Course out Come
(Sanskrit)
Prof. I. P.Patel

F.Y.B.A. Sem I
Core Allied: Sanskrit Classical Language
क्रुति :श्री विष्णुशममा विरतिि ऩंििंत्रम
વંસ્કૃત બાા દ્વાયા નીતતકથા ન ં ખેડાણ આખ્માનાત્ભક ળૈરીભાં લૈદદક વાદશત્મની જેભ
પ્રતવધ્ધ છે . પ્રાણી જગતના

ત્રો દ્વાયા ભનષ્મ જીલનભાં નીતતભત્તાનો દયચમ કયાલલો

.

પ્રાણીકથા લડે જલાન વ્મલસ્થા યનો દયચમ કયાલલો.

F.Y.B.A. Sem I
Core Course પ્રશ્નત્ર- ૧ आर्ा कमव्य
िमल्ममकी रमममयण- अयोध्यकमण्ड સર્ગ ૭ થી ૧૨ ऩयान्िम
વંસ્કૃતના આદદકતલ ઋત લાલ્ભીદક યચચત યાભામણના દયચમ વાથે વંસ્કૃત વાદશત્મભાં
તનરૂતત વભાજ વ્મલસ્થા તથા નૈતતક મ ૂલ્મો દ્વાયા

બાયતીમ વંસ્કૃતતનો દયચમ કયાલલો તથા

પ્રાચીન બાયતીમ જીલન દળશનનો દયચમ કયાલલો જેથી આધતનક વભમભાં આદળશ વભાજ
ઘડી ળકીએ

Core Course

Paper- 2 (A)

संस्कृ ि रूऩक समहित्य

कृ ति:

भमस कृ ि- ―मध्यमव्यमयोग‖

રૂકના પ્રકાય સ્લરૂનો દયચમ કયાલી
કૃતતરક્ષી અભ્માવ કયાલી તલધાથીઓને રૂક

કયલલાનો ઉદે ળ.

| વંસ્કૃત રૂક વાદશત્મનો દયચમ ,
(નાટક) ના રક્ષણોનો દયચમ

F.Y.B.A. Sem II
Core Allied: Sanskrit Classical Language
क्रुति :भिृािररक्रुि तनतिशिकम
વંસ્કૃત મક્તક વાદશત્મનો તથા ળતક કાવ્મ યં યાનો દયચમ કયાલલો તથા બાયતીમ
નીતતળાસ્ત્ર અંતગશત આલતા તલમો તલલેકજ્ઞાનથી અલગત કયાલલા.

F.Y.B.A. Sem II
Core Course પ્રશ્નત્ર- 3 (A) संस्क्रुि प्रतशष्ट मिमकमव्य
कमतऱदमस क्रुि कुममरमसम्भि सगा- 5
પ્રતળષ્ટ ભશાકાવ્મનો દયચમ કયાલી

વંસ્કૃત દ્ય વાદશત્મના પ્રકાયોભાં ભશાકાવ્મન ં

સ્લરૂ-રક્ષણ વાથે અરંકૃત કૃતતનો અભ્માવ કયાલલો.

Paper -4 (A) संस्कृ ि गधसमहित्य—कथम समहित्य |
कृ ति

:

दण्डीन ् कृ ि – ―दशकुममरिररिम‖्

| વંસ્કૃત ગધકાવ્મનો દયચમ

કયાલલો, ગધના પ્રકાયોભાં કથા -આખ્માતમકા ના રક્ષણો ની વભજ

, દં ડીની

લાતાશકાય તયીકેની વભજ આી તલધાથીઓને નીતતફોધ કયાલલો.
S.Y.B.A. Sem 3
Paper- 5 (A)

कमतऱदमसविरतििम—―विक्रमोिॎशीयम ्‖ |

- સંસ્કૃત નાટ્યસાહહત્યમાં સર્ગશ્રેષ્ઠ નાટ્યકારોના સર્જનનો

હરચય કરાર્ી

ભારતીય સંસ્કૃતત અને સભ્યતા સાથે સાહહત્યનો હરચય કરાર્ર્ો.
પ્રશ્નત્ર- 6 Core Compulsory
मम्मटक्रुि कमव्यप्रकमश उमऱमस 1,10 तनयि अऱंकमर िथम तनयि छं द
વાદશત્મના સ્લરૂોને વભજલા , વાદશત્મના આસ્લાદ ભાટે ના અંગોાંગરૂ યવ , યીતત, અરંકાય
લગેયેનો ળાસ્ત્રીમ દયચમ ભેલલો
અરંકાયળાસ્ત્રનો દયચમ કયાલલો.

