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छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या स्वराज्याची मूलभूत 
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इशतहास शवभाग प्रमुख, 

बी. एन. एन.महाशवद्यालय, शभवांडी 

 

प्रस्तावना: अशतिय प्रशतिूल पररस्थिती असताना छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी  स्वराज्याची शनशमिती  िेली.  

शिवाजी महाराजाांनी स्वराज्याची शनशमिती शह एि अलौशिि घटना होती. परां तु त्याच बरोबर शनमािण 

िेलेल्या स्वराज्यात जनतेच्या शहताची प्रिासन व्यवथिा शनमािण िरणे, हे  त्याही पेक्षा अलौशिि असे 

िायि होते. शिवाजी महाराजाांनी हे राज्य रयतेचे राज्य मानून या राज्यातील सवि समाजातील लोिाांच्या 

शहताची ििी िाळजी घेतली याचा िोध या िोधशनबांधात घेण्याचा प्रयत्न िेलेला आहे. छत्रपती शिवाजी 

महाराज याांनी आपली राजेिाही प्रिासन व्यवथिा मजबूत िेली होती. परां तु या राजेिाहीत लोिाांना 

अनुिूल असलेली  व्यवथिा ििा प्रिारे शनमािण िेली,  या शवषयीचा अभ्यास या िोधशनांबधात घेण्याचा 

प्रयत्न िेलेला आहे. शह लोिाशभमुख व्यवथिा शनमािण िरत असताना िोणत्या धोरणाांचा त्याांनी अवलां ब 

िेलेला होता या बाबत सांिोधन िरण्याचा प्रयत्न या िोधशनांबधात िेला गेलेला आहे.  

मुख्य शब्द: कृषी धोरण, युद्धनीती, लष्करी व्यवस्था, हेरखाते, स्त्रियाांचा सन्मान वनसांवधधन, पयाधवरण 

छत्रपती शशवाजी महाराजाांचे कृषी धोरण : छत्रपती शिवाजी महाराजाांचा इशतहास आपणास पे्ररणा देणारा 

आहे. त्याांनी अत्यांत खडतर पररस्थिती असताना आपले स्वराज्य शनमािण िेले. त्याांचे समिालीन इांग्रज, 

मोगल, आशदलिाही व शनजामिाही याां सारख्या बलाढ्या राजिीय ितू्रिी िणखर मुिाबला िरून आपले 

स्वराज्य शनमािण िेले. या स्वराज्यात त्याांनी आपल्या प्रजेची िाळजी घेतली. त्याही िाळात शसांचनाचे प्रमाण 

िमी होते. तरी सुद्धा दुष्काळामुळे त्या िाळात िोणत्याही िेतिर्याने आत्महत्या िेली नव्हती.  िारण 

शिवाजी महाराजाांनी िेतिर्याांच्या सवि समस्या आपल्या समस्या आहेत हे समजुन िेतिर्याांना अिा 

अडचणीच्या िाळात आशििि मदत शदली होती. िेतिर्याांचे मनोधैयि वाढवले. रयतेच्या सुरके्षला प्राधन्य 

शदले. सरिारातील सजेराव जेधे याांना 23 ऑक्टोबर 1962 ला शदलेल्या पत्रात ते म्हणतात िी तुमच्या 

इलाख्यात मोगलाांची फौज (िाशहसे्तखान) येत आहे असे हेरा िडून िळाले आहे. तेव्हा सवि मुलां 

बाळासोबत सुरशक्षत थिळी थिलाांतर िरावे.  िोणत्याही प्रिारची या िामात हयगय िरू नये.  तसे 

िेल्यास रयतेचे पाप तुझ्या मािी लागेल.  अिा प्रिारे  रयतेच्या शहताची िाळजी घेणारे राजे म्हणजे 

छत्रपती शिवाजी महाराज होय. 

