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आसाऩत्र: श्रीशळलछत्रऩतीींची याजनीतत   

केलऱ नुतन वषृ्टीच तनभााण केरी!



याज्म 

शे एक याज्म, मा याज्माची एक भमाादा!



प्रततऩचींद्रन्मामे ददनप्रततददनी  

प्रततऩचींद्रन्मामे ददनप्रततददनी मा याज्माची अशबलदृ्धि व्शाली    



प्रजा 

प्रजा म्शणजे तोच याज्माचा जीलनोऩाम!



प्रधान 

प्रधान म्शणजे याज्मरषणगशृाचे स्तींब आशेत    



फुद्धिभींत 

कामाबागी फुद्धिभींत अवतीर तमाींव 
ऩुवाले!



खजजना 

खजजना म्शणजे याज्माचे जीलन!



भुरुखाची जभीन भोजणी करून धुयींग झाड चालय करून आकाय केरा. ऩाींच 
शात ल ऩाींच भुठीींची काठी. शात चलदा तव ींचा अवाला. शात ल भठुी 

शभऱ न फैळी तवुींची राींफी काठीची. लीव काठ्मा औयव चौयव तमाींचा त्रफघा 
एक. त्रफघे एकळेलीव तमाींचा एक चालय. अळी जभीन भोज न आकारून 
गाींलाची गाींलाव भोज न चौकळी केरी. त्रफघे माव द्धऩकाचा आकाय करून ऩाींच 
तक्षषभा द्धऩकाच्मा करून तीन तक्षषभा यमतेव द्माव्मा. दोन तक्षषभा ददलाणात 
घ्माव्मा. मेणेप्रभाणे यमतेऩाव न घ्माले. नली यमत मेईर तमाव गुये ढोये दमाली. फीजाव 
दाना ऩकैा द्माला. बषालमावी दाना ऩैका द्माला. तो ऐलज दोशो चोशो लऴाांनी आमुदााल 
ऩाश न उगल न घ्माला.  
 शळलाजी भशायाजाींचे वुधायीत भशव र धोयण शे तमाींनी प्रबालऱीचा 
वुबेदाय याभाजी अनींत मारा ऩाठद्धलरेल्मा दद. ५ वप्टेम्फय १६७६ च्मा 
ऩत्रात न उदमाव आरे आशे. भशायाजाींच्मा धोयणाचे प्रभुख ऩैर  अवे – 
१. ऩीकाींची रालणी वींचणी २. याजबाग आणण प्रजेचा दशस्वा 
३. भशव र धान्मात घ्मा, ऩैळात नको. ४. धान्म वाठलण क 
५. पे्रयणा ६. वबेुदायाची काभे. ७. व्माज भाप अवरेरे कजा
८. द्धलकें द्रीकयण ९. ळतेकऱमाींची काऱजी      
     

भशव र 

 भशव र न्म न शोणे, शीच याज्माची वीणाता 
तोच याजरक्ष्भीचा ऩयाबल.



याजश्री शळलाजी याजे ----- फकाजी पजांद, ऩेवजी 
तुझ्मा फाऩाने वाशेफाचे थे कस्ट भळागत ल प्रधान 
चाकयी केरी आशे ल त शी वाशेफाऩावी ऩयलदाा शळक्का 
शोऊन कस्ट भळागती वाशेफ काभालयी करयतोव 
तमाकरयता वाशेफ तुजलयी भेशेयफान आशेती ल 
भेशेयफानीने तुज फकवीवशी देत अवतात तमा उऩयी 
शारी तुजलयी फशुतच भेशेयफानीने वाशेफाींच े भनी 

जशारे की तुज एक लतन करून द्माले म्शणजे ऩाटीर ल कुणफी 
रोकात गोतात त  लतात आशेव माव शे लतन ऩाटीरकी जाशाशरमा 
गोतात इजत आशे म्शण न माफदर भौजे खाींफगाल, भालऱ मेथीर 
ऩाटीरकी वायी वाशेफाींच्मा लडडराींची, कैरावलावी वाशेफ द्धलकत 
घेऊन आऩरी शभयावी केरी आशे ते शभयाव तुज लतन भयशभत 
केरे अवे तयी वाये ऩाटीरकीचे काभ चारलीत जाने.जाणणजे

भमाादेमीं 
द्धलयाजते.         

