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या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

गड मकल्ले... साम्राज्य मिवरायाांचे 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनकेाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचिाांना कवनामलू्य घेऊ दतेो.  

िारण ई पसु्ति एिदा बनलां िी एिजण वाचो वा एि लाख.  आमचां िाहीच िमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  मजा येत.े  

पण  तमु्ही ते फ़ुिट िा घ्यावां?  

तमु्हालाही िाही दतेा यईेल.  

असे िाही द्या ज्याने ई साकहत्यच्या लेखिाांना, टीमला आकण तमु्हालाही आनांद कमळेल 

आकण तमुचां िाहीच िमी होणार नाही.  
तमु्ही आकिवााद आकण िभेुच्छा द्या. लेखिाांना फ़ोन िरून दाद द्या 

आपल्या कमत्ाांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या. कमत्ाांना ह ेपसु्ति मेल आकण Whatsapp िरा 

ई साकहत्यचे फ़ेसबुि पेज, इन्सस्टाग्राम, टेकलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना आमांकत्त िरा. सोिल कमकडयावर ई साकहत्यचा प्रचार िरा.  

सवाात बहुमोल अिा तमुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान ेलेखकाला व ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत 

होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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गड किल्ल.े.. साम्राज्य किवरायाांच े

लेखि - दत्तात्य िृष्णा कनिम 

अ / ४०४, चांदन , मैत्ी  वाकटिा , पारकसिनगर,जनुा  मुांबई  पणेु  रोड, िळवा, ठाणे - ४००६०५ 

मोबाईल / व्हाट्सअँप: ९८१९१६६८१५ 

ई-मेल : dkn28379@gmail.com 
 

विशेष आभार : इविहास महाराष्ट्राचा - गड विल्लल्लयाचा - (याांच्या यु-ट्युब वहहवडओ आपण ई -बुि सांिल्लपनेसाठी िापरले आहेि). 

 

या पुस्ििािील लेखनाचे सिव हक्ि लेखिािडे सुरविि असून पुस्ििाचे विां िा त्यािील अांशाचे 

पुनमुवद्रण िा नाट्य, वचत्रपट विां िा इिर रुपाांिर िरण्यासाठी लेखिाची लेखी परिानगी घेणे आिश्यि 

आहे.  िसे न िेल्लयास िायदेशीर िारिाई (दांड ि िुरुां गिास )होऊ शििे .  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, 
sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
injunction, damages and accounts.  

mailto:dkn28379@gmail.com
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• कवनामलू्य कवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडा िरू ििता.   

ह ेई पसु्ति वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी किां वा वाचनाव्यकतररक्त िोणताही वापर िरण्यापवुी ई -

कहत्य प्रकतष्ठानचीसा  लेखी परवानगी घेणे आवश्यि आह.े    
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लेखि पररचय 

मी, दत्तात्य  िृष्णा कनिम,  मळूचा सातारा कजल्यातील तालिुा खटाव रहाटणी  गावाचा, िामाकनकमत्त  मी 

मुांबईत माझ्या  िुटुांबासोबत  पारकसिनगर िळवा (ठाणे)  येथे  वास्तवास  आह.े मी  स्वतः इांस्रुमेंटेिन  

इांकजकनअर असनू एिा  प्रायव्हटे  िां पनीत ऑईल अडँ गॅस कडजाईन  सेंटर मध्ये  

मखु्य अकभयांता (Chief Engineer- Instrumentation) म्हणनू िायारत  आह.े  

मला  स्वतःला  वाचन , लेखन , कििेट खेळणे, समाजसेवा यात प्रामखु्याने  

रस आह.े मला  वाचनाची  आवड  आह ेव मी माझ्या आयषु्यात  लेखनाच े िाम 

सदु्धा  िेले  आह,े त्यात  प्रामखु्याने  मराठी कवषयाांवर कलखाण िेले  आह.े मला 

माझ्या वाचनाच्या आवडीने मराठी, कहांदी व इग्रांजी साकहत्य, वेग-वेगळ्या प्रिारचे 

लेख, िथा, आत्मचररत् वाचण्याच्या सांधी कमळाल्या. त्यात माझी आवड प्रामखु्याने 

मराठी साकहत्य, कवकवध मराठी साकहकत्यि वाचायला कमळाले. माझ्या वाचनाची सरुुवात श्री. प.ु ल. दिेपाांडे, 
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श्री.मांगेि पाडगाांविर, श्री. प्र. िे. अत्े. आकण अश्या बऱ्याच मान्सयवराांच्या लेखनाने झाली. मी आतापयंत 

वाचलेल्या पैिी बटाट्याची चाळ, तो मी नव्हचे असो किां वा मग साांगा आता िसे जगायचे खपुच प्रभाकवत िरून 

गेले.  

मी कलकहलेल्या माझ्या िकवता - मन, नाद-खोडिर बांड्या, साांगा आिा िसे जगायचे ? आधाररत 

सांिल्पना, चारोळ्या, लेख - भारि एक्सपे्रस, कवचार, प्रवास वणान असे साकहत्य मी कसांगापरु ला असताना 

महाराष्र मांडळ, कसांगापरूच्या कवकवध मराठी िायािमात – शब्दगांधा असो किां वा मग ऋिुगांध तै्रमावसि किां वा 

मग गणेशोस्िि स्मरवणिा मध्ये मी मराठी ...दत्तात्य िृष्णा कनिम या नावाने प्रकसद्ध झाल्या आहते. तसेच माझे 

स्वतःचे कवचार माांडण्यासाठी मी सरुु िेलेला माझा मराठी ब्लॉग इांकडअन प्राऊड.....भारतीयाांचा अकभमान 

(https://indianproud.blogspot.in) परांत ु थोडे वषा हा ब्लॉग बांद होता िारण तेव्हा मी माझ्या एिा 

अकभयाांकत्िी कवषयाच्या पसु्तिावर िाम िरीत होतो.  " Fundamentals of Project planning and 

Engineering"  for final year Instrumentation Engineering  च्या कवद्यार्थयांसाठी जनू -२०१७ 

https://indianproud.blogspot.in/
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मकहन्सयात  प्रिाकित  झाले.  ह ेपसु्ति  मुांबई  कवद्यापीठाच्या इांस्रुमेंटेिन  इांकजनीररांग  च्या  आठव्या  सेकमस्टर 

मध्ये  वापरले  जाणार  आह.े   

अिा अनेि सांधी कमळाल्या माझ्या वाचनाच्या आकण लेखनाच्या छांद जपण्याच्या. तसेच मला आपण 

वाचिाांनी कदलेला प्रकतसाद, अकभप्राय नकवन - नकवन कवषयाांवर लेखन िरण्यासाठी नेहमीच प्रवतृ्त िरतात.  
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अपवण पवत्रिा 

प्रौढ़ प्रिाप पुरांदर, िवत्रय िुलाििांस, वसांहासनावधश्वर, महाराजावधराज,  

वशि छत्रपिी श्री वशिाजी महाराजाांना मानाचा वत्रिार मुजरा !!!... 

 

 

 

 

 

  

महाराजाांचे विचार, त्याांचे िितवत्ि आवण आचरण या िर श्रध्दा असणाऱ्या  

असांख्य जन माणसािील मािळयाांना अपवण  
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मनोगि 

 

वप्रय िाचिहो,  

नमस्िार ! आपणास माझे कवचार तमुच्या बरोबर सादर िरण्याची सांधी ई-साकहत्यच्या "ई -बुि" 

सांिल्पनेतनू कमळाली, त्याबद्दल ई -साकहत्यचे मनापासनू आभार. अिा सांधी प्रत्येिास दते आहात आकण दते 

रहा, िदाकचत त्यामळेु मराठी साकहत्यास नकवन लेखि आकण नकवन कवषय कमळतील अिी आिा िरतो.     

राजाचे कवचार सगळ्याांनाच माहीत असतील, पण ते कवचार सत्यात उतरकवणे िदाकचत अवघड वाटत 

असतील पण सरुूवात िरायला िाय हरित आह.े मी स्वतः या कवषयात कवद्वान नाही पण राजासाठी िाही तरी 

िरण्याचा एि प्रयत्न म्हणनू हा कवषय कनवडला आह.े 

आता िसे झाले ! आज इांटरनेटप्रणाली मळेु सवा जग जण ूआपल्या हातात आले आह.े ह ेहवे वापर 

गगुल, त्याची माकहती हवी वापर गगुल, यातनू प्रत्येक्षात भेटण,े माकहती गोळा िरणे पणूापणे बांद झाले असे म्हणता 

येणार नाही पण याचे प्रमाण नक्िीच िमी झाले आहे, असे मला वाटते, तमु्हाला नक्िी  िाय वाटते ? जरूर 

िळवा.  
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ताांकत्ि प्रगकत महत्वाची आह,े पण नैसकगािररत्या कमळणार आनांद वेगळाच आह े ह े मी िाही वेगळे 

साांगण्याची गरज नाही. असेच काही आह ेआपल्या महाराजयाांच्या बाबतीत आपण तयाांना पाहु शकलो नाही, 

थोडाफार इततहास सगळयाांनीच वाचला आह,े कदातचत शाळते पयााय नसल्यामळु ेअस ूशकते. पण आजही 

महाराजयाांच्या तवषयी चचाा, तयाांच्यावरील गाणी, पोवाडे आतण तचत्रतफती पातहल्या की अांगात एक वेगळी ऊजाा 

येत,े तसेच आपल्या राजाची कताव्यदक्ष कामतगरी पाहून मनात वेगळा तवश्वास तनमााण होतो.   

अिा या महान राजाच्या परािमाची आठवण म्हणनू आपण त्याांच्या गड किल्ले याांची माकहती घेऊन 

"ई-पररिमा" िरण्याचा एि छोटासा प्रयत्न िरूया आकण मला याची खात्ी आह ेिी यात आपण माझ्यासोबत 

असाल. 

या कवषयावर लेखन िरताना, कवकवध प्रिारच्या चचाा, स्वतः गड किल्यावर 

जाऊन कदलेल्या भेटी, इांटरनेटप्रणाली, वाचलेली पसु्तिे आकण त्यातनू कमळणारी 

माकहती सांग्रकहत िरण्याचा हते ूएिच आह ेअसे िाही साकहत्य असावे, ज्यामळेु 

या सवांची माकहती एिाच कठिाणी उपलब्ध होईल. हा कवषय सादर िरताना ई-
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बुि सांिल्पना वापरणार आहोत. यात प्रामखु्याने गडाची माकहती आकण त्याकवषयाची य-ुट्यबू कव्हकडओ कलांि 

सोबत जोडणार आहोत.  

 

विशेष सूचना: आजिर अनेि मान्यिर लेखिाांनी, सावहवत्यिाांनी, विल्लले वगयावरोहिाांनी, मािळयाांनी 

स्ििः प्रयत्न िरून विविधाांगी वलवहलेले सावहत्य, वचत्रपट, यु-ट्यूब चॅनेल / वहहवडओ बनविलेले 

आहेि, त्याांना सुद्धा सादर प्रणाम आवण त्याांच्या यु ट्यूब वहहवडओ वलांि िापरि आहे. ह्या यु-ट्यूब 

वहहवडओचा िापर िोणत्याही प्रिारच्या िमवशवयल िापरासाठी िापर िेला जाणार नाही याची खात्री 

देऊन मूळ विषयास आपण सुरुिाि िरणार आहोि. 

