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सारांश :- 

राजषी शाहू र्हाराज आवर् डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांच्यातील संबंधाचा विचार करता ह ेसंबंध केिळ 

सार्ावजक चळिळीच्या पातळीिर अवस्ततिात होते असे नाही, तर ते ियैवक्तक वजव्हाळ्याच्या पातळीिरही 

पोहोचलेले होते असे वदसनू येते. म्हर्नूच प्रस्ततु शोध वनबंधार्ध्ये डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर आवर् राजषी शाहू 

र्हाराज यांच्यातील परस्परसंबंध ि परस्पर दृवष्टकोनाचा शोध घऊेन वनष्कषम काढण्याचा प्रयतन करण्यात येत आह.े 

प्रस्तािना : -  

राजषी शाहू र्हाराज आवर् डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांची भटे आवर् तयानंतर घडून आलेला 

परस्परांतील सहयोग ही आधवुनक र्हाराष्राच्या इवतहासातील एक अपिूम घटना होती. आधवुनक र्हाराष्राच्या 

इवतहासात शाहू- आबेंडकर कालखडंाला अनन्यसाधारर् र्हत्त्ि आह.े या र्हापरुुषांच्या पररितमनिादी विचार ि 

कृतींनी तयांचा काळ हा बहुजनांच्या प्रबोधनाचा काळ र्ानला जातो. राजषी शाहू र्हाराज आवर् डॉ. आबेंडकर 

या दोन र्हापरुुषांच्या र्ध्ये ियैवक्तक ि िचैाररक ऋर्ानबंुध वनर्ामर् झाले होते. राजषी शाहू र्हाराजांच्या 

कारकीदीच्या उत्तराधामत डॉ. आबेंडकर यांचा उदय झाला. दोघांर्ध्ये भािवनक नाते होतेच. तयावशिाय 

दवलतांविषयीची कर्ि ि सार्ावजक स्िातंत्र्य, सार्ावजक न्याय यासाठीचा संघषम हा सर्ान धागा होता. म्हर्नूच 

प्रस्ततु शोध वनबंधाला अवतशय र्हत्त्ि प्राप्त होते. 

शाहू - आबेंडकर पवहली भटे :- 

कोल्हापरू र्ध्ये शाहू र्हाराजांनी सरुू केलेल्या अस्पशृ्यांच्या चळिळीत काही सवुशवित अस्पशृ्य तरुर् 

होते. दत्तोबा पोिार ह ेतयापकैी एक होत. यांनी १९१७ र्ध्येच डॉ. आबेंडकरांशी आपला पररचय करून घतेला 

होता. याच दत्तोबा पोिार यानंी बाबासाहबेांविषयी सविस्तर र्ावहती शाहू र्हाराजांना सांवगतली होती.१ म्हर्नूच 

शाहू र्हाराजांना डॉ. आबेंडकरांना भटेण्याची ओढ वनर्ामर् झाली होती. 

१९१९ र्ध्ये जवे्हा शाहू र्हाराज र्ुबंईला आले, तेव्हा बाबासाहबे परळीच्या चाळीत राहात होते. येथे 

स्ितुः शाहू र्हाराज बाबासाहबेांना भटेण्याकररता गलेे. कोल्हापरूचे राज े आपल्याला भटेण्यासाठी आलेले 

आह,े२ असा वनरोप वर्ळताच वव्दतीय र्जल्यािर राहत असलेले बाबासाहबे खाली आले आवर् र्हाराजांना 

भटेले. अशाप्रकारे शाहू-आबेंडकर पवहली भटे परळीच्या चाळीत घडून आली. बाबासाहबेांना पाहुन शाहू 

र्हाराजांना र्ोठा आनंद झाला. तयांनी बाबासाहबेांना आपल्या सोबत पन्हाळ्या लाजिर नेले. वतथे दोघांची 

