ठ दजायच्या या बरोबरीने वर आणले. 

त्याचा कोल्हापुरातील समाजव्यवस्थेवर अपटरहाययपण ेपटरणाम झाला आणण िाह्मणवादाची मुळां उद्धध्वस्त झाली. 

त्यामुळे पुण्यातील काही िाह्मणाांनी शाहू महाराजाबद्दल तक्रार केली.  

महाराजाांनी इांग्रजाांना राजकीय दषृ्ट्या दडपण्याचा प्रयत् केला. त्यावेळी ते म्हणाले, “मागासवगीयाांसाठी 

सेवा करताना मला पदच्या यतु झाले तरी मला पवाय नाही. त्याांनी णवरोधी आणण समकालीन णिटीशाांना इशारा ददला की 

शेवटच्या या श्वासापयंत मी सदैव प्रयत्शील राहीन.” 

त्याांनी सामाणजक समतेची चळवळ उभी केली. या चळवळीने अस्पृश्यता णनमूयलनाला सांवैधाणनक स्वरूप 

ददले होत.े शाहू महाराजाांनी सहद ू समाजात प्रचणलत असलले्या हाणनकारक रूढी आणण परांपराांना आवर घालनू 

सामाणजक समता णवकणसत करण्यावर ठळकपणे भर ददला. 

वचैाटरक जाणीव :  

शाहू महाराजाांनी आपल्या प्राांतातील अस्पशृ्याांना णशक्षण आणण रोजगाराच्या या समान सांधी उपलब्ध करून 

देण्याचा प्रयत् केला. या ऐणतहाणसक कायायसाठी सांपूणय अस्पृश्य समाज कायम ऋणी होता. या कामाचे उत्तम 

उदाहरण म्हणजे बस्तवाडपेटा रायबाग भागातील करवीर येथील महार जहागीरदाराांनी २७ जुलै १९२१ रोजी 

महारणहवासीबाबत अजय सादर केला होता. शाहू महाराजाांच्या या अस्पशृ्याांच्या या उन्नतीसाठी केलेल्या कायायचा उल्लेख 

करताना ते म्हणाले की, “उदार राजाने अनेक प्रकारे प्रयत् केले. आमच्या या उन्नतीसाठी आणण सुधारणेसाठी. तुम्ही 

बोर्डडग, शाळा उघडल्या, अनेकाांना रोजगार उपलब्ध करून ददला, काहींनी वदकलीच्या या व्यवसायात प्रवेश केला आणण 

कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव बाजूला सारून राजा आम्हाला आपल्या मलुाांप्रमाणे समान प्रमेाने वागवतो. म्हणून, 

आमचा समाज तुमची देवाप्रमाणे पूजा करतो आणण या उल्लेखनीय कायायसाठी सदैव ऋणी राहील” (बणहष्ट्कृत भारत 

पाणक्षक (मराठी) ११). अस्पशृ्य ह ेशाहू महाराजाांच्या या कायायपुढे नतमस्तक होत ेअसे सूणचत करते. परांतु, अस्पशृ्याांमध्य े

वैचाटरक जागृती करण्यासाठी त्याांनी अणवरत प्रयत् केले. अस्पृश्यतेच्या या परांपरेबद्दल ते म्हणाले की, ‘महाभारतानांतर 

वैददक धमायचा ऱ्हास झाला तेव्हा णिज लोक स्वतःला जन्मान ेश्रेष्ठ आणण शूद्ाांपेक्षा (अस्पृश्य) कणनष्ठ समजत होते. 

त्यामुळे भारतातील बहुताांश लोकसांख्या णशक्षण, धमय आणण समृद्धीपासून वांणचत होती. पण, अस्पृश्याांवर अत्याचार 

झाले.  

बुद्धाच्या या काळात ते थाांबले. त्यानांतर, वेदाांवर आधाटरत धमांध सहद ू धमायची भरभराट झाली, ज्याची  

पराकाष्ठा समाजातील वाढत्या जाणतवादात झाला. त्याच्या या ताांद्याही मोठ्या प्रमाणावर तोतावल्या. आजकाल, 

अस्पृश्याांवर होणारे जाणतवाद आणण अत्याचार ही सहद ू धमायतील आज्ञा मानली जाते”. या समस्येवर मात 

करण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील लोकाांनी पुढे आल े पाणहजे असे शाहू महाराजाांना वाटत होते. तसेच, खालच्या या 
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जातीतील लोकाांनी स्वत:च्या या उन्नतीसाठी आणण वारसाचा दजाय वाढवण्यासाठी कठोर पटरश्रम केले पाणहजेत आणण 

उच्च जातीच्या या लोकाांनीही खालच्या या जातीतील लोकाांसोबत एकणत्रतपणे काम केल े पाणहजे. ह े पद्धतशीरपण े आणण 

सौहादयपूणयपणे जाणतवादाचा नायनाट करण्यास मदत करेल.  तसेच शाहू महाराजाांनी समाजातून जाणतवाद नष्ट 

करण्यासाठी आांतरजातीय सांबांध प्रस्थाणपत केले पाणहजेत असे सुचवल.े आांतरजातीय णववाह वाढवण्यासाठी 

कायदेशीर अडथळे दरू केले पाणहजेत, जे या समस्येवर मात करण्यासाठी तायदेशीर ठरतील. त्यासाठी कायदेशीर 

तरतुदी कराव्यात.शाहू महाराजाांनी मे १९२० मध्य े अणखल भारतीय मागासवगीय पटरषदेचे अध्यक्षपद भूषवले. 

त्याांनी पटरषदेत स्पष्ट केले की, 'जातीवाद णनमूयलनाच्या या प्रमाणावर राष्ट्राचा णवकास अवलांबून आह'े . 

ददल्ली यथेील अणखल भारतीय मागासवगीय पटरषदेत राजश्री शाहू महाराज म्हणाल,े “णिटटश साम्राज्याचा 

उदय आपल्या जीवनात जागतृी आणण पुनजायगरणाकडे नेतो. आपण त ेणवसरता कामा नये. तसेच, देशाचे राजकीय 

भणवतव्य सांबांणधत राष्ट्राांच्या या नागटरकाांच्या या चाटरत्र्यावर अवलांबून असत.े त्यामुळे प्रत्यकेाने स्वतःचे चाटरत्र्य 

सुधारण्याचा प्रयत् केला पाणहजे. प्रत्येकाने ददलेल े अणधकार वापरण्याची त्याांची क्षमता त्याांच्या या वतयनातून णसद्ध 

करावी”.  या कायायत त्याांनी मोलाचे योगदान ददल ेअसल ेतरी त्याांनी कधीही अस्पृश्याांचे नते ेम्हणनू स्वतःचा प्रचार 

केला नाही. त्याांनी नेहमीच अस्पृश्याांचे सेवक म्हणून काम केल.े  

शाहू महाराजाांनी नागपुरातील अणखल भारतीय मागासवगीय पटरषदते आपले णवचार व्य पा करताना 

म्हटले होत,े “कोणतीही आपत्ती आली तर तुझी सेवा करण्यासाठी मी माझे साम्राज्य राजपुत्राच्या या स्वाधीन करीन. ” 

अस्पृश्याांच्या या चळवळीचे नेतृत्व अस्पृश्य समाजातून बाहरे पडल्यास अस्पृश्य म ुपाीचा मागय अणधक मोलाचा होईल, 

असे शाहू महाराजाांना नेहमीच वाटत होत.े गवई याांना णलणहलेल्या पत्रातून त्याांना हाच सांदेश सुचवायचा होता. 

यामध्ये ददलले्या पत्रात ते म्हणाल,े “तुम्ही तुमच्या या समाजाच्या या चळवळीचे नेतृत्व इतराांकडे दऊे नका. णवश्वासाहय 

आणण योग्य नतेा स्वत:च्या या समाजातून णनयु पा केला पाणहजे. अन्यथा, इतर समाजाचे नेते तुमच्या या आणण चळवळीच्या या 

भणवष्ट्याशी खेळतील”. त्यामळेु त्याांच्या या अध्यक्षतेखाली झालेल्या माणगाव पटरषदेत त्याांनी डॉ.आांबेडकराांना 

अस्पृश्याांचे नेते म्हणनू जाहीरपणे घोणषत केले. त्यानांतर अस्पृश्य समाज णनधायराने डॉ.आांबेडकराांच्या या पाठीशी उभा 

राणहला पटरणामी इतर नेत्याांची कीती हळूहळू कमी होत गेली. डॉ.आांबेडकराांच्या या नेतृत्वाखाली मानवमु पाीची 

चळवळ चालवली. 

णनष्ट्कषय : 

शाहू महाराजाांनी महात्मा तुलेंची सत्यशोधक (सत्यशोधक) चळवळ अणवरतपण े वाढवली. त्याांनी 

समाजातील णवषमता सांपुष्टात आणण्यासाठी आपली श पाी वापरली. अवांत-गाडेची प्रमुख भूणमका म्हणजे लोकाांच्या या 

जीवनात रूपाांतटरत बदल घडवून आणणे, त्याांना मानवतेबद्दल जागरूक करून प्रगतीकडे नेणे. या दषृ्टीकोनातून 

छत्रपती शाहूमहाराज ह े एक आयकॉनोक्लास्ट होते. ज्या काळात शाहू महाराजाांनी अस्पशृ्यता णनमूयलनाचा मुद्दा 

उपणस्थत केला तो काळ आजच्या यासारखा अनुकूल आणण पुरोगामी नव्हता. केसरीच्या या वृत्तपत्रातील शाहू महाराजाांच्या या 

मृत्यूच्या या लेखात त्याचे बारकाईने वणयन केल ेआह.े केसरीचे लेखक म्हणाले, “कोणीही याला मागे टाकू शकत नाही. 

आजच्या या युगातील ज्ञानशास्त्र, राजकारण आणण समाजशास्त्र यातील शाहू महाराजाांचे कौशल्य आणण बौणद्धक क्षमता. 

लोक त्याच्या या प्रचांड आणण कठोर पटरश्रमाचे साक्षीदार आहते” (प्रबोधन पाणक्षक 117). प्रचारक आणण समाजसुधारक 

ठाकरे याांनी छत्रपती शाहू महाराजाांच्या या कायायकडे णवणवध समाजाचे लोक व्यापक दणृष्टकोनातून कसे पाहतात ह े

दाखवण्याचा प्रयत् केला होता. या सांदभायत ते म्हणाले, “तो णचत्पावन समाजातील लोकाांचा शतू्र होता. देशस्थ 

समाजासाठी ते धार्थमक क्षेत्रात बांडखोर होते. त ेमुांबई आणण भारत सरकारचे णप्रय णमत्र होते, िाह्मणेतराांचे णपता होत े

तर अस्पशृ्याांसाठी देवाचे देवदतू होत”े (प्रबोधन पाणक्षक (मराठी) 116). ह े शाहू महाराजाांच्या या कायायकडे लोकाांचे 

णवणवध दषृ्टीकोन स्पष्ट करत.े 6 मे 1922 रोजी शाहू महाराजाांच्या या णनधनानांतर त्याांना श्रद्धाांजली अपयण करताना 

'बणहष्ट्कृत भारत'मध्य ेणलणहले होते, “ते आमचे अिाहम सलकन होते ज्याांनी ह ेणसद्ध केले आह ेकी जर तुम्ही प्रेमाची 

बीजे रुजवली तर ती तुम्हाला िषेाची तळे कधीच देणार नाही. ; तो आमचा गौरव आह;े सहदूांच्या या मनावरील 

अस्पृश्यतेचा डाग त्याांनी पुसून टाकला आह.े तो आमचा देव होता...” (बणहष्ट्कृत भारत पाणक्षक). डॉ.आांबेडकर याांनी 
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टटपणी केली, "शाहू महाराजाांनी सामाणजक णवषमता नष्ट करण्यासाठी अणवरत प्रयत् केले आणण िाह्मणाांचे गड 

उध्वस्त केल"े. अशा प्रकारे, छत्रपती शाहू महाराजाांनी नहेमीच अस्पृश्याांच्या या णवकासाची काळजी घेतली अस े

सध्याच्या या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आह.े अस्पृश्याांच्या या शकै्षणणक, सामाणजक आणण वैचाटरक जागृतीसाठी त्याांनी खूप 

प्रयत् केल.े शाहू महाराजाांचे ह ेमोठे कायय आगामी णपढीसाठी प्ररेणादायी आह.े 
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प्रस्तावना :  

भारतातील एक समाजक्ाांमतकारक राज्यकते म्हणून कोल्हापूरच्या राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांना (इ.स. 

१८७४ ते इ.स. १९२२) ओळखले जाते. तयाांच्या कारकीदीत कोल्हापूरचा सवाांमगण दषॄ्टीकोनातून मवकास झाला. 

कला‚ क्रक्डा‚ मशक्षण‚ व्यवसाय‚ शतेी‚ व्यापार‚ नाटयसांगीत अशा सववच क्षेत्रात राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांच्या 

कारकीदीत अमलुाग्र बदल घडून आला. कोल्हापूर राज्यातील बहुजन समाजाच्या सवाांमगन उन्नतीसाठी राजषी 

छत्रपती शाहू महाराजाांनी मवशेष प्रयत्न केल.े राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांच्या पुरोगामी धोरणाांमुळे कोल्हापरू 

राज्याच्या शैक्षमणक मवकासास सुरूवात झाली. राजषी शाहू महाराजाांनी कोल्हापरू राज्यातील शैक्षमणक 

मवकासासाठी गाव मतथ े शाळा, पाटील शाळा, वसमतगृहाांची मनर्ममती अशा अनेक उपाययोजना राबमवल्या. या 

उपाययोजनाांमधील एक अतयांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘मोफत व सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाच’े धोरण होय. राजषी 

शाहू महाराजाांनी सन १९१७ मध्ये अध्यादेश काढून आपल्या राज्यात मोफत व सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाचा 

कायदा लाग ू केला. प्रस्तुतच्या शोध मनबांधामध्य ेराजषी छत्रपती शाहू महाराजाांच्या मोफत व सक्तीच्या प्राथममक 

मशक्षणाच्या अध्यादेशाचा समवस्तर आढावा घऊेन तयाचा अन्वयाथव लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आह.े तसेच या 

अध्यादेशामागील उदे्दश व तयाचा कोल्हापूर राज्यातील शकै्षमणक बदलाबाबतची चचाव सदरच्या शोध मनबांधात 

करण्यात आली आह.े   

कोल्हापरू सांस्थाांनी राज्य आमण राजषी छत्रपती शाहू महाराज :  

१८ व्या शतकाच्या सुरूवातीला मराठी स्वराज्याचे मवभाजन होऊन सातारा व कोल्हापूर अशी दोन राज्ये 

मनमावण झाली. छत्रपती राजाराम महाराजाांची पत्नी महाराणी ताराबाईने इ.स. १७१० मध्ये पन्हाळगडावर 

मराठ्ाांच्या दसुऱ्या राजाची म्हणजेच कोल्हापूर राज्याची स्थापना केली. स्वतांत्र कोल्हापूर राज्याची मनर्ममती 

झाल्यानांतर कोल्हापरूच्या गादीवर अनेक सत्ताधीश येऊन गलेे. कोल्हापूरच्या सांभाजीच्या (इ.स. १७१४ त े इ.स. 

१७६०) मॄतयूनांतर तयाांच्या चतथुव पत्नी मजजाबाइव याांनी मशवाजी दसुरा (इ.स. १७६२ ते इ.स. १८१२) याांच्या नावे 

इ.स.  १७६० ते इ.स. १७७३ पयांत कोल्हापूर राज्याचा कारभार पामहला. मजजाबाइांच्या मॄतयूनांतर सांभाजी 

महाराजाांची सहावी पत्नी दगुावबाइांनी राजप्रमतमनधी म्हणनू काम पामहले. दसुरे मशवाजी याांच्या कारकीदीत इ.स. 

१७८८ मध्य े कोल्हापूर राज्याची राजधानी पन्हाळगडावरून कोल्हापूरला आणण्यात आली.१ दसुरे मशवाजी 

याांच्यानांतर शांभू महाराज (इ.स. १८१२ ते १८२१); छ. शहाजी दसुरे (इ.स. १८२१ त े१८३७); छ. मशवाजी मतसरे 

(इ.स. १८३७ त े१८६०); छ. राजाराम दसुरे (इ.स. १८६६ ते १८७०); चौथे मशवाजी महाराज (इ.स. १८७० त े

१८७३) इ. राज्यकते कोल्हापूरच्या गादीवर यऊेन गले.े दरम्यान इ.स. १८२९ मध्य ेकोल्हापरूचे राज्य मिटीशाांच्या  

साववभौम सते्तखाली आल.े२ इ.स. १८२९ पासून भारत स्वतांत्र होइवपयांत म्हणजे इ.स. १९४७ पयांत कोल्हापरूचे राज्य 

मिटीशाांच्या भारतातील साम्राज्यातील एक सांस्थानी राज्य (Princely State) होत.े 

कोल्हापूरचे महाराज चौथ े मशवाजी याांच्या मृतयूनांतर इ.स. १८८४ मध्ये कागलकर घाटग े घराण्यातील 

यशवांतराव याांना दत्तक घऊेन तयाांना छत्रपती शाहू या नावाने कोल्हापूरच्या गादीवर बसमवण्यात आले. यशवांतराव 

अथावतच राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांचा जन्म इ. स. १८७४ मध्य े झाला. कोल्हापूर राज्यातील बहुजन 

समाजाच्या सवाांमगन उन्नतीसाठी राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी मवशेष प्रयत्न केले. क्रद. २६ जुल,ै १९०२ रोजी 

शाहू महाराजाांनी आपल्या राज्यात मागासलले्या जातींच्या लोकाांसाठी ५०% जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा 

केला.३ पुढे बहुजन समाजाच्या शैक्षमणक प्रगतीसाठी शाहू महाराजाांनी क्रद. २१ सप्टेंबर, १९१७ रोजी कोल्हापरू 

राज्यात प्राथममक मशक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याचा कायदा केला.४ 
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राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांपवुीची कोल्हापरू राज्यातील शकै्षमणक मस्थती :  

राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांपुवीची भारतातील इतर राज्याांप्रमाणे कोल्हापूर सांस्थानी राज्यातील 

शैक्षमणक मस्थती चाांगली नव्हती. सन १८५४ च्या मेजर ग्रहॅमॅच्या अहवालानुसार अस े क्रदसून येत े की,  १९ व्या 

शतकात कोल्हापरू राज्यात मशक्षण पारांपररक पद्धतीन े क्रदल े जात असे. वमडलाांचा धांदा मलुाने मशकून घणेे आमण 

चालमवणे हाच मशक्षण प्रकार सववमान्य होता. आधुमनक मशक्षण उच्चवर्मगयाांपैकी हाताच्या बोटावर माजण्याइतपत 

लोकाांनी घेतले होत.े कोल्हापूरात मिटीश सरकारच्या मदतीने काही शाळा सुरू करण्यात आल्या होतया. मात्र 

शाळेची फी न परवडणारी होती. मराठी माध्यमाच्या शाळेची फी ममहना एक आणा होती तर इांग्रजी माध्यमाच्या 

शाळेची फी ममहना आठ आण्यापासून एक रूपयापयांत होती. सन १८५४ मध्य ेकोल्हापूर सांस्थानात सरकारी शाळा 

१० होतया व तयात ४६६ मलुे मशकत होती. यामशवाय कोल्हापूर सांस्थानात १२२ खाजगी शाळा होतया व तयातून 

१८२८ मलुे मशक्षण घते होती. कोल्हापुरात मुलींची पमहली शाळा १८५३ साली सुरू झाली. सन १८५५ मध्ये 

मुलींच्या शाळेत ९० मलुी मशक्षण घेत होतया. सन १८५९ साली कोल्हापूर सांस्थानातील सरकारी शाळाांची सांख्या 

१७ पयांत गलेी व मवद्याथीसांख्या १२०० च्या वर गलेी होती.५ थोडक्यात कोल्हापूर सांस्थानी राज्यात १९ व्या 

शतकात आधुमनक मशक्षणाला सुरुवात झाली असली तरी शैक्षमणक मस्थती चाांगली नव्हती.    

क्रद. २५ जलु,ै १९१७ चा मोफत व सक्तीच ेप्राथममक मशक्षणाबाबतचा आदेश :  

राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी क्रद. २५ जुल,ै १९१७ रोजीच्या शाळा खाते ठराव क्. २०२ नुसार मोफत 

व सक्तीचे प्राथममक मशक्षणाबाबतचा आदेश काढला. या आदशेामध्ये पुढील महत्त्वपणूव बाबी आहते. 

१. सन १९१७ च्या गणेश चतुथीपासून म्हणजेच क्रद. ३० सप्टेंबर, १९१७ पासून कोल्हापूर राज्यात प्राथममक 

मशक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याचे ठरले आह.े  

२. प्राथममक शाळाांमध्य ेआकारण्यात यणेारी फी वरील क्रदवसापासून माफ करण्यात येत आह.े  

३. मोफत व सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाची योजना कशी आमांलात आणायची, तयासाठी कोणतया उपाययोजना 

राबवायच्या याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक सममती नेमण्यात आली.  

४. कोल्हापूर राज्याच्या एज्यकेुशनल इन्स्पेक्टराांनी राज्यातील प्राथममक शाळेतील अभ्याक्माची योजना तयार 

करून सादर करावी.  

५. मोफत प्राथममक मशक्षणासाठी देवस्थान फां डातून रुपये २०,००० आमण राज्याच्या खमजन्यातून रुपये ८०,००० 

असे एकूण एक लाख रुपयाचे जास्तीचे अनुदान मांजूर करण्यात आल.े या जास्तीच्या अनुदानातील बचतीची रक्कम 

टे्रननग कॉलेज काढण,े शाळेच्या इमारती बाांधण ेआमण शालेय सामहतय मवकत घेणे इ. साठी वापरावी.  

६. राज्यातील देशी शाळा (व्हरॅनॅक्युलर स्कूल) पूवीच्या पद्धतीनुसार महसूल खातयाच्या मनयांत्रणाखाली असतील.६     

क्रद. २१ सप्टेंबर, १९१७ चा  सक्तीच ेप्राथममक मशक्षणाबाबतचा जाहीरनामा :  

राजषी छत्रपती शाहू महाराजाच्या क्रद. २५ जुल,ै १९१७ च्या आदेशानुसार मोफत व सक्तीच्या प्राथममक 

मशक्षणाची योजना राबमवण्यासाठी रा. सा. हरी मभकाजी करमरकर, रा. सा. कृष्णाजी धोंडो मराठे व प्रो. पांमडतराव 

इ. सदस्याांची ‘सक्तीच े प्राथममक मशक्षण सममती (Compulsory Primary Education Committee)’ स्थापन 

करण्यात आली.७ या सममतीने तयार केलेला ‘सक्तीच े प्राथममक मशक्षण कायदा (Compulsory Primary 

Education Act)’ महसूल खातयाने क्रद. ११ सप्टेंबर, १९१७ च्या ठराव क्. ३४३ नुसार मांजूर केला. तयानुसार 

राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी क्रद. २१ सप्टेंबर, १९१७ रोजी सक्तीचे प्राथममक मशक्षणाबाबतचा जाहीरनामा 

आपल्या राज्यातील प्रजेसाठी प्रमसध्द केला. पुढे हा जाहीरनामा क्रद. २९ सप्टेंबर, १९१७ रोजी करवीर राज्य 

गॅझेटमध्ये प्रकामशत करण्यात आला. या जाहीरनाम्यातील महत्त्वपूणव  बाबी खालीलप्रमाण ेआहते.  

१. सक्तीचे प्राथममक मशक्षण कायदा सांपूणव कोल्हापूर राज्याला लाग ूआह.े 

२. सक्तीचे प्राथममक मशक्षण कायदा ७ ते १४ वषाांच्या मलुाांना (boys) लागू आह.े 

३. पालकाांनी अपवादातमक पररमस्थती वगळता आपल्या मलुाांना शाळेत पाठवावे.  

४. नाव नोंदणी, प्रवेश, दांड, अपील इ. बाबतीत या कायद्याचे योग्यररतया पालन होते क्रक नाही ह ेशाळा, पालक, 

शालेय व इतर सरकारी अमधकारी याांनी पाहावे. 
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५. या कायद्याच्या अांमलबजावणीच्या कामी गावच्या कुलकणींने पाटलाला सववतोपरी मदत करावी.  

६. या कायद्याच्या सांदभावने पाटील व कुलकणी ह ेराज्याच्या मशक्षण खातयाचे नोकर मानण्यात यावेत. 

७. या कायद्याच्या योग्य अांमलबजावणीसाठी सरसुभे याांना आवश्यकतेनुसार अमतररक्त मनयम करण्याची परवानगी 

आह.े८  

करवीर सरकारच ेगझॅटे (२९ सप्टेंबर, १९१७) :  

राजषी छत्रपती शाहू महाराजाच्या सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाच्या कायद्यातील मनयम कां पलसरी प्रायमरी 

एज्युकेशन कममटीन ेतयार करून त ेकरवीर सरकारच्या गॅझेटमध्ये क्रद. २९ सप्टेंबर, १९१७ रोजी प्रकामशत करण्यात 

आल.े हा जाहीरनामा पाच भागात असून पमहल्या भागामध्य ेया कायद्यास सक्तीचे मशक्षणाचे मनयम अस ेनाव क्रदल े

असून पमहल्या भागात कायद्याची व्यापकता, व्याख्या स्पष्ट केली आह.े दसुऱ्या भागात या कायद्यातून कोणतया 

पररमस्थतीत मलुाांना सूट ममळू शकते तयाचे मनयम क्रदले आहते. गॅझेटच्या मतसऱ्या भागात प्राथममक मशक्षणास योग्य 

वयाच्या मुलाांच्या रमजस्टे्रशनबाबतचे मनयम साांमगतले आहते. तर चोथ्या भागात या कायद्यानुसार आईवडील, 

मशक्षक, अमधकारी याांना असणाऱ्या अमधकाराचे आमण कायद्याचे उल्लांघन करणाऱ्यास केल्या जाणाऱ्या मशक्षा व दांड 

याबाबत समवस्तर मनयम क्रदल ेआहते. पाचव्या आमण शेवटच्या भागात या कायद्यासांदभावतील इतर बाबींची मामहती 

क्रदली आह.े९    

मोफत व सक्तीच ेप्राथममक मशक्षणाबाबतच्या कायद्यामागील उदे्दश :  

राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी महातमा फुलेंच्या पावलावर पाऊल ठेऊन आपल्या राज्यातील 

बहुजनाांच्या उद्धारासाठी मशक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व क्रदले. मशक्षणामशवाय बहुजन समाज आपल्या हक्कासाठी 

व प्रगतीसाठी जागतृ होणार नाही म्हणून शाहू महाराजाांनी सुरुवातील आपल्या राज्यातील प्राथममक मशक्षण मोफत 

केले. मात्र प्रजेतील मागासलेपणा व अज्ञान यामुळे पालक आपल्या मलुाांना शाळेत पाठवत नव्हत.े तयामुळे शाहू 

महाराजाांना प्राथममक मशक्षण सक्तीचे करावे लागले. सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाचा उदे्दश स्पष्ट करताना म्हटले आह े

क्रक, ‘करवीर इलाख्यातील आमच्या सवव प्रजाजनाांना मलमहता वाचता यऊेन आपली मस्थती ओळखनू सधुारण्यास 

तयाांनी समथव व्हाव े म्हणनू हा कायदा केला आह’े.१० डॉ. भालबा मवभूते याांच्यामत े बहुजन समाजाला धार्ममक 

गुलाममगरीतून मुक्त करण्यासाठीच शाहू महाराजाांनी मोफत व सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाचा कायदा केला. 

याबाबतीत शाहू महाराज म्हणतातक्रक, “खालच्या वगावच्या लोकाांच्या बदु्धीवर व ज्ञानावर ह े ज े जड व जलुमी 

धार्ममक जूां लादल ेगले ेआह ेत ेझगुारून देण्याची शक्ती बहुजन समाजाच्या अांगी यणे्यास सक्तीच्या व मोफत प्राथममक 

मशक्षणाची फार जरुरी आह.े तयाकररता सक्तीच्या मशक्षणाचा कायदा करून तो अमलात ठेवला आह.े असल ेमशक्षण 

मी माझ्या रयतसे देण्यास प्रारांभ केला आह.े तयामळेु पढुील मपढी तरी लवकर मलमहणारी वाचणारी होईल अशी मला 

खात्री आह”े.११ . 

मोफत व सक्तीच ेप्राथममक मशक्षणाबाबतच्या कायद्यामधील महत्त्वपणूव बाबी :  

राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी जाहीर केलेल्या सक्तीच्या प्राथममक मशक्षण कायद्यामध्ये अनेक महत्त्वपूणव 

बाबी आहते. हा कायदा जरी सांपूणव कोल्हापूर राज्यासाठी लागू असला तरी हुजूर सरकारला (छत्रपती) एखादा 

इलाखा या कायद्यातून वगळण्याचा अमधकार होता. या कायद्यानुसार आईबाप म्हणजे फक्त ज्याांच्या पोटी मुल 

जन्माला आल ेअसे नसून मूळ ज्याांच्या देखरेखीखाली आह ेअथवा मुलाच्या रक्षणाची जबाबदारी ज्याांच्यावर आह ेत े

सवव आईबाप या सांज्ञेत येत होते. तसेच हा कायदा सात त े चौदा वषावच्या सवव मुलाांना आमण सरकारी शाळा व 

सरकारन ेमदत क्रदलेल्या, सरकारन ेपरवानगी क्रदलले्या सवव शाळाांना लाग ूहोता.१२ थोडक्यात कोल्हापूर राज्यातील 

सवव शाळाांना हा कायदा लागू होता. 

राजषी शाहू महाराजाांनी लागू केलले्या सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाच्या कायद्यानुसार सवव पालकाांना 

आपल्या ७ त े १४ वषावच्या मलुाांना शाळेत पाठवण े बांधनकारक असल े तरी मवमशष्ठ पररमस्थतीत शाळेत 

पाठवण्याबाबत सवलत ममळत होती. जे मलु शाळेत न यतेा इतर रीतीन ेठरमवलेल्या ईयते्तपयांत मशकत आह ेककवा 

मशक्षण पणूव केले आह,े म्हातारपण अथवा आजारपणामुळे आईबापाांची सेवा-शुश्रुषा करण्यासाठी मुलाांस घरी राहण े

भाग असत,े शाररीक अथवा मानमसक वैगुण्यामुळे मूल मशक्षणास अपात्र असते, मुलाच्या राहण्याच्या रठकाणापासून 

एक मैलाच्या आत शाळा नसले अशा पररमस्थतीत मुलास सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाच्या कायद्यातून सूट क्रदली 

होती.१३ 
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 जे पालक आपल्या मलुाांना शाळेत पाठवत नसत तयाांना मवमवध स्वरूपाचे दांड आकारल ेजात होते. सववप्रथम 

मामलेदार पाटील, कुलकणी आमण जरूर भासल्यास शाळा खातयातील नोकर ककवा गावातील सभ्य गृहस्थाांच्या 

मदतीन े मशक्षणास योग्य मलुाांची यादी तयार करून तयाची एक प्रत चावडीवर आमण दसुरी प्रत शाळेच्या दशवनी 

भागामध्य ेमचकटवली जाई. मशक्षणास योग्य मलुाांची यादी प्रतयेक वषावच्या जुल ैममहन्यामध्ये तयार केली जाई. या 

यादीप्रमाणे जे पालक आपल्या मुलाांना प्रवेश करून शाळेत पाठवत नसत तयाांना प्रतयेक ममहन्यास एक रुपया दांड 

केला जाई आमण  नोटीस पोहोचलेच्या  ३० क्रदवसाांच्या आत दांड न भरल्यास पालकाची जांगम मालमत्ता जप्त करून 

दांड वसूल केला जाई. शाळेत प्रवेमशत मुलाांना आजारपण, घरातील आजारी व्यक्तीची शुश्रुषा, आईबापाच्या 

कामामध्ये मदत इ. कारणासाठी पूववपरवानगी घऊेन एका ममहन्यात जास्तीत जास्त १५ क्रदवस गैरहजर राहता येई. 

मात्र जी मुल ेपूववपरवानगी न घेता ६ ते १५ क्रदवस गैरहजर राहत अशा मलुाांच्या पालकाांना पमहल्या प्रसांगी दोन 

आण ेआमण पुढील प्रतयेक वेळी एक रुपयापयांत दांड केला जाई. जर पालक वरील गुन्हा वारांवार करत असतील तर 

दांडाची रक्कम पाच रुपयापयांत वाढमवली जाई. जे पालक दांड भरत नसत तयाांची जांगम मालमत्ता जप्त केली जाई.१४    

मोफत व सक्तीच ेप्राथममक मशक्षणाच्या कायद्याच ेपररणाम :  

राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांच्या मोफत व सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणामुळे कोल्हापूर सांस्थानामध्ये 

शैक्षमणक मवकासास गती प्राप्त झाली. १९ व्या शतकाच्या शेवटी कोल्हापूर राज्यातील शाळाांची सांख्या २२७ होती व 

तयामधून मशक्षण घेणाऱ्या मलुाांची सांख्या १४ हजार पयांत गलेी होती, तर एकूण साक्षरतेचे प्रमाण ३.९ % आमण 

पुरूष साक्षरता ७.६ % व स्त्री साक्षरता ०.१५ % होती. तयावेळी साक्षरतेचे प्रमाण सवावत जास्त िाह्मण पुरूषाांचे 

७९.१ % होत.े मराठा पुरूष साक्षरतेचे प्रमाण ८.६ %, मुसलमान पुरूष साक्षरतेचे प्रमाण ७.५ % तर कुणबी परुूष 

साक्षरतेचे प्रमाण १.५% होते. याकाळात मस्त्रयाांची शैक्षमणक मस्थती फारच वाइवट होती. सवावत जास्त साक्षरतेच े

प्रमाण िाह्मण मस्त्रयाांचे होत ेतहेी फक्त १.६५ % इतके कमी होते. मराठा  व मुसलमान स्त्री साक्षरता ०.०३ % व 

कुणबी स्त्री साक्षरता ०.०४ % होती.१५  

                २० व्या शतकात कोल्हापूर सांस्थानातील शैक्षमणक पररमस्थतीमध्ये सुधारणा झाल्याचे क्रदसते. 

सन१९३१ च्या सेन्सेसनुसार कोल्हापूर सांस्थानातील साक्षरतेचे प्रमाण ६.६१ % होत.े मात्र मस्त्रयाांच्या साक्षरतेचे 

प्रमाण पुरूषाांपेक्षा फारच कमी होते. १९३१ मध्य े मस्त्रयाांच्या साक्षरतेचे प्रमाण फक्त १.१३% होत े तर तयावेळी 

पुरूषाांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ११.८२% होत.े१६ वरील आकडेवारीवरून असे क्रदसून यतेे की, राजषी छत्रपती शाहू 

महाराजाांच्या सन १९१७ च्या मोफत व सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाच्या कायद्यामुळे कोल्हापूर सांस्थानातील 

शैक्षमणक मस्थती वगेाने सुधारू लागली.    

मनष्कषव :  राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांच्या पुरोगामी धोरणाांमुळे कोल्हापूर राज्याच्या शैक्षमणक मवकासास 

सुरूवात झाली. राजषी शाहू महाराजाांनी कोल्हापूर राज्यातील शैक्षमणक मवकासासाठी गाव मतथे शाळा, पाटील 

शाळा, वसमतगृहाांची मनर्ममती अशा अनेक उपाययोजना राबमवल्या. या उपाययोजनाांमधील एक अतयांत महत्त्वाचा 

भाग म्हणजे ‘मोफत व सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाच’े धोरण होय. राजषी शाहू महाराजाांनी सन १९१७ मध्य े

अध्यादेश काढून आपल्या राज्यात मोफत व सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाचा कायदा लागू केला. या कायद्यामागील 

उदे्दश आपल्या प्रजेला फक्त साक्षर करण ेनव्हत ेतर बहुजन समाजाला धार्ममक गलुाममगरीतनू मुक्त करणे हा होता. 

राजषी शाहू महाराजाांनी हा सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाचा कायदा आपल्या राज्यातील सवव प्रजेला जरी लागू केला 

असला तरी मलुींना हा कायदा लाग ूनव्हता.१७ तयामुळेच सन१९३१ च्या सेन्सेसनुसार कोल्हापूर सांस्थानातील 

मस्त्रयाांच्या साक्षरतेचे प्रमाण परुुषाांच्या साक्षरतेपके्षा फारच कमी क्रदसते. असे असले तरी सन १९०१ च्या तुलनेत सन 

१९३१ मध्ये कोल्हापरू मजल्यातील परुुष व मस्त्रयाांची साक्षरता क्रकतीतरी पटीन ेवाढल्याचे क्रदसते. यामाग ेराजषी 

छत्रपती शाहू महाराजाांचे ‘मोफत व सक्तीच्या प्राथममक मशक्षणाच’े धोरण कारणीभूत आह.े  
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प्रस्तावना :  

सामान्य जनतेच्या उत्कषायसाठी आपले राज्यपद पणाला लावणा-या छत्रपती शाहू महाराजाांचे व्यक्तिदशयन 

उद्बोधक, क्तवचारनीय, मानवी सहानुभूतीने ओथांबलले ेम्हणनू हृद्य आक्तण माणुसकीन ेमोहरलले ेम्हणून क्तचरस्मरणीय 

आह.े 

 छत्रपती क्तशवाजी महाराज ह े प्रथम लोकनेत े म्हणून पुढे आल.े नांतर ते छत्रपती म्हणनू भारताच्या 

इक्ततहासात अजरामर झाल.े शाहू महाराज ह ेप्रथम छत्रपती म्हणून लोकाांसमोर आले आक्तण नांतर त ेलोकनेत ेम्हणून 

महाराष्ट्राच्या इक्ततहासात अजरामर झाले. सामान्य जनतचे्या जीवनाशी त्याांनी स्वत:च्या उध्दारासाठी चालक्तवलेल्या 

झगड्याशी समरस  होऊन त्याांच्यामध्ये वावरणारा राजा त्याांच्या वेळच्या सांस्थाक्तनकाांत दसुरा कोणी झालाच नाही. 

 छत्रपती शाहू महाराज ह े जरी भारतीय राजकारणात प्रत्यक्ष भाग घेत नव्हते, तरी महाराष्ट्रात त े

अप्रत्यक्षपण े सामाक्तजक क्षेत्रातील टिळकाांचे प्रक्ततस्पधी म्हणून मानण्यात येत असत. शाहू महाराज ह े अक्तधकारान े

आक्तण औदायायने राजे होत.े तर टिळक औदायायने राजे होते. टिळकाांचे क्तशक्षण प्रसाराचे कायय वटरष्ठ वगायत घडले. 

महाराजाांचे हचे कायय बहुजन समाजासाठी झाले. प्रजा सुबुद्ध व्हावी, जागृत व्हावी, क्ततन े राज्यकारभार करण्यास 

सहकायय करावे, क्ततन ेआपल्या उद्धारासाठी स्वत:च्या पायावर उभे राहावे या हतेून ेप्रेटरत होऊन त्याांनी क्तशक्षण प्रसार 

केला.  

 छत्रपती शाहू महाराज सामान्य जनतेला, दक्तलताांना आक्तण पददक्तलताांना साांगत की,  “मी माझी मत े

सोडणार नाही, ककवा जीव वाचक्तवण्यासाठीदेखील शरण जाणार नाही. मी मोडेन पण वाकणार नाही. सरकार 

रागावेल असे तुम्ही म्हणता. रागावो क्तबचारे. मला त्रास होईल, यात सांशय नाही. पण गरजवांताांना मदत केल्याबद्दल, 

अस्पृश्याांना हात ददल्याबद्दल क्तन मराठ्ाांचा उध्दार करण्याकटरता माझी शिी खचय केल्याबद्दल परमेश्वराकडून मला 

खक्तचत न्याय क्तमळेल”. 

 टिळकाांचे हटरजनासांबांधीचे धोरण कचखाऊ होते, उपकारक नव्हते, न्याय्य  नव्हते. ‘प्रत्यक्ष देव अस्पृश्यता 

पाळू लागला तर मी त्याला देव म्हणून ओळखणार नाही”. असे टिळकाांनी कमयवीर शशद े याांनी भरक्तवलले्या ज्या 

अस्पृश्यता क्तनवारण पटरषदेत भाषण केल,े त्याच पटरषदेत ‘मी आपल्या दनैांददन व्यक्तिगत जीवनात अस्पृश्यता 

पाळणार नाही.’ अस े जाहीर करणा-या जाहीरनाम्यावर त्याांनी सही करण्यास नकार ददला. म्हणजेच सामाक्तजक 

समता त्याांना मान्य नव्हती. “छत्रपती शाहू महाराज ह े माांग, महार, कातकारी, बुरुड ह्ाांना पांिीत घऊेन जेवत 

असत. त्याांच्या मडयायातील त ेपाणी पीत असत. महाराज हा आपला महार-माांगाचा पटरवार घऊेन १९२० साली म े

मक्तहन्यात नागपूरला गले े असता त्या क्तशवाक्तशवीच्या भीतीने राजे लक्ष्मणराव भोसल े आपला राजवाडा सोडून 

क्तशकारीच्या   क्तनक्तमत्ताने बाहरे पळाले. 

 शाहू महाराजाांनी आपल्या सांस्थानातील सवय दवाखान्यात इतर जातीच्या रोगयाांच्या बरोबर अस्पशृ्य 

रोगयाांनाही त्याांच्या बरोबरीनेच वागक्तवण्यात यावे आक्तण अस्पृश्यता न मानता त्याांची शुश्रुषा करण्यात यावी असा 

हुकूम ददला. असे ज्यास करायचे नसेल त्या डॉयािराांनी, कां पाऊां डर आक्तण डे्रसर याांनी राजीनामे द्यावीत असेही 

फमायवले. १५ जानेवारी १९१९ या ददवशी सवय क्तशक्षकाांनी अस्पृश्य मलुाांना अस्पृश्य न मानता इतराांच्या बरोबरीनेच 

वागवावे असा हुकूम काढला. नवीन जातवार पद्धतीन ेक्तनवडलले्या कोल्हापूर म्युक्तनक्तसपाल्िी मध्ये अस्पृश्याांना स्वतांत्र  

प्रक्ततक्तनधी क्तनवडण्याचा हक्क ददल्यामुळे एक सुक्तशक्तक्षत चाांभार जातीचे श्री. दत्तोबा पोवार ह े गृहस्थ राजधानीच्या  

म्युक्तनक्तसपाक्तलिीत चेअरमन झाले. सावयजक्तनक क्तवक्तहरी, तळी, पाण्याचा नळ वापरण्याचा आक्तण धमयशाळाांमध्य े

इतराांच्या बरोबरीने राहण्याचा अस्पृश्याांना अक्तधकार आह ेअस ेमहाराजाांनी जाहीर केले. सोनतळी येथ ेआक्तण स्िेशन 

बांगला यथेे दोन नवीन अस्पृश्य क्तवद्याथीगृह े काढण्यात आली. अस्पृश्याांच्या स्वतांत्र शाळा बांद करून सावयजक्तनक 

शाळाांतच त्याांना क्तशकक्तवले पाक्तहजे अशी व्यवस्था शाहू महाराजाांनी केली. याचवेळी दकत्येक अस्पशृ्य तरुणाांना 

सांस्थानात वकीली करण्याच्या सनदा देण्यात आल्या. यावर महाराजाांवर िीकेची झोड उठली. या िीकेस उत्तर 

देताना दद. ३० मे १९२० रोजी नागपूर यथेील बक्तहष्कृत समाज पटरषेदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना महाराज 
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म्हणाले, “मी ज्या महारा – माांगाांना सनदा ददल्या आहते, त्याांच्याहून कमी पात्रतेच्या आक्तण क्तशक्षणाच्या इतर 

जातींच्या लोकाांना दसु-या सांस्थानात सनदा दणे्यात आल्या आहते, त्यामुळे समाजाचा अध:पात झाला असे कोणी 

म्हणत नाहीत. महारा-माांगाांना सनदा देण्यात माझा हते ूइतकाच आह ेकी, रूढी आक्तण कायदा याांनी लोकाांना ज्या 

धांद्याची दारे बांद केली आहते, ते धांद े या लोकाांना उघडे करून द्यावेत. यामुळे त्याांचा दजाय वाढून आपण इतर 

कोणत्याही मनुष्याच्या बरोबरीने आहोत ही भावना त्याांच्यामध्ये रूढ होईल असे मला वाित.े” 

 शाळा, तलाव, रुगणालये, कचे-या, राजवाडा, राजाांची पांगत ही सवय हटरजनाांना शाहू महाराजाांनी खुली 

केली. त्याांची हजेरी आक्तण अहवेलना बांद करून त्याांना माणसुकीचे हक्क ददल.े त्याांना सन्मानाने जगता यावे म्हणनू 

केवळ नोक-याच न देता त्याांच्यासाठी ५०% आरक्षण दणेारे त ेएकमेव छत्रपती होत.े धांद ेकाढण्यास उते्तजन ददल.े 

गांगाराम काांबळे नावाच्या महार जातीतील माणसाला उपहारगृह काढून देऊन त्या उपहारगृहात महाराज स्वत: चहा 

घेऊ लागले. त्याांनी महारा-माांगाांना माहूत म्हणनू नोकर नमेले. राजकन्यचे्या क्तववाहावेळी इतर नागटरकाांसोबत 

हटरजनाांनाही आदर सत्काराची कामे देऊन महाराजाांनी त्याांना त्या समारांभात क्तमरवले. अशा रीतीने छत्रपतींनी 

अस्पृश्याांच्या जीवनास एवढी मोठी कलािणी ददली की त्या क्तवक्तवध समाजातून  पुढे अनेक चाांगले काययकत ेतयार 

झाले. ते त्या त्या समाजातून / समाजाच्या उद्धाराचे काम करायला लागले. डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांच्या 

नेतृत्वाखाली कोल्हापूर बाहरेील महाराष्ट्रात अस्पशृ्याांच्या स्वातांत्र्यासाठी ते झगडू लागले. हटरजनाांच्या अनेक 

पटरषदा भरल्या. त्या पटरषदाांचे अध्यक्ष स्वत: शाहू महाराज झाले. त्याांची भाषणे  माणगाव ते  ददल्ली आक्तण नागपरू 

ते हुबळी पयंत झाली. महाराजाांनी डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांच्या कायायत मोठे सहाय्य केल.े त्याांनी आर्थथक 

सहाय्य देऊन डॉ. आांबेडकराांना ‘मूकनायक’ नावाचे पाक्तक्षक काढावयास लावले. आपल्या क्तवश्वक्तवद्यालयीन 

अभ्यासपूतीसाठी डॉ. आांबेडकर १९२० साली लांडनला गलेे तेव्हाही त्याांना महाराजाांनी आर्थथक सहाय्य केल.े  

 १९१८ साली महाराजाांनी महाराांची बलुत ेपद्धत बांद करून त्याांच्या जक्तमनी त्याांच्या नावावर रयतवारीन े

करून ददल्या. कोल्हापरू सांस्थानातील महाराांची महार वतनाच्या गुलामक्तगरीतून मिुता केली. महार-माांगाांदी 

अस्पृश्याांना ददलले्या मानवी हक्काांक्तवरुध्द जे कुणी दांग ेधोप े करतील त्याांना कडक शासन होईल असे फमायन काढल.े 

सा-या महाराष्ट्रातच नव्ह े तर भारतातील इतर प्राांतात अशी महान क्ाांती पूवी घडली नव्हती. मानवी हक्काचा 

जाहीरनामा घोक्तषत न करता दक्तलताांना आक्तण  पददक्तलताांना त्याांचे मानवी हक्क परत दणे्याची ही कृक्तत म्हणजे 

युगप्रवतयक धैयायची आक्तण कृक्ततशूरपणाची पताकाच होय. जी बाब शाहू महाराजाांनी १९१८ साली केली, ती बाब 

मुांबई प्राांताचे मुख्यमांत्री श्री. खेर याांना १९३७ साली करता आली नाही. पण तीच बाब १९५९ साली यशवांतराव 

चव्हाण ह ेक्तव्दभाक्तषक राज्याचे मुख्यमांत्री होताच त्याांनी केली. आक्तण महाराष्ट्रातील महाराांना त्याांनी गुलामक्तगरीच्या 

जाचातून मुि केल.े जे कायय एका यशवांतरावाांनी म्हणजे छत्रपती शाहू महाराजाांनी सुरु केल,े ते दसु-या 

यशवांतरावाांनी पूणय केल.े हा एक योगायोग मानावा लागले. 

 “महात्मा ज्योतीराव फुले याांच्या क्तवचारापासून आक्तण त्याांच्या कायायपासून प्रेरणा घऊेन राजे छत्रपती शाहू 

महाराज याांनी सामाक्तजक सुधारणेच्या कामाला प्रारांभ केला”. शहद ूसमाजातील रूढीबध्द जातीय पद्धत मोडून त्या 

टठकाणी समतेवर उभा असणारा नवसमाज क्तनमायण करावा हाच महाराजाांचा सतत प्रयत्न चालू होता. त्यासाठी शहद ू

समाजातील जातीभेद मोडल ेपाक्तहजेत, अस्पशृ्यता नष्ट केली पाक्तहजे, समाजातील एक वगय श्रषे्ठ आक्तण दसुरा कक्तनष्ठ, 

एक उच्च आक्तण दसुरा नीच अस ेपडललेे कृक्तत्रम भेद नष्ट केले पाक्तहजेत या क्तवचाराने त ेकाययप्रवण झाललेे होत.े शहद ू

धमयग्रांथाांना आक्तण रूढीना शह देण्यासाठी महाराजाांनी कोल्हापूरला स्वतांत्र असे ‘शांकराचायायचे पीठ’ क्तनमायण केल.े 

त्याांनी महात्मा फुले याांना अक्तभप्रेत असलेल ेस्वातांत्र्य बहुजन समाजाला प्राप्त करून देण्यासाठी शासन सांस्थेचा आक्तण 

सते्तचा कसा उपयोग करून घेता येईल याचे प्रात्यक्तक्षक करून दाखक्तवले. “बहुजन समाजाला या स्वातांत्र्याबद्दल फुले-

शाहू याांनी जागृत केल्यानेच ब्राम्हण वगय वचयस्वाला मोठा धक्का बसला. फुले-शाहू याांना ब्राम्हण वगायने जातीय 

मयायदामध्ये कोंडण्याचा प्रयत्न केला. मुांबई प्राांतातील लोकसांख्येच्या ५ िके्क असणा-या ब्राम्हणाांच्या हाती त्या काळात 

तेथेही राज्य कारभाराची दयु्यम सूते्र होती. “त्याकाळी मद्रासमध्ये ब्राम्हण ३ िके्क होत.े त्याांना २२०० राजपक्तत्रत 

अक्तधकाराांच्या जागाांपैकी ८२० जागा तर लोकसांख्येच्या ६४% असललेे मागासलेल ेआक्तण हटरजन याांना २२०० पैकी 

फि ७५ जागा,इतर जागा यरुोक्तपयनाांना आक्तण इतरजनाांना अशी छत्रपती शाहूांच्या कालखांडानांतरही मद्रासमध्य े

पटरक्तस्थती होती.  

 छत्रपती शाहू महाराज आक्तण लोकमान्य टिळक याांनी आपापल्या ध्येयासाठी क्तनभययपणे, क्तन:स्वाथीपण े

कळकळीने लढा केला. टिळकाांनी स्वराज्यासाठी आपले  सवयस्व पणाला लावले. ते भारतीय स्वातांत्र्य सांग्रामाचे जनक 

होते. राष्ट्रीय त्यागाचे प्रतीक होते. छत्रपती शाहू महाराजाांनी आपले राज्यपद  आक्तण जीक्तवत सामान्य जनतेच्या 
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हक्कासाठी पणाला लावले. त ेम्हणत, “टिळक महान देशभि. इांग्रजाांशी स्वराज्यासाठी लढल.े त्याला साह् करायचे 

नाही तर कोणाला करायचे ? तो काय माझा वैयक्तिक शतू्र आह ेथोडाच?”. 

 शाहू महाराज ह े बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी झित होते. क्तवदे्यमुळे आक्तण उद्योगामुळे त्याांची त्याांना 

प्रगती साधायची होती. सामाक्तजक क्ाांती झाल्याक्तशवाय स्वराज्याचे फायदे कक्तनष्ठ समाजाला क्तमळायचे नाहीत अस े

त्याांचे ठाम मत होते. त ेपटरषदातील आपल्या भाषणामधनू जाहीरपणे साांगत की, स्वराज्य आम्हास पाक्तहजे आहचे. 

त्या योगानेच आमच्यात चैतन्य येईल..... परांत ुजोपयंत आमच्यामध्ये जाती जातीतील मतभेद आक्तण मत्सर क्तजवांत 

आहते, तोपयंत आम्ही आपापसात झगडत राहणार आक्तण आमच्या क्तहतबुद्धीस अपाय करून घणेार. आमच्यातील 

अांतस्थ कलह नाहीसे करण्यास आक्तण आम्हास स्वराज्यात पात्र करून घणे्याकटरता ही अनथयकारक जाती पद्धती 

झुगारून दणेे आम्हाांस अत्यांत अवश्य आह.े हीच बाब अक्तधक स्पष्ट करताना ते म्हणाल,े “सुधारकाांच्या सवय चळवळीत 

पुढाकार घेणे ही उच्चवर्थणय याांची कतयव्यकमे आहते. जर हल्लीचीच जातीव्यवस्था कायम राक्तहली तर ज्या रीतीन े

हल्ली स्वराज्याचा अथय समजला जातो, ते स्वराज्य म्हणजे मूठभर लोकाांच्या हाती सत्ता जाणे  ह ेहोय. याचा अथय मी 

स्वराज्याच्या चळवळीच्या क्तवरुध्द आह े आह े समजावयाचा नाही, ह े पनु: मी एकवार साांगतो. आम्हाला स्वराज्य 

पाक्तहजेच. केवळ अल्प सत्ता उच्चवगीयाांच्या हातातच जाण्यात स्वराज्याचे   पययवसान होऊ नये, म्हणनू क्तनदान दहा 

वषेपयंत तरी आम्हाला जातवार प्रक्ततक्तनधी क्तनवडून देण्याचा हक्क असला पाक्तहजे”. याच पटरषेदेत महाराजाांनी 

अस्पृश्य समाजाला साांक्तगतले की, “तुमचे खरे पुढारी डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर आहते. माझी खात्री आह ेकी, त ेतुमचा 

उध्दार केल्याखेरीज राहणार नाहीत. इतकेच नव्ह ेतर त ेसवय क्तहदसु्थानाचे पुढारी होतील अशी माझी मनोदेवता मला 

साांगत आह”े.  

 शाहू महाराजाांची लोकाांना समजावून साांगावयाची पद्धत वेगळीच असे. प्रात्यक्तक्षकाांवर त्याांचा भर असे. 

