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छ पती

 

सारांश 
इ तहासकार शा टायन हणतो

पुनरावृ ती के याब ल श ा मळते
होत असते. इ तहास घड वणारे
रंगलेला असतो. इ तहासात अशी
देखील प रि थतीवर मात क न
हेच रा  िजवंत ठेव याच ेएक
मह वाचा घटक असतो. महापु ष
इ तहासातील युगपु ष, लोकक याणकार
हणजे छ पती शवाजी महाराज
हणून तर पं डत जवाहरलाल नेह
शवाजी महाराज हदंवी वरा याचे
कडून छ पतींना यु  कलेच ेबाळकडू

शवाजी महाराजां या
पूव ची यु े ह  खु या मैदानात
ह तीदळ होत.े परंतु स या चा
शवाजी महाराजांनी आप या सै यात
सोमदेवाने घोडदळाच ेमह व 

घोडदळावरच अवलंबून असतो.' 
साधला. ' वतःला ओळखा, श लूा
आपलाच' या  वचारातून छ पतींनी
अगंीकार केला. आरमार उभारले
आघाडीवर राहून सै याचे यश वी
हदंवी वरा याची थापना केल
मूल श द Keyword 

छ पती शवाजी महाराज, वरा य
तावना Introduction 

 शवाजी महाराजांची यु प
श हू  होत.े अशा तकूल प रि थतीत
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छ पती शवाजी महाराजांची यु नीती 
 

राजकुमार व ल कडव                                                                                                                       
सशंोधक 

शा टायन हणतो, " यांना इ तहासाच े मरण राहत नाह
मळते." अथात इ तहासाच े मरण न ठेव याने इ तहासाची

घड वणारे आ ण इ तहास बघड वणारे अशा दोन त प याम ये
अशी अनेक उदाहरणे आहेत क , अ यंत तकूल

क न महापु षांनी आपले सा ा य नमाण केले. अशा
एक मह वाच ेसाधन आहे. महापु षांच ेच र  हाच
महापु ष आप या कायकतृ वान े इ तहासाला कलाटणी

लोकक याणकार , जा हतद  जाणता राजा, धरंुधर
महाराज. शवरायांनी आप या दरू ट ने एक नवी

नेह  यांनी यांना 'मानवी स गुणांचे सा ात तीक
वरा याच ेसं थापक होत. माता िजजाबाई आ ण शहाजी
बाळकडू मळाले.   

महाराजां या जीवनातील अनेक घटना आ ण मो हमा यांचा
मैदानात समोरासमोर लढवल  जात होती. सै यात पायदळ
स या चा देश हा द याखो यांचा ड गररांगांचा अशा 

सै यात पायदळ व वशषेतः घोडदळाला वशषे थान
 सां गतले आहे. सोमदेवाने असे सां गतले आहे 

.' छ पतींनी आप या यु तं ात  काळ, काम व वेग
श लूा ओळखा हणजे शंभर वेळा यु  झाले तर

छ पतींनी आपल  यु नीती आखल  आ ण ग नमी
उभारले, दगुाची न मती केल , काय म हेरखाते 
यश वी संचालन केले. परक य व वक य हतश ूचंा 
केल . 

वरा य,  यु नीती, ग नमी कावा, सेनापती,  गु तहेर

यु प ती आ मक होती. सभोवती परक य श ूबंरोबरच
प रि थतीत वरा य थापन कर याचा संक प 
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नाह  यांना इ तहासाची 
इ तहासाची पु`नरावृ ती  
त प याम ये हा डाव 

तकूल प रि थती असतांना 
अशा रा पु षांच े मरण 

हाच इ तहास अ यासाचा 
कलाटणी देतात. भारतीय 

धरंुधर यो ा, महान सेनानी  
नवी सृ ट  नमाण केल . 

तीक' अस े संबोधले आहे. 

