
 

U.G.B.A. Semester –I 

Comp. Sanskrit – 101 (नीतिशिकम्) 

MCQ’s 

નીચેનામાાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસાંદ કરીને જિાબ આપો. 

(૧) રતેીને પ્રયત્નપિૂવક પીડિામાાં આિે તો_______ને પણ મળેિી શકાય.                          

                                             (ક) રતેી (ખ) તેલ (ગ) જળ  

(૨) फ़लोद्गमै:_____नम्रा: भवन्ति |  

                       (क) पशव:  (ख) मनुष्य: (ग) तरवः (घ) मेघा:  

(૩) ननन्दिु नीनतननपुणा: अथवा________ | 
 

(क) सु्तविु (ख) गच्छिु (ग) आगच्छिु (घ) ददतु 

(૪) ગુપ્ત અને રક્ષાયેલુાં ધન કયુાં છે ? (ક) વિદ્યા (ખ) ધમવ (ગ) રૂપ  

(૫) ‘स्तोकं’ એટલે ________ (ક) થોડુાં   (ખ) િધાર ે(ગ) યાત્રા 

(૬) જનેી પાસે ધન છે તેિો માણસ _______ગણાય છે. (ક) બળિાન (ખ) કુળિાન (ગ) રૂપિાન  

(૭) વિદેશ ગમન િેળાએ વિદ્યા કેિી ગણાય છે ? (ક) દેિતા  (ખ) ગુરુ (ગ) સ્િજન 

(૮) િકૃ્ષો શેનાથી  નમ્ર બને છે ? (ક) ફળોને કારણે (ખ) ડાળીઓને કારણે (ગ) પાાંદડાન ેકારણે 

(૯) શસ્ત્રોથી ઘિાયેલો________શોભે છે, (ક) વિદ્વાન (ખ) યદુ્ધનો વિજતેા (ગ) ધીર 

(૧૦)_______ન્યાયનાાં માગવમાાંથી ચવલત થતા નથી.(ક) સાંત (ખ) રાજા (ગ) ધીરપુરુષ 

(૧૧) સ્િામી બોલિામાાં ચતુર સેિકને_______ગણે છે.(ક) હોાંવશયાર (ખ) િાતોડીઓ (ગ) નકામો 

(૧૨) રાજનીવત______ની માફક અનકે રૂપિાળી હોય છે.(ક) બહુરૂપી (ખ) િારાાંગના (ગ) રાક્ષસ 

(૧૩) વિદેશ પ્રિાસ િખતે......... સ્િજન સમાન છે.(વમત્ર,ધન,પત્ની,વિદ્યા) 

(૧૪) नवध्यानवहीन:___________|(ક) राक्षस: (ખ) मूखख: (ગ) पशु: 

(૧૫) દુજવનો વ્રતમાાં રુવચ રાખનારને________ગણે છે. (ક) દાંભી (ખ) અવભમાની (ગ) શઠ 

(૧૬) सत्सङ्गनत: एतत् न करोनत | (ક) जाडं्य निय: हरनत | (ખ) नसञ्चनत वानि सत्यम् |  

                                    (ગ) नसञ्चनत वानि सत्यम् | (ઘ) नदकु्ष कीनतखम् न तनोनत 

(૧૭) સ્િજન તરફ શુાં હોિુાં જોઈએ ? (અ) દાવક્ષણ્ય (બ) પ્રેમ (ક) સદભાિ 

(૧૮) સત્ય હોય તો શેની જરૂર નહીાં ? (અ) ઉપદેશ (બ) જ્ઞાન (ક) તપ 

(૧૯) ધનની કેટલી ગવત છે ? (અ) એક (બ) બે (૩) ત્રણ  

(૨૦) બધા ગણુો કોના આશ્રય ેરહેલા છે ? (અ) સત્તા (બ) ધન (ક) જ્ઞાન 

(૨૧) ભતૃવહવરએ કેટલા શતકોની રચના કરી છે ? (અ) એક (બ) બે (૩) ત્રણ 

(૨૨) ભતૃવહવરની શૈલી મહદાંશ ેકેિા પ્રકારની હોય છે ? (અ) ગૌડી (બ) િૈદભી (ક) પાાંચાલી  

(૨૩) ભતૃવહવરને કયો છાં દ િધુ વપ્રય છે ? (અ) શાદુવલવિક્રીડીત (બ) વશખવરણી (ક) માંદાક્રાન્તા 