त्याांची याच सांदभायतील एक हकीकत क्तजतकी मनोरांजक होती, क्तततकीच उद्बोधक होती. महाराज सोनतळीवर 

क्तवश्राांतीसाठी असताना एक ददवस काही उच्चवर्थणय महाराजाांकडे येऊन ते बहुजन समाज आक्तण मागासलेल्या 

लोकाांना महाराज जी मदत करीत असतात ते कसे चुकीचे आह ेह ेपिवून देत होते. महाराजाांनी त्यावर कोणतीही 

प्रक्ततदक्या न देता नोकराांना बोलावून समोरच्या घोड्याांच्या चांदीच्या कुां डात घोड्याांसाठी चांदी िाकण्यास साांक्तगतल.े 

नोकराने त्याप्रमाण े केल.े मग त्याांनी पागेतील सा-या घोड्याांस सोडण्यास साांक्तगतल.े जे बलदांड, बळकि घोडे होत े

त्याांनी गदी करून जे दबुळे    घोडे होते, त्याांना ढकलून कुां डातील सारी चांदी त्याांनीच खाऊन िाकली. दबुळी, 

मरतुकडी घोडी मागेच राक्तहली. त्याांना चांदी क्तमळालीच नाही. मग महाराजाांनी नोकराांना साांगून त्या दबुळ्या 

घोड्याांची स्वतांत्र व्यवस्था करून त्याांना खायला घातल.े महाराज तक्ार घऊेन आलेल्याकडे वळल.े म्हणाल,े “ 

पाक्तहलात फरक...? समजल ेमी दीन दबुळ्याांना का मदत करतो ...? पुढे म्हणाल.े “जातीभेद मोडून आपण सारे एक 

होऊ या. माग ेपडलले्याांना मी सारखे म्हणजे एकाच जातीचे समजतो व त्याांना वर आणण्याचा प्रयत्न करतो. ह ेमाझे 

पक्तवत्र कतयव्य आह ेअसे मी समजतो. अस ेमी न करेन तर मी कतयव्यक्तवन्मुख झालो अस ेमाझे मन मला िोचील. या 

मागासलेल्या जातीला वर आणण्याचा प्रयत्न झाला नाही तर जातीभेदाचे कट्टर अक्तभमानी वीर क्ततला दडपनू 

िाकल्याक्तशवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी मागासलेल्याांचा कैवार घणेे ह े जातीव्दषे वाढक्तवणे नव्ह े ह े उघड आह.े 

जातीभेद मोडून केवळ जन्माच्या सबबीवर दसु-यास हीन मानण्याची प्रवृत्ती नाहीशी होईल व अशा रीतीने जाती 

व्देषाचा नायनाि होईल तो सुददन असे मी समजेन”. 

 छत्रपतींचा काही ददवस आययसमाजाकडे कल झुकला होता असे ददसते, कारण त्याांनी त्याांच्या पटरषदाांचे 

महाराष्ट्राबाहरेही दोन तीन वेळा अध्यक्ष पद भूषक्तवले. आयय समाजाचा वेदाांवर क्तनष्ठा  ठेवणारा वैददक धमय, वेदोि 

सांस्कार क्तन वेदोि कमय याांचा प्रसार व्हावा अशी महाराजाांची इच्छा होती. जातीभेद नष्ट झाले पाक्तहजेत, अस्पशृ्यतेचा 

नायनाि झाला पाक्तहजे हहेी आयय समाजाप्रमाणे त्याांना वािे. शेविी त्याांची मते क्तनरीश्वर वादाकडे वळू लागली होती 

असे जाणवत.े जातीभेदाचे क्तनमूयलन आक्तण समाक्तजक समतेवरील भर आक्तण अस्पृश्यतेच े क्तनमुयलन ही सत्यशोधकाांची 

तत्वे त्याांना मान्य होती. त्याांनी सत्यशोधक आक्तण आयय समाज या दोन्ही चळवळींचा फायदा घेऊन सामाक्तजक 

समतेची प्रस्थापना, अस्पशृ्यतचेे   आक्तण कक्तनष्ठ जातींची उन्नती साधण्यासाठी महान प्रयत्न केले. महाराजाांच्या अशा 

अलौकीक उदाहरणाांमुळे अस्पशृ्य लोक त्याांना आपला देव मानू लागल.े “आजपयंत प्रत्येक लहान – मोठ्ा 

मनुष्याकडून क्ततरस्काराक्तशवाय त्याांस काही क्तमळत नस.े शहद ूसमाजात ज्याांची योगयता अक्तव्दतीय होती, ज्याांच्याशी 

हस्तस्पशय करण्यास मोठमोठे लोक हपापलेल ेअसत, ज्याांच्याशी सांबांध करण्यास मोठ- मोठ्ा राजे- रजवाड्यानाांही 

अक्तभमानास्पद वािे त ेछत्रपती आज आपल्या क्तवषयीच्या प्रेमाने भरलले्या अांत:करणान ेआपला उध्दार करण्याकटरता 

अवतरले आहते असे सवयच अस्पशृ्याांना वािू लागल”े. 
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 गटरबाांच्या आक्तण पद दक्तलताांच्या उद्धाराचे कां कण शाहू महाराजाांनी हाती बाांधले होते. ते छत्रपती असूनही 

जरी त्याांना लोकनायकाचे स्थान प्राप्त झाले होते, तरी क्तब्रिीश प्राांतात सांचार करून त्याांना ब्राम्हणेतर सांघिनेच े

राजकीय कायय उघडपण े करता आले नसत.े कारण त्याांच्या सामाक्तजक चळवळीचे जे क्तवरोधक होते, त्याांच्या 

क्तचथावणीमुळे म्हणा ककवा छत्रपती असललेी व्यिी लोकनतेा झाल्यामुळे उद्भवणा-या धोयायामुळे म्हणा, मुांबई 

सरकारने त्याांना एक खक्तलता पाठवून दमदािी ददली होती की, “महाराजाांनी आपल्या सांस्थानाबाहरेच्या कक्षेत 

कोणतीही चळवळ करू नय.े” त्यावर महाराजाांनी बाणेदारपण ेसरकारला उत्तर ददल ेहोत ेकी, “तुम्ही मला पदच्युत 

करण्यापूवी मी राजीनामा देईन. पण बहुजन समाजाच्या उद्धाराचे कायय मी प्राण जाईपयतं सोडणार नाही”. परांत ु

महाराष्ट्राच्या ददुैवाने त्याांच्या वयाच्या अठे्ठचाळीसाव्या वषी त्याांचा ६ म े१९२२ रोजी मुांबई येथे अकाली आकक्तस्मक 

अांत झाला. 

 या सवय गोष्टीवरून महाराजाांची वैक्तशष्यपणूय थोरवी ददसून यतेे. जनतेच्या क्तहतासाठी खरा राज्यकताय सत्ता 

कशी राबवतो, त्याचा हा एक उत्तम आदशय आह.े महाराजाांच्या समकालीन सांस्थाांनी राज्यकत्यायत दक्तलताांना 

गुलामक्तगरीतून मिु करणारा, त्याांना त्याांचे मानवी हक्क देणारा, मानवाच्या भौक्ततक सुधारणेसाठी झिणारा, 

सामन्याांच्या क्तहताशी आक्तण जीवनाशी असा समरस होणारा त्याांच्या कालखांडात क्वक्तचत एखादा राज्यकताय झाला 

असेल. छत्रपती शाहू महाराज ह ेमहाराष्ट्रातील छत्रपती क्तशवाजी महाराजाांनांतर पक्तहल ेआक्तण शेविचे लोकाक्तभमुख, 

प्रजाक्तहतदक्ष तसेच लोकोद्धारक नृपती झाले असेच वणयन इक्ततहास करील.      
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प्रस्तावना: 

 महाराष्ट्रातील  एकूण राजविीत छत्रपती वशवाजी महाराज सोडले तर ऄनके राजाचंा आवतहास हा जुलमी 

राजविीचा अह.े परंतु छत्रपती शाहू महाराज याला ऄपवाद अहते. तयांच्या राजविीत अपल्या संस्थानात ऄन्याय-

ऄतयाचार होणार नाही यावर तयांनी किाक्षाने लक्ष ददल्याचे जाणवते. राजषी  शाहू छत्रपती महाराजाचंे व्यक्तीमतव एक 

ऄष्टपैलू होत. सामावजक ऐक्य व धार्ममक सवहष्णतुा मराठी रंगभमूीचा वशल्पकार, मल्ल ववदे्यचा अधारस्तंभ ऄस्पृश्यता  

वनवाारण, वशक्षण, अधुवनक महाराष्ट्राचा भाग्यववधाता भूवमका तयांनी यशस्वीटरतया वठववल्या तयाचबरोबर हा लोकराजा 

लोकशाहीचा व सामावजक समतचेा परुस्कार करणारा अह,े ह े एक वेळ गादी सोडीन; पण बहुजन समाजाचा ईध्दार 

करण्याचे काया सोडणार नाही. या तयाचं्या वक्तव्यावरून लक्षात येते. राजषी शाहू महाराजानंी स्वतः धोका पतकरून ही 

ज्या काळात विटिशांच्या साम्राज्यवादी राज्यवे्यवस्थेत, लोकशाही, समाजवाद, सामावजक न्याय यासारख्या गोष्टींचा  

गंधही जनतलेा नव्हता. ‘कल्याणकारी शासनव्यवस्था’ ही संकल्पनाही तया काळात रूढ झाललेी नव्हती. ऄशा काळात 

सामावजक सुधारणा घडवनू अणल्या. वयाच्या  ववसाव्या वषी  सत्ता हाती अली अवण पवहल्यादंा तयानंी अपल्या 

संस्थानातील जनतेच्या हालाखीची पाहणी केली. संस्थानात साक्षरतचेे प्रमाण जमतमे 4 िके्क चातुवणाव्यस्थेमुळे 

जातीपातीनी  दभुंगललेा सामावजक, अर्मथक, धार्ममक ऄशा सवाच क्षेत्रात मागे होता. शेतकरी, मजुर, ऄस्पृश्य  याचं े

मोठया प्रमाणात शोषण  चालू होते या सवा गोष्टीतनू प्रजेला बाहरे काढण्यासाठी राजषी शाहू महाराजानंी अपल्या सत्तचेा 

ईपयोग केला. एवढचे नव्ह ेतर ईद्योगधंद्यामुळे प्रगती होते म्हणनू ईद्योगधंद ेसुरू केले. शेतीसाठी पाणी, महतवाचे म्हणून 

धरणे बांधली. कोल्हापरू संस्थानात स्वतंत्र शेती संस्था स्थापन करण्यात अली. 1912 ला तयानंी सहकार ववषयक  कायदा 

केला. म्हणनू अजचे जे वैभवसपंन्न कोल्हापूर ददसते ते या परुोगामी धोरणामुळे ह ेअपणास अज मान्य करावचे लागते. मी 

‘पुरोगामी धोरणाचा दीपस्तभं छत्रपती राजषी शाहू महाराज’ या शोधवनबंधात राजषी  शाहू महाराजाचं्या परुोगामी 

धोरणाचा थोडक्यात अढावा घणे्याचा प्रयत्न केला अह.े तयानंा वमळालले्या 28 वषााच्या कारकीदीत शाहू महाराजानंी 

तयांच्या दरूदषृ्टीने  जी ववववध कामे ईभी केली, तयाला अजही तोड नाही. ईलि तयांच्या कायााची प्रस्ततुता ही अज ऄनके 

कामाचं्या ईभारणीसाठी प्ररेणादायी व स्फुतीदायक ऄशा स्वरूपाची अह.े तरी पुढील प्रमाणे. 

प्राथवमक वशक्षण मोफत व सक्तीच:े 

 छत्रपती शाहू महाराज गादीवर येताच तयानंी प्रथमता ससं्थानात पाहणी दौरे केले. तयातनू तयानंा लक्षात अल े

की संस्थानात फक्त 4 िके्क लोकच वशकले अहते. तयात बहुजन समाजाची वस्थती तर ऄजनू ही वाइि अह.े तयामुळे बहुजन 

समाजामध्ये वशक्षणाच्या ऄभावी माजललेी दरूवस्था पावहली. म्हणनू समाजाला सक्तीचे व मोफत वशक्षण दणे्याच्या 

ऄनुशंगाने तयाचंा ववचार सुरू होता. वशक्षणाचे महतव महाराजानंी ओळखले होते तयाला वास्तवीक रूप ह ेखामगांव येथील 

‘अवखल भारतीय मराठा वशक्षण पटरषदचे्या ऄकराव्या ऄवधवशेनात  ददले ही  पटरषद  दद 27 वडसेंबर 1917 रोजी 

भरली होती या पटरषदते वशक्षणाचा प्रसार झाल्यावशवाय स्वराज्याचा फायदा  बहुजन समाजास वमळणार नाही ऄसा 

ववचार व्यक्त केला. पढुील काळात तो ववचार सतयातही ईतरववला हा ववचार अजही महाराष्ट्रासाठी मागादशाक  अह.े 16 

एवप्रल 1920 च्या नावशक  यथेील भाषणात  शाहू महाराजानंी अपले वशक्षण ववषयक  ववचार व्यक्त केले होते. त े

म्हणतात, ‘रयतेतील थोडासा भाग पूणा सुवशवक्षत होण्यापेक्षा सवा रयतलेा प्राथवमक वशक्षणाचा थोडा तरी ऄंश वमळाला 

पावहज’े ऄसे केले नाही तर बहुजन वगा तसाच रावहल व तयाकंड ेप्रवतकार करण्याची शक्ती प्राप्त होणार नाही. म्हणनू 

मोफत व सक्तीचे प्राथवमक वशक्षण करणे अवश्यक अह.े या ववधानावरून शाहू महाराजाची वशक्षणाववषयी  तळमळ 

अवण कळकळी बरोबरच कमालीची अस्था अवण अतमववश्वास  ही ददसनू यतेो. 

अरक्षणातनू प्रगती: 

 महाराष्ट्रात पवहल्यादंा अरक्षण ह ेमागासवगीय जातीना ददले जावे ऄसा ववचार 1869 ला महातमा फुले यांनी 

मांडला. दाटरद्रय लोकाचंे दाटरद्रय वाढतच अहे. तयामुळे सामामवजक न्याय प्रस्थावपत करायचा ऄसेल तर 

मागासवगीयाना प्रवतवनधीतव द्यावे लागले. ऄशी मागणी महातमा फुलनेी केली होती. शाहू महाराजाचंी जडणघडण ही 
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सतयशोधक चळवळीतनूच झाली. भास्करराव जाधव व केशवराव ववचारे शाहू महाराजाच्या ऄगदी जवळचे दोघेही कट्टर 

सतयशोधक ऄसल्याने राजषी  शाहू महाराजावर संस्कार ही तसचे झाले. तयातच वेदोक्त प्रकरण पढुे अले तयामळेु 

अरक्षणाला गती वमळाली. तया काळात चातुवाणाव्यवस्था मोठया प्रमाणात वाढली ऄसल्याने व प्रतयेक जातीनसुार अपल े

काम करावे लागत ऄसल्याने ऄस्पृश्य  समाज तसाच वपचत पडला. प्रगतीचे काही नाव नाही. पण शाहू महाराजानंा 

ऄस्पृश्य, मागास लोकाचंी प्रगती व्हावी, गरीबी सपंवावी, तयांना मान व प्रवतष्ठा  प्राप्त व्हावी, तयांचे जीवनमान ईंचवाव े

म्हणनू राजषी शाहू महाराजानंी अपल्या मनातील ववचाराना गती ददली. तयाला  मूता स्वरूप दणे्याचे वनवित  केले अवण 

26 जलुै 1902 मध्ये करवीर गॅझेिमध्ये एक ऄपूवा व वचत्तथरारक जावहरनामा प्रवसध्द केला. तयामध्ये संस्थानातील 

सरकारी खातयात ज्या जागा टरकाम्या होतील. तयातील 50 िके्क जागांत मागासवगीयातील सुवशवक्षत तरूणाचंी भरती 

करावी. खर् या ऄथााने महाराष्ट्रात  अरक्षणाची मतूामेढ राजशी शाहू महाराजानी रोवली व ऄस्पृश्य  मागासवगााची प्रगती 

साधली. 

ऄस्पशृ्योध्दाराच ेव सामावजक एकोप्याच ेकाया: 

 राजषी शाहू महाराजांनी 1902 मध्ये सातव्या एडवडाचा राज्यारोहन समांरभाला ईपवस्थत राहण्यासाठी 

लंडनला गेले. तेथील वातावरण पाहून शाहू महाराजाचं्या मनावर फार मोठा पटरणाम झाला. येथे कोल्हापरूात वेदोक्त 

प्रकरण तयाच काळात खूप गाजले यातून महाराजाना वास्तव जातीयतचेा ऄनभुव अला. ह ेिाम्हण मी या संस्थानचा 

राजा ऄसताना माझ्या बरोबर ऄसे वागत अहते. तर सवा सामान्य जनतेशी याचंा व्यवहार कसा ऄसेल? ऄसा ववचार 

करून तयानंी जातीव्यवस्था  नष्ट  करण्याचे ठरववले. तयानंी अपल्या संस्थानात नव्ह े तर सपंूणा महाराष्ट्रातील ऄस्पषृ्य 

लोकाचं्या हाल- ऄपेष्टा तयांनी जवळून पावहल्या ऄस्पृश्य लोकांना माणसू म्हणनू तयांच्याकड े कोणीच पाहत नव्हते. 

प्राण्याहून ही हीन जीवन तयांच्या वाियाला जातीव्यवस्थेने अणले होते. ह ेराजषी शाहू महाराजानंी ओळखले. मी जात 

नको ऄसे प्रवतपादन करतो. परंत ुवगा पावहजे ऄसे  माझे ठाम मत अह.े ऄसे शाहू महाराज जातीव्यवस्थेववषयी मत व्यक्त 

करतात. यातनू ऄस्पृश्योध्दार व सामावजक एकोपा वनमााण झाली पावहजे ऄसे महाराजाना वाित होते. यासाठी 

महाराजानी ऄस्पृश्य  लोकानंा सवातोपरी मदत केली गंगाराम कांबळे याना हॉिेल  ईघडून ददले. स्वतः तया हॉिेलमध्य े

जाउन शाहू महाराज चहा पीत, तलेी, रामोशी , पारधी, मांग, महार, मुस्लीम यांना अर्मथक मदत केली, संस्थानात 

नेमणूका ददल्या, सरकारी नोकर् या ददल्या, वदकलीच्या सनदा ददल्या, जातीयता कमी करण्याचा प्रयत्न करून तयानंा मान 

सन्मानाने जगण्याचे बळ ददले. म्हणनू कोल्हापरू अजही सवाच बाबतीत अपणास पुढे ऄसल्याचे ददसते. तयाचा पाया 

राजषी शाहू महाराजानी घातला ह ेअपल्याला मान्य करावे लागते. 

छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहबे अबंडेकर: 

 छत्रपती शाहू महाराज ह े अपल्या संस्थानातील ऄस्पशृ्यता  संपली पावहज,े म्हणून तयानंी वेगवेगळया गोष्टी 

अपल्या संस्थानात सुरू केल्या म्हणून ऄस्पृश्योध्दारक म्हणनू शाहूनां ओळखले जाते. तयातनू 22 माचा 1920 ला कोल्हापरू 

संस्थानातील माणगाव येथे ऄस्पृश्यतादी जनतेची पटरषद  भरवली व तयाचे ऄध्यक्ष म्हणनू डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर 

यांची वनवड केली. यावेळी शाहू महाराजानंी प्रमूख वके्त म्हणून केलेले भाषण ऄस्पृश्य जनतसे दीपगृहाप्रमाणे प्रेरणा दणेारे 

अह.े शाहू महाराजानंा डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या ववषयी  खूप अदर अवण ऄवभमान होता. तयाचं्या बुध्दीमतेचा 

गवा होता. म्हणनू एकावेळी ते स्वतः डॉ. बाबासाहबेाना भेिण्यासाठी मुंबइला तयांच्या घरी गेले. तयांचा सतकार केला व 

वशक्षणासाठी अर्मथक मदत केली. माणगाव पटरषदते  ऄस्पृश्य बांधवाना डॉ.बाबासाहबेाचा पटरचय करून ददला अवण 

अता पढुचे नतेे ह े अहते ऄसे स्पष्टपणे सांगनू ऄस्पशृ्योध्दारक म्हणून डॉ.बाबासाहबेाचा ईल्लेख केला. ऄस्पृश्य लोक 

वतनाच्या मागे लागले अहते. ते वतन तरी दकती? दोन अरे जमीन ककवा पािीभर धान्य? यात कोणाचहेी पोि भरत 

नाही. तयामुळे चोर् या वगैरे करण्यावशवाय तयानंा पयााय ईरत नाही. म्हणनू मी सवा महार वतनदारास ववनतंी करतो की, 

या लहान वतनदारास ववनंती करतो की, या लहान वतनामाग ेलागू नका याकामी डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर मदत करतील 

ऄसे शाहू महाराज म्हणाल,े आतका ववश्वास  डॉ.बाबासाहबेावर होता. बहूजन समाजाने जाती-धमााच्या भभती तोडून 

अपला ववकास करावा. म्हणनू अपल्या संस्थानात ऄनेक अमुलाग्र बदल केले. तयात डॉ.बाबासाहबे अंबेडकराचंे ही 

योग्यदान मोठया प्रमाणात अह.े ‘‘मनासारखा राजा ऄन राजा सारख मन’’ ही ईक्ती छत्रपती शाहू महाराजानंा समपाक 

वािते. यशवतंराव चव्हाण यानंी ‘मोठया ददलाचा राजा’ ऄसे म्हिले अह.े 

वसतीगहृ व अतंरजातीय वववाह चळवळ: 

 छत्रपती शाहू महाराज ह े अपल्या संस्थानात ऄनेक लोकोपयोगी गोष्टी ऄमलात अणल्याचे ददसते. जी गोष्ट  

तयांच्या मनात अली ती गोष्ट वास्तवात अणण्याचा प्रयत्न छत्रपती शाहू महाराजानी जीवनाच्या ऄखेरपयतं केला अह.े 

महाराजानी वशक्षणाचे महतव ओळखले अवण शाळा काढल्या वशक्षण सक्तीचे केले. गरीब व ऄस्पशृ्य  ववद्यार्थयााने  बाहरे 

गावी राहणे शक्य नसल्याचे लक्षात अल्यानतंर तयानंी कोल्हापूरात ऄनेक वस्तीगहृाची वनर्ममती केली. तयाकाळातील 
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प्रा.केशव धोंडीबा टिपरस े

 

जातवास्तव समाज व्यवस्था भयाण स्वरूपाची होती तयामुळे जातवार एकूण जवळपास वीसएक वस्तीगृहाची वनर्ममती 

केली. तयामुळे सवा समाजातील मूल वशक्षणाच्या प्रवाहात अली पावहजते हाच ध्यास यामागे ददसतो. एकदा का ती 

वशकली की तयांच्या मनातील जातीभदे, धमाभदेाची भावना अपोअप नष्ट होइल याची तयानंा खात्री होती. यासोबत 

तयांनी अपल्या संस्थानात ऄस्पशृ्यांच्या  प्रगतीबरोबर स्त्रीयाचंीही प्रगती झाली पावहज,े जातीयता नष्ट झाली पावहज े

म्हणनू 1918 साली तयानी अतंरजातीय वववाहाला मान्यता दणेारा कायदा केला. ववधवा वववाहास मान्यता ददली, 

1920 मध्ये घिस्फोिाचा कायदा केला. व्यापार, क्रीडा, कला, सावहतय या सवाच गोष्टींना  तयांनी भरपूर मदत केली. 

व्यापाराला महतव दवेनू संस्थानात सुत वगरण्या काढल्या, शेतीसाठी पाणी महतवाचे ऄसल्याने राधानगरी धरण बांधले, 

ऄशा ऄनके लोकोपयोगी गोष्टीं राजषी शाहू महाराजानंी ऄवस्ततवात अणल्या म्हणनू तयांना परुोगामी धोरणाचा दीपस्तभं 

म्हणनू ईल्लेख करण्यास काहीच हारकत नाही. शाहू महाराज ह े सामान्य माणसात वमसळणारे, सामावजक लोकशाही 

वनर्ममतीसाठी शाहू महाराजानंी ऄतोनात कष्ट  ईपसले. सवांना न्याय वमळावा, समानतचेी वागणूक वमळावी, माणसू 

म्हणनू जगता यावे यासाठी तयानंी शेविपयतं सत्तचेा  ईपयोग केला. 

साराशं : 

 छत्रपती राजषी शाहू महाराजाचं्या व्यवक्तमतवाचा अढावा घतेल्यानंतर एक गोष्ट  लक्षात येते की, शाहू 

महाराजाचे व्यवक्तमतव लाखात एक होते. ‘मनासारखा राजा अवण राजासारखा मन’ ऄसा ईल्लखे शाहू महाराजांचा केला 

जातो. तयामागे तयांचे काया अह.े राजा ऄसनूही वशकारीला गले्यावर शेतकर् यांबरोबर बसनू तयाचंी कणी-कोडयाचंी भाकरी 

खात, तयाच्याशी गप्पा गोष्टी करीत ऄसे महाराज शरीराने वधप्पाड होते. तसचे ववचाराने अवण कृतीने ही मोठे होते. ज्या 

काळात भारतातील कॉग्रसे  पक्ष सुधारणा  ऄमंलात अणण्याचा ववचार करत होता. तया काळात कोल्हापूर संस्थानात शाहू 

महाराजानंी ऄनेक सुधारणा  ऄमंलात अणल्या होतया. ईदा. अरक्षण, ऄस्पृश्यता  वनवारण, सक्तीचे वशक्षण, अंतरजातीय 

वववाह कायदा, ववधवा कायदा, वसवतगहृाची वनर्ममती,  ईद्योगधंद े ववषय, सहकार ववषय, अवण शेतीववषयीच्या 

सुधारणा, कला, क्रीडा, नािय, सावहतय, ऄशा सवाच बाबतीत शाहू महाराजानंी अपल्या संस्थानात अदेश काढले व त े

ऄंमलात  अणले. यावरून छत्रपती शाहू महाराज ह ेमहषी भशद े  यानंी म्हिल्याप्रमाण,े तयाचे मन ईतक्रमणशील अवण 

ईतकषाशील होते. याची साक्ष छत्रपती शाहू महाराजाचे पुरोगामी धोरणाचा व कायााचा अढावा घतेल्यानंतर खात्री पिते. 
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प्रस्तािना :  

 शांभर िर्षाशपूिी प्लगेच्या साथीने थैमान घातलले े असताना कोल्हापूर सांस्थानात प्लेगाची साथ 

रोखण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराजाांनी ज्या उपाय योजना केल्या त्या आजच्या कोरोनाच्या काळातही आदशशित ि 

महत्िपूणश अशाच आहते. छत्रपती शाहू महाराज समतेचा आवण ममतेचा सागर होय. दयेचा सिाशसाठी सदैि खुला 

असे. रयतचे्या सुखात आपल ेसुख मानणारे छत्रपती एक महान राजे होत.े त ेनिे निीन विचाराांचे ि कायाशचे प्रेवर्षत 

होत. त्याांनी या भूमीमध्य ेसामावजक समतेचा मानदांड उभा केला. ‘गादी सोडेन पण कायश सोडणार नाही’. ही त्याांची 

विचारधारा होती. एक आदशश शासक म्हणून त्याांचे स्थान सिशश्रेष्ठ आह.े 

सांशोधनाच ेउदे्दश  :   

१. दषु्काळ जन्य पररवस्थतीिर मात करण्यासाठी केलेल्या उपाय योजना समाजाला समजाव्यात.   

२.  प्लेगाच्या साथीतून जनतलेा बाहरे काढण्यासाठी केलले्या व्यिस्थापनाची मावहती जाणून घेण.े    

३. कोरोना महामारीच्या पार्श्शभूमीिरती छत्रपती शाहू महाराजाांचे प्लेगाच्या साथीतील व्यिस्थापन साांगण.े 

गहृीतक  : १. छत्रपती शाहू महाराजाांचे आपत्ती व्यिस्थापन आजही समाजाला ददशा देणारे आह.े ह ेस्पष्ट करणे.   

सांशोधन पद्धती: प्रस्तुत सांशोधनासाठी ऐवतहावसक सांशोधन पद्धतीचा अिलांब करण्यात आललेा आहे .महत्िपूणश अशा 

प्राथवमक ि दयु्यम साधनाांचा िापर करण्यात आला आहे .याचबरोबर ितशमानपत्रे ,मावसके ,साप्तावहके या 

साधनाांचाही िापर करण्यात आललेा आहे . 

आशय विश्लरे्षण : सिश सामान्य माणसाचे कल्याण ह ेत्याांच्या शासन व्यिस्थेचे मुख्य तत्ि होते. त्याांनी कल्याणकारी 

योजना राबिून सिाांना सुखी केले. छत्रपती शाहू महाराज विज्ञानवनष्ठ दषृ्टीकोनाला महत्ि देणारे आदशश राजे होत. 

प्लेगाच्या साथीमध्य ेस्ित: सिश प्रथम लस टोचून घणेारे ते देिदतू होत.१ दषु्काळ, महापूर, अिर्षशण ही नैसर्गगक सांकटे 

होत. इ.स. १८९६ मध्ये दषु्काळाने उग्र रूप धारण केल्या नांतर राजर्षी शाहू महाराजाांनी गडहहग्लज, रायबाग, 

कटकोळ या भागाला भेटी देऊन तात्काळ उपाय योजना केल्या. गित, चारा याची तातडीने मदत केली. इ. स. 

१८९७ मध्ये भुदरगड ि पन्हाळा पेटा येथ ेस्िस्त मदत कें द्रे उभा केली.२ स्िस्त धान्य दकुान चालू करून ना नफा ना 

तोटा या तत्िािर ती चालविली. दषु्काळग्रस्त प्रजेला धान्य अपरेु पडू नय े म्हणून म्हसूैर सांस्थानातून आवण इांग्रज 

सरकार कडून धान्याची मदत घतेली.३  

इ. स. १८९९/१९०० मध्य े वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था सरकारी खचाशतून केली.विवहरी,तलाि, याांची  

व्यिस्था रुकडी, िडगाि, वशरोळ येथ ेकेली. सांस्थानातील विवहरी, तळी, तलाि याांचा शोध घेऊन त्यामधील गाळ 

काढण्याची व्यिस्था करून विवहरी  ि तळे  जास्तीत जास्त पाणीदार केली.४ रस्त े  ि पलु याांची बाांधणी केली. 

वनपाणी-दाजीपूर  रस्त्याचे पलु बाांधल.े सुधाररत शेतीचे प्रयोग केल.े यासाठी शेतक-याांना मोठ्या प्रमाणात मदत 

केली. कोल्हापूरात  दषु्काळ  वनिारण  कायाशलय सुरु केल.े५ दषु्काळ वनिारणासाठी शाहू महाराजाांनी श्री.भास्करराि 

जाधि याांना दषु्काळ आयकु्त नमेले त्याांना खास खाते ि अवधकार ददल.े६  “दषु्काळामध्ये मानितािादी दषृ्टीकोनातून 

त्यानी  जनतेसाठी सेिा केली. दषु्काळासांबधी मावहती ि मदत देण्यासाठी दषु्काळ मदत केद्र उभारली. दषु्काळी भत्ता  

देण्यात आला.७  घर पोच वशधा िाटप केले. म्हातारे, आघोळ, पाांगळे, दीन दबुळे  याांच्यासाठी  अन्नालये उघडली, 

अपांगाांना त्याांच्या  घरी धान्य पुरविले. त्याच  बरोबर वशजविलेल ेअन्न म्हणजे घरपोच दररोज वशधा िाटपाचे कायश 

केले.८ 

दषु्काळामध्ये ज्या शेतक-याांची पररवस्थती गांभीर आह ेत्याांना दाणा गोट्याची ि गुराांना गित पुरविण्याची 

व्यिस्था केली. शेतक-याांच्या जनािराांिर छत्रपतींचे अवतशय प्रेम होते. महाराजाांनी गररबाांच्या गुराढोराांची सरकारी 

तब्येल्यात सोय केली. वजल्यावधकारी, िनावधकारी वन कायशकारी अवभनेते याांना घऊेन शाहू महाराजाांनी सिश 

दषु्काळी कामाांची पाहणी करून उत्तम व्यिस्था लािली. दषु्काळी मदतीन े कायश तेथल्या तथेेच करण्यात आले. 

दषु्काळामध्ये वपके नष्ट झाल्यामुळे ि गरुाांना िैरण, गित वमळत नसल्यामुळे या िर्षी हचचली यथेील यात्रा रद्द 
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करण्यात आली. शासन दरबाराचा सिश खवजना जन कल्याणासाठी खचश केला. प्रजा ित्सल छत्रपती शाहू महाराजाांची 

शासन व्यिस्था आपणास दीघशकाळ लाभो अशी सिश सामान्य रयतेन ेआपल्या कुल दैिताांकडे प्राथशना केली.९ 

छत्रपतींचे शेतक-याांच्या जनािराांिर अवतशय प्रेम होते. प्रा. विजापूरकर याांनी सुरु केलले्या आपल्या समथश 

साप्तावहकामध्ये महाराजाांनी गररबाांच्या गरुाढोराांची सरकारी तबेल्यात जी सोय केली होती. त्या विर्षयी त्याांना 

धन्यिाद ददले. मालकाांना शक्य होईल तेव्हा त्याांनी आपली गुरे परत न्यािी अशी आज्ञा होती.१० प्लेगाच्या काळात 

शेतक-याांना आर्गथक मदत मांजूर केली. प्लगे पीवडत लोकाांच्या वनरीक्षणासाठी छािण्या काढण्यात आल्या. लोकाांचे 

आरोग्य साांभाळण्यासाठी शासन खचाशने मोफत और्षधोपचार केले.११  

छत्रपती गादीिर आले तेव्हा दषु्काळ, वहिताप, कॉलरा, प्लगे ही सांकटे वनमाशण झाली. या सांकटािर राजर्षी 

छत्रपती शाहू महाराजाांनी यशस्िी मात केली. प्लेग साथीिर यशस्िी झुांज दऊेन त्यािर मात केली. सध्या और्षध 

आह.े त्याकाळी साथीचे आजार महाभयांकर समजल े जात असत. रूढी, प्रथा, परांपरेमळेु सिश सामान्य जनता 

रोगप्रवतबांधक लस घेत नसत. इ. स. १८९८-१८९९ मध्ये कराची, मुांबई, वभिांडी, सातारा, बेळगाि आदद. रठकाणी 

मोठ्या प्रमाणात प्लगेाच्या साथीने थैमान घातले होत.े कोल्हापूर शासनाने प्लगेाच्या सांकटाच्या विरुध्द लढण्यासाठी 

अगोदरच उपाय योजना आखून ठेिली होती. प्लगेाचे अज्ञान दरू करण्यासाठी ि प्लगेाचे जांतू नष्ट करािेत यासाठी 

दद. १० वडसेंबर १८९८ रोजी छत्रपती शाहू महाराजाांनी सविस्तर मावहती देणारा जाहीरनामा प्रवसध्द केला.१२ 

छत्रपती शाहू महाराजाांनी प्लगेाच्या साथीमध्य े केलेल े कायश सिशश्रेष्ठ आह.े िैद्यकीय क्षेत्र, दळणिळण, 

आरोग्य, यांत्रणा याांच्यामध्य ेप्रगती करून त्याांनी प्लेगाच्या साथीिर मात केली. छत्रपती शाहू महाराजाांनी प्लेगाचा 

सामना सिश सामान्य जनतेने कसा करािा यासाठी दद. १० वडसेंबर १९९८ रोजी जाहीरनामा काढला. या जाहीर 

नाम्यात रयतेन ेघराची स्िच्छता कशी  करािी ह ेसाांवगतल.े एखादा उां दीर अथिा घूस प्लगेामुळे मरून पडला असेल 

तर तो जाळून कशा प्रकारे नष्ट करािा. या बाबतची मावहती ि सूचना छत्रपतींनी ददल्या होत्या.१३ प्लेग बद्धल 

शास्त्रशुध्द मावहती दणेारी पत्रके लोकाांना िाटली. प्लगेाच्या साथीमध्ये तपासणी कामात शासनाने सिश प्रकारची 

मदत केली. त्यासाठी आपत्ती व्यिस्थापन नेहमी सज्ज अस.े ज्या भागात रोगाची लागण होती तथेून लोकाांना 

कोल्हापूरात यऊे नये म्हणनू यासाठी प्रवतबांधक उपाय योजना केल्या.१४  

सुरुिातीला प्लगेाची लागण कोल्हापूर सांस्थानातील १८ खेड्ाांमध्ये झाली. तथेील सिश लोकाांना गाि 

सोडून रानात ि मळ्यात राहण्यास मदत केली ि घरे बाांधून ददली. निीन िस्त्या ि मैदानातील घरे याांच्या 

सांरक्षणासाठी पहारेकरी नेमले. सिश सामान्य जनतेमध्य ेभोळ्या कल्पना ि चुकीच्या समजुती होत्या.  जेथे प्लगेाची 

साथ आह ेतेथनू साथीचे रुग्ण येऊ नयेत यासाठी शहरातील मागाशिर क्वारांटाईन कक्ष स्थापन करण्यात आले. मुांबई ि 

पुण्याहून कोल्हापुरात प्लगेाचा प्रसार होऊ लागला तवे्हा छत्रपतीनी कोल्हापरू शहरात प्लेग ग्रस्त रुग्णाांना प्रिेश 

होऊ नय े म्हणून कोल्हापूरच्या प्रिेश व्दारािर क्वारांटाईनची कें द्रे स्थापन केली. आरोग्य तपासणी झाल्या खेरीज 

कोल्हापुरात प्रिेश बांदी करण्यात आली. बाहरेून रेल्िेन े येणा-या प्रिाशाांची िैद्यकीय तपासणी झाल्यावशिाय 

कोल्हापूर सांस्थानात प्रिेश बांदी करण्यात आली. अशा प्रिाशाांची तपासणी करण्यासाठी कोल्हापूरच्या सिश प्रिेश 

व्दारािर क्वारांटाईनची कें द्र ेस्थापन करण्यात आली. प्लेगग्रस्त रुग्णाांला तीन त ेदहा ददिस क्वारांटाईन राहािे लागत 

असे. त्याांच्या राहण्याचा ि जेिणाचा खचश शासनाकडून केला जात असे. छत्रपती शाहू महाराज प्लगे छािणीसाठी 

आिश्यक असलेल्या डॉक्टर, परीचाररका ि इतर सिश कमशचा-याांच्या नेमणुका ि वनयुक्त्या स्ित: करीत असत. दद. ४ 

सप्टेंबर १८९९ रोजी श्री. भास्करराि जाधि याांना दयु्यम प्लगे आयकु्त म्हणून नेमल.े पुढे १ जानेिारी १९०० पासून 

सहाय्यक वजल्हा अवधकारी म्हणून नेमण्यात आल.े१५  

प्लेगाच्या साथीिर मात करण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराजाांनी दद. २ जानेिारी १९०० मध्ये काढललेा 

जाहीरनामा श्रेष्ठ असा आह.े त्यातील तरतुदी पुढील प्रमाण े: १. हहदसु्थानात इतर रठकाणी प्लगेमुल ेजी प्राणहानी 

झाली आह.े त्यापेक्षा कोल्हापूर शहरात मृत्यूचे प्रमाण बरेच कमी आह.े २. जाहीरनामा प्रवसध्द झाल्या तारखेपासून 

आठ ददिसाांचे आत शहरात िस्ती करून राहणा-या लोकाांनी शहराबाहरे आपली राहण्याची सोय केलेली आह ेतेथ े

राहण्यास गलेे पावहजे. ३. शहरात दकुाने उघडी राहून व्यिहार सुरु ठेऊ ददल्यास लोकाांचा पुन: सांबांध पथृक जागा 

ठरविली असल्याने लोकाांस वजन्नस पानस वमळण्याची सोय झालेली आह.े ती सध्या आह ेतशीच राहण्याची आह.े ४. 

लोकाांनी आपले घराचे िगैरे सांरक्षणासाठी जे रखिालदार ठेविले असतील अगर ज्याांना पुढे ठेिण्याचे असतील त्याांनी 

आमचे कडून त्याांची नािे दाखल करून पास न्यािेत. ५. गािाांत कोणी िस्तीस रावहल्यान ेआढळून येईल. तर त्यास 

सक्तीने बाहरे काढण्यात यईेल. ६. गररबीमुळे ज्यास झोपड्ा बाांधण्याची शक्ती नसेल त्याांना कामािर झोपड्ा 

बाांधण्याबद्दल सामान मोफत दिेविणेची तजिीज करण्यात आलेली आह.े ७. ज्या मजूरदार लोकाांस उदरवनिाशहासाठी 

रोज मजूरीच केली पावहजे. त्याचकररता राहण्यास कळांबे तलािािर सरकारातून झोपड्ा बाांधण्यात येत आहते. तथेे 

राहून तलािाच्या ररफील कामवगरीिर त्याांना मजुरी वमळेल. अशी तजिीज करण्यात आली आह.े ८. होता होईल 



IJAAR   Vol.2 Issue-16               ISSN – 2347-7075 

34 

डॉ. मधुकर विठोबा जाधि 
 

वततके लिकर पनु: शहरात येऊन राहण्यास लोकाांना परिानगी देनेची असल्याने शहर सिश खुले होताच डीस 

इनफेक्शनच े कामास सुरुिात केली जाईल. ९. ज्या कोणास या वनयमा सांबांधाने अगर डीस इनफेक्शन सांबांधाने 

मावहती घेण्याची असेल त्याांनी आमच्या ऑदफसमध्ये यऊेन मावहती मावगतल्यास त्यास ती देण्यात येईल. या 

वनयमाांचे पालन केल्यास प्लेग वनमुशलन नाहीसा होण्यास विशेर्ष अिधी लागणार नाही. असे जाहीर करण्यात आल.े१६ 

प्लेगाच्या साथीची साखळी तोडण्यासाठी उत्सि, यात्रा, जत्रा थाांबविल्या. रेल्िेने यणेा-याांची िैद्यकीय 

तपासणी होत अस.े शहरात प्रिेश करणा-या चुकार लोकास शोधून त्याची मावहती देणा-या लोकाांस दरबार कडून 

बवक्षस योजना जाहीर केली. ५ त े१५ रुपय ेबवक्षस जाहीर केले. अवधका-याांना कडक सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे 

सूचनाांची अांमलबजािणी ताबडतोड होत असे. घराघरात स्िच्छता ि हिा जास्त खेळती ठेिण्यात आली. 

गािागािात सुरवक्षतता ठेिली. गािातून शेतात राहण्यासाठी मदत केली गलेी. जेथ ेसाथ होती तेथ ेएकही माणूस 

गािात ठेिला नाही. पोस्टमनला सुध्दा गािात न जाण्याचे आदेश ददल.े लस टोचून घणे्याचे प्रमाण कमी होत.े 

लोकाांचा कल नव्हता. महाराजाांनी महत्ि पटिून ददल.े नोकराांना लस घेतल्यानांतर दोन ददिस रजा ददली. नोकर 

नाहीत त्याांना चार आण्याचे बवक्षस ठेविले. सिाांचे लसीकरण केले प्रथमतः शाहू महाराजाांनी लस घतेली.१७  

प्लेगाच्या साठीमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातनू जनतेला हकाचाचा रोजगार वमळिून ददला. शासन 

दरबारातून चाल ूअसलेल्या कळांबा तलािािर काम ददल.े जे लोक मोल मजुरीसाठी तयार होते त्याांच्यासाठी कळांबा 

तलािाजिळ अशा लोकाांसाठी राहण्यासाठी झोपड्ा उभ्या करून ददलेल्या होत्या. स्थलाांतररत लोकाांच्यासाठी 

कोल्हापूरच्या बाहरे पांचगांगा नदीच्या काठािर बाजाराची स्ितांत्र व्यिस्था केललेी होती. सांस्थानातील एक कमशचारी 

प्लेगमुळे मरण पािला. त्याच्या पश्चात त्याची विधिा पत्नी ि मलु े वनराधार होऊ नयेत म्हणून  विधिा पत्नीस 

दरमहा ४ रुपय ेि दोन मुलाांना प्रत्येकी दरमहा ३ रुपये असे एकून १० रुपये पने्शन रूपान ेदेण्याने शासनाने मान्य 

केले.१८ शाहू महाराजाांनी कोल्हापुरातील काटीतीथश यथे ेप्लगे वनिारण कें द्र उभा केल.े तथेील रुग्णालयाला त ेदररोज 

भेट देत असत.१९  

शहरातील लोकाांना माळरानािर िस्ती करण्यास पाठविले. शहरातील बाजार पेठाांची रठकाणे िाढविली. 

मोकळ्या मैदानात पांचगांगा नदी काठािर बाजार भरिािा असा आदेश काढण्यात आला. शहर ि गाि सोडून बाहरे 

राहण्यास गलेले्या लोकाांच्या घराला पोवलस सांरक्षण दणे्यात आले. प्लेगशी ददल्या जाणा-या लढ्याला अवधक िेग 

यािा यासाठी पन्हाळा त ेकोल्हापूर ि कोल्हापूर ते रेवसडन्सी अशी टेवलफोनची व्यिस्था वनमाशण केली. सांस्थानातील 

सिश डॉक्टर ि म्युवनवसपावलटी कडील प्रत्येक िैद्य याांना जनतलेा िाचविण ेह ेआपल ेकतशव्य आह ेयाची जाणीि करून 

ददली. त्यासाठी स्ित: अहोरात्र कायश केले.२० प्लगेाच्या ि दषु्काळ पररवस्थतीमध्य ेशाहू महाराजाांनी सिश सामान्य 

जनतेिर उपासमारीची िेळ यऊे नये म्हणून मोफत अन्न धान्य िाटपाची सोय केली. प्लेग काळात इतर भागामध्य े

धान्याचे भाि िाढविले परांतु कोल्हापूर सांस्थानात मात्र धान्याचे भाि वस्थरच रावहल.े२१ 

शेतक-याांनी शेती कसण्यासाठी दरबारातून मदत करण्यात आली. अनाथाांलये उघडून अपांग, अनाथ, आांधळे, 

पाांगळे याांची सोय केली. प्लगेाच्या साथीिरील और्षध, त्याचबरोबर घरे वनजांतुकीकारणासाठी लागणारे और्षध 

रयतेला मोफत शासना माफश त घरपोच दणे्यात आल.े िृध्द, रुग्ण याांच्यासाठी शासन दरबाराने नऊ रठकाणी आश्रम 

उघडून त्याांना जगण्याचे हकाच ददले. या योजनेचा फायदा जिळ जिळ पन्नास हजार लोकाांना झाला. छत्रपतींनी असे 

अनेक क्ाांवतकारी वनणशय घेऊन प्लेगबरोबर यशस्िी झुांज ददली ि या महामारीतून जनतलेा सुखरूप बाहरे काढले.२२  

छत्रपती शाहू महाराज दषु्काळ ि प्लगे या काळात अविरतपणे कायश करीत असत. त्यातनू त्याांनी प्लेग ि 

दषु्काळ या सांकटािर यशस्िी मात केली. इ. स. १८९९ च्या वडसेंबरमध्ये ते आपल्या एका पत्रात म्हणतात ‘पन्हाळा 

राजिाड्ात मी फक्त झोपतो इतर सारा िेळ मी कायाशलयात काम करण्यातच व्यग्र असतो. सकाळचा िेळ मी 

शहरातील प्लेगची कामे कशी चालली आहते. यािर देखरेख ठेितो. थोड्ा ददिसापूिी ग्रामीण भागातील वपकाांची 

पाहणी स्ित: करता यािी म्हणनू मी घोड्ािरून ४० मलै आत गलेो होतो. त्यासाठी मी एकच घोडा घतेला होता ि 

ताशी सुमारे ३ मैल जात होतो. घोड्ािरून जाता जाता चौकशी करीत होतो. त्यामुळे मला अवतशय थकिा आला 

आह’े. यातनू छत्रपती शाहू महाराजाांची सिश सामान्य जनतेसाठी कष्ट करण्याची वजद्द दकती होती ते ददसत.े२३ 

साराांश : छत्रपती शाहू महाराजाांचे व्यिस्थापन आजही मागशदशशक आह.े प्लेगाच्या ि दषु्काळ पररवस्थतीमध्य ेछत्रपती 

शाहू महाराजाांनी सिश सामान्य जनतेिर उपासमारीची िेळ यऊे नय ेम्हणनू मोफत अन्न धान्य िाटपाची सोय केली. 

प्लेग काळात इतर भागामध्ये धान्याचे भाि िाढविले. परांत ुकोल्हापूर सांथानात मात्र धान्याचे भाि वस्थरच रावहल.े 

शेतक-याांनी शेती कसण्यासाठी दरबारातून मदत करण्यात आली. अनाथालये उघडून अपांग, अनाथ, आांधळे, पाांगळे 

याांची सोय केली. छत्रपतींनी असे अनेक क्ाांवतकारी वनणशय घेऊन प्लेगबरोबर यशस्िी झुांज ददली ि महामारीतून 

जनतेला सुखरूप बाहरे काढल.े अशा प्रकारे छत्रपती शाहू महाराजाांनी सांकट काळात केलेले आपत्ती व्यिस्थापन श्रषे्ठ 

असेच आह.े    
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प्रस्तावना 

समाज ही काही हवहशष्ट हवचारधाराांवर आधाररत पयाावरण-राजकीय-साांस्कृहतक व्यवस्था आह.े त्याचे 

स्वरूप हपतृसत्ताक आह.े जे हवहवध प्रकारच्या गुप्त माध्यमाांद्वारे श्रेणीबद्ध करण्याचे काया करत े - जीवशास्त्र, 

राजकारण आहण सामाहजक व्यवस्था हवशेषतः कौटुांहबक, सामाहजक आहण राजकीय असमानता यामुळे 

जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात महहला बहहष्कृत, उपेहक्षत आहण हनयांहत्रत आहते. यामुळे त्याांचे जीवन दयनीय बनले 

आह.े त्याांना अशा पररहस्थतीतून बाहरे काढण े गरजेचे होते. कोल्हापूरचे राजे आहण बहुजनाांचे नेते शाहू 

महाराज याांनी महहला सक्षमीकरणासाठी काम केले. त्याांनी कायदे आणल,े हशक्षण सांस्था स्थापन केल्या, 

फेलोहशप आहण हशष्यवृत्ती ददल्या आहण समकालीन समाजाला (हवशेषतः महहला वगााला) वाईट प्रथाांची 

जाणीव करून ददली. 
कोल्हापुरातील शाहू महाराजाांच्या कालखांडातील सामाहजक हस्थतीचे वणान 1855 त े1965 या बॉम्बे 

स्टेटमधील हशक्षणाचा आढावा या ग्रांथात केल े आहे: एकोहणसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला या राज्यातील 

हस्त्रयाांची सामाहजक हस्थती फारशी समाधानकारक नव्हती. हहदूांमध्ये हस्त्रयाांना सांपत्तीचे कोणतेही अहधकार 

नव्हत;े बालहववाह ह ेअत्यांत सामान्य बाब होती; बहुपत्नीत्वाची पद्धत ही  उच्च िंकवा चाांगल्या वगाात सामान्य 

होती; हस्त्रयाांसाठी क्वहचतच कोणताही व्यवसाय खुला होता आहण सामाहजक आहण नैहतक सांहहता त्याांच्याबद्दल 

अत्यांत भेदभाव करत होती, उच्च जाती िंकवा उच्च वगीय कुटुांबाांमध्ये हवधवाहववाह आहण घटस्फोट हनहषद्ध होता. 
हस्त्रयासाठी चूल आहण मूल ह ेत्याांच्या जीवनाचे क्षेत्र मानले जात असे. ते घरच्या जाळ्यात अडकले होते. शाहू 

महाराजाांनी महहलाांच्या सक्षमीकरणासाठी सहकायााचे हात पढेु करायला सुरुवात केली. हशक्षणाने महहलाांच्या 

जीवनात बदल घडवून आण ूशकतात, याची जाणीव त्याांना झाली. त्यामुळे त्याांनी आपल्या शैक्षहणक धोरणाद्वारे 

महहला सक्षमीकरणाच्या ददशनेे पहहल ेपाऊल टाकले. ते म्हणाले: ब्राह्मणेतर आहण दहलताांमध्ये हशक्षणाच्या 

अभावामुळे राष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले. मांददराांमध्य ेपुजारी असांख्य झाल ेआहण आमच्या शाळाांना आमची मांददरे 

करून त्याांची ढवळाढवळ थाांबवली पाहहजे, खऱ्या धमााचे ज्ञान समोर आल ेपाहहजे. 
सवाांना मोफत आहण सक्तीच ेप्राथहमक हशक्षण : 
                शाहू महाराजाांनी हस्त्रयाांना हशक्षण घणे्यास प्रोत्साहन ददले, तसेच सवाांना प्राथहमक हशक्षण सक्तीचे 

केले. त्याांनी ८ सप्टेंबर १९१७  रोजी कोल्हापूर राज्यातील सवाांना मोफत व सक्तीचे प्राथहमक हशक्षण दणे्याचा 

आदेश मांजूर केला. त्याांनी सक्तीचा आहण मोफत हशक्षणाचा कायदा तर केलाच पण पालकाांना त्याांच्या मुलाांना 

गैरहजर राहहल्याबद्दल दरमहा एक रुपया या दरान ेदांड ठोठावून त्याची कठोर अांमलबजावणी केली. त्याांच्या 

मते “हशक्षणाहशवाय कोणत्याही देशाचा हवकास अशक्य आहे. हनरक्षरतनेे ग्रासलेल्या दशेात चाांगले नेते कधीच 

उदयास येत नाहीत. त्यामुळे हहदसु्थानात मोफत आहण सक्तीचे हशक्षण सुरू करणे आवश्यक आहे.” हा आदेश 

३० सप्टेंबर १९१७ पासून अांमलात आणण्यात आला. 
उच्च हशक्षणावर भर :  त्याांनी केवळ प्राथहमक हशक्षणच नव्ह े तर उच्च हशक्षणाचाही प्रचार केला. महहला 

हशक्षकाांची गरज भागवण्यासाठी त्याांनी महहलाांसाठी प्रहशक्षण महाहवद्यालय स्थापन केले. हवद्यार्थयाांचे हशक्षण 

पूणा झाल्यानांतर मलुींना शाळेत हशकवणे बांधनकारक करण्यात आले होते. त्याांनी कृष्णाबाई केळवकर याांना 
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वैद्यकीय हशक्षणासाठी ग्रँट मेहडकल कॉलेजमध्य ेपाठवले. १९०२  मध्ये त्याांनी हतची ‘अल्बटा एडवडा मेहडकल 

हॉहस्पटल’मध्ये सहाय्यक वैद्यकीय अहधकारी म्हणून हनयकु्ती केली. त्यान े हतला लांडनला गायनॅकॉलॉजीमध्य े

स्पेशलायझेशनसाठी पुन्हा हशष्यवृत्ती ददली. अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणा केल्यानांतर १९०३ मध्ये त्या पुन्हा 

कताव्यात रुजू झाल्या. १९१०-११ मध्ये त्याांनी १५ हवद्याथी आहण १९११-१२ मध्य े १० हवद्याथी उच्च 

हशक्षणासाठी मुांबई, पुण,े मद्रास आहण इतर रठकाणी पाठवले. त्याांनी काही हवद्यार्थयाांना मेहडकल कॉलेज, बॉम्बे, 

मेहडकल स्कूल, पनुा टे्रहनग कॉलेज आहण डेक्कन कॉलेज, पुण ेयेथे पाठवले. एकदा तोफखान ेआहण भास्करराव 

जाधव याांच्याशी झालले्या चचेत त े म्हणाले, ‘महहलाांना चाांगले आहण वाईट यातील फरक समजेल असे योग्य 

हशक्षण हमळाल े असत े तर; चाांगल्या नैहतकतेच्या हशक्षकाांकडून ते हमळाले तर ते कधीही चुकीच्या मागाावर 

जाणार नाहीत.’’ 
वसहतगहृाांची स्थापना : 
                हशक्षण सांस्थाांसोबतच राहण्याची सोयही आवश्यक आहे. त्यामुळे त्याांनी हवद्यार्थयाांसाठी वसहतगृह े

उभारण्याचा हनणाय घेतला. १८ एहप्रल १९०१  रोजी मराठा हवद्यार्थयाांसाठी हव्हक्टोररया मराठा बोर्डडग 

हाऊस सुरू करण्यात आले. नांतर त्याांनी हलगायत, सारस्वत, पाांचाळ, जैन, मुहस्लम, नामदेव हशपी , दैवज्ञ, वैश्य, 

ढोर-चाांभार , सुतार, नाहभक इत्यादींसाठी वसहतगृहाची सुहवधा सुरू केली.  

