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तावना : 
 कोकणला समृ  असा ऐितहािसक ्या वारसा लाभला आहे. कोकण ाचीन कालपासूनच िविवध राजघरा या या आकषणाचा 
क िबंद.ू(Aera of Attraction)रािहला आह.े कोकण या संक पनेसंदभात संशोधाकां यात मतमतांतरे आहेत. या सवात रायचौधारीनी 
‘ ेटर कोकण” ही ल यवेधी संक पना मांडली. यानुसार सातारामधील कराड, वीरता िकवा हंगल धारवाड मधील, मराठा रा य िकवा 
पु या या आसपासचा देश, ह यगा (उ र कनरा ), तौलुवा (दि ण कनरा ), केरळ आिण मलबार इ यादी देशाचा समावेश सं पूण कोकण 

देशात केला जात होता. रायचौधारीनी1 कोकणचे पुढील िवभाग पाडले आहेत-१. उ र कोकण २. गोवा ३. रेवती ीप िकवा रेडी – 
र नािगरी मधील वगु या या दि णेस आठ मैल  ४. सावंतवाडी – र नािगरी ५. ठाण-े कुलाबा िज हा (सोपारा-चौलचा समावेश ) ६. 
कपािदक ीप िकंवा करादी ीप ७. लाट िवशेषतः सुरत आिण नवसारी. 
 महारा  व कनाटक देशात  िशलाहारां या अनेकराजवटी रा य करत हो या. याम यउे र कोकणचे िशलाहार, दि ण कोकणचे 
िशलाहार, को हापूरचे िशलाहार, अ कलकोटचे िशलाहार, खेडाचे िशलाहार, त वाडीचे िशलाहार, पौथागेचे िशलाहार, इलामुलाचे 
िशलाहार, मु गीचे िशलाहार, उमरनीचे िशलाहार, बसवूरा-१४० चे िशलाहार, यासार या अनेक शाखा महारा ात आिण कनाटकात रा य 
करत हो या2. या सव शाखांपैक   तीनच  शाखांना आप या रा याचा िव तार क न आप या कायाचा  ठसा उमटिव यात यश ा  झाल.े 
वरील सव स ांपैक   उ र कोकणचे िशलाहार, दि ण कोकणचे िशलाहार आिण को हापूरचे िशलाहार3 या तीन मुख स ा हो या. या 
ित ही स ा दीघ काळ अि त वात हो या. परंतु  यांचा बराच काळ हा त कालीन बलाढ्य स ांचे मांडिलक हणूनच गेला. यांनी 
त कालीन बलाढ्य स ांचे मांडिलक हणून राह यातच आपली ध यता मानली. यांनी आपले  वतं -सावभौम जे हा घोिषत कर याचा 

य न केला, ते हा या स ांना आपले अि त व गमवावे लागल.े असे असले तरी या राजवटी या काळात यापाराला चांगले िदवस होते. 
िवशेषतः कोकण देश या  असले या िशलाहारां या काळात महारा ात अनेक शहरे आकारास येत होती. यामुळेिशलाहारकाळात 
महारा ाचे आिथक जीवन कसे होत?े िशलाहारकालीन रा य यव था,समाज यव था, अथ यव था व सां कृितक जीवन क या व पाचे 
होत?े याचंे त कालीन अथ यव थेतील थान काय होते? याचा उहापोह होणे आव यक आह.े  
 
 
 
                                                        
1 D. K. Chakrabarti, The Ancient route of the Deccan and the Southern Peninsula, Aryan Books International, 
New Delhi, 2010. Page no 3-4. 
2 B. R. Gopal, Minor Dynasties of south India: Karnataka Vol.-I, New Era Publications, Madras, 1982. 
3 या ित ही स ा िजमुतवाहनास आपला मूळपु ष मानतात. 
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िशलाहारकालीन नागरी अथ यव था:  
िशलाहारकालीन अथ यव था िह “नागरी अथ यव था”(Urban Economy) असून ितला सामुि क अवकाशाची खूप मोठी 

मदत होती. या सामु ि क नागरी अथ यव थेला पुढील घटक कारणीभूत होते- 
 

भौगोिलक घटकांचे (पयावरण) योगदान : 
कोण याही सं कृती या िवकासाम ये पयावरणाचे थान खूप मह वपूण असते. पयावरण आिण सं कृती दोघेही हातात हात 