शहाजी महाराज यां या 

यांचा वेग वल ण होता. 
पायदळ, घोडदळ, रथदळ, 

 प रि थतीत छ पती 
थान दले. कौ ट य व 

आहे क , 'सै याचा वेग हा 
वेग यांचा यो य सम वय 

तर  शंभर वेळा वजय 

ग नमी कावा या यु  तं ाचा 
हेरखाते थापन केले, वतः 

 यश वी सामना क न 

गु तहेर,  सै य, यु , रण े  

श ूबंरोबरच अनेक वक य 

 हे धाडसाच े होते. पण 
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शवराय हे तकुलतेच ेअनुकूलतेत
परक य अशा दो ह  श ूबंरोबर 

शवरायांनी संगी साम, दाम
'कृषकवग ’ (कुणबी) शवाजी महाराजां या
ा मण, भ,ू शणेवी, मुसलमान

जातीच े लोक होते. शवरायांचे
जातीतील गुणवंतांना शवरायां या
समावेश केला जाई. शवराय सव
 सै नकांना नय मत वेतन
ठेव यासह  ते वसरले नाह त.
काय अ भ ेत होते. आप या वत
जाणीव होती. मराठ  सै नकांम य
महाराजांनी वतःच े वेगळे यु दतं
महाराजांनी सवच यु  ेग नमी
यु , १६७० नंतर लढवलेले सा हेरचे
द ण दि वजया या काळात
अशा कारे पारंप रक व ग नमी
संधोधन प ती Research Method

 तुत संशोधनात संशोधन
केला गेला आहे. संशोधन कायसाठ
संशोधन काय दु यम साधनांवर
संशोधन काय पुढे ने याचा य न
संशोधनाची उ टे  Research Objective

 शवाजी महाराजां या यि तम वाचा
 छ पती शवाजी महाराजां या
 छ पतींचा ग नमी कावा
 छ पती शवाजी महाराजां या
 छ पतीं या आरमार दलाचा
 शवाजी महाराजां या गु तचर
 छ पती शवाजी महाराजां या

व लेषण:  

             चारह  बाजूंनी बळकट
करणारा आ ण या वरा याचे
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अनुकूलतेत पांतर करणारे टे व धाडसी राज ेहोत.े महाराजांना
 लढावे लागले. वरा या या या हतश ूचंा बमोड

दाम, दंड, भेद या नीतीची अवलंब केला. सर यदनूाथ
महाराजां या ल करा या पाठ चा कणा होता. ल करात

मुसलमान, हावी, महार, कोळी, भंडार , रामोशी, धनगर
शवरायांच े सै य रा य होते. केवळ महारा ातील न हे
शवरायां या सै यात समावेश होता. माणसांची पारख क नच

सव सै नकांची वत: य तीगत तपासणी करायच.े
वेतन व काम गर नुसार ब स,े बढ याह  देत
. यांनी न ठावंत सै नक नमाण केले. यां या
वत :या  रा यासाठ  आपण हे लढाईचे काय कर त

सै नकांम य शवरायांनी घालून दले या सवयी व आदश  

यु दतं  वक सत केले. 'ग नमी कावा' हे ते तं
ग नमी कावा यु तं ाने लढवल  नाह त.१६६० म ये लढवले

सा हेरचे यु , कांचनबार च े यु , बहलोलखान व चे
काळात सन १६७७ - ७८ म ये लढलेल  यु  ेह  पारंपा रक
ग नमी कावा  यु  तं ाचा अवलंब महाराजांनी केला व यश वी

Method 

संशोधन कायसाठ  ऐ तहा सक व लेषण आ ण गुणा मक
कायसाठ  संशोधन सा ह य स  पु तकांमधनू संक लत

साधनांवर आधा रत आहे, हणून संशोधकाने आधु नक
य न केला आहे. 

Research Objective 

यि तम वाचा च क सक अ यास करणे. 

महाराजां या नेतृ व गुणांचा अ यास करणे. 

कावा यु तं याच ेमह व स  करणे. 

महाराजां या सै य संरचनेचा अ यास करणे. 

दलाचा वतमान संदभात अ यास करणे. 

गु तचर यं णेच ेअवलोकन करणे. 