हशष्यवतृ्ती आहण हशष्यवतृ्ती :  

त्याांनी बहुजनाांना हशक्षण घेण्यास प्रोत्साहहत करण्यासाठी फेलोहशप आहण हशष्यवृत्ती ददली. त्याांनी 20 मे 1911 

रोजी 15% हवद्यार्थयाांना आर्थथक मदत जाहीर केली; त ेप्रथम गरीब हवद्यार्थयाांना आहण नांतर इतर हवद्यार्थयाांना 

देण्यात आले. त्याांनी कृष्णाबाई केळवकर या हुशार हवद्यार्थथनीला स्त्रीरोगात हवशेषीकरणासाठी हशष्यवृत्ती 

ददली आहण लांडनला पाठवले. तसेच त्याांना  हशष्यवृत्ती जाहीर केली.  श्री राधाबाई अक्कासाहबे महाराज 

हशष्यवृत्ती आहण श्री नांदकुां वर महाराणी भावनगर हशष्यवृत्ती या नावाने कोल्हापरू आहण बावडा येथील मराठी 

माध्यमाांच्या शाळाांतील मुलींना हशष्यवृत्ती जाहीर केली. 
आांतरजातीय आहण आांतरधमीय हववाह :  

              आांतरजातीय आहण आांतरधमीय हववाह आहण हववाह नोंदणी कायदा १२ जुल ै १९१९ रोजी लाग ू

करण्यात आला, ज्या काळात बालहववाहाांची परांपरा होती. हवठ्ठलभाई पटेल याांनी १९१८  मध्य े कें द्रीय 

हवहधमांडळात माांडलेल्या पटेल हवधेयकाचा प्रभाव पडून हा कायदा करण्याचा हनणाय शाहू महाराजाांनी  घतेला. 
यापद्धतीने महाराजाांनी जातीचे उच्चाटन आहण धमाांमधील एकात्मतेच्या ददशेने पाऊल टाकले. 
हवधवा पनुर्थववाह :  

                 मागास जातींमध्ये पुनर्थववाहाचे स्वातांर्य य होत,े तथाहप, उच्च जातीमध्ये  कठोर हपतृसत्ताक पध्दत 

होती जी हवधवाांच्या पुनर्थववाहास परवानगी देत नव्हती. या व्यहतररक्त ब्राह्मणाांमध्ये हवधवाांचे केस ( केशवपन 

) काढण्याची परांपरा होती, हवधवा हस्त्रयाांना अत्यांत वांहचत, राखीव आहण अहलप्त जीवन जगावे लागत होते. 
अशा भक्कम हपतृसत्ताक पद्धतींच्या  बेड्या शाहू महाराजाांनी तोडल्या. हवधवा पुनर्थववाहाशी सांबांहधत कायदा 

१९१७ मध्य ेत्याांच्या कोल्हापरू राज्यात मांजूर केला. त्यात राज्यातील हवधवाांची सांख्याही नोंदवली. नुसताच 

हा कायदा करून महाराज थाांबले नाहीत तर आपली स्नुषा इांदमुातीसाहबे याांच्या समोर त्याांनी पुनर्थववाहाचा 

पयााय ठेवला होता. स्त्री उद्धाराबरोबर राष्ट्राच्या एकात्मतेला पुष्टी देणारा आांतरजातीय, आांतरधमीय हववाह 

कायदा शाहू महाराजाांनी १९१९ साली केला.  

बरुखा परांपरा :  बुरखा परांपरा उच्च जातींमध्य,े हवशेषत: खानदानी कुटुांबे, मराठा आहण वतनदाराांमध्य ेपाळली 

जात होती. ह े हस्त्रयाांच्या घरगुती आहण बाहरेच्या क्षेत्रात मकु्त हालचालींवर ओझे आहण हनबांध होते. त्याचा 

हस्त्रयाांवर हवपरीत पररणाम होत होता, म्हणून शाहू महाराजाांनी या पद्धतीचा हनषेध केला. 
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घटस्फोट कायदा आहण घटस्फोटानांतर महहला अहधकाराांची सरुक्षा : 
              त्याांनी घटस्फोट कायदा आहण घटस्फोटानांतर महहला हक्काांची सुरक्षा आणली. हा कायदा हिश्चन आहण 

पारशी वगळता सवा धमाांना लागू होता. या कायद्याांतगात मुहस्लम महहलाांना तलाकची प्रथा असली तरी त्याांना 

सांरक्षण देण्यात आल ेहोत;े त्याांना त्याांच्या मलुाांसह सांरक्षण हमळाले. १९२० मध्य े त्याांनी वांशानुगत कायद्यात 

सुधारणाही केल्या. 
महहलाांच्या छळाहवरोधात कायदा : 
                 २ ऑगस्ट १९१९ रोजी महहलाांच्या छळ प्रहतबांधाशी सांबांहधत कायदा लागू करण्यात आला. 
कायद्यानुसार पुरुषाांकडून अपमान, हशवीगाळ, शाहददक हल्ल ेआहण महहलाांच्या चाररर्य यावर सांशय घणे ेह ेक्रौया 

कृत्य मानले गेले. यात महहलाांवरील जवळपास सवा प्रकारच्या क्रौयााचा आहण छळाचा समावेश होता. त्यातून 

मागासवगीय समाज आहण महहलाांमध्ये बदल घडून आला. 
देवदासी परांपरेचा हनषधे : 
               समकालीन समाजात, मुलींना देवाच्या नावाने अपाण करण्याची परांपरा होती, ती मोठ्या प्रमाणात 

मागासवगीयाांकडून पाळली जात होती. त्यातून देवदासींच्या परांपरा हनमााण झाल्या. जगतीन, मुरली, भावीन, 

इ. मुलीला देवाच्या नावावर अपाण करण ेम्हणजे ती आपल्या नैसर्थगक आई-वहडलाांशी असलले ेसवा सांबांध तोडून 

देवाची सांतती बनत े आहण हतला वारसा िंकवा वारसा हक्क नसतो, तर दसुरीकडे हतला देवावर सोडण्यात 

आल्यापासून हतला सांबांहधत मांददराांमध्ये काही हवहशष्ट अहधकार हमळत आहते आहण सामाहजक कायदेशीर 

दजााही हमळत आह.ेपरांतु त्याांचे लैंहगक शोषण होत े आहण हवहशष्ट क्षेत्रात त्याांना उपेहक्षत केल े गलेे. तोही 

अस्पृश्यतेसारखा कलांक होता. हा कलांक दरू करण्यासाठी शाहू महाराजाांनी सांबांहधत कायदा आणला. 
जातीच ेउच्चाटन : 
              जाहतव्यवस्थेतील हस्त्रयाांची हस्थती आहण त्याांचे अनुलांब आहण शोषण करणारी वणाव्यवस्था त्याांनी 

गाांभीयााने हवचारात घेतली. वणा व्यवस्थेवर आधाररत जाहतव्यवस्था वैचाररकदषृ्या तयार केली गलेी आह ेजी 

हवहशष्ट हवभागाला चुकीची ठरवते आहण दसुर् याला टाकून देत.े जाहतव्यवस्था थेट हपतृसत्ताशी जोडलेली आह े

जी महहलाांना उपेहक्षत करत,े बहहष्कृत करते आहण हववश करते. त्याांना दोनदा उपेहक्षत केल ेजात,े प्रामुख्याने, 

बाहरेील लोकाांकडून स्त्री म्हणून आहण दसुरे म्हणजे कुटुांबातील स्त्री सदस्य म्हणून हतच्या पुरुष नातेवाईकाांकडून. 
त्यामुळे जातीचे उच्चाटन आहण हपतृसत्ताक वैचाररक सांस्था नष्ट करण ेह ेस्त्रीमुक्तीसाठी आवश्यक घटक आहते. 
म्हणून त्याांनी जाहतव्यवस्थेचा नायनाट करण्याचा प्रयत्न केला. 
हनष्कषा :  

थोडक्यात, शाहू महाराजाांनी हवहवध जाती, वगा, धमा, हलग इत्यादींमध्ये हवभागलेल्या समाजाला एकत्र 

करण्याचा प्रयत्न केला. हस्त्रयाांची हस्थती ओळखून त्याांनी हवशेषत: हशक्षण सुरू करून आहण काही कायद ेकरून 

महहला सक्षमीकरणाकडे लक्ष ददले. शाहू महाराजाांनी महहलाांसाठी केवळ कायदेच केले नाही तर तर त्याांना 

सांरक्षण आहण सुरक्षा देखील ददली. महहला सक्षमीकरणासाठी त्याांचे योगदान ऐहतहाहसक दहृष्टकोनातून आहण 
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प्रस्तािना: 

 रािशेाहीपके्षा लोकशाही श्रेष्ठ असते. ह ेछत्रपती शाहू महारािाांनी प्रत्यक्ष कृतीतून दाखिून ददले होते. त्याांनी 

आपली रािसत्ता आवण िैभि रयतेच्या, दीनदबुळयाांच्या वहतासाठी खर्ची घातले होते. आपल्या राज्यातील सिथ प्रिा सुखी, 

समाधानी असली पावहि,े ह ेपवहल्यार्च िाहीरनाम्यात माांडणारे आवण रािशेाही सधु्दा मानितलेा िार्चक ठरू शकते ह े

स्पष्टपणे साांगणारे रािर्षी छत्रपती शाहू महाराि ह ेखर् या अथाथने लोकोत्तर रािे होते. शाहू महारािाांनी आपले सांपणूथ 

आयुष्य  बहुिनाांच्या वहतासाठी, सिथ सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी िाहून घतेले होते. असे एकही क्षेत्र नहतहते क , ज्या 

क्षेत्रात शाहू महारािाांनी कायथ केलेले नहतहते. त्याांच्या सामामविक कामाबध्दल तत्कालीन मुांबईच्या इांग्रि सरकारने तमु्ही 

िे कायथ करतातय ते तमुच्या  सांस्थानात करा, इतरत्र ते करू नका, असे साांवगतल्यािर महारािाांनी इांग्रिाांना सडतेोड उत्तर 

ददले होते. सन 1896-97 मध्ये महाभयांकर दषु्काळ पडून दशेात 10 लाखापेक्षाही अवधक लोक मतृ्यूमुखी पडले होते. परांत ु

कोल्हापूर सांस्थानात एकही भकूबळी गेललेा नहतहता. त्यानांतर लगरे्च प्लेगर्ची साथ रोखण्यासाठी शाहू महारािाांनी 

िेगिेगळी उपाय योिना आखली होती. 

सांशोधनार्चा उद्देश : 

 रािर्षी शाहू महारािाांर्चे कायथ अिनुही सिथ सामान्य िनतपेयतं पोहर्चललेे नाही. त्याांर्चे विर्चार आताच्या 

वपढीपढुे नणेे गरिेर्चे आह.े शाहूांच्या विर्चारात सिथसामान्याांच्या िीिनात अमलूाग्र बदल घडविण्यार्ची क्ाांतीकारी ताकद 

आह.े सुधारणािादी, प्रगल्भ  विर्चार कृतीत आणणरा रािा, सांपूणथ महाराष्ट्राच्या  सामाविक िीिनात अमूलाग्र क्ाांती 

घडिून आणणारा रयतरे्चा रािा  ही त्याांर्ची खरी ओळख िनमानसात रूिली पावहिे. डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर, 

म.िोतीबा फुल,े सावित्रीबाई फुले याांनी शतकानुशतके ज्याांना अन्यायी ि विर्षम समािव्यिस्थेमळेु अपार दुुःख ि अपमान 

सोसािे लागल,े त्या अस्पृश्य  समिल्या िाणार्  या, मागास िातीच्या लोकाांना माणूस म्हणून स्िावभमानाने िगण्यार्चा 

मागथ दाखविला. तर छत्रपती शाहू महारािाांनी अशा लोकाांना खर् या अथाथने माणसू म्हणनू स्िावभमानाने िगता यािे, 

वशकता याि,े आवण विकासाच्या िाटा त्याांना खुल्या हतहाव्यात, यासाठी ऐवतहावसक कायथ केले. या कायाथर्ची नोंद 

महाराष्ट्रातीलर्च नहतह े तर भारतार्चा इवतहास वलवहणार् याांनाही करािीर्च लागले. म्हणनू 6 मे रोिी करिीर नगरीच्या 

रािर्षी शाहू महारािाांर्चे स्मृती शताब्दी िर्षथ सािरे करताना या लोकोत्तर रािाच्या कायथकतृथत्िार्चा आलेख या लेखातनू 

माांडण्यार्चा प्रयत्न करीत आह.े 

शाहू महारािाांर्च ेसामाविक कायथ: 

1)                            : 

करिीर नगरीतील आपल्या सिथ प्रिािनाांना वलवहता-िार्चता यािे आवण त्यातनू त्याांनी आपली पररवस्थती सुधारािी 

म्हणनू 29 सप्टेंबर 1917 रोिी शाहू महारािाांनी मोफत ि सक्त च्या प्राथवमक वशक्षणार्चा कायदा अांमलात आणला. या 

कायद्यानुसार करिीर इलाख्यातील सिथ आई बापाांनी आपल्या वशक्षणास योग्य ियाच्या मुलाांना शाळेत पाठविले पावहि े

असा हुकूम काढला. वशक्षणासाठी योग्य ियाच्या मुलाांर्ची यादी प्रवसध्द झाल्यापासून तीस ददिसाांच्या आत मुलाांच्या 

आईबापाांनी आपली मलुे शाळेत पाळविली पावहिते. तसेर्च शाळेत येण्याच्या ठरलले्या तारखपेासनू सात ददिसाांच्या आत 

िर ती मलुे शाळेत आली नाहीत, तर अशा मुलाांर्ची ि त्याांच्या पालकाांर्ची नािे सदर शाळेच्या हडेमास्तराांनी मामलेदारास 

कळिािी. मामलेदाराांनी अशा मुलाांच्या पालकास समन्स काढून त्याांर्चे म्हणणे ऐकून घ्यािे. ह े म्हणणे सांयुक्त क न 

िाटल्यास प्रत्यके मलुाबद्दल एक रूपया दांड प्रत्यके मवहन्याला तो मुलगा शाळेत येईपयतं  आकारािा अशी तरतदु 

कायद्यात करण्यात आली. मलुाांना शाळेत घातल्यािर आपली मुले िळेच्यािेळी शाळेत िातात क  नाही ह ेपाहणे आई 

बापाांर्चे कतथव्य असल्यार्चे वनवित करण्यात आले. 
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2)                      : 

रािर्षी  शाहू महारािाांनी समािातील िातीभदे मोडून काढण्यासाठी आांतरिातीय वििाहाला सांमती दणेारा 

‘‘आांतरिातीय वििाह कायदा’’ 12 िुलै 1919 रोिी अांमलात आणला. आवण तो सिथ करिीर इलाख्यास लागू केला. या 

कायद्यानुसार मुलार्चे िय 18 िर्षथ पणूथ आवण मुलीर्चे िय 14 िर्षथ पूणथ वनवित  करण्यात आले. तसेर्च असे वििाह करताना 

निरा मलुगा ि निरी मुलगी ह ेभाऊ-बवहण असू नयते अशीही तरतदु कायद्यात केली. आांतरिातीय वििाह िेिढया िास्त 

प्रमाणात होतील तिेढया प्रमाणात हहदी समािातील िातीभेद नष्ट  होिून दशेार्ची प्रगती होईल, असे शाहू महाराि नेहमी 

आपल्या भार्षणातनू साांगायर्चे. केिळ भार्षणातनू साांगनू महाराि थाांबले नाहीत, तर आपल्या िनक घराण्यातील र्चलुत 

भवगनी र्चांद्रप्रभाबाई याांर्चा वििाह इांदरूच्या यशिांतराि होळकर याांच्याशी लािला. आवण एका मराठा उच्चकुलीन 

घराण्यार्ची धनगर समािाशी  िैिावहक सांबांध िोडून प्रत्यक्ष आर्चरणातही अिलांब केला. पुढे शाहू महारािाांनी असे 25 

आतांरिातीय वििाह लािनू ददले. यावशिाय महारािाांनी विधिा पुनर्वििाह कायदाही केला होता. 

3)                     50           : 

भारतातील िणथ आधाररत धमथव्यिस्थेने समािातील विवशष्य लोकाांना विशेर्षावधकार ि बहुसांख्य लोकाांना गुलामवगरीर्ची 

वस्थती वनमाथण करून ददली होती. त्यातनू हहद ू समािात िातीर्ची उतरांड वनमाथण झाली होती. आधुवनक काळात या 

व्यिस्थेविरूध्द महात्मा िोतीबा फुले याांनी बांड पकुारले. आवण अशा िांवर्चताांना वशक्षण  ि नोकर् यात  प्रवतवनवधत्ि वमळाल े

पावहिे असे विर्चार माांडले. रािर्षी शाहू महारािाांनी अशा विर्षमतािादी समािव्यिस्थेला िठणीिर आणण्यासाठी 26 

िुलै 1902 रोिी कोल्हापूर सांस्थानात मागासिगीयाांना 50 टके्क िागा राखीि ठेिण्यार्चा आदेश िारी केला. एकूण 

सरकारी नोकर् याांमध्ये 95 टके्क नोकर् याांिर ब्राम्हण िातीर्चे लोक होते. ही बाब शाहू महारािाांच्या लक्षात आली होती. 

म्हणनू 26 िलुै 1902 र्चा हुकूम पोहर्चल्या तारखपेासनू ररकाम्या झालेल्या िागाांपैक  शेकडा 50 िागा मागासलेल्या 

लोकाांच्या भराव्यात असे फमाथन काढण्यात आले. मागासलेल्या िणाथर्चा अथथ ब्राम्हण, परभ,ू शेणिी, पारशी ि दसुरे पुढ े

गेलेले िणथ, खेरीि इतर सिथ िणथ समािािा असा आदशे काढला. यार्चा अथथ रािर्षी  शाहूांनी मराठा िातीसह सिथ 

मागासिगीयाांना 50 टके्क नोकर् या राखीि ठेिल्या. भारताच्या इवतहासात एखाद्या राज्यकत्याथने काढललेा अशा प्रकारर्चा 

हा पवहलार्च िावहरनामा होता. म्हणनू रािर्षी  शाहू महारािाांना ‘‘समतािादी आरक्षणार्चे िनक’’ असे म्हटले पावहिे. 

4)                            : 

कुलकणी ितन नष्ट करून ग्रामपांर्चायती स्थापन करण्यार्ची रािर्षी  शाहू महारािाांर्ची इच्छा होती. वबकानरे, त्रािणकोर 

िगेरे सांस्थानात प्रिेसाठी ग्रामपांर्चायती स्थापन केल्या होत्या. परांतु अशा ग्रामपांर्चायती स्थापन करताना आपल्या 

सांस्थानात कुलकणी ितनदार ही मोठी अडर्चण वनमाथण झाली होती. शेतकर् याांच्या  आवण मोठया समािाच्या वहतासाठी 

कुलकणी ितनदारी बांद झाली पावहि,े म्हणनू रािर्षी  शाहूांनी फेब्रुिारी-मार्चथ 1918 मध्ये एक िटहुकूम काढून कुलकणी 

ितन रद्द केले ि त्यािागी पगारी तलाठी पध्दत सुरू केली. आवण ब्राम्हणतेराांना नोकर् याांर्ची  सांधी उपलब्ध  करून ददली. 

अस्पृश्य नोकर कतथबगार असले तर त्याला बढती दतेाना तलाठी पदासाठी प्रथम पसांती दणे्यात आली. पुढे अवधकार् याांच्या  

इतर पदाांिरही कतृथत्ि आवण कतथबगारीला महारािाांनी अवधक प्राधान्य  ददले. व्यक्त च्या कतृथत्िाच्या आड पारांपाररक 

िाती व्यिस्था येणार नाही यार्ची दक्षता छत्रपती शाहूांनी घतेली होती.  

5)                                                  : 

वशक्षण  खाते, महसलू, न्याय, मवेडकल या सिथ खात्याांमध्ये अस्पशृ्य  कमथर्चार् याांना  प्रेमाांने ि समतनेे िागविण्यार्चा आदशे 

रािर्षी  शाहू महारािाांनी कोल्हापूर इलाख्यातील सिानंा ददला होता. िर कोणी अवधकारी अस्पृश्याांना िरील प्रमाण े

िागविण्यास तयार नसेल, तर त्याने हा हुकूम पोहर्चल्यापासनू सहा आठिडयाच्या आत नोटीस दिेून रािीनामा द्यािा 

त्यािेळी त्याला पेन्शनही वमळणार नाही असा हुकूम िारी केला होता. महारािाांनी सिानंा असे आदेश ददले क , आमच्या 

राज्यातील कोणाही इसमाला िनािराांप्रमाणे न िागविता मनषु्य  प्राण्याप्रमाणे िागिािे. तसेर्च सािथिवनक इमारती, 

धमथशाळा, रेस्ट हौसीस, सरकारी अन्न छत्रे, नदीर्चे पाणिटे, सािथिवनक विवहरी येथे कोणत्याही मनषु्य  प्राण्यार्चा विटाळ 

मानण्यात येिू नये. कोणार्चाही विटाळ न मानता सिांना समतेन ेिागिािे. तसे न झाल्यास त्या रठकाणच्या गािकामगार 

पाटील, तलाठी याांना िोखीमदार धरण्यात येईल असाही आदेश रािर्षी शाहू महारािाांनी िारी केला होता. यावशिाय  

अस्पृशाांना गुन्हगेार िाती समिनू दररोि पोलीस पाटलाांकड ेहिेरी लािण्याच्या अमानुर्ष पध्दती विरूध्द आदशे काढून 

म्हार, माांग, रामोशी ि बरेड या र्चार िातींर्ची हिरेी बांद केली होती. परांतु यातील कोणी एखाद्या गुन्हयात सापडून वशक्षा 

झाललेा असल्यास त्याला हिरेी माफ केली नहतहती. 
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6)                                      : 

‘ितन’ म्हणिे महाराांना गािकामाच्या मोबदल्यात वमळाललेा िवमनीर्चा तुकडा. या तकुडयासाठी सांपूणथ महार िातीला 

इतर समािार्ची सिथ कामे करािी लागत होती. त्यामुळे वपढयानवपढया िररष्ठ  िातीच्या गलुामवगरीत हा महार समाि 

वपर्चला िात होता. गािक र्ची सिथ कामे या महार समािाला करािी लागत असल्यामुळे अशा िवमनीिर शेतसारा 

आकारला िात नहतहता. परांतु हहद ुसमािातील आर्चार विर्चाराांनी, दषु्ट  र्चालीरीतींनी आवण बांधनाांनी या महार समािाला 

अस्पृश्य  ठरिनू,  बवहस्कृत करून गािाबाहरे राहणेस भाग पाडले होते. त्यामुळे सिथतोपरी महार समािार्ची मोठी हानी 

झाली होती. या गािक च्या गलुामगीरीतनू त्याांना बाहरे काढण्यासाठी रािर्षी शाहू महारािाांनी 1918 मध्ये रािआज्ञा 

काढून महाराांर्ची ितनी गलुामी नष्ट  केली. 

7)                                      : 

रािर्षी शाहू महारािाांच्या असे वनदशथनास  आले क , पाविमात्य  वशक्षणार्चा मांद प्रसार आवण हहदसू्थानातील वस्त्रयाांर्ची 

पररवस्थती सुधारण्यास या वशक्षणार्चा फारसा उपयोग होत नाही. तसरे्च हहदसू्थानातील लोकाांर्चे िे िेगिेगळे समाि 

आहते, वतथे समािातील परुुर्षमांडळी वस्त्रयाांना िाटेल तशी िाईट िागणूक दते आहते. सिथर्च परुुर्षाांर्ची अशी समितू होती 

क , त्याांच्या धमथशास्त्रकराांनी विशेर्षत: हहद ूपढुार् याांनी विशेर्ष  प्रसांगी वस्त्रयाांना हलकेसे शासन करण्यार्ची परिानगी ददली 

होती. परांतु परुुर्षमांडळी वस्त्रयाांिर अमानरु्ष अत्यार्चार करत होते. वस्त्रयाांिरील िार्चाांर्चे ह ेप्रकार इ. पी. कोडच्या मयाथदते 

येिू शकत नहतहते. म्हणनू अशा  िार्चाांना आळा घालण्यासाठी आवण  दषु्पररणामाांना आळा बसािा या उद्देशाने छत्रपती 

शाहू महारािाांनी 2 ऑगस्ट  1919 रोिी वस्त्रयाांच्या छळिणूक स प्रवतबांध करणारा कायदा अांमलात अणला. या कायद्यात 

‘कू्रपणार्ची िागणकू’ यार्ची व्याख्या करून िो परुुर्ष अथिा सासू सूनरे्चा छळ करीत असले, वतला कू्रपणाने िागित असले 

तर अशा व्यक्त स सहा मवहने सक्त मिुरी ि 200 रू. दांडाच्या वशक्षेर्ची तरतुद करण्यात आली. छळिणूक प्रवतबांध 

कायद्यात समिुतीर्चे िय 16 िर्षथ ठरविण्यात आले. आवण िो व्यक्त  समिुतीच्या ियात आललेा असनू त्याने स्त्रीशी 

कू्रपणार्ची िागणकू केल्यार्चे वसध्द झाले आह.े परांतु स्त्री समितुीच्या ियात आली नसेल तर ही वशक्षा दपु्पट करण्यार्ची 

तरतुद कायद्यात करण्यात आली होती. यावशिाय  शाहू महारािाांनी वििाह, घटस्फोट, अनौरस सांततीला सांपत्तीत हक्क, 

वस्त्रयाांिर होणारे अत्यार्चार इ. बाबतीत वस्त्रयाांना स्िातांत्र्य ि समतरे्ची िागणूक दणेारे अनके कायद ेकोल्हापरू सांस्थानात 

करून त्याांर्ची अांमलबिािणी केली होती. 

8)               (       )      : 

हहद ूसमािातील परुुर्ष मांडळी आपल्या इच्छेनुसार दकरकोळ कारणािरून आपल्या लग्नाच्या बायकोला सोडून दते होते. 

समािातील पांर्चाांच्या लहरीपणािर निरा बायकोशी काडीमोड घेत होता. ही पांर्चमांडळी समािातील एखाद्या परुुर्षान े 

मोठा गुन्हा केललेा असतानाही त्याला फारसे शासन करीत नहतहती. परांतु समािातील एखाद्या स्त्रीने अगदी दकरकोळ गुन्हा 

केला असला, तरी वतला शासन म्हणून उकळत्या तलेातून नाणे बाहरे काढणे, उपिाशी  ठेिण,े घराबाहरे काढण,े 

समािातनू हाकलुन दणेे अशा अमानरु्ष  वशक्षा दते होते. यामुळे समािातील ‘‘वििाह’’ या सांकल्पनेला बाधा वनमाथण होत 

होती. अशा मानिी, अमानरु्ष  प्रथाांना पायबांद घालण्यासाठी शाहू महारािाांनी सिथ िाती-धमाथच्या लोकाांसाठी कोल्हापूर 

सांस्थानात ‘‘वििाह विच्छेदन’’ (काडीमोड) कायद्यार्ची 11 िुलै 1919 पासनू अांमलबिािणी सरुू केली. या कायद्यान े

कोल्हापूर सांस्थानातील कोणत्याही िातीमधील प्रर्चवलत असलेल्या र्चाली-ररती बकेायदा ठरिनू काडी मोडणे ह े

बायकाांच्या मिीिर अिलांबून  असल्यार्चे स्पष्ट  केले. काडीमोड ककिा निर् यापासून िेगळे राहण्यार्चा अवधकार या 

कायद्याने वस्त्रयाांनाही वमळिनू ददला. िर निरा िेडा असेल, नपुसांक असेल ककिा त्याला महारोग झाललेा असेल तर 

बायको या कायद्यानसुार निर् यापासनू काडीमोड घेिू शकते अशी तरतुद या कायद्यात करण्यात आली होती. 

9)                                        : 

दशेातील 80 टके्क पेक्षा िास्त लोकसांख्या शेतीिर अिलांबनू आह.े आवण शेतीर्चा विकास झाल्यावशिाय सांस्थानार्ची प्रगती 

होणार नाही, ह ेओळखून सन 1902 च्या युरोप दौर् यात ‘रॉयल अॅवग्रकल्र्चरल सोसायटी ऑफ इांवडया’ या ख्यातनाम शेती 

सांशोधन  सांस्थरे्चे सभासदत्ि शाहू महारािाांनी वस्िकारले होते. इटली ि स्कॉटलांड  सारख्या विविध दशेाांना भेटी दिेून 

तेथील शेतीविर्षयक प्रगत तांत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी रािर्षीनी अथक पररश्रम घतेले होते. शेतकर् याांना वशक्षणार्ची 

गरि आह े ह े ओळखून 1896 मध्ये रािाराम हायस्कूलमध्ये शेती हा निीन विर्षय सरुू केला होता. पुढे 1906 मध्य े

पी.सी.पाटील या विद्यार्थयाथस  पुणे येथील अॅवग्रकल्र्चर  कॉलिेमध्ये शेती वशक्षणासाठी पाठविले होते. रािर्षीनी 1912 
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मध्ये ‘दद ककग एडिडथ अॅवग्रकल्र्चरल इांवन्स्टटयूट’र्ची स्थापना कोल्हापरूात केली होती. 20 िानिेारी 1913 रोिी ‘शेती 

सुधारणा’ या पुस्तकाच्या 100 प्रती विकत घेिून त्या सांस्थानाच्या ग्रांथालयात ठेिल्या होत्या. 

 ग्रामीण भागातील शतेकर् याांना  अल्पव्यािदाराने किथपरुिठा हतहािा म्हणनू शाहू महारािाांनी 1904 मध्ये 

‘वहतहक्टोररया मेमोररयल फां डार्ची’ स्थापना केली. 1906-07 ते 1921-22 या काळात रािर्षीनी शतेकर् याांना शतेी 

विकासासाठी 25,53,280 रूपये एिढा प्रर्चांड किथपरुिठा केला. िवमनीच्या विभािनाला महारािाांनी विरोध करून 

िवमनीर्चे आकारमान िाढिून िवमनीच्या उत्पादकतते िाढ हतहािी म्हणनू प्रयत्न केले. तसरे्च शेतीर्चे आधुवनक करण, शेती 

प्रदशथन,े शेतीला िोडधांदा उभा करून शेतीच्या प्रगतीकड ेविशेर्ष लक्ष पुरविले होते. 

10)                                   : 

भारतीय शेती ही मान्सनूच्या पािसािर अिलांबनू आह े ह े रािर्षीनी ओळखून 1894 पासनू सांस्थानातील िलहसर्चन 

सुविधाांर्चा प्रारांभ केला होता. 1902 मध्ये सांपणूथ सांस्थानातील िलहसर्चनार्चा आढािा (इररगेशन सहतह)े तज्ञाांकडून घेिून 

सांस्थानातील िास्तीत िास्त िवमनी ओलीताखाली आणण्यासाठी अनेक रठकाणी कोल्हापूर पध्दतीर्चे बांधारे, तलाि, 

विवहरी बाांधल्या ि दरुूस्त केल्या होत्या. ‘राधानगरी धरण’ हा रािर्षी शाहू महारािाांर्चा सिाथत मोठा आवण महत्िकाांक्षी 

प्रकल्प होता. आर्वथक कुित नसतानाही सांस्थानातील दषु्काळ  कायमर्चा वमटिनू शेतीर्चा विकास घडिून आणण्यासाठी 

रािर्षीनी हा प्रकल्प हाती घेतला होता. त्याकाळात सांपूणथ भारतातील सिाथत मोठा हा प्रकल्प होता. पवहल्या 

महायुध्दकाळात वब्ररटशाांना युध्दवनधी म्हणनू फार मोठी रक्कम द्यािी लागत होती. त्यािेही 13,36,130 एिढा प्रर्चांड खर्चथ 

धरणासाठी झाला होता. पुढे शाहू महारािाांर्चे पुत्र छत्रपती रािाराम याांनी धरणार्चे काम पुणथ करून आपल्या िवडलाांर्च े

स्िप्न साकार केले. या धरणामुळे आि कोल्हापूर विल्यात हररतक्ाांती झालेली ददसनू यतेे. 

वनष्कर्षथ : 

 2 एवप्रल 1894 मध्ये शाहू महारािाांनी कोल्हापूर सांस्थानार्चे अवधकार आपल्या हाती घेतल्यापासून 1894 त े

1922 या 28 िर्षाथच्या  काळात कोल्हापूर सारख्या एका लहान सांस्थानार्चा सिांवगण विकास घडिून आणला. न्याय, 

समता, वशक्षण आवण सिांवगण विकास ह ेत्याांच्या राज्यकारभारार्चे िैर्चाररक अवधष्ठान  रावहले. सांस्थानातील, शेतीकरी, 

कष्टकरी , वस्त्रया परुुर्ष , नोकरदार, समािातील मागसललेा ि अस्पृश्य  घटक, उच्चकुलीन घटक या सिांना शाहू 

महारािाांनी न्याय ि समानतेन े िागण्यास वशकविले. आपली रािसत्ता आवण िभैि त्याांनी रयतचे्या कल्याणासाठी, 

उन्नतीसाठी खर्ची घातले. िैन, हलगायत, अस्पृश्य , सोनार, हशपी, पाांर्चाळ, गौड सारस्ित, मुस्लीम, इांवडयन वििन, 

प्रभूिशै्य, ढोर र्चाांभार, सुतार, माांग, नावभक, सोमिांशी, आयथ, क्षवत्रय, कोष्टी अशा विविध िातीधमांनसाठी 20 िसतीगृह े

रािर्षीनी सरुू केली होती. िसतीगृह ही एक लोकर्चळिळ त्याांनी उभी  केली होती. साधारण पुढील 90 िर्षथ महाराष्ट्रार्च े

रािकारण, समािकारण, अथथकारण, वशक्षण, कला इ. क्षेत्रातील नतेृत्ि करणार् या अनके व्यक्त  कोल्हापूरच्या या 

िसवतगृहाांनी घडविल्या आहते. 

समारोप: 

 रािर्षी शाहू महारािाांनी कला, क् डा, मल्लविद्या, सांगीत, नाटय, वर्चत्रकला आवण साांस्कृवतक कायाथला सतत 

मागथदशथन ि अथथसहाय्य  केले. शेती, उद्योग, सहकार याांच्या विकासातनू कोल्हापरूर्चा सिाथहगण विकास घडिनू आणला. 

र्चहा, कॉफ  , रबर, िेलदोड ेयासारक  कधीही न घेतलेली उत्पादने घेणे सुरू केले होते. कोल्हापरूर्चे मल्ल, पैलिान शाहू 

महारािाांनी िगप्रवसध्द केले.कोल्हापूरात राििाडयातील लाल आखाडा, बापसूाहबे महारािाांर्चा आखाडा, काळा इमाम, 

गांगािशे, घोडणपीर, बािडकेर,  बिापराि मान,े मोतीबाग तालीम, ददलबहार, नाथा गोळे, पांर्चगांगा, उतरेश्वर धोत्री, 

बोडके, वशपुगड,े रांकाळा, महाकाली, तटाकडील, िनुा बुधिार, मठ, बाबूिमाल, मांगळिार पठे अशा अनेक तालमीतनू 

मुन्ना, दिेप्पा धनगर, वशिाप्पा बेरड, पाांडू भोसल,े कृष्णा मदाथन,े गण,ू थोरला मामा, इमामभक्ष, गुलाम मोवहदद्दन, 

हसनबक्ष, गुलाम कादर, कल्ल,ू बापू सज्जन यासारखे पलैिान तयार केले होते. 

 शाहू महारािाांर्ची ईश्वर ि धमाथिर श्रध्दा होती. हहदूांच्या दिेळाांप्रमाणे मुवस्लमाांच्या दग्याथतही  ते िात असत, 

सांस्थानातील महालक्ष्मी, तुळिाभिानी, टेंबलाई, ज्योवतबा इ. दिेदिेताांर्चे उत्सि ि यात्रा शाही िैभिाने सािर् या  केल्या 

िात असत. रािा म्हणनू प्रिेपती आपले ते कतथव्यर्च आह ेअशी त्यामागर्ची त्याांर्ची भवूमका होती. असे िरी असले तरी 
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अांध्दश्रध्दलेा त्याांनी कधीर्च थारा ददला नाही. मानसाने माणसाशी नेहमी मनषु्यत्िाच्या आवण बांधुत्िाच्या भािनेने िागािे 

अशी त्याांर्ची धारणा होती. 

सांदभथ                            : 

1) रािर्षी शाहू महारािाांर्ची वनिडक भार्षणे  ि आज्ञापत्रे: सांपादक  - प्रदीप गायकिाड 

2) शाहूांच्या आठिणी: प्रा.नानासाहबे साळुांखे 

3) आवथेक विर्चाराांर्चा इवतहास - प्रा.डॉ.िे.एफ.पाटील, डॉ.आर.एस्.म्होपरे, डॉ.आर.ए.िाईंगड,े डॉ..एस्.बी.यादि 

4) लोकत्तर रािा: डॉ.ियहसगराि पिार - (द.ैलोकसत्ता लेख) 

5) रािर्षी शाहू कायाथर्चा िसा आवण िारसा - प्रा.रमेश िाधि (द.ैपुढारी-लेख)  

6) रािर्षी शाहू महाराि: सामाविक लोकशाहीर्चे आधारस्तांभ - मयरु डुमने  

7) शाहू विर्चाराांर्चा िागर - इांद्रिीत सािांत (द.ै पुढारी - लेख) 
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प्रस्तावना :        

        बहुजन समाजाच्या उद्धारासाठी राजषी छत्रपती शाहू महाराज याांचे जीवनकायय मोलाचे आणण णचरस्मरणीय 

असे आह.े कोल्हापूर सारख्या सांस्थानाच्या  समाजजीवनाच्या  जडणघडणीत तयाांचे मोलाचे योगदान आह.े 

काळजीपूवयक राज्यकारभाराकडे लक्ष देण्याबरोबर तयाांनी सवय जाती धर्ममयाांचा उतकषस साधण्यासाठी णशक्षणाच्या 

प्रसाराची कास धरली. उद्योग धांद्याबरोबर छत्रपती शाहू महाराज याांनी णवणवध क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्या. 

णवशेषतः तयाांनी केलले्या शैक्षणणक सुधारणा अतयांत क्ाांतीकारक ठरल्या.   

पवूाययषु्य :  

       छत्रपती शाहूांचा जन्म २६ जून १८७४ ला कागलच्या घाटग ेघराण्यात झाला.  तयाांच्या आईचे नाव राधाबाई व 

वणडलाांचे नाव जयससगराव होते. छत्रपती शाहूांचे मूळ नाव यशवांतराव ह ेहोते. इ.स. १७०८ मध्य ेकोल्हापूर या 

स्वतांत्र राज्याची स्थापना झाली होती. या राज्याचे राजे चौथ े णशवाजी याांना वेडसर ठरवून इांग्रजाांनी अहमदनगर 

ककल्यात ठेवल.े इ.स. १८८३ मध्ये तयाांचा मृतयू झाला. णशवाजीराजे याांच्या पत्नी आनांदीबाई याांना अपतय नसल्यामुळे 

तयाांनी घाटग ेघराण्यातील जयससगराव आबासाहबे घाटगे याांचे पुत्र यशवांतराव याांना इ.स. १८८४ मध्य ेदत्तक घेतल े

व शाहू महाराज या नावाने तयाांचा राज्याणभषेक झाला. तयाांचे  णशक्षण  राजकोट तसेच धारवाड या  ठठकाणी झाले. 

अभ्यासाणशवाय कुस्ती, णशकार, घोडेस्वारी इ. मदायनी खेळ  उत्तम प्रकारे खेळत असत.  

१८९४ मध्ये  तयाांनी कोल्हापूर सांस्थानाची सूते्र हाती घेतली. ‘आमचे प्रजाजन सदा सुखी व सांतुष्ट असावे’ ह े

ध्येय उराशी बाळगून तयाांनी कायायला सुरुवात केली.  तयाांनी समाजजीवनाचे णनरीक्षण केल.े प्रजेच्या सुखातच राजाचे 

सुख आह े यासाठी जनणहताच्या णवणवध कल्याणकारी योजना राबवायला सुरुवात केली. या योजनाांमध्ये तयाांनी 

शैक्षणणक सुधारणाांना खूप महतव कदल.े  सामाणजक पठरवतयनाचे माध्यम म्हणून तयाांनी शैक्षणणक सुधारणाांना प्राधान्य 

कदल.े  

णशक्षण क्षते्रात केलले्या सधुारणा :  

        सवय जातीच्या मुलाांना णशक्षण णमळण्यासाठी तयाांनी इ.स. १९१६ मध्य े सक्तीच्या णशक्षणाचा कायदा पास 

केला. शाळेत न आलले्या मुलाांच्या पालकाांना प्रतयेक मणहन्यास एक रुपया दांड आकारण्यात आला. प्राथणमक 

णशक्षणाचे वय ७ ते १४ अस ेकरण्यात आल.े तयाांच्या या प्रयत्नामुळे कोल्हापूर सांस्थानात इ.स. १९१८ ला एकूण २७ 

शाळा सुरु झाल्या तर तयाांची सांख्या इ.स. १९२९ पयसत ४२० इतकी झाली. तयाांनी णवद्यार्थयाससाठी अनेक शैक्षणणक 

सवलती जाहीर केल्या व साधारण एक हजार रुपयेपयसत णशष्यवृत्ती जाहीर केली. प्राथणमक णशक्षण देण्यासाठी प्रतयेक 

गाव णतथ ेशाळा काढून णतथे पगारी णशक्षक नेमल.े गाव चावडीत शाळा भरणवण्यास सुरुवात केली. खेडेगावातील 

कारभार व्यवणस्थत चालावा म्हणून ‘पाटील व तलाठी’ शाळा सुरु केल्या. णशक्षकाांसाठी प्रणशक्षण कें द्रे सुरु केली. 

ताांणत्रक णशक्षणासाठी  ‘जयससगराव घाटग ेताांणत्रक णशक्षण सांस्था’ स्थापन केली. तर लष्करी णशक्षणासाठी ‘इन्फन्री 

स्कूल’ स्थापन केल.े कोल्हापूर येथ ेइांग्रजी शाळा स्थापन केली. तयाांनी स्त्री णशक्षणाकडे सुद्धा पूणय लक्ष कदले. णमस 

णलटल या इांग्रज णशक्षणाणधकारी बाई मायदेशी गेल्या म्हणून कफमेल रेसनग स्कूल मधील णशणक्षका रखमाबाई 
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केळवकर याांना णशक्षणाणधकारी केल.े मुलींचे णशक्षणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी तयाांनी फक्त मुलींच्या शाळा सुरु 

केल्या. मुलींना णशष्यवृत्ती सुरु केली. णवधवा गरीब णस्त्रयाांनाही णशक्षण कदले. 

वसणतगहृाची स्थापना  

               णशक्षण प्रसाराच्या सांदभायत आलेल े अतयांत महतवपूणय व क्ाांणतकारक पाऊल म्हणजे कोल्हापुरात सवय 

जातीधमायच्या णवद्यार्थयाससाठी वसणतगृहाची स्थापना होय. खेड्यापाड्यातील णवद्यार्थयासना णशक्षणासाठी शहरात जावे 

लागत होते. अशा वेळी तयाांची रहाण्याची व जेवणाची सोय व्हावी व तयाांच्या णशक्षणात अडचणी येऊ नयेत म्हणून 

राजाराम महाणवद्यालयाला जोडून वसणतगृह स्थापन करण्यात आले होत े परांतु तयाांच्या या वसतीगृहाचा लाभ 

प्रामखु्याने ब्राह्मण णवद्यार्थयासना झाल्याने महाराजाांनी प्रतयेक जातीच्या णवद्यार्थयाससाठी स्वतांत्र वसणतगृह े स्थापन 

करण्याचा णनणयय घेतला. वरील णनणययानुसार इ.स. १९०१ मध्ये मराठ्ाांच्या णवद्यार्थयाससाठी ‘णव्हक्टोठरया मराठा 

बोर्डडग’ सुरु केल.े पुढे साधारणपण ेइ.स. १९०१ ते इ.स. १९२१ या काळात एकूण बावीस वसणतगृह े सुरू केली. 

यापैकी णमस क्लाकय  होस्टेल ह े अस्पशृ्य समाजातील णवद्यार्थयाससाठी सुरु झालेल े पणहले वसणतगृह होते. या प्रतयेक 

वसणतगृहाच्या स्थापनेचा इणतहास वैणशष्यपूणय व महतवपूणय आह.े शाहू महाराजाांच्या भरभक्कम पाठठब्यामुळे ही 

वसणतगृह ेणवकणसत होऊ शकली.  या वसणतगृहाांचा लाभ बहुजन समाजातील अनेक णवद्यार्थयायनी घतेला. ककबहुना या 

वसणतगृहाांमुळेच ते णशक्षण घऊे शकले. यातील अनेकाांनी नांतर समाजकारण, राजकारण क्षेत्रात मोठे कायय केले. 

सवयसामान्याांना तयाांच्या हक्काांची जाणीव करून दणे्याचे कायय शाहू महाराजाांच्या णशक्षण चळवळीने  केले.   

समारोप :  

        सामान्य लोकाांच्या प्रगतीसाठी तयाांचे णशणक्षत होणे खूप आवश्यक आह ेयाची जाणीव राजषी शाहू महाराजाांना 

होती आणण तयामुळेच सांस्थानातल्या णशक्षणाला चालना दणे्यासाठी तयाांनी खूप प्रयत्न केले. सामान्य जनता आपल्या 

मुलाांच्या णशक्षणाकडे दलुयक्ष करते ह ेतयाांना माहीत होते म्हणूनच तयाांनी कायदे करून णशक्षणासाठी आपल्या जनतेवर 

सक्ती केली अथायत यामागे जनतेचे भले व्हावे हा बहुजन समाज णशकावा एकमेव उदे्दश होता.     एकूणच 

महाराजाांच्या शैक्षणणक क्षेत्रातील णवणवध सुधारणा या क्ाांणतकारी ठरल्या. त ेकृणतशील सुधारक होते. तयाांच्या णशक्षण 

सुधारणा अतयांत क्ाांतीकारी होतया. आजही तया सुधारणाांचा अतयांत सूक्ष्म पद्धतीन े अभ्यास केला तर आजच्या 

आधुणनक णशक्षण व्यवस्थलेा प्रगती करण्यासाठीच्या अनेक बाबी तयाांच्या सुधारणाांमधून आपणास घेता येतील. 

छत्रपती राजषी शाहू महाराज याांनी आपल्या उत्तम काययशैलीतून सांपूणय देशातच कोल्हापूर सांस्थानची वेगळी ओळख 

णनमायण केली होती. 
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राजर्षी शाहू महाराज याांच ेसत्यशोधक समाजातील योगदान 
 

 

  .                  

कृष्णा महाविद्यालयाल रेठरे बुद्रकु ता. कराड वज.सातारा 

Email- rdnikam73@gmail.com 
 

 

प्रस्तािना :-  

 भारतीय समाजात सिाांगीण समता,स्िातांत्र्य बांधुत्ि प्रत्यक्ष काययिाहीत व्हािे म्हणून अनेक महापुरुर्षाांनी 

आपले सियस्ि पणाला लािल.ेया मध्य ेमहात्मा जोवतबा फुले,डॉ बाबासाहेब आांबेडकर,शाहू महाराज याांचे योगदान 

महत्त्िाचे ठरत.ेआधुवनक  काळात जोवतबा फुल े याांनी सत्यशोधकी सावहत्य वनमायण केल.े इ.स.१८५१ मध्य‘े भट 

वभक्षुकाांना सिाल’ ह ेआठ पानी पुस्तक प्रवसद्ध केल.े २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी पुण ेयेथ े सुमारे साठ प्रमुख मांडळी 

उपवस्थत झाली ि तेथे ‘सत्यशोधक समाज' नाि वनवित केल.ेसत्याचा शोध   घेण,े साियजवनक सत्याचा शोध होय. 

प्रस्तुत शोध वनबांधात शाहू महाराज याांचे सत्यशोधक समाजातील योगदान थोडक्यात अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला 

आह.े 

      :-  

१) सत्यशोधक समाजाचा पूिय इवतहास अभ्यासणे. 

२) राजर्षो शाहूमहाराजाांचे सत्यशोधक समाजातील योगदान अभ्यासण े

३) शाहूमहाराजाांच्या सहकायायचे सत्यशोधक समाजातील कायय अभ्यासण े

                           :-   

       २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी पुण े यथे ेसत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. समाजातील विर्षमता नष्ट करून 

तळागाळातील लोकाांपयांत वशक्षण  पोहचिणेह े सत्यशोधक समाजाचे ध्येय होत.े सत्यशोधक समाजाचचे पवहल े

अध्यक्ष आवण खवजनदार महात्मा फुले होते त्यामध्य ेत्याांच्या पत्नी सावित्रीबाईंचे सहकायय लाभले. अत्याचारातून ि 

गुलामवगरीतून बहूजनाांची मुक्तता करण े .त्याांच्या हक्काची जाणीि करून देण.े ह ेसत्यशोधक समाजाचे कायय होते. 

सियसाक्षी जगत्पती | त्याला नकोच मध्यस्थी | ह ेया समाजाचे घोर्षिाक्य होते. 

             :  

१) सिय मनुष्य एकाच ईश्वराची लेकर आहते ि तो सिाांचा मायबाप आह े

२) आईला विनविणयास ककिा बापाला सांतुष्ट करणयास लकेराला जशी मध्यस्थी ची गरज नसते तसेच भक्ताांना 

ईश्वराची ओळख करून दणे्यासाठी ि प्रसन्न करून घेण्यासाठी धमयगुरू  असल्या मध्यस्थीची जरुरी नाही. 

३) ह ेतत्त्िजयाांन मान्य आह ेतो सत्यशोधक समाजीयन होय. 

                      :            

   सत्यशोधक समाजाचा प्रिेश वनवित केला.या समाजात प्रिेश घेणा-या सभास दिारकरी परांपरेत िाढलले े

होते.”सिय मनुष्य एकाच ईश्वराची लेकर आहते त्याांचे ि माझे बांधुतिाचे नाते आह.े ह ेजाणनू िागण्याचा मी वनत्य 

प्रयत्न करीन. देिाची भक्ती उपासना िगैर करताना तसेच धमयविधी करताना मी कोणाही मध्यस्थीची जरुरी ठेिणार 

नाही.मी स्िता वशकून मुला मुलींना विद्या वशकिल्यावशिाय राहणार नाही. अशी प्रवतज्ञा घेत शोर्षणाला आवण 

अन्यायाला विरोध मानिी हक्काांची वशकिण आवण मानवसक ि सामावजक गलुामवगरीतनू बहूजनाांची मुक्तता ही 

सत्यशोधक समाजाची वत्रसूत्री होय. 

                                       –   

   ऐवतहावसक िारसा लाभलेल्या कोल्हापूर नगरीत शाहूमहाराजाांनी राजकीय,सामावजक, शैक्षवणक जीिनात 

दैददप्यमान कामवगरी करून बहुजन समाजात जागृती वनमायण केली. महात्मा जोवतबा फुले याांच्या अखेरच्या पिायत 
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सत्यशोधक समाज अस्तांगत होण्याच्या मागायिर होता. याच दरम्यान िेदोक्त प्रकरण वनमायण झाले. महाराजाांनी 

सत्यशोधक चळिळीला पाठठबा ददला. भास्करराि जाधि, लठे्ठ, डोंगरे, याांनी प्रचार  दौरे काढून सत्यशोधक 

समाजाचा  प्रचार केला. १९११ मध्य ेशाहूमहाराजाांनी िृर्षाली प्रकाशन कोल्हापूर २००६ सत्यशोधक समाजास 

राजाश्रय देिून त्याांचे कायय जोमाने पुढे चालू ठेिल.ेत्यामुळे ब्राह्मणेतर िगायमध्य ेनिचैतन्य, निजागरण ,निजाणीि. 

ि निचररत्रची एक लाट वनमायण झाली.धनांजय कीर सत्यशोधक समाजाच्या कायायचे मूल्यमापन करताना म्हणतात 

“सतयशोधक समाजाने सामावजक गुलामवगरी विरुध्द आिाज उठविला आवण सामावजक न्यायासाठी सामावजक 

पुनरघटनेची मागणी केली.राजर्षोनी  या सत्यशोधकसमाजाचे सूत्र पकडले.त े िेदोक्त प्रकरणाच्या वनवमत्ताने 

जोवतराि फुले याांच्या सामावजक समतेचे ध्येय आवण यातनू आम रयतेच्या उद्धाराचा विचार महाराजाांना आकर्षर्षत 

करत होता.१ 

        शाहूमहाराजाांच्या सत्यशोधक समाजातील कायायबद्दल स.मा. गग ेसाांगतात शाहू महाराजाांच्या सामावजक ि 

धार्षमक विचाराांची बैठक सत्यशोधक समाजाच्या विचाराांपासून तयार झाललेी होती. सत्यशोधक समाजाचे प्रमुख 

नेते आवण शाहूमहाराजाांचे सहकारी भास्करराि जाधि याांनी सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेबदल माहीती 

ददली.त्यानुसार कोल्हापूरात परशुराम इनामदार याांच्या अध्यक्षतेखाली सभा होिून ११ जानेिारी १९११ रोजी 

प्रत्यक्ष सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. त्यािेळी अध्यक्ष भास्करराि जाधिि उपाध्यक्ष ददिाणबहादरू लठे्ठ 

याांची नेमणूक करण्यात आली. सेके्रटरी हररभाऊ चव्हाण होते. समाजाचे काम पूणयिेळ करणसेाठी शाहू महाराजाांनी 

विठ्ठल वपराजी ढोणे याांची नेमणूक केली.२ 

                                         :-  

      शाहू महाराजाांनी सत्यशोधक समाजाला प्रेरणा ददली. सत्यशोधक समाजाची तत्िे आपणास मान्य आहते ह े

साांगून आपल्या भार्षणातून, खाजगी सांभार्षणातून महात्मा फुल ेयाांच्याविर्षयी आदर व्यक्त केला. वि.भ. कोलत ेआवण 

चव्हाण याांनी महात्मा फुलेयाांची सत्यशोधक चळिळ मोठ्या वजद्दीने पुढे नेली. बाबूराि यादि याांना सत्यशोधक 

समाजाच्या कायायसाठी दोन मवहने रजा मांजूर केली. १५ आॅ गष्ट १९२० रोजी सत्यशोधक समाजासाठी १५०० रू. 

