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Chhatrapati Shivaji Maharaj Bhashan : छ�प�त �शवाजी महाराज — भारतीय इ�तहास के एक वीर �यि�त�व-

एक महान यो�ा और मराठा सा�ा�य के सं�थापक थे। उ�ह�ने एक �वतं� �हदं ूरा�य क� �थापना भी क�, ‘�हदंवी �वरा�य’।
छ�प�त �शवाजी ने लोग� को मगुल शासक औरंगजेब के अ�याचार के �खलाफ लड़ने के �लए �े�रत �कया। उनका मलू नाम
�शवाजी भ�सले था और उनक� सरु�ा के �लए उनक� महान �मता के �लए, उनके लोग� �वारा ‘छ�प�त’ (सं�भ)ु का �खताब
�दया गया था। �शवाजी महाराज जयंती के अवसर पर यहाँ �दया गया ” �शवाजी महाराज जयंती भाषण ” आपको काम
आएगा. आप इसे �नबंध के �प म� भी ��ततु कर सकत ेहै. यहाँ से इसका pdf file भी उपल�ध है इसे �� download कर
सकत ेहै.

Short Shivaji Maharaj speech in Marathi For Kids

   मराठ� सा�ा�याचे सं�थापक आ�ण एक आदश� शासनकता� �हणनू ओळखले जाणारे छ�पती �शवाजीराजे भोसले एक
सव�समावेशक, स�ह�ण ूराजा �हणनू महारा��ात आ�ण इतर�ह� वं�दले जातात.

�हदंवी सा�ा�याचे सं�थापक आ�ण एक आदश� शासनकता� �हणनू ओळखले जाणारे छ�पती �शवाजीराजे भोसले एक
सव�समावेशक, स�ह�ण ूराजा �हणनू महारा��ात आ�ण इतर�ह� वं�दले जातात. श��ूव�� ल�याकरता महारा��ात�या
ड�गर-द� यांमधे अनकूुल असलेल� ग�नमी का�याची प�त वाप�न �यांनी त�काल�न �वजापरूची आ�दलशाह�, अहमदनगरची
�नजामशाह� आ�ण बला�य मघुल सा�ा�यशाह� �यां�याशी लढा �दला, आ�ण मराठ� सा�ा�याचे बीजारोपण केले.

आ�दलशाह�, �नजामशाह� आ�ण मघुलसा�ा�य बला�य असल� तर� महारा��ात �यांची सगळी �भ�त �था�नक सरदारांवर
आ�ण �क�लेदारांवर होती. त ेसरदार/ �क�लेदार जनतवेर अ�याय-अ�याचार करत असत. �शवाजीमहाराजांनी �या अ�याय-

अ�याचारातनू जनतचेी सटुका केल�, आ�ण उ�तम शासनाचे एक उदाहरण भावी रा�यक�या�समोर ठेवले.

छ�पतीं�या �यि�तम��वाचा व कारक�द�चा आढावा घे�याचा �य�न केला असता काह� गो�ट� समोर येतात. शौय�, परा�म,

शार��रक स�मता, �येयवाद, कुशल संघटन, कडक व �नयोजनब� �शासन, म�ुस�ीपणा, धाडस, ��टेपणा… असे उ�च
कोट�चे गुण महाराजां�या �यि�तम��वात एकवटलेले �दसतात.

छ�पती �शवाजी महाराज भाषण मराठ�

�शवाजी महाराज �हणजे भारताला, भारतवासीयांना पडलेले एक 4. खरंच �व�नवत वाटावे असे हे अलौ�कक व असामा�य
�यि�तम��व. गत समथ� रामदासांनी �हटलं आहे,

‘�न�चयाचा महामे�, बहुत जनांस अधा�।

जगा�या इ�तहासात मरा�यांचा इ�तहास अ��तीय असा आहे. मरा�यांचे �वतं� साव�भौम रा�य �थापन क�न छ�पती
�शवाजी महाराजांनी म�ययगुीन भारता�या इ�तहासात नवे पव� स�ु केले. �वरा�याचेच नंतर�या काळात �वशाल
सा�ा�यात �पांतर होऊन �हदंपुदपादशाह� असे नाव �यास �ा�त झाले. भारतातील सवा�त शि�तशाल� स�ता �हणनू
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मरा�यांचे सा�ा�य ओळखले जात होत.े �शवरायांचा मह��वाचा गुण �हणजे कमाल�चा साधेपणा होय. स�ैयाबरोबर राहून
�यांनी सव� कसोट��या व संकटा�या �संगाना आनंदाने तोड �दले.

संपणू� जगातील सेनानायका�या �मांकात �शवाजी महाराजांचे �थान �थम दजा�चे आहे. १६४५-१६८० या �शवरायां�या
संपणू� कार�कद�त सामथ�शाल� मोगलांचा �कवा �वजापरूकरांचा असा एकह� �हदं ू�कवा मिु�लम सेनानायक न�हता क�,
�यांचा महाराजांनी पराभव केला नाह�. शहाजादे, इराणी व पठाण सरदार तसेच जसवंत�सहं राठोडसारखे राजपतू राजे या
सवा�नी छ�पती �शवरायापढेु हात टेकले होत.े वयैि�तक शौय�, संघटक व नायक �हणनू �शवाजीराजे अ�ग�य ठरले होत.े

अफजलखानाशी केलेले य�ु, शाय�तखेानावर छापा, सरुतचेी लटू, एवढेच नाह� तर औरंगजेबा�या दरबारात �यांनी केलेला
�बनधा�त �वेश या सव� गो�ट� वर�ल �वधानांची व गुणांची ��चती देतात.

