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SYLLABUS 
साहहत्यहिचार, समीक्षा आहण सौंदययश एम.ए.भाग १: मराठी (आिश्यक) (MAR 521-541) 

घटक १ साहहत्याचे स्िरूप  
घटक २ साहहत्यातील संप्रदाय  
घटक ३ साहहत्य समीके्षचे स्िरूप ि उहिष्टे  
घटक ४ आधहुनक समीक्षा हसद्ांत  
घटक ५ साहहत्य समीके्षच्या पद्ती आहण त्यांचे 
उपयोजन  
घटक ६ िाङ्मयीनमलू्ये, जीिनमलू्ये आहण िाङ्मयीन 
अहभरुची  
घटक ७ पाश्चात्त्य सौंदययशास्र  
घटक ८ मराठी सौंदययशास्र  

 
घटक : १ साहहत्याचे स्िरूप 
'साहहत्य' शब्दाचा अथथ, साहहत्यातनू व्यक्त होणाऱ्या अनभुवाांचे 
हवशेष वास्तव आहण कल्पित  

घटक : २ साहहत्यातील संप्रदाय  
अहभजातवाद (Classicism), सौंदयथवाद (Romanticism), 
वास्तववाद (Naturalism), अल्स्तत्ववाद (Existentialism)  
घटक : ३ साहहत्य समीके्षचे स्िरूप ि उहिष्टे  
साहहत्य समीक्षेच्या व्याख्या, समीक्षेचे स्वरूि , समीक्षेच्या 
िद्धती, समीक्षा : शास्र की कला?, लेखक व वाचक  
याांच्यातील दवुा आदशथ समीक्षकाचे गणु  

घटक : ४ आधहुनक समीक्षा हसद्ांत  
वसाहतवाद, वाचकवाद आहण अथथहनणथयन वाचक  

घटक : ५ साहहत्य समीके्षच्या पद्ती  आहण त्यांचे 
उपयोजन  
अ) समाजशास्रीय समीक्षा िद्धती : सनद : नारायण 
सवुे, आिण माणसात जमा नाही : राजन गवस  
ब) तौलहनक समीक्षा िद्धती : चक्र : जयवांत दळवी, स्लम डॉग 
हमलेहनअर (क्य ू अॅण्ड ए) : मळू लेखक  : हवकास स्वरूि, 
अनवुाद : वांदना अरे  

घटक : ६ िाङ्मयीनमलू्ये, जीिनमलू्ये आहण िाङ्मयीन 
अहभरुची  
मपूय म्हणजे काय?, वाङ्मयीन मपूये, वाङ्मयीन मपूये आहण 
जीवनमपूये, िरस्िर सांबांध, वाङ्मयीन अहभरुची  
घटक:७ पाश्चात्त्य सौंदययशास्र  
इमनॅ्यअुल काांट याांची भहूमका, क्रोचेचा सौंदयथहवचार  

घटक :८ मराठी सौंदययशास्र  
रा. भा. िाटणकर याांचा सौंदयथहवचार, प्रभाकर िाध्ये याांचा 
सौंदयथहवचार  
 

मराठी िाङ्मयाचा इहतहास : इ.स. १८०० ते १९८० (MAR 522-542) 
एम.ए.भाग १ : मराठी आिश्यक अभ्यासपहरका क्र. ३ 

 
घटक १ इ.स. १८०० ते इ.स. १८७४ या कालखंडाची 
सामाहजक ि सांस्कृहतक पाश्ियभमूी  
घटक २ हनबंध, लघहुनबंध, लहलत हनबंध, लहलत लेख, 
लहलत गद्य यांचे स्िरूप, हिशेष िाटचाल  
घटक ३ कथा िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल  
घटक ४ कादंबरी िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष िाटचाल  
घटक ५ नाट्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल  
घटक ६ काव्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल  
घटक ७ चहरर-आत्मचहरर िाङ्मयाचे स्िरूप हिशेष 
िाटचाल   
घटक ८ लहलतेतर िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल  

  
घटक : १) इ.स. १८०० ते इ .स. १८७४ या  
कालखंडाची सामाहजक ि सांस्कृहतक पाश्ियभमूी 

सांस्कृतीची सांकपिना, सांस्कृती आहण इहतहास,  सांस्कृती आहण 
साहहत्य अांत:सांबांध, साहहत्य आहण सामाहजक दृष्टी,  
मदु्रणकलेचा उदय, शाळािसु्तक मांडळी आहण हिस्ती 
हमशनऱ्याांची िसु्तके, धार्ममक प्रबोधनाच्या चळवळी,  
हनयतकाहलकाांचा उदय  

घटक : २ हनबंध, लघहुनबंध, लहलत हनबंध , लहलत 
लेख्ि,  
लहलत गद्य -स्वरूि, हवशेष, वाटचाल,  लोकहहतवादींची 
'शतिरे,  महात्मा फुलेंचे लेखन, हनबांधमाला : १८७४ ते 
१९२०,  लघहुनबांध व लहलत हनबांध ते लहलत लेख : १९२० ते 
१९४५,  लहलत गद्य (१९४५-१९८०)  
घटक:३ कथा िाङमयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल  
कथा वाङ्मयाच्या प्रारांभीचे स्वरूि, अव्वल इांग्रजी  कालखांड, 
करमणकू कालखांड,  मनोरांजन कालखांड, यशवांत-हकलोस्कर 
कालखांड (१९२६ ते १९४५), नवकथा,  ग्रामीण कथा,  दहलत 
कथा, स्रीवादी कथा  
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घटक : ४ कादंबरी िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल  
इ.स. १८५७ ते इ.स. १८८५ या काळातील कादांबरी,  इ.स. 
१८८५ ते इ .स. १९२० या काळातील कादांबरी, इ.स. १९२० ते 
इ.स. १९६० या काळातील कादांबरी , इ.स. १९६० नांतरची 
कादांबरी  
घटक : ५ नाट्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल 
नाटकाची भारतीय िरांिरा व हवकास, मराठी रांगभमूीचा उदय, 
सांगीत नाटकाांचा मानदांड : अण्णासाहेब हकलोस्कर,  इ.स. 
१८८५ ते १९२० या कालखांडातील नाट्यवाङ्मय, इ. स. १९२० 
ते १९५० या काळातील नाट्यवाङ्मय, इ. स. १९५० ते १९८० 
या काळातील नाटक  

घटक : ६ काट्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल 
प्रारांभीची भाषाांतहरत कहवता (इस. १८०० ते १८८५), केशवसतु 
व समकालीन कवी (इ.स. १८८५ ते १९२०), रहवहकरण मांडळ 

(इ.स. १९२५ ते १९४५), नवकाव्य,  ग्रामीण कहवता,  दहलत 
कहवता, स्रीवादी कहवता  
घटक : ७ चहरर-आत्मचहरर िाङ्मयाचे  
स्वरूि, हवशेष, वाटचाल, ऐहतहाहसक चहररे, सांतचहररे, 
राजकीय सामाहजक जागतृीच्या  उदे्दशाने हलहहलेली चहररे,  
समाजसधुारकाांची चहररे, वाङ्मयसेवक व साहहल्त्यकाांची 
चहररे, भारतीय प्रबोधन आहण िहरवतथनासाठी हलहहलेली चहररे, 
ल्स्रयाांची आत्मचहररे,  हचरिटसषृ्टीतील आत्मचहररे,  
स्वातांत्र्योत्तर आत्मचहररे,  दहलत आत्मकथने 
घटक : ८ लहलतेत्तर िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल  
भाहषक अभ्यास,  साहहत्यसमीक्षा,  शोध, सांशोधन, हचहकत्सा  
 

एका लेखकाचा अभ्यास : मध्ययगुीन तकुाराम  (MAR 523-543) 
एम.ए.भाग १ : मराठी (आिश्यक) अभ्यासपहरका क्रमांक : २ (१) 

  
घटक १ तकुाराम : जीिनालेख  
घटक २ तकुारामांची कहिता  
घटक ३ तकुारामांच्या कहितेतील प्रहतमासषृ्टी  
घटक ४ तकुारामांच्या कहितेची भाषा  
घटक ५ तकुारामांच्या कहितेतील सामाहजकता  
घटक ६ संत तकुारामांची चचतनहशलता  
घटक ७ तकुारामांचा भक्ततयोग  
घटक ८ तकुारामांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि  

 
घटक : १ तकुाराम : जीिनालेख  
तुकोबाांचे लौहकक जीवन,लौहकक जीवनाकडून 
िारमार्मथकतेकडे, तुकोबाांचे िारमार्मथक जीवन  (साधक-
साक्षात्कारी-हसद्ध)  
घटक : २ तकुारामांची कहिता  
पे्ररणा, बलस्थाने, कहवतेची व्याप्ती आहण हवहवधता  
घटक : ३ तकुारामांच्या कहितेतील प्रहतमासषृ्टी  
प्रहतमासषृ्टीचे हवशेष, तुकारामाांचे साहहत्यशास्र, प्रहतमासषृ्टी  

