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ओळख____ 

मिाराष्ट्राला किल्ले शिवनेरीची वेर्ळी ओळख िरून दणे्याची र्रज 

नािी. मिाराष्ट्रािील प्रत्येिाच्या मनाि शिवनेरीचे स्थान अढळ आि.े आपल्याला 

िालेय शििणाि सवगप्रथम याच किल्ल्याची ओळख िोिे. इशििासाच्या पुस्ििाि 

शिवजन्मस्थानाची िी दमुजली इमारि आपण सवाांनी पशिलीच असेल. 

पण आपल्याला शिवनेरीबद्दल कििी माशििी आि?े ििाजी 

मिाराजाांनी शिवाजी मिाराजाांच्या जन्मासाठी शिवनेरीच िा शनवर्ला? शिवनेरी 

किल्ल्यावर शिवजन्मस्थानाशिवाय िोणत्या वास्िू आििे? आज शिवनेरी िोणत्या 

पररशस्थिीि आिे? शिवाजी मिाराजाांच्या जन्मस्थानाचे पाशवि राखले जाि आि े

िा? याांसारख्या अनेि प्रश्नाचा मार्ोवा आपण या पुस्ििाद्वारे घेणार आिोि. 

एिशवसाव्या िििाि साशित्य ई-बुिच्या रूपाने अशधि 

वाचिाांपयांिर पोिोचि आि.े या िाळाि ई-बुिमुळे लेखन आशण इांटरनेट याांची 

साांर्र् घालिा येणे साध्य झाले आि.े या पुस्ििाच्या माध्यमािून मी एि नवीन 

प्रयोर् िेला. शिवनेरी किल्ल्यावरील प्रेिणीय स्थळाांच्या शवर्ीओ ललिस (Links) 

या पुस्ििाि आपल्याला उपलब्ध िरून कदल्या आििे. यामुळे माझ्या या 

प्रवासािील िण आपल्याला िी अनुभविा येणार आि.े िर चला माझ्यासोबि 

शिवनेरीच्या चढाईला... 

- भास्िर नारिर 
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२०१५ वर्ागिील टे्रकिर्ची सुरुवाि किल्ले शिवनेरीपासून िरायचे 

ठरले. या वर्ागिील पशिल्यावशिल्या टे्रिमध्ये मला माझ्या आई आशण बशिणीची 

सोबि लाभणार िोिी. नेिमीच्या सवयीप्रमाणे किल्ल्यावर जाणाऱ्या वाटा, 

किल्ल्यावरील प्रेिणीय रठिाणे याांची माशििी िरून घेिली.  

जुन्नर ि े शिवनेरीच्या पायथ्याचे र्ाव, त्यामुळे मुांबईहून जुन्नरला 

जाणाऱ्या एस.टी. बसेसबद्दल माशििी िोधू लार्लो. मुांबईवरून जुन्नरला दोन 

मार्ाांनी जािा येिे. यािील पशिला िमी वेळ घेणारा मार्ग म्िणजे “िल्याण-

माळिेजमार्े-जुन्नर”, ११३ किमीचे ि े अांिर िापायाला सुमारे अर्ीज िास 

लार्िाि आशण दसुरा अशधि वेळ घेणारा “मुांबई-लोणावळा-मांचर-नारायाणर्ाव-

जुन्नर” असा िािीसा वळसा घेणारा मार्ग, २०० किमीचे ि ेअांिर िापायला ४ ि े५ 

िास लार्िाि. 

लाांबचा प्रवास आशण िुटुांबासोबि जाि असल्याने एस. टी. चे आरिण 

िरून जाणे योग्य वाटले. सुरुवािीस सिाळी िल्याणवरून माळिेजमार्े जुन्नर 

र्ाठावे आशण सायांिाळच्या एस.टी.ने मुांबई किवा िल्याणला परिावे असा बेि 

िोिा पण एस.टी. मिामांर्ळाच्या सांिेिस्थळावर जुन्नरहून सांध्यािाळची आरिण 

असलेली एस.टी. बस नव्ििी. रािी ८ नांिरच्या िािी बसेस िोत्या पण त्या 

लोणावळामार्े येणाऱ्या म्िणजे सुमारे ४ िे ५ िासाचा वेळ लार्ून मुांबईला 

मध्यरािी पोिोचणार, त्यामुळे ि ेशनयोजन रद्द िरावे लार्ले.  



किल्ल ेशिवनेरी  भास्िर नारिर 

ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.com 

दपुारी २:१५ वाजिा जुन्नरहून माळिेजमार्े िल्याणला येणाऱ्या 

बसने मुांबईला परिणे सोयीचे वाटले. सािशजिच यासाठी भल्या पिाटे शिवनेरी 

र्ाठणे क्रमप्राप्त िोिे. या शनयोजनानुसार िेवटी मुांबईहून रािी ११:३० च्या 

लोणावळामार्े जुन्नरला जाणऱ्या आशण दसुऱ्या कदविी दपुारी २:१५ च्या जुन्नरहून 

माळिेजमार्े िल्याणला येणाऱ्या बसेसमध्ये जार्ा आरशिि िेल्या. 

६ जानेवारीच्या रािी जेवण आटोपून िुलाग नेिरूनर्र र्ाठले. 

११:३० वाजिा अर्दी वेळेि बस सुरु झाली. रािीची वेळ असल्याने ट्रकफिचा प्रश्न 

नव्ििा. १२:३० वाजिा नव्याने सुरु झालेल्या खारघर टोलनाक्याजवळ वाििूि 

िोंर्ीमुळे बसला १५ िे २० शमशनटे थाांबावे लार्ले. जेथे मध्यरािी वािनाांना १५ ि े

२० शमशनटे थाांबावे लार्ि असेल िेथे कदवसा ऐन र्दीच्या वेळाि या नवीन 

टोलनाक्याजवळ कििी वेळ वाया जाि असेल असा प्रश्न पर्ला. शिवाय इांधनाचे 

नुिसान िे वेर्ळेच.. 

