
                              �व�नवासवद�म्

 

 कः) सं�कृतभाषया देवनागर��ल�या च सं�ेपेण उ�रं देयम् 

१) �कं खलु �व�नवासवद�म् नाटक�य उ�सः ? 

२)कः खलु '�व�नवासवद�म्' नाटक�य रचनाकारः ? त�य रचना�तराणां नाम �लखतु    

३) अ�य नाटक�य �वदूषक�य नाम �कम् ?

४) महाक�वभासेन �वर�चतयोः �वयोः एकाङंकनाटकयोः नाम �ल�यताम् 

५) भास�य रामायणमूलककानां नाटकानां नाम �ल�यताम्।

६) भासनाटकच�म् कु� केन वा आ�व�कृतम् ?

७) प�मावती का ? सा कथं तपोवनम् आगतवती?

८) ��मचार� कः ? सः क�मात् �थानात् कु� आग�छत् ? 

९) नाटकऽि�मन् प�मावती क��शी ना�यका �व�यते ?

१०) इयं क�य भ�गनी �व�यते ?

११) �व�नवासवद� नाटक�या�गीरसः कः �व�यते ?

१२) अव�तीका का �व�यते ? 

१३) सू�धारः कः भव�त? 

१४) वासवद�या सहतामुपस�य॔ यौग�धरायणः �कमुवाचम? 

१५) वासवद�ा �कं नामौषधं त�यां न गु�फ�त 

१६) प�मावतीं �च�तयत् राजा कु� ग�छ�त ?

१७)राजा �व�ने �कमाच�र�त ?



१८) वसु�धराका�चुक�यौ आग�य राजानं �कं कथयतः ?

१९) �च�ं ��टवैव प�मावती �कं �मर�त ?

२०) छ�म�ा�मणवेषे यौग�धरायणः आग�यः कां  याचते ?

२१) को अ�गारवतीमहासेनौ ?

२२)केन �कारेण प�मावती अवि�तकायाः �कृतप�रचयः �ातवती ?

२३) वासवद�ा केन वीणावादन�य �श�ामलभत् 

२४) वैदेह�पु�ः कः अि�त ?

२५)पु�पकभ�ा�दकाः के सि�त ? 

२६) कि�म�न�के  प�मावती �शरोवेदनया �वन�य�त 

२७) कि�म�म�के उदयनः �व�ने �ा�तो�त वासवद�ाम्?

२८) घोषवती कु� ल�धाऽभवत?

२९) यौग�धरायणः प�माव�याः स�वधे �कं याचते�म?

३०) �यास�य र�णं क��श भव�त ?

ख) अधो�ल�खतेषु ��नेषु समु�चतम् उ�रं ददातु 

१)भाससम�या का ? �वषयऽि�मन्  सं���तट�का �ल�यताम् 

२) �व�नवासवद�म् नाटक�य �थमा�के ��मचा�रणः �वेशेन यत्  नाटक�य�योजनं �स�धं भव�त , त�य 

समी�ा�मका आलोचना ��यताम् 

३) �व�नवासवद�म् नाटके यौग�धरायण�य भू�मका आलो�यताम् 

४)�कं खलु �व�नवासवद�म् नाटके �वदूषक�य नाम ? नाटकेऽि�मन् �वदूषक�य च�र�मालो�यताम् 



५)  �व�नवासवद�म् नाटके ��तफ�लतं आदश॔�े�मक�पेण तथा आदश॔भूप�त�पेण रा�ः उदयन�य 

च�र�मालो�यताम् 

६) �व�नवासवद�म् नाटक�य प�चामा�कि�थतेन �व�न��य�यालोकेन नाटक�य नामकरण�य यथा�य॔म् 
आलो�यताम् ।

७) वासवद�ाप�माव�योः च च�र�योः सा��यं वैसा��यं च आलो�यताम् 

८) �व�नवासवद�म् इ�त नाटक�य अि�तमा�के �ा�तं �मलन��यं व�य॔ताम् 

         ग)  सं�कृतभाषया देवनागर��ल�या च स�स�गं �या�या काया॔ 

१)     पूव� �वया�य�भमतं गतमेवमासी��ला�यं ग�म�य�स पुन�व�जयेन भतु॔ः।

काल�मेण जगतः प�रवत�माना च�तारप�ि�त�रव ग�छ�त भा�यप�ि�त 

२)   ��वेषो वहुमानो वा संक�पादुपजायते।

      भतृ॔दारा�भला�ष�वाद�यां मे महती �वता 

३) सुखमभो॔ भवे� दातुं सुखं �ाणाः सुखं तपः।

   सुखम�य� भवेत् सव� दुःखं �यास�य र�णम् 

४)ध�या सा ��ी यां तथा वे�� भता॔ भतृ�नेहात् सा �ह द�धा�यद�धा 

५) दुःखं �य�तुं व�धमूलोऽनुरागः �मृ�वा �मृ�वा या�त दुःखं नव�वम्।

या�ा तेषाय��वमु�येह वा�पं�ा�तनृ�या या�त बु��धः �सादम् 

६)  गुणानां च �वशालानां स�काराणां च �न�यशः।

   कता॔रः सुलभा लोके �व�ातार�तु दुल॔भाः 

७) य�द तावदयं �व�नो ध�यम��तवोधनम्।

    अथायं �व�मो वा �या� �व�मो �या�तु मे �चरम् 



८) कः कं श�तो र��तुं मृ�युकाले 

र�जु�छेदे के घटं धारयि�त?  

एवं लोक�तु�यधमो॔ वनानां

काले काले �छ�यते ��यते च 

९) स�व�मो �ययं भारः �स�त�त�य तु �मः।

 ति�मन् सव॔मधीनं �ह य�ाधीनो नरा�धपः 

१०)इयं वाला नवो�वाहा स�यं �ु�वा �यथां �जेत् । 

    कामं धीर�वभावेयं ��ी�वभाव�तु कातरः 




