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પ્રશ્નોનો અન ેતેનાાં જવાબ       
૧.     શામળ ભટ્ટના  જન્મન ાં સ્થળ જણાવો. – વેંગણપ ર (હાલ ગોમતીપ ર)  
૨.     શામળ કઇ જ્ઞાતતના હતા? – શ્રીગોળ માળવી બ્રાહ્મણ   
૩.     શામળના તિતાન ાં નામ જણાવો. – વીરેશ્વરે  
૪.     શામળની માતાન ાં નામ જણાવો. – આનાંદીબાઇ             
૫.     શામળના પ ત્રન ાં નામ જણાવો. –પ ર ષોત્તમ                                                         
૬.     શામળના ગ ર ન  ાં નામ જણાવો. – નાનાભટ્ટ   
૭.     શામળે જીવનતનવાાહ માટે કોનો આશ્રય સ્વીકાયો હતો?  - રખીદાસ   

૮.     ‘વાણણયાનો કતવ તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છે? – શામળન ે                                                     
૯.     શામળે કોન ાં ઋણ સ્વીકાર્ ું છે? – પ રોગામીઓન ાં  
૧૦.    શામળની િધવાતાામાાં છપ્િા ઉિરાાંત શેન ાં આલેખન થર્ ાં છે?  -  સમસ્યાઓ 

 ૧૧. ‘સાદી ભાષા, સાદી કડી,સાદી વાત તવવેક .... આ કથન કયા કતવન ાં છે?  - શામળ   
૧૨. અમદાવાદના વેંગણપ રમાાં વસેલા અને તિતા વીરેશ્વરેનાાં કતવપ ત્રન ાં નામ શ ાં હત  ાં? – શામળ   
૧૩. શામળન  મોટા ભાગન ાં સર્જન કયા સ્વરૂિમાાં જોવા મળે છે? -  િધવાતાામાાં        
૧૪. શામળની કઇ કૃતતન ાં કથાનક કાલ્પ્પ્નક છે? -  ‘મદનમોહના’  
૧૫.   િદ્યવાતાા કયાાંથી ઉતરી આવી છે? – સાંસ્કૃત કથાસાહહત્યમાાંથી    
૧૬. ‘શામળને મન કાવ્યરસ નહીં િણ કથારસ જ મ ખ્ય રહ્યો છે’-આ તવધાન કોન ાં છે?   - અનાંતરાય રાવળ  
૧૭.   િદ્યવાતાા ક્ષતેે્ર કોન  પ્રદાન મહત્વન  છે?   -  શામળ   
૧૮.    શામળ િછી કયા સાહહત્ય સ્વરૂિનો પ્રવાહ સાવ સ કાઇ ગયેલો જણાય છે ?  -  િધવાતાા  
૧૯.    શામળની િધવાતાાઓમાાં નાતયકાન ાં િાત્ર નાયક કરતા કેવ ાં હોય છે  -  ચહડયાત  ાં 
૨૦. િધવાતાાઓ ઉિરાાંત શામળની બીજી તવશેષતા શી છે ?  -  છપ્િા  
૨૧. શામળ ભટ્ટનો વ્યવસાય જણાવો. – કથાકાર                                                                                
૨૨.    શામળની  અંતતમ કૃતતન ાં નામ જણાવો. -  ‘સ ડાબહોતેરી’     
૨૩. શામળ વેંગણપ ર છોડી કયાાં આવીને વસ્યા હતા?  -  તસિંહ જ    
૨૪. શામળના જીવનન ાં  મોટામાાં મોટ ાં સર્જન કઇ કૃતતને કહવેામાાં આવે છે? -  ‘તસિંહાસનબત્રીસી’  
૨૫. શામળની િધવાતાાઓની સષૃ્ટટ કયા રસથી સભર છે? – અદભ ત રસથી  
૨૬. શામળની િધવાતાાઓમાાં કેવા પ્રકારનાાં સ્ત્રીિાત્રોનો સમાવેશ થાય છે? – રાજક મારીઓ અને માલણોનો  
૨૭.   િધવાતાાને કોણે વધારે પ્રમાણમાાં પ્રયોજી છે? – જૈન અને જૈનેતર કતવઓ  
૨૮.   ‘નાંદબત્રીસી’ િધવાતાાના સાંિાદકન ાં નામ જણાવો    - ડૉ.કીતતિદાબેન શાહ   
૨૯.   ‘નાંદબત્રીસી’ ક લ કેટલી કડીમાાં લખાયેલી કૃતત છે?   -  ૪૬૨  
૩૦.   ‘નાંદબત્રીસી’ િધવાતાાના પ્રારાંભમાાં શામળ નાંદસેન રાજાન ે કોની સાથ ેસરખાવે છે? – રાજા ભોજ  
૩૧.   પ્રધાન વૈરોચનની િત્નીન ાં નામ જણાવો -  િતિની  
૩૨.   ‘નાંદબત્રીસી’માાં શામળે કેવી ભાષા પ્રયોજી છે? – સાદી,સીધી,સહજ અને સરળ   
૩૩.   પ્રધાન વૈરોચનનો સ્વભાવ કેવો હતો? – શાંકાશીલ  
૩૪.   નાંદરાજા પ્રધાનને ઘોડા ખરીદવા માટે કયાાં મોકલે છે? – કચ્છમાાં  
૩૫.   ‘જેહ ઢાાંકણ જગતાાં વીખ,ેઅંગ સમારે તાહર ાં તેહને નીત અમે સાંમારીયે રે,સમજ નામ તે માહર ાં’ – આ િાંક્તત  
       કોણ બોલ ેછે? – ધોબી     



