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इतिहास म्हणजे काय ?
• इति + ह् +आसम्हणजे असे झाले तकंवा याप्रमाणे घडले.

• इतिहासलेखन हे एक शास्त्रआहे. योग्य िऱ्हेने जमवलेल्या इतिहाससाधनांचा अर्ष कसा लावायचा आतण
इतिहासलेखनाला मानवी जीवनाि काय स्र्ान द्यावयाचे ह्ांबद्दलचे तचंिन गेली तकते्यक शिके चाललेले आहे. 

• इतिहासाच्या व्याखे्यि असे असे झाले असे मोघमपणे म्हटले , िरी काय झाले व कसे झाले हे सांगणारा
अभ्यासक इतिहासकर्नाच्या तियेि त्या घटनांकडे पाहण्याची आपली दृष्ट्ी आणिोच.

• काही अज्ञान, काही पूवषग्रह व काही प्रमाणाि भूिकालीन तवचार व भावना समजण्याची माणसाची असमर्षिा
यांमुळे इतिहासलेखन हे खरोखरी अगदी वसु्ततनष्ठ राहाि नाही.

• इतिहास हे मूळाि एक कर्नच असिे त्यामुळे एखादा कादंबरीकार जशा स्विाःला हव्या त्या घटना तनवडिो, 
व्यक्तिरेखा तनवडिो, कालानुिम तनवडिो आतण स्विाःची मूल्यदृष्ट्ी वापरिो िसे इतिहासकारही करि
असिो.इतिहासाची वसु्ततनष्ठिा त्यामुळे नष्ट् होिे आतण एकच ऐतिहातसक घटना अनेक पद्धिीनंी तलतहली, 
सांतगिली जािे.



इतिहास म्हणजे काय ?

• मराठीि तशवाजी महाराजांचा इतिहास असा वेगवेगळ्या प्रकारे कर्न केलेला तदसेल. त्याि वसु्ततनष्ठिा रातहलेली नाही. मध्ययुगीन मराठी

वाड्.मयाच्या इतिहासासंदभाषि ह.भ.प.ल.रा.पांगारकर यांनी तलतहलेल्या इतिहासाि संिांना देवत्व तदलेले तदसेल, त्यांच्या चररत्ांत्मक

िपशीलांना, चमत्कारांना महत्त्व तदलेले तदसेल.आ.ना. देशपांडे यांनी तलतहलेल्या इतिहासाचा दृतष्ट्कोनही आध्याक्तत्मक अतधक

आहे.मध्ययुगाच्या सामातजक पार्श्षभूमीचा तवचार या इतिहासकारांनी केलेला नाही त्यामुळेही िो वसु्ततनष्ठ रातहलेला नाही.

• आधुतनक मराठी सातहत्याच्या रा.श्री.जोग यांनी तलतहलेल्या खंडाि ज्योतिबा फुले यांच्या िृिीय रत्न या नाटकाचा िसेच गुलामतगरी , 

शेिकऱ्याचा असूड या तनबंधांचा उले्लख नसणे,िाराबाई तशंदे यांच्या तनबंधाचा उले्लख नसणे हेही इतिहासकारांच्या तवतशष्ट् दृतष्ट्कोनामुळेच

घडलेले आहे.

• इतिहास फि माणसांचा आतण त्यािही केवळ राजवटीचंाच असिो असे मानणे चुकीचे ठरिे.इतिहास भाषेचा, समाजाचा, तववाहसंस्रे्चा, 

शेिीचा,भूप्रदेशांचा, प्राण्यांचा,हत्यारांचा,वहानांचा, तचत्पटांचा, वृत्तपत्ांचा उद्योगधंद्यांचाही असू शकिो.कारण प्रते्यक गोष्ट्ीि क्तस्र्तं्यिर

होिच असिे.

• इतिहास ही एक अडगळआहे या तवचारापासून िे इतिहासातशवाय माणसाला पुढे तवकासाची तदशा ठरविाच येणार नाही इर्पयंि टोकाचे

तवचार इतिहास या ज्ञानशाखेबद्दल मांडले गेले आहेि.



महाराष्ट्र ािील मध्ययुगीन काळ म्हणजे कोणिा काळ?

