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स्नातकस्तरे प्रक्रमप्रर्ोजनावन
1. वनर्मपूर्क
य वर्द्यासम्प्पवतः : नैकेषु वर्द्याक्षेत्रेषु पर्ायप्तं वर्ज्ञानं संपाद्य प्राधान्र्ेन च
पारम्प्पररके षु भारतीर्ेषु वर्द्यास्थानेषु पररवनष्ठां लभते।
2. सम्प्र्गावर्ष्कारे शवतः : सङ्कीणायन् वर्षर्ान् ग्रन्थांश्चार्गत्र् नूत्नाशर्ान् वर्चारांश्च
भाषणेन लेखनेन सम्प्र्गावर्ष्कतुुं नूत्नानुपार्ानर्लम्प्ि्र् लोके षु वर्तरीतुं सोपपवतकं
प्रवतपादवर्तुं आचररतुञ्च सामर्थ्र्ुं वर्न्दते।
3. अपग्रथनपाटर्म् : सद्धेतन
ू ् हेत्र्ाभासांश्च र्थार्विरूप्र् सद्धेतुवभरे र् परस्र् र्ादान्परीक्ष्र्
स्र्ीकारे वतरस्कारे र्ा शीलं लभते।
4. गर्ेषणोन्मुखता

:

नर्सामग्रीः

नर्र्ुतीरवप

र्थार्दाकलय्र्

प्राचां

नर्ानाञ्च

मतानां समीक्षर्ा शास्त्रसरण्र्ा वसद्धान्तावर्ष्कारे कौतुकं कौशलञ्च अर्ाप्नोवत।
5. संस्कारोवचतव्यर्हारः

:

आत्मसंस्कृ त्र्ा

सह

नानासंस्कृ वतषु

मूल्र्ेषु

वर्श्वासेषु

वर्ज्ञानलब्धध्र्ा सार्यभौमीं दृष्टं वर्कासर्वत। संस्कृ वतिाहुवर्ध्र्शिले समूहे सम्प्र्क्
सवहष्णुतर्ा च आदरे ण च व्यर्हारे क्षमां मनोघटनां वर्न्दवत।
6. र्ार्ज्जीर्मध्र्र्नं सामरस्र्ञ्च

: आर्जयतां वर्द्यां शतीश्चोपर्ुज्र् स्र्ातन््र्ेण प्रर्र्तयतुं

आत्मनो र्ृद्धर्े लोकक्षेमार् च र्ार्ज्जीर्मध्र्र्नाध्र्ापनप्रर्ृवतषु वनरन्तुं कालगत्र्ा
सञ्जार्मानं नर्ं नर्ं लोकक्रमं प्रवत सामरस्र्ेन र्र्तयतुञ्च पर्ायप्तं शीलं वसद्धध्र्वत।

UG Programme Outcomes (POs)

PO1. Disciplinary knowledge: Demonstrate comprehensive knowledge and
understanding of one or more disciplines that form a part of an Under Graduate
Programme of study, emphasizing an awareness on traditional Indian wisdom.
PO2. Effective articulation: Comprehend complex information and texts and
express thoughts and ideas effectively in writing and orally; communicate using
appropriate media and present information in a lucid and concise manner to
different groups; formulate coherent arguments; to plan, execute and report the
results of an investigation.
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PO3. Analytical reasoning: Evaluate the reliability and relevance of evidence;
identify logical flaws in the arguments of others; analyse and synthesise data from
a variety of sources, addressing opposing viewpoints; draw valid conclusions and
support them with evidence and examples.
PO4. Research-oriented and general critical spirit of inquiry: Develop a sense
of inquiry and capability to ask relevant /appropriate questions, problematise,
synthesize and articulate; critically evaluate arguments, claims, beliefs, practices,
policies and theories on the basis of empirical evidence; identify relevant
assumptions; recognize cause-and-effect relationships, formulate hypotheses and
test them, following a scientific approach to knowledge production.
PO5. Multicultural competence: Possess knowledge of the values and beliefs of
multiple cultures including one’s own and develop a global perspective; effectively
engage in a multicultural society and interact tolerantly and respectfully with
diverse groups.
PO6. Independent, life-long learning and adaptability: Work independently
with acquired knowledge and skills and to participate in self-paced learning
activities throughout life aimed at personal development and for social well-being;
adapt to changing trades and demands of workplace through continuous knowledge
and skill development.

प्रक्रमवर्शेषप्रर्ोजनावन
१. संस्कृ तशब्धदैः लेखन -भाषण- व्यर्हारे सामर्थ्र्ुं लभते ।
२. व्याकरणशास्त्रस्र् उत्पवतवर्कासौ जानावत ।
३. पावणनीर्प्रवर्ष्धं जानावत ।
४. पावणनीर्प्रक्रक्रर्ाग्रन्थानां पररचर्मर्ाप्नोवत ।
५. शब्धदवर्भागानां वनष्पवतप्रकारान् जानावत ।
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६. व्याकरणशास्त्रव्याख्र्ानपद्धष्तं पररवचनोवत ।
७. संस्कृ तदशयनानां सामान्र्ज्ञानं प्राप्नोवत ।
८. गद्यपद्यसावहत्र्ं सामान्र्तर्ा अर्गच्छवत,र्वस्मन् भारते नानासंस्कृ तर्ः प्रवतफलवन्त ।
९. आधुवनकभाषावर्ज्ञानं प्रवर्शवत ।
१०. पर्ायर्रणसंरक्षणोपार्ान् जानावत ।
११. अर्रत आङ्गलादीनां वतसृणां भाषाणां प्रर्ोगे कौशलं लभते, सामावजकसमस्र्ानां
प्रवतक्रक्रर्ावर्धौ र्दुपर्ुज्र्ेत।

Program Specific Outcome
1. Acquire the ability to write and speak in Sanskrit.
2. Understand the Origin and development of Sanskrit Grammar.
3. Understand the methodology of Paniniyan Grammar.
4. Get acquainted with the Prakriyagrandhas of Paniniyan Grammar.
5. Understand the derivations of parts of speech in Sanskrit.
6. Get introduced to the commentaries of Sanskrit Grammar.
7. Get general knowledge of Sanskrit Philosophical Systems.
8. Get acquainted with the Prose and Poetry literature in Sanskrit with a
view to understand the cultural integration of India.
9. Get introduced to the modern Linguistic Science and

Information

Technology.
10. Understand the Preservation of Environment.
11. Acquire the basic language skills of a minimum of three languages
including the global language; get sensitized on major contemporary
social issues through representative works in these languages; critically
respond and effectively articulate the same in writing and speech.
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षाण्मास्र्म्

प्रथमम्

वर्षर्सङ्के तः
1. UVYM 551
2. UVYM 552
3. UVYM 553

वितीर्म्

4. UVYS 554
5. UVYS 555
6. UVYS 556

तृतीर्म्

7. UVYM 557
8. UVYM 558
9. UVYM 559

चतुथयम्

10. UVYS 560
11. UVYS 561
12. UVYS 562

पञ्चमम्

13. UVYM 563
14. UVYM 564
15. UVYM 565

महाभाष्र्म् (1,2 आवननके )

17. UVYM/s
567
UVYM/s 568

मुतवर्षर्ः-1

UVYM /s 570
18.
19.UVYS 571
20.UVYS 572
21.UVYS 573
22.UVYS 574
23.UVYS 575

प्रथमम्
वितीर्म्

अनुप्रर्ुतव्याकरणम्
मानवर्कवर्षर्ाणां प्रवर्वधः
संस्कृ तसावहत्र्ेवतहासः
संज्ञापररभाषम्
सवन्धत्रर्म्
शङ्कराचार्यस्र् जीर्नं दशयनञ्च
सुिन्तः -1
दशयनप्रर्ेशः
पद्यगद्यसावहत्र्म्
सुिन्तः -2 (हलन्तः)
संगणकशास्त्रपररचर्ः
र्ृतालङ्काररूपकशास्त्रावण
व्याकरणशास्त्रप्रवर्वधः
भाषाशास्त्रम्
स्त्रीप्रत्र्र्कारकसमासाः

16. UVYM 566

UVYM/s 569

षष्ठम्

वर्षर्नाम

24.UVYM 576
25.UVYS 577

मुतवर्षर्ः-2
मुतवर्षर्ः-3
मुतवर्षर्ः-4
वनिन्धसज्जीकरणम्
पर्ायर्रणवर्ज्ञानम्
वतङन्तपररचर्ः
कृ तवद्धतप्रकरणे
प्रौढमनोरमा
पररभाषेन्दुशेखरः
(1-30 पररभाषाः)
प्राथवमकसंस्कृ तम्
प्रार्ोवगकसंस्कृ तव्याकरणम्

उपलवब्धधः

hr.

पुटम्

मुख्र्म्
पररपूरकम्
पररपूरकम्
मुख्र्म्
पररपूरकम्
पररपूरकम्
मुख्र्म्
पररपूरकम्
पररपूरकम्
मुख्र्म्
पररपूरकम्
पररपूरकम्
मुख्र्म्
मुख्र्म्
मुख्र्म्
मुख्र्म्

34
34
34
34
34
34
45
45
45
45
45
45
45
45
45

6
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
33
35
37
39
40

(मुतवर्षर्े
ष्र्ेकः चेतुं
शक्र्ते)

34

42
44
46
48

मुख्र्म्
मुख्र्म्
मुख्र्म्
मुख्र्म्
मुख्र्म्

11
45
45
45
45
45

51
54
56
58
60

वि.एफ् .ए
वि.एफ् .ए

4
4

62
66
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प्रथमं षाण्मास्र्म्
1. UVYM 551 अनुप्रर्ुतव्याकरणम्
2. UVYM 552 मानवर्कवर्षर्ाणां प्रवर्वधः
3. UVYM 553 संस्कृ तसावहत्र्ेवतहासः

UVYM 551 अनुप्रर्ुतव्याकरणम्

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. प्राथवमकव्याकरणपररचर्ः वसध्र्वत ।
2. रूपमञ्जरीस्थशब्धदान् जानावत ।
3. अन्र्शब्धदानामवप वर्भक् वतरूपवनष्पादने अपग्रथने च सामर्थ्र्ुं वर्न्दवत ।
4. वर्भवतप्रर्ोगान् सम्र्गर्िुध्र्ते ।
5. र्ाक्र्रचनाकु शलो भर्वत ।
6. धातुपररशीलनिारा क्रक्रर्ापदप्रर्ोगे वनष्णातो भर्वत ।
7. भाषाव्यर्हारे सौष्ठर्ं सम्प्पादर्वत ।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः - अक्षरमाला, अजन्तहलन्तशब्धदाः, सुिन्तावन, वतङन्तावन, अव्यर्म्, वर्भक्त्र्थायः,
वलङ्गर्चनावन, धातुलकारपुरुषाः । िाल, कवर्, गुरु, वपतृ, लता, नदी, मातृ, तद्, (वत्रषु
वलङ्गेषु), अस्मद् (वत्रषु वलङ्गेषु), र्ुष्मद्(वत्रषु वलङ्गेषु) – एतेषां सप्तसु वर्भवतषु रूपावण । भू
धातोः र्न्द् धातोश्च दशसु लकारे षु रूपावण ।
वितीर्ांशः - श्रीरामोदन्तम् – आक्रदतः 30 श्लोकाः ।
तृतीर्ांशः - अधोवनर्दयटसुभावषतानां सामान्र्म् अध्र्र्नम् अज्ञानवतवमरान्धस्र् ज्ञानाञ्जनशलाकर्ा ।
चक्षुरुन्मीवलतं र्ेन तस्मै श्रीगुरर्े नमः ।।1
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गुरुर्ब्यह्मा गुरुर्र्यष्णुः गुरुदेर्ो महेश्वरः ।
गुरुस्साक्षात्परं र्ब्ह्म तस्मै श्रीगुरर्े नमः ।।2
सर्यभाषोद्भर्स्थाना संस्कृ त्र्ा चैर् भूवषता ।
कर्थ्र्तेfमृतभाषेवत क्रकमतः परमादरः ।।3
न राष्ट्रं राष्ट्रतां र्ावत र्द्यसंघरटता जनाः ।
वनदानं राष्ट्रभार्स्र् सुसघ
ं रटतजीर्नम् ।।4
शास्त्राण्र्धीत्र्ावप भर्वन्त मूखायः र्स्तु क्रक्रर्ार्ान् कु शलः स वर्िान् ।
सुवचवन्ततं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्र्रोगम् ।।5
मूढ जहीवह धनागमतृष्णां कु रु सद्धिुष्द्धं मनवस वर्तृष्णाम् ।
र्ल्लभसे वनजकमोपातं वर्तं तेन वर्नोदर् वचतम् ।।6
पुराणवमत्र्ेर् न साधु सर्ुं न चावप काव्यं नर्वमत्र्र्द्यम् ।
सन्तः परीक्ष्र्ान्र्तरद् भजन्ते मूढः परप्रत्र्र्नेर्िुवद्धः ।।7
एवह र्ब्ूवह समाधेवह समाश्ववसवह मास्म भैः ।
आपिवमवत र्ो र्ब्ूर्ात् तस्र् लोको र्शंर्दः ।।8
उत्साहसंपिमदीघयसत्र
ू ं क्रक्रर्ावर्वधज्ञं व्यसनेष्र्सतम् ।
शूरं कृ तज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्र्र्ं र्ावत वनर्ासहेतोः ।।9
इदमन्धं तमः कृ त्स्नं जार्ेत भुर्नत्रर्म् ।
र्क्रद शब्धदानर्र्ं ज्र्ोवतरासंसारं न दीप्र्ते ।।10
पद्माकरं क्रदनकरो वर्कचीकरोवत चन्रो वर्कासर्वत कै रर्चक्रर्ालम् ।
नाभ्र्र्थयतो जलधरोवप जलं ददावत सन्तः स्र्र्ं परवहते वर्वहतावभर्ोगः ।।11
वर्पक्रद धैर्यमथाभ्र्ुदर्े क्षमा सदवस र्ाक्पटु ता र्ुवध वर्क्रमः ।
र्शवस चावभरवतव्ययसनं श्रुतौ प्रकृ वतवसद्धवमदं वह महात्मनाम् ।।12
लोभश्चेदगुणेन ककं वपशुनता र्द्यवस्त ककं पातकै ः
सत्र्ं चेतपसा च ककं शुवचमनो र्द्यवस्त तीथेन क्रकम् ।
सौजन्र्ं र्क्रद ककं िलेन मवहमा र्द्यवस्त ककं मण्डनैः
सविद्या र्क्रद ककं धनैरपर्शो र्द्यवस्त ककं मृत्र्ुना।।13
वछिोऽवप रोहवत तरुः क्षीणोऽप्र्ुपचीर्ते पुनश्चन्रः ।
इवत वर्मृशन्तः सन्तः तप्र्न्ते न वर्श्लथेषु लोके षु।।14
र्ौर्नं धनसम्प्पवतः प्रभुत्र्मवर्र्ेक्रकता ।
एकै कमप्र्नथायर् क्रकमु र्त्र चतुटर्म् ।।15
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प्रारभ्र्ते न खलु वर्घ्नभर्ेन नीचैः प्रारभ्र् वर्घ्नवर्हताः वर्रमवन्त मध्र्ाः ।
वर्घ्नैः पुनःपुनरवप प्रवतहन्र्मानाः प्रारब्धधमुतमजना न पररत्र्जवन्त ।।16
के र्ूरावण न भूषर्वन्त पुरुषं हारा न चन्रोज्र्ला
न स्नानं न वर्लेपनं न कु सुमं नालङ्कृ ता मूधयजाः ।
र्ाण्र्ेका समलङ्करोवत पुरुषं र्ा संस्कृ ता धार्यते
क्षीर्न्ते खलु भूषणावन सततं र्ाग्भूषणं भूषणम् ।।17
वर्द्या नाम नरस्र् रूपमवधकं प्रच्छिगुप्तं धनं
वर्द्या भोगकरी र्शस्सुखकरी वर्द्या गुरूणां गुरुः ।
वर्द्या िन्धुजनो वर्देशगमने वर्द्या परा देर्ता
वर्द्या राजसु पूज्र्ते न वह धनं, वर्द्यावर्हीनः पशुः ।।18
चतुथाुंशः - सरलसंस्कृ तर्ाक्र्ानां रचना । संस्कृ तगद्यांशानां भाषान्तरीकरणम् ।
रचनापुस्तकानां साहाय्र्ेन संस्कृ तात् आङ्गलभाषार्ां मातृभाषार्ाम् च, आङ्गलभाषातः
संस्कृ ते च वर्र्तयनपररशीलनम् ।
ग्रन्थाः -

