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लोकराजा शाहू छत्रपतीींचे शेती विषयक धोरण
प्रा.सौ. उज्जज्जिला अजन
जु राि दे साई मराठी विभाग, डॉ. पतंगराि कदम महाविद्यालय, सांगली.
आधुनिक भारताच्या समाज पररिततिाच्या इनतहासात, शाहू महाराजांचे िाि सुिर्त अक्षरािे
िोंदिले गेले आहे . महाराजांिी आयुष्यभर बहुजि हहताय बहुजि सुखाय हा मंत्र स्िीकारूि केलेल्या
अिेकविध समाजउपयोगी कायातिे "लोकराजा शाहू "अशी तयांची प्रनतमा जिसामानयांच्या हृदयामध्ये
विराजमाि झाली आहे . शाहू महाराजांिी आयुष्यभर समाजातील दीिदब
ु ळयांशी, पददललतांशी

मार्स
ु कीचे ि मािितेचे िाते जोडले. आपल्या उण्या पऱ्ु या २८ िर्ाांच्या कारकीदीमधे शैक्षणर्क
सामाजजक आर्थतक आणर् औद्योर्गक कामांचा डोंगर उभा केला. विविध धोरर्े ि योजिा राबविल्या ि
यशस्िीपर्े अमलात आर्ल्या. संस्थािामध्येच िाही तर दे शामध्ये स्ितंत्र , समता , बंधुता

आणर्

सामाजजक नयायाची मुहूतम
त ेढ रोिली. तयामुळे आधुनिक भारताच्या जडर् घडर्ी मध्ये शाहू महाराजांचे
योगदाि अतयंत महतिाचे आहे . प्रस्तत
ु निबंधामध्ये शाहू महाराजांच्या शेतीविर्यक धोरर्ांची र्चककतसा
केली आहे .

राजषी शाहूींचे शेतीविषयक धोरण
भारत हा शेतीप्रधाि दे श आहे . महाराजांच्या काळात ७०% लोक शेती ि संबर्ं धत व्यिसायािर

अिलंबि
ू होते. कोल्हापरू संस्थांचा कारभार हाती घेतल्यािंतर गरु
ु ियत फ्रेझर यांिी संस्थांच्या भेटीची

योजिा आखली. संस्थािामधील हातकर्ंगले, इचलकरं जी, लशरोळ, कुरुं दिाड, निपार्ी, गडहहंग्लज ,आजरा
, दाजीपूर, गारगोटी या भागाची महाराजांिी पाहर्ी केली. शेतकरांबरोबर संिाद साधला तयांच्याबरोबर
भाजी भाकरी खाल्ली , विहहरीिरील मोट ओढली , िांगर हाकला

तेव्हा तयांच्या चार्ाक्ष िजरे ला

शेतकऱ्यांचे दारीद्र्य हदसूि आले. शेतकरी पारं पररक पद्धतीिे शेती करत होते. लहरी पाऊस, शेतीची

सध
ु ारर्ा करण्यासाठी भांडिल िाही, शेतीची उतपादकता कमी , सािकाराची कजे , निरक्षरता, अंधश्रद्धा

यामुळे १८विश्िे दाररद्र तयांच्या िाट्याला आले होते. तयातच प्रतयेक वपढीमध्ये शेतीचे तुकडे झालेले,
अल्प उतपनि तयामुळे हे शेतकरी शेटजी भटजी िी लमळिलेल्या जलमिीमध्ये शेतमजरु ांची कामे करीत
होते. तयांच्या श्रमाला महति िसल्यािे योग्य मोबादला

लमळत िसे िेठबबगारीची जजिे तयांच्या

िाट्याला आले होते. मोठे जमीिदार ि कुलकर्ी सारखे ितिदार भयािक शोर्र् करत होते. ही सित
पररजस्थती प्रतयक्ष डोळयांिी पाहूि अल्प भूधारक शेतकरी आणर् भूलमहीि शेतमजरू यांची दाररद्र्यातूि
सुटका करण्यासाठी महाराजांिी नियोजिपूितक योजिा राबिण्याचे ठरिले.
शेतीसींबध
ीं ी उपाय योजना

