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विनार्ूल्य वििरणासाठी उपलब्ध
•

आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडग करू शकिा.

•

िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककिा िाचनाव्यविररक्त कोणिािी

िापर करण्यापुिी ई सावित्य प्रविष्ठानची परिानर्ी घेणे आिश्यक आिे.
•

या पुस्िकािील लेखनाचे सिग िक्क लेवखके कडे सुरविि असून पुस्िकाचे ककिा

त्यािील अंशाचे पुनर्ुगद्रण ककिा एकांदकका, नाटक. वसनेर्ा. वसररयल. स्टेज शो
ककिा ित्सर् रुपांिर ककिा भाषांिर करण्यासाठी लेवखके ची परिानर्ी घेणे
आिश्यक आिे.

नर्स्कार!
िररिरर्ड या र्ाझ्या पविल्या पुस्िकानंिर बऱ्याच िेळानंिर िे पुस्िक वलवििा
आले. पविल्या पुस्िकाच्या सिग प्रविदियाकत्याांचे आभार!
विजयदुर्ागिरील सदर पुस्िक वलवििाना त्या र्ार्ागिरील कोकणािील इिर प्राचीन
आवण ऐवििावसक वशिर्ंददरांचा उल्लेख टाळणे शक्य नव्ििे. प्रिास जसा के ला,
त्याच िर्ाने वलविण्याचा प्रयत्न के ला आिे.
या पुस्िकािरील प्रविदियांची िाट पिाि आिे.

कळािे,

- आददत्य र्ुरि.
८१६९९२६५८६/९९२०४९८०५३
aaditya.gurav2014@gmail.com

अपगण:
र्ाझ्या प्रिासाि
नेिर्ी र्ाझ्या पाठीशी असणाऱ्या
र्ाझ्या पररिाराला
आवण र्ाझ्या सोबि असणाऱ्या र्ाझ्या
वर्त्रपररिाराला
सप्रेर् अपगण.

आददत्य

"कािी नािी रे ; नेिर्ीचं आिे ह्या लोकांचं. पण िू आवण र्ी नक्की जाऊया. "र्ी
काकाला लाडीर्ोडी लािि म्िटलं.
काकाचा अनुभि -"अरे येिील रे , आपण
बािेर पडलो उद्या की नक्की येिील
स्ििःहून. "
ह्यािेळच्या उन्िाळ्याि पाडव्यासाठी
र्ािी जािा आलं आवण र्ला ह्यािेळी
कािी करून विजयदुर्ग पािायचाच
िोिा. त्याची ियारी आधीपासून-पार
र्ुंबईहून- र्ी के ली िोिी. इं टरनेट,
पुस्िकं , इ.
शाळे च्या पुस्िकाि ककिा
र्ुढीपाडव्याच्या जाविरािीिील
फोटोंर्ध्ये ददसणारी र्ुढी आवण
र्ािच्या र्ुढीर्ध्ये शब्दशः जर्ीनअस्र्ानाचा फरक आिे.
दुसऱ्या ददिशी आम्िा दोघांच्या आधी
आईबाबा आवण आजीआजोबा अर्दी िय्यार! आजीची कोणत्यािी दकल्ल्याला भेट
देण्याची िी पविलीच िेळ!

कु णके श्वर

कु णके श्वर र्ाि ससधुदर्
ु ग वजल्ह्यािील देिर्ड िालुक्याि सर्ुद्रदकनारी िसले आिे.
कु णके श्वरला दविण कोकणाची काशी म्िटले जािे. देिर्डच्या दविणेस २०
दकलोर्ीटरिर कु णके श्वर आिे. श्रीदेि कु णके श्वर िे एक वशिर्ंददर असून छत्रपिी
वशिरायांनी ह्या र्ंददराचा जीणोद्धार के ला िोिा. र्ंददर जिळ येिाच सर्ुद्राच्या
प्राश्वभूर्ीिर प्रथर् दशगन िोिे िे कळसाचे. जिळ जािा जािा लाटांचा आिाज िाढू
लार्िो.

कु णके श्वर र्ंददराला अर्दी साजेसा असा सुंदर सर्ुद्रदकनारा लाभला आिे.
दकनाऱ्यािरील दर्डांिर सुर्ारे १०० वशिसलर्े कोरलेली आिेि. र्ेली दकत्येक िषे
सर्ुद्राच्या पाण्यार्ध्ये असणारी िी वशिसलर्े झीज िोि असिानासूद्धा बऱ्याच
प्रर्ाणाि अवस्ित्ि रटकिून आिेि. खासकरून ओिोटीच्या िेळेस सर्ुद्राचे पाणी
र्ार्े र्ेल्यािर र्ोठ्या प्रर्ाणािर वशिसलर्े पािायला वर्ळिाि.

कोकणाला लाभलेल्या वनिांि सुंदर आवण स्िच्छ सर्ुद्रदकनाऱ्यांपैकी कु णके श्वर
एक. दकनाऱ्याजिळचे सर्ुद्राचे पाणी नदीच्या पाण्याला लाजिेल इिके वनिळ!
देिालयाच्या दविणेस सर्ुद्राच्या अर्दी वनकट असूनिी वपण्यायोग्य पाण्याचा
पुरािन बांधणीचा एक िलाि आिे.