देणगी भास्करराि जाधि याांचेकडे द्यािी असा आदेश काढला. तसेच शाहीर लहरी हदैर आवण त्याांचे वशष्य 

सत्यशोधक समाजाचे भजणे म्हणत म्हणून त्याांना इमारत बाांधणेसाठी मोफत जागा ददली. भास्करराि जिळकर 

याांना तरुण मराठा जयभिानी तलिार ही पत्रके काढण्यास मदत केली.३ 

     १९१३ मध्य ेकोल्हापूरातील सत्यशोधक समाजाकडून ५१६३ धार्षमक कायय पार पाडण्यात आली. होम, वििाह, 

िास्तूशाांती, पूजाअचाय इ. द्वारें ब्राह्मण, भक्तीचा िापर न करता ह े विधी सत्यशोधक पध्दतीन े करण्यात आल.े 

सत्यशोधक समाजाचे काम पार पाडण े साठी शाहूांनी पुरोवहत शाळेसाठी मवहना ४० रु. मदत सुरू केली. तसेच 

समाजाला इमारत लिकर बाांधली जािी म्हणून गांगािेशीत सत्यशोधक समाजाला मोफत जागा ददली. ढोणे गरुूजी 

ि हररभाऊ चव्हाण याांच्या वचकाटीमुळे लिकरच कोल्हापूरात सत्यशोधक समाजाची निी इमारत तयार 

झाली.त्यात धार्षमक विधी चे प्रवशक्षण,देणगी,शाळा,मोफत ग्रांथालय आवण आठिड्ाांची व्याख्यानमाला ह ेकाययक्रम 

सूरू झाल.ेसमाजाच्या स्थापनेपासून सहा मवहन्याांच्या आत या समाजाचे कायय कुरूां दिाड, सातारा, ठाणे या भागात 

पोचल.े४ 

             :-  

      धनांजय कीर याांच्या मतानुसार भारतात सामावजक पुणयघटनेसाठी चळिळ सुरू करणारी पवहली सांस्था म्हणजे 

सत्यशोधक समाज होय. धनगर समाजातील विठ्ठल ढोणे याांची वशक्षक म्हणून नेमणकू केली. १९१३ साली  

सत्यशोधक शाळा स्थापन केली. त्यात महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थयाांना प्रिेश देिून सामावजक समता 

प्रस्थावपत करून परांपरागत रूढी बांधनातून मानिास मुक्त करण ेहा या शाळेचा मलूमांत्र होता. 
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                           :-          १९२० रोजी गारगोटी जिळील पाटगाि येथील मौनी 

महाराजयाांच्या गादीिर सदावशिराि लक्ष्मण पाटील या सांस्कृत ि तत्िज्ञान विर्षयाचा विद्याथी असलेल्या तरूणाांची 

‘क्षात्रजगदगुरू’ म्हणून नेमणूक केली. त ेसत्यशोधक विचाराांचे होते. अशी खांडेराि बागल याांची नोंद आह.े५ 

Satya Shodhak Jaladas :- 

        Satya Shodhak used Jaladas as their medium of preaching Satya Shodhak Jalasa were different 

from Tamashas. The teaching of Bhagawat Dharm are carried through this public concert was not to 

entertain but to awaken the masses 
6 

          On 27/1/1921 Shahu Maharaj granted  a free place at Budhawar peth to Satya Shodhak Bhajano 

Mandal for practing hymns. 

      िरील वििेचना िरून अस े वनदशयनास येते की महात्मा फुल े याांच्या माध्यमातून सत्यशोधक समाजान े

समाजातील तळागाळातील लोकाांपयांत वशक्षण पोहचिले. त्याांच्या अखेरच्या पिायत शाहू महाराजाांनी सत्यशोधक 

चळिळीला पाठठबा ददला. भास्करराि जाधि, लठे्ठ, डोंगरे याांनी प्रचार दौरे काढून सत्यशोधक समाजाचा प्रचार 

केला. ब्राह्मणेतर समाजात निचैतन्य, निजाणीि वनमायण केली. त्याांच्या कायायबद्दल काही शांका उपवस्थत झाल्या 

असल्या तरी शाहू महाराजाांच्या सामावजक ि राजकीय विचाराांची बैठक सत्यशोधक समाजाच्या विचाराां पासून 

तयार झाललेी होती. त्याांच्या सहकायायतून, योगदानातून सत्यशोधक समाजाचे कायय समाजातील प्रत्येक व्यक्ती पयांत 

पोहचले ह ेयाचे श्रषे्ठत्ि वसद्ध होते. 
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सांशोधक  जवद्याथी, इजतहास अजधजवभाग, जशवाजी जवद्यापीठ कोल्हापरू 

Email- armysandip01@gmail.com  

 

प्रस्तावना : 

 भारतात जिटिश काळात 563 सांस्थानापकैी शाहू महाराजाांचे एक सांस्थाजनक होते. महाराजाांनी सामाजजक 

सुधारणाांचे सववतोपरी प्रयत्न केल.े तयाांचे महतवाचे कायव म्हणजे वांशपरांपरागत चालत आललेी जाती व्यवस्था मोडकळीत 

काढणे आजण दजलताांच्या उतथनासाठी सववतोपरी प्रयत्न करण,े तयाांच्या सुधारणावादी प्रयत्नाांमुळे महातमा फुले व जवठ्ठल 

रामजी शशद े  याांच्या प्रयत्नाांना पाठबळ जमळून महाराष्ट्रातील िाम्हणेततर चळवळ अजधक बळकि व प्रभावी झाली. 

कोल्हापूर सांस्थानातील हया जननायकाचा जन्म कागलच्या घािगे घराण्यात 26 जनु 1874 रोजी झाला. कोल्हापूर 

सांस्थानामधील राजा जशवाजी चतुथव याांची जवधवा राणी आनांदीबाई याांनी दतक घेवून राज्यकारभाराची व जशक्षणाची 

योग्य ती माजहती झाल्यानांतर 1894 मध्ये शाहू महाराज सांस्थानाच्या शसहासनावर रुढ झाले. शाहू महाराजाांनी 

समाजातील स्त्रीया, दलीत, मागासलले्या वगावसाठी ज ेकायव केले ते उल्लेखनीय असे आह.े स्वतः अस्पषृयाांबरोबर बसनु 

जेवण करुन समाजासमोर समाजासमोर नवा आदशव  माांडला. तयाांना समाजातील भदेाभदे जातीव्यवस्था, असमानता नष्ट  

करायची होती. 

सांशोधनाची उद्दिषय े: 

1.लोकराजा राजषी शाहू महाराज याांच्या जीवन पटरचयाचा अभ्यास करणे.  

2.लोकराजा राजषी शाहू महाराज याांच्या सामाजजक कायावचा आढावा घेण.े  

3.लोकराजा राजषी शाहू महाराज याांच्या शैक्षजणक कायावचा आढावा घेण.े 

राजषी शाहू महाराज याांच्या सामाजजक कायावचा आढावा:   

 भारत कृजषप्रधान दशे आह े तयाचप्रमाणे शाहू महाराजाांचे कोल्हापरू सांस्थान ह े दखेील शेतीप्रधानच होते. 

शेतीबरोबर इतर व्यवसाय करुन लोक आपली जीवनचयाव  चालवत असत. सवव गोष्टी  या पावसावरती अवलांबनू होतया. 

कमी ककवा जास्त पाउस झाल्याने सांस्थानातील प्रजलेा नेहमीच नकुसानाला सामोरे जाव े लागत होते. अजनजित  

पावसामुळे दषुकाळाचे  सावि राज्यात सतत असल्यामुळे राज्यातील जनतेची हालअपेष्टा थाांबवण्यासाठी महाराजाांनी 

आपल्या सांस्थानामध्ये शतेी व जपण्याच्या पाण्यासाठी तलाव,े कालवे व धरणाांची जनर्ममती केली. महाराणी लक्ष्मीबाई 

तलाव तथा धरणप्रकल्प व कालव्याच्या रुढ पध्दती, नव्या योजना जस्वकारुन रयतचेी पाणीिांचाई दरू केली.  शेतमालाला 

बाजारपठे जमळवून दवेनू प्रजेच्या जहताचे काम केले. तसचे रोजगार जनर्ममतीसाठी ‘शाहू जमल’ या नावाने भारतातील 

सहकार क्षेत्रात पजहला उद्योग व पजहली कापड जगरणी स्थापना केली. शाहू महाराजाांनी समाजातील स्पृश्य, अस्पृश्य व 

बाम्हण समाजातील लोकाांसाठी अतयांत महतवाचे काम केले. वेदोके्त प्रकरणाच्या वादा दरम्यान शाहू महाराजाांनी 

मराठयाांचे हक्क अबाधीत ठेवले. समाजातील जाती व्यवस्था उखडून िाकण्यासाठी ते सदवै प्रयत्नशील राहीले. आयषुयाच्या  

शेविी तयाांनी ही जाती व्यवस्था नष्ट  झाली तर बरां होईल अस ेम्हिले आह.े सांपणूव प्रगतीला आळा घालण्यासाठी जाती 

व्यवस्था ही महतवाची धोंड आह.े जाती व्यवस्थेचा परुस्कार हा एक सामाजजक अपराध आह ेअसे ते म्हणत होते. तयासाठी 

तयाांनी नोकर याांमध्ये  अस्पृश्याांना  प्राधान्य दणे्यात आले. तसचे सरकारी नोकर याांमध्ये तलाठी ह ेनवीन पद जनमावण केले. 

जवधवा पनुर्मववाहास मान्यता दणे्यासाठी कायदा सांमत केला. तसचे आांतरजातीय जववाह कायदा रुढ केला. 

राजषी शाहू महाराज याांच्या शकै्षजणक कायावचा  आढावा: 

 सवाांगीण सुधारणा होण्याची असल्यास जशक्षणाजशवाय पयावय नाही ह ेशाहू महाराजाांनी जाणनू प्राथजमक, आजण 

उच्च माध्यजमक अनके जशक्षण सांस्था सरुु केल्या. कोल्हापरूमध्ये अनेक वसतीगृह े स्थापन केली. आपल्या सांस्थानातील 

मुलाांना इतर शहरामध्ये व परदशेामध्ये उच्च जशक्षणासाठी पाठजवले होते. आर्मथकदषृया  दबुवळ असलेल्याांना फी माफ करुन 

तयाांच्या सववतोपरी जशक्षणाचा खचव महाराजाांनी केला होता. तसेच जशक्षणासाठी व पटरक्षाांसाठी बाहरेगावाहून येणार या 

जवद्यार्थयाांसाठी  महाराजाांनी राहण्याची व भोजनाची उतम व मोफत व्यवस्था केली होती. सवव जातीच्या जवद्यार्थयाांसाठी 
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महाराजाांनी 20 वसतीगृह े (बोडींग) स्थापन केल्या होतया. तयाच बरोबर कोल्हापरू बाहरेील वसतीगृहाांना सढळ हाताने 

मदत केली होती.    

 शाहू महाराजाांच्या मते शहद ू धमावतील असमानता दरू करण्यासाठी जशक्षणा जशवाय पयावय नाही. तयाकटरता 

तयाांनी सांस्थानातील व जशक्षणाची आवड असणार या  जवद्यार्थयाांसाठी  जशक्षणाची, राहण्याची मोफत सुजवधा उपलब्ध केली 

होती. 1910 व 11 मध्ये शाहू महाराजाांनी मलुाांना मुांबई, पुणे व अन्य काही टठकाणी उच्च जशक्षणासाठी पाठजवले होत.े 

कोल्हापूर ह ेमहाराष्ट्रातील  एक महतवाचे प्ररेणादायी शैक्षजणक कें द्र बनले होते. जवजवध जवषयाांच्या  जवजशष्ट  अभ्यासाठी 

दशेात व परदशेात जवद्याथी पाठजवण्याची व तयाांना सहायता करण्याचा शाहू महाराजाांचा जीवनक्माचा एक भागच 

बनला होता. डॉ.भीमराव रामजी आांबेडकर व शांकर बाळाजी ढवळे अस्पृश्य  व िाम्हण जवद्यार्थयाांसाठी  शाहू 

महाराजाांच्याकड ेसवाांठायी जशक्षणाप्रती एकच समभाव होता. धमवजवचार प्रदषूणामुळे स्त्रीया व शुद्र लोक जशक्षणापासनू 

वांचीत झाली होती, एवढचे नव्ह ेतर जशक्षण घणेे ह ेआपले काम नाही अशी तयाांची मनोधारणा झाली होती. तयात तयाांचा 

दाटरद्रयाने जपछाडललेी होती. आर्मथक हालाखीतील लोकाांच्या मुलाांना माफक फी केल्याजशवाय  जशक्षणप्रसार होवू 

शकणार नाही ह े शाहू महाराजाांनी ओळखून आर्मथकदषृया दबुवल असलले्याांसाठी माफक फी करण्याचे पाउल उचलून 

द्दद.20 म े1911 रोजी तसा आदशे पाटरत केला. शाळाांवर नजर ठेवण्यासाठी शाळा पांच नमेण्याची रुढ परांपरा कोल्हापूर 

सांस्थानामध्ये सरुु केली. तसचे वतनी जशक्षण योजना सरुु करुन जशक्षणप्रसार जलदगतीने व्हावा यासाठी सदवै प्रयत्न केला. 

मानवी जीवनात चैतन्य जनमावण करण्यासाठी सांजीवनी म्हणजे जशक्षणाची ही शक्ती ओळखून मोफत व सक्तीचे जशक्षण सुरु 

करण्याचा चांग बाांधला व मुांबई सरकार कडून या योजनेस मान्यता जमळवली. मोफत जशक्षणासाठी शाहू महाराजाांनी 

स्वतांत्र खातयाची जनर्ममती केली. या मोजहमचेा प्रारांभ गणेश चतथुीच्या महुूताववर 30 सप्िेंबर 1917 रोजी  होईल असा 

आदशे पाटरत केला. मुांबई जवद्यापीठातनू मॅट्रीक परीक्षचेे कें द्र कोल्हापरूात प्रयोगादाखल शाहू महाराजाांनी घेतले. तसचे 

परीक्षलेा येणार या  जवद्यार्थयाांसाठी  राहण्याची व जेवणाची मोफत व्यवस्था महाराजाांनी केली. स्त्रीजशक्षणासाठी शाहू 

महाराजाांनी राजमागव घालनू दणे्याचे महतम कायव केले. जशक्षण हाच रयतेच्या जीवनातील बदलाचा मागव आह े याची 

जाणीव तयाांना होती. तयासाठी तयाांनी सववतोपरी प्रयत्न केले. 

सवव जातीच्या जवद्यार्थयाांसाठी शाहू बोडींगची स्थापना केली ती पढुीलप्रमाणे: 

1.जव्हक्िोटरया मराठा बोर्डडग (18 एजप्रल, 1901)  

2.द्ददगांबर जनै बोर्डडग ( एजप्रल, 1901) 

3.वीरशैव शलगायत जवद्याथी वसतीगृह (1906) 

4.मुस्लीम बोर्डडग  

5.जमस क्लकव  होस्िेल  

6.दवैज्ञ जशक्षण समाज बोर्डडग (24 जडसेंबर 1908) 

7.श्री नामदवे बोर्डडग (2 एप्रील 1911) 

8.पाांचाल िाम्हण वसतीगहृ (1912) 

9.श्रीमती सरस्वती गौड सारस्वत िाम्हण वसतीगृह (20 मे 1915) 

10.इांजडयन जििन हॉस्िेल  (7 जनू 1915) 

11.रावबहाद्दरू सबनीस प्रभू बोर्डडग (सप्िेंबर 1915) 

12.आयव समाज गुरुकूल (18 माचव 1918) 
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प्रस्तावना :-  

महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणात आभण अथथकारणात अनेक महापरुुषाांनी आपल्या कायथकतुथत्वाने 

ठसा उमटभवला आह.े यामध्ये छत्रपती भशवाजी महाराज याांच्यापासून ते नरेंद्र दाभोळकर याांच्यापयंत एक अखांड 

माभलकाच साांगता येईल. या सवथ महापुरुषाांनी केलले्या कायाथच्या प्रभावाने अनेक भपढ्ाांना सन्मानाने, स्वाभभमानाने 

जगण्याचे बळ भमळाले आह.े म्हणून त्याांचे कायथकतृथत्व अजनू ही मागथदशथक ठरत ेआह.े त्याांच्या भवचाराांच्या प्रेरणनेे, 

अनुकरणाने महाराष्ट्रीय समाजाचा उद्धार होऊ शकतो ह ेवास्तव ठरले आहे. या महापुरुषाांनी व्यवस्थापररवतथन ह े

आपल्या चळवळीचे उद्दिष्ट ठरवून आपल ेसांपणूथ आयुष्य खची घातल ेआह.े  केवळ व्यवस्थापरावर्ततत केली नाही तर 

एक वेगळीच व्यवस्था त्याांनी भनमाथण केली आह.े उदा. छत्रपती भशवरायाांनी बहुजन समाजातील मावळयाांना 

एकभत्रत करून तात्कालीन जुलमी व्यवस्थलेा हादरा दते स्वबळावर स्वराज्य स्थापन केल.े कायथकतुथत्वाने शौयाथच्या 

बळावएक सामान्य सरदाराचाही मुलगा  एक राजा होऊ शकतो ह े त्याांनी सप्रमाण दाखवून द्ददले. जोभतराव फुल े

याांनी बहुजनाांच्या दाररद्र्याचे मळू कारण अभवद्यत आह.े अभवद्याने त्याांची पूणथ वाताहात केली आह ेह ेसत्यशोधन केल े

व या समाजाला भवद्या प्राप्त करून देण्यासाठी साभवत्रीबाई फुल े सोबत भशक्षणाची चळवळ उभी केली. डॉ. 

बाबासाहबे आांबेडकराांनी सवथ कतुथत्वान महापुरुषाांच्या स्वातांत्र्य, समता व बांधुता  भवचाराांना भारतीय राज्यघटनेत 

मूतथ स्वरूप दऊेन त्याांना भारतीयाांच्या दैनांद्ददन जीवनातील मलू्य म्हणून प्रस्थाभपत केल.े अशा अनेक महापुरुषाांच्या 

कायथकतुथत्वाने महाराष्ट्राची भूमी पावन झाली आह.े त्यापैकीच एक म्हणजे छत्रपती राजश्री शाहू महाराज ह ेहोय. 

राजश्री शाहू महाराज ह े महात्मा ज्योभतराव फुल े व डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांच्या मधील एक  

महत्त्वाची कडी आहते. त्याांच्या कायथकतृथत्वाची माभहती महाराष्ट्रीय समाजाला असण ेअत्यांत महत्त्वाचे आहे. कारण 

काळाच्या ओघात खरे उद्धारकते कोण याचा बहुजन समाजाला भवसर पडला आह.े ज्याांनी पूवी पासून गलुाम 

बनभवले त्याांचाच उदो उदो करणाऱयाांना या महापुरुषाांचा भवसर पडणे सुरू झाल ेआह.े या महापुरुषाांच्या भवचारला 

आभण कृतीला भवसरण े म्हणजे पुन्हा गलुामभगरीकडे वाटचाल करणे ह ेभनभित आह.े 

भारतामध्ये प्रजासत्ताक शासन येण्यापूवी हजारो राज्यकते होऊन गलेे पण त्यातील सम्राट अशोक, अकबर 

बादशहा आभण छत्रपती भशवाजी महाराज याांच्या प्रमाण े इभतहास घडवणारे जे फार थोडे राजे होऊन गलेे 

त्याच्यातीलच एक महत्त्वाचे  राजे म्हणून छत्रपती शाहू महाराजाांची नोंद घ्यावी लागेल. याांनी एक राजा असूनही 

समता, स्वातांत्र्य व बांधुता या लोकशाहीतील आधुभनक मूल्याांवर प्रेम दाखवून ती प्रत्यक्षात आपल्या सांस्थानात 

राबवली. म्हणनूच प्रभसद्ध इभतहास सांशोधक बरररस्टर आ्पासो पवार याांनी छत्रपती शाहूांना ‘भारतीय राज्यघटनेच े

सांकल्पक’ म्हटल े आह.े राजा असूनही सामाभजक क्ाांती करणाऱया या महापुरुषाांनी जुन्या रुढी- -परांपरा, मनुवादी 

नीती भनयम झुगारून द्ददले. त्याांचे सांस्थान क्षेत्रफळाच्या दषृ्टीने फार मोठे होत ेअसेही नाही. त्याांनी अनेक लढाया 

जजकल्या असेही नाही. त्याांच्याजवळ डोळे द्ददपवणारी सांपत्ती होती असेही नाही. तरीही ह े सवथ तात्कालीन 

राज्याांमध्ये श्रषे्ठ ठरले. कारण याांनीही प्राचीन काळातील राजा भसद्धाथथ गौतम याांच्या प्रमाणे मोह-माया, राज्याचा 

त्याग करून बुद्ध होऊन महामानव झाले त्याप्रमाण े शाहू महाराज याांनीही  राजवैभवचा त्याग करून मराठ्ाांचे 

छत्रपती ह ेही राजश्री झाल.े राजा असूनही जे व्यक्ती राजेपणा भवसरून गरीब शेतकऱयाांची काांदा - भाकरी खात,े 

त्याांच्या माांडीला-माांडी लावून जेवते, त्याांच्या गाडग्या-मडक्यातील दही-ताक भपते, राज भवलाशी जीवन दरू सारून 

ऋभषमुनीला ही लाजवेल अस ेसाभत्वक, कमथभनष्ठ आचरण करून जीवन जगल ेअसे व्यभक्तमत्त्व म्हणजे राजश्री शाहू 

महाराज. 

राजश्री शाहू महाराजाांनी अस्पृश्य उद्धार, भशक्षण, आरक्षण, शेती, उद्योग, कला, सांस्कृती, धमथसुधारणा 

प्रशासन, मल्लभवद्या, नाटक, भचत्रपट, जातीभेद भनमूथलन या सवथ क्षेत्रात भरीव कामभगरी केली. त्यातील त्याांनी 

अवलांबलले ेमागथ आजही राज्याला द्ददशादशथक ठरत आहते.  

छत्रपती शाहू महाराजाांच्या गादीवर बसण्यापूवीची भशक्षणाची व्यवस्था पाभहली तर भशक्षण ही भवभशष्ट 

वगाथची मके्तदारी असल्याचे द्ददसून येत.े  इांग्रजाांच्या भशक्षण भवषयक उदार धोरणाने पािात्य भशक्षणाची गांगा 
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महाराष्ट्रात वाहू लागली. तरीपण याचे पाणी भवभशष्ट वगाथलाच भमळत होते. तात्कालीन मुांबई प्राांतामध्येच सांपूणथ 

जहदसु्थातात ब्राह्मण, पारशी, प्रभू, शेणवी इत्यादी वगथ त्याचे पाणी चाकत होता. भशक्षण क्षते्रात हचे पुढे होते. उदा. 

मुांबई प्राांतामध्ये ‘एभल्फन्स्टांट इभन्स्टट्यूट मध्ये १८२७ ते १८४८ या काळात अभ्यासक्म पूणथ करणाऱया १५२ 

भवद्यार्थयांची वगथवारी पुढीलप्रमाणे होती. ७१ प्रभू, २८ पारशी, १६ ब्राह्मण, १६ सारस्वत ब्राह्मण आभण २५ इतर 

जातीचे. मुांबई शहर सोडून पणु,े कोल्हापरू, नागपूर यासारख्या प्रमुख भागाांमध्येही हाच वगथ अग्रेसर राभहला होता. 

ब्राह्मणाांभशवाय समाजातील दसुरा वगथ म्हणजे मराठा. या वगाथत ढोबळमनान े राजे, राजवाडे, जहागीरदार, 

इनामदार, देशमुख, वतनदार आभण  याांच्या सांख्येन ेअल्प असा जो वरचा थर होता तो सोडल्यास बहुसांख्य मराठा 

समाज शेती करणाऱया रयत अथवा कुणबी वगाथत मोडत होता. एकोभणसाव्या  शतकात मराठ्ात फक्त वरच्या 

वगाथतील म्हणजेच सरदार अभधकाऱयातील लोक भलभहण्या-वाचण्यापुरतेच भशकत होते. एकूणच भशक्षण ह े आपल े

कायथक्षेत्र नव्ह.े ते ब्राह्मणाांचे काम आह े अशी या वगाथची धारणा होती. मराठा समाजातील वरच्या पातळीवरील 

लोकाांची ही कथा तर सामान्य जनतेमध्य े भशक्षणाचा साधा स्पशथही झाला नव्हता. अशा प्रकारे स्वतःला क्षेत्रीय 

समजावून घेणाऱया मराठा जातीची ही अवस्था होती. अशा पररभस्थतीत मराठ्ाांभशवाय समाजात असणाऱया इतर 

अठरापगड जाती, शदू्र, अभत शदू्र समाज आभण अभखल स्त्री वगथ भशक्षणापासून वांभचत राभहला होता. ‘ब्राह्मणाांच्या घरी 

लेहणां, कुणब्या घरी दाणां आभण महाराजाांच्या घरी गाणां’ ही तात्कालीन समाजात रूढ असलेली म्हण समाजाचे 

वास्तव दशथन घडवणारी होती. 

 शैक्षभणक अभधकार नाकारललेा वगथ प्रशासनात नसण े त्याकाळी स्वभाभवकच होते. शाहू महाराजाांच्या 

राज्यरोहणाच्या वषी (इ.स.१८९४) कोल्हापूर दरबाराच्या ७१ अभधकाऱयाांपैकी ६० ब्राह्मण व ११ इतर समाजातील 

होते. इतर समाजामध्येही भििन, पारशी, प्रभू ही मांडळी होते. म्हणजेच ज्याांचे ह े राज्य समजल े जात होत े त्या 

मराठ्ाांना प्रशासनात काही स्थान नव्हत.े ही सामाभजक भवषमता व त्यामधील कारणभममाांसा जाणून राजश्री शाहू 

महाराजाांनी बहुजनाांच्या भशक्षणाला प्रोत्साहन द्ददले. दशेातील प्राथभमक भशक्षण मोफत व सक्तीचे करणारे ते पभहल े

राजे ठरल.े 

छत्रपती भशवाजी महाराजाांना शूद्र ठरवनू राज्याभभषेकास भवरोध करणाऱया, महात्मा ज्योभतराव फुलेंना 

भमत्राच्या लग्नात-वरातीतून शदू्र आहते म्हणून बाहरे काढणाऱया, डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांना अस्पृश्य म्हणनू 

वगाथबाहरे बसभवणाऱया धमाथच्या ठेकेदाराांनी शाहू महाराजाांनीही छळल ेहोते. वेदोक्त प्रकरण ह ेसवथश्रुत आह.े कार्ततक 

स्नानासाठी महाराज पांचगांगा नदीवर पहाटे जात. नोव्हेंबर १८९९ च्या मभहन्यात एके द्ददवशी बांधू बापूसाहेब 

महाराज, मेहुणे मामासाहबे खानभवलकर आभण  मुांबईचे समाजसुधारक राजारामशास्त्री भागवत याांच्यासोबत 

स्नानासाठी गेले असता स्नानाच्या वेळी मांत्र म्हणणारा नारायणशास्त्री भटजी होता. तो पुरणोक्त मांत्र म्हणत असल्याचे 

राजाराम शास्त्री भागवत याांच्या लक्षात आले. त्याांनी महाराजाांना ही गोष्ट साांभगतली. त्याभवषयी महाराजाांनी त्यास 

भवचारले तेव्हा तो म्हणाला “वेदोक्त रीतीन े मांत्र म्हणताना अांघोळ करणे आवश्यक असते, तुम्ही शूद्र असल्यामुळे 

वेदोक्तचा तुम्हाला अभधकार नाही”. छत्रपती शाहूांना  या वाक्याांनी हादरा बसला. त्याांनी त्याला नोकरीवरून काढल.े 

पररणामी दरबारातील ब्राह्मण मांडळी सांतापली. त्याांनी शाहू महाराजाांबरोबर  असहकार पुकारला. शाहू 

महाराजाांनीही नमते न घेता त्याांची वतने रि केली. लोकमान्य रटळकाांनी छत्रपती शाहू महाराजाांच्या भवरोधात 

केसरी मधून लेख भलभहला. वेदोक्तचा आग्रह न सोडल्यास इांग्रज सरकारकडे तक्ार करू अशी धमकी द्ददली. 

 शाहू महाराजाांच्या या भवषमतेच्या स्व अनुभवातील एक आठवण बरररस्टर शामराव केळकर याांना 

साांभगतली होती. महाराज म्हणतात “मी एकदा सातारला गेलो होतो. जेवण आम्हा मांडळीसाठीच चाललां होतां. 

सोळेकरी ब्राह्मणच होत.े जेवणाची वेळ झाली होती. मी स्नान करून जेवण कुठपयतं आल े ह े पाहण्याकरता जहडू 

लागलो. बरेचसे हांडे भशजत होते. त्यामध्ये अांतर बरेच होत.े एक उघडा बांब सोवळेकरी हातावर माांजर घऊेन जहडत 

होता. त्याने मला पाभहलां आभण म्हणाला इकडून जहडता यणेार नाही. आपली भशवाभशव झाली म्हणजे साराच 

घोटाळा उडून जाईल, ह ेशब्द कानावर पडतात माझे काळीज कापल्यासारखां झालां. त्या माांजरापेक्षाही मी खालच्या 

दजाथचा असाच प्रश्न मी स्वतःला भवचारू लागलो. मी छत्रपती असूनही भजथे माझ्या असा अपमान भतथे अस्पृश्याांना 

द्दकती होत असेल”. अशा अनभुवातूनच महाराज आपल्या वाटचालीचे धडे घेत होते. सामाभजक गुलामभगरीवर 

डजनभर ग्रांथ वाचूनही जे आत्मज्ञान भमळू शकत नाही त ेअशा शलु्लक भासणाऱया, स्व अनुभवातून क्षणाधाथत प्राप्त 

होते आभण म्हणनूच महाराजाांनी या स्व अनुभवाला आपलां गुरु मानले. अशा प्रकारच्या गुलामभगरीला झुगारून 

देण्याची ताकद बहुजन समाजात भनमाथण होण्यासाठी त्याांनी शैक्षभणक चळवळीवर लक्ष कें द्दद्रत केल.े भशक्षणाभशवाय 

समाज दबुळा ठरतो. सुसांस्कृत व सुजान माणसाांचा समाज बनवण्यासाठी भशक्षणाभशवाय पयाथय नाही. योग्य वयातच 

भशक्षणाची योग्य व्यवस्था झाली पाभहजे या जाणवेतून त्याांनी स्टेंबर १९९७ रोजी सक्तीच्या व मोफत भशक्षणाचा 
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जाहीरनामा प्रभसद्ध केला. त्यानुसार ३० स्टेंबर १९१९ रोजी अांमलबजावणी सुरू झाली. १५जानेवारी १९१९ 

रोजी प्राथभमक, माध्यभमक व महाभवद्यालयात अस्पृश्य मलुाांना इतर मुलाांसारखेच समानतचेी वागणूक द्यावी म्हणून 

भशक्षण खात्याला त्याांनी आज्ञा केली. प्राथभमक भशक्षण मोफत व सक्तीचे करणारा कायदा त्याांनी अमलात आणला. 

देशाला भजथ े२०१० सालापयंत वाट पाहू लागली भतथां राजश्री शाहू महाराज याांनी हा कायदा शांभर वषांपूवीच 

अमलात आणला. म्हणजचे शाहू महाराज ह ेद्दकती काळाच्या पुढे होते ह ेस्पष्ट होते. शाळेत मुलाांना न पाठवणाऱया 

पालकाांना एक रुपये दांडाची तरतूद ह े त्याांच्या कायद्याचे वेगळेपण होत.े महात्मा फुलेंनी मकेॉले चा भझरपण्याचा 

भसद्धाांत नाकारून भशक्षण खालनू वर गलेे पाभहजे हा भसद्धाांत माांडून प्राथभमक भशक्षण मोफत व शक्तीचे असावे असा 

आग्रह धरला होता. या तत्त्वज्ञानातून प्ररेणा घऊेन शाहूांनी भशक्षणाला आपल्या राज्यात त्याचप्रकारचा  अग्रक्म 

द्ददला. त्यावेळी महाराष्ट्र, कनाथटक, गुजरात व जसध या भूभागाला मुांबई प्राांत सांबोधल े जात अस.े या भागावर 

भशक्षणासाठी सरकारन ेजेवढी तरतूद केली होती त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक लाख रुपय ेकेवळ कोल्हापूर सांस्थानाच्या 

भशक्षणासाठी  राजश्री शाहूांनी मांजूर केली होती. 

मांद्ददर, मभस्जद चे उत्पन्न देखील भशक्षणासारख्या पभवत्र क्षेत्राच्या कामी आले पाभहजे असा केवळ आग्रह न 

धरता त्याांनी तो भवचार कृतीत आणला होता. इ.स.१९०६ साली स्वतः पुढाकार घऊेन मुभस्लमातील प्रभतभष्ठत 

मांडळींना सोबत घऊेन ‘मोहमेडन एज्युकेशन सोसायटी’ त्याांनी कोल्हापूर सांस्थानात स्थापन केली. मुभस्लम बोर्डडग 

सुरू केल ेव सांस्थानातील मुभस्लम देवस्थानाचे उत्पन्न या बोर्डडग सांस्थलेा जोडले. त्याांच्या एका हुकमा नुसार कसबा, 

रुकडी, फेटा हातकणांगले यथेील हजरत पीर दग्याथचे देखभाली साठी पाचशे रुपये ठेवून बाकीची सवथ रक्कम मोहमेडन 

एज्युकेशन सोसायटीला पाठवण्याचे मांजूर केले. कोल्हापरू मधील भनहाल मभिद, गोडपीर, बाबूजमाल व बारा 

इमाम या देवस्थानाचे उत्पन्नही मुभस्लम बोर्डडगला दणे्यात आले.  पांढरपरूच्या धार्तमक अन्नछत्रावर बांदी आणून 

बडव्याांच्या शोषक वृत्तीला लगाम लावला व अन्नछत्राचा पैसा त ेभशक्षण कायाथसाठी दऊे लागल.े  ह ेत्याांचे सवथ कायथ 

योग्यपररवतथन करीत होत ेअसे म्हणावे लागले. 

प्रशासनात सवथ जाती-जमातींना सहभागी करून घेता यावे असे छत्रपती शाहूांना वाटे पण भशक्षणाच्या 

अभावाने प्रशासनात जाणे बहुजन समाजाला शक्य नव्हत.े शहरात जाऊन भशक्षण घेण्याची त्याांची कुवत ही नव्हती. 

अशा भवद्यार्थयांसाठी इ.स.१९८६ मध्ये राजश्री शाहू महाराजाांनी कोल्हापुरात वस्तीग्रह काढले. भवद्यार्थयांच्या 

राहण्याची, जेवणाची मोफत सोय केली. वस्तीग्रहाच्या ब्राह्मण व्यवस्थापकाांनी मात्र बहुजन भवद्यार्थयांना त्रास 

द्ददल्याने त े एकेक करून पळून जाऊ लागल े व फक्त ब्राह्मण भवद्याथीच वस्तीगृहात भशल्लक राहू लागले ह े पाहून 

महाराजाांनी भनरभनराळया जातींकरता स्वतांत्र वस्तीग्रह काढले. एवढेच नव्हतेर त्याांनी भवभवध जातीतील पुढाऱयाांना 

वस्तीग्रह काढण्यास प्रवृत्त केल.े जाती-जातीतील तेढ नष्ट व्हावा म्हणून ही वस्तीग्रह एकमेकाांच्या जवळ असावी असा 

त्याांनी प्रयत्न केला. त्यामाग े सामाभजक समता भनमाथण करण्याचा त्याांनी प्रयत्न केला. कमथवीर भाऊराव पाटील ह े

अशाच वस्तीग्रहाच्या चळवळीचे आपत्य आहते. राजश्री शाहू महाराजाांनी भनमाथण केलले्या वस्तीगृहात भशकून डॉ पी. 

पी. पाटील, बाळासाहबे देसाई, एन डी पाटील याांच्यासारखी  अनेक  द्ददग्गज माणसां भशकून पढेु आली. 

छत्रपती शाहू महाराजाांच्या कारद्दकदीतील त्याांनी घेतलेला मागासलेल्या लोकाांसाठी नोकरीत ५० टके्क 

आरक्षणाचा भनणथय अभतशय क्ाांभतकारी ठरला. या भनणथयामुळे आपण त्याांना आरक्षणाचे जनक असे मानतो. 

माणसाांच्या भस्थतीत सुधारणा घडून यणे्यासाठी घेतलेला हा भनणथय अभतशय फायदेशीर ठरला.  त्याांनी आदेश काढून  

मागास कोण हहेी ठरवल.े या आदेशात ते शेवटी सूचना देतात की मागासलले्या वणांचा अथथ ब्राह्मण, प्रभू, शणेवी, 

पारशी व दसुरे पुढे गलेलेे वणथ खेरीज करून सवथ वणथ असा समजावा.  आरक्षणाचा भनणथय ही बहुजन समाजाला 

राजश्री शाहू महाराजाांच्या वाढद्ददवसाची भेट होती. यामुळे  बहुजन समाजात आनांदाची लाट उसळली. आजवर 

नोकऱयाांत केवळ आपलाच हक्क समजणाऱया ब्राह्मणाांच्या उच्च भावनेला यामुळे धक्का बसला. त्याांच्यात असांतोषाचा 

उद्रेक झाला. लोकमान्य रटळकाांनी आरक्षण धोरणाला कराडून भवरोध केला. कनाथटकातील अथणी येथ े भाषणात 

लोकमान्य रटळक  म्हणाल ेतलेी, ताांबोळी, शेतकऱयाांना कौभन्सलात जाऊन काय नाांगर हाकायचे आहते की तागडी 

धरायची आह.े रटळकाांनी महाराजाांच्या या कृतीला असमांजस व बुद्धी भ्रम्हाची कृती म्हटले. त्याांच्या भनणथयान े

सांस्थानाचे अभधक नुकसान होईल असे भाकीत केल.े राजश्री शाहूांनी मात्र कोणत्याही भवरोधाला न जुमनता आपल्या 

भनणथयाचे समथथन केल ेव प्रभावी अांमलबजावणी केली. साांगलीचे वकील गणपतराव अभयांकर एकदा छत्रपती शाहूांना 

म्हणाले महाराज आपण जात पाहून स्कॉलरभशप व नोकऱया दतेा ह ेचुकीचे आहे. लायकी पाहून त्या द्ददल्या पाभहजेत. 

त्यावर शाहू महाराज काही बोलले नाही. ते अभयांकराांना घोड्याच्या तबेलाकडे घेऊन गलेे. नोकराांना हरभरे 

आणायला साांगून ते  एका सतरांजीवर टाकण्यास साांभगतले. त्याचबरोबर सवथ घोडे धावत आले. त्यापैकी जे सशक्त 

होते त्याांनी लहान जशगरे, म्हातारे घोडे तसेच अशक्त घोड्याांना काहीच भमळून द्ददले नाही. त े दाखवून महाराज 

म्हणाले पाभहलेत अभयांकर काय झालां ते? तलख्ख व सशक्त घोड्याांनी सारे हरभरे खाऊन घेतल.े म्हणनू त्यापैकी जे 
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अशक्त आहते, त्याांना तोबऱयात भरून हरभरे द्यावे लागतात. अभयांकर याांना पुढे काही बोलता आल ेनाही त्याांना 

छत्रपती शाहूांचे आरक्षण धोरण मान्य करावे लागले. 

अस्पृश्यतेने छळलेल्या,  गलुाम बनवलेल्या, स्वाभभमान हरवलले्या समाजाच्या उद्धारासाठी छत्रपती 

शाहूांनी केवळ जाहीरनामे काढल े नाही तर प्रत्यक्ष अांमलबजावणी केली. जाहीरनाम्यातील तत्त्वाांचे त्याांनी स्वतः 

आचरण केल.े अस्पृश्यातील बुभद्धवांताांना प्रोत्साभहत व सवथ प्रकारची मदत केली. दत्तोबा साळवीच्या माध्यमातून 

त्याांचा डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांशी  पररचय झाला. इ.स. 1919 साली महाराज मुांबईला आल्यावर स्वतः 

बाबासाहबे आांबेडकर  राहत असलले्या परळ चालीत गेले. त्याांना चचेसाठी आपल्या मकु्कामी पन्हाळा लॉजवर 

बोलभवले. कोल्हापरूला यणे्याचे आमांत्रण द्ददले. अस्पृश्य जातीत जन्मूनही डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर असांख्य सांकटाांना 

झुांज देत उच्च भवद्या सांपादन करतात या गोष्टीचा त्याांना मनस्वी आनांद झाला होता. म्हणून त्याांना कोल्हापूरला 

बोलवून शहरातून भव्य भमरवणूक त्याांची काढली. त्याांना जरी फटका दऊेन हृदय सत्कार केला. पुढील भशक्षणासाठी 

मदत दऊे केली. मूकनायक या वृत्तपत्रासाठी 2500 रुपयाची मदत केली. डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांच्या सामाभजक 

कायाथला माणगाव अस्पृश्य पररषद े पासून सुरुवात झाली. त्या पररषदलेा शाहू महाराज स्वतः हजर राभहल.े 

दभलताांना त्याांचा खरा मागथदशथक नतेा भमळाल्याचे भवधान करताना त े उपभस्थत दभलताांना उिेशून म्हणाल े “तुम्ही 

तुमचा पुढारी शोधनू काढला असून माझी खात्री आह े की आांबेडकर तुमचा उद्धार केल्याभशवाय राहणार नाहीत. 

इतकेच नव्ह ेतर अशी एक वेळ येईल की ते सवथ जहदसु्तानचे पुढारी होतील”.  

राजश्री शाहू महाराजाांनी अस्पशृ्य समाजातील तरुणाांना तलाठी पदावर भनयकु्त द्ददल्या. वद्दकलीच्या सनद्या 

द्ददल्या. राजश्री शाहू चररत्रातील गांगाराम काांबळे तर सवथ पररभचत आहते. एके द्ददवशी मराठ्ाांसाठी असलले्या 

हौदाला त्याने स्पशथ केला म्हणनू त्याला मराठ्ाांनी रक्तबांबळ होईपयंत मारले. महाराज त्यावेळी द्ददल्लीत होते. त े

कोल्हापूरला परत आल्यावर गांगाराम आपल्या बाांधवाांसोबत महाराजाांना भेटला आभण आपली रक्ता बांबळ झाललेी 

पाठ उघडी करून दाखवली व न्याय माभगतला. महाराजाांनी त्याचे सवथ म्हणणे ऐकून घेतले व  ज्याांनी गांगाराम ला 

मारले त्याांना अस्पशृ्य मांडळीच्या समोर बोलावून घेतले. घोड्याांची कमची घेतली व त्या सवांची पाठ फोडून काढली. 

हा मराठा, आपल्या रक्त सांबांधाचा  आह ेहा भेद त्याांनी केला नाही. पुढे  याच गांगाराम ला बागेतील नोकरीतून मुक्त 

करून स्वतांत्र धांद्यासाठी प्रोत्साभहत केले. राजश्री शाहू महाराजाांच्या प्रोत्साहनाने कोल्हापुरात थाांब रस्त्यावर 

गांगारामने ‘सत्य सुधारक हॉटेल’ काढल े स्वतः महाराज ब्राह्मण, मराठा जातीच्या लोकाांना आपल्या घोडा गाडीत 

सोबत गांगारामच्या हॉटेलमध्ये घेऊन जात आभण  स्वतः चहा पीत व सोबत आलते त्यानाांही आग्रह करत. अशा प्रकारे 

अनेक अस्पशृ्य लोकाांच्या  जीवनात शाहू महाराजाांनी क्ाांती केली. 

अस्पृश्याांना हीन समजून गावकोसा बाहरे बभहष्कृत म्हणून ठेवले गेल े असल े तरी गाव गाड्याचा त े

अभवभाज्य अांग होत.े गावगाड्यात त्याांच्या उदरभनवाथहासाठी काहींना काही व्यवस्था होती. अगदी हलक्या दजाथचे का 

असेना पण बोलुत्याचे हक्क त्याांना होते.  झोपड्या का असेनात पण भनवारा त्याांच्या जीवनात होता. भटक्या भवमुक्त 

जातींना तर स्वतःच ेगावच नव्हते. ते भटकां तीचे जीवन जगत होते.  इांग्रज राजवटीत त्याांच्या उदरभनवाथची साधने नष्ट 

झाली आभण त्याांनी चोऱयामार् याची वाट धरली.  इांग्रजाांनी त्याांना गुन्हगेार जाती म्हणून घोभषत केल.े अशा गुन्हगेार 

जातीचा भशक्का बसल्याांना शाहू महाराजाांनी जवळ केले. अांग मेहनतीची कष्टाची कामे करणाऱया वडार, व रजपूत 

भामटा  याांना घर दरासाठी जागा दऊेन त्याांना भस्थर केले. कुां चीकोरवी जमातीचे लोक  भशकारीत तरबेज होते.  

त्याांना भशकारखाण्यात नोकरीस नेमल.े  फासेपारध्याांना आपल्या भनवासस्थानाच्या सांरक्षणाची जबाबदारी सोपवली. 

काहींना पोलीस खात्यात रोजगार उपलब्ध करून द्ददला. शाहू महाराजाांनी या लोकातील चोर न पाहता त्याांच्यातील 

माणूस बभघतला. बेकारी आभण दाररद्र्य ह ेत्याांच्या पापाचे मूळ आह ेह ेजाणून त्याांना मदत दऊेन सक्षम बनवल्यास ते 

पुन्हा माणूस म्हणून स्वाभभमानाने जगू शकतील हा भवश्वास महाराजाांना होता.  आपल्या मुलाच्या लग्नात 

फासेपारध्याांना रेल्वेन ेवऱहाडी म्हणून घेऊन गलेे. अशा समाजाला प्रभतष्ठा प्राप्त करून देणारा राजा वांदनीयच  ठरतो. 

प्रवाहाच्या, प्रघाताच्या  भवरोधात प्रवास करणारा हा राजा, समाजातील खोट्या प्रभतष्ठाांना तीलाांजली दणेारा हा 

राजा, जातीभेद भनमूथलनासाठी स्वतःच्या चुलत बभहणीचे लग्न धनगर समाजातील तरुणाशी लावणारे शाहू महाराज 

खोट्या प्रभतष्ठपेाई ‘ऑनर द्दकजलग’ चे प्रकार घडवणाऱया जात्याांना कळल ेअसते तर आांतरजातीय भववाहास असणारा 

भवरोध क्षीण झाला असता. कलावांताांची कदर करणारे, भल ेतो अस्पृश्य की ब्राह्मण असो बुभद्धवांताची पारख असणारे,  

राजा असूनही ऋषी सारखे वैराग्याचे जीवन जगणारा राजा म्हणून राजश्री, शेतकऱयाांचे कैवारी ठरतात. 

सवथसामान्याांना उद्योजक, कारखानदार बनवणारा राजा, स्त्रीजातीच्या सांरक्षणाचे, अभधकाराचे कायदे करून त्याांना 

प्रभतष्ठा भमळवून दणेारा राजा सत्यशोधकाांचा भमत्र ठरतात.  धमथ मातंडाांना आव्हान देणारा बहादरू राजा, राज्यकताथ 

म्हणून अल्प आयुष्य लाभलेला पण अनेक युगाचे काम करणाऱया या कृतीयुक्त समाज क्ाांभतकारक राजा वांदनीय 

ठरतो. 
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प्रस्तावना :-  

                  आरक्षणाचे जनक समतासुयय राजषी शाहू महाराजाांनी समाजातील ववववध घटकाांच्या सवाांगीण प्रगती 

व उन्नतीसाठी जीवनभर प्रयत्न केल.े यामध्ये दवलत, वांवचत, मवहला, श्रवमक, कष्टकरी, शेतकरी, शतेमजूर याांच्यासाठी  

ववववध योजना कायायवववत करण्यासाठी क्ाांतीकारक वनणयय घतेल.े २ एवप्रल १८९४ रोजी राज्यारोहण झाल्यानांतर 

पवहल्याच जाहीरनाम्यात,”आपणाला वमळाललेा राज्य अवधकार हा  राजवैभव व राजववलास याांचा उपभोग नसनू, 

तो आपल्या रांजल्या गाांजल्या प्रजाजनाांच्या ववशेषत: गरीब व अज्ञानी जनतेच्या उद्धारासाठी ” असल्याचे स्पष्ट केल.े 

 उदे्दश :- 

1) राजषी शाहू महाराजाांच्या शैक्षवणक धोरणाचा अभ्यास करण.े  

2) राजषी शाहू महाराजाांच्या शैक्षवणक धोरणातून जातीव्यवस्था व जातीअांताच्या सांघषय कायायचा आढावा घणेे. 

3) राजषी शाहू महाराजाांच्या शैक्षवणक धोरणातून दवलत, स्त्रीदास्य मुक्ती चळवळीचा अभ्यास करणे. 

सांशोधन पध्दती :- सदरचा शोध वनबांध साधन ग्रांथ, चररत्र ग्रांथ,ववववध तज्ज्ञाांचे लेख, अग्रलेख,ववववध 

मावसके,वृत्तपते्र, ववववध वचत्र प्रदशयने आवण इांटरनेट इ. आधार घेतला आह.े  

राजषी शाहू महाराज याांचा पररचय :- 

             छत्रपती शाहू महाराांजाांचा जवम २६ जून १८७४ रोजी कसबा बावडा येथ े झाला तयाांचे मुळ नाव 

यशवांतराव तर ववडलाांचे  जयससगराव आबासाहबे घाटगे तर आईचे नाव राधाबाई होते.१७ माचय १८८४ रोजी 

तयाना दत्तक घणे्यात आले. तयाांचे नाव शाहू छत्रपती असे ठेवण्यात आल े२ एवप्रल १८९४ रोजी वयाची ववसाव्या 

वषी राज्यकारभाराची सते्र हाती घेतली. तेव्हापासून ते ६ म े१९२२ वनधनापयांत २८ वषय राज्यकारभार केला. 

        राज्यावभषेकानांतर तयाांनी आपल्या राज्याचा दौरा केला .डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या कष्टकरी ,श्रमकरी, शेतकरी, 

वांवचत, उपेवक्षत, भूवमहीन प्रजाजनाांच्या हाल अपषे्टा पाहून आपल्या राज्याचा कायापालट करण्याचा सांकल्प केला . 

वदेोक्त प्रकरण आवण शकै्षवणक कायायला प्रारांभ :-  

        पांचगांगा नदीवर शाहू महाराांजाांचे स्नान सुरु असताना नारायण भटजी ह ेस्वत; स्नान न करता वेदोक्त ऐवजी 

पुराणोक्त मांत्र म्हणतायेत वह बाब महाराजाांचे वमत्र राजारामशास्त्री याांनी लक्षात आणून ददली.या धार्ममक अवयायाची 

चीड शाहू महाराांजाांना आली जर छत्रपतीना अशी वागणूक वमळत असेल तर माझ्या सामावय जनतेच काय ? यावर 

उपाय  बहुजन समाजाला वशक्षण ददल्यावशवाय तयाांची प्रगती होणार नाही तसेच गुलामवगरीतून सुटका करण्यासाठी 

वशक्षण हाच पयायय ह े तयाांनी ळळखल.े इथल्या वणय व्यवस्थेन े केवळ जवमान े उच्च व श्रषे्ठ समजल्या जाणाऱ्या 

ब्राम्हणाांनाच वशक्षणाचा अवधकार होता ती मके्तदारी मोडीत काढण्यासाठी मोफत आवण सक्तीच्या वशक्षणाची सोय 

केली नव्ह े तर कायदा केला या कायद्याने ७ त े १४ या वयातील मलुाांच्या पालकाांनी तयाना शाळेत पाठववण े

बांधनकारक करण्यात आल े तसे न केल्यास तयाना दांड लावण्यात आला अशा प्रकारचा क्ाांवतकारक वनणयय २१ 

नोव्ह१े९१८ म्हणजेच  १०४ वषायपूवी घेणारा राजा म्हणजेच राजषी छत्रपती शाहू होय . हा वनणयय शासन कतयाांना 

घ्यायला ४ ऑगस्ट २००९ हा ददवस उजाडला (९१ वषय ) म्हणूनच आजही राजषी शाहू महाराजाांच्या शैक्षवणक 

धोरणाचा अभ्यास करण्याची गरज आह े.  

शकै्षवणक कायय :-  

                                           

1. समाजात प्राथवमक वशक्षण सवायना उपलब्ध करून देण ेव नांतर दयु्यम व शेवटी उच्च वशक्षणाची सोय करण े. 

2. समाजातील प्रवतकूल पररवस्थतीतील घटकाांना वशक्षणाच्यासोयी ववशेष बाब म्हणून उपलब्ध करून दणेे 

3. ग्रामीण भागातील ववद्यार्थयाांना वशक्षन घेण्यासाठी ववववध जाती धमायची वसवतगृहाची स्थापना  

4. प्रथम वशकून तयार झालले्याांचा वशक्षणावरील ववश्वास दढृ व्हावा म्हणून तयाांच्या रोजगाराची सोय करणे  

mailto:akhadevinod@gmail.com
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२६ जुलै १९०२ साली ५०% आरक्षणाची तरतदू करणारा आदेश/हुकुम काढला.( करवीर सरकारचे ग्याझीट ,२ 

ऑगस्ट १९०२ ) अशा प्रकारचे आरक्षण देणारा जाहीरनामा काढणारा जगातला पवहला राजा म्हणजेच राजषी 

छत्रपती शाहू होय. 

भारताच्या सामावजक पररवस्थतीत क्ाांवतकारक बदल करणारा  समाजच्या उन्नतीकररता एक प्रभावी उपाय 

सुचववणारा जाहीरनामा म्हणजे ददन दवलताांच्या कष्टकरी, श्रमकरी, शतेकरी, वांवचत, उपेवक्षत, भूवमहीन 

प्रजाजनाांच्या बहुजन मराठ्ाांच्या सामावजक स्वातांत्र्याची सनद आह े 

अशा प्रकारे वशक्षण वशक्षणासाठी सवलती वशक्षण पणूय झाल्यावर शासकीय सेवेत समावेशन यावर आधाररत 

सामावजक पररवतयन. डॉ बाबासाहबे आांबेडकराांच्या सांववधानाची पायाभरणी राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी 

केली . 

राजषी शाहू महाराजाांनी सरुु केलले्या शाळा :- 

1) रात्रशाळा :- शेतकरी कारागीर शेतमजूर याांच्यासाठी रात्रशाळा सुरु केल्या डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या कष्टकरी 

श्रमकरी शेतकरी वांवचत उपेवक्षत भूवमहीन प्रजाजनाांचा सहभाग राज्याकारभारात करायचा असेल तर तयाला 

वशक्षण वमळाल ेपावहजे वह भूवमका राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांची होती  

2) प्राथवमक शाळा :-मोफत आवण सक्तीचे वशक्षण गरैहजर ववद्यार्थयायच्या पालकाांना दांड  

3) माध्यवमक शाळा:- कष्टकरी श्रमकरी शेतकरी वांवचत उपवेक्षत भूवमहीन प्रजेच्या मुलाांना वशक्षण एकुण 

महसुलाच्या ६% खचय वशक्षणावर पण आज जीडीपीच्या ३% पेक्षा कमी खचय वशक्षणावर होतो मग काय म्हणाव 

शासनकतयाांना ? 