1.रूपचवन्रका,
2.शब्धदमञ्जरी,
3.िालादशयः,
4.प्रथमादशयः (के रल-वर्श्ववर्द्यालर्ात् प्रकावशतः),
5.श्रीरामोदन्तम्,
6.सुभावषतसाहस्री,
7. संस्कृ तदीवपका (के . वप. एस्.शास्त्री, श्रीरामकृ ष्णमठम्, पाला)

अनुसन्धानग्रन्थाः –
1. प्रक्रक्रर्ाभाष्र्म् –जोण् कु िवप्पल्ली
2.Higher Sanskrit Grammar- M.R. Kale, Motilal Banarsidass, New
Delhi
3.संस्कृ तभाषा–कावणप्पय्र्ूर् शङ्करन् नम्प्िूवतरर,पञ्चाङ्गं प्रेस, कु िंकुलम् ।
4.सुभावषतावन- भतृयहररः, चौखम्प्िा संस्कृ तसीरीस्, र्ाराणसी।
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क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

प्राथवमकव्याकरणपररचर्ः वसध्र्वत ।

1

1,2

U

F

2.

रूपमञ्जरीस्थशब्धदान् जानावत ।

1

1

U

F

3.

अन्र्शब्धदानामवप
वर्भक् वतरूपवनष्पादने अपग्रथने च
सामर्थ्र्ुं वर्न्दवत ।

1,3

1,5

U, AN

P

4.

वर्भवतप्रर्ोगान् सम्र्गर्िुध्र्ते ।

1

1,3

U,AN

P

5.

र्ाक्र्रचनाकु शलो भर्वत ।

2

1,3,5

U, A

P

6.

धातुपररशीलनिारा क्रक्रर्ापदप्रर्ोगे
वनष्णातो भर्वत।

1,2,3

1,3,5

U,AN,A

P

7.

भाषाव्यर्हारे सौष्ठर्ं सम्प्पादर्वत ।

2

1,5

U,AN,A

P
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UVYM 552 Methodology of Humanities
Course Outcome
1. Know the nature of Humanities.
2. Know the concept of Language, Culture and Identity.
3. Know the concept of Textuality narration and interpretation.
4. Distinguish different schools of Indian Philosophy.
5. Critically analysis concepts of different schools of Indian philosophy.
Course Outline
Module I Understanding the Humanities. Introduction, differences between the
Natural, Social and Human sciences. Facts and Interpretations History
as Fiction. Study of the Natural world as compared to the subjective
study of tastes, values, and belief systems. The question of ideology.
To familiarize the important world philosophers like, Socratis (469 –
399 BC) Plato (428 – 347 BC) Aristotle (384 – 322 BC) Immanual
Cant (1724 – 1804)
Module II Language culture and Identity, The relation between languages;
culture and subjectivity; The question of Agency on language; The
social construction of Reality; language in History; language in
Relation to class, race, and gender, Language and Colonization.
Module III Narration and Representation, Realty and as representation. Narrative
modes of thinking; Narration in Literature, Philosophy and History.
Textuality and Reading.
Module IV Indian Philosophy - Origin and development of Indian
Philosophical Systems, What is Knowledge, concepts of knowledge in
the Indian tradition, Methodologies of the Indian knowledge systems,
Indian theories of knowledge.
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क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

Know the nature of Humanities.

5

7

U

F

2.

Know the concept of Language, 5
Culture and Identity.

8

U

C

3.

Know the concept of Textuality 4
narration and interpretation.

7

U

C

4.

5
Distinguish different schools of
Indian Philosophy.
Critically analyse the concepts of 5
different schools of Indian
philosophy.

7

AN

C

7

AN

C

5.
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UVYM 552 मानवर्कवर्षर्ाणां

प्रवर्वधः

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. मानवर्कवर्षर्ाणां स्र्भार्ं जानावत
2. भाषां संस्कृ ष्तं प्रत्र्वभज्ञां च अर्गच्छवत
3. आख्र्ानरीष्तं पाठपरतां प्रवतवनधीकरणञ्च अर्धारर्वत
4. भारतीर्दशयनवर्भागान् , तेषां तत्त्र्ज्ञानं च लभते
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः - मानवर्कवर्षर्स्र् अर्धारणम् । प्राकृ वतकमानवर्कवर्षर्र्ोः भेदाः,
कार्यम,् कार्यवर्चारः, इवतहासः, काल्पवनकता । व्यवतवनष्ठलोकस्र् र्स्तुवनष्ठलोकस्र् च वर्चारः,
अवभरुवचः, मूल्र्म्, वर्श्वासः, आशर्वर्ज्ञानस्र् समस्र्ाः ।
वितीर्ांशः - भाषा, संस्कृ वतः, प्रत्र्वभज्ञा, आत्मिोधः- एतेषां सम्प्िन्धवर्चारः। भाषार्ाः
प्रवतवनवध: -एकः प्रश्नः । र्ाथाथयस्र् समाजवनर्मयवत: । इवतहासे भाषा । जावत र्गय र्णय
वलड्गवनणयर्े भाषा । भाषा सार्यलौक्रककीकरणं च ।
तृतीर्ांशः - आख्र्ानं तथा प्रावतवनधीकरणं च । र्ास्तवर्कता तथा प्रतीकः । वचन्तनस्र्
आख्र्ानरीवतः । सावहवत्र्क-दाशयवनक तथा ऐवतहावसकपरकम् आख्र्ानम् । पाठपरता तथा
पाठनम् ।
चतुथाुंशः -

भारतीर्दशयनम् । भारतीर्दशयनवर्ज्ञानानाम् उद्भर्वर्कासः । ककं नाम ज्ञानम्?

भारतीर्परम्प्परार्ां
ज्ञानसङ्कल्पः
भारतीर्ज्ञानवर्ज्ञानतत्त्र्ावन ।।

।

भारतीर्ज्ञानसम्प्प्रदार्ानां

रीवतशास्त्रावण
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क्रमसं
ख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

मानवर्कवर्षर्ाणां स्र्भार्ं जानावत

5

7

U

F

2.

भाषां संस्कृ ष्तं प्रत्र्वभज्ञां च अर्गच्छवत

5

7

U

F

3.

आख्र्ानरीष्तं पाठपरतां प्रवतवनधीकरणञ्च 2,6
अर्धारर्वत

7

U,AN

C

4.

भारतीर्दशयनवर्भागान् जानावत

5

7

U

F

5.

भारतीर्दशयनानां तत्त्र्ज्ञानं लभते

5

7

U

C
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UVYM 553 संस्कृ तसावहत्र्ेवतहासः

प्रर्ोजनम्
१.

संस्कृ ते वर्द्यमानस्र् सावहत्र्स्र् भण्डाकारे प्रर्ेशं लभते

२.

पञ्चमहाकाव्यानां पररचर्ः वसध्र्वत

३.

दवण्ड-िाणभट्टर्ोः गद्यसावहत्र्े प्रर्ेशो जार्ते

४.

पुराणेवतहासर्ोः ज्ञानं लभते

५.

र्ेद – र्ेदाङ्ग – स्मृवतग्रन्थान् अवधकृ त्र् जानावत

६.

र्ैज्ञावनकक्षेत्रे प्रर्ुवतवर्ज्ञानेन संस्कृ तस्र् आधुवनकीं संगष्तं र्ेवत

७.

समकावलककृ तीनाम् अनुसन्धानपवत्रकाणां च ज्ञानं जार्ते

वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः वितीर्ांशः-

र्ैक्रदकसावहत्र्ेवतहासः – र्ेदानां संवक्षप्तचररतं, र्ेदांगावन, स्मृवतग्रन्थाः,
दशयनसावहत्र्स्र् इवतहासः (आवस्तकनावस्तकदशयनानां पररचार्नम् ।)
पौरावणकसावहत्र्स्र् चररतम्- इवतहासः, पुराणावन, पञ्चमहाकाव्यावन,
िाणदण्यादीनां कृ तर्ः, भासकावलदासभर्भूत्र्ादीनां नाटकावन,

श्रीशंकरभतृयहर्ायदीनां सावहत्र्कृ तर्ः
तृतीर्ांशः - संस्कृ ते र्ैज्ञावनकसावहत्र्स्र् इवतहासः (संस्कृ ते वर्द्यमानावन अथयशास्त्रऔषधशास्त्र-व्योमशास्त्र-गवणतशास्त्र-संगीतशास्त्रनाट्यशास्त्रादीन्र्वधकृ त्र्)
चतुथाुंशः - संस्कृ ते आनुकावलकानां पवत्रकाणां पररचर्ः
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क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

संस्कृ ते वर्द्यमानस्र् सावहत्र्स्र्
भण्डाकारे प्रर्ेशं लभते

1

8

U

F

2.

पञ्चमहाकाव्यानां पररचर्ः वसध्र्वत

1

8

U

F

3.

दवण्ड-िाणभट्टर्ोः गद्यसावहत्र्े प्रर्ेशो
जार्ते

1

8

U

F

4.

पुराणेवतहासर्ोः ज्ञानं लभते

1

8

U

F

5.

र्ेद – र्ेदाङ्ग – स्मृवतग्रन्थान्

1

8

U

F

अवधकृ त्र् जानावत
6.

र्ैज्ञावनकक्षेत्रे प्रर्ुवतवर्ज्ञानेन
संस्कृ तस्र् आधुवनकीं संगष्तं र्ेवत

5

8

U

F

7.

समकावलककृ तीनाम्
अनुसन्धानपवत्रकाणां च ज्ञानं जार्ते

1,4,6

8

U

F
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वि.ए. वितीर्ं षाण्मास्र्म्
4.UVYS 554 संज्ञापररभाषम्
5. UVYS 555 सवन्धत्रर्म्
6. UVYS 556 शङ्कराचार्यस्र् जीर्नं दशयनञ्च

UVYS 554 संज्ञापररभाषम्

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. व्याकरणशास्त्रस्र् उत्पवतवर्कासौ जानावत
2. पावणनीर्व्याकरणे माहेश्वरसूत्राणां प्राधान्र्मर्गच्छवत
3. व्याकरणशास्त्रीर्ाः संज्ञाः जानावत ।
4. शास्त्रप्रर्ेशः सरलः जार्ते ।
5. शास्त्रप्रर्ृवतवनर्माः अर्िुध्र्न्ते ।
6. पररभाषासूत्रावण तेषां प्रर्ोगं च पररशीलर्वत ।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः- संज्ञाप्रकरणम् ।माहेश्वरसूत्रावण, ‘हलन्त्र्म्’ इवत आरभ्र् ‘नाज्झलौ’ इवत
सूत्रपर्यन्तम् ।
वितीर्ांशः- संज्ञाप्रकरणम् । ‘अणुक्रदत्सर्णयस्र् चाप्रत्र्र्ः’ इत्र्ारभ्र् ‘स्र्ं रूपं
शब्धदस्र्ाशब्धदसंज्ञा’ इवत सूत्रपर्यन्तम् ।
तृतीर्ांशः – संज्ञाप्रकरणम् । ‘र्ेन वर्वधस्तदन्तस्र्’ इत्र्ारभ्र् ‘दीघुं च’ इवत सूत्रपर्यन्तम्।
चतुथाुंशः –पररभाषाप्रकरणम् । ‘इको गुणर्ृद्धी’ इत्र्ारभ्र् ‘स्र्ररतेनावधकारः’ इवत
सूत्रपर्यन्तम्।
ग्रन्थः – र्ैर्ाकरणवसद्धान्तकौमुदी ।

17

अर्लोकनीर्ाः ग्रन्थाः1. प्रक्रक्रर्ासर्यस्र्म्,
2. लघुवसद्धान्तकौमुदी,
3. लघुपावणनीर्म्,
4. मध्र्वसद्धान्तकौमुदी,
5. कावशकार्ृवतः

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

व्याकरणशास्त्रस्र् उत्पवतवर्कासौ
जानावत

1

2

U

F

2.

पावणनीर्व्याकरणे माहेश्वरसूत्राणां
प्राधान्र्मर्गच्छवत

1

3

U

F

3.

व्याकरणशास्त्रीर्ाः संज्ञाः जानावत ।

1

3

U

F

4.

शास्त्रप्रर्ेशः सरलः जार्ते ।

1

3

U

P

5.

शास्त्रप्रर्ृवतवनर्माः अर्िुध्र्न्ते ।

1,6

3

U

P

6.

