
विविष्ट-फवित ांि ाः  

PROGRAMME SPECIFIC OUTCOMES (PSO)  

 

 

ि स्त्री -स ांख्ययोगाः 

विविष्ट-फवित ांि ाः (PSO)   

➢ साांख्यतत्वानाां सांख्या-स्वरूप-क्रमोत्पत्ति-त्तवभाग-गणु-धमाात्तिकां  च अवगच्छेयुुः। 

➢ साांख्यसतृ्तिप्रत्तक्रययाुः स्वरूपां-प्रयोजञ्च जानीयुुः। 

➢ श्रीमद्भगवद्गीताप्रत्ततपात्तितसाांख्ययोगस्य अध्ययनेन आत्मस्वरूप-पनुजान्मरहस्य-कमास्वरूप-कमाभेि-

कमाणोगत्तत-ज्ञानस्वरूप-कमा-कमासन्यासयोभेि-समिर्ान-योगात्तधकारी-योगीभेिा-मनोत्तनग्रह-आत्मसांयमयोग-

र्रणागतेुः वैत्तर्ि्यात्तित्तवषयकां  ज्ञानां प्राप्सस्यत्तन्त। 

➢ योगिर्ानस्य अधययनेन भारतीयिर्ानेष ु योगस्य महत्वां-प्राचीनता-त्तवर्ेषता-क्रमत्तवकार्-उदे्यश्यम ्

आचायापरम्परायाुः च ज्ञानां भत्तवष्यत्तत। 

➢ योगस्य प्रभेिाुः यथा- हठयोगुः, राजयोगुः, नाियोगुः, लययोगुः, अभ्यासयोगािीनाां ज्ञानां भत्तवष्यत्तत। 

➢ आसनप्राणायामािीनाां योगर्ास्त्रोक्तमागेण प्रयोगकतुुं समथााुः भत्तवष्यत्तन्त। 

➢ घेरण्डसांत्तहतायाुः अध्ययनेन-सप्तसाधनात्तन- षट्कमाात्तण, प्रक्षालनम,् षड्क्रत्तनरूपणम,् स्वास््यसांरक्षण, 

महाबन्धुः, नाडीर्तु्तधुः, स्थलूध्यानत्तवत्तधुः, सकू्ष्मध्यानत्तवत्तधुः, त्तमताहारत्तनत्तषधाहार, कुण्डत्तलनीस्वरूपात्ति 

त्तवषयकां  ज्ञानां भत्तवष्यत्तत। 

➢ व्यत्तक्तत्वस्य त्तवकासुः अन्तमुाखीत्तवचारधाराुः अत्तभवतृ्तधुः भत्तवष्यत्तत येन छात्ाुः र्ान्ताुः गम्भीराुः 

स्वाध्यायपरायणाश्च भत्तवष्यत्तन्त। 

 

ि स्त्री (प्रवतष्ठ ) – स ांख्ययोगाः 

विविष्ट-फवित ांि ाः (PSO)   

 

➢ आध्यात्तत्मकात्तित्तत्त्तवधानाां िुुःखानाां स्वरूपां-हतेु-त्तनवारणोपायां चावगच्छेयुुः। 

➢ साांख्यर्ास्त्रस्योपाियेता,आचायापरम्परा,साांख्यर्ास्त्रे त्तजज्ञासाहते्वात्तिकां  अवगच्छेयुुः। 

➢ परुुषेऽध्यस्त सतृ्ति,अन्तुःकरणस्य  स्वरूपम ् , सांसारहतेपुञ्चत्तवधबतु्तधुः वतृ्ति,र्रीरद्वयस्य सांसतृ्ततव्यापारञ्च, 

ज्ञानसाधनात्तन, बन्धहतेतु्तवपयायस्वरूपां –भेिा,परुुषे बन्धमोक्षयोरवास्तवत्वम,् त्तववेकत्तनष्पत्यपुायम,् 

चतवु्यूाहम(्हयेां-हयेहतेुुः-हानम-्हानोपायां) परुुषे बन्धमोक्षयोरवास्तवत्वमात्ति साांख्यिर्ानप्रत्ततपात्तितानाां 

त्तसधान्तानाां ज्ञानां भत्तवष्यत्तत। 



➢ भारतीयिर्ानर्ास्त्राणाां र्ोधपरक अध्ययनेन तथा रामायण-महाभारत-गीता-श्रीद्भागवतात्तिपरुाणेष ु तेषाां 

तलुनात्मकमध्ययनेन तत् त्तवद्यमानानाां िार्ात्तनकतत्वानाां उद्भाटने छात्ाुः समथााुः भवेयुुः। 

➢ िर्ानान्तरेष ुतत्वत्तवचारुः, मोक्षत्तवचारुः, प्रमाणत्तवचारात्ति र्ोधपरकलेखनकौर्लां जानीयुुः। 

➢ साम्प्रत्ततकसमाजस्य सवााङ्गीणत्तवकासाय िर्ानर्ास्त्राणाां प्रायोत्तगकताां अवगच्छेयुुः। 

