
 

U.G.B.A. Semester –II 

Sanskrit – Elective – I (102) 

स्वप्नवासवदत्तम् 

નીચેનામાાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસાંદ કરીને જિાબ આપો. 

(૧) બ્રહ્મચારી________થી આવ્યો હતો. (અ) માળિા (બ) રાજગૃહ (ક) બાંગાળ 

(૨) યૌગન્ધરાયણ િાસિદત્તાને પોતાની____બહેન તરીકે ઓળખાિે છે . 

                                     (અ) પ્રોવિતભતૃૃકા (બ) વિધિા (ક) ત્યકતા 

(૩) િાસિદત્તા_____િશેે પદ્માિતીના ત્યાાં રહે છે? (અ) આિવન્તકા (બ) દાસી (ક) િાસન્તી 

(૪) પદ્માિતી અને િાસિદત્તા____.ની રમત રમે છે.(અ) નૃત્યક્રીડા (બ) કાં દૂકક્રીડા (ક) રમણક્રીડા 

(૫) ચેટી ઉદયનને ધનિુ બાણ વિનાના_______ગણે છે. (અ) કામદેિ (બ) રામ (ક) વશિ 

(૬) ભાસનુાં સ્િપ્નિાસિદત્તમ્_______અાંકનુાં નાટક છે. (અ) ૫ (બ) ૬ (ક) ૭ 

(૭) સ્િપ્નિાસિદત્તમ્ ના માંગળશ્લોકમાાં_____ની સ્તુવત કરાઈ છે. (અ) કૃષ્ણ (બ) બલરામ (ક) ગણેશ 

(૮) કાાંચકુીયને મતે_________નુાં રક્ષણ કરિુાં મુશ્કેલ છે. (અ) ધન (બ) પ્રાણ (ક) થાપણ 

(૯) ઉદયન______દેશનો રાજા હતો. (અ) િત્સ (બ) મગધ (ક) આિાંતી 

(૧૦) િાસિદત્તા_____િશેે પદ્માિતીના ત્યાાં રહે છે? (અ) આિવન્તકા (બ) દાસી (ક) િાસન્તી 

(૧૧) બીજા અાંકના પ્રિેશકમાાં પદ્માિતી_______કર ેછે. (અ) નૃત્યક્રીડા (બ) કાં દૂકક્રીડા (ક) રમણક્રીડા 

(૧૨) વિદુિક_____પક્ષીની હારને ઉદયનને બતાિે છે. (અ) બગલા (બ) સારસ (ક) ચકલી 

(૧૩) પદ્માિતીની પથારી______.માાં પાથરી છે.(અ) સુિણૃગહૃ (બ) રાજમહેલ (ક) સમુદ્રગહૃ 

(૧૪) આયાૃ િસુાંધરા િાસિદત્તાની_______છે. (અ) માતા (બ) ધાત્રી (ક) બહેન 

(૧૫) વિદુિક શાને સુખ માનતો નથી ? 

     (અ) વન:સાંતાનપણાને (બ) ગરીબાઈને (ક) ખાધેલુાં પચે નવહ તેને 

(૧૬) મહાકવિ ભાસનાાં કેટલા નાટકો છે ? (અ) ૧૦ (બ) ૧૫ (ક) ૧૩ 

(૧૭) ભાસના નાટકો ક્ાાંથી મળી આવ્યા હતા ? (અ) અમદાિાદ (બ) મુાંબઈ (ક) વત્રિેન્દ્રમ 

(૧૮) ભાસના નાટકોની શોધ કોણે કરી હતી ?  

     (અ) એ. રામાસ્િામી (બ) ટી. ગણપવત શાસ્ત્રી (ક) કે. કૃષ્ણાસ્િામી 

(૧૯) સ્િપ્નિાસિદત્તમના ચોથા અાંકનો પ્રારાંભ______થી થાય છે. (અ) વિકલ્પ (બ) આમખુ (ક) પ્રિેશક  

(૨૦) વિદૂિકને પદ્માિતીનો રાજમહેલ_______ની હાજરી િગરના સ્િગૃ જિેો લાગે છે.  

