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SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY, AMRAVATI  

Syllabus Prescribed under Choice based Credit System 2022-2023  

Faculty : Humanities  

Programme :  Master of Arts in Sanskrit 

Subject - Sanskrit Literature  

Part A 

��तावना ( Preamble ) 

सं�कृत भाषेतील सा�ह�य �व�वातील अ�यंत �ग�भ सा�ह�य �हणून सव�मा�य आहे. वेद , उप�नषदे, �याकरण, 

भाषा�व�ान, त�व�ान, महाका�य च�पकूा�य, नाटक, शतकका�य, का�यशा���वषयक आ�ण ना�यशा���वषयक 

�ंथ अशा �व�वध अंगान ेहे सा�ह�य संप�न आहे. या सं�कृत भाषा आ�ण वा�मया�या �व�वध पैलूंचा सखोल प�रचय 

सं�कृत �वषया�या अ�यासकांना �हावा या ��ट�न ेया अ�यास�माची रचना कर�यात आल� आहे. 

 

PSOs :  

 अ�यास�माची उ��द�टे - 

१ �व�या�या�ना वेद , वेदांग,े उप�नषदे, यांचा प�रचय क�न देण े. 

२) सं�कृत�याकरण हा भाषेचा मलूाधार आहे �याचा शा��श�ुध अ�यास क�न घेणे. 

३) भारतीय त�व�ाना�या अ�यंत मह�वपणू� संक�पनांच ेअ�ययन करण.े 

४) का�य सौ�दया�चा आ�वाद घे�याची पा�ता ये�यासाठ� का�यशा��ीय �ंथांच ेअ�ययन करण.े  

५)भाषा�व�ाना�या मा�यमातनू भाषेच े�व�वध पैल ूप�र�चत क�न घेणे. 

६) सव� अ�यास�म घटकांच ेस�ूम अ�ययन क�न व�त�ुन�ठ ��नांची उ�रे देता  

येतील. 

 

Employability Potential of the Programme: 

(सं�कृत �वषयात रोजगारा�या संधी) 

सं�कृत भाषा केवळ पारंपा�रक भाषा आहे �यामा�यमातून फारतर कम�कांड करणारा पुरो�हत वग� तयार होतो अशीच अनेकांची 

धारणा आहे. 

मा� ह� धारणा केवळ गैरसमजावर आधा�रत असून सं�कृत भाषे�या अ�यासकांना खाल�ल मा�यमातून रोजगारा�या �व�वध 

संधी उपल�ध आहेत. 

१)  अ�यापक / �ा�यापक - स�या�या �श�ण प�धतीत के.जी. पासून पी.जी. पय�त ��येक �तरावर सं�कृत �श�ण 

�नवडणा�या �व�या�या�ची सं�या सात�याने वाढत अस�याने असं�य सं�थांम�ये �श�क-�ा�यापक ह� रोजगाराची �धान 

संधी आहे. 

२) संशोधक - शासक�य तथा �नमशासक�य �तरावर�ल असं�य सं�थांम�ये सात�याने सु� असणा�या संशोधन काया�त 

सं�कृत�या �व�या�या�ला असं�य संधी आहेत. 

३) अकादमी - �व�वध रा�य शासनां�या �वारे �था�पत सं�कृत आ�ण सं�कृतीशी संबं�धत �व�वध अकादमीम�ये 

कायम�व�पी अनेक संधी आहेत. 

४) ह�त�ल�खत संशोधन - आजह� भारतात आ�ण जगात अ�यास न झाले�या अग�णत ह�त�ल�खतां�या अ�यासासाठ� 

अनेक सं�कृत अ�यासकांची �नयु�ती केल� जात.े �यां�या संशोधन आ�ण �काशन �े�ात अनेक संधी उपल�ध आहेत. 

५) पुरात�व�व�या - पुरात�व �वभागात �शलालेखा पासून �श�पशा��ापय�त पय�त, ता�प� इ�याद� वाचन �े�ात देखील मोठ� 

संधी आहे 

अ�यास�म प�रणाम 

Programme outcomes 

१) अ�यास�मातील वै�दक ऋचा ंचा अनवुाद करता येईल 

२) का�यशा���वषयक मह�वपणू� संक�पना �प�ट करता येतील. 

