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बु�च�रतम ्-सगर्-1  
 
નીચે આપેલ પ્ર�ોના િવકલ્પના આધાર� સાચો ઉ�ર આપો.  

          

         

        
1 �દુ્ધચ�રતના રચિયતા કોણ છે ?  

  અ�ાઘોષ 
     

 
2 અ�ઘોષે �ૂલ ક�ટલા ંમહાકાવ્ય રચ્યા ંછે ?   

  2  
      

 
૩ શા�ર�તુ્રપ્રકરણ કો�ુ ંનાટક છે ?  

 અ�ાઘોષ  
     

 
4 �દુ્ધચ�રત કાવ્યનો કયો પ્રકાર છે ?  

   મહાકાવ્ય  
      

 
5 �દુ્ધચ�રતમા ં�ૂલ ક�ટલા સગર્ છે ?  

   28  
     

 
6 �દુ્ધચ�રતમા ંઅત્યાર� ક�ટલા સગર્ મળે છે ? 

   17   
     

 
7 �દુ્ધચ�રત િસવાય�ુ ંઅ�ઘોષ�ુ ંબી�ુ ંમહાકાવ્ય ક�ુ ંછે ?  

 સૌદરનદં 
     

 
8 �દુ્ધચ�રતના પ્રથમ સગર્�ુ ંનામ �ુ ંછે ? 

  ભગવદપ્ર�િૂત   
      

 
9 �દુ્ધચ�રતના �દ્વતીય સગર્�ુ ંનામ �ુ ંછે ? 

  �તઃ�રુિવહાર  
     

 
10 ભગવાન �દુ્ધના માતા�ુ ંનામ જણાવો. 

 માયાદ�વી  
     

 
11 ભગવાન �દુ્ધના િપતા�ુ ંનામ જણાવો. 

 �દુ્ધોધન  
     

 
12 ભગવાન �દુ્ધ�ુ ંઅન્ય નામ જણાવો. 

ગૌતમ/િસદ્ધાથર્  
     

 
13 �દુ્ધચ�રત શીષર્ક કોના નામ પરથી આપ્�ુ ંછે ?  

 નાયકના નામ પરથી  
     

 14 અ�ઘોષ જન્મે કોણ હતો ?      



બ્રાહ્મણ  

 
15 અ�ઘોષની માતા�ુ ંનામ જણાવો. 

�વુણાર્ક્ષી  
     

 
16 અ�ઘોષને ક�ુ ં�બ�ુદ મળ્�ુ ંહ� ુ ં?  

 ભદંત  
     

 
17 �દુ્ધચ�રતની ��ુષ્પકામા ંઅ�ઘોષ�ુ ંક�ુ ંિનવાસસ્થાન બતાવ્�ુ ંછે?      

સાક�ત    
     

 
18 તારાનાથના મતે અ�ઘોષ કોનો �તુ્ર હતો ? 

સઘં�હુ્ય   
     

 
19 અ�ઘોષની પે્રિમકા�ુ ંનામ જણાવો. 

 પ્રભા  
     

 
20 અ�ઘોષ બૌદ્ધોના કયા સમ્પ્રદાયનો હતો ? 

   મહાયાન   
      

          
21 અ�ઘોષ કયા રા�નો સમકાલીન મનાય છે ?   

    કિનષ્ક  
     

 
22 કિનષ્કના દરબારમા ંકોણ �ણીતા મતં્રી હતા ?  

   માઠર   
     

 
23 કિનષ્કના દરબારમા ંકોણ �ણીતા વૈદ્ય હતા ? 

  ચરક  
     

 
24 કિનષ્કના દરબારમા ંકોણ �ણીતા બોિધસત્વ હતા ? 

  અ�ાઘોષ 
     

 
25 કિનષ્કને કોણે બૌદ્ધધમર્ની દ�ક્ષા આપી હતી ? 

   ભદંત પા�ર્ /સ્થવીર પા�ર્ 
      

 26 અ�ઘોષનો મધ્યપ્રદ�શ તરફનો આદરભાવ સ�દરનદંના કયા          

  
    સગર્મા ંવ્યક્ત થયો છે ? 

  �દ્વતીય સગર્   
     

 
27 અ�ઘોષનો  િવવાહ કયા વેપાર�ની દ�કર� સાથે થયો હતો ?  

   ખોરતાના  
     

 
28 પ્રભા એ કયા વણર્ની �તુ્રી હતી ? 

   વૈશ્ય /વ�ણક  
     

 
29 રા� કિનષ્ક� કયા રા� ઉપર �ક્રમણ ક�ુ� હ� ુ ં? 