दरिषी कु णके श्वरला र्िावशिरात्रीच्या वनवर्त्ताने िीन ददिसांची यात्रा भरिे.
कोकणािील प्रत्येक र्ंददराि आपल्याला आढळणारे िरं र् म्िणजेच देिाचे खांब. ह्या
िरं र्ांनाच देिाचे अंश र्ानून भक्तर्ण आपापल्या र्ािाचे िे देि घेऊन
कु णके श्वराच्या भेटीला येिाि. ह्या प्रसंर्ी िे िजनदार आवण उं चच उं च िरं र् विशेष
सजिून वर्रिि आणले जािाि. र्ानकरी र्ंडळी िे िरं र् िािाखांद्यािरून िसेच
अनिाणी पायांनी घेऊन येिाि.
देिस्थानचे िेत्रफळ सुर्ारे पाऊण एकराि विस्िारलेले आिे र्ाभाऱ्याचे वशखर
बरे च उं च असून बदार्ी आकाराचे बांधलेले आिे. र्ुंबईिील प्रवसद्ध वसवद्धविनायक
र्ंददराचे बदार्ी वशखर सध्या बांधले असले िरीिी कािी प्रर्ाणाि कु णके श्वर
र्ंददराशी वर्ळिेजुळिे आिे. कोकणाि वर्ळणाऱ्या जांभ्या दर्डाचा उपयोर्
बांधणीसाठी के ला असून र्ंददराचा वजणोद्धार करिाना कलात्र्किेपेिा
र्जबुिीकडे अवधक लि ददलेले ददसून येिे. िारं िार झालेल्या वजणोद्धारार्ुळे
र्ंददराच्या र्ूळ स्िरुपाि कालानुरुप बदल िोि र्ेल्याचे स्पष्ट ददसिे.

छत्रपिी वशिरायांच्या अष्टप्रधान र्ंडळापैकी एक असणाऱ्या नारो वनळकं ठ अर्ात्य
यांच्या अवधपत्याखाली विजयदुर्गपासूनचा सार्री प्रदेश िोिा. र्ुख्य र्ंददराच्या
दविण प्रिेशद्वारासर्ोर एक र्ोठे िुळशी िदंदािन आिे. िे नारो वनळकं ठ यांचे
सर्ाधीस्थान.
प्रथर्दशगनी र्ंददराचे बांधकार् िे दाविणात्य पद्धिीचे िाटिे. र्ंददराचा पाया
ग्रॅनाईट दर्डाने बनविला आिे. श्री कु णके श्वर र्ंददराचे सिग आिार घडीि वचरे बंदी
असून दुिरे ी िटबंदीने र्ंददर भक्कर् के ले आिे. र्ंददराच्या सर्ोरच र्ोठा नंदी आिे.
पाच र्ोठ्या दीपर्ाळा आिेि. र्ंददराच्या कळसापयगिँ चे बांधकार् िारकाकद िी आिे.
र्ंददराचा चौथराच 30 फू ट उं चीचा आिे. र्ंददर सुर्ारे ७० फू ट उं च असून घडीि
दर्डांनी साकारले आिे. र्ंददराच्या कळसाकडे पोिोचण्या आधीच त्यािील
वशल्पप्रकारांनी सौंदयागचा कळस र्ाठला आिे. विशेष उल्लेख करािा लार्ेल िो
र्िाराष्ट्राि जिळजिळ दुर्मर्ळ असणाऱ्या र्ंडभेरुडाच्या वशल्पाचा. र्ंददररचना
िैददक पद्धिीची असल्याने विर्ान, अंिराळ, अधगर्ंडप, सभार्ंडप पािाियास
वर्ळिाि.

देिळाि अप्रविर् कोरीि कार् आिे. जय-विजय, दशाििार, र्रुड, व्याळ, िनुर्ान,
शेषशायी विष्णु, सपग, देििांच्या र्ूिी र्ुख्य र्ंददराला व्यापून आिेि.र्ंददराच्या
पररसराि सुरिेसाठी ठे िलेली एक िोफिी िोिी.श्रीनारायण र्ंददरािील
नारायणाची र्ूिी िी अत्यंि दुर्मर्ळ असून विच्या प्रभािळीि दशाििार कोरलेले
आिेि.
र्ंददराच्या जिळच असलेल्या चौथऱ्यािर एक उं च लाकडी स्िंभ उभा के लेला
आिे. याला 'ढालकाठी' असे म्िणिाि. कु णके श्वर र्ंदीराच्या पूिेला डोंर्र उिारािर
१९२० साली करण्याि आलेल्या खोदकार्ाि प्राचीन र्ुिा सापडली. सदर र्ुिा
चांदेलिाडीिील पािणाई र्ंदीराजिळ असून र्ुख्य र्ंददरापासून अलर् असल्याने
कर्ी लोकांना याची र्ावििी आिे.विचे प्रिेशद्वार २.५ फू ट रुं द ि ४ फू ट उं च आिे.
र्ुिा सुर्ारे १० x१२ फु टाची आिे. सदर र्ुिा जांभ्या दर्डाि कोरलेली असून र्ुिि
े
पुरािन लेणी आिेि. र्ुिि
े नंदी, वशिसलर्, स्त्री-पुरुषांचे र्ुखिटे आिेि. र्ुिि
े एक
भुयार असून सध्या त्याि प्रिेश करिा येि नािी.
दंिकथांनी झाकोळलेला देिस्थानाचा खरा इवििास, त्याचे ऐवििावसक
र्ित्ि,र्ंददराचा प्राचीनकाळचा विस्िीणग पररसर आवण सद्यवस्थिीि विखुरले
र्ेलेले अिशेष ह्यांची श्री कु णके श्वराशी एकसंधपणे सांर्ड घािल्यास ह्या
पुराणपुरुषाचे अवस्ित्ि अजून उजळू न वनघेल.

