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SARDAR PATEL UNIVERSITY 

FACULTY OF ARTS 

M.A (GUJARATI) EXTERNAL PROGRAMME  

M.A PREVIOUS (PART-I) EXTERNAL 

(WITH EFFECT FROM: JUNE 2018) 
STRUCTURE AND SYLLABUS BASED ON UGC GUIDELINES M.A. GUJARATI-EXTERNAL 

 

Course 

Type 

Course Code Course Title Exam 

Duration 

in Hrs. 

Theory Passing/ 

Total 

Core 

Courses-

3 

MAPEGUJ401 અર્વાચીન ગજુરવતી કવર્તવ 03 Theory 40/100 

MAPEGUJ402 આધવુનક-અનઆુધવુનક ગજુરવતી 
સવહિત્ય 

03 Theory 40/100 

MAPEGUJ403 ભવરતીય અને પવશ્ચવત્ય સવહિત્ય 
મીમવાંસવ 

03 Theory 40/100 

Elective 

Courses-

2 

MAPEGUJ404 મધ્યકવલીન ગજુરવતી સવહિત્યનો 
અભ્યવસ 

03 Theory 40/100 

MAPEGUJ405 ગજુરવત: લોકવર્દ્યવ-લોકસવહિત્ય 03 Theory 40/100 

Total     200/500 

 

 

 

 

 

 

Note:- MA = Master of Arts, P = Previous(Part-I), E = External, GUJ = Subject, 401 = e.g Course 

Paper Number. 
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CORE COURSE SUBJECT GUJARATI M.A. PREVIOUS (PART-I) EXTERNAL 

MAPEGUJ401 અર્વાચીન ગજુરવતી કવર્તવ 
 
 

Unit  Description in detail Weight age (%) 

I 1. મધ્યકાલીન ગજુરાતી કવિતા અને અિાાચીન ગજુરાતી કવિતાની ભેદરેખા 
2. અિાાચીન ગજુરાતી કવિતાને ઘડનારાાં પરરબળો 
3. અિાાચીન ગજુરાતી કવિતાની વિકાસરેખા – યગુ આધારરત 

20% 

II 1.કાવ્યની વિભાિના, ગદ્ય-પદ્ય િચ્ચેનો ભેદ, કાવ્યનાાં ઘટકતત્તત્તિો, ઊવમિકાવ્યનાાં 
લક્ષણો 
2. ગીત, ગઝલ, સૉનેટ, અછાાંદસ: સ્િરૂપ લક્ષણો 

20% 

III કૃવત અભ્યાસ: દલપતરામનાાં શ્રેષ્ઠ કાવ્યો (કવિ દલપતરામ) સાંપા. ચાંદ્રકાન્ત ટોપીિાળા, 
પાર્શ્ા પ્રકાશન, ૨૦૦૮. 

20% 

IV કૃવત અભ્યાસ: મ્હારાાં સૉનટે (કવિ બળિાંતરાય. ક. ઠાકોર)  

સાંપા. ઉમાશાંકર જોશી, પ્રાચ્ય વિદ્યામાંરદર, એમ. એસ. યવુનિવસિટી, િડોદરા 

20% 

V કૃવત અભ્યાસ: સપ્તપદી, ઉમાશાંકર જોશી- ગરૂ્જર ગ્રાંર્ારત્તન કાયાાલય અમદાિાદ. 20% 

 

 

CORE COURSE SUBJECT GUJARATI M.A. PREVIOUS (PART-I) EXTERNAL 

MAPEGUJ402 આધવુનક-અનઆુધવુનક ગજુરવતી સવહિત્ય 
 

Unit  Description in detail Weight age (%) 

I 1. આધવુનકતા: સાંજ્ઞા, વિભાિના અને સ્િરૂપ (િૈવર્શ્ક, ભારતીય પરરપ્રેક્ષ્યમાાં) 
2. ગજુરાતી સારહત્તયમાાં આધવુનકતા: કાવ્ય,નિલકર્ા,ટૂાંકી િાતાા અને નાટય-એકાાંકી સાંદભે. 

