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CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ: SRUNITY OF 
THE WORKS OF EDUCATIONAL, SOCIAL AND 

INTELLECTUAL AWARENESS OF 
UNTOUCHABLES . 

 

Kendre Pooja Vitthal 
Pg. In Ma English 

ABSTRACT :  
This article is focused on the views of the Rajarshi Chhatrapati shahu Maharaja on 

educational works, social works and invisible rational thoughts.who was great king of kolhapur 
presidency of Maharashtra State in India. It covers the idea of the education to the all strategies 
adopted for the providing education efforts for the mass education.And explores how social 
innovation on the ragional sub - national level helps pinpoint socially inclusive change for smart 
inclusive and sustainable growth in world regional development policy. 
Keywords:  

Scrunity, Works,Education, social change and regional thoughts, empowerment and 
development. 
INTRODUCTION :  

Education gives us a knowledge of the world arround us and changes it into something 
better.Nobody would dare to exclude the name of Rajarshi Chhatrapati shahu Maharaj from the list 
of the great historically famous personalities.He realised importance education to all.He was the 
leader of common man.He belonged to the Bhosale dynasty of Maratha's.He was born to Jaysingrao 
Ghatage and Radhabai on June 26,1874 in Raigad. He was a great national figure who tried and 
succeed in education.His Official name  was colonel his highness kshatriya kulawatans 
sinhasnaadheeshwar, shreemant Rajarshi shahu Chhatrapati Maharaj sahib Bahadur raja of 
Kolhapur.Chhatrapati shahu Maharaj occupied the throne of kolhapur for28years,from 1894 to 1922 
during this period he initiated numerous social reforms in his empire. The newness of social 
innovation as a scientific political and practical field required however further sustaintial studies. 
studies of regional social innovation might help pinpoint the elements of socially includive change 
required on individual and structural levels in order to attain the smart inclusive and sustainable 
growth aspired for in the regional development fund. 
Educational Works:  
Idea of free education:  

Shahu Maharaj wanted to promote the Depressed Classes in the education sector, and the 
administrative process of his state. Hence, he started the idea of free education (Bagade, 1982). 
Through education, he wanted to include the lower caste community in the administration.once the 
time of chh.Rajarshi shahu Maharaj the Brahmins was the most important community who takes 
education and take over the charge of the almost administrative position in British rule in India. In 
his period the untouchables were not aware of the long - term benefits of education.He thought about 
the situation and he realized that without providing the free education to the socially backward 
community it was not possible to include these people in education and administration and process of 
economics development also. 
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Compulsory free primary education:     
In his time the underprivileged people are not aware about the benefit to them of getting 

education. rajrshi shahu was considered a democrat and social reformer and his rule saw the 
implementation of progressive policies such as an embryonic reservation system for lower castes and 
non-caste groups and expanding access to education regardless of caste and creed was one of his 
most significant priorities. parents who do not use to send their children to school were charged Rs 1 
per month as a fine.Shahu Maharaj established many hostels in kolhapur and even supported 
economically the other hostels in different parts of Maharashtra for the education of the non 
Brahmins. Some of his hostels jain hostel 1901, Victoria maratha hostel 1901,lingayat hostel 
1907,mohamedan hostel 1906, Namdeo Shimpi hostel,sonar hostel 1921 and miss Clark hostel for 
Dalit 1908. 
Scolership and freeship: 

Chh. Shahu Maharaj introduced several scolerships for poor meritorious students from 
backward classes. It was too necessary that time fotracting the students for taking education 
(Mhopare, 2006). Hence, the Maharaj has implied this scheme accordingly. He issued an order in 
1911 that the Backward class students in the Rajaram High School and Rajaram College, be given 
freeship. Basically there was a scheme of freeships in schools since 1885, however, it was modified 
in 15th May 1911. 
Women Education:  

Shahu Maharaj started schools for girls in hilly, rural and backward areas. In the first 4 to 5 
years of her career, he established girls' schools in backward areas like Bhudargad near Sahyadri. In 
places where there are no separate schools for girls, he encouraged girls to come to school and study 
together with boys.Maharaj also started 5 scholarships of Rs. 40 each for the marriage of his 
daughter Akkasaheb Maharaj for the student who got the highest marks in the fourth annual 
examination. Shahu Maharaj's approach to the advancement of women was the sky's the limit. He 
started a female training school in Kolhapur and appointed Rakhmabai Kelvakar, an intelligent 
woman, as his teacher. Shahu Maharaj not only opened the doors of education to women at all levels, 
but also felt the need for women's political participation.The scope of Shahu Maharaj's female 
education cannot be complete without the mention of his Snusha Indumati Devi. Indumati became a 
widow in the year 11. Then, she outraged by the whole family, Shanu Maharaj decided to educate 
her. 
Exterminate of social Discrimination:  

During the British rule in India, Chhatrapati shahu Maharaj worked tirelessly to provide 
justice to the common people and worked for their benefit. Rajarshi Chhatrapati shahu Maharaja was 
a social reformer and avisionary who was driven towards the development of his people and the 
betterment of the socially. 

There are various kind of works which make shahu Maharaj great king and social reformer at 
time 1890 to 1822. Radhanagari dam which still working although it cannot be complete at his time. 
For education they spend yearly one lakh which was highest in India for any state expenses. They 
work for eradication of cast difernces by allowing various jobs to as downtrodden people. In start of 
20th century they make education compulsory and free to all and all cast religions. As a social 
reformer they apposed any kind of offering and started kshatriya vedik math at kolhapur. Reservation 
to backwards cast. Reserve forest area. Compilation and free private education. Development in 
industry. 
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SHAHU ON ECONOMIC DEVELOPMENT : 
Shahu was not an economist but he had some definite ideas about economic problems. His 

thoughts on economic development are valuable even today# such as poverty, unemployment, 
famines, scarcity of essential commodities# irrigation of land, new schemes to increase agricultural 
produce are as grave as they were in Shahu1 s period. 
Agriculture Development: 

Shahu wanted to bring about radical changes in traditional agricultural system. He advised 
farmers to follow new methods of ways of cultivation, while speaking  on 15th August, 1920, Shahu 
said, "India is predominantly an agricultural country. 
Industrial Development: 

Such was of the view that the progress and prosperity of the State depended upon the 
industrial' development. While inaugurating Rajaram Industrial School Boarding House and' 
show room at Panhala on 15th August, 1920 he said, "The status and prestige of a country' is judged 
by the develop- ment of that country in industrial field.” 
Ideology Of Awareness: 

Shahu Maharaj was an able ruler who was associated with many progressive policies during 
his rule. From his coronation in 1894 till his demise in 1922, he worked for the cause of the lower 
caste subjects in his state.  

Women had barely any property right Child marriages were regular and routine practice 
Polygamy was permitted and was considered necessary among the higher or wealthy classes Barely 
any profession or job was available to women In the higher castes or high-class families, widow 
marriage, separation and divorce were banned, the social and moral code was exceptionally 
discriminative against women, the ugly practice of ‘Pardha’ was observed; thus, its recognition had 
nearly become adifferentiation of higher medieval status. 
Upliftment of Dalits: 

He did this experiment in the year 1902. Later on, this experiment became the inspiration for 
independent India and it was included in the necessary measures under the Constitution of India. 
This was the reason that there was a big social and economic change in the lives of millions of Dalit 
families of India. 
Vedik Education: 

Shahu Maharaj’s life is an epitome of how to stay true to one’s culture and heritage. He 
brought Vedic education to the non brahmins. He believed in spreading vedic education and also 
opened up vedic pathshalas to educate on vedic rituals. He even banned cow slaughter. He promoted 
Arya Samaj and Theosophical society. 
End to the Vatandari system: 

Shahu also put an end to the Vatandari system in the year 1918 by making a law. He got the 
Shudras the right to become landowners by implementing land reforms. By this order, their 
economic slavery was removed to a great extent. 

To bring about a change in the condition of Dalits, he ended two such special practices which 
proved to be epoch-making. First , in 1917 , he put an end to the ‘ balutedari system ‘, under which 
an untouchable was given a small amount of land in return for free services for the whole village 
from him and his family members. 

Shahu Maharaj also made laws for women. Etc. to get out of innumerable entangled problems 
for thousands of years. C. In 1917, the state of Kolhapur passed a law recognizing the remarriage of 
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widows. Also in 1919, a provision was made that the age of men should be 18 years and that of 
women 14 years. Maharaj did not stop there, but if anyone treats a woman cruelly, he will be 
imprisoned for 6 months and fined Rs 200. Passed laws like divorce and inheritance. Devdasi 
practice stopped. It was decided to provide free education to the girls studying in Rajaram College. 

Chhatrapati Shahu was a strong advocate of equality among all strata of the society and 
refused to give the Brahmins any special status. 

He established schools to educate the women, and also spoke vociferously on the topic of 
women education. He introduced a law banning the Devadasi Pratha etc. 

Shahu’s other initiatives included restricting Child marriage in his state and the 
encouragement of intercaste marriage and widow remarriage. He long patronised the Satya Shodhak 
Samaj but later moved towards the Arya Samaj. 

He vehemently opposed caste discrimination and took many steps to abolish untouchability. 
He introduced reservation for the untouchables in government jobs. He issued a royal decree in his 
Princely State to treat all humans equal and to give equal access to the untouchables to public 
utilities like common wells, schools, hospitals and common buildings.  

His commitment to abolish untouchability was such that he was even ready to give up his 
throne for the service of the dalit or lower class people. He legalised inter caste marriages and 
discontinued the hereditary tenures (Watan) of revenue collectors (Kulkarni), infamous for exploiting 
the masses, as also the Mahar tenures that enslaved the Mahars (a lower caste). In 1917 he legalised 
remarriages and widow remarriages in his Princely State. He also introduced a law banning the 
practice of Devdasis (a tradition where a girl is offered to God). 
CONCLUSION : 

Rajarshi Shahu Chhatrapati more than a man is an idea, an institution,an ideology. He is an 
example to live by and principal to die for. He aimed for an inclusive society free from milice and 
discrimination. He provides us with a set of ideals which are as relevant today as they were a century 
ago. He used his power to constitutively eliminate inequality from the society. The prominent role of 
an avant-garde is to bring metamorphic changes among the lives of people, lead them towards 
progress by making aware them about humanity. Chhatrapati Shahu Maharaj was an iconoclast as far 
as this perspective is concerned (Garud Weekly, (Marathi) 1).The era when Shahu Maharaja raised 
the issue of the abolition of untouchability was not as congenial and progressive as it is today. 
Chhatrapati Shahu Maharaj always took care of the development of untouchables. He strove hard for 
their educational, social, and ideological awareness of the untouchables. Shahu Maharaja’s this 
massive work is inspirational for the forth coming generation. 
Overview:  

Abilities accomplished in political, social,economical and cultural fields.The work of 
Chhatrapati shahu Maharaj was not remained restricted to the development of Martha's but it 
assumed an importance to the national leadership. Shahu Maharaj inclination towards art's, literature, 
religion, culture and others activities have also been described in brief.there for he has become 
immortal in the history of Maratha. 
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INTRODUCTION  
Chhatrapati  Shahu Maharaj was known as a true democrat and social reformer in India. He 

was such a person who, despite being a king, understood the suffering of the downtrodden and 
oppressed class and always kept closeness to them. He started the process of providing free 
education to the children of the downtrodden class. Established hostels for poor students and ordered 
to provide shelter to outside students.'Child marriage' was strictly prohibited during the rule of Shahu 
Maharaj.He raised his voice in favour of inter-caste marriage and widow remarriage. Maharaj Sahu 
had to face severe criticism for these activities. He was influenced by Jyotiba Phule and was also 
under the patronage of 'Satya Shodhak Samaj', an organization formed by Phule for a long time. He 
understood the suffering of the downtrodden and the oppressed class and always kept closeness with 
them. He started the process of providing free education to the children of the downtrodden class. 
His Life-Journey 

He was born as Yeshwantrao in the Ghatge Maratha family, of Kagal village of the Kolhapur 
district as Yeshwantrao Ghatge to Jaisingrao and Radhabai on 26 June 1874. Jaisingrao Ghatge was 
the village chief, while his mother Radhabai hailed from the royal family of kunbi(kurmi) Maratha. 
Young Yeshwantrao lost his mother when he was only three. His education was supervised by his 
father till he was 10 years old. In that year, he was adopted by Queen Anandibai, widow of 
King Shivaji VI, of the princely state of Kolhapur. Although the adoption rules of the time dictated 
that the child must have Bhosale dynasty blood in his veins, Yeshwantrao’s family background 
presented a unique case. He completed his formal education at the Rajkumar College, Rajkot and 
took lessons of administrative affairs from Sir Stuart Fraser, a representative of the Indian Civil 
Services. He ascended the throne in 1894 after coming of age, prior to which a regency council 
appointed by the British Government took care of the state affairs. During his accession 
Yeshwantrao was renamed as Shahuji Maharaj. Shahu was over five feet nine inches in height and 
displayed a regal and majestic appearance.Wrestling was one of his favourite sports and he 
patronised the sport throughout his rule. Wrestlers from all over the country would come to his state 
to participate in wrestling competitions. 

Chhatrapati Sahu Maharaj was married to Laxmibai, daughter of Maratha Sardar Khanvikar 
of Baroda.Sahu Maharaj was educated at Rajkumar Mahavidyalaya in Rajkot and Dharwad. 
He became the king of the princely state of Kolhapur in 1894 AD . He saw that a section of the 
society was getting crushed due to casteism. So he made a plan for the upliftment of Dalits and 
started implementing it. Chhatrapati Sahu Maharaj opened schools and built hostels for the Dalit and 
backward caste people. Due to this, education was promoted in them and social status started 
changing. But the upper class people opposed it. They started considering Chhatrapati Sahu Maharaj 
as their enemy. Even his priest said that - "You are a Shudra and Shudra does not have the right to 
listen to the mantras of the Vedas . Chhatrapati Sahu Maharaj faced all this opposition firmly. 
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Sacrificial rites 
Sahu Maharaj used to go early every day to take bath in the nearby river . According to the 

tradition going on, during this time the Brahmin Pandit used to chant mantras. One day the famous 
social reformer Rajaram Shastri Bhagwat who had come from Bombay also accompanied him. 
Rajaram Shastri was astonished to hear the verse recited by the Brahmin Pandit during the bath of 
Maharaja Kolhapur . On being asked the Brahmin Pandit said that - "Since the Maharaja is a Shudra , 
he does not chant Vedic mantras, but he does mythological chants." Sahu Maharaj found the words 
of Brahmin Pandit insulting. He took it as a challenge. The warlords of Maharaj Sahu performed 
the sacrificial rites of the Maharaja to a famous Brahmin Pandit Narayan Bhatt Sevekari.agreed to 
do. This is the incident of 1901 . When this news came to the Brahmins of Kolhapur, they were very 
angry. He threatened to impose many restrictions on Narayan Bhatt. Then Shahu Maharaj took 
advice from the Raj-purohit on this matter, but the Raj-purohit also expressed his inability to do 
anything in this direction. On this, Shahu Maharaj got angry and dismissed the royal priest.  
Reservation system 

In the middle of 1902 , Shahu Maharaj had gone to England . From there, he issued an order 
and reserved 50 percent posts of administration under Kolhapur for backward castes. Due to this 
order of the Maharaja, the brahmins of Kolhapur fell like a curse. It is noteworthy that in 1894 , 
when Shahu Maharaj took over the reins of the state, Brahmin officers were appointed on 60 of the 
total 71 posts in the general administration of Kolhapur. Similarly, out of 500 posts of clerical posts, 
only 10 were non-Brahmins. In 1912 , out of 95 posts, the number of Brahmin officers was reduced 
to 35 due to the opportunities provided by Shahu Maharaj to the backward castes . 1903 _In AD 
Shahu Maharaj ordered to confiscated the property of Shankaracharya Math located in Kolhapur. In 
fact, the monastery was heavily supported by the state treasury. According to an order circulated in 
August 1863 by the former Maharaja of Kolhapur , the Shankaracharya of the Math at Kolhapur was 
required to obtain permission from the Maharaja before appointing his successor, but the then 
Shankaracharya bypassed the said order and went to live in the Sankeshwar Math.,which was outside 
the princely state of Kolhapur. On 23 February 1903 , Shankaracharya appointed his successor. This 
new Shankaracharya was close to Lokmanya Bal Gangadhar Tilak . July 10 , 1905To this same 
Shankaracharya declared that - "Since Kolhapur has been a vassal of the Bhosale dynasty, which was 
a Kshatriya gharana, therefore Chhatrapati Sahu Maharaj, the successor to the throne, is naturally a 
Kshatriya."  
Establishment of schools and hostels 

If the minister is a Brahmin and the king is also a Brahmin or a Kshatriya , then no one has 
any problem. But there was a problem if a Vaishya or a Shudra person was sitting on the king's chair 
. Chhatrapati Sahu Maharaj used to come in the castes considered Shudra, not Kshatriya. The 
representation of the backward castes in the administration of the princely state of Kolhapur was 
undoubtedly his innovative initiative. Chhatrapati Sahu Maharaj did not only do this, but he also 
supported all sections of the society including the backward 
castes, Marathas , Mahars , Brahmins , Kshatriyas , Vaishyas , Christians , Muslims and Jains .Took 
the initiative to open separate government institutions for all. Shahu Maharaj issued orders to open 
schools and hostels for them. Schools and hostels on the basis of caste may seem uncomfortable, but 
no doubt this was a unique initiative to educate castes which were neglected for centuries. He had 
made special efforts for the education of the children of Dalit-Backward castes. He provided 
financial assistance for higher education. The results of Sahu Maharaj's efforts were visible in his 
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rule itself. Significant progress was made in the number of boys and girls from the backward castes 
studying in schools and colleges. As the Maharaja of Kolhapur , Sahu Maharaj worked for all castes 
and classes. He had also done a lot of work for the ' Prayer Samaj '. He had given the management 
of 'Rajaram College' to 'Prathana Samaj'. 
Statement 

1. His opponents were frightened by the actions of Chhatrapati Sahu Maharaj and were 
threatening to kill him. On this he said that- "They can leave the throne, but they cannot back 
down from the work of social commitment." 

2. In his order dated January 15 , 1919 , Sahu Maharaj ji had said that- "Equality should be 
ensured with the Dalit-Backward castes in any office and village panchayats of his state. He 
clearly said that- "Untouchability will not be tolerated. The upper castes must treat the people 
of the Dalit caste humanely. Unless man is considered as man, all-round development of 
society is impossible. 

3. While laying the foundation stone of 'Udoji Vidyarthi' hostel in Nashik on 15th April , 1920 , 
Shahu Maharaj had said that- "It is necessary to end casteism. Supporting caste is a crime. 
The biggest obstacle in the progress of our society is caste. Caste based organizations have 
vested interests.Surely such organizations should use their power to eliminate castes rather 
than strengthen them.  

A.) Sense of Equality 
Chhatrapati Sahu Maharaj had also reserved seats for the untouchables in the elections to the 

municipality of Kolhapur . This was the first time that the President of the State Municipality had 
come from an untouchable caste. He always looked at the people of all caste classes with the eyes of 
equality. When Shahu Maharaj saw that there was a sufficient number of untouchable-backward 
caste students in the schools and colleges of the state, then by an order, he got the separate schools 
and hostels opened for them closed and made them reserved for the general and upper caste students. 
Also provided reading facility. 
Helpers of Bhimrao Ambedkar 

It was Chhatrapati Sahu Maharaj, who played an important role in sending Bhimrao 
Ambedkar , who played an important role in the making of the ' Indian Constitution ', for higher 
education. When Maharajadhiraj came to know about the sharp intellect of the child Bhimrao, he 
himself found the child Bhimrao and went to meet him at Cement Parel Chawl in Mumbai , so that if 
he needed any help, he could be given. Sahu Maharaj also helped in the publication of 
'Mooknayak' newspaper of Dr. Bhimrao Ambedkar . Dozens of newspapers and magazines of Dalit-
Backward castes were published within Kolhapur in the Maharaja's state. For centuries, the people 
who did not have the right to speak, the Maharaja's administration had given them freedom of 
speech.  
CONCLUSION 

He was a great patron of art and culture, encouraging music and the fine arts. He supported 
writers and researchers in their endeavours. He installed gymnasiums and wrestling pitches and 
highlighted the importance of health consciousness among the youth.His seminal contribution in 
social, political, educational, agricultural and cultural spheres earned him the title of Rajarshi, which 
was bestowed upon him by the Kurmi warrior community of Kanpur.Chhatrapati Shahuji Maharaj 
died on 10 May 1922 in Mumbai . Maharaj gave legal recognition to remarriage. He had no hatred 
towards any section of the society. Sahu Maharaj had a deep attachment to the downtrodden 
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class. The revolutionary measures taken by him in the direction of social change will be remembered 
in history. 
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छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंे    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    धोरणधोरणधोरणधोरण    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . रजनीरजनीरजनीरजनी    बोरोळेबोरोळेबोरोळेबोरोळे    
सहा यक ा यापक, रा यशा  िवभाग मुख, कमवीर तुळशीराम पवार महािव ालय, हाडोळती, ता. अहमदपूर, 

िज. लातूर. 
तावनातावनातावनातावना -  

भारतीय सामािजक, राजक य, शै िणक, धा मक, आ थक,  ी िवषयक सुधारणेचा मान या सुधारकांना 
दला जातो यात महा मा फुले, राजष  शा  आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा उ लेख आवजून करावा 

लागतो. इं जी आमदानीत िश णाचे दारे ब जनांसाठी खुली झाली. महा मा फुल ेआिण सािव ीबाई फुले यांनी 
सम  ी जातीस िश ण दे याचा आ ह धरला, पुणे आिण पु या या प रसरात मुली आिण अ पृ य जनतसेाठी 
शाळा सु  क न द या. यापुढचे पाऊल छ पती शा  महाराज यांच ेहोत.े को हापूर सं थानच ेछ पती असले या 
शा  महाराजानंी ब जनां या मुला मुल साठी केवळ शाळाच काढ या नाहीत तर ब जनांना िश ण घेणे सोईच े
जावे हणून वसितगृहाची िन मती केली. येकाची यात सोय हावी यासाठी जातनेे ल  दले. िश णाचा आ ह, 
सुयो य िनयोजन आिण यासाठी या सोई सुिवधांची उपल धता ह े छ पती शा  महाराजांच े िश ण िवषयक 
धोरणाचे मह वाचे वैिश  आह.े  पुढील काळात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी भारतीय रा यघनेत मूलभूत 
अिधकारांची तरतूद करताना ी, शू , ब जनांसाठी िश ण दे याची तरतूद केली याची पायाभरणी छ पती शा  
महाराजांनी आप या सं थानात केली होती ह ेिवसरता येत नाही. तुत लेखात छ पती शा  महाराजां या िश ण 
िवषयक धोरणाचा थोड यात िवचार क . 
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके -  

1. छ पती शा  महाराजांनी ब जनां या िश णासाठी राजक य अिधकाराचा सकारा मक वापर केला.  
2. केवळ िश णाचा आ ह न धरता यासाठीच ेयो य िनयोजन, काटेकोर अंमलबजावणी केली. 
3. ब जनां या िश ण सुलभीकरणची सवतोपरी तरतूद केली. 
4. भारतीय िश ण िवषयक धोरण तथा, गतीचा पाया घातला. 

उ ेउ ेउ ेउ  े-  
1. छ पती शा  महाराजांची िश ण िवषयक तळमळ अ यासणे. 
2. महाराजांनी सु  केले या शाळा तथा वसितगृहाची सं ेपान ेमािहती घेणे. 
3. त कालीन िश ण प ती, दजा, प रि थतीचा नेमका आढावा घेणे. 
4. पुढील काळातील भारतीय शै िणक गतीचा आिण शा  महाराजां या िश ण िवषयक धोरणाचा सह 

संबंध शोधणे. 
मखुमखुमखुमखु    सं ासं ासं ासं ा -  

को हापूर सं थानातील िश ण सुिवधा, छ पती शा  महाराजांच े िश ण िवषयक धोरण, वसितगृह,े 
सवागीण िवकास, ब जनांचा शै िणक िवकास. 
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त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन -  
तुत लेख िलिह यासाठी ि तीयक साधनांचा आधार घेतला जाणार आह.े गरजेनुसार इतर आधुिनक 

तं ांचा आधार घेतला जाईल. इंटरनेट वरील मह वा या मािहतीचा आधार घेऊन लेख अिधक अ ावत कर याचा 
य  केला आह.े 

िवषयिवषयिवषयिवषय    वशेवशेवशेवशे -  
छ पती शा  महाराज यां या शै िणक काया या बहराचा काळ 1901 ते 1920 असा वीस वषाचा 

सांगता येईल. िश ण ब जनांपयत पोहोच यासाठी जशा यांनी शाळा काढ या याच माणे ब जनां या िश णात 
खंड पडू नये हणून को हापूर तसेच महारा ा या इतरही भागात व तीगृहाची थापना केली. आप यासारखेच 
िश णावर ेम करणा या अनेकांचा आधार यांनी या कामी घेतला. 

