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तावना: 

महारा ाला जवळपास ७२०िकलोमीटर लांबीची िकनारप ी लाभली आह.े याच िकनारप ीवर 

अनेक जलदु ग इितहासाची सा  देत िक येक शतके आपले अि त व िटकून आहेत. छ पती िशवाजी 

महाराजांनी याच जलदु गा या पाठबळावर कोकण िकनारप ीवर वरा य भ कम केले. भारतीय 

आरमाराचे जनक हणून छ पती िशवाजी महाराजांना अनेक इितहासकारांनी गौरिवले आह.े महारा ातील 

जा दु गाचाअ यास करताना िशवाजी महाराजां चेआरमार िवषयक धोरण समजून घेणे अ यंत गरजेचे ठरते. 

िशवरायां या काळात िहंदू  धमात समु पयटन िनिष  समजले जात होते. परंतु  िशवरायांनी दू र ी या 

सा ाने आरमारी श  वाढिव याकडे िवशेष ल  िदले आिण ‘य य आरमार त य समु ’ या त वाचा 

अवलंब क न अनेक जलदु गाची िनिमती केली. पोतुगीज, िस ी,डच व इं जांसार या समु ी श ूं ना 

रोख यासाठी िसंधू  सागरावर वच व िनमाण करणे आव यक होते. याक रता आधीच अि त वात 

असलेले जलदु ग मजबूत केले तर काही िक ले न याने िनमाण केले. यां यापैक च एक अ यंत मह वाचा 

जलदु ग हणजे िसंधुदु ग िक ला. हा िक ला छ पती िशवाजी महाराजां या आरमारी श ची सा  देणारा 

तसेच नैसिगक र या अभे  असा भ कम जलदु ग होता. 

 
उ ेश: 

१) िसंधुदु ग िक याची ऐितहािसक पा भूमी समजून घेणे. 

२) छ पती िशवाजी महाराजां या आरमार िवषयक धोरणाचा अ यास करण.े 

३) िसंधुदु ग िक याचे ल करी व राजक य मह व अ यासणे. 

४) िसंधुदु ग िक याची रचना व िक यातील मुख वा तूंचा अ यास करणे . 

५) पयटन ्या िसंधुदु ग िक याचे मह व समजून घेणे. 
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गृिहतके: 

१) िसंधुदु ग िक याला म ययुगीन भारता या इितहासात मह वाचे थान आहे. 

२) समु ी श ूंना पायबंद घाल यासाठी या िक याची िनिमती कर यात आली होती. 

३) िसंधुदु ग िक ला पयटकांसाठी आकषण क  आहे. 

४) काळा या ओघात िक याची पडझड होऊन याकडे दु ल  होत आहे यामु ळे हा 

ऐितहािसक वारसा जतन करणे गरजेचे बनले आह.े 

 
संशोधन प ती:  

तुत संशोधन िवषय‘िसंधुदु ग िक याचे ऐितहािसक मागोवा’हे अस यामु ळे या िवषयावर 

संशोधन कर यासाठी ऐितहािसक, वणना मक व ंथसूची संशोधन या समाजशा ीय संशोधन प त चा 

अवलंब केला आह.े त य संकलनासाठी ाथिमक व दु यम व पा या साधनांचा उपयोग कर यात 

आला आह.े  

  
िवषय िववेचन: 

छ पती िशवाजी महाराजां या आरमारात िसंधुदु ग िक याला अितशय मह वाचे थान होते. 

