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क यांच े खरे मह व छ पती शवाजी महाराजांनी जाणले, शासक य आण 

ल कर  ट कोणातून यांनी क याचा अ यास क न अनेक क ल ेता यात घेतले आण 

बांधलेह . ाचीन काळी क यांना दुग संबोधले जाई. िजथ ेजाणे दुगम आहे आण याला 
तटबंद  आहे तो दुग होय.(Manasara Series7: 1946; 226) दुगच ेखाल ल कार आहेत असे 
मनसार  सांगतो.  
१) गर दुग- जो ड गरावर, टेकडीवर असतो. 
२) वन दुग- जो जंगला मधे असतो. 
३) सललदुग- जो पा यामध ेअसतो. यालाच जलदुग हणतात.  

४ ) पंकदुग- मातीन  ेबांधलेला.  
५ ) रथदुग- रथासारखा  
६) देवदुग  

७ ) म दुग (मनसार 1946 ; 226)  
 

              कौ ट या या मते,’रा या या सात अंगापैक  मह वाचे अंग हणजे दुग होय. दुग चौकानी अथवा आयताकार असतो.  या 
भोवती खंदक असावा या बरोबर तटबंद  असावी याला जा याये यासाठ  नर नराळे दारे असावेत, िजने असावेत, ग त 

घाल यासाठ  यावर माग असावा, जागो जागी टेहळणीसाठ  बु ज असावेत, श ाअ ाचा साठा कर यासाठ  तेथे जागा असावी, 
आतमध ेपा यासाठ  तलाव, कॅनल, टा या असा यात. मोठे व व छ र ते असावेत. वेगवेगळा यवसाय करणा-या य तीसाठ  

इमारती असा यात.’ (Manasara 1946. २२७ ) या शवाय शु नतीमध ेदुग संक पनेचा वचार व ताराने केला आहे. खंदकान ेप रवे ट त 

असणारा, जो वेशास दुघट आहे, काटेर  झुडप,े खडक , ख डे, वाळवंट यामुळे याचा माग समजत नाह  अशा थळाला दुग हणतात. 

(Manasara : 1946; 227) अि नपुराण हणते क , राजाचा नवास वशाल (क या) मध ेअसावा.  दुग अशा ठकाणी असावा क  िजथ ेश ुचा 
श ुचा जोर चालनार नाह . िजथ ेपा यासाठ  पावसाची वाट पहावी लाग ूनये तलाव, न यामुळे पयायी जल मळाव.े हा भाग फळ, फुल,े 

धन, धा यानी संप न असावा यांनी सहा कारचे दुग सां गतले आहेत.  

१) ध वदुग - सभेावताल  २० कोसापयत पाणी नसाव.े  
२) मह दुग -  पाषाण अथवा वटां या भंती असलेला भूमीवर ल हणजेच भुईकोट क ला होय.  

३) नरदुग-  चार  बाजून ेह ती, घोड,े रथ असून दुगवर सारथी आहेत. तसेच पायदळान ेघेरलेला.  
४) वृ दुग- जंगलामध ेमोठे वृ , झुडप,े वेल ंनी वेढलेला दुग 

५ ) जलदुग- जलाशयाने घेरलेला तो जलदुग 

६) पवतदुग- पवत अथवा गर दुग हणजे चढ यास कठ ण आहे तो.  
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            सव कारामधे गर दुग े ठ मानला जातो. दुगामधेच राजाच े नवास असायला हव.े तथ ेबाजार, मं दर पा हजेत. पा याची 
यव था चोख हवी. या बरोबरच संर णासाठ  पा याने भरलेल े खंदक आण चार  बाजूला श अ ान ेभरलेल े कोठारे हवेत. 

(अि नपुराण, १९७१; 421) क या या अि त वाचे सवात ाचीन पुराव े आपणास सं धू सं कृती मध े मळतात. भारतातील 

राज थानमधे काल बंगन, गुजरातमध ेधोलावीरा आण पाक तानमधील हर पा या ठकाणी याला वटा या चौथ-यावर तटबंद  

होती.(ढवळीकर एम. के : १९७१ ; १०४) या बाले क यात रा यकत राहत असावेत. मगधाची राजधानी राजगृ हासह तटबंद  होती. 
उ खनना दर यान हे स द झाल.े मौयाची राजधानी पाटल पु  हचे अवशेष स या या पाट याजवळ बुलंद बाग या उ खननात 

मळाल ेआहेत. महारा ात नागपूर िज यातील अडम या ठकाणी दुग हणून ाचीन नगराचा पुरावा मळाला. (जामखेडकर अ.  : 

