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Semester: III 

 

Core Course:  201 ग�गालहरी –पंिडतराज जग�ाथ અને �યાકરણ 

યુિનટઃ 1  �લોક 1 થી 18 

યુિનટઃ 2 �લોક 19 થી 36  

યુિનટઃ 3 �લોક 37 થી 53 �યાકરણઃ  अ�मद,् यु�मद ्અને तद ्સવ�નામ, તેમજ 

बाल અને बालाના જેવા એટલે કે अકારા�ત પુ��લગ અને आકારા�ત 

��ી�લગ શ�દોના ં પંચમી િવભિ�તના ં �પો સાથે आ+गम् (ग�छ्) અન ે

आ+नी (नय)्નો વત�માનકાળના ં�પોનો વા�ય �યોગ; बिहः, कुतः, �ाक्, 

प�ात्, ततः (�યાંથી)- અ�યયોનો �યોગ, तस् ��યયનો �યોગ.. 

                         યુિનટઃ 4  પ.ં જગ�નાથઃ કિૃત પ�રચય, પં�ડતરાજ જગ�નનાથની િવ�વ�ા, કા�ય 

   શૈલી; �તો� સાિહ�યઃ �કારો અને �વ�પ, મૂ�યાંકન;  પ.ંજગ�નાથ ભ�ત 

   કિવ તરીક ેમૂ�યાંકન 

 ��નપ�ની �પરેખાઃ  ��નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી) 

   (અ) િવવરણ સિહત ભાવાનુવાદ (બેમાંથી એક �લોક)  04 

   (બ)  ટૂંકન�ધ (ચારમાથંી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (1 અથવા 1)  10 

  ��નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી) 

   (અ) િવવરણ સિહત ભાવાનુવાદ (બેમાંથી એક �લોક)  04 

   (બ)  ટૂંકન�ધ (ચારમાથંી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (1 અથવા 1))  10

  ��નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)       

   (અ) િવવરણ સિહત ભાવાનુવાદ (બેમાંથી એક �લોક)  04 

   (બ)  �યાકરણના ��ન      10 

 ��નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)       

  સામા�ય ��ન અથવા ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે   14 

��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       

 (અ) MCQs       08 

 (બ) ટંૂકા ��નો (હેતુલ��, સાચુ-ંખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જ�યા) 06 

 સંદભ� �થંઃ  1. ग�गालहरी- पि�डतराज जग�ाथ,  

  2. सं�कृत सािह�य का इितहास- आचाय� बलदेव उपा�याय 

  3. सं�कृत सािह�य का बृहद ्इितहास- वाच�पित गैरोलो, चौख�बा 

  4. History of Sanskrit literature- M. Winternitz 

5. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 

6. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी- िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

 7. સ�ંકૃત વા�ય સંરચના- ડૉ વસંતકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભંડાર  

Core Course:  202 का��काश (ઉ�લાસ 1 અન ે10) -आचाय� म�मट અન ે�યાકરણ 

યુિનટઃ 1 �થમ ઉ�લાસ- કા�રકા 1, 2, 3 

યુિનટઃ 2  �થમ ઉ�લાસ- કા�રકા 4, 5, અલંકારઃ િવવરણ, ઓળખ  

યુિનટઃ 3  દશમો ઉ�લાસ (અલકંારઃ લ�ણ, ઉદાહરણ, સમજૂિત): ભેદ રિહત ઉપમા, 

ઉ��ે�ા, �પક, અન�વય, અપ�નુિત, �લેષ, સમાસોિ�ત, િનદશ�ના, 

�યાકરણઃ अ�मद,् यु�मद ्અને तद ्સવ�નામ, તેમજ बाल અને बालाના 

જેવા એટલે કે अકારા�ત પ�ુ�લગ અને आકારા�ત ��ી�લગ શ�દોનાં ષ�ી 

િવભિ�તના ં�પો સાથ ેकृ, भू, अस् નાં વત�માનકાળનાં �પોનો વા�ય�યોગ; 

�कम ्(શું), उप�र, पुरतः, दि�णत), अधः, पृ�तः- અ�યયોનો �યોગ 
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                           યુિનટઃ 4 આચાય� મ�મટનો પ�રચય, કા�ય�કાશ-પ�રચયઃ �ંથ, કતૃ��વ િવષયક મતો

    કા�યના સં�દાયો 

 ��નપ�ની �પરખેાઃ  ��નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી) 

   (અ) સંદભ� સમજૂતી (ચારમાંથી બે )    04 

   (બ)  ટૂંકન�ધ (ચારમાથંી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (2માંથી1) 10 

  ��નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી) 

   (અ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક �લોક)   04 

   (બ)  અલંકારની િવવરણ સિહત ઓળખ (બેમાથંી એક)   10

  ��નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)       

   (અ) અલંકારની  લ�ણ સિહત સમજૂતી (ચારમાંથી બ)ે  04 

   (બ)  �યાકરણનો ��ન       10 

 ��નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)       

  સામા�ય ��ન અથવા સામા�ય ��ન (એકના િવક�પે એક)  14 

��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       

 (અ) MCQs (કોઇ િવક�પ નહ�)    08 

 (બ) ટંૂકા ��નો (હેતુલ��, સાચુ-ંખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જ�યા) 06 

       સદંભ� �ંથઃ  1.   કા�ય�કાશ (મ�ટનો કા�યિવચાર) –નગીનદાસ પારેખ, ગુજરાતી સાિહ�ય પ�રષદ,્ 

                અમદાવાદ-(1987)  

 2.  ભારતીય સાિહ�યશા��ની િવચારપરંપરાઓ- �ો. ડૉ તપ�વી ના�દી, યુિનવ�સટી 

 �ંથિનમા�ણ િનમા�ણ બૉડ�, ગુજરાત રા�ય, અમદાવાદ  

 3.  �ાચીન સાિહ�ય મીમાંસા-એક આકલન, મ.ૂલ.ે ડૉ અશોક કેળકર અનુ. ડૉ અર�વદ  

   ભંડારી, ગુજરાત યુિન. �ંથિનમા�ણ બૉડ�, ગુજરાત રા�ય, અમદાવાદ 

 4.  History of Sanskrit Poetics- S K De, Calcutta (1976) 

 5.  History of Poetics- P V Kane, Motilal Banarasidaas, Delhi 

 (1961) 