या कवषयावर असलेले प्रेम, कजज्ञास ूवतृ्ती आकण मग त्यातनु आम्ही स्वतः तयार िेलेले थोडेफार साकहत्य 

तमु्हाला खालील कलांि वर पाहता येईल, जर तमु्हाला आमचा (शुभम एांटरटेनमेंट आवण मानस मुहहीज) 

टीमचा प्रयत्न आवडला तर कव्हकडओला जरूर LIKE िरा आकण चॅनेल ला SUBSCRIBE िरायला कवसरू 

निा. 

• माझ्या राजा रे 
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https://youtu.be/35xtarD8SVY 

• प्रिास आयुष्ट्याचा एि अनुभूिी 

https://youtu.be/pb9IeybU2_E 

• सािारा डायरी : विल्लले भूषणगड ! Satara Diary - Fort Bhushangad 

https://youtu.be/cH5StVIzqDg 

जर आपणाांस हा कवषय ‘ गड-विल्लले ... साम्राज्य वशिरायाांचे ’ आवडला किां वा या बद्दल िाही अकभप्राय 

द्यायचा असल्यास आम्हाला जरूर कलहा. आपल ेअकभप्राय आम्हाला अकत उत्िृष्ठ साकहत्य किां वा मग नकवन  

कवषय सादर िरण्याची प्रेरणा दतेात. आयषु्यात  िाहीतरी नकवन िरण्याची प्रेरणा मला लहानपणापासनू कवकवध 

प्रिारचे छांद जपणे, िला आत्मसात िरणे ह ेखपू फायदिेीर होते ते आज मला जाणवले आह.े  

धन्यिाद !  

             आपला, 

दत्तात्य िृष्णा कनिम, मी मराठी 

https://youtu.be/35xtarD8SVY
https://youtu.be/pb9IeybU2_E
https://youtu.be/cH5StVIzqDg
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अनुक्रमवणिा 

१. माझा राजा - छत्रपिी वशिाजीराजे भोसले 

२. गड विल्लले - एि साम्राज्य 

३. गड विल्लले : एि ई – पररक्रमा 

४. महाराजाांची शसे्त्र  

या पसु्तकातील अनेक तचत्राांत 

तव्हतडओ लपलेले आहते. 

 तयातनू तया तया तकल्ल्याची इतथांभतु 

पररक्रमा घडवलेली आह.े 
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१. माझा राजा - छत्रपिी वशिाजीराजे भोसले 

 

छत्पती किवाजीराजे भोसले, याांचा जन्सम फेब्रवुारी १९, १६३० साली किवनेरी गडावर झाला. मराठी 

साम्राज्याचे सांस्थापि उत्िृष्ट योद्धा, आदिा िासनिताा, सवासमावेिि, सकहष्ण ू राजा म्हणनू भारतीय आकण 

कविेषत: महाराष्रीय इकतहासावर महत्त्वपणूा ठसा उमटवला. 

(सौजन्य: गुगल- वशिनेरी विल्लला) 
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किवनेरीचा हा प्राचीन किल्ला महाराष्र राज्यात जनु्सनर गावाजवळ, पणु्यापासनू अांदाजे १०५ किलोमीटरवर आह.े 

हा किल्ला कजांिावयास िठीण असा बालेकिल्ला आह,े  किल्याला चारही बाजूांनी िठीण चढाव असनू किवाई 

दवेीचे छोटे मांकदर, कजजाबाई व बाल-किवाजी याांच्या प्रकतमा आहते. महाराष्रात छत्पती किवाजी महाराज ह े

किवाजीराजा, किवाजीराज,े किवबा, किवबाराजे, किवराय अिा अनेि नावाांनी ओळखले जातात. छत्पती 

किवाजी महाराजाांचा जन्समकदवस हा ‘किवजयांती’ म्हणनू साजरा होतो. छत्पती किवाजी महाराज आकण त्याांचे पतु् 

छत्पती सांभाजी महाराज याांचा सांयकु्त उल्लेख 'किविांभ'ू असा होतो. जाणता राजा, रयतेचा राजा, कहांदवी 

स्वराज्याचे कनमााते, महाराष्रासह जगभरात ज्याांच े नाव आदराने घेतले जाते; ज्याांच्या साहस िथा, कवचार, 

तत्त्वज्ञान आजही सवांना प्रेरणा दतेात, अिा छत्पती किवाजी महाराजाांची जयांती म्हणजे एि पवाणी असते.   

 

ससुांस्िार, किक्षण, यदु्धिास्त्र, राजिारण, न्सयायिास्त्र, प्रजाकहतदक्ष राज्यिारभार यात राजे तरबेज झाले आकण 

आपले सहिारी, मदा मावळे याांच्या साहाय्याने महाराष्रात स्वराज्य स्थापन िेले. रायगडावर ६ जनू इ.स. १६७४ 

रोजी छत्पती किवाजीराजे भोसले याांचा गागाभट्ट याांनी राज्याकभषेि िेला. सोहळ्यासाठी ३२ मण सोन्सयाच े
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कसांहासन बनवले गेले होते. किवराज्यकभषेिासाठी दिेातील िानािोपऱ्याांतनू समुारे ११००० ब्राह्मण आमांकत्त  

आकण इतर लोि कमळून जवळपास लाखभर लोि रायगड या कठिाणी जमा झाले होते. 

राज्याकभषेिच्या कदविी पहाटे उठून, 

मांत्ोच्चार आकण सांस्िाराबरोबर 

आांघोळ िरून, िुलदवेतेला स्मरून, 

प्रमखु ब्राह्मणाांच्या पाया पडून, 

राज्याकभषेि सरुू झाला. यावेळी 

किवाजीमहाराजाांनी िभु्र वस्त्र पररधान 

िेले होते. गळ्यात फुलाांच्या माळा 

घातलेल्या होत्या. राज्याकभषेिात 

राजाचा अकभषेि आकण डोक्यावर छत् धरणे ह ेदोन प्रमखु कवधी होते. दोन फूट लाांब दोन फूट रुां द अिा सोन्सयाने 

मढवलेल्या मांचावर महाराज बसले. आठ प्रधान नद्याांतनू आणलेल्या पाण्याने किवाजीमहाराजावर अकभषेि िेला 

गेला.  
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यानांतर महाराजाांनी लालरांगाचे वस्त्र पररधान िेले, जडजवाकहर, अलांिार पररधान िेले. गळ्यात फुलाांचे 

हार घातले. एि राज मिुुट घातला. आपल्या ढाल तलवार आकण धनषु्यबाणाची पजूा िेली आकण महूुतााच्या 

वेळी राजकसांहासनाच्या दालनात प्रवेि िेला. दालन ३२ ििुन कचन्सहाांनी सजवलेले होते.  

किवाजी महाराज ३२ मण सोन्सयाच्या कसांहासनावर आरुढ झाले. सोळा सवुाकसनींनी त्याांना ओवाळले. 

ब्राह्मणाांनी मोठ्या स्वरात मांत्ाांचे उच्चारण िेले. वशिराज  महाराज िी जय! वशिराज  महाराज िी जय! 

च्या घोषणा कदल्या गेल्या. सोन्सयाचाांदीची फुले उधळली गेली. कवकवध तालवाद्य-सरूवाद्याांच्या जयघोषात आसमांत 

भरून गेले. ठरल्याप्रमाणे प्रत्येि गडावरून तोफा डागल्या गेल्या. मखु्य परुोकहत गागाभट्टाांनी पढेु येऊन राजाांच्या 

डोक्यावर मोत्याची झालर ठेवत 'किवछत्पती’ म्हणनू आिीवााद कदला. 

  

वशिराज  महाराज िी जय ! वशिराज  महाराज िी जय ! 
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(सौजन्य: गुगल- राज्यावभषेि सोहळा)
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िाय साांगिे वशिरायाांची राजमुद्रा ? 

मराठी अथा – प्रकतपदचे्या चांद्रिलेप्रमाणे वाढत जाणारी आकण कवश्ववांदनीय असणारी अिी ही िहाजींचे पतु् 

किवाजी याांची (राज)मदु्रा (प्रजेच्या) िल्याणासाठी कवराजमान होते. 
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वशिगजवना घोषणा म्हणजे नेमिां  िाय ? गारद म्हणजे िाय ? 

महाराज दरबारात प्रवेि िरत असताना जी घोषणा किां वा ललिारी कदली जात होती कतला  मराठीत गारद अस े

म्हटले जाते.  

 

गारदलेा सांस्िृतमध्ये वबरुद किां वा वबरुदािली तर ऊदुा भाषेत अल्लिाब असे म्हणतात. महाराज्याांच्या दरबारात 

प्रवेि िरत असताना जी घोषणा कदली जाते त्याला किवगजाना घोषणा म्हणतात.  

 

आपण या सदरात किवगजाना अथा समजनू घेण्याचा प्रयत्न िरणार आहोत. 
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                                                                                    (सौजन्य: गुगल- वशिगजवना) 
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• गडपिी – राज्यातील सवा गडाांवर ज्याांचे राज्य आह ेअसा तो राजा-महाराज. 

• गजअश्वपिी – ज्याांच्यािडे स्वतःच्या मालिीचे हत्ती व घोड्याांचे दल आह ेअसा महाराज. 

• भूपिी प्रजापिी – राज्याकभषेि म्हणजे राज्यित्यााचा भमुीिी झालेला कववाह आह.े म्हणजेच ज्याांनी 

राज्यातील भमुीचे व प्रजेचा पती ह ेपद कस्विारले आह ेआकण त्याांचे सवाथा रक्षण िरणे ह ेज्या राज्यित्यांचे 

प्रथम िताव्य आह ेअसा महाराज म्हणजेच भपूती प्रजापती. 

• सुिणवरत्न श्रीपिी – राज्याच्या खकजन्सयातील वेगवेगळे कहरे, माकणि, मोती आकण सोने यावर ज्याांची  मालिी 

आह ेअसे महाराज. (किवराय ह े३२ मण सवुणा कसांहासनाचे अकधपती होते.) 

• अष्टािधानजागति – आठ ही कदिाांवर लक्ष असणारे जगाचे महाराज. 

• अष्टप्रधानिेष्टीि – ज्याांच्या पदरी प्रत्येि िास्त्रात कनपणु असलेले आठ प्रधान आहते आकण राज्यिारभारात 

जे त्याांचा सल्ला घेणात असे महाराज. 
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• न्यायालांिारमांडीि – सत्याच्या व न्सयायाच्या बाजनु ेकनिाल दणेारे महाराज. 

• शस्त्रास्त्रशास्त्रपारांगि – सवा प्रिारच्या िस्त्रकवद्या पारांगत असलेले महाराज. 

• राजवनिीधुरांधर – आदिा राज्यित्याा प्रमाणे राजिारणाच्या डावपेचाांमध्ये तरबेज असलेले महाराज. 

• प्रौढप्रिापपुरांदर – मोठे िौया गाजवनु ज्याांनी आपल्या परािमाचा ठसा उमटवला असे महाराज. 

• िवत्रयिुलाििांस – क्षकत्य िुळात जन्सम घेऊन त्या िुळातील सवाात मोठा परािम गाजवलेले महाराज. 

