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ससृं्कत पारंगत 
M.A. in Sanskrit 

 
सदर अभ्यासक्रम दोन िर्ाांचा असनू चार सत्ामंध्य े टिभागलेला आह.े प्रत्यके सत्ाअखरे टिद्यार्थ्ाांची त्या सत्ाकटरता 
नमेलेल्या चार टिर्यािंर आधाटरत परीक्षा घतेली जात.े प्रथम आटि टितीय सत्ातील सि ष टिर्य अटनिाय ष आहते. ततृीय 
आटि चतथु ष सत्ाकटरता सि ष टिर्य िकैटिक आहते. परंत,ु या दोन सत्ाकंटरता टििरे् अभ्यासाचा टिर्य म्हिनू कोित्याही 
एका गिातील (दिषन, साटहत्य इ.) दोन टिर्य टनिडि ेआिश्यक आह.े असा ततृीय सत्ात टनिडलेला गि चतथु ष सत्ात 
बदलता यिेार नाही. चार पकैी अस े दोन टिर्य (एक गि) टनटित केल्यािर उि षटरत दोन टिर्य अन्य गिातंनू अथिा 
गिावं्यटतटरक्त उपलब्ध असलेल्या टिर्यामंधनू टनिडण्याची मभुा टिद्यार्थ्ाांना असले. अभ्यासक्रमात नमेलेल्या िकैटिक 
टिर्यापंकैी ठराटिक टिर्यच उपलब्ध करून दणे्याचा टनि षय टिभागातरे्फ त्या त्या िर्ी घतेला जाऊ िकतो. त्या त्या िर्ी 
उपलब्ध करून टदलेल्या टिर्यातंनू टिद्यार्थ्ाांनी टिर्य टनिडाियाच ेआहेत. R असलेला सकेंताकं टनयटमत, तर E असलेला 
सकेंताकं बटहिःस्थ टिद्यार्थ्ाांसाठी आह.े 
 
 
प्रथम सत् 
प्रश्नपत् १ अटनिाय ष टिर्य  19R3101/19E3101 साखं्यकाटरका आटि योगसतू् े
प्रस्ततु टिर्यामध्य ेटिद्यार्थ्ाांनी भारतीय दि षनामंधील साखं्य आटि योग अिा दोन प्रमखु टिचारधाराचंा पटरचय करून घिे े
अपटेक्षत आह.े साखं्यकाटरका आटि योगसतू् ेह ेक्रमििः साखं्य आटि योग या दोन दि षनाचं ेआधारभतू ग्रन्थ मानले जातात. 
त्याचंा अभ्यास टिद्यार्थ्ाांनी करािा. नमेलेल्या भागातील काटरका आटि सतू्ामंध्य े िटि षत टिर्य तसचे आिश्यक टतथ े
व्याकरििास्त्रदृष्ट्या महत्त्वाच ेस्पष्टीकरि याचंा अभ्यास करि ेअपटेक्षत आह.े अभ्यासक्रमामध्य ेनमेलेला भाग पढुील प्रमाि-े 
अ. भारतीय दि षनाचंी तोंडओळख 
आ. साखं्यकाटरका या ग्रन्थाचा आटि रचटयता ईश्वरकृष्ण याचंा पटरचय 
इ. योगसतू्ाचंा आटि रचटयता पतजंली याचंा पटरचय 
ई. नमेलेल्या भागाचा अभ्यास- 
 १. साखं्यकाटरका (सपंिू ष) 
 २. योगसतू् (समाटधपाद) 
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सन्दभषग्रन्थसचूी 
१) Shastri, Jagannath (tr.) 1966. Sāṅkhyakarikā. New Delhi: Motilal Banarsidass. 
२) Arjunwadkar, K. S. (tr.) 2006. Yogasūtras of Patañjali. Pune: Bhandarkar Oriental 

Research Institute. 
२) उमािकंर ऋर्ी. १96४. सि षदि षनसगं्रह. िारािसी: चौखम्बा ससृं्कत सीटरज. 
३) िास्त्री, गरुुप्रसाद, सीतारामिास्त्री आटि बालिास्त्री (अन.ु) २०१8. श्रीमदीश्वरकृष्णप्रिीता गौडपादभाष्यसमटिता 

साखं्यकाटरका. िारािसी: चौखम्बा सरुभारती प्रकािन. 
४) टत्पाठी, श्रीकृष्णमटि (अन.ु) २००8. साखं्यकाटरका. िारािसी: चौखम्बा सरुभारती प्रकािन. 
5) भट्टाचाय ष, रामिकंर (िम्पा.) आटि अमलधारी टसहं (अन.ु) २०१8. भोजदिेकृतराजमात षण्डिटृिसमते ंपातञ्जलयोगसतू्म ्. 