 6.  म�मट- जग�ाथ पाठक, सािह�य अकादमी, �द�ली 

 7.  आचाय� म�मट- �ो. धुंिडराज स�े, म.�. िह�दी �ंथ अकादमी, 1971 

 8. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 

9. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी- िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

 10. સં�કૃત વા�ય સંરચના- ડૉ વસંતકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભંડાર 

Core Course:  203 ऋ�वदे (સૂ�તઃ िव�णुसू�म ् 1.154, उषस् सू�म् 4.51, यम-यमी संवाद  

 सू�म् 10.10, अ� सू�म् 10.34, पु�ष सू�म् 10.90, भ�ु सू�म् 10.117; 

 અને �યાકરણ  

યુિનટઃ 1 िव�णुसू�म ्1.154 અને उषस ्सू�म ्5.41; વેદઃ શ�દના િવિવધ અથ�, 

 વેદના અ�યયનનું મહ�વ, ઋ�વેદની શાખા, ઋ�વેદની સૂ�ત-મં� �યવ�થા 

યુિનટઃ 2  यम-यमी संवाद सू�म् 10.10 અને अ� सू�म् 10.34; સંિહતાઓના 

 િવષયવ�તુનો સામ�ય પ�રચય (યજુવ�દ, સામવેદ, અથવ�વેદ),  છંદ-પ�રચય, 

યુિનટઃ 3  पु�ष स�ूम ्10.90 અને िभ� ुसू�म् 10.117; �યાકરણઃ कृ, भू, અન ે

 अस् ધાતુના ં ��તન ભૂતકાળ અને ભિવ�યકાળનાં �પોનો વા�ય�યોગ;  

 अ�, �ः, �ः, पर�ः, पर�- અ�યયોનો �યોગ 

                           યુિનટઃ 4 દેવતા-પ�રચય (િવ��, ઉષસ,્ યમ અને યમી, પુ�ષ), ઋ�વેદનાં સૂ�તોના

    �કાર, વેદોમાં રા�ભિ�ત, સૂ�તનંુ રસદશ�ન, ઋ�વેદકાલીન સમાજ 

 ��નપ�ની �પરેખાઃ  ��નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી) 
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   (અ) સિવવરણ અનવુાદ (બેમાંથી એક)    04 

   (બ) ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (1 અથવા 1))  10 

 ��નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી) 

  (અ) સિવવરણ અનુવાદ (બેમાંથી એક)    04 

  (બ)  ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે) અથવા સામા�ય ��ન (1 અથવા 1) 10 

 ��નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)      14 

  (અ) ટંૂકન�ધ (બેમાંથી એક)     04 

  (બ) �યાકરણના ��ન     10 

��નઃ 4.  (યુિનટ ચારમાંથી)        

 સામા�ય ��ન અથવા ટંૂકન�ધ    14 

��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       

 (અ) MCQs       08 

 (બ) હેતુલ�ી ��ન (જોડકા,ં સાચુ-ંખોટુ,ં ખાલી જ�યા પૂરો વગેરે) 06 

 સંદભ� �થંઃ  1. ऋ�वेद- સાયણ ભા�ય સિહત 1-5, વૈ�દક સંશોધન મંડળ, પૂના  
  2.  Studies in Vedic Interpretation –A.B. Purani 

  3. History of Sanskrit literature- M. Winternitz 

  4. Vedic Mythology by Macdonell  

  5.  वै�दक छ�दमीमांसा- પ.ં યુિધિ�ર મીમાંસક 

  6. ऋ�सू�वैजय�ती- સંપા. �ો. એચ.ડી. વેલણકર, ભારતીય િવ�ા ભવન, મુંબઇ 

  7. વૈ�દક સાિહ�ય અને સ�ંકિૃત- ડૉ ગૌતમ પટેલ, ગુજ. યિુન. �ંથિનમા�ણ બૉડ�, 

   ગજુરાત રા�ય, અમદાવાદ 

  9. ઋ�વેદ પ�રચય- આચાય��ી િવ��દેવ સાં. પં�ડત, ગુજ. યુિન. �ંથિનમા�ણ બૉડ�,  

   ગુજરાત રા�ય, અમદાવાદ 

  10. वै�दक कोश भा. 1, 2 મૅકડોનલ અને કીથ કૃત, અનુ. ડૉ સૂય�કા�ત  

11. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 

12. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी- िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

  13. સ�ંકૃત વા�ય સંરચના- ડૉ વસતંકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભડંાર  

Elective Course: 201 ग�गालहरी –પં�ડતરાજ જગ�નાથ અને �યાકરણ 

યુિનટઃ 1  �લોક 1 થી 18  

યુિનટઃ 2 �લોક 19 થી 36  

 યુિનટઃ 3 �લોક 37થી 53 �યાકરણઃ  अ�मद,् यु�मद ्અને तद ्સવ�નામ, તેમજ बाल 

  અને बालाના જેવા એટલે કે अકારા�ત  પુ��લગ અને आકારા�ત ��ી�લગ 

  શ�દોનાં પંચમી િવભિ�તનાં �પો સાથ ે आ+गम ् (ग�छ्) અને आ+नी 

  (नय)्નો વ.કા.નાં �પોનો વા�ય�યોગ; बिहः, कुतः, �ाक्, प�ात,् ततः 

  (�યાંથી)- અ�યયોનો   અ�યયોનો �યોગ, तस् ��યયનો �યોગ  

 યુિનટઃ 4  પ.ં જગ�નાથઃ કૃિત પ�રચય, પં�ડતરાજ જગ�નાથની િવ�વ�ા, કા�યશૈલી

  �તો� સાિહ�ય-�કારો અને �વ�પ, મૂ�યાંકન; પ.ં જગ�નાથ ભ�ત કિવ  

  �પેઃ મૂ�યાંકન 

              ��નપ�ની �પરેખાઃ  ��નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી) 

   (અ) િવવરણ સિહત ભાવાનુવાદ (બેમાંથી એક �લોક)  04 

   (બ)  ટૂંકન�ધ (ચારમાથંી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (1 અથવા 1))  10 

  ��નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી) 

   (અ) િવવરણ સિહત ભાવાનુવાદ (બેમાંથી એક �લોક)  04 
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   (બ)   ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બે) અથવા સામા�ય ��ન (1અથવા1)  10 
  ��નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)       

   (અ) િવવરણ સિહત ભાવાનુવાદ (બેમાંથી એક �લોક)  04 

   (બ)  �યાકરણનો ��ન      10 

 ��નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)       

