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   राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                             मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  
          बी.ए., बी.एस्सी., बी.कॉम. प्रथम वर्षष -   AECC ( S L - मराठी ) 
                           सत्र : पहिले : (गुण  ५० / ताससका ५० / के्रडिट २) 
   अभ्यासपत्रत्रका १ - भावर्षक कौिल्ये आणण िशित वाङ्मय - भाग १, कोड  क्र.  U-MSL-103        

 उद्दिष्टे : १) प्रमाण मराठीच्या लेखनविषयक ननयमानुसार अचूक लखेन करता येणे, विरामचचनिाांची 
पररभाषा समजून घेणे. २) अध्ययनातील स्मरण कौशलयाांचा विकास साधन.े ३) मिानुभाि सांप्रदायातील 
मिदांबेचेच्या धिळ्याचे स्िरूप समजून घेणे. ४) मिात्मा फुले याांच्या 'अखांि'तील बोध समजून घेणे. 

निष्पत्ती : १) प्रमाण मराठीच्या लेखनविषयक ननयमानुसार अचूकता लेखन करता येईल.              
२) विरामचचनिाांची पररभाषा समजून घेऊन ननयमानुसार विरामचचनिाांचा िापर करता येईल.            
३) विद्यार्थयाांचे स्मरण कौशलय विकससत िोईल. ४) मिानुभाि सांप्रदायातील मिदांबेचेच्या धिळ्याच ेस्िरूप 
समजेल. ४) मिात्मा फुले याांच्या 'अखांि'चा बोध िोईल. 

          घटक क्र.१- प्रमाण मराठी िेखिाचे नियम व ववरामचचन्हे 
                              - अनुस्िारविषयक ननयम 

                           - ऱ्िस्ि - दीघघविषयक ननयम 

                            - सामानयरूपाबाबत, ककरकोळ ननयम 

                            - विरामचचनिे 
           घटक क्र.२- भावर्षक कौिल्ये - स्मरण कौिल्य 

                            -स्मतृीची व्याख्या 
                            -स्मनृतप्रकक्रया 
                            -स्मरण-प्रकक्रयेला पोषक ठरणारे घटक 

                            -स्मरण-प्रकक्रयेला पोषक ठरणारे घटक 

                            -स्मरण साधने 
        घटक क्र.३- पद्य ववभाग 

                             -मिांदबेचे धिळे ( ननििक ) 



                             -अभांग-सांत तुकाराम 

                             -अखांि -'सत्य सिाांचे आदी घर' - मिात्मा जोतीराि फुले 

                             -तीन कविता - बहिणाबाई, कुसुमाग्रज, िसांत बापट 
        घटक क्र.४ - िशित निबंध 

                            - पररपूनत घ - इरािती कि े

                            - फुलाांची िाट - श्रीननिास विनायक कुलकणी 
                            - माझी पहिली प्रेयसी - द. ता. भोसले 

                            - चांद्रबनातलया सािलया - चांद्रकुमार नलग े

                            - स्पशघ-कमळे  - िॉ. आनांद यादि 
संिभष ग्रंथ : 
१)  सुगम मराठी व्याकरण, लखेन - मो. रा. िाळांब,े ननतीन प्रकाशन, पुणे  
२) शुद्धलेखनप्रदीप - मो. रा. िाळांब,े ननतीन प्रकाशन, पुण े 