'ि टश राजस े या काळाम ये सामा य जनतेला याय िमळवून दे यासाठी व ब जन समाजा या 
सामािजक उ तीसाठी या काळाम ये शा  राजांनी य  केल,े सामािजक प रवतनाला गती ा  क न दली 
सनातनी वगा या िवरोधाला न जुमानता यांनी दिलत (अ पृ य) व मागासवग य समाजा या िवकासासाठी 
मह वाची भूिमका बजावली. महाराजांना "राजष " ही पदवी कानपूर या कुम  समाजान े दली. महारा ाला तीन 

मुख समाजसुधारकांचा वैचा रक वारसा लाभला अस यामुळे या रा यास "फुल-ेशा -आंबेडकरांचा महारा " असे 
हणतात.'1 वर नमूद के या माणे पती शा  महाराजांनी ि टश काळात ब जन, दिलतं या उ ारासाठी 

सवतोपरी य  के याच ेमा य करावे लागते. यांचे युग वतक काय िवचारत घेऊन कानपूर या कुम  समाजान े
यांचा राजष  असा गौरव केला. महारा  तथा सबंध भारता या सामािजक सुधारणावादी कायात या ितघाचंा 

आदरान ेउ लेख होत े यात छ पती शा  महाराज यांचा समावेश होतो याव नही यां या कायाच ेमोठेपण ल ात 
येते. तुत लेखात को हापूर सं थानात छ पत नी आप या राजक य आिधकरांचा सकारा मक वापर क न या 
शै िणक सुधारणा के या याचा थोड यात िवचार क . 
1. जीवनजीवनजीवनजीवन    प रचयप रचयप रचयप रचय - 

छ पती शा  ह ेको हापूर सं थानच ेउ रािधकारी असेल तरी त ेराजघरा यात द क हणून आले आहते ह े
िवचारात घेतल े पािहज.े वा तिवक यां या ज मघरीही राजक य वारसा होता. यांना राजकारणाच े बाळकडू 
यां या घरातनूच िमळाले असेल तरी यांची खरी जडण घडण को हापूर या गादीवर आ यावर झाली. माणूस 

केवळ ज माने मोठा होत नाही तर या या कमान े मोठा होतो याच े मू तमंत उदाहरण हणज े छ पती शा  
महाराज होत. भारतीय आर णाचे जनक, ब जनांच ेकैवारी अशा िविवध उपा या यांना ा  आहते. यांचे अ प 
प रचय पुढील माणे क न घेऊ.  

'राजष  शा चंे मूळ नाव यशवंत. ज म इ. स. 1874 म ये कागलचे जहागीरदार व को हापूर सं थानच े
रजंट आबासाहबे घाटगे यां या पोटी झाला. को हापूर सं थानच े राजे चौथे िशवाजी यां या मृ यूनतंर 

को हापूर या गादीवर कोणी वारस न हता. हणून राजष  शा नंा को हापूर या सं थािनकां या िवधवा प ी 
महाराणी आनंदीबाईनी दले. इ. स. 1884 म ये द क िवधी झाला.'2 वरील माणे यांचा जीवन प रचय 
थोड यात क न घेता येईल. द क िवधान झा यानंतर यांचे िश ण राजकोट, धारवाड अशा शै िणक क ात 
झाली. े जर या इं जी िश का या मागदशनाखाली यां या शै िणक कार कद ला सु वात झाली. इं जी 
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सािह याचा परीचायमुळे यांची दृ ी अिधकािधक समतावादी बनत गेली. माणसा या सवागीण िवकासाम य े
असलेले िश णाचे मह व यांना कळून चुकले. प रणामी राजक य सू े हाती आ यानंतर यांनी सवसामा य 
जनतेसाठी िश ण सुलभ हो या या दशेने आपली धोरणे आखली अस याचे जाणवते. राजकोष खुला क न 
िश णाची व था करणारे त ेत कालीन भारतीय समाजातील पािहले राज ेहोत ेह ेइथे आवजून िवचारात घेतले 
पािहजे. 
2. िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    कायकायकायकाय -  

'िश ण ह ेवािघणीचे दधू आह'े अस ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणत. आंबेडकरांच ेसमकालीन यांचे ेही 
छ पती शा  महाराजांना वरील िवधानाच ेनेमके मम कळले होत.े भारतीय ा नी व थेन ेयेथील ब जन वगास 
जाणीव पूवक िश णापासून वंिचत ठेव याची जाणीव सव थम महा मा जोितबा फुले यांना झाली होती. 
अिव ेमुळे झालेले अनथ टाळ यासाठी िश ण हचे एकमेव पयाय आह,े हहेी यांनी िन ून सांिगतले होते. 
कोण याही राजक य, आ थक सहकायािशवाय यांनी पु या या प रसरात शाळा सु  के या. महा मा फुले यां या 
िवचार आिण कायाला माण मानून छ पत नी को हापूर सं थानात ब जनां या िश णासाठी सवतोपरी सुिवधा 
उपल ध क न द या ह ेिवचारात घेतल ेपािहजे. 

'शा  महाराजानंी खालील शाळा सु  के या.  
१. ाथिमक शाळा  
२. मा यिमक शाळा  
३. पुरोिहत शाळा  
४. युवराज/ सरदार शाळा  
५. पाटील शाळा  
६. उ ोग शाळा  
७. सं कृत शाळा  
८. स यशोधक शाळा  
९. सैिनक शाळा  
१०. बालवीर शाळा  
११. ड बारी मुलांची शाळा  
१२. कला शाळा'3  

वरील माणे छ पती शा  महाराजांनी सु  केले या शाळा पिह या क  यामागील नेमक  वहारी 
भूिमका ल ात येत.े ाथिमक, मा यिमक अशा वग करणसह समाजातील दलीत दिलतेतर वगासाठी वतं  
शाळेची तरतूद केली. िशवाय उ ोग, कला शाळांची थापना क न दरूदृ ीचा प रचय ही दला आह.े सं कृत 
सोबत स यशोधक शाळा थापून महाराजांनी िश णा या बाबतीत सम वयाची भूिमका घेत याच े दसत.े एकूण 
कोण याही कारणान ेिश णा या कायात यय येऊ नय ेहीच एकमेव धारणा या मागे अस याच ेजाणवते.  

त कालीन समाज सं मणा या दशेने वाटचाल करीत होता. इं जी आमदनी तथा महा मा फुले यांनी 
केले या कायामुळे ब जन समाज िश णाकड े आक षत होत होता. असे असले तरी समाजातील ितगामी 
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िवचारधारेचा भाव पूणपणे कमी झालेला न हता. दलीत दिलतेतर तसेच ा हण आिण ा हणेतर यां या मनातून 
उच नीचता पूणतः गेलेली न हती ह ेवा तवही नाकारता येत नाही.  
3. शाशाशाशा     महाराजानंीमहाराजानंीमहाराजानंीमहाराजानंी    सुससुुसु     केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    वसितगहृेवसितगहृेवसितगहृेवसितगहृ े-  

शा  महाराजां या कार कद तील ह े मह वाचे काय आह.े शाळा अस यातरी सवसामा य जनतेस 
िशक णा या सुिवधा न ह या. िजथे ाथिमक गरजा भाग याची वानवा ितथे िश णावर खच करणे केवळ अश य 
होत.े ही अडचण ल ात घेऊन महाराजांनी मोफत राह याची सोय केली. को हापूर ह ेवसितगृहाच ेशहर हणून पुढे 
आले इतक  वसितगृह ेसु  केली. यांची मािहती पुढील माणे. 'शा  महाराजानंी सु  केलेली शै िणक वसितगृह े
खालील माणे आहते. 

१. ि ह टो रया मराठा बो डग हाऊस (१९०१)  
२. दगंबर जैन बो डग (१९०१)  
३. वीरशैव लगायत िव ाथ  वसितगृह (१९०६)  
४. मुि लम बो डग (१९०६)  
५. िमस लाक हो टेल (१९०८)  
६. दवै  िश ण समाज बो डग (१९०८)  
७. ी नामदवे बो डग (१९०८)  
८. पांचाळ ा ण वसितगृह (१९१२)  
९. ीमती सर वतीबाई गौड सार वत ा ण िव ाथ  वसितगृह (१९१५)  
१०. इंिडयन ि न हो टेल (१९१५)  
११. काय थ भू िव ाथ  वसितगृह (१९१५)  
१२. आयसमाज गु कुल (१९१८)  
१३. वै य बो डग (१९१८)  
१४. ढोर चांभार बो डग (१९१९)  
१५. िशवाजी वै दक िव ालय वसितरगृह (१९२०)  
१६. ी ि स िशवाजी मराठा बो डग हाऊस (१९२०)  
१७. इंिडयन ि न हो टेल (१९२१)  
१८. नािभक िव ाथ  वसितगृह (१९२१)  
१९. सोमवंशीय आय ि य बो डग (१९२०)  
२०. ी दवेांग बो डग (१९२०)  
२१. उदाजी मराठा वसितगृह, नािशक (१९२०)  
२२. चौथे िशवाजी महाराज मराठा वसितगृह, अहमदनगर (१९२०)  
२३. वंजारी समाज वसितगृह, नािशक  
(१९२०) २४. ी शा  छ पती बो डग, नािशक (१९१९)  
२५. चोखामेळा वसितगृह, नागपूर (१९२०)  
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२६. छ पती ताराबाई मराठा बो डग, पुणे (१९२०)'4  
वरील माणे 1901 त े1920 या वीस वषा या कालखंडात एकूण 26 वसितगृह ेको हापूर सह अ यही 

शहरात सु  के याची न द आह.े व तीगृहा या नावाव नही महाराजां या दरूदृ ीचा प रचय येतो. महाराजानंी 
राजकोष खुला क न वसितगृह ेसु  केली त त समाजातील िश णावर ेम करणा या अनेक धनवान लोकांना या 
महान कायात सहभागी क न घेतले. बो डगला तशी नावे दली. एकूण या काळात को हापूर ह ेवसितगृहाच ेशहर 
हणून नावा पाला आले होत.े याव नही सं थान िश णाची सु  असलेली मुबलकता सहज ल ात येते. 

को हापूर माणे महारा ातील अ य भागात, मो ा शहरात महाराजानंी वसितगृह सु  कर यासाठी ो साहन 
दले ह ेिवशेष अस याच ेइथे नमूद करावे लागते.  

महाराजांचा हते ू िश ण या सु  ठेवणे हा होता हणून सामािजक समतेचा राजक य दबाव वाप न 
आ ह धर यापे ा यांनी ' येक जातीसाठी वतं  वसितगृह काढ यान े येक जातीला वतःचा िवकास क न 
घे याची संधी िमळाली.'5 वरील कृतीमुळे िश णात दरूगामी प रणाम दसून आले असे हट यास वावगे ठ  नये. 
सवापयत िश ण हाच यांचा अंितम हते ूहोता ह ेयाव न प  होत.े  
िन कर्िन कर्िन कर्िन कर्षषषष -  

छ पती शा  महाराजांनी साधारण 1901 ते 1920 असा एकूण 20 वषा या कालखंडात आपले शै िणक 
काय अखंडपणे सु  ठेवले होत ेअसे हणता येईल. महा मा फुले आिण ांती योती सािव ीबाई फुले यांनी ब जन 
आिण ि यांसाठी िश णाची दारी खोली क न दली होती. यां या काय व िवचारातून ेरणा घेऊन छ पती शा  
महाराजांनी को हापूर सं थानात ब जनांसाठी िश णाची दारे खोली क न दली. िश ण ह ेसव सुखाच ेमूळ आह े
याची जाणीव यांना होती. इं जी सािह या या अ यासातून यांची दृ ी ग भ झाली होती. प रणामी यांनी 
ब जनां या िश णासाठी िविवध योजना आख या. आप या राजकोषाचा सकारा मक वापर यांनी केला, ह ेइथ े
िवशेष वाने ल ात घेतल ेपािहज.े 

1. 1901 ते 1920 या कालखंडात छ पती शा  महाराजांनी को हापूर तसेच को हापूर या बाहरेही एकूण 
बारा शाळा सु  के या.  

2. 1901 त े1920 या कालखंडात छ पती शा  महाराज यांनी को हापूर तसेच को हापूर या बाहरे एकूण 
26 व ती हांची िन मती केली. 

3. िव ा यासाठी िश यवृ ीची योजना सु  क न िश ण अिभवृ ीचा िवकास केला.  
4. ाथिमक िश ण सवासाठी मोफत केले. 
5. िश णाबरोबर सं कृती, कला, उ ोगाचेही शा ीय िश ण दले.  
6. िश णाम ये खंड पडू नये यासाठी येक वग िनहाय आिण जात िनहाय शाळा व व तीगृहाची िन मती 

क न छ पती शा  महाराज यांनी वहा रक आिण वा तिवक दिृ कोन वीकारला आह.े 
7. िश णावर ेम करणा या गुणीजनांचा िश णा या चार आिण सारासाठी यांनी यो य वापर क न 

घेतला. 
8. को हापूर सं थाना या राजकोषाचा आिण राजक य अिधकाराचा अितशय सकारा मक वापर छ पती शा  

महाराजांनी केला आह.े 
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9. को हापूर ह ेिश णाचे माहरेघर होत े याच माणे व तीगृहाच ेशहर हणूनही नावा पास आले आह.े  
10. ब जनांसाठी िश ण तसेच आर ण दणेारे छ पती शा  महाराज ह े त कालीन भारतातील पिहले 

सं थािनक होत.े 
अ पृ यता, जातीयता, धमाधता, धमभोळेपणा, मागासनेपणा ह ेकधीकाळी भारतीय समाजाचे वैिश  

होत ेतर आधुिनक काळात समता, बंधुता, याय, वातं य, ान, गतीची समान संधी या मानवी मू यांची सु वात 
ह ेआधुिनक काळाची वैिश े होत,े ह ेइथे मा य करावे लागते. यासाठी छ पती शा  महाराज डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यासार या महान ांितकारकांनी य  केल े आहते ह े िवसरता येत नाही. िश ण, आरो य, मानिसक 
िवकास, उ ोग, कला, सं कृती या िवकासातनू िव ाथ  एक माणूस हणूनही उ म रीतीन ेिवकिसत हावा याकड े
छ पती शा  महाराज यांचे ल  होत.े प रणामी वातं यो र काळात भारतीय रा यघटनेन े मूलभूत अिधकारात 
िश णाचा अवलंब केला. वातं यो र काळात या िविवध सुधारणा सुचिव या याचे मूळ छ पती शा  महाराज 
यां या कायात आह ेह ेइथे मा य करावे लागते. केवळ िश णाचा आ ह ध न िश णाचा चार आिण सार होत 
नाही तर या घटकांम ये िश ण जवायचे आह े यां या इतरही गरजांचा िवचार होणे िनतांत आव यक अस याच े
छ पती शा  महाराज यांनी आप या कृती आिण िवचारातनू दाखवून दले आह.े सबंध भारतात ब जनां या 
िश णाचा जो चार आिण सार झाला याचे मूळ छ पती शा  महाराज यां या िवचार आिण कायात आह,े ह ेइथ े
आप याला आवजून मा य करावे लागते. 
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शा  महाराजाचं ेशै िणक कायशा  महाराजाचं ेशै िणक कायशा  महाराजाचं ेशै िणक कायशा  महाराजाचं ेशै िणक काय    
 

काश कोथळे    
समाजशा  िवभाग मुख, राजीव गांधी महािव ालय,मुदखेड 

तावनातावनातावनातावना::::    
आधुिनक काळाम ये िश णात सवात मह वाचा भाग कोणताही  असो सवासाठी िश ण फार 

मह वाचे आह.े या काळाम ये शा  महाराजांनी याचे मह व ओळखले होत.े यामुळे यांनी आप या सं थांम ये 
शै िणक धोरण िनमाण क न ते राबव याचा य  केला. याम ये स चे मोफत िश ण, ी िश ण, ाथिमक 
िश ण आिण िश यवृ ी याचंा समावेश होतो. भारतात वै दक िश ण दले जात होते. त ेजाती व थेनुसार होते. 
जाती व थते ा ण, ि य, वै य, शू  यांचा समावेश होता. अ पृ य ह े जाती व थे या बाहरे होत.े शू  
आिण अ पृ यांना िश णाचा अिधकार न हता. हा समुदाय फार मोठा होता. हा समुदाय िश णापासून वंिचत 
होता. यामुळे यांची गती अनेक कालखंडाम ये झालेली न हती. 

 एखा ा दशेा या गतीसाठी सवाना िश ण दणेे फार मह वाचे असत.े ह ेशा  महाराजां या ल ात आल े
होते ही दृ ी िनमाण हो यासाठी ते जे हा इं लंडम ये िशकायला गेला ते हा या ठकाणी यांना या या गो ी 
ल ात आ या याम ये वातं य, समता, बंधु वा, याय आिण िश णाचे मह व ह े कळले होत.े ख या अथान े
सामूिहक िश णाची सु वात भारतात ि टशांनी केली. सव जात ना िश ण दे याचे ेय यांनाच जात.े1854 म ये 
यांनी पिह यांदा कायदा केला. व सवाना िश ण उपल ध क न दल.े यांनी शाळा काढ या आिण सवाना िश ण 

दे याचा य  केला. आिण िझरप या या िस ांताचा पुर कार केला. यांना असे वाटत होते क  भारतातील उ  
जाती खाल या जात ना िश ण दईेल, पण तस ेझाले नाही. पण भारतातील जाती व था आिण यातील ही उ  
जाती ा अ पृ य आिण शू ांना आप या सोबत बसायला म ा करत होत.े ही गो  या काळातील इं जां या 
ल ात आल ेहोत.े या अडचणीवर मात करणे आव यक होत.े हणून इं जांनी आप या शाळेम ये सवाना  वेश 
दला तरीही या ठकाणी जाती व था पाळी जात होती. याच काळात महा मा योितबा फुले यांनी शाळा 

काढली. यांना अस े ल ात आले क  भारताम ये  िश ण जर आप याला वाढवायचे असेल तर पिह यादंा 
जाती व था न  झाली पािहज.े ह े यां या ल ात आले. यांनी िझरप या या िस ांताला िवरोध केला. यानतंर 
शा  महाराजानंी ही जबाबदारी पार पाडली. यांनी आप या सं थांम ये अनेक शाळा काढ या, एवढेच नाही तर 
जातवार शाळा काढ या जातवार हॉ टेल िनमाण केल.े आिण िश ण मा  थांबू दले नाही ह ेसवात मह वाच े ! 
कारण इं लंड मधील उदार दिृ कोन यां यासमोर होता आिण िश णामुळेच माणूस हा समजदार, ता कक होतो. 
आिण आप या दशेाचा िवकास करणार आहोत ह े यानंा माहीत होत.े शा  महाराजांचे शै िणक धोरण यां या 
ज मा या पयत यां या सं थानांम ये 1851 शाळा हो या. यात यानंी 95 शे यांची भर घातली. महािव ालय 
काढले, अनेक िश ण सं थांनी सढळ हाताने मदत केली.उ ोजकिनक, औ ोिगक, वसाियक िश ण व 

िश णाची सोय केली. आपले शै िणक धोरण िनमाण करताना यांनी या गो ीला मह व दले. ते पा  शै िणक 
धोरण आखताना शा  महाराजांची दृ ी शा  महाराजासंमोर सव जात या लोकाचंा िवचार होता. यानंी शाळा 
काढताना असा कधीही िवचार केला नाही क  कोणती जात िशकली पािहजे कवा नाही. यासाठी यांनी ाथिमक 
िश ण सवाना िमळावे मोफत आिण स चे िमळावेत यासाठी आप या रा याम ये धोरण आणले. ि यां या 
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िश णाची सोय केली. एवढेच नाहीतर पो ट िन मती केली होती. शै िणक दृ ा या भागातले मागासलेल ेलोक 
लवकर लवकर समोर जावे आिण आपला िवकास करावा, आप या िवकासासोबत दशेाचा िवकास करावा, वातं य 
ल ाम ये यांनी भाग यावा, इतकेच नाही तर या गो ीमुळे समाजाम ये अंधिव ास िनर रता दा र  शोषण 
िनमाण होत,े यािव  सु ा यांनी लढा ावा हा याचंा उ शे होता. महाराजांना समाजाची आ थक, राजक य, 
सामािजक आिण सां कृितक प रि थती माहीत होती. यामुळे यांनी या दिृ कोनातून धोरण आखतानाकाटेकोरपणे 
समाजाचा कसा िवकास होईल याकड ेजा त ल  दल.े 

 पूव  वतन प ती होती ती बंद केली आिण वेतन प ती सु  केली. कारण वतन ह ेजातीवर आधा रत होत.े 
वेतन दणेे आिण माणसाला माणूस हणून िनमाण करणे हा यामागचा उ शे होता. ती प ती सु  क न यानंी 
आप या सं थानांम ये नवीन पायंडापाडला. इं जां या काळाम ये शाळेवरती दखेील ठेव यासाठी पंचप ती होती 
पण ती तेवढी चांगली न हती. शा  महाराजानंी पंचपदीला बळ दले आिण यां यावर जबाबदारी सोपवली आिण 
शाळेचा दजा वाढावा हा यामागचा उ शे होता. इतकेच नाही तर शा  महाराजानंी िश क कमी पडू नये यासाठी 
अ यापक िव ालयाची थापना केली आिण कमीत कमी सहा मिहन े याम ये े नग घेऊन आिण जा तीत जा त 
िश क िनमाण हवे यासाठी यांनी य  केला.  िश क कमी पड यानंतर यांनी दसुरी मह वाची गो  केली ती 
हणजे आप या सं थांम ये जे नोकर आह,े यांना जा तीचा वेळ दऊेन आप या शाळेम ये िश क हणून नेमणूक 

केली. यामागचा उ शे हाच क  कोणीही शाळेम ये िशि का िवना रा  नये कारण का िश क जर िशकवत नसले 
तर िव ाथ  राहणार नाही इतकेच नाही तर िव ाथ  टकावे हणून याला भाकरी दे याची सोय सु ा केली. 
इतकेच नाहीतर मुल ना िश यवृ ी दे याचा य  केला. मुल नी नेहमी शाळेत यावे यासाठी या भागाम य े

बोधन केले. जनजागृती केली. िश णात सुसू ता िनमाण हावी हणून िश ण अिधका याची िनयु  केली. 
या या हाताखाली  तीन  िश ण अिधकारी नेमले. यामुळे िश णावर व शाळेचा दजावर िनयं ण ठेवणे श य 

झाले. शा  महाराजांनी स चे ाथिमक िश ण दे याचा य  केला. यामागचा कारण ह ेहोत ंक  जर िश णात 
स  नसेल तर  ते िश ण घेणार नाही. आिण िश णघेणार नाही, तर याचा िवकास होणार नाही. या या 
म ये एक कारे िवकिसत दिृ कोन िनमाण होणार नाही. हणून यानंी पिहल े पासूनच आप या सं थानांम य े
स या िश णाच ेधोरण राबवले. या या शाळा यांनी िनमाण के या हो या  या सवाम ये यानंी आप या 
रा यात कायदा केला आिण स चे िश ण िनमाण केले. िश कांना चांगला पगार दे याचे काय यांनी केल.े येक 
ठकाणी आपण पोहोचू शकत नाही यासाठी यानंी अनके लोकानंा शाळा काढ यासाठी यांना जागा दे याच े य , 
यांना अनुदान दे याची य , या काळात यां या सं थानांम ये यांनीकेला. 

पूव  ि यांना िश णाचा अिधकार न हता, पण इं ज आ यानंतर हळूहळू ि या िशकू लाग या. शा  
महाराजां या सं थानांम ये ि यांनी िश ण यावे यासाठी यांनी ि यां या वेग या शाळा िनमाण के या.तोउ शे 
सफल होतनाही कारण मुली शाळेम ये येत न ह या. यासाठी यांनी य  या या भागाम ये ि यां या बाबतीत 
जाणीव िनमाण कर यासाठी येक ीला या या भागात पाठवून यां यामाफत मुल ना िश णाब लची जाणीव 
जागृती िनमाण केली. असा करणारा हा राजा हण यापे ा आप याला एक सामािजक कायकता आिण 
प रवतनवादी िवचारवंत जा त जाणवतो. मुली या उ  िश णासाठी यांनी आप या सं थानांम ये राजाराम 
महािव ालयाची थापना केली. जर मुलगी आणखी समोर िशकत असेल तर ितला उ  िश ण दे याची पूण सोय 
यांनी आप या सं थानांम ये केली. इतकेच नाही तर िश णा या चळवळीत आप या िवधवा सुनेला सामावून 
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घेतल.े राज प रवारात मुल ना िश णाचा िवरोध होता. तो यांनी झुगा न दला आिण आप या िवधवा सुनील या 
िश णाचा माग मोकळा केला. एकूणच यांची भूिमका ही उदारवादी सवाना िवकासाला पोषक होती. 