गणुदोऴ

याजरोकी तनतमातनतम स्लकीम 
गणुदोऴ द्धलचायणा कयीतच अवाले



लतान

“भशाशवींश ळेखालत, 
फल्र वाश, तेजशवींश ल 
यानशवींश म्शणारे -   

“वेलोजी स्माणो 
फशोत, ज ु फात काशे वु 
ठीक की कशो, ज ुपेय कशु 
का कशफा की शाजत नशी! 
खयो शी बरे यजऩ त, जीवो 
वणुो थो ततवो शी देखो! 
अवी याजऩ तऩणा की फात 
काशे थो व  माद याशे तो 
वभम उऩय काभ आले!”       मथान्मामे मथाधीकाये मथोचचत 

वेलक रोकाींचे भनोधायण करून 
याजाने लतााले



लतन 

दींडकाप्रभाणे लतन देऊन कामाालय फषीव द्माले



देळनामक

याज्मातीर लतनदाय ते स्लल्ऩच ऩयींतु स्लतींत्र देळनामकच आशेत ...शे रोक 
म्शणजे याज्माचे दामादच आशेत



स्नेश आणण दींड 

लतनदायाव स्नेश आणण दींड मा दोदशींभध्मे 
तनष न ठेलाले रागतात. 



ब शभ 

ब शभ इनाभ करून देणे शा 
ऩयभ अन्माम



ब शभ  

मलोदय प्रभाणे ब शभ तीशी 
इनाभ देऊ नमे



शळलाजी भशायाजाींनी तमाींची व्माऩाय द्धलऴमक ब शभका शी तमाींनी कुडाऱचे 
वयवुबेदाय नयशयी आनींदयाल माींना ऩाठद्धलरेल्मा दद. ७ डडवेंफय १६७१ च्मा 
ऩत्रात न स्ऩष्ट केरी आशे. भशायाज शरदशतात –  

वाशेफी प्रबालऱीऩाव न तशद कल्माण शबलींडीऩालेतो शभठाचा जफय 
तनयखाचा तश ददल्शा आशे. ऐवीमावी, फायदेळात भीठफींदये आशेत तेथ न भीठ खयीद 
करून उदभी नेत आशेत. ऐवीमावी, शारी आऩणाकड ेशभठाचा ऩाड जफय जारा, शे 
गोष्टी ऐकोन उदभी खऱक क र फायदेळाकड े जातीर. तयी तमु्शी घाटी जकाती 
जफय फैवलणे. फायदेळात भीठ द्धलकते तमाचा दशळेफे, प्रबालऱीकड े वींगभेश्लयाकडे 
भीठ द्धलकते, तमाने ककतेक जफय ऩडत,े ते भनाव आण न तमा अजभावे जकाती 
जफय फैवलणे की वींगभेश्लयी द्धलकते आणण घाटऩालेतो जे फेयीज ऩडरे तमा दशळेफे 
फायदेळीच्मा शभठाव जकाती घेलणे. वींगभेश्लयाश न फायदेळीचे भीठ भशागच ऩड ेऐवा 
जकातीचा तश देणे. जयी जफय जकातीचा तश नेदा, भरुादशजा कयार, म्शणजे कुर 
उदभी खऱक फायदेळाकड ेलोशडरे. आऩरी कुर फींदये ऩडतीर.----- तयी योखा ऩालेर 
तेच घदटकेव कुर घाटी जकाती जफय कयणे. वींगभेश्लयाश न फायदेळीच्मा शभठाव 
जफय तनयख ऩड े ती गोष्ट कयणे.----- मे गोष्टीत वाशेफाचा फशुत पामदा आशे. 
जयी जफय ककभती केरी आशे तमा दशळेफे फायदेळीच्मा शभठाव जफयच ऩड ेती गोष्ट 
कयणे. ----- भुरादशजा न कयणे. शभठाचा भाभरा शजयाशीफद्दर कदा राख रुऩमे 
मालमाचा भाभरा आशे. तयी शरदशरे प्रभाणे अींभर कयणे.           

