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दाभोळची – आयशेाबििीची / शाही / मााँसाहिे मशीद 

प्रा.रश्मी बशवाजी आडकेर . 

खरे -ढेरे -भोसल ेमहाबवद्यालय,गहुागर 

बज.- रत्नाबगरी  

मोिाईल -९४०३४६२२९९ 

वास्तुशास्त्र म्हणजे गृहरचनाशास्त्र वस् = राहणे या धातूपासून ‘ वास्तु’ हा शब्द िनललेा आह ेवास्त ु

या शब्दाचा अर्थ ‘बनवासस्र्ान‘ एवढाच मयाथददत न राहता कालाांतराने मांददरे,प्रासाद, मनोरे,स्तांभ,गडकोट 

तलाव इ.चाांगल्या ककां वा भग्नावशेषरुपाांत आढळतात,तयाांना वास्तुबशल्पे म्हणतात. वैददक ग्रांर्,जैन ग्रांर्,िौध्द 

ग्रांर्,कौटटल्याचे अर्थशास्त्र,बवश्वकमाथप्रकाश,पुराणें,मानसार इ,ग्रांर्ामधून वास्तुशास्त्राांच ेउल्लेखबमळतात. 

महाराष्ट्रातीलरत्नाबगरी बजल्यातील दापोली तालुक्यात दाभोळ ह े गाव  समुद्र दकनारी असनू 

उत्तरेस १७०३४०अांश आबण पूवेस ७३०१६० रेखाांशावर  आह.े भारताच्या पबिम दकनारपट्टीवर 

दाभोळइतके जनुे आबण प्रबसद्ध िांदर नव्हते. टॉलेमीच्या सवाथत जुयाया नकाशात दाभोळचा उल्लखे 

आह.ेदाभोळ प्राचीन काळी दालभ्यवती होती, मबहकावती होती. नांतर ती हामजािाद होती. मैमुनािादही 

एक वेळ दाभोळचे नाव होते.बवजयनगरच्या पराक्रमी सम्राटाांचा अपवाद वगळता १३व्या शतकाच्या 

मध्यापासून ते १६ व्या शतकाच्या अखेरीस अबधककाळ मुबस्लम सत्ताचा अांमल दाभोळवर होता. दबिण 

भारतातील िहुसांख्य मुसलमान यात्रेकरू मके्कला जाण्यासाठी दाभोळ िांदारात येत असत. तयामुळे 

दाभोळला िािुलहहांद म्हणजे ‘मके्कचा दरवाजा’ असेही म्हणतात.बशवाय आददलशाहीतील दाभोळ ह े

व्यापार कें द्र व िांदर म्हणून प्रबसद्ध होते. 

इ.स.१३ व्या प्रारांभी ददल्लीवर मुस्लीम सत्ता सुरु झाल्यानांतरच मुस्लीम वास्तूांची बनर्मथती सुरु 

झाली. इांडो -मुस्लीम कला आबण तुघलककालीन वास्तुशैलीची ओळख सलुतानशाहीतील महांमद 

तुघलकाच्या काळात तयान े केलेल्या इ.स.१३२७ मध्ये ‘राजधानी स्र्लाांतर‘ या अबभनव प्रयोगामुळे 

झाली.दबिणेत स्वतांत्र सत्ता म्हणून उदयास आलेल्या िहामनी राज्यात खऱ्याअर्ाथने वास्तुकलेचा बवकास 

तीन टप्पप्पयात झाला.  

िहामनीवास्तुकलेत उत्तर हहांदसु्र्ानी व इराणी शैलीचा बमलाफ झालेला ददसनू यतेो. बतसरा टप्पपा 

म्हणजे िहामनी या स्वतांत्र राज्याचा अस्त व अहमदनगर,बवजापूर ,बिदर वऱ्हाड आबण गोवलकोंडा या 

पाच शायाांचा झालेला उदय यातूनच वास्तुकला पूणथतवाला पोहोचल्याचे ददसते.  उत्तर हहांदसु्र्ानी,इराणी 

व स्र्ाबनक हहांद ूशैलीचा समयावय बतला‘दख्खनी शलैी’अस ेनाव पडले. दोन शैलीच ेसांबमश्रण झाले असलेतरी 

वास्तु िाांधण्यात व दागदाबगने घडबवण्यात हहांद ूशैलीचा वापर पूवी पेिाही जास्त करण्यात आला.एवढेच 

नव्ह ेतर बतच्यात ताजेपणा व प्रादबेशक वेगळेपणा आला. 