घालून वास करत असतात. पयावरण अनुकूल असेल तर सं कृती बहरत.े िवकिसत होत.े आिण पयावरण ितकूल असेल तर या 
सं कृतीचा हास होतो. िशलाहारकालीन अथ यव थेला अनुकूल पयावरण लाभले होत.े याचबरोबर भौगोिलक घटकही पोषक होते. 
कोकणचेभोगोिलक ्या उ र क कण आिण दि ण क कण असे उपिवभाग पाडले जातात. क कण िकनारप ीची लांबी ७२० क .मी. 
आह.े उ रेस डहाणूपासून दि णेस वगु या पयत िकंवा उ रेस दमणगंगा नदीपासून दि णेस तेरेखोल नदीपयत क कणचा िवतार आहे4. 
क कणचा बराचसा भाग ड गरद यांनी यापलेला आह.े शहरां या उ ासाठी पोषक असलेली भोगोिलक संप नता िनसगात: क कणाला 
लाभलेली िदसून येते. िशलाहारकालीन नागरी अथा यव थेचे सवात मह वाचे कारण हे यांचे भौगोिलक थान हे होते. हा देश 
भौगोिलक- यापारी ् या, संप न होता. येथे नैसिगक साधनांची नैसिगकरी या िवपुल माणात उपल धता असलेली िदसून येते.  
कोकणातील र त,े घाट यांनी ाचीन काळापासून ते आतापयत यापाराम ये मह वपूण भूिमका बजावलेली िदसून येते.कोकणाला समु  
िकनारप ी लाभलेली आह.े  यामुळे परक य रा ांशी यापार करणे सहज श य होते. समु  िकनारप ी माणे कोकणातील न ांनी अंतगत 
यापाराम ये दळणवळणाचे साधन हणून चोख आिण मह वपूण भूिमका बजावली.5  

 
रा या या उ प नाची साधने : 
 रा या या उ पादना या साधना या व पाव न याचे दोन कारात िवभागणी करता येत.े पिह या कारात रा या या िनयिमत 
साधनांचा समावेश होतो. तर दुस या काराम ये रा या या अिनयिमत साधनांचा समावेश होतो. रा या या गाडा हा िवशेषतः िनयिमत 
साधनांवर अवलंबनू असतो. कर, जमीन महसूल, जकात या साधनांचा िनयिमत साधनांम ये समावेश होतो. जमीन महसूल हे उ प नाचे 

मुख साधन होते. जमीन महसूल हा रोख (नगदी) व पात आिण अंशतः धा य पाने घेतला जात होता. यािशवाय घरावरील कर6, 
बाजारात िवक या जाणा या पदाथावरही कर आकाराला जात होता. तसे एखा ा गु हेगारावरही कर आकारला जात अस.े ‘भू िमगत िनधी’ 
आिण िनपुि क य या मृ यूनंतर या या संप ीवर राजाचा अिधकार असे7. यािशवाय मांडिलक राजांची खंडणी, खाणीवरील कर, 
वनसंप ीवरील कर यां यातून रा यास मोठ्या माणात उ प न िमळत होत.े 
 जकात हे एक उ प नाचे मह वाचे साधन होत.े भारतात अरबी घोड्यांना मोठी मागणी होती. यांचा यापार क कणातील बंदरातून 
चालत असून यावर जकात आकारली जात होती. घोड्याचा यापार कोकणातून मोठ्या माणावर चालत होता. परदेशांशी तसेच 
क कण या िकनारप ीवरील बंदरांशी यापार करणा या जहाजांवर कर बसवला जात असे. विचत संगी जहाजांवर आकार यात येणा या 
करांवर सुट िद याचे उ लेख ता पटाम ये आलेले आहेत.8 
 िशलाहारांची अथ यव था ही पूणतः कर, जकात, जमीन महसूल आिण उ ोगधंदे यासार या बाब वर आधारलेली होती. िविवध 
कर आिण जकात यां या अथ यव थेचा कणा होत.े 
 
 
 