पररभाषासूत्रावण तेषां प्रर्ोगं च
पररशीलर्वत ।

1

3

U,A

P
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UVYS 555 सवन्धत्रर्म्

प्रर्ोजनम्
1. सवन्धभेदान् जानावत
2. संवहताज्ञानम्, स्र्र-हल्-वर्सगयसन्धीनां पररचर्श्च वसध्र्वत
3. सवन्धसूत्रावण, उदाहरणावन च पररशील्र्न्ते
4. र्ाक्र्रचनार्ां सवन्धप्रर्ोगः कथम् इवत अर्िुध्र्ते
5. सवन्धकरणे संवन्धवर्च्छेदे च वनपुणो जार्ते
6. पावणवनव्याकरणे प्रार्ीण्र्ं लभते

वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः -

अच्सवन्धः – 1. वसद्धान्तकौमुद्याः अधोवनर्दयटावन सूत्रावण इको र्णवच ,

अनवच च, स्थावनर्दादेशोʃनवल्र्धौ, झलां जश् झवश,

अदशयनं लोपः, संर्ोगान्तस्र् लोपः,

अचो रहाभ्र्ां िे, हलो र्मां र्वम

लोपः, एचोʃर्र्ार्ार्ः, तस्र् लोपः, र्ान्तो वर् प्रत्र्र्े, क्षय्र्जय्र्ौ शक्र्ाथे,
क्रय्र्स्तदथे, लोपः शाकल्र्स्र्, एकः पूर्यपरर्ोः, आद्धगुणः, उरण् रपरः ,
झरो झरर सर्णे, र्ृवद्धरे वच, एत्र्ेधत्र्ूठ्सु, उपसगायदवृ त धातौ,
खरर्सानर्ोर्र्यसजयनीर्ः
वितीर्ांशः – अच्सवन्धः - 2. वसद्धान्तकौमुद्याः अधोवनर्दयटावन सूत्रावण एवङ पररूपम् , अचोʃन्त्र्ाक्रद रट, ओमाङोश्च, झलां जशोʃन्ते, अकः सर्णे
दीघयः, एङः पदान्तादवत, सर्यत्र वर्भाषा गोः, अर्ङ्स्फोटार्नस्र्, इन्रे च,
प्लुतप्रगृह्या अवच वनत्र्म्, इकोʃसर्णे शाकल्र्स्र् ह्रस्र्श्च, ऋत्र्कः,
ईदूदद
े ् विर्चनं प्रगृह्यम् , अदसो मात्, वनपात एकाजनाङ् , ओत्,
सम्प्िुद्धौ शाकल्र्स्र्ेतार्नाषे, ईदूतौ च सप्तम्प्र्थे,
तृतीर्ांशः – हल्सवन्धः - वसद्धान्तकौमुद्याः अधोवनर्दयटावन सूत्रावण स्तोः

श्चुना

श्चुः,

शात्,

टु ना

टु ः,

न

पदान्ताट्टोरनाम्,

र्रोʃनुनावसके नुनावसको र्ा, तोर्लय, उदः स्थास्तम्प्भोः पूर्यस्र्, झर्ो
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होʃन्र्तरस्र्ाम्, शश्छोʃरट, खरर च, मोʃनुस्र्ारः, नश्चापदान्तस्र् झवल,
अनुस्र्ारस्र् र्वर् परसर्णयः, र्ा पदान्तस्र्, ङ्णोः कु क् टु क् शरर, डः वस
धुट्, नश्च, वश तुक्, ङमो ह्रस्र्ादवच ङमुवण्नत्र्म्, नश्छव्यप्रशान्, दीघायत,्
पदान्तािा
चतुथाुंशः –

वर्सगयसवन्धः -

वसद्धान्तकौमुद्याः अधोवनर्दयटावन सूत्रावण -

वर्सजयनीर्स्र् सः, शपयरे वर्सजयनीर्ः, र्ा शरर, इणः षः, नमस्पुरसोगयत्र्ोः,
संस्कृ तवमवत पदस्र् वनष्पतौ वर्वनर्ुतावन सवन्धसूत्रावण, अतः
कृ कवमकं सकु म्प्भपात्रकणयकुशाकणीष्र्न व्यर्स्र्, अधवश्शरसी पदे, ससजुषो
रुः, अतो रोरप्लुतादप्लुत,े हवश च, भोभगोअघोअपूर्यस्र् र्ोʃवश, ओतो
गाग्र्यस्र्, हवल सर्ेषाम्, रोʃसुवप, रो रर, ढ्रलोपे पूर्यस्र् दीघोʃणः,
वर्प्रवतषेधे परं कार्यम,् एततदोः सुलोपोʃकोरनञ्स मासे हवल, सोʃवच लोपे
चेत्पादपूरणम् ।।
अर्लोकनीर्ः ग्रन्थः - वसद्धान्तकौमुदी, भट्टोवजदीवक्षतः।
अवधकवर्ज्ञानाथयमर्लोकनीर्ः ग्रन्थः - प्रक्रक्रर्ासर्यस्र्म्, मेल्पुतूनायरार्णभट्टवतररः।
क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

सवन्धभेदान् जानावत

1

3

U

F

2.

संवहताज्ञानम्, स्र्र-हल्-वर्सगयसन्धीनां 1
पररचर्श्च वसध्र्वत

3

U

F

3.

सवन्धसूत्रावण, उदाहरणावन च
पररशील्र्न्ते

1

3

U,A

F

4.

र्ाक्र्रचनार्ां सवन्धप्रर्ोगः कथम् इवत 1
अर्िुध्र्ते

3

U,AN

P

5.

सवन्धकरणे संवन्धवर्च्छेदे च वनपुणो
जार्ते

1

3

U,A

P

6.

पावणवनव्याकरणे प्रार्ीण्र्ं लभते

1

3

U,A

P
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UVYS 556

शङ्कराचार्यस्र् जीर्नं दशयनञ्च

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. के रलदाशयवनके षु श्रीशङ्करस्र् स्थानं, प्राचीनदाशयवनकपद्धवतषु शङ्करदशयनस्र् प्रामुख्र्ञ्च
अर्गच्छवत
2. श्रीशङ्करस्र् जीर्नमवधकृ त्र् जानावत प्राचीनसामावजकव्यर्स्थापररचर्ः वसध्र्वत
3. अिैतपद्धष्तं सम्र्गर्िुध्र्ते , अिैतपद्धत्र्ाः आनुकावलकप्रसवतम् अपग्रर्थ्नावत
4. श्रीशङ्करदशयने प्रर्ेशं लभते
5. र्ेदान्तशास्त्रवसद्धान्तान् पररवचनोवत
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः -

श्रीशङ्करचररतम् - प्रथमपाठादारभ्र् दशमपाठपर्यन्तम्।

वितीर्ांशः – श्रीशङ्करचररतम् - एकादशपाठादारभ्र् अटादशपाठपर्यन्तम्।
तृतीर्ांशः – श्रीशङ्करवर्चररतस्र् तत्र्िोधस्र् साधनचतुटर्वर्र्रणादारभ्र्
अर्स्थात्रर्वनरूपणपर्यन्तम्।
चतुथाुंशः –

श्रीशङ्करवर्चररतस्र् तत्र्िोधस्र् पञ्चकोशवर्र्रणादारभ्र्
कमयवनरूपणपर्यन्तम्।

पठनग्रन्थाः- श्रीशङ्करचररतम् - डा. गणपवतभट्टः।
तत्र्िोधः - श्रीशङ्करः।
अवधकवर्ज्ञानाथयम् अर्लोकनीर्ाः ग्रन्थाः 1. Dr.K.Kunjunniraja, The Contribution of Kerala to Sanskrit Literature.
2. Rajarajavarma, Vatakkumkur, Samskrta Sahitya Caritram.
3. Sankaravijaya of Anandagiri. Sankaradigvijaya of Vidyaranya.
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क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

के रलदाशयवनके षु श्रीशङ्करस्र् स्थानं,
प्राचीनदाशयवनकपद्धवतषु
शङ्करदशयनस्र् प्रामुख्र्ं च अर्गच्छवत

5

7

U

F

2.

श्रीशङ्करस्र् जीर्नमवधकृ त्र् जानावत
प्राचीनसामावजकव्यर्स्थापररचर्ः
वसध्र्वत

5

7

U

F

3.

अिैतपद्धष्तं सम्र्गर्िुध्र्ते

5

7

U

C

4.

अिैतपद्धत्र्ाः आनुकावलकप्रसवतम्
अपग्रर्थ्नावत

3,5

7

U

F

5.

श्रीशङ्करदशयने प्रर्ेशं लभते

5

7

U

C

6.

र्ेदान्तशास्त्रवसद्धान्तान् पररवचनोवत

5

7

U

C
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वि.ए.तृतीर्ं षाण्मास्र्म्
7.UVYM 557 सुिन्तः

-1
8.UVYM 558 दशयनप्रर्ेशः
9.UVYM 559 पद्यगद्यसावहत्र्म्

UVYM 557

सुिन्तः -1(अजन्तः)

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. प्रकृ ष्तं प्रत्र्र्ं तर्ोः सम्प्िन्धं च वर्र्ेचर्वत
2. अजन्तपुवल्लङ्गशब्धदानां व्याकरणप्रक्रक्रर्ां वर्जानावत
3. अजन्तस्त्रीवलङ्गशब्धदानां व्याकरणप्रक्रक्रर्ां जानावत
4. अजन्तनपुंसकवलङ्गशब्धदानां व्याकरणप्रक्रक्रर्ां वर्जानावत
5. शब्धदवर्भागानर्गच्छवत
6. अजन्तशब्धदानां रूपवनष्पादने कु शलो भर्वत
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः – वसद्धान्तकौमुद्याम् अजन्तपुवल्लङ्गप्रकरणे ‘अथयर्दधातुरप्रत्र्र्ः’ इत्र्ारभ्र्
‘आ कडारादेका
संज्ञा’ पर्यन्तम् ।
वितीर्ांशः – वसद्धान्तकौमुद्याम् अजन्तपुवल्लङ्गप्रकरणे ‘भस्र्’ इत्र्ारभ्र् ‘रार्ो हवल’
पर्यर्न्तम् ।
तृतीर्ांशः – अजन्तस्त्रीवलङ्गप्रकरणं सम्प्पण
ू म
य ्।
चतुथाुंशः – अजन्तनपुंसकवलङ्गप्रकरणं सम्प्पण
ू म
य ्।
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अवधकवर्ज्ञानाथयम् अर्लोकनीर्ा ग्रन्थाः –
1. वसद्धान्तकौमुद्या िालमनोरमा व्याख्र्ा।
2. वसद्धान्तकौमुद्या तत्त्र्िोवधनी व्याख्र्ा।

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

प्रकृ ष्तं प्रत्र्र्ं तर्ोः सम्प्िन्धं च
वर्र्ेचर्वत

1

5

U

F

2.

अजन्तपुवल्लङ्गशब्धदानां
व्याकरणप्रक्रक्रर्ां वर्जानावत

1

5

U,A

F

3.

अजन्तस्त्रीवलङ्गशब्धदानां
व्याकरणप्रक्रक्रर्ां जानावत

1

5

U,A

F

4.

अजन्तनपुंसकवलङ्गशब्धदानां
व्याकरणप्रक्रक्रर्ां वर्जानावत

1

5

U,A

F

5.

शब्धदवर्भागानर्गच्छवत

1

3,5

U

F

6.

अजन्तशब्धदानां रूपवनष्पादने कु शलो
भर्वत

1,6

5

U,A

F
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UVYM 558 दशयनप्रर्ेशः

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. भारतीर् दशयनपरम्प्परार्ाः प्रमुखवसद्धान्तानां सामान्र्पररचर्लवब्धधः।
2. प्रकरणग्रन्थानां शैलीपररचर्ः।
3. नव्यन्र्ार्ाशर्ानाम् वसवद्धः।
4. शाब्धदिोधवर्षर्े पूर्यपक्षत्र्ेन गण्र्मानेषु नैर्ावर्कमीमांसकानां वसद्धान्तेषु
वर्शेषपररचर्लवब्धधः।
5. आरम्प्भर्ादादीनां पररचर्ेन तुलनात्मकाध्र्र्नस्र् प्राधान्र्ार्गमः।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः - आवस्तकनावस्तकदशयनानां लघुपररचर्ः । दशयनेषुप्रमाणानां संख्र्ा
(चार्यकस्तार्देकम्इवत
मानमेर्ोदर्ोतकाररकार्ाः
आशर्ः),
पञ्चष्र्ंशवततत्त्र्ावन । आरम्प्भर्ादः, पररणामर्ादः, संघातर्ादः, वर्र्तयर्ादः,
परमाणुकारणर्ादः, सत्कार्यर्ादः।
वितीर्ांशः - तकय संग्रहे- ‘पदाथोद्देशवर्भागवनरूपणम्’ इत्र्तः अनुमानवनरूपणपर्यन्तम् ।
तृतीर्ांशः - तकय संग्रहे - ‘उपमानवनरूपणम्’ इत्र्तः कमायक्रदलक्षणवनरूपणपर्यन्तम् ।
चतुथाुंशः - अथयसंग्रहे – भार्नावर्चारः,वर्वधवर्भागः, अथयर्ादसन्दभयः।
ग्रन्थाः -

मानमेर्ोदर्ोता ‘चार्यकस्तार्देकम्’ - इवत काररका
1.

सांख्र्काररकार्ां ‘मूलप्रकृ वतरवर्कृ वतः’ – इवत काररका

2.

शास्त्रर्ादार्ली – प्रोफ. आर्. र्ासुदर्
े न् पोट्टी

3.

तकय संग्रहः - श्रीमदिंभट्टः

4.

अथयसंग्रहः – लौगाक्षीभास्करः
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क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

भारतीर्दशयनपरम्प्परार्ाः
प्रमुखवसद्धान्तानां
सामान्र्पररचर्लवब्धधः।

5

7

U

C

2.

प्रकरणग्रन्थानां शैलीपररचर्ः।

4

7

U

C

3.

नव्यन्र्ार्ाशर्ानाम् वसवद्धः।

3

7

U

C

4.

शाब्धदिोधवर्षर्े पूर्यपक्षत्र्ेन
गण्र्मानेषु नैर्ावर्कमीमांसकानां
वसद्धान्तेषु वर्शेषपररचर्लवब्धधः।

3,4

7

U,AN

C

5.