• वसांहासनावधश्वर – जसा दवे्हाऱ्यातील दवे असतो तसेच ३२ मण सवुणा कसांहासनावर िोभनु कदसणारे 

कसांहासनाचे अकधश्वर असे महाराज. 

• महाराजावधराज – साऱ्या राजाांनी ज्याांच्या अकधपत्याखाली राहण्याचे कस्विारायला हवे असे महाराज. 

• राजावशिछत्रपिी – ज्याांच्यावर सवुणााची छत्चामरे ढळत आहते किां वा प्रजेने छत् धरुन ज्याांना आपला 

अकधपती म्हणनु कस्विारले आह ेकिां वा ज्याांच्यावर प्रत्यक्षात नभानेच छत् धरले आह ेअसे छत्पती किवाजी 

महाराज. 
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(सौजन्य: गुगल - वशिरायाांना मनाचा मुजरा) 
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माझ्या राजाचा इकतहास इतिा आह ेिी  

तो आपण वाच ूिितो आचारु िित नाही,  

िोणी वाचला असेल तर तो िाळेत होता म्हणनू  

पण तेवढ्या परुतेच असेच मला वाटते,   

िारण आपण िधी… 
 

स्वराज्यासाठी झटलोच नाही,  

िधी उपािी राकहलोच नाही, 

िधी िोणाची गलुामकगरी िेलीच नाही, 

आपल्याला स्वराज किवरायाांनी कदले,  

याचा कवचार िधी िेलाच नाही, 

आज मान ताठ िरून चालतो आह े, 

ह ेिोणामळेु ह ेकवसरलो आह ेिा ? 

ज्याांच्या (किवरायाांचा) िृपेने ह ेकदवस पाहतोय, 
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त्याांनाच आपण कवसरत चाललोय,  

िधी िधी त्याांचे नावसदु्धा आपण एिेरी किवाजी असे घेतो, 

पण आपल्या बापाला आदराने बोलावतो, 

बापाला आदराने बोलावतो गोष्ट चागली,  

पण सांस्िृती आपली नाही पाकहजे कवसरली  

 

पण िोणामळेु त्याच किवरायाांच्यामळेु ना ! 

अरे ! जर ते नसते तर आज तमु्ही आम्ही पण नसतो,  

या जगात याचा िधी कवचार िेला आह ेिा ?. 

नाही ना…… 

 

आपल्या डोक्यात िाय आह े

आपल्या साठी स्वराज िाय आह,े 
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आपण िाही कह िरू िितो,  

अरे ! िधी असा कवचार िेला िा ?  

त्याांनी आपल्यासाठी कदललेां स्वराज 

त्यासाठी साांडलेल पाण्या सारखे रक्त 

या माती साठी कदलेल्या मावळ्याांचा बकलदानाचा. 

या माती साठी िेलेल्या रक्ताच्या अकभषेिचा…… 

 

िधी असा कवचार िरा कि ह ेराज्य  

माझ्या किवरायाांचे आह ेआकण  

ते राखण्यासाठी जन्समाला आलेला माझ्या किवरायाांचा 

मदा मावळा आह ेयेतील कितीकह वादळे,  मला फरि नाही पडत, 

त्या वादळना कह िाांत िरण्याची िक्ती मला किवरायाांनी कदली,  

िारण मी किवरायाांचा मदा मावळा आह े
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किवरायाांच्या िृपेने या मराठी मातीत 

जन्समाला आलो याचा मला अकभमान नाही तर गवा 

आह े

आकण जगा जय किवराय बोलनू ताठ मानेन े

तमु्हाला अडवणारा िधीच िोणी या जगात असणार 

नाही….. 

– अज्ञात 

 

(माझ्या वाचनात आलेली महाराजाांवरची िकवता, खरेच अप्रकतम आकण िाही गोष्टींचा साक्षात्िार िरून दणेारी 

िकवता. या िकवतेचे िवी िळले तर नाव आदरपवुाि जाणनू घेऊ इकच्छतो)  
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२. गड विल्लले - एि साम्राज्य 

 

इकतहासात महाराष्र राज्य ह ेएि महत्वाचे राज्य होते, तेथे असणाऱ्या पवात राांगा, नैसकगाि सबुत्ता आकण 

सजुलाम वैभव याचा िोणालाही हवेा वाटेल असाच होता आपला महाराष्र, आह ेआकण िदाकचत यापढेु राहील. 

महाराष्राच्या पकिम भागात सयाद्री पवात आह ेआकण याच पररसरात आपल्याला सवााकधि किल्ले पाहायला 

कमळतात. डोंगर, िडे िपारीमध्ये किल्ला बाांधण्याचा मखु्य उद्दिे िाय असावा ?  असा प्रश्न दखेील आपल्या 

समोर येतो. परांत ुकजथे राहून ित्चू्या हालचालींवर नजर ठेवता येईल, वेळ प्रसांगी ित्वूर हल्ला िरता येईल आकण 

नैसकगाि किां वा बाांधिाम िरून दगुाम िेलेल्या कठिाणी राकहल्यामळेु आपले सांरक्षणही होईल, अिाच कठिाणीच 

किल्ले बाांधलेले कदसनू येतात. म्हणनूच िदाकचत इकतहासात स्वतःचे राज्य ित्पूासनू सरुकक्षत ठेवण्यासाठी आकण 

वेळ प्रसांगी राहण्यासाठी बाांधण्यात आलेल्या अिा कठिाणाांना किल्ला असे म्हणतात. तसेच व्यापारी मागांवर 

लक्ष ठेवणे आकण िर गोळा िरण्यासाठी या जागाांचा उपयोग िेला जात असे.  
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विल्लल्लयाचे प्रिार : 

किल्ल्याचे बाांधिाम िरण्यात आलेल्या स्थानावरून त्याचे प्रिार पडतात. आपल्याला किल्ल्याचे िेवळ तीन 

प्रिार माकहती असतील.  

• कगररदगुा म्हणजेच डोंगरी किल्ला,  

• जलदगुा म्हणजेच समदु्रकिनारी किां वा समदु्रात बेटाांवर बाांधण्यात आलेला किल्ला आकण  

• भईुदगुा म्हणजेच सपाट भ-ूभागावर बाांधण्यात आललेा किल्ला.  

परांत ुया व्यकतररक्तदखेील किल्ल्याांचे िाही प्रिार आहते, ज्याांची नोंद आपणाांस किल्ले  व त्याांचे साकहत्य वाचनू 

िळतील 

• वनदगुा म्हणजे अरण्यात असलेला किल्ला,  

• गव्हरां दगुा म्हणजेच एखाद्या गहुचेा उपयोग िरून त्याचा वापर किल्ल्यासारखा होत असेल तर,  

• िदामां दगुा म्हणजे कचखलात किां वा दलदलीच्या प्रदिेात बाांधण्यात आलेला किल्ला,  

तसेच िेवळ िोट किां वा गढी स्वरूपातील इमारती किल्ल्याप्रमाणेच मानल्या जातात. 
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महाराष्ट्रािील विल्लल्लयाांचा इविहास: 

महाराष्र हा असा प्रदिे आह,े ज्या कठिाणी वेगवेगळ्या प्रदिेातील परिीयाांनी राज्य िेलेले आह.े 

त्यामळेु महाराष्रात बाांधण्यात आलेल्या किल्ल्याांवर या परकियाांच्या बाांधिाम िौिल्याची छाप कदसनू येते. 

महाराष्रात बाांधण्यात आलेल्या किल्ल्याांमध्ये स्िदेशी िसेच प्रादेवशि िला िौशल्लयाचा सहभाग 

आपणाांस नेहमीच वदसिो.. दोन हजार वषांपवूीच्या सातवाहन राजवांिापासनू ते राष्रिूट, चालकु्य, किलाहार, 

यादव, िदांब, बहमनी, मोगल, दकक्षणी पातिाया, मराठेिाही, पेिवाई, हबिी, पोतुागीज, डच आकण इांग्रज अिा 

वेगवेगळया िाळातल्या सत्ताधीिाांनी ह ेकिल्ले बाांधलेले आहते. 
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विल्लल्लयाचे भाग : 

किल्ला बाांधत असताना किां वा किल्ला बाांधणीची जागा हरेत असताना कविेष िाळजी घेतली जात असे, 

त्यानसुार डोंगरी किल्ला बाांधलेल्या जागेचे चार भाग पडतात.  

• घेरा - किल्ल्याच्या पायर्थयाजवळ असलेले गाव,  

• मेट- किल्ला,  

• माची - किल्ल्यावरील बालेकिल्ल्याखालील तटबांदीयकु्त सपाटी आकण  

• बालेकिल्ला - किल्ल्यावरील सवाात सांरकक्षत कठिाण होय  

ह ेकिल्ल्याचे मखु्य भाग आहते.  
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स्वराज्याची स्थापना िरताना किवाजी महाराजाांनी समुारे ४०० गड-किल्ले कजांिले, बाांधले. रायगड, 

प्रतापगड, लोहगड, किवनेरी, परुांदर, कसांधदुगुा, पन्सहाळा, कसांहगड ह े गड सवांच्या पररचयाचे आहते. आपण 

कजल्हावार किल्ले पाहणार आहोत, त्यासाठी एि गड-किल्ले सचूी आपणासमोर सादर िरीत आहोत. 

तजल्याच्या नावापढुील आकडा तया तजल्याच्या यादीत असलेल्या एकूण तकल्ल्याांची सांख्या दाखवतो. या 

तकल्ल्याांतशवाय आणखीही काही लहान तकल्ले अस ूशकतात. 

वजल्लहािार विल्लले: 

• अिोला वजल्लहा )२(- अकोला तकल्ला (असदगड) , नरनाळा तकल्ला 

• अमराििी वजल्लहा )१( - गवळीगड (गातवलगड) 

• अहमदनगर वजल्लहा )१२( - भईुकोट तकल्ला, बहादरूगड, रतनगड, खडड ायाचा तकल्ला, हररश्चांद्रगड, 

माांजरसभुा तकल्ला, पळशीकर गढी / पळशीचा भईुकोट, कोथळयाचा भैरवगड / कोथळीगड, कुां जरगड / 

कोंबडा तकला, तशरपुांजयाचा भैरवगड, तकल्ले पेमतगरी/ शहागड/ भीमगड, तबतनगड 

• उस्मानाबाद वजल्लहा )२( - नळदगुा , परांडा 
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• औरांगाबाद वजल्लहा )९( - अांतरुचा तकल्ला, जांजाळा तकल्ला/वैशागड, तलतम गड, दवेतगरी 

(दौलताबाद), भाांगशीमाता गड, महादवे टाक तकल्ला (लोंझा तकल्ला), लहूगड, वेताळगड 

तकल्ला (वाडीचा तकल्ला), सतुोंडा 

• िोल्लहापूर वजल्लहा )९(- िलाकनधीगड, पन्सहाळा, पारगड, पावनगड,बावडा, भधूरगड, 

राांगणा,कविालगड, सामानगड 

• गोंवदया वजल्लहा )१(- गोंकदयाचा प्रतापगड 

• चांद्रपूर वजल्लहा )२( - बल्लारिा, चांद्रपरूचा किल्ला, माकणिगड, भद्रावती किल्ला, लोहगड, चांदनखेडा 

किल्ला, गोंड राज्याचा किल्ला 

• जळगाि वजल्लहा )४( - अांमळनेरचा किल्ला, िन्सहरेगड, पारोळयाचा किल्ला , बहादरपरू किल्ला 

• बीड वजल्लहा )२( - धमाापरुीचा किल्ला, धारूर किल्ला 

• भांडारा वजल्लहा )१(- अांबागड किल्ला (तमुसर तालिुा) 
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• ठाणे वजल्लहा )३९( – अनााळा, अकलबाग, अिीरगड, असावगड, इांद्रगड, उांबरगाांव, िल्याणचा किल्ला, 

िामनदगुा, िाळदगुा, िेळवे-माहीम, िोंजकिल्ला, गांभीरगड, गमुतारा, गोरखगड, घोडबांदर, जीवधन, 

टिमि, ठाणे किल्ला, डहाण,ू ताांदळूवाडी किल्ला, तारापरू, धारावी, दाकतवरे, कदांडू, नळदगुा, पारकसि, 

बल्लाळगड, बळवांतगड, भवनगड, भैरवगड, भोपटगड, मनोर, माहुली, वरसोवा, वसईचा किल्ला, 

किरगाांवचा किल्ला, सांजान, कसद्धगड, सेगवाह, चांदरेी, बेलापरूचा किल्ला, नवी मुांबई. 

