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:: ¿Öã³Öê“”ûÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö :: 
 

 ¯ÖÏÖ. ›üÖò. ¯Ö¸ü¿Öã̧ üÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ−Öß “ ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü 

´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÐÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü”  ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö ÃÖÓÓ̄ ÖÖ¤üßŸÖ �úê»ÖÖ †ÖÆêü. 

ÃÖ¤ü¸üß»Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ »Öê�Ö�úÖÓ−Öß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü 

´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæLÖÔ »Öê�Ö−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. Æêü ÃÖ¾ÖÔ »Öê�Ö 

†Ö×LÖ ŸµÖÖÓ−Öß �êú»Öê»Öê ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ•ÖLÖ †×³Ö−ÖÓ¤ü−ÖÖÃÖ 

¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸üß»Ö ÷ÖÏÓ£Ö ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü−Ö �ú¹ý−Ö ›üÖò. ¯Ö¸ü¿Öã̧ üÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö 

µÖÖÓ−Öß †³µÖÖÃÖ�ú ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÃÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö 

�ú¹ý−Ö ×¤ü»µÖÖ²Ö¤Ë¤»Ö ŸµÖÖÓ“Öê †×³Ö−ÖÓ¤ü−Ö †Ö×LÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ 

ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü−ÖÖÃÖ ¿ÖËã³Öê“”ûÖ...! üü 

                                        
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ 

›üÖò. −ÖÖ÷Ö−ÖÖ£Ö ¯ÖÖ™üß»Ö 
ÁÖß µÖÖê÷ÖÖ−ÖÓ¤ü Ã¾ÖÖ´Öß �ú»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, 

¾ÖÃÖ´ÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü, ×•Ö. ØÆüÓ÷ÖÖê»Öß. 
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:: :: :: :: तावनातावनातावनातावना    ::::::::    
    

आधुिनक महारा ा या आ थक व सामािजक प रवतनाम ये  
या युगपु षांचे योगदान  लाभले ते याशील अथत  , ितभावंत 

समाजसुधारक, समाज प रवतन घडवून आणणारे, पौ षाचा 
दीप तंभ हणज े राजष  शा  महाराज होय. राजष  शा  
महाराजांची  ग भ बु ी, भारद त ि म व, वैचा रक ांती 
घडवून आणणारे सामािजक आिण आ थक िवचार यामुळे 
महारा ा या सामािजक आिण आ थक जीवनात अनेक ि थ यंतरे 
घडून आलेली आहते. त कालीन प रि थतीम ये राजष  शा  
महाराजांची भूिमका केवळ त व चतक नसनू कृतीशील समाज 
सुधारकांची सु ा होती, याचा िवचार करणे आवश्यक आह.े  
राजष   शा  महाराजांनी समाज बोधनाकरीता मांडलेले िवचार 
िनसंशय ममगृही आिण बोधनकारक होत.े  यािशवाय राजष   शा  
महाराजांच े आ थक िवचार ही मह वपूण आहते. छ पती राजष   
शा  महाराजांच ेआ थक िवचार अथशा ातील अनेक अथत ां या 
िवचाराशी िमळते जुळत ेआहते. या दिृ कोणातून  छ पती राजष  
शा  महाराजां या आ थक िवचारांचा आढावा घे याचे काय  
अ यास ू आिण िवन  वभावाचे माझे िम  ा. डॉ.  परशुराम 
पाटील यांनी संपा दत केले या “छ पती राजष  शा  महाराज यांचे 
आ थक िवचार” या ंथांम ये केलेला आह.े या ंथा या  िनिम ान े
राजष  शा  महाराजांच े आ थक िवचार िव ाथ , िश क आिण  
समाजासमोर येतील. हणून ा. डॉ. परशुराम पाटील यांनी 



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      5   
 

संपा दत केले या “छ पती राजष  शा  महाराज यांचे आ थक 
िवचार” या ंथाला मी थम शुभे छा दतेो.  

•ÖµÖØÃÖÓ÷Ö¸üÖ¾Ö ˆ± Ô †Ö²ÖÖÃÖÖÆêü²Öú घाडगे उफ छ पती राजष  
शा  यांचा ज म 26 जुन 1874 रोजी को हापूर म ये झाला.  
छ पती राजष  शा  यांचा को हापूर सं थानाच ेद कपु   हणून 
समारंभ 17 माच, 1884 रोजी झाला. छ पती राजष  शा  
महाराजांनी रा यािभशेखानतंर को हापूर सं थानाच े राजे  हणून 
जे काय केल,े त ेकाय अितशय ापक व पाचे आह.े राजष  शा  
महाराजांनी स ेवर आ यानतंर अनेक कारचे सामािजक, आ थक, 
राजक य, धा मक, सां कृितक काय केल.े ह े यांचे काय ब आयामी 
आह.े खरे तर छ पती राजष  शा  महाराजांनी केलेले काय 
श दांम ये  करणे कठीण आह.े तरी पण मी डॉ. ा. परशुराम 
पाटील यांनी संपा दत केले या ंथा या अनुषंगान े छ पती राजष  
महाराजांनी केले या दशादशक कायाचा आढावा घे याचा य  
करत आह.े  

छ पती राजष  शा  महाराजांनी केले या कायाम ये 
को हापूर - िमरज रे वे माग, राधानगरी धरण, ऐितहािसक 
आर णाच ेधोरण, मुल साठी वतं  शाळा, जंगल संर ण कायदा, 
शा पुरीची ापार पेठ, दु काळ व लेग िनवारणासाठी उपाय, 
दिलत व अ पृ य उ ारासाठी व ती ह, िज नग िमल, िविहरीसाठी 
अथसा , मागासवग यांना शै िणक फ  माफ, आ थक दृ ा 
दबुलासाठी घरबांधणी योजना, सहकारी कायदा, स यशोधक 
शाळेची थापना, औ ोिगक व शेतमालाच े दशन, िवधवा 
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पुन ववाह कायदा, स चे  व मोफत ाथिमक िश ण, जातवार 
वतं  मतदारसंघ, आंतरजातीय िववाहला पा ठबा, 

मागासवग यांना ाथना थळात थान, महारवतन खालसा, 
अ पृ यांना सावजिनक ठकाणी समतेची वागणूक दे यासाठी 
केलेला जाहीरनामा, शाळा व महािव ालयात अ पृ य िव ा याना 
समानतेची वागणूक, ि यांसाठी घर व यां या घट फोटा संदभात 
केलेले कायद,े मागासवग य मुल ना दलेले मोफत िश ण, अ धा य 
पुरवठा, शेतीचा िवकास, जल सचन इ यादी संबंधी अनेक मह वाचे 
िनणय घेऊन राजष  शा  महाराजानंी या िनणयाची य  
अमलबजावणी केली. या सव काया या पाठीमागे यांची आ थक 

ेरणा होती. छ पती राजष  शा  महाराजांनी अनेक आ थक 
िवचार मांडले आिण आप या आ थक िवचारांची य ात 
अमलबजावणी केली. या सव  िवचारांचा आढावा ा. डॉ. परशुराम 
पाटील यांनी संपा दत केले या ““““छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे        
आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार”””” या ंथात घेतलेला  आह.े  

छ पती राजष   शा  महाराजांना आ थक िवकासाब ल 
चंड ओढ होती. छ पती राजष  शा  महाराजां या मते आ थक 

 आटो यात आ यानंतर बाक च े  सुट यास मदत होईल. 
यामुळे राजष  शा  महाराज यांनी आ थक, सामािजक, शै िणक 
धोरणे जी वैचा रक व पात मांडली ती धोरणे य  कृती क न 
आमलात आणली. छ पती राजष  शा  महाराजानंी आ थक 
धोरणाची मुख दोन त वे िनि त केली होती. यात पिहले त व 
हणज ेसमता (सामािजक याय) आिण दसुरे त व हणजे समतोल 
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आ थक िवकास होय. ही त वे छ पती राजष  शा  महाराजां या 
सावजिनक धोरणाशी सुसंगत होती. या त वांम ये याय, िश त 
आिण मता ही मूलभूत संक पना होती. यासाठी राजष  शा  
महाराजांनी थमतः शासक य काय मता वाढव यासाठी 

िश ण दणेारी “पाटील कूल” थापन केली. कारण राजष  शा  
महाराजांना जुनी शासक य चौकट आ थक िवकासाला अडथळा 
िनमाण करणारी वाटत होती. हणून शासक य कमचा यांना 
अनुभव, िनरी ण, अवलोकन आिण य  वहारातील अडचणी 
इ याद या गो ीबदल अवगत करणे कवा सम यांची जाणीव 
क न दणेे अप रहाय वाटले, हणून राजष  शा  महाराजांनी 
पाटील कूल थापन केली. छ पती राजष   शा  महाराजांनी 
भांडवलाचे मह व ओळखून खचात काटकसर कर याचे त व 

शासक य कमचा यांना िशकवले आिण एक कारे काटकसर हीच 
एक कारची अथिन मती  असत ेह ेदाखऊन दले. 

छ पती राजष  शा  महाराजांनी को हापूर सं थानातील 
अथ व थेत शेती, उ ोग, ापार, दु काळ िनवारण, जल सचन 
इ. सवच े ांना ाधा य दऊेन काय केल.े छ पती राजष  शा  
महाराजांनी को हापूर सं थानातील रा याची सू े हाती 
घेत यानंतर सं थानातील शेतक यांची दयैनीय प रि थती ल ात 
आ यानंतर शेतक यांची सावकारा या िपळवणूक पासून सुटका 
कर यासाठी शेतक यां या उ प ात वाढ करणे गरजेचे आह े असे 
यांना जाणवले. यासाठी यांनी शेतीसुधारणा व शेतीला 

पाणीपुरवठा कर यासाठी 1907 म ये दाजीपूर जवळ भोगावती 
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नदीवर बंधारा घालून जिमनीला पाणीपुरवठा योजना कर याची 
योजना आखली. हचे धरण “राधानगरी धरण” हणून िस  आह.े  
छ पती राजष  शा  महाराजांनी शेतीच े आधुिनक करण 
कर यासाठी िविवध य  केले. शेतीम ये रेशीम पैदास कर यासाठी  
तूतीची लागवड केली. चहा, कॉफ  इ यादी लागवडीचे योग यांनी 
केले. यािशवाय कोरफड लागवड, राळ लागवड असे अनेक योग 
राजष  शा  महाराजांनी केले. राजष  शा  महाराजानंी 
आधुिनक करणाच े मह व ओळखून गती सा य कर यासाठी 
औ ोिगक धोरण वीकारले. या दृ ीने को हापूर सं थानाच े
औ ोगीकरण कर यासाठी 1895 म ये को हापूरच े औ ोिगक 
सव ण आिण 1907 म ये को हापूर येथील  जलसंप ीचे सव ण 
केले. या आधारे यांना औ ोिगक िवकासाच े व  साकार 
करावयाच ेहोत.े यासाठी यांनी आधुिनक करण करताना भारतीय 
प रि थतीला पूरक ठरतील अशा लघु व िवक ीत उ ोगाचे धोरण 
वीकारले. आज असे धोरण अनेक अथत  सांगत आहते कवा 
याची मांडणी करत आहते. राजष नी समतोल िवकासाच े त व 

सा य कर यासाठी िवक ीत उ ोगावर भर दला. यांनी उ ोगांना 
आव यक असणा या तं  कौश याचे िश ण दे यासाठी 
“जय सगराव घाडगे टे कल इि ट ूट” आिण “राजाराम 
इंडि यल कूल” अशा दोन तांि क सं थांची  थापना केली.   

छ पती राजष  शा  महाराजानंी आप या को हापूर 
सं थािनकात ापार वाढावा  हणून मंुबई, पुणे, बेळगाव, िनपाणी, 
गुजरात, राज थान इ यादी ठकाणा न ापा यानंा मु ाम 
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िनमंि त केल े आिण को हापुराम ये आ यानंतर यांना िविवध 
कार या सवलती द या. राजष  शा  महाराजांनी या 
ापा यांना शा पुरीत जागाही उपल ध क न दली. छ पती 

राजष  शा  महाराजांनी सहकारा या संदभात ापक िवचार 
मांडले आिण ह ेिवचार य ात आण यासाठी य  केले.  छ पती 
राजष  शा  महाराजां या मते म, भांडवल आिण कौश य एक  
क न मो ा माणावरील उ पादनाचे फायद ेिमळवायचे असतील 
तर सहकारी पतपे ा, सहकारी ाहक भंडारे, सहकारी उ ोग 
उभारल ेपािहजेत. यासाठी को हापूर सं थािनक यांना वेगवेग या 

कारच े मदत करेल. या दिृ कोनातूनच राजष  शा  महाराजांनी 
को हापूर सं थाना या आ थक िवकासा या काय मात शेती, 
उ ोग, ापार, सहकार, दळणवळण इ यादी अनेक घटकांना 

ाधा य म दला. 
राजष  शा  महाराजां या कार कद म य े को हापूर 

सं थानात 1896-97, 1899, 1901-02,1905-06 आिण 1918-
19 असा पाच वेळा दु काळ पडला. या दु काळाचे  गांभीय ओळखून 
छ पती शा  महाराजानंी तातडीच े आिण दीघकालीन उपायांची 
आखणी केली आिण ह े उपाय य ात आण याचे काय केल.े  
याम ये यांनी तातडीच े उपाय हणून अ छ  सु  केले, 
शेतक यांना कज दले, दु काळ िपढीताना झोप ा बांधून द या, 
आरो य क  उभारल,े जनावरांना चारा व पा याची सोय केली तर 
दीघकालीन उपायाम ये र यां या दु तीची कामे केली आिण 
पाणी टंचाई दरू कर यासाठी तलावांची िन मती केली. नदीला छोटे 
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बंधारे बांधून पा याचा साठा कर याच ेआदशे दले, नवीन िविहरी 
खोद यासाठी शेतक यांना कज दले अशा अनेक कारचे काय शा  
महाराजांनी दु काळ िनवारणासाठी केल.े  

छ पती शा  महाराजानंा जनते या आरो या िवषयी फार 
तळमळ होती. यांनी जनतचेे आरो य सुखी संप  राहावे, तंदु त  
रहावे यासाठी कवा यातून िनरोगी  नाग रक तयार हावा, मानवी 
मू यांची जोपासना हावी यासाठी महाराजांनी अ बट एडवड 
हॉि पटल, अिह याबाई दशेीदवाखाना, होिमओपॅिथक दवाखाना 
आिण टीबी सेनेटो रयम इ यादी आरो य क ाची थापना केली.  
यावेळी नाग रकां या आरो यावर वा षक 75 हजार पये खच 

कर यात आल.े  
राजष  शा  महाराजाचं े शै िणक िवचार ह े समाजाला 

अंधाराकडून काशाकडे नेणारे होत.े राजष  शा  महाराजांनी 
आ थक गंुतवणुक त िश ण िवषयक मानवी गंुतवणुक ला िवशेष 
मह व दले. राजष  शा  महाराजां या मते, िश णािशवाय 
कोण याही दशेाची उ ती झालेली नाही. अ ानात बुडून गेले या 
दशेात उ म, मु सधी आिण लढव ये वीर कधीही िनपजणार नाहीत 
असे यांच े मत होत.े ापक समाज िश ण ह े राजष  शा  
महाराजां या िश ण चळवळीचे मुख सू  होत.े िश ण ही  
िवकास आिण समाज उ ार यांची गंगो ी आह,े अशा िश णा या 
गंगो ीमुळे आ मावलोकन, आ मबळ आिण आ मिस ी घडून येत.े 
िश णा या अनुकरणामुळे माणसे नुसती शहाणी होत नाहीत, तर 

ानी होतात. राजष  शा  महाराजांना िश णातून प रवतन घडून 
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यावे असे अिभ ेत होत.े यासाठी आमचा समाज हा सुिशि त आिण 
सु  झाला पािहजे असे राजष  शा  महाराजांना वाटत होत.े 
यासाठी यांनी ाथिमक िश ण स चे व मोफत केल.े  

छ पती राजष  शा  महाराजानंी अंगीकारले या 
समतािधि त, सामािजक याय आिण समतोल आ थक िवकास या 
आ थक धोरणाची दशेाला आजही गरज आह.े समतोल आ थक 
िवकासासाठी राजष नी लघु व िवक ीत उ ोगावर भर दला.  
दशेातील बेकारी, दा र  आिण आ थक िवषमता कमी कर यासाठी 
राजष  शा  महाराजां या िवक ीत व लघु उ ोगा या धोरणाची  
आव यकता आजही आह.े कारण आज या ित ही कार या ांनी 
गंभीर व प धारण केल ेआह.े दु काळासारखे  सोडव यासाठी 
महाराजांनी तातडीच ेआिण दीघकालीन अस ेदो ही कारच ेउपाय 
योजले आिण यांची य ात कायवाही केली. यािशवाय राजष  
शा  महाराजानंी यावेळी मागासवग यासाठी 50 ट े  राखीव जागा 
ठेव याचा िनणय घेतला. अ पृ यता िनवारण करणे, ाथिमक 
िश ण स च े व मोफत करणे, तांि क िश ण, शेतीला 
पाणीपुरवठा इ यादी कारच े काय शा  महाराजानंी आप या 
सं थांनाम य ेकेले. राजष  शा  महाराजानंी जे िवचार मांडले आिण 
जे काय केले ते काय आजही करणे आव यक आह.े  

राजष  शा  महाराजांनी सामािजक, आ थक, शै िणक, 
सां कृितक, धा मक, सां कृितक, राजक य इ. बाबत केवळ त व ान 
न सांगता या त वाचा अंगीकार कर याचा यत्न केला. राजष  
शा  महाराजांना त वाचार आिण त वाचारासंबंधी आ था आिण 
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ेम होत.े यामुळेच राजष  शा  महारांजाना ह रत ातंीच ेजनक, 
उ मशीलतेच ेपूजक, सहकाराच े णेते आिण भारतीय क याणकारी 
अथशा ाचे आ  वतक असे मानले जात.े राजष  शा  महाराजांच े
आ थक िवचार व काय म त कालीन आ थक िस ांता या 
कोण याही चौकटीत बसणारे न हत े तरी परंतु राजष  शा  
महाराजांच े क याणकारी िवचार या काळात ज माला आले या 
क याणकारी अथशा ा या क पनेशी साध य सांगणारे होते.  
अथत  ा. िपगूचे क याणकारी अथशा  केवळ वैचा रक 

व थेम ये बसणारे होत.े परंत ु राजष  शा  महाराजानंी 
क याणकारी आ थक िवचार य ात वहारात अवलंबले होत.े  
हणून राजष  शा  महाराजां या िवचाराच े े व केवळ आ थक 

िवचार मांडणा या त व ानापे ा सु ा े  ठरतात. या अनुषंगान े
डॉ. ा. परशुराम पाटील यांनी संपा दत केलेला  “छ पती राजष  
शा  महाराजांच ेआ थक िवचार” हा ंथ मह वपूण आह.े   
 
                                                            

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ    . . . . िवकासिवकासिवकासिवकास    िवनायकराविवनायकराविवनायकराविवनायकराव    सकुाळेसकुाळेसकुाळेसकुाळे    
पदवी व पद ु र अथशा  िवभाग मुख, 

पीप स कॉलेज नांदडे. 
संचालक, नांदडे ए युकेशन सोसायटी, नांदडे. 

अ य , अथशा  अ यास मंडळ, 
वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदडे.  

. 
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:: laikndkps euksxrlaikndkps euksxrlaikndkps euksxrlaikndkps euksxr    :: 
^N=irh jkt”khZ ‘kkgw egkjkt ;kaps vkfFkZd fopkj* gk xzaFk 

vkiY;k gkrh nsrkuk vR;ar vkuan gksr vkgs- dkj.k vkiY;k 
lokZaP;k lgdk;kZeqGsp gk xzaFk laikfnr dj.;kph eyk izsj.kk 
feGkyh vkgs- N=irh jkt”khZ ‘kkgw egkjkt ;kaps O;fDreRo 
lqtku] fo|kfoHkw”khr] mPp fopkjlj.khps] yksdkfHkeq[k o xksj 
xfjckaps dY;k.k dj.kkjs cgqvk;keh vls gksrs- ;k xzaFkkP;k 

ek/;ekrwu R;kaP;k dk;kZpk fopkjkapk ekxksok vktP;k fi<hyk 
Ogkok ;k mn~ns’kkus gk xzaFk laikfnr dj.;kr vkyk vkgs- R;k 
n`”Vhus xzaFkkaph ekaM.kh dj.;kr vkyh vkgs- N=irh jkt”khZ ‘kkgw 
egkjktkaP;k vkfFkZd fopkjke/;s ‘ksrh] mn;ksx] O;kikj] 
dkj[kkunkjh] nq”dkG fuokj.k] jkstxkj fufeZrh] lgdkj pGoG] 
dkexkj pGoG] xqGklkBh ‘kkgqiwjh cktkjiaBsph LFkkiuk]lgdkjh 
laLFkaph fufeZrh] jk/kkuxjh /kj.k ;klkj[;k fofo/k dk;kZpk mYys[k 
djrk ;sbZy- rlsp lkekftd dk;kZr vLi`’;rk fuewZyu] cgqtu 
lektkyk ljdkjh uksdÚ;kae/;s iUukl VDds tkxk jk[kho 
Bso.;klaca/kh dk;nk] lDrhps o eksQr izkFkfed f’k{k.k o fofo/k 
olrhx`gs lq: dsyh] L=h f’k{k.k ;klkj[;k fofo/k lkekftd 
dk;kZpk mYys[k djrk ;sbZy- euq”;cG fodklkrhy 
vKkukcjkscjp tkrhHksn gk eksBk vMlj vkgs- gs N=irh jkt”khZ 
‘kkgw egkjktkauh vksG[kqu tkrhizFkk eksMwu dk<.;klkBh dk;sZ 

dsyh- vLi`’;kauk ekukus txrk ;kos Eg.kwu R;kauk uksdÚ;k fnY;k- 
jkstxkj fuekZ.k dsys- O;olk; dj.;kl izksRlkgu fnys- rlsp 
Hkkjrklkj[;k ns’kkyk vkS|ksfxd fodklkf’kok; rj.kksik; ukgh gs 
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vksG[kqu N=irh jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh ‘ksrh] mn;ksx] O;kikj o 
’kS{kf.kd pGoG mHkkjyh] R;krqu R;kauh vkfFkZd fodklkpk ik;k 
jpyk- 

^Hkkjrh; Lokraå;kP;k ve`r egksRlo*^Hkkjrh; Lokraå;kP;k ve`r egksRlo*^Hkkjrh; Lokraå;kP;k ve`r egksRlo*^Hkkjrh; Lokraå;kP;k ve`r egksRlo* o”kkZfufeRr lnfjy 
xzaFkkP;k vuq”kaxkus fopkjoar] vH;kld] izk/;kid] la’kks/kd 
fo|kFkhZ ;kaP;kdMwu ys[k ekxfo.;kr vkys- N=irh jkt”khZ ‘kkgw 
egkjktkaP;k dk;kZph O;kIrh O;kid vkgs- R;kaP;k loZp dk;kZaph] 
fopkjkaph ekfgrh ,dk laikfnr xzaFkkr ?ks.ks v’kD; vkgs- vls 

vlys rjhlq/nk lnfjy xzaFk vf/kd ntsZnkj Ogkok ;klkBh vusd 
vH;kld] fopkjoar ys[kd ;kaps ys[k ;ke/;s lekfo”V dj.;kr 
vkys vkgsr- ;k xzaFkkr ,dw.k 28 ys[k lekfo”V dj.;kr vkys 
vkgsr- R;kiSdh baxzth Hkk”ksr ikp ys[k vkgsr- baxzth Hkk”ksrhy 
okpdkalkBh gs baxzth ys[k mi;qDr B: ‘kdrkr- rlsp ejkBh 
Hkk”ksrhy ,dw.k 23 ys[kkpk ;ke/;s lekos’k dj.;kr vkyk vkgs- 
izLrwr xzaaFkkpk mi;ksx fo|kFkhZ] izk/;kid] la’kks/kd] okpd] Li/kkZ 
ifj{ksph r;kjh dj.kkjs fo|kFkhZ ;kauk gksow ‘kdrks] v’kh v’kk 
vkgs-  

t; Hkokuh f’k{k.k izlkjd eaMG    olerps laLFkkid 
v/;{k rFkk egkjk”Vª jkT;kps ekth lgdkj ea=h MkW-t;izdk’kth 
eqanMk] lfpo MkW- xksfoan bidyokj] lglfpo rFkk dk;kZy;hu 
vf/k{kd Jh jkts’k eapsokj] dks”kk/;{k Jh ‘k’khdqekj dqYFks] 
lapkyd Jh v’kksd iMksGs] Jh lqfuyHkkÅ dkGs] Jh egknso 

dkiwldjh bR;knh loZ lapkyd eaMGkpsgh izksRlkgu o vkf’kZokn 
ikBh’kh vlrkr- R;k lokZaps vkHkkj- 
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izk- MkW- fodkl lqdkGs ¼vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k ihiYl 
egkfo|ky;] ukansM rFkk v/;{k vFkZ’kkL= vH;kl eaMG Lokeh 
jkekuan frFkZ ejkBokMk fo|kfiB ukansM½ ;kauh lnjhy xzaFkkl 
izkLrkfod fygwu fnys R;kcny R;kaps vkHkkj- izLrwr xzaFkkl 
‘kqHksPNk lans’k ns.kkjs ts”B lkfgR;hd rFkk flusV lnL; izkpk;Z 
MkW- ukxukFk ikVhy ¼Jh ;ksxkuan Lokeh dyk egkfo|ky;] 
oler½ ;kauh ‘kqHksPNk lans’k fnY;kcn~ny vkHkkj- 

ek÷;k ys[ku dk;kZlkBh lrr izsj.kk o izksRlkgu ns.kkjs 

ts”B lkfgR;hd] flusV lnL; rFkk izkpk;Z MkW- ukxukFk ikVhy] 
izkpk;Z MkW- ukxksjko dqaHkkj ¼ykrwj½] MkW- larks”k Bkdjs ¼vejkorh½] 
izkpk;Z MkW- okeujko ikVhy ¼ykrwj½] izkpk;Z MkW- v’kksd fVijls 
¼nsxywj½] izkpk;Z MkW- ds- ds- ikVhy ¼v/kkZiwj½] izk- MkW- foosd 
?kksVkGs ¼iq.ks½] izk- MkW- fc- fc- ikoMs ¼ukansM½] izk- MkW- vt; 
Vsaxls ¼ukansM½] izk- MkW- Mh- ,u- eksjs] ek>s ofMy ca/kw iaMhr 
ikVhy ¼ijHk.kh½] izk- MkW- iq:”kksRre ns’keq[k ¼vkSjaxkckn½] Jh 
jktkHkkm iqtkjh] MkW- f’kojkt cksdMs ¼ukansM½] MkW- ih- ch- ikVhy 
¼lsuxko½] izk- MkW- ,u- ,u- eqaMs ¼yksgk½] izk- MkW- ,l- ,l- eqGs 
¼ykrwj½] MkW- fot; HkksikGs ¼iw.kkZ½] izkpk;Z MkW- vkj- ,e- Hkkysjko 
¼ijHk.kh½] izk- MkW- ,e- ,e- fcjknkj ¼Hkksdj½ rlsp egkfoy;krhy 
izk- MkW- T;ksrhjke pOgk.k] izk- MkW- ‘kf’kdkar rksGekjs] izk- MkW- 
deykdj pOgk.k] izk- MkW- ehjk ukdkMs] izk- MkW- lat; xk;dokM] 
izk- MkW- lqHkk”k Bksds] izk- MkW- egsanz ?kulkoar] izk- MkW- lkS- o”kkZ 

nksfM;k] izk- MkW- fd’ku ckHkwGxkodj] izk- MkW- Kkus’oj xkMs] MkW- 
Jherh /kqGs vkj- Mh- MkW- lkS- ,- ,l- /kqekG ¼xzaFkiky½] izk- MkW- 
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संदीप गोरे, Jh fM- fM- iMksGs rlsp loZ lgdkjh ca/kw vkf.k 
Hkfxuh ;k lokZaps eu%iqoZd vkHkkj-  

xzaFk laikfnr dj.;klkBh izksRlkfgr dsY;kcn~y ek>h 
lqfo| iRuh lkS- ique ikVhy ek>h eqys fp- ih;q”k] fp- iz.ko o 
fp- ijkx ;kapslq/nk vkHkkj- fl/nh iCyhds’kuP;k lkS- iYYkoh ‘ksVs 

o loZ lgdkÚ;kauh dsysY;k lgdk;kZcn~ny R;k lokZaps eu%iqoZd 
vkHkkj- 

rlsp ek>s lgdkjh] fe= ifjokj] izk/;kid] deZpkjh ;kauh 
eyk izR;{k o vizR;{k enr o izksRlkgu fnys R;k lokZapk eh 
dk;e _.kh vkgs- 

/kU;okn ---! 

            izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    ij’kqjkeij’kqjkeij’kqjkeij’kqjke    ::::LLLLrrrrwwwweeeejjjjkkkkoooo    ikVhyikVhyikVhyikVhy    
vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k 

Jh ;ksxkuan Lokeh dyk egkfo|ky;] 
oleruxj 

ft- fgaxksyh- 431512 
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¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ¸üÖêÆüLÖ 
¯ÖÏÃÖÓ÷Öß“ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü−ÖÖ´ÖÖ 

 

“ Ã¾ÖÛÃŸÖÁÖß ¸üÖ•µÖÖ×³ÖÂÖê�ú ¿Ö�êú 220 ×¾Ö•ÖµÖ−ÖÖ´Ö 

ÃÖÓ¾ÖŸÃÖ ȩ̂ü ±úÖ»÷Öã−Ö ¾Öª 11, ‡Ó¤ãü¾ÖÖÃÖ ȩ̂ü �Ö×¡ÖµÖ�ãú»ÖÖ¾ÖŸÖÓÃÖ ÁÖß¸üÖ•ÖÖ 

¿ÖÖÆæü ”û¡Ö¯ÖŸÖß µÖÖÓ•Ö�ú›æü−Ö - †Ö´Ö“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ•ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ŸÖé̄ ŸÖ ¸üÖÆæü−Ö 

ÃÖã�Öß †ÃÖÖ¾Öß, ×ŸÖ“Öê �ú»µÖÖLÖÖ“Öß ÃÖŸÖŸÖ ¾Öé¬¤üß ¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö †Ö´Ö“Öê 

ÃÖÓÃ£ÖÖ−Ö“Öß Æü¸ü‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ÃÖ¤üÖê×¤üŸÖ ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü ÆüÖêŸÖ •ÖÖ¾Öß, †¿Öß 

†Ö´Ö“Öß ˆŸ�ú™ü ‡“”ûÖ †ÖÆêü. ÆüÖ †Ö´Ö“ÖÖ ÆêüŸÖæ ¯Ö×¸ü¯ÖæLÖÔ �ú¸üLµÖÖÃÖ 

†Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö¤ü¸ü“Öê ÃÖ¾ÖÔ »ÖÆüÖ−Ö£ÖÖȩ̂ ü •ÖÆüÖ÷Öß¸ü¤üÖ¸ü, †Ö¯ŸÖ, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü, 

´ÖÖ−Ö�ú¸üß, ‡−ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü, �úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß †Ö×¤ü�ú¹ý−Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö 

¯ÖÏ•ÖÖ•Ö−Ö ¿Öã¬¤ü †ÓŸÖ:�ú¸üLÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¸üÖ•Ö×−ÖÂšêü−Öê †Ö´ÆüÖ 

ÃÖÖÆüµÖ �ú¸üŸÖß»Ö, †¿Öß †Ö´Ö“Öß ¯ÖæLÖÔ ˆ´Öê¤ü †ÖÆêü. Æüß †Ö´Ö“Öß 

�úÖ¸ü�úß¤Ô ¤üß‘ÖÔ �úÖ»Ö¯ÖµÖÓÔÓŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö ÃÖ±ú»Ö �ú¸üÖ¾Öß, †¿Öß ´Öß ŸµÖÖ 

•Ö÷Ö×®ÖµÖÓŸµÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖ“Öß ‹�ú³ÖÖ¾Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ �ú×¸üŸÖÖê.” 
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राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    
याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    : : : : 
एकएकएकएक    दिृ ेपदिृ ेपदिृ ेपदिृ ेप    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . परशरुामपरशरुामपरशरुामपरशरुाम    
पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
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INTRODUCTION 
This paper is focused on his views on education to the 

masses. He followed the common and conventional education. It 
also covers the idea of the education to the all and his efforts 
taken for the mass education. Education gives us knowledge and 
improves the understanding ability of the world around us. It 
also develops the ability to understand and solve the problems in 
life. It leads to the comfortable and happy life. It helps us to 
build opinions and have points of view on things in life.  

It also covers the present relevance and education 
scenario. The present paper not only focuses on theconventional 
education provided during his period but also his views about 
technical, agricultural and trade education. 

Chhatrapati Shahu maharaj was the ruler of Kolhapur 
from 1894 to 1922 i.e., about 28 years.  During his regime, he 
initiated numerous social reforms like education and economical. 
Chh. Rajarshi Shahu Maharaj realizsed importance of Education 
to all. At present, the Government of India and state 
governments are adopted the same strategy to provide free and 
compulsory education to all. 
Historical Perspective 

The Brahmins were the most important and elite 
community in the past during Chh. Rajarshi Shahu Maharaj.They 
are educated and take over the charge of the various 
administrative positions in British rule in India. Therefore they 
are enjoying the good status in that period and other people in 
the community are excluded from different positions in the 
British rule and in different rulers of India at the time. Hence, 
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Rajarshi Shahu Maharaj thought and understood about the 
situation. Then he realized that without providing the free 
education to the socially backward community, it was not 
possible to educate.It also helps to develop economically and 
lead to make successful administration. Therefore he took the 
decision about providing free education to the masses.  

Shahu Maharaj feared that if he handed over the power 
to the common men,beforethey were educated, the power will be 
snatched away by the Upper-class people (Bagade, 1982). 
Therefore, he had decided to provided free education to the 
common people of the community. 
Present Scenario 

The education in the schools/ colleges today is the 
modern education. Modern education includes skills includes 
writing, visualizing, imagining, and thinking skills. Modern 
education not only focuses on prominent academic disciplines of 
Commerce, Science and Arts, butalso aims to foster critical 
thinking, life skills, value education, analytical skills and 
decision-making among students. Modern Education also makes 
use of the latest technology like mobile applications, audio and 
video platforms like YouTube, Podcasts, E-books, Movies etc.  

But education is essential to cop up with problems of 
everyday life for everyone in modern era. This idea was 
practically understood, accepted and implemented by Chh. 
Shahu Maharaj. 
 
Objectives 
i) To understand Chh. Shahu Maharaj and his Education 

system. 
ii)  It is essential to every human being for joining in 

Administrative duties.  
iii)  To understand Modern education and its relevence 
iv) Education helps to get knowledge. 
v) It helps to improve thinking ability. 
vi) It helps to understand problems and solve those 

identified problems. 
vii)  Real education helps to survive the happy and 

comfortable life. 
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Chh. Shahu Maharaj thought that if the education was 
provided for only few people,it should be alloted the 
administrative duties to the few, which would be dangerous to 
the society. Hence he decided to provide education to all. He 
tried to spread the knowledge to all during his regime. He 
advised that free and compulsory primary education was the only 
weaponto lower classes to live with dignity.  

Chhatrapati Shahu Maharaj believed that every country 
made progress with education.He announced free and 
compulsory primary education in 1917 during Ganesh Festival. 
For Primary education, he had opened a separate division in the 
revenue department of his state and appointed Prof. Apate as 
Director.He also appointed a committee of Raobahadur 
Karamarkar, Krishnaji Dhonde, Marathe Guruji, Prof. Panditrao 
and Vishupant Kale to work out the details of the scheme for 
compulsory primary education. The report was to be submitted 
by Raobahadur Dongre, the Educational Inspector for further 
action and implementation successfully. 

It is the responsibility of every parent to send their 
children to school, when they attain the schooling age. If they 
failed to do so within 30 days, the teacher was to report the 
names of the parents to the Mamledar, who was fined them Rs. 1 
every month of delay. He thought that fine implies that receive a 
penalty for not doing something they were supposed to do. This 
method had been used smartly by Chh. Shahu Maharja for 
achieving the target of education to all.To solve the problem of 
expenditure on free and compulsory education, Chh. Shahu 
Maharaj had collected educational cess on doctors, pleaders, 
officers, money lenders and Inamdars whose income was more 
than Rs. 100. In modern India, the concept of education cess was 
introduced by Government of India in 2004. 

Chh. Shahu Maharaj also offered scholarships and 
freeships to the students. It was too necessary that time for 
attracting the students for taking education. Hence, the Maharaj 
has implied the scheme accordingly. He issued an order in 1911 
that the Backward class students in the Rajaram High School and 
Rajaram College were given scholarships and freeship. Basically 
there was a scheme of freeships in schools since 1885, however, 
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it was modified in 15th May 1911. The scheme of Free and 
compulsory Education was sanctioned for the boys from lower 
classes such as agricultural workers preferably.  

He had also taken significant efforts for providing 
education to the women. On 3rd March 1913 he announced 
Radhabai Akkasaheb Maharaj Scholarships and Shri Nandkuvar 
Maharani, Bhavanagar Scholarships for lady students in 
Kolhapur State. To solve this problem, Maharaj had appointed 
the lady servants belongs to backward communities to ensure 
lady students. He also taken efforts to provide English language 
education to the girls studentsduring 1911 to 1914. Total 8369 
girls had been taken education through this system. For this 
purpose, six lady teachers were deputed for training to Female 
Training College and one lady teacher from the Matric Class has 
been awarded scholarship on the condition that she undertook to 
serve in the State.  

Chh. Shahu Maharaj has recognized importance of not 
only the primary education but also the higher education. During 
the 1910-11 he sent 15 students and 10 students in 1911-12 for 
taking higher education at Bombay (Mumbai), Pune and Madras 
(Chennai). During the 1913-14 he sent 6 students at Midical 
College, Bombay, Poona Training College and Deccan College, 
Pune. 

Considering the importance of agricultural education at 
the state Chh. Shahu Maharaj had started King Edward 
Agricultural Institute, Kolhapur (1912). This institute was 
established for education and training in modern agriculture. For 
this purpose, he collected donation of Rs 30,000 and deposited it 
in the state treasury at 6 percent of interest rate which having 
annual Rs 2100 of interest income and he himself added Rs 1200 
per year for the appointment of better teachers in agriculture.  

'Now-adays' agriculture is becoming methodical and to 
get success in agriculture, we must read books on that subject. It 
shows that how nice thoughts Maharaj had and how visionary he 
was in regards of agricultural education in India. He didn't 
believe only the importance of agriculture but also the 
agricultural education. 
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Chh. shahu Maharaj aware about the different types of 
education needed to the society. He thought that different people 
have different needs to get educated either doing agriculture, 
industrial work, profession, trade etc. Hence, he registered his 
opinion at public addresses that different communities want 
different sorts of institutions. He mentioned that there is need of 
military education, arts education, including technical or 
industrial education. Chh. Shahu also advised the workers to be 
educated because it is very easy to unite educated society.  
CONCLUSION 

Chhtrapati Rajshri Shahu Maharaj was democratic, 
eminent and all-round personality in nature. He had ambition of 
social change through the education. He realized the importance 
of education in social change, empowerment of the backward, 
empowerment of the women and socially disadvantaged people. 
Maharaja was also aware about the various types of education 
and training for the industrial education, medical education and 
agricultural education. Herealized things to work on the theme of 
free and compulsory education for social change. 
Shahu introduced several scholarships for poor meritorious 
students from backward castes. He also initiated compulsory free 
primary education for all in his state. He established Vedic 
Schools which enabled students from all castes and classes to 
learn the scriptures, thus propagating Sanskrit education among 
all.Therefore it is relevant to the modern education scenario.  

During his regime, Shahu Maharaj had done work on 
free and compulsory primary education to all like now-a-days 
there is a need to be free and compulsory skill education to all. 
Skill education may be either in agriculture, technical, trade 
education, skill- oriented education in services sector or in 
Industrial education. If we adopt the views and ideas of 
Maharaja about education, we can use it for the better change the 
India society.It ensures the social upliftment to make our nation 
to be the model for other nations in the world. 
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INTRODUCTION 
Chhatrapati Shahu Maharaj was born on 26th July 1874 

and died in 1922. He ascended the throne of Kolhapur in 1894. 
The most benevolent and progressive rule of 28 years from 1894 
to 1922. He was a man of boundless courage, phenomenal 
energy and strength. During his rule, he ushered a new era of 
social, cultural and economic reforms for which he is 
remembered as one of the greatest rulers. He carried out 
comprehensive administration, economic and social reforms to 
uplift the society. 
Objectives 
i) To understand Chh.Shahu Maharaj, contribution to the 

society. 
ii)  To know about his economic policy. 
iii)  His Economic policy to uplift the society during his 

period. 
iv) Social development is also depended upon Economic 

development. 
Importance of Economic Reforms 

Chhatrapati Shahu Maharaj passed the law of abolition 
of bonded labour. He was the first person who implemented 50 
per cent reservation for backward classes in government 
services. Untouchability was also prohibited in his state by legal 
enactments. 

The aim of his legislation was to give full rights of 
equality and liberty to the common people of the society. Apart 
from providing good and compulsory education, he issued 
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following orders which shows path even to the modern 
statesman and administrators 

He made it compulsory for the municipal borough to 
contribute and start provident fund for all the untouchables 
employees and made this fund exempt from attachment by 
money lenders on 6th November 1909. 

He made a “Vathukum(order)” directing preference to be 
given to untouchables caste in the appointment of Talathis 
(Village Officers) on 30th August 1918. 

He issued an order prohibiting religious apartheid in the 
name of the Hindu religion by closing down separate state 
schools for untouchables and declaring all state schools open to 
all castes including untouchable without any discrimination 
on11th October, 1919. 

He issued an order prohibiting discrimination against 
untouchables on 8th Oct., 1919. 
The following order was issued on 22nd August 1919: 

All officers in the state revenue, judicial or general 
department must treat the untouchables who have entered the 
state services with kindness and equality. If any state officer has 
any objection to treat the untouchables according to the above 
order, he will have to give notice of resignation within six weeks 
from the receipt of this order and resign his post. He will be 
entitled to no pension. His highness expects every subject of his 
should be treated like a human being and not like a beast. His 
highness wishes and hopes that they will follow in the footsteps 
of the missionaries, the railway authorities and government 
officials. 

During Rajarshi’s reign, classical ideology had a strong 
influence over economists and classicists had opposed deficit 
budgets. It should be noted here that Rajarshi, opposing the 
classicist idea of balanced budget, followed the budgetary policy 
as suitable for the development of the state. Thus, he appears to 
have sowed the seeds of modern thinking and given due place 
for to deficit 415 budgeting. Budget deficit is observed not only 
in the famine years (excluding 1899-1900) and epidemic years 
but also in other normal years. It was only after the Great 
Depression of 1929 that modem economists like Keynes, Hansen 
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and Lerner have advocated the policy of deficit budget and 
explained its importance in the economy. The policy of deficit 
budget was later accepted by economists all over the World. It 
can therefore be said that indirectly Rajarshi was one of the first 
few proponents of policy of deficit budget for meeting 
developmental as also calamity related fiscal compulsions. 
CONCLUSION:  

Shahu Maharaj had collected educational cess on 
doctors, pleaders, officers, money lenders and Inamdars whose 
income was more than Rs. 100. In India, the concept of 
education cess was introduced by Government of India in 
2004.Educational reforms helped to increase the economic status 
of poor and common people of the society. He had offered 
monopoly to “Electric Light Industry" set up by Shri Mahadev 
Vitthal Tandale in Kolhapur for 25 years. 

Shahu Maharaj thought that if the power should be 
handed over to the common educated men. Therefore, he had 
decided to provided free education to the common people of the 
community to involve in economic and administrative activities. 
He believed in co-existence of cooperative, public and private 
sector economic enterprises in his state.So far as trade is 
concerned, he knows the importance of transport facilities 
(Roads and Railways). He also developedthe market centers. He 
believed that such industrial dispersal and trade dispersal 
increases labour mobility in its various dimensions.In some 
aspects of trade policy implemented by Rajarshi in the state 
appear to be similar to the thoughts of Aarya Chanakya of 4th 
century before Christ. He gave importance to Famers and 
soldiers to keep them in high position in the state. 
These conclusions will help us in reaching economic thoughts of 
Rajarshi underlying the programmes and policies followed by 
him.  

1) Rajarshi adopted interventionist approach in his 
economic policy. All his policies, programmes and 
actions are for public welfare. 

2) He was a naturalist so agriculture related work is 
considered as productive enterprise like naturalists of 
18th century in France. Naturalist ideology had emerged 
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because of the tendency to concentrate on agricultural 
problems and within it on the problem of increasing food 
grains production. Rajarshi said that he was one among 
them. Consider him as a worker or farmer.Later on, in 
his speech, he referred to the agricultural work as holy 
work. Rajarshi further said that agriculture, which sows 
one seed in the land and gives us thousands. It improves 
the economic condition of the common people. 

3) Heconsidered that labour was wealth. He was of the 
view that labour is neither of higher status nor of lower 
status. He encouraged for removing labour 
discrimination and disguised unemployment can be seen 
in his statements. Rajarshi, while addressing people in 
Kurmi Kshatriya Parishad in 1919, said that - he sent his 
Yuvraj to the foreign country and Allahabad’s 
agricultural school for acquiring agricultural education. 
It makes the cultivator happy as also the entire mankind. 
He believed that along with the agricultural work, much 
needs to be done about animal husbandry. He wanted the 
entire country to make progress in the production of 
milk and ghee. He believed that there was no inferiority 
in agricultural work. He also said that the Mahar people 
of Karveer have accepted his proposal and hoped that 
others will imitate them. It is basically labour and more 
particularly technological progress caused by division of 
labour, which constitute the major factors of wealth 
generation. He implemented, aimed at providing full 
employment conditions is in a way, a kind of political 
anticipation of an economic idea.  

4) Rajarshi gave great importance to education, particularly 
technical education which is an anticipation of 
innovation theory of development of Schumpeter as also 
importance of technology indicated by economists like 
Kaldor and others. 
Rajarshi’s industrial policy was such that he encouraged 

the growth of industries in all the forms viz. private, public, joint 
and co-operative. He created a mixed type of economic structure 
and organized industries in all the four forms. In view of rising 
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prices of iron during first World War period, he had provided 
iron ore from the mines of Kolhapur as raw material to 
“Kirloskar Iron Industry”, through a Govt. Resolution dated 29th 
May 1918.Rajarshi, during his reign, appears to have encouraged 
production of new products and distribution. He encouraged 
cotton textile industry by setting up ‘Shahu Mill’ in the state. 
Further, Rajarshi was trying to get good quality production of 
different goods from the “Shahu Weavers Association” and 
“Rajaram Weavers Association” set up by weavers in Raibag. He 
tried to increase demand for such goods outside state. It cannot 
be denied that Rajarshi tried to encourage setting up of tea and 
coffee plantations in the state. Further, railway facility was made 
available from 1891 so as to ensure easy distribution of 
commodities produced in the state.Most important one is the 
construction of Radhanagari dam, which solved the water 
problem of the state and later, helped in the green revolution of 
the Kolhapur state..In order to make a fair market available for 
products, Rajarshi established a big market at Shahupuri and 
other small ones in the state. Moreover, he was exporting the 
products to outside places like Mumbai, Pune, etc. 

He facilitated for the adoption of new methods of 
production as against the traditional ones used in the state so that 
more and quality goods can be produced with less labour. It was 
for this purpose that he installed modem machines at Shahu Mill. 
It was the industries to supply agriculture to do experiments for 
new methods of agriculture and other productions. 
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ABSTRACT:  

Education is a fundamental tool for the overall 
development of human beings. True education is the discovery of 
the perfection of human dormancy. This is the real wealth of the 
young generation in the country. It is essential that the education 
system be quality and effective to make it prosperous, cultured, 
patriotic, non-addict, fair, humanitarian, and idealistic citizen. 
An ideal society is formed on the four pillars of universal life 
value, universal thinking, service, and sacrifice. All these values 
need to be inculcated in the child's mind through 
education.Formally the meaning of Education means change in 
behavior. The change which is desirable is called education. 

During the reign of Rajarshi Shahu Maharaj, many 
kinds of erroneous customs and traditions existed in the society. 
The feeling of untouchability was intense. Restrictions on 
illiteracy, ignorance, caste discrimination, poverty, education 
are very prevalent in the society especially among the backward 
untouchables.Rajarshi Shahu Maharaj started giving free and 
compulsory education to all by overcoming all these 
wrongdoings. He was adamant that no country could prosper 
without education. 

In his mere 28-year career from 1894 to 1922, Shahu 
Maharaj, with his foresight, completed various educational and 
other social works, which is still unmatched today.The social, 
political, and cultural thoughts of these great men inspire and 
encourage us. In the 21st century, it is necessary to give 
innovative ideas to our students.  An attempt has been made in 
this paper to give a brief overview of all these matters. 
KEYWORDS : 
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Compulsory and free Primary Education, Reservation Policy, 
Hostel Construction, Educational upliftment of backward 
untouchables, Women's Education, Educational policy,and law, 
Donations and Scholarship.  
INTRODUCTION : 

Chhatrapati Rajarshi Shahu Maharaj was born on 26 
June 1874 in Kolhapur. He was a great Social Thinker, Social 
Reformer, and Educational Thinker. He was an ideal social 
reformer in Maharashtra. He was a public welfare king of 
Kolhapur state. His social and educational thoughts and actions 
were of high quality. His educational thoughts and work are very 
invaluable in society.Shahu Maharaj said that knowledge was the 
source of social power in those days and life was a means of 
truth along with prosperity. However, the current educational 
situation is unsettling. Efforts must be made by all parties for 
competent education.Shahu Maharaj has given the face of 
modern Maharashtra, the face of progress, and his thoughts have 
taken Maharashtra forward 100 years. Education contributes to 
the personal, social and value development of a person. Shahu 
Maharaj made a great contribution in educating the people of 
Bahujan Samaj.The current situation in the education sector is 
dire and ideological dialogue is needed. Education alone has the 
power to shape the future of a society. Education is important to 
make the student think and students should be able to form 
opinions through the learning process.  

Rajarshi Shahu Maharaj has done supernatural work in 
the interest of the field of education. In it mainly 1) Provided 
free and compulsory education to the students. 2) Emphasis was 
laid on giving scholarship concessions. 3) Hostel should be 
arranged for students. 4) To provide various facilities to the 
students. 

In the same way, other Educational Thoughts and 
Activities can be summarized as follows. 
COMPULSORY AND  FREE PRIMARY EDUCATION: 
FREE PRIMARY EDUCATION: 

Rajarshi Shahu Maharaj has been thinking seriously 
about making primary education free and compulsory in his state 
since 1912-13. 
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Finally, on July 24, 1917, he declared, "From the coming 
Ganesh Chaturthi (September 30), primary education is being 
made compulsory and free in Karveer area." Also, all existing 
primary school fees are being waived from this day.To prepare 
the rules of this compulsory primary education, Shri. Karmarkar, 
Mr. Marathe, and Prof. A committee of three Brahmin 
educationists, Panditrao, was appointed. Education Inspector 
Dongre was given the responsibility of preparing the 
syllabus.One Lakh (1,00,000/-)Rupees was announced to be 
spent on this scheme. 

 It was decided to spend the remaining amount on 
Training Colleges, School Buildings and Teaching Aids. 

COMPULSORYEDUCATION : : : :  
Under this scheme, primary schools were established in 

every village with a population of 500 to 1000. During the year, 
96 new schools were started in the villages of the state. And over 
4500 children started getting education in it.To enable the 
children of the farmers to learn to do their farm work, Maharaj 
gave them the privilege of attending school for two hours in the 
morning or evening. 

Shahu Maharaj created a separate account for 
compulsory and free primary education in his state. His aim was 
to ensure that the scheme was implemented efficiently without 
any paperwork. 
 When the Primary Education Act came into force in 
1917-18, there were 27 schools and 1296 children under this 
scheme. However, in the following five years, by 1921-22, it 
increased to 420 schools and 22,007 children. So, the cost of the 
scheme went up to three lakhs (3,00,000/-). 
INCENTIVES FOR WOMEN'S EDUCATION:  

Shahu Maharaj had adopted a very progressive policy on 
women's education in Karveer Sansthan. She had created a 
special post of female education officer to look after the system 
of female education in the institute. This responsibility was with 
Rakhmabai Kelvakar. As soon as there were schools for boys 
and girls in the state. But, created separate schools for girls. In 
order to increase the pass rate of girls, special rewards / prizes 
were given to the teachers in proportion to their passing. 
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In 1919, a special gazette order was issued for adult and 
backward class women to provide free accommodation to such 
educated women. The court placed special scholarships to 
encourage smart girls in further education. For the marriage of 
Princess Akkasaheb Maharaj, a total of five scholarships of 
Rs.40.Shahu Maharaj also took a liberal approach towards higher 
education of girls. He provided free education to all the girls 
studying in Rajaram College. Rakhmabai's own daughter, 
Krishnabai, was sent by the Maharaja to the Grant Medical 
College in Mumbai for medical education and became a doctor. 
And on his return was appointed Senior Medical Officer at 
Edward Memorial Hospital, Kolhapur.Thus, Krishnabai became 
the second Maharashtra girl to return home after completing her 
medical education abroad. The first, of course, was Anandibai 
Joshi. 

Shahu Maharaj overcame the bitter opposition of the 
royal family and by educating his widowed daughter-in-law-
Indumati Devi, expressed the idea of development of female 
personality. Indumati Devi's life was a great laboratory for 
implementing Shahu Chhatrapati's ideas on women's education. 
EFFORTS TO EDUCATE THE UNTOUCHABLES: 

In the time of Rajarshi Shahu Maharaj, the feeling of 
untouchability was intense. Therefore, the schools of the 
untouchables and the untouchables were independent 
everywhere.The law could not immediately remove this feeling. 
Awareness was needed to create favorable conditions for this. 
Until then, however, it would be wrong to deprive the 
untouchables of their basic right to education. Therefore, Shahu 
Maharaj adopted a milder policy in this regard and gave priority 
to creating educational awareness among the untouchables, 
giving concessions, increasing the number of their schools and 
students.As a result, at the time of the accession to the throne in 
1984, there were only five schools for the untouchables in the 
state and it had 168 students. However, in 1907-08 this number 
became 16 and 416 respectively. And in 1912 it increased further 
to 27 schools and 636 students.Shahu Maharaj started special 
eligibility classes for untouchables to bring the level of education 
of untouchables and untouchables to the same level and to make 
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untouchable students eligible to go to high school. Maharaj also 
gave great encouragement in teaching English. 

Maharaj gave some special orders for the education of 
untouchables during that period. In 1906, there was a night 
school for untouchables like Chambar, Mahar etc. in Kolhapur. 
By the order of 28th November 1906, Maharaj established the 
school. Order dated 4th October1907 approved the school for 
untouchable girls of Chambhar and Dhor in Kolhapur. For this, 
Rs. 96 crore was provided in the women's education budget of 
the institute. 

Shahu Maharaj for the education of untouchables on 
24th November1911On September 28, 1919, two especially 
important orders were issued. 

On November 24, 1911, the Maharaja issued a 
particularly important order, which was to provide free education 
to all the untouchables in the Sansthan. In addition, the clergy 
adopted a policy of awarding special scholarships to untouchable 
students from time to time.In view of the plight of the 
untouchables, Rs.2500 In the same month, special scholarships 
of Rs. 60 per month were announced for the untouchables in the 
Talathi class. 

After this, on 28th September 1919, Maharaj issued 
another important order. Accordingly, it was decided to close 
independent schools for the untouchables in the state. ‘In the 
Karveer district, there are separate schools for untouchable 
children. All those schools should be closed from the coming 
Dussehra and the children of untouchables should be admitted in 
government schools just like the children of other people. 
Children of all castes and religions should be accommodated 
together in government schools as there are no restrictions on 
observing Shivashiv. 
HOSTEL CONSTRUCTION INITIATIVES: 
    Shahu Maharaj tried his best to complete the education 
system in the Sansthan by setting up dormitories for the students 
of Bahujan Samaj in the village, so that there would be no 
hindrance for their education.The first hostel 'Victoria Maratha 
Boarding' was established in Kolhapur on 18th April 
1901.(Recent Shri. Shahu Chhatrapati Boarding)It was during 
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this period that Jain Boarding was established. And after those 
20 hostels of different castes and religions like Lingayat, 
Muslim, Untouchable, Sonar, Shimpi, Panchal, Gaud Saraswat, 
Vaishya, Dhor-Chambar, Carpenter, Nabhik, Koshti were 
established with the inspiration and help of Shahu Maharaj.Each 
dormitory was provided with buildings, open space, and 
permanent sources of income for the welfare of poor students.In 
the society of that time, caste was really frightening. The caste 
hierarchy was deeply rooted in the mind. Against this 
background, Shahu Maharaj had decided to set up caste-wise 
hostels keeping in view the social conditions prevailing at that 
time. 
20 HOSTELS OF DIFFERENT CASTES AND 
RELIGIONS: 

    
    
    
    
    
    
    

Sr. 
No. 

Year Name of the Hostel  

1 1901 Victoria Maratha Boarding 
2 1905 Jain Boarding 
3 1906 Muslim Boarding 
4 1907 Virshaiv Lingayat 

Boarding 
5 1908 Miss Clark Hostel 
6 1908 Daivadnya Boarding 
7 1911 Namdev Boarding 
8 1912 Kayastha Prabhu Boarding 
9 1912 Panchal Brahman Boarding 
10 1912 Saraswat Boarding 

Sr. 
No. 

Year Name of the Hostel  

11 1915 Indian Khrichhan Hostel 
12 1918 Arya Samaj Gurukul 
13 1918 Vaishya Boarding 
14 1919 Dhor-Chambhar Boarding 
15 1920 Shivaji Vaidya. Vidyalaya Boarding 
16 1920 Pric.Shivaji Free Maratha Boarding 
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He was of the view that children from all levels of 
society should be educated. Once she learned, she was sure that 
this feeling of caste-religion discrimination in her mind would 
automatically disappear.Another result of Shahu Maharaj's hostel 
movement was that through this movement many social workers 
established hostels for the backward community in education. 
The most notable achievement in this was Karmaveer Bhaurao 
Patil, a disciple of Maharaj, who established 'Rayat Shikshan 
Sanstha' and took the river of knowledge to the villages of 
Maharashtra.He also set up hostels for poor students in various 
places. The work of Karmaveeris Shahu Maharaj was given 
impetus by giving the mantra of 'Earn and Learn' to these 
students. 
Sanskrit College, Scholarships for Higher Education, 
Donations: 

In 1917, Shahu Maharaj under the guidance of Karveer 
Shankaracharya conducted an innovative experiment of setting 
up a Sanskrit College. The Sanskrit College Chhatrapati 
Mahavidyalaya was started on July 29, 1917. The surrounding 
space and building were donated for the expansion of this 
college. But Maharaj's attempt to teach Sanskrit to the children 
of Bahujan Samaj was not successful. Shahu Maharajdonated 
Ru.5000 in memory of  Dr. Nair. ‘The Dr. Nair Memorial 
Scholarship’ was donated. Also, strong financial assistance was 
given to many non-state organizations (Pune, Nashik, Nagpur, 
Kashi etc.). 

In Pune Shahu Maharaj Donate 2000/- to Nutan Marathi 
Vidyalaya, 1000/-to Maratha Free Boarding House, 25000/- to 
Shivaji Maratha Highschool,10000/- to Shivaji School, 22000/- 
to Chhatrapati Tarabai Boarding School. In Nashik donate the 
15000/- to Udaji Maratha Boarding, 5000/- to Sant Seanaji 
Nabhik Boarding, 5000/- to  Dispersed Class Boarding. In 

17 1920 Somwanshiy Arya ksatriy Boarding 
18 1921 Sutar Boarding 
19 1921 Nabhik Boarding 
20 1921 Shri Dewang Boarding 
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Ahmednagar3500/-  donate to Shivaji Maratha Boarding. In 
Nagpur 5000/- donate to Dispersed Classes Boarding House etc.  

It is seen that Maharaj made all kinds of efforts to 
contribute to the education movement in the country with 
enthusiasm and devotion to his goal. 
Consequences of Education work in Maharashtra: 
 Chhatrapati Shahu Maharaj has done a remarkable and 
effective work in the field of education. His vision was to 
formulate any policy with foresight and strictly implement it. 
This had a far-reaching effect on the Bahujan Samaj. Inspired by 
this achievement of Shahu Maharaj, many leaders from 
Maharashtra established independent educational institutes in 
backward and remote areas and provided allconvenience  and 
facilities up to higher education to the students from backward, 
neglected and Dalit communities. 

Inspired by the educational work of Chhatrapati Shahu 
Maharaj, many leaders set up various educational institutes. 
Sr. 
No. 

Founder Name of the Educational 
Institution 

1. Karmaveer Bhaurao Patil Rayat Shikshan Sanstha, Satara 
2. Karmaveer Bhausaheb 

Hire 
Maratha Shikshan Sanstha, 

Malegaon 
3. Dr. Panjabrao Deshmukh Shri Shivaji Education Society, 

Amravati 
4. Dr Babasaheb Ambedkar Peoples Education Society, 

Mumbai 
5. Dr. Bapuji Salunkhe Shri Swami Vivekanand Shikshan 

Sanstha, Kolhapur 
6. Dr. V.T. Patil Tararani Vidyapeeth, Kolhapur 
7. Dr. Balasaheb Khardekar 

& Desai 
Janta Shikshan Prasarak Mandal, 

Kolhapur 
8. Karmaveer Mama Saheb 

Jagdale 
Shivaji Shikshan Sanstha, Barshi 

In this way the network of education sector was formed 
all over Maharashtra and due to their diligent educational work 
for the general public, modern Maharashtra began to take shape 
and move towards its progress.  
CONSTITUTION AND RIGHT TO EDUCATION: 
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Dr. Bharat Ratna has done an excellent job of 
reimbursing the educational work started by Mahatma Jotirao 
Phule and Rajarshi Shahu Maharaj through the Indian 
Constitution. Performed by Babasaheb Ambedkar. In Article 45 

of the Constitution, Babasaheb made provision for compulsory 
and free education for all boys and girls in the country. 
Similarly, as per Section 46, provision has been made to provide 
equal opportunities for the educational, socio-economic 
development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in 
the society.The 86th Amendment incorporates Article 21-A [13] 
into the Constitution, which gives the basic right to free and 
compulsory primary education to all children between the ages 
of six and fourteen in India. 

On The Right to Education Act was established in the 
country on April 1, 2010, making it mandatory for the Central 
and State Governments to strictly enforce it. Later, the rules of 
execution were determined accordingly and finally Mahatma 
Phule, Rajarshi Shahu Maharaj, and Dr. Babasaheb Ambedkar's 
vision of imparting education to every child in this country was 
established.Dr. Babasaheb Ambedkar insisted on establishing the 
right to education at the national level. It finally took shape in 
2010 in the form of the Right to Education. However, the 
importance of both the vision and the educational work of this 
Lokraj, who effectively enforced this law in his state on July 24, 
1917, almost a hundred years ago, was further emphasized here. 
CONCLUSION : 
 Thus, Rajarshi Shahu Maharaj's educational work 
inspired progressive thinking as well as the tendency to uplift the 
Bahujan Samaj and inspire constructive schemes. Educational 
Institutions were established in various places in Maharashtra 
Got it. Due to all these duties, Rajarshi Shahu Maharaj is said to 
be the ‘Originator of Social Revolution’ and ‘The Fortune teller 
of Maharashtra. 

Naturally, due to Rajarshi Shahu Maharaj's immense and 
progressive educational work, Kolhapur city became the 
Birthplace of Innovation, Home of Knowledge, and Culture. As 
a result of this work, Shivaji University was established in 
Kolhapur. 
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ABSTRACT 

Shahu Chhatrapati remains the titan of modernity in the 
20thcentury. The paper will cover the contribution of Shahu 
Chhatrapati in multiple fields. Subaltern school is based on the 
five titan reformers. Shahu Chhatrapati is one of them. E.P. 
Ramaswami Naicker (Periyar), Narayan Guru, Mahatma Phule 
and Dr. BR Ambedkar are the rest four.  
KEYWORDS  – Shahu Chhatrapati, Reform, Vision, Modernity. 
INTRODUCTION :  

The Bhonsale dynasty of Kolhapur Princely State 
adopted Yashwant Ghadge, son of Jaisingrao Ghadge, an 
employee of Kolhapur Princely State, as the son with a 
Dattakvidhan. At the age of 18, he was lawfully coronated to the 
throne as the King of Kolapur (Karveer) Princely State in 1894.  

In gratitude for his many contributions to social, 
political, educational, agricultural, and cultural life, people 
bestowed upon him the title of Rajarshi. The true king of people. 
Shahu Chhatrapati has introduced many reformist measures that 
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made him the "people's king". Furthermore, the reign of 
Chhatrapati Shahu Maharaj (1894-1922) carried the mantle of 
the social and intellectual renaissance that had begun to sweep 
Maharashtra in the 19th Century. 

One can notice all kinds of leadership shades in Shahu 
Chhatrapati. It is often said that the true success of the leader is 
judged by the success of his followers. The list of people who 
followed Shahu or supported him contains legends such as 
Bhimrao Ambedkar, Bhaurao Patil, Narayan Rajhans 
(Balgandharv), Prabodhankar Thakare, Baburao Pentar, Laxman 
Kirloskar etc.  

Multifaceted aspects of Shahu Chhatrapati cover a 
radical social reformer, a moderate politician, a persistent 
rationalist, a modernity practitioner, a keen industrialist, a sports 
lover and a culturally aware human being. The shades of Shahu 
Chhatrapati's personality are unfolded next.   
A MODERATE POLITICIAN, BUT A RADICAL SOCIAL 
REFORMER: 

Shahu Chhatrapati was the head of the Princely State of 
Kolhapur under the British Raj. Marathas have accepted, initially 
the Subsidiary alliance under Lord Wellesely and later the 
Doctrine of Lapse under Lord Dalhousie. So, when Shahu 
Chhatrapati was coronated to the throne in 1894, he had to 
follow the limitations of British Rule. But these limitations 
hardly affected Shahu Chhatrapati in introducing the social 
reforms, which may deliver a moment of surprise for the 
politicians today. 
THE QUOTA MANIFESTO: 

Shahu Chhatrapati took an active stand against the 
contemporary stagnant societal mindset. After realizing that 
certain groups within the Hindu caste system were being denied 
access to higher education, Shahu Chhatrapati opened a network 
of elite boarding schools for them in 1906. In the four years 
before the establishment of this institution, the Maratha ruler of 
Kolhapur accomplished something that continues to astound the 
politicians today. 

When Shahu Chhatrapati was only 28 years old, he 
published a historic document in the Karveer (now Kolhapur) 
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state gazette on July 26, 1902. It was an English-language 
announcement of quotas for government jobs, with fifty percent 
set aside for candidates from historically disadvantaged groups. 
All the Police Patil's vacant posts would be recruited from the 
backward classes. Furthermore, all the Kolhapur state vacancies 
will be recruited from the Mahars. \ 

After returning from England two days later, Chhatrapati 
issued the same notice in Marathi, the language he preferred for 
administrative purposes. What followed confirmed that history 
had indeed been made.A half a century before independent India 
adopted the Constitution written by Dr B.R.Ambedkar, which 
included the reservation policy, was the first time a government-
issued quota in India. Ambedkar codified and institutionalized in 
the Constitution what social activist Jotiba Phule (1827-90) had 
demanded of the British rule but was not given. It is often 
recognized as the first manifesto of affirmative action in India. 

Ambedkar, who had a cordial relationship with 
Chhatrapati Shahu, lent constitutional legitimacy to the 
principles underlying the 1902 notification. 
NOTIFICATION ISSUED IN 1902 STATES:  

"His Highness is pleased to direct that from the date of 
this order, 50% of the vacancies that may occur shall be fixed by 
recruits from among the backward classes. In all offices where 
the proportion of officers of the backward classes is at present 
less than 50%, the next appointment shall be given to a member 
of those classes." The wording of Article 46 of the Constitution 
is also very similar. 

But, Chhatrapati Shahu was sensible and visionary about 
the policy. He introduced the reservations only at entry points, 
not at the improvements and promotions to secure the positive 
and effective competitive spirit. Interestingly, society and 
government today are also engaged in the same dilemma and 
debates Shahu Chhatrapati faced a century ago.  
A CARETAKER AND EDUCATOR OF THE SUBALTERN 
CLASS: 

The social and administrative conditions under which 
Shahu Chhatrapati issued this radical law must be 
remembered.On his ascendance to the chair in 1894, Brahmins 
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made up 94.37 per cent of the administrative department in the 
princely state. The majority of the ruler's remote administration 
(46 out of 53 positions) was occupied by Brahmins (87.79 per 
cent). Non-Brahmins such as British officers, Anglo-Indians, 
Parsis, and Prabhus filled the remaining positions in both 
departments (upper-caste Hindus). Shahu Chhatrapati termed it 
as 'the Brahmin bureaucracy'. Despite being a Maratha princely 
state, he found that few members of the non-Brahmin backward 
classes (which include the Marathas, OBCs, untouchables, 
Muslims, Jains, and Lingayats) served in positions of power. 

Shahu Chhatrapati stood out because he followed 
through on reforms in spirit and content. After 1902, when he 
realized that non-Brahmin castes and communities lacked 
enough qualified candidates to claim the reserved jobs, he 
launched a multi-pronged programme to extend accessible, 
universal, and mandatory education. 

In 1917, he passed an Act that required all children in 
the state of Kolhapur to attend a public elementary school at no 
cost to their families. But when he discovered that a students' 
hostel attached to the Rajaram High School and College, a 
thriving institution today in Kolhapur, had an admission rule for 
students of all castes and communities only on paper and was, in 
effect, open only to Brahmin students. Shahu Chhatrapati's 
famously started the initiative to establish hostels wholly 
dedicated to certain castes and communities. Later, caste-
lessness was introduced in hostel management. Quality 
enhancement of the students was not based on the caste but on 
the quality of the Hostels.  

According to some accounts, he constructed as many as 
21 hostels in Kolhapur for students from underrepresented 
groups. Many of these institutions are still in use today. 
A PATIENT AND RATIONALIST AND PRACTITIONER 
OF THE MODERNITY: 

Chhatrapati Shahu Maharaj was a "prophet ahead of his 
time". Affirmative action has been widely acknowledged by 
liberals and democrats as a crucial tool in the fight for the 
liberation of the world's oppressed and marginalized populations. 
However, there was a man who, on his initiative, not only 
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considered this 116 years ago but also formalized it. Affirmative 
action has been widely acknowledged by liberals and democrats 
as a crucial tool in the fight for the liberation of the world's 
oppressed and marginalized populations. However, there was a 
man who, on his initiative, not only considered this 116 years 
ago but also formalized it on paper. 

There is good reason for considering Rajarshi Shahu 
Chhatrapati a pillar of the Maharashtrian reformist canon. He 
consciously opened himself up to outside influences, especially 
the modern European ideals of democracy, fraternity, and 
individual liberty, while serving as ruler of one of the two seats, 
i.e., Satara and Kolhapur, of the Maratha empire founded by 
Chhatrapati Shivaji. While in India, he met and spoke with 
prominent rationalists and reformers like Mahadev Govind 
Ranade, Gopal Krishna Gokhale, and Gopal Ganesh Agarkar. 
Shahu Chhatrapati attended Rajkumar College in Rajkot, learned 
as much as possible during his travels throughout Europe and 
India, and then brought those lessons back to Kolhapur. 

The staggering trajectory and scope of his revolutionary 
and reformist laws/decrees/manifestos show that he was far 
ahead of his time. Many of these laws predated similar laws 
passed by the Parliament of India decades later.   

Sir Stuart Milford Fraser, a british diplomat, was a tutor 
of Shahu Chhatrapati. One thread of Shahu Chhatrapati's modern 
ideas also locates in Frazer's teachings. For instance, Bhatmukti 
RajeshahiMukti, i.e., society should be free from the oppression 
of the Brahmins and the Kings.To encourage Communal 
Harmony and Unity between Hindus and Muslims, Shahu 
Maharaj himself translated the Quran into Marathi. He also 
provided funds to translate Geeta into Urdu and Farsi, but 
unfortunately, the idea wasn't put into practice. 

In the personal life, Shahu Chhatrapati has maintained 
absolute integrity with modernity. Shahu successfully avoided 
fathering the children until he was 24, even though he was 
married at a very early age. Later on, when Prince Shivaji, the 
elder son of Shahu Chhatrapati, died in an accident, he treated 
the widowed daughter-in-law with absolute respect. 
A PHENOMENAL CONSISTENCY AND GRIT: 
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Both Jotiba Phule and Bhimrao Ambedkar suffered the 
scorn and degradation of the caste system firsthand, making their 
radical ideas and reforms all the more understandable. However, 
Shahu Chhatrapati was the ruler who could have easily settled 
into his position of power. He instead made himself vulnerable 
to the sorrow of his people. How else could a leader learn about 
the realities of domestic violence for average women? That's 
why laws against domestic violence are so important. Some 
academicians argue that Shahu Chhatrapati was adopted and did 
not inherit the title, yet he could understand the pain. The 
Vedokta vs Puranokta Controversy was the triggering point for 
the Shahu Chhatrapati to work actively toward the subaltern 
sections of the society.  

