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छत्रपती शिवाजी महाराजाांचे हवामान शवषयक धोरण क्ाांशतकारी होते. मध्ययगुीन काळात 

पयाावरणाची काळजी घेणारे छत्रपती शिवाजी महाराज एकमेव राजे होत. महाराष्ट्रातील ककल्ल्याांवर 

शनरशनराळ्या प्राणयाांचे व वनस्पतींचे वास्तव्य आह.े समुद्रातील ककल्ल्याांवरील वनस्पतीचे व प्राणयाांच े

आशस्तत्व वेगळे, मोठ मोठी झाड े – वृक्ष व वेली ह े ककल्ल्याचे वेगळे वैशिष्ट्य होय. स्वराज्य वाढवत 

असताना त्याांनी पयाावरण सांरक्षणालाही तेवढेच महत्व कदले. मानवी जीवनाला समृध्द करणारा घटक 

म्हणजे शनसगा होय. मानवी जीवनामध्ये शनसगााला महत्वाचे स्थान आह.े एवढेच नव्ह े तर शनसगा हा 

मानवाच्या जगणयाचा कणा आह.े त्यामुळे मानव व शनसगा जीवनामध्ये शनसगााला महत्वाचे स्थान आह.े 

शनसगाामुळे मानवी जीवन समृध्द व आनांदी बनते. सध्याच्या आधुशनक जगामध्ये शनसगााचा समतोल ढासळु 

लागला आह.े दषु्ट्काळ, तापमान वाढ, महापूर, पावसाचे कमी होत चाललेले प्रमाण, शवशवध अांगी होणारे 

प्रदषूण या सवााचा पररणाम मानवी जीवनावर होताना कदसतो आह.े या सवा समस्यामुळे मानवी जीवन 

जगणे अवघड बनले आह.े यातून मागा काढणयासाठी खरी गरज आह े ती छत्रपती शिवाजी महाराजाांचे 

हवामान शवषय धोरण जाणून घेऊन ते आचरणात आणणयाची.  

मध्ययुगीन कालखांडामध्ये जांगलाची 

काळजी घेणारे छत्रपती शिवाजी महाराज 

एकमेव राजे होत. १ छत्रपती शिवाजी महाराज 

एखादा नवीन प्रदिे जजकून घेतल्यानांतर तेथील 

व्यवस्था लावत असताना तेथील रशहवािाांना 

अभय दऊेन तेथील घरे बाांधकाम व तळी 

खोदावयास व बागा लावावयास साांगून स्वत: 

मदत करीत असत. नवीन प्रदिेामध्ये झाड े

लाऊन हवामान सांरक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी 

महाराज प्रशसध्द होते.२ वृक्ष लावणे, वृक्ष 

वाचशवणे व त्याांची काळजी घेणे याकड े आज 

कटाक्षाने लक्ष पुरशवल े जाते. नसैर्गगक 

पयाावरणाच्या दषृ्टीने त्याांचे केवढे महत्व आह े ह े

आपण आज जाणतो. छत्रपतींच्या काळात वृक्ष 

सांगोपनाकड े लक्ष पुरशवले गेले याचे त्याचमुळे 

कौतुक वाटते.३छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी वन े

शनमााण केली. वन म्हणज े केवळ उपवन नव्ह.े 

त्यात केवळ धनी आशण त्याचे कुटुांबीय शवहार 

करू िकतील अिी उद्यानेही नव्हते. 

स्वराज्यातील वने म्हणजे रायगड व राजगड या 

महत्त्वाच्या दोन्ही गडाखाली मोठ्या आमराय्या 

होत्या. त्यावर िासनाची करडी नजर असे.४ 

“झाडी प्रयत्ने वाढवावी त्यामध्ये एक काठीही 

तोडो न द्यावी. गडावर झाड े जी असतील ती 

राखावी. या शवरहीत जी-जी झाड े आहते ती 

फणस, जचचा. वड, जपपळ आदी. करून थोर वृक्ष 

जनबे – नाररगे आदी करून लहान वकृ्ष तसचे 

पुष्ट्पवृक्ष वल्ली ककबहुना प्रयोजन अप्रयोजन जे- 

जे झाड े होत असेल ते गडावर लावावे व जतन 

कराव”े.५  

गड-ककल्ल्याांवर अनेक प्रकारची झाड े

लाऊन त्याची चाांगल्या प्रकारे जोपासना करावी 

यासाठी शविेष लक्ष होते. गडाच्या आजूबाजचू्या 
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पररसरात मोठ्या प्रमाणात अमराय्या शनमााण 

