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Course Title: वै दक सं कृ त।
Paper- IX
Course Code: U-SAN-510
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 03

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
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reading Vedas, Aranyake.)

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

Syllabus
वेदसू
(ऋ वेद) अि 1-1, सिवतृ 1-35, आपः 7-49,
108, अ सू 10-34,
(यजुवद)- िशवसंक प सू अ याय- 34,
(अथववेद)- रा ािभवधनम् 1-29..

Unit-I:

ा 10-151, सं ान 10-191, सरमापिण संवाद सू

Unit-II: वै दक वराघात.
Unit-III: वै दक पदपाठ, वै दक िवभ

लकार.

Unit-IV: वै दक इितहास.
Reference Books: संदभ सूची
1.

यू वै दक िसले शन (भाग 01 व 02) संपादक- चौबे व तेलंग.

2. ऋक् सू
3. ऋ सू

समु यः संपा.- Dr. रामकृ ण आचाय.
सं ह संपा. Dr. ह रद शा ी.

4. वै दक सािह य का इितहास- गजानन शा ी.
5. वै दक सािह य और सं कृ ती – आचाय बलदेव उपा याय.
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Course Title: का शा
Paper- X
Course Code: U-SAN-511
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
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: अलंकारशा

इितहास.

Unit-II: छंदप रचय- अनु ु प, गाय ी, ि
Unit-III: का

ु प, पं

, जगती

काश (म मट) थम उ लास.

Unit-IV: का काश (म मट) दशम उ लास- उपमा, अन वय,
दृ ा त, अितशयो , ितरेक, अथा तर यास, ाि तमान.

पक, उ े ा सस देह, िवभावना, िवशेषोि ,

Reference Books: संदभ सूची
1. का

काश- अजुन वाडकर.

2. का

काश- चतुवदी.

3.

व यलोक- सं. वीरकर.

4. सं कृ त सािह य का वै दक इितहास- किपल ि वेदी.
5. सं कृ त सािह य का इितहास- Dr. उमाशंकर शमा.
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Course Title: नाटक व ना

शा ।

Paper- XI
Course Code: U-SAN-512
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
3

Drama.)

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

Syllabus
Unit-I: अिभ ानशाकु तलम् अंक – 1, 2..
Unit-II: ना

शा ीय प रभाषा- नांदी, सू धार, नेप य, अंक, िव क भक, वेशक, पताका, भरतवा य.

Unit-III: अिभ ानशाकु तलम् – अंक 3, 4.
Unit-IV: नाटककार प रचय- कािलदास, भास, भवभूती, शू क, िवशाखाद म्, हषवधन, भ नारायण.

Reference Books: संदभ सूची
1. अिभ ानशाकु तलम्- सं.पंत.
2. कािलदासदशन- सं. गो. के भट..
3. कािलदासप रशीलन- सं डा. बलदेव उपा याय
4. भरतमुनीचे ना

शा - के . ना. वाटवे.

5. सं कृ त नाटककार- के . ना. वाटवे.
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Course Title: उपिनषद व ीम गव ीता।
Paper- XII
Course Code: U-SAN-610
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 03

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)
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5. िव ाथ वेद, अर यके वाच यासाठी तथा अ यासकर यासाठी यो य बनले. (Students were capable of
reading Vedas, Aranyake.)

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

Syllabus
Unit-I: उपिनषदाचे व प.
Unit-II: के नोपिनषद्
Unit-III: ीम गव ीता अ याय- 2 (सू म वाचन).
Unit-IV: ीम गव ीता प रचय व व प.

Reference Books: संदभ सूची
1. के नोपिनषद् – सं. वामी योगा मानंद.
2. सं कृ त सािह याचा इितहास- िव. वा. करंबेळकर.
3.

ीम गव ीता- गीता ेस, गोरखपुर.

4.

ीम गव ीता- (इ काँन)
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Course Title: भाषाशा

व कोशशा

Paper- XIII
Course Code: U-SAN-611
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 03

Learning Objectives: (अ ययन उ ेश)
1. सं कृ त ंथातील ाकरणािवषयी सिव तर ानाजन होईल.

ाकरण ंथा या क या िवषयी व या या इतर

थािवषयी अ यास होईल.(Grammatical knowledge will be obtained from Sanskrit texts.
Grammar texts authors and their related texts will be studied.)

2. सं कृ त भाषे म ये

ाकरणाचे काय मह व आहे यांची मािहती िमळे ल. (You will get information about the

importance of grammar in Sanskrit texts.)

