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CBCS Autonomous Structure for MA (Yogic Science) 2nd Year 

Term/Sem

ester 

Course 

Module 

Subject 

Code 
Title of Paper Credit 

Hours per 

Week 

III 

DSC 

 

YOG- 301 Yoga Practical - V 4 8 

YOG- 302 
Yoga Practical – VI  

(Antarang Yoga) 
4 8 

YOG- 303 Principle of Yoga- I 4 4 

SEC YOG- 304 Fundamentals of Naturopathy 4 4 

DSE YOG- 305 Research Methodology 4 4 

IV 

DSC 

YOG- 401 Yoga Practical – VII 4 8 

YOG- 402 

Practical -VIII 

A) Dissertation  OR 

B)Analytical Study & Reviews 

4 8 

YOG- 403 Principle of Yoga- II 4 4 

GE YOG- 404 Yoga & Mental Health 4 4 

DSE 

 
YOG- 405 Health & Alternative Therapies 4 4 

 Total Credits 40  

 

Syllabus Pattern for The all Courses (60: 40) 

Nature Marks 

External Marks 60 

Internal Marks 40 

Total Marks 100 
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अभ्यासक्रमाची उद्धीष्ट्ये :  

१)  शिक्षण, क्रीडा आशण आरोग्य क्षेत्रात उपयुक्त असा योग अध्यापक, समुपदिेक आशण 

संिोधकासाठी आवश्यक असणारी पात्रता प्राप्त करून दणे्यासाठी प्रयत्न करणे.  

2)  योग, तत्वज्ञान आशण शनसगोपचारातील मुलभूत तत्वांची िास्त्रिुद्ध ओळख करून दणेे.   

३)  आरोग्य शवभाग, स्पा, हले्थ केअर सेंटर, हॉटेल्स, जीम इत्यादी क्षेत्रात योग प्रशिक्षक, 

उपचारक म्हणून आशण स्वयं रोजगारासाठी पात्रता उपलब्ध करून दणेे.  

४)  स्पधाा परीक्षेच्या दषृ्टीने िारीररक, मानशसक स्वास््य शवकशसत करणे.  

५)  नैशतक मूल्यांच्या शवकास करणे.  

   

अभ्यासक्रमाची साध्ये :  

१)  शिक्षण, क्रीडा आशण आरोग्य क्षेत्रात उपयुक्त असा योग अध्यापक, समुपदिेक आशण 

संिोधकासाठी आवश्यक असणारी पात्रता येईल. 

२)  अथााजानासाठी रोजगार आशण  स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.  

३)  िारीररक आशण मानशसक स्वास््यासोबतच व्यशक्तमत्व आशण नैशतक मूल्यांच्या शवकास 

होईल .  

४) योग, तत्वज्ञान आशण शनसगोपचारातील मुलभूत तत्वांची  िास्त्रिुद्ध ओळख होईल.  

५)  तरुणांना व्यसनापासून दरू ठेवण्यासाठी लाभदायक ठरेल.  

६)  आधुशनक स्पधाात्मक युगात  तणाव, नैराश्य, अशनद्रा, यासारख्या रोगांपासून मुक्ती 

शमळशवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 
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M. A.  Part – II   (Semester- III) 

DSC - YOG -301 Yoga Practical - V 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course Objectives: 

१) िारीररक व मानशसक िुद्धता प्रस्थाशपत करणे.   

२) िारीररक दढृता, संतुलन, सामंजस्य प्रस्थाशपत करणे.  

३) योशगक प्रक्रक्रयांच्या माध्यमातून रोग प्रशतकार क्षमता वाढशवणे.  

४) योशगक प्रक्रक्रयांची प्रात्यशक्षकासहीत ओळख करून दणेे.   

Learning Outcomes:  

१)  िारीररक व मानशसक स्वास््य सुदढृ होईल.   

२)  आंतररक िक्तींचा शवकास होईल.  

३)  िारीररक मानशसक शस्थरता व सामंजस्य प्रस्थाशपत होईल.  

 

ओंकारप्राथाना,  गुरुवंदना, पतंजलीनमन, मेरी भावना, मंगल भावना,  

आत्मचचतन प्राथाना,  िांतीपाठ व समंत्र सूयानमस्कार 

 

युशनट-१क्षमतेनुसार करावयाची आसन े        

 (४० ताशसका) 

 १.१  ियनशस्थती –   १) कंधरासन  २) सवाांगासन ३) पवनमुक्तासन

     ४) हलासन  ५) मत्स्यासन ६) िवासन 

 १.२  शवपरीतियनशस्थती –  १) सरलहस्त भुजंगासन २) शतयाक भुजंगासन  

     ३) धनुरासन  ४) नौकासन ५) मकरासन 

 १.३  बैठकशस्थती –   १) अधामत्स्येन्द्द्रासन   २) उग्रासन ३) सुप्तवज्रासन 

        ४) मंडूकासन ५) ििांकासन 

 १.४  दडंशस्थती –   १) शतयाकताडासन २) पररवताशत्रकोणासन ३)वीरासन

     ४ ) संकटासान  ५) उत्क्तटासन 

Transaction Methodology:  Practical Demonstration  

 

युशनट-२  क्रदघाकालावधीची आसन े(१०शमशनट)      

 (४० ताशसका) 

 २ .१ ियनशस्थती –   १) हलासन २) शवपरीतकरणी ३) पवनमुक्तासन 

 २.२  शवपरीतियनशस्थती –  १) सरलहस्त भुजंगासन २) सहजहस्त भुजंगासन 
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 २.३ बैठकशस्थती –  १) पशिमोत्तानासन  २) ििांकासन  

     ३) पद्मासनयोगमुद्राप्रकार-१ ४) पद्मासन योगमुद्रा प्रकार-२ 

Transaction Methodology:  Practical Demonstration 

  

युशनट-३ शत्रबंधयुक्त प्राणायाम आशण िुद्धीक्रक्रया (प्राणायाम १० आवतान)े            (२० ताशसका)