केल्या होत्या. छत्रपतींनी स्वराज्यामध्ये गड 

शनमााण करत असताना एक अशतिय महत्त्वाची 

खबरदारी घेतलेली होती ती म्हणज े गडावर 

एकच मागा ठेवलेला असे. जर दसुरा मागा असेल 

तर त्या रस्त्यावर शवशवध प्रकारची झाड ेलाऊन 

वनराई शनमााण केलेली अस.े यातून ‘झाड ेलावा 

झाड े जगवा’ ही मोहीम यिस्वीपणे राबशवले 

जात असे. छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी 

स्वच्छतेसांबांधी जी काळजी घेतली होती ती 

आज्ञापत्रामध्ये नमूद केली आह.े६ “गडावरती 

मागाामागाावरती बाजारात तटोतट केर केसपट 

ककमशपपडो व द्यावे ताकीद करून केर गडाखाली 

न टाककता जागोजागी जाळून ती राख परसात 

टाकून घरोघरी होईल तेथे भाजीपाले करावे” असे 

स्पष्ट नमूद केले आह.े छत्रपती शिवाजी महाराज 

कोणताही दगुा बाांधणयापूवी पाणी मुबलक व 

पुरेसे आह े कक नाही याची दक्षता घते असत. 

महाराजाांनी बाांधलेल्या प्रत्येक गडावर 

जलसांचायनासाठी तलाव व पाणयाची टाकी 

शनशित आह.े ककल्ल्यावरील तलाव शनसगाशनर्गमत 

नाही तर त े मानवशनर्गमत आहते. छत्रपती 

शिवाजी महाराजाांनी ककल्ल्यावरील 

जलव्यवस्थापन सांदभाात शवशिष्ट शनयम केले होते. 

त्या शनयमानसुार जलसांचयन केले जात असे. 

नैसर्गगक घळीच्या तोंडािी बाांध घालून पाणी 

आढशवले जात असे. तलाव बाांधत असताना 

तलावाच्या चोहोबाजूांनी जलसांचायनासाठी 

तटबांदी मजबूत असे. महाराजाांनी तलाव, शवशहरी 

व टाके या माध्यमातून पाणी व्यवस्थापन 

अांमलात आणले. ककल्ला सागरी असो वा डोंगरी 

तेथे शपणयाच्या पाणयाची सोय शनशितच अस.े७  

शिवगांगा नदीवर बाांध घालून शिवापूर 

येथे फळ झाडी लावलेली होती. शविेष म्हणज े

तेथे समृध्द अिी आांबयाांची बाग शनमााण केली. 

असे अनेक बांधारे व धरणे स्वराज्यात शनमााण 

करून शवशवध फळ बागा व आमराय्या उभ्या 

केल्या होत्या. सावाजशनक शवशहरी बरोबरच जर 

कोणी सरकारी मदतीने आपल्या िेतात शवहीर 

खणत असेल तर त्याला राजे मदत करत असत. 

रहाटवाड्याच्या रामजी चोरगे याला िेतात 

शवहीर बाांधायला मदत केली. इतर िेतक-

यानाही या कामासाठी स्वराज्यातनू मोठ्या 

प्रमाणात मदत केली. छत्रपतींनी खेड शिवापूर 

या रठकाणी मोठे धरण बाांधले.८  

स्वराज्यामध्ये शवशवध प्राणयाांची 

जोपासना केली जात असे. भीमथडी व मानदिे 

इत्यादी गवताची कुरणे पाहून जागोजागी 

महाराजाांनी गाईची शखल्लारे ठेवली होती. 