(૨૪) વનધવન માણસો શુાં ઈચ્છે છે ? (અ) ખૂબ ધન (બ) ખોબો જિ (ક) સારુાં  ભાગ્ય 

(૨૫) હાથી શનેાથી શોભે છે ? (અ) મદ ઝરિાથી (બ) સુાંદર દાાંતથી (ક) સુાંદર ચાલથી 

(૨૬) વિપવત્તમાાં શુાં હોિુાં જોઈએ ? (અ) દયા (બ) ધન (ક) ધીરજ  

(૨૭) ફળ શેના આધીન છે ? (અ) કમવ (બ) બળ (ક) ભાગ્ય 

(૨૮) દેિોના નેતા કોણ છે ? (અ) શકુ્રાચાયવ (બ) બ્રહ્મા (ક) બૃહસ્પવત 

(૨૯) વપાંગલા___________ની રાની હતી. (અ) ભતૃવહવર (બ) વિક્રમાવદત્ય (ક) ઇન્ર 

(૩૦) શાસ્ત્રોમાાં બધાનુાં ઔષધ છે પણ ______નુાં કોઈ ઔષધ નથી. (અ) િહેમ (બ) મૂખવ (ક) દગાબાજ 



(૩૧) વિિકે િગરનાનુાં પતન __________રીતે થાય છે. (અ) પચાસ (બ) હજાર (ક) સેંકડો 

(૩૨) કોણ પોતાની પીઠ ઉપર ત્રણેય ભૂિનને ધારણ કર ેછે ? (અ) સાપ (બ) કાચબો (ક) પૃથ્િી 

(૩૩) બીજાથી કરલેા અપમાનને કોણ સહન કરતા નથી ? (અ) તેજસ્િી (બ) શૂરિીર (ક) મૂખવ  

(૩૪) વપતાની દુખી અિસ્થા જોઈ કોણ સાગરના જળમાાં છુપાઈ જાય ?  

                                                 (અ) બૃહસ્પવત (બ) શકુ્રાચાયવ (ક) મૈનાક 

(૩૫) ભતૃવહવરને અમૃત ફળ કોણે આપયુાં હતુાં ? (અ) બ્રહ્મા એ (બ) િરુણે (ક) સુમાંતે 

(૩૬) યોગ્ય સમયે ફળ કોણ આપે છે ? (અ) રાજા (બ) િૃક્ષ (ક) ગુરુ 

(૩૭) _________માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરનારા પૂજ્ય હોય છે ? (અ) પારકા (બ) પોતાના (ક) વમત્ર 

(૩૮) દૂધ કોના ગુણો ગ્રહણ કર ેછે ? (અ) ફૂલ (બ) પાણી (ક) શરાબ 

(૩૯) સ્િગવમાાંથી ગાંગા _______ના મસ્તક પર પડી. (અ) વશિ (બ) વિષ્ણુ (ક) િરુણ 

(૩૯) સાગરના એક ભાગમાાં __________સૂએ છે. (અ) વશિ (બ) વિષ્ણુ (ક) િરુણ 

(૪૦) વસાંહ ખોળામાાં આિેલા _______નો ત્યાગ કર ેછે. (અ) વશયાળ (બ) હાથી (ક) સાપ  

(૪૧) _______ને નમસ્કાર હો. (અ) યશ (બ) ભગિાન (ક) કમવ 

(૪૨) કમનસીબ વ્યવિ જ્યાાં જ્યાાં જાય ત્યાાં ત્યાાં તેની સાથે શુાં જાય છે ? 

                               (અ) અવભમાન (બ) આફત (ક) ભાગ્ય 

(૪૩) ___________ની સોબત શુાં નથી કરતી ? (અ) સજ્જન (બ) દુજવન (ક) સત્તાધારી 

(૪૪) અપયશ હોય તો _______ની શુાં જરૂર છે ? (અ) પાપ (બ) કલાંક (ક) મૃત્યુ 

(૪૫) પૂિવના સાંવચત કમવ પુરુષને શુાં આપે છે ? (અ) બુવદ્ધ (બ) ફળ (ક) ધન 

(૪૬) સભામાાં િાણીની___________હોિી જોઈએ.(અ) શોભા (બ) ચતુરાઈ (ક) નમ્રતા 

(૪૭) સેિા ધમવ ગહન છે અને તે ______ને માટે પણ અગમ્ય છે. (અ) રાજા (બ) જાદૂગર (ક) યોગી  

(૪૮) ગુસ્સે થયેલ બ્રહ્માજી ______ના કમળ િનના વિહારને હારી લે છે. (અ) હાંસ (બ) મોર (ક) અપસરા  

(૪૯) ___________શુાં સકુૂાં  ઘાસ ખાય ખરો ? (અ) હાથી (બ) વસાંહ (ક) િાઘ 

(૫૦) સાગરના એક ભાગમાાં___________સૂએ છે. (અ) વિષ્ણુ (બ) વશિ (ક) બ્રહ્મા  
 

જવાબો : 
(૧) (ક) રતેી (ખ) તેલ (ગ) જળ  

(૨) (क) पशव:  (ख) मनुष्य: (ग) िरवः (घ) मेघा:  

