राम राम राम
सद्गुरो पाहह

|| श्रीः ||

॥ गीतगोहिन्दसंस्कृ तसङ्घः ॥

राधे श्याम
परमदयालो पाहह

(हिजयनगरशाखा )

पञ्चिषीय-पाठ्यक्रमः (Syllabus) - २०१९ - २०२४
ऄर्भकाः (Putani)
0 yrs to 1st std

ककशोराः (Sub-juniors)
2nd to 4th std

कहनष्ाः (Juniors)
5th std and above

ज्येष्ाः (Seniors)
Completed Juniors

सिभदि
े तानां प्राथभना

सिभदि
े तानां प्राथभना

सिभदि
े तानां प्राथभना

सिभदि
े तानां प्राथभना

गुिभष्टकम्

गुरुपादुकास्तोत्रम् / शङ्कराष्टोत्तरं /
दत्तात्रेयस्तोत्रम्

त्रोटकाष्टकम् / शङ्कराष्टोत्तरं /
अचायभस्ति:/ दत्तनिरत्नमाहलका / दहिणामूर्तयभष्टकम्

सङ्कष्टनाशनगणेशस्तोत्रम्

महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम्/
सुब्रह्मण्यर्ुजङ्गम् (१-१५)

गणेशर्ुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् /
सुब्रह्मण्यर्ुजङ्गम् (१-३३)

स्तुहतकु सुमाञ्जहल: (१+२)
िेङ्टॆश्वरसुप्रर्ाताकद
सौन्दयभलहरी
शङ्कराष्टोत्तरं

देिीस्तुहतः, लक्ष्म्याष्टकम्

शारदार्ुजङ्गम्, लहलतापञ्चरत्नं, महालक्ष्ममीस्तोत्रम्

सौन्दयभलहरी (१-२०)/ कनकधारास्तोत्रम्/
देव्यपराधिमा

अकदर्तयहृदयस्तोत्रम् (र्हिष्योत्तरपुराणम्)

हशिपञ्चािरस्तोत्रम्, ऄधभनारीश्वरस्तोत्रम्

हलङ्गाष्टकं

मधुराष्टकम्, कृ ष्णाष्टकम्, ऄच्युताष्टकम्

जगन्नाथाष्टकम्, र्जगोहिन्दम्(१-१२)

7 रामायणम्

हनुमर्तकृ तसीतारामस्तोत्रम्

सङ्िेपरामायणम्, सुन्दरकाण्डपारायणम्, नामरामायणम्

8 श्रीमद्भगिद्गीता

ध्यानश्लोकाः, परामोदा, १२

सङ्िेपरामायणम् (३०),
अकदर्तयहृदयम्
१५, २ (५४-७२), परामोदा

िेङ्कटेशसुप्रर्ातम्,
गोहपकागीतम्, िातपुरनाथाष्टकम्,
गुरुिातपुर(५०),
ीशपञ्चरत्नम्
सङ्िेपरामायणम्
अकदर्तयहृदयम्
११, परामोदा, १२,१३,१४,१५

संपूणभम्

-

-

-

श्यामलादण्डकम् / रघुिीरगद्यम् / श्रीहिद्याचूर्णणका

नामािलयः (२०)

नामािलयः (३०)

नामािलयः (५०)

र्जनोर्तसिपद्धहत: - कदनम् १

राम,रमा,फलम्

हरर, गुरु, महत, गौरी

ऄजन्तशबदा:

शबदरूपसङ्रह:

12 ऄमरकोष:



स्िगभिगभः (५०)

स्िगभिगभः

प्रथमं काण्डम्

13 ऄष्टाध्यायी



१-१', ३० सूत्राहण

१-१'

ऄध्याय: १& २

१० िाक्याहन

संस्कृ तर्ारर्तया: ५ कदनस्य पाठ्यक्रमस्य समाहतः

संस्कृ तर्ारर्तया: १० कदनस्य पाठ्यक्रमस्य समाहतः

संस्कृ तेनैि व्यिहार:

हशशुगीताहन - ऄहर्नयसहहतम् (३०+)

संस्कृ तगानम् (संस्कृ तर्ारर्तयाः ) - २

संस्कृ तगानम् (संस्कृ तर्ारर्तयाः ) - ५

संस्कृ तगानम् (संस्कृ तर्ारर्तयाः ) - १०

कथा

कथा

उपन्यासः / रसप्रश्ाः/ श्लोकाथभः/ िाताभ / सुर्ाहषतम्

उपन्यासः / रसप्रश्ाः/ श्लोकाथभः / िाताभ / सुर्ाहषतम्
सा्प्रदाहयककारणाहन - सिं छात्रैः

17 ऄन्र्तयािरी









18 नामजप: / प्राणायाम:











क्रीडा - ऄन्यछात्राणाम्
स्फोरकादीनां हनमाभणम्

1 प्राथभना
2 गुरु :
3 गणेश :, सुब्रह्मण्यः
4 देिी
5 हशि: / सूयभ:
6 कृ ष्णः / नारायण:

9 गद्यस्तोत्रम्
10 नामसङ्कीतभनम्
11 शबदाः

14 संस्कृ तस्र्ाषणम्
15 संस्कृ तगानम् / हशशुगीताहन
16 उपन्यासः/ कथा/ रसप्रश्ाः/

श्लोकाथभः

19 प्रायोहगकम्
20 सहस्रनामम्
21 लोकप्राथभना / मङ्गलम् /

शाहन्तमन्त्राः

* हचत्रलेखनम् / िणभसंयोजनम्

* स्फोरकक्रीडा: (Charts)





हिष्णुसहस्त्रनाम ध्यानश्लोका:

हिष्णु-लहलता-गणेश









