એપ.લામ.ફી.એ (External)
ુ યાતી વલમન અભ્માવક્રભ
ગજ
(લષ ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦)

Core Course-001
ુ યાતી ેય-૧: ભધ્મકારીન અને અલાષ ચીન - દ્ય કૃવત
ગજ
(૧) ‘નયવવિંશ ભશેતાનાાં દ’ – વાંા. અનાંતયામ યાલ
પ્રકા. – આદળષ પ્રકાળન, અભદાલાદ
(૨) ‘યાજેન્દ્ર ળાશનાાં ગીત’ –

વાંા. ઉા ઉાધ્મામ
પ્રકા. – ફ્રેવભિંગ પ્રકાળન, અભદાલાદ

એકભ-૧

વર્જક-વ્મક્તતત્લ ઘડનાયાાં રયફ, વર્જકન ાંુ વારશત્ત્મક પ્રદાન

એકભ-૨

સ્લરૂરક્ષી ચચાષ, દ સ્લરૂ અને વલકાવ, ગીતન ાંુ સ્લરૂ અને વલકાવ

એકભ-૩

નયવવિંશ ભશેતાનાાં દની વભીક્ષા

એકભ-૪ યાજેન્દ્ર ળાશનાાં ગીતન આસ્લાદ
એકભ-૫ (
(
વાંદબષગ્રથ
ાં :

અ) અભબવ્મક્તતયીવત – પ ૂલાષ ય વાંદબષ વરશત (નયવવિંશ ભશેતાનાાં દ)
ફ) અભબવ્મક્તતયીવત – પ ૂલાષ ય વાંદબષ વરશત (યાજેન્દ્ર ળાશનાાં ગીત)
ુ યાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – ગજ
ુ યાત યવુ ન. ગ્રાંથ વનભાષ ણ ફડષ
૧. ભધ્મકારીન ગજ
ુ યાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – વારશત્મ રયદ
૨. ગજ
૩. નયવવિંશ ભશેતાની કાવ્મ ઝરક – ડૉ. બયત ઠાકય
૪. નયવવિંશ ભશેતા – એક અધ્મમન – કે.કા.ળાસ્ત્રી
ુ ળી
૫. નયવૈંમ બતત શરયન – ક.ભા.મન
૬. નયવવિંશ ભશેતાની કાવ્મકૃવતઓ – વાં. જેવરયા વળલરાર
૭. યાજેન્દ્ર ળાશ: અધ્મમન ગ્રાંથ – વાં. વનયાં જન બગત
૮. યાજેન્દ્ર ળાશ – ધીરૂ યીખ
ુ ની કવલતા – પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ
૯. યાજેન્દ્ર – વનયાં જન યગ
૧૦. સ્લાતાંત્ર્મત્તય કવલતા રયદળષન – દક્ષા વ્માવ

ુ :મરુ ણ: ૨૦૧૭
નયવવિંશ ભશેતાનાાં દ, વાં.અનાંતયામ યાલ - આદળષ પ્રકાળન – પન
ુ યાતી ેય-૧ અભ્માવક્રભભાાં વાંદ કયે ર ૩૫ કાવ્મ:
એપ.લામ.ફી.એ. (External – Yearly) ગજ
ક્રભ

વલમ

કાવ્મ

ુ .
આત્ભવ્રત
૦૧

ભયભ-લચન કહ્ાાં બાબીએ હુાંને

૦૨

ુ ને રકયા શલી
ઉવભમા-ઇળની મજ

૦૩

ળયદપ ૂનભતણ રદલવ આવ્મ વતશાાં

૦૪

ધન્દ્મ, બાબી! તભ, ધન્દ્મ ભાતા-વતા’

‘

૦૫

ભગરય તાટીને કુાં ડ દાભદય

૦૬

એલા યે અભ એલા યે એલા ,લી તભ કશ છ તેલા યે
કૃષ્ણ ફારીરા

૦૮

‘

ઓ ેર ચાાંદભરમ, ભા! ભને યભલાને આર’

૦૯

‘

જળદા! તાયા કાનડુ ાને વાદ કયીને લાય યે ’

૧૦

આલડ ળ આવાંગ, ફાઇ ! તાયે ળાભભમાની વાથે?

૧૧

જાગને જાદલા! કૃષ્ણ ગલાભમા!

૧૨

જકભ છાાંડી જા યે , ફાા! સ્લાભી અભાય જાગળે’

‘
યાવ રીરા

૧૩

વ્શારા ભાયા! વ્રદ
ાં ૂ ાલનને ચક કે લશેરા ધાયજ યે રર

૧૭

વ્રદ
ાં ૂ ાલનભાાં યચ્મ અખાડ,નાચે ગીને ગાર

૨૦

ભેહર
ુ  ગાજેને ભાધલ નાચે
ગી બક્તત

૨૪

શલે શલે શલે શયજી ભાયે ભાંરદય આવ્મા યે

૨૫

ત ાંુ ભાયે ચાાંદભરમે ચોંટમ ળા યે ભહયૂ તભાાં ળાભભમા?