३) का�या चे रस�हणा�मक सारांश सादर करता येईल. 

४ ) �याकरणातील स�ूांच ेसोदाहरण �प�ट�करण करता येईल. 

५ ) पंचमहाका�य, ष�दश�न,े या �वषयावर �व�ततृ वाचन क�न सारांशसादर करता येईल . 
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६) �पधा� पर��ा / �शासक�य सेवा - �व�वध �पधा� पर��ांम�ये सं�कृत हा �वतं� �वषय घेऊन अ�यास कर�याची सु�वधा 

आहे. �याच�माणे सामा�य �ानाशी संबं�धत अनेक ��न सं�कृत तथा सं�कृती संबंधी �वचारले जातात. 

७) सेना धम�गु� - भारतीय सेने�या �व�वध �तरांवर असणा�या मं�दरांम�ये आ�ण सै�नकांना माग�दश�न कर�यासाठ� सेना 

धम�गु� पदावर मो�या �माणात संधी असते. 

८) �यो�तष स�लागार - सामा�य माणसा�या अ�यंत िज�हा�याचा असणा�या या �वषयात अग�णत संधी आहेत. 

९) वा�तुशा�� स�लागार - सं�कृत�या �ाचीन �ंथांचा अ�यास क�न जनमानसात न�याने आकष�ण असणा�या या �वषयात 

भरपूर संधी आहेत. 

१०) योगाचाय� - जाग�तक पातळीवर योग या �वषयात असणा�या आकष�णाचा �वचार करता सं�कृत�या अ�यासातून या 

�वषयात देखील असं�य संधी आहेत. 

११) आयुव�दाचाय� - �ाचीन सं�कृत �ंथांचा अ�यास आयुव��दक ��ट�न ेके�यास स�लागार या पासून �या �े�ातील संशोधना 

पय�त आ�ण औषधी �नमा�ण �े�ात असं�य संधी उपल�ध आहेत. 

१२) लेखन �े� - सं�कृत सा�ह�याचा अ�यास क�न व�ृप� लेखन, �ंथलेखन, कथालेखन अशा �व�वध ��ट�न ेरोजगाराची 

संधी उपल�ध होतात. 

१३) संपादक�य �े� - व�ृप� तथा इले��ो�नक �म�डया म�ये सु�धा संपादन, मु��तशोधन, शीष�क �न�म�ती अशा �व�वध संधी 

आहेत. 

१४) अनुवादक - �ाचीन अनुपल�ध सं�कृत �ंथांचे �व�वध भाषांम�ये अनुवाद कर�याची फार मोठ� संधी नवीन काळात 

उपल�ध आहे. 

१५) संगणक�य सं�कृतम ्- संगणकाला सं�कृत भाषा सवा��धक सुसंगत आहे हे आता जाग�तक पातळीवर मा�य झाले आहे. 

�या �वषयात तं��ान जाणणा�या सं�कृत अ�यासकाला अनेक संधी उपल�ध आहेत. 

१६) कथा वाचक - मान�सक शांतीसाठ� धा�म�क-अ�याि�मक कथा �वण करणा�यांची सं�या �दवस��दवस सात�याने वाढत 

आहे. या �वषयात पूण� का�लक अनेक संधी उपल�ध आहेत. 

१७) �ेरक व�ता - स�या�या ताण-तणावा�या काळात �ेरक व�ता (Motivational speaker) एक मोठा �यवसाय होत आहे. 

या �वषयातील अफाट सं�कृत सा�ह�यामुळे सं�कृत�या �व�या�या�ला या �े�ात �चंड संधी आहे. 

१८) व�ृ�नवेदक - दरूदश�न, आकाशवाणी व सं�कृत काय��मात तथा अ�य वा�ह�यांवर देखील शु�ध सादर�करणामुळे सं�कृत 

अ�यासकास �ाधा�य �दले जाते. 

