
Page 1 of 7 
 

SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY, AMRAVATI  

Syllabus Prescribed under Choice based Credit System 2022-2023  

Faculty : Humanities  

Programme : Bachelor of Arts (B. A.)  

Subject/ Course - Sanskrit Literature  

Part A 

Preamble:- 

ससं्कृत भाषतेील साहित्य विश्िातील अत्यतं प्रगल्भ साहित्य म्िणून सिवमान्य आिे. 

गद्य, पद्य, नाटक,खंडकाव्य,  मिाकाव्य, चंपकूाव्य, शतककाव्य अशा विविध अगंाने िे साहित्य सपंन्न आिे. 

 काव्यात्मक साहित्या सोबतच  दशवन आणण िजै्ञाननक सशंोधन आणण देखील िे साहित्य सपंन्न आिे.  

यातील प्राधान्याने काव्य आणण नाट्य यांचा सखोल परिचय आणण अन्य अगंाचा परिचय ससं्कृत विषयाच्या 
प्रत्येक अभ्यासकाला असायलाच ििा या दृष्टीन ेिा अभ्यासक्रम तयाि किण्यात आलेला आिे. 

Program  Outcome (PO's):- 

१)   प्रत्येक िषी ससं्कृत भाषतेील एका नाटकाच्या अभ्यासाच्या माध्यमातनू नाट्य शास्राचा विविधांगी 
अभ्यास किणे. 

२)   नीनतशतकम ्या िशैशष्ट्यपणूव काव्याच्या आधािे ससं्कृत सभुावषत िाङ्मय, त्याद्िािे ससं्कृत भाषचेी 
विविध िशैशष्ट्य ेसमजून घेऊन ननैतक मलू्यांच ेप्रनतष्ठापन किणे. 

३)  द्वितीय आणण ततृीय िषावत मेघदतूम ्च्या  माध्यमातनू खंड काव्याचा अभ्यास किणे. 

४)   लघशुसद्धान्तकौमदुी या ग्रथंाच्या माध्यमातनू प्रत्येक िषी ससं्कृत व्याकिणाचा शास्रशदु्ध अभ्यास किणे. 

५)   प्रथम िषावत पचं मिाकाव्य द्वितीय िषावत षट्दशवन आणण अनंतम िषावत ससं्कृत विषयातील िजै्ञाननक 

सशंोधकाचंा परिचय करून देणे. 

६)   सिव अभ्यासक्रम घटकांच ेसकू्ष्म अध्ययन करून िस्तनुनष्ठ प्रश्नांची उत्तिे देता येणे. 

७)  समाविष्ट कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांच्या द्िािे कौशल्य प्राप्त किणे  

     िी या अभ्यासक्रमाची व्यापक उद्हदष्टे असतील. 

Program Specific Outcome (PSO's):-  

१) अभ्यासक्रमातील नाटक ककंिा काव्यामध्ये असणाऱ्या श्लोकांचा अनिुाद किता येईल. 

२) अभ्यासक्रमातील नाटक ककंिा काव्यातील मित्त्िपणूव िचनांच ेसदंभावसि स्पष्टीकिण किता येईल. 

३) नाटकातील मित्त्िपणूव घटनांचे िसग्रिण करून सािांश सादि किता येईल. 

४) काव्यातील विविध श्लोकाचंे तौलननक अध्ययन करून िसग्रिणात्मक सािांश सादि किता येईल. 
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५) नाटकातील पारांच ेव्यक्ततमत्ि चचरण साकािता येईल. 

६) नाटककािाच ेजीिन, त्यांचे व्यक्ततमत्त्ि, त्यांचे योगदान, त्यांची शलैी याबाबत वििेचन किता येईल. 

७) व्याकिणातील सरूांच ेसोदाििण स्पष्टीकिण किता येईल. 

८) पचंमिाकाव्य, षट्दशवन, िजै्ञाननक सशंोधक या विषयािि विस्ततृ िाचन करून सािांश सादि किता येईल. 

९) कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमातील कौशल्य ेअगंीकृत किता येतील 

 

 

Employability Potential of the Programme: 

(संस्कृत विषयात रोजगाराच्या संधी) 

संस्कृत भाषा केिळ पािंपारिक भाषा आिे त्यामाध्यमातून फािति कमवकांड किणािा पुिोहित िगव तयाि िोतो अशीच 

अनेकांची धािणा आिे. 