           शिवरायाांनी १९ मे १६७३ रोजी शचपळूण हलिणी येिील जुमलेदारास पाठवलेल्या पत्रात 

िेतिर्याांिी िसे वागावे याबद्दल मागिदििन िरताना ते म्हणतात िी," जनावराांचा चारा िाटिसरीने वापरा,  

चार्याची उधळपट्टी िराल,  तर पावसाळ्यात िेतिर्याांना चारा शमळणार नाही. चार्या अभावी जनावरे 

मरतील. तसे होऊ देऊ निा. तुमच्या सैन्याला जर मोशहमे दरम्यान धान्य, भाजीपाला, लािूड हवे असल्यास 

ते बाजारातून शवित घ्या.  परां तु िोणत्याही िेतिर्याला त्रास होईल असे वतिन िरू निा. ५ सप्टेंबर 

१६७६ ला आपल्या सुभेदाराला शलशहलेल्या पत्रात शिवाजी महाराज आज्ञा देतात िी, िेतिर्याांना लुटू नये. 

िेतिर्याांच्या िेतात चोरी िरू नये.  उलट िेतिर्याांची सेवा िरावी. िेतिर्याांना त्याांच्या सांिटसमयी 

मदत िरावी असे आदेि त्याांनी आपल्या आशधिार्याांना शदले होते. िेतिर्याांच्या िेत मालाला रास्त भाव 

शमळाला पाशहजे,  याची िाळजी शिवाजी महाराजाांनी घेतलेली होती. िेतिर्याांचे धान्य गोदामात पडून 

राहता िामा नये. त्याांच्या िेतमालाला योग्य भाव शमळवून शदला पाशहजे. त्याांचे धान्य  योग्य वेळी शविले 

गेले जाईल याची िाळजी छत्रपती शिवाजी महाराज घेत होते.  िेतिर्याांच्या आशििि टांचाईच्या िाळात 

शिवाजी महाराज आपल्या सुभेदाराला साांगतात िी,  गावोगावी शफरा, िेतिर्याांची अडचण समजून घ्या. 

त्याांना बैल, नाांगर इत्यादी साधनाांची मदत िरा. त्याांना पैसे अिवा धान्य हवे असल्यास ते द्या. शदलेली 
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मदत जोर जबरदस्तीने वसूल िरू निा. आपल्या शतजोरीवर बोजा पडला तरी चालेल परां तु िेतिर्याांचे 

शहत जपले पाशहजे. असे शिवाजी महाराज आपल्या सरिारातील सुभेदाराला वेळोवेळी आज्ञा देत असत.1.  

छत्रपती शिवाजी महाराजाांचे धाशमधक धोरण: छत्रपती शिवाजी महाराज याांचे धाशमिि धोरण अशतिय 

स्पष्ट होते. स्वराज्याच्या झेंड्याखाली उभा राहील तो स्वधमीय व मोगलाांच्या झेंड्याखाली उभा राहील तो 

परधमीय अिी छत्रपती शिवरायाांची धमािशवषयीची सोपी व्याख्या होती. बाजी घोरपडे, सुवे,  चांद्रराव मोरे, 

सावांत लखम हे सवि िरीराने स्वधमीय होते पण मनाने परधमीय होते. मोगलानी जेवढे वैर धरले नसेल 

तेवढे या स्विीय म्हणार्याांनी छत्रपती शिवाजी महाराजा सोबत धरले होते. या स्विीय म्हणवणार्याांचा धमि 

िोणता होता? मोगल बादिाहीची चािरी िरून धनदौलत पदरात पाडून घेणे. म्हणजेच स्वािि हाच त्याांचा 

धमि होता. छत्रपती शिवाजी महाराज व त्याच्या स्वराज्यािी बेईमानी िरणायाांना स्वधमीय िसे म्हणता 

येईल. तो मोगल बादिहा आपल्याच मुली बाईांना डोळ्यादेखत पळून नेताांना ह्ाांना िाहीच िरम वाटत 

नसे. स्वािि हाच त्याांचा धमि होता. या उलट मदारी मेहतर, शसद्दी इब्राशहम,  दौलत खान हे िरीराने 

मुसलमान असून देखील महाराजाांच्या  सोबत ठामपणे स्वराज्याच्या झेंड्याखाली एिजूट होऊन लढले व  

मोगल सते्तला  सळो शि पळो िरून सोडले. छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या आग्र्याच्या  सुटिेमधे्य मदारी 

मेहतर याांनी महत्त्वपूणि भूशमिा बजावली होती. महाराजाांनी स्वराज्यात परत आल्यावर  मदारी मेहतर 

याला शवचारले शि,  साांग तुला िाय हवे आहे?  तेव्हा स्वामीशनष्ठ मदारी मेहतर याने  त्याांच्यािडे  महाराजाांच्या  

शसांहासनाची देखभाल िरण्याचे िाम माशगतले. मदारी सारख्या मुसलमानाांनी आपला स्वराज्य धमि पाळला. 