2016 ; 380-81) ह रहर ठोसरांनी “ Historical Geography of Maharashtra & Goa” या यां या ंथात ाचीन थलनामाची 
आधु नक नावाशी ओळख पटवल  आहे. चौ या करणात यांनी ड गर ग रदुग, न या, तलाव या ब ल चचा केल  आहे. यापैक  

ाचीन दुगापैक  ११ गर दुगाची चचा केल  आहे. (Thosar H.S. : 2004 ; 275- 326) यात भ भागर  िज. धुळे, देवगर  (दौलताबाद) 

कंधारपूर िज. नांदेड नं दवधन (नगरधन िज. नागपूर)  प नाल (प हाळा), उदयगर  ( लातुर), उि छव (औसा) हे काह  क ल ेहोत.े   

      तसेच सातवाहन काल न काह  नगर ला तटबंद  होती असा उ लेख आहे यात तेर िज. उ मानाबाद येथे २०१५ साल  

केले या उ खननात लाकडी तटबंद चा पुरावा मळाला आहे.  स या महारा ात 350 या वर क ल े आहेत. छ पती शवाजी 
महाराजांनी काह  नवन क ल ेबांधले तसेच काह  क ल ेता यात घेऊन यांची दु ती केल . ख-या अथान े यांनी के याचे मह व 

जाणले होते. वरा यास बळकट  आण यासाठ  यांनी क याचा वापर चातुयान े केला. गर दुग, भूदुग आण जलदुग क याच े हे 

कार ामु यान े दसतात. गर दुगामुळे आजूबाजू या श ू या हालचाल वर ल  ठेवणे सोप ेजात अस.े तसेच शासन करणे सोयीच े

जात अस.े यामुळे गर दुगाच ेमह व जा त वाटते.  छ पती शवाजी महाराजांची राजधानी असलेला रायगड तसा दुगम असून 

राजधानी साठ  अ यंत यो य जागा होती. राजांनी ह  राजधानी का नवडल  तर ल ात येते क  गडाचे कडे तास या माणे आहेत. या 
संदभात सभासद लहतो, “राजा खासा जाऊन पाहाता गडबहु त चरवोट, चौतफा, गडाचे कडे तास या माणे द ड गाव उंच पज यकाळी 
पज यकाळी कडयावर  गवत उगवत नाह , आण ध डा, तासीव, एकच आहे.” (रायगड दशन : पुरात व व तुसं हालये वभाग, 

महारा  शासन १९८१ ; १)  
थाप यशा  ल ात घेता गर दुग पवतावर अथवा टेकडीवर असतो. या क याच ेअथवा गडाचे कडे सरळ आण वाट दुगम 

दुगम अस यान ेश ुचा वेश सहजासहजी होऊ शकत नाह . सव क यांना मजबूत तटबंद  आहे कंवा असत.े आण काह  वश ट 
वश ट अंतरावर बु ज असतात. बु जाचा वापर टेहळणीसाठ  तसेच तोफा ठेव यासाठ  असतो. बु जावर जा याये यासाठ  
िजने, याखाल  कोठारे, पा याची यव था असते. बु जा या जवळ ब-याच ठकाणी बाहेर जा यासाठ  दरवाजे असतात. 

गर दुगास एक महा दार तर असतेच परंतु याशवाय काह  लहान मोठे वेश दार आण बाहेरपड यासाठ  अनेक गु तवाटा 
असतात. या क या या आत बाले क ला असून राजांच े ते नवास थान  आण  राजभवन असते. तेथे सदर, संहासना या 
अि ततवाचे पुरावे सापडतात. रायगड:- ी छ पती शवाजीमहाराज आण केवळ यां या मुळेच पावन झालेला रायगड 
दो ह ह  महारा ाचे मान बंद ूआहेत. रायगड क ला समू सपाट  पासून ८७०  मी. उंच असून महाड गावा या उ तरेस २४  क. मी. 
अंतरावर आहे. रायगडा या थाप याचा वचार केला तर रायगडा या पाय याशी असले या पाचाड या गावात  छ पती शवाजी 
महाराजांनी राजमाता िजजाबाईसाठ  बांधले या वा याच े अवशेष दसतात. रायगडा या अनेक बु जापैक  खुवलढा बु ज 

संर णासाठ  मो या या जागी आहे. उंची ८.२५  मी. असून प रघ १५.२५  मी. आहे. खुबलढा बु जापासून १ क. मी. अंतरावर लहान 

दरवाजा आहे. याला दोन कमानी असून १७ पाय-या आहेत. दो ह  बाजूला खडकात पहारेक-यासाठ  खेा या खेाद या आहेत. पुढे 