घटक : ४ तकुारामांच्या कहितेची भाषा  
सांवादी अवतरणक्षमता, आशयघनता, प्रहतमासषृ्टी, 
अपिाक्षररमणीयत्व नादमयता अथथघन शब्द, दोषरहहतता, 
अलांकाहरकता, सचूकता अनभुवसघनता, हवनोद-
उिहासप्रचरुता भाषाशैली  
घटक : ५ तकुारामांच्या कहितेतील सामाहजकता  
समाजमनस्कता, लोकधमथ, दांभस्फोट,  सांतगौरव कुटुांबकथा 
अांधश्रद्धा व शदू्र दैवते याांवरील टीका साांसाहरकाांना उिदेश  

घटक : ६ संत तकुारामांची चचतनशीलता  
अदै्वतवाद सवानभुतूीसमभाव बांधभुाव अहहसावाद ,लोकतत्त्व े 

घटक : ७ तकुारामांचा भक्ततयोग  
देव-भक्त-अदै्वत, भक्त आहण अभक्त, हवठ्ठलनाम िांढरी , 
मोक्षकपिना तुलसी माहात्म्य  

घटक : ८ तकुारामांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि  
कवी, भाष्यकार-िरखड-बांडखोर, तत्त्वहचतक कहवत्व आहण 
व्यल्क्तमत्त्वाची एकरूिता, वाङ्मयीन महत्ता  
 

एका लेखकाचा अभ्यास अिाचीन : भालचंद्र नेमाडे (MAR 524-544) 
एम.ए.भाग १ : मराठी (आिश्यक) अभ्यासपहरका क्रमांक : २ (२) 

  
घटक १ 'एका लेखकाचा अभ्यास' अभ्यासपद्ती हिषयी  
घटक २ भालचंद्र नेमाडे यांचा समकाल (समकालीन 
साहहत्य, सामाहजक ि सांस्कृहतक पयािरण)  
घटक ३ भालचंद्र नेमाडे यांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि  
घटक ४ भालचंद्र नेमाडे यांची कादंबरी : कोसला, 
हबढार  
घटक ५ भालचंद्र नेमाडे यांची कादंबरी : हूल, जरीला, 
झलू  
घटक ६ भालचंद्र नेमाडे यांची कहिता : देखणी  
घटक ७ भालचंद्र नेमाडे यांचा साहहत्यहिचार  

घटक ८ भालचंद्र नेमाडे यांची समीक्षा  
 
घटक १ 'एका लेखकाचा अभ्यास' अभ्यासपद्ती हिषयी  
लेखकाची हनवड कशी करावी ?, लेखकाचे जीवन, लेखकाचे 
व्यल्क्तमत्त्व, लेखकाचा समकाल, लेखकाची लेखनप्रवतृ्ती  
लेखकाचा मपूयात्म दृल्ष्टकोण समजनू घेणे, प्रभावाांचे स्वरूि 
समजनू घेणे, समकालीन वाङ्मयीन वातावरण समजावून घेणे, 
लेखकाचे अनभुवहवश्व कसे आहे हे समजनू घेणे, लेखकाचे 
योगदान समजनू घेणे, वाङ्मयाच्या इहतहासातील  लेखकाचे 
स्थान काय, हे शोधणे  
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घटक २ भालचंद्र नेमाडे यांचा समकाल (समकालीन 
साहहत्य, सामाहजक ि सांस्कृहतक पयािरण)  
कादांबरी वाङ्मय प्रकाराचे स्वरूि, भालचांद्र नेमाडेिवूथ 
कादांबरीचे स्वरूि, भालचांद्र नेमाडेिवूथ कहवतेचे स्वरूि  
भालचांद्र नेमाडेिवूथ साहहत्य व समीक्षा हवचार, समकालीन 
साहहत्य : सांकपिना, स्वरूि आहण वैहशष्ट्य,े सामाहजक व 
साांस्कृहतक वातावरण , सामाहजक वातावरण, साांस्कृहतक 
वातावरण, भालचांद्र नेमाडे समकालीन कादांबरी, भालचांद्र 
नेमाडे समकालीन कहवता, भालचांद्र नेमाडे समकालीन साहहत्य 
व समीक्षा हवचार, लघहुनयतकाहलकाांची चळवळ  

घटक ३ भालचंद्र नेमाडे यांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि  
वाङ्मयीन व्यल्क्तमत्त्वाची  सांकपिना, भालचांद्र नेमाडे याांचे 
वाङ्मयीन व्यल्क्तमत्त्व, भालचांद्र नेमाडे याांची अहभरुची,  
 
घटक ४ भालचंद्र नेमाडे यांची कादंबरी : कोसला, 
हबढार  
कादांबरी : एक वाङ्मय प्रकार भालचांद्र नेमाडे याांचे  कादांबरी 
लेखन कोसला  : आशय आहण कथानकहवचार नवकादांबरी 
आहण 'कोसला', न-नायक िाांडुरांग साांगवीकर कोसला : 
भाषाहवचार हबढार, हबढार : आशय आहण कथानक हवचार  
चाांगदेव िाटीलची समाजमनस्कता  

घटक ५ भालचंद्र नेमाडे यांची कादंबरी  : हूल, जरीला, 
झलू  
'हूल', 'जरीला' झलू  

घटक ६ भालचंद्र नेमाडे यांची कहिता : देखणी 
िाश्वथभमूी, भालचांद्र नेमाडे  याांच्या कहवतेचे स्वरूि, 
नेमाड्ाांच्या कहवतेतील स्रीहचरण, स्रीरूिातील माततृ्व , 
नेमाड्ाांच्या कहवतेतील जीवनपे्ररणा , नेमाड्ाांच्या कहवतेतील 
महानगरीय सांवेदन, नेमाड्ाांच्या कहवतेतील श्रेयस 
मतृ्यहूवषयक जाणीव देशीयता/सांस्कृती स्मरण, कोकणी गीते, 
कौटुांहबक नातेसांबांध भाषासरू, भालचांद्र नेमाड्ाांचे हटकाकार, 
कहवताांचे वगीकरण  

घटक-७ भालचंद्र नेमाडे यांचा साहहत्य हिचार 
साहहत्यहवचार म्हणजे काय ? लेखकाची नैहतकता , लेखकाची 
बाांहधलकी, देशीयतेचा हसद्धान्त हकवा नेमाड्ाांचा देशीवाद , 
साहहत्यातील वास्तवता, साहहत्यातील आधहुनकता, 
साहहत्यकृतीतील अथथव्यािार साहहत्यकृतीतील  सौंदयथकपिना 
,साहहत्यकृतीतील शैलीहवचार  

घटक-८ भालचंद्र नेमाडे यांची समीक्षा 
नेमाडे याांची कादांबरीसमीक्षा, नेमाडे याांची काव्य समीक्षा, दहलत 
हवद्रोही साहहत्यहचतन वारकरी चळवळीची आहवष्कार शैली, 
साहहत्याची भाषा नेमाड्ाांची शैली' सांकपिना  
 

मराठी िाङ्मयीन चळिळींचा अभ्यास (MAR 526-546) 

एम.ए.भाग १ : मराठी ऐक्च्छक हिशेष अभ्यासपहरका क्र. ४ (ब) 
घटक १ अ) िाङ्मयीन चळिळ : संकल्पना, स्िरूप 
आहण हिशेष  

ब) निसाहहत्य : संकल्पना ि स्िरूप (मढेकरांची 
कहिता)  
घटक २ लघहुनयतकाहलक चळिळ : संकल्पना, स्िरूप, 
पे्ररणा आहण हिशेष  

घटक ३ दहलत साहहत्य चळिळ : संकल्पना, पे्ररणा, 
स्िरूप आहण हिशेष (गोलहपठा : नामदेि ढसाळ)  
घटक ४ ग्रामीण साहहत्य चळिळ : संकल्पना, स्िरूप, 
पे्ररणा आहण हिशेष (साखरफेरा : मोहन पाटील)  
घटक ५ स्रीिादी साहहत्य चळिळ : संकल्पना, पे्ररणा, 
स्िरूप आहण हिशेष (ज्याचा त्याचा प्रश्न  : हप्रया 
तेंडुलकर)  
घटक ६ नाट्यचळिळ : संकल्पना, स्िरूप, पे्ररणा आहण 
हिशेष (महाहनिाण : सतीश आळेकर)  
घटक ७ भटतया हिमतुतांचे साहहत्य : संकल्पना, स्िरूप, 
पे्ररणा आहण हिशेष (इळनमाळ : अशोक पिार)  
घटक ८ आहदिासी साहहत्य चळिळ : संकल्पना, स्िरूप, 
पे्ररणा आहण हिशेष (झेलझपाट : मधकुर िाकोडे)  
 