• धुळे वजल्लहा )१( - सोनगीरचा किल्लाभाबेर/लळींग 

• नांदुरबार वजल्लहा )१( - अक्िाराणीचा किल्ला (अिाणीचा किल्ला) 

• नागपूर वजल्लहा )६( - आमनेरचा किल्ला, उमरेडचा किल्ला, गोंड राजाचा किल्ला, नगरधन (रामटेि) 

(वाळिे किल्ला), कभवगड, कसताबडीचा किल्ला 

• नावशि वजल्लहा )३६( - अांिाई, अचलगड, अांजनेरी, अलांग, अकहवांत, इांद्राई, िां िाळा, िां चना, 

िण्हरेगड, िऱ्हगेड, िावनई, िुलांग, िोळधेर, गाळणा, घारगड किां वा गडगडा, चाांदोर, जवळ्या, टांिाई, 



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

कत्ांगलवाडी, कत्ांबि, धैर, धोडप, पट्टा, बहुळा, ब्रह्मकगरी, भास्िरगड, माकिंडा, मलु्हरे, रवळ्या, राजधेर, 

रामसेज, वाघेरा, कवतानगड, हषागड, हरगड, हातगड, मालेगाव भईुिोट किल्ला, साल्हरे (बागलाण) 

• पुणे वजल्लहा )२२( – अणघई, िुवारी, घनगड, चािण, चावांड, जीवधन, कतिोना, तुांग, नारायणगड, 

नोरकगरी, परुांदर, प्रचांडगड (तोरणा), मल्हारगड, राजगड, राजमाची, कवकचत्गड, कवसापरू, लोहगड, 

किवनेरी, कसांदोळा, कसांहगड, हडसर, दाॅलत मांगळ, िें जळगड, रोकहडा, िोरीगड )िोराईगड(  

• मुांबई शहर, उपनगर )६( - माहीमचा किल्ला, वरळीचा किल्ला, वाांद्रचेा किल्ला, मढ किल्ला, किवडीचा 

किल्ला, िीवचा किल्ला 

• रत् नावगरी ि वसांधुदुगव वजल्लहा )४२)- अांजनवेल, आांबोळगड-रत् नाकगरी, आवर किल्ला, िनिदगुा, 

िुडाळचा किल्ला, िोट िामते, खारेपाटण, गोवळिोट, गोवा, जयगड (रत् नाकगरी,दगुा रत्नाकगरी, दवेगड, 

नाांदोिी, कनवती, पालगड,  पणूागड, फत्तेगड, बाणिोट, बाांद,े भगवांतगड, भरतगड, भवनगड, भैरवगड, 

मांडणगड, मनसांतोषगड, मनोहरगड, महादवेगड, मकहपतगड, यिवांतगड, रत्नदगुा, रसाळगड, राजापरूचा 

किल्ला, रायगड, कवजयगड, कवजयदगुा, वेताळगड, सजेिोट, साठवली, सावांतवाडीचा किल्ला, कसांधदुगुा, 

समुारगड, सवुणादगुा 
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• रायगड वजल्लहा )३२( –अवकचतगड, उांदरेी, िनााळा, िुलाबा, िोथळीगड (पेठचा किल्ला,िोरलई, 

िौला किल,् खाांदरेी, घोसाळगड, चांदरेी, तळेगड, तुांगी, ढाि, पदरगड, पेब, प्रबळगड, कबरवाडी, कभवगड, 

मांगळगड (िाांगोरी, मलांगगड, माकणिगड, मानगड,॑ रतनगड, रायगड, कलांगाणा, कविाळगड, कवश्रामगड, 

साांििी, सागरगड, सरुगड, सोनकगरी, सोनडाई, सधुागड, सरसगड 

• साांगली वजल्लहा )११) -तेरदाळ, दोदवाड, प्रकचतगड, भपूाळगड/भोपाळगड/बाणरूगड, मांगळवेढे, 

मकच्छांद्रगड, रामगड, किरहट्टी, श्रीमांतगड, साांगली, येलवट्टी 

• सािारा वजल्लहा )२४( –अकजांक्यतारा, िमळगड, िल्याणगड (नाांदकगरी ( , िें जळगड, चांदनगड, जांगली 

जयगड, गणुवांतगड, दातेगड/सुांदरगड, नाांदकगरी, पाांडवगड, प्रतापगड, भैरवगड, भषूणगड, मिरांदगड, 

मकहमांडणगड, मकहमानगड, सज्जनगड, सांतोषगड, सदाकिवगड, वधानगड, वांदनगड, वसांतगड, वारुगड, 

वैराटगड 

• सोलापूर वजल्लहा )२( -अक्िलिोटचा भईुिोट, सोलापरूचा भईुिोट 
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• यादीि समािेश नसलेले विल्लले – अचला, िाांचन, मनमाडजवळचा िात्ा, िोंढवी, िोळदगुा, िोळदहेरे, 

खारेपाटण कसांधदुगुा कजल्हा) खैराईगड, मनमाडजवळचा गोरखगड, दहेरेगड, आांबोलीजवळचा नारायणगड, 

जनुा पन्सहाळा, पालगड, भवानीगड, भास्िरगड (नाकिि कजल्हा), िणिवलीजवळचा भैरवगड (कसांधदुगुा 

कजल्हा), िोथळ्याचा भैरवगड, नरडव्याचा भैरवगड, मेसणा, मोरधन, मोहनदर (नाकिि कजल्हा),  राांजणकगरी, 

राजदहेरे, रामदगुा, वाघेरा, सदानांदगड (कसांधदुगुा कजल्हा), कसद्धगड (कसांधदुगुा कजल्हा), िणिवलीचा सोनगड 

(कसांधदुगुा कजल्हा), बाांद्याजवळचा हनमुांतगड, उदगीरचा भईुिोट किल्ला, उदगीर. (लातरू कजल्हा). 

टीप: वरील सादर िेलेली यादी ही आम्ही पणूापणे पडताळून पाकहलेली नाही यात िदाकचत िाही गड -किल्ले  

याांची नोंद नस ूििते.  ह ेसदर प्रामखु्याने कलकहण्याचे िारण यात आम्हाला महाराजाांच्या साम्राज्याची जनतेला 

तोंडओळख िरून द्यायची आह.े  

आपल्या राजाचे एवढे मोठे ितृात्व आह ेिी त्याांनी बाांधलेले गड - किल्ले ह ेआपल्यासाठी एि ऐकतहाकसि 

वारसा आह ेआकण तो आपणच जपला पाकहजे. त्यासाठी तमु्हाला कविेष असे िाही िरायचे नाही, तमु्हाला या 

सवांची माकहती तमुच्या मलुाांना साांगनू जमल्यास अिा गड-किल्याांवर एिदा तरी वेळ िाढून पाहण्यासाठी गेले 
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पाकहजे. अिा प्रयत्नाांनी ही परांपरा अिीच पढेु चाल ूराहील यात मला कतळमात् सदु्धा िांिा नाही. महाराजाांनी 

आपला इकतहास ओळखला होता आकण त्याांनी त्याप्रमाणे त्याांचे आयषु्य स्वराज्यासाठी वाकहले, आपण त्याांचे 

राजिारण न िरता एिा श्रद्धने त्याचे पालन िरावे हीच आपणा सवााना आग्रहाची कवनांती.  
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३. गड विल्लले : एि ई - पररक्रमा 

प्रामखु्याने हा प्रिार वेगळा होऊ िितो आकण त्याची माकहती सगळयाांना कमळावी म्हणनू एि छोटासा प्रयत्न. 

आपण आता एि-एि गड -किल्ला त्याची माकहती आकण त्याची " इविहास महाराष्ट्राचा - गड विल्लल्लयाांचा 

" य-ुट्यबु कव्हकडओ कलांि वापरणार आहोत.  
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विल्लला क्रमाांि - ०१ 🚩 दुगावडी विल्लला िल्लयाण-ठाणे वजल्लहा   

िल्याण िहर उल्हास नदी, खाडी किनारी वसलेले आह.े सातवाहनाांच्या राजवटीमध्ये िल्याण बांदर खपू 

प्रकसद्ध होते. मध्यपवूा दिेातील तसेच रोम पयंत चालणाऱ्या व्यापाराचे िल्याण ह ेिें द्र होते. िल्याण बांदरामध्ये 

येणारा व्यापारी माल येथनू नाणेघाटमागे जनु्सनर तसेच प्रकतष्ठाण (पैठण) या राजधानीिडे रवाना होत असे. 

बोर घाटाजवळ उगम पावणारी उल्हास नदी वसईजवळ समदु्राला कमळते. उल्हास नदीला िसारा घाटाजवळ 

उगम पावणारी भातसाई नदी तसेच माळिेज घाटािडून वाहत येणारी िाळ नदी येवनू कमळते. त्यामळेु खाडीला 

पाणी भरपरू असते. िल्याणसारखे महत्त्वाचे बांदर ताब्यात आल्याबरोबर छत्पती किवाजी महाराजाांनी येथे 

किल्ला बाांधण्याचा आदिे कदला. आबाजी महादवेाांना येथे किल्ला बाांधण्यासाठी पाया खोदताांना या पायामध्ये 

अमाप द्रव्य सापडले. दगुा बाांधत असतानाच द्रव्य कमळावी ही दगुाादवेीचीच िृपादृष्टी समजनू किल्ल्याचे नाव 

दगुााडी ठेवण्यात आले. 

दगुााडी किल्ल्याच्या आश्रयानेच किवाजी महाराजाांनी आपले आरमार उभारण्यासाठी येथे गोदी कनमााण 

िेली. या गोदीतनू लढाऊ जहाजाांची कनकमाती िेली. छत्पती किवाजी महाराजाांनी त्या िरीता पोतुागीजाांचे सहाय्य 
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घेतले. कनमााण झालेल्या आरमाराने पढेु मुांबईच्या इांग्रजाांना, वसईच्या पोतुाकगजाांना तसेच जांकजऱ्याच्या कसद्धीला 

दहित बसकवली. छत्पती किवाजी महाराजाांनी िल्याणच्या दगुााडी किल्ल्याच्या आश्रयाने भारतीय आरमाराचा 

पाया घातला. 