टदल्ली: भारतीय टिद्या प्रकािन. 
 
प्रश्नपत् २ अटनिाय ष टिर्य  19R3102/19E3102 साटहत्यदप षि 
प्रस्ततु टिर्यामध्य ेटिद्यार्थ्ाांनी टिश्वनाथटिरटचत साटहत्यदप षि या ग्रन्थाचा पटरचय करून घिे ेअपटेक्षत आह.े अभ्यासात या 
ग्रन्थातील नमेलेल्या भागातील साटहत्यिास्त्रटिर्यक सकंिनाचंा तसचे आिश्यक टतथ े व्याकरििास्त्रदृष्ट्या महत्त्वाच े
स्पष्टीकरि याचंा समाििे असले. टिद्यार्थ्ा षनी पढुील प्रमाि ेअभ्यास करािा. 
अ. प्राचीन भारतातील साटहत्यिास्त्रीय परंपरेची तोंडओळख 
आ. टिश्वनाथ आटि साटहत्यदप षि- काल आटि सामान्य पटरचय 
इ. टनिडक भागाचा अभ्यास- साटहत्यदप षिाचा सहािा पटरच्छेद 
 
सन्दभषग्रन्थसचूी 
१) Kane, P. V. 1923. The Sāhityadarpaṇa of Viśvanātha. Second edn. Bombay: P. V. Kane. 
२) गदे्र, रा. ना. (सम्पा.) साटहत्यदप षि (भाग २). पिु:े आयटडयल बकु सटहषस. 
२) दलाल, लोकमिी आटि टत्लोकीनाथ टििदेी. साटहत्यदप षि. िारािसी: चौखम्बा सरुभारती प्रकािन. 
३) िाटलग्रामिास्त्री (अन.ु) २०१6. श्री टिश्वनाथकटिराजकृतिः साटहत्यदप षििः. टदल्ली: मोतीलाल बनारसीदास. 
 
प्रश्नपत् ३ अटनिाय ष टिर्य  19R3103/19E3103 स्वप्निासिदि 
प्रस्ततु टिर्यामध्य े टिद्यार्थ्ाांनी भासटिरटचत स्वप्निासिदि या नािकाच े अध्ययन करि े अपटेक्षत आह.े प्रस्ततु नािकाचा 
साटहत्यिास्त्रदृष्ट्या आटि व्याकरिदृष्ट्या टिद्यार्थ्ाांनी अभ्यास करािा. 
अ. नािककार भासाचा काळ आटि त्याच्या साटहत्याची तोंडओळख 
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आ. स्वप्निासिदि नािकाची कथािस्त ुआटि महत्त्वाची पात्,े साटहत्यिास्त्रीय महत्त्व 
इ. सपंिू ष स्वप्निासिदि नािकाच ेअध्ययन 
 
सन्दभषग्रन्थसचूी 
१) Kale, M. R. (tr.) 1987. Svapnavāsavadatta of Bhāsa. Delhi: Bharatiya Vidya Prakashan. 
२) झा, बालगोटिदं (अन.ु) १989. स्वप्निासिदिम ्. कमलेश्वरी ससृं्कत-टहंदी व्याख्योपतेम ्. िारािसी: कृष्णदास अकादमी. 
३) िरे्राजिमा ष. १98०. महाकटिभासप्रिीत ं स्वप्निासिदिम ्. चन्द्रकला ससृं्कत-टहंदीव्याख्योपतेम ्. िारािसी: चौखम्बा 

सरुभारती प्रकािन. 
४) दिेधर, टचतंामि रामचन्द्र (सम्पा आटि अन.ु) १957. भासकृत ं स्वप्निासिदिम ्. प्रस्तािना, भार्ातंर आटि टिस्ततृ 

टिप्पिींसटहत. पिु:े पनूा ओटरएिंल बकु हाउस. 
5) गदे्र, रा.ना. (सम्पा आटि अन.ु) १957. महाकटिभासटिरटचत ं स्वप्निासिदिम ्. मळू सटंहता, सपंिू ष मराठी भार्ातंर, 

टििचेक प्रस्तािना, टििरिात्मक िीपा, प्रत्यके अकंाचा सारािं ि रसास्वाद टििाय अनके उपयकु्त पटरटिष्ट ेयासंह. पिु:े 
आयटडयल बकु सटहषस. 

6) भि, गो. के. १99०. ससृं्कत नािके आटि नािककार. पिु:े श्रीटिद्या प्रकािन. 
7) भि, गो. के. १96४. ससृं्कत नाट्यसषृ्टी. पिु:े कॉटिनिेल प्रकािन. 
 