घटक : १ (अ) िाङ्मयीन चळिळ : संकल्पना, स्िरूप 
आहण हिशेष  

(अ) चळवळ : सांकपिना, व्याख्या व स्वरूि, बदल, िहरवतथन 
हकवा जीवनाची िनूमाडणी, सांघहटत प्रयत्न हकवा व्यािक 
जनाधार, हवहशष्ट वैचाहरक िाया अथवा ताल्त्त्वक बैठक , 
अांहतम उहद्दष्ट अथवा ध्येय, जाणीविवूथक कृहतशीलता 
आत्मभान जागतृ समाजमन पे्ररणा अथवा ऊजाकें द्र, कृहतशील 
िातळीचा आधार,  
घटक : १ (ब) निसाहहत्य : संकल्पना ि 
स्िरूप (मढेकरांची कहिता) 
नवसाहहत्याची सांकपिना, नवसाहहत्याचे स्वरूि, नवसाहहत्य 
उदयामागील िाश्वथभमूी, नवसाहहत्यिवूथ साहहत्य, नवसाहहत्य 
आहण मराठी साहहत्य, नवकाव्य, नवकथा, नवकादांबरी 
नवनाट्यकराांचा िहरचय : (१ हडसेंबर १९०९ ते २० माचथ 
१९५६), मकराांची कहवता मढेकराांच्या कहवतेतील  भाषाहवशेष 
,  
घटक : २ लघहुनयतकाहलक चळिळ : संकल्पना, स्िरूप, 
पे्ररणा आहण हिशेष  
लघहुनयतकाहलक चळवळ : सांकपिना व स्वरूि, 
लघहुनयतकाहलक चळवळीच्या उदयामागील िाश्वथभमूी , 
मराठीतील लघहुनयतकाहलके, मराठी लघहुनयतकाहलकाांची 
वाङ्मयीन भहूमका, मराठीतील लघहुनयतकाहलकाांचे स्वरूि, 
लघहुनयतकाहलक चळवळ  व मराठी साहहत्य, 
लघहुनयतकाहलक चळवळीने मराठी कहवतेला हदलेले योगदान, 
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लघहुनयतकाहलकातील समीक्षा, लघहुनयतकाहलक 
चळवळीच्या मयादा, लघहुनयतकाहलक चळवळीतील काही 
महत्त्वाच्या लेखकाांचे लेखन  

घटक : ३ दहलत साहहत्य चळिळ : संकल्पना, पे्ररणा, 
स्िरूप आहण हिशेष (गोलहपठा : नामदेि ढसाळ) 
दहलत चळवळीच्या उदयाची िाश्वथभमूी व वाटचाल, दहलत 
साहहत्य चळवळीचा उदय, दहलत साहहत्याची सांकपिना, दहलत 
साहहत्याची पे्ररणा, दहलत साहहत्याचे स्वरूि, दहलत साहहत्याचे 
हवशेष, नामदेव ढसाळ याांचा 'गोलहिठा' नामदेव ढसाळ याांचा 
िहरचय, 'गोलहिठा' मधील आशयसरेू ‘गोलहिठा' मधील 
भाषाहवशेष,  
घटक:४ ग्रामीण साहहत्य चळिळ : संकल्पना, पे्ररणा, 
स्िरूप आहण हिशेष (साखरफेरा : मोहन पाटील)  
ग्रामीण साहहत्याची सांकपिना, ग्रामीण साहहत्याचे स्वरूि, 
ग्रामीण साहहत्य चळवळीच्या उदयाची िाश्वथभमूी, ग्रामीण 
साहहत्याचे हवशेष, मोहन िाटील याांचा िहरचय, ‘साखरफेरा'ची 
आशयसरेू, साखरफेराची हनवेदनशैली व भाषाशैली,  
घटक : ५ स्रीिादी साहहत्य चळिळ : संकल्पना, पे्ररणा, 
स्िरूप आहण हिशेष (ज्याचा त्याचा प्रश्न : हप्रया 
तेंडुलकर) स्रीवादी साहहत्य चळवळ  : सांकपिना, पे्ररणा, 
स्वरूि आहण हवशेष , ज्याचा त्याचा प्रश्न : हप्रया तेंडुलकर, 
हप्रया तेंडुलकर याांचा िहरचय, 'ज्याचा त्याचा प्रश्न' मधील 
आशयसरेू, 'ज्याचा त्याचा प्रश्न'मधील व्यल्क्तरेखा, 'ज्याचा 
त्याचा प्रश्न' मधील स्रीवादी जाहणवा, 'ज्याचा त्याचा 
प्रश्न'मधील भाषाहवशेष  
घटक:६ नाट्यचळिळ : संकल्पना, स्िरूप, पे्ररणा आहण 
हिशेष (महाहनिाण : सतीश आळेकर)  
नाटक म्हणजे काय?, नाटकातील कला नाटक आहण रांगमांच, 
नाट्य चळवळ : सांकपिना व स्वरूि, नाट्यचळवळीचे हवशेष 
आहण नाट्यचळवळी , नाट्यचळवळीची वैहशष्ट्य,े 
नाट्यचळिळीतील सांस्था, लेखक आहण हदग्दशथक नाट्य 

चळवळीतील महत्त्वाची नाटके, सतीश आळेकराांचे नाटक : 
‘महाहनवाण', सतीश आळेकराांचा िहरचय, 'महाहनवाण'चे 
कथासरू, महाहनवाण मधील आशयसरेू, महाहनवाणमधील 
व्यल्क्तरेखा, महाहनवाणमधील प्रसांगहचरण आहण नाट्यहवशेष, 
‘महाहनवाण'चे भाषा हवशेष  

घटक : ७ भटतया हिमतुतांचे साहहत्य : संकल्पना, 
स्िरूप, पे्ररणा आहण हिशेष (इळनमाळ : अशोक पिार)  
भटक्या हवमकु्त जमाती : सांकपिना व व्याख्या, भटक्या 
हवमकु्त जमातींची उत्ित्ती, भटक्या हवमकु्त जमातींचे स्वरूि , 
भटक्या हवमकु्त जमातींचे  प्रश्न : काल आहण आज, भटक्या 
हवमकु्ताांच्या प्रश्नाांची सोडवणकू, भटक्या हवमकु्ताांची चळवळ : 
उदय आहण हवकास, भटक्या हवमकु्ताांची वाङ्मयीन चळवळ, 
भटक्या हवमकु्त साहहत्याची व्याख्या, भटक्या हवमकु्ताांच्या 
साहहत्याची िायाभतू तत्त्वे , मराठी साहहत्यातील भटक्या 
हवमकु्ताांचे हचरण, भटकेतराांचे भटक्या हवमकु्ताांहवषयी लेखन, 
भटक्या हवमकु्ताांच्या चळवळीमधील लेखकाांचे लेखन, भटक्या 
हवमकु्ताांच्या वाङ्मयीन चळवळीची ल्स्थती-गती, अशोक िवार 
याांची कादांबरी 'इळनमाळ', अशोक िवार याांचा िहरचय, 
'इळनमाळ' मधील आशयसरेू, ‘इळनमाळ'मधील व्यल्क्तरेखा, 
'इळनमाळ' मधील प्रसांगहचरण व भाषाहवशेष  

घटक:८ आहदिासी साहहत्य चळिळ : संकल्पना, पे्ररणा, 
स्िरूप आहण हिशेष (झेलझपाट - मधकुर िाकोडे)  
आहदवासी म्हणजे कोण?, आहदवासी साहहत्य चळवळ, 
आहदवासी साहहत्यचळवळीच्या पे्ररणा, आहदवासी 
साहहत्यचळवळीचे स्वरूि, आहदवासी साहहत्य चळवळीचे 
हवशेष, मधकुर वाकोडे याांची 'झेलझिाट,' मधकुर वाकोडे याांचा 
िहरचय, ‘झेलझिाट'चे कथानक, झेलझिाटमधील आशयसरेू, 
‘झेलझिाट'मधील व्यल्क्तरेखा, झेलझािट कादांबरीचे  
भाषाहवशेष 
 

लोकसाहहत्य आहण मराठी लोकसाहहत्य  (MAR 527-547) 
एम.ए.भाग १ : मराठी (ऐक्च्छक)  अभ्यासपहरका क्रमांक : ४ क 

 
घटक १ लोकसाहहत्य : संकल्पना आहण स्िरूप  
घटक २ लोकसाहहत्य : उत्पत्ती आहण व्याप्ती  
घटक ३ लोकसाहहत्याचा अभ्यास : संप्रदाय ि पद्ती  
घटक ४ मराठी लोकगीते  
घटक ५ मराठी लोककथा  
घटक ६ मराठी लोककला  
घटक ७ लोकसाहहत्याच्या अध्ययनपद्ती  
घटक ८ लोकसाहहत्याच्या संशोधनपद्ती  
घटक : १ लोकसाहहत्य : संकल्पना आहण स्िरूप  
लोकसाहहत्य : सांज्ञा व  अथथ, लोकसाहहत्याच्या व्याख्या  : 
िाश्चात्त्य व भारतीय , लोकसाहहत्य आहण लोकसांस्कृती, 
लोकसाहहत्य आहण लोकमानस, लोकसाहहत्याची लक्षणे  

