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Question Bank 
 

(1) વાલ્મીકિ િૃત રામાયણમાાં િેટલા શ્્રલોિો આવેલા છે ? 

 (a) 25000   (b) 2400૦   (c) 2700૦  

(2) વાલ્મીકિ િૃત રામાયણમાાં િેટલા સર્ગો આવેલા છે ? 

(a) 500   (b) 550  (c) 551 

(3) વાલ્મીકિ રકિત રામાયણ િેટલા િાાંડ ધરાવે છે ? 

(a)  છ    (b) સાત  (c) આઠ 

(4) બાલિાાંડની િથા અનુસાર સૌપ્રથમ િોણ વાલ્મીકિને રામાયણની િથા ટ ાંિમાાં િહે  

છે ? 

(a) બ્રહમાજી   (b) કવષ્ણજુી   (c) નારદજી  

(5) િોના આશીવાાદ મળેવ્યા પછી વાલ્મીકિએ રામાયણની રિના િરી ? 

(a) નારદજીના   (b) બ્રહમાજીના  (c) કવષ્ણજુીના  

(6) મહકષા વાલ્મીકિ િેવા િકવ છે ? 

(a) આકદ િકવ   (b) પ્રાિીન િકવ   (c) અવાાિીન િકવ  

(7) સ્વરૂપની દ્રકિએ રામાયણ િેવુાં િાવ્ય છે ? 

(a) મહાિાવ્ય   (b) િાવ્ય    (c) નાટ્ય  

(8) અયોધ્યામાાં િયા રાજાનુાં શાસન હતુાં ? 

(a) કદલીપ   (b) દશરથ    (c) ભરત 

(9) રામની માતાનુાં નામ શુાં હતુાં ? 

(a) િૈિેયી   (b) િૌશલ્યા   (c) સુકમત્રા 

 

(10) ઋકષ કવશ્વાકમત્ર રામ-લક્ષ્મણન ેલઈને િયાાં પહોચ્યા ? 

(a) લાંિા    (b) કમકથલા   (c) મથુરા  

(11) રાવણ િોનો દેશકનિાલ િર ેછે ? 

(a) િુાંભિણા    (b) ઇન્દ્દ્રજીત   (c) કવભીષણ 

(12)રામ અને લક્ષ્મણન ેબ્રહમાસ્ત્રથી િોણ મકુછા ત િર ેછે ? 

(a) િુાંભિણા    (b) ઇન્દ્દ્રજીત   (c) રાવણ 

(13) રાવણ  લાંિામાાં સીતાને ક્ાાં િેદ િર ેછે ? 



(a) અશોિ વાકટિા   (b) નૃત્ય વાકટિા   (c) િલા માંડપ  

(14) રાવણની બહેનનુાં નામ ________હતુાં. 

(a) માંદોદરી   (b) શ પાણખા   (c) લાંિાદેવી 

(15) રામાયણ એ _____ પ્રેમનુાં િાવ્ય છે. 

(a) રાિર     (b) સમાજ    (c) િુટુાંબ 

(16) ______ ને િારણે દશરથ કવશ્વાકમત્ર સાથે રામને મોિલતા સાંિોિ અનભુવે છે. 

(a) પતુ્ર સ્નેહ   (b) દેશપ્રેમ    (c) પત્ની પ્રેમ  

(17) િોના કવયોર્ગમાાં રાજા દશરથ તડપી- તડપીને મોતન ેભટેે છે ? 

(a) ભરતના    (b) િૈિયીના    (c) રામના 

(18) મહાિકવ તુલસીદાસનો જન્દ્મ કવક્રમ સાંવત ______મા થયો હતો. 

(a) કવ. સાં. 1560  (b) કવ. સાં. 1554  (c) કવ. સાં. 1583 

(19) તુલસીદાસનુાં આરાંકભિ નામ _____ હતુાં. 

(a) રામબોલા   (b) િૃષ્ણ    (c) સુદામા 

(20) મહાિકવ તુલસીદાસના ર્ગુરુનુાં નામ શુાં હતુાં ? 

(a) કવશ્વાકમત્ર   (b) ભરતમુકન  (c) નરકસાંહદાસ 

(21) િકવ તુલસીદાસના લગ્ન િોની સાથે થયા હતા ? 

(a) માંદાકિની   (b) રત્નાવલી   (c) રાંભા  

(22) તુલસીિૃત રામિકરત માનસની રિના ક્ાર ેથઈ હતી ?  

(a) સાંવત 1631  (b) સાંવત 1635  (c) સાંવત 1651 

(23) મહાિકવ તુલસીદાસ રકિત ગ્રાંથો િેટલા છે? 

(a) 17     (b) 12     (c) 37  

(24) પાવાતી માંર્ગલ ગ્રાંથમાાં િોના કવવાહનુાં વણાન છે? 

(a) રામ કવવાહ   (b) કશવ પાવાતી   (c) િૃષ્ણ ઋિમણી   

(25) જાનિી માંર્ગલમાાં __________નુાં વણાન છે.  

(a) કવષ્ણુ લક્ષ્મી         (b) કશવ પાવાતી         (c) રામકવવાહ  

(26) લક્ષ્મણ _________ અવતાર મનાય છે.  

(a) બ્રહ્માનો    (b) શેષનાર્ગનો  (c) કવષ્ણુનો  

(27) વાકલ્મિીનુાં મ ળ નામ ________છે.  