, અરંકાયળાસ્ત્રના ામાના તવધ્ધાંતો જાણલા અને

Paper - 7
-

िैहदकिमडगमय

Core Course

બાયતીમ આમશવસ્ં કૃતતના મ ૂભ ૂત જ્ઞાનના બંડાય લેદોનો દયચમ

ં વભજાલી
કયાલી આધતનક જીલન વાથે, વભાજ વાથે લેદોનો વંફધ
વપ અને ભોક્ષદામક જીલનની ચાલી ફતાલલી,

આધતનક તળચક્ષતજનો લેદોને

વભજી-સ્લીકાયી ળકે તેલા સ્લરૂે તેને ચરતફદ્ધ કયવ ં.
S.Y.B.A. Sem 4
Paper – 8 (A) સંસ્કત
ૃ ધ સાહહત્ય અને અથાગર્બોધ.
(સ્તોત્ર સાહહત્ય)

कृ ति : - ऩल्ण्डिरमजजगन्नमथविरतििम –“गंगमऱिरी”|
વંસ્કૃત રચરત વાદશત્મભાં લૈદદકસ્તોત્ર યં યાભાંથી વજાશમેર સ્તોત્ર વાદશત્મનો
દયચમ કયાલલો, હ્રદમની ઊતભિઓને ગેમ ધભાં

અચબવ્મકત કયલાની યં યા લૈદદકકાથી જ પ્રાપ્ત થામ છે . જેની વભજ

આધતનક યગ ભાં ગંગારશયી જેલા સ્તતત -બક્ક્ત કાવ્મો દ્વાયા આી ળકામ .
વંસ્કૃત સ્તતત કાવ્મો ભાં વભાજ ના દયે ક તલમન ં નીતતમ ૂરક જ્ઞાન પ્રાપ્ત
થામ છે તેનાથી જીલન જીલલાની તયે શ પ્રાપ્ત કયાલલા નો મખ્મ ઉદે ળ.
પ્રશ્નત્ર- 9 Core Compulsory
धनंजय क्रुि दशरुऩकम प्रथम प्रकश: , तनयि अऱंकमर:, तनयि छं द:
વંસ્કૃત નાટય વાદશત્મ વાથે વંકામેર તલતળષ્ટ અને આલશ્મક ાદયબાતક વંજ્ઞાઓનો
દયચમ વાથે નાટકનો અભ્માવ કયાલલો.

Paper - 10 िैहदकिमड्गमय
,

कृ ति : ―यजुिेद‖: અધ્યાય ૨૫ ના તનયતમંત્રો, અધ્યાય ૩૪ ના તનયત મંત્રો
― ईशमिस्योऩतनर्द्‖

वैदिकवाड्गमय ના જીલન વાથે અતત વંફતં ધત બાગોભાં મજલેદનો દયચમ
તત્કારીન વભાજદળશન કયાલી, આધતનક કાભાં ણ લેદોનો

,

અભ્માવ આલશ્મક છે તે વાથે ઉતનદોનો જ્ઞાન લાયવો ણ જીલનન ં
ઉાદે મ અંગ ફની યશે છે તે ફતાલવ ં અંત્મત આલળકમછે
T.Y.B.A. Sem 5
પ્રશ્નત્ર- 11 ( A) Core Compulsory
संस्क्रुि ऱतऱि समहित्य प्रमतिन प्रतशष्ट समहित्य अस्िघोर् विरतिि बुध्धिररिम सगा – 5
ંદડત યગના ભ શાકવ્મોની ોતાની બાાકીમ તલળેતા છે . તે બાાનો દયચમ થામ
એ ભાટે અને તે વાથે વંસ્કૃત ભશાકાવ્મોના અભ્માવ દ્વાયા યાષ્રબાલના, આદળશનેત ૃત્લ ળક્ક્ત અને
આદળશ યાજનીતતના તવદ્ધાંતોથી તલદ્યાથીઓ દયચચત અને એ ઉદ્દે ળ છે .

