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SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-B 
િવષય : સસં્કતૃ (Sem-1)     ARTS FECULTY 

 
�મ 

�ડપ્લોમા/ 
સ્નાતક/ 

અનુસ્નાતક 

સેમે. ફાઉન્ડેશન/ 
કોર/ 

ઈલેક્ટીવ ૧,૨ 

કોષર્/ 
પેપરનંુ નામ 

કોષર્/ 
પેપર નંબર 

�ેડીટ ઇન્ટરનલ 
માક્સર્ 

એક્સ્ટનર્લ 
માક્સર્ 

�ેક્ટીકલ/ 
વાઈવા 
માક્સર્ 

ટોટલ 
માક્સર્ 

કોસર્/પેપરનો યુિનક કોડ 

1 સ્નાતક 01 Foundation મહાકિવ ભાસરિચત 
સ્વપ્નવાસવદ� 

Compulsory 03 30 70 -- 100 1901100501010100 

2 સ્નાતક 01 Core મહાભારત – સભાપવર્ 
(િનયતાંશ) 

01 03 30 70 -- 100 1901100101010101 

3 સ્નાતક 01 Elective-1 મહાભારત – સભાપવર્ 
(િનયતાંશ) 

01 03 30 70 -- 100 1901100201010101 

4 સ્નાતક 01 Elective-2 મહાભારત – સભાપવર્ 
(િનયતાંશ) 

01 03 30 70 -- 100 1901100301010101 

     OR       

5 સ્નાતક 01 Core 
(Optional) 

મહાભારત – 
શકુન્તલોપખ્યાન 

01 
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101010102 

6 સ્નાતક 01 Elective-1 
(Optional) 

મહાભારત – 
શકુન્તલોપખ્યાન 

01  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100201010102 

7 સ્નાતક 01 Elective-2 
(Optional) 

મહાભારત – 
શકુન્તલોપખ્યાન 

01  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100301010102 

8 સ્નાતક 01 Core સંસ્કૃત સાિહત્યનો 
ઈિતહાસ  

02 03 30 70 -- 100 1901100101010201 

9 સ્નાતક 01 Elective-1 સંસ્કૃત સાિહત્યનો 
ઈિતહાસ  

02 03 30 70 -- 100 1901100201010201 

10 સ્નાતક 01 Elective-2 સંસ્કૃત સાિહત્યનો 
ઈિતહાસ  

02 03 30 70 -- 100 1901100301010201 

     OR       

11 સ્નાતક 01 Core 
(Optional) 

આધુિનક સંસ્કૃત 
સાિહત્ય –  
િનયત ભાગ  

02  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101010202 

12 સ્નાતક 01 Elective-1 
(Optional) 

આધુિનક સંસ્કૃત 
સાિહત્ય –  
િનયત ભાગ  

02  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100201010202 

13 સ્નાતક 01 Elective-2 
(Optional) 

આધુિનક સંસ્કૃત 
સાિહત્ય –  
િનયત ભાગ  

02  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100301010202 

ન�ધ : સેમેસ્ટર–૧માં પેપર-૧ અને પેપર-૨(બે)માં વૈકિલ્પક પેપસર્ આપેલ છે.  
 
 
 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 1) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Compulsory 
Foundtion 

Name : મહાકિવ ભાસરિચત સ્વપ્નવાસવદ�મ્ 

Paper Unique 
Code : 

1901100501010100 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or Core or 
Elective-1 or  
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 01 Foundtion/Compulsory 
Clasical Language 

મહાકિવ ભાસરિચત 
સ્વપ્નવાસવદ�મ્ 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• મહાકિવ ભાસના �વન અને કૃિતઓથી પ�રિચત થાય 
• સંસ્કૃત નાટ્યસમૃિદ્ધથી જ્ઞાત થાય 
• સંસ્કૃત-�પકના સ્વ�પને �ણે   

 Course Contents : 

  Unit - 1 મહાકિવ ભાસ અને તેની કૃિતઓ લક્ષી અભ્યાસ  

Unit -2  સ્વપ્નવાસવદ� – અંક ૦૧ થી ૦૩  

Unit -3 સ્વપ્નવાસવદ� – અંક ૦૪ થી ૦૬ 

 Reference Books : 
1. સ્વપ્નવાસવદ�, ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. The Svapanavāsavadatta of Bhāsa, Edt. T. Gaņapati Śāstri, Trivandrum, 1912 

3. સંસ્કૃત નાટકોનો પ�રચય, ડૉ. તપસ્વી નાન્દી, યુિન. �ંથિનમાર્ણબોડર્, ગુજરાત રાજ્ય, તૃતીય આવૃિ�, ૧૯૯૬.  
4. ભાસ, લ.ે વી. વ�કટાચલમ્, અનુ. ગૌતમ પટેલ, સંસ્કૃત સાિહત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર, �થમ આવૃિ�, ૧૯૯૧. 
5. भास के नाटक, स्व.पं. चन्�शेखर उपाध्याय, भाग-1, �थम संस्करण, २००१, नाग पिब्लशसर्, �दल्ही. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) �લોકોનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બ)ે િવવરણ અપેિક્ષત નથી 08 

01(B) સંદભર્-પંિક્તઓ (ચારમાંથી બ)ે 06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન  14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 1) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper - 1 Name : મહાભારત – સભાપવર્ (િનયતાંશ), પેપર – ૧  

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101010101 

Eective – 1 : 1901100201010101 

Elective – 2 : 1901100301010101 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation 
or Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 01 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

મહાભારત-સભાપવર્      
      (િનયતાંશ)  

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• મહાભારતના કથાનકથી પ�રિચત થાય 
• ભારતના ભવ્ય સાંસ્કૃિતક વારસાને �ણે  
• મહાભારતમાં �સ્તુત માનવમૂલ્યોથી અવગત થાય  

 Course Contents : 

  Unit - 1 મહાભારતનો િવકાસ, મ.ભા.નંુ સાિહિત્યક સ્વ�પ, મ.ભા.નો સમાજ પર �ભાવ, સંસ્કૃતમાં વ્યાસનંુ �દાન, ��નો, ટૂંકન�ધ   

Unit -2  મહાભારત-સભાપવર્, અધ્યાય - ૧, ૫, ૧૬ થી ૧૮માંથી અનુવાદ અને સંદભર્પંિક્તઓ, સમીક્ષાત્મક ��નો, ટૂંકન�ધ 

Unit -3 મહાભારત-સભાપવર્, અ. ૩૩ થી ૩૭ તથા ૪૩ થી ૪૫માંથી અનુવાદ અને સંદભર્પંિક્તઓ, સમીક્ષાત્મક ��નો, ટૂંકન�ધ 

 Reference Books : 
1. મહાભારત-સભાપવર્, ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. મહાભારત-સભાપવર્, ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. મહાકિવ વ્યાસ, ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, �ડવાઈન પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
4. મહાભારત-સભાપવર્ (મૂળ અને અનુવાદ) ડૉ. વસંત પરીખ, સંસ્કૃત સેવા સિમિત, અમદાવાદ. 
5. महाभारतकालीन समाज, सुखमय भ�ाचायर्, लोकभारती �काशन, इलाहाबाद. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) �લોકોનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બ)ે િવવરણ અપેિક્ષત નથી  08 

01(B) શબ્દન�ધ (ચારમાંથી બ)ે  06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન  14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 1) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 1 
(Optional) 

Name :  મહાભારત – શકુન્તલોપાખ્યાન (િનયતાંશ), પેપર – ૧ (વૈકિલ્પક)  

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101010102 

Eective – 1 : 1901100201010102 

Elective – 2 : 1901100301010102 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation 
or Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 01 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

મહાભારત – 
શકુન્તલોપાખ્યાન 
(અ. ૬૪ થી ૬૮) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• મહાભારતના કથાનકથી પ�રિચત થાય 
• ભારતના ભવ્ય સાંસ્કૃિતક વારસાને �ણે  
• દુષ્યંત-શકંુતલાના �ાચીન કથાનકથી અવગત થાય  

 Course Contents : 

  Unit - 1 મહાભારતનો િવકાસ, મ.ભા.નંુ સાિહિત્યક સ્વ�પ, મ.ભા.,નો સમાજ પર �ભાવ, સંસ્કૃતમાં વ્યાસનંુ �દાન, ��નો, ટૂંકન�ધ   

Unit -2  મહાભારત- શકુન્તલોપાખ્યાન, મા� અનુવાદ, સમીક્ષાત્મક ��નો (િનયત અધ્યાય ૬૪ તથા ૬૫), ટૂંકન�ધ 

Unit -3 મહાભારત- શકુન્તલોપાખ્યાન, અનુવાદ, સમીક્ષાત્મક ��નો (િનયત અધ્યાય ૬૬, ૬૭ તથા ૬૮), ટૂંકન�ધ 

 Reference Books : 
1. મહાભારત-શકુન્તલોપાખ્યાન, ડૉ. જય�ીબેન જોશી, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. મહાભારત-આ�દપવર્, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ. 
3. મહાકિવ વ્યાસ, ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, �ડવાઈન પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
4. મહાભારતનો સંસ્કૃત સાિહત્ય પર �ભાવ, સં. ડૉ. સમીર ��પિત, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.. 
5. महाभारत, �ास, संपा. �ीपाद दामोदर सातवलेकर, पारडी १९७८. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 �લોકોનંુ ભાષાંતર (આઠમાંથી ચાર) િવવરણ અપેિક્ષત નથી 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન  14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 1) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 2 Name :  સંસ્કૃત સાિહત્યનો ઈિતહાસ પેપર – ૨  

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101010201 

Eective – 1 : 1901100201010201 

Elective – 2 : 1901100301010201 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation 
or Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 01 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

સંસ્કૃત સાિહત્યનો 
ઈિતહાસ 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃત સાિહત્યના ઈિતહાસથી પ�રિચત થાય 
• સંસ્કૃત પ�કાવ્ય, નાટક તથા ગ�ની ઉત્પિ�, િવકાસ અને લક્ષણોનંુ જ્ઞાન મેળવે.  
• સંસ્કૃતના નાટ્યકારો, ગ�કારો તથા પ�કારોનાં �વન અને કવનનો પ�રચય મેળવે. 

 Course Contents : 

  Unit - 1 સંસ્કૃત નાટ્ય, ગ� તથા પ�કાવ્યોના ઉત્પિ�, િવકાસ, લક્ષણો અને તેના ઘડતરમાં તત્કાલીન પ�રબળોનો ફાળો  

Unit -2  કાિલદાસ, અ�વઘોષ, માઘ, �ીહષર્, જગન્નાથ અને ભતૃર્હ�રનાં �વન, સમય અને કૃિતઓનો પ�રચય, મૂલ્યાંકન 

Unit -3 સંસ્કૃત નાટ્યકારો તથા ગ�કારો : ભવભૂિત, િવશાખદ�, ભટ્ટ નારાયણ, સુબન્ધ,ુ બાણભટ્ટ અને દંડી  

 Reference Books : 
1. સંસ્કૃત સાિહત્યનો ઈિતહાસ, �ોફે. િજતેન્� દેસાઈ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. સંસ્કૃત સાિહત્યનો પ�રચય, �ોફે. એ. ડી. શાસ્�ી, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
3. સંસ્કૃત વાઙ્મયનો આસ્વાદ, �ોફે. �. કે. પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. संस्कृत सािहत्य का इितहास, डॉ. बलदेव उपाध्याय, शारदा मं�दर �काशन, वाराणसी, १९६०. 
5. संस्कृत सािहत्य का इितहास, वाचस्पित गैरोला, चौखम्बा िव�ाभवन, वाराणसी, १९६०. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 1) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper -2 
(Optional) 

Name :  આધુિનક સંસ્કૃત સાિહત્ય (િનયત ભાગ), પેપર - ૨ (વૈકિલ્પક)  

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101010202 

Eective – 1 : 1901100201010202 

Elective – 2 : 1901100301010202 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation 
or Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 01 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

આધુિનક સંસ્કૃત 
સાિહત્ય 

(િનયત ભાગ) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• આધુિનક સંસ્કૃત સાિહત્યના ઈિતહાસથી પ�રિચત થાય 
• આધુિનક સંસ્કૃત નવલકથા તથા કિવતાના ઉદ્ભવ, િવકાસ, લક્ષણો અને �વાહોથી માિહતગાર થાય. 
• આધુિનક સંસ્કૃત ઐિતહાિસક નવલકથા ‘િશવરાજિવજય’ અને તેના કતાર્થી અવગત થાય  
• આધુિનક સંસ્કૃત કાવ્યસં�હો ‘અલકનંદા’ તથા ‘મૃગયા’માંની કિવતાઓને આધારે આધુિનક કાવ્યવાદો િવષે �ણે. 