                                                 (અ) દેિ (બ) રાજા (ક) અપ્સરા 

(૨૧) ઉદયન કામદેિને શુાં કહે છે ? (અ) પાંચેિુ (બ) મોહક (ક) છષે્ઠિુ  

(૨૨) પદ્માિતી________ની સમૃવિ જોઈ આયૃપુત્ર પોતાને સન્માનશે એિુાં માને છે.  

                                                (અ) ધન (બ) ફૂલો (ક) ઝિેરાત 

(૨૪) ____નામ સાાંભળતાાં આિવન્તકાને ઉજ્જવયનીમાાં હોિાનુાં જણાય છે.  

                                                (અ) િસાંતક (બ) આયૃ (ક) વિદૂિક 

(૨૫) પ્રમદિનમાાં “તમને કઈ રાણી િહાલાાં છે ?” તેિો પ્રશ્ન ઉદયનને કોણ પૂછે ? 

                                                 (અ) વિદૂિક (બ) ચેટી (ક) કાંચૂકી 

(૨૬) ______નાાં પુષ્પો િેરાિાથી વિદૂિકને પ્રમદિન રમણીય લાગે છે. 



                  (અ) અશોક (બ) ચાંપો (ક) બાંધજુીિ 

(૨૭) તમને કોણ િહાલાાં છે ? પ્રશ્ન સાંદભે સાચુાં કહેિા વિદૂિક _______ના સોગન અપાિ ેછે. 

                                                 (અ) માતા (બ) વમત્રતા (ક) ઈશ્વર 

(૨૮) ઉદયને િાસિદત્તાને િહાલાાં કહેતા કોને અજ્ઞાતિાસ લાભદાયક લાગે છે ? 

                                                  (અ) આિાંવતકા (બ) પદ્માિતી (ક) િસાંતક  

(૨૯) પ્રમદિનમાાં આિતા દેખાતા રાજાને જોઈ િાસિદત્તા િગરે ેક્ાાં છૂપાઈ જાય છે ? 

      (અ) મહેલમાાં (બ) જળમાાં (ક) લતામાંડપમાાં 

(૩૦) વિદૂિક કોને ઉલ્લાંઘી ન શકાય તેિુાં ગણાિે છે ? (અ) વિવધ (બ) પિૃત (ક) જ્ઞાન 

(૩૧) પદ્માિતીને શનેો દુખાિો થયો હતો ? (અ) આાંખનો (બ) કાનનો (ક) માથાનો 

(૩૨) વિદૂિકને દીિાના પ્રકાશમાાં શુાં હોિાનો ભ્રમ થાય છે ? (અ) ભૂત (બ) સાપ (ક) તોરણ 

(૩૩) વિદૂિક રાજાને કહેલી િાતાૃમાાં કઈ નગરીનો ઉલ્લેખ કર ેછે ? (અ) આિાંવત (બ) કાશી (ક) ઉજ્જવયની 

(૩૪) રાજા ઉદયન સ્િપ્નમાાં કોનુાં નામ ઉચ્ચાર ેછે ? (અ) િાસિદત્તા (બ) પદ્માિતી (ક) અાંગારિતી 

(૩૫) રાજા ઉદયન સ્િપ્નમાાં િાસિદત્તા વસિાય બીજા કોનુાં નામ ઉચ્ચાર ેછે ?  

                                                   (અ) વિરવચકા (બ) પદ્માિતી (ક) અાંગારિતી 

(૩૬) રાજભિનમાાં અિાંવત સુાંદરી નામે___________રહેતી હોિાનુાં વિદૂિક કહે છે.  

        (અ) દાસી (બ) યવક્ષણી (ક) સાધ્િી 

(૩૭) આરૂણી પર હુમલો કરિા _______મોટુાં  સૈન્ય લઈન ેઆવ્યા હોિાનુાં કાાંચકુીય જણાય છે. 