                                                        
4 ए.बी.सवदी, द मेगा टेट महारा , िनराली काशन, पुण,े२०१६, पृ  .२.२ 
5 कोकणातील वैतरणा, उ हास, सािव ी, आिण विश ी मुख न ा आहेत.  
6 गृहदेणक हा कर घरावर आकारला जात होता.  
7वा. वा. िमराशी, िशलाहार राजवंश आिण याचें कोरीव लेख, िवदभ संशोधन मंडळ, नागपूर, १९७४. पृ  .-७३. 
8अ तपाल या खारेपाटण ता पटात काही मं यांना  व यां या नातलगां या जहाजांना व खलाशांना या जकातीची सुट िदयाचा उ लेख 
आह.े 
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जमीन महसूल : 
 कोण याही रा या या आिथक जीवनाचा कणा हा जमीन महसूल असतो. शेती यवसाय रा य आिण जनता यां या उ पादनाचे 

मुख साधन होते. िशलाहारां या रा या या उ पादनाचे मुख साधन हे जमीन महसूल होता. 
 
रा याचे महसूल दर: 
 आप कालीन ि थतीम ये रा य महसूल १/४  िकवा यापे ा जा त माणात कर आका  शकत होते. एकूण उ पादनापैक  
३३% भाग महसूल हणून रा कुटकाळात गोळा केला जात होता.9 
 
जकात : 
 िशलाहार रा यात जकात  हे उ पादनाचे मुख साधन होत.े कोकण ांताम ये अनेक बंदरे होती. या बंदराम ये देशी-िवदेशी जहाजे 
यापारािनिम  येत होती. याची मािहती आनंतदेव या आिण र राजा या खारेपाटण येथील कोरीव लेखाव न समजते. र राज या 

खारेपाटण ता पटानुसार10 परदेशी जहाजांवर एक सुवण ग ाण आिण अंतरदेशीय जहाजांवर ( येक जहाजावर) एक धरण  जकात 
आकारली जात होती. तर मृतीकारां या मते, ‘जकात ही नगदी व पात आकार यात यावी.’11 
 
कर :  
 िशलाहार नरेशां या कोरीव लेखातून िववे य काळातील कर यव थेबाबत मािहती ा  होते. याकाळात िविवध व तूं वर, 
वृ ांवर, यापारी मालांवर कर आकारणी केली जात होती. यापैक  काही करांची मािहती पुढील माण-े 
 
देणक आिण पदेनक : 
 िशलाहार कोरीव लेखात रा य घेत असले या करां या सूचीम ये देनक आिण पदेनक या दोन करांचा समावेश कर यात आला 
आह.े मराठी श द देणे यापासून देणक हा श द आला आह.े वासी अिधका यांसाठी देनक आिण मु काम करणा या अिधका यांसाठी 
पदेनक कर घे यात येत असावा असा देनक आिण पदेनक या दोन करांचा अ वयाथ वा. िव. िमराशी यांनी लावला आह.े12 यादवकालीन 
कोरीव लेखांम ये यव थादंड आिण याणदंड या दोन करांचा उ लखे सापडतो. देनक आिण पदेनक स य अस याचे िदसत.े 
 
गृहदेनक: 
 गृहदेनक या कराचा उ लेख िशलाहारां या कोरीव लेखात सापडतो. घरांवर आकार या जाणा या कराला गृहदेनक कर असे 
हटले जात होत.े हा कर म िकवा ग ाणा या व पात घेतला जात होता. मु मणी राजा या ि स ऑफ वे स युिझयममधील कोरीव 

लेखानुसार येक घरांवर एक ग ाण कर घेतला जात होता. 
 
सुपारी वृ ांवरील कर : 
 सं बं िधत कालखंडाम ये रा य सुपारी या वृ ा ंवर कर आकारत होते यासंदभात मािहती िमळते. यानुषंगाने शंभर सुपारी या 
वृ ांवर वािषक तीन ते चार म एवढ्या माणात कर घेतला जात होता.13 पूव म ययुगीन काळात सुपारीचा मोठ्या माणात यापार होत 
होता. सुपारी हे एक मुख यापारी जीनस अस याचे िदसून येते. यामुळे सुपारी या झाडावरील करांमधून रा या या ितजोरीम ये वृ ी 

