
लोकराजा शाहू  

विजय चोरमारे 

फुल-ेशाहू-आंबेडकर-विठ्ठल रामजी वशंदे ह ेआधुविक महाराष्ट्राचे, पुरोगामी महाराष्ट्राचे प्रेरणास्त्रोत आहेत. परंत ु

महाराष्ट्राच्या एकूण समाजकारणािर जातिास्त्तिाचा मोठा प्रभाि असल्यामुळे महापरुुषांचा िामोले्लख करतािाही अिेकांची 

अडचण होतािा वदसत.े महाराष्ट्रातील मोठमोठ ेपुरोगामी विचारिंत काही िषाांपूिी ‘फलु-ेआंबेडकरांचा’ महाराष्ट्र असा 

उल्लेख करायचे. हीच मंडळी कोल्हापुरात आल्यािर त्यात शाहूंचे िाि समाविष्ट करत. म्हणजे कोल्हापूरच्या बाहेर शाहूंिा 

फुल-ेआंबेडकरांच्या बरोबरीि ेस्त्थाि वदल ेजात िव्हत.े राज्यकत्याांचेही यापेक्षा िेगळ ेकाही िव्हते. फुल ेशाहू आंबेडकरांचा 

महाराष्ट्र असे यशिंतराि चव्हाणांिी रूढ केल ेअसले तरी शाहूंचे िाि प्राधान्यािे घेतल ेजात िसे. महाराष्ट्रातील पुरोगामी 

विचारिंतांपासूि राज्यकत्याांपयांत बहुतेकांिी शाहूंचे िाि ऑप्शिललाच टाकल ेहोत.े परंत ुिव्िदच्या दशकात कांशीराम-

मायािती यांिी उत्तरप्रदेशातील सत्तेत असतािा फुल-ेआंबेडकराचं्याबरोबरीि ेराजषी शाहूंिा स्त्थाि वदल.े उत्तर प्रदेशातल्या 

कुणबी समाजाला सोबत घेण्यासाठी शाहूंच्या िािाचा जयजयकार सुरू केला. त्यािंतर महाराष्ट्राच्या पातळीिरही शाहूंचे 

िाि घ्यायला सुरुिात झाली. विशेषतः शाहू राज्यारोहण शताब्दीिंतर म्हणजे १९९४ िंतर शाहूंच्या कायााचा एकेक पैल ूपुढ े

येऊ लागला. कृ. गो. सूयािंशी, पी. बी. साळ ंखे, प्रा. डॉ. विलास संगि,े डॉ. जयवसंगराि पिार, डॉ. रमेश जाधि आदी 

शाहू अभ्यासकांिी शाहूकायााचे समकावलित्ि मांडायला सुरुिात केली. प्रा. एि. डी. पाटील यांच्यासारखे विचारिंत 

शाहूंच्या कायााची थोरिी सांगू लागले. माजी आमदार बाबूराि धारिाड ेयांच्या पाठपुराव्याि ेमहाराष्ट्राच्या विधािभििासमोर 

राजषी शाहूंचा पुतळा उभा रावहला. मिोहर जोशी लोकसभेचे सभापती असतािा त्यािंी पुढाकार घेतला आवण लोकसभेच्या 

आिारातही शाहूंचा पुतळा उभा रावहला. रयत वशक्षण संस्त्था, स्त्िामी वििेकािंद वशक्षण संस्त्था, भारती विद्यापीठ यासारख्या 

बहुजिांच्या वशक्षण संस्त्थांिी शाहूंच्या कायााची उजळणी सुरू ठेिली. या सगळ्ांच्या प्रयत्िांतूि फलु-ेआंबेडकरांबरोबर 

शाहूंचे िाि रूढ झाले. महषी विठ्ठल रामजी वशंदे य ांचे न व य  प्रभ वळीत सम ववष्ट झ ल्य विव य परिवततन ल  च लन  

देण -य  मह परुुष ांच्य  न म वलील  पूणतत्व येऊ िकत न ही. 

