छत्रपति शिवरायाांचे जाहीरनामे – ‘कानून जाबिा’
(खालील पोस्ट ही आपल्या “गडवाट” या फेसबुक समुदायावरती श्री कुमार भावर याांनी जतन
करून ठे वलेली असून मी ती इथे तुम्हा सवाांसाठी जशीच्या तशी दे त आहे .. https://shivsankalp.wordpress.com)

ज्येष्ठ शुध्द त्रयोदशी, शके १५९६ या ददवशी ‘महाराजाांनी शशरी छत्र धरले. राजे चक्रवती सम्राट

झाले. मराठा राजा छत्रपती जाहला ही गोष्ट सामान्य नाही जाहली.’ राजाशभषेकानांतर ३ ददवसात
म्हणजे ‘ज्येष्ठ वद्य प्रततपदे स’ श्री शशवछत्रपतत महाराजाांनी ३ जाहीरनामे प्रशसद्द केले. तर चौथा
जादहरनामा राजाशभषेकानांतर १५ ददवसात म्हणजे ‘ज्येष्ठ वद्य त्रयोदशीस’ घोषीत झाला. हे सवव
जाहीरनामे ‘कानून जाबता’ म्हणुन ओळखले जातात. थोडक्यात राजाशभषेकानांतर २ आठवडयामध्ये
राज्यव्यवहार पद्धती कशी असेल ते छत्रपतत शशवरायाांनी पूणप
व णे स्पष्ट केले होते. अथावत आधी

सुद्धा हीच राज्यव्यवहार पद्धत अमलात असली पादहजे; राजाशभषेक हे जाहीर करायला एक तनशमत्त
ठरले असावे.

जाहीर झालेले ४ कानन
ू जाबिे खालीलप्रमाणे १) जाबता चचटणीसी शलहीण्याचा – एकूण कलमे १२
२) जाबता लष्कर सरनौबत – एकूण कलमे ८
३) जाबता कारखानीशी आणण सबनीशी शलहीण्याचा – एकूण कलमे २२ (कारखानीशी १४ आणण
सबनीशी ८ कलमे)

४) प्रधानमांडळ – एकूण कलमे २०

आपण ‘प्रधानमांडळ’ ह्या जाबत्याबद्दल अचधक जाणून घेणार आहोत. छत्रपतत शशवरायाांचे
अष्टप्रधान मांडळ व त्याांची काये व जबाबदाऱ्या थोडक्यात खालीलप्रमाणे होते -

१) मोरोपांि पपांगळे (पांिप्रधान / पेिवा) : सवव राजकायव, राजपत्रावर शशक्का, ताब्यात असलेल्या
प्रदे शचे रक्षण व व्यवस्था, युद्ध.
२) रामचांद्र तनळकांठ (अमात्य / मुजुमदार) : जमाखचव, दप्तरदार व फडणीस याांवर दे खरे ख, खात्याशी
सांबांचधत असलेल्या कागदाांवर शशक्का, युद्ध.

३) अण्णाजी दत्िो (सचचव / सुरनीस) : राजकायवववषयक सवव जबाबदारी, युद्ध.
४) रामचांद्र त्त्रांबक (सम
ु ांि / डबीर) : परराज्यववषयक कायावचा ववचार, यद्ध
ु .
५) हां बीरराव मोहहिे (सेनापिी / सरनौबि) : सैन्यववषयक जबाबदारी, युद्ध.
६) दत्िाजी त्त्रांबक (मांत्री / वाकनीस) : अांतगवत राजकारणाचा ववचार, हे र खाते, यद्ध
ु .
७) रघुनाथराव (पांडडिराव) : धमाव-धमव ववचार.
८) रावजी तनराजी (न्यायाधीि) : तांटे, न्याय-तनवाडा.
कानून जाबिा : प्रधान मांडळ क्षत्त्रय कुलाविांस राजा शिवछत्रपति राजाशिषेक िके १, आनांदनाम
सांवत्सरे , ज्येष्ठ वद्य त्रयोदिी, िोमवासर-