१९) ना�य �े� - �व�वध रा�य सरकारां�या �वारे तथा सामािजक सं�थां�वारे सं�कृत ना�य �पधा� आयोिजत के�या जातात. 

�यात लेखका पासून अ�भने�यांपय�त �व�वध संधी आहेत. 

२०) भाषा�व�ान - जाग�तक पातळीवर भाषा �व�ानाचा अ�यास सात�याने व�ृ�धगंत होत अस�याने �व�वध भाषां�या 

अ�यासात सं�कृतचे अ�ध�ठान ल�ात घेता या �े�ात देखील अनेक संधी आहेत. 

२१) मि�टमी�डया - या नवीन �े�ात �व�वध प�धतीने �ाचीन सं�कृत �ानाला अ�भनव प�धतीने सादर कर�यासाठ� 

�व�वधांगी संधी उपल�ध आहेत. 

२२) यु�युब - �व�वध �वषयांवर�ल �ानवध�क आ�ण मनोरंजक ि�ह�डओंना �चंड मागणी आहे. �वशेष ��स�धी नंतर यु�युब 

कडूनच अथा�ज�नह� संभव असत.े 

२३) सशु�क अ�यास�म - या नवीन तं��ानावर अनेक लोक �ाचीन सं�कृत �ंथांवर आधा�रत सशु�क अ�यास�म तयार 

कर�त आहेत. �वयंरोजगाराची फार मोठ� संधी आहे. 

२४) सं�कार वग� - बालसं�कार वगा�पासून गीता, उप�नषद अ�ययन वगा�पय�त वगा��या मा�यमातून अथा�ज�नाची खूप मोठ� 

संधी श�य आहे. 

२५) पीडीएफ - अगद� �व�वध �तो�ा ंपासून द�ुम�ळ �ंथांपय�त अनेक गो�ट�ंच ेपीडीएफ तयार क�न त ेअ�पदरात उपल�ध 

क�न देण े ह� रोजगाराची खूप मोठ� संधी आहे. या आ�ण अशा अनेक मा�यमातून सं�कृत अ�यासकाला रोजगार आ�ण 

�वयंरोजगारा�या अनेक संधी उपल�ध आहेत 
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Part B 

Programme : Master of Arts in Sanskrit 

Subject - Sanskrit Literature  

Semester I 

 

 

वै�दकवा�मयम ्( Vedic Literature ) Paper-I 

Unit Syllabus No.of Lectures
I ऋ�वेद - व�णस�ूत ( १.२५ ), सरमाप�णसंवाद (१०.१०८  15 

II अथव�वेद -  रा��ा�भवध�नम ्( १.२९ ) ,शाला�नमा�णम ्(३.१२ ) 15 

III ईशावा�योप�नषत(् संपणू� ) 

 

15 

IV �न��त (�थम अ�यायाचे १ ते ३ पाद ) 15 

 

Books Recommended:  

१. वेददश�न, २००३, डॉ. रवीं� मळेु, संत �ाने�वर वेद�व�या ��त�ठान, औरंगाबाद (मराठ� भाषांतर) 

 २. ऋ�वेदस�ूता�न, डॉ. �श�पा समुंत, ड�ेकन ए�यकेुशन सोसायट�, पणुे (मराठ� भाषांतर) 

३. अथव�वेद, २००३, बापटशा��ी कृ. म. मराठ� �ंथ सं�हणालय, ठाण े(मराठ� भाषांतर) 

 ४. कठोप�नषद, �वामी �च�मयान�द, से��ल �च�मय �मशन ��ट, मुंबई 

५. मह�ष� या�काचाय� ��णत ं�न��तम,् डॉ. रवीं� मळेु, संत �ाने�वर वेद�व�या ��त�ठान, औरंगाबाद (मराठ� 

भाषांतर) 

६. सं�कृत सा�ह�य का इ�तहास, बलदेव उपा�याय, शारदा �नकेतन, वाराणसी 

७. सं�कृत सा�ह�याचा सोपप��क इ�तहास, �वनायक करंबळेकर, �ी शारदा �काशन, नागपरु 

8. Ruksuktasati, 1972, H. D. Velankar, Bharatiya Vidya Bhavan, Bornbay 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Title  Master of Arts in Sanskrit 

