फर्गयुयसन महाविद्यालय,
मराठी विभाग
स्िायत्त एम. ए. भाग 2 : मराठी अभ्यासक्रम
उविष्ट :एम. ए. मराठीसाठी महाविद्यालयात येणारा विद्याथी हा कला , मानव्य, विज्ञान आवण िावणज्य या शाखेतनू
येणारा आहे . त्याला मराठी इवतहासाचा पररचय करून देणे , भाविक कौशल्ये आवण त्याचे उपयोजन याांची स्थल
ू
ओळख करून देणे गरजेचे असते . मराठीचा भाविक अभ्यास कसा करािा तसेच अनिु ाद कौशल्ये ि तौलवनक
सावहत्यसमीक्षा याांची विस्तृत चचाा होणे आिश्यक आहे.
मराठी सावहत्यातील विविध प्रिाहाांची , चळिळीची मावहती घेऊन त्याआधारे मराठी सावहत्यामधील
पररितान स्पष्ट करणे , त्या प्रिाहाांच्या उदय , विकास आवण त्यातील पररितानाची कारणमीमाांसा करता येईल . मराठी
भािा, इवतहास समाज आवण सांस्कृ ती याांचा साांस्कृ वतक दृष्टीकोनातनू अभ्यास के ल्यावशिाय सावहत्याचा अभ्यास पणू ा
होणार नाही हे लक्षात घेऊन पवहल्या ििीच्या अभ्यासक्रमाची रचना के ली आहे.
भािाकौशल्ये आवण त्याची सामावजक उपयोवगता लक्षात घेऊन मद्रु ण , सांपादन, सांवहतालेखन, भािाांतर,
विद्यार्थयााच्या लेखन आवण अवभव्यक्ती गणु ाांना सांधी उपलब्ध करून देणे
, माध्यमविियक भान वनमााण करणे ,
जनसपां कााची कौशल्ये ि विविध क्षेत्ाश
ां ी सबां वां धत सावहत्याचा अभ्यास करणे अपेवक्षत आहे . वनवमाती, कलास्िाद
आवण प्रसार ही साांस्कृ वतक क्षेत्ाशी सांबांवधत प्रवक्रया स्पष्ट करणे त्याद्वारे िाङमयीन मल्ू यमापनाची समज िृवधांगत
करणे गरजेचे आहे.
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मराठी एम. ए. द्वितीय वषष अभ्यासक्रम
अभ्यासपद्विकाांची नावे
१. वाङ्मयप्रकाराचा अभ्यास : कथा आणण कादंबरी
२. मराठी सावहत्य समीक्षा ि मराठी सावहत्य सांशोधन
पयाुयी अभ्यासक्रम
३. णवशेष लेखकाचा अभ्यास : (मध्ययगु ीन) : संत तक
ु ाराम
४. णवशेष लेखकाचा अभ्यास : आधणु नक : नाटककार महेश एलकंु चवार
पयाा यी अभ्यासक्रम
५. लोकसावहत्याची मल
ू तत्त्िे आवण मराठी लोकसावहत्य
६. सावहत्य सजान आवण उपयोजन
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वाङ्मयप्रकाराचा अभ्यास : कथा आद्वि कादांबरी
Course Code MAR4301
सि द्वतसरे :( चार श्रेयाांक )
घटक: १ कथा

