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Course Title: सं कृ त

ाकरण।

Paper- V
Course Code: U-SAN-312
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:

ाकरण ंथ प रचय.

Unit-II: धातू प- श द प.
Unit-III: सं ा करण- लघुिस ा त कौमुदी.
Unit-IV: संधी करण- लघुिस ा त कौमुदी.
Reference Books: संदभ सूची
1. श दधातू

पावली.

2. लगुिस ा तकौमुदी- वरदाचाय.
3.

ाकरणशा

का इितहास- पं. युिधि रमीमांसक.
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Course Title: सं कृ त ग

सािह य

Paper- VI
Course Code: U-SAN-313
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 03

Learning Objectives: (अ ययन उ ेश)
5. 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.)
6. 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.)
7. 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.)
8. िव ा याम ये का

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

poetry.)
9. ि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
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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.

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

Syllabus
Unit-I: सं कृ त ग का ेितहास.
Unit-II: कादंबरी (शुकनासोपदेश) बाणभ ..
Unit-III: दशकु मारच रतम् (पूवपी ठका) द डी.
Unit-IV: ग का कु सुमा िलः ह र

रे णापूरकर.

Reference Books: संदभ सूची
1. शुकनासोपदेश- बाणभ ः.
2. दशकु मारच रतम् (पूवपी ठका) द डी.
3. ग का कु सुमा िल ह र

रे णापुरकर.

4. सं कृ त सािह य का इितहास- आचाय बलदेव उपा याय.
5. सं कृ त सािह य का इितहास- Dr. उमाशंकर शमा.
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Course Title: धमशा ।
Paper- VII
Course Code: U-SAN-412
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 03

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

या क या िवषयी व या या इतर

ंथािवषयी अ यास होईल.(knowledge related to theology will be obtained from Sanskrit texts.
Other texts related to the author of the theology will be studied.)
2. सं कृ त ंथातील धम ंथा या आधुिनककाळात काय गरज आहे याचा सिव तर अ यास होईल. (You will get
detailed information about the need of Sanskrit Dharmashastras in modern times.)
3. सं कृ त ंथात मृित ंथाचे काय मह व होते या िवषयी सिव तर मािहती होईल . (You will get detailed
information about the importance of Smriti texts in Sanskrit texts.)
4. िव ा याम ये धम ंथा या अ यास कर यासाठी िच उ प होईल. (Stuednts will develop interest in
the study of Dharmashastra.)
Course Outcomes: (फलिन प ी)
1. सं कृ त सािह यातील धमशा ािवषयी सिव तर ानाजन झाले. धमशा

या क या िवषयी व या या इतर

ंथािवषयी अ यास झाला.(Knowledge of Dharmashastra was obtained from Sanskrit texts. Other
texts related to the author of the Dharmashastra were studied.)
2. सं कृ त ंथातील धम ंथा या आधुिनककाळात काय गरज आहे याचा सिव तर अ यास झाला. (There was a
detailed knowledge about the need of Sanskrit Dharmashastras.)
3. सं कृ त ंथात मृित ंथाचे काय मह व होते या िवषयी सिव तर मािहती झाली . (Learned in detail about
the importance of Smriti texts.)
4. िव ा याम ये धम ंथा या अ यास कर यासाठी िच उ प झाली. (Students became more interested in
the study of Dharmashastra.)
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The paper has four units to be done in each semester.

Syllabus
Unit-I: धमशा

इितहास.

Unit-II: मृित ंथ प रचय
Unit-III: मनु मृती- अ याय दुसरा.
Unit-IV: या वल य मृती – ऋणादान करण.

Reference Books: संदभ सूची
1. या वल यसृती
2. मनु मृती
3. वै दक सािह य का इितहास- आचाय बलदेव उपा याय.
4. वै दक सािह य और सं कृ ित- आचाय बलदेव उपा याय.
5. .वै दक सािह य का इितहास- ग. श. मुसळगावकर.
6. धमशा ाचा इितहास – ी ल मणशा ी.
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Course Title: आषका
Paper- IV
Course Code: U-SAN-413
Total Lectures: 54

Total Marks: 75
Credits: 03

Learning Objectives: (अ ययन उ ेश)
10. 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.)
11. 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.)
12. 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.)
13. िव ा याम ये का

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

poetry.)
14. िव ाथ का

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

reading and writing poetry.
Course Outcomes: (फलिन प ी)
6. 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.)
7. 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
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way.)
8. 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.)
9. िव ा याम ये का

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

increased.)
10. िव ाथ का

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

reading and writing poetry.

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

Syllabus
Unit-I: आषका - ल ण.
Unit-II: आषका - ंथ प रचय.
Unit-III: रामायण- िनवडक पाच संग.
Unit-IV: महाभारत- िनवडक पाच संग.
Reference Books: संदभ सूची
1. रामायण- महष वाि मक .
2. महाभारत- महष वेद ास.
3. सं कृ त सािह य का इितहास- आचाय बलदेव उपा याय.
4. सं कृ त सािह य का इितहास- पं. उमाशंकर शमा.
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