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Shivaji University, Kolhapur 

Syllabus  

Choice Based Credit System  

June 2018 Onwards  

Class : B.A. Part - I 

     Sanskrit (Compulsory )  

SEMESTER --  I 

COURSE NAME –CRITICAL SURVEY OF SANSKRIT LITERATURE  (GE—1 ) 

   संस्कृत सािहत्याची िववेचक पाहणी 

 घटक अ – वैिदक सािहत्य (अ) 

संिहता (ऋक्, यजुः, साम, अथवर्), काळ, िवषय-वस्तु, धमर् व त वज्ञान, सामािजक जीवन  

 घटक ब –वैिदक सािहत्य (ब) 

ा ण, आरण्यक, उपिनषद, वेदांगे (स्थूल आढावा) 

घटक क – आषर् महाका  (अ) 

रामायण-काल, िवषय-वस्त,ु एक आिदका , सांस्कृितक मह व 

घटक ड– आषर् महाका  (ब) 

महाभारत-काल,  िवकास, िवषय-वस्तु, िव कोशात्मक स्वरूप ,सांस्कृितक मह व 

Suggested Books / Readings : 

१ . डांगे (डॉ. सौ.) िसधू स., भारतीय सािहत्याचा इितहास – भाग १ , महारा  िव ापीठ ंथ िनिमती मंडळ, नागपूर (मंगल 

काशन, नागपूर), थमावृ ी , १९७५  

२. वणकर (डॉ.) ीधर भास्कर , भारतीय धमर् व त वज्ञान, महारा  िव ापीठ ंथ िनिमती मंडळ, नागपूर.  

३. लघुिस ान्तकौमुदी आिण वैिदक वा याचा इितहास, पुणे िव ापीठ, पुणे, २०१०  

४. उपाध्याय बलदवे , संस्कृत सािहत्य का इितहास, शारदा िनकेतन, वाराणसी. 
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५. उपाध्याय बलदवे , वैिदक सािहत्य और संस्कृित , वाराणसी.  

६. गोयल ीित भा , संस्कृत सािहत्य का इितहास, राजस्थानी न्थागार , जोधपूर .  

७. शमार् उमाशंकर ‘ऋिष’, संस्कृत सािहत्य का इितहास, चौखम्भा अकादमी, वाराणसी.  

८. ि पाठी राधावल्लभ, संस्कृत सािहत्य का अिभनव इितहास, िव िव ालय काशन, वाराणसी,  

पि केचे स्वरूप आिण गुणिवभागणी  

  – १. कंसातील योग्य पयार्य िनवडून वाक्ये पुन्हा िलहा. (१० उप  )  १० 

  – २. पुढीलपैकी कोणत्याही दोन ांची उ रे िलहा. (तीन पैकी दोन ) १०  

 – ३. पुढीलपैकी कोणत्याही ितह वर पिरच्छेद िलहा. (पाच पैकी तीन )  १५  

  – ४. मोठा  अथवा मोठा   १५ 

Note: Teachers are  free to use any relevant books/articles/e-resource if needed 
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SEMESTER – II 

COURSE NAME –DRAMA   (GE—2 ) 

ितमानाटकम् of भास 

 घटक अ] नाटकाचा उ म व िवकास  

 घटक ब] अंक  पिहला  

 घटक क] अंक  दसुरा व ितसरा  

  घटक ड] ना शा ीय संज्ञा -नायक, नाियका, पूवर्रंग, नांदी, सू धार, नेपथ्य, स्तावना, कांचुकीय, 

िवदषुक, भरतवाक्य । 

 पि केचे स्वरूप आिण गुणिवभागणी  

  – १. कंसातील योग्य पयार्य िनवडून वाक्ये पुन्हा िलहा. (१० उप  )    १० 

  – २. पुढीलपैकी कोणत्याही दोह चे मराठीत कवा इं जीत भाषांतर करा. (तीन पैकी दोन )   १०  

    (घटक ब आिण क वर आधािरत) 

  – ३. पुढीलपैकी कोणत्याही ितह वर टीपा िलहा. (पाच पैकी तीन )   १५ 

 (घटक  ड वर आधािरत) 

  – ४. मोठा  अथवा मोठा   १५ 

Note: Teachers are  free to use any relevant books/articles/e-resource if needed 
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Sanskrit (Optional) (Higher Level) 

SEMESTER --  I 

COURSE-- I 

 COURSE NAME – CLASSICAL SANSKRIT LITERATURE (POETRY)  (DSE—1 ) 

अिभजात संस्कृत सािहत्य (का ) 

 घटक अ – रघुवशंम् – सगर् १ ( ोक १-२५) 

 घटक ब – कुमारसम्भवम् – सगर् ५ ( ोक १-३०)  

 घटक क – िकराताजुर्नीयम् – सगर् १ ( ोक १-२५) 

 घटक ङ – िशशुपालवधम–् सगर् १ ( ोक २६ -५६) 

