
भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफॉभमिंग आर्टस ्, पुणे  

पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम नतृ्य (के्रडिर् भसस्र्म) 
    एम.ए. (नतृ्य) (कथक) अभ्यासक्रम 

 
 

एम. ए. प्रथम िर्ट – प्रथम 
सहामाही नतृ्य (कथक) 

के्रडिट्स 

सैद्धांतिक ०३ 

रांगमांच सधदरीकरण १४ 

मौखिक ०८ 

 

एम.ए. कथक पहहले िर्ट पहहली सहामाही 
परीक्षा परीक्षा विर्याच ेनाि अभ्यासक्रम 

T14) सैद्धांतिक भधरिीय नतृ्यधचध 
इतिहधस आखण 
प्रधचीन ग्रांथधांचध  
अभ्यधस  
 

१. नतृ्यधची उत्पत्िी 
२.  भरिधच्यध नधट्यशधस्त्रधची ओळि व त्यधच ेआजच्यध कधळधिील 

नतृ्यशैलीशी असलेले नधिसेांबांध. नधटयोत्पत्िी, िधांडव-लधस्त्य, अभभनयधच े
चधर प्रकधर, रसभधव सांकल्पनध, वतृ्िी-प्रवतृ्िी, नधट्य प्रकधर (दशरूपक)     

३. अभभनयदपपण ग्रांथधची मधहहिी व त्यधच ेकथक नतृ्यधिील महत्व    
४. सांस्त्कृि ग्रांथधांची ओळि. उदध - सांगीि रत्नधकर इ.  
५. कथकच्यध वस्त्िुक्रमधिील प्रत्येक घटकधांची उदधहरणधसहीि व्यधख्यध 

(वांदनध, थधट, आमद, िोडध, चक्रदधर िोडध, परण, चक्रदधर परण, 
कववत्ि, तिहधई इ.) 

६. कथक नतृ्यधिील बांहदशीांच ेनोटेशन. . 
P14) प्रधत्यक्षिक १ रांगमांच सधदरीकरण  

 
अ) िीनिधल ककां वध रधसिधल (13 मधरध) मध्ये कथक नतृ्यधिील सांपूणप 
वस्त्िुक्रम प्रदशपन.          
ब ) अभभसधररकध, िांडीिध, ववरहोत्कां हििध, ववप्रलब्धध यध चधर  
अष्टनधतयकधांमधील कोणिीही एक नधतयकध  
(सधदरीकरण ३० भमतनटे) (यध मध्ये एम.ए. परीिेलध शोभेल असे वांदनध, 
िधलधच ेसधदरीकरण आखण अभभनय यधांचध समधवेश असधवध)  

V14) प्रधत्यक्षिक २  मौखिक  

 

१ िधलील िधलधांमध्ये एकगुन, दगुून, तिगून, चौगुन आखण तिहधई करून 
दधिवणे. ( िेकध आखण नतृ्यधच्यध बोलधांच्यध आधधरे तिहधई)  
िीनिधल, झपिधल, एकिधल, रूपक, धमधर आखण रधसिधल  

२ पररिकधांनी ववचधरल्यध प्रमधणे छोट्यध तिहधई बधांधणे. 
३ िरधणध  
४ रांगमांच सधदरीकरणधवर आधधररि प्रश्न  

 



 

भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफॉभमिंग आर्टस ्, पुणे  

पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम नतृ्य (के्रडिर् भसस्र्म) 
    एम.ए. (नतृ्य) (कथक) अभ्यासक्रम 

 

एम. ए. प्रथम िर्ट – द्वितीय 
सहामाही नतृ्य (कथक) 

के्रडिट्स 

सदै्धांतिक ०३ 

रांगमांच सधदरीकरण १४ 

मौखिक ०८ 
 

एम.ए. कथक पहहले िर्ट दसुरी सहामाही 
परीक्षा परीक्षा विर्याच ेनाि अभ्यासक्रम 

T24) सैद्धांतिक नतृ्यसांरचनध १. नतृ्यसांरचनध यधचध अथप व इतिहधस. नधट्यशधस्त्रधिील “बांध” ही  
सांकल्पनध    

