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Department of Advaita Vedanta 

2020 – 2021 

Sastri 

 

Name 

of the 

Program 

Semester Course 

no. 

Name of the Text 

 

Sastri - I 

1st Semester 1 ईशावास्योपनिषत्, केिोपनिषत् 

1st Semester 2 ऐतरेयोपनिषत् (भाष्यं सम्पूर्णम्) 

2nd Semester 3 कठोपनिषद ्

2nd Semester 4 पञ्चदशी 

    

 

Sastri - II 

3rd Semester 5 वेदान्तपररभाषा 

3rd Semester 6 तैनिरीयोपनिषत् 

4th Semester 7 वेदान्तपररभाषा (अर्ाणपनिपररच्छेदमारभ्य 

प्रयोजिपररच्छेदान्तम्) 

4th Semester 8 मुण्डकोपनिषत् - भाष्यम् 

    

Sastri - III 5th Semester 9 छान्दोग्योपनिषत् – भाष्यम् (षष्ठोऽध्यायः) 

5th Semester 10 ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् (प्रर्माध्याये 

प्रर्मनितीयपादौ) 

6th Semester 11 बृहदारण्योकपनिषत् – भाष्यम् (तृतीयोऽध्यायः) 

6th Semester 12 ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् (प्रर्माध्याये 

तृतीयचतुर्णपादौ) 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 1st Year (1st Semester) 

Course no     - 1 

Name of the Text   - ईशावास्योपनिषत्, केिोपनिषत् च 

General objective of Book : 

1. इयञ्च उपनिषत् शास्त्रीस्तरे आद्या तर्ा श्रुनतप्रस्र्ािेषु आद्या काण्वशाखीया यत्र 

जीवब्रहै्मक्यम् ईशावास्यनमत्याददमन्त्रार्ां कमणस्वनवनियोगनिरूपर्म् नववरर्ञ्च दशृ्यते। 

केिोपनिषत् सामवेददयतवलकारशाखीया। 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 ईशावास्यतः नवद्याञ्च अनवद्याञ्च इनत मन्त्रपयणन्तम् ईशावास्यनमत्याददमन्त्रार्ां 

कमणस्वनियोगनिरूपर्म् 

2 सम्भूनतञ्च इत्यारभ्य सम्पूर्णम् उपनिषत् सम्भूनत च नविाशं चेनत 

मन्त्रार्णनवमशणः 

3 केिोपनिषद ्आरम्भतः प्रर्मखण्ड ंयावत्। अस्या उपनिषदः कमणकाण्डिे 

सम्बन्धः। 

4 नितीयखण्डः सम्पूर्णः अह ंब्रह्म सुवेदनेत 

नशष्यभ्रानन्तनिवारर्ं 

सम्यग्ञािेि नशष्यस्य ञािञ्च 

5 तृतीयखण्डतः चतुर्णखण्डपयणन्तम् ब्रह्मर् अलौदककज्योनतरूपेर् 

दवेेष्वानवभनवः 

तत्कर्ायास्तात्पयं च, 

मन्दानधकाररर्ामिुग्रहाय 

ब्रह्मोपासिनवनधः 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 1st Year (1st semester) 

Course no     - 2 

Name of the Text   - ऐतरेयोपनिषत् (भाष्यं सम्पूर्णम्) 

  

General objective of Book : 

1. ऐतरेयोपनिषदद सृनिप्रदिया नवनभन्ना निरूनपता। एवम ्आत्मिः नवञािस्वरूपत्वं सुन्दरम ्

उपस्र्ानपतम्। आत्मिः शरीरनवलक्षर्त्वञािे अत्यन्तम् उपकारकः अय ंग्रन्र्ः। 

 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 उपिमभाष्यम।् ञािकमणसमुच्चयनिरूपर्म्, पाररव्राज्यनवचारः। 

