
 
 मराठी विभाग  
मराठी अभ्यासक्रम (ननिीन)  
२०२० – २०२१  
एम.् ए. भाग १ / सत्र १  
सत्र – १  
अनननायय अभ्यासपत्रत्रका – १ : १ / १ : २ / १ : ३  
अभ्यासपत्रत्रका क्र. १ : १ साहित्यविचार – १ -  

संगणक क्रमांक 104501  

उद्दिष्टे -- १) संस्कृत साद्दित्यशास्रातील साद्दित्याच्या भाषेचा विचार समजून घेणे.  
२) संस्कृत साद्दित्यशास्रातील ममत्ति्ाााच्या ससद्ााांतांचा पररचय करून घेणे.  
३) संस्कृत भाषेतील साद्दित्यविचाराची समकालीन प्रस्तुतता लक्षात घेणे.  
अभ्यासघटक – १) शब्दद्शक्ततविचार  
२) िाक्रोक्ततससद्ााांत िा रीततससद्ााांत  
३) रसससद्ााांत  
४) धि्ातनससद्ााांत िा 
औचचत्यससद्ााांत क्र.  

अभ्यासघटकांचे वििारण  ताससका  गुण  

 
१  
 

 
अ) भाषेतील शब्दिि िा 
अर्थ यांच ेसािाचयर्, 
शब्दद्शक्ततविचाराचा 
पररचय  
आ) असभधा - सि्ारूप 
िा प्रकार  
इ) लक्षणा - सि्ारूप िा 
प्रकार  
ई) व्यंजना - सि्ारूप िा 
प्रकार  
उ) शब्दििशततींचे ममत्ति्ा  
 

१५  २५  

२   
अ) कुन्तकाची 
िाक्रोक्ततविषयक 
काररका िा ततचे 
स्पष्टीकरण  
आ) कुन्तकाचा 
भाषाविचार  

१५  २५  



इ) िााामनाची 
रीततविषयक व्याख्या िा 
ततचे स्पष्टीकरण  
ई) शब्दििगुण िा 
अर्थगुण – संकल्पना िा 
प्रकार  
उ) िााामनाचा 
भाषाविचार  
 

३   
अ) भरताच ेरससूर िा 
त्याचे स्पष्टीकरण - 
विभािा, अनुभािा िा 
व्यसभचारी भािा या 
संकल्पना िा त्यांचे 
प्रकार  
आ) स्रा्ायी भािा िा 
त्यानुसार रसांची 
विभागणी, रससंख्या  
इ) रसविषयक ४ उपपत्ती 
– भट्टलोल्लट, शंकुक, 
भट्टतौत, असभननगुप्त  
ई) साधारणीकरण, 
ममारसाची संकल्पना, 
रसविघ्ने  
उ) करुणरसमीमांसा  
 

१५  २५  

४   
अ) धि्ानीची संकल्पना – 
आनंदिधर्न िा 
असभननगुप्त यांचा 
विचार  
आ) धि्ानीचे प्रकार 
(लौककक आणण 
अलौककक)  
इ) धि्ातनविचार िा 
व्यंजनाविचार  
ई) रस आणण धि्ानी  

१५  २५  



उ) औचचत्यससद्ााांत  
 

एकूण  ६०  १००  
 

अंतगर्त परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या िोन परीक्षा घेणे िआश्यक िआाे. त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून ते 
अंतगर्त परीक्षेचे गुण मानािााे.  
२) या विषयाची अंतगर्त परीक्षा घेताना प्रकल्प / िागर्परीक्षा / लघुप्रकल्प याच्याप्रमाणेच िास्तुतनष्ठ 
परीक्षापद्तीचािााी समािााेश करणे िआश्यक िआाे.  
संिभर्साद्दित्य – १) भारतीय साद्दित्यशास्र – ग. त्र्यं. िेशपांड,े पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, १९६३  
२) काव्यशास्रप्रिीप – स. रा. गाडगीळ, मोघे प्रकाशन, कोलि्ााापूर, १९७१  
३) रसचचार् – पद्माकर िािेगािाकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, १९९४  
४) असभनन काव्यप्रकाश - रा. श्री. जोग, आ. ३, पुणे १९५१  
५) भरतमुनींच ेनाट्यशास्र – गोिािारी केतकर  
६) संस्कृत काव्यशास्राची प्रस्तािाना – गो. के. भट, ममाराष्र ग्रंर ्भांडार, कोलि्ााापूर, १९६३  
७) काव्यप्रकाश – मम्मट, भांडारकर ओररएन्टल ररसचर् इक्न्स्टट्यूट, पुणे, १९५०  
८) सौंियर्शोध आणण आनंिबोध – रा. सभ. जोशी, िि्ााीनस प्रकाशन, पुणे, आ. ३, १९६८  
९) प्राचीन काव्यशास्र – र. पं. कंगले, मौज प्रकाशन, मुंबई, १९७४  
१०) काव्यालोचन – ि. के. केळकर, १९३९  
११) साद्दित्यविचार – द्िि. के. बेडकेर, मुंबई, १९६४  
१२) संस्कृत साद्दित्यशास्राची तोंडओळख – सरोज िेशपांड,े पद्मगंधा प्रकाशानं पुणे, २००५ 