3. सं कृ त ंथात कशा कारे

ाकरणाचे उपयोग होतो या िवषयी सिव तर मािहती होईल . (You will get proper

information about how grammar is used in Sanskrit texts.)

4. िव ाथ

ाकरणदृि ने शु वाचन तथा शु लेखन कर यासाठी यो य बनेल. (The student will be able to

read and write correctly from a grammatical point of view.)
Course Outcomes: (फलिन प ी)
1. सं कृ त ंथातील

ाकरणािवषयी सिव तर ानाजन झाले.

ाकरण ंथा या क या िवषयी व या या इतर

थािवषयी अ यास झाला.( Grammatical knowledge was obtained from Sanskrit texts. The
authors of grammar texts and other related texts were studied.)
2. सं कृ त भाषे म ये

ाकरणाचे काय मह व आहे यांची मािहती िमळाली. (Got information about the

importance of grammar in Sanskrit texts.)
3. सं कृ त ंथात कशा कारे

ाकरणाचे उपयोग होतो या िवषयी सिव तर मािहती िमळाली . (Learned well

about how grammar is used in Sanskrit texts.)
4. िव ाथ

ाकरणदृि ने शु वाचन तथा शु लेखन कर यासाठी यो य झाला. (Students should be able

to read and write from the grammatical point of view.)
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The paper has four units to be done in each semester.

Syllabus
Unit-I: कोशशा ाचा इितहास.
Unit-II: अमरकोश.
Unit-III: भाषाशा - ा या, व प व मह व.
Unit-IV: भाषा- ा या िविवध पे, प रवतन, भाषा वग करण.
Reference Books: संदभ सूची
1. अमरकोश- अमर संह, Dr.

ानंद ि पाठी.

2. भाषािव ान- Dr.च धर कणाटक.
3. भाषािव ान- Dr.भोलानाथ ितवारी.
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Course Title: फु टका

व

ाकरण

Paper- XIV
Course Code: U-SAN-612
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 03

Learning Objectives: (अ ययन उ ेश)
5. सं कृ त ंथातील ाकरणािवषयी सिव तर ानाजन होईल.

ाकरण ंथा या क या िवषयी व या या इतर

थािवषयी अ यास होईल.(Grammatical knowledge will be obtained from Sanskrit texts.
Grammar texts authors and their related texts will be studied.)

6. सं कृ त भाषे म ये

ाकरणाचे काय मह व आहे यांची मािहती िमळे ल. (You will get information about the

importance of grammar in Sanskrit texts.)

7. सं कृ त ंथात कशा कारे

ाकरणाचे उपयोग होतो या िवषयी सिव तर मािहती होईल . (You will get proper

information about how grammar is used in Sanskrit texts.)

8. िव ाथ

ाकरणदृि ने शु वाचन तथा शु लेखन कर यासाठी यो य बनेल. (The student will be able to

read and write correctly from a grammatical point of view.)
Course Outcomes: (फलिन प ी)
1. सं कृ त ंथातील

ाकरणािवषयी सिव तर ानाजन झाले.

ाकरण ंथा या क या िवषयी व या या इतर

थािवषयी अ यास झाला.( Grammatical knowledge was obtained from Sanskrit texts. The
authors of grammar texts and other related texts were studied.)
2. सं कृ त भाषे म ये

ाकरणाचे काय मह व आहे यांची मािहती िमळाली. (Got information about the

importance of grammar in Sanskrit texts.)
5. सं कृ त ंथात कशा कारे

ाकरणाचे उपयोग होतो या िवषयी सिव तर मािहती िमळाली . (Learned well

about how grammar is used in Sanskrit texts.)
6. िव ाथ

ाकरणदृि ने शु वाचन तथा शु लेखन कर यासाठी यो य झाला. (Students should be able

to read and write from the grammatical point of view.)

The paper has four units to be done in each semester.
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Syllabus
Unit-I: भािमनीिवलास- अ योि

िवलास.

Unit-II: िवदुरनीित- थम अ याय.
Unit-III: ाथिमक

ाकरण व कारक करण- लघुिस ा तकौमुदी.

Unit-IV: ति त व कृ द त- लघुिस ा तकौमुदी.
Reference Books: संदभ सूची
1. भािमनी िवलास. पं. जग ाथ
2. भािमनी िवलास- ा. िशवदास जाधव.
3. िवदुरनीती.
4. लघुिस ा तकौमुदी- आचाय वरदराज.
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