दिेात ककवा डोंगरात चा-याच्या जागा पाहून 

तेथे या प्राणयाांची जपणूक केली जात अस.े 

महाराजाांनी प्राणयाांची जोपासना करणयासाठी 

गवळी व इतर मांडळी ठेवलेली होती. गाईच्या 

शखल्लाराांबरोबरच म्हिींची शखल्लारे ही 

चाांगल्या पद्धतीन े जोपासली होती. त्याांची 

दखेभाल धनगर व गवळी करत असत. एवढेच 

नव्ह े तर स्वराज्यामध्ये वीस त े पांचवीस हजार 

िेळ्या-मेंढ्ाांचे कळप धनगराकड े राखणीस 

कदलेले होते. सवा प्राणयाांची दखेभाल योग्य 

पद्धतीने केली जात असे. अिा प्रकारे पाळीव 

प्राणयाांची सुरशक्षतता स्वराज्यामध्ये योग्य 

पद्धतीने होत असे.९ जांगलातील हरीण या गरीब 

प्राणयाांची शिकार करणयास स्वराज्यामध्ये मज्जाव 

होता. स्वराज्यामध्ये तिी ताकीद कदलेली शहती 

म्हणजे राजाांनी या वन्यप्राणयाांना सुरशक्षतता 

कदलेली होती. जांगलातील प्राणयाांना छत्रपतींनी 

सांरक्षण कदले होते.१०  

रत्नाशगरी शजल्यातील शचपळूण 

तालुक्यातील दळवटणे येथे स्वराज्यातील 

सैन्याची छावणी पडली असता महाराजाांनी १९ 

मे १६७३ रोजी त्या छावणीच्या सुभेदाराला ज े
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पत्र शलशहले आह े त े ककती पयाावरक पूरक आह.े 

याची कल्पना आपणास येईल. “पावसाळा जवळ 

आलेला आह.े चारा धान्य काटकसरीने वापरा 

चारा सांपल्यावर पावसाळ्यात घोड्याांना चारा 

शमळणार नाही. मग घोडी तुम्हीच मारली असे 

होईल. धान्य सांपले तर िेतक-याकडील दाणे, 

भाकरी, गवत, जळण व भाजीपाला आणाल.  

तेव्हा रयत म्हणेल की मुघलच बरे होते. उन्हाळा 

असल्यामुळे आगया चुली रांधनाळा प्रसांगी आग 

भडकेल आशण खणाला लागेल. त्यामुळे लाकूड 

शमळणार नाही. रात्रीस कदवा घरात असेल उांदीर 

वात नेईल आग भडकेल. ते गोष्टी न हो या करणे 

हमेिा कफरत जाऊन काळजी घेणे. सवाांनी हुिार 

राहणे. जनावराांची आशण िेतक-याांची काळजी 

घ्यावी अन्यथा इज्जत वाचणार नाही”. प्राणी 

वाचले पाशहजेत शनसगााला आग लागू नये. 

यासाठी केलेल्या सूचना आपणास पयाावरण 

रक्षणासाठी योग्य व आदिावत ठरतात. ११ 

प्रत्येक ककल्ल्याला नैसर्गगक तट आह.े 

ककल्ल्याच्या सांरक्षणासाठी दषृ्टीने मोक्ष-मोक्ष 

डोंगराचेकड े तासून तट तयार केल े आहते. या 

तटावर झाड े लाऊन शनसगााची जपणूक केली 

आह.े राजाांनी शनसगााचा समतोल आजीबात ढळू 

कदला नाही. गडावरील झाडी हर प्रकारे राखावी. 