Paper – 12
ભાર્

कृ ति

ભારતીય તત્ર્જ્ઞાન અને ધમગશાસ્ત્ર અને ર્ીતાસોાન પ્રથમ

: श्रीमद् भगिद्गीिम तनयिमंश अ- १ ि: अ-४, गीिमसोऩमनम ्

|ગીતભાં વ્મક્ત થમેરી તલચાયધાયા ળાશ્ર્લત છે જે આજના વભાજભાં ઉાદે મ છે .
ભાનલીને તનયાળાભાંથી ફશાય કાઢીને આળાઓની લયચે
-

મ ૂકીઆનાય ગીતાના તાત્ત્લક ઉદે ળનો અશીં દયચમ કયાલલો.
ગીતવોાનમ ્ દ્વાયા પ્રાચીન અલાશચીન દ્ધતતનો વભન્લમ કયીને
વંસ્કૃતબાા ળીખલલાભાટે તેભજ તેભાં યશેરા ળાસ્ત્રોન ં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલલાભાટે
વંસ્કૃતના વ્માકયણ ન ં જ્ઞાન જરૂયી છે

પ્રશ્નત્ર- 13 ( A) Core Compulsory
ર્ૈહદક સાહહત્યનો ઇતતહાસ અને भमर्मप्रिेश (તનયાતાંશ)
બાયતીમ વંસ્કૃતતના આધ ગ્રંથ તયીકે જે લેદ પ્રતવદ્ધ છે તેના તલમ લસ્તનો દયચમ
કયાલલાના ઉદ્દે ળ વાથે આ ાઠ્યક્રભ તલચાયામો છે

. આભાં તલતધ તનેધાત્ભક લેદ ભંત્રો તથા

લૈદદક પ્રાથશનાઓનો દયચમ કયાલલાન ં ણ યાખ્ય ં છે . તથા વંસ્કૃત બાાકીમ વજ્જતા.

પ્રશ્નત્ર- 14 व्यमकरण शमस्त्र अने भमर्मविज्ञमन Core Compulsory
संज्ञमप्रकरण िथम भमर्मविज्ञमन
. આ ભાટે વંસ્કૃતની

બાાના તલદ્યાથીએ બાાની આંતદયક વંયચના જાણલી જોઈએ

પ્રાચીન યં યાના ાચણનીમ વ્માકયણ ળાસ્ત્રનો પ્રાંચબક દયચમ કયલો જોઈએ.
આ વાથે આધતનક યીતે તલચયામેરા બાા તલજ્ઞાનના તવધ્ધાંતોનો ણ પ્રાયં ચબક દયચમ
કયલો જોઈએ. આ અેક્ષાની  ૂતતિનો પ્રસ્તત ાઠ્યક્રભભાં ઉદ્દે ળ છે .

- Paper – 15

ુ ાદ
ર્ેદાન્તશાસ્ત્ર અને અનર્

कृ ति : श्रीशंकरमिमया कृ ि ब्रહ્મसूत्र शमंकरभमष्यम ् तनयिमंश :
ििु्सूत्री

-

વંસ્કૃત વાદશત્મભાં દળશનળાસ્ત્રન ં એક તલતળષ્ટ સ્થાન છે

લેદાંત, ઉતયભીભાંવા દળશન ભશત્લન છે . આ લેદાન્ત

. આ દળશન ળાસ્ત્રભાં

- દળન
શ ના તલતલધ વંપ્રદામો છે તેભાં ળંકયાચામન
શ ં સ્થાન

ભોખયે છે . તેભની

બાા, તકશળક્ક્ત અને તવદ્ધાંતો નો દયચમ કયાલલાન ં અશીં રક્ષ્મ છે .

ુ ાદ
- Paper – 16 ધમગશાસ્ત્ર અને અનર્

कृ ति : यमज्ञिम्यस्मृति तनयिमंश

- બાયતીમ કામદાના મ ૂ

व्यििमरमध्यमय

જાણલા ભાટે વંસ્કૃત ધભળ
શ સ્ત્રનો અભ્માવ અતીલ

આલશ્મક છે . એવાથે જ બાયતીમ વભાજ, વંસ્કૃતત વભ્મતા,

તત્લચચિંતન લગેયેના અભ્માવ ભાટે ણ ધભળ
શ ાસ્ત્ર નો અભ્માવ કયલો જરૂયી

છે . વંસ્કૃતના પ્રાચીન ધભશળાસ્ત્રભાં માજ્ઞલલ્યસ્મ ૃતત ન ં સ્થાન ભશત્લ ૂણશ છે .
તેથી પ્રસ્ત ૃત ાઠ્મક્રભભાં તેના દ્વ્રાયા પ્રાચીન બાયતીમ
વભાજનો દયચમ કયાલલાનો ઉદે ળ છે
T.Y.B.A. Sem 6
પ્રશ્નત્ર- 17 ( A) Core Compulsory
ऱतऱि संस्क्रुि समहित्य एिं व्यमकरण कवि बोधयन विरतिि भगिदज्जुहकयम एिं सममस:
(तनयि)