संसृ्कि सातहत्य प्राकृि व मऱ्हाटी वाड्.मय मराठी सातहत्य

----------------------------------------------------------------------------

प्राचीन काळ मध्ययुग आधुतनक काळ

(इ.स.पूवष ६०० िे इ.स.१३१८)      (इ.स.१३१८ िे इ.स.१८१८)   (इ.स.१८१८ पासून पुढे)



मराठी भाषेचा आद्यकाल िे इ.स.१८१८ पयंिचे मराठी वाड्.मय

मध्ययुगीन मराठी वाड्.मयाच्या इतिहासाचे कालखंड

मराठीचा आतदकाल-

सुमारे इ.स.९०० िे १०००

तशलालेख, िाम्रपट .

१२वे १३ शिक

महानुभाव पंर्, 

वारकरी पंर्ाचे

वाड्.मय

१४वे१५ वे

शिक-

अंधारयुग

१६ वे १७ वे आतण

१८व्या शिकाचा पूवाषधष

वारकरी पंर्ाचे

पुनरूज्जीवन –एकनार्, 

दत्त पंर्,पंतडि कवी, 

िुकाराम,दास पंर्

१८ वे शिक

उत्तराधष िे १८१८

शातहरी

वाड्.मय,बखर

गद्य



मध्ययुगीन महाराष्ट्र



मध्ययुगीन महाराष्ट्र -तवस्तार व व्याप्ती

• मराठी ही महाराष्ट्र या प्रदेशािील लोकांची भाषा असे आपणआजही म्हणिो. पण
मध्ययुगीन महाराष्ट्र आजच्यासारखा नव्हिा. महाराष्ट्र ाच्या सीमा, व्याप्ती , तवस्तार
आजच्यासारखा नव्हिा.

• महाराष्ट्र या नावातवषयीही बरेच मिभेद आहेि.महाराष्ट्र ाचे मूळ नाव दतिणापर् होिे असे
काही संशोधक म्हणिाि.मग महाराष्ट्र हे नाव त्याला कधी पडले असावे

• डॉ.वा.तव. तमराशी यांनी मध्यप्रदेशािल्या सागर प्रांिाि तमळालेल्या तशलालेखाचा आधार
घेऊन असे म्हटले आहे की इ. स. ३६५ मधे्य महाराष्ट्र हा शब्द हा तशलालेखाि कोरलेला
सापडिो.

• वराहतमतहर यांनी इ.स. ५व्या शिकाि बृहिसंतहिेि महाराष्ट्र या प्रदेशाचा उले्लख केलेला

तदसिो.



महाराष्ट्र या शब्दाचा उले्लख व प्रदेशवणषन

• तवजापूर तजल्ह्ह्ामधील ऐहोळे या गावी इ.स. ७१२ मधे्य तलतहलेला एक तशलालेख तमळाला
आहे. त्याि रतवकीिी या कवीने महाराष्ट्र ाि ९९हजार गावे होिी. िीन तवभागांि िो
तवभागलेला होिा असे वणषन केले आहे. हे िीन तवभाग म्हणजे तवदभष, गंगर्डी आतण
अपरांि

• ७ व्या शिकाि भारिाि येऊन गेलेल्या तचनी प्रवासी ह्युएनतं्सग याने महाराष्ट्र हा प्रदेश
१०००मैल तवस्ताराचा होिा असे म्हटले आहे.

• १०व्या शिकाि आलेल्या अले्बरूनी या प्रवाशाने महाराष्ट्र ाचा तवस्तार आजच्या
मध्यप्रदेशािील धार या प्रदेशापासून दतिणेकडे समुद्रापयंि पसरलेला आहे आतण या
प्रदेशाची राजधानी ठाणे ही आहे असा उले्लखआपल्या प्रवासवणषनाि केला आहे.

• १५व्या शिकाि कवी तडंभ याने महाराष्ट्र तवंध्याद्रीपासून दतिणेस , कृष्णा नदीपासून
उत्तरेस, झाडीमंडळापासून पतिमेस रे्ट कोकणापयंि पसरलेला आहे असे म्हटले आहे. 



महाराष्ट्र या शब्दाची वु्यत्पत्ती- तवतवध मिे

• मोल्सवर्ष या इंग्रजी संशोधकाने ियार केलेल्या मराठी भाषेच्या पतहल्या शब्दकोशाच्या प्रस्तावनेि डॉ. तवल्सन
यांनी महारांचे राष्ट्र िे महाराष्ट्र अशी वु्यत्पत्ती सांतगिली आहे.महार हेच महाराष्ट्र ािील मूळ रतहवासी असावेि
असे मि त्यांनी मांडले आहे. डॉ. ओपटष या आणकी एका तिटीश संशोधकानेही या मिाला दुजोरा तदला आहे.