खारघर टोलनाक्यानांिर १ वाजिा बसने पनवेल र्ाठले. पनवेलनांिर 

माि बसचालिाने पारांपाररि िैलीि बस पळवायला सुरुवाि िेली. खोपोलीनांिर 

खांर्ाळा घाटमार्े बसने २:१५ वाजिा लोणावळा र्ाठले. “बस १० शमशनटे थाांबेल” 

अश्या बसवाििाच्या सुचनेनांिर स्वेटर घािलेली आशण िाल लपेटलेली अनेि 

माणसे खाली उिरली. मी माि "िुठे आि ेथांर्ी?" अश्या भावाने त्याांच्यािर्े पािि 

िोिो.. िळेर्ाव, चािणनांिर माि माझा िा अशवभागव र्ळून पर्ला. िेवटी र्पचूप 

जािेट िाढून अांर्ावर चढवला. राजर्ुरुनर्र, मांचर, नारायणर्ाव िरीि बस ४:४५ 

वाजिा जुन्नर एस.टी. आर्ाराि पोिोचली.  
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जुन्नरला उिरणारे आम्िी शनवर्ि ४-५ प्रवासी िोिो. येथे भुिाच्या 

शचिपटािील सेट िोभावा अस ेदशृ्य िोिे. आम्िी ४-५ प्रवासी सोर्ले िर िोणी 

शचटपाखरू िी नव्ििे. आर्ारािील चौििीची शखर्िी िी ररिामीच. जुन्नरमध्ये 

सिाळी नाश्िा िरून शिवनेरीिर्े जाण्याचा शवचार िोिा पण जेथे आर्ारािील 

चौििी िि ररिामा िोिा िेथे आर्ारािील उपिारर्ृि उघर्े असण्याच्या प्रश्नच 

नव्ििा. एस.टी. आर्ारािून बािरे आल्यावर िोठे नाश्िा शमळिे िा ि ेिोधायचा 

प्रयत्न िेला पण र्ुलाबी थांर्ीि पिाटे ५ वाजिा िोण बरे आमच्या साठी नाश्िा 

बनवि बसेल? 

जुन्नर र्ुलाबी थांर्ीि झोपलेला असिाना आम्िी शिवनेरीच्या वाटेवर 

लार्लो. जुन्नर एस.टी. आर्ारापासून ५ शमशनटाच्या अांिरावर चौिाि छिपिी 

शिवाजी मिाराजाांचा घोड्यावरील पुिळा आि.े येथे मिाराजाांच्या पुिळ्यामार्े 

आपल्याला शिवनेरीचे दिगन िोिे. 

मिाराजाांच्या पुिळ्यापासून र्ावीिर्े वळून आम्िी शिवनेरी 

किल्ल्याला समाांिर चालू लार्लो.  चाांदण्याच्या िीिल प्रिािाि िुर्िुर्ि आम्िी 

वाट िुर्वि िोिो. सिाळी फेरफटिा मारणारे िािी सोर्ले िर रस्िा ररिामाच 

िोिा. जुन्नर एस.टी. आर्ारापासून शिवनेरी किल्ल्याच्या पायऱ्यापयांिचे अांिर 

सुमारे ३ किमी आि.े १ िे १.५ किमी चालल्यानांिर एि मांकदर लार्ले, 

मांकदरासमोरील उजवीिर्ील वाटेने आम्िी शिवनेरीच्या पायऱ्यािर्े चालू लार्लो. 

जुन्नर एस.टी. आर्ाराहून सुमारे १ िासाच्या पायशपटीनांिर आम्िी शिवनेरीच्या 
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पायऱ्याजवळ पोिोचलो. रस्िा उत्तम असल्याने स्विःचे वािन असल्यास थेट 

शिवनेरीच्या पायथ्यापयांि वािन आणिा येिे. 

अांधाराि शिवनेरीजवळ जािाना दरुून िुिाांच्या भुांिण्याचा आवाज 

येि िोिा. शिवनेरीच्या पायऱ्या जवळ येिाच िे आमच्यावरच भुांिि िोिे ि ेपटले 

पण चोिोबाजूनी भुांिण्याचा आवाज येि असला िरी अांधारामुळे िोणीच कदसि 

नव्ििे. शिवनेरी किल्ल्याच्या पायऱ्याजवळ झोपलेल्या िािाांची माि त्या 

आवाजामुळे झोपमोर् झाली. पायऱ्याजवळ येिाच त्याांची एि पाळीव िुिी भुांिि 

आमच्यािर्े झेपावली पण िािाांनी शिला िटिले. 

शिवनेरीला भेट दणेारे पयगटि येथे एिा रशजस्टरमध्ये आपली नावे 

आशण िुठून आले अिी माशििी नोंदविाि. िािाांच्या "िोण र्ावािून आला?" या 

प्रश्नावर आमचे "मुांबई" ि े उत्तर ऐिून िािाांना आश्चयग वाटले. शिवनेरी किल्ला 

पािण्याची वेळ सिाळी ६ ि े सायांिाळी ५ पयांि असल्याने आम्िी त्याकदविी 

पशिलेच पयगटि िोिो.  

६ वाजले िरी अद्याप सूयोदय झाला नव्ििा, आम्िाला शिवनेरी 

किल्ल्यावरून सूयोदय पािण्याची पवगणी लाभणार िोिी. लविर आल्याने 

आरामाि र्र् पाििा येणार िोिा. नजीिच्या िाळाि शिवनेरी किल्ल्याचे 

पुनबाांधणीचे िाम झाले आि.े र्र्ावर जाणऱ्या पायऱ्या, र्र्ावरील अनेि वास्िूची 

या िाळाि पुनबाांधणी िेली र्ेली. शिवनेरीच्या पायऱ्याांच्या सुरुवािीस उजवीिर्े 

“सुरुवािीचे शिवनेरीचे स्वरूप आशण आिा पुनबाांधणी नांिरचे स्वरूप” दाखवणारा 

फलि पाशिला. 
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पुनबाांधणीनांिर र्र्ावर जाणाऱ्या पायऱ्या उत्तम पररशस्थिीि 

असल्याने िुटुांबािील सवग सदस्याांना र्र् चढणे सुिर झाले आि.े शिवनेरीचे एि 

मुख्य आिर्गण म्िणजे त्याचे साि दरवाजे. पायऱ्या चढायला सुरुवाि झाल्यावर 

समोरच मिादरवाजाचे दिगन झाले पण अांधार असल्याने दरवाजाांचे छायाशचि 

परिीच्या वेळीस घ्यावे लार्णार िोिे. 