१. मुख्य प्रधान याांणी सवव राजकायव करावे; राजपत्रावरी शशक्का करावा; सेना घेउन युद्धप्रसांग स्वारी
करावी, तालुका ताबबनात स्वाधीन होइल त्यास रक्षून बांदोबस्त करून आज्ञेत वताववें व सवव सरदार,
सेना याांजबरोबर जावें आणण सववसांमत चालावें. - येणेप्रमाणे कलम १.

२. अमात्य याांणी सवव राज्याांतील जमाखचव चौकशी करून दप्तरदार, फडणीस याांचे स्वाधीन असावें ;
शलदहनें चौकशीनें आकारावें ; फडणीशी, चचटणीशी पत्राांवर चचन्ह सांमत करावे; यद्ध
ु प्रसांग करावें .
तालक
ु ा जतन करून आज्ञेतां चालावें. - येणेप्रमाणे कलम १.

३. सचचव याांणी राजपत्र शोध करून अचधक-उणे मजकूर शुद्ध करावी. युद्धप्रसांग करून तालुका

स्वाधीन होइल तो रक्षून आज्ञेतां वताववें. राजपत्रावर चचन्ह सांमत करावें. - येणेप्रमाणे कलम १.

४. मांत्री याांणी सवव मांत्रववचार राजकारण याांतील सावधतेनें आमांत्रण, तनमांत्रण, वाकतनशी याांचे
स्वाधीन. तालुका जतन करून युद्धादद प्रसांग करावें . राजपत्रावर सांमत चचन्ह करावें. - येणेप्रमाणे
कलम १.

५. सेनापती याांणी सैन्य रक्षण करून युद्धप्रसांग स्वारी करावी. तालुका स्वाधीन होइल तो रक्षून
दहशोब रुजू करून आज्ञेतां वताववें व फौजेचे लोकाांचे बोलणे बोलावें. सवव फौजेचे सरदार याांणी
त्याजबरोबर चालावें. - येणेप्रमाणे कलम १.

६. पांडडतराव याांणी सवव धमावचधकार, धमव, अधमव पाहून ववचचक्षा करावीां. शशशटाांचे सत्कार करावे.
आचार, व्यवहार, प्रायश्शचतपत्र होतील त्यावर सांमत चचन्ह करावें. दान-प्रसांग, शाांती अनष्ु ठान
तत्काळी करावें. - येणेप्रमाणे कलम १.

७. न्यायाधीश याांणी सवव राज्यातील न्याय-अन्याय मनास आणून बहुत धमें करून न्याय करावें.
न्यायाची तनवडपत्रे याांजवर सांमत चचन्ह करावें. - येणेप्रमाणे कलम १.
८. सम
ु ांत याांणी परराज्यातील ववचार करावा. ज्याांचे वकील येतील त्याांचे सत्कार करावें. राजपत्रावर
सांमत चचन्ह करावें. - येणेप्रमाणे कलम १.

९. चचटणीस याांणी सवव राज्यातील राजपत्रे ल्याहावीां. राजकारण-पत्रें , उत्तरें ल्याहावीां. सनदी , दान
पत्रें वगैरे महालीां, हुकुमी याांचा जाबता, फडणीशी, चचटणीशी अलादहदा त्याप्रमाणें ल्याहावें. हातरोखा,
नाजुक पत्रें , याांजवर मोतवब अथवा खास दस्तक. मात्र वरकड़चा दाखला, चचन्ह नाहीां, चचटणीसाांनीच
करावें. - येणेप्रमाणे कलम १.

