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महारा ा या इितहासाची च साधन े
 
 

डॉ. वाती रा.सरोदे 

इितहास वभाग मुख, वेणूताई च हाण कॉलेज, कराड. 
 
 

इसवी सन पूव सहा या शतकापासून भारतीयांचा परक यांशी संबंध 

येत गेला. आ मण, यापार, वास, धम सार इ याद  कारणांनी अनेक 

परक य भारतात आले. यूनानी, इराणी, ितबेट , इ लामी वाशांनी भारत 

भेट या दर यान वासवणने िल हली. यातील काह  वासी महारा ातह  

येऊन गेले. अशा वाशांनी भारतात वास केलेले र ते, भेट दलेली थळे, 

येथील लोकां या ढ -परंपरा, ा अंध ा, हवामान, यापार-उद म, 

धािमक र ित रवाज इ याद  अनेक बाबीं या न द  क न ठेव या आहेत. ह  वासवणने इितहासाची मह वाची 
संदभ साधने ठरतात. सदर शोधिनबंधात महारा ात आले या च वाशां या वासवृ ांवर काशझोत 

टाक याचा य  केला आहे. 
 

उ े 
1) महारा ात येऊन गेले या च वाशां या वासवृ ांताचा अ यास करणे. 

2) या वासवृ ांतातून महारा ाब ल िमळणा या राजक य, सामा जक, आिथक, सां कृितक व धािमक 

प र थतीची मा हती घेणे. 
 

संशोधनप ती 
सदर शोधिनबंधासाठ  व ेषणा मक प तीचा वापर केला असून सतरा या शतकातील महारा ाचा 

कालखंड वचारात घेतला आहे. तसेच ाथिमक व दु यम संदभ साधनांचा वापर केला आहे. 
 

वषय ववेचन 

सतरा या शतकात महारा ात  परार ां वा, तावेिनयर झां बाित त, बिनये ां वा, तेवनोत ्झां द, 

कारे बातलमी, माितन ां वा, डॉ.डे लॉ ं ांिसस इ. च वासी भारतात महारा ात येऊन गेले यां या 
वासवणनांतून महारा ा या इितहासाब ल मह वाची मा हती िमळते. 
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१) यापार व उ ोग 

इसवी सन  १६०२ म ये  महारा ात आले या परार ां वा याने The Voyage of Francois Pyrard  

Travel to the East Indias, the Maldives, the Moluccas  and Brazil या वासवणनात वसई,चौल, दाभोळ 

येथील बंदरांब ल व तेथून जाणा या यापार-उद माब ल मा हती देतो. दाभोळब ल तो नमूद करतो क , 

दाभोळ येथून गो याला अनेक यापार  जनसांचा पुरवठा होतो.१ तेवनोत ्झा ंद या च वाशाने आप या 
वासवृ ांतात वसई, राजापूर, वगुला, दाभोळ या बंदरांब ल स व तर ववेचन केले आहे. दमण - वसई - 

िचपळूण- संगमे र -गोवा - नेसर  - खानापूर - वजापूर - मंुबई-  सुरत असा महारा ातून द घ वास 

करणा या  कारे बातलमी या या वासवृ ांतातून वासाच ेअंतर, ट पे, वासखच याब ल उ लेख आढळतात. 

तावेिनयर झां बाित त हा च जोहर  असून या या Lex Six Voyages de Jean Baptiste Tavernier या च 

भाषेतील वासवृ ाचा दुस या खंडाचा इं जी अनुवाद उपल ध असून याने महारा ातून केले या दघ 

वासामुळे या या वासवृ ांतात महारा ाब ल अनेक उ लेख आढळतात.२ याने वासाची साधने, वास - 

प ती, जल वासात मलबार  चा यांचा असणारा धोका यांब ल मह वपूण मा हती दली आहे. तसेच 

त कालीन चलन प ती, यांचा चिलत विनमय दर,नाणी, वजने मापे, कापडाचा यापार इ याद ब ल 

स व तर ववेचन केल ेअस याने ते मह वपूण ठरते.३ 

 

२) सामा जक थती 
तावेिनयर झां बाित त या या वासवृ ात भारतातील हंद,ू यांमधील भेद, अंध ा, बाल ववाह 