      (અ) રૂમણ્િાન (બ) યૌગાંધરાયણ (ક) મહાસને  

(૩૮) ભાસના મોટાભાગના નાટકોમાાં પ્રસ્તાિનાને બદલે શનેો પ્રયોગ થાય છે ? 

                                                   (અ) પૂિૃરાંગ (બ) આમુખ (ક) સ્થાપના 

(૩૯) ઉજ્જવયનીના રાજાનુાં નામ શુાં હતુાં ? (અ) દશકૃ (બ) આરુણી (ક) પ્રદ્યોત મહાસેન 

(૪૦) બ્રહ્મચારી િત્સદેશના _______ગામમાાં કેદનો વિશેિ અભ્યાસ કરતો હતો.  

                                      (અ) લાિાણક (બ) અિાંતી (ક) ઉજ્જનૈ  

(૪૧) વિરહી ઉદયનના સમાચાર જણાિિા ભાસ કયો પ્રસાંગ યોજ ેછે ?  

                                       (અ) કૌતુકમાલાગુમ્ફન (બ) બ્રહ્મચારી (ક) પ્રમદિન 

(૪૨) ઉદયન સાથે પદ્માિતીના થયેલ સગપણના સમાચાર કોણ આપે છે ?  

                                       (અ) ધાત્રી (બ) વિદૂિક (ક) ચટેી 

(૪૩) ચટેી ઉદયનને ધનુષ્યઅને બાણ િગરના ________ગણાિે છે. (અ) વશિ (બ) કામદેિ (ક) રામ 



(૪૪) લગ્ન કરિા આિેલા રાજા ઉદયન ક્ાાં સ્નાન કર ેછે ? (અ) પદ્મભૂવમ (બ) સ્નાનાગાર (ક) મવણભૂવમ 

(૪૫) કૌતુકમાલા ગૂાંથન િેળાએ િાસિદત્તા કયા પુષ્પોની માળા બનાિિાની ના પાડે છે ? 

     (અ) સપત્નીમદૃન (બ) અવિધિાકરણ (ક) ગુલાબ 

(૪૬) િાસિદત્તા પદ્માિતીને________ના પુત્રિધૂ કહે છે.(અ) ઉદયન (બ) આયૃક (ક) મહાસેન 

(૪૭) નાટકના અાંતે ઉદયન કોને શઠ ગણાિે છે ? (અ) રૂમ્ણિાનને (બ) યૌગાંધરાયણને (બ) િસાંતકને 

(૪૮) યૌગાંધરાયણ _______છે. (અ) નાયક (બ) ખલનાયક (ક) માંત્રી 

(૪૯) િાસિદત્તાને પોતાની શુાં કહીને યૌગાંધરાયણ તેને થાપણ તરીકે સોાંપે છે ? 

      (અ) બહેન (બ) માતા (ક) પત્ની   

(૫૦) સ્િપ્નિાસિદત્તમનો મુખ્ય રસ કયો છે ? (અ) કરૂણ (બ) શાાંત (ક) શૃાંગાર  

 

જવાબો : 