मबशद वास्तकुला  

बमहराि व घुमट ही मुस्लीम वास्तुकलेची बवशेष अांगे मानली जातात.पण तीदखेील  प्राचीन 

भारतीय बशल्पकामात आढळतात.हहांद ुमांददरातील कमानीयुक्त दवेळ्यावरून बमहराि व डरेेदार स्तूपावरून 

घुमट साकार झाला असावा असे पांबडताांचे मत आह.े 

मुबस्लमाांच्या सामाबजक व साांस्कृबतक जीवनात ‘मशीद’ हा महतवाचा घटक आह.े इस्लाम मध्ये 

सगुण साकार पण बनराकार अल्लाहची सांकल्पना पायाभूत असल्यामुळे तयाची उपासना व उपासनेच े

स्वरूप याला महतव आह.े नमाज हा इसलामी श्रध्दचे्या पांचस्तांभापैकी  एक असल्याने ती व्यबक्तगत 

पातळीवर तसचे सामुदाबयकटरतया पढली जाते. 



Vivek Research E-Journal                                  Special Issue. Feb. 2021                                    ISSN-2581-8848 

36 
 

सामुदाबयक प्रार्थना म्हणावयाची तर सवाांना एकत्र येण्यासाठी सभागृहासारखी रचना असलेली  

प्रार्थनागृह बनमाथण करणे ओघानेच आले. वास्तुशास्त्र आबण ध्वनीशास्त्र या दषृ्टीने मशीद सांकल्पना बवकबसत 

झाली. उपबस्र्ताांमध्ये बशस्त व समयावयासाठी नेतृतव करण्यासाठी इमाम ककां वा पेबशमाम ही सांकल्पना 

अबस्ततवात आली. इमामाचे शब्दोच्चार सवाथना ऐकू जातील अशा रीतीने मबशदीच्या अांतगथत रचना 

करण्यात आली.दबिण भारतामध्ये ह े ध्वनीशास्त्र खूपच बवकबसत झाले होते मबशदीच्या पिीमेकडील 

हभांतीच्या मध्यभागी साधारणपणे तीन फूट रुांद व सात ते आठ फूट उांच असलेली अधथवतुथळाकार पोकळी 

बनमाथण करण्यात आली. बतलाच बमबहराि म्हणतात. या समोर उभे राहून इमाम नमाजींचे नेतृतव करतो. 

तयाचे मांत्रोच्चार या अधथवतुथळाकार पोकळी घुमतात आबण ध्वनीशास्त्राच्या बनयमानुसार परावतीत  होऊन 

उपबस्र्ताांना ऐकू येतात.या घुमणाऱ्या आवाजामुळे मबशदीच्या अांतभाथगात  गुढरम्य आध्याबतमक वातावरण 

बनमाथण होऊन मन एकाग्र होते. 

मबशद वास्तुकलाचा इबतहास  पहावयास गेल्यास चौर्ा खबलफा हजरत अलीच्या बनधनानांतर 

उमय्या घराण्याचा सांस्र्ापक मुआबवयाझाले. याांनी पिीमेकडील हभांतीत बमबहराि असलेली मबशद 

वास्तुशास्त्रीय सांरचना इस्लामी जगताला महतवपूणथ आह.ेउमय्या घराण्याचे योगदानह े आजही इस्लामी 

जगतामध्ये कायमस्वरूपी  अबस्ततवात राबहले आह.े कोकणातील मबशदी पूवाथबभमुखी असून नमाज 

पिीमेकड ेतोंड करून (याला दकिला असे  म्हणतात) पढावयाची असते कारण इस्लामी जगतातील सवाथत 

महत्त्वाची कािा मशीद  पिीमेकड ेआह े

आयेशाबििीची / शाही / मााँसाहिे मशीद: 

कोकणामध्ये सोळाव्या शतकात म्हणजे आददलशाही राजवटीत बनमाथण झालेल्या सवथ जुयाया 

वास्तूांमध्ये चाांगल्या बस्र्तीमधील दोन मबशदींचा उल्लेख इबतहासात आढळतो. यातील एक म्हणजे चौलची 

हसािा मशीद आबण दसुरी दापोलीत दाभोळ धक्क्यावर असलेली शाही मशीद. या मबशदीचा अांडा ककां वा 

मााँसाहिे/ शाही मशीद म्हणूनही उल्लेख केला जातो. 