था, नागपंचमी, अं यसं कार इ याद  वधींची मा हती दली आहे. याने वजापूरहुन ित पती येथ ेजाणा या 
या ा पा ह याची न द केली आहे.बिनये ां वा या या च वासवृ ातांचा इं जी अनुवाद Travels in the 

Mughal Empire: 1556-1668  या नावाने इं जीमधून ह सट मथ यांनी कािशत केला आहे. बिनये यांनी 
त कालीन भारतात चिलत असलेली ी था व हंदू ंमधील अंध ा याब ल वणन केल ेआहे. तसेच मुघल 

सुभेदार यांची मा हती दली आहे याम ये महारा ातील औरंगाबाद, व हाड, खानदेश, बागलाण इ याद  यांची 
मा हती दली आहे.४ तेवनोत ्झां द या या वासवृ ांतात सती था आ ण वधवांच ेजीवनमान, खानदेशातील 

बाल ववाह था, हंदू ंची समु पूजा, बरह्ाणपूर येथील आजार आ ण उपचार प ती यांब ल न द  के या आहेत. 
 

३) राजक य जीवन 

च वाशां या वासवृ ांतातून त कालीन महारा ातील राजक य घडामोड ंची मा हती िमळते. 

तावेिनयर झां बाित त याने िनजामशाहा व गोवळक याचा बादशहा यांनी मोगलां व  केले या 
बंडाच ेवणन केले आहे. याने अकबराचा पु  जहांगीरने बु हाणपूरचा नवीन राजाच े रा य, जहांगीरचा पु  

शहाजहानने, दौलताबाद या राजाच ेरा य आ ण शहाजहानचा पु  औरंजेबान े वजापूरचा काह  भाग काबीज 

केला आहे ५ असा वृ ांत दला आहे. तथा प तो चुक चा आहे.बिनये ां वा याने द खनची राजक य थती, 
वजापूरचा सुलतान आ दलशहा व िशवाजीराजां या हालचाली यांब ल िलखाण केले आहे तर तेवनोत ्झां द 

याने त कालीन द खनच े रा य, छ पती िशवाजी महाराजांचा ज म व वकास यांची मा हती दली आहे. 
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िशवाजी महाराजां या आ ा भेट वेळ  वासबाहु यामुळे  िशवाजी या मुलाचा मृ यू ओढवला अस े तो 
िल हतो.६ ह  न द चुक ची आहे. 

 

४) छ पती िशवाजी महाराज व छ पती संभाजी महाराज 

बहुतेक च वाशांनी छ पती िशवाजी व छ पती संभाजी महाराजांब ल वासवृ ांतात  उ लेख केले 
आहेत.बिनए याने िशवाजीराजांचा शा ह तेखानावर ल छापा, सुरतेची प हली लूट, पुरंदर मोह म, िशवाजी 
महाराजांची आ ा कैद व सुटका इ याद  घटनांच ेवणन केले आहे.  कारे बातलमी याने िशवाजी महाराजांची 
तुलना अले झांडर, वीडनचा राजा गु टा हस ॲडा फ आ ण युिलअस सीझर यां याशी केलेली आहे. 

"युरोपम ये आ ह च जर  मो या ां यांची उदाहरणे पा हली नसती तर आ हालाह  हणता आले असते 

क ,(द णेत) इत या आक मतपणे घडून आलेली अशी ांती यापूव  कुणीह  पा हली नसेल"७  अशी 
िशवाजी महाराजां या कनाटक मो हमेची महती माितन ां वा याने व णली आहे.डॉ.डे लॉ ं ांिसस याने 

आप या वासवणनात िशवाजी महाराजांनी केले या सुरते या दुस या लुट चा वृ ांत दला आहे.८  अशा कारे 

इसवी सना या सतरा या शतकात महारा ात आले या उपरो  च वाशां या वासवणनांतून त कालीन 

महारा ाच ेजीवन ित बं बत होते. 
 

िन कष 

         वर ल च वाशां या वासवृ ांतातील, दैनं दनींमधील वणने पूण स य नाह त. कारण यांना 
ए देशीय भाषा माह त न ह या. तसेच येथील चाली रती व सं कृतीच े पूणपणे आकलन झालेल ेन हते. असे 
असले तर  त कालीन सामा जक, आिथक, राजक य, सां कृितक प र थतीची भरपूर मा हती िमळत 

अस याने यांचे वासवृ  हे महारा ा या इितहासाचे एक मह वाच ेसंदभ साधन ठरते. 
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