  સામા�ય ��ન અથવા ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે   14 

��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       

 (અ) MCQs       08 

 (બ) ટંૂકા ��નો (હેતુલ��, સાચુ-ંખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જ�યા) 06 

 સંદભ� �ંથઃ  1. ग�गालहरी- पि�डतराज जग�ाथ,  

  2. सं�कृत सािह�य का इितहास- आचाय� बलदेव उपा�याय 

  3. सं�कृत सािह�य का बृहद ्इितहास- वाच�पित गैरोलो, चौख�बा 

  4. History of Sanskrit literature- M. Winternitz 

5. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 

6. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी- िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

  7. સં�કતૃ વા�ય સંરચના- ડૉ વસંતકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભંડાર 

  અથવા 

मनु�मृित अ. 3 (ધમ�શા��- િવષય અને કાય��ે�, �મૃિત સાિહ�ય ઉ�ભવ અને િવકાસ, 

મનુ�મૃિતઃ પ�રચય, રચનાકાળ, મનુ�મૃિતના કતૃ��વનો ��ન, મનુ�મિૃત િવષયિન�પણ, 

અને �યાકરણ 

યુનીટઃ 1.  મન.ુ અ. 3 �લોક. 1થી 62 

યુનીટઃ 2   મન.ુ અ. 3 �લોક. 63થી 121 

યુનીટઃ 3 મનુ. અ. 3 �લોક 122થી 170, અને �યાકરણઃ अ�मद,् यु�मद ्અને तद ्

 સવ�નામ, તેમજ बाल અને बालाના  જેવા એટલે કે अકારા�ત પ�ુ�લગ 

 અને आકારા�ત ��ી�લગ શ�દોની પંચમી િવભિ�તનાં �પો સાથ ે

 आ+गम् (ग�छ्) અને आ+नी (नय्)નાં વત�માન કાળનાં �પોનો વા�ય 

 �યોગ;  बिहः, कुतः, �ाक्, प�ात,्  ततः (�યાંથી)- અ�યયોનો �યોગ, 

 तस् ��યયનો �યોગ                      

 યુનીટઃ 4 ધમ�શા�� િવષય અને કાય��ે�, �મૃિત સાિહ�યઃ ઉ�ભવ અને િવકાસ  

 ��નપ�ની �પરેખાઃ ��નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)  

  (અ) િવવેચના�મક ન�ધસિહત અનુવાદ (બેમાંથી એક)  04 

  (બ) ટંૂકન�ધ (ચારમાથંી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (1ના િવક�પે 1) 10 

 ��નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી) 

  (અ) િવવેચના�મક ન�ધ સિહત અનુવાદ (બેમાંથી એક)  04 

  (બ) ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (1ના િવક�પે1) 10

 ��નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી) 

  (અ)  ટંૂકન�ધ (ચારમાથંી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન 1ના િવક�પ1ે) 04 

  (બ) �યાકરણ-િવષયક ��ન     10 

 ��નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)  

  (અ) સામા�ય ��ન (1ના િવક�પે1) અથવા ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે) 14 

 ��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી) 

  (ક) MCQs      08 

  (ખ) હેતુલ�ી ��નો (જોડકા,ં ખ�-ંખોટુ,ં ખાલી જ�યા વગેરે) 06 
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            સદંભ� �ંથઃ 1.   मनु�मृित- મેઘાિતથીની ટીકા સિહત 

   2. िवशु� मनु�मृित- ભા�યકાર, અનુસંધાન કતા� અને સમી�ક- �ો. ડૉ સુર�ે� 

    કુમાર,દશ�ન યોગ મહાિવ�ાલય, સાબરકાંઠા (2003) 

   3. મનુ�મૃિત (માનવધમ�શા��)-અન.ુ હરે�� શુ�લ, હ�રહર પ�ુતકાલય, સુરત, 1993 

   4. History of Dharma Shashtra- P V Kane 

   5. बृहद-्अनुवादचि��का-च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 

   6. रचनानुवादकौमुदी- किपलदेव ि�वेदी, िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

   7. સં�કૃત વા�યસંરચના- ડૉ વસ�તુકમુાર ભ�ટ,સર�વતી પુ�તક ભંડાર, અમદાવાદ 

Elective Course: 202 का��काश (ઉ�લાસ 1-10) -आचाय� म�मट અન ે�યાકરણ 

યુિનટઃ 1 �થમ ઉ�લાસ- કા�રકા 1, 2, 3 

યુિનટઃ 2  �થમ ઉ�લાસ- કા�રકા 4, 5, અલંકારઃ િવવરણ, ઓળખ 

યુિનટઃ 3  દશમો ઉ�લાસ (અલંકારઃ લ�ણ, ઉદાહરણ, સમજૂિત): ભેદ રિહત ઉપમા, 

ઉ��ે�ા, �પક, અન�વય, અપ�નુિત, �લેષ, સમાસોિ�ત, િનદશ�ના, 

�યાકરણઃ अ�मद,् यु�मद ्અને तद ्સવ�નામ, તમેજ बाल અને बालाના 

જેવા એટલે કે अકારા�ત પ�ુ�લગ અને आકારા�ત ��ી�લગ શ�દોના ં ષ�ી 

િવભિ�તના ં�પો સાથ ેकृ, भू, अस् નાં વત�માનકાળનાં �પોનો વા�ય�યોગ; 

�कम ्(શું), उप�र, पुरतः, दि�णतः, अधः, पृ�तः- અ�યયોનો �યોગ 

                           યુિનટઃ 4 આચાય� મ�મટનો પ�રચય, કા�ય�કાશ-પ�રચયઃ �ંથકતૃ��વ િવષયક મતો

    કા�યના સં�દાયો 

 ��નપ�ની �પરેખાઃ  ��નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી) 

   (અ) સંદભ� સમજૂતી (ચારમાંથી બે )    04 

   (બ)  ટૂંકન�ધ (ચારમાથંી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (2માંથી1) 10 

  ��નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી) 

   (અ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક �લોક)   04 

   (બ)  અલંકારની િવવરણ સિહત ઓળખ (બેમાંથી એક)   10

  ��નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)       

   (અ) અલંકારની  લ�ણ સિહત સમજૂતી (ચારમાંથી બ)ે  04 

   (બ)  �યાકરણનો ��ન       10 

 ��નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)       

  સામા�ય ��ન અથવા સામા�ય ��ન (એકના િવક�પે એક)  14 

��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       

 (અ) MCQs       08 

 (બ) ટંૂકા ��નો (હેતુલ��, સાચુ-ંખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જ�યા) 06 