१०. फौजेचे सबनीस, बक्शी याांणी सवव फौजेची हाजरी चौकसी करावी. यादी करून समजावावें.
रोज्मरा वाटणें , सत्कार करावा. युद्धादद प्रसांग करावा. - येणेप्रमाणे कलम १.
११. सेनाधरु ां धर याांणी बबनी करावी. आघाडीस जावें , उतरावें. फडफमावस जमा करावीां. लट
ु करणें
मना करणें. चोकसी-ताकीद याांजकडे, पढ
ु े असोन सेना रक्षण करावी. - येणेप्रमाणे कलम १.

१२. ककले-कोट, ठाणे जांश्जरे येथील कायदे करून ददल्हे त्याप्रमाणे हवालदार, सुभेदार, कारखानीस,
सरनौबत, सबनीस, तटसरनौबत लोक याांचे जाबते करून ददल्हे त्याप्रमाणे चालऊन सावधानतेनें

स्थळे रक्षावी. तचगरी-वहाली हुजुरु न व्हावी, बजमी नेमणूक तालूकादार याांजकडे दरवाजा, ककल्या,
हवालदार,याचा हुकुम शसके त्याचे नावाचे. कारखानीसी जाबता अलादहदा करणें . - येणेप्रमाणे कलम
१.

१३. अष्टप्रधान याांजकडे दे हे तालुके व स्वारीस जाणें त्यास मुताशलक करून ददलें. त्याांणी सेवा
व्यापार चालवावा. हुजुर रहावें. - येणेप्रमाणे कलम १.

१४. सुभ,े मामले, तालुकादार याांस ज्याच्याकडे जें नेमलें त्याांणी जाबतेप्रमाणें चालवावे. हुजुरचे
दरखदार, चचटणीस, फडणीस, मुजुमदार याांचे इतल्याने चालून दहशोब गुजरावें . - येणेप्रमाणे कलम
१.

१५. बारा महालाांचे अचधकारी याांणी आपलाले काम दरु
ु स्त राखन
ु ु दहसेब आकारून दप्तराांत
गज
ु रावें. - येणेप्रमाणे कलम १.

१६. दरुणी महालाांचे काम ददवाण नेमून ददल्हे याांणी सवव पाहून करावें . चचटणीस, फडणीस याांणी
आपलाले दरखाचे कागदपत्र ल्याहावें. त्यावर तनशान, चचन्ह ददवाणानी करून वाडयास समजाउन
मोतवब साक्ष करावें. - येणेप्रमाणे कलम १.
१७. पोतनीस याांणी पोत जमाखचव शलदहणे करावें. नजर पेश कशी जमा करावी. पोतदार याांनी
पारख करावी. - येणेप्रमाणे कलम १.
१८. अष्टप्रधान याांजकडे दे हे तालुके व स्वारीस जावयास दखरदार सवव हुजुरचे जावे. त्याचे
दाखल्यानी व्यवहार करावा. स्वारीस जाणें त्यास मुताशलक करून ददल्हे त्याांणी सेवा-व्यापार
चालवावा. हुजुर रहावें . - येणेप्रमाणे कलम १.

१९. आबदारखाना चचटणीस याजकडे सराफखानासुधा अचधकार साांचगतला. मजालसी, अत्तर-गुलाब,

व हार-तुरे व फळफळावळ खश
ु वाई खरी जमाखचव याांणी करून दहशेब दप्तरी गुजरावा. - येणेप्रमाणे
कलम १.

२०. पागा जुमलेदार याांणी कैद करून ददल्ही त्याप्रमाणें चालून सेनापती व प्रधान याांच्या समागमें
कामकाजें करावीां. - येणेप्रमाणे कलम १.
एकून कलमें वीस मोितब.
आपण बघू शकतो की पदहली ८ कलमे अष्टप्रधान याांच्या कामाबद्दल तनगडडत आहे त. ८ पैकी ६
प्रधानाांना यद्ध
ु – यद्ध
ु ादद प्रसांगाला गरजेनस
ु ार जाणे हे त्याच्या पदाच्या जबाबदारीमध्ये समाववष्ट