घटक : २ लोकसाहहत्य : उत्पती आहण व्याप्ती  
लोकसाहहत्याच्या उत्ित्तीबद्दलच्या हवहवध उिित्ती, 
लोकसाहहत्याची व्याप्ती, लोकसाहहत्य व अन्य ज्ञानशाखा  
(सामाहजक शास्राच्या अांगाने हवचार)  
घटक:३ लोकसाहहत्याचा अभ्यास : संप्रदाय ि पद्ती  
दैवतकथाशास्रीय, हनसगथरूिकवादी, भ्ाांतकपिनावादी,  
हेतुकथावादी, अवशेषवादी, ऐहतहाहसक-भौगोहलक,  
कायान्वयी, सांदभान्वयी, रचनानसुारी  
घटक : ४ मराठी लोकगीते  
लोकगीताचे स्वरूि, पे्ररणा व हवशेष : ओवी, कथागीते, 
फेरावरची गाणी, नागिांचमीची गीते, भोंडला-भुलाबाई, 
हवहधगीते, शेतकरी गीते, धनगरी गीते, कुां भाराच्या डहाका. 
लोकसांस्कृतीच्या उिासकाांची गीते : गोंधळी, वासदेुव, िाांगळू, 
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नाथजोगी, िोतराज याांची गीते, डक्कलवार, नागमांत्र्याची भजने, 
भेहदक, शाहहरी (लावणी-िोवाडा) 
घटक : ५ मराठी लोककथा  
लोककथाांची भारतीय िरांिरा : अ) ग्रांथहनहवष्ट कथा : 
बहृत्कथा, िांचतांर, हहतोिदेश, वेताळिांचहवशी, हसहासनबत्तीशी, 
शकुबहात्तरी, जातककथा, जैनचणूीकथा, कहाण्या, व्रतकथा  
ब) मौहखककथा : दैवतकथा, िरीकथा, प्राहणकथा, 
उत्िहत्तकथा, दांतकथा, राक्षसकथा, िरुाणकथा, 
स्िष्टीकरणकथा  
लोककथेतील मलूघटक, रचनाबांध आहण कपिनाबांध, मराठी 
लोककथा : स्वरूि व हवशेष  

घटक:६ मराठी लोककला  
लोकरांगभमूीचे हवशेष, लोकनतृ्ये - हवधीनाट्य, अहभचार नाट्य, 
क्रीडानतृ्य (भक्ताचे नतृ्य, गोंधळ, भुत्ये, कीतथन, नमन, भारूड, 

दशावतार, गजीनतृ्य, लेझीम, मांगळागौर, नागिांचमी, हझम्मा-
फेर इ.),  लोकनाट्य े : नाट्यात्म हवधी, धार्ममक नाट्य वा 
उिासना नाट्य, रांजननाट्य (मुांज, लग्न, काकड आरती, 
लळीत, दांडार, बोहाडा, जोगता, जोगवा, भुत्ये, कीतथन, तमाशा, 
हचरकथी, वग, कळसरूी बाहुपया, बहुरुिी)  
घटक:७ लोकसाहहत्याच्या अध्ययनपद्ती  
लोकसाहहत्याचे अध्ययन  : एक दृल्ष्टके्षि  ,लोकसाहहत्याच्या 
हवहवध अध्ययनिद्धती लोकसाहहत्याच्या आधहुनक 
अध्यनिद्धती  
घटक : ८ लोकसाहहत्याच्या संशोधन पद्ती  
लोकसाहहत्य सांशोधन, के्षरीय सांशोधन िद्धती, स्तरीय सांशोधन 
िद्धती, लोकसाहहत्याचे हवश्लेषण  
 

एम.ए.भाग १: मराठी (MAR 521-541) साहहत्यहिचार, समीक्षा आहण सौंदययश 
(आिश्यक अभ्यासपहरका क्रमांक) 

 
घटक १ साहहत्याचे स्िरूप  
घटक २ साहहत्यातील संप्रदाय  
घटक ३ साहहत्य समीके्षचे स्िरूप ि उहिष्टे  
घटक ४ आधहुनक समीक्षा हसद्ांत  
घटक ५ साहहत्य समीके्षच्या पद्ती आहण त्यांचे 
उपयोजन  
घटक ६ िाङ्मयीनमलू्ये, जीिनमलू्ये आहण िाङ्मयीन 
अहभरुची  
घटक ७ पाश्चात्त्य सौंदययशास्र  
घटक ८ मराठी सौंदययशास्र  

घटक : १ साहहत्याचे स्िरूप: 
'साहहत्य' शब्दाचा अथथ साहहत्यातनू व्यक्त होणाऱ्या अनभुवाांचे 
हवशेष वास्तव आहण कल्पित  
घटक : २ साहहत्यातील संप्रदाय  
अहभजातवाद (Classicism) सौंदयथवाद (Romanticism) 
वास्तववाद (Naturalism) अल्स्तत्ववाद (Existentialism)  
घटक : ३  साहहत्य समीके्षचे स्िरूप ि उहिष्टे : साहहत्य  
समीक्षेच्या व्याख्या समीक्षेचे स्वरूि समीक्षेच्या िद्धती समीक्षा : 
शास्र की कला?, लेखक व वाचक याांच्यातील  दवुा आदशथ 
समीक्षकाचे गणु  

घटक : ४ आधहुनक समीक्षा हसद्ांत:  
वसाहतवाद वाचकवाद आहण अथथहनणथयन  
घटक : ५ साहहत्य समीके्षच्या पद्ती आहण त्यांचे 
उपयोजन:  
अ) समाजशास्रीय समीक्षा  िद्धती : सनद : नारायण 
सवुे, आिण माणसात जमा नाही : राजन गवस ।  
ब) तौलहनक समीक्षा िद्धती : चक्र : जयवांत दळवी, स्लम डॉग 
हमलेहनअर (क्य ू अॅण्ड ए) : मळू लेखक : हवकास स्वरूि , 
अनवुाद : वांदना अरे  
घटक: ६ िाङ्मयीनमलू्ये, जीिनमलू्ये आहण िाङ्मयीन 
अहभरुची:   
मपूय म्हणजे काय ? वाङ्मयीन मपूये वाङ्मयीन मपूये आहण  
जीवनमपूये िरस्िर सांबांध, वाङ्मयीन अहभरुची  
घटक : ७ पाश्चात्त्य सौंदययशास्र:   
इमनॅ्यअुल काांट याांची भहूमका क्रोचेचा सौंदयथहवचार  
घटक :८ मराठी सौंदययशास्र:   
रा. भा. िाटणकर याांचा सौंदयथहवचार, प्रभाकर िाध्ये याांचा 
सौंदयथहवचार  मराठी वाङ्मयाचा इहतहास : इ.स. १८०० ते 
१९८०  

 

एम.ए.भाग १: मराठी आिश्यक अभ्यासपहरका क्र. ३ (MAR 522-542) 
घटक १ इ.स. १८०० ते इ.स. १८७४ या कालखांडाची 
सामाहजक व साांस्कृहतक िाश्वथभमूी  
घटक २ हनबांध, लघहुनबांध, लहलत हनबांध, लहलत लेख, लहलत 
गद्य याांचे स्वरूि, हवशेष वाटचाल  
घटक ३ कथा वाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष, वाटचाल  
घटक ४ कादांबरी वाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष वाटचाल  
घटक ५ नाट्यवाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष, वाटचाल  
घटक ६ काव्यवाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष, वाटचाल  

घटक ७ चहरर-आत्मचहरर वाङ्मयाचे स्वरूि हवशेष 
वाटचाल  
घटक ८ लहलतेतर वाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष, वाटचाल  
घटक : १ इ.स. १८०० ते इ.स. १८७४ या कालखंडाची  
सामाहजक व साांस्कृहतक िाश्वथभमूी  ,सांस्कृतीची सांकपिना , 
सांस्कृती आहण इहतहास ,सांस्कृती आहण साहहत्य अांत:सांबांध , 
साहहत्य आहण सामाहजक दृष्टी , मदु्रणकलेचा उदय  
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,शाळािसु्तक मांडळी आहण  हिस्ती हमशनऱ्याांची  िसु्तके , 
धार्ममक प्रबोधनाच्या चळवळी, हनयतकाहलकाांचा उदय घद  
घटक :२ हनबंध, लघहुनबंध, लहलत हनबंध, लहलत: 
 लेख्व, लहलत गद्य -स्वरूि, हवशेष, वाटचाल , 
लोकहहतवादींची 'शतिरे' , महात्मा फुलेंचे लेखन , हनबांधमाला 
: १८७४ ते १९२०, , लघहुनबांध व लहलत हनबांध ते लहलत लेख 
: १९२० ते १९४५ , लहलत गद्य (१९४५-१९८०)  
घटक:३ कथा िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल:  
कथा वाङ्मयाच्या प्रारांभीचे स्वरूि , अव्वल इांग्रजी कालखांड , 
करमणकू कालखांड , मनोरांजन कालखांड , यशवांत-हकलोस्कर 
कालखांड (१९२६ ते १९४५) , नवकथा , ग्रामीण कथा , दहलत 
कथा , स्रीवादी कथा.  
घटक : ४ कादंबरी िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल  
इ.स. १८५७ ते इ.स. १८८५ या काळातील कादांबरी इ .स. 
१८८५ ते इ.स. १९२० या काळातील कादांबरी , इ.स. १९२० ते 
इ.स. १९६० या काळातील कादांबरी , इ.स. १९६० नांतरची 
कादांबरी  
घटक:५ नाट्यिाङमयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल: 
नाटकाची भारतीय िरांिरा व हवकास , मराठी रांगभमूीचा उदय , 
सांगीत नाटकाांचा  मानदांड : अण्णासाहेब हकलोस्कर , इ.स. 