महाराजांिी शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधि करण्यािर भर हदला. शेतीला परू क जोडधंदे तयामधि
ू

शेतमजरु ी करर्ाऱ्यांिा ही आर्थतक लाभ लमळे ल याचा विचार करूि अिेक योजिा नियोजिपि
ू तक

राबिल्या. पारं पाररक वपकांपेक्षा ििीि वपके घेण्यािर तयांिी भर हदला. ििीि बी-बबयार्े, खतांचा िापर,
पार्ीपरु िठा योजिा, पतपुरिठा, शेतीमालाची ककफायतशीर खरे दी - विक्री , उत्तम जिािरांची पैदास, शेती
प्रदशतिे अश्या अिेक योजिा करण्याचे नियोजि तयांिी केले.

प्रथमतः शेतीला तयांिी कायम स्िरूपी पार्ीपुरिठा करण्याची आिश्यकता लक्ष्यात घेऊि

प्रशासिात खास पार्ी विभाग सुरु केला. तलाि - विहहरी यांची सविस्तर माहहती गोळा केली. िडगाि,
लशरोळ, रायभाग, शहापरू , रुकडी इतयादी हठकार्ी २० तलाि बांधले. जन
ु या तलािातील आणर् विहहरीतील
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गाळ काढला. िद्यांिर धरर्े बांधण्याची तयांिा कल्पिा सुचली. राधािगरी धरर्ाची निलमतती केली या
कामासाठी ६८००० रुपयांहूि अर्धक खचत केला आणर् जिळ जिळ २०००० एकर जमीि ओललताखाली
आर्ली. कोल्हापरू संस्थािात राधािगरी धरर्ाच्या रूपािे हररतक्रांती घडिि
ू आर्ली. महाराजांिी ििीि

ििीि वपके घेण्याचे प्रयोग राबविले. तयामध्ये पनहाळा - भूदरगड भागात कॉफी, कोको आणर् िेलदोडा

यांची लागिडीचे प्रयोग केले , पालेभाज्या, फळे , भात, ऊस, गहू, कापूस, कडधानय, डाळी, कोबी, बटाटे , लमरची,
भई
ू मग
ू लागिडीचे प्रयोग केले. शेतीपरू क धंदे सरु
ु करण्यास उत्तेजि हदले. तयामध्ये गाई-म्हशी, जिािरे

पाळर्े, दध
ू दभ
ु ते िाढिर्े. कोंबडी- बदकाची पैदास, शेळी - में ढी पालि, उत्तम जिािरांची पैदास असे

जोडधंदे करण्याचे सुचिले. दष्ु काळात शेतकऱ्यांच्या संकटात चार छािण्या सुरु केल्या. शेतीप्रदशतिे
उभारूि लोखंडी िांगर औत इतर शेती पूरक अिजारांची माहहती शेतकऱ्यांपयांत पोहचिली िंतर

राजाराम हायस्कूल मध्ये शेतीविभाग सुरु केला . १९११ साली ‘ ककं ग एडिडत अग्रीकल्चर इजनस्टट्यूट ’
ची स्थापिा केली. १९०२ साली तयांिी यरू ोप खंडाचा दौरा केला. महाराजांची शेतीची आिड पाहूि
‘रॉयल ऍग्रीकल्चर सोसायटी ऑफ इंग्लंड’ या ख्यातिाम शेती संशोधि संस्थेिे महाराजांिा सनमाििीय

सभासदति बहाल केले. शेतकऱ्यांची सािकारी पाशातूि सुटका व्हािी म्हर्ूि जव्हक्टोररया रार्ीच्या
स्मरर्ाथत निधी उभा केला ि सािकारांच्या ताब्यात गेलेल्या जलमिी सोडिण्यासाठी शेतकऱ्यांिा कजत

पुरिठा केला. शेतकरी अज्ञािी असल्यामुळे तयांच्या मुलांिा लशक्षर् सक्तीचे ि मोफत सुरु केले तसेच
शेतकी लशक्षर्ासाठी अमेररकेला जार्ाऱ्या विद्याथातस बबिव्याजी कजत उपलब्ध करूि हदले. महादे ि
िारायर् दे िधर यांिी ललहहलेले

‘शेतीसुधारर् पुस्तक’ खेड्यातील शाळे त सुरु करण्यास मंजरु ी हदली.