प्रदीघम चचाम झाली. याच िळेी शाहू र्हाराजांनी बाबासाहबेांना कोल्हापरूला येण्याचे वनर्िंर्ही वदले.अशाप्रकारे 

पवहली भटे घडून आली. 
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बाबासाहबेाचंी कोल्हापरूला भटे :- 

ठरल्याप्रर्ार् े बाबासाहबे जवे्हा कोल्हापरूला आले. तेव्हा शाहू र्हाराजांनी बाबासाहबेांची कोल्हापरू 

शहरात वर्रिर्कू काढली होती. तयांचे स्िागत राजशेाही थाटात केले होते. तसेच सोनतळी कॅम्पिर तयांच्या 

सर्िते भोजनही केले होते. याच भटेीत र्हाराजांनी अनेक विषयांिर बाबासाहबेांची बाबासाहबेांशी प्रदीघम चचामही 

केली होती. यािळेी र्हाराजांनी वनरोप सर्ारंभ आयोवजत केला आवर् बाबासाहबेांना जरीपटकाचा आहरे करून 

तयांचा जाहीर सतकार केला. यािळेी बाबासाहबे म्हर्ाले की,‘छिपतींनी वदलेला र्ानाचा जरीपटका र्ाझ्या 

र्स्तकी चढविला आह,े तयाचा र्ी सदिै र्ान राखीन’.३ 

र्कूनायक पाविकास सहाय्य :- 

अस्पशृ्यांची बाज ू जनतेसर्ोर आवर् भारत दौऱ्यािर असलेल्या साउथबरो सवर्तीसर्ोर र्ांडण्यासाठी 

बाबासाहबेांना ितमर्ान पिाची आिश्यकता होती. तेव्हा बाबासाहबेांच्या प्रेरर्नेे काही अस्पशृ्य सर्ाज सेिकांनी 

शाहू र्हाराज र्ुबंईला आल्यािर तयांची भटे घतेली ि ितमर्ान पिाची योजना तयांच्यासर्ोर ठेिली. राजश्री शाहू 

र्हाराजांनी तातकाळ ितमर्ान पि काढण्यासाठी अडीच हजारांचा चेक वदला. र्हाराजांनी वदलेल्या या पैशातनूच 

र्कूनायक या पाविकाचा जन्र् झाला. र्कूनायक पाविकाचा पवहला अकं ३१ जानेिारी १९२० र्ध्ये प्रवसद्ध 

झाला. पाविकाचे संपादक म्हर्नू पांडुरंग नंदरार् भटकर यांची वनयकु्ती केली होती. र्कूनायक पाविकातील पवहले 

तेरा अग्रलेख स्ितुः बाबासाहबेांनी वलहीले होते.४ 

र्ार्गाि पररषद :-  

२० ि २१  र्ाचम १९२० र्ध्ये दविर् र्हाराष्र दवलत पररषदचेे पवहले अवधिशेन र्ार्गाि येथे आयोवजत 

करण्यात आले. या पररषदेच्या अध्यिस्थानी बाबासाहबेांची वनिड करण्यात आली. या पररषदलेा राजषी शाहू 

र्हाराज सदु्धा उपवस्थत असल्यार्ळेु ही एक ऐवतहावसक घटना होती. या पररषदरे्ध्ये भाषर् करताना शाहू र्हाराज 

म्हर्तात की, ‘आज र्ाझ ेवप्रय वर्ि आबेंडकर यांनी या सभचेे अध्यिस्थान स्िीकारले आह.े तयांच्या भाषर्ाचा 

लाभ वर्ळािा म्हर्नू र्ी येथे आलेलो आह.े वर्स्टर आबेंडकर ह े र्कूनायक पि काढतात ि सिम र्ागासलेल्या 

जातींचा परार्शम घतेात तयाबिल र्ी तयांचे र्नुःपिूमक अवभनंदन करतो.तसेच आज तयांना पंवडत ही पदिी दणे्यास 