 ३.१   प्राणायाम- १) नाडीिुद्धी प्राणायाम  २) भशिका ३) शितली ४) सुयाभेदन ५) भ्रामरी  

३.२  िुद्धीक्रक्रया-अशनवाया- १) अशिसार २) रबरनेती ३) दडंधौती 

 ३.३  ऐशच्िक- १) त्राटक २) कपालभाती ३) वमन ४) जलनेती ५) नौली 

Transaction Methodology:  Practical Demonstration 

 

युशनट-४  मुद्रा, धारणा, ध्यान             (२० ताशसका) 

  ४.१   प्राणमुद्रा, अपानमुद्रा, समानमुद्रा, उदानमुद्रा,व्यानमुद्रा, महामुद्रा, काकीमुद्रा 

 ४.२  प्रणवसाधना, योगशनद्रा   

४.३  धारणा (घेरंड संशहतेनुसार )  

Transaction Methodology:  Practical Demonstration 

 

Suggested Readings:   

१)  सरस्वती. स्वामी सत्यानंद (१९९६) , आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, योग पशब्लकेिन्द्स ट्रस्ट, 

मंुगेर शबहार   

२)  सरस्वती स्वामी शनरंजनानंद (२००४), घेरंड संशहता,  योग पशब्लकेिन्द्स ट्रस्ट, मंुगेर, शबहार.  

३)  शत्रलोक राजीव जैन (२०१५), संपूणा योग शवद्या, मंजुल पशब्लकेिन्द्स हाऊस, भोपाल.  

४)  स्वामी शिवानंद (२००६) , योगासन, क्रदव्य जीवन संघ, शिवानंद नगर टीहरी गढवाल.  

५)  मंडशलक श्री शवश्वास (२०११), योग पररचय , योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  

६)   मंडशलक श्री शवश्वास, योग प्रवेि, योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  

७)  गोरे एम. एम. (१९९७), िरीर शवज्ञान आशण योगाभ्यास, कॉन्द्टीनेन्द्टल प्रकािन, पुणे.  

८)  Tiwari O. P., Asana why & how ? kaivlyadhaam, Lonavala.  

९)  Ghorte M. L. (1982) , Guideline for Yogic Practices, Medha Publications, 

Lonavala.    
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M. A.  Part – II   (Semester- III) 

DSC - YOG -302 Yoga Practical - VI (Antranga Yoga) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course Objectives: 

१) आंतररक िक्ती शवकशसत करणे.   

२) िरीर व मनाचे शिशथलीकरणाचे  तंत्र शवकशसत करणे.  

३) मानवी िरीराचे रचनात्मक व क्रक्रयात्मक ज्ञान शवकशसत करणे.  

Learning Outcomes:  

१) आंतररक िक्तींचा शवकास होईल.  

२) मानवी िरीराचे रचनात्मक व क्रक्रयात्मक ज्ञान शवकशसत होईल.   

३) नेतृत्व व वकृ्तत्व कुअश्ल्य शवकशसत होईल.  

४) Motivational Speaker  म्हणून पात्रता शवकशसत होईल.  

५) स्व-शनयंत्रणाचे तंत्र शवकशसत होईल.   
 

युशनट-१          (६०  ताशसका) 

 प्रशटटकल पेपर पाच मधील शिक्षकांनी क्रदलेल्या  

 (आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, िुद्धीक्रक्रया, ध्यान यापैकी कोणतेही एक प्रक्रक्रया.)  

या यौशगक प्रक्रक्रयांवर िरीर क्रक्रया शवज्ञान (Define Anatomy& Physiologically)  

यावर प्रोजेटटबुक आशण त्यावरील सादरीकरण.  

 चतुथा सत्राच्या प्रात्यशक्षक  IIIVया पेपर संबधीचा आराखडा .      

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, group discussion, 

debate  

युशनट-२  अंतरंगयोग              (६०  ताशसका) 

  २ .१ ओंकार ध्यान       

२ .२ पे्रक्षा ध्यान         

 २ .३ योगशनद्रा 

  २.४  शवपश्यना ध्यान  

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Self Study  



M.A.II, Syllabus, Yogic Science, M.J.College,Jalgaon, w.e.f. 2020-21                                          7 

 

Suggested Readings:   

१)  स्वामी शिवानंद (२००६) , योगासन, क्रदव्य जीवन संघ, शिवानंद नगर टीहरी गढवाल.  

२)  मंडशलक श्री शवश्वास (२०११), योग पररचय , योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  

३)  मंडशलक श्री शवश्वास, योग प्रवेि, योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  

४)  सरस्वती. स्वामी सत्यानंद (१९९६) , आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, योग पशब्लकेिन्द्स ट्रस्ट, मंुगेर 

शबहार   

५)   सरस्वती स्वामी शनरंजनानंद (२००४), घेरंड संशहता,  योग पशब्लकेिन्द्स ट्रस्ट, मंुगेर, शबहार.  

६)  गोरे एम. एम. (२०१९), िरीर शवज्ञान आशण योगाभ्यास, कॉन्द्टीनेन्द्टल प्रकािन, शवजय नगर- 

पुणे.    

७)  शवनोद डॉ. संप्रसाद (२००७), ध्यान एक दिान व मागादिान, अनमोल प्रकािन, पुणे.   

८)  सरस्वती. स्वामी सत्यानंद (२००५) , योग शनद्रा,  योग पशब्लकेिन्द्स ट्रस्ट, मंुगेर शबहार  

९)  करजगावकर, डॉ. शगरीधर (२०१९), प्राणायाम ज्ञान व  शवज्ञान, शवश्वकमाा पशब्लकेिन्द्स पुणे.   

 

M. A.  Part – II   (Semester- III) 
 

DSC - YOG -303 Principle of Yoga- I 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course Objectives: 

१) योग तत्वज्ञान, योग परंपरांचे सखोल अध्ययन करून घेणे.    

२) शवशवध धमाातील योग संकल्पनांची ओळख करून दणेे.   

Learning Outcomes:  

१) यथाथा ज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी उपयुक्त.     

२) नैशतक मूल्यांच्या शवकास होऊन जीवन शवषयक दषृ्टीकोन सकारात्मक होईल.  