आरम्प्भर्ादादीनां पररचर्ेन
तुलनात्मकाध्र्र्नस्र् प्राधान्र्ार्गमः।

4

7

U,AN

C
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UVYM 559

पद्यगद्यसावहत्र्म्

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. सावहत्र्े काव्यलक्षणं काव्यभेदांश्च जानावत।
2. महाकाव्यलक्षणमवधगच्छवत।
3. के रलीर्काव्यावन पररवचनोवत।
4. पञ्चतन्त्रकथािारा गद्यकाव्यपररचर्मर्ाप्नोवत।
5. काव्योतान् सारांशान् स्र्ांशीकरोवत।
6. पद्यकाव्यपठने आस्र्ादने च अभ्र्स्तो भर्वत।
7. स्तोत्रकाव्यपररचर्ं प्राप्नोवत।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः –

गद्यपद्यसावहत्र्पररचर्ः । के रलीर्काव्यपररचर्ः । दवण्डवर्रवचतकाव्यादशयस्र्
प्रथमपररच्छेदे काररका - 1 .11, काररकाः - 1.13 आरभ्र् 1.39 पर्यन्तम् ।
भामहवर्रवचतकाव्यालङ्कारे 1.19 आरभ्र् 1.30 पर्यन्तं काररकाः ।

वितीर्ांशः – वर्ष्णुशमयणः पञ्चतन्त्रकथार्ां 1. वमत्रभेदस्र् वितीर्कथा – (शृगालदुन्दुवभकथा –
कवश्चच्छृ गालः क्षुत्क्षामकण्ठः सवजर्कः आह - कथमेदत्। सोऽर्ब्र्ीत्।)
2. अपरीवक्षतकारकस्र् आमुखकथा – (प्रस्तार्नकथा – मवणभरश्रेवष्ठर्ृतान्तः –
अथेदमारभ्र्ते अपरीवक्षतकारकं नाम --- मवणभर आह। ते धमयवर्काररणः प्रोचुः)
तृतीर्ांशः - रघुर्ंशमहाकाव्ये पञ्चमसगे 1- 30 श्लोकानां व्याकरणपरमध्र्र्नम् ।
चतुथाुंशः - ‘भजगोवर्न्द’स्र् 1-15 श्लोकानां व्याकरणपरमध्र्र्नम् ।

Books for reference:
1. A History of Sanskrit Literature, A.B. Keith, Motilal Banarsidass
Publishers, Delhi, 1993.
2. A Short History of Sanskrit Literature, T.K.,Ramachandra Iyer, R.S.
Vadhyar & Sons, Palakkad.
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3. A History of Sanskrit Literature, Macdonell A.A, Motilal Banarsidass
Publishers, Delhi, 1990.
4. Indian Kavya Literature (6 Volumes), A.K. Warder, Motilal Banarsidass
Publishers, Delhi, 1972.
5. History of Classical Sanskrit Literature, M. Krishnamachariar, Motilal
Banarsidass Publishers, Delhi, 1990.
6. A Short History of Sanskrit Literature, Aggarwal M.R.
7. A Companion to Sanskrit Literature, Banergy S.C.
8. A History of Sanskrit Literature, S.K. De
9. Concise History of Classical Sanskrit Literature, Gopala Iyangar V.A.
10.Survey of Sanskrit Literature, Kunnahan Raja C.
11.Contribution of Kerala to Sanskrit Literature, Dr. K.Kunjunni Raja.
12.Kerala Sahitya Caritram, Ullur.
13.Keraliya Samskrita Sahitya Caritram, Vadakumkur.
14.Samskrita Sahitya Caritram, (Ed) M.S. Menon and Dr. K. Kunjunni Raja,
Kerala Sahitya Accademi.
क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

8

U

F

2.

सावहत्र्े काव्यलक्षणं काव्यभेदांश्च
जानावत।
महाकाव्यलक्षणमवधगच्छवत।

1
1

8

U

F

3.

के रलीर्काव्यावन पररवचनोवत।

1

8

U

F

4.

पञ्चतन्त्रकथािारा
गद्यकाव्यपररचर्मर्ाप्नोवत।

1

8

U

F

5.

काव्योतान् सारांशान् स्र्ांशीकरोवत।

1

8

U

C

6.

पद्यकाव्यपठने आस्र्ादने च अभ्र्स्तो
भर्वत।
स्तोत्रकाव्यपररचर्ं प्राप्नोवत।

1

8

U

C

1

8

U

F

7.
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वि.ए.चतुथुं षाण्मास्र्म्
10. UVYS 560 सुिन्तः -2 (हलन्तः)
11. UVYS 561 संगणकशास्त्रपररचर्ः
12. UVYS 562 र्ृतालङ्काररूपकशास्त्रावण

UVYS 560 सुिन्तः -2 (हलन्तः)

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. हलन्तपुवल्लङ्गशब्धदानां व्याकरणप्रक्रक्रर्ां वर्जानावत
2. हलन्तस्त्रीवलङ्गशब्धदानां व्याकरणप्रक्रक्रर्ां जानावत
3. हलन्तनपुंसकवलङ्गशब्धदानां व्याकरणप्रक्रक्रर्ां वर्जानावत
4. हलन्तपुंवलङ्गस्त्रीवलङ्गनपुंसकवलङ्गशब्धदान् वर्र्ेचर्वत
5. हलन्तशब्धदानां रूपवनष्पादने सामर्थ्र्ुं वर्न्दवत
6. प्रकृ ष्तं प्रत्र्र्ं तर्ोः र्ोगञ्च जानावत
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः –

वसद्धान्तकौमुद्यां हलन्तपुवल्लङ्गप्रकरणे हो ढः इत्र्ारभ्र् वर्श्वस्र् र्सुराटाः
पर्यन्तम्।
वितीर्ांशः – वसद्धान्तकौमुद्यां हलन्तपुवल्लङ्गप्रकरणे स्कोः संर्ोगाद्योरन्त्र्े च इत्र्ारभ्र् न मु
ने पर्यर्न्तम्।
तृतीर्ांशः –

हलन्तस्त्रीवलङ्गप्रकरणसंपूणयम्।

चतुथाुंशः –

हलन्तनपुंसकवलङ्गप्रकरणसंपूणयम।्
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अवधकवर्ज्ञानाथयम् अर्लोकनीर्ा ग्रन्थाः –
1. वसद्धान्तकौमुद्या िालमनोरमा व्याख्र्ा।
2. वसद्धान्तकौमुद्या तत्त्र्िोवधनी व्याख्र्ा।

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

हलन्तपुवल्लङ्गशब्धदानां
व्याकरणप्रक्रक्रर्ां वर्जानावत

1

5

U

F

2.

हलन्तस्त्रीवलङ्गशब्धदानां
व्याकरणप्रक्रक्रर्ां जानावत

1

5

U

F

3.

हलन्तनपुंसकवलङ्गशब्धदानां
व्याकरणप्रक्रक्रर्ां वर्जानावत

1

5

U

F

4.

हलन्तपुंवलङ्गस्त्रीवलङ्गनपुंसकवलङ्गश 1
ब्धदान् वर्र्ेचर्वत

5

AN

F

5.

हलन्तशब्धदानां रूपवनष्पादने सामर्थ्र्ुं
वर्न्दवत

1

5

A

F

6.

प्रकृ ष्तं प्रत्र्र्ं तर्ोः र्ोगञ्च जानावत

1

5

U,AN

F
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UVYS 561 संगणकशास्त्रपररचर्ः

INFORMATICS: VYAKARANA
Course Outcome

1. Understand the concept of IT.
2. Apply the knowledge in IT
3. Analyze social issues in Digital Society.
4. Beware of about the nature of Digital Knowledge.
5. Understand the information initiatives in India.
6. Acquire Practical knowledge in use of software
7. Acquire Comparative knowledge in Vyakarana and Programming.
Course Outline
Module I

OVERVIEW OF INFORMATION TECHNOLOGY
Features of the modern personal computer and
peripherals, computer networks and Internet, Wireless
technology, cellular wireless networks, introduction to
mobile phone technology, introduction to ATM purchase
of technology, License, Guarantee, Warranty, overview
of Operating Systems and major application software.

Module II

KNOWLEDGE SKILLS FOR HIGHER EDUCATION
Data, Information and Knowledge, Knowledge
management – Internet access methods – Dial-up, DSL,
Cable, ISDN, Wi-Fi- Internet as a knowledge repository,
academic search techniques, and creating cyber access
publishing models. Basic concepts of IPR, Copyrights
and patents, plagiarism, introduction to use of IT in
teaching and learning, case study of Educational
software, Academic services – INFLIBENT, NICNET,
BRNET.
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Module III

SOCIAL INFORMATICS
IT and Society – issues and concerns – digital divide, IT
and development, the free software movement, IT
Industry: new opportunities and new threats, software
piracy, cyber ethics, cyber crime, cyber threats, cyber
security, privacy issues, cyber laws, cyber addictions,
information overload, Health issues-guidelines for proper
usage of computers, Internet and mobile phones. Ewastes and green computing, impact of IT on language
and culture - localization issues- Unicode – IT and
regional Languages.

Module IV

IT APPLICATIONS
E-governance applications at national and state level, IT
for national integration, overview of IT application in
medicine, healthcare, business, commerce, industry,
defense,
law,
Crime
Detection,
publishing,
communication,
resource
management,
weather
forecasting, education, film and media, IT in service of
disabled, futuristic IT – Artificial Intelligence, Virtual
Reality, Bio-computing.

Module V

Natural languages and computer languages – their
differences – natural language processing (NLP) –
benefits, Chomsky – T.G. Grammar, brief history of
natural language processing, NLP in India, Sanskrit and
computer, the meta System, (DPPP, Computer
Application’s Possibilities of Aṣṭādhyāyi143-148 (DPP)
Aṣṭādhyāyias Data Base (120-126) (DPP) Sanskrit
Analysis System (SAS) Sanskrit Computational
Linguistics.

Module VI
1. Introduction to Indian language tools – programs/
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Packages – advantages and disadvantages –
introduction to key boards – inscript and phonetic key
Boards, fonts etc.
2. Digital sources of Sanskrit Grammar and Linguistics –
Sanskrit Software Tools and online packages.
3. PaninianPaser (92-107) Sanskrit Software Tools.
4. Break – up words in sentence into input, machine
process and output.

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

Understand the concept of IT.

2

9

U

F

2.

Apply the knowledge in IT

2.6

9

A

F

3.

Analyze social issues in Digital 3
Society.

9

AN

F

4.

Beware of about the nature of 4
Digital Knowledge.

9

AN

F

5.

Understand
the
initiatives in India.

information 4

9

U

F

6.

Acquire Practical knowledge in 6
use of software

9

A

F

7.

Acquire Comparative knowledge 3
in Vyakarana and Programming.

9

A

F
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UVYS 562 र्ृतालङ्काररूपकशास्त्रावण

प्रर्ोजनम्
१. काव्यनाटकादीन्र्वधकृ त्र् कश्चन सामान्र्पररचर्ः जार्ते
२. काव्यनाटकादीनां प्रर्ोग-पररशीलनज्ञानलवब्धधः
३. कव्यादीनां सम्प्र्गुच्चारणार् तालवनिद्धालापनार् च वसवद्धसौलभ्र्म्
४. कवतवचद्धर्ृतावन अलङ्कारांश्चवर्वर्च्र् ज्ञातुं पररशीलनम्
५. गुरुलघुर्णायनां भाद्यटगणानां च सामान्र्ज्ञानलवब्धधः
६. नाट्यशास्त्रे तद्गतनाटकाक्रदषु च उपर्ुतानां पाररभावषकपदानां तेषामथयग्रहणार् च
सामर्थ्र्यलवब्धधः
७. एतान् संकेतान् उपर्ुज्र् स्र्र्ं काव्याक्रदरचनाथुं र्ैभर्प्रावप्तः
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः

:- र्ृतालङ्कारर्ोः सामान्र्पररचर्ः । र्ृतभेदाः । र्णयर्त
ृ ं, मात्रार्ृत,ं समर्ृतम्,
अधयसमर्ृतं, वर्षमर्ृतं च । पद्यानां र्ृतावन कथं वनणेतव्यावन इवत । लघुगुरुपररचर्ः । लघोः गुरोश्च मात्रावनणयर्ः । अलङ्कारभेदाः । शब्धदालङ्कारः,
अथायलङ्कारः, उभर्ालङ्कारः ।

वितीर्ांशः :- गणर्ृतावन – र्सन्तवतलकं , र्ंशस्थम्, इन्रर्ज्रा, उपेन्रर्ज्रा, उपजावतः,
मावलनी, स्रग्धरा, मन्दाक्रान्ता, वशखररणी, शादूल
य वर्क्रीवडतं, वर्र्ोवगनी,
पुवष्पताग्रा । मात्रार्ृतावन – आर्ाय, गीवतः, श्लोकः(अनुटुप)् ।
तृतीर्ांशः
चतुथाुंशः

:-उपमा-उत्प्रेक्षा-रूपक-दृटान्त-र्क्रोवत-अवतशर्ोवत-स्र्भार्ोवत-वर्शेषोवतसमासोवत-वर्भार्ना-श्लेष-अथायन्तरन्र्ास-वर्रोधाभासालङ्काराः ।
:- संस्कृ तनाटकानां मौवलकस्र्भार्ः । नाटकानामुत्पवतः । रूपकं , र्स्तु, नेता, रसः,
नावन्दः, भरतर्ाक्र्ं, प्रस्तार्ना, प्रर्ेशकः, शुद्धवर्ष्कं भकः, वमश्रवर्ष्कं भकः
इत्र्ेतेषां लक्षणावन भेदाश्च । जनावन्तकम्, आत्मगतं, स्र्ागतम्, अथयप्रकृ वतः, संवधः
इत्र्ेतेषां संकेतानां लक्षणं पररचर्श्च । एतत्सर्ुं शाकु न्दलाक्रदर्त् प्रवथतं क्रकमवप
नाटकमावश्रत्र् उदाहरणीर्म् ।

सहार्कग्रन्थाः –
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१.र्ृतरत्नार्वलः – गोमतीदासः ।
२.कु र्लर्ानन्दः – अप्पय्र्दीवक्षतः ।
३. नाट्यशास्त्रम् – भरतमुवनः ।
४. दशरूपकम् – धनञ्जर्ः ।
५. छन्दश्शास्त्रम् – वपङ्गलः ।

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

काव्यनाटकादीन्र्वधकृ त्र् कश्चन
सामान्र्पररचर्ः जार्ते

1

8

U

F

2.

काव्यनाटकादीनां प्रर्ोगपररशीलनज्ञानलवब्धधः

1

8

A

F

3.

कव्यादीनां सम्प्र्गुच्चारणार्
तालवनिद्धालापनार् च
वसवद्धसौलभ्र्म्

1

8

A

F

4.

कवतवचद्धर्ृतावन अलङ्कारांश्चवर्वर्च्र् 1
ज्ञातुं पररशीलनम्

8

AN

F

5.

गुरुलघुर्णायनां भाद्यटगणानां च
सामान्र्ज्ञानलवब्धधः

1

8

U

F

6.

नाट्यशास्त्रे तद्गतनाटकाक्रदषु च
उपर्ुतानां पाररभावषकपदानां
तेषामथयग्रहणार् च सामर्थ्र्यलवब्धधः

1

8

AN

F

7.