 Course Contents : 

   Unit - 1 આધુિનક સંસ્કૃત નવલકથા (ઈ.સ.૧૯૦૧ પછીથી) નો ઉદ્ભવ અને િવકાસ, અંિબકાદ� વ્યાસ કૃત ‘िशवराजिवजय:’ (�થમ 
િવરામ નો �થમ િન�વાસ) અનુવાદ તથા સંદભ� અપેિક્ષત નથી.  

Unit -2  આધુિનક સંસ્કૃત નાટ્યકારો અને એમનાં નાટકોનો પ�રચય : વ�કટ�ેવર, મૂળશંકર યાિજ્ઞક, શંકરલાલ માહે�વર ભટ્ટ  

Unit -3 હષર્દેવ માધવ કૃત ‘અલકનંદા’ તથા ‘મૃગયા’માંની કિવતાઓનો અભ્યાસ, તેના �કારો અને તેના આધુિનક કાવ્યવાદો 

 Reference Books : 
1. આધુિનક સંસ્કૃત સાિહત્યનો ઈિતહાસ, ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. અવાર્ચીન સંસ્કૃતસાિહત્યનો ઈિતહાસ, ડૉ. એસ. બી. વણ�કર, અનુ. ડૉ. એ. જે. રાવળ, �ાચ્યિવ�ા મં�દર, વડોદરા, ૧૯૯૨.  
3. ’िशवराजिवजय:’, (�થમ િવરામ-�થમ િન�વાસ), �ોફે. િજતેન્� દેસાઈ, ઈ. સ. ૨૦૦૫, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. ‘मृगया’, ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ �કાશન, અમદાવાદ, �થમ સંસ્કરણ, ૧૯૯૪. 
5. ‘अलकनन्दा’, ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ �કાશન, અમદાવાદ, �થમ સંસ્કરણ, ૧૯૯૦. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (આધુિનક નવલકથા સંબંિધત) 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (આધુિનક નાટ્યકારો સંબંિધત) 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (‘િશવરાજિવજય’માંથી) 14 

04 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (‘અલકનંદા’ તથા ‘મૃગયા’ કાવ્યસં�હોમાંથી) 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે) ‘િશવરાજિવજય’, ‘અલકનંદા’ તથા ‘મૃગયા’માંથી પૂછવી  14 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-B 
િવષય : સસં્કતૃ (Sem-2)    ARTS FECULTY 

�મ �ડપ્લોમા/ 
સ્નાતક/ 

અનુસ્નાતક 

સેમે. ફાઉન્ડેશન/ 
કોર/ 

ઈલેક્ટીવ ૧,૨ 

કોષર્/ 
પેપરનંુ નામ 

કોષર્/ 
પેપર નંબર 

�ેડીટ ઇન્ટરનલ 
માક્સર્ 

એક્સ્ટનર્લ 
માક્સર્ 

�ેક્ટીકલ/ 
વાઈવા 
માક્સર્ 

ટોટલ 
માક્સર્ 

કોસર્/પેપરનો યુિનક કોડ 

14 સ્નાતક 02 Foundation મહાકિવ 
ભતૃર્હ�રકૃત: 
નીિતશતક 

Compulsory 
Clasical 

Language 

03 30 70 -- 100 1901100501020200 

15 સ્નાતક 02 Core-1 રામાયણ – બાલકાંડ  
(િનયતાંશ) 

03 03 30 70 -- 100 1901100101020301 

16 સ્નાતક 02 Elective-1 રામાયણ – બાલકાંડ  
(િનયતાંશ) 

03 03 30 70 -- 100 1901100201020301 

17 સ્નાતક 02 Elective-2 રામાયણ – બાલકાંડ  
(િનયતાંશ) 

03 03 30 70 -- 100 1901100301020301 

     OR       

18 સ્નાતક 02 Core-1 
(Optional) 

મહાભારત – 
રામોપાખ્યાન  

03 
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101020302 

19 સ્નાતક 02 Elective-1 
(Optional) 

મહાભારત – 
રામોપાખ્યાન  

03  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100201020302 

20 સ્નાતક 02 Elective-2 
(Optional) 

મહાભારત – 
રામોપાખ્યાન  

03  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100301020302 

21 સ્નાતક 02 Core-1 િહતોપદેશ – 
િમ�લાભ  

04 03 30 70 -- 100 1901100101020401 

22 સ્નાતક 02 Elective-1 િહતોપદેશ – 
િમ�લાભ  

04 03 30 70 -- 100 1901100201020401 

23 સ્નાતક 02 Elective-2 િહતોપદેશ – 
િમ�લાભ  

04 03 30 70 -- 100 1901100301020401 

     OR       

24 સ્નાતક 02 Core-1 
(Optional) 

પંચતં� – િમ�ભેદ 
(િનયત કથાઓ)  

04  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101020402 

25 સ્નાતક 02 Elective-1 
(Optional) 

પંચતં� – િમ�ભેદ 
(િનયત કથાઓ)  

04  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100201020402 

26 સ્નાતક 02 Elective-2 
(Optional) 

પંચતં� – િમ�ભેદ 
(િનયત કથાઓ)  

04  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100301020402 

ન�ધ : સેમેસ્ટર – ૨(બે)માં પેપર-૩ અને પેપર-૪માં વૈકિલ્પક પેપસર્ આપેલ છે. 
 
 
 
  



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 2) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Compulsory 
Foundtion 

Name : મહાકિવ ભતૃર્હ�રકૃત નીિતશતકમ્ 

Paper Unique 
Code : 

1901100501020200 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or Core or 
Elective-1 or Elective-
2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 02 Foundtion/Compulsory 
Clasical Language 

 

મહાકિવ ભતૃર્હ�રકૃત 
નીિતશતકમ્ 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• મહાકિવ ભતૃર્હ�રના �વન અને કૃિતઓથી પ�રિચત થાય 
• નીિતિવષયક જ્ઞાન મેળવે  
• સારા-ંનરસાંનો ભેદ કેળવે    

 Course Contents : 

   Unit – 1 મહાકિવ ભતૃર્હ�ર અને તેની કૃિત ‘નીિતશતક’ લક્ષી અભ્યાસ  

Unit -2  ‘નીિતશતક’ �લોક ૦૧ થી ૫૦  

Unit -3 ‘નીિતશતક’ �લોક ૫૧ થી ૧૦૧ 

 Reference Books : 
1. ભતૃર્હ�રકૃત નીિતશતક, સી. જમનાદાસની કંપની, છઠ્ઠી આવૃિ�, ૨૦૦૬-૦૭. અમદાવાદ.  
2. ભતૃર્હ�રકૃત નીિતશતક, ડૉ. િનરંજન પાઠક, પા�વર્ પિબ્લકેશન, �થમ આવૃિ�, ૨૦૦૭, અમદાવાદ. 
3. ભતૃર્હ�રિવરિચત નીિતશતક, અનુ. તથા સંપા. મનસુખલાલ સાવિલયા, �વીણ �કાશન, રાજકોટ.તૃતીય આવૃિ�, ૨૦૦૧.  
4. भतृर्ह�र शतक�यम्, पुं. गोपीनाथ, नाग �काशक, �दल्ली, संव�धर्त आवृि�, १९८९  
5. संस्कृत किवता क� लोकधम� परम्परा, डॉ. राधा वल्लभ ि�पाठी, रामकृष्ण �काशन, िव�दशा, १९९९. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) �લોકોનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બ)ે િવવરણ અપેિક્ષત નથી  08 

01(B) સંદભર્-પંિક્તઓ (ચારમાંથી બ)ે 06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન  14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 2) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – ૩ Name :  રામાયણ – બાલકાંડ (િનયતાંશ), પેપર – ૩ 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101020301 

Eective – 1 : 1901100201020301 

Elective – 2 : 1901100301020301 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation 
or Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 02 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

રામાયણ – બાલકાંડ       
      (િનયતાંશ)  

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• રામાયણના કથાનકથી પ�રિચત થાય 
• ભારતના ભવ્ય સાંસ્કૃિતક વારસાને �ણે  
• રામાયણમા ં�સ્તુત માનવમૂલ્યોથી અવગત થાય  

 Course Contents : 

   Unit - 1 વાલ્મી�ક તથા વાલ્મીકીય રામાયણલક્ષી અભ્યાસ, રામકથાનો ઉદ્ભવ અને િવકાસ, રામાયણનંુ સાિહિત્યક સ્વ�પ, રામાયણ-
કાલીન સમાજ, રામાયણની ઐિતહાિસકતા, વાલ્મી�કની કાવ્યશૈલી, રામાયણનંુ કાવ્યાત્મક મૂલ્યાંકન વગેર ેિવષયક ��નો   

Unit -2  રામાયણ-બાલકાંડ, િનયત સગર્ ૧, ૫, ૭, ૧૫, ૨૦, ૨૧માંથી સમીક્ષાત્મક ��નો, સંદભર્ પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ   

Unit -3 રામાયણ-બાલકાંડ, િનયત સગર્ ૧, ૫, ૭, ૧૫, ૨૦, ૨૧માંથી સમીક્ષાત્મક ��નો, સંદભર્ પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ  

 Reference Books : 
1. રામાયણ-બાલકાંડ (િનયતાંશ) ડૉ. નીનાબેન વી. પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. रामकथा-उत्पि� और िवकास, फादर कािमल बुल्के, िहन्दी प�रषद ्�काशन, �याग िव�िव�ालय, १९७२. 
3. रामायण मीमांसा, स्वामी करपा�ीजी, धमर् संघ िशक्षा मण्डल, वाराणसी, �. सं. २०३४. 
4. आ�दकिव वाल्मी�क, डॉ. राधावल्लभ ि�पाठी, संस्कृत प�रषद,् सागर. 
5. વાલ્મી�ક રામાયણ, ભાગ-૧, ગુજરાતી અનુવાદ, �કા. સસ્તંુ સાિહત્ય વધર્ક કાયાર્લય, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) �લોકોનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બ)ે િવવરણ અપેિક્ષત નથી  08 

01(B) શબ્દન�ધ (ચારમાંથી બ)ે  06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન  14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 2) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 3 
(Optional) 

Name :  મહાભારત – રામોપાખ્યાન, પેપર – ૩ (વૈકિલ્પક)  

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101020302 

Eective – 1 : 1901100201010302 

Elective – 2 : 1901100301010302 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation 
or Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 02 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

મહાભારત – 
રામોપાખ્યાન 

 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• મહાભારતના કથાનકથી પ�રિચત થાય 
• ભારતના ભવ્ય સાંસ્કૃિતક વારસાને �ણે  
• રામાયણ-મહાભારતના રામસંબંધી કથાનકથી અવગત થાય  

 Course Contents : 

   Unit - 1 વ્યાસ, મહાભારતનંુ સ્વ�પ, મહાભારતનો રચનાકાળ, મહાભારતનાં આખ્યાનો, મહાભારતકાલીન સમાજ�વન  

Unit -2  મહાભારત- રામોપાખ્યાન, મા� અનુવાદ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 મહાભારત- રામોપાખ્યાન, મા� અનુવાદ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો   

 Reference Books : 
1. મહાભારત-રામોપાખ્યાન, ડૉ. નીનાબેન વી. પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. મહાભારત-વનપવર્, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ. 
3. મહાકિવ વ્યાસ, ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, �ડવાઈન પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
4. महाभारत, ि�तीय खण्ड, अनु. पिण्डत रामनारायणद� शा�ी पाण्डेय, गीत�ेस, गोरखपुर 
5. महाभारत, �ास, संपा. �ीपाद दामोदर सातवलेकर, पारडी १९७८. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 �લોકોનંુ ભાષાંતર (આઠમાંથી ચાર) િવવરણ અપેિક્ષત નથી 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન  14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 2) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 4 Name :  િહતોપદેશ – િમ�લાભ, પેપર – ૪  

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101020401 

Eective – 1 : 1901100201010401 

Elective – 2 : 1901100301010401 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation 
or Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 02 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

િહતોપદેશ – િમ�લાભ  03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃત સાિહત્યના �ાણીકથાસાિહત્યથી પ�રિચત થાય 
• �ાણીકથાઓના માધ્યમથી �વનોપયોગી જ્ઞાન મેળવે.  
• સંસ્કૃત �ાણીકથાઓના સ્વ�પનો પ�રચય મેળવે. 