महाराजां या यु नीतीचा वतमान प रि थतीत मह व

बळकट परक य  स ता असतांना या सवाशी ट कर 

वरा याच ेसुरा यात पांतर क न भ व यातील ‘पेशावर ते
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महाराजांना वक य व 

बमोड कर यासाठ  छ पती 
यदनूाथ सरकार ल हतात, 

ल करात कुणबी, मराठे, 
धनगर, आगर , वैगेरे ५६ 

न हे, तर भारतातील सव 

क नच यांचा सै यात 

.  
देत. पण कडक श त 

यां या सै यात, वरा याचे 
कर त आहोत ह  यां यात 

  भनलेले होते. शवाजी 
तं  होत.े परंत ू शवाजी 
लढवले गेलेले रायबागच े

बहलोलखान व च े उमराणीच े यु , 

पारंपा रक प तीची यु े होती. 
यश वी झाले. 

गुणा मक प तीचा वापर 

संक लत केले आहे.  तुत 

आधु नक ि टकोन वीका न 

मह व  समजणे. 

 घेत वरा य नमाण 

त ेतंजावर’ अशा वशाल 
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हदंवी सा ा याच ेबीजारोपण 

मोठ  व न पाहतात. पण नुसती
साधनांची जमवाजमव क न
आण यासाठ  श शूी सश  सं ाम
होती. श  ू अनेक पट ने बळ
श ा ,े सै नक या कशाचीह
यास घेणे हणजे मगृजळा या

मह वाकां ेच ेउ तुंग शखर सर
           शवाजी महाराज महान
क पकतेने आ ण शौयाने एक 

सै नक, मु स ी सेनापती हे यांचे
ीद होत.े त काल न च वासी

काबीज करावयाची यांची मनीषा
कला यांना पूण अवगत होती.
आम याने हटले आहे, ‘उ तम
श सूंबंधी बात या मळव यात
असत. कोण याह  मो या संकटाचा
सेनानींत त ेसव े ठ होते. हातात
ेरणा होती. छ पती शवाजी महाराजांनी

काटक, चपळ, चवट, िज ी, शूर
परा म जागा केला. वरा य 

दाखवला. शवाय ह  माणस ं

राजांवर राहाणार न हते. उलट 

क न त ेकृती करणारे होते.'  
            छ पती शवाजी महाराजां या
आ ण सै य यव थापन होय. 

हा पायदळावर होता. महाराजांनी
भार ठेवला. कायम फौजेत 'बारगीर
सै नकांना चांगला आ ण वेळेवर
वरा याच े शासन टाचार 

डावपेचात  न णात होत.े बचावाचे
घोडदळ पाठवून देश जाळून 

आजच े उ यावर घालणे परम 
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 करणारा तेज वी महापु ष हणजे छ पती शवराय
नुसती व न पाहून थांबत नाह त तर ती व न स यात

क न व न य  साकार करतात. वातं याच े

सं ाम कर या शवाय दसुरा पयाय न हता. प रि थती
बळ होता. या याकड े अनुभवी श त सै य 

कशाचीह  यांना कमतरता न हती. अशा वेळी हाती शू य
मगृजळा या मागे धावणे ठरले असते. मा  राजांनी आप या

सर केले.  
महान सेनानी होते.  ल कर  डावपेचात न णात 

 नवीन रा य नमाण केले. अ वतीय यो दा, साहसी
यांच ेमूलभूत गुण होत.े  सु टांचा म  आ ण  टांचा

वासी  अबँे कॅरे ल हतो, ' सधं ुनद पासून बंगाल या उपसागरापयतचा
मनीषा होती.' शवाजी महाराज हे अिजं य लढव ये 

. शवाजी महाराजांच ेयु नेतृ व, हे यां या सै याचे
उ तम सेनापतीला आव यक असणारे सव गुण शवाजी

मळव यात यांनी कोणतीह  कसूर केल  नाह . मोठ  र कम
संकटाचा यांनी धयैाने आ ण यु तीन े सामना 
हातात तलवार घेऊन आ मण करणारे शवाजीराजे
महाराजांनी बारा मावळातल  अठरा पगड जातीची
शूर, न ठावान आ ण जीवाला जीव देणारे होते. शवरायांनी
 न ठा नमाण केल  आ ण सामा यांकडून असामा य
 राजां या तालमीत तयार झालेल  अस याने यां या

उलट आप या राजाला काय आवडत ंआ ण काय आवडत

महाराजां या यशाचे मुख कारण हणज े यांनी तयार
. वरा यात फौजचेा साठ ट के भार घोडदळावर 

