
   
 
 
                  शिव छत्रपती शिक्षण संस्था संचाशित          
राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                                     
 

                               मराठी वव भाग  
                                

 बी. ए.-प्रथम वर्षष - (Opt. – मराठी) 
CC- Core Course 
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1 U-MAR-110 संप्रदायांच्या मराठी 
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भाग १,   
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2 U-MAR-111 मध्ययुगीन मराठीतीि 
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   राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                             मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  

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

                                     सत्र : पहहिे   

  अभ्यासपत्रत्रका १ - संप्रदायांच्या मराठी वाङ्मयाची ओळख - भाग १,  U-MAR-110  

      (गुण ७५ / ताशसका ५० / के्रडडट ३) 
 

उहिष्ट : १) संप्रदायाच्या मराठी वाङ्मयाची ओळख व मराठी साहहत्याचा आरंभ समजून घेणे. २) 
महानुभाव व वारकरी संप्रदायाच्या साहहत्याचे स्वरूप समजून घेणे. ३) महानुभाव व वारकरी संप्रदायाच्या 
ननशमषतीचा प्रारंभ समजून घेणे.  

ननष्पत्ती : १) संप्रदायाच्या मराठी वाङ्मयाची ओळख होईि. २) ववववध संप्रदायाच्या साहहत्याची व 
संप्रदायाची नीट ओळख होईि. ३) मराठी भारे्षच्या साहहत्यननशमषतीचा प्रारंभ िक्षात येईि. ३) संप्रदायाच्या 
वाङ्मय ननशमषतीची पे्ररणा िक्षात येईि, तत्कािीन भारे्षची रूपे सांगता येतीि. 

                घटक क्र.१ -  महानुभाव संप्रदाय  
                        - यादवकािीन महाराष्र  
                        - पंथ प्रवतषक श्री चक्रधर स्वामी  
                        - महत्त्वपूणष ग्रंथननशमषतीचा काळ 
                        - मराठी भार्षेचा आग्रह  
  
               घटक क्र.२ -   महानुभाव संप्रदाय  
                        - महानुभावांचे गद्य-पद्य वाङ्मय : स्वरूप-वविेर्ष    
                        - गद्य- िीळाचररत्र, गोववदंप्रभुचररत्र, स्मनृतस्थळ, सूत्रपाठ,     
                        - दृष्टांतपाठ 
                        - पद्य- महंदबेचे धवळे,  
                        - सातीग्रंथ:स्वरूप-वविेर्ष      



 
                घटक क्र.३ - भागवत संप्रदाय 
                        - पूवषपीहठका  
                        - संत ज्ञानेश्वर : साहहत्य व कायष  
                        - संत नामदेव : साहहत्य व कायष  
                        - संत एकनाथ : साहहत्य व कायष  
  

                घटक क्र.४ – भागवत संप्रदाय 
                         - संत तुकाराम यांची अभंगरचना 
                        -  संत तुकाराम यांच्या अभंगरचनेचे स्वरूप - वविेर्ष  
                         - संत तुकाराम यांची अभंगरचना - ववद्रोह  
                         - संत रामदास : साहहत्य व कायष 
 
 
संदभष ग्रंथ : 
 
१) महानुभाव व संत वाङ्मय - य.च.म.मु.ववद्यापीठ, नाशिक, 
२) महानुभाव तत्त्वज्ञान - वव. शभ. कोिते, अरुण प्रकािन, मिकापूर १९७५                       
३) महानुभावांचे आचारधमष - वव. शभ. कोिते, अरुण प्रकािन, मिकापूर १९७५                    
४) महानुभाव साहहत्यसंिोधन, खंड १ - डॉ. यू. म. पठाण, मराठवाडा ववद्यापीठ प्रकािन,                      
   औरंगाबाद,  १९७३ 
५) िीळाचररत्र - वव. शभ. कोिते, म. रा. सा. सं. मं. मुंबई, १९८२                               
६) पाच संतकवी - ि.ं गो. तुळपुळे  
७) पाच भक्ततसंप्रदाय - र. रा. गोसावी  
८) वारकरी संप्रदाय : उदय आणण ववकास - रा. पं. बहहरट   
९) संत वाङ्मयाची सामाक्जक फिशु्रती - गं. बा. सरदार  
१०) संत कवी आणण कवनयत्री : एक अनुबंध - डॉ. सुहाशसनी इिेकर  
 