म्हणूनच छत्रपती शिवरायाांनी स्वराज्याच्या शहतासाठी लढणार्या सवािनाच स्वधमीय मानले  व त्याांचा सन्मान 

राखला.2  छत्रपती शिवाजी महाराज सवि धमािचा सन्मान िरायचे.  त्याांच्या  लष्कर आशण प्रिासिीय 

शनयुक्त्ाांमधे्य या धोरणाांची झलि शदसते.  छत्रपती शिवाजी महाराजाांचे आजोबा मालोजीराव भोसले याांनी 

सुफी सांत िहािरीफ याांच्या सन्माना शप्रत्यिि आपल्या मुलाांची नावे िहाजी व िरीफजी अिी ठेवली होती. 

शिवाजी महाराज औरांगजेबाशवरुद्ध आशण थिाशनि शहांदू राजा शवरुद्ध देखील लढले.  औरांगजेबाशवरुद्धच्या  

युद्धात औरांगजेबाच्या सैन्याचे नेतृत्व िरनारा  राजा जयशसांग शहांदू  रजपूत होता. छत्रपती शिवाजी 

महाराजाांनी आपल्या प्रिासनात मानवतेचे धोरण स्वीिारलेले होते. त्याांचे प्रिासन िोणत्याही धमािवर 

आधाररत नव्हते. त्याांच्या  लष्कर आशण नौसेनेत,  सैशनिाांच्या शनयुक्तीसाठी धमि हा शनिष महत्त्वाचा नव्हता. 

शिवाजी महाराजाांच्या आरामारचा प्रमुख दौलतखान होता. छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या अनेि अांगरक्षिा 

पैिी एि शसद्दी इब्राहीम हा अांगरक्षि मुस्िम होता.3  त्याांच्या आरामारात शसद्धी मुस्िम हे मोठ्या 

सांखे्यने होते. तेव्हा शिवाजी महाराज आग्र्यात नजरिैदेत होते,  तेव्हा शतिून पलायन िरण्यासाठी ज्या 

दोघाांनी त्याांना मदत िेली होती,  त्याांच्यात मदारी मेहतर हे मुस्िम होते. त्याांच्या गुप्तहेर शवभागाचे  सशचव 

मौलाना हैदर अली होते. त्याांच्या िस्त्रागाराची िमान इब्राहीम खानच्या हाती होती. शिवाजी महाराजाांनी 

आपल्या सैन्याला स्पष्ट आदेि शदला होता िी िोणत्याही पररस्थितीत मुस्िम मशहला आशण लहान 

मुलाांबरोबर गैरवतिन व्हायला निो. त्याांनी मिीद आशण दग्यािला पुरेिी सुरक्षा शदली होती. जर िुणाला 

िुराणाची प्रत शमळाली तर ती प्रत पूणि सन्मान पूविि मुस्िमाांना परत िरायवी असा त्याांचा आदेि होता. 

भारतीय इशतहासाच्या प्रारांभापासून भारतात "यिा राजा तिा प्रजा" हा अशलस्खत शनयम िटाक्षाने पाळला 

जात होता. राजाचा जो धमि असेल तोच  प्रजेचा धमि मानला जात होता. परां तु  छत्रपती शिवाजी 

महाराजाांनी आपल्या राज्यात िोणावरही धाशमिि जबरदस्ती लादली नव्हती.   

छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या युद्धनीतीचे धोरण: युद्ध हे िेवळ िस्त्राच्या बळावर नवे्ह तर  बुद्धीच्या 

बळावर शजांिले जाते हा छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या युद्धनीतीमधील एि महत्त्वाचा व मूलभूत पाय 

होता.  छत्रपती शिवाजी महाराज याांनी आपल्या राज्याच्या सांरक्षणासाठी राज्याचे शविें द्रीिरण िेले होते.  