• डॉ. ओपटष यांच्या मिे महाराष्ट्र ाचे मूळ नान मल्लराष्ट्र . मल्लम्हणजे मार. मार – महार- महाराष्ट्र या िमाने
महाराष्ट्र हा शब्द ियार झाला असे मि िे मांडिाि.डॉ. श्री. वं्य. केिकर यांनीही या मिाला पातठंबा तदला
आहे.

• डॉ. रा.तभ. भांडारकर यांनी राक्तिक या शब्दाचे मूळ संसृ्कि रूप राष्ट्र ीक असून िेच महाराष्ट्र या शब्दाि
वापरले गेले असावे असे म्हटले आहे.

• महारर्ी-महरट्ट-मरहट्ट अशीही एक वु्यत्पत्ती महाराष्ट्र या शब्दासाठी तदली जािे.

• पां.वा. काणे यांनी महान राष्ट्र िे महाराष्ट्र अशी साधी वु्यत्पत्ती सांतगिली आहे.

• बा.अ. तभडे यांच्या मिे दतिणेस आयांच्या तवसृ्ति, सलग वसाहिी तनमाषण होऊन त्यांना राष्ट्र म्हटले जाऊ
लागले असावे. यािील लोकांनीच पुढे लहान लहान राष्ट्र ांचे तकंवा वस्त्ांच्या प्रदेशाला महाराष्ट्र नाव तदले
असावे.

• शं. बा. जोशी यांनी महाराष्ट्र हे नाव मरहट्ट या कन्नड शब्दावरूनआले असल्याचे सुचवले आहे.त्यांच्या मिे
मर म्हणजे झाड. हट्ट म्हणजे धनगर. हाटी लोकांचा झाडी(जंगल) असलेला देश म्हणजे महाराष्ट्र अशी
वु्यत्पत्ती िे देिाि.



प्राचीन व मध्ययुगीन महाराष्ट्र ािील तवतवध राजवटी
• सािवाहन-(इ.स.पू.२रे शिक िे इ.स.३ रे शिक) यांच्या काळाि महाराष्ट्र ाि तवतवध िेत्ांि प्रगिी झाली.प्राकृि
वाड्.मयाची सुरूवाि याच काळापासून झाली.पतिम महाराष्ट्र ािील बहुिेक बौद्ध लेणी याच काळाि खोदली
गेली.सागरी व्यापार वाढला. कल्याण, चौल, सोपारा ही महत्त्वाची बंदरे याच काळािील.जुन्नर, नातसक, पैठण, 
कोल्हापूर ही महत्त्वाची व्यापारकें दे्र बनली.यांच्या काळाि ३० िटबंदीयुि नगरे होिी.महाराष्ट्र ी ही
सािवाहनांची राजभाषा होिी.जी पुढे आधुतनक मराठी भाषेि उत्क्ांि झाली.इ.स.७८ मधे्य तशलाहार
कुळािील गौिमीपुत् सत्कारणी हा महाराष्ट्र ाचा राज्यकिाष होिा. त्याने शातलवाहन शक सुरू केले. िे आजही
आपण मानिो.

• वाकाटक – (इ.स.३ िे ५वे शिक )प्रामुख्याने तवदभाषि यांची राजवट होिी.यांच्या कारतकदीि कला, 
वाड्.मयाची भरभराट झाली.कवी कातलदास याच काळािील.

• चालुक्य- (इ.स.६ िे ८वे शिकआतण नंिर ११वे शिक)प्रामुख्याने कनाषटकाि तवजापूर तजल्ह्ह्ाि यांची राजवट
होिी.बदामी, हंपी येर्ील वासु्त यांच्या काळािल्या.

• राष्ट्कुट –(इ.स.५ वे १०वेशिक) दतिण महाराष्ट्र ाि प्रमुख्याने यांची राजवट होिी.यांनीच शेवटी बदामीच्या
चालुक्यांची सत्ता नष्ट् केली.त्यामुळे महाराष्ट्र ाच्या बऱ्याच मोठ्या भूभागावर यांची सत्ता तनमाषण झाली.संपूणष
कोकण,मध्य महाराष्ट्र यांच्या िाब्याि होिा. कैलास लेणे यांनी बांधून घेिले,तहंदू व जैन धमाषस आश्रय.यांच्या
काळािले अनेक िाम्रपट सापडले आहेि.