राज्यकत्याांिाही शाहू महाराज अडचणीचेच िाटतात. शंभर िषाापिूी शाहूराजांिी ज्या दूरदृष्टष्टिे विणाय घेतल,े त्याच्या 

जिळपासही आजचे राज्यकते जाऊ शकत िाहीत. माििी जीििाच्या विकासाचे असे एकही क्षेर िाही, ज्यासाठी 

महाराजांिी काम केले िाही. उस्त्ताद अल्लावदया खााँ साहेबांिा त्यांिी कोल्हापूरला आणल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह े

दवलतांचे िेत ेअसल्याचे त्यांिीच माणगािच्या पररषदेत जाहीर केल.े राधािगरी धरण बांधूि वसंचिाची सोय केली. कुस्त्तीला 

प्रोत्साहि वदल.े कोल्हापुरात प्रत्येक जातीसाठी स्त्ितंर िसवतगृहे सुरू करूि उच्च वशक्षणाच्या क्षेरात क्ांवतकारक काया केले. 

फासेपारधयांच्या पुििासिासाठी त्यांिी राबिललेी बांधकाम योजिा राज्यकत्याांिा िेहमीच मागादशाक ठरणारी आह.े हे सगळ े

करीत असतािा समाजातील विवशष्ट िगााशी त्यांिा मोठा संघषा करािा लागला. संघषा करतािाही त्यांिी विकासाची िाट 

आवण तळागाळातील घटकांप्रती असलेली बांवधलकी याचा कधी विसर पड ूवदला िाही. प्रस्त्थावपतांिी त्यांच्या बदिामीच्या 

कहाण्या रचल्या. परंत ुिव्या वपढीतल्या इवतहास संशोधकांिी त्या कहाण्या म्हणजे वहतसंबंध दुखािलेल्या मंडळींिी रचलेली 

कुभांड ेअसल्याचे सप्रमाण वसद्ध केल ेआह.े 



जावतभेदांच्या वििारणाचा महत्त्िाचा मागा म्हणूि रोटी-बेटी व्यिहाराचा उल्लेख आजही केला जातो. काही प्रमाणात 

सोिळेकरी आजही असले तरी रोटीबंदी ही अस्त्पृश्यता वििारणाशी संबंवधत असलेली संकल्पिा बऱ्यापैकी कालबाह्य झाली 

आह.े बेटीबंदीच्या विबांधाचा विळखा मार आजही कायम आहे. अंधश्रद्धा विमूालि सवमतीचे वदिंगत कायााधयक्ष डॉ. िरेंद्र 

दाभोलकर यांिी अलीकडच्या काळात सुरू केलेली आंतरजातीय आवण आंतरधमीय वििाहांची चळिळ त्याचीच साक्ष देत.े 

महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांिीही आंतरजातीय वििाहांचा जोरदार पुरस्त्कार केला होता. त्याच्याही खूप आधी 

म्हणजे आजपासूि शंभरेक िषाांपूिी राजषी शाहू महाराजांिी आतंरजातीय वििाहाचा परुस्त्कार केला होता. 

 शाहूराजे हे कृतीशील विचारिंत होत.े त्यांिी केिळ भाषणे आवण कायदा करूि विषय सोडूि वदला िाही. त्याची सुरुिात 

स्त्ितःच्या घरापासूि केली. आपली चुलतबहीण चंद्रप्रभाबाई यांचा वििाह इंदूरच्या तुकोजीराि होळकरांचे पुर यशिंतराि 

यांच्याशी विष्टित केला. मराठ्यातील उच्चकुलीि घराण्यांिी धिगर समाजाशी िैिावहक संबंध विमााण करण्याची ही घटिा 

दुमीळ आवण तत्कालीि समाजाला पचिी पडणारी िव्हती. कुट ंबापासूिच त्याची सुरुिात होती. परंत ुहे संबंध जोडण्याची 

तयारी व्हािी म्हणूि महाराजांिी करिीरच्या शंकराचायाांकडूि, ‘मराठ ेि धिगर मूलतः एकच आहेत’ असा अवभप्राय 

वमळिला. कोल्हापरू-इंदूर या दोि संस्त्थािांमधये मराठा-धिगर यांच्यातील शंभर आंतरजातीय वििाह करण्याची योजिा त्यांिी 

आखली होती. त्यािुसार पंचिीस वििाह पार पडल.े शाहूराजांच्या अकाली विधिामुळे हे काया पुढ ेगेले िाही. 

