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rayagaDacao xM lao/kZna 

mijksDr fo”k;kUo;s vkeP;k egkfo|ky;krhy jk”Vªh; lsok ;kstuk foHkkxkP;k orhus id. 

26 jaanaovaarI 2019 jksth 44 Lo;alsod o 5 f’k{kd xMlao/kZuklkBh rayagaDaojrh xsys gksrks- 

xMkojrh tkrkuk lokZauh gyds vUu] Hkjiqj ik.kh] izFke mipkj isVh] gkrkr dkBh] ik;ke/;s 

cqV b- vko’;d vlysYks lkfgR; ?ksmu ldkGh 9-00 ok- fo’kky vkf.k HkO;fnO; v’kk 

rayagaDa dMs ikgqu eu HkkjkÅu vkys- vkEgh rayagaDa xMkyk pkjgh cktqus U;kgGr gksrks- िक े 

रायगड हा महारा ातील रायगड िज ातील स ा ी ा पवतरांगांत असून समु  सपाटीपासून सुमारे ८२० 

मीटर (२७०० फूट)  उंचीवर आहे. मराठी सा ा ा ा इितहासाम े ाची एक खास ओळख आहे. िशवाजी 

छ पती िशवाजीराजांनी रायगडचे थान आिण मह  पा न इ.स.चे १६ वे शतक १६ ा शतकात याला 

आप ा रा ाची राजधानी बनिवली. िशवरा ािभषेक याच िठकाणी झाला. इं जांनी गड क ात घेत ानंतर 

लुटून ाची नासधूस केली. सदर िक ा हा महारा  शासना ा पुरात  िवभागाचे संरि त ारक आहे.iq<s 

loZtu mau#ya mahanjoktkrqu oj xsysa- iq<s likV v’kk tfeuhoj eksBeksB;k ik.;kP;k fofgjh 

vkf.k ryko ikgqu f’kokth egkjktkaph nqjn`”Vh vuqHkokl vkyh- lkscr vuqHkoh izk-gaNaoSa Karo, 

izk- xkoMs mes’k, Pàa. Pàsaad jaro, p`a. kaoMiDbaa kubaor, saicana jaaQava va maajaI ivadyaaqaI- p`qamaoSa tavaro va rNaijat 

magar vlY;kus R;kaP;k rksaMqu R;k & R;k fBdk.kph ekghrh feGr gksrh- xM lj djr vlrkuk 

LoPNrk loZ Lo;alsod djr gksrs- fdYY;koj tkrkuk v:an vlysyh okV vkf.k mHkk 

vlysyk dMk vaxkoj ‘kgkjs vk.khr gksrk- dk; vlra Vªsfdax gs letr gksra- ,sdesdkauk gkr 

nsÅu vkEgh fdYY;kdMs tkr gksrks- rayagaD p<rkuk tso<k dfB.k okVyk ukgh rso<k mrjrkuk 

rks dfB.k okVyk- x< mrjrkuk vkEgh dpjk] fjdkE;k ik.;kP;k ckVY;k] dkxn xksGk djr 

gksrks v’kk ifjfLFkrhr vkEgh [kMk rayagaD ,dnkpk lka;dkGh 7-00 ok- mrjyks- AamhI 

AnauBavalaolao  rayagaDacao kahI pahNyaasaarKI izkanao KalaIla p`maaNao : 

१. पाचाडचा िजजाबाईचंा वाडा : उतारवयात िजजाबाईंना गडावरची थंड हवा, वारा मानवत नसे, णून महाराजांनी 

ांचासाठी पाचाडजवळच एक वाडा बांधून िदला. तोच हा मासाहेबांचा राहता वाडा. वा ाची व था ठेव ासाठी काही 

अिधकारी तसेच िशपायांची व थाही महाराजांनी केली होती. पाय यांची एक उ म िवहीर, तसेच िजजाबाईंना 

बस ासाठी केलेले दगडी आसन बघ ासारखे आहे. यास ‘त ाची िवहीर’ असेही णतात. 

2. नाना दरवाजा : या दरवाजास ‘नाणे दरवाजा’ असेही णत. नाना दरवाजा याचाच अथ लहान दरवाजा. इ.स. १६७४ 

ा मे मिह ात रा ािभषेकाचा िनिम ाने इं जांचा वकील हेन्री ऑ झडन याच दरवाजाने आला होता. या दरवाजास दोन 

कमानी आहेत. दरवाजाचा आतील बाजूस पहारेक यांसाठी दोन लहान खो ा आहेत. ांस ‘देवडा’ णतात. दरवाजास 

अडसर घाल ासाठी खोबणी िदसतात. 