                                                        
9 Binda Paranjape, Cultural History of the Konkan Based on Silahara Inscriptions, Unpublished Ph.D. thesis 
University of Poona, 1989. Page no 85. 
10 Ibid, page no 87. 
11 Ibid , page no 88. 
12 Ibid, Page no 89. 
13 Loc cit. 
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हो याचा अवसर िनमाण झाला असावा. याची िचती आपणास अवसर नरेश या प णकंुडी कोरीव लेखाव न येत.े या कोरीव लेखानुसार 
सुपारी या यापा या ारे रा याला वषाला सुमारे चार लाख ा  होत होत.े14 
 सुपारीला बाजारपेठेम ये चांगली मागणी होती. सुपारी हे एक नगदी िपक होत.े ते रा य आिण उ पादनक याला िमळकतीचे मुख 
साधन होत.े15 
 
िशलाहारकालीन चलन यव था : 
 नागरीकरणातचलन यव थेला मह वपूण थान आह.े चलन हे यापाराचे व तूं या देवाण-घेवाणीचे मह वपूण साधन आह.े 
ना याची उपल धता ही नागरीकरणाची कसोटी आह.े ना याव नच आपणास त कालीन आिथक प रि थतीची क पना येत.ेनाणे हे समृ  
अथ यव थेचे ल ण आह.े नाणे हे  व तूं या अदलाबदलीचे साधन आहे.कर आकारणीसाठी ना यांचा वापर केला जात 
होता.16िशलाहारां या कोरीव लेखात त कालीन ना याचे उ लेख िमळतो. यातून त कालीन नाणे यव था व ितची नागरीकाराणातील 
भूिमका याची आपणाला प  क पना येत.े िशलाहारां या उपल ध ना यांव न आपणास त कालीन गत नागरी अथ यव थेची क पना 
येत.े 
 
रा याकडून अथ यव थेला चालना दे यासाठी केलेले य न : 
  रा या या भरभराटीस-िवकासास रा याची धोरणे खूप मह वपूण असतात. रा यात शांतता आिण सु यव था असेल तर 
रा या या यापारात उ ोग-धं ात वाढ होते. लोक क याण करणे हे राजाचे मुख कत य आहे. राजाने आप या रा यातील यापारीवृ ी 
वाढीसाठी य न करणे आव यक असत.े तरच अथ यव थेला गती येत.ेिशलाहारकालीन राजांची धोरणे यापार वृ ीसाठी पोषक होती. 
चं  या राजाने आप या कारिकद त शेती या उ पादनावर भर देऊन रा याची आिथक भरभराट केलेली िदसून येते. गुहल दु सरा याने 
क कणातील समु  िकना यावरील िक ले आिण बंदरे मजबूत क न परदेशी यापारास चालना िदली.गंडरािद य याने िप या या पा यासाठी 
व शेती या पा यासाठी ‘इ कंुडी’ गावाजवळ तलाव बांधून यास ‘गंडसमु ’ नाव िदले.17 
 
राज े ी : 

िशलाहारकालीन आिथक जीवनाम ये राज े चे योगदान मह वाचे आह.े राज े ी हे रा याची शोभा होत.े ते एकाच वेळी 
रा याला िविवध व तू  आिण कज पुरवत होते. िववे य काळातील रा े ीची मािहती कोरीव लेखांम ये दे यात आली आहे. आनंतदेव 
(इ.स.१०८४) आिण रटटराज (इ.स. १००८) या खारेपाटण ता पटात ीमंत आिण शि शाली े ी- यापा यांचा उ लेख केला असून 
यां याकडे खलाशी कायरत होते जे समु  िकना यावरील यापार आिण वासासाठी सोपारा, नगर िकवा नागपुरा (कुलाबा मधील) ठाणे 

आिण चौल इ यादी देश पार करत असत.  
 

ेणीची काय : 
 िशलाहारां या आिथक जीवनात ेणीनी महा वाची भू िमका बजावली होती. याकाळात यांनी अनेक कारची काय पार पाडली 
होती. यामुळे ेणीला सामािजक-आिथक तसेच धािमक जीवनाम ये मह वपूण थान होते. याकाळात ेणीनी धािमक सं थांचे िव थ 
हणून , ाथिमक व पातील बँक हणून, समाजाचा उदार आ यदाता हणून तसेच यापारी हणून  मह वपूण योगदान िदले होत.े  

 
 