२. नतृ्यसांरचनेच ेित्व व उहिष्टये  
३. ववषयधची तनवड व त्यधसधिी सुयोग्य सांगीि रचनध  
४. आधुतनक िांरज्ञधनधचध उपयोग करून नतृ्यसांरचनध बसवणे.  
५. भसनेमधिील नतृ्यसांरचनेमध्ये शधस्त्रीय नतृ्यधचध वधपर.  
६. भधरिधिील ववववध नतृ्य - नधट्य परांपरधांचध इतिहधस 

रधस-लीलध, दशधविधर (िेळे), नौटांकी, यिगधन, आांककयधनधट  
७. कथक नतृ्यधिील गधयल्यध जधणधऱ्यध पुढील प्रकधरच्यध बांहदशीांच े

नोटेशन. (िुमरी, भजन, िरधणध, चिरांग) 
८. पां. गोपी कृष्ण व पां. बबरजू महधरधज यधांची चरररे 

P24) प्रधत्यक्षिक १ रांगमांच सधदरीकरण  अ) झपिधल ककां वध बसांि िधलधमध्ये कथक नतृ्यधिील सम्पूणप 
वस्त्िुक्रमधचे     प्रदशपन  

ब) िधली हदलेल्यध अष्टनधतयकधांपैकी कुिलीही एक नधतयकध. 
स्त्वधधीनपतिकध, वधसकसज्जध, कलहांिधरीिध, प्रोवषिपतिकध. 
(मधगील सरधिील नधतयकध परि नको.) 
(सांपूणप प्रस्त्िुिी - ३० भमतनटे)(यध मध्ये एम.ए. परीिेलध शोभेल 
असे वांदनध, िधल आखण अभभनय यधांचध समधवेश असधवध) 

(मधगील सरधिील सधदरीकरण परि यध सरधि करू नये.) 
V24) प्रधत्यक्षिक २  मौखिक  

 

१. किल्यधही िधलधिील चधर वैववध्यपूणप रचनध त्यधांच्यध 
वैभशष्ट्यधांसह िबल्यधच्यध िेकयधवर म्हणून दधिवणे िसेच  
िेकयधबरोबर करून दधिवणे. 
उदध: परमेल ू, फरमधइशी चक्रधधर, बेदम रचनध इत्यधहद. 

२. सरगम   
३. िीनिधलमध्ये ििकधर मधील एक वैभशठ्य. उदध:  

रेलध, कधयदध, लडी इत्यधहद. 
४. रांगमांच सधदरीकरणधवर आधधररि प्रश्न 



भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफॉभमिंग आर्टस ्, पुणे  

पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम नतृ्य (के्रडिर् भसस्र्म) 
       एम.ए. (नतृ्य) (कथक) अभ्यासक्रम 

 
 

एम. ए. द्वितीय िर्ट – ततृीय 
सहामाही नतृ्य (कथक) 

के्रडिट्स 

सदै्धांतिक ०३ 

रांगमांच सधदरीकरण १४ 

मौखिक ०८ 

 

एम.ए. नतृ्य दसुरे िर्ट ततसरी सहामाही 

परीक्षा परीक्षा विर्याच ेनाि अभ्यासक्रम 

T34) सैद्धांतिक नतृ्यधिील सौंदयपशधस्त्र  १ भरिमुनी आखण अभभनवगुप्ि यधांचध रसभसद्धांि, त्यधच े
नतृ्यधिील सांबांध आखण उपयोग. 

२ पधरांपधररक कथक नतृ्यधच ेसौंदयपशधस्त्र. 
३ नवधब वधजीद अली शहधच ेकथक मधील योगदधन. 
४ मांहदर आखण दरबधर परांपरेिील कथक.  
५ पधश्श्चमधत्य सौंदयपशधस्त्रज्ञ ( स ांके्रटीस, प्लेटो, 

एरीस्त्टोटल), हहांदतु्व आखण त्यधच ेिधश्त्वक आखण 
अद्धध्यधश्त्मक पैलू,  नतृ्य आखण इिर कलधांमधील 
सहसांबांध. 