4) पुरोवहत शाळा :- वशवाजी वैददक शाळा यामधून बहुजन प्रजेच्या धार्ममक ववधीसाठी  

5) तलाठी शाळा :- १५ सप्टे १९१८ कुलकणी वतन रद्द केल्यावर पगारी कमयचारी  ‘तलाठी‘ ह ेपद वनमायण केल ेव 

तयाांना प्रवशक्षण देण्यासाठी तलाठी शाळा सुरु केली  

6) पाटील शाळा / ददल्ली दरबार :-  बहुताांशी कुलकणी साक्षर व पाटील वनरक्षर अस े तयामुळे कुलकणी खोट्या 

नोंदी लावणे कारस्थान ेकरत म्हणून कुलकणी वतन रद्द केल्यावर पाटील साक्षर झाला पावहजे या हतेून ेवह शाळा 

सुरु करण्यात आली  

7) उद्योग शाळा :- यामध्ये प्रामुख्याने लोहारकाम सुतारकाम गवांडीकाम याांचा समावेश होता  

8) सांस्कृत शाळा :- हजारो वषय इथल्या वणय व्यवस्थेन ेबहुजन बाांधवाना सांस्कृत वशकण्यास मनाई केली होती वह 

मके्तदारी मोडीत काढण्यात आली  

9) सतयशोधक शाळा  

10) सैवनक शाळा  

11)  बालवीर शाळा  

12) डोंबारी मुलाांसाठी शाळा  

13) कला शाळा 

वशक्षक प्रवशक्षण :- शैक्षवणक प्रदक्येतील वशक्षक हा महतवाचा घटक आह ेवशक्षक जर गुणवत्तापूणय असेल तर चाांगल े

ववद्याथी घडतील वशक्षक प्रवशक्षण व वशक्षक मेरीट प्रमोशन या योजना महाराजाांनी सुरु केल्या वशक्षक 

प्रवशक्षणयासाठी जाणायाय वशक्षकाांना ६ मवहन ेवनम पगारी राजा देण्यात आली . 

वशक्षकाची वनवड करण्यासाठी परीक्षा घणे्यात यते असे.  

                                       

1. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी  

2. श्री वशवाजी मराठा सोसायटी 

3. ताराबाई मराठा बोर्डडग  

4. उदाजी मराठा बोर्डडग  

5. चोखामेळा बोर्डडग नागपरू  

6. बनारस सहद ूववद्यापीठ  
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वसवतगहृ :-   मुल े प्राथवमक वशक्षण घेऊन शहरात आल्यावर तयाांच्यासाठी वसवतगृहाची सोय करण्यात आली .      

वमस क्लाकय  ह े वसवतगृह ह े दशेातील अस्पृशाांसाठी काढलले े देशातील पवहल े वसवतगृह आह े ज्या उद्घाटनासाठी 

कमयवीर भाऊराव पाटील गलेे आवण तयाांच्या जीवनाला वेगळी कलाटणी वमळाली तयातूनच ‘ रयत वशक्षण सांस्थेची 

स्थापना झाली .वह राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांची प्ररेणा आह.े 

 वव्हक्टोररया मराठा बोर्डडग . ददगांबर जैन बोर्डडग, वीरशैव सलगायत वसवतगृह , ककग एडवडय मोहमेडन वसवतगृह , 

देवेज्ञ वशक्षण समाज बोर्डडग, श्री नामदेव बोर्डडग , पाांचाळ ब्राम्हण बोर्डडग, श्रीमती सरस्वती गौड सारस्वत ब्राम्हण 

वसवतगृह, इांवडयन विश्चन होस्टेल , रावबहाद्दरू सबनीस प्रभू बोर्डडग, आयय समाज गरुुकुल , वैश्य बोर्डडग, उडहाउस 

वसवतगृह , ढोर चाांभार वसवतगृह , उदाजी मराठा बोर्डडग , श्री वप्रवस वशवाजी मराठा बोर्डडग , वशवाजी वैददक 

वसवतगृह , सोमवांशीय आयय क्षते्रीय वसवतगृह , सुतार बोर्डडग, भोई समाज बोर्डडग, श्री देवाांग बोर्डडग, रजपूतवाडी 

बोर्डडग, नावभक ववद्याती वसवतगृह , रुकडी बोर्डडग, वशवकां ठी शेष समाज बोर्डडग,  

   इतयादी वसवतगृहाच्या माध्यमातून कोल्हापरूला वसवतगृहाची जननी म्हणून(Mother of hostel ) नवी ळळख 

राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी वनमायण केली. 

वनष्कषय :- 

1) राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी समताधीष्टीत समाज वनर्ममती साठीच्या कायायचा नवा आदशय घालून ददला. 

2) राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी वशक्षण वशक्षणासाठी सवलती /वशष्यवृत्ती  वशक्षण पणूय झाल्यावर शासकीय 

सेवेत समावेशान यावर आधाररत सामावजक पररवतयनाची पायाभरणी केली. . 

3) अस्पृश्यता वनवारण्यासाठी वशक्षणाचा वापर राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी केला. 

समारोप  

     राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी सुरु केलले्या वशष्यवृत्ती च्या माध्यमातून डॉ बाबासाहबे 

आांबेडकराांसारखा जागवतक दजायचा ववद्वान भारतीय सांववधानाचा वशल्पकार वनमायण झाला  तयाचबरोबर गाव वतथ े

शाळा, गाव वतथ े वाचनालय, १०० रुपये पेक्षा जास्त उतपन्न असणाऱ्या व्यक्तीला वशक्षण कर लावला. शाळा 

तपासणी , या सारखे क्ाांवतकारी  उपक्म राबववण्यात आल े  

   राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी एकुण महसुलाच्या ६% खचय वशक्षणावर केला मात्र  आजही जीडीपीच्या ३% 

पेक्षा कमी खचय वशक्षणावर होतो मग काय म्हणाव शासनकतयाांना ? मोफत आवण सक्तीच वशक्षण द्यायला शाहू 

महाराजाांच्या नांतर १०४ वषय जावी लागली. शाहू महाराजाांच्या कायायचा आदशय डोळ्यासमोर ठेवून पद्मभूषण डॉ 

कमयवीर भाऊराव पाटील डॉ पांजाबराव देशमुख डॉ बापुजी साळुांखे याांनी शैक्षवणक सांस्थाचा प्रसार केला. 

   शाहू महाराज म्हणत,”माझी प्रजा मराठी वतसरी वशकून तयार झाली तरी तयाांना राज्यकारभाराचे हक्क आनांदाने 

देऊन ववश्राांती घेईन. ” असा ववचार करणारा लोकराजा राजषी छत्रपती शाहू महाराज आवण  आजचे लोकप्रवतवनधी 

माझा मुलगा नाही तर नातूसुध्दा आमदार खासदार मांत्री मुख्यमांत्री झाला पावहजे अशी इच्छा आकाांश बाळगनू काम 

करतात . 

सांदभय :- 

1. राजषी छत्रपती शाहू : धनांजय कीर   

2. राजषी छत्रपती शाहू : प्राचायय रा.त.ुभगत  

3. राजषी छत्रपती शाहूस्मारक ग्रांथ : डॉ जयससगराव पवार  

4. क्ाांतसुके्त राजषी छत्रपती शाहू : सांपादक डॉ एस. एस. भोसले  

5. शाहू महाराजाांच्या आठवणी : भाई माधवराव बागल  

6. राजषी छत्रपती शाहू : डॉ श्रीमांत कोकाटे  

7. लोकराज्य मावसक ववशेषाांक ,ववववध तज्ज्ञाांचे लेख,अग्रलेख ,ववववध मावसके, ववववध वृत्तपते्र, ववववध वचत्र 

प्रदशयन ेआवण इांटरनेट इ. 
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प्रस्तावना :-  

कोल्हापूर सांस्थानचे अतधपती राजषी छत्रपती शाहू महाराज म्हणजे एक तवचारवांत, आचारवांत आतण 

छत्रपती तशवाजी महाराजाांच्या ध्येय धोरणानुसार वाटचाल करणारे व्यतिमत्व होते. त्यामुळेच खऱ्या अथाान े

छत्रपती शाहू महाराज ह ेरयतचेे राजे म्हणून ओळखल ेगेल.े  २ एतप्रल, १८९४ मध्य ेछत्रपती शाहू महाराज याांनी 

खऱ्या अथाान े कोल्हापूर सांस्थाांच्या राज्यकारभाराची सूते्र आपल्या हाती घेतली. तेव्हा आपल्याला तमळालेल े ह े

राज्यवैभव  अतधकार ह े उपभोग घेण्यासाठी नसून ते आपल्या गरीब जनतेच्या उद्धारासाठी आह.े याची जाणीव 

त्याांना झाली होती. आतण म्हणूनच अगदी आपल्या राज्यरोहणाच्या या क्षणापासून त्याांनी आपल्या सांपूणा सांस्थानाांचा 

दौरा करून खेड्यापाड्यातील, डोंगर मुलखातील आपल्या  गरीब रयतेची  पररतस्थती  जवळून पातहली. गरीब 

जनतेचे दुुःख दाररद्र्य पाहून त्याांचे मन दुुःखी होई. आपल्या रयतेचे ह ेदुुःख आतण दाररद्र्य कोणत्या मागााने कमी करता 

येईल यासाठी सतत ते यावर उपाय शोधत असत.  तवशेषतुः १८९८-९९ मध्य ेपुण्यामध्य ेआललेी प्लेगची साथ, 

कोल्हापुरातील प्लेगचा झालेला तशरकाव, शाहू महाराजाांनी त्यावर केलेली उपाय योजना त्यासांदभाात  शाहू 

महाराजाांनी काढलेल े हुकुम ककवा जाहीरनामे आतण   आतण त्याची काटेकोरपणे केलीली अांमलबजावणी पाहता 

त्याांचे ह े आपत्ती तनवारणाचे काया आजच्या कोरोना काळात ककती कदशादशाक आतण मागादशाक ठरू शकत े याची 

प्रतचती येत.े आतण म्हणून प्रस्तुत सांशोधनपर लेखात छत्रपती शाहू महाराज याांचे आपत्ती काळातील काया आतण 

आजच्या कोरोना प्रादभुााव आच्या पार्श्ाभूमीवर  त्याचे महत्व या अनुषांगान े प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात 

आललेा आह.े 

उकिष्ट:े 

१) छत्रपती शाहू महाराजाांचे आपत्ती व्यवस्थापन काया समजून घेण.े 

२) छत्रपती शाहू महाराजाांनी आपत्ती काळामध्य े केलेल्या उपाय योजनाची उपयुिता स्पष्ट करण.े 

३) छत्रपती शाहू महाराजाांची आपत्ती काळातील ध्येयधोरणाांचा अभ्यास करण.े 

गतृहतके: 

१) राजषी छत्रपती शाहू महाराजाांनी प्लेग या साथीच्या रोगाांच्या काळात राबवलेली ध्येय-धोरण े आतण 

उपाययोजना आजच्या कोरोना काळात उपयोगी ठरू शकतात. 

सांशोधन पद्धती: 

     सदरच्या सांशोधन लेखासाठी सामातजक सांशोधन पद्धतीचा तसेच ऐततहातसक सांशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात 

आललेा आह.े छत्रपती शाहू महाराज याांच्या वरती तलतखत प्राथतमक तसेच दयु्यम सांदभा साधनाांचा आधार घेण्यात 

आललेा आह.े 

महत्व: 

            कोल्हापूर सांस्थानच े अतधपती छत्रपती शाहू महाराज ह े पुरोगामी तवचाराांचे राजे होते. छत्रपती शाहू 

महाराजाांनी इसवी सन १८९४ मध्य ेअतधकारीपदाची सूते्र हातात घेतली तेव्हा त्याांच्यासमोर समोर अनेक प्रकारची 

mailto:jadhavjj01@gmail.com
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आव्हान े होती. त्यामध्य े तवशेषता इसवी सन १८९८-९९ मध्ये आलेली प्लेगची साथ आतण त्यानांतर आलेल े

दषु्काळाचे सांकट या दोन घटना अत्यांत महत्त्वाच्या होत्या. या सांकटप्रसांगी  शाहू महाराजाांनी घेतलेल ेतनणाय आतण 

त्याची केलेली अांमलबजावणी ही आजच्या कोरोनाच्या काळात सुद्धा  ककती  मागादशाक ठरू शकते याची प्रतचती येत.े 

कारण सांपूणा पुणे आतण मुांबई प्राांतात प्लेगची साथ पसरली असताना शाहू महाराजाांनी कोल्हापूरमध्य े प्लेगचा 

तशरकाव होऊ नय ेयासाठी घेतलेली खबरदारी खूप महत्वाची होती. कारण प्लेगच्या साथीमध्ये पुणे आतण मुांबईमध्य े

हजारो लोक तजथे मृत्युमुखी  पडत होते.  त्यावेळी कोल्हापूर सांस्थानाांमध्य ेह ेमृत्यूचे प्रमाण अत्यांत कमी होते. त्याचे 

कारण म्हणजे शाहू महाराजाांची ध्येय धोरण ेहोत. 

            आज शांभर वषाानांतर देशात कारोनाच्या रूपान ेप्लेग सदशृ्य पररतस्थती ककवा त्याहूनही भयानक पररतस्थती 

तनमााण झाली असताना शाहू महाराजाांचे आपत्ती तनवारण सांदभाातील काया ह े आपल्याला कदशादशाक आतण 

मागादशाक ठरू शकते. म्हणून छत्रपती शाहू महाराजाांच्या आपत्तीकालीन व्यवस्थापन काया आपण समजून घेतल े

पातहजे. 

प्रस्तावना: 

                 भारताच्या इततहासामध्ये खूप कमी राजे अस ेहोऊन गले ेकी ज्याांची इततहासाने खास नोंद घेतललेी 

आह.े त्यामध्य ेकोल्हापूरच्या राजषी छत्रपती शाहू महाराज याांचे नाव आपणास अग्रक्रमान ेघ्यावे लागत.े छत्रपती 

शाहू महाराजाांनी त्याांच्या अल्पशा कारककदीमध्य े केलेल ेकाया त्याांनी घेतलले े तनणाय ह ेखरोखरच दरूदषृ्टीचे आतण 

काळाच्या पुढच्या होते. त्यामुळेच आजच्या एकतवसाव्या शतकात सुद्धा त्याांचे तवचार आपल्याला मागादशाक आतण 

कदशादशाक ठरत आहते. तवशेषता आज जगावर आलले े कोरोनाचे सांकट आतण भारतामध्य े झालेला त्याचा प्रसार 

लक्षात घेतला असता, अशा पद्धतीची पररतस्थती प्लेग या सांसगाजन्य रोगाच्या माध्यमातून शांभर वषाापूवी  तनमााण 

झाली होती. तवशेषता मुांबई, पुणे या भागात  प्लेग या रोगाचा खूप मोठ्या प्रमाणात प्रसार झालेला होता. त्यामुळे 

मुांबई आतण पुण ेयेथे मृत्यूचे प्रमाण सुद्धा वाढल ेहोते.  अशा पररतस्थतीत पुण्यापासून कोल्हापूर सांस्थान ह ेजवळ 

असल्यान ेकोल्हापूरला सुद्धा तततकाच धोका तनमााण झाला होता. पण या काळात कोल्हापूर सांस्थानचे अतधपती 

राजषी छत्रपती शाहू महाराज याांनी केललेा आपत्ती व्यवस्थापनाचे काया वेळोवेळी त्याांनी घेतलले े तनणाय आतण 

त्याची काटेकोरपणे केलेली अांमलबजावणी यामुळे या रोगाचा कोल्हापूर सांस्थानाांमध्य ेहोणारा प्रसार रोखण्यात यश 

आल ेहोते. तशवाय कोल्हापूर सांस्थानाांमध्य ेलोकाांच्या मृत्यूचे प्रमाण सुद्धा कमी होते. या पाठीमागे शाहू महाराजाांची 

असणारी नीती आतण त्याांनी केलेल्या उपाययोजना या अत्यांत महत्त्वाच्या होत्या. कारण आजच्या काळात सुद्धा 

त्याांनी केलेलां ह े आपत्ती व्यवस्थापनाचे काया आतण राबवलेली नीती ह े आज सुद्धा आपल्याला मागादशाक आतण 

कदशादशाक ठरू शकत ेआतण म्हणून प्रस्तुत सांशोधन पर तनबांध मध्ये छत्रपती शाहू महाराज याांचे आपत्ती व्यवस्थापन 

काया आतण कोरोनाच्या पार्श्ाभूमीवर  त्याचे असणारे महत्व या अनुषांगान ेप्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आललेा 

आह.े 

रोगाची पार्श्ाभमूी: 

                           इसवी सन अठराश े१८९८-९९ मुांबई प्राांताांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात प्लेगची साथ पसरली 

होती.  हा रोग  सांसगाजन्य  असून तो उांदरा पासून लोकाांना होत अस.े त्यामुळे या उांदराांचा बांदोबस्त करण ेतसेच 

लोकाांना त्यापासून वाचवणे ह ेफार मोठे आव्हान होते. या रोगामध्य ेरोग झाल्यापासून व्यिी तीन कदवसाच्या आत 

मृत्यूमुखी पडत अस.े त्यामुळे या रोगाची दाहकता खूप होती. तसेच लोकाांच्यामध्ये एक भीतीचे वातावरण सुद्धा 

तनमााण झाले होते. अशा पररतस्थतीमध्य े तिरटशाांनी प्लेग तनमूालन करण्यासांदभाात केलले्या उपायोजना या अघोरी 

स्वरूपाच्या होत्या. तवशेष करून पुण्यामध्य े प्लेग तनवारणाथा नेमलले्या रॅंड नावाच्या अतधकाऱ्याांनी जुलमी 

अत्याचाराने हाहाकार माजवला होता. या इांग्रज अतधकाऱ्याांच्या अत्याचारी वतानामुळे अनेक शहद ु धमााच्या 

लोकाांच्या भावना दखुावल्या गेल्या होत्या. त्याचा बदला म्हणून चाफेकर बांधूांनी या इांग्रज अतधकारी रँडचा खून 
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केला.१ या घटनेन े तिरटश राज्यकते तबथरून गेल.े तशवाय याच काळात लोकमान्य रटळकाांनी आपल्या केसरी 

साप्तातहकाांमधून जहाल अग्रलखे तलहून राज्यकत्याांच्या वरती जहरी टीका केली होती. या अग्रलेखाांचा आधारे 

सरकारन े रटळकाांवर राजद्रोहाचा खटला चालवून त्याांना दीड वषाांची तशक्षा ठोठावली होती. अशा एकां दरीत 

पररतस्थतीत कोल्हापूर सांस्थानाांमध्ये प्लेगचा तशरकाव होऊ नय ेयाची खबरदारी घेण ेआवश्यक वाटत होते. कारण 

पुण ेआतण कोल्हापूर याांच्यामधील अांतर ह े कमी असल्याने तो धोका अतधक होता. त्यामुळे  छत्रपती शाहू महाराज 

याांनी प्राथतमक खबरदारी म्हणून  पुण्याहून कोल्हापूरकडे येणाऱ्या प्रत्येक नाक्यावरती वाहनाांची तपासणी करून 

मगच त्याांना कोल्हापूर मध्य ेप्रवेश देण्याचे धोरण तनतित केल ेहोते. तसेच प्लेग सदशृ्य लक्षण ेआढळल्यास त्याांना 

कोल्हापूरच्या  बाहरेच तवलगीकरण लक्षात ठेवण्याची स्वतांत्र व्यवस्था देखील केली गेली होती.  

शाहू महाराजाांच ेआदेश: 

छत्रपती शाहू महाराज याांनी प्लेग तनमूालनसांदभाात २जानेवारी,१९००, २२जानेवारी,१९००, ३फेिुवारी, १९०० 

रोजी  जाहीरनामे प्रतसद्ध करून प्लेग सांदभाात उपाययोजना केलेली कदसून येत.े त्यानुसार पतहल्या जाहीनाम्याद्वारे 

कोल्हापूर शहरामध्य े राहणाऱ्या लोकाांना शहराच्या बाहरे वस्ती करण्यासांदभाात आदशे देण्यात आल.े त्यानुसार 

व्यापाऱ्याांना आपली दकुाने बांद ठेवण,े गरीब जनतेस झोपडपट्ट्या बाांधण्यासाठी मोफत सातहत्यची तजवीज करण,े 

मजूरदार लोकाांना उदरतनवााहासाठी कळांबा तलाव या रठकाणी तलावाच्या कामावरती घेऊन मजुरीची सोय करण े

इत्यादी. माध्यमातून शाहू महाराजाांनी लोकाांना सांसगा होणार नाही याची काळजी घेतललेी कदसून येत.े तर दसुरा 

जाहीरनामा प्रतसद्ध करून प्लेगच्या साथीत कोल्हापूर मधील घरेदारे तसेच चीजवस्तू तनजांतुकीकरण यासांदभाात 

महत्वपूणा आदेश काढलेला कदसून येतो. या आदेशानुसार लोकाांनी स्वतुःची राहती घरे ही तनजांतुकीकरण करून घेण,े 

घरात स्वच्छ सूयाप्रकाश येईल अशा पद्धतीची तजवीज करण,े घराच्या शभती चुन्याने अथवा पाांढऱ्या मातीन ेरांगनू 

घेण,े धान्य उन्हात वाळवून घणेे, कपडे गरम पाण्यातून धुऊन घेण,े लोखांडी अवजारे  अग्नीमध्य ेघालून भाजून काढणे, 

लाकडी, दगडी सामान यावर गरम पाणी ओतून स्वच्छ करून घेण,े उांदीर, घुशी मेलले े आढळल्यास त्यास हात 

लावतात त्यास ताबडतोब तचमयान े उचलून जाळून नष्ट करण,े गरीब लोकाांना तनजांतुकीकरण द्रव्य मोफत देण,े 

तसेच आपल े घर सुरतक्षत झाल्या नांतर घरात येऊन राहण्यासाठी अथवा  दकुान उघडण्यासाठी अतसस्टांट प्लेग 

कतमशनरच्या सहीचा पास तमळाल्यानांतरच घरी जाऊन राहण्यास परवानगी देण्यात आललेी होती. वरील पद्धतीची 

उपायोजना लक्षात घेता छत्रपती शाहू महाराजाांनी प्लेग तनवारण सांदभाात ककती दक्षता घेतललेी घेतली होती ह े

लक्षात येत.े ज्यामुळे कोल्हापूर सांस्थानाांमध्य ेप्लेगचा प्रसार रोखण्यास मदत झाली.  प्लेग तनमुालनासांदभाात वरील 

सवा उपाय करत असताना बऱ्याच वेळेला लोकाांना अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.  तवशेष 

करून स्वतुःची स्थावर आतण जांगम मालमत्ता सोडून लोकाांना बाहरे शेतामध्य ेअथवा माळरानावरती राहावे लागत 

होते. अशा पररतस्थतीत त्याांच्या जांगम मालमते्तचे म्हणजेच दागदातगन,े दस्तऐवज, रोख रक्कम इत्यादींचे सुरक्षेच्या 

दतृष्टकोनातून उपाय करण े गरजेचे होते. कारण या काळामध्ये चोरीचे अनेक प्रसांग उद्भवले होते. तेव्हा  शाहू 

महाराजाांनी ३ फेिुवारी, १९०० रोजी एक जाहीरनामा प्रतसद्ध करून लोकाांच्या जांगम मालमते्तचे सांरक्षण करण्याची 

व्यवस्था केली. त्यानुसार लोकाांनी आपल ेदाग-दातगन,े दस्तऐवज एका पेटी मध्य ेघालून ती पेटी मोहरबांद करून 

सरकारात जमा करावी. तसेच जमा केललेी पावती  घ्यावी व परत पेटी घेतेवेळी ती पावती दाखवल्यानांतर त्याांचा 

दस्तऐवज अथवा रोख रक्कम परत कदली जात अस.े२ अशा  रीतीन े छत्रपती शाहू महाराजाांनी वेळोवेळी  आदेश 

तनगातमत करून कोल्हापूर सांस्थानाांमध्य े प्लेगचा प्रसार थाांबतवण्यासांदभाात  दक्षता घेतली. तशवाय त्याची  

काटेकोरपणे अांमलबजावणी केलेली कदसून येत.े 

प्लगेतनमूालनासाठी उपाययोजना आतण अांमलबजावणी:   कोल्हापूर सांस्थानाांमध्य ेप्लेगचा तशरकाव झाल्यामुळे प्लेग 

तनवारणाथा छत्रपती शाहू महाराज याांनी वेळोवेळी अनेक आदेश पाररत केल े होते. हा रोग साांसर्गगक आजार 
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असल्यामुळे सांसगा झालेल ेरठकाण ताबडतोब सोडून त ेघर खाली करण्यासांदभाात छत्रपती शाहू महाराजाांनी सूचना 

कदल्या होत्या.सुरूवातीस कोल्हापूर सांस्थानामध्य ेतशरोळ आतण गडशहग्लज पेठ यातील जवळजवळ अठरा गावामध्य े

ही प्लगेची साथ पसरललेी होती ही दोन्ही पेठे लोकसांख्येच्या दतृष्टकोनातून मोठी होती. या खेडेगावातून जवळ-जवळ 

३१,१४१  इतकी लोकसांख्या  वास्तव्यास होती.३ त्यामुळे इतक्या मोठ्या लोकसांख्येमध्य ेरुग्ण शोधून काढणे आतण 

त्याच्या वरती उपाय योजना करण े खूप अवघड गोष्ट होती. यातशवाय लोकाांच्यामध्य े अनके प्रकारच्या धार्गमक, 

खुळचट कल्पना होत्या. तसेच रोगाच्या सांदभाात त्याांच्या मनामध्य ेअसणारी भीती आतण गैरसमज सुद्धा दरू करण े

तततकेच गरजेचे होते. अशा पररतस्थतीमध्य े या रोगाचे तनमूालन करण्याच्या दषृ्टीकोनातून छत्रपती शाहू महाराज 

याांनी केलेल्या उपाययोजना या क्राांततकारक आतण उपयोगी ठरल्या.   

     शांभर वषाांपूवी छत्रपती शाहू महाराज याांनी ज्या उपाययोजना केल्या त्या आज एकतवसाव्या शतकामध्य ेसुद्धा 

तांतोतांत लाग ूपडतात ह ेलक्षात घ्यायला हवे. इतकी शास्त्रीय आतण तवज्ञानवादी दषृ्टी शाहू महाराजाांना होती. 

मातहती देणारी पररपत्रके: 

          त्या काळात आजच्यासारखी आधुतनक प्रसार माध्यमे उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे त्या काळात छत्रपती शाहू 

महाराजाांनी प्लेग तनवारणाथा केलेल ेकाया ह ेखूप महत्वाचे होते. कारण समाज हा अज्ञानी आतण अनेक धार्गमक प्रथा 

परांपरा याांना मानणारा होता त्यामुळे या रोगाच्या सांदभाात लोकाांच्या मध्य े जनजागृती करण े महत्त्वाचे होते. 

त्यासाठी शाहू महाराजाांनी सुरुवातीस लोकाांना प्लेग रोगासांदभाात मातहती देणारी अनेक पररपत्रके काढली आतण ती 

लोकाांच्या मध्य े वाटली. जेणकेरून या रोगाच्या सांदभाात लोकाांना मातहती होऊन  त्याांच्यामधील या रोगाच्या 

सांदभाात असणारी  भीती नाहीशी होईल. व योग्य ती खबरदारी घेऊन लोकाांना  या रोगापरून वाचता येईल.  ही 

गोष्ट लोकाांच्या लक्षात घेऊन शाहू महाराजाांनी १८ गावाांच्यामध्ये प्लेग साथीचा प्रसार झाला होता तेथील लोकाांना 

जागृत करण्याचे काम केल.े 

तवलातगकरण कें द्र: 

    शाहू महाराजाांनी कोल्हापूर राजाकडे येणाऱ्या महत्त्वाच्या दळणवळणाच्या रठकाणी तवलगीकरण कें द्रे  सुरू  

केलीली होती. त्यामुळे बाहरेून एखादा प्रवासी जेंव्हा कोल्हापूरमध्य े प्रवेश करत अस े त्यावेळी त्याची योग्य ती 

वैद्यकीय तपासणी करून मगच त्यास कोल्हापूरमध्ये प्रवेश कदला जाई.४ तसेच बातधत आढळणाऱ्या रुग्णास त्या 

तवलगीकरण कक्षामध्य ेठेवण्यात येत अस.े शांभर वषाापूवी शाहू महाराजाांची  

बतक्षस ेजाहीर 

    याव्यततररि प्लेग  झालेल्या रोग्याला शोधून काढण्यासाठी बक्षीस रूपाने काही रक्कम देण्याचे जाहीर केल ेहोते. 

जेणेकरून अशा पद्धतीचे रोग शोधून प्रततबांधक उपाय करण ेकरण ेहा त्या पाठीमागचा उिेश होता. त्याच बरोबर 

खेड्यातील अतधकाऱ्याांना सि ताकीद कदली होती की, योग्य ती कारवाई न केल्यास  उत्पन्न बांद करण्याचे देखील 

आदेश काढले होते. 

पहारेकरी नमेणकू: 

ज्या १८ गावामध्य ेलेख सते्तचा प्रसार झाला होता अशा गावातील लोकाांच्या घरावरती पहारा ठेवण्यासाठी अतधकचे 

लोकाांची नेमणूक करण्यात आली होती. साथीच्या रोगाचा प्रचार आतण प्रसार रोखण्यासाठी शाहूमहाराजाांनी 

लोकाांना स्वतुःची घरी मोकळे करून रानामध्य ेमाळावरती जाऊन राहण्यासाठी आदेश कदल ेहोते इतकेच नाही तर 

गरीब लोकाांना  झोपड्या बाांधून राहण्यासाठी मोफत सातहत्याची तजवीज देखील केललेी कदसून येत.े 

लसीकरण: 

     प्लगे साकी च्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये शाहूमहाराजाांनी लोकाांना लस टोचून घेण्यासांदभाात प्रोत्सातहत केल ेलसुन 

घेणाऱ्या सांस्थानातील अतधकाऱ्याांना तीन कदवसाची रजा देखील मांजूर मांजूर करण्याचे धोरण त्याांनी राबवले इतकेच 

नाही तर श्रमाचे काम करणाऱ्या लोकाांना आठवण्याचे बक्षीस आतण सांस्थाांना मधील लोकाांना चाराण्याची पक्षी सुद्धा 
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शाहू महाराजाांनी जाहीर केलेली कदसून येत.े५ लोकाांच्या मनातील या लसीकरणाच्या सांदभाातील भीती दरू 

करण्यासाठी स्वतुः शाहू महाराजाांनी लस टोचून घेतली होती. 

शाहू महाराजाांनी प्लेग या साथीच्या रोगाच्या सांदभाात शांभर वषाांपूवी केलले्या उपाय योजना ना त्या सांदभाात 

काढलेल ेत्याांचे आदेश आतण जाहीरनामा लक्षात घेतली असता. शाहू महाराज आतण ज्याांनी केलेली उपाय योजना ही 

ककती शास्त्रीय आतण तवज्ञानवादी होती ह ेलक्षात येत.े 

      शांभर वषाांपूवी छत्रपती शाहू महाराजाांनी आपल्या सांस्थानाततून प्लेगला हिपार करण्यासाठी केलेल ेआपत्ती 

व्यवस्थापन आतण आज देशाांमधील कोरण्याचा प्रादभुााव कमी करण्यासाठी केले गेलले े व्यवस्थापन अथवा घेतल े

गेलले े तनणाय लक्षात घेतल ेतर  छत्रपती शाहू महाराज ह े ककती तवज्ञानवादी तवचाराचे होते आतण त्याांनी घेतलले े

तनणाय ह े ककती पररतस्थतीसापेक्ष होते. याची प्रतचती येत.े पण आज कोरोनाला रोखण्यासाठी आपण केलेला 

थाळीनाद असो अथवा कदवे बांद करून पणती तेवत ठेवण्याचा प्रकार ककती योग्य आतण समपाक होता. ह ेलक्षात 

घ्यायला हवे. आतण म्हणून आजच्या सद्यकालीन पररतस्थती   शाहू महाराजाांचे काया आतण तवचार आपल्याला 

कदशादशाक आतण मागादशाक ठरू शकतात. 

तनष्कषा: 

१) राजषी छत्रपती शाहू महाराज याांनी शांभर वषाापूवी प्लेग या सांसगाजन्य रोगाच्या तनमूालनासाठी जी उपाययोजना 

केली आतण ती आजच्या काळात उपयुि ठरू शकत.े 

२) छत्रपती शाहू महाराज याांनी केलेली उपाययोजना ही शास्त्रीय आतण वैज्ञातनक पद्धतीची होती. 

३) छत्रपती शाहू महाराज याांनी प्लेग तनवारणाथा घेतलले े तनणाय आतण केलेली अांमलबजावणी आजच्या काळात 

मागादशाक आतण कदशादशाक ठरू शकते. 

४) कोरोना तनवारणाथा थाळ्या वाजवणे ककवा घरातील कदवे बांद करण े यासारख्या या गोष्टी न करता शाहू 

महाराजाांनी केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायााची अांमलबजावणी करावयास हवी. 
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प्रस्तािना :-  

  ‘आवतहासाच ेकाय करायच?े’ हा समस्त विचारी मानिी समाजापुढील यक्षप्रश्न रावहललेा अह.े ईण्यापुऱ्या 

तीन-साडेतीनशे िर्षाांचा आवतहास ऄसलेल्या ऄमेररकी समाजासमोर जसा तो प्रश्न ईभा अह ेतसाच हजारो िर्षाांचा 

आवतहास ऄसलले्या भारतीय समाजापुढेही तो खडा अह.े आवतहासाला भूतकाळाचे ओझे माननू फेकून द्यायचे की तो 

अपल्या पूिवजांशी वनगडीत ऄसल्यामुळे त्याला किटाळून बसायचे? ह ेमानिी समाज म्हणून अपल्याला ऄजूनही 

नीटपण ेवनवित करता अलले ेनाही. त्यातही  आवतहासातील महामानिांचे काय करायचे? हा सिाववधक ऄडचणीचा 

भाग अह.े त ेमागील काळात होउन गलेे, अता अपण अधुवनक काळात अहोत म्हणून त्यांना विस्मृतीयाया कोशात 

लोटायचे की अपण त्यांयाया खांद्यािर ईभे अहोत म्हणून त्यांयायाप्रती कृतज्ञता बाळगायची? हाही पेच अपण 

नीटपणे सोडिू शकलेलो नाहीत.पररणामी अपण जेव्हा अधुवनक महाराष्ट्रच नव्ह ेतर भारतीय आवतहासाला विधायक 

िळण दणेाऱ्या एका महामानिाची पुण्यशताब्दी साजरी करत अहोत,त्यािेळी त्यांचे स्मरण अपण नेमके कशासाठी 

करायचे? याचे स्पष्ट भान अपणाला ऄसायला हिे.   

         ह े भान बाळगून प्रस्तुत शोधवनबंधातून अपण राजर्षी शाहू महाराज यांचा कोणता ‘िसा अवण िारसा’ 

जोपासायला हिा, याचे जागेची मयावदा लक्षात घतेा थोडक्यात वििेचन केल ेअह.े  

        कोल्हापूर संस्थानच ेऄवधपती ऄसलले े राजर्षी शाहू महाराज ह े तस े संस्थावनक. स्िातंत्र्यपूिव भारतात ऄशी 

शेकडो संस्थाने होती; पण शाहपं्रमाणे प्रजेचे प्रेम, अदर अवण सन्मान ऄन्य कुणायाया िाट्याला अललेा नाही. 

यामुळेच त्यांना कोणी ‘लोकशाहीचे अद्य प्रितवक’ संबोधल े अह,े कोणी ‘समाजक्ांतीकारक राजा’ संबोधल े अह,े 

कोणी पौरुष्याचा दीपस्तंभ’, कोणी ‘ब्राह्मणेतरांचा कैिारी’, कोणी ‘राजिाड्यात राहणारा लोकनेता’ तर कोणी 

‘अमचा लोकवसद्ध इश्वर’ ऄसे संबोधले अह.े िर ईल्लखेलेल्या विशेर्षणांमधून जसे शाहूयंाया व्यवित्िाचे 

बहअयावमत्ि लक्षात येत ेतसेच अधुवनक भारतातील विचारविश्वाला त्यांयायाप्रती ककती अत्मीय अस्था रावहलेली 

अह,े हहेी लक्षात यतेे. 

         परंत ुही अस्था समजून घेत ऄसतांना अपण हहेी विसरायला नको की एकीकडे शाहूचंा ऄसा गणुगौरि होत 

ऄसतांना त्यांयाया काळापासून ते ऄगदी अजपयांत त्यांयायाबाबत ऄनेक अक्षेपही घेण्यात अललेे अहते. त्यातील 

काही अक्षेप ऄसे : ‘ब्राह्मणशाहीविरुद्ध शाहूनंी बंड केले, पण ब्राह्मणशाहीयाया जागी मराठेशाही प्रस्थावपत करण्याचा 

त्यांनी प्रयत्न केला’, ‘ब्राह्मण जगद्गरुुयाया जागी क्षात्र जगद्गुरु अणला’, ‘िेदोिाचा अग्रह धरून आतर दोन िणाांपेक्षा 

मराठे क्षवत्रय म्हणून श्रषे्ठ अहते ह े वसद्ध केले’, जात्युछेदनाची भूवमका घेउन प्रत्यक्षात विविध जावतसंघटनांना ि 

जावतपररर्षदांना ईते्तजन कदले’, ‘महात्मा फुले यांयाया सत्यशोधक विचारांकडे पाठ कफरिून चातुिवण्यव मानणाऱ्या अयव 

समाजाचा पुरस्कार केला’ ऄशा स्िरूपाचे विविध अक्षपे पुरोगामी,परंपरािादी,ब्राह्मण,ब्राह्मणेतर, मराठा, मराठेतर 

ऄशा िेगिेगळ्या लोकांनी वनरवनराळ्या प्रसंगी घेतललेे अहते. 

            एका बाजूला गौरि करणारी विशेर्षण े अवण दसुऱ्या बाजूला ऄंतर्विरोध दशवविणारे अक्षेप यातल े काय 

वनिडािे अवण काय नाकारािे याची तौलवनक मीमांसा अिश्यक अह.े 

            ही मीमांसा करण्यासाठी नरहर कुरंुदकर अवण पुढे शरे्षराि मोरे यांनी जे सूत्र सांवगतले अह,े त्याचा अधार 

घेणे संयुविक ठरणारे अह.े 

          कोणत्याही महामानिाचे िेगळेपण समजून घणे्यासाठी त्यांयाया कारककदीचे तीन घटकांत विभाजन करून 

विचार करायला हिा. त्यातील पवहला घटक म्हणजे त्या महामानिाने मांडलेले तावविक विचार कोणते? दसुरा 

घटक या तावविक विचारांना प्रत्यक्षात अणण्यासाठी त्यांनी अखललेे व्यािहाररक ककिा सामावजक धोरण कोणते? 

अवण वतसरा घटक या धोरणायाया अधारे त्यांनी केलले ेप्रत्यक्ष कायव कोणते?  

              या सूत्रानुसार राजर्षी शाहू महाराज यांचे िेगळेपण समजून घेत ऄसतांना सिवप्रथम त्यांनी मांडलेल्या 

तविज्ञानाचा विचार करू. ह ेकरतांना अपण ह ेविसरायला नको की राजर्षी शाहू यांनी अपले तविज्ञान ग्रथंरूपान े

मांडललेे नाही. त्यांयाया विविध भार्षणांमधून,पत्रांतून,राजाज्ञांतून ह े तत्िज्ञान विखुरललेे अह.े ते प्रत्यक्ष 
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समाजसुधारक अहते, सामावजक तविचचतक नाहीत ह े अपण लक्षात ठेिायला हिे. त्यांयाया भार्षण-पत्र-राजाज्ञा 

यामधून विखुरलेल्या तविज्ञानाचा विचार करता ब्राह्मणशाहीविरुद्ध बंड अवण ब्राह्मणेतरांयाया वशक्षणासाठी 

ईते्तजन,जावतभेदाविरुद्ध अघाडी पण त्याचिेळी जावतसंघटन अवण जावतपररर्षदांना ईते्तजन, आहिाद अवण 

सत्यशोधक विचारांप्रती अस्था पण त्याचिेळी िेदांतील प्राचीन तविे अवण अयव समाजाचा पुरस्कार ही त्यांयाया 

तविज्ञानातील ठळक तविे अहते. 

              त्यांयाया धोरण अवण प्रत्यक्ष कायावकडे िळण्यापूिी िर ईल्लेख केलेल्या तविांचा थोडक्यात अढािा घेउ.  

ियायाया एकोवणसाव्या िर्षी शाहूचंा राज्यावभर्षेक झाला, त्यानंतर त्यांचे पवहले लक्ष विर्षमतेची पायाभरणी 

करणाऱ्या ब्राह्मणशाहीकडे गेल.े या काळातील त्यांयाया राजाज्ञा,भार्षणे अवण पत्रव्यिहार पावहला तर ब्राह्मणशाहीचे 

ईच्चाटन हा त्यांचा पवहला प्राधान्यक्म होता, ह ेअपल्या लक्षात येत.े ‘बौवद्धक गुलामवगरीतून सुटून जा!’,‘पृथ्िीिर 

‘ब्राह्मण’ मुळीच नाहीत!’ ह े त्यांयाया काही भार्षणांचे मथळे पावहले तरी याची सहज प्रवचती येत.े एकीकडे 

ब्राह्मणशाहीविरुद्ध बंड करत ऄसताना दसुरीकडे जे या ब्राह्मणशाहीमुळे शतकानुशतके वशक्षणापासून िंवचत रावहले 

त्या ब्राह्मणेतरांयाया वशक्षणासाठी त्यांचे विशेर्ष लक्ष होत.े गणुित्ता धारण केल्यावशिाय ब्राह्मणेतरांना ब्राह्मणांशी 

स्पधाव करण ेशक्य नाही अवण ऄसे झाल्यावशिाय त्यांना मानवसक गलुामवगरीतून मिु होणेही शक्य नाही, ह ेशाहूनंा 

पके्क ठाउक होत ेम्हणून तर ‘वशक्षणानेच अमचा तरणोपाय अह!े’, ‘हा विदे्यचा समय अह!े’, ‘विद्यामृतासाठी तुम्हीच 

कंबर कसा!’ ऄसा ईपदशे िेळोिेळी त्यांनी अपल्या भार्षणांमधून ब्राह्मणेतरांना केलेला अह.े  

            ब्राह्मणशाहीमुळे जावतभेद रटकून रावहले, म्हणून ब्राह्मणशाहीविरुद्ध बंड पुकारण्यामागील मुख्य हते ू

जावतभेदाचे ईच्चाटन हा होता यासाठी शाहू राजांनी िेळोिेळी ‘जातीचा ऄवभमान मयावकदत ऄसािा!’,‘जावतभेद 

मोडून अपण सिव एक होउया!’ यािर भर कदललेा अह;े परंत ुत्याचिेळी ‘अपल्या जातीचा पढुारी करा!’, ‘अपल्या 

हक्कासाठी झगडा!’ ऄशा भार्षणांतून प्रत्येक जातीने अपापले संघटन करून स्ितःच े न्याय्य ऄवधकार प्राप्त करून 

घेतल्यावशिाय सामावजक समतेचा गाडा पुढे सरकणार नाही, ऄशी भूवमका शाहूनंी घेतलेली अह.े 

              ब्राह्मणशाहीविरुद्धयाया लढ्याचा भाग म्हणनू सत्यशोधक समाजाला शाहूनंी प्रोत्साहन कदल े ऄसल े तरी 

िेदांतील प्राचीन तविांिर त्यांची अत्मीय अस्था होती.म्हणनू तर ‘जनी जनादवन शोधण े हाच खरा धमव!’ ऄशा 

विचारांतून आहिादाची पाठराखण करणारे शाहू महाराज ‘अयवधमव समता ि राष्ट्रकै्य िाढिील!’ ऄसे मानून अयव 

धमावला सिवश्रेष्ठ धमव मानतात. 

                तवि,धोरण अवण प्रत्यक्ष कायव या वत्रसुत्रीमधील समन्िय लक्षात न अल्याने बहतेकजण शाहूयंाया 

भार्षणांतील अवण पत्रांमधील मजकूर ऄधोरेवखत करून त्यांयायािर अक्षेप नोंदितात. परंतु अपण जेव्हा राजर्षी 

शाहू यांनी अपल्या तविाचे ऄगोदर धोरणांत अवण पुढे प्रत्यक्ष कायावत कसे रुपांतर केले, ह ेपाहतो तेव्हा त्यांयाया 

कारककदीचे मोठेपण अपल्या लक्षात येत.े  

                  ‘ब्राह्मणशाहीचे ईच्चाटन’ या तविाचे धोरणांत रुपांतर करतांना राजर्षी शाहू यांनी दरूदषृ्टीने कायवक्म 

अखल.े कोल्हापूर दरबारांतील ब्राह्मण ऄवधकाऱ्यांची टके्किारी कमी करण्याचा वनणवय घेतला अवण या धोरणाची 

प्रत्यक्ष ऄंमलबजािणी करून दरबारायाया नोकरीतील ब्राह्मणांचे प्रमाण ८५ टक्क्यांिरून ३२ टक्क्यांपयांत खाली 

अणले. 

              ‘ब्राह्मणेतरांचे वशक्षण’ या तविाला धोरणाचे रूप देतांना ऄगोदर सिाांना एकवत्रत वशक्षणाचे धोरण 

अखल;े परंतु यातून गळतीचे प्रमाण िाढत ऄसल्याचे लक्षात येताच जातीवनहाय िसवतगहृ े अवण ऄस्पशृ्यांसाठी 

िेगळ्या शाळा अवण िसवतगृह े ईघडण्याचा वनणवय घतेला. जावतभेद मोडण्यायाया कामांत ऄग्रेसर ऄसणाऱ्या 

शाहूराजांचा हा वनणवय ऄनेकांना ऄनाकलनीय िाटतो; ‘जातवनरपेक्षपणे सिाांसाठी एकच संस्था अवण िसवतगृह 

ऄसणे ह ेसिोत्तम: पण तीव्र जावतभेद वशल्लक ऄसेपयांत प्रत्यकेायाया प्रगतीसाठी िेगळ्या व्यिस्था हाच सामावजक 

समतेकडे जाणारा व्यािहाररक मागव’ ही शाहूचंी धोरणात्मक भूवमका होती अवण ऄशी शाळा-िसवतगृह े स्थापन 

करून त्यांनी ती प्रत्यक्षात अणनू दाखविली. 

             ‘जावतभेदाविरुद्ध अघाडी पण त्याचिेळी जावतसंघटन अवण जावतपररर्षदांना ईते्तजन’ या तविाचे धोरण 

अवण कायावतील रुपांतर समजून घणेे मोठे वक्लष्ट अह.े कारण जावतभेदाचे वनमूवलन करण्याचे ध्येय बाळगणाऱ्यांनी 

जावतसंघटना स्थापन करण्यायाया कामी पुढाकार घ्यािा ही गोष्ट न पटणारी अह;े परंत ुऄगोदर जावतसंघटन अवण 

त्यातून पुढे जावतवनमुलवन ऄसा शाहूचंा कायवक्म होता. त्यांनी जावतपररर्षदांयाया व्यासपीठािरून केलेली भार्षण े

पावहली तर या पररर्षदांचा सिाववधक ईपयोग त्यांनी जावतवनमूवलनविर्षयक प्रबोधनासाठी केल्याचे कदसते. 

             ‘आहिाद अवण सत्यशोधक विचारांप्रती अस्था; पण त्याचिेळी िेदांतील प्राचीन तविे अवण अयव 

समाजाचा पुरस्कार’ या तविाचे व्यािहाररक प्रारूप समजून घेताना राजर्षी शाहू ह ेधमावचा कसा डोळस स्िीकार 

करत होते, ह ेसमजून घ्यायला हिे. ‘परमशे्वराला पूजा,श्रद्धा ककिा प्राथवना यांची काही गरज नाही.तो अपल्याच 
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कायद्यांनी बद्ध झालेला कैदी ऄसल्यामुळे तो सिवशविमान नाही....म्हणून स्ततुी करािी मनुष्याची,करू नय े

परमेश्वराची!’ आतकी शाहूचंी स्ियाछ अवण स्पष्ट भूवमका होती. म्हणजे त ेआहिादी होते.यातूनच त्यांनी क्षात्रजगद्गुरू 

पीठ वनमावण केल,े सत्यशोधक समाजाला प्रोत्साहन कदल;े परंतु त्याचिेळी िेदांविर्षयी त्यांना प्रगाढ अकर्षवण होत े

अवण या अकर्षवणातनूच ते अयव समाजाकडे ओढल ेगलेे. यातूनच ‘अयव समाज हा राष्ट्रीय धमव अह ेअवण पुढे तो 

जागवतक धमव बनले’ ऄसा अशािाद त्यांनी बाळगला होता. यामुळे अयव समाजायाया प्रसार अवण प्रचारासाठी त्यांनी 

वनरवनराळी धोरणे अखली, ‘सत्याथवप्रकाश’ हा अयव समाजाचा ग्रंथ ऄभ्यासासाठी नेमला. यात भल े कुणाला 

ऄंतर्विरोध जाणित ऄसेल; परंतु धमावला पायदळी तुडिायचे नाही मात्र त्याचिेळी त्याला डोक्यािर घउेन 

नाचायचेही नाही ह ेशाहूचें स्पष्ट धोरण होत.े या धोरणाचे ठळक प्रवतचबब त्यांयाया प्रत्यक्ष कायावत पडल्याचे कदसून 

येते. 

िरील चचेचा अधार घउेन अता या पुण्यशताब्दी िर्षाांत राजर्षी शाहू महाराज यांचा कोणता िसा अवण िारसा 

अपण जोपासायला हिा, याचा थोडक्यात िेध घउे. 

              कोणतीही एकंच एक टोकदार भूवमका न घेता समन्ियाचा ऄंगीकार करण े ह े शाहूयंाया व्यवित्िाचे 

महविाचे िैवशष्ट्य होते; हा समन्ियाचा िसा अपण जोपासायला हिा.शाहूनंी ब्राह्मणशाहीला विरोध केला,पण 

ब्राह्मण समाजाविर्षयी त्यांयाया मनात कटुता नव्हती; म्हणून तर लोकसंख्येन े केिळ तीन टके्क ऄसलेल्या ब्राह्मण 

समाजाचे दरबारायाया नोकरीतील प्रमाण कमी करूनही ३२ टक्क्यांपयांत त ेत्यांनी कायम ठेिले. यािरून कोणत्याही 

समाजाविर्षयी शतु्रभाि बाळगून राज्य करता येत नसत,े ह ेअपण लक्षात घ्यायला हिे. आहिाद अवण ऄध्यात्म यांना 

परस्परांयाया विरोधात ईभे न करता ककिा धमव विरुद्ध विज्ञान ऄशी िगविारी न करता त्यांत सामंजस्य साधायला हिे, 

यािर राजर्षी शाहू यांचा भर होता. समकाळात त्यांचा हा िारसा अपण वनष्ठनेे जोपासायला हिा. 

थोडक्यात काय तर ितवमानाचे स्ियाछ अकलन होण्यासाठी आवतहास साह्यभूत ठरणारा ऄसतो तर अपली िाटचाल 

योग्य कदशेने अह ेकी नाही याचा पडताळा करण्यासाठी महामानिांयाया पाउलखुणा पूरक ठरणाऱ्या ऄसतात. त्यांचा 

साथवक ईपयोग करण्याचा वििेक समाज म्हणून अपल्या ऄंगी ऄसायला हिा,एिढे मात्र नक्की! 
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प्रास्तानर्क  

शारीररक, माननसक, सामानजक दनृिन े व्यर्नस्थत आनण रोगम क्त असण्याची अर्स्था म्हणजेच आरोग्य 

होय. आरोग्य म्हणजे समाजाच्या ककर्ा एकूण लोकसुंख्येच्या आरोग्याची अर्स्था होय. लोकाुंच्या आरोग्याचे रक्षण 

करण,े तयाुंची ग णर्त्ता र्ाढनर्णे र् ते स धारण े याुंसाठी समाजाने सुंघरित केलले्या प्रयत्ाुंना ‘सार्वजननक आरोग्य’ 

म्हणतात. सार्वजननक आरोग्यनर्र्षयक कायवक्रम र् सेर्ा आनण तयात कायवरत असलले्या सुंस्था याुंमध्ये रोगाुंचा 

प्रनतबुंध करण,े समग्र लोकसुंख्येच्या आरोग्यनर्र्षयक गरजा भागनर्णे याुंच्यार्र भर कदला जातो. रोगाुंचे प्रमाण, 

अकाल मृतय,ू शारीररक दौबवल्य, अस्र्ास््य, क पोर्षण,साथीचे रोग इ. कमी करणे ह े सार्वजननक आरोग्याचे परूक 

उकिि असते. तसेच शारीररक र् माननसक आरोग्य, स्र्च्छता, याुंचे सुंर्धवन, सुंसगावचे ननयुंत्रण करण,े आरोग्यसेर्ा 

सुंघरित करणे आनण मानर्ी आय मावन र्ाढनर्णे या गोिी सार्वजननक आरोग्यात यतेात.  स्र्ातुंत्र्यपूर्व कााात 

सार्वजननक आरोग्य व्यर्स्थेनर्र्षयी नििीश सरकार उदासीन असल्याचे कदसते. स्थानीक पाताीर्र आरोग्य नर्र्षयक 

सोई स नर्धा नििीश प्रशासनाबरोबर सुंस्थान प्रशासणातून केल्या जात होतया. कोल्हापूर सुंस्थानात राजर्षी छत्रपती 

शाहू महाराज याुंच्या मागवदशवनाखाली तथेील आरोग्य नर्भाग कायव करत होता. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज याुंनी 

सार्वजननक आरोग्याकडे अतयुंत गाुंभीयावने लक्ष कदले.  

आय र्केदक और्षध उपचार 

कोल्हापूर सुंस्थानातील रयतलेा आय रे्कदक और्षध उपचार स लभतेन ेनमाारे्त आनण रोग उपचार व्हारे्त 

यासाठी राजर्षी शाहू महाराज प्रयत्शील होते. १४ नडसेंबर १८९५ रोजी छत्रपती शाहू महाराजाुंची पणजी 

अनहल्याबाई राणीसाहबे याुंचे देहार्सान झाल.े कोल्हाप रातील म लींच्या नशक्षण कायावत तया राणीसाहबे उतसाहाने 

भाग घेत. छत्रपती शाहू महाराजाुंनी नतच्या स्मरणाथव आनण कोल्हापूर सुंस्थानातील रयतेला आय रे्कदक और्षध 

उपचार स लभतेन े नमाारे्त यासाठी १५ ऑक्िोंबर १८९६ रोजी अन भर्ी रै्द्ाुंच्या देखरेखीखाली एक आय रे्कदक 

और्षधालय स रू केले या और्षधालयाचा लाभ सुंस्थानातील गरीब जनतेस झाला.१ 

प्लगचेी साथ 

 १८९५-९६ मध्ये द ष्काााच्या पाठोपाठ प्लगेची भयुंकर मोठी साथ म ुंबईत स रू झाली. १८९६ च्या 

नडसेंबरपासून ती कराची, नभर्ुंडी र् प ण े येथे पसरली. कोल्हापूर दरबारन े तया सुंकिाच्यानर्रुद्ध अगोदरच 

उपाययोजना आखून ठेर्ली होती. प्लगेन ेसातारा आनण बेागार् नजल््ाुंतील खेड्ाुंतून कहर उडरू्न कदला होता. 