20% 

II 1. અનઆુધવુનકતા: સાંજ્ઞા, વિભાિના, સ્િરૂપ 

2. અનઆુધવુનક ગજુરાતી સારહત્તયના પ્રિાહો: ગ્રામચેતના, નારીચેતના, દલલતચેતના, 
ડાયસ્પોરા, નગરચેતના, દેશીિાદ સાંદભે. 

20% 

III કૃવત અભ્યાસ: રાઇનો દપાણરાય, લેખક – હસમખુ બારાડી, પાર્શ્ા પ્રકાશન, ૧૯૮૯ 20% 

IV કૃવત અભ્યાસ: મને ટાણાાં લઈ જાિ, માય રડયર જય,ુ લટરૂ પ્રકાશન, ભાિનગર 20% 

V કૃવત અભ્યાસ: શબદમાાં જીનકુાં ખાસ ખબરાાં પડી, (શ્રી હરીશ મીનાશ્ર)ુ 

લજ્જજા પ્રકાશન િલ્લભ વિદ્યાનગર. 

20% 

 આધવુનકતા: એક સાંકુલ સાંપ્રત્તયય : લબપીિ આરીર પાશ્ર્િ પ્રકાશન, અમદાિાદ. 
 અનઆુધવુનકતાિાદ ચન્દ્રકાાંન્ત ટોપી િાળા. 
 સારહત્તયમાાં આધવુનકતા સમુન શાહ. 
 અનઆુધવુનકતા અને આપણે  સમુન શાહ. 
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CORE COURSE SUBJECT GUJARATI M.A. PREVIOUS (PART-I) EXTERNAL 

MAPEGUJ403 ભવરતીય અને પવશ્ચવત્ય સવહિત્ય મીમવાંસવ 
 

Unit  Description in detail Weight age (%) 

I રસવસદ્વાંત: સાંજ્ઞા, નાટયશાસ્ત્ર કૃવત પરરચય, રસસતૂ્ર, તેમાાં પ્રયોજાયેલ સાંજ્ઞાઓ, 
અર્ાઘટનો, રસવસદ્ાાંતની આજે પ્રસ્તતુતા, ગજુરાતી સારહત્તયનાાં દૃષ્ટાાંતોની ચચાા 
અલભપ્રેત. 

20% 

II ધ્ર્વનવસદ્વાંત: સાંજ્ઞા, ધ્િન્યાલોક કૃવત પરરચય, ધ્િવન વિભાિના, વિરોધીમતો, 
ધ્િવનના પ્રકારો, પ્રતીયમાન અર્ા અને શબ્દશક્તતના આધારે, ધ્િવન વસદ્ાાંતની 
આજે પ્રસ્તતુતા, ગજુરાતી સારહત્તયના દૃષ્ટાાંતોની ચચાા અલભપે્રત. 

20% 

III ર્ક્રોક્તત વસદ્વાંત: સાંજ્ઞા, િક્રોક્તતજીવિત કૃવત પરરચય, વિભાિના, િક્રોક્તતના 
પ્રકારો, કવિસ્િભાિ અનસુાર માગા વિચારણા, િક્રોક્તત વસદ્ાાંતની આજે પ્રસ્તતુતા, 
ગજુરાતી સારહત્તયના દૃષ્ટાાંતોની ચચાા અલભપે્રત. 

20% 

IV એરરસ્ટોટલ (Aristotle) અને કૉલરરજ (Samuel Taylor Coleridge) ની સારહત્ત્તયક 
વિચારણા 

20% 

V મેથ્ય ૂ આનાલ્ડ (Matthew Arnold) અને ટી. એસ. એલલયટ (T. S. Eliot) ની 
સારહત્ત્તયક વિચારણા 

20% 

1. અલભનિનો રસ વિચાર અને બીજા લખેો. નગીનદાસ પારેખ. ગરૂ્જર ગ્રાંર્ારત્તન કાયાાલય અમદાિાદ. 

