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Course Title: सं कृ त सािह य प रचय।
I Course Code: U-SAN-112
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 03

Learning Objectives: (अ ययन उ ेश)
1. सं कृ त सािह यातील महाका िवषयी सिव तर ानाजन होईल. महाका

या क या िवषयी व या या इतर

सािह यािवषयी अ यास होईल.(Epic related knowledge of Sanskrit literature will be acquired.
Other literature related to the author of the epic will be studied.)

2. सं कृ त सािह यातील कथासािह यािवषयी सिव तर ानाजन होईल. कथा था या क या िवषयी व या या अ य
सािह यािवषयी अ यास होईल. (There will be a detailed knowledge of the existing literature of
Sanskrit literature. Other information of the writers of fiction will be found in a proper way.)

3. सं कृ त सािह यात कशा कारे महाका ाचे िनमाण होते या िवषयी सिव तर मािहती होईल . (It will be known
how the Sanskrit epic, Kathakavya is created.)

4. िव ा याम ये का

िनमाण कर याचे साम य उ प होईल. (Students will be interested in creating

poetry.)

5. िव ाथ का

वाच यासाठी तथा िलह यासाठी यो य बनेल. (Students will become capable of reading

and writing poetry.
Course Outcomes: (फलिन प ी)
1. सं कृ त सािह यातील महाका िवषयी सिव तर ानाजन झाले. महाका

या क या िवषयी व या या इतर

सािह यािवषयी अ यास झाला.(Epic related knowledge of Sanskrit literature was acquired.
Other literature related to the author of the epic was studied.)
2. सं कृ त सािह यातील कथासािह यािवषयी सिव तर ानाजन झाले. कथा था या क या िवषयी व या या अ य
सािह यािवषयी अ यास झाला. (There will was a detailed knowledge of the existing literature
of Sanskrit literature. Other information from the writers of fiction was found in a proper
way.)
3. सं कृ त सािह यात कशा कारे महाका ाचे िनमाण होते या िवषयी सिव तर मािहती िमळाली . (It became
known how the Sanskrit epic, Kathakavya was created.)
4. िव ा याम ये का

िनमाण कर याचे साम य उ प झाले. (Students’ interest in making poetry

increased.)
5. िव ाथ का

वाच यासाठी तथा िलह यासाठी पा झाले . (Students were become capable of

reading and writing poetry.
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The paper has four units to be done in each semester.

Syllabus
Unit-I: सं कृ त महाका

प रचय.

Unit-II: सं कृ त कथा सािह य प रचय.
Unit-III: सं कृ त ग

सािह य प रचय.

Unit-IV: सं कृ त लघु व गेय का

प रचय.

Reference Books: संदभ सूची
1. सं कृ त सािह य का समालोचना मक इितहास - Dr. रामिवलास चौधरी.
2. सं कृ त सािह य का इितहास- आचाय ी बलदेव उपा याय.
3. सं कृ त महाका ांचे पंच ाण- के . ना. वाटवे.
4. सं कृ त सािह य का इितहास- ा. उमाशंकर शमा ऋिष.
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Course Title: सं कृ त ना

सािह य।

II Course Code: U-SAN-113
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 03

Learning Objectives: (अ ययन उ ेश)
1. सं कृ त सािह यातील नाटकािवषयी सिव तर ानाजन होईल. नाटका या क या िवषयी व या या इतर
सािह यािवषयी अ यास होईल.(Dramatic knowledge of Sanskrit literature will be acquired. Other
literature related to the author and Sanskrit drama will be studied.)
2. सं कृ त सािह यातील ना