भुईकोट आिण ड गरी िक यां या बरोबरीने सागरी मागावरील श ुचें उ चाटन कर यासाठी जलदु गाची 

िनिमती मह वाची आह.े हे ओळखून िशवाजी महाराजांनी सागरी िक ले िनमाण केले ई. स. १६६४ म ये 

मालवण या समु ात असले या कुरटे बेटावर शु   खडक मो याची जागा व गोड्या पा याची सोय या 

गो ी पाहन या िठकाणी िक ला बांध याची िशवाजी महाराजांनी आ ा केली. िशवाजी महाराजांनी या 

काळी हा िक ला उभारताना िकती सू म व काटेकोरपणे िनयोजन केले आहेत याचे उदाहरण आप याला 

िसंधुदु ग िक या या उभारणीतून ल ात येते. िसंधुदु ग िक याचा अभेद् पणा हे एक मुख वैिश ्य आह.े 

िसंधुदु ग या आजूबाजूला असले या टोकदार खडकांमु ळे श ूची जहाजे िसंधुदु गला लगट क  शकणार 

न हती यामु ळे िसंधुदु ग िक या या सु रि तते या ि कोनातून कुठलाच धोका नस याची क पना 

महाराजांना िक ला उभार याची योजना आखताना आली होती.छ पती िशवाजी महाराजां या ह ते 



IJAAR    Vol.6 No.6   ISSN – 2347-7075 
 

िदपक कोलू  वळवी 

39 

िक यां या तटांची पायाभरणी झाली. हा िक ला बांध यासाठी सुमारे एक कोटी होन खच  पडले. तसेच 

िक ला उभारणीसाठी तीन वषाचा कालावधी लागला. या या कोळी लोकांनी िसंधुदु ग बांध यासाठी 

यो य थळ शोधले यांना गावे इनामे दे यात आली. या खडकावर हा िक ला बांध यात आला आहे या 

खडकावर समु  मागानी यापलेले े  ४८ एकर आह.े िक ला बांध यासाठी यावेळी िशवाजी 

महाराजांनी पोतुगीजांकडून एकूण १०० आिकटे ट आिण ३००० कामगार मािगतले होते.या िक यातील 

पा याचे वैिश ्य असे आहे क , िक या या सभोवती जरी खा या पा याचा समु  असला तरी या 

िक यात गोड्या पा या या िविहरी असून यांची नावे दधूबाव, दिहबाव आिण साखरबाव अशी आहेत. 

िसंधुदु ग िक यात ४५ दगडी आिण मजबूत िजने आहेत. तसेच आणखी एक मह वाचे वैिश ्य हणजे 

तटबंदी या िभंतीम ये ३५ ते ४० शौचालय बांध यात आली आहेत. याव न िशवाजी महाराजां या 

व छतेिवषयीची जागृतता िदसून येते. िक यात वेगवेग या िठकाणी तोफा ठेव यासाठी जागेची 

यव था आहे आिण श ूचा ह ला िक यावर झा यास याला रोख यासाठी िक या या तटबंदी 

िभंत ना छोटी-छोटी िछ े पाडून यातून बंदु क ने ह ला केला जायचा. िसंधुदु ग िक ला बनिव याचा मु य 

उ ेश हणजे िकना  यावर वसले या मराठी लोकां चे र ण करणे तसेच समु ी यु ाचा सामना कर यासाठी 

व िवदेशी यापा यांसाठी हा िक ला समु िकना यावर बांध यात आला होता. याखेरीज सा ा य बळकट 

कर यासाठी, समु ी मागाने होणारे ह ले रोख यासाठी, िवदेशी यापा यांकडून कर वसूल कर यासाठी 

आिण भिव यातील आरमारी सु र ा इ यादी उि  डो यासमोर ठेवून िसंधुदु ग िक याची िनिमती 

कर यात आली होती . 