                                                        
14 Loc cit. 
15 मराठी भाषेम ये पैसा-अडका असा श द योग आह.े हा श द पैसा आिण अडका या दोन श दांपासून िनमाण झाला आह.े पैसा या 
श दाचा अथ चलन आहे तर अडका या श दाचा कानड भाषेत सुपारी असा आह.े याचाच अथ थािपत समाजात सुपारी हे पैसा िमळवून 
देणारे एक मुख नगदी िपक होत.े  
16उदा. जहाजांवर धरण या सो या या ना या या पात कर आकारला जात होता. 
17म.ु ग. पानस,े यादवकालीन महारा ,मुंबई. पृ  . ४९. 
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िशलाहारकालीन उ ोगधंदे : 
 उ ोगधंदे हे नागरी िवकासा या मोजमापाचे एक मह वपूण एकक आहे. याकाळात अनेक उ ोग भरभराटीस आले होत.े बांबू  
उ ोग, जहाजबांधणी उ ोग, लाकूड उ ोग, मीठ उ ोग, म  उ ोग इ यादी मुख उ ोग होत.े  
 
मीठ उ ोग : 

िशलाहार काळात ठाणे हे मीठ उ ोगासाठी लोकि य होत.े िशलाहारां या काळात समु ातील पा यापासून मीठ तयार केले जात 
होत.े 

 
म  उ ोग : 
 म िनिमती या उ ोगावर िशलाहार नरेशां चे पूणपणे िनयं ण होते. याची चीती आपणास त कालीन कोरीव लेखाव न येते. 
यानुसार दान दे यात आले या जिमनीम ये सुरािनिमती करणारी वृ े असतील तर यावर दान ा क याचा या वृ ांवर कोणताही अिधकार 

असणार नाही असे प पणे सांग यात आले आह.े तसेच यावर रा याचाच एकािधकार असेल असे दानप ाम ये नमूद कर यात आले 
आह.े18 अशा कारे मह, ताडी यासार या म  िनिमती करणा या वृ ांवर रा याचा एकािधकार होता. 
 
बांबू उ ोग : 
 ाचीन काळापासूनच बांबू  काम लोकि य होते. ाचीन काळात सातवाहन कालखंडाम ये बांबू  कारािगरांची थािपत अशी 

ेणी अस याची मािहती िमळत.े अपरािद य थम या कोरीव लेखात बांबू  कारािगरांची मािहती िमळते. 
 
माळकर (माळी): 
 पूव म यकालीन भारतीय सािह याम ये अनेक बाग-बगी यांचे वणने िमळतात. येक मं िदरालगत बगी या अस याचे िनदश 
कोरीव लेख देतात. अपरािद य थम आिण र राज यां या कोरीव लेखात माळी यांचा उ लेख आला आह.े19 माळी हा बाग-बगी या 
फुलिव याचे आिण िनिमतीचे काय करीत होता. तुं जे सवात मुख काय हे मं िदरांना दैनं िदन फुलांचा पुरवठा करणे हे होते. तसेच एखा ा 

मुख िदनािनिम  िकवा उ सव संगी मं िदरांना फुलांनी सजिव याचे काम यांना करावे लागत होते. मं िदरांना सतत फुलांची आव यकता 
भासत अस याने काही मं िदरालगतच बागांची िनिमती क न यां या यव थापनासाठी वतं पणे माळी यांची िनयु  केली जात असावी. 
र राजा या खारेपाटण कोरीव लेखात बागांचा उ लेख केला आह.े 
 
भूदान(Land Grants) नागरीकारणातील थान: 
 ाचीनकाळापासूनच खेड्याने एक शासक य आिण आिथक घटक हणून आपले एक वेगळे  थान िनमाण केले होते. स ा 
बद या तरी याचा खेड्यांवर दू रगामी असा प रणाम होत होता असे नाही. खेड्याचा एक मुख असे. या या मदतीला एक किमटी अस.े 
यां यासहा याने खेड्याचा कारभार चालत असे. महाजनहा खेड्यातील एक मुख य  होता. याचे थान मह वपूण होते. खेड्यातील 
घडामोडी आिण मं िदरे यात याची मह वपूण भूिमका होती.मं िदरां या पूजा-अचासाठी गावातील जमीन दान िदली जात अस.े ही जमीन दान 
देत असताना ती उपजाऊ आिण ितला मुबलक पाणीपुरवठा असणारी िदली जात असे. पा याची यव था नसेल तर ती केली जात असे. 
प रणामी गावातील पडीक जमीन लागवडीखाली येत अस.े 
 
 
 
 
 