तरी काय हरकत आह,े विद्वानात ते एक भषूर्च आहते. आयम सर्ाज, बौद्ध सर्ाज ि विस्ती सर्ाज यांनी 

तयांना आपल्यार्ध्ये आनंदाने घतेले असते. परंत ु ते तुर्च्याकरीता वतकडे गेले नाहीत. याबिल तमु्ही तयांचे 

आभार र्ानले पावहज ेि र्ीही र्ानतो’.५  

या र्ार्गाि पररषदरे्ध्ये बाबासाहबेांच्या पढुाकाराने पररषदेर् ेशाहू छिपतींनी आपल्या राज्यात बवहष्कृतांना 

सर्ानतेचे हक्क दऊेन तयांचा उद्धार करण्याच े सतकृतय आरंवभलेल्या बिल अवभनंदन करून, तयांचा िाढवदिस 

प्रतयेक बवहष्कृत व्यक्तीने सर्ाप्रर्ार् ेसाजरा करािा. असा खास ठराि र्जंरू करण्यात आला. 

नागपरू पररषद :- 

अवखल भारतीय बवहष्कृत सर्ाजाची पवहली पररषद नागपरू येथे वदनांक ३० ि ३१ र् ेआवर् ०१ जनू १९२० 

ला तीन वदिस राजषी शाहू र्हाराज यांच्या अध्यितेखाली आयोवजत करण्यात आली. या पररषदचे्या र्चंािर शाहू 

र्हाराज, डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर, दत्तोपंत दळिी, वसतारार् जानबा कांबळे, बाब ूकालीचरर् आवर् ग. 

आ.गिई इतयादी र्ान्यिर उपवस्थत होते.यािळेी भाषर् करताना शाहू र्हाराज म्हर्ाले की, ‘आपर् र्ला 

आज ‘आपला’ म्हटले आह.े तयाप्रर्ार् े शेिटपयांत प्रेर् दृढ ठेिा. र्ी दखेील वकतीही अडचर्ी आल्या 

वकतीही िास झाला तरी तयाला न जरु्ानता आपल्या उन्नतीच्या र्हतकायामस शक्य तेिढा हातभार लािण्यास कधीही 

र्ाघार घेर्ार नाही.’६ 
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परस्पर पिव्यिहार :- 

 १३ जनू १९२० र्ध्ये डॉ.आंबेडकरांनी छिपती शाहू र्हाराज यांना पि वलवहले.यार्ध्ये तयांनी र्ार्गाि 

ि नागपरूच्या सभेत पास झालेल्या ठरािानसुार २६ जनू हा वदिस आपला िाढवदिस म्हर्नू सिमि साजरा 

करण्यात येर्ार आह.े तसेच तयाच वदिशी‘र्कूनायक’ या पाविकाचा विशषे अकं काढण्याचे 

वनयोवजत झाले आह.े यार्ध्ये र्हाराजांचा फोटो ि तयाचं्या कायामची उज्िल रूपरेखा दणे्यात येर्ार 

आह.े याकररता र्ावहती गोळा करण्यासाठी र्ी स्ितुः कोल्हापरूला येत आह.े र्गंळिारी संध्याकाळी 

पोहोचेन.हूजरुांच्या दशमनाचा लाभ होईलच.असे पि डॉ. आबेंडकरांनी शाहू र्हाराजांना वलवहलेले 

आह.े 

 शाहू र्हाराजांनी वदनांक २३ जनू १९२० रोजी आपले वर्ि अल्रेड पीज यांना पि वलवहले. यार्ध्ये 

तयांनी डॉ. आबेंडकर ह ेलंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉवर्क्स र्ध्ये अभ्यास करण्यासाठी इगं्लंडला येत आह.े 

तेव्हा आपर् डॉ. आबेंडकरांचे म्हर्र् ेशांतपर् ेऐकून घ्याि ेआवर् तयांना आपल्या परीने शक्य होईल 

