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1. प्राचीनतमः कथाग्रन्थः कः? तस्य रचययता कः आसीत?् 

 प्राचीनतमः कथाग्रन्थः पञ्चतन्रम् इयत। तस्य रचययता आसीत् पयडितयिष्णुशमाा। 

 

2. पञ्चतन्र ेकयत तन्रायन सयन्त?तेषाां नामायन उयलिख्यताम?् 

 पञ्चतन्रे पञ्च तन्रायन सयन्त।तद ्यथा-यमरभेदः,यमरप्रायतः,काकोिूकीयम,् 

िब्धप्रणाशः अपरीयितकारकञ्च इयत। 

 

3. पञ्चतन्रां कथां रयचतम?् 

 दायिणात्यप्रदशेस्य मयहिारोप्यनगरस्य राज्ञः अमरयशके्ः   जिबुयिसम्पन्नेभ्यः पुरेभ्यः 

नीयतयशिादानाथं यिष्णुशमाना पञ्चतन्रां रयचतम्। 

 

4. पञ्चतन्र ेकस्य नगरस्य नामोलिखेः अयस्त? 

 पञ्चतन्रे  मयहिारोप्यनगरस्य नामोलिखेः अयस्त। 

 

5. ितेािपञ्चविशयतः ग्रन्थ ेराजा कः आसीत?् अयस्मन ्ग्रन्थ ेकः राज्ञ ेफिायन प्रदत्तिान्? 

  िेतािपञ्चविशयतः ग्रन्थे  यिक्रमाददत्यः राजा आसीत्। अयस्मन् ग्रन्थ ेकश्चन सन्न्यासी 

प्रयतददनां राजे्ञ फिायन प्रदत्तिान्। 

 

6. पदाििीसायहत्यस्य रूपकारः कः आसीत?्तेन यिरयचतां ग्रन्थां दकम्? 

 पदाििीसायहत्यस्य रूपकारः यिद्यापयतः। स परुूषपरीिा इयत ग्रन्थां रयचतिान्। 

 

7. यिद्यापतेः नामान्तरां दकमासीत?् 

 यिद्यापतेः मैयथिकोदकिः अयभनिजयदिेः इयत नामान्तरद्वयां प्राप्यते। 

 

8. परुूषपरीिा केन दकमथ ंच रयचता? 

 यिद्यापयतना यशशूभ्यः नीयतयशिादानाथं पुराङ्गनानाां यचत्तयिनोदनाथं च पुरूषपरीिा 

इयत ग्रन्थां रयचतम्। 



9. यिद्यापयतः कस्य राज्ञः सभाकयिः आसीत?् तने यिरयचत ेग्रन्थ ेकयत आख्यानायन सयन्त? 

 यिद्यापयतः यमयथिायधपतेः यशिवसहस्य सभाकयिः आसीत्। तेन यिरयचते ग्रन्थ े

यद्वपञ्चाशत्(मतान्तरेण चतुश्चत्िािंरशत्  आख्यानायन सयन्त। 

 

10. यहतोपदशेस्य रचययता कः अयस्त ?सः कस्य राज्ञः सभाकयिः आसीत्? 

 यहतोपदशेस्य रचययता पयडितनारायणशमाा। सः राज्ञः  धििचन्रस्य सभाकयिः आसीत्। 

 

 

11. यहतोपदशे ेकयत िघकुथाः ितान्ते? तषे ुकयत पञ्चतन्रात ्गहृीताः? 

 यहतोपदशेे रयश्चत्िािंरशत् िघकुथाः ितान्ते। तेषु पञ्चविशयतः िघुकथाः पञ्चतन्रात् 

गृहीताः। 

 

12. ितेािपञ्चविशयतग्रन्थ ेकः कां  िघकुथाां श्रािययत स्म? 

 िेतािपञ्चविशयतग्रन्थे कश्चन शिः राजानां िघुकथाां श्रािययत स्म। 

 

13. यिक्रमाददत्यस्य वसहासनां केन उिाररतम्? 

 यिक्रमाददत्यस्य वसहासनां धारायधपयतना भोजेन उिाररतम्। 

 

14. वसहासनद्वावरयशका इयत ग्रन्थस्य नामान्तरां दकमासीत?् 

 वसहासनद्वावरयशका इयत ग्रन्थस्य नामान्तरां यिक्रमाकाचररतां द्वावरशद्पुत्तयिका च इयत। 

 

15. वसहासनद्वावरयशकानसुारेण यिक्रमाददत्यस्य वसहासनां केन प्रदत्तम?् 

 वसहासनद्वावरयशकानुसारेण यिक्रमाददत्यस्य वसहासनां दिेराजेन इन्रने प्रदत्तम्। 

 

16.  यहतोपदशेः केन दकमथ ंच रयचतः? 

 राज्ञः सुदशानस्य पुरेभ्यः नीयतयशिादानाथं नारायणशमाना यहतोपदशेः रयचतः। 

 

17. भट्टारकिारपदस्य उलिखेः  कयस्मन ्ग्रन्थ ेप्राप्यते? 

 भट्टारकिारपदस्य उलिखेः  यहतोपदशे ेप्राप्यते। 

 

 



18. शकुसतयतग्रन्थस्य ग्रन्थकारः कः आसीत्? 

 शुकसतयतग्रन्थस्य ग्रन्थकारः आसीत् यचन्तामयणभट्टः। 

 

19. बहृत्कथा कस्याां भाषायाां रयचता? 

 बृहत्कथा पैशाचीप्राकृतभाषायाां रयचता। 

 

20. दकमायश्रत्य कः आरव्ययायमनीं रयचतिान?् 

 शुकसतयतम् आयश्रत्य जगबन्धुः आरव्ययायमनीं रयचतिान्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