1922 पयत यांनी एकूण 33 शाळा काढ या आिण याम ये 2271 मुली िश ण घेऊ लाग या. एकूण 
िवचार केला तर ह ेफार मोलाचे होत.े या काळाम ये इतर सं थानाम ये अव था अ यंत वाईट होती. या काळातल े
इतर राजे आप या मनोरंजनाम ये आिण आप या अ याशी म ये  आपला वेळ घालत होत.े यापैक  बडोदा, मैसरू 
आिण करवीर ह ेसं थान मा  िश णा या बाबतीत अ सेर होत.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: 

वातं यपूव काळाचा िवचार केला तर शा  महाराजांचे काय ह े अितशय मह वाचे होत.े यावेळेस 
अंधकारमय जग असताना िश णाची सु वात क न आप या सं थांम ये अशा कारची व था करणारा तो 

गितशील राजाच नाही तर एक लोकशाहीचा अ यंत कत द  समाज सुधारक व समाज प रवतक असा  
होता. या काळात भारताम ये 650 पे ा जा त सं थाने होती आिण यातील फ  मैसूर, बडोदा आिण करवीर 
सं थानअशी होती क , या ठकाणी िश णाचा चार आिण सार वेगाने झालेला होता. यामागचे कारण क  या 
काळातील ह े राजे असले तरीही यां यावरती एक कारे उदारमतवाद,मानवतावाद, उदार दिृ कोन, इं जी 
िश णाची भारताम ये मु तमेढ रोवून, सवसामा य लोकांना दशा दणेे, यांना िवकास करणे, मुल चा िवकास 
करणे, हा यामागचा मु य उ शे होता. आिण तो यानंी आप या ज मभर 46 वषा या आयु याम ये पूण केला. ह े
यांचे काय दीप तंबासारखे होत.े हणून यां या कायाचा आढावा घेताना असे हणावे लागते क , यांचा दिृ कोन 

लोकशाहीला पोषक असणारा राजा असा होता. यां या एकूण कायाचा आढावा घतेा येईल. लोकशाहीला पोषक 
काय करणे ह े या काळातील अितशय मह वाची गो  शा  महाराजांनी केली, हणून शा  महाराज एक करत े
सुधारकच नाही तर एक प रवतनवादी राजाच नाही तर एक महामानव असं हणता येईल. 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    

1) जय सगराव पवार - शा  महाराजांचा इितहास 
2) धनंजय क र- शा  महाराज स व आिण िवचार 
3) नानासाहबे ल े -शा  महाराज जीवन आिण काय 

4) मंजु ी पवार-राजष  शा  अँड ि टश पॅरामाउंट इन इंिडया 
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छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंे    आर णआर णआर णआर ण    धोरणधोरणधोरणधोरण    : : : : एकएकएकएक    अ यासअ यासअ यासअ यास    

डॉडॉडॉडॉ. . . . एसएसएसएस. . . . पीपीपीपी. . . . घायाळघायाळघायाळघायाळ    
ा यापक, समाजशा  िवभाग, वामी िववेकानंद महािव ालय, िश र ताजबंद, ता. अहमदपूर, िज. लातूर. 

तावनातावनातावनातावना    ----        
       वषानुवष भारतीय समाजजीवनाचा अिवभा य घटक असलेली सामािजक िवषमता न  कर यासाठी 
समाजातील दबुल घटकां या िवकासासाठी आर ण धोरण अ यंत मह वाचे ठरले आह,े ह ेवेगळे सांग याची गरज 
नाही. आर ण धोरणाचे जनक को हापूर सं थानच ेछ पती राजष  शा  महाराज यांच ेआर ण धोरण आधुिनक 
भारता या इितहासात अ यंत ांितकारक, ेरणादायी ठरले आह.े 19 ा शतकात महा मा फुले, सािव ीबाई फुल े
यांनी ब जन, ी वगा या िश णाची दारे खुली केली. िव े िवना मती गेली असे सागंत महा मा फुले यांनी िश ण 
हचे ब जनां या िवकासाच े मु य साधन आह ेअसे सांगून अनंत अडचणीवर मात करत पु यात मुल साठी शाळा 
काढ या. िश ण घेतले या ब जनां या साठी नोकरीत ह ा या जागा िमळा यािशवाय ब जनां या एकूण ानाचा 
वापर होणे श य होईल ह ेछ पती शा  महाराज यांनी ओळखले. आप या सं थानात आर ण उपल ध क न दऊेन 
सवाना गती या, िवकासा या मागावर आण याची संधी उपल ध क न दली. फुले, शा , आंबेडकर ह ेभारतीय 
सामािजक, धा मक प रवतनाच े णेते आहते. वातं यो र काळात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भारतीय 
रा यघटनेत काय ानसुार आर ण धोरण अवलंबले याचे ेय छ पती शा  महाराज यांना ावे लागत.े आपले 
राजक य अिधकार, राजकोष याचा सकारा मक वापर क न िश णासह आर णही सु  केले. छ पती शा  
महाराजां या कायाच े मरण हणून यांचा ज म दवस सामािजक याय दवस हणून साजरा केला जातो. 
पुढील माणे याचा िवचार क . 
उ ेउ ेउ ेउ  े   ----    

1. छ पती शा  महाराज यां या आर ण धोरण समजून घेणे. 
2. वातं यपूव काळात आर ण धोरण वीकार यामुळे समाजात झाले या सकारा मक बदलांचा िवचार 

करणे. 
3. मागासले या घटकांची उ ती कर यात छ पती शा  महाराज यांचे कायाचे योगदान समजून घेणे. 
4. भारतीय वातं यानंतर रा य घटनेत केलेली तरतूद समजून घेणे. 

गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके    ----    
1. छ पती शा  महाराज यांनी को हापूर सं थानात आर ण धोरण सव थम सु  केले. 
2. सं थानातील मागास घटकांचे जीवनमान सुधार यासाठी सकारा मक य  केले. 
3. अ पृ यता िनवारण करताना केवळ सामािजक समता िनमाण क  अस े हणून चालत नाही तर तशी 

तरतूदही करावी लागते.  
4. छ पती शा  महाराज ह ेख या अथान ेब जनांच ेराज ेहोते. 

त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    ----    
    तुत लेख िलिह यासाठी ि तीयक साधनांचा आधार घेतला जाणार आह.े गरजेनुसार इतर आधुिनक तं ांचा 
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आधार घेतला जाईल. इंटरनेट वरील मह वा या मािहतीचा आधार घेऊन लेख अिधक अ ावत कर याचा य  
केला आह.े 

मखुमखुमखुमखु    सं ासं ासं ासं ा    ----        
    छ पती शा  महाराज यांचे आर ण धोरण, अ पृ यता िनवारण, बलुतेदार मु , छ पती शा  महाराज आिण 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची भेट, मागासवगाना समानतेची संधी, सामािजक याय दवस.  
िवषयिवषयिवषयिवषय    वशेवशेवशेवशे -  
1. आर णाचीआर णाचीआर णाचीआर णाची    उपयु ताउपयु ताउपयु ताउपयु ता -  

मागासले या जात त िश णाब ल फारशी आ था नस यान े व याच े कारण िश ण घेऊनही सरकारी 
नोकरी लाभ याची श यता नस यान े शा नंी २६ जुलै १९०२ रोजी को हापूर सं थानातील ५०% शासक य 
नोक या मागासले या वगासाठी राखीव ठेव याचा जाहीरनामा काढला. राखीव जागांचे धोरण अमलात आणणारे 
शा  ह े हदु थानातील पिहले रा यकत ठरले. 26 जुलै हा दवस सामािजक याय दवस हणून साजरा केला जातो. 

'अ पृ यतेचे उ ाटन ह े शा नंी आपले जीिवतकत  मानले. सं थानातील शाळा, पाणवठे, िविहरी, 
दवाखाने, कचे या इ. सावजिनक ठकाणी अ पृ यता पाळ यास यांनी काय ान े ितबंध केला. यासाठी अनेक 
वट कूम जारी केले. यांनी अ पृ यांना सरकारी नोकरीत घेतल.े समाजातील तला ासार या ित े या जागा 
द या. यां यापैक  अनेकानंा मा त, ल वार, पोलीस, वत:चे मोटारचालक हणून नेमले. महार-वतन खालसा 

क न महारांची वेठिबगारीतून आिण गु हगेार मान या गेले या जात ची ‘हजरेी' प तीतून मु ता केली. 
फासेपारधी, कोरवी, माकडवाले यांसार या भट या व िवमु  जात ना जवळ क न यांचे जीवन ि थर केल.े यांना 
आपले र क हणून नेमले. खे ापा ांतील बलुतेदारानंाही यां या बलुतेप तीतून मु  क न यांना समाजातील 
सव उ ोगधंद े खुले केले. जोिगणी व दवेदासी थेस ितबंध करणार कायदा जारी केला.'1 मागास घटका या 
उ तीसाठी यांना िश णाची दारे खुली क न दणेे मह वाचे होत.े याच माणे अ , व , िनवारा या मूलभूत 
गरजा पूण हो यासाठी यांना एका पानव ावर पाणी भरणे यासार या सामािजक समते या कृतीतून समानतचेा 
संदशे दणेे आवश्यक होत.े या बाबी छ पती शा  महाराज यांनी आप या सं थानात के या. याही पुढे जाऊन 
िशि त ब जनांना आप या सं थानात सरकारी नोकरीत आर ण दऊेन यां या एकूणच जग याला गती या 
मागावर आण याचे महान काय छ पती शा  महाराजांनी केले आह.े महाराजांनी दिलतांना तला ा या 
स माना या जागा द या. याच माणे फासेपारधी जमातीतील लोकांना सरकारी सेवेत जू क न घेतले, इतकेच 
न ह ेतर यां या हजेरी लाव या या प तीला बंद क न यांना आपले ि गत अंगर क हणूनही नेमल.े सामा य 
जनते या, ब जनां या क याणासाठी वतः जातीन े य  करणे याच ेअितशय िजवंत उदाहरण कृतीतनू छ पती 
शा  महाराज यांनी घालून दले आह.े वरील काही याचीच अितशय मह वाची उदाहरणे आहते असे आप याला 
हणता येईल. 

2. छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     आिणआिणआिणआिण    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    भटेभटेभटेभटे -  
आर ण धोरणाच े जनक छ पती शा  महाराज आिण भारतीय रा यघटनेच े िश पकार डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर यांची भेट हा आर ण धोरणातील अितशय मह वाचा ट पा आह ेअसे आप याला हणता येईल. मुळात 
'फुले, शा , आंबेडकर' या सामािजक उ ती या महान सुधारकापैक  छ पती शा  महाराज आिण डॉ. बाबासाहबे 
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आंबेडकर यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध होता. छ पती शा  महाराजानंी वेळोवेळी डॉ. आंबेडकर यांनाही मदत 
केलेली आह.े वातं यो र कालखंडात भारतीय रा यघटनेम ये आर ण काय ान ेसवसामा यांसाठी दले गेले. याच े

ेयही छ पती शा  महाराजां या कायाला ावे लागते. हणून छ पती शा  महाराज आिण डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांची भेट ही दिलतां या सवसामा यां या उ तीसाठी एक मह वाचे पाऊल आह ेअसे आप याला यथे े
मा य करावे लागते. 'याच सुमारास (1919) शा चंी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां याशी भेट झाली. 
बाबासाहबेां या मूकनायक या वृ प ास व पुढे यां या इं लंडमधील उ िश णास यांनी अथसाहा य केल.े 
माणगाव व नागपूर येथील अ पृ यता िनवारण प रषदांत बाबासाहबेांबरोबर सहभागी होऊन अ पृ यांना यांचा 
‘खरा पुढारी' िमळा याब ल यांनी यांचा गौरव केला.'2 मुळात ब जन, दिलत, आ दवासी लोकां या उ तीच े
काय ह ेको या एकाच ेकाय नसून ही सामूिहक, सामािजक जबाबदारी आह.े यासाठी समाजाचा कळवळा असले या 
समान िवचार आिण कृती असले या लोकांनी एक  येणे अ यंत गरजेचे असते. छ पती शा  महाराज आिण डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर या दोघांचे एकि त य ही याचे अ यंत मह वाचे उदाहरण आह ेअसे आप याला हणता 
येईल. वर नमूद के या माणे छ पती शा  महाराजांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या कायाचा गौरव केला आह.े 
तसेच वेळोवेळी श य तेवढी मदतही केली आह.े एकूण आर ण धोरण छ पती शा  महाराजांनी राबवले याब ल 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या मनात कायमच आदर रािहला आह,े ह ेरा यघटनेम ये आर णाच ेधोरण पाहता 
सहज ल ात येत.े 
3. महाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंे    आर णआर णआर णआर ण    धोरणधोरणधोरणधोरण -  

त कालीन सामािजक, राजक य, धा मक े ात उ वण याचे असलेले थ िवचारात घेता छ पती शा  
महाराज यांनी 50 ट े  आर ण धोरण राबिवणे ह ेअितशय ांितकारक पाऊल होत.े आर ण धोरण राबिवणे या 
काळात सहज सोपे न हत,े हहेी इथे िवचारात यावे लागते. आप या पदरी असले या उ वण यांकडून होणारा 
िवरोध मोडून काढणे आिण परंपरेने दबले या, िपचले या, पापभी  मागास लोकां या मनाम ये आ मिव ास 
िनमाण करणे अशा दहुरेी बाजून े छ पती शा  महाराज यांचे आर ण धोरण मह वाचे रािहल े आह,े ह े इथे 
वीकारले पािहजे. '26 जुलै १९०२ रोजी यांनी को हापूर सं थानात मागास जात ना 50 ट े  राखीव जागा 

राहतील अशी घोषणा केली. याची व रत अंमलबजावणी क न संबंिधत अिधका यांकडून रपोट मागिवले. 
महारा ातच न ह े तर संपूण भारतात वातं यपूव काळात असा िनणय घेणारे ते एकमेव सं थािनक आहते. 
वातं यो र काळात शा  महाराजांचेच मागासवग यांना नोक या 50% जागा राखीव ठेव याचे धोरण ही. पी. 
सग या पंत धानांनी राबिव याचा िनणय घेतला.'3 छ पती शा  महाराजानंी 26 जुलै 1902 रोजी को हापूर 

सं थानात मागास जात ना 50 ट े  राखीव जागा दे याची घोषणा केली.  पुढे आप या संबंिधत अिधका यांकडून 
याबाबतचा अहवालही मागवून घेतला. एकूण केवळ को हापूर सं थान, महारा  रा य इथेच न ह े तर सबंध 
भारतात वातं यपूवकाळात अशा प तीचा िनणय घेणारा सं थािनक हणून छ पती शा  महाराज यांचा िवचार 
करावा लागतो. पुढील काळात भारतीय पंत धान ही. पी. सग यांनी छ पती शा  महाराज यांनी राबवलेल े
धोरण संबंध दशेासाठी राबवले, याव नही छ पती शा  महाराज यां या आर ण धोरणाचे मह व अधोरेिखत 
करता येते. जोपयत समाजातील ब सं य ब जनां या, दिलतां या जग यास गती या मागावर आणता येत नाही 
तोपयत दशेाची गती झाली असे हणता येत नाही. एकूण भारत हा कृिष धान आिण खे ात राहणारा दशे 
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अस यामुळे खे ात राहणारा मागास, अ ानी, दिलत समाज जोपयत गती या दशेने वाटचाल करत नाही 
तोपयत सबंध दशेाची गती झाली असे हणता येत नाही. ह ेअितशय मह वाचे सू  छ पती शा  महाराज यांनी 
आप या सं थानात राबवले आिण याचाच पुढील काळात दशेभराम ये वीकार केला गेला ह ेइथे आप याला मा य 
करावे लागते. 

छ पती शा  महाराज त कालीन इतर सं थािनक पे ा वेगळे होत.े आप या ान, स ा, अिधकार आिण 
संप ीचा यांनी समाजा या क याणासाठी सकारा मक वापर केला आह.े  'इसवी सन १८९४ म ये हणज ेशा  
महाराज स ेवर आले ते हा सं थानात मागासवग यांचे शासक य सेवेत 5.63 एवढे माण होत.े 1922 म ये हचे 

माण 62.11 एवढे वाढले. मागासले या वणचा अथ, ा ण, भू, शेणवी, पारशी व दसुरे पुढे गेलेले वण वजा 
क न सव वण असा समजावा. राजष  शा ं या या ांितकारी िनणयास यायमूत  रानड,े नामदार गोखले, िश. 
म.परांजपे नची केळकर लोकमा य टळक यांचा िवरोध होता.'4 त कालीन समाजसधुारकांचा िवचारवंताच ेिवरोध 
प क न छ पती शा  महाराजांनी आप या सं थानात आर ण धोरण सु  केले. पूव  केवळ 5% या आसपास 
असलेले मागासवग यांचे आर ण 1920 या आसपास 60% या वर पोहोचले. याव न छ पती शा  महाराज 
आर णासाठी कती आ ही होत ेआिण यांचे िनयोजन कती काटेकोर होत ेयाचा अंदाज येतो. त कालीन यायमूत  
रानड,े नामदार गोखले, लोकमा य टळक यासार या सामािजक, राजक य िवचारवंतांनी िवरोधक केललेा 
असतानाही छ पती शा  महाराज यांनी सवसामा यां या उ तीसाठी आर णाच े ांितकारक पाऊल उचलले आह े
ह ेनाकारता येत नाही. 
िन कषिन कषिन कषिन कष -  

छ पती शा  महाराज केवळ बोलके सुधारक न हत.े महा मा फुले, सािव ीबाई फुले, डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यां या माणे कृतीशील, कत सुधारक हणून यांचा उ लेख करावा लागतो. येथे यां या आर ण 
धोरणा या संि  अ ययनानंतर हाती आलेले िन कष न दवता येईल. 'शा  महाराजांचा २६ जून हा ज म दवस 
महारा ात ‘सामािजक याय दवस’ हणून पाळला जातो. या दवशी सावजिनक काय म होतात.'5 छ पती शा  
महाराज यां या कायाचा हा उिचत गौरव आह ेअसे हणता येईल. 

1. छ पती शा  महाराज ह ेभारतीय आर ण धोरणाचे जनक आहते. 
2. त कालीन को हापूर सं थान आिण भारतातील इतरही भागात आर णाच े धोरण राबिवणारे ते पिहल े

सं थािनक होत.े  
3. वातं यो र काळात भारतीय रा यघटनते आर णाबाबत जी उपाययोजना केली आह े याचे ेय छ पती 

शा  महाराज यां या कायाला ावे लागते.  
4. भारतातील ब सं य ब जन, मागास वगातील जनते या उ तीसाठी आर ण धोरण उपयु  ठरले आह.े  
5. छ पती शा  महाराज यां या ांितकारक कायाच े मरण हणून 26 जुलै सामािजक याय दवस हणून 

साजरा केला जातो. 
6. समाजातील येक ला याचे नैस गक अिधकार ा  क न दणेे एक सं थािनक हणून आ कत  

आह ेयाचे मरण छ पती शा  महाराज यांना होते. 
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7.  समता, बंधुता, याय आिण वातं य या मानवी मू यांची जडणघडण छ पती शा  महाराज यांनी 
आप या कृती आिण वृ ीतून केली आह.े  
छ पती शा  महाराजानंी आपले राजक य अिधकार, स ा, संप ी याचा सकारा मक वापर क न 

ब जनांच ेसवागीण हीत जोपास याचे काय केले आह.े तसेच महाराजांनी  राबवलेले आर ण धोरण ह ेत कालीन 
भारतीय समाजातील अितशय ांितकारी पाऊल होते ह े इथे मा य करावे लागते. जातीयता, धमाधता, 
धमभोळेपणा, मागासनेपणा ह े भारतीय समाजाच े वैिश  होत े तर आधुिनक काळात समता, बंधुता, याय, 
वातं य, ान, गतीची समान संधी या मानवी मू यांची सु वात ह ेआधुिनक काळाची वैिश े होत,े ह ेइथे मा य 

करावे लागत.े यासाठी छ पती शा  महाराज डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यासार या महान ांितकारकानंी य  
केले आहते ह ेिवसरता येत नाही. 
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""""राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंे    ीयािंवषयकीयािंवषयकीयािंवषयकीयािंवषयक    धोरणधोरणधोरणधोरण""""    
    

ाााा. . . . रामरावरामरावरामरावरामराव    धनेूधनेूधनेूधनेू    च हाणच हाणच हाणच हाण    
समाजशा  िवभाग मुख, िशवजागृती व र  महािव ालय, नळेगाव, ता. चाकूर िज. लातूर ( महारा ) 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
भारतीय समाजात अनेक समाजसुधारक होऊन गेले. यापैक  छ पती शा  महाराज ह े केवळ बोलकेच 

न ह ेतर कत समाजसुधारक होत.े यामुळे महारा ाचे थोर समाजसुधारक व आधुिनक महारा ाच ेिश पकार हणून 
यां याकड ेपािहले जाते. यांनी आधुिनक महारा ा या जडणघडणीत अ यंत म◌ोलाची अशी भूिमका बजावली 

आह.े शा  महाराजांन◌ा बालपणापासून लाभलेली सं काराची िशदरी फार िवल ण व ेरणादायी होती. यामुळे 
आधुिनक महारा ा या इितहासात आप या शै िणक, सामािजक व आ थक काया ारे ब जन समाजात जागृती 
िनमाण क न यांची सवागीण गती घडवून आणणारे जािहतद  व स ाधीश एक राज◌ा हणजे राजष  
छ पती शा  महाराज होते. िवचारपूवक वकारले या सामािजक व राजक य त वा या बाबतीत कोणतीही 
तडजोड न ि वकारता या त वांची अंमलबजावणी कर यासाठी आव यक असलेले असामा य मानिसक धैय छ पती 
शा  महाराजांजवळ होते. यां या कायामुळे यांचे ि म व केवळ को हापूर सं थांनापुरतेच मया दत न राहता 
संपूण महारा ातच न ह,े तर भारतातही लोकि य बनले. यामुळे एक आदश राजा व ब जन समाजाचा नतेा 
हणून यांची असलेली लोकि यता शेवटपयतच कायम रािहली. राजष  शा  महाराज एक राजा न ह ेतर ते एक 

मोठे समाजसुधारक व ांितकारक होत.े यांनी आप या रा यकारभारा या मा यमातून भारतीय समाजात मो ा 
माणात सुधारणा घडवून सामािजक बदल कर याचा ामािणक य  केल. या य ा या मा यमातूनच शा  

महाराजांनी िविवध ांितकारक िनणय◌ामुळे अनेक पुरोगामी कायद े िनमाण केल.े भारतीय समाज व था ही 
पु ष धान अस यामुळे समाजात पु षांना े  तर ि यांचा दजा किन  समजला जातो. यामुळे ीयांवर अनके 

कारची बंधने लादली जात होती. ि यांसाठी अनेक अिन  था समाजात हो या. यात बालिववाह, िवधवा 
पुन ववाह बंदी, सती था, ब प ी व, nकेशव केशवपन ीिश ण बंदी, पडदा प दती व दवेदासी आशा अनेक 
वाईट था चिलत हो या. यामुळे शा  महाराजां या काळातील ि यांची सामािजक ि थती दयनीय व पाची 
होती. ि यांवर मो ा माणात अ याय व अ याचार होत होत.े तसेच समाजा या व कुटंुबा या मा यमातनू 
ि यांचे शोषण कर यात येत होत.े यावेळी ीला समानतेची वागणूक िमळावी, यांना यांचे नैस गक ह  आिण 
अिधकार िमळावेत. तसेच समाजात व कुटंुबात होणा या अ याय व अ याचारापासून ि यांची कायमची मु ता 
हावी. यामुळे शा  महाराजांनी ि यां या संर णासाठी वेगवेग या काय ाची िन मती केली. ह ेकायद ेत कालीन 

समाजातील ीयां या दृ ीन े फार िहतकारक आहते. हणून तुत शोधिनबंधात राजष  शा  महाराजाचं े
ीयांिवषयक धोरणाचा थोड यात आढावा घे याचा य  खालील माणे केला आह.े    

सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ  े   ::::    
०१)  शा  महाराजां या काळातील ि यां या सामािजक ि थतीचा आढावा घेणे. 
०२)  शा  महाराजां या काळातील ी सरं ण िवषयक काय ाचा अ यास करणे. 
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सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गहृीतकृ यगहृीतकृ यगहृीतकृ यगहृीतकृ य    : : : :     
०१)  शा  महाराजां या काळात  ि यांवर अनेक कारची सामािजक बंधने होती. 
०२)  शा  महाराजांनी ि यां या उ ारासाठी िविवध कायद ेकेल ेआहते. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    :::: 
तुत शोधिनबंध िलिह यासाठी त य संकलना या दु यम साधनांचा उपयोग कर यात आला आह.े तसेच 

वणना मक संशोधन प तीचा अवलंब कर यात आलेला आह.े    
शाशाशाशा     महाराजामहाराजामहाराजामहाराजानी केलले ेनी केलले ेनी केलले ेनी केलले े    ीीीी    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    कायदेकायदेकायदेकायदे::::    