 

युशनट-१           (१५  ताशसका)  

 १.१ योगाचा उद्गम आशण शवकास (वैक्रदक काळापासून आधुशनक पयांत)  

 १.२  वेदातील योगाचे स्वरूप   

 १.३  उपशनषदातील योगाचे स्वरूप 
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 १.४  शवशवध धमाातील योगाचे स्वरूप  

 Transaction Methodology: Classroom Teaching, ICT  

युशनट-२            (१५ ताशसका) 

 २.१ शवशवध ग्रंथानुसार योग मठ संकल्पना (हठप्रदीशपका, घेरंड संशहता इ.) 

 २.२    ज्ञानाचे शसद्धांत (न्द्याय व पूवा मीमांसा) प्रमा, अप्रमा  

 २.३  प्रमाचे स्त्रोत-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, िब्द, अथाात्पत्ती, अनुपलब्धी  

 २.४    अप्रमाचे स्त्रोत, शवपयाय, तका , स्मृशत आशण समस्या  

 Transaction Methodology: Classroom Teaching, ICT 

युशनट-३           (१५ ताशसका) 

 ३.१ योगसुत्रातील प्रत्याहार, धारणा, ध्यान  संकल्पना (पा.यो.सू.२/५४,५५)   

 ३.२  योगसुत्रातीलसंप्रज्ञात/सबीज समाधी (पा.यो.सू.३/१,२,३) 

 ३.३  संयम, संयमपररणाम आशण संयमजन्द्य शवभूतींचे वणान (पा.यो.सू.३/४ते८,१६ते३५) 

 ३.४  ईश्वर संकल्पना (पा.यो.सू.१/२४ ते २८ ), कमाािय (पा.यो.सू.२/१२ ते १६), 

  कमााचे प्रकार (पा.यो.सू.४/७)  

 Transaction Methodology: Classroom Teaching, ICT 

युशनट-४           (१५  ताशसका) 

 ४.१ सांख्य तत्वज्ञानातील २५ तत्व, प्रकृती उत्क्रांती शसद्धांत  

 ४.२  सत्काया वाद शत्रगुण संकल्पना, पुरुष, प्रकृती स्वरूप, पुरुष बहुत्व 

 ४.३  आत्म्याचे काही शसद्धांत (तैत्तरीय उपशनषदा नुसार), योग तत्वज्ञान आशण आत्मोन्नती 

 ४.४  अंतकरण चतुष्टय िरीर मन व आत्म्यातील सहसंबंध,  

बौद्ध धमाातील संघात वाद, जैन धमाातील पुद्गल, जीव कषाया 

 Transaction Methodology: Classroom Teaching, ICT  

Suggested Readings:   

१)  शत्रलोक राजीव जैन (२०१५), संपूणा योग शवद्या, मंजुल पशब्लकेिन्द्स हाऊस, भोपाल.  
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२)  कुमार डॉ. कामाख्या (२०१०), मानव चेतना एवं  योग शवज्ञान, ड्रोशलया पुस्तक भंडार, 

हररद्वार. 

३)  शसन्द्हा, प्रो. हरेंद्र प्रसाद (२०१०), भारतीय दिान की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास, 

क्रदल्ली. 

४)  मंडशलक श्री शवश्वास, योगशसद्धांत, योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  

५)  गोयन्द्दका हरीकृष्ट्ण्दास, ईिादी नौ उपशनषद, गीताप्रेस गोरखपूर  

६)  आचाया िमाा प.ं श्रीराम (२०००), सांख्यदिान एवं योगदिान, युगान्द्तर चेतना प्रेस, िांतीकंुज 

हररद्वार. 

७)  कोल्हटकर कृ . के. (२००३), पातंजल योग दिान, आक्रदत्य प्रशतष्ठान पुणे.   

८)  भारंबे भागवत मा., पातंजल योगदिान, भक्ती साधना फौंडिेन, जळगाव  

९)   श्री श्रीमद ए. सी. भशक्तवेदांत स्वामी प्रभुपाद (१९९६) , भगवदगीता जिी आह े

तिी,भशक्तवेदांत ट्रस्ट मंुबई.  

 

M. A.  Part – II   (Semester- III) 
 

SEC - YOG -304  Fundamentals of Naturopathy     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course Objectives: 

१) पंचभौशतक शचक्रकत्सा अभ्यासणे.  

२) आहारासंबधीच्या आरोग्यदायी सवयी जाणून घेणे.  

३) आधुशनक जीवनिैलीत संपूणा आरोग्यासाठी आहाराचे महत्व जाणून घेणे.  

४) आहार हचे औषध ही संकल्पना अभ्यासणे.   

Learning Outcomes:  

१) िारीररक स्वस््याशवषयी जागृती शनमााण होईल.     

२) आरोग्यदायी जीवनिैलीचे ज्ञान होईल.  

३)  औषधाशवना आरोग्य प्राप्तीसाठी उपयुक्त ठरेल. 

४) आरोग्यदायी आहाराचा अंगीकार करतील.  
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युशनट-१           (१५ ताशसका) 

 १.१   शनसगोपचार – अथा, व्याख्या, स्वरूप,पररचय  

 १.२   शनसगोपचाराचे महत्व, व्याप्ती आशण आवश्यकता  

 १.३   पंचमहाभूत शचक्रकत्सा – इशतहास  

 १.४   चपडी ते ब्रम्हांडी संकल्पना 

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, ICT   

 

युशनट-२           (१५ ताशसका) 

 २.१    WHO  नुसार – आरोग्य संकल्पना  

 २.२    शनसगोपचाराचे 10 शसद्धांत  

 २.३     पंचमहाभौशतक शचक्रकत्सा ताशत्वक व प्रात्यशक्षक अभ्यास 

   (जल -शचक्रकत्सा, मृशत्तकोपचार,  वायू शचक्रकत्सा, सूयाक्रकरण शचक्रकत्सा, आकाि शचक्रकत्सा)  

 २.४    उपवास शचक्रकत्सा  

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, ICT  

 