या साठी कडक धोरणाची अांमलबजावणी केली 

होती. राजाांनी प्रत्येक गड उभा करताना 

शनसगााचा व पयाावरणाचा अनोखा सांगम 

साधलेला आह.े अज्ञापत्रात म्हटले आह.े “गडाची 

राखण म्हणज ेकमरग्याची झाडी ते झाडी प्रयत्न े

वाढवावी त्यामध्ये एक काठी तोडू न द्यावी 

बलकबुलीस त्या झाडीमध्ये ह्षम बांदकुी 

घालाव्या कारणे जागे असो द्यावे”. छत्रपतींनी 

गड सांवधानासाठी शनयम केले की, “गड पाहून 

एकाहून अशधक दरवाज े आशण चोरकदड्या 

ठेवाव्यात. पैकी गरजेच्या तवेढ्ा मोकळ्या ठेवून 

बाकी शचणून टाकाव्यात.१२ वेळप्रसांगी मोकळ्या 

करून वापरता येईल. गडास आत जायचे मागा 

सुगम नसावेत. असल ेतरी त ेमोडून त्यावर झाडी 

वाढवून ते दगुाम करावेत”. हवामानातील 

बदलामुळे जीवसृष्टीतही बदल होतात. यासाठी 

महाराज म्हणतात “या वृक्षाच्या अभावे हानीही 

होत”े.१३  

छत्रपतींनी पयाावरण सांवधानासाठी 

घनदाट अरणये वाढशवली. त्याचबरोबर िस्त्र ू

बरोबर लढणयासाठी या घनदाट अरणयाचा 

राजाांनी उपयोग केला. इ. स. १६६१ मध्य े

कारतबखानाच्या नतेृत्वाखालील मोगल सैन्याला 

मराठ्याांनी घनदाट अरणय असलेल्या उांबरजखडीत 

गाठले. छत्रपतींनी घनदाट अरणयाच्या मदतीन े

मोगल सेनेचा पराभव केला. छत्रपतींनी घनदाट 

अरणयाचा उपयोग युध्द प्रसांगी केलेला आढळतो. 

वनदगुााप्रमाणे स्वराज्यातील वनराय्या युध्द 

प्रसांगी उपयुक्त ठरल्या.१४  

गडावरील झाडी हर प्रयत्ने करून 

राखावी अिी छत्रपतींची सक्त ताकीद होती. या 

झाडाांचा उपयोग हवामान रक्षणाबरोबरच वेळ 

प्रसांगी पडकोटाप्रमाणे उपयोग होतो ह े शवसरू 

नये. दारूची कोठारे मुख्य इमारतीपासून दरू 

अांतरावर बाांधावीत जेणे करून कोणतहेी नकुसान 

होणार नाही.१५ “छत्रपतींनी स्वराज्यामध्ये 

बागायती िेती व अमराय्यावाडीकड े वारोवाांर 

लक्ष कदले. १६ छत्रपतींनी डोंगर ककल्ल्याांवर 

झाडाांचे नैसर्गगक तट शनमााण करून वृक्षाांच्या 

राांगा शनमााण केल्या. सयाद्रीच्या अनेक गड-

ककल्ल्याांवर अिा अनेक वनराय्या शनमााण 

केल्या.१७ 

गडाभोवतीच्या जांगलात आरमाराच्या 

दषृ्टीने उपयोशगतेचे सागवान जपणारे छत्रपती 

शिवाजी महाराज ह े एकमवे राज े होते. आजही 
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आपणास गड ककल्ल्याांच्या आजूबाजूनी उतारावर 