असे अिेक उपाय महाराजांिी शेतीसुधारण्यासाठी अमलात आर्ले.
कष्टकऱयाींचा कैिारी

शाहूमहाराजांिी कोल्हापरू संस्थािातीलच िव्हे तर अिघ्या महाराष्रातील दललत, पीडडत, शोवर्त
अश्या िगातला सनमािािे जगता यािे म्हर्ि
ू अविरतपर्े प्रयति केले. जो राबतो तयाला पोटभर

खाण्यास ि अंगभर िस्त्र लमळालेच पाहहजे तो तयांचा मूलभूत हक्क आहे ही भूलमका आयुष्यभर

घेतली. ते स्ितःला शेतकरी ककं िा मजूर कष्टकरी म्हर्िूि घेण्यात धनयता माित. १९१९ साली
कािपरू येथे झालेल्या अणखल भारतीय कुमी क्षबत्रयांच्या सामाजजक पररर्दे च्या अध्यक्ष पदािरूि
बोलतािा ते म्हर्ाले "मी तुमच्यापैकीच आहे मला मजूर समजा आगर शेतकरी समजा माझे िाडिडील
हाच धंदा करीत होते तेच काम करर्ाऱ्या लोकांचा अध्यक्ष होण्याकररता मला आज बोलाविले आहे
तयाचा अतयािंद होत "

घाम गाळूि आपला उदरनििातह चालिर्ाऱ्या िगातबद्दल महाराजांच्या मिात अपार करुर्ा

आणर् जजव्हाळा होता. राबर्ाऱ्या लोकांची सिोतोपरी काळजी तयांिी घेतली. तयांचे जीिि सुखािह
होण्यासाठी ते प्रयतिशील राहहले. यामधूिच महाराजांिी कुलकर्ी िति रद्द केले. तयाकाळी गािगाडा

पाटील ि कुलकर्ी चालित होते . भोळया भाबड्या शेतकऱ्यांच्या निरक्षरतेचे चा गैरफायदा घेत होते.
कुलकर्ी यांच्याकडे िततिािे लमळालेली शेतजमीि मोठ्या प्रमार्ात होती. गािातील बाराबलत
ु ेदार तसेच

अल्पभूधारक शेतकरी आणर् भूलमहीि, शेतमजरु ीचे काम करीत. हे कुलकर्ी या शेतमजरु ांिर सत्ता
गाजित, जल
ु ूम जबरदस्तीिे कामे करूि घेत. महाराजांिी सतयशोधक चळिळीतील मुकंु दराि पाटील
यांिी ललहीलेल्या कुलकर्ी लललामत
ू महाराजांिा कुलकर्ी यांचे प्रताप कळाले
ृ या ग्रंथाच्या िाचिाति

ि कुलकर्ी िति रद्द करण्याचा निर्तय घेतला ि तयाऐिजी तलाठ्यांची िेमर्ूक करण्याचा निर्तय
घेतला. १८९६-९७ मध्ये कोल्हापूर भागात पडलेल्या दष्ु काळात शेतमजरु ांच्या हाताला काम लमळािे
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म्हर्ूि ७५ मैल

रस्ता तयार करण्याचे रोजगार हमीचे काम सुरु केले. मुंबई मधील कामगार िगत

मागासलेल्या अल्पभूधारक शेतकरी ि शेतमजरू िगाततील होता. १९०९ साली तयांिी स्थापि केलेल्या

कामगार हहतिधतक सभेला महाराजांिी आर्थतक मदत केली. भटक्या विमक्
ु त जमातींपैकी रजपत
ू भामटा
समाज राजस्थािमधूि भटकत कोल्हापूर संस्थािात आला कोल्हापूर जिळ िडर्गे गािाजिळ ही कुटुंबे