भारतीय समाज◌ात पु ष धान सं कृतीमुळे पु षांना े  तर ि यांना किन  दजा ा  झाला. हणून 
ि या उपेि त आिण दबूल मान या जात हो या. त कालीन समाजात ि यांवर मो ा माणावर अ याय, 
अ याचार होत अस यामुळे यांची सामािजक ि थती फारच हलाखीची होती. यावेळी ि यांची सामािजक ि थती 
फारच िबकट अस याच ेशा  महाराजां या ल ात आले होत.े हणून मिहलांवरील अ याय व अ याचार समुळ न  
कर याच े काय महा मा फुल या बरोबरच शा  महाराजांनी दखेील केलेल े आहते. शा  महाराजांनी आप या 
रा यात ी िश णाबरोबरच ि यां या ह ाच ेसंर ण करणारे अनेक कायद ेअमलात आणून ि यांवरील अ याय 
व अ याचार थांबिव यासाठी  वा तिवक य  केल ेआहते.    
०१०१०१०१)  )  )  )  िवधवािवधवािवधवािवधवा    पनु ववाहपनु ववाहपनु ववाहपनु ववाहचाचाचाचा    कायदाकायदाकायदाकायदा    ((((१९१७१९१७१९१७१९१७) :) :) :) :    

भारतीय समाज व थेत िवधवा ि यांना पुन ववाह कर याचा अिधकार न हता. िवधवा ◌ीने केशवपन 
करावेत, अशी वाईट था त कालीन समाजात होती. यामुळे ि यांना द:ुखी व उपेि त जीवन जगावे लागत होते. 
एखा ा िवधव◌ेने पुन ववाह कर याच◌ े धाडस दाखवले, तर यास समाजमा यता व काय ाचीही मा यता 
न हती. हणज े असा िववाह बेकायदशेीर असून यापासून ज माला येणारी संतती अनौरस मानली जात होती. 
यावेळी शा  महाराजांनी या अ यायकारक ढीला हादरा दे यासाठी १९१७ या जुलैम ये आप या को हापूर 

सं थानात िवधवा ि यां या पुन ववाहास कायदशेीर मा यता दणेारा कायदा तयार केला. तसेच या काय ानुसार 
िवधवां या पुन ववाहास येणा या अनेक अडचणी दरू कर यात आले होत.े 
००००२२२२)  )  )  )  आतंरजातीयआतंरजातीयआतंरजातीयआतंरजातीय    िववाहिववाहिववाहिववाह◌ाचा◌ाचा◌ाचा◌ाचा    कायदाकायदाकायदाकायदा    ((((१९१९१९१९१९१९१९१९) :) :) :) :    

शा  महाराजांनी आप या को हापूर सं थानात सव थम आंतरजातीय िववाहास कायदशेीर मा यता 
दणेारा कायदा १२ जुलै १९१९ रोजी अमलात आण याचे मोठे धाडस केले. या काय ानुसार हद ूव जैन या दोन 
धमातील लोकांना जातीिनबध न पाळता सदर  दोह पैक  आपाप या कोण याही धमा या  सोबत िववाह 
कर याची परवानगी दली गेली होती. तसेच या काय ानुसार िववाहासाठी पु षाचे वय १८ वष तर ीचे वय 
१४ वष पूण असले पािहज ेअसा िनयम कर यात आल◌ा. कारण त कालीन समाजात बालिववाहाचे माण जा त 
होत.े यास आळा बसला. याचबरोबर या काय ा माणे १८ पुण झाले या ीला आपला जीवनसाथी वई छेन े
िनवड याचा अिधकार ा  झाला. याव न असे ल ात येते क , डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा जाती 
िनमुलनासाठीचा लढा यापुव च शा  महाराजांनी आप या सं थानात लढलेला आह.े 
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०३०३०३०३)  )  )  )  घट फोटाचा घट फोटाचा घट फोटाचा घट फोटाचा     कायदाकायदाकायदाकायदा    ((((१९१९१९१९१९१९१९१९) :) :) :) :    
शा  महाराजानंी आप या को हापूर सं थानात याच सुमारास हणजे ०२ ऑग ट १९१९ रोजी 

ि यांसाठी घट फोटाचा कायदा केला. या काय ानुसार घट फोटानंतर ि यां या ह ांच े संर ण कस े होईल, 
घट फोटानंतर ित या अ , व  व िनवारा या खचाची यो य व था कशी केली जाईल याकड ेिवशेष ल  ठेवून 
या काय ात तशी कलमे तयार केली होती. तसेच वैवािहक संतती असेल तर या या ता याबाबत, पोटगीबाबत व 
िश णाची व थाही या काय ान े केली आह.े याचबरोबर या काय ामुळे काही जात म ये जातपंचायतीला 
घट फोटाचे (काडीमोड करणे) असलेले अिधकार काढून घेतले. यामुळे ि यां या नैस गक ह ानंा या काय ान े
मा यता िमळाली. 
०४०४०४०४)  )  )  )  वारसावारसावारसावारसा    हक्हक्हक्हक्काचाकाचाकाचाकाचा    कायदाकायदाकायदाकायदा    ((((१९२०१९२०१९२०१९२०) :) :) :) :    

शा  महाराजानंी १९२० या जानेवारीत तयार केले या वारसा ह  काय ा या मा यमातून शु ांची 
अनौरस संततीला व  ा ण, ि य आिण वै य या तीन व र  वणाची अनौरस संतती यांना िमळणा या वारसा 
ह ांतील फरक काढून टाकला व सव वणा या अनौरस संततीला आपाप या आई-विडलां या  संप ीतील वारसा 
ह  ा  क न दला. याच काय ातील दसुरे कलम पतीत ि यां या उ ारा या दृ ीने फार मह वाचे  होत.े 
०५०५०५०५)  )  )  )  दवेदासीदवेदासीदवेदासीदवेदासी    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    कायदाकायदाकायदाकायदा    ((((१९२०१९२०१९२०१९२०) :) :) :) :    

भारतीय समाज व थेत दवेा या नावान े मुली सोड या या थेतून दवेदासी था सु  झाली. ही था 
शा  महाराजां या काळातही होती. यातूनच पुढे दवेदासीचा एक वग िनमाण झाला होता. या दवेदासीम ये मुरळी, 
जोगतीन, भावीण असा ि यांचा एक कारे ददूवी वगच िनमाण झाला होता. अ पृ यते माणेच  दवेदासी था हा 
हद ू समाजाला लागलेला कलंक होता. समाजातील हा कलंक दरू कर यासाठी शा  महाराजांनी १७ जानेवारी 

१९२० रोजी दवेदासी था ितबंधक कायदा पास केला. तसेच शा  महाराजांनी दवेदासी ितबंधक काय ानुसार 
दवेदासी हणून सोडले या सव ि यांना यां या आई-विडलां या संप ीतील सव ह  िमळवून दऊेन ितचा 
सामािजक दजा वाढिव यासाठी य  केल ेआह.े 
०६०६०६०६)  )  )  )  पडदापडदापडदापडदा    प दतीचाप दतीचाप दतीचाप दतीचा    िनषधेिनषधेिनषधेिनषधे    ::::    

या काळात महारा ातील उ वण यांत िवशेषतः राजघराणी, मराठा सरदार व वतनदार घराणी 
यां याम ये पडदा प दती अि त वात होती. ही प दत ि यांच े वाभािवक गुणांचा उ कष दडपणारी एक ढी 

आह,े अस े प  मत शा  महाराजांनी मांडले होत.े अनेक ि यांनी आप या को हापूर सं थानाचा गाडाही 
संभाळलेला आह.े हणून ही सव कामे पड ात रा न होणार नाहीत. यामुळे शा  महाराजानंी त कालीन समाजात 
ि यांसाठी असले या पडदा प दतीस जाहीरपणे िवरोध केला असून ि यां या दृ ीने हा िनणय मह वाचा होता. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::    

1. शा  महाराजानंी िवधवा ि यांना काय ान ेपुन ववाह कर याचा अिधकार िमळवून दल◌ेला आह.े 
2. शा  महाराजानंी आप या काळात ि यां या सामािजक वातं या या ह ाच ेसंर ण केले होते. 
3. शा  महाराजानंी त कालीन समाजात ि◌यांनाही आंतरजातीय िववाहा कर यासाठी ो साहन दले. 
4. शा  महाराजां या य ामुळेच ि यांना घट फोट घे याचा अिधकार िमळा याचे आढळून आले आह.े 
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5. समाजातील पुवपार चालत आले या ि यां या बाबतीत वाईट असलेली दवेदासी था कायदशेीरपणे बंद 
कर यात आली. 

6. शा  महाराजांनी त कालीन समाजात ि यांवर असणारे अनेक सामािजक िनबध घाल यासाठी िविवध 
कायद अमलात आणून ी पु ष समानता आणली आह.े 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::  
आप या भारत दशेातील पु ष धान सं कृती या भावामुळे ि यांवर अनेक कारच◌ े अ याय व 

अ याचार होत होत.े यामुळेच ीया उपेि त, असहा य व परावलंबी बनले या हो या. िवशेष मह वाच े हणजे 
त कालीन समाज व थेत ि यांवर होणा या अ याचारां या संदभात वाचा फोड याचे मह वाचे काम शा  
महाराजांनी केलेले आह.े  हणूनच ीयांिवषयक काय ामुळे समाजातील अिन  था बंद केले या दसून येतात. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::    

1. डॉ. जय सगराव पवार, राजष  शा  छ पती: जीवन व काय, महारा  इितहास बोधनी, को हापूर, २०१७ 

2. धनंजय क र,  राजष  शा  छ पती-एक समाज ांितकारक राजा, पा युलर काशन, मुंबई, १९८८ 
3. डॉ. अिनल शगारे, महारा ातील समाजसुधारक, िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद, २०१४\ 
4. डॉ. एस. एस. गाठाळ, महारा ातील समाजसुधारक: िवचारधारा व काय, कैलास पि लकेशन, औरंगाबाद,     २०१४ 
5. ा. आर. डी. राठोड, राजष  शा  महाराज: सामािजक सुधारणा व स :ि थती, अ णा काशन, लातूर, २०१७ 
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महानमहानमहानमहान    त वत वत वत व     आिणआिणआिणआिण    ािंतकारकािंतकारकािंतकारकािंतकारक    राजाराजाराजाराजा    : : : : छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    
 

डॉ. मारोती दशरथ कसाब 
मराठी िवभाग, महा मा फुल ेमहािव ालय अहमदपूर िज. लातूर 

 

सतरा ा शतका या उ राधात इसवी सन १६७४ साली रयतचे े वरा य स ाट छ पती  िशवरायांनी 
थापन केले. यानंतर अव या प ास वषात वरा याचे पांतर पेशवाईत झाले आिण या लोकांनी िशवरायां या 

नेतृ वाखाली लढून वरा य िनमाण केले होत े या मांग, महार, बेरड, रामोशी, धनगर, कुणबी, साळी, माळी, 
कोळी आदी माव यां या छळाला पारावार उरला नाही. १८१८ म ये दसुरा बाजीराव पेशवा इं जांसमोर िनभाव 
न लाग यामुळे पळून गेला आिण पु यासह मराठी दशेावर इं जी रा य थािपत झाले.  

इं जी रा या या ऐन म यावर एकोिणसा ा शतका या उ राधात ज मले या शा  छ पत नी महारा ात 
पु हा एकदा िशवरायां या व ातील वरा य िनमाण केले , ही एक ऐितहािसक अशी सामािजक ांती होती. 

२६ जून १८७४ रोजी को हापूर येथे शा राजांचा ज म झाला. जय सगराव घाटगे आिण राधाबाई यांचे ह े
थम अप य. यानंतर ३ जानेवारी १८७६ रोजी बापूसाहबे ह े शा चंे धाकटे बंधू ज माला आले. दर यान 

को हापूर या गादीवर असललेे छ पती चौथे िशवाजी महाराज यांचे उ रािधकारी हणून यशवंतराव जय सगराव 
घाटगे यांना द क घे यात आले. महाराज चौथे िशवाजी यांना दरबारातील कार थानी अिधका यांनी मनो ण 
ठरवून यांची रवानगी अहमदनगर या क यात केली होती. ितथेच िडसबर १८८३ म ये महाराजांचा क ण अंत 
झाला. यानंतर १७ माच १८८४ रोजी यशवंतरावांचे द क िवधान आिण रा यारोहण समारंभ झाला आिण शा  
छ पती असे यांचे नामािभधान कर यात आले. 

या काळात इं जांनी अनेक सं थान ेखालसा केली होती. मा  को हापूरच ेसं थान ते खालसा क  शकल े
नाहीत. पु या या पेश ांचाही डोळा या सं थानावर होता. पण यांचीही डाळ िशजू शकली न हती.  या 
सं थानावर इं जांचे वच व होत.े शा  राजां या द क िवधानाला आिण रा यारोहणाला  इं ज सरकारकडून 
मा यता यावी लागली. या संगी इं जांनी काही अटीही घात या हो या. यानुसारच छ पती शा  महाराज ह े
राजकोटला िश णासाठी गेले. तेथील राजकुमार महािव ालयात यांनी वेश घेतला आिण याच वष  २० माच 
१८८६ रोजी जय सगराव घाटगे हणजेच शा राजांच ेजनक िपताजी यांचे िनधन झाले. १८८९ म ये राजकोट न 
िश ण घेऊन, शा  महाराज को हापुरला आले आिण २२ मे रोजी टुअट िमटफोड े जर यांची शा चंे िश क व 
पालक हणून नेमणूक कर यात आली. े जर ह े अ यंत बुि मान आिण ागितक, सुधारणावादी, मानवतावादी 
िवचारांच े होत.े यां या मागदशनाखाली शा चंे पुढील िश ण धारवाड येथ े सु  झाले. याच काळात शा  
महाराजांनी 'भारत दशन' दौरा पूण केला. गु  े जर आिण सहा यायी िम ांसोबत  शा राजांनी संपूण उ र भारत 
आिण दि ण भारताचा अ यास दौरा केला.१ एि ल १८९१ रोजी बडो ाचे गुणाजीराव खानिवलकर यांची क या 
ल मीबाई यां याशी शा राज यांचा िववाह संप  झाला. १० माच १८९४ रोजी शा राजानंा पिहले क यार  ा  
झाले. राधाबाई उफ अ ासाहबे यांचा ज म झाला. याच वष  २ एि ल रोजी शा राजानंी ग हनर लॉड हॅ रस 
यां याकडून रा य कारभाराची सू े हाती घेतली आिण लगेच जेला उ शूेन पिहला जाहीरनामा िस  केला.  
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आपले रा य जे या िहतासाठी कसे चालवायच ेयाची खूणगाठ महाराजांनी आप या मनात आधीच प  
बांधली होती. १४ एि ल १८९४ रोजी शा राजांनी' दवाणी यायालयाने शेतक यां या गुरांचा िललाव क  नये' , 
असा आदशे जारी केला. संपूण रा याची पाहणी वतः फ न केली. प हाळा पे ात राहणा या अनेक आ दवासी 
जमात ना वतः भेटून यां या अडचणी व गा हाणी ऐकली. या काळात रा यकारभारात संपूणपणे ा णांच े
एकजात वच व होत.े यामुळे सवसामा य ब जनां या िहताला बाधा पोहोचत होती. ह े ओळखून महाराजानंी 
पिह यांदा भा करराव जाधव या स यशोधकाची आप या सरकारम य े 'सहा यक सरसुभा' हणून नेमणूक केली. 
आिण रा यकारभारात ब जनांसह दिलतांचाही सहभाग वाढवला. जनतेला छ पती िशवरायांची ेरणा िमळावी 
यासाठी यांनी िशवाजी महाराजां या समाधीचे दशन घेऊन, समाधीची  दु ती कर याची मोहीम हाती घेतली. 
रा यकारभारात ि यांनाही संधी िमळावी हणून महाराजांनी १ स टबर १८९५ रोजी रखमाबाई केळकर यांना 
' ी िश ण खा याची अधी क' हणून िनयु  दली. १५ एि ल १८९९ रोजी महाराजानंा दसुरे पु र  ा  
झाले. ि स िशवाजी यांचा ज म झाला. याच वष  वेदो  करण घडले. रा यकारभाराची सू े हाती घेताच शा  
महाराजांनी जनते या िहतासाठी अनेक कायद े करायला सु वात केली. यामुळे स ेचा मिलदा लाटणार्या भट 
पुरोिहतांचा पोटशूळ उठला आिण १८९९ म ये ि टश राजक य ितिनधी कनल रे यां यावर िवष योग कर यात 
आला. या करणात जाणीवपूवक शा  महाराजानंा गोव याचा य  जाणीवपूवक कर यात आला.  

समाजाचा िवकास करायचा असेल तर िश णािशवाय पयाय नाही, ही गो  महाराजांनी जाणली होती. 
हणून यांनी आप या रा यात येकाला िश ण िमळाले पािहजे ,असे धोरण आखले. को हापूर येथे यांनी १८ मे 

१९०१ रोजी 'ि ह टो रया मराठा बो डग' सु  केले. महाराजांना अडचणीत आण यासाठी राज पुरोिहतांनी वेदो  
करणी यां यावर खटला भरला. मा  १६ एि ल १९०२ रोजी यायालयाकडून महाराजानंा वेदो ाचा संपूण 

अिधकार बहाल कर यात आला. यानंतर महाराजानंी राज पुरोिहताचं े इनाम आिण अिधकार पूणपणे गोठिवले. 
महाराजांच े ह े वैिश  ल ात घेतले पािहजे क  एक कड े रा यकारभारातील िहतश ूंशी लढत असतानाच त े
जगाचाही अ यास करीत होत.े आप या जेला अिधकािधक आधुिनक कर याचा य  करीत होत.ेनवे जग 
पाह याची, िविवध माणसांना भेट याची, नवे समजून घे याची यांची िज ासा अफाट होती.                  

सातवे एडवर्ड यां या रा यारोहण समारंभाला हजर राह यासाठी महाराज १७ मे १९०२ रोजी मंुबई न 
इं लंडला रवाना झाले आिण २ जून १९०२ रोजी त ेलंडनम ये पोहोचले. इं लंड आिण युरोपचा दौरा क न जवळ-
जवळ तीन-साडतेीन मिह यानंतर महाराज ३१ ऑग ट १९०२ रोजी को हापूरम ये परतल.े त कालीन धमानुसार 
समु पयटन कर याला बंदी असतानाही महाराजांनी ही बंदी जाहीरपणे मोडली आिण कसलेही ायि  घेतल े
नाही, याब ल भट पां ांनी बरीच आगपाखड केली. यानंतर महाराजांनी द ली, कानपूर ,िशमला, भावनगर 
अशा भागांम ये दौरे केले. आप या रा या या भौितक िवकासाबरोबरच महाराजानंी जनते या आ मस मानाचा 
िवकास केला. आप या रा यात सव जाती धमा या मुलांना यांनी िश णाची मोफत सोय केली. वसितगृह े
काढली.१४ एि ल १९०८ रोजी यांनी को हापूर येथे अ पृ य मुलांसाठी 'िमस लाक वसितगृह' सु  केले. 
महाराजांना महा मा फु यां या स यशोधक समाजािवषयी िवशेष आकषण होत.े  ११ जानेवारी १९११ रोजी 
महाराजांनी को हापूर येथे स यशोधक समाजाची थापना केली. आप या रा यातील आ थक दृ ा दबुल 
असले या िव ा याना माफ चा िनणय शा राजांनी २० मे १९२१ रोजी घेतला. आप यानंतर आप या वारसानंी 
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आधुिनक प तीन े रा यकारभार करावा, यासाठी महाराजांनी ि स िशवाजी व राजाराम या आप या दो ही 
मुलांना आधुिनक इं जी िश ण घे यासाठी ११ मे १९१२ रोजी इं लंडला पाठवले. महाराजां या 'ब जन िहताय' 
धोरणामुळे बावचळले या अंतगत िवरोधकांना नमवत महाराजानंी ब जनां या, दिलत, आ दवासी, भट या-
िवमु ां या िहतासाठी िविवध िनणय धडाकेबाज पणे राबिवले. पाटील कुलकण  (तलाठी ) ही पद ं पूव  ज म 
जातीनसुार होती. ही प त शा राजांनी बंद केली आिण जो कोणी लायक असेल तो कोणीही पाटील , कुलकण  
(तलाठी ) होऊ शकतो असा कायदा केला.  यांनी पाटील , कुलकण  िश ण क  े सु  केली. याचबरोबर 
पुरोिहतही िविश  जातीतून न येता या कुणाला धा मक काय, िवधी उिचतरी या पार पाडता येतात अशा कुणाही 
जाती या ला धा मक िवधी कर याचा अिधकार दला.  

भारतात या काळी अनेक सं थािनक होत.े परंतु इं जां या मानधनावर बसून खात आराम करणारे होत.े 
मा  शा  महाराज ह ेख या अथाने एक दृ  ेसमाज ांितकारक होत.े आप या रा यकारभाराचा येक ण यांनी 
जनते या सेवेसाठी खच  केला. ८ स टबर १९१७ रोजी महाराजांनी आप या रा यात स या मोफत ाथिमक 
िश णाचा जाहीरनामा घोिषत केला. २३ फे ुवारी १९१८ रोजी महाराजांनी ांितकारी असा 'आंतरजातीय आिण 
आंतरधम य िववाहाला पा ठबा दणेारा कायदा' केला. याच वष  अ पृ यांची गुलामिगरी न  करणारा व यांना 
मानवी ह  बहाल करणारा जाहीरनामा ही महाराजांनी काढला.  मांग, रामोशी, बेरड, िभ ल, पारधी आदी जाती 
जमात ना इं ज सरकारन े 'ज मजात गु हगेार ' घोिषत क न ,तीन वेळची हाजरी लावली होती. ती शा  
महाराजांनी १ ऑग ट १९१८ रोजी खास आदशे काढून काय ान ेबंद केली. ३१ जानेवारी १९२० रोजी मंुबई येथे 
'मूकनायक' वृ प  सु  कर यासाठी शा  महाराजांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंा मोठी आ थक मदत केली. 
तसेच २१ व २२ माच १९२० रोजी महाराजांनी को हापूर िज ातील माणगाव येथे' द खन अ पृ य समाज 
प रषद' घेतली आिण या प रषदमे ये डॉ. आंबेडकर हचे अ पृ यांचे नेत े आहते आिण त े भारताच े भावी पुढारी 
आहते, असे जाहीर केले. 

केवळ आप या रा यातच न ह े तर रा याबाहरेही नािशक, नागपूर, द ली आदी ठकाणी जाऊन शा  
महाराजांनी अ पृ यां या प रषदा घेत या.  व तीगृह ेकाढली. शाळांना मदत केली. ब जनानंा ा णां या धा मक 
गुलामिगरीतून कायमचे मु  कर यासाठी महाराजांनी १२ ऑ टोबर १९२० रोजी सदािशव ल मण पाटील यांची 
' ा  जग गु ' हणून नेमणूक केली. अधवट रािहलेल े िश ण पूण करता यावे यासाठी यांनीच डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांना आ थक मदत क न इं लड येथे उ  िश णासाठी पाठिवले. आयु या या अखेरपयत महाराजानंी 
दिलत, वंिचत, उपेि त, शोिषत ी शू  अितशू ांसाठी काय केले.१६ फे ुवारी १९२२ रोजी द ली येथे भरले या 
'ितस या अिखल भारतीय अ पृ य प रषदचेे' अ य पद शा राजांनी भूषिवले. आिण याच मिह यात हरयाणातील 
कु े  येथ ेमहा मा गांध ची भेटही घेतली.  

बडोदा येथील महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांची नात राजक या ल मीबाई यां या िववाहाला 
उपि थत रा न महाराज ४ मे १९२२ रोजी मंुबईत परतले. आिण याच रा ी यांना छातीत ास झाला. ६ मे 
१९२२ रोजी सकाळी सहा वाजता वया या अव या ४८ ा वष  मंुबईतील 'प हाळा लॉज ' या आप या बंग यात 
महाराजांच ेिनवाण झाले. 
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अवघे अ ेचाळीस वषाचे आयु य महाराजांना लाभल.े मा  कती काळ जगावे, यापे ा कस ेजगावे हचे 
महाराजां या जीवन काया या अ यासातनू आपणास ल ात येत.े िशवरायां या वरा या या खुणा अंतगत 
बंडाळीने आिण पुरोिहतशाहीन ेन  केले या हो या. जनता चंड दःुखी क ी होती. अशा काळात शा  महाराजानंी 
आप या हातात रा याची सू े घेतली आिण अव या रा याचा कायापालट क न दाखिवला. महाराजां या 
जीवनाला ऐ याची कनार आह;े त तच दःुखाचीही एक िवल ण धार आह.े अवघे तीन वषाचे वय असतानाच 
आईसाहबेांच ेिनधन झाले. यानंतर यांनी यांना द क घेतल ेहोत,े ते महाराज चौथ ेिशवाजी यांचे िनवाण झाले. 
अ पावधीतच जनक िपता यांना सोडून गेले. ऐन ता यातील ये  पु  ि स िशवाजी ह ेिशकारीला गेले असता, 
घो ाव न पडून मृ यू पावले. या सव दःुखद घटनांचा भाव शा  महाराजां या मनावर शेवटपयत रािहला. या 
दःुखातूनच यां या मनात गोरगरीबांब ल अपार कळवळा िनमाण झाला. आिण या कळव यातूनच यांनी 
समाज ांती घडवून आणली. स ेवर येताच यां यािव  कट-कार थान ेसु  झाली होती. महाराजांचा राजवाडा  
बॉ ब फोटाने उडवून दे याची योजना काही िव संतोषी लोकांनी आखली होती. फोट झाला; परंत ुराजवा ा या 
बाहरेच. महाराज आिण यांचे कुटंुबीय बालंबाल बचावले. महाराजां या वाटेवर  काटे पेर याचे य  सात यान े
झाले. 