घटक: २

घटक: ३

घटक: ४

एकूि घड् याळी ६० तास

सांकल्पना आद्वि स्वरूप
१५ तास
कथा या वाङ्मयप्रकारचा उद्गम आणण णवकास (भारतीय परंपरा)
कथेचे घटक : कथानक : कथानकाचे प्रकार
व्यणिणचत्रण : व्यणिणचत्रणाचे प्रकार
णनवेदन : णनवेदनाचे प्रकार
कथेचे णवणवध प्रकार : पररचय (भाषांतररत कथा , ऐणतहाणसक कथा ,
लघक
ु था, नवकथा, दीघा कथा,
मनोणवश्लेषणपर कथा, अणततत्ववादी कथा इ.)
१५ तास
मराठी कथेची वाटचाल
तवातंत्र्यपूवा मराठी कथा, (१८१८ ते १९४५ तथूल पररचय)
तवातंत्र्योत्तर मराठी कथा, (१९४५ ते १९६० तथूल पररचय)
साठोत्तरी साणहत्यप्रवाह : ग्रामीण कथा, दणलत कथा, स्त्रीवादी
कथा इ. (प्रवाहांचा तथूल पररचय)
कथासंग्रह : डोहकाणिमा : (संपादक) म. द. हातकणंगलेकर
१५ तास
डोहकाणिमा णनवडक कथासंग्रहातील कथेचे आशयाच्या अंगाने
मूल्यमापन.
(कथेतील अनभु वणवश्व, कथेतील जीवनदृष्टी, पात्रणचत्रण,
वातावरणणनणमा ती,)
कथासंग्रह : डोहकाणिमा : (संपादक) म. द. हातकणंगलेकर
१५ तास
डोहकाणिमा णनवडक कथासंग्रहातील कथेचे रूपबांधाच्या अंगाने
मूल्यमापन.
(कथेचा रूपबंध, णनवेदनशैली, प्रणतमाणवश्व, प्रायोणगकता, भाषाशैली इ.)
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वाङ्मयप्रकाराचा अभ्यास : कादांबरी
Course Code MAR4401

सि चौथे : ( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

घटक: १.

कादांबरी : सांकल्पना आद्वि स्वरूप : व्याख्या, कादंबरीचे घटक :
कथानक, पात्रणचत्रण, घटनाप्रसंग, कादंबरीचे रूपणवशेष.

घटक: २.

कादांबरीचे प्रकार: (ऐणतहाणसक कादंबरी, पौराणणक कादंबरी, सामाणजक १५ तास
कादंबरी, राजकीय कादंबरी, मनोणवश्लेषणात्मक व संज्ञाप्रवाही कादंबरीइ.)
मराठी कादांबरीची वाटचाल :
तवातंत्र्यपवू ा मराठी कादंबरी, (१८१८ ते १९४५ तथूल पररचय)
तवातंत्र्योत्तर मराठी कादंबरी, (१९४५ ते १९६० तथूल पररचय)
साठोत्तरी साणहत्यप्रवाह : दणलत कादंबरी, ग्रामीण कादंबरी, स्त्रीवादी
कादंबरी इ. (प्रवाहांचा तथूल पररचय)
कादांबरी सांद्वहतेचा अभ्यास : इांधन : हमीद दलवाई
१५ तास
इंधन कांदबरीचे आशयाच्या अंगाने मूल्यमापन.
(कादंबरीतील अनभु वणवश्व, जीवनदृष्टी, पात्रणचत्रण, वातावरणणनणमा ती इ.)
कादांबरी सांद्वहतेचा अभ्यास : इांधन : हमीद दलवाई
१५ तास
इंधन कांदबरीचे रूपबांधाच्या अंगाने मूल्यमापन.
कादंबरीचा रूपबंध, णनवेदनशैली, भाषाशैली इ

घटक: ३.

घटक: ४.

सांदर्षग्रथ
ां
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.

