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� ‘ द �ेट वॉल ऑफ चायना ‘ नंतर भारतात जगातील 

दसुर� सवा�त मोठ� तटबंद� :- 

 
 

‘�ेट वॉल ऑफ चायना’ ह� सवा नाच जगातील सात आ"चया पैक& एक (हणून +ात आहे. पण 

चायना वॉल-या खालोखाल दसु/या 0मांकाची सवा�त लांब तटबंद� ( 2भतं ) भारताम4ये आहे 

हे फार कमी लोकांना ठाऊक असेल. या तटबंद�ला ‘द �ेट वॉल ऑफ इं8डया’ असे ह� (हटले 

जाते. ह� महाकाय तटबंद� आहे राज:थानमधील उदयपूर जवळ असले?या कंुभलगड या 

@क??यावर. अकराशे फुटां-या कंुभलगड @क??या-या भोवताल� बांधले?या या तटबंद�चा 

Bव:तार सुमारे ३६ @कलो2मटर पय त पसरलेला असून Eया 2भतंीची Fंद� पंधरा फुटांची आहे. 

या तटबंद�वर एकाच वेळी दहा घोडे दौडू शकतात इतक& ह� तटबंद� लांब-Fंद, अज:J आहे. 

 

 
 

कंुभलगडाचा हा @क?ला महाराणा कंुभ यांनी बनवBवला. या @क??या-या घडणीकKरता पंधरा 

वषा चा अवधी लागला. या @क??या-या Mनमा�णकाया�ला १४४३ साल� सुFवात होऊन, १४५८ 

साल� हे Mनमा�णकाय� पूण� झाले. Eया @क??याला सात Bवशालकाय दरवाजे असून, बळकट 

बुFज या @क??या-या सुरSे-या TUट�ने उभारVयात आले होते. या @क??या-या सवा�त वर-या 
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भागाम4ये ‘बादल महाल’ आWण ‘कंुभ महाल’ या दोन Mनवासी वा:तू आहेत. वीर पYृवीराज 

आWण राणा सांगा यांचे बालपण याच @क??यावर गेले. पZना दाई ने महाराणा उदय 2सहं 

यांचे पालनपोषण याच @क??यावर गु\तपणे केले होते. ह?द�घाट�चे यु] सुF असताना 

महाराणा ^ताप यांचे याच @क??यावर काह� काळ वा:त_य होते. 

 

 
 

१४४३ साल� राणा कु(भाने कंुभलगडावर�ल Bवशालकाय तटबंद�-या Mनमा�णकाया�स सुFवात 

करBवल�  .`याकाळ ची एक मोठ� रोचक कथा आजह� या पKरसरात ^2स] आहे  .असे (हणतात , 

क& या तटबंद�चे Mनमा�णकाय� राणा कु(भाने सुF करBवले खरे, पण या काया�म4ये सतत काह� 

ना काह� अडचणी येऊन तटबंद� उभारVयाचे काम बंद होत असे  .वारंवार बांधकामाम4ये 

अडथळे येऊ लाग?याने राणा कंुभ चि◌◌ंतीत झाले  .आप?या cचतेंचे Mनवारण करVयाकKरता 

`यांनी एका महा`(याला बोलBवणे धाडले .`या महा`(याने राणा कंुभाला सांcगतले , क& जोवर 

मानवबळी dदला जाणार नाह�, तोवर Eया तटबंद�चे बांधकाम पूण� होणार नाह�  .महा`(याची 

वाणी ऐकून राणा कंुभ cचतंीत झाले .बळी देण ् याकKरता कोण पुढे येणार ह� cचतंा `यांना 

सतावू लागल�  .राणाची cचतंा समजून घेत महा`(याने :वतःचा बळी देVयाची तयार� दश�Bवल� .

आपण @क??यावर पायी चालू आWण िजथे थांबू Mतथेच बळी dदला जाऊन Mतथे देवीचे मंdदर 

बांधVयाची सूचना महा`(याने राणा कंुभास dदल�. 
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महा(याने सांcगत?या^माणे चालVयास सFुवात केल�. ३६ @कलोमीटर चाल?यानंतर महा`मा 

थांबले आWण `यां-या सूचनेनुसार Mतथेच `यांचा 2शर-छेद करVयात आला. िजथे `यांचे 2शर 

पडले Mतथे @क??याचे मjुय kवार ‘हनुमान पोल’ बांधVयात आले, आWण िजथे `यांचे धड पडले 

Mतथेह� अजून एक मुjय kवार बांधVयात आले. अ"या र�तीने नरबळी dद?यानंतर या 

तटबंद�चे काम अखेर पूण� झा?याची कथा आज ह� ^2स] आहे. 

 

महाराणा कंुभ यां-या अcधप`याखाल� एकूण ८४ @क?ले असून, `यातील ३२ @क??यांचे पूण� 

Bववरण देणारे नकाशे राणा कु(भानी तयार करवून घेतले होते. कंुभलगड ह� याच ब`तीस 

@क??यांपैक& एक आहे. 

 

 

 