विर्लेश्वर र्ंददर- लेणे

देिर्ड िालुक्याि िाडा र्ािाजिळ विर्लेश्वर िे पुरािन वशिर्ंददर असून र्दग
िनराईि ओढ्याच्या काठी भव्य अखंड जांभ्या खडकाि कोरले आिे. खरे पाििा िे
के िळ र्ंददर नसून र्ंददर-लेणे आिे. सुर्ारे ४०x ४०x २० फू ट आकाराि दोन
भार्ांि िे र्ंददर कोरले आिे. आिर्ध्ये साधारण १२x १२x ८ फु टाचा भार्
जवर्नीपासून उं चािर कोरलेला आिे.

र्ाभाऱ्याि विर्लेश्वराची सपडी साळुं कीसि आिे. र्ाभारा अर्दी शांि-वनिांि.
अंधार आवण थंडर्ार अर्दी बांधीि र्ुिस
े ारखा. र्ाभाऱ्याि जािाना एखाद्या
र्ुिार्ंददराचा भास िोिो.

र्ंददराचे र्भगर्दि जवर्नीपासून उं चािर असून शंकराची सपडी भलीर्ोठी आिे.
पािसाळ्याि पाण्याच्या साविध्यार्ुळे र्ंददर पररसर अवधक खुलून ददसि असला
िरी झऱ्याला बारर्ािी पाणी असिे. र्ाभाऱ्याि ददव्यांचा लखलखाट टाळला
आिे.र्ंददराच्या प्रिेशद्वारािर कािी र्ूिी आवण दोन अजस्र ित्ती कोरलेले आिेि.
र्ंडपाच्या छिाला िटिाघुळासददश्य सजीि लटकलेले ददसून येिाि. इथल्या
शांििेचा िा अजून एक सबळ पुरािा सर्जिा येईल.

पररसरािील स्िच्छिा चटकन नजरे ि
भरिे. कचरा िो के िळ झाडाच्या
पाचोळ्याचा.

र्ोठ्या संख्येि िीरर्ळी इथे पािायला वर्ळिाि. सर्ीकरण अर्दी सोप्पंय.
वजिक्या अवधक िीरर्ळी वििके र्ंददर र्ित्िाचे. त्याचा संघषग र्ित्िाचा आवण
त्याचा इवििासिी.
िीरर्ळी बरे चदा दुबोध म्िणून दुलगविि के ल्या जािाि. त्याहूनिी िाईट म्िणजे
त्यािर रं र्कार् के ले जािे ककिा त्या विसर्मजि के ल्या जािाि. इवििासाच्या ह्या
र्ित्िाच्या सािीदारांची ित्या आपण थांबिायलाच ििी.

र्ंददर पररसर अर्दी नयनरम्य. रस्त्याने जािाना र्ंददर लर्ेच नजरे स पडि नािी;
कारण िे जवर्नीपासून खालच्या भार्ाि आिे. रस्त्याच्या उजव्या िािाला
ददसणारी कर्ान आपले लि िेधिे. कोकणािील रठकाणांचं िे एक िैवशष्ट्य म्िटलं
पाविजे. िी िुम्िाला आपल्यापयांि घेऊन येि नािीि, िुम्िाला त्यांच्या पयांि त्यांना
शोधाि जािे लार्िे. इिकी सुंदर स्थळे असूनिी िी अर्दी अल्पस्पर्मशि. कोकण
अजूनिी सुवस्थिीि असण्यार्ार्े िे अजून एक कारण!

रार्ेश्वर र्ंददर- वर्ये

विजयदुर्गच्या २ दकर्ी अलीकडे असलेल्या वर्ये र्ािाि पेशिेकालीन प्राचीन
रार्ेश्वर र्ंददर आिे. र्ंददर र्ुख्य रस्त्यािर नसून थोड्या आडिाटेिर आिे.
र्ंददरासर्ोर जिाजाची डोलकाठी आिे. दशगनी प्रिेशद्वार उं च असून सदर
र्ंददरसुद्धा विर्लेश्वर र्ंददराप्रर्ाणेच र्ुख्य जवर्नीपासून बरे च खाली आिे.

पूिी र्ंददरासर्ोर असणाऱ्या २ िोफांपैकी सध्या एकच वशल्लक आिे. सुर्ारे १००१५० र्ी. चा र्ार्ग २० र्ी. खाली असणाऱ्या र्ंददरापयांि खडक खोदून ियार
के ला आिे. ददिे लािण्यासाठी खडकाि दुिफाग खोबण्या के लेल्या आिेि.
र्ंददरासर्ोरील दीपर्ाळा अस्सल कोकणी पद्धिीच्या आवण आधीच्या र्ंददरांशी
साधम्यग असणाऱ्या. र्ंददराचे छि कौलारू असून र्ंददराि अप्रविर् लाकडी
बांधकार् पािायला वर्ळिे.