     िसंधुदु ग िक याचे वेश ार पूवस आह.े पा यातून मनु य तटाजवळ उतरला क  उ रािभमुख एक 

िखंड िदसते. या िखंडीतून आत गे यावर दु गाचा दरवाजा लागतो. हा दरवाजा भ कम अशा उंबरा या 

फ यांपासून तयारकेला आह.े याला सागा या लाकडाची जोड िदली आह.े आत गे यावर मा तीचे 

छोटेसे मं िदर आह.े तेथूनच बु जावर जा यासाठी माग आह.े पि मेकडे ज रमरीचे देऊळ आह.े आजही 

लोकांची व ती यािठकाणी आह.े ी िशवराजे रां चे देवालय व मंडपात महाराजांची अ य  कुठ याही 

िक यावर न िदसणारी बैठी ितमा फ  येथे िदसते. िसंधुदु ग िक याचे आणखी मह वाचे वैिश ्य 
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हणजे आजही दर बारा वषानी रामे राची पालखी िशवराजे र येथे येते. इं जांनी हा िक ला ता यात 

घेत यानंतर काही माणात तो उद् व त क न टाकला. 

िसंधुदु ग िक यात पयटकांना आकिषत करणारी काही मह वाचे िठकाणी आहेत. यात छ पती 

िशवाजी महाराजां चे मं िदर जे इ. स.१३९५ म ये िशवाजी महाराजां चे धाकटे पु  राजाराम यांनी िसंधदुु ग 

िक यावर बांधले आह.े या मं िदराचे एकूण े फळ १३मीटर बाय ७ मीटर आह.े आपण िक याम ये 

वेश के यानंतर महा ारा या उज या बाजूला तटबंदी या िभंतीवर आप याला दोन िदवळया पाहायला 

िमळतात. यामधील एका िदवळी म ये िशवाजी महाराजां या डा या पायाचा ठसा आिण आिण दु स या 

िदवळीम ये िशवाजी महाराजां या उज या हाताचा ठसा आह.े िशवाजी महाराजां या मं िदरा या थोडे पु ढे 

गे यावर आप याला एक सभागृह पाहायला िमळते जे को हापू र या शाह महाराजांनी १९०७म ये बांधले 

आह.े तसेच िसंधुदु ग िक यावर आप याला छोटी मोठी मं िदरे पहायला िमळतात. यात ारर क हनुमंत, 

महादेव, महापु ष, भगवती देवी या देवांची मं िदरे िक यावर आहेत.भवानी माता ही छ पती िशवाजी 

महाराजांची कुलदेवता आह.े यामु ळे महाराजांनी बांधलेला जवळपास सवच िक यावर भवानीमातेचे 

मं िदर िदसून येते. या गडावरील भवानीमाते या उज या हातात ि शूळ व डा या हातात तलवार असलेली 

पाषाणातील सु रेख मूत  आह.े ितचे मं िदर कौला  आह.े 

 
िन कष: 

िसंधुदु ग िक ला हणजे छ पती िशवाजी महाराज यां या दू र ीतून साकारलेला अभे  असा 

जलदु ग आह.े‘चौ  याशंी बंदरी ऐसा जागा नाही’ हे उ ार खु  िशवाजी महाराजांनी या िक यािवषयी 

काढले होते तो िक ला हणजे िसंधुदु ग. गेली चारशे वष हा ओज वी इितहास सांगत िसंधुदु ग मालवण या 

समु ात उभा आह.े दु ग बांधणे व जतन करणे ही फारच खिचक बाब असताना देखील िशवाजी महाराजांनी 

काळाची गरज ओळखून हा िक ला पूण वास नेऊन आरमारी साम य वाढिवले. िशवकालीन िच गु  या 

बखरीत िसंधुदु ग  िक याचे वणन पुढील माणे कर यात आले आह.े“चौ  याऐ ंशी बंदरात हा जंिजरा, 

अठरा टोपीकरांची उरावर िशवलंका अिजं य जागा िनमाण केला. िसंधुदु ग जं िजरा, जगी अ मानी तारा 

जैसे मं िदराचे मंडन, ी तुलसी वृ ं दावन रा यात भूषण द अलंकार चतुदश महार नापैक च पंधरावे र न 
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ा  झाले.”भारत सरकारने िदनांक २१ जून २०१०रोजी हा िक ला महारा ातील रा ीय संरि त 

मारक हणून जाहीर केला आह.े 
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