३) मराठीचे शास्त्रीय व्याकरण - मो. के. दामल े  
४) मुहद्रतशोधन - य. ए. धायगुिे, दी पूना प्रेस ओनसघ असोससएशन, पुणे  
५) उपयोजजत अभ्यासक्रम, मराठी भाषेचे सांिादकौशलये  -य. च. म. मु. विद्यापीठ,  नासशक, १९९९ 
६) व्याििाररक मराठी - िॉ. कलयाण काळे ि िॉ. द. हद. पुांिे, ननराली प्रकाशन, पुण े२०१२ 
७) व्याििाररक मराठी - ल. रा. नससराबादकर, फिके प्रकाशन, कोलिापूर, २०१११) 
८) मिानुभाि तत्त्िज्ञान - वि. सभ. कोलते, अरुण प्रकाशन, मलकापूर १९७५                       ९) 
मिानुभािाांच ेआचारधमघ - वि. सभ. कोलते, अरुण प्रकाशन, मलकापूर १९७५                    १०) 
मिानुभाि साहित्यसांशोधन, खांि १ - िॉ. यू. म. पठाण, मराठिािा विद्यापीठ प्रकाशन, औरांगाबाद,  
११) लीळाचररत्र - वि. सभ. कोलते, म. रा. सा. सां. मां. मुांबई, १९८२                              
१२) मिाराष्ट्राच्या जीिनातील जस्ित्यांतरे - प्रा.भिानीशांकर पांडित 
१३) प्रबोधनाच्या हदशा - िॉ. गांगाधर पानतािण े
१४) प्रबोधनाच्या पाऊलखणुा - सांपा. ननमघलकुमार फिकुले, कॉजनटनेंटल प्रकाशन, पुण,े १९७८                                                               

१५) मराठी साहित्याची साांस्कृनतक पार्शिघभूमी - सदा कऱ्िािे, लोकिाङ्मयगिृ प्रकाशन, मुांबई, १९९०                                  

१६) साांस्कृनतक मिाराष्ट्र(१९६० ते २०१०) - मधू मांगेश कर्णघक, म. रा. सा. सां. मां. मुांबई, २०११                   
१७ मराठी भाषेची सांिादकौशलये - य. च. म. म.ु विद्यापीठ, नासशक  
१८) श्रिण आर्ण सांभाषण कौशलये - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक  

१९) िाचन आर्ण लेखन कौशलये - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक 
२०) अध्ययन कौशलय - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक 
२१) अध्यायनासाठी सांिादकौशलये - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक  

२२) भावषक विननमय : तत्त्ि आर्ण व्यििार - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक 
२३) मराठी भावषक कौशलय विकास - सांपा. - िॉ. परृ्थिीराज तौर, अििघ पजललकेशन, जळगाि     



 

    
 
   राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                             मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  

     बी.ए. / बी.एस्सी. / बी.कॉम. प्रथम वर्षष - AECC- (S L –मराठी )  
                        सत्र :  दसुरे (गुण  ५० / ताससका ५० / के्रडिट २) 
  अभ्यासपत्रत्रका २ - भावर्षक कौिल्ये आणण िशित वाङ्मय -  भाग १, कोड  क्र.  U-MSL-203  

  

 उद्दिष्टे : १) िाचन कौशलय विकससत करणे. २) िाचनामागील प्रेरणा समजून घेणे. ३) अध्यापनाच्या 
विविध पद्धती समजून घेणे. ४) आधनुनक काव्याचे स्िरूप ि िैसशष्ट्टयाांचा पररचय करून घेणे. ५) 
नारायण सुिे याांच्या कवितचेे आशय-विर्शि समजून घेणे. ६) िािरू सोनिणे याांच्या आहदिासी कवितेचे 
स्िरूप समजून घेणे.  

निष्पत्ती : १) िाचनिेग ि आकलनात िाढ िोईल. २) िाचनामागील प्रेरणा समजतील आर्ण कौशलयपूणघ 
िाचन िोईल. ३) अध्ययनानाच्या पद्धतीमुळे  अध्ययनाला गती समळेल. ४) आधनुनक काव्याच्या 
स्िरूपाच ेिेगळेपण लक्षात येईल. ५) नारायण सुिे याांच्या कवितेचे आशय-विर्शि साांगता येईल, ६)  
आहदिासी जीिन समुदायाांच्या जगण्याचा पररचय िोईल.   