2 प्रर्मनितीयखण्डौ। नितीयात्मिः लोक-लोकपालािाम्, अम्मयपुरुषस्य 

सृनिः, तेषाञ्च संससारधमणवत्वकर्िम्। 

3 ब्रह्मयार्ात्म्यनवचारः. अस्याः उपनिषदः, तात्पयणकर्िम्, आत्मिः 

ञािकमणनिरासः, ञािस्वरूपनिरूपर्म्। 

4 नितीयोऽध्यायः।  वैराग्यसम्पादिाय पुरुषस्य जन्मत्रयकर्िम्, ञाििे 

संसारोच्छेदः। 

5 तृतीयोऽध्यायः। कोऽयमात्मेनत नवचारः, अहावाक्यनिदशेः, ञािफलम् 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 1st Year (2nd Semester) 

Course no     - 3 

Name of the Text   -  कठोपनिषद ्

General objective of Book : 

1. कृष्र्यजुवेदीयकठशाखीया इयम् उपनिषद ् उपनिषद्प्प्रस्र्ािेषु तृतीया, यत्र 

यमिनचकेतसोः संवादिे आत्मस्वरूपं नवव्रीयते। 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 आरम्भतः उपनिषत् शब्दार्णवर्णितः 

आत्मस्वरूपवरप्रार्णिापयणन्तम्। 

उपनिषच्छब्दार्णनिवणचिम्, नपत्रा 

िनचकेतसः यमं प्रनत प्रेषर्म्। 

2 िनचकेतसः बुनिमिाप्रशसंातः 

आत्मस्वरूपकर्िपयणन्तम् 

िनचकेतसः बुनिमिाप्रशसंा यमेि, 

प्रर्वे ब्रह्मोपसिोपदशेः 

आत्मस्वरूपकर्िम्। 

3 रनर्रर्ाददरूपकल्पिातः उपानधिा 

अङ्गुष्ठमात्रस्र्जीवस्य ब्रह्मोभेदनिरूपर्म ्

रनर्रर्ाददरूपककल्पिया 

आत्मियकल्पिां तेि जीवस्य 

ब्रह्मप्राप्त्युपपादिम्। 

4 शरीरस्य पुरसदशृत्वकर्ितः आत्मिः 

स्वयंज्योनतपयणन्तम् 

शरीरं परुसदशृ ंपुरं, तत्स्वानमिो 

जीवस्य ध्यािाद्यिुष्ठािं शोकनिवतणकम् 

5 संसारवृक्षस्य वर्णिम,् उपदशेसारः, 

ग्रन्र्पररसमानिपयणन्तम्। 

संसारस्य वृक्षत्वेि रूपर्ं, नवस्तरेर् 

वृक्षसादशृ्यप्रनतपादिञ्च, 

मुञ्जाददषोकानमव शरीरादरेात्मािं 

पृर्क् कृत्वा तं ब्रह्मेनत नवद्यात् 

इत्युपदशेसारः। 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 1st Year (Second Semester) 

Course no     - 4 

Name of the Text   - पञ्चदशी  

  

General objective of Book (TEXT) :  

1. वेदान्तपञ्चदशी वेदान्तग्रन्र्े प्रकरर्ग्रन्र्ः। नवनशष्य आद्यप्रकरर्िये पञ्च कोशाः, 

पञ्चभूतािां सृनिः, तेषां नमथ्यात्वम ् इत्यादयो नवषया निरूनपताः। बहूिां नवषयािां 

पररञािे अत्यन्तम् उपकारकः ग्रन्र्ः। 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 आददतः 32 श्लोकपयणन्तम् सृनिप्रदियानवञािम्। 

2 अन्नं प्रार्ः इत्याददश्लोकमारभ्य प्रकरर्समानि-

पयणन्तम ्

पञ्चकोशनववेकनवञािम्। 

3 पञ्चभूतनववेकप्रकरर्े आददतः 39 श्लोकपयणन्तम्। पञ्चभूतनववेकः सदवे 

इत्याददश्रुत्यर्णपररञािम्। 

4 पञ्चभूतनववेकप्रकरर्े तदा नस्तनमतगम्भीरम् 

इत्याद्यारभ्य 78 श्लोकपयणन्तम् 

सृिःे पूवं नस्र्नतः एवं 

आकाशस्य उत्पनिः इनत 

अियोः ञािम्। 

5 पञ्चभूतनववेकप्रकरर्े 79 श्लोकमारभ्य 39 

श्लोकपयणन्तम्। 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 2nd Year (3rd Semester) 