2.રસ વસદ્ાાંત: એક પરરચય : પ્રમોદકુમાર પટેલ. યવુનિવસિટી  ગ્રાંર્વનમાાણ બોડા. અમદાિાદ 

3.આનાંદિધાનનો  ધ્િવનવિચાર ધન્યલોક: નગીનદાસ પારેખ 

4.કુન્તકનો િક્રોરકત વિચાર: નગીનદાસ પારેખ ગજુરાત સારહત્તય એકાદમી ગાાંધીનગર 

5.ભારતીય સારહત્તય શાસ્ત્ર. જયન્ત કોઠારી, ગરૂ્જર ગ્રાંર્રત્તન કાયાાલય. અમદાિાદ 

6.ભારતીય સારહત્તય મીમાાંસા, બહચેરભાઈ પટેલ. યવુનિસીટી  ગ્રાંર્વનમાાણ બોડા. અમદાિાદ 

7.પ્લેટો, એરરસ્ટૉટલ, લોન્જાઈનસની કાવ્ય વિચારણા, જયન્ત કોઠારી, ગરૂ્જર ગ્રાંર્રત્તન કાયાાલય. અમદાિાદ 

8.પક્શ્ર્િમનુાં સારહત્તય વિિેચન. ભાગ-૧,૨, વશરીષ પાંચાલ, યવુનિવસિટી  ગ્રાંર્વનમાાણ બોડા. અમદાિાદ 

9.પાર્શ્ાત્તય સારહત્તય મીમાાંસાના સીમાસ્તાંભો. બહચેરભાઈ પટેલ , યવુનિવસિટી  ગ્રાંર્વનમાાણ બોડા. અમદાિાદ 

10.આનાલ્ડ નો કાવ્યવિચાર. ભરત મહતેા પાર્શ્ા પ્રકાશન. અમદાિાદ 
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ELECTIVE COURSE SUBJECT  GUJARATI M.A. PREVIOUS (PART-I) EXTERNAL 

MAPEGUJ404 મધ્યકવલીન ગજુરવતી સવહિત્યનો અભ્યવસ 
 

Unit  Description in detail Weight age (%) 

I મધ્યકાલીન ગજુરાતી સારહત્તય સાંશોધન, સાંપાદન, આસ્િાદનના પ્રશ્નો. 20% 

II મધ્યકાલીન ગજુરાતી જ્ઞાનમાગી અને ભક્તતમાગી કવિતાની રૂપરેખા. 20% 

III મધ્યકાલીન ગજુરાતી સારહત્તય સ્િરૂપોનો પરરચય: રાસ, પ્રબાંધ, આખ્યાન, પદ્યિાતાા, ફાગ.ુ 20% 

IV કૃવત અભ્યાસ: રૂપસુાંદર-કર્ા (માધિકૃત) સાંપા. હસ ુયાલજ્ઞક,પાર્શ્ા પ્રકાશન, અમદાિાદ. 20% 

V નાકર કૃત વિરાટપિા (કૃવત અભ્યાસ) સાંપાદક- હસ ુયાલજ્ઞક, પાર્શ્ા પ્રકાશન, અમદાિાદ. 20% 

1. ગજુરાતી સારહત્તયનો ઇવતહાસ ભાગ-૨, સાંપા. ઉમાશાંકર જોશી અને અન્ય, ગજુરાતી સારહત્તય પરરષદ 
અમદાિાદ.  

ELECTIVE COURSE SUBJECT  GUJARATI M.A. PREVIOUS (PART-I) EXTERNAL 

MAPEGUJ405 ગજુરવત: લોકવર્દ્યવ-લોકસવહિત્ય 
 

Unit  Description in detail Weight age (%) 

I 1 લોકવિદ્યા – સાંજ્ઞા, કાયાક્ષેત્ર, િગીકરણ 

2 લોકસારહત્તય-લોકવપ્રય-વશષ્ટ સારહત્તય િચ્ચેનો ભેદ 

20% 

II લોકગીત, લોકકર્ા: વ્યાખ્યા વિચારણા, સ્િરૂપ, લક્ષણો અને એમાાં પ્રવતલબિંલબત 
લોકજીિન અને લોકકર્ામાાં પ્રવતલબિંલબત લોકજીિન  