 Course Contents : 

   Unit - 1 ભારતીય કથાસાિહત્ય, �ાણીકથાઓનો ઉદ્ભવ અને િવકાસ, �ાણીકથાઓનંુ સ્વ�પ, �ંથકારનો પ�રચય   

Unit -2  િહતોપદેશ – િમ�લાભ, અનુવાદ, સંદભર્ પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 િહતોપદેશ – િમ�લાભ, અનુવાદ, સંદભર્ પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો 

 Reference Books : 
1. સંસ્કૃત સાિહત્યનો ઈિતહાસ, �ોફે. િજતેન્� દેસાઈ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. િહતોપદેશ - િમ�લાભ, સંપા. સુરેશ જ. દવે, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ.  
3. િહતોપદેશ િમ�લાભ, ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. િહતોપદેશ (સંપૂણર્), ડૉ. િવજય પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
5. संस्कृत सािहत्य का इितहास, वाचस्पित गैरोला, चौखम्बा िव�ाभवन, वाराणसी, १९६०. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) ગ�ખંડનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 08 

01(B) સંદભર્પંિક્તઓ (ચારમાંથી બ)ે 06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 2) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 4 
(Optional) 

Name :  પંચતં� – િમ�ભેદ, (િનયત કથાઓ) પેપર – ૪ (વૈકિલ્પક) 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101020402 

Eective – 1 : 1901100201020402 

Elective – 2 : 1901100301020402 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation 
or Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 02 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

પંચતં� – િમ�ભેદ  
(િનયત કથાઓ) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃત સાિહત્યના �ાણીકથાસાિહત્યથી પ�રિચત થાય 
• �ાણીકથાઓના માધ્યમથી �વનોપયોગી જ્ઞાન મેળવે.  
• સંસ્કૃત �ાણીકથાઓના સ્વ�પનો પ�રચય મેળવે. 

 Course Contents : 

   Unit - 1 ભારતીય કથાસાિહત્ય, �ાણીકથાઓનો ઉદ્ભવ અને િવકાસ, પંચતં�નો રચનાકાળ, �ંથ-�ંથકારનો પ�રચય   

Unit -2  પંચતં�-િમ�ભેદની િનયત કથાઓ : क�लोत्पाटी-वानरकथा, �ृगालदनु्दिुभकथा, दिन्तलगोरम्भयो: कथा, काक�-
कृष्णसपर्कथा, बकककर् टकथा - અનુવાદ, સંદભર્ પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 પંચતં�-િમ�ભેદની િનયત કથાઓ : �संहशशककथा, मन्दिवस�पर्णीमत्कुणकथा, चण्डरवशृगालकथा, उ�काका�दकथा - 
અનુવાદ, સંદભર્ પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

 Reference Books : 
1. प�तन्�े िम�भेदम्, (િનધાર્�રત વાતાર્ઓ) ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. प�तन्�े िम�भेदम्, (િનધાર્�રત કથાઓ) ડૉ. રવીન્�કુમાર ખાંડવાળા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
3. સંસ્કૃત સાિહત્યનો ઈિતહાસ, �ોફે. િજતેન્� દેસાઈ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. संस्कृत सािहत्य का इितहास, डॉ. बलदेव उपाध्याय, शारदा मं�दर �काशन, वाराणसी, १९६०. 
5. संस्कृत सािहत्य का इितहास, वाचस्पित गैरोला, चौखम्बा िव�ाभवन, वाराणसी, १९६०. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) ગ�ખંડનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 08 

01(B) સંદભર્પંિક્તઓ (ચારમાંથી બ)ે 06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-B 
િવષય : સસં્કતૃ (Sem-3)    ARTS FECULTY 

 
�મ 

�ડપ્લોમા/ 
સ્નાતક/ 

અનુસ્નાતક 

સેમે. ફાઉન્ડેશન/ 
કોર/ 

ઈલેક્ટીવ ૧,૨ 

કોષર્/ 
પેપરનંુ નામ 

કોષર્/ 
પેપર 
નંબર 

�ેડીટ ઇન્ટરનલ 
માક્સર્ 

એક્સ્ટનર્લ 
માક્સર્ 

�ેક્ટીકલ/ 
વાઈવા 
માક્સર્ 

ટોટલ 
માક્સર્ 

કોસર્/પેપરનો યુિનક કોડ 

27 સ્નાતક 03 Core-1 નાટ્ય : કાિલદાસકૃત 
અિભજ્ઞાનશાકંુતલ 

05 03 30 70 -- 100 1901100101030501 

28 સ્નાતક 03 Elective-1 નાટ્ય : કાિલદાસકૃત 
અિભજ્ઞાનશાકંુતલ 

05 03 30 70 -- 100 1901100201030501 

29 સ્નાતક 03 Elective-2 નાટ્ય : કાિલદાસકૃત 
અિભજ્ઞાનશાકંુતલ 

05 03 30 70 -- 100 1901100301030501 

    OR       

30 સ્નાતક 03 Core-1 
(Optional) 

નાટ્ય : ભાસકૃત 
�િતજ્ઞાયોગંધરાયણ 

05 
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101030502 

31 સ્નાતક 03 Elective-1 
(Optional) 

નાટ્ય : ભાસકૃત 
�િતજ્ઞાયોગંધરાયણ 

05  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100201030502 

32 સ્નાતક 03 Elective-2 
(Optional) 

નાટ્ય : ભાસકૃત 
�િતજ્ઞાયોગંધરાયણ 

05  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100301030502 

33 સ્નાતક 03 Core-1 મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ 
(ઉલ્લાસ –  
૧ અને ૧૦) 

06 03 30 70 -- 100 1901100101030601 

34 સ્નાતક 03 Elective-1 મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ 
(ઉલ્લાસ –  
૧ અને ૧૦) 

06 03 30 70 -- 100 1901100201030601 

35 સ્નાતક 03 Elective-2 મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ 
(ઉલ્લાસ -  

૧ અને ૧૦) 

06 03 30 70 -- 100 1901100301030601 

    OR       

36 સ્નાતક 03 Core-1 
(Optional) 

ભામહકૃત 
કાવ્યાલંકાર  
(પ�રચ્છેદ - 
૧ અને ૨)  

06  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101030602 

37 સ્નાતક 03 Elective-1 
(Optional) 

ભામહકૃત 
કાવ્યાલંકાર  
(પ�રચ્છેદ - 
૧ અને ૨)  

06  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100201030602 

38 સ્નાતક 03 Elective-2 
(Optional) 

ભામહકૃત 
કાવ્યાલંકાર  
(પ�રચ્છેદ - 
૧ અને ૨)  

06  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100301030602 

39 સ્નાતક 03 Core/Main સંસ્કૃતગ� : 
બાણભટ્ટરિચત 

‘કાદંબરી’નો 
મહા�વેતાવૃ�ાંત  

07 
મુખ્ય 

03 30 70 -- 100 1901100101030700 

ન�ધ : સેમેસ્ટર – ૩(�ણ)માં પપેર-૫ અને પેપર-૬માં વકૈિલ્પક પેપસર્ આપેલ છે. 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 3) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 5 Name :  નાટ્ય : કાિલદાસકૃત ‘અિભજ્ઞાનશાકંુતલ’ 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101030501 

Eective – 1 : 1901100101030501 

Elective – 2 : 1901100101030501 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 
Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/Viva 
Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 03 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

નાટ્ય : કાિલદાસકૃત 
‘અિભજ્ઞાનશાકંુતલ’ 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• િવ�ાથ�ઓ કાિલદાસના ં�વન, સમય અને કવનથી પ�રિચત થાય 
• કાિલદાસકૃત નાટક ‘અિભજ્ઞાનશાકંુતલ’ના કથાનક અને રચનાશૈલીથી માિહતગાર થાય.  
• ‘અિભજ્ઞાનશાકંુતલ’મા ં�સ્તુત ભારતીય સંસ્કારો તથા �વનમૂલ્યોનો પ�રચય મેળવે. 

 Course Contents : 

   Unit - 1 �ંથ તથા �ંથકારનો પ�રચય, નાટ્યકલા, નાટ્યશૈલી અંગે સમીક્ષાત્મક ��નો 

Unit -2  ‘અિભજ્ઞાનશાકંુતલ’ના અંક ૧ થી ૪: અનુવાદ (િવવરણ અપેિક્ષત નથી), સંદભર્પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 ‘અિભજ્ઞાનશાકંુતલ’ના અંક ૫ થી ૭નો મા� સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો 

 Reference Books : 
1. અિભજ્ઞાનશાકંુતલ, ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. अिभज्ञानशाकुन्तलम्, ડૉ. ગૌતમ પટેલ, �કા. નીલમ પટેલ, ‘વાલમ’, એલ-૧૧૧, સ્વાતં�ય સેનાની નગર, નવા વાડજ, અમદાવાદ-૧૩. 
3. કાિલદાસ �ંથાવલી (નાટકખંડ), ડૉ. વસંત પરીખ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. અિભજ્ઞાનશાકંુતલ : એક અધ્યયન, ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
5. મહાકિવ કાિલદાસની નાટ્યકૃિતઓ, ડૉ. યોિગની વ્યાસ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) �લોકોનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બ)ે િવવરણ અપેિક્ષત નથી 08 

01(B) સંદભર્-પંિક્તઓ (ચારમાંથી બ)ે 06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન  14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 3) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 5 
(Optional) 

Name : નાટ્ય : ભાસકૃત �િતજ્ઞાયોગંધરાયણ (વૈકિલ્પક) 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101030502 

Eective – 1 : 1901100101030502 

Elective – 2 : 1901100101030502 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation 
or Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks  

Practical/V
iva Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 03 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

નાટ્ય : ભાસકૃત 
�િતજ્ઞાયોગંધરાયણ 

(વૈકિલ્પક) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• િવ�ાથ�ઓ મહાકિવ ભાસના ં�વન, સમય અને કવનથી પ�રિચત થાય 
• મહાકિવ ભાસકૃત �િતજ્ઞાયોગંધરાયણના કથાનક અને રચનાશૈલીથી માિહતગાર થાય.  
• ‘�િતજ્ઞાયોગંધરાયણ’મા ં�સ્તુત ભારતીય સભ્યતા, સંસ્કારો તથા �વનમૂલ્યોનો પ�રચય મેળવે. 

 Course Contents : 

   Unit – 1 �ંથ, �ંથકારનો પ�રચય, નાટ્યકલા, નાટ્યશૈલી, તત્કાલીન સામાિજક િસ્થિત વગેર ેઅંગે સમીક્ષાત્મક ��નો 

Unit -2  ‘�િતજ્ઞાયોગંધરાયણ’ના અંક ૧ થી ૩ : અનુવાદ (િવવરણ અપેિક્ષત નથી), સંદભર્પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 ‘�િતજ્ઞાયોગંધરાયણ’ના અંક ૪ થી ૬ : અનુવાદ (િવવરણ અપેિક્ષત નથી), સંદભર્પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો 

 Reference Books : 
1. �િતજ્ઞાયૌગંધરાયણ, ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
2. �િતજ્ઞાયૌગંધરાયણ, ડૉ. હષર્દેવ માધવ વગેર,ે પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. �ितज्ञायौगन्धरायण (िहन्दी), डॉ. रंजना अवस्थी, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. Pratijnayaugandharayanam, Dr. Vijay Pandya, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. સંસ્કૃત નાટકોનો પ�રચય, ડૉ. તપસ્વી નાંદી, યુિન. �ંથ િનમાર્ણ બોડર્, ગુજરાત રાજ્ય, તૃતીય આવૃિ�, ૧૯૯૬, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) �લોકોનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બ)ે િવવરણ અપેિક્ષત નથી  08 

01(B) સંદભર્-પંિક્તઓ (ચારમાંથી બ)ે 06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન  14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન  14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 3) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 6 Name : સાિહત્યશાસ્� : મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ – ૧ અને ૧૦) 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101030601 

Eective – 1 : 1901100101030601 

Elective – 2 : 1901100101030601 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 03 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

સાિહત્યશાસ્� : મમ્મટકૃત 
કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ – ૧ અને 

૧૦) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતના સાિહત્યશાસ્�થી પ�રિચત થાય 
• આચાયર્ મમ્મટના �વન અને સમયથી માિહતગાર થાય.  
• કાવ્યના �કારો, કાવ્યરચનાનો હેતુ, કાવ્યરચનાનાં �યોજનો, િવિવધ કાવ્યાલંકારો વગેરેથી અવગત થાય.   