त्याांनी आपले स्वराज्य डोांगरी शिले्ल, जलदुगि व शभईिोट शिले्ल यामधे्य शवभागून स्वराज्याला नैसशगिि 

सांरक्षण शदले होते. शिवाजी महाराजाांचे एि एि शिले्ल व दुगि म्हणजे स्वराज्याच्या  स्वरक्षणाचे महत्वपूणि 

शठिाण होते. राजाांनी समुद्रावर वचिस्व राहावे म्हणून स्वराज्याचे आरमार थिापन िेले. स्वराज्यातील 

िोिण शिनारपट्टीच्या शठिाणाांचे ितू्रपाांसून सांरक्षण िेले. या सांरक्षणासाठी त्याांनी मालवण, शसांधुदुगि, 

शवजयदुगि, सुवणिदुगि, खाांदेरी, उांदेरी या सारखे अनेि सागरी शिले्ल बाांधले होते. या सवि शिल्ल्ाांच्या  

आसपास ितू्र शफरिू ििणार नाही अिी योग्य जागा या सवि शिल्ल्ाांसाठी शिवाजी महाराजाांनी शनवडली 
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होती. छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी आपल्या आरमारामधे्य  लहान आिाराच्या जहाजावर जास्त भर शदलेला 

होता. शह जहाजे  ितू्रवर अचानिपणे हल्ला िरून ितू्र सावध होण्यापूवीच मागे परत शफरण्यास सक्षम 

होती. ितू्रांना या आरमारी  जहाजाांचा पाठलाग िरणे िठीण होत असे. त्यामुळेच  छत्रपती शिवाजी 

महाराज आपल्या आरमाराचे आशण स्वराज्याचे सांरक्षण िरू ििले. ितू्रांचे िस्त्र प्राबल्य व सैन्यबळ 

ओळखून  छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी गशनमीिावा या युद्धतांत्राचा अवलां ब िेला होता. स्वराज्यातील 

सैन्यामधे्य थिाशनि लोिाांना जास्त प्रमाणात सांधी शदली होती.  सैन्याला रोख  पगार शदला जात असे. 

िुटुांबातील युविाांना सैन्यात नोिरी शमळाल्या नांतर त्याांच्या  माता भशगनी ांना वसे्त्र,  उपहार देऊन त्याांचा 

सन्मान िरण्यात येई. युद्धात िामी आलेल्या सैशनिाांच्या िुटुांबाची शिवाजी महाराज अत्यांत िाळजी घेत 

असत.4 

छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या लष्करी व्यवस्थेचे धोरण: इशतहासिार जदुनाि सरिार म्हणतात िी,  

'िृषि वगि (िुणबी) म्हणजेच िेतिरी शिवाजीच्या लष्कराचा पाठीचा िणा होता.  लष्करात मराठे, 

िुणबी ब्राह्मण, प्रभू, महार, मुसलमान, िोळी, भांडारी, रामोिी वगैरे 56 जाती ांचे लोि त्याांच्या लष्करात 

होते.  शिवाजी महाराजाांचे सैन्य हे राष्टर ीय सैन्य होते.  िेवळ महाराष्टर ातीलच नवे्ह तर भारतातील सवि 

जातीतील गुणवांताांना शिवाजीच्या सैन्यात प्रवेि शदला जात होता. सैशनिाांना शनयशमत वेतन आशण 

िामशगरीनुसार बक्षीस शमळत असे. सैन्यात िडि शिस्त असे. हे सैन्य आठ मशहने शवशवध मोशहमेवर 

पाठवले जात असे. जून ते सप्टेंबर या चार मशहन्यात सैन्यातून त्याांना शवश्ाांती शदली जात होती. या चार 

मशहन्यात या सैन्यातील बरेच लोि िेती िरत असत. लष्करात बायिो, बटिीन व िलावांतीस आणू नये, 

असा शनयम होता. जो हे शनयम पाळणार नाही  त्याची गदिन उडवली जावी अिी सक्त तािीद शिवाजी 