मिादरवाजानांिर िािी शमशनटाांनी आम्िी र्णेि दरवाजािून पुढे चढू 

लार्लो. त्यापुढे शपराचा दरवाजा, ित्ती दरवाजामधून आपण पायऱ्या चढि जािो. 

िािी रठिाणी वाटेच्या बाजूला िोभेची झार्े वाढवून छोट्या बार्ा बनवल्या 

आििे. ित्ती दरवाजापुढे पायऱ्यानी मेणा दरवाजा आशण िुलूप दरवाजामधून ७ 

च्या सुमारास आम्िी शिवनेरीवर पोिोचलो. शिवनेरीच्या सुमारे ४०० पायऱ्या 

चढायला आम्िाला १ िास लार्ला. वािावरणाि र्ारवा असल्याने थिवा 

जाणवला नव्ििा. सिि टे्रि िरणाऱ्या टे्रिरसाठी शिवनेरीची चढाई फारच सोपी 

आि.े 

िुलूप दरवाजािून वर आल्यावर र्ावीिर्े अांबरखाना पिावयास 

शमळिो. पूवी या अांबरखान्याचा उपयोर् धान्य साठशवण्यासाठी िेला जाि असे. 

अांबरखाना प्रिस्ि आि.े  इ.स. १६७३ मध्ये ईस्ट इांशर्या िां पनीिील र्ॉ जॉन फ्रायर 

याने या किल्ल्याला भेट कदली. त्याने आपल्या साधनग्रांथाि, या किल्ल्यावर िजार 

िुटुांबाांना साि वर्े पुरेल एवढी शिधासामुग्री आि े असा उल्लेख िेला आि.े 

अांबरखान्याच्या छिावर सूयगप्रिािासाठी बनवलेले झरोखे आढळले. 

अांबरखान्याच्या एिा बाजूने १०-१२  पायऱ्या चढून आम्िी अांबरखान्याच्या 
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छिावर चढलो. येथेच एिा बाजूला चांद्र िर दसुऱ्या बाजूला सुयग असेल दशृ्य 

पिावयास शमळाले. येथून वरू्ज धरणाच्या जलाियाचे शविांर्म दिगन िोिे. 

 अांबरखाना

अांबरखान्यापासून जवळच जशमनीवर मिाराष्ट्राच्या निािाचे 

भलेमोठे शचि रेखाटलेले आिे. अांबरखान्यापासून दोन वाटा शनघिाि. उजवीिर्ील 

वाट समोरच असणार्या टेिर्ीवर जािे. या टेिर्ीवर िोळी चौथरा आशण इदर्ाि 

आि,े र्ावीिर्ील वाट शिविुां जापािी घेऊन जािे. आम्िी र्ावीिर्ील वाटेने 

शिविुां जिर्े शनघालो. 
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वाटेि िािी अांिरानांिर र्ावीिर्े खालील बाजूस िािी पाण्याच्या 

टाक्या पिावयास शमळाल्या. र्र्ावर वृिाांरोपण आशण सुिोशभि झार्ाांची लार्वर् 

िेल्याने र्र्ाला सौंदयग प्राप्त झाले आि.े शिविािीि झार्ाांना अनन्य साधारण 

मित्त्व िोिे. "झार्े लेिुरे आपली, लेिाराांसारखी जपावी" िा शिवाजी मिाराजाांचा 

सांदिे शविासाच्या नावाखाली झार्ाांची ित्तल िरणाऱ्या सरिारी यांिणा, बाांधिाम 

व्यवसाईि आशण एिूणच समाजासाठी आजिी मूलर्ामी आि.े  

शिविुां जािर् ेजाणारा मार्ग 
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अांबरखान्यापासून ५-१० शमशनटाि आम्िी र्ांर्ा-जमुना टाक्याजवळ 

पोिोचलो. िािळ िोरून या आयिािृिी टाक्या बाांधल्या आििे. शिवनेरीबद्दलच्या 

इांटरनेटवरील माशििीि "र्ांर्ा व जमुना या टाक्याांमध्ये बारामिी शपण्याचे पाणी 

उपलब्ध आि"े असे शलशिले असले िरी आम्िाला पाणी शपण्यायोग्य शनशश्चिच 

वाटले नािी. पाण्याि िचरा पर्लेला आढळला. पाणीिी शिरवट िोिे. 

र्ांर्ा जमुना  टािे

 

 

YouTube Link 

र्ांर्ा जमुना टािे : http://youtu.be/Zt1y5uFX4Yg 

http://youtu.be/Zt1y5uFX4Yg


किल्ल ेशिवनेरी  भास्िर नारिर 

ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.com 

र्ांर्ा-जमुना टाक्यासमोरच शिविुां ज नामि वास्िू आि.े िेथील 

फलिावर या इमारिीची िोनिीला मिाराष्ट्र राज्याचे सावगजशनि बाांधिाम मांिी 

बाळासािबे दसेाई याांच्या िस्िे शिवजयांिी कदनी, २७ एशप्रल १९६० रोजी स्थाशपि 

िेल्याचे शलशिलेले आढळिे. शजजाऊच्या पुढ्याि असलेला बालशिवाजी, िािािील 

छोटी िलवार कफरवीि आईला आपली भव्य स्वप्न े साांर्ि आि,े अिा 

आशवभागवािील मायलेिराांचा पुिळा शिविुां जामध्ये बसशवला आि.े शिविुां जाचे 

दरवाजे बांद िोिे त्यामुळे लोखांर्ी जाळीच्या दरवाज्यािून पाहूनच आम्िाला 

समाधान मानावे लार्ले. शिविुां जाच्या दारासमोरून शिवजन्मस्थान, िमामखाना, 

िमानी मिीद असा प्रदिे शनिाळिा येिो. 