 Course Contents : 

   Unit – 1 આચાયર્ મમ્મટનાં �વન, સમય અને કવન, કાવ્ય�કાશનંુ િદ્વકતૃર્ત્વ, સાિહત્યશાસ્�ના જુદા જુદા સં�દાયો વગેર ેઅંગે 
સમીક્ષાત્મક ��નો, ટૂંકન�ધ 

Unit -2  ‘કાવ્ય�કાશ’નો �થમ ઉલ્લાસ : કા�રકાનો અનુવાદ (િવવરણ સાથ)ે, સંદભર્પંિક્તઓ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 ‘કાવ્ય�કાશ’નો દસમો ઉલ્લાસ : પૂણ�પમા, ઉત્�ેક્ષા, �પક, અપહ્નુિત, �લેષ, ��ાંત, દીપક, તુલ્યયોિગતા,વ્યિતરેક-અલંકારનાં 
લક્ષણો, સ્વ�પો તથા ઉદાહરણો. 

 Reference Books : 
1. का��काश, सं. आचायर् िव�े�र, ज्ञान मण्डल, वाराणसी, १९६०.   
2. મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ - ૧ અને ૧૦), ડૉ. િવજયકુમાર ર. દવે, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ - ૧, ૨, ૩ અને ૧૦), ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ - ૧, ૨, ૩ અને ૧૦), ડૉ. સુરેખાબેન પટેલ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્�માં કાવ્યોત્પિ�, સં. ડૉ. આર. એન. કાથડ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 
01 સંદભર્ સિહત સમ�વો (ચારમાંથી બે) 14 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

04 અલંકારો લક્ષણ અને ઉદાહરણ સાથે સમ�વો (ચારમાંથી બે) 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 3) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 6 
Optional 

Name : સાિહત્યશાસ્� : ભામહકૃત કાવ્યાલંકાર (પ�રચ્છેદ - ૧ અને ૨) (વૈકિલ્પક) 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101030602 

Eective – 1 : 1901100101030602 

Elective – 2 : 1901100101030602 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 03 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

સાિહત્યશાસ્� : ભામહકૃત 
કાવ્યાલંકાર (પ�રચ્છેદ - ૧ અને ૨) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતના સાિહત્યશાસ્�થી પ�રિચત થાય 
• આચાયર્ ભામહના �વન અને સમયથી માિહતગાર થાય.  
• જુદા જુદા કાવ્યશાસ્�ીય સં�દાયોથી અવગત થાય.   

 Course Contents : 

Unit -1 આચાયર્ ભામહનાં �વન, સમય અને કવન, સાિહત્યશાસ્�ના જુદા જુદા સં�દાયો વગેર ેઅંગે સમીક્ષાત્મક ��નો 

Unit -2  ‘કાવ્યાલંકાર’નો �થમ પ�રચ્છેદ : અનુવાદ (િવવરણ અપેિક્ષત નથી), સંદભર્પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 ‘કાવ્યાલંકાર’નો બીજો ઉલ્લાસ : અનુવાદ (િવવરણ અપેિક્ષત નથી), સંદભર્પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો 

 Reference Books : 
1. आचायर् भामह िवरिचत का�ालंकार, भाष्य., डॉ. दवेेन्�नाथ शमार्, िबहार रा�भाषा प�रषद,् पटना, ि�तीय संस्करण.  
2. का�ालंकार - भामह, સં. ડૉ. રમેશ મ. શુક્લ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. ઈ. સ. ૧૯૯૧. 
3. કાવ્યાલંકારમાં કાવ્યદોષો, ડૉ. આર. એન. કાથડ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. અલંકારશાસ્�ના મૂળભૂત ખ્યાલો, �ા. સી. વી. મહેતા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. भामह का का�ालंकार, िहन्दी भाष्य, डॉ. रामानन्द शमार्, �ाि�स्थान पा�र् पिब्लकेशन, अहमदाबाद. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 
01 સંદભર્ સિહત સમ�વો (ચારમાંથી બે) 14 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 3) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 7 
Main 

Name : સંસ્કૃતગ� : બાણભટ્ટરિચત ‘કાદંબરી’નો મહા�વેતાવૃ�ાંત (મુખ્ય) 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101030700 

 

 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 03 Core 
 

સંસ્કૃતગ� : બાણભટ્ટરિચત 
‘કાદંબરી’નો મહા�વેતાવૃ�ાંત 

(મુખ્ય) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતના ગ�સાિહત્યથી પ�રિચત થાય 
• મહાકિવ બાણભટ્ટના �વન, સમય અને કવનથી માિહતગાર થાય.  
• સંસ્કૃતના કથાસાિહત્યની િવશેષતાઓથી અવગત થાય.   

 Course Contents : 

Unit -1 મહાકિવ બાણભટ્ટ અને તેની કૃિત ‘કાદમ્બરી’ અંગે સમીક્ષાત્મક ��નો, ટૂંકન�ધો 

Unit -2  ‘મહા�વેતાવૃ�ાંત’ પ�રચ્છેદ ૧ થી ૧૧માંથી અનુવાદ, સંદભર્પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 ‘મહા�વેતાવૃ�ાંત’ પ�રચ્છેદ ૧૨ થી ૨૧માંથી અનુવાદ, સંદભર્પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

 Reference Books : 
1. कादम्बरी (पूवार्�र्), संपा. मोहनदवेपन्त:, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९९६.  

 2. KĀDAMBARĪ OF BĀŅABHAŢŢA (PURVĀRDHA), Edt. Sri Krishnamohan Sastri, Chowkhamba  
    Sanskrit Series Office, Varanasi, 1961.  
3. कादम्बरी-महा�ेतावृ�ान्त, ��ु� पाण्डेय, चौखम्बा िव�ाभवन, वाराणसी 
4. મહા�વેતાવૃ�ાંત, ડૉ. િવજય પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. कादम्बरी एक सांस्कृितक अध्ययन, डो. वासदुवेशरण अ�वाल, चौखम्बा �काशन, वाराणसी 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) ગ�ખંડોનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 08 

01(B) સંદભર્પંિક્તઓ (ચારમાંથી બે) 06 
02 જનરલ અથવા જનરલ  14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-B 
િવષય : સસં્કતૃ (Sem-4)    ARTS FECULTY 

 
�મ 

�ડપ્લોમા/ 
સ્નાતક/ 

અનુસ્નાતક 

સેમે. ફાઉન્ડેશન/ 
કોર/ 

ઈલેક્ટીવ ૧,૨ 

કોષર્/ 
પેપરનંુ નામ 

કોષર્/ 
પેપર 
નંબર 

�ેડીટ ઇન્ટરનલ 
માક્સર્ 

એક્સ્ટનર્લ 
માક્સર્ 

�ેક્ટીકલ/ 
વાઈવા 
માક્સર્ 

ટોટલ 
માક્સર્ 

કોસર્/પેપરનો યુિનક કોડ 

40 સ્નાતક 04 Core-1 મહાકાવ્ય : 
કાિલદાસકૃત રઘુવંશ 

સગર્ - ૨  

08 
 

03 30 70 -- 100 1901100101040801 

41 સ્નાતક 04 Elective-1 મહાકાવ્ય : 
કાિલદાસકૃત રઘુવંશ 

સગર્ - ૨  

08 03 30 70 -- 100 1901100101040801 

42 સ્નાતક 04 Elective-2 મહાકાવ્ય : 
કાિલદાસકૃત રઘુવંશ 

સગર્ - ૨  

08 03 30 70 -- 100 1901100101040801 

    OR       

43 સ્નાતક 04 Core-1 
(Optional) 

મહાકાવ્ય : 
કાિલદાસકૃત 

કુમારસંભવસગર્ - ૫ 

08 
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101040802 

44 સ્નાતક 04 Elective-1 
(Optional) 

મહાકાવ્ય : 
કાિલદાસકૃત 

કુમારસંભવસગર્ - ૫ 

08  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101040802 

45 સ્નાતક 04 Elective-2 
(Optional) 

મહાકાવ્ય : 
કાિલદાસકૃત 

કુમારસંભવસગર્ - ૫ 

08  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101040802 

46 સ્નાતક 04 Core-1 મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ 
(ઉલ્લાસ – ૨, ૩, 

અને ૧૦) 

09 03 30 70 -- 100 1901100101040901 

47 સ્નાતક 04 Elective-1 મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ 
(ઉલ્લાસ – ૨, ૩, 

અને ૧૦) 

09 03 30 70 -- 100 1901100101040901 

48 સ્નાતક 04 Elective-2 મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ 
(ઉલ્લાસ – ૨, ૩, 

અને ૧૦) 

09 03 30 70 -- 100 1901100101040901 

    OR       

49 સ્નાતક 04 Core-1 
(Optional) 

રામચં�-ગુણચં�કૃત 
નાટ્યદપર્ણ  

(�થમ િવવેક)  

09  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101040902 

50 સ્નાતક 04 Elective-1 
(Optional) 

રામચં�-ગુણચં�કૃત 
નાટ્યદપર્ણ  

(�થમ િવવેક)  

09  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101040902 

51 સ્નાતક 04 Elective-2 
(Optional) 

રામચં�-ગુણચં�કૃત 
નાટ્યદપર્ણ  

(�થમ િવવેક)  

09  
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101040902 

51 સ્નાતક 04 Core/Main વૈ�દક સાિહત્ય  10 
મુખ્ય 

03 30 70 -- 100 1901100101041000 

ન�ધ : સેમેસ્ટર – ૪(ચાર)માં પપેર-૮ અને પેપર-૯માં વકૈિલ્પક પેપસર્ આપેલ છે. 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 4) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 8 Name : મહાકાવ્ય : કાિલદાસકૃત રઘુવંશ સગર્ - ૨  

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101030801 

Eective – 1 : 1901100101030801 

Elective – 2 : 1901100101030801 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 04 Core 
 

મહાકાવ્ય : કાિલદાસકૃત 
રઘુવંશ સગર્ - ૨ 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃત મહાકાવ્યોની પરંપરાથી પ�રિચત થાય 
• કાિલદાસકૃત મહાકાવ્ય ‘રઘુવંશ’ના કથાનક અને રચનાશૈલીથી માિહતગાર થાય.  
• ‘રઘુવંશ’મા ં�સ્તુત ભારતીય સંસ્કારો તથા �વનમૂલ્યોનો પ�રચય મેળવે. 

 Course Contents : 

Unit -1 મહાકાવ્યનો ઉદ્ભવ, િવકાસ, લક્ષણો તથા પરંપરા અંગે સમીક્ષાત્મક ��નો, ટૂંકન�ધો 

Unit -2  મહાકિવ કાિલદાસ અંગે ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 ‘રઘુવંશ’ સગર્ - ૨માંથી અનુવાદ, સંદભર્પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

 Reference Books : 
 1. THE RAGHUVAMŚA Of KĀLIDĀSA, Cantos 1 to 10, Edt. Moreshwer R. KĀLE, Gopal Narayen & Co.,  
     Bombay, 1922. 