3. मदारमोचा िकंवा मशीदमोचा : िचत् दरवाजाने गे ावर नागमोडी वळणे घेत गेले ा र ाने पुढे गे ावर एक सपाटी 

लागते. या मोक ा जागेत टोकाशी दोन पड ा इमारती िदसतात. ापैकी एक पहारेक यांची जागा असून दुसरे धा ाचे 
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कोठार आहे. येथे मदनशहा नावाचा साधूचे थडगे आहे. तेथे एक चंड तोफही िदसते. येथून पुढे गे ावर खडकात 

खोदले ा तीन गुहा िदसतात. 

4. महादरवाजा : महादरवाजाचा बाहेरील अंगास वर दो ी बाजूस दोन संुदर कमळाकृती कोर ा आहेत दरवाजावर 

असणा या या दोन कमळांचा अथ णजे िक ाचा आत ‘ ी आिण सर ती’ नांदत आहे. ‘ ी आिण सर ती’ णजेच 

‘िव ा व ल ी’ होय. महादरवाजाला दोन भ  बु ज असून एक ७५ फूट तर दुसरा ६५ फूट उंचं आहे. तटबंदीम े जी 

उतरती भोके ठेवलेली असतात ास ‘जं ा’ णतात. श ूवर मारा कर ासाठी ही भोके ठेवलेली असतात. बु जांमधील 

दरवाजा हा वाय  िदशेस तोडं क न उभा आहे. महादरवाजातून आत आ ावर पहारेक यांचा देव ा िदसतात तसेच 

संर कांसाठी केले ा राह ाचा खो ा िदसतात. महादरवाजापासून उजवीकडे टकमक टोकापयत तर डावीकडे 

िहरकणी टोकापयत तटबंदी बांधलेली आहे. 

६. चोरिदंडी : महादरवाजापासून उजवीकडे टकमक टोकापयत जी तटबंदी जाते, ाव न चालत गे ास िजथे ही 

तटबंदी संपते, ाचा थोडे अलीकडे बु जात ही चोरिदंडी बांधलेली आहे. बु जाचा आतून दरवाजापयत ये ासाठी पाय या 

आहेत. 

७. ह ी तलाव : महादरवाजातून थोडे पुढे आ ावर जो तलाव िदसतो तो ह ी तलाव. गजशाळेतून येणा या ह ी ं ा 

ानासाठी आिण िप ासाठी या तलावाचा उपयोग होत होता. 

८. गंगासागर तलाव : ह ीतलावापासून जवळच रायगड िज ा प रषदेचा धमशाळेचा इमारती िदसतात. धमशाळेपासून 

दि णेकडे अंदाजे ५० -६० पावले चालत गे ास जो तलाव लागतो तो गंगासागर तलाव. महाराजांचा रा ािभषेकानंतर 

स सागर व महानांची आणलेली तीथ याच तलावात टाकली गेली. णूनच याचे गंगीसागर असे नाव पडले. िशवाजी 

महाराजांचा काळात िशबंदीसाठी याचे पाणी वापर ात येई. 

९. ंभ : गंगासागराचा दि णेस दोन उंच मनोरे िदसतात. ासच ंभ णतात. जगदी राचा िशलालेखाम े ा 

ंभांचा उ ेख केला आहे, ते हेच असावेत. ते पूव  पाच मजले होते असे णतात. ते ादश कोनी असून बांधकामात 

न ीकाम आढळते. 

१०. पालखी दरवाजा : ंभांचा पि मेस िभंत असले ा भागातून ३१ पाय या बांधले ा िदसतात. ा चढून गे ावर जो 

दरवाजा लागतो तो पालखी दरवाजा. या दरवाजातून बालेिक ात वेश करता येतो. 

११. मेणा दरवाजा : पालखी दरवाजाने वर वेश केला की, चढउतार असलेला एक सरळ माग आप ाला मेणा 

दरवाजापयत घेऊन जातो. उज ा हातास जे सात अवशेष िदसतात ते आहेत रा ांचे महाल. मेणा दरवाजातून 

बालेिक ावर वेश करता येतो. 

१२. राजभवन : राणीवशाचा समोर डा ा हातास दासदासीचंा मकानांचे अवशेष िदसतात. या अवशेषांचा मागे दुसरी जी 

समांतर िभंत आहे ा िभंतीचा म भागी जो दरवाजा आहे तेथून बालेिक ाचा अंतभागात वेश केला की जो श  

चौथरा लागतो तेच हे महाराजांचे राजभवन. राजभवनाचा चौथारा ८६ फूट लांब व ३३ फूट ं द आहे. १३. रत्नशाळा : 

राज ासादाजवळील ंभां ा पूवकडे असले ा मोक ा जागेत एक तळघर आहे, तीच ही रत्नशाळा. हा खलबतखाना 

णजेच गु  बोलणी कर ासाठी केलेली खोली असावी असेही णतात. 