मराठी कथा उद्गम आणण णवकास, इंदमु ती शेवडे,
साणहत्य अध्यापन आणण प्रकार, (वा. ल. कुलकणी गौरवग्रंथ)
मराठी कथेची णतथती गती, अंजली सोमण,
संज्ञा संकल्पना कोश, (वसंत आबाजी डहाके आणण इतर)
वाङ्मयीन संज्ञा संकल्पना कोश, णवजया राजाध्यक्ष.
चंद्रकांत बांणदवडेकर, मराठी कादंबरीचा इणतहास,
चंद्रकांत बांणदवडेकर, मराठी कादंबरी णचंता आणण णचंतन
देशपांडे कुसमु ावती, मारही कादंबरीचे पणहले शतक,
मराठी कादंबरीचा इणतहास, ना. वा. गोडबोले,
मराठी साणहत्य प्रेरणा आणण तवरूप संपादक : गो. मा. पवार
सहा कथाकार, भालचंद्र फडके .
वाङ्मयीन अध्यापन, (संपादक : द. णद. पडंु े आणण वा. प.ु णगंडे)
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१५ तास

मराठी सावहत्य समीक्षा
सत्र विसरे : ( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code : MAR4302

मराठी सावहत्य समीक्षा
घटक: १

घटक: २

घटक: ३

घटक: ४

मराठी समीक्षेची सांकल्पना :
समीक्षा सक
ां ल्पना आवण स्िरूप, समीक्षेची िैवशष्ट्ये , आ. समीक्षेचे प्रयोजन इ.
समीक्षेतील सावहत्याचे आकलन, आस्िाद-मल्ू यमापन याांचे स्थान ि काया
आदशा समीक्षकाची साधना आवण समीक्षकाने पाळाियाची पर्थये :
अ. आदशा समीक्षकाचे गणु : रवसकता, प्रज्ञा, तल
ु नात्मकता,
वचवकत्सकता, मल्ू यवििेक, विश्लेिकता, व्यत्ु पन्नता, तल
ु नाक्षमता,
भाविक तयारी इ.
आ. समीक्षकाने पाळाियाची पर्थये :
१. समीक्षाविियाचे अिधान ि तारतम्य
२. व्यक्तीवनष्ठता ि िस्तवु नष्ठता याच
ां े तारतम्य
३. िाङ्मयीन मल्ू ये ि जीिनमल्ू ये याांचा परस्परसांबांध आवण
त्याांच्या िापराबाबत कराियाचा वििेक
मराठी समीक्षेच्या पधती :
१. रूपिादी समीक्षा
२. चररत्ात्मक समीक्षा
३. मानस्शात्ीय समीक्षा
४. आवदबांधात्मक समीक्षा
५. ऐवतहावसक समीक्षा
६. समाजशास्त्रीय समीक्षा
७. मार्कसािादी समीक्षा
८. आस्िादक समीक्षा

१५ तास

मराठी समीक्षेची िाटचाल
स्िातांत्र्यपिू ा मराठी समीक्षा
अ. स्िातांत्र्योत्तर मराठी समीक्षा

१५ तास
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१५ तास

१५ तास

मराठी सावहत्य संशोधन
सत्र चौथे : ( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code :MAR4402

मराठी सावहत्य संशोधन
घटक: १

घटक: २

घटक: ३

घटक: ४

मराठी सावहत्य सांशोधन : सांकल्पना ि स्िरूप
१. सश
ां ोधन : सक
ां ल्पना, प्रेरणा, प्रयोजने
२. सांशोधकाचे गणु िैवशष्ट्ये
३. सश
ां ोधन प्रवक्रयेतील टप्पे.
४. सांशोधनाची साधने
िाङ्मयीन सांशोधनाची अभ्यासक्षेत्े
१. सावहत्यकृ ती वनष्ठ सश
ां ोधन
२. िाङ्मयप्रकारवनष्ठ सांशोधन
३. लेखकाचा अभ्यास
४. कालखडां ाचा अभ्यास
५. भाविक सांशोधन
६. लोकसावहत्यविियक सश
ां ोधन
७. तौलवनक सावहत्याभ्यास
८. िाङ्मयेवतहासासांबांधी सांशोधन
९. सांवहता सांपादन आवण विश्लेिण
आतां रविद्याक्षेत्ीय सश
ां ोधन
१. सावहत्य आवण तत्त्िज्ञान
२. सावहत्य आवण समाजशास्त्र
३. सावहत्य आवण मानसशास्त्र
४. सावहत्य आवण सांस्कृ ती
५. सावहत्य आवण सौंदयाशस्त्र
६. सावहत्य आवण इवतहास
७. सावहत्य आवण राज्यशास्त्र
८. सावहत्य आवण अथाशास्त्र

१५ तास

मराठीतील सश
ां ोधन परांपरा

१५ तास
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१५ तास

१५ तास

१.
२.
३.
४.