Although the British saw the Brahmins as enemies, they 
were hesitant to go after them directly due to the Brahmins' 
prominent role in both the freedom movement and the 
government. However, this was a brave act by Shahu 
Chhatrapati. He was deeply dedicated to the emancipation of the 
lower classes and took this revolutionary step in 1902 after being 
inspired by Phule and provoked by a particularly nasty incident 
of personal humiliation, i.e., the Vedokta Controversy. 
A VISIONARY INDUSTRIALIST AND CLEVER 
AGRICULTURIST: 

Dam-induced accidents and earthquake damages to dams 
are often witnessed in Maharashtra and the rest of India. 
Radhanagari Dam was built under Shahu Chhatrapati's 
supervision and was the biggest project of contemporary times. 
Today, it is considered the most scientifically built and 
sustainable Dam in the country.  

Shahu Chhatrapati has encouraged new experiments in 
agriculture and cropping patterns. With the collaboration of 
Laxman Kirloskar, the early industrialist of India, Shahu 
Chhatrapati designed the first iron plough, which has 
revolutionized Agriculture in India. It may be difficult to believe, 
but Shahu Chhatrapati has donated the 128 cannons from the 
Royal Arms to be used as a raw material for the iron plough. 
Shahu Chhatrapati did this for commoners.   
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MISUNDERSTOOD RELATIONSHIP WITH 
LOKMANYA TILAK: 

What kind of reaction did the reforms, especially the 
manifesto, get from Brahmins? Lokmanya Tilak, writing in the 
Kesari newspaper, criticized Shahu Chhatrapati for what he saw 
as an undiplomatic and immature move. Tilak, at one stage, has 
written about what the Mahars and Mangs will do by educating 
themselves in the Article. 

One can only speculate on how other Brahmins must 
have felt if they shared Tilak's sentiments. Tilak's criticism in his 
article 'Vedoktache Khul' on Shahu Chhatrapati was harsh. He 
even carped Shahu Chhatrapati a 'Swarjyadrohi' and not the 
'Swarajyarakshk,' i.e., traitor of the Swaraj and not the defender. 
The Tilak's stand pained Shahu Chhatrapati, but he continued to 
do his work. It is an intriguing question for academicians today 
how two visionary leaders can go through verbal abuses and 
harsh criticism while having similar goals of reform.  
CONCLUSION : 

It is also bothersome to understand and know the fact 
that people from different communities are still fighting for 
social upliftment, and demands for reservations show that Shahu 
Chhatrapati's policies and goals have not been met yet. And, an 
ample amount of work remains to be done along the path Shahu 
Chhatrapati has bravely carved.  
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Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj, his very own 
extraordinary ruler kind is viewed as to a greater degree a social 
reformer as opposed to a lord. Shahu Maharaj was delegated as a 
King of Kolhapur State, on second April 1894 within the sight of 
Governor Lord Harris. Not at all like some other King, Shahu 
Maharaj didn't simply carry on with a Royal Existence, yet he 
had the vision to see what was occurring around him in the 
general public, past the castle life. He had perceived the issues of 
the grass-root residents of his State and his Nation, when the 
British rule. Subsequently prior to figuring out the commitment 
of Chh. Shahu Maharaj to the reasons for ladies in our general 
public, it becomes important to know momentarily, the social 
history of the contemporary society.  

During the pre-British rule the Caste framework in 
which the Brahmins, under the Hindu religion, Governed by 
different Hindu Dharma Shastras, overwhelmed the entire 
society, being the highest class in the Varna System. Thus the 
positions other than the Brahmins known as Non-Brahmins, 
lived in an environment of obliviousness, lack of education, 
neediness, and strange notions, therefore carrying on with a 
regressive existence, definitely, socio, monetary as well as 
political. 

Brahmins overwhelmed the field of training right since 
the Vedic age. Learning and educating were the regions just 
implied for the Brahmins, truth be told, being their religion was 
thought of. Non-Brahmin likewise felt something similar. The 
Maratha people group, which was viewed as the main local area 
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after Brahmins, likewise had a similar insight towards 
instruction; which permeated down to the unfortunate rancher 
class. Henceforth under such conditions other than Marathas, the 
Shudras and the ladies' class were kept far away from instruction 
and denied schooling. Indeed, even the 'choice' of English 
training by Lord Macaulay and other, helped the Brahmins rank, 
as just Brahmins had essential vernacular instruction, because of 
which they had procured a situation in the then organization 
framework. Master Macaulay's 'Triple Down Theory' gave 
beginning advantages of English instruction to the Brahmins. 
This instruction was supposed to significantly increase down 
from high society to bring down class, which was truth be told 
never understood. With English instruction, Brahmin arrived at 
place themselves in different significant managerial positions. 
This offered them a chance to unite their positions and strength 
over Indian culture.  

With the approaching British rule, another time of social 
change started in India. The greater part of the social change and 
change was coordinated toward the abuse inside the station and 
race structure and depended on interest to develop a general 
public on equitable standard, by annihilating the rank 
framework, the actual base of double-dealing. Subsequently, the 
developments then were generally founded on the interest and 
standard of 'Correspondence and opportunity'. Among the 
contemporary social reformers, it was Mahatma Jyotirao Phule 
who talked about and neutralized the position framework. Before 
Mahatma Phule, the social reformers put forth attempts against 
the double-dealing, however without breaking the structure of 
the rank framework for example by keeping up with the rank 
framework, they supported changes inside it. The vast majority 
of the social reformers were Brahmin. Eminent social reformers 
to give examples are, Bhau Mahajan, Vishnubuwa Bramhachari, 
Vishnushastri Pandit, Dr.Atmaram Pandurang, Dr.Ramkrishna 
Bhandarkar, M.G.Ranade, G.G.Agarkar, every one of them have 
made a colossal commitment, however, the majority of their 
changes were restricted to widow remarriage, youngster 
marriage, and ladies training with the position framework 
structure. It was Mahatma Jyotirao Phule who talked about 
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separating the station framework itself, to essentially and 
practically develop a vote-based society. Mahatma Phule battled 
against the predominance of Brahmins in religion and training. 
He tested, the servitude authorized on the regressive position; 
poor people rancher being swindled for the sake of religion; as 
likewise the general predominance of the Brahmin people group 
over the retrogressive and unskilled class of our general public. 
Through his compositions like 'Brahmanche Kasab', 'Gulamgiri' 
and so forth he uncovered the abuse by the Brahmin people 
group and the phony Brahmin strict base to the Bahujan (Non-
Brahmin) society. He didn't stop with this, to rebel against the 
framework, he laid out the 'Satyashodhak Samaj' (A reality 
tracking down society) in 1873. Along these lines, through this 
general public, he expected the Non-Brahmin class to follow the 
'religion of truth' and surrender the phony position framework 
overwhelmed by Brahmins. His compositions on Sarvajanik 
Satyadharma Pustak could really be viewed as a Bible and a 
Manifesto of Human Rights for the Non-Brahmins who lived for 
quite a long time in obliviousness and destitution.  

The non-Brahmin class being denied the right to 
schooling was getting into the most awful circumstances because 
of obliviousness, odd notions, and neediness. The class was 
being taken advantage of for the sake of the 'Devout Priethood' 
as likewise, through the rich moneylender and the Brahmin and 
British administration. The non-Brahmin and the regressive class 
carried on with an existence of lack of education, destitution, and 
feebleness. It was in this foundation that they took advantage of 
class express authority in Mahatma Jyotirao Phule. Mahatma 
Phule felt that the reason for the general in a reverse class of 
Brahmin Samaj could be situated in ignorance and odd notion 
and 'instruction' alone could be the best answer to destroy the 
backwardness of this class. This was all event in the mid of the 
nineteenth hundred years. Mahatma Phule out-properly denied 
Marculay's Triple Down Theory and pushed for training from the 
grassroots of a local area; relating it to civil rights and 
philanthropy.  

Under the British 'Liberal Policy' the strategy of training 
and the British rule really appears to have upset the Brahmin 
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class during the most recent thirty years of the nineteenth 
hundred years. This Brahmin class showed their disdain towards 
the British rule and attempted to advance a feeling of patriotism 
inside the mass, yet, essentially they, under the initiative of 
Vishnushastri Chiplunkar emphatically upheld the Hindu 
religion, custom, and customs.  

Against this foundation Chh.Shahu Maharaj was 
profoundly affected by the social reformers. The principal 
progressive disposition in Maharaja appears to act cracked with 
the 'Vedokta episode' where Maharaja was blessed to receive be 
of a retrogressive rank. Right since this episode Shahu Maharaj 
has been against the rank framework and segregation. A 
comparative sort of involvement drove Mahatma Jyotirao Phule 
to rebel against the Brahmin rank overwhelmed society so did 
Shahu Mahara. He was to be following the strides of Mahatma 
Jyotirao Phule. Maharaja attempted the work and proceeded with 
the exercises of the Satyashodhak Movement. Being very much 
aware of the abuse of the non-Brahmin and in reverse classes, 
Maharaj had been related with Arya Samaj, Satyashodhak 
Samaj, Prathana Samaj, and Theosophical Society and had been 
persistently going after the mastery of Brahmins and killing the 
standing framework. 

The previously mentioned social orders were laid out 
with comparable sorts of targets, in this manner, Maharaj upheld 
them. At the same time, he understood that this changing 
development wouldn't change the situation with the Bahujan 
Samaj right away. Henceforth he supported the possibility of 
unique assistance and honor being given to the Bahujan Samaj, 
who is in reverse and powerless. This was gone against by the 
Brahmin class. C.Shahu made sense that such exceptional 
consideration is to the retrogressive local area for all intents and 
purposes on the very rule that a family adheres to, where a 
mother concentrates on the most fragile kid in the family. Thus 
Maharaja had put forth unique attempts to give exceptional 
honors to the took advantage a class of his general public. These 
incorporate exceptional regulations established for killing 
distance and liberation of untouchables. Training for this class 
was likewise thought so the Bahujan Samaj could dispose of 
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neediness, and strange notions and inspire their status. He 
additionally had constructed various inns for understudies of 
various ranks to that they might be worked with to get 
themselves taught, which is the reason; Kolhapur came to be 
viewed as a 'Mother of lodgings'. 

Battling to elevate the retrogressive class turned into the 
target of Chh. Shahu upheld the reason for non-Brahmins and the 
position framework; correspondingly Chh. Shahu is by all 
accounts mindful of the backwardness and abuse of ladies in 
contemporary Indian culture. In a male-centric culture like our 
own, the situation with ladies in the given standing framework 
and religion was subordinate and shifty. The social changes as 
said before were fundamentally connected with ladies' inquiries. 
With issues like youngster marriage, restriction to widow 
remarriage, disallowance to ladies schooling, the pace of lack of 
education, the need of kid, Parada framework, the existence of 
ladies in the general public was excruciating and hopeless, 
spouse beating, viciousness, violations like remorselessness, 
assault against ladies and other such exercises drove ladies, 
especially widows go 'Sati' with Hindu practices and customs in 
view of religion, she was made to be absolutely subject to the 
male partners. It was against this sort of status of ladies that 
social reformers, specifically, Mahatma Phule and Agarkar 
attempted to make ladies mindful of their character and engage 
them. Thus he focused on ladies' schooling and executed it by 
instructing his significant other Savitribai Phule and laying out 
schools for young ladies. Savitribai Phule filled in as his right 
hand in accomplishing the target of ladies' schooling as he 
believed training to be the instrument of ladies' general turn of 
events. Henceforth, we could say that the Women's Liberation 
Movement in India started with Phule. Truth be told, as said 
prior the Satyashodhak Movement - incorporated ladies' freedom 
inside it. As Chh.Shahu Maharaj was the individual who 
proceeded with the tradition of the Satyashodhak Movement so 
additionally he maintained the reason for ladies' schooling and 
put forth attempts toward the instruction of ladies. As said - 
noble cause starts at home; the best model is on account of Chh. 
Shahu Maharaj was his acknowledgment of the need of 
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instructing ladies could be tracked down in his endeavors toward 
teaching his bereaved girl in-regulation 'Indumati' and freeing 
her once again from the took advantage of social framework. 

Shahu Maharaj truly thought about the situation with 
ladies inside the current rank framework and saw that they were 
taken advantage of upward as well as evenly for example inside 
their own position and inside the Varna System. Thus Shahu 
Maharaj understood that the ladies in contemporary society were 
incredibly taken advantage of and that main training alone 
couldn't determine the issues. C.Shahu Maharaj felt the 
requirement for 'restricting and enforceable' regulations was the 
need of great importance to change the shifty well-established 
customs and customs in the general public. His commitment 
towards such regulation-making in regards to ladies is significant 
according to a memorable perspective as well as today's 
pertinence. The main regulations established were,Free and 
Compulsory Primary Education to All 

1. Inter-caste and Inter-Religion Marriage and Marriage 
Registration Act 

2. Prohibition of Harassment of Women Act 
3. Divorce amongst different Caste and Religion – 

Kolhapur Act 
4. Hindu Illegitimate Children and Act relating to Jogtin. 

FREE AND COMPULSORY PRIMARY EDUCATION TO 
ALL  

C.Shahu other than empowering ladies' schooling knew 
about the unaltered circumstance of double-dealing of ladies at 
home and in the public eye. To change what is going on, he 
utilized specific regulations to safeguard her normal right. In the 
customary society, the non-Brahmin class felt that the main 
Brahmins and their kids had the power and ability to get them 
taught. Consequently, notwithstanding having the option to stand 
to teach their kids, they challenge not sin to do such. Whenever 
this was what was happening with young men, in the Bahujan 
Samaj, none did at any point consider teaching a young lady 
youngster. Henceforth, the main regulation made under the 
Kingship of Chh. Shahu period according to a civil rights 
perspective was connected with 'Free and necessary essential 
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instruction so as to teach the offspring of oppressed, in reverse 
and the rancher classes. He concluded that except if the training 
was made obligatory and free, the above-said class could never 
break the boundaries of Brahmin and permit their 
wards/youngsters to get taught. He knew, as the previous 
reformer Mahatma Phule appropriately focuses on the need of 
teaching the non-Brahmin class for their general turn of events, 
strengthening, and character, Chh. Shahu felt that this sort of 
impulse was vital. Notwithstanding realizing that this adventure 
would mean an additional a monetary weight on the public 
authority depository, he gallantly sanctioned the Act on free and 
obligatory instruction in 1917, since he understood that just 
laying out schools and opening the entryways of training was not 
adequate, rather it was important to compel the offspring of 
rancher/non-Brahmin class towards training. 
INTER-CASTE AND INTER-RELIGION MARRIAGE 
AND MARRIAGE REGISTRATION ACT 

The second most significant Act was made under Chh. 
Shahu's locale was connected with 'Between position and 
between strict marriage' and authorizing of enlisted relationships. 
This Act was established on twelfth July 1919, in a period when 
there was a practice of youngster relationships thusly prompting 
widows' boat in youth. In the contemporary period, standing and 
between religious relationships were out-projected, boycotted, 
and taken advantage of. Under these conditions, Chh. Shahu with 
an expansive vision of mix and destruction of the standing 
framework, made an intense stride towards this by solid 
progressive activity, as he did much against the resistance of the 
then fundamentalist customary class. Chh, as a matter of fact. 
Shahu Maharaj was impacted by a progressive activity of 
making a regulation on between standing/between religion 
relationships in 1918 in the focal assembly made by Vithalbhai 
Patel, prominently known as the 'Patel Bill'. This Bill was firmly 
against, normally by the conventional - customary moderate 
pioneers like Tilak, Shankaracharya, and Dr.Kurtukoti, yet 
Madam Mohan Malviya additionally shockingly went against it 
as well. In any case, pioneers like Rabindranath Tagore, Lala 
Lajpatrai, and Aurobindo Ghosh firmly upheld it. This regulation 
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made by the focal governing body was upheld by Satyashodhak 
and non-Brahmin pioneers in Maharashtra. Under such 
conditions Chh. Shahu chose to make a regulation for his 
Kolhapur area as well and he did such on the twelfth of July 
1919. 

Under this regulation, it is exceptionally astounding to 
note the subtleties worked out to safeguard the individuals who 
wished to perform between stations/between strict relationships. 
The law expressed that during marriage enrollment, the husband 
is to be of 18 years and the lady 14 years. 14 years old might 
appear to be recently, yet this progression was taken in 
conditions when 'Kid Marriages' were performed right upon the 
arrival of birth, in the support, as long as 10 years. It was the 'in 
custom' then, at that point. Prior there was an extraordinary 
discussion beyond a year old's agreement to marriage among 
Tilak and Agarkar. It was in 1981 that the young lady's period of 
the agreement was chosen to be at least 12 years; which was 
appallingly gone against by 'Lokmanya' Tilak. This regulation 
was ordered during Chh. Shahu's rule could be said to go past the 
time of agreeing to the marriage, by making it 14 years. A young 
lady of 18 years, the law further says, need not take the assent of 
her dad/watchman to pick her soul mate. This gave all out the 
opportunity to young ladies to wed an individual of their 
decision. 

Through the said regulation, minute insights about 
marriage were ordered like 3 months - notice of marriage 
enrollments, the union with being led with scarcely 3 observers, 
which was recorded in the marriage enlistment book. This was 
kept up with as confirmation and was uninhibitedly accessible 
for anybody to go through. Rules in regards to separate were 
likewise made. Additionally, something significant to be 
observed is in regards to ladies getting hitched under this 
regulation for the subsequent time, without being a divorced 
person or a widow was culpable under IPC Act 494/495. In this 
manner such a regulation connecting with between rank/between 
religion marriage implied giving lawful status to such 
relationships, in the contemporary standard - Brahmin-
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overwhelmed society could be supposed to be an intense 
progressive advance embraced by Chh.Shahu. 
WIDOW REMARRIAGE ACT 

Another significant regulation made by Chh.Shahu was a 
regulation connecting with widow remarriage. In July 1917 
Chh.Shahu Maharaj established a regulation connecting with 
ladies' remarriage by giving legitimate status to it as well as 
destroying the impediments in such relationships. Widow 
Remarriages were likewise legitimately enlisted. This regulation 
gave legitimate evidence because of the shamefulness towards 
ladies caused because widow transport was halted. Shahu 
Maharaj made this sort of regulation as he felt that the presence 
of widows in the public arena prompted shamefulness on ladies 
through improper demonstrations by the men in the general 
public. Pregnant widows frequently ended it all or cut short the 
kid. Consequently, Shahu Maharaj felt to stay away from such 
eternal demonstrations of unfairness and to have a spotless and 
unsinful human culture, this sort of regulation for widows was 
important. In contemporary society, kid relationships or early 
relationships to a great extent lead to early widowhood. 
Widowhood was viewed as an unbearable and appallingly pariah 
life for the youthful widows, as it implied keeping them from all 
promising events locked down as well as in the general public 
and getting them far from every one of the normal longings and 
bliss. This present circumstance to a great extent gave an 
inclination, that demise is superior to such a daily existence, thus 
prompting ending it all or going Sati. Widow Remarriage Act 
gave another life to the youthful widows of those days, and in 
this way, it was one more progressive advance by Chh.Shahu 
Maharaj. 
ACT RELATING TO PROHIBITION OF HARASSMENT 
OF WOMEN  

Most significant regulation made by Chh.Shahu Maharaj 
with extraordinary farsightedness that of later, the Supreme 
Court of India likewise felt a pressing need of it, was the law 
connecting with preclusion of provocation of ladies. Indeed, 
even today, in the 21st hundred years, we see a requirement for 
such a regulation, and that implies the situation with ladies, even 
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following 87 years has not changed. It was on the second of 
August 1919 that Shahu Maharaj carried out the law connecting 
with the badgering of ladies. Shahu Maharaj is by all accounts a 
sharp onlooker of the general public would take as much time as 
necessary. Subsequently, he felt that there is a requirement for 
regulation and anxiety toward regulation to give equity to the 
more vulnerable segments and advance an equivalent society. 
Regulation could be an instrument, he felt to carry social 
advancement to the retrogressive class local area. Indian Penal 
Code that generally existed didn't cover a wide range of savagery 
and provocation of ladies. Henceforth, this regulation was 
intended to cover a large number of awful ways of behaving 
committed against ladies, excluded from the Indian Penal Code. 

In this regulation, the meaning of remorselessness was 
given exhaustively to cover physical, and mental mercilessness. 
Such sort of savagery was rebuffed with a half-year detainment 
or a punishment of Rs.200 or now and again both the disciplines 
were given all the while. On account of ladies who have been 
remorselessly treated before their time of development, the 
discipline was multiplied. Remorselessness incorporated a 
spouse having unethical relations with another lady; keeping a 
widow hungry for 2 days, staying away from a wife deliberately 
or offending her intentionally, making dread actually or 
intellectually, questioning her celibacy, compromising her, and 
overlooking her would all intend to be brutal demonstrations 
towards ladies. Consequently, it appears to be that the multitude 
of acts or conduct that lastingly affect the physical or 
psychological wellness of ladies were covered under this 
regulation. This implied that a wide range of savageries could be 
covered under this thorough regulation. The entire demonstration 
included 11 articles and the discipline for such awful 
demonstrations/conduct/provocation was a half year detainment 
and a fine of Rs.200/ - On similar lines today we have the 
aggressive behavior at home Bill against ladies in India today, 
entering the proper work labor force en masse, and cases of lewd 
behavior in the working environment are expanding. The effect 
of such provocation reached a long way past individual ladies, to 
labor force efficiency, monetary turn of events, and significantly 



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      61   
 

more. Consequently, it was in 1997 in light of fierce 
demonstrations against ladies in the working environment, the 
Supreme Court of India made a stride - the hotly-anticipated 
advance of legal activism and made a limiting and enforceable 
arrangement of rules to annihilate inappropriate behavior of 
ladies. The follow up on the preclusion of badgering of ladies 
can be supposed to be a point of reference of the 'Restriction of 
lewd behavior of ladies at work environments - 1997' 
DIVORCE ACT AND ILLEGITIMATE CHILDREN’S 
RIGHTS 

On account of divorced people as well, the Act executed 
then dealt with the security of ladies' freedoms, and after the 
separation, the Act dealt with her support. In the event of issues 
connecting with offspring of the separated from guardians, the 
Act chose regards to, who might deal with the kids, their support 
as additionally the obligation of instructing the youngsters. 
Shahu Maharaj thought about the different provisos in the 
'Separation laws' of different strict. Subsequently, Chh. Shahu 
Maharaj felt that to defeat the escape clauses and lay out security 
through regulation in the connection among spouse and husband 
and fortify the ethical groundwork of the general public, a 
different regulation on separate was important. Consequently, 
the Act connecting with separate was relevant to all religions 
aside from the Christians and Parsis of Kolhapur State. Shahu 
Maharaj appears to have due thought with respect to Muslim 
ladies. In spite of the fact that 'Talaak' was acknowledged under 
this Act, at this point different stations ladies, Muslim ladies, and 
their youngsters were given insurance. Certain Caste Panchayats 
rehearsed areas of strength for specific in regards to marriage; 
Shahu Maharaj through this Act had broken the ties of 
'Panchayat'. The principles of separation were named in such a 
way that it was consistently appropriate to all religions and rank 
in Kolhapur State. Under this Act, a wife committing indecent 
Acts, division for quite a long time, remorselessness, illness life 
partner, craziness, and so on were viewed as a portion of the 
explanations behind separate. This sort of approach toward 
giving equity to ladies, everything being equal, and keeping up 
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with their strict character, could be a model for the much-
discussed issue of the Uniform Civil Code in India. 

The Act likewise included rules for invalidating a 
marriage, the working of this Act, and in regards to pay and use 
of the court, connecting with the case. In settling ladies' issues 
Chh.Shahu Maharaj additionally focused on ill-conceived 
youngsters and their privileges. In contemporary society, ill-
conceived youngsters reserved no privilege to succeed or partake 
in the property of their normal dads. Maharaj through his Act 
gave equity to such youngsters. This was done in light of a 
legitimate concern for the overall profound quality of the general 
public and to keep away from cases to decide if an individual 
does or doesn't have a place with unregenerate classes, and to 
nullify the current qualifications drawn by the Hindu Law 
between the privileges of ill-conceived children of individuals 
from recover and unregenerate classes to progression and interest 
upon entering the world in the property of their regular dad. 
Indeed the very same rule was applied to the situation of 
progression of ill-conceived youngsters whether the parent of 
such kids is a Brahmin or Shudra. This was a significant Act 
concerning the government assistance of abandoned ladies and 
their kids. 
DEVADASI PROHIBITION ACT 

In contemporary society, there was a custom of 
committing young ladies for the sake of God, generally 
rehearsed by, the regressive class. Committing a young lady for 
the sake of God implied that she turns into an offspring of god 
breaking every one of the relations with her normal guardians 
and has no option to progression or legacy, while, then again 
since she is passed on to God she has been getting sure 
unambiguous privileges in the concerned sanctuaries and social 
lawful status too. As a matter of fact, the place of these young 
ladies, who were passed on to God, as per an antiquated custom, 
is by all accounts extremely lamentable on the grounds that for 
the sake of religion a young lady in youth is exposed to the 
existence of public interminability. As a matter of fact, Maharaja 
believed it to be a blotch on Hindu Law, that it ought to have 
perceived such work on making a demonstration of remunerating 
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young ladies and compelling them in their delicate years into the 
existence of open disgrace by specific concessions and implied 
regularization of what if truth be told an open and gross 
embarrassment. Maharaja never settled on such acknowledgment 
and authorization by the Law by any socialized society. Through 
a particular Act against the Devdasi custom, he attempted to 
demonstrate it, never acknowledged such abuse through strict 
and legitimate holiness. Through this custom, ladies are known 
as 'Jogtin', 'Murli', 'Devdasi', 'Bhavin', and so forth appeared. 
This presence was viewed as a smear on our general public, and 
Shahu Maharaj attempted to disallow such awful custom by 
authorizing a regulation precluding a practice. 

As indicated by the Act of Hindu Law Inheritance 
Amendment, any female committed to god or sanctuary as 
'Jogtin', 'Murli', 'Devdasi', 'Bhavin' or some other ability to 
religion or God will hold similar freedoms in a characteristic 
family like no such devotion has been made and have any 
legitimate status by reason of such devotion. Through this Act 
Maharaj gave the Act of legacy to such young ladies devoted to 
God and carrying on with an existence of shamelessness by 
keeping the affirmation from getting the privileges of these 
ladies given by sanctuaries and denying their status in the 
sanctuaries, Maharaja felt that these ladies would be freed from 
horrible customs and would have the option to carry on with a 
free life through such an Act. Indeed, even following quite a 
while of such an Act we actually find 'Devdasi's' in enormous 
numbers in Maharashtra and Karnataka. 
CONCLUSION  

During his rule, while attempting to free the entire non-
Brahmin class from the grip of Brahminism he made various 
regulations against the universal position and religion. At the 
same time, he gave significance to the then status of ladies in our 
general public. Thus, following the social change custom of 
Mahatma Jyotirao Phule, Shahu Maharaj added to the upliftment 
of the non-Brahmin and reverse classes. So likewise he gave a 
lot of consideration to elevating the situation with ladies. By 
restoring the 'Satyashodhak Movement' Shahu Maharaj could be 
supposed to be an impassioned devotee of the standards of 
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Phule. He gave significance to training and ordered a Law on 
free and mandatory essential schooling. However, he felt 
schooling couldn't act as an instrument of progress and 
advancement for the oppressed because of which he made 
various regulations to develop civil rights and values during his 
rule. The regulations made by him like 'Youngster Marriage 
Prohibition Act, 'Widow Re-marriage Act', 'Marriage Act', 
'Preclusion of Harassment/Cruelty of Women Act', 'Devdasi 
Prohibition Act' are as yet significant as the above issues 
connecting with ladies actually keep on existing even in the 21st 
hundred years. After freedom, regulations connected with 
explicit issues listed above have been established by the Indian 
Government, which brings up the significance of the issue, the 
reason for ladies, and the most distant sightedness of Shahu 
Maharaj. 

Shahu Maharaj made such regulations during a time 
under the dynamic British Governmental rule, where there was 
no assurance for ladies' freedoms and when Britishers never 
consented to make such regulations against the fundamentalists 
of the Indian culture. It was during this period that Shahu 
Maharaj bravely made regulations connecting with ladies as well 
as concerning the entire non-Brahmin class itself. He made such 
Acts yet in addition thoroughly executed them, which is a make 
a difference to be noted. Through these regulations, Maharaja 
attempted to free ladies from the grip of the station and strict 
custom as far back as quite a while back. Ladies actually keep on 
being taken advantage of and physically pestered generally. 
Indeed, even in the 21st hundred years, during a time of science 
and data innovation, a young lady youngster is being denied the 
exceptionally right to be brought into the world by cutting short 
the female hatchling is the saddest issue today. Maharashtra 
State as per the 2001 enumeration has been the fourth-least State 
in India with regards to a male-female extent, while locale-wise. 
Kolhapur District in Maharashtra has the least. This is 
notwithstanding the huge cosmic system of social reformers and 
an extraordinary financial foundation of Maharashtra with ladies 
getting out for training and occupations; she has been dealing 
with new issues inside her family as well as in the general 
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public. C.Shahu Maharaj with his commitment to the reason for 
ladies has given the ladies' development, activists,s, and rulers, a 
dream to see and determine and issues of our general public. 

Rajarshi Chh.Shahu Maharaj directed the developments 
in Maharashtra, yet he likewise upheld the governmental issues 
of the Justice Party of South India and in the North, he upheld 
the developments in Punjab and United Provinces as well, in 
light of the fact that these developments upheld the reason for 
the oppressed, ladies and Bahujan Samaj. 
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""""दबुलदबुलदबुलदबुल    घटकाचंेघटकाचंेघटकाचंेघटकाचंे    कैवारीकैवारीकैवारीकैवारी    राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     
महाराजमहाराजमहाराजमहाराज""""    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रं दलरं दलरं दलरं दल    गजगजगजगज     साहबेरावसाहबेरावसाहबेरावसाहबेराव    
िश.गु.रा.ग.े शदे महािव ालय, परंडा. 

तावनातावनातावनातावना::::----    
अ पृ य समाजाचा उ ार कर या या या अनेक उपाययोजना 

शा  महाराजांनी के या, या आपण पािह या. या समाजा न िभ , पण 
या नही अिधक उपेि त असा एक मोठा समाज भट या - िवमु  

जात चा समाज, हा ही यां या कनवाळू नजरेतुन सुटला नाही. हा एक 
यांनी बिह कृतांसाठी केले या थोर कायाचा िवशेष मानावा लागेल. 

भट याभट याभट याभट या    िवमुिवमुिवमुिवमु     जातीजातीजातीजाती    गावगा ा यागावगा ा यागावगा ा यागावगा ा या    बाहरेबाहरेबाहरेबाहरे    
अ पृ यांमधील चांभार, ढोर, महार, मांग, आदी जाती कतीही 

हीन व उपेि त समज या गे या आिण यापैक  महार-मांग या सार यांना 
गावकुसाबाहरे बिह कृत हणून ठेवले गेल,े तरी या जाती 'गावगाडया' चा 
एक अिवभा य अंग हो या. गावगा ाची हणुन जी वैिश पूण रचना 
होती, ित यातच यांना थान दल े गेल े होते.  कब ना या जात या 
सहकायािशवाय 'गावगाडा' चालणार न हता. -उदा- ढोरांिशवाय शेतक-
यास मोटेस कातडे िमळणार न हत,े चांभारा िशवाय पायतण िमळणार 
न हत,े मांगा िशवाय मोटेचा नाडा, गुराढोरांना कासरे िमळनार न हत े
आिण महारािशवाय तर गावची िबगारी कामे होणार न हती. हणून 
'गावगाडया' न े यां या उदर िनवाहाची काही ना काही व था लावली 
होती. अगदी हल या दजाचे का असेनात पण बलु याचे ह  दले होते. 
यांना एक दोन खणाचे का असेना पण घर होते. महारासारखी अ पृ य 

जात तर 'वतन' दार समजली जात होती. व येक महारास चार आ-यांची 
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का होईना वतनी जमीन होती. अ पृ यांना पृ य जात नी दहा हात लांब 
ठेवल े असल े तरी गावगा ातील यांचे अि त व व साहचय अप रहाय 
हणून का होईना पण समाजाने मा य केल ेहोते. 

भट या-िवमु  जात या वा ाला यांपैक  काहीही आलेल े
न हत.े या जाती गावगा ाचे अगं न ह या. यांना वतःचे 'गाव' च 
न हत,े तर या गावगा ात येणार कशा ? एका गावा न दसु या गावी 
सतत भटकंती करीत राहणा-या जाती हणजे एक वेगळेच जग होते. 
यांचा गावगाडा या सं कृतीशी काही संबंध न हता. या जाती आ दम 

जमात चे अवशेष हणून वावरत हो या. अ यासकांनी यांना एक 
कारची 'रा के'च मानली आहते. एखादया वतं  रा ा माणे यांचे 

कायदेकानून वतं  होते. यानुसार होणारा यायिनवाडाही वेगळा होता. 
हा यायिनवाडा करणा-या यां या जातपंचायती वतं  हो या.  
भट याभट याभट याभट या    जातीजातीजातीजाती    ''''गु हगेारगु हगेारगु हगेारगु हगेार' ' ' ' बन याबन याबन याबन या....    

 अशा या भट या-िवमु  जाती गावगाडयाचे अंग बनून राहणेच 
श य न हत.े कारण अनादी कालापासून भटकंतीचे जीवन या जगत 
हो या. यापैक  काही जंगला या आ यान े राहत हो या, तर काही  
सुसं कृत समाजा या अवतीभवती भटकत हो या. अंगी असणारे काही 
कसब, कला दाखवून या जगत हो या. यां यापैक  राजसं था, सै यदल े
यां याशी िनगिडत रा न भटकत हो या. काही ना काही पोटाचा वसाय 
करीत हो या. या मुळात चोर, दरोडेखोर न ह या. पण पुढे देशातील 
राजक य प रि थती पालटली. इं जांनी येथील अनेक रा ये न  केली. 
सव  आपला अंमल बसवला. अनेक सामािजक व राजक य उलथापालथी 
झा या. यात या भट यां या जीवन प दतीस ध े  बसल.े यां यापैक  
अनेकांची उदरिनवाहाची साधनेच न  झाली. आिण मग यांना चो-यामा-
यांची वाट धर यािशवाय जग याचा अ य पयाय रािहला नाही उदा. 
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बंजारा ही भटक  जात सै यदलांना अ धा या या रसदी बैलां या 
पाठीव न पोहोचिव याचे काम करीत असत. तर छ परबंद ही भटक  
जात सै या या रा ा उ या कर याचे टांकसाळीत नाणी पाड याचे काम 
करीत असे. जे हा हदी रा येच खालसा झाली ते हा या भट या जातीही 
िव थािपत झा या. यां यापैक  अनेकांनी वर सांिगत या माणे अवैध 
मागाचा अवलंब चालिवला आिण या जातीतील लोक मो ा माणावर 
चो-या, दरोडे, लुटालुट अशा कृ यांत सापडू लागल.े आिण मग या या 
संबंध जातीसच इं जांनी 'गु हगेार जात' हणून घोिषत केले. महारा ात 
अशा भट यापैक  बंजारा, कोरवी (कैकाडी), टकारी, भामटा, रजपूत 
भामटा, कंजारभाट, बेरड (रामोशी) मांग गा डी फासेपारधी, छ परबंद, 
कटबू, व  इ यादी 13 भट या जाती 'गु हगेार' हणून घोिषत के या 
हो या. 

१८५७ चा उठाव झाला. यात या काही भट या जात चा 
सहभाग उघडक स आ यान ेइं ज अिधक सावध झाले. पुढे यांनी यांचा 
बंदोब त कर यासाठी 1871 साली खास 'गु हगेार जमाती कायदा' जारी 
केला; आिण या माणे देशात ठक ठाकाणी या गु हगेार जाती या 
लोकांसाठी 'खु या तु ंगा' ची िन मती कर यात आली. एखादया मढरां या 
कळपा माणे या लोकांना तारां या कृपणा या आत क डल ेजाई आिण मग 
यांना 'सुधार यासाठी 'अनेक योग केले जात. पण अनेकदा िश ती या 

नावाखाली अ याचार होत. अशा खु या 'तु ंगा'त  यांची सुधारणा होई 
यांना बाहरे काढून शेजार या 'मु  वसाहती'त राह याची  परवानगी 
दली जाई. पण तेथेही यां यावर दवसातून तीन वेळा हजेरी दे याची  

स  अशे खु या तु ंगासह अशा या वसाहती असत यांना  'सेटलम स' 
असे  हणत. 



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      69   
 

 इं ज लोक वतःला सुसं कृत मानव होते. यां या 'सेटलमटस' धोरणा या 
पा भूमीवर को हापूर या राजाने अंिगकारलेला मानवतावादी दृ ीकोन 
अचंिबत के यािशवाय राहत नाही. इं जां या अनेक भौितक सुधारणांचे 
अनुकरण करणा या महाराजांनी यां या 'सेटलमटस' धोरणाचे आंधळे 
अनुकरण केले नाही. यांनी या तथाकिथत गु हगेार जातीसंबंधी वेगळाच 
माग चोखाळला. हा माग काय ा या बड याचा न हता, तर अंतरी या 
मान वादी कृितशीलतेचा होता. आिण हणूनच यां या जीवना या 
वाटचालीत यांना भेटले या कुचीकोरवी, वडु, ड बारी, रजपूत भामटा 
पासेपारधी इ यादी अनेक गु हगेार समज या गेले या जात ना यांनी 
जवळ केल,े पोटाशी धरल े आिण माणसात आणल े कोर ांना तोरगल 
भागातून आणल ेतर फासेपार यांना काटकोळ भागातून आणल ेया येक 
जात या लोकां या ठकाणी काही तरी कला होली व या कलेत तरबेज 
होते. शरीरान ेते काटक व चपळ होते, तर मनाने त ेिनमळ व  ामािणक 
होते. पोट भर याचे यांचे वसाय अ यंत ु  व पाचे होते. उदा. 
ड बारी (को हाटी) जाितचे लोक जनावरां या शगा या पुं या, प ांचे 
पजरे अशा व त ूतयार करीत आिण यातून पोट न भाग यान ेनाचगाणी, 

कसरतीचे योग व न कशीबशी गुजराण करीत. फासेपारधी तर 
रानावनात फरणारी िशकार क न पोट भरणारी जमात. पण िन वळ  
िशकारीवर पोट कसे चालावे ?  ते हा चो यामा-या के यािशवाय यांना 
दसुरा पयायच न हता. चो-या क न जगण े हाच यां या जातीचा 

वसाय बनान होता. प रणामी 'गु हगेार' जात'  हणून सवात गडद 
िश ा फासे पार यावर बसला होता. 
शाशाशाशा     महाराजांचेमहाराजांचेमहाराजांचेमहाराजांचे    नवेनवेनवेनवे    समीकरणसमीकरणसमीकरणसमीकरण    ::::    

गु हगेार जातीतील माणूस हणजे ज मजात गु हगेार असून 
या यात कधीच बदल होणार नाही, ह े हदी समाजाचे व इं ज 
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रा यक याचे समीकरण शा  महाराजांनी वीकार यास नकार दला. 
माणूस इथून ितथून सारखाच मा  प रि थतीन ेतो 'साव' अथवा 'गु हगेार' 
बनतो, माणुसक ने, ेमाने वागिवले तर ही माणसे का बदलणार नाहीत; ह े
नवे समीकरण महाराजांनी मांडल.े िनवळ समीकरण मांडून ते थांबल े
नाहीत, तर त ेअंमलात आणले।  

शा  महाराजांचा १९१२ नो हबरातील एक आदेश उपल ध 
आह.े या आदेशा वये यांनी को हापूरातील कोटीितथा या माळावर 23 
फासेपारधी कुटंूबाना जागा देऊन यांना वतःची घरे बांध यासाठी 1200 
पये मंजूर केले. या या निशबात िनयतीने कायमची भटकंती िलिहली 

होती, यांना एका ठकाणी घरे देऊन अशा कारे ि थर केल े गेल.े 
सं थानात अनेक ठकाणी फासेपार यांचे तांडे महाराजांनी ठेवल े होत.े 
महाराजांचा रायबागला एक बंगला होता. या बंग यावर पहारेकरी 
हणून तीन तांडयांतील लोक होते 1917 साली महाराजांनी खास आदेश 

काडून या तीन तांडयांना अलगवाडी, खणदाळ व कंकणवाडी येथे शेकडो 
एकर जमीन 'जात इनाम' हणून द याचे दसून येत.े अ याच कारे 
को हापुरातही फासेपारधी व कंजारभाट या जाती या लोकांना 
महाराजांनी जिमनी बहाल के या हो या. 

भट या-िवमु  जाती या शा  महाराजांनी केले या उ ारावर 
दोन लेख असून ते दो हीही लेख या समाजापैक च अस याने यां या 
िलखानास आगळाच िज हाळा ा  झाला आह.े यापैक  ंका पा 
भोस यांनी हटले आह,े" सवच भट या- जाती जमातीकडे गु हगेार हणून 
तु छतेन ेपािहले जात असता आिण खुद या जाती एक कारचे पशुतु य 
जीव जगत असता या देशातील एका राजाने या याकडे 'माणूस' हणून 
पािहले व आप या पोठाशी ध न समाजा या मु य वाहात आण याचे 
मोठे य  केले. ही गो  आ हा या जात या लोकांना मोठी अिभमानाची 
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वाटते." दसूरे लेखक  ल मण माने हणतात, "शा  महाराजांनी 
फासेपारधी सार या अनेक भट या-िवमु  जमातीवर  आई या मायेने व 
िप या या वा स याने ेम केल.े देवा या ठकाणीच आईची माया व 
िप याचे वा स य एक प झालेल ेअसत े हणुनच ही समाजाकडून ितर कृत 
झालेली माणसे शा  महाराजांना 'देव' मानत होती. अशा लोकां या 

देतच राजष  शा  महाराजांचे समाज ांतीचे मूत व प पाहावयास 
िमळते.  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ----    

खरोखरच शा महाराज या भट यांना 'देव' वाटत  होत.े या 
'देवा' वर यांची ा व भ  होती हणूनच जे हा शा  महाराजां या 
िनधनानंतर यांचे पा थव शरीर को हापुरास आणली गेल,े ते हा यांचे 
फासेपारधी जाजन धाय मोकळुन रडल;े जण ू यां याच घरातील माणूस 
गेला होता ! 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    ––––        

1. भट या िवमु  जातीचे एक अ यासक ा .टी.एस. पाटील यां याशी 
झालेली मुलाखत २८ एि ल १९९८.  

2. राजष  शा  मारक ंथ, पृ  502,  पृ  503 
3. राजष  शा   गौरव ंथ, पृ  165. क ा,  पृ - 162 – 163 

4. जय सगरा डॉ. पवार, राजष  शा  मारक ंथ, महारा  इितहास 
बोिधनी, को हापूर थमावृ ी 24 मे 2009, दिवतीयावृ ी 

शा जयंती,  26 जून 2007 
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समतावादी लोकराजा समतावादी लोकराजा समतावादी लोकराजा समतावादी लोकराजा ––––    राजष  शाराजष  शाराजष  शाराजष  शा     
ा. सिचन जय वाल    

रा यशा  िवभाग, रा माता इं दरा गांधी महािव ालय जालना 
तावना तावना तावना तावना ––––    

              आधुिनक भारता या इितहासातील खरा कत िन  
समतावादी लोकराजा हणजे लोकराजा राजष  शा  होत. िप ांनिप ा 
िश णापासून वंिचत असणा  या मागासवग य जातीजमात ना िश णा या 
संधी ा  क न देणारा, िश णािशवाय वरा यात खरीखुरी लोकस ा 

अ ती वात येणार नाही हणून ाथिमक िश ण मोफत व स चे 
करणारा हा िश ण सारक. िविवध जातीजमात या िव ा यासाठी 
वसितगृह े उभी करणारा एक समाजसुधारक. आंतरजातीय िववाहाला 
मा यता देणारा व कायदे क न या माणे वत: या ना यातील िववाह 
जुळवणारा एक कता समाजसुधारक. १९०२ साली को हापूर 
सं थानातील सरकारी नोक  यात प ास ट े  जागा राखीव ठेवणारा एक 
समतावादी लोकराजा अशी या राजाची ितमा आह.े  
           छ पती शा  महाराजांनी अनेक येयाधोरणे वीकारली. रयत 
िन त अव थेम ये, अडाणी, गरीब,व जाती सं थेत गरुफटलेली होती. 

सामा य मानसाम ये जागृती िनमाण करण,े यांचे राहणीमान सुधारण,े 

यांची गरीबी कमी करण,े याला या या श ची जाणीव क न देण,े 

याचे राहणीमान उंचावणे, याला िश ण घे यासाठी े रत करण,े याला 

िविवध उ ोग धदं ेकर यासाठी पूरक अशी प रि थती िनमाण क न दणे े
असे अनेक हतेु महाराजां या सम  य ामाग ेहोते. यामाग े यांचे आ थक 
िवचार व कृतीची जोडही होती.  
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११११....आ थक धोरण  आ थक धोरण  आ थक धोरण  आ थक धोरण      
        छ पती राजष  शा  महाराजांनी सव थम ब जन सामाजातील 

चे आ थक जीवनमान सुधार याचा य  केला. यासाठी यांनी 
सं थांनातील स ा, संप ी व साधनसाम ी यांचा वापर अ यंत तळमळीन े

जे या क याणसाठी केला. आ थक गतीम ये मानव घटक हा अ यंत 
मह वाचा असतो. शतेी, सहकार, उ ोग, ापार, वाहतूक, दळणवळण, 

िश ण, आरो य, म, मानवी गुंतवणूक यासार या अथशा ाम ये 

मह वा या मान या गलेे या अनेक े ातील महाराजांची कामिगरी 
यावेळेस या भारतात अपूव अशीच ठरते. सामा य तळागाळातील 

उपेि त माणूस क बद ूमानून याची एकाच वेळी वैचा रक, सामािजक, 

आ थक, सां कृतीक, शै िणक,आरो यिवषयक, कला, मनोरंजन िवषयक 

े ात गित हो यासाठी महाराजांनी य  केल.े शतेी या िवकासासाठी 
यांनी जाणीवपूवक य  केले. ि टश हदु थानात जवळपास ८०% 

समाज हा उपजीिवकेसाठी शेतीवर अवलंबून होता. को हापूर सं थानात 
जवळजवळ सवच लोक शतेीवर आपली उपजीिवका करीत होत.े 
सं थांनातील नैस गक व मानविन मत अशा संकटाशी झगडत एक सतत 
असा य  शेती या गतीसाठी केला. राधानगरी धरण बांधून यांनी 
आप या उपदशेास कृतीची महान जोड दली. भारतातील शतेकरी अ यंत 
गरीब, अ ानी, परंपरागत शतेी करणारा आह.े या या शतेीचा आकार 

लहान आह.े इतर देशांशी तलुना करता भारतातील शतेी उ पादकता 
अ यंत कमी आह.े शतेक  याचा शतेमाल िवक यासाठी संघटनेचा अभाव 
आह.े अशा प रि थतील शतेक  याचा िवकास कर याचा य  महाराजांनी 
केला. यासाठी यांनी शेती संशोधन, लागवडीचे िविवध योग, भांडवल 

पुरवठा, शेतीिवषयक दशन,े आदश शेतीचे योग, शेतीचे 

आधुिनक करण, जोड वसाय, सहकारास ो साहन, कग एडवड 

अि क टरल इं टी ूट, शेतीला पा याची जोड या सवावर भर दला. 
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दु काळ मु साठी यांनी आप या सं थानात तलावांची दु ती, नवीन 

तलाव बांधणी, मोठे धरण यासार या योजना हाती घेत या. शेतीला 

िनयिमतपणे व पुरेसे पाणी िमळाले पािहजे, जेला िप यास पाणी िमळाल े

पािहजे यासाठी यांनी य  केले.  
२२२२. . . . राधानगरी धरण राधानगरी धरण राधानगरी धरण राधानगरी धरण     

राजष  शा  महाराज ह ेएक े समाजसुधारक व िवकासपु ष 
होते. शा  महाराजां या कारक द चे एक कायम व पी मारक हणून 
को हापूर िज ाला वरदान ठरलले ेराधानगरी धरण होय. या धरणाची 
क पना महाराजांना आप या इं लंड वासात सुचली. वासा न 
आ यावर त ेनेहमी हणत क  ि टश लोक संप ी आिण स े या येक 

ोताचा वापर अितशय काळजीपूवक व दरूदृ ीन े करतात. याचे 
अनुकरण भारतीयान े केल े पािहजे. आप याकडे ए हढी जलसंप ी 
असताना आपण ितचा वापर चांग या प तीन ेक  शकत नाही याचे श य 
यांना होते. यासाठी यांनी शकंर सीताराम गु े यांना इ रगशेन ऑ फसर 
हणून नेमल.े सव शासक य यं णा यां या सोईस दली.  

को हापूर पासून ६० मैलांवर स ा ी या घाटात भोगावती नदी 
उगम पावत.े ड गराळ भागातून नागमोडी वळणे घेत को हापूर जवळ 
येते. पावसा यात अरबी समु ाव न पा याने भरलले ेिवपुल ढग व खारे 

वारे सतत येत अस याने इथे पाऊस भरपूर पडतो. एखादा दवस 
सोड यास जवळजवळ रोज पाऊस पडतो. या भौगोिलक प रि थतीचा 
िवचार क न महाराजांनी स ा ी या पूव ड गराळ देशात भोगावतीवर 
धरण बांध याचा िनणय घतेला. ४० फुट उंचीचे धरणाचे बांधकाम सु  
केले. या दशेात काळा खडक िमळतो. पाऊस भरपूर अस याने येक 
वष  धरण भर याची अपे ा होती. धरणाचे बांधकाम पणू झा यावर 
धरणाची ऊंची १४० फुट होणार होती. सन १९०८-०९ या 
अहवालानुसार क पा या खचा अंदाज ३३ लाख पये कर यात आला 
होता. िनधीची कमतरता व आधुिनक तं ानाचा अभाव अशा अनेक 
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अडचनीवर मात करीत सन १९१८ साली ४० फुट उंचीचे ह ेधरण पणू 
झाले. १९४६ ला धरणाची ऊंची वाढिव यात येऊन १९५७ ला धरणाचे 
बांधकाम पूण झाल.े  
३३३३. . . . धा मक सधुारणा  धा मक सधुारणा  धा मक सधुारणा  धा मक सधुारणा      

धमा या नावाने जे पुरोिहतशाहीचे बंड मजले होत,े िवषमता 

िनमाण झाली होती, अनाचार व भोळेपणा वाढला होता यास शा  

महाराजांनी िवरोध केला. वामी दयान द, केशवच , महा मा फुल े

यां या िवचारांचा सार केला. यांनी ाहमनां या धा मक वच वावार 
ह ला केला. स यशोधक समाजा या सामािजक त वांचा महाराजांनी 
वीकार केला. धा मक गुलामिग रतनू सुटका क न यावयाची अस यास 

फुले यांचा संघषाचा माग आपण वीकारवा असे यांचे मात होते.  
““““धम रा य भदे मानवा नसाव ेधम रा य भदे मानवा नसाव ेधम रा य भदे मानवा नसाव ेधम रा य भदे मानवा नसाव े||||    

स यान ेवागास यान ेवागास यान ेवागास यान ेवागाव ेव ेव ेव े||||    ईशासाठी ईशासाठी ईशासाठी ईशासाठी ||||||||    

ि ति ति ति त,,,,    महमंदमहमंदमहमंदमहमंद,,,,    मागंमागंमागंमागं,,,,    ाहमनाशी ाहमनाशी ाहमनाशी ाहमनाशी ||||    

धराव ेपोटाशी धराव ेपोटाशी धराव ेपोटाशी धराव ेपोटाशी ||||    बधं ुपरी बधं ुपरी बधं ुपरी बधं ुपरी ||||||||    

िन मकाचा धम स य आह ेएक िन मकाचा धम स य आह ेएक िन मकाचा धम स य आह ेएक िन मकाचा धम स य आह ेएक ||||    

भाडंण ेअनके भाडंण ेअनके भाडंण ेअनके भाडंण ेअनके ||||    कशासाठीकशासाठीकशासाठीकशासाठी?||?||?||?||    

आप या संपणू आयु यात शा  महाराजांनी धा मक ढी था 
परंपरांना िवरोध क न वै ािनक दिृ कोण वीकारला.  
४४४४. . . . मोफत व मोफत व मोफत व मोफत व स च ेिश ण  स च ेिश ण  स च ेिश ण  स च ेिश ण      

राजष  शा  महाराजांनी मोफत व स या िश णाचा परु कार 
केला. यां या मत,े महारा ातील ब जन समाजा या मागासलेपणाचे 

मु य कारण िश णाचा अभाव ह ेआह.े यासाठी यांनी शाळा उघड या 
आिण ाथिमक िश णावर भर दला. िश णातून समाजाचा िवकास 
होईल,नवा सुिशि त त ण तयार होईल आिण तो सामािजक व राजक य 
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जीवनात िहरीरीने भाग घऊेन समाजावर थािपत झालेल े एकाच 
समाजाचे वच व व म े दारी मोडून काढील असे यांचे मत होते. यांनी 
आप या सं थानात अनेक वसितगृह े सु  केली. या काळात मागास जाती 
वता या गतीसाठी एक  येत हो या. महाराजांनी िश णासाठी आिण 

इतर धा मक सुधारनासाठी जाती आधा रत संघटणास ो साहन दले. 
येक जातीसाठी वेगवेगळे बो डग सु  केल.े  

५५५५. . . . ीिश ण  ीिश ण  ीिश ण  ीिश ण      
छ पती शा  महाराजांनी सामाजातील सवच घटकांसाठी 

सुधारणेचे काय केले. शू  दिलतांसाठी जसा िश णाचा सार आिण 
नोक  यांम ये राखीव जागा दऊेन याय दला या माणे ी िश णासाठी 
यांनी खंबीर पावले उचलली. वता या राजघरा यापासून यांनी सु वात 

केली. यांचे ि तीय पु  ि स िशवाजी यांचे अपघाती िनधन झा यामुळे 
यांना जबरद त ध ा बसला. वता या दखुापे ाही आप या त ण 

िवधवा सुनेचे इंदमुतीचे द:ूख यांना अस  झाल े होते. यांना िश ण 
दे याचा िनणय यांनी घेतला. खु  राजव ातनूच या गो ीस िवरोध 
झाला. राजघरा यातील ि यांनी पड ाआड राह याची था होती. 
िश णासाठी ही था मोडणार यासाठी हा िवरोध होता. परंत ु शा  
महाराज तसूभरही आप या िनणयापासून ढळल े नाही. खास िश काची 

नेमणूक क न राजवा ावर सुनेचे िश ण यांनी सु  केल.े रा याम येही 
ि यां या िश णासाठी खास सोई सवलती यांनी जाहीर के या. 
मागासवग य ि यां या िश णाची व िनवासाची मोफत सोय केली. 
महाराणी ल मीबाई  ग स हाय कूल म ये रा यात या आिण बाहरे या 
ि यांसाठी खास िश यवृ या द या. कृ णबाई केळवलकर यांना मुंबईत 
मेिडकल कॉलेज म ये पाठवले. पुढे िश यवृ ी देऊन यांना परदेशात 
पाठवले.  अशा कारे शा  महाराजांनी आप या काळात ि यांना िश ण 
देऊन मिहला सबलीकरणाचा पाया रचला.  
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६६६६. . . . अ पृ यो ार  अ पृ यो ार  अ पृ यो ार  अ पृ यो ार      
सामाजातील दिलतांना याय दे यासाठी शा  महाराजांनी 

काळा याही पुढे जाऊन धडाडीने भावी उपाय अमलात आण यास 
सु वात केली. िशकले या दिलतांपैक  काह ना व कली या सनदा द या. 
गणाचाय (मांग), रामु कारंडे (चांभार), मंडपाळकर (महार), डी. एस. 

पोवार (चांभार) यांना व कली या सनदा द यामुळे चंड खळबळ 
माजली. “ जे धदं ेअ पृ य वगास ढीन,े काय ाने अगर दडपशाहीने बंद 

झाले आहते ते यास मोकळे क न ावेत आिण यांची ि थित सुधा न 
यां यात आपण इतर माणसासारखे व यां या बरोबरीचे आहोत असा 

आ मिव ास िनमाण करावा एवढाच माझा हतेु आह.े “ असे महाराज 
हणत.  

महाराजांनी पोिलस खा यात काही महार लोकांची नेमणूक केली 
होती. नाईक, हवाहलदार, जमादार या माना या पदांवर यां या नेमणुका 

के या. िशकले या दिलतांना कारकुनां माणेच िश क, द तरदार आिण 

तलाठी हणनूही नेमून घतेल.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सारखा दिलत 
जातीतील एक त ण परदशेात उ िव ािवभूिषत होऊन आला आह े ह े
कळताच आनंदान ेशा  राजांनी यांना को हापुरात आ ह पवूक बोलावून 
घेतल े व यांचा १९२० साली माच मिह यात माणगाव या ठकाणी 
जाहीर स कार केला. दिलतांना यो य असा नेता िमळा याब ल यांनी डॉ. 
आंबेडकरांचे अिभनंदन केल.े  
समारोप समारोप समारोप समारोप  

छ पती राजष  शा ं या ठायी सव ापक सहानुभूती आिण 
सव पश  िववेकशीलता होती. यामुळेच आप या भोवती वावरणा  या पण 
िश णाला मोताद झाले या पददिलतां या, गोरग रबां या मुलांसाठी ते 

ाथिमक िश णाचे कवाडे उघडत होते. ाथिमक िश णासाठी मोठी 
चळवळ उभा न सा  या समाजाला नवी जाग आणली. सा  या समाजाला 
समानते या पातळीवर आणून यांचे िहत सा य करणे हाच यांचा हतेु 
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होता. यां या सम  चळवळीचे मु य सू  समाजाला म े दारीतून 
सावजिनकतेकडे यावे असे होते. एका कृतीशील समाजसुधारका या 
भूिमकेतून ाथिमक िश णाची यांनी वाढवललेी ा ी ही यां या सुदरू 
दृ ीची, ग भ िवचारांची आिण ापक मानवतेची ोतक होती. 

एखा ा ेिषता माणे राजष  शा नंी समाजसुधारनेचे सव ापी काय 
केले.  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं     

१. राजष  शा  मारक ंथ (२००७) - काशक डॉ. जय सगराव पवार.  
२. राजष  शा  छ पती – एक समाज ांितकारक राजा – धनंजय क र.  
३. शा  छ पती आिण लोकमा य (१९८६) – य. दी. फडके.  
४. करिवर रयासत (१९८०) – स. मा. गग  
५. राजष  शा  : िश णिवषयक िवचार आिण काय  (१९८१) -  रा. तु. 

भगत.  
६. राजष  शा  यांचे अंतरंग (१९६३) – वा. द. तोफखाने.  
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छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    
धमसधुारणासबंधंीधमसधुारणासबंधंीधमसधुारणासबंधंीधमसधुारणासबंधंी    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    

    

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

तावनातावनातावनातावना::::    
जेमतेमपण ेमानव जमात जु या चाली रती परंपरांना िचटकवून 

राह यात ध य मानतो. समाजातील सुधारणावादी मू यांचा नेहमीच 
ब जन समाजाकडून िवरोध होत असतो. समाजातील अनेक नाग रकांना 
आप या आचारिवचारा या सनातन त वाब ल फार ेम असते. यामुळे 
भारतात अनेकवेळा धम ांती झाली असली तरी समाजात हणावा तसा 
बदल झालेला दसून येत नाही. िवडीयन जाती भारतात आयपे ाची 
सवगुणसंप  हो या. यांचे देव व धा मक सं कार यांचा नीट बोध होत 
नाही, परंत ुते शेव असावेत. आय लोक ह े सुधारणे या अगदीच पिह या 
पायरीवर होते. यांनी सवानी िमळून एत ेशीयावर तुटून पडावे व िमळेल 
ते सवानी खावे । सव नः सुिखनः संतु िनरामयाः । सव ािण प यंत ुन 
कि त दःुखभाग भवेत् ह ेअसे यांचे धोरण होते. िशकार केली असली तरी 
यांनी सामुदाियकपणे भोजन करीत असे. िशकार थम देवाला 

मानवावयाची व मग ती सवानी खावयाची. यामुळेच य सं था उ प  
झाली. 

२७ जुलै १९२० बळी, कनाटक ा णे र प रषदते छ पतीच 
अ य ीय भाषण छ पती शा  महाराज बळी येथील प रषदते अ य ीय 
भाषणात हणाल ेक , मी आज या प रषदेचा अ य  हो यास लायक व 
यो यतेचा नसताना आपण मला आपलाच समजून अ य  केल.े याब ल 
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मला कतीतरी अिभमान वाटत आह.े या प रसरात धारवाड, बळी वगैरे 
ठकाणी मी िव ेक रता माझे त णपण घालिवल े याच भागात या 

प रषदेचा मला दसु यांदा अ य  के यामुळे तुमचे ध यवाद. या संगामुळे 
आ हास आज सर यागराज चे ी यां यासार या महापु षाची ा ी 
झाली आह.े मेणाशनकाई व िम टर कंबळी यांनी तर रा ं दवस मेहनत 
क न आपली प रषद यश वी केली आह.े ा णांनी िव ा र ण केली व 
िव ेची योत रािखली याब ल आ ही यांचे कतीतरी अिभनंदन करावे, 
परंत ु यावेळी नामदार रानडे, गोखल.े आगरकर, यां या सारखे 
उदारमतवादी असते तर, खरोखरच यांनी सवाना िव ादान दले असत े
व आ पलपोटेपणान े दसु यांना िव ा िशकवू नये, असा जो कार चालू 
झाला, याला आळा घालता आला असता. यामुळे ा ण व ा णे र 
वाद रािहला नसता. आज ा णे रांची वतं  प रषद भरिव याचा 

संग आला नसता. 
पुराण महाभारतातील अ ीलता छ पती शा  महाराज बळी 

येथील अ य ीय भाषणात हणाल े क , मी जात नको असे ितपादन 
क रतो, परंत ुवग पािहजे, असे माझे ठाम मत आह.े ा णी धमात जात 
अस यामुळे ा ण जातीने, कुलवान ा णे र ीशी कसेही अस यतेच े
वतन केल े तरी यांचा कुलो ार होतो. कृ ण ि यांवर काही संकट आल े
असता दा य ऋषीनी यांना त कर याब ल उपदेश केला क , रिववारी 
ह त, पु य व पुनवसू न ांवर ीने औषधीयु  उदकाने उ म कारे 

ान करावे, नंतर िव णूची लग थानाय नमः, कंदपिनधयेनमःङ इ यादी 
मं पूवक पूजा करावी. नंतर अवयवांनी अ ंग अशा ा णास बोलावून 
यास यथे छ पंचप ा ांचे भोजन करावे नंतर अवयवांनी अ ंग अशा 
ा णास बोलावून यास यथे छ पंचप ा ांचे भोजन देऊन नंतर हा 

सा ात कामदेव असे िच ात मानून, तो रितसाठी जे जे इि छत ते त ेितने 
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क न सव भावाने आपला देह, हा ययु  भाषण करीत, यास अपण 
करावा. पुढे ह े त घेत या दवसापासून जो ा ण रितसुखासाठी 
रिववारी येईल, या दवशी याला सव भावे क न अव य मानावे व तो 
गे यानतंर इतरांचा आ य करावा. महाभारतात तर ा ण राणीकडे 
जाऊन ितला मी अितथी आह,े माझी मनकामना पूण कर. हा अितथी धम 
आह.े असे सांगुन ितचा उपभोग घेत असे. ा ण समाज पुराणातील 
दाखले देत इतर समाजाचे शारी रक शोषण मो ा माणात करीत होते. 

ा ण समाज चातुवणात वर या थानी अस यान े इतर समाजाचे 
आ हाला शोषण कर याचा ह  आह.े अशी यांची मनि थती होती; पण 
ती चुक ची आह.े हे िव ताराने दाखिव याची आव यकता नाही. 
विस सारखे ऋषी खाल या कुळात ज माला आल ेअसल ेतरी गुण व कम 
यां या •आधारेच यांना ा णत व िमळाले होते ह े िवसरता कामा नये. 
हीच परंपरा आजपयत चालत आली असती तर आज जो समाज दसत 
आह ेतो असा दसलाच नसता, यात मो ा माणात अराजकता माजली 
होती. 

ा णामुळे जैन व लगायत यांचे धमातर छ पती शा  महाराज 
यांनी लगायत व जैन धमाब ल हटल ेक , भारतातील जैन व लगायत 
समाजातील नाग रक ह े मूळ हद ू आहते. जैन व लगायत समाजातील 
नाग रक नीतीने, बु दी व शरीरसंप ीने कणखर अस यान े ा णानी 
वाथ पणामुळे यांचा • िश णाचा माग बंद केला. यास नाराज होऊन 
या धमातून िनघून यांनी नवीन धम वीकारला. तर दसु या बाजूला 
ा णांनी जू धम इ गुगा न देऊन ते वतं  झाले. तरी ा णे र आपल े

आ ेइ  होत, भाऊबंद होत, ह ेआपण वतं  झालो असताही न िवसरता 
आप यात ापार, धंदा कसा वाढला, िव ा वृ दी कशी झाली. सांपि क 
ि थती कशी सुधारली ह ेआप या गरीब मराठे व इतर ा णे र बंधूस 
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समजून यां यात ापाराची व िव ा योतीची जागृती करावी. बंधु ेम 
वाढवावे. सुदेवाने ाथिमक िश ण मोफत व स चे झा यास, एकदोन 
िपढीतच आपली उ ती होणार आह.े िवटून गेले यांना, कंटाळून 
गेले यांना, जड जोखडाखाली ासून गलेे यांना िव ादान व • ापारी 

ानदान घेऊन आमचे जैन, लगायत बंधू ीतीची वाढ करीत आहते. ह े
पा न कतीतरी आनंद होत आह.े यांचे आम यावर जसे ेम आमचेही 
यां यावर पूण ेम आह.े ह े आजसार या संगान े वारंवार  होत 

आलेच आह.े आजपयत आ ही एकाच ई रांची लेकरे आहते या 
समभावनेने ा ण हणिवणा यांनी ा णे रांना के हातरी समानतेची 
वागणूक दली आह ेकाय ? ि यांचे गु  ा णच होते, विश  ऋष चा 
ज म वे येपासून झाला आह.े यांनी आप या गणुकमाने अिधकार संपादनू 

ा णपद िमळिवले होते. ािधकारयु  ा ण ह े आ हास के हाही 
पू यच वाटतील. मग ते ज मत शू  असोत अगर अितशू  असोत. 
महाभारत, भागवत महापुराणे ही सव पुराण े ा णांनीच िलिहललेी 
आहते. यातील िलिहणारे िव द िवधाने, ही िलिहणा यांसच बंधनकारक 
होतात. इतरांस यात िव द असललेी िवधाने मा  इतरास बंधन होऊ 
शकणार नाहीत ह े पुरा ाचे काय ातील त व कायदेपंिडत 
हणिवणा यांस िशकवावयास पािहजे काय ? छ पती शा  महाराज यांनी 
ा णामुळे जैन व लगायत यांचे धमातर या िवषयावर बोलताना आपली 

भूिमका प  केली. ा णांनी जैन व लगायत धमाचे कशा कारे शोषण 
केल े आहते ठासून सांिगतल.े स बु दीने बोलावयाचे तर ई राचे मुख, 
बा , ऊर व पावले असा भेद न क रता सव मनु यजात एकाच ई रापासून 
िनमाण झाली आह.े असे असताना ा णांनी सवसामा य समाजाची का 
िपळवणूक केली आह,े यांचा पाढा छ पती शा  महाराजांनी बळी येथील 
प रषदेत वाचलेला दसून येतो. 
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सामािजक नीितम ा ढासळ यास बला  रा  े कारणीभूत 
छ पती शा  महाराज यांनी सामािजक नीितम े यासंदभात बळी 
येथील प रषदेत िवचार मांडल.े त े या ठकाणी हणाले क , सामािजक 
सुधारणा वाढव यासाठी समाजाची नीितम ा आव यक अस याचे प  
केल.े रीित रवाज, परंपरा व धमभोळेपणामुळे वधमात अनेक वाईट था 
ज या यात म पान, बालिववाह, जुलमाचे वैध , देवदासी था 

आद म ये मानवाचे शारी रक, मानिसक व बौि दक शोषण केल ेआह.े ह े
झालेल े शोषण दरू कर यासाठी काहीतरी उपाययोजना करणे आव यक 
आह.े यासाठी शील बनिवणे हचे मु य कत  आह.े शीलवान 
नाग रकांिशवाय रा ाची उभारणी होणे श य नाही. शारी रक उ तीकडे 
आपण ल  दले पािहजे, परंत ुकेवळ शारी रक शौय, वीय कतीही अंगात 
असल ेतरी नीितम ेची अवनती झा याबरोबर रोमसारखी बला  रा ही 
कशी रसातळास जातात यांचे एक संुदर उदाहरण आह.े आताच पार 
पडले या लढाईत या िविवि त हद ू जातीची मदत फार झाली आह.े 
राजिन के रता व रा कायाक रता जातीभेद व धमभेद िवस न, यांनी 
आपल े कत कम उ वलपण े पार पाडल े आह.े यांनी इतरांना हा एक 
कत कमाचा धडाच घालून दला आह.े रा ाची उ ती व आप या 
सावभौम सरकाराशी राजिन ा हाच आपला धम समजून वाग याचे े  
धा र  दाखिव याची संधी इं ज सरकारनी गे या महायु दात आपणास 
दली, याब ल आपण यांचे आभार मानल े पािहजेत. यावेळी १८५७ 

नंतर इं जी स ेनी भारतात पाया रोवला यावेळी भारत अगदी रानटी 
अव थेत होता. रे वे, तार आिण धमसिह णुता याबाबतीत भारत अगदी 
कोसोदरू होता. वरा य थापन कर यासाठी इं जी राजवटीकडून 
आपणाला ब याच गो ी िशकता आ या याब ल यांचे आभार मानने 
अग याचे ठरेल. छ पती शा  महाराजां या मते, रा ाची जडणघडण 
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करावयाची असेल तर भारतीय धमातील अिन  था व परंपरांना 
मूठमाती द यािशवाय येथील िवकास होणार नाही, अशी यांची प  
भूिमका होती. इं जी राजवटीत िश णाचा झालेला सार व यु दात 
भारतीयांना सहभागी क न घेत यान े भारतीय नाग रकांचे मनोधैय 
उंचावले आह.े इं जां या सहवासात भारतीय समाज ब याच वषापासून 
वावरत अस यान े या यातील धमािवषयी असललेी े  व किन तेची 
दरी कमी हो यास िनि तच फायदा झाला आह.े 

हद ूव मु लीम यां यातील िवषमतेची दरी कमी करण ेछ पती 
शा  महाराज हणतात क , मुसलमान समाज हा बलवान अस याबरोबर 
सूरवीर आह.े मराठा सा ा यात अनेक मुि लमांनी मोलांची भूिमका 
बजावली आह.े मुसलमानां या फौजेत मराठा सरदार होत.े याच माणे 
मरा ां या फौजेत मह वा या पदावर मुसलमान सरदारांनी उ मपणे 
काय केल ेआह.े ह ली ि टश सरकार या फौजेत मु लीम व मराठा सरदार 
खां ाला खांदा लाऊन तुक थानसार या मु लीम रा ावर िवजय 
िमळिवला आह.े याबरोबरच टक , प शया, अफगािण तान इ यादी रा ांत 
मु लीम रा ांना रिशयन झारशाही या तावडीतून आजपयत वाचिव याचे 

ेय ि टशांनाच दल े पािहजे. १८७७ साली रिशयाने कॉ टॅ टनोपल 
घेऊन युरोपमधून तुकाची हकालप ी केली. अशावेळी ि टशांनी 
ताबडतोब तुक थानचा बचाव केला. तुकास त े वैरी असताना व 
यां याबरोबर लढ यास हदु थानातील हद-ूमुि लमांचे र  खच  पडल े

असताना यांना मा करावी असे हणण ेअग याचे ठरणार नाही व यांना 
िम  ही हणणे उिचत ठरणारे नाही. मराठे व मु लीम सरदार यांचा हा 
परंपरागत धम आह.े यांचे खावे मीठ यांशी वागावे नीटङ तुक  ह े
आमचे बंधूच आहते. यांना मूठभर अिवचारी चळव यां या सांग याव न 
कडेलोकोट क न टाकून देण ेतरी यो य होईल काय ? यांना दु मना माण े
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न वागिवता िम ा माणे वागिव यात येत आह.े ह ेइं ज सरकार यां या 
िहतानिहताचा िवचार कती काळजीपूवक करीत आह.े याव न िस द होत 
आह.े इं ज सरकारचे य  कसे चालल े आहते ह े माहीत असतानाही, 
यां या ामािणकपणािवषयी शंका घेऊन •लोकांची मने कलुिषत 

कर याचे काम काही मुसलमान व हद ूपुढा यांकडून होत आह,े ही खेदाची 
बाब आह.े यां या योगान े ब जन समाजा या मनात सरकारिवषयी 
अ ीती उ प  होते व वाढते ह े मुळीच इ  नाही. आ हाला 
िनझामसाहबेांनी आप या जेस या चळवळीपासून अिल  राह यास 
बजावले आह.े यामुळे ि टश इंिडयात या िनणयाचा सकारा मक 
प रणाम होईल, अशी आशा आह.े. िनझाम, अरब व खु  तुक 
यां यापे ाही आप या हण यास अिधक मह व ावे असे बाक  
रािहले या मूठभर मुसलमानांचे अवनतीस पोहोचिवले व आपणास पुढारी 
हणवून घेणारे कसे दाखवू शकतील ? मुसलमाना या ब सं याकांनी ही 

चळवळ केली तर हदु थानातील पुढा यांनी यांना मदत करणे यो य 
होईल, परंत ु मूठभर नाराज लोकांचा पुढाकार घेऊन बेकायदेशीर व 
बेसनदशीर चळवळीस सामील होऊन अवनतीस कारण देऊ नका. यु दात 
खां ाला खांदा लावून लढले या मु लीम व हद ू समाजात फूट पडू देऊ 
नका. छ पती शा  महाराजां या वरील भाषणातून असे प  होते क , 
भारताला जर बलवान करावयाचे असेल तर हद ू व मु लीम एकसंघ 
रािहला पािहजे. हद ू व मु लीम नाग रक भारतात गु यागो वदाने 
नांदतात, परंत ु काही मंडळी यांचा गैरफायदा घेऊन या दो हीत फूट 
पाड याचा य  करीत आहते. शा  महाराज यां या मते, ि टश 
सरकार या राजवटीत आपणाला िश णाबरोबर अनेक बाबतीत जागितक 
संपक साधने सहजश य झाले आह.े यामुळे इं जाशी एकिन  राह यातच 
आपल े िहत आह.े जागितक पटलावर आपल े थ वाढवायचे असेल तर 
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आप यात अंतगत धा मक संघष उदभवणे रा िहताला घातक आह.े 
यामुळे हद ू व मु लीम यां यात घिन  संबंध थािपत होणे आव यक 

आह.े 
धा मक सिह णुता हचे ा णे रांचे येय छ पती शा  महाराज 

धा मक सिह णुते या संदभात हणाल ेक , चे सफड माँटे यू रफॉ सनुसार 
आ हास वरा य िमळाले आह.े एवढेही वरा य कोण याही पूव या 
काकररापासून िमळाले न हते. याचा आपण दु पयोग न करता सदपुयोग 
क न आम या बादशहास दाखिवले पािहजे व त े िचरायू हावेत हणून 
परमे राची ाथना केली पािहजे. जर आपण अयो य व अिवचारी पुढारी 
नेमल े व तर यां या दु प रणामास आ हीच जबाबदार होऊ याची 
काळजी आपण घेतली पािहजे. आपली सामािजक व धा मक उ ती क न 
घेतली पािहजे. हणजे आम याम ये जे पु कळसे जाितभेदामुळे प  झाले 
आहते ते मोडल ेपािहजेत, सवाना समतेने वागिवले पािहजे. सवाना िव ा 

हण कर याचे वतं य दल े पािहजे. याबरोबरच सवाचा धा मक ह  
समान समजला पािहजे, याबाबतीत प रषदेन े सुधारणा करा ात. या 
कामात काही ा ण हणिवणारेही मदत करतीलच व अशा आम या 
िहतक याचे आ ही उपकारच मानू. ा णेतरांनीही ही आ या सभेची 
संधी न दवडता आपआपसातील मतभेद बाजूला सा न बंधु ेमान े
सामािजक ऐ य व धा मक सिह णुता कृतीने घडवून आणली पािहजे, अशा 

कारची ही प रषद नवीनच आह.े हदु थानात स या केवळ धा मक व 
सामािजक न ह,े तर सव कारे नाजूक प रि थती ा  झाली आह.े 
आप या इला याचे माझी ग हनर लॉड िविव डन यांना पाच वषाची मुदत 
अपुरी आह े हणून अशा जोखमी या संगी यो य धुरीण अस याक रता ती 
मुदत वाढवून मािगतली व यांनीही मो ा उ साहाने कठीण संगात काम 
क न वाढले या मुदतीतही आपली शरीरसंप ी उ म राखून काम केल े
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पािहजे. लोकांचे असे हणण े आह े क , ग हनास हदु थानात पाच 
वषापे ा जा त मुदत ठेव यास यां या कृतीवर अिन  प रणाम होतो 
यास हरताळ लािवला. आम या भागातील समकालीन प रि थतीम य े
अिधपती सर जॉज लॉइड ह े त ण असून व हदु थानास नवीन आहते. 
तरीदेखील यांना येथील प रि थतीचा अनुभव नस यामुळे यांनी 
स या ह व संपासार या सावजिनक कठीण संगात शांत रा न इतर 
भागा माणे फौजेची मदत न घेता कवा र पात न होऊ देता, 
कायम व पी शांतता राबिवली यामुळे यांचे अिभनंदन केल े पािहजे. 