१४. राजसभा : महाराजांचा रा ािभषेक जेथे झ़ाला, तीच ही राजसभा. राजसभा २२० फूट लांब व १२४ फूट ं द आहे. 

येथेच पूवकडे तोडं केलेली िसंहासनाची जागा आहे. येथे ब ीस मणांचे सो ाचे िसंहासन होते. सभासद बखर णते, ‘त  
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सुवणाचे ब ीस मणांचे िस  करवले. नवरत्ने अमोिलक िजतकी कोशात होती, ाम े शोध क न मोठी मोलाची रत्ने 

जडाव केली.’ 

१५. नगारखाना : िसंहासनाचा समोर जे भ  वेश ार िदसते तोच हा नगारखाना. हे बालेिक ाचे मु  वेश ार आहे. 

नगारखा ातून पाय या चढून वर गेले की माणूस िक ावरील सवािधक उंचीवर असतो. 

१६. बाजारपेठ : नगारखा ाकडून डावीकडे उत न आले की, समोर जी मोकळी जागा िदसते तो ‘होळीचा माळ’. तेथेच 

आता िशवछ पतीचंा भ  पुतळा बसवलेला आहे. पुत ासमोर जे दोन रांगांम े भ  अवशेष िदसतात तीच िशवाजी 

महाराजांचा काळातील बाजारपेठ. पेठेचा दोन रांगात ेकी २२ दुकाने आहेत. दोन रांगांमधून जवळजवळ चाळीस फूट 

ं दीचा र ा आहे.हे बाजार पेठ आजही बे ब जसेचा तसेच आहे. 

१७. िशरकाई देऊळ : महाराजांचा पुत ाचा डा ा बाजूस जे छोटे देऊळ िदसते ते िशरकाईचे देऊळ. िशरकाई ही 

गडावरील मु  देवता. िशक पाच ा शतकापासून रायगडाचे ामी होते. याची आठवण देणारी गड िमनी िशरकाई िहचे 

मंिदर गडावर आहे. लोकमा  िटळकांचा काळात मावळकर नावाचा इंिजिनअराने हे मंिदर बांधले आहे. ते िशरकाईचे मूळ 

मंिदर नाही. मूत  मा  ाचीन आहे. मूळ िशरकाई मंिदर राजवा ास लागून डावीकडे होळी माळावर होते. तेथे मूळ 

देवळाचा चबुतरा अजूनही आहे. ि िटश काळात तेथे िशरकाईचा घरटा हा नामफलक होता. 

१८. जगदी र मंिदर : बाजारपेठेचा खालचा बाजूस पूवकडील उतारावर ा णव ी, ा णतळे वगैरे अवशेष िदसतात. 

तेथूनच समोर जे भ  मंिदर िदसते तेच महादेवाचे णजे जगदी राचे मंिदर. मंिदरासमोर नंदीची भ  आिण सुबक मूत  

आहे. पण स ा ही मूत  भ ाव थेत आहे. मंिदरात वेश केला की भ  सभामंडप लागतो. मंडपा ा म भागी भ  

कासव आहे. गाभा याचा िभंतीस हनुमंताची भ  मूत  िदसते. मंिदराचा वेश ाराचा पाय यांचा खाली एक लहानसा 

िशलालेख िदसतो. तो पुढील माणे, ‘सेवेचे ठायी त र िहरोजी इटळकर’ या दरवाजाचा उज ा बाजूस िभंतीवर एक 

संुदर िशलालेख िदसतो तो पुढील माणे - ी गणपतये नमः। ासादो जगदी र  जगतामानंददोनु या ीम पतेः 

िशव नृपतेः िसंहासने ित तः। शाके ष वबाणभूिमगणनादान संव रे ोतीराजमु तिकत मिहते 

शु ेशसापै ितथौ ॥१॥ वापीकूपडागरािज िचरं र ं वनं वीितकौ भेः कंुिभगृहे नरे सदनैर ंिलहे मीिहते । 

ीम ायिगरौ िगरामिवषये हीरािजना िनिमतो याव िदवाकरौ िवलसत ाव मु ृंभते याचा थोड ात अथ 

पुढील माणे -’सव जगाला आनंददायी असा हा जगदी राचा ासाद ीमद् छ पती िशवाजी राजांचा आ ेने शके १५९६ 

म े आनंदनाम संव र चालू असताना सुमु तावर िनमाण केला. या रायगडावर िहरोजी नावाचा िश काराने िविहरी, 

तळी, बागा, र े, ंभ, गजशाळा, राजगृहे अशांची उभारणी केली आहे. ती चं सूय असेतोवर खुशाल नांदो.’ 