Course Code   

Course Category: Discipline Specific Core (DSC) 

Type of Course: Theory 

No. of Credits:   Theory- 04 

No. of Lectures:  Theory - 60 

Course Assessment: 

 

End Term: 80 Marks (University level exam) 

SEM (Internal): 20 Marks (College level evaluation) 
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                      �याकरण ंभाषा�व�ानम ्च ( Grammar & Linguistics)Paper-II 

 
Unit Syllabus No.of Lectures

I कारक�करणम ्(�स�धा�तकौमदु� स�ू �. ५३२ ते ५७०) 15 

II कारक �करण    (�स�धांत कौमदु� स�ू �५७१त६े०८) 15 

III कारक�करणम ्(�स�धा�तकौमदु� स�ू �. ६०९त६े४६) 

 

15 

IV भाषा - भाषेची �या�या आ�ण मानवी भाषचेी वै�श��ये पा�रवा�रक 

वग�करण आ�ण आकृ�तमलूक वग�करण ,�व�नप�रवत�न 

15 

 

संदभ��ंथ सूची 

 

१. �स�धा�तकौमुद�, १९६५, महादेव दामोदर साठे, अ�यंकर पाठशाळा, पुणे (मराठ� भाषांतर)  

२. �स�धा�तकौमुद�, २००५, राधारमण पा�डेय, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ल� 

३. �स�धा�तकौमुद� (भाग १ ला). डॉ. नीला सोमलवार, कौमुद� �काशन, नागपूर  

४. �ाचीन भारतीय भाषाशा��, २०००, मनोहर देवकृ�ण पं�डत, शुभदा सार�वत �काशन, पुणे  

५. भाषा�व�ान, भोलानाथ �तवार�, चौख�बा �काशन, वाराणसी. 

६. भाषा�व�ान प�रचय, स. गं. मालश,े द. �द. पुंड ेव अंजल� सोमण, प�मगंधा �काशन, पुणे 

7. An Introduction to Sanskrit Linguistics, 1984, Mulakaluri Srimannarayana Murti, D. 

K. Publications, Delhi 

८. भाषा�व�ान, डॉ. नीला सोमलवार, कौमुद� �काशन, नागपूर 

 

 

 भारतीयदश�नम ्(Indian Philosophy) Paper-III 

Unit Syllabus No.of Lectures
I तक� सं�ह (पदाथ� �वचार) 15 

II तक� सं�ह (�माण �वचार) 15 

III सां�यका�रका (का�रका �. १ ते १८) 

 

15 

IV सां�यका�रका (का�रका �.१९ते ३७ ) 15 

 

संदभ��ंथ सूची 

 

१. तक� सं�ह, २०१०, द�ा�य जोग, जोग �काशन, डो�बवंल� (प.) चाफेकर �काशन, पुणे 

२. तक� सं�ह, २००४, डॉ. न�लनी चाफेकर, 3. Tarkasangraha, 1930, Athalye and Bodas, Bhandarkar 

Oriental Research Institute, Pune ४. सां�यत�वद��पका, डॉ. ल�ना र�तोगी, �ी मंगेश �काशन, नागपूर 

५. सां�यका�रका, २०१४ �वनायक करंबळेकर, रामकृ�ण मठ, नागपूर 

६. सां�यका�रका, २०१५. द�ा�य जोग, जोग �काशन, डो�बवंल� (प.) ७. सव�दश�न सं�ह, वासुदेवशा��ी 

अ�यंकर, भांडारकर �ा�य�व�या संशोधन मं�दर, पुणे 

८. भारतीय दश�न सरल प�रचय, २००८, देवी �साद च�टोपा�याय, राजकमल �काशन, नवी 

�द�ल� 

9. The essentials of Indian Philosophy, 2005. M. Hiriyanna, Motilal Banarasidas, New 

Delhi 
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सा�ह�यं सा�ह�यशा��म ्च (Literature & Aesthetics) Paper-IV 

Unit Syllabus No.of Lectures
I रघवुंशम ्(सग� - २ �लोक �. १ ते ३५) 15 

II रघवुंशम ्(सग� - २ �लोक �. ३६ त े७५) 15 

III �व�यालोक (�थम उ�योत) 15 

IV �व�यालोक ( �थम उ�योत ) 15 

 

संदभ��ंथ सूची  

१. रघुवंशम,् गणेश बोरवणकर, �च�शाळा �काशन, पुणे 4. Raghuvamsham, 1932, M. R. Kale, Gopal 

Narayen & Co. Mumbai. 