20% 

III ભિાઈ : સ્િરૂપ, લક્ષણો, ઉત્તપવિ અને લોક વશક્ષણના માદયમ  તરીકે ભિાઈ 20% 

IV - ગજુરાતીમાાં લોકસારહત્તયનાાં સાંશોધન-સાંપાદન પ્રવવૃિનો ઇવતહાસ 

- પ્રભાિક પરરબળો, યરુોપીયનોનુાં પ્રદાન, પારસીઓનુાં પ્રદાન, અન્ય સાંશોધકો 
- સામવયકો 
- જેમ્સ ફોબ્સા, એલેકઝાાંડર ફોબ્સા, ચીકન, ફરામજી બમનજી, રૂસ્તમ ઈરાની, પીતીત, 
મરહપતરામ, નમાદ, મેઘાણી, જયમલ્લ પરમાર, પષુ્કર ચાંદરિાકાર, ભગિનદાસ, 
શાાંવતભાઈ આચાયા, હસ ુયાલજ્ઞક, જોરાિરવસિંહ જાદિ, કનભુાઈ જાની. 

20% 

V લોકસારહત્તય સાંશોધન-સાંપાદન અધ્યયન પદ્વતઓ: કર્ાઘટક, કર્ામાનક, કર્ાચક્ર 20% 

1) લોકિામણ  કનભુાઇ જાની. સોરાષ્ર યવુનિવસિટી અમદાિાદ. 
2) લોકસારહત્તય વિજ્ઞાન. હસ ુયાલજ્ઞક ગરૂ્જર ગ્રાંર્ારત્તન કાયાાલય અમદાિાદ. 
3) લોકસારહત્તય વિભાિના અને પ્રકાર હસ ુયાલજ્ઞક ગરૂ્જર ગ્રાંર્ારત્તન કાયાાલય અમદાિાદ. 
4) લોકસારહત્તય સાંશોધન પદ્વત હસ ુયાલજ્ઞક પ્રકાશક અને એન.એસ.પટેલ આટાસ કોલજે આણાંદ 

5) તપાસ અને તારમ્ય પરમ પાઠક પ્રકાશક લેખક પોતે, િલ્લભ વિદ્યાનગર. 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 

FACULTY OF ARTS 

M.A (GUJARATI) EXTERNAL PROGRAMME  

M.A FINAL (PART-II) EXTERNAL 

(WITH EFFECT FROM: JUNE 2019) 
STRUCTURE AND SYLLABUS BASED ON UGC GUIDELINES M.A. GUJARATI-EXTERNAL 

 

Course 

Type 

Course Code Course Title Exam 

Duration 

in Hrs. 

Theory Passing/ 

Total 

Core 

Courses-

3 

MAFEGUJ501 અર્વાચીનગજુરવતી ગદ્ય 03 Theory 40/100 

MAFEGUJ502 ગજુરવતી વર્રે્ચન વર્ચવર 03 Theory 40/100 

MAFEGUJ503 ભવષવવર્જ્ઞવન અને ગજુરવતી ભવષવ 03 Theory 40/100 

Elective 

Courses-

2 

MAFEGUJ504 ભવરતીય અને વર્શ્વ સવહિત્ય 03 Theory 40/100 

MAFEGUJ505 તલુનવત્મક સવહિત્ય 03 Theory 40/100 

Total     200/500 

 

Note:- MA = Master of Arts, F = Final (Part-II), E = External, GUJ = Subject, 506 = e.g Course 

Paper Number. 
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CORE COURSE SUBJECT GUJARATI M.A. FINAL (PART-II) EXTERNAL 

MAFEGUJ501 અર્વાચીનગજુરવતી ગદ્ય 

 

UNIT DESCRIPTION IN DETAIL WEIGHTAGE 

I ગદ્યની સાંજ્ઞા, વિભાિના, ઘટક તત્તત્તિો, ગદ્ય-પદ્ય ભેદ, વ્યિહારનુાં ગદ્ય, સર્જનાત્તમક 
ગદ્ય   

20% 

II સર્જનાત્તમક ગદ્ય એટલે શુાં? સર્જનાત્તમક ગદ્યના પ્રકારો (કર્નાત્તમક ગદ્ય, 
સાંિાદાત્તમકગદ્ય, િણાનાત્તમક ગદ્ય, લચિંતનાત્તમક ગદ્ય) 

20% 

III વમથ્યાલભમાન(નાટક)- દલપતરામ સાં. સતીશ વ્યાસ પવશ્વા પ્રકવશન, અમદવર્વદ. 20% 

IV ઝેર તો પીધાાં છે જાણી જાણી (નિલકર્ા) ભાગ-૧, મનભુાઈ પાંચોલી દશાક' 
આર.આર શેઠની કુાં અમદાિાદ. 