 

शिविुां ज 
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पिाटे नाश्िा न िेल्याने आिा माि पोटाि िावळे ओरर्ि िोिे. 

शिविुां जासमोर उजव्या बाजूस एिा झार्ाखाली घरून आणलेला खाऊ खाल्ला. 

उजव्या बाजूस नजर जािाच धक्काच बसला. प्लाशस्टिच्या शपिव्या, पाण्याच्या 

बाटल्या अश्या िचऱ्याचा खच पर्ला िोिा. िे दशृ्य पाहून शिवजन्माचे सौभाग्य 

लाभलेल्या शिवनेरी किल्ल्याचे आपण पाशवत्र्य राखि आिोि िा? िा प्रश्न मनाि  

उभा राशिला. 

िे दशृ्य आपल्या छिपिी शिवाजी मिाराजाांवरील प्रेम, श्रद्धा आशण 

शनष्ठवेर प्रश्न उठवणारे वाटले. याबाबि स्वच्छिा िमगचारी आशण िासनावर िरी 

कििी खापर फोर्ावे? जर पयगटिानी आपल्या दिेाची ओळख असणाऱ्या अश्या 

वास्िूजवळ िचरा न टाििा आपल्या सोबि स्विःचा िचरा घरी नेला िर 

स्वच्छिा िमगचाऱ्याांची र्रजच िाय? आपण आपल्या घरी िचरा िरीि नािी, 

िोणी िाय बोलेल या शवचाराने आपले घर स्वच्छ ठेविो मर् आपल्या पुरािन 

वास्िूजवळ िचरा िा कदसावा? याचाच अथग कि आपण आपल्या पुरािन वास्िूांना 

आपले मनाि नािी. मिाराष्ट्रािील सवगच किल्ल्याांवर िचे दशृ्य पिावयास शमळिे. 

िािी मशिन्याांपूवी याच प्रश्नावर िोर्र्ा िाढण्यासाठी आम्िी 

"शिलेदार" नामि एि ग्रुप ियार िेला. किल्ल्याांवर नुसिे टे्रि न िरिा ज्या ज्या 

किल्ल्याांना भेट दणेार िेथे स्वच्छिा मोिीम राबवायची असा सांिल्प िेला. 

YouTube Link 

शिविुां ज: http://youtu.be/-LZxUW_g7gI 

http://youtu.be/-LZxUW_g7gI
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िाांदळुवार्ी आशण प्रबळर्र् टे्रिमधील स्वच्छिा मोिीमेि प्लाशस्टिच्या शपिव्या, 

पाण्याच्या बाटल्यासोबि दारूच्या बाटल्या उचलिाना वाईट वाटले. शिवाजी 

मिाराजाांना त्याांच्या किल्ल्याांचा दारूचे अड्डे म्िणून िोणारा वापर पाहून कििी 

क्लेि िोि असेल. िदाशचि िे स्विःलाच "िोणासाठी िा स्वराज्य शनर्ममिीचा यत्न 

िेला?" असा प्रश्न शवचाराि असिील. जेथे सोळा-सिरा वर्ागच्या वयाि शिवाजी 

मिाराजाांनी सवांर्ड्यासोबि स्वराज्याचे िोरण उभारल,े िेथे यािाळािील युवि 

आपल्या र्र्-किल्ल्याांना दारूचे अड्डे बनवून मिाराष्ट्रािील किल्ल्याांची शवटांबना 

िरीि आििे. सरिारी यांिणासोबि जोपयांिर सामान्य पयगटि जबाबदारीने 

वार्णार नािी िोपयांिर आपली पयगटनस्थळे बिालच कदसिील. 

शिविुां जाच्यासमोर िमानी मिीद आिे. मशिदीचे "िमानी" ि ेनाव 

िदाशचि मशिदीच्या टपावरील धनुष्यसारख्या आिारामुळे शमळाले असावे. 

िमानी मशिदीपुढे खालील बाजूस िमानी टािे आि.े ि े  टािे आिाराने र्ांर्ा-

जमुना टाक्यापेिा मोठे आि.े मिाराष्ट्रािील जवळपास सवगच किल्ल्याांवर िािळाि 

िोरलेल्या पाण्याच्या टाक्या आढळिाि. र्र् बाांधिाना लार्णाऱ्या दर्र्ाची र्रज 

पुरविानाच पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी अश्या टाक्या बाांधल्या जाि. 

शिविािीिील या साध्या  सरळ योजना र्ाव पािळीवर राबवल्यास 

दषु्िाळासारख्या समस्याांना िोंर् द्यावे लार्णार नािी. 



किल्ल ेशिवनेरी  भास्िर नारिर 

ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.com 

 

िमानी  मिीद

 

 

शिविुां जासमोर िािी अांिरावर िमामखाना आिे. िमामखान्याच्या 

वरील बाजूस सुयगप्रिािासाठी झरोखे ठेवले आििे.  

YouTube Link 

िमानी मिीद : http://youtu.be/7S4yAliiHII 

http://youtu.be/7S4yAliiHII
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येथून पुढे शिवजन्मस्थानाची आपल्या सवागना पररशचि 