વંસ્કૃત રચરત વાદશત્મના નાટય વાદશત્મભાં નાટકો ઉયાંત ફીજાં અન્મ સ્લરૂોભાં ણ
વંસ્કૃત વાદશત્મની વ્મંગ્માત્ભક

યીતે પ્રશવનભાં યજૂ કયલાની કાનો દયચમ

આલા

બગલદજજકીમભનો અભ્માવ કયાલલો.

- Paper – 18
-

श्रीमद् भगिद्गीिम अध्यमय -५ ि् ८
गीिमसोऩनम ् ऩमठ १३ ि् ३४

ઉતનદો શ્રતત ,સ્મ ૃતતઓના વાયને યજૂ કયતી ગીતાના દયે ક અધ્મામભાં
જીલનનો તનચોડ યજૂ કમો છે તેનો

-

અભ્માવ આધતનક જીલનના ઉત્ન્ન થતાં

દયે ક મઝલણો, પ્રશ્નોને સરઝાલી ળકે છે .

ગીતવોાન દ્વ્રાયા તલધાથીઓ વયતાથી વંસ્કૃત વ્માકયણ ન ં જ્ઞાન
પ્રાપ્ત કયી વંસ્કૃતબાાનો અભ્માવ કયી વયતાથી લાક્વ્મલશાય

ળીખલલાનો ઉદે ળ છે .
પ્રશ્નત્ર- 19

Core Compulsory

પ્રતશષ્ટ્ સંસ્કૃત સાહહત્યનો ઇતતહાસ અને ભાષાપ્રર્ેશ: (તનયાતાંશ: )
વંસ્કૃત અને વંસ્કૃત બાા બાયતીમ વભાજનો યજૂ કયનાય ભશત્લ ૂણશ કા છે . વભાજના
દયે ક અંગને, ચચિંતનને વ્મલશાયભાં ગોઠ્લીને વંસ્કૃત વાદશત્મનો દયચમ કયાલલો.

પ્રશ્નત્ર- 20

Core Compulsory

व्यमकरण शमस्त्र एिं भमर्मविज्ञमन
भदोल्ज दील्िि क्रुि तसध्धमंि कौमुदी – कमरक प्रकरण िथम भमशमविज्ञमन
વંસ્કૃત લાય વંયચના જગતની અન્મ કોઈ ણ બાા વંયચના કયતાં વય છે . તેનો
વભજીને અભ્માવ કયલા ભાટે તવધ્ધાંત કૌમદી જેલા ગ્રંથોનો તલાદ અભ્માવ કયલાથી ણ
ાચણનીના પાાને મ ૂરલી ળકળે.

ુ ાદ
- Paper -21 સાંખ્યદશગન અને અનર્
-

कृ ति : समंख्यकमररकम – श्रीमदीश्र्िरकृ ष्णप्रल्णिम |

- આક્સ્તક દળશનોની યં યાભાં વાંખ્મ દળશનની ોતાની તલળેતા છે

, તેનો

દયચમ કયાલલો. , બાયતીમ તત્લજ્ઞાનની ળાખાઓભાં વાંખ્મના
તવદ્ધાતોથી અલગત કયાલલા

,

તલધાથીઓને આધતનક જીલનળૈરી

બાયતીમ તત્લજ્ઞાનની ઉકયક્તા ફતાલલી.
ુ ાદ
Paper- 22 ન્યાય દશગન અને અનર્
कृ ति : िकाभमर्म

-

-केशितमश्रविरतििम ्

દળન
શ યં યાભાં ન્મામ દળન
શ નો અભ્માવ તકશળક્ક્ત, લાદતલલાદ
તથા તકશફદ્ધ યજૂઆત ળીખલે છે

., મથાથશલાદી દળશનનો વૌ કોઈ દળશને

સ્લીકાય કમો છે તેનો દયચમ કયાલલો, આધતનક જીલનળૈરીને
બાયતીમ તત્લજ્ઞાન દ્વાયા કેલલી.

ભાં

