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शवकाल न कृषी वषयक धोरण 
 

संगशे ी आर एम 

संगमे वर कॉलेज सोलापूर. 
 

_____________________________________________________________________
रा ाची कंवा रा याची आ थक प रि थती उ तम असेल तर देशात 

कंवा रा यात थैय नमाण होते. उ तम कारे देश चालू शकतो जर आ थक 
प रि थती नाजूक असेल तरदेशात अराजकता नमाण होते हे अल कड या 
अनेक रा  व न कळते. यासाठ  रा यकत व नेते उ तम असले पा हज.े 
आप या देशात अनेक रा य नेते होऊन गेले ते उ तम कारे रा यकारभार 
केले हणून आ थक प रि थती भ कम रा हल. सतरा या शतकात छ पती 
शवाजी महाराजांनी वतं  हंदवी वरा याची थापना केल  ते साधी गो ट 
न हते. छ पती शवाजी महाराजांचा इ तहास जगाला मा हत आहे परंतु 
शवकाळाचा व वध अंगाने अ यास होणे गरजेचे आहे. आ ण अशा व वधांगी 

अ यास झाला तरच ख या अथाने आपण छ पती शवाजी महाराजांना समजू शकतो. महाराजांनी या काळात महारा  
कनाटकात वतं  रा याची न मती यांनी केल  छ पती शवाजी महाराजांनी आप या वरा याचे सा ा य उ तम कारे 
कर त असत. याचे मह वाचे कारण हणजे यांनी आ थक नयोजन सु ा उ तम कारे केले होत.े यासाठ  आप या  
आ थक वकासासाठ  याकाळी खूप मो या माणात शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकर  काबाड क ट करणारे इतर वगह  
खूप मेहनत घेत असत. आ थक वकासाला चालना देत असत. यामुळेच देशाची आ थक वकासाला चालना मळत अस.े 
 छ पती शवाजी महाराजांनी शेती वषयक धोरणाला सा ा य व तार इतकेच मह व द याचे दसून येते. यांचे हे शेती 
वषयक धोरण कशा कारचे होते ते जाणून घेणे अ तशय मह वाचे आहे. स या या काळातह  केवळ महारा ालाच न हे 
तर संपूण देशाला फार मोठ  दशा देणार  ठरेल. तुत शोध नबंधाम ये शवकाल न कृषी वषयक नीती महाराजांची कशा 
कारची होती व यांची स यि थतीत कती उपयोगी आहे हे जाणून घेणे हे मह वाचे होते. हणूनच शवकाल न कृषी 
वषयक धोरण या काळातल  कशी होती याची स या या काळात कसा उपयोग होईल यावर काश टाक याचा य न 
केला आहे. 
 
संशोधन प ती 

तुत संशोधन हे तयार कर यासाठ  पूणतः ाथ मक साधन साम ी व दु यम साधनसामु ीचा वापर कर यात 
आला आहे. याम ये शवकाल न प  सार सं ह , शवच र  सा ह य अ .रा .कुलकण  ,जग नाथ सरकार इंटरनेट वर ल 
उपल ध सा ह याचा वापर कर यात आला आहे .तसेच संपूण लेखाची मांडणी कृषी वषयक धोरण कशी होती याची 
मांडणी केल  आहे. 
       छ पती शवाजी महाराजांचे रा य हे महारा ातील काह  भागापुरतीच मया दत असले तर  बराच मोठा देश 
होता. या देशावर जर  याकाळीआ दलशाह  नजामशाह  यांची स ता होती. तर सु ा तेथील मराठ  सं कृती न ट झालेल  
न हती.  याचाच अथ या काळी मराठ  रा याची थापना ह  शवाजी राजाकडून झालेल  या देशाची थोर सेवाच होय. परंतु 
शवाजी महाराज हे केवळ रा याची थापना क न व थ बसले नाह त तर हे मराठ  रा य कसे सुजलाम-सुफलाम 
होईल. व याचा आ थक बळकट होऊन हे रा य कसे टकून राह ल याचाह  यांनी वचार केला. छ पती शवाजी 
महाराजां या राजक य कतु वाचा काळ तसा कमी होता. १६५६ साल  महाराजांनी जावळी िजंकून घेतल.े व तेथूनच यां या 
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वरा य व तारा या कायाला सु वात झाल . सन 1656 ते 1680 या काळात यां यावर अफजलखान, शा ह तेखान, 