2. रघुवंशमहाका�, संपा. पं. ज्वाला�साद िम�, �ी वेङ्कटे�र �ेस, बोम्बे, १९६४   
3. �ीरघुवंशमहाका�म,् संपा. पिण्डत �ी��शङ्कर िम�, चौखम्बा संस्कृत िस�रज ओ�फ़स, वाराणसी  
4. કાિલદાસ �ંથાવલી (કાવ્યખંડ), ડૉ. વસંત પરીખ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. RAGHUVANSHAM, Edt. Pandit Jivananda vidyasagara, Siddheswara Press, Calacutta, 1902  

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

 01(A) �લોકોનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 08 

01(B) સંદભર્પંિક્તઓ (ચારમાંથી બે) 06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

  



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 4) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 8 
(Optional) 

Name : મહાકાવ્ય : કાિલદાસકૃત કુમારસંભવસગર્ - ૫ 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101030802 

Eective – 1 : 1901100101030802 

Elective – 2 : 1901100101030802 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 04 Core 
 

મહાકાવ્ય : કાિલદાસકૃત 
કુમારસંભવસગર્ - ૫ 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃત મહાકાવ્યોની પરંપરાથી પ�રિચત થાય 
• કાિલદાસકૃત મહાકાવ્ય ‘કુમારસંભવ’ના કથાનક અને રચનાશૈલીથી માિહતગાર થાય.  
• ‘કુમારસંભવ’મા ં�સ્તુત ભારતીય સંસ્કારો તથા �વનમૂલ્યોનો પ�રચય મેળવે. 

 Course Contents : 

Unit -1 મહાકાવ્યનો ઉદ્ભવ, િવકાસ, લક્ષણો તથા પરંપરા અંગે સમીક્ષાત્મક ��નો, ટૂંકન�ધો 

Unit -2  મહાકિવ કાિલદાસ અંગે ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 ‘કુમારસંભવ’ સગર્ - ૫માંથી અનુવાદ, સંદભર્પંિક્તઓ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

 Reference Books : 
1. કુમારસંભવ મહાકાવ્ય, ડૉ. ગૌતમ પટેલ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
2. कुमारसभंवम्, संपा. �ीअिवनाशचन्�मुखोपाध्याय, सरस्वतीयन्�ालय, किलकाता.   
3. कुमारसभंवमहाका�म,् �ा. �ी��ु� पाण्डेय, चौखम्बा िव�ाभवन, वाराणसी   
4. કુમારસંભવ મહાકાવ્ય (મિલ્લનાથટીકા), ડૉ. આર. સી. ફીચડીયા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. कुमारसंभवम्, �ा. �ीकृष्णमिण ि�पाठी, चौखम्बा िव�ाभवन, वाराणसी  

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) �લોકોનંુ ભાષાંતર (ચારમાંથી બ)ે 08 

01(B) સંદભર્પંિક્તઓ (ચારમાંથી બે) 06 
02 જનરલ અથવા જનરલ  14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 4) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 9 Name : સાિહત્યશાસ્� : મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ – ૨, ૩, અને ૧૦) 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101040901 

Eective – 1 : 1901100101040901 

Elective – 2 : 1901100101040901 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 04 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

સાિહત્યશાસ્� : મમ્મટકૃત 
કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ – ૨, ૩ અને 

૧૦) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતના સાિહત્યશાસ્�થી પ�રિચત થાય 
• આચાયર્ મમ્મટના �વન અને સમયથી માિહતગાર થાય.  
• શબ્દશિક્તઓ, અથ�, િવિવધ કાવ્યાલંકારો વગેરેથી અવગત થાય.   

 Course Contents : 

   Unit – 1 ‘કાવ્ય�કાશ’નો બીજો ઉલ્લાસ :  ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -2  ‘કાવ્ય�કાશ’નો �ીજો ઉલ્લાસ :  ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 ‘કાવ્ય�કાશ’નો દસમો ઉલ્લાસ : િવભાવના, િવશેષોિક્ત, અથા�તરન્યાસ, િવશેષ, સ્વભાવોિક્ત, વ્યાજસ્તુિત, િનદશર્ના, 
સમાસોિક્ત, કાવ્ય�લંગ, વ્યાજોિક્ત-અલંકારનાં લક્ષણો, સ્વ�પો તથા ઉદાહરણો. 

 Reference Books : 
1. का��काश, सं. आचायर् िव�े�र, ज्ञान मण्डल, वाराणसी, १९६०.   
2. का��काश:, �ीजीवानन्दिव�ासागरभ�ाचायर्:, किलकाता यन्�ालय, किलकाता. 
3. કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ - ૧, ૨, ૩ અને ૧૦), ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ - ૧, ૨, ૩ અને ૧૦), ડૉ. સુરેખાબેન પટેલ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. મમ્મટકૃત કાવ્ય�કાશ (ઉલ્લાસ - ૧ અને ૧૦), ડૉ. િવજયકુમાર ર. દવે, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 
01 સંદભર્ સિહત સમ�વો (ચારમાંથી બે) 14 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

04 અલંકારો લક્ષણ અને ઉદાહરણ સાથે સમ�વો (ચારમાંથી બે) 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 4) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 9 
Optional 

Name : નાટ્યશાસ્� : રામચં�-ગુણચં�કૃત નાટ્યદપર્ણ (�થમ િવવેક) 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101040902 

Eective – 1 : 1901100101040902 

Elective – 2 : 1901100101040902 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 04 Core 
Elective – 1 
Elective - 2 

નાટ્યશાસ્� : રામચં�-ગુણચં�કૃત 
નાટ્યદપર્ણ (�થમ િવવકે) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતની નાટ્યશાસ્�ીય પરંપરાથી પ�રિચત થાય 
• આચાયર્ રામચં� તથા ગુણચં�ના �વન, સમય, કવન વગેરથેી માિહતગાર થાય.  
• �પકના �કારો, નાટકનાં લક્ષણો, નાટ્યદશાઓ, નાટ્યસંિધઓ વગેરેથી અવગત થાય.   

 Course Contents : 

   Unit – 1 સંસ્કૃતના નાટ્યશાસ્�નો ઉદ્ભવ, િવકાસ, પરંપરા વગેર ેઅંગે સમીક્ષાત્મક ��નો 

Unit -2  નાટ્યદપર્ણ-�થમ િવવેક (કા�રકા ૦૧ થી ૩૬) : કા�રકા-સૂ�નો અનુવાદ અને િવવરણ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

Unit -3 નાટ્યદપર્ણ-�થમ િવવેક (કા�રકા ૩૭ થી ૬૫) : કા�રકા-સૂ�નો અનુવાદ અને િવવરણ, ટૂંકન�ધ, સમીક્ષાત્મક ��નો  

 Reference Books : 
1. िहन्दी ना�दपर्ण, संपा. डॉ. नगेन्�, िहन्दी माध्यम कायार्न्वय िनदशेालय, �दल्ली िव�िव�ालय, �दल्ली, पुनमुर्�ण १९९०.   
2. સંસ્કૃતનાટકોનો પ�રચય, ડૉ. તપસ્વી નાંદી, યુિનવસ�ટી�ંથિનમાર્ણબોડર્, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ, ૧૯૯૬  
3. નાટ્યદપર્ણ (િનયતભાગ), ડૉ. જગદીશ જોશી, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. નાટ્યદપર્ણ (સંપૂણર્), ડૉ. જગદીશ જોશી અને ડૉ. સુરેખાબેન પટેલ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. भारतीय ना�शा� क� परंपरा एवं िव� रंगमंच, डॉ. राधावल्लभ ि�पाठी, �ાિપ્તસ્થાન, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 
01 આવશ્યક િવવરણ સાથે ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 14 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 4) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 10 
Main  

Name : વૈ�દક સાિહત્ય (મુખ્ય) 

Paper Unique 
Code : 

Core           : 1901100101041000 

 

 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 04 Core 
 

વૈ�દક સાિહત્ય  
(મુખ્ય) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• વૈ�દક સાિહત્યનો પ�રચય મેળવે  
• ઋગ્વેદના સૂક્તોનો પ�રચય મેળવે.  
• વૈ�દક વ્યાકરણથી અવગત થાય.   

 Course Contents : 

   Unit – 1 ઋગ્વેદના િનયત સૂક્તો : અિગ્ન (૧:૧), ઇન્� (૨:૧૨), િવ�વાિમ�નદીસંવાદ (૩:૩૩), અક્ષસૂક્ત (૧૦:૩૪), પુ�ષસૂક્ત 
(૧૦:૯૦), સરમાપિણસંવાદસૂક્ત (૧૦:૧૦૮) 

Unit -2  કેનોપિનષદ 

Unit -3 વૈ�દક વ્યાકરણ : વૈ�દક સંિધઓ, વૈ�દક છંદો : અનુ�ુપ, ગાય�ી, િ��ુપ, જગતી, વૈ�દક નામ�પોની મા� િવશેષતાઓ, કૃદંતો : 
સંબંધક ભૂતકૃદાંત, હેત્વથર્કૃદંત, લેટ ્લકાર. 

 Reference Books : 
1. વૈ�દક સાિહત્ય અને સંસ્કૃિત, ડૉ. ગૌતમ પટેલ, યુિનવ�સર્ટી �ંથિનમાર્ણ બોડર્, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ-૬   
2. વૈ�દક પાઠાવલી (ઋગ્વેદનાં િનયત સૂક્તો), ડૉ. મહેન્� એ. દવે, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. કેનોપિનષદ, ડૉ. વાસુદેવ પાઠક, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. વૈ�દક વ્યાકરણ, ડૉ. ભરત પરમાર, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. वै�दक सािहत्य का आलोचनात्मक इितहास, डॉ. सुधीकान्त भार�ाज, ह�रयाणा सािहत्य अकादमी, चंडीगढ़. �ાિપ્તસ્થાન, પા�વર્  
    પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 વૈ�દક મં�ોનંુ ભાષાંતર અને સમજૂતી (ચારમાંથી બે) 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-B 
િવષય : સસં્કતૃ (Sem-5)    ARTS FECULTY 

 
�મ 

�ડપ્લોમા/ 
સ્નાતક/ 

અનુસ્નાતક 

સેમે. ફાઉન્ડેશન/ 
કોર/ 

ઈલેક્ટીવ ૧,૨ 

કોષર્/ 
પેપરનંુ નામ 

કોષર્/ 
પેપર 
નંબર 

�ેડીટ ઇન્ટરનલ 
માક્સર્ 

એક્સ્ટનર્લ 
માક્સર્ 

�ેક્ટીકલ/ 
વાઈવા 
માક્સર્ 

ટોટલ 
માક્સર્ 

કોસર્/પેપરનો યુિનક કોડ 

53 સ્નાતક 05 Core લઘુિસદ્ધાંતકૌમુદી 11 03 30 70 -- 100 1901100101051100 

54 સ્નાતક 05 Core ભાષાિવજ્ઞાન 12 03 30 70 -- 100 1901100101051200 

55 સ્નાતક 05 Core મનુસ્મૃિત અ. ૭ 13 03 30 70 -- 100 1901100101051300 

56 સ્નાતક 05 Core �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા 
અ. ૧ થી ૯  

14 03 30 70 -- 100 1901100101051400 

57 સ્નાતક 05 Core સંસ્કૃતભાષા અને 
સાિહત્ય 

15 03 30 70 -- 100 1901100101051500 

58 સ્નાતક 05 Core સાિહિત્યક િનબંધો 
(ગુજરાતીભાષામાં) 

16 03 30 70 -- 100 1901100101051601 

OR 
59 સ્નાતક 05 Core 

(Optional) 

સંસ્કૃતવ્યાકરણ  16 
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101051602 

ન�ધ : સેમેસ્ટર – ૫(પાંચ)માં પપેર-૧૬માં વૈકિલ્પક પપેર આપેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 5) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 11 
Main  

Name : લઘુિસદ્ધાંતકૌમુદી   

Paper Unique 
Code : 1901100101051100 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
(Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 05 Core 
 

લઘુિસદ્ધાંતકૌમુદી 03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતના પાિણનીયવ્યાકરણનો પ�રચય મેળવે  
• સંસ્કૃતભાષાની સ્વરસંિધઓથી માિહતગાર થાય.  
• સંસ્કૃતભાષાના િવભક્ત્યથ�થી અવગત થાય.   