मदनशहा नावा या साधूची कबर इथे आहे. तेथून ४००  मी. अंतरावर खडकामध ेतीन गुहा आहेत. याचा वापर धा याचे कोठार हणून 

होत असावा. पुढे रायगडचा महादरवाजा १ क. मी. अंतरावर आहे. या दरवा याला दोन बु ज असून ऐकाची उंची २३ मी. तर दूस-याची 
२० मी. आहे. बु जाव न मारा कर यासाठ  झरोके ठेवले आहेत. कमानी या दो ह  बाजूस गंडभे ं डाची श पे आढळतात. यादव 

काळातह  अशी श प ेआढळतात. संर णा या ट न ेदरवाजाचे दो ह  बु ज अ तशय मजबूत आण बुलंद आहेत. या दरवा याची 
रचना अशी आहे क  ड गराखालून दरवा याच ेदशन होऊ शकत नाह . यामुळे श ूला तोफे या सहा ययान ेदरवा यावर मारा करणे 

श य नाह . पंरतु गडाची वाट चढून येणा-या श ूवर अचूक मारा करणे श य आहे. दरवा या या दो ह  बाजूस दारर णासाठ  ओटे 
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आहेत. रायगडाला सव बाजूंनी तटबंद ची आव यकता न हती.परंतु आव यक ठकाणी तटबंद  बांधल  आहे. महा दारा या द णेकड े

चोरदरवाजा आहे. इथे एक लोह तंभ आहे. यावर एक लेख आहे. परंतु याची टवके उडा यान ेतो लेख वाचता येत नाह . यावर 

केवळ ‘ह रो- नी’ अशी ओळ आहे. कदाचीत तो हरोजी इंदुलकरान ेउभारला असावा (देशपांड े : 1981 ; 20) रायगडावर हाथी तलाव, 

गंगासागर तलाव आहेत. आजह  या तलावात भरपूर पाणी आढळते. रायगड हे राजधानीचे ठकाण या ठकाणी पाणी पुरवठा 
मुबलक असावा हणून थम हा तलाव खेदला गेला. यामुळे फायदा  असा झाला क  तलावातुन बाहेर नघालेला दगड इमारतीसाठ  

वापरता आला. या या जवळ दोन मनोरे भ नाव थेत उभे आहेत.या या जवळ दोन कारंजे असावेत.  
 

बाले क ला:- राणीवसा राजभवण, सदर, संहासन, र नशाळा इ याद चे अवशेष बाले क लामधे आढळतात. बाले क लामधे ये यासाठ  

ये यासाठ  राज ेआण राजकुटंूबाला ये यासाठ  पालखी दरवाजा आण मेणा दरवारजा आहे. आत मधे सहा वाडे असून याला 
‘राणीवसा’ हणतात. सभासद बखर मधे रायर  हणजेच रायगड हा राजधानीचा क ला कर याचे न चीत के यावर, छ पती 
शवाजीमहाराजांनी कोण या वा त ू उभार या याच ेवणन आहे. ‘घर, वाड,े माडया, सदरा, चौसोपे आण कारखाने यांस वेगळाल ेमहाल 

महाल व राणयांस महाल तैशीच सरकारकुनास वेगळेघरे व गजशाळा व अ वशाळा व उर टरखाले, पालखी महाल, भट महाल 

चुनेग ची चरेबंद  बांधले (देशपांड े .न. : 1981 ;23)  

राणीवसा मधे सहा वाडे आहेत. बाले क लात वेश के यावर २८ मी. लांब व १०.५  मी. ं द अशा एक चौथरा लागतो ह  

राजभवनाची इमारत असावी. पूवकडे र नशाळा कंवा खलबतखाना आहे. ह  वा तू तळघरात आहे. र नशाळे या पूवस एक चयैथरा 
असून यावर खांबा या खुणा  आहेत ह  सदर असावी. अ टकोनी महालापुढे काह  अंतरावर चौथ-याच ेअवषेश हणजे ववेकसभा, 
क याण महाल इतमारती असा यात. समोर इमारती म यभागी ४  मी. लांब व ३.२० मी ं द असा एक चौथरा असून ह  सं हासनाची 
जागा होय. संहासना या पूवस नगारखा याची वा तू आहे. नगारखा या या डावीकडे होळीची माळ आहे. या या डा या बाजूस 

शकाई देवीचे देवूळ आहे ह  म हषासूरम दनीची तीमा आहे. पुढे सचवांची घरे, दा ची कोठारे, कुशावत तलाव, बा मणवाडयाच े

