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िशवकालीन नागरीकरणातील िक ले, अरमार आिण बं दरे यां या
योगदानाचा िचिक सकपणे अ यास

डॉ. मरे राजकु मार ीहरी
सहा. ा यापक, ीपतराव कदम महािव ालय िशरवळ,
ता. खं डाळा, िज. सातारा.
तावना :
कोकण िकनारप ीचे महारा ाला वरदान लाभले आहे. कोकण या भौगोिलक देशाने अनेक स ां ना ज म िदला. यां च े सरं ण
आिण सं वधन के ले. या दे शात ाचीन काळापासू न अनेक घराणी उदयास आली. यां चा िवकास झाला. क वत स ेचे अं िकत असली
तरी यां नी नेहमीच वतं स ा अस यासारखे वातं य उपभोगलेले िदसू न येत. े कोकण ही यापक अशी सं ा आहे. ित या
िव तारासं दभात सं शोधाकां यात मतिभ नता आहे. रायचौधारी यां नी ‘ ेटर कोकण” ही सं क पना मां ड ली. यानु सार सातारामधील कराड,
वीरता िकवा हं गल धारवाड मधील, मराठा रा य िकवा पु या या आसपासचा दे श, ह यगा (उ र कनरा ), तौलु वा (दि ण कनरा ), के रळ
आिण मलबार इ यादी देशाचा समावेश सं पू ण कोकण देशात के ला जात होता. रायचौधारीनी1 कोकणचे पु ढील िवभाग पाडले आहेत-१.
उ र कोकण २. गोवा ३. रे वती ीप िकवा रेडी – र नािगरी मधील वगु या या दि णेस आठ मै ल ४. सावं तवाडी – र नािगरी ५. ठाणेकु लाबा िज हा (सोपारा-चौलचा समावेश ) ६. कपािदक ीप िकं वा करादी ीप ७. लाट िवशेषतः सु रत आिण नवसारी. तर या. रानडे2
यां नी कोकणची या या करताना हणतात, ‘स ा ी पवत आिण अरबी समु यां यामधील िचं चो याप ीला कोकण हणत.’ कोकण या
या दे शात वरा याची मु हतमेढ रवली गेल.ी
िशवाजी महाराजां या रा या या अथकारणात कोकणला अिवभा य असे थान होते. अ. रा. कु लकण 3 हणतात, ‘कोकण हा
मराठी रा याचा कणा होता. िशवाजी महाराजां चे रा य हणजे कोकणचे रा य आिण िशवाजी महाराज हणजे कोकणचा राजा असे मानले
जात होते. कोकणचे वणन ‘नविनधी’ हणजेच नवनवीन सं प ी िनिमतीचे नैसिगक िठकाण असे के ले जाते. ते यथायो यच आहे. अशा या
सं प न कोकण देशाचे िशवकालीन नागरीकरणात मु लभू त व पाचे योगदान होते. तु त शोध िनबं धाची िवभागणी तीन ट यात के ली
आहे. पिह या ट यात िशवकालीन नागरीकरणात िक यां च,े दु स या िवभागात आरमाराचे आिण ितस या ट यात बं दरां चे काय योगदान
होते? याचा शोध घे याचा य न के ला आहे.
िशवकालीन नागरीकरणातील िक यां चे योगदान :
िशवाजी महाराजां चे वरा यिनिमतीचे व न िक यां नीच पू ण के ले. िक या या मह वासं दभात रामचं पं त अमा य हणतात,
‘हे रा य तरी तीथ प थोरले कै लासवासी वामीनी गडाव नच िनमाण के ले.’ पु ढे ते हणतात, “सं पू ण रा याचे सार ते दु ग कारण दु ग नसता
मोकळा दे श उ त जा यावरी रा य को हास हणावे? या क रता पू व जे जे राजे जाले यां नी आधी देशाम ये दु ग बां धू न दे श शा त क न
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या. रानडे यां नी ‘Rise of Maratha Power’ या ं थात कोकणची या या के ली आहे.