र्ंददर सुर्ारे ३०० िषे पुरािन असून त्याचे बांधकार् सिाई र्ाधिराि पेशव्यांचे
सुभेदार र्ंर्ाधरपंि भानू ह्यांनी के ले. आनंदराि धुळपांनी प्रिेशद्वार उभारले.
रार्ेश्वर र्ंददर प्राचीन असल्याने वशिर्ंददराची िैवशष्ट्ये जार्ोजार्ी पािाियास
वर्ळिाि.

कोकणाि वशिर्ंददरे अवधक आिेि. र्िावशिरात्रीला र्ोठा उत्सि साजरा करण्याि
येिो पण पेशिेकाळाि जेव्िा शेकडो ददव्यांनी दुिफाग र्ंददर पररसर उजळू न वनघि
असेल, काय बिार येि असेल! सध्या आवस्ित्िाि असलेले दशगनी प्रिेशदार दकिीिी
उं च ककिा भव्य असले िरी िे पुरािन वशिर्ंददराशी पूणगिः विसंर्ि िाटिे.

कोकणािील अनेक देिस्थानांना पेशिे आवण
र्राठा सरदारांनी इं ग्रज-पोिुगर्ीजांशी
लढिाना सजकलेल्या जिाजांिरील घंटा
अपगण के ल्या आिेि. र्ुख्य र्ंददरालर्िच्या
प्रिेशद्वारािर धुळपांनी घंटा अपगण के ली
आिे. अवधक बारकाईने पाविल्यास घंटेिरील
साल स्पष्ट ददसिे-१७९१. सरदार धुळपांचा
िाडा इथून जिळच आिे.

कोकणािील विविध प्रांिाि सदर
प्रांिाच्या र्ुख्य पुजाऱ्यांनीिी
स्ििःहून अशा कािी घंटा
देिस्थानांना अपगण के ल्या आिेि.

सध्या र्ंददराच्या जीणोद्धाराचे कार्
सुरु आिे. र्ंददर पररसर फरसबंदी
असून बांधकार् दकल्ल्यासददश्य आिे .
संभाजी आंग्रे ह्यांची सर्ाधी िसेच
पेशिेकालीन वििीरिी आिे. कोकणाि
फारशी न सापडणारी र्ंददराच्या
बाह्यभार्ािरील प्राचीन वभवत्तवचत्रे
रार्ेश्वर र्ंददराला लाभली आिेि.
काळाच्या ओघाि िी नष्ट िोण्याच्या
र्ार्ागिर असून जीणोद्धाराि त्यांना
अग्रस्थान ददले र्ेले आिे.

र्ंददरािील लाकडी खांब िे कलाकु सरीने अविशय सर्दद्ध असून डोळ्यांचे पारणे
फे डिाि. र्ंददरािील रं र्कार् आवण निीकार्िी पािण्याजोर्े. इिर र्ंददरांप्रर्ाणेच
ह्या र्ंददराबाबििी अनेक दंिकथा प्रचवलि असून प्राचीन काळािील र्ंददराचे
िैभि त्या अधोरे वखि करिाि.

इिकी एकापेिा एक रठकाणं
पाविल्यार्ुळे थोडा िेळ आम्िाला
विजयदुर्ागचं विस्र्रण झालं .पण
रार्ेश्वर र्ंददरािून वनघिाच आम्िी
दुर्ग र्ाठला. िाटेि उजिीकडे सर्ुद्र
आपल्याला साथ करिो िर
कधीकधी र्ोठर्ोठाली र्ालिाहू
जिाजे सर्ुद्राि पाििा येिाि.

विजयदुर्ग

दुर्ग प्रकार : जलदुर्ग
वजल्िा : ससधुदर्
ु ग
श्रेणी : सोपी

िीन बाजूंनी सर्ुद्राने घेरलेला "विजयदुर्ग" घेररया नािाने पूिी प्रवसद्ध
िोिा.िाघोटन नदी सर्ुद्राला ह्या रठकाणी वर्ळिे. १२ व्या शिकापासून
वशलािार,यादि, विजयनर्र, बिार्नी, आददलशािी राजिटी पाविलेला िा दकल्ला
१७ व्या शिकाि र्राठ्यांच्या आरर्ाराचे प्रर्ुख कें द्र िोिा.
विजयदुर्गच्या पविर्ेला सर्ुद्राखाली बांधलेली संरिक सभि िे एक आियग आिे
आवण आजिी अवस्ित्ि रटकिून आिे.

र्डाचा इवििास आपल्याला सुर्ारे िजार िषे र्ार्े घेऊन जािो. कोल्िापूरचा
वशलािार राजा भोज याने इ.स. ११९३ िे इ.स.१२०६ ह्या काळाि िा दकल्ला
बांधला. १२१८ र्ध्ये देिवर्रीच्या यादिांकडे िर १३५४ र्ध्ये विजयनर्रच्या
राजाकडे र्ड आला. वशिाजीर्िाराजांनी दकल्ला सजकू न घेिला.त्या िेळी
विजयनार् संित्सर चालू िोिे म्िणून ह्या संित्सराच्या नािािरून दकल्ल्याचे नाि
त्यांनी विजयदुर्ग ठे िले.