असलेली दमुजली इमारि आि.े बािरे चपला िाढून आम्िी त्या 

पशवि वास्िूमध्ये प्रवेि िेला. या इमारिीच्या खालच्या खोलीि 

छिपिी शिवाजी मिाराजाांचा जन्म झाला. या खोलीच्या 

लािर्ी बांद दारािनू आि र्ोिावल्यास समोर छिपिी शिवाजी 

मिाराजाांचा अधागिृिी पुिळा असून र्ावीिरे् पाळणा बाांधला 

आि.े शिवाजी मिाराजाांना वांदन िरून आम्िी र्ावीिर्ील दर्र्ी 

पायऱ्यानी वरील मजल्यावर र्ेलो.  दर्र्ी बाांधिाम असल्याने 

इमारिीि थांर्ावा जाणवि िोिा. या इमारिीला पुनबाांधणीमुळे 

र्िवैभव प्राप्त झाले आि.े इमारिीच्या शखर्क्यािून बदामी 

िलाव, जुन्नर ििर आशण शिविुां ज असा आजूबाजूचा पररसर 

नजरेस पर्िो. शिवाजी मिाराज शजजाऊच्या पोटी असिाना 

ििाजी मिाराज आकदलिािीि िोिे. िे सििच्या आक्रमण आशण 

लढायापासून र्रोदर असलेल्या शजजाऊच े सांरिण िसे िरिा 

येईल या लचिेि असि. शिवनेरी किल्ल्याच्या चारीबाजूच े

सरळसोट िरे् आशण किल्ल्याचे मजबिू बाांधिाम यामुळे ििाजी 

मिाराजाांनी शजजाऊना शिवनेरीवर िलवले. 
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 िमामखाना

 

 

शिवनेरी किल्ला िा िसा वर्गभर पयगटिाांच्या र्दीने फुललेला असिो. 

अनेि िाळाांच्या सिली येथे शनयशमि येि असिाि. र्दीमुळे या 

शिवजन्मस्थानाच्या इमारिीबािरे राांर् लावून उभे असलेल्या पयगटिाांचे छायाशचि 

मी इांटरनेटवर पशिले िोिे पण भल्या पिाटे शिवनेरी चढल्याने आम्िाला र्दी 

YouTube Link 

िमामखाना: http://youtu.be/0q2FzY8To2I 

http://youtu.be/0q2FzY8To2I
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टाळिा आली. शिवजन्माचे सौभाग्य लाभलेल्या त्या इमारिीि िािी िाळ 

आम्िाला िाांि बसिा आले. 

 

 

शिवजन्मस्थळ 

 

 

  

YouTube Link 

शिवजन्मस्थळ: http://youtu.be/tmS29LHAJvY 

http://youtu.be/tmS29LHAJvY
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शिवजन्मस्थानाच्या समोरील पररसर दर्र्ी 

बाांधिाम आशण सुिोशभि रोपाांमळेु आल्िाददायि 

वाटला. येथून आम्िी शिवजन्मस्थानाच्या 

इमारिीसमोरील बदामी टािेच्या कदिेन े र्ेलो. बदामी 

टािे माि िोरर्ेठाि पर्ले िोिे. बदामी टाक्याच्या 

उजवीिर्ची वाट िरे्लोट टोिाजवळ घेवून जािे. या 

वाटेने आम्िी ५ शमशनटाि िरे्लोट टोिाजवळ 

पोिोचलो. सुमारे कदर् िजार फुट उांचीच्या ह्या िड्याचा 

उपयोर् िा र्ुन्िरे्ाराांना शििा दणे्यासाठी िोि असे. 

सूयगप्रिािाि धुक्याची िाल पाांघरलेल ेजुन्नर ििर आिा 

िुठे जार्े िोि िोिे. जुन्नर एस.टी. आर्ार, 

आर्ाराजवळील छिपिी शिवाजी मिाराजाांचा 

चौिािील पुिळा, आम्िी पिाटे िाळोखाि आशण थांर्ीि 

िुर्िुर्ि िापलेला शिवनेरी किल्ल्यािर्े येणारा मार्ग ि े

सारे िािी कदसले. 
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१. बदामी टािे 

२. िर्लेोट टोि 

३. िर्लेोट टोिावरून कदसणारे जनु्नर ििर 
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िर्ेलोट टोिावरून मार्े कफरून आम्िी आमच्या शिवनेरी भ्रमणाच्या 

िेवटच्या टप्प्यािर्े जाऊ लार्लो. शिविुां जाच्या मार्ील पायवाटेने आम्िी 

शिवनेरीच्या सवोच्च टोि असलेल्या टेिर्ीवर चढू लार्लो. ५-१० शमशनटाि आम्िी 

शिवनेरी किल्ल्याच्या सवोच्च रठिाणी िोिो. येथून शिविुां ज, शिवजन्मस्थान, 

िमानी मिीद, बदामी टािे, िर्ेलोट टोि असा प्रदिे शनिाळिा येिो. या टेिर्ीवर 

आम्िी इदर्ाि नामि वास्िू जवळ पोिोचलो. िी घुमटािार वास्िू पाििा िणीच 

आपले लि वेधून घेिे. इदर्ािच्या पूवेिर्ील दरवाज्यावर उदूग भार्ेि िािी मजिूर 

िोरला आि.े 

  

YouTube Link 

बदामी टािे: http://youtu.be/j93x1EDK4KQ 

YouTube Link 

िर्लेोट टोि: http://youtu.be/KiYC11IcJy4 

http://youtu.be/j93x1EDK4KQ
http://youtu.be/KiYC11IcJy4
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१. इदर्ाि  

२. इदर्ािच्या लभिीवरील पयगटिाांची नाव े 

३. इदर्ािच्या मधील आयिािृिी चौथयागच्या खणुा  

४. िोळी चौथरा 

इदर्ािच्या आिील बाजूस पूवी आयिािृिी चौथरा असल्याची शचन्ि े

कदसिाि. येथील लभिीवर अांबरखाना, िमामखाना आशण िर्ेलोटच्या 

लभिीप्रमाणेच पयगटिाांनी नावे शलशिलेली आढळली. र्र्ावर जाण्यासाठी चाांर्ल्या 

पायऱ्या असाव्या, रोपवे सारख्या सुशवधा असाव्या अस ेआपल्या सवागना वाटिे पण 

पयगटिाची सोय अनेिवेळा त्या वास्िूांच्याच मुळावर उठिे. मिाराष्ट्रािील 

किल्ल्याांचा आपल्या शवरुद्ध वापर िोवू नये यासाठी इांग्रजाांनी मिाराष्ट्रािील अनेि 
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किल्ल्याांवर जाणारे मार्ग सुरुांर् लावून शचणून िाढल,े त्यामुळे िािी किल्ले चढण े

फार अवघर् झाले आि.े पयगटिाांनी रांर्वलेल्या किल्ल्याांच्या लभिी पाशिल्यावर 

िािी वेळेस इांग्रजाांना धन्यवाद द्यावेसे वाटिाि. शिवाजी मिाराजाांनी  

मिाराष्ट्रािील अनेि किल्ले बाांधले, िािी किल्ल्याांची नावे बदलली पण िधी 

स्विःचे, ििाजी मिाराांजाांचे किवा शजजाऊचे नाव िोणत्या किल्ल्याला कदले नािी. 