शेतमजरु ीचे काम करत. तयातील मंगललसंग िािाच्या रजपूत मार्सािे महाराजांची पंचगंगेच्या

काठच्या शेतीचे गिा रे ड्याच्या िक
ु सािीपासि
ू संरक्षर् केले तयासाठी बक्षीस म्हर्ि
ू या समाजाला
सोितळी जिळ
२८८० एकर

जमीि दे ऊि तयांची शेतमजरु ीतूि सुटका केली, फासेपारधी या गुनहे गारी समाजाला ही

जमीि दे ऊि उदरनििातहाचे साधि उपलब्ध करूि हदले , महार िति रद्द केले. गािकीच्या

कामातूि महार समाजाची मुक्तता करूि ितिी जलमिी रायतािा केल्या सक्तीच्या िेठबबगारीतूि

महार समाजाची मुक्तता करूि तयांिा सनमािािे जगण्याची संधी हदली. महारांची अिेक कुटुंबे

शेतमजरु ी करर्ारी होती. महाराजांिी १०-१० एकराचे भाग करूि ितिी जलमिीची सामहू हक शेती
करण्याचा सल्ला हदला. गािकामगार पाटील कुलकर्ी मंडळी पददललतांिा तळागाळातील लोकांिा

शेतामध्ये जिािरासारखे राबिूि घेत होते हे महाराजांच्या लक्ष्यात येताच तयांिी िेठबबगारी पद्धत
कायद्यािे बंद केली. जंगलातील आहदिाशींसाठी रोजगार परु िले. महाराजांिी १८९५ साली जंगल

संरक्षर् िटहुकूम काढला.जंगल संरक्षर्चे अिेक कायदे केले. तयाचबरोबर जंगलातील जिता उपाशी
राहू िये म्हर्ूि झाडांची रोपे तयार करण्याच्या बागा सुरु केल्या ि रोजगार उपलब्ध केला.

जंगलामध्ये हहरडा, जांभूळ, ताग, साग, आंबा, काज,ू फर्स लागिडीचे प्रयोग करूि जंगलातील लोकांिा
रोजगार पुरिला. साबुदार्ा तयार करण्यासाठी लागर्ाऱ्या टॅ वपओका ििस्पतीची जंगलात लागिड केली.

शाहू महाराजांिी महातमा फुल्यांचा समतेचा ि स्िातंत्र्याचा विचार प्रतयक्ष कृतीमध्ये आर्ण्याचा प्रयति
केला. संस्थांमधील शेतमजरु ांिर िचतस्ि गाजिर्ारा जमीिदार िगत यांचे िचतस्ि कमी केले. १९२२ साली
महाराजांिी बिहटश सरकारच्या खललतयास हदलेल्या उत्तरामधूि महाराजांचे जीवितध्येय हदसूि येते "

महाराष्रातील अस्पश्ृ यांसकट तमाम मागासलेल्या बहुजि समाजाचा उद्धार हे माझे पवित्र जीिि कायत
आहे लक्षािधी शेतकरी कामकरी ि मजरू बांधिांची सामाजजक धालमतक आणर् आर्थतक सुधारर्ा
झाल्यालशिाय सरकारिे राजकीय हक्काची भार्ा बोलािी तरी कशी "या पत्रात ते पढ
ु े म्हर्तात, " तम्
ु ही
पदच्यत
ु करण्यापि
ू ी मी गादीचा राजीिामा दे ईि" हे तयांचे विधाि तयांच्या तळमळीचे प्रतीक ठरते.
महाराजांिी आपले संबंध आयष्ु य शेतकऱ्यांच्या कष्टकऱ्यांच्या उद्धारासाठी खचत केले.
ननष्कषु :

लोकराजा शाहू छत्रपती समाजातील दब
त ांच्या विकासाचे ि समद्
ु ल
ृ धीचे स्िप्ि पाहर्ारा ि
तयासाठी आपल्या संस्थािामध्ये िेगिेगळे प्रयोग करूि हे स्िप्ि साकार करर्ारा लोकोत्तर राजा होऊि
गेला याची प्रर्चती िरील वििेचिामधूि निजश्चत येते.
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