        घटक क्र.१- - भावर्षक कौिल्ये - वाचि कौिल्य 

                                -िाचनाचे मह्त्तत्त्ि  
                  िाचनप्रकक्रयेतील घटक  
                 -आकलन, िाचनाचे फायदे  
                 -चुकीच्या िाचन सियी आर्ण त्यािरील ननराकरण   
                 -िाचनाचे प्रकार : मूक, प्रकट, फािलया िेळेतील आर्ण अध्ययनप्रिण िाचन  
                 -िाचनिेगासहित आकलन 

                               -व्यजततसभननतेनुसार िाचन : िाचनामागील प्रेरणा एकाग्रता 
        घटक क्र.२- भावर्षक कौिल्ये - अध्ययि कौिल्य 

                                -अध्ययन कौशलयाचे प्रकार  



                -अभ्यासाच्या सियी, अभ्यास ननयोजन, अध्ययनाचे ननकष  
                -अध्ययन : प्रकक्रया ि पद्धती - अध्ययनाचे मागघ  
                -अध्ययन प्रकक्रयेचे घटक,  
                -अध्ययन प्रकक्रया, अध्ययन पद्धती 
       घटक क्र.३- पद्य ववभाग 

                             -नारायण सुिे - तुमचांच नाि सलिा (नारायण सुि ेयाांच्या समग्र कविता ) 
                -सुरेश भट - प्रिासी (सुरेश भट याांची ननििक कविता) 
                -िािरू सोनिणे - माां पहिली लढाई आपनीच (गोधि)  
                -अरुण काळे - सीताराम मास्तरचे अगनतकीकरण (नांतर आलेले लोक) 
                -अनुराधा पाटील - जरी त्याच्या इच्छेसशिाय (िाळूच्या पात्रात माांिलेला िाि) 
                -रिी कोरिे - कुणबी कुळातलया जनमाची तिान (धूसर झालां नसतां गाि) 
      घटक क्र.४ – कथा वाङ्मय 
               - बाबुराि बागूल - जेव्िा मी जात चोरली िोती (जेव्िा मी जात चोरली िोती) 
               - जयांत नारळीकर - विज्ञानयुगात नारद (अांतराळातील भस्मासूर) 
               - भास्कर चांदनसशि - निी ित्यारां (लाल चचखल) 
               - दत्त ूबाांदेकर - चैन आर्ण करमणूक (सख्यािरी)                            
संिभष ग्रंथ : 
१)  उपयोजजत अभ्यासक्रम, मराठी भाषेचे सांिादकौशलये  - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक, १९९९ 
२) व्याििाररक मराठी - िॉ. कलयाण काळे ि िॉ. द. हद. पुांिे, ननराली प्रकाशन, पुण े२०१२ 
३) व्याििाररक मराठी - ल. रा. नससराबादकर, फिके प्रकाशन, कोलिापूर, २०१११)  
४) कविता : सांकलपना, ननसमघती आर्ण समीक्षा -िॉ. िसांत पाटणकर,अनुभि प्रकाशन, मुांबई,१९९५ 
५) दसलत साहित्य : िेदना आर्ण विद्रोि - भालचांद्र फिके, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे, १९७७     
६) साहित्य : एक अभ्यास -सांपा. अजुघन िाांगळे - म. रा. सा. सां. मां. मुांबई, १९७८                       

७) दसलत साहित्य:चचाघ आर्ण चचांतन -सांपा. िॉ. गांगाधर पानतािण,े साकेत प्रकाशन, औरांगाबाद, 
८) किनात्म साहित्य आर्ण समीक्षा - िररशचांद्र िोरात, शलद प्रकाशन, मुांबई, २०११ 

९) किा : सांकलपना आर्ण समीक्षा - सुधा जोशी, मौज प्रकाशन गिृ, मुांबई, २०००  
१०) मराठी भाषेची सांिादकौशलये - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक  
१३) श्रिण आर्ण सांभाषण कौशलये - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक  

१४) िाचन आर्ण लेखन कौशलये - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक 
१५) अध्ययन कौशलय - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक 
१६) अध्यायनासाठी सांिादकौशलये - य. च. म. मु. विद्यापीठ, नासशक  

१७) भावषक विननमय : तत्त्ि आर्ण व्यििार - य. च. म. म.ु विद्यापीठ, नासशक    



 
 

 
   राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                             मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  

                        
                           बी. ए.-प्रथम वर्षष - CC- (Otp. – मराठी )  