ा णेतरांचे यो य ह  माग याचे काम पिव  आह.े भूतदयेने े रत 
अस यान े धा मकही आह.े यामुळे यास ई री आशीवाद खा ीने आह.े 
असे समजून आपण सव उ साहाने कामास लाग ूया मी आपणा सवा या 
सेवेस ततप्र आह.े परमा मा आपणास पूण यश लवकर देईल याची खा ी 
आह.े छ पती शा  महाराज यां या वरील भूिमकेव न असे प  होते क , 
गावकुसाबाहरेील दबले या, िपचले या, शोषण त नाग रकांचा िवकास 
करावयाचा असेल तर धमाधमात असललेी असिह णुता सु वातीला न  
करण ेआव यक आह.े भारतीय समाज अनेक धमात िवभाग यामुळे यांचा 
सवधमसमभाव त व वीका न सव धमाचा िवकास कर यासाठी सव 
धमात धा मक सिह णुता असणे मह वाचे आह.े भारतीय सवसामा य 
समाज आपआपसात परंपरा व व र  धमा या कचा ात सापड यामुळे 
यांची वाढ खंुटलेली आह.े या धमात व र  धमाब ल यां या मनात 

दु यम भावना आह.े यामुळे सव धमानी एकमेकांिवषयी असलेल ेमतभेद 
बाजूला ठेवून िवकासाला ाधा य ावे, असे छ पती शा  महाराज यांना 
सुिचत करावयाचे आह.े 

बौि दक गुलामिगरीतनू ब जन समाजाची सुटका करण ेछ पती 
शा  महाराज यांनी २७ जुल ै १९२० रोजी समारोपा या भाषणात 
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बौि दक गलुामिगरीिवषयी हटल ेक , भारताम ये काही ा ण मंडळीनी 
लोकसेवकाचा मो ा माणात आव आणनू ाथिमक िश ण सरकारन े
दल ेपािहजे, असा ओरडा केला, परंत ुपुढे यांनी वतः काही काम केल े

नाही. आय. सी. एस. ची परी ा हदु थानातही झाली पािहजे, अशी 
चळवळ यांनी सु  केली, ती चालू ठेव याबरोबरच किमशनची थापना 
केली. आय.सी.एस. या परी ेकरीता जसा फंड उभारला या माणे जर 

ाथिमक िश णाक रता फंड उभारला असता तर गावोगाव मा तर 
पाठवून िश णापासून वंिचत असले या धमातील जात ना िश णाचा 
फायदा झाला असता. अनाथ बािलका मासार या सं था सवा या 
पेशावर उभार या जातात, परंतु यां या िनयमाचे परी ण के यास केवळ 

ा ण जातीतील काही मूठभर लोकांनाच यांचा फायदा झा याचे दसून 
येते. उदा. या जातीत पुन ववाहाची चाल नाही अशां या िवधवांना फ  
या मात घे यात येईल, असा एक िनयम आह.े हणजे आ माचा फायदा 
घेणारे फ  ा ण असलेल े दसून येतात. ा णेतरांनी पैसे ावे मा  
फायद ाची आशा क  ध  नये अशी प रि थती आह.े यामुळे अशा 

ा णी का ात फसू नका वतः िश ण घे यासाठी िज  सोडू नका. 
छ पती शा  महाराजांनी िश णाचे मह व पटवून सांगताना भारतात 
एखा ाच धमाला कसा िश णाचा फायदा होतो त ेपटवून सांिगतल ेआह.े 
सवसामा य धमातील नाग रकांना िश णाची ारे बंद अस यामुळे यांना 
खेडूतपण आजपावेतो गेल े नाही. यामुळे यां यावर बौि दक लोकां या 
गुलामिगरीत जीवन जगावे लागत आह.े अशा लोकांना बौि दक लोकां या 
गुलामिगरीतून मु  कर यासाठी सव धमाला ाथिमक पातळीपासून 
िश णाची संधी िमळाली पािहजे, असे छ पती शा  महाराजांचे िवचार 
होते. 
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अपवृ ीिवषयक घटना छ पती शा  महाराज यांनी नाल ती व 
खुना या धम यासंदभात हटल े क , ा ण व ा णेतरां या वादास 
कोठे थोडे प येऊ लागल ेआह.े वतमानप ातून माझी नाल ती सु  झाली 
आह.े धमक वजा लेख आम या कुटंुबा यासंदभात दररोज वतमानप ातून 
येत आहते. धा मक सुधारणलेा माझे ाधा य अस यामुळे मी कोणालाही 
घाबरणार नाही. ा णेतरांची उ ती काही षेी व उप ापी लोकांस 
इतक  अस  होते क , या उ ती या मागात अडचणी आणा ात, अशी 
यांची इ छा होती. आपली ा णेतर प रषद भर यानंतर ही प रषद 

यश वी होऊ नये यासाठी काही धा मक वृ ीने ासले या लोकांनी बळी 
येथील भर बाजारात आग लाव याचे य  केल,े परंत ु अशा वृ ी या 
लोकांना आ ही पु न उरणारे आहोत ह े यांनी यानात यायाला हवे. 
आम या उमेदी या काळात कोणीही अडचण आण याचा य  केला तरी 
ही उमेद कमी हो याऐवजी दवस दवस वाढणारच आह.े ह ेल ात घेतल े
पािहजे. छ पती शा  महाराज यांनी अ वृ ीिवषयक घटनेिवषयी 
वतःचे मत  केल.े याव न असे प  होते क , शा  महाराज ह े
ा णे र अस यामुळे ा णांकडून अनेक अ वृती या धम या दे यात 

आ या. यांनी कोण याही कार या धम यांना भीक न घालता ा णेतर 
धमातील जनतलेा याय िमळवून दे यासाठी आपल े काय सात याने पुढे 
चालू ठेवल.े याव न छ पती छ पती शा  महाराज वतः या िजवाची 
पवा न करता समाजाला याय िमळवून दे यासाठी कती उदारवादी होते 
ह े प  होते. 

नीच कृ ये करणारे ा ण कसे? छ पती शा  महाराजांनी 
समारोपा या भाषणात नीच कृ य करणारे ा ण कसे? या िवषयावर 
जाहीरपण े ा णावर आसूड ओढल.े यावेळी महाराज हणाल ेक , इं जी 
रा यापासून आम या उ तीचे ार कसे मोकळे झाले ह े पुनःपुनः 
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सांग याची आव यकता नाही. ी ताप सह महाराज छ पती ह े
पेश ां या ता यात असता लहानपणी िलिहण े वाचणे िशकव याचीही 
यांना बंदी होती. ते हा यां या पू य व धोरणी आईन े यास बारा वाजता 

उठवून ा णेतर पंतोजीकडून िलिहण ेवाचणे िशकिव याचे काम केले. पुढे 
पेशवाई जाऊन इं जांचे रा य आ यावर आपल े ि य वाचे ह  परत 
िमळिव याचे व ा णांचे फािजल मह व कमी कर याचे काम यांनी 
हाती घेतल.े ते हा ा ण लोकांनी िचडून खोटी कार थान ेरचून, इंगर्ज 
सरकारचा गैरसमज केला व यास गादीव न दरू करिवल.े तशीच भीती 
मलाही त ेआज घालीत आहते; पण मी ई री व इं जी यायावर तसेच 
आप यासार या ख या देश ेमी े ा या सहानुभूतीवर िव ास ठेऊन 
व थ मनान ेमाझे कत  करीत राहीन. ा ण या श दाचे ल ण मृती 
ंथातनू दलेल ेआढळत.े या ल णा माण े ा णा माणे कमरत असा 

एक तरी मनु य ह ली ा ण हणिवणा यांत िमळेल काय यांची शंका 
आह.े आता नुकतीच सांिगतललेी मनु यपणाला लाज लावणारी नीच कृ ये 
करणा यास कसे हणता येईल ? असे अस यान े ह ली या ख या 

ा णां या अि त वािवषयीच संशय गट के यास यात कुठे चुकले ? 
आताच पार पडले या यु दात आपला लोप झाला नाही असे ि यांनी 
िस द केल ेआह.े वै य तर आप या ापाराने सधन होऊन उजळ मा याने 
फरत आहते. शू  िबचारे रा ं दवस सेवा क न आपली उपिजवीका करीत 

आहते. असे असताना ा ण मा  वण व था दवस दवस मजबूत 
कर यावर भर देत आह.े ा णेतर चळवळ मंुबई व पु याम ये भरवून 
प रवतन कर यासाठी म ासमधील व े  मी येथ े बोलिवल यारे बंधूहो 
एक हा व िचकाटीने य  करा तसेच ा णा या गलुामिगरीतनू मु  
हा, वतं तेक रता जीव ा काय वाटेल ते करा, परंत ु तु हाला जे 

पशू माण े वागवतील यांना यांची जागा दाखवून ा. म ास या 
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ा णेतर लोकां या प रसाने आपणही सोने बनूया. सामािजक 
सुधारणांम ये धैय व थैय दाखिवले नाही तर राजक य बाबतीत तरी 
आ ही काय क  शकणार ? आिण राजक य बाबतीत आमचे अगंी थैय 
नसेल तर आम या राजिन चेी काय कमत ? यासाठी सामािजक व 
धा मक सुधारणेम ये मनोधैय धरा आिण एक रा  िनमाण करा. अशावेळी 

ा ण समाज तु हाला भेडिवतील, नदा करतील, वाळी टाकतील 
अशांना न घाबरता तु ही यांचा ितकार करा. छ पती शा  महाराज 
यां या मत,े पूव पासून भारतीय समाज हा गु यागो वदान ेएक  नांदला 
आह.े यां यात दसु या धमाब ल तु छ भावना के हाही न हती, परंत ु

ा णांनी वाथ  वृ ीने आप यात धा मक तेढ िनमाण क न वतःचे 
विहत सा य केल े आह.े यामुळे ा ण समाज हा अितशय नीच 

पातळीवर जाऊन दसु या धमाब ल आग ओकत अस याचे जाहीर केले. 
ा ण वगाला यांची जागा दाखवून दे यासाठी भारतीय समाजातील 

सव धमा या अनुयायांनी आपापसातील मतभेद िवस न एक  येऊन काय 
केल ेपािहजे. नीच वृ ी या ा णा या भूलथापांना बळी न पडता तुमचे 
विहत कशात आह.े ते जाणून घेऊन य  करा असा संदेश छ पती शा  

महाराजांनी येथील जेला केला आह.े बा कम कुठे आह?े छ पती शा  
महाराजांनी कमिवषयी भूिमका िवशद करताना हटल े क , डॉ. 
परांजप ेयां या वणा म धमा माणे ा ण ि य तर मुळीच नाहीत व 
बाक चेही वण नाहीत. मग ा ण वणच कोठे आह ेया िव ानाचा भरपूर 
समाचार घेतला. कम करणा या ा णां या साम याने एखा ाला 
भ मसात करता येते. एवढे साम य आज ा णाकडे आह ेका ? आज ह े
तेज कोणाकडेच नस यान े कोणीही ा ण नाहीत. ा ण द यू माण े
नोक या कर यात ध यता मानतात हणजे दसु यांची सेवा चाकरी करतात 
मग त े शू च ठरतात. उलट गे या महायु दात ि यांनी जो ा धम 
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दाखिवला याव न ते ि य ठरल ेआहते. ि य हणून वावरल ेआहते. 
वै य व शू ही आपलेच धंद े करतात; पण ा ण वगाचे काय ? डॉ. 
परांजप े हणतात क , वणा म धमा माण ि येतर मुळीच नाहीत व 
बाक चेही वण नाहीत, परंत ुही गो  मला मा य नाही. ा णांणे कम 
रोज करावे लागत ेव याचे साम य, शापाने एखा ास भ म कर याचेही 
असत.े या माणे कोणतेही तेज यां या अंगी दसन नाही. द यू व 
चांडाळाची वृ ी हहेी ते घेतात. नोकरीपे ा ह ेएक यांनी चर याचे कुरण 
बनवून टाकले आह.े याव न ह े ा मण मुळीच नाहीत. पृ वीवरील 

तेज कोणातच नाही. यामुळे पृ वीवर ा णही कोणी नाही. यामुळे 
या पृ वीवर तीनच वण अस याचे प  होते. छ पती शा  महाराजांनी 

ा ण समाजावर आसूड ओढताना भारतातील वण व थेचा खरपूर 
समाचार घेतला आह.े त े हणतात क  वणाचा आधार हा धमा या कवा 
जाती या कमाव न ठरत असतो. येक वणाने आपल े कसब दाखवून 
वतःचा वसायात पारंगत अस याचे दाखवून दे यात आल ेआह,े परंत ु
ा ण जात वण असेल तर यां या वसायात ते पारंगत असल ेपािहजे, 

परंत ु यांना तेज जमत नस याने ते वण आहते ह े िस द होत नाही 
यामुळे त े वण नसून शू च आहते असे छ पती शा  महाराजांचे हणण े

आह.े ा ण जातीचा नकली भूरखा फाडून शा  महाराजांनी ा णाचे 
व हरणच केल.े 

आयधम व स यशोधक समाज यां यातील शा  महाराजांची 
भूिमका छ पती शा  महाराज ह ेआयधम िवचारसरणीचे क  स यसोधक 
समाजा या िवचारसरणीचे असा  सवापुढे येत असतो. शा  
महाराजांनी अनेकवेळा महा मा फुलचा गौरव केला आह.े तर दसु या 
बाजूला ा णाचा ितत याच बळपण ेिवरोध केला आह.े यांनी दलेला 
स यशोधक चळवळीला भ म पा ठबा व िनवाणी या संगी 
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स यशोधकांना दलेली साथ यामुळे शा  महाराज स यशोधक होते असे 
हटले जाते. सु वातीला स यशोधक समाजापासून दरू राहणारे शा  

महाराज नंतर स यशोधकांना फार मानपान देऊ लागल.े शा  महाराज ह े
आय समाजिन  क  स यशोधक ह े ठरिव याआधी आयसमाज कवा 
स यशोधक समाज ह ेमा यम आहते क , उ  आहते ह ेठरिवणे आव यक 
आह.े त कालीन प रि थती आयसमाज ही अिखल भारतीय तरावरील 
पुरोगामी चळवळ होती. शा  महाराजां या सं थानातील ा णांनी शा  
महाराजांना सळो क  पळो क न सोडले होते. अशावेळी यांनी आय 
समाजाची मदत घेतली होती. या तुलनते स यशोधक समाज हा 
आ मकपणा दबुळा आिण िविश  भूभागातच पसरला अस यान े तसेच 

ा णांनी स यशोधक समाजािव  पराकोटीचा आकांत मांड यामुळे 
शा  महाराजांना उघडपण ेस यशोधक  हणिवण ेकठीण होते हटले जाते. 

आय समाजाची थापना मंुबई येथे १८७५ रोजी महष  दयानंद 
सर वती यांनी केली होती. वेदांवर आ यंितक िव ास व वेदबा  
िवषयांचा आ यंितक िवरोध अशी या समाजाची िवचारसरणी आह.े 
वेदाम ये जाितभेद, अ पृ यता, िवधवा िववाह ितबंध, मू तपूजा अशा 

थेिव द ही चळवळ उभी रािहली. ी िश ण, सावि क िश ण अशा 
सव जातीवणाना वेदा यासाचा अिधकार याक रता शाळा - गु कुल े
उभारली. वेदा ित र  अ य हद ू धम ंथ उदा. मृती, पुराण े यांना 
धुडकाऊन लावल,े परंत ुआ यंितक वेदिन पेोटी बौ द, इ लाम व ि न 
धमा ित हा समाज असिह णू रािहला. वेदां ित र  अ य  ानच नाही. 
अशी या समाजाची िवचारसरणी आह.े तर दसु या बाजूला स यशोधक 
समाज घोर बुि ामा यवादी व मानवाचे मूलभूत मानवी ह  यांची 

थापना कर यास थापन झाला. सावजिनक स य धम या धम थंात 
महा मा फुल े यांनी भारतात सव थम मानवी ह ांचा ३३ कलमी 
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जाहीरनामा िस द केला. सावजिनक स य धम या धम पु तकां या 
सु वातीलाच धम ंथाचे ामा य धुडकाऊन लावल.े िव बंधु व व 
सवधमसमभाव यांचा पुर कार कर यात आला आह.े महा मा फुलनी 

ा णां या िवरोधात केले या घणाघाती संघषाची मािहती सवाना 
आहचे; पण फुले या धम थंात ई राचे अि त व अ ाकृत क न ठेऊन 
यांनी मारललेी मजल स यशोधक समाजा या खं ा अनुयायांनाही गाठता 

आली नाही. 
शा  महाराजांनी िनसं द धपण े ते आयसमाजाचे अनुयायी 

अस याचे जाहीर केल े होते. १९०२ म ये सात ा एडवड बादशहा या 
रा यरोहण संगी इं लडंला जात असता इदापूरचेराजे सर ताप सह 
राठोड यांनी यांना आय समाजाची मत,े समजावून सांिगतली. महारा ात 
वामी दयानंद सर वती यांचा लोकिहतवादी रानडे व महा मा फुलनी 

गौरव केला असता अधम ा णांनी यांची टवाळक  कर यासाठी गाढव 
सजवून गंदभानंदाचरी िमरवणूक काढली होती. १८८३ रोजी वामी 
दयानंदाचा मृ यू झाला, परंतु उ र भारतात मा  आय समाजाला 
जबरद त ितसाद िमळाला. आयसमाजा या चळवळीमुळे उ र 
भारताम ये ा णी धा मक एकािधकाराला जबरद त आ हान उभे केल.े 
शा  महाराजांनी आप या सं थानाम ये आय समाजाला आ य दला. 
शाळा, गु कुल ेचालिव यास मदत केली. स याथ काश हा आय समाजाचा 
धम थं अ यास याची ो साहन दे यात आल.े 

ीमु िवषयक कायदे 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 होते. या ब जन समाजाला वणवच वापासून मु  क  पाहत होते. 
या समाजातील अध -अिधक लोकसं या ीवगाची होती आिण हा 
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ी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 समाजाने आप या घरातील ि यांनाही आप या पु षी 
वगवच वापासून मु  ठेवले पािहजे, अशी महाराजांची ापक दृ ी होती. 

ीचे समाजात होत असलेल ेशोषण पा न महाराजांनी ी अिन  था व 
परंपरां या कचा ातून बाहरे काढ यासाठी पुन ववाह न दणी कायदा, 
आंतरधम य व आंतरजातीय िववाह कायदा, ी अ याचारांना ितबंध 
करणारा कायदा घट फो टत कायदा, जोगितणी ितबंध कायदा, धनगर-
मराठा आंतरजातीय िववाह, जैन व हद ू यांचा आंतरजातीय िववाह 
कायदा इ यादी कायदे क न छ पती शा  महाराजांनी ि यांना 
अंध ा, था-परंपरा आिण पु षां या गुलामिगरीतून मु  केल.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::        

नमदे या दि णेतील हणजे महारा ातील दि ण भारतातील 
ा ण वण े वां या मदाने आंधळे झाल ेहोते. या ा ण युरो सीला 

संपिव यासाठी शा  महाराजांनी स यशोधक समाज व आयसमाज या 
दोघांचीही गरज वाटत होती, हे यां या बोल याव न प  होते. त े
हणतात क , गोड श द कवा युि वाद उपयोगी नाही. असेच ा ण 
युरॉ सीस वागवल े पािहजे. ह े जोतीराव फुल े व याचे अनुयायी यांनी 

चांगल ेओळखल ेहोते व जशास तसे अशारीतीन े ा णािव द उपदेशास 
सु वात केली. ख या धमिव ेचा व धमाचा वेश या दि ण भूमीत 
हावयास पािहजे असेल तर स यशोधक समाजासार यांनी ही भूमी या 

कामास यो य अशी तयार केली पािहजे. अशा रतीन ेजिमनीतील तण व 
खडक फोडून काढले हणजे आयधमाचे बीज चांगल े जेल व वृ दीपावून 
सवास सुख होईल. स यशोधक समाजाचा काय म अव य असला तरी 
पुरेसा नाही ह े यां या ल ात आ यावाचून रािहले नाही. अि त वात 
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असललेी दोषपूण समाजप दती ढासळून पाड याचा स यशोधक समाज 
य  करीत होते आिण ही यांची कामिगरी अव यही होती, परंत ुपाडून 

टाकले या इमारती या ठकाणी नवी इमारत उभार याचा यां याकडून 
वि थत य  होत न हता. वेदाचे माण व या आयवतात ब तेकास 

कबूल आह.े यामुळे ह ेमत फार लवकर सार पावते. अशा कारे वेदांची 
िवल ण लोकमा यता अचूक ओळखळी होती. या लोकमा यतेचा उपयोग 
भारतातील जनतेत ऐ य व बंधुभाव थापन कर यात हावा लागले. 
राबर्टसन यांना प ात िलिहल ेक , आय समाजाची मूलत वे मनु याची 
समानता िशकिवतात असे िलिहले. तर मॉट यू यांना िलिहले या प ात 
वेदा या भ म धा मक आधारावर उभा असललेा आय समाज हा ा ण 
यूरॉ सीला समथपण े त ड देईल व मागासवग य जनतेला भावी 

लोकशाही या यो य करेल, असा आशावाद  केला. खरा आयधम 
सं ाहक आह.े याच योगाने िभ  िभ  जातीचा, पंथाचा व धमाचा एकोपा 
हो यास मदत होणार आह.े युरोपात, अमे रकेत व जपानात समानतेचे 
त व चारात अस यान ेएकाच कुटंुबात भाऊ भाऊ पती-प ी वगैरे िभ  
धमाचे आढळतात. तसाच कार नवरा आयसमाजी तर बायको इतर 
धमाचरी असते. आयसमाज हा आ यंितक वेद ामा यावर उभारला गलेा 
अस यामुळे इतके मोठे ि वातं य देऊ शकत होता काय ? बौ द, 
इ लाम कवा ि न धमा ित असिह णू असललेी ही िवचारधारा 
भारतातील ा णवादािव द ठीक होती; पण फुले-शा ना अपेि त 
असणारा िव बंधु वाइतक  िवशाल होऊ शकली असती काय ? 

ा णांनी रा ीय वयंसेवक संघा या मा यमातून िवशाल हदु वाचे 
बुजगावणे पुढे क न मु लीम धमािव द धमयु द छेडल े असता उ र 
भारतीय आयसमाज यांनी दलेला सहभाग ल ात घेता या समाजा या 
मयादा प  होतात. शा चंा िवचार िव बंधु वाचा आह.े िव ेम आिण 
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ते सु दा रा ीयते या बंधनापलीकडील बंधु ेम यांना अपेि त होते. 
याव न शा चंी वैचा रक बैठक कोणती ह े प  होते. आय समाजा या या 
अिधवेशनात शा नंी फुल या स यशोधक समाजाचा केललेा वैिश पूण 
उ लेख दयानंद सर वती माणेच धमसुधारक हणून केलेल े संबोधन व 
यां या कायाचा केलेला गौरव ह े शा  महाराजां या मनाचा कल प  

करतो. शा  महाराजांनी फुलसारखे वेदांिव  उघड उघड बंड करण े
अिधक पुरोगामी वाचे ल ण असते, काही लोकांना अपेि त असावे. 
िवषबाधा झाले या ला याच िवषापासून तयार केले या 

ितिवषाचा उतारा दे याचा शा चंा िवचार दसतो. तर मा  
नवसंजीवनी देणा या अमृताचा िवचार करतात. साधन े वेगवेगळी असती 
तरी दोघांचेही सा य मा  एकच अस याचे सु  वाचकांना कळून येईल. 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं 
1. माधवराव खंडेराव बागल, स यशोधक हीरक महो सव ंथ १९३३ थमावृती 

१९३३, पुन काशन-ध मच  वतन दन, २००२, काशक, दीप 
गायकवाड, समता सैिनक दल, नागपूर 

2. डी. आर. ओहोळ, राजातील माणूस आिण माणसातील राजा लोकराजा राजष  
छ पती शा  महाराज, काशक, मूलिनवासी पि लकेशन ट मुंढवा पुणे 

3. य. एस. एस. भोसले, ांितसु े  : राजष  छ पती शा . ८ जानेवारी १९९९, 
काशक 

4. डॉ. रमेश जाधव, लोकराजा शा  छ पती, पकाशक, गुलाबराव मा तीराव 
कारले, शु वार पेठ पुण,े पृ. . २६० २६६. 

5. डॉ. जय सगराव भाऊसाहबे पवार, राजष  शा  छ पती एक मागोवा, पिहली 
आवृ ी २५ नो हबर २००४, सुरेश काशन, को हापूर 

6. राजष  शा  मारक ंथ 
7. राजष  शा  एक दिृ ेप डॉ. जस सगराव पवार, 
8. सी. वसुदा ज. पवार, राजष  शा  महाराज एक मागोवा, थमा आवृ ी २५ 

नो हबर २००४ 
9. संपा. दप गायकवाड, राज ी शा  महाराजांची िनवडक भाषणे आिण 

आ ाप े, काशक, ि ितज पि लकेशन, नागपूर  
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छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजां यामहाराजां यामहाराजां यामहाराजां या    आ थकआ थकआ थकआ थक    
धोरणाचाधोरणाचाधोरणाचाधोरणाचा    िच क सकिच क सकिच क सकिच क सक    अ यासअ यासअ यासअ यास    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . माधवमाधवमाधवमाधव    कदमकदमकदमकदम    
रा यशा  िवभाग मुख ी िशवाजी कॉलेज, कंधार 

तावनातावनातावनातावना    
हदु थानातील आिण परदशेातील स ाधा यां या उलट 

शा  महाराजांनी अ पृ य मागासलेले वग यांचा सवागीण िवकास 
घडवून आण यासाठी आिण सवसाधारण अथ व था 
सुधार यासाठी कटा ान े आ थक आिण शासक य बाबतीत 
स ाधीश हणून ह त ेप करणा या धोरणाचा अवलंब केला. 
याच माणे या उपायां या अंमलबजावणीबाबतही िततकेच ल  

पुरिवले. यां या कार कद या सु वाती या काळातच आधुिनक 
िवचारांनी यां या मनात घर केल े होत.े तरी पण यावर 
आधारले या आ थक धोरणाची अंमबजावणी करताना यांना बरेच 
प र म यावे लागले. याचे मुख कारण हणज े मागासले या व 
जाितपात नी बरबटले या या छो ाशा सं थानातील तांि क 

शासक य आिण िव ीय अडचणीमुळे सवकष काय मा या 
व पात य  अंमलबजावणी करणे अवगड होत.े यामुळे ब याच 

कायकाळापयत यांना श य झाले नाही. असे असले तरी 
कालांतरान े िनरिनरा या िहतसंबंधीयाकडून िवरोध होत असताही 
आ थक िवकासा या अनेक योजना कायाि वत कर या या बाबतीत 
शा  महाराजानंी असामा य िज  आिण िनधार दाखिवला. 
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पनुरावृ ीपनुरावृ ीपनुरावृ ीपनुरावृ ी    सम यासम यासम यासम या    

स ःप रि थती दशेात बेरोजगारी, बेकारी, शेतक यां या 
आ मह या, त णांची वाढती सनािधनता, अ वृ ीिवषयक 
घटनात इ आलेली वाढ यांचे एकमेव मुख कारण हणजे आ थक 
धोरण होय. या दशेाचे आ थक धोरण मजबूत आिण दरूदृ ीचे 
असत े तेथ े वरील कोण याही सम या िनमाण होत नाहीत. या 
धत वर छ ती शा  महाराजांच े आ थक धोरण आिण समकालीन 
प रि थती समजून घे याचा मुख उ शे आह.े 
सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    गहृीतकेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतके    

१. शा  महाराजां या आ थक धोरणाचा अ यास करणे. 
२. आज दशेासमोर िनमाण झाले या ांची सोडवणूक 

कर यासाठी शा  महाराजाचंे आ थक धोरण स म ठ  शकते का? 
यांचा अ यास करणे. 
सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    मह वमह वमह वमह व    

शा  महाराजांच ेभाषणे, यातून  होणारे यांच ेधोरण 
आिण यां या प रणामांची ा ी आिण व प  ल ात घेतल ेते हा 
असे हणावे लागत े क , िम  अथ व था असले या कवा 
समाजवादी दशेात सामािजक व आ थक उ ासंबंधी या संक पना 
दसु या महायु दानंतर पुढे आ या. या व तुतः कतीतरी आधी 
महाराजांनी एक जीिवतकाय हणून जाणीवपूवक आप या 
डो यासमोर ठेव या हो या. याच माणे सामुदाियक गरज आिण 
ह त ेपवादी िवचारसरणी यावर आधारलेला सावजिनक कुटंुबाचा 
आधुिनक आ थक िस दांत यां या आ थक धोरणांना लागू पडतो 
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असेही दसून येत.े छ पती शा  महाराजानंी आ थक सुधारणा 
कर यासाठी सं थानामधील सामा य नाग रकांना आप या 
िवकासाच े येय बनिवले होत.े दसुरे जागितक महायु दनंतर 
जागितक पटलावर जे काही आ थक सुधारणेचे वारे वाहत होते. या 
सुधारणा शा  महाराजानंी सं थानात १९०२ या दर यानच लागू 
के या हो या याव न यां या आ थक सुधारणेची दरूदृ ी दसून येत.े 
यामुळे छ पती शा  महाराजां या आ थक धोरणाचा अ यास 

करणे मह वाचे होत.े या दिृ कोनातून महाराजां या आ थक 
धोरणाचा अ यास पुढील मु ां या आधारे कर यात आला आह.े 
खचखचखचखच    आिणआिणआिणआिण    आ थकआ थकआ थकआ थक    बाबीिवषयकबाबीिवषयकबाबीिवषयकबाबीिवषयक    धोरणधोरणधोरणधोरण    

छ पती शा  महाराजानंी खचा या दिृ कोनातनू िवचार 
करता यांनी सुर ा व क याणकारी सामािजक-आ थक 
बाबीसंदभात आरो य, िश ण, वाहतुक ची साधने, 
पाणीपुरव ा या योजना, िव ता रत सेवा, शेती, उ ोग, दु काळ 
िनवारण, आ थक गंुतवणूक अशा सव बाबीवर १८९४ ते १९२२ 
पयत यादर यान असाधारण वाढ झाली. तथािप ही वाढ तीन 
सु प , कालखंडात िनरिनरा या माणांत इ आ याच ेआढळून येते. 
१८९४ ते १९०४ या पिह या कालखंडात खचा या वाढीचे माण 
नग य होत.े तो कालखंड न ा धोरणा या जमवाजमवी या 
पूवतयारीचा आिण िवकासा या छो ा क पाचा होता. १९०४ ते 
१९१६ पयत या दसु या कालखंडात खचा या वाढीला चांगली गती 
िमळाली. याच माणे यात फारस ेचढउतारही झाले नाहीत. याचे 
कारण या कालावधीत सामािजक-आ थक िवकासाचा काय म 
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सात यान े आिण मो ा माणावर हाती घे यात आला होता. 
१९९६ ते १९२२ या ितस या कालखंडात खचात बरीच वाढ झाली 
आिण या वाढीचे माण खूपच वर खालीही होत होत.े 
पाणीपुरव ा या योजना, र तेबांधणी, भांडवल गंुतवणूक िवशेष: 
यु दरोखे आिण दणे या यावर झाले या खचाचे कमी जा त माणात 
याला कारणीभूत ठरत.े सुर ाकाय आिण शा  महाराजांचा 

ि गत खाजगी खच यासार या अनु पादक खच कडक आ थक 
िश त आिण िनयमन यां या योगाने अगदी कमान गरजे या 
पातळीवर आणून ठेव यात आला होता. यामुळे साहिजकच 
उ पादक खचात तुगतीन ेवाढ होत गेली. पिहला अनु पादक खच 
१८९४ म ये एकूण खचा या ६४.४ ट े  होता. तो १९२२ साली 
४१.७ ट यांवर आला, तर उ पादक खचात याच काळात ३५.६ 
ट यांव न ५८.३ ट यांपयत वाढ झाली. खचा या आकृितबंधात 
घडून आलेला हा बदल िवकासा या आिण महसुला या दृ ीने अ यंत 
मह वपूण होता. िवशेष नमूद कर यासारखी गो  हणजे खाजगी 
आिण महसूल खा यां या खचातही उ पादक खचा या अनेक 
बाब चा अंतभाव होता. भाव या वेळची ढ समजूत या या अगदी 
उलट होती. अशा खचामुळे शै िणक सं था कलाकौश य इतकेच 
न ह,े तर औ ोिगक आिण ापारी सं थांनाही चालना िमळत 
गेली. 
सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    रोजगाराचेरोजगाराचेरोजगाराचेरोजगाराचे    धोरणधोरणधोरणधोरण    

सावजिनक े ात झाले या खचामुळे रोजगारात भरमसाठ 
वाढ झाली. १८९४ रोजी लोकसं येत रोजगाराच े माण ३.५ ट े  
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होत.े त े१९०१ ते १९९९ साली अनु मे ४.६ ट े  आिण ६.० ट े  
यावर गेले. पुढे १९१६ ते १९१७ पयत ल मी तलाव आिण इतर 
िवकास क पावरील वाढले या सरकारी खचामुळे ह े माण 
आणखी वाढत गेले. यानंतर सावजिनक े ातील रोजगाराला जी 
गळती लागली याचे कारण परक य खजा यातील बराचसा पैसा 
यु नीती वाढिव यासाठी खच  पडला ह े असावे. वाढती मागणी 
आिण व त दरान े िमळणारे कज, शेती आिण उ ोग यांना 
लागणा या पायाभूत सुिवधांची उपल धता आिण खाजगी 
खा यासाठी व सरकार या िनरिनरा या खा यांना लागणारा 
न ान े कारखा यातून तयार झालेला कवा या कर यात 
लागलेला माल खरेदी कर याच े सरकारच े आ ासन यामुळे 
सावजिनक े ाकडून खाजगी े ांतील वयंरोजगार कवा सवेतन 
रोजगार यांनाही उ ेजन िमळाले असणार रोजगारासबंंधी शा  
महाराजां या धोरणाच े आणखी एक समाजवादी अ पृ य यासाठी 
राखून ठेवले या ५० ट े  जागा आिण यांना िमळणा या शै िणक 
सवलती व खास िश ण ह ेहोय. यािशवाय वतन ेबलुतेदारी आिण 
अ पृ यता न  कर यासार या शासक य व सामािजक 
सुधारणामुळे समाजातील िमक वगाला चलनशीलतेची संधी 
उपल ध झाली आिण बौि दक अिभसरणा या येत चालना 
िमळाली. जात कवा धम याचा िवचार न करता सवेतन नोकरी 
दे याचे राजष च े धोरण या सामािजक गितमानतेला कारणीभूत 
ठरले. याचबरोबर गरीब आिण पददिलत जनतेला नोकरीधं ाची 
संधी ा  झाली. खे ातील कारभाराची काय मता वाढली. 
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यामुळे एकंदरीत समाजाचा दजाही उंचावला. १८९४ साली 
सावजिनक े ातील दरबार, खाजगी, नगरपािलका व ामीण 
शासन यां या अिधकारावर असलेले ा ण आिण ा णेतर यांचे 
८५.५ : १४.५ असे होते. यात झपा ाने फरक पडून १९२२ साली 
३९.१ : ६८.२ वर आले. अशा कारे सावजिनक े ातील 
नोक यां या आकृितबंधाला ब याचशा माणात समाजाच े

ाितिनिधक व प ा  झाले. छ पती शा  महाराज यां या 
धोरणामुळे सावजिनक े ाम ये आ थक बाबतीत झपा ाने वाढ 
झालेली दसून येत.े सामा य माणसाला भोगा ा लागणा या 
हालअपे ा कमी हा ात आिण आप या जाजनांना िनरोगी आिण 
आ थकदृ ा सफल जीवन जगता यावे, हणून शा  महाराजांनी 
खु  को हापुररात व ामीण भागात फार मो ा माणावर 
वै क य, आरो यिवषयक आिण पशुवै क य सेवा िवनामू य कवा 
सवलती या दरान ेउपल ध क न द या. 
र तेर तेर तेर ते    बाधंणीचेबाधंणीचेबाधंणीचेबाधंणीचे    धोरणधोरणधोरणधोरण    

ामीण भागातील  आिण वािण य यां या 
चलनशीलतेस चालना िमळावी याच माणे सामािजक आिण 

शासक य सेवा, शेतीमालाचे िवपणन, कृिषतं शा  आिण शेतीला 
लागणा या आधुिनक पायाभूत सुिवधा यां या येतील बदल ह े
सारे सुकरतेन ेघडून यावे, हणून शा  महाराजांनी १८५ मैला न 
अिधक लांबीचे प े  र ते बांधले. यां या र तेबांधणी या खचात 
५१.८ . हजारांपासून १९२२ पयत १४१.४ हजार . इतक  वाढ 
झाली. हणज ेएकूण वाढीचे माण १७३ ट े  पडते. १८८७ पासून 
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१९२२ पयत र यांची लांबी २३३ मैलांव न ४१८ मैलांवर गेली. 
याच कालावधीत एक हजार चौरस मैलांतील र या या लांबीच े
माण ७२.४ व न १२९.९ वर गेले. शा  महाराजानंी सं थाना या 

रे वेचा उपयोग सामािजक-आ थक िवकास घडवून आण यासाठी 
आिण समाजक याण अिधक माणात सा य हो यासाठी केला. 
रे वेपासून िमळणा या िन वळ उ प ात १८९४ त े १९२२ या 
दर यान ११५.६ ट े  वाढ इ पाली, हणज े३८.२ हजार पयांव न 
१५८.१ हजार पयांवर गेले. 
शतेी याशतेी याशतेी याशतेी या    आधनुीकरणाचीआधनुीकरणाचीआधनुीकरणाचीआधनुीकरणाची    पचंसू ीपचंसू ीपचंसू ीपचंसू ी    

महारा ाम ये आज जे दशे गतशील मानल े जातात. 
याम ये को हापूर िज हा एक मानला जातो. या भागात शेती, 

उ ोग आिण सहकार याबाबतीत चंड गती झालेली आह.े अथात 
या गतीचा पाया छ पती शा  महाराजांनी घातला. महारा  
आिण भारत हा कृिष धान दशे अस याने येथील ब सं य समाज 
शेतीवर अवलंबून आहते. यामुळे शेतीचे े  िवकिसत केले पािहज,े 
ह े महाराजांनी ओळखले आिण शेती िवकासा या अनेक योजना 
हाती घेत या. अडचणीत असले या शेतक यानंा मदत कर यासाठी 
िबयाणे, खते आिण पैशा या व पात मदत केली. शेतक यांनी 
शेतीचे उ पादन वाढावे यासाठी महाराजानंी दरबारातफ 
वेगवेग या लागवडीचे य  केल.े परंपरागत शेती कर यापासून 
शेतक यांना परावृत केल.े आधुिनक तं  आिण साधणा ारे शेती 
करावी, असा शा  महाराजांनी आ ह केला. तसे िश ण 
दे यासाठी १९१२ म ये कग 'एडवड अॅ ीक चरल इि ट ुट' ही 
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सं था थापन केली. शेतक यांनी परंपरागत िपके घे याऐवजी नगदी 
िपके यावीत, असा शा  महाराजाचंा आ ह होता. यासाठी 
प हाळा न.ं४ या चहाचा मळा सु  केला. या चहाची मागणी 
सं थानाबाहरे चंड वाढली. बडो ाच े सयाजीराव गायकवाड या 
चहाच ेिवशेष चाहत ेहोत.े या चहाची शेतक यानंी लागवड करावी 
यासाठी परावृत केले. ८ नो हबर द ली येथे एका प रषदमे ये 

केले या भाषणाम ये शा  महाराज हणाले क , शेतक यां या 
प रि थतीम ये सुधारणा घडवून आण यासाठी शेतक यांचे अ ान 
आिण अिशि तपणा, भांडवली कमतरता, शेतीच े तकुडीकरण, 
शेतीमाल िवक यासाठी संघटनेचा अभाव या सम या भेडसावत 
आहते. यामुळे शेती आिण शेतक यांची गती होत नाही. हणूण 
शेतक याच ेअ ान दरू कर यासाठी ाथिमक िश ण स चे केल.े 
आधुिनक काळात शेतीला कज पुरिव यासाठी व शेती संशोधनाला 
मदत कर यासाठी िविवध सं था अस याच ेपाहतो. कृषीिव ापीठे, 
महािव ालय े थापन झाली आहते; पण शंभर वषापूव  परंपरागत 
प दतीने शेती कर यापे ा सुधा रत प दतीने शेती करणे आव यक 
आह,े यांची जाणीव व दृ ी याकाळी महाराजांची भूिमका होती. 
छ पती शा  महाराजांनी ामीण भागातील दा र  आिण 
शेतीतील ि थितशील व यांिव द अनेक बाजूंनी ह ला चढिवला. 
याउलट इं ज राजवटीखालील भारतीय दशेात शेती 
सुधारणेसंबंधीच े कसलेही धोरण अि त वात न हते. यां या 
समाजवादी िवकास धोरणात पुढील बाब चा उ लेख केला आह.े १. 
सावजिनक े ातील पाणीपुरव ा या मो ा, म यम आिण 
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छो ा योजना. २. सरकार या कृषीिव तार योजना व यासंबंधीच े
िश ण. ३. शेतक यांना िबन ाजी व सवलती या दरान े सरकारी 
कजाचा पुरवठा. ४. सहकारी िव व थेला उ ेजन दणेे. ५. जंगल 
संप ीचा पुरेपूर लाभ यांचा अंतभाव होतो. छ पती शा  
महाराजांनी शेती यासंदभात या काही सुधारणा के या आहते. 
यांचा दीघकालीन प रणाम झालेला दसून येतो. दसु या 

महायु दानंतर सचनाखाली आिण उसा या लागवडीखाली 
असले या े ाची झपा ाने वाढ झाली आह.े वारंवार पडणा या 
दु काळाम ये बदल झालेला दसून येतो. शा  महाराजानंी केले या 
मोठे क प व मध्यम क पामुळे सचन े ात वाढ झाली आह.े 
िव व था, शेती, या मक उ ोग, िवतरणा मक वसाय 
आिण िवतरण या े ातील सहकारी चळवळीला महारा ातच 
नाहीतर संपूण भारतात चांगले दवस आहते. 
औ ोिगकरणातऔ ोिगकरणातऔ ोिगकरणातऔ ोिगकरणात    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    

छ पती शा  महाराजांनी औ ोिगकरणा या मा यमातून 
नाग रकानंा रोजगार िमळवून दे यासाठी िज नग फॅ टरी, िज नग 
अॅड े सग िमल, ऑईल िमल, कापड िमल आदी लघु उ ोग थापन 
केले. आ थक िवकासातील शा  महाराजानंी औ ोिगकरणाचे मह व 
ओळखले होत.े याच माणे भांडवलदारी कवा सहकारी 
म े दारी या दु प रणामांचीही यांना जाणीव झालेली होती. 
यामुळे यांनी खाजगी े ातील लघ-ुउ ोग आिण संयु  े ातील 

मो ा माणावरील व सहकारी े ातील उ ोगाना आ थक 
सहकाय आिण िव ीय ो साहन दऊेन चालना दे याचा य  केला. 
याबाबत यावेळ या ि टश सरकारच े धोरण उदासीनतेच े आिण 
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नकारा मक होत.े सामािजक व आ थक सम या िनमाण होऊ नयेत 
हणून कारखा याचे क ीकरण होऊ दले नाही. याचबरोबर संयु  
े ातील उ ोग आपली जबाबदारी पार पाडू शकत नाहीत, असे 

आढळून आ यास याचे रा ीयीकरण कर यासही यांनी मागेपुढे 
पािहले नाही. शा  ि प नग अँड िव हग िम हा मुळात संयु  

े ातील क प होता. शा  महाराजानंी या िमलसाठी पाणी आिण 
जागा मोफत पुरिवली होती. 

याच माणे दरबारा या पैशांतून सवसाधारण भांडवलात 
बरीच मोठी गंुतवणूक केली होती. ितचे सवसाधारण धोरणही 
आखून दले होत.े १९२५ साली कापड िवण याचा िवभाग सु  
कर यात येऊन कापडाचे उ पादन सु  झाले. स या महारा  
शासनातफ चालिवला जाणारा एक भरभराटीतील ावसाियक 

क प हणून ही िगरणी ओळखली जात.े १९२० साली थापन 
केलेला आणखी एक उ ोग हणजे वूड िडि टलेशन फॅ टरी. िशरोळ 
येथील िज नग अॅ ड े सग िमल आिण गड ह लज येथील िज नग 
फॅ टरी असे आणखीही काही उ ोग संयु  े ात चाल ूकेले. शा  
महाराजां या उ ेजनान े थापन झाले या सहकारी उ पादक 
सं थांत रायबाग या शा  िव हस असोिसएशनचा समावेश होतो. 
शा  महाराज आिण दरबारा या मदतीन े खाजगी े ात थापन 
कर यात आले या लघु-उ ोगांची सं या बरीच मोठी आह.े यात 
िशरगावकर ऑईल िमल, भूईमुगाचे कारखान,े िज नग फॅ ट या, 
साखर कारखाना, युवराज महाराज ऑईल िमल आिण इंिडयन 
सायकल अॅ ड मोटार कंपनी िल. यांचा समावेश होतो. सावजिनक, 
संयु , सहकारी आिण खाजगी े ांतील उ ोगाचे सहअि त व 
आिण ते सु  कर या या आिण यांचे िनयं ण कर या या कामी 
सरकारन े बजावलेली कामिगरी ह े शा  महाराजानंी िवकिसत 
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केले या संिम  अथवा वतं  समाजवादी अथ व थेचे एक 
मह वाचे वैिश  होत.े अशा अनेक औ ोिगक घडामोडी शा पुरी, 
जय सगपूर आिण गड ह लज येथ े सु  कर यात आलेली मुख 
िवपणन क  े आिण जे.जी. टे कल इि ट ुटमधून दले जाणारे 
तांि क िश ण यामुळेच भावी काळात साखर कारखान,े तेला या 
िगर या, लोखंडाचे आिण पोलादाचे कारखान,े ऑईल इंिज स, 
इलेि कल मोटारी, यांि क कारखान ेआिण ऑईल व मोटारी यांना 
लागणारे सुटे भाग बनिवणा या अनेक ओतशाळा यासारखे िविवध 
उ ोगधंद े भरभराटीला येऊ शकले. वचन िच ा, इंिप रयल बँक 
आिण को हापूर अबन को-ऑपरे ट ह बँक यातील ठेवी यापासून 
महसुलात बरीच मोठी भर पडत असे. म यवत  बँक अि त वात 
नस यामुळे करवीर या िवकसनशील अथ व थेला भासणारी 
रोकडसुलभतचेी गरजही यामुळे भागू शकत अस.े छ पती शा  
महाराजांनी को हापूर सं थानात औ ोगीकरणामुळे िवकास होणार 
आह ेयांची खूनगाठ बांधली होती. यामुळे यांनी अनेक लहानमोठे 
उ ोग थापन करत असताना िम , खाजगी कवा सहकारी अशा 
भािगदारीतून उ ोग भरभराटीला आणले. यात शा पुरी, 
जय सगपूर आिण गड ह लज येथ े सु  कर यात आलेली मुख 
िवपणन क  े आिण जे.जी. टे कल इि ट ुटमधून दले जाणारे 
तां ीक िश ण यामुळेच भावी काळात साखर कारखाने, तेला ा 
िगर या, लोखंडाचे आिण पोलादाचे कारखान,े ऑईल इंिज स, 
इलेि कल मोटारी, यांि क कारखान ेआिण ऑईल व मोटारी यांना 
लागणारे सुटे भाग बनिवणा या अनेक ओतशाळा यासारखे िविवध 
उ ोगधं भरभरा टल येऊ शकले. वचन िच ा, इंिप रयल बँक 
आिण को हापूर अबन को-ऑपरेि ह बँक इ यादी उ ोगधं ामुळे 
सं थानाची आ थक ि थती मजबूत झाली तर दसु या बाजूला 
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नाग रकां या हाताला कामधंदा िमळा यामुळे यांचीसु दा आ थक 
प रि थती मजबूत झाली होती. महाराजां या औ ोिगक कायामुळे 
महारा ातच नाही तर भारता या भावी सं थानात को हापूर या 
सं थानाचा समावेश झाला. 
सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    कजकजकजकज, , , , ठेवीठेवीठेवीठेवी    वववव    कराचंेकराचंेकराचंेकराचंे    धोरणधोरणधोरणधोरण    

छ पती शा  महाराजानंी सं थानाम य ेअनेक बाब वरील 
िमळणारा कर, ठेवीवरील ाज, करणी उदारतचेे धोरण 
वीकारलेल े होते. िनरिनराळे कर, करिवरिहत चालू महसुला या 

बाबी, सावजिनक कज आिण ठेवी आिण याचबरोबर रोखीतील 
संिचत िश लक यामधून शा  महाराज आपला वाढता खच भागिवत 
करांवर िवशेषतः शेतसा यासार या व इतर ितगामी करांवर 
यांचा कमीत कमी भर असे. यावेळ या इतर स ाधा यांची वृ ी 

या या उलट होती. नेहमीची था सोडून यांनी उ प ावरील 
करासारखे पुरोगामी कर वाढ या माणावर लागू कर यास सु वात 
केली. जकात आिण कॅिपटेशन करांपासून यांनी बराच मोठा महसूल 
गोळा केला. ह े कर ितगामी व पाचे असले तरी ामीण 
भागातील र त,े शहरातील मंडई आिण बाजारपेठा यां या 
िन मतीसाठी यांचा य  फायदा इ आ यावाचून राहत नाही. 

वसाय आिण उ ोग यामधून यांनी महसुलाची साधने िनमाण 
कर याचा य  केला. रे वे, जंगल, अबकारी, िन मती उ ोग यांच े
एकूण उ प  १८९४ साली २९.१ ट े  होते त े १९२२ म ये 
सरकार या एकंदर उ प ा या ३५ ट े  झाले. करिवरिहत चाल ू
महसुलाशी असले या शु कापासून िमळणा या एकूण उ प ा या 

माणात फार मोठी घट झाली. ही व तुि थती असे दशिवते क , 
िश ण आिण सावजिनक आरो य व सावजिनक सेवा मोफत अथवा 
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अनुदािनत दरान ेपुरिव या. कज आिण ठेवी यां या उ प ात एकूण 
उ प ाचे माण हणून अनु मे १३.७ ट े पासून ३१.२ ट े  इतक  
वाढ झाली. संघ टत अशा भांडवलदारां या बाजारपेठेचा अभाव 
अस यामुळे शा  महाराजानंी कजा या व पात जूर ेझरीत 
कळिव या जाणा या सावजिनक ठेवी आिण मुदतबंद िनधी अथवा 
िन द  िनध या बचतीला उ ेजन दले. " छ पती शा  
महाराजांनी वरील माणे वतः या खचाला मयादा घालून 
सावजिनक िवकास कर यावर भर दला. िव पुरव ा या 
प दत ना पिव  मानून यात काम पे ा जा त ल  दते नसत. सतत 
फुगत जाणा या अथसंक पातील खचा या बाब ची तरतूद 
कर यासाठी अिधकािधक ाची आव यकता भासत असूनही शा  
महाराज कर आकारणीवर श य तेवढे कमी अवलंबून राहत होत.े 
सामािजक भान ठेवून याया या दृ ीने उ  तडीस ने यासाठी कर 
आकारणी या रचनते श य तेवढा पुरोगामी दिृ कोन ठेव याचा त े

य  करीत िवकासासाठी लागणा या पतपुरव ा या वाढ या 
गरजा करां ित र चा महसूल आिण सावजिनक ग रबावर यांचा 
सहसा ितकूल प रणाम घडून येत नाही यामधून भागिव या जात. 
शा  महाराजाच े आ थक िनयोजन ह े चाण य नीतीच े होत.े 
शेतक यांना जा तीचा कर न लावता. यांनी अनेक बाबतील संतुलन 
साधून महसुलात सात यान ेवाढ कर यावर ल  क त केले होते. 
सहकाराचीसहकाराचीसहकाराचीसहकाराची    उभारणीउभारणीउभारणीउभारणी    

छ पती शा  महाराजांनी आ थक िवकास घडवून 
आण यासाठी सहकारात मुसंडी मारली आह.े शेतक यांकडून 
शेतीमालाचे चंड उ पादन होत असे; पण ते िवक यासाठी िव  
संघटना न हती. शेतक यांची ही अडचण ल ात घेऊन सहकारी 
पतपे ा उभार यास लोकांना वृत केले. पीप स युिनयन, 
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राजाराम इंडि यल कूल, शा  िमल या उ ाटन संगी 
महाराजांनी सहकाराच ेमह व लोकांना पटवून दले. लोकांनी वतः 
पुढे येऊन सहकारा या त वावर उ ोग वसाय थापन करायला 
हवेत. १९१२ रोजी सहकारी कायदा मंजूर केला. १९९३ साली 
भा कर जाधव यां या नेतृ वाखाली सं थानात को हापूर अबन को-
ऑपरेटी ह सोसायटी ही पिहली सहकारी सं था थापन केली. 
१९२१ पयत को हापूर सं थानात २५ सहकारी सं था कायरत 
हो या. 

वरील माणे छ पती शा  महाराजांनी सहकारी 
पतसं थां या उभारणीस सहकाय के यामुळे दवस दवस सहकारी 
सं थात वाढ होत गेली. यामुळे को हापूर ह ेभारतातील सहकारी 

े ात अ ेसर ठरले आह.े सहकाराची जननी ठरले आह.े 
को हापुरातील सहकारी जीवनाच े यश शा  महाराजानंी 
जिवले या सहकारा या व समाज समते या ेरणेत आह.े आज 

पि म महारा  सहकारी सं थे या बाबतीत महारा ात अ ेसर 
आह.े सवािधक सहकारी सं था याच भागात अस याच े दसून येते. 
या सहकार चळवळीचा पाया शा  महाराजांनीच घातला आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    

शा  महाराजांनी अंगीकारलेले आ थक धोरण आिण 
यासाठी सामािजक आिण खाजगी े ात कफायतशीरपणा, 

शेतकरी, कारखानदार आिण गरीब कारािगरां या उ प ात झालेली 
वाढ, गरीब व ीमंतां या संप ी आिण उ प  यां यातील 
िवषमतेला आळा घातला. यामुळेच पि म रा ात सामािजक-
सां कृितक ांतीचा फु लग विलत करणे यांना श य झाले. 
वतं  समाजवादी अथ व था उभी केली. यामुळे आधुिनक 



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      112   
 

िवकसनशील अथ व थेचा णेता आिण समाजवादी मु स ी 
राजष  शा  महाराजां या पाने आपणास दसतो. एकोिणसा ा 
शतका या पूवाधात पा ा य जगतात नवीन अथशा ीय िवचारांचा 
उगम हो यापूव च त े िवचार य  कृतीत उतरवून समाजवादी 
समाजरचनचे े उ  सा य कर यासाठी आटोकाट य  करणारा 
त कालीन सं थािनकांचा मे मणी हणून राजष  शा  महाराजांच े
थान अबािधत आह.े यांनी आप या सं थानात या या सुधारणा 

राबिव या या या आधुिनक समाजवादी अथशा ीय िस ांतावर 
आधारले या हो या. यामुळे महाराजांच े त कालीन धोरण आज 
दशेापुढे िनमाण झाले या सवच सम या सोडिव यासाठी स म 
अस याचे दसून येत.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    
1. डॉ. दनकर भीमराव झडे, भारतीय वातं य आंदोलन आिण राजष  शा  

महाराज, िशवानी काशन, नांदडे 
2. सौ. मीना कुलकण , शा  छ पतीचे अथकारण, को हापूर 
3. य. एस. एस. भोसले, ांितसु े  : राजष  छ पती शा . ८ जानेवारी 

१९९९, काश 
4. संपादक पी. बी. साळंुखे, राजष  शा  महाराज गौरव ंथ, िश ण व 

सेवायोजन िवभाग मुंबई, काशक, शासक य फोटोिझको मु नालय, पुणे 
5. कुलकण  मीना, छ पती शा  महाराजांचे अथकारण, गौरीनंदन पकाशन, 

को हापूर 
6. को हापूर रा या या सामा य शासनावरील अहवाल : १८९६-१९०१ 
7. Dr. Vilas Sangave, Rajarshi shahu chhatrapati papers, vol.ii, 

१८९४-१९९०, Kolhapur, १९८३.  
 
 
 



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      113   
 

राजष  शा  महाराज याचंी जलनीित राजष  शा  महाराज याचंी जलनीित राजष  शा  महाराज याचंी जलनीित राजष  शा  महाराज याचंी जलनीित     
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रमाकातं िशवाजीराव शातलवार रमाकातं िशवाजीराव शातलवार रमाकातं िशवाजीराव शातलवार रमाकातं िशवाजीराव शातलवार     
M.A., Med, Net, Set, Ph.D.(Hist.) रारारारा. . . . वसमत िजवसमत िजवसमत िजवसमत िज. . . . हगोली हगोली हगोली हगोली  

 ता ता ता तावना वना वना वना     
राधानगरी धरण देशातील थोर समाज सुधारक आिण को  हापूर 

सं  थानाचे अिधपती छ पती राजष  शा  महाराज यांनी बांधले. छ पती 
राजष  शा  महाराज यांनी आप  या रा  यात ह र ांत ि◌ आिण औ ोिगक 

ांितचे पव िनमाण कर  यासाठी अनेक योजना राबिव  या  यांनी 
राबिवले  या योजना  य  कृतीयु  त योगामुळे को  हापरू िज  ात 
ह रत ांत ि◌ झालीच  या िशवाय समृ  दीची बीजे रोवुन 'जलयु  त 
को  हापुर' अशी ओळख क न दली. छ पती शा  महाराज यांनी 
 येयवादी िनयोजन पवुक दृ  टीकोनातनू को  हापरु सं  थानातील जनते  या 

जीवनावर दरुगामी  व पाचे प रणाम झाले. शेती आिण कृषी े ातील 
धोरणामुळे एक नवीन अशा जीवंत आली आह.े दरुदृ  टी काय असते ह े
 यांची जलनीित धोरणातुन  प  ट होते. को  हापुरातील राधानगरीत शा  

महाराजांनी १०० वषापुव  धरण बांधल ेपण त ेआजही ते भ  कमपण ेउभ 
आह.ेराधानगरी धरण को  हापुर िज  ातील एक धरण आह े ह े धरण 
भोगावती नदीवर बांध  यात आल े असुन  यांचा उपयोग शतेी  या पाणी 
पुरव ासाठी व वीज िन मतीसाठी होतो. राजष शा  महाराजांची 
जलिनतीचे मह  व १०० वषापवु  मािहत झाल ेहोत.े  याचा आज सु  दा 
हातभार लागला आह.े     
िवषय िनवडणचेा हते ुिवषय िनवडणचेा हते ुिवषय िनवडणचेा हते ुिवषय िनवडणचेा हते ु    

 तुत शोध िनबंधाचा िवषय िनवडणेचा हतेु राजष  शा  
महाराज यां  या जलिनती धोरणाचा अ  यास करण.े  
गिृहतके गिृहतके गिृहतके गिृहतके     
१) राजष  छ पती शा  महाराज यांची जल िनयोजनाचे मह  व 

अ  यास करणे.  
२) राजष  छ पती शा  महाराज यांची जलक  याणक रता केले  या 

जलनीित धोरणांचा अ  यास करणे.  
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३) राजष  छ पती शा  महाराज यां  या राधानगरी धरणांचा 
को  हापरु िज  ातील शतेी व उ ोग यावर झाले  या 
प रणामाचा अ  यास करण.े  

सशंोधन प  दसशंोधन प  दसशंोधन प  दसशंोधन प  दती ती ती ती     
राजष  छ पती शा  महाराज यां  या जलनीित िवषयावर शोध 

िनबंध िलिह  याक रता िव  लेषना  मक संशोधन प  दतीचा उपयोग 
कर  यात येणार आह.े ाथिमक व दु यम साधनाचा वापर कर  यात 
आललेा असुन कािशत अ कािशत सािह  य, संदभ ंथ, िनयतकालीक, 
सा  तािहके वतमानप े, संकेत  थळे इ  यादी  ोतांचा वापर कर  यात 
आललेा आह.े  
राजष  छ पती शा  महाराज याचंीराजष  छ पती शा  महाराज याचंीराजष  छ पती शा  महाराज याचंीराजष  छ पती शा  महाराज याचंी    जलनीितजलनीितजलनीितजलनीित    
११११) शतेीिवकासाच ेमह  वशतेीिवकासाच ेमह  वशतेीिवकासाच ेमह  वशतेीिवकासाच ेमह  व आ थक गती  आ थक गती  आ थक गती  आ थक गती      

 येक देशाची आ थक नाडी ही गतीचे ितक असत.े  यात 
शेती, उ ोग, सेवा यांचा िवकासात अंवलंब होतो. हचे त  व राजष  शा  
महाराजांनी  येयात ठेवुन शतेी िवकास कर  याचे  यांनी िवडा उचलला. 
भारतातील शेती ही िनसगावर अवलंबून अस  यामुळे शेती िवकासका रता 
पाणी  या  ोताचा प रपुण योजना बनिवली 'देशाचा िवकास  हावयाचा 
असेल तर शेतीचा िवकास होणे आव  यक आह.े ामीण भागातील 
लोकांची ग रबी कमी करायची असेल तर सामा  य शेतक याची ि थती 
सुधारली पािहजे. असे महारांजांनी आप  या भाषणातनु अनेक वेळा 
सांिगतले.  यासाठी शेती संशोधन, लागवडीचे िविवध कार योग, 
भांडवल परुवठा, शेती िवषयक दशन,े आदश शेती योग, शेतीचे 
आधुिनकरण, जोड  यवसाय, शतेीला पा  याची जोड, या सव बाबीवर भर 
दला. कारक द  या सु वातीपासुन सं  थानाम  ये दु  काळाला त ड ावे 

लागत.  यासाठी पु  हा तलावाची दु  ती, नवीन तलाव बांधणी, मोठया 
तलावाची योजना हाती घेण े  येकाला िप  याचे पाणी उपल  ध क न देण.े 
शेतीला िनयिमतपण वेळेनुसार पाणी पुरवठा करणे  हणजे शेतीचे 
उ  पादन वाढल.े शेतकरी सुखी व  वाललंबी होईल आधुिनक प तीने शतेी 
करता येईल.'१ 'को  हापरु सं  थानातील पि म भागात जिमनी  या 
िविश  ट  व पामुळे  यांना पाटान ेपाणी पोहोचत नाही  यासाठी नदी  या 
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काठावर उपसा सचना  या योजना हाती घेणे हा एक पयाय होता. तीन त े
चार बडक  िविहरीची साखळी नदीपासुन उंच टेकडीपयत कर  यात आली 
आिण मोटेन े नदी  या पा  याचा उपसा क न ते एका िविहरीतुन दसु या 
िविहरीत सोड  यात आल.े ह े पाणी नंतर बुडक  िविहरीतुन शतेात 
सचनासाठी वापर  यात येत असे फड प तीन ेभांडवल, मनु  यबळ व बैल 

एक  आणनु व रल काय केल ेजात होते. इ.स.१९०९- इ.स.१९१० साली 
प  या व क   या िविहरीची सं  या ११.९ हजार होती ती इ.स.१९२०- 
इ.स.१९२१ पयत १२.८ हजार पयत झाली'२ 
२२२२) क  पाक  पाक  पाक  पाबाबतची पवुतयारी बाबतची पवुतयारी बाबतची पवुतयारी बाबतची पवुतयारी     

सं  थाना  या पुव भागात अवषणाची व टंचाईची कायमची 
सम  या सोडिव  या  या दृ  टीने आिण राधानगरी, प  हाळा, करवीरा 
िशरोळ आिण आळत ेया भागाला िनयिमत पाणी पुरवठा करता यावा या 
दृ  टीने नदी-खो यात मोठे क  प सु  करावेत अशी महाराजांची योजना 
होता ितला चालना िमळाली.'शेती ही पारंपा रक प तीने न करता 
आधुिनक प तीने करावयास पािहजे असे  यांचे मत होत े शेतक यांचे 
पावसा  या पा  यावर परावलिंबत  व दरु क न शेती खा ीची  हावी 
यासाठी ल मीबाई तलावाचे काम हाती घेत.े इतरही वीस तलाव  यांनी 
बांधल  या प रसरातील शेतकरी वग व उ ोगी व सधन झालेला आपण 
पाहतो.'३'न ा, िविहरी आिण तलाव या सव मागाचा अवलबं सं  थानात 
होत होता. इ.स.१९१५- इ.स.१९१६ या अहवालानुसार असे दसते क  
न ापासुन ३९, ७८३ एकर, िविहरीपासुन ३९,८४५ एकर आिण 
तलावांपासुन २३२ एकर असे एकुण ७९,८६० एकरांना पाणीपुरवठा होत 
होता'४'इ.स.१९०६- इ.स.१९०७  या अ हवालनुसार या बाबतीत दोन-
तलावांची पाहणी कर  याची जबाबदारी िम. िमतर यां  यावर 
सोपिव  यात आली  यासाठी खास नेमणुक कर  यात आली. पिहली योजना 
 हणजे फेिजवडे नजीक भोगावती नदीवर धरण बांधण े आिण दसुरी 

योजना  हणजे भुदरगड तालु  यात फेिजवडेनजीक दधुगगंेवर धरण बांधण े
होय  यानुसार दोन मोठे तलाव बांध  या  या दृ  टीने पाहणी केली 
इ.स.१९०७  या सु वातीला भोगावती नदीवर को  हापुर  या पि मेला 
३० मैलावर फेिजवडे तथेे धरण बांध  याचा िनणय घतेला'५  
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३३३३) त   यत   यत   यत   यि शी िवचारिवनीमि शी िवचारिवनीमि शी िवचारिवनीमि शी िवचारिवनीमय य य य  
'िम िहल यां  याशी होण या प  यहारातुनही राजष  शा  

महाराज सतत राधानगरी बदल चचा करीत असत. धरणाचे बांधकाम, 
बांधकाम सािह  य, धरणाची मजबुती, इंिजिनयरची नेमणुक, धरण क  प 
यश  वी हो  याची तळमळ, काळजी अशा अनेक मु ावर चचा होत असे.'६ 
४४४४) धरणाच ेधरणाच ेधरणाच ेधरणाच े  य य य य  काम  काम  काम  काम     

'इ.स. १९०७ म  ये ी डी. ए िवचारे या अिभयं  याची भोगावती 
व दधुगगंा नदीवरील तलावांची पाहणी कर  याका रता नमेणुक केली. 
 यांनी इ.स.१९०९- इ.स.१९१० म  ये ल  मी तलावाची योजना दरबारात 

सादर केली धरणा  या बांधकामास सु वात केली.'७धरणाचे बांधकाम सु  
झा  यानंतर  यांची गती कसकशी झाली ह े शासक य अहवालातुन 
सादर कर  यात येत असे राजष  शा  महाराज यांनी या कायाला my life 
work will have been done when I complete this project असे 
 हणतात इ.स.१९०८- इ.स.१९०९  या अहवालानुसार क  प खचाचा 

अंदाज ३३ लाख पये कर  यात आले.  
५५५५) राधानगरी धरण क  पाराधानगरी धरण क  पाराधानगरी धरण क  पाराधानगरी धरण क  पाच ेफायदे  च ेफायदे  च ेफायदे  च ेफायदे      
१) को  हापरु िज ात िवकासाचे पव सु  झाल.े धरणा  या 

बांधकामासाठी अनेकांना रोजगार िमळाला. 
२) 'शंभर वषपुव  बांधकाम सु वात केललेा राधानगरीचा तलाव 

आजही पयटकांना आ क षत करतो याच तलावामुळे को  हापुर 
शहराला िप  यासाठी मुबलक पाणी िमळत आह.े िशवाय 
राधानगरी, करवीर, हातकणगंल,े िशरोळ आिण कनाटकां  या 
काही भागात पाणी पुरवठा, शेती सचन आिण िप  यासाठी 
होतो.'८ 

३) ८.३६ टीएमसी पाणी साठा असले  या ल  मी तलावामुळे सुमारे 
५० हजार हे  टर जिमन पा  याखाली आली १०३७ मीटर लांब 
आिण ३८.४१ उंचीचे धरण शा  महाराज रयत ेवरील ेमाचा 
नमुना टकवुन आह.े  
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४) शेतीला हो  या या पाणी परुवठामुळे, उस लागवडीला, चालना 
िमळाली,  यातुन साखर व गळु यांचे उ  पादन वाढल े यातनु, 
 यापार, वाहतुक, दळणवळण, वाढले. 