   
कचत्ावर कक्लि िरताच दगुा पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/ctp3M7VpfG8?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
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विल्लला क्रमाांि - ०२ 🚩 विल्लला हरिला आहे.पारवसि विल्लला,मुांब्रा ठाणे 

किवाजी महाराजाांच्या आजे्ञने २४ ऑक्टोबर १६५७ साली दादाजी बापजुी राांझेिराांनी िल्याण कजांिून 

घेतल्यावर किवाजी महाराज िल्याणला आले. सांपणूा खाडीप्रदिे त्याांनी स्वतः पाकहला. पकिमेला ठाणे िहर होते, 

पण ते होते पोतुागीजाांच्या ताब्यात.  

ठाणे बांदरात त्याांच्या वखारी होत्या पण त्याांच्या नजरेतील वखवख महाराजाांनी नेमिी जोखली होती. पण 

त्याांनी व्यापार िरावा, इतर उद्योग िरू नयेत आकण िेलेच तर त्याांना जरब बसावी त्यासाठी स्वराज्याचे आरमार 

असावे म्हणनू त्याांनी ती पवूा पाहणी िेली होती. त्यासाठी वसई पासनू िल्याण व तेथनू ठाणे बेलापरू पयंतच्या 

सांपणूा खाडी किनाऱ्याची ईत्यांभतू माकहती हरेाांनी महाराजाांना परुकवली होती. या गडाचा इकतहास आपण खालील 

कलांिवर बघ ूििता 

यु-ट्युब वहहवडओ वलांि : 

https://youtu.be/qUaoJZh_M2A?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w 

 

https://youtu.be/qUaoJZh_M2A?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
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 विल्लला क्रमाांि - ०३ 🚩 टिमि विल्लला,िसई ठाणे 

सई तहसील, ठाणे कजल्हा येथे कस्थत आह.े या गावाचे नाव पारांपाररि पद्धतीने तातोबा या ऋषींिडून दणे्यात 

आले आह.े त्याांनी किल्ल्याच्या 

टेिडीवर आपले कनवासस्थान घेतले. 

गहुचेा तलाव त्याांनी बनवला असे 

म्हटले जाते आकण मोठ्या 

तलावातील महादवेाच्या छोट्यािा 

मांकदराला त्याचे नाव दणे्यात आले 

आह.े स्थाकनि परांपरा अिी आह ेिी 

हा किल्ला किवाजी द ग्रेट (१६३०-

८०) याांनी बाांधला होता.   

कचत्ावर कक्लि िरताच दगुा पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/THdj0eA1eps?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
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विल्लला क्रमाांि -  ०४ 🚩 िेळिे माहीम विल्लला ,पालघर 

िेळवे किां वा िेळवा ह े महाराष्राच्या पालघर कजल्यातील गाव आह.े ह े गाव पालघरपासनू १२ किमी 

दकक्षणेस आह.े  

येथील पळुण प्रकसद्ध असनू तेथे 

पयाटिाांसाठीच्या सोयी आहते. 

इथ े असलेल्या िेळीच्या 

बागाांमळेु या गावाला िेळवे नाव 

पडले आह.े  

  

कचत्ावर कक्लि िरताच दगुा पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/YN3321I8-ms?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
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 विल्लला क्रमाांि - ०५ 🚩 िाळदुगव-पालघर,ठाणे-वजल्लहा 

महाराष्र राज्यातील पालघर कजल्यात अनेि डोंगरी किल्ले आहते. ठाणे व जव्हारच्या सीमेवर असणारे ह े

डोंगरी किल्ले िहरी भागापासनू फारसे लाांब नसल्यामळेु मुांबईिराांना ह ेकिल्ले एिा कदवसात आरामात पाहता 

येतात. येथे जांगल खपू 

असल्याने येथे आकदवासी 

लोिाांची सांख्या मोठ्या 

प्रमाणावर आह.े आजही 

(२०२० साली) हा सारा पररसर 

मागासलेल्या अवस्थेत आह.े  

कचत्ावर कक्लि िरताच दगुा पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/TZpCJ7CwLsQ?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
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विल्लला क्रमाांि - ०६ 🚩 आदीिासी समाजाि िसलेला गांभीरगड गांभीरगड,डहाणू-ठाणे  

ठाणे कजल्हा िोिणामधील सवाात 

उत्तरेिडील कजल्हा आह.े कनसगााची 

कवकवध रुपे अांगाखाांद्यावर कमरकवणारा ठाणे 

कजल्हा सागराचा दांतरू किनारा आकण 

घनदाट जांगलाांनी वढेलेले डोंगर, 

दऱ्याखोरी याांनी समदृ्ध आह.े या दगुाम 

डोंगरराांगामध्ये अनेि कगरीदगुा ठाण माांडून 

बसलेले आहते. याच कगरीदगुाामध्ये 

गांभीरगड नावाचा वनदगुा मोठया कदमाखात 

उभा आह.े  कचत्ावर कक्लि िरताच दगुा पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/SVcoIN_CdJs?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
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विल्लला क्रमाांि -०७ 🚩 इविहासाची साि देणारे मुांबईमधील प्रवसद्ध विल्लले  

सतराव्या ितिातील मुांबई सात बेटाांमध्ये 

कवभागली होती, या प्रत्येि बेटाला स्वत:चे महत्त्व 

होते. त्यामळेु प्राचीन व मध्ययगुात माहीम, किवडी, 

माझगाव, िीव या कठिाणी किल्ले बाांधण्यात आले 

होते. त्याांची डागडुजी, पनुबांधणी सतत होत असे, 

मुांबई बेटाांना मखु्य भमूीपासनू अलग िरणारी 

मकहिावती उफा  माहीमची खाडी अकतिय महत्त्वाची 

होती. या माहीम खाडीच्या मखुावर कबांबराजाांचा 

किल्ला होता, माहीमचा किल्ला म्हणजे मुांबईचा 

पवूा-पकिम किनारा जोडणाऱ्या जलमागााचा द्वाररक्षिच!  

कचत्ावर कक्लि िरताच दगुा पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/I_LFu55otoU?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
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विल्लला क्रमाांि – 0८ 🚩 इविहास प्रवसद्ध िसांिगड िळबीडचा विल्लला िराड, सािारा 

वसांतगड महाराष्राच्या सातारा कजल्यातील एि किल्ला आह.े हा किल्ला पणेु-बांगलोर राष्रीय 

महामागाावरील उांब्रज आकण 

िऱ्हाड याांच्या दरम्यान 

रस्त्याच्या पकिमेिडे आह.े 

वसांतगड आकण तळबीड गाव 

ह े वसांतगड या किल्ल्याच्या 

पायर्थयाचे गाव आह.े  

कचत्ावर कक्लि िरताच दगुा पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/e2nytoSPx4k?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w


गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

विल्लला क्र - ०९ 🚩 धमविीरगड म्हणजेच पेडगािचा बहादूर गड,अहमदनगर 

बहादरु किल्ला ( मराठी: बहादरूगड / पेडगाव चा किल्ला ) एि भईुिोट किल्ला आह.े हा अहमदनगर 

कजल्यात दौंड जवळ आह.े तो भारतातील महाराष्र राज्यात आह.े हा किल्ला पणु्यापासनू समुारे १०० किलोमीटर 

(६२ मैल) अांतरावर आह.े जवळचे िहर दौंड आह.े 

हा किल्ला कभमा नदीच्या उत्तरेिडील दौंड 

िहराच्या पवूेस समुारे १५ किलोमीटर (९.३ मैल) 

अांतरावर आह.े पेडगाव या गावात हा किल्ला 

आह.े  

 

कचत्ावर कक्लि िरताच दगुा पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/fmx1gO_AAP0?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w


गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

विल्लला क्रमाांि -१० 🚩 गगनगड -बािडा विल्लला,िोल्लहापूर  

महाराष्राचे ‘चेरापूांजी’ म्हणनू ओळखल्या जाणाऱ् या गगनबावडा गावात गगनगड उभा आह.े दकक्षण 

िोिणातील बांदराांमध्ये उतरलेला माल िोिणातील 

िुडाळ, िणिवली, गगनबावडा घाट मागे दिेावर 

जात असे. या घाटावर लक्ष ठेवण्यासाठी १२ व्या 

ितिात हा किल्ला बाांधण्यात आला. नाथपांथीय 

गैबीनाथाांचे ह ेमळु स्थान, १९ व्या ितिात गगनकगरी 

महाराजाांच्या वास्तव्यामळेु प्रिाि झोतात आले. 

गगनकगरी महाराजाांच्या मठामळेु आजही गडावर 

लोिाांचा राबता आह.े  
कचत्ावर कक्लि िरताच दगुा पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/1B-Nfpz8zaQ?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w


गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

विल्लला क्रमाांि - ११🚩 हररहरगड -नावशि 

हररहर किल्ला किां वा हषागड किल्ला हा भारताच्या महाराष्र राज्यातील एि किल्ला आह.े सयाद्रीच्या 

राांगाांमध्ये हररहर किल्ला आपले वेगळेपण जपतो. या किल्ल्यावर वेताळ मांकदर आह.े मे मकहना असेल तर 

िरवांदाांचा रानमेवा हमखास खायला कमळतो. हररहरचे एि खास वैकिष््टय म्हणजे तेथे चढायला िातळपायऱ्या 

आहते. चढाईनांतर पवूेिडे लहानसा तलाव लागतो. िाठावर हनमुानचे मांकदर व बाजलूा चौथऱ्यावर महादवेाची 

कपांड व नांदी आहते. आजबूाजलूा ४ ते ५ पाण्याने भरलेल्या िातळटाक्या कदसतात. डावीिडे खाली उतरून 

तटापयंत जाता येते. या किल्ल्याला चौफर बेलाग िातळिडा आह.े पवूेला िापड्या डोंगर व ब्रम्हकगरी कदसतात. 

दकक्षणेिडे वैतरणा खोरे आह.े कगयाारोहणप्रेमींिरता हा एि पयााय आह.े इकतहास : हररहर उफा  हषागड हा प्राचीन 

िाळात बाांधलेला असनू तो अहमदनगरच्या कनजामिहाच्या ताब्यात होता. िहाजीराजाांनी १६३६ साली 

कनजामिाहीची पनु:स्थापना िरतेवेळी त्र्यांबिगडासोबत हा किल्लासदु्धा कजिला. 

  



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

  

  

कचत्ावर कक्लि िरताच पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/fGlxdVuibDs?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w


गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

विल्लला क्रमाांि -१२ 🚩  िनावळा विल्लला ,पनिेल-रायगड 

िनााळा हा भारताच्या महाराष्र राज्यातील एि किल्ला आह.े या किल्ल्यालगतचा पररसर िनााळा पक्षी 

अभयारण्य म्हणनू ओळखला जातो रायगड कजल्यातील पनवेल तालकु्यातील हा किल्ला आह.े िनााळा किल्ला 

पनवेलपासनू समुारे १२ कि. मी. अांतरावर आह.े 

किल्ल्यावर पन्सनास मीटर उांचीचा उत्तुांग िावळिडा आह.े िनााळ्याची उांची अडीच हजार फूट आह.े रायगड 

कजल्यातील माथेरान डोंगरराांगेतील िनााळा किल्ला रेिसाच्या दृष्टीने सोपा समजला जातो. किल् ल् यावर 

जाण् यासाठी कतिीट िाढावे लागते. 