आपले नाव ऐशििाशसि वास्िूवर शलशििाना अश्या पयगटिाांना असा िोणिा असुरी 

आनांद शमळिो ि े मला अद्याप िळले नािी. अश्या पयगटिाांच्या शवचारसरणीची 

िींव िरावीिी वाटिे. 

इदर्ािपासून िािी पावलाांवर िोळी चौथरा आि.े १६५० मध्य े

मोर्लाांशवरूद्ध येथील िोळ्याांनी बांर् िेले, याि मोर्लाांचा शवजय झाला. 

ज्यारठिाणी मोर्लाांनी िजारो िोळ्याांची शनघृगण ित्या िेली िेथे ि ेस्मारि बाांधले 

र्ेले. 

िोळी चौथराच्या र्ावीिर्ील वाटेने आम्िी अांबरखान्यासमोर 

उिरलो. किल्ल्याचा घेर आटोपिीर असल्याने दोन िासाि शिवनेरी आरामाि 

पाहून िोिो. किल्ला कफरून ९:१५च्या सुमारास आम्िी अांबरखान्यासमोर 

पोिोचलो. सुयोदयापूवी र्र् चढल्याने शिवाई दवेीचे मांकदर, मांकदराजवळील लेण्या 

आशण शिवनेरीचे आिर्गण असलेले ७ दरवाजे पाििा आले नव्ििे. िेच पाहून आम्िी 

शिवनेरी भ्रमणाची साांर्िा िरणार िोिो. 
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१. िुलपू दरवाजा 

२. मणेा दरवाजा 

३. शिवाई दवेी दरवाजा 

िुलूप दरवाजा, मेणा दरवाजानांिर र्ावीिर्े एिा पायवाटेने उिरून 

आम्िी शिवाई दवेी दरवाजािून शिवाई दवेीच्या मांकदराि प्रवेि िेला. शिवाई 

दवेीच्या नावावरूनच शजजाऊनी मिाराजाांना "शिवाजी" ि ेनाव कदले. शिवाई दवेी 

मांकदरािील दवेीचा मुखवटा िा शिविाळािील आि े अिी माशििी मांकदरािील 

पुजारयाांनी कदली. मांकदराच्या खालील बाजूस ६-७ लेण्या आििे. बहुसांख्य लेण्या 

ररिाम्या असून िेवटच्या दोन अनुक्रमे बौध्द आशण लिद ूलेणी आििे. लेण्याजवळील 

दर्र्ाांचे ढीर् पाहून िदाशचि येथे दरर् िोसळण्याच्या घटना िोि असाव्या असा 
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अांदाज येिो, त्यासांबधीचा चेिावणी फलि शिवनेरीच्या पायऱ्याच्या सुरुवािीस 

पिावयास शमळाला िोिा. 

 

१. शिवाई दवेी मांकदर 

२. ३. ४. लणे्या 

 

शिवाई दवेी दरवाजा िे ित्ती दरवाजामधील भार्ाि िटबांधी उभारण्याचे िाम 

सुरु िोिे. अनेि िाळाांच्या सिली आल्याने र्र् उिरिाना थोड्या थोड्या अांिरावर 

लिान मुले एिमेिाांचा िाि धरि जोड्या बनवून शिििाांच्या मार्गदिगनाखाली र्र् 

चढिाना कदसले.. 

YouTube Link 

लेण्या: http://youtu.be/U1xG_CPniqI 

http://youtu.be/U1xG_CPniqI
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ित्ती दरवाजा, शपराचा दरवाजा, र्णेि दरवाजा आशण 

मिादरवाजामधून आम्िी ११ च्या सुमारास र्र्ाखाली उिरलो 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. ित्ती दरवाजा २. शपराचा दरवाजा 

३. र्णिे दरवाजा  ४. मिादरवाजा 

 

 

  

YouTube Link 

साि दरवाजे: http://youtu.be/KuS0t69nBjM 

http://youtu.be/KuS0t69nBjM
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पिाटे िाळोखाि बुर्ालेला पररसर आिा सिलीसाठी येणारी मुले, 

पयगटिाांनी र्जबजलेला िोिा. िालेय सिलीसाठी आलेल्या अनेि एस.टी बसेस 

रस्त्याच्या दिुफाग उभ्या िोत्या. दपुारी २:१५ ची परिीची बस असल्याने बराच 

वेळ िोिा. आम्िी िळूिळू पायीच जुन्नरिर्े शनघालो. वाटेि शिवनेरीच्या पूवेिर्ील 

लेण्या दरुूनच पाशिल्या. या लेण्याांना भेट दणे्यासाठी शिवनेरीला साखळीच्या 

वाटेने जावे लार्िे. साखळीची वाट िी अवघर् असल्याने सध्यािरी िुटुांबासोबि 

िेथे जाणे योग्य नव्ििे. 

जुन्नर येथील एिा अल्पोपिारर्ृिाि िलिा नाश्िा िेला. 

अल्पोपिारानांिरिी परिीच्या बससाठी िब्बल १ िास वाट पिावी लार्णार िोिी. 