                                     सत्र : पहिले   
  अभ्यासपत्रत्रका १ - संप्रिायांच्या मराठी वाङ्मयाची ओळख - भाग १,  U-MAR-110  

      (गुण ७५ / ताससका ५० / के्रडिट ३) 
 

उद्हदष्ट्ट : १) सांप्रदायाच्या मराठी िाङ्मयाची ओळख ि मराठी साहित्याचा आरांभ समजून घेणे. २) 
मिानुभाि ि िारकरी सांप्रदायाच्या साहित्याचे स्िरूप समजून घेणे. ३) मिानुभाि ि िारकरी सांप्रदायाच्या 
ननसमघतीचा प्रारांभ समजून घेणे.  

ननष्ट्पत्ती : १) सांप्रदायाच्या मराठी िाङ्मयाची ओळख िोईल. २) विविध सांप्रदायाच्या साहित्याची ि 
सांप्रदायाची नीट ओळख िोईल. ३) मराठी भाषेच्या साहित्यननसमघतीचा प्रारांभ लक्षात येईल. ३) सांप्रदायाच्या 
िाङ्मय ननसमघतीची प्रेरणा लक्षात येईल, तत्कालीन भाषेची रूप ेसाांगता येतील. 

                घटक क्र.१ -  महािुभाव संप्रिाय  
                        - यादिकालीन मिाराष्ट्र  
                        - पांि प्रितघक श्री चक्रधर स्िामी  
                        - मित्त्िपूणघ ग्रांिननसमघतीचा काळ 
                        - मराठी भाषेचा आग्रि  
  
               घटक क्र.२ -   महािुभाव संप्रिाय  
                        - मिानुभािाांचे गद्य-पद्य िाङ्मय : स्िरूप-विशेष    
                        - गद्य- लीळाचररत्र, गोविांदप्रभुचररत्र, स्मनृतस्िळ, सूत्रपाठ,     
                        - दृष्ट्टाांतपाठ 
                        - पद्य- मिांदबेचे धिळे,  
                        - सातीग्रांि:स्िरूप-विशेष      



 
                घटक क्र.३ - भागवत संप्रिाय 
                        - पूिघपीहठका  
                        - सांत ज्ञानेर्शिर : साहित्य ि कायघ  
                        - सांत नामदेि : साहित्य ि कायघ  
                        - सांत एकनाि : साहित्य ि कायघ  
  

                घटक क्र.४ – भागवत संप्रिाय 
                         - सांत तुकाराम याांची अभांगरचना 
                        -  सांत तुकाराम याांच्या अभांगरचनेचे स्िरूप - विशेष  
                         - सांत तुकाराम याांची अभांगरचना - विद्रोि  
                         - सांत रामदास : साहित्य ि कायघ 
 
 
संिभष ग्रंथ : 
 
१) मिानुभाि ि सांत िाङ्मय - य.च.म.मु.विद्यापीठ, नासशक, 
२) मिानुभाि तत्त्िज्ञान - वि. सभ. कोलते, अरुण प्रकाशन, मलकापूर १९७५                       
३) मिानुभािाांचे आचारधमघ - वि. सभ. कोलते, अरुण प्रकाशन, मलकापूर १९७५                    
४) मिानुभाि साहित्यसांशोधन, खांि १ - िॉ. यू. म. पठाण, मराठिािा विद्यापीठ प्रकाशन,                      
   औरांगाबाद,  १९७३ 
५) लीळाचररत्र - वि. सभ. कोलते, म. रा. सा. सां. मां. मुांबई, १९८२                               
६) पाच सांतकिी - शां. गो. तुळपुळे  
७) पाच भजततसांप्रदाय - र. रा. गोसािी  
८) िारकरी सांप्रदाय : उदय आर्ण विकास - रा. पां. बहिरट   
९) सांत िाङ्मयाची सामाजजक फलशु्रती - गां. बा. सरदार  
१०) सांत किी आर्ण किनयत्री : एक अनुबांध - िॉ. सुिाससनी इलेकर  
 
 
 
 



 

    
   राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                             मराठी ववभग - अभ्यासक्रम 
                           बी. ए.-प्रथम वर्षष - CC- (Otp. – मराठी )  