(a) તલુસીદાસ   (b) રત્નાિર    (c) કવશ્વાકમત્ર  

(28) રામસેતુ બનાવવા િોણ મદદ િરછેે? 

(a) નલ અને નીલ   (b)કવભીષણ   (c) જટાયુાં  

(29) રામિકરત માનસની ભાષા ________ છે. 



(a) બાંર્ગાળી    (b) પાંજાબી    (c) અવકધ  

(30) _________ વીરજીવી પાત્ર છે.  

(a) લક્ષ્મણ    (b) હનુમાન    (c) સુગ્રીવ  

(31) સીતા-હરણ વખતે _______ એ રાવણ સામે યુદ્ધ િયુું હતુાં? 

(a) લક્ષ્મણ    (b) જટાયુાં    (c) અાંર્ગદ  

 

 

(32) હનુમાનજી અશોિવાકટિામાાં િોનો વધ િર ેછે? 

(a) અક્ષયિુમાર   (b) ઇન્દ્દ્રજીત    (c) િુાંભિણા  

(33) ઉત્તર ભારતમાાં રામિકરતમાનસ જટેલુાંજ ર્ગૌરવ______ માાં ક્મ્બ રામાયણન ેમળયુાં 

છે. 

(a) મધ્યપ્રદેશ   (b) ઓકરસ્સા   (c) તકમલનાડુ  

(34) રામે વનવાસની પ્રથમ રાત િઈ નદીના કિનાર ેકવતાવી હતી? 

(a) સરયુાં    (b) ર્ગાંર્ગા    (c) તમસા  

(35) રામ ______ નદીમાાં સમાકધ લે છે.   

(a) ર્ગાંર્ગા    (b) સરયુાં    (c) તમસા 

(36) રાવણના ત્રાસથી િાંટાળેલી પૃથ્વી િોની પાસે જાય છે? 

(a) બ્રહ્મા                           (b) કવષ્ણુ                          (c) મહેશ  

(37) રામની પાદુિા રાજકસાંહાસન પર કબરાજમાન િરી ભરત િયાાં કનવાસ િર ેછે? 

(a) કમકથલામાાં                   (b) કિત્રિ ટમાાં                  (c) નાંકદગ્રામમાાં  

(38) ભરતના પતુ્રનુાં નામ શુાં હતુાં? 

(a) તક્ષ                            (b) અાંર્ગદ                         (c) િાંદ્રિેતુ  

(39) રામાયણમાાં િુટુાંબપ્રથાનો સાંસ્િારબાંધ િેટલા વષોથી જળવાઈ રહ્યો છે? 

(a) 1000                          (b) 2500                          (c)1500  

(40) રામ િોના આશ્રમમાાં લવ-િુશને જોઈ પતુ્રો પ્રત્યે આિષાાય છે? 

(a) વકશષ્ઠ                        (b) વાલ્મીકિ               (c) િૃપાિાયા  

(41) તુલસીદાસે પોતાના જીવનસાંઘષાની િરૂણ િથા _______ગ્રાંથમાાં વણાવી છે.  

(a) વેરાગ્ય-સાંદીપની      (b) રમલલાન હ છ          (c) કવનય પકત્રિા 

 

(42) તુલસીદાસની િકવતાવલીમાાં િુલ િેટલા છાં દ છે? 

(a) 325                  (b) 315                     (c) 320  

(43) હનુમાનજીને સાર્ગર પર િઈ રાક્ષસી રોિીને ર્ગળી જવા તત્પર બની હતી? 



(a) માંદના                        (b) શુરપાંખા                 (c) સુરસા  

(44) બ્રહ્માસ્ત્રના પ્રયોર્ગ દ્વારા હનુમાનજીને પિડી િોણ રાવણ સામે રજ  િર ેછે? 

(a) મેઘનાદ                     (b) અક્ષયિુમાર                    (c) માલ્યવાન  

(45)સીતાજીએ હનુમાનજીને પોતાની િઈ કનશાની શ્રીરામને આપવામાટેઆપી હતી?    

(a) અાંર્ગ ઠી                       (b) િ ડામકણ                         (c) માળા       

(46) શ્રી રામ િેટલા કદવસ સુધી સાર્ગરને માર્ગા આપવા માટે પ્રાથાના િરછેે? 

(a) બે                              (b) ત્રણ                                 (c) િાર  

(47) તુલસીિૃત રામિકરત માનસ દેશના ક્ા ક્ષેત્રમાાં લોિકપ્રય છે? 

(a) ઉત્તરભારત                (b) પકિમભારત              (c) દકક્ષણભારત  

(48) ‘િ્બ રામાયણ’ િયા સાકહત્યનુાં રામ િાવ્ય છે? 

(a) કહન્દ્દી                        (b) મરાઠી                               (c) તકમલ  

(49) આધ્યાત્મ રામાયણએ __________સદીનો ગ્રાંથ છે? 

(a) 14મી                 (b) 15મી        (c) 16મી  

(50) આધ્યાત્મ રામાયણની રિના __________દ્વારા િરાઈ હોવાનુાં મનાય છે? 

(a) પ્રેમાનાંદ                     (b) ઋકષવકશષ્ઠ                      (c) રામાનાંદ  

   
 