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घेतला, आले परच सं कट दु गा यी प रहार के ले.” याव न रा याचे मू ळ हणजेच िक ले. िशवकाळात िक यािशवाय रा याला आकार
न हता. रा या या थािय वाचा, सं र णाचा, कोषाचा, अथकारणाचे आिण िव ताराचे मू ळ िक यात होते. थोड यात िक यां नी
िशवकाळात दु हेरी भू िमका बजावलेली िदसते. रा य सं र ण व सं वधनाबरोबरच रा याला आिथक बळकटी दे याचेही काम के ले. महाजन
टी. टी.4 यां या मते, िक ले राजक य स ेचे क असू न ते नागरी आिण यापारी क ां ना सं रं ण दे याचे आिण यापारी व तू बाजारपेठेत
िवत रत कर याचे मह वपू ण क होते.
िक यां या बां धकामा या वेळी िक यावर बाजारपेठेची िनिमती कर यात येत होती. याची चीती आपणास रायगड आिण
राजगड या दोन िक यावरील बाजारपेठां चे अवशेष आजही देतात. गो. नी. दां डेकर5 रायगडावरील बाजारपेठेिवषयी हणतात,
‘रायगडावरील बाजारपेठ खू पच श त. ेचाळीस दु काने दोन ओळीत अशी बां धली आहेत िक, तो नगरिनमा यासमोर एक िचरकािलक
आदश बसला आहे.’
िक याचे बां धकामाचे अजू न एक वैिश ् य हणजे काही िक यावर टां कसाळीची िनिमती के ली जात होती. याचबरोबर
िक यां ची िनिमती यापारी मागावर आिण शहरां जवळ के ली जात असे िक जेणेक न नागरी क े व यापारी क े यां ना सरं ण पु रवणे सोपे
जाईल. उदाहरणाथ िसं हगड, िशवनेरी, पु रं दर, राजगड, प हाळा यासार या िक यां मु ळे यापारी मागा या सरं णाबरोबरच पु ण, े जु नर,
महाड आिण को हापू र यासार या यापारी आिण नागरी क ां चे सरं ण करणे श य झाले होत.े
िशवाजी महाराजां चा कोकणशी सं पक आ यानं तर सागरी िक ले बां धले तर काह िजं कून घेऊन यां ची डागडु जी के ली
. सागरी
िक यां मु ळे सागरी यापार आिण माग यां चे सं र ण करणे सहज श य झाले. तसेच परक य स ां वर िनयं ण आिण वचक ठेवणे सोयी कर
झाले. त कालीन पयावरणात सागरी िक यां चे यापारी आिण राजक य मह व याची जाण असणारे िशवाजी महाराज एकमे वाि तीय होते.
िशवाजी महाराजां नी सागरी िक यां च ा बं दरां या सरं णासाठी आिण यामधू न होणा या यापारा या सु रि तेसाठी ावपर के ला.
िक यां ारे यां नी यापारी बं दरां ना सरं ण िदले. पु रवठावािहनीतील सं पकिबं द ू हणू न िक यां चा यां नी उपयोग क न घेतला
.
िक यासं दभात िशवाजी महाराज हणतात, ‘जैसे कु ळं बी शेतास माळा घालू न शेत रािखतो, तसे िक ले रा यास र ण आहेत. तारवां स
िखळे मा न बळकट क रतात, तशी रा यास बळकटी िक यां ची आहे. िक यां या योगाने औरं गजेबशहासार याची उमर गु ज न
जाईल.’ “आपणास धम थापना व रा यसं पादन करणे सवास अ न लावू न, श ू वेश न होय, ते िक यां मु ळे होते. सवाचा िनवाह आिण
िद ली सारखा श ू उरावर आहे. तो आला तरी नवे जु ने तीनशे साठ िक ले हजरतीस आहेत. एक एक िक ला वष वष लढला, तरी तीनशे
साठ वष पािहजेत.’6
थोड यात िशवकालीन नागरीकरणात िक यां च े योगदान मू लगामी व पाचे होते. याकाळात िक यां ची एक साखळी िनमाण
होऊन वरा याला राजक य, भौगोिलक आिण आिथक सं र ण दे याच ी मह वपू ण जबाबदारी िक यां वर होती. ती यां नी चोखपणे पार
पडलेली िदसू न येत.े
िशवकालीन नागरीकरणातील आरमाराचे योगदान :
िशवाजी महाराजां नी आरमार िनिमतीची योजना कोकणचा देश काबीज के यानं तर आखलेली िदसू न येत. े कोकणाचा देश