मार िी धािणा केिळ गैिसमजािि आधारित असून संस्कृत भाषेच्या अभ्यासकांना खालील माध्यमातून िोजगािाच्या 
विविध संधी उपलब्ध आिेत. 

१)  अध्यापक / प्राध्यापक - सध्याच्या शशक्षण पद्धतीत के.जी. पासून पी.जी. पयतं प्रत्येक स्तिािि संस्कृत शशक्षण 

ननिडणाऱ्या विद्यार्थयांची संख्या सातत्याने िाढत असल्याने असंख्य संस्थांमध्ये शशक्षक-प्राध्यापक िी िोजगािाची 
प्रधान संधी आिे. 

२) संशोधक - शासकीय तथा ननमशासकीय स्तिाििील असंख्य संस्थांमध्ये सातत्याने सुरू असणाऱ्या संशोधन कायावत 

संस्कृतच्या विद्यार्थयावला असंख्य संधी आिेत. 

३) अकादमी - विविध िाज्य शासनांच्या द्िािे स्थावपत संस्कृत आणण संस्कृतीशी संबंचधत विविध अकादमीमध्ये 

कायमस्िरूपी अनेक संधी आिेत. 

४) हस्तलिखित संशोधन - आजिी भाितात आणण जगात अभ्यास न झालेल्या अगणणत िस्तशलणखतांच्या अभ्यासासाठी 
अनेक संस्कृत अभ्यासकांची ननयुतती केली जात.े त्यांच्या संशोधन आणण प्रकाशन क्षेरात अनेक संधी उपलब्ध आिेत. 

५) पुरातत्िविद्या - पुिातत्ि विभागात शशलालेखा पासून शशल्पशास्रापयतं पयतं, ताम्रपर इत्यादी िाचन क्षेरात देखील 

मोठी संधी आिे 

६) स्पधाा परीक्षा / प्रशासकीय सेिा - विविध स्पधाव पिीक्षांमध्ये संस्कृत िा स्ितंर विषय घेऊन अभ्यास किण्याची सुविधा 
आिे. त्याचप्रमाणे सामान्य ज्ञानाशी संबंचधत अनेक प्रश्न संस्कृत तथा संस्कृती संबंधी विचािले जातात. 

७) सेना धमागुरू - भाितीय सेनेच्या विविध स्तिांिि असणाऱ्या मंहदिांमध्ये आणण सैननकांना मागवदशवन किण्यासाठी सेना 
धमवगुरू पदािि मोठ्या प्रमाणात संधी असते. 
८) ज्योततष सल्िागार - सामान्य माणसाच्या अत्यंत क्जव्िाळ्याचा असणाऱ्या या विषयात अगणणत संधी आिेत. 

९) िास्तुशास्र सल्िागार - संस्कृतच्या प्राचीन ग्रंथांचा अभ्यास करून जनमानसात नव्याने आकषवण असणाऱ्या या 
विषयात भिपूि संधी आिेत. 

१०) योगाचाया - जागनतक पातळीिि योग या विषयात असणाऱ्या आकषवणाचा विचाि किता ससं्कृतच्या अभ्यासातून या 
विषयात देखील असंख्य संधी आिेत. 

११) आयुिेदाचाया - प्राचीन संस्कृत ग्रंथांचा अभ्यास आयुिेहदक दृष्टीने केल्यास सल्लागाि या पासून त्या क्षेरातील 

संशोधना पयतं आणण औषधी ननमावण क्षेरात असंख्य संधी उपलब्ध आिेत. 

१२) िेिन क्षेर - संस्कृत साहित्याचा अभ्यास करून ितृ्तपर लेखन, ग्रंथलेखन, कथालेखन अशा विविध दृष्टीने 

िोजगािाची संधी उपलब्ध िोतात. 
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१३) संपादकीय क्षेर - ितृ्तपर तथा इलेतरोननक शमडडया मध्ये सुद्धा संपादन, मुहितशोधन, शीषवक ननशमवती अशा विविध 

संधी आिेत. 

१४) अनुिादक - प्राचीन अनुपलब्ध संस्कृत ग्रंथांचे विविध भाषामंध्ये अनुिाद किण्याची फाि मोठी संधी निीन काळात 

उपलब्ध आिे. 