लोकसावहत्य सांशोधन
भािाविियक सांशोधन
मध्ययगु ीन सांशोधन
मराठीचे पाश्यात्य सांशोधक

सांदर्ष ग्रांथ :
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.

पाटील गंगाधर, समीक्षेची नवी रूपे,
क्षीरसागर श्री. के ., टीकाणववेक,
कुलकणी, गो. म., नवसमीक्षा – काही णवचारप्रवाह,
पाटील म. स.ु , आणदबंधात्मक समीक्षा,
कुलकणी अ. वा., मानसशास्त्रीय समीक्षा,
कुलकणी, गो. म., मराठी समीक्षेची वाटचाल,
कुलकणी वा. ल., साणहत्य : तवरूप आणण समीक्षा,
बेडेकर णद. के ., साणहत्य : तवरूप आणण समीक्षा
पाध्ये णदगंबर, साणहत्य : समाज आणण संतकृती,
धोंगडे अणश्वनी, स्त्रीवादी समीक्षा : तवरूप आणण उपयोजन,
णशरवाडकर के . रं., मार्कसा वादी साणहत्यणवचार,
जाधव मनोहर (संपा), समीक्षेतील नव्या संकल्पना,
साने ह. श्री., साणहत्य आणण सामाणजक शास्त्रे ,
संत द.ु का., साणहत्य आणण संतकृती,
आगिे णसद्धाथा , मराठीतील रूपवादी समीक्षा,
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पयाषयी अभ्यासक्रम
द्ववशेष लेखकाचा अभ्यास : (मध्ययुगीन) : सांत तुकाराम /
द्ववशेष लेखकाचा अभ्यास : आधुद्वनक : नाटककार महेश एलकुांचवार
उद्विष्टे :
१. एखाद्या लेखकाचे वाड् मयीन आकलन, लेखकाच्या व्यणिमत्त्वाची जडणघडण, सांतकृणतक आणण
वाड् मयीन णनणमा ती यांचे तवरूप आणण प्रेरणा समाजावून घेणे .
२. लेखकाचा काल व त्याची साणहत्यणनणमा ती यांतील संबधं ांचा शोध आणण त्याद्वारे लेखनातील कालतत्त्व
आणण णचरंतनत्व यांचा मागोवा घेणे .
३. साणहत्यणनणमा तीचा क्रम लक्षात घेऊन लेखकाच्या लेखनातील पररवता नाचा णवचार, साणहत्यणनणमा तीतील
वैणवध्य, त्यातील लेखकाचे तथान, लेखकाची जीवनणनष्ठा, त्यांचे साणहत्यणनणमा तीवरील पररणाम, मराठी
साणहत्यातील लेखकाचे योगदान, आणण त्याच्या साणहत्यकृतीचे वाड् मयीन आकलन करणे
४. णवणवध साणहत्यकृतीतून लेखकाचे योगदान आणण त्याचे तौलणनक आकलन करणे .

द्ववशेष लेखकाचा अभ्यास : (मध्ययुगीन) : सांत तुकाराम (र्ाग – १)
सि द्वतसरे

( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code: MAR4303

घटक२.

अ) मध्ययगु ीन कालखंड : सामाणजक, सांतकृणतक आणण
१५ तास
धाणमा क पयाा वरण
आ) वारकरी संप्रदायाचे तवरूप
संत तक
ु ाराम यांचे चररत्र - आत्मपर आणण संतचररत्रपर अभंग १५ तास

घटक३.