१८८५ ते १९२० या कालखांडातील नाट्यवाङ्मय ,इ. स. १९२० 
ते १९५० या काळातील नाट्यवाङ्मय इ. स. १९५० ते १९८० 
या काळातील नाटक  
घटक : ६ काव्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल: 
प्रारांभीची भाषाांतहरत कहवता (इस. १८०० ते १८८५) , 
केशवसतु व समकालीन कवी (इ.स. १८८५ ते १९२०) , 
रहवहकरण मांडळ (इ.स. १९२५ ते १९४५) , नवकाव्य , ग्रामीण 
कहवता , दहलत कहवता , स्रीवादी कहवता  
घटक : ७ चहरर-आत्मचहरर िाङ्मयाचे : 
स्वरूि, हवशेष, वाटचाल , ऐहतहाहसक चहररे , सांतचहररे , 
राजकीय सामाहजक जागतृीच्या उदे्दशाने हलहहलेली चहररे , 
समाजसधुारकाांची चहररे वाङ्मयसेवक व साहहल्त्यकाांची चहररे 
, भारतीय प्रबोधन आहण िहरवतथनासाठी हलहहलेली चहररे  , 
ल्स्रयाांची आत्मचहररे ,हचरिटसषृ्टीतील आत्मचहररे , 
स्वातांत्र्योत्तर आत्मचहररे , दहलत आत्मकथने.  
घटक:८ लहलतेत्तर िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशेष, िाटचाल: 
 भाहषक अभ्यास , साहहत्यसमीक्षा , शोध, सांशोधन, 
हचहकत्सा एका लेखकाचा अभ्यास : मध्ययगुीन तुकाराम 
  

एम.ए. भाग १ : मराठी (आिश्यक) (MAR 523-543) 
अभ्यासपहरका क्रमांक : २ (१) 

घटक १ तकुाराम : जीिनालेख  
घटक २ तकुारामांची कहिता  
घटक ३ तकुारामांच्या कहितेतील प्रहतमासषृ्टी  
घटक ४ तकुारामांच्या कहितेची भाषा  
घटक ५ तकुारामांच्या कहितेतील सामाहजकता  
घटक ६ संत तकुारामांची चचतनहशलता  
घटक ७ तकुारामांचा भक्ततयोग  
घटक ८ तकुारामांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि  
घटक : १ तकुाराम : जीिनालेख:  
तुकोबाांचे लौहकक जीवन लौहकक जीवनाकडून 
िारमार्मथकतेकडे तुकोबाांचे िारमार्मथक जीवन (साधक-
साक्षात्कारी-हसद्ध)  
घटक : २ तकुारामांची कहिता:   
पे्ररणा ,बलस्थाने कहवतेची व्याप्ती आहण हवहवधता  
घटक : ३ तकुारामांच्या कहितेतील प्रहतमासषृ्टी:  
 प्रहतमासषृ्टीचे हवशेष तुकारामाांचे साहहत्यशास्र प्रहतमासषृ्टी  
घटक : ४ तकुारामांच्या कहितेची भाषा:  

सांवादी अवतरणक्षमता आशयघनता प्रहतमासषृ्टी 
अपिाक्षररमणीयत्व, नादमयता अथथघन शब्द  दोषरहहतता, 
अलांकाहरकता सचूकता अनभुवसघनता हवनोद-उिहासप्रचरुता 
भाषाशैली  
घटक : ५ तकुारामांच्या कहितेतील सामाहजकता: 
 समाजमनस्कता लोकधमथ दांभस्फोट सांतगौरव, कुटुांबकथा 
अांधश्रद्धा व शदू्र दैवते याांवरील टीका साांसाहरकाांना उिदेश  
घटक : ६ संत तकुारामांची चचतनशीलता: 
 अदै्वतवाद सवानभुतूीसमभाव बांधभुाव अहहसावाद,लोकतत्त्व े 
घटक : ७ तकुारामांचा भक्ततयोग: 
देव-भक्त-अदै्वत भक्त आहण अभक्त हवठ्ठलनाम िांढरी, 
मोक्षकपिना तुलसी माहात्म्य  
घटक : ८ तकुारामांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि: 
 कवी भाष्यकार-िरखड-बांडखोर तत्त्वहचतक कहवत्व आहण 
व्यल्क्तमत्त्वाची एकरूिता वाङ्मयीन महत्ता,  
 

एम.ए. (मराठी) MAR 525 (Semester - I) MAR 545 (Semester - II) 
 

मराठी भाषा : उपयोजन आणण सजजन  
घटक १ भाणषक संपे्रषणाची कौशल्ये  
घटक २ भाणषक णिणिधता  
घटक ३ सजजनशील लेखनाची मलूतत्त्िे  
घटक ४ भाणषक सजजनशीलता  

घटक ५ साणहत्याची णनर्ममणतप्रणिया  
घटक ६ साणहत्याची भाषा  
घटक ७ उपयोणजत लेखन  
घटक ८ सजजनशील लेखन  

 
घटक : १ भाणषक संपे्रषणाची कौशल्ये  
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भाषषक संपे्रषण : स्वरूप व षवषवधता ,भाषषक संपे्रषणाची 
कौशल्ये, मषुितशोधन : गरज व महत्त्व  

घटक:२ भाणषक णिणिधता  
भाषषक षवषवधता, जाषहरातीची भाषा, षचत्रपटाची भाषा, 
न्यायसंस्थेची भाषा, धममसंस्थेची भाषा  
घटक : ३ सजजनशील लेखनाची मलूतत्िे  
सजमनशील लेखनाची मलूतत्त्व ेवा षवशेष सजमनशील लेखनाचे 
टप्पे  

घटक : ४ भाणषक सजजनशीलता  
सजमनशीलता, भाषषक सजमनशीलता  
घटक:५ साणहत्याची णनर्ममणतप्रणिया  

साषहत्यकृतीचे घटक, व्यावहाषरक अनभुव, व्यावहाषरक 
अनभुव व कलानभुव , कलानभुव आषण साषहत्त्यक, 

अनभुवषनष्ठ वाङ्मयप्रकार  
घटक:६ साणहत्याची भाषा  
भाषेचे स्वरूप, साषहत्याची भाषा, आशय आषण अषभव्यक्ती  
घटक: ७ उपयोणजत लेखन  
मषुित शोधन, जाषहरात, जजगल, ग्राषिटी, नाट्यपरीक्षण, 

षचत्रपट परीक्षण  

घटक:८ सजजनशील लेखन  
सजमनशीलता, दैनंषदनीचे लेखन, लघकुथेचे लेखन, कषवतेचे 
लेखन, एकांषककेचे लेखन, व्यत्क्तषचत्राचे लेखन  
 

आधणुनक भाषाणिज्ञान आणण मराठी भाषा (MAR551-561) 
एम.ए.भाग २: मराठी (आिश्यक) 