१५) संगणकीय संस्कृतम ् - संगणकाला संस्कृत भाषा सिावचधक सुसंगत आिे िे आता जागनतक पातळीिि मान्य झाले 

आिे. ह्या विषयात तंरज्ञान जाणणाऱ्या संस्कृत अभ्यासकाला अनेक संधी उपलब्ध आिेत. 

१६) कथा िाचक - मानशसक शांतीसाठी धाशमवक-अध्याक्त्मक कथा श्रिण किणाऱ्यांची संख्या हदिसेंहदिस सातत्याने 

िाढत आिे. या विषयात पूणव काशलक अनेक संधी उपलब्ध आिेत. 

१७) पे्ररक िक्ता - सध्याच्या ताण-तणािाच्या काळात पे्रिक ितता (Motivational speaker) एक मोठा व्यिसाय िोत 

आिे. या विषयातील अफाट संस्कृत साहित्यामुळे संस्कृतच्या विद्यार्थयावला या क्षेरात प्रचंड संधी आिे. 

१८) ितृ्ततनिेदक - दिूदशवन, आकाशिाणी ि संस्कृत कायवक्रमात तथा अन्य िाहिन्यांिि देखील शुद्ध सादिीकिणामुळे 

संस्कृत अभ्यासकास प्राधान्य हदले जात.े 

१९) नाट्य क्षेर - विविध िाज्य सिकािांच्या द्िािे तथा सामाक्जक संस्थांद्िािे संस्कृत नाट्य स्पधाव आयोक्जत केल्या 
जातात. त्यात लेखका पासून अशभनेत्यांपयतं विविध संधी आिेत. 

२०) भाषाविज्ञान - जागनतक पातळीिि भाषा विज्ञानाचा अभ्यास सातत्याने िदृ्चधगंत िोत असल्याने विविध भाषांच्या 
अभ्यासात संस्कृतचे अचधष्ठान लक्षात घेता या क्षेरात देखील अनेक संधी आिेत. 

२१) मल्ल्िमीडिया - या निीन क्षेरात विविध पद्धतीने प्राचीन संस्कृत ज्ञानाला अशभनि पद्धतीने सादि किण्यासाठी 
विविधांगी संधी उपलब्ध आिेत. 

२२) युट्युब - विविध विषयांििील ज्ञानिधवक आणण मनोिंजक क्व्िडडओंना प्रचंड मागणी आिे. विशेष प्रशसद्धी नंति 
युट्युब कडूनच अथावजवनिी संभि असते. 
२३) सशुल्क अभ्यासक्रम - या निीन तंरज्ञानािि अनेक लोक प्राचीन संस्कृत ग्रंथांिि आधारित सशुल्क अभ्यासक्रम 

तयाि किीत आिेत. स्ियंिोजगािाची फाि मोठी संधी आिे. 

२४) संस्कार िगा - बालसंस्काि िगावपासून गीता, उपननषद अध्ययन िगावपयतं िगांच्या माध्यमातून अथावजवनाची खूप 

मोठी संधी शतय आिे. 

२५) पीिीएफ - अगदी विविध स्तोरां पासून दशुमवळ ग्रंथांपयतं अनेक गोष्टींच ेपीडीएफ तयाि करून त ेअल्पदिात उपलब्ध 

करून देणे िी िोजगािाची खूप मोठी संधी आिे. 

     या आणण अशा अनेक माध्यमातून संस्कृत अभ्यासकाला िोजगाि आणण स्ियंिोजगािाच्या अनेक संधी उपलब्ध 

आिेत. 



Page 4 of 7 
 

 

Part B 

Programme : Bachelor of Arts (B.A.) 

Subject - Sanskrit Literature  

 
 

 

 

Sr. 

No 

 

 

 

Subjects 

 

 

 

Subject 

Code 

Teaching & Learning Scheme Duration 

of Exams 

Hrs. 