20% 

V જનાક્ન્તકે - સરેુશ જોષી 20% 

 

CORE COURSE SUBJECT GUJARATI M.A. FINAL (PART-II) EXTERNAL 

MAFEGUJ502 ગજુરવતી વર્રે્ચન વર્ચવર 
 

UNIT DESCRIPTION IN DETAIL WEIGHTAGE 

I વિિેચન-સાંશોધન ભેદ, સારહત્ત્તયક સાંપ્રત્તયયો: કલા, સાંરચના, આકાર, પ્રતીક, 
કલ્પન, પરુાકલ્પન, કર્નરીવત, મોરટફ, પ્રત્તયાયન, સાધારણીકરણ 

20% 

II સધુારક યગુના, નમાદ, નિલરામ,  20% 

III પાંરડત યગુના વિિેચનને પ્રગટાિનારાાં પરરબળો: રમણભાઈ નીલકાંઠ, બ.ક. 
ઠાકોર, નરવસિંહરાિ, આનદશાંકર ધ્રિુ   

20% 

IV ગાાંધી યગુ અને અનગુાાંધી યગુના વિિેચનને પ્રગટાિનારાાં પરરબળો: 
રા.વિ. પાઠક, ઉમાશાંકર જોશી, સનુ્દરમ ્

20% 

V આધવુનક અને અનઆુધવુનક યગુના વિિેચનને પ્રગટાિનારાાં પરરબળો: 
સરેુશ જોષી, હરરિલ્લભ ભાયાલણ, જયાંત કોઠારી, ચાંદ્રકાન્ત ટોપીિાળા   

20% 

સાંદભા ગ્રાંથ:  

 વિિેચનનુાં વિિિેચન- જયાંત કોઠારી  

 ગજુરાતી વિિેચન તત્તત્તિવિચાર- પ્રમોદકુમાર પટેલ  

 િાત આપણા વિિેચનની- વશરીષ પાંચાલ  

 ગજુરાતી સારહત્તયનો ઇવતહાસ ભાગ-૨ ર્ી ૭ પ્રકાશક ગજુરાત પરરષદ અમદાિાદ. 
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CORE COURSE SUBJECT GUJARATI M.A. FINAL (PART-II) EXTERNAL 

MAFEGUJ503 ભવષવવર્જ્ઞવન અને ગજુરવતી ભવષવ 
 

UNIT DESCRIPTION IN DETAIL WEIGHTAGE 

 
I 

ભાષાની વિભાિના, ભાષાનાાં કાયો, સાંકેત અને ભાષાસાંકેતો, લેંગ(langue) 
અને પરોલ(Parole), ભાષા િગીકરણની પદ્વતઓ અન ે ભાષા 
પરરિતાનનાાં કારણો અને પ્રકારો, ભાષાવિજ્ઞાનની અધ્યયન પદ્વતઓ  

20% 

II ભાષાકુળોનો પરરચય (ઇન્ડો-યરુોવપયન ભાષાકુળ અને ભારતીય આયા 
ભાષાકુળનો વિશેષ અભ્યાસ), ભારતીય આયાભાષાનો ઉદ્ભિ અને વિકાસ 
(ધ્િવન, વ્યાકરણ અને શબ્દભાંડોળમાાં આિેલાાં પરરિતાનો સરહત) 
ગજુરાતી ભાષાનો ઉદ્ભિ અને વિકાસ (ધ્િવન, વ્યાકરણ અને 
શબ્દભાંડોળમાાં આિેલાાં પરરિતાનો સરહત) 

20% 

III ધ્િવન, ધ્િવનઘટક, ઉપધ્િવનઘટકની વિભાિનાઓ  

ગજુરાતી ભાષાના ધ્િવનઘટકોનો અભ્યાસ: ગજુરાતીના વ્યાંજનો, સ્િરો, 
અનનુાવસકો, અધાસ્િરોના પ્રકારો અને ઉચ્ચારણગત વિશેષતાઓ. 