युशनट-३           (१५ ताशसका) 

 ३.१   योशगक आहार संकल्पना (हठप्रदीशपका,  भगवद्गगीतेनुसार ) 

 ३.२   आहार- अथा, व्याख्या,  स्वरूप  

 ३.३   अन्न घटकांचे वगीकरण  

 ३.४   आहार हचे औषध – संकल्पना   

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, ICT  

 

युशनट-४           (१५ ताशसका) 

 ४.१   आधुशनक जीवनिैली व शनसगोपचार महत्व  

 ४.२   शनसगोपचार शचक्रकत्सकाचे व्यक्तीमत्व व गुण  

 ४.३   शनसगोपचार शचक्रकत्सेतील वातावरण महत्व    

 ४.४   शनसगोपचारात समुपदिेनाची भुशमका  

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, ICT  
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Suggested Readings:   

१)   मंडशलक श्री शवश्वास, शनसगााची साद, योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक  

२)   जायस्वाल जयनारायण, शनदोष आहार शचक्रकत्सा, गोपाल ग्रंथ गृह प्रकािन, पुणे.  

३)  स्वाशमनाथन आचाया िेिाद्री (२०१३) , प्राकृशतक स्वास््य िास्त्र, प्राकृशतक जीवन िैली 

प्रकािन क्रदल्ली.   

४)  स्वामी क्रदगम्बरजी, झा. डॉ. शपतांबर(२०११),  हठप्रदीशपका,कैवल्यधाम श्रीमन्द्माधव 

योगमंक्रदर सशमती, लोनावला 

५)  श्री श्रीमद ए. सी. भशक्तवेदांत स्वामी प्रभुपाद (१९९६) , भगवदगीता जिी आह े

तिी,भशक्तवेदांत ट्रस्ट मंुबई. 

६) जायस्वाल जयनारायण, रस प्या बरे व्हा, गोपाल ग्रंथ गृह प्रकािन, पुणे.  

७)  डॉ. सत्यपाल (२०००), योग और भोजन द्वारा रोगो का इलाज, पुस्तक महल प्रकािन, नवी 

क्रदल्ली. 

८)   घरोटे एम. एल. एवं गांगुली श्रीमंत कुमार (२००१), योगाभ्यासो के अध्यापन शवशधया, 

कैवल्यधाम श्रीमन्द्माधव योग मंक्रदर सशमती लोणावळा.  

९)  जैन डॉ. क्रकरण, योगशिक्षणिास्त्र, योग क्रीडा प्रबोशधनी नाशिक.  

१०) मंडशलक डॉ. शवश्वास (२००३), योगशिक्षक, योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  

११) बेदरकर कुमुद, शनसगोपचार – आरोग्याचा शवचार आशण आरोग्य, आरती प्रकािन.  

 

M. A.  Part – II   (Semester- III) 

DSE - YOG -305 Research Methodology 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Course Objectives:  

१)  िास्त्रीय संिोधन पद्धतीची ओळख करून दणेे.    

२)  संिोधक वृत्ती शवकशसत करणे.  
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३)  योग- तत्वज्ञान – शनसगोपचार इत्याक्रदना वैज्ञाशनक दषृ्टीकोनातून शसद्ध करण्याचे तंत्र 

शवकशसत होईल. 

 Learning Outcomes:  

१)  संिोधक वृत्ती वाढीस लागेल.  

२)  सामाशजक समस्यांची जाणीव होईल.  

३)   योग, तत्वज्ञान आशण शनसगोपचार इत्यादींना वैज्ञाशनक दषृ्टीकोनातून शसद्ध करता 

येईल.  

 

युशनट-१           (१५ ताशसका)  

 १.१ िास्त्रीय संिोधन पद्धती –िास्त्र म्हणजे काय,  व्याख्या, वैशिष्ट्य े  

 १.२  िास्त्रीय संिोधन पद्धतीची मुलभूततत्वे व पायऱ्या   

 १.३  संिोधनाचा अथा, व्याख्या, उक्रदष्ट्ये   

 १.४  संिोधनाचा शवकास व योगक्षेत्रात संिोधनाची आवश्यकता  

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, ICT  

  

 युशनट-२            (१५ ताशसका)  

२.१  तत्वज्ञानीय संिोधन पद्धती (Philosophical Research Methodology), 

तुलनात्मक संिोधन पद्धती (Comparative Research Methodology)  

२.२  प्रायोशगक संिोधन पद्धती (Experimental Research Methodology, 

सवेक्षण संिोधन पद्धती (Survey Research Methodology), 

शवश्लेषणात्मकसंिोधन पद्धती (Explanatory Research Methodology)  

सांशख्यकीय संिोधन पद्धती (Statistical Research Methodology)  

२.३  संिोधनातील समस्या सूत्रण:  अथा, व्याख्या,समस्यासुत्रणाची प्रक्रक्रया, वैशिष्ट्ये, संकल्पनांच्या दोन     

           पातळ्या. 

२.४  संिोधन समस्येतील तत्वे अथवा घटक, संिोधनातील शवषयशनवडीवर प्रभाव टाकणारे घटक 

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, ICT  

 

युशनट-३            (१० ताशसका)  

  ३.१  नमुना शनवड – अथा, व्याख्या, प्रकार, प्राशतशनशधक नमुन्द्याच्या आवश्यक गुणशविेष, पायऱ्या 

 ३.२  पररकल्पना- अथा, व्याख्या,वैशिष्ट्ये प्रकार, संिोधनात परीकल्पनेचे  महत्व आशण उपयोशगता 

 ३.३  त्य संकलन – अथा, व्याख्या,वैशिष्ट्ये संकलनाच्या पद्धती,  त्यांचे स्त्रोत. 