Examination & Evaluation Scheme 

Teaching Period Per 

week 

 

Credits 

 Maximum Marks  

Minimum 

Passing 

Theory 
 

Practical 
 

Total  Theory 

+ 

M.C.Q 
 

External 

Skill 

Enhancement 

Module  

Internal 

Practical 
 

Total 

Marks 

Marks Grade 

L T P Total 

Internal External 

 Semester - I 
1 Sanskrit Literature  (Theory) 1056 5 - - 5 4 - 4  80 20   100 40 p 

Semester - II 
2 Sanskrit Literature  (Theory) 1056 5 - - 5 4 - 4  80 20   100 40 p 

Semester - III 
3 Sanskrit Literature  (Theory 1056 5 - - 5 4 - 4  80 20   100 40 p 

       Semester - IV 
4 Sanskrit Literature  (Theory) 1056 5 - - 5 4 - 4  80 20   100 40 p 

        Semester - V 

5 Sanskrit Literature  (Theory) 1056 5 - - 5 4 - 4  80 20   100 40 p 

Semester - VI 

6 Sanskrit Literature  (Theory) 1056 5 - - 5 4 - 4  80 20   100 40 P 
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Course Title  Sanskrit Literature   

Course Code  1056 

Course Category: Discipline Specific Core (DSC) 

Type of Course: Theory 

No. of Credits:   Theory- 04 

No. of Lectures:  Theory - 75 

Course Assessment: 

 

End Term: 80 Marks (University level exam) 

SEM (Internal): 20 Marks (College level evaluation) 

Course Objective: १)   प्रत्येक िषी ससं्कृत भाषतेील एका नाटकाच्या अभ्यासाच्या माध्यमातनू नाट्य 

शास्राचा विविधांगी अभ्यास किणे. 

२)   नीनतशतकम ्या िशैशष्ट्यपणूव काव्याच्या आधािे ससं्कृत सभुावषत िाङ्मय, 

त्याद्िािे ससं्कृत भाषचेी विविध िशैशष्ट्य ेसमजून घेऊन ननैतक मलू्यांचे 
प्रनतष्ठापन किणे. 

३)  द्वितीय आणण ततृीय िषावत मेघदतूम ्च्या  माध्यमातनू खंड काव्याचा अभ्यास 

किणे. 

४)   लघशुसद्धान्तकौमदुी या ग्रथंाच्या माध्यमातनू प्रत्येक िषी ससं्कृत 

व्याकिणाचा शास्रशदु्ध अभ्यास किणे. 

५)   प्रथम िषावत पचं मिाकाव्य द्वितीय िषावत षट्दशवन आणण अनंतम िषावत 

ससं्कृत विषयातील िजै्ञाननक सशंोधकाचंा परिचय करून देणे. 

६)   सिव अभ्यासक्रम घटकांच ेसकू्ष्म अध्ययन करून िस्तनुनष्ठ प्रश्नांची उत्तिे देता 
येणे. 

७)  समाविष्ट कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांच्या द्िािे कौशल्य प्राप्त किणे  

     िी या अभ्यासक्रमाची व्यापक उद्हदष्टे असतील. 

 

Course Outcomes: १) अभ्यासक्रमातील नाटक ककंिा काव्यामध्ये असणाऱ्या श्लोकांचा अनिुाद किता 
येईल. 

२) अभ्यासक्रमातील नाटक ककंिा काव्यातील मित्त्िपणूव िचनांच ेसदंभावसि 

स्पष्टीकिण किता येईल. 

३) नाटकातील मित्त्िपणूव घटनांचे िसग्रिण करून सािांश सादि किता येईल. 

४) काव्यातील विविध श्लोकाचंे तौलननक अध्ययन करून िसग्रिणात्मक सािांश 

सादि किता येईल. 

५) नाटकातील पारांच ेव्यक्ततमत्ि चचरण साकािता येईल. 

६) नाटककािाच ेजीिन, त्यांचे व्यक्ततमत्त्ि, त्यांचे योगदान, त्यांची शलैी याबाबत 
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Programme : Bachelor of Arts (B.A.) 

Subject - Sanskrit Literature  

Semester I 

Unit Syllabus No.of Lectures 

I मिाकिी भास वििचचत स्िप्निासिदत्तम ्

 

15 

II मिाकिी भास वििचचत स्िप्निासिदत्तम ्

 

15 

III मिाकिी भास वििचचत स्िप्निासिदत्तम ्

 

15 

IV लघशुसद्धान्तकौमदुी सजं्ञा प्रकि 10 

V ििील चाि घटकांिि आधारित िस्तनुनष्ठ प्रश्न. 05 

Skill Enhancement Module 

 

    VI 

 
भाषाविषयक कौशल्य अभ्यासक्रम  - अनिुाद कौशल्य अभ्यासक्रम स्ति १ 
    

१) अनिुाद - मित्त्ि , स्िरूप, आिश्यकता.  
२ त े८ प्रथमा त ेसप्तमी विभतती अनिुाद ( यात विभततीचे प्रत्यय, त्यांचे 
भाषांति, विविध धातूनंा, प्रत्ययांना असणािी विभततीचंी अपेक्षा, त्यानसुाि 
िोणािे अनिुाद या गोष्टी अपके्षक्षत) 

९ त े१२  दश लकाि, त्यांचे प्रयोग , त्यानसुाि  िोणािा अनिुाद. 

