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Answer all the questions. 

 

A. अधोलिलितेषु प्रशे्नषु  Group-A इत्यतः द्वयोः प्रश्नयोः , Group-B इत्यतः द्वयोः प्रश्नयोः, Group-C 

इत्यतश्च एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं देयम ् । तेषु यथेच्छं द्वयोः प्रश्नयोः उत्तरमवश्यमेव संस्कृतभाषया 

देवनागरीलिप्या च िेख्यम ्।  

Group-A 

दशकुमारचररते प्रश्ााः     2x2=4 

(1) ‘अवसितश्च ममाद्य शापाः’ .कस्ााः शापोवसिताः? तस्ााः शापस् सक्ती व््ासिरािीत ्। 

(2) काः आिीत ्सििंहवमाा ? सकमािीत ्तस् दसुहताुः नाम?  

(3) दशकुमारचररतिं केन रसचतम?् दशकुमाराणािं नामासन लेख््ासन । 

Group-B 

कादम्ब्ाााः कथामखु ेप्रश्ााः     2x2=4 

(1) कादम्बरी कथाख््ास्का वा? कारणिं सलख््ताम ्। 

(2) कादम्ब्ाााःकथामखु ेउसललसखतचररत्राणािं नामासन लेख््ासन । 

(3) सकिं  नामािीत ्शदू्रकस् राजधान्ााः?  राजधानीं पररताः का च नदी सवद्यते ? 

Group-C 

कादम्ब्ाााः शकुनािोपदशेे प्रश्ााः     2x1=2 

(1) कादम्ब्ाा िह शकुनािोपदशेस् काः िम्बनधाः?  

(2) अनवरतमखासननधमूनेाश्रपुाताः इत््स् िसनधसवच्छेदाः सि्ताम ्। 



 Group –A 

राजवाहनचररते प्रश्ााः 

B. अधस्तनेषु द्वयोः संस्कृतभाषया देवनागरीलिप्या च व्याख्या कायाा ।    5x2=10 

(1) पापे भजसव लोहजासतमजातचैतन्ा िती । 

(2) काः ि महापरुुषो ्ेनैतनमानषुमात्रदषु्करिं महत्कमाानसुितम ्। 

(3) अद्यवै क्षपाविाने सववाहनी्ा राजदसुहता । 

Group-B 

कादम्ब्ाााः कथामखु ेप्रश्ााः 

C.अधोलिलितयोः सन्दभायोः एकस्य व्याख्या संस्कृतभाषया देवनागरीलिप्या च  कायाा ।  5x1=5 

(1) नाम्नेव ्ो सनसभाननारासतहृद्ो सवरसचतनरसििंहरूपाडम्बरमकेसविमािानतिकलभवूनतलो 

सविमत्र्ा्ासितिं जहािेव वािदुवेम ्। 

(2) असतसचरकाललननमसनिानतकुनपृसतिहस्रिम्पका कलङ्कसमव क्षाल्नतो ्स् सवमले कृपणधाराजले 

सचरमवुाि राजलक्षमीाः । 

Group-C 

कादम्ब्ाााः शकुनािोपदशेे प्रश्ााः 

 

D.अधोलिलितयोः सन्दभायोः एकस्य व्याख्या संस्कृतभाषया देवनागरीलिप्या च  कायाा । 5x1=5 

(1) ् ौवनारम्भ े च प्रा्ाः शास्त्रजलप्रक्षालनसनमालासप कालषु््मपु्ासत बसुधाः । अनसुझितधवलासप िरागवै 

भवसत ्नूािं दृसटाः । अपहरसत च वात््ेव शषु्कपत्रिं िमदूु्भतरजोभ्रासनतरसतदरूम ् । आत्मचे्छ्ा ्ौवनिम्े 

परुुषप्रकृसताः । 

(2) अहिंकारदाहसवरमचू्छाानधकाररता सवा हला सह राजप्रकृसताः । असलकासभमानोनमादकारीसण धनासन । 

राझ्सवषसवकारतनद्रीप्रदा राजलक्षमीाः । 

E. कस्यलचदेकस्य उत्तरं देयम ्।         10x1=10 

(1) कादम्व्ाााः शकुनािोपदशे इसत गद्यानिुारिं लक्षमीचररतिं वर्ण्ाताम ्। 

(2) कादम्ब्ाााः कथामखुस् िारािंशाः लेख््ाः । 

(3) क आिीत ्चर्णडवमाा ? तस् दरुाचाराः उपसथाप््ताम ्। तस् कीदृशी असनतमा पररणसताः आिीत ्? 