Course no     - 5 

Name of the Text   - वेदान्तपररभाषा (आगमपररच्छेदान्ता) 

  

General objective of Book : 

1. वेदान्तपररभाषा शास्त्रे प्रवेशम् इच्छताम् अत्यन्तम् उपकारकः ग्रन्र्ः। समगं्र शास्त्रप्रमेयम् 

अत्र निरूनपतम्। 

 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 आददतः ञािगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकनिरूपर्ान्तम् प्रत्यक्षञािपररचयः 

2 नवषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकनिरूपर्ात् आरभ्य 

प्रमालक्षर्ोपसंहारान्तम्। 

नवषयगतप्रत्यक्षत्वप्रमालक्षर्योः 

ञािम् 

3 आनवद्यकरजतोत्पपनिनिरूपर्ादारभ्य 

प्रर्मपररच्छेदान्तम्। 

आनवद्यकरजतोत्पपनिञािम् 

4 अिुमाि-उपमािपररच्छेदौ, आगमपररच्छेद े

शनिनिरूपर्ान्तम्। 

अिुमाि-उपमाियोः ञािम् 

5 लक्षर्ानिरूपर्ान्तम् आगमपररच्छेदान्तम् शब्दबोधपररञािम् 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 2nd Year (3rd Semester) 

Course no     - 6 

Name of the Text   - तैनिरीयोपनिषत् 

  

General objective of Book : 

1. इयं तैनिरीयोपनिषद ् कृष्र्यजुवेदशाखीया यत्र नशक्षावल्याददभृगुवल्लीपयणन्तं भागः 

वेदान्तनवञािसुनिनितार्ाणय आत्मनवञािाय च श्रुनतप्रस्र्ािेषु मुख्यतमा। यस्याः 

अध्ययिेि वेदान्तशास्त्रम् सम्यक् अधीतं भवनत। 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 नशक्षावल्ली, सम्पूरं् शाङ्करभाष्यम ् वैददकस्वरप्रदिया 

उच्चारिाददनववरर्म् 

2 ब्रह्मवल्लया प्रर्मािुवाकभाष्यम ् सत्यं ञािम् अिन्तं ब्रह्म 

इत्याददमन्त्रार्णनववरर्भाष्यम ्

3 नितीयािुवाकादारभ्य षष्ठािुवाकसमानिपयणन्तं 

भाष्यम् 

पञ्चकोषािां स्वरूपनववेचिम् 

4 सिमािुवारादारभ्य ब्रह्मवल्लीसमानिपयणन्तं भाष्यम् समग्रायाः ब्रह्मवल्याः 

निगमिम् 

5 भृगुवल्ली, सम्पूरं् भाष्यम् भृगुमहषेः नपत्रा सह संवादः 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 2nd Year (4th Semester) 

Course no     - 7 

Name of the Text   - वेदान्तपररभाषा (अर्ाणपनिपररच्छेदम् आरभ्य  

   प्रयोजिपररच्छेदान्तम्) 

  

General objective of Book : 

1. वेदान्तपररभाषा शास्त्रे प्रवेशम् इच्छताम् अत्यन्तम् उपकारकः ग्रन्र्ः। समगं्र शास्त्रप्रमेयम् 

अत्र निरूनपतम्। 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 अर्ाणपनिपररच्छेदः, अिुपलनब्धपररच्छेद ेअिुपलब्धेः 

मािान्तरत्वनिरूपर्ान्तम्। 

अर्ाणपनि-

अिुपलनब्धप्रमार्योः ञािम्। 

2 प्रामाण्यवादः नवषयपररच्छेद े

भूतभौनतकसृनिनिरूपर्ान्तम् 

भूतभौनतकसृनिञािम्। 

3 प्रलयनिरूपर्ादारभ्य जीवनिरूपर्ान्तम् तत्त्वं-पदार्णयोः ञािम्। 

4 वृनिनिरूपर्ादारभ्य प्रयोजिपररच्छेद ेमिसः 

ब्रह्मञािकरर्त्वनिरुपर्ान्तम् 

तत्त्वं-पदार्णयोः ञािम्। 

प्रयोजिञािम।् 

5 श्रवर्ाददनिरूपर्ादारभ्य प्रयोजिपररच्छेदान्तम् ब्रह्मसाधिञािम्, एवञ्च 

प्रयोजिञािञ्च। 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 2nd Year (4th Semester) 