सािह यािवषयी सिव तर ानाजन होईल. ना

था या क या िवषयी व या या अ य

सािह यािवषयी अ यास होईल. (Will have a detailed knowledge of the existing Sanskrit Natya
Sahitya. Natyagranth and other information of the authors will be found in a proper way. )
3. सं कृ त सािह यात कशा कारे नाटकाचे िनमाण होते या िवषयी सिव तर मािहती होईल. (You will get detailed
information about how to written Sanskrit drama.)
4. िव ा याम ये नाटक िनमाण कर याचे साम य उ प होईल. (Students will be interested in creating
Sanskrit Drama.)
5. िव ाथ नाटक वाच यासाठी तथा िलह यासाठी यो य बनेल. (Students will become capable of reading
and writing Sanskrit drama.)
Course Outcomes: (फलिन प ी)
1. सं कृ त सािह यातील नाटकािवषयी सिव तर ानाजन झाले. नाटका या क या िवषयी व या या इतर सािह यािवषयी
अ यास झाला.( Dramatic knowledge of Sanskrit literature was acquired. Other literature related to
the author and Sanskrit drama was studied.)
2. सं कृ त सािह यातील ना

सािह यािवषयी सिव तर ानाजन झाले. ना

था या क या िवषयी व या या अ य

सािह यािवषयी अ यास झाला. (There was a detailed knowledge of the existing Sanskrit Natya
Sahitya. The Natyagranth and other information of the authors were found in a proper way.)
3. सं कृ त सािह यात कशा कारे नाटकाचे िनमाण होते या िवषयी सिव तर मािहती िमळाली . (You got detailed
information about how to write Sanskrit drama.)
4. िव ा याम ये नाटक िनमाण कर याचे साम य उ प झाले. (Students became interested in making
Sanskrit Drama.)
5. िव ाथ नाटक वाच यासाठी तथा िलह यासाठी पा झाले . (Students were able to read and write Sanskrit
Drama.)
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The paper has four units to be done in each semester.

Syllabus
Unit-I: सं कृ त नाटक उ म व िवकास.
Unit-II: दश पक.
Unit-III: सं कृ त नाटकांची ल णे.
Unit-IV: व वासवद म्.

Reference Books: संदभ सूची
1. सं कृ त सािह याचा इितहास- ा. िव. वा करं बेळकर.
2. ना

शा - स य काश शमा.

3. दश पक- चौख बा काशन.

7

8

Course Title: वै दक वा य प रचय
Paper- III Course Code: U-SAN-212
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 3

Learning Objectives: (अ ययन उ ेश)
1. सं कृ त वा यातील वेदांिवषयी सिव तर ानाजन होईल. वेदां या ऋषीिवषयी व या या इतर सािह यािवषयी
अ यास होईल.(Knowledge related to the Vedas of Sanskrit language will be obtained. Other
literature related to the sage of the Vedas will be studied.)
2. सं कृ त वा यातील वेदांगािवषयी सिव तर ानाजन होईल. वेदांगा या क या िवषयी व या या अ य वा यािवषयी
अ यास होईल. (There will be a detailed knowledge of the Vedangas of Vedic literature. Other
information about the authors of Vedangas will be found in a proper way.)
3. सं कृ त वा यात कशा कारे उपिनषदाचे िनमाण होते या िवषयी सिव तर मािहती होईल. (It will be known
how the Sanskrit Upanishads were written.)
4. िव ा याम ये उपिनषदातील िवषयांवर चचा कर याचे साम य उ प होईल. (Students will be interested in
discussing the topics of Upnishads.)
5. िव ाथ वेद, अर यके वाच यासाठी तथा अ यासकर यासाठी यो य बनेल. (Students will become capable of
reading Vedas, Aranyake.)
Course Outcomes: (फलिन प ी)
1. सं कृ त वा यातील वेदांिवषयी सिव तर ानाजन झाले. वेदां या ऋषीिवषयी व या या इतर सािह यािवषयी
अ यास झाला.( Knowledge related to the Vedas of Sanskrit language was obtained. Other
literature related to the sage of the Vedas were studied.)
2. सं कृ त वा यातील वेदांगािवषयी सिव तर ानाजन झाले. वेदांगा या क या िवषयी व या या अ य वा यािवषयी
अ यास झाला. (There was a detailed knowledge of the Vedangas of Vedic literature. Other
information about the authors of Vedangas was received in a proper way.)
3. सं कृ त वा यात कशा कारे उपिनषदाचे िनमाण होते या िवषयी सिव तर मािहती िमळाली. (It became known
how the Sanskrit Upanishads were written.)
4. िव ा याम ये उपिनषदातील िवषयांवर चचा कर याचे साम य उ प झाले. (Students were interested in
discussing the topics of Upnishads)
5. िव ाथ वेद, अर यके वाच यासाठी तथा अ यासकर यासाठी यो य बनले. (Students were capable of
reading Vedas, Aranyake.)
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The paper has four units to be done in each semester.