एवढी भव्य, एवढी दखेणी आबण अद्यापही चाांगल्या बस्र्तीत असलेली मशीद बनदान कोकणपट्टीत 

तरी दसुरी नाही. इबतहासकाळातील ही कला-सौंदयाथची आबण भव्यतचेा सािातकार घडबवणारी 

बशल्पाकृती दाभोळच े मोठे आकषथण आह.े ७०X६० फूट लाांिी-रूां दी असलेल्या इमारतीला चार बमनार 

आहते आबण 75 फूटाांचा भव्य घुमट आह.ेबवजापूर येर्ील शाही जामा मबशदीची ती प्रबतकृती आहे. इराणी 

शैलीच्या या मशीदी  िाांधणी अबतशय रेखीव व प्रमाणिद्ध आह ेबतच्या उांच जोतयाला प्रशस्त दगडी पायऱ्या 

आहते.पायऱ्या चढून गेल्यावर शुबचभूथत होण्यासाठी हौद व  मोठया चौर्-याच्या मधोमध एक अप्रबतम 

कारांज्याची सोय आह.े जोतयाच्या पोटातही काही  खोल्याांची रचना आह.े या मबशदीभोवती पूवी वाटोळा 

उांच तट होता. तो आता ददसत नाही. कां पाऊां डमध्ये सुांदर िगीचा होता आबण समोरच्या. कां पाऊां डमध्ये 

बवहीरही होती. इतकेच नाही, तर बमनारावर सोयायाचा पत्राही होता.आतील भागातील िाांधणी भरीव 

कमानीच्या मध्यमातनू केललेी असून छतला उत्तम कोनाड े आहते.बवजापुरात इब्राबहम आददलशाहची 

मशीद व मकिरा ,मेहतेर महाल व अांडू मशीद याांच्या तोडीस तोड अशीही मशीद आहे. 

मबशदीच्या दशथनी भागात तीन भव्य कमानी ,छतालागत हस्ताांच्या जोडणीन ेतयार झालेला छज्जा 

व चारही कोपऱ्यावर अबतशय प्रमाणिद्ध मनोरे आहते. जबमनी मनोऱ्यावर दगडात कोरलेले साधे पण 

मनोवेधक निीकाम आह.े छज्जाच्या मध्यभागी छोटे छत्रीवजा घुमट व तयाच्यामागे मबशदीचा भव्य घुमट 

अशी रचना आह.े  
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या मबशदीचा जो इबतहास बलबहलेला आढळतो तयाप्रमाणे बवजापूरची राजकयाया आयेषाबििी 

(मॉंसाहिेां) सन १६५९मध्य े मके्कला जाण्यासाठी दाभोळला आली. परांतु हवामान ठीक नसल्याने बतचा 

पुढील प्रवास होऊ शकला नाही. बतच्या सोित वीस हजार घोडसे्वार वगैरे फार मोठा लवाजवा होता व 

लाखो रूपयाांची सांपत्ती होती. प्रवास रद्द झाल्यावर काय कराव,े अशा हचांतेत मॉंसाहिे असता िरोिर 

असलेल्या काझी व मौलवींनी सदर धन काही धार्मथक कायाथसाठी खचथ करण्याची बतला सूचना केली. तवे्हा 

बतन ेया मबशदीचे काम हाती घेतल ेव ते चार वषे चालू होते. या कामी पांधरा लाख रूपये खचथ आला. ती 

मशीद कामीलखान नावाच्या बशल्पकाराने िाांधली. ह ेिाांधकाम चार वषथ सुरु होते. 

िेगमसाबहिा येर्ून जाताना तयाांनी मबशदीच्या दनैददन चाथसाठी,दखेरेखसाठी  भोस्ते ,भोपण 

बचवेली,िबहरवली,कारूळ इसापूर,मुांढर व पाांगारीखुदथ ही आठ गावाचे वार्षथक उतपन्न इनाम म्हणून ददली 

होती.ही ग्राँट बवजापूर सरकारातनू बमळत असे.इ.स. १६७० मध्ये छ. बशवाजीनी तयाचे नतुनीकरण 

केले.तया मशीदीवर ‘माचेवा’ असे नाव खोदलेले असून त ेमबशदीचे मूळ सांस्र्ापक याांचे आहे.  ही मशीद 

प्रार्थनेसाठी फार काळ वापरली गेली नाही स्र्ाबनक मुबस्लम गरीि असल्याने तयाांनी दरुुस्तीकड ेलि ददले 