प्रश्नपत् ४ पायाभतू टिर्य  19R3104/19E3104 सामान्य व्याकरि 
प्रस्ततु टिर्यामध्य ेससृं्कत भार्चे्या व्याकरिाचा टिद्यार्थ्ाांनी पटरचय करून घिे ेअपटेक्षत आह.े टिद्यार्थ्ाांनी पढु ेटदल्याप्रमाि े
सामान्य व्याकरिाचा अभ्यास करािा.  
अ. सटिप्रकार- 
 १) स्वर, टिसग ष आटि व्यजंन सिींची सोदाहरि ओळख 
आ. टिभटक्तरूप-े 

१) स्वरान्त आटि व्यजंनान्त िब्द (तीनही टलंग)े 
 २) सिषनाम-े तद,् एतद,् यद,् टकम ्, अस्मद,् यषु्मद,् इदम ्, अदस ् आटि सि ष 
 ३) सखं्यािाचक िब्द- क्रमिाचक आटि आिटृििाचक 
इ. टक्रयापदरूप-े 
 १) गि १ त े१० यामंधील सोपसग ष धातूचंी  सि ष लकाराचंी रूप े
 २) धातसुाटधत टििरे्ि ेआटि अव्यय े
 ३) प्रयोगरचना- कतृ षिाच्य, कम षिाच्य आटि भाििाच्य 
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 ४) उपपद टिभक्ती 
ई. समासप्रकार- अव्ययीभाि, िन्द्व, तत्परुुर् आटि बहुव्रीही या चारही प्रकाराचंी ओळख 
उ. भार्ान्तर 
 १) ससृं्कतमधनू माध्यमभार्मेध्य ेआटि माध्यमभार्मेधनू ससृं्कतात- गद्यरचना (िाक्य,े उतारे आटि सिंाद) 
 २) ससृं्कतमधनू माध्यमभार्मेध्य-े पद्यरचना 
 
सन्दभषग्रन्थसचूी 
१) जोिी, प्र. ि.ं १996. सगुम ससृं्कत व्याकरि. आििृी दुसरी. पिु:े टनतीन प्रकािन. 
२) दसेाई, राजाराम दामोदर. २००7. ससृं्कतप्रििेिः. सोळािी आििृी. पिु:े कॉटिनिेल प्रकािन. 
३) बोरििकर, गििे रामचदं्र. १95१. व्यािहाटरक ससृं्कत व्याकरि. म ुबंई: टहंद प्रकािन. 
४) करमली, रोहन, धनश्री िजेिलकर, सधं्या कापडी आटि रोटहिी केतकर (सम्पा.) २०१7. पदज्योत्स्ना १. प्राथटमकससृं्कत-

व्याकरिमटधकृत्य अभ्यासपटुस्तका. पनुम ुषद्रि. पिु:े टत्धारा प्रकािन. 
5) करमली, रोहन, धनश्री िजेिलकर आटि टिनया दिे (सम्पा.) २०१9. पदज्योत्स्ना २. प्राथटमकससृं्कतव्याकरिमटधकृत्य 

अभ्यासपटुस्तका. टितीयाििृी. पिु:े टत्धारा प्रकािन. 
6) दिे, टिनया आटि धनश्री िजेिलकर. २०१9. पदज्योत्स्ना ३. प्राथटमकससृं्कतव्याकरिमटधकृत्य अभ्यासपटुस्तका. 

प्रथमािटृििः. पिु:े टत्धारा प्रकािन. 
7) टििदेी, कटपलदिे. २०११. प्रारटिक रचनानिुादकौमदुी. तैंतीसिा ससं्करि. िारािसी: टिश्वटिद्यालय प्रकािन. 
 