५) 'राधानगरी धरण व  याखालील १३ को  हापुर प तीचे बंधारे 
यांची १७१४० हे  टर उस े  आिण ९४५० हे  टर रबी िपकांचे 

े  आिण २६८६० हे  टर सचन मता आह.े'९तसेच धरणा  या 
पाय याशी िवज िन मती क  आह.े  

िन  किन  किन  किन  कष ष ष ष     
छ पती राजष  शा  महाराज यांचीिनयोजनब  िवकासासाठी 

आ थक सव ण ह े देशाला िमळालेली फार मोठा अनमोल ठेवा आह.े 
छ पती राजष  शा  महाराज यांची को  हापुर सं  थनातील जलनीित ही 
संपुण जगाला एक वैभवशाली आ थक उ  नतीचा बीजमं  दलेला आह.े ह े
धरण पुण मतेने भरताच यापैक  एक-एक दरवाजा उघडला जातो. 
 यावेळी १००% धरण भरेल  याचवेळी याच दरवाजातुन पा  याचा 

िवसग होत असे तं  अजुन तरी देशातील कोण  याही धरणावर बसव  यात 
आल ंनाही. इितहासाला कलाटणी दणेारे जािहतद  राजष  शा  मानव 
क  याण सकस, स म समाजिन मतासाठी आपल े राज सहासन पणाला 
लावुन समाजात उ  नती कर  याचे काम छ पती राजष  शा  महाराज 
यांनी केले. भु-गभातील पाणीसाठा वाढ  याकरीता धरण ह े मह  वपुण 
भुिमका पार पडतात राजष  शा  महाराजांचीजलनीित ही इितहासातील 
शेती आिण शेतकरी यांना िमळाले भुतकाळ व भिव  यकाळाला िमळालले े
मह  वाचे योगदान आह.े  
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ     
१) डॉ. जय सगराव पवार (२००१)  मारक ंथ, रया बुक स हसेस, 

थम आवृती, को  हापुर,पु. ६९२ 
२) ा डॉ. िशरीष पवार (२०१२) राजष  छ पती शा  महाराज िवचार 

आिण काय, स ा ी काशन, थम आवृती,पु. १०४ 
३) लोकरा  य, अंक ३, सप्  टबर २०१८,पु.२० 
४) डॉ. नारायण कांबळे (संपा) (२०११) राजष  शा  न  या दशा नवे 

चतन, िच  मय काशन, थम आवृती, औरंगाबाद पु. ३८२ 
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५) डॉ. जय सगराव पवार (२००१) राजष  शा  मारक ंथ, रया बुक 
स हसेस, थम आवृती, को  हापुर, पु.६९३ 

६) क  ता पु.६९५ 
७) ा डॉ. िश रष पवार (२०१२) राजष  छ पती शा  महाराज िवचार 

आिण, स ा ी काशन, थम आवृती, पुणे पु.१०५ 
८) E-paper- महारा  टाई  स,२५ जुन २०१८  

९) डॉ. जय सगराव पवार (२००१) राजष  शा   मारक ंथ, रया बुक 
स हसेस, थम आवृती, को  हापुर पु. ६९९ 
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ा समाज सधुारक राजष  शा  ा समाज सधुारक राजष  शा  ा समाज सधुारक राजष  शा  ा समाज सधुारक राजष  शा  
महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    

 

ा. डॉ. शेकोबा परशुराम ढोले    
समाजशा  िवभाग मुख, ी द   महािव ालय हदगाव, िज हा नादंडे 

प रचयप रचयप रचयप रचय        
राजष  शा  महाराजचे मूळ नाव यशवंतराव असे होत.े यांचा 

ज म २६ जून १९७४ रोजी कागल या घाटग ेघरा यात झाला. को हापूर 
ह े यांचे ज म थळ यांचा ज म को हापूर येथील राजवा ात झाला. ह े
थळ आता िव ामधाम (स कट हाऊस) हणून ओळखल े जाते. यां या 

विडलांचे जय सगराव उफ आबासाहबे घाटगे तर आईचे नाव राधाबाई 
असे होते. जय सगराव घाटग े ह े कागल जहािगरी या थोर या पातीचे 

मुख होते. को हापरू सं थानाचे राजे चौथ े िशवाजी यांना इं जांनी 
वेडसर ठरवून अहमदनगर िज ात कैदेत ठेवले होते. तेथेच यांचा सन 
१८८३ म ये ददुवी अतं झाला. यांना औरस पु  नस यान े यां या प ी 
आनंदीबाई साहबे यांनी १७ माच १८८४ रोजी कागल या घाटके 
घरा यातील जय सगराव घाटग ेयांचा मुलगा यशंतराव यास द क घेतल.े 
द क िवधानानंतर यांचे नाव शा  असे ठेव यात आल.े राजघरा या या 

थेनुसार शा  महाराजांचे ारंभी िश ण खाजगी शाळेमाफत झाल.े पुढे 
३१ िडसबर, १८८५ रोजी को हापूर न यांना राजकोट येथील 
राजकुमारांसाठी असले या कॉलेजम ये िश णासाठी पाठव यात आले. 
तेथे यांनी चार वष िश ण घेतल.े यानंतर को हापूरला परत यावर 
यांनी युरोपीयन िश कां या मागदशनाखाली रा यकारभार, इितहास, 

इं जी इ यादी भाषा िवषयांचे िश ण घेतल.े सं कृत भाषेचे ही  यांनी 
अ ययन केल ेहोते. 

राजष  शा  महाराज ह े दि ण महारा ातील को हापरू या 
लहानशा सं थानाचे अिधपती होते. परंतु एक सं थानािधपती यापे ा 
महारा ातील ब जन समाजाचे महान नेत ेहीच यांची खरी ओळख होय. 
येथील ब जन समाजावर यांनी इतके उपकार क न ठेवल े आहते क  
ब जन समाजाने यांना आपल ेदैवतच मानल ेआह.े २ एि ल १८९४रोजी 
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राजष  शा  महाराजांनी को हापूर सं थाना या अिधकार सू े आप या 
हाती घेतली. यापूव  यांनी आप या सं थानात दौरा काढून सं थानांची 
रा य व था व जेची ि थती यांची जातीने पाहणी केली. यावेळी 
आप या जेची हलाखीची ि थती पा न आप या हाती आले या स ेचा 
वापर जे या क याणासाठी कर याचा यांनी मनोमन िन य केला आिण 
तो िनि य पुढील काळात यांनी य ातही उतरिवला. को हापूर 
सं थानाचे अिधपती या ना याने यांनी अनेक लोकोपयोगी कामे केली. 
ब जन समाजात िश णाचा सार कर यावर शा  महाराजांनी िवशेष 
भर दला. 

समाज सुधारणे या दृ ीने यांनी जनिहताचे आिण अनेक कायदे 
केले. अ पृ य व दबुल घटकांना याय िमळवून दे याचा य  केला. 
रा याची आ थक ि थती सुधार याकडे ही यांनी िवशेष ल  पुरिवल.े 
ब जन समाजाला यांचे या य ह  िमळवून दे यासाठी  राजष  शा नंी 

थािपत समाज व थेिव  संघष केला.  आिण यायोगे ब जन 
समाजाची अि मता जागृत केली. राजष  शा  महाराज यांचा मृ यू ६ मे 
१९२२ रोजी मंुबई येथे झाला. 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती    

तुत शोधिनबंधा या अ ययनासाठी ि तीय त य साम ीचा 
उपयोग कर यात आलेला असून याम ये संदभ थं, िनयतकािलक, 
इंटरनेट, वृ प े या आधीचा आधार घऊेन शोधिनबंध तयार कर यात 
आला आह.े 
शोधिनबधंाची उशोधिनबधंाची उशोधिनबधंाची उशोधिनबधंाची उ ेे े े       

तुत शोधिनबंधाची उ  ेमांडणी पुढील माण ेकेली आहे....    
1. राजष  शा  महाराजां या काळातील समाज व थेचे अ ययन 

करणे.    
2. राजष  शा  महाराजांचे समाज सुधारणा िवषयक धोरणाचे 

अ ययन करणे.    
3. राजष  शा या लोकक याणकारी िनणयांचे अ ययन करणे.    

राजषराजषराजषराजष     शा  महाराज याचं ेशै िणक कायशा  महाराज याचं ेशै िणक कायशा  महाराज याचं ेशै िणक कायशा  महाराज याचं ेशै िणक काय    
राजष  शा  महाराजां या काळात ब जन समाज िश णापासून 

वंिचत रािहला होता. िश ण ही फ  व र  वगातील म े दारी बनली 
होती. येथील ब जन समाजा या मागासलेपणाचे एक मह वाचे कारण 
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यां यातील िश णाचा अभाव होय. ही बाब शा  महाराजांनी ओळखली. 
हणून ब जन समाजात िश णाचा सार घडवून आण या या कायाला 
यांनी अ म दला. १. ाथिमक शाळा २. मा यिमक शाळा ३. परुोिहत 

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 शा  महाराजांनी खालील 
शाळा सु  के या . 
िश णासाठी वसितगहृाची थापनािश णासाठी वसितगहृाची थापनािश णासाठी वसितगहृाची थापनािश णासाठी वसितगहृाची थापना            

राजष   शा  महाराजांनी िश णा या दशेन े टाकलले े एक 
मह वाचे पाऊल हणजे को हापुरात िनरिनरा या जाती धमा या 
िव ा यासाठी केलेली वसितगृहाची थापना होय. वसतीगृह े ही या 
काळातील एक मह वाची गरज होती. कारण याकाळी िश णा या सोयी 
फ  शहरातच उपल ध हो या. ामीण भागातील सवसामा य लोक 
अितशय हलाखी या प रि थतीत जीवन जगत होत.े सहािजकच आप या 
मुलांना िश णासाठी शहरा या ठकाणी पाठव याची कुवत यां याकडे 
न हती. ते हा ामीण भागातील गोरगरीब मुलांचे िश ण माग  लावायचे 
असेल तर शहरात यां या वा त ाची अ प खचात व था करण े
गरजेचे आह.े ही गो  शा  महाराजां या ल ात आली. हणून यांनी 
को हापुरात व तीगृह सु  कर याचा िनणय घेतला. यानुसार १८ एि ल 
१९०१ रोजी मराठा िव ा यासाठी ि ह टो रया मराठा बो डग हाऊसची 
थापना कर यात आली. यानतंर लवकरच लगायत, सार वत, पांचाळ, 

जैन, मुसलमान, नामदेव शपी, देव , वै य, ढोर- चांभार, नािभक 
इ यादी जाती या िव ा यासाठी वतं  व तीगृह  सु  कर यात आली. 
या सव वसितगृहांना महाराजांनी सढळ हाताने आ थक साहा य केले. 
यािशवाय को हापूर बाहरेील पुणे नागपूर इ यादी शहरातील शै िणक 
सं थांना देखील यांनी आ थक मदत केली. 
िव ा याना िश यवृ ीिव ा याना िश यवृ ीिव ा याना िश यवृ ीिव ा याना िश यवृ ी    

ब जन समाजातील गरजू व होतक  िव ा यासाठी 
शा महाराजांनी िश यवृ या देऊन यांना िश ण घे यास ो साहन 
दे याचे धोरण चाल ू केल.े२०मे१९११  रोजी यांनी एक जाहीरनामा 
काढून  आदेशही यांनी काढला आिण िश यवृ ी दे याची घोषणा केली. 
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ही सवलत थम गरीब िव ा याना देऊन नतंर रािह यास इतर 
िव ा याना ावी असा आदेश याने काढला. 
स च ेव मोफत ाथिमक िश णस च ेव मोफत ाथिमक िश णस च ेव मोफत ाथिमक िश णस च ेव मोफत ाथिमक िश ण    

राज ी शा  महाराजांनी िश ण े ात ऊचलललेे आणखी एक 
ांितकारक पाऊल हणजे यांनी आप या रा यात राबिवललेी सवलतीची 

व मोफत ाथिमक िश णाची योजना होय. ८ स टबर १९१७ रोजी 
यांनी को हापूर सं थानात ाथिमक िश ण स चे व मोफत 

कर यासंबंधीचा आदेश जारी केला. यासंदभात आपले िवचार  
करताना महाराजांनी हटले होते. िश णािशवाय कोण याही देशाची 
उ ती झाली नाही असे इितहासात न द आह.े मोफत िश णाची 
हदु थानात अ यंत आव यकता आह.े अ ानात बुडून गलेे या देशात उ म 

मु स ी व लढव ये वीर कधीही िनमाण होणार नाहीत. हणून ३० स टबर 
१९१७ पासून ही स या ाथिमक िश णाची योजना को हापूर 
सं थानात लागू झाली. करवीर तालु यातील िचखली या गावी स चे 
पण मोफत ाथिमक िश ण दणेारी पिहली शाळा ४ माच १९१८ रोजी 
सु  झाली. 
राजष  शा  महाराज याचं ेअ पृ यो ाराच ेकायराजष  शा  महाराज याचं ेअ पृ यो ाराच ेकायराजष  शा  महाराज याचं ेअ पृ यो ाराच ेकायराजष  शा  महाराज याचं ेअ पृ यो ाराच ेकाय    

पददिलत व मागासले या वगाची उ ती ह े शा  महाराजांनी 
आपले जीिवतकाय मानले होते. सहािजकच अ पृ यावरील अ यायाचे 
िनवारण कर यासाठी , अ पृ य िव ा या या िश णाची सोय हावी 
हणून १९०७ म ये राजष  शा  महाराजांनी यां यासाठी को हापुरात 

िमस लाक बो डगिमस लाक बो डगिमस लाक बो डगिमस लाक बो डग या नावाने एक वसितगृह उभारले. १४ एि ल १९०८ 
पासून या वसितगृहाचे कामकाज य ात सु  झाल.े अ पृ यते या 

ांची सोडवणूक कर यासाठी अ पृ यांना थम आ थक दृ ा 
वतः या पायावर उभे राहता येईल अशी प रि थती िनमाण केली 

पािहजे. हणून यांनी अ पृ यांना वतं  वसाय सु  कर यास 
ो साहन दल.े यासाठी अ पृ य जाती या लोकांना उपाहारगृह,े दकुाने  

चालिव याक रता  यांनी आ थक साहा य केले. सरकारी नोक या 
िमळवून द या.  

महार, मांग, चांभार इ यादी जातीतील सुिशि त लोकांना 
यांनी व कला या सनदा द या. येथील जाित व थेन े अ पृ यांवर 

वसाय संबंधीचे िनबध घातलेल ेहोत.े ते िनबध दरू  क न राजष  शा  
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महाराजांनी अ पृ यांना सव कारचे वसाय कर याचे वातं य दल.े 
अ पृ यांना शाळा, दवाखाने, पानवटे, सावजिनक िविहरी, सावजिनक 
इमारती इ यादी ठकाणी समानतेन े वागवावे असे आदेश यांनी काढल े
होते.जे सरकारी अिधकारी कवा या आदेशाचे पालन करणार नाही. 
यां यािव  कडक कारवाई कर याचा इशाराही यांनी दला होता. 
राजष  शा नंी अ पृ यांची गुलामिगरी न  कर या या उ ेशाने १८ 
स टबर १९९८ रोजी आप या रा यातील महार वतने र  केली. या 
जिमनी अ पृ यां या नावावर रयतवारीन े क न द या. अ पृ यां या 
कडून वेठिबगारी प तीन े कामे क न घे या या थेवर ही यांनी 
काय ाने बंदी घातली होती. यांखेरीज अ पृ यां या समवेत सहभोजन 
आयोिजत केली तसेच अ पृ य प रषदा भरवून याम येही स य सहभाग 
घेतला.  
समाज सधुारणे या ेसमाज सधुारणे या ेसमाज सधुारणे या ेसमाज सधुारणे या े ातील काय ानंा मा यता ातील काय ानंा मा यता ातील काय ानंा मा यता ातील काय ानंा मा यता     

अ पृ यता िनवारणा या कायाबरोबरच अ य कार या 
सामािजक सुधारणांना चालना दे याचे काय  शा  महाराजांनी केल ेहोते. 
समाज सुधारणे या बाबतीत यांचा दिृ कोण अ यंत पुरोगामी होता. 
जातीभेदाला यांचा िवरोध होता. जातीभेद न  झा या  झा याखेरीज 
आप या समाजाची उ ती होणार नाही असे यांचे ठाम मत होते. हणनू 
जाितभदे दरू कर यासाठी यानंी यजाितभदे दरू कर यासाठी यानंी यजाितभदे दरू कर यासाठी यानंी यजाितभदे दरू कर यासाठी यानंी य  चालवले होत.े या य ांचाच एक 
भाग हणनू २३ फे ुवारी १९१८रोजी महाराजांनी आप या रा यात 
आतंरजातीय िववाहालाआतंरजातीय िववाहालाआतंरजातीय िववाहालाआतंरजातीय िववाहाला मा यता देणारा कायदामा यता देणारा कायदामा यता देणारा कायदामा यता देणारा कायदा केला. तसेच काही िववाह 
घडवून आणल े यां या ािवषयी यांना िज हाळा वाटत होता. जुल ै
१९१७ म ये यांनी पनु ववाहाचा कायदापनु ववाहाचा कायदापनु ववाहाचा कायदापनु ववाहाचा कायदा क न िवधवा िववाहाला 
कायदेशीर मा यता िमळवून दली. १९१९ म ये ि यानंा ू रपण ेि यानंा ू रपण ेि यानंा ू रपण ेि यानंा ू रपण े
वाजिव यास ितबधंवाजिव यास ितबधंवाजिव यास ितबधंवाजिव यास ितबधं करणारा कायदाकरणारा कायदाकरणारा कायदाकरणारा कायदा केला.  १९२० म ये घट फोटाचा घट फोटाचा घट फोटाचा घट फोटाचा 
कायदाकायदाकायदाकायदा केला यािशवाय देवदासी था बदंदेवदासी था बदंदेवदासी था बदंदेवदासी था बदं कर यासाठी क  यांनी 
काय ा या मागाचा अवलंब केला. 
मागासवग यासंाठी राखीव जागामागासवग यासंाठी राखीव जागामागासवग यासंाठी राखीव जागामागासवग यासंाठी राखीव जागा    

२६ जुलै १९०९ रोजी करवीर गॅजेट म ये एक जाहीरनामा 
िस  क न छ पती शा  एक ांितकारक आिण भारता या 

इितहासातील अभूतपूव िनणय घेऊन आप या दृ ा परुोगािम वाचे दशन 
घडिवल.े या जाहीरना या या तारखेपासून सरकारी खा यात र  
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होणा या जागांपैक  ५० ट े  जागांवर मागासवग य सुिशि त त णांची 
भरती कर यात येईल असे यांनी जाहीर केले. सरकारी कायालयात 
यांची सं या ५० ट े  पे ा कमी आह े तथेे यापुढे मागासवग य याची 

भरती करावी असा आदेश यांनी दला. ा ण, पारशी या सार या 
पुढारले या जाती ित र  इतर मागासवग य सव जातीचा समावेश या 
आदेशा वये मागासवग यांम ये केला गेला होता. या अ यायािव  
समाजातील व र  वगाने फार मोठे का र माजिवले. यावर महाराजांनी 
असे प पण े बजावले. क  मला रा य सोडावे लागल े तरी बेह र पण 
मागासले या व अिवकिसत समाजा या सेवेचे वृ  शेवट पयत मी 
सोडणार नाही. 
वदेो  सघंष करण आिण स यशोधक चळवळीचा सारवदेो  सघंष करण आिण स यशोधक चळवळीचा सारवदेो  सघंष करण आिण स यशोधक चळवळीचा सारवदेो  सघंष करण आिण स यशोधक चळवळीचा सार    

वेदो  करण ह े राजष  शा या जीवनात तसेच परुोगामी 
महारा ा या सामािजक व धा मक सुधारणा चळवळीत मह वाचे करण 
होते. या करणामुळे पुरोिहतशाहीची समाजावरील पकड ढली झाली. 
याच करणामुळे स यशोधक चळवळ िजवंत ठेवली. ऑ ट बर इ.स. 
१८९९ म ये राजष  शा  महाराज ान करताना मं  हणणारा नारायण 
भटजी यांनी पुराणो  मं  हटले. शा या ाला उ र देताना तो 
हणतो """"आपण शु  आहातआपण शु  आहातआपण शु  आहातआपण शु  आहात, , , , ा ण वग जोपयत तु हास ि य हणनू ा ण वग जोपयत तु हास ि य हणनू ा ण वग जोपयत तु हास ि य हणनू ा ण वग जोपयत तु हास ि य हणनू 

मा यता देत नाही तोपयत तु ही शु च आहातमा यता देत नाही तोपयत तु ही शु च आहातमा यता देत नाही तोपयत तु ही शु च आहातमा यता देत नाही तोपयत तु ही शु च आहात""""आ पासाहबे राजोपा ये 
यांनीही वेदो  प तीने मं  हण यास िवरोध केला. राजोपा ये यांना  
टळकांचे आशीवाद होते. वेदो  करणाचे मूळ हदू या वण व थते 

आह.े “आय े  व अनाय किनआय े  व अनाय किनआय े  व अनाय किनआय े  व अनाय किन , , , , वदे पटनाचा अिधकार फ  आयाना वदे पटनाचा अिधकार फ  आयाना वदे पटनाचा अिधकार फ  आयाना वदे पटनाचा अिधकार फ  आयाना 
आहेआहेआहेआहे. . . . वदे ह े ई रिन मत असनू हदचूा धम थं आहेवदे ह े ई रिन मत असनू हदचूा धम थं आहेवदे ह े ई रिन मत असनू हदचूा धम थं आहेवदे ह े ई रिन मत असनू हदचूा धम थं आहे. . . . ा णा णा णा ण, , , , ि य व ि य व ि य व ि य व 
वै य या वै य या वै य या वै य या ३ ३ ३ ३ वणाना यासाठी वदेो  मं  हण यास  अिधकार आहेवणाना यासाठी वदेो  मं  हण यास  अिधकार आहेवणाना यासाठी वदेो  मं  हण यास  अिधकार आहेवणाना यासाठी वदेो  मं  हण यास  अिधकार आहे””””. शा  
महाराज ह े अनाय अस यान े वेदो  प तीन े धा मक िवधी क  शकत 
नाहीत. हणून  यांनी शा  महाराजांचा वेदो  प तीने मं  िवधी िवधी 
नाकारला होता.  

याच करणामुळे शा  महाराजांना स यशोधक समाजाचा चार 
आिण सार कर याची रेणा िमळाली. राज ी शा  महाराज यांची 
सवात मह वाची कामिगरी अशी क  महा मा फुले यां यानंतर  िन ाण 
होत चालले या स यशोधक चळवळीला यांनी संजीवनी देऊन नवचैत य 
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िनमाण केल.े यामुळे येथील ब जन समाजाची अि मता जागृत झाली 
यातून पुढे ा णेतर चळवळीचा उगम झाला. या चळवळीला शा  

महाराजां या पाने खंबीर व भावशाली नेतृ व  लाभल.े  
शा  महाराज ह ेफुल ेयाचं ेवारसदारशा  महाराज ह ेफुल ेयाचं ेवारसदारशा  महाराज ह ेफुल ेयाचं ेवारसदारशा  महाराज ह ेफुल ेयाचं ेवारसदार    

सामािजक चळवळी या े ातील महा मा फुले यांचे खरेखुरे 
वारसदार राजष  शा  महाराज ह े एक होत. यां यात ेरणेन े ११ 
जानेवारी १९११ रोजी को हापुरात स यशोधक समाजाची शाखा थापन 
केली. नवगत स यशोधक समाजाला महाराजांनी आ थक तसेच अ य 

कारची मदत िमळवून दली. यां याच पाठबळामुळे यापुढील काळात 
स यशोधक चळवळीचा महारा ा या िविवध भागात वेगाने सार 
झाला.स यशोधक चळवळीचे थो ाच दवसात ा णतेर चळवळीत 

पांतर झाले. या चळवळीला ा ण- ा णेतर वादाची पा भूमी 
लाभली होती. महारा ात या वादाला चालना िमळ यास ामु यान े

ा ण व पुरोिहत वगाची अहकंारी वृ ीच कारणीभूत होती. शा  
महाराजां या जीवनात उ वले या वेदो  करणा या मुळाशी हीच 
अहकंारी वृ ी होती. महाराजां या पदरी असले या एका पुरोिहतान े
यांना उमटपणे हटले होते """"आपण ि य नस यामळेु आपणासाठी वै दक आपण ि य नस यामळेु आपणासाठी वै दक आपण ि य नस यामळेु आपणासाठी वै दक आपण ि य नस यामळेु आपणासाठी वै दक 

मं  हण याची गरज नाहीमं  हण याची गरज नाहीमं  हण याची गरज नाहीमं  हण याची गरज नाही, , , , शू ानी परुाणो  शू ानी परुाणो  शू ानी परुाणो  शू ानी परुाणो  प तीन ेअनु ह करावयाचा प तीन ेअनु ह करावयाचा प तीन ेअनु ह करावयाचा प तीन ेअनु ह करावयाचा 
असतोअसतोअसतोअसतो. . . . मा या दृ ीन े तमुची कमत  शू ानंा पे ा अिधक नाहीमा या दृ ीन े तमुची कमत  शू ानंा पे ा अिधक नाहीमा या दृ ीन े तमुची कमत  शू ानंा पे ा अिधक नाहीमा या दृ ीन े तमुची कमत  शू ानंा पे ा अिधक नाही". ". ". ". एक 
सामा य पुरोिहत येक ि याशी इत या बेमुवतखोरपण े वागतो तर 
सवसामा य लोकांशी या वगाचे वतन कसे असेल असा िवचार राजष  
शा नंी केला. याच वेळी िभ ुकशाही संघष कर याचा यांचा िनधार 
प ा झाला याची प रणीती ा णेतर चळवळी या सारात झाली. 
परुोिहत प ती बदंपरुोिहत प ती बदंपरुोिहत प ती बदंपरुोिहत प ती बदं    

पुरोिहत प ती बंद कर या या उ ेशान े ६ जुल ै १९२० रोजी 
शा नंी िशवाजी ि य वै दक पाठशाळा सु  केली. शा नी 
राजवा ातील धा मक िवधी बरोबरच राजवा ातील िववाह ही वै दक 
प तीने लाव याचे काय केले. ब जन समाजाला संघ टत क न याला 
याचे या य ह  िमळवून दणेे हा या पाठीमागचा यांचा मुख उ ेश 

होता.    सन १९१६ म ये ब जन समाजाला राजक य ह  िमळवून 
दे यासाठी यांनी िनपाणी येथे डे न रयत असोिसएशन या सं थेची 
थापना केली. यां या रेणमुेळे ब जन समाजातील असं य कायकत 
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ा णेतर चळवळीचे नतेृ व कर यासाठी पुढे आल.े २७ जुल ै१९२० रोजी 
बळी येथ े ा हणेतर सामािजक प रषद भरली होती. ितचे अ य  थान 

शा महाराजांनी भूषिवले होत.े णेतर चळवळी या कायाचा िव तार 
कर यासाठी शा  महाराजांनी महारा ा या िनरिनरा या भागांत दौरे 
काढून अनेक सभा घते या आिण ितला लोकांचे समथन िमळवून दल.े या 
चळवळी या वाढ या भावामुळे या पुढील काळात महारा ा या 
राजक य व सामािजक जीवनात ब जन समाजाला मह वपूण थान ा  
होऊन शकल.े सव कारची राजवैभव हाताशी असताना देखील याकडे 
पाठ फरवून राजष  शा नंी ब जन समाजा या िहताचा यास घेतला 
होता आिण यासाठी कोणताही याग कर याची तयारी यांनी ठेवली 
होती. 
कुलकण  वतनेकुलकण  वतनेकुलकण  वतनेकुलकण  वतने    रररर         

छ पती या २३ फे ुवारी १९१८ या आदेशानुसार करवीर 
सं थानात वंशपरंपरागत कुलकण  नेम याची प त र  होऊन याऐवजी 
पगारी तला ां या नेमणूक या के या जाऊ लाग या हो या. करवीर 
पीठाचे त कालीन शंकराचाय डॉ टर कुतकोटीचा शा  महाराजां या या 
िनणयास िवरोध होता. पाटील व कुलकण  वतन े ही शतकापासून ढ 
होती. पाटील हा मराठा असे तर कुलकण  हा ा ण, पाटील अिशि त 
तर कुलकण  सा र, ा णे र प कार व लेखक मुकंुद पाटील यांनी 
''''कुलकण  लीलामतृकुलकण  लीलामतृकुलकण  लीलामतृकुलकण  लीलामतृ'''' ंथ िल न कुलकण या कारवाया, कपटनीती, 
यां याकडून होणारा अ याय यावर काश टाकला. महा मा फुल े यानंी महा मा फुल े यानंी महा मा फुल े यानंी महा मा फुल े यानंी 

तर कुलकण ना तर कुलकण ना तर कुलकण ना तर कुलकण ना '''' ाम रा साम रा साम रा साम रा स' ' ' ' हटलेहटलेहटलेहटल े होते कुलकण  ह े सावकारक  करण,े 
खो ा न दी ठेवण,े गावात गु  कार थान ेकरणे इ यादी खोटे धंदे करीत. 
हणून कुलकण चे र  क न पगारी तलाठी नेम याचा िनणय शा  

महाराजांनी घेतला. आप या रा यात गावचे द र हातात असलले े
वंशपरंपरागत कुलकण  आप या हाती असले या स ेचा आिण थो ाब त 
िश णाचा उपयोग क न गरीब शेतक यांची फसवणूक, िपळवणूक 
करतात व लबा ा क न पसेै खातात. कुलकण  वतन वंशपरंपरागत 
अस याने ते कोणाचीही पवा करत नाहीत असे शा  महाराजांना जाणवल.े 
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यामुळे २५ जून १९१८ रोजी एक कुम काढून यांनी कुलकण  वतने र  
केली.  

ा जग गु   नव ेपीठ िनमाणा जग गु   नव ेपीठ िनमाणा जग गु   नव ेपीठ िनमाणा जग गु   नव ेपीठ िनमाण    
पूवपरंपरा मोडून राजष  शा नंी १२ ऑ ट बर १९२० रोजी 

करवीर सं थानातील पाटगाव येथील मौनीबाबा या मठाचे अिधपती ा  
जग गु  हणून नवे पीठ िनमाण केले. १५ नो हबर १९२०  रोजी शा  
महाराजांनी सदािशवराव ल  मण पाटील बेनाडीकर या मराठा जातीतील 

ची या पदावर िनयु  केली. करवीर पीठाचे त कालीन शंकराचाय 
डॉ टर कुतकोटीचा शा  महाराजां या या िनणयास िवरोध होता. या 
िनणयामुळे याकाळी सव  चंड खळबळ माजली होती. जु या था 
परंपरांना छेद दऊेन काळा माणे टाकललेे सुधारणावादी पा न हणून या 
घटनेकडे पहावे लागले.  
शतेीशतेीशतेीशतेी, , , , सहकार व दु काळाबाबत योगदानसहकार व दु काळाबाबत योगदानसहकार व दु काळाबाबत योगदानसहकार व दु काळाबाबत योगदान    

आप या रा या या आ थक गतीसाठी शा  महाराजांनी केलेल े
काय ही असेच उ लेखनीय आह े याम ये शा  छ पती ि प नग अडँ 
िवि हग  िमलची थापना २७ स टबर १९०६, गुळा या ापारासाठी 

ापारी िपठाची थापना, शेतक यां या सहकारी सं थचेी थापना, 
राधानगरी धरणाची उभारणी इ यादी गो चा समावेश करता येईल. 
शेतक यांची सावकारी पाशातनू मु ता कर यासाठी महाराजांनी आिण 
काही उपाय योजल ेहोत.े दु काळा या काळात या शतेक यां या जिमनी 
सावकारांकडे गहाण पडले या हो या या शतेक यांना आप या जिमनी 
सोडिव यासाठी यांनी कज उपल ध क न दली. खरेतर शा  
छ पत या राजकारभार िवषयक सुधारणांची ा ी एका छो ाशा 
सं थांना पुरतीच मया दत होती. परंतु या सुधारणा इत या मूलगामी 
व पा या हो या क  यातून एका सामािजक  ांतीने ज म घेतला आिण 

ही ांतीने अ पावधीतच संपणू महारा ात ापून टाकला. 
धमिनरपेधमिनरपेधमिनरपेधमिनरपे     समाजसमाजसमाजसमाज    सधुारणावादी शासनसधुारणावादी शासनसधुारणावादी शासनसधुारणावादी शासन  

राजष  शा  महाराजांचे शासन ह े िनरपे  प तीन ेचालत असे 
यांनी जाती- जातीत, आिण धमा- धमात,  े -किन , उ - नीच असा 

कुठलाही आप या रा याम ये भेद केला नाही. को हापूर शहरातील 
रिववार पेठ, शहापुरी या भागात मि द बांध यास परवानगी दली. 
याचबरोबर मुि लम कुराण धम थंाचे मराठीत काशन कर यासाठी 
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आ थक साहा य केले. िमरजेतील ि न डॉ टरांशी यांची मै ी होती. 
ब जन समाजातील व कलांना व कली कर यासाठी सनदा द या. 
आप या रयत येतील हद-ूमु लीम, ब जन या सवाम ये एकोपा िनमाण 
करणे आिण सवाना याय दणेे अशी यांचे शासन होते. 
कलाकाराचं ेआ यदातेकलाकाराचं ेआ यदातेकलाकाराचं ेआ यदातेकलाकाराचं ेआ यदाते        

राजष  शा ना अनेक छंद होत.े त े वतः कु ती खेळण,े ा यांशी 
झंुज देण,े पैलवानाचा खुराक देण,े गावोगावी तािलमी, आखाडे थापना 
केली. अनेक नामवंत पलैवान, प कार, लेखक, कवी, शाहीर, जलसा कार, 
गायन को कळा केसरबाई केरकर, संगीत स ाट अ ला दयाखा, बालगंधव, 
नाटककार मामा वरेरकर, बाबुराव पटर, कवी सुमंत, राजकवी भोसले 
इ याद ना आ य दला. आप या २२ वषा या राजक य कार कद त 
को हापूर शहराला यांनी 'कलापूर' बनिवले.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ:::: 
1. भगत रा. तु. (२०१६), राजष  शा  छ पती जीवन व िश णकाय, को हापूर: रया 

पि लकेश स.  
2.  जाधव नर  (१९८०), महारा ातील मानिच ह,े पुणे: मॅजेि टक काशन. 
3. नांदेडकर व. गो. (२०११), राजक य िवचार आिण िवचारवंत, पुणे: डायमंड 

पि लकेश स.  
4. जय सगराव पवार(संपा), (२००६), राजष  शा  छ पत चे जाहीरनामे व 

कुमनामे,ड िबवली: (पूव) सुमे  काशन 
5. गाठाळ एस. एस. (२००५), आधुिनक महारा ाचा इितहास, औरंगाबाद: कैलास 

पि लकेशन. 
6. क डेकर आर. एस. (२०११), रयतेचा राजा: राजष  शा  महाराज, लातूर: अ ण 

काशन. 
7. िभसे रामचं  मंुजाजी (२०१८), राजष  शा , परभणी: यू मन पि लकेशन 
8. चंदनिशव ीकृ ण (संपा), (२०२०), राजष  शा  महाराज, महा मा फुले, डॉ 

बाबासाहबे आंबेडकर यांचे योगदान, (आंतरिव ाशाखीय रा ीय प रषद, भूम) बीड: 
ISSN: 2319 9318, हषवधन पि लकेशन ा. िल. 
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लोकक याणकारी राजा छ पती शा  लोकक याणकारी राजा छ पती शा  लोकक याणकारी राजा छ पती शा  लोकक याणकारी राजा छ पती शा  
महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    

 

ा. डॉ. दलीप साहबेराव काकडे    
अथशा  िवभाग मुख, ी द   महािव ालय हदगाव, िज हा नांदडे 

प रचयप रचयप रचयप रचय    
शा  महाराजांचा ज म २६ जून इ.स. 

१८७४ रोजी कागल येथील घाटगे घरा यात झाला. यांचे मूळ नाव 
यशवंत, यां या विडलांचे नाव जय सगराव (आ पासाहबे) तर आईचे नाव 
राधाबाई होते. को हापूर सं थानाचे राजे चौथे िशवाजी महाराज यां या 
मृ यूनंतर यां या प  नी आनंदीबाई यांनी १७ माच १८८४ रोजी 
यशवंतरावांना द क घेतल,े व 'शा ' ह ेनाव ठेवल.े सन १८८९ ते १८९३ 
या चार वषा या कालखंडात धारवाड येथ े शा  महाराजांचा शै िणक 
आिण शारी रक िवकास झाला. यांचे िश ण ि टश अिधकारी े जर 
यां या हाताखाली झाले. पुढील िश ण राजकोट या राजकुमार कॉलेज 
म ये व धारवाड येथ े झाले. अ यास व् शै िणक सहली ारे िमळाललेे 

वहार ान यामुळे शा राजे यांचे ि म व िवकिसत झाले होत.े 
िश ण चालू असतानाच १ एि ल १८९१ रोजी बडो ा या गुणाजीराव 
खानिवलकर यां या ल मीबाई या मुलीशी शा  िववाहब  झाले. या वेळी 
यांचे वय १७ वषाचे होत ेआिण ल मीबाई वय १२ वषा न कमी होते. २ 

एि ल १८९४ रोजी यांचा रा यारोहण समारंभ झाला. रा यािभषेक 
झा यानंतर इ.स. १९२२ सालापयत हणजे २८ वष त े को हापूर 
सं थानाचे राजे होत.े शा  महाराजांना ''''राजषराजषराजषराजष '''' ही उपाधी कानपूर या 
कुम  ि य समाजाने दली.     

राजष  शा  महाराज इ.स. १८८४-१९२२ दर यान को हापूरचे 
शा  व चौथे शा  नावाने िस , ह े एक 
भारतीय समाजसुधारक व को हापूर सं थानाचे छ पती  होते. ि टश 
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राजस े या काळाम ये सामा य जनतलेा 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. महारा ाला तीन 

मुख समाजसुधारकांचा वैचा रक वारसा लाभला अस यामुळे या रा यास 
"फुल-ेशा -आंबेडकरांचा महारा " असे हणतात.     

समाज सुधारणे या दृ ीने यांनी जनिहताचे आिण अनेक कायदे 
केले. अ पृ य व दबुल घटकांना याय िमळवून दे याचा य  केला. 
रा याची आ थक ि थती सुधार याकडे ही यांनी िवशेष ल  पुरिवल.े 
ब जन समाजाला यांचे या य ह  िमळवून दे यासाठी  राजष  शा नंी 

थािपत समाज व थेिव  संघष केला.  आिण यायोगे ब जन 
समाजाची अि मता जागृत केली. राजष  शा  महाराज यांचा मृ यू ६ मे 
१९२२ रोजी मंुबई येथे झाला. 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती:::: 

तुत शोधिनबंधा या अ ययनासाठी ि तीय त य साम ीचा 
उपयोग कर यात आलेला असून याम ये संदभ थं, िनयतकािलक, 
इंटरनेट, वृ प े या आधीचा आधार घऊेन शोधिनबंध तयार कर यात 
आला आह.े    
शोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ  े   ::::    

तुत शोधिनबंधाची उ  ेमांडणी पुढील माण ेकेली आहे    ....    
1. राजष  शा  महाराजां या समकालीन समाज व थेचे अ ययन 

करणे.    
2. राजष  शा  महाराजांचे लोकक याणकारी शासन जाणून घणेे.    
3. राजष  शा  महाराजां या सामािजक कायाचे अ ययन करण.े    

शा  महाराजांशा  महाराजांशा  महाराजांशा  महाराजां यायायाया    समाज सधुारणासमाज सधुारणासमाज सधुारणासमाज सधुारणा    
शा  महाराजांनी ब जन समाजात िश ण सार कर यावर 

िवशेष भर दला. यांनी को हापूर सं थानात ाथिमक िश ण स चे व 
मोफत केले. ी िश णाचा सार हावा हणून यांनी राजा ा 
काढली. अ पृ यता न  कर या या दृ ीने यांनी इ.स. १९१९ साली 
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सवण व अ पृ यां या वेग या शाळा भरव याची प त बंद 
केली. जाितभेद दरू कर यासाठी यांनी आप या रा यात आंतरजातीय 
िववाहाला मा यता देणारा कायदा केला.  हा एकाच धमातील परंतु िभ  
जाती या दोन मधील िववाह होय. इ.स. १९१७ साली यांनी 
पुन ववाहाचा कायदा क न िवधवािववाहाला कायदेशीर मा यता 
िमळवून दली. ब जन समाजाला राजक य िनणय येत सामावून यांनी 
इ.स. १९१६ साली िनपाणी येथे ‘डे न रयत असोिसएशन’ ही सं था 
थापली. वेदो  मं  हण या या अिधकाराव न झालेल ेवेदो  
करण शा  महाराजां याच काळात झाले. 

 वातं यापूव  कैक वष आधी समता, बंधुता, धमिनरपे ता, सव 
घटकांना िवकासाची समान संधी ही त वे शा  महाराजांनी करवीर 
सं थानात अमलात आणली. हणूनच यांचा देशभरात 'महाराजांचे 
महाराज' असा गौरव होतो. रयत जा व उपेि त समाजाला यांचे ह  व 
याय िमळवून दे याचे काय शा नंी केल ेआप या संपणू जीवन कायाम ये 
यांनी समाजातील ब जन समाजाला यांचे याय व ह  िमळवून 

दे यासाठी आप या अिधकाराचा पूणपण े वापर केला हणूनच त े
लोकक याणकारी रा यकत ठरले. यां या कायाचा गौरव 
समकालीन लेखकांनी व इितहासकारांनी केलेला आह.े 
अ पृ यता िनमलूनासाठी ो साहनअ पृ यता िनमलूनासाठी ो साहनअ पृ यता िनमलूनासाठी ो साहनअ पृ यता िनमलूनासाठी ो साहन    

महाराजांनी सुमारे २८ वष रा यकारभार केला. शा  राजांना 
ब जनां या िश णािवषयी तळमळ होती. हणून को हापरू सं थानात 
स या मोफत िश णाचा कायदा केला. तसेच ५०० ते १००० 
लोकव ती या गावांम ये शाळा काढ या. जे पालक आप या मुलांना 
शाळेत पाठवणार नाहीत या पालकांना ितमिहना १ . दंड 
आकर याची कायदेशीर तरतूद केली. यांनी ाथिमक िश ण स चे व 
मोफत केले. अ पृ यां या आ थक ि थतीत सुधारणा कर या या उ ेशान े
शा  महाराजांनी अ पृ यांना वावलंबी बनव याचे ठरवले. यासाठी 
अ पृ यांना वतं  वसाय कर यास ो साहन दले. दकुाने हॉटे स 
काढ यासाठी ो साहन दल.े तसेच आ थक मदत देखील दऊे केली. 
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अ पृ यांना िशवण यं े देऊन वतं  वसाय कर यास ो साहन दल.े 
राजवा ातील कपडे यां याकडून िशवून घे यास सु वात केली. गंगाधर 
कांबळे या ला को हापुरात म य व तीत चहाचे दकुान काढून दले 
अ पृ यांना समाजात ित ा ा  हावी हणून यांनी महार पैलवानांना, 
पैलवान चांभार यांना सरदार अभंग यांना पंिडत अशा पद ा द या 
अ पृ य सुिशि त त णांची तलाठी हणून नेमणूक केली. 

अ पृ यता न  कर या या दृ ीने यांनी सवण व अ पृ यां या 
वेग या शाळा भरव याची प त १९१९ म ये बंद केली. गाव या 
पाटलाने कारभार चांगला चालवावा यासाठी िश ण देणा या पाटील 
शाळा, य  ावसाियक िश ण देणा या, तं े व कौश ये िशकवणा या 
शाळा असेही उप म यांनी राबवले. छ पती िशवाजी 
महाराजां या िवचारांचा व कायाचा वारसा समथपणे चालवणारा राजा 
हणून आपली ओळख िनमाण केली. सामािजक बंधुभाव, समता, दिलत व 

उपेि त बांधवांचा उ ार, िश ण, शेती, उ ोगधंदे, कला, डा व 
आरो य इ यादी मह वपूण े ाम ये अि तीय व पाचे काय केले. 
मागासवग य व विंचतासंाठी काय ाची अमंलबजावणीमागासवग य व विंचतासंाठी काय ाची अमंलबजावणीमागासवग य व विंचतासंाठी काय ाची अमंलबजावणीमागासवग य व विंचतासंाठी काय ाची अमंलबजावणी    

मागासले या लोकांना गती या वाहात आणावयाचे असेल तर 
यां यासाठी राखीव जागांची तरतूद केली पािहजे. हा ापक दिृ कोन 

डो यासमोर ठेवून ६ जुलै १९०२ रोजी को हापूर सं थानात मागास 
जात ना ५० ट े  जागा राखीव राहतील अशी घोषणा केली व ितची 
व रत अंमलबजावणी क न संबंधत अिधका याकडून अहवाल मागिवल.े 

शा ं या या िनणयाला त हा अनेक उ वण य पुढा यांनी िवरोध केला. 
या काळात अ पृ य मान या गलेे या जाती या लोकांसाठी नोकरीम ये 

राखीव जागांची तरतदू क न सरकारी नोक या िमळवून द या. शाळा, 
दवाखाने, पाणवठे, सावजिनक िविहरी, सावजिनक इमारती इ यादी 
ठकाणी (त कालीन) अ पृ यांना समानतेने वागवावे असा आदेश यांनी 

को हापूर सं थानात काढला. १९१७ साली यांनी पुन ववाहाचा कायदा 
क न िवधवािववाहाला कायदेशीर मा यता िमळवून दली. तसेच 
यांनी देवदासी था बंद कर यासाठीही काय ाची िन मती केली. ब जन 
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समाजाला राजक य िनणय येत सामावून घे यासाठी यांनी इ.स. 
१९१६ साली िनपाणी येथे 'डे न रयत असोिसएशन' ही सं था थापली. 
आतंरजातीय िववाहास ो साहनआतंरजातीय िववाहास ो साहनआतंरजातीय िववाहास ो साहनआतंरजातीय िववाहास ो साहन    

याकाळी धमा या नावाखाली देवांना मुल-ेमुली वाह याची 
िविच  प त भारतात चाल ू होती. परंतु राजांनी आप या सं थानात 
जोग या-मुरळी ितबंधक कायदा क न ही प त बंद पाडली. जाितभेदाचे 

थ न  हावे हणून आप या सं थानात आंतरजातीय व आंतरधम य 
िववाहास कायदेशर मा यता दली. तसा कायदा पा रत केला आिण याची 

य  अंमलबजावणी करताना आप या चूलत बहीणीचे 
ल  धनगर समाजातील यशवंतराव होळकर यां याशी लावून दल.े 
एवढेच न ह े तर सं थानात जवळजवळ १०० मराठा-धनगर िववाह 
घडवून आणले. अशा अनेक काया या मा यमातून यांनी ि यांना 
स मानाची वागणूक व दजा िमळवून दला. 
गु हगेार जमात चा सामािजक स मानगु हगेार जमात चा सामािजक स मानगु हगेार जमात चा सामािजक स मानगु हगेार जमात चा सामािजक स मान    

त कालीन प रि थतीम ये जाित व थेची िशकार झाले या 
अनेक जमाती या काळात चो या, दरोडे अशा चुक या मागाचा अवलंब 
करत हो या. सनातनी वण व थेने यांना उपेि त ठेवून िश ण, स ा व 
संप ीचा अिधकार नाकारला, यामुळे यांचे जीवन नैरा यमय झाले. 
याचाच प रणाम हणून यांनी चो या, दरो ांचा माग अवलंबला. 
यामुळे ि टश सरकारने या जमातीवर गु हगेारीचा िश ा मारला. यांना 

रोज गावकामगाराकडे हजेरी लावावी लागत असे. शा  राजांना या 
लोकांिवषयी कणव होती. कारण ते ख या अथाने वंिचतांचे राजे होते. 
यामुळे शा नंी हजेरी प त बंद केली. या जाती जमात या लोकांना 

एकि त क न गु हगेारीपासून यांना परावृ  केल.े यांना सं थानात 
नोक या द या. यां यातनू पहारेकरी, रखवालदार, रथाचे सारथी 
िनमाण केल.े यांना घरे बांधून दली. वणवण भटकणा या लोकां या 
राह याची सोय झाली. पोटापा याची सोय झाली. यामुळे गु हगेार 
हणून िश ा बसले या लोकांना माणूस हणनू समाजात स मानान े

वावरता येऊ लागल.ेगु हगेारांना शासन करणारा स ाधीश सव  
पहायला िमळेल. मा  यांना ेमान,े मायेने आपलेसे क न समाजात 
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सामािजक दजा देणारा व यां यात वािभमान िनमाण करणारा राजा 
िवरळाच. 
वदेो  सघंष  आिण स यशोधक चळवळीचा चारवदेो  सघंष  आिण स यशोधक चळवळीचा चारवदेो  सघंष  आिण स यशोधक चळवळीचा चारवदेो  सघंष  आिण स यशोधक चळवळीचा चार    

वेदो  करण ह े राजष  शा या जीवनात तसेच परुोगामी 
महारा ा या सामािजक व धा मक सुधारणा चळवळीत मह वाचे करण 
होते. या करणामुळे पुरोिहतशाहीची समाजावरील पकड ढली झाली. 
याच करणामुळे स यशोधक चळवळ िजवंत ठेवली. ऑ ट बर इ.स. 
१८९९ म ये राजष  शा  महाराज ान करताना मं  हणणारा नारायण 
भटजी यांनी पुराणो  मं  हटले. शा या ाला उ र देताना तो 
हणतो "आपण शु  आहात, ा ण वग जोपयत तु हास ि य हणून 

मा यता दते नाही तोपयत तु ही शु च आहात"आ पासाहबे राजोपा ये 
यांनीही वेदो  प तीने मं  हण यास िवरोध केला. राजोपा ये यांना  
टळकांचे आशीवाद होते. वेदो  करणाचे मूळ हदू या वण व थते 

आह.े आय े  व अनाय किन , वेद पटनाचा अिधकार फ  आयाना आह.े 
वेद ह ेई रिन मत असून हदचूा धम ंथ आह.े ा ण, ि य व वै य या 
३ वणाना यासाठी वेदो  मं  हण यास  अिधकार आह.े शा  महाराज 
ह े अनाय अस याने वेदो  प तीने धा मक िवधी क  शकत नाहीत. 
हणून  यांनी शा  महाराजांचा वेदो  प तीन े मं  िवधी िवधी 

नाकारला होता. याच करणामुळे शा  महाराजांना स यशोधक 
समाजाचा चार आिण सार कर याची रेणा िमळाली.    

 वेदो  मं  हण या या अिधकाराव न झाललेा वेदो  संघष 
राजष  शा ं याच काळात झाला. ह ेमहारा ा या सामािजक जीवनातील 
वादळच होते. या करणामुळे स यशोधक चळवळ आणखी े रत झाली. 
ब जन, अ पृ य समाजाचा सवागीण िवकास साध याचे काय करताना 
यांनी एका अथान ेमहा मा फुल ेयांचीच परंपरा पुढे चालवली. यांनी 

स यशोधक चळवळीला य  सहकाय केले. को हापूर 
सं थानांम ये स यशोधक चळवळीचा सार आिण चार कर याचे ही 
मह वाची जबाबदारी राजष  शा  महाराजांनी पार पडली यां या 
नेतृ वाखालीच संपूण को हापरू सं थानांम ये स यशोधक चळवळ उभी 
रािहली आिण ती नेटाने पुढे ने याची कामिगरी देखील पार पाडली गेली. 
पुढे या चळवळीचा सार आिण चार कर याची मह वाची 
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जबाबदारी कमवीर भाऊराव पाटील यांनी पार पाडली यासाठी यांनी 
िश णातून ब जन समाजाचा सवागीण िवकास ह े सू  अंिगकारललेे. 
दिलत पीिडत उपेि त समाजाला याय िमळवून दे याचा य  केला 
यामागे खरी ेरणा ही राजष  शा , महा मा फुले व डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांची होते. बाबासाहबे आंबेडकरांना माणगाव या प रषदेम ये 
"दिलतांचा नतेा" व "भारतीय अ णी नेता" हणून घोिषत केले. यापुढील 
काळाम ये बाबासाहेबांनी दिलत उपेि त समाजाचे नतेृ व करावं असे 
आवाहनही महाराजांनी केल.े शा  यांनी सव उपेि त समाजातील व 
अ पृ य वगातील लोकांना आप या सं थानाम ये आर णा ारे नोक या 
दे याचा य  केला यादृ ीने संपूण भारताम ये आर णाचे जनक हणून 
यांचा गौरव केला जातो. सामािजक यायाची भूिमका घेऊन शा राजांनी 

सामािजक समतेसाठी य  केले. 
शा  महाराजांचाशा  महाराजांचाशा  महाराजांचाशा  महाराजांचा    जाती िनजाती िनजाती िनजाती िनमलूनासाठी लढामलूनासाठी लढामलूनासाठी लढामलूनासाठी लढा    

राजष  शा  महाराजांचे मूळ नाव यशवंतराव होते. यांचा ज म 
को हापूर िज ातील कागल येथील घाटगे घरा यात झाला. महाराजानी 
सुमारे २८ वष रा यकारभार केला. यांनी आप या रा यात ाथिमक 
िश ण स चे व मोफत केल.े ी िश णाचा सार हावा हणून यांनी 
राजा ा काढली.आतंरजातीय िववाहांचा पुर कार केला व यासंबंधी 
कायदा आणला,आप या कृतीतूनच संदेश जावा यासाठी आप या 
चुलतबिहणीचा िववाह यांनी आंतरजातीय केला,अ पृ यता न  
कर या या दृ ीन े यांनी सवण व अ पृ यां या वेग या शाळा 
भरव याची दु  प त १९१९ म ये बंद केली. गाव या पाटलाने कारभार 
चांगला चालवावा यासाठी िश ण दणेा या पाटील शाळा, य  

ावसाियक िश ण देणा या, तं े व कौश ये िशकवणा या शाळा, ब जन 
िव ा या◌ंसाठी वै दक पाठशाळा, सं कृत भाषे या िवकासासाठी सं कृत 
शाळा असेही उप म यांनी राबवले. 
शा  महाराजांच ेशै िणक कायशा  महाराजांच ेशै िणक कायशा  महाराजांच ेशै िणक कायशा  महाराजांच ेशै िणक काय    

शा  महाराजांनी खालील शाळा सु  के या.१. ाथिमक शाळा 
२. मा यिमक शाळा ३. परुोिहत शाळा ४. युवराज/ सरदार शाळा ५. 
पाटील शाळा ६. उ ोग शाळा ७. सं कृत शाळा ८. स यशोधक शाळा ९. 
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सैिनक शाळा १०. बालवीर शाळा ११. ड बारी मुलांची शाळा १२. कला 
शाळा सु  के या. राजष  शा  महाराजां या काळात ब जन समाज 
िश णापासून वंिचत रािहला होता. िश ण ही फ  व र  वगातील 
म े दारी बनली होती. येथील ब जन समाजा या मागासलपेणाचे एक 
मह वाचे कारण यां यातील िश णाचा अभाव होय. ही बाब शा  
महाराजांनी ओळखली. हणून ब जन समाजात िश णाचा सार घडवून 
आण या या कायाला यांनी अ म दला. 
शै िणक वसितगृह:े    

शा  महाराजांनी 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. दैव  
िश ण समाज बो डग (१९०८) ७. ी नामदेव 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. ी देवांग 
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, नागपरू (१९२०) २६. 
छ पती ताराबाई मराठा बो डग, पुणे (१९२०) 
धमिनरपे  शासनधमिनरपे  शासनधमिनरपे  शासनधमिनरपे  शासन : 

राजष  शा  महाराजांचे शासन ह े िनरपे  प तीन ेचालत असे 
यांनी जाती- जातीत, आिण धमा- धमात  े -किन , उ - नीच असा 

कुठलाही आप या रा याम ये भेद केला नाही. को हापूर शहरातील 
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रिववार पेठ, शहापुरी या भागात मि द बांध यास परवानगी दली. 
याचबरोबर कुराण धम थंाचे मराठीत काशन कर यासाठी आ थक 

साहा य केले. िमरजेतील ि न डॉ टरांशी यांची मै ी होती. ब जन 
समाजातील व कलांना व कली कर यासाठी सनदा द या. आप या रयत 
येतील हद-ूमु लीम, ब जन या सवाम ये एकोपा िनमाण करणे आिण 
सवाना याय देणे अशी यांचे शासन होते. 
कुलकण  वतन ेनकुलकण  वतन ेनकुलकण  वतन ेनकुलकण  वतन ेन     ::::    

पाटील व कुलकण  वतन ेही शतकापासून ढ होती. पाटील हा 
मराठा असे तर कुलकण  हा ा ण, पाटील अिशि त तर कुलकण  
सा र, ा णे र प कार व लेखक मुकंुद पाटील यांनी 'कुलकण  
लीलामृत' ंथ िल न कुलकण या कारवाया, कपटनीती, यां याकडून 
होणारा अ याय यावर काश टाकला. महा मा फुल ेयांनी तर कुलकण ना 
' ाम रा स' हटले होत े कुलकण  ह े सावकारक  करण,े खो ा न दी 
ठेवणे, गावात गु  कार थान े करणे इ यादी खोटे धंदे करीत हणून 
कुलकण चे र  क न पगारी तलाठी नेम याचा िनणय शा  महाराजांनी 
घेतला. 
रयतसेाठीरयतसेाठीरयतसेाठीरयतसेाठी    सहकारसहकारसहकारसहकार,,,, उ ोगउ ोगउ ोगउ ोग, , , , शतेी व दु काळाबाबत योगदानशतेी व दु काळाबाबत योगदानशतेी व दु काळाबाबत योगदानशतेी व दु काळाबाबत योगदान    

शा  छ पती ि प नग � ड िव हग िमल’ची थापना, शा पुरी 

ापारपेठेची थापना, गुळा या बाजारपेठेची िन मती, शेतक यां या 
सहकारी सं थांची थापना, शेतक यांना कज उपल ध क न देण े असे 
उप म यांनी आप या सं थानात राबिवल,े कमालीचे यश वी केल.े शेती, 
उ ोग, सहकार या े ांत राजष नी नवनवे योग केल.े शेती या 
आधुिनक करणासाठी यांनी संशोधनाला पा ठबा दला, नगदी िपके व 
तं ानाचा वापर वाढ यासाठी यांनी ‘ कग एडवड �ि क चरल 

इि ट ूट’ थापन केली. राजांनी याकाळी पा याचे मह व ल ात घेऊन 
भिव यात रयतेला दु काळाला सामोरे जावे लागणार नाही यासाठी 
राधानगरी नावाचे धरण बांधले. १८९६चा दु काळ व नंतर 
आललेी लेगची साथ या काळात यांची कसोटी लागली आिण याला त े
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पूणपण ेउतरले. दु काळी कामे, तगाईवाटप, व त धा यदकुाने, िनराधार 
आ माची थापना ह ेकाय पाहता 'असा राजा होण ेनाही' असेच जेला 
वाटते. ‘शा  छ पती ि प नग अँड वी हग िमल’, शा पुरी ापारपेठ, 
शेतक यांची सहकारी सं था, शेतक  तं ाना या संशोधनासाठी ‘ कग 
एडवड अ ॅि क चरल इि ट टू’ इ यादी सं था को हापुरात थाप यात 
यांचा मुख वाटा होता. राधानगरी धरणाची उभारणी, शेतक यांना कज 

उपल ध क न दणे े अशा उप मांतूनही यांनी कृिषिवकासाकडे ल  
पुरवल.े यांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना यां या िश णासाठी, 
तसेच मूकनायक वृ प ासाठीही सहकाय केल े होत.े यांनी 
िच कार आबालाल रिहमान यां यासार या कलावंतांना राजा य देऊन 

ो साहन दले.  
िविवध कलानंा आ य आिण ो साहनिविवध कलानंा आ य आिण ो साहनिविवध कलानंा आ य आिण ो साहनिविवध कलानंा आ य आिण ो साहन        

राजष  शा ना अनेक छंद होत.े त े वतः कु ती खेळण,े ा यांशी 
झंुज देण,े पैलवानाचा खुराक देण,े गावोगावी तािलमी, आखाडे थापना 
केली. अनेक नामवंत पलैवान, प कार, लेखक, कवी, शाहीर, जलसा कार, 
गायन को कळा केसरबाई केरकर, संगीत स ाट अ ला दयाखा◌ॅ, 
बालगंधव, नाटककार मामा वरेरकर, बाबुराव पटर, कवी सुमंत, राजकवी 
भोसले इ याद ना आ य दला. आप या २२ वषा या राजक य 
कार कद त को हापूर शहराला यांनी 'कलापूर' बनिवले. राजष  शा नंी 
को हापूर सं थानात संगीत, िच पट, िच कला, लोककला आिण कु ती 
या े ांतील कलावंतांना राजा य देऊन यांना ो साहन दे याचे 
मह वाचे काय केले. 
बळेगाव या भागातील वातं यवीराना आ थक मदतबळेगाव या भागातील वातं यवीराना आ थक मदतबळेगाव या भागातील वातं यवीराना आ थक मदतबळेगाव या भागातील वातं यवीराना आ थक मदत        

महाराजांनी को हापूर, बेळगाव या भागातील वातं यवीराना 
वेळोवेळी आ थक व इतर मदत केली. शा  महाराज व भारतर  डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांचे संबंध सव ृत आह.े डॉ. बाबासाहबेांनी 
‘मूकनायक’ ह े पाि क ३१ जानेवारी १९२० ला थम कािशत केले. 
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परंतु आ थक अडचणीमुळे पढेु ते बंद पडले. परंतु ह े राजष  शा  
महाराजां या ल ात आ यावर यांनी ता काळ २५०० पयांची भरघोस 
मदत केली. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

9. भगत रा. तु. (२०१६), राजष  शा  छ पती जीवन व िश णकाय, 
को हापूर: रया पि लकेश स.. 

10. जाधव नर   (१९८०), महारा ातील मानिच ह,े पुणे: मॅजेि टक 
काशन. 

11. नांदडेकर  व. गो. (२०११), राजक य िवचार आिण िवचारवंत, पुणे: 
डायमंड पि लकेश स.. 

12. जय सगराव पवार(संपा), (२००६), राजष  शा  छ पत च े
जाहीरनामे व कुमनामे,ड िबवली: (पूव) सुमे  काशन. 

13. गाठाळ एस. ए.स (२००५), आधुिनक महारा ाचा इितहास, 
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jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd dk;Zjkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd dk;Zjkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd dk;Zjkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd dk;Z    
    

MkWMkWMkWMkW----    lkSlkSlkSlkS----    dqyd.khZ ,ldqyd.khZ ,ldqyd.khZ ,ldqyd.khZ ,l----    ,u,u,u,u    
rRoKku foHkkxizeq[k ‘kkjnk egkfon;ky;] ijHk.kh 

 

fczVh’k jktoVhr egkjk”Vªkph tM.k?kM.k dj.;kr T;k Fkksj 
iq:”kkauh eksBk okVk mpyyk R;kiSdh jkt”khZ’kkgw egkjkt gs ,d gksr- 
iq:”kiz/kku lektkr :<h] ijaijk] vkf.k va/kJ)k pk ixMk vlY;kus 
fL=k;kaoj lrr vU;k; gksr gksrs- rlsp nfyr o cgqtu lektgh vKkukr 
nkfjnz;kr] va/kkjkr pkpiMr gksrk- gs loZ f’k{k.kkP;k vHkkokeqGs ?kMys 
gksrs- ;k ik’oZHkwehoj ‘kkgw egkjktkauh vkiY;k laLFkkukr L=h f’k{k.kkyk 
izksRlkgu fnys- ‘kkgw egkjktkaP;k ,danj dk;kZpk vk<kok ?ksrk lektkrhy 
visf{kr ?kVdkyk izk/kkU; ns.;kcjkscj R;kaP;kr lkekftd] jktdh;] vkfFkZd] 
vkf.k ‘kS{kf.kd fodkl ?kMowu vk.k.;kps dk;Z gh R;kauh dsys vkgs- 
^^lkekftd lersP;k rRokps iqjLdrsZ vkf.k d`rh’khy jkts Eg.kwu jkt”khZ 
‘kkgw egkjktkadMs ikghys tkrs R;kaPkh dkjdhnZ Eg.kts U;k; vkf.k 
rRofu”Bqjrsph lerkoknh dkjdhZn gks;-** 1 

jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh laLFkkukph lw=s gkrh ?ksryh R;kosGh 
f’k{k.kkph fLFkrh xaHkhjp gksrh- cgqtu lektkr eWVªhd mRrh.kZ >kysY;kaph 
la[;k vYi gksrh- [ksM;ke/;s izkFkfed ‘kkGk uOgR;k loZ lkekU; cgqtu 
lekt vKkukps o va/kJ)ps thou txr gksrk f’k{k.k ?ks.ks vkiys dke 
ukgh v’kh ;k lektkph letqr gksrh- ijarq ‘kkgw egkjktkaph ;k vKkuh 
cgqtu lektkr Kkukph T;ksr izpfyr dj.;kpk fu’p; dsyk- cgqtu 
lektkyk fL=;kauk lqf’kf{kr dj.;klkBh izkFkfed f’k{k.kkiklwu rs mPp 
f’k{k.kki;Zar lks; miyC/k dj.;kps /kksj.k R;kauh vk[kys- ‘kS{kf.kd izxrhP;k 
ekxkZRk T;k vMp.kh ;srhy R;koj ekr dj.;kps Bjfoys- ^f’k{k.k gkp 
vkepk rj.kksik; vkgs] vls Bke er R;kaps vkgs- ^^f’k{k.kkf’kok; 
dks.kR;kgh ns’kkph mUurh ukgh] vls bfrgkl lkaxrks] vKkukr cqMqu xsysY;k 
ns’kkr mRRke eqRlíh o y<O; ohj d/khgh fuit.kkj ukghr Eg.kwu lDrhP;k 
o eksQr f’k{k.kkph Hkkjrkyk vko’;drk vkgs-**2 vls R;kaps er gksrs- 
Eg.kwu R;kaps f’k{k.kklaca/kh dk;Z R;kauh vkiY;k dksYgkiwj laLFkkukr 
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f’k{k.kklaca/kh dsysY;k osxosxG;k dk;n;ko:u vkf.k R;kauh jkcfoysY;k 
/kksj.kko:u y{kkr ;srs- 
jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd dk;Z jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd dk;Z jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd dk;Z jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd dk;Z     
1111----    izkFkfed f’k{k.k lDRkhps o eksQRk&izkFkfed f’k{k.k lDRkhps o eksQRk&izkFkfed f’k{k.k lDRkhps o eksQRk&izkFkfed f’k{k.k lDRkhps o eksQRk&    

f’k{k.kkps njokts cgqtu lektklkBh [kqyh dsY;kuarjp R;kaph 
lokZaxh.k izxrh gks.kkj ;k fopkjkoj ‘kkgw egkjktkapk fo’okl gksrk- ^^ 
dksYgkiwj laLFkkukr izkFkfed f’k{k.k lDrhps o eksQRk dj.;kfo”k;hpk fopkj 
b-l- 1912&13 P;k lqekjkl lq: gksrk- tksi;Zar cgqtu lekt lk{kj 
gks.kkj ukgh rksi;Zar yksd’kkghyk MksGli.kk ;s.kkj ukgh vls R;kauk okVs 
Eg.kwu fuj{kj yksd vkiY;ki;Zar ;sr ukghr rj vki.k R;kaP;ki;Zar xsyks 
ikghts vlsgh R;kaps er gksrs R;kauh [ksMsxko ?kVd ekuwu izkFkfed f’k{k.k 
izlkjkl lqjokr dsyh- 25 twYkS 1917 lkyh ,d gqdqe dk<qu izkFkfed 
f’k{k.k lDrhps o eksQr dsys-**3 f’k{k.kklkBh ;ksX; o; vlysY;k 
eqykeqyhuk ‘kkGsr ikBfo.;kckcr ikyd o xko dkexkj ;kaP;koj dMd 
ca/kus ykxq dsyh- ;kpk vlk Qk;nk >kyk dh] ‘kkGkaph la[;k o fon;kFkhZ 
la[;k ;kaP;kr eksB;kizek.kkr ok<>kyh- v’kkizdkjs ‘kkldh; tkghjukek 
dk<wu ‘kkgw egkjktkauh vkiY;k uofopkjkauk d`frf’kyrsph tksM nsÅu 
f’k{k.k gs loZlkekU;ki;Zar usÅu iksgpfoys- cgqtu lektkP;k f’k{k.kklkBh 
dks.kR;k mik;;kstuk djkO;kr ;kckcr U;k-jkuMs] Jh-xks-dw-xks[kys] MkW-
HkaMkjdj ;kaP;k’kh ‘kkgw egkjkt osGksosGh lykelyrgh djr- 

eqykaps izkFkfed f’k{k.k xkoke/;s laiY;kuarj R;k eqykauk mPp 
f’k{k.kkdfjrk dksYgkiwj laLFkkuke/;s ykxr gksrs i.k R;kaP;k jkg.;kpk iz’u 
vlY;kewGs R;kauh dksYgkiqj e/;s loZtkrh /kekZaP;k eqykalkBh oLkrhx`g lq: 
dsys Hkkstu x`gkph lks; dsyh] rlsp Qh ekQh f’k”;o`R;k ;klkj[;k vusd 
loyrh fnY;k-^^nfyr cgqtu v’kk loZ loZlkekU; yksdkae/khy oafpr 
?kVdkr f’k{k.kkpk izlkj Ogkok] R;kpcjkscj rykBh] ‘ksrdjh] rkaf=d 
f’k{k.klaLFkk ;ke/;s ekxkltkrhP;k eqykauk f’k”;o`Rrh ;kstuk lq: dsyh- 
egkjktkauh R;k dkGke/;s f’k”;o`Rrhfo”k;d f’k{k.kkph xjt vksG[kyh gksrh 
o R;kp fn’ksus dk;Zgh dsys vkgs-**4 
2222----    L=h f’k{k.k fo”k;d dk;Z &L=h f’k{k.k fo”k;d dk;Z &L=h f’k{k.k fo”k;d dk;Z &L=h f’k{k.k fo”k;d dk;Z &    

L=hnkL;kph ‘k`a[kyk [kaMhr djk;ph vlsy rj izFke L=hoxZ 
f’kf{kr >kyk ikfgts ;kph tk.kho egkRek tksfrck Qwys ;kaP;k izek.ks ‘kkgw 
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egkjktkaukgh >kyh vkf.k ex L=h f’k{k.k gk R;kaP;k lq/kkj.kkoknh 
dkjHkkjkpk ,d Hkkxp cuyk ‘kkgw egkjktkauh Mksaxjh] xzkeh.k o ekxklysY;k 
Hkkxke/;s eqyhalkBh ‘kkGk dk<Y;k- izkS< fL=;kaP;k f’k{k.kkP;k ckcrhrgh 
‘kkgw egkjktkauh fo’ks”k y{k ?kkrys- ‘kkgw egkjktkauh eqyhaP;k izkFkfed o 
ek/;fed f’k{k.kkojp Hkj fnyk vls ukgh rj mPp f’k{k.k ns.;kdMsgh y{k 
fnys- vf=dkckbZ MWfu;y csdj ;k f[kz’pu eqyhyk mPp f’k{k.kklkBh R;kauh 
iq.;kyk ikBfoys-jk/kkckbZ lw;Zoa’kh] rkjkckbZ] [kkuksydj ;kaP;klg ikp 
eqyhauk R;kauh mPp f’k{k.kklkBh eqacbZyk ikBfoys- d`”.kkckbZ dsGo.kdj 
;kauk eqacbZP;k xzWaV esMhdy dkWyste/;s ikBowu R;kauk MkWDVj cuoys- iq<s 
;kp d”̀.kkckbZauk egkjktkauh mPp oSn;dh; vH;klklkBh baXyMykgh 
ikBoys- R;kps vls er gksrs dh] ^^L=h f’k{k.kkpk izlkj L=h f’kf{kdk 
vlrhy rj vf/kd osxkus gksÅ ‘kdrks Eg.kwu L=h;kae/kwu f’kf{kdk r;kj 
dj.ks xjtsps vkgs] ;k Hkwfedsrwu ‘kkgw egkjktkauh 1898 e/;s fL=;kalkBh 
v/;kid fon;ky;kph LFkkiuk dsyh vkf.k fL=;kaP;k fodklklkBh leku 
la/khph vo’;drk vlY;kps vkxzgh er O;Dr dsysys fnlwu ;srs**-5 
3333----    O;olk;kfHkeq[k f’k{k.k &O;olk;kfHkeq[k f’k{k.k &O;olk;kfHkeq[k f’k{k.k &O;olk;kfHkeq[k f’k{k.k &    
 O;olk;kfHkew[k f’k{k.k feGkos Eg.kwu jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh 
ikjaikjhd f’k{k.k ns.kkÚ;k ‘kkGk O;frfjDr O;olk;kfHkeq[k f’k{k.k ns.kkÚ;k 
‘kkGk LFkkiu dsY;k-vLiz’;kauk ‘kS{kf.kd dk;kZr xfreku dj.;klkBh o 
olrhx`gk cjkscjp 1887 lkyh vkGrs xkoh egkj Ldwyph LFkkiuk dsyh- 
eqykauk /kansokbZd f’k{k.k ns.;kph O;oLFkk dsyh- R;kr R;kauh VsfDudy 
Ldwy] jk/kkd`”.k eafnjkr N=irh jktkjke vkSn;ksfxd eafnj] inekGk ph 
lqjokr ] dykx`g] vkSn;ksfxd Ldwyph LFkkiuk] fnYyh njckj ikVhy 
‘kkGk] lR;’kks/kd ‘kkGk vkf.k rykBh LDwyph LFkkiuk v’kk osxosxG;k 
O;olk;kfHkew[k ‘kkGkaph LFkkiuk ‘kkgw egkjktkauh dsysyh fnlwu ;srs- ;krwu 
yksgkjdke] xoaMhdke] lqrkjdke ;klkj[ks O;kolk;fd f’k{k.k fnys- 
4444----    ixkjh f’k{kdkaph use.kwd &ixkjh f’k{kdkaph use.kwd &ixkjh f’k{kdkaph use.kwd &ixkjh f’k{kdkaph use.kwd &    