र्डाचा इवििास अनेक युद्धप्रसंर्ांनी ओिप्रोि भरला आिे. कान्िोजी आंग्रे,िुळाजी
आंग्रे, संभाजी आंग्रे, आनंदराि धुळप िे दकल्ल्याचे दकल्लेदार िोिे. इ.स. १७१८
र्ध्ये इं ग्रजांनी प्रचंड आरर्ारानीशी िल्ला चढिला परं िु रुद्राजी धुळपच्या नेिदत्िाि
र्राठ्यांनी के लेल्या िीव्र प्रविकाराने प्रचंड दारूर्ोळा आवण सुर्ारे २०० सैवनकांचे
प्राण र्र्ािून विटीश र्ुंबईला परिले. विटीश नौदलासाठी िा एक र्ानिानीकारक
पराभि ठरला िोिा. र्राठा आरर्ाराची दिशि इिकी िोिी की अनेकदा शत्रू
पराभूि झाल्यािर आपली जिाजे र्राठ्यांच्या िािी लार्ू नयेि ह्यासाठी चक्क
पेटिून देि.
इ.स. १७५६ र्धे िुळाजी आंग्रेंविरुध्द पेशिे आवण इं ग्रजांनी संयुक्त आघाडी
उघडली. पेशव्यांनी जवर्नीिरून ि इं ग्रजांनी पाण्यािरून िल्ला के ला. युद्धाि
आंग्रयांना िार पत्करािी लार्ली. १८१८ साली पेशिाईच्या अस्िासोबिच
र्िाराष्ट्रािील िर्ार् र्डदकल्ल्यांप्रर्ाणे विजयदुर्ग विरटशांच्या अवधपत्याखाली
आला.

पूिीच्या काळी र्डाला र्ािाकडच्या बाजूने खंदक िोिा. सर्ुद्राच्या
पाण्याने खंदक भरून र्डाला अवलप्त ठे ििा येई. प्रिेशासाठी उचलिा येण्याजोग्या
लाकडी पुलाची व्यिस्था िोिी. सध्याच्या घडीला भराि घािल्यार्ुळे आपला थेट
र्डािर प्रिेश िोिो. वशिकाळािील कािी र्ोजक्याच र्डांना वर्ळालेली
राजधानीच्या पात्रिेची दकत्येक िैवशष्ट्ये विजयदुर्ग बाळर्ून आिे.

र्डािरचे र्ुळचे िनुर्ान र्ंददर वशिाजी
र्िाराजांनी बांधले िोिे. र्ोठ्या िोफा उभ्या
करण्यासाठी िाटाला फं ज्या के ल्या आिेि.
त्यांच्यासाठी खास उिार ियार के ला आिे.
जार्ोजार्ी जंग्या आिेि. दकल्ल्याच्या सभिींिर
िोफांच्या र्ोळ्यांच्या खुणा आजिी पािायला
वर्ळिाि. दकल्ल्यािरील पाणी साचून न राििा िे
सर्ुद्राि सोडण्याची व्यिस्था आिे.

आिील भार्ाि शंकर ि भिानी र्ािेच्या देिालयाचे अिशेष सापडिाि.
राजधानीच्या रठकाणीं ददसणारी खलबिखान्याची िास्िूिी पािायला वर्ळिे.
र्डाचा पविला दरिाजा "िनुर्ंिदरिाजा" म्िणून ओळखला जािो. पुढे वजबीच्या
दरिाजािून आि वशरल्यािर दकल्ल्याच्या पडकोटाला असलेल्या िीन िटबंद्या
पािायला वर्ळिाि.

दकल्ल्याचे र्िाद्वार र्जबूि असून त्याच्या पूिेकडील िट िळिून लपिल्याप्रर्ाणे
बांधून काढला आिे. त्यार्ुळे र्िाद्वार बािेरून ददसि नािी. र्िाद्वाराच्या र्ाथ्यािर
नर्ारखाना आिे.

वशिाजी र्िाराजांनी उभी के लेली सर्ुद्रालर्ि असलेली पविली िटबंदी ३० फ़ू ट
उं चीची आिे. दुसरी िटबंदी १० फ़ू ट उं चीची आवण विसरी िटबंदी ३० फ़ू ट उं च
आिे. दुसर्या आवण विसर्या िटबंदीच्या र्धून पुढे र्ेल्यािर र्ोर्ुखी रचनेचे
"यशिंि" र्िाव्दार लार्िे. िीन दरिाजे, वििेरी िटबंदी ह्यांच्या सिाय्याने दकल्ला
अभेद्य के लेला आिे. र्डाचे एकू ण िेत्रफळ १७ एकर १९ र्ुंठे आिे.

दकल्ल्याि प्रिेश के ला िर पोवलस चौकीसर्ोर िोफर्ोळे रचून ठे िलेले! र्िाराष्ट्राि
असे दकत्येक र्ड आिेि ज्यांच्याकडे आज इवििासवशल्पे म्िणून दाखिण्यासाठी
कािीच नािी आवण इथे म्िणाल िर िोफा आवण िोफर्ोळ्यांची रांर्ोळीच र्ांडून
ठे िलेली ददसिे. भारिाचा विचार करिा र्िाराष्ट्राि अनेक ऐवििावसक रठकाणी
आपल्याला िोफा पािायला वर्ळिाि. पण अनेकदा त्या जवर्नीि र्ाडू न त्यांचा
के लेला अघोरी बंदोबस्ि पाििि नािी! डाव्या बाजुने प्रथर् आपल्याला
खलबिखान्याची इर्ारि ददसिे. पुढे सदरे ची भव्य इर्ारि ददसिे. सदरे च्या पुढे
एक चुन्याचा घाणा पािायला वर्ळिो. पुढे बुरुजािरच बांधलेल्या दोन र्जली
र्ाड्या पािायला वर्ळिाि. पेशिेकाळाि िसेच पोिुगर्ीजांच्या सद्दीि ह्या र्ाड्या
स्िरूपािील इर्ारिींना विशेष र्ित्ि प्राप्त झाले िोिे.