घटक १ भाणषक व्यिहाराचे स्िरूप  
घटक २ िणजनात्मक िा संरचनािादी भाषाणिज्ञान  
घटक ३ भाषाभ्यास पद्धती  
घटक ४ भाषाणिज्ञान ि इतर अभ्यासके्षते्र  
घटक ५ समाजभाषाणिज्ञान  
घटक ६ भाषाकुल आणण मराठी  
घटक ७ प्रमाणभाषा आणण बोली  
घटक ८ मराठीिरील अन्य भाषांचा प्रभाि  
घटक: १ भाणषक व्यिहाराचे स्िरूप  
भाषषक संपे्रषण  
घटक:२ िणजनात्मक िा संरचनािादी भाषाणिज्ञान  
स्वनषवचार स्वषनमषवचार स्वषनम षनत्चचतीची तत्त्व े
ध्वषनसाम्यता. काटकसरीचे तत्त्व स्वषनमाचे प्रकार 
रूषपमषवचार भाषषक रूप आषण रूषपका रूषपका - रूषपम - 
रूषपकांतर रूषपकान्तरांचे प्रकार, रूषपमांचे प्रकार अथमषवन्यास, 
अथाचे स्वरूप व व्याख्या अथाचे प्रकार , अथमके्षत्र संकल्पना  
घटक:३ भाषाभ्यासपद्धती  
भाषाभ्यास (Philology) भाषाभ्यास पद्धती. ऐषतहाषसक 
भाषाभ्यासाच्या मयादा, वणमनात्मक अभ्यास पद्धतीतील मयादा 
भाषाभ्यास पद्धतींची परस्परपरूकता  
घटक:४ भाषाणिज्ञान ि इतर अभ्यासके्षते्र  
शैलीषवज्ञान मनोषवज्ञान मानववंशषवज्ञान उपयोजत 
भाषाषवज्ञान, कोशषवज्ञान भाषांतरमीमांसा  
घटक:५ समाजभाषाणिज्ञान 

 समाजभाषाषवज्ञान समाज, संस्कृती आषण भाषा यांचा 
सहसंबंध, षवषवध भेद परंपरा, श्रद्धा-समजतुी पयावरण आषण 
भाषषक प्रभाव पौराषणकतेचा संदभम ऐषतहाषसक संदभम 
जीवनपद्धती अथवा समाजव्यवस्था उद्योग-व्यवसाय धार्ममकता, 
भाषषक सापेक्षतावाद  आषण न्यनूषसद्धांत 
समाजभाषाषवज्ञानातील षवषवध संकल्पना  
घटक:६ भाषाकुल आणण मराठी  
भाषाकुल संकल्पना भाषषक वगीकरणाची तत्त्व;े भाषांचे 
वगीकरण आषण जगातील भाषाकुले इंडो यरुोषपअन भाषाकुल 
आयमभारतीय भाषाकुल ,अंतवमत ृमळ-बषहवमतुमळ षसद्धांत आषण 
मराठी  
घटक: ७प्रमाणभाषा आणण बोली  
भाषाषवज्ञान आषण बोलीभगूोल बोली षनर्ममतीची कारणे व 
षवशेष प्रमाणभाषेचे स्वरूप व षवशेष प्रमाणभाषेची वैषशष्ट्य ेव 
काये , बोलींचा अभ्यास कोकणीची स्वषनम प्रषिया, 
कोकणीची व्याकरण व्यवस्था कोकणीचा शब्दसंग्रह 
अषहराणीची व्याकरण प्रषिया  
घटक:८ मराठीिरील अन्य भाषांचा प्रभाि  
भाषषक संिमण भाषषक आदानप्रदानाचे स्वरूप व कारणे, 
िाषवडी भाषांचा प्रभाव संस्कृत भाषेचा प्रभाव िासी भाषेचा 
प्रभाव इंग्रजी भाषेचा प्रभाव जहदीचा प्रभाव  
 

एका िाङ्मय प्रकाराचा अभ्यास : कादंबरी (MAR 552-562) 
एम.ए.भाग २: मराठी 

घटक १ कादंबरी : स्िरूप ि समीक्षा  
घटक २ िज्राघात : ह. ना. आपटे  
ढढ्ढाशास्त्री परान्ने : मकंुुद पाटील  
घटक ३ बळी : णिभािरी णशरूरकर  
घटक ४ धग : उद्धि शेळके  
घटक ५ ब.ॅ अणनरूद्ध धोपेश्िरकर : भाऊ पाध्ये  

घटक ६ पोखरण : केशि मेश्राम  
घटक ७ रीटा िेणलणकर : शांता गोखल े 
घटक ८ नामषु्कीचे स्िगत : रंगनाथ पठारे  
घटक : १ कादंबरी : स्िरूप ि समीक्षा  
कादंबरी : व्याख्या आषण स्वरूप कादंबरीचे प्रकार/कादंबरीचे 
वगीकरण  
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कादंबरीचे प्रकार/कादंबरीचे वगीकरण प्रादाशक कादबरा  
चषरत्रात्मक कादंबरी । समीक्षा : कादंबरी चे षनवडक समीक्षक  
घटक : २िज्राघात : ह. ना. आपटे, ढढ्ढाशास्त्री परान्ने : 
मकंुुद पाटील  
वज्राघात : हषर नारायण आपटे ऐषतहाषसक कादंबरी 'वज्राघात' 
कादंबरीचे कथानक,"वज्राघात' कादंबरीतील आशय 
व्यत्क्तषचत्रण आषण प्रसंगषचत्रण रंजनात्मक कादंबरी : नरहर 
कुरंदकर • ढढ्ढाशास्त्री परान्ने : मकंुुद पाटील 'ढढ्ढाशास्त्री परान्ने' 
कादंबरीची भाषा  
घटक : ३ बळी : णिभािरी णशरूरकर 
 बळी कादंबरीची षनर्ममर्मतप्रषिया  बळी मधील 
व्यत्क्तषचत्रण 'बळी' कादंबरीमधील समाजजीवन  'बळी' 
कादंबरीची भाषाशैली  
घटक:४ धग : उद्धि शेळके  
'धग' कादंबरीचे कथानक ,धग' कादंबरीतील व्यत्क्तरेखा, 'धग' 
कादंबरीतनू येणारे व-हाडकडील ग्रामीण जीवनाचे 
वास्तवदशमन 'धग' मधील प्रादेषशकता आषण भाषाशैली  
घटक : ५ ब.ॅ अणनरुद्ध धोपेश्िरकर : भाऊ पाध्ये  

तात्या क्लारा कथानक आशयसतेू्र : आयव्ही ऑषिसर सखुदेव 
रायसाहेब १ अॅड. चिपाणी जनादमन षवसगाव : वैषशष्ट्य े
षवसगावची ब.ॅ अषनरद्ध धोपेचवरकर' मधील 
वेगळेपण भाषाशैली  
घटक : ६ पोखरण : केशि मेश्राम  
व्यत्क्तरेखा कथानक जामाली गणनायक मंषडक 
अकंषपकबाप्पा अंधवेल दण्डक अनाषदभट्ट धत्म्मल (गोरा 
बडुगा) पस्त्याषकन बाप्पा  
अनाषदभट्ट धत्म्मलामळेु जामाषलन जगुीत षनमाण झालेला संघषम 
भाषाशैली : घटनाप्रसंग संवाद षनर्ममती :  
घटक : ७ रीटा िेणलणकर : शांता गोखल े 
'रीटा वेषलणकर' चे कथानक :'रीटा वेषलणकर' कादंबरीमधील 
आशयसतेू्र : 'रीटा वेषलणकर' या कादंबरीतील प्रमखु 
व्यत्क्तरेखा : षनवेदन, संवाद, वातावरणषनर्ममती, भाषाशैली  
घटक :८ नामषु्कीचे स्िगत : रंगनाथ पठारे  
आशयसतेू्र कथानक कादंबरी 
रचनातंत्र पात्रषचत्रण षनवेदनव्यवस्था  
 

मध्ययगुीन मराठी िाङ्मय : गद्य आणण पद्य (MAR 553-563) 
एम.ए.भाग २: मराठी (आिश्यक) 

घटक १ श्री गोविदप्रभ ुचणरत्र  
घटक २ श्री ज्ञानेश्िरी : अध्याय १२ िा  
घटक ३ एकनाथांची णनिडक भारुडे  
घटक ४ मनाचे श्लोक - समथज रामदास  
घटक ५ संत बणहणाबाईंची अभंगिाणी  
घटक ६ दमयंती स्ियंिर  
घटक ७ पैंजण  
घटक ८ भाऊसाहेबांची बखर  
घटक:१ श्री गोविदप्रभचुणरत्र : म्हाइंभट  
म्हाइंभटांचे वाङ्मयीन कायम गोजवदप्रभुचषरत्र : स्वरूप व षवशेष, 
श्रीगोजवदप्रभु अवतार षवशेष 'गोजवदप्रभचषरत्रा'तील : 
समाजजीवन, गोजवदप्रभचूषरत्र : भाषा षवशेष 
गोजवदप्रभुचषरत्रातील आशयसौंदयम , गोजवदप्रभुचषरत्रातील 
तत्त्वज्ञान श्रीगोजवदप्रभुचषरत्रातील व्यत्क्तषचत्रणे व प्रसंगषचत्रणे  
घटक:२ श्री ज्ञानेश्िरी अध्याय १२ िा : ज्ञानेश्िर 
ज्ञानदेव : चषरत्र व वाङ्मयीन कायम ज्ञानदेवांच्या चषरत्राषवषयीची 
षवषवध मते, ज्ञानदेवांचा काल  : षवषवध मते ज्ञानदेवांची 
गरुपरंपरा वाङ्मयीन कायम ज्ञानदेव : नाथसंप्रदाय आषण वारकरी 
संप्रदाय ज्ञानदेवांचे तत्त्वज्ञान, ज्ञानदेवांचे सद्गरुस्तवन भत्क्तमागम 
व योगमागाचे षववेचन आदशम भक्तांची लक्षणे, व्यत्क्तषचते्र : 
अजुमन, श्रीकृष्ण काव्यसौंदयम : प्रषतमा, प्रतीके व अलंकार 
भाषाशैली ज्ञानदेवकालीन समाजजीवन  
घटक:३ एकनाथांची णनिडक भारुडे  
संत एकनाथांचे  चषरत्र व वाङ्मयीन  कायम नाथांच्या कायाचे 
स्वरूप, भारूडांची षवषवधता भारूड काव्याची वैषशष्ट्य े संत 

