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प्रथमः खण्डः  

सूचना- अस्मात ्खण्डात ्पञ्च प्रश्नाः समाधेयाः। व्याख्यात्मक-अष्ट-प्रश्नेभ्यः क्रमशः द्वाभ्याां  द्वाभ्याां एकस्य एकस्य 

उत्तरम ्अपेक्षते। सिे समानाङ्काः।        05x06 = 30 

1. अधस्तनश्लोकस्य सन्दर्सप्रसङ्गावदसमवन्िता व्याख्या कायास- 

तदन्िये शवुिमवत प्रसतूः शवुिमत्तरः । 

वदलीप इवत राजेन्दरुरन्दःु क्षीरवनधाविि ।।        

2. अधस्तनश्लोकस्य सन्दर्सप्रसङ्गावदसमवन्िता व्याख्या कायास- 

अथाभ्यर्चयय विधातारां प्रयतौ पतु्रकाम्यया । 

तौ दम्पती िवसष्ठस्य गरुोजयग्मतुराश्रमम ् ।।               

3. अधस्तनश्लोकस्य सन्दर्सप्रसङ्गावदसमवन्िता व्याख्या कायास-     

अतवन्िता सा स्ियमेि िकृ्षकान्घटस्तनप्रस्रिणैव्ययिधययत ्। 

गहुोऽवप येषाां प्रथमाप्तजन्मनाां न पतु्रिात्सल्यम ्अपाकररष्यवत ।।  

4. अधस्तनश्लोकस्य सन्दर्सप्रसङ्गावदसमवन्िता व्याख्या कायास- 

अथावजनाषाढधरः प्रगल्भिाग््िलवन्नि ब्रह्ममयेन तेजसा । 

वििेश कवि्जवटलस्तपोिनां शरीरबिः प्रथमाश्रमो यथा ।।      

5. वनम्नाङ्वकतस्य श्लोकस्य सन्दर्सप्रसङ्गावदसविता व्याख्या विधेया- 

वक्रयास ुयकैु्तनृयप चारचक्षषुो न िञ्चनीयाः प्रभिोऽनजुीविवभः । 

अतोऽहयवस क्षन्तमु ्असाध ुसाध ुिा वहतां मनोहारर च दलुयभां िचः ।।      

6. वनम्नाङ्वकतस्य श्लोकस्य सन्दर्सप्रसङ्गावदसविता व्याख्या विधेया- 

महौजसो मानधना धनावचयता धनभुृयतः सांयवत लब्धकीतययः   । 

न सांहतास्तस्य न भेदितृ्तयः वप्रयावण िाञ्छन्त्यसवुभः समीवहतुम ् । ।      

7. वनम्नाङ्वकतस्य श्लोकस्य प्रसङ्गव्याकरणावदसविता व्याख्या विधेया- 

 यदा वकवञ्च्ञोऽहां वद्वप इि मदान्धः समभिां 

तदा सियञोऽस्मीत्यभिदिवलप्तां मम मनः । 

यदा वकवञ्चवत्कवञ्चद्बुधजनसकाशादिगतां 

तदा मखूोऽस्मीवत ्िर इि मदो मे व्यपगतः ।।    

8. वनम्नाङ्वकतस्य श्लोकस्य प्रसङ्गव्याकरणावदसविता व्याख्या विधेया-     

जावतयायत ुरसातलां गणुगणैस्तत्राप्यधो गम्यताां 

शीलां शैलतटात्पतत्िवभजनः सन्दह्यताां िविना  । 

शौये िैररवण िज्रां आश ुवनपतत्िथोऽस्त ुनः केिलां 

येनैकेन विना गणुस्तणृलिप्रायाः समस्ता इमे ।।   



9. कावलदासस्य काव्यशैलीिैवचत्र्यां प्रवतपादयत।ु        

10. नीवतशतके सत्सांगवतः कीदृशी अपेवक्षता? वकञ्च तस्याः प्रयोजनम?् प्रवतपादयत।ु 

वितीयः खण्डः 

सूचना- रुर्चयाणाां केषावञ्चत ्चतणुाां प्रश्नानाां विस्ततृोत्तरावण लेख्यावन। सिे समानाङ्काः।  10x4 = 40 

11. रघुिांशमहाकाव्यगतप्रथमसगयस्य कः सन्दशेः स्पष्टीवक्रयताम।् 

12. पाियत्याः तपः केन कारणेन? कीदृशञ्चासीत?् तस्य िैवशष््टयां स्िशब्देष ुवलखत।ु 

13. वकराताजुयनीयमहाकाव्यकतुयः पररचयां दत्त्िा एतत्काव्यस्य महत्त्िां िण्ययताम।् 

14. श्रीहषयकिेः काव्यिैवशष््टयां प्रवतपाद्यताम।् 

15. काव्यपरम्परायाम ्अश्वघोषस्य वकां  स्थानम?् वलख्यताम् 

16. भतृयहररकिेः नीवतशतककाव्ये कीदृशस्य समाजस्य सांकल्पना विद्यत?े इवत सप्रमाणां वलखत।ु 

17. गीवतकाव्येष ुजयदिेकाव्यस्य महत्त्िां लेखनीयम।् 

18. कावलदासस्य कृवतगत-प्रकृवतिणयनमावश्रत्य लेखः लेखनीयः। 