साधकावतथा आणण णसद्धावतथा

घटक४.

नाममाहात््यपर, णवठ्ठलवणा नपर, जीवनणचंतनपर, मनोबोधपर, १५ तास
इत्यादी अभंग

घटक१.

१५ तास
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द्ववशेष लेखकाचा अभ्यास : (मध्ययुगीन) : सांत तुकाराम (र्ाग – २)
सि चौथे ( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code : MAR4403
घटक१.

तक
ु ारामगाथा : छं दाची णनवड

१५ तास

घटक२ .

काव्यदृष्टी आणण भाषाशैली

१५ तास

घटक३.
घटक४.

लोकतत्त्वे आणण लोकमाध्यमे

१५ तास

तक
ु ा झालासे किस – मराठी वाड् मयातील संत तक
ु ारामांचे १५ तास
तथान

सांदर्ष ग्रांथ :
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.

तक
ु ाराम गाथा, (शासकीय प्रत)
साथा तक
ु ाराम गाथा, णकसान महाराज साखरे
साथा तक
ु ाराम गाथा, प्र. न. जोशी.
तक
ु ाराम चररत्र, ल. रा. पांगारकर,
संत तक
ु ाराम, भालचंद्र नेमाडे . (भाषांतर
समग्र तक
ु ाराम दशा न, णकशोर सानप.
तक
ु ाराम दशा न, सदानंद मोरे,
पन्ु हा तक
ु ाराम, णदलीप परुु षोत्तम णचत्रे,
तक
ु ारामांच्या अभंगाची शैलीमीमांसा, णदलीप धोंगडे ,
आनंदाचा डोह, रा. ग. जाधव,
संत तक
ु ाराम : अंतबाा ह्य संघषाा ची रूपे , म. स.ु पाटील,
साक्षात्कारी संत तक
ु ाराम, शं.दा. पेंडसे,
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द्ववशेष लेखकाचा अभ्यास : आधुद्वनक : नाटककार महेश एलकुांचवार (र्ाग – १ )
सि द्वतसरे : ( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code : MAR4304
घटक १. लेखकद्वनष्ठ अभ्यासाचे स्वरूप :
लौणकक चररत्र :
वाङ्मयीन चररत्र :
एकाांद्वकका : सल
ु तान, झंबु र, एका ्हाताऱ्याचा खून, एक
ओसाड गाव आणण होिी

१५ तास

घटक २. लद्वलत लेखसांग्रह : मौनराग

१५ तास

घटक ३. नाटक : गाबो, वासनाकांड आणण पाटी

१५ तास

घटक ४. स्तांर्लेख : पणिमप्रभा

१५ तास

द्ववशेष लेखकाचा अभ्यास : आधुद्वनक : नाटककार महेश एलकुांचवार (र्ाग – २)
सि चौथे

( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code : MAR4404
घटक १.
घटक २
घटक ३
घटक ४

दोन नाटके : आत्मकथा आणण प्रणतणबंब : आशय आणण
अणभव्यिीचे मूल्यमापन
नाट् यियी र्ाग – १ वाडा णचरेबंदी : आशय आणण
अणभव्यिीचे मूल्यमापन
नाट् यियी र्ाग – २ मग्न तळ्याकाठी : आशय आणण
अणभव्यिीचे मूल्यमापन
नाट् यियी र्ाग – ३ यगु ांत : आशय आणण अणभव्यिीचे
मूल्यमापन
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१५ तास
१५ तास
१५ तास
१५ तास

सदं भुग्रथ
ं
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.