➢ साांख्ययोगिर्ानस्य अध्ययनेन छाते्ष ु वैचाररकस्वतन्त्ता,मोक्षस्य महत्वां,आत्मनुः अत्तस्तत्वे त्तवश्वासुः, 

आर्ावात्तिजीवनां, जीवने आनन्िस्य महत्वमां,कमाफले त्तवश्वासुः, पनुजान्मेआस्था,नैत्ततकतयाुः महत्वां, 

अत्तवद्यानार्ोपायुः, त्तनष्कामकमाणुः महत्वात्तिवैश्वत्तयकज्ञानस्य उद्भवो त्तवकार्श्च भत्तवष्यत्तत । 

➢ योगर्ास्त्रस्य सम्यक अध्ययनेन योगत्तसधान्तानाां च प्रयोगेण र्ारीररक- मानत्तसक- सामात्तजक- आध्यात्तत्मकां  च 

ससु्थताां प्राप्सनयुुुः। 

 

 

आच यय-स ांख्ययोगाः 

विविष्ट-फवित ांि ाः (PSO)   

➢ आध्यात्तत्मकात्तित्तत्त्तवधानाां िुुःखानाां स्वरूपां-हतेु-त्तनवारणोपायां चावगच्छेयुुः। 

➢ साांख्यर्ास्त्रस्योपाियेता,आचायापरम्परा,साांख्यर्ास्त्रे त्तजज्ञासाहते्वात्तिकां  अवगच्छेयुुः। 

➢ परुुषेऽध्यस्त सतृ्ति,अन्तुःकरणस्य  स्वरूपम,् सांसारहतेपुञ्चत्तवधबतु्तधुः वतृ्ति, र्रीरद्वयस्य सांसतृ्ततव्यापारञ्च, 

ज्ञानसाधनात्तन, बन्धहतेतु्तवपयायस्वरूपां –भेिा,परुुषे बन्धमोक्षयोरवास्तवत्वम,् त्तववेकत्तनष्पत्यपुायम,् 

चतवु्यूाहम(्हयेां-हयेहतेुुः-हानम-्हानोपायां) परुुषे बन्धमोक्षयोरवास्तवत्वमात्ति साांख्यिर्ानप्रत्ततपात्तितानाां 

त्तसधान्तानाां ज्ञानां भत्तवष्यत्तत। 

➢ भारतीयिर्ानर्ास्त्राणाां र्ोधपरक अध्ययनेन तथा रामायण-महाभारत-गीता-श्रीद्भागवतात्तिपरुाणेष ु तेषाां 

तलुनात्मकमध्ययनेन तत् त्तवद्यमानानाां िार्ात्तनकतत्वानाां उद्भाटने छात्ाुः समथााुः भवेयुुः। 

➢ िर्ानान्तरेष ुतत्वत्तवचारुः, मोक्षत्तवचारुः, प्रमाणत्तवचारात्ति र्ोधपरकलेखनकौर्लां जानीयुुः। 

➢ साम्प्रत्ततकसमाजस्य सवााङ्गीणत्तवकासाय िर्ानर्ास्त्राणाां प्रायोत्तगकताां अवगच्छेयुुः। 

➢ साांख्ययोगिर्ानस्य अध्ययनेन छाते्ष ु वैचाररकस्वतन्त्ता,मोक्षस्य महत्वां,आत्मनुः अत्तस्तत्वे त्तवश्वासुः, 

आर्ावात्तिजीवनां, जीवने आनन्िस्य महत्वमां, कमाफले त्तवश्वासुः, पनुजान्मेआस्था,नैत्ततकतयाुः महत्वां, 

अत्तवद्यानार्ोपायुः, त्तनष्कामकमाणुः महत्वात्तिवैश्वत्तयकज्ञानस्य उद्भवो त्तवकार्श्च भत्तवष्यत्तत । 

➢ योगर्ास्त्रस्य सम्यक अध्ययनेन योगत्तसधान्तानाां च प्रयोगेण र्ारीररक- मानत्तसक- सामात्तजक- आध्यात्तत्मकां  च 

ससु्थताां प्राप्सनयुुुः। 

 

 



विद्य ि रिवि – स ांख्ययोगाः 

विविष्ट-फवित ांि ाः (PSO)  

➢ र्ास्त्रान्तरेषु साांख्ययोगिर्ानोक्ततत्वानाां अनुसन्धाने सक्षमाुः भवेयुुः । 

➢ अनुसन्धानकौर्लस्य त्तवकासुः । 

➢ त्तवद्यावाररध्युिरानुसन्धानयोजनासु प्रवेर्ाहाता। 

➢ भाव्यनुसत्तन्धत्सुणाां कृते त्तिगिर्ानप्रिानम्। 

➢ र्ास्त्रत्तर्क्षणकौर्लपधतेुः त्तवकाससाधनम्। 

➢ र्ोधानुसन्धाने समालोचनात्मकां , समीक्षात्मकां , तुलनात्मकां , त्तवशे्लषणात्मकां , प्रयोगात्मकां  प्रत्तवधेुः 

कौर्लस्य च  त्तवकाससाधनम्।  

 

 