मझाराजे जय संग ,आ ा भेट व सुटका इ याद  संग अशी जीवावर बेतणारे संकट होऊन गेले. पण यांचा क पक 
बु म ते या जोरावर सुख प बाहेर पडल.े नंतर या काळात महाराजाने कनाटक मोह म आखून तेथे यांनी आपले 
सा ा य व तार था पत केले. महाराजांनी एक ते स वा वषात खूप मो या माणात कनाटकात सा ा य व तार 
नमाण केले. महाराजांचे एकूणच प नास वष इतके आयु य वा याला आलेले होते.. महाराजांनी केवळ तीस ते प तीस 
वषाची राजक य कारक द असले तर  ते कुशल संघटक व संयोजक ह  अस यामुळे एव या खूप मो या माणात वतं  
स तेची थापना महारा ात नमाण केल.े 
 
२ शवकाल न कृषी वषयक धोरण 

सतरा या शतकात आज यासारखे नवीन तं ान न हते. याकाळी अशा खे यातील यांचे मुख यवसाय शेती 
हाच होता . यां या वकासावरच छ पती शवाजी महाराजांनी वशेष ल  दल.े यांनी यासाठ च खेडे शेती शेतीशी 
संबं धत असणारे घटक, तेथील व वध न कडे वशेष ल  क त केले यांनी आप या कारक द त शेती, व शेतीशी 
संबं धत घटकाबाबत घेतलेले नणय व यांनी उ तम कारे अंमलबजावणी क न शेतीची वकास केल.े ते पुढ ल माणे 
पाहता येईल. 

 
१ जमीन सुधारणा वषयक धोरण 

महाराजां या वरा यात खूप मो या माणात ज मनी होती ज मनीचे खडकाळ मुरमाड ड गराळ व सुपीक जमीन 
अस ेभाग पडतात. महाराजांनी आप या सा ा य मधील सव ज मनीची शेतक यांना देऊन यां याकडून उ तम कारे 
शेतीची सुधारणा कर यास सां गतले व तसेच सुधारणा कर यासाठ  सरकारकडून हातभारह  लावले या शेतक याकडून 
काह  माणात शेतसारा घेतले जात असे तसेच शेतीवर अवलंबून असणारे अनेक इतर केदार बलुतेदार वतनदार मरासदार 
वग होते. यां याकडेह  सवसाधारणपणे गावातील एकूण वीस ट के पे ा जा त ज मनी असे पडीक जमीन व श ट 
मदतीने लोकांना कस यासाठ  दल  जात असे पुढे कालांतराने व श ट र कम भर यानंतर हे लोक ज मनीचे मालक होत 
असत 

 
 २ जमीन मोजणी वषयक धोरण 

छ पती शवाजी महाराजांनी वरा य मधील ज मनीची पाहणी क न या ज मनीचे वग करण केल.े व तसेच 
महाराजांनी आप या कारक द त तीन वेळा ज मनीची मोजणी केल . थम दादोजी क डदेव, दुस यांदा मोरोपंत पेशवा, व 
तस यांदा अ णाजी द तो, कडून ज मनीची मोजणी क न यावर सारा आकारला गेला. महाराजांनी येक वेळी या 
मोजणीत सुधारणा क न यावर कर आकारणी केल.े ज मनीची मोजणी महाराजांनी व श ट कारचे काठ ची प रमाण 
हणून वापरल.े या काठ ला शवशाह  काठ  असेह  हणतात. या काठ चा वापर के याचे सभासद बखर म ये उ लेख 