आजही समाज जी गोष्ट सहज मान्य करू शकत िाही, ती शंभर िषाांपूिी त्यांिी कृतीत आणूि दाखिली होती. शाहूराजांच्या 

दूरदृष्टीच्या अशा अिेक गोष्टी सांगता येतात. ज्या त्यांिी शंभर िषाांपूिी कृतीत आणल्या परंतु आजही समाजाला पचिी 

पडत िाहीत. शाहू महाराजांचा स्त्पशा झाला िाही, असे जीििाचे एकही क्षेर आढळत िाही. कोल्हापूरसारख्या छोट्या 

संस्त्थािाच्या या राजािे आपल्या डोंगराएिढ्या कायाािे महाराष्ट्राला आवण देशाला वदशा वदली. महाराष्ट्राचे राज्यकते उठता-

बसता त्यांचे िाि घेतात, परंत ुकृतीच्या पातळीिर त्यांचा व्यिहार शाहूराजांच्या चार आणेही जिळ जात िाही. 

शाहूराजांिी घेतललेा आरक्षणाचा विणायही जगाच्या पाठीिरचा असा पवहला क्ांवतकारी विणाय ठरतो. मागासांसाठी 

िोकऱ्यांमधील पन्नास टक्के जागा आरवक्षत ठेिण्याचा विणाय त्यांिी १९०२मधये घेतला होता. शंभर िष ेउलटूि गेल्यािंतरही 

तळागाळातल्या घटकांचे जीििमाि उंचािण्यासाठी मि मोठ ेकरण्याची समाजाची मािवसकता िाही. राज्यकते तर कुठल्या 

छोट्यातल्या छोट्या घटकालाही दुखािण्याची भूवमका घेत िाहीत. त्या पार्श्ाभूमीिर आरक्षण धोरणाचे वशल्पकार असलेल्या 

शाहूराजांच्या दूरदृष्टीची कल्पिा येते. या विणायामुळ ेशाहूराजांचे शरू िाढले आवण ते अवधक संघवटत ि आक्मक झाले. 

लोकमान्य वटळकांसारख्या िेत्यांिी त्यािेळी हा विणाय म्हणजे महाराजांच्या बुवद्धभ्रंशाचे लक्षण असल्याची टीका केली.  

विद्येवििा मती गेलेल्या समाजाला वशक्षणावशिाय तरणोपाय िसल्याचे लक्षात आल्यािर शाहू महाराजांिी प्राथवमक 

वशक्षणासाठी जाणीिपूिाक प्रयत्ि केल.े सिा जाती-जमातीच्या विद्यार्थयाांसाठी िसवतगृहांची स्त्थापिा केली. शाहूंिी २८ िषाात 

१८ िसवतगृहांची स्त्थापिा करूि कोल्हापूरला ‘मदर ऑफ होस्त्टले’ अशी ओळख वमळिूि वदली. संस्त्थािात प्राथवमक 

वशक्षण मोफत ि सक्तीचे करण्यासाठी राजषी शाहूंिी १९१३ मधये बंध ूवपराजीराि घाटग ेयांच्या अधयक्षतेखाली सवमती 

िेमली. भास्त्करराि जाधि, म. ग. डोंगर,े अण्णासाहेब लठ्ठ,े िाय. के. वदलिर, डॉ. एच. एि. घाटग ेया सदस्त्यांची वियुक्ती 

करुि वशफारशी मागिूि घेतल्या. २४ जुल ै१९१७ रोजी त्यािंी प्राथवमक वशक्षण मोफत ि सक्तीचे करण्याच्या योजिेचा 



हुकूम काढला. त्यात म्हटल ेआह ेकी, ‘येत्या गणेश चुतथीपासूि करिीर इलाख्यातील सिा शाळांत मोफत ि सक्तीचे 

वशक्षण अंमलात आणण्याचा उपक्म होण्याचा आहे’ सिा प्राथवमक शाळांतूि फी माफी करण्यात आली आह,े असा 

आदेशही २५ जुलै १९१७ रोजी काढला. प्रत्येक गािात एक शाळा, यािुसार काम सुरू केले. गािातील चािडी, धमाशाळा, 

मंवदरात शाळा सुरू करण्याचा आदेश काढला. ज्या गािात चािडी िाही, तेथे तुळजाभिािीचे मंवदर बांधूि तेथेच शाळा ि 

चािडी बांधण्याचा आदेश काढला. 