  સંદભ� �થંઃ 1. કા�ય�કાશ (મ�મટનો કા�યિવચાર)-નગીનદાસ પારેખ, ગુજરાતી સાિહ�ય પ�રષદ,્  

  અમદાવાદ (1987)  

 2.  ભારતીય સાિહ�યશા��ની િવચારપરંપરાઓ- �ો. ડૉ તપ�વી ના�દી, યુિનવ�સટી 

 �ંથિનમા�ણ િનમા�ણ બૉડ�, ગુજરાત રા�ય, અમદાવાદ  

 3.  �ાચીન સાિહ�ય મીમાંસા-એક આકલન, મ.ૂલ.ે ડૉ અશોક કેળકર અનુ. ડૉ અર�વદ  

   ભંડારી, ગુજરાત યુિન. �ંથિનમા�ણ બૉડ�, ગુજરાત રા�ય, અમદાવાદ 

 4. History of Sanskrit Poetics- S K De, Calcutta (1976) 

 5.  History of Poetics- P V Kane, Motilal Banarasidaas, Delhi 

 (1961) 

 6.  म�मट- जग�ाथ पाठक, सािह�य अकादमी, �द�ली 



7 | બી . એ .  સે મે �ટ ર  3 - 4  અ �યા સ � મ ,  �ી ગો િવ �દ  ગુ �  યુ િન વ �સ ટી જૂ ન  2 0 1 7 થી  અ મ લ માં  

 

 7.  आचाय� म�मट- �ो. धुंिडराज स�े, म.�. िह�दी �ंथ अकादमी, 1971 

 8. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 

9. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी- िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

 10. સં�કૃત વા�ય સંરચના- ડૉ વસંતકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભંડાર 

  અથવા  

Elective Course: 202 का�ालकंार- भामह (�थम प�र�छेद), ભામહઃ �યિ�ત�વ, સમય, કૃિતઓ; કા�યા-

  લંકારની �પરેખા;  કા�યના શ�દાથ�, વા�ય, ગુણ દોષ, રીિત રસ અલંકાર, �િતભા અને 

  �યુ�પિ�, કા�યનું વગ�કરણ અને �યાકરણ 

  યુિનટઃ 1 કા.અ. �થમ પ�ર�છેદ કા�રકા 1થી 20  

  યુિનટઃ 2 કા.અ. �થમ પ�ર�છેદ કા�રકા 21થી 49  

  યુિનટઃ 3 કા.અ. �થમ પ�ર�છેદ કા�રકા 50થી 59 અને �યાકરણઃ अ�मद,् यु�मद ्

   અને तद ्સવ�નામ, તેમજ बाल અને बाला જેવા अકારા�ત પ�ુ�લગ અન ે

   आકારા�ત ��ી�લગ શ�દોનાં ષ�ી િવભિ�તનાં �પો સાથ ે कृ, भ,ू अस्ના ં

   વત�માનકાળનાં �પોનો વા�ય�યોગ; �कम ्(શું), उप�र, पुरतः, दि�णतः, 

   अधः, पृ�तः- અ�યયોનો �યોગ 

  યુિનટઃ 4 ભામહનંુ �યિ�ત�વ, ભામહનો સમય, ભામહની કૃિતઓ, કા�યાલંકારની 

   �પરેખા, પ�ર�છેદ બે અને �ણનો ટૂંકો સાર 

 ��નપ�ની �પરખેાઃ ��નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી) 

   (અ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી ચાર)    8 

   (બ) સામા�ય ��ન (બેમાંથી એક) અથવા ટૂંકન�ધ (બેમાંથી એક) 06 

  ��નઃ 2  (યુિનટ બેમાંથી) 

   (અ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક)    4 

   (બ) સામા�ય ��ન (1ના િવક�પે 1) અથવા ટંૂકન�ધ ચારમાંથી બે)  10 

  ��નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી) 

   (અ) ટંૂકન�ધઃ (બેમાંથી એક)  અથવા સામા�ય ��ન (1ના િવક�પે1) 4 

   (બ) �યાકરણ િવષયક ��ન     10 

  ��નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી) 

   સામા�ય ��ન (1ના િવક�પે 1) અથવા ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે 14 

  ��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી) 

   (અ) MCQs       08 

   (બ) હેતુલ�ી ��નો (જોડકા ંજોડો, ખ�-ંખોટું, ખાલી જ�યા) 06 

   સંદભ� �ંથઃ 1.   का�ालंकार- आचाय� भामह 

 2.   કા�યશા��ની િવચાર પરંપરાઓ- ડૉ તપ�વી ના�દી, ગુજ. યુિન. �ંથ િનમા�ણ 

  બૉડ�, અમદાવાદ    

 3.  �ાચીન સાિહ�ય મીમાંસા-એક આકલન, મ.ૂલ.ે ડૉ અશોક કેળકર અનુ. ડૉ અર�વદ  

   ભંડારી, ગુજરાત યુિન. �ંથિનમા�ણ બૉડ�, ગુજરાત રા�ય, અમદાવાદ 
 4.  History of Sanskrit Poetics- S K De, Calcutta (1976) 

 5.  History of Poetics- P V Kane, MLBD, Delhi (1961)    

 

■ 
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Semester: IV 

 

Core Course-  211 मालिवकाि�िम�म-् મહાકિવ કાિલદાસ અને �યાકરણ                                                                                                                             

    યુનીટઃ 1.  અંક 1 અને 2, મહાકિવ કાિલદાસનુ ં�વન, સમય અને કૃિતઓ 

યુનીટઃ 2.  અંક 3 અને 4, પા�િચ�ણ, શૈલી 

યુિનટઃ 3  અંક 5 અને �યાકરણઃ अ�मद,् यु�मद ्અને तद ्સવ�નામ, તેમજ बाल અન ે

बाला જેવા अકારા�ત-आકારા�ત શ�દોના ં સ�તમી િવભિ�તનાં �પો સાથ ે

वस्, नतृ् અને पठ् ધાતુનાં વત�માનકાળનાં �પોનો વા�ય �યોગ; अ�,  त�, 

कु�, सव��, अ�य�- અ�યયોનો �યોગ    

 યુનીટઃ 4. માલિવકાિ�નિમ�નંુ �ોત અને કિવએ કરેલાં પ�રવત�નો, ઐિતહાિસકતા, 

       માલિવકાિ�નિમ�નું વ�તુગંુફન, કાિલદાસનું �કિૃતિચ�ણ,-ની ઉપમાઓ  

   ��નપ�ની �પરેખાઃ ��નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી) 