एतान् संकेतान् उपर्ुज्र् स्र्र्ं
काव्याक्रदरचनाथुं र्ैभर्प्रावप्तः

1

8

A

C
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वि.ए.पञ्चमं षाण्मास्र्म्
13.UVYM 563 व्याकरणशास्त्रप्रवर्वधः
14.UVYM 564 भाषाशास्त्रम्
15.UVYM 565 स्त्रीप्रत्र्र्कारकसमासाः
16.UVYM 566 महाभाष्र्म् (1,2 आवननके )

UVYM 563 व्याकरणशास्त्रप्रवर्वधः

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. व्याकरणग्रन्थानां प्रवर्धीन् जानावत
2. सूत्ररचनाशैलीं र्ेवत
3. इत्र्वर्धानाक्रदकौशलानां पररचर्ः वसध्र्वत
4. भाष्र्शैलीम् अर्गच्छवत
5. र्ार्तयकानां शैलीं प्राधान्र्ं च जानावत
6. वसद्धान्तकौमुद्याः शैलीं पररवचनोवत
7. वसद्धान्तग्रन्थेषु पर्ायलोवचतानां वर्षर्ाणां पररचर्ः वसध्र्वत
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः -

अटाध्र्ाय्र्ाः वर्धानकौशलम्, शैली, षवड्र्धसूत्राणां सोदाहरणानुशीलनम्,
इत्संज्ञावर्धानप्रर्ोजनावन (तवद्धताक्रदप्रत्र्र्ेषु, आगमेषु, धातूनां वर्षर्े)
वितीर्ांशः - भाष्र्र्ार्तयकर्ोः वर्धानकौशलम्, शैली ।
तृतीर्ांशः - वसद्धान्तकौमुदीम्
आधारीकृ त्र्
प्रक्रक्रर्ाग्रन्थानां
अनुक्रमणीपररचर्ः,
वर्धानकौशलम्, शैली ।
चतुथाुंशः - भूषणसार-परमलघुमञ्जूषर्ोः अनुक्रमणीपररचर्ः, वर्धानकौशलम्, शैली ।
ग्रन्थाः-

1. अटाध्र्ार्ी, पावणवनः
2. महाभाष्र्म्, पतञ्जवल
3. र्ैर्ाकरणवसद्धान्तकौमुदी, भट्टोवजदीवक्षतः
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4. परमलघुमञ्जूषा, नागेशभट्टः
5. र्ैर्ाकरणभूषणसारः, कौण्डभट्टः

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

व्याकरणग्रन्थानां प्रवर्धीन् जानावत

1

3

U

F

2.

सूत्ररचनाशैलीं र्ेवत

1

3

U

F

3.

इत्र्वर्धानाक्रदकौशलानां पररचर्ः
वसध्र्वत

1

3

U

F

4.

भाष्र्शैलीम् अर्गच्छवत

1

6

U

F

5.

र्ार्तयकानां शैलीं प्राधान्र्ं च जानावत

1

3

U

F

6.

वसद्धान्तकौमुद्याः शैलीं पररवचनोवत

1

4

U

F

7.

वसद्धान्तग्रन्थेषु पर्ायलोवचतानां
वर्षर्ाणां पररचर्ः वसध्र्वत

1

6

U

F
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UVYM 564 भाषाशास्त्रम्

Subject: Linguistics
Outcome
1. To understand generally about what a language is and what it is for.
2. To impart knowledge of the origin and development of language.
3. To impart a general knowledge of various spoken languages of the world
and to get an awareness of comparative study of languages.
4. To get an introduction to linguistics and its branches.
5. To know about the main linguists and to understand the current trends in
linguistic studies.
Course Outline
Module I – Language
Definition and utility of language. Theories of the origin of language. Dialects and
cognates. Language studies in Sanskrit.
Module II – Linguistics
Traditional Grammar – Bhartṛhari and Vākyapadīyam. Comparative PhilologyDefinition of Linguistics. Nature and scope of Linguistics. Branches of Linguistics.
Diachronic and Synchronic study of language.
Module III – Classification of Languages
Morphological and genealogical classification of languages. The Indo-European
family of languages. Vedic and classical Sanskrit language. Prākṛt languages and
their properties.
Module IV – Modern Linguistics
A general introduction. Ferdinand De Saussure – Langue and parole, Leonard
Bloomfield – Structuralism, Noam Chomsky – Generative Grammar – Universal
Grammar.
Texts:
 An Introduction to Sanskrit Linguistics – Srimannarayanamurti
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 Comparative Philology – T.K. RamachandraAiyar
 Language – Leonard Bloomfield
 Vākyapadīya - Bhartṛhari
Other References:
 Encyclopedia of Linguistics
 Vākyaghaṭanā – E.V.N. Namboothiri

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

9

U

C

1

9

U

F

To understand generally about 1
what a language is and what is it
for.

2.

Understand the concept of
language
(To impart) Acquire knowledge
of the origin and development of
language.

3.

(To impart) Acquire the general
knowledge of various spoken
languages of the world and to get
an awareness of comparative
study of languages.

1

9

U

F

4.

(To get an introduction to) get 1
acquainted with linguistics and its
branches.

9

U

F

5.

(To know about the ) Become
familiar with the prominent
(main) linguists and (to
understand) the current trends in
linguistic studies.

1

9

U

F
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UVYM 565 स्त्रीप्रत्र्र्कारकसमासाः

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. स्त्रीष्लंगरूपाणां वनर्मयवतवर्वनर्ोगेषु अर्गमः ।
2. कारकाणां वर्भतीनां च समान्र्ार्गमः ।
3. वर्भवतप्रर्ोगक्षमता भर्वत ।
4. पञ्चवर्धसमासानां सामान्र्पररचर्ः, अन्र्र्कौशलवसवद्धश्च ।
5. प्रक्रक्रर्ाकौशलवसवद्धः ।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः - लघुवसद्धान्तकौमुद्यां स्त्रीप्रत्र्र्प्रकरणम् ।
वितीर्ांशः - लघुवसद्धान्तकौमुद्यां वर्भक्त्र्थयप्रकरणम् ।
तृतीर्ांशः - लघुवसद्धान्तकौमुद्यां समासप्रकरणे आक्रदतः तत्पुरुषान्तम् ।
चतुथाुंशः - लघुवसद्धान्तकौमुद्यां समासप्रकरणे िन्दिहुव्रीहीसमासौ ।
ग्रन्थः - लघुवसद्धान्तकौमुदी
क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

स्त्रीष्लंगरूपाणां वनर्मयवतवर्वनर्ोगेषु अर्गमः
।

1

5

U

F

2.

कारकाणां वर्भतीनां च समान्र्ार्गमः ।

1

5

U

F

3.

वर्भवतप्रर्ोगक्षमता भर्वत ।

1

5

A

F

4.

पञ्चवर्धसमासानां सामान्र्पररचर्ः,
अन्र्र्कौशलवसवद्धश्च ।

1

5

AN,A

F

5.

प्रक्रक्रर्ाकौशलवसवद्धः ।

1

5

AN,A

F
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UVYM 566 महाभाष्र्म्

(1,2 आवननके )

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. व्याकरणशास्त्रस्र् भूवमकां जानावत ।
2. व्याकरणस्र् संिन्धचतुटर्ं जानावत ।
3. पावणवनसूत्राणां व्यख्र्ानपद्धष्तं जानावत ।
4. र्ाक्र्ानां व्याख्र्ां कतुुं सामर्थ्र्यमर्ाप्नोवत ।
5. माहेस्र्रसूत्रस्थेषुर्णेषु एकै के षामवप प्रर्ोजनमवधकृ त्र् जानावत ।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः - पस्पशावननकस्र् पूर्ायधयम् (गौररत्र्त्र कः शब्धदः – रक्षोहागमलघ्र्सन्देहाः
प्रर्ोजनम् – आनुषवङ्गकप्रर्ोजनावन – शब्धदानुशासनं कथम् कतयव्यम् )
वितीर्ांशः - पस्पशावननकस्र् उतराधयम् ( वसद्धे शब्धदाथयसंिन्धे – शब्धदस्र् ज्ञाने धमयः
आहोवस्र्त् प्रर्ोगे – व्याकरणम् इवत शब्धदस्र् कः पदाथयः ?- क्रकमथो
र्णायनामुपदेशः)
तृतीर्ांशः - प्रत्र्ाहारावननकस्र् पूर्ायधयम् (अइउण् , ऋलृक् , एओड् , ऐऔच् )
चतुथाुंशः - प्रत्र्ाहारावननकस्र् उतराधयम् (हर्र्रट् , लण् , ञमङणनम् , झभञ्)
ग्रन्थः -

प्रदीपोद्योतसवहतं महाभष्र्म् ।
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क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

व्याकरणशास्त्रस्र् भूवमकां जानावत ।

1

2

U

F

2.

व्याकरणस्र् संिन्धचतुटर्ं जानावत ।

1

3

U

F

3.

पावणवनसूत्राणां व्यख्र्ानपद्धष्तं
जानावत ।

1

6

U

F

4.

र्ाक्र्ानां व्याख्र्ां कतुुं
सामर्थ्र्यमर्ाप्नोवत ।

1

6

AN

F

5.

माहेस्र्रसूत्रस्थेषु र्णेषु एकै के षामवप
प्रर्ोजनमवधकृ त्र् जानावत ।

1

3

U

F
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मुतवर्षर्ाः (Open courses)
17. UVYM 567 व्यार्हाररकसंस्कृ तम्
UVYM 568 Sanskrit Phonology
UVYM 569 Sanskrit Linguistic Approach To Music
UVYM 570 काव्यानां व्याकरणदृष्ट्या सावहत्र्दृष्ट्या चाध्र्र्नम्
18.वनिन्धसज्जीकरणम् (project work)

UVYM 567 व्यार्हाररकसंस्कृ तम्

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1) संस्कृ तेन भाषणकौशलप्रावप्तः।
2 संस्कृ तेन लेखनकौशलप्रावप्तः।
3 प्रभाषणनैपण
ु ीसम्प्पादनम्।
4 संस्कृ तेन कथारचनासामर्थ्र्यसम्प्पादनम्।
5 संस्कृ तेन पत्रलेखनज्ञानम्।
6 संस्कृ तेन प्रिन्धलेखनकौशलम्।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः –

संस्कृ तस्र्ाध्र्ार्प्रथमदीक्षा। र्ावचकाभ्र्ासः।

वितीर्ांशः - संस्कृ तस्र्ाध्र्ार्वितीर्दीक्षा। लेखनाभ्र्ासः।
तृतीर्ांशः - ‘संस्कृ तसावहत्र् का इवतहास’ इवत ग्रन्थे अधोवनर्दयटान् ग्रन्थकारान् आधारीकृ त्र्
भाषणकौशलम्।कावलदासः। अश्वघोषः। भारवर्ः। भरट्टः। कु मारदासः। माघः।
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कवर्राजः। श्रीहषयः। भतृयहररः। भासः। शवतभरः। भोजराजः।
चतुथाुंशः -

संस्कृ तसावहत्र् का इवतहास’ इवत ग्रन्थे अधोवनर्दयटान् वर्षर्ान् आधारीकृ त्र्
लेखनकौशलम्। कथा, उपन्र्ासः, पत्रम् इत्र्ेतेषां रचनाकौशलम्। कथारचना,
उपन्र्ासरचना, पत्ररचना, ग्रन्थरचनाकौशलावन।

ग्रन्थाः 1. संस्कृ तस्र्ाध्र्ार्प्रथमदीक्षा- रावष्ट्रर्संस्कृ तसंस्थानम्, नर्देहली।
2. कृ त्स्र्ाध्र्ार् प्रथमदीक्षा- रावष्ट्रर्संस्कृ तसंस्थानम्, नर्देहली।
3. रूपचवन्रका - डा. रामरङ्गशमाय, भारतीर्वर्द्याप्रकाशन्, र्ाराणसी।
4. संस्कृ तसावहत्र् का इवतहास, डा. शशी वतर्ारी, भारतीर्वर्द्याप्रकाशन्, र्ाराणसी।
5. संवक्षप्तसंस्कृ तसावहत्र्ेवतहासः, आचार्य पृर्थ्र्ीपवत दुिे, भारतीर्वर्द्याप्रकाशन्, र्ाराणसी।
6. िृहत्संस्कृ तवनिन्धकवलका, वशर्प्रसादविर्ेदी, भारतीर्वर्द्याप्रकाशन्, र्ाराणसी।

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

संस्कृ तभाषणकौशलप्रावप्तः

2

1

A

F

2.

संस्कृ तलेखनकौशलप्रावप्तः

2

1

A

F

3.

संस्कृ ते प्रभाषणनैपुणीसंपादनम्

2

1

A

P

4.

संस्कृ ते कथारचनासामर्थ्र्यसंपादम्

2

1

A

P

5.

संस्कृ ते पत्रलेखनज्ञानम्

2

1

A

P

6

संस्कृ तेन प्रिन्धलेखनकौशलम्

2

1

A

P
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UVYM 568 शब्धदवनष्पवतप्रकारवर्चारः

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. उच्चारणरीवतज्ञानम्।
2. राजराजर्मयण: लघुपावणनीर्स्र् च पररचर्प्रावप्त:।
3. संस्क्रृते स्र्रसंर्ोगपररचर्ः
4. अच्सवन्धपररचर्:।
5. पदर्ाक्र्ेषु अच्वन्धवर्र्ेक:।
6. हल्सवन्धपररचर्:।
7. पदर्ाक्र्ेषु स्र्रसवन्धवर्र्ेक:।
8. पदवनष्पवतप्रर्ोगपररचर्:।
9. र्ाक्र्ाड्गानां ज्ञानम्।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः
वितीर्ांशः
तृतीर्ांशः
चतुथाुंशः
ग्रन्थाःअर्लोकनीर्ाः -

र्ाग्र्न्त्रम् l
स्र्रसवन्धः ।
हल्सवन्धः ।
व्याकरणशब्धदवर्भागः ।
ए. आर् राजराजर्मयणः लघुपावणनीर्स्र् वशक्षाखण्डेसंज्ञाप्रकरणम्,
अच्सवन्धप्रकरणम्, हल्सवन्धप्रकरणम्, शब्धदवर्भागप्रकरणश्च ।
भट्टोवजदीवक्षतस्र् वसद्धान्तकौमुद्यां संज्ञापररभाषासवन्धप्रकरणावन।
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क्रम
सं
ख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

उच्चारणरीवतज्ञानम्

1

3

U

F

2.

राजराजर्मयण: लघुपावणनीर्स्र् च

1

4

U

F

पररचर्प्रावप्त:
3.

संस्क्रृते स्र्रसंर्ोगपररचर्ः

1

3

U

F

4.

अच्सवन्धपररचर्:

1

3

A

F

5.

पदर्ाक्र्ेषु अच्वन्धवर्र्ेक:

1

3

AN

F

6.

हल्सवन्धपररचर्:

1

3

A

F

7.

पदर्ाक्र्ेषु स्र्रसवन्धवर्र्ेक:

1

3

AN

F

8.

पदवनष्पवतप्रर्ोगपररचर्:

1

5

U,AN,A

F

9.

र्ाक्र्ाड्गानां ज्ञानम्

1

3

U

F
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UVYM 569 SANSKRIT LINGUISTIC APPROACH TO MUSIC
Course Outcome
1. Understand the Pronunciation of Swaras according to Prathisakhya
and Sanskrit Grammar.
2. Understand the places of articulation with examples.
3. Understand the modes of articulation with examples.
4. Understand the rules of Pronunciationaccording to Pāṇiniyaśikśā
5. Differentiate between correct and incorrect articulation.
6. Understand the Combination of Vowels in Sandhi.
7. Understand the Combination of Consonants in Sandhi.
8. Understand the Variations in Visargasandhi.
Course outline
Module I

Module II
Module III
Module IV

Theories of Vedic Music
Pronunciation of swaras such as Udatta, Anudatta,
Swarita according to Prāthiśākhya and Sanskrit
Grammar.
Mechanism of speech
Place of articulation and Modes of articulation.
Sanskrit Phonetics
Pronunciationaccording toPāṇiniyaśikśā
Euphonic combinations
अच्सवन्धः, हल्सवन्धः, वर्सगयसवन्धः ।
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क्र.
सं.