 
टितीय सत् 
प्रश्नपत् १ अटनिाय ष टिर्य  19R3201/19E3201 िटैदक साटहत्य 
प्रस्ततु टिर्यामध्य ेटिद्यार्थ्ाांनी िटैदक साटहत्याचा पटरचय करून घिे,े तसचे ऋग्िदे आटि अथिषिदे यामंधील टनिडक सकू्ताचं े
सटिस्तर अध्ययन करि ेअपटेक्षत आह.े 
अ. िटैदक साटहत्याचा पटरचय– टनटम षतीचा काळ, िटैिष्ट्य ेआटि उपलब्ध साटहत्याची तोंडओळख. 
आ. चार िदे आटि त्याचं्या िाखा, सटंहता, ब्राह्मि,े आरण्यके आटि उपटनर्द.े 
इ. िदेागं–े टिक्षा, कि, व्याकरि, टनरुक्त, छन्दिःिास्त्र आटि ज्योटतर्. 
ई. िटैदक दिेता– इन्द्र, अग्नी, अटश्वनौ, सोम, मरुद्गि, िरुि आटि आटदत्यमण्डलातंील दिेता, स्त्रीदिेता. 
उ. ऋग्िदेसकेू्त– सटित ृ(१.३5), उर्स ् (१.४8), मरुतिः (१.85), अटश्वनौ (7.7१), नासदीय (१०.१२9) 
ऊ. अथिषिदेसकेू्त– मधेाजनन (१.१), राजासिंरि (३.४), िालाटनमा षि (३.१२ ), िरुििः (४.१6), सप षटिर्नािन (5.१३) 
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सन्दभषग्रन्थसचूी 
१) Winternitz, Maurice. 2004. A History of Indian Literature. Volume I. Delhi: MLBD. 
२) Gonda, Jan. 1975. A History of Indian Literature. Volumes I and II. Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz. 
३) Keith, A. B. 1998. A History of Indian Literature. Reprint. Delhi: MLBD. 
४) Telanga and B. B. Chaubey (tr.) 2005. The New Vedic Selection. Parts I and II. Reprint. 

Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan. 
5) Bloomfield, Maurice. 1897. Hymns of the Atharvaveda. Delhi: MLBD. 
6) Whitney, William Dwight (tr.) 1905. Atharva-Veda Samhita. 2 Volumes. Harvard 

Oriental Series. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 
7) करंबळेकर, टि. िा. १96३. ससृं्कत साटहत्याचा सोपपटिक इटतहास. नागपरू: श्री िारदा प्रकािन 
8) डागं,े टसधं.ु १976. भारतीय साटहत्याचा इटतहास (खडं १). नागपरू: महाराष्ट्र टिद्यापीठ ग्रन्थटनटम षती मडंळ. 
9) िलेिकर, ह. दा. २००9. ऋक्सकू्तिजैयन्ती. पनुम ुषद्रि. पिु:े आदिष ससृं्कत िोध ससं्था, िटैदक सिंोधन मडंळ. 
 
प्रश्नपत् २ अटनिाय ष टिर्य  19R3202/19E3202 ियैाकरिटसद्धान्तकैमदुी 
प्रस्ततु टिर्यामध्य ेपाटिनीय व्याकरिाचा पटरचय होि ेअपटेक्षत आह.े पाटिटनटिरटचत अष्टाध्यायी, त्याची परंपरा आटि त्या 
परंपरेमध्य े पढु े टनमा षि झालेली ियैाकरिटसद्धान्तकौमदुी याचंा सामान्य पटरचय टिद्यार्थ्ाांनी करून घ्यािा. 
टसद्धान्तकौमदुीमधील सजं्ञा आटि कारक या प्रकरिाचंा सटिस्तर अभ्यास टिद्यार्थ्ाांनी कराियाचा आह.े 
 
सन्दभषग्रन्थसचूी 
१) भागित, िा. बा. १988. पाटिनीय व्याकरिाच ेअतंरंग. पिु:े टिळक महाराष्ट्र टिद्यापीठ. 
२) Mahashabde, M. V. 1955. Vaiyākaraṇasiddhāntakaumudī. Mumbai: Jaya Prakashan. 
३) Vasu, S. C. 1962. Siddhāntakaumudī. Vol. I. Delhi: Motilal Banarsidass. 
४) Bhate, Saroja. 1989. Vaiyākaraṇasiddhāntakaumudī. Pune: BORI. 
5) साठे, म. दा. १965. ियैाकरिटसद्धान्तकौमदुी. पिु:े ससृं्कत टिद्या पटरससं्था. 
6) पििीकर, िासदुिे लक्ष्मि. १99४. टसद्धान्तकौमदुी. टदल्ली: चौखम्बा ससृं्कत प्रटतष्ठान. 
7) टघटडडयाल, श्रीधरानन्द. २००४. ियैाकरिटसद्धान्तकौमदुी, टिभक्त्यथ षप्रकरि. टदल्ली: मोतीलाल बनारसीदास. 
8) दूब,े सत्यप्रकाि. २००9.ियैाकरिटसद्धान्तकौमदुी. टदल्ली: न्य ूभारतीय बकु कॉपोरेिन. 
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प्रश्नपत् ३ अटनिाय ष टिर्य  19R3203/19E3203 मीमासंा–िाबरभाष्य 
प्रस्ततु टिर्यामध्य े टिद्यार्थ्ाांनी प्राचीन भारतीय दि षनाचं्या परंपरेतील मीमासंादि षनाचा पटरचय करून घिे े अपटेक्षत आह.े 
महर्ी जटैमनी यानंी रचलेल्या टनिडक सतू्ाचंा त्यािरील िबरस्वामींच्या भाष्यासह अभ्यास करािा. 
अ. प्राचीन भारतीय दि षनाचं्या परंपरेचा पटरचय. 
आ. जटैमटनप्रिीत मीमासंासतू् ेआटि पिू षमीमासंचे्या प्राचीन परंपरेची तोंडओळख 
इ. िबरस्वामी आटि त्याचं ेभाष्य– काळ आटि िटैिष्ट्य े
ई. मीमासंासतू्ातंील अध्याय १ मधील पाद १ आटि २ याचं ेसटिस्तर अध्ययन 
 