मोफत प्राथवमक वशक्षण आवण सक्तीचा कायदा प्रवसद्ध करतािा त्यांिी काढलेल्या आदेशात म्हटल ेकी, ‘प्रत्येक गािातील 

पालकांिी ३० वदिसांत मुलांची िािे कळिािीत. िाि ेि कळिणाऱ्या पालकांिा समन्स बजािण्यात येईल. जो विद्याथी 

शाळेत येणार िाही, त्याच्या पालकास वदिसाला एक रुपय ेदंड ठोठािला जाईल.’ 

मोफत आवण सक्तीच्या प्राथवमक वशक्षणाच्या या कायद्याबरोबरच स्त्री वशक्षणाच्या प्रोत्साहिाची धोरण,े िसवतगृहांची 

चळिळ त्यांच्या वशक्षणविषयक दृष्टष्टकोिाची साक्ष देतात. विधिा पुिविािाह कायदा, घटस्त्फोटाचा ि िारसाचा कायदा, 

देिदासी प्रवतबंधक कायदा, स्त्री अत्याचार प्रवतबंधक कायदा असे ष्टस्त्रयांिा संरक्षण देणारे अिेक कायदे त्यांिी केले. 

महाराष्ट्र सरकारिे १९७२च्या दुष्काळाच्या पार्श्ाभमूीिर आणलेल्या रोजगार हमी योजिेचे अमाप कौतुक होते. याच 

योजिेतूि भारत सरकारची महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजिा आकारास आली. परंत ुमहाराष्ट्र सरकारची रोजगार 

हमी योजिा हीच मुळी शाहूराजांिी १८९६-९७ आवण १८९९-१९०० मधील दुष्काळात आपल्या संस्त्थािामधये राबिलले्या 

उपाययोजिांिर आधारललेी आह.े रोजगार हमी योजिेचे गुणगाि गातािा वतचे श्रेय शाहूराजांिा वदल ेजात िाही. दुष्काळात 

शाहूराजांिी स्त्ितंर दुष्काळ वििारण खात ेविमााण करूि त्यािर भास्त्करराि जाधि याच्यासारख्या कताबगार अवधकाऱ्याची 

वियुक्ती केली होती. तालुक्याच्या वठकाणी दुष्काळ वििारण कायाालये स्त्थापि केली होती. 

मुंबई इलाख्यात दुष्काळामुळ ेहजारो लोक तडफडूि मरत असतािा कोल्हापरू संस्त्थािात एकही भूकबळी पडला िव्हता. 

कारण शाहूराजांिी दुष्काळात अपंग, िृद्ध आवण विराधार लोकांसाठी वठकवठकाणी िऊ आश्रम काढले होते, त्यामधये पन्नास 

हजारािर लोकांची सोय करूि त्यांचे जीि िाचिले. म्हैसूर राज्यातूि धान्य मागिूि गािागािांमधये धान्याची दुकािे काढली. 

धान्य घणे्यासाठी लोकांच्या हाती पैस ेयाि ेम्हणूि रस्त्त्यांची, विवहरींची, तलािांची कामे काढली. सरकारची जंगले आवण 

कुरण ेलोकांच्या गुराढोरांसाठी खुली केली. मजुरीिर काम करणाऱ्या मवहलांच्या तान्ह्या मुलांसाठी कामाच्या वठकाणी 

पाळणाघर ेउभी केली. महाराष्ट्रािे िुकताच भीषण दुष्काळ अिुभिला. दुष्काळवििारणाचे ढोल िाजिणाऱ्या राज्यकत्याांिी 

प्रचंड पैसा आवण मिुष्यबळ असतािाही याच्या दहा टक्के तरी काम केलेल ेवदसत ेका ? 