 
 
 



 

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

                                     सत्र : पहहिे   

  अभ्यासपत्रत्रका २ - मध्ययुगीन मराठीतीि ननवडक वाङ्मय प्रकारांचा अभ्यास  U-MAR-111 

                                               (गुण ७५ / ताशसका ५० / के्रडडट ३)  

उहिष्टे :१) 'ओवी' गीतांचे स्वरूप, ननशमषती व परंपरा समजून घेणे. २) ज्ञानेश्वरीच्या बाराव्या अध्यायाचे 
स्वरूप व भावाथष समजून घेणे. ३) मराठीतीि 'अभंग' रचनेचे स्वरूप समजून घेणे. ४) 'भारुड' 
रचनाप्रकारांचे वेगळेपण समजून घेणे, नाथांच्या भारुडांचे वेगळेपण िक्षात घेणे. ५) 'िावणी' वाङ्मय  
प्रकाराचे स्वरूप समजून घेऊन पठे्ठ बापूराव यांच्या िावणीरचनेतीि ववववधता समजून घेणे.  

 ननष्पत्ती : १) 'ओवी' म्हणजे काय? सांगता येईि, ज्ञानेश्वरीच्या बाराव्या अध्यायाचे स्वरूप सांगता 
येईि. २) अभंगाचे स्वरूप आणण संत तुकारामांच्या अभंगातीि ववद्रोह सांगता येईि. ३) 'भारूड' म्हणजे 
काय सांगता येईि, नाथांच्या भारुडांचे वेगळेपण सांगता येईि. ४) 'िावणी'ची परंपरा व पटे्ठ बापूराव 
यांच्या िावणी वाङ्मयाचे स्वरूप िक्षात येईि.  

            घटक क्र.१ -  ओवी : संत ज्ञानेश्वर  
                     - ओवी – व्याख्या, स्वरूप  
                     - ज्ञानेश्वरीचा बारावा अध्याय - ननवडक ओव्या  
                     - ओवींचे स्वरूप-वविेर्ष  
                     - भावाथष 
             घटक क्र.२ - भारूड : संत एकनाथ 
                     - भारूडाचे स्वरूप, व्याख्या  
                     - संत एकनाथांची ननवडक भारुडे  
                     - भारूडाची रचना, भावाथष, प्रबोधन 
                     - संत एकनाथांच्या भारूडाचे स्वरूप-वविेर्ष 
              घटक क्र.३-- अभंग : संत तुकाराम                                                             
                      - अभंगाचे स्वरूप, व्याख्या            



                      - संत तुकारामांची ननवडक अभंगरचना  
                      - संत तुकाराम यांच्या अभंगाची रचना, भावाथष  
                      - संत तुकाराम यांच्या अभंगाचे स्वरूप-वविेर्ष, ववद्रोह  

