
NAME OF TEACHER: MOUMITA SARKAR. 

अधनुनकससं्कृतसानित्ये श्रीजीजी्यायायतीथ ः(SEM-IV, SUB-

SANA,PAPER-CC9,SEC-A) 

भारतबर् स्य श्संस्कृतसानित्यसाधनायां श््ङ्गीयानाम् श्ऄ्दानम् श्ऄनस््ीकाय म्।संस्कृतसानित्यस्य श्न्न्धासु श्

शाखासु श््ङ्गीयप्रनतभायाः श्गौर्मयी श्क्रियाशीलता श्ऄतीतकालादारभ्य श्आदानीयातनं श्या्द ्श्ऄम्लालेन श्ए् श्

ऄ्नतष्टते।तेर्ु श््ङ्गीयकन्र्ु श्रीजीजी्यायायतीथ ः श्ऄयायतमः।तस्य श्सारस््तसाधनया श् श्ऄ्ा चीनसंस्कृतसानित्यम् श्

ईद्भानसतम्। 

जयाम :-संस्कृतसानित्यगगने श्नक्षत्रनम् श्भानत श्पनडडताग्रगडयस्य श्पञ्चाननतक रत्नस्य श्अत्मजः श्

रीजीजी्यायायतीथ ः।1893 श्इश्ीयाब्द ेश्जानुयारीमासस्य श्र्डव्शनततमे श्क्रद्से श्स श्पनिम्ङ्गस्य श्

ईत्तरचनव्शपरगणाजेलायां श्भाटपाडास्थाने श्ऄजायत। 

नशक्षाजी्नम-्नपतृदे् स्य श् चतुष्पाठ्ां श् प्राथनमकनशक्षायाते श् सः श् कनलकातायाः श् संस्कृतकलेनजयेट-न्द्यालयात ्श्

प्र्ेनशकापरीक्षायाम् श् ईत्तीण म् श् ऄभ्त्।पिात् श् सुरेयारनाथमिान्द्यालयात् श् न्.ए श् परीक्षायाम् श् ईत्तीडय  श्

कनलकातान्श्वन्द्यालयात ्श् एम.ए श् नडग्रीं श् लब्ध्ान्।नपता श् पञ्चाननतक रत्नः श् ्ाराणस्याम् श् श्

अधुननकयायायशास्त्रयरर्ययनाथथं  श् मिामिरपा्यायं श् राखालदासयायायरत्नं श् ननकर्ा श्

पे्रनर्त्ान्।पनडडतिरप्रसादशास्त्रीणां श् माग ननदशेेन श् तेन श् “अधुननकतक न्ज्ञानस्य श् िमन््त नम्”(EVOLUTION 

OF MODERN LOGIC) श्आनत श्शरध्याधं श्न्रच्य श्“डक्टरेट” श्ईपावध श्ऄनधगतम्। 

कम जी्नम-् ऄ्यनादनयातरं श् स श् अदौ श् ए् श् नपतृदे् स्य श् चतुष्पाठ्ाम् श् ऄ्यक्षत््ेन,ततः श्

ऋनर््नङ्कमचयारमिान्द्यालयस्य श् ऄ्यापकरूपेण श् न्राजते श् स्म।पिात् श् कनलकातान्श्वन्द्यालयस्य श्

संस्कृतन्भागे, श्ऄनयातमे श्च श्याद्पुरन्श्वन्द्यालयस्य श्संस्कृतन्भागे श् ऄ्यापकपदम् श् ऄलंकृत्ान्।काव्यतीथ -

व्याकरणतीथ यायायतीथा द्य्युपाक्रदनभःसम्माननतः श् सःकनलकाताबध मानन्श्वन्द्यालयाभ्यां श् नड.नलट् श् आत्युपानधना श्

भूनर्तः।न्न्ध ः श् पुरस्कार ः श् रीजीजी्ः श् सम्माननतर श् ऄभ्त्।तद ्श् यथा- श् 1968 श् इश्ीयाब्द ेश्

भारतस् काराराष्ट्रपनतसम्मानं, श् प्रयागन्द्वद्ससमाजपक्षतर श् “भारतनशररमनण”,िा्डापनडडतसमाजादे् श्

“व्याकरणनशररमनण:”, श्न्श्वभारतीन्श्वन्द्यालयेन “देनशकरत्तम” श्ईपानधना श्स श्त ुश्सत्कृतः। 

 

काव्यप्रनतभायाः श् ननदश नम-्तस्य श् सारस््तन्द्याधारा श् तु श् र्नष्टः श् ्र्ा नण श् या्त् श् प्र्ानिता श्

ननर्नच्छन्नरूपेण।तेन श् मिाकाव्य-नचत्रकाव्य-गीनतकाव्य-नाटक श् प्रभृतीनन श् रनचतानन।तस्य श् रीजव्यकाव्यानन श्

रूपकानन श्न्शेर्ेण श्प्रिसनानन श्सानित्यकीतेःमानदडडान् श्स्थापयनयात।तत्प्रणीतानां श्मौनलकग्रयाथानां श्सूची श्प्रदीयते- 

रीजव्यकाव्यानन- 

1. पाडड्न्िमम्(मिाकाव्यम्) 

2. सारस््तशतकम्(नचत्रकाव्यम्) 

3. ऋतुचिचिंमणम्(गीनतकाव्यम्) 



 

दशृ्यकाव्यानन- श्एकरनवत्रशतः श्दशृ्यकाव्यानन श्तने श्न्रचतानन।तेर्ु श्ईल्लेखयरग्यानन- 

(क)नाटकानन- 

1. मिाकन्कानलदासम् 

2. साम्यसागरकल्लरलम ्

3. रीजीशङ्कराचाय म् 

4. न््ेकानयादचररतम् 

5. नसयाधुसौ्ीरसंग्रामम् 

6. रीजीकृष्णकौतुकम् 

7. रघु्ंशम् श् श् श् श् श् श् श् श्प्रभृनतः। 

(ख)प्रकरणम-् 

1. माधुरीसुयादरम्। 

 

(ग)भाणद्वयम ्

1. न्नधन्पया सम् 

2. पुरूर्पुङ्ग्ः। 

(घ)व्यायरगाः- 

1. क लासनाथन्जयम् 

2. नगररधरसम्बर्द् नम्। 

(ङ)प्रिसनानन- 

1. न््ािन्डम््नम् 

2. नचनपटकच् णम् 

3. ्नभरजनम् 

4. ररररददुै् म् 

5. चौरचातरुीयम्। श् श्प्रभृनतः। 

 

पररशेर्े श्एतद ्श््क्तव्यं श्यत्, श्ससं्कृतसानित्यस्य श्नचराचररत ंश्धारामनतिम्य श््त मानजी्नम् श्ऄ्लम्व्य श्

रीजीजी्यायायतीथ स्य श्ग्रयाथाः श्पाठकसमाजे श्स्ोच्चस्थानमनधकु् याते। 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


