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Evening College MA Syllabus 

I Semester 

प्रथमपतं्र— वैदिकसाहित्यम्  

 हवषयः भागः अङकाः के्रहिट् 

अ वैदिकसाहित्यचरित्रम्  30 1 

आ वैदिकवाङ्मयम्  ऋग्वेिे िश सूक्ताहि 

1.अहि (1.1)  

2. हवष्णु (1.154) 3.वरुण 

(2.28)  

4. रुद्र (2.33) 

5. मन्यु (10.83) 

6. पुरुष (10.90) 

7. प्राणाहि (1.141) 

8. घृत (4.58) 

9. िासिीय (10.129) 

10. अम्भृणी (10.125) 

50  2 

इ आन्तरिकम ्  20 1 

 

भागः-1 वैदिकसाहित्यहेतिासः हवभागश्च 

भागः-2 ऋग्वेि ंप्रहत उपोद्घातः 

भागः-3-5. ऋग्वेिसूक्ताहि 

आधािग्रन्थाः 

ऋक्पाठमाला सं.िा. ियािन्ि भागगवः 

ऋक्संहिता सायणभाष्यसहिता, वैदिकसंशोधिमण्िलम,् पुणे 

वैदिकसाहित्यचरित्रम् एि्.एस्. अिन्तिङगाचायगः, 

ऋक्सूक्तवैजयन्ती एच्.हि.वेलिकि वैिकसंशोधिमण्िलं पुणे 

ऋग्वेिसंहिता सायणभाष्यसहिता कन्निािुवािः जयचामिाजेन्द्रग्रन्थमाला मैसूरु 

हितीयपत्र—ं उपहिषिः 

 हवषयः भागः अङकाः के्रहिट् 

अ ईशोपहिषत ् भाष्यसहिता 50  2 

आ ब्रह्मसूत्रम्  आदितः पञ्च अहधकिणाहि 30 1 

इ आन्तरिकम ्  20 1 
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भागः-1 उपहिषत्साहित्यहेतिासः, हवभागः, ईशावास्योपहिषिः उपोद्घातश्च 

भागः-2-4 ईशावास्योपहिषत् सभाष्या 

भागः-5. ब्रह्मसूत्राहण 

आधािग्रन्थाः 

ईशावास्योपहिषत् पञ्चाशद्व्याख्यासहिता प्रो. यज्ञेश्वि उपाध्याय बिोिा 

Outlines of Indian Philosophy M Hiriyanna 

A critical survey of Indian Philosophy Chandradhar Sharma 

A constructive survey  of Upanishads Prof. Ranade 

 

तृतीयपतं्र— व्याकिणं भाषाशास्त्रं च 

 हवषयः भागः अङकाः के्रहिट् 

अ मिाभाष्यम्  पस्पशाहनिकम ् 50  2 

आ भाषाशास्त्रम्  30 1 

इ आन्तरिकम ्  20 1 

 

भागः-1 भािते व्याकिणसाहित्येहतिासः, मिाभाष्योपोद्घातश्च 

भागः-2-4 मिाभाष्यम् 

भागः-5. भाषाशास्त्रम् 

 

आधािग्रन्थाः 

मिाभाष्यम् (प्रिीपोद्द्योतसहितम)् सं.गुरुप्रसािशास्त्री, िाहियसंस्कृतसंस्थािम् 

मिाभाष्यम् (मूलमात्रम्) सं. एफ्.कीलिािग 

व्याकिणशास्त्र का इहतिास, युहधहिि मीमांसक वैदिक साधि आश्रम  

Comparative Philology, T K Ramachandra Iyer, Palghat, Kerala 

 

चतथुगपत्र—ं काव्यसाहित्यम ्
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 हवषयः भागः अङकाः के्रहिट् 

अ मेघितूम् (महललिाथव्याख्यासमेतम्) पूवागधगम्  80  3 

आ आन्तरिकम ्  20 1 

 

भागः-1 भाितीयकाव्यसाहित्येहतिासः, उपोद्घातश्च 

भागः-2-5 मेघितूम ्

आधािग्रन्थाः 

Meghadutam with the commentary of Daksinavartanatha,  ed.T. Ganapati Sastri, 

Meghadutam (sanskrit text, with sanskrit and hindi commentary named 'chandakala' by Sri 

sesaraj Sarma Regmi, Chowkhmba vidybhavan Varanasi. 

 

पञ्चमपत्र—ं िाटकसाहित्यम ्

 हवषयः भागः अङकाः के्रहिट् 

अ मृच्छकरटकम ्िाटकम् 7-10 अङकाः  80  3 

आ आन्तरिकम ्  20 1 

भागः-1 रूपकाणाम् इहतिासः हवभागश्च 

भागः-2 शूद्रकः तस्य कहवत्वं च 

भागः-3-5. मृच्छकरटकम् िाटकम् 

आधािग्रन्थाः 

Introduction to the study of Mrcchakatikam , GV Devasthali 

Mrcchakatikam,  Eng.traslation by MR Kale 

History of Classical Sanskrit Literature, SK De & Dasgupta 

https://en.wikipedia.org/wiki/T._Ganapati_Sastri