                                                        
18 Binda Paranjape, op cit, page  no 104. 
19 Ibid,  Page no 98. 
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मठ : 
 िशलाहारां या नागरी जीवनाम ये मठांची मह वपूण भूिमका होती. मठ हे मं िदरांना जोडले गेले असले तरी मठ आिण मं िदर यांची 
वतं पणे यं णा अस याचे अपरािद य थम या कोरीव लेखाव न िदसून येते. या कोरीव लेखानुसार जोगे र मं िदराला जोडून असलेला 

मठ आिण मंिदर यांचे यव थापन अनु मे मठािधपती आिण पुजारी यांनी पाहावे असे प  िनदश दे यात आले आहेत.20 
 
मठांना दान दे याचे उ ेश : 
१ देवांची पूजा-आचा कर यासाठी  
२ यान-धारणा खोली या देखभालीसाठी  
३ मठासाठी अ न आिण कपड्यासाठी  
४ पु तकां या खरेदीसाठी  
मठांना दान दे या या उ ेशांमु ळे मठा या आसपास या भागात वािणि यक घडामोडी घडून यापारास चालना ा  होत होती. 
 
कोकणातील मुख बंदरे : 
 कोकणातील बंदरांनी ाचीन काळापासूनच नागरी अथ यव थेम ये मुलभूत व पाची भू िमका बजावलेली िदसून येते. 
िशलाहारां या काळात कोकण या देशात अनेक बंदरांचा उदय आिण िवकास झाला. चौल, क याण, सोपारा, यासारखी बंदरे ाचीन 
काळापासून अि त वात होती. तर संजान, खारेपाटण, एिलफंटा यासारखी काही बंदरे न याने उदयास आली. तर काही सहा यक बंदरे हणून 
उदयास आली. काही बंदरांची थोड यात मािहती पुढील माणे- 
 
खारेपाटण : 

राजा धाि मयरने बिलप न येथे िक ला बां धून दि ण िशलाहारांची राजधानी हणून या नगराची थापना केली. खारेपाटणची 
राजधानी हणून िनवड यापाठीमागे या नगराचे भौगोिलक थान हे एक मह वपूण कारण होते.  येथूनच िशलाहार नरेशांना कदंबां या 
हालचाल वर ल य ठेवता येत होत.े िशलाहारां या काळात या बंदराचा िवकास झालेला िदसून येतो. यािठकाणी देशी-िवदेशी जहाजे 
यापाराक रता येत अस याचे कोरीव लेखातून ात होत.े खारेपाटण येथे कंडलमुिलया, चं पूर (गोवा येथील चंदोर) येथील देशी जहाजे 
यापारासाठी येत होती.21 येथे येणा या येक जहाजांवर जकात आकारली जात होती. र राज या खारेपाटण ता पटानुसार परक य 

जहाजांवर एक ग ाण जकात आकारली जात होती तर देशी जहाजांवर धरण (सोने नाणे) आकारले जात होत.े 
 

क याण : 
कॉसमॉस हा वाशी इ.स. सहा या शतकाम ये भारताम ये आला होता. याने आप या वास वणनाम ये क याण या शहराची 

मािहती िदली आह.े क याण हे एक मुख यापारी क  असून तीळ, िपतळ. लाकूड आिण कापड इ यादी व तूंची िनयात ीलं केला केली 
जात होती.22 

 
संजान : 
 संजान23 येथे पारसी समाजाला वसाहत कर यासाठी िशलाहार नरेशांनी परवानगी िदली होती. याच पारशी समाजाने एका नवीन 
शहराची थापना केली. ते शहर हणजे संजान होय.24  राजा या परवानगीने यांनी मं िदर बांधले. संजान येथे पारशी समाजाने इ. स. ७१६ 
                                                        
20  Ibid, page no 173. 
21D. K. Chakrabarti, op cit, page no 7. 
22Ibid, page no 6. 
23 संजान या बंदराचा उ लेख ाचीन काळापासून िमळतो. रणबीर च वत या मते टॉलेमी इ. स. १५० म ये संजानचा उ लेख  सझांशन 
असा केला आह.े तर डी. सी. सरकार या मत,े महाभारतातील सहदेवने दि णेतील संजायनपूर िजंक याचे वणन केलेअसून संजायनपूर हेच 
संजान आह.े 
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िकवा  इ. स.९३६ या दर यान थलातंर केल.े रणबीर च वत 25 या मत,े पारशी समाजा या वसाहती या आगोदर पासूनच संजान हे 
वसाहतीसाठी समु -संप न बंदर होत.े 
 