पि केचे स्वरूप आिण गुणिवभागणी  

  – १. कंसातील योग्य पयार्य िनवडून वाक्ये पुन्हा िलहा. (१० उप  )    १० 

  – २. पुढीलपैकी कोणत्याही दोह चे मराठीत कवा इं जीत भाषांतर करा. (तीन पैकी दोन )   १०  

    (घटक अ आिण क वर आधािरत) 

  – ३. पुढीलपैकी कोणत्याही ितह वर पिरच्छेद िलहा. (पाच पैकी तीन )           १५ 

 (घटक ब आिण ड वर आधािरत) 

  – ४. मोठा  अथवा मोठा   १५ 

Note: Teachers are  free to use any relevant books/articles/e-resource if needed 
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SEMESTER --  II 

  COURSE --  II 

COURSE NAME –DRAMA(DSE—2) 

उ ररामचिरतमo्f भवभूित 

घटक अ] नाटकाचा उ म व िवकास  

घटक ब] अंक  पिहला  

घटक क] अंक  दसुरा व ितसरा  

  घटक ड] ना शा ीय संज्ञा - नायक, नाियका, पूवर्रंग, नांदी, सू धार, नेपथ्य, स्तावना, कांचुकीय, 

िवदषुक, भरतवाक्य । 

 पि केचे स्वरूप आिण गुणिवभागणी  

  – १. कंसातील योग्य पयार्य िनवडून वाक्ये पुन्हा िलहा. (१० उप  )    १० 

  – २. पुढीलपैकी कोणत्याही दोह चे मराठीत कवा इं जीत भाषांतर करा. (तीन पैकी दोन )   १०  

(घटक ब आिण क वर आधािरत) 

  – ३. पुढीलपैकी कोणत्याही ितह वर टीपा िलहा. (पाच पैकी तीन )   १५  

 (घटक  ड वर आधािरत) 

 – ४. मोठा  अथवा मोठा   १५ 

Note: Teachers are  free to use any relevant books/articles/e-resource if needed 
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Sanskrit (Optional) (Lower Level) 

SEMESTER --  I 

COURSE --  I 

 COURSE NAME –  SANSKRIT LITERATURE  संस्कृत सािहत्य(DSE 1) 

 घटक अ –िहतोपदशे -- िम लाभ --: स्तावनाव  पिहली कथा 

 घटक ब – िहतोपदशे -- िम लाभ  --: दसुरी कथा 

 घटक क  व ड --चाणक्यनीित (पढुील  ोक – 

अनु मांक अध्याय मांक ोक मांक एकूण 
१  १  १, २, ८, ९, १२, १३  ६  
२  २  २, ५, ६, ७, ११, १३. १९  ७  
३  ३  १, ८, ११, १३, १४, १५. १८  ७  
४  ४  ५, १६  २  
५  ५  २, ३, ८, १५  ४  
६  ६  ६, १६  २  
७  ७  ३, १२, १४, २०  ४  
८  ८  ७, १२, २०  ३  
९  ९  ६, १०  २  
१०  १०  २, ३, ७, १५, १६  ५  
११  ११  ६, ८, १०  ३  
१२  १२  ३, ७, १२  ३ 
१३  १३  २, १९  २  
१४  १४   ९  १  
१५  १५  ५, १७  २  
१६  १६ ५, १५, १७. २० ४  

`  एकूण ोक  ५७  
पि केचे स्वरूप आिण गुणिवभागणी  

  – १. कंसातील योग्य पयार्य िनवडून वाक्ये पुन्हा िलहा. (१० उप  )    १० 
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  – २. पुढीलपैकी कोणत्याही दोह चे मराठीत कवा इं जीत भाषांतर करा. (तीन पैकी दोन )   १०  

  – ३. पुढीलपैकी कोणत्याही ितह वर टीपा िलहा. (पाच पैकी तीन )   १५ 

  – ४. मोठा  अथवा मोठा   १५  

    Note: Teachers are  free to use any relevant books/articles/e-resource if needed 

 

SEMESTER -- II 

COURSE --  II 

                       COURSE NAME –  NITI  LITERATURE  (DSE 2) 

नीित सािहत्य 

 घटक अ – प तन् म् – क्षपणककथा, िसह-कारक-मूखर् ा ण कथा | 

 घटक ब – प तन् म् – मूखर्-पिण्डत-कथा, वानर-मकर-मच्छ-कथा, गङ्गद  मण्डूक-कथा | 

 घटक क  व ड – नीितशतकम् -- १] मूखर्प ितः, २] िव त्प ितः व ३] मानशौयर्प ितः |  

पि केचे स्वरूप आिण गुणिवभागणी  

  – १. कंसातील योग्य पयार्य िनवडून वाक्ये पुन्हा िलहा. (१० उप  )    १० 

  – २. पुढीलपैकी कोणत्याही दोह चे मराठीत कवा इं जीत भाषांतर करा. (तीन पैकी दोन )   १०  

  – ३. पुढीलपैकी कोणत्याही ितह वर टीपा िलहा. (पाच पैकी तीन )   १५ 

  – ४. मोठा  अथवा मोठा   १५  

Note: Teachers are  free to use any relevant books/articles/e-resource if needed. 

 

 

 