२. �व�यालोक, १९७४, पु. ना. वीरकर, �वि�तक मु�णालय, श�नवार पेठ, पुणे 

३. �व�यालोक, १९८७, जग�नाथ पाठक, चौख�बा �व�याभवन, वाराणसी  

४ भारतीय सा�ह�यशा��, १९०१, डॉ. गणेश �य. देशपांड,े पॉ�युलर �काशन, मुंबई वै�दकवा�मयम ् 
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Programme : Master of Arts in Sanskrit 

Subject - Sanskrit Literature  

                                                    Semester II 

 

                                   वै�दकवा�मयम ्( Vedic Literature ) Paper-V 

Unit Syllabus No.of Lectures
I ऋ�वेद  - इ��स�ूत (२.१२), उषस ्स�ूत (३.६१) 15 

II अथव�वेद  -   काल (१०.५३) श�ुलयजुव�द - �शवसंक�पस�ूत (१.१) 15 

III पा�णनीय�श�ा (संपणू�) 15 

IV �न��त (�थम अ�यायाचे ४ ते ६ पाद) 15 

 

संदभ��ंथ सूची  

१. वेददश�न, २००३, डॉ. रवीं� मुळे, संत �ाने�वर वेद�व�या ��त�ठान, औरंगाबाद (मराठ� भाषांतर) 

 

२. ऋ�वेदसू�ता�न, डॉ. �श�पा सुमंत, डे�कन ए�युकेशन सोसायट�, पुणे (मराठ� भाषांतर)  

३. अथव�वेद, २००३, बापटशा��ी कृ. न.. मराठ� �ंथ सं�हणालय, ठाण े(मराठ� भाषांतर) 

 

४. पा�णनीय �श�ा सोपान, २०१५, डॉ. शैलजा रानड,े सुर�भ �काशन, यवतमाळ (मराठ� भाषांतर)  

५. मह�ष� या�काचाय� ��णतं �न��तम,् डॉ. रवीं� मुळे, संत �ाने�वर वेद�व�या ��त�ठान, औरंगाबाद 

 

(मराठ� भाषांतर)  

६. सं�कृत सा�ह�य का इ�तहास, बलदेव उपा�याय, शारदा �नकेतन, वाराणसी 

 

७. सं�कृत सा�ह�याचा सोपप��क इ�तहास, �वनायक करंबेळकर, �ी शारदा �काशन, नागपूर 

 
8. Ruksuktasati, 1972, H. D. Velankar, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 
 

 

 

 

 

 

 

 

Course Title  Master of Arts in Sanskrit 

Course Code   

Course Category: Discipline Specific Core (DSC) 

Type of Course: Theory 

No. of Credits:   Theory- 04 

No. of Lectures:  Theory - 60 

Course Assessment: 

 

End Term: 80 Marks (University level exam) 

SEM (Internal): 20 Marks (College level evaluation) 
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�याकरण ंभाषा�व�ानम ्च ( Grammar & Linguistics) Paper-VI 

Unit Syllabus No.of Lectures
I समास�करणम ्– लघ�ुस�धा�तकौमदु� , अ�ययीभाव व त�प�ुष समास ) 15 

II समास�करणम ्- लघ�ुस�धा�तकौमदु�  (�व��व आ�ण बहु�ी�ह समास) 15 

III वा�य �वचार वा�य ल�ण, वा�याच े�कार, 15 

IV अथ� �वचार- अथा�चे �व�प, अथ�बोधाची ���या व साधने अथ�प�रवत�नाची 

कारण े

15 

 

संदभ��ंथ सूची  

 

१, लघु�स�धा�तकौमुद�, १९६१. महादेव दामोदर साठे. अ�यंकर पाठशाळा, पुणे (मराठ� भाषांतर) २. 