   (અ) અનુવાદ (બેમાંથી એક)     04 

   (બ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક)     03 

   (ક) સામા�ય ��ન અથવા સામા�ય ��ન   07 

  ��નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી) 

   (અ) અનુવાદ (બેમાંથી એક)    04 

   (બ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક)    03 

   (ક) સામા�ય ��ન અથવા સામા�ય ��ન   07 

  ��નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી) 

   (અ) સામા�ય ��ન અથવા ટૂંકન�ધ (બમેાંથી એક)   4 

   (બ) �યાકરણ િવષયક ��ન     10 

  ��નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી) 

   સામા�ય ��ન અથવા ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે    14 

  ��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી 

   (અ) MCQs      7 

   (બ) હેતુલ�ી ��નો (જોડકા,ં ખ�-ંખોટુ,ં ખાલી જ�યા િવગેર)ે 7 

સંદભ� �ંથઃ 1. मालिवकाि�िम�म-् Ed. By M.R. Kale, A.R.Sheth & Co.  

  Bombay, 1968  

 2. मालिवकाि�िम�म-् w i t h  S a n s k r i t  C o m m e n t a r y  o f  

  Katyavema, Ed. By Kashinath P. Parab, Nirnaysagar  

  Press, Bombay (1924) (www.archieve.org ઉપર ઉપલ�ધ) 

 3. मालिवकाि�िम�म ् (િહ�દી અનુવાદ) डॉ रमाशंकर पाडंेय,चौख�बा  

  सुरभारती �काशन 2010 

  4. सं�कृत सािह�य का इितहास- आचाय� बलदेव उपा�याय 

  5. सं�कृत सािह�य का बृहद ्इितहास- वाच�पित गैरोलो, चौख�बा 

   6. History of Sanskrit literature- M. Winternitz 

  7. Kalidas- G.C.Zala, Sanskrit Seva Samiti, Ahmedabad (ગુજરાતી 

   અનુવાદ પણ ઉપલ�ધ છે) 

  8. મહાકિવ કાિલદાસ- ગુજરાત િવ�ાસભા (ડૉ ઇ.એ. સોલોમન, �ી પી.સી.દવ ે

   વગેરે) 

  9.  સં�કૃત નાટકોનો પ�રચય- ડૉ તપ�વી ના�દી, ગુજ. યુિન. �ંથિનમા�ણ બૉડ� 

 10. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 
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11. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी- िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

 12. સં�કૃત વા�ય સંરચના- ડૉ વસંતકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભંડાર 

Core Course-  212    કા�ય�કાશ (ઉ�લાસ 2 અને 10) અલકંારોઃ અ��તુત�શંસા, અિતશયોિ�ત, ��ા�ત

    �િતવ�તૂપમા, �યિતરેક, િવશેષોિ�ત, અથા��તર�યાસ, �યાજ�તુિત અને �યાકરણ 

    યુનીટઃ  1. ઉ�લાસ 2 કા�રકા 1થી 8 

    યુનીટઃ  2. ઉ�લાસ 2 કા�રકા 9થી 15 

 યુનીટઃ  3. ઉ�લાસ 10 અલંકારઃ લ�ણ  �યાકરણઃ बाल અન ેबाला જેવાં अકારા�ત 

  અને  आકારા�ત શ�દોનાં  સંબોધનનાં �પો સાથે िलख,् અને पृ�छ् ધાતુનાં 

  વત�માનકાળ અને આ�ાથ�નાં �પોનો વા�ય�યોગ; शी�म् शनैः, स�यक्-

  અ�યયોનો �યોગ 

  યુિનટઃ 4 અલંકારઃ લ�ણ અને સમજુતી, િવરોધ અન ેસા�ય 

           ��નપ�ની �પરેખાઃ ��નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી) 

 (અ) સામા�ય ��ન (બેમાંથી એક)    08 

 (બ) સંદભ� સમજૂતી (ચારમાંથી બ)ે    06 

 ��નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી) 

 (અ) અલંકારની સલ�ણ સમજૂતી (ચારમાંથી બ)ે  10 

 (બ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક)    04 

 ��નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી) 

  (અ) અલંકારની સિવવરણ ઓળખ (બેમાંથી એક)  04 

  (બ) �યાકરણ િવષયક ��ન     10 

 ��નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી) 

  સામા�ય ��ન અથવા ટંૂકન�ધ    14 

 ��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી) 

  (ક) MCQs (કોઇ િવક�પ નહ�)    08 

         (ખ) હેતુલ�ી ��નો ( ખાલી જ�યા, જોડકાં જોડો, સાચુ-ંખોટું) 06 

                      સંદભ� �ંથઃ 1. કા�ય�કાશ (મ�મટનો કા�યિવચાર)- નગીનદાસ પારેખ, ગુજરાતી સાિહ�ય     

  પ�રષદ,્ અમદાવાદા (1987)   

  2.  ભારતીય સાિહ�યશા��ની િવચારપરંપરાઓ- �ો. ડૉ તપ�વી ના�દી, યુિનવ�સટી 

  �ંથિનમા�ણ બૉડ�, ગુજરાત રા�ય, અમદાવાદ 

  3. �ાચીન સાિહ�ય મીમાંસા-એક આકલન, મૂ.લે. ડૉ અશોક કેળકર, અનુ. ડૉ અર�વદ 

  ભંડારી, ગુજ. યુિન. �.ંિન.બૉડ�, અમદાવાદ 
  4. History of Poetics- P V Kane, MLBD, Delhi (1961) 

  5. History of Sanskrit Poetics- S K De, Calcutta (1976) 

  6. आचाय� म�मट- �ो. ढुं�ढराज स�े, म. �. िह�दी �ंथ अकादमी, 1971 

  7. म�मट- जग�ाथ पाठक, सािह�य अकादमी, �द�ली 

  8. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसी दास, �द�ली 

  9. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी, िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

  10. સં�કૃત �યાકરણ સંચરના- ડૉ વસ�તકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભડંાર 