अवषेश आहेत. बाजार पेठाचे अवषेश मजबूत आहेत. येथील दुकानाच ेचौथरे आजह  आहेत. र या या दो ह  बाजूस येक  २२ 

दुकान ेहोते. येक दुकानाच ेदोन भाग आहेत. समोरच े व  क  व मागील भांडार होय. एका बाजूला ह ती बांध यासाठ  पीलखाना 
होता. बाजारपेठे या पूवस जगद वर मं दर आहे. गभगृह आण सभामंडप अशी मं दराची रचना आहे. गभगृह ५ x५  मी. चा असून 

सभामंडप ६.५० x ५ .५० मी. आहे. मं दरा या वर ल चार   बाजूस नमूळते घुमट असून मु य दरवा यावर दो ह  बाजूस मनार आहे. 

आत शवलंग आहे. या काळा या वा तूशैल  नुसार हे मं दर बांधल े गेल ेअसाव े या या जवळ उंबर यावर एक लहान शलालेख 

आढळतो. ‘सेवेच ेठाई त पर, ह रोजी इटळकर’ ह रोजी हे चांगल ेवा तू वशारद होते. यांनी रायगडावर अशा सूरेख वा तू बांध या, 
येथे शवरायांची समाधी आहे. या शवाय गडावर टकमक टोक, भवानी टोक, हरकणी टोक आहे. रायगडाची वा तू कला मजबूत, 

टकाऊ व देखणी आहे.  

           जलदुगा मधे क ल े सं धुदुग मह वाचा ठरतो. छ पती शवाजी महाराजां या यानी एक गो ट आल  ‘जस,े यास अ वाल 

याची पृ वी, तस े याजवळ आरमार याचा समु ’ आरमार उभारावयाचे तर जलदुगाचा पा ठंबा पा हजे. हे महाराजांना मा हत होत े

याचबरोबर शवाजीराजेनी कोकण ांती यश वी वेश केला. जंजी-याचा स यी, टोपीकर, इं ज, डच यांचा यापारापे ा देश काबीज 

कर याचा हेतू होता. स यीच ेआरमार मोठे हेाते. याला शह दे यासाठ  आरमार हव ेहोते. हणून चंड जलदुगाचे पाठबळ नमाण 

कर यासाठ  वत:चे आरमार उभे कर याचा नमाण राजानी घेतला. मालवण बंदरालगत कुरटे बेट क यासाठ  नवडले. हरोजी 
इंदुलकरां या मागदशनाखाल  हा क ला बांघला गेला.  
     सं धूदुगामुळे मालवणास संर ण मळाल.े या या तटाची ं द  ३ मी. तर कुठे कुठे जा त आहे. तटबंद  नागमोडी आहे. ४२  

बु ज आहेत. याचा घेर चार कमी. आहे. े फळ २० हे टर आहे. बु जावर तोफा ठेव याची सोय आहे. घेराचा तट दो ह  अंगान े

वळला असून चंचोळी खंड तयार झाल  आहे. या या टोकाशी गोमुखी दार आहे. वेश दाराशी हनुमानाची थपना केल  गेल  आहे. 

आत जर मर  देवीचे देवूळ आहे. क यात छ पती राजाराम महाराजांनी बांधलेले ी शवराजे वर मं दर आहे. येथे शवरायाची तमा 
तमा आहे मं दरा या बाजूला गणेश आद  देवता आहेत. सभोवती समु ा चे खारेपाणी असल ेतर  येथील व हर त गोडे पाणी आहे. 

दूधबाव, दह बाव व साखरबाव या वह र  तेथे आहेत. जवळच छ पतींचा राजवाडा आण ताराराणीचा वाडा आहे. पि चतमेस 
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नशाणकाठ  कंवा दयाबु ज आहे. सं धूदुगा या जवळपास प गड, राजकोट, सजहकोट, नवतीचा क ला इ. क ल े आहेत . 

वरा या या व तारासाठ  आण संर णासाठ  एक जलदुग हणून सं धुदूगाचे मह व अन य साधारण आहे.  
 

परंडा क ला:- मह दुग, भूदुग  अथवा भुईकोट क याच े थान इ तहासात मोठे आहे. आप या जवळपासचे हणजे उदगीर, औसा, 
नळदुग, सोलापूर आण येथील परांडा क ला हा भूईकोट क ला आहे. परांडा हे राजस तेचे क  होते. क याणी चालु या या काळात हा 
हा वेश दार मह वाचा होता याचे नाव ‘पलयांडा ४०००’ होत.े उ मानाबाद िज यात परंडा इथे हा भूदुग अथवा भुईकोट क ला आहे. 