प्रक्र.
प्र
1. Understand the Pronunciation of Swaras according 1
to Prathisakhya and Sanskrit Grammar.

प्रक्र.नि. धा.श.
स्तरः
प्र.
3
U

ज्ञा.ग.नि

2. Understand the places of articulation with
examples.

1

3

U

F

3. Understand the modes of articulation with
examples.
4. Understand the rules of Pronunciation
according to Pāṇiniyaśikśā

1

3

U

F

1

3

U

F

5. Differentiate between correct and incorrect
articulation.

1

3

U

F

6. Understand the Combination of Vowels in Sandhi. 1

3

U

F

7. Understand the Combination of Consonants in
Sandhi.

1

3

U

F

8. Understand the Variations in Visargasandhi.

1

3

U

F

प्रयोजनानन

F
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UVYM 570 काव्यानां

व्याकरणदृष्ट्या सावहत्र्दृष्ट्या चाध्र्र्नम्

वर्षर्प्रर्ोजनावन
१. संस्कृ तसावहत्र्े सामान्र्पररचर्ः जार्ते ।
२. संस्कृ तव्याकरणे सामान्र्पररचर्ः जार्ते ।
३. संस्कृ ते पदसम्प्पवतम् आजयर्वत ।
४. र्ृतालङ्कारर्ोः सामान्र्ज्ञानम् लभते ।
५. सुभावषतानां पठनेन धमयिोधे आचरणे च श्रद्धा भर्वत ।
६. शब्धदसम्प्पदं वर्न्दवत ।
७. र्ाक्र्रचनाकौशलम् आजयर्वत ।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः -

संवक्षप्तरामार्णम् – िालकाण्डम् । सावहत्र्शास्त्रीर्ं पठनम् । र्ृतम्, अलङ्कारः ।

वितीर्ांशः-

संवक्षप्तरामार्णम् – िालकाण्डम् ।व्याकरणशास्त्रीर्ं पठनम् । सुिन्तरूपावण –

तृतीर्ांशः -

धातुरूपावण – सवन्धः समासः च ।
वनर्दयटावन ष्र्ंशवतः सुभावषतावन १. संसारवर्षर्ृक्षस्र् िे फलेऽमृतोपमे ।
काव्यामृतरसस्र्ादः सङ्गमः सज्जनैस्सह ।।
२. न राष्ट्रं राष्ट्रतां र्ावत र्द्यसंघरटताः जनाः ।
वनदानं राष्ट्रभार्स्र् सुसघ
ं रटतजीर्नम् ।।
३. शास्त्राण्र्धीत्र्ावप भर्वन्त मूखायः र्स्तु क्रक्रर्ार्ान् कु शलः स वर्िान् ।
सुवचवन्ततं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्र्रोगम् ॥
४. मूढ जहीवह धनागमतृष्णाम् कु रु सद्धिुष्द्धं मनवस वर्तृष्णाम् ।
र्ल्लभसे वनजकमोपातं वर्तं तेन वर्नोदर् वचतम् ॥
५. पुराणवमत्र्ेर् न साधु सर्ुं न चावप काव्यं नर्वमत्र्र्द्यम् ।
सन्तः परीक्ष्र्ान्र्तरद्भजन्ते मूढः परप्रत्र्र्नेर्िुवद्धः ॥
६. एवह र्ब्ूवह समाधेवह समाश्ववसवह मा स्म भैः ।
आपिवमवत र्ो र्ब्ूर्ात् तस्र् लोको र्शंर्दः ॥
७. उत्साहसम्प्पिमदीघयसूत्रं क्रक्रर्ावर्वधज्ञं व्यसनेष्र्सतम् ।
शूरं कृ तज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्र्र्ं र्ावत वनर्ासहेतोः ॥
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८. अक्षरावण परीक्ष्र्न्तामम्प्िराडम्प्िरे ण क्रकम् ।
शम्प्भुरम्प्िरहीनोऽवप सर्यज्ञः ककं न जार्ते ।।
९. प्राक्पादर्ोः पतवत खादवत पृष्ठमांसं कणे कलं क्रकमवप रौवत शनैर्र्यवचत्रम् ।
वछरं वनरूप्र् सहसा प्रवर्शत्र्शङ्कं सर्ुं खलस्र् चररतं मशकः करोवत ॥
१०.

दुजयनः वप्रर्र्ादीवत नैतविश्वासकारणम् ।
मधु वतष्ठवत वजनर्ाग्रे हृक्रद हालाहलं वर्षम् ।।
एकस्र् कमय संर्ीक्ष्र् करोत्र्न्र्ोऽवप गर्हयतम् ।
गतानुगवतको लोको न लोकः पारमार्थयकः॥

११.

दानं भोगो नाशवस्तस्त्रो गतर्ो भर्वन्त वर्तस्र् ।
र्ो न ददावत न भुङ्ते तस्र् तृतीर्ा गवतभयर्वत ॥

१२.

मृगमीनसज्जनानां तृणजनसन्तोषवर्वहतर्ृतीनाम् ।
लुब्धधकधीर्रवपशुनाः वनष्कारणमेर् र्ैररणो जगवत ॥

१३.

इदमन्धतमः कृ त्स्नं जार्ेत भुर्नत्रर्म् ।
र्क्रद शब्धदानर्र्ं ज्र्ोवतरासंसारं न दीप्र्ते ॥

१४.

पद्माकरं क्रदनकरो वर्कचाकरोवत चन्रो वर्कासर्वत कै रर्चक्रर्ालम् ।
नाभ्र्र्थयतो जलधरोऽवप जलं ददावत सन्तस्स्र्र्ं परवहते वर्वहतावभर्ोगाः॥

१५.

वर्पक्रद धैर्यमथाभ्र्ुदर्े क्षमा सदवस र्ाक्र्पटु ता र्ुवध वर्क्रमः ।
र्शवस चावभरवतव्ययसनं श्रुतौ प्रकृ वतवसद्धवमदं वह महात्मनाम् ॥

१६.

लोभश्चेदगुणेन ककं वपशुनता र्द्यवस्त ककं पातकै ः
सत्र्ं चेतपसा च ककं शुवचमनो र्द्यवस्त तीथेन क्रकम् ।
सौजन्र्ं र्क्रद ककं िलेन मवहमा र्द्यवस्त ककं मण्डनैः
सविद्या र्क्रद ककं धनैरपर्शो र्द्यवस्त ककं मृत्र्ुना ॥

१७.

वछिोऽवप रोहवत तरुः क्षीणोऽप्र्ुपचीर्ते पुनश्चन्रः ।
इवत वर्मृशन्तः सन्तस्तप्र्न्ते न वर्श्लथेषु लोके षु ॥

१८.

र्ौर्नं धनसम्प्पवतः प्रभुत्र्मवर्र्ेक्रकता ।
एकै कमप्र्नथायर् क्रकमु र्त्र चतुटर्म् ॥

१९.
चतुथाुंशः -

भर्वन्त नम्रास्तरर्ः फलागमैनयर्ाम्प्िुवभदूरय वर्लवम्प्िनो घनाः ।
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृवद्धवभः स्र्भार् एर्ैष परोपकाररणाम् ॥
पर्ायर्ज्ञानम् - अमरकोशमावश्रत्र् पाठ्यभागे वर्द्यमानानां शब्धदानां पर्ायर्पठनम्।

अर्लोकनीर्ः ग्रन्थः - संवक्षप्तरामार्णम् ।

50

अवधकवर्ज्ञानाथयमर्लोकनीर्ः ग्रन्थः 1. र्ृतरत्नाकरः - के दारभट्टः
2. कु र्लर्ानन्दः - अप्पय्र्दीवक्षतः
3. वसद्धान्तकौमुदी – भट्टोवजदीवक्षतः
4. अमरकोशः – अमरष्संहः

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

संस्कृ तसावहत्र्े सामान्र्पररचर्ः जार्ते 1

8

U

F

2.

।
संस्कृ तव्याकरणे सामान्र्पररचर्ः
जार्ते ।

1

3

U

F

3.

संस्कृ ते पदसम्प्पवतम् आजयर्वत ।

1,2

1

U

F

4.

र्ृतालङ्कारर्ोः सामान्र्ज्ञानम् लभते
।
सुभावषतानां पठनेन धमयिोधे आचरणे
च श्रद्धा भर्वत ।

1

8

U

F

6

8

U

P

6.

शब्धदसम्प्पदं वर्न्दवत ।

1,2

1

U

F

7.

र्ाक्र्रचनाकौशलम् आजयर्वत ।

1,2

1

A

P

5.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र
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वि.ए.षष्ठं षाण्मास्र्म्
19.UVYS 571 पर्ायर्रणवर्ज्ञानम्
20.UVYS 572 वतङन्तपररचर्ः
21.UVYS 573 कृ तवद्धतप्रकरणे
22.UVYS 574 प्रौढमनोरमा
23.UVYS 575 पररभाषेन्दुशेखरः(1-30 पररभाषाः)

UVYS 571 पर्ायर्रणवर्ज्ञानम्

वर्षर्प्रर्ोजनावन
१

पर्ायर्रणवर्षर्कं ज्ञानं लब्धध्र्ा भूसरं क्षणे पररवस्थवतपोषणे प्रर्तयते |

२

पर्ायर्रणसमस्र्ां वर्मृशर्
् पर्ायर्रणसमस्र्ापररहारं जानावत |

३

प्रकृ वतक्षोभाक्रदना पृवथव्याम् जार्मानम् अर्स्थावर्षर्कं ज्ञानं जार्ते |

४

पर्ायर्रणसंरक्षणे पौरधमयिोधः जार्ते |

५

पलावस्तकजलर्ार्ुमावलन्र्वर्षर्े अर्िोधः जार्ते |

६

प्राचीनाधुवनककालीनर्ोः पर्ायर्रनवर्षर्के वचन्तने प्रर्तयते |

वर्षर्वर्भागः
प्रथमांश:

-

पररसरनीवतशतकम् –श्लोक १ तः २० पर्यन्तम् |

वितीर्ांश:

-

पररसरनीवतशतकम् - श्लोक २१ तः ४०पर्यन्तम्|

तृतीर्ांश:

-

पररसरनीवतशतकम् - श्लोक ४१ तः ६० पर्यन्तम् |

चतुथाुंश :

-

पररसरनीवतशतकम् - श्लोक ६१ तः ७५ पर्यन्तम् |

52

पाठर्पुस्तकम् –
पररसरनीवतशतकम् –(Chinmaya Grantha Pushpam -14) MANGESH
VENKATESH NADKARNI (Edited by Dr Dileep Kumar Rana ) Chinmaya
International Foundation Sodh Sansthan Veliyanad Ernakulam 2017
अवधकज्ञानाथयम् उपकारकाः ग्रन्थाः 1. पुराणेषु वनसगयपररसरर्णयनम्-कृ .त.पाण्डु रवङ्ग (Proceedings of the National
Seminar organised during the Sanskrit year celebration2000)
दैतर्ेदान्ताध्र्र्न संशोधप्रावतष्ठानम् िान्ग्लोर २०००
2. Fundamentals of Ecology –S K Agarwal Ashish Publishing House
New Delhi 1992
3. Environmental Awareness in the Sanskrit Literature (Proceedings of
the National Seminar)- V N Jha(Editor) CASS University of Pune
1991
4. Environmental Education – A B Saxsena Regional College Education
(NCERT) Bhopal 1986
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क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

पर्ायर्रणवर्षर्कं ज्ञानं लब्धध्र्ा

प्रक्र.प्र
6

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

10

A

P

3,6

10

AN,A

P

6

10

U

F

भूसंरक्षणे पररवस्थवतपोषणे च प्रर्तयते |
2.

पर्ायर्रणसमस्र्ां वर्मृशर्
्
पर्ायर्रणसमस्र्ापररहारं जानावत |

3.

प्रकृ वतक्षोभाक्रदना पृवथव्याम् जार्मानम्
अर्स्थावर्षर्कं ज्ञानं जार्ते |

4.

पर्ायर्रणसंरक्षणे पौरधमयिोधः जार्ते |

6

10

U

F

5.

पलावस्तकजलर्ार्ुमावलन्र्वर्षर्े

6

10

U

P

6

10

A

P

अर्िोधः जार्ते |
6.

प्राचीनाधुवनककालीनर्ोः
पर्ायर्रनवर्षर्के वचन्तने प्रर्तयते |
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UVYS 572 वतङन्तपररचर्ः

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. धातून् वतङन्तानां प्रक्रक्रर्ां च अर्गच्छवत
2. धातुं प्रत्र्र्ं तर्ोः संिन्धं च जानावत
3. वर्वर्धानां धातूनां प्रत्र्र्ानां च िोधः जार्ते
4. वतङन्तरूपाणां वनष्पादने कु शलः भर्वत
5. वतङन्तरूपाणां वनधायरणे कु शलः भर्वत
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांश: भू धातोः एध् धातोश्च दशसु लकारे षु प्रक्रक्रर्ा
वितीर्ांश : - अदाक्रदजुहोत्र्ाक्रदक्रदर्ाक्रदगणेषु संख्र्र्ा वनर्दयटानां सूत्राणां पठनम्
अदाक्रदप्रकरणम् – सू २४२३ तः २४४२ पर्यन्तम् (अक्रदप्रभृवतभ्र्ः शपः –
शीङो रुट् )। जुहोत्र्ाक्रदप्रकरणम् - सू २४८९ तः २४९२ पर्यन्तम्
(जुहोत्र्ाक्रदभ्र्ः श्लुः –वभर्ोऽन्र्तरस्र्ाम् ) सू २४९६ तः - २५००
पर्यन्तम् ( भृञावमत् –लोपो वर् ) । क्रदर्ाक्रदप्रकरणम् - सू २५०५ तः
२५०७ पर्यन्तम् (क्रदर्ाक्रदभ्र्ः श्र्न् –दीङो र्ुडवच क् वङवत )
सू २५११ तः - २५१९ पर्यन्तम् (ज्ञाजनोजाय – शमामटानां दीघयः श्र्वन)
तृतीर्ांश : -

चतुथाुंश: -

स्र्ाक्रदतुदाक्रदरुधाक्रदगणेषु संख्र्र्ा वनर्दयटानां सूत्राणां पठनम् |
स्र्ाक्रदप्रकरणम् - सू २५२३ तः २५२६ पर्यन्तम् (स्र्ाक्रदभ्र्ः श्नु – ऋतश्च
संर्ोगादेः ) तुदाक्रदप्रकरणम् – सम्प्पूणयम् | रुधाक्रदप्रकरणम् - सम्प्पूणयम् |
तनाक्रदक्र्र्ाक्रदचुराक्रदगणेषु संख्र्र्ा वनर्दयटानां सूत्राणां पठनम् |
तनाक्रदप्रकरणम् - सम्प्पण
ू म
य ् | क्र्र्ाक्रदप्रकरणम् - सू २५५४ तः २५६२
पर्यन्तम् ( क्र्र्ाक्रदभ्र्ः श्ना – ग्रहो वलरट दीघयः) । चुराक्रदप्रकरणम् सम्प्पूणयम् |

पाठपुस्तकम् – र्ैर्ाकरणवसद्धान्तकौमुदी - भ्र्ाक्रदचुराद्यन्तप्रकरणावन |
अवधकवर्ज्ञानाथयम् अर्लोकनीर्ः ग्रन्थ: – धातुरत्नाकरः – मुवनश्रीलार्ण्र्वर्जर्सूररः
पररमल् पवब्धलके षन्स् शवतनगर् क्रदल्ली |
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क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

धातूनां वतङन्तानां च प्रक्रक्रर्ाम्
अर्गच्छवत

1

5

U

F

2.