Core Course-  213 कठोपिनषद ्(બીજો અ�યાય) અન ે�યાકરણ 

                                               યુનીટઃ 1.  કઠોપિનષદ:્ બીજો અ�યાયઃ �થમ વ�લી; ઇશ અને કેનઃ પ�રચય          

    યુનીટઃ 2. કઠોપિનષદ:્ બીજો અ�યાયઃ બી� વ�લી; ��ન અને મુંડકઃ પ�રચય 

 યુનીટઃ 3.  કઠોપિનષદ:્ �ીજો  અ�યાયઃ  �ી�  વ�લી; �યાકરણ  એક  હ�ર  સુધીનાં 

    સં�યાવાચક  િવશેષણોનો  વા�ય�યોગ; कृ, भू,  असન्ા ંિવ�યથ�નાં  �પોનો 
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    �પોનો વા�ય�યોગ; હે�વથ� અને સંબંધક ભૂતકૃદંતનો �યોગ  

 યુનીટઃ  3. કઠોિપનષદ્: �ીજો અ�યાયઃ �ી� વ�લી; �યાકરણઃ એક હ�ર સુધીનાં 

                સં�યાવાચક િવશષેણોનો �યોગ; कृ, भ ू અને अस्ના ં િવ�યથ�નાં �પોનો 

  વા�ય�યોગ; હે�વથ� અને સબંંધક ભૂતકૃદ�તોનો �યોગ 

 યુિનટઃ 4 ઉપિનષદ્ સાિહ�ય, ઉપિનષદ્ પદનો અથ�, ઉપિનષદોની સં�યા, કઠ-શીષ�ક,  

  ઉપિનષદોનો સમય, ઉપિનષદોનંુ ત�વ�ાન અને કઠોપિનષદ,્ કઠોપિનષદ ્

  �થમ અ�યાયનો પ�રચય, કઠોપિનષદ-્મૂ�યાંકન 

           ��નપ�ની �પરેખાઃ ��નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી) 

 (અ) સિવવરણ મં�  અનુવાદ (બેમાંથી એક)   04 

 (બ) સામા�ય ��ન (1/2) અથવા ટૂકંા સામા�ય ��નો (2/1) 10 

 ��નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી) 

 (અ) સિવવરણ મં� અનુવાદ (બેમાંથી એક)    04 

 (બ) સામા�ય ��ન (1/2) અથવા ટંૂકા સામા�ય ��નો (2/1) 10 

  ��નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી) 

  (અ) સામા�ય ��ન (1/2) અથવા ટંૂકા સામા�ય ��નો (2/1) 04 

  (બ) �યાકરણ િવષયક ��ન     10 

 ��નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી) 

  (અ) સામા�ય ��ન (1/2)  અથવા ટૂંકા સામા�ય ��નો (2/1) 10 

  (બ) સિવવરણ મં� અનુવાદ (બેમાંથી એક)   04 

 ��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી) 

  (અ) MCQs      08 

         (બ) હેતુલ�ી ��નો (જોડકા,ં ખરા-ંખોટા,ં ખાલી જ�યા વગેરે) 06 

                      સંદભ� �ંથઃ 1. कठोपिनषद-् શાંકરભા�ય સિહત, ગીતા �ેસ ગોરખપુર  

  2.  The Upanishads Pt. 1 Vol. 1, F.Maxmuller, Motilal   
  Banarasidaas, Delhi (1981) 

  3. The Philosophy of the Upansihads- Paul Deussen, Eng.  

       Tr. By A.S.Geden, Oriental Publishers 

  4. The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads-  

  A.B.Keith, Pt. 1, Vol. 32 

  5. ઉપિનષદોનું ત�વ�ચતન- વાસુદવે શરણ અ�વાલ, સ�તુ સાિહ�ય, અમદાવાદ 

  6. ઉપિનષદ્ િવચારણા- નમ�દાશંકર દેવશંકર મહેતા, આગમ િનગમ મંડળ, અમદાવાદ 

  7. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 

  8. रचनानुवाद  कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी, िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

  9. સં�કૃત વા�ય સંચરના- ડૉ વસ�તકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભંડાર, અમદાવાદ 

Elective Course-I 211 मालिवकाि�िम�म ्–મહાકિવ કાિલદાસ અને �યાકરણ 

 યુનીટઃ 1.  અંક 1 અને 2, મહાકિવ કાિલદાસનુ ં�વન, સમય અને કૃિતઓ 

યુનીટઃ 2.  અંક 3 અને 4, પા�િચ�ણ, શૈલી 

યુિનટઃ 3  અંક 5 અને �યાકરણઃ अ�मद,् य�ुमद ् અને तद ्સવ�નામ, તેમજ बाल અન ે

  बाला જેવા अકારા�ત-आકારા�ત શ�દોના ં સ�તમી િવભિ�તનાં �પો સાથે 

  वस्, नृत् અને पठ् ધાતુનાં વત�માનકાળનાં �પોનો વા�ય�યોગ; अ�,  त�, 

  कु�, सव��, अ�य�- અ�યયોનો �યોગ  

યુનીટઃ 4. માલિવકાિ�નિમ�નંુ �ોત અને કિવએ કરેલાં પ�રવત�નો, ઐિતહાિસકતા, 

 માલિવકાિ�નિમ�નું વ�તુગુંફન, કાિલદાસનું �કૃિતિચ�ણ 
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   ��નપ�ની �પરખેાઃ ��નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી) 

   (અ) અનુવાદ (બેમાંથી એક)     04 

   (બ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક)     03 

   (ક) સામા�ય ��ન અથવા સામા�ય ��ન   07 

  ��નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી) 

   (અ) અનુવાદ (બેમાંથી એક)    04 

   (બ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક)    03 

   (ક) સામા�ય ��ન અથવા સામા�ય ��ન     07 

  ��નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી) 

   (અ) સામા�ય ��ન અથવા ટૂંકન�ધ (બમેાંથી એક)   04 

   (બ) �યાકરણ િવષયક ��ન     10 

  ��નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી) 

   સામા�ય ��ન અથવા ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે   14 

  ��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી 

   (અ) MCQs      07 

   (બ) હેતુલ�ી ��નો (જોડકા,ં ખ�-ંખોટુ,ં ખાલી જ�યા િવગેર)ે 07 

સંદભ� �ંથઃ 1. मालिवकाि�िम�म-् Ed. By M.R. Kale, A.R.Sheth & Co.  