Syllabus
Unit-I: वेद-ऋ वेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद.
Unit-II: उपवेद व वेदांग.
Unit-III: ा ण-अर यके .
Unit-IV: उपिनषद्.

Reference Books: संदभ सूची
1. वै दक सािह य का इितहास- ग. श. मुसळगावकर.
2. वेद दशन- ा. रवी

मुळे.

3. वै दक सािह य का इितहास - जैन.
4. वै दक सािह य और सं कृ ती – Dr. बलदेव उपा याय.
5. वै दक सािह य का इितहास- गजानन शा ी मुसळगावकर.
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Course Title: सं कृ त महाका
IV Course Code: U-SAN-213
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 3

Learning Objectives: (अ ययन उ ेश)
1. सं कृ त सािह यातील महाका िवषयी सिव तर ानाजन होईल. महाका

या क या िवषयी व या या इतर

सािह यािवषयी अ यास होईल.(Epic related knowledge of Sanskrit literature will be acquired. Other
literature related to the author of the epic will be studied.)
2. सं कृ त सािह यातील कथासािह यािवषयी सिव तर ानाजन होईल. कथा था या क या िवषयी व या या अ य
सािह यािवषयी अ यास होईल. (There will be a detailed knowledge of the existing literature of Sanskrit
literature. Other information of the writers of fiction will be found in a proper way.)
3. सं कृ त सािह यात कशा कारे महाका ाचे िनमाण होते या िवषयी सिव तर मािहती होईल . (It will be known
how the Sanskrit epic, Kathakavya is created.)
4. िव ा याम ये का
5. िव ाथ का

िनमाण कर याचे साम य उ प होईल. (Students will be interested in creating poetry.)

वाच यासाठी तथा िलह यासाठी यो य बनेल. (Students will become capable of reading and

writing poetry.
Course Outcomes: (फलिन प ी)
1. सं कृ त सािह यातील महाका िवषयी सिव तर ानाजन झाले. महाका

या क या िवषयी व या या इतर

सािह यािवषयी अ यास झाला.(Epic related knowledge of Sanskrit literature was acquired. Other
literature related to the author of the epic was studied.)
2. सं कृ त सािह यातील कथासािह यािवषयी सिव तर ानाजन झाले. कथा था या क या िवषयी व या या अ य
सािह यािवषयी अ यास झाला. (There will was a detailed knowledge of the existing literature of
Sanskrit literature. Other information from the writers of fiction was found in a proper way.)
3. सं कृ त सािह यात कशा कारे महाका ाचे िनमाण होते या िवषयी सिव तर मािहती िमळाली . (It became known
how the Sanskrit epic, Kathakavya was created.)
4. िव ा याम ये का
5. िव ाथ का

िनमाण कर याचे साम य उ प झाले. (Students’ interest in making poetry increased.)

वाच यासाठी तथा िलह यासाठी पा झाले . (Students were become capable of reading

and writing poetry.
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The paper has four units to be done in each semester.

Syllabus
Unit-I: महाका ाची ल णे व व प.
Unit-II: महाका

प रचय.

Unit-III: रघुवश
ं ं सगः -1.
Unit-IV: रघुवश
ं ं सगः -2.

Reference Books: संदभ सूची
1. रघुवश
ं म्- िजते ाचाय.
2. सं कृ त सािह य का इितहास- आचाय बलदेव उपा याय.
3. सं कृ त सािह य का इितहास- ा. उमाशंकर शमा.
4. सं कृ त सािह याचा इितहास. – ा.िव. वा. करं बेळकर.
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