यां यािवरोधात अनेक खोटे खटले दाखल कर यात आले. इं जांचे कान भर यात आले ; परंतु महाराज 
डगमगले नाहीत. िहतश ूंशी लढत रािहल.े संगी रा याची आिण वतः या जीवाची बाजीही यांनी रयते या 
िहतासाठी लावली. मा  जा यंध, धमाध, वंश े ववादी श शी  कधीच तडजोड केली नाही. शा  महाराज  
कसलेल ेम ल होत.े को हापुरी तांब ा मातीत खेळून आपले शरीर यांनी पोलादा माणे मजबूत बनिवले होत.ेत े
रणमैदान गाजिवणारे यो  ेहोत.े उ कृष्ट नेमबाज िशकारी होत.े याचबरोबर ते आदश राजकारणी आिण मुरललेे 
मु स ी त व  होते. महान सामािजक ांितकारक होत.े ी, शू ाितशू , शेतक यां या भ यासाठी त ेलढत रािहले. 
स ाट िशवरायांनी िनमाण केले या वरा याच े यांनी सुरा यात पांतर केले. इं जांसार या जागितक 
स ाधीशांनी अनेक पद ा दऊेन यांचा गौरव केला. याचबरोबर भारतीय जनतनेेही यांना 'राजष ' ही उपाधी 
दऊेन यांचे नाव आप या काळजात को न ठेवले. ख या अथानं राजा असूनही ऋषी सारखं जीवन जगलेले छ पती 
शा  महाराज ह े वंिचत, उपेि त, शेतकरी, शोिषताचंे तहहयात ेरणा ोत राहतील. शा  महाराजांनी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांना सामािजक ांतीसाठी पूणपणे मदत केली होती. द. ६-१०-१९२१ रोजी लंडन न 
महाराजांना पाठिवले या एका प ात बाबासाहबे हणतात-  
" ी शा  छ पती करवीर सरकार यांस सा.न.िव.िव. 

आपले कृपाप  पोहोचल.ेआपला लोभ व आपला ेह या दोह चा ओघ अजूनही मजकड ेआह,े ह े वाचून 
अ यंत समाधान वाटले. आप यात व मा यात एवढे अंतर असताही आपण जो माझा गौरव करीता ंयाब ल मला 
आपले उतराई होणे के हाच श य नाही. आप यासार या िन काम व दनदयाळू स पु षाची मला जोड िमळाली 
यातच मी मा या आयु याचे चीज झाले असे समजतो." 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    

1. पवार डॉ. जय सगराव, 'राजष  शा  छ पती: जीवन व काय' ,  महारा  इितहास बोिधनी,  िशवतेज, १०८, सान े गु जी 
वसाहत, राधानगरी रोड, को हापूर- ४१६०११, अकरावी आवृ ी- १ एि ल २०१७. 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

 Vol. I  - ISSUE – LX,  Year – 8,    25 June 2022,    SJIF Impact Factor : 7.479    Page - 31 

2. साळंुख े ा. नानासाहबे, 'शा ं या आठवणी',  वृषाली काशन,४२/२, मनीषा नगर, रग रोड, को हापूर. पाचवी आवृ ी- ७ 
जानेवारी २००९. 

3. पाटील डॉ. प ा, ' राजष ' ,  ए स ेस पि ल शग हाऊस, रॉयल ने ट, पल हॉटेल रोड, ताराबाई पाक, को हापूर. थम आवृ ी- 
ऑ टोबर २००७. 

4. क डेकर डॉ. आर. एस. 'रयतेचा राजा: राजष  शा  महाराज',  अ णा काशन,१०३, ओमकार कॉ ले स, खडकर टॉप, औसा 
रोड, लातूर. थम आवृ ी- ११ एि ल २०११. 

5. िबरांजे डॉ. संभाजी (संपा.) 'छ पती शा  महाराज व डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सम  प  वहार',  िविनमय पि लकेश स, 
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राज ी शा  महाराजाचं ेशै िणक े ातील योगदानराज ी शा  महाराजाचं ेशै िणक े ातील योगदानराज ी शा  महाराजाचं ेशै िणक े ातील योगदानराज ी शा  महाराजाचं ेशै िणक े ातील योगदान    
    

ा ा ा ा . . . . डॉ डॉ डॉ डॉ . . . . अ सारी एसअ सारी एसअ सारी एसअ सारी एस....    जीजीजीजी    
समाजशा  िवभाग मुखसमाजशा  िवभाग मुखसमाजशा  िवभाग मुखसमाजशा  िवभाग मुख, महारा  उदयिगरी महािव ालय उदगीरमहारा  उदयिगरी महािव ालय उदगीरमहारा  उदयिगरी महािव ालय उदगीरमहारा  उदयिगरी महािव ालय उदगीर 

 

शा  महाराजांचे िश ण े ातील योगदान शंसनीय आह.े यांनी केवळ उ वण यांना िशकव याचा य  
केला नसून ब जन समाजाला दखेील िश णा या मु य वाहात आणले या बाबत अँड. गो वद पानसरे हणतात 
" या समाजात िश णाचा वारसान हता आिण परंपरानंी यांना िश णाचा ह  नाकारला होता अशा समाजाच े
महारा ातले िव चेे माहरेघर जर कोणते असेल, तर त ेको हापूर आिण माहरे घराचा पाया घालणारा दरूदृ ीचा 
महापु ष जर कोण असेल तर ते हणजे शा  महाराज. ब सं य िशि त झाले या असं य ने यानंी को हापुरात 
िश ण घेतले आह ेआिण त ेआपोआप घडलेले नाही. यामागे शा  महाराजांची भूिमका आिण याचंा वहार आह.े 
िश ण े ात को हापूर आिण बजावलेली कामिगरी आता सवसामा य झाली आह.े शा  महाराजांचे या े ातील 
योगदान मा यता पावले आह.े परंतु िश ण िवषयकशा  महाराजां या भूिमकेचे वेगळेपण हणावे तसे पुढे येत नाही 
आज या संदभात सु ा याचंी ही भूिमका आह ेह ेनीट ल ात यायला हवी". शा  महाराजांचे शै िणक योगदान 
आज या संदभात जागितक पातळीवर सु ा मह वपूण आह.े महारा ासह जगातील शै िणक चळवळीचा उ लखे 
करताना जे काही शै िणक िवचारवंत होऊन गेले यानंी समाजात शै िणक मू य जवली यापैक  राज ी शा  
महाराज ह ेनाव अितशय मह वाचेआह.े 
संशोधन प ती : तुत शोधिनबंध दु यम त य संकलन तं ा या आधारे कर यात आले आह.े 
उदशे : राज ीशा  महाराजांचे शै िणक योगदान अ यासणे. 

शा  महाराजानंी िश णाचा आिण सवसामा य माणसा या जीवनासाठीच िश ण मह वाचे आह े हा 
िवचार वैि क समाजात पेरला िश णाब ल असे हटले जाते क  "िश णाचा अथ अगदी एका श दात सांगायचं 
झा यास िश ण हणज े बदल होय, िश ण हणजे माणसाचा सवागीण िवकास िश ण हणजे ि म वाचा 
संपूण िवकास होय. िश ण हणज े त बदल घडून आणणे िश ण हणज े माणसात असले या ज मजात, 
िनसगद  श  जागृत क न यांना पूण वाकड ेनेणे होय". सवागीण िवकासाक रता िश ण ह ेअितशय मह वाच े
आह.े हा िवचार शा  महाराजांनी हरेला आिण समाजात िश णाचे सावि क करण कर याक रता य  केल.े 
िश णाचे येय आिण उ  सा य कर यासाठी िश णाचा सार चार होणे अिनवाय आह ेह े यानंी जाणले होते. 
याबाबत असे हटल े जात े शा  महाराजांच े गु  अनभुवी, िश ति य चचा संप  होते. यामुळे महाराजानंा 

वहारवादी, वा तववादी व लोकक याणकारी राजा होता आल.े यां या शै िणक कायाब ल यानंा जागितक 
तरावरील िश णत  अस े हटले जाते. 

शा  महाराजांनी िश ण े ात बदल घडून आण यासाठी एकोणीस कलमी िश ण णाली राबवली यात 
पुढील कलमांचा समावेश आह.े समाजात सवसामा य माणसांना िश णाचा अिधकार ा  क न दला. ाथिमक 
िश ण अिनवाय कर याक रता 24 जुलै 1917 ला कुम काढून ाथिमक िश ण योजना आखली. सवा या 
िवकासाक रता िश ण मह वाचे आह ेकारण िश णातून समाजाची आिण रा ाची समृ ी होईल हा िवचार पेरला. 
सवसामा य माणसा या िवकासाक रता िविवध शै िणक योजना राबव या. सामािजक िश णातनू समाज 
प रवतन घडिव याच े काम शा  महाराजानंी केले. िश णातून समाजात एकतचेा िवचार पेर याच े काम शा  
महाराजांनी केल े . िश णाचा सार आिण चार कर यासाठी शै िणक पंच नेमल.े लोकिश णा या मा यमातून 
समाजातील िविवध जातीधमा या िव ा यासाठी शाळा िनमाण के या. शाळेत समाजातील वतनी िश क िनमाण 
केले . यातनू िश णाचा दजा उंचाव यासाठी मदत झाली. िश कांसाठी िश ण वगाचे आयोजन केले. मा यिमक 
िश णाचा सार कर याक रता राजाराम हाय कूल व िविवध हाय कूलची िन मती क न यांना सव सुिवधा 
उपल ध क न द या. उ  िश ण ा  कर यासाठी को हापूरत राजाराम महािव ालयाची थापना केली. डा 
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े ातून म लिव चेे िश ण सावि क केल.े आ थक दृ ा दबुल घटकांसाठी व तीगृह शाळा सु  के या. या 
क रता आ थक अडचणी िनमाण होऊ नये हणून िश यवृ ी योजना िव ा याकरीता सु  केली. ी-पु ष 
समानते या भावनतेून ि यांक रता िश णाची दारे उघडून दली ि यांना कृितशील िश ण दऊेन समानतचेा 
िवचार समाजात पेरला. ि याचे बाजनूे अनके कायद े केल े यात कौटंुिबक हसाचार ितबंधकायदा, - 2 ऑग ट 
1919. अनौरस संतती व दवेदासी ितबंधक कायदा 17 जाने 1920. काडीमोड कायदा - 11जुल1ै919क न 
ि यांचे सबलीकरण केल.े िश णातून समाजाची भौितक, आ थक गती हो याक रता तांि क िश ण स च े
केले.तं  िव ाना या शाळा सु  के या. जग याची समान ह  िमळवून दे यासाठी उपेि त आिण वंिचत 
घटकांसाठी िश ण उपल ध क न दले. गाव या ठकाणी शाळा िनमाण क न ख या अथाने िश णाच े
सावि क करणशा  महाराजांनी केले. 

महाराजांनी आप या येक भाषणातनू िश णासंबंधी दरूदृ ीचे िवचार मांडले 1918 साली परळ  येथ े
भरले या कामगारां या चडं जाहीर सभेत महाराज हणतात, "आप या मुलाबाळास िश ण दऊेन व आप या 
आरो य वाढव याचे य  क न आपली उ ती आपणच क न घेतली पािहजे दसुरा काही करेल अशी अपे ा करणे 
के हाही कमीपणाचे आह"े. कामगारांना ांतीची दी ा दाखवणारा हा जगातील पिहला राजा होय. जनतेन े
आप या आ थक आिण शै िणक गरजा भागिव यासाठी सतत झगडले पािहजे असा जाहीर उपदशे महाराजांनी 
यावेळ या कामगारांना दला होता. ब जन समाज िश णा या वाहातून दरू रािहला होता. यामुळे मह वाची 

अिधकारपदबे जन समाजाला िमळवता आली नाही. सन 1881 या जनगणनेनुसार को हापूर सं थानात 
सा रतेचे माण खालील माणे होते. 

त ा त ा त ा त ा ----    1111    

1 ा हण 79 . 1% 

2 मराठा 8.6% 

3 कुणबी 1 . 5 % 

4 जैन व िलगायत 10.6% 

5 मु लीम 7.5% 
वरील सा रते या माणाव न ब जन जाती िश णा या बाबतीत कती मागासले या हो या ह े प  

दसून येत.े याव न अस ेल ात यतेे क , ब जन समाज िश णापासून वंिचत होता याचा अथ यां याकड े शारी 
न हती असा न ह े पण यानंा िश णाचे मह व कळाले नाही. िश णाचे िबजारोपण क न ब जन समाजाला 
िशकूवून मोठे कर याच ेआ हान शा  महाराजांकड ेहोते. हणून महाराजानंी या बाबीचा िवचार क न काही उपाय 
योजना व काय म आखले  शार िव ा याना उ  िश ण घे यासाठी व पधा मक परी ा दे यासाठी परदशेी 
पाठव यात आले. याव न शा  महाराजांची िवदशेी िश णाब लची धोरण व भिूमका प  होते. शा  महाराजांनी 
वीस वसितगृहाची थापना केली. ही व तीगृह े िविवध जाती-धमा या लोकांसाठी होती. या व तीगृहा या 
थापनेम ये िविवधता दसत ेब जन समाजाबाबत ची आ था दसते ह ेया वसतीगृहा यानावाव न दसनू यतेे. 

त ा त ा त ा त ा ––––    2222        वसतीगहृवसतीगहृवसतीगहृवसतीगहृ    

1. 1901 ि ह टो रया मराठा बो डग 

2. 1905 दगंबर जैनबो डग 

3. 1906 मुि लम बो डग 

4. 1907 वीरशैव व बो डग 

5. 1908 िमस लाक बो डग 
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6. 1908 दवै  बो डग 

7. 1911 नामदवेबो डग 

8. 1912 काय थ भुबो डग 

9. 1912 पांचाळ ा ण बो डग 

10. 1912 सार वत बो डग 

11. 1915 इंिडयन ि न बो डग 

12. 1918 आय समाज गु कुल 

13. 1918 वै य बो डग 

14. 1919 ढोर -चांभार बो डग 

15. 1920 िशवाजी वै दक िव ालय बो 

16. 1920 ि स िशवाजी  मराठा बो डग 

17. 1920 सोमवंशी आय ि य बो डग 

18. 1921 सुतार बो डग 

19. 1921 नािभकबो डग 

20. 1921 ी दवेांगबोड ग 

शा  महाराज िश णाबाबत आ था असणारे ि म व होते. यांची शै िणक दृ ी ापक व सखोल 
होती. हणून यांचे शै िणक कायभारतापुरते मया दत रािहले नाही तर तरब जन समाजाने भारताबाहरे जाऊन 
आपली शै िणक गुणव ा वाढावी यासाठी ते य शील होते. िवदशेी िश णा ब ल यांनी भारतीय ब जन 
समाजाची शारी ओळखून यानुसार यानंा शै िणक सधंी उपल ध क न दली. वैि क िश णाचा संदभ घेतला 
तर शा  महाराजां या ेरणेने िनमाण झाले या महारा ातील  शै िणक सं थानंी आप या शै िणक कायाचे झड े
िवदशेा पयत रोवले आहते. शा  महाराजांनी सामािजक िवषमतेच े िनमूलन केले. याचबरोबर िश णाची 
प रि थती सुधार यासाठी अथक य  केले. सामािजक िवषमता व िश णाब ल फ  आप या भाषणातून  यानी 
िवचार मांडले नाही तर य ात आप या सं थानात व खाजगी वहारातूनही यांनी य ात कृतीतून उतरल े
होते. न. र. फाटक हणतात "जनतेम ये ानाचा सार झा यािशवाय वरा य चालव याची पा ता लोकात 
यायची नाही ित यासाठी िनदान ाथिमक तीन इय ा पयत येक माणसाचे िश ण झाले पािहजे, िततके िश ण 
झाले क  आपण आपले रा य लोकां या वाधीन क , अशी भाषा शा  महाराजांनी वापरली होती". आज 
वातं याला 70 वष पूण होऊनही ामीण व शहरी भागातील क येक मुले ाथिमक िश णापासून वंिचत आहते 
यां यासाठी आपण अजूनही यो य पावले उचलू शकलो नाहीत. िश णा या वाहात आपण यांना कधी सामील 

क न घेऊन ह ेभिव यकाळ ठरवेल पण ह ेशा  महाराजांचे व  यावेळेस आपण पूण क  ते हा ख या अथाने 
यां या आचार िवचाराचंे पालन आपण क  शकलो अस े हणावे लागेल. 

संदभसूची:    
1. डॉ. जय सगराव पवार, (2013), राज ी शा  छ पती-जीवन व काय, महारा  इितहास बोधनी को हापूर . 
2. ी. रा. ना. च हाण, (2013 ) राज ी शा  महाराज यांची सामािजक िवचारधारा व काय, ितमा काशन. 
3. ा. नानासाहबे साळंुखे (2006) शा ं या आठवणी, वृषाली काशन, को हापूर. 
4. भगवानराव जाधव (1971)राज ी शा  महाराजांची भाषणे, राज ी काशन को हापूर.  
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  N=irh ’kkgw egkjktkaps vLi`’;rk fueqZyu dk;ZN=irh ’kkgw egkjktkaps vLi`’;rk fueqZyu dk;ZN=irh ’kkgw egkjktkaps vLi`’;rk fueqZyu dk;ZN=irh ’kkgw egkjktkaps vLi`’;rk fueqZyu dk;Z    
    

izkizkizkizk----    jkgqy Hkkxor xk;dokMjkgqy Hkkxor xk;dokMjkgqy Hkkxor xk;dokMjkgqy Hkkxor xk;dokM    
dyk] okf.kT; o foKku egkfo|ky; Msg.ks-    rk- [ksM] ft- iq.ks- 412402    