कोल्हापूरच्या सरहिीर्रील मराठा सुंस्थानामध्येही प्लेगन ेध माकूा माुंडला होता. राजर्षी छत्रपती शाहू याुंच्या 

मागवदशवनाखाली कोल्हापरू दरबारने प्लगेच्यानर्रुद्ध जी उपाययोजना केली होती तयाम ाे काही कदर्स तरी प्लेगचा 

प्ररे्श कोल्हापूर सुंस्थानात झाला नाही. प ढे १९०० मध्य ेकोल्हापूर सुंस्थानात प्लेग स रू झाला होता. पार्साच्या 

अभार्ी ्ा र्र्षी शेती ब डाली होती. भास्कररार् जाधर्ाुंना ४ सप्िेंबर १८९९ पासून द य्यम प्लेग आय क्त म्हणून 

नेमण्यात आल.े नशर्ाय १ जानेर्ारी १९०० पासून तयाुंना सहायक नजल्हा अनधकारी म्हणून नेमण्यात आल.े 

आध ननक युंत्रसाम ग्रीचा राज्यकारभारात योग्य उपयोग करार्यास शाहू कधी च कत नसत. द ष्काााच्या र् 

अर्र्षवणाच्या कााात अनधकाऱयाुंना ननणवय तर्ररत देता यारे्त म्हणून तयाुंनी पन्हााा येथील राजर्ाडा र् कोल्हापूरचा 

राजर्ाडा तसेच निरिश राजप्रनतननधीचे कायावलय ही दरूध्र्नींनी जोडली होती. याम ाे प्लगेच्या बाबतीतील 
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अडचणींचा र् तक्रारींचा झिपि ननणवय करून घेण्याची सोय झाली. प्लेग र् द ष्काा याुंचा अनधक प्रसार होऊ नय े

म्हणून तातडीच्या उपाययोजना अमलात आणण्यात आल्या. दरबारन ेस्र्स्त दरान ेगर्त नर्कण्याची सोय केली. ज्या 

ग राुंना तयाुंचे धनी पोसू शकत नव्हत ेतयाुंच्याही दाणागोट्याची सोय करण्यात आली. शेतकऱयाुंना जमीन महस लाची 

तहक बी देण्यात आली. प्लेगच्या ्ा कााात छत्रपतींनी २५ नोव्हेंबर १८९९ रोजी रे याुंना पन्हाळ्याहून पत्र 

नलनहल ेकी, ‘कोरितीथव येथील प्लेग रुग्णालयाला मी दररोज भेि देत अस ेतशी भेि आता देऊ शकत नाही. तथानप 

मी कोल्हापूरला मधून मधून जात असतो आनण शहरात सर्व व्यर्स्थेची पाहणी करून आर्श्यक तेथ े सूचना करतो 

ज ना आनण नर्ा राजर्ाडा याुंतही प्लेगचे उुंदीर पडल ेह ेपाहून हाहा र्ािते. जुंत नाशक और्षधाुंनी त े राजर्ाडे 

स्र्च्छ करण्यात येत आहते आनण थोड्ाच कााात ते राहण्यास योग्य होतील अस ेर्ािते. द ष्काापीनडत भागाला 

भेि देण्यासाठी मी थोडे कदर्स बाहरे जात आह.े सध्या ्ा भागात शेतकरी नपके गोाा करीत आहते आनण शेतकी 

कायावसाठी मज राुंना अजूनही मागणी आह’े द ष्काा र् प्लेगच्या कााात छत्रपती शाहू महाराज अनर्रतपण ेकाम 

करीत असत. १८९९ च्या नडसेंबरमध्ये ते आपल्या एका पत्रात म्हणतात, "पन्हााा राजर्ाड्ात मी फक्त झोपतो, 

इतर सारा रे्ा मी कायावलयात काम करण्यातच व्यग्र असतो. सकााचा रे्ा मी शहरातील प्लेगची काम ेकशी 

चालली आहते.२  

प्लगचेी आनण पिकी साथीर्रील उपययोजना  

खेड्ाुंतील लोकाुंना र् शेतकऱयाुंना आपली गाऱहाणी र् अडचणी प्रतयक्ष आपल्या राजासमोर माुंडता 

याव्यात म्हणून महाराजाुंनी आपल े र्ास्तव्य पन्हाागडार्रच ठेर्ल े होते. आजूबाजूच्या खेड्ाुंतून पाहणी करीत 

कफरत असलेल्या, ननरननराळ्या नजल््ाुंतील अनधकाऱयाुंना तयाुंना तेथ े भेिण ेसोईचे झाले. तया भयुंकर प्लेगच्या 

कदर्साुंत शाहूुंनी स्र्स्त धान्याची द काने उघडलीच; नशर्ाय काही अनाथालयेस द्धा उघडली. लोकाुंत ननमावण झालेली 

बेकारी ननर्ारण्यासाठी जेथे पाण्याचा प रर्ठा होता तेथ ेतयाुंनी सरकारी सार्वजननक कामे स रू करून बेकारीला आाा 

घालण्याचा प्रयत् केला. प्लेगच्या कााात शेतकऱयाुंना तगाई मुंजूर केली. पिकीच्या कदर्साुंत खेड्ापाड्ाुंत 

स्र्च्छता राखली. नपण्याचे पाणी दनूर्षत होऊ नय े म्हणून खबरदारी घेतली. लोकाुंचे आरोग्य साुंभााण्यासाठी 

सरकारी खचावने फ कि और्षधोपचार केले. तया भयुंकर कााात यात्रा स्थनगत केल्या होतया. प्लगेची बातमी 

देणाऱयाुंना बनक्षसे देण्यात आली. प्लेगपीनडत लोकाुंच्या ननरीक्षणासाठी छार्ण्या काढण्यात आल्या. द बवल आनण 

गरीब जनतेला अन्न मोफत प रनर्ण्यात आल.े तयाम ाे कोल्हापूर सुंस्थानात द ष्कााापासून होणाऱया हालअपेिाुंची 

तीव्रता कमी झाली. नशरोा, रायबाग आनण कोकण भागाुंतील लोकाुंनी प्लेगचा प्राद भावर् झाला आह े ककर्ा नाही 

याची मानहती कदली नाही र् तया बाबतीत सहकायव केल ेनाही हीच शाहूुंची खरी नर्र्ुंचना होती. तयारे्ाी नमत्राला 

नलनहलेल्या एका पत्रात चचताग्रस्त झालेल्या शाहूुंनी अस े म्हिल ेकी, 'प्लेगच्या ध मश्चक्रीम ाे पररणाम असा झाला 

आह ेकी, द सऱया रठकाणी र्स्तूुंचे भार् कडाडल ेआहते आनण ते कोणतया नशखरास पोहोचतील ह ेसाुंगता येत नाही.' 

पण योग्य सार्धनगरी बाागल्याम ाे तशी पररनस्थती ननमावण झाली नाही.३ प्लेगची साथ पसरली तेव्हा या साथीला 

सूक्ष्मपणे तोंड देण्यासाठी जाहीरनामा प्रनसध्द करून घराची स्र्च्छता कशी राखार्ी, प्लेगचा उुंदीर कसा जााार्ा, 

कोणतया और्षधाुंचा र्ापर करार्ा याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्लेगची लागण झालेल्या रुग्णाुंनी शेतात रहारे् 

याकररता झोपड्ा बाुंधण्यासाठी सरकारकडून अल्प दरान ेसानहतयाचा प रर्ठा करण्यात आला. ननजंत कीकरणाची 

और्षधी मोफत देण्यात आली. कोल्हापूर शहरात येणाऱया प्लेगच्या रुग्णाुंकररता 'क्वॉरुंिीन कॅम्प' स रू केले. 

रूग्णाुंकररता कोिीतीथव येथ ेहॉनस्पिल स रू केले. सन १९१०-११ मध्य ेमहाराजाुंनी आपल ेक ि ुंबीय आनण सेर्कर्गव 

या सर्ांसनहत  स्र्त:लाही प्लगेची लस िोचून घेतली. प्लेगव्यनतररक्त इन््लूएन्झा आनण कॉलरा या दोन रोगाुंर्रही 

उपाययोजना करण्यात आल्या.४ नर्ीन निरिश राजनैनतक प्रनतननधी ए. एम. िी. जॅक्सन ह े शाहूुंच्या कायावचे 

ननरीक्षण करीत होते. आपल्या प्रजेच्या अतयुंत र्ाईि पररनस्थतीत स धारणा घडरू्न आणण्यासाठी अनर्रतपण े
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झिणाऱया शाहूुंचे कायव पाहून तयाुंना अतयुंत समाधान झाले. १९०० च्या एनप्रलमध्य ेजॅक्सन म्हणाल,े 'आपण जातीने 

प्लेगच्या कााात त्रस्त झालेल्या जनतलेा केलेल्या यशस्र्ी शासकीय मदतीबिल आपल ेअनभनुंदन मी करण ेयथोनचत 

होईल.'५  

सन १९०६ च्या प्रारुंभी कोल्हाप रात प्लेग स रूच होता. तयाचा कहर कमी होताच कोल्हाप रार्र द सरे सुंकि 

कोसाले. तयाम ाे सुंस्थानला अनेक कदर्स चचतेत कुं ठारे् लागल.े पाण्याच्या कमतरतेम ाे १९०६ साली माचव-

एनप्रलमध्य े कॉलरा स रू झाला. आनण मृतयूचे प्रमाण भरमसाि र्ाढले. शाहूुंच्या धीरोदात्त मागवदशवनाम ाे र् 

उते्तजनाम ाे कोल्हापूर तया भयुंकर सुंकिातून बाहरे पडल.े६  

होनमओपनॅथक उपचार पद्धती 

डॉक्िर बोरकर या होनमओपॅनथक उपचार पद्धती चे तज्ञ रै्द्कीय व्यर्साय करीत होते. तयाुंच्या 

होनमओपॅनथक उपचार पद्धतीचे ज्ञान लक्षात घेऊन राजश्री शाहू याुंनी बोरकर याुंना राजाश्रय कदला. आनण आपल े

होनमओपॅनथक ज्ञान र्ाढर्ण्याची सुंधी तयाुंना उपलब्ध करून कदली १८९८ च्या प्लेग साथी रे्ाी महाराजाुंनी 

होनमओपॅथीचे साईज घेण्याचेही ठरर्ल ेहोते आनण डॉक्िर बोरकर याुंच्या सहाय्याने कोल्हाप रात होनमओपॅथी चा 

दर्ाखाना स रू केला. या दर्ाखान्यात गरजू चे मोफत इलाज केले जात होते. हा करर्ीर राज्यातीलच नव्ह ेतर सर्व 

देशातील पनहला होनमओपॅनथक सार्वजननक दर्ाखाना होता. रै्द्कीय क्षेत्रातील होनमओपॅनथक उपचार पद्धतीचा 

स्र्ीकार र् प्रसार ह ेतयाुंच्या अशा प्रयोगशीलतेचे र् जनतेचे कल्याण करण्याच्या दिृी चे एक उतकृि उदाहरण आह.े७  

र्ैद्कीय क्षते्रात नियाुंचा सहभाग 

नियाुंमध्ये सेर्ा र् स श्रूर्षा करण्याचा नैसर्गगक ग ण असतो ह े  छत्रपती शाहू महाराज जाणनू होते . तसेच 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज ह ेिी नशक्षणाचे प रस्कत ेअसल्याम ाे तयाुंनी रै्द्कीय क्षेत्रात नियाुंच्या योगदानाचा 

उपयोग करून घेण्याच्या दनृिकोनाने कृष्णाबाई केार्कर याुंना रै्द्कीय नशक्षणासाठी म ुंबईच्या ग्रँि मेनडकल 

कॉलेजमध्य ेपाठरू्न तयाुंना डॉक्िर बननर्ले आनण कोल्हापूरच्या एडर्डव मेमोररयल हॉनस्पिल मध्य.े र्ररष्ठ रै्द्कीय 

अनधकारी म्हणून कदली. प ढे महाराजाुंच्या प्रोतसाहनाने र् अथवसहाय्याने तया उच्च रै्द्कीय नशक्षणासाठी इुंग्लुंडला 

गेल्या आनण उच्चनर्द्ानर्भूनर्षत होऊन कोल्हापूर सुंस्थानाच्या सेरे्त प न्हा रुजू झाल्या.८  

सुंस्थातमक कायव 

अल्बिव एडर्डव हॉनस्पिलची सन १८८१ मध्य ेपायाभरणी केली आनण ह ेहॉनस्पिल सन १८८४ मध्य ेबाुंधून 

पूणव झाले. सन १८९६ मध्य े राणी अनहल्याबाई देशी दर्ाखाना स रू करण्यात आला. सन १९०१ मध्य े राणी 

सकर्ारबाई य नानी दर्ाखाना स रू करण्यात आला. सन १९१६ मध्य ेक्षयरोग्याुंकररता त्र्युंबोली येथ ेक्लॉड नहल 

सॅननिोररयम बाुंधण्यात आल.े सन १९१५ मध्य ेशाहू छत्रपती आयोर्षधी कारखाना स रू केला. शाहू महाराज एकदा 

नृचसहर्ाडीला गेल े असता तेथील महारोग्याुंची दीनर्ाणी अर्स्था तयाुंनी पानहली. या महारोग्याुंकररता रे्गाी 

र्साहत करार्यास हर्ी याची महाराजाुंना जाणीर् झाली. तयाुंनी सन १८९७ मध्य ेकोल्हाप रात 'नव्हक्िोररया लेपर 

अझायलम' या नार्ाने महारोग्याुंची रे्गाी र्साहत ननमावण केली. शेंडापाकावत असणारी ही र्साहत प ढे अण स्क रा 

घािाकडे स्थलाुंतररत करण्यात आली.९  

समारोप 

              राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज याुंचे सर्व क्षेत्रातील कायव अलौककक आह.े सामानजक स धारणेबरोबरच 

राजर्षींनी सानहतय, कला, क स्ती, शेती स धारणा, जलप्रकल्प उभारणी अशा नर्नर्ध क्षेत्राुंत अजोड कामनगरी केली या 

सर्व क्षेत्रा बरोबर सार्वजननक आरोग्य यार्रही शाहू महाराजाुंनी लक्ष कदल्याचे कदसते. महाराजाुंनी आपल्या 

सुंस्थानात केलेल्या लहान-लहान स धारणा या सुंस्थानातील गोरगरीब रयतेच्या नहताच्या होतया. आरोग्यव्यर्स्था 

राज्यातील प्रजा स खी आनण ननरोगी राहार्याची असेल तर आरोग्य व्यर्स्था सक्षम असार्यास हर्ी या जानणर्ेतून 

शाहू महाराजाुंनी सार्वजननक आरोग्य स नर्धा आनण साथीच्या रोगाुंच्या कााात सक्षमतनेे आनण मानर्तार्ादी 

भूनमकेतून कायव केल.े 
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शाहूुंना अशा अनेक अडचणींतून आनण त्रासातून मागवक्रमण करारे् लागल.े शाहू महाराजाुंनी आपल्या 

प्रजाजनाुंना प्लेगच्या र् द ष्काााच्या आनण प्लगेच्या तार्डीतून स खरूपपण ेबाहरे काढण्यासाठी अनर्रत प्रयत् केले. 

महाराजाुंची उपाययोजना इतकी तातडीची, दरूगामी र् सर्वव्यापी होती. प्लेग साथीमध्य ेकेलेल्या उपाय योजनाुंम ाे 

कोल्हापूर सुंस्थानात प्लगेचा प्राद भावर् कमी झाला. लोकाुंना रोग अर्स्थेतून लर्करात लर्कर बरे र्ािारे् म्हणून 

महाराजाुंनी आय देकदक आनण होनमओपॅनथक उपचार पद्धतीचा उपयोग केला. रै्द्कीय क्षते्रात काम करण्यासाठी  

नियाुंना प्रोतसानहत केले. आरोग्य नर्र्षयक सुंस्थातमक काम करून रयतेला कदलासा कदला. 
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प्रस्तावना  

           महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाच्या शैक्षणणक वाटचालीचा आणतहास राजषी छत्रपती शाहू महाराजांच्या 

ईल्लेखाणशवाय पूणम होउ शकत नाही.  णिटटश ऄणधसते्तच्या ऄंतगमत तयांना णमळाललेे ऄणधकार अणण संपत्ती याचा 

वापर तयांनी बहुजन समाजाच्या ईद्धारासाठी  केला. णशक्षण घेण्यात या लोकांना नेमक्या कोणतया ऄडचणी येतात 

याची जाणीव ऄसणाऱ्या शाहूराजांनी तया ऄडचणी दरू करत णशक्षण प्रसारासाठी ऄथक प्रयत्न केले. तयांनी सुरू 

केलेली वसणतगृह ेही या वाटचालीतील मलैाचा दगड ठरली. या वसणतगृहांचा फायदा या काळात हजारो जणांनी 

घेतला.  कोल्हापूर शैक्षणणक कें द्र बनले. यथेे णशकलले्या ऄनेक तरुणांनी महाराष्ट्राच्या तयाचप्रमाणे भारताच्या 

सामाणजक, शैक्षणणक, राजकीय क्षेत्रात ईतंु्तग कामणगरी केली. यापैकीच एक ऄतयंत महत्त्वपूणम नाव म्हणजे पद्मभूषण 

डॉ. कममवीर भाउराव पाटील. खेड्यापाड्यात णशक्षणाची गंगा पोहोचणवणाऱ्या कममवीरांची सुरुवातीची जडणघडण 

कोल्हापुरात झाली.  प्रतयक्ष शाहू राजांचा अश्रय तयांना लाभला.  शाहूराजांचे व्यणिमतव, तयांचे कायम या सवाांचा 

तयांच्यावर दरूगामी पटरणाम झाला.  समाज सुधारणेकडे तयांचीही वाटचाल सुरू झाली.  या गरंुूचे स्मरण 

कममवीरांनी सतत ठेवले अणण शैक्षणणक संस्थांच्या माध्यमातनू तयांना अदरांजली वाणहली.  

 शोधणनबधंाचा ईदे्दश -  

                बहुजन समाजाच्या ईद्धारासाठी अपल्या सते्तच्या ऄणधकाराचा वापर करणारे शाहू महाराज अणण 

तयांना प्रेरणास्थानी ठेवणारे कममवीर भाउराव पाटील यांचे शकै्षणणक क्षेत्रातील कायम खूप महतवाचे ठरल.े राजषी छ. 

शाहू  महाराज यांच्या कायामचा, कममवीर भाउराव पाटील यांच्यावर पडलेल्या प्रभावाचा अढावा घणेे हा या 

शोधणनबंधाचा प्रमुख ईदे्दश अह.े   

कममवीर भाउराव पाटील याचं ेकोल्हापरूातील वास्तव्य  

              लहानपणापासून ऄतयंत बंडखोर अणण हुड स्वभावाच्या कममवीरांचे  प्राथणमक णशक्षण  णवणवध गावात पणूम 

झाले. कारण तयांचे वडील महसूल खातयात क्लाकम  म्हणून काम करत ऄसल्यामुळे तयांच्या णवणवध गावात  बदल्या 

झाल्या. आंग्रजी णशक्षण घणे्यासाठी तयांना सन १९०२ मध्य ेकोल्हापूर यथे े ठेवल.े तयांनी राजाराम हायस्कूल मध्य े

प्रवेश घेतला. १ कोल्हापरू संस्थांनाची राजधानी ऄसललेे कोल्हापूर शहर ह ेया काळात शकै्षणणक कें द्र बनले होत.े 

यामागचे सवामत महतवाचे कारण होते ते म्हणजे राजषी छ. शाहू  महाराजांनी शैक्षणणक णवकासासाठी केलेले प्रयत्न ! 

बहुजन समाजाला णशक्षण णमळावे यासाठी शाहूराजांनी णवशेष प्रयत्न केल.े तयासाठी ऄनके कायदे केले. संस्थानात 

प्राथणमक णशक्षण सिीचा करणारा कायदा तर क्ांणतकारी होता.२  समाजातील जाणतभेद सहजासहजी नष्ट होण े

शक्य नाही याची जाणीव महाराजांना होती. कोल्हापूरातील  महाणवद्यालयांला जोडून ऄसलेल्या सवम जातीधमामच्या 

णवद्यार्थयाांसाठी एकणत्रत हॉस्टेलचा प्रयोग यशस्वी झाला नव्हता. बर् याच णवचाराऄंती  तयांनी  णवणवध जातीधमामच्या 

णवद्यार्थयाांच्या राहण्या जेवणाची व्यवस्था करत कोल्हापूर शहरात वसणतगृह ेस्थापन करण्यासाठी प्रोतसाहन द्यायला 

सुरुवात केली. १८ एणप्रल १९०१ मध्य ेकोल्हापूरातील पणहले वसणतगृह णव्हक्टोटरया मराठा बोर्डडग स्थापन झाले. 

वसणतगृह चळवळीची सुरुवात झाली. पुढे १९२० पयांत शाहू राजांच्या मदतीतनू आतर जातीधर्ममयांची वीस 

वसणतगृह ेईभी राणहली.  याचा फायदा कोल्हापूरात ईच्च णशक्षणासाठी येणार् या खेड्यापाड्यातील ऄनेक णवद्यार्थयाांना 

झाला.३   

              दणक्षण भारत जैन सभेने १९०२ मध्ये कोल्हापरूात सुरू केलले्या ददगंबर जैन वसणतगृहासही शाहू राजांनी 

खूप मदत केली. जैन समाजातील ऄनेक णवद्यार्थयामनी या वसणतगृहात प्रवेश घतेला. कममवीरांच्या वणडलांनीही तयांना 

येथे ठेवले. कोल्हापूरातील वास्तव्य, येथील शैक्षणणक - सामाणजक वातावरण, शाहूराजांनी बहूजन समाजाच्या 

ईद्धारासाठी केलेले णवणवध प्रयत्न या सवाांचा तरुण वयातील कममवीरांच्या मनावर पटरणाम झाला. कोल्हापूरातील 

कममवीरांचे वास्तव्य तयांच्या भावी शैक्षणणक कायामची मुहूतममेढ रोवणारे ठरल.े४ 
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वसतीगहृातील कममवीराचंी बडंखोरी  

           ददगंबर जैन समाज हा पारंपारीक नीती णनयम पाळणारा, सोवळे – ओवाळे सांभाळणारा होता. जैन 

वसणतगृहाचेही तेथ े राहणार् या णवद्यार्थयाांसाठी ऄनेक णनयम होते. ईदा. बाहरेून अल्यावर णवद्यार्थयामनी अंघोळ 

करावी, जेवणा ऄगोदर दाढी करावी, सोवळे नेसूनच जेवण करावे आ.णनयमांचे पालन न करणार् या णवद्यार्थयाांना णशक्षा 

केली जात ऄस.े जाती भेदाचा णतटकारा ऄसणार् या अणण कालबाय स सामाणजक प्रथा परंपराना ऄगोदर पासूनच 

णवरोध करणार् या कममवीरांना ह ेणनयम माय य होणे केवळ ऄशक्य होते. यामूळे वसणतगृहात ऄनेकदा संघषामचे प्रसंग 

अल.े णवशेषतः कधीही न धतुल ेजाणारे सोवळे नेसून जेवायला बसायचे तयांनी ऄमाय य केले. ही सोवळ्याची वस्त्र े

ऄंथरूण म्हणनू स्वयंपाकी लोक रात्रीच्या वेळी झोपायला घेतात ही गोष्ट तयांच्या लक्षात अली. तेंव्हा णवरोध 

ऄणधकच वाढला. यावेळी बोर्डडगचे व्यवस्थापक म्हणून काम करणार् या श्री. भारदरेरे यांच्या बरोबर कममवीरांचे  

यावरून वाद झाल.े तयांनी कममवीरांना णशक्षाही केली पण कममवीरांनी सोवळे वापरण्यास पूणम नकार ददला.५ 

वसणतगहृातनू कममवीराचंी हकालपट्टी  

          कोल्हापुरात  शाहू महाराजांच्या प्रोतसाहनाने हटरजन णवद्यार्थयाांसाठी ‘णमस क्लाकम  हॉस्टेल ’सुरू करण्यात 

अल.े याच्या ईद्घाटन समारंभाला कममवीर हजर राणहल.े समारंभ संपल्यावर ते जैन वसतीगृहात परतल.े व्यवस्थापक 

भारदरेरे यांना ही गोष्ट समजली तेंव्हा तयांनी कममवीरांना अंघोळ करून शुद्ध व्हायला सांणगतले. केवळ हटरजन 

वसणतगृहाच्या ईद्घाटनास गले्यामुळे अपण णवटाळल ेअहोत हचे कममवीरांना माय य नव्हते. तयांनी अंघोळ करण्यास 

स्पष्टपणे नकार ददला. कममवीरांना जेवण देण्यास प्रणतबंध केला गलेा. भोजनगृहाचे दरवाजे बंद करण्यात अल.े 

रागावलले्या कममवीरांनी णखडकीची काच फोडून भोजनगृहात प्रवेश केला अणण जेवण केले. ह े प्रकरण शेवटी 

वसणतगृहाचे  मुख्य ऄधीक्षक श्री. अण्णासाहबे लटे्ठ यांच्याकडे गलेे. वसणतगृहाचे णनयम मोडणार् या या णवद्यार्थयामस 

तयांनी वसणतगृह सोडण्यास सांणगतले. कममवीरांनी वसणतगहृ सोडल े परंतू ऄस्पशृ्यतेचे पालन करणार् या प्रथेला 

ऄसललेा णवरोध सोडला नाही.६ 

राजवाड्यात वास्तव्य   

            ददगंबर जैन वसणतगृहातून बाहरे पडल्यावर कममवीर अपले साणहतय घेउन स्टेशनच्या ददशेन ेणनघाल ेहोते. 

तयावेळी वाटेत तयांचा शाळेतील णमत्र बाळासाहबे खानणवलकर भेटला. या णमत्राचे वास्तव्य शाहू राजांच्या वाड्यात 

होते. तयाचे वडील ह ेराजांचे नातेवाइक होते. या णमत्राने तयांना वाड्यावर नले.े भाउरावांच्या  बंडखोरीबद्दल शाहू 

राजांना सांगण्यात अले. ह ेऐकून शाहू राजांना अनंद झाला. या काळात तयांनी काही णवद्यार्थयाांना राजवाड्यावर 

ठेवून घतेल े होत.े कममवीरांचीही राजवाड्यात सोय करण्यात अली. अता कममवीर राजवाड्यातून शाळेत जाउ 

लागले. १९०९ पयांत तयांचे राजवाड्यात वास्तव्य होते.७ या काळात शाहू राजांना खूप जवळून पाहण्याची संधी 

तयांना णमळाली. राजांचे ऄस्पृश्योद्धाराचे, समाजसुधारणेचे  कायम तयांनी खूप जवळून ऄनुभवले. ऄगंपपडान ेमजबूत 

ऄसलले्या कममवीरांवर शाहू राजांची णवशेष मजी होती. ईत्तम दजामचा खुराक, कुस्ती यामुळे कममवीरांची तब्यते 

चांगलीच सुधारली मात्र ऄभ्यासात मात्र तयांची प्रगती यथातधाच राणहली. कममवीर आंग्रजी सहावी वगामत होते 

तयावेळी वार्मषक परीक्षेत ऄंकगणणत णवषयात तयांना खूप कमी माकम  णमळाले.तयामुळे मॅटिकच्या वगामत जाउ शकल े

नाहीत. भागमवराव कुलकणी या कडक णशस्तीच्या णशक्षकांकडे वरच्या वगामत घालण्यासाठी  णवनंतया केल्या. ऄगदी  

शाहू महाराजांकरवीही सांगून बणघतले. शाहू महाराजांनी णचट्ढीही ददली  मात्र तयांनी पणूमपणे नकार ददला. यामुळे 

कममवीरांना णशक्षण थांबवावे लागल.े कोल्हापूरातील  एकूण सात वषामचे कममवीरांचे वास्तव्य तयांच्या पुढील कायामची 

पायाभरणी करणारे ठरल.े शाहू राजांचा समाजसुधारणेचा, बहुजनांचा ईद्धाराचा दषृ्टीकोण तयांच्यातही णनमामण 

झाला. कोल्हापूर सोडून कममवीर घरी परतले. ८  

रयत णशक्षण ससं्थचेी स्थापना  

      कममवीर कोल्हापरूातून बाहरे पडल ेपण एका ददुैवी प्रकरणामुळे तयांना १९१४ मध्ये कोल्हापूरात यावे लागल.े त े

म्हणजे एडवडम पुतळ्याला डांबर फासल्याचे प्रकरण.  या प्रकरणी जयांच्यावर  संशय होता तया ऄण्णासाहबे लटे्ढ 

यांच्या णवरोधात जबाब दणे्यासाठी कममवीरांवर प्रचंड दबाव अणला गेला.  यावेळी लटे्ठ णवरोधात खोटी साक्ष 

देण्यास नकार दणेाऱ्या कममवीरांचा संस्थानाच्या पोणलसांनी खूप छळ केला, तयांना  तुरंुगात टाकले. या सगळ्याला 

कंटाळून कममवीरांनी अतमहतयेचाही प्रयत्न केला. ऄखरेीस या खोट्डा प्रकरणातून त े सुटले. तयांनी राजांबद्दल  

कोणतीही कटुता मनात ठेवली नाही.९  

              नोकरी व्यवसायासाठी तयांचे प्रयत्न सुरू झाले. णवणवध टठकाणी तयांनी नोकरी केली. याच दरम्यान 

सतयशोधक चळवळीशी ते जोडल े गलेे. सांगली णजल्य सातील दधूगाव यथेील अश्रमाचा यशस्वी शैक्षणणक प्रयोग 
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तयांनी १९१० मध्य े केला होता. व्यवसायाणनणमत्त खेडोपाडी पहडताना समाजाची णबकट ऄवस्था तयांनी जवळून 

बणघतली. यामुळे णशक्षण प्रसाराचे तयांचे ध्येय ऄणधक भक्कम बनले. सतयशोधक समाजाच्या २५ सप्टेंबर १९१९ 

साली झालेल्या पटरषदेत रयत णशक्षण संस्थचे्या स्थापनेची घोषणा केली गलेी. संस्थचे्या कायामची सुरुवात काल ेयथेे 

णवद्याथी वसणतगृह स्थापन करून झाली. या वसणतगृहात मराठा, जैन, मुणस्लम, कोष्टी, परीट आ. जाती धमामतील वीस 

मुले एकणत्रत राहत होती. जातीभेद णनमूमलनाचे ईद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून संस्थेची वाटचाल सुरू झाली. मात्र काल े

येथून संस्थेचे कामकाज चालणवणे ऄवघड होउ लागल.े ऄखेरीस १९२४ मध्ये सातारा येथ ेतयांनी स्थलांतर केल.े१० 

               सातार् यातही संस्थचे्या कायामची सुरुवात वसणतगृह स्थापननेे झाली. सवम जाती धमामची मुले येथे एकत्र 

राहत होती,जेवत होती. या वसणतगृहाला चांगला प्रणतसाद णमळाला. वसणतगृहाचे नामकरण श्री छत्रपती शाहू 

बोर्डडग सातारा ऄसे करण्याचे तयांनी ठरणवले. यामागची अपली भूणमका स्पष्ट करताना कममवीरांनी म्हटले की, शाहू 

महाराजांनी राजवैभव बाजूला सारून ऄस्पृशांना अपलेसे म्हटले. तयांच्यासाठी अपला दहे णझजणवला. म्हणनूच 

वसणतगृहाला तयांचे नाव ददल े अह.े वसणतगृहाचा नामकरण सोहळा महातमा गांधींच्या हस्ते दद. २५ फेिुवारी 

१९२७ रोजी पार पडला. यावेळी गांधीजींनी कममवीरांना णवचारले, ‘ महाराजसे दकतना पैसा णलया ह ै?’ कममवीरांनी 

ईत्तर ददल,े ‘मैन ेउनसे कुछभी पैसा नही णलया । उनस ेणसफम  बडा ददल णलया ह ै।’ यावेळी गांधीजींनी कममवीरांचे या 

कायामबद्दल खूप कौतुक केल.े११  

            १९४३ साली शाहू महाराजांच्या जयंती णनणमत्त कममवीरांनी भाषण केले. तयावेळी ते म्हणाल ेकी, माझे 

सुदढृ शरीर अणण ध्येय ह ेमला शाहू राजांकडून णमळाल.े मी जे कायम करीत अह ेतयाचे सवम श्रेय शाहू महाराजांच्या 

णशकवणूकीलाच अह.े१२ शाहूराजांच्या कममभूमीत म्हणजेच कोल्हापरूात अपल्या संस्थेचे  कॉलेज ऄसावे ऄशी 

कममवीरांची आच्छा होती. तयांच्या हयातीत ही आच्छा पूणम होउ शकली नाही. नंतर कोल्हापरूातील कीती कॉलेज रयत 

णशक्षण संस्थेच्या ताब्यात अल.े १९६१ मध्ये या  कॉलेजचे नामकरण राजषी छत्रपती शाहू कॉलेज ऄसे करण्यात 

अल.े या कॉलेजन ेबहुजन समाजातल्या ऄनेक गरीब णवद्यार्थयाांना घडणवण्याचे कायम केले. ही शाहू राजांच्या कायामला 

खरी अदरांजली ठरली.१३ 

समारोप            

            णशक्षण क्षेत्रातील एक ईतंु्तग नाव म्हणजे कममवीर भाउराव पाटील ! णशक्षण प्रसार व्हावा यासाठी ऄथक 

प्रयत्न करणार् या कममवीरांनी शकै्षणणक क्षेत्रात ऄक्षरशक क्ांती घडवून अणली. बहुजन समाजातील हजारो मलुांना 

णशक्षण प्रवाहात अणल.े कममवीरांनी स्थापन केललेी रयत णशक्षण संस्था णशक्षण क्षेत्रातील ददपस्तंभ ठरली. 

सवमसामाय य कममठ, परंपरा सांभाळणार् या जैन कुटंुबात जय म घेतलले्या कममवीरांना ऄनेक मोट्णा व्यिाचा सहवास 

लाभला. यापैकी एक महतवाचे नाव म्हणजे राजषी छ. शाहू  महाराज ! खर् या ऄथामने लोकराजा ऄसलले्या शाहू  

राजांचे व्यणिमतव, जीवन, कायम, णवचार यांचा कममवीरांवर खूप पटरणाम झाला. तयांच्या कायामत याचे प्रणतपबब 

पडल.े केवळ णशक्षणच सामाय य लोकांच्या प्रगतीचा मागम बनू शकते ही कममवीरांची धारणा बनली.  भाउराव 

पायगरेडा पाटील  त ेकममवीर भाउराव पाटील  हा तयांचा प्रवास सोपा नव्हता. बहुजन समाजाच्या  ईद्धारासाठी 

तयांची अंतटरक तळमळ होती.  वैयणिक अयुष्यात ऄनेक गोष्टींचा तयाग केलले्या  कममवीरांनी राजषी छत्रपती शाहू 

महाराजांच्या णशक्षण प्रसाराच्या कायामला ऄणधक व्यापक केल.े    
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प्रजासुखे सुखां राज्ञः प्रजानाां तु वहते वहतम् । 

नात्मवप्रयां वहतां राज्ञः प्रजानाां तु वप्रयां वहतम् ॥ 
 

प्रजा सुखी तर राजा सुखी, प्रज्येच्या वहतामध्ये राजाचे वहत आहे, राजाचे वहत प्रजेला तो वप्रय िाटला 

पावहजे यामध्ये आह.े हचे तत्ि छत्रपती वशिाजी महाराजाांच्या राज्यकारभाराचे मखु्य प्रधान सूत्र होते. ह ेस्िराज्य 

शेतकऱयाांचे आह,े शेती करण ेह ेरयतेचे मुख्य बलस्थान आह,े सांपूणण प्रजेचा उदरवनिाणह शतेीिर अिलांबून आह,े शेती ह े

केिळ जीिनािश्यक साधन नसून, रयतचे्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आह े  याची महाराजाांना जाणीि होती. त्यानुसार  

महाराजाांचे  शेती, माती आवण माणसाांविर्षयीचे विचार आज्ञापत्र, बखरीमधून ददसून येत.े त्याच राजघराण्याचा 

िारसा चालविणारे राजर्षी छत्रपती शाहू महारज याांनी वह आपल्या राज्यकारभारातून जनकल्याणारी योजना आखून 

कोल्हापूर सांस्थानाची एक िेगळी ओळख वनमाणण करण्याचा प्रय्न  केला. त्याांचे योगदान शतेी, जलिंसचन, वश्षणण, 

आरोग्य, उद्योग या सारख्या सिणच ्षणेत्रात आह.े प्रस्तुत लघुशोधावनबांधाच्या माध्यमातून राजर्षी शाहू महाराज 

याांच्या शेतीविर्षयक धोरणाचा आढािा घणे्यात आललेा आह.े या शोधवनबांधासाठी दयु्यम सांदभण साधनाांचा आधार 

घेण्यात आललेा आह.े  

१  सन १८९६-९९ चा दषु्काळ: हिामानाचा लहरीपणा ह ेभारतीय लोकाांच्या आयुष्यािर पररणाम करणारा एक 

महत्िाचा भाग आह.े  सन १८९६ चा दषु्काळ हा सांपूणण भारतामध्ये पडलेला एक मोठा दषु्काळ होता. ज्याचा 

पररणाम सिाांच्यािर झाला. देशभरात अनेक लोक मृत्युमुखी पडले होत.े पण कोल्हापरू सांस्थानामध्य े याचे 

प्रमाण अत्यांत अल्प होते, याचे कारण म्हणजे शाहू महाराजाांचे प्रशासन होय. दषु्काळामध्ये रयतेला खायला अन्न 

ि प्यायला पाणी लागते वह बाब ल्षणात घेिून शाहू महाराजाांनी स्िस्त धान्य शतेकऱयाांना/ जनतलेा उपलब्ध 

करून दणे्याची व्यिस्था वनमाणण केली.१   

२  दषु्काळ वनिारण विभाग: कोल्हापूर सांस्थानातील दषु्काळ वनिारणासाठी त्याांनी हुजुर कायाणलयातच ‘दषु्काळ 

वनिारण विभाग’ सुरू केला आवण त्याचे अवधकारी म्हणनू सांस्थानाच्या ददिणाांचीच नमेणूक केली. केिळ 

कोल्हापूरातच कचेरी काढून ते थाांबले नाहीत तर त्याांनी सिण सांबांवधत मामलेदार कचेर याांत सुध्दा खास दषु्काळ 

वनिारण विभाग सुरू केला. त्या विभागामार्ण त लोकाांना दषु्काळ वनिारणासाठी लागणारी उपकरणे, हत्यारे, 

अिजारे आवण इतर साधन ेपुरिली जात. या सावहत्याच्या खरेदीिर एका िर्षाणत त्यािेळी २६,००० रूपयाांहून 

अवधक खचण करण्यात आला होता. साधन े ककिा उपकरण े नाहीत म्हणून लोकाांना शतेीची, विहीरींची ककिा 

रस्त्याची कामे देताांना अडचण येिू नय,े याची पूणण खबरदारी घेतली जात असे ह े यािरून ददसून येते.२  

थोडक्यात छत्रपती शाहु महाराजाांनी दषु्काळ वनिारणासाठी कराव्या लागणार या सिणच बाबींचा सखोल विचार 

केला होता.   

३  सािणवत्रक पाटबांधारे धोरण: िारांिार पडणारे दषु्काळ ि जनतेचे/ शेतकऱयाांचे होणारे हाल ल्षणात घेिनू 

त्याच्यातून कायमचा मागण काढण्याच्या हतेून ेसािणवत्रक पाटबांधारे धोरण तयार केल ेहोत.े सांस्थानामध्ये पडललेा  

दषु्काळ यशस्िीपण ेमुकाबला केल्याने कोल्हापरू सांस्थानामध्ये र्ारशी जीवितहानी झाली नाही. पण िारांिार 

पाडणाऱया दषु्काळस सामोरे जाण्यासाठी आवण या प्रश्निर मात करण्यासाठी त्याांनी सन १९०२ मध्ये सािणवत्रक 

पाटबांधारे धोरण जाहीर केल.े कोल्हापूर सांस्थानामध्ये जलवसचनाांसाठी स्िातांत्र्य पाटबांधारे खात्याची वन्मती 

केली आवण त्यासाठी शांकर सीताराम गुप्त या अवधकाऱयाची नेमणुकाही केली. या खात्याच्या मार्ण त 

सांस्थानातील गािाांचा सर्व्ह ेकरण्यात आला आवण निीन विवहरी काढणे, जुन्या विवहरी दरुुस्त करणे, तलािाांची 
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वन्मती करणे अशी कामे हाती घेण्यात आली. सांस्थानामध्य ेसन १९०५-०६ मध्ये ११७०० विवहरी होत्या. 

त्याांची सांख्या सन १९२०-२१  पयांत १२८०० पयांत गेली. सरकारने जुन्या विवहरी दरुुस्त करणे आवण निीन 

विवहरी दरुुस्त करण ेया कामी तगाई स्िरूपात कजणपुरिठ्याची व्यिस्था करण्यात आली होती. याच बरोबर 

वशरोळ, रुकडी, शहापूर, िडगाि या रठकाणी निीन तलािाांची वन्मती केली. तर भेडसगाि, कटकोळ, अवतग्र े

या रठकाणच्या तलािाांची दरुुस्ती केली.३ याचा पररणाम सांस्थानातील गािे पाण्यासाठी समृद्ध होण्यास सुरिात 

झालीच, पण महाराजाांनी वह कामे दषु्काळाच्या काळात काढल्याने जनतलेा दषु्काळी काळात काम उपलब्ध होिू 

शकले. वशिाय शतेकऱयाांच्या जनािराांचा वह प्राण िाचण्यास मदत झाली.  

४  राधानगरी धरण: शाहू महाराजाांच्या काळात तर कोल्हापरू सांस्थानचा शेती हाच मुख्य व्यिसाय होता. परेुशा 

िंसचन सुविधाांचा अभाि, अज्ञान यामुळे शेतकऱयाांची अिस्था कमालीची दयनीय झाली होती. शाहू महाराजाांनी 

१९०२ च्या दरम्यान यरुोपचा दौरा केला. नैस्गक साधनसांपत्तीचा युरोपात होत असलले्या काटेकोर िापराने 

महाराज प्रभावित झाले. कोल्हापूर वजल्यातून पांचगांगा, िारणा, भोगािती याांसारख्या मोठ्या नद्या आहते याांचे 

पाणी समुद्रास जाऊन वमळत े त्या पाण्याचा उपयोग सांस्थानास झाला पावहजे. ते पाणी शेतीकडे िळविल े

पावहजे, यासाठी त्याांनी एक योजना आखली.  कोल्हापूर सांस्थानात िाहणाऱया एखाद्या नदीिर मोठे धरण 

बाांधािे, असे त्याांनी ठरविले. त्यानुसार आधीच त्याांनी सांस्थानाचे पाटबांधाऱयाांच्या दषृ्टीन े सिे्षणण केले होत.े 

धरण बाांधण्यासाठी राधानगरी तालुक् यात भोगािती नदीिर रे्वजिाडी ि दधुगांगा नदीिर र्राळे येथे धरण 

बाांधण्यासाठी जागा वनवित केली. तत्कालीन कोल्हापरूचे ददिाण सबनीस याांचे वमत्र अवभयांता सर विश्वेश्वराय 

याांचा सल्ला घऊेन धरण बाांधून कालव्याच्या सहाय्याने शेतीस पाणी उपलब्ध करून दणे्याची योजना आखली.४ 

त्या योजनेची र्लश्रुती म्हणजे उभे असललेे राधानगरी होय. ह ेधरण दरिर्षी पूणण ्षणमतनेे भरते आवण लोकाांचे 

जीिन समृद्ध करते. ह ेधरण त्याांच्या कल्पकतेचे, द्रष्टपेणाचे स्मारक आह.े त्याांनी स्ितांत्र जलनीती आखली आवण 

त्याची अांमलबजािणी केली. सन १९०९ साली राधानगरी धरणाच्या बाांधकामास सुरिात झाली. पण त्याच 

पूणणत्ि शाहू महाराजाांच्या मृत्युनांतर राजाराम महाराजाांच्या काळात झाले. या धरणामुळे २२००० एकर जवमन 

पाण्याखाली आली. राधानगरी धरण म्हणजे कोल्हापरूच्या वहरव्यागार शेतीचे गमक आह.े ह ेधरण राजर्षी शाहू 

महाराजाांनी बाांधले नसते तर पाऊस जसा पडतो. तसेच त्याचे पाणीही िाहून गलेे असते आवण वजल्याला 

दषु्काळ समोरे जािे लागले असते. पण शाहू महाराजाांच्या दरूदषृ्टीतनू असांख्य अडचणींना तोंड देत १९५७ च्या 

आसपास धरणाची उभारणी पणूण झाली आवण वपण्याच्या, वपकासाठीच्या पाण्याची त्या िेळच्या पररवस्थतीत 

िंचता वमटली. या धरणाचे बाांधकाम सांथ गवतने झाले. तरीही धरणाच्या पायात वशसे ओतून पाया भक्कम 

करण्यात आला आह.े धरणाचे काम दजेदार र्व्हािे म्हणून खूप कसोट्या लािण्यात आल्या. शाहू महाराजाांनांतर 

छत्रपती राजाराम महाराजाांनी धरणाचे काम पूणणत्िास नलेे.  

५  आधवुनक शतेीचा प्रयोग: शाहू महाराजाांच्या काळात ८० टके्क पे्षणा जास्त जनता ही भारतीय अथणव्यिस्थेचा 

कणा असलेल्या कृर्षी व्यिसायािर अिलांबून होती. आपल्या सांस्थानातील शेतीमध्ये शाहूमहाराजाांनी िेगिेगळे 

प्रयोग केल.े दव्षणण भारतात कॉर्ीचे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात होते असे जेर्व्हा कळल ेतेर्व्हा त्याांनी कॉर्ीचे 

उत्पादन आपल्या सांस्थान घणे्याचा विचार केला. दव्षणण भारतातील भौगोवलक पररवस्थती हिामानाची पाहणी 

करून तज्ञाांकडून सल्ला घेिून िर्षणभर कोल्हापरू सांस्थानात पाऊस पडत नर्व्हता,  तरीही डोंगराळ भागातील 

जमीन पडीक राहू नये म्हणून पवहल्याच िर्षी कॉर्ीची लागिड केली. दोन िर्षाणत हा प्रयोग भुदरगड पेठ्यातही 

केला.  १५ एकर मध्य े कॉर्ीची लागिड केली होती.५ शतेकऱयाांची सिाांगीण प्रगती र्व्हायची असेल तर 

शेतकऱयाांनी नगदी वपकाांकडे िळले पावहजे असे शाहू महाराज याांचे विचार होते. त्यामुळे त्याांनी पन्हाळा येथे 

कॉर्ी, रबर, याांचे खास मळे तयार केल.े सोबतच बेळगािी बटाटे, कापूस ताग, रेशीम यासारखी वपके घेण्यास 

शेतकऱयाांना प्रोत्साहन ददल.े शाहू महाराजाांनी केललेा चहा उत्पादनाचा प्रयोग काहीसा यशस्िी झाला होता. 

पन्हाळा चहा नांबर ४ या नािाने हा चहा प्रवसद्ध होता. पण शाहू महाराजाांच्या मृत्यबूरोबर हा चहाचा 

लागिडीचा प्रयोग बांद पडला. शाहू महाराजाांनी सांस्थानातील पविम भागात भरपूर पाऊस पडत असलेल्या 

सयाद्रीच्या भागात अशा निनिीन वपकाांची लागिड केली. सांशोवधत िाणाांची लागिड शेतकऱयाांनी करािी या 

दषृ्टीन े अनेक रोपिारटका सरकारतरे् तयार केल्या होत्या.६ शाहू महाराजाांनी शेतकऱयाांच्या ि शेतमजुराांच्या 

आ्थक वस्थतीत सुधारणा होण्यासाठी आधुवनक शतेी कशी दकर्ायतशीर आह ेह ेदाखिून ददले होत.े 
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६  ककग एडिडण ॲवग्रकल्चरल इवन्स्टट्यटूची स्थापना : शाहू महाराजाांनी राज्यकारभार स्िीकारल्या नांतर सिणप्रथम 

त्याांनी शेतकऱयाांच्या प्रत्य्षण भेट घेऊन त्याांच्याशी चचाण करून त्याांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्याांच्या समस्या 

अडीअडचणी समजािून घेतल्या, शेतकऱयाांचे दःुख दाररद्र्य जिळून पावहले, शेतीच्या दरुािस्था यामुळे 

शेतकऱयाांचे दाररद्र िाढते. तसचे शेतीची उत्पादकता कमी असल्यामुळे उत्पन्न कमी होते. ह े त्याांनी मावहत 

असल्याने शेतकऱयाांना या पररवस्थतीतून बाहरे काढण्यासाठी आधुवनक पद्धतीने शेती करण्याची गरज आह ेह े

ओळखून मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यासाठी विदेशातील शेती उत्पादनाचे तांत्र शेतकऱयाांनी आत्मसात करािे 

यासाठी अनेक प्रयोग केले. यापैकीच एक प्रयोग म्हणजे १९१२ मध्ये कोल्हापूर यथे ेककग एडिडण ॲवग्रकल्चरल 

इवन्स्टट्यूटची स्थापना. या इवन्स्टट्यूटला महाराजाांनी पाच हजाराची मदत म्हणून ददले तसचे एक हजार िर्ष े

ग्रांड सांस्था सुरु केली होतो. या सांस्थेच्या माध्यमातून बी-वबयाणे, रासायवनक खते, सुधाररत तांत्र याबद्दलची 

मावहती देण्यासाठी खास तज्ञ कृर्षी अवधकार याांची वनयुी ी केली. अद्ययाित शेती अिजाराांचे प्रदशणन भरिून 

अन्नधान्य, पशू प्रदशणनात शेतकऱयाांना या बाबतीत अध्याित मावहती देऊन खर या अथाणने प्रगतशील बनिले.७ 

एिढेच नर्व्ह ेतर शेती उपकरणाांच्या अध्याित सांग्रहालय देखील वनमाणण केले होते.  

एका भार्षणात शाहू महाराज म्हणतात की शेती काम ह े इतके पवित्र आह े की िैददक काळात इथल्या 

चक्रिती सम्राट ि त्याांचे मांत्री सुद्धा नाांगर चालत असत. त्यामुळे दाणे टाकलले्या एक दाण्यातून हजारो दाने तयार 

होऊन अनेक लोक आपला उदरवनिाणह करतात अशा कृर्षी कामाला मी िाईट ककिा कमी मानत नाही. अशा दषृ्टीनें 

शाहू महाराजाांचा कोल्हापूर सांस्थानातील शेती आवण शेतकऱयाांचे कायापालट करून टाकला.८ कृर्षी प्रदशणन: 

सांस्थानातील यात्रा ि महोत्सि अशा वनवमत्तान ेलोक एकत्र यते असतात तर त्याचा उपयोग करून लोकवश्षणण द्यािे 

या उदे्दशाने शाहू महाराजाांनी महालक्ष्मी रथोत्सि ि ज्योवतबा यात्रा या कालािधीमध्ये कृर्षी प्रदशणन भरविण्याचा 

वनणणय घेतला होता. याची जबाबदारी शाहू महाराजाांचे बांधू बापूसाहबे महाराज ि राजाराम कॉलेजचे प्राचायण डाबी 

याांच्यािर सोपिली होती.९ १९१४ मध्ये भरलले्या पवहल्या शेतीविर्षयक प्रदशणनाच्या उद्घाटन प्रसांगी बोलताना शाहू 

महाराज म्हणतात की माझ्या सांस्थानात अशा प्रकारचे शेतीचे प्रदशणन पवहल्याांदाच भरविल ेआहे. त्यामुळे शतेकरी 

िगाणिर त्याांचे चाांगले पररणाम लिकरच ददसून येतील प्रदशणनाचे तीन भाग करण्यात आल े होते. पवहला विभाग 

जनािराांचा होता तर दसुरा विभाग शेतीसाठी होता आवण वतसरा विभाग कला आवण उद्योगासाठी होता. यासाठी 

ब्षणीसही ठेिले होत.े या प्रदशणनात सुधाररत पद्धतीन ेशतेी कशी करािी, तसेच शतेीचे निनिे प्रयोग कसे केल ेजातील 

या विर्षयािर मागणदशणन आवण सखोल अशी व्याख्यान आयोवजत करण्यात आले होती. या प्रदशणनाला पणु्याच्या 

शेतकी कॉलेजचे त्यािेळची प्राचायण डॉक्टर हरेॉल्ड मॅन  याांनी सददच्छा भेट ददली.१०  प्रदशणनामध्ये मोठ्या सांख्येन े

शेतकरी िगण यािा यासाठी कुस्त्याांची दांगल, मदाणनी खेळाचे सामने यासारखे करमणुकीच्या कायणक्रमाचे आयोजन केल े

होते.    

७  शतेकऱयाांना सरकारकडून कजणपरुिठा: शेतकऱयाांना अपऱुया उत्पादनामुळे दाररद्रयात जीिन काढािे लागते. बरेच 

शेतकरी शतेीसाठी सािकाराकडून कजण घेतात. शतेकऱयाांच्या अज्ञानाचा र्ायदा घेिून सािकार शेतकऱयाांना 

लुबाडतात यािर उपाय करण्यासाठी सन १८९५ मध्य े कजणबाजारी शेतकऱयाांना दरबारामार्ण त कजणपुरिठा 

करण्यास सुरिात केली. वर्व्हक्टोररया राणीच्या स्मरणाथण एक वनधी गोळा करून सािकाराांनी शेतकऱयाांच्या जप्त 

केलेल्या जवमनी सोडविण्यासाठी भरघोस अशी मदत केली. एक १८९९ मध्ये िटहुकूम काढून सािकाराांिर 

अनेक वनबांध आणले. या हुकुमानुसार उभी वपके जप्त करण्यािर बांदी आणली. 