शाहू छरपतींिी १९ िोव्हेंबर १९२१ रोजी वप्रन्स ऑफ िेल्सला पणु्यात आणूि त्यांच्या हस्त्त ेवशिाजी महाराजांच्या स्त्मारकाचा 

पायाभरणी समारंभ घडिूि आणला होता. मराठा सैविकांिी पवहल्या महायुद्धात लढता लढता जे हौतात्म्य पत्करल ेत्याचे 

स्त्मारक म्हणूि शवििारिाड्यासमोर स्त्मृवतस्त्तंभ उभारण्यासाठी वप्रन्स ऑफ िेल्स आले होत.े वप्रन्स ऑफ िेल्स येत 

असल्याची संधी साधूि शाहू महाराजांिी छरपती वशिाजी महाराजांच्या पुतळ्ाची कल्पिा पुढ ेआणली. त्यामागेही शाहू 

महाराजांची दूरदृष्टी होती. महाराष्ट्राचा मािवबंद ूअसलेल्या छरपती वशिाजी महाराज यांच्या स्त्मारकाचा पायाभरणी समारंभ 



विवटश साम्राज्याचा िारसदार वप्रन्स ऑफ िेल्स याच्या हस्त्त ेहोऊि त्याच्या तोंडूि वशिाजी महाराजांचा गौरि व्हािा आवण 

तो देशोदेशी पोहचािा, अशी शाहू महाराजांची धारणा होती. ऑल इंवडया वशिाजी मेमोररयल सोसायटीची स्त्थापिा त्याचिेळी 

झाली. मराठी मुलांिा लष्करी वशक्षण वमळाि ेया उद्देशािे ती स्त्थापि झाली. शाहू महाराजांिी विवटश राजिटीकडूि छरपती 

वशिाजी महाराजांच्या कायााचा गौरि करूि घेतला होता. 

लोकमान्य वटळकांशी महाराजांचा सुमार ेिीस िष ेसंघषा चालला. दोन्ही बाजंूिी वमरप्रेमापोटी हा संघषा केला गेला. 

ताईमहाराज प्रकरणी लोकमान्य वटळकांिी आपल ेपरमवमर िासुदेि हरी ऊफफ बाबा महाराज पंवडत यांिा वदलेल्या 

िचिासाठी संघषा केला. त्याचिेळी शाहू महाराजांिीही राजगुरू रघुपती पंवडत ऊफफ पंवडत महाराज यांच्यासाठी संघषा केला. 

या संपूणा प्रकरणाचे मूळ िेदोक्त प्रकरणात होते, हेही वततकेच खर ेहोत.े लोकमान्य वटळक ह ेस्त्िातंत्र्य संग्रामात देशाचे 

िेतृत्ि करीत होत,े आवण त्यामुळे राजषी शाहूंच्या मिात त्यांच्याबद्दल वितांत आदर होता. त्यांच्यातला संघषा होता तो 

सामावजक मुद्द्ांसंदभाातील, तोही िैचाररक पातळीिरचा. वटळकाचं्या मृत्यूची िाताा राजषी शाहू महाराजांिा कळाली त्यािेळी 

त ेजेिणाच्या ताटािर बसले होते. िाताा ऐकूि त्यांिा खूप दुःख झाल.े पुढ्यातल ेजेिणाचे ताट बाजूला सारूि ते उपाशीपोटी 

रावहल.े वटळकांच्या मृत्युिंतर संघषा संपला, तरी इवतहासाच्या पािांतूि तो अधुिमधूि डोके िर काढत रावहला. अिेक 

सामावजक प्रश्िांच्या विवमत्ताि ेत्याला उजळणी वमळत रावहली. 

काळाच्या पुढ ेअसलेल्या माणसांचे महत्त्ि लक्षात यायला समाजही तेिढा प्रगल्भ बिािा लागतो. आजच्या समाजात तेिढी 

प्रगल्भता व्यापक पातळीिर वदसत िाही. म्हणूिच राजषी शाहू महाराजांच्या कायााचे योग्य मूल्यमापि होत िाही. 

आरक्षणासह अस्त्पृश्यता विमूालिापासूि आंतरजातीय वििाहापयांत त्यांिी घेतलेल ेविणाय आजही मराठा समाजाच्या पचिी 

पडतािा वदसत िाहीत. असे असले तरी सरकार असो वकिंिा समाज शाहूंच्या विचारांपासूि फारकत घेणे कुठल्याही 

पातळीिर परिडणार ेिाही. 

(संपकफ – 9594999456) 
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