izkLrkfod%&izkLrkfod%&izkLrkfod%&izkLrkfod%&    
 egkRek tksrhjko Qqys ;kaP;k uarj egkjk”Vªkr lkekftd dzkarh ?kMowu vk.k.kkjs ,d ijkdzeh o drZcxkj egku iq:”k 
Eg.kts jkt”khZ ’kkgw egkjkt gks;- vk/kqfud egkjk”VªkP;k bfrgklkr vkiY;k ’kS{kf.kd o lkekftd dk;kZ}kjs cgqtu lektkyk 
tkx`r d:u R;kaph lokZaxh.k {ks=kr izxrh ?kMowu vk.k.kkjs iztkfgrn{k lRrk/kh’k Eg.kts jkt”khZ ’kkgw egkjkt gks;- fopkjiqoZd 
fLodkjysY;k lkekftd fdaok jktdh; rRokaP;k ckcrhr dks.krhgh rMtksM u djrk R;k rRokaph vaeyctko.kh dj.;klkBh 
vko’;d vlysys vlkekU; ekufld /kS;Z N=irh ‘kkgw egkjktkatoG gksrs- R;kaph vpkV cq/nh{kerk o dk;Z’kSyh ;k xq.kkaeqGsp 
R;kaps O;fDreRo dsoG dksYgkiwj laLFkkukiqjrsp e;kZfnr u jkgrk vf[ky+ egkjk”Vªkrp uOgs rj laiq.kZ Hkkjrkr yksdfiz; >kys 
R;kaP;k ojhy xq.kkaeqGs  R;kaP;koj vLi`’;kapk jktk vlk f’kDdk ekjyk tkrks- ,d vkn’kZ jktk] cgqtu lektkpk usrk Eg.kwu 
vlysyh R;kaph yksdfiz;rk vktgh fVdqu vkgs gs ikgk;yk feGrs- loZlkekU; ek.klkps dY;k.k dj.ks gs R;kauh vkiys drZO; 
ekuys vkf.k cgqtu lektkps drZO; dk; vkgsr vkf.k cgqtu lektkus lektkr vkiys LFkku gDdkus vkf.k la?k”kkZus fuEkkZ.k 
djkos vls osxosxG;k lkekftd ifj”knke/kwu lkaxwu fnys- ’kkgw egkjkt jkts vlwugh czkEg.k lektkus R;kauk ‘kqnz jktk Bjfoys 
gksrs- egkjktkaP;k thoukr ^^osnksDr izdj.kkus** la?k”kZ isVyk gksrk- gk ,d R;kaP;k thoun”̀Vhyk dykV.kh ns.kkjk izlax Bjyk 
‘kkgw egkjktkauk dGwu pqdys gksrs dh] vki.k jkts vlwugh czkEg.k lekt eyk ’kqnz ekurks- N=irh f’kokth egkjktkafo”k;h 
czkEg.kkaps orZu tls gksrs rlsp ek÷;kfo”k;h lq/nk vkgs- rj ‘kqnzkps dk; gky dsys vlrhy fi<;kafi<;k vU;k;h] tqyekP;k 
tks[kMk[kkyh vMdysyk gk ’kqnz lekt f’kdwu iq<s vkyk rjp R;kapk fodkl gksbZy vls ‘kkgw egkjktkauk okVs ;kp dkGkr 
czkEg.kkaps eksBs opZLo gksrs- euqP;k fu;ekoyhizek.ks ‘kqnz o brj tkrhauk okxohr vlr tkrh tkrhaph mrjaM r;kj d:u Bsoyh 
gksrh cgqtukaoj osxosxGh ca/kus yknyh gksrh lektkr deZdkaMkps Lrkse ektys gksrs v’kkrwu ;k vLi`’; lektkph lwVdk d:u 
R;kyk loZ lektkcjkscj izxr o lqf’kf{kr cufo.;kps dk;Z ‘kkgw egkjktkauh dsys cgqtu lektkfo”k;h vlysyh vkiqydh vkf.k 
m/nkj dj.;kph mehZ ’kkgw egkjktkr gksrh ;keqGs vkIr o Lodh;kapk jks”k o fVdsyk lkeksjs tkos ykxys rjhgh egkjktkauh 
vkiY;k /;s; /kksj.kkr o rRokae/;s fdafprgh cny dsyk ukgh- Eg.kwup R;kauk j;rspk jktk EgVys tkrs- 
1½jkt”khZ’kkgw egkjkt%&1½jkt”khZ’kkgw egkjkt%&1½jkt”khZ’kkgw egkjkt%&1½jkt”khZ’kkgw egkjkt%&    
 vk/kqfud egkjk”Vªkpk bfrgkl ikfgyk rj Qqys] ’kkgw] vkacsMdj ;kaph lkekftd vkf.k ’kS{kf.kd dkefxjh vrqyfu; 
vkgs- ’kkgw egkjktkapk tUe 26 tqyS 1874 jksth >kyk- dkxyP;k tgkxhjhps izeq[k vkcklkgsc ?kkVxs ;kaps rs iq= R;kaps eqG 
uko ;’koarjko gks;- 17 ekpZ 1884 jksth rs dksYgkiqjP;k jkt?kjk.;kr nRrd Eg.kwu xsys R;kaps lq:okrhps f’k{k.k jktdksVP;k 
jktdqekj egkfo|ky;kr >kys- 1 ,fizy 1881 jksth R;kapk fookg cMks|kps ljnkj xq.kkthjko [kkufoydj ;kaP;k dU;k 
y{ehckbZ ;kaP;k’kh >kyk- 
 ’kkgw egkjktkauh jkT;dkjHkkj gkrh ?ksrkuk vkiY;k jkT;krhy loZ rkyqdk fBdk.kkaph ikg.kh dsyh- R;kaP;k dk;Z{ks=kr 
;s.kkÚ;k tgkxhjnkjkaP;k fBdk.kkauk HksVh fnY;k loZlkekU; tukaph okLro fLFkrh tk.kwu ?ksryh o 2 ,fizy 1894 jksth 
jkT;dkjHkkjkph lq=s gkrh ?ksryh o ;k fnolkiklwu ’kkgw jkts dksYgkiwjps jkT;drZs N=irh >kys ;k izlaxh fVGdkauh ^^djohj 
{ks=h jktdh; dfiyk”k”Vhpk ;ksx** gk vxzys[k fygwu ’kkgw egkjktkauk iq<hy OkkVpkyhlkBh ‘kqHksPNk fnY;k- 
 jkT;dkjHkkjkph lw=s gkrh ?ksrY;kuarj ’kkgw egkjktkauh jktizfrfu/kh eaMGkyk fnysys jkT;dkjHkkjkps gDd jí d:u 
R;kps lYykxkj eaMGkr :ikarj dsys- fnok.kkP;k v/;{krs[kkyh eaMGkps dkedkt lq: >kys- ^gqtwj* ukokps lfpoky; r;kj 
d:u j?kqukFk O;adkth lcuhl ;kauk eq[; lfpo useys- ‘kkldh; dke o gqdwekaoj lg;kaps vkf/kdkj Lor%dMs Bsowu ?ksrys- 
jkT;dkjHkkjkr cny dj.;kpk eq[; gsrw Eg.kts lekt lq/kkj.kkaP;k ekxkZrhy vMFkGs nwj d:u lokZauk fodklkr lkekowu ?ks.ks- 
rlsp jkT;dkjHkkjkr loZ tkrhP;k yksdkauk LFkku fnys ;krp egkjktkaps nwjn`”VhRofnlwu ;srs- 
2½rRdkyhu lkekftd ifjfLFkrh%&2½rRdkyhu lkekftd ifjfLFkrh%&2½rRdkyhu lkekftd ifjfLFkrh%&2½rRdkyhu lkekftd ifjfLFkrh%&    
 N=irh ‘kkgw egkjktkaP;k vxksnj ts ikp N=irh gksÅu xsys R;kauk baxztka’kh tqGowu ?ksÅup jkT;dkjHkkj djkok 
ykxyk laLFkkukr mPpLFk inkaoj ;qjksih; vkf.k laLFkkukckgsjhy O;Drh dke djhr gksR;k ;ke/;s cgqtu lektkrhy ,dgh 
O;Drh uOgrk- ekaMfyd]ns’keq[k ;kaP;koj dks.kkpsgh fu;a=.k uOgrs v’kk ifjfLFkrhr ‘kkgw egkjktkauh jkT;dkjHkkjkph lw=s gkrh 
?ksryh vkf.k ifjfLFkrhuqlkj /kksj.k fLodkj.ks R;kauk xjtsps okVr gksrs R;kr R;kaP;k eukph nqfo/kk fLFkrh fuekZ.k >kyh vkf.k 
vkiY;k iqoZtkauh baxztka’kh la?k”kZ d:u tls ladV vks<owu ?ksrys rls u djrk baxztka’kh lgdk;kZph Hkkouk Bsowu R;kaP;k enrhus 
cgqtu lektkpk fodkl vkf.k m/nkj dj.ks gs /kksj.k Lohdkj.ks vrh egRokps okVys vkf.k rlsp dsys LojkT; rj gos i.k 
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R;kvxksnj lqjkT;k fuekZ.k dj.ks- yksd’kkgh ;s.;klkBh cgqtu lektkr tkx`rh ;s.ks egRokps gksrs cgqtu lektkr tkx`rh u 
>kY;kl ;s.kkÚ;k LojkT;kps Qk;ns tkrh laLFksrhy dsoG ojh”B tkrhrhy ?kVdkaukp gks.kkj gs vxnh lR; gksrs cgqtu lekt 
R;kiklwu oafpr jkfgy vls ‘kkgw egkjkt vksG[kwu gksrs- laLFkkukrhy ifjfLFkrh vkf.k o.kZO;oLFksps opZLo ;keqGs vkf/kdkj 
inkP;k tkxkaoj cgqtu lektkrhy ,dgh O;Drh uOgrk gh fLFkrh cny.;klkBh cgqtu lektkr f’k{k.kkpk izlkj gks.ks egRokps 
gksrs- ;kr ;s.kkÚ;k vMp.khaoj ekr dj.ks xjtsps gksrs- vLi`’;kauk vkf.k L=h;kauk vusd tkrh ca/kua gksrh- R;kaps thou Eg.kts 
ujd;kruk gks;- /kkfeZd thoukr deZdkaM]va/kJn/kk]cqokckth vkf.k iqjksfgrkP;k Js”BRokyk izk/kkU; gksrs czkEg.kkauh rj tkrh 
O;oLFksph ca/ku vkf/kd etcwr d’kh gksrhy v’kh O;oLFkk fuekZ.k d:u Bsoyh gksrh vkf.k vkiys Js”BRo fVdo.;klkBh 
cgqtukaoj vU;k;]vR;kpkj dj.ks gs R;kaps lq=p cuys gksrs]Eg.kwu jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh lRrk o vkf/kdkj xzg.k djrkp 
cgqtukaP;k izxrhlkBh /kkfeZd] ‘kS{kf.kd] lkekftd o vkfFkZd {ks=kr dzkarhdkjd cny dsys- Lokra«; Hkksx.;kyk;d cgqtu 
lektkyk cufo.ks xjtsps gksrs ;klkBhp R;kauh vkiys laiq.kZ [kphZ dsys- 
3½ osnksDr izdj.k vkf.k ’kkgw egkjktkaph ekufldrk%&3½ osnksDr izdj.k vkf.k ’kkgw egkjktkaph ekufldrk%&3½ osnksDr izdj.k vkf.k ’kkgw egkjktkaph ekufldrk%&3½ osnksDr izdj.k vkf.k ’kkgw egkjktkaph ekufldrk%&    
 ’kkgw egkjktkaps /kksj.k lkekftd lerk o ns’kksUurhl mi;qDr vlys rjh] vKkuh o va/kJ/nk lektkoj fujfujkGs 
ca/kus BsÅu vkiys opZLo izLFkkfir dj.kkÚ;k czkEg.k lektkyk gs /kksj.k ekU; uOgrs- vkiY;k laLFkkukr vkf/kdkjh oxZ gk mPp 
of.kZ; vkgs R;kr cgqtu yksd vYiizek.kkr vkgsr vls fnlY;koj lu 1894 iklwu cgqtukauk uksdÚ;kae/;s lkehy d:u 
?ks.;kl lq:okr dsyh i.k ;k fu.kZ;kus czkEg.k lekt ukjkt >kkyk-  cgqtukauk eksB;k vkf/kdkjinkP;k uksdÚ;k Eg.kts vkeps 
vkfFkZd uqdlku gks; vls R;kauk okVs Eg.kwu czkEg.kkauh ;k fu.kZ;kyk fojks/k dsyk i.k vls izkphu dkGkiklwu pkyr vkys vkgs- 
Eg.kwu ‘kkgw egkjkt Eg.krkr-  
^^czkEg.kkaph dkjLFkkus d/kh can gks.kkj ukghr vls eyk okVrs dkj.k R;kauk ekxklysY;k oxkZuk iq<s vk.k.;kps ek>s /kksj.k ek= 
iq”dG czkEg.kkauk vkOkMr uOgrs**-i`”B&4  
 ojhy fo/kkukpk fopkj dsyk rj Hkkjrkr czkEg.k lektkph ekufldrk v’kh gksrh dh] brj lektkus vkgs R;k 
ifjfLFkrhe/;sp jkgkos R;kauk vkf/kdkj inkP;k tkxk ijaijsus ukdkjysY;k vkgsr- cgqtukus ijaijsfo:/n okx.ks Eg.kts /keZHkz”V 
dj.ks gks; vlk R;kapk let gksrk vkf.k tkrhph tkpd v’kh ca/ku gksrh R;k ca/kukauk rksM.;kps dke ‘kkgw egkjktkauh dsys- 
’kkgw egkjktkaP;k thoukyk dykV.kh ns.kkjs ^osnksDr izdj.k* ?kMys vkf.k laiq.kZ egkjk”Vªkr [kGcG mMkyh- ;keqGs czkEg.kh 
izo`Rrhph dYiuk egkjktkauk vkyh tj jktklkscr czkEg.kkaps orZu vls vlsy rj loZlkekU;kcjkcj ;kaps fdrh dBksj orZu 
vlsy Eg.kwu ‘kkgw egkjktkauh fHk{kqd’kkghcjkscj la?k”kZ djk;pk Bjfoys o czkEg.kkauk fnysys vkf/kdkj inO;k] bukes] orus dk<qu 
?ksÅu czkEg.kkaps opZLo deh dj.;kpk iz;Ru dsyk- czkEg.kkaP;k tkxh fofo/k tkrhrhy gq’kkj O;Drhauk usew.k lkekftd dzkarh 
?kMowu vk.k.kkjk egku iq:”k’kkgw jkts gksrs- /kkfeZd fo/khr uof’kf{kr iqjksfgr r;kj dsys- ^iqjksfgrkaph ‘kkGk* dk<yh izR;sd 
tkrhpk Lora= iqjksfgr r;kj dsyk ;krwu loZ cgqtu lekt ,d= vkY;kps Li”V gksrs dh] N=irh ‘kkgw egkjktkauh czkEg.k 
lektkyk fojks/k dsyk ulwu R;kaP;k ekufldrsyk vkf.k R;kaP;k izo`Rrhyk fojks/k dsyk vkgs gs egRokps vkgs- 
4½ vLi`’;ks/nkj%&4½ vLi`’;ks/nkj%&4½ vLi`’;ks/nkj%&4½ vLi`’;ks/nkj%&    
 osnksDr izdj.kkus egkjktkps eu tkx`r >kys gksrs- laLFkkukrhy uksdj vl.kkjs czkEg.k jktkl v’kk rÚgsps okx.kwd nsr 
vlrhy rj cgqtu lektkal gs /kekZps Bsdsnkj d’kk i/nrhus okxohr vlrhy ;kph dYiuk ‘kkgw egkjktkal vkyh gksrh- Eg.kwu 
f’k{k.kkus vLi`’;ks/nkj dj.;kps Bjohys o R;k fn’ksus gGwgGw ikÅys Vkd.;kl lqjokr dsyh- HkV’kkghus vusd ekxkZuh ‘kkgw 
egkjktkal jks[k.;kpk iz;Ru dsyk- ^okbZVkrwu pkaxys* ;k U;k;kus o.kZopZLook|kaP;kfo:/n y<.;kph egkjktkaph euksHkqfedk 
vf/kd [kachj o rRofu”B cuyh- 
 czkEg.kkauh yknysY;k cgqtukaP;k xqykefxjhfo:/n ‘kqnzkfr’kqnzkauk la?k”kZ dj.;kl r;kj dj.ks gh Qkj vo?kM xks”V gksrh- 
vkf.k ;koj tkyhe mik; Eg.kts cgqtu lektkr f’k{k.kkpk izlkj gks.ks xjtsps gksrs- rjp gh xks”V ‘kD; gks.kkj gksrh Eg.kwu 
egkjktkauh vLi`’; lkektkP;k f’k{k.kklkBh [kkl vkns’k fnys R;k vkns’kkUo;s 1906 e/;s egkj] pkaHkkj vLi`’; yksdkalkBh 
^jk=hph ‘kkGk* LFkkiu dsyh- 1907 e/;s pkaHkkj] <ksj vLi`’;kaP;k eqyhaP;k ‘kkGslkBh ijokuxh fnyh o 96 :i;s [kpkZph 
rjrqn dsyh- rlsp vLi`’;kaP;k oLkfrx`gkaP;k bekjrhl tkxk fnyh- vkf.k 1911 P;k vkns’kkaUo;s vLi`’; oxkZrhy loZ eqykauk 
eksQr f’k{k.kkph lks; dsyh- o gq’kkj fo|kF;kZauk [kkl v’kkf’k”;òR;k pkyw dsY;k ;kiq<s tkÅu egkjktkauh 28 lIVsacj 1919 
jksth laLFkkukrhy vLi`’;kaP;k Lora= ‘kkGk can dsY;kpk vkns’k tkjh dsyk- R;kr egkjkt Eg.krkr- 
^^djohj byk[;kr] vLi`’; yksdkaP;k eqykalkBh] Lora= ‘kkGk vlrkr- R;k loZ] ;sR;k nlÚ;kiklwu can dj.;kr ;kO;kr o 
vLi`’;kaP;k eqykal ljdkjh ‘kkGkarwu] brj yksdkaP;k eqykaizek.ksp nk[ky d:u ?ksr tkos- ljdkjh ‘kkGkarwu] f’kok’kho 
ikG.;kph ulY;kus] loZ tkrhP;k o /kekZaP;k eqykal ,d= clfo.;kr ;sr tkos-**i`”B&61  
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 ojhy erkpk fopkj dsyk rj] vLi`’;kaP;k f’k{k.kklkBh f’k{k.kkph eksQr lks; d:u ‘kkgw egkjkt gs cksy?ksoMs 
lq/kkjd ulwu rs drZs lq/kkjd gksrs- ‘kkgw egkjktkauh vkiY;k laLFkkukrhy vLi`’;kauk f’k{k.k nsÅu czkEg.k’kkgh fojks/kkr mHks 
jkg.;kps cG fnys- gtkjks o”kkZaiklwu pkyr vkysyh ijaijk ‘kkgw egkjktkauh vkiY;k vkf/kdkjkP;k cGkus eksMwu dk<yh vkf.k 
o.kZO;oLFksps dacjMs eksMys ghp lokZr eksBh lkekftd dzkarh ?kMyh Eg.kkoh ykxsy rlsp vLi`’;kaP;k eqykaps miu;u d:u 
R;kauk ^osnkaph laLFkk* ns.kkjk vkf.k R;kauk czkEg.kkaP;k rFkkdfFkr Js”B ntkZoj vk.kwu lksM.kkjk ‘kkgw jktk gk HkkjrkP;k Kkr 
bfrgklkrhy ifgyk jktk Eg.kkok ykxsy-  
 ekxkloxhZ;kaP;k fgrklkBh okVsy rs dj.;kl r;kj gksrs- vLi`’;kauk Li`’;kaP;k cjkscjhus vkf/kdkj feGkosr R;kauk 
pkaxys fnol izkIr Ogkosr Eg.kwu /kMiMr gksrs- twu 1919 e/;s eqacbZP;k xOguZjkl fyfgysY;k i=kr Eg.krkr-  
 ^^ekxkloxhZ;kauk nkfjnz;kP;k vkf.k nq%[kkP;k fp[kykrwu ckgsj dk<.ks gs ek>s ifo= dk;Z vkgs vls eh [kjks[kjhp 
ekurks vkf.k] gs ek>s ifo= drZO; dj.;kr eh ekxkloxhZ;kaphp lsok djrks vls ukgh] rj rh ekuotkrhph djrks] v’kh ek>h 
ifo= Hkkouk vkgs-**           i`-63- 
 ojhy ‘kkgw egkjktkaP;k erkpk fopkj dsyk rj R;kauh Li”V dsys vkgs dh] eh fof’k”V oxkZlkBh Li`’;ka’kh la?k”kZ djr 
ulwu leLr ekuo tkrhP;k dY;k.kklkBh y<.kkj vkgs- cgqtu lekt f’k{k.k ?ksÅu brj lektkizek.ks lqlaLd`r >kyk ikfgts- 
Lokra«;kpk lokZauh miHkksx ?ksryk ikfgts- vls dY;k.kdkjh fopkj ‘kkgw egkjktkaps gksrs-  
 ‘kkgw egkjktkaP;k dkGkr fdaok R;kvkxksnj v’kk dkgh izFkk iMY;k gksR;k dh] T;k xqUgsxkj izo`RrhP;k tekrh gksR;k 
R;kauk gtsjh i/nr ykxw gksrh- xqUgk tj ,dk O;Drhus dsyk vlsy rj ljldV lokZaukp gtsjh |koh ykxs gk izdkj ‘kkgw jktkauh 
27 tqyS 1918 P;k vkns’kkUo;s can dsyk vkf.k T;kus xqUgk dsyk vkgs rks nks”kh vkgs- R;kphp gtsjh pkyw Bsokoh vls vkns’k 
fnys R;kuarj ^osBojGk* i/nrhps fueqZyu dj.;krgh iq<kdkj ?ksryk- ikVhy dqyd.khZ fdaok ljdkjh vkf/kdkjh] egkjkl vusd 
izdkjph dkes lkaxqu foukekscnyk jkcowu ?ksr vlr Eg.kwu ‘kkgwegkjktkauh tks dks.kh egkj]ekax]pkaHkkj ;kaP;kdMwu foukekscnyk 
dke d:u ?ks.kkÚ;kl tcj ‘kklu dsys tkbZy vlk vkns’k dk<yk vkf.k ^osBojGk* gh i/nr can dsyh R;kpizek.ks ^egkj 
oru* [kkylk dj.;kpk iz;Ru dsyk- i.k R;kr ‘kkgw egkjktkauk ;’k vkys ukgh- i.k N=irh ‘kkgw o MkW- vkacsMdj ;kaP;k’kh 
beku jk[k.kkjs rRdkyhu ea=h ;’koarjko pOgk.k ;kauh egkj orus [kkylk d:u egkjkaph xqykefxjhrwu eqDrrk dsyh-  
 Lkektkrhy fHkUu tkrhaP;k ntkZae/;s vkf.k vkf/kdkjkae/;s rQkor tso<h tkLr vlsy rso<k rks lekt fo?kVhr jkgrks- 
Eg.kwu ‘kkgwjktkauh laLFkkukr eksBs cny ?kMowu vk.kys- iz’kklukr ekxklysY;k tkrhalkBh 50 VDds tkxk vkjf{kr BsoY;k bFksp 
vLi`’;rk fueqZyukpk ik;k ‘kkgw egkjktkauh ?kkywu cgqtu lektkyk U;k; ns.;kps dke dsys- Eg.kwu R;kauk j;rspk jktk gh 
mik/kh fnyh tkrs- 
lkjka’k%&lkjka’k%&lkjka’k%&lkjka’k%&    
 ‘kkgw jkts gs ,d drZs lq/kkjd gksrs osnksDr izdj.kkiklwu R;kauh /kMk ?ksÅu o.kZopZLok fo:/n caM iqqdkjys jktk ;k 
ukR;kus vkf/kdkjkpk okij d:u laLFkkukr vusd egRokps cny ?kMowu vk.k.;klkBh vkns’k tkjh dsys ts vkns’k ikG.kkj 
ukghr R;kauk uksdjhrwu cMrQZ d:u tcj iz’kklu dsys- vLi`’;kapk m/nkj dj.;klkBh laLFkkukr eksQr vkf.k lDrhps f’k{k.k 
lq: dsys- uksdÚ;kae/;s 50 VDds vkj{k.k cgqtukalkBh Bsoys- Lodh; vkf.k czkEg.kkapk ;kyk iz[kj fojks/k vlwugh baxztkaP;k 
enrhus uouohu lq/kkj.kkoknh /kksj.k jkcowu tkrh&tkrhae/;s varj deh dj.;kpk iz;Ru ‘kkgw egkjktkauh dsyk- loZp {ks=kr 
vLi`’; lektkyk cjkscjhus vk.k.;kpk iz;Ru ‘kkgw egkjktkauh dsyk Eg.kwu rs ;qxiq:”k Bjrkr-  
lanHkZxzaFk%&lanHkZxzaFk%&lanHkZxzaFk%&lanHkZxzaFk%&    

1½ Qqykjh ‘kjn] vkpk;Z jktsanz] ^jkt”khZ ‘kkgw egkjkt xkSjo xzaFk* ¼laik½] n-x-rVdjs egkfo|ky;] ek.kxko] ft-jk;xM-  i`-4- 
2½ iokj t;flaxjko] ^jkt”khZ ‘kkgw N=irh ftou o dk;Z*] rkjkjk.kh cqd lfOgZl] dksYgkiwj izFke vko`Rrh 2014 i`-61- 
3½ iokj t;flaxjko] ^jkt”khZ ‘kkgw N=irh ftou o dk;Z*] rkjkjk.kh cqd lfOgZl] dksYgkiwj izFke vko`Rrh 2014 i`-63- 
4½ HkksGs HkkLdj] ^N=irh ‘kkgw egkjkt*] xa/koZ osn izdk’ku] iq.ks- izFke vko`Rrh uksOgsacj 2010 
5½ lkoar banzftr] ikVhy nsfodkjk.kh] ^jkt”khZ ‘kkgw N=irh j;rsP;k jktkps fp=e; pfj=*] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj la’kks/ku o izf’k{k.k 

laLFkk ¼ckVhZ½ r`rh; vkòRrh 2015- 
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छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजाचेमहाराजाचेमहाराजाचेमहाराजाचे    ीमु िवषयकीमु िवषयकीमु िवषयकीमु िवषयक    कायदेकायदेकायदेकायदे    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . दलीपदलीपदलीपदलीप    सावतंसावतंसावतंसावतं    
मराठी िवभाग मुख, ी िशवाजी महािव ालय, कंधार 

तावनातावनातावनातावना 
छ पती शा  महाराज धा मक कायािवषयी आढावा घेत असताना ीमु िवषयक काय ाच े या या 

कायात अन यसाधारण मह व आह.े मानवमु चे काय करीत असताना जशी वणवच वाची, गुलामिगरी, अ ान, 
अंध दा, चाली रती, परंपरा, धमशा ाचा जाचक िनयम व अटी आद या मा यमातून समाजाचे शोषण होत 
होत.े या ब जन समाजाला वणवच वापासून मुक्त क  पाहत होत.े या समाजातील अध -अिधक लोकसं या 

ीवगाची होती आिण हा ीवग पु षी वच वाखाली व यांनी िनमाण केले या गुलामिगरीखाली िपचत होता. जो 
ब जन समाज वणवच वातील जुलमापासून मु  िमळू पाहत होता. या समाजान ेआप या घरातील ि यांनाही 
आप या पु षी वगवच वापासून मु  ठेवले पािहजे, अशी महाराजाचंी ापक दृ ी होती. ीचे समाजात होत 
असलेले शोषण पा न महाराजांनी ी अिन  था व परंपरां या कचा ातनू बाहरे काढ यासाठी ी मु साठी 
काही कायद ेकेले त ेपुढील माणे पाहता येतील पुन ववाह न दणी कायदा ीला अनेक कार या संकटाला सामोरे 
जावे लागत होत.े यातीलच िवधवा ीचा  गंभीर होता. िवधवा ि यांना समाजातच न ह,े तर यां या 
कुटंुिबयांचाही यां याकड ेबघ याचा दिृ कोन एकूण ितर काराचा असे. काही कुटंुबांम ये यांना गु हगेारां माणे 
वागिवले जाई. िवशेषतः बालिवधवा ि यांचे जीणे तर अगितक व शोचनीय बनत असे. अशा प रि थतीनून सुटका 
क न व घे यासाठी पुन ववाह हा एक माग असे; पण धमशा ीय िनयम आिण सामािजक चािलरीती यांनी अशा 
पुन ववाहास ितबंध केला होता. शा  महाराजांनी हा बंध कायदशेीर मागाने दरू क न या िवधवांना पुन ववाह 
करावयाचा असेल यांना यांचा माग मोकळा क न दला. जुल ै १९९७ म ये को हापूर सं थानात पुन ववाह 
न दणी कायदाङ पास कर यात आला. यानुसार िवधवाना पुन ववाह कर याच ेकाय ान े वातं य दले गेले. यामुळे 
पुन ववािहत ीजवळ आप या पुन ववाहाचा कायदशेीर पुरावा उपल ध झाला. ब जन समाजातील वा तिवक 
ि थती अशी होती क , जात म ये िवधवा-पुन ववाह हा पूवापार ढ होताच, परंत ु वतःला वण े  समजणारे 

ा मण, जैन, मराठे इ यादी िववाह धमशा ीयदृ ा िनिष द समजत होत.े महाराजांनी केलेला हा कायदा हा 
याच समाजासाठी होता आिण तो यांना चंड मानिसक व सामािजक ध ा दणेारा होता. महाराज एकदा 
कानपूरला गेले असता तेथील कुरमी ि याम ये िवधवा-िववाह चिलत असलेला पा न मला मोठा आनंद होतो 
आपली ि य जात ूणह या, िभचारादी पापापासून सुरि त राहील, असा माझा िव ास आह.े हा आप म 
आह.े मनु यसमाज िनद ष राख यासाठी ही आह.े वेदादी शा ांचे याला पाठबळ आह.े आम या ग हनमटनेही 
िवधवा-िववाहाचा कायदा पास केला आह.े या जातीम ये या आप माचा चार नाही या जातीत ूणह या 

िभचार आदी क न पाप घडत आहते. हजारो मुले ितवष  मरत आहते. ही कती द:ुखाची गो  आह े बरे. 
ि यािवषयी समाजात असलेली धा मक ढी-परंपरा याना शा  महाराजानंी छेद दऊेन हजारो वषापासून चालत 
आलेली अिन  था मोडून काढ यासाठीच ेअ  उचलेले. पुन ववाहास समाजाचा चंड िवरोध असतानाही शा  
महाराजांनी या िवरोधाला न जुमानता धाडसी िनणय घेतला. छ पती शा  महाराजानंी िवधवा पुन ववाह 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

 Vol. I  - ISSUE – LX,  Year – 8,    25 June 2022,    SJIF Impact Factor : 7.479    Page - 39 