महाराजांनी चतुरंग सै य यव था मोडीत काढून घोडदळ व
बारगीर' तर राखीव फौजते सव ' शलेदार' मंडळी

वेळेवर पगार दला. टाचार ज मालाच येणार नाह
टाचार मु त ठेऊन आदश रा यकारभार केला. छ पती

बचावाच ेआ ण चढाईचे यु ह  तत याच कुशलतेने
 बे चराख करत आहे. श वूर  जरब बसवत असत
 अनु चत. साि नधवासी श  ू हणजे केवळ उदरातील

Online Available at  www.cmrj.in 

                ISSN No. 2456-1665 

   Page 75 

शवराय! महापु ष तेच ज े

स यात उतरव यासाठ  

 येय  मूत व पात 

प रि थती पूणपणे तकूल 

 होते. स ता, संप ती, 
शू य असताना वातं याचा 
आप या भावी यु तं ान े

 होत.े यांनी आप या 
साहसी लढव या, धाडसी 
टांचा कदनकाळ हे यांच े 

उपसागरापयतचा देश 

 होते. रा यकारभाराची 
सै याच ेचतै य होत.े रॉबट 

शवाजी राजांम ये होते. 
र कम ते यासाठ  खच करत 

 दला. या काळातील 

शवाजीराज,े ह  यां या सै याची 
जातीची मंडळी गोळा केल .  त े

शवरायांनी यां यातील 

असामा य इ तहास घडवून 

यां या मतांच े दडपण 

आवडत नाह  याचा वचार 

तयार केलेल  सै य रचना 
 तर चाळीस ट के भार 

व पायदळ यावर जा त 

मंडळी होती. छ पतींनी 
नाह  अशी यं णा राबवून 

छ पती हुशार आ ण ल कर  

कुशलतेन ेखेळत. श ू देशात 

असत. 'श चूी उपे ा करणे 

उदरातील याधी याचा 
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पराभव आधी करावा. आपणास
ल ात येते. यु ात रण े  नवडीला
यु थळावर अथात रण े ावर
यांना पूण मा हती होती. यु देशा या
स या  पवत,  द खनमधील 

अ यास यांनी केलाच होता. एवढेच
            शवरायांनी स म अशी
श चू े आ मणाच े धोके, व तारासाठ
राजां या गु तचरांनी आण याचे
लहून ठेवतो,  ' शवाजी आप या
बात या आणून देतात, या बात यांवर
शवरायांच ेगु तचर यां या श ू या
पाहून आपल  रणनीती ठरवत. 

हेरांची नाव े मळतात. शवाजीराजांचे
आहे.  १६६४ ई. या वष  प ह यांदा
ब हज  नाईकने काढून आणल
महाराजांना दला होता. सुरतेत
आणल  होती. यामुळे सुरते या
संपादन करायच ेआ ण याच े

हवी. यासाठ  मरा यांनी श ू
यांसारख ेकरह  शवाजीराजानंी
-४० पयत महसूल गोला केला. शवाजीराजांचे
व सै य यव थापणात शवाजी
              ग तमान सै य हा यु ाचा
तर यु दात वजयी हो याची श यता
सरळ ह ला क न गड िजंकले
जनावरांस यात थारा न हता.
छ पतींनी घोडदळ व पागा यावर
डावपेचांचा गाभाच होता. चाण याने
प रणामकारक उपयोग करणारे
महाराजांनी हदंवी वरा य थापनेची
नमाण केल . पूव या पारंप रक
ग नमी कावा या यु  तं ाचा ज म
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आपणास राखनू ग नम यावा.' या श दातून शवाजी
नवडीला मह व असत.े यु ातील जय वा पराजय

रण े ावर अवलंबून असतो. शवाजीराजे या देशात यु
यु देशा या ानामुळे शवाजी ५० ट के लढाई अगोदरच

द खनमधील ड गररांगा, न या, नाले कस ेआहेत, दगु, घाटवाटा
एवढेच न हे, तर नकाशहे  काढले होते. 