संयान  मंडळ : 
 िचंचणी ता पटात ‘संयान-प ण ७०० असा उ लेख कर यात आला आह.ेडी. सी. सरकार26 यां या मत,े संयान प ण िवभागात 
७०० ामाचा समावेश होत असावा. अल इ ताखरी27 (दहावे शतक) ने भारतातील शहरां या सूचीम ये िसंदानचा समावेश केला असून  
या या वास वणनानुसार भडोच ते िसंदान आिण िसंदान ते सेयमुर िकवा चौल वासासाठी पाच िदवस लागत होते. अल इ सीने 

(अकरावे शतक) िसंदानचे वणन पुढील माणे केले आह-े‘िसंदन हा समु ापासून दीड मैल अंतरावर आहे. हे शहर िवपुल लोकसं या आिण 
लोक यां या उ ोग आिण बु ीम ेसाठी यात आहेत. लॉक ीमंत आिण यु ा या वभावाचे आहेत. हे शहर मोठे असून येथे आयात 
आिण िनयात या दो ही े ात यापारी घडामोडी यापक व पात चालतात.’28 पुढे अल इि सी हणतो, ‘िसंदान िकवा िसंदाबुर हे मोठ्या 
आखाता या िकना यावर वसले गेलेले शहर आहे िजथे जहाजा नांगर टाकतात. हे एक यावसाियक शहर असून तेथे चांग या मोठ्या 
इमारती आिण समृ  बाजारपेठा आहेत.’29 रणबीर च वत  या मते , ‘इिज या बाजारपेठेम ये १० या शतका या उ राधात आिण ११ 
या शतका या ारंभी ‘िसंदानी नीळ’ या िनयातीचा उ लेख सापडतो. च वत या मते गुजरातला नीळ तयार कर याची दीघ परंपरा 

असून गुजरातची नीळ तसेच इतर देशात उ पािदत नीळ संजान बंदरातून इिज िशयन बाजारपेठेत िनयात केली जात होती. हणून यास 
‘िसंदानी नीळ’ असे हणत असावेत.30 
 थोड यात आधुिनक संजान हे शहर पारशी समाजा या तेथील वसाहती पूव पासूनच एक मह वपूण शहर होते. अरब 
भूगोलवे यानी पि म भारतातील मु य बंदरापैक  एक मुख बंदर हणून िसंदानचा वारंवार उ लेख केला आहे.  
 
सोपारा : 
 ाचीन काळापासूनच सोपारा हे एक मह वपूण यापारी बंदर हणून भू िमका बजावताना िदसून येते. सोपारा या बंदरा या यापारी 
घडमोडी संदभात देशी आिण िवदेशी सािह याम ये िवपुल माणात मािहती दे यात आली आह.े कुवा यामालाकहा या त कालीन ंथात 
सोपारा या बंदराची मािहती देऊन येथून जाणा या पाच मुख यापारी मागाची मािहती दे यात आली आहे. सोपारा येथून परदेशात अनेक 
व तूंची िनयात केली जात होती. 
 
वसई : 

वसई या बंदराची यादवां या काळात िनिमती झाली असे सां िगतले जात.े परंतु  गुजरातचा सुलतान महमद बे ा या काळात एक 
मह वपूण बंदर हणून हे िवकासास पावलेले िदसून येते.31 

 
ठाणे :  
 ठाणे  हे बंदर पूव म यकालीन महारा ातील एक मुख बंदर होते. िशलाहार नरेश अरेकेसरी या इ. स. १०९७ या ता पटात 
ठा याचा उ लेख ‘ ी थानक’ असा कर यात आला आह.े32 ठाणे येथून म य आिशयायी रा ांशी यापार चालत होता. ठाणे हे व तूं या 
                                                                                                                                                                                          
24 Ibid, page no8. 
25 Ibid, page no 9. 
26 Ibid, page no 11. 
27 Loc cit. 
28  Ibid, page no 12.. 
29 Ibid, page no 13. 
30 Loc cit. 
31 Ibid, page no 19. 
32 Ibid, page no 21. 
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आयात-िनयातीचे एक मुख क  हणून याकाळात उदयास आल.े ठाणे हे यापारी क ाबरोबर एक धािमक क  ही होत.े मरिसला 
ता पटानुसार(इ.स.१०३८) गो याचे कदंब नरेश स थादेव दुस याने धािमक उ ेशाने समु ामाग  ठा याला  भेट िदली होती. 
 