‘kkgw egkjktkauk vls okVr gksrs dh] f’k{k.kkfo”k;h f’k{kdkaP;k 
eukr vkLFkk fuekZ.k Ogkoh o R;kus f’k{k.k fo”k;d pGoGhyk xrh ;koh 
ijarq f’k{kdkaP;k ckcrhr orunkjh i)r mi;qDr u BjY;kus R;kauh 
f’k{kdkaph ixkjh use.kwd lq: dsyh- lqjokrhyk egkjktkauh izR;sd [ksM;kr 
uohu ‘kkGk dk<wu R;koj orunkj f’k{kd use.;kph ;kstuk dk<yh ijarq 
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rh Qynk;h Bjr ulY;kps fnlwu vkys Eg.kwu egkjktkauh ^orunkj f’k{kd* 
i/nr can d:u ^ixkjh f’k{kd ;kstuk lq: dsyh- R;klkBh egkjktkauh 
f’k{kdkaph ijh{kk ?ks.;kl lqjokr dsyh rlsp dksYgkiwj ;sFks v/;kid 
fon;ky;gh dk<ys R;kpizek.ks f’k{kdkalkBh orZuqdhpk nk[kyk o 
iapohlP;k vkrhy o; gh vVgh ?kkryh- dkj.k f’k{kd gs fon;kF;kZaps 
[kjs[kqjs ikB;iqLrd vlY;keqGs f’k{kd gk Kkuo`) vlyk ikghtsvls ‘kkgw 
egkjktkauk okVr vls- 

jkt”khZ ‘kkgwegkjktkauh izR;sd tkrhP;k fon;kF;kZalkBh Lora= 
olrhx`g LFkkiu d:u R;kauk f’k{k.kklkBh izksRlkgu fnys rlsp osxosXkG;k 
‘kkGkaph LFkkiuk d:u f’k{k.kklkBh izksRlkgu fnys rlsp osxosxG;k 
‘kkGkaph LFkkiuk d:u nfyr cgqtu v’kk loZlkekU; yksdkae/khy ?kVdkr 
f’k{k.kkpk izlkj Ogkok R;kpcjkscj rykBh] ‘ksrdjh] rkaf=d f’k{k.k ns.kkÚ;k 
laLFkk ;ke/;s ekxkltkrhP;k eqykauk f’k”;o`Rrh ;kstuk lq: dsyh- rlsp 
laxhr dysP;k f’k{k.kklkBhgh R;kauh vkjaHk dsyk- 

FkksMD;kr jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd dk;Z gs vf}rh; vkgs- 
cgqtu vkf.k vLi`’kkapk fodkl lk/kk;pk vlsy] lektkr izfr”Bk 
feGok;ph vkf.k R;kaph izxrh lk/kk;ph vlsy rj R;kauk Kku izkIr gks.ks 
vko’;d vkgs- vkf.k gs Kku dsoG f’k{k.kkP;k ek/;ekrwu ‘kD; gksÅ 
‘kdrs- gs ‘kkgw egkjktkauh tk.kys vkf.k vkiY;k laLFkkukP;k ek/;ekrwu 
‘kkGk] egkfon;ky;] lokZlkBh m?kMh d:u lokZauk f’k{k.kkpk vf/kdkj 
feGkyk ikghts dks.khgh f’k{k.kkiklwu oafpr jkgw u;s ;klkBh f’k{k.k 
lDrhps o eksQr dsys- ;ko:u N=irh jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps 
f’k{k.kfo”k;d dk;sZ gs yksddY;k.kdkjh gksrs ;kr ‘kadkp ukgh- 
lanHkZ xzaFk lanHkZ xzaFk lanHkZ xzaFk lanHkZ xzaFk     

1. ?kksjeksMs ds-;q ?kksjeksMs dyk ¼2006½ ‘kS{kf.kd fopkjoar Hkkjrh; o ik’pkR;] 
i`”B Ø- 25 & 26 

2. cSuokM jes’k jk- dne ,l ds ¼2012½ jkt”khZ ‘kkgq egkjktkaP;k ‘kS{kf.kd 
fopkjkaph izklafxdrk & i`”B Ø- 68 fdRrk& i`”B Ø- 69 

3. <kslj lafxrk ] dqyd.khZ fnikyh & jkt”khZ ‘kkgq vkf.k L=h iz’u % vczkEg.kh 
i;kZ;kP;k fn’ksus] i`”B Ø- 155 

4. MkW- vkj- ,l- dksaMsdj & vk/kqfud egkjk”Vªªkrhy lektlq/kkjd  
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‘kkgw N=irhapk olk vkf.k okjlk vki.k ‘kkgw N=irhapk olk vkf.k okjlk vki.k ‘kkgw N=irhapk olk vkf.k okjlk vki.k ‘kkgw N=irhapk olk vkf.k okjlk vki.k 
tik;yk goktik;yk goktik;yk goktik;yk gok    
izkizkizkizk----    vkjvkjvkjvkj----    ,l,l,l,l----    ekusekusekusekus    

vFkZ’kkL= foHkkxizeq[k] ckck ukbZd egkfo|ky;] dksd:M- rk-f’kjkGk] ft-
lkaxyh- 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps dk;Z vtwugh loZ lkekU; ek.klki;Zar 

iksgpysys ukgh- R;kaps ‘kS{kf.kd] lkekftd] ‘ksrhlq/kkj.kk fo”k;d] tkrhHksn 
u”V dj.kkjs] vkf.k egkjk”VªkP;k lkekftd] vkfFkZd o ‘kS{kf.kd thoukr 
vewykxz Økarh ?kMowu vk.k.kkjs fopkj tuek.klkr :tfo.ks vko’;d vkgs- 
MkW-ckcklkgsc vkacsMdj] egkRek tksfrck Qqys] lkfo=hckbZ Qqys ;kauh 
vLi`’; Eg.kwu letY;k tk.kkÚ;k reke ‘kwnzkauk LokfHkekukus tx.;kpk 
ekxZ nk[kfoyk- rj jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh ;k yksdkauk [kÚ;k vFkkZus ek.kwl 
Eg.kwu tx.;kl f’kdfoys- vkf.k fodklkP;k vusd okVk ;k yksdkalkBh 
[kqY;k dsY;k- N=irh ‘kkgw egkjktkauh vkiys laiw.kZ vk;q”; cgqtu o 
vLi`’; yksdkaP;k fgrklkBh vkf.k lkekU; tursP;k dY;k.klkBh okgwu 
?ksrys- vls dk;Z laiw.kZ HkkjrHkj gksow ykxys rj vkiY;k lkezkT;kyk eksBk 
/kksdk fuekZ.k gksbZy Eg.kwu R;kosGP;k rRdkyhu eqaacbZP;k baxzt ljdkjus 
rqEgh ts dk;Z djrk rs rqeP;k laLFkkukr djk- brj= rs d: udk vls 
egkjktkuk lkafxrys gksrs- R;kyk egkjktkauh lMsrksM mRrj fnys gksrs- 
R;kosGh 1896&97 e/;s ns’kkr egkHka;dj nq”dkG iMwu ns’kHkj 10 
yk[kkis{kk vf/kd yksd e`R;weq[kh iMys gksrs- ijarw djohj laLFkkukr ,dgh 
HkwdcGh xssyk uOgrk- R;kuarj vkysY;k IysxP;k lkFkhoj ‘kkgw egkjktkauh 
;’kLoh mik;;kstuk dsyh gksrh- 6 es jksth djohj uxjhP;k jkt”khZ ‘kkgw 
egkjktkaps Le`rh ‘krkCnh o”kZ lktjs gksr vlrkuk ;k yksdksRrj jkT;kP;k 
drZ`Rokpk vkys[k vktP;k fi<hleksj ekaM.;kpk iz;Ru ;k ys[kkrwu djhr 
vkgs- rlsp R;kaP;k dr`ZRokrwu] pfj=krwu vki.k dk; f’kdys ikfgts 
;kphgh ppkZ ;k ys[kkrwu djhr vkgs-  
jkt”khZ N=irh jkt”khZ N=irh jkt”khZ N=irh jkt”khZ N=irh ‘kkgw ‘kkgw ‘kkgw ‘kkgw egkjktkaP;k pfj=krwu vki.k dk; f’kdkos %egkjktkaP;k pfj=krwu vki.k dk; f’kdkos %egkjktkaP;k pfj=krwu vki.k dk; f’kdkos %egkjktkaP;k pfj=krwu vki.k dk; f’kdkos %    
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vkt vki.k Lora= HkkjrkP;k yksd’kkgh ;qxkr jkgrks- ijarq 
yksd’kkghP;k vkf.k Lokra«;kP;k gDdklkBh Hkkjrkrhy vusd Økafrdkjd o 
lkektlq/kkjdkauh fczfV’kkacjkscj eksBk la?k”kZ dsyk gksrk- ;k Økafrdkjh 
la?k”kkZrwup ns’kkrhy yksdkauk Lokra«;kps gDd izkIr >kys vkgsr- iwohZ 
Hkkjrkr vusd izkarkr jkts’kkgh] lajatke’kkgh vlrkuk R;kosGP;k tursyk 
vkiY;k Lokra«;klkBh] U;k; gDdklkBh y<kos ykxys gksrs- txkrhy Qzsap 
jkT;Økarh] jf’k;u jkT;Økarh] vesfjdsrhy ;knoh ;q/ns gh tkxfrd 
ikrGhojhy R;k&R;k dkGkrhy Lokra«;kklkBh] U;k; gddklkBh] lkekU; 
tursus dsysY;k Økafrph] mnkgj.ks vkgsr- gh loZ oLrqfLFkrh vlrkuk jkt”khZ 
N=irh ‘kkgw egkjktkaps pfj= vki.k dk okpkos\ R;kaP;k ukokpk 
t;t;dkj dk djkok\ ;kpk mokiksg dj.;kpk iz;Ru [kkyhy izek.ks dsyk 
vkgs- 
1½ jkts’kkgh is{kk yksd’kkgh Js”B gs eku.kkjk loZlkekU;kapk jktk %1½ jkts’kkgh is{kk yksd’kkgh Js”B gs eku.kkjk loZlkekU;kapk jktk %1½ jkts’kkgh is{kk yksd’kkgh Js”B gs eku.kkjk loZlkekU;kapk jktk %1½ jkts’kkgh is{kk yksd’kkgh Js”B gs eku.kkjk loZlkekU;kapk jktk %    

jkts’kkghr jktkyk egRo vlrs- rj yksd’kkghr yksdkauk egRo 
vlrs- lezkV v’kksd] N=irh f’kokth egkjkt vkf.k jkt”khZ ‘kkgw egkjkt 
;kauh jkts’kkghyk Eg.kts Lor%yk egRo u nsrk tursyk] j;rsyk egRo 
fnys- ^^jktk gk miHkksX; ‘kwU; jktk vlrks** gh ladYiuk R;kauh izR;{k 
vkpj.kkr vk.kyh-‘kkgw egkjktkauh vkiyh jktlRrk] jktoSHko gs j;rsP;k 
lq[kklkBh o dY;k.kklkBh [kphZ ?kkrys- Eg.kwu R;kaph vksG[k laiw.kZ 
egkjk”Vªkykp uOgs rj ns’kkyk vkf.k laiw.kZ txkyk ,d nz”Vs jkts Fkksj 
lektlq/kkjd] L=h m/nkjd] tkurk jktk Eg.kwu >kyh vkgs- tursyk] 
j;rsyk dsanzLFkkuh Bsowu ‘kkgwegkjktauh dkjHkkj dsyk Eg.kwu R;kauk 
^yksdjktk* Eg.kwu xkSjfoys tkrs- 

Lokra«;kuarj Hkkjrkr jktdh; yksd’kkgh lq: >kyh- i.k ;k 
yksd’kkghr lkekftd lerk o lkekftd U;k; izLrkfir gksow ‘kdyk ukgh- 
lektkrhy loZ izdkjps mPpuhprsps Hksn u”V gksowu lokZauk fodklkph 
leku la/kh feGkoh ;klkBh e-Qqys] jkt”khZ ‘kkgw vkf.k MkW-ckcklkgsc 
vkacsMdjkauh vk;q”;Hkj la?k”kZ dsyk- ijarq Lokra«;kkuarj Hkkjrke/;s 
loZlkekU; tursph yksd’kkgh fuekZ.k gksow ‘kdyh ukgh- Lokra«;k izkIrhuarj 
ia-tokgjyky usg:auh lektoknh lekt jpuk] fuekZ.k djrkuk vkfFkZd 



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      146   
 

fu;kstukr lkoZtfud m|ksxkauk egRokps LFkku fnys- ijarq uarjP;k dkGkr 
lkoZtfud m|ksaxke/kwu ukds’kkghps izkcY; ok<wu tursP;k fgrkdMs nqyZ{k 
gksow ykxys vkgs- jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh ^^jktk gk miHkksx ‘kwU; Lokeh 
vlrks**gh ladYi jkT;dkjHkkj pkyfork izR;{k vkpj.kkr vk.kyh- ijarq 
vkrkP;k yksd’kkghr gs igk;kyk feGr ukgh- Eg.kwu vkt R;kaps pfj= 
lokZauh vH;kl.ks vko’;d vkgs-  
2½ lke2½ lke2½ lke2½ lkekftd yksd’kkgh pGoGhps vk/kkjLraHk Eg.kts jkt”khZ ‘kkgw egkftd yksd’kkgh pGoGhps vk/kkjLraHk Eg.kts jkt”khZ ‘kkgw egkftd yksd’kkgh pGoGhps vk/kkjLraHk Eg.kts jkt”khZ ‘kkgw egkftd yksd’kkgh pGoGhps vk/kkjLraHk Eg.kts jkt”khZ ‘kkgw egkjkt kjkt kjkt kjkt     

Hkkjrh; yksd’kkghph [kjh eqY;s gh ‘kkgw egkjktkauh lq: dsysY;k 
lkekftd yksd’kkghr :tysyh vkgsr-vkiY;k jkT;krhy loZ turk lq[kh 
vkf.k lek/kkuh vlyh ikfgts] gs vkiY;k ifgY;kp tkfgjukE;kr ekaM.kkjs 
vkf.k jkts’kkgh lq/nk ekuorsyk tkpd B: ‘kdrs] vls Li”Bi.ks lkax.kkjs 
jkt”khZ ‘kkgw egkjkt gs [kÚ;k vFkkZus yksdjktk gksrs- yksd’kkghr dks.khgh 
mPp uhp ulrks- jk”VªmHkkj.khr izR;sdkyk leku la/kh feGk;yk goh- 
;klkBhp jkT;dR;kZapk la?k”kZ vlk;yk gok- ijarq vktP;k yksd’kkghr mPp 
o.khZ; eaMGh vkiY;kp cka/kokaps lkekftd Lokra«;kps gDd ukdkjrkuk 
fnlr vkgsr- v’kh yksd’kkgh jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauk vfHkizsr uOgrh- 
R;kauh vki.kkl feGkysyk jkT;kf/kdkj o jktoSHko gs jatY;k xkatY;k 
iztsP;k mUurhllkBh] m/nkjklkBh [kphZ ?kkrys gksrs- jktfoyklkBh R;kpk 
mi;ksx R;kauh d/khp dsyk uOgrk- Eg.kwup MkW-ckcklkgsc vkacsMdj N=irh 
‘kkgw egkjktkauk fyfgysY;k ,dk i=kr R;kaP;k ;k thoudk;kZpk xkSjo 
djrkuk fyfgrkr ^^vki.k fganwLFkkukrhy lkekftd pGoGhps vk/kkjLraHk 
vkgkr**- 
3½ vLi`’;rk ik3½ vLi`’;rk ik3½ vLi`’;rk ik3½ vLi`’;rk ikG.ks gk ekuorsfo:/n xqUgk vlwu rks ,d dyad vkgs %G.ks gk ekuorsfo:/n xqUgk vlwu rks ,d dyad vkgs %G.ks gk ekuorsfo:/n xqUgk vlwu rks ,d dyad vkgs %G.ks gk ekuorsfo:/n xqUgk vlwu rks ,d dyad vkgs %    

jkt”khZ ‘kkgw egkjkt ts cksyk;ps rsp d:u nk[kok;ps- Eg.kwu 
vLi`’;rk ikG.ks gk ekuors fo:/n xqUgk vlwu rks ,d dyad vkgs] gs 
dsoG ‘kkgw egkjkt lkaxwu Fkkacys ukghr] rj xaxkjke dkacGs ;k egkj 
lektkrhy O;fDryk dksYgkiwjkrhy HkkÅflaxth jksM ;k xtctysY;k 
jLR;koj gkWVsy lq: d:u izR;{k nk[kowu fnys- ijarq xaxkjke dkacGs gk 
nfyr vlY;keqGs dksYgkiwj ‘kgjokfl; R;kaP;k gkWVsyoj ;sr uOgrs R;keqGs 
egkjkt vkiY;k ljnkj o ekudÚ;klkscr ;k gkWVsye/;s ;sowu xaxkjkeP;k 
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pgkpk Lokn ?ksr vlr- lkscr vkysY;k vU; ljnkj o ekudÚ;kaukgh pgk 
?ks.;kl lkaxr vlr- egkjktkauk gqdwe eksM.kkj\ ‘kkgw egkjktkauh vkiyk 
jkts’kkghpk vf/kdkj vlk nfyrkaP;k m/nkjklkBh okijyk gksrk- Eg.kwu 
R;kauk nfyrkapk m/nkj dj.kkjk jktk vlsgh EgVys tkrs- egkjktkaps fu/ku 
>kys rsOgk MkW-ckcklkgsc vkacsMdj Eg.kkys gksrs ^^’kkgw egkjktkalkj[kk l[kk 
vLi`’;kauk iwohZ d/kh ykHkyk uOgrk vkf.k iq<sgh ykHksy dh ukgh ;kc/ny 
vkEgkl ‘kadk okVrs** 
4½ tkfrO;oLFkk tksi;Zr u”V gksr ukgh rks i;Zar [kjh lkekftd lerk o 4½ tkfrO;oLFkk tksi;Zr u”V gksr ukgh rks i;Zar [kjh lkekftd lerk o 4½ tkfrO;oLFkk tksi;Zr u”V gksr ukgh rks i;Zar [kjh lkekftd lerk o 4½ tkfrO;oLFkk tksi;Zr u”V gksr ukgh rks i;Zar [kjh lkekftd lerk o 
U;k; izLrkfir gks.U;k; izLrkfir gks.U;k; izLrkfir gks.U;k; izLrkfir gks.kkj ukgh %kkj ukgh %kkj ukgh %kkj ukgh %    
 vLi`’;rk gs tkfrHksnkpsp fdGlok.ks Lo:Ik vkgs- tkfrHksn fganw 
/kekZps o lektkps O;oPNsnd y{k.k vlwu fganw /kekZP;k gkMkekalkr 
f[kGysyh gh tkfrO;oLFkk tksi;Zar u”V gks.kkj ukgh] rksi;Zar [kÚ;k vFkkZus 
lkekftd lerk o U;k; izLRkfir gks.kkj ukgh] vls egkjktkaps iz[kj er 
gksrs- Eg.kwu R;kauh vk;q”;Hkj tkfrO;oLFkk u”V dj.;klkBh izekf.kd iz;Ru 
dsys- ljdkjh uksdÚ;kr ekxkloxhZ;kauk vkj{k.k fnys- f’k{k.k [kkrs] eglwy 
[kkrs] esfMdy [kkrs] U;k; o brj foHkkxkr vLi`’; deZpkÚ;kalkscr dls 
okxkos ;klaca/khP;k jktvkKk] gqdwe dk<ys- egkjktkauh vkeP;k jkT;krhy 
dks.kkgh blekl tukojkizek.ks u okxfork euq”; iz.;kizek.ks okxokos vls 
vkns’k fnys- lkoZtfud fBdk.kh lokZauh lekursus okxwu rsFks dks.kRkkgh 
foVkG ikGyk tkow u;s] vls vkns’k egkjktkauh dk<ys- rlsp vLi`’;kauk 
xqUgsxkj tkrh letwu iksyhl ikVykdMs njjkst gtsjh yko.;kph vekuq”k 
i/nrh fo:/n ‘kkgw egkjktkauh vkns’k dk<wu egkj] ekax] jkeks’kh o csjM 
;k pkj tkrhaph gtsjh can dsyh- ijarq ;krhy dks.kh ,[kk|k xqUg;kr 
lkiMwu f’k{kk >kysyk vlY;kl R;kyk gtsjh ekQ dsyh ukgh- 
5½5½5½5½    fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrca/k dj.kkjk dk;nk %fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrca/k dj.kkjk dk;nk %fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrca/k dj.kkjk dk;nk %fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrca/k dj.kkjk dk;nk %    

jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaP;k vls fun’kZukl vkys gksrs dh] 
fganqLFkkukrhy osxosxG;k lektkrhy iq:”keaMGh fL=;kauk okVsy r’kh okbZV 
okx.kwd nsr vkgsr- fo’ks”kr% fganw lektkrhy iq:”keaMGh fL=;kaoj vekuq”k 
vkR;kpkj djhr vkgsr- fL=;kaojhy tkpkaps gs izdkj R;kosGP;k ba-fi-
dksMP;k d{ksr ;sr uOgrs- Eg.kwu v’kk tkpkauk vkGk ?kky.;klkBh N=irh 
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‘kkgw egkjktkauh 2 vkWxLV 1919 jksth fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrca/k 
dj.kkjk dk;nk vaeykr vk.kyk- ;k d;|kr ^Øwji.kkph okx.kwd* ;kph 
O;k[;k d:u tks iq:”k vFkok lklw lwuspk NGdjhr vlsy fdaok fryk 
Øwji.kkus okxor vlsy v’kk O;Drhauk lgk efgus lDr etqjh o 200 : 
naMkP;k f’k{ksph rjrqn dj.;kr vkyh- ;kf’kok; ‘kkgw egkjktkauh fookg] 
?kVLQksV] vukSjl larrhyk lairhr gDd] fL=;kaoj gks.kkjs vR;kpkj b- 
ckcrhr fL=;kauk Lokra«; o lersph okx.kwd ns.kkjs vusd dk;ns dksYgkiwj 
laLFkkukr d:u R;kaph vaeyctko.kh dsyh gksrh- vkt ns’kkP;k Lokra«;kpk 
75 ok ve`regksRlo lktjk djrkuk ns’kkrhy fL=;k o efgykauk [kjks[kjp 
Lokra«; feGkys vkgs dk\ R;kP;kojhy vU;k;] vkR;kpkj Fkkacys vkgsr 
dk\ gk [kjk la’kks/kukpk iz’u vkgs-;klkBh ‘kkgw egkjktkaP;k fopkjkapk olk 
vkf.k okjlk ti.ks egRokps Bjrs- 
6½ fookgkfPNnsr ¼dkMheksM½ dk;nk %6½ fookgkfPNnsr ¼dkMheksM½ dk;nk %6½ fookgkfPNnsr ¼dkMheksM½ dk;nk %6½ fookgkfPNnsr ¼dkMheksM½ dk;nk %    

fganw lektkrhy iq:”k eaMGh vkiY;k bPNsuqlkj fdjdksG 
dkj.kko:u vkiY;k yXukaP;k ck;dksyk lksMwu nsr gksrs- lektkrhy 
iapkaP;k ygjhi.kkuqlkj uojk ck;dks’kh dkMheksMh ?ksr gksrk- gh iapeaMGh 
lektkrhy ,[kk|k iq:”kkaus eksBk xqUgk dsysyk vlrkukgh R;kyk Qkjls 
‘kklu djhr uOgrs- ijarq lektkrhy ,[kk|k L=hus vxnh fdjdksG xqUgk 
dsyk vlyk rjhgh fryk ‘kklu Eg.kwu mdGR;k rsykrwu uk.ks ckgsj 
dk<.ks] miok’kh Bso.ks] ?kjkckgsj dk<.ks lektkrwu gkdywu ns.ks v’kk 
vekuq”k f’k{kk nsr gksrs- R;keqGs lektkrhy ^fookg* ;k ladYiusykp ck/kk 
fuekZ.k >kyh gksrh- v’kk vekkuoh] vekuq”k izFkkauk ik;can ?kky.;klkBh 
‘kkgw egkjktkauh dksYgkiwj laLFkkukrhy loZ tkrh /kekZP;k yksdkalkBh 
^^fookg foPNsnu** ¼dkMheksM½ dk;nk d:u R;kaph vaeyctko.kh dsyh 
11 tqyS 1919 e/khy ;k dk;|kus dksYgkiwj laLFkkukrhy dks.kR;kgh tkrh 
/kekZe/khy vlysY;k pkyh&fjrh csdk;nk Bjowu ^dkMheksM.ks* gs ck;dkaP;k 
ethZoj voyacwu vlY;kps Li”B dsys- vkf.k dkMheksM fdaok uoÚ;k iklwu 
osxGs jkg.;kpk vkf/kdkj dk;|kus fL=;kaukgh feGowu fnyk- R;kosGP;k 
izpfyr O;oLFks fo:/n dso<k eksBk /kkM’kh fu.kZ; ‘kkgw egkjktkauh ?ksryk 
gksrk- vktgh R;kaP;k ;k fopkjkaph lektkyk xjt vkgs-  
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7½ lk/kh jkg7½ lk/kh jkg7½ lk/kh jkg7½ lk/kh jkg.kh mPp fopkjlj.kh %.kh mPp fopkjlj.kh %.kh mPp fopkjlj.kh %.kh mPp fopkjlj.kh %    
N=irh ‘kkgw egkjktkaps ejkBh o baxzth Hkk”ksoj dekyhps izHkqRo 

gksrs- dks.kR;kgh iz’ukps R;kauk lgt vkdyu gksowu R;koj {k.kk/kkZr 
rksMxkns[khy lqpok;ps- vls gs ‘kkgw egkjkt dkekfueRr eqacbZykgh ojpsoj 
tkr vlr- eqacbZr R;kauh caxyk [kjsnh dj.;kP;k vxksnj rs ljnkj x`gkr 
jkgkr vlr- brj laLFkkfudkizek.ks vfy’kku caxY;kr jkgwu iS’kkph O;FkZ 
m/kGiV~Vh dj.ks R;kauk ekU; uOgrs- rksp iSlk tursP;k fgrklkBh] 
dY;k.klkBh] R;kaP;k fodklklkBh [kpZ djhr gksrs- vlk gk loZlkekU; 
turspk usgehp vkiY;k j;rsP;k fgrklkBh] dY;k.kklkBh >xMr jkfgyk- 
8½ dqLrhyk lkrkleqnzkifydMs iks8½ dqLrhyk lkrkleqnzkifydMs iks8½ dqLrhyk lkrkleqnzkifydMs iks8½ dqLrhyk lkrkleqnzkifydMs iksgpfoys %gpfoys %gpfoys %gpfoys %    

vkt txkrhy vusd ns’kkr dqLrhyk egRokps LFkku izkIr >kys 
vkgs- vkWyafide/;sgh dqLrhyk LFkku fnys vkgs- Hkkjrkr/;s vusd jkT;krhy 
dqLrhyk fo’ks”k ntkZ izkIr >kyk vkgs- egkjk”Vªkr vktgh xkoksxkoh 
;k=k&t=kae/;s dqLR;kaps taxh eSnku Hkjfoys tkrs- egkjk”Vªkrhy dksYgkiwj 
uxjhus vusd eYy] fgandsljh ?kMfoys vkgsr- dksYgkiwjP;k ekrhr 
^eYyfo|k :tfo.;kps] tksikl.;kps vkf.k ok<fo.;kps dk;Z dsoG jkt”khZ 
N=irh ‘kkgw egkjktkauhp dsys vkgs- ‘kkgw egkjkt Lor% eYyfo|sr fuiwu 
gksrs- izpaM rkdn vkf.k R;kis{kkgh iz[kj cq/nherk ;keqGs egkjktkaleksj 
dks.krkp eYy fVdko /k: ‘kdr uOgrk- dqLrhoj R;kaps fuLlhe izse gksrs- 
Eg.kwu 1895 e/;s ^eksrhckx rkyhe* vkf.k iUukl&lkB gtkj dqLrh 
‘kSdhu eSnkukr dqBsgh clwu dqLrh c?kw ‘kdrhy vls taxh [kklckx eSnku 
egkjktkauh mHks dsys- ^:Lre , fgan* P;k rksMhl rksM eYy R;kauh fuekZ.k 
dsys- dksYgkiwjkr jktokM;krhy yky vk[kkMk] ckiwlkgsc egkjktkapk 
vk[kkMk] dkGk beke] xaxkosl] ?kksM.kihj] ckoMsdj] ctkijko ekus] 
eksrhckx] fnycgkj] ukFkk xksGs] iapxaxk] mRrjs’oj /kks=h] cksMds] f’kiqxMs] 
jadkGk] egkdkyh] rVkdMhy] tquk cq/kokj] eB] ckcw teky] eaxGokj isB 
v’kk vusd rkyehrwu eqUuk] nsokIik /kuxj] f’kokIik csjM] ikaMw Hkkslys] 
d`”.kk enkus] x.kw] Fkksjyk ekek] bekec{k] xqyke eksfgíhu] gluHk{k] xqyke 
dknj] dYyq] ckiw lTtu vls ,dkl ,d iSyoku egkjktkauh r;kj dsys 
gksrs- vkt egkjk”Vªkr] ns’kkr vkf.k ns’kkckgsj dqLrhyk ts oSHko izkIr >kys 
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vkgs rs dsoG jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaP;k nwjn`”VheqGs o R;kaP;k vFkd 
iz;RukaeqGs gs fol:u pky.kkj ukgh-  
9999½ egkjktkauh ckyxa/koZ ?kMfoyk %½ egkjktkauh ckyxa/koZ ?kMfoyk %½ egkjktkauh ckyxa/koZ ?kMfoyk %½ egkjktkauh ckyxa/koZ ?kMfoyk %    

jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh ukV;dysyk jktkJ; nsowu ejkBh 
jaxHkwehojpk lokZapk ykMdk ^ukjk;.k jktgal* mQZ uVlezkV ^ckyxa/kZoZ* 
?kMfoyk- ?kjP;k vkfFkZd vMp.khaeqGs ukjk;.k vkiY;k vktksGh dksYgkiwjyk 
vkys gksrs- dksYgkiwjkr vkIik’kkL=h csysdj ;k R;kaP;k vktksckaeqGs 
ukjk;.kyk egkjktkaleksj vkiyh xk.kdyk lknj dj.;kph la/kh feGkyh 
egkjktkauk ;k boY;k’kk eqykps lqjs[k xhr [kwi vkoMys- egkjkt [kwi 
izlUu >kys- xk;ukuarj R;kauh R;keqykph fopkjiwl dsY;koj R;kaP;k y{kkr 
vkys dh] ukjk;.kkpk mtok dku QqVY;keqGs R;kyk O;ofLFkr ,sdk;yk 
;sr uOgrs- lqjsy] e/kqj vkoktkr lqjs[k xk.kkÚ;k ;k eqykl ,sdw ;sow u;s] 
;kps egkjktkauk [kwi okbZV okVys- egkjktkauh yxsp R;k eqykl fejtsP;k 
fe’ku gkWfLiVy e/khy MkWDVj Ogsy ;kaP;kdMs ikBfoys- MkW-Ogsy ;kauh 
R;kP;k dkukoj ;’kLoh mipkj dsys- R;kuarj egkjktkauh R;k eqykl 
^vYykfe;k[kkWalkgsc* ;kP;kdMs ikBfoys- iq<s ;kp ^ukjk;.kus* vkiY;k 
xk.;kus ,d vySfdd] vizfre maph xkByh- iq<s R;kpk ykSfdd egkjk”Vªkr 
vkf.k ns’kHkj gksow ykxyk- egkjktkaP;k midkjkus gkp ukjk;.k iq<s 
egkjk”VªkP;k ejkBh jaxHkwehojhy ykMdk uVlezkV Eg.ktsp ^ckyxa/koZ* 
>kyk- 
10½ ‘kkgw egkjktkauk f’k{k.k {ks=krhy czkEg.koxkZph eDrsnkjh eksMhr 10½ ‘kkgw egkjktkauk f’k{k.k {ks=krhy czkEg.koxkZph eDrsnkjh eksMhr 10½ ‘kkgw egkjktkauk f’k{k.k {ks=krhy czkEg.koxkZph eDrsnkjh eksMhr 10½ ‘kkgw egkjktkauk f’k{k.k {ks=krhy czkEg.koxkZph eDrsnkjh eksMhr 
dk<k;ph gksrh %dk<k;ph gksrh %dk<k;ph gksrh %dk<k;ph gksrh %    

‘kkgw egkjktkauh 1896 e/;s dksYgkiwjkr mPp f’k{k.k ?ks.;klkBh 
;s.kkÚ;k fo|kF;kZalkBh jktkjke dkWyst toG ,d olfrx`g lq: dsys gksrs- 
lq:okrhyk ;k olrhx`gkr czkEg.k] ejkBk] tSu] eqLyhe b- lektkrhy eqys 
izos’k ?ksr gskrh- ijarq ;k olfrx`gkps O;oLFkkiu czkEg.k eaMGhP;k rkC;kr 
vlY;kus R;kauk ;k olfrx`gkr czkEg.kkaf’kok; brj tkrh/kekZP;k eqykauh 
izos’k ?ksow u;s vls okVk;ps- gGqgGq brj lektkrhy eqykapk ;k 
olfrx`gkrhy izos’k vxnh ‘kwU;koj ;sowu QDr czkEg.k eqysp f’k{k.k ?ksow 
ykxyh- R;keqGs f’k{k.k gh vkiyhp eDrsnkjh vkgs- v’kh czkEg.k oxkZph 
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ekufldrk >kyh- ‘kkgw egkjktkauk f’k{k.kkrhy gh R;kaph eDrsnkjh eksMwu 
dk<k;ph gksrh- R;klkBh cgqtukaP;k f’k{k.kklkBh vFkd iz;Ru dsys- f’k{k.k 
{ks=kr [ksM;kikM;krhy eqys ekxs jkfgyh gksrh- ;k eqykauk f’k{k.k feGkos] 
f’k{k.k ?ksowu rh eksBh Ogkohr vkf.k f’k{k.k {ks=krhy czkEg.k oxkZph 
eDrsnkjh eksMhr dk<.;klkBh fofo/k tkrh/kekZP;k eqykalkBh 20 olfrx`gs 
lq: dsyh- 18 ,fizy 1901 jksth ^fOgDVksfj;k ejkBk cksfMZax* gs 
dksYgkiwjkrhy ifgys olfrx`g LFikiu dj.;kr vkys- R;kuarj fyaxk;r] 
eqLyhe] vLi`’;] lksukj] f’kaih] ikapkG] xkSM lkjLor] bafM;u f[kzz’pu] 
pka-dk-izHkw] oS’;] <ksj&pkaHkkj] lqrkj] ukfHkd lkseoa’kh;] vk;Z{kf=;] dks”Vh 
b- fofo/k tkrh/kekZP;k eqykalkBh olfrx`gs lq: dj.;kr vkyh- egkjktkaP;k 
;k olfrx`g pGoGhpk olk deZohj HkkÅjko ikVhy ¼vk..kk½  ;kauh iq<s 
pkyw Bsowu ^j;r f’k{k.k laLFksP;k* ek/;ekrwu xkoks&xkoh [ksMksikMh 
f’k{k.kkph xaxk iksgpfoyh- lk/kkj.k iq<hy 90 o”kZs egkjk”Vªkps jktdkj.k] 
lektdkj.k] vFkZdkj.k] f’k{k.k] dyk] fØMk b- {ks=krhy ih-lh-ikVykalkj[ks 
usr`Ro dj.kkÚ;k vusd O;Drh dksYgkiwjkrhy olfrx`gkauh ?kMfoY;k- vkf.k 
cg`tukauk f’k{k.k {ks=kr ekukps LFkku feGowu fnys- 
11½ jkt”khZ ‘kkgwegkjktkapk ‘ksrhfo”k;d n`f”Vdks.k %11½ jkt”khZ ‘kkgwegkjktkapk ‘ksrhfo”k;d n`f”Vdks.k %11½ jkt”khZ ‘kkgwegkjktkapk ‘ksrhfo”k;d n`f”Vdks.k %11½ jkt”khZ ‘kkgwegkjktkapk ‘ksrhfo”k;d n`f”Vdks.k %    

ns’kkrhy 80 VDD;kis{kk tkLr yksdla[;k ‘ksrhoj voyacwu vkgs- 
vkf.k ‘ksrhpk fodkl >kY;kf’kok; laLFkkukph izxrh gks.kkj ukgh- gs 
vksG[kwu egkjktkauh ‘ksrhizxrhlkBh vFkd ifjJe ?ksrys gksrs- lu 1902 
P;k ;qjksi nkSÚ;kr j;r vWfxzdYpy lkslk;Vh vkWQ bafM;k* ;k [;kruke 
‘ksrh la’kks/ku laLFksps lHkklnRo Lohdk:u bVyh] LdQVyaM ;k lkj[;k 
fofo/k ns’kkauk HksVh fnY;k- o rsfFky ‘ksrhfo”k;d izxr ra=Kku Hkkjrkr 
vk.k.;klkBh vo’;d iz;Ru dsys- ‘ksrdÚ;kauk ‘ksrhfo”k;d izf’k{k.kkph 
xjt vkgs gs vksG[kwu 1896 e/;s jktkjke gk;Ldwy e/;s ^’ksrh* gk uohu 
fo”k; lq: dsyk- iq<s ih-lh-ikVhy ;k fo|kF;kZl 1906 e/;s iq.ks ;sFkhy 
vWxzhdYpj dkWyste/;s ‘ksrh f’k{k.k ?ks.;klkBh ikBfoys- egkjktkauh 1912 
e/;s ^fn fdax ,MoMZ vWxzhdYpjy bafULVV;qVph LFkkiuk dksYgkiwjkr dsyh- 
20 tkusokjh 1913 e/;s ^’ksrh lq/kkj.kk* ;k iqLrdkP;k 100 izrh fodr 
?ksowu R;k vH;klklkBh laLFkkukP;k xzaFkky;kr BsoY;k gksR;k- xzkeh.k 
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Hkkxkrhy ‘ksrdÚ;kauk vYiO;ktnjkus dtZiqjoBk Ogkok Eg.kwu ‘kkgw 
egkjktkauh 1904 &07 rs 1921&22 ;k dkGkr jkt”khZauh ‘ksrh 
fodklklkBh ‘ksrdÚ;kauk 25]53]280 :Ik;s ,o<k izpaM dtZiqjoBk dsyk 
gksrk- ‘ksrhps vk/kqfuddj.k] ‘ksrh] izn’kZus] ‘ksrhyk tksM/kank mHkk d:u 
‘ksrhP;k fodklkdMs R;kauh fo’ks”k y{k iqjfoys- 
12½ jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k ik.kh O;oLFk12½ jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k ik.kh O;oLFk12½ jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k ik.kh O;oLFk12½ jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k ik.kh O;oLFkkiu %kiu %kiu %kiu %    

Hkkjrh; ‘ksrh gh ekUlwuP;k ikolkoj voyacwu vkgs gs vksG[kwu 
egkjktkauh 1894 iklwu laLFkkukrhy tylqfo/kkpk izkjaHk dsyk gksrk- 
1902 e/;s laiw.kZ laLFkkukrhy tyflapukpk vk<kok ¼bfjxs’ku lOgsZ½ ?ksowu 
laLFkkukrhy tkLrhtkLr tfeuh vksfyrk[kkyh vk.k.;klkBh vusd fBdk.kh 
dksYgkiwj i/nrhps ca/kkjs] ryko] foghjh cka/kY;k o nq:Lr dsY;k gksR;k- 
^jk/kkuxjh /kj.k ;kstuk* gk ‘kkgw egkjktkapk lokZr eksBk vkf.k egRodka{kh 
izdYi gks;- vkfFkZd dqor ulrkukgh laLFkkukrhy nq”dkG dk;epk feVowu 
‘ksrhpk fodkl ?kMowu vk.k.;klkBh gk cgqmís’kh; izdYi egkjktkauh gkrh 
?ksryk gksrk- R;k dkGkr Hkkjrkrhy lokZr eksBk /kj.k izdYi Eg.kwu ;k 
izdYikph x.kuk dsyk xsyh gksrh- 1917 e/;s ifgY;k egk;q/nkdkGkr 
fczfV’kkauk ;q/nfu/kh Eg.kwu Qkj eksBh jDde |koh ykxr gksrh- Eg.kwu 
ukbZyktkus egkjktkauk /kj.kkps dke can djkos ykxys- iq<s 1957 e/;s ‘kkgw 
egkjktkaps iq= N=irh jktkjke egkjktkauh /kj.kkps dke iw.kZ d:u vkiY;k 
ofMykaps LoIu lkdkj dsys- ;k /kj.kkeqGs vkt dksYgkiwj ftYg;kr 
gfjrØkarh ?kMwu vkY;kps fnlwu ;srs-  
13½ dyk] fØMk] lkaLd`frd {ks[krh13½ dyk] fØMk] lkaLd`frd {ks[krh13½ dyk] fØMk] lkaLd`frd {ks[krh13½ dyk] fØMk] lkaLd`frd {ks[krhy vusd fnXxt egkjktkauh ?kMfoys %y vusd fnXxt egkjktkauh ?kMfoys %y vusd fnXxt egkjktkauh ?kMfoys %y vusd fnXxt egkjktkauh ?kMfoys %    

dksYgkiwjP;k ekrhr ‘kkgw egkjktkauh ,dkis{kk ,d vls eYy 
?kMfoysp ijarq egkjk”VªkP;k vkf.k ns’kkP;k dyk] fØMk] lkaLd`frd o 
lkekftd {ks=krhy vusd fnXxt O;Drhgh dksYgkiwj uxjhus ?kMfoY;k- 
laxhr {ks=krhy xkueg”khZ vYykfn;k[kkWa rlsp R;kps ca/kw gSnj[kkWa rhu iq= 
eaft[kkWa] HkwftZ[kkWa o ufl:íhu[kkWa ;kauk jktkJ; nsowu dksYgkiwj uxjhr 
laxhrkps fo|kihBp egkjktkauh lq: dsys- ;k fo|kihBkrwu ia-HkkLdj cqok 
cjoys] gSnj[kkWa] eaft[kkWa] dsljckbZ dsjdj] eksxqckbZ dqMhZdj] tlnuokyk] 
tjhokyk] xksfoancqok ‘kkfGxzke] fuo`Rrh cqok ljukbZd vls vkf[ky Hkkjrh; 
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dhrhZps f’k”; vYykfn;k[kkWa ;kauh fuekZ.k dsys- ‘kkgw egkjktkauh 
vYykfn;k[kkWa f’kok; nsoklps izfl/n xk;d jtcvYyh[kkWa] eWaqxys[kkWa] 
gSnjc{k[kkWa] vCnqy djhe[kkWa vkf.k fganwLFkku ^xkupafnzdk* vatuhckbZ 
ekyisdj v’kk vusd Fkksj xobZ o xkf;dkauk jktJ; fnyk gksrk- 

‘kkgw egkjktkauh laxhr dyscjkscj ukV;dysykgh jktkJ; fnyk- 
nrksiar gY;kGdj] ejkBh jaxHkwfeojhy v”ViSyw dkykoar xksfoanjko Vscs 
^egkjk”Vª dksdhGk* ‘kadjjko ljukbZd] fgjkckbZ cMksnsdj] ckyxa/koZ 
;klkj[;k vusd Fkksj dykoarkaph tM.k?kM.k R;kauh dsyh- xksfoanjko Vsacs gs 
iêhps uV] ukVddkj] doh] eeZK] laxhrK] vkf.k loZJsB gkeksZfu;e oknd 
gksrs- ‘kadjjko ljukbZdkauk R;kaP;k dksdhGdaBh xG;kpk okjlk R;kaP;k 
ofMykadMwu ykHkyk gksrk- Eg.kwu ^egkjk”Vª dksdhGk* gh inoh ejkBh 
jfldkauh R;kauk cgky dsyh gksrh- rlsp fofo/k rkV;xq.kkaoj izHkqRo 
feGfoysys ^vorkjh* dykoar ckyxa/koZ ‘kkgw egkjktkauh ejkBh jaxHkwfeyk 
fnysyh ,d vueksy ns.kxh gksrh-  

Ekgkjktkauh ejkBh jaxHkwehyk fnysyh vk.k[kh ,d vueksy ns.kxh 
Eg.kts vlkekU; izfrHksps dykoar ds’kojko Hkkslys vkf.k R;kps ca/kw 
nRRkksiar Hkkslys- ;kf’kok; laiw.kZ Lons’kh cukoVhpk] fganqLFkkukrhy fp=iV 
fufeZrhlkBh ykx.kkjk ifgyk eqOgh dWesjk cufo.kkÚ;k ckcwjko isVj ;kauk 
dksYgkiwjkr egkjk”Vª fQYe daiuh LFkkiu dj.;klkBh eaxGokj isBsr [kkl 
tkxk ns.kxh Eg.kwu nsowu ,d ejkBh fuekZrk egkjktkauh ?kMfoyk- txkrhy 
izfl/n fp=dkjkP;k rksMhl rksM fp=s js[kkV.kkjs vlkekU; izfrHksps dykoar 
fp=dkj vkckyky jfgeku ;kaP;k fp=dyspk xkSjo d:u ^njckj fp=dkj* 
Eg.kwu egkjktkauh R;kauk jktkJ; fnyk- ;kf’kok; nsoy Dyc] f’kojkt] 
ukVd daiuh] xa/koZ laxhr eaMG] Hkkslys ukV;x`g] egkjk”Vª fQYe] daiuh] 
nGoht vkVZ bafLVV;wV b- laxhr] ukV;] fp=iV {sk=krhy vusd daiU;k 
‘kkgw egkjktkaP;k enrhus dksYgkiwjkr mn;kl vkY;k- vkf.k dksYgiwjph 
^dykiwj* Eg.kwu dhrhZ lxGhdMs iljyh ;k dykuxjhr ckG xtcj] 
x.kirjko oM.kxsdj] panzdkar ekaMjs] ckck xtcj ;k lkj[ks ukeoar 
dykdkj mn;kl vkys- v’kkizdkjs ‘kkgw egkjktkauh vkiY;k dkjfdnhZr 
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eYyfo|k] laxhr] ukV;] fp=iV] fp=dyk b- vusd dykaps dksYgkiwj gs 
ekgsj?kj cufoys-  
LkeLkeLkeLkekjksi %kjksi %kjksi %kjksi %    

‘kkgw egkjktkauh m|ksx {ks=kph izrh Ogkoh Eg.kwu ‘kkgw fey] lqax/kh 
vkS”k/kh rsy m|ksx] e/kqef{kdk ikyu m|ksx] dk”BkdZ m|ksx] lqrh dkiM 
m|ksx lq: dsys gksrs- rlsp ‘kkgwiwjh] t;flaxiwj] f’kjksG ;sFks cktkjisBkaph 
fufeZrh d:u dksYgkiwjjh xqGkyk eksBh cktkjisB fuekZ.k d:u fnyh gksrh- 
rlsp lgdkjh rRokojhy vusd laLFkkauk egkjktkauh pkyuk fnyh gksrh- 

v’kk izdkjs ‘kkgw egkjktkaps lektØkarhps ns’kHkDrhps fopkj 
dkGkP;k dlksVhl mrjysysp vkgsr- ijarq R;kaP;k g;krhr ;k fopkjkaph 
ofj”B oxkZus usgehp gsVkG.kh dsyh- mis{kk dsyh gs rFkkdfFkr fopkjoar 
,osp d:u Fkkacys ukghr rj] R;kaP;koj ^Lotunzksgkpk* ^LojkT; nzksgkpk* 
gh R;kauh vjksi dsyk- vkt ns’kkyk Lokra«; feGwu 15 vkWxLV 2022 
jksth 75 o”ksZ iw.kZ gksr vkgsr- HkkjrkP;k xzkeh.k Hkkxkrhy fL=;k] Hkwfeghu] 
‘ksrdjh] ‘ksretwj] d”Vdjh] nfyr ekxklysyk lekt ;kaP;k iz’ukdMs 
vktgh MksGli.ks ikfgY;kl ‘kkgw egkjktkaP;k fopkjkaph y<kbZ vk.k[kh 
cjkp dkG y<koh ykx.kkj vkgs- Eg.kwu jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps fopkj 
vkEgk Hkkjrokfla;uk usgehp izsj.kknk;h o ekxZn’kZd Bj.kkj vkgsr- 
lanlanlanlanHkZ %HkZ %HkZ %HkZ %    

1½ jkt”khZ ‘kkgw N=irh thou o dk;Z % MkW-t;flaxjko iokj 
2½ ‘kkgwaP;k vkBo.kh % izk-ukuklkgsc lkGqa[ks 
3½ jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaph Hkk”k.ks o vkKki=s % iznhi xk;dokM 
4½ ykdksRrj jktk  % MkW-t;flaxjko iokj ¼nS-yksdlRrk ys[k½  
5½ jkt”khZ ‘kkgw dk;kZpk olk vkf.k okjlk % izk-jes’k tk/ko  ¼ns-iq<kjh ys[k½ 
6½ jkth”khZ ‘kkgw egkjkt lkekftd yksd’kkghps vk/kkjLraHk  &e;qj Mqeus 
7½ ‘kkgw fopkjkapk tkxj % banzthr lkoar  ¼ns-iq<kjh ys[k½ 
8½ jkt”khZ ‘kkgw fopkj vkSj dk;Z % Mk-fxjh’k eksjs] vuqoknd % MkW-lfork fdrsZ 
9½ vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl % MkW-ts-,Q~-ikVhy- 
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““““राजष  शा  महाराज यांचे आ थक 
िवचार””””    

 

बालाजी उ म आसोरे 
संशोधन िव ाथ , अथशा  िवभाग, ी गु  बु ी वामी महािव ालय, पूणा. 

सारांश::::----    
राजष  शा  महाराज ह े को हापूर सं थानाचे राजे होते यांनी 

जे हा सं थानाची धुरा हाती घेत यानतंर महा मा फुले या पाऊलावर 
पाऊल ठेवत समाजकायास सु वात केली यांनी जे सामािजक, आ थक, 
राजक य, शै िणक इ. कारची काय केलेली आहते. यातून यां या 
कायात आ थक िवचारांचा मागोवा येतो महाराजांनी आ थक 
सुधारणेसाठी शतेीिवषयक िवचारात तलाब, बंधारे, िविहरी, कालवे, 
धरण,े जिमनीचा आकार, जोडधंदा इ. तसेच उ ोगासंबंधी िवचारात 
उ ोग वाढीस चालना, उ ोगांना संर ण, उ ोगातून रोजगार िन मती, 

ापारिवषयक िवचारात यांचे असे मत आह ेक  व तू या िन मतीबरोबर 
या व तूला बाजारपेठ उपल ध असण े आव यक आह े 1895  म ये 

शा पुरी येथ े बाजारपेठ थापना करत, ापारा या िवक ीकरणाला 
चालना दऊेन उ ोगांची थापना केली. आिण र ते व रे वे िवकासाला 

ाधा य देत 185  मैल लांबीचे र त ेतयार केले व 1888  म ये को हापूर 
ते िमरज रे वे मागाचे काम केले. सहकारी े ा या िवकासासाठी को-
ऑपरे ट ह बँक अशा को हापूर सं थानात 37 सहकारी सं था थापन 
के या. शा महाराजांनी पणू रोजगार व अथपणू रोजगार यासाठी य  
करत यांनी 'रोजगार हमी योजना 'रािबवली. सन 1896  ते 1919 पयत 
या दु काळी वषात जनतेला काम, गुराढोरांना चा-यासाठी जिमनी 
अ धा या या आयाती याला मह व दले एकंदरीत शा  महाराजांचे 
आ थक काय आप या देशाला मोलाचे योगदान आह.े यां या आ थक 
धोरणाची भारतीय अथ व थलेा आव यकता पडत आह.े 
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तावनातावनातावनातावना::::- 
राजष  शा  महाराजांचा ज म 26 जुल ै1874 कागल या घाटगे 

घरा यात झाला. यांचे नाव यशवंतराव जय सगराव घाटगे असे होत े
चौथे िशवाजी महाराज आिण यां या प ी आनंदीबाई यांना पु  न हता 
यामुळे गादीला वारसदार हणून यांनी यशवंतराव यांना द क घेऊन 

सं थानाचे वारसदार हणून 17 माच 1884 रोजी यांना द क घेत यांचे 
नाव राजष  शा  ठेवल.े िश ण घऊेन आ यावर शा  महाराजांनी 2 
एि ल 1994 रोजी को हापूर रा याची अिधकार सू  हाती घेत आप या 
कार कद या कायास सु वात केली. 

लोकािभमुख आिण गोरग रबांचा कैवारी असे महाराजांचे 
ि म व, सुजाण, संयमी, दलदार, धाडसी, उ  िवचारसरणीचे, 

जाणत,े सुसं कृत, िव ािवभूिषत होत. परदेशात यांनी जीवन, समाज, 
शेती, उ ोग, तं ान इ. बाबीचा अ यास केला यातून देशातील 
समाजातील सामािजक व आ थक ि थती  बदल याचा हतेू यांनी ठरवला. 
िश णाचा अभाव, जातीची  उतरंड, कमकांड, धममातडाचा भाव इ. 
बाबीने मोठा ब जन समाज यांना आ थक व सामािजक दृ ा 
मागासलेला असले या समाजा या उ तीसाठी व यांना अशा बंधनातून 
मु ता कर यासाठी यांनी य  केले सं थानात आ थक िवकासाचे 
उ  गाठ यासाठी य  केले सं थानात जनतचेी आ थक 
प रि थतीची पाहणी कर यासाठी दौरा क न शेतक यांची सावकारांचा 
कचा ातून सोडूवणूक कर यासाठी य  केल.े रा यात सु व था 
िनमाण करत ाचार व लाचलुचपत न  करण.े या काळातील आ थक 
िवचारवंतां या संपकात महाराज दहापासून रहात असून महा मा फुले 
या माणे ब जन समाज, गोरग रबांसाठी समाजकाय समाजात 

जाग कता असे अनेक संघष केले यां या कायाचा वारसा घेत शा  
महाराजांनी ितत याच साम याने काय केल े हणूनच शा  महाराजांना 
महा मा फुले या सामािजक कायाचा वारसदार मानतात. शा  महाराज 
को हापूर सं थानाचे राजे न राहता त े महारा ातील न ह े तर संपणू 
देशातील ब जन समाजाचे नेत ेहोत कुलदैवतच बनले. 
सशंोधनाच ेउ ेशसशंोधनाच ेउ ेशसशंोधनाच ेउ ेशसशंोधनाच ेउ ेश::::---- 
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1. राजष  शा  महाराजां या आ थक धोरणाचा व यां या ासंिगकतेचा 
अ यास करण.े 

2. राजष  शा  महाराजाचा आ थक सुधारणेत कृषी, उ ोग, ापार, 
सहकार ; रोजगार, इ. बाबीचा अ यासा या मा यमातनू आढावा 
घेण.े 

3. देशातील दु काळ प रि थतीत देशाला बाहरे काढ यासाठी शा  
महारांजाचे दु काळ िनयोजन अ यासण.े 

4. शा  महाराजांनी िविवध पैलूतून यांचा िवकासा मक दृ ीकोन 
अ यासण.े 

5. जनिहताची भूिमका, क याणकारी रा य संक पनाचा आ थक 
िवचारातून अ याय करण.े 

सशंोधनाच ेगिृहतेसशंोधनाच ेगिृहतेसशंोधनाच ेगिृहतेसशंोधनाच ेगिृहते::::----        
संशोधन लेखा या िवषयाशी िनगडीत गृिहतकृ याची मांडणी 

खालील माण ेआह.े 
१)   शा  महाराजांनी राबिवलेली धोरण ेव िवचार समाज िवकासासाठी 
मह वपुण ठरतात.                                   
२) स ि थतीत शतेी व शेतक-यांची ि थती सुधार यासाठी शा  
महाराजांचे िवचार मह वपुण ठरतात. 
३) समाजातील बेरोजगारीचे उ ाटन कर यासाठी यांचे िवचार उपयु  
ठरतात. 
४) शा  महाराजांचे िवचार बदल घडवून आणणारे अस याने आिथक 

े ातबदल दसतात. 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::----    

सदरील संशोधन लेख ह ेिव ेषणा म असून यात शा  महाराजाचे 
आ थक धोरणातनू याचे काय ापक व पातनू दसून आललेे आह.े हा 
लेख ामु यान ेदु यम साम ी ामुखाने वेगवेगळे कािशत थं, मािसके, 
पु तके,  वतमानप े, िविवध सं थेचे अहवाल इ. साधनां या मा यमातून 
िवषयाशी िनगडीत जमावललेी साम ी आहे....    
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राजष  शा  महाराजाचं ेआ थक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेआ थक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेआ थक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेआ थक िवचार::::---- 
शा  महाराजांनी अनेक े ात मोलाची कामिगरी केली 

सामािजक, राजक य, शै िणक, आ थक व सां कृितक अशा कायातून 
यां या आ थक िवचारांचा आडावा आप याला याचा आह.े 

1.1.1.1. शतेीिवषयक िवचारशतेीिवषयक िवचारशतेीिवषयक िवचारशतेीिवषयक िवचार::::----    
त कालीन प रि थतीत शेती हाच अथ व थेचा कणा होता. 

तसेच उपिजिवकेचा मु य वसाय शेती हाच होता. महाराजांना 
शेतीम ये सु वातीपासूनच आवड होती. दा र य, क ी, दबुल,दु काळ 
यामुळे त झाली होती यासाठी जनतेला अ  व जनवरांना चा-याची 

व था हावी व अ धा याची िनयात हावी यासाठी शतेीचा िवकास 
झाला पािहजे. हणून महाराजांनी 1893-94 म ये लागवडीखालील 
जमीन 12.94,196 एवढी असूनती 1921-22 म ये 14,26,565 एकर 
एवढी केली शेत जमीनीचे तुकडीकरण थांबिव यासाठी 1913 म ये 
कायदा क न जिमनीची वाटणी क  नये असे जािहर केले. भारतातील 
शेतीचे नवीन तं ान िवकिसत क न उ पादकता वाढावी यासाठी 
सुधा रत बी-िबयाणे, रासायिनक खत,े सुधा रत यं ,े आधुिनक प तीन े
शेती यांचे िश ण व िश ण कृषी अिधका यां या नेमणकुा खास या 
दृ ीन ेकर यात आ या. शा  महाराजांचे असे मत होत ेक , शेतक यांनी 
नगदी िपकांची लागवड करावी यात चहा, कॉफ , रबर, वेलदोडे कोको  इ. 
तसेच  भुदरगड, प हाळा या ठकाणी चहा, कॉफ  रबर यांची मुळे तयार 
केले. बंुदा, राळ, ताग, कापूस, रेशमी बेळगावी बटाटे यासारखी िपके 
शेतक-यांनी यावी यासाठी यांना वृ  केले. कारण शेतक यांना 
जा तीचे उ प  िमळावे यातून या या उ प ात वाढ होईल शतेीसाठी 
आव यक असलेल जल सचन यासाठी यानी 1902 म ये सावजिनक 
पाटबंधारे धोरण जािहर केले. धोरण अंमलात ये यासाठी वतं  
पाटबंधारे खाते िनमाण क न खा यामाफत िवहीरीची दु ती व देखभाल, 
धरण,े बंधारे, तलाव यां या न दी घे यात आ या. तसेच  को हापूर 
सं थानात सतत पडणा या दु काळावर मात कर यासाठी "राधानगरी 
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क प" भोगावती नदीवरील राधानगरी या धरणा या बा़धकामास 1909 
म ये सु वात झाली. मा  हा क प यां या हयातीतपणू होऊ शकलो 
नाही. my life work will have been done  when I complete 
thin project या भावना महाराजांनी आप या िम ास िलिहले या 
प ा ारे  के या.गरजू आिण अ ानी शेतकरी सावकाराकडून उ पादक 
व अनु पादक कामासाठी कज घेत सावकार अवाजवी ाज दर आका न 
शेतक यांची फसवणूक करत. आिण कज परतफेडीसाठी अनके मागान े ास 
करायचे यावर उपाय हणनू महाराजांनी 1895 म ये शेतक यांना 
दरबारमाफत कजपुरवठा कर यास सु वात केली. आिण 1 जून 1919 
रोजी एक वट कूम जारी क न सावकारावर अनेक िनबध टाकले.. 
2.उ ोगासंबधी िवचारउ ोगासंबधी िवचारउ ोगासंबधी िवचारउ ोगासंबधी िवचार::::----        

महाराजांनी देशा या आ थक िवकासासाठी शेती े ाबरोबर 
औ ोिगक े ालाही मह व दले. उ ोगाचा िवकास झाला तरच आ थक 
िवकास होऊन तसेच भारत भिव यकाळात उ ोग धानतेचा राहील. 
असा रा त िव ास महाराजाचा होता.  ामीण भागात जे हा उ ोगाची 
उभारणी होईल ते हा या भागातील लोकांना रोजगारासाठी मो ा 
शहराकडे जा याची गरज भासणार नाही यांना आप या भागात रोजगार 
िमळेल असे मत महाराजांचे होते. महाराजां या ेरणेन े 1905 म ये 

ापा-यानी एक  येउन जॉई ट टॉक कंपनी थापन केली या 
कंपनीमाफत सुत िगरणी सु  कर यात आली. सूत िगरणीला नंतर  'शा  
िमल 'नाव दे यात आले येथून सं थानात उ ोगाला सु वात झाली. पुढे ही 
मील राजा याखाली आली आिण ितची वृ ी झाली. महाराज असे हणत 
क जो उ ोग बा याव थेत असतो अशा उ ोगांना संर ण दले पािहजे 

कारण अशा उ ोगात पधा कर याची ताकद नसत े एकदा तो खंबीर 
झाला यास मदतीची गरज नसते. महाराज पधवर आधा रत उ पादन 
तं ाचे समथन करणारे  होत.े एकाच ठकाणी उ ोगाचे क ीकरण न होता 
याचे िवक ीकरण हावे असे महाराजांचे मत होत.े पुढे महाराजांनी 

सहकाही साखर कारखाना, ऑईलमील, सॉमील, िजनीग, िहवीग ाईड ग, 
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फै टरीज, टीम इंिजन, ऑईल इंिजन, िगर या, सायकल मोटार इ. 
कार या उ ोग व व तु या िन मतीला ो साहन दले. 

3.3.3.3. ापािवषयक िवचारापािवषयक िवचारापािवषयक िवचारापािवषयक िवचार    ::::----    
कारखा यातून व उ ोगातून मो ा माणात उ पादन 

झा यामुळे ापारांचा  िनमाण झाला.  याकाळात िनपाणी या 
ठकाणी ापार चालत होता िनपाणीसारखी  बाजारपेठ को हापुरात सु  

करावी यासाठी आव यक असले या सोयी या दे यात येतील असे 
महाराजांनी सांिगतल.े 1895 म ये को हापुर येथ ेबाजारपेठ वसिव यात 
आली. ापारा या िवक ीकरणाचा उ ेश समोर ठेवून ापारा या 
िवकासासाठी जय सगपूर येथ े तंबाखू व गड ह लज येथे गळु, िमरची, 
भुईमूग यांची बाजारपेठ थापन केली. याकाळात 1894-95- म ये 6 
लाखाची िनयात झाली तर 1921 म ये साखर व गुळाची 30 पयत िनयात 
वाढिवली. यासाठी ापारी पु तक  व ावहा रक िश ण यावे असे मत 
महाराजानी  केले. 
4.4.4.4.सहकार िवषयक िवचारसहकार िवषयक िवचारसहकार िवषयक िवचारसहकार िवषयक िवचार::::----    

सहकारी चळवळी या िवकासासाठी सहकारा या 11त वापैक  
एक 'एकमेका साहय क  । अवधे शु  सुपथ' त वा माणे 110 वषापूव  
सहकाराचे मह व शा  महाराजांनी ओळखल.े यासाठी 1912 म ये 
सहकारी सं थािवषयक कायदा संगत केला. तसेच 'अबन को. ऑपरे ट ह 
सोसायटी आिण बलभीम को - ऑपरे ट ह सोसायटी यांची थापना केली. 
सहकारी चळवळी िवकासासाठी येकाचे सहाकाय मह वाचे आह.े असे 
आ हान शा  नी केल.े 1920-21 म ये को हापरू सं थानात सहकारी 
सं थेची सं या 37 पयत होती को हापूर सं थानाचा रा यकारभार शा  
महाराजांनी चालिवला हणून सहकारी े ात ने दपक गती केलेली 
आह.े अशीच गती देशाची दखेील झाली पािहजे असे महाराजांचे मत 
होते. 
5.5.5.5.रोजगारिवषयक िवचाररोजगारिवषयक िवचाररोजगारिवषयक िवचाररोजगारिवषयक िवचार    ::::----    

सरकारी व िनमसरकारी े ात रोजगारिन मती या दृ ीन े य  
करत महाराजांनी पूण रोजगार व अधपणू रोजगार यासाठी य  केला 
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होता. िवकासा या म यामातून लाभाथ चे क याण हो यासाठी रोजगार 
अथपणूच असावा ही द ता शा नी घेतली. योजना या म यमातून 
खाजगी व सावजिनक े ाला  ो साहन दे यासाठी आधारभूत 
सेवािन मती या दृ ीन े य  करत महाराजांनी पणू रोजगार व अधपूण 
रोजगार यासाठी य  केला होता. िवकासा या म यामातून लाभाथ चे 
क याण हो यासाठी रोजगार अथपणूच असावा ही द ता शा नी घेतली. 
योजना या म यमातून खाजगी व सावजिनक े ाला  ो साहन 
दे यासाठी आधारभूत सेवा सुिवधा अनुदाने बहाल केली. शेती े ात 
रोजगार यात अित र  असले या लोकांना उ ोगात रोजगार िमळावा 
असे मत महाराजांनी मांडल.े बेकारांना रोजगार दे यासाठी दगडी तट 
बांध या या कामातून रोजगार िमळवून दे याचे काय महाराज करत तसेच 
यांची रोजगार हमी योजना असत. 

6.वाहतकू िवषयक िवचारवाहतकू िवषयक िवचारवाहतकू िवषयक िवचारवाहतकू िवषयक िवचार:- 
कृषी व उ ोग े ा या िवकासाबरोबर सेवा े ाचाही िवकास 

हावा अशी महाराजांची धारणा होती. वाहतुक साठी र याचे मह व 
ल ात घते सं थानात र याचा व रे वेचा िवकास घडवून 
आण यासाठीमह वपूण य  यांनी केल.े महाराजांनी आप या 
कार कद न 185 मैल लांबीचे र त े यांनी बांध यान ेअनेक खेडी शहरांना 
जोड यात आली . 1888 म ये को हापूर ते िमरज या रे वे मागाचे काम 
सु  क न 1891 म ये पूण झाले अशा कारे ापारा या िवकासासाठी 
वाहतुक व दळणवळणा या े ाचा िवकास महाराजांनी केला. 
7.दु काळ िनयोजनदु काळ िनयोजनदु काळ िनयोजनदु काळ िनयोजन:- 

को हापूर प रसरात व भारतात 1896 ने 1919 पयत नेहमी 
दु काळ पडत असत. दु काळातून जनक याणा या िवकासासाठी अनेक 
योजना राबिव या. दु काळावर उपाय हणून तलाव, िविहरी, जु या 
सडकाची दु ती र यालगत ना या खोदन,े झाडे लावण,े नवीन िविहरी, 
नवीन तलाव, नवीन बंधारे अशा कारे अनेकांना कामातनू रोजगार 
िमळ यासाठी य  केले. अ छ  सु  करण,े शेतक यांना कज, आरो य 
क े, व त दरात धा य वाटप, जनावरांना चा याची व पा याची व था  
सरकारी जंगले खुली करण ेअशा कार या उपाययोजना दु काळावर मात 
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कर यासाठी महाराजांनी आख या हो या. यांची  काय आज या 
सरकारसाठी मागदशक त वेच आहते. 
8.8.8.8.िश णाचा िवचारिश णाचा िवचारिश णाचा िवचारिश णाचा िवचार::::----    

महाराजांचा मत े "सामािजक प रवतनाचे ह यार हणजे िश ण 
आह.े सव जाती धमा या उ कषाचेसाधन समतेची आिण उ ोगाची चाबी 
हणजे िश ण िश णा या सारासाठी, मानवी समाधाना या 

िवकासाक रता उ ोगिन मती करणे अ यंत आव यक आह.े यासाठी 
ाथिमक िश ण स चे असावे. याकाळात ब जन समाजाम ये सा रता 

साधारण 10% माणात होती. सामािजक दृ ा दबुल घटकांना 50% 
नोक या आरि त असा ात असा िनणय शा  महाराजांनी घतेला. 
9.क याणकारी रा याचा िवचार माडंलाक याणकारी रा याचा िवचार माडंलाक याणकारी रा याचा िवचार माडंलाक याणकारी रा याचा िवचार माडंला 
समारोसमारोसमारोसमारोपपपप:- 

छ पती शा  महाराजांनी एकूण 28 वष रा य कारभार केला. 
या काळातील अ पवयापासून यांचे िनणय शेती, उ ोग, ापार, 

सहकार वाहतुक व दळणवळण यांचा िवकास कर यासाठी कृती काय म 
आखल.े आप या काया या आधारे यांनी रांज या गज या जनतेसाठी 
आप या जीवनाची पराका ा केली. जल सचना या मा यमातून शेती 
ओिलताखाली आ या तसेच रोजगारािभमुख लोकांना अनेक उ ोगा या 
िवकासातून रोजगार िमळाला, उ ोगातून िनमाण होणा या उ पादना या 
िव साठी बाजारपेठेची उपल ध क न दली. जनतलेा शेतीसाठी कवा 
उ पादक व अनु पादक कामासाठी लागणारी कजाची आव यकता दरू 
कर यासाठी सहकारा या त वचानुसार सहकार चळवळी या आधारे 
सहकारी बँकाचा िवकास करत जनतेला सहज र या कज उपल ध हावे 
अशी काय यांनी केली. तसेच भारतात पडणारा सततचा दु काळ यास 
कंटाळून जनते या झाले या हालअपे ा यातून माग काढत जनतेला 
रोजगार पुरवून आिण जनावरांचा चा याचा आिण पा याचा  सोडवत 
अ छ ा या म यामातून दु काळ िनयोजन केले. मागासले या जनतेला 
िश णाचे मह व सांगत सा रता वाढिवचा य  केला आिण ाथिमक 
िश ण स चे करत लोकांना लोकांम ये समानता िनमाण कर याचा 

य  आिण सामािजक प रवतनाचे काय यांनी केले. या माण े
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लोहचंुबकाकडे लोखंडाचे कण धाव घतेात, या माणे लोक शा  
महाराजांकडे धाव घेत अशी ितमा यांनी यां या कायातून िनमाण 
केली. शा  महाराज ह ेकेवळ वारसा ह ाने राजे न हत े, तर ते लोक राजे 
होते.                          
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रा य ीरा य ीरा य ीरा य ी    शाशाशाशा     महाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंे    ीीीी    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    
िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    कायदेकायदेकायदेकायदे    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सजंीवनीसजंीवनीसजंीवनीसजंीवनी    चं शखेरचं शखेरचं शखेरचं शखेर    बारहातेबारहातेबारहातेबारहाते    
इितहास िवभाग मुख, बी. रघुनाथ कला, वािण य व   िव ान महािव ालय, 

परभणी 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक 
महारा ा याच न ह े तर भारतीय जनतेला सुधारणावादी झेप 

घे यासाठी ो सािहत करणारे व महारा ा या मातीत ज माला आलले े
रा य ी शा  महाराज होय. 18 94 साली राज ी शा  महाराजांनी 
सं थाना या रा यकारभाराची सू े आप या हाती घेतली. 1894 ते 1922 
या 28 वषा या कालावधीत यांनी को हापूरचे सं थािनक हणून रा य 
केल.े हा कालखंड महारा ा याच न ह े तर भारता या  इितहासाला 
कलाटणी देणारा हा कालखंड मानला जातो. यांनी केवळ िवचार  न 
करता य  कृतीची जोड दली. राज ी शा  महाराजांनी समाजात ठाण 
मांडून बसले या अंध ा, अिन  चालीरीती, ढी परंपरा आिण कमकांड 
यािव  वैचा रक गटन क न कृितशीलता दान केली. राजकारणी 
मृ स ी,खं बर समाजसुधारक, मराठी रंगभूमीचा िश पकार, धैयवान धम 

ांितकारक राज ी शा  महाराजांनी आप या 28 वषा या अ पावधीत 
म ये को हापूर शहराला कलापूर बनवले. आिण सं थानाचा कायापालट 
केला. 

आर णाचे जनक छ पती राज ी शा  महाराज यांनी आप या 
सं थानात ी िश णास ो साहन तर दलेच िशवाय ित या नैस गक 
ह ाचे संर ण करणारे अनेक कायदे ही अमलात आणून ितची 
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समाजाकडून आिण कुटंुिबयाकडून होणारी िपळवणूक थांबव यासाठी 
आयु यभर अथक य  केल.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   
1. रा य ी शा  महाराजां या ी िवषयक सुधारणावादी िवचारांचा 

अ यास करण े
2. राज ी शा  महाराजां या ीिवषयक सुधारणावादी काय ाचा 

आढावा घेण.े 
3. राज ी शा  महाराज ह े कृितशील सुधारक होते याचा पडताळा 

करण.े 
1.1.1.1.िवधवािवधवािवधवािवधवा    पनु ववाहपनु ववाहपनु ववाहपनु ववाह    कायदाकायदाकायदाकायदा    

राज ी शा  महाराजांनी 1917 म ये आप या सं थानात 
िवधवां या पुन ववाहास कायदेशीर मा यता देणारा कायदा पास केला. 
हदूं या अनेक जातीत िवधवां या पुन ववाहा या बाबतीत इतर वहार 
माने यो य िवधी न कर याची प ती अस यामुळे या अनेक अडचणी 

िनमाण होत हो या काय ाने दरू कर यात आ या. तसेच या काय ामुळे 
िववाहांची कायदेशीर न द कर याची प ती सु  केली गेली हणून िववाह 
िवधीचा कायदेशीर पुरा रा  शक याने ी वगावर होणा या संभा  
अ यायाचा ितकार कर याचे एक साधन शा महाराजांनी उपल ध क न 
दल.े 

2. 2. 2. 2. बालबालबालबाल    िववाहिववाहिववाहिववाह    कायदाकायदाकायदाकायदा    
राज ी शा  महाराजांनी समाजामधील परंपरेन े चालत आललेे 

बालिववाह थेला छेद देऊन मुला मुल या िववाहाची वयोमयादा 
िनि त केली याम ये मुलीचे वय 14 तर मुलाचे वय 18 वर नेल ेआिण 
यासंबंधी 12 जुल ै 1919 रोजी महाराजांनी को हापूर इला यात 

बालिववाह संबंधी चा कायदा गॅझे टयर म ये िस  केला. त कालीन 
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दृ ीन ेमहाराजांनी संमत केललेा हा कायदा ि यांना गुलामिगरीतून मु  
करणारा व सुधारणा करणारा होता. या काय ाचे एक वेगळे वैिश  
हणजे या वयोगटात येणा या मुल ना पालकांची व कुटंुबीयांची परवानगी 

न घेता िववाह कर याचे वातं य बहाल कर यात आल े होते. या 
ऐितहािसक िनणयामुळे ि यांवरील अनेक िनबध कमी हो यास मदत 
झाली. 