                                     सत्र : पहिले   
  अभ्यासपत्रत्रका २ - मध्ययुगीि मराठीतीि निवडक वाङ्मय प्रकारांचा अभ्यास  U-MAR-111 

                                               (गुण ७५ / ताससका ५० / के्रडिट ३)  

उद्हदष्ट्टे :१) 'ओिी' गीताांच ेस्िरूप, ननसमघती ि परांपरा समजून घेणे. २) ज्ञानेर्शिरीच्या बाराव्या अध्यायाचे 
स्िरूप ि भािािघ समजून घेणे. ३) मराठीतील 'अभांग' रचनेचे स्िरूप समजून घेणे. ४) 'भारुि' 
रचनाप्रकाराांच ेिेगळेपण समजून घेणे, नािाांच्या भारुिाांचे िेगळेपण लक्षात घेणे. ५) 'लािणी' िाङ्मय  
प्रकाराचे स्िरूप समजून घेऊन पठ्ठे बापूराि याांच्या लािणीरचनेतील विविधता समजून घेणे.  

 ननष्ट्पत्ती : १) 'ओिी' म्िणजे काय? साांगता येईल, ज्ञानेर्शिरीच्या बाराव्या अध्यायाचे स्िरूप साांगता येईल. 
२) अभांगाचे स्िरूप आर्ण सांत तुकारामाांच्या अभांगातील विद्रोि साांगता येईल. ३) 'भारूि' म्िणजे काय 
साांगता येईल, नािाांच्या भारुिाांचे िेगळेपण साांगता येईल. ४) 'लािणी'ची परांपरा ि पटठे बापूराि याांच्या 
लािणी िाङ्मयाचे स्िरूप लक्षात येईल.  

            घटक क्र.१ -  ओवी : संत ज्ञािेश्वर  
                     - ओिी – व्याख्या, स्िरूप  
                     - ज्ञानेर्शिरीचा बारािा अध्याय - ननििक ओव्या  
                     - ओिीांचे स्िरूप-विशेष  
                     - भािािघ 
             घटक क्र.२ - भारूड : संत एकिाथ 
                     - भारूिाचे स्िरूप, व्याख्या  
                     - सांत एकनािाांची ननििक भारुिे  
                     - भारूिाची रचना, भािािघ, प्रबोधन 
                     - सांत एकनािाांच्या भारूिाचे स्िरूप-विशेष 
              घटक क्र.३-- अभंग : सतं तुकाराम                                                             
                      - अभांगाचे स्िरूप, व्याख्या            



                      - सांत तुकारामाांची ननििक अभांगरचना  
                      - सांत तुकाराम याांच्या अभांगाची रचना, भािािघ  
                      - सांत तुकाराम याांच्या अभांगाचे स्िरूप-विशेष, विद्रोि  

                        
              घटक क्र.४ – िावणी : पट्ठे बापूराव  

                                         -लािणीचे स्िरूप, व्याख्या          

                       -पटठे बापूराि याांचे ननििक लािणीिाङ्मय  
                       -लािणीतील आशय-विषय, रचना  
                       -पटठे बापूराि याांच्या लािणीचे स्िरूप-विशेष 
संिभष ग्रंथ : 
१) पाच सांतकिी - शां. गो. तुळपुळे  
२) पाच भजततसांप्रदाय - र. रा. गोसािी  
३) िारकरी सांप्रदाय : उदय आर्ण विकास - रा. पां. बहिरट   
४) सांत िाङ्मयाची सामाजजक फलशु्रती - गां. बा. सरदार  
५) सांत किी आर्ण किनयत्री : एक अनुबांध - िॉ. सुिाससनी इलेकर  
६) सांत, पांत, तांत - श्री. म. माटे  
७) सांत साहित्यदशघन - िॉ. उषा देशमुख   
८) नाचू कीतघनाच्या रांगी - यशिांत पाठक  
९) ओिी ते लािणी - श्री. रां. कुलकणी 
१०) मराठी सांतमांिळाचे ऐनतिाससक कायघ - बा. रां. सुांठणकर 
११) भारूि िाङ्मयातील तत्त्िज्ञान - िॉ. रामचांद्र देखणे, पद्मगांधा प्रकाशन, पुणे  