 Course Contents : 

 Unit – 1 લઘુિસદ્ધાંતકૌમુદી- સૂ� ૧ થી ૧૪ (संज्ञा�करणम)् 

Unit -2  લઘુિસદ્ધાંતકૌમુદી- સૂ� ૧૫ થી ૬૧ (अच्सिन्ध�करणम)् 

Unit -3 લઘુિસદ્ધાંતકૌમુદી- સૂ� ૮૮૮ થી ૯૦૩ (िवभक्त्यथार्:) 

 Reference Books : 
1. लघुिस�ान्तकौमुदी, पं. �ीिव�नाथशा�ी, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहर नगर, �दल्ली, पुनमुर्�ण १९७७    
2. लघुिस�ान्तकौमुदी, �ाख्याकार �ी िगरीशकुमार ठक्कुर, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, १९९८ 
3. लघुिस�ान्तकौमुदी (तृतीय भाग), �ा. भीमसेन शा�ी, भैमी �काशन, लाजपतराय माक� ट, �दल्ली-६, चतुथर् संस्करण २००८   
4. લઘુિસદ્ધાંતકૌમુદી (પંચસંિધ તથા િવભક્ત્યથર્ �કરણ), ડૉ. અિનલભાઈ િદ્વવેદી, વેદ �ેસ, �મનગર, ૨૦૦૩.  
5. વ્યાવહા�રક સંસ્કૃત વ્યાકરણ, ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 સૂ�ોને સમ�વો (ચારમાંથી બે) 14 

02 શબ્દોની સંિધ છોડો-સંિધ જોડો (૦૭ + ૦૭ = ૧૪માથંી ૭) 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 િવભિક્તનો ઉપયોગનો જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 
 
 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 5) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 12 
Main  

Name : ભાષાિવજ્ઞાન  

Paper Unique 
Code : 1901100101051200 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 05 Core 
 

ભાષાિવજ્ઞાન  03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• ભાષાની ઉત્પિ�, વ્યાખ્યાઓ વગેરેના �મમાં સંસ્કૃતભાષાની ઉત્પિ� વગેરેનંુ જ્ઞાન મેળવે.  
• સંસ્કૃતનાં ભાષાવૈજ્ઞાિનક અધ્યયનો અને તેની પદ્ધિતઓ વગેરે િવશે �ણે.  
• સંસ્કૃતભાષાના વેદકાલીન ધ્વિનઓ અને તેનાં સ્વ�પો તથા વ્યવહારો વગેરેથી માિહતગાર થાય. 

 Course Contents : 

 Unit – 1 ભાષાની વ્યાખ્યા, લક્ષણો, િવશેષતા, અંગો અને પદ્ધિતઓ  

Unit -2  ભાષાનાં િવિવધ વગ�કરણો, ભારોપીય પ�રવાર, ભારત-ઈરાનીશાખા અને શતમ્ - કેન્તુમ્ વગર્. 

Unit -3 સંસ્કૃત ભાષાની ઉત્પિ�, વૈ�દક સંસ્કૃત, વ્યંજના�દ સંિધઓ, વૈ�દક સંસ્કૃત અને અવેસ્તા   

 Reference Books : 
1. સંસ્કૃતનંુ તુલનાત્મક ભાષાિવજ્ઞાન, સંપા. િજતેન્� દેસાઈ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
2. સંસ્કૃતનંુ ભાષાશાસ્�ીય અધ્યયન, ડૉ. ભોળાશંકર વ્યાસ, અનુ. ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. भाषािवज्ञान के िस�ान्त, डॉ. जय�काश नारायण ि�वेदी, पा�र् पिब्लकेशन, अमदावाद. 
4. तुलनात्मक भाषािवज्ञान एवं संस्कृत का भाषाशा�ीय अध्ययन, वीरजस�ह, �ाि�स्थान, पा�र् पिब्लकेशन, अहमदावाद. 
5. संस्कृत भाषा क� संरचना, डॉ. डी. डी. शमार्, �ाि�स्थान, पा�र् पिब्लकेशन, अहमदावाद. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 5) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 13 
Main 

Name : ધમર્શાસ્� : મનુસ્મૃિત અધ્યાય ૭ 

Paper Unique 
Code : 1901100101051300 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 05 Core ધમર્શાસ્� : મનુસ્મૃિત અધ્યાય ૭ 03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતની ધમર્શાસ્�ીય પરંપરાથી પ�રિચત થાય 
• ભારતીય સંસ્કૃિતના સ્વ�પથી માિહતગાર થાય.  
• �ાચીન ભારતીય શાસનવ્યવસ્થાનંુ જ્ઞાન મેળવે.   

 Course Contents : 

Unit – 1 ધમર્શાસ્�નો ઈિતહાસ, ધમર્શાસ્� તથા સ્મૃિતઓનો પ�રચય વગેર ે 

Unit -2  મનુસ્મૃિત અધ્યાય ૭, અનુવાદ (િવવરણ સાથે), િવસ્તૃત પા�રભાિષક શબ્દન�ધ, જનરલ ��ન, ટૂંકન�ધ   

Unit -3 મનુસ્મૃિત અધ્યાય ૭, અનુવાદ (િવવરણ સાથે), િવસ્તૃત પા�રભાિષક શબ્દન�ધ, જનરલ ��ન, ટૂંકન�ધ 

 Reference Books : 
1. धमर्शा� का इितहास, डॉ. पांडुरंग वामन काणे, भाग १ से ५, उ�र �दशे िहन्दी संस्थान, लखनऊ, १९६३ से १९९२     
2. भारतीय धमर्शाखाय� और उनका इितहास, वाचस्पित गैरोला, चौखम्बा िव�ाभवन, वाराणसी 
3. मनुस्मृित:, डॉ. गजाननशा�ी मुसलगांवकर, चौखम्बा �काशन, वाराणसी   
4. �ી મનુસ્મૃિત (ગુજરાતી સરલાથર્ સાથે), શાસ્�ી િગર�શંકર મયાશંકર, સસ્તંુ સાિહત્યવધર્ક કાયાર્લય, ભ� પાસે, અમદાવાદ.  
5. Manusmriti, Trans. M. N. Dutt, Edt. R. N. Sharma, Chaukhamba Vidyabhavan, Varanasi. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 આવશ્યક સમજૂતી સાથે ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 14 

02 િવસ્તૃત પા�રભાિષક શબ્દન�ધ (ચારમાંથી બે) 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 5) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 14 
Main 

Name : �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા, અધ્યાય ૧ થી ૯ 

Paper Unique 
Code : 1901100101051400 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 05 Core �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા 
અ. ૧ થી ૯ 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતની દાશર્િનક પરંપરાને સમજે. 
• ભારતીય દશર્નમાં �ીમદ્ ભગવદ્ગીતાના સ્થાનને �ણે.  
• �ીમદ્ ભગવદ્ગીતાની માનવીય �વનમાં ઉપયોિગતાને િવચારે..   

 Course Contents : 

   Unit – 1 ભારતીય ષડ્દશર્નો, 

Unit -2  �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧ થી ૪  

Unit -3 �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૫ થી ૯  

 Reference Books : 
1. धमर्शा� का इितहास, डॉ. पांडुरंग वामन काणे, भाग १ से ५, उ�र �दशे िहन्दी संस्थान, लखनऊ, १९६३ से १९९२     
2. �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા (સંપૂણર્), ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા એક નૂતન અિભગમ, ડૉ. કુસુમબા �ડે�, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. �ીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો કમર્યોગ, ડૉ. હેમરાજભાઈ પટેલ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. �ીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો ભિક્તયોગ, ડૉ. હેમરાજભાઈ પટેલ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) આવશ્યક સમજૂતી સાથે ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 08 

01(B) �લોકપૂ�તર્  (ચારમાંથી બે) 06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 5) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 15 
Main 

Name : સંસ્કૃત ભાષા અને સાિહત્ય  

Paper Unique 
Code : 1901100101051500 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/ 
Paper Title 

Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 05 Core સંસ્કૃત ભાષા અને સાિહત્ય  03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃત ગ�ની ઉત્કૃ�તાને �ણે. 
• સંસ્કૃત ભાષાના વ્યાવહા�રક �યોગને સમજે.  
• સંસ્કૃતના �િશ� છંદોનંુ જ્ઞાન મેળવે. 

 Course Contents : 

   Unit – 1 બાણભટ્ટકૃત ‘કાદમ્બરી’ નો ‘શુકનાસોપદેશ’, મા� જનરલ ��નો, ભાષાંતર ન પૂછવું  

Unit -2  ડૉ. હષર્દેવ માધવકૃત ‘સંસ્કૃતના ઉપવનમાં’ નંુ �ીજંુ ચેપ્ટર ‘પુષ્પોનો પ�રમલ’ પૃ. ૨૭ થી ૬૦ના  િવષયોનો અનુવાદ પૂછવો, 
કિવ હષર્દેવ માધવનો પ�રચય, �વન, કવન, િવદ્વતા અને ‘સંસ્કૃતના ઉપવનમાં’ સંબંિધત જનરલ ��નો. 

Unit -3 સંસ્કૃત છંદો : अनु�ुप,् उपजाित:, वसन्तितलका, �मरिवलिसतम्, मािलनी, �तुिवलिम्बतम्, - છંદોનાં લક્ષણ, બંધારણ 
અને ઉદાહરણ પૂછવાં. છંદશાસ્� અને છંદશાસ્�ીય ત�વોનો સામાન્ય પ�રચય. 

 Reference Books : 
1. છંદશાસ્�, ડૉ. �. એસ. શાહ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
2. �િશ� સંસ્કૃત છંદો, ડૉ. એમ. કે. મોિલયા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. ‘કાદંબરી-શુકનાસોપદેશ, ડૉ. એસ. એમ. રાવિલયા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. સંસ્કૃતના ઉપવનમાં, ડૉ. હષર્દેવ માધવ,  પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. कादम्बरी - शुकनासोपदशे, डॉ. रमाकान्त झा, चौखम्बा िव�ाभवन, वाराणसी, ई. स. १९९६.  

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 ‘પુષ્પોનો પ�રમલ’માંથી ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 14 

02 લક્ષણ, ઉદાહરણ અને બંધારણ સાથે છંદો ઓળખાવો (ચારમાંથી બે)  14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (કાદમ્બરી-શુકનાસોપદેશ) 14 

04 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (યુિનટ બેને આધાર)ે 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે) (યુિનટ એક અને �ણને આધારે) 14 

 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 5) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 16 
Main 

Name : સાિહિત્યક િનબંધો (ગુજરાતીભાષામાં) 

Paper Unique 
Code : 1901100101051601 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 05 Core સાિહિત્યક િનબંધો 
(ગુજરાતીભાષામાં) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃત સાિહત્યની વ્યાપકતાને �ણે. 
• સંસ્કૃત સાિહત્યના ઉત્કૃ� ગુણોનો પ�રચય મેળવે. 
• િનબંધ-લેખન દ્વારા િવ�ાથ�ઓની િવવેચન �િ� િવકસે. 

 Course Contents : 

   Unit – 1 સાિહિત્યક િનબંધો : ૧. સંસ્કૃત ભાષા અને સાિહત્યનંુ મહ�વ, ૨. અ�વઘોષની શૈલી, ૩. ‘મૃચ્છક�ટક’માં સમાજ, ૪. ભટ્ટ 
નારાયણનંુ વેણીસંહાર, ૫.હષર્વધર્નનાં �પકો  

Unit -2  સાિહિત્યક િનબંધો : ૧. ‘મુ�ારાક્ષસ’નો ચાણક્ય, ૨. ભવભૂિતનો ક�ણરસ, ૩. સુબન્ધુની ‘વાસવદ�ા’, ૪. જયદેવની 
અ�પદીઓ, ૫.જગન્નાથનાં મુક્તકો 

Unit -3 સાિહિત્યક િનબંધો : ૧. કિવ દંડીનંુ પદલાિલત્ય, ૨. ભારિવનંુ અથર્ગૌરવ, ૩. માઘે સિન્ત �યો ગુણા:, ૪. �ીહષર્ની િવદ્વતા, 
૫. મહાત્મા ગાંધીનંુ ગીતા િવષયક �ચંતન. 