                        
              घटक क्र.४ – िावणी : पटे्ठ बापूराव  

                                         -िावणीचे स्वरूप, व्याख्या          

                       -पटे्ठ बापूराव यांचे ननवडक िावणीवाङ्मय  
                       -िावणीतीि आिय-ववर्षय, रचना  
                       -पटे्ठ बापूराव यांच्या िावणीचे स्वरूप-वविेर्ष 
संदभष ग्रंथ : 
१) पाच संतकवी - ि.ं गो. तुळपुळे  
२) पाच भक्ततसंप्रदाय - र. रा. गोसावी  
३) वारकरी संप्रदाय : उदय आणण ववकास - रा. पं. बहहरट   
४) संत वाङ्मयाची सामाक्जक फिशु्रती - गं. बा. सरदार  
५) संत कवी आणण कवनयत्री : एक अनुबंध - डॉ. सुहाशसनी इिेकर  
६) संत, पंत, तंत - श्री. म. माटे  
७) संत साहहत्यदिषन - डॉ. उर्षा देिमुख   
८) नाचू कीतषनाच्या रंगी - यिवंत पाठक  
९) ओवी ते िावणी - श्री. रं. कुिकणी 
१०) मराठी संतमंडळाचे ऐनतहाशसक कायष - बा. रं. सुंठणकर 
११) भारूड वाङ्मयातीि तत्त्वज्ञान - डॉ. रामचंद्र देखणे, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे  

१२) वारी : स्वरूप आणण -परंपरा परंपरा -डॉ. रामचंद्र देखणे, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे 

१३) मराठी िाहीर आणण िाहहरी वाङ्मय - य. न. केळकर, पुणे ववद्यापीठ प्रकािन, पुणे, १९७४  

१४) मऱ्हाटी िावणी - म. वा. धोंड, मौज प्रकािन गहृ, मुंबई  

१५) तमािा - नामदेव व्हटकर 

१६) तमािा : एक रांगडी किा - संदेि भंडारी  

१७) तमािा िोकरंगभूमी - डॉ. रुस्तुम अचिखांब, सुगावा प्रकािन, पुणे   

१८) मराठी िावणी वाङ्मय - डॉ. गंगाधर मोरजे, मोघे प्रकािन, पुणे 

 



 

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

                                     सत्र :  दसुरे 

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

      (गुण ७५ / ताशसका ५० / के्रडडट ३) 
उहिष्टे : १) शिगंायत संप्रदाय व त्यांचे साहहत्याचा आरंभ समजून घेणे. २) शिगंायत संप्रदायातीि वचन 
साहहत्य व त्यातीि मूल्य समजून घेणे. ३) सुफी  संप्रदाय व त्यांच्या साहहत्यननशमषतीचे प्रारंशभक रूपे 
समजून घेणे. ४)  सूफी संप्रदायाच्या साहहत्याचे स्वरूप-वविर्ष समजून घेणे.   

ननष्पत्ती: १) शिगंायत संप्रदाय व त्यांच्या साहहत्याचे स्वरूप समजेि. २) शिगंायत संप्रदायातीि 'वचन 
साहहत्य'त्यातीि मानवी मूल्य समजून येईि. ३) शिगंायत संप्रदायाच्या साहहत्यननशमषतीची प्रारंशभक रूपे, 
त्यातीि मूल्यात्मकता सांगता येईि. ४) 'सूफी' संप्रदायाचे वेगळेपण आणण त्यांच्या ननशमषती प्रक्रक्रयेचे 
स्वरूप सांगता येईि.  

 
                   घटक क्र.१ -  शिगंायत संप्रदाय  
                            - शिगंायत संप्रदाय : पाश्वषभूमी  
                            - महात्मा बसवेश्वर : चररत्र व कायष  
                            - शिगंायत चळवळीची मूितत्त्वे  
                            - अनुभव मंटप : संकल्पना, स्वरूप, 
              

                   घटक क्र.२ -  वाचन साहहत्य  
                             - वचन साहहत्य : स्वरूप, रचना,   
                             - वचन साहहत्य : आिय-ववर्षय, मूल्ये 
                             - ननवडक िरण आणण त्यांचे वाचनसाहहत्य 
                             - महात्मा बसवण्णा व इतर रचनाकार : शिकवण   
       
                    घटक क्र.३ - सुफी संप्रदाय  



                                                    - सुफी म्हणजे काय ? व्याख्या  
                             - भारतातीि सुफी संप्रदाय  

                             - महाराष्रातीि सुफी संप्रदाय  

                             - मुक्स्िम मराठी संतकवी  
                             - महाराष्रातीि इतर सुफी कवी 
 