१२) िारी : स्िरूप आर्ण -परांपरा परांपरा -िॉ. रामचांद्र देखणे, पद्मगांधा प्रकाशन, पुणे 

१३) मराठी शािीर आर्ण शाहिरी िाङ्मय - य. न. केळकर, पुणे विद्यापीठ प्रकाशन, पुणे, १९७४  

१४) मऱ्िाटी लािणी - म. िा. धोंि, मौज प्रकाशन गिृ, मुांबई  

१५) तमाशा - नामदेि व्िटकर 

१६) तमाशा : एक राांगिी कला - सांदेश भांिारी  

१७) तमाशा लोकरांगभूमी - िॉ. रुस्तुम अचलखाांब, सुगािा प्रकाशन, पुणे   

१८) मराठी लािणी िाङ्मय - िॉ. गांगाधर मोरजे, मोघे प्रकाशन, पुणे 

 



 

   
   राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                             मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  
                           बी. ए.-प्रथम वर्षष - CC- (Otp. – मराठी )  

                                     सत्र :  दसुरे 

  अभ्यासपत्रत्रका ३ - संप्रिायांच्या मराठी वाङ्मयाची ओळख - भाग - २,  U-MAR-210  

      (गुण ७५ / ताससका ५० / के्रडिट ३) 
उद्हदष्ट्टे : १) सलांगायत सांप्रदाय ि त्याांचे साहित्याचा आरांभ समजून घेणे. २) सलांगायत सांप्रदायातील िचन 
साहित्य ि त्यातील मूलय समजून घेणे. ३) सुफी  सांप्रदाय ि त्याांच्या साहित्यननसमघतीचे प्रारांसभक रूप े
समजून घेणे. ४)  सूफी सांप्रदायाच्या साहित्याचे स्िरूप-विशष समजून घेणे.   

ननष्ट्पत्ती: १) सलांगायत सांप्रदाय ि त्याांच्या साहित्याचे स्िरूप समजेल. २) सलांगायत सांप्रदायातील 'िचन 
साहित्य'त्यातील मानिी मूलय समजून येईल. ३) सलांगायत सांप्रदायाच्या साहित्यननसमघतीची प्रारांसभक रूप,े 
त्यातील मूलयात्मकता साांगता येईल. ४) 'सूफी' सांप्रदायाचे िेगळेपण आर्ण त्याांच्या ननसमघती प्रकक्रयेचे 
स्िरूप साांगता येईल.  

 
                   घटक क्र.१ -  शिगंायत संप्रिाय  
                            - सलांगायत सांप्रदाय : पार्शिघभूमी  
                            - मिात्मा बसिेर्शिर : चररत्र ि कायघ  
                            - सलांगायत चळिळीची मूलतत्त्ि े 
                            - अनुभि मांटप : सांकलपना, स्िरूप, 
              

                   घटक क्र.२ -  वाचि सादहत्य  
                             - िचन साहित्य : स्िरूप, रचना,   
                             - िचन साहित्य : आशय-विषय, मूलये 
                             - ननििक शरण आर्ण त्याांचे िाचनसाहित्य 
                             - मिात्मा बसिण्णा ि इतर रचनाकार : सशकिण   
       
                    घटक क्र.३ - सुफी संप्रिाय  



                                                    - सुफी म्िणज ेकाय ? व्याख्या  
                             - भारतातील सुफी सांप्रदाय  

                             - मिाराष्ट्रातील सुफी सांप्रदाय  

                             - मुजस्लम मराठी सांतकिी  
                             - मिाराष्ट्रातील इतर सुफी किी 
 
                   घटक क्र.४ – सुफी संप्रिायांचे सादहत्य 
                            - सुफी सांप्रदायाांचे साहित्य  
                            - मिारष्ट्राती सुफी सांप्रदायाांचे साहित्य  
                            - मिाराष्ट्रातील मुजस्लम मराठी सुफी सांत, 
                            - सुफी सांप्रदायाांचे योगदान आर्ण परस्पराांिरील प्रभाि                           
 