  Bombay, 1968  

 2. मालिवकाि�िम�म-् w i t h  S a n s k r i t  C o m m e n t a r y  o f  

  Katyavema, Ed. By Kashinath P. Parab, Nirnaysagar  

  Press, Bombay (1924) (www.archieve.org ઉપર ઉપલ�ધ) 

 3. मालिवकाि�िम�म ् (િહ�દી અનુવાદ) डॉ रमाशंकर पाडंेय,चौख�बा  

  सुरभारती �काशन 2010 

  4. सं�कृत सािह�य का इितहास- आचाय� बलदेव उपा�याय 

  5. सं�कृत सािह�य का बृहद ्इितहास- वाच�पित गैरोलो, चौख�बा 

   6. History of Sanskrit literature- M. Winternitz 

  7. Kalidas- G.C.Zala, Sanskrit Seva Samiti, Ahmedabad (ગુજરાતી 

   અનુવાદ પણ ઉપલ�ધ છે) 

  8. મહાકિવ કાિલદાસ- ગુજરાત િવ�ાસભા (ડૉ ઇ.એ. સોલોમન, �ી પી.સી.દવ ે

   વગેરે) 

  9. સં�કૃત નાટકોનો પ�રચય- ડૉ તપ�વી ના�દી,  ગુજ. યુિન. �ંથિનમા�ણ બૉડ� 

 10. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 

11. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी- िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

 12. સં�કૃત વા�ય સંરચના- ડૉ વસંતકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભંડાર 

  અથવા 

�ित�ायौग�धरायण- મહાકિવ ભાસ અન ે�યાકરણ  

યુનીટઃ 1.  અંક 1 અને 2; શીષ�ક સમજૂતી, અકંનો પ�રચય,  પા�ાલેખન 

યુનીટઃ 2.  અંક 3 અને 4; િ�વે��મ નાટકોનું કતૃ��વ, ભાસ સમ�યા 

યુનીટઃ 3. ભાસઃ સમય, કૃિતઓ; �યાકરણઃ अ�मद,्  यु�मद ् અને  तद ्સવ�નામ, અન ે

  बाल અને बाला જેવા શ�દોના ંસ�તમી િવભિ�તનાં �પો સાથે वस,् नतृ् 

  અને पठ् ધાતુનાં વત�માનકાળનાં �પોનો વા�ય�યોગ; अ�, त�, कु�, सव�� 

  अ�य�- અ�યયોનો �યોગ  

યુનીટઃ 4. �િત�ા.નું વ�તુગંુફન, કથાવ�તુનું મૂળ અને  
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પ�રવત�નો, ભાસની ના�યકલા,     

શૈલી, ભાસનાંનાટકોમાં ત�કાલીન સમાજનું િચ�, સ�ંકૃત ના�યસાિહ�યમાં   

ભાસનું �દાન 

��નપ�ની �પરેખાઃ ��નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી) 

  (અ) અનુવાદ (બેમાંથી એક)    04 

  (બ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક)    03 

  (ક) સામા�ય ��ન અથવા ટૂંકન�ધ (બમેાંથી એક)   07 

 ��નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી) 

  (અ) અનુવાદ (બેમાંથી એક)    04 

  (બ) સંદભ� સમજૂતી (બમેાંથી એક)    03 

  (ક) સામા�ય ��ન અથવા ટૂંકન�ધ (બમેાંથી એક)            07 

 ��નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી) 

  (અ) સામા�ય ��ન અથવા ટૂંકન�ધ (બેમાંથી એક)  04 

  (બ) �યાકરણ િવષયક ��ન     10 

 ��નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી) 

  સામા�ય ��ન અથવા ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે   14 

 ��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી) 

  (અ) MCQs      08 

  (બ) હેતુલ�ી ��નો (જોડકા,ં સાચુ-ંખોટુ,ં ખાલી જ�યા વગેરે) 06 

 સંદભ� �થંઃ 1. भासनाटकच�- गंगासागर राय, चौख�बा सं�कृत सं�थान, वाराणसी 

  2. �ित�ायौग�घरायणम-् M R Kale, Motilal Banarasidaas, Delhi 

  3. भासः एक अ�ययन- बलदवे उपा�याय   

  4. Pratijnayaugandharayana- Ed. Mahamahopadhyaya T. Gnapati 

Shastri, 1912; T.S>S. No with four Appendices  

  5. Plays Ascribed to Bhasa: Their Authenticity and Merits, C R 

   Devdhar, Oriental Book Agency, Poona (1927) 

  6. Bhasa- V. Venkatachalam, Sahitya Academy, Delhi (ગુજ.અન.ુ ડૉ 

   ગૌતમ પટેલ) 

  7. Bhasa- A Study- A D Pusalkar 

  8. Bhasa’s plays- A Critical study (reprint Ed.) Bharatiya Vidya 

Prakashana- T. Ganapati Shastry (1985) 

  9. �ित�ायौग�घरायणम-् M R Kale, Motilal Banarasidaas, Delhi 

  10.  મહાકિવ ભાસ- ડૉ નિમચ�� જૈન, મ�ય �દેશ િહ�ધી �ંથ અકાદમી, (1972)  

  11. �િત�ાયૌગ�ધરાયણ- અનુ. કેશવ હષ�દ �ુવ, અમદાવાદ 1923 

  12 સં�કૃત વા�ય સંરચના-  વસ�તકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભંડાર, અમદાવાદ 

Elective Course-II- 212 કા�ય�કાશ (ઉ�લાસ 2 અને 10) અલકંારોઃ અ��તુત�શંસા, અિતશયોિ�ત, ��ા�ત

    �િતવ�તૂપમા, �યિતરેક, િવશેષોિ�ત, અથા��તર�યાસ, �યાજ�તુિત અને �યાકરણ 

   યુનીટઃ  1. ઉ�લાસ 2 કા�રકા 1થી 8 

    યુનીટઃ  2. ઉ�લાસ 2 કા�રકા 9થી 15 

 યુનીટઃ  3. ઉ�લાસ 10 અલંકારઃ લ�ણ, �યાકરણઃ बाल અન ેबाला જેવા अકારા�ત 

  અને आકારા�ત શ�દોનાં  સંબોધનનાં �પો સાથે िलख,् અને पृ�छ् ધાતુનાં 

  વત�માનકાળ અને આ�ાથ�નાં �પોનો  વા�ય�યોગ; અને शी�म्, शनैः, અન ે

  स�यक्- અ�યયોનો �યોગ 
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  યુિનટઃ 4 અલંકારઃ લ�ણ અને સમજુતી, િવરોધ અન ેસા�ય 

           ��નપ�ની �પરેખાઃ ��નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી) 