आहे. अशा प तीने ज मनीची मोजणी क न उ तम म यम वाजट  हे कार काढून यावर सारा आकारला 
गेला.महाराजांनी येक गावाची ह  व येक शेतक याकडे असलेले ज मनीचे े फळ हे नि चत क न घेतल.े 

 
३ पीक प ती धोरण 

म यम कार या ज मनीम ये वषातून एखादा पीक घेतले जात अस.े परंतु बागायती ज मनी म ये वषातून दोन 
ते तीन पके घेतल  जातात. शवकाळातील बहु तांश गावे वयंपूण अस याने था नक गरजेनुसार पकाची लागवड तेथे 
केल  जात अस.े वरा यातील व वध देशात व ांतात तांदूळ बाल  हर क या मुख पकाबरोबरच हरभरा, तूर, मूग 
तसेच तीळ, वताग यासारखी पके घेतल  जात असत. या शवाय शेतक याकडून वार , बाजर , गहू  ,नाचणी, वर  ,ह रक 
यासार या मुख अ नधा य पका बरोबरच सुनीत, ऊस, केळी, हळद, कापूस, तंबाखू ,कांदा-लसूण,तसेच भाजीपाला या 
यापार  पकांची ह  लागवड केल  जात अस.े याबाबत व का राजवाडे यां या मरा यांची इ तहासाची साधने या खंडात 
उ लेख के याच े दसून येते.  या शवाय भुईमूग करडई या ग णतां या पकाबरोबरच इतर काह  पकांची लागवड केल  
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जात असेल थोड यात वर ल सव पके खर प व र बी अशा दो ह  हंगामात मळवून घेतल  जात होती. काह  शेतक यांनी 
ह  पके घेत असताना या पकाला पावसा या पा याचा मा यमातून पा याची पुरवठा केल  जात असे यामुळे उ तम 
कारे पीक येत अस.े 

 
४ पाणी नयोजन वषयक धोरण 

शवकाळात खूप मो या माणात िजरायती ज मनी के या जात हो या. शेती या वकासाकडे पूव  फारसे ल  
दले जात न हत.े यामुळे वषातून एखादेच पीक घेतले जात असत महाराजांनी आप या कारक द त ज मनीची सुधारणा 
क न चांग या ज मनी म ये उ तम कारे पीक यावे यासाठ  पाणीपुरव याची यव था ह  केल.े महाराजांनी आप या 
काळात ना शक िज यातील धांडोरे या ठकाणी वतं  धरण बांधले. याचबरोबर सातारा िज यातील धामणगाव या 
ठकाणी मातीचे धरण बांधले. आ ण शेतीला पाणी पुरव याची यव था केल. महाराजांनी शेतीला पाणीपुरवठा वह र या 
मा यमातून कर त होत.े यास मोठे थळ अस े हणतात. 

धरणा या मा यमातून जे शेतीला पाणीपुरवठा केला जात असे ते पाटा या मा यमातून दल  यास पाट थळ 
असे हणतात. शवापूर येथील धरणा या मा यमातून शेतीला उ तम कारे पा याची यव था के याचे दसून येते. 

 
५ कृषी पतपुरवठा वषयक धोरण 

शवकाळात शेती करणा या शेतकर  ब याच वेळा दु काळी प रि थतीमुळे हलाखीचे जीवन जगत असत. तसेच 
शेतकर  यावेळी सावकाराकडून याजाने पैसे घेत असत. यामुळे सावकार जा त याज घेतले जात असत. उदर नवाह 
उ तम कारे होत न हते. ह  बाब शवाजी महाराजां या ल ात आ यामुळे यान ेअशा गरजू शेतक यांना आ थक मदत 
कर यासाठ  पतसं थेची न मती केल . सावकाराकडून वतः महाराजांनी शेतक यांना कजपुरवठा केल  जात अस.े दलेल  
र कम ह याह याने तेथील शेतक यांना पूणपणे कज माफ केल  जात अस.े 