धातुं प्रत्र्र्ं तर्ोः संिन्धं च जानावत

1

5

U,AN

F

3.

वर्वर्धानां धातूनां प्रत्र्र्ानां च िोधः
जार्ते

1

5

U

F

4.

वतङन्तरूपाणां वनष्पादने कु शलः
भर्वत

1

5

A

P

5.

वतङन्तरूपाणां वनधायरणे कु शलः भर्वत

1

5

AN

F
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UVYS 573 कृ तवद्धतप्रकरणे

वर्षर्प्रर्ोजनावन
१

कृ तवद्धतप्रत्र्र्ानां वर्शेषज्ञानं वर्न्दवत |

२

कृ दन्तरूपाणां ज्ञानं जार्ते |

३

र्थार्थं शब्धदानां वनष्पादने कु शलः भर्वत |

४

तवद्धतपदावन सप्रमाणं वर्र्ेचर्वत |

५

तवद्धतप्रत्र्र्ानां पररचर्ः जार्ते |

६

कृ दन्तप्रत्र्र्ानां स्र्रूपपररचर्ः वसद्धध्र्वत।

७

कृ तवद्धतप्रत्र्र्ानाम् अथुं सम्प्र्क् ज्ञात्र्ा प्रर्ोगे वनपुणः भर्वत |

वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः -

वसद्धान्तकौमुदर्
् ां कृ त्र्प्रकरणे - धातोः, र्ाʃसरूपोʃवस्त्रर्ाम्, कृ त्र्ाः, कतयरर कृ त्,
तर्ोरे र् कृ त्र्तखलथायः, तव्यतव्यानीर्रः, के वलमर उपसंख्र्ानम्(र्ा.), कृ त्र्चः,
णेर्र्यभाषा, कृ त्र्ल्र्ुटोिहुलम्, अचो र्त्, ईद्यवत, पोरदुपधात्, शक्रकसहोश्च, र्ह्यं
करणम्, उपसर्ाय काल्र्ा प्रजने, एवतस्तुशास्र्ृदज
ृ ुषःक्र्प्, ह्रस्र्स्र् वपवत कृ वत
तुक्, मृजेर्र्यभाषा, ऋहलोण्र्यत्, चजोः कु वघण्ण्र्तोः, भोज्र्ं भक्ष्र्े,
र्चोʃशब्धदसंज्ञार्ाम्, र्दः सुवप क्र्प्च, शास इदङ्हलोः, मृजेर्ृयवद्धः – इवत

सूत्रावण।
वितीर्ांशः - वसद्धान्तकौमुदर्
् ां पूर्यकृदन्तप्रकरणे - ण्र्ुल्तृचौ, नवन्दग्रवहपचाक्रदभ्र्ो ल्र्ुवणन्र्चः,
इगुपधज्ञाप्रीक्रकरः कः, आतश्चोपसगे, ददावतदधात्र्ोर्र्यभाषा, कमयण्र्ण्, गेहक
े ः,
वर्भाषा ग्रहः, आतोʃनुपसगे कः, मूलवर्भुजाक्रदभ्र्ः कः,

चरे टः, कृ ञो

हेतुताच्छील्र्ानुलोम्प्र्ेषु, एजेः खश्, अरुर्ियषदजन्तस्र् मुम्, वप्रर्र्शे र्दः खच्,
अन्र्ेभ्र्ोʃवप दृश्र्न्ते, नेड्र्वश कृ वत, वर्ड्र्नोरनुनावसकस्र्ात्, क्रिप्च, सुप्र्जातौ
वणवनस्ताच्छील्र्े, मनः, आत्ममाने खश्च वखत्र्नव्यर्स्र्, करणे र्जः, दृशःे िवनप्,
राजवन र्ुवधकृ ञः, सहे च, सप्तम्प्र्ां जनेडःय , तत्पुरुषे कृ वत िहुलम्, ततर्तू वनष्ठा,
वनष्ठा, रदाभ्र्ां वनष्ठातो नः पूर्यस्र् च दः, संर्ोगादे रातो धातोर्यण्र्तः,
ल्र्ाक्रदभ्र्ः, र्स्र् वर्भाषा, हलः, आक्रदतश्च, शुषः कः, पचो र्ः, क्षार्ो मः,
वनष्ठार्ां सेरट, दृढः स्थूलिलर्ोः, दधातेर्हयः, दो दद्धोः वलटः कानज्र्ा, िसुश्च,
म्प्र्ोश्च, लटः शतृशानचार्प्रथमासमानावधकरणे, आने मुक्, र्ुर्ोरनाकौ,
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- इवत सूत्रावण ।
तृतीर्ांशः – वसद्धान्तकौमुद्यां तवद्धतेषु “समथायनां प्रथमािा” इत्र्ारभ्र् “जीर्वत तु र्ंश्र्े र्ुर्ा”
पर्यन्तं सूत्रावण ।
चतुथाुंशः –

तेन रतं रागात्, लाक्षारोचनाट्ठक् , नक्षत्रेण र्ुतः कालः, संस्कृ तं भक्षाः, दध्नष्ठक् ,
तदवस्मन् अस्तीवत देशे तिावि, तेन वनर्ृयतम्, तस्र् वनर्ासः, अदूरभर्श्च,
राष्ट्रार्ारपाराद्धखौ, अव्यर्ात् त्र्प्, र्ृद्धाच्छः, तस्र् वर्कारः, अर्र्र्े च
प्राण्र्ोषवधर्ृक्षेभ्र्ः, फले लुक्,
स्र्ागतादीनाञ्च, तरवत, चरवत, तिहवत
रथर्ुगप्रासङ्गम्, तेन तुल्र्ं क्रक्रर्ा चेिवतः।

ग्रन्थः - वसद्धान्तकौमुदी ।

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

कृ तवद्धतप्रत्र्र्ानां वर्शेषज्ञानं वर्न्दवत 1

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

5

U,AN

F

|
2.

कृ दन्तरूपाणां ज्ञानं जार्ते |

1

5

U,AN

F

3.

र्थार्थं शब्धदानां वनष्पादने कु शलः

1

5

A

P

भर्वत |
4.

तवद्धतपदावन सप्रमाणं वर्र्ेचर्वत |

1

5

AN

P

5.

तवद्धतप्रत्र्र्ानां पररचर्ः जार्ते |

1

5

U,AN

F

6.

कृ दन्तप्रत्र्र्ानां स्र्रूपपररचर्ः
वसद्धध्र्वत।

1

5

U,AN

F

7.

कृ तवद्धतप्रत्र्र्ानाम् अथुं सम्प्र्क् ज्ञात्र्ा 1

5

A

P

प्रर्ोगे वनपुणः भर्वत |
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UVYS 574 प्रौढमनोरमा

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. व्याकरणशास्त्रस्र् व्याख्र्ाग्रन्थानां पररचर्ः वसद्धध्र्वत।
2. प्रक्रक्रर्ापद्धतौ भट्टोवजदीवक्षतस्र् प्राधान्र्ं जानावत।
3. भट्टोवजदीवक्षतस्र् व्याख्र्ाशैलीम् अर्गच्छवत।
4. संज्ञाप्रकरणस्थोपररर्ादान् जानावत ।
5. पररभाषाप्रकरणस्थोपररर्ादान् जानावत ।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः -

प्रौढमोरमा संज्ञाप्रकरणम् । संज्ञाप्रकरणस्र् आरम्प्भात्
उपदेशशब्धदवर्चारपर्यन्तम् ।
वितीर्ांशः - प्रौढमनोरमा संज्ञाप्रकरणम् । उपदेशेऽजनुनावसक इत् इवत सूत्रादारभ्र्
ञमङणनानां नावसका च इवत र्ार्त् ।
तृतीर्ांशः - प्रौढमनोरमा संज्ञाप्रकरणम् । पूर्यत्रावसद्धम् इवत सूत्रादारभ्र् आन्तम् ।
चतुथोंशः - प्रौढमनोरमा पररभाषाप्रकरणम् ।
अवधकवर्ज्ञानाथयम् अर्लोकनीर्ाः ग्रन्थाः 1. प्रौढमनोरमा शब्धदरत्नव्याख्र्ा सवहता
2. वसद्धान्तकौमुद्याः िालमनोरमा व्याख्र्ा
3. वसद्धान्तकौमुद्याः तत्र्िोवधनी व्याख्र्ा
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क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

व्याकरणशास्त्रस्र् व्याख्र्ाग्रन्थानां
पररचर्ः वसद्धध्र्वत।

1

4,6

U

F

2.

प्रक्रक्रर्ापद्धतौ भट्टोवजदीवक्षतस्र्
प्राधान्र्ं जानावत।

1

4

U

F

3.

भट्टोवजदीवक्षतस्र् व्याख्र्ाशैलीम्
अर्गच्छवत।

1

6

AN

F

4.

संज्ञाप्रकरणस्थोपररर्ादान् जानावत ।

1

6

U,AN

F

5.

पररभाषाप्रकरणस्थोपररर्ादान्
जानावत ।

1

6

U,AN

F
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UVYS 575 पररभाषेन्दुशेखरः

(1-30 पररभाषाः)

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. पावणन्र्ुतपररभाषाः तद्व्यवतररतपररभाषाश्च वर्वर्च्र् जानावत।
2. नागेशोतक्रदशापररभाषाभेदान् सोदाहरणं वर्र्ेचर्वत।
3. संस्कृ तव्याकरणेपररभाषाणांप्रर्ृवतम्अर्गच्छवत।
4. प्रथमतृंशत्पररभाषाणांव्याख्र्ानेसामर्थ्र्यमर्ाप्नोवत।
5. नागेशभट्टस्र्व्याख्र्ानशैलींपररवचनोवत।
वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः – १- पररभाषेन्दुशेखरः (पररभाषाः १-८)
वितीर्ांशः – २- पररभाषेन्दुशेखरः (पररभाषाः ९-१५)
तृतीर्ांशः – ३- पररभाषेन्दुशेखरः (पररभाषाः १६-२२)
चतुथाुंशः – ४- पररभाषेन्दुशेखरः (पररभाषाः २३-३०)
पाठ्यपुस्तकम्–पररभाषेन्दुशेखरः।
1.BelvalkarS.K.Systems of Sanskrit Grammar.Pune.1915.
2.MisraGopalabandhu.Studies in Paribhashas of Nagesha. Chaukhambha
Orientalia. Varanasi.2006.
3.Nagesabhatta. Paribhashendusekhara.Ed. &tr.Keilhorn,F.Parimal
Publications.Delhi.1985.
4.Nagesabhatta. Paribhashendusekhara.withBhuti commentaryof
Tatyasastri.Rajarajesvaripresspustakalay.Kashi.
5.Nagesabhatta. Paribhashendusekhara.withBhairavi commentary of
BhairavaMisra.Chaukhamba Sanskrit Sansthan.Varanasi.1978.
6.Nagesabhatta. Paribhashendusekhara.withDurga commentary of
HarshanathaMishra.Rashtiya Sanskrit Sansthan.3rd edition.2010.
7.Nagesabhatta. Paribhashendusekhara.withGada commentary of
Vaidyanatha. Anandashram Mudralay.Pune.1978.
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8.Nagesabhatta. Paribhashendusekhara.withsarvamangala commentary of
Sampurnanand Sanskrit University. Varanasi. 1987.
9.Nagesabhatta. Paribhashendusekhara.withTattvadarsha of
K.V.Abhyankar. Bhandarkar Oriental Research Institute.Pune.1962.
10.Subrahmaniam P.S.Secondary Paribhashas of Paninian Grammar.Ed.
SannidhanamSudarsanaSarma.Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha
(Deemed University) Tirupati. 2005.

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र
1

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

3,6

AN

F

2.

नागेशोतक्रदशापररभाषाभेदान्
सोदाहरणं वर्र्ेचर्वत।

1

3,6

AN

F

3.

संस्कृ तव्याकरणे पररभाषाणां प्रर्ृवतम्
अर्गच्छवत।

1

3,6

AN

F

4.

प्रथमष्त्रंशत् पररभाषाणां व्याख्र्ाने
सामर्थ्र्यम् अर्ाप्नोवत।

1

3,6

AN

F

5.