राणीिसाची इर्ारि सुरविि अशा बुरुजािर
बांधलेली पािायला वर्ळिे. पुढे िटबंदीिर चढू न
चालायला सुरुिाि के ल्यािर र्णेश, रार्,
िणर्ंि, दयाग, िुटका, वसव्िरा, ससदे, ई. बुरुज
पािायला वर्ळिाि. ह्या बुरुजांच्या
पुढेच सर्ुद्राि बांधलेली सभि आिे.

दयाग बुरुजाला असलेल्या पायर्यांिरुन
खाली उिरल्यािर एक नालाकद िी वििीर
पािायला वर्ळिे.वििीर िर विशेषच.
एकीकडे खारा सर्ुद्र िर सभिीच्या
लर्िच्या दुसऱ्या बाजूस दकल्ल्याि र्ोड्या
पाण्याची वििीर! आियग!! त्याच्या पुढे एक
चुन्याचा घाणा आिे.

र्नरं जन बुरुजािरून र्ोसिद बुरुजाकडे
जािाना उजव्या बाजूला असलेल्या
दकल्ल्याच्या र्ुख्य िटबंदीि एक
चोरदरिाजा पािायला वर्ळिो; अथागि
शोधािा लार्िो.
र्ुळािच छु पे असणारे दरिाजे अंर्ािर
िाढलेल्या झाडाझुडपांर्ुळे अर्दी ददसेनासे
िोिाि. पूिीच्या काळी जवर्नीपासून
िुटलेल्या अिस्थेि असूनदेखील र्डािरील
चोर दरिाजे िसेच भुयारांर्ुळे र्डाचे र्ूढ
िाढि जािे.
सद्यवस्थिीि र्डािर कािी रठकाणी
डार्डु जीचे कार् चालू आिे.

दकल्ल्याच्या बांधकार्ासाठी िापरलेला दर्डिी कािीसा र्ोठा आवण िजनदार!
भोज, यादि आवण अर्दी र्ुघल काळािील दकल्ले आपल्या स्थापत्यािील
सौंदयागसाठी ओळखले जािाि. र्राठ्यांच्या अर्दानीि र्ात्र िास्िूच्या र्जबुिीकडे
अवधक लि पुरिण्याि आले आिे.

र्ोसिद बुरुजािरून पुढे र्ेल्यािर एका भव्य बुरुजापाशी आपण येिो. िाच
"खुबलढा ककिा बारािोपा बुरुज". िा बुरुज कािीसा आडिळणाचा आवण म्िणूनच
र्ित्िाचा!

या बुरुजािर जाण्यासाठी िटबंदीच्या आि बोर्दा आिे. बोर्द्यािून बािेर
पडल्यािर आपण सर्ुद्राच्या अजून जिळ पोिोचिो.खुबलढा बुरुजाचे एकं दर
र्ोक्याचे स्थान आवण आिाका पाििा शत्रूला चकिून त्यािर पाठीर्ार्ून िल्ला
करण्यासाठी त्याचा िापर िोि असािा. पुढे र्ेल्यािर घनची बुरुज आिे. पुढे जी
िास्िू पािायला वर्ळिे, त्यािर दारुकोठार असे नाि वलविलेले आिे; परं िू
िटबंदीला लार्ुनच दारुकोठार असण्याची शक्यिा कर्ी आिे.
दकल्ल्याच्या र्ाथ्यािर पोिोचण्यासाठी सध्या पायऱ्या अवस्ित्िाि नािीि. ह्या
भार्ाला वनशाण टेकडी म्िणिाि. दकल्ल्याचा र्ध्यभार् सध्या अवस्ित्िाि नािी.
दुभत्या जनािरांसाठी िे एक लांबच लांब कु रण बनले आिे.

दकल्ल्यािील छोटेखानी टेकडीभोििी असलेल्या िटबंदीच्या आि प्रिेश के ल्यािर
एक वििीर पािायला वर्ळिे. त्यापुढे भिानी र्ंददर पािायला वर्ळिे. पुढे उध्िस्ि
िास्िुंचे कािी चौथरे पािायला वर्ळिाि. र्ेिाड-राजस्थानप्रर्ाणे र्िाराष्ट्रािल्या
एकािी दकल्ल्याला िे र्ििैभि राखिा आले नािी. पण आर्च्या इवििासाचे
भग्नािशेष ज्या र्ानाने आज जर्ासर्ोर उभे आिेि िो र्ान, आत्र्सन्र्ान ह्यांची

िुलना कोणत्यािी िैभिाशी शक्य नािी! र्ांडवलकत्िाचा र्ुलार्ा ह्या िस्िूंनी
कधीिी स्िीकारला नािी.
िाटेि उजिीकडे असलेल्या वसर्ेंटच्या ओट्यांना "सािेबांचे ओटे अर्र कट्टे "
म्िणिाि. इ.स. १८७८ र्धे खग्रास सूयगग्रिणाच्यािेळी विटीश शास्त्रज्ञ लॉदकयर
ह्याने सूयागचे वनरीिण करण्यासाठी विजयदुर्ागिर खास चौथरे बनिून घेिले.
त्यािेळी त्याला िेवलयर् िायूचा शोध लार्ला असे र्ानले जािे. िेलीऑस म्िणजे
सूयग आवण िेवलयर् म्िणजे सूयागिर आढळणारे .