िनााळा त्याच्या उांचावलेल् या अांगठ्यासारख्या आिारामळेु सवांचे लक्ष वेधनू घेतो. िनााळ्याच् या 

पायर्थ याजवळचे अभयारण्य ह ेसांरकक्षत प्रदिे म्हणनू राखले गेले आह.े िनााळा पररसरातील एि ते दोन कदवसाांच्या 

भटिां तीत त् या पररसरातील इतर सवा किल्ले कफरून होतात. 



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

  

  

कचत्ावर कक्लि िरताच पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/dcJRqpyc8u0?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w


गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

विल्लला क्रमाांि - १३ 🚩 िोलवई विल्लला-अवलबाग, रायगड 

िोलाई किल्ला पाहण्यासाठी आपल्याला िोलाई गावातनू जावे लागते. किल्ल्याच्या पायर्थयािी िोलाई 

गाव आह.े आकण िेजारीच िोळीवाडा आह.े िोळीवाडयातनूच आपल्याला किल्ल्यािडे जावे लागते. 

किल्ल्याचा डोंगर एखादया भकूिरासारखा पाण्यात घसुलेला आह.े तीन बाजलूा पाणी आकण दकक्षण बाजलूा 

जकमनीिी साांधलेला हा किल्ला सन १५२१ मध्ये कदयोग ु लोकपि कद सैिर या पोतुागीज सैन्सयाकधिाऱ् याने 

बाांधल्याचे म्हटले जाते. 

मखु्य किल्ला पवूा-पकिम जवळपास िांभर फुट तर दकक्षणोत्तर जवळपास एि हजार फुट कवस्तारलेला आह.े 

किल्ल्याच्या प्रवेिारावर लढल्याकिवाय आत प्रवेि नाही (None Passes me but fights) असा इिारा 

दगडावर िोरलेला आह.े किल्ल्यास सात दरवाजे आहते. किल्ल्यात गोडया पाण्याची कवकहर मोडिळीस आलेला 

चचा तसेच एि मांकदर आह.े किल्ल्याच्या पायर्थयािी समदु्रास खेटून एि जनुे दीपगहृ आह.े असा हा ऐकतहाकसि 



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

किल्ला बरीच वषे पोतुागीजाांच्या ताब्यात होता. सन १७४० च्या आसपास तो मराठयाांच्या ताब्यात आला. परांत ु

१८१८ मध्ये इतर किल्ल्याांप्रमाणेच इांग्रजाांच्या ताब्यात गेला.  

कचत्ावर कक्लि िरताच पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/Fga2T3XMlYY?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w


गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

विल्लला क्रमाांि - १४ 🚩वनजाम फोटव अर्ावि भुइिोट विल्लला 

१५ व्या ितिाच्या िेवटी, इ.स. १४८६ मध्ये तत्िालीन बहामनी राज्याच ेपाच तिुडे झाले. त्यामधनू 

कवभक्त झालेल्या मकलि अहमदिहा बकहरी या कनजामिहाने मे, इ.स. १४९० मध्ये सीना नदीिाठी पवूीच्या 

कभांगार िहराजवळ नवीन िहर वसवण्यास सरुुवात िेली. याच्या नावावरूनच या िहराला अहमदनगर असे नाव 

पडले. १४९४ मध्ये िहर रचना पणूा होऊन अहमदनगर कनजामिहाची राजधानी बनले. या िहराची तलुना त्या 

िाळी िैरो, बगदाद या समदृ्ध िहराांिी िेली जात असे. अहमदिहा, बऱु् हाणिहा, सलुताना चाांदकबबी याांची 

िारिीदा असणारी कनजामिाही येथे १६३६ पयंत कटिली.मोगल बादिहा िाहजहानने इ.स. १६३६ मध्ये 

अहमदनगर िाबीज िेले. इ.स. १७५९ साली पेिव्याांनी अहमदनगरवर ताबा कमळवला तर १८१७ रोजी 

कब्रकटिाांनी अहमदनगरवर कवजय कमळवला. िहरात अहमदनगरचा भइुिोट किल्ला, चाांदबीबी महल, 

फररयाबाग,्बागरोजा घमुट, अिी अनेि ऐकतहाकसि स्थळे आहते. या िहराला नगर या नावानेसदु्धा ओळखतात.  



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

अहमदनगर िहराच्या पवुा कदिेला भईुिोट किल्ला आह.े १९४२ च्या चलेजाव आांदोलनाच्या िाळात 

पांकडत जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद, डॉ. पी.सी. घोष इत्यादी राष्रीय नेते 

नगरमधील भईुिोट किल्ल्यात बांकदवासात होते. कडस्िव्हरी ऑफ इांकडया हा प्रकसद्ध ग्रांथ पांकडत जवाहरलाल नेहरू 

याांनी याच किल्ल्यात कलकहला. या ग्रांथाची िाही हस्तकलकखते आजही येथे पाहण्यास कमळतात. याच किल्ल्यात 

डॉ. पी.सी.घोष याांनी कहस्री ऑफ एन्सिांट इांकडयन कसकव्हलायझेिन हा ग्रांथ िब्दबद्ध िेला. तसेच डॉ. बाबासाहबे 

आांबेडिर याांनी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान व मौलाना आझाद याांनी गबुार - ए - खाकतर ह ेग्रांथ याच िहरात कलकहले. 

ह ेिाही स्वतांत् सेनानी जे " चले जाव " च्या आांदोलन िाळात अहमदनगर भईुिोट किल्ल्यात िैदते होते, 

नावे िालावधी 

१) सरदार वल्लभ भाई पटेल १० ऑगस्ट १९४२ - १८ एकप्रल १९४५ 

२) पांकडत गोकवांद पांत १० ऑगस्ट १९४२ - २८ माचा १९४५ 

३) आचाया नरेंद्र दवे १० ऑगस्ट १९४२ - २८ माचा १९४५ 



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

४) आचाया जे .बी. िृपलानी १० ऑगस्ट १९४२ - 27 माचा १९४५ 

५) मौलाना अब्दलु िलाम आझाद १० ऑगस्ट १९४२ - १७ एकप्रल १९४५ 

६) पांकडत जवाहरलाल नहेरू १० ऑगस्ट १९४२ - २८ माचा १९४५ 

७) असफ अली १० ऑगस्ट १९४२ - ३ एकप्रल १९४५ 

८) डॉ.पी सी घोष १० ऑगस्ट १९४२ - २० मे १९४४ 

९) पांकडत हरेिृष्ण मेहताब १० ऑगस्ट १९४२ २९ माचा १९४५ 

१०) िांिरराव दवे १० ऑगस्ट १९४२ १८ एकप्रल १९४५ 

  



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

  

कचत्ावर कक्लि िरताच पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 
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गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

विल्लला क्रमाांि - १५ 🚩ित ष्ट्णा नदीच्या खोऱ्याि सािारा वजल्लह्यामध्ये िसलेला पाांडिगड 

सातारा कजल्यातील वाई तालिुा हा िृष्णा नदीच्या खोऱ्यात वसलेला आह.े िृष्णा नदीच्या उत्तरबाजसू 

रायरेश्वरापासनू कनघणारी महादवे राांग आह.े सयाद्रीच्या या उपराांगेतील एिा िृांगावर पाांडवगड नावाचा किल्ला 

बाांधलेला आह.े किलाहार राजा भोज याने सातारा कजल्यात जे िाही दगुा बाांधल ेत्याांतला पाांडवगड हा एि आह.े  

साधारणपणे इसवी सन ११७८ ते ११९३ या िाळात राजा भोज  याने हा किल्ला बाांधला असावा. पढेु तो 

किल्ला आकदल्िाहीत गेला. छत्पती किवाजी महाराजाांनी १६७३ मध्ये पनु्सहा स्वराज्यात आणला,त्यावेळी 

गडिरी म्हणनू सरनौबत कपलाजी गोळे याांची कनयकु्ती छत्पती किवाजी महाराज याांनी िेलेली नोंद आढळून येते, 

१६९९ पयंत कपलाजी गोळे याांच्या खास पथििडे हा गड होता आकण १७०१ मध्ये तो मोगलाांिडे गेला. 

मोगलाांच्या िडून १७०९ ला पनु्सहा स्वराज्यात आला,१७३२ ला आनांदाजी गोळे बाबतीत रसद परुवलेले एि पत् 

आढळून येत,े अखेर मेजर थॅचरने १८१८मध्ये तो िां पनी सरिारच्या ताब्यात आणला. 
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या किल्ल्याची समदु्रसपाटीपासनू उांची ४१७०फूट आह.े पाांडवगडाच्या उत्तर अांगाला असलेल्या भग्न 

दरवाजाने गडामध्ये प्रवेि होतो. वाटेमध्ये पाण्याची दोन टािी आहते. गडामध्ये हनमुांताचे मांकदर आह.े मांकदर 

बाांधलेले नसल्यामळेु मतूी उघड्यावर आह.े गडावर गडाची दवेी पाांडवजाईचे मांकदर आह.े गडाच्या चारही बाजूांना 

नैसकगाि िातळिडे असल्यामळेु गडावर फारिी तटबांदी बाांधललेी नाही. गडावर घराांची जोती तसेच िोरडी 

पडलेली पाण्याची टािी आढळतात. गडावर असलेले पाांडजाईचे मळू मांकदर पडून गेले आह,े मतूीची झीज झाली 

आह.े गडावरून धोम धरणाचा जलािय कदसतो. जलाियामागे िमलगड कदसनू येतो. त्यामागे महाबळेश्वराचे 

तसेच पाचगणीचे पठार कदसते. पाांडवगडाच्या मार्थयावरून खाली वाई तसेच िृष्णा नदीही कदसते. िें जळगड, 

माांढरदवे, चांदन वांदन किल्ले तसेच वैराटगड हा प्रदिे कदसतो. 
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विल्लला क्रमाांि - १६🚩 विल्लले रोवहडा-विवचत्रगड-वबनीचा विल्लला-भोर-पुणे 

सयाद्रीच्या डोंगरराांगेत भोर ते महाबळेश्वर असा एि सरेुख डोंगरमागा आह.े या डोंगरराांगेत ३ ते ४ किल्ल े

आहते. यापैिी एि रोहीड खोऱ्यात वसलेला किल्ला म्हणजेच ‘किल्ले रोकहडेश्वर’. रोहीडखोरे ह ेनीरा नदीच्या 

खोऱ्याच्या िाही भागात वसलेले आह.े या खोऱ्यात ४२ गावे होती. त्यापैिी ४१ गावे सध्याच्या पणेु कजल्याच्या 

भोर तालकु्यात मोडतात. रोकहडेश्वर किल्ला ह े रोहीड खोऱ्याचे प्रमखु कठिाण होते. रोकहडा किल्ला भोरच्या 

दकक्षणेस समुारे ६ मैलाांवर आह.े रोकहडेश्वर किल्ल्याला कवकचत्गड किां वा कबनीचा किल्ला असे दखेील सांबोधल े

जाते. 