३.४  चर – अथा,व्याख्या, प्रकार 

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, ICT,  Discussion   
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 युशनट-४            (२० ताशसका)  

४.१  संिोधन आराखडा अथा,व्याख्या,वैशिष्ट्ये,प्रकार,आदिा आराखड्यासाठी आवश्यक घटक  

४.२  सांशख्यकी – अथा व्याख्या, महत्व, वैशिष्ट्ये, मध्य – व्याख्या, वैशिष्ट्ये, प्रकार  

 मध्यका – वैशिष्ट्ये, पद्धती, गुण, दोष, बहुलक – वैशिष्ट्ये, गुण, दोष  

 शवचलन – वैशिष्ट्ये, महत्व, पद्धती, सहसंबंध – अथा, व्याख्या, प्रकार, पद्धती, वैशिष्ट्ये  

 ४.३  संिोधन अहवाल- व्याख्या, उदे्दि,स्वरूप, संिोधन अहवालाचा आकृतीबंध, आदिा अहवालाची वैशिष्ट्य े

 ४.४  मानसिास्त्रीय चाचण्या व त्यांचे उपयोजन,  सायटेिन (Citation), प्रभाव तत्व  (Impact Factor),  

संदभा (References).   

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, ICT  

 

Suggested Readings:   

१)   कशपल एच. के., अनुसंधान शवशधया, एच. जी. भागाव, बुक हाउस, आगरा.  

२)   चसह अरुण कुमार (१९९८) , मनोशवज्ञान समाजिास्त्र तथा शिक्षा में िोध शवशधया, 

मोतीलाल बनारसीदास, क्रदल्ली.  

३)  करचलगर एफ. एन. (१९६४), फौंडिेन्द्स ऑफ शवहशैवयरल ररसचा हॉल्ट रीनेहाटा, एवं चवसटन 

इंक न्द्यूयाका .    

४)   आगलावे श्री प्रदीप, सामाशजक संिोधन पद्धती.  

५)  चसह एस. पी. , चंद एस. (२००९),  सांख्यीकी – शसद्धांत एवं व्यवहार.  

६)   कशपल डॉ. एच. के., सांशख्यकी के मुलतत्व, शवनोद पुस्तक मंदीर.  

७)  िुटल डॉ. एस. एम., सहाय डॉ. एस. पी. (२००७) , सांशख्यकी के शसद्धांत, साशहत्य भवन 

पशब्लकेिन.  

८)  ठगे डॉ. एस. के., प्राथशमक सांशख्यकी आशण संिोधन पद्धती.   
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M. A.  Part –II (Semester- IV) 

DSC - YOG -401 Yoga Practical – VII 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course Objectives: 

१) उपचारात्मक दषृ्टीने योशगक प्रक्रक्रयांची उपयुक्तता शसद्ध करणे.    

२) शवशवध योशगक क्रक्रयांद्वारे स्नायू क्षमाता व सुदढृता वाढशवणे.  

३) िररर व मज्जासंस्थेचा साम्नाव्य प्रस्थाशपत करणे.   

Learning Outcomes:  

१) परानुकंपी मज्जा संस्था सक्रीय होण्यास उपयुक्त ठरेल.    

२) िारीररक, मानशसक वृद्धी होऊन अंतमुाखी होण्यास उपयुक्त ठरेल.  

३)  स्पधाा परीक्षेसाठी आवश्यक िारीररक, मानशसक सामंजस्य प्रस्थाशपत होईल.  

 

ओंकारप्राथाना, गुरुवंदना, पतंजलीनमन, िांतीपाठ व समंत्र सूयानमस्कार 

 

युशनट-१ क्षमतेनुसार करावयाची आसने       (४० ताशसका)   

१.१  ियनशस्थती –   १ ) सवाांगासन २) कणाशपडासन   ३) हलासन 

४) चक्रासन ५) मत्स्यासन  ६) िवासन  

१.२  शवपरीतियनशस्थती – १) सरलहस्तभुजंगासन  २) िलभासन 

३) धनुरासन ४) शतयाकभुजंगासन ५) मकरासन 

१.३  बैठकशस्थती –  १) गोमुखासन  २) उष्ट्रासन ३) भद्रासन ४) जानुशिरासन  

१.४  दडंशस्थती –  १) वीरासन २) पररवताशत्रकोणासन ३) गरुडासन  ४) िीषाासन 

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Demonstration 

 

युशनट-२  क्रदघाकालावधीची आसन े(२० शमशनट )     (३५ ताशसका) 

२.१  ियनशस्थती –  १) हलासन    २) शवपरीतकरणी आसन   ३) कणाशपडासन  

२.२  शवपरीतियनशस्थती – १) सहजहस्तभुजंगासन 

२.३  बैठकशस्थती –   १) पशिमोत्तानासन २) गोमुखासन  

३) अधामत्स्येंद्रासन ४) ििांकासन 

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Demonstration 
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युशनट-३ प्राणायाम आशण िुद्धीक्रक्रया  (प्राणायाम  शत्रबंधयुक्त  १० आवतान े)        (३० ताशसका) 

 ३.१ प्राणायाम- १) नाडीिुद्धी प्राणायाम २) उज्जायी ३) शितली ४) भ्रामरी 

 ३.२  िुद्धीक्रक्रया-अशनवाया-  १) वमन  २) रबरनेती  ३ ) जलनेती   ४ ) दडंधौती 

  ३.३ ऐशच्िक-  १) त्राटक  २) कपालभाती   ३) अशिसार ४ ) नौली 

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Demonstration 

 

युशनट-४  मुद्रा - ध्यान         (१५ ताशसका)  

४.१ १) सुयामुद्रा   २) वायुमुद्रा ३) आकािमुद्रा ४) पृ्वी मुद्रा  

 ५) वरुणमुद्रा  ६) महाबेध  ७) िांभवी मुद्रा 

 १) भावना योग २) अहाम योग ३) भावातीत ध्यान  ४) शवपश्यना  

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Demonstration, Self practice  

 

Suggested Readings:   

१)  सरस्वती स्वामी सत्यानंद (१९९६), आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, योग पशब्लकेिन्द्स ट्रस्ट, 

मंुगेर, शबहार. 

२)  मंडशलक श्री शवश्वास (२०११), योग पररचय , योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  

३)  शत्रलोक राजीव जैन (२०१५), संपूणा योग शवद्या, मंजुल पशब्लकेिन्द्स हाऊस, भोपाल.  