भाषा व साणहत्य संशोधन, खंड १, २, (संपादक) वसंत जोशी,
नाट् यकोश, णव. भा. देशपांडे.
साणहत्य अध्यापन आणण प्रकार, (वा. ल. कुलकणी गौरव ग्रंथ, संपादक: श्री. पु भागवत आणण इतर)
सल
ु तान आणण इतर एकांणकका, मौज प्रकाशन, मंबु ई १९७०.
गाबो, नीलकं ठ प्रकाशन, पणु े सप्टें ., १९७३
आत्मकथा, मौज प्रकाशन, मंबु ई, १९८९.
प्रणतणबंब, मौज प्रकाशन, मंबु ई, १९८९.
वाडा णचरेबदं ी, मौज प्रकाशन, मंबु ई, १९८७.
मग्न तळ्याकाठी, मौज प्रकाशन मंबु ई, १९८७.
यगु ांत, मौज प्रकाशन मंबु ई, १९८७.
पणिमप्रभा, णवजय प्रकाशन, सीताबडी, नागपूर, २०१०.
नाटककार महेश एलकंु चवार, कमलेश,
महेश एलकंु चवारांची नाट् यसष्टृ ी, संध्या अमतृ े, णवजय प्रकाशन नागपूर .
मराठी रंगभूमीच्या तीस रात्री, खंड २, ३, मकरंद साठे , पॉप्यल
ु र प्रकाशन, मंबु ई.
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लोकसावहत्याची मल
ू ततत्त्िे आवण मराठी लोकसावहत्य / सावहत्य सजान आवण उपयोजन

लोकसावहत्याची मूलिित्त्िे
सत्र विसरे

( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code : MAR4305
घटक १.

अ. लोकसावहत्याची संकल्पना :
१५ तास
लोकसावहत्याची व्याख्या, उत्पत्तीविियक
विविध उपपत्ती, त्याआधारे लोकसावहत्याचा
पररचय.
आ. ‘लोक’ आवण ‘सावहत्य’ या पदाचा पररचय,
लोकसावहत्याचे प्रयोजन
इ. लोकसावहत्याचे सामावजक, राष्ट्रीय, साांस्कृ वतक
जीिनाशी असलेले अनबु धां .
ई. लोकसावहत्याचे इवतहास, परु ातत्त्ि,
मानििश
ां शास्त्र, भािाशास्त्र, मानसशास्त्र,
धमाशास्त्र, दैितकथा शास्त्र, याांच्याशी असलेले
अनबु ांध. लोकजीिनप्रिाह आवण लोकसावहत्य
अनबु धां .

घटक २.

अ. लोकसावहत्याचा अभ्यास : लोकसावहत्याचे १५ तास
जागवतक अभ्यासक्षेत् / जागवतकीकरणातले
लोकसावहत्याचे महत्त्ि.
आ. लोकसावहत्य अभ्यासाचे विविध सप्रां दाय,
लोकसावहत्याच्या अभ्यासाची िाटचाल.
इ. लोकसावहत्य अभ्यासाची परांपरा: प्राचीन आवण
आधवु नक.
ई. लोकसावहत्य अध्ययनाची आिश्यकता : शास्त्र,
कला, आवण सावहत्य या सदां भााने.
अ. लोकसावहत्याच्या अभ्यासाची क्षेत्रे :
१५ तास
लोकसावहत्य आवण लोकजीिनाची विविध
क्षेत्,े यातील अनबु धां ाचे स्िरूप.
आ. वनसगा, तत्त्िज्ञान, मानिी जीिन, शास्त्रे, समाज,
सांस्कृ ती, धमा, व्यिहार इ. लोकजीिनाची क्षेत्े.
अ. लोकसावहत्य ि ग्रांवथक सावहत्य संबंध :
१५ तास

घटक ३.