या किल्ल्याची कनकमाती ही यादविालीन आह.े या किल्ल्यावरील कतसऱ्या दरवाजावर असणाऱ्या 

किलालेखावरून महुम्मद आकदलिाहीने या गडाची दरुुस्ती िेली असे अनमुान कनघते. इ.स. १६६६ च्या 

परुांदरच्या तहानसुार हा किल्ला मोगलाांच्या स्वाधीन िेला गेला. २४ जनू इ.स. १६७० रोजी किवरायाांनी किल्ला 
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परत घेतला. िान्सहोजी याांच्यािडे भोरची पणूा तर रोकहडा किल्ल्याची कनम्मी दिेमखुी व जकमनीचे िाही तिुडे 

इनाम होते. रोकहडाचे गडिरी त्याांचेिडून ३० होन घेत होते. किवरायाांच्या अकधिाऱ्याांनी कवचारणा िेली िी ३० 

च होन िा, तर राजां त्यावर म्हांटले िी, 

जेधे आपले चािर असल्यामळेु 

पवूाापार चालत आलेले द्रव्यच घ्यावे. 

पढेु किल्ला मोगलाांनी कजांिला, मात् 

भोरच्या पांत सकचवाांनी औरांगजेबािी 

झुांजनू किल्ला स्वराज्यात पनु्सहा दाखल 

िेला. सांस्थाने कवलीन होईपयंत 

राजगड, तोरणा, तुांग आकण कतिोना 

किल्ल्याप्रमाणे हा किल्लाही 

भोरिराांिडे होता.   

कचत्ावर कक्लि िरताच पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 
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विल्लला क्रमाांि  -१७ 🚩 िसईचा विल्लला पालघर- िसई 

तीन बाजूांनी समदु्र आकण दलदलीने वेढलेला आकण एिा बाजनूे वसई गावािडे उघडणारा अिी 

किल्ल्याची रचना आह.े किल्ल्याला दोन प्रमखु प्रविेद्वारे असनू एि जकमनीच्या कदिेने (गावािडे) आकण दसुरे 

बांदराच्या कदिेने आह.े किल्ल्याच्या चोहीबाजूांनी पवूी तट होते आकण तटाांची उांची ३० फुटाांच्या वर होती. 

किल्ल्याला एिूण दहा बरुूज आहते. नोस्सा कसन्सहोरा दोरेमेकदया, रैस मागो, सेंट गोंसोले, माद्रद दीय, 

एकलफाांत, सेंट पेदू्र, सेंट पॉल्स, सेंट सेबकस्तयन आकण दहावा सेंट सेबकस्तयन िावकलरो बरुूज, अिी या बरुुजाांची 

नावे होती. बरुुजाांवर तोफा आकण बांदिुा ठेवल्या जात. प्रत्येि बरुुजावर आठ सैकनि, त्याांचा एि िप्तान असे 

पथि तैनात असे. मराठ्याांिी झालेल्या वसईच्या लढाईत सेंट सेबकस्तयन बरुूज सरुुां गाने उडवनू मराठ्याांच्या 

फौजा आत किरल्याचे साांकगतले जाते. 

  



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 
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विल्लला क्रमाांि -१८🚩 िमळगड - िाई-सािारा 

िमळगड हा भारताच्या महाराष्र राज्यातील एि किल्ला आह.े याचे नाव िाहीजण िमालगड असे 

उच्चारतात आकण तसेच कलकहतात. महाबळेश्वरच्या डोंगरराांगाांनी अनेि ऐकतहाकसि गड अलांिारासारख ेधारण 

िेले आहते. वाई परगण्यातील एि उत्तुांग कगररदगुा आह,े जावळी मोकहमेच्या अगोदर हा गड छत्पती किवाजी 

महाराज याांनी स्वराज्यात घेतला, नांतर च्या िाळात सतत हा गड पायदळ सेनानी कपलाजी गोळे याांच्यािडे 

असल्याची नोंद सापडते. छत्पती सांभाजी महाराज, छत्पती िाहू महाराज याांच्या िाळात सदु्धा हा गड स्वराज्यात 

होता अन किल्लेदार ह ेकपलाजी गोळे असल्याचे परुावे सापडतात. 

धोम धरणाच्या जलाियात मागील बाजनूे एि डोंगरराांग पढेु आलेली कदसते. दोन्सही अांगानी पाण्याचा वढेा 

असलेल्या या पवातराजीत ह ेएि अनोख ेपाषाणपषु्प वर आले आह.े दकक्षणेिडे िृष्णा नदीचे खोरे आकण उत्तरेिडे 

वाळिी नदीचे खोरे याांच्या मधोमध हा कदमाखदार किल्ला उभा आह.े  



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 
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विल्लला क्रमाांि -१९🚩 प्रभळगड-मुरांजन,पनिेल-रायगड 

प्रबळगढ मरुांजन किल्ला : २३०० फूट उांचीचा 

प्रबळगढ मरुांजन किल्लाकगररदगुा प्रिारातील आह.े रायगड  

कजल्यातील माथेरान डोंगरराांगेतील प्रबळगढ मरुांजन किल्ला 

रेिसा च्या दृष्टीने माध्यम समजला जातो. मुांबई-पणेु 

हमरस्त्यावरून जाताना कदसणारा हा नावाप्रमाणे बलवान  एि 

दगुा चटिन आपले लक्ष वेधनू घेतो. पवूेला उल्हास नदी, 

पकिमेला  गडी नदी, दकक्षणेला  पाताळगांगा  नदी, माकणिगड  

आकण नैऋत्येला  िनााळा किल्ला, तसेच जवळच असलेला 

इिााळगड  असा चहूुबाजनूी वेढलेला  हा किल्ल े  मरुांजन 

किल्ला उफा  प्रबळगढ.  
कचत्ावर कक्लि िरताच पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 
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विल्लला क्रमाांि - २०🚩 ऐविहावसि पुरांदर विल्लला सासिड-पुणे 

परुांदरचा किल्ला हा भारताच्या महाराष्र राज्यातील पणेु  कजल्यातील सासवड गावाजवळ असलेला एि 

किल्ला आहेे़.  

सयाद्रीच्या परुांदर किल्ल्यावर छत्पती सांभाजी महाराजाांचा जन्सम झाला आह ेह ेया किल्ल्याचे सवाात मोठे 

ऐकतहाकसि महत्त्व आह.े दकक्षणोत्तर पसरलेल्या मळू राांगेतनू िाही फाटे पवूा कदिेिडे फुटले आहते. त्यापैिी एिा 

फाट्यावर कसांहगड आह.े तोच फाटा पवूेिडे अदमासे २४ किलोमीटर धावनू भलुेश्वर जवळ लोप पावतो. याच 

डोंगरराांगेवर परुांदर आकण वज्रगड वसलेले आहते. िात्ज घाट किां वा बापदवे घाट किां वा कदवे घाट ओलाांडून 

परुांदरच्या पायर्थयािी जाता येते. किल्ल्याच्या चौफेर माच्या आहते. किल्ला पणु्याच्या आग्नेय कदिेला अांदाजे 

२० मैलाांवर तर सासवडच्या नैऋत्येला ६ मैलाांवर आह.े गडाच्या पवूेला बहतुाांिी प्रदिे सपाट आह ेतर पकिमेला 

डोंगराळ प्रदिे आह.े वायव्येला १३-१४ मैलाांवर कसांहगड आह.े तर पकिमेला १९-२० मैलाांवर राजगड आह.े  
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 परुांदर किल्ला तसा कवस्ताराने मोठा आह.े किल्ला मजबतू असनू बचावाला जागा उत्तम आह.े गडावर मोठी 

किबन्सदी राहू िित.े दारुगोळा व धान्सयाचा मोठा साठा िरून गड दीघािाळ लढवता येऊ िित अस.े एि बाज ू

सोडली तर गडाच्या इतर सवा बाज ूदगुाम आहते. गडावरून सभोवारच्या प्रदिेावर बारीि नजर ठेवता येत.े 
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विल्लला क्रमाांि - २१🚩 सह्याद्रीचा मुिुटमणी हररश्चांद्रगड, अहमदनगर 

हररिांद्रगड म्हणजे नगर कजल्याचे महाबळेश्वर ! ठाणे, पणेु आकण नगर याांच्या सीमेवर माळिेज घाटाच्या 

डावीिडे उभा असणारा अजस्त्र पवात म्हणजे हररिांद्रगड, एखाद्या स्थळाचा अथवा गडाचा किती कवकवध प्रिारे 

अभ्यास िरता येतो याचा सरेुख नमनुा म्हणजे हररिांद्रगड.  

या गडाचा इकतहास िुतहूलजनि तर भगूोल हा कवस्मयिारि आह.े इतर सवा किल्ल्याांना मोगल अथवा 

मराठे याांच्या इकतहासाची पाश्वाभमूी आहते हररिांद्रगडाला तर दोन चार हजार वषांपवूीची पौराकणि पाश्वाभमूी 

लाभली आह.े साडेतीन हजार वषांहूनही प्राचीन असलेल्या चहुबाजूांनी नटलेल्या रौद्रभीषण िडेिपारींनी नैसकगाि 

सांरक्षण लाभलेल्या या हररिांद्राचा उल्लेख प्राचीन अग्नीपरुाणात व मत्स्यपरुाणात आढळतो. १७४७ – ४८ मध्य े

हा किल्ला मराठ्याांनी मोगलाांिडून घेतला आकण किल्लेदार म्हणनू िृष्णाजी किांद े याांची कनयकु्ती िेली. 

टोलारकखांडीच्या वाटेने गडावर आल्यावर आपण रोहीदास किखरापािी पोहचतो. येथनू तास-दीड तासात आपण 

तारामती किखरापािी पोहचतो. पायर्थयािीच हररिांद्रशे्वराचे मांकदर आह.े 
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गडावरील पहाण्यासारखी कठिाण े

• हररश्चांदे्रश्वराचे मांवदर 

• िेदारश्वराची गुहा   

• िारामिी वशखर 

• िोिणिडा 

  

कचत्ावर कक्लि िरताच पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/MJoo_fi0eYc?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
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विल्लला क्रमाांि - २२🚩 राजमाची विल्लला )मनरांजन ि श्रीिधवन(,लोणािळा-पुणे 

सयाद्रीच्या लोणावळा खांडाळा पासनू कनघणाऱ् या डोंगरराांगेमळेु कनमााण झालेला पररसर ‘उल्हास नदीच े

खोरे’ म्हणनू ओळखला जातो. याच पररसरातनू उल्हास नदी उगम पावते. याच ‘उल्हास नदीच्या खोऱ् याच्या 

प्रदिेात लोणावळ्याच्या वायव्येस १५ किमी अांतरावर राजमाची किल्ला वसलेला आह.े िल्याण - नालासोपारा 

ही प्राचीन िाळातील मोठी व्यापारी बांदरे होती. या बांदरापासनू बोरघाट हा पणु्यािडे जाणारा हा परुातन व्यापारी 

मागा होता. त्यामळेु या मागाावरूनही मोठ्या प्रमाणात वाहतिू चालत असे. या व्यापारी मागााच े कनयांत्ण 

िरण्यासाठी किवाय जिात वसलूीसाठी िोिण आकण घाटाच्या वेिीवर असणाऱ् या किल्ल्याांचा उपयोग िेला 

जात असे. यापैिी सवाात प्रमखु किल्ला म्हणजे राजमाची. किल्ल्याचा भौगोकलि दृष््टया कवचार िेल्यास आपल्या 

असे लक्षात येईल िी राजमाचीच्या एिा बाजसू पवन मावळ प्राांतातील तुांग, कतिोना, लोहगड, कवसापरू किल्ले, 

तर दसुऱ् या बाजसू पेठ, भीमािांिर, ढािचा किल्ला, गोरखगड, कसध्दगड, चांदरेी असा सवा पररसर नजरेत पडतो. 
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त्यामळे हा किल्ला म्हणजे लष्िरी दृष्टया एि प्रमखु ठाणां असले पाकहजे. किल्ल्याला दोन बालेकिल्ले आहते. ह े

दोन बालेकिल्ले म्हणजे दोन स्वतांत् असे किल्लेच होय. 