एिलफंटा : 
 चालु य नृपती पुलकेशी दुस या या इ.स.६३४ या कोरीव लेखात एिलफंटा या बंदराचा उ लेख सोनेरी बंदर (Golden island) 
आिण ीपुरी असा कर यात आला आह.े33 एिलफंटा हे एक इ. स. थम शतक ते सात या शतकापयत सामुि क यापारी घडामोड चे 
यापारी क  होत.े इ. स. सहावे शतक ते दहावे शतकादर यान हे शहर कोकणचे मौय आिण िशलाहार यां या राजधानीचे क  होते34. 

 
का हेरी : 
 का हेरी इ. स. पूव ितस  या शतकापासून ते इ. स. आकरा या-बारा या शतकापयत आपले धािमक-आिथक आिण सं कृितक 
मह व िटकवून होते. का हेरी येथे आपणास इ.स. पूव २०० पासून ते इ.स. ९ या शतका या देणगीदारांचे कोरीव लेख 
सापडतात.35गौडदेश(बंगाल) या गोिमन अिवघनकारा या इ. स. ८५३-८५४ या कोरीव लेखानुसार का हेरीतील िभ ु ं ना यानधारणेसाठी 
खोली  आिण कपड्यांसाठी १०० म देणगी िद याची न द आह.े याव न आपणास का हेरीचे िसंध आिण बंगालशी यावसाियक संपक 
अस याचा िदसून येतो.36 
 
चौल : 
 िशलाहारां या काळात चौल हे एक मुख बंदर होते. या बंदरा या समृ ीचे िववरण अरब वा यांनी िदले आहे. अरब लेखकांनी 
एक भ य आिण सुं दर शहर हणून चौलचे वणन केले आह.े37 िशलाहरां या कोरीव लेखानुसार आकरा या-बारा या शतकातील चौल हे  
आयात-िनयातीचे मह वपूण क  होत.े अल इि सी या38 िववरणानुसार चौलमधून नारळ, बां बू   आिण औषधी वन पती जगातील सव 
भागांम ये मोठ्या माणात िनयात केली जात होती.  

अशा कारे बंदरांची िवपुलता हे कोकण िकनारप ीचे सवात मह वपूण वैिश ्य होते. या समु  िकनारप ीचे अजून एक मह वपूण 
वैिशषट्ये होत,े िकनारप ी वरील बंदरांम ये आिण लगत अनेक िक ले होते. जे या बंदरांना सरं ण आिण िनयं ण थािपत करत होते. 
तसेच कोकणची  नैसिगक ि थती अशी आहे िक काही भागाम ये खडक आिण पवत आिण टेकड्या आहेत या तटबंदीची भू िमका 
बजावताना िदसून येतात. यामुळे या बंदरांना नैसिगक र या साहिजकच सं र ण ा  होत होते. 

वरील घटकांिशवाय त कालीन अथ यव थे या िवकासाम ये महाजन, अ हार, िक ले, कारागीर वग39(तेली, लेदरवकर, लॅक 
ि मथ इ यादी अनेक कारािगर) मं िदरे, कोकणचे भौगोिलक थान, र त,े घाट तसेच वन,े यांचे त कालीन अथ यव थेम ये मह वपूण 
योगदान होते. िशलाहार राजवटीने क कणला यापारी ् या समु  बनवल.े प रणामी आिथक जीवनाम ये नागरी जीवनाचा उदय आिण 
िवकास झाला. 
 
 

                                                        
33 Ibid, page no 23. 
34 Ibid, page no 176.  
35 Ibid, page no 25. 
36 Ibid, page no 26.  
37 V. K., Jain, Trade and Traders in Western India (1000-1300), Munshiram Manoharlal Pvt. Ltd., New Delhi, 
1930. Page no 135. 
38 Loc cit.  
39त कालीन ता पटात यां या कायाची आपणास िवपुल माणात मािहती िमळत.े याव न यांची नागरीकरणातील भूिमका आपणास 
प  होते. 