�शवरायानी समानतचेे त�व जोपासले. स�ैयाम�ये सव� जातीधमा��या लोकांना समा�व�ठ क�न घेतले. शतेकर�, सामा�य
माणसू, कारकून, आ�दवासी या सवा�ना �वरा�यात मह��वाचे �थान �दले. सव� �वरोधी स�तांना पाणी पाजणारे स�ैय
महाराजांनी �नमा�ण केले. ह� मोठ� गो�ट या�ठकाणी नमदू करा�वशी वाटत.े शकेडो सेनाधरूधरांना �शवरायांनी ��श��त
के�यामळेु राजा�या �नधनानंतर �नमा�ण झाले�या संकटा�या काळात मरा�यांचे �वातं� या लोकांनी जगा�या पाठ�वर�ल
सव� बला�य अशा सा�ा�यस�तशेी संघष� क�न सरु��त ठेवले.

�शवाजी महाराजां�या ��ेचा असामा�य क�पकता हा मह��वाचा पलै ूहोता. आणीबाणी�या �संगात त ेयो�य ती क�पकता
वापर�त आ�ण श�चेू कपट, फसवणकू, गु�त कार�थानांना �शवरायांनी आय�ुयात कधीह� दाद �दल� नाह�. उलटप�ी,
आप�याच जा�यात श�लूा पकड�यात त ेयश�वी ठरले. संकटा�या वेळी �शवराय आपल� क�पकता वाप�न सह�सलामत
संकटातनू बाहेर पडत असे. शहाजी राजाची सटुका, मो�यांचे उ�चाटन, अफजलखानाचा पराभव, �वतःची प�हा�याहून
सटुका, �वशाल गडावर�या चकवा, सरुतचेी लटू, आ�याहून सटुका, मोगल सा�ा�यातनू सह�सलामत परतीचा �वास या सव�
रोमांचकारक गो�ट� �या�या आय�ुयात घडत गे�या. या सग�यातनू �शवरायांचे धयै�वान �यि�तम�व आपणास �दसनू येत.े

�वशषे �हणजे अ�व�ांत प�र�म घेऊन आपले �येय धोरण �स�ीस ने�यासाठ� �शवाजी महाराजांनी आपले सव� आय�ुय
वेचले आ�ण �हणनूच �शवाजी महाराज हे यगुप�ुष होत ेअसे �हणणे साथ� ठरत.े महाराजां�या या काया�मळेु �या काळातील
जनता हे अपवू� आ�ण नवे वभैव �वरा�या�या �पात पाहत होती. �हणनूच अमा�याने �हटले �या�माणे ‘महाराजांनी नतून
स�ृट�च �नमा�ण केल�. �शवाजी महाराजांनी शासनात �श�तब�ता �नमा�ण केल�. �यायदानात �न:�पहृता दश��वल�,
गैरकारभार करणा�या अ�धका�यांना मलुा�हजा न ठेवता समज �दल�. सव� धमा�ना समान लेखले, परंत ु�याह�पे�ा मह��वाची
गो�ट आढळत,े ती �हणजे रयतचेी काळजी. रयतलेा लेकरा�माणे मानणारा हा राजा केवळ महान यगुप�ुष न�हता तर
मानवतचेे उ�कट त�व�ान सांगणा�या व आचरणा�या महा��या�माणे त ेवंदनीय थोर प�ुष होत.े

जाणता राजा �शवाजी महाराज �नबंध मराठ�

छ�पती �शवाजी महाराज हे भारताचे �द�गज यो�ा होत.े त ेमराठा सा�ा�याची �थापना करणारे भोसले कुळातील मराठा
कुल�न होत.े छ�पती �शवाजींनी �वतं� �हदं ुरा�य ‘�हदंवी �वरा�य’ ह� �थापना केल�. �यांनी मघुल रा�यकता�
औरंगजेबा�या जलुमा�व�� लढ�यासाठ� सामा�य माणसाला �े�रत व संघ�टत केले. छ�पती �शवाजीकड े�वल�ण स�ैय
कौश�य होत.े �शवाजी भोसले असे �यांचे मळू नाव. �यांचे संर�ण कर�या�या �यां�या महान �मतमेळेु �यांना आप�या
लोकांकडून ‘छ�पती’ (साव�भौम) ह� पदवी �दल� गेल�. सव� �प�यांसाठ� तो �ेरणा��ोत आहे.