                   घटक क्र.४ – सुफी संप्रदायाचें साहहत्य 
                            - सुफी संप्रदायाचें साहहत्य  
                            - महारष्राती सफुी संप्रदायांचे साहहत्य  
                            - महाराष्रातीि मुक्स्िम मराठी सुफी संत, 
                            - सुफी संप्रदायाचें योगदान आणण परस्परावंरीि प्रभाव                           
 
 
 
 
संदभष ग्रंथ : 
 

१) १२ व्या ितकातीि आद्य समाजसुधारक महात्मा बसवेश्वर - अिोक मेनकुदळे                       
२) महात्मा बसवेश्वर - अिोक कामत                                                          
३) सुफी तत्त्वज्ञान : स्वरूप आणण चचतंन -डॉ. मुहम्मद आजम कोल्हापूर, २००८                        
४) आधुननक मराठी वाङ्मयाची सांस्कृनतक पाश्वषभूमी -गो. म. कुिकणी, मेहता पक्लिशिगं हाऊस,पुणे,१९९४    

५) मराठी साहहत्याची सांस्कृनतक पाश्वषभूमी - सदा कऱ्हाडे, िोकवाङ्मयगहृ प्रकािन, मुंबई, १९९०           
७) सांस्कृनतक महाराष्र (१९६० ते २०१०) - मधू मंगेि कणणषक, म. रा. सा. सं. मं. मुंबई, २०११ 
८) मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार -द. वा. पोतदार  

९)  सुफी : संप्रदाय, साहहत्य आणण ववचार - प्रा. फकु्रिीन बेन्नूर    

 

  
 
 
 
 



 

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

                                     सत्र :  दसुरे 

       अभ्यासपत्रत्रका ४ - आधुननक मराठीतीि ननवडक वाङ्मय प्रकारांचा अभ्यास,  U-MAR-211  
      (गुण ७५ / ताशसका ५० / के्रडडट ३) 

उहिष्टे : १) बहहणाबाई चौधरी यांच्या काव्याचे स्वरूप-वेगळेपण असे समजून घेणे. २) भाई 
माधवराव बागि यांच्या सत्यिोधकी कथेचे स्वरूप समजून घेणे, त्यावरीि महात्मा फुिे यांच्या 
ववचारांचा प्रभाव समजून घेणे. ३) 'ततृीय रत्न' नाटकाचे स्वरूप, आिय समजून घेणे. ४) ‘आद्य 
सामाक्जक नाटक’ म्हणून अभ्यास करणे. ४) 'चारापाणी' कादंबरी स्वरूप व कादंबरीचे ववववध 
घटक समजून घेणे.  

ननष्पत्ती : १)  बहहणाबाई चौधरी यांच्या काव्याचे स्वरूप-आिय आणण भावर्षक सौंदयाांचा पररचय 
होईि. २) भाई माधवराव बागि यांच्या सत्यिोधकी कथेचा बोध कळेि, महात्मा फुिे यांच्या 
सुधारणावादी प्रभाव िक्षात येईि. कथांचा आकृतीबंध कळेि. ३) 'ततृीय रत्न' नाटकातीि आिय-
ववर्षययाचा बोध कळेि.  ४) महात्मा फुिे यांच्या ववचारांचा प्रभाव िक्षात येईि. ४) 'चारापाणी' 
कादंबरीची रचना, आिय-ववर्षय, पात्र ननशमषती िक्षात येईि 
                       घटक क्र.१ -  कववता : बहहणाबाई चौधरी  
                              -बहहणाबाई चौधरी यांच्या ननवडक कववता  
                                                                   -कववतांचा अिय, ववर्षय, स्वरूप-वविेर्ष 
                              -काव्यरचनेची वैशिट्ये 
                    घटक क्र.२ -  कथा : भाई माधवराव बागि 
                            -भाई माधवराव बागि यांच्या ननवडक कथा  
                            - कथांचा अिय, ववर्षय, सत्यिोधकी व्यूह  
                           - कथांचे स्वरूप-वविेर्ष 
                     घटक क्र.३ - कादंबरी : चारापाणी - रा. रं. बोराडे  