छत्रपतींनी शनमााण केलेली जांगले पहावयास 

शमळतात. थोर मानवतावादी, आदिावादी, 

सशहष्ट्णुतावादी अिी चौफेर भूशमका बजावताना 

हवामान रक्षणासाठीही त्याांनी महत्वपूणा पावले 

उचलली. त्याांची ही भूशमका त्याांनी आपल्या 

सैन्याला कदलेल्या सुचने वरून कदसून यतेे.१८ 

छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी आरमार लढाऊ 

जहाजाांची शनर्गमती करतानाही त्याांनी 

वृक्षसांवधानाकड ेकाळजीपूवाक लक्ष कदले होते. वकृ्ष 

रक्षणाचे आवाहन जनतेला व स्वराज्यातील 

अशधकारी वगााला केले होते. छत्रपती शिवाजी 

महाराजाांचे ककल्ले बाांधणीचे तांत्र व ककल्ल्याांच े

शनयोजन आशण व्यवस्थापन आदी. बाबींचा 

सखोल अभ्यास केला तर त्यातूनही त्याांचा 

हवामान दषृ्टीकोन कदसनू येतो.१९ 

 स्वराज्य वाढवत असताना छत्रपतींनी 

पयाावरण सांरक्षणाला खूप महत्व कदले. या 

सांदभाात कास्म-दी-गादाां साांगतो ‘छत्रपती 

शिवाजी महाराज नवीन प्रदिे जजकल्यानांतर 

प्रथम तेथील रशहवािी नागररकाांना अभय दते 

असत. नांतर घरे बाांधकामास, तळी खोदावयास 

व बागा लावावयास साांगून स्वत: जातीन े मदत 

करीत असत.२० मध्ययुगीन कालखांडात वृक्ष 

सांगोपनास प्रोत्साहन दऊेन नव-नवीन प्रदिेात 

वृक्षलागवडीची गरज छत्रपती शिवाजी 

महाराजाांनी जाणली होती. यातच त्याच े

सवाशे्रष्ठत्व सामावलेले आह.े छत्रपती शिवाजी 

महाराजाांनी सतराव्या ितकात गड-ककल्ल्याांवर 

िौचकुपाांची व्यवस्था अशतिय उत्तम अिी 

केलेली होती. हवामानाचा समतोल 

राखणयासाठी छत्रपतींनी योग्य ती काळजी 

घेतली होती. छत्रपतींनी शनमााण केलेल्या प्रत्येक 

गड-ककल्ल्याांवर िौचकुपाची व्यवस्था आह.े आज 

आपणास रायगड, प्रतापगड, जसधुदगुा, पुरांदर, 

राजगड, शवजयदगुा या ककल्ल्याांवरती 

िौचकुपाची व्यवस्था पाहता येते.२१ छत्रपतींनी 

स्वराज्यातील पडीक जशमनीवरती मोठ्या 

प्रमाणात वनराय्य्या शनमााण केल्या. त्याच 

बरोबर गड-ककल्ल्यावर व गड-ककल्ल्याांच्या 

पररसरामध्ये शवशवध जातीची झाड े लावली व 

त्याचे सांवधान काळजीपूवाक केले. आांबा, जचच, 

फणस, जपपळ, आवळा, शचकू, नारळ, वड, 

बाभूळ, नारळ, सुपारी याांची लागवड मोठ्या 

प्रमाणात केली होती. महाराजाांच े वेगळेपण 

म्हणजे महाराज एका गडावरून दसु-या गडावर 

सांदिे पाठशवणयासाठी सांदिे वाहक म्हणून 

धुराचा वापर करीत असत. अिा काळ्या व पाांढ-

या धुरासाठी त्याांनी वगेवेगळ्या जातींच्या 

झाडाांची लागवड स्वराज्यात केली.२२  

गड-ककल्ल्यावरील वस्तीमध्ये ककवा 

गडावर कोठेही कचरा साठला तर तो जाळून 

त्याची राख जशमनीवर टाकून त्यावर भाज्या 

शपकवणयात याव्यात. गड-ककल्ले नहेमी स्वच्छ 

ठेवावेत, पाणसाठे, शवशहरी कायम स्वच्छ 

राहावेत. साांडपाणयाची योग्य शवल्हवेाट लावावी. 

िोषखड्डड्याांची व्यवस्था कां पोस्ट खतासाठी 

सोनखतासाठी सदवै आग्रही दषृ्टीकोन पाहता 

छत्रपती शिवाजी महाराजाांचा स्वच्छताशवषयक 

प्रगत दषृ्टीकोन कदसनू यतेो.२३ ककल्ले रायगड, 

राजगड, जसहगड, पन्हाळा आदी. ककल्ल्याांवर 

बागबगीचा केला होता. शवशवध फळे व फुले 

याांच्या बागा लावल्या होत्या.२४ 

 छत्रपतींचे गड-ककल्ल े म्हणज े

जैवशवशवधतेचा खशजना आह.े महाराष्ट्रातील गड-

ककल्ल्याांच्या साशनध्यात वेगवेगळ्या प्राणयाांचे व 

शवशवध वनस्पतींचे अशस्तत्व आह.े जस े

शगरीदगुाावरील प्राणी, पक्षी, वृक्ष वेगळे तसेच 
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समुद्रातील गड-ककल्ल्याांवरील प्राणी-वनस्पती 