अनेक खाड् यानी यु असा होता आिण याचा उपयोग जहाजां ना आधारासाठी मोठ् या माणात होत होता. िशवाजी महाराजां या
आरमारािवषयी अमा यां नी आ ाप ात मािहती िदली आहे. आमा य आ ाप ात हणतात, ‘आरमार हणजे वतं रा यां गच आहे. जैसे
यास अ बळ याची पृ वी आहे. त तच या या जवळ आरमार आहे याचा समु याक रता आरमार अव यमेव करणे.’7 आरमारामु ळे
िशवाजी महाराजां ना दे शी आिण िवदे शी श ूं ना त ड देणे सहज श य झाले. कोकणाचा देश आरमार िनिमतीसाठी अनु कूल होता. येथ े
नैसिगक बं दरे अि त वात होती. याच बरोबर जहाज िनिमतीसाठी आव यक असणारा क चा माल यािठकाणी मु बलक व पात उपल ध
होता. यामु ळे िशवाजी महाराजाना लढाऊ जहाजे आिण यापारी जहाजे तयार करणे सहज श य झाले. राजां च े आरमार एवढे बळ होते
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िक, एक इं ज हणतो िक, ‘तो वतः खलाशी न हता हणू न बरे, नाही तर याने जिमनीचा पृ भाग साफ क न टाकला असता,
याच माणे समु ही साफ क न टाकला असता.’8
िशवकालीन नागरीकरणातील बं दरां चे योगदान :
िशवकाळात अनेक गाजबलेली यापारी क े अि त वात होती. तर काही न याने उदयास येत होती. याची मािहती फँ टरी
रे कॉड् स, परक य वा यां ची वणने आिण त कालीन मराठी साधने याव न िमळते. अँ बे कँ रे9 हणतो िक, ‘All the coast from Cheul
to Goa for the space of 250 miles belonged to Shivaji, he had several forts besides cities and towns.’िशवकाळात
चौल, दाभोळ, क याण-िभवं डी, राजापू र, िचपळू ण, वगु ला यासारखी अनेक बं दरे यापारी बं दरे हणू न उदयास येत होती. यातील काही बं दरे
ाचीन काळापासू नच िवकिसत अव थेत होती तर काही िशवकाळात उदयास आली होती.यािशवाय कारवार, गोवे, मालवण, जैतापू र,
रायपाटण, सातवळी, आचरे, र नािगरी, िचपळू ण, महाड, दं डराजापु री, नागाव, नागोठाणे यासारखी िकतीतरी लहान-मोठी बं दरे कोकणात
होती. वा. कृ . भावे10 हणतात, ‘यां च ी सं या शं भरहन अिधक भरे ल. शं भर बं दरे हणजे कोकणात माल घेऊन येणा या व जाणा या शं भर
वाटा होत. ही महारा ाची शं भर त डे असू न यां जमाफत महारा ात सं प ी येत होती वमहारा ाबाहे र जात होती. िकं बहना महारा ातील
या र वािह या हो या हटले तरी चालेल.’
उपसं हार :
िशवाजी महाराजां चा यापारिवषयक ीकोन हा यापार वृ ीसाठी कारणीभू त ठरला. यां नी सं र णा मक जकातीचे धोरण
आखले. यां नी यापारास नेहमी ो साहन िदले. अमा य आ ाप ात हणतात, ‘साहकार हणजे रा याची व राज ीची शोभा,
सहकाराक रता रा य अबादान होते, न िमळे व तु जात रा यां त येत े. रा य ीमं त होते, पिडले सं कट सं गी पािहजे ते कजवाम िमळते. तेणे
क न आले सं कट प रहार होते......’11 या िनतीनेच िशवाजी महाराजां नी आपले यापारिवषयक धोरण आखले. प रणामी नागरी कदां चा
याकाळात उदय झालेला िदसू न येतो.
एकं दरीत िवचार के ला असता िशवकालीन वरा या या उभारणीत, िनिमतीम ये िक ले, आरमार आिण बं दरे याचा िसं हाचा
वाटा होता. सं कट ासं गी यां नी आपली उपयु ता िस के लेली िदसू न येत.े कोष हा रा याचा आ मा असतो. आिण या कोशात
िदवसिदवस वाढ कर याची मह वपू ण कामिगरी या घटकां नी के लेली िदसू न येत. े यामु ळे िशवाजी महाराजां ना परक य श ूं पासू न आपले
रा य सु रि त ठेवणे सहज श य झाले.
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