ભાષાના સહિતી ધમો જ ાંકચર, સરૂ, પ્લવુતનો પરરચય અને કાયા.   

20% 

IV રૂપ, રૂપઘટક, ઉપરૂપઘટક, મતુતઘટક, બદ્ઘટકની વિભાિનાઓ. 
ગજુરાતી ભાષાના નાવમક અને આખ્યાવતક રૂપતાંત્રનો પરરચય. 
સાંજ્ઞાનાાં રૂપાખ્યાન, વિશેષણનાાં રૂપાખ્યાન, સિાનામનાાં રૂપાખ્યાન, 
આખ્યાવતક રૂપાખ્યાન, સાંયોજક,રક્રયાવિશેષણ, કૃદાંત, રક્રયાપદ, અનગુ, 
નામયોગી, વનપાત, િચન-લલિંગ વ્યિસ્ર્ા, સમાસ, પ્રત્તયય, કાળના અર્ો 
િગેરે     

20% 

V િાક્યની વિભાિના, ગજુરાતી િાક્ય રચનાના પ્રકારો, િાક્ય રૂપાાંતરણ, 
પદસાંિાદ, પદક્રમ 

20% 

 

 ભાષા પરરચય અને ગજુરાતી ભાષાનુાં સ્િરૂપ જયન્ત કોઠારી યવુનિવસિટી ગ્રાંર્  વનમાાણ બોડા 
અમદાિાદ. 
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ELECTIVE COURSE SUBJECT GUJARATI M.A. FINAL (PART-II) EXTERNAL 

MAFEGUJ504 ભવરતીય અને વર્શ્વ સવહિત્ય 

 

UNIT DESCRIPTION IN DETAIL WEIGHTAGE 

I  ભારતીય સારહત્તય યગુવિભાજન, પ્રભાિક પરરબળો, લક્ષણો 20% 

II વિર્શ્ સારહત્તયની વિભાિના તર્ા લક્ષણો, ગેટે અને રિીન્દ્રનાર્ ઠાકુરના 
વિર્શ્ સારહત્તય અંગેનાાં મ ાંતવ્યોનો વિશેષ સાંદભા 

20% 

III મેકબેર્ (નાટક) શેતસવપયર  20% 

IV કબીર, સાં. લક્ષવતમોહન સને, ગજુરાતી અનિુાદ- મોહનદાસ પટેલ 20% 

V અક્નન અને િરસાદ, લે. લગરીશ કનાાડ, ગજુરાતી અનિુાદ- મહશે 
ચાંપકલાલ પાર્શ્ા પ્રકાશન, અમદાિાદ. 

20% 

 

 

 

ELECTIVE COURSE SUBJECT GUJARATI M.A. FINAL (PART-II) EXTERNAL 

MAFEGUJ505 તલુનવત્મક સવહિત્ય 

 

UNIT DESCRIPTION IN DETAIL WEIGHTAGE 

I  તલુનાત્તમક સારહત્તય: સાંજ્ઞા, વિભાિના, લક્ષણો 
 

20% 

II એકમ-૨ તલુનાત્તમક સારહત્તય: ફ્રેંચ અલભગમ, પ્રભાિ, સાદૃશ્ય, 
પરાંપરા, મળૂસ્ત્રોત, વિષયિસ્તશુાસ્ત્ર; અમેરરકન અલભગમ, 

20% 

III નરવસિંહ અને સરૂદાસના ભાગિતના દશમસ્કાંધ આધારરત પદો  20% 

IV અમેરરકન અલભગમર્ી તત્તત્તિમવસ અને રેિા સાંદભે રફલ્મ રૂપાાંતરણ 
પ્રરક્રયા 

20% 

V અમેરરકન અલભગમર્ી સરૂજ કા સાતિાાઁ ઘોડા (ધમાિીર ભારતી) 
સાંદભે રફલ્મ રૂપાાંતરણ પ્રરક્રયા 

20% 

 

 તલુનાત્તમક સારહત્તય ધીરુ પરીખ  ગજુરાત યવુનિવસિટી અમદાિાદ. 
 

*** 