नागेशभट्टस्र् व्याख्र्ानशैलीं
पररवचनोवत।

1

6

E

C

पावणन्र्ुतपररभाषाः
तद्व्यवतररतपररभाषाश्च वर्वर्च्र्
जानावत।
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वि.एफ् .ए
24.UVYM 576 प्राथवमकसंस्कृ तम्
25.UVYM 577 प्रार्ोवगकसंस्कृ तव्याकरणम्

UVYM 576 प्राथवमकसंस्कृ तम्

वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. प्राथवमकव्याकरणपररचर्ः वसद्धध्र्वत ।
2. रूपमञ्जरीस्थशब्धदान् जानावत ।
3. शब्धदसादृश्र्िोधेन अन्र्शब्धदानामवप वर्भक् वतरूपवनष्पादने अपग्रथने च सामर्थ्र्यम्
अर्ाप्नोवत ।
4. वर्भवतप्रर्ोगाः सम्र्गर्िुध्र्न्ते ।
5. र्ाक्र्रचनकु शलाः भर्वन्त ।
6. धातुपररशीलनिारा क्रक्रर्ापदप्रर्ोगवनष्णाताः भर्वन्त ।
7. लकारज्ञानपूर्यकं अन्र्र्सामर्थ्र्ुं, उतमभाषाव्यर्हारे सौष्ठर्ं च आर्जर्वत ।

वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः -

भाषार्ाः स्र्रूपम् – अक्षरावण, पदावन, कै रल्र्ां वर्द्यमानावन पदावन सवञ्चत्र्

तेषां संस्कृ तपदसम्प्पवतर्धयकावन पररशीलनावन, र्ृवतः, व्यापारः, वर्ग्रहः इत्र्ादीनाम्
आधुवनकसन्दभे पररचार्नम् । तदथुं अधोवनर्दयटरीत्र्ा संस्कृ तभाषार्ां तथा भाषार्ाः
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प्राथवमकव्याकरणञ्च अवस्मन् पाठ्यांशे पाठनीर्म् । सामान्र्पररचर्ः- अक्षरमाला,
अजन्तहलन्तशब्धदाः, सुिन्तावन, वतङन्तावन, अव्यर्म्, वर्भक्त्र्थायः,वलङ्गर्चनावन,
धातुलकारपुरुषाः ।(िाल, कवर्, गुरु, वपतृ, लता, नदी, श्रीः, मातृशब्धदः, तच्छब्धदस्र् वत्रषु
वलङ्गेषु अस्मद्युष्मच्छब्धदौ च, एर्ं भूधातोः, र्न्द्धातोश्च दशलकारे षु रूपावण।)
वितीर्ांशः - श्रीरामोदन्तम् (प्रथमश्लोकादारभ्र् ३० श्लोकाः ।श्रीपष्तं प्रवणपत्र्ाहं…इत्र्ारभ्र्…
कौवशकस्र्करे ददौ।। इवत पर्यन्तम्।)
तृतीर्ांशः - सुप्रवसद्धानां २० सुभावषतानां सामान्र्म् अध्र्र्नम् ।
1. सर्यभाषोद्भर्स्थाना संस्कृ त्र्ा चैर् भूवषता ।
कर्थ्र्तेfमृतभाषेवत क्रकमतः परमादरः।।
2. गुरुर्ब्यह्मा गुरुर्र्यष्णुः गुरुदेर्ो महेश्वरः।
गुरुस्साक्षात्परं र्ब्ह्म तस्मै श्रीगुरर्े नमः।।
3. अज्ञानवतवमरान्धस्र् ज्ञानाञ्जनशलाकर्ा ।
चक्षुरुन्मीवलतं र्ेन तस्मै श्रीगुरर्े नमः।।
4. न राष्ट्रं राष्ट्रतां र्ावत र्द्यसंघरटताः जनाः।
वनदानं राष्ट्रभार्स्र् सुसघ
ं रटतजीर्नम्।।
5. शास्त्राण्र्धीत्र्ावप भर्वन्त मूखायः र्स्तु क्रक्रर्ार्ान्कु शलः स वर्िान्।
सुवचवन्ततं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्र्रोगम्।।
6. मूढ जहीवह धनागमतृष्णां कु रु सद्धिुष्द्धं मनवस वर्तृष्णाम्।
र्ल्लभसे वनजकमोपातं वर्तं तेन वर्नोदर् वचतम्।।
7. पुराणवमत्र्ेर् न साधु सर्ुं न चावप काव्यं नर्वमत्र्र्द्यम्।
सन्तःपरीक्ष्र्ान्र्तरद्भजन्ते मूढः परप्रत्र्र्नेर्िुवद्धः।।
8. एवह र्ब्ूवह समाधेवह समाश्ववसवह मा स्म भैः।
आपिवमवत र्ो र्ब्ूर्ात् तस्र् लोको र्शंर्दः।।
9. उत्साहसंपिमदीघयसत्र
ू ं क्रक्रर्ावर्वधज्ञं व्यसनेष्र्सतम्।
शूरं कृ तज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीःस्र्र्ं र्ावत वनर्ासहेतोः।।
10.

इदमन्धं तमः कृ त्स्नं जार्ेत भुर्नत्रर्म्।
र्क्रद शब्धदानर्र्ं ज्र्ोवतरासंसारं न दीप्र्ते।।

11.

पद्माकरं क्रदनकरो वर्कचीकरोवत चन्रो वर्कासर्वत कै रर्चक्रर्ालम्।
नाभ्र्र्थयतो जलधरोवप जलं ददावत सन्तः स्र्र्ं परवहते वर्वहतावभर्ोगः।।
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12.

वर्पक्रद धैर्यमथाभ्र्ुदर्े क्षमा सदवस र्ाक्पटु ता र्ुवध वर्क्रमः।
र्शवस चावभरवतव्ययसनं श्रुतौ प्रकृ वतवसद्धवमदं वह महात्मनाम्।।

13.

लोभश्चेदगुणेन ककं वपशुनता र्द्यवस्त ककं पातकै ः
सत्र्ं चेतपसा च ककं शुवचमनो र्द्यवस्त तीथेन क्रकम्।
सौजन्र्ं र्क्रद ककं िलेन मवहमा र्द्यवस्त ककं मण्डनैः
सविद्या र्क्रद ककं धनैरपर्शो र्द्यवस्त ककं मृत्र्ुना।।

14.

वछिोʃवप रोहवत तरुः क्षीणोʃप्र्ुपचीर्ते पुनश्चन्रः।
इवत वर्मृशन्तः सन्तस्तप्र्न्ते न वर्श्लथेषु लोके षु ।।

15.

र्ौर्नं धनसम्प्पवतः प्रभुत्र्मवर्र्ेक्रकता।
एकै कमप्र्नथायर् क्रकमु र्त्र चतुटर्म्।।

16.

प्रारभ्र्ते न खलु वर्घ्नभर्ेन नीचैः प्रारभ्र् वर्घ्नवर्हताः वर्रमवन्त मध्र्ाः।
वर्घ्नैःपुनःपुनरवप प्रवतहन्र्मानाः प्रारब्धधमुतमजना न पररत्र्जवन्त।।

17.

के र्ूरावण न भूषर्वन्त पुरुषं हारा न चन्रोज्र्ला
न स्नानं न वर्लेपनं न कु सुमं नालङ्कृ ता मूधयजाः।
र्ाण्र्ेका समलङ्करोवत पुरुषं र्ा संस्कृ ता धार्यते
क्षीर्न्ते खलु भूषणावन सततं र्ाग्भूषणं भूषणम्।।

18.

वर्पक्रद धैर्यमथाभ्र्ुदर्े क्षमा सदवस र्ाक्पटु ता र्ुवध वर्क्रमः।
र्शवस चावभरवतव्ययसनं श्रुतौ प्रकृ वतवसद्धवमदं वह महात्मनाम्।।

19.

अकरणत्र्मकारणवर्ग्रहःपरधने परर्ोवषवत च स्पृहा।
सुजनिन्धुजनेष्र्सवहष्णुता प्रकृ वतवसद्धवमदं वह दुरात्मनाम्।।

20.

वर्द्या नाम नरस्र् रूपमवधकं प्रच्छिगुप्तं धनं
वर्द्या भोगकरी र्शःसुखकरी वर्द्या गुरूणां गुरुः।
वर्द्या िन्धुजनो वर्देशगमने वर्द्या परा देर्ता
वर्द्या राजसु पूज्र्ते न वह धनं, वर्द्यावर्हीनः पशुः।।

चतुथाुंशः -

गद्यांशानां
भाषान्तरीकरणम्,
सरलसंस्कृ तर्ाक्र्ानां
रचना,
रचनापुस्तकानां सहाय्र्ेन सरलर्ाक्र्रचनार्ै सामर्थ्र्यसम्प्पादनम् ।

पठनग्रन्थाः प्रथमादशयः, िालादशयः (के रलसर्यकलाशालर्ा प्रकावशतः)
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आधारग्रन्थाः 1. प्रक्रक्रर्ाभाष्र्म्

- फा.जोण् कु िवप्पल्ली, सर्यकारीर् महावर्द्यालर्ः –

पूणयर्ेदपुरी ।
2. संस्कृ तदीवपका - के ,वप,एस् शास्त्री, श्रीरामकृ ष्णमठ - पाला ।
3. Higher Sanskrit Grammar, M.R. Kale, Motilal Banarsidass, New

Delhi.
4. संस्कृ तभाषा (भागत्रर्म्) कावणप्पय्र्ूर् शङ्करन् नम्प्पूवतरर, पञ्चाङ्गम् प्रेस्
कु िङ्कलम् ।
5. लघुसंस्कृ तम् – डा.के जी पौलोस्, र्ल्लतोल् वर्द्यापीठम् एडप्पाल् ।
6. सुभावषतसाहस्री चौखम्प्िा संस्कृ त सीरीज्, र्ाराणसी ।

क्रमसंख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

प्राथवमकव्याकरणपररचर्ः वसद्धध्र्वत ।

प्रक्र.प्र
1

1

U

F

2.

रूपमञ्जरीस्थशब्धदान् जानावत ।

1

1

U

F

3.

शब्धदसादृश्र्िोधेन अन्र्शब्धदानामवप
वर्भक् वतरूपवनष्पादने अपग्रथने च
सामर्थ्र्यम् अर्ाप्नोवत ।

1

1

AN,A

F

4.

वर्भवतप्रर्ोगाः सम्र्गर्िुध्र्न्ते ।

1

1

U

F

5.

र्ाक्र्रचनाकु शलो भर्वत ।
धातुपररशीलनिारा क्रक्रर्ापदप्रर्ोगे
वनष्णातो भर्वत।
भाषाव्यर्हारे सौष्ठर्ं सम्प्पादर्वत ।

1,2

1

A

F

1

1

A

F

1,2

1

A

F

6.
7.
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वर्षर्प्रर्ोजनावन
1. र्ाक्र्स्र् र्ाक्र्वर्धानस्र् च अर्गमः।
2. पदानाम् अव्यर्ानां च समान्र्ार्गमः।
3. संख्र्ा-संख्र्ेर्शब्धदानां अर्गमः।
4. वर्भवतभेदष
े ु अर्गमः।
5. समासानां सामान्र्पररचर्ः, अन्र्र्कौशलवसवद्धश्च ।
6.र्दा – तदा- र्त्र – तत्र-आक्रदशैलीनाम् अर्गमः ।
7. ‘वचत्रसूत्र’स्थ पदानां व्याकरणदृशा वर्शेषार्गमः।

वर्षर्वर्भागः
प्रथमांशः
र्ाक्र्ांशाः।(र्ाक्र्तत्त्र्स्थः ‘र्ाक्र्म्’ – इवत खण्डः। )पदवर्भागौ – सुिन्तानां वतङन्तानां
पररचर्ः । अव्यर्ानां पररचर्ः। (‘र्ाक्र्तत्त्र्स्थावन सुिन्तावन, वलङ्गम्,
वर्भतर्ः,वतङन्तपदम्,पुरुषाः, र्चनावन’ – खण्डाः।)
वितीर्ांशः
अजन्तावन, हलन्तावन । प्रकृ त्र्ंशः , प्रत्र्र्ांशः । प्रावतपक्रदकम्, सुप्प्रत्र्र्ाः।(अजन्तावन –
नारार्ण, मुवन । हलन्तावन – राजन् , र्ोवषत्) वतङन्तावन -, धातुः , वतङ्प्रत्र्र्ः (र्क्ष्र्ावम,
भर्ेत्, शस्र्ते) संख्र्ा , संख्र्ेर्ञ्च (1 आरभ्र् 100&101, 110 ,119, 150,199 )– एतेषां
पररचर्ः।
तृतीर्ांशः
अव्यर्ावन (संगृह्य (ल्र्प्), कृ त्र्ा (क्त्र्ा), च, र्ै, तु, वह, इवत, अथ, अत्र, इर्, एर्), र्दा- तदा ,
र्था- तथा, र्त्र- तत्र, र्ः – सः । शब्धदरूपदशयने का वर्भवतररवत (ऊवहतुं)
वर्भवतवचननपररचर्ः (माकय ण्डेर्ः, ऊर्यशी, दृटर्ः, उपाङ्गावन, नारार्णेन, मुवनना,
वहतकाम्प्र्र्ा, वचत्रेण,र्ञ्चनाथायर्, वनरीक्षणात्, वनर्र्यकारस्र्, वचत्रे)
चतुथाुंशः
समासानां सामान्र्पररचर्ः, चातुर्र्यध्र्म् । सामान्र्ेन समस्तपदानां पूर्यपदाथायक्रदप्रधानता कथं
वनणेतुं शक्र्ते इत्र्र्गमः (र्रवस्त्रर्ः, सहकाररसम्, रूपर्ुता, वचत्रसूत्रम्, देर्स्त्री,
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त्रैलोक्र्ानुकृवतः, नरावधपः,पार्थयर्ेन्रः, राजष्संहः, कणौ, जानुनी, गजगामी, चन्रगौरः,महामवतः
– शब्धदानेतान् उपर्ुज्र्)।वलङ्ग- पुरुष- र्चनानाम् अन्र्र्सामर्थ्र्यम् (र्वल्लङ्गं र्िचनं र्ा च
वर्भवतर्र्यशेष्र्स्र्, तवल्लङ्गं तिचनं सा वह वर्भवतर्र्यशेषणस्र्ावप), अन्र्र्क्रमः, अन्र्र्िोधः
कथवमवत अभ्र्ासः- एतदथयम-्
सलक्षणं वचत्रमुशवन्त धन्र्म् देशस्र् कतुयर्यसध
ु ावधपस्र् ।
तस्मात् प्रर्त्नेन सलक्षणं तत् कार्ुं नरै र्यत्नपरै र्थ
य ार्त् ।। (वच.सू. / वर्.ध. पु. अध्र्ा- ३८,
श्लोकः -२७)
नारार्णेन मुवनना लोकानां वहतकाम्प्र्र्ा ।
प्राप्तानां र्ञ्चनाथुं च देर्स्त्रीणां महामुवनः ।।(वच.सू. / वर्.ध. पु. अध्र्ा- ३५, श्लोकः -२)
सहकाररसं गृह्य उव्याुं चक्रे र्रवस्त्रर्म् ।
वचत्रेणसा ततो जाता रूपर्ुता र्राप्सरा ।।(वच.सू. / वर्.ध. पु. अध्र्ा- ३५, श्लोकः -३)
- श्लोकानां अभ्र्ासः।।
ग्रन्थौ
र्ाक्र्तत्त्र्म् – एल्. अनन्तनारार्णशास्त्री । वचत्रसूत्रम् ।
NB : अत्र अभ्र्ासार् र्े शब्धदाः स्र्ीकृ ताः ते सर्े वचत्रसूत्रात् स्र्ीकृ ताः ।

क्रमसं
ख्र्ा
1.

प्रर्ोजनावन

प्रक्र.प्र

प्रक्र.वर्.प्र.

धा.श.स्तरः

ज्ञा.ग.वर्

र्ाक्र्स्र् र्ाक्र्वर्धानस्र् च अर्गमः।

1

1

U

F

2.

पदानां अव्यर्ानां च समान्र्ार्गमः।

1

1

U

F

3.

सख्र्ा-संख्र्ेर्शब्धदानां अर्गमः।

1

1

U

F

4.

वर्भवतभेदष
े ु अर्गमः।

1

1

U,AN

F

5.

समासानां सामान्र्पररचर्ः,
अन्र्र्कौशलवसवद्धश्च ।

1

1

U,A

P
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शुभम्