वशर्लाांना फोन िेल्यावर त्याांनी जवळच शिवसृष्टी नामि एि वास्िू असल्याचे 

साांशर्िले. १ िास बस आर्ाराि वाट पािण्यापेिा आम्िी िािी नवीन पािणे पसांद 

िेले. एस.टी. आर्ारासमोरील रस्िाने चौिािील छिपशि शिवाजी मिाराजाांच्या 

पुिळ्यापासून सरळ र्ेल्यास ५ शमशनटावर िी वास्िू आि.े रस्त्यावरूनच 

बालशिवबाांना स्वराज्य शनर्ममिीचे ध्येय दाखवणाऱ्या शजजाऊ आशण बालशिवबाांचे 

पूणागिृिी शिल्प कदसले. शिवसृष्टीि शिवाजी मिाराजाांच्या जन्माचे, बालपणाचे 

अनेि प्रसांर् शचिारलेले आि.े शिवनेरीला भेट दणेाऱ्या फार िमी पयगटिाांची पावले 

येथे वळिाि. शिवनेरीवर जाणार असल्यास शनशश्चिच या शिवसृष्टीला भेट द्यावी. 
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१. शिवनरेीच्या पायऱ्या 

२. चौिािील मिाराजाांचा पिुळा 

३. जनु्नर ििरािनू कदसणारा किल्ल ेशिवनरेी 

४. शिवसषृ्टी 

दपुारी २:१५ च्या बसने माळिेजमार्े आम्िी ५ च्या सुमारास 

िल्याण र्ाठले आशण २०१५ वर्ागिील या माझ्या पशिल्या टे्रिची साांर्िा झाली.. 

  
YouTube Link 

किल्ल ेशिवनेरी सांपूणग: http://youtu.be/axpZbrCvj_c 

http://youtu.be/axpZbrCvj_c
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शिवनेरीचा इशििास :   

“जीणगनर्र”, “जुन्नेर”  म्िणजेच जुन्नर ि े ििर इसवीसनपूवग 

िाळापासून प्रशसद्ध आि.े जुन्नर िी ििराजा निपानाची राजधानी िोिी. 

सािवािन राजा र्ौिमीपुि साििणी याने ििाांचा नाि िेला आशण जुन्नर व 

येथील सवग पररसरावर आपले वचगस्व प्रस्थाशपि िेले. नाणेघाट िा पुरािन व्यापारी 

मार्ग, या मार्ागवरून फार मोठ्या प्रमाणावर वाििूि चालि असे. यावर नजर 

ठेवण्यासाठी या मार्ागवर दरु्ाांची शनमीिी िरण्याि आली. सािवािनाांची सत्ता 

शस्थरावल्यानांिर या भार्ाि अनेि रठिाणी त्याांनी लेणी खोदवून घेिली. 

सािवािनाांनांिर शिवनेरी चालुक्य, राष्ट्रिूट या राजवटींच्या सत्तेखाली िोिा. 

इ.स. ११७० िे १३०८ च्या सुमारास यादवाांनी येथे आपले राज्य 

स्थापन िेले आशण याच िाळाि शिवनेरीला र्र्ाचे स्वरूप प्राप्त झाले. नांिर इ.स. 

१४४३ मध्य ेमशलि उत्तुजार यान ेयादवाांचा पराभव िरून किल्ला सर िेला. अिा 

प्रिारे किल्ला बिमनी राजवटीखाली आला. इ.स. १४७० मध्ये मशलि उत्तुजार 

प्रशिशनधी मशलि मिांमद यान ेकिल्ला नािेबांदी िरून पुन्िा सर िेला. १४४६ मध्य े

मशलि मिांमदच्या वशर्लाांच्या मृत्युनांिर शनजामिािीची स्थापना झाली. पुढे 

१४९३ मध्ये राजधानी र्र्ावरून अिमदनर्रला िलवण्याि आली. इ.स. १५६५ 

मध्ये सुलिान मूर्मिजा शनजामाने आपला भाऊ िासीम याला या र्र्ावर िैदिे 

ठेवले िोिे. यानांिर १५९५ मध्ये किल्ला व जुन्नर प्राांि मालोजी राजे भोसले 

याांच्यािर्े आला. शजजामािा र्रोदर असिाना जाधवरावाांनी ५०० स्वार त्याांच्या 
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सोबि दऊेन त्याांना रािोराि शिवनेरीवर घेऊन र्ेल.े ‘शिवनेरी र्र्ावर श्रीभवानी 

शसवाई, िीस नवस शजजाऊने िेला जे आपल्याला पुि झाला िर िुझें नाांव ठेवीन, 

त्याऊपर शिवाजीराजे याांचा जन्म जाला. ििे १५५६ िये नाम सांवत्सरे वैिाख 

िुद्ध पांचमी चांद्रवार’. 

इ.स. १६३२ मध्य े शिवरायाांनी र्र् सोर्ला आशण १६३७ मध्ये िो 

र्र् मोर्लाांच्या िाब्याि र्ेला. १६५० मध्ये मोर्लाांशवरूद्ध येथील िोळ्याांनी बांर् 

िेले, याि मोर्लाांचा शवजय झाला. इ.स. १६७३ मध्ये शिवरायाांनी शिवनेरीचा 

किल्लेदार अजीजखान याला कफिवून किल्ल्याला माळ लावून सर िरण्याचा 

अयिस्वी प्रयत्न िेला. 

इ.स. १६७८ मध्ये जुन्नर प्राांि लुटला र्ेला आशण मराठ्याांनी किल्ला 

घेण्याचा प्रयत्न िेला. माि अपयि पदराि पर्ले. पुढे ४० वर्ाांनांिर १७१६ मध्य े

िाहुमिाराजाांनी किल्ला मराठेिािीि आणला व नांिर िो पेिव्याांिर्े िस्िाांिरीि 

िरण्याि आला. 

माशििी सौजन्य: www.trekshitiz.com  
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र्र्ावर जाणाऱ्या वाटा : 

र्र्ावर जाण्याचे दोन प्रमुख मार्ग जुन्नर र्ावािूनच जािाि. 

१) राजमार्ग / साि दरवाज्याांची वाट :-  

मिाराजाांच्या पुिळ्यापासून र्ाव्या बाजूच्या रस्त्याने चालि र्ेल्यास 

र्ाांबरी रस्िा आपणास र्र्ाच्या पायर्याांपािी घेऊन जािो. या वाटेने र्र्ावर 

येिाांना साि दरवाजे लार्िाि.  