 
६ कर वषयक धोरण 

छ पती शवाजी महाराजांनी आप या सा ा यातील खूप मो या माणात असले या ज मनी सुधारणा 
कर यासाठ  शेतक यांना  कर देत असत . कर यापूव  येक शेतक याकडील शेत ज मनीचे मोजणी केल  जात अस 
तसेच िजरायत व बागायत असे जमीन ठरवल  जात अस.े महाराजांनी िजरायत ज मनीवर श यतो कर लादले जात 
नसत. बागायती ज मनी मधून जे शेतकर  वषातून दोन ते तीन पके घेतात अशा शेतक याकडून क न घेतले जात अस 
यां या उ प नामधील दोन तृतीयांश इतके या शेतक याकडून कर घेतले जा एखा यावेळी दु काळ पड यास श यतो या 
शेतक याकडून कोण याह  कारचे कर घेतले जात नसतसारा माफ केल  जात अस अशा कारची न द  इ तहासात 
सापडतात शवकाळात शेती वषयक कराम ये खूप सवलत अस.े रयत सुखी तर राजा सुखी हे महाराजांचे तं  होते. 

 
 ७ शेतीतील मनु यबळात बाबतचे धोरण 

शवकाळ हा याकाळात धामधुमीचा कालखंड होता .सतत श ू ं या फौजा धुमाकूळ घालत हो या. शवकाळात शेती 
हा अ यंत क टाचा यवसाय हो य ता यामुळे शेतीम ये मो या माणात मनु यबळाची गरज भासत अस.े परंतु 
दु काळी ि थती व घरातील करते माणसे वरा या या कायात सतत गु ंत यामुळे शेती यवसायाला आव यक या 
माणात मनु यबळाची उपल धता होत नस ेअशा वेळी मनु य भडास पयाय हणून जनावरांचा शेती या कामासाठ  वापर 

करता यावा व तशी आ थक तरतूद शेतक याकडे हावी यासाठ  शवाजीराजांनी गरजू शेतक यानंा बैलजोडी वकत 
घे यासाठ  आव यक ती आ थक मदत दे याबाबत संबं धतांना प यवहार के याचे पुरावे उपल ध आहेत. यामुळे शेतकर  
वग अ धक जोमाने क ट क न धडपड कर त अस.े 
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८ शेतक यांना बी- बयाणे व उपकरणे पुरव या वषयाचे धोरण 

वरा य म ये खूप मो या माणात ज मनी पडून होते. शेतीचा वकास कर यासाठ  शेतक यांना महाराजांनी 
वेग या कारचे साधन.े यां याकडे जा त साधने तो शेतकर  आ थक या संप न अशी ओळख याकाळी होते. याच 
पा वभूमीवर एखा या शेतक यास अशा कारची उपकरणे खरेद  करणे शेतीची गरज असून सु ा आ थक या श य 
होत न हते. अशा शेतक यांना महाराजांनी सरकार  तजोर तून कजपुरवठा क न दलेल  र कम बन याजी असत 
.या शवाय शेतक यांनी चांग या दजाचे बयाणे पुरवल  जात अस.े दु काळी ि थतीत बया याचा वापर शेतकर  आप या 
भुकेची गरज पूण कर यासाठ  ह  वापरत असत यातून पेरणी या वेळी शेतकर  गाव या सावकाराकडून दामदुपट ने 
बयाणे घेत असत. यातूनह  माग काढ यासाठ  शवाजीराजांनी शेतक यांना बी बयाणे वकत घे यासाठ  कज दले जात 
अस.े असे उदाहरण साधनेतून मळते. 

