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 हिनामूल्य हितरणासाठी उपलब्ध 

 आपल ेिाचून झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिर्ड करू शकता. 

 ि ेई पुस्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिा िाचनाव्यहतररक्त कोणतािी िापर करण्यापुिी ई-साहित्य प्रहतष्ठानची परिानगी घेण ेआिश्यक 

आि.े 

 या पुस्तकातील लेखनाचे सिड िक्क लेखकाकरे् सुरहित असून पुस्तकाचे ककिा त्यातील अंशाचे पुनमुडद्रण ककिा रुपांतर करण्यासाठी 

लेखकाची परिानगी घेण ेआिश्यक आि.े तस ेन केल्यास कायिेशीर कारिाई िोऊ शकत.े 
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तेर 

मिाराष्ट्राला ििारो िर्ाांचा इहतिास आि.े मराठी भार्ा २३०० िरे् बोलली आहण हलहिली िाते. सुमारे 

बाहिसशॆ िर्ाांपुिी ग्रीसमधील एक प्रिासी पेररप्लस याने युरोप, आदिका, अरबस्थान आहण संपणूड भारताचा प्रिास 

केला. त्याने हलहून ठेिल ेआि ेकी (Periplus of the Erythraean Sea, Chap. 41) िगातील सिाडत सुपीक ि 

समृद्ध प्रिशे त्याने भारतात पाहिला. ि तो िोता मराठिार्ा. (आताच्या मराठिाड्याची अिस्था पाहून ि े खरं 

िाटणार नािी ना?) त्यािेळची िगातील सिाडत मोठी आहण श्रीमंत बािारपेठ िोती उस्मानाबाि मधली तगर िी 

नगरी (म्िणिे आताचे तेर). या बािारात िगभरातून सिोत्कृष्ट धातू, कापर् आहण अन्नधान्य  (आहण िारू) हिक्रीला 

आणली िात अस.े इटाली(रोम), ग्रीस, अरबस्थान, चीन अशा िशेांतून मोठमोठे व्यापारी इथे येत. (ििळच 

िगातील सिाडत मित्त्िाचे धमड आहण तत्त्िज्ञान यांच्या हिहनमयाचे कें द्र प्रहतष्ठान  (आताचे पैठण) िोते. ज्या काळी 

आिचं इंग्लंर् , िांस िगैरे रानटी अिस्थेत िोते आहण हतथले लोक र्ोंगराच्या गुिांत ककिा झार्ांच्या ढोलीत रिात 

तेव्िा या या मराठिाड्यात स्थापत्यशास्त्राचे प्रयोग िोत िोते. िस्त्रांचे उंची नमूने िापरल े िात िोते आहण 

ज्ञानहिज्ञानाच्या चचाड िोत असत. 



अशा या तेर नगरीबद्दल अनेक इहतिासकारांनी पुस्तके हलिीली आिते. गं्रथ आिते. पण सिडसामान्य 

लोकाचं्या भारे्तल ं असं बहुधा ि े पहिलंच पुस्तक असेल. ि े पुस्तक िाचताना िाचकांना अनेक आश्चयाडचे धके्क 

बसतील. कारण आपल्याला आपल्या मिाराष्ट्राबद्दल फ़ारस ंकािी माहितच नसतं.                .      ख    

                              . 

प्रा. दिपक खरात यांनी अनेक िर्ाांच्या मेिनतीनंतर ि ेपुस्तक हलिील ेआि ेयाची साि शेिटच्या पानािरचे 

संिभड गं्रथ ितेीलच. ि ेपुस्तक िास्तीत िास्त लोकांपयांत आहण हिशेर्तः तरुणांपयांत न्यायला िि.ं याकामी तुमची 

मित ििी हमत्ांनो.  

 

        

ई साहित्य प्रहतष्ठान 
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