 

२) साखळीची वाट :-  

या वाटेने र्र्ावर यायचे झाल्यास जुन्नर ििराि शिरल्यानांिर नव्या 

बसस्टँर् समोरील रस्त्याने शिवपुिळ्यापािी यावे. येथे चार रस्िे एिि 

शमळिाि.र्ाव्या बाजूस जाणार्या रस्त्याने साधारणि: एि किलोमीटर र्ेल्यावर 

रस्त्याच्या उजव्या िर्ेला एि मांकदर लार्िे. मांकदरासमोरून जाणारी मळलेली 

पायवाट थेट शिवनेरी किल्ल्याच्या एिा िािळलभिीपािी घेऊन जािे. लभिीला 

लावलेल्या साखळीच्या साह्याने आशण िािळाि खोदलेल्या पायर्याांच्या साह्याने 

वर पोिोचिा येिे. िी वाट थोर्ी अवघर् असून र्र्ावर पोिोचण्यास पाऊण िास 

लार्िो. 

 

माशििी सौजन्य: www.trekshitiz.com  
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ई साशित्य प्रशिष्ठान 

 

 

दशिण भारि िा भव्य मांकदराांसाठी प्रशसद्ध आि.े एिा एिा मांकदराची उांची, भव्यिा 

आशण श्रीमांिी पिाि आशण ऐिि रिावी. म्िणून िर पयगटि दशिणेची मांकदरां पिायला जािाि. 

दशिणात्य लोिाांना या मांकदराांचा फ़ार अशभमान आि.े िािीसा र्वगिी. असायलाच िवा.  

पण िी मांकदरां उत्तरेिहून आलेल्या आक्रमि वावटळीपासून सुरशिि राशिली याचां शे्रय 

माि मराठी लोिाांनी अशभमानाने घ्यायला िवां. मुघलिािी, िुिुबिािी , आकदलिािी अिा 

बड्या बड्या िाह्याांिी एि िािी मुिाबला िरून आम्िी मराठ्याांनी िांजावर िे पेिावर 

मराठेिािी स्थापन िेली. आमच्या या किल्ल्याांनी आमच्या पूवगजाांनी एि सांरिि लभि उभी 

िेली म्िणून दशिण सुरशिि राशिली. सवगच मराठी जण लढाईला रे्ले असिील अस ेनािी. पण 

िािींनी रसद पोचवली असेल. आशण िािींनी घाम र्ाळून दणिट किल्ल ेबाांधल ेअसिील. थोर् े

थोर्िे नािी शिनिॆहून अशधि िर्ि किल्ल.े िोभेचे नािी. रणिां दनी किल्ल.े आमनेसामनेच्या 

युद्धाि लजिणां अिक्य अस े किल्ल.े प्रत्येि किल्ल्याची रु्ांिारु्ांिीची रचना. प्रत्येि किल्ल्याची 

वेर्वेर्ळी िक्तीस्थानां. प्रत्येि किल्ला एि ऊजागस्थान. एि िक्तीस्थळ. मुर्द्यासारख्या 

मनालािी उभारी दईेल असां. या किल्ल्याांचा आम्िाला र्वग आि.े ि े किल्ल े ि े आमच्या 

िरुणाांसाठी मांकदरांच आििे. आई भवानीची िक्ती मांकदरां.  

ई साशित्य प्रशिष्ठानने या प्रत्येि िक्तीस्थळाचां स्विांि ई पुस्िि बनवण्याचां िाम िािी 

घेिलां. म्िणिा म्िणिा िजार िाि पुढ े सरसावल.े नशचिेि जोिीपासून सुरू झालेल्या या 

योजनेि माधुरी नाईि, अरलवद नाईि, पांिज घारे, ओंिार ओि अिा िरूण लेखिाांच्या फ़ळीि 

आिा भास्िर नारिर, सांिल्प चौधरी अस े िाज्या दमाचे शिलेदार साशमल िोि आििे. या 

पुशस्ििाांिून नव्या टे्रिसगना मार्गदिगन िर िोिेच पण शवदिेाि असलले्या किवा वयानुरूप 



किल्ल ेशिवनेरी  भास्िर नारिर 

ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.com 

टे्रकिर्पासून दरू असलेल्याांना पुनःप्रत्ययाचा आनांद शमळिो. त्यामुळे या पुशस्ििा फ़ार आनांदाने 

वाचल्या जािाि.  

या पुशस्ििा प्रत्येि मराठी माणसापयांि पोिोचल्याच पाशिजेि. आम्िी त्यासाठी लाखों 

लोिाांना या मेलने पाठविो. पण िोट्यवधी मराठी लोिाांपयांि त्या न्यायच्या िर त्यासाठीिी 

िजार िाि िवेि. िुमच्या ओळखीच्या िरूण मांर्ळींना या अशभयानाि साशमल िरून घ्या. 

त्याांचे ई मेल पत्त ेिळवा. त्याांना पुस्ििे द्या. आिा िी पुस्ििे मोबाईलवरिी वाचिा येिाि. 

www.esahity.com वरून र्ाऊन लोर् िरा. शिवाय नवनवीन apps येि आििे. ई साशित्य 

प्रशिष्ठानचां app लविरच येि आि.े  

मराठी िी िेवळ भार्ा नािी. िी एि वृत्ती आि.े एि परांपरा. एि वारसा. त्याचां जिन 

िरूया. सवग राजिारणापासून दरू राहून. पुढच्या शपढ्याांना या समृद्ध वारिाचा लाभ घेऊ द्या. 

त्यासाठी पैस ेनिोि. फ़ार वेळिी निा दऊे. 

िृपया आपल्या ओळखीच्या दिा मांर्ळींचे ई मेल पत्ते िळवा. आमचे VIP सभासद 

िोण्यासाठी एवढांच पुरेसां आि.े  

 

टीम ई साशित्य 

esahity@gmail.com 
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