    મગધનર�શ    
     



 
૩૦ કઇ શૈલીને કારણે તે�ુ ંનામ અ�ઘોષ પડ�ુ ં?  

   વ�ૃત્વ  
     

           

 31 અ�ઘોષના ંમહાકાવ્યો ઉપર કયા �હ��ુગ્રથંની અસર વતાર્ય છે ?  

   રામાયણ   
                

           

 32 �એુનસગં ેઅ�ઘોષને કોની સાથે સરખાવ્યા છે ?  

   �યૂર્  
                    

           

 33 અ�ઘોષ બૌદ્ધની કઇ શાખાનો અ�યુાયી હતો ? 

   બ�ુ�િુતક   
                       

           

 34 �દુ્ધચ�રતનો આરંભ ક�વી ર�તે થાય છે ?  

   વસ્� ુિંનદ�શ  
             

           

 35 �દુ્ધોધનનો વશં કયો છે ?  

     શાકય 
               

           

 36 માયાદ�વીને સ્વપ્નમા ંશર�રમા ંકોણ પ્રવેશ�ુ ંજો�ુ ં?  

     સફ�દહાથી   
                     

           

 37 માયાદ�વીએ સગભાર્વસ્થામા ં�ા ંજવાની ઈચ્છા કર� ?  

    વનમા ં 
        

           

 38  માયાદ�વીએ સગભાર્વસ્થામા ં�ા વનમા ંજવાની ઈચ્છા કર� ? 

     ��ુમ્બની   
               

           

 39 માયાદ�વીએ કયા નક્ષત્રમા ં�તુ્રને જન્મ આપ્યો ?   

    �ષુ્ય  
                    

           

 40 �ુમારનો જન્મ શર�રના કયા �ગમાથંી થયો ?  

   રાણીના પડખામાથંી  
             

           

 41  અ�ભવાદન માટ� યક્ષપિતઓ હાથમા ં�ુ ંલઇને આવ્યા ?  

    �વુણર્કમળો  
               

           

 42 અ�ૃષ્ટ દ�વતાઓએ �કાશમાથંી ક�વા છત્રની છયા કર� ?  

    �ેત  
                   

           

 43 �દુ્ધાિધવાસના દ�વો ક�વા છે ? 

   િવતારાગી   
  

                                                                                  

 
        

           

 44 કયા �ણૂામા ંસ્વચ્છજળનો �ૂવો પ્રગટ થયો ?  

    ઈશાન   
                            

           

 45 �ુમારના જન્મથી �હ�સક પ્રાણીઓ ક�વા ંબન્યા ં?  

   અ�હ�સક   
             

           

 46  �ુમારના જન્મથી કયો દ�વ રા� ન થયો ?  

    માર  
                                       

           



 47  �ુમારના જન્મથી �દૃ્ધ�ીઓ શામા ંધ્યાન પરોવી શક� ?  

    ધ્યાનમા ં 
                    

           

 48 વેદોને િવભક્ત કરવા�ુ ંકામ કોણે ક�ુ� ?  

     વ્યાસે  
                   

           

 49 રામાયણના રચિયતા કોણ છે ? 

    વાલ્મી�ક  
                  

           

 50 �ુિશકના કયા �તુ્રને બ્રહ્મિષ� પદ મળ્�ુ ં?  

    િવ�ાિમત્ર  
                  

           

 
51 સ�દુ્રની લહ�રો બાધંવા�ુ ંકામ કોણે ક�ુ� ?  

    સગર  

    

                 

           

 52 યૌ�ગક �ક્રયાઓમા ંઆચાયર્�ુ ંબ�ુમાન કોને મળ્�ુ ં?  

    જનકને  
                 

           

 53 શા�ોના અિધપિત કોણ હતા ?  

    અિસત  
          

           

 54 અ�ન્તદ�વે કોનો યથોપચાર કય� હતો ? 

    વિસષ્ઠ   
               

           

 55 �ુમારની ભિવષ્યવાણી કયા ઋિષએ કર� ?  

    અિસત  
                                                           

            
         56 ચીની અને િતબ્બતી પરંપરામા ં�દુ્ધચ�રતના ક�ટલા સગ� મળે છે. 

              28  

         57 ઔવર્નો જન્મ શામાથંી થયો હતો. 

              �ંઘ  

          58 ��ૃનુો જન્મ શામાથંી થયો હતો. 

             હાથ  

         59 ગૌતમ�દુ્ધ નો જન્મ શા માટ� થયો હતો. 

            િવ� કલ્યાણ અને જ્ઞાનની પ્રા�પ્ત માટ�  

        