सन्दभषग्रन्थसचूी 
१) Jha, Ganganath (ed. & tr.) 1933. Shabara-Bhāṣya (Adhyāyas I–III). Vol. I. Baroda: 

Oriental Institute. 
२) आनन्दाश्रमससृं्कतग्रन्थािटलिः. १976. श्रीमज्जटैमटनप्रिीत े मीमासंादि षन े प्रथमाध्यायस्य तकषपादनाम प्रथमपादिः. पिु:े 

आनन्दाश्रम. 
३) यटुधटष्ठरमीमासंक (सम्पा. आटि अन.ु) १987. मीमासंािाबरभाष्यम ् टहन्दीव्याख्यासटहतम ्. टितीयससं्करिम ्. बहालगढ. 
४) िमा ष, उमािकंर (अन.ु) १98०. िाबरभाष्योपते ंमीमासंादि षनम ् (तकषपादिः). प्रथमािटृििः. िारािसी: चौखम्बा सरुभारती 

प्रकािन. 
 
प्रश्नपत् ४ पायाभतू टिर्य  19R3204/19E3204 ससृं्कत साटहत्याचा इटतहास 
प्रस्ततु टिर्यामध्य े टिद्यार्थ्ाांनी रामायि, महाभारत आटि परुाि े या धाटम षक िाङ्मयाचा आटि टिटिध किींनी रचलेल्या 
अटभजात ससृं्कत साटहत्याचा अभ्यास करि ेअपटेक्षत आह.े अभ्यास करताना किीचा काळ आटि काव्याच ेऐटतहाटसक आटि 
िाङ्मयीन स्थान लक्षात घिे ेअपटेक्षत आह.े त्याचप्रमाि ेत्या त्या काव्याची स्थलूमानान ेकथािस्तदूखेील माहीत करून घ्यािी. 
अ. िदेोिर िाङ्मय परंपरा– आर् ष महाकाव्याचं्या रचनमेागील पाश्व षभमूी आटि प्रटक्रया, टिकासाच ेिप्प े
आ. रामायि आटि महाभारताचा काळ, साम्य-भदे आटि िटैिष्ट्य,े तलुनात्मक अध्ययन 
इ. परुाि–े सखं्या, रचना, काळ, लक्षि ेआटि िटैिष्ट्य े
ई. काव्याच ेप्रकार, टिटिध दृश्य आटि श्रव्य काव्याचंा पटरचय, पचंमहाकाव्य,े किी आटि त्याचं्या साटहत्यकृतींचा अभ्यास 
 अश्वघोर्  भास  काटलदास िदू्रक  टििाखदि भिभतूी 
 हर् ष  भारिी  भट्टनारायि दण्डी  सबुि ू बािभट्ट 
 माघ  राजिखेर भतृ षहरी  श्रीहर् ष  कृष्णटमश्र जयदिे 
उ. नीटतकथा, अद्भतुकथा आटि चम्पिूाङ्मय 
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ऊ. सभुाटर्त ेआटि स्तोत्िाङ्मय 
ऋ. कोर्िाङ्मय आटि िास्त्रीय िाङ्मय (अथ षिास्त्र, कामिास्त्र, नाट्यिास्त्र, ज्योटतग षटित, गटित) 
 
सन्दभषग्रन्थसचूी 
१) Winternitz, Maurice. A History of Indian Literature. Volumes I and II. Delhi: MLBD. 
२) Gonda, Jan. 1975. A History of Indian Literature. 10 Volumes. Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz. 
३) Keith, A. B. A History of Indian Literature. Reprint. Delhi: MLBD. 
४) करंबळेकर, टि. िा. १96३. ससृं्कत साटहत्याचा सोपपटिक इटतहास. नागपरू: श्री िारदा प्रकािन. 
 

******** 