८   बाजारपठेेची वन्मती: शेतीमध्ये आधुवनकीकरण करत असताना शतेीमधून उत्पाददत मालाला बाजारपेठ वह 

आिश्यक आह ेह ेशाहू महाराज याांनी जाणल ेहोते. त्यामुळे शेतीमधून उत्पाददत मालाला बाजारपेठ वमळािी 

म्हणून कोल्हापरूात बाजारपेठा सुरु केल्या.  कोल्हापूरमध्ये िसविण्यात आललेी बाजारपेठ आज शाहूपुरी या 

नािाने प्रवसद्ध आह.े १९१७ मध्ये वशरोळ रेल्िे स्टेशन जिळ एक पेठ िसविली त्याचे नामकरण जयिंसगपूर अस े

केले.११  या बाजारपेठाांच्या विकासासाठी व्यापाऱयाांना सिलती देिू केल्या. बाजारपेठेच्या विकासासाठी 

दळणिळण सुविधा महत्िाची असते ह े ओळखून रेल्िे सारखे आधुवनक दळणिळणाचे साधन कोल्हापरू 

सांस्थानाचे खचाणने सुरु केले. त्यामुळे कोल्हापुरातील शेती उत्पदान भारतातील इतर बाजारपठेेपयांत पोहचण्यास 

मदत झाली  

छत्रपती शाहू महाराज याांच्या कायाणची ओळख आज महाराष्ट्राला पयाणयाने सांपणूण भारत दशेाला 

आह.े छत्रपती शाहू महाराज याांनी छत्रपती वशिाजी महाराजाांच्या कायाणचे अनुकरण करून छत्रपती पदास साजेसे 

कायण केले आह.े  त्याांनी स्ितांत्र्य जलनीती आखली आवण नुसती अखालीच नाही तर त्याची कायण्षणमपणे आवण प्रभािी 

अांमलबजािणी केली. त्याचा पररणाम कोल्हापरू वजल्हा सुजलाम सुर्लाम बनला. पारांपाररक वपक पद्धतीला र्ाटा 
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देिून चहा, कॉर्ी यासारख्या व्यापारी/ नगदी वपकाांच्या लागिडीस सांस्थानात सुरिात केली. र्ी  इतकेच नर्व्हे तर 

शेतीतील उत्पाददत मालाला योग्य बाजारपेठ हिी याची जाणीि असल्यामुळे व्यापारी पेठाांच्या वन्मतीस सुरिात 

केली.  याचा पररणाम आज आपल्याला जाणित आह,े शाहूपरुी आवण जयिंसगपूर या व्यापारी पेठाांच्या माध्यमातनू. 

बाजारपेठा इतर पेठाांशी जोडायला हव्यात.  ज्यामुळे आपल्या पेठेतील माला दशेाच्या कानाकोपऱयात पोहचू शकेल 

आवण त्याचा र्ायदा शेतकऱयाांनाच होईल. यासाठी प्रभािी दळणिळण आिश्यक असत े ह े ओळखून सांस्थानाच्या 

खचाणने रेल्िे कोल्हापरूपयांत आणणारे शाहू  महाराजाच आहते. आज कोल्हापूरची कला, क्रीडा, कृर्षी, जल, अशा 

सिणच ्षणेत्रात  जी प्रगत िाटचाल सुरु आह ेत्यामागे राजर्षी शाहू महाराजाांचा द्रष्टपेणा, कल्पकता वह करणे आहते. 

त्याांच्या या कायाणमुळेच कोल्हापूरचा शेतकरी आज साधन बनला आह.े  तो दषु्काळस तोंड दणे्यास स्षणम बनला आह.े 

जलसा्षणरता ि जलसांधारण ्षणते्रात आजही मागणदशणक ठरािे, अस ेमौवलक कायण राजर्षी शाहू महाराज याांनी केले. 

सांस्थानाचा आकार, आ्थक कुित आवण तांत्रज्ञानाची मयाणददत उपलब्धता ह े ल्षणात घतेा शाहू महाराज याांनी 

आखललेी ि कायाणवन्ित केलेली राधानगरी धरणाची योजना त्याांच्या महत्त्िाकाां्षणी आवण दरूदषृ्टीच्या धोरणाचे प्रतीक 

आजही मानली जात ेअसे  एक ना अनेक प्रयोग ि धोरण त्याांनी याांनी राबिली. शेतीचा विकास म्हणजेच देशाचा 

विकास ह ेसूत्र ल्षणात घेऊन सांस्थान काळात निनिीन प्रयोग केले. 
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 छ.शाहू महाराज याांच ेक्रीडा क्षेत्रातील योगदान 
 

 

  .           1   .             2 

1शाांता रामकृष्ण दातार इांग्ललश स्कूल, हुपरी, ग्ज. कोल्हापूर. 

2राजषी छ.शाहू कॉलेज, कोल्हापूर 

Email- sanjayspatil99@gmail.com 
 

 

प्रस्तावना 

            कोल्हापूर ही एक ऐग्तहाग्सक नगरी म्हणून प्रग्सद्ध आह.े शाहू महाराज याांचा जन्म कोल्हापूर येथे २६ जून 

१८७४ रोजी झाला. महाराज १९०२ साली राज्यारोहण समारांभासाठी इांललांडला गले े होते. युरोपमधील रूम 

शहरात येऊन तयाांनी ग्वग्वध खेळाांचे मैदाने पाग्हले . तयाच धतीवर तयाांनी कोल्हापुरात खासबाग मैदान एक 

ऐग्तहाग्सक कुस्तीचे मैदान तयार करून कोल्हापूरची शान वाढवली. सन १८८९ ते १८९३ या चार वषााच्या 

कालखांडात धारवाड येथ े शाहू महाराजाांचा शैक्षग्णक आग्ण आग्ण शारीररक ग्वकास झाला. कोल्हापूर नगरीमध्य े

मल्लग्वद्याला उदार आश्रयान ेव प्रोतसाहनाने बुलांद मल्लाांची पांढरी ग्नमााण झाली. 

सांशोधनाची उद्दिष्ट:े 

   १) छत्रपती शाहू महाराज याांचे कुस्ती खेळातील योगदानाचा आढावा घेण.े 

  २) छत्रपती शाहू महाराज याांचे मैदानी खेळातील योगदानाचा आढावा घेण.े 

 १. छ. शाहू महाराज याांच ेकुस्ती खळेातील योगदान: 

         कोल्हापूरच्या मातीत ' मल्लग्वद्या' रुजग्वण्याचे, जोपासण्याचे व वाढवण्याचे काम केवळ राजश्री छत्रपती 

शाहू महाराज याांनीच केल े .महाराजाांना ज्यावेळी मुख तयारी ग्मळाली तयावेळी कुस्तयाांचे ग्वज अांगी मैदान भरवले 

गेल.े पुढे तयाांनी जुन्या राजवाड्यातील भव्य मोतीबागेत १८९५ साली'मोतीबाग तालीम' ची स्थापना केली . 

तालमीच्या प्रवेशद्वारावर एक भली मोठी पाटी एक महाराजाांनी आवजूान लावण्यास साांग्गतल ेतया पाटीवर ग्लग्हल े

होते,"पग्हली शरीर सांपत्ती ,दसुरी पुत्र सांपत्ती व ग्तसरी धनसांपत्ती असेल तोच पुण्यवान."ग्नरग्नराळ्या समारांभाला 

सणासुदीला उरुसाला मैदाने होऊ लागली .३१ जुलै १८९७ रोजी महाराजाांना पुत्ररत्न प्राप्त झाल्यानांतर तयावेळी 

तयाांनी एक जांगी मैदान भरून उत्तरेकडील चांद्रन कल्ल,ू लांबू यासारखे प्रचांड ताकतीचे मल्ल बोलावून कुस्ती फड 

आयोग्जत केला. या फडात आपल्या भागातील सवा मल्लाांचा उत्तरेकडील मल्लाांनी क्षणाधाात पराभव करताच 

महाराज मनोमन नाराज झाल.ेरुस्तुम ए हहद च्या तोडीस तोड मल्ल ग्नमााण करण्यासाठी महाराज सज्ज झाले.       

कोल्हापुरात मग ईषेने जवळ जवळ १०० वर तालमी उभ्या राग्हल्या . या तालमीतनू एका पेक्षा एक वरचढ पैलवान 

तयार होऊ लागल े राजवाड्यातील लाल आखाडा , बाबासाहबे महाराजाांचा आखाडा , काळा इमाम, गांगावेश 

,मोतीबाग ,द्ददलबहार ,उत्तरेश्वर, महाकाली, तटाकडील ,जुना बुधवार, मांगळवार पेठ वगैरे अनेक तालमीतून मुन्ना 

,देवाप्पा धनगर ,ग्शवाप्पा बेरड, पाांडू भोसले ,कृष्ण मदााने ,गण ू ,थोरला गामा ,इमाम बक्ष, गलुाम मोग्हद्दिन 

,हसनबक्ष अस ेपैलवान  तयार होऊ लागल.े या पैलवानाांना तयार करण्यासाठी स्वतः वस्ताद याांची भूग्मकाही तयाांनी 

स्वीकारली. महाराज स्वतः कुस्तीत वाकबगार व डावपेचात अग्रेसर होते. सहा फूट पाच इांच उांचीच्या महाराजाांच्या 

देह यष्टीत हत्तीची ताकद होती तर हसहाची चपळाई ही होती. अशा महाराजाांनी पैलवानाना स्वग्नधीतून खुराक 

देण्यास सुरुवात केली. कुस्तीची पांढरी कोल्हापूरला बनग्वण्याचे श्रेय ह ेकेवळ राजश्री छत्रपती शाहू महाराज याांनाच 

जाते. शाहू महाराज बादशहाच्या राज्यारोहण समारांभासाठी १९०२ साली इांललांडला गेल ेहोते. तयावेळी रोमला ही 
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भेट या नगरीतील ओलांग्पक कुस्ती मैदान पाग्हल्यानांतर तयाांचे हृदय भरून आल.े आपल्या करवीर नगरीत देखील 

अपूवा अस ेकुस्तयाांचे मैदान असावे, ही महाराजाांची मनोमन इच्छा होती. कोल्हापूरला परत येताच रूम सारखे कुस्ती 

मैदान उभे करण्याचा ग्नणाय घेऊन ते कामास लागल.े महाराजाांनी गावालगतची खासबाग ही जागा ग्नवडली . 

मैदानाची वैग्शष्य ेम्हणजे दग्क्षण, पग्िम व उत्तर या तीन बाजूांनी प्रचांड, दगडाच्या मजबूत हभती उभ्या उरलले्या 

पूवा बाजूला दोन्ही बाजूांनी ग्चरेबांदी तटबांदी उभी केली व मधल्या मोकळ्या भागात एक टुमदार, देखणी इमारत उभी 

केली व इमारतीच्या दोन्ही बाजूांनी प्रवेशद्वार उभे केले. सांपूणा मैदान वरून खाली उतरणीला लागून सांपूणा भरून 

घेतल.ेमहाराजाांनी तालमी जशा उभ्या केल्या , तसेच खुराक व मेहनत देऊन मल्ल घडग्वल.े अशा मल्लाांच्या 

लढतीसाठी पन्नास-साठ हजार कुस्ती शौकीन सामावतील अस ेजांगी खासबाग मैदान महाराजाांनीच उभे केले .शेकडो 

लोकाांच्या सहा वषााच्या घामातून लाखो रुपय ेखचा करून ह ेमैदान उभे केल.े उांचीवरून सखलाकडे जाणाऱ्या या 

मैदानात कुठेही बसले तरी कुस्ती स्पष्ट द्ददसते . या मैदानात सुमारे २५ त े३० हजार लोक भारतीय बैठकाांवर बसू 

शकतात . मैदानाच्या कोणतेही कोपर्यात बसले तरी प्रतयेकाला कुस्ती द्ददसते हचे या मैदानाचे वैग्शष्य आह े .अस े

मैदान भारतात इतरत्र कोठेही नाही .अशा या मैदानात भारताच्या कानाकोपऱ्यातून ग्वशेषतः पांजाबातून आलले े

मल्ल महाराजाांचा आशीवााद, ग्बदगी, मानाचा जरीचा फेटा, चाांदीची गदा घेऊन गेलले ेआहते. 

          या मैदानाच्या उद्घाटनाच्या वेळी जगज्जेता पैलवान गामा याचा भाऊ इमाम बक्ष व गुलाम मोग्हद्दिन 

याांच्यात लढत झाली होती. ह ेदोन्ही मल्ल अफाट ताकदीचे असल्याने यावेळी जोरदार लढत पहायला ग्मळाले होती. 

यात इमाम बक्ष ग्वजय झाला. शाहू महाराज याांनी चाांदीची गदा बक्षीस द्ददली तसेच पराभूत मल्लालादेखील बक्षीस 

द्ददल े.तेव्हापासून चाांदीची गदा देणे व पराभूत मल्लाांचाही सन्मान करणे या परांपरेलाही सुरुवात झाली. 

खासबाग मदैानात गाजलले्या काही कुस्तया... 

1. १९१३ गलुाम मोग्हद्दिन ग्वरुद्ध इमाम बक्ष. 

2. १९१६ जगग्वख्यात जमान पैलवान व्हने कॅमल ग्वरुद्ध मलाप्पा तडाखे. 

3. १९२४ ज्ञानू माने ग्वरुद्ध गुल महांमद कला वाला. 

4. १९४० गामा पांजाबी ग्वरुद्ध ग्शव गौडा मुत्नाळे. 

5. १९७६ युवराज पाटील ग्वरुद्ध ग्वजय कुमार. 

6. १९७८ युवराज पाटील ग्वरुद्ध सतपाल. 

7. १९७८ दाद ूचौगुल ेग्वरुद्ध साद्ददक पांजाबी. 

8. १९७९ ग्वष्णू फडतरे ग्वरुद्ध रामा माने 

9. दाद ूचौगुल ेग्वरुद्ध सतपाल 

10. १९८३ तारीख लोहार वाला ग्वरुद्ध बाळू पाटील. 

11. १९८४ युवराज पाटील ग्वरुद्ध सतपाल 

12. लक्ष्मण वडार ग्वरुद्ध बाळू पाटील. 

२. शाहू महाराजाांच ेमदैानी खळेातील योगदान.. 

       कोल्हापूर ही कलानगरी, क्रीडानगरी म्हणून ओळखली जाते. राजश्री शाहू महाराजाांमुळे या नगरीत कला 

,क्रीडाक्षेत्र नावारूपाला आल.ेया नगरीतल्या कलाकाराांनी खेळाडूांनी जगभर कोल्हापूरचा नावलौद्दकक ग्नमााण केला 

.राजश्री शाहू महाराज ह ेलहानपणापासून ग्वग्वध खेळात पारांगत होते. शालेय वयापासूनच ते घोडेस्वार ,कुस्ती 

,मदाानी खेळ याांचे प्रग्शक्षण घते होते. तसेच तयाांना ग्नसगा व प्राण्याांची आवड होती. कुस्ती बरोबर शाहू महाराजाांनी 

मदाानी खेळाांचा पुनजीवन केल.े दाांड पट्टा ,फरीगदा, ग्वटा, जाांग्बया आदी हतयार चालग्वल ेजाणारे खेळ नामशेष 
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होते. कारण या हतयाराांची होणाऱ्या लढाया बांद झाल्या होतया. आता बांदकुा, मशीनगन आग्ण तोफाांचा वापर 

लढायात होऊ लागला होता.तरी या या मदाानी खेळात जे थोडेबहुत लोक ग्शल्लक होते .उदारणाथा.. दाद ूमाळी , 

यशवांत साळुांखे, गणपत सासणे ,बाबा नलवडे याांच्या मदतीने या खेळाला परत चालना द्ददली. तालमीत कुस्ती 

बरोबर ह ेखेळ सांगतीने सुरू झाल.े 

सांदभाग्रांथ: 
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           प्रबोधनी प्रकाशन         

      २) प्रबोधनकार ठाकरे ,"माझी जीवन गाथा", नवता बुक वल्डा प्रकाशन, २०१६. 

      ३) ग्वद्दकपीग्डया ,"कोल्हापूर सांस्थान". 
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 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजाांच्या जलसिंचन धोरणाची प्रस्ततुता 
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प्रस्तािना : 

 देशाच्या आर्थथक प्रगतीिंाठी त्या देशातील शेती आवण उद्योग क्षेत्राांच्या िंमस्या िंोडिाव्या लागतात. 

शेतीला दषु्काळापािूंन िाचिण्यािंाठी अनेकविध प्रयत्न राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजाांनी स्िातांत्र्यपूिव काळात केल.े 

एक राजा आपल्या हातातील िंत्ता ि िंांस्थाांनातील िंाधन िंांपत्ती याचा प्रजेच्या कल्याणिंाठी ककती तळमळीन ेिापर 

करतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शाहू महाराज. िंांस्थाांनातील प्रजेच्या गरजा आवण िंमस्या लक्षात घऊेन त्या 

िंोडिण्याचे काम शाहू महाराजाांनी केले. म्हणनूच प्रजा त्याांना लोकराजा अिंे िंांबोधते. शाहू महाराजाांनी कोल्हापूर 

िंांस्थानात अनेक  शैक्षवणक आर्थथक िुंधारणा घडिून आणल्या.  

शोध वनबांधाचा उदे्दश :- 

  स्ित:च्या देशातील उद्योगधांदयाना पोर्षक अिंेल अिंेच धोरण विटटश राज्यकत्ये भारतात राबित होत.े 

याचा आर्थथक क्षेत्रािर अत्यांत िाईट पटरणाम झाला होता. बहुिंांख्य िंमाजाची आर्थथक पटरवस्थवत खालािली होती. 

अशा काळात कोल्हापूर िंांस्थानात लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजाांनी आपल्या प्रजेला या आर्थथक 

िंांकटातून  बाहरे काढण्यािंाठी ि दषु्काळािंारख्या आपत्तीिर मात करण्याच्या उदे्दशाने भोगािती नदीिर 

राधानगरी धरण बाांधण्याची योजना आखली. यामुळे या क्षते्रातील शेती िुंजलाम- िुंफलाम झाली. या भागातील 

लोकाांचा िंामावजक, आर्थथक, शैक्षवणक, औद्योवगक क्षेत्रातील प्रगतीचा िेग िाढला. राजर्षी शाहूांच्या विचारातून 

इतका विस्तीणव सिंचन  क्षेत्र कशा पद्धतीन ेवनमावण झाल ेि त्याचे अनेक फायदे या भागातील जनतलेा झाल ेयाचा 

आढािा घेण ेहा या शोध वनबांधाचा उदे्दश आह.े  

विर्षय वििचेन :-  

 छत्र. शाहू राजाांनी िंांस्थानाची अवधकार िुंते्र हाती घेतल्यापािूंन शेती वपकािंाठी प्रयत्न िुंरू केले. कोल्हापूर 

िंांस्थाांनातील लोकाांच्या उपजीविकेचे िंाधन शेती व्यििंायच होते. त्यात शेतीचा आकार लहान आवण पीक 

उत्पादकता कमी होती. अशा पटरवस्थतीतील शेतकर् याचा विकािं करण्याची जबाबदारी महाराजाांनी उचलली. पण 

राज्यारोहणानांतर कारककदीच्या िुंरुिातीपािूंनच िंांस्थाांनामध्ये दषु्काळाला तोंड द्यािे लागले. आवण या दषु्काळाचा 

िंामना करण्यािंाठी जुन्या तलािाांची दरुूस्ती करणे, त्यािंोबतच निीन तलािाांची बाांधणी करणे.मोठ्या तलािाांच्या 

योजना हाती घेतल्या. प्रजेला वपण्याचे पाणी उपलब्ध झाले पावहजे तिंेच शेतीला िेळोिेळी पुरेिें पाणी वमळाल े

पावहजे आवण त्यातून शेतीचे उत्पादन िाढले पावहजे. त्यातून पढेु जाऊन आधुवनक पद्धतीने शेती करता येईल, शेतीला 

जोड व्यििंाय करता येईल. शतेीमालािर आधाटरत उद्योग िुंरू करता येतील. यातनू िंहकार िाढेल ि पयावयान े

िंांस्थाांनातील लोकाांचा आर्थथक स्तर उांचािेल. रोजगार वनमावण होईल. ि जनता िुंखी होईल अिंा महाराजाांचा 

विचार होता आवण म्हणूनच शतेीला पाण्याची जोड उपलब्ध करून देण्यािंाठी एक दीघवकालीन योजना महाराजाांनी 

योजली आवण ती योजना म्हणजे राधानगरी धरण होय. ही कल्पना महाराजाांना इांग्लांडच्या प्रिािंात िुंचली.  

 आपल्याकडे उपलब्ध अिंणार् या जलिंांपतीचा आपण आपल्या िंांस्थानाच्या विकािंािंाठी कशाप्रकारे िापर 

करू शकतो. याचा विचार िंतत त्याांच्या मनात चालू होता. ३ फेिुिारी १९०२ ला आर.व्ही.िंबनीिं- कदिाण 

करिीर िंरकार याांच्या िंहीन ेत्याांनी एक जाहीरनामा काढला. या जाहीरनाम्यात कोल्हापूर िंांस्थाांनािंाठी िंािववत्रक 
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पाटबांधारा धोरण जाहीर करण्यात आल.े िंांस्थानाच्या िंािवजवनक बाांधकाम विभागात पाटबांधारे हा स्ितांत्र विभाग 

बनविण्यात आला. शांकर विंताराम गुप्ते याांना ‘ इटरगेशन ऑकफिंर’ म्हणून नेमण्यात आले. याांच्यािर िंांस्थानात 

अवस्तत्िात अिंणार् या पाटबांधाराच्या िंोचीची गािानुिंार तपशीलिार पाहणी करण्याची जबाबदारी िंोपविण्यात 

आली. पाटबांधारे विभागाला आपले कदलले े काम लिकर करता यािे यािंाठी एक ड्राफ्ट्िंमन, एक मेस्त्री ि एक 

कारकून याांची नेमणूक करण्यात आली. आवण िंावहत्याकटरता िंहाशे रुपयेची ग्रँट मांजूर करण्यात आली. इटरगेशन 

ऑकफिंरला लागले ती मावहती पुरविण्याचे ि मदत करण्याची जबाबदारी तालुक्यातील रेवव्हन्यू ऑकफिंिर कदली. 

आवण हा िंिे ि महाराजाांच्या मनातील विचार, १९०१-०२ चा कोल्हापूर िंांस्थाांनातील प्रशािंकीय अहिाल याचा 

आधार वमळाला. आवण दषु्काळाची तीव्रता कमी करण्यािंाठी पाटबांधारे िंोयीचा विस्तार करण्याचा महाराजाांचा 

विचार झाला. आवण त्यािंाठी अवधकार् याांची नेमणूक करण्यात आली. आवण पाटबाांधार् याच्या कोणत्या िुंविधा 

राबविता येतील. याबाबत अहिाल िंादर करण्यािं िंाांवगतल.े याांनी पाणीपुरिठ्याच्या िंोई िाढविण्याच्या दषृ्टीन े

राििंाहबे डी.ए. विचारे, एवक्झक्युटटि इांवजवनयर कोल्हापूर स्टेट याांनी िंुचविलले्या योजनाांचाही मोठा िाटा होता.  

               १९०६-०७ मध्य ेजो अहिाल प्रकावशत झाला यानुिंार दोन तलािाांची पाहणी करण्याची जबाबदारी 

वम. वमत्तर याांच्यािर िंोपविण्यात आली. त्यािंाठीच त्याांची खािं नेमणूक करण्यात आली. पवहली योजना होती 

फेवजिडेनजीक भोगािती नदीिर धरण बाांधण्याची आवण दिुंरी होती भुदरगड तालुक्यात फराळेनजीक दधूगांगा 

नदीिर धरण बाांधण्याची. या योजनाांनुिंार दोन मोठे तलाि बाांधण्याच्या दषृ्टीने पाहणी करण्यात आली. या दोन्ही 

योजना लक्षात घऊेन महाराजाांनी १९०७ च्या िुंरूिातीला भोगािती नदीिर धरण बाांधण्याचा वनणवय घेतला. धरण 

बाांधण्याचा वनणवय घेतल्यानांतर त्याबाबतीत जे जे प्रयत्न करता येण्याजोग ेहोत ेत ेत ेिंिव त्याांनी केले. आपली िंत्ता, 

िंाधनिंामग्री अिंोत ककिा विटीशाांशी अिंणारे चाांगले िंांबांध अिंेना या िंगळ्याचा िापर शाहू महाराजाांनी 

राधानगरी धरणाच्या उभारणीिंाठी केला. त्याांनी िेळोिेळी त्यािेळीचे गव्हनवर, गव्हनवरचे िंल्लागार मांडळ, मुांबई 

राज्याचे िंािवजवनक बाांधकाम खाते यातील इांवजवनयिंव या िंिाांशी विचार विवनमय केला ि योजनेत थोडा-फार 

बदल केला. मुांबई िंरकारच्या पाठठब्यावशिाय प्रकल्प पुरा होणे अिघड आह.े याची जाणीि त्याांनी गव्हनवरला करून 

कदली ि िेळोिेळी पाठपुरािा दखेील केला. त्यािेळीचे मुांबईचे गव्हनवर लॉडव लसमगटन होत.े त्याांनी या प्रकल्पाला भेट 

द्यािी म्हणून पाठपरुािा देखील केला ि गव्हनवरनी दाजीपूर येथील या धरण बाांधकामाच्या टठकाणी भेट कदली. 

गव्हनवरच्या भेटीमुळे प्रकल्पाचे काम िेगान े होईल अिंा महाराजाांचा त्यामागे विचार होता. त्यानांतर गव्हनवरनी 

िंिोतोपरी मदत करण्याचे आश्वािंन कदले. या िंिव प्रयत्नाांनांतर धरणाचे प्रत्यक्ष बाांधकाम नोव्हेंबर १९०९  मध्ये िुंरू 

झाले. महाराणी लक्ष्मीबाईिंाहबे याांच्या शुभहस्ते या कायाविं आरांभ करण्यात आला आवण तलािाला त्याांचे नाि 

कदले.  

धरणक्षते्रातील भौगोवलक वस्थती :-  

 कोल्हापूरच्या पविमलेा ६० मलैाांिर िंह्याद्रीच्या घाटात भोगािती नदी उगम पािते. डोंगराळ भागातून 

नागमोडी िळण घते कोल्हापूरच्या िंपाट भ-ूप्रदेशात यतेे. या क्षेत्रात पाििंाळ्यात २०० इांचापेक्षा अवधक  

पाऊिं पडतो . या पटरवस्थतीचा विचार करून महाराजाांनी येथे धरण बाांधण्याचा वनणवय घेतला. १९१८ िंाली 

जिळजिळ चौदा लाख रुपय ेखचव करून चाळीिं फूट उांचीचे ह ेधरण पणूव झाले. महाराजाांच्या कारककदीत धरणाचे 

बाांधकाम पूणव होऊ शकले नाही. दिुंरे महायुद्ध, आर्थथक अडचण याांमुळे काम लाांबत गलेे. १९४६ नांतर बाांधकामात 

गती आली. १९४९-५३ या काळात दोनश ेपांचेचाळीिं लाख रुपय ेखचव करून त्यात ८३६२  दशलक्ष घनफूट पाणी 

िंाठिले जाऊ लागले.  मुळातच कालिे काढून शेतीला पाणी पुरिठा करणे आवण दषु्काळािर मत  करणे अिंा या 

धरणाचा उदे्दश होता. नांतर याच धरणातून िीजवनर्थमती ि कोल्हापूर शहराला पाणी पुरिठा अशी वतहरेी भूवमका  

याच धरणाच्या पाण्यातून करण्यात आली. महाराष्ट्रातील  पवहलां ि देशातील दिूंरा जलविदु्यत  प्रकल्प याच 

धरणािर उभारून िीज प्रश्न काही प्रमाणात िंोडविण्यात आला. िुंरूिातीला धरणात िंाठविलेले पाणी कालिे 

काढून शतेीला पुरविण्याचे वनयोजन होते. परांत ु दोन डोंगराांच्यामधील दारीतून नदी िाहत अिंल्यामुळे धरण 
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बाांधलेल्या भागात उांच डोंगराचे फुगीर उतार  नदीच्यापात्रापयांत यतेात  आवण  आवण अशा  टठकाणी बोगदे काढून 

ककिा कालिे काढून जलसिंचाांनािंाठी पाठ काढण ेव्यािहाटरक दषृ्या न  परिडणारे होते. डोंगराळ भागातून िंपाट 

मैदानात नदी आल्यािरच कालिे, पाट,ि इतर जलसिंचनाच्या िंोयी  िापरता येतात. िुंरूिातीला धरणातून 

नदीमध्ये िाहणारे पाणी दरिळेी कच्चा बांधारा घालून पाणी िंाठिून शेतीिंाठी उपिंले जायचे.पण पाणी िंोडताना 

बाांधार् याची झीज व्हयायची पाणी गळून जाऊ नय ेयाकडे ही लक्ष द्यािे लागत. अशा कच्चा बांधार् यातून पाणी परुिठा 

करण ेखचीक होत अिंे म्हणनू कोल्हापूर येथ ेराजाराम महाराजाांनी पवहला कोल्हापूर  पद्धतीचा बांधारा बाांधला ि 

कोल्हापूर पद्धतीच्या बांधार् याांची िुंरुिात झाली. आवण आता हीच पद्धत महाराष्ट्रातील बर् याच भागात िापरली 

जाते. 

        िंध्या धरणाच्या खालच्या बाजूला  भोगािती ि पांचगांगेिर िंरकारी ि खाजगी वमळून तेरा  बांधारे आहते. 

त्यामध्ये िंाठिलले े पाणी वपकाला दणे्यािंाठी शेतीपांप बिंविले आहते. बांधार् यात  िंाठविलेल े पाणी नद्याांच्या 

तीरािर अिंणार् या शतेीला परुिून  शतेी उत्पन व िाढविल ेजाते. आज याच धरणामुळे कोल्हापूर वजल्ह्यातील शेती 

िुंजलाम-िुंफलाम झाली आह.े  

वनष्कर्षव – 

              या धरणामूळे  ऊिं आवण  इतर वपकाांच्या लागिडीला प्रोत्िंाहन वमळाल.े  कारखानदारीचा  विकािं 

झाला. पटरणामी रोजगार िाढला. कारखान्याांची िंांख्या िाढू लागली.  व्यापार, िाहतूक, दळणिळणाच्या िंोयी 

वनमावण झाल्या. पायाभूत िुंविधाांचा विस्तार झाला. अन वधान्य ि कारखानदारिंाठी लागणारा कच्या मालाचे मोठया 

प्रमाणात उत्पादन िाढू लागल.े  ग्रामीण भागातील शेतकर् याांचे ि कारखान्यात काम करणार् या मजुराांच्या हातात 

पैिंा येऊ लागला. शैक्षवणक, िंामावजक,आर्थथक ि आरोग्य विर्षयक िुंविधा पूणव होऊ लागल्या. त्याांच्या 

जीिनमानाचा दजाव पूिीपेक्षा  उांचािला. िंाक्षरतेचे प्रमाण िाढले. शेतीिर आधाटरत  जोड व्यििंाय ि पशुपालन 

होऊ लागल्यान ेशेतकयाांना दहुरेी उत्पनाच्या िंांधी वमळाल्या. कोल्हापूर  वजल्ह्यातील  अथवचक्राला चालना दणे्याचे 

काम या धरणामूळे झाल.े   

िंांदभव – 

१  राजर्षी शाहू गौरि ग्रांथ – वशक्षण ि िेंिायोजन विभाग महाराष्ट्र राज्य मांत्रालय, मुांबई 

२  पिार जयसिंगराि ( िंांपा. ) राजर्षी शाहू स्मारक ग्रांथ, महाराष्ट्र इवतहािं प्रबोवधनी      

    कोल्हापरू, २००७, 

३ पाटील टी. एिं., राजर्षी शाहू छत्रपती ( १८७४- १९२२ ) श्रवमक प्रवतष्ठान, कोल्हापूर ,२०१३ 

४ पुढारी दैवनक िृतपत्र ि पुढारी ऑनलाइन , २६/६/२०२१ 
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प्रस्तावना:- 

 भारतीय समाजसुधारणचे्या आणतहासात राजषी छ. शाहू महाराज यांचे नाव ऄग्रगण्य स्थानावर अह.े 

करवीर संस्थानात तयांनी केलेल्या समाजसुधारणेच्या कायाामुळे तयांची ओळखत ‘ईपेणक्षतांचा राजा’ ऄशी केली जाते. 

तयांना णमळालेल्या राजपदाच्या संपूणा कायाकाळात बहुजन समाज्याच्या ईन्नतीसाठी तयांनी करवीर संस्थानात ऄनेक 

महत्त्वपूणा णनणाय घतेल े होत.े यातील सवाात क्ांणतकारक णनणाय हा मागासवगीय समाज्यासाठी राखीव जागांच्या  

बाबतीत घेतलेला होय. २६ जुलै १९०२ रोजी करवीर संस्थानातील ईपेणक्षत व मागासवगीय ऄसलेल्या जनतेस 

शैक्षणणक व राजकीय क्षेत्रामध्ये ५० टके्क जागा राखीव ठेवण्याचा णनणाय तयांनी घतेला. तयांचा हा णनणाय ऄणखल 

भारतीय स्तरावर ऐणतहाणसक व क्ांणतकारक मानला जातो. कारण तयांच्या या णनणायाचे प्रणतबबब अपल्याला 

संणवधानात अरक्षणाच्या रूपाने अल्याचे ददसून येत.े संणवधानातील अरक्षणाची तरतदू भारतातील मागासवगीय 

जनतेस मूळ प्रवाहात अणण्यासाठी खूप महत्त्वपूणा ठरली अह.े राखीव जागांच्या बरोबरच शाहू महाराजांनी बहुजन 

समाजासाठी दसुरा एक क्ांणतकारक णनणाय घेतला होता. तो म्हणजे प्राथणमक णशक्षणाच्या सक्तीकरणाचा होय. शाहू 

महाराज्यांच्यावर महातमा फुलेंच्या णशक्षण णवषयक णवचारांचा खूप मोठा प्रभाव होता. णशक्षण हीच सवा सामाणजक 

सुधारणांची व प्रगतीची जननी अह े अणण समाजातील मागासलेल्या वगााची बौणिक गलुामणगरी नष्ट होण्यास 

णशक्षण गरजेचे अह.े यासाठी दकमान प्राथणमक णशक्षण समाजाला ईपलब्ध करून ददल े पाणहजे, ऄसा णवचार म. 

फुलेंनी मांडला होता.१ म. फुलेंच्या या णवचारामुळे शाहू महाराजांना जाणीव झाली की, ऄस्पृश्य लोकांच्या बुिीवर 

व ज्ञानावर जे जुलूम केले जात अहते ते झुगारून देण्याची शक्ती फक्त णशक्षणात अह.े यासाठी या वगाातील लोकांना 

दकमान मोफत व सक्तीचे प्राथणमक णशक्षण णमळाल े पाणहजे. याच जाणीवेतून महाराजांनी संस्थानात मोफत व 

सक्तीच्या प्राथणमक णशक्षणाचा कायदा केला. या नंतर करवीर संस्थानात शैक्षणणक चळवळीचा मोठा पाया रोवला 

गेला. हाच पाया पुढे महाराष्ट्राबरोबरच भारतातील शैक्षणणक चळवळीस खूप मोठा अधार ठरला. तयामुळे प्रस्तुत 

शोध णनबंधाच्या माध्यमातून रा. छ. शाहू महाराजांच्या शकै्षणणक कायााचा अढावा घणे्यात येणार अह.े  

शाहू महाराजांचा णशक्षण णवषयक णवचार:-  

म. फुलेंच्या णशक्षण णवषयक णवचारांच्या बरोबरच ततकालीन ऄसलेल्या ऄनेक शैक्षणणक घडामोडी 

महाराजांच्यावर प्रभाव णनमााण करीत होतया. या प्रभावातून महाराजांना शैक्षणणक णवषयक ऄनेक गोष्टींची जाणीव 

झाली. याच जाणीवेतून महाराजांनी पुढे ऄनेक णशक्षणणवषयक णवचार मांडल.े ‘णपढ्यानणपढ्या ऄज्ञानाच्या 

ऄंधकारात राणहलले्या, व अंध्रश्रिा अणण दाररद्र्याच्या खाइत णपचत पडलेल्या समाज्याला यातून बाहेर काढणेसाठी 

णशक्षणाच्या आतका चांगला ईपाय कोणताच नाही ऄसा णवचार तयांनी मांडला.’ याच णवचाराच्या जाणीवेतून तयांनी 

समाजाच्या ऄंगणी ज्ञानगगंा पोहचवण्याचे काया केले होत.े णशक्षण णवषयक अणखीन णवस्तृत णवचार मांडताना 

महाराज म्हणतात की, ‘ऄज्ञानात बुडून गेलले्या दशेात ईत्तम मुतसद्दी व लढवय्य े वीर कधीही ऄसणार नाहीत. 

म्हणूनच सक्तीच्या मोफत णशक्षणाची बहदसु्थानाला ऄतयंत गरज अह.े२ याच णवचाराला मूता रूप दणे्याचे काया 

महाराजांनी सक्तीच्या व मोफत णशक्षण णवषयक णनणायाच्या माध्यमातून घतेला. ही णशक्षणाची व्यवस्था घालून 

देताना महाराज नेहमी म्हणत की, आंग्रजी णशक्षणापासून भारतवाणसयांना णतसरा डोळा प्राप्त झालेला अह.े हा णतसरा 

डोळा जो पयंत समाजातील सवा जाती-धमांमध्य ेप्रसारीत होत नाही, तोपयंत तयांना स्वराज्य दणे्यात काही ऄथा 

नाही. याच णवचारातून पुढे महाराजांनी कोल्हापूर मध्ये ऄनके जाती अणण धमाासाठी णवणवध वसणतगृह काढलीत. 

तयामुळे णशक्षणापासून वंणचत राणहलेल्या लोकांना णशक्षण ऄगदी योग्य व सोप्या पितीन ेघणे्यास मदत झाली.  

शाहू महाराजांच ेशकै्षणणक  काया:- 

 शाहू महाराजांचे व्यणक्तमतव ऄतयंत दक्याशील होते. म्हणनूच तयांनी णशक्षणाला समतेची गरुुदकल्ली मानून 

कोणतयाही प्रकारचा भेदभाव न करता सवांकररता णशक्षणाची द्वारे खुली केली होती. समाजात ऐक् य व समानतेचा 

पुरस्कार करून तयांनी णशक्षण कायाात नेत्रदीपक यश संपाददत केल.े ज्याची णशक्षणक्षेत्राच्या आणतहासात तोड नाही. 

अपल्या समाजातील व्यक्तीच्या सुखदःुखाना स्वतःचीच सुखदःुखे मानणाऱ्या या युग प्रवताक शासकाने अपल्या 
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प्रयत्ांमुळेच दणक्षणेतील काशी म्हणून नावलौदकक णमळवलेल्या कोल्हापूर नगरीला णशक्षण काशीचा बहुमान प्राप्त 

करून ददला. या सुप्रणसि णवद्या प्रसारक अणण ऄसंख्य प्रज्ञाने समाजास ज्ञानाच्या प्रकाशात अणण्याकररता सवा 

प्रथम प्राथणमक णशक्षणाला प्राधान्य ददल.े समाजातील प्रतयके व्यक्तीला अपल्या हक्काचे व कताव्याचे ईत्तरदाणयतव 

पटवून दणे्याकररता ईच्च णशक्षणाणशवाय पयााय नाही. याचबरोबर संपूणा समाजाला सुज्ञ बनणवण्याचे सामर्थया ईच्च 

णशक्षणात अह,े ह ेओळखून महाराजांनी ईच्च णशक्षणाला चालना देणेच ेधोरण अखल.े या धोरणातुनच तयांनी बंद 

होण्याच्या बेतात ऄसलेल्या कोल्हापूरच्या राजाराम कॉलेजला अर्थथक साहाय्य ददल.े पणु्यातील डेक्कन एज्युकेशन 

सोसायटीच्या फग्युासन महाणवद्यालय व आतर संस्थांनापण तयांनी  सदक्यपण े सा के केले. ईच्च णशक्षणाबरोबरच 

महाराजांनी संस्थानात धमा व तंत्रज्ञान णवषयक णशक्षणाला चालना दणेेच ेधोरण ही अखले होत.े यातूनच तयांनी 

णवणवध शैक्षणणक संस्थाची ईभारणी संस्थानात केली. यामध्ये पुरोणहत शाळा (१९१३), युवराज शाळा, पाटील 

शाळा (१९१३), ईद्योग शाळा, (जयबसगपूर घाटके टेदिकल आणन्स्टट्यूट-१९१२), संस्कृत शाळा (१९१७), 

सतयशोधक शाळा (१९१३), सैणनक शाळा, आन्फंट्री स्कूल आतयादींचा समावेश अह.े३   

शैक्षणणक संस्थाची नुसती ईभारणी न करता तया संस्थाचे काया सवासमावेशक ऄसावे ऄसा णवचार 

महाराजांचा होता. णशक्षणाच्या या सवासमावेशकते बाबत बोलताना महाराज म्हणतात की, ‘समाजातील एकूण एक 

व्यक्तीला तयाची जात, पात, पथं, भेद लक्षात न घेता णशक्षण द्यावे, स्वतःच ेजीवनमान ईंचावण्यास तयास ईदु्यक्त 

करावे. समाजातील ऄंधश्रिलेा मूठमाती द्यावी.’४ फक्त जाती व पंत भेद नष्ट झाल्याने णशक्षणाचे धोरण सवासमावेशक 

होत नाही. तर या णशक्षणाच्या माध्यमातून परुुषांच्या बरोबरीने स्त्री पण णशकली तरच ह ेणशक्षण सवासमावेशक होउ 

शकते. याच भूणमकेतून महाराजांनी संस्थानात मलुा-मुलींसाठी एकत्र शाळा काढल्या होतया. मात्र या एकणत्रत 

ऄसलले्या शाळेत मात्र फक्त मलुेच प्रवेश घते होती.५ कारण ततकाणलक ऄसलले्या सनातनी समाजास महाराजांचा हा 

दरुदषु्टीचा णनणाय न पचणारा ऄसा होता.  

मोफत व सक्तीच ेणशक्षण :-  

 आ.स. १८५४ च्या वूडच्या खणलतयापासून भारतात आंग्रजी णशक्षण व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याचे काया 

आंग्रजांनी केले. यानतंर पुढे १८८२ साली आंग्रजांनी हटंर कणमशन णनयकु्त करून माध्यणमक व प्राथणमक णशक्षणाला 

चालना देणेचे धोरण अखल.े या हटंर कणमशनला म.फुलेंनी १८८२ साली एक णनवेदन सादर केले. या णनवेदनात म. 

फुले म्हणतात की, आंग्रज राज्यकतयांचे धोरण वररष्ठ बालकांच्या णशक्षणाच्या मके्तदारीसाठी  पूरक होते. परंत ु या 

णशक्षणाच्या प्रवाहात खालच्या वगाातील मलुांना संधी ददली जात नाही. णशक्षणाणशवाय कणनष्ठ वगााची ऐणहक व 

बौणिक गुलामणगरीतनू सुटका होणार नाही. तयामुळे बारा वषााच्या अतील सवा मुला-मुलींना प्राथणमक णशक्षण 

सक्तीचे व मोफत द्यावे. हाच म. फुलेंचा णवचार पुढे शाहू महाराज्यांच्यावर प्रभाव णनमााण करून गेला. याचे प्रतयंतर 

शाहू महाराजांनी नाणशक येथे केलेल्या भाषणातून ददसून यतेे. ते म्हणतात की, ‘खालच्या वगााच्या लोकांच्या बुिीवर 

व ज्ञानावर ह ेजड व जुलमी जू लादललेे अह,े ते झुगारून देण्याची शक्ती बहुजन समाजाच्या ऄंगी यणे्यास सक्तीचा व 

मोफत प्राथणमक णशक्षणाची खूप गरज अह.े’६ नाणशक यथेील सभेत केललेे भाष्य प्रतयक्ष प्रयोगात अणणेसाठी 

महाराजांनी करवीर संस्थानात एक कायदा पाररत केला. तो कायदा म्हणजेच मोफत व सक्तीचा प्राथणमक णशक्षण 

णवषयक कायदा होय. प्राथणमक णशक्षणासाठी महाराजांनी संस्थानाच्या ऄंदाजपत्रकात एक लक्ष रुपयाची तरतुद 

केली होती. ह ेएक लक्ष रुपये कोणतया पितीने खचा करावेत यासाठी महाराजांनी एक कणमटी नेमली. या कणमटीच्या 

णशफारशी नुसार कोल्हापूर शहरात व संस्थानातील सवाच गावात सक्तीचे णशक्षण देण्याचा हुकुम तयांनी सप्टेंबर 

१९१६ साली ददला. सन १९१८-१९ च्या ऄखरे, या सक्तीच्या योजनेस णवस्तृत स्वरूप दउेन णनरणनराळ्या खेड्यात 

९६ नवीन शाळा ईघडण्यात अल्या. यापैकी पणहली शाळा करवीर संस्थानातील णचखली येथ े ददनांक ०४ माचा 

१९१८ या ददवशी स्वतः महाराजांनी ईघडली.७ याच बरोबर  १९१८ साली अपल्या संस्थानात सक्तीच्या व मोफत 

णशक्षणासाठी स्वतंत्र खाते स्थापन करून ‘डायरेक्टर’ व ‘एज्यकेुशनल आंस्पेक्टर’ या वररष्ठ ऄणधकाऱ्यांच्या नेमणुका 

केल्या होतया. १९१७ ते १९१८ सालात प्राथणमक शाळा योजनेत २७ शाळा व १२९६ मलुे होती. यात १९२१ त े

१९२२ मध्ये वाढ होउन ४२० शाळा व २२०७७ मलुे आतकी झाली होती.८   

वसणतगहृाचंी  स्थापना :-  

णशक्षण णवषयक कायद ेकरून महाराज थांबल ेनाहीत. तर ह ेणशक्षण घेणेसाठी शहराच्या रठकाणी येणाऱ्या 

णवद्यार्थयांच्यासाठी ऄनेक सुणवधा णनमााण केल्या पाणहजे ऄसा णवचार शाहू महाराजांच्या मनात घर करून गलेा. याच 

णवचारातून महाराजांनी ईच्च णशक्षणासाठी शहरात यणेाऱ्या णवद्यार्थयांच्या णनवासाची सोय व्हावी यासाठी 

महाराजांनी कोल्हापुरात १९०१ साली भारतातील पणहल े णव्हक्टोररया मराठा वसणतगृह सुरु केले.९ ददनांक २५ 

सप्टेंबर १९०१ मराठा वसणतगृहाच्या आमारतीचा शुभारंभ करण्यात अला होता. याकामी महाराजांनी ४७,००० 



IJAAR   Vol.2 Issue-16               ISSN – 2347-7075 

93 

                  

 

देणगी अणण गावातील जमीन ददली होती. तयाणशवाय रुपये ५५० वार्थषक ऄनुदान ही या वसणतगृहासाठी ददले होते. 

या वसणतगृहाच्या  ऄगंणामध्य ेतयांनी एक  शैक्षणणक संकुल पण ईभे केल. तयामध्य ेअज शहाजी छत्रपती अर्टसा ऄँड 

कॉमसा कॉलेज, होणमओपथॅी कॉलेज, णडप्लोमा फामासी कॉलेज, श्रीपतराव बद्रे े आंणग्लश मीणडयम स्कूल व साइ 

हायस्कूल यांचा समावेश अह.े या सवा शाखांचे काया छत्रपती शाहू णशक्षण संस्थचे्या ऄणधपतयाखाली चालवल्या 

जातात.१० १९०१ साली स्थापन केलले्या या वसणतगृहात केवळ मराठाच  णवद्याथी नव्हते तर, शाहू महाराजांनी 

ददलेल्या अज्ञेनुसार तया वसणतगृहामध्य ेआतर धमााचे णवद्याथीही राहत ऄसत. मात्र या वस्तीगृहात आतर समाजातील 

णवद्यार्थयांना प्रवेश ददला जात नाही ही गोष्ट लक्षात अले नंतर महाराजांनी नतंरच्या अठ-दहा वषाात अपल्या 

राजधानीत प्रतयेक जाती कररता एक ऄशी जातवार बोर्डडग सुरू केली. यामध्य े ददगंबर जैन बोर्डडग 

(१९०१)बलगायत णवद्याथी वस्तीग्रह (१९०६), मुणस्लम बोर्डडग (१९०६), णमस क्लाका  होस्टेल (१९०८), दैवज्ञ 

णशक्षण समाज बोर्डडग (१९०८), श्री नामदेव बोर्डडग (१९११), पांचाल ब्राह्मण वसणतगृह (१९१२), श्रीमती 

सरस्वतीबाइ गोड सारस्वत ब्राह्मण णवद्याथी वसणतगृह (१९१५), आंणडयन णिश्चन हॉस्टेल (१९१५), रावबहाद्दरू 

सबनीस प्रभू बोर्डडग (१५१५), अयासमाजी गरुुकुल (१९१८), वैश्य बोडींग (१९१८), ढोर चांभार बोर्डडग (१९१९), 

णशवाजी वैददक णवद्यालय वसणतगृह (१९२०), श्री णप्रन्स णशवाजी मराठा बोडींग हाउस (१९२०), सुतार बोर्डडग 

(१९२१), नाणभक णवद्याथी वसणतगृह (१९२१), सोमवंशी अयाक्षणत्रय बोर्डडग (१९२०), देवांग बोर्डडग (१९२०), 

ऄशी एकंदर वीस व कोल्हापरू बाहरे पणु्याला छत्रपती ताराबाइ मराठा बोर्डडग (१९२०), ऄहमदनगरला श्री 

छत्रपती करवीर चौथ ेणशवाजी महाराज मराठा बोडींग (१९२०), नागपूरला चोखामेळा वसणतगृह (१९२०), अणण 

नाणशकला श्री शाहू छत्रपती बोर्डडग (१९१९), ईदाजी मराठा वसणतगृह (१९२०), वंजारी समाज वसणतगृह 

(१९२०) यांचा समावेश अह.े११ महाराजांनी जातणनहाय सुरु केलले्या वसती गृहांच्यामुळे कोल्हापुरात ब्राह्मणेत्तर 

जातीमधील मुल े खेड्यातनू कोल्हापुरात यउे लागली व णशकू लागली. यामुळेच पुढे कालांतराने कोल्हापूर ह े

महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे शकै्षणणक कें रे  बनले. तसेच कोल्हापरूची ओळख णवद्याथी वसणतगहृाची जननी ऄशी होउ 

लागली.१२ या वसणतगृहात राहणाऱ्या णवद्यार्थयांमध्ये प्रारंभापासूनच राष्ट्रप्रेम, सहकाया स्वावलंबन, ऐक्य, णशस्त, आ. 

णवणवध गुण जोपासल े जात होते. व तयामुळेच जातीभेदाची तीक्ष्ण धार बोथट होउन ऄनेकांना स्वंयप्रयत्ातून 

सुधारणा घडवून अणण्यास प्ररेणा णमळत होती. 

णनष्कषा:-   

      ब्राह्मणेतर बहुजन समाज खेडोपाडी णवखुरललेा होता. णपढ्यानणपढ्या णशक्षणापासून वंणचत ऄसल्यामुळे 

जीवनाच्या सवाच क्षेत्रात तो मागासलेला  होता. मागासलेल्या लोकांची ईन्नती साधण्यासाठी तयांच्यात णशक्षण प्रसार 

करणे गरजेचे अह,े ह े ओळखून शाहू महाराजांनी बहुजन समाजात णशक्षण प्रसार करण्यासाठी प्रयत् केले. शाहू 

महाराजांनी समाजातील वंणचत ईपेणक्षत दबुाल घटकांना जवळून पणहल े होते. जाती व्यवस्थेला अव्हान दउेन 

ऄस्पृश्यतेचे णनमूालन करण्यासाठी तयांनी प्रस्थाणपतांच्या णवरुि तीव्र संघषा केला. णशक्षण ह े समाज पररवतानाचे 

ऄमूल्य साधन ऄसल्याचे ध्यानात घउेन तयांनी अपल्या ऄठरापगड जातीतील लोकांच्या णशक्षणासाठी अपले कतृातव 

अणण बसहासन पणाला लावल.े राजदंड ही शोभेची वस्तू नसनू ते सेवेचे साधन अह ेऄसे त ेम्हणत होत.े 

      णशक्षण कायााद्वारे महाराष्ट्राच्या समाजात बांणधलकी णनमााण करणाऱ्या व अपली ऄणस्मता परुणवणाऱ्या राजषी 

शाहू महाराजांच्या णनधनानंतर तयांच्या कामणगरीचे मूल्यमापन करताना, मरे ासच्या ‘Justice’ या  वृत्तपत्राने 

तयांच्या ‘A Prince among men and a man among princes’ ऄसे संबोधले तर ‘Times of India’ या 

वृत्तपत्राने णलणहल ेकी, ‘कोल्हापूरचे छत्रपती ह ेदसुऱ्या कालखंडात जन्माला अल ेऄसते, तर तयांनी साम्राज्य स्थापन 

केले ऄसते.’ शाहू महाराजांनी दणलत जाती-जमातीसाठी लागू केलेल्या णशक्षण णवषयक व आतर सुधारणा बघून 

राष्ट्रणपता महातमा गांधींनी राजषींच्या कायााचा गौरव ‘णनस्वाथा णमशनरी भावनेचे ऄणद्वतीय ईदाहरण’ ऄसे संबोधून 

केला अह.े राजषी शाहूचंी णवधवा सून राणी आंदमुती देवीचे णशक्षक श्री. भागवराव शाहू महाराजांच्या णशक्षण 

णवषयक ततवांना पारखून तयांना “Really a Philosopher Prince” ऄसे संबोधतात. तर महाराजांचे अदरणीय 

गुरु एस. एस. फे्रजर म्हणतात, “Outstanding features which explain Sir Shahu Chhatrapati’s work is 

his combination of a broad humanity with uncompromising courage.”  महाराजांच्या या 
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कामणगरीमुळे तयांना महाराष्ट्रातील व भारतातील नव्ह े तर, संपूणा जगातील सामाणजक सुधारणांच्या आणतहासात 

ऄनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेल ेअह.े 
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कोल्हापूर सांस्थानच ेराजर्षी छत्रपती शाहू महाराज ह े्रजजावहतदक्ष राजे होते. ्याांनी ्रजजेच्या कल्याणासाठी 

वशक्षणाचे महत्त्ि जाणले आवण वशक्षणासोबतच शेती, उद्योग, सहकार आदी क्षेत्रात मोठे काम केले. तसेच ्याांनी 

सामावजक सुधारणाांसाठी पुढाकार घेतला. समाजसुधारणेचे कायय करत असतानाच शाहू महाराजाांना ितयमानपत्राांच्या 

सामर्थयायची जाणीि झाली. याच जाणीिेतून ्याांनी आपल्या सांस्थानातील आवण सांस्थानाबाहरेील लोकाांना ्रज्यक्ष 

सहाय्य करून ितयमानपत्रे सुरू करण्यास ्रजिृत्त केल.े या कायायमुळेच ्याांची कारकीदय कोल्हापूर वजल्यातील 

पत्रकाररतेच्या विकासाला पोर्षक ठरली. तरीही शाहूपूिय काळातच कोल्हापूर सांस्थानात ितयमानपत्रे वनघ ूलागली 

होती.  

शाहूपिूय काळातील ितयमानपत्र े

मराठी िृत्तपत्रसृष्टीला १८३२ मध्ये मुांबईत ्रजारांभ झाला. बाळशास्त्री जाांभेकर याांनी ६ जानेिारी १८३२ 

रोजी सुरू केलले्या ‘दपयण’ला पवहल्या ितयमानपत्राचा मान जातो. ्यानांतर पुण ेआवण महाराष्ट्रातील इतर शहरातही 

ितयमानपत्रे वनघू लागली. शाहूपूिय काळातच कोल्हापूर सांस्थानात काही ितयमानपत्रे सुरू झाली होती. कोल्हापूर 

सांस्थानात पवहल े िृत्तपत्र सुरू करण्याचा मान नाना मोरोजी वत्रलोकेकर याांच्याकडे जातो. १८५२ मध्य े ्याांनी 

‘ज्ञानसांग्रह’ ह ेिृत्तपत्र सुरू केल.ेi  

कोल्हापुरातील दसुरे ितयमानपत्र सांस्थानातील पॉवलरिकल एजांि कनयल अडँरसन याांनी ‘ितयमान सांग्रह’ या 

नािाने सुरू केल्याची नोंद वमळते. ‘दरबारच्या कामकाजाची मावहती ्रजजेला व्हािी,’ या उदे्दशाने ह ेितयमानपत्र सुरू 

करण्यात आल ेहोत.े पुढे नारायण रघुजी मांत्री याांचे ज्ञानसागर (१८७०), सुज्ञानामृत (१८७४) आवण रेव्ह. डी. जे. 