६ नतृ्य व अन्य प्रयोगजीवी कलधांचध अांिरसांबांध 

P34) प्रधत्यक्षिक १ रांगमांच सधदरीकरण  अ) कथकचा संपूणट िस्तूक्रम एकताल ककंिा चौताल ककंिा 
गजझंपा ककंिा पंचमसिारी मध्ये    (३० भमतनट). ज्यधमध्ये 
वांदनध, िधल, आखण अभभनयधचध अांिभधपव असणे आवश्यक.(मधगील 
सरधिील सधदरीकरण परि यध सरधि करू नये.) 
 

V34) प्रधत्यक्षिक २ मौखिक १. एकल नतृ्यसांरचनध. यधसधिी बांहदश आि हदवस अगोदर 
देण्यधि येईल. 

२. िीनिधलमध्ये जधिी ककां वध यिी यधांवर आधधररि ववववध 
रचनध  

३. रांगमांच सधदरीकरणधवर आधधररि प्रश्न 
 
 



 

भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफॉभमिंग आर्टस ्, पुणे  

पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम नतृ्य (के्रडिर् भसस्र्म) 
    एम.ए. (नतृ्य) (कथक) अभ्यासक्रम 

एम. ए. द्वितीय िर्ट – चतथुट 
सहामाही नतृ्य (कथक) 

के्रडिट्स 

सदै्धांतिक ०३ 

रांगमांच सधदरीकरण १४ 

मौखिक ०८ 

 

 एम.ए. नतृ्य दसुरे िर्ट चौथी सहामाही 
परीक्षा परीक्षा विर्याच ेनाि अभ्यासक्रम 

T44) सैद्धांतिक नतृ्य ववषयक लेिन आखण 
नतृ्यधची भशिण -पद्िी  

१.  समीिध  
२.  वतृ्िपरीय लेिन  
३.  चरररलेिन  
४. शधस्त्रीय लेिन (नतृ्यधशी सांबांधधि ववषय) 
५. तनबांध लेिन  
६. मुलधिि 
७. नतृ्याची भिक्षण पद्धती - 

गुरु – भशष्य परांपरध – अथप, प्रधचीन स्त्वरूप, मुलभूि ित्वे. 
आधुतनक भशिण पद्िीिील महत्व, आदशप नतृ्य भशिक आखण 
ववद्धयधथी यधांची लिणे, भशकववण्यधची मुलभूि ित्वे, नतृ्य 
भशिणधसधिी यधि करण्यधि आलेले बदल आखण त्यधचध वधपर, 
नतृ्य भशिणधच ेववववध स्त्िर - शधलेय स्त्िर,   
आवड, िधजगी भशकवणी वगप आखण ववद्धयधपीिीय अभ्यधसक्रम, 
यध ववववध स्त्िरधांच े हेिू आखण उहिष्टे, व्यश्तिमत्व ववकधसधसधिी 
नतृ्यधच े भशिण, नतृ्य व्यवसधयधची नीतिमत्िध 

P44) प्रधत्यक्षिक १ रांगमांच सधदरीकरण  अ)कथकचा संपूणट िस्तूक्रम रूपक ककंिा धमार ककंिा भिखर 
तालामध्ये  (३० भमतनट). ज्यधमध्ये वांदनध, िधल, आखण 
अभभनयधचध अांिभधपव असणे आवश्यक. (मधगील सरधिील 
सधदरीकरण परि यध सरधि करू नये.) 

 
V44) प्रधत्यक्षिक २   मौखिक १. बरवट ककां वध चिरांग 

२. समूह नतृ्यसांरचनध - सधदरीकरण करणे आवश्यक. 
(ववद्धयधर्थयधपनध सरगम / बांहदश परीिेच्यध १५ हदवस अगोदर 
देण्यधि येईल) 

३. रांगमांच सधदरीकरणधवर आधधररि प्रश्न 
 
 

 