૨૭

બી યે બયલાડણ શરયને લેચલા ચારી

૩૦

ચાર યભીએ વશી! ભેર ભથવ ાંુ ભશી

૩૧

કેળયબીના કશાનજી, કસફ
ાંુ ે બીની નાય

૩૩

વખી! આજની આજની ઘડી યીમાભણી યે

૩૬
૩૭

‘

ઓધલ! કશેજ યે લશારાજીને વલનતી યે
કાયતક ભરશને કૃષ્ણજી, ભેરી ગમા યે ભશાયાજ

બક્તતફધ
૩૯

ભ ૂત બક્તત દાયથ ભટુાં.બ્રહ્મરકભાાં નાશીં યે

૪૧

પ્રેભ યવ ાને ત ાંુ ભયના વચ્છધય !

૪૫

ઘડણ કણે ભકલય?ાંુ

૪૬

લૈષ્ણલજન ત તેને કશીએ

૪૭

ુ ુ દે લ જગદીળને
જે ગભે જગતગર

૪૮

વભયને શ્રી શરય, ભેર ભભતા યી
તત્લ દળષન

૫૧

નાભ ામ્મ, યાભને નલ રહ્ા

૫૩

જ્માં રગી આતભાતત્લ ચીન્દ્મ નશીં

૫૪

ધ્માન કય, ધ્માન ધય, નેત્રભાાં નાથ છે

૫૫

આદ્ય ત ાંુ ભધ્મ ત,ાંુ અંત્મ ત ાંુ શ્રીશરય!

૫૭

અભખર બ્રહ્માાંડભાાં એક ત,ાંુ શ્રી શરય

૫૮

જાગીને જઉં ત જગત દીવે નશીં

૬૦

નીયખને ગગનભાાં કણ ઘ ૂભી યહ્

એપ.લામ.ફી.એ (External)
ુ યાતી વલમન અભ્માવક્રભ
ગજ
(લષ ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦)

Core Course-002
ુ યાતી ેય-૨ અલાષ ચીન - ગદ્ય કૃવતઓ
ગજ
ુ યાતી લાતાષ સ ૃષ્ષ્ટ’ – વાંા. ફાબ ુ દાલરયા
(૧) ‘ગજ
પ્રકા. – અરુણદમ પ્રકાળન, અભદાલાદ
(૨) ‘દરયમારાર’ –

ુ લાંતયામ આચામષ
રે. ગણ
પ્રકા. – ગ ૂર્જય પ્રકાળન, અભદાલાદ

એકભ-૧

ૂ ીલાતાષ ની સ્લરૂરક્ષી ચચાષ, વલકાવક્રભ
ટાં ક

એકભ-૨

ુ યાતી લાતાષ સ ૃષ્ષ્ટ’ની લાતાષ ઓની વભીક્ષા
‘ગજ

એકભ-૩

નલરકથાના સ્લરૂ, પ્રકાય અને વલકાવક્રભ

એકભ-૪ ‘દરયમારાર’ નલરકથાની વભીક્ષા
એકભ-૫ (
(
વાંદબષગ્રથ
ાં :

ુ યાતી લાતાષ સ ૃષ્ષ્ટ’)
અ) અભબવ્મક્તતયીવત – પ ૂલાષ ય વાંદબષ વરશત (‘ગજ
ફ) અભબવ્મક્તતયીવત – પ ૂલાષ ય વાંદબષ વરશત (‘દરયમારાર’)
ુ ન ળાશ
૧. વારશત્મ સ્લરૂ શ્રેણી – સભ
૨. વારશત્મ અકાદભી વર્જક વીડી
ૂ ીલાતાષ અને ગજ
ુ યાતી ટાં ક
ૂ ીલાતાષ – વાં. જમાંત કઠાયી
૩. ટાં ક
ૂ ીલાતાષ : વારશત્મ સ્લરૂ શ્રેણી – વલજમ ળાસ્ત્રી
૪. ટાં ક
ુ ન ળાશ
૫. સ્લરૂ વાંવિધાન – સભ
ૂ ીલાતાષ વારશત્મ સ્લરૂ – જમાંત ાઠક
૬. ટાં ક
ૂ ીલાતાષ ભાાં કથનકેન્દ્ર – ળયીપા લીજીલાા
૭. ટાં ક
ુ યાતી નલરકથા – બયત ભશેતા
૮. ગજ
૯. નલરકથા: વળલ અને વમ ૃદ્ધિ – નયે ળ લેદ
ુ યાતી કથાવલશ્વ (નલરકથા) - નયે ળ લેદ
૧૦. ગજ
ુ યાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ
૧૨. અલાષ ચીન ગજ
૧૩. વારશત્મ સ્લરૂ - પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ
ુ યાતી નલરકથા - યઘલ
ુ ીય ચોધયી યવુ ન.ગ્રાંથ વનભાષ ણ ફડષ .
૧૪. ગજ