४)  स्वामी शिवानंद (२००६) , योगासन, क्रदव्य जीवन संघ, शिवानंद नगर टीहरी गढवाल.  

५)  सरस्वती स्वामी सत्यानंद (२००७) , सूयानमस्कार, योग पशब्लकेिन्द्स ट्रस्ट मंुगेर शबहार,  

६)  प. पु. १०८, प्रमाणसागर महाराज, मंगल भावना  

७)  मंडशलक श्री शवश्वास, योग प्रवेि , योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  

८)  मंडशलक श्री शवश्वास (२०११) , योग पररचय (योगभ्यास)   , योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  
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M. A.  Part – II   (Semester- IV) 

DSC - YOG -402 Practical -  VIII  

A) Dissertation  

Or 

 B) Analytical study & Reviews 

A) Dissertation 

Course Objectives: 

१) प्रत्यक्ष कायाक्षेत्रात जाऊन समस्या अभ्यासणे  

२) योग- शनसगोपचाराचे वैज्ञाशनक महत्व पटवून दणेे.  

३) अभ्यासात्मक संिोधक वृत्ती शवकशसत करणे.  

Learning Outcomes:  

१) शवशवध सामाशजक समस्यांचे योगिास्त्राद्वारे शनराकरण होण्यास उपयुक्त   

२) सृजनिील वृत्तीचा शवकास होईल. 

३)  संिोधनाचा प्रत्यक्षानुभव घेता येईल. 

४) योग, तत्वज्ञान, शनसगोपचार याला वैज्ञाशनक दषृ्ट्या शसद्ध करण्यास उपयुक्त ठरेल.   

 

 संिोधन पद्धतीचा उपयोग करून  मागादिाकाच्या शनदिानात संिोधन प्रक्रक्रया पूणा करणे.  

 संिोधनावर आधारीत लघु िोध प्रबंध तयार करून सबशमिन करणे.  

 अंशतम परीक्षेमध्ये परीक्षकांसमोर सादरीकरण करणे.  

Transaction Methodology: Problem Based, Project Based  

ककवा 

 संिोधन पेपरचे सादरीकरण आशण प्रकािन  

Transaction Methodology:  Problem Based 

OR 

B) Analytical study & Reviews 

 

Course Objectives: 

१) ग्रंथांच्या सूक्ष्म अभ्यासासाठी प्रेररत करणे.   

२) नेतृत्व, वकृ्तत्व, लेखन कौिल्य शवकशसत करणे.  
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Learning Outcomes:  

१) नेतृत्व, वकृ्तत्व, लेखन कौिल्य शवकशसत होईल.    

२) वेळेचे व्यवस्थापन कौिल्य शवकशसत होईल.   

३)  चचतन, मनन क्षमता शवकशसत होऊन अध्ययन क्षमतांचा शवकास होईल.  

 योग आरोग्य आशण अध्यात्म ग्रंथाचे शवस्तृत अध्ययन करणे.  

 अध्ययन केलेल्या गं्रथाचा सारांि अहवाल जमा करणे.  

 अहवाल आशण ग्रंथ समीक्षेवर परीक्षकासमोर सादरीकरण करणे. 

Transaction Methodology:  Problem Based, Project Based  

ककवा 

 शिक्षकांनी क्रदलेल्या योग शवषयावर पाच व्याख्यान शलहून सबशमट करणे.  

 शलशहलेल्या व्याख्यानापैकी कोणत्या एका व्याख्यानाचे सादरीकरण. 

Transaction Methodology:  Problem Based, Project Based  

Suggested Readings:   

१)   िुटल डॉ. एस. एम., सहाय डॉ. एस. पी. (२००७) , सांशख्यकी के शसद्धांत, साशहत्य भवन 

पशब्लकेिन. 

२)   चसह अरुण कुमार (१९९८) , मनोशवज्ञान समाजिास्त्र तथा शिक्षा में िोध शवशधया, 

मोतीलाल बनारसीदास, क्रदल्ली.  

३)    ठगे डॉ. एस. के., प्राथशमक सांशख्यकी आशण संिोधन पद्धती.   

४)   आगलावे श्री प्रदीप, सामाशजक संिोधन पद्धती.  

५)  चसह एस. पी. , चंद एस. (२००९),  सांख्यीकी – शसद्धांत एवं व्यवहार.  

६)   कशपल डॉ. एच. के., सांशख्यकी के मुलतत्व, शवनोद पुस्तक मंदीर.  

७)  कशपल एच. के., अनुसंधान शवशधया, एच. जी. भागाव, बुक हाउस, आगरा.  

८)  करचलगर एफ. एन. (१९६४), फौंडिेन्द्स ऑफ शवहशैवयरल ररसचा हॉल्ट रीनेहाटा, एवं चवसटन 

इंक न्द्यूयाका .  
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M. A.  Part – II   (Semester- IV) 

DSC - YOG -403 Principle of Yoga- II 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course Objectives: 

१) आध्याशत्मक दषृ्टीकोन शवकशसत करणे.  

२) जीवनावश्यक प्राचीन संकल्पनांची ओळख पटवून दणेे.  

३) मानवी जीवनाचे ध्येय गाठण्यासाठी प्रवृत्त करण.े  

४) Motivational Speaker आशण Life Coach होण्यास उपयुक्त ठरेल.   

Learning Outcomes:  

१) जीवनावश्यक प्राचीन संकल्पनांची ओळख होईल.    

२) आध्याशत्मक दषृ्टीकोन शवकशसत होईल.  

३)  Motivational Speaker आशण Life Coach होण्यासाठीची पात्रता येईल.  