एकनाथांची भारूडे , भारूडांचा आशय उपदेश व अध्यात्म 
यांचा समन्वय  
घटक:४ मनाचे श्लोक :समथज रामदास  
रामदासांचे चषरत्र मनाचे चलोक मधील आशय भक्ती व बोध , 
भगवंतभक्ती - उपासना सगणु-षनगुमणातील शदु्ध स्वरूप  
घटक:५ संत बणहणाबाईंची अभंगिाणी  
संत बषहणाबाईंचे चषरत्र व वाङ्मयीन कायम संत तुकाराम व 
बषहणाबाई वारकरी संप्रदाय व बषहणाबाई बषहणाबाई कषथत 
गरु-षशष्य लक्षणे, बषहणाबाईंचा उपदेश, बषहणाबाईंचे तत्त्वज्ञान 
व भक्ती तत्कालीन समाजजीवन, काव्यसौंदयम बषहणाबाईंचे 
तेरा जन्म बषहणाबाईंच्या संदभातील वाद . 
घटक:६ दमयंती स्ियंिर : रघनुाथ पंणडत  
रघनुाथ पंषडतांचे चषरत्र व वाङ्मयीन कायम संस्कृत महाकाव्ये व 
मराठी आख्यानकाव्ये यांचा संबंध नैषधीय चषरत्र व दमयंती 
स्वयंवर दमयंती स्वयंवर : आशय सौंदयम, दमयंती स्वयंवर : 
प्रसंग षचत्रणे व व्यत्क्तषचत्रणे दमयती स्वयवराची भाषा दमयंती 
स्वयंवरातील वतृ्तरचना दमयंती स्वयंवर : वणमनशैली, दमयंती 
स्वयंवराचे वेगळेपण आषण वैषशष्ट्य े 
घटक: ७ पैंजण  
 शाषहरी वाङ्मय  म्हणजे काय ? लावणी वाङ्मयाची पाचवमभमूी 
लावणी-व्यतु्पत्ती आषण पे्ररणा  लावण्यांचे षवषयानसुार 
वगीकरण मराठी लावणी : रसाषवष्कार, अलंकारसषृ्टी व शैली 
रामजोशी (इ.स. १७८५-१८१३) राम जोशीच्या लावणीचे स्वरूप 
राम जोशी यांच्या लावणीची वैषशष्ट्य ेअनंत िंदी इ.स. (१७४४-
१८१९), शाहीर परशराम शाहीर प्रभाकर सगनभाऊ  
घटक:८ भाऊसाहेबांची बखर  
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ऐषतहाषसक महत्त्व पाषनपतच्या यदु्धाची पाचवमभमूी दत्ताजी जशदे 
याचा वध, भाऊसाहेबांची रवानगी जाटाचा रसवा सजुा 
अबदालीकडे उपांत्य झगडे शेवटचा संग्राम व्यत्क्तषचत्रणे व 

प्रसंगषचत्रणे भाषाषवशेष व वणमनशैली सामाषजक व राजकीय 
जीवन काही दोष बखरीतील संषक्षप्त कालपट पाषनपत यदु्धाचा 
नकाशा,  

मराठी भाषा : उपयोजन आणण सजजन (MAR 554-564) 
एम.ए.भाग २: मराठी (ऐच्छिक) 

  
घटक १ स्िभाषा आणण परभाषाणशक्षण  
घटक २ सामाणजक अणभसरण आणण शब्दसंग्रह  
घटक ३ भाषा आणण भाषण  
घटक ४ भाषािापराची णिणिधता  
घटक ५ अनिुाद आणण रूपांतर  
घटक ६ संगणकसंिाद  
घटक ७ संगणकीय उपयोजन  
घटक ८ सजजनशील उपयोजन  

 
घटक : १स्िभाषा आणण परभाषाणशक्षण  
 स्वभाषा आषण  परभाषा : स्वरूप व व्याख्या ,स्वभाषाषशक्षण 
परभाषाषशक्षण : स्वरूप, महत्त्व, आवचयकता  
घटक:२सामाणजक अणभसरण आणण शब्दसंग्रह  
 सामाषजक अषभसरणाची संकल्पना ,भाषासमदृ्धी मराठीचा 
शब्दसंग्रह षवषवध लेख  
घटक:३ भाषा आणण भाषण  
 भाषा आषण भाषण सहसंबंध-भेद देहबोली : स्वरूप व षवशेष 
भाषणाची मलूतत्त्व े 
घटक:४ भाषािापराची णिणिधता 
 वतृ्तपते्र,आकाशवाणी ,दरूषचत्रवाणी ,षवज्ञान  
| घटक :५ अनिुाद, भाषांतर ि रूपांतर  
 बहुभाषषकता, जागषतकीकरण आषण अनवुाद-रूपांतर प्रषिया 
अनवुाद, भाषांतर आषण रूपांतर अनवुाद भाषांतर रूपांतर 

अनवुादकाचे गणु अनवुादासाठीची पवूमतयारी व अनवुाद कसा 
असावा षवषवध अनवुाद  
घटक : ६ संगणकसंिाद  
संगणक, इंटरनेट महाजाल संगणक संवाद इंटरनेटवरील संवाद 
सषुवधा इन्स्टंट मेसेजजग  (तात्काळ षनरोप) षशक्षण के्षत्रामध्ये 
संगणक प्रणाली इंटरनेटवरील चचा गट : चटॅ ग्रपु्स । 
इंटरनेटवरील संवादमाध्यमे आषण संवादाचे स्वरूप 
इंटरनेटवरील दैषनके इंटरनेटवरील लेख, कषवता आषण इतर 
लषलत साषहत्य  
घटक: ७ संगणकीय उपयोजन  
वेबसाईट षनर्ममती इंटरनेटचे काम कसे चालते ? डोमेन नेम 
पद्धती www म्हणजे काय ?, URL म्हणजे काय ? वेब साईटचे 
स्वरूप, वेबसाईड षनर्ममती प्रषिया, वेबसाईट तयार करताना 
घ्यावयाची दक्षता, मराठी संकेतस्थळे पावरपॉईंट पे्रझेंटेशन  
पावरपॉईंट कसा तयार करावा ?, पावरपॉईंट पे्रझेंटेशन 
पावरपॉईंट पे्रझेंटेशनचा नमनुा पावरपॉईंट तयार करणे आषण 
सादरीकरणातील टप्पे ई-मेल ई-मेल खाते कसे उघडाव े
?,असलेला ई-मेल कसा तपासावा ?, ई-मेल कसा पाठवावा ?, 
चटॅींग चटॅींगचा नमनुा ई-कॉमसम ब्लॉग लेखन, ब्लॉग लेखनाचे 
स्वरूप लपॅटॉपचा षवषवधांगी वापर लपॅटॉपचे वापर . 
घटक:८ सजजनशील उपयोजन  
अनवुादाचे स्वरूप  अनवुाद, रूपांतर आषण अनसुजमन प्रषिया 
इंग्रजी-मराठी : काही रचनाषवशेष कषवता उतारा बातमी 
जाषहरात,  
 

िैचाणरक िाङ्मय एम.ए.भाग २: मराठी (ऐच्छिक) (MAR555-565) 
  
घटक १ िैचाणरक िाङ्मय : संकल्पना, स्िरूप, तत्त्िे आणण 
मलू्ये  
घटक २ शेतकऱ्याचा असडू - जोतीराि फुल े 
घटक ३ स्त्री-परुुष तलुना - ताराबाई वशदे  
घटक ४ गोपाळ गणेश आगरकर : णनिडक लेखसंग्रह  
घटक ५ शाहू महाराजांची भाषणे  
घटक ६ बणहष्कृत भारतातील अकरा लेख  
घटक ७ यगुांतर - यशिंतराि चव्हाण  
घटक ८ धागे आडिे उभे - अणनल अिचट  