૩૬.    નાંદરાજાનાાં પ્રધાનન ાં નામ જણાવો. - વૈરોચન  
૩૭. પ્રધાનના મહલેમાાં પ્રવેશ કરવા માટે નાંદરાજા દ્વારિાળને કઇ વસ્ત   આિે છે? – સોનાના ક ાંડલ    
૩૮. ‘ક ણ છે રે ભાઇ મઝમ રાત, જે હોય ત ેઆવ્યજે િરભાત’ -  આ િાંક્તત કોણ બોલ ેછે? –  દ્વારિાળ     
૩૯. નાંદરાજા પ્રધાનના મહલેમા આવે છે ત્યારે િતિની સાથ ેકોણ હોય છે? – િોિટ  
૪૦. ધોબી પદ્મિનીના કપડાાં કયા સમયે ધોતો હોય છે? – મધરાતે (મધ્યરાતત્રએ)  
૪૧. પ્રધાન વૈરોચનનાાં સસરાન ાં નામ જણાવો. -  નેનસ ખ 
૪૨. પ્રધાન વૈરોચનનાાં સસરા કયા નગરમાાં રહતેા હતા?  - નયનાવતી  
૪૩. રાજાનાંદની હત્યાની ઘટના વખતે ચાંપાના ઝાડ પર કોણ હોય છે? -  માળી  
૪૪. રાજાનાંદની હત્યા કોણે કયાાની હકીકત માલણ રાજરાણીને કહ ેછે? - પ્રધાન વૈરોચને  
૪૫.    નાંદરાજાના અક્સ્થન ાં તવસર્જન કઇ નદીમાાં કરવામાાં આવ્ર્  હત  ાં? –ગાંગા 
૪૬.    રાજાનાંદની હત્યા કયાા પછી પ્રધાને એનો મતૃદેહ કયા વકૃ્ષ પાસે દાટી દીધો હતો? - ચાંપાના  
૪૭.    ‘નીલકાંઠ કલાંક થઇ આવસે તો મારે તસરા િાિ .... આ િાંક્તત િતિની કોને સાંબોધીને કહ ેછે? – અક્નનને  
૪૮.    િતિનીના સતીત્વની ખાતરી કઇ ઘટનાથી થાય છે? –નાંદરાજા સજીવન થાય છે ત્યારે   
૪૯. ‘હાંસ ગયો સરવર વીખે દીઠ ાં અમતૃ વાર, િીધાવણ િાછો વલો રે િડ િાસા િોહોબાર’ –આ િાંક્તત કોણ 
        બોલે છે? - નાંદરાજા   
૫૦. ‘મન દ્મવસવાસ રાખો સહ , પણ આપ બચાાં નવ ખાય’ – આ પાંક્તત નાંદરાજા કોણને કહ ેછે? - પ્રધાન વૈરોચન ે 

 
 
 

 