होते. त्यातन
व णे
ू फ़क्त पांडडतराव आणण न्यायाधीश याांना वगळण्यात आले होते. ९ वे कलम पण
ू प
‘चचटणीशी’बद्दल आहे . चचटणीस म्हणजे आजचा ‘कैबबनेट सेक्रेटरी’. हे महत्वाचे पद

राजाशभषेकानांतर ‘बाळाजी आवजी’ याांच्याकडे सोपवले गेले होते. फौजेचे इतर अचधकारी आणण बारा
महालाचे अचधकारी याांनी करावयाची कामे सुद्धा पूणप
व णे स्पष्ट केली गेली होती हे सुद्धा इतर
कलमाांवरुन समजते.

यात १२ वे कलम सुद्धा अत्यांत महत्वाचे आहे . ‘हुजुरात’ म्हणजे खद्द
ु छत्रपतत शशवाजी
महाराजाांच्या अखत्यारीत येणारया खात्याचे उल्लेख ह्यात केले गेले आहे त. ककले-कोट, ठाणे आणण
जांश्जरे याबद्दल अगदी सक्तीचे सुक्ष्मतनयम त्याांनी बनवले होते. ते तनयम मोडण्यास तीळभर सुद्धा
जागा नव्हती. इतके असन
ू त्याचा ह्या बाबीांचा खचव फारच काटकसरीने बाांधलेला होता.

त्याांची राज्यपद्धती अशी होती की सांपण
ू व राज्यकारभार अष्टप्रधान मांडळावर सोपवन
ू तो चोख
चालेल याची पण
ू व काळजी घेतली गेली होती. राज्यकारभारात प्रत्यक्ष ढवळा-ढवळ न करता

राज्यकारभाराववषयी दै नांददन मादहती शमळत जावी यासाठी त्याांनी आपल्या ववशवासातील माणसे
जागोजागी स्वतांत्रपणे नेमली होती. जेणेकरून प्रत्येक खात्यावर त्या खात्याच्या प्रमख
ु ाबरोबरच
त्याांचे सद्ध
ु ा अप्रत्यक्ष आणण पण
ू व तनयांत्रण राहील.

ररसोसव मॅनेजमें ट काय असते हे त्याांनीच ३५० वषाांपूवी दाखवून ददले आहे . शशवचररत्र वाचावे…
अनुभवावे… शेवटी सवावत महत्वाचे म्हणजे त्यातून काहीतरी शशकावे आणण आपल्या दै नांददन
जीवनात त्याचा अवलांब करता आला तर पहावा …

सांदित – सिासद बखर, राजव्यवहारकोि, आज्ञापत्रे (लेखक- रामचांद्रपांि अमात्य) आणण शिवकालीन
राजतनिी आणण रणतनिी (लेखक- श्री. रां . कुलकणी)
शशवाजी महाराज युगपुरुष होते. त्याांनी अनेक नव्या गोष्टी सुरु केल्या . दे शातले पहीले ‘खडे
सैन्य’ त्याांनी उभे केले. त्याांनी दे शातल पहील नौदल उभ केल,जलदग
ु व उभारले. शशवरायाांनी
वतनदारी पध्दती बांद सैतनकाांना,अचधकाऱ्याांना पगार सरु
ु केले.शेतकऱ्याांच शोषण करणारी

जशमनदारी पध्दत बांद करुन शेतकऱ्याांचा फायदा असणारी रयतवारी पध्दत आणली. शशवाजी
महाराज ‘रयतेचा जाणता राजा’ होते हे खरच.शशवराज्याशभषेकापव
ु ी एक महीना आधी शलदहलेल्या
एका पत्रातन
ु त्याांना रयतेची ककती काळजी होती हे कळते. महाराज शलदहतात,’कोण्ही कुणब्याचे
येथील दाणे आणील ्,कोण्ही भाकर्,कोण्ही गवत ्,कोण्ही फाटे ,कोण्ही भाजी,कोण्ही पाले.ऐसे करु