 
घटक : १ िैचाणरक िाङ्मय 
 : संकल्पना, स्वरूप, तत्त्व े आषण मलू्ये वैचाषरक वाङ्मयाची 
संकल्पना वैचाषरक वाङ्मयाचे स्वरूप वैचाषरक वाङ्मयाची तत्त्व े

वैचाषरक वाङ्मयाची मलू्ये वैचाषरक वाङ्मय : षवकास आषण 
वाटचाल  
घटक : २ शेतकऱ्याचा असडू – 
 जोतीराव िुले यांचा पषरचय 'शेतकऱ्याचा असडू 'ची षनर्ममती 
प्रषिया 'शेतकऱ्याचा असडू' चा उदे्दश, शेतकऱ्याचा 
असडू'मधील आशयसतेू्र 'शेतकऱ्याचा असड'मधील 
षवचारतत्त्व,े शेतकऱ्याचा असडू मधील मलू्ये 'शेतकऱ्याचा 
असडू'चे भाषाषवशेष  
घटक:३ स्त्री परुुष तलुना 
- ताराबाई जशदे ताराबाई जशदे यांचा पषरचय, स्त्री परुष 
तुलना'मधील आशय 'स्त्री परुष तुलना'मधील तत्त्व े 'स्त्री परुष  
तुलना'मधील मलू्ये 'स्त्री परुष तुलना'चे भाषाषवशेष  
घटक:४ गोपाळ गणेशआगरकर : णनिडक लेखसंग्रह  



MASTER OF ARTS (M41) 

10 

गोपाळ गणेश आगरकर यांचा पषरचय,आगरकांच्या लेखांचा 
आशय, आगरकरांच्या लेखांतील  षवचारतत्त्व े आगरकरांच्या 
लेखांमधील मलू्ये  
घटक : ५ शाहू महाराजांची भाषणे  
(संपादक - चयाम येडेकर) राजषी शाह : जीवन व कायम 
शाहंूच्या भाषणांतील षवचारसतेू्र शाहच्या भाषणांतील  तत्त्वे 
शाहच्या भाषणातील मलू्ये शाहच्या भाषणांतील भाषाषवशेष  
घटक :६ बणहष्कृत भारतातील अकरा लेख  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पषरचय, डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या लेखनातील आशयसतेू्र डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या लेखांमधील तत्त्व े डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकरांच्या लेखांतील मलू्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यांच्या लेखांचे भाषाषवशेष  
घटक : ७ यगुांतर  
- यशवंतराव चव्हाण यशवंतराव चव्हाण यांचा पषरचय यगुांतर' 
मधील आशय 'यगुांतर' मधील तत्त्व े 'यगुांतर मधील  मलू्ये 
'यगुांतर'चे भाषाषवशेष  
घटक :८ धागे आडिे उभे : 
 अषनल अवचट यांचा पषरचय धागे आडव ेउभे मधील आशय, 
यंत्रमाग कामगारांचे आयषु्य 'धागे आडव ेउभे' मधीलभाषाशैली 
मखुपषृ्ठ  
 

लोकणप्रय साणहत्य आणण णिज्ञान साणहत्य(MAR 556-566) 
एम.ए.भग २: मराठी (ऐच्छिक) 

घटक १ लोकणप्रय साणहत्य  
घटक २ भालू : बाबा कदम  
घटक ३ घर हरिलेली माणसं : ि. प.ु काळे  
घटक ४ कल्याणी : ज्योत्स्ना देिधर  
घटक ५ णिज्ञान साणहत्य  
घटक ६ अभयारण्य : जयंत नारळीकर  
घटक ७ आकाशभाणकते : सबुोध जािडेकर  
घटक ८ बे्रनिेव्हज : माधरुी शानभाग  
घटक : १ लोकणप्रय साणहत्य (संकल्पना, स्िरूप, णिशेष, 
िाटचाल आणण णिकास)  
लोकषप्रय साषहत्य संकल्पना, स्वरूप व षवशेष लोकषप्रय 
साषहत्य संकल्पना लोकषप्रय साषहत्याचे स्वरूप, कलात्मक 
साषहत्य, सीमावती साषहत्य आषण लोकषप्रय साषहत्य, सीमावती 
साषहत्य आषण लोकषप्रय साषहत्य लोकषप्रय साषहत्य आषण 
लषलत साषहत्य यातील साम्यभेद, लोकषप्रय साषहत्य 
कलाकृतीचे रचनातंत्र लोकषप्रय साषहत्य आषण वाङ्मयीन 
व्यवहार, लोकषप्रय साषहत्य  आषण वाचकांची अषभरची, 
लोकषप्रय साषहत्याचे प्रकार, लोकषप्रय साषहत्याचे षवशेष, मराठी 
लोकषप्रय साषहत्याच्या पे्ररणा, मराठी लोकषप्रय साषहत्याचा 
उगम मराठी लोकषप्रय साषहत्याची वाटचाल, मराठी लोकषप्रय 
साषहत्यातील कथा, कादंबरीचे स्वरूप, मराठी लोकषप्रय 
साषहत्यातील षवषयाचा साचेबंदपणा, मराठी लोकषप्रय 
साषहत्याचा षवकास , लोकषप्रय साषहत्य आषण मराठी वाचक  
घटक : २ भालू : बाबा कदम 
'भाल'ू कादंबरीचे कथानक भाल ू व सज्जला यांच्यातील 
षजव्हाळा, भालचूी पन्ना व गलुी कुत्रीशी मैत्री सजलेचे लग्न 
रामराव मोडतो : भालचूी मदत जयंताला िौजदार खांडेकरांची 
मदत भालचूा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न जयंताला अन्नातनू 
षवषबाधा रामराव रंकास अटक,अथक प्रयत्नाने जयंता 
बचावतो, खांडेकर व सषुमत्राराजे यांच्या मैत्रीचे पे्रमात रूपांतर 
जयंत बाभळगावी परततो. कोटम डामा : साक्ष, उलटतपासणी, 
सत्त ू बेरडाची महत्त्वाची साक्ष , रामराव रंकास षशक्षा, 'भाल'ू 

कादंबरीमधील आशयसतेू्र मानवाची भतूदयावादी प्रवतृ्ती, 
प्राण्यांचे एकमेकांवरील पे्रम,मानवी नातेसंबंधाचा शोध,सत्ता व 
संपत्तीचा गैरवापर,  
सषु्ट पात्रांचा षवजय तर दषु्ट पात्रांचा षबमोड 
व्यत्क्तषचत्रण,प्रसंगषचत्रण संघषम, वातावरणषनर्ममती 
,भाषाषवशेष, संवाद,  
घटक:३ घर हरिलेली माणसं : ि. प.ु काळे 
'घर हरवलेली माणसं'मधील कथा ,सहजीवनाचा मंत्र जपणारे 
पती-पत्नी कौटंुषबक पातळीवरील दरुावलेपण स्त्रीकडे 
पहाण्याचा संकुषचत दतृ्ष्टकोन वदृ्धांची कथा आषण व्यथा 
जीवनावर भाष्य करणारे मनोगत 'घर हरवलेली माणसं' मधील 
भाषाषवशेष  
घटक:४ कल्याणी : ज्योत्स्ना देिधर 
कल्याणी कादंबरीचे कथानक कल्याणी कादंबरीची आशयसतेू्र 
व्यत्क्तषचत्रण कल्याणी कादंबरीतील प्रसंगषचत्रण कादंबरीतील 
संघषम, वातावरणषनर्ममती, कल्याणी कादंबरीचे भाषाषवशेष  
घटक:५ णिज्ञानसाणहत्य (संकल्पना, स्िरूप, णिशेष, 
िाटचाल आणण णिकास) 
 षवज्ञान साषहत्य संकल्पना, स्वरूप व षवशेष मराठी 
षवज्ञानसाषहत्याची वाटचाल आषण षवकास,  
घटक:६ अभयारण्य : जयंत नारळीकर 
 'अभयारण्य' कादंबरीची षनर्ममती, अभयारण्य' कादंबरीचे 
कथानक, 'अभयारण्य' कादंबरीची आशयसतेू्र 'अभयारण्य' 
कादंबरीतील व्यत्क्तषचत्रण 'अभयारण्य' कादंबरीतील 
प्रसंगषचत्रण, अभयारण्य'मधील भाषाषवशेष  
घटक : ७ आकाशभाणकते : सबुोध जािडेकर  
कथानक आशयसतेू्र व्यत्क्तषचत्रण प्रसंगषचत्रण भाषाषवशेष  
घटक:८ बे्रनिेव्हज : माधरुी शानभाग ' 
ब्रेनवेव्हज' कादंबरीचे कथानक 'ब्रेनवेव्हज' कादंबरीची 
आशयसतेू्र 'ब्रेनवेव्हज' कादंबरीतील व्यत्क्तषचत्रण 'ब्रेनवेव्हज' 
कादंबरीतील प्रसंगषचत्रण 'ब्रेनवेव्हज' कादंबरीतील भाषाषवशेष
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