लघु�स�धा�तकौमुद�, २००७, प.ं भीमसेन शा��ी, भैमी �काशन, �द�ल� 

 

३. �ाचीन भारतीय भाषाशा��, २०००, मनोहर देवकृ�ण पं�डत, शुभदा सार�वत �काशन, पुणे ४. 

भाषा�व�ान, २०११, भोलानाथ �तवार�, �कताब महल, सरोजनी नायडू माग�, इलाहाबाद ५. भाषा�व�ान 

प�रचय, स. गं. मालशे, द. �द. पुंड ेव अंजल� सोमण, प�मगंधा �काशन, पुणे 6. An Introduction to 

Sanskrit Linguistics, 1984, Mulakaluri Srimannarayana Murti, D. 
 

K. Publications, Delhi ७. भाषा�व�ान, डॉ. नीला सोमलवार, कौमुद� �काशन, नागपूर 

 

 

                                   भारतीयदश�नम ्(Indian Philosophy) Paper-VII 

Unit Syllabus No.of Lectures
I वेदा�तसार (अनबु�धचत�ुटय, ) 15 

II वेदा�तसार (अ�यारोपापवाद ) 15 

III वेदा�तसार:( जीव�म�ुतल�णम)् 15 

IV अथ�सं�ह ( धम�ल�ण) 15 

 

संदभ��ंथ सूची 

 

१. वेदा�तसार, २००५, द�ा�य जोग, जोग �काशन, ड��बवल� (प.) 

 

२. वेदा�तसार, २०१४, डॉ. न�लनी चाफेकर, चाफेकर �काशन ठाणे ३. A Graphic Representation of 

Vedanta Sara, 1987, Pyari Mohan Pattanayak, Harman Publishing House, University of 
Michigan 
 

४. अथ�सं�ह, २००५, डॉ. रवीं� मुळे, संत �ाने�वर वेद�व�या ��त�ठान, औरंगाबाद  

5. The Arthasamgraha, 1998, A. B. Gajendragadkar, Motilal Banarasidas, Delhi  

६. सव�दश�न सं�ह, वासुदेवशा��ी अ�यंकर, भांडारकर �ा�य�व�या संशोधन मं�दर, पुणे 

 

७. भारतीय दश�न सरल प�रचय, २००८, देवी �साद च�टोपा�याय, राजकमल �काशन, नवी �द�ल� 

 

८. The essentials of Indian Philosophy, 2005, M. Hiriyanna, Motilal Banarasidas, New Delhi 
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 सा�ह�य ंसा�ह�यशा��म ्च (Literature & Aesthetics) Paper-VIII 

Unit Syllabus No.of Lectures
I शकुनासोपदेश 15 

II शकुनासोपदेश 15 

III का�य�काश ( �थम उ�लास) 15 

IV ना�यशा�� (�थम अ�याय) 15 

 
 

संदभ��ंथ सचूी 

१. शकुनासोपदेशः, २००४, डॉ. ि�मता होटे, डॉ. शारदा गाडग,े सं�कृती �काशन, नागपरू (मराठ� 

अनवुाद) 

२. का�य�काश, २००८, कृ�ण �ी�नवास अजु�नवाडकर, अर�व�द मंग�ळकर देशमखु �काशन, पणु े 

३. का�य�काश, डॉ. स�य��त �सहं, चौख�बा �व�यामवन, वाराणसी 

४. ना�यशा��म,् २००४. स�य �काश शमा�, चौख�बा सरुभारती �काशन, वाराणसी  

५. ना�यशा��म,् डॉ. छाया पालकर, �ी मंगेश �काशन, नागपरु 

६. भारतीय सा�ह�यशा��, १९०१. डॉ. गणेश �य. देशपांड,े पॉ�यलुर �काशन, मुंबई 

 

 