महाराजाांनी लष्कर प्रमुखाला शदली होती. ितू्रिडील शियाांना पिडू नये, त्याांना छळू नये असा लष्करात 

शनयम होता. गरीब, साधू, फिीर याांना लुटू नये. ितू्रच्या मुलखातील ताांबे, शपतळ या दैनांशदन वापरातील 

वसू्तला हात लावू नये.  शहरे-मोती, सोने, चाांदी अिी सवि मौल्यवान लूट सरिारात जमा िरावी. हे शनयम 

मोडणार्याला  िडि  दांड शदला जात असे. शिवाजी महाराज आपल्या सैशनिाांना िुटुांबातील व्यक्ती 

प्रमाणे वागणूि देत असत. 

छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या हेरखात्याचे धोरण:  छत्रपती शिवाजी महाराजाांचे हेरखाते अत्यांत िायिक्षम 

होते. छत्रपती शिवाजी महाराजाांना हेराांनी आणलेल्या अचूि माशहती मुळे अनेि लढायाांमधे्य यि शमळाले 

होते. त्याांच्या हेर शवभागाचे प्रमुख बशहजी नाईि होते. शिवाजी स्वतः  सुधा उतृ्कष्ट हेर होते. शनरशनराळे 

सोांगे घेऊन ितू्रला भुरळ पडण्यात ते पटाईत होते.  बैरागी, शभिारी, फिीर, गोसावी, शभल्ल, अपांग वगैरें चे 

वेष धारण िरून शिवाजी महाराजाांचे लोि हेरशगरी िरीत असत.5 गुप्तहेर शवभाग हा शिवाजी महाराजाांच्या 

प्रिासनाचा िणा होता. शिवाजी महाराजाांचे  हेर हे सैन्यदल, नौदल, नागरी शवभाग आशण छावण्याांमधे्य 

होते. त्याांनी सांपूणि स्वराज्यात आशण इतर प्रदेिाांमधे्य गुप्तहेराांचे जाळे शवखुरलेले होते. हे हेर ितु्रपक्षाची 

सवि माशहती शिवाजी महाराजाांना वेळीच िळवत असत. िॊणत्या राज्यात शिती खशजना आहे व तो िुठे 

िुठे दडवला आहे,  हेही त्याांना  या हेरखात्या माफि त िळू िित होते.  त्यामुळे शिवाजी महाराज 

आपल्या जलद हालचाली िरू िित होते व दोन-तीन शदवसाांत आखलेली मोहीम यिस्वी िरू िित 

असत. त्याच बरोबर ितू्रपक्ष सावध होण्याच्या आतच शिवाजीमहाराज आपल्या इस्ित थिळी पोहोचू िित 

असत.6 

                      छत्रपती शिवाजी महाराज ितू्रच्या गोटात आपले हेर पाठवून ितू्रची इत्यांभूत  माशहती 

शमळाल्यानांतर ितू्र बेसावध असताना त्याांच्या सैन्यावर अचानि हल्ला िरून त्यास पराभूत िरत असत. 

या हेराां माफि त इत्यांभूत माशहती स्वराज्याला शमळाल्यामुळेच छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या स्वराज्याचे 

रक्षण िरू ििले. िोणताही जातीभेद न पाळता सवि जातीतील व धमाितील लोिाांना छत्रपती शिवाजी 

महाराजाांनी आपल्या सैन्यामधे्य समान सांधी शदलेली होती. त्याचबरोबर या सैन्यामधे्य योग्य व्यक्तीची शनवड 

िरून त्याांच्यािडे योग्य िामशगरी छत्रपती शिवाजी महाराज सोपवत असत.  