Course no     - 8 

Name of the Text   - मुण्डकोपनिषत् - भाष्यम ्

  

General objective of Book : 

1. अस्य ग्रन्र्स्य अध्ययिेि नवनशिवेदान्तवाक्यािां महावाक्यािाम् अवगनतः 

वेदान्ततत्त्वञािं च भवनत। उपनिषत्सु एकनवञािेि सवणनवञािप्रनतञा अत्रैव लभ्यते। 

अिेके दिृान्ताि प्रनतपाददताः इनत नवशेषः नशष्यार्ाम् अवगमिे सौकयणञ्च। 

 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 प्रर्ममुण्डके प्रर्मखण्डभाष्यम् परापरनवद्याियप्रदशणिम्। 

2 प्रर्ममुण्डके नितीयखण्डभाष्यम् कमाणिुष्ठािस्य आवश्यकत्वं कमणफल ंस्वगं च 

नवस्तरेर्ोक्त्वा तस्य अिश्वरत्वमाह। 

3 नितीयमुण्डके प्रर्मखण्डभाष्यम् परनवद्यायाः नवस्तृतरूपेर् वर्णिम्। 

4 नितीयमुण्डके नितीयखण्डभाष्यम ् प्रर्वसहायेि तदपुासिेि जीवस्य ब्रह्मनर् 

योजिम्, ब्रह्मनवद्याफल ंप्रदशणिम्। 

5 तृतीयमुण्डके खण्डियभाष्यम् जीवस्य कमणफलभोगससंारः, 

ब्रह्मनवदपुासिम् तत्फल ंच। 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 3rd Year (5th Semester) 

Course no     - 9 

Name of the Text   - छान्दोग्योपनिषत् – भाष्यम् (षष्ठोऽध्यायः) 

  

General objective of Book : 

1. छान्दोग्योपनिषदद षष्ठऽेध्याये सनिद्यानिरूपर्म् एवं तत्त्वमनसवाक्यार्णनिरूपर्ं च अनत 

सरलं नवस्तृतं च कृतम्। महावाक्यार्णञािं अत्यन्तम् उपकारकः अयं ग्रन्र्ः। 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 प्रर्म-नितीयखण्डौ। उपोद्घातः – सनिद्याप्रस्तावः। 

2 तृतीयखण्डादारभ्य षष्ठखण्डान्तम्। नत्रवृत्करर्निरूपर्ञािम्. 

3 सिम-अिमखण्डौ। मिसः अन्नमयत्व-सुषुनि-

सुषुनि-अवस्र्ायोः ञािम्। 

4 िवमखण्डादारभ्य त्रयोदशखण्डान्तम्। मधु-िदी-वृक्ष-न्यग्रोधफल-

लवर्ोदकदिृान्तैः 

तत्त्वमनसवाक्यार्णञािम् 

5 चतुदणश-पञ्चदशखण्डौ बिपुरुषदिृान्त-

तिपरशुदिृान्ताभ्यां 

तत्त्वमनस वाक्यार्णञािम् 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 3rd Year (5th Semester) 

Course no     - 10 

Name of the Text   - ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् (प्रर्माध्याये प्रर्मनितीयपादौ) 

  

General objective of Book : 

1. श्रुनतसूत्रप्रस्र्ािेषु आद्यपादियं श्रुनतवाक्यािां समन्वयनिरूपर्ार्णम्। 

2.  