�शवाजीचा ज�म १ February फे�वुार� १ 1630० रोजी महारा��ातील ज�ुनर शहरातील �शवनेर��या ड�गराळ �क��यात
झाला. �याचे वडील शहाजी भोसले हे ड�ेकन स�तन�यांची सेवा करणारे भाडो�ी कामगार संघटनेचे नेत ेहोत.े �याची आई
िजजाबाई होती, ती �सदंखेड�या लखजुीराव जाधव यांची मलुगी.

�शवाची �हदं ू�हदं ूपौरा�णक कथांनसुार भगवान �शव यां�या नावाने नावे ठेव�यात आल� कारण �यांची आई उ�साह� �हदंू
भ�त होती. लहानपणापासनूच �शवाजी शरू होत ेआ�ण कधीह� कशाचीह� भीती वाटल� नाह�. �यांनी एक रा�य
काल-‘रा�या�भषकेशका ‘स�ु केला. �वातं�यल�या�या लढाईत आ�ण �वतःचे रा�य ��था�पत कर�यासाठ�, ��येक
बाबतीत �शवाजीने श�य त ेसव� केले.
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यगु�वत�क छ�पती �शवाजी यांचे नाव कोण�याह� भारतीयांना मा�हत नाह� ?. जे�हा संपणू� देश मिु�लमां�या अमंलाखाल�
होता �यावेळी �वतं� �हदं ूरा�य �थापन क�न �यांनी इ�तहासाला नवा अ�याय जोडला. �यांनी हे �स� केले क� �यां�या
यश�वी �य�नाने अ�याप �हदंूंचा आ�मा झोपलेला नाह�. शतकानशुतके कोण�याह� �हदंूंनी असे �शंसनीय काम केले न�हत.े

�याचे काय� अ�धक मह��वाचे ठरतात कारण तो एका सोडले�या म�हलेचा मलुगा होता. �या�या व�डलांनी �या�या
आय�ुयात कोणतहे� योगदान �दले नाह�. �यां�या व�डलांनी, शाहजींनी, आई िजजाबाई आ�ण दादाजी क�डदेव यां�या
देखरेखीखाल� �याला पणूाची जागीर देऊन शवेटचे कत��य बजावले. प�रणामी �यांना यो�य �श�ण �मळाले नाह�, तर�ह�
�यांनी �वत: �या बळावर �वतं� रा�य �थापन केले. खरं तर ए�सहं रा�या�भषके नाह�. तो वनराज (जंगलचा राजा) या�या
�वत: �या साम�या�ने �यापला आहे.

अ��वतीय राजक�य शहाणपणा, अनोखा हुशारपणा, �वल�ण धयै�, �शंसनीय पा� इ�याद� गुण �शवाजीं�या �यि�तम��वाचे
इतर गुण आहेत. आप�या धम�, सं�कृती आ�ण रा��ावर पणू� �व�वास असनूह�, इतर सव� धमा�ब�ल �यांचा स�ाव आ�ण
आदर होता आ�ण आप�या स�या�या रा��वादासाठ� त ेवेळेवर आहेत.

�शवाजी आप�या नाग�रकांब�ल�या संर�क आ�ण �पत ृव�ृतीसाठ� ओळखले जातात. आप�या �जे�या व रा�या�या
क�याणासाठ� काम करणारे नायक �हणनू आजपय�त �यांची आठवण येत.े हे प�ुतक �यांचे जीवन आ�ण �यांनी देश आ�ण
आप�या लोकांसाठ� घेतले�या मो�हमे�वषयी चचा� केल� आहे.

�शवाजी महाराज क� समयरेखा

1630: �शवाजी का ज�म �शवनेर के पहाड़ी �कले म� हुआ।
• 1643-47: �शवजी ने क�डाना, तोराना और रायगढ़ के पहाड़ी �कल� को उखाड़ फ� का। •
1647: �शवाजी के संर�क दादाजी ख�देव क� म�ृय ुहुई।
• 1656: �शवाजी ने चं�ा राव मोरे से जावल� पर �वजय �ा�त क�।
  • 1657: �शवाजी पहल� बार अहमदनगर म� छापेमार� करके मोगल� के साथ संघष� म� आए।
• 1659: बीजापरु के अफजल खान को �शवाजी ने मार �दया।
• 1660: मोगुल के गवन�र शाइ�ता खान ने पणेु पर क�जा �कया
• 1663: �शवाजी ने �श�टाखान के हरम पर हमला �कया और उसे घायल कर �दया। • 1664: �शवाजी ने सरूत पर
धावा बोल �दया और लटूपाट क�।
• 1665: जय �सहं ने परंुदर के �कले को घेर �लया और �शवाजी को परंुदर क� सं�ध पर ह�ता�र करने के �लए
मजबरू �कया।
• 1666: �शवाजी आगरा से भाग गए।
• 1670: �शवाजी ने दसूर� बार सरूत पर हमला �कया।
• 1674: �शवाजी ने रायगढ़ म� खदु को ताज पहनाया और महाराजा छ�प�त क� उपा�ध धारण क�।
• 1676: िजयापरु� कना�टक के �खलाफ �शवाजी का अ�ंतम अ�भयान। िजनजी और वे�लोर पर क�जा कर �लया।
• 1680: �शवाजी क� म�ृय ुहुई।
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