 
९ शेतक यां या थलांतराला बाबतचे धोरण 

काह  वेळेला दु काळ पड यास शेतक यांची प रि थती खूप नाजूक होत असे. काह  वेळेला शेतकर  आपले गाव 
सोडून जात असत परंतु गाव सोडून गेले या या शेतक याला परत गावांम ये बोलून घेतल  जात असे याची जबाबदार  
गावातील मुख वतनदारांची असे गावचा वतनदार पाट ल हा असे. तो गावचा मुख असे छ पती शवाजी महाराज अशा 
ि थतीत या गावातील पाट ल व सरकार  अ धकार  यांना यासाठ  जबाबदार धरत असे शेतकया या थलांतराची 
ामु याने दु काळी ि थती व तेथील सरकार  जुलूम ह  मह वाची कारणे असतात अशा ि थतीत महाराजांनी या 
ठकाण या सरकार  अ धका याला कारवाह  कर त असत श यतो गावचा वकास व सरकारचा वकास हा या पाठ  
मागचा हेतू होता. 

 
९ शेतमालाला यो य भाव या वषयक धोरण 

छ पती शवाजी महाराजांचे शेती वषयक धोरण अ तशय उ तम होते. शेतक यांनी काबाडक ट के यानंतर 
उ तम कारे शेती के यानंतर आ थक उ पादन वाढत अस.े यांनी पकवले या मालाला यो य भाव यावे यासाठ ह  
महाराज वचार कर त असत. शवाजी महाराजांनी १६७६ म ये भावल  माम या या सुभेदाराला प  ल हले आहे 
याव न यांचे शेतमाल कंमत वषयक धोरण प ट होते. या प ात महाराजांनी हणतात क  हंगामा या काळात 
धा याचा पुरवठा मो या माणात होत अस याने धा याचे भाव कमी होतात व यातून शेतक यांचा तोटा होतो. पण हे 
धा य टंचाई या काळात वकले तर चांगल  कंमत मळू शकत.े शवाय आपले धा य या भागात शेतकर  उ पा दत 
करतो या भागात यांची व  मो या माणात होणार नाह  कारण महाराजां या मते िजथे फ त तथं कमी य त 
यासाठ  शेतक यांनी आप या शेतमाल हु शार ने वकावा अशीह  यांना सां गतले होते. 

 
११ शेती नुकसानी बाबतचे धोरण 

शवकाळात जर एकदाचा कंवा मो हमेचा संग शेती हंगामा या काळात आला तर ब याच वेळा सै या या 
हालचाल ंमुळे पकाची पेरणी करणे कठ ण जात अस.े व तसेच उ या पकातून सै नक गे यामुळे पीक वायाह  जात अस.े 
याचबरोबर काह वेळा श ू सै नक कधी ते न टह  होत अस.े शेतक यांची घरे लुटणे असेह  कार या काळात होते. 
यावर शवाजी महाराजांनी आप या सै नकांना शेतक यां या कोण याह  कारचे नुकसान न कर याबाबतचे तसेच श ु 
सै यात तसे कर यापासून रोख याबाबत स त आदेश द याचे पुरावे आढळून येतात. यामुळे श यतो आपले सै नकह  
शेतक यांचे पकाचे नुकसान कर त नसेल व शेतकयां या भाजी या देठालाह  हात लावत नस.े 