(૩) (क) सु्तवनु्त (ख) गच्छिु (ग) आगच्छिु (घ) ददतु 

(૪) (ક) વિદ્યા (ખ) ધમવ (ગ) રૂપ  

(૫) (ક) થોડ ું   (ખ) િધાર ે(ગ) યાત્રા 

(૬) (ક) બળિાન (ખ) ક ળવાન (ગ) રૂપિાન  

(૭) (ક) દેિતા  (ખ) ગરુુ (ગ) સ્વજન 

(૮) (ક) ફળોને કારણ ે(ખ) ડાળીઓને કારણે (ગ) પાાંદડાન ેકારણે 

(૯) (ક) વિદ્વાન (ખ) ય દ્ધનો વવજતેા (ગ) ધીર 

(૧૦) (ક) સાંત (ખ) રાજા (ગ) ધીરપ રુષ 

(૧૧) (ક) હોાંવશયાર (ખ) વાતોડીઓ (ગ) નકામો 

(૧૨) (ક) બહુરૂપી (ખ) વારાુંગના (ગ) રાક્ષસ 

(૧૩) (વમત્ર,ધન,પત્ની,વિદ્યા) 

(૧૪) (ક) राक्षस: (ખ) मूखख: (ગ) पशु: 

(૧૫) (ક) દુંભી (ખ) અવભમાની (ગ) શઠ 

(૧૬) (ક) जाडं्य निय: हरनत | (ખ) नसञ्चनत वानि सत्यम् |  

     (ગ) नसञ्चनत वानि सत्यम् | (ઘ) तिक्षु कीतििम् न िनोति 

(૧૭) (અ) દાવિણ્ય (બ) પ્રેમ (ક) સદભાિ 



(૧૮) (અ) ઉપદેશ (બ) જ્ઞાન (ક) તપ 

(૧૯) (અ) એક (બ) બે (૩) ત્રણ  

(૨૦) (અ) સત્તા (બ) ધન (ક) જ્ઞાન 

(૨૧) (અ) એક (બ) બે (૩) ત્રણ 

(૨૨) (અ) ગૌડી (બ) િૈદભી (ક) પાાંચાલી  

(૨૩) (અ) શાદુવલવિક્રીડીત (બ) વશખવરણી (ક) માંદાક્રાન્તા 

(૨૪) (અ) ખૂબ ધન (બ) ખોબો જિ (ક) સારુાં  ભાગ્ય 

(૨૫) (અ) મદ ઝરિાથી (બ) સ ુંદર દાુંતથી (ક) સુાંદર ચાલથી 

(૨૬) (અ) દયા (બ) ધન (ક) ધીરજ  

(૨૭) (અ) કર્મ (બ) બળ (ક) ભાગ્ય 

(૨૮) (અ) શુક્રાચાયવ (બ) બ્રહ્મા (ક) બૃહસ્પવત 

(૨૯) (અ) ભતૃમહવર (બ) વિક્રમાવદત્ય (ક) ઇન્ર 

(૩૦) (અ) િહેમ (બ) ર્ખૂમ (ક) દગાબાજ 

(૩૧) (અ) પચાસ (બ) હજાર (ક) સેંકડો 

(૩૨) (અ) સાપ (બ) કાચબો (ક) પૃથ્િી 

(૩૩) (અ) તેજસ્વી (બ) શૂરિીર (ક) મૂખવ  

(૩૪) (અ) બૃહસ્પવત (બ) શુક્રાચાયવ (ક) ર્નૈાક 

(૩૫) (અ) બ્રહ્મા એ (બ) િરુણે (ક) સ ર્ુંતે 

(૩૬) (અ) રાજા (બ) વૃિ (ક) ગુરુ 

(૩૭) (અ) પારકા (બ) પોતાના (ક) વમત્ર 

(૩૮) (અ) ફૂલ (બ) પાણી (ક) શરાબ 

(૩૯) (અ) વિવ (બ) વિષ્ણુ (ક) િરુણ 

(૩૯) (અ) વશિ (બ) વવષ્ણ  (ક) િરુણ 

(૪૦) (અ) વિયાળ (બ) હાથી (ક) સાપ  

(૪૧) (અ) યશ (બ) ભગિાન (ક) કર્મ 

(૪૨) (અ) અવભમાન (બ) આફત (ક) ભાગ્ય 

(૪૩) (અ) સજ્જન (બ) દુજવન (ક) સત્તાધારી 

(૪૪) (અ) પાપ (બ) કલાંક (ક) ર્ૃત્ય  

(૪૫) (અ) બવુદ્ધ (બ) ફળ (ક) ધન 

(૪૬) અ) શોભા (બ) ચત રાઈ (ક) નમ્રતા 

(૪૭) (અ) રાજા (બ) જાદૂગર (ક) યોગી  

(૪૮) (અ) હુંસ (બ) મોર (ક) અપસરા  

(૪૯) (અ) હાથી (બ) વસુંહ (ક) િાઘ 

(૫૦) વવષ્ણ  (બ) વશિ (ક) બ્રહ્મા  
                           

                 

❖  