अशी गु तचर यं ना नमाण केल . परक य मुलुखात
व तारासाठ  अनुकूल प रि थती इ. अनेक बात या

आण याचे अनेक दाखले देता येतील. ा सव न आलेला
आप या गु तचरांवर भरपूर धन खच करतो. हे गु तचर

बात यांवर तो योजना तयार करतो व हणून याला
श ू या श तीचा अचूक अदंाज  काढत, यानुसार
. व वासराव नानाजी दगे, ब हज  नाईक, सुंदरजी

शवाजीराजांच ेहेर बहारम ये भेट याची न द समकाल न
प ह यांदा जे हा शवाजीराजानंी सुरत लुटले, ते हा या
आणल  होती. ‘सुरत मा रल याने अग णत य सापडले

सुरतेत कती पैसा दडलेला आहे, याची मा हती ब हज ने
सुरते या वार त वेळ वाया गेला नाह . वरा य नमाण

 संवधन करायचे हणज ेसै य हवे. सै य सांभाळायचे
श ू देशातून गडगंज संप तीची लूट केल . चौथाई

शवाजीराजानंी चालवले होत,े इतरह  काह  कर होते. मराठ  मलुखातून
शवाजीराजांचे हे अथकारण फारच बलवान होते. 

शवाजी महाराज यश वी झाले.  

यु ाचा अ यंत मह वाचा घटक ! सै या या हलचाल म ये
श यता अ धक. शवाजी महाराजांनी  गडाला वेढा

िजंकले. शवाजीराजाचंे सै य चपळ होते. ह तीसार या
. ल करा या हालचाल  चाप य आ ण वेग यांवर
यावर वशषे ल  दले होत.ेअक मात आ मण

चाण याने वणन केले या कूटयु ाचा सात याने, कषाने
करणारे एकमेव यो दा हणज ेछ पती शवाजी महाराज

थापनेची त ा घेतल  याच वेळी वतःची वेगळी
पारंप रक यु तं ात शवाजी महाराजांनी आमूला  बदल

ज म झाला. ग नमी कावा या श दाला इं जी गुर ला
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शवाजी महाराजांची यु नीती 
पराजय या मो या माणात 

यु  खेळले या देशाची 
अगोदरच िजंकत आसत. 

घाटवाटा कशा आहेत, याचा 

मुलुखात घडणा या घडामोडी, 
बात या श ू गोटात श न 

आलेला बचलम ु ऍबे कारे 

गु तचर याला व वध 

याला यश ा त होते.'  
यानुसार राज ेआपल  श ती 
सुंदरजी भूजी अशी यां या 

समकाल न इं ज वाशांनी केल  

या शहराची ब तंबातमी 
सापडले ’,  असा स लाह  यान े

ब हज ने आधीच काढून 

नमाण करायच,े देश 

सांभाळायच े हणज ेसंप ती 
चौथाई आ ण सरदेशमुखी 
लखातून उ प ना या ३३ 

 यातून सै य उभारणी 

हलचाल म ये चपळता असेल, 

वेढा घालून गड न िजंकता 
ह तीसार या धी यागती या 

यांवर आधारले या हो या. 
आ मण  हा शवाजीराजां या 

कषाने अन ततकाच 

महाराज. छ पती शवाजी 
वेगळी यु नीती, एक प त 

बदल केला. या बदलातूनच 

गुर ला वॉर हा तश द 
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आहे. ग नम या श दाचा अथ श ू
ग नमी कावा हणजे श वूर वजय
यु तं ाला ग नमी कावा हा श द योग
आप यापे ा अ धक आहे, अशा
श चूी अ धका धक हानी कर याचे
यु  नीतीचा अ वभा य भाग होता
देणगी आहे. ह  कूटयु  कंवा वकृयु
तोह  आप याला सोयी कर अशा
कंवा तप ाची साधले तेवढ

               छ पती शवाजी महाराजांनी
पयतचा देश िजंकला  यामुळे
ल हतो, "पुढे राजीयास राजपुर चे
तजवीज पडल ". स याचे पा रप य
न मतीमुळे इं ज, डच, पोतुगीज
राजक य कारणाक रता महाराजांनी
"आरमार हणज े वतं  एक 

याच े आरमार याचा समु  याक रता
दलाने लहान बोट  नमाण के या
पाठवले या एका प ात ल हले
फसवतात. अशा बोट  इं ज आरमारात
            पोतुगीज इ तहासकार  परेन
धाडसी न शबवान एक भट या
सौज यशील, सकंदरा माणे शरणागतास
झटपट नणय घेणारा, सझर माणे
तभावान राजपटू, कुशल संघटक