           6 जानेवारी 1664 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी सुरत िहराची लूट िेलेली होती. या िामी 

एि हेर म्हणून  बशहजी नाईि याांनी प्रमुख भूशमिा बजावली होती. बशहजी नाईि याांनी अनेि प्रिारचे 

वेष धारण िरून या सुरत िहराची व िहरातील साविाराांची माशहती शमळवली होती. तेिील साविाराांिडे 

अमाप सांपत्ती असल्याचे त्याांच्या शनदििनास आले होते. ही सवि माशहती त्याांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाांना 
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िळवली होती. त्यामुळे शनवडि मावळ्याांच्या मदतीने शिवाजी महाराजाांनी सुरतेची मोहीम यिस्वी िेली 

होती. या मोशहमेत देखील शिवाजी महाराजाांच्या हेरखात्याने प्रमुख भूशमिा बजावलेली होती.7 अशतिय 

िमी वयात शिवाजी महाराजाांनी त्याांच्या गुप्तचर यांत्रणेचे जाळे शवणले होते. परिीय मुलुखात घडणार्या 

घडामोडी, ितू्रचे डावपेच, हालचाली, आक्रमणाचे धोिे, शवस्तारासाठी अनुिूल पररस्थिती इ. अनेि बातम्या 

राजाांच्या गुप्तचराांनी आणल्यामुळे शिवाजी महाराजाांना अनेि लढायात यि सांपादन िरता आले.  

छत्रपती शशवाजी महाराज याांचे वनसांवधधन व पयाधवरण धोरण: छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी आपल्या 

साम्राज्यातील  शनसगािचे रक्षण िेलेले आढळते. छत्रपती शिवाजी महाराजाांना आरमारासाठी लािडाांची 

आवश्यिता असे. आपल्या अशधिारयाांना त्याांनी आपल्या आज्ञा पत्रामधे्य हे स्पष्टपणे साांशगतले होते िी 

आपल्या साम्राज्यात सागवान वृक्ष आहेत व आरमारासाठी शह वृक्ष अनुिूल असली तरी त्या वृक्षाांच्या  

मालिाच्या परवानगीनेच ह्ा वृक्षाांचे लािूड वापरले जावे.  त्याचबरोबर स्वराज्य मधे्य असलेली आांबे, 

फणस इत्यादी वृक्ष आरमारासाठी उपयोगी असली तरी त्याांना िोणत्याही प्रिारची इजा िरू नये.  ही 

झाडे तोडू नयेत.  अिी झाडे प्रजेने आपल्या लेिराांसारखी वाढवलेली असतात. त्यामुळे अिी झाडी 

तोडल्यास प्रजेला दुः ख होते. त्यामुळे अिी झाडे तोडू नयेत.  वृक्षाच्या अभावामुळे आपल्या शनसगािची 

देखील हानी होते.  त्यामुळे अिी झाडे अशतिय जीणि झाली असतील तरच, त्या झाडाच्या मालिाच्या 

परवानगीने ती झाडे तोडावीत  व त्या बदल्यात त्या मालिास द्रव्य द्यावे.  जबरदस्तीने प्रजेची झाडे तोडू 

नयेत. अिा प्रिारची  आज्ञा  छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी आपल्या अशधिारयाांना आज्ञापत्रात शदलेली 

आढळते.8  शिवरायाांनी आपल्या राज्यात  वन सांवधिनासाठी अनेि िायदे िेलेले होते.  वन के्षत्र वाढशवणे, 

घराच्या अांगणात झाडे लावणे,  िाही िरण्यासाठी झाडे  तोडावी  लागल्यास तोडलेल्या झाडाांच्या बदल्यात 

नवीन शततिीच शिां वा अशधि झाडे लावली पाशहजेत असा िायदा िेलेला होता. त्याच बरोबर िोणतेही  

फळझाडे न तोडणे,  स्वयांपािसाठी  व इतर वापरासाठी जळाऊ लािूडच  वापरले जावे असा िायदा 

छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी िेलेला होता.  तसेच िेतिरयाांनी वन िेती िरून झाडे लावल्यास त्यास 

पीि म्हणून  छत्रपती शिवाजी  महाराजाांनी मान्यता शदली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज िेतिरयाांना 

झाडे लावण्यासाठी अनुदान देखील देत होते. छत्रपती शिवाजी महाराज याांची आपल्या सेनापती व इतर 

सैशनिाांना सक्त तािीद होती शि सैन्याचा  मुक्कामाच्या शठिाणीच्या वनातील गवताची िाडीही वापरु 

नये.9 

छत्रपती शशवाजी महाराजाांची िी शवषयक धोरण:  स्स्त्रयाांना सन्मानाची व न्यायाची वागणूि शमळावी हा 