 Reference Books : 
1. સાિહિત્યક િનબંધો, ડૉ. િહતાથ� �. અ�ાવત, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
2. संस्कृत सािहत्य का इितहास, डॉ. बलदेव उपाध्याय, शारदा मं�दर, काशी, ई.स.१९४८ 
3. A History of Sanskrit Literature, Ed. S. N. Dasgupta, Vol. I, Classical period, University of Calcutta. 
4. સંસ્કૃત સાિહત્યનો ઈિતહાસ, �ોફે. િજતેન્� દેસાઈ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
5. સંસ્કૃત વાઙ્મયનો આસ્વાદ, �ોફે. �. કે. પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 

04 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 

05 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 
           ન�ધ : �ણેય યુિનટ્સને વેઇટેજ મળે, તે રીતે િનબંધો પૂછવા. 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 5) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 16 
Main 
(optional) 

Name : સંસ્કૃત વ્યાકરણ  

Paper Unique 
Code : 1901100101051602 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 05 Core સંસ્કૃત વ્યાકરણ 03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતભાષામાં િવભિક્તઓના �યોગને સમજે. 
• નામોનાં િવભિક્ત તથા કાળનાં �પાખ્યાનોનો �યોગ કરતાં શીખે. 
• સમાસો તથા સંિધઓનો પ�રચય મેળવે. 

 Course Contents : 

   Unit – 1 સ્વરાંત તથા હલન્ત નામોનાં �પાખ્યાનો 
(િનયત-શબ્દ�પો : राम, किव, भान,ु िपतृ, मित, नदी, वधू, वा�र)  

Unit -2  વતર્માનકાળ તથા �સ્તનભૂતકાળનો પ�રચય તથા તે બંનેનાં ગણસમૂહ ૧ અને ૬ના ધાતુઓનાં �પાખ્યાનો 
�થમ ગણ- नम्, भू, चल्, राज्, लभ्, वद ् 
છઠ્ઠો ગણ - िक्षप्, नुद,् मुच्, िलख्, िलप,् िवद ्

Unit -3 સમાસનો પ�રચય અને �કારો, સંિધનો પ�રચય અને �કારો, લેટ્ લકાર, િચ્વ �પો તથા અપ�ઠત અનુવાદ  

 Reference Books : 
1. बृहदनुवादचिन्�का, च�धर ‘हंस’ नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �दल्ली, १८८५  
2. अनुवादचिन्�का, डॉ. ��ानन्द ि�पाठी, चौखम्बा सुरभारती �काशन, वाराणसी, १९९७ 
3. સંસ્કૃત માગ�પદેિશકા (ગુજરાતી), ડૉ. આર. �. ભાંડારકર, અનુ. મલ્હાર િભકા� બેલસરે, જયંત બૂક ડીપો, ગાંધીમાગર્, અમદાવાદ.  
4. વ્યાવહા�રક સંસ્કૃત વ્યાકરણ, �ો. જે. સી. પટેલ તથા ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
5. અનુવાદચં��કા, �ો. િજતેન્� દેસાઈ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 અપ�ઠત ગ�ખંડનંુ ગુજરાતીમાં ભાષાંતર (ચારમાંથી બ)ે 14 

02 અપ�ઠત ગ�ખંડનંુ સંસ્કૃતમાં ભાષાંતર (ચારમાથંી બ)ે 14 
03 નામ�પો ઓળખાવો (દસમાંથી સાત) 14 

04 ��યાપદનાં �પો ઓળખાવો (દસમાંથી સાત) 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે) યુિનટ-૩ને આધારે  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-B 
િવષય : સસં્કતૃ (Sem-6)    ARTS FECULTY 

 
�મ 

�ડપ્લોમા/ 
સ્નાતક/ 

અનુસ્નાતક 

સેમે. ફાઉન્ડેશન/ 
કોર/ 

ઈલેક્ટીવ ૧,૨ 

કોષર્/ 
પેપરનંુ નામ 

કોષર્/ 
પેપર 
નંબર 

�ેડીટ ઇન્ટરનલ 
માક્સર્ 

એક્સ્ટનર્લ 
માક્સર્ 

�ેક્ટીકલ/ 
વાઈવા 
માક્સર્ 

ટોટલ 
માક્સર્ 

કોસર્/પેપરનો યુિનક કોડ 

60 સ્નાતક 06 Core સાંખ્યકા�રકા  17 03 30 70 -- 100 1901100101061700 

61 સ્નાતક 06 Core ભાષાિવજ્ઞાન 18 03 30 70 -- 100 1901100101061800 

62 સ્નાતક 06 Core અથર્શાસ્� �થમ 
અિધકરણ  

19 03 30 70 -- 100 1901100101061900 

63 સ્નાતક 06 Core �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા 
અ. ૧૦ થી ૧૮  

20 03 30 70 -- 100 1901100101062000 

64 સ્નાતક 06 Core સંસ્કૃતભાષા અને 
સાિહત્ય 

21 03 30 70 -- 100 1901100101062100 

65 સ્નાતક 06 Core શાસ્�ીય િનબંધો 
(ગુજરાતીભાષામાં) 

22 03 30 70 -- 100 1901100101062201 

OR 
66 સ્નાતક 06 Core 

(Optional) 

સંસ્કૃતવ્યાકરણ  22 
વૈકિલ્પક 

03 30 70 -- 100 1901100101062202 

ન�ધ : સેમેસ્ટર - ૬ (છ)માં પપેર-૨૨માં વૈકિલ્પક પેપર આપેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 6) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 17 
Main  

Name : ઈ�વરકૃષ્ણ�ણીતા સાંખ્યકા�રકા  

Paper Unique 
Code : 1901100101061700 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 06 Core ઈ�વરકૃષ્ણ�ણીતા સાંખ્યકા�રકા 03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સાંખ્યદશર્નની પરંપરાનો પ�રચય મેળવે  
• સાંખ્યકા�રકામા ં�િતપા� િવષયોથી માિહતગાર થાય.  
• સાંખ્યની પુ�ષ-�કૃિતમીમાંસાથી અવગત થાય.   

 Course Contents : 

   Unit – 1 આચાયર્ ઈ�વરકૃષ્ણનો પ�રચય, સાંખ્યદશર્નની પરંપરા અને તેના િસદ્ધાંતો  

Unit -2  સાંખ્યકા�રકા ૧ થી ૩૬  

Unit -3 સાંખ્યકા�રકા ૩૭ થી ૭૨  

 Reference Books : 
1. सांख्यका�रका, �ीजीवानन्दिव�ासागरभ�ाचायर्, सरस्वती यन्�ालय, किलकाता, १८९२.    
2. સાંખ્યકા�રકા, પં�ડત મોતીરામ વેલ�, કોપીરાઈટ ગુજરાત િવ�ાપીઠ, અમદાવાદ. 
3. SAnkhya Aphoresms of Kapila, J. R. Bllantyne, The Asiatic society of Bengal, Calcutta, 1865. 
4. Sankhya-Pravachan-BhAshya, Ed. Fitz-Edward Hall, The Asiatic society of Bengal, Calcutta, 1856.   
5. સાંખ્યકા�રકા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 કા�રકાને અનુવાદ સાથે સમ�વો (ચારમાંથી બે) 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન  14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 
 
 
 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 6) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 18 
Main  

Name : ભાષાિવજ્ઞાન  

Paper Unique 
Code : 19011001010611800 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 06 Core 
 

ભાષાિવજ્ઞાન  03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• ભાષાની ઉત્પિ�, વ્યાખ્યાઓ વગેરેના �મમાં સંસ્કૃતભાષાની ઉત્પિ� વગેરેનંુ જ્ઞાન મેળવે.  
• સંસ્કૃતનાં ભાષાવૈજ્ઞાિનક અધ્યનો અને તેની પદ્ધિતઓ વગેરે િવશ ે�ણે.  
• સંસ્કૃતભાષાના વેદકાલીન ધ્વિનઓ અને તેનાં સ્વ�પો તથા વ્યવહારો વગેરેથી માિહતગાર થાય. 

 Course Contents : 

   Unit – 1 ધ્વિનિવજ્ઞાન : ધ્વિન એટલે શું?, ધ્વિનતં�નાં અવયવો, ધ્વિનની ઉત્પિ� અને ગિત, ધ્વિનઓનંુ વગ�કરણ અને તેના આધારો, 
સ્વરો તથા વ્યંજનોનંુ વગ�કરણ અને તેના આધારો તેમજ તેની તુલનાત્મક લાક્ષિણકતાઓ,  

Unit -2  ધ્વિન-પ�રવતર્ન, તેનાં કારણો, ધ્વિન-પ�રવતર્નોનંુ સ્વ�પ કે �દશાઓ, લોપ, આરામ, િવપયર્ય, સમીકરણ, િવષમીકરણ, સંિધ, 
ઉષ્મીકરણ, અનુનાિસકતા, મા�ાભેદ, ઘોષીકરણ, મહા�ાણીકરણ, અલ્પ�ાણીકરણ. 

Unit -3 પદિવજ્ઞાન : પદ તથા શબ્દનો અથર્, સંબંધત�વ તથા અથર્ત�વ, સંબંધત�વનાં કાય� કે વ્યાકરણાત્મક કો�ટઓ- �લંગ, વચન, 
પુ�ષ, કાલ, વાચ્ય. 
��યાકારક : પદોનંુ વગ�કરણ, પદપ�રવતર્ન અને ધ્વિનપ�રવતર્ન વચ્ચેનો ભેદ, પદપ�રવતર્નની �દશાઓ અને તેનાં કારણો, 
શબ્દોનંુ વગ�કરણ, શબ્દસમૂહ અને તેમાં વધઘટનાં કારણો 

 Reference Books : 
1. સંસ્કૃતનંુ તુલનાત્મક ભાષાિવજ્ઞાન, સંપા. િજતેન્� દેસાઈ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
2. સંસ્કૃતનંુ ભાષાશાસ્�ીય અધ્યયન, ડૉ. ભોળાશંકર વ્યાસ, અનુ. ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. भाषािवज्ञान के िस�ान्त, डॉ. जय�काश नारायण ि�वेदी, पा�र् पिब्लकेशन, अमदावाद. 
4. तुलनात्मक भाषािवज्ञान एवं संस्कृत का भाषाशा�ीय अध्ययन, वीरजस�ह, �ाि�स्थान, पा�र् पिब्लकेशन, अहमदावाद. 
5. संस्कृत भाषा क� संरचना, डॉ. डी. डी. शमार्, �ाि�स्थान, पा�र् पिब्लकेशन, अहमदावाद. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

04 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 6) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 19 
Main 

Name : અથર્શાસ્� (�થમ અિધકરણ) 

Paper Unique 
Code : 19011001010611900 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 06 Core અથર્શાસ્� (�થમ અિધકરણ) 03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતની અથર્શાસ્�ીય પરંપરાથી પ�રિચત થાય 
• ભારતીય સંસ્કૃિતના સ્વ�પથી માિહતગાર થાય.  
• �ાચીન ભારતીય શાસનવ્યવસ્થાનંુ જ્ઞાન મેળવે.   