पुढे जाऊन महाराजांनी ीउ ारासाठी अनौरस संतती व योग 
नीती यां या िवषयीचा कायदा संमत केला या काय ामुळे मागील अनेक 
काळापासून अनौरस संतती ना याम ये िवशेषतः मुल ना वारसा ह  
िमळत न हता यांना तो काय ाने िमळ यास मदत झाली. 
3. आंतरधम य व आंतरजातीय िववाह कायदा 

रा य ी शा  महाराजांनी को हापूर सं थानत 12 जुल ै 1919 
रोजी आंतरधम य िववाह संबंधी कायदा या नावाने गॅझेट म ये िस  
झाला. या काय ाने सं थानातील हद ू व जैन या दोन मु य धमा या 
लोकांना जाित िनबध न पाळता सदर दोन पैक  आपआप या कोण याही 
धमा या मनु याशी िववाह कर याची मुभा दली. यांचे अशा कारे 
होणारे आपापसातील िववाह कायदेशीर ठरिव या गले.ेया काय ातील 
एका कलमानुसार िववाहा या वेळी पु षाचे वय 18 वष पूण व ीचे वय 
14 वष पूण असल ेपािहजे असा िनबध घातला गेला. 
4. 4. 4. 4. ीीीी    अ याचारालाअ याचारालाअ याचारालाअ याचाराला    ितबधंितबधंितबधंितबधं    करणाराकरणाराकरणाराकरणारा    कायदाकायदाकायदाकायदा    

को हापूर सं थानात शा महाराजांनी 2 ऑग ट 1919 म ये 
ि यांना ु रपण ेवागिवले जात होते  यास ितबंध घालावा हणून केलेल े
कायदे को हापूरचे काडी मोड याचे घट पोट िनयम ह े ि यांना संर ण 
देणारे आणखी दोन मह वपूण कायदे केल.े 
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अनेक कुटंुबात नवरा मुलगा व याचे नातेवाईक यां याकडून 
ि यांचा अनेक कारे छळ केला ला जातो. छळाचे काही कार असत क  
छळ करणा या अपरा यास इंिडयन िपनल कोड मधील तरतुदी या 
मयादेत आणता येत नसे. या ुटी चा िवचार क न छेळाचा कोणताही 

कार यायदेवते या नजरेतून उतरणार नाही अशा कारचा 
सवसमावेशक कायदा महाराजांनी तयार केला. हा कायदा लाग ूहो यापूव  
महाराजांनी यांची उ  े व कारण े प  करणारा एक कायदा जाहीर 
केला. अशा आदेशाव न कुटंुबाम ये छळ होणा या ि यांचा कती 
बारकाईने िवचार केला होता ह े प  होते.महाराज आप या आदेशात 
हणतात क  हदु थानात िश णाचा इतका मंदगतीन े सार होत आह ेक , 
याचा ि यांची ि थती सुधार या या कामी उपयोग होत नाही.  हणून 
ी सुधारणा िवषयक अनेक कायदे केलेल ेआहते. 

5. 5. 5. 5. घट फोटाचाघट फोटाचाघट फोटाचाघट फोटाचा    कायदाकायदाकायदाकायदा    
राज ी शा  महाराजांनी घट पोटा संबंधी जो कायदा लाग ूकेला 

याम ये ि यां या ह ाचे संर ण कसे होईल घट फोटानंतर ित या अ  
व ांची यो य ती व था कशी केली जाईल याकडे ल  ठेवून काय ाची 
अशी कलमे तयार केली होती तसेच या ीला वैवािहक संतती असेल तर 
यां या ता याब लची, पोटगी ब लची व िश णाची व था ही या 

काय ाने लावली होती. 
6. 6. 6. 6. वारसावारसावारसावारसा    ह ाचाह ाचाह ाचाह ाचा    कायदाकायदाकायदाकायदा    

राज ी शा  महाराजांनी करवीर सरकार या गॅझेटम ये 17 
जानेवारी 1920 रोजी ' हद ूवारसा या काय ा या दु ती चा कायदा' 
या नावाने एक मह वपूण सामािजक सुधारणेचा कायदा िस  केला गेला. 
या काय ाची संिहता मराठी व इं जी अशा दो ही भाषेत दललेी आह ेया 
काय ानुसार संतती व ा ण, ि य व वै य या तीन व र  वगाची 
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अनौरस संतती यांना िमळणा या वारसाह  यातील फरक काढून टाकला 
गेला वण वगा या अनौरस संततीचा जनक बापा या िमळकतीत वारसा 
ह  दला गेला याच काय ातील दोन नंबरचे कलम ि यां या उ ारा या 
दृ ीन ेखूप मह वाचे आह.े 
7. 7. 7. 7. देवदासीदेवदासीदेवदासीदेवदासी    थाथाथाथा    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    कायदाकायदाकायदाकायदा    

त कालीन समाजात किन  वगात देवा या नावावर मुली 
सोड याची अिन  था मो ा माणात अि त वात होती. आजही ही 

था समूळ न  झालेली नाही या थेमुळे समाजात जोगतीन, मुरळी, 
देवदासी, भावीण इ यादी कार या पतीत ि यांचा वग अि त वात 
आललेा होता. या वगाचे अि त व हणजे समाजावरील कलकं होता हा 
कलंक िनमाण करणा या थेस या काय ाने ितबंध कर याचा य  शा  
महाराजांनी केला. या काय ाचे व प ितबंधा मक होते याच माणे 
खे ातील सुतार-लोहार नावी इ यादी बलुतेदार लोकांना यां या 

वसायापासून वातं य दे यासाठी यांनी याचे ह  बरखा त केल े कवा 
न  कर यासाठी यांनी प  केल.े याच माणे देवाला सोड या गे यामुळे 
जोगतीन, मुरळी इ यादी ि यांना देव थानाचे िविश  ह  ा  होत होते 
तेच शा  महाराजांनी कायदयाने न  केल.े यामुळे किन  जातीतील मुली 
देवाला वाह याची अ यंत घृणा पद व ू र थेला आपोआपच आळा 
बसला. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    
        राज ी शा  महाराजांनी ी संर ण कायदे ी िश णा िवषयी 
िवशेष उपाययोजना आिण सामािजक याय या ारे आप या सं थानात 
समाजातील सव घटकांना समान संधी दे याचा य  मो ा माणात 
केला. याम ये यांचा ी िश ण व ी वातं य संबंधीचा दिृ कोण 
अितशय पुरोगामी आिण व तुिन  व पाचा अस याचे दसून येत.े  शा  
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महाराज ह े फ  रा यकतच न हत े तर त े सुधारक आिण या युगातील 
महापु ष होते. यांनी आप या राजदंडाचा वापर जनक याणासाठी 
करताना ीिश णाचा य  मो ा माणात केला. दब या गेले या 
लोकांना याय दला. याम ये ी सुधारणा िवषयी जे काय महा मा फुल े
यांनी केले याच माण े राज ी शा  महाराजांनी राजवा ापासून ते 
महार वा ा पयत जाऊन उपेि त ि यांचे  त े तेथ े सोडिवणारा 
महारा ातील एकमेव राजा हणून छ पती शा  महाराजांकडे पािहले 
जाते. पण आज या काळात राजक य समीकरण े बदलली आहते आज 
रा यकत फ  िनवडणुक या काळात मते माग यासाठी सामा य 
जनतेपयत जातात.छ पती शा  महाराजांनी आप या कायकाळात 
लोकक याणकारी दृ ीन े जाितसं था न  कर याचा य  क न 
समाजाम ये समता थािपत केली. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    
1. त कालीन परंपरेन े गुरफटून गेले या समाजात शा  महाराजां या 

कायामुळे ि यांमधील परंपरेचा पगडा कमी होऊन ी िश णाचा 
आलेख वाढत गेला. 

2. छ पती शा  महाराजां या योगदानामुळे त कालीन चालीरीती व 
परंपरेन े ि यांची होणारी अवहलेना व कुचंबना ब याच माणात 
कमी हो यास मदत झाली. 

3. छ पती शा  महाराजांनी ी सुधारणा िवषयी िविवध कारचे 
कायदे संमत के यामुळे व या काय ा या बड यामुळे समाजातील 
िविवध सुधारणेस पूरक व पोषक वातावरण िनमाण हो यास मदत 
झाली. 

4. समाजातील 50 ट े  घटक असणा या ी वगासाठी शा  महाराजांनी 
आप या कारक द त ि यां या सामािजक वातं या या ह ाचे 
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संर ण करणारे कायदे क न आप या पुरोगामी व क याणकारी 
रा यकारभाराची एक कारे सनदच जेला बहाल केली. 

5. छ पती शा  महाराजां या सुधारणावादी कायपासून पुढे 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर व अ य समाज सुधारकांनी ेरणा घेऊन 
भारतीय समाजाम ये अमुला  सुधारणा के या. 
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पुणे, 2010 पृ  मांक 19. 

4. ढेरे अ णा,2001 छ पती राज ी शा  महाराज आिण ी िश ण, पवार 
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राज ष शा  महाराज याचं ेशै िणक राज ष शा  महाराज याचं ेशै िणक राज ष शा  महाराज याचं ेशै िणक राज ष शा  महाराज याचं ेशै िणक 
िवचारिवचारिवचारिवचार    

    

वीणा िव ण ूकेरीकर वीणा िव ण ूकेरीकर वीणा िव ण ूकेरीकर वीणा िव ण ूकेरीकर     
सहा यक ा यापक, सट झेिवयस महािव ालय, हापसा- गोवा  

 

िश ण आप याला सभोवताल या जगाचे ान दतेे आिण 
आप याम ये सकरा मक बदल घडवते. िश ण आयु यकड े
बघ याचा एक दिृ कोण िवकिसत करते. वतःची मते, िवचार 
िश णाने मांडता येतात. िश ण हचे समाज प रवतनाचे साधन 
असते. िश णा या मा यमातून माणसाचा चौफेर िवकास करता 
येतो. आधुिनक महारा ा या इितहासात आप या शै िणक, 
सामािजक व आ थक काया या ारे ब जन समाजाला जागृत क न 
यांची सवागीण े ात गती घडवून आणणारे जािहतद  हणजे 

राज ष शा  महाराज होत. यांनी िश णाचे मह व ओळखले होते. 
महा मा फुल माणेच सामािजक सुधारणे या कायात यांनी 
िश णाला मुख थान दले. 

शा  महाराजां या काळात को हापूर सं थाना या 
शासनात युरोपीय व भारतीय उ  मान या जाणा या जात तील 

अिधका यांचाच समावेश होता. शा  महाराजानंी अिधकार हण 
केले ते हा ब जन समाजातील अिधका यांची सं या अगदीच अ प 
अशी होती. खे ांम ये ाथिमक शाळा न ह या. सवसामा य 
ब जन समाज अ ानाच े आिण अंध चेे जीवन जगत होता. 
िश ण घेणे हा फ  ा ण कवा उ  वगातील लोकाचंा अिधकार 
आह ेअशी समाजाची समजूत होती. या प रि थतीचे वणन करताना 
शा  महाराजांनी हटलंय ‘िश णा या संदभात आमचा गतकाल 
हणजे इितहासातील एक अखंड अंधारी रा  आह.े केवळ एकच 

जात िव चेा उपभोग घेत होती. मन ूआिण या यामागून आले या 
शा कारांनी टया टया वेळ या धोरणाला अनुस न िनरिनरा या 
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जात या वहारास बंधनकारक अस े िनबध रचले आिण आम या 
लोकांना िव ामं दराचे दरवाजे बंद कर यात आले यांचे वतःचे 
धम ंथ आिण वेद ह े सु ा वाचायची यांना मनाई होती.’१ शा  
महाराज पुढे हणतात, ‘आम या िश णाला पूव  इत या अडचणी 
हो या क , खु  सातरच े छ पती ताप सह महाराज यांना 
म यरा ी िश ण यावे लागत होत.े मग इतरांची ती काय 
कथा?’२ यामुळे ही ि थित सुधार यासाठी ब जन समाजात 
िश णाचा सार मो ा माणात हावा अशी आव यकता शा  
महाराजांना वाटू लागली. या अ ानी समाजात ानाची योत 

विलत कर याचा िन य यांनी केला. ब जन समाजाला 
िश णा या अभावामुळे येणा या सम यांच े िनराकरण कर यासाठी 
‘िव ा’ हचे यांना मह वाचे श  वाटू लागले.उ  वग आिण ब जन 
वगातील दरी भ न काढ यासाठी,ब जन समाजाला व 
ि यांनासुिशि त कर यासाठी ाथिमक िश णापासून उ  
िश णापयत सोय उपल ध क न दे याची योजना यानंी आखली. 
जेणेक न ब जन वगातील लोकांनाही शासनात, समाजात कवा 
कुठ याही िवकास कामात समान थान आिण मह व ा  
होईल.“िश ण हाच आमचा तरणोपाय आह े असे यांच े ठाम मत 
आह.ेिश णािशवाय कोण याही दशेाची उ ती झाली नाही असे 
इितहास सांगतो. अ ानात बुडून गेले या दशेात उ म मु स ी व 
लढव ये वीर कधीही िनपाजणार नाहीत, हणूनच स या व 
मोफत िश णाची हदु थानाला अ यंत आव यकता आह.े”अशी 
राजष  शा  महारजाचंी िवचारसरणी होती. समाजा या 
नविन मतीसाठी येकाला िश ण दले पािहजे अशी समतावादी 
भूिमका शा  महाराजानंी घतेली. येकाला ान ा ीचा ह  आह.े 

ानािशवाय माणसाचा आिण याबरोबरच समाजाचाही िवकास 
होणार नाही ही जाणीव शा  महारजानंा झाली. िश णािशवाय 
सां कृितक आिण वैचा रक अिभसरण होणार नाही असे शा  
महाराजांना वाटे. सव समाजाला काय वण कर यासाठी िश ण 
दणेे अ यंत गरजेचे होते.  
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नािशकमधील भाषणातही यांनी आपली िश णिवषयक 
भूिमका प  केली होती ते हणतात. “ब जन समाजाचा 
िश णा या बाबतीतील दजा वाढून व र  वगा या बरोबरीन े
अंशतः तरी ते आ यािशवाय सुधारणे या दृ ीने मा या सं थाना या 
कारभारात लोकासं ह  दे यािवषयीचा बदल कर याला हात 
घाल यास मी धजणार नाही.” अ य एका भाषणात ते हणतात क , 
माझे सव नाग रक िनदान ितसरी इय ा पास आहते, असे झाल े
हणजे मी आनंदाने िनवृ  होईन.३ शा  महाराजां या उपरो  

िवधानांव न यांची िश णा या िवषयीची तळमळ आिण कळकळ 
दसून येते.   

राजष  शा  महाराजांचे िश ण िवषयक िवचार अ यंत 
मौिलक आिण ांितकारीआिण गितशील होते. यानंी सव थम 
िश णाची ि थित जाणून घतेली, मानवचे सवाथान ेआधुिनक करण 
हाच यां या शै िणक िवचारांचा खरा गाभा होता. राजष या 
िश णिवषयक िवचार ह े वा तवतेवर आधा रत होते. िश णातून 
सवाना आ मबळ, वतः या मता ओळख याची ताकद दे याचा 
शा  महाराजाचंा िवचार होता. िश णातनू सामा यांना नवे 
िवचार, नवी दृ ी, नवी चतेना, नवी उमेद, नवनवीन उ ोग धंद े
याचबरोबर नवनवीन शोद लगावेत व माणसाचेवैयि क 

पातळीपासून रा ीय व वैि क पातळीवर नावलौ कक होऊन यान े
ग डझेप यावी अशी शा चंी इ छा होती.  

राजष  शा  महाराज िश णाला मानवी गंुतवणूक मनात 
असत. शा नंा लोकानंा केवळ िलहायला वाचायला िशकवायचे 
न हत ेतर आपण िश णातून जे िवचार वीकारतो,आ मसात करतो 
याची कारणे मािहती असणे हणज े िश णाची ख या अथान े

या पूण होणे.िश ण या भावी साधना ारे आप या अिवित 
भवती या सामािजक,राजक य, आ थक, सां कृितक प रि थतीच े

ान माणसाला असावे असे मत शा चंे होत.े ानाची योत घेऊन 
ते सदवै समाजाला जागे करत. कोण याही थरावर िश णाची 
अवहलेना होऊ नये असे राजष ना वाटत अस.े 
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शा  महाराजांना भारतीय समाजरचनेची चौकट 
िश णा या जोरावर बदलायची होती. मानविवकास या आड 
येणा या जाती व थेला न जुमानता मानवा या िवकासा या दशेने 
चालत राहणे ह ेआपले आ  कत  आह ेअसे राजष  शा  महाराज 
मानत होते. हणूनच राजष नी िश ण सारासाठी वतःला वा न 
घेतले. मानवी समते या स यक आकलनासाठी िश णाची 
आव यकता असत ेअसे शा चंे िवचार होते. वरा याची जबाबदारी 
सोपव यासाठी सव जात तील लोकांम ये िश णाचा सार झाला 
पाहीजे, िश णाचे मह व सव जातीधमाम ये जल े पािहजे अशी 
शा चंी दृ ी होती.या संदभात राजष  आप या भाषणात हणाल े
होते क , ‘व र  वगा या बरोबरीने ब जन समाजा या िश णाचा 
दजा जोपयत वाढत नाही, तोपयत आप या सं थानाचा 
रा यकारभार लोकां या हाती दे याचे धाडस मी करणार 
नाही.’िश णा या मा यमातून जे हा समतेची समाजरचना तयार 
होईल ते हा सगळी येय, धोरणे, योजना सहज साकार होतील 
आिण नंतरच जाितबंधवां या हाती वरा य सोपिवता येईल व त े
सुरि तही राहील असे राजष ना वाटत होते. िश णा या पशाने 
सव जात तले लोक शहाणे झाले हणजे यां या हाती स ा 
सोपिवणे राजष ना यो य वाटते. आपले लोक ाथिमक िश णान े
जारी िवभूिषत झाली तरीही ित या हाती वरा य दे यास शा  
तयार होते.इथे शा चंी एकता, समता ह ेगुणिवशेष जाणवतात.अशा 
दरूदिृ  असले या शा नंी आप या कार कद त गुणव ा असले या 
महार, मांग, चांभार, कैकाडी अशा जाती धमातील सवाना िश ण 
दले.  

राजष  शा  लोकशाही त वावर ेम करत होते. सामा य 
माणसाचा आनंद यां यासाठी अ यंत मह वाचा होता. 
लोकशाहीचा कैवारी हणून जग यात यानंा आ हाद वाटत असे. 
सन १९१८ नो हबरम ये मंुबईतील जनसमुदायापुढे बोलत 
असतानाराजष  हणाले होते “तु ही अ ानी- अिशि त आहात. 
तरी दखेील तु ही तुम या चाळीत आिण फॅ टरीत को- ओपरे ट ह 
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े िडट सोसाय ा थापन क न काम पाहत आहात. तुम या 
िवकासा या याच ख या शाळा आहते.” राजष  शहरातील लोकांना 
िशक याचा उपदशे दला. कारण िश ण माणसाला घडवते, 
िश णाने माणसे लवकर एक  येतात. यांचे लवकर ऐ य होते. 
िश ण ह े ऐ याकड े घेऊन जाते आिण ऐ य लोकशाहीकड े आिण 
ऐ यतून िनमाण झालेली लोकशाही अिधक काळ टकते. 

िश णातून समथ हावे आिण ि थर लोकशाहीकड े वळावे 
असे शा मत होते. जोपयत समजतील येक मनु य िशि त होत 
नाही तोपयत लोकशाहीचे व प समाजा या ल ात यणेार नाही. 
उ म लोकशाही दशेाला चांगले दवस दऊे शकेल पण ह े ते हाच 
होईल जे हा समाजातील येक घटकाला िश णाचे मह व पटेल. 
समजतील अिशि त लोकापंयत पोहचून यांना िश णाचे मह व 
पटवून दले पािहजे. तरच लोकशाही बळकट होईल. समाजा या 

गतीने लोकशाही सु ा गितशील होऊन वेगळे प लोकशाहीला 
प ा  होईल. असे शा  महाराजांचे िश णिवषयक होते. अ यंत 

ग भ िवचारसरणी आिण मह वाकां ी अस े राजष  थोर 
सामाजसुधारक आिण  ेनतेे होते. 

ब जन समाजाचा शै िणक िवकास घडवून आण यासाठी 
महाराजांनी योजनाब  आखणी केली होती. ाथिमक िश णाचा 
एकदा पाया दढृ झाला क  उ  िश णापयत वाटचाल कर याचे 
यांनी ठरिवल होते. या बाबतीत त े हणतात, “ ाथिमक िश णावर 

माझा भर आह े. तरी मा यिमक व उ िश णाकड ेमाझे ल  कमी 
नाही. मा या रयतेम ये ाथिमक व उ   िश णाचा सार 
कर याची माझी इतक  जोराने खटपट चालली आह ेयाव न श य 
ितत या लवकर मा या रायतेस वरा य दे याचे माझे िधरण आह,े 
ह ेआप या यानी येईलच. माझी जा ितसरी इय ा िशकून जारी 
तयार झाली असती तर यानंा रा य कारभाराचे ह  आनंदाने दऊेन 
मी आजच िव ांती घतेली असती. तथािप, अिधकार दान 
कर यापूव  सव लोकांत िव ा सार कर याकड े अगोदर ल  दणेे 
ज र आह.े” ाथिमक िश णा या सार ारे एक भ म िश णाची 
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इमारत उभी करावी असा यांचा मानस होता. येक गावात एक 
तरी शाळा असावी व ती शाळा गावात ब सं येन े
राह याणाकोण याही जातीतील न े चलवावी असे शा  
महाराजांचे मत होते. िश णािवषयी िशकवणा या या मनात ेम, 
आ था,िनमाण हावी व याने िश ण येला गती िमळावी असे 
शा  हणत. या माणे सन १९१३ पासून शा  महाराजांनी मोफत 
आिण स या ाथिमक िश णाचा पाया घातला. िश णान े
सश  झाले या लोकांपे ा िश णा या अभावमुळेच अश  
झाले या लोकांकड े अिधक ल  दणेे राजष ना यो य वाटत होत.े 
हणूनच राजष नी मोफत आिण स या ाथिमक िश णाची 

सु वात केली. सन १८८२ म ये महा मा फुलनी मोफत आिण 
स या िश णाचे पािहलेले व  राजष  शा  महाराजांनी १९१३ 
साली खरे क न दाखिवले. मोफत आिण स या िश णाची गरज 
सांगताना राजष  हणतात, “खाल या वगा या लोकां या बु ीवर 
व ानावर ह ेज ेजड व जलुमी कर लादले गेल ेआहते त े झुगा न 
दे याची श  ब जन समाजा या अंगी ये यास स या व मोफत 

ाथिमक िश णाची ज री आह.े याक रता स या िश णाचा 
कायदा क न तो जरीन े अमलात ठेवला आह.े यामुळे पुढील िपढी 
तरी िलिहणारी-वाचणारी होईल अशी मला खा ी आहे.”जाितभेद 
न  क न शा नंा िश णासाठी एकच ासपीठ तयार करायच े
होते. सव जातीतील मुलांनी एक  बसून िश ण घेतले पािहजे यात 
कोणताही भेदभाव होता कामा नये. ाथिमक िश ण ही एक 
पायाभूत गरज आह े आिण हणून ह े ाथिमक िश ण सवाना 
िमळाले पािहजे असा यांचा दडंक होता. खासक न दबुलांना सबल 
बनिव यासाठी यांना िश णाची गोदी लावली पािहजे. ती लागत 
नसेल तर स ने लावली पािहजे अशा मताचे राजष  होते. या 
संदभात राजष  अगदी बारकाईने ल  ठेवत असे.अशी िवचारसरणी 
असले या शा नंी िश णाचा सं कार लोकमानसावर केला. हा 
सं कार करणा या तळमळीमागे प रवतनाला त ड फोडून सव 
समाजालाएक  आणून एक सुखकर जीवन जग याचा माग यांना 
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तयार करायचा होता. उ  िश णात नादारी दतेाना थम शेती व 
मोलमजुरी करणा या जात या मुलांना, अ पृ य जातीतील मुलांना 
नादारी ावी व यानतंर ापारी, सावकारी, पुढारले या ा ण 
जातीतील मुलांना ावी असे यांचे धोरण होते. िश णा या 
मा यमातून ब जनसमाजाला पट, ित ा व वतं  सामािजक दजा 
िमळवून दे याचा य  महाराजांनी केला.  

ब जन समाजाबरोबरच ीिश णा या मागसलेपणाची 
सु ा जाणीव शा नंा होती. ी िश ण हणजे हद ूधमावर भयंकर 
अ याचार अशा सनात यां या समजतुीमुळे ि यानंा शाळेचे दरवाज े
बंद होते. या समजतुीवर आघात क न महा मा जोितरावानंी 
महारा ात थम ि यानंा शाळेचे दरवाजे उघडून दले. कारण 
यांना ह ेमािहती होते क  ीिश ण हणज ेपयायान ेित या मुलाचं े

िश ण. योितरावां याच पाऊलावर पाऊल ठेवत शा नंी 
ीिश णाचे काय केले. या काळात बालिववाहाची था होती, 

काही लोकांम ये पडदा पाळ याची था होती, मुल ना पदराआड 
चेहरा लपवावा लागत असे. तर अशा ि यानंी िश ण घेणे हणज े
समाजात पाप समजले जायचे. राजाराम महािव ालयात िश ण 
घेणा या ि यांना फ  माफ ची सवलत महाराजांनी जाहीर केली 
होती. आप या सनुबाई इंदमुती राणीसाहबे यांना वैध  ा  
झा यानंतर. यानंा िश ण दऊेन को हापूर सं थानच े िश ण खाते 
यां याकड े सोपिव याचा महाराजांचा िवचार होता पण तो पूण 

झाला नाही. राजष नी ीिश णास उ ेजन दे यासाठी एक िवशेष 
अिधकाराची जागा िनमाण केली. कु. एच. िलटल यांची या जागी 
नेमणूक केली. यानतंर राधाबई केळकर यांची नेमणूक केली. 
याव न महाराजाचंा ीिवषयक दिृ कोन प  होतो. 

ीिश णामुळे कुटंुबाचा, समाजाचा अ य पणे िवकास घडून 
येतो. िश णामुळे ीला कुटंुबात व समाजात आदराच े व मानाच े
थान िमळेल अशी शा नंा खा ी होती. िश णातून ी या 
ि म वाचा िवकास होईल. वेगवेग या े ात ी वतःचे थान 
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िनमाण करेल असा िव ास महाराजांना होता. हणूनच िश णातून 
ीजीवन समृ  कर याचा िनणय शा नंी घतेला. 

ि यांनी िश णातून आपला उ ार क न यावा, 
वावलंबी, वािभमानी, प रप , आदश, सं कारसंप  आिण एक 

समथ, धाडसी, मह वाकां ी ी हणून ितने जगावे. ीला दयेची 
दवेता न बनिवता ितला पु षा या जीवनाची जडण घडण करणारी 
एक माता आिण नतेा बनवायचे होते. राजष नािश णा या 
सहा यान े ीम य ेएक िवल ण साम य आिण धैय िनमाण करायच े
होते. आिण ी या पुन ीवनासाठी िश ण हचे सवात मोठे 
साधन आह,े असा राजष चा मानस होता. िश णातून यांना 
साहसी, शूर, ससुं कृत, स गुणी, आदश ी घडवायची होती. 
यासाठीच यांनी कृ णाबाई केळवकर या िव ा थनीला मंुबई या 

ँट मेिडकल कॉलेजम ये वै क य िश णासाठी पाठवले. ि यां या 
िश णासाठी फ  माफ  क न ो साहन दले. 

राजष नी अ पृ यो ारासाठी िश णास मोठी चालना 
दली. कारण यांना िश णातून समाजात एकता थािपत करायची 

होती. जाती-गोती या संघषात अडकले या सर वतीला समाजातील 
सव जात तील लोकांपयतपोहचवून एका उ त समाजाची िन मती 
करायची होती. राजष नी शेतकरी-कामकरी वगा या िश णिवषयी 
केलेले िवचार ांितकारक वाटतात. शेतक याचंे जीवन सुखी आिण 
संप  कसे करता येईल संप  कस े करता येईल याकड े राजष नी 
िवशेष ल  पुरिवले. शेती या िवकासामागील मुख अडचणी 
हणजे शेतक यांचे अ ान, भांडवलाची कमतरता, शेताचा लहान 

आकार आिण शेतीमाल िवक याबाबत सहकारी संघाचा अभाव या 
अडचणी राजष नी ओळख या हो या. या सग या अडचण वर मात 
क न शेती वसायाला एक ओळख िमळवून दे यासाठी थम 
शेतकरी सुिशि त झाला पािहजे हा राजष चा आ ह होता. ‘शेतक  
व शेती’ ही पुि तका शेतक यांना मोफत वाटून शेती या नव-न ा 

योगाला उ ेजन दले होत.े वेळोवेळी दशन भरवून शेतक यांना 
शेतीिवषयी नवी दृ ी दे याचा य  केला. सुधारले या 
शेतीशा ाचा आिण अवजारांचा अवलंब क न शेतीमधील उ प  
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वाढिवले पािहजे, यावर राजष नी भर दला. यासाठी शेतक यां या 
मुलांना ारंभापासूनच चांगले िश ण दले पािहजे असा राजष चा 
िवचार होता. राजष ना िश णातून शेतक यां या ह ांची आिण 
कत ाची यांना जाणीव क न ायची होती.  

समाजा या सवागीण गतीसाठी औ ोिगक, तांि क, 
ावसाियक िश णावर यांनी भर दल होता. यासाठी यांनी 

१९९२ साली जाय सगराव घाटगे टे कल इि ट ूटची थापना 
केली. या सं थते लोहारकाम, गवंडीकाम, सुतारकाम यासार या 
िवषयांचे िश ण दले जाई. ल करी िश णासाठी यानंी ‘इ फं ी 
कूल’ सु  केले. तसेच अनके ावसाियक शाळा सु  के या हो या. 

दिलत ब जन अशा सवसामा य लोकांमधील वंिचत 
घटकातिश णाचा सार हावा, याच बरोबर तलाठी, शेतकरी, 
तांि क िश ण सं था याम ये मागास जाती या मुलांना िश यवृ ी 
योजना सु  केली. वसायािभमुख िश ण िमळावे हणून शा नंी 
पारंप रक िश ण दणेा या शाळा थापन के या हो या. शा  
महाराजांनी कलांना आिण कलावंतांना ो साहन दले होते. संगीत 
कले या िश णासाठी यानंी १९१३ म ये दवेल लबचा आरंभ 
केला होता. यांनी शाहीर, म ल, कलावंत यांना आ य दल होता 
महाराजांनी को हापूर सं थानात शाहीरीला उ ेजन दले. याव न 
यां या रिसक मनाची सा  पटते. यातनूच यानंी ब जनसमाज 
गतीपथावर आण याचा य  केला. शा  महाराजानंी गावोगावी 

तालमी, आखाड े थापन कर यास मदत केली. जोर, बैठका, 
म लखांब, कु ती दांडप ा, भाला, िवटा, बाणा, जंिबया इ यादीचे 
िश ण तालमीत सु  झाले म लिव ेबरोबरच श िव ते 
गावोगावचे त ण पारंगत होऊ लागले. म लिव े या सा ान े
शि मान आिण समथ माणसे तयार झाली.  

शा  महाराजानंी समाजाला िश ण दऊेन यां यात 
जाणीव, जागृती िनमाण केली.समाजा या सव तरांत कमान 

ाथिमक िश णाची थापना झा याखेरीज िनवृ  न हो याची 
ित ा करणे कवा याखेरीज सं थाना या कारभारात लोकांना ह  

न दे याचे सूतोवाच करणे यातून राजष या िश णिवषयक 
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धोरणाबाबत असलेली आ था आिण आ मिव ास दसून यतेो. 
शै िणक े ात महाराजानंी केलेले ह ेकाय हणजे खरोखरच एक 

ांती होती. येक माणसाला िश ण घे याचा अिधकार आह ेआिण 
याने ते घतेलेच पािहजे यासाठी राजष  नेहमीच आ ही रािहल े
यासाठी यानंी िववध सवलती आिण िश यवृ ी जाहीर के या. 
ीयां या िश णासाठी ते िवशेष आ ही होतसेवसामा य 

माणसाला घडिवणारे, याला क थानी ठेवणारे शै िणक धोरण 
राजष नी आखले. यानंी आप या शै िणक व सामािजक धोरणातून 
जाितधमाम ये एकोपा घडवून आण याचे िवशेष योग केले. 
िश णा या बाबतीत भाषा, दशे, जात, धम आिण वंश या 
भत या पलीकड े जाऊन राजष नी अ ानात िखतपत पडले या 

समाजाला जागे केले. शा  महाराजां या शै िणक कायाची आिण 
िश णिवषयक िवचारांपासनू ेरणा घेऊन पुढे महारा ात अनके 
समाज सुधारकानंी लोकानंा िश णाचे मह व पटवून दले व शा चंे 
ह े थोर काय पुढे ने यास मोलाचा हातभार लावला. वातं यपूव 
काळात सारा समाज िश णाने समृ  हावा व वातं या या दशेने 
समथपणे वाटचाल करात राहावा असा िवचार मनात ध न 

य शील राहणारे राजष  ह े एक थोर नतेे होते. एकूणच याचं े
िश णिवषयक िवचार व  काय पाहता िश णातनू कट होणारे 
िवचार िनि तच भिव यकालीन सम यांचे िनराकरण व उ म 
जीवन जग यासाठी दशादशक ठरणारे आह.े  
संदभ ंथ:    
१. ा. भगत. रा. तु, राजष  शा  छ पती जीवन व िश णकाय, रया 

पि लकेश स, को हापूर, ऑग ट २०१३. 
२. जाधव रमेश, राजष  शा  गौरव ंथ, राजष  शा  च र  साधने काशन 

सिमित, महारा  शासन, मं ालय, मुंबई, २०१६, 
३. ा. भगत. रा. तु, िश णमहष  राजष  शा  महाराज, िस राज काशन, 

पुणे, जानेवारी, १९९९.  
४. मढीकर, दलीप, रा, राजष  शा  महाराज- जीवन आिण काय, ललीतराज 

काशन, अहमदनगर, जानेवारी, २००५. 
५. पवार वसुधा, राजष  शा  छ पती: एक अ यास, मेहता पि ल शग हाऊस, 

पुणे, माच २०१८. 
६. मोर सदानंद, समाजसुधारक, सकाळ काशन, पुणे, मे २०१८.    
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शतेीिनशतेीिनशतेीिनशतेीिन     शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    राजाराजाराजाराजा    ----    राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     
महाराजमहाराजमहाराजमहाराज 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . िनतीनिनतीनिनतीनिनतीन    बावळेबावळेबावळेबावळे 
इितहास िवभाग मुख, शारदा महािव ालय परभणी 

छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज----   
आधुिनक महारा ा या जडणघडणीम ये अनेक महान 

ने आपले योगदान दले आह.े याम ये रा यकता हणून राजष  
छ पती शा  महाराज यांनी दलेले योगदान अलौ कक अशा 
व पाचे आह.े कारण एक रा यकता असतानासु ा समाजा या 
येक घटकाचा, वगाचा, बाजूंचा िवकास झाला पािहज े याची 

तळमळ यां या येक कृतीतून आपणाला दसून येते. हणूनच 
यांना राजष  या उपाधीने गौरिवले जात.े हदु तान मधील एका 

सं थािनकाचा, लोकशाहीचा आधार तंभ, लोकशाहीचा पुर कता, 
लोकशाहीचा उपासक अशा कारे गौरव होणे, ही पारतं या या 
काळातील हदु तान मधील एक असामा य घटना होती.1 
शाशाशाशा     छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    पदीपदीपदीपदी    ––––  

शा  महाराजांचा ज म 26 जून 1874 म ये कागल या 
घाटगे घरा याम ये झाला. यांचे मूळ नाव यशवंतराव असे होते. 
यशवंतरावांना को हापूर सं थानच े छ पती चौथे िशवाजी यां या 
अकाली िनधनानंतर यां या प ी आनंदीबाई यांनी घाडगे 
प रवारामधून 17 माच 1884 रोजी को हापूर सं थांसाठी 
वारसदार हणून द क िवधान क न घेतल.े द क िवधी नंतर यांचे 
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नाव शा  असे ठेव यात आले. द क िवधानापासून शा चं े लालन 
पालन, पोषण, जडण-घडण आिण िश ण राज प रवाराम ये झाले. 
यानंतर को हापूर सं थानाचा रा यकारभाराची सू े 2 एि ल 
1894 रोजी शा नंी आप या हाती घेतली. रा यकारभाराची सू े 
हाती घेत यानंतर यांनी एक जाहीरनामा घोिषत केला याम ये 

येक या क याणाची वाही यांनी दली. समाजातील 
अंध लेा मूठमाती ावी आिण  यामुळे समाजात एक िवल ण 
अशी िवषमता आली आह े या िवषमतेची कारणे समोर िनवडून 
काढावीत. याचेतून आ ही इतक  वष अितशय िचकाटीने य  
करीत आलो. तथािप ह े काम साध े सोपे नाही शेकडो वषाची 
अगितकता दरू करावी लागणार आह.े2 अशा िवचारांनी राजकारण, 
समाजकारण, अथकारण, धमकारण या सग यांम ये सुधार याची 
दृ ी शा महाराजांनी आप या सं थानांम य ेदाखवली. 
छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंे    शतेीिवषयकशतेीिवषयकशतेीिवषयकशतेीिवषयक    धोरणधोरणधोरणधोरण----  

त कालीन अथ व थेचा पाया हा शेती आिण शेतकरी 
होता. शेतकरी हा अ ान, िनर रता,  ढी, परंपरा, कमकांड, 
अंध ा, भांडवल आिण िनसग या सग या सम यां या वे ाम ये 
अडकलेला होता. शा  महाराजांना शेती िवषयी िवशेष आवड होती 
आिण हणूनच शेती कर यात कमीपणा आह ेअसे लोकानंी मनाम ये 
भावना न ठेवता या शेतीला शा ो  प तीन े केले पािहज ेयावर 
यांचा भर होता. हणूनच शेतक यांच े अ ान दरू कर यासाठी 

शेतक यांना पारंपा रक िश ण दे याऐवजी शेतीिवषयक 
वसाियक िश ण दलं पािहज ेयासाठी महाराजांचा आ ह होता. 
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ते परदशे दौ याम ये येथील शेती व शेती या तं ाची मािहती घेत 
असत. यांनी आप या सं थानाम ये सुधा रत शेती अवजाराच ेएक 
सं हालय शेतक यांसाठी तयार केले होत.े याव न शेती आिण 
शेतक यांसाठी महाराजांचा आधुिनक दिृ कोन आपणाला दसून 
येतो. आप या सं थानातील शेतक यां या ि थतीचा आढावा 
घे यासाठी राजष  छ पती शा  महाराज ह े शेती पाहणी दौरा 
नेहमी काढत असत. ते हा शेती या संदभातील अनेक अडचणी 
यां या ल ात आ या. ते हा शेती या िवकासासाठी  सखोल 

अ यास,  चतन, समी ा क न शेतीचा िवकास कसा होईल व 
आपले सं थान ह रत कसे होईल याकड े यांनी ल  दले. 
शेतकर्यां या िहतासाठी यांनी अनेक उपाययोजना राबिव या. 
शेती व शेतकरी सुधारणासाठी, संशोधन लागवडीचे िविवध योग,  
भांडवल पुरवठा, शेती िवषयक दशन, आदश शेतीचा योग, 
शेतीचे आधुिनक करण, जोड वसाय, सहकार शेती इ यादी तसेच 
दु काळ िनवारण योजना,  पाणीपुरवठा योजना, जु या िविहरीची 
दु तीसाठीचे अनुदान योजना अशा अनेक योजनां ारे शेती 
िवकासासाठीच े यांच े य  िनि तच शेतक यां या 
िवकासासाठीची तळमळ दशिवतात. इ.स.1896-97 ला पडलेला 
भीषण दु काळ आिण इ.स.1898-99 ला आलेली लेग या भयानक 
रोगाची साथ अशा दो ही संकटांचा सामना शा  महाराजांनी 
अितशय धैयान े केला. या संगी शेतक याना सारा माफ  दली, 
गुराढोरांना जगिव यासाठी सकस चा याची व था केली, 
दु काळाम ये अ धा य वाटपासाठी व त धा य दकुान े काढली, 
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रयतेला रोजगारासाठी र ते िविहरी व तलाव यांची रोजगार 
हमीची कामे काढली. तर लेग या आजारािवषयी लोकांम ये 

बोधन मोहीम क न या िवषयी असलेली अंध ा दरू केली. 
अनेक गावांचे चांग या जागेवर पुनवसन केले. याव न एक सामा य 
जनता व शेतकरी यां या सखु-दःुखात शा  महाराज ह े कती समरस 
झाले होत े याव न आप या ल ात येत.े राजष  शा  महाराज 
1902 साली युरोप या दौ यावर गेले असता तेथील प रि थतीच े
बारकाईन ेिनरी ण केले. ते हा युरोपम ये लोकांनी तेथील नैस गक 
साधनसंप ीचा पुरेपूर आिण मो ा क पकतेने वापर क न आपला 
ब तेक िवकास घडवून आणला होता. आप याकडसेु ा असा िवकास 
का होऊ नये, आपण यांचे अनुकरण का क  नये असे िवचार 
यां या मनात येत होत.े3  

शतेीशतेीशतेीशतेी    वववव    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    िवकासिवकासिवकासिवकास    ––––  
शा  महाराजानंी राजक य, सामािजक, आ थक, शै िणक 

े ाम ये उ लेखनीय व ऐितहािसक अशी कामिगरी केली आह.े 
या माणेच यांनी शेती आिण शेतकरी यां या िहतासाठी सु ा 

वेगवेग या कारच े य  के याच े दसून येत.े शेती व शेतकरी 
यां या िहतासाठी काळा याही पुढे जाऊन ेरणादायी असे िनणय 
यांनी घेतल.े रा यकारभार हाती घेत यानतंर यांनी जनते या 

सुखदःुखाचा आढावा घे यासाठी आप या सं थानाम य ेदौरे काढले. 
या दौ याम ये यांनी रयतेची सहानुभूतीपूवक चौकशी केली, 
शेतक यां या छो ामो ा अडचणी समजून घेऊन यावर कोण या 
उपाययोजना करता येतील याचे चतन शा  महाराज सतत करत 
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असत. हणूनच यांनी शेतक यांसाठी वेगवेग या कारे योजना 
राबव या. शेती या िवकासासाठी िनयोजन करणे, आधुिनक 
प तीने शेती करणे, नवीन खतांचा व नवीन िबया यांचा वापर 
करणे, जल सचना या सोयी उपल ध क न दणेे सोबतच 
कुकुटपालन, पशुपालन, फळबाग लागवड अशा पूरक धं ांना ही 
यांनी ो साहन दलेले आह.े शेती कर यासाठी उ म जनावरांची 

पैदास करणे, शेती दशन भरिवणे या योजना यानंी आप या 
सं थानांम य े राबव या. दु काळ आिण अिनयिमत पज यवृ ीमुळे 
को हापूर सं थानातील शेतीत अिनि तता होती. शेती 
उ पादनातील अिनि तता दरू क न यात थैय व शा वती 
आण यासाठी शेतीला सचना या सोयी उपल ध क न दणेे 
आव यक आह.े4 हणूनच शा  महाराजानंी नवीन तलावाची 
बांधणी, जु या तलावाची पुनबाधणी, अनेक िविहरी, धरणे 
इ यादीची िन मती सं थानाम ये केली. यामागचा उ ेश शेतीला 
िनयिमत व पुरेस ेपाणी िमळावे आिण शेतकरी वावलंबी हावा हा 
होता. तसेच यांनी को हापूर सं थानात पाणी अडवा व पाणी 
िजरवा ह े सु ा धोरण राबिवले. शा  महाराजानंी सं थानांम य े
जल सचनाच ेधोरण जाहीर केले. याक रता वेगवेग या जलसंर ण 
िवभागांची थापना केली व इ रगेशन ऑ फसर हणून मी. शंकर 
िसताराम गु े यांची नेमणूक कर यात आली. याक रता 3 फे ुवारी 
1902 रोजी जाहीरनामा काढ यात आला व सं थानातील िविहरी 
तलाव यां या ब ल अहवाल मागिव यात आला.5 वीस न अिधक 
लहान-मो ा तलावांची बांधणी कर यात आली बेडसगाव, 
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काळकोट, अित े इ यादी ठकाणी असणा या तलावाचंी दु ती 
कर यात आली.6  याव न शा महाराजांनी कृषी िवकासासाठी 
कशा कार या धोरणांची अंमलबजावणी केली ह ेल ात येते.  
शतेीसाठीशतेीसाठीशतेीसाठीशतेीसाठी    नवीननवीननवीननवीन    िपकेिपकेिपकेिपके    ––––  

शेतक यांनी शेती करावी यासाठी शा  महाराजांना 
शेतक यांम य े शेतीसाठी आवड िनमाण हो या या दृ ीने नवीन 
िपके व नवीन प तीने शेती कर याच े आवाहन शेतक यांना केले. 
पारंप रक शेती सोबत काही नवीन िपके चहा, कॉफ , रबर, बंुदा, 
राळ, वेलदोड,े कोको इ यादी शेतीम ये यावीत असेही शा  
महाराजांनी शेतक यांना सांिगतल.े अशा नगदी िपकांचे मळे 
आप या सं थानांम य ेउभा रहावे यासाठी काही अनुदान पण यांनी 
दले. रोपवा टकांमधून जांभूळ, खेरडा, काज,ू ताग, साग, आंबा, 

फणस या झाडांची रोपे शेतक यांना उपल ध क न दली. या नवीन 
िपका या ापारामधून काही उ ोग सु ा सं थानांम ये िनमाण 
हावेत यासाठी यांनी य  केल.े 

शतेीशतेीशतेीशतेी    वववव    सचनसचनसचनसचन    ––––        
शेतकरी पारंपा रक प तीने सचन करीत होता ते हा 

शेती या सचनासाठी पाणी उपल ध हावे या दिृ कोनातून 
पावसाचे वा न जाणारे पाणी साठवता यावे व याचा चांग या 

कारे उपयोग करता यावा यासाठी या पा याचा दशेावरील 
जिमनीस उपयोग हावा व यापैक  कोण याही एका नदीवर धरण 
बांधून पाटा ारे शेतीसाठी पाणीपुरवठा करता यावा हणून छ पती 
शा  महाराजानंी करवीर सं थानाम य े राधानगरी धरणाचा 
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मह वाकां ी क प राबिव याचे िनि त केले7 अशा अनेक 
कार या शेती व शेतक यां या संबंिधत उपाययोजनांची 

अंमलबजावणी क न शेती व शेतक यांच े जीवनमान उंचावले 
पािहजे यासाठी छ पती शा  महाराजानंी अनेक कारच े य  
केले. एवढेच नाही तर शेतक यांच ेअ ान हा शेती सुधारणे मधला 
अडथळा दरू हावा यासाठी शेतक यांना शेतीिवषयक वसाियक 
िश ण दे या या उ शेाने 1912 म ये कग एडवड �ि कल्चरल 
इि ट ूटची यांनी थापना सु ा केली. या ारे शेतक यांना 
आधुिनक तं ान आिण आधुिनक शेती करावयाचे ान ा  हावे 
हा यांचा उ शे होता. असा शेती आिण शेतक यांचा अहोरा  
िवचार करणारा व सामा य लोकराजा छ पती राजष  शा  सारखा 
दसुरा होणे नाही. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----  

अशारीतीन े शा  महाराजानंी रा य कारभार सांभाळत 
असताना सवसामा य जनते या िहताच े काय करत असताना शेती 
आिण शेतकरी यां याकड े दलेले ल य िनि तच काळा या आह े
पुढचे होत े असे हणावे लागेल शा महाराजानंी शेती या 
सुधारणेसाठी केलेला अ यास आिण िवदशेाम ये गे यानंतरही 
शेतीम ये काय सुधारणा करता येतील यासाठी केलेला िवचार 
िनि तच आज या रा यक यासाठी आदशवत आह े असेच हणावे 
लागेल. आज आपण भारताला शेती धान दशे हणतो परंतु शेती व 
शेतक यां या िहतासाठी रा य करत े कोणते काय करतात व काय 
िनणय घेतात यावरही चतन होणे गरजेच े आह े हणूनच शा  
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jkt”khZ N=ifr ‘kkgw egkjktkapjkt”khZ N=ifr ‘kkgw egkjktkapjkt”khZ N=ifr ‘kkgw egkjktkapjkt”khZ N=ifr ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd s ‘kS{kf.kd s ‘kS{kf.kd s ‘kS{kf.kd 
fopkjfopkjfopkjfopkj    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    lat; e/kqdjjko lkGoslat; e/kqdjjko lkGoslat; e/kqdjjko lkGoslat; e/kqdjjko lkGos    
xzaFkky; foHkkx izeq[k o leUo;d ih,p-Mh la’kks/ku dsnz] 

Jh jkejko ljukbZd lektdk;Z egkfo|ky;] okf’ke 
lkjka’k%&lkjka’k%&lkjka’k%&lkjka’k%&    

jkt”khZ N=ifr ‘kkgw egkjkt ,d d`rh’khy jkts gksrs- R;kaph 
dkjdhnZ dsoG vB~Bkohl o”kZ ,o<h gksrh- o;kP;k folkO;k o”khZ dksYgkiwj 
laLFkkupk jkT;dkjHkkj ikg.;kph tckcnkjh R;kaP;koj lksifo.;kr vkyh 
gksrh- rs izFke N=irh] egkjkt] jkt”khZ vkf.k yksdusrs ;k ukokus 
tulkekU;kr ifjfpr >kys-  

‘kkgw egkjkt ,d lektmnksgkjd o nz”Vkjktk vlY;kus R;kP;k 
fo”k;h* rs euq”;kae/;s jktk vkf.k jktke/khy euq”; gksr- vls EgVys tkr 
vls] R;kauh ekxkloxhZ;kauk vkiY;k tUefnuh Eg.ktsp 26 tqyS 1902 
jksth iUukl VDds vkj{k.kkpk tkfgjukek dk<yk gksrk- dks.kR;kgh jktkus 
vkiY;k tUefnuh v’kh vkj{k.kkph estokuh fnY;kps vk<Gr ukgh- 
;ko:u R;kaph nqjn`”Vh fnlwu ;srs- R;kauh yksdf’k{k.kkrwu v/nJ/nk] vKku 
;krwu yksdkauk lksMfo.;klkBh iz;Ru dsys- lekt f’k{k.kkrwu lokZauk fo|spk 
vf/kdkj izkIr Ogkok Eg.kwu vgksjk= >Vys- oruh f’k{kd ;kstuk] ‘kkGk 
iapi/nrhpk ikBiqjkok] f’k{kdkaps izf’k{k.k bR;knh midze jkcfoys- R;kaP;k 
dk;kZr lrr vMFkGs ;sr vlys rjh R;kauh iokZ dsyh uOgrh-izkFkfed] 
ek/;fed] mPpek/;fed] rkaf=d f’k{k.k ns.;klkBh [ksMksikMh f’k{k.klaLFkk 
LFkkiu dsY;k gksR;k-  

xzkeh.k Hkkxki;Zar Kkukph xaxk us.;kph ;kstuk egkjktkauh vk[kyh 
gksrh- lDrhP;k ekQr vkf.k izkFkfed f’k{k.kkph ik;kHkwr f’k{k.kkph 
vk[k.kh d:u f’k{k.k izlkjkyk osx vk.kyk gksrk- jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh 
f’k{k.kkyk thou f’k{k.k d:u nk[kfoys-                 
izLrkouk%&izLrkouk%&izLrkouk%&izLrkouk%&    

Lkkekftd lersP;k rRokps iqjLdrs vkf.k d`fr’khy jkts Eg.kwu 
jkt”khZ N=ifr ‘kkgw egkjktkadMs ikfgys tkrs- R;kaph dkjfdnZ Eg.kts U;k; 
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vkf.k rRofu”Bqjrsph] lerkoknh dkjfdnZ gks;- fopkjkyk izR;{k d`rhph 
tksM ns.kkjk gk dk;Zizo.k jktk lektfgrklkBhp dk;Zjr gksrk-    

jkt”khZ N=ifr ‘kkgw egkjktkaph dkjdhnZ 1894 rs 1922 Eg.ktsp 
vBBkfol o”kZ brdh gksrh- ‘kkgw egkjktkuh dksYgkiwj laLFkkuph lw+=s 2 
,fizy 1894 jksth o;kP;k folkO;k o”khZ laLFkkuP;k dk;ZHkkj ikgw ykxys- 
rs yksdusrs Eg.kwu vksG[kys tkm ykxys-  N=irh ‘kkgw egkjktkaps dk;Z 
lkekftd] vkfFkZd rlsp ‘ksS{kf.kd {ks=ke/;s eksykps gksrs- vkt vki.k tks 
vkj{k.k] nqcZy ?kVdkauk f’k{k.kklkBh f’k”;o~̀Rrh] vi`’;rk fuokj.k ;klkj[ks 
lkekftd lersps cny R;kauh ?kMowu vk.kys- Eg.kwup R;kauk lerspk U;k; 
jktk vls EgVys tkrs- R;kapk tUe fnol Lkkekftd U;k; fnu Eg.kwu 
lktjk dsyk tkrks-       
jkt”khZ N=ifr jkt”khZ N=ifr jkt”khZ N=ifr jkt”khZ N=ifr ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd fopkj%&‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd fopkj%&‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd fopkj%&‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd fopkj%&    
1111----    lkekftdj.kkrwu lekt ifjorZu%& lkekftdj.kkrwu lekt ifjorZu%& lkekftdj.kkrwu lekt ifjorZu%& lkekftdj.kkrwu lekt ifjorZu%&     
        vkiyk ns’k vkf.k vkiyk lekt izxrhf’ky Ogkok v’kh 
egRokdka{kk ckGxwu ‘kkgw egkjktkauh lkoZtfud f’k{k.kkpk foLrkj dj.;kph 
;kstuk gkrh ?ksryh- f’k{k.kkrwu lektifjorZu ?kMfo.;kps LoIu ikgr gksrs- 
2222----    lokZuk fo|spk vf/kdkj%& lokZuk fo|spk vf/kdkj%& lokZuk fo|spk vf/kdkj%& lokZuk fo|spk vf/kdkj%&     
  lokZuk f’k{k.k fnY;kf’kok; lektkpk fnu nyhr o nqcZy 
?kVdkapk fodkl gks.kkj ukgh gs ikgwu R;kauh lokZuk fo|spk vf/kdkj feGkok 
;kpk fopkj d#u lokZuk fo|spk vf/kdkj fnyk- 
    3333----    j;rsyk f’k{k.kkpk vf/kd ykHk%&j;rsyk f’k{k.kkpk vf/kd ykHk%&j;rsyk f’k{k.kkpk vf/kd ykHk%&j;rsyk f’k{k.kkpk vf/kd ykHk%&    
            j;rsyk f’k{k.kkpk tkLrhr tkLr ykHk feGowu ns.;kpk ‘kkgw 
egkjktkapk iz;Ru gksrk- 
4444----    lokZaP;k fodklklkBh f’k{k.k%&lokZaP;k fodklklkBh f’k{k.k%&lokZaP;k fodklklkBh f’k{k.k%&lokZaP;k fodklklkBh f’k{k.k%&    
            Hkkjrkrhy    izR;sd L=h iq#”kkauk f’k{k.k feGr ukgh rks i;Zar Hkkjr 
cy’kkyh gks.kkj ukgh vls R;kaps fopkj gksrs-f’k{k..keqGs lokZapk fodkl 
Ogkok vls jkt”khZ ‘kkgwauk okVr vls- R;kaP;k ‘kS{kf.kd fparukr R;kaP;k 
‘kS{kf.kd fopkjkaph ikGsseqGs fnlwu ;srkr- Hkkjrkrhy izR;sd L=h&iq:”kkl 
tks ikosrks f’k{k.k feGr ukgh rksi;Zar Hkkjr Lora-=] le`/n cyoku gksm 
‘kdr ukgh- ;koj R;kapk fo’okl gksrk- Eg.kwu lokZauk f’k{k.k feGkos 
;klkBh R;kapk dVk{k gksrk- 
 



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      191   
 

5555----    izkFkfed f’k{k.kkps lkoZf=dj.k%&izkFkfed f’k{k.kkps lkoZf=dj.k%&izkFkfed f’k{k.kkps lkoZf=dj.k%&izkFkfed f’k{k.kkps lkoZf=dj.k%&    
tulkekU;kP;k ‘kS{kf.kd izxfrrwu yksd’kkgh etcwr dj.;klkBh 

izkFkfed f’k+{k.k vko’;d vkgs o R;klkBhp R;kauh izkFkfed f’k{k.k eksQr 
o LkDrhps dsys- o tkr iaFk o /keZ u ikgrk lokZauk izkFkfed f’k{k.k fnys- 
6666----    tursrhy ,sD;klkBh f’k{k.k%&tursrhy ,sD;klkBh f’k{k.k%&tursrhy ,sD;klkBh f’k{k.k%&tursrhy ,sD;klkBh f’k{k.k%&    
            Tkursr    ,sD; fuekZ.k djko;kps vlsy gs ,sD; yksd’kkgh o 
lk{kjrseqGs ‘kD; vkgs- ewBHkj f’kdysY;k yksdkauh f<xHkj vf’k{khr 
yksdkauk mRrsthr djkos vls ‘kkgwaps er gksrs- 
7777----yksdf’k{k.kkoj Hkj%&yksdf’k{k.kkoj Hkj%&yksdf’k{k.kkoj Hkj%&yksdf’k{k.kkoj Hkj%&    
    15 ,fizy 1920 e/;s R;kauh yksdf’k{k.kkoj Hkj fnyk- 
yksdf’k{k.kkeqGs mPpfuPprspk HksnHkko deh gksbZy vls R;kaps fopkj gksrs- 
8888----    f’k{k.k izlkjklkBh oruh f’k{kd ;kstuk%&f’k{k.k izlkjklkBh oruh f’k{kd ;kstuk%&f’k{k.k izlkjklkBh oruh f’k{kd ;kstuk%&f’k{k.k izlkjklkBh oruh f’k{kd ;kstuk%&    
            [ksM;krhy yksdkauk f’k{k.k ns.;klkBh R;kauh ,dkp dqVqckrhy 
O;Drhauk f’k{kd Eg.kwu use.ks o R;kauk tehu oru Eg.wku ns.;kph gh 
i/nrh gksrh- ;k ;kstusuqlkj f’k{k.k ns.;kph i/nrh lq: dsyh-  
9999----    ‘kkGk iaap i/nrhpk iqjLdkj%& ‘kkGk iaap i/nrhpk iqjLdkj%& ‘kkGk iaap i/nrhpk iqjLdkj%& ‘kkGk iaap i/nrhpk iqjLdkj%&     
                f’k{k.kkpk izlkj dj.;klkBh xkorhy yksdkaukp iap Eg.kwu 
use.;kph i/nrh egkjkatkuh lq: dsyh- iap use.kwdhpk vf/kdkj 
f’k{k.kkf/kdkjhyk fnyk – xkoikVhyp v/;{k vlY;keqGs f’k{k.kkpk izlkj 
gksmu fo|kF;kZaph mifFkrh ok<yh-             
10101010----    f’k{kdkaP;k izf’k{k.kkl mRrstu%&f’k{kdkaP;k izf’k{k.kkl mRrstu%&f’k{kdkaP;k izf’k{k.kkl mRrstu%&f’k{kdkaP;k izf’k{k.kkl mRrstu%&    
     nTskZnkj f’k{k.kklkBh f’k{kdkauk izf’k{k.k ns.ks xjtsps vlwu R;kauh 
lsokvrZxr izf’k{k.kkl lq:okr d:u v/;kiu jtk ns.;kl lq:okr dsyh- 
11111111----    ek/;fed f’k+{k.kkpk ikBiqjkok%&ek/;fed f’k+{k.kkpk ikBiqjkok%&ek/;fed f’k+{k.kkpk ikBiqjkok%&ek/;fed f’k+{k.kkpk ikBiqjkok%&    
                loZ lkekU;kauk ek/;kfed f’k{k.k ?ksrk ;kos Eg.kwu R;kauk jktkjke 
gk;Ldwyph LFkkiuk d:u f’k{k.kkph +}kjs lxG;kauk [kqyh d:u fnyh- 
rlsp eWVhd Ik;Zr f’k{k.k eksQr dsys-              
12121212----    mPp f’k{k.kkoj Hkj%&mPp f’k{k.kkoj Hkj%&mPp f’k{k.kkoj Hkj%&mPp f’k{k.kkoj Hkj%&    
            ‘kkgw egkjktkauh lokZauk mPp f’k{k.k feGkos Eg.kwu jktkjke 
gk;Ldwy e/kwu mPpf’k{k.kkph lq:okr dj.;kr vkyh rlsp laLd`r 
f’kd.;klkBh N=irh f’kokth egkjkt laLd`r egkfo|ky;kph lq:okr 
dsyh o cgwtukauk f’k{k.kkph lks; d:u fnyh- 
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13131313----L=h f’k{k.kkl pkyuk%&L=h f’k{k.kkl pkyuk%&L=h f’k{k.kkl pkyuk%&L=h f’k{k.kkl pkyuk%&    
                Ekkuokpk f’k{k.k Eg.kts frljk MksGk gks;- KkukeqGs ekuo izxr 
gksrks- vkf.k Eg.kwu leku la/khP;k vk/kkjs L=h;kauk f’k{k.kkph la/kh feGkyh 
ikghts ;klkBh egkjkatkuh L+=h;kUkh f’kdkos Eg.kwu R;kaP;k f’k{k.kkl pkyuk 
fnyh-  
14141414----    rka=hd f’k{k.k fo”k;d n`f”Vdksu%&rka=hd f’k{k.k fo”k;d n`f”Vdksu%&rka=hd f’k{k.k fo”k;d n`f”Vdksu%&rka=hd f’k{k.k fo”k;d n`f”Vdksu%&    
                Rkka=hd f’k{k.kkdMss ‘kkgw egkjkatkuh fp’ks”k y{k fnys dsoG 
‘ksrdjh vk.kh lSfud Eg.kwup ukgh rj O;kikj- m|ksx lw: Ogkok ;klkBh 
egkjktkauh dksYgkiwjyk ‘kkgwiqjh gh O;kikjisB lqL dsyh-   
15151515----    olrhx`gkRed ‘kkGkaph LFkkiuk%&olrhx`gkRed ‘kkGkaph LFkkiuk%&olrhx`gkRed ‘kkGkaph LFkkiuk%&olrhx`gkRed ‘kkGkaph LFkkiuk%&    
    f’k{k.k ?ks.;klkBh jkg.;kph O;oLFkk ukgh Eg.kwu f’k{k.kkiklwu 
dks.kh oaphr jkgw u;s Eg.kwu ‘kkgw egkjktkauh olrhx`gkRed ‘kkGkaph LFkkiuk 
dsyh- o lokZauk f’k{k.kkP;k izokgkr vk.kys- 
16161616----mis{khr o nqcZy ?kVdkalkBh f’k+{k.k%&mis{khr o nqcZy ?kVdkalkBh f’k+{k.k%&mis{khr o nqcZy ?kVdkalkBh f’k+{k.k%&mis{khr o nqcZy ?kVdkalkBh f’k+{k.k%&    
                Lkektkrhy oafpr o mis{khr ] nqcZy ?kVdkaauk f’k{k.k feGkos] 
leku gDd o U;k; feGkok]rlsp vi`’;kpk m/nkj Ogkok ;klkBh 
f’k{k.kkph O;oLFkk fuekZ.k dsyh-  
17171717----dzhMk f’k{k.kfo”k;d f’k{k.k%&dzhMk f’k{k.kfo”k;d f’k{k.k%&dzhMk f’k{k.kfo”k;d f’k{k.k%&dzhMk f’k{k.kfo”k;d f’k{k.k%&    
            f’k{k.kkcjkscjp vkjksX; egRokps vkgs gs letwu ‘kkgw egkjktakuh 
dzhMk f’k{k.k gh lwL dsys- dqLrh] ey[kkac] nkaMiV~Vk] rlsp brj [ksGkaeqGs 
ekuf’kd o ‘kkfjjhd vkjksX; lqn`< jkgrs Eg.kwu R;kauh dzhMk fo”k;d f’k{k.k 
lq: dsys- 
18181818----xko frFsk ‘kkGk LFkkiusl izk/;kaU;%&xko frFsk ‘kkGk LFkkiusl izk/;kaU;%&xko frFsk ‘kkGk LFkkiusl izk/;kaU;%&xko frFsk ‘kkGk LFkkiusl izk/;kaU;%&    
                [ksM;krhy eqYkkauk f’k{k.k xkokrp ?ksrk ;kos ;klkBh xko frFsk 
‘kkGk LFkkiUk dj.;kl egkjkatuh izk/;kU; fnys- lokZauk f’k{k.kkaph la/kh ns.ks 
gk R;kekxhy fopkj gksrk- 
19191919----    f’k”;o`Rrh fo”k;d fopkj%&f’k”;o`Rrh fo”k;d fopkj%&f’k”;o`Rrh fo”k;d fopkj%&f’k”;o`Rrh fo”k;d fopkj%&    

Okafpr o nqcZy ?kVkae/;s f’k{k.kkpk izlkj dj.;klkBh ‘kkgw 
egkjktkauh f’k”;o`Rkh fo”k;d f’k{k.k lqL dsys- mPp Js.kh izkIr fo|kF;kZauk 
izksRlkguij f’k”;o`Rrh lq: dsyh ;keqGs f’k{k.kkpk izlkj eksB;k izek.kkr 
>kyk-                
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jkt”khZ ‘kkgw egkjktkapk dk;ZdkG vo?kk 28 o”kkZpk gksrk i.k 
;kdkGkr R;kauh ijarq R;kauh dsysy ‘kS{kf.kd] lkekftd o vkfFkZd  dk;Z 
vfr’k; egRokps gksrs- 
‘kS{kf.kd dk;kZph OkSpkjhd lw=s%&‘kS{kf.kd dk;kZph OkSpkjhd lw=s%&‘kS{kf.kd dk;kZph OkSpkjhd lw=s%&‘kS{kf.kd dk;kZph OkSpkjhd lw=s%&    

jkt”khZ N=irh ‘kkgw egkjkt gs cksyds l/kkjd uOgrs- rs drsZ 
lq/kkjd gksrs- R;kauh lkekftd lq/kkj.kk dj.;klkBh f’k{k.k ;k izHkkoh 
lk/kukpk okij dsyk- dkj.k f’k{k.kkeqGsap oSpkfjd dkzarh ?kMwu ;sm ‘kdrs 
;kpk R;kauk fo’okl gksrk- ;keqGsp R;kauh izkeq[;kus f’k{k.kkph dkl /kjyh- 
R;kaP;k osSpkfjd dk;kZph lw=s laf{kIri.ks iqnhyizek.ks lkaxrk ;srs- 
1- tkfrHksnkP;k fueqyuklkBh f’k{k.k-  
2- ‘ksrd&;karwu f’k{kd r;kj dj.ks- 
3- lektifjorZuklkBh f’k{k.k- 
4- f’k{k.k lkekftd vU;k;krwu lwVdk dj.;klkBh- 
5- izkFkfed f’k{k.k eksQr o lDrhps dj.ks- 
6- O;DrheRokpk fodkl dj.ks- 
7- rka=hd f’k{k.kkph lks;- 
8- fo|kF;kZauk f’kLr] Lokoyacu] ns’kizse bR;knh xq.kkapk fodkl 
dj.;klkBh f’k+{k.k- 
9- olfrx`gkRed ‘kkGkaph LFkkiuk- 
10- xf.krkP;k KkuklkBh- 
11- fo|kF;kZauk f’kdfo.;klkBh izf’k{khr f’k{kdkaph xjt- 
fu”d”kZ%&fu”d”kZ%&fu”d”kZ%&fu”d”kZ%&    

jkt”khZ ‘kkgw egkjkt gs eqDrhnkrs Bjrkr- R;kaps ‘kS{kf.kd fopkj 
vkf.k ‘kS{kf.kd /kksj.ks nfyr] oafpr o ekxkloxhZ;kauk R;kaP;k xqykexhjhrwu 
lksMowu eqDr d:u ekuoh izfr”Bk feGowu ns.;klkBh iz;Ru’khy gksrs- 
Eg.kwup ekxkloxhZ;kpk dSokjh Eg.kwu ‘kkgw egkjkt xkSjokl izk= Bjrkr- 
R;kaps lektifjorZu eq[;r% f’k{k.kkP;k ek/;ekrwu lkrR;kus lq: gksrs- 
R;kauh ‘kkCnhd lgkuwHkwrh nk[kfo.;kiw{kk ‘kksf”kr o oafpr ?kVdkaP;k 
f’k{k.kklkBh ‘kkGkaps mcajBs o oLrhx`gkaps njokts [kqys dsys gksrs- 
lanHkZ%&lanHkZ%&lanHkZ%&lanHkZ%&    

1. ?kksjiMs] d-];q-] (2006)- ‘kS{kf.kd fopkjor] ukxiwj] fo|k izdk’ku-   
2. lkxj] ds-] (2005)- egkjk”Vkrhy lektlq/kkjd] lkfgR;d Hkkjrh; 

fopkjoar o vU; eguh; O;Drh] iq.ks] ds- lkxj iCyhds’ku-  
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3. djanhdj] lqjs’k (2020)] mn`;ksUeq[k Hkkjrh; lektkrhy f’k{k.k] dksYgkiwj] 
ehuk QMds izdk’ku- 

4. [kjkr] ‘kadjjko] (1987)] MkW- ckcklkgsckaph vkRedFkk – 
5. iokj] uk-jk- (2004)- f’k{k.k{ks=krhy fopkjoar] iq.ks izdk’ku-  
6. ikjluhl] u-j-] (2005)- egkjk”V jkT; lkfgR; vkf.k laLd`rh eaMG] 

f’k{k.kkph rkRohd o lekt’kkL=h; Hkwehdk] iq.ks] uwru izdk’ku-       
7. ikVhy] yhuk- (1885)- vktps f’k{k.k] vktP;k leL;k] iq.ks] fo|k 

izdk’ku-      
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""""छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंे    जलधोरणजलधोरणजलधोरणजलधोरण""""    
सहासहासहासहा. ाााा. कुमारेकुमारेकुमारेकुमारे ल मणल मणल मणल मण नागोरावनागोरावनागोरावनागोराव  

डॉ पतंगराव कदम आ स अँड कॉमस कॉलेज पेण, ता.पेण - िज. रायगड 
४०२१०७ 

सहासहासहासहा. ाााा. अशोकअशोकअशोकअशोक बतीबतीबतीबती काबंळेकाबंळेकाबंळेकाबंळे   
समाजभूषण गणपतराव काळभोर महािव ालय लोणी काळभोर िज हा पुणे 

घोषवाराघोषवाराघोषवाराघोषवारा    
भारतातील नामवंत म ये छ पती शा  महाराज ह े नाव 

अ थानी आह.े छ पती िशवाजी महाराजांनंतर यांचाच वारसा 
चालिवणा या शा  महाराजांचे रा य या सं थानातील येक माणसाला 
ह ेरा य माझा आह ेअसे वाटले होते. शंभर वषा पुढचे को हापूरची िच  
कसे असेल ह े या या डो यापुढे होते. यांनी िश ण. शेती आिण पाणी 
याला आपल ेजीवन काय मानल.े सं थानचा खिजना रकामा होतो  याची 
काळजी न करता अगदी मनापासून हाती घेतलले ेकाम पूण केले. देशात 
िवशेषतः महारा ात कतीतरी सं थािनक होते परंत ु सचन िवभाग 
वतं री या थापन क  शेती वसाय समृ  करणारे शा  महाराज 

एकमेव राजे असावेत शा महाराजां या काळात  को हापूर सं थानाचा 
मुख वसाय शेती. सचन सुिवधांचा अभाव आिण अ ान यामुळे 

शेतक याची अव था कमालीची दयनीय झाली होती. 1902 म ये शा  
महाराजांनी युरोपचा दौरा केला या ठकाणी नैस गक साधन संप ीचा 
युरोपात होत असले या काटेकोरपण े  पाणी वापर हा महाराजांना 

भािवत झाला. सावजिनक पाटबंधारे धोरण जाहीर केले. या माफत 
येक गावात पाणी पाहणी कर यात आली नवीन िविहरी जु या िविहरी 