छत्रपती शिवाजी महाराजाांचा प्रयत्न असे. स्स्त्रयाांवरच्या अत्याचाराबाबत अत्यांत िठोर शिक्षा देण्यात येत 

असे. राांझ्याचे पाटील बाबाजी शभिाजी याने एिा गरीब स्त्री सोबत बलात्कार िेला तेव्हा या गांभीर 

गुन्ह्ह्ाची दखल महाराजानी स्वतः  घेतली. त्याची पाटीलिी िाढून  घेतली. तसेच त्याचे  त्याचे हात-पाय 

तोडले. त्याला देहदांडाची शिक्षा सुनावली. गुने्हगाराचे पद, जात व धमि महत्वाचा न मानता त्याने िेलेले 

दुषृ्कत्य  महत्त्वाचे मानले. एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार िेला असेल तर त्याला देहदांड यासारखी जबर शिक्षा 

शदली होती. त्याच बरोबर ज्या स्त्रीवर अत्याचार झाला  शतला  िुद्ध िरून घेण्याचे आदेि देऊन 

समाजात शतचे सामाशजि थिान व मानसन्मान छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी राखला. महाराजाांनी उच्च 

नैशतिता व समतावादी दृशष्टिोन आपल्या स्वराज्यात िायम रुजवला.10 

मुल्ाांकन: छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या  प्रिासनाची, आरमाराची,  लष्कराची  जी मलभूत धोरणे होती 

ती प्रजेच्या शहताची होती.  प्रजेच्या शहताच्या आड येणारया िोणत्याही व्यवथिेला छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी 

आपल्या स्वराज्यात िारा शदलेला  नव्हता.  त्याांनी आपले गुप्तहेर खाते अशतिय प्रबळ बनवले होते.  

त्यामुळे अनेि मोशहमेमधे्य त्याांना यि प्राप्त झाले.  छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी आपल्या स्वराज्यत 

स्स्त्रयाांचा मान सन्मान राखला जाईल याची िाळजी घेतली होती.  छत्रपती शिवाजी महाराजाांचे िेतीशवषयि 

धोरण िेतिरयाांच्या शहताचे होते. िेतीसाठी आवश्यि मदत शदली जात होती.  िेतसारा जबरदस्तीने 

वसूल िेला जात नसे. िेतिरी स्वतः हून आपला िेतसारा सरिारी शतजोरीत जमा िरतील अिी व्यवथिा 

शिवाजी महाराजाांनी शनमािण िेलेली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी आपल्या स्वराज्या  मधे्य पयािवरण 

सांरक्षणाला देखील अशतिय महत्त्व शदले होते.  त्याांनी आपल्या  स्वराज्यात  वृक्षाांचे सांवधिन िेले.  
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          छत्रपती शिवाजी महाराजाांची लष्करी व्यवथिा ितू्रचा शनः पात िरू ििेल इतिी सक्षम होती.  

शिवाजी महाराजाांच्या लष्करात अनेि जाती धमािचे सैशनि होते. आपल्या स्वराज्याच्या िायाित धमि व जात 

िधीच अडसर ठरणार नाही असे धोरण छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी अवलां बले होते. छत्रपती शिवाजी 

महाराजाांच्या सैन्याने आपली सांपूणि शनष्ठा स्वराज्यासाठी अपिण िेलेली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज 

आपल्या सैशनिाांची सवाांगीण िाळजी घेत असत. त्याांची आशििि स्थिती सुदृढ राहवी यासाठी त्याांना रोख 

वेतन देत असत.  त्याच बरोबर लष्करात शिस्त देखील राहील व िोणत्याही पररस्थितीत सैंन्यात अराजिता 

माजणार नाही याची िाळजी घेत असत. ितू्र पक्षातील शिया व मुले याांना िोणताही त्रास शदला जाऊ 

नये अिी सक्त तािीद छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी आपल्या सैशनिाांना शदलेली होती. सवि धशमियाांच्या 

साधू ,फिीर, सांत याांचा मानसन्मान राखला जावा असा आदेि त्याांनी आपल्या सैशनिाांना शदलेला होता. 
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