 
सारांश 

छ पती शवाजी महाराजांनी शेती वषयक धोरण ठरवून याची अंमलबजावणी उ तम कारचे के याचे दसून 
येते .महाराजांनी आपले सा ा य केवळ वाढवले नाह  तर या सा ा याचा सुजलाम-सुफलाम कशी होईल रयत कशी 
सुखी होईल याकडे ल  दल.े शवकाल न शेती वषयक धोरणाची स यि थती ब ल पाहत असताना यां या जमीनधारणा 
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वषयक नधीचा वचार करता पडीक जमीन कसणारे गर ब रयत नंतर या काळात कसे मालक होत असत. वा त वकपणे 
महारा ात आज एकूण े फळा या नऊ ट के जमीन व वध कारणासाठ  पडीक असून ती जर भू मह न गर ब व दुबल 
घटकांना कस यास दल  तर न क च शेती उ पादनात वाढ होऊन रा याची उ पादन वाढू शकेल. स या देशभर 
शेतज मनीवर आकारला जाणारा कर हात ज मनीची पाहणी न करताच आकारणी केल  जात.े प रणामी याचा सवा धक 
फटका अ पभूधारक शेतक यांना होतो यासाठ च अशी करा कारणे शेतक यांना होईल शवकाळातील पकाचा पहाणे 
के यानंतर अ नधा य गळीत धा य भाजीपाला व यापार  पकांचे माण आदशवत होते .स यि थतीतील देशभरातील 
पकांचे आकृतीबंध अ नधा य पकांची ऐवजी यापार  पकाची लागवड मो या माणात होताना दसत आहे. प रणामी 
यापार  पका वारे मह तम उ प न मळव यासाठ  व वध आधु नक कृषी तं ाचा वापर केला जात आहे .मानवी 
आरो यास धोका नमाण झाला आहे. याचा वचार करता शवकाल न शेतीमधील पका या वचार क न जनतेने आपले 
आरो य चांगले ठेवता येईल. 

शवकाल न पाणी यव थापनाचा वचार करता िजरायती शेतीसाठ  पाणीपाणीपुरवठा हो यासंदभात जे काह  
मो या माणातील नैस गक अडथळे असतील. ते शासनाने खास व वशेष य न वारे दूर क न जा तीत जा त 
िजरायती शेती पा याखाल  आणावी. महारा ात असा योग सरकार या काळात पि चम महारा ातील िज यात 
झा याचे दसून येते. संपूण महारा ात असे काम कर यास मोठा वाव असून या ट ने योजना अपे त आहेत. 
छ पती शवाजीमहाराज शेतक यांना सावकाराकडून होणारा कजपुरवठा व यातून यांची होणार  पळवणूक थांबव यासाठ 
वतः जातीने ल  घालतयासाठ  ते शेतक यांना आ थक अनुदान देणे मोफत बयाणे वाटप बन याजी कज देणे यासारखे 

पयाय वापरत. या बाबींचा वचार करता  स यि थतीतील महारा ातील शेतक यांची एकूणच ि थती पाहता यांना वर ल 
सव कंवा काह  उपायांची अंमलबजावणी क न रा या या वकासात मह वाचे योगदान देणा या शेती व शेतक  यानंा 
आ थक संकट तसेच यां या दवस दवस वाढणा या आ मह या यासार या सम येतून वाचवता येईल असे वाटते. 

छ पती शवाजी महाराजांनी वरा याची व तार कर त असताना क याणकार  धोरण समोर ठेवून रा यकारभार 
कर त होते. राजा आपले रा य जे हा क याणकार  वचारसरणी या आधारे चालवीत असतो. ते हा अथातच रा या या 
आ थक गतीसाठ  शेती े ाचा वकासच मह वपूण ठरत असतो. याच त वाची महाराजांनी उ तम धोरण राबवून 
आप या कृषी े ासाठ  वचार केलेले दसून येतो. शवाजीराजांनी िजरायती शेतीसाठ  पाणीपुरवठा कर यासाठ  उ तम 
कारे पा याचे यव थापन केले आ ण अ धक माणात उ प न ये यासाठ  शेतक यांना ो साहन दले .तसेच 

शेतक यांना आ थक मदत ह  केलेले बी बयाणे खत अवजारे व तसेच र कम ह  दल.े शेतक यांना रा त भाव मळावा 
यासाठ  ह  महाराजांनी योजना केल.े अशा कारे व वध सुधारणा महाराजांनी क न कृषी यव थेत आ थक खूप मो या 
माणात बदल घडवून आणल.े 
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