१९. महाराजांची समाधी : मंिदराचा पूवदरवाजापासून थोडा अंतरावर जो अ कोनी चौथरा िदसतो तीच महाराजांची 

समाधी. सभासद बखर णते, ‘ ि यकुलावतंस ीम हाराजािधराज िशवाजी महाराज छ पती यांचा काल शके १६०२चै  

(शु  १५ (इसवी1680)या िदवशी रायगड येथे झ़ाला. देहाचे साथक ाणी बांिधलेला जगदी राचा जो ासाद ाचा 

महा ाराचा बाहेर द णभागी केले. तेथे का ा दगडाचा िच याचे सुमारे छातीभर उंचीचे अ कोनी जोते बांिधले असून 

व न फरसबंदी केलेली आहे. फरसबंदीचा खाली पोकळी आहे, तीत महाराजांचा अविश ांश र ािम  मृि का पाने 

सापडतो.’ दहनभूमी पलीकडे भग्न इमारतीचंा अवशेषांची एक रांग आहे, ते िशबंदीचे िनवास थान असावे. ाचा पलीकडे 

सदर व ीपासून िवलग असा एक घराचा चौथरा िदसतो. हे घर इ.स. १६७४ म े इं ज वकील हेनरी ऑ झडन यास 

राहावयास िदले होते. महाराजांचा समाधीचा पूवकडे भवानी टोक आहे तर उजवीकडे दा ची कोठारे, बारा टाकी 

िदसतात. 
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२०. कुशावत तलाव : होळीचा माळ डा ा हातास सोडून उजवीकडील वाट कुशावत तलावाकडे जाते. तलावाजवळ 

महादेवाचे छोटेसे देऊळ िदसते. देवळासमोर फुटले ा अव थेतला नंदी िदसतो. 

२१. वाघदरवाजा : कुशावत तलावाजवळून घळीने उतरत वाघ दरवाजाकडे जाता येते. आ ाप ात िलिहले आहे की, 

‘िक ास एक दरवाजा थोर आयब आहे, यांकरीता गड पा न एक दोन – तीन दरवाजे, तशाच चोरिदंडा क न ठेवा ा. 

ाम े हमेशा राब ास पािहजे ितत ा ठेवून वरकड दरवाजे व िदंडा िचणून टाका ा.’ हे दूरदश पणाचे धोरण ठेऊनच 

महाराजांनी महादरवाजािशवाय हा दरवाजा बांधून घेतला. या दरवाजाने वर येणे जवळजवळ अश च असले तरी दोर 

लावून खाली उत  शकतो. पुढे राजाराम महाराज व ांची मंडळी झु रखानाचा वेढा फोडून याच दरवाजाने िनसटली 

होती. 

२२. टकमक टोक : बाजारपेठेचा समोरील टेपाव न खाली उत न टकमक टोकाकडे जाता येते. तेथेच एका दा चा 

कोठाराचे अवशेष िदसतात. जसजसे टोकाकडे जावे तसतसा र ा िनमुळता होत जातो. उज ा हाताला सरळ तुटलेला 

२६०० फूट खोल कडा आहे. टोकावर वारा चंड असतो व जागाही कमी अस ामुळे गोधंळ न करता सावधानता 

बाळगावी लागते.आधीपासुनच िशवरा काळात या िठकाणाव न गु ेगारांचा कडेलोट केला जाई. 

२३. िहरकणी टोक : गंगासागराचा उजवीकडे पि मेस जी िचंचोळी वाट जाते ती िहरकणी टोकाकडे जाते. िहरकणी 

टोकाशी संबंिधत िहरकणी गवळणीची एक कथा सांिगतली जाते. या बु जावर काही तोफाही ठेवले ा िदसतात. बु जावर 

उभे रािहले तर डा ा हाताला गांधारीचे खोरे, उज ा बाजूला काळ नदीचे खोरे िदसते. तसेच इथून पाचाड, खुबलढा 

बु ज, मशीद मोचा ही िठकाणे तोफेचा मा यात आहेत. ामुळे यु शा ाचा तसेच लढाऊ ीने ही खूप मह ाची आिण 

मो ाची जागा आहे. 

'''२४. वा ा कु ाची समाधी : इितहासात असे टले जाते की िशवाजी महाराजां◌ंचा अ सं ार चालू होता ते ा 

िशवाजी महाराजांचा वा ा नावाचा कु ाने ा आगीत उडी घेतली. 

;k loZ O;oLFkslkBh izkpk;Z MkW-ih-Mh usekMs o jk-ls-;ks dk;Zdze vf/kdkjh izk- x.ks’k 

[kkjs o izk- izlkn tjs] izk- xkoMs mes’k ;kapk lgHkkx HksVyk- 

 

                 rasaoyaao AiQakarI             Pàacaaya- 
             Pàa. Karo jaI.ena.      Dâ. naomaaDo pI.DI. 
    
faoTao : 
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