कर याचा कायदा क न यांना ि यांना न ान ेजीवन जग याचा ह  दान क न दला. यामुळे सव समाजातील 
ि यांना स मानाने आज जगू दले जात आह.े यांचे ेय शा  महाराजांना ावे लागेल. आंतरधम य व आंतरजातीय 
िववाह कायदा छ पती शा  महाराजानंी जुलै १९१९ म ये िववाह न दणी प दतीस मा यता दणेारा कायदा 
आप या सं थानात लागू केला. हा यांचा दसुरा सुधारणा कायदा हणावा लागेल. या काय ान े िववाहाचे वेळी 
पु षाचे वय १८ वष व ीचे वय १४ वष पूण हावे, अशी अट घातली. आंतरध मय अथवा आंतरजातीय िववाहास 
काय ाची मा यता न हती. एकादा िववाह झा यास हा िववाह बेकायदशेीर ठरवून यापासून झाले या संततीची 
गणना अनौरस संततीत होत असे. महाराजांनी हा कायदा क न समाजसुधारणे या े ात ांितकारी बदल केला. 
संबंिधत प ांनी कोण याही प दतीने िववाह साजरा करावा, पण या िववाहाची न दणी स म अिधका यांसमोर 
झाली पािहजे. काय ान ेकलम १३ म ये हटल ेआह ेक , न दणारा व करारावर सही करणारे ३ सा ीदार यां या 
सम  िववाह लाव यात आला पािहजे. तो कोण याही प दतीने लािवला तरी चालले. मा  येक प ान ेदसु या 
प ास न दणी व कायदशेीर पती-प ी हणून वीकारल ेआह.े या माणे अगर यांची ज मभाषा असेल या भाषेत 
सदर  अथाचे वा य उ ारले पािहजे. कलम ३ नुसार नवरी मुलीचे वय पूण १८ वष पूण झाले नसेल तर ितन े
आप या बाप अगर पालन करणारा याची संमती िववाहास िमळवली असली पािहज.े अशा कारे आंतरधम य 
अथवा आंतरजातीय िववाह क  इि छणा या ीला शा  महाराजांनी पूण ि वातं य बहाल केलेले आढळत.े 
एवढेच न ह,े तर अशा िववाहाची न दणी ची के याने या ी या पुढ या वैवािहक वाटचालीतही ित या 
िववाहबंधना या कायदशेीर ह ांच ेसंर णही दले गेले होत.े आज या ौढ िववाहा या युगात १४ वषाची ही अट 

ितगामी वाट याची श यता आह;े पण याकाळी मुल ची ल े ६ ते ९ वषा यादर यान होत असत. काह ची 
ल ेतर पाळ यात होत असत. ही त कालीन व तुि थती ल ात घेतली तर हा कायदा बराच पुरोगामी होता, ह े
ल ात येते. ि टश सरकारन ेआप या मुलखात सन १८९१ साली जी संमती वयाचा कायदा पास केला होता, यात 
मुली या िववाहयो य वयाची मयादा १२ वष पूण अशी होती. वतःला आधुिनक हणून घेणा या इं ज 
शासनक यानाही मुल या िववाहयो य मयादा १२ वष असणे शा शु द वाटत होत.े मग को हापूर या 
काय ातील १४ वषाची वयोमयादा बरीच पुरोगामी हटली पािहजे. ी अ याचारांना ितबंध करणारा कायदा 
छ पती शा  महाराजानंी ि यांवरील होत असले या अ याय-अ याचाराला वाचा फोड यासाठी ऑग ट १९१९ 
म ये ि यांना ू रपणे वागिव याचे बंद कर यािवषयी कायदा कर यात आला. कलम १ नुसार ू रपणाची वागणूक 
हणज े िज या योगान ेअयो य कारची अनाव यक शारी रक द:ुखे अगर पीड़ा उ प  होत ेअगर िज या योगाने 
कृितस इजा हो यासारखे मानिसक लेश होतात, अगर िज या योगान े कृितस शारी रक अगर मानिसक मोठी 

इजा हो यासारखी यो य भीती उ प  होत ेअशी वागणूक. ू रपणाची वागणूक कशाला हणावे. ह ेठरिव यासाठी 
या गो ी ज री या आहते हणून आ ही सांिगतल े आह,े या गो ी मागासले या वगाला आिण अिशि त 

समाजाला जा त कडक आहते, असे वाट याचा संभव आह,े परंतु िश णा या सुप रणामावरच केवळ आपण 
अवलंबून रा  लागलो तर ीवगाची ि थती सुधारणेच ेकाम फारच मंदगतीने चालेल. िश णाचा प रणाम लवकर 
घडून यावा, या हतेुसाठी मनु यात काय ा या दहशतीची मदत पािहज,े ही गो  अग याची दसून येत आह.े सव 
गो ी रीती माणे व मा माने होतच आहते. आपण यात हात घाल याचे काही कारण नाही. ह ेत व फ  उ  

ती या सुधारले या समाजासच लागू पडणार आह.े मागासले या लोकांची सामािजक सुधारणा घडवून आण याच े
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काम काय ाची मदत घेत यावाचून के हाही होणार नाही. ि यासंबंधी ू रपणाचे वागणुक चे क येक कार अस े
आहते क  त ेअपराध या श दाखाली येऊ शकत नाहीत. मा  ते कार के हा के हा इतके दृ  तीचे असतात क  
यामुळे ी जातीला आपला ज म केवळ कंटाळवाणा व भूभार आह े असे वाटू लागले. या गो ी ल ात घेऊन 
ू रपणाची वागणूक या श दाची ा या आ ही अशी तयार केली आह े क , यातनू कोण याही कारची वाईट 

वागणूक सुटून जाता कामा नये. या काय ान ेपती प ी संबंधीच फ  ू रपणाचे वागणूक चा िवचार केलेला आह,े 
असे नाही. ह ेिनयम असे केलेले आहते क  ीजातीवर कोण याही संगी जुलूम होत असला तरी याचा िवचार या 
काय ान े कर यात यावा. गे या जवळपास ९८ वषापूव  छ पत नी मिहलावरील अ याय अ याचारांच े माण 
कमी हावे यासाठी मिहला या सुर तेसाठी कायदा बनवला, परंत ुआधुिनक जगात िश णाचा सार झा यामुळे 
मिहलांनी िश ण घेऊन शासना या िविवध मह वा या पदावर िवरामान झा या आहते. एवढेच नाहीतर भारताच े
पंत ाध व रा पती या सव  पदावर िवराजमान झा या आहते, परंत ु आज ि यावरील होणारे अ याय-
अ याचारदखेील थांबल ेनाहीत. आज दवस दवस वाढते बला कार, छेडाछेडी, डंाप दती, तु छ वागणूक इ यादी 

कार या अ याय-अ याचाराला सामोरे जावे लागत आहते. घट फो टत कायदा भारतीय समाजात जातीला कलकं 
लागलेली बाब हणज ेघट फोट होय. भारतात पु ष धान सं कृती अस याने छो ा छो ा कारणाव न ि यांना 
घट फोट दला जातो. समाजात घट फोटा या संदभात सुधारणा कर यासाठी छ पती शा  महाराजानंी घट फोट 
कायदा केला. हद ूसमाजा या अनेक जात म य ेघट फोट घे याच े माण जा त होत.े ही था मोड यासाठी करवीर 
दरबारा या ल ात आले आिण यापे ा ही प रि थती अशीच चालू रािह यास समाज सव वी नीित  होईल 
आिण िववाहिवधी जो सुधारले या समाजा या सव इमारतीचा पाया आह.े तो आजीबात नािहसा होईल, अस े
दरबाराच े मत होत.े यापे ा पती व प ी यां यातील भौितक िहतसंबंध काय ा या म य थीनेच काडी मोडून 
घेऊन यांना वतः या पायावर उभे राह याच े ठरिवले आह.े काडी मोडणे ही जातीतील पंचां या लहरीवर 
सोड याची पडलेली चाल बंद कर याचहेी योिजल ेआह.े मु लीम समाजात पती आप या बायकोस तलाक दे याचा 
जो ह  आह े आह.े तो मा य केला असला तरी यां या बायकोने अज केला असेल यावेळी मेहरचा कती भाग 
नव यांन ेबायकोस ावा ह ेठरिव याचा अिधकार कोटास दलेला होता. वातं यानंतर 75 वष पूण झाली असल े
तरी भट या िवमु  जात या पंचायतीच यां यातील घट फोटाचे िनणय घेत असतात. अजूनही या जाती 

थािपत भारतीय समाजापासून कोसोदरू आहते. ही प रि थती ल ात घेतली असता, ९८ वषापूव  छ पती शा  
महाराजांनी जातपंचायती या लहरी यायदानाकड ेव या ारे भट या समाजातील ीवगावर होणा या अ याय-
अ याचार मोडीत काढ यासाठी शा  महाराजांनी केलेला काय ाच ेअन यसाधारण ल  आह.े जोगितणी ितबंध 
कायदा छ पती शा  महाराजांनी समाजान े दवेा या नावावर सोडले या जोगितणी, मुरळी, दवेदासी, भावीन 
इ यादी अ यंत किन  दजाचे व उपेि त जीवन जगणा या या ि यां यासंदभात आह.े दवेा या नावान ेलहानपणीच 
सोडले या या ि यांना पुढे अ यंत अनैितक वातावरणात आयु य कढावे लागते. महाराजानंी हा कायदा क न या 
ि यांना दवेदासी सोड यामुळे ज े िविश  ह  ा  होतात या काय ान े र  केले. ाचीन ढी या दबावाखाली 
यांच े आयु य लहानपणी सावजिनक अनैितक जीवनाला वािहलेले जात,े अशा ददुवैी मुल या समाजातील 
थानािवषयी अिधक भा य कर याची गरज नाही. खरे तर अशा कार या थेला मा यता दणेे, या थेमुळे 

होणा या संबंिधत मुल या नुकसानभरपाईचा दखेावा िनमाण करणे, यां या समाजातील असाधारण थानास 
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िविश  सवलती दऊेन अशा जीवनप दतीच ेकायदशेीर िनयमन करणे हणज ेहा हद ूकाय ातील कलंकच आह.े 
कोणाही सुसं कृत रा याकडून अशा कार या ि यां या थानाला जोड यात आले या िविश  ह ांना संमती कवा 
मा यता िमळता कामा नये.  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं        

छ पती शा  महाराजांनी ि यांना अनेक कार या था व परंपरां या कचा ातून मु  कर यासाठी 
वतः कायद ेक न यांची अंमलबजावणी केली आह.े अ यायी ढी परंपरा व अ याचार पु षी वच वाचे जुलूम 

यापासून ीवगाचे संर ण कर यासाठीच मह वपूण असे कायद े केले. जोगितणी, मुरळी ि यांना ज ेदवे थानच े
िविश  ह  ा  होत होत,े तेच यांनी या काय ान े न  केले. असे के याने या किन  जातीम य े दवेाला मुली 
वाह याची जी अ यंत घृणा पद व ू र चाल ढ झाली होती ितला आपोआपच आळा बसेल असा महाराजाचंा 
िव ास होता. तसेच छ पती शा  महाराजानंी पुन ववाह न दणी, काय ान े यांनी िवधवांना पुन ववाहाची वाट 
मोकळी केली. या कुणा ीस धाडसान े परधम य अथवा परजातीय पु षाशी िववाह करावयाचा असेल तर 
ितचाही माग यांनी िन कंटक केला. १८ वष पूण झाले या ीला ित या िनवडी या जोडीदाराबरोबर िववाह 
कर याच े वातं य बहाल केले. कुटंुबातील पती, दीर, सासू अशा कुणाही ने ीवर केले या अ याचारांसाठी 
िनरिनरा या िश ांची तरतूद क न कौटंुिबक अ याचारांना पायबंद घाल याचा य  केला. ी या िविधवत 
िववाहा माणेच िववाहबंधनातून मु  होणा या काडीमोड घटनेस कायदशेीर व प ा  क न दले व शेवटी 
जोगितणी ितबंध क न समाजाला कलंक लावणारी व ीजातीची भयंकर िवटंबना करणारी ढी न  कर याचा 

य  केला. ीमु ता कर यासाठी शा नंी पुन ववाह न दणी कायदा, आंतरधम य व आंतरजातीय िववाह कायदा, 
ी अ याचारांना ितबंध करणारा कायदा. घट फो टत कायदा आिण जोगितणी- ितबंध कायदा इ यादी कायद े

क न ीला दा यमु तून मु  केले. परंत ु या माणे समाजात सुधारणा झा या असे नाही. ह ेखरे पण यामुळे या 
काय ांच ेमह व आिण त ेकर यासाठी शा  महाराजानंी उदा  मानवतावादी दृ ी कमी मह वाची ठरत नाही. 
एका दशेी राजान े आप या लहानशा सं थानात इं ज सरकारकडून गत असे कायद े करावेत, ही घटनाच मुळी 
हदु थान या सामािजक इितहासात ांितकारी ठरणारी आह.े 
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समाजशा  िवभाग मुख, कै बाबासाहबे देशमुख गोरठेकर महािव ालय उमरी 

 

महारा ातील जनतेला राजष  शा  महाराज आिण डॉ. आंबेडकर यांच े ऋणानुबंध माहीत आहते. डॉ. 
आंबेडकर यां या शारी व बुि म ेने महाराज दपून गेले व यांनी डॉ टरांशी अपार ेह केला. िव यात लंडन 
कूल ऑफ इकॉनॉिम सम ये ‘डॉ टर ऑफ साय स’ ही पदवी िमळव यासाठी जे हा डॉ. आंबेडकर यां याकड ेपैस े

न हत,े ते हा उदार मनान े व अगदी सहजपणे महाराजांनी िश यवृ ी दली. परळ या जय दबक चाळीम य े
बाबासाहबे अनेक वष राहत होत,े तेथ े मु ाम भेट दऊेन ‘अहो भीमराव, मी आलो आह,े’ असे मो ान े हणून 
आप या िम ाला राजमा यता दे याचे महान काय महाराजांनी केले. 22 माच 1922 रोजी माणगाव येथे अिखल 
महारा  अ पृ य समाजाची मोठी प रषद भरली होती. ितच ेअ य  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर होत.े 

या प रषदलेा महाराज उपि थत होत.े यानी डॉ. आंबेडकरांचा गौरव केलाच; परंतु ‘आता तु हाला तुमचा 
पुढारी िमळाला आह.े तु हाला दसुर्या जाती या पुढार्या या मागून जा याची गरज नाही,’ असे जाहीर आवाहन 
केले. महाराजां या मनाचा केवढा मोठेपणा! ब जन समाजा माणे िश ण हाच ि यां या स मीकरणाचा माग 
असून, या ारेच यांना समाजात ित ा ा  होईल, यावर िव ास असले या महाराजांनी ी िश णासाठी 
सवतोपरी य  केल.े लहान वयात वैध  आले या आप या सुनेला, इंदमुती राणीसाहबे यां या िश णासाठी 
यांनी जे य  केल,े त ेआजही कौतुका पद वाट यासारखे आहते. 

आज आपण वातं याचा अमृत महो सव साजरा करीत आहोत. आ थक, सामािजक, शै िणक इ. सव 
े ांत दशेाने िनखालसपणे गती केली आह.े शै िणक े ापुरते बोलायचे झा यास जमे या अनेक बाज ूआहते. 

परंतु, वतं  भारता या आ थक आिण सामािजक गरजा यानात घेऊन आपण एक सुसंगत शै िणक धोरण िनमाण 
क  शकलो नाही. 

    राजष  शा  महाराजाचंा पेणा केवळ भारता या न ह,े तर जगा या इितहासात अधोरेिखत 
कर यासारखा आह.े यांनी ब जन समाजाला िश णा या मा यमातून सश  केले. ब जन समाजा माणेच 
महाराजांनी ी िश णासाठीही सवतोपरी य  केले. 

महा मा जोतीराव फुले ह े भारतातील पिहले समाज ांितकारक होत. जोतीरावाचंा ऐितहािसक वारसा 
राजष  शा  महाराजांनी जसा या तसा पुढे चालवला. छ पती िशवाजी महाराजांनी आप या अलौ कक रा य 
कारभारान ेरयतचेा राजा अशी वत:ची जी साथ ितमा िनमाण केली, तशीच ितमा राजष  शा  महाराजांनीही 
केली. मा , एक ‘राजा’ असूनही सामािजक े ात यांनी केलेले काय यानात घेतले, तर यां या ि म वावर 
जोतीरावांचा भाव दसून येतो. 

थािपत समाज व थेतील धमाचे, खरं हणज ेअ-धमाचे आिधप य, या या अनुषंगाने िनमाण झाले या 
आिण ामु याने ‘पुरोिहत’ वगाने वत: या वाथासाठी िनमाण केले या अ यायकारक ढी व परंपरा यां या 
िव  ज ेकृितशील बंड केल,े यामागचे सामािजक समता आिण याय हचे महाराजां या रा यकारभाराच ेवैचा रक 
अिध ान रािहल.े 1894 ते 1922 अशा 28 वषा या आप या राजक य कार कद त को हापूरसार या एका 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

 Vol. I  - ISSUE – LX,  Year – 8,    25 June 2022,    SJIF Impact Factor : 7.479    Page - 43 

छो ाशा सं थानाचा रा यकारभार यांनी सवागीण िवकास आिण याय या दोन खांबांवर उभा केला. इथे आपण 
यां या मूलगामी शै िणक कायाचा आढावा घेणार आहोत. 

महा मा जोतीराव फुले आिण सािव ीबा नी या अनेक ांितकारक गो ी के या, याम ये शू , अ पृ य 
आिण ि यां या िश णासाठी यांनी वतःला आयु यभर वा न घेतले ह ेकाय सवात मह वाचे ठरत.े जोतीरावाचंा 
हा ांितकारक शै िणक, खरं हणज े सवागीण वारसा शा  महाराजानंी राजे अस यामुळे आपले सव साम य 
पणाला लावून पुढे चालवला. या शै िणक काया या संदभात महाराजांवर यां या विडलांनी सु  केले या 
शै िणक काया या भावा माणे ि ती िमशनर्यांचा भाव होता, ह ेकृत पणे नमूद करायला हवे. 

27 िडसबर 1917 रोजी खामगाव येथे भरले या अिखल भारतीय िश ण प रषदे या अ य पदाव न 
भाषण करताना, “मी मा या वत: या मंडळीम ये एक शेतकरी या ना यान ेआलो आह ेआिण यामुळे माझा आनंद 
ि गुणीत झाला आह,े” असे नमूद क न महाराजानंी आपली िश णिवषयक भूिमका प  केली. त े हणाल,े “िश ण 
हाच आमचा ( हणज े ब जन समाजाचा) तरणोपाय आह,े अस े माझे ठाम मत आह.े िश णािशवाय कोण याही 
समाजाची उ ती झाली नाही, असे इितहास सांगतो. अ ानात बुडून गेले या दशेात उ म मु स ी आिण वीर 
कधीच िनपजत नाहीत. हणूनच स चे व मोफत िश णाची हदु थानात अ यंत आव यकता आह.े याबाबतीत 
आमचा गतकाल हणज ेइितहासातील एक अघोरी रा  आह.े फ  एकाच जातीने िश णाचा म ा घेतला. मन ू
आिण या या मागून झाले या शा कारांनी या या वेळ या येयाला अनुस न िनरिनरा या जात या 

वहारास बंधनकारक असे िनबध रिचल;े आिण कमी जाती या लोकांना िव ामं दराच े दरवाजे बंद कर यात 
आले. यांचे वत:च ेधम ंथ आिण वेद हसेु ा वाच याची यांना मनाई होती. हद ूधमािशवाय इतर कोण याही 
धमाने अशा आंध या व द:ुखकारक प रणाम कर याब ल मुखता िमळवली नाही.” 

िश णाचा अिधकारच नाकारला गे यामुळे सवच बाबतीत अधू, लु यापांग या झाले या समाजाला 
आ थक व सामािजक पातळीवर स म कर यासाठी ‘िश णािशवाय तरणोपाय नाही’ असे जरी महाराज हणाले, 
तरी याची एक दसुरी अ यंत मह वाची बाजू होती. ती हणज,े िश णाची म े दारी अस यामुळे ि टश 
राजवटीम ये सर्व नोकरशाही सं येन ेअ प असले या ा ण समाजा या हातात क त झाली होती. को हापूर 
सं थान याला अपवाद न हत.े 1890 या दर यान को हापूर सं थानाची एकूण लोकसं या नऊ लाख होती. 
यापैक  फ  26 हजार ा ण होत.े 

1881 म ये को हापूर सं थानात समाजिनहाय सा रतचेे माण पुढील माणे होत े : ा ण – 79 ट े , 
जैन व लगायत – 10.6 ट े , मराठा – 8.6 ट े , मुि लम – 7.5 ट े , आिण कुणबी – 1.6 ट े . यादर यान 
को हापूर या राजाराम हाय कूलम ये िश ण घेणार्या सव 441 िव ा याम ये 368 ा ण, तर राजाराम 
कॉलेजम ये 61 िव ा यापैक  55 िव ाथ  ा ण समाजाचे होत.े वाभािवकपणे, याच दर यान को हापूर या 
नोकरशाहीम य े ा ण अिधकार्यांची सं या 60 ट े  होती, तर ा णेतर अिधकार्यांची सं या केवळ 11 ट े  
होती. महाराजां या खासगी सेवेतही 46 ा ण, तर केवळ 7 ा णेतर होत.े 

शासक य सेवेतील अशा भयानक िवषमते या अनेक दाहक प रणामांपैक  एक प रणाम असा झाला, 
ा णेतर समाजाला ि टश सरकारकड ेअथवा खु  महाराजां या दरबारात काही त ार वा कै फयत मांडायची 

अस यास ा ण नोकरशाही ती सरकारपयत पोहच ूदते नसत. या पा भूमीवर महाराजांना शासक य सेवेतील 
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ा ण समाजाची म े दारी मोडून समाजातील सव घटकांना यो य ते ितिनिध व असलेली सवसमावेशक 
शासक य व था हवी होती. महाराजां या अलौ कक शै िणक कायाचे ह े एक सामािजक अिध ान व उ  

होत.े महाराजानंी 30 स टबर 1917 रोजी स या ाथिमक िश णाचा कायदा जारी केला. 
या काय ाची प रणामकारक अंमलबजावणी क न ब जन समाजाला सश  कर यासाठी महाराजानंी 

या तरतुदी के या, जे तपशीलवार िनयम केले, त ेपािहले क  थ  हायला होत.े उदा. िश णास यो य असलेली 
मुले हणज े वया या सात ा वषापासून चौदा वषापयतची मुले. मुलांना शाळेत धाड याची संपूण जबाबदारी 
आईबापांची असेल. शाळा या श दाचा अथ – सरकारी शाळा, सरकारन ेमदत दलेली अथवा कोणतीही शाळा, 
अथवा रा या या िशक्षण खा याने वेळोवेळी परवानगी दलेली कोणतीही िश ण सं था इ यादी. या संदभात 
नमूद कर याजोगी बाब हणजे यावेळी ते या-तांबो यांचे पुढारी हटल े गेले या लोकमा य टळकांनी या 
काय ाला जाहीरपणे िवरोध केला होता. 

भारताला 1947 म ये वातं य िमळाले आिण 26 जानेवारी 1950 रोजी वतं  भारताची जग िस  
रा यघटना मा य कर यात आली. परंतु अशा रा यघटनेतही 14 वषापयत या मुलांना स चे व मोफत िश ण 
दे याची तरतूद मूलभूत अिधकारांम य ेन करता मागदशक त वांम ये कर यात आली. आिण या कारचा कायदा 
तर घटना-दु ती क न 2010 म ये कर यात आला. हणजे को हापूरसार या एका अितशय छो ा सं थानाचा 
लोकािभमुख राजा जगातील सवात मो ा जास ाक लोकशाही दशेाशी तुलना करता सुमारे नऊ दशके अगोदर 
एक समाज- ांितकारक कायदा कृतीम य े आणतो, हा शा  महाराजांचा पेणा केवळ भारता या न ह,े तर 
जगा या इितहासात अधोरेिखत कर यासारखा आह.े 

1896 म ये को हापूर सं थानात एकूण 27 ाथिमक शाळा हो या आिण 1296 िव ाथ  िशकत होत.े 
1922 म ये ाथिमक शाळांची सं या 420 झाली आिण िव ा याची सं या 22,000 वर गेली. केवढी चंड झेप! 

महाराजांनी केलेली ही सामािजक-शै िणक ांती होती. महाराजां या शै िणक ांतीच ेवैिश  हणज े
यांनी आप या सं थानात शाळा-कॉलेज यां यासोबत वासितगृहांची मोहीमच उघडली. यामुळे समाजा या गरीब 

घटकातील मुलांना िश ण घेणे सोपे झाले. याचा प रणाम अथातच को हापूर सं थानात िश ण े ातील ा ण 
समाजाची म े दारी कमी झाली. उदा. राजाराम हाय कूल व राजाराम कॉलेजम य े1894 म ये ा ण िव ा याच े

माण 90 ट े  होत,े त े1922 म ये 48 ट यांवर आले; तर ा णेतर िव ा याचे माण दहा ट यांव न 51 
ट यांवर गेले. 
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बळीराजाचाबळीराजाचाबळीराजाचाबळीराजाचा    राजाराजाराजाराजा    छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज....    
 

सहा. ा. मनोज आर. पवार    
समाजशा  िवभाग मुख, कमयोगी तुळशीराम पवार महािव ाल,हाडोळती. 

तावनातावनातावनातावना::::----    
आज शेतकरी हणजे जो कसतो व यां या नावे शेती आह,े तो शेतकरी. असा याचंा अथ सांगता येईल. 

