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मध्ययुगीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश (प्रारं भ ते १६००)
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SYLLABUS (CBCS) FOR M.A.I MARATHI (w.e. from June, 2022)
Academic Year 2022-2023
Class

: M.A.I (MARATHI- Semester- II)

Paper
Credit

: 4
: 4

Paper Code: PAMR122

Title of Paper : मध्ययुगीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश (१६०० ते १८१८)
No. of lectures: 60

A) Learning Objectives:
१) मराठी शंतकाव्य, ऩंतकाव्य आणण ऴाहषरी काव्याचा अभ्याश करणे.
२) मध्ययग
ु ीन शाहषत्यामधीऱ वळवळध ळाड्मयीन प्रळाषांचे स्ळरूऩ आणण कायय यांचा आढाळा घेणे.
३) मध्ययुगीन कालातीऱ गद्य आणण ऩद्य ऩरं ऩरे चा अभ्याश करणे.

B) Learning Outcome:
१)

या अभ्याशामुले वळद्यार्थयाांना मराठी भावेची उत्ऩत्ती या वळवयी आकऱन षोईऱ.

२) मध्ययग
ु ीन कालातीऱ गद्य ऩद्य शाहषत्याची

ओलख षोईऱ.

२) मध्ययुगीन काऱखंडातीऱ शाहषत्य तनर्मयतीच्या प्रेरणा प्रळत्त
ृ ी ऱसात येतीऱ.

४) मध्ययुगीन काऱखंडातीऱ शामाजिक, शांस्कृततक, धार्मयक, रािकीय ऩररजस्थतीचा शाहषत्याळरीऱ प्रभाळ अभ्याशता येईऱ.

TOPICS/CONTENTS:
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१

िांत तुक र म आणि िांत र मद ि क व्यनिसमिती
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१५

१

१५

१

१५

१.१ शंत तुकाराम यांच्या काव्यतनर्मयतीची प्रेरणा ळ स्ळरूऩ
१.२ शंत रामदाश यांच्या काव्यतनर्मयतीची प्रेरणा ळ स्ळरूऩ
१.३ शमकाऱीन शंत कळी
२

पांडिती क व्य

२.१ ऩंडडती काव्य - प्रेरणा ळ स्ळरूऩ
२.२ प्रमख
ु ऩंडडत कळी

२.३१ ऩंडडती काव्याची ळैर्ऴष्ट्ये ळ ळेगले ऩण
३

बखर व ड्मय

३.१ बखर ळाड्मय व्युत्ऩत्ती ळ स्ळरूऩ
३.२ प्रमख
ु बखरकार ळ बखरी

३.३ बखरींचे ळाड्मयीन ळ ऐततषार्शक मषत्त्ळ
४

श हिरी व ड्मय

४.१ ऴाहषरी ळाड्मय - व्यत्ु ऩत्ती ळ स्ळरूऩ
४.२ ऴाहषरी ळाड्मयाचे प्रकार

४.३ प्रमुख ऴाषीर ळ त्यांचे शाहषत्य
प्रात्यक्षसक –
१ शंत शाहषत्याचा शध्याच्या कालातीऱ अन्ळयाथय ऱाळणे.
२) मध्ययग
ु ीन शाहषत्याळर गटचचाय/शादरीकरण/रशग्रषण

३) ऴैसणणक शषऱ – शंतांच्या स्थलांना/र्ऴऱाऱेखांना भेट

शंदभय ग्रंथ
१) प्राचीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश – डॉ. ऱ. रा. नार्शराबादकर
२) प्राचीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश भाग १ ते ७ डॉ. अ. ना.दे ऴऩांडे
३) प्राचीन मराठी ळाङ्मयाचे स्ळरूऩ – डॉ. ष.श्री.ऴेणोऱीकर
४) ऩाच शंतकळी – डॉ. ऴं. गो. तल
ु ऩल
ु े
५) शंत, ऩंत, तंत – श्री. म. माटे
६) प्राचीन मराठी गद्य : प्रेरणा आणण ऩरं ऩरा – श्री. रं . कुऱकणी
७) मराठी ळाङ्मयाचा वळळेचक इततषाश – डॉ. प्र. न. िोऴी
८) मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश – 1,2,3 प्रकाऴक, मषाराष्टर शाहषत्य ऩररवद,ऩुणे
९) ळारकरी शंप्रदाय आणण शंत शाहषत्य – डॉ. र्ऴळािीराळ मोहषते
१०) बखर ळाङ्मय उद्गम ळ वळकाश – बाऩि
ु ी शंकऩाल
११) काषी शंत काषी ऴाषीर – डॉ. मू. श्री. कानडे
१२) प्राचीन मराठी ऩंडडती काव्य – डॉ. के. ना. ळाटळे
******************************************************************