िेलर याांनी विस्ती धमय्रजचारासाठी सुरू केलेल े ‘शुभितयमानदशयक’ ही ितयमानपत्रेही सुरू झाली. १८८६ मध्य े

शांकरशास्त्री गोखल ेयाांनी ‘विद्याविलास’ नािाचे मावसक सुरू केले. विद्याविलास दोन िर्षाांत साप्तावहक आवण नांतर 

दैवनक रुपात वनघ ूलागला. कोल्हापूर सांस्थानातील पवहल ेदैवनक होण्याचा मान ‘विद्याविलास’कडेच जातो.ii 

शाहूकालीन ितृ्तपत्र े

कोल्हापूर सांस्थानात शाहूपूिय काळात सुरू झालेली बहुताांशी ितयमानपत्रेही धामिकमक उदे्दशानेच सुरू झाली 

होती. शाहू महाराजाांच्या कारकीदीत अनेक ्रजकारची िृत्तपते्र उदयास आली. ्यातील बरीच ितयमानपत्रेही धामिकमक 

स्िरुपाचीच होती. विसाव्या शतकाच्या सुरुिातील शाहू महाराजाांचा सामावजक सुधारणाांकडे ओढा िाढला. 

्यातूनच ्याांचा सांबांध स्यशोधक समाज आवण ब्राह्मणेतर चळिळीशी आला. या चळिळींना ्रजो्साहन देण्यासाठी 

महाराजाांना ितयमानपत्राांची आिश्यकता िाित होती. ्यामुळे ्याांनी ब्राह्मणेतर तरुणाांना निीन िृत्तपते्र काढण्यास 

्रजो्साहन आवण आमिकथक मदत ददली. ्याांनी केिळ ब्राह्मणेतर ितयमानपत्राांनाच आश्रय ददला असे नाही तर 

सुधारणािादी ब्राह्मणी ितयमानपत्राांनाही ्रज्यक्ष आवण अ्रज्यक्ष सहाय्य केल.े  

ब्राह्मणी ितयमानपत्राांना सहाय्य 

शाहूकाळातील पवहले िृत्तपत्रकार म्हणनू ्रजो. विष्ण ू गोविद विजापूरकर याांना ओळखल े जाते. राजर्षी 

शाहूांच्या राज्यावभर्षेकाच्या मुहूतायिरच राजाराम महाविद्यालयाचे ्रजाध्यापक असणाऱ्या विजापूरकर याांनी 

‘ग्रांथमाला’ ह ेमावसक सुरू केल.े शाहू महाराजाांनी विजापूरकर याांना ्यासाठी १८९४ मध्य े५०० रुपये अथयसहाय्य 

करून भक्कम आधार ददला होता. ‘स्िदेश, स्िधमय, स्िभार्षाददकाांचा | जगी मान व्हािा, असा हतेू साचा ||’ ह े

ग्रांथमालेचे ब्रीद िाक्य होते. iii कोल्हापूर दरबार तरे्फ शांभर ्रजती शैक्षवणक सांस्थाांमध्ये ददल्या जात. मुांबई, बडोदा या 

शहराांत िगयणीदार नेमनू ग्रांथमालेसाठी िगयणीदार वमळिण्यात आल.ेiv पुढे विजारपूरकराांनीच राष्ट्रीय वशक्षणासाठी 

िावहलेले ‘समथय’ नािाचे साप्तावहक १८९८ मध्य े सुरू केले. ्यात राजकीय स्िरुपाचे वलखाणही विजापूरकर करत 

होते. विशेर्षत: कोल्हापरू सांस्थानच्या राजकारणािर िीका्मक लेखन ते करत होते. िेदोक्त ्रजकरणाच्या काळात 

विजापूरकर याांनी शाहू महाराजाांच्या विरोधात भूवमका घेतली. ग्रांथमाला आवण समथय मधून छत्रपतींिर कडिि 

िीका केली जािू लागली. ्यामुळे विजापूरकराांचा राजाश्रय तुिला. तसेच शाहू महाराजाांनी ग्रांथमालेस सात िर्ष े
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ददलेल ेअनदुान १९०१ पासून बांद केले. पुढे कोल्हापरू दरबारने जामीन मावगतल्याने १९०९ मध्ये विजापूरकराांनी 

‘समथय’ही बांद करून िाकल.ेv दरम्यानच्या काळात विजापूरकराांनी ‘विश्विृत्त’ नािाचे आणखी एक मावसक सुरू केले 

होते. याच मावसकात १९०८ मध्ये पां. श्री. दा. सातिळेकर याांनी ‘िैददक ्रजाथयनेची तेजवस्िता’ हा ्रजक्षोभक लेख 

वलहला होता. यामध्य ेछत्रपतींची बदनामी केल्याच्या आरोपात विजापूरकराांिर खिला दाखल झाला आवण ्याांना 

तीन िर्षाांची साध्या कैदेची वशक्षा झाली.vi तरीही विजापूरकर याांचा ब्राह्मणी िृत्तपत्राांच्या क्षेत्रात मोठा गाजािाजा 

झाला.  

िेदोक्त ्रजकरणानांतर शाहू महाराजाांचा ब्राह्मणी िृत्तपत्राांसोबत सांघर्षय सुरू झाला. ्यानांतरही शाहू 

महाराजाांनी काही ब्राह्मणी ितयमानपत्राांना मदत केली. ्यात गोपाळ गणशे आगरकर याांचा ‘सुधारक’ आवण 

अच्युतराि कोल्हिकर याांचा ‘सांदेश’ याांची नािे ्रजामुख्यान ेघ्यािी लागतील. १८९५ मध्य ेआगरकराांचे वनधन झाले. 

्यानांतर ्याांच्या काही चाह्याांनी सुधारक वजद्दीन ेचालिला. परांतु, पुढे आमिकथक अडचण वनमायण झाल्यान ेसुधारक 

बांद पडण्याच्या अिस्थेत होता. तवे्हा शाहू महाराजाांनी त्कावलन सांपादक विनायक रामचांद्र जोशी याांच्याकडे 

कोल्हापूर दरबारमार्फय त अथयसहाय्य पाठिून ददले. १९०६ च्या जुलैमध्ये जोशी याांनी शाहू महाराजाांच्या मदतीबद्दल 

आभार मानणारे पत्र पाठिले होत.ेvii शाहू महाराजाांना न्यायमूती रानडे, नामदार गोखले याांच्या सोबत 

उदारमतिादी आवण सुधारणाांचे समथयक असणाऱ्या आगरकराांबद्दल आदर होता. सनातनी ब्राह्मण िगायविरुद्ध 

सुधारकने ददलेल्या लढ्याच्या जाणीिेतूनच शाहू महाराजाांनी ही मदत दऊे केली.  

शाहू महाराजाांनी आमिकथक अडचणीत सापडलले्या कोल्हिकराांच्या ‘सांदेश’लाही मदत केली. कोल्हिकर ह े

रिळक पक्षाचे होत.े तरीही १९१९-२० मध्य े‘रिळक र्फां डा’च्या ्रजश्नािरून ्याांनी सांदशेमधून रिळकाांिरच शरसांधान 

साधले. ्यामुळे ्याांना रिळक भक्ताांच्या रोर्षाला सामोरे जािे लागले. सांदेशचा खप घिला आवण ितयमानपत्र 

सांकिाच्या भोिऱ्यात अडकल.े ही बातमी शाहू महाराजाांपयांत पोहोचली. तेव्हा रिळक पक्षाविरोधात उभ्या 

राहणाऱ्या ितयमानपत्राला आधार दणे्याचा वनणयय ्याांनी घेतला. ्यामुळे ्याांनी चार हजार रुपये कजय रुपात 

कोल्हिकराांकडे पाठिले.viii शाहूांनी कोल्हिकराांना आमिकथक आधार ददला असला तरी ्याचा ्याांनी गरैर्फायदा 

घेतल्याचे ददसत नाही. कारण शाहूांची मदत पोहोचल्यानांतर ‘आपण शाहूांच्या बाजूचे आहोत आवण दरबार जो मजकूर 

पाठिेल तो आपण ्रजवसद्ध करू’ असा ्रजवतसाद कोल्हिकराांनी ददला. तसेच ते सांदशे मधून न्याय्य बाजू माांडू लागले. 

तेव्हा शाहूांनी कोल्हिकराांना वलहल ेकी, “आपण आपल्या ितयमानपत्रात माझ्या बाजूचे समथयन करता. ्या योगान े

आपल्या लोकाांत अव्रजयता सांपादन करीत आहात. तरी आपण यापुढे आपल्या लोकव्रजयतेस धक्का लागेल म्हणून माझ्या 

बाजूचे समथयनपर लेख न वलहल्यास बरे असे मला िािते.”ix या घिननेांतर शाहू महाराजाांिर ्रजवतकूल िीकाही 

सांदेशमधून होऊ लागली. तेव्हा शाहूांनी कोल्हिकराांकडे कजायऊ रक्कम दणेाऱ्याला ्रजॉवमसरी नोि र्फाडून िाकण्याचा 

वनरोप ददला. “आपल्या जिळची ्रजोवमसरी नोि र्फाडून िाका! नाही तर सूड उगिण्याच्या बुद्धीने या नोिीचे पैसे 

िसूल करण्याची आम्हास िासना होईल. अशा तऱ्हचेी दबुुयद्धी आमच्या मनात उ्पन्न होणे अशक्यच करून ठेिूया!” x 

यामधून शाहूांची िृतपत्र स्िातांत्र्याबद्दलची दषृ्टी आवण ‘सांदेश’काराांना मदत करण्याचा वनरपेक्ष भाि ददसतो. 

ब्राह्मणते्तर ितयमानपत्राांना सहाय्य 

शाहू महाराजाांनी सामावजक, धामिकमक, शकै्षवणक सुधारणाांचा ्रजयोग आपल्या सांस्थानात सुरू केला होता. 

याच काळात शाहू महाराजाांचे लक्ष िृत्तपत्राांच्या क्षेत्राकडे िळले. शाहूांनी महा्मा रु्फले याांच्या स्यशोधक आवण 

ब्राह्मणेतर चळिळीला राजाश्रय ददला. तसेच ‘कुलकणी ितन’ रद्द करण्याचा क्ाांतीकारी वनणयय घेतला. तेव्हापासून 

महाराष्ट्रातील सनातनी ब्राह्मणी ितयमानपत्राांनी ्याांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली. एिढेच नाहीतर काही 

िृत्तपत्राांनी शाहू आवण ्याांच्या राजपररिार याांच्या िैयवक्तक वनदानालस्तीची मोहीम चालिली. ्यामुळे शाहू 

महाराजाांना ब्राह्मणेतर समाजाची बाजू माांडण्यासाठी आवण ब्राह्मण्यिाद मोडून काढण्यासाठी ितयमानपत्राांची गरज 

जाणिू लागली. िृत्तपत्र ह ेलोकवशक्षण आवण समाज जागृतीचे माध्यम आह,े याची ्याांना जाण होती. ्यामुळे ्याांनी 

बहुजन समाजातील अनेकाांना िृत्तपत्र काढण्यास उदु्यक्त केल.े तसेच ज्याांनी िृत्तपत्र स्िेच्छेन ेकाढली ्याांना भरघोस 

मदत आवण पाठठबा ददला.  
 

शाहू महाराजाांनी सहाय्य केललेी ब्राह्मणते्तर ितृ्तपत्र े

अ  क्. 
िृत्तपत्राच ेनाि सांपादक रठकाण 

1.  विजयी मराठा श्रीपतराि वशद े पुण े

2.  जागृती भगिांतराि पाळेकर बडोदा 
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3.  दीनवमत्र मुकुां दराि पािील अहमदनगर 

4.  तरुण मराठा ददनकरराि जिळकर कोल्हापूर 

5.  राष्ट्रिीर शामराि देसाई बेळगाि 

6.  डेक्कन रयत िालचांद कोठारी पुण े

7.  जागरुक िालचांद कोठारी पुण े

8.  हांिर खांडेराि बागल कोल्हापूर 

9.  ब्राह्मणेत्तर व्यांकराि गोडे िधाय 

10.  ्रजबोधन केशिराि ठाकरे पुण े

11.  सुबोधमाला कावशराि देशमुख अमरािती 

 

राजर्षी शाहू महाराजाांनी भास्करराि जाधि या उच्च वशवक्षत तरुणाला सांस्थानच्या सेिेची सांधी ददली. 

स्यशोधक समाजाचे मुळ पत्र असणारे ‘ददनबांधू’ ह ेपत्र बांद झाल्यानांतर १९०१ मध्य ेजाधि याांनी ‘मराठा ददनबांधू’ 

ह े ितयमानपत्र सुरू केले. शाहू महाराजाांच्या ्रजो्साहनामुळे कोल्हापुरातून अनेक सुवशवक्षत ब्राह्मणेतर तरुणाांनी 

वनयतकावलके काढण्यात पुढाकार घेतला. १९११ मध्ये बळिांत कृष्ण वपसाळ याांनी ‘विश्वबांधू’ ह े पत्र सुरू केल.े 

ब्राह्मणाांच्या मके्तदारीिर विश्वबांधू मधून कठोर ्रजहार केले जात.xi १९२१ मध्ये महाराजाांनी मुांबई सरकारच्या 

रॉबियसन या गृहसवचिास विश्वबांधूचा एक अांक पाििला होता. तसेच सोबत पाठिलेल्या पत्रात म्हिले होते की, “या 

पत्राचा सांपादक एक सामान्य माणूस आह.े मात्र तो नेहमीच रिळकाांच्या मताांना विरोध करतो. ्यामुळे ्याचे पत्र 

चालत नाही. ्याला मी मदत करणार आह.े”xii शाहूांच्या ्रजो्साहनामुळेच पुढे वपसाळाांनी १९१९ साली ‘गररबाांचा 

कैिारी’ आवण ‘भगिा झेंडा’ ही पते्र काढली. तर सखाराम पाांडुरांग सािांत याांनी १९२० साली ‘तरुण मराठा’ ि 

‘छत्रपती’ ही िृत्तपते्र सुरू केली.  

पुण्यात लोकमान्य रिळकाांच्या नतेृ्िाला ददनकरराि जिळकर आवण केशिराि जेध े या जोडगोळीन े

आव्हान वनमायण केले होत.े ते ब्राह्मणेतर पक्षाचे धडाडीचे काययकते होते. शाहू महाराजाांनी जिळकर याांना पणु्याहून 

कोल्हापूरला आणले. महाराजाांच्या ्रजरेणेनेच जिळकर ‘तरुण मराठा’चे सांपादक झाल.े ितयमानपत्रातून जिळकराांनी 

रिळक पक्षािर वतखि भार्षेत हल्ल ेसुरू केल.े ्याांच्या आक्मक आवण जहाल भार्षेमुळे इांग्रज सरकारकडे अनेक तक्ारी 

झाल्या. औंधच्या सांस्थावनकाांनीही तक्ार केली. वब्ररिश रेवसडेंिने शाहू महाराजाांकडे खुलासा मागिला. मात्र, 

जिळकराांच्या वतखि लेखणीचा बचाि ्याांनाही करता आला नाही. तवे्हा जिळकराांनी कोल्हापूर सोडून जािे, असा 

हुकूम महाराजाांना द्यािा लागला.xiii  

शाहू महाराजाांच्या ्रजो्साहनाने सुरू झाललेे आणखी एक ितयमानपत्र म्हणजे ‘विजयी मराठा’ होय. भुजांग 

कृष्णाजी गायकिाड याांच्या सांपादक्िाखाली १९०७ मध्ये ह े ितयमानपत्र सुरू झाले. गायकिाड याांना िृत्तपत्र 

चालिण्याचे ्रजवशक्षण वमळािे म्हणून शाहू महाराजाांनी ्रजयत्न केले. आपल्या बरोबर मुांबईच्या ‘इांद्ुरजकाश’च्या 

कायायलयात ्याांना नेल े होते. तेथे सांपादक न. र. र्फािक याांच्याशी गायकिाड याांच्या भेि घालून ददल्याची नोंद 

सापडते. xiv 

स्यशोधक समाजाचे खांद ेपुरस्कते िाचलचांद कोठारी याांनी १९ जुल ै१९१७ रोजी पुण्यात ‘जागरुक’ ह ेपत्र 

सुरू केल.े महाराजाांना कोठारी याांच्या ्रजयत्नाांचे कौतुक होत.े ्यामुळे तीन हजार रुपयाांची मदत ्याांनी कोठारींना 

पाठिली. तरीही कोठारींनी स्ितांत्र बाण्यान ेह ेपत्र चालिल.े ्रजसांगी सांस्थानशी ्याांचे मतभेदही झाले. पुढे विजयी 

मराठा विरुद्ध जागरूक िैचाररक सांघर्षय वनमायण झाला. तवे्हा शाहू महाराजाांनी मध्यस्थाची भूवमका पार पाडली.xv 

१९१८ मध्य ेिालचांद कोठारी याांच्या मदतीन ेआण्णासाहबे लठे्ठ याांनी पुण्यात ‘डेक्कन रयत’ नािाचे इांग्रजी 

पत्र सुरू केल.े ब्राह्मणेतराांची बाजू वब्ररिश सरकार आवण इांग्रजी जाणणाऱ्या िगायपुढे माांडण्याची पत्राची भूवमका 

होती. ह े पत्र िगयणीदाराांअभािी डबघाईला यऊेन बांद पडल.े तेव्हा शाहू महाराजाांनी लठे्ठ याांना एक पत्र वलहल.े 

“आपण ‘डेक्कन रयत पत्र’ पुन्हा सुरू करािे असा माझा सल्ला आहे. या पत्राचा आपल्या कायायस मोठा उपयोग आह.े 

मी ्यासाठी दोन हजाराांची मदत करण्यास तयार आह,े”xvi अस ेया पत्रात म्हिल ेहोते. ४ ऑक्िोबर १९२० रोजी 

शाहू महाराजाांनी चार हजार रुपये लठे्ठ याांच्याकडे चेकने पाठिल्याने ‘डेक्कन रयत’ पनु्हा सुरू झाला होता. मुळचे 

कोल्हापूरकर असणाऱ्या श्रीपतराि वशद ेयाांनी ‘विजयी मराठा’ ह ेपत्र १ वडसेंबर १९१९ रोजी पुण्यात सुरू केल.े 
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श्रीपतराि ब्राह्मणेतर पक्षाची बाजू धडाडीने माांडत आहते आवण पत्राचा कारभार चाांगला चालित आहते, ह े

पावहल्यािर शाहू महाराजाांनी ्याांना िेळोिेळी भरघोस मदत केली.  

शाहू महाराजाांनी स्यशोधक चळिळीचे काययकत े मुकुां दराि पािील याांनाही िृत्तपत्र चालिण्यासाठी 

पाठबळ ददल.े मुकुां दराि ह ेअहमदनगर वजल्यातील सोमठाण्यासारख्या खेड्यातून ‘दीनवमत्र’ ह ेिृत्तपत्र चालित होते. 

ह े पत्र अडचणीत आल्यानांतर शाहू महाराजाांनी केलले्या सहाय्यामुळे ‘दीनवमत्र’ला जीिदान वमळाले. याबाबत 

‘विजयी मराठा’ने १९२२ च्या अांकात केललेी नोंद लक्षिेधी आह.े “दीनवमत्र छापखाना गहाण पडला असताना आवण 

दीनवमत्र पत्राचा ्रजाण कां ठी आला असताना बाबुराि यादिाांनी (शाहू) महाराजाांकडून हिे होते एिढे द्रव्यसहाय्य 

वमळिून देऊन ्याचा ्रजाण िाचविला आवण सोमठाण्याच्या िाळूच्या दढगाऱ्यािरून ्याला तरिडीच्या खडकािर 

वस्थर केले.”xvii अहमदनगर्रजमाणेच बेळगाि पररसरामध्ये समाजसुधारणेच्या कायायसाठी शाहू महाराजाांना 

िृत्तपत्राची गरज िाित होती. ्यासाठी शाहू महाराजाांनी रािसाहबे वबरजे, भुजांगराि दळिी, शामराि भोसल,े 

शामराि देसाई याांच्याशी चचाय केली. ९ म े१९२१ रोजी वशिजयांतीच्या मुहूतायिर बेळगािात ‘राष्ट्रिीर’चा पवहला 

अांक वनघाला. शामराि देसाई ह े्याचे सांपादक होत.े या ितयमानपत्रासाठी छापखाना घालाियास शाहू महाराजाांनी 

अनुकूलता दशयिल्यानेच ‘राष्ट्रिीर’ ्रजवसद्ध ि ्रजकावशत करण ेशक्य झाल.ेxviii पुढे याच ‘राष्ट्रिीर’ने दवक्षण महाराष्ट्रात 

महा्मा रु्फले आवण शाहू महाराज याांच्या विचाराांचा ्रजसार केला.  

 १९२१ मध्ये केशिराि बागडे ि कीमिकतिानराि वनबाळकर याांनी पुण्यात ‘वशिछत्रपती’ ह ेपत्र सुरू केले. 

्यामागेही शाहू महाराजाांचे ्रजो्साहन होते, अशी नोंद वमळते.xix ब्राह्मणेतर चळिळीचे काययकत ेदत्तोबा पोिार याांनी 

छत्रपती शाहूांना अस्पशृ्यता चळिळीतील तरुण काययकते डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांच्याबाबत मावहती ददली. 

अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आांबेडकर काययरत आहते ह ेसमजल्यािर शाहू महाराज ्याांना भेिल.े तसेच ्याांनी 

आांबेडकराांना मुकनायक आवण बवहष्कृत भारत या िृत्तपत्राांसाठी सहकायय केले. शाहू महाराजाांच्या मदतीन ेआवण 

्रजेरणेनेच कोल्हापूर सांस्थानसह पणुे, बेळगाि, अहमदनगर, अमरािती, बडोदा पररसरात निी ितयमानपत्रे जन्माला 

आली. यामध्ये राष्ट्रिीर, विजयी मराठा, जागृती, ्रजबोधन, दीनवमत्र, स्य्रजकाश, हांिर, कैिारी या पत्राांचा समािेश 

होतो. बहुजन समाजामध्ये जागतृी घडिण्यासाठी या ितयमानपत्राांनी मोलाची कामवगरी बजािली.  

शाहू महाराजाांचा ितृ्तपत्रविर्षयक दषृ्टीकोन 

 शाहू महाराजाांनी आपल्या सांस्थानात कुठल्या ्रजकारची िृत्तपते्र िाचली जातात याची मावहती घतेली होती. 

कोल्हापूर सांस्थानात १६५ िगयणीदार ‘केसरी’ या िृत्तपत्राचे होते. या यादीचे अिलोकन केले असता बहुजन 

समाजाची सांख्या नगण्य होती. ्यामुळे बहुजन समाजाने िृत्तपत्र क्षेत्रात पदापयण करािे, अशी महाराजाांची भूवमका 

होती. या हतेून े ्याांनी ११ म े १९१८ रोजी ‘पॉवलरिकल वडपाियमेंि ऑर्फ द गव्हनयमेंि ऑर्फ बॉम्बे’ या विभागाचे 

वसवनअर ऑर्फीसर म कर्टिस याांना िृत्तपत्र ्रजवसद्ध करण्याबाबत आपली योजना असल्याचे स्पष्ट केल े होत.े “माझी 

मद्रास येथील ‘Justice’ या इांग्लीश िृत्तपत्रा्रजमाणे साप्तावहस सुरू करण्याची योजना आह.े याच्या मदतीन ेबहुजन 

समाजात जागृती घडिून आणाियाची आह,े”xx अस ेशाहू महाराज म्हणतात.  

 शाहू महाराजाांना ब्राह्मणेतर िृत्तपत्राांनी ब्राह्मणेतर सांस्थावनकाांिर वबलकुल िीका करू नये असे िाित होते. 

या िृत्तपत्राांनी वनष्पक्षपाती न्यायावधशाची भूवमका न घेता ब्राह्मणेतर चळिळीचे िकील बननू वतची बाजू माांडािी, 

अशी ्याांची भूवमका होती. बडोद्याचे ‘जागृती’कार भगिांतराि पाळेकर याांना महाराजाांनी एक पत्र वलहले होत.े 

्यात ्याांचे धोरण स्पष्ट होते. “आपण करिीरी आला होता तेव्हा बडोद ेसांस्थानच्या ्रज्येक खा्याविर्षयी वलहण्याचा 

आपला विचार होता. ्या वलवहण्यापासून सांस्थानच,े जातीचे ि मराठा पािीचे नुसकान आह ेअसे मी बोललो ि िेळ 

नसल्याने थोडक्यात साांगािे लागले. ‘लोकसांग्रह’, ‘राजकारण’, ‘केसरी’ आदीकरून सिय पते्र कधीही ब्राह्मण 

सांस्थावनकाांविरुद्ध वलहीन नाहीत; मग ‘जागृती’, ‘विजयी मराठा’ आदी पत्राांनी गायकिाड अगर इतर मराठा 

सांस्थावनकाांविरुद्ध का वलहािे? केव्हाही आपल्या पक्षाच्या, आपल्या मालकाच्या विरुद्ध वलहणे चाांगले नाही. आपण 

आपले मालक बडोद्याचे महाराज ककिा आपल्या पािीची मांडळी याांची चूक झाल्यास स्ित: जाऊन अगर पत्राद्वारे 

्याांची कानउघाडणी करािी, ्याांच्याबरोबर पावहजे तसा िाद घालािा ि पावहजे तसे आपल ेमत माांडािे;... परांतु, 

ितयमानपत्राांतून आपल्या मालकाची अगर पक्षाची िाईि बाजू माांडून ती िैऱ्याांच्या हाती देणे अवतशय वनद्य होईल 

असे मला िािते.”xxi शाहू महाराजाांनी ही भूवमका माांडली तेव्हा ितयमानपत्रे ही केिळ बातमी पते्र नव्हती. तर ती 

मतपते्र म्हणनू काम करत होती. ्यामुळे सध्याच्या काळातील िृत्तपत्र मुल्याांच्या दषृ्टीन ेह ेमत पिणारे नसल ेतरी 

शाहू महाराजाांनी िृत्तपत्र स्िातांत्र्याचा नेहमीच आदर केल्याचे ददसते. कारण ‘सांदेश’कार कोल्हिकराांना सहाय्या 

केल्यानांतरही “माझ्या बाजूचे समथयनपर लेख न वलहल्यास बरे असे मला िािते,” ह ेवलहतात. पाळेकराांना वलहलले्या 

पत्रात त्कावलन सांघर्षायचा विचार करता शाहू महाराजाांचे मत सांयुक्तीक िािते.  
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 शाहू महाराज ज्या्रजमाण े िृत्तपत्र स्िातांत्र्याचे पुरस्कत े होते. तसेच त े व्यक्ती स्िातांत्र्य आवण मत 

स्िातांत्र्याांचेही पुरस्कते असल्याचे ददसते. १९२० मध्ये ्याांनी ‘जागरुक’काराांकडे एक पत्र ्रजवसद्धीसाठी ददले होते. 

्यात शाहू महाराज म्हणतात की, “मी बऱ्याच ितयमानपत्राांना मदत केली आह.े परांतु ्यातून ्रजवसद्ध झालेल्या 

मताांबद्दल ककिा लेखाांबद्दलची जबाबदारी मजिर नाही. ही ितयमानपत्रे कदावचत मजविरुद्ध काही वलवहत नसल्यास 

ही ्याांची मजिर मेहरबानी आह.े मी स्ित:चे ितयमानपत्र ज्यािेळी काढीन ्याचिेळी ्या पत्राांतील मताांची ककिा 

लेखाांची जबाबदारी माझेिर यईेल. साधारणत: व्यक्ती वततकी मत ेअसाियाची. ्या्रजमाण ेमाझीही काही स्ितांत्र मते 

असतील, पण ती मी लोकाांपुढे माांडायला तयार नाही. कारण चाांगला अनुभि आल्यावशिाय मत ेलोकाांपुढे माांडणे 

योग्य नाही. ज्याांना माझी अशी काही स्ितांत्र मते ठाऊक असतील ्याांनी ती माझी म्हणून ्या्रजमाणे िाग ूनय.े परांत ु

ती मते स्ित:ची समजून पावहजे तर ्या्रजमाणे िागािे, अशी माझी सिाांना विनांती आह.े”xxii  

 शाहू महाराज दरबारात सिय मराठी आवण इांग्रजी पते्र मागिून घते असत. ्यामधील आपल्याविर्षयी, 

कोल्हापूर सांस्थानचा कारभार आवण राष्ट्रीय चळिळीबद्दलचे लेख आवण बातम्याांबद्दल त ेजागरुक असत. सांबांवधत 

मजकुराांच्या कात्रणाांची र्फाईल करून ती रोज ददिाण सबणीस याांच्या नजरेखालून घालण्याची व्यिस्था ्याांनी केली 

होती. सांदभायसाठी या र्फायली पलॅेस लायब्ररीत जतन करून ठेिल्या जात. तसेच महाराजाांनी या कामासाठी 

महादेिराि डोंगरे याांची ‘िृत्तपत्र वनरीक्षक’ म्हणून खास नेमणकू केली होती.xxiii यािरून शाहू महाराजाांची िृत्तपत्राांचे 

सामर्थयय आवण ्याांच्या कायाय्रजती असणारी सजगता ददसून येत.े  

कोल्हापुरात १९०१ ते १९२२ या काळात विविध विर्षयाांना िावहलेली जिळपास २० हून अवधक 

साप्तावहके आवण मावसके सुरू झाली. समाजातील विविध घिकाांकडून ती चालिली गलेी. महाराजाांनी थेिपण े

िृत्तपत्राांना आमिकथक मदत दऊे केली. त ेकोल्हापरू सांस्थानच्या जावहरातींच्या माध्यमातूनही िृत्तपत्राांना मदतीचा हात 

देत होते. केिळ ब्राह्मणेतर िृत्तपत्राांनाच ्याांनी आश्रय ददला असे नाही तर सुधारणािादी ब्राह्मणी ितयमानपत्राांनाही 

्याांनी सहाय्य केले. िृत्तपत्राांना सहाय्य करण ेएिढ्यापुरतेच ्याांचे योगदान मयायददत नाही तर ्याांनी चाांगले पत्रकार 

घडिण्यासाठीही ्रजयत्न केल्याचे ददसते. महाराष्ट्रात विसाव्या शतकात ब्राह्मणेतर िृत्तपत्राांचे जाळे वनमायण होण्यात 

शाहू महाराजाांचे योगदान अमलु्य आह.े ितयमानपत्राांच्या क्षेत्रातील उच्च िगायची मके्तदारी ्याांनी मोडीत काढली. 

िृत्तपत्र ह े सामावजक सुधारणाांचे अस्त्र म्हणून बहुजन समाजातील तरुणाांच्या हातात सोपिण्यात ्याांचे योगदान 

मान्य करािेच लागले. महाराजाांच्या या कायायमुळेच महाराष्ट्रात समाज जागृतीच्या कायायला ददशा वमळाली. ्यामुळे 

िृत्तपत्रसृष्टीच्या इवतहासात राजर्षी शाहू महाराजाांचे योगदान लक्षिेधी आवण ददशादशयक ठरणारे आह.े  
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 छत्रपती राजषी शाहू महाराज आणण पयाावरण 
 

 

चंद्रशेखर काणशनाथ काटे 

संशोधक णवद्याथी, इणतहास णवभाग, कोल्हापरू 

Email- chandrashekharkate09@gmail.com 

 

प्रस्तावना – 

 आधुणनक भारताच्या इणतहासाचा धांडोळा घेतला असता आपणास णिटीशकालीन भारतात अनेक संस्थाने 

कायारत होती असे ददसते. यातील हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकीच संस्थान े ही लोककल्याणकारी संस्थाने या 

वगाात मोडत होती. यामध्य ेमहाराष्ट्रातील कोल्हापूर ह ेसंस्थान णवशेष अस ेप्रणसध्द होते. याचे कारण म्हणजे २० व्या 

शतकाच्या सुरुवातीच्या दोन ते तीन दशकामध्ये कोल्हापरूचे अणधपणत म्हणनू राणहलले े छत्रपती राजषी शाहू 

महाराज ह ेहोय. राजषी शाहू महाराज यांनी णवणवध लोककल्याणकारी कामे केली. एक उत्तम व मुत्सद्दी प्रशासक 

म्हणून त्यांनी आपली छाप जनमाणसावर पाडली होती. त्याचबरोबर त े एक णशक्षण सुधारक, एक कलाप्रेमी, 

गोरगरीबांचे कैवारी, समाज न्यायदाता म्हणून प्रणसध्द होत.े राजषी शाहू महाराजांनी पयाावरण हा णवषय सुद्धा 

अणतदक्ष राहून हाताळला. पण या णवषय संदभाान े अणधक संशोधन न झाल्यान े मी हा णवषय शोधणनबंधासाठी 

णनवडला आह.े 

 पयाावरण हा मदु्दा आजणमतीस खूप महत्वावाचा मानला जातो. आजचे जग ह े णवञान-तंत्रञानामुळे खूपच 

जलद बनल ेआह.े आज पयाावरणाच्या दकतीतरी समस्या आपल्या आजूबाजूला पहावयास णमळतात. त्या आकाश, 

जल, हवा आणण भूमी अशा स्तरावर णनमााण झालले्या आहते. प्रशासन त्याची दकती खबरदारी घेत आह ेह ेआपण 

पहातच आहोत. अंमलबजावणी अभावी या समस्यांचा समूळ नायनाट होताना ददसत नाही. मात्र आजपासून शंभर 

वषाापूवी राजषी शाहू महाराज यांनी तत्कालीन पयाावरणीय समस्या जाणून घेतल्या. त्यासाठी वेळोवेळी आदेश, 

जाहीरनामे काढले आणण त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला. 

राखीव अभयारण्य े– 

 राजषी शाहू महाराजांनी काही जंगल ेवन्यप्राण्यांसाठी राखीव ठेवललेी होती. त्यांचे प्राण्यांवर णवशेष अस े

प्रेम होते.  शाहू महाराजांनी कोलीक आणण पडसाळी, जी गगनबावडा आणण पन्हाळा या तालुकयांच्या सीमारेषांवर 

येतात,  तेथ े‘णशवारण्य’ नावाचे अभयारण्य उभारल ेहोते.  यथेेच हत्तींचे पालन आणण त्यांची पैदास केली जात असे. 

काहींच्या मते, ते हत्ती णवदेशी होते. यथेील हत्ती मानवी वस्तीत येऊ नये म्हणून या अभयारण्याभोवती चर मारला 

होता. तो चर आजही आपणास पहावयास णमळतो. या ठठकाणीच त्यांनी वन्यप्राण्यांना पाणी णपण्यासाठी तलाव 

खोदला होता. त्यांनी राधानगरी धरणाच्या मागील बाजूस ओलवण पठरसरात पसरलले ेवन ‘दाजीपूर राखीव वन’ 

म्हणून जाहीर केल.े याच जंगलात गव्यासारख्या प्राण्यास माणसाळण्याचा प्रयत्न ही महाराजांनी केल.े   

राखीव जगंल े– 

 जंगल संरक्षणासाठी शाहू महाराजांनी करवीर संस्थानांत काही णनयम केले होत.े या णनयमानसुार जंगलाचे 

दोन णवभाग पाडल े होत.े एक म्हणजे राखलले े जंगल आणण दसुरे म्हणजे संरणक्षत केलले े जंगल. या जंगलासंबंधी 

सवासामान्यांसाठी काही णनयम केले होते. यानुसार राखलले्या जंगल क्षेत्रामध्ये फॉरेस्ट ऑदफसर यांच्या परवानगी 

णशवाय कोणासही जंगलात प्रवेश नव्हता.  पण अशा जंगलातून रस्त े असतील तर त्या मागाान े यणे्या-जाण्यास 

प्रणतबंध नव्हता. जंगलाणशवाय जर गरुास णपण्यासाठी पाणी नसेल तर त्या ठठकाणी जाण्यास मोकळीक होती. मात्र 

रस्त्याने व पाणवठ्याकडे जाताना जंगलास अथवा जणमनीस उपद्रव देण,े राखीव जंगलात आगी लावणे, गुरे चारण,े 

झाडे अथवा लाकडे कापण,े साल काढण,े खाणी खणून चुना व कोळसा काढणे, णशकार करणे आदीस येथ ेप्रणतबंध 

होता. 

 याप्रमाणेच संरणक्षत केलेल्या जंगलात ज्या त्या गावच्या लोकांस ठरवून ददल्याप्रमाणे आपापल्या गावाच्या 

हद्दीतच गरेु चारण,े  फॉरेस्ट ऑदफसर जाणहरात काढेल त्याच वेळी फळे, पाने, फुल,े गावात, कंद काढण्यास 

परवानगी असे. जळणासाठी लागणारी लाकडे ही खाली मोडून पडललेी ककवा वाळलेली असणे अपेणक्षत होते. 
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उदाहरण म्हणून कौणन्सल ऑफ अडॅणमनीस्रेशन च्या ठराव नं. ६, १८९१ नुसार इलाखा करवीर पैकी पेटा भुदरगड 

येथील मौजे फराळे तफा  मनैघोल गाव जमीन सरकारी जंगलात दाखल केले होते. त्यातील एका कलमानुसार 

गावातील लोकांनी वाळललेी जळाऊ लाकडे नेण्यास हरकत नव्हती.  

राखीव व संरणक्षत केलले्या जंगलाचे कोणी नुकसान केल्याचे आढळल्यास त्या णवरुद्ध कोटा त्या व्य्ीला णशक्षा दते 

असे. सहा महीन ेकारावास ककवा पाचशे रुपय ेदंड ककवा काही वेळेस दोन्ही णशक्षा एकाचवेळी ददली जात असे. जंगल 

संरक्षणाबाबत जसे कडक णनयम करण्यात आल े होते. त्याचप्रमाणे एखाद्या गावातील गावकामगार अथवा गाव 

रणहवाशाने जंगल सुधारणा व बंदोबस्तासाठी मदत केली समजले असता त्या व्य्ीस त्याच्या रमामाचा मोबदला 

म्हणून ५० रुपये दकमतीची लाकडे बक्षीस म्हणून दणे्याचा णनयमही करण्यात आला होता. जेणेकरून त्या गावातील 

अथवा सामान्य रयतेन ेही जंगल संरक्षणाबाबत जागरूकता दाखवावी हाच या मागचा उदे्दश होता. 

 राजषी शाहू महाराजांनी काही जंगले राखीव ठेवलेली होती. त्यासाठी रयतचे्या जणमनी जंगलासाठी 

घेतल्या होत्या. तसेच घेतलले्या जणमनीचा मोबदला म्हणनू जणमनी व वेळप्रसंगी रोखीन ेमोबदला ददला जात होता. 

कोणत्याही कारणास्तव जमीन संपाददत करताना प्रथम त्या व्य्ीस मोबदला देऊन मगच जमीन संपाददत करावी 

असा शाहू महाराजांचा कटाक्ष होता. मौजे जैन्याळ, पेटा गडहहग्लज आणण मौजे मानवल,े पेटा भुदरगड येथील 

जंगलास लागून असलले्या लोकांच्या जणमनी जंगलात समाणवष्ट केल्याने त्यांना बदल्यात भरपाई देण्यात आली होती. 

शाहू महाराजांनी जंगल खात्याची हद्द ठरणवण्यासाठी मोठया प्रमाणात कोरफड लागवडीचा प्रयोग केला होता. 

कारण कोरफडीचा उपयोग वनौषधी बरोबरच कंुपण म्हणनूही केला असे. सन १८९४-९६ या सालात णमळून ३७ 

मैल कोरफडीची लागवड केली होती.  परंतु, येथे कोरफड णह वनस्पती नसावी, तर कोरफड सदशृ्य ‘केकताड’ 

नावाची वनस्पती असावी. णतचाच उपयोग जंगलात कंुपण म्हणून केल्याची अनेक उदाहरण े सापडतात. तसेच  

कोरफड वनस्पतीचा उपयोग कंुपण म्हणून होऊच शकत नाही. सन १८९४ साली मौजे बाहलग ेयेथ ेवनौषधी बाग 

करण्यासाठी आठ एकर क्षेत्र फॉरेस्ट खात्याच्या ताब्यात देण्यात आले होत.े तसेच जंगल भाग असलेल्या कात्यायनी 

येथे बोटॅणनकल पाका  णनमााण करून औषधी वनस्पती लावण्यात आलेल्या होत्या. हातकणंगले ते इचलकरंजी 

रस्त्याच्या बाजूला  झाडे लावण्यासाठीचा खचा संस्थानातून अदा करण्याचे आदेश महाराजांनी ददले होते. ही झाडे 

जगावीत म्हणून झाडांना पाणी घालण्यासाठी खास एका कामगाराची णनयु्ी केली होती. सन १८९८ मध्ये मौजे 

अणतग्र ेयेथील तब्बल १२५ एकर १६ गुंठे जमीन जंगलात सामील करण्याबाबत शाहू महाराजांनी हुकूम ददला होता. 

याच हुकूमात महाराज म्हणतात की, “सदर जमीन जंगलात सामील केल्यामुळे ब्लॉक चांगला होऊन झाडांचे 

संरक्षणही चांगल्या प्रकारे होईल”.   

शाहू महाराजांच ेवकृ्ष प्रमे -  

शाहू महाराजांनी सन १९०० साली काढलले्या जाणहरनाम्यानुसार रस्त्याच्या बाजूची झाडे, फांद्या, पाने, णशरी, 

मुळ्या, कोंब ह ेज्या खात्याच्या ताब्यात आहते, त्याची लेखी परवानगी न घतेा तोडल्यास अथवा झाड खंुटेल अस े

कृत्य केल्यास व त्याने हा हुकूम अमान्य केल्यास तो णशक्षेस पात्र होईल. तसेच रस्त्याच्या बाजूच्या झाडांचे रक्षण 

व्हावे, त्याच्या फांद्या कोणी तोडू नये यावर अणधकाऱयांनी णवशेष लक्ष द्यावे म्हणून महाराजांनी  ६ नोव्हेंबर १९०३ 

रोजी आदेश ददले होत.े  या हुकूमावरून शाहू महाराजांनी झाडे वाढणवण्यासाठी तसेच रस्त्याच्या कडेला झाडांची 

काळजी घेतलेली ददसून येत.े कळंबा तलावाचे पाणी कोल्हापूर शहरात ज्या पाटान ेयेत होते, त्या पाटात झाडांच्या 

मुळ्या आल्या होत्या त्याबाबत शाहू महाराज म्हणतात की, “मुळ्या तोडल्या तरी त्या पाटात येणार आणण झाडे 

तोडलपेासून णवशेष उपयोग न होता रस्त्यावरील छाया नाहीशी होईल सबब पाटात लोखंडी नळ घालणे”  या एका 

वाकयावरून महाराजांची झाडांच्या महत्वावाबाबतची तळमळ ददसून येत.े 

झाडे तोडणाऱया ठेकेदारांनी एकदा पन्हाळ्यावरील घाणरेीची झाडे तोडण्याची परवानगी महाराजांकडे माणगतली 

होती. त्यावेळी महाराजांनी असा आदेश ददला की, सदरहू जातीची झाडे तोडू द्यावीत, पण सदरची झाडे तोडताना 

इतर झाडे न तुटतील असा बंदोबस्त ठेवण्यात यावा. बावडे गावच्या लोकांनी रस्त्याकडेची झाडे तोडून नलेी. ह ेकृत्य 

केल्याबद्दल ते णशक्षेस पात्र होते  व त्यांचेकडून नुकसानही भरून घणेे रास्त होते. पण त्यांना प्लेग व दषु्काळ 

असल्याने एकवार माफी देण्यात येऊन पुन्हा जर असे कृत्य केले तर रीतीप्रमाण ेकज्जे (खटला) करून णशक्षा दणे्यात 

येईल अशी ताकीद ददली. या उदाहरणावरून शाहू महाराज ह ेया बाबतीतील कडक णशस्त व कडक णनबंध पाळणारे 

असे द्रष्ट ेराजे होते ह ेददसते. 
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णशकारीस बदंी -  

करवीर सरकारने सन १८९४ मध्ये जाणहरनामा काढून असे प्रणसध्द केल ेकी, “वागजाई व मडंपाळ्याचे डोंगर व त्या 

आसपासच्या प्रदशेातील दरे, खोरी वगरेै रान रमाीम्नमहाराज छत्रपती साहबे सरकार करवीर यांस खुद्द णशकार 

खेळण्याकठरता राखून ठेणवल े आह.े यास्तव सदरी नमूद केल े रानात यापुढे हुजूराचे परवानगीणशवाय कोणत्याही 

प्रकारची णशकार करू नय”े.  यावरून असे समजत ेकी, त्याकाळी काही ठठकाणी फ् खास व्य्ींच णशकार करत 

असत. इतरांना णशकारीची परवानगी नव्हती.  

याच बरोबर जंगलात ज्यास लहान अथवा मोठी कसलीही णशकार करावयाची असेल तर त्या त्या प्रकारची णशकार 

पासाणशवाय करावयाची नाही असा स् आदशे होता. प्रथम परवानगी णमळाल्यावरच णशकार करायची परवानगी 

होती, पास दरवषी नवीन घ्यावा लागे. ह ेपास हुजूर ऑदफसात णमळत असत. पासाणशवाय कोणीही णशकार केल्यास 

इं. णप. कोड कलम १८८ प्रमाणे दंड होत असे.  म.े थोरले दत्ताजीराव इंगळे व हुजूर सहनध जगदेवराय सुवे यांनी 

पासाणशवाय णशकार केलेप्रकरणी महाराजांनी णनकाल ददला होता की, “आम्हा सहनध जरी कोणी असले तरी प्रत्येक 

इसमाने पास बाळगणे जरुर आहे”.  पुढे महाराजांनी सन १९११ साली रानडुकराच्या णशकारीबद्दल वटहुकूम काढला 

होता. त्यानुसार करवीर इलाख्यात जागोजागी णशकारी संबंधाने जंगलात रानडुकरे राखलेली आहते ती आजूबाजूच्या 

शेतकरी लोकांच्या णपकात जाऊन त्यांची नासाडी करतात. अशी डुकरे शेतकरी लोकांनी आपल्या शेताच्या हद्दीत 

आल्यावर बंदकूीणशवाय इतर साधनांनी ठार मारावीत. जंगलात जाऊन मारायची नाहीत अशा आञा ददल्या  होत्या.  

पाण्याच ेमहत्वाव जाणल े–  

 राजषी शाहू महाराजांनी आपल्या राज्यामध्ये अनेक तलाव  आणण णवणहरी  बांधल्या. नवीन तलाव ककवा 

णवणहर बांधण्यासाठी अथवा दरुूस्तीसाठी बराच खचा केला. राजषी शाहू छत्रपतींनी ज्या वेळी तलाव बांधले त्या 

वेळी त्या तलावाकडे घेतलले्या जणमनी सरकारात घेतल्या आणण त्या लोकांना मोबदला म्हणून शेतीसाठी नवीन 

जणमनी ददल्या. महाराजांनी आवश्यक त्या ठठकाणी मोठमोठे नवीन तलाव व णवणहरी तर बांधल्याच, पण जेथ ेजुन्या 

णवणहरी अथवा तलाव होते त्यांच्यातील गाळही काढला.  

 कळंबा तलाव बांधण्यासाठी महाराजांनी संस्थानातनू खचा केला होता. या तलावाचे पाणी संपूणा शहरात 

णपण्यासाठी आणल ेहोत.े पण तलावाच्या आसपासची जनता त ेपाणी प्रदणूषत करत आह ेअसे समजल्यावर त्यांनी 

न्याय खात्यामाफा त एक आदशे काढला की, “कळंबे तलावात स्नान कठरतात, जनावरे घालतात, कपडे धुतात 

जेणेकरून पाणी खराब होते. सबब सदरहू कळंबे तलाव भरपूर भरला म्हणजे जी पाण्याची मयाादा रेषा राहते त्या 

रेषापासून आणखी पलीकडे ४०० वारावर दसुरी रेषा आखली असता जशी णनघेल त्या रेषेच्या आतील तलावाच्या 

सवा भागास १५ माह ेजुल ै१८९५ इसवी पासून सन १८६७ चा णडस्रीकट पोलीस अॅकट ७, कलम ३१ लागू करण्यात 

आले आह”े.  याच प्रमाणे णवणहरीही लोकांनी अशाच पद्धतीन ेप्रदणूषत केले असता महाराजांनी जाहीरनामा काढून 

त्यांस ताकीद ददली.  सन १९०७ मध्य ेकोल्हापरू शहरात प्लेगची साथ आललेी होती. त्यावेळी कळंबे गावातील 

लोक रानातील झोपडीत रहायचे. तेव्हा त्यांना णपण्याच्या पाण्याची अडचण यतेे होती. त्यासाठी कळंबे तलावातून 

घागरी भरून पाणी नेण्याची परवानगी महाराजांकडे माणगतली होती. त्यावेळी लोकांनी पाणी न्यावे पण तलावात 

भांडी, कपडे वगरेै काही धुऊ नये असा प्रणतबंध घातला होता. असाच एक ठराव णशरोली तलावा संदभाात सन 

१९२१ मध्य े देखील केला गलेा होता. रंकाळा तलावातही कपडे धऊु नये म्हणून राजषी शाहू महाराजांनी 

रंकाळ्यातील पाण्याचा वापर करून दधुाळी येथ ेधणु्याच्या चाव्या बांधल्या.  दगडी कटे्ट बांधनू जवळपास १२० नळ 

येथे जोडल ेआहते. आजणमतीस प्रत्येकाच्या घरात नळ आल्याने प्रशासनान ेत्याकडे दलुाक्ष केले आह.े त्यातील काहीच 

नळ सध्या सुरू आहते. यावरून त्यावेळी रंकाळा जलप्रदषूण मु्  करण्याचा प्रयत्न केलेला ददसतो. याबरोबरच यथेील 

पाण्याचा उपयोग शेतीसाठीही केला.  

 राजषी शाहू महाराजांनी सह्याद्रीच्या डोंगररांगात आजच्या राधानगरी तालुकयात राधानगरी धरणाची 

पायाभरणी केली. सन १९०८ त े १९५७ दरम्यान ह े धरण बांधून पूणा झाल.े या धरणामुळे कोल्हापूर ह े अणधक 

णनसगा व साधनसंपन्न बनले.  

मलू्यमापन -   

 शाहू महाराजांच्या काळात खास त्यांच्यासाठी राखलेल्या वनामध्ये णशकार करण्याच्या णनणायाच्या ककवा एकूणच 

त्यांच्या णशकार करण्याकडे आजच्या पयाावरण णवरोधी दषृ्टीकोनातून संस्थाणनकांचा एक छंद म्हणून न पाहता 
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क्षणत्रयत्वावाचे प्रणतक म्हणून अथवा तत्कालीन एक दरबारी ठरतीठरवाज म्हणून पाहता येईल. त्या काळात 

संस्थाणनकांनी णशकार करण ेगरै मानत नसत. समजा तरीही प्राण्यांची णशकार करणे हा त्यांचा छंद मानला तरी त्या 

छंदापायी त्यांनी कधीही प्राण्यांची सरसहा णशकार केली नाही. त्यावर त्यांनी स्वत:हून काही प्रणतबंध घातलेल े

ददसतात.  

शाहू महाराजांनी त्यांच्या काळात अनेक गावांच्या जणमनी सरकारात दाखल करून त्या जणमनी संरणक्षत जंगलामध्य े

रुपांतरीत केल्या. तथेे णवणवध प्रकारची झाडे लावली. णवशेषत: हा उपक्रम त्यांनी सह्याद्रीच्या पवातरांगामध्ये 

वसलेल्या गावांना यात समाणवष्ट केल ेहोते. कारण या भागात पाऊसाचे प्रमाण अणधक असल्याने झाडांची अणधक 

णनगा राखण्याची गरज नव्हती. राधानगरी धरणाच्या पठरसरात दाजीपूर अभयारण्य उभारले. यात णवणवध 

वन्यप्राण्यांना आसरा णमळाला. गव्यांचे महाराष्ट्रातील वसतीस्थान बनले. ह े १९५७ साली स्वतंत्र भारताच्या 

महाराष्ट्रातील पणहल ेअणधकृत अभयारण्य ठरल.े यातच महाराजांची दरूदषृ्टी ददसून यतेे. पाणी प्रदषूणाचा णवचार 

करता महाराजांनी दकती दक्षता बाळगली होती ह ेकळंबा तलाव आणण णवणहरीतील पाणी प्रदणूषत होऊ नये म्हणून 

काढलेल्या हुकूमातून ददसून यते.े 

राजषी शाहू महाराजांना लोकराजा, रयतेचा राजा अशा अनके उपाध्या त्यांचे अफाट काया पाहूनच लोकांनी ददल्या 

आहते. महाराजांनी हयातभर अणवरत काया केल ेत ेसमाजाच्या उन्नतीसाठी, समाजाच्या अडी-अडचणी जाणून घऊेन 

त्या सोडवणे ह ेआपल ेआद्य कताव्य आह,े अशी महाराजांची तळमळ होती. या तळमळीतून शभंर वषाापूवी तत्कालीन 

जगाच्या दोन पावल े पुढे टाकत दरूदषृ्टीन े समाज प्रगतीपथावर नणे्याचे महत्वावपूणा काया शाहू महाराजांनी केले. 

राजषी शाहू महाराजांनी राज्य कारभार करत असताना पयाावरणाणवषयी घेतलेल े णनणाय आजही आपणास 

खरोखरच प्ररेणादायी आहते.   
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12 करवीर सरकारचे ग्याणझट, १६ जानेवारी, १८९५, प.ृ १०२ 

13 करवीर सरकारचे ग्याणझट, ११ जानेवारी, १८९६, प.ृ २. इंजूल, पेटा पन्हाळा येथे णवहीर बांधण्यासाठीचे टेंडर 

करवीर सरकारन ेकाढल ेहोते.  

14  करवीर सरकारचे ग्याणझट, २९ जून, १८९५, प.ृ १४४. 

15  करवीर सरकारचे ग्याणझट, २८ माचा, १८९६, पृ. ५४. मौजे वाडी रत्नाणगरी, पेटा पन्हाळा येथ े कापूरबाव 

नावाची सावाजणनक पाणी णपण्याची  णवहीर प्रदणूषत करणाऱयांच्या णवरोधात णडस्रीकट पोलीस अॅकट ७, कलम ३१ 

लाग ूकरण्यात आल ेहोते.   
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चंद्रशेखर काणशनाथ काटे 
 

16 सकाळ, २६ म,े २०२०. धणु्याची चावी म्हणजे कपडे धणु्यासाठी, अंघोळ करण्यासाठी, जनावरांच्या पाण्यासाठी 

ककवा त्यांना धुण्यासाठी एकाच ठठकाणी केललेी बहुआयामी योजना आह.े 
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