 Course Contents : 

   Unit – 1 અથર્શાસ્�ની પરંપરા, કૌ�ટલ્ય અને તેના ‘અથર્શાસ્�’નો પ�રચય 

Unit -2  કૌ�ટલ્યનંુ અથર્શાસ્� (�થમાિધકરણ) 

Unit -3 કૌ�ટલ્યનંુ અથર્શાસ્� (�થમાિધકરણ) 

 Reference Books : 
1. चाणक्यसू�म्, �ी ई�रचन्� शमार्, �का. �ीराजेन्�कुमार भ�ाचायर्, िस��ेर �ेस, कलक�ा.     
2. चाणक्यसू�ािण, �ी रामावतार िव�ाभास्कर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, १९४६ 
3. કૌ�ટલીય અથર્શાસ્�: દાશર્િનક-સાંસ્કૃિતક પરીક્ષણ, �ા. નીતીન ર. દેસાઈ, એલ. ડી. ભારતીય સંસ્કૃિત િવ�ામંડળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯.  
4. કૌ�ટલીય અથર્શાસ્� (અિધકરણ-૧), ડૉ. નમર્દાબેન રાવલ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. कौ�टल्य का अथर्शा�, वाचस्पित गैरोला, �ાિપ્તસ્થાન, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 સૂ�ોનંુ આવશ્યક સમજૂતી સાથે ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 

03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 
 
 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 6) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 20 
Main 

Name : �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા, અધ્યાય ૧૦ થી ૧૮ 

Paper Unique 
Code : 19011001010612000 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 06 Core �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા  
અધ્યાય ૧૦ થી ૧૮ 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• ભારતીય દશર્નના કે્ષ�ે �સ્થાન�યીનંુ સ્થાન અને મહ�વને સમજે. 
• ભારતીય દશર્નમાં �ીમદ્ ભગવદ્ગીતાના સ્થાનને �ણે.  
• �ીમદ્ ભગવદ્ગીતાના િસદ્ધાંતોને �હણ કરે.   

 Course Contents : 

   Unit – 1 ભારતીય દશર્નમા ં�સ્થાન�યી નંુ સ્થાન અને મહ�વ, ઉપિનષદો, ��સૂ�, �ીમદ્ ભગવદ્ગીતાના મૂળભૂત િસદ્ધાંતો,   

Unit -2  �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૦ થી ૧૪  

Unit -3 �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૫ થી ૧૮ 
ન�ધ: ભાષાંતર અને સમજૂતી અધ્યાય ૧૦થી ૧૫માંથી જ પૂછવા. 
:: �લોકપૂ�તર્ અધ્યાય-૧૨ (�લોક ૧૩ થી ૨૦),  :: �લોકપૂ�તર્ અધ્યાય-૧૫ (�લોક ૧ થી ૨૦)  

 Reference Books : 
1. धमर्शा� का इितहास, डॉ. पांडुरंग वामन काणे, भाग १ से ५, उ�र �दशे िहन्दी संस्थान, लखनऊ, १९६३ से १९९२     
2. �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા (સંપૂણર્), ડૉ. શાંિતકુમાર પંડ્યા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. �ીમદ્ ભગવદ્ગીતા એક નૂતન અિભગમ, ડૉ. કુસુમબા �ડે�, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. �ીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો કમર્યોગ, ડૉ. હેમરાજભાઈ પટેલ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. �ીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો ભિક્તયોગ, ડૉ. હેમરાજભાઈ પટેલ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01(A) આવશ્યક સમજૂતી સાથે ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 08 

01(B) �લોકપૂ�તર્ (ચારમાંથી બ)ે 06 
02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન 14 
03 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

04 કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે)  14 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 6) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 21 
Main 

Name : સંસ્કૃત ભાષા અને સાિહત્ય  

Paper Unique 
Code : 19011001010612100 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 06 Core સંસ્કૃત ભાષા અને સાિહત્ય  03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃત-ના�ટકાના સ્વ�પને �ણે. 
• સંસ્કૃત ભાષાના વ્યાવહા�રક �યોગને સમજે.  
• સંસ્કૃતના �િશ� છંદોનંુ જ્ઞાન મેળવે. 

 Course Contents : 

   Unit – 1 હષર્વધર્નકૃત ‘રત્નાવલી’, કિવ અને કૃિત પ�રચય, સંસ્કૃત�પકોમા ંના�ટકાનંુ સ્થાન અને તેનાં લક્ષણો, ભાષાંતર, ટૂંકન�ધ 

Unit -2  સંસ્કૃતમાં િનબંધો : संघे शि�: कलौ युगे, उ�मेन िह िसध्यिन्त कायार्िण, रा�भाषा संस्कृतम्, किवकुलगु�कािलदास:, 
का��योजनिवमशर्:, य� नायर्स्तु पूज्यन्ते. 

Unit -3 સંસ્કૃત છંદો : िशख�रणी, पृथ्वी, मन्दा�ान्ता, ह�रणी, शादूर्लिव��िडत, �ग्धरा- છંદોનાં લક્ષણ, ઉદાહરણ અને 
સમજૂતી પૂછવાં. છંદશાસ્�ની પરંપરા અને છંદશાસ્�ીય ત�વોનો સામાન્ય પ�રચય. 

 Reference Books : 
1. છંદશાસ્�, ડૉ. �. એસ. શાહ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
2. �િશ� સંસ્કૃત છંદો, ડૉ. એમ. કે. મોિલયા, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. રત્નાવલી ના�ટકા, �ોફ. એન. પી. શાસ્�ી, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
4. સંસ્કૃત િનબંધ (સંસ્કૃત ભાષા કૌશલ), ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  
5. संस्कृतिनबन्धावली, डो. ह�रनारायण दीिक्षत, �ાિપ્તસ્થાન : પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ.  

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 �લોકોનંુ આવશ્યક િવવરણ સાથે ભાષાંતર (ચારમાંથી બે) 14 

02 જનરલ ��ન અથવા કૃિતલક્ષી જનરલ ��ન (રત્નાવલીમાંથી)  14 

03 સંસ્કૃતમા ંિનબંધ લખો (ચારમાંથી બે) 14 

04 લક્ષણ, ઉદાહરણ અને સમજૂતી સાથે છંદો ઓળખાવો (ચારમાંથી બે) 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે) (યુિનટ એક અને �ણને આધારે) 14 

 
 

 
 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 6) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 22 
Main 

Name : શાસ્�ીય િનબંધો (ગુજરાતીભાષામાં) 

Paper Unique 
Code : 19011001010612201 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 06 Core શાસ્�ીય િનબંધો 
(ગુજરાતીભાષામાં) 

03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• સંસ્કૃતના ંશાસ્�ોની વ્યાપકતાને �ણે. 
• સંસ્કૃતના ંશાસ્�ોના ઉત્કૃ� ગુણોનો પ�રચય મેળવે. 
• િનબંધ-લેખન દ્વારા િવ�ાથ�ઓની િવવેચન �િ� ખીલે. 

 Course Contents : 

   Unit – 1 શાસ્�ીય િનબંધો : ૧. સામવેદમાં સંગીતશાસ્�નંુ સ્વ�પ, ૨. િશલ્પશાસ્�માં વાસ્તુદોષ, ૩. પુરાણશાસ્�માં સૃિ�ત�વ, ૪. 
યોગશાસ્�માં સમાિધ, ૫. વૈશેિષકોનો પરમા�વાદ 

Unit -2  શાસ્�ીય િનબંધો : ૧. નવ્યન્યાય, ૨. મીમાંસકોની કમર્મીમાંસા, ૩. ધમર્શાસ્�માં સમાજવ્યવસ્થા, ૪. અથર્શાસ્�માં 
દંડિવધાન, ૫. કામશાસ્�માં િ�િવધ પુ�ષાથર્  

Unit -3 શાસ્�ીય િનબંધો : ૧. ભારતીય તં�શાસ્�, ૨. નીિતશાસ્�માં રાજનીિત, ૩. સાિહત્યશાસ્�માં કાવ્યસ્વ�પ, ૪. છંદશાસ્�માં 
છંદના �કારો, ૫. આયુવ�દમાં િ�દોષ 

 Reference Books : 
1. શાસ્�ીય  િનબંધો, ડૉ. િહતાથ� �. અ�ાવત, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
2. સંસ્કૃત િનબંધો, �ા. િજતેન્� દેસાઈ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
3. भारतीय संस्कृित का इितहास, डो. वासुदवेशरण अ�वाल, मोतीलाल बनारसीदास, �दल्ली. 
4. ‘કમનીય કામશાસ્�’, ભાગ-૧, ડૉ. નવનીત જોશી, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
5. संस्कृत शा�� का इितहास, आचायर् बलदेव उपाध्याय, शारदा मिन्दर, वाराणसी, �थम संस्करण, १९६९. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 

02 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 

03 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 

04 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 

05 જનરલ ��ન અથવા જનરલ ��ન (િનબંધ - બેમાથંી એક) 14 
           ન�ધ : �ણેય યુિનટ્સને વેઇટેજ મળે, તે રીતે િનબંધો પૂછવા. 

 



SAURASHTRA UNIVERSITY, RAJKOT 
FECULTY OF ARTS 

SYLLABUS FOR THE SUBJECT OF SANSKRIT 

ANNEXURE-C 

Subject : SANSKRIT (Semester – 6) 

Course (paper) 
Name & No. : 

Paper – 22 
Main 
(optional) 

Name : સંસ્કૃત વ્યાકરણ  

Paper Unique 
Code : 19011001010612202 

Exam. Time 
Duration : 

2:30 Hours 

Name of 
Programme 

Sem. Course Groupes 
 (Foundation or 

Core or 
Elective-1 or 
Elective-2) 

Course/Paper Title Credit Internal 
Marks 

External 
Marks 

Practical/
Viva 

Marks 

Total 
Marks 

UG/BA 06 Core સંસ્કૃત વ્યાકરણ 03 30 70 -- 100 

 Course Objectives :  
• ભાષાંતર કે અનુવાદની કળાને �ણે. 
• નામોનાં િવભિક્ત તથા કાળનાં �પાખ્યાનોનો �યોગ કરતાં શીખે. 
• કૃદંતો તથા વાક્ય�યોગોનો પ�રચય મેળવે. 

 Course Contents : 

   Unit – 1 અપ�ઠત અનુવાદ (ગુજરાતીમાંથી સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી ગ�ખંડ) 

Unit -2  :: સ્વરાંત તથા હલન્ત નામોનાં �પાખ્યાનો (િનયત-શબ્દ�પો) : अस्मद,् युष्मद,् तत्, लता, धेनु, फलम,् 
:: વતર્માનકાળ તથા �સ્તનભૂતકાળનો પ�રચય તથા તે બંનેનાં ચોથા અને દસમા ગણસમૂહના ધાતુઓનાં �પાખ્યાનો 
ચોથો ગણ - कुप्, �ुध्, जृ, डी/डय्, तृप्, दीप् 
દસમો ગણ - क्षल्, खण्ड्, गण्, िचन्त,् तक्र् , दण्ड् 

Unit -3 કૃદંતનો અથર્, �કાર અને ઉપયોગ, વતર્માનકૃદંત, ભૂતકૃદંત, સંબંધકભૂતકૃદંત, હેત્વથર્ કૃદંત, આજ્ઞાથર્, િવ�થર્, કતર્�ર-કમર્ણી�યોગ, 
ઉપસગ�, અવ્યયો, સવર્નામ, િવશેષણ, �ેરકભેદ, ગણકાયર્રિહતકાળ  

 Reference Books : 
1. बृहदनुवादचिन्�का, च�धर ‘हंस’ नौ�टयाल, मोतीलाल बनारसीदास, �दल्ली, १८८५  
2. अनुवादचिन्�का, डॉ. ��ानन्द ि�पाठी, चौखम्बा सुरभारती �काशन, वाराणसी, १९९७ 
3. સંસ્કૃત માગ�પદેિશકા, ડૉ. આર. �. ભાંડારકર, જયંત બૂક ડીપો, ૧૦૬/૨, ગાંધીમાગર્, અમદાવાદ.  
4. વ્યાવહા�રક સંસ્કૃત વ્યાકરણ, �ો. જે. સી. પટેલ તથા ડૉ. હષર્દેવ માધવ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 
5. અનુવાદચં��કા, �ો. િજતેન્� દેસાઈ, પા�વર્ પિબ્લકેશન, અમદાવાદ. 

 Formation of Question-Paper : 

Question No. Type of Questions Marks 

01 અપ�ઠત ગ�ખંડનંુ ગુજરાતીમાં ભાષાંતર (ચારમાંથી બ)ે 14 

02 અપ�ઠત ગ�ખંડનંુ સંસ્કૃતમાં ભાષાંતર (ચારમાથંી બ)ે 14 

03 નામ�પો ઓળખાવો (દસમાંથી સાત) 14 

04 કાળનો પ�રચય આપી, ��યાપદનાં �પો ઓળખાવો (દસમાંથી સાત) 14 

05 ટૂંકન�ધ (ચારમાંથી બે) યુિનટ - ૩ને આધારે  14 

 