  

कचत्ावर कक्लि िरताच पररिमेचा कव्हकडओ सरुू होईल 

https://youtu.be/K_xTY5SYsIs?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
https://youtu.be/K_xTY5SYsIs?list=UUmp6OdZuVYikZFnkdAdDo0w
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छत्रपिी वशिाजीराजे याांचे िितवत्ि आवण त्याांनी स्िराज्याच्या 

साम्राज्याि गड-विल्लले वजांिून /  बाांधून  जे साम्राज्य वनमावण िेले िे 

आपण मनापासून जपले पावहजेि. आज आम्ही या ई -पररक्रमेसाठी  

ठराविि गडाची मावहिी वदली आहे. आपण  सिावनी प्रयत्न िरून बािी 

रावहलेल्लया गड विल्लल्लयाांची मावहिी जमा िरािी वह विनांिी. आपल्लया 

मदिीला आहे – इविहास महाराष्ट्राचा गड विल्लल्लयाांचा.  
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४. महाराजाांची शसे्त्र 

महाराजाांची आठवण म्हणजे त्याांचा वाचलेला इकतहास, महाराजाांचे नाव घेतले आठवते त्याांचे ितृात्व, त्याांनी 

िेलेला सांघषा, त्याांनी ित्लूा िसे सळो कि पळो िरून सोडले होते. आपला राजा, त्याांचा परािम पाहू ििलो 

नाही याचा खेद वाटतो पण प्रत्येि गोष्टी आपल्या हातात नसतात त्यापेक्षा 

ज्या गोष्टी आपल्या हातात आह े त्याचा आनांद घेतला पाकहजे. राजाचा  

परािम सवा-जग जाहीर आह े त्याला िोणाच्याही प्रमाणपत्ाची   गरज 

नाही आकण नसावी. त्यामळॆु अिा परािमी राजाचे ितृात्व, त्याांनी 

वापरलेली िस्त्रे, लढाई साकहत्य याची उत्सिुता सवांनाच असते. मी एिा 

किवजयांती िायािमात छत्पतींचे िस्त्र साकहत्य व साधन सामगु्री पाकहली 

आकण त्याांची छायाकचते् िाढण्याची सांधी मला कमळाली त्याांचा सांग्रह 

आपणासाठी सादर िरीत आह.े  
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तसेच म्हसै, गेंड्याची पाठ अन िासवाच्या पाठीपासनू तयार िेलेली ढालही या प्रदिानात पाहायला 

कमळते. याकिवाय कचलखत, तोफ गोळा आकण वाघनखांही इथे आहते. याखेरीज इतरही अनेि प्रिारची िस्त्रां 

आकण हत्यारां इथे माांडण्यात आली आहते. प्रत्येि िस्त्राची माकहती, ते ििापासनू बनवलां, ते िेव्हा आकण 

िोणत्या लढाईत वापरलां, याची इत्यांभतू माकहती इथे कमळत आह.े  

छत्पती किवाजी महाराज म्हटल्यावर आपल्याला त्याांनी कमळवलेलां स्वराज्य आठवतां, मोगलाांिी दोन 

हात िरताना त्याांना िरावा लागणारा परािमही नजरेसमोर येतो. त्याचवेळी त्याांची तलवारही आठवतेिारण याच 

तलवारीच्या  जोरावर आकण िमी सांख्येने असलेल्या मावळ्याांना घेऊन त्याांनी अनेि लढाया कजांिल्या आहते. 

त्यामळेु छत्पतींचे िस्त्र साकहत्य िसे होते याची उत्सिुता सवांनाच असते. नाांदडे येथील किवकलांग बादिाह 

मठाचे मठाधीि कसद्धदयाळ किवाचाया याांनी मराठा तलवार आकण छत्पती किवाजा महाराज याांनी तयार िेलेली 

तलवार ििी होती याची माकहती कदली होती चला तर मग पाहुयात मराठा तलवार आकण कतची वैकिष्ट.े 
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तलवारीचे प्रिार िनााटिी धोप, खांडा (मराठा), राजस्थानी (राजपतुी), समिेर (मोगली),गजुा,पट्टा, आरमार 

तलवार, मानिरी तलवार तलवारीच्या मठुीवरूनच तलवारीचे समुारे ४० उपप्रिार होतात. मठुी ताांबे, पोलाद, 

कपतळ, हस्तीदांतापासनू तयार िेलेल्या असत. यातही किरच, तेग, कसरोही, गद्दारा, ित्ती इ उपप्रिार आहते. खांडा, 

मलु्हरेी, फटिा ह ेमराठा तलवारींचे िाही प्रिार आहते. तलवार अनेि भागात कवभाजली जाते. नखा, खजाना, 

ठोला, परज, गाांज्या, अग्र असे समुारे २२ भाग असतात. पाते- तलवारीत पाते ह ेमहत्वाचे असते. पोलाद टोलेडो, 

चांद्रवट, हत्तीपागी, फारिी, जाव्हारदार प्रिारचे असतात. 

तलवार हाताळण,े तलवार पिडण,े तलवार म्यानातनू बाहरे िाढणे, तलवार फक्त पाहण्यासाठी िाढलेली 

असताना कतला पनु्सहा म्यान िरताना रक्ताचा मान दणेे असे मह्तत्वाचे कनयम पाळण्यात येत होते. छत्पती किवाजी 

महाराज ह ेस्वत: जातीने या सवा प्रिारावर नजर ठेऊन असत. प्रत्येि मावळ्याने ििाप्रिारे तलवार चालवली 

आह,े याची माकहती ते वेळोवेळी घेत असत.   
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सासवड जवळील सोनोरी गावाचे मल्हार रामराव पानसे याांनी खांडोबाला अपाण िेलेली खांडा तलवार 

समुारे ४२ किलोची आह.े अिाप्रिारची भव्य आकण वजनी अिी एिमेव तलवार भारतात आह.े किवरायाांची 

भवानी तलवार ही स्पॅकनि तोलेदो िां पनी मेड आह े असे साांगण्यात येते. पोतुागीज सेनापतीिडून खेमसावांत 

याांच्यािडे आकण त्याांच्यािडून किवरायाांिडे ही तलवार आली. मघुल सैन्सयातील मराठा सरदारही मराठा तलवार 

वापरत होते. त्याांच्या तलवारी आकण छत्पती किवाजी महाराज याांच्या सैन्सयातील तलवारीत फरि होता. मघुल 

मराठा तलवारीची ठेवण वेगळी असायची जेणेिरून लढाईत सैन्सय िुणाचे होते ह ेओळखता यायचे. 
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अिा ितृात्वान राजाला नमन िरण्याची सांधी मला या "गड विल्लले.... साम्राज्य वशिरायाांचे!" या ई-

बिु च्या कनकमत्ताने कमळाली म्हणनू मी स्वतः भाग्यवांत समजतो. अिी अनेि पसु्तिे कलकहलेली असतील , 

कलकहली जातीलसदु्धा, परांत ुअिा साकहत्याचा वापर िरून आपल्या पढुच्या कपढीला आपला हा इकतहास माकहत 

असला पाकहजे.  

आपणा सवांना िेवटी कवनांती आह ेिी आपल्या मलुाांना एिदा तरी अिा गड-किल्यावर घेऊन जा, मग 

पहा िसा िाय घडतो आपला मावळा. 

धन्सयवाद ! 
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‘ ई –सावहत्यिर ’ दत्तात्रय ित ष्ट्णा वनिम याांची प्रिावशि झालेली पुस्ििे 

िहहरिर वक्लि िरा ि िाचा 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/magic_world_d_nikam.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/passport_athavanicha_dattatray_nikam.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samaj_gairsamaj_dknikam.pdf


गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

दुगव दुघवट भारी 

आसेततूहमाचल 

सुांदर हा दशे 

त्या सुांदर यात्ेसाठी 

िुठे शोवधशी वस्ित्झलंड अन िुठे शोवधशी िाश्मीर? 

www.esahity.com वर महाराष्र, भारत व जग प्रवासाची अकतिय सुांदर प्रवासवणानां आहते. 

तमुच्याआमच्यासारख्या लोिाांनी आपापले प्रवास अनभुव िब्द आकण छायाकचत्ाांतनू माांडले आकण पाठवले. ई 

साकहत्यच्या टीमने त्याची सजावट वगरेै िरून त्याांना पसु्तिरूप कदलां. अिी िांभराहून अकधि पसु्तिां  आता ई 

साकहत्यवर आहते. आकण ही सांख्या िाही हजाराांत जाईल याची आम्हाला खात्ी आह.े िारण आपण कलहीणार 

आहात. आपण कजथे कजथे कफ़रायला जाल कतथल ेफ़ोटो व वणानां पाठवा. आपण कजथे रहाता त्या पररसरातील 

कठिाणाांचे फ़ोटो व माकहती पाठवा. ते प्रकसद्ध पयाटनस्थळ असेल वा नसेल. तमु्हाला ते स्थळ आवडलां ना? मग 

कलहा. पाठवा. अलांिाररि भाषेची कचांता िरू निा. बािी सगळां आम्ही बघनू घेऊ.  



गड किल्ले... साम्राज्य किवरायाांचे ! 

 

| पान 

 

सांपणुा जग, सांपणुा भारत दिे, महाराष्रातला प्रत्येि कजल्हा, प्रत्येि तालिुा आकण प्रत्येि गाव सुांदर आह.े 

आकण त्याचां सौंदया पाहू ििेल असा िोणीही कदव्यदृष्टीचा पाईि आमच्या या “मी पाकहलेला…” कसरीजमध्ये 

भाग घेऊ िितो. याचा फ़ायदा त्या त्या कठिाणाला भेट दणेाऱ् याांना होईल. किां वा परदिेात राहणाऱ् या मराठी 

वाचिाांना त्या जागेला भेट कदल्याचा आनांद कमळेल. किां वा प्रिृती अस्वास्र्थयामळेु कफ़रू न ििणारे जीव त्याचा 

आनांद घेतील. वाटा. आनांद वाटा. ज्या वाटेवर कफरण्यात तमु्हाला आनांद वाटतो तो वाटेचा आनांद वाटेल तेव्हा 

वाटत रहा.  

िुठे शोवधशी वस्ित्झलंड अन िुठे शोवधशी िाश्मीर? 

सौंदयावचे वनधान आहे िुझ्या गािच्या िेशीिर! 

आपल्या लेखनाची मेल व फोटो पाठवा. 

esahity@gmail.com  