या त प याशी चतुराईने राजकारण
संघटन, कमी सै यदलासाठ  

श ू या गोटातील व जेतील 

क ले यांची न मती, पारंप रक
श  ू समु माग येणार याची 
ओळखनू उभारलेले आरमार,  लढाया
अनेक पैलूंमुळे छ पती शवाजी
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श ू आ ण कावा या श दाचा अथ डाव कंवा डावपचे
वजय मळ व यासाठ  खेळलेले डावपेच कंवा यु तं

श द योग वापरला जातो नी तो ढ झाला आहे. सै य
अशा प रि थतीत ह  श ूशी दोन हात करत आप या

कर याचे यु तं  हणजेच ग नमी का याचा वावर हे
होता. ‘ग नमी कावा’ ह  शवरायांची वरा याला
वकृयु  प तीवर आधारलेल  होती. ग नमी कावा त व
अशा जागेवर, वत :ची  कमीतकमी हानी आ ण हातात

तेवढ  अ धक हानी, ह  या ग नमी का याची त व ेहोती
महाराजांनी कोकण काबीज केला. १६५७ म ये महाराजांनी
यामुळे स यांशी संपक  -संघष  होणे अप रहाय होते. कृ णाजी
राजपुर च े स ी, घरात जैसा उंद र तैसा श  ू यास कैसे
पा रप य कर याक रता आरमार उभार याची आव यकता

पोतुगीज, च या स तांना शह बसून सावभौम व स
महाराजांनी आरमार उभारले. आ ाप ात रामचं  पंत

 रा यागतच आहे. जैस े यास अ वबळ याची
याक रता आरमार अव यमेव कराव.े" शवाजी 
के या. मुंबईचा एक  इं ज कॅ टन व यम मन चन

ल हले आहे, ‘या छो या चपळ मराठ  बोट  आ हाला
आरमारात ह यात .’   

परेन शवरायां वषयी हणतो, "गूढ आ ण अ तुर य
भट या सरदार, आक षत करणार  ती ण नजर, लघवी चया

शरणागतास औदायाने वा गवणारा, उ फुत आ ण
सझर माणे विजगीष,ु ढ न चयी, श त ेमी, न णात

संघटक, द ल च ेमोगल, वजापूरच ेतुक, पोतुगीज, 

राजकारण करणारा मुस ी." वरा य न मतीसाठ
 आखलेल  वतं  यु नीती, कौश य ओळखनू
 मा हती काढ यासाठ  केलेल  हेर गर , दगुम 

पारंप रक यु  तं बरोबरच ग नमी का याचा खबुीने केलेला
 दरू ट  अस याने केलेल  दगु न मती, परक य
लढाया िजंक यासोबतच प रि थती वरोधात असताना

शवाजी महाराज आदश शासक व याच सोबत कुशल सेनानी
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डावपचे असा होतो. अथात 

यु तं  होय. शवरायां या 
सै य सं या, यु  साम ी 

आप या कमीत कमी बळान े

हे शवाजी महाराजां या 
वरा याला मळालेल  फार मोठ  

त व अक मात छापा, 
हातात अ धका धक लूट 

होती.  
महाराजांनी क याण, भवंडी 

कृ णाजी अनंत सभासद 

कैस े जेर कराव े हणून 

आव यकता होती .आरमार  

स  होणार होते. याच 

पंत अमा य हणतात, 
याची पृ वी आहे. त वतच 

 महाराजां या आरमार 

मन चन यान े मुंबईला 
आ हाला आ चयकारकर या 

अ तुर य, साहस ेमी आ ण 

चया, मन मळाव ूआ ण 

आ ण तरल बु म तेचा, 
न णात डावपेची, दरू ट चा 

, डच, इं ज, आ ण च 

न मतीसाठ  माव यांच ेउभालेले 

ओळखनू केलेल  सै य नवड, 
 ड गरक यांवर ल गड, 
केलेला वापर, भ व यात 

परक य आ मकांचा धोका 
असताना केलेले तह अशा 
सेनानी ठरतात. 
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