नाही. इ.स. १८७३ मध्ये ततकाबलन सरकारने आवश्यकदरुुस्तीसाठी र्ोडसेे अनुदान ददले ( Nairne in 

ind.Ant.II280=281) 

ही कर्ा मशीदिाांधण्याचे वेगळे कारण साांगून ही लोककर्ा आर्थर क्रााँफडथच्या ‘द लीजेंड ऑफ 

कोकण ’  या पुस्तकात (१९०९) ‘ द लीजेंड ऑफ दाभोळ ’ या कर्ते बतचा उल्लेख ददल्लीच्या िादशहाची 

राजकयाया असा आह े बचपळूणच्या राघोिा भटानां पोर्ीवरून साांबगतली अन् आर्थर क्रााँफडथने बलहून 

काढली.इ.स.१५९५ सुमारास ददल्लीच्या िादशहाने सातारा ,कुां भाली घाटावरून बचपळूण मागे दाभोळ 

आली. ती धार्मथक असल्याने मके्कला हाजी होण्याची इच्छा होती,पण चाच्याांच्या भीतीने  ककां वा अयाय 

कारणामुळे बतची हज यात्रा रद्द झाली.िादशहाने बतला ददल्लीला माघारी िोलावले पणददल्लीला न 

परतताफत्तेखान नावाच्या आप्ताशी बनका लाऊन बतर्चे राबहली तीराजकयायाददल्लीची की बवजापूरची 

यािद्दल इबतहासकरात मतभदे आहते.मशीद बनर्मथतीसांदभाथत अजून दोन कर्ा साांबगतल्या जातात. 

दसुऱ्या एका कर्नेुसार सदर शहजादीला ऋतुदशथन होईना म्हणून मके्कला जाण्यासाठी ती दाभोळ 

िांदरात आली. दोनचार ददवसानी ती बनघणार तो ऋतू आला मग तया मक्कावारीसाठी खचथ होण्याच्या 

पैशातून बतने ही भव्य मशीद िाांधली. 

बतसरी कर्ा म्हणजे एका फदकराने तयाच्याकडील एका अांड्यातून जयामलेल्या एका कोंिडीपासून 

उतपन्न झालेल्या अनेक कोंिड्या बवकून ही मशीद उभारली. तयामुळेच या मबशदीला अांडा मशीद असे नाव 

पडले. या मबशदीचे िाांधकाम १५५९ मध्ये सुरु झाल ेव १५६३ मध्ये पूणथ झाल ेअशीही एक इबतहास नोंद 

सापडते. 

समारोप   

वास्तबवक मघ्ययुगीन स्र्ापतयाचे उदाहरण असलेली हीआयेशाबििीची / शाही / मााँसाहिे 

मशीदकोकण दकनाऱ्यावरील सुबस्र्तीत असलेली आददलशाही काळातील एकमेव इमारत आह.े बतच्या 

बनर्मथती िद्दल अनेक कर्ा असल्या तरी एका राजकयायेनेमबशद वास्तुशास्त्रीय सांरचनेनुसार बनमाथण करून 

घेतली.आज ही  मशीद महाराष्ट्राच्याआबणदाभोळ इबतहासातील महतवपूणथ वास्तू सध्या बवस्मरणाच्या 

गतेत आह.े  पयथटन बवकासाला चालना दणे्यासाठी शासनाच्या गृह बवभागाकडील बनणथय ददनाांक: -८ 

नोव्हेंिर-१९९६ अयावय े राज्यातील अनके स्र्ळाांच े अ,ि व क अशा तीन शे्रणीमध्ये वगीकरण केल े

आहमेहाराष्ट्र सरकारच्या प्राचीन वास्तूांच्या सांवधथन मांजूर असलेल्या बनधीचा वापर करून बतचे पुनरुज्जीवन 

करून २ वषाथपूवी पुराततव बवभागाने आवश्यक ती दरुुस्ती करून सबुस्र्तीत आणली आह.ेतयामुळे सध्या 

नमाज पढण्यासाठी या मबशदीचा वापर केला जातो. तरीही स्र्बनक लोकाांच्या मदतीने दाभोळमधील 
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उत्तम पयथटन स्र्ळात रुपाांतर करून  पयथटकाांना आकर्षथत करावे,तयामुळे दाभोळच्या अर्थकारणालाही 

चालना बमळेल.मघ्ययुगीन स्र्ापतयाच्या सांवधथन करण्या िरोिर इबतहासही जतन केला जाईल 
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