लहान-मोठी तलावे यांची तपशील मािहती घऊेन यां या दु तीची कामे 
हाती घे यात आली. नवीन िविहरी नवीन तलाव यां या बांधकामास 

ाधा य दे यात आल ेपडणा या पावसाचा येक थब थांब या पािहजेत 
याकडे महाराजांनी कटा ाने ल  दल.े शा  महाराजां या जल िवषयक 
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धोरणाम ये िवशेषता शंकर िसताराम गु  यांची पाटबंधारे अिधकारी 
हणून नेमणूक केली 1906 म ये यां या सं थानांम ये 11700 िविहरी 

हो या. यांची सं या 1920 पयत 12800 झाली यासाठी सं थांकडून कज 
पुरवठा कर यात आला होता शहापूर कडी िशरोळ अशा प रसरात 
नवीन वीस धरण ेबांधून काही जु या तलावाची दु ती कर यात आली तर 
ह े य  महाराजां या दृ ीन े तोकडे होते यावेळी शेतक यांना टंचाईला 
त ड ावे लागत होते को हापूर िज ातून पंचगगंा वारणा भोगावती या  
मो ा न ा बरोबरच छो ा डझनभर न ा वाहत हो या महाराजांना 
नदीचे पाणी अडवायची होती हा वाह थांबून शेतीकडे वळवायचा होता 
.यासाठी यांनी मोठी योजना आखली होती. यांनी सव ण क न 
भोगावती नदीवर राधानगरी तालु यात  धरण बांधल े आज ह े धरण 
दरवष  पूण मतेन े भरत े लोकांचे जीवन समृ  करत े जी शा  
महाराजांनी िनती आखली याची अंमलबजावणी केली आिण पारंप रक 
पीक प तीला फाटा देऊन चहाचा मळा सं थानात िपकवला अशा 
क याणकारी  काय केल.े लोक क याणकारी रा य हणून शा  
महाराजांची जलनीती अितशय आिण उपयु  ठरत े

तावनातावनातावनातावना    
सवच सजीव सृ ी ची तहान भागव याचं काय पाणी करत असत 

हणून पा यािवना जीवन नाही असे हटले जाते आज वाढ या 
लोकसं ये या वाढ या गरजा पूण कर यासाठी  दवस दवस पा याची 
मागणी मो ा माणात वाढत आह े परंत ु पुरवठा मा  चंड असून 
िनयोजनाअभावी पा याची मागणी अपुरी पडत आह े िवशेषता 71 ट े  
भूभागावर पाणी असून िप यासाठी मा  अपूण पडत आह े देशा या 
आ थक िवकासात पा याची अितशय मह वाची आिण िनणायक भूिमका 
आह े आप या देशात पाणी ही भूपृ ावर आिण भूगभात पाणी उपल ध 
आह ेपरंत ुयो य व थापन अभावी पा याची सतत मागणी वाढत आह े
परंत ु याचा पुरवठा मा  मागणी या तुलनते मा  कमी आहिेवशेषता 
भारतामधील जल ोताम ये न ा धरण ेकालवे िविहरी सरोवरे इ यादी 
पा याचे ोत आहते या सवाचा ोत हणजे पाऊस आहदेशेाम ये यो य 
जल व थापन नस यामुळे पा याची दवस दवस सम या िनमाण होत 
आह े हणून जलधोरण  कवा   जलनीती यावर या िवषयावर अनेक 
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अ यासकांनी संशोधकांनी त ांनी आपली मतं  केलेली आह े याम ये 
एक नाव हणजेच छ पती शा  महाराज. 
शोधिनबधंाचीउ ेशोधिनबधंाचीउ ेशोधिनबधंाचीउ ेशोधिनबधंाचीउ  े   

1. छ पती शा  महाराजांचा जल िवषयक दिृ कोन अ यासण े
2. छ पती शा  महाराजांची जल व थापन यासंदभात असले या  

नीती चा अ यास करणे 
3. छ पती शा  महाराजांनी  िवकिसत केले या जल ोतांचा 

अ यास करण े
शोधिनबधंाचीशोधिनबधंाचीशोधिनबधंाचीशोधिनबधंाची    हीतकेहीतकेहीतकेहीतके----    

1) 1) 1) 1) पा यािवनापा यािवनापा यािवनापा यािवना    कृषीचाकृषीचाकृषीचाकृषीचा    िवकासिवकासिवकासिवकास    अश यअश यअश यअश य    आहेआहेआहेआहे    
2) 2) 2) 2) आ थकआ थकआ थकआ थक    िवकासिवकासिवकासिवकास    पा यावपा यावपा यावपा यावरररर    अवलबंनूअवलबंनूअवलबंनूअवलबंनू    आहेआहेआहेआहे    
3)3)3)3)िचर थायीिचर थायीिचर थायीिचर थायी    िवकासािवकासािवकासािवकासा    पा यावरपा यावरपा यावरपा यावर    अवलबंनूअवलबंनूअवलबंनूअवलबंनू    असतोअसतोअसतोअसतो    
4)4)4)4)पाणीआिणपाणीआिणपाणीआिणपाणीआिण    अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था    याचंायाचंायाचंायाचंा    सहसबंधंसहसबंधंसहसबंधंसहसबंधं    आहेआहेआहेआहे    
5)5)5)5)पाणीपाणीपाणीपाणी    आिणआिणआिणआिण    शतेीशतेीशतेीशतेी    समृसमृसमृसमृ     झालीझालीझालीझाली    तरतरतरतर    देशदेशदेशदेश    समृसमृसमृसमृ     होईलहोईलहोईलहोईल    

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    
संशोधनाचा अ यास हा ामु याने ाथिमक आिण दतीय 

साम ीवर आधा रत असून याम ये ाथिमक  ोत ाम ये अवलोकन,. 
िनरी ण, ह ेअसून दतीय साम ी म ये पु तके लेख आ टक स वतमानप े 
याचाही आधार घेतलेला आह.े 
जलधोरणजलधोरणजलधोरणजलधोरण    संक पनासंक पनासंक पनासंक पना    आिणआिणआिणआिण    मह वमह वमह वमह व    
        सजीव सृ ी आिण मानवी सं कृती ही ामु यान े पा या या 
सभोवताली उदय आिण िवकिसत झालेली दसून येत.े आज बदलले या 
प रि थतीनुसार होणारे अपुरे ज यमान कवा अपे ेपे ा होणारे 

ज यमान आिण दु काळ यांचा अितशय जवळचा संबंध अस याचे दसून 
येते पाणी ही माणसाला िनसगाकडून िमळालेली अमू य देणगी आह े
आजपा याचा काटकसरीने उपयोग कसा करावा कारण पा याची सतत 
वाढती मागणी दवस दवस  आह ेअसं हटल ंजातं क होणारा ितसरे यु  
ह े पा यामुळे होणार आह े आिण हणून पा यासाठी एक िनयोजनब  
जल व थापन अथवा िनयोजन व जलसंधारण िवकिसत करण े  जल 
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सा रता होणे गरजेचे आह े.    जलजलजलजल व थापनव थापनव थापनव थापन हणजेहणजेहणजेहणज ेकायकायकायकाय?"भपूृ ावरीलभपूृ ावरीलभपूृ ावरीलभपूृ ावरील 
अथवाअथवाअथवाअथवा भगूभातीलभगूभातीलभगूभातीलभगूभातील  पाणीपाणीपाणीपाणी याचंायाचंायाचंायाचंा मु यमु यमु यमु य ोतोतोतोत हणजेहणजेहणजेहणज े पाऊसपाऊसपाऊसपाऊस असतोअसतोअसतोअसतो. 
पा याचेपा याचेपा याचेपा याच े संवधनसंवधनसंवधनसंवधन अथवाअथवाअथवाअथवा सरं णसरं णसरं णसरं ण करणेकरणेकरणेकरण े वववव या याया याया याया या िवकासासाठीिवकासासाठीिवकासासाठीिवकासासाठी याचीयाचीयाचीयाची 
उपयु ताउपयु ताउपयु ताउपयु ता वाढिव यासाठीवाढिव यासाठीवाढिव यासाठीवाढिव यासाठी केललेेकेललेेकेललेेकेलले ेपा याचेपा याचेपा याचेपा याच ेजतनजतनजतनजतन कवाकवाकवाकवा संवधनसंवधनसंवधनसंवधन हणजेहणजेहणजेहणज ेजलजलजलजल 

व थापनव थापनव थापनव थापन होयहोयहोयहोय अथातचअथातचअथातचअथातच उपल धउपल धउपल धउपल ध पा याचापा याचापा याचापा याचा अप यअप यअप यअप य टाळणेटाळणेटाळणेटाळण े हणजेहणजेहणजेहणज े
जल व थापनजल व थापनजल व थापनजल व थापन होईलहोईलहोईलहोईल.    
स या    पा याची    असलेली    प रि थती    

ब तांश देशात िवशेषता भारतात वाढ या लोकसं येमुळे 
जल ोत आवर चंड ताण पडत आह े एकूणच जला पैक  35 िमिलयन 
कमी इतके गोड पाणी आहबेफाचे ड गर आिण भूजल अशी िवभागणी 

झालेली आह.े न ा. धरण.े सरोवरे .असे िवभागलेल े आह े मा सून या 
देणगीमुळे भारतीय उपखंड जलसमृ  ओळखला जातो उ रेकडील 
िहमालया या पवत रांगांम ये बफ आह े या ठकाणी उ हा यातही न ा 

वाही असतात. बफाचं पाणी याचबरोबर भूगभातील पाणी मुळे भारत 
जल संप  देश हणून ओळखला जातो. परंत ुजलसंपदा भारताची ओळख 
दवस दवस लोप पावत चाललेली आह ेपा याचे मोठे संकट िनमाण होत 

आह े यासाठी अ ािप सा रता झालेली नाही भारताम ये 1947 नंतर 
पा याची ितमाणसी उपल धता 6042 युिबक पाणी उपल ध आह े 
यानंतर वाढती लोकसं या वाढते शहरीकरण आिण वाढती पा याची 

मागणी आिण वाढता पा याचा दु काळ इ यादी मुळे 2011 म ये ित 
माणसी पा याची उपल धता 1545  युिबक मीटर उपल ध होती अथ 
पा याची उपल धता घटत चालललेी दसून येते दर वष  भारतात 1869 
अ ज कुिबक मीटर पाणी उपल ध आह े यातील यातील 433अ ज कुिबक 
मीटर पाणी भूगभात आह े पण याचा वारेमाप उपसा आह े यावर 
कुठ याही कारचे िनयं ण नाही िनयोजन नाही याचा प रणाम अनेक 
गावांना पा या या टंचाईला सामोरे जावे लागत आह ेभारतात भूपृ ावर 
केवळ 690 युिबक मीटर पाणी उपल ध आह ेह ेपाणी दपुटीपे ा जा त 
असावा असे जलत ांचे मत आह ेवापरायो य पाणी 1123  अ ज युिबक 
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मीटर आह ेहवामान बदल अयो य वेळी पडणारा पाऊस वाढते शहरीकरण 
वाढतं लोकसं या बदलती जीवनशैली यामुळे पा याची दवस दवस 
होणारी टंचाई ह े ल ात घेऊन भूगभातील पाणी याचबरोबर मानसून 
िनयोजन भूगभातील पाणी याचे िनयोजन क न पा याची पातळी 
उंचाव यासाठी पावसाचा थब पा यासाठी जलसा रता जलिनयोजन 
करण े गरजेचे आह े  आपली सं कृती ही ता कािलक उपाय यावर भर 
देणारी आह े अथातच दीघ कालावधीसाठी भर देणारी दसत नाही. 
ता कािलक उपायांम ये दवस दवस पा याची गरज भागव यासाठी टँकर 
वापरण ेिवहीर खोदणे पाणी आडवा पाणी िजरवा अशी केली जाते परंत ुह े
करत असताना सांडपाणी या पु हा वापरासाठी उपयोग करण े
घराघरात बेसूर मार पा याचा वापर रोखणे कारण नसताना पाणी वा न 
जाणे पा यािवषयी लोकांना जनजागृती करण ेकारण असे हटल ेजाते क  
होणार यु  पाणी ाव न िनमाण होतील आज छ पती शा  
महाराजां या जल िनयोजना या संदभात यांनी केललेी कृती याला 

य  कृतीची जोड देणे यासाठी यांना यो य अिभवादन ठरेल? 
छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    पाणीपाणीपाणीपाणी    िनयोजनिनयोजनिनयोजनिनयोजन    संदभातसंदभातसंदभातसंदभात    असललेाअसललेाअसललेाअसललेा    दिृ कोनदिृ कोनदिृ कोनदिृ कोन    
छ पती शा  महाराजांनी वातं यपूव काळात आप या सं थानांम ये 
पा यािवषयी  नीती यां या कृतीतून दसून येते को हापूर ओळख एक 
गुळाचा िज हा सां कृितक वारसा जपणारा िज हा पिहलवान अनेक डा 
कलागुणांना ो साहन देणारा िज हा हणून ओळखला जातो िविवध 
सां कृितक वारसा जपणारी नगरी, कु ती, कब ी आिण शरीर सौ व 
आिण मातीत या खेळांचा िज हा.  शा  महाराज  यांनी याच िज ात 
राधानगरी धरण बिघतलं क  डो यासमोर येत  यांचं त कालीन 
जलधोरण. अगदी  या लोकराजाने पा याचं मह व जाणून स ा ी या 
कुशीत बांधलेल ं राधानगरी धरण हणजे २१ ा शतकातील िसमट या 
िव ात रममाण झाले या अिभयं यांना दलेली सणसणीत चपराक आह.े 
संपूण दगडी बांधकाम आह े राजष  शा महाराजांनी शंभर वषापूव  
सचनाचे मह व ओळखून या कामाला सवािधक ाधा य दल.े िविहरी, 

तलाव, छोटे बंधारे अशा अनेक योजनांचा धडाका लावला. राधानगरी 
धरण हणजे या यतन्ां या मािलकेतील मुकुटमणी आह.े एका छो ा 
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सं थाना या बचतीमधून इ. स. १९०७ म ये महाराजांनी राधानगरी या 
धरणा या मह वाकां ी क पासाठी धरणाची योजना पुढे आणली. १९ 
फे ुवारी १९०८ ला गाव न ाने वसवून या गावाचे नाव “राधानगरी’ 
ठेव यात आल.े 
राधानगरीराधानगरीराधानगरीराधानगरी    धरणाचाधरणाचाधरणाचाधरणाचा    व पव पव पव प 

छ पती शा  महाराज यांना जाणीव होती क  केवळ भूजलाचा 
पाणी या यावर अवलंबून न राहता न ांचं पाणी अडवून धरण बांधून 
शेती या कायाला आ थक िवकासाला उपयोगात आण यासाठी धरण 
बांधणी याला ो साहन दल े हणजेच धरण पा याला ाथिमकता दली 
यासाठी याने 1909 म ये राधानगरी हा क प हाती घेतला 1918 पयत 
या क पावर 14 लाख पये यांनी खच केले या धरणा या मा यमातून 
600 दशल  घनफुट िमटर पाणी अडिवल े यांचे हचे काय जलसा रता 
आिण जलसंधारण धोरणात मागदशक ठरत े हे शा  महाराजांचे मौिलक 
काय मह वाचे हणून ओळखल ेजाते याव न यां या सं थानाचा आकार 
यांची आ थक मता कवा कुवत याचबरोबर त कालीन उपल ध 

असललेा तांि क उपल धता याव न यां याकडे त कालीन असलेली 
दरूदृ ीआजही िनणायक आिण मागदशक याचबरोबर  उपयु   अस याचे 
दसू येते. 

    राज ीराज ीराज ीराज ी    शाशाशाशा     महाराजांचेमहाराजांचेमहाराजांचेमहाराजांचे    जलधोरणजलधोरणजलधोरणजलधोरण    
दवस दवस पा याची पातळी खलावत चालललेी आह े

पा यासाठी संघष वाद िववाद िनमाण होत आह े परंत ु ही प रि थती 
को हापूरम ये वेगळी आह ेसजीवांची तहान  आिण शेती या िवकासासाठी 
आिण उ ोगा या िवकासासाठी पुरेल इतकं पाणी उपल ध आह ेयाचं ेय 
मा  छ पती शा  महाराजांनाच दले जाते 

महाराजांनी शंभर वष दरूदृ ी समोर ठेवून आप या सं थानांम ये 
पाणी. िश ण आिण शेती काय याला ाथिमकता दली होती आप या 
सं थानांम ये यांनी  1902 म ये वतं  पाटबंधारे िवभागाची िन मती 
क न जु या िविहरी नवीन िविहरी नवीन पाटबंधारे यांची पाहणी क न 
दु ती या आिण न ा कायाला वेग दला. यां यामते दु काळावर मात 
कर यासाठी का येक पडणारा  पाऊससाच थब अडवुनजिमनीम ये 
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साठवून याचा िवकास कायाला उपयोगात आणण े यासाठी यांनी कृती 
केली        यासाठीयासाठीयासाठीयासाठी    यानंीयानंीयानंीयानंी        धोरणधोरणधोरणधोरण    आखलेआखलेआखलेआखल े1906 म ये याने 11 700 िविहरी 
बांध या1920 पयत 12800 िविहरी बांध या शेतक यांना जु या िविहरी 
दु तीसाठी आिण नवीन िविहरी खोद यासाठी िव पुरवठा के याचे 
दसून येत े शहापूर कडी  िशरोळ या प रसरात 20 नवीन तलाव 

बांध यात आल ेजुनेतलाव दु त केले. केलेल े य  महाराजा मत ेतोकडे 
होते. कारण शेतक यांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार होते याच 
बरोबर को हापूर िज ात या मो ा न ा  पंचगंगा वारणा .भोगावती. 
छो ा डझनभर न ा वाहत हो या याचे पाणी समु ाला  जात होते ते 
पाणी अडवून  धरणा या मा यमातूनशेती या िवकासाला गती ायचं 
काम शा  महाराजां या कृतीतून दसून आल ं याक रता सं थाना या 
पाटबंधारे िवभागातून सव ण क न घेतल े आिण राधानगरी तालु यात 
भोगावती नदीवर मोठे धरण बांध याचे काय के याचे दसून येते 
धरणधरणधरणधरण    बाधं याचेबाधं याचेबाधं याचेबाधं याचे    कायकायकायकाय    

1909 म ये धरण बांध या या कायाला महाराजांनी सु वात 
केली धरण बांधताना अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागल े शा  
महाराजांची िज  आिण तळमळ आिण िचकाटी या जोरावर ह ेधरण उभे 
रािहल ेपरंत ुददुवी महाराज हयात असताना या धरणाचे काम पूण होऊ 
शकल े नाही.  1916 म ये 14 लाख पये खच क न 40 फुटापयत 
धरणाचे बांधकाम पूण केल े दरवष  600 दशल  घनमीटर पाणी उपल ध 
होते. 1955 ला या धरणाचे बांधकाम पूण झाले.  ह े धरण को हापूर 
िज ाची जीवनविहनी हणून ओळखली जाते.  याअंतगत 13 को हापुरी 
प तीचे बंधारे  याच बरोबर26860 हे टर जमीन ओिलताखाली आली. 
भोगावती नदीवर 83 आिण पंचगंगानदीवर 141 उपसा जल सचन आहते 
ही आकडेवारी 1995 पूव ची आह ेयात अजूनही वाढ हो याची श यता 
आह ेह ेधरण पूण मतेन ेभरते आिण लोकांचे जीवनमान समृ  करते याचे 

ेय मा  छ पती शा  महाराजांना दला जाते याव न असे दसून येत े
क  शा  महाराजा कडे चंड दरूदृ ी होती हणूनच यांना लोक राजा 
हणून ओळखल ेजायचे 
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स प रि थतीतस प रि थतीतस प रि थतीतस प रि थतीत        शाशाशाशा     महाराजां यामहाराजां यामहाराजां यामहाराजां या        जलजलजलजल    धोरणाचेधोरणाचेधोरणाचेधोरणाचे        मह वमह वमह वमह व    
आजची पा याची प रि थती बिघतली तर पा यासाठी कतीतरी 

लोकांना  पा यासाठी लोकांना जीव गमवावा लागतो पाह यासाठी अनेक 
वाद-िववाद देशात कुठे ना कुठे िनमाणहोतात. पा यासाठी  ितसरे यु  
सु ा िनमाण होऊ शकतो अशी भिव यवाणी केली जाते.  भूगभातील 
पाणी उ र पातळी खालावत चालली आह ेपा यासाठी संघष अटळ आह े
पण ह ेिच  मा  को हापूरम ये वेगळा आह ेयाचं ेय मा  छ पती शा  
महाराजांना दल े जातात शंभर वषापूव  शा  महाराजांनी केले या 
कायाचा ठसा संपूण जगभर उमटला आह.े कारण राजवा ात बसून 
आराम जीवन जगण ेह ेशा  महाराजांना अपेि त न हत ेरा यकारभार ह े
जनते या क याणासाठी  करण े यांनी स ेचा उपयोग जनते या 
क याणासाठी याचबरोबर शेवट या घटकाला आपल ंरा य आपल ंवाटावं 
या हतेून े यांनी उदांत य  केल.ेिश ण. शेती आिण पाणी याला आपल ं
जीवन काय मानल े  आप या सं थानाचा खिजना रकामा होत चालेल 
आह े याची पवा न करता िवकासावर भर दला. त कालीन देशात 
िवशेषतः महारा ात अनेक सं थान ेहोती परंत ु यापैक  शा  महाराजांचा 
सं थान ओळख हणजे वतं  पाटबंधारे थापन क न  सचन व था 
समृ  करणारे करणारे व शेती वसाय समृ  करणारेएकमेव राजे 
छ पती शा  महाराज होते असे हटले तरी चुक चे ठरणार नाही कारण 
आज देशाम ये शंभर पैक  58 परसटेज लोक शेतीवर य  आिण 
अ य  रोजीरोटी वहार करतात. त कालीन को हापूर सं थानाचा 

मुख वसाय शेती होता याकाळी सचना या अपु या सुिवधा हो या 
लोक अ ानात होते अशा दयनीय अव था त कालीन शा  महाराजांनी 
युरोपचा दौरा केला आिण असे हटले जाते क " घार हडते आकाशी िच  
ितचे िपलापाशी याच बरोबर वानर हडत े झाडावरती िप ल ू बांधणी 
पोटाशी" याच उ माणे शा  महाराजांनी अनेक देश िवदेश दौरे केले 
आिण या या मनात एक यास होता सं थानाम ये त कालीन पडललेा 
दु काळ आिण लोकांचे  ाण वाचिवले यासाठी महाराजांनी.  वतं  
पाटबंधारे ची िन मती  केली सं थानात अंतगत सव ण क न जु या 
िविहरी दु ती करण ेनवीन िविहरी बांधण ेनवीन धरणाची िन मती करणे 
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आप या सं थानातील खिजना हा जलधोरण या या नीतीला उपयोगात 
आणण े ह े अितशय मह वाचं काम शा  महाराजांनी केल.े पडणा या 
पावसाचा येक थब साठवला पािहजे याकडे शा महाराजांनी कटा ाने 
ल  दल े यां या. जल िवषय धोरणात शंकर िसताराम गु  यांची 
पाटबंधारे अिधकारी हणून नेमणूक याचबरोबर जु या िविहरी दु ती 
नवीन िविहरी ची िन मती अशा अनेक धरणाची नवीन धरणात साठी 
दु तीची कामे के याचे दसून येतात. यां या मत ेह ेह े य  अपुरे होत े
आज को हापूरची जीवन वािहनी राधानगरी धरण हणून ओळखल ेजाते 
ह ेधरण दरवष  मतेन ेभरते लोकांचे जीवनमान समृ  करते याचे ेय 
मा  छ पती शा  महाराजांना दली जाते. कारण यांची वतं  जलनीती 
आिण अंमलबजावणीची प त ही  पारंप रक पीक प तीला फाटा देऊन 
नवीन पीक प त आिण समृ ीकडे नेणारी ओळखली जाते. ह े ेय 
लोकराजा शा  महाराजांना दला जात  

दरूदृ ीदरूदृ ीदरूदृ ीदरूदृ ी    कायकायकायकाय    असतेअसतेअसतेअसते    हेहहेेहे    आप यालाआप यालाआप यालाआप याला    राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजानंीमहाराजानंीमहाराजानंीमहाराजानंी    
िशकवलयंिशकवलयंिशकवलयंिशकवलयं. पण तरीही याकडे दलु  होतं आिण दघुटना घडतात. 
र ािगरी िज ातील िचपळूणमधील ितवरे धरण फुटून अनेकांनी जीव 
गमावला, तर क येकांचे संसार धरणा या पा यात वा न गले.े या 
धरणान े थािनकां या डो यात ठेवलं ते केवळ पाणी आिण पाणीच. याच 
दघुटने या अनुशंगान ेरा यातील इतर धरणांचा आढावा घेण ंगरजेचं आह.े 
को हापुरातील राधानगरीत शा  महाराजांनी 100 वषापूव  धरण 
बांधलं. पण आजही ते भ मपणे उभा आह.े 

राधानगरी धरण हणजेच  ल मी तलाव ह ेधरण. बरोबर 100 
वषापूव  को हापूर शहराची तहान ओळखून   धरणाची िन मती केली. 
देशात कोण याही धरणाला वयंचलीत दरवाजांची सुिवधा नसेल असं तं  
इथ ंवापर यात आल.ं त बल 8 टीएमसी मता असले या धरणा या या 
भती आजही भ मपणे उ या आहते. या धरणाचं बांधकाम ह ेदगडांम ये 

कर यात आलंय. या िविश  बांधकाम काराव नच या धरणाचं बांधकाम 
कती भ म आह ेयाची िचती येते. चुना आिण िशसे  यांचं िम ण क न 
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या धरणाची बांधणी केली. ती इतक  भ म आह े क  100 वषानंतरही 
धरण डामडौलात उभं आह.े 

राजष  शा  महाराजांनी 1909 साली या धरणा या कामाला 
य  सु वात केली 

या धरणाची उंची 38.41 मीटर आह,े तर लांबी 1037 मीटर 
आह े
धरणातनू पा याचा िवसग हो यासाठी 7 वयंचलीत दरवाजे बसवले 
आहते 

धरण पूण मतेन े भरताच यापैक  एक-एक दरवाजा उघडला 
जातो 

यावेळी राधानगरी धरण 100 ट े  भरेल, यावेळी याच 
दरवाजातून पा याचा िवसग होतो. अशा प तीचं तं  अजून तरी 
देशातील कोण याही धरणावर बसव यात आल ंनाही. आता या िपढीला 
देखील या धरणावर इतका िव ास आह ेक  ते िबनधा तपण ेया धरणा या 
जवळ राहतात. 

ितवरे धरणाची प रि थती कशामुळं झाली याची चौकशी 
होईलच. दोष वर कारवाई होईल. पण यांची घरं उ व त झाली यांचं 
नुकसान भ न िनघ यासारखं नाही. आज अ याधुिनक तं ान उपल ध 
आह.े तरीही असे कार घडतात. मा  100 वषापूव  राजष  शा  
महाराजांनी ह ेभ म वैभव उभा केलंय.  
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप 

छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजाचंीमहाराजाचंीमहाराजाचंीमहाराजाचंी धरणा या मा यमातून  पाणी 
आण याची योजना या या पासून होणारे फायदे याचा सू म प तीन ेजर 
अ यास क न जल धोरण कवा जल नीतीला आकार आिण गितमान 
दे याचे काय यांनी केले आज भारताची ओळख आह े कृिष धान याला 
अनुस न शेतीला लागणा या मुबलक पाणी. उ ोगाला लागणारे पाणी 
आज पा याची सवात मोठी सम या आह ेपरंत ुराधानगरी धरणयापासून 
नैस गक आप ीवर मात करता येते यातून जल सचन वीज िन मती आज 
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होत आहयेाबरोबरच जलसम या ही मोठी सम या आह े यावर मात 
कर यासाठी शंभर वषापूव  काय को हापूर शहराची तहान भागिव याचे 
काय ल मी तलाव अथवा राधानगरी धरण 8टीएमसी मता असलेल े
धरण बांधून याच बरोबरदरवष  600 दशल  मीटर पाणी साठवून 
लोकजीवन शेती सुजलाम सुफलाम होते 13 को हापुरी प तीचे पाटबंधारे 
यातून 26 हजार 860 हे टर जमीन ओिलताखाली येते यासाठी वतं  

पाटबंधारे िवभाग िनमाण केल ेजातात त कालीन यां या काळात 1906 
म ये 11700  िविहरी ची सं या 1920 म ये 12800 होतात 
सं थानातील संपूण र म खच केली जाते याव न दसून येते क  
यां याकडे कुशल दरूदृ ी होतीको हापूरची शंभर वषापूव ची तहान 

भागव याचे काम यां या जल धोरण अथवा जल् िनती व न दसून येत ं
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सूचीसूचीसूचीसूची    ---- 

1) राज ी शा  छ पती जीवन व िश ण काय (जून 2003) 
2) 2) 2) 2) लोकरा यलोकरा यलोकरा यलोकरा य    जलुैजलुैजलुैजलुै    2017.2017.2017.2017.    
4) 4) 4) 4) महारामहारामहारामहारा     शासनशासनशासनशासन    सचनसचनसचनसचन        दशकदशकदशकदशक    अहवालअहवालअहवालअहवाल    20202020----11 11 11 11     
4) 4) 4) 4) महारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातील    जलसंपदाजलसंपदाजलसंपदाजलसंपदा    ाााा........डॉडॉडॉडॉ....एसएसएसएस. . . . हीहीहीही    ढमढेरेढमढेरेढमढेरेढमढेरे....डायमडंडायमडंडायमडंडायमडं    पि लकेशनपि लकेशनपि लकेशनपि लकेशन    पुणेपुणेपुणेपुणे    2009200920092009    
5) 5) 5) 5) आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचाराचंािवचाराचंािवचाराचंािवचाराचंा    इितहासइितहासइितहासइितहास    ाााा. . . . भोसलेभोसलेभोसलेभोसले    ाााा. . . . काटेकाटेकाटेकाटे    फडकेफडकेफडकेफडके    काशनकाशनकाशनकाशन    2015201520152015    
6) water and related  statistics 20156) water and related  statistics 20156) water and related  statistics 20156) water and related  statistics 2015    
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राजष  शा  महाराज आिण ंथालय राजष  शा  महाराज आिण ंथालय राजष  शा  महाराज आिण ंथालय राजष  शा  महाराज आिण ंथालय 
चळवळचळवळचळवळचळवळ    

    

ाााा. . . . मगंशे रामराव मगंशे रामराव मगंशे रामराव मगंशे रामराव िभ ेिभ ेिभ ेिभ े        
(((( थंपालथंपालथंपालथंपाल)))) 

डॉ.पतंगराव कदम आ स अॅ ड कॉमस कॉलेज, पेण, पेण िसिवल कोटा जवळ, पेण 
– रायगड ४०२१०७ 

तावना तावना तावना तावना     
भारता म ये थंालय चळवळीचा िवकास होऊ शकला नाही 

याची कारणे अनेक असली तरी मुख मह वाचे कारण भारता म ये 
चिलत असललेी वण व जाती व था या कडे ल य द यास ते अिधक 
प  होते. ा हण-वैदय ि य- आिण शु  आिण या वण व थे या आड 

असली जाती व था हचे मूख कारण होय. वण न थे या नावावर 
म िवभागणी तेक वगास काम ही वाटून दली होती. जसे यातील े  

वण हणजे ा ण वग या वषास जा त अिधकार आिण ित ा 
िश णाचा व ान संपादन कर याचा थं लीह याचा आिण वाच याचा 
मह वाचा अिधकार हा ा हण वगास होता. ही ान दे याची म े दारी 
परंपरागत प तीन े ा हण वगात होती. ि यांना दशेाचे संर ण करावे 
तसेच वै यानी ापार करावा आिण शेवटचा वग शु  या वगान सवाची 
सेवा करावी. े  आिण किन , उच आिण िनच असा भेदभाव केला जात 
असे. असा हा भारतातील िह द ूधम यामूळेच सवाचा िवकास होउ शकला 
नाही. वातं य पूव काळापयत अशीच समाज व था होती. ान 
देणा या आज या शाळा, महािव ालये च कत न ह या. शाळा, आ म 
शाळा या गावा पासून दरू यातील ानदान करणारे ा हण ऋषी-मुिन ह े
या आ म शाळेत ानदान करीत असत. धम थंाचा अ यास धनु व ा ह े
मह वाचे िश ण द या जात. राजे, रजवाडे यांची मुल ेिश ण घेत असत. 
या काळात सवासाठी िश ण ही संक पना मा य न हती. िविश  

समाजातील मुलांना िश ण द या जात असे, जे िश णापासून वंिचत 
होते ानापासून दरू होत े यांचा िवकास झाला नाही. ब जन समाजास 
िश णा पासून वंिचत ठेव यान े यांचा िवकास झाला नाही. ि टीशानी या 
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देशावर दीडश ेवष रा य केले या देशात िश णाची सु वात यांनी केली. 
थम शास कय वगाची गरज ल यात घेवून इं जी िश णास यांनी 

सु वात केली या नंतर ादेिशक भाषेतून िश णास सु वात झा याने 
भारतीय लोक िश ण घेवू लागले सुिशि ताचा एक मोठा वग िनमाण 
झाला वाचनास उपयु  थंाची िन मती होऊ लागली. यापूव  थं ह त 
िलखीत - राजे रजवाडे यां या कडे थंसं ह होता. थं सं ह शोभेची व तू 
हणून बघत असत. थंालय ह े गावा या बाहरे या थंा यात िव ाथ  

रा ी अपरा ी थं वाचून ान मीळिवत असत लोकाना ब जन समाजास 
ंथ दसू नये हणून त े ंथालय गावापासून दरू असत ंथात ान असते. 
ानाने माणसाचा िवकास होतो ते थंातील ान दसून त ेब जनाना कळू 

नये या थंाचे अ ययन ंथा यात रा ी अपरा ी िव ाथ  करीत असत ह े
सव जाणीव पूवक परंपरागत प दतीने चालू होत.े परंत ु इं जानी सू  
केले या शाळेत मा  सवाना वेश मीळा यान े ब जनास िश णाची 
हणजेच ंथ वाच याची न ान संधी मीळू लागली िबटीशानी अनेक 

चांग या सुधारणा के यात याम ये शाळा, महािव ालयीन िश णासोबत 
या देशात नेटी ह जनरल लाय रीची थापना १८५० म ये यानीच केली. 

थंालय चळवळीचा ारंभ थंालय चळवळीचा ारंभ थंालय चळवळीचा ारंभ थंालय चळवळीचा ारंभ     
ि टीशानी सैिनक  मुलक  ठकाणी 'नेटी ह जनरल लाय रीची 

थापना १८५० म ये महारा ातील को हापूर म ये ही ंथालयाची 
थापना केली. थंालय-चळवळी या इितहासाच बडो ाचे सयाजीराव 

गायकवाड महाराज यांनी आप या बडोदा सं थानात १९०६ ते १९१० 
या काळात सु  केले या थंालय िवकासांची न द यावीच लागत.े 
सयाजीराव गायकवाड उदारमतवादी अस यान े यांनी अनेक सुधारणा 
के यात या पैक  थंालय चळवळीचा िवकास हा अती मह वाचा मानला 
जातो यांनी रा यासाठी एका म यवत  थंालयाची थापना केली. येक 
िज हयात िज हा ंथालय व तालु याचे ठकाणी तालुका थंालय आिण 

येक गावात ामीण ंथालये तसेच फरती थंालये यांनी िनमाण 
क न थंालयाचे जाळे यानी आप या रा यात िनमाण केले हा 
सावजिनक ंथालयाचा पिहला योग यांनी सु  केला.  

थंालयाचा महारा ातील ारंभथंालयाचा महारा ातील ारंभथंालयाचा महारा ातील ारंभथंालयाचा महारा ातील ारंभ    
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या पूव  १८५० म ये -ि टीशानी महारा ाती को हापूर म ये 
नेटी ह जनरल लाय रीची थापन १ जून १८५० म ये करवीर सं थानाचे 
पॉली टकल सुप रटडट कनल अडँरसन या इं जी अिधका यान ेकेली यांनी 
या संगी सावजिनक थंालयाची क पना मांडली पूढे राजष  शा  
महाराज यांचे काळांत करवीर नगरीस िवशेष मह व ा  झाले राजष  
शा  महाराज ह े एक महान ांतीकारक, लोकहीत द  होते. यांनी 
महा मा योतीबा फूले आिण सावी ी बाई फूल ेया या िवचारापासून व 
कायापासून ेरणा घेवून य  सामािजक कायास यांनी सुधारणा 
कर यास ारंभ केला. यानी भारतीय समाजातील ढी ब द जाती 
प ती मोडून काढून या ठकाण समतेवर आध रत नव समाज िनमाण 
कर या साठी यानी िह द ू समाजातील जाती भेद न  कर याचा य  
यांनी केला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या य  कायाने त े भावीत 

झाले यानी यांची ाय  भेट घेतली व बाबासाहबेांचे 'अ पृशता 
िनवारणाचे काय यांनी आप या को हापूर सं थानात सू  केले. यांनी 
सव थम सव समाजातील, जातीतील लोकांसाठी भारतातील सव थम 
स चे ाथिमक िश ण सू  केले. यासाठी ाथिमक िश णाचा कायदा 
यांनी िनमाण केला व या कायदयाची य  कायवाही यानी सु  केली. 
यामुळे सव समाजातील ी व पु षाना िश णाची दारे यांनी खुली 

केलीत. ही महान शै िणक ांती महाराजांनी आप या सं थानात केली. 
साव ीक िश णामूळे एक सुिशि ताचा वग िनमाण झाला यां या 
वाचिनय गरजा भागिव यासाठी शा  महाराजानी ि टीशानी या पूव  सू  
केले या ने ट ह जनरल लाय रीचे पातर सावजिनक ंथालयात केले. 
अशा प तीने लोकांसाठी ंथालय सू  कर याचा यांनी य  केला. 
ने ट ह जनरक लाय रीत या पवू  भारतीय लोकांना वेश न हता यामुळे 
हा िनणय ांतीकारक असाच आह.े यांचा प रणाम भारतीय लोकांना या 
सावजिनक ंथालयाचा उपयोग होउ लागला. 

या सावजिनक ंथालया ारे समाज बोधनाचे महान काय शा  
महाराजानी आप या सं थानात सु  केले. यांनी थंालयाचा चार व 

सार ही आप या सं थानात केला. यासाठी शा  महाराजानी सव थम 
ंथालयाचे िनयम बनवून या िनयमा ारे सावजिनक ंथालयांना अनुदान 

(अथसा ) दे यास सु वात केली. अशा कारे सव थम महारा ातील 
ंथालय िवकासाचा पाया यांनी घातला. शा  महाराजानी आप या 
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सं थानातील थंालयाना य  भेटी देवून पाहणी क न अनुदान 
ंथा यांना यांनी दले. यामुळे थंालय िवकासात फार मोठी मदत 

झाली. १९४४ म ये वातं य पूव काळात भारतामधील महारा ातील 
को हापूर सं थानात सव थम सावजिनक ंथालय कायदा हा भारतातील 
पहीला थंालय कायदा कर याचा य  शा  महाराजानी केला हा 
कायदा तयार क न यांची य  कायवाही महाराजानी सू  केली. या 

ंथालय काय ाचे आधारे ंथालयासाठी िनयम क न ंथालयांना 
अनुदान मीळू लाग याने ंथालय िवकासात मोठी मदत झाली. १९३९ - 
४० म ये थंालय  िवकासाठी ए. ए. फैजी याचे अ य तखेाली एका 
सिमतीचे गठण कर यात आले. या सिमतीन े थंालया या सवागीन 
िवकासासाठी अ यास क न िनयोजन ब  िवकासाचा काय म सू  
कर यासाठी अहवाल तयार क न याची कायवाही सु  झाली. या 
अहवाला नुसार को हापरू सं थानात िज हयासाठी िज हा थंालय आिण 
अकरा तालुका ंथालये आिण दहा इतर ंथालये अशी एकून २२ थंालये 
शा  महाराजानी आप या सं थानात सु  के यात अशा कारे शा  
महाराजानी ंथालय िवकासाचा महारा ात पाया घातला. डॉ रंगनाथन 
यांनी सव थम भारतातील म ास रा यात थंालय िवकासा साठी 
१९४८ सव थम थंालय कायदा िनमाण केला. यामूळे यांना ंथालय 
चळवळीचे जनक असे हणतात.  

शा  महाराजानी कला- डा-िश ण या तीनही े ात 
सामािजक समते या भूमीकेतून अमूला  प रवतन कर याची यांची जी  
ही महारा ा याच न ह ेतर संपूण दशेा या प रवतनाची नांदीच हणावी 
लागले. शा  महाराजानी िश णाचा स चा कायदा क न थांबल े
नाहीत. िश णाने माणसाचा सवागीन िवकास होतो ते िश ण िनरंतर 
घेता यावे हणून सावजिनक थंालयाची थापना यांनी केली सावजिनक 

ंथालयामूळेच को हापूर करवीर नगरीचा सवागीन िवकास झाला वरीक 
सव े ात करवीर नगरी आघाडीवर आह,े साही य नाटय कला डा 
िश ण आथ क सामािजक े ाचा िवकास हा सावजिनक ंथालयामूळेच 
होऊ शकला. अखील भारतात गाजललेे कु तीपीठ, केशवराव भोसले, 
नाटय गृह या सवा या िन मतीत राजष  शा  महाराज यांनी रचललेा 
पाया मह वाचा आह.े महारा ातील खरी पहीली थंालय चळवळ य  
कृतीने राजष  शा  महाराजांनी िनमाण केली हणून याना महारा ातील 

ंथालय चळवळीचे जनक हटल ेपाहीजे. अशा या थोर समाज सेवकां या 
जयंती िनिमताने आदराजंली वाहणे तेकाचे कत  ठरत.े 
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 राजष  शा  महाराराजष  शा  महाराराजष  शा  महाराराजष  शा  महाराज याचं ेशतेी ज याचं ेशतेी ज याचं ेशतेी ज याचं ेशतेी 
िवषयक िवचारिवषयक िवचारिवषयक िवचारिवषयक िवचार    

 

डॉ. िवजय शंकर शद े
सहा यक ा यापक, गोखले ए युकेशन सोसायटीच,े कला, वािण य व िव ान 

महािवदयालय ज हार, ता. ज हार, िज. पालघर ४०१६०३. 
महारा ा या इितहासात आप या शै िणक, सामािजक व 

आ थक काया या ारे ब जन समाजाला जागृत क न यांचासवागीण 
िवकास घडवून आणणारे जािहतद  हणजे राजष  शा  महाराज होत. 
यां या कायामुळे यांचे ि म व केवळ को हापरू सं थानापुरतेच 

मया दत न राहता, महारा ापुरते न ह े तर भारतातही लोकि य झाले. 
एक आदश राजा, ब जन समाजाचा नेता हणून असलेली यांची 
लोकि यता शेवटपयत कायम टकूनराहीली. यां या शै िणक, सामािजक 
व आ थक  कायामुळेच असामा य ि म वाचा ब जन समाजाचा 
लोकनेता हणून यांना लोकि यता िमळाली. आधुिनक काळात 
महारा ात झाले या सामािजक सुधारणांचा इितहास पाहताना राजष  
छ पती शा  महाराज यां या कायाची मािहती घेणे अप रहाय ठरत.े 
कृषीिवषयक कृषीिवषयक कृषीिवषयक कृषीिवषयक िवचारिवचारिवचारिवचार    

छ पती शा  महाराजांना ब जन समाजा या गतीसाठी 
धा मक, शै िणक, सामािजक व आ थक े ात ांितकारक बदल 
कर याची गरज वाटू लागली. आ थक सुधारणा के यािशवाय सामािजक 
सुधारणा होणार नाहीत असा िव ास शा  महराजांचा होता. हणनू 
यांनी आप या शतेीिवषयक िवचारात शेतीला पाणीपरुवठा, सहकार, 

दळणवळण व वाहतूक सुधारणा इ यादीवर जा त भर दलेला दसून येतो. 
शेती हा भारतीय अथ व थचेा कणा आह ेह ेशा  महाराजांना 

जाणले होत.े यामुळे आप या भागाचा िवकास करायचा असेल तर शतेी 
िवकासािशवाय दसुरा पयाय नाही असे यांना ल ात आले होते. यासाठी 
यांनी थम को हापूर सं थानातील समाज जीवनाचे अ यंत सू म 

प तीने िनरी ण केल.े यातून यां या असे ल ात आल े क ,शेतकरी 
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वगात शै िणक अ ान व आ थक दा र य ह ेमोठया माणात आह े यात  
दु काळज य प रि थती यामुळेशेतक यांची अव था दैयनीय झाली आह.े 
तसेच ब सं य शेतक यां या शेती कर या या प तीवर ढी, परंपरा, 
दैववादी वृ ी अस यामुळे ामीण भागात िन साही वातारण तयार झाल े
आह े यातून यांना बाहरे काढ यासाठी िश णाचा सार झाला 
पािहजे. यासाठी सावि क िश णाबरोबर शेतीचे िश ण दल े
पािहजे हणूनच यांनी आप या सं थानात ाथिमक िश ण स चे व 
मोफत सु  केले. 

शेती वसायासाठी शेतक याना कजासाठी  सावकारावर 
अवलंबून राहावे लागत असे यांची सावकाराकडून मोठया माणात 
िपळवणूक होत असे याचा वाईट प रणाम शेती िवकासावर होत असे 
हीअडचण दरू कर यासाठी महाराजांनी सं थानतफ वेगवेगळा िनधी 
भांडवल व पात उपल ध क न दला. शेती या िवकासातील 
एकमह वाचा अडथळा हणजे वारसा ह ान े होणारे शते 
जमीनीचेतुकडीकरण होय हणून शेतीम ये अ याधुिनक तं  व यं  
वापर यासाठी शा  महाराजांनी एक धाडशी व ांितकारक उपाय 
योजला तो हणजे सं थानातील सव इनामे अिवभा य ठरवली होती. 
शेतमाला यािव साठी यांनी ि टीशां या धत वर सहकारी पतपेढया 
आप या सं थानात थापना कर यास ो साहन दले. 

इ.स. १९०२ म ये छ पती शा  महाराजांनीयुरोप वास केला 
ते हा तेयुरोपातीलजल सचन पा न भािवत झाल.ेतेथील न ावरील 
धरण ेपा न आप या देशात आपण देखीलधरणे िनमाण केले पािहजे असे 
यांना वाटले. यांनी पायाभूत व पाची योजना तयार क न १९०२ 

म ये सावि क पाटबंधारे धोरण को हापूर सं थानात जाहीर केल.ेइ.स. 
१९०९म ये दाजीपुर जवळ भोगावती नदीवर को हापूर या पि मेस ५५ 
क.मी. अंतरावर राधानगरी धरण (ल मीबाई धरण) बांधल.े 

शेतीसाठीजा तीत जा त पाणीउपल धहो यासाठी‘ पाणी आडवा व पाणी 
िजरवा’ धोरण यांनी राबिवले. नदी पा ात बांध घालून पाणी अडिवण े
या शा  महाराजां या उप माने आजही महारा ात पाणी अडिव या या 
बांधाना ‘को हापुरी बंधारे’या नावाने ओळखले जात.े 

शेतक यांना शेतीबरोबर जोड वसाय हणनू दु ध वसाय, 
पशुपालन, कु कुटपालन इ. वसायास अथसहा य व ो साहन 
दे यातआल.े भात, वारी, मका, बाजरीया पारंपा रक िपकाबरोबर नगदी 
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िपके ही रोजगार व उ प  िमळवून देतील हणून शा  महाराजांनी 
प हाळा आिण भुदरगड या भागात कॉपीची लागवड केली याचबरोबर 
रबर, बटाटे, कापूस इ.िपकाची लागवड कर यात ो साहन दे यात आले. 

छ पती शा  महाराजांनी आप या सं थानात जंगल संर णाचे 
कायदे केल.े यांनी १८८५ म ये जंगल संर णाचा वट कुम 
काढला.शेतकरी वगास ो साहन दे यासाठीशा महाराजांनी शेती 
िवषयक दशन भरवली होती.कृषी दशनातून शेतक यानी नवीन अवजारे 
व आधुिनक यं ा या सहा यान ेशतेी करावी व िशक यायो य अनेक गो ी 
उपल ध क न द या.१९१२ साली को हापूर येथ े वतं  शतेी सं था व 
सुधा रत अवजारांचे युिझअम उघड यात आल ेहोते. 

आधुिनक शतेी आिण आधुिनक औ ोगीक िवकास यांवर शा चंा 
अतूट िव ास होता. शतेी िवकासासाठीमोठमोठी धरण े बांधणे आिण 
मोठमोठया सहकारी पेढया थापून शतेक याना व कामगारांना आ थक 
सहा य करण े या चंड कायामुळे यांना भारतातील 'हरीत ांतीचे 
अ दतू' हणतात.  

राजष  शा  महाराजांनी को हापूर सं थानाम ये अिधकार सू े 
हातात घेत यापसून व अगदी कार कद ा शेवटपयत यांनी शेतीम य े
िविवध कार या सुधारणा के या. शेतीचा िवकास जलदगतीन े हावा 
हणून अनेक कारचेउपाय योजना केली. शा  महाराजांनी ह े सव य  

१८९५त े १८९६पासून हाती घेतल े होत.े लोकांना ो साहन दे यासाठी 
आपण वतः सं थानातफ वेगवेग या लागवडीचे सतत य  केले. ह रत 

ांती घडवून आण यासाठी पाटबंधा या या योजना आखून सं थानतफ 
आदश शेती सु  केली. 

उ र दशेातील कानपूर या नगरीत १९एि ल १९१९ रोजी 
अिखल भारतीय प रषदे या अ य पदाव न बोलतांना शा  महाराज 
हणाले होत,े "कृषीकम इतके पिव  आह े क  वै दक काळात वषातून 

एकदा चकवत  राजा आिण यांचे मं ी ह े कृषीकमाची उ ती 
कर याकरीता नांगर हाक त असत या या योगाने भूमीम ये एक दाणा 
टाकून हजारो दाणे िमळतात व या कृषीकमावर सारी मनु यात 
उपजीवीका करते, ते कृषीकम हलके अथवा वाईट असे मी मुळीच मानीत 
नाही. आप याला मािहत आहचे क , कृषीकमापासून दहुरेी उ ती होते. 
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वतःला सुख िमळून सव मनु यजातीलाही सुख िमळत.े कृषीकमाशी 
पशुपालन व र ण यांचाही संबंध येतो याक रता पशुपालासंबंधीही पु कळ 
काम करावयाचे आह.े दधू, तुप वगैरेची समृ दी देशाम ये झाली पािहजे " 

शेती हा वसाय ामु याने लहान आिण म यम शतेक याचा 
आह.े या शेती या िवकासािशवाय आप या लोकांची प रि थती ख या 
अथान ेसुधारणार नाही ह ेमहाराजानी ओळखल ेहोत ेत े हणतात, "देशाचे 
क याण करावयाचे असेल, तर थमतः दशेातील शेती या सुधारणेकडे 
ल  दले पािहजे, इतर दशेा या मानाने आपल ेशेतीचे उ प  सरासरीन े
खूपच कमी आह.े ते वाढिव यास संधी बरीच आप याकडे  आह.े शतेी या 
उ ोगात लोकांनाअिधक काम िमळेल िततके यांचे राहणीमान सुधारेल. 
शेतीम ये सुधारणा कर यासाठी  कुशल लोकांनी याकडेल  
द यासशेतीचा िवकास होऊन देशा या गतीला हातभार लागेल.  

शेती ित र  उ ोग व ापाराला ो साहन दे यासाठी 
औ ोिगक िश ण देणा या सं थाची थापना शा  महाराजांनी केली. 
'शा  छ पती ि प नग अॅ ड िप ह ग' िमलची थापना, गुळा या 
बाजारपेठेची िन मती, शेनगाव येथे झाडापासून 'कात' तयार कर याचा 
कारखाना थापना केला. को हापूर - िमरज रे वेमागाची वखचान े
उभारणी क न आप या सं थानाचा कायापालट कर याचा य  केला. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    

छ पती शा  महाराजां याधा मक, शै िणक, सामािजक, 
सां कृितक व आ थक े ातील केले या कायाचा प रणाम संपूण  
महारा भरजाणवतो.आज सव  शेतकरी आ मह या, मो ा माणावर 
होत असललेे शेतीचे नुकसान,  यं णा यांनी राजष  शा  कडुन ेरणा 
घेऊन क याणकारी लोकशाहीचीआ ह धरला पाहीजे.शेती हा अनेक 
लोकां या जीवन जग याचा आधारअस यामुळे शतेी या उ पादनात वाढ 
व शेती सुधार यामुळे मोठया माणात लोकां या जीवनमानात व 
राहणीमानात सुधारणा होऊ शकत े हणूनच शा  महाराजां या शेती 
िवषयक िवचारांचेआज या आधुिनक जगाम ये अनुकरण केले पािहजे. 
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““““राज ी शा  महाराजाचं ेकामगार राज ी शा  महाराजाचं ेकामगार राज ी शा  महाराजाचं ेकामगार राज ी शा  महाराजाचं ेकामगार 
िवषयकधोरणिवषयकधोरणिवषयकधोरणिवषयकधोरण””””    

    

ाााा....    यादवयादवयादवयादव    ध डूजी मोरेध डूजी मोरेध डूजी मोरेध डूजी मोरे    
सोनोपतंसोनोपतंसोनोपतंसोनोपतं    दाडेंकर दाडेंकर दाडेंकर दाडेंकर कलाकलाकलाकला,,,, हीहीहीही....एचएचएचएच. आपटे विण य आिणएमआपटे विण य आिणएमआपटे विण य आिणएमआपटे विण य आिणएम....एचमहेतािव ानएचमहेतािव ानएचमहेतािव ानएचमहेतािव ान    

महािव ालय पालघर महािव ालय पालघर महािव ालय पालघर महािव ालय पालघर िजिजिजिज....पालघरपालघरपालघरपालघर 
    

कामगारांचे िहतकत राजष  शा समाजातील क करी, कामगार 
आिण शोिषत, पीिडत यां यािवषयी राजष  शा  छ पत ना आतं रक 
कळकळ होती. या घटकां या उ तीसाठी यांनी कृितशील आदश घालून 
दला. राजष  शा ं या जयंती दनी यां या कायाला दलेला उजाळा. 

शा  छ पती वतःला अगदी अिभमानाने शेतकरी कवा मजूर 
क करी हणवून घे यात ध यता मानताना आढळून येतात. कानपूर येथील 
अिखल भारतीय ि यां या सामािजक प रषदे या अ य पदाव न 
बोलताना १९एि ल १९१९रोजी ते हणाले होत,े “मी तमु यापैक च 
आह,े मला मजूर अगर शेतकरी समजा. माझे वाडवडील हाच धंदा करीत 
होते. जे काम माझे पूवज करीत होते तेच काम करणा या लोकांचा अ य  
हो याक रता मला आज बोलािवले आह,े याब ल अ यानंद होत आह.े” 

घाम गाळून आपला जीवनिनवाह चालिवणा या वगाब ल अपार 
क णा आिण िज हाळा असणा या शा राज या उ  आिण कृतीम ये 
नेहमीच कमालीची एकवा यता दसते. राजवा ापे ा दीनदबुलां या 
झोप ांम ये शा  छ पत चा जीव अिधक गुतंललेा दसतो. 
दरबारामध या मानकांपे ा राबणा या मजुरांची, सवहारांची काळजी 
घेणे, राबणा यांचे जीवन अिधक सुखसमाधानाचे करण े याम ये यांना 
अिधक वार य होते. या संदभात यां या जीवनातील काही संग आिण 
क क यांसाठी केललेे काही कायदे केवळ ाितिनिधक उदाहरण े हणून 
ल ात घेता येतील. 

को हापूर सं थान आिण आजूबाजू या देशात गु हाळाम ये 
उसाचा रस काढ यासाठी लोखंडी घाणा वापरत. अनेकदा यावर काम 
करताना मजुरांचे अपघात होत, जबर दखुापत हायची. काही वेळा 
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बोटेही गमवावी लागत. हणनू शा  छ पत नी रा यकारभार हाती घऊेन 
वष हो याआधीच, २९ मे १८९५ रोजी दरबारामाफत पुढील जािहरात 

िस  केलेली होती. “घा याम ये हात सापडणार नाही, अगर सापडलाच 
तर यास इजा होणार नाही, अशा त-हचेी यात काही यांि क यु  
तारीख १ जानेवारी १८९६ या आत कोणी शोधनू काढ यास याची 
यु  सोपी, थोड या खचात होणारी पसंत अशी ठरेल यास चांगल े
ब ीस दे यात येईल.” 
हाताला काम, घामाला दाम 

१८९६-९७ म ये को हापूर देशात या दु काळात ७५मैलांचे 
र त ेक न घऊेन शा  छ पत नी कदािचत महारा ातील पिहली रोजगार 
हमी योजना राबवणा या हातांसाठी कायवाही क न दु काळ त 
लेकुरवा या बायाबाप ांना मदतच केली. यां या मुलां या कामा या 
ठकाणी सांभाळासाठी खास िशशुगृह े उघड यासही त े िवसरल े न हत.े 

भारतात ि टश सरकारन े अपघातात सापडून शारी रक इजा झाले या 
कवा मृ यू पावले या कामगारां या कुटंुबीयांना आ थक व पात 

नुकसानभरपाईचा सिव तर कायदा १९२३ म ये लागू केला; परंत ु याही 
आधी २९जून १९०१ रोजीचा करवीर सरकारचा, खाणीत या 
कामगारां या कामाची प रि थती आिण वेतन प ती याबाबत सिव तर 
मािहती मालकांनी पाठवावी हणून िस  केललेा वट कूम उपल ध आह.े 
याम ये खाणकामगारां या अपघातांची मािहती दे याची स  केललेी 
दसते. 

लहान-मो ा हॉि पटलमधनू डॉ टरां या बरोबरीन े काम 
करणा या प रचा रका अजूनही उपेि त आहते. शा  छ पत नी 
४जानेवारी १९१७ रोजी या प रचा रकांचा मेहनताना कसा ावयाचा 
यासंबंधी सिव तर ठराव केललेा आढळतो. याम ये नससना थांबवून 
घेत यास जेवण व इतर व त ू द या पािहजेत, ह ेजसे नमूद केले आह,े तसे 
प रचा रकांनी बि से घे यासाठी भांडण कर याचे नाही, हहेी सांिगतल े
आह!े महा मा फुल े यांचे िबनीचे िशलेदार असणारे भारतातील कामगार 
चळवळीचे जनक नारायण मेघाजी लोखंडे आिण शा  छ पत चा पर पर 
प रचय होता क  नाही, याबाबत इितहास काही बोलत नाही; परंत ु
मंुबईम ये १८९३-९४ म ये झालेली हद-ूमुि लम दगंल शांत क न दो ही 
धमा या लोकांम ये सलोखा िनमाण कर यात लोखंडे यांचा पुढाकार 
होता. शा राजे को हापूर या गादीवर बस यानंतर पु यात सावजिनक 
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सभेने यांचा जो स कार केला, यास उ र देताना मंुबईमधील हद-ू
मुि लम दंगल िमटिव यासाठी दो ही धमा या ने यांना त े कळकळीची 
िवनंती करतात, असे अनुमान केले तर त े चुकणार नाही, असे वाटते. 
लोखंडे यां या मृ यूनतंर हणजे १८९७म ये मंुबई या कामगारांचे नेतृ व 
लोकिहतकत सी. के. बोले यां याकडे आल.े यां या जोडीला ब जनी आ  
िशवच र कार कृ णाजी अजुन केळुसकर, ह र ं  तालचेकर, िभवाजी 
रामजी नरे, िशवराम वामन पाटील आदी कामगार नतेे होते. यां याच 
सहकायाने बोले यांनी १९०९ म ये ‘कामगार िहतवधक सभे’ची थापना 
केली होती. या सं थेशी शा  छ पत चा संबंध आला. यातील ह र ं  
तालचेकर ह ेको हापरू शा  िमलचे मंुबईचे ितिनधी होत.े 

शा  छ पती अ यासू वृ ीने युरोपमधील कामगार चळवळीवर 
ल  ठेवून होत.े इं लडंसार या देशात राजेशाही कारखानदार प तीला 
हणजेच भांडवलशाहीला पा ठबा दला असताना शाह छ पती मा  

कामगारां या बाजने उभे अस याचे दसतात. यांची आिण बोले यांची 
मै ी वाढ याचेच दसते. बोल या संयमी, संघषवादी नेतृ वाखाली 
‘कामगार िहतवधक सभे’चे काय जोमाने सु  होते. १० नो हबर १९१८ 
रोजी यांनी परळम ये कामगारांची सभा बोलावली होती. याला 
१०हजार कामगार व इतर मागासवग य हजर होते. अ य थानी शा  
छ पती होते. आप या अ य ीय भाषणात यांनी कामगारांसंबंधी ापक 
िववेचन केले होते. ते पुढील माणे- “मंुबई शहर ह े ापार व उ ोगधंदा 
याबाबतीत सु िस  आह.े धिनकांचे भांडवल व कारखानदारांचे 

व थापन चातुय यावरच हा ापार व उ ोगधंदा अवलंबून आह,े अशी 
आजपयत इकड या ांती समजून होती. पा ा य दशेात भांडवलवाल ेव 
मजूर असे दोन वग आहते. ितकडेही भांडवलदार लोकांची मजूरदार 
लोकांवर बेसुमार स ा चालत;े पण आता मजूरदार लोकांनी आपले संघ 
बनिवले आहते. गवता या एकेका काडीची ताकद जा त नसते; पण अशा 
अनेक का ांचा वेठ वळला तर यान े ह ीलाही बांधता येत.े मजूरदार 
लोकांना िवलायतेत मजुरी वाढवावी एव ाक रताच झगडावे लागते. 
तेथील समाजाम ये कोण याही दजास पोहच यास ज मिस  अडचणी 
मुळीच नाहीत. यामुळे ते उ  वगात सहज रीतीन े िमसळतात. तशी 
ि थती आम या इकडे नाही. िवलायतेत मजूरदार लोकां या संघांना बरेच 
मह व आल े आह.े पालमटसार या सं थात व धान मंडळात या 
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लोकांतीलच ितिनधी िशरल े असून त े आप या वगा या िहताचे यो य 
रीतीने संर ण करीत आहते.” मजुरां या उ तीची तळमळ 

पुढे त े सांगतात, “आप या मुलाबाळांस िश ण देऊन, आपल े
आरो य वाढिव याचे य  क न आपली उ ती आपणच क न घतेली 
पािहजे. दसुरा आप याक रता काही करील, अशी अपे ा करणे के हाही 
कमीपणाचे आह े ही गो  अह नशी ल ात ठेवा.” परळमधील यश वी 
सभेनंतर शा  छ पत या िवनंतीनुसार बाबासाहबे बोलनी लोकसंघ 
(People’s Union) या सं थचेी थापना क न याचे कायवाह झाले. 
यां या जोडीला रामचं  िव ल वंडेकर, परशरामराव शदे, दामोदर 

सावळाराम यंदे, भा कर जाधव, ह र ं  तालचेकर आदी ब जन 
समाजातील नेते काम करीत होते. मागासवग आिण कामगार वगाची 
आ थक, सामािजक, राजक य, धा मक अशी सवागीण गती साधणे हाच 
लोकसंघाचा मुख उ ेश होता. शा  छ पत नी या लोकसंघाला ५००० 
पयांची देणगी जाहीर क न, यापैक  १००० पये बोल े यां याकडे 

लगेच सुपूद केले होत.े१९१८चा नो हबर मिहना शा  छ पत चा मंुबई 
येथेच मु ाम होता. त े कामगारांत िमळूनिमसळून यां याशी सुसंवाद 
करीत होते. याच मिह या या २४ तारखेला ‘लोकसंघा’ या थापनेनंतर 
मंुबईम ये ँट रोडवर शा  छ पत ची कामगार आिण मागासवग यांना 
मागदशनासाठी दसुरी सभा झाली. याम ये भारतीय कामगारांना त े
संघ टत हो याचे कळकळीचे आवाहन करताना दसतात. “येथ े
इं लडं माण े मजुरांचे संघ झाल े पािहजेत व सवास ह  काय आहते त े
कळले पािहजेत. भांडवलवा यांत ा ण व वै य वृ ी या लोकांचा भरणा 
िवशेष आह.े यांना दाबात ठेव यािशवाय मजुरांची उ ती होणे कठीण 
आह.े” थोड यात, शा  छ पती आिण लोकिहतकत बोल ेया उभयतांम ये 
दवस दवस सहकाय वाढलेलचे दसते. शा  छ पत नी हाती घेतले या 

अ पृ यता िनवारणा या कायाला बाबासाहबे बोले जसा मनःपूवक स य 
पा ठबा देत होते, तसे शा  छ पती बोले यां या कामगार-क याण 
चळवळीत य  सहभागी होत होते. यामधून यांचे कामगार वगासंबंधी 
असणारे ेम दसून येत होत.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::----        
१) महारा ातीलसमाजसुधारकलोकसेवा पि लकेशन पुणे–िवपुलभोर मोरे– 

पाटील 
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२) राज ी शा  छ पती प वहार आिण कायद े– डॉ.जय सगपवारसुनील 
मेहता– मेहता पि लकेशन हाऊस सदािशव पेठ पुणे काशन काल- िडसबर 
२००७ 

३) राज ी शा  छ पती एकअ यास:- वसुधामेहता पि लकेश स हाऊस 
सदािशव पेठ पुणे, २५नो हबर २००४ 

४) राज ी छ पती शा  महाराज (गौरव ंथ)डॉ. 
अशोकनाईकवाडेप.आवृती२०१२िव ाभारती काशन- गुजराती शाळेसमोर 
मेन रोड लातूर. 

५) राज ी शा  महाराज–धनजंय क र प.आवृती१९७९डॉ. सुिनलक र पॉ युलर 
काशन मुंबईISBN –१७८-८१७१८५-८०९-५ि तीय आकृती २०१८ 

६) राज ी शा  छ पतीचीभाषणे –डॉ. जय सगराव गायकवाड मेहता 
पि लकेश स हाऊस ११४१सदािशव पेठ, पुणे 

७) राज ी शा  छ पतीचे जाहीरनामे व कमनामेडॉ.  जय सग पवार मेहता 
पि लकेश स हाऊस ११४१सदािशव पेठ, पुणे 

८) राज ी शा  महाराजांचे जीवन काय–डॉ. यशवंत खडसे काशन िम लद 
जगताप सोरेन काशन, बौ नगर,जवाहर कॉलनी, औरंगाबाद 
४३१००५ थम आवृ ी२०२१ 

९) लोकराजा शा  छ पती –डॉ. रमेश जाधव काशक –गुलाबराव मा तीराव 
कारले सुरेश एज सी२०५शु वार पेठ पुणे४११००२पिहली आवृ ी१९८७ 
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राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    कृषीकृषीकृषीकृषी    वववव    उ ोउ ोउ ोउ ोगाचेगाचेगाचेगाचे    
णतेेणतेेणतेेणतेे    

›üÖò. ¸Ö•Öê¿Ö ÷ÖÓ. ˆÓ²Ö¸ü�ú¸ü 
राजष  छ पती! ते अ ावधानी होते ह ेतर खरेच, िशवाय ते खरे 

कमवीर होते. या कमाला िश त आिण िवचार यांची जोड होती. हणूनच 
यांची िवचार ांती यश वी झाली. 

रयतेचा राजा राजष  शा  महाराज यांनी आप या रयते या 
उ तीसाठी सहकार, सामािजक, कृषी, उ ोग, आदी िविवध े ांत भरीव 
काय केल.े ासंिगक माणसा या जीवनाचा आलेख या या कतृ वाने 
ग दललेा असतो, असे हटले जाते. या या कतृ वाशी याचे काय जोडलले े
असत.े या कायावरील याची िनतांत असललेी िन ा याची ेरणा होऊ 
शकते. या ेरणेतून जे काय ज म घेत,े ते काय उजळत,े काशमान होते. 
।।कम यवेािधकार त।े।।।कम यवेािधकार त।े।।।कम यवेािधकार त।े।।।कम यवेािधकार त।े। हा भारतीय त व ानाचा उ ोष आह.े कम हा 
माणसाचा अिधकार आह.े तोच यावेळी यास होतो, ते हा िनखळ 
प रणाम यामधून ितत होतात. राजष  शा  आप या राजेपणापासून 
फारकत घेऊन पायउतार झाल ेआिण रयते या सुख-द:ुखाशी समरस झाले. 
यावेळेपासून एका समाज ांतीला सु वात झाली. ही ांती िवसा ा 

शतका या सु वातीला सु  झाली आिण ितचे पडसाद आजही 
एकिवसा ा शतकात उमटतात. याचा कता करिवता क बद ूआह ेराजष  
छ पती! ते अ ावधानी होते ह े तर खरेच, िशवाय ते खरे कमवीर होते. 
या कमाला िश त आिण िवचार यांची जोड होती. हणनूच यांची 

िवचार ांती यश वी झाली.राजष  शा ं या वेळ या कालमान, प रि थती 
यांचा वेध घेता यांनी जे काही िनणय घेतल,े ते काल सुसंगतच हणावे 
लागतील. काही िनणय भिव या या दृ ीन े िवसंगत वाटत होते. तरीसु ा 
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ा  ि थतीला सामोरे जा यासाठी त ेिनणायक णच मानल ेपािहजेत. त े
ि टशांचे मांडिलक राजे होते, हणून यां या कायाला खूप मयादा 
हो या. या मयादेत रा नही यांचे काय उदंड मानावे लागेल. ह ेसारे पार 
पाडताना यांना कती लेश झाले असतील ह ेल ात घेण ेगरजेचे आह.े 
तरीही प रि थतीला पु न उरलेला हा राजा कसलेला सेनानीच होता. तो 
लढव या तर आहचे, िशवाय तो शार, बुि मान, मु स ीही आह.े यांचे 
शहाणपणही पराकोटीचे आह.े यां या कालखंडात रा यक यानी कर 
गोळा करावा आिण संर ण आिण आप या रा य ह ीतील अंतगत कायदा, 
सु व था पाहावी एवढीच मया दत काय रा यकत आपली मानीत. जेचे 
आ थक जीवनमान सुधारावे असे यां या काय णालीत न हते. आ थक 

े ात जेन े याचे याने पाहावे, असे यांचे धोरण असे. यांना 
गितपथावर नेण,े यांना आ थकदृ ा भ म क न सुखी करण े ह े
यां या िखजगणतीत न हत.े जो समथ असेल तो टकेल, दबुळा असेल तो 

मरेल, ही अथनीती होती. सरळ धोपटमागाने याच प तीने सारा 
रा यकारभार चाल.े अशावेळी शा  छ पत नी या नीतीला छेद देऊन 
समाजातील सव घटकांचा िवचार मनी-मानसी ठसिवला होता. याम ये 
शेती आिण शेतकरी यांचाही िवचार यां या क थानी होता. शेती आिण 
शेतकरी यां याब लची यांची आ था कमालीची संवेदनशील होती. 
आपला सारा देशच शेती धान आह.े महाराजांचे रा यही शेती धान आह;े 
पण शेतकरी मा  नाडललेा, अडले या अव थते जगतो आह ेह ेएक स य 
होते. हणून यां या मतासु ा मया दत हो या. को हापूर सं थानाची 
यावेळची लोकसं या आठ ते नऊ लाखां या दर यान होती. आज ती 
कतीतरी अिधक आह.े या भूमीचा मु य वसाय शेतीच हो◌ेता. आज 

उ ोगधंदे वाढले आहते. सहकारी सूतिगर या, साखर कारखाने आिण 
त सम उ ोग, शेतीपूरक उ ोग यांचे जाळे पसरल े आह.े महाराजां या 
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कार कद त शेती हा धान वसाय होता; पण शेतीचे लहान-लहान 
तुक ांत िवभाजन झाले होते. वाटणी वहाराने अशा लहान तुक ांची 
िन मती झाली होती. ती बदलावी आिण याचे पांतर मो ा शेतीम ये 
हावे हा यांचा िवचार होता. हणजे शेती कफायतशीर होईल आिण 

शेतक याची गती होईल असे यांचे प  मत होते. ह े मत यांनी 
वेळोवेळी बोलून दाखिवले आह.े माणगाव या प रषदेम ये भाषण 
करताना ते हणाल,े ‘तु ही साधारण माणसी दहा एकर जमीन वा ाला 
येईल असे तुम या हारक चे तुकडे करा आिण ह े उ प  तुम यातील 
वडील असणा या कडे चालवायला ा. हणजे सवाना अधपोटी 
राहावे लागत ेते वाचेल? 