लागलेत म्हणजे जे कुणबी घर धरुन जीवमात्र घेउन राहीले आहे त तेही जाउां लागतील.ककतेक

उपाशी मराया लागतील.म्हणजे ऐसे होईल की ,मोगल मुलकात आहे त्याहुन अचधक तळतळाट
होईल.तें व्हा रयतेची सारी बदनामी तुम्हावर येईल.हे तुम्ही बरे जाणोन बहुत यादी धरुन वतवणुक
करणे.कोण्ही….रयतेस काडीचा आजार द्यावयास गरज नाही.ज्याला जे पाहीजे,दाणा हो अगर

गवत हो,अगर फाटे ,भाजीपाले व वरकड ववकाया येईल ते रास्त घ्यावे.बाजारात जावे रास ववकत
आणावे.कोण्हावरही जुलुम अगर कोण्हासी कलागती कराया गरज नाही…’यावरुनच शस्त्राच्या

जोरावर सैन्य जनतेवर अत्याचार तर करणार नाही ना याची महाराजाांना काळजी होती .वरील
पत्राच्या उपदे शाच्या बरोबर ववरुध्द वतवन आजचे राजकारणी करतात. जनतेचा पैसा,साधनसामग्री
आपलीच आहे या थाटात आजचे राजकारणी आहे त.इतकेच काय तर सामर्थयावच्या बळावर
मोक्याच्या ठीकाणी असलेल्या जशमनीही हे राजकारणी लोक बळकावतात. जनतेच्या भाजीच्या
दे ठालाही हात लावु नका साांगणारे महाराज कुठे आणण जनतेच्या भाजीच्या दे ठाला सोडुन बाकी

सवाववर आपलाच हक्क आहे या थाटात वावरणारे आजचे नेते कुठे !पण आपल्या प्रत्येक सभेच्या
सरु
ु वातीला महाराजाांच्या प्रततमेला हे लोक न चक
ु ता हार घालतात !

एखाद्या भागातुन सैन्य जात असताना शेतापासुन दरु वरुन न्यावे कारण शेताांमधन
ु नेल्यास

शेताची नासाडी होईल व तसे झाल्यास शेतकऱ्याने जगायचे कसे याचाही ववचार महाराजाांचा होता.
राज्य उभारणीसाठी काय आवशयक आहे याबाबत महाराजाांचा खोलवर ववचार होता.व्यापार
राज्यासाठी खप
ु महत्वाचा आहे हे महाराज जाणुन होते.’साहुकार हे तो राज्याचे भुषण’ असे

महाराज म्हणत. आजच्या,२१व्या शतकाच्या जागततकीकरणाच्या काळातही हे वाक्य फार महत्वाचे
आहे .स्वातांत्र्योत्तर काळात जर आपल्या राज्यकत्याांना या वाक्याचा ववसर पडला नसता तर आज
कदाचचत भारत हे ववकशसत राष्र असते. आपल्या काळाच्या भरपुर पुढे पहाण्याची महाराजाांची
दरु दृष्टी हे महाराजाांच्या यशाचे फार मोठे रहस्य आहे .महाराजाांनी जलदग
ु व बाांधले कारण

व्यापाराच्या नावाखाली येणारे बिटीश ्,पौतचुव गज ्,फ्रेंच याांचा मुळ हे तु काय आहे हे महाराज जाणुन
असावेत. आणण त्याांच्यावर जरब ठे वण्यासाठी महाराजाांनी जलदग
ु व उभारले ,नौदल उभे केले.