र्डफे रीि डािीकडे एक लिान ि एक र्ोठा िौद पािायला वर्ळिो. र्ोठ्या िौदाि
उिरण्यासाठी पायर्या आिेि. ह्या िौदांना स्ििःचे झरे नसून िे पािसाचे पाणी
साठिण्यासाठी असािेि.पुढे जवखणीचे र्ंददर ि त्यासर्ोर ठे िलेली जवखणीची िोफ़
पािायला वर्ळिे. पुढे उभी असलेली िास्िू पूिीच्या काळचे धान्य कोठार असािे.
िोफांच्या र्ाऱ्याच्या दकत्येक खुणा आजिी िा र्ड जपून आिे. दकल्ल्याच्या
दर्डािरील र्ोठाले पांढरे डार् म्िणजे िोफर्ोळ्यांचा खुणा आिेि.

पुन्िा पोवलस चौकीकडे येिाना
िाटेि घोड्यांच्या पार्ा, िौद, एक
विविर आवण िुळशीिदंदािन
पािायला वर्ळिे. इथला िौद
आवण िुळशीिदंदािन खास
पेशव्यांच्या स्थापत्याची आठिण
करून देणारा.

इथेच िटबंदीच्या पायऱ्यांजिळ एक भूयार असून िे दारूकोठार असण्याची शक्यिा
आिे. दकल्ल्याच्या र्ोर्ुखी दरिाजाजिळ आल्यािर आपली र्डफ़े री पूणग िोिे.
र्डफ़े री पूणग करण्यासाठी २ िास लार्िाि. र्ात्र र्ड एका फे रीि किेि येि नािी.
एकदा पाहून सर्ाधानिी िोि नािी.
विजयदुर्गपासून ७ दकर्ी अंिरािर वर्येर्ाि आिे. र्ािाि बसस्थानकार्ार्े
आनंदराि धुळपांचा िाडा आिे. र्डापासून धुळूप िाड्यापयांि एक भुयारी र्ार्ग
जाि असल्याची िदंिा ऐदकिाि आिे. िसे असल्यास िे एक फार र्ोठे पयगटन
आकषगण कें द्र ठरे ल.

युरोपािील वजिाल्टच्या दकल्ल्याप्रर्ाणे अभेद्य आवण
असजक्य आिे म्िणून विजयदुर्ागला पूिेचा वजिाल्टर
म्िणून ओळखिाि. विजयदुर्ग िे एक उत्कद ष्ट बंदर
आिे.
छत्रपिी वशिाजीर्िाराजांनी विजापूरच्या
आददलशिाकडू न विजयदुर्ग सजकू न घेिला आवण पूिी
के िळ ५ एकर असणाऱ्या दुर्ागचे िेत्रफळ १७ एकर
पयांि िाढविले.
र्िाराजांनी दुर्ग सजकल्यािर त्याचा र्ोठ्या
प्रर्ाणािर विस्िार के ला, दुर्ग अजून र्जबूि आवण
अभेद्य बनिला. िाघोटन खाडीि उलट्या व्िी
आकाराची सभि पाण्याखाली आिे. ३००-३५० फू ट
लांब, २०-२२ फू ट रुं द, १५ फू ट उं च. र्ात्र िी
ओिोटीच्या िेळेसिी ददसि नािी. ४० दकलोर्ीटर
लांब असलेली िाघोटन खाडी िे या दकल्ल्याचे
बलस्थान आिे. कारण शत्रूची र्ोठी जिाजे खाडीच्या
उथळ पाण्याि येऊ शकि नसि. दकल्ल्याजिळ र्ोठी
जिाजे-युध्दनौका आल्यास त्यांचा िळ सभिीला
आपटू न िी नष्ट िोि असि.

र्डबांधणीसाठी त्याकाळी सुर्ारे अडीच लाख खचग आला. र्िाराजांनी िटािर २१
बुलंद बुरुजांची रांर्च उभी के ली. ित्ती-घोडे ह्यांच्या पार्ा, निे िाडे, लष्करासाठी
िाडे बांधले.
कान्िोजी आंग्रेंच्या आरर्ाराची बहुिेक सिग जिाजे विजयदुर्ग इथेच सुरविि ठे िली
जाि. दकल्ल्याि पूिेकडे आवण पविर्ेकडे असे दोन भुयारी र्ार्ग आिेि. विजयदुर्ग
दकल्ल्याचे दशगन आपल्याला ह्यापूिी राष्ट्रीय पाररिोवषक विजेिा र्राठी वचत्रपट
“दकल्ला” र्धूनिी झाले आिे.
विजयदुर्ागपासून ३ दक.र्ी. अंिरािर िाघोटन खाडीि वर्ये इथे खडक खोदून
आरर्ारी र्ोदी बांधली िोिी. त्याि जिाज बांधणीचा र्ोठा कारखाना उभारला
िोिा.