 (અ) સામા�ય ��ન (બેમાંથી એક)    08 

 (બ) સંદભ� સમજૂતી (ચારમાંથી બે)    06 

 ��નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી) 

 (અ) અલંકારની સલ�ણ સમજૂતી (ચારમાંથી બ)ે  10 

 (બ) સંદભ� સમજૂતી (બેમાંથી એક)    04 

 ��નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી) 

  (અ) અલંકારની સિવવરણ ઓળખ (બેમાંથી એક)  04 

  (બ) �યાકરણ િવષયક ��ન     10 

 ��નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી) 

  સામા�ય ��ન અથવા ટંૂકન�ધ    14 

 ��નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી) 

  (અ) MCQs (કોઇ િવક�પ નહ�)    08 

         (બ) હેતુલ�ી ��નો ( ખાલી જ�યા, જોડકાં જોડો, સાચુ-ંખોટું) 06 

                      સંદભ� �ંથઃ 1. કા�ય�કાશ (મ�મટનો કા�યિવચાર)- નગીનદાસ પારેખ, ગુજરાતી સાિહ�ય     

  પ�રષદ,્ અમદાવાદા (1987)   

  2.  ભારતીય સાિહ�યશા��ની િવચારપરંપરાઓ- �ો. ડૉ તપ�વી ના�દી, યુિનવ�સટી 

  �ંથિનમા�ણ બૉડ�, ગુજરાત રા�ય, અમદાવાદ 

  3. �ાચીન સાિહ�ય મીમાંસા-એક આકલન, મૂ.લે. ડૉ અશોક કેળકર, અનુ. ડૉ અર�વદ 

  ભંડારી, ગુજ. યુિન. �.ંિન.બૉડ�, અમદાવાદ 

  4. History of Poetics- P V Kane, MLBD, Delhi (1961) 

  5. History of Sanskrit Poetics- S K De, Calcutta (1976) 

  6. आचाय� म�मट- �ो. ढुं�ढराज स�े, म. �. िह�दी �ंथ अकादमी, 1971 

  7. म�मट- जग�ाथ पाठक, सािह�य अकादमी, �द�ली 

  8. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसी दास, �द�ली 

  9. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी, िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

  10. સં�કૃત �યાકરણ સંચરના- ડૉ વસ�તકુમાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભડંાર 

  અથવા 

    સાિહ�ય દપ�ણ (પ�ર�છેદ 6)- આચાય� િવ�વનાથ  

યુનીટઃ 1. પ�ર�છેદ  6 (કા�રકા 1-50) 

 યુનીટઃ 2. પ�ર�છેદ  6  (કા�રકા 51-81) 

             યુનીટઃ 3. પ�ર�છેદ 6   (કા�રકા 115-121); �યાકરણઃ बाल અને बाला જેવા अ- 

  કારા�ત અને आકારા�ત શ�દોના ં  સંબોધનના ં  �પો  સાથે  िलख,् અન ે

  पृ�छ् ધાતુનાં  વત�માનકાળ  અન ેઆ�ાથ�નાં  �પોનો   વા�ય�યોગ;  અન ે 

  शी�म्  शनैः, स�यक्- અ�યયનો �યોગ   

 યુનીટઃ 4.  આચાય� િવ�વનાથઃ પ�રચય, કૃિતઓ, રચનાકાળ, સાિહ�યદપ�ણઃ પ�રચય,  

  ભારતીય ના�યશા��ની પરંપરા, સં�કૃત નાટકની ઉ�પિ� અંગેના િવિવધ 

  મતો, કા�યશા��ના સં�દાયો     

                 ��નપ�ની �પરખેાઃ ��નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી) 

 (અ) ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (1/1)  10 

 (બ) કા�રકાની સમજૂતી (બેમાંથી એક)   04 

    ��નઃ 2  (યુિનટ બેમાથંી) 
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 (અ) કા�રકાની સમજૂતી (બેમાંથી એક)    04 

 (બ) ટંૂકન�ધ (ચારમાંથી બ)ે અથવા સામા�ય ��ન (1/1)   10 

 ��નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી) 

 (અ) કા�રકાની સમજૂતી (બેમાંથી એક)    04 

 (બ) �યાકરણ િવષયક ��ન      10 

    ��નઃ 4  (યુિનટ ચારમાંથી) 

      (અ)  સામા�ય ��ન (1/1)      08 

      (બ)   ટંૂકન�ધ અથવા શ�દન�ધ (ચારમાંથી બ)ે    06 

    ��નઃ 5  (યુિનટ એકથી ચારમાંથી) 

 (અ) MCQs      08 

         (બ) હેતુલ�ી ��નો  (જોડકાં, ખાલી જ�યા િવગેર)ે  06          

સંદભ� �ંથઃ 1. Sahitya Darpana- Vishwanath (paricchhed I-X) and History of 

  Alankar literature- P V Kane, 1923 

  2. भारतीय ना�सौ�दय�- डॉ मनोहर काल,े िह�दी मा�यम काया��वय  

   िनदशेालय, �द�ली िव�िव�ालय (1993) 

  3. ભારતીય ના�યશા��ની િવચારપરંપરાઓ- ડૉ તપ�વી ના�દી, યુિન. �ંથિનમા�ણ 

   બૉડ�, અમદાવાદ 

  4. ભરત ના�યશા��ઃ અિભનય- ડૉ મહેશ ચંપકલાલ, યિુનવ�સટી �ંથિનમા�ણ બૉડ�, 

   અમદાવાદ 

  5. અિભનવનો રસ િવચાર અને બી� લેખો- નગીનદાસ પારેખ, ગુજ�ર �ંથર�ન 

કાયા�લય, અમદાવાદ 

  6. बृहद ्अनुवादचि��का- च�धर नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �द�ली 

  7. रचनानुवाद कौमुदी- किपलदेव ि�वेदी, िव�िव�ालय �काशन, वाराणसी 

  8. સં�કૃત વા�યસંચરના- ડૉ વસ�તકમુાર ભ�ટ, સર�વતી પુ�તક ભંડાર, અમદાવાદ 

 

 

 

 

 

 

 

 

અ�યાસ�મ સિમિતઃ 

1. ડૉ �દનેશ માછી 

2. ડૉ મહેશ મહેતા 

3. ડૉ હસમુખ ઠાકર 

4. ડૉ રાજેશ �યાસ 

5. ડૉ મનુકુમાર સુથાર 

6. ડૉ �તે�� ટેલર 