महाराज धाशमवक होते पण अांधश्रध्दाळु नव्हते.महाराजाांचा तुकाराम महाराज ्,समथव रामदास ्,मौनी
बाबा व इतर अनेक सांतमहात्म्याांशी सांबांध आला.महाराजाांनी त्याांना सढळ हस्ते मदत

केली.महाराजाांची तुळजाभवानीवरील तनश्स्सम भक्ती तर आपण जाणतोच.स्वराज्यतनशमवती

करण्याची शपथही महाराजाांनी रायरे शवराच्या साक्षीने घेतली. ‘हे राज्य व्हावे ही तों श्रीांचीच इच्छा
आहे ’ असेही महाराज म्हणत.पण धाशमवक असुनही महाराज अांधश्रध्दाळु नव्हते.महाराजाांनी

शसांधब
ु ांदीची प्रथा मोडुन काढली.ज्या काळात समुद्रात काही शमटर जाणही पाप होत त्या काळात
महाराजाांची जहाजां मस्कटपयांत जाउन पोहोचली होती.अजुन एक उदाहरण म्हणजे राजाराम हा
महाराजाांचा पुत्र पालथा जन्मला तें व्हा महाराज म्हणाले होते ‘मुलगा पालथा जन्मला,बहुत
उत्तम.आता तो ददल्ली पालथी घालेल.’

युध्दतनती,कुटतनतीमध्ये तर महाराजाांचा हात पकडण त्या काळात कुणालाही शक्य नव्हत.एक
परदे शी इततहासकार म्हणतो ‘कुटतनतीमध्ये महाराजाांच्या करां गळीत श्जतक होतां तततक

औरां गजेबाच्या पुणव शरीरात नव्हत.’आददलशहाच्या तावडीतुन शहाजी राजाांच्या सुटकेसाठी केलेले
राजकारण ्,जयशसांघाशी झालेल्या तहानांतर एकाच ककल्ल्याला ववववध नावे दे उन २१ ऐवजी

प्रत्यक्षात १७च ककल्ले दे ण्याचे राजकारण ्,अफजलखानाला मैदानी प्रदे श सोडुन दग
व ्,जांगली,पववती
ु म

प्रदे शात आणन्यासाठी केलेली कुटतनती,आग्र्याहुन सुटका करवुन घेण्यासाठी आजारी पडण्याचे केलेले
नाटक् ,औरां गजेबाने श्जणझया कर लागु केल्यावर ‘तुमच्यावर इतके दारीद्र्य आले आहे का?’ असे
म्हणुन त्याला दहणवण्यासाठी शलदहलेले पत्र ही महाराजाांच्या कुशल बुश्ध्दमत्तेची ओळख करुन

दे णारी काही उदाहरणे! महाराजाांना स्वभाषेचा अशभमान होता.म्हणन
ु त्याांनी रघन
ु ाथ पांडीताांकरवी
‘राज्यव्यवहारकोषा’ची तनशमवती केली.अरबी,फारसी भाषेच्या गल
ु ामचगरीतन
ु मराठी भाषेची सट
ु का
करण्यासाठी महाराजाांनी तसे केले.पण आजही इांग्रजी,दहांदी भाषेच्या आक्रमणातन
ु आपली भाषा
वाचेल का नाही याची आपल्याला चचांता वाटते.

शशवाजी महाराजाांची रहाणी साधी होती पण ववचारसरणी उच्च
होती.स्त्रीयाांचा,परधमावचा,परधमवग्रांथाचा,परधमवस्थळाांचा आदर ही त्याचीच उदाहरणे. पण त्याचबरोबर
स्वधम,्व स्वजन ्,स्वभाषा याांच्याबद्दल साथव अशभमानही त्याांना होता.आपल्या धमावच्या लोकाांचे

,आपल्या रयतेचे रक्षण करण्यासाठी आवशयक त्या गोष्टी महाराजाांनी केल्या.छत्रसालच्या राजाला
त्याांनी त्याच हे तुने मदत केली,त्याचबरोबर गोव्यामधे सक्तीने धमाांतर करवणाऱ्या ण्स्ती
धमवप्रसारकाांनाही महाराजाांनी खांबीरपणे रोखले.