यासाठी यांनी १९१३ ला अिवभा य इनामाचा कायदा केला. 
याम ये वाटणी करता येणार नाही असे ठरिवले. यांनी सवासाठी एक 

मह वाचा संदेशही दला. त े हणत, ‘कृषी कमापासून दहुरेी उ ती होते. 
वत:ला सुख तर होतेच, िशवाय सव मनु य जातीलाही सुख िमळते. कृषी 

कम करताना ा  धमाला बाधा येत े ही समजूत िनखालस खोटी आह.े 
यावर माणूस समाजाची सु व था आिण उ ती अवलंबून आह,े ते कम 

कमीपणाचे आह े ही समजूत वेडगळपणाची आह.े ह े असे कम करणारा 
माणूस समाज ख या अथान े ि य होय. अ  माणसाला जगिवते. याचे 
पालनपोषण करत.े याला बलवानही करत ेआिण इतरांनाही जगवा असा 
संदेश देत.े माची ित ा जगात मोठी, फारच मोठी आह.े शेती ही 

माची ित ाच आह.े’शेती पा याखाली येण े अग याचे, हणून यांनी 
न ा िविहरी, तलाव, बंधारे, कालवे काढायला ो साहन दल.े यापैक  
या काळाचा मोठा पाणी क प हणजे ‘राधानगरी धरण’! ही यांची 

अ यंत मह वाकां ी योजना होय. १९०९ ला या धरणा या बांधकामाची 
सु वात झाली. सं थान लहान, याचे उ प  मया दत. अशा अव थेत या 
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क पाला पैसा कमी पडू लागला. अनेक शंकाही उपि थत होऊ लाग या. 
यांनी काम तसेच चाल ू ठेवले. महाराजां या कार कद तील अ यंत 

मह वपूण काय हणजे हा क प. ह े यांचे भ  मारकच मानायला 
पािहजे. मा , शा  छ पत या कार कद त हा क प पुरा होऊ शकला 
नाही. पुढे राजाराम महाराज यांनी तो पूण केला. महाराजांनी शेतीचे 
िविवध योग आिण यासाठी संशोधन यांचाही मागोवा घेतला. जु या 
अवजारां या ठकाणी नवी अवजारे आण यासाठी शेतक यांना ो सािहत 
केल.े यासाठी यांनी त ांची ा यि के, दशन,े शेती सं था असे 
उप मही सु  केल.े शेतीला उपयु  जनावरांची दशन े यांनी घडवून 
आणली. पारंप रक िपकांिशवाय नवी िपके घे याचा उप म यांनी 
यश वीपण े राबिवला. प हाळा व भुदरगड येथ े चहा आिण कॉफ ची 
लागवड कर याचा योग केला. िशवाय वेलदोडे, कोको, रबर, ताग, 
अंबाडी, बटाटे, लाख, ॅिपओका, कंबोडीयन कापूस, आद ची लागवड 
हणजे महाराजां या योगशीलतेचे आिण गितशीलतेचे ोतक होय. 

उ ोग िनमाणाम ये त ेअ ेसर ठरल.े को हापूरची शा  िमल ह े याचे मोठ 
उदाहरण. येथे पिह यांदा सूत आिण नंतर कापड िन मती सु  झाली. 
इचलकरंजी, को हापूर, िशरोळ, चचली, गड ह लज अशा ठकाणी 
िज नग फॅ टरी सु  झा या. महाराजांनी माणसांचे जीवनमान सुधारावे 
हणून य ांची पराका ा केली. यामाग े िवचार, रचना मकता आिण 
यांची कळकळ होती. हा अ ावधानी राजा या काळचं लेणंच ठरला. 

अ पृ य जनतेब ल यांना अ यंत कळवळा होता, हणून त ेलोक यांना 
देव मानीत. म. फुल े आिण िव. रा. शदे यांचा अपवाद वगळता शा  
महाराजांइतका जाितभेद गाडून टाकणारा दसुरा पुढारी झाला नाही. एका 
महान हतेूने े रत झालेला हा राजा या या िन र छ वृ ीने ‘राजष ’ 
पदाला पोहोचला. शा  केवळ राजा न हता, केवळ छ पती न हता, केवळ 
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समाजसुधारक न हता, केवळ लोकनेता न हता, तर इितहासाला कलाटणी 
देणारा आिण एक नवा इितहास रचणारा महान समाजसुधारक होता.’ 

शा  छ पती ि प नग � ड िव हग िमल’ची थापना, शा पुरी 
ापारपेठेची थापना, गुळा या बाजारपेठेची िन मती, शेतक यां या 

सहकारी सं थांची थापना, शेतक यांना कज उपल ध क न देणे असे 
उप म यांनी आप या सं थानात राबिवले, कमालीचे यश वी केले. शेती, 
उ ोग, सहकार या े ांत राजष नी नवनवे योग केले. शेती या 
आधुिनक करणासाठी यांनी संशोधनाला पा ठबा दला, नगदी िपके व 
तं ानाचा वापर वाढ यासाठी यांनी ‘ कग एडवड �ि क चरल 
इि ट ूट’ थापन केली. राजांनी याकाळी पा याचे मह व ल ात घेऊन 
भिव यात रयतेला दु काळाला सामोरे जावे लागणार नाही यासाठी 
राधानगरी नावाचे धरण बांधले.  
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राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंे    ीयांीयांीयांीयां    िवषयीचेिवषयीचेिवषयीचेिवषयीचे    
कायकायकायकाय    

डॉडॉडॉडॉ. . . . टकाळेटकाळेटकाळेटकाळे    सवुणासवुणासवुणासवुणा    उमाकांतउमाकांतउमाकांतउमाकांत    
त व ानत व ानत व ानत व ान    िवभागिवभागिवभागिवभाग    मखुमखुमखुमखु, , , , कमयोगीकमयोगीकमयोगीकमयोगी    तळुशीरामतळुशीरामतळुशीरामतळुशीराम    पवारपवारपवारपवार    महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, , , , हडोळतीहडोळतीहडोळतीहडोळती....    

तावनातावनातावनातावना::::    
 ि टीश राजवटीत महारा ाची जडणघडण कर यात या थोर 
पु षांनी मोठा वाटा उचलला, यापैक  राजष  शा  एक होते. त कालीन 
समाजातील ी वग एक कारे सव दृ या मागासलेला होता. आप या 
देशा या पु ष धान सं कृतीत ी जातीवर अनेक कारे अ याय, 
अ याचार होत होते. बालिववाह, िवधवािववाह ितबंध, िश णबंदी, 
पडदाप ती इ. ढी परंपरांनी ीचे जीवन पूणपण े परावलंबी बनवले 
होते. भारतीय समाज व थाच मुळात िवषमता िनमाण करणारी आह.े 
यामुळे वाभािवकच ित या िव  बंड हो यास कती तरी वष जावी 

लागली. महारा ात मा  करवीर सं थानातील राजष  शा  महाराजांनी 
ितगाती सं थे िव  चौफेर बंड केल.े परंपरागत ढी, था, सं कृती या 

वरवंटया खाली भरड या जाणा या समाजाला वातं य, बंधुता आिण 
ित ा दे यासाठी बंड केल.े समाज आतनू बाहे न बदल यासाठी बंड 

करणारा, नवरचना करणारा महाराज हणून शा चें नाव अजरामर आह.े  
1111.... ीीीी    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    कायकायकायकाय::::    
 को हापून सं थानात मुला-मुल या शाळा आगोदर पासून 
हो याच. याच बरोबर खास मुल साठी ही महाराजांनी वतं  शाळा 
थापन के या. भूदरगडा सार या स ा ी लगत या मागासले या भागात 

मुल या शाळा थापन के या व िजथ े मुल या वतं  शाळा न ह या. 
ितथ े मुल-ेमुली एक  िश ण घेत असत. मुल या िश णात िश कान े
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अिधकर स यावा हणून मुलां या शाळेत पास होणा या मुल या सं येवर 
या िश कांना खास इनाम हणून ब ीस दल ेजात असत. 

 ौढ ीयां या िश णासाठी शा  महाराजांनी िश ण घेऊ 
इि छणा या मागासले या जात या ीयांसाठी 1919 म ये एक खास 
कुम ‘गॅजेट’ केला. याअ वये अशा ीयां या राह याची, जेवणाची 
व था केली व शार मुल साठी, पुढील िश णासाठी वेगवेग या एकून 

पाच िश यवृ या ठेव या हो या. मुल या उ  िश णा या बाबतीत ही 
शा  महाराजांनी अ यंत उदार दृ ी ठेवली होती. राजाराम कॉलेज म ये 
िशकणा या सव मुल ना यांनी िश ण मोफत केले होते. ी िश णाचा 

सार ी िशि का असतील तर अिधक वेगान े होऊ शकतो. हणून 
ीयांमधून िशि का तयार करण े गरजेचे आह.े या भुिमकेतून शा नंी 

1898 म ये ीयांसाठी अ यापक िव ालयाची थापना केली आिण ी 
यां या िवकासासाठी िश णा या समान संधीची आव यकता अस याच े
आ ही मत  केलेल े दसून येते. एकूणच शा ं या य ांमुळे को हापूर 
सं थानातील ीयां या सा रतेचा दर 0.10 ट यांव न 0.35 ट े  
इतका झाला होता.  
2. 2. 2. 2. बालिववाहबालिववाहबालिववाहबालिववाह::::    
 शा  महाराजांनी बालिववाह थेचे उ ाटन कर यासाठी य  
केल.े शा नंी आप या सं थानाम ये 12 जुल ै 1919 रोजी एक कायदा 
क न वधु आिण वराचे वय अनु मे 14 आिण 18 वष इतके असण े
बंधनकारक केल े होते. याव न आपणास शा चंी बालिववाहा संबंधीची 
भुिमका दसून येते. 
3. 3. 3. 3. िवधवािवधवािवधवािवधवा    पनु ववाहपनु ववाहपनु ववाहपनु ववाह    कायदाकायदाकायदाकायदा::::    
 मागासले या अनेक जात म ये िवधवांना पुन ववाह कर याचे 
वातं य होते. परंत ुउ वण य जातीम ये िवधवा पुन ववाहाला मा यता 
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न हती. यामुळे िवधवांचे जीवन क मय झाल े होते. साथ या रोगामुळे 
अ पवयात मृ यूमुखी पड याचे माण जा त होते. बाल वयात िववाह 
झा यामुळे मुली लहान वयात िवधवा होत असत. ही ि थती ल ात घेवून 
“शा  महाराजांनी जुल ै 1917 म ये आप या सं थानात िवधवां या 
पुन ववाहास कायदेशीर मा यता देणारा कायदा संमत केला. तसेच या 
काय ानूसार िववाहाची कायदेशीर न द कर याची प त सु  झाली.” 
िवधवा पुन ववाह समाजा या वा यासाठी अ यंत आव यक अस याचे 
मत महाराजांनी 1919 साली कानपूरम ये झाले या ‘कुम  ि य’ 
प रषदेत  केले होते. 
4. 4. 4. 4. पडदापडदापडदापडदा    प तीचाप तीचाप तीचाप तीचा    िनषधेिनषधेिनषधेिनषधे    केलाकेलाकेलाकेला::::    
 या काळाम ये महारा ात उ वण यांत िवशेषत: राजघराणी, 
मराठा सरदार व वतनदार घराणी यां याम ये पडदा प ती होती. या 
प तीमुळे ीयांमधील वाभािवक गुणांचा उ कष दडपणारी ढी आह,े 
असे प  मत शा  महाराजांनी मांडल ेव या प तीस िवरोध केला. शा  
महाराजांनी 1919 साली कानपूर म ये झाले या कुम  ि य प रषदेत या 

ढीचा िनषेध  केला होता. 
5. 5. 5. 5. आतंरआतंरआतंरआतंर    जातीयजातीयजातीयजातीय    िववाहिववाहिववाहिववाह    कायदाकायदाकायदाकायदा::::    
 12 जुल ै 1919 रोजी “को हापूर इला यातील िववाहा संबंधी 
कायदा” या नावाने गॅझेट म ये िस  झाला. या काय ा वये 
सं थानातील हद ूव जैन या दोन मु य धमा या लोकांना जाती िनबध न 
पाळता सदर  दोह  पैक  आपाप या कोण याही धमा या मनु याशी 
िववाह कर याची मुभा दली गेली. यांचे अशा कारे होणारे 
आपापसातील िववाह कायदेशीर ठरिवल ेगले.े या काय ातील आणखीन 
एका मह वा या कलमा वये 18 वष पूण झाले या ीला िववाहा साठी 
िप याची कवा पालकाची संमती आव यक असणार नाही. ीला आपला 
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जोडीदार िनवड याचे वातं य देणारे ह े मोठे वैिश  पूण कलम होते. 
अशा कारे न ा काय ानूसार झाले या आंतरजातीय िववाहास 
कायदेिशर मा यता दे यासाठी शा  महाराजांनी एक खास िववाह न दणी 
अिधकारी िनयु  केला होता. अशा कारे याकाळा या मयादा ल ात 
घेत या तर तुतचा कायदा हणजे, ी पु षां या सामािजक 
वातं याचा पुर कार करणारे महाराजांचे ह ेएक ांतीकारी पाऊल होते, 

असे हणावे लागेल. िवशेष हणजे यांची चुलतबिहण चं भा िहचा 
िववाह इंदोरचे धनगर सं थािनक यशवंतराव होळकर यां याशी झाला 
होता. हणजेच आंतरजातीय िववाहाची सु वात यांनी आप या 
घरापासून थम केली होती. 
6.6.6.6.देवदादेवदादेवदादेवदासीसीसीसी    थाथाथाथा    ितबधंितबधंितबधंितबधं    कायदाकायदाकायदाकायदा::::    
 देवा या नावावर हणून मुली सोड या या थेतनू देवदासी वग 
िनमाण होत असे. हा एक कारचा पितत ीयांचा ददुवी वग होता. 
देवदासी थाहा भारतीय समाजाला लागलेला कलंक आह.े तो दरू 
कर यासाठी शा  महाराजांनी 17 जानेवारी 1920 म ये कायदा संमत 
केला. या काय ातून ीयांना आप या जनक, आई बापा या िमळकतीत 
वारसाचे ह  ा  क न दल.े दसु या श दांत देवाला सोड यामुळे या 

ीयांना िमळणारा समाजातील कायदेशीर दजाच अमा य कर यात येऊन 
देवदासी थेचा पायाच उखडून टाक याचा महाराजांनी य  केला. 
7.7.7.7.    ू रपणा याू रपणा याू रपणा याू रपणा या    वतनासवतनासवतनासवतनास    ितबधंितबधंितबधंितबधं    करणाराकरणाराकरणाराकरणारा    कायदाकायदाकायदाकायदा::::    
 याकाळात कुटंुबातील सद यां या मा यमातून ीयांचा छळ 
मो ा माणात होत होता. याची जाणीव मोठया माणात शा  
महाराजांना होती. हणून शा  महाराजांनी 02 ऑग  1919 रोजी हा 
कायदा संमत केला. एकूण 11 कलमां या या काय ाने ीला ू रपणाची 
वागणूक देणा या अपरा यास 06 मिह यांचा कारावास व 200 पया 
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पयत दंड अशी िश ा दे याची तरतुद केली गेली होती. शा  महाराजांनी 
एकिवसा ा शतकात ीयांना संर ण िमळावे हा दृ ीकोन ठेवून हा 
कायदा केला. यातून यांची दरूदृ ी व सामािजक भान दसून येते. 
8. 8. 8. 8. घट फोटाचाघट फोटाचाघट फोटाचाघट फोटाचा    कायदाकायदाकायदाकायदा::::    
 ीयां या ह ा या संर णासाठी राजष  शा  महाराजांनी  02 
ऑग  1919 रोजी “को हापूरचे काडीमोड याचे (घट फोट) िनयम” असा 
घट फोटा संबंधीचा कायदा केला. घट फोटानंतर ीयां या अ , 
व ां या खचाची व था केली जाईल. अशी कलमे तयार केली. याच 

माणे वैवाहीक संतती असेल तर यां या ता याब लची तसेच पोटगी व 
िश णाब लची व था या काय ात कर यात आली. 
9. 9. 9. 9. वारसावारसावारसावारसा    कायदाकायदाकायदाकायदा::::    
 शा  महाराजांनी 17 जानेवारी 1920 रोजी “ हद ू वारसा या 
काय ांचा दु तीचा कायदा” यानावाने एक मह वपूण सामािजक 
सुधारणेचा कायदा केला. या काय ानूसार यांनी शु ाची अनौरस संतती 
व ा ण, ि य व वै य या तीन व र  वणाची अनौरस संतती यांना 
िमळणा या वारसा ह ातील फरक काढून टाक यात आला व सव वणा या 
अनौरस संतत ना जनक वडीलां या िमळकतीत वारसा ह  दला गेला. 
10. 10. 10. 10. िशम यातीलिशम यातीलिशम यातीलिशम यातील    िश ानंािश ानंािश ानंािश ानंा    ितबधंितबधंितबधंितबधं::::    
 भारतीय समाजात िशम या या सणात आई बिहणीवर िश ा 
द या जातात. शा  महाराज ीयांना समता, ित ा देणारे राजे होते. 
यांनी 21 मार्च 1921 रोजी याय खा यामाफत एक जाहीरनामा 

काढला व या जाहीरना या नुसार िशम या या सणात ीयांना उ ेशून 
द या जाणा या िश ांना काय ाने गु हा ठरिवला. 
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िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
 शा  महाराजांनी आप या सं थानात ी िश णाला ो साहन 
दल.े तसेच िविवध ी िवषयक कायदे क न ीयांचे जीवन सुकर 

कर याचा ामािणक य  केलेला आह.े ितकूल प रि थतीत शा  
महाराजांनी ीयांना जगायचा ह  व अिधकार िमळवून दे याचा य  
केला. याच माणे समाजाकडून, कुटंुबाकडून होणारे शोषण व 
समाजातील वाईट ढी, परंपरा यापासून सुटका क न दे याचा य  
केला. यांनी ी मु  चळवळीस यां या प रने हातभार लावला. 
एकंदरीत ी यांचे सामािजक व शै िणक सबलीकरण कर याचा शा  
महाराजांनी य  केला. शा नंी ी उ दाराचे केलेल े कायदे ही यांची 
दरूदृ ी पषट् करते. महा मा फुल या िवचाराला य  कृतीत 
उतरिव याचे काय शा  महाराजांनी केल ेआह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी::::    

1. भारतीय इितहासातील ीया व ी जीवन :डॉ. एस.एस.गाठाळ 
2. राजष  शा  छ पती जीवन व काय :डॉ. जय सगराव पवार. 
3. शोध या ा: खंड पिहला- संपादक ा. डॉ. हनवते. 
4. महारा ाचा सम  इितहास: डॉ. अिनल कठारे. 
5. Discoveries of Indian Sociological Thinkers: A Critical 

Review, - chief Editor: Principal Dr. UmakantBiradar. 
6. Achievement of Philosophers and Social Reformers in 

Transformation of Indian Societies in 19th and 20th 
Century – Editor Prof. Sudhakar Nile. 

    
    
    
    
    

    



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      231   
 

राजष  शा महाराजाचंेराजष  शा महाराजाचंेराजष  शा महाराजाचंेराजष  शा महाराजाचंे    आ थक आ थक आ थक आ थक 
िवचारिवचारिवचारिवचार    

    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . डीडीडीडी. . . . पीपीपीपी. . . . काबंळेकाबंळेकाबंळेकाबंळे    
अथशा  िवभाग मुख 

शहीद भगत सग महािव ालय, क लारी ता. औसा िज. लातूर 
तावनातावनातावनातावना    ::::     

आधुिनक महारा ा या बदलास यांचे िवचार व कत  खरे 
ठरत.े अशा महान पु षां या मािलकेत छ पती शा  महाराजांनी न द 
कर यात येत.े राजष  शा  'छ पती' ह े राजदंड ही शोभेची व तू नसून 
लोक सेवेचे त े एक साधण आह.े याची जाणीव असललेा एक अलौ कक 
राजा होता. केवळ समाज सुधारणाच न ह े तर मानवी जीवना या धम, 
कृषी, उ ोग, ापार, ना -संगीत, सािह य व मलिव ा अशा अनेक 

े ाम ये यांनी मह वपुण कामिगरी क न आधुिनक महारा ा या 
रचनेम ये अ ेसर व ा  केल.े भारता या सां कृितक इितहासाम ये िव  
िम  व जनक या दोघांना 'राजष ' हटंले गलेे होत.े यानंतर १९१९ म ये 
उ र देशातील कानपूर नगरीत कुम  ि यां या प रषदेत यांना 
'राजष ' ही पदवी मो ा स मानाने बहाल कर यात आली.  

अशा ा राजष  शा चंा ज म १६ जुल ै१८७४ रोजी कागल या 
घाटग े घरा यात झाला. यांचे मुळचे नाव यशवंतराव होत े व यां या 
विडलांचे नाव जय सगराव घाटग े ह े होत े आिण यां या आईचे नाव 
राधाबाई होत.े याकाळचे को हापूर सं थानचे चौथ े राजे िशवाजी 
महाराज यांचा इं जा या छळामुळे जेलम येच मृ यु झाला होता. िशवाजी 
महाराजांना मुलगा न हता. िशवाजी महाराजां या प ी महाराणी 
आनंदीबाई यांनी यशवंतरावांना १७ माच १८८४ रोजी द क घेतल.े 
द क िवधानानंतर यशवंतराव छ पती शा  महाराज या नावाने ओळखल े
जाऊ लागले व को हापूर सं थानाचे वारस बनले.  



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      232   
 

शा  महाराजांचे ाथिमक िश ण राजघरा या नुसार खाजगी 
िश का माफतच झाल.े पुढील िश ण घे यासाठी १८८५ म ये शा  
महाराजांना राजकोट येथील राजकुमार कॉलेज म ये पाठिव यात आल.े 
१८८९ पयत याकॉलेजम ये अ यास क न महाराजांनी आपल ेिश ण पुण 
केल.े पूढे १८८९ म येच ते सर झर ा युरोिपयन िश कां या देखरेखी 
खाली पुढील िश णासाठी धारवाड येथ ेरािहल.े तेथ े यांनी इं जी भाषा, 
रा यकारभार, जगाचा इितहास इ यादी िवषयाचे िश ण घतेल.े या 
िशवाय कु ती, अ रोहन, ायाम याम ये नैपु य िमळिवले.  

१ ए ील १८९१ रोजी बडो ा या गणुाजीराव खान िवलकर 
यांची क या ल मीबाई िह याशी राजष  शा  महाराजांचा िववाह झाला. 
२ ए ील १८९४ रोजी हणजे वया या िवसा ा वष  महाराजांचा 
रा यािभषेक झाला व यांनी को हापूर सं थानची अिधकार सु े हाती 
घेतली. १९०२ म ये महाराज इं लंडला जाऊन आल.े यानंतर यां या 
दृ ीकोनात अिधकच बदल झाला आिण यांनी लोकोपयोगी अनेक कामे 
हाती घेतली. १८९४ ते १९२२ या २८ वषा या कार कद त शा  
महाराजांनी िविवध ांतीकारी उप मातून सामािजक प रवतना या 
कायाला चालना दली. आर णा या संदभातील यांचे काय शंसनीय 
आह.े ह ेकाय करीत असताना महाराजांनी असे हटंले आह ेक , मी करीत 
असललेे ह े काय फ  दिलत वगानाच न ह े तर सवमानव जातीला 
िचखलातून वर काढ याचे शभु काय व पिव  कत  आह,े अशी माझी 
धारणा आह.े अशा ा युगपु षाचे िनधन ६ ते १९२२ रोजी मंुबई येथे 
झाले. 
राजष  शा  महाराजाचं ेआ थक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेआ थक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेआ थक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेआ थक िवचार    ::::        

शा  महाराजांनी सामािजक, राज कय, शै िणक, आ थक व 
सां कृितक े ात मोलाची कामिगरी केली. तरी या ठकाणी आपणास 
यां या आ थक िवचारांचा मागोवा यावयाचा आह.े यावेळ या 
हदु थानातील आ थक िवचार वाहाची बरीचसी सु े महारा , गुजरात 
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व बंगाल या रा यामधुन हालिवली जात होती. महारा ातील आ थक 
िवचारांचे पडसाद हदु थान या रा य व अथकारणात पडणारे मह व 
महारा ाला होत.े यायमुत  रानडे व गोपालकृ ण गोखले यांना महाराज 
गु थानी मानत असत. याकाळातील आ थक िवचारवंता या संपकात 
महाराज असत. यां याशी चचा करत असत. दादाभाई नौरोजी, रमेश 
चं द  सुब ह यम अ यर, ंकटेश जोशी अशा नामवंत िवचारवंताचा 
यां या भाव पडला होता.    

महाराजांनी १८९४ म ये रा यकारभाराची सु े हाती घेतली 
त हा यांना थम ितकुल प रि थतीशी झगडावे लागल.े कारण 
सं थानाची राजक य व आ थक प रि थती डबघाईस आलेली होती. 
महाराज ह े ि टीशकालीन सं थािनक होत.े यामुळे यांना अिधकार 
पदावर राह यासाठी ि टीशांशी जुळवून यावे लागत असे. महाराज 
वरा यांचे पुर कत होत.े यामुळे आ थक िवकासाची धुरा यां या 

खा ावर होती. रा यकारभार करीत असतांना जो जाहीरनामा 
महाराजांनी िस  केला. यात रा या या आ थक िवकासासाठी सव 
जनतेचे सहकाय करावे असे आ हान केल.े 

आ थक िवकासासाठी अ ान, अंध ा व दा र  ा तीन 
श ूिव  आघाडी उघड याचे ितपादन शा  महाराजांनी केल.े जो पयत 
वरील तीन श ुचे समाजातून उ ाटन होणार नाही तो पयत आ थक 
िवकासाचे उ  आपणास गाठता येणार नाही. हे याकाळीच 
महाराजांनी चांगल ेजाणल ेहोते. यासाठी यांनी सं थािनकाचा दौरा क न 
जनते या आ थक प रि थतीची पाहणी केली. य  जनतेत िमसळून 
यां यात आपल े पणाची भावना िनमाण कर याचे महाराजांचे धोरण 

होते. यासाठी यांनी कोण याही म य थांची मदत घतेललेी न हती. 
महाराजांचे धोरण होत.े यासाठी यांनी कोण याही म य थांची मदत 
घेतललेी न हती. महाराज वतःच प रि थतीचा सामना कर यासाठी 
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धाडसी िनणय घेत असत. गरीब जनतेचा व आपला य  संबंध कसा 
येईल व यां या सम या कशा जाणुन घेता येतील यावर यांचे अिधक ल  
होते.  

ब जन समाजाची दःुखे यांनी ओळखली होती. जनतेचे सवािगण 
क याण यांना साधावयाचे होते. ह े वरील मु ाव न प  होते. किन  
जातीनी आपली सुधारणा क न दजा वाढवून वर या पायरीवर चढ याचा 

य  चाल ू ठेवला पािहजे. वरील जाती या लोकांनी गरज भास यास 
कांही पाय या खाली उत न जपान मधील सामराई माणे आप या 
बांधवाचा हात ध न तर घतेले पािहजे. असे शा महाराजांचे आदश 
िवचार होते.  

रा यकारभारात सु व था िनमाण करण,े सरकार या खाते 
काटकसर करणे व उधळप ी थांबिवणे. ाचार व लाचलुपतच न  करण,े 

ामीण भागातील लोकां या आ थक प रि थतीत व राहणीमानात 
सुधारणा करण.े यासाठी शा  महाराजांनी कडक, ठळक व आदश िनयम 
घालून दले आहते. शतेक यांना सावरकारा या कचा ातुन 
सोडिव यासाठी महाराजांनी य  केल.े  

राजष  शा  महाराजां या आ थक िवचारांचे प ीकरण 
सिव तर पणे समजावून घे यासाठी खालील मु ांचा आधार घेता येईल.  
११११. . . . शतेी िवषयक िवचारशतेी िवषयक िवचारशतेी िवषयक िवचारशतेी िवषयक िवचार    ::::        

मानवा या व दशेा या आ थक िवकासाम ये शेतीला 
अन यसाधारण व पाचे मह व दले आह.े महाराजांना शेतीम ये 
सु वाती पासूनच आवड होती. शेतीकरणे कमी पणाचे आह.े असे जर 
लोकांना वाटत असेल तर अशा िवचारांचे उ ाटन झाले पािहजे असे शा  
महाराजांचे मत होत.े  

को हापूर सं थानात १८९३-९४ साली य ात लागवडी खाली 
असललेी शेतजमीन १२ लाख ९४ हजार १९६ एकर एवढी होती. ती 
१९२१-२२ साली १४ लाख २६ हजार ५३५ एकर एवढी झाली. हणजे 
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२८ वषा या काळात १० ट े  एवढी शेतजमीन वाढललेी दसुन येत.े 
शेती वसाय अिधक फायदेिशर हो यासाठी शेतीचे लहान-लहान 
तुक ात िवभाजन होऊ नये असे महाराजांचे मत होत.े यासाठी यांनी 
१९१३ म ये एक फायदा क न शेतजमीनीची वाटणी क नये असे जाहीर 
केले. 

शा  महाराज ज हा परक य दौ यावर जात असत त हा यांनी 
तेथील शेती शेती िवषयक तं ानाची मािहती क न घेत असत व ती 
मािहती भारतातील शेतक यांना देत असत. याकाळातच शेती पारंपारीक 
प तीन े केली जात असत. कारण शेतीम ये सुधारणा कर यासाठी या 
सोयी पािहजे हो या या सोयी उपल ध न ह या हणनु महाराजांनी 
भांडवलाची सम या सोडिव यासाठी सं थेमाफत कज व मदत दे यासाठी 
काय केले. 
३३३३. . . . ापार ापार ापार ापार िवषयक िवचारिवषयक िवचारिवषयक िवचारिवषयक िवचार    ::::     

ापारात होणा या वाढीवर कृषी, उ ोग व आ थक अवलबूंन 
असतो. व तु या िनम ती बरोबरच या व तुला बाजारपेठ िमळण े
आव यक आह.े असे शा  महाराजांचे मत होते. उ ोगाचा िवकास व 

ापार ा दो ही बाबी पर परावलंबी आहते. अशा कारचा संबंध 
ल ात घेऊन महाराजांनी बाजारपेठा बसिव यावर भर दला. शा  
महाराजां या काळात िनपाणी या ठकाणी मो ा माणात ापार 
चालत होता. शा  महाराजांनी िनपाणी या ापा यांना बोलावून 
को हापूर येथे ापार वसवावी असे सांिगतल.े बाजारपेठ िनमाण 
कर यासाठी या सोयी लागतात या दे याचे महाराजांनी ठरिवल े
यातूनच १८९५ म ये शा पूरी येथे बाजारपेठ बसिव यात आली. 
याबाजारपेठे मुळेच शा पुरीचा िवकास घडून आला. 

ापारा या िवक ीकरणाचा हतेू समोर ठेवून जय सगपरू येथ े
तंबाखूची बाजारपेठ, गड ह लज येथे गुळ, िमरची, भुईमूग इ यादीची 
बाजारपेठ थापन कर यात आली देशाची उ ती ही ापारी चळवळीवर 
अवलंबून असत.े अशा कारची चळवळ के या िशवाय िवकास होणार 
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नाही. यासाठी आपणास ापार कर याचे धाडस करावे लागले. अशा 
कारचे धाडस न के यास आप या सव चळवळी िन तजे व िनरथक 

ठरतील, यासाठी सव थम आपण ापार िवषयक पु तक  व ावहा रक 
िश ण घेतले पािहजे व ह े िश ण य  ापारात पड या िशवाय 
िमळणार नाही असे शा  महाराजांचे मत होते. 

ापाराचे माण वाढ यान े शेतीव उ ोगा या िवकासाला 
चालना िमळाली. वाहतूक ावसायात सुधारणा घडून आली. लोकांचे 
उ पन वाढलेव यांची आ थक ि थती मजबूत झाली, असे शा  महाराज 

ितपादन केल.े  
याव न ापाराबाबत महाराजांनी न  व पाची िवधायक 

आिण उ कषा त नणेारी भूिमका होती. ह े यां या कतीव न ल ात येत.े 
४४४४. . . . वाहतकू िवषयक िवचारवाहतकू िवषयक िवचारवाहतकू िवषयक िवचारवाहतकू िवषयक िवचार    ::::        

कृषी व उ ोगा या े ाबरोबरच सेवा े ाचा िवकास झाला 
स ला दे याचे काय महाराजांनी केल.े  

सहकारातून खरा िवकास होतो. 'एकमेका सहा यक . अवघ ेध  
सुपंथ.' या ापक दृ ीने शा  महाराजांनी को हापूर सं था रा यकारभार 
चालिवला हणूनच को हापूरचे सहकारी े ात ने दपक गती केललेी 
आह.े अशीच गती दशेाची झाली पािहजे असे शा  महाराजांचे मत होत.े  
६६६६. . . . रोजगार िवषयक िवचाररोजगार िवषयक िवचाररोजगार िवषयक िवचाररोजगार िवषयक िवचार    ::::        

को हापूर सं थानात शा  महाराजांनी रोजगार िनम ती या 
दृ ीने सरकारी व िनम सरकारी े ात मो ा माणात खच कर याचे 
ठरिवल.े शा  महाराजांनी पूण रोजगार व अथपणु रोजगार यासाठी य  
केला होता. िवकास करता यावा आिण िनि त केले या लाभाथ च े
क याण हावे हणनु रोजगार अथपणुच असावा ही द ता शा  
महाराजांने घतेली. सावजिनक योजनेमधनू खाजगी व सावजिनक े ाला 

ो साहन िमळावे यासाठी पायाभूत सेवा सुिवधा, अनुदाने यांनी बहाल 
केली. सावजिनक े ात ाचार होऊ नये हणुन मजुरांनी गांिभयान े
कामे करावीत असे यांचे मत होते.    
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आपण सवानी अशा कारचा य  केला पािहजे क , यामुळे 
सवाना पुणवेळ वषभर काम िमळेल आिण जा तीत जा त लोक शेतीम ये 
काम करतील आिण शतेी म ये अित र  ठरले या लोकांना कारखा यात 
सामावून घेतल े पािहजे असे िवचार शा  महाराजांनी एका भाषणातनू 

 केले आहते. यामुळे काही लोक या सग यांनाच मा स थानात 
नोकया  

शा  महाराजांनी काही लोकांना आप या सं थानात नोक या 
देऊन रोजगार पुरिवला पण सग यांनाच नोक या दणेे श य न हत 
यामळे काही लोक बेकार होते. महाराजांनी ठेकेदारा या माफत दगडी 

तटबांध याचे काम सु  केल.े या कामावर ब याच लोकांना रोजगार 
िमळाला. तटाचे काम पूण झा यावर ठेकेदारा या नावे कामे िन कृ  

तीचे झाले हणून ओरड क न तो तट पाडावयास असत. व पु हा तो तट 
बांधून दे याचे सांगत असत. यामधून लोकांना. 
८८८८. . . . दु काळ िनवारणदु काळ िनवारणदु काळ िनवारणदु काळ िनवारण: 

१८९६ त े१९१९ पयत भारतात व को हापूर प रसरात दु काळ 
पडत असत. अशा दु काळा या काळात शा  महाराज दु काळ 
िनवार या या कायात झोकून देत असत. या काळा जनक याणा या अनेक 
योजना राबिव या. योजनांची सांगड व पा या रोजगार िनम ती व 
िवकास योजनांशी घातली. तलाव, िवधी जु या सडकांची दु ती, 
र या या बाजुन ेना या खोदन,े झाडे लाल नवीन िवहीरी, निवन तलाव, 
निवन बंधारे बांध याचे काम द कार प रि थतीतच हाती घे यात आले 
होते.  

अ छ  सु  करण,े पीडीत शतेक यांना कज देण,े आरो य क  
उभारणे, व त दरात धा य वाटप करण,े जनावरां या चा याची व 
पा याची व था करण,े सरकारी जंगले खुली करण,े अशा कार या 
दघकालीन व तातडी या उपाययोजना महाराजांनी आख या हो या. ही 

काय हणजे आज या सरकारासाठी मागदशक त वेच आहते.  



”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÂÖßÔ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸  /      238   
 

मू यमापन मू यमापन मू यमापन मू यमापन ::::    
शा  महाराज स ेवर आ यानंतर अनेक कारचे सामािजक, 

आ थक, राज कय, धा मक, सां कृितक व शै िणक काय केल.े जसे २६ 
जुलै १९०२ रोजी मागासवग  यासाठी ५० ट े  आर णाचे धोरण, 
मुल साठी शाळा, वसितगृह,े घरबांधणी योजना, रोजगार हमी योजना, 
पाटबंधारे योजना, स चे व मोफत ाथिमक िश ण, राधानगरी धरण, 
शा पुरी ापारपठे, दवाखाने, धा मक िविध या िश णासाठी, 
स यशोधक शाळेची थापना, औ ोिगक व शेतमालाचे दशन, र त े व 
रे वे वाहतुक चा िवकास सहकारी सं थांचा िवकास, उ ोग व ापारांचा 
िवकास, दु काळ िनवारणाचे काय, शेतीसाठी िविवध योग व िपक प ती 
व नवी िपके, कामगार संघटना बावतचे धोरण, शेती सं था, दशन,े शेती 

ा यि क, ि म व िवकास िशबीरे, िववाह िवषयक कायदे, कृषी 
आधा रत उ ागाना मह व देण,े उ ोगां ा या क ीकरणाला आळा 
घालण,े नवीन अवजा व ह यारे वापरण,े शेतीला पाणी परुवठा करण,े 
अंतगत कायदा व सु व था राखण,े िश णाचा सार करण.े समाज 
प रवतन घडवून आणले. 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    

1. ा. आर. एम. गोखले : अथशा ीय िवचारांचा इितहास 
2. ा. के. एच. ठ र : अथशा ीय िवचारांचा इितहास 
3. डॉ. िव. मा. बाचल : अथशा ीय िवचार 
4. ओझर � ड फ ड : The Evolution of Economic 

5. Blog mark : Economic Theory in Retrospect 
6. Hoile Bruner : The Worldly Philosopher 
7. Shumpitar : Ten Great Economic 
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Lkekftd ifjorZuklkBh vko’;d /kksj.k% Lkekftd ifjorZuklkBh vko’;d /kksj.k% Lkekftd ifjorZuklkBh vko’;d /kksj.k% Lkekftd ifjorZuklkBh vko’;d /kksj.k% 
jkt”khZ yksdjktk N=irh ‘kkgq egkjktkapk jkt”khZ yksdjktk N=irh ‘kkgq egkjktkapk jkt”khZ yksdjktk N=irh ‘kkgq egkjktkapk jkt”khZ yksdjktk N=irh ‘kkgq egkjktkapk 

U;k¸; fopkj o d`frf’kyrkU;k¸; fopkj o d`frf’kyrkU;k¸; fopkj o d`frf’kyrkU;k¸; fopkj o d`frf’kyrk    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    jksghr xk;dokM jksghr xk;dokM jksghr xk;dokM jksghr xk;dokM     
rRoKku foHkkx] lksuksiar nkaMsdj  egkfo|ky; iky?kj 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk % 
 Hkkjrh; lkekftd lajpusr ‘kqnzkfr’kqnz gk ‘ksoVpk ?kVd 
vkgs- R;kaP;koj fofo/k ?kVdoxkZauh yknysyh xqykefxjh o 
vLi`’;rk vR;ar fgu o vekuoh v’kkp Lo:ikph gksrh- fryk 
bZ’oj o ‘kkL=laer BjfoY;keqGs ‘kksf”kr o ‘kks”kd ;k dks.kkphp 
;kckcr rdzkj uOgrh- ek= dkyk/kkZr xqykefxjh o vLi`’;rsps 
Lo:Ik o e;kZnk brdh O;kid >kyh dh] Hkkjrkrhy [kqi eksBk oxZ 
;k vekuoh izFkseqGs HkjMyk tkow ykxyk R;kaps eqyHkwr gDd 
ukdkjys xsys- R;kaps vfLrRo fVdowu Bso.;kps vf/kdkjgh vR;ar 
fu”Bwji.ks ukdkjys xsys- xqykefxjh o vLi`’;rk ;k oxkZus 
fLodkjyh uOgrh rh R;kauk /kkfeZd] ‘kkL=h; o nsolaer vkKkpk 
gokyk nsÅu fLodkj.;kl ekufldn`”VÓk] lkekftdn`”VÓk r;kj 
dj.;kr vkys gksrs- tx.;kpk gDd o ftforkph geh ukgh- 
lkekftd ifj?kkckgsj Qsdyk xsysyk gk leqnk; ekuoh gDd izkIr 
dj.;klkBh v/kque/kqu O;Drhxr rj d/kh lkeqnkf;d ikrGhoj 
caMdrkZ ¼caM[kksj½ gh >kysyk vkgs- ek= ‘kks“kd oxkZph la?kfVr 
lqLFkkfir ‘kDrheqGs ;k fifMr o ‘kksf”kr oxkZyk Hkjho ;’k feGkys 
ukgh- ifj.kkeh nfyr ‘kqnzkfr’kqnzkaP;k oLR;k xkodqlkckgsj BsoY;k 
xsY;k- vesfjdu NigrofoHkDr gksrs- i.k leku gksrs- (Separate 
but Equal)i.k Hkkjrh; nfyr oxZ eq[; oxkZiklwu foHkDr gksrk 
o vleku gksrk- R;kaP;k lkscr izR;sd ckcrhr vlekurk gksrh- 
R;kaP;koj fofo/k dkGkr lkekftd] vkfFkZd] /kkfeZd] lkaLd`frd] 
‘kS{kf.kd] v/;kfRed ca/k.ks ?kkyqu R;kaP;koj R;kaps vfLrRokps loZ 
ekxZ can dj.;kr vkys gksrs- vkf.k txk;psp vlsy rj ^gkp ek>k 
/keZ o fgp Hkxoarkph bPNk* letwu txkos gsp R;kaP;k okVÓkyk 
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vkys gksrs- Hkkjrh; lektkpk eksBk ?kVd vlqugh dsoG o.kZ o tkrh 
O;oLFksP;k ekuofufeZr ca/kukeqGs o vuSlfxZd /kkfeZd fu;ekaeqGs 
R;kaph dks.kR;kp izdkjph izxrh gksÅ ‘kdyh ukgh- R;keqGs Hkkjrh; 
lekt O;oLFkk vifjorZuh; (Rigid) cuyh o R;kpk ifj.kke 
vlk >kyk dh lRrk (Power) laiRrh (Wealth)izfr”Bk 
(Privilage) o la/kh (Opportunity) ;kaph vleku okV.kh 
>kyh- Hkkjrh; lektkP;k o.kkZJef/kf”Br mrjaMh uqlkj lokZr 
[kkyP;k vfr’kqnz o vLi`’; oxkZyk T;kizek.ks ek.kqli.ka ukdkjys 
xsys rlsp ekuoh o lkekftd mUu;ukps nksu egRokps ekxZ 
‘kS{kf.kd f’k{k.k o vkfZFkZd Lokra; ukdkjys xsys- gk oxZ o.kZ o tkr 
;k dkj.kkaeqGs fodklkP;k izokgkr ;sÅp fnyk ukgh- R;kaps f’kLrc) 
i)r’khj lkekftd ckgsjhdj.k (Social extinction 
exclusion) dj.;kr vkys- R;keqGs R;kaP;kr dekyhps nkfjnzÓ] 
tx.;kph la/kh o bPNk ej.k?kVdk ekstr jkghyh-  
tkrhaP;kJefoHkkx.khpk ifj.kke%tkrhaP;kJefoHkkx.khpk ifj.kke%tkrhaP;kJefoHkkx.khpk ifj.kke%tkrhaP;kJefoHkkx.khpk ifj.kke% 

eqGkr tkrhP;k vk/kkjkojhy JefoHkkx.kh tkrhfugk; 
ca/k.kkeqGs ekxkl ‘kqnzkfr’kqnzkP;k vkfFkZd izxrh o fodklkyk f[kG 
clyh- O;olk; Lokra; ukdkjys xsY;keqGs O;olk;kps fLFkjhdj.k 
>kys R;keqGs ,dq.kp lektkP;k o ns’kkP;kgh vkfFkZd fodklkyk 
e;kZnk vkyh-  
‘kS{kf.kd o /kkfeZd fo’ks”kkf/kdkj% ‘kS{kf.kd o /kkfeZd fo’ks”kkf/kdkj% ‘kS{kf.kd o /kkfeZd fo’ks”kkf/kdkj% ‘kS{kf.kd o /kkfeZd fo’ks”kkf/kdkj%     

mPPo.khZ;kalkBh f’k{k.k] /keZ o vkfFkZd vf/kdkj ‘kkL=laer 
BjfoY;keqGs o nfyroxkZps gsp vf/kdkj ukdkjY;krqGs R;k oxkZr 
dks.kR;kp izdkjpk fodkl gksÅ ‘kdyk ukgh-  
v/kkZtZu o ekukus tx.;kpk vf/kdkj%v/kkZtZu o ekukus tx.;kpk vf/kdkj%v/kkZtZu o ekukus tx.;kpk vf/kdkj%v/kkZtZu o ekukus tx.;kpk vf/kdkj% 

gs izR;sd O;Drh o leqnk;kP;k lokZafx.k mUu;uklkBh 
vko’;d ?kVd vkgsr ek= vLi`’; oxkZyk vFkkZtZu dj.;kpk 
vf/kdkj iw.kZi.ks ukdkj.;kr vkyk- /kulap; djrk ;s.kkj ukgh 
;klkBh euqLe`rh lkj[;k ‘kkL=kaps nk[kys ns.;kr vkys-  
 ,Og<sp ukgh rj vLi`’;kauk uos diMsgh ?kkyrk ;s.kkj ukgh- 
R;kauh ‘kqHk o vkd”kZd ukos Bsow u;sr- R;kauh vaxHkj iw.kZ oL=s ?kkyw 
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u;sr xkokrhy eq[; jLR;kus tkow u;s] ikn=k.ks ?kkyw u;s] xGÓkr 
eMds o dejsyk >kMw] mPptkrh; ygku eqykykgh vknjlqpd 
vlsp lacks/kus v’kk izdkjph vla[; ca/k.kkeqGs vLi`’; lekt 
ujd;kruk lgu djr gksrk- R;kauk lkekftd o O;Drhxr 
izxfrP;k loZp la/kh o Lokra; ukdkjY;keqGs R;kaP;k tx.;kyk 
doMhph fdaer mjyh uOgrh-  
Lkarkaps dk;Z% Lkarkaps dk;Z% Lkarkaps dk;Z% Lkarkaps dk;Z%     

larkauh fo’ks”kr% egkjk”Vªkrhy larkauh lekursps rRo 
lektkr :tfo.;kpk iz;Ru dsyk ek= R;kr Hkfjo ;’k feGw ‘kdys 
ukgh- larkaph Hkqrn;koknh f’kdo.kwdheqGs o.kZopZLooknh lektkoj 
dkghp ifj.kkegksÅ ‘kdyk ukgh-  
egkRek T;ksfrckegkRek T;ksfrckegkRek T;ksfrckegkRek T;ksfrck    Qqys ;kaph lektifjorZuklkBhph fn’kkn’kZZd Qqys ;kaph lektifjorZuklkBhph fn’kkn’kZZd Qqys ;kaph lektifjorZuklkBhph fn’kkn’kZZd Qqys ;kaph lektifjorZuklkBhph fn’kkn’kZZd 
dkefxjh% dkefxjh% dkefxjh% dkefxjh%     

e- T;ksfrck Qqys ;kauh Hkkjrh; lektkP;k fo’ks”kr% 
‘ksrdjh o vLi`’; oxkZP;k n;uh; fLFkrhps ckjdkbZus fufj{k.k 
d:u mRd`”V Hkkousus ;k oxkZlkBh Hkjho dk;Z dsys- ‘ksrdjh o 
nfyr oxkZP;k nkfjnzÓkph dkj.ks ‘kks/kwu f’k{k.k gk lokZfxa.k fodklkr 
[kwi eksBk vMlj ekuqu lkekftd o ‘kS{kf.kd tkx`rh dsyh- 
izLFkkfir lekt O;oLFksoj dksjMs vks<wu izR;{k ‘kkGk lq: dsY;k- 
lektkr lekurk] ca/kqHkko] U;k; fuekZ.k >kykp ikfgts gh R;kaph 
vkxzgh Hkwfedk gksrh- R;kaP;k fopkjkapk o d`rhapk [kwi eksBk izHkko 
jkt”khZ ‘kkgq egkjkt ;kaP;k thou o dk;kZoj >kyk-  
la/khph lekurk%la/khph lekurk%la/khph lekurk%la/khph lekurk% 

feGkyh rj izR;sdt.k vkiyk o lektkpk fodkl lk/kq 
‘kdrks gs egkRek Qqys ;kaps eqyrRo gksrs- ¼loZ tkrh fuoMwuA |kO;k 
la[;kizek.kAA½;kn~okjs rs izR;sdkyk lekula/kh |koh vlsp 
lqpforkr-  
fczVh’kdkyhu lkekftd ifjorZukph fLFkR;arjs%fczVh’kdkyhu lkekftd ifjorZukph fLFkR;arjs%fczVh’kdkyhu lkekftd ifjorZukph fLFkR;arjs%fczVh’kdkyhu lkekftd ifjorZukph fLFkR;arjs% 

fczVh’k yksd’kghoknh vlwugh R;kauh d/khp nyhrkalkBh 
f’k{k.kkph ,d izHkkoh O;oLFkk fuekZ.k dsyh ukgh- myV R;kaP;kgh 
lRrkdkGkr vLi`’;kaP;k leL;k deh >kY;k ukgh- ek= egkRek 
Qqysauh ,dhdMs nfyrkauk vkReHkku fnys- R;kaP;k ekuoh 
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gDdkafo”k;h tkx`r dsys- vLi`’;kaps ‘ksrdjh oxkZaps MksGs m?kMkosr 
;klkBh xqykefxjh lkj[ks xazFk fyfgys- ‘kkGk lq: dsY;k] rj 
nqlÚ;k cktqyk 1882P;k gaVj deh’ku iq<s vLi`’;kaP;k fgrklkBh 
xkÚgk.ks ekaMys ljdkjus f’k”;o`RR;kalkscrp vLi`’; oxkZP;k 
loZd”k dY;k.kklkBh fo’ks”k vkfFkZd rjrqn dsyh ikghts vlk vkxzg 
/kjyk R;kpk ldkjkRed ifj.kke iq<hy dkGkr fnlwu vkyk-  
vkj{k.k lkekftd ifjorZukps lokZf/kd izHkkoh ek/;e % vkj{k.k lkekftd ifjorZukps lokZf/kd izHkkoh ek/;e % vkj{k.k lkekftd ifjorZukps lokZf/kd izHkkoh ek/;e % vkj{k.k lkekftd ifjorZukps lokZf/kd izHkkoh ek/;e %     

egkRek Qqys ;kaP;k pkSQsj dk;kZeqGs vLi`’;kaP;k osnukaph 
R;kaP;k leL;kaph ppkZ >kyh- R;kfufeRrkus lerk] ca/kqrk] 
lekurk] f’k{k.kkfo”k;hpk gDd ;klaca/kh jkt”khZ ‘kkgq egkjktkauh 
ns’kkr izFkep dksYgkiwj laLFkkukr 50 VDds ljdkjh ukSdÚ;k 
ekxkloxkZlkBh vkjf{kr d:u ,d dzkafrdkjh ikÅy Vkdys- 
R;kuarj 1920 uarj brj laLFkkfudkauh deh vkf/kd izek.kkr vls 
fu.kZ; ?ksrys-  
jkt”khZ N=irh ‘kkgqth egkjkt% lekrkf/kf”Br vf/k”Bk.k% jkt”khZ N=irh ‘kkgqth egkjkt% lekrkf/kf”Br vf/k”Bk.k% jkt”khZ N=irh ‘kkgqth egkjkt% lekrkf/kf”Br vf/k”Bk.k% jkt”khZ N=irh ‘kkgqth egkjkt% lekrkf/kf”Br vf/k”Bk.k%  
 egkjktkauh dksYgkiwj laLFkkukr izFkep 50 VDds vkj{k.k 
/kksj.k vk[kw.k izHkkohi.ks jkcfoys- R;kauh fnunfyr lektkyk lgu 
djkok ykx.kkjk NG] vR;kpkj] vkf.k iw.kZi.ks la/kh ukdkjY;kus 
txkos ykx.kkjs vekuoh thou gs izR;{k Lor% cf?krY;keqGs ;k 
lektkizrh R;kaP;k eukr vrho vknj o d.ko gksrh- ts bfrgklkus 
ukdkjys R;kaps Hkfo”;krhy thou lqlgÓ dsys ikfgts ;k gsrqus 
R;kauh ljdkjh ikrGhoj tsts Eg.kwu ;k nqcG;k lektklkBh djrk 
;sbZy rs R;kauh dsys- Lor% ‘kkld vlwugh o.kZ/kekZP;k fu;ekuqlkj 
R;kaukgh cjkp HksnHkko lgu djkok ykxyk- rj ;k lkekU; 
eqY;fgu lektkyk gs tkrhHksnkps pVds lgu djkos ykxr vlrhy 
;k rhoz Hkkousrqu R;kauh vkj{k.kkleosr R;kaP;k fgrkaps vusd fu.kZ; 
?ksrys- loZ ekuo leku vkgsr- lokZauk leku la/kh feGkyh 
ikfgtsr- tkr o o.kkZo:u dq.kkykgh f’k{k.k] uksdjh fdaok O;olk; 
Lokra; ukdkjys tkrk dkek u;s ;k O;ogkj o furhfu;ekus R;kauh 
vkiyh /kksj.ks Bjfoyh- ;kdjrk ‘kkgqauh 13 o 15 es 1920 P;k 
xW>sVe/;s osBfcxkjh izFkk can dsY;kpk gqdwe izfl) dsyk- vLi`’; 
oxkZrhy dks.kR;kp O;Drhyk osBfcxkjh djrk ls.kkj ukgh R;kauk 
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fu”Bwji.ks okxfork ;s.kkj ukgh- R;kaP;k bPNsfo:)dke d:u ?ksrk 
;s.kkj ukgh o vls tj djrkauk dks.kh vk<Gys rj R;kyk tcj 
‘kklu dj.;kph rjrqn egkjktkaP;k vkKsr gksrh- R;keqGs vLi`’; 
oxkZyk [kqi eksBk fnyklk feGkyk o vkiyh nq%[k o nSU; tk.k.kkjk 
yksdjktk vkgs- R;keqGs R;kaP;kr vkReHkku fuekZ.k gksÅ ykxys 
vkf.k R;k;ksxs egkjktkauh fdeku dksYgkiwj laLFkkukrhy 
vLi`’;kph xqykefxjh iw.kZi.ks laifoyh-  
 egkjktkauh vusd vLi`’; ifj”knkauk gtsjh ykowu R;kaP;kr 
LokfHkeku fuekZ.k dj.;kpk iz;Ru dsyk- eh rqEgkyk vLi`’; 
letr ukgh rqEgh brjkais{kk fuf’prp cqf)oku] ijkdzeh o 
LokFkZR;kxh vkgkr ^^vki.k loZ HkkoaMs vkgksr** v’kk izdkjs 
nfyrkaizrh vknjkph Hkkouk O;Dr d:u R;kauh r’kh izR;{k d`rh 
d:u nk[kfoyh- 

vLi’;rk gk dyad vkgs o dks.khgh ek.klkauh rh ikGw u;s- 
tks f’kok’kho o vLi`’;rk ikGsy R;kyk tcjh f’k{kk ns.;kph rjrqn 
dj.kkjk vkns’k 1 tkus 1919 jksth dk<yk-  
vLi`’; oxkZlkBh eksQr f’k{k.kklaca/khpk vkns’k 24 uksaOgs- 1911 
jksth dk<wu R;kauk f’k”;o`Rrh tkghj dsyh- vLi`’; x.kY;k xsysY;k 
loZp tkrhalkBh R;kauk ‘kkGk] oLrhx`gs lq: d:u gtkjks o”kkZiklwu 
can vlysys f’k{k.k ;k oxkZlkBh lq: dsys-  

egkjktkaP;k laLFkkukr [kÚ;k vFkkZus lkekftd 
ifjorZukyk egkjktkauh fofo/k vkns’k dk<wu lq:okr dsyh- efgyk 
o ‘kqnz rlsp ‘ksrdjh oxkZlkBh R;kauh dBksj fu.kZ; ?ksrys- R;k 
fu.kZ;keqGs izLFkkfir oxkZus ukjkth nk[kfoyh- egkjktkaP;k 
fczVh’kkadMs [kqi rdzkjh dsY;k i.k egkjkt c/kys ukghr R;kauh L=h 
‘kqnzkP;k o ‘ksrdÚ;kalkBh eksBÓk izek.kkr tksekus dk;Z iw<s usys-  
 fo/kok fL=;kaP;k iqufoZokgkyk dk;nsf’kj ekU;rk ns.kkjk 
dk;nk R;kauh ikl dsyk- rlsp 1919 e/;s vkrajtkrh; fookgkl 
ekU;rk ns.kkjk dk;nk ikl dsyk-  

egkjk”Vªkrhy lektthoukP;k rRdkfyu deZB 
ifjfLFkrhr ‘kkgq egkjktkauh fL=;kaP;k lUekukfo:)P;k o nfyr 
oxkZl viekudkjd o R;kps gDd ukdkj.kkÚ;k izFkk] ijaijk 
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dk;|k}kjs u”V dsY;k R;keqGs [kÚ;k vFkkZus egkjk”Vªkr lkekftd 
ifjorZu ?kMwu vkys- lektifjorZu dj.;klkBh vko’;d jktdh; 
bPNk ‘kDrheqGs o R;kaP;kr nhunyhrkaizrhP;k laosnuseqGs 
egkjk”Vªh;u lektkr ifjorZukps vusd pkaxys ifj.kke fnlwu 
vkys- 
vkj{k.k% lkoZtfud lsokae/;s lkekU;kaps izfrfuf/kRo vkj{k.k% lkoZtfud lsokae/;s lkekU;kaps izfrfuf/kRo vkj{k.k% lkoZtfud lsokae/;s lkekU;kaps izfrfuf/kRo vkj{k.k% lkoZtfud lsokae/;s lkekU;kaps izfrfuf/kRo     

izR;sdkyk ‘kklu o iz’kklukr leku la/kh feGfo.;klkBh 
^lekula/khlkBh fo’ks”k la/kh gk vkj{k.kkpk eqyHkwr ik;k vkgs- vls 
>kys ukgh rj lkekftd oxG.ks (Social Exclusion)?kMrs ts 
Hkkjrh; lekt vuqHkor vkyk vkgs o R;keqGsp veZR; lsu 
Eg.krkr R;kizek.ks] “Social Exclusion leads to 
deprivation and limits our living opportunity”gs u 
?kM.;klkBh f’k{k.k o vkj{k.k vR;ar vko’;d vkgs-  
‘kkgq egkjktkaP;k vkj{k.k /kksj.kkpk lekt thoukojhy ifj.kke%  

‘kkgq egkjktkauh vkj{k.k /kksj.kkph dkVsdksj veayctko.kh 
dsY;keqGs vLi`’; oxkZpsSocial exclusion¼lkekftd 
varHkkZo½ Ogk;yk lq:okr >kyh- vLi`’;kaps izR;sd ljdkjh 
dk;kZy;kr izfrfuf/kRo fnlw ykxY;keqGs mPpo.khZ;kapk o 
nfyrkapkgh n`f”Vdksu cnyq ykxyk- vkj{k.k /kksj.kkeqGs 
Lokra;izkIrhuarj ‘kkgq] Qqys o vkacsMdj ;kaP;k iz;RukeqGs 
vLi`’;kaP;k thoueku o lkekftd ntkZ ;ke/;s [kqi ldkjkRed 
ifj.kke >kyk- ‘kkgq egkjktkaP;k vkj{k.k /kksj.kkyk lafo/kkfud 
rjrqnh}kjs eqrZ :Ik fnY;keqGs gs /kksj.k jk”Vªh; Lrjkoj fLodkjys 
xsys vkf.k iw.kZ ns’kHkjkrhy ‘kqnzkfr’kqnzkuk ljdkjh uksdÚ;kaph nkjs 
[kqyh >kyh- 

‘kkgq egkjktkaP;k ladYiusrhy vkj{k.kkph rjrqn dye 
331] 330] 332] 334 uqlkj rlsp dye 338¼1½ ;k dyek}kjs 
lafo/kkfud o ‘kklulaer dj.;kr vkyh- 
fu"d”kZ% fu"d”kZ% fu"d”kZ% fu"d”kZ%     
 ‘kkgq egkjkt ;kaP;k vkj{k.kkP;k /kksj.kkRed fu.kZ;kpk 
ifj.kke dsoG dksYgkiwj laLFkkukiwjrk u jkgrk R;kyk lafo/kkukP;k 
rjrqnheqGs jk”Vªh; Lo:Ik vkys o ns’kHkjkrhy nfyr] vkfnoklh] o 
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brj ekxkloxhZ;kauk leku la/kh ns.;kP;k gsrqus eq[; izokgkr 
vk.kys xsys- 1902 rs 1990 ;k dky[kaMkr vusd ekxkloxhZ;kauk 
f’k{k.kkph la/kh feGkyh o ljdkjh uksdÚ;k feGkY;k- 
egkjk”Vªkrhy nfyrkae/;s vkReHkku o LokfHkeku tkx`r >kY;keqGs 
dsoG R;kaph vkfFkZd mUurh lk/kyh vls uOgs rj R;kaP;kr 
lkekftd] jktdh;] lkaLd`frd tkx`rh fuekZ.k >kyh-  
lanHkZ% lanHkZ% lanHkZ% lanHkZ%     
1- /kuat; fdj] jkt”khZ ‘kkgq egkjkt ikWI;qyj izdk’ku ¼2016½- 
2- ‘kjn tkoMsdj @ olq/kk tks’kh @jfoanz Egljs lkekftd ifjorZu fpfdRlk vkf.k 

HkforO;] ¼2009½]Hk- ‘k- Hkx.ks xkSjo xazFk lqxkok izdk’ku 
3- MkW- vfuy dBkjs] egkjk”Vªkpk bfrgkl] ¼2018½] dYiuk izdk’ku- 
4- iokj t;flaxjko ¼laik½] ¼2007½] jkt”khZ ‘kkgq Lekjd xazFk] egkjk”Vª 

bfrgkl izcksf/kuh dksYgkiwj i`- dzza- 120- 
5- Bkslj lafxrk] dqyd.khZ fnikyh] ¼2012½] jkt”khZ ‘kkgq vkf.k L=h iz’u fpUe; 

izdk’ku vkSjaxkckn ¼jkt”khZ ‘kkgq egkjkt o orZekukrhy lanHkZ½  
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राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    
िवचारिवचारिवचारिवचार    : : : : एकएकएकएक    दिृ पेदिृ पेदिृ पेदिृ पे    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . परशरुामपरशरुामपरशरुामपरशरुाम    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
अथशा  िवभाग मुख, ी योगानदं वामी कला महािव ालय, वसमतनगर, 

िज हा हगोली. 

 राजष  शा  महाराजांचा ज म २६ जून १८७४ रोजी 
को हापूर येथील राजवा ात झाला. यांचे मुळनाव ‘यशवंतराव’ 
असे ठेवले गेले. यां या विडलांचे नाव जय सगराव उफ आबासाहबे 
घाटगे व आईचे नाव राधाबाई होत.े हचे यशवंतराव हणजेच शा  
महाराज होत. को हापूर सं थानच े यावेळचे महाराज िशवाजी 
चतुथ यांचे १८८३ म ये िनधन झाले. यानंतर यां या राजगादीला 
वारस हणून यां या िवधवा प ी महाराणी आनंदीबाई यांनी 
यशवंतरावांना १७ माच १८८४ रोजी द क घेतले. द क 
िवधानाचा समारंभ मोठया थाटामाटात को हापुरात पार पडला.  
द क घेत यानंतर यांना छ पती राजष  शा  महाराज असे हटल े
जाऊ लागले. कानपूर येथील कुम  ेि य जातीय प रषदते सन 
१९१९ म ये शा  महाराजानंा ‘राजष ’ ही पदवी मो ा स मानाने 
दे यात आली. २ एि ल १८९४ रोजी राजष  शा  महाराजाचा 
रा यािभषेक झाला. को हापूर सं थानाची सु े यांनी हाती घेतली. 
६ मे १९२२ रोजी राजष  शा  महाराजांच े िनधन झाले. राजष  
शा  महाराजां या चंड कतबगारीचा कालावधी २ एि ल १८९४ 
ते ६ मे १९२२ हणज े २८ वष इतका आह.े या २८ वषा या 
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कालखंडात यांनी अनेक लोकक याणकारी िनणय घेतले. यांनी 
आ थक, सामािजक प रवतन घडवून आणले. शा  महाराज आप या 
कायकतृ वान े को हापूर सं थान व भारतातच न ह े तर जगभरात 
सुप रिचतझाल.े   

राजष  शा चंे च र कार धनंजय क र यां या मते, “स ेचा 
उपयोग लोको दारासाठी करायचा असतो ह े त व कृतीत आणून 
दाखवणारा आदश राजपु ष होता. ‘बोले तैसा चाले’ या वचनाची 
स यता पटिवणारा वंदनीय नृपती होता.”डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
यां यामत,े ‘राजष  शा  ह े सामािजक लोकशाहीचे आधार तंभ 
आहते. राजष  शा  महाराजांनी को हापूर सं थानची सु े हाती 
घेतली. को हापूर सं थानचा पहाणी दौरा केला, यात यांना असे 
आढळून आले क , जनता अ ान, दा र य, अंध दा, िवषमता आदी 
सम यांनी ासलेली आह.े हणजेच या सम या को हापूर 
सं थानातील व दशेातील लोकां या िवकास मागातील अडथळे 
आहते,  ह े यांनी ओळखले होत.े या सम या दरू कर यासाठी यांनी 
मोठया माणात काय केले. शेती, उ ोग, ापार, सहकार, 
दळणवळण, सहकार चळवळ, रोजगार िन मती, कामगार चळवळ, 
मूलभूत सो चा िवकास तसेच िश ण, ी िश ण, अ पृ यता 
िनमूलन, व तीगृहाची थापना, ाथिमक मोफत िश ण, को हापूर 
सं थानात ५० ट े  आर ण इ यादीसाठी यांनी मह वपूण काय केले 
आह.े राजष  शा  महाराज यांचे आ थक िवचार या िवषया या 
अनुषंगान े यांच े शेती, उ ोग, ापार, सहकार या िवषयावर 
िवचार मांड याचा य  केला आह.े 
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शतेीिवषयकशतेीिवषयकशतेीिवषयकशतेीिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    
राजष  शा  महाराजानंा शेतीम ये िवशेष आवड होती, ह े

यां या कायातनु दसून येत.े  शेती कर यात कमीपणा आह.े  अशी 
जर लोकांम य ेभावना असेल तर ितच ेउ याटन झाले पाहीजे, अस े
यांचे मत होत.े शेतीबाबत िवचार मांडतांना शा  महाराज 
हणतात, “कृषीकम इतके पिव  आह ेक  या या योगाने भूमीम ये 

एक दाणा टाकून हजारो दाणे िमळतात व या कृषीकमावर सारी 
मनु यजात उपजीिवका करते.  मनु यजातीला सुख िमळते.  यावर 
समाजाची सु व था व उ ती अवलंबून आह.े” अथात यांनी 

माचे मह व पटवून सांिगतले. यांनी माला ित ा ा  क न 
दली.  तसेच शेतीला पाणी उपल ध झा यािशवाय शेतीचा िवकास 

होऊ शकत नाही, ह े ओळखून यांनी बंधारे, तलाव, िविहरी व 
यांची दु ती करणे या कायास यांनी मह व दले. को हापूर 

सं थानात या जल सचन योजना झा या, सोयी झा या या सचन 
सोय चा सोनेरी कळस हणजे ‘राधानगरी धरण योजना’ होय.  
भोगावती नदीवर मोठे धरण बांध याचे काय यांनी सन १९०९ 
म ये हाती घेतले. हजारो लोक या कामावर १५ वष राबत होत.े  
यामुळे लोकांना रोजगार संधी उपल ध झाली. पुढे १९५७ म ये 
यांचे पु  छ पती राजाराम महाराजानंी यांचे व  पुण केले.  हा 
क प पुण केला.यािशवाय यांनी आणखी वीस तलाव बांधले.  

आजच े को हापूरी बंधारे ही राजष  शा  महाराज यांची मोठी 
दणेगी आह.े को हापूर सं थानात कृषी दशने, शेतीची अवजारे, 
जनावराची दशने भरिवली. यासाठी यांनी शेतक यानंा ो साहन 
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दले. आ थक सहा य केले. याच माणे शेती सधुार यासाठी 
सुधारले या औतांची गरज आह.े असे राजष  शा च े मत होत.े  
अथात शेती सुधार यासाठी निवन त व ान, यं े, िब-िबयाने यां या 
वापरास ो साहन दले. हणजेच शेती आधुिनकप दतीन े करावी 
असे यांचे मत होत.े शेतक यां या जीवनाला थैय ा  क न 
दे यासाठी यांनी मोठया माणात कामे केले आह.े 
उ ोगउ ोगउ ोगउ ोग---- ापारिवषयकापारिवषयकापारिवषयकापारिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

राजष  शा  महाराजांनी १८९४ म ये को हापूर 
सं थानाची सु े हाती घेतली.  को हापूर सं थानात उ ोगधंदयाची 
उभारणी कर यासाठी यांनी औ ोिगक पाहणी (servey) केला.  
यातुन को हापूर सं थानात वेगवेगळे उ ोग थापन कर यासाठी 

वाव अस याचे यां या ल ात आले. १९०६ म ये राजष  शा  
महाराजांनी ‘शा  छ पती ि पन ग आिण िव हग िमल’ चा पाया 
घातला.  यासाठी यांनी सवतोपरी मदत, आ थक साहा य उपल ध 
क न दले. शा  महाराजांनी उ ोगात िवक त िनयोजनाची 
क पना मांडली, ते आप या भाषणात हणतात क , “उ ोगांचे 
क ीकरण झा यास खे ातून येणा या ल ढयामुळे शहरात गद  
होऊन आ थक व सामािजक दु प रणाम उ वतात त ेटाळ यासाठी 
िवक करणाची गरज आह.े” अथात लोकांना ामीण भागात 
रोजगार उपल ध हावा. कामगारां या थलांतराची या 
थांबावी, व शहरीकरणाच े दु प रणाम टाळावेत हणून यांनी 
औ ोिगक िवक ीकरणावर भर दला. को हापूर सं थान व 
भारतासार या दशेाला औ ोिगक िवकासािशवाय पयाय नाही ह े
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ओळखून यांनी शेती व उ ोग अशा दहुरेी व समतोल िवकासाची 
जडणघडण केली. उ ोग, ापार यां यावाढीसाठी यांचा दृ ीकोन 
िवशाल होता. उ ोग व ापारामुळे समाजाची, दशेाची गती 
होत,े असे यांच े मत होत.े को हापूरचा ‘गुळ’ चांगला असतो, ह े
यांनी ओळखले होत.े हणून गुळाचा ापार वाढावा, शेतक यांच े

क याण हावे या दृ ीने यांनी ‘शा पुरी ापारपेठेची’ थापना 
केली. पुढे शा पुरी ापारपेठेचे थलांतर ‘माकट याडात’ झाले. 
यामुळे सं थानातील गुळाचा ापार ल ावधी पयांनी वाढला. 

ापारी जगतात पत आिण ित ा वाढली.  अथात यांनी ामीण 
उ ोग, लघुउ ोग, कुटीरउ ोग, सहकारी े ातील उ ोगावर भर 
दला, उ ोग ापारांना आ थक सहा य केले, ो साहन दले.  
यामुळे को हापूर सं थानचे व प बदलले. माणसाम ये एक 
कारचा नवा उ साह, नवा आ मिव ास िनमाण झाला. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    
राजष  शा  महाराज ह े लोकक याणकारी राजे होत.े  

यांनी शेती, उ ोग, ापार, कारखानदारी, रोजगार िन मती, 
दु काळ िनवारण, अ पृ यता िनमुलन, राखीव जागांचे धोरण, 
संधीची समानता, िश ण, ी िश ण, वसितगृहाची सुिवधा, 
यासार या िविवध मह वा या बाब वर यांचे आ थक-सामािजक 
िवचार सांगता येतील. को हापूर सं थान व भारतासार या दशेाला 
औ ोिगक िवकास के यािशवाय त पोपाय नाही ह ेओळखून यांनी 
शेती व उ ोग असा दहुरेी समतोल साधून िवकासाची जडणघडण 
केली. तसेच यांनी सहकारी चळवळीला ो साहन, चालना दली. 
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आज को हापूरातील सहकारी चळवळ ो साहन, चालना दली.  
आज को हापुरातील सहकारी चळवळ महारा ात नावलौक क 
ठरली आह,े ती शा  महाराज यां या ेरणेमुळेच. यांनी सहकारी 
सं था, पतसं था, उ या क न शेतक यां या मनात निवन ेरणा 
उ साह िनमाण केला.  यांनी वावलंबी, वाभीमानी शेतकरी उभा 
केला.  शा  महाराजानी मानवी जीवना या सव अंगानी िवचार 
क न  अितशय मागासले या ब जन समाजाला सव कार या संधी 
उपल ध क न दऊेन यां याकड ेअसलेला मनु यबळाचा सवागीण व 
योजनाब द रतीन े िवकास केला. यांना स मानाने जगता यावे 
हणून नोक या द या. अशा िविवध दृ ीकोनातून यांनी को हापूर 

सं थानाचा नाव लौक क वाढिवला. शा  महाराजांनी सन १९०२ 
म ये को हापूर सं थानातील र  जागांवर मागासले या वगासाठी 
प ास ट े  आर ण दले. लोक क याणा या िवशेषत: मागास 

या क याणा या दृ ीने महाराजानंी उचलेल े ह े पाऊल फार 
मह वपुण ठरल.े शेती सुधार यासाठी सुधारले या औतांची गरज 
यांनी ितपादन केली. हणजेच शेती ही आधुिनक प दतीन ेकरावी 

असा यांचा आ ह होता. कृषीिवषयक दशने, जनावराचंी दशने 
भरवून यांनी शेतक यांना ो साहीत केले. यासाठी अथसहा य 
केले. राजष  शा  महाराज यांचे आ थक, सामािजक िवचार, यांनी 
केलेले काय शेतकरी, समाज, रा यकत, धोरणकत यांना मागदशक 
व ेरणादायी ठ  शकतात.  
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