 

15 

 

Books Recommended:  

१) स्िप्निासिदत्तम ्- डॉ. शलैजा िानड ेऋचा प्रकाशन नागपिू 

२) स्िप्निासिदत्तम ्- प्राचायव िाम शिेाळकि  प्रसाद प्रकाशन पणेु 

३) स्िप्निासिदत्तम ्िेदप्रकाश शास्री चौखंबा प्रकाशन िािाणसी 

४) स्िप्निासिदत्तम ् रूपनािायण त्ररपाठी िंस प्रकाशन जयपिू 

५) गीिावण िाणी यटू्यबू चैनल िि डॉ. स्िानदं गजानन पुडं यांची ४५ भागांची माशलका 

६) कौमदुी वििाि भाग एक - डॉ. नीला सोमलिाि कौमहुद प्रकाशन नागपिू 

७) लघ ुशसद्धांत कौमदुी िाजेंि शास्री गायकिाड ननककता प्रकाशन लातिू  

वििेचन किता येईल. 

७) व्याकिणातील सरूांच ेसोदाििण स्पष्टीकिण किता येईल. 

८) पचंमिाकाव्य, षट्दशवन, िजै्ञाननक सशंोधक या विषयािि विस्ततृ िाचन करून 

सािांश सादि किता येईल. 

९) कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमातील कौशल्य ेअगंीकृत किता येतील. 
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Programme : Bachelor of Arts (B.A.) 

Subject - Sanskrit Literature  

Semester II 

Unit Syllabus No.of Lectures 

I नीनतशतकम ्अज्ञपद्धती, विद्ित्पद्धती. 
. 

15 

II नीनतशतकम ्मानपद्धती, धनपद्धती. 
 

15 

III नीनतशतकम ् दजुवनपद्धती, सुजनपद्धती. 
 

15 

IV पंचमिाकाव्य परिचय 

 

10 

V ििील चाि घटकांिि आधारित िस्तनुनष्ठ प्रश्न. 05 

Skill Enhancement Module 

 

    VI 

 
भाषाविषयक कौशल्य अभ्यासक्रम  - अनिुाद कौशल्य अभ्यासक्रम स्ति २ 
    

१२ ताशसका अध्यापन - ३ ताशसका मलू्यमापन 

 

१) अव्ययांचा अनिुाद 

२) सिवनाम अनिुाद 

३) विशषेण विशषे्य सबंधंाचा अनिुाद 

४) सखं्यािाचक शब्दाचंा अनिुाद 

५) प्रत्यय अनिुाद १ - त्िान्त, ल्यबन्त तमुन्त. 

६) प्रत्यय अनिुाद २  -  य, तव्य, अनीय, तितम भाि 

७) कृदन्त / तद्चधत अनिुाद 

८) प्रयोग अनिुाद - कतविी, कमवणी 
९ त े१२)  - विविध समास परिचय. सामाशसक शब्दांचा अनिुाद. 

 

15 

 

 

 

Books Recommended:  

१) नीनतशतकम ्डॉ स्िानदं गजानन पुडं ऋचा प्रकाशन नागपिू. 

२) नीनतशतकम ्- डॉ. भाग्यश्री भलितकि अथिव प्रकाशन जळगाि. 

३) नीनतशतकम ्- बलिान शसिं यादि चौखंबा प्रकाशन िािाणसी. 
४) गीिावण यटू्यबू चैनल िि डॉ. स्िानदं गजानन पुडं यांची १४० भागांची माशलका 
५) ससं्कृत काव्याच ेपचंप्राण - के.ना. िाटि ेमनोिि ग्रथंमाला पणेु 

६) ससं्कृत साहित्याचा सोपपवत्तक इनतिास - डॉ. विनायक किंबळेकि शािदा प्रकाशन नागपिू 

७) ससं्कृत साहित्याचा इनतिास डॉ. बलदेि उपाध्याय चौखबंा प्रकाशन िािाणसी 
 