                                                       -चारापाणी : कादंबरीचे स्वरूप  
                           - कथानक, पात्रववचार, वातावरण 
                           - ननवेदनििैी, भार्षा  
                           - िेखकाचा द्रकु्ष्टकोन, कादंबरीचे वविेर्ष  



                    
                   घटक क्र.४ – नाटक : ततृीय रत्न - महात्मा फुिे  

                                                       - पहहिे सामाक्जक नाटक 
                           - नाटकाचा अिय, ववर्षय, मांडणी 
सदंभष ग्रंथ : 
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२) आधुननक मराठी कववता - रा. श्री. जोग 
३) मराठी कववता - जुनी आणण नवी - वा. ि. कुिकणी  
४) अवाषचीन मराठी काव्यदिषन - डॉ. अक्षयकुमार काळे 

५) आधुननक मराठी कववता : काही  रूपे, काही रंग- गो. म. कुिकणी 
६)) आधुननक मराठी कववता : एक दृष्टीक्षेप - डॉ. नागनाथ कोत्तापल्िे  
७) आधुननक मराठी काव्य : उद्गम, ववकास आणण भववतव्य - डॉ. हद. के. बेडेकर  

८)  कथनात्म साहहत्य आणण समीक्षा - हररिचंद्र थोरात, िलद प्रकािन, मुंबई, २०११ 
९) मराठी कथा उद्गम आणण ववकास -  डॉ. इंदमुती िेवडे, सोमैया प्रकािन, मुंबई, १९७३  
१०) कथा : संकल्पना आणण समीक्षा - सुधा जोिी, मौज प्रकािन गहृ, मुंबई, २००० 
११) कथनात्म साहहत्य आणण समीक्षा - हररिचंद्र थोरात, िलद प्रकािन, मुंबई, २०११ 

१२) मराठी कथा उद्गम आणण ववकास -  डॉ. इंदमुती िेवडे, सोमैया प्रकािन, मुंबई, १९७३  
१३) कथा : संकल्पना आणण समीक्षा - सुधा जोिी, मौज प्रकािन गहृ, मुंबई, २०००१)  
    कादंबरी : एक साहहत्यप्रकार - डॉ. हररिचंद्र थोरात, िलद पक्लिकेिन्स, मुंबई २०१० 

१४) कादंबरीववर्षयी - डॉ. हररिचंद्र थोरात, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे  

१५) कादंबरी संवाद - डॉ. पंडडत टापरे,पद्मगंधा प्रकािन, पुणे  
१६) मराठी कादंबरीचे पहहिे ितक -  कुसुमावती देिपांडे, मुंबई मराठी साहहत्यसंघ , मुंबई, १९७५ 
१७) ७गेल्या अधषितकात मराठी कादंबरी- संपा. डॉ. वविास खोिे, िोकवाङ्मयगहृ प्रकािन, मुंबई,२००२     
१८) कादंबरी आणण मराठी कादंबरी - उर्षा हस्तक 
१९) समाजभार्षाववज्ञ आणण मराठी कादंबरी - डॉ. रवींद्र ठाकूर, डॉ. नंदकुमार मोरे, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे  

२०) कादंबरी  : स्वरूप व समीक्षा - द. शभ. कुिकणी, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे 
२१) मराठी कादंबरी : तंत्र आणण ववकास  - बापट, गोडबोिे, व्हीनस प्रकािन, १९७३ 
२२) नाटक वाङ्मयप्रकार - संपा. दत्ता भगत, प्रकािक : य. च. महाराष्र मुतत ववद्यापीठ, नाशिक  
२३) नाटक : आिय आणण आकिन - अननि सपकाळ, प्रनतमा प्रकािन, पुणे   
२४) मराठी रंगभूमीचा इनतहास - श्री. ना. बनहट्टी  
२५) नाटक : स्वरूप व समीक्षा - द. शभ. कुिकणी, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे 
 


