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VI SAN3601 सं�ृत भाषा �बोध: -२ 3



Department of Sanskrit

Syllabus For T.Y.B.A. Sanskrit (w.e. f. June, 2021)

Academic Year 2021 – 2022

Title of Paper: सं�ृत भाषा �बोध:- १

Class: T.Y.B.A. (Semester-V) Paper Code: SANGEN3501

Credits: 3 Total No. of Lectures: 48

❖Learning Objectives

● भारतीय सं�ृतीचा एक मह�ाचा घटक असणा�या रामायण महाभारत या आष�

महाका��ची शैली व भािषक वै�श�े अ�ासणे.

● सं�ृत भाषेतील �ल�खत ऐ�तहा�सक पुरावे,न�दी य�ची ओळख क�न देणे.

● अ� �वषय��ा अ�यनासाठ� असणार� सं�ृत भाषे�ा अ�ासाची उपयु�ता अधोरे�खत

करणे.

❖Learning Outcomes

● रामायण-महाभारत या आष�महाका��चा आ�ण �ाचीन भारतीय जीवनप�तीचा प�रचय

● सं�ृत भाषेतील �ाचीन तसेच आधु�नक सं�ृत का���ा �ा�ीचे आकलन

● भािषक कौश��चे इतर �वषय��ा अ�ासासाठ�  पूरक घटक �णून उपयोजन



स�-५

अ) सं�ृत आष�महाका��चा प�रचय-  (२0 तास)
● रामायण व महाभारत य�चा सामा� प�रचय

● रामायण व महाभारत यातील �नवडक वेचे

- �च�कूटशोभावण�नम् (रामायण अयो�ाक�ड अ�ाय ९४, �नवडक �ोक)

- अ�ातवासे प�डवान� �पा�र�वचारः (महाभारत �वराटपव� अ�ाय १-३, �नवडक �ोक)

ब) आधु�नक सं�ृत सा�ह�ाचा प�रचय- (८तास)
● वैनायकम् आ�ण भीमायनम् मधील �नवडक भाग

क)  सं�ृत कोर�वलेख�चे वाचन- (१२ तास)
● ऐहोळे �भ��लेख: ��तीय पुलकेशी �श�ी (शके ५५६)

● मथुरा �ंभलेख: ��तीय चं�गु�

ड) उपयु� सं�ृत �ाकरण- (८तास)
● ि�यापद�वचार(गण व पद या संक�ना,वत�मानकाळ व भूतकाळ)(८तास)

❖ संदभ��ंथ-
१) आष� महाका�े आ�ण पुराणे- डॉ.अंबर�ष वसंत खरे, ि�धारा �काशन,पुणे, २०२१

२) �ीरामायण महाका� पं. �ी. दा. सातवळेकर, �ा�ाय मंडळ, पारडी (सूरत)

३) वैनायकम्, डॉ. ग.बा.पळसुले,शारदा गौरव �ंथमाला, पुणे

४) भीमायनम्, �ा. �. शं. जोशी

५) उ��ण�का�, डॉ.अंबर�ष वसंत खरे, ि�धारा �काशन,पुणे, २०२०

६) पुरा�भलेखा�व�ा, शोभना गोखले, क�िटन�टल �काशन, पुणे

७) सुगम सं�ृत �ाकरण, �. शं जोशी, �नतीन �काशन, पुणे



Department of Sanskrit

Syllabus For T.Y.B.A. Sanskrit (w.e. f. June, 2021)

Academic Year 2021 – 2022

Title of Paper: सं�ृत भाषा �बोध:- २

Class: T.Y.B.A. (Semester-VI) Paper Code: SANGEN3601

Credits: 3 Total No. of Lectures: 48

❖Learning Objectives

● सं�ृत ना�शा�ाचे प�रचया�क अ�यन करणे

● अ�भजात सं�ृत नाटक�ची भाषाशैली, �वषयम�डणीची प�त व भावो�टता अ�ासणे

● आधु�नक सं�ृत नाटक�ची भाषाशैली, �वषयम�डणीची प�त व भावो�टता अ�ासणे

● सं�ृत नाटक�म�े कालानु�प झालेले बदल जाणून घेणे

● ह��ल�खत�चे मह� जाणून घेऊन ���ा संवध�नासंबंधी मा�हती �मळवणे व त�बंधी

कौश� आ�सात करणे

● सं�ृत�े�ातील क�रअर व उ��श�णा�ा संध��वषयी मा�हती देणे

❖Learning Outcomes

● सं�ृत ना�शा�ाचा प�रचयअ�भजात व आधु�नक सं�ृत नाटक�मधील फरक आ�ण �ा

फरक�ची कारणमीम�सा कर�ाची �मता

● सं�ृत नाटक�मधील मानवी भावभावन�चे �च�ण व ��चे मह� जाणून घे�ाची �मता

● �ाचीन ह��ल�खत�चे संर�ण आ�ण त�ंबंधी �व�ानवादी ��ीकोनाचा �वकास

● सं�ृतम�े �वसाय अथवा नोकर� कर�ासाठ� आव�क असणा�या कौश��ची मा�हती



स�-६

अ) सं�ृत ना�परंपरेचा प�रचय (३२ तास)

१) ना�शा� संक�नेची त�डओळख

२) ��वासवद�म्, उ�ररामच�रतम्, मु�ारा�सम् या नाटका�ा कथाव�ु आ�ण लेखक य�चा

प�रचय

��वासवद�म् (पाचवा अंक), उ�ररामच�रतम् (प�हला/ �तसरा अंक), मु�ारा�स (प�हला अंक)

३) आधु�नक सं�ृत नाटक: उ��� कौ�ेय ८ तास

ब) सं�ृत ह��ल�खतशा�ाचा प�रचय, ह��ल�खत�चा अ�ास व गटकाय�  (१२

तास)

क) स�कालीन सं�ृत �े�ाचा आढावा - (४ तास)

१) सं�ृत�े�ातील उ��श�णा�ा संधी २) सं�ृत�े�ातील अथ�ज�ना�ा संधी

३) सं�ृत�े�ात क�रअर कर�ासाठ� आव�क �मता व कौश�े

❖ संदभ��ंथ-
१. सं�ृत नाटके आ�ण नाटककार, गो. के. भट, कॉंिटन�टल �काशन, पुणे

२. सं�ृत ना�सृ�ी, गो. के. भट, कॉंिटन�टल �काशन, पुणे

३. ��वासवद�म्, गो. के. भट(संपा.), पॉ�ुलर प���शगं हाऊस, सुरत

४. उ�ररामच�रतम्, गो. के. भट(संपा.), पॉ�ुलर प���शगं हाऊस, सुरत

५. मु�ारा�सम्, डॉ. रा. शं. वा�ळंबे, मे. जोशी आ�ण लोखंडे �काशन, पुणे

६. अ�भजात सं�ृत सा�ह�ाचा इ�तहास, डॉ. मंजुषा गोखले, डॉ. गौर� माहुलीकर, डॉ. उमा वै�, ऋतायन

सं�ा, मंुबई

७. �पकचतु�यम्, डॉ. ग. बा. पळसुले, डॉ. ग. बा. पळसुले स�ारस�म�त: (पु�म्-२)

८. पुरा�भलेखा�व�ा, शोभना गोखले, क�िटन�टल �काशन, पुणे

९. Introduction to Indian Epigraphy, G. S. Gai, Central Institute of Indian Languages

Mysore