वाशुकाय  

वाशुकाय म्शणजे याज्माची ल याज्मश्रीची ळोबा !



टोऩीकय वाशुकाय  

टोऩीकय शेशी रोक वाशुकायी कयतात, ऩयींतु त ेलयकड वाशुकायावायखे नव्शत.



टोऩीकय माींची आभदयफ्ती  

टोऩीकय माींची आभदयफ्ती 
आरे गेरे इतकीच अवो 
द्माली. तमाव केलऱ 
नेशभी जागा देऊ नमे!



ळत्र ची उऩेषा 

ळत्र ची उऩेषा कयणे, आजचे उद्मालय घारणे ऩयभ अनुचचत !



वजन्नधलावी ळत्र ु

वजन्नधलावी ळत्रु म्शणजे केलऱ उदयातीर व्माधी. तमाचा ऩयाबल आधी कयाला



गनीभ  

आऩणाव याख न गनीभ घ्माला



दगुा
“वींऩ णा याज्माच ेवाय ते दगुा. ते नवता भोकऱा देळ 
ऩयचक्र मेताच तनयाश्रम. प्रजा बग्न शोऊन देळ उध्लव 
शोतो. देळ उध्लव झाल्मालयी याज्म मैवे कोणाव म्शणाले. 
माकरयता ऩ ली जे याजे जारे तमाींनी आधी देळाींभध्मे दगेु 
फाींध न तो देळ ळाश्लत करून घेतरा. आरे ऩयचक्र वींकट 
दगुााश्रमी ऩरयशाय केरे. गडकोट म्शणजे याज्माचे भ ऱ, 
खजीना, वनै्माचे फऱ, याज्मरक्ष्भी, आऩरे प्राण वींयषक 
मैवे ऩ णा चचततात आण न शे याज्म तयी तीथारुऩ थोयरे 

कैरावलावी स्लाभीींनी गडालरूनच तनभााण केरे. जो जो देळ स्लळावनलश्म न शोम 
तमा तमा देवी स्थऱ द्धलळेऴ ऩाश न गड फाींचधरे. तैवीच जरदगेु फाींचधरे. तमालरून 
आक्रभण कयीत कयीत वारेयी अदशलींताऩावोन कालेयीऩमांत  
तनष्कीं टक याज्म वींऩाददरे. औयींगझेफावायीखा भशाळत्र  चारोन  
मेऊन द्धलजाऩ य बागानगयावायखी भशास्थाने आक्रशभरी वींऩ णा  
तीवफततीव लऴे ऩमांत मा याज्मावी अततळम केरा तमाच े
मतनाव अवाध्म काम शोते. ऩयींतु याज्मात ककल्रे शोत े 
म्शणोन अलशळष्ट तयी याज्म यादशरे.”

वींऩ णा याज्माचे वाय ते दगुा



शलारदाय  

ककल्ल्माचा जील तो ककल्ल्माचा शलारदाय



आयभाय 

आयभाय म्शणजे स्लतींत्र एक याज्माींगच आशे



वभुद्र 

ज्माच्माजलऱ आयभाय तमाचा वभुद्र



 
केलऱ नुतन वषृ्टीच तनभााण केरी!

प्रौढप्रताऩऩुयींधय षत्रत्रमकुरालतींव शवींशावनाधीश्लय भशायाजाचधयाज 
शळलछत्रऩतत भशायाज



कली ब ऴण  

ळेय शळलयाज शै!