घटक ४.
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लोकसाणहत्य : महाकाव्य, संतसाणहत्य,
अवाा चीन साणहत्य अनबु धं .
आ. लोकसाणहत्याचे सादरीकरण आणण लोकतत्त्व
णकं वा लोकबंध.
इ. लोकसाणहत्यातील लोकसमजतु ी, रूढी-परंपरा,
णवधी-णवधाने, मंत्र-तंत्र, लोकभ्रम, लोककला,
सामाणजक व भाणषक संकेत, दैवतकथा,
लोककथा, गीते, वार्कप्रचार, ्हणी, कोडी
उखाणे.
ई. लोकसाणहत्याचे प्रादेणशक, सामाणजक,
सांतकृणतक णवशेष आणण आवता क कल्पनाबंध .
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मराठी लोकसावहत्य
सत्र चौथे

( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code : MAR4405
घटक १.

घटक २.

घटक ३.

१५ तास
अ. मराठीतील लोकसावहत्याचे स्िरूप.
आ. मराठीतील लोकसावहत्याचा आशय, भािा,
रचना, प्रदेश, प्रकार ि कलात्मक सौंदया.
इ. मराठी लोकगीते : प्रेरणा आवण स्िरूप : स्त्रीगीते,
परुु िगीते, साणोत्सािाची गाणी, विधीगीते, भलरी
गीते, श्रमगीते, सांस्कारगीते, बडबडगीते इ.
ई. मराठी लोककथा : प्रेरणा, स्िरूप आवण उत्पत्ती :
लोककथाांचे प्रकार : दैितकथा – उत्पत्तीकथा,
व्रतकथा, अद्भुतकथा, परीकथा, दतां कथा,
प्राणीकथा, हस्तकथा, मालाकथा कथाविशेिाच
ां ा
विचार.
१५ तास
मराठी लोकसावहत्याचे कलात्मक सौंदया :
अ. मराठी लोकसावहत्याच्या कलात्मक सौंदयााच्या
स्िरूप.
आ. लोककला सादरीकरणाचा मराठी कला आवण
सावहत्याशी सांबांध.
इ. सावहत्यसमीक्षेचा लोकसावहत्य शास्त्रीय दृष्टीकोन.
ई. लोकसावहत्याच्या सादरीकरणामागील जावणिा
आवण अस्िद्यता.
१५ तास
मराठी लोकसावहत्याचे विविध कलाविष्ट्कार
अ. लोकनाट्य स्िरूप, परांपरा, विशेि.
आ. लोकनाट्याचे (तमाशे) घटक : नादां ी, नृत्य,
लािणी, बतािणी, गण-गौळण, पोिाडा, िग इ.
इ. कीतान, लळीत, गोंधळ ि जागरण – परांपरा,
स्िरूप प्रकार.
ई. महाराष्ट्र लोकसांस्कृ ती उपासकाचे आविष्ट्कार :
िासदु िे , वपगां ळा, चीत्कथी, भत्ू ये, गोंधळी, िाघे,
मररआई, नांदीबैलिाले, माकडिाले, दरिेशी,
कोल्हाटी, माांग गारुडी इ.
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घटक ४.

मराठी लोकसावहत्याच्या अभ्यासाची परांपरा :
अ. मराठी लोकसावहत्याच्या अभ्यास परांपरा.
आ. अभ्यासांकाांचा पररचय : साने गरुु जी, सरोवजनी
बाबर, दगाा भागित, रा. वचां. ढेरे, प्रभाकर माांडे,
ग. ना. मोरजे आवद.
इ. मराठी लोकसावहत्याच्या अभ्यासात सहाय्य
करणाऱ्या सांस्थाांचा पररचय.
महाराष्ट्र राज्य लोकसावहत्य सवमती पणु े.
लोकसावहत्य सांशोधन मडां ळ, औरांगाबाद.