• कदंब तकंवा तशलाहार-(इ.स.१०वे िे १२ वे शिक)-कोल्हापूरचे महालक्ष्मी, मंुबईिील परेल, पाले, अंबरनार्
येर्ील मंतदरे यांच्या काळािील.यांचे राज्य प्रामुख्याने कोल्हापूर, ठाणे, कोकण आतण गोव्याि होिे.



प्राचीन व मध्ययुगीन महाराष्ट्र ािील राजवटी

• यादव – (इ.स. ११८५ िे इ.स.१३१८) प्रारंभी यादव कुळािील राजे राष्ट्र कुटांचे मांडतलक
होिे.नंिर सुमारे १०० वषे िे चालुक्य या राजवटीचे मांडतलक होिे.हे यादव स्विाःला
श्रीकृष्णाचे वंशज म्हणवि.यांची राजधानी नातशक येरे् होिी. नातशक, नगर आतण
औरंगाबाद हा प्रदेश त्यांच्या अतधपत्याखाली होिा.यांच्या कुळािील पाचवा तभल्लम राजा
परािमी होिा. त्याने आपल्या राज्याचा तवस्तार दतिणेकडे कृष्णानदीच्या पलीकडेपयंि
केला.त्याने आपली राजधानी देवतगरी ही केली.यादव कुळािील दुसरा तसंधण हा राजाही
महापरािमी होिा. त्याने कोल्हापूर, तवदभष िर आपल्या अतधपत्याखाली आणून
तशलाहारांचा पराभव केलाच. त्यापतलकडे जाऊन त्याने मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशािील
वाराणसीपयंि आपले सैन्य नेले होिे. यांच्याच काळािील कृष्णदेव आतण रामदेव यांनीही
परािमाने आपल्या राज्याचा तवस्तार आणखीन वाढवला.परंिु इ.स. १२९४ मधे्य अल्लातदन
क्तखल्जी याने यादव साम्राज्याचा पराभव केला.यादव कुळ क्तखल्जीचे मंडतलक झाले. पण पुढे
त्यांचा मुलगा हरपाळदेव याने क्तखल्जीचा देवतगरी तकल्ला कातबज केला होिा. पण
अल्लाउद्दीनचा मुलगा मुबारक याने िो परि तमळवला.यादवांच्या काळािच मराठी संि
वाड्.मयाला बहर आला.



मध्ययुगीन महाराष्ट्र ािील राजवटी.

• मुस्लीम अंमल- इ.स. १३१८ मधे्य अल्लाउद्धीन क्तखल्जीच्या मुलाने ित्कालीन यादव राजा
हरपाळदेव याचा अमानुष खून करून सत्ता कातबज केली.पुढे त्याने आपल्या राज्याच्या
सीमा तवस्तारि कन्याकुमारीपयंि नेल्या.

• अल्लातदन क्तखल्जीच्या मागोमाग मुहम्मद िुघलक याने महाराष्ट्र ाचा काही भाग कातबज
केला.त्याने आपली राजधानीच तदल्लीहून दौलिाबादला हलवली.

• त्यानंिर हसन गंगी बहमनी याने आपणच या भागाचे राजे आहोि अशी दवंडी तपटवली. 
याच काळाि दतिणेि तवजयनगरच्या साम्राज्याचा उदय झाला.त्यानंिर आतदलशाही, 
तनजामशाही यांचाही उदय झाला.

• छत्पिी तशवाजी महाराजांनी(१६३०िे १६८०) या मुस्लीम राजवटीशंी सिि लढा देऊन
कोकणआतण पतिम महाराष्ट्र ाि मराठ्यांच्या स्वराज्याची स्र्ापना केली.

• मराठ्यांची ही राजवट १७०७ िे १८१८ या काळाि पेशवाई म्हणून नावारूपाला
आली.अटकेपार झेंडे लावणारे बाजीराव, राघोबादादा याच काळािले.१८१८मधे्य इंग्रजांनी
पेशव्यांना पराभूि करून इंग्रजी राजवट महाराष्ट्र ाि लागू केली.



धन्यवाद !