वेगळे आांबा, फणस, बेहडा, पळस, वारस, 

बहावा, पाांगारा, शबजानाणा, शिवण, नारळ, 

सुपारी, वड, जपपळ, उांबर, अांजन, कौिी, करमळ 

याबरोबरच शवशवध वृक्ष-वेली मोठ्या प्रमाणात 

आढळताना कदसतात. ककल्ल्याच्या सौदयाात भर 

घालणारी कारशवची फुल े मोठ्या प्रमाणात 

कदसतात. ककल्ल्याांवरील सड े अशतिय मनमोहक 

असतात. जाांभ्या दगडाचे असणारे ह ेसड ेगुलाबी, 

जाांभळ्या, शपवळ्या, पाांढ-या रांगाचे ह ेसड ेफुलनू 

येतात.२५ गड-ककल्ल्याांच्या कड्या कपारीत तट –

बुरुजाांवर शवशवध प्राणी आश्रयाला राहतात. 

अनेक जाती-प्रजाती गड-ककल्ल्याांवर सुखरूप 

जगताना कदसतात. आज पयाावरण सांवधान 

करताना गड-ककल्ल्याांवरील हा शनसगााचा ठेवा 

जोपासला पाशहजे. औषशध वनस्पतीची लागवड 

करून त्याांच्या सांवधानाची  व्यवस्था केली होती. 

छत्रपतींनी कोणत्याही जांगलात आग लागू नय े

म्हणून वनरक्षकाांच्या नेमणुका केल्या होत्या.२६ 

अमात्याच्या आज्ञापत्रामध्ये म्हटले आह े

ते असे ‘जीवजांतू न राही ते करावे गडावरी 

मागाावरी बाजारात तटोतट केरकसपट अशजबात 

पडो न द्यावे. केर गडाखाली न टाकता 

जागोजागी जाळून ती राख ही परसात टाकून 

घरोघरी होईल ते बाजीपाले करावे. गड, रस्ता, 

बाजारपेठ आदी. रठकाणी स्वच्छतेबाबत छत्रपती 

शिवाजी महाराज ककती दक्ष होते ह े आपल्या 

लक्षात यतेे.२७ अॅबे कॅरे या सांदभाात म्हणतो. 

‘छत्रपती शिवाजी महाराजाांना दिेातील 

भूगोलाचा शविेष अभ्यास आह.े दिेातील सवा 

िहराांची इतकेच नव्ह े तर भूप्रदिेाची आशण 

वनस्पतींची त्याांना माशहती आह’े.२८  

छत्रपती शिवाजी महाराजाांचे हवामान 

शवषयक धोरण क्ाांशतकारी होत.े गडावर 

आमराय्या शनमााण करणारे व जांगलात 

आरमारायाच्या दषृ्टीने उपयोगी असणारे 

सागवान जोपासणारे छत्रपती शिवाजी महाराज 

ह े एकमेव राजे होत. १७  व्या ितकात 

छत्रपतींनी गड-ककल्ल्याांच्या उतारावर 

जोपासलेले जांगल पाहताना आिया झाल्या 

शिवाय राहत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज 

पयाावरणाचे प्रणेते होत. पयाावरण सांरक्षणासाठी 

त्याांनी घेतलेले शनणाय व केलेली कृती आजच्या 

पार्श्ाभूमीवर अभ्यासनीय अिीच आह.े 

छत्रपतींच्या जलव्यवस्थापन, कृषीजीवन, कचरा 

व्यवस्थापन, स्वच्छता शनवारण, वृक्ष सांवधान, 

वनसांवधान, झाड ेलावा झाडे जगवा या बाबतचा 

त्याांचा दषृ्टीकोन आजही आपणासाठी उपयुक्त 

आह.े छत्रपतींची ही शिकवण घेऊन आपण 

त्याांच्या वाटेने मागास्थ झालो तर आपल्याला 

शनसगााने कदलेल्या जैवशवशवधतेचे सांरक्षण नक्की 

करता येईल.  
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