युशनट-१           (१५ ताशसका) 

 १.१   भगवद्गगीतेतील शसद्धांत: शस्थतप्रज्ञता,  योग्याची लक्षणे 

आत्म्याचे स्वरूप (गीता – अ. २/ १९ ते २७)  

 १.२   योगवशिष्ठ-ज्ञान भूमी, अज्ञान भूमी 

 १.३  आधी-व्याधी वणान 

 १.४   पुरुष, प्रयत्न, दवै 

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Group discussion 

 

युशनट-२          (१५ ताशसका) 

 २.१   शवशवध धमाातील भशक्तयोग संकल्पना 

 २.२   बौद्ध आशण जैन दिानानुसार योगाचे स्वरूप  

 २.३   उपशनषद संशक्षप्त पररचय-कठोपशनषद, तैतररयउपशनषद,  

प्रश्नोपशनषद, मांडूटयउपशनषद, 

 २.४   ईिावास्योपशनषद, मण्डूकउपशनषद  केनोपशनषद, ऐतरेय उपशनषद,  

िांदोग्य उपशनषद, बृहदारण्यक उपशनषद  

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Group discussion 

 

युशनट-३          (१५ ताशसका) 
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 ३.१   योगसुत्रातील समाधी प्रकार-असंप्रज्ञात व शनबीज (पा.यो.सु.१/१७,४६,५१, ३/८) 

 ३.२  ऋतंभरा प्रज्ञा (पा.यो.सु.१/४७,४८), द्रष्टा- दशृ्य संकल्पना (पा.यो.सु.२/१७ ते २६) 

 ३.३  शसद्धींची उत्पत्ती (पा.यो.सु.४ /१ ) 

 ३.४   धमामेध समाधी (पा.यो.सु.४/२९) 

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, ICT 

 

युशनट-४          (१५ ताशसका) 

 ४.१   हठप्रदीशपकेतील बंध, मुद्रा पररचय  

 ४.२  कंुडशलनी संकल्पना, आत्मतत्व संकल्पना (शवशवध ग्रंथ, वेद, उपशनषद व दिान पुराण) 

 ४.३   परलोक संबंधी शसद्धांत-मृत्युनंतरचे जीवन 

 ४.४   स्वगा-नरक संकल्पना, पुनजान्द्म संकल्पना 

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Group discussion  

 

Suggested Readings:   

१)  भारंबे भागवत मा., पातंजल योगदिान, भक्ती साधना फौंडिेन, जळगाव  

२)  कुमार डॉ. कामाख्या (२०१०), मानव चेतना एवं  योग शवज्ञान, ड्रोशलया पुस्तक भंडार, 

हररद्वार. 

३)  शत्रलोक राजीव जैन (२०१५), संपूणा योग शवद्या, मंजुल पशब्लकेिन्द्स हाऊस, भोपाल.  

४)  शसन्द्हा, प्रो. हरेंद्र प्रसाद (२०१०), भारतीय दिान की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास, 

क्रदल्ली. 

५)  मंडशलक श्री शवश्वास, योगशसद्धांत, योग चैतन्द्य प्रकािन, नाशिक.  

६)  आचाया िमाा प.ं श्रीराम (२०००), सांख्यदिान एवं योगदिान, युगान्द्तर चेतना प्रेस, िांतीकंुज 

हररद्वार. 

७)  कोल्हटकर कृ . के. (२००३), पातंजल योग दिान, आक्रदत्य प्रशतष्ठान पुणे.   

८)  श्री श्रीमद ए. सी. भशक्तवेदांत स्वामी प्रभुपाद (१९९६) , भगवदगीता जिी आह े

तिी,भशक्तवेदांत ट्रस्ट मंुबई.  

९ )  गोयन्द्दका हरीकृष्ट्ण्दास, ईिादी नौ उपशनषद, गीताप्रेस गोरखपूर  

१०)  सरस्वती स्वामी शनरंजनानंद (२००४), घेरंड संशहता,  योग पशब्लकेिन्द्स ट्रस्ट, मंुगेर, शबहार.  

११)  राजज्ञ उल्हास, योगवशिष्ठ, राजेि प्रकािन, पुणे  

१२)  स्वामी क्रदगंबर, झा. डॉ. शपतांबर (२०११), हठप्रदीशपका (स्वामी स्वात्माराम कृत), 

कैवल्यधाम श्रीमन्द्माधव योग मंक्रदर सशमती, लोणावळा.   
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M. A.  Part – II   (Semester- IV) 
 

GE - YOG -404  Yoga And Mental Health 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course Objectives: 

१) योग व मानशसक आरोग्याचे महत्व अभ्यासणे.    

२) मानसिास्त्र व योग संबंध अभ्यासणे.  

३) ताण- तणाव व भाव्नानाचे शनयोजन अभ्यासणे.  

Learning Outcomes:  

१) मानशसक आरोग्याच्या महत्वाची जाणीव होईल.  

२) ताण- तणाव व्यवस्थापनाचे तंत्र अवगत होईल.   

३) भावशनक पररपक्वता शनमााण  होईल. 

युशनट-१          (१५  ताशसका) 

 १.१ मानशसक स्वास््य : व्याख्या, स्वरूप, अथा 

१.२  मानशसक आरोग्य शवषयक दषृ्टीकोन  

  माशनसक आरोग्याचे शनयामक घटक 

१.३  मानशसक आरोग्य आशण आजार यांची प्रशतरूपे : अध्ययन प्रशतरूप, मनोशवशे्लष्ट्ण प्रशतरूप,  

संरचना प्रशतरूप, वैद्यकीय प्रशतरूप  

 १.४   मानशसक आरोग्य आशण योशगक संकल्पना  

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching 

 

युशनट-२          (१५  ताशसका) 

 २.१  मानसिास्त्र : व्याख्या व स्वरूप , वतान, प्राणी वतानाचा अभ्यास, िास्त्रीय पद्धती 

 २.२  मानसिास्त्राची ऐशतहाशसक पाश्वाभूमी व शवचार प्रवाह   

२. ३  फ्राईडचा मनोशवशे्लषण शसद्धांत, रॉजसाचा स्व- शसद्धांत  

२.४  मन संकल्पना : प्राचीन व अवााचीन योग वशिष्ठानुसार मन-मनाचे स्वरूप,  

मनाचे साम्या, मनो शनग्रहाचे उपाय 

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching  

 

युशनट-३          (१५  ताशसका) 