(૧) (અ) માળિા (બ) રાજગૃહ (ક) બાંગાળ 

(૨) )અ (પ્રોષિતભતૃૃકા (બ) વિધિા (ક) ત્યકતા 

(૩) (અ) આવષતતકા (બ) દાસી (ક) િાસન્તી 

(૪) (અ) નતૃ્યક્રીડા (બ) કંદૂકક્રીડા (ક) રમણક્રીડા 

(૫) (અ) કામદેવ (બ) રામ (ક) વશિ 

(૬) (અ) ૫ (બ) ૬ (ક) ૭ 

(૭) (અ) કૃષ્ણ (બ) બલરામ (ક) ગણેશ 

(૮) (અ) ધન (બ) પ્રાણ (ક) થાપણ 

(૯) (અ) વત્સ (બ) મગધ (ક) આિાંતી 

(૧૦) (અ) આવષતતકા (બ) દાસી (ક) િાસન્તી 

(૧૧) (અ) નૃત્યક્રીડા (બ) કંદૂકક્રીડા (ક) રમણક્રીડા 

(૧૨) (અ) બગલા (બ) સારસ (ક) ચકલી 

(૧૩) (અ) સિુણૃગહૃ (બ) રાજમહેલ (ક) સમુદ્રગૃહ 

(૧૪) (અ) માતા (બ) ધાત્રી (ક) બહેન 

(૧૫) (અ) વન:સાંતાનપણાને (બ) ગરીબાઈને (ક) ખાધલેું પચે નષહ તેન ે

(૧૬) (અ) ૧૦ (બ) ૧૫ (ક) ૧૩ 

(૧૭) (અ) અમદાિાદ (બ) મુાંબઈ (ક) ષિવેતદ્રમ 

(૧૮) (અ) એ. રામાસ્િામી (બ) ટી. ગણપષત શાસ્ત્રી (ક) કે. કૃષ્ણાસ્િામી 

(૧૯) (અ) વિકલ્પ (બ) આમખુ (ક) પ્રવેશક  

(૨૦) (અ) દેિ (બ) રાજા (ક) અપ્સરા 

(૨૧) (અ) પચંેિુ (બ) મોહક (ક) છષે્ઠિુ  

(૨૨) (અ) ધન (બ) ફલૂો (ક) ઝિેરાત 

(૨૪) (અ) વસંતક (બ) આયૃ (ક) વિદૂિક 

(૨૫) (અ) ષવદૂિક (બ) ચેટી (ક) કાંચૂકી 

(૨૬) (અ) અશોક (બ) ચાંપો (ક) બંધુજીવ 

(૨૭) (અ) માતા (બ) ષમિતા (ક) ઈશ્વર 

(૨૮) (અ) આવંષતકા (બ) પદ્માિતી (ક) િસાંતક  

(૨૯) (અ) મહેલમાાં (બ) જળમાાં (ક) લતામંડપમાં 

(૩૦) (અ) ષવષધ (બ) પિૃત (ક) જ્ઞાન 



(૩૧) (અ) આાંખનો (બ) કાનનો (ક) માથાનો 

(૩૨) (અ) ભૂત (બ) સાપ (ક) તોરણ 

(૩૩) (અ) આિાંવત (બ) કાશી (ક) ઉજ્જષિની 

(૩૪) (અ) વાસવદત્તા (બ) પદ્માિતી (ક) અાંગારિતી 

(૩૫) (અ) ષવરષચકા (બ) પદ્માિતી (ક) અાંગારિતી 

(૩૬) (અ) દાસી (બ) િષિણી (ક) સાધ્િી 

(૩૭) (અ) રૂમણ્વાન (બ) યૌગાંધરાયણ (ક) મહાસને  

(૩૮) (અ) પિૂૃરાંગ (બ) આમખુ (ક) સ્થાપના 

(૩૯) (અ) દશૃક (બ) આરુણી (ક) પ્રદ્યોત મહાસેન 

(૪૦) (અ) લાવાણક (બ) અિાંતી (ક) ઉજ્જનૈ  

(૪૧) (અ) કૌતુકમાલાગમુ્ફન (બ) બ્રહ્મચારી (ક) પ્રમદિન 

(૪૨) (અ) ધાિી (બ) વિદૂિક (ક) ચટેી 

(૪૩) (અ) વશિ (બ) કામદેવ (ક) રામ 

(૪૪) (અ) પદ્મભૂવમ (બ) સ્નાનાગાર (ક) મષણભૂષમ 

(૪૫) (અ) સપત્નીમદૃન (બ) અષવધવાકરણ (ક) ગુલાબ 

(૪૬) (અ) ઉદયન (બ) આયૃક (ક) મહાસેન 

(૪૭) (અ) રૂમ્ણવાનને (બ) યૌગાંધરાયણને (બ) િસાંતકન ે

(૪૮) (અ) નાયક (બ) ખલનાયક (ક) મિંી 

(૪૯) (અ) બહેન (બ) માતા (ક) પત્ની   

(૫૦) (અ) કરૂણ (બ) શાાંત (ક) શંૃગાર  

 

❖     