आजही सुरक्षादलाांनी महाराजाांकडुन खप
ु काही शशकण्यासारखे आहे .महाराजाांनी स्वतःची ताकद

ओळखन
ु ‘गतनमी काव्या’चा योग्य वापर करुन साम्राज्य उभारले.भावनेच्या भरात जाउन आमने-

सामने युध्द न करता शत्रु बेसावध असताना त्याच्यावर छापा टाकुन शत्रच
ू ी दाणादाण उडवण्याचे

तांत्र अवलांबले.महाराजाांचे हे रखाते अततशय सक्षम होते.आजच्या आपल्या दे शात हे रखाते अश्स्तत्वात
आहे का नाही असा प्रशन कधीकधी उभा रहातो.आपन आपल्या शत्रल
ु ा बेसावध कधीच गाठु शकत
नाही उलट शत्रच
ु आपल्याला बेसावध गाठुन वेचन
ु वेचन
ु मारतो हे दां तेवाडा,२६/११ वरुन ददसुन
येते.शशवाजी महाराजाांचे आपल्या शत्रव
ु र नेहमी लक्ष असायचे. गाफील रहाणे ततथे चालत
नसे.म्हणुनच शशवाजी महाराज एकाच वेळी ववववध आघाडयाांवर लढत

मुघल,आददलशाही,बिटीश ्,पौतचुव गज इत्यादीांशी महाराज एकाच वेळी सामना करत.पण आजच्या

परीश्स्थतीत भारत याबाबत कमालीचा गाफील ददसतो.आपला शत्रु चीन आपल्याला घेरण्यासाठी

पुणव प्रयत्न करतो आहे .त्याांच्या राजधानीपासुन आपल्या सीमेपयांत लवकरात लवकर सैन्य घेउन
येण्यासाठी महामागव बाांधतो आहे .त्याचबरोबर आपल्या भागात घुसखोरी पण करतो आहे तरीही
आपल्याकडे याबाबत फारच उदासीनता आहे .आपले सैन्य ‘जो सवावत उचापती करणारा शेजारी

आहे (पाकीस्तान) त्याच्याववरुध्द श्जांकण्याची आपली क्षमता असली पादहजे’ या चथअरीनुसार चालतो

असे ददसुन येते.म्हणुनच चीनसारख्या दे शाकडे दल
ु वक्ष केले जाते. महाराज अशा ववचारसरणणचे
नव्हते असे वाटते.कारण तसे असते तर मुघल हे सवावत महत्वाचे शत्रु होते आणण त्याांच्याकडे

नौसेनाही नव्हती तरीही महाराजाांनी नौसेना ,जलदग
ु ,व उभारले.थोडक्यात म्हणजे आपले जे कोणी

शत्रु ववववध आघाडयाांवर आहे त त्याांच्याववरुध्द श्जांकण्यासाठी जे जे आवशयक आहे ते ते करण्याची
महाराजाांची पध्दत होती.

तर अशा शशवरायाांच्या महाराष्रात आपण जन्मलो हे आपण आपले भाग्य मानले पाहीजे. पण

एव्हढ्यावरच थाांबुन उपयोग नाही.फक्त भावना,फक्त जयजयकार, फक्त शमरवणुका पुरेसे नाही.

शशवाजी महाराजाांना अपेक्षक्षत असलेले गुण आपण आपल्यात अांचगकारण्याचा प्रयत्न केला पाहीजे.
आपला समाज ्,आपले राष्र याांच्या भल्यासाठी आपण झटले पाहीजे. आपली शशवभक्ती फक्त
भावना भडकवल्यावरच जागी होता कामा नये. शशवभक्ती आपल्या रक्ताचा भाग बनल्यावर
भ्रष्टाचार्,नीतीमुल्याांचे हनन आपोआपच थाांबेल