तेिढी र्दत करािी.७  असे र्हाराजांनी वलवहलेले आह.े 

 डॉ. आबेंडकरांनी वदनांक २८ जनू १९२० ला इगं्लंडिरून शाहू र्हाराजांना पि वलवहले. यार्ध्ये तयांनी 

लोकर्ान्य वटळकांनी ‘र्हार ही गनु्हगेार जर्ात आह’े असे उदगार काढल्यार्ळेु तयांच्याविरुद्ध खटला 

दाखल करता येईल का अशी विचारर्ा डॉ. आबेंडकरांनी केली होती. 

 शाहू र्हाराजांनी वदनांक ८ जलैु १९२० ला डॉ. आबेंडकर यांना पि वलवहले. यार्ध्ये ते वलवहतात की, 

लोकर्ान्य वटळकांच्या विरुद्धच्या खटल्याच्या वनवर्त्ताने तरु्चे नाि संपरू्म इगं्लंडभर होईल आवर् 

इगं्लंडर्धील प्रतयेक जर् तुर्ची चचाम करेल.८ 

 वदनांक १४ वडसेंबर १९२० ला शाहू र्हाराजांनी डॉ. आबेंडकर यांना इगं्लंडर्ध्ये पि पाठिले होते. 

यार्ध्ये तयांनी डॉ.आबेंडकरांना इगं्लंड र्धील लोकांना, भारतीय अस्पशृ्यांची पररवस्थती सर्जािनू 

सांगण्याकररता तसेच येतील पररवस्थतीशी सार्ना करण्याकररता प्रोतसाहन वदलेले होते. 

 डॉ. आबेंडकरांनी वदनांक ३ फेब्रिुारी १९२१ ला इगं्लंड िरून शाहू र्हाराजांना पि वलवहले. तयार्ध्ये 

तयांनी वलवहले की,वर्स्टर र्ााँटेग्यनूी र्ला र्ुबंई कायदरे्डंळाचा सदस्य म्हर्नू वहदंसु्तानात परत जाि ेअसा 

आग्रह केला. परंत ु र्ी र्ाझा अभ्यास अधमिट टाकून येऊ इवच्छत नाही.९ अशी र्हाराजांना र्ावहती 

वदली. 

 डॉ. आबेंडकरांनी वदनांक १४ सप्टेंबर १९२१ ला शाहू र्हाराजांना पि वलवहलेले आह.े यार्ध्ये तयांनी 

आवथमक अडचर्ी विषयी वलवहलेले असनू तयाकररता 200 पौंडाची रक्कर् पाठविण्याची विनंती केली 

आह.े याच पिाच्या शिेटी बाबासाहबेांनी शभुचे्छा दतेांना, र्हाराजांचा भारतातील सार्ावजक लोकशाही 

चळिळीचे आधारस्तंभ म्हर्नू गौरि केलेला आह.े१०  

 डॉ. आबेंडकरांनी वदनांक १० र् े१९२२ ला लंडनहून नतून छिपती राजारार् र्हाराज यांना पि वलवहले. 

यार्ध्ये तयांनी शाहू र्हाराजांच्या र्तृयनुे र्ी र्ाझा एक ियैवक्तक स्नेही गर्ािले आहते आवर् दवलत सर्ाज 

तयांच्या एका र्हान वहतवचंतकांस ि एका र्हान कैिारी यास र्कुला आह.े र्ी र्ाझ्या दुुःखात असतानाच 

आपल्यािर ि र्हारार्ी साहबेांिर असलेल्या दुुःखात अपार सहानभुतूीने सहभागी होत आह,े११ अस े

वलवहले. 