खटकणारीं र्ोष्ट म्िणजे पयगटक इथे आले िरी र्डाचा सविस्िर इवििास जाणणारे
अर्दीच विरळ. त्यार्ुळे कािींच्या बाबि िा दुर्ग के िळ फोटोग्राफीचं रठकाण
बनिो िर कािींसाठी वपकवनकचा अड्डा. शालेय सिलींचे िर िे िक्काचे रठकाण, पण
विद्याथ्याांना दकल्ल्याची र्ावििी देण्यासाठी विशेष कािी व्यिस्था नािी. सध्या
र्ािचा बाजार वजथे भरिो िी दकल्ल्यालर्िची जार्ा प्रथर्दशगनी िरी
दकल्ल्याचाच एक भार् िाटिे.
िा दकल्ला र्ुंबईच्या दविणेस सुर्ारे २२५ दकलोर्ीटरिर ि र्ोव्याच्या उत्तरे स
१५० दकलोर्ीटरिर आिे.
र्ुंबई – र्ोिा र्िार्ार्ागिर र्ुंबईपासून ४७१ दकर्ीिर असलेल्या िळे रे फ़ाटा येथून
विजयदुर्ग ५५ दकर्ीिर आिे. कोकण रे ल्िेचे िैभििाडी स्थानक विजयदुर्गपासून
६७ दकर्ीिर आिे.

परिीच्या प्रिासाि र्ाडी र्ी चालविल्याने आम्िाला र्ाघारी पोिोचण्यास बराच
उशीर झाला पण कोणाचेच त्याकडे वििके से लि नव्ििे.
काका-"पुढल्या िेळेस जरा र्ोठी सुट्टी घेऊन ये रे ; ससधुदर्
ु गला जाऊ आपण. "

कु णके श्वर िे विर्लेश्वर

विर्लेश्वर िे रार्ेश्वर

रार्ेश्वर िे विजयदुर्ग

ऋणवनदेश
नकाशा: trekkshitij, google
छायावचत्रे : आददत्य र्ुरि.

ई सावित्य प्रविष्ठान
र्राठी वसनेर्ा िा एके काळी भारिाि सिदी वसनेर्ाच्या िोडीस िोड
ककिा काकणभर िरचढच िोिा. र्ध्यंिरी र्राठी वसनेर्ाला उिरिी कळा लार्ली.
प्रेिक येईना. म्िणून वथएटर वर्ळे ना. वथएटरच वर्ळि नािी म्िणून चांर्ले र्राठी
वसनेर्ा बनेनाि. आवण चांर्ले वसनेर्ा नािीि म्िणून प्रेिक वर्ळे नाि. असे एक
दुष्टचि सुरू झाले. र्र् आला झी र्राठी वसनेर्ा. आवण त्याच्याच जोडीने छोट्या
आकाराची र्ल्टीप्लेक्स आवण वडवजटल प्रिेपण. त्यार्ुळे पुन्िा एकदा र्राठी
वसनेर्ा जोर्ाने बिरू लार्ला.
कािीशी अशीच पररवस्थिी र्राठी सावित्याचीिी िोि आिे. एके काळी
टॉपला असलेले र्राठी सावित्य र्धल्या काळाि रटव्िी आवण वसनेर्ाच्या युर्ाि
र्ार्े पडले. पण आिा र्ोबाईल आवण इं टरनेट यांच्यार्ुळे र्राठी िाचकिर्ग फ़ार
र्ोठ्या प्रर्ाणािर िाढिो आिे. आवण त्याच जोर्ाने त्यांच्यासाठी वलविणारा
दजेदार लेखक िर्गिी वनर्ागण िोऊ लार्ला आिे. र्राठी सावित्याच्या भविष्याबद्दल
आम्िी अत्यंि आशािादी आिोि.
आपली साथ र्ात्र पाविजे. आपल्या ओळखीच्या जास्िीि जास्ि लोकांना
ई सावित्य बद्दल सांर्ा. त्यांचे ई र्ेल पत्ते ि whatsapp नंबर कळिा. त्यांना ई
सावित्यचं र्ोबाईल app download करायला सुचिा. आग्रि करा. ई सावित्यचे

र्ाके टटर् करा. एकदर् फ़्रंट फ़ु टिर येऊन खेळू. जबरदस्ि र्ाके टटर् करू. लाखांचे
कोटी करू आवण र्राठी सावित्य पुन्िा नंबर िन ला आणू.
ई सावित्य प्रविष्ठान
www.esahitya.com
esahity@gmail.com
आिा ई सावित्य चे APP उपलब्ध आिे. ई सावित्यचं

App आपण खालील

सलकिरून आपल्या र्ोबाईलिर डाऊनलोड करा आवण भरर्साट पुस्िकं फ़्री िाचा.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.e
sahitybooks
ई सावित्य प्रविष्ठानची ई बुक्स Whatsapp broadcast service सुरू झाली
आिे. पूणगपणे फ़ु क्कट पुस्िकं आिा आपल्या र्ोबाईलिर थेट. कद पया नांि नोंदणीसाठी
7710980841 िा नंबर आपल्या र्ोबाईलिर सेव्ि करा आवण नंिर या नंबरिर िॉट्सऍप
करून आपले नांि ि शिराचे नांि कळिा. आपल्याला वनयवर्िपणे एक निीन र्राठी ई पुस्िक
Whats app द्वारे पाठिले जाईल. आपण िे पुस्िक आपल्या वर्त्रांना Whatsapp करा आवण
भाि खा.
आपल्या ओळखीच्या दकर्ान दिा
लोकांचे र्ेल आय डी आम्िाला कळिा. त्यांना
आम्िी विनार्ूल्य पुस्िके पाठिू. ि आपल्याला
VIP सभासद बनिले जाईल.

