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वबावद फखय: छत्रऩति श्री शळलप्रब ूंचे चरयत्र 

मा मुगी वलट ऩथृ्लीलय म्रेंच्छ फादळाश भऱ्शाठा ऩादळशा मेलढा 
छत्रऩतत जारा शी गोष्ट काशी वाभान्म झारी नाशी!  



वय जदनुाथ म्शणारे 

Maratha history cannot be completed without  Bakhars!



वयुेंद्रनाथ वेन  

Worlds greatest administrators!



उशाऩोश 

एकून ११३ गोष्टीॊचा उशाऩोश वबावदाने केरेरा आशे!



फारऩण ल फाया भालऱे 

iztk Eg.kts rksp jkT;kpk thouksik;!



स्लयाज्म 

dk;ZHkkxha cqf/near vlrhy R;kal iqlkos!



अपजरखान 

शळलाजी काम? चढे घोददमातनळी जजलॊत कैद करून घेऊन मेतो-

SHIVAJI’S TEN MEN213 AFZALKHAN’S TEN MEN

Sambhaji Kawji 1 Sayyad Banda

Jiva Mahala 2 Abdul Sayyad

Siddhi Ibrahim 3 Rahim Khan

Kataji Ingale 4 Pahilwan Khan

Kondaji Kank 5 Pilaji Mohite

Yesaji Kank 6 Shankraji Mohite

Krishnaji Gaikwad 7 Kamal Murshid

Surji Katke 8 ----

Visaji Murambak 9 ----

Sambhaji Karwar 10 ----



लाघनख ल त्रफचला 

खदुाने भुवरभानाची ऩातळाशी दयू करून भयाठमाव ददरी-



प्रळावन: ककल्रे ल वैन्म  

शलारदाय ल फदशजी नाईक-



जशागीय, ऩगाय, वुव्मलस्था, आणण वुधायणा   

“Shivaji’s greatness as a military leader never been contested, but his 

greatness as a civil administrator perhaps still more undoubted”. 



ळामास्िाखन: भाभा  

ळास्त केरी-



जमशवूंग ऩुयूंदय ल भयुायफाजी   

वरा कयाला शे उचचत-



दयफाय: ददलान-इ खाव    

^^rqe ns[kks] rqEgkjk cki ns[;k] rqEgkjk ikr’kkgh ns[;k! eS ,slk vkneh gks tq eq>s xksj 

djus [kMk j[kks eSa rqEgkjk eulhc NksMÓkk! eq>s [kMk rks djhuk lhj j[;k gksrk**!



ऩेठाये     

याजा एकाएकी गामफ झारा!



िानाजी      

एक गड घेतरा ऩयॊतु एक गड गेरा!



शवद्दी जौशय  

ते रोक तवेैच आशेती. 



नेिोजी ऩारकय: वयनौफि   

वभमाव कैवा ऩालरा नाशीव? 



व यि    

याजा खावा ... वड ेवड ेयाउत उबे यादशरे!  



नौकादर   

ज्माच्माजलऱ आयभाय त्माचा वभुद्र-



ळशाजी    

भजवायख्मा ऩुत्राचा ऩयाक्रभ भशायाज ऩशाते तयी उत्तभ शोते. 
आऩण आऩरा ऩुरुऴाथट कोणाव दाखलाला?



याजऩुयीच ेशवद्दी     

घयात जवैा उॊ दीय तैवा ळत्र!ु 



यामगड      

तक्ताव जागा गड शाच कयाला! 



ददरेरखान        

तोंडात अॊगोऱी घारून एक घटका आच्छमट केरे! 



वारेयीच ेमुद्ध         

वूमटयाल: भशाबायती जवैा कणट मोद्धा त्माचे प्रततबेचा, अवा ळूय 
ऩडरा! 



 फशादयुखान       

 
फशादयुखान ऩेंढीचे गुरु आशे!   



उऩभा १. भागे कौयलाॊचा षम ऩाॊडली केरा, अवा 
लीयालीयाॊचा झगडा जाशरा.  
२. एक प्रशय दटऩयी जैवी शळभग्माची दणाणत े
तैवे भालऱे बाॊडीरे. 
रूऩक – अपझरखानाने तुऱजाऩूयची श्रीबलानी 
कुरदेलता भशायाजाॊची, तीव पोडून, जातीमात 
घारून, बयडून ऩीठ केरे. 
अनुप्राव- जजतेन रबते रक्ष्भी भतृ्मुनाऩी वुयाॊगना:! 

    षण-वलध्लॊशवनी काम का चचॊता भायणे यणे !! 
    

अरूंकारयक वबावद  



प्रिाऩयाल   

नाशी तय तोंड न दाखवलणे!



शूंफीययाल    

 
फया ळशाणा, भदटना, वफुयीचा, चौकव शळऩाई.. शॊफीययाल नाल ककताफती देऊन 

वयनोफती वाॊचगतरी!



याज्माशबऴेक   

ऩुण्मश्रोक याजे!



अष्टप्रधान ल ळाकायूंब  

स्लजस्त श्री याज्माशबऴेक ळके!



दक्षषण ददग्वलजम   

दक्षषतनमाॊची ऩातळाशी तो याखरी ऩादशजे! 



बाऊफूंदकी    

आभची बफरुदे अष्ट ददळवे रागरी आशेत! 



शवूंशालरोकन    

चारीव शजाय शोनाॊचा ऩुणे भशार त्मालयी एक क्रोड शोणाॊचे याज्म 
ऩैदा केरे!



भशाप्रस्थान   

फशुत काम शरदशणे शी वलनॊती!



वभाग्ति    

 
भोठें ऩुण्म जोडरे!



कली बऴुण  

ळेय शळलयाज शै!