सदं भु ग्रथ
ं :
१. लोकसावहत्याचे अतां :प्रिाह, प्रभाकर माडां े,
२. लोकसावहत्याचे स्िरूप, प्रभाकर माांडे,
३. अपौरुिेय िाङ्मय, डॉ. कमलाबाई देशपाांडे,
४. लोकसावहत्याची रूपरे खा, दगु ाा भागित,
५. धमा आवण लोकसावहत्य, दगु ाा भागित,
६. मराठीतील स्त्रीधन, सरोवजनी बाबर,
७. मराठी लोकगीते, सरोवजनी बाबर,
८. मराठी लोककथा, सरोवजनी बाबर,
९. मराठी लोकसांस्कृ तीचे उपासक, राां. वचां. ढेरे,
१०. लोकसावहत्याचे स्ितांत् अभ्यासक्षेत्, ग. ना. मोरजे,
११. नाचू कीतानाचे रांगी, यशितां पाठक,
१२. लोकसांवचत, तारा भिाळकर
१३. लोकसावहत्य उद्गम आवण विकास, शरद व्यिहारे ,
१४. लोकसावहत्य शोध आवण समीक्षा, रा. वच.ां ढेरे,
१५. सांत सावहत्य आवण लोकसावहत्य, रा. वचां. ढेरे,
१६. लोकसावहत्य आवण लोकसांस्कृ ती, विद्या व्यिहारे ,
१७. लोकरांजनाची पारांपररक माध्यमे, शरद व्यिहारे ,
१८. लोकसावहत्याच्या अभ्यासवदशा, तारा भिाळकर,
१९. तमाशा कला आवण जीिन, सनु ील चांदनवशिे,
२०. लोकसावहत्यातील स्त्रीजीिन, भारती रे िडकर,
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१५ तास

सावहत्य सर्ुन आवि उपयोर्न (भाग – १)
सत्र विसरे ( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code : MAR4306
घटक १.
सावहत्याच्या सजान प्रवक्रयेचे स्िरूप
घटक २.
भारतीय सावहत्य विचारामधील वनवमातीप्रवक्रयेची चचाा
घटक ३.
भरतमनु ींचा रस वसधाांत
घटक ४.
पाश्चात्य विचारितां ाांची वनवमातीप्रक्रीयेसांबांधीची मते

१५ तास
१५ तास
१५ तास
१५ तास

सावहत्य सर्ुन आवि उपयोर्न (भाग – २)
सत्र चौथे ( चार श्रेयाांक )

एकूि घड् याळी ६० तास

Course Code : MAR4406
घटक १.
सावहत्यप्रकाराची िैवशष्ट्ये आवण वनवमातीप्रवक्रया,
वनवमातीशक्तींची स्िरूप, भारतीय ि पाश्चात्य
अभ्यासकाांच्या सांदभाात.
घटक २.
सावहत्य वनवमातीच्या प्रक्रीयेमध्ये समाज. भािा, पररवस्थती इ.
स्थान, सावहत्य सजानाच्या प्रक्रीयेमधील प्रसारमाध्यमे
आवण कालतत्त्ि इ. स्थान
घटक ३.
सावहत्य प्रकारामध्ये जाणीिपिू क
ा वनवमाती करताना
आिश्यक पिू ता यारी
घटक ४.
स्िाध्याय- प्रकल्प, लवलत लेखन प्रकल्प.
सांदर्ष ग्रांथ :
१. सौंदयामीमासां ा, रा. भा. पाटणकर,
२. काव्यशास्त्रप्रदीप, स. रा. गाडगीळ,
३. कविता फुलते कशी, िा. रा. ढिळे,
४. कथाकल्प, प.ु भा. भािे,
५. गप्पा : सहा सावहत्यकाशी, िीणा देि,
६. सावहत्याची वनवमातीप्रवक्रया, आनन्द यादि,
७. मध्यमा : भािा आवण व्यिहार, अशोक के ळकर,
८. िैखरी : भािा आवण व्यिहार, अशोक के ळकर,
९. प्रवतभा साधन, ना. सी. फडके ,
१०.
लघक
ु था : तत्ां आवण मत्ां , ना. सी. फडके ,
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१५ तास

१५ तास

१५ तास
१५ तास