परंतु यां या आज अनेक सम या िनमाण झाले या आहते. शेतक यां या सम या, शेतक यां या आ मह या वाढत े
कजबाजारी पणा, हमीभाव िमळ यात अडचणी, सरकारची अि थर धोरण, तो ातील शेती, शेतक यांना लुटणारी 
माणसे, िनसग या लहरीपणा मुळे होणारे मोठे नुकसान इ यादी सम या पहावयास िमळतात. को हापूर या 
समृ ीचे जनक छ पती शा  महाराज यांनी शेती िवषयक धोरण व काय केले आह,े त े खरोखरच चांगले आह.े 
यांचा पुनर अ यास कर यासारखा दशेाचा उ ार ह ेसू  अ ययनात घेऊन छ पती शा  महाराजानंी आप या 

सं थानात शेतीसाठी मूलभूत सुधारणा के या आहते. याला जोड हणून नवनवीन उ ोग धंद ेसु  केल.े आिण या 
उ ोगधं ांना सहकार त वाची ऊजा आह.े शेती हा आप या अथ व थेचा कणा आह.े ते हा शेतीचा उ ार हणजे, 
शेतक यांचा उ ार. पयायाने ऊजा दली. सहकार व उ ोगधंद े या ित ही े ात आघाडी दसते. को हापूर 
सं थाना या या गतीचा पाया 100 वषापूव  शा  महाराजांनी घातला. 
1)1)1)1) पाटबधंारेपाटबधंारेपाटबधंारेपाटबधंारे    धोरणधोरणधोरणधोरण::::----    

छ पती शा  महाराजांनी सं थानासाठी अपूव अस ेसावि क पाटबंधारे धरण जाहीर केले. यासाठी यानंी 
खास ‘इ रगेशन ऑ फसरची’ नेमणूक केली. या खा या माफत सं थाना या येक गावाची पाटबंधारे या दृ ीन े
तपशीलवार पाहणी कर यात आली. जु या, न ा िविहरीत, छो ा मोठे तलाव, लहान मोठे बांधारे या सवा या 
न दी क न दु तीचे काम हाती घे यात आले. नवीन िविहरी, बंधारे यानंा मंजुरी दली. याच बरोबर यांनी छोटे 
तलाव, धरण बांधणीला सु वात क न राधानगरी ह े मोठे धरण बांधले व दशेापुढे व जगासमोर नवीन आदश 
घालून दले. आज ही शेतक यां या मनात ‘राधानगरी’ धरणाब ल अिभमान वाटतो. 
2)2)2)2) शतेशतेशतेशतेकककक     िश णासाठीिश णासाठीिश णासाठीिश णासाठी    िबन ाजीिबन ाजीिबन ाजीिबन ाजी    कजकजकजकज::::----        

शा  महाराजांनी शेतक  िश णासाठी अमे रकेत जाणा या िव ा याना िबन ाजी कज उपल ध क न 
दले होते. यासंबंधी या ठरावा बाबत महाराज हणतात ठराव मांक 980 अ वल रामबाण दवाणी सरकार 

करवी मं ी करी रामचं  ध डो शेळके रा. को हापूर ह ेमराठी ा  अि क चर िशक याक रता अमे रकेस जाणार 
अस याने यानंी सम  िवनतंी क न यास या काळातील पंधराशे पये िबन ाजी कजाऊ खा याची मालक ची 
तसलमान दे यात यावी. 
3)3)3)3) शतेीशतेीशतेीशतेी    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    ापारापारापारापार::::----    

शा  महाराजानंी शेती पूवक उ ोगधं ा बरोबर शेती िवषयक ापाराला सु ा चालना दली आह.े आ ही 
शेतकरी कवा शेतक य होऊन राहावे ही ि थती आ हाला समाधान कारक नाही. हणून ापार धंद ेव इतर उ  

ा ीचे वसाय यात आ हास शेतक यांची ज री आह.े शेती या वसायाम ये जरी समाजातील ब तेक लोक 
गंुतले आहते, यासाठी यानंा सु ा िश णाची आ हाला ज री आह.े 
4) शतेीशतेीशतेीशतेी    दशदशदशदशनेननेेने::::---- 

शा  महाराजांनी याकाळी आधुिनक शेतीची गोडी लागावी हणून सं थानात अंबाबाईचा रथावर, 
योितबा या ा अशा ठीक ठकाणी शेतक  दशनी भरवली. या दशनात उ म उ पादना या धा याची नमुने, 

मािहती पु तके, उ म जनावरांची दशने, चांगला गुळ राजापुरी गुळ हा याकाळी िस  होता. तो गुळ मंुबई या 
बाजारपेठेत पाठवला जाईल. 
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5)5)5)5) आधिुनकआधिुनकआधिुनकआधिुनक    अवजारेअवजारेअवजारेअवजारे    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    धोरणधोरणधोरणधोरण    
शेतीिवषयक लागणारे अवजारे बनवणारे शा  महाराज ह ेपिहला राजा होय. शेतक यांना पोलादी नांगर 

बनव यास कल कर कंपनीला दला. या कंपनीला लोखंड उपल ध क न दले. हजारो वष दरूदृ ी ठेवून काय 
करणारा राजा आह.े यानंी पारंपा रक शेतीला फाटा दऊेन आधुिनक प तीने शेती कशी करता येईल असे धोरण 
यांनी राबिवले. 

6)6)6)6) जोडधंदाजोडधंदाजोडधंदाजोडधंदा    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    धोरणधोरणधोरणधोरण    
शेतीला जोडधंदा हणून मधमाशी पालन करावे असे महाराज सांगायच,े हा उ ोग सं थानातील पि म 

भागातील स ा ी या ड गर गावाकडील वन ी बािलका, फुलाफळानंी नटलेली होती. यामुळे सं थानात शेतीला 
जोडधंदा हणून मधमाशी उ ोगधं ाला ही यांनी आप या सं थानात तािवत केली. तसेच सतू िगरणी काम 
याच बरोबर कापड उ ोगालाही यांनी आप या सं थानात ोसािहत केले. याचा बरोबर साकार कारखान ेसु दा 
काढले. 
7)7)7)7) नवीननवीननवीननवीन    िपकाचंािपकाचंािपकाचंािपकाचंा    योगयोगयोगयोग    

छ पती शा  महाराज वतः जातीने ल  घालून यानंी रेशीम बेलदोड, कोको इंिडयन रबर, ताग अंबाळी, 
वेळ गावी बटाटे, लाख शगाड,े टोपीओका, शा  कंबोिडयन कापूर, इ यादी अनके िपकांची लागवड व या 
कर याची नवनवीन योग यांनी केल.े याच बरोबर प हा याजवळ यांनी कॉफ  व चहाची लागवड केली या 
म यातील चहा यावेळी प हाळा या ँडने िवकला जात होता. 
8)8)8)8) गटगटगटगट    शतेीशतेीशतेीशतेी    

शा  महाराजां या काळात शेतीचे लहान लहान तुक ात िवभाजन झाले होते. वाटणी वहाराने अशा 
लहान तुक ाची िन मती झाली होती. ती बदलावी आिण यांचे पांतर मो ा शेतीम ये हावे हा यांचा िवचार 
होता. हणजे शेती कफायतशीर होईल आिण शेतक यांची गती होईल. असे याचंे प  मत होत ेह ेमत यानंी 
वेळोवेळी बोलून दाखवले. माणगाव या प रषदते भाषण करताना ते हणाले तु हा  सुधारणटा मानसी 10 एकर 
जमीन वा ाला येईल असे तुम या ह ाचे तुकड ेकरा आिण ह ेउ प  तुम यातील वडील माणसां या कड े
चालवायला ा हणज े सवाना अधपोटी राहावे लागत े ते वाचेल यासाठी यानंी अिवभाजनाचा कायदा केला. 
याम ये वाटणी करता येणार नाही. अस ेठरिवले यातनू यांची माला माला मह व दऊेन अ ाला ही मह व 
दले. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::----    
1) दैिनक लोकमत 26 जून 2020. 
2) राजष  शा  गौरव, संपादक डॉ. जय सग पवार. 
3) राजष  शा  गौरव थं, संपादक डॉ. रमेश जाधव 
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मिहला सबलीकरणात राजष  शा  महाराजाचं ेयोगदानमिहला सबलीकरणात राजष  शा  महाराजाचं ेयोगदानमिहला सबलीकरणात राजष  शा  महाराजाचं ेयोगदानमिहला सबलीकरणात राजष  शा  महाराजाचं ेयोगदान    
        

कांबळे द ा दौलाजी    
संशोधक िव ाथ  

तावनातावनातावनातावना::::    
इितहासाचा कालखंड कोणताही असो कोण याही कालखंडात ि या मो ा माणात छळा याबळी 

ठरले या दसतात. यात पाच हजार वषापासनू चालत आलेली हद ू धमातील मनु मृित मनु मृती या मातीन े
वण व थेला ज मास घातले. वण व थेने जाती या ग डस िप लांना ज मास घातले आिण आज जाती या पाच 
हजारा न अिधक भती िनमाण झाले या आहते, याचा अथ जाती या या ग डस िप लाने अिधक बाळसे धरललेे 
आह े हणजेच आपण सवजण माणूस असून वण व थेने आिण जाती व थेने मानवा मानवात िविवधीकरण, 
िवषमतावादी समाजरचना, धा मक भेद ि या बरोबरच ी-पु षात दखेील मो ा माणात लगभेद िनमाण 
केलेला आह.े हद ूधमानसुार आजही मुलगा वंशाचा दवा ठरतो तो ज माला आ यानंतर पेढा दला जातो.पेढा हा 
श द पु लग आह े तर मुलगी ज मानंतर िजलेबी वाटली जात.े िजलेबी हा श द ी लगी आह,ेयाव नभारतीय 
समाजाची मानिसकता पु ष धान असलेली दसते.अशा या िवषमतेचे साकळ दडं तोडणारे कत समाजसुधारक 
महारा ाचे ‘मा टन युथर’ हणून महा मा फुले याचंा आपणास उ लेख करावा लागतो. यानंी वतःबरोबर 
वतः या प ीला िशकवून सव न माणूस बनवून समानतचेा दजा दऊेन उभ ेआयु य तळागाळातील. ब जनां या व 
याचबरोबर ि यां या उ ारासाठी खच केले “बोले तैसा चाले याची वंदावी पावली“  अशा कारचे फुले दांप य 

होते. यांना समाज रोशाच े अनेक लढे लढावे लागले सनातनी समाजाला िवरोध क न दडं थोपटून वाहा या 
िव  उभे राहावे लागले. संगी घरदार सोड याची वेळ आली अनेक बेतांच े संग आले, तरी यानंी न डगमगता 
घेतला वसा सोडला नाही. समाजकाय सोडली नाही. या िवषमते या समाजाला झगडत आपले आयु य 
चंदनासारखी िझजवलेमहा मा फुले सािव ीबाई फुले यांनी मुली या शाळा काढ या आिण ी िश णाचा पाया 

थम महारा ाम ये रोवला या लावले या रोप ाला खतपाणी घालून कंुपण क न संगोपन क न वाढव याचे 
काय लोकराजा छ पती शा  महाराज यानंी आप या सं थानात केले हणूनच आज सरपंच पदापासून ते रा पती 
पदापयत जाऊन िवराजमान झाले या ि या एका काळी िविहरी या दोर ओढणा या ि या हो या या आज 
ि यां या शासनाची दोरस मतेने दोर ओडत आहतेयाव न छ पती शा  महाराजांचे ी सबलीकरणात  
ि यां या उ ारासाठी, ी आर णासाठी ि यां या वावलंबनासाठी केलेले काय अनमोल व पाचे ठरते, यांनी 
केले या कायाचा आपण समाजशा ीय दिृ कोनातून आढावा पुढील माणे घेऊ. 

ी िश णाचा आरंभ काळी िश णाचा आरंभ काळी िश णाचा आरंभ काळी िश णाचा आरंभ काळ::::----        
राज ी शा  महाराजांचा कायकाळ हा भारतातील ी िश णाचा आरंभ कालखंडच होता नकुतेच ी 

िश णाला सु वात झाली होती. सामािजक सुधारणेची मागणी व आ ह होत होता. नव िवचारांची िन मती होत 
होती. भारतात ा ो समाज, आय समाज, ाथना समाज यांनी ी िश ण व ी सुधारणा चालना दली होती 
याव न ह े प  होती क , महा मा फुलची 1848 ची मुल ची शाळा 1849 ची कलक ा या बथम ची इं जी 
मुल ची शाळा 1893 महाकाली पाठशाला कलक ा,1892 ची जालंदरचे लाला दवेराव यांची क या िव ालय 
1896 ची महष  कव यांची िवधवा मिहलांचे आ म ह े सवच ी िश णाचे भारतातील आरंभ चे य  होते. 
हणजेच 1850 ते 1915 या दर यान ी िश णाचे भारतात ारंभीचे य  हो याचाच कालखंड होता नेम या 

याच काळात राजष  शा  महाराजांनी ि यां या िश णाचे व सबलीकरणाचे अनेक य  केले ह ेफार मह वाच े
आह.े 
त कालीन ि याचंी सामािजक ि थतीत कालीन ि याचंी सामािजक ि थतीत कालीन ि याचंी सामािजक ि थतीत कालीन ि याचंी सामािजक ि थती::::----    

राज ी शा  या काळात ि यांना भेडसावणा या अनेक सम या म ये सती था बालिववाह था, 
दवेदासी था, ब प ी था, केशव पण था, िवजोड िववाह ी िश णावर बंदी अशा अनेक था परंपरेने ी 
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जीवनाला बं द त कर यात आलेले होत.े अशा िबकट प रि थतीत शा  महाराजांनी सामािजक ि थतीचे अवलोकन 
केले ब जना बरोबर ि या ही मो ा माणात िश णापासून सामािजक दजापासून मानपानापासून वंिचत 
व पा या हो या ि यांना समाजात माणूस हणून अिधकार ा  क न दे यासाठी िश णासारखे दसुरे भावी 

कोणतीही श  नाही, कारण महा मा फुलनी सांिगतललेे िवचार हणजे “िव ेिवना मती गेली, मतीिवना नीती 
गेली, िनतीिवना िव  गेले िव िवना शू  खचले इतके अनथ एका अिव ेने केले” महाराजांनी आ मसात केललेा 
होता. हणून महा मा फुले या ी जीवना या कायाला न ाने गितमान कर यासाठी शा  महाराजांनी आप या 
सं थानात ी िश णाचा जागर सु  केला. याव न त कालीन भारतीय व महारा ातील ि यां या औनत 
अव थेची व प प  जाणवते. 

ी सबलीकरणात राजष  शा  महाराजाचं ेयोगदानी सबलीकरणात राजष  शा  महाराजाचं ेयोगदानी सबलीकरणात राजष  शा  महाराजाचं ेयोगदानी सबलीकरणात राजष  शा  महाराजाचं ेयोगदान::::    
राजष  शा  महाराजांनी आप या मागासले या समाजा माणे ी सबलीकरणाचे कायही मौिलककेले आह.े 

कोण याही मानव समूहाची उ ती साधायची असेल तर िश णािशवाय तरणोपाय नाही असे राजष  शा  
महाराजांनी मानून यांनी आप या सं थानात स या व मोफत िश णाची घोषणा खामगाव िश ण प रषदते 
केली. हणून िश णािशवाय कोण याही दशेाचा िवकास झालेला नाही. ह े यां या िवचारधारेतून प  होत.े 
िनरी रता व अ ान पी अंधारातून वर जायचे असले तर समाजाचा, दशेाचा िवकास साधायचा असेल तर 
ि यांना िश ण दणेे हा मूलमं  राजष  शा  महाराजांनी आप या सं थानात जिवला ी जीवनाला अनकूुल 
वातावरण केले, याव न राजष  शा  महाराज यानंी ी िश णासाठी मह वाचे य  केले ह ेमा य करावे लागत.े 

ी िश णासाठी उपाययोजनाी िश णासाठी उपाययोजनाी िश णासाठी उपाययोजनाी िश णासाठी उपाययोजना::::----    
पृ वीतलावर पु ष आिण ी या दोनच मानव जातीआहते. यामुळे दोघांनाही समान ह  अिधकार असावे 

लागतात. परंतु पु ष धान सं कृतीने ि यानंाहीन, दबुल मानून ितला िश णापासनू वंिचत ठेवले होते, अशा या 
वंिचत उपेि त समाजाचा िवरोध असणा या िवषयात ल  घाल याची राजष  शा  महाराजांची काय हणज े
सं कृतपणे वतः या अंगावर ह ेलोकानंा िनमं ण कर यासारखेच होती ी िश णासाठी जातीने पुढाकार घऊेन 
राजष  शा  महाराजांनी केले या ी स मीकरणा या योजना ल वेधी आहते. आज या प रि थतीतही ी 
िश णा या उ ेजनासाठी या दशादशक ठरले या आहते. 
स च े ाथिमक िश ण कायदास च े ाथिमक िश ण कायदास च े ाथिमक िश ण कायदास च े ाथिमक िश ण कायदा::::----    

राजष  शा  महाराजांनी 21 स टबर 2017 रोजी स या ाथिमक िश णाचा कायदा लागू केला. 
यासाठी वतं  खात े िनमाण केले. आई-विडलांनी आप या पा यास िश ण दणेे. मुलांना शाळेत पाठवणे. 

बंधनकारक केल.े व न पाठव यास दडंाची तरतूद केली व आप या सं थानात ाथिमक िश णासाठी एक लाख 
पयाचा िनधी मंजूर केला. याच प तीने ीमंत वगास जा ती या माणात कर लावला. दवे थान सिमती या 

उ प ातील 20% उ प  घेतले. आम या सव जाजनाला वाचता येऊन आपली ि थती ओळखून सुधार यास यानंी 
समथ हावे या उ शेाने हा कायदा लागू केला. 500 ते 1000 लोकसं या असले या येक गावात ाथिमक शाळा 
थापन के या. एक वषात 96 शाळा थापन के या दवस दवसशाळे या सं यते व िव ा या या सं येत वाढ होऊ 

लागली. दशेातील हा मुल या शै िणक स मीकरणाचा पिहला स चा कायदा लागू क न राजष  शा  
महाराजांनी ख या अथाने ी पु ष समानता िन मती कर याचा पुरोगामी िवचारसरणीचा पाया रचला. 
मलु या िश णास िवशषे यमलु या िश णास िवशषे यमलु या िश णास िवशषे यमलु या िश णास िवशषे य ::::----    

राजष शा  महाराजानंी मुली या िश णास िवशेष य  केले. यानुसार ‘िमस िलटल’ या िश ण 
अिधका याने इं ज बाई वदशेात गे यानंतर यां या जागी रखमाबाई केळकर या अितशय बुि मान मिहला 
िशि केची लेडीज सु ीटड हणजेच िश णअिधकारी या पदावर यांची नेमणूक केली. व तसेच यानंी फॅिमली 
े नग कूल ची थापना क न समाजातील गोरगरीब मुलीसाठी वतं  शाळा थापन के या. अ पावधीतच हणज े

अगदी चार ते पाच वषात भुदरगड सार या स ा ी लगत या मागासले या भागातही यांनी मुलीची शाळा सु  
केली. मुल नी मुलां या बरोबर िश ण यावे याक रता उ ेजन हणून महाराजानंी या शाळेम ये मुली उ ीण 
हो याचे माण जा त आह,े या शाळेतील िश कांना ब ीस दे याची योजना सु  केली. तसेच चौथीपयत 
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सवािधक गुण घेणा या मुलानंा िश यवृ ी ठेव या डॉ. राधाकृ णबाई यांना दशेात वै क य िश ण घे यासाठी 
पाठवून ब जन समाजा या सेवेसाठी को हापूर या सरकारी दवाखा यात यां यावर मह वाची जबाबदारी दली. 
तसेच 1919 म ये जाहीरनामा काढून यांनी ि यांसाठी लॉ जग बो डग ची मोफत सोय केली. 
उ  िश णाची मोफत सोयउ  िश णाची मोफत सोयउ  िश णाची मोफत सोयउ  िश णाची मोफत सोय::::----    

छ पती शा  महाराजानंी को हापूर आतील राजाराम कॉलेजम ये मुल ना सामािजक आ थक अडचणीवर 
मात करता यावी हणून मुल ना उ  िश ण मोफत केले आजही आप या लोकशाही व क याणकारी शासनास 
सवच मुल ना उ  िश ण दे याची राजक य इ छाश  होत नाही याबाबतीत महाराजांची काय अिधक मह वपूण 
वाटते शा  महाराजांचे ह े अंत रक तळमळीचे काय कृितशील य  सं थानातील ि यां या शै िणक 
सबलीकरणासाठी ी िश णा या इितहासात अिधक मह वपूण काय के याचे दसत.े 

ी उ तीच ेपरुोगामी कायदेी उ तीच ेपरुोगामी कायदेी उ तीच ेपरुोगामी कायदेी उ तीच ेपरुोगामी कायदे.:.:.:.:----    
शा  महाराजानंी ि यानंा उ  िश णाचे जसे कायद े केले.तसचे यांना आ थक सरं ण दणेारे ि यांच े

र ण करणारे ध ादायक वाटावे असे कडक कायद े केले. तसेच समाजाकडून आिण कुटंुबाकडून होणा या 
िपळवणुक ला कडवा िवरोध केला एकंदरीत ीमु  चळवळीस महाराजानंी हातभार लावला. 
िवधवा पनु ववाह व आतंरजातीय िववाह कायदािवधवा पनु ववाह व आतंरजातीय िववाह कायदािवधवा पनु ववाह व आतंरजातीय िववाह कायदािवधवा पनु ववाह व आतंरजातीय िववाह कायदा::::----    

साथी या रोगात मृ यू पावणा या चे माण यावेळी जा त अस याने कमी वयातच ि या िवधवा होत 
असत. यामधनू अनके सामािजक  उभ ेराहत ते हा महाराजानंी 1917 ला िवधवा िववाह पुन ववाहाचा कायदा 
क न ि यांना फार मोठा कायदशेीर अिधकार दला.18 वष पूण झाले या ीला िववाहसाठी ित या िप याची 
सहमती असणार नाही. हणजेच जोडीदार िनवडीच े वातं य दणेारे वैिश पूण कलम या काय ात होते. यामुळे 
मिहलांना आंतरजातीय िववाह कर यास वातं य िमळाले 
पडदा प तीच ेउ ाटनपडदा प तीच ेउ ाटनपडदा प तीच ेउ ाटनपडदा प तीच ेउ ाटन::::----    

उ  मराठा व मुि लम वगाम ये पडदा प त होती. या प तीमुळे ि यां या मनातील भाव भावना शूरता 
तसेच अनेक गुणांचा नाश होतो. अशी राजष  शा  महाराजांची भावना होती. राजमाता िजजाऊ, ताराबाई, 
अिह याबाई यांची उदाहरणे दऊेन ि यांनाही पु षा माणे यां या कृतु वाचा िवकास करता येतो ह ेपटवून दऊेन 
पडदा प तीचे उ ाटन केले. 
िववाह वय वाढीव कायदा व समंतीिववाह वय वाढीव कायदा व समंतीिववाह वय वाढीव कायदा व समंतीिववाह वय वाढीव कायदा व समंती::::----    

शा  महाराज लोकिहताचे िनणय घेणारे कतसुधारक होते कायदमंेडळाने 1891साली िववाह वयाची 
मयादा संबंधी िबल पास क न वधूचे वय बारा असावे असे िनबध घातले. ते हा या काय ािव  अनेक पुढा यान े
िवरोध केला. महाराजानंी अठरा वष वरील ीला पालकांची सहमती न घेता िववाह कर याच े वातं य बहाल 
केले. यावेळी सात ते आठ वषा या मुलीचा िववाह होत असे, ती जुनी ढी मोडून महाराजांनी िववाहाचे वय 14 
वष केले. यामुळे शा  महाराज ि यांना संपूण वातं य दणेारे महान सुधारक ठरतात. 

आज छ पती शा  महाराज यां या मिहला सबलीकरणा या धोरणामुळेच ी स मीकरणा या िविवध 
काय ामुळे आजची ी ही पु षां या खां ाला खांदा लावून येक े ात दोन हात पुढचे पाऊल टाकताना चे 
दसून येत आह.े मग ते िश णासो क  गुणव ा, समाजकारण असो क  राजकारण, याचबरोबर सािह य संशोधन, 

लेखन, िच कार ,प कार ,कथाकार ,समी क , डा अशा िविवध े ात पु षाबरोबरच ि यां याही कतृ वाचा 
वतं  असा ठसा उमटलेला आह.े यामुळे आज कुठ याही े ात वतःची ओळख िनमाण क न दते आहते. उदा. 

इं दरा गांधी, ितभाताई पाटील ,अंजली भागवत, पी. टी. उषा , मेधा पाटकर यासार या अनेक मिहला जे कतृ व 
क  शक या आिण करत आहते याचंे योगदान राजष  शा  महाराज यांनाच ावे लागते. इितहासा या 
कालखंडातील आपले असणारे संपूण राजवैभव, संप ी ह े केवळ जे या िहतासाठी खच क न ख या अथान े
सामािजक याय थािपत करणारा राजा सापडणे कठीण आह,े याव न मिहला सबलीकरणात राजष  शा  
महाराजांचे योगदान कती मह वपूण व पाचे आह ेह े यांनी केले या कृितशील कायातून आपणास दसनू येत.े    
सदंसदंसदंसदंभ थंभ थंभ थंभ थं....    

1) समाजशा  िवचारांचे आधार, डॉ. दादासाहबे उ मराव मोटे. 
2) मिहला सबलीकरण व प व सम या, शुभांगी गोटे ग हाणे. 
3) रयतेचा राजा राजष  शा  महाराज डॉ. आर. एस. क डेकर. 