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 नजञासानधकरर्म् – शास्त्रयोनित्वानधकरर्पयणन्तम् चतुस्सूत्रयां सूत्रत्रयपयणन्तं 

नवचारः 

2 समन्वयानधकरर्तः – आकाशानधकरर्पयणन्तम् श्रुनतवाक्यािां नवचारः 

3 ज्योनतिरर्ानधरर्तः – प्रातदणिनधकरर्पयणन्तम् श्रुनतवाक्यार्णनवचारः 

4 सवणत्रप्रनसद्प्ध्यनधकरर्तः – 

गुहाप्रनविानधकरर्पयणन्तम् 

श्रुनतिाम् अितेै ब्रह्मनर् 

समन्वयः 

5 अन्तरानधकरर्तः – नितीयपादपररसमानिपयणन्तम् श्रुनतिाम् अितेै ब्रह्मनर् 

समन्वयः 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 3rd Year (6th Semester) 

Course no     - 11 

Name of the Text   - बृहदारण्योकपनिषत् – भाष्यम् (तृतीयोऽध्यायः) 

  

General objective of Book : 

1. बृहदारण्यकोपनिषदद तृतीयाऽध्याये याञवल्क्यमुखेि बहवः वेदान्तसम्बनन्धिः नवषयाः 

उपनक्षिाः। आत्मिः स्वरूपञािे अत्यन्तम् उपकारं करोनत अयं ग्रन्र्ः। 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 प्रर्मब्राह्मर्म-्नितीयब्राह्मर्ं 

च। 

उपोद्घातः अश्वलप्रश्नः, जारत्कारवप्रश्नः 

2 तृतीयब्राह्मर्म-्चतुर्णब्राह्मर्ं 

च। 

ञािकमणसमुच्चयनिराकरर्म्, भुज्युप्रश्नः, 

उषस्तप्रश्नः-आत्मानस्तत्वनिरूपर्म् 

3 पञ्चम-षष्ठ-सिमब्राह्मर्ानि कहोलप्रश्नः, पाररव्राज्यनवनधनवचारः, गार्गगप्रश्नः, 

उद्दालकप्रश्नः, सूत्रात्मकवायूनिरूपर्म्, 

अन्तयाणनमनिरूपर्म ्

4 िवमखण्डादारभ्य 

त्रयोदशखण्डान्तम्। 

मधु-िदी-वृक्ष-न्यग्रोधफल-लवर्ोदकदिृान्तैः 

तत्त्वमनसवाक्यार्णञािम् 

5 िवमब्राह्मर्े अवनशिः सवव 

भागः 

प्रार्स्य पृनर्व्याद्यवयविारा उपसिानिरूपर्म्, 

ददग्दवेतासु आत्मदषृ्या सवाणत्मत्वसम्पादिम्, 

आिन्दशब्दार्णनवचारः 
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Department of Advaita Vedanta 

 

Name of the Program   - Sastri 3rd Year (6th Semester) 

Course no     - 12 

Name of the Text   - ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् (प्रर्माध्याये तृतीयचतुर्णपादौ) 

  

General objective of Book : 

1. अत्र ब्रह्मसूत्रस्र्-तृतीयचतुर्णपादयोः श्रुनतवाक्यं स्वीकृत्य नवचारः प्रवतणते तर्ा वेदान्तािां 

षनववधतात्पयणनलङ्गािुसारेर् नवचारः अनधकरर्रीत्या प्रवतणते। सतू्रप्रस्र्ािम् इनत 

प्रनसिम।् 

 

Objective of the Text Book : 

Unit 

No. 

Unit Title Objective 

1 द्युभ्वाद्यनधकरर्तः – ईक्षनतकमाणनधकरर्पयणन्तम ् श्रुतेः अितेै ब्रह्मनर् समन्वयः 

2 दहरानधकरर्तः – अपशदू्रानधकरर्पयणन्तम् श्रुतेः अितेै ब्रह्मनर् समन्वयः 

3 कम्पिानधकरर्तः – आिुमानिकानधकरर्पयणन्तम् श्रुतेः अितेै ब्रह्मनर् समन्वयः 

4 चमसिानधकरर्तः – कारर्त्वानधकरर्पयणन्तम् श्रुतेः अितेै ब्रह्मनर् समन्वयः 

5 बालाक्यनधकरर्तः – चतुर्णपादपररसमानिपयणन्तम् श्रुतेः अितेै ब्रह्मनर् समन्वयः 

 