 ३.१  ताण, मानशसक ताणाचे स्वरूप, व्याख्या, ताणाचे उगमस्थान, ताणाचे शनधाारण    



M.A.II, Syllabus, Yogic Science, M.J.College,Jalgaon, w.e.f. 2020-21                                          21 

 

 ३.२  ताणाचे मानशसक पररणाम – मानशसक ताण व आरोग्य 

 ३.३  मानशसक ताण व आरोग्य  

 ३.४  ताणाचे व्यवस्थापन   

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Group discussion 

 

युशनट-४          (१५  ताशसका)  

 ४.१  भावना : व्याख्या, स्वरूप, महत्व, भावनेचे प्रकार  

 ४.२  शचत्त प्रसादन आशण मन:स्वास््य  

 ४.३   योगशनद्रा आशण मन:स्वास््य  

 ४.४   पंचकोष, पंचप्राण  

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Group discussion  

 

Suggested Readings:   

१)   मंुदडा, डॉ. एन. डी., डॉ. खलाणे, मानसिास्त्राची मुलतत्वे, अथवा पशब्लकेिन्द्स  

२)   पलसाने, डॉ. म. न., उपयोशजत मानसिास्त्र  

३)   दशक्षण आशियायी आवृत्ती, मानसिास्त्र  

४)   मंडशलक श्री शवश्वास, योगशनद्रा, योग चैतन्द्य प्रकािन,  नाशिक  

५)  शवनोद डॉ. संप्रसाद (२००९), योग आशण मन, अनमोल प्रकािन, पुणे   

६)  मंडशलक श्री शवश्वास, योग व मन: स्वास््य, योग चैतन्द्य प्रकािन,  नाशिक  

७)  राजज्ञ उल्हास, योगवशिष्ठ, राजेि प्रकािन, पुणे  

८)  भारंबे भागवत मा., पातंजल योगदिान, भक्ती साधना फौंडिेन, जळगाव  

९)  स्वामी सत्यानंद सरस्वती (२००५), योग शनद्रा, योग पशब्लकेिन्द्स ट्रस्ट, मंुगेर, शबहार.  

१०)  भोगल  प्रा. रणजीत चसह , योग एवं मानशसक स्वास््य, कैवल्यधाम, लोणावळा.    
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M. A.  Part – II   (Semester- IV) 

DSC- YOG -405 Health and Alternative Therapies 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course Objectives: 

१) शवशवध वैकशल्पक शचक्रकत्सा  अभ्यासणे.  

२) शवशवध वैकशल्पक शचक्रकत्सांचे आरोग्यदषृ्ट्या महत्व जाणून घेणे.  

Learning Outcomes:  

१) आधुशनक औषधोपचार चीकीत्स्येला पयाायी शचक्रकत्सांचा उपयोग करण्याचे ज्ञान शवकशसत     

 होईल  . 

२)  आरोग्यासाठी योग- शनसगोपचारचे महत्व कळेल.  

३)   वैकशल्पक शचक्रकत्सांद्वारे आरोग्य रटकवून ठेवता येईल व वृचद्धगत करता येईल.  

 

युशनट-१          (१५ ताशसका) 

 १.१   वैकशल्पक शचक्रकत्सा – अथा, व्याख्या, स्वरूप 

 १.२   वैकशल्पक शचक्रकत्सा –व्याप्ती 

 १.३   आरोग्य अथा, व्याख्या, (WHO  नुसार) संकल्पना  

 १.४   रोग म्हणजे काय (रोग संकल्पना)  

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Demonstration  

 

युशनट-२          (१५ ताशसका) 

 २.१   शवशवध वैकशल्पक शचक्रकत्सा पररचय  

  (शनसगोपचार, दाब चबद ू शचक्रकत्सा, चुंबक शचक्रकत्सा,कलर थेरपी, अॅरोमा थेरपी)  

 २.२   वैकशल्पक शचक्रकत्सा इशतहास  

 २.३   वैकशल्पक शचक्रकत्सेचे िारीररक, मानशसक पररणाम    

 २.४   वैकशल्पक शचक्रकत्सेचे महत्व आशण फायदे  

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Demonstration  

 

युशनट-३          (१५ ताशसका) 

 ३.१   मंत्रोपचार–ताशत्वक अभ्यास  

 ३.२   प्रात्यशक्षक अभ्यास  
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 ३.३  शवपश्यना व भावना योग – ताशत्वक अभ्यास 

 ३.४   प्रात्यशक्षक अभ्यास  

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Demonstration  

 

युशनट-४          (१५ ताशसका) 

 ४.१   आधुशनक जीवनिैली आशण वैकशल्पक शचक्रकत्सा  

 ४.२   शवशवध वैकशल्पक शचक्रकत्सेचा एकशत्रत पररणाम  

 ४.३   स्वशनयोशजत वैकशल्पक शचक्रकत्सेचे धोके  

 ४.४   वैकशल्पक शचक्रकत्सा आशण आध्याशत्मक प्रगती  

 Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Discussion   

 

Suggested Readings:   

१)   एकबोटे श्री अरुण (२००९), दाबचबद ूउपचार पद्धती, योग चैतन्द्य प्रकािन शवभाग, नाशिक.   

२)  जायस्वाल डॉ. जयनारायण, चुंबकीय शचक्रकत्सा का व किी?, गोपाल ग्रंथ प्रकािन, पुणे.  

३)  अग्रवाल डॉ. शनलम (२००८), शनसगााचे वरदान – एक़्युप्रेिर,  संकल्प प्रकािन.  

४)  िास्त्री डॉ. शववेक (२००४) , आरोग्यासाठी दाही क्रदिा, मनोरमा प्रकािन, दादर मंुबई.  

५)  शववेक डॉ. आर. एस. वैकशल्पक शचक्रकत्सा, डायमंड प्रकािन.  

६)   लांबा पूजा, सीमा,  शवपश्यना, प्रभात प्रकािन   

७)  योगेश्वरानंद, मन्द्त्र साधना, डायनेशमक पशब्लकेिन.  

८)  आनंद ऋषी जी, भावनायोग,  श्री रत्न जैन पुस्तकालय प्रकािन.   

 

 

 