 
 
 
संिभष ग्रंथ : 
 

१) १२ व्या शतकातील आद्य समाजसुधारक मिात्मा बसिेर्शिर - अशोक मेनकुदळे                       
२) मिात्मा बसिेर्शिर - अशोक कामत                                                          
३) सुफी तत्त्िज्ञान : स्िरूप आर्ण चचांतन -िॉ. मुिम्मद आजम कोलिापूर, २००८                        
४) आधुननक मराठी िाङ्मयाची साांस्कृनतक पार्शिघभूमी -गो. म. कुलकणी, मेिता पजललसशांग िाऊस,पुणे,१९९४    

५) मराठी साहित्याची साांस्कृनतक पार्शिघभूमी - सदा कऱ्िािे, लोकिाङ्मयगिृ प्रकाशन, मुांबई, १९९०           
७) साांस्कृनतक मिाराष्ट्र (१९६० ते २०१०) - मधू मांगेश कर्णघक, म. रा. सा. सां. मां. मुांबई, २०११ 
८) मराठी गद्याचा इांग्रजी अितार -द. िा. पोतदार  

९)  सुफी : सांप्रदाय, साहित्य आर्ण विचार - प्रा. फकु्रद्दीन बेननूर    

 

  
 
 
 
 



 

   राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                             मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  
                           बी. ए.-प्रथम वर्षष - CC- (Otp. – मराठी )  

                                     सत्र :  दसुरे 

       अभ्यासपत्रत्रका ४ - आधुनिक मराठीतीि निवडक वाङ्मय प्रकारांचा अभ्यास,  U-MAR-211  
      (गुण ७५ / ताससका ५० / के्रडिट ३) 

उद्हदष्ट्टे : १) बहिणाबाई चौधरी याांच्या काव्याचे स्िरूप-िेगळेपण अस ेसमजून घेणे. २) भाई 
माधिराि बागल याांच्या सत्यशोधकी किेचे स्िरूप समजून घेणे, त्यािरील मिात्मा फुले याांच्या 
विचाराांचा प्रभाि समजून घेण.े ३) 'ततृीय रत्न' नाटकाचे स्िरूप, आशय समजून घेणे. ४) ‘आद्य 
सामाजजक नाटक’ म्िणून अभ्यास करण.े ४) 'चारापाणी' कादांबरी स्िरूप ि कादांबरीचे विविध 
घटक समजून घेण.े  

ननष्ट्पत्ती : १)  बहिणाबाई चौधरी याांच्या काव्याचे स्िरूप-आशय आर्ण भावषक सौंदयाांचा पररचय 
िोईल. २) भाई माधिराि बागल याांच्या सत्यशोधकी किेचा बोध कळेल, मिात्मा फुले याांच्या 
सुधारणािादी प्रभाि लक्षात येईल. किाांचा आकृतीबांध कळेल. ३) 'ततृीय रत्न' नाटकातील आशय-
विषययाचा बोध कळेल.  ४) मिात्मा फुले याांच्या विचाराांचा प्रभाि लक्षात येईल. ४) 'चारापाणी' 
कादांबरीची रचना, आशय-विषय, पात्र ननसमघती लक्षात येईल 
                       घटक क्र.१ -  कववता : बदहणाबाई चौधरी  
                              -बहिणाबाई चौधरी याांच्या ननििक कविता  
                                                                   -कविताांचा अशय, विषय, स्िरूप-विशेष 
                              -काव्यरचनेची िैसशटये 
                    घटक क्र.२ -  कथा : भाई माधवराव बागि 
                            -भाई माधिराि बागल याांच्या ननििक किा  
                            - किाांचा अशय, विषय, सत्यशोधकी व्यूि  
                           - किाांचे स्िरूप-विशेष 
                     घटक क्र.३ - कािंबरी : चारापाणी - रा. रं. बोराडे  
                                                       -चारापाणी : कादांबरीचे स्िरूप  
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