आहे. हा क ला जवळपास ३५०  चौ. मी. आहे. या या भोवती मोठा खंदक आहे. क यात वेश कर यासाठ  ईशा य खंदकावर पुल 
पुल घालून ये याची यव था असावी. ते हा हा पुल काढताह  येत अस.े आत नागमोडी वळनाचे एक मागून एक येणारे 
तीन दरवाजे आहेत. क याचे बु ज व तट वर नमुळते होत जाणारे आहेत याव न बांधणी बहामनी आमदानी या 
शेवट या कालखंडात झाल  असावी असे वाटते. (घाणेकर . के. : 2011 ; 147) गडामधे हमामखाना आहे. तेथे काह  मूत  ठेव या 
आहेत. यात नृ यगणेशाची ष भूज सुरेख तमा आहे. तसेच वीरगळ, नाग. एकमुखी शवलंग सतीशळा आढळते. इथे एक मशद 

आहे. येथे हंद ूमं दराच े तंभ मळतात. चौकोनी व हर जवळ मं दर असून तेथे नरसंह तमा आहे. क यास २७  बु ज ेअसून यावर 

यावर लहानमो या ववध तोफा आढळतात. काह वर लेख आहेत तसेच दरवा यावरह  फास  शलालेख आढळतो. या क यात यु द 

यु द झाल ेनाह . नजामा या कालखंडात येथे िज हा यायालय होते. २० या शतका या प ह या चतुथकात क यातील दा  

गो याचा अचानक पोट होऊन क यातील अनेक इमारती न ट झा या.  
शवाजीमहाराजां या आयु यातील क याच ेमह व सांगताना जॉन ड लस हणतो, “He was born in Fort, cradled in 

fort. He was educated in fort. Forts made him what he was. And he made the forts terror of all India. Forts were the 
steps of his conquests, stages of his ambitions. His home and his joy, he built few of them and repaired many of 
them”.  

 

संर ण नती-  
गर दुग, जलदुग आण भूदुग अस े त ह ह  कारचे दुग वरा या या संर णासाठ  आव यक होते. कारण यां या कडे 

क ला यां या कड ेसभोतालचा मुलूक हे समकरण ठरलेलेच होते. जो पयत गड पडत नाह  तो पयत रा य पडत नाह  याची जाणीव 

सवाना होती. ल कर  डावपेच क यास क भागी ठेऊन आखल ेजायचे. क यावर या अनेक चोरवाटा मुळे रा ीअपरा ी श ूवर चाल 

क न यास जर स आणणे सोप े जायच.े गर दुगा या उंचीचा फायदा मळून लांबवर ल भूभागावर ल ठेवणे सोपेजाई. बु ज, 

तटबंद या झरो यामुळे श ूवर मारा करणे सोप ेजाई.  

सं धुदुगमुळे छ पती शवाजीमहाराजांना कोकण कनारपीवर जम बसवता आला आण लगत या बंदराचे संर ण परक या 
परक या पासून व चा यांपासून करता आले. संर ण नतीमधे क याच े थान अमयाद आहे. कौ ट या या मत ेरा य सात अंगानी 
मळून बनते याम ये वत:राजा, मुलक  अधकार , म रा े, कोश-खिजना, रा , दुग आण सै य. यात दुग आण सै याला 
संर णा या ट ने मह वाचे मानले जाते.  

 शेकडो वष क यान ेआपले संर ण केल ेआता आपण क याच ेसंर ण करतो क  नाह  हा न मह वाचा आहे. आज मला 
मला क या बाबतची आपल  संर ण नती जा त◌्ा मह वाची वाटते. शासन गड क या या अनेक योजना  राबवत असते. अनेक 

दुग ेमी सु दा आप या पर न  ेकाह  करतात. पण तेवढे पुरेसे नाह . अपे ीत तेवढ  जनजागृ ती झाल  नाह . पुरातन वा तु, व तूब लची 
आपल  कत ये मह वाचा ठरतात. क यावर पला जाऊन कचरा लॅ ट क टाकणे, बाट या फोडणे, नाव लह णे  हे गैर आहे. क ला हे 

हे फ त प साठ  जाऊन मजा करायच े ठकाण नाह  याचा इ तहास  जा व य आहे. याचा मान करायला हवा. आप या कृतीतून 

क या ब लचा आदर तत हायला पा हजे,  क या या जतन दु तीची कामे वेळेत झाल  पाह जेत, लोकांनी तेथील व तु, गो ट  

तेथेच ठेव या पा हजे. क ला वत:चा इ तहास वत: सांगतो हणूनच याला जतन क न पुढ या पढकड ेप चवायला हवा.   
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