दवलत प्रज्ञा पररषद :- 



RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary E-Journal 

Website : www.researchhub.org.in/research-hub                     !!                        Email : researchhubjournal@gmail.com 

Published In Collaboration With 

                               Department of History, Yashoda Girls’ Arts & Commerce College, Nagpur  Page-35 

Volume-2 (2021) 
Special Issue-1 

 

 

१९४० र्ध्ये कोल्हापरू येथे ‘दवलत प्रज्ञा पररषदचे्या’ वनवर्त्त्याने बाबासाहबे आंबेडकर आले असता, 

आपल्या भाषर्ात तयांनी म्हटले होते, ‘‘कोल्हापरू संबंधी एक गोष्ट अगदी वनवश्चत आह ेि या गोष्टीबिल 

अस्पशृ्यांना ि र्ला कोल्हापरूचा अवभर्ान िाटतो. शाहू र्हाराजांनी कोल्हापरूातच खरी लोकशाहीची र्हूुतमर्ढे 

रोिली, ही ती गोष्ट होय.’’१२ 

वनष्कषम :- 

१. दत्तोबा पोिार यांनी बाबासाहबेांविषयी सविस्तर र्ावहती शाहू र्हाराजांना सिमप्रथर् सांवगतली असे 

वदसनू येते. 

२.  १९१९ र्ध्य े शाहू र्हाराज ि डॉ. आबेंडकर यांची पवहली भटे र्ुबंई येथील  परळीच्या चाळीत 

झाली. 

३. शाहू र्हाराजांनी कोल्हापरू येथे बाबासाहबेांना जरीपटकाचा आहरे करून तयांचा जाहीर सतकार 

केला. 

४. राजषी शाहू र्हाराजांनी ‘र्कूनायक’ ितमर्ान पि काढण्यासाठी अडीच हजार रूपयाचे सहाय्य 

केल्याचे वदसनू येते.  

५. राजषी शाहू र्हाराजांनी बाबासाहबेांना ‘पंवडत’ ही पदिी र्ार्गाि पररषदरे्ध्ये वदली. ती खरोखरच 

योग्य होती ह ेवसध्द होते. 

६. र्ार्गाि ि नागपरू पररषदकेरीता राजषी शाहू र्हाराज आवर् डॉ. आबेंडकर यांच्या एकवित 

उपवस्थतीर्ळेु,दोघांच्याही भाषर्ार्ळेु,अस्पशृ्य लोकांचे र्नोधैयम उंचािले असे वदसनू येते. 

७. राजषी शाहू र्हाराज आवर् डॉ.आबेंडकर यांच्यातील परस्पर पि व्यिहारािरून तयांच्यात 

विश्वासाचे,र्िैीचे,एकर्केांविषयी आदराचे ि वजव्हाळयाचे संबंध होते असे वदसनू येते. 

८. तसेच दोघांर्ध्ये भािवनक नाते होते. तयासोबतच दवलतांविषयीची कर्ि ि सार्ावजक स्िातंत्र्य, 

सार्ावजक न्याय यासाठीचा संघषम हा एकसर्ान धागा होता. 

९. सार्ावजक लोकशाहीच्या र्हान चळिळीचे शाहू र्हाराज एक आधारस्तंभ म्हर्नू डॉ. आबेंडकर 

यांनी तयांचा गौरि केलेला आह.े 

१०. र्हाराष्रातील बहुजन सर्ाजाचे शाहू र्हाराज उद्धारकते म्हर्नू प्रवसद्धीस आलेले होते. 

असे असले तरी, बाबासाहबेांशी िागण्यात, बोलण्यात, पिव्यिहारात,भाषर्ात कुठेही तयांनी 

आपले ह े र्ोठेपर् प्रदवशमत केलेले नाही. आपल्या बरोबरीची वकंबहुना आपल्यापेिा जास्त 

‘सवुशवित ि अवभर्ानी’ असे आपले वर्ि म्हर्नू बाबासाहबेांचा गौरि शाहू र्हाराजांनी केलेला 

वदसनू येतो. 
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