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પ્રશ્નોનો અને તેનાાં જવાબ
૧. ‘આખ્યાન’ શબ્દ શેના પરથી ઉતરી આવેલ છે ? –સાંસ્કૃ ત શબ્દ
૨.
આખ્યાનનાાં પપતા તરીકે કોણને ઓળખવામાાં આવે છે ?
- ભાલણ
પ
૩.
કડવાને કે ટલા પવભાગમાાં વહેંચી નાખવામાાં આવે છે ? – ત્રણ
૪.
આખ્યાનની શરૂઆત કોની સ્તુપતથી થતી હતી? – સરસ્વતીદે વી, ગણપપતની સ્તુપતથી
૫. આખ્યાનનો આરાં ભ કોની રચનાઓમાાં પ્રથમ જોવા મળે ? - નરપસાંહ મહેતા
૬.
આખ્યાનને શેમાાં વહેંચી નાખવામાાં આવે છે ? – કડવામાાં (કડવુાં)
૭.
આખ્યાન કે વા પ્રકારનુાં કાવ્યસ્વરૂપ છે ? – વણણનાત્મક કાવ્ય (શ્રાવ્ય)
૮.
આખ્યાનને કડવાના રૂપમાાં ઢાળનારનુાં કપવનુાં નામ આપો. – ભાલણ
૯.
આખ્યાનને અાંતે કપવ શુાં કહેતા? – ફલશ્રુપતની ( આખ્યાનના શ્રવણથી થતા લાભ)
૧૦.
આખ્યાનમાાં મુખ્ યત્વે કયા રસોની પત્રવેણી વહે છે ? – હાસ્ય, કરુણ, અને અદભુત
૧૧.
પ્રેમાનાંદ મૂળ કયાાંના વતની હતા.? - વડોદરા
૧૨.
પ્રેમાનાંદની જ્ઞાપત જણાવો. ચતુવીશ બ્રાહ્મણ
૧૩.
પ્રેમાનાંદના પપતાનુાં નામ જણાવો. - કૃ ષ્ણરામ
૧૪.
પ્રેમાનાંદનો વ્યવસાય જણાવો. - માણભટ્ટ
૧૫.
નાંદરબારમાાં પ્રેમાનાંદને કોણે આશ્રય આપ્યો હતો? - શાંકરદાસ દે સાઇ
૧૬.
પ્રેમાનાંના સવોતમ આખ્યાનનુાં નામ જણાવો. – ‘નળાખ્યાન’
૧૭.
પ્રેમાનાંદે ગુજરાતી ભાષાનુાં ગૌરવ ન થાય ત્યાાં સુધી શુાં નહીાં બાાંધવાની પ્રપતજ્ઞા લીધેલી? - પાઘડી
૧૮.
પ્રેમાનાંદ માટે કયા કપવએ કહ્ુાં છે કે ‘રસની બાબતમાાં કોઇ પણ ગુજરાતી કપવ એના પેંગડામાાં પગ ઘાલી
શકે તેમનથી’. – નવલરામ
૧૯.
આખ્યાન પશરોમપણ પ્રેમાનાંદ પર કયા કપવનુાં મોટુાં ઋણ છે ?– નાકર
૨૫.
પ્રેમાનાંદની કઇ આખ્યાન કૃ પત અપૂણણ છે ? - દશમસ્કાં ધ
૨૦.
પ્રેમાનાંદ કૃ ત ‘કુ ાં વરબાઇનુાં મામેરુાં’ કોના જીવન પર આધાપરત કૃ પત છે ? - નરપસાંહ મહેતા
૨૧.
‘ગુજરાતી ભાખા’શબ્દપ્રયોગ પ્રેમાનાંદે કયા આખ્યાનમાાં કયો છે ? - દશમસ્કાં ધ
૨૨.
પ્રેમાનાંદ શેનુાં માન પામેલા ? – ‘કપવપશરોમપણ’
૨૩.
આખ્યાન કપવ પ્રેમાનાંદની કઇ પવશેષતા છે ? - ગુજરાતીકરણની
૨૪.પ્રેમાનાંદનાાં ગુરુનુાં નામ જણાવો. – રામચરણ
૨૫.
પ્રેમાનાંદ કયા શતકનાાં ઉતરાધણનો કપવ હતો? – સતરમાાં
૨૬.
પ્રેમાનાંદે કયા ભક્તોના જીવનમાાંથી પ્રસાંગો લઇ આખ્યાન રચયાાં? - નરપસાંહ મહેતાઅને સુદામા
૨૭.
ચૈત્ર માસમાાં લોકો કયા આખ્યાનને વાાંચતા હતા? - ‘ઓખાહરણ’
૨૮.
પ્રેમાનાંદનો યુગ સાપહત્યમાાં કે વા યુગ તરીકે ઓળખાય છે ? – સુવણણયુગ
૨૯.
પ્રેમાનાંદ પર કયા કપવના આખ્યાનોનો પ્રભાવ છે ? – ભાલણ- નાકર
૩૦.
‘કુ ાં વરબાઇનુાં મામેરુાં’ આખ્યાનના સાંપાદકનુાં નામ જણાવો.- કે .બી.વ્યાસ અને પચમનલાલ પત્રવેદી
૩૧.
‘કુ ાં રબાઇનુાં મામેરુાં’ માાં કે ટલા કડવા આવેલ છે ?
- ૧૬
૩૨.
‘ભલુાં થયુાં ભાાંગી જાં જાળ, સુખે ભજીશુાં શ્રી ગોપાળ’.-આ પાંપક્ત કોણ બોલે છે ? - નરપસાંહ મહેતા
૩૩.
નરપસાંહ મહેતાની પુત્રીનુાં નામ જણાવો. - કુ ાં વરબાઇ
૩૪.
શાંકર ભગવાન અને શ્રીકૃ ષ્ણનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર થયો તેનો યશ નરપસાંહ મહેતા કોને આપે છે ? – ભાભીને
૩૫.
‘તમને બાપ મળ્યાનુાં હેત, અમે નાતમાાં થઇએ ફજેત’ - આ પાંપક્ત કયા કડવામાાંથી લેવામા આવી છે ? ત્રીજા કડવામાાંથી
૩૬. કુ ાં વરબાઇનાાં સીમાંત પ્રસાંગેમામેરુાં માટે નો પત્ર લઇ કોને મોકલે છે ? - ખોખલા પાંપડતને
૩૭.
કુ ાં વરબાઇનાાંસસરાનુાં નામ જણાવો. - શ્રીરાં ગ મહેતા
૩૮.
’કુ ાં વરબાઇના મામેરુાં’ની યાદી કોણ લખાવે છે ? - વડસાસુ
૩૯.
‘આ શુાં પપતા-પુત્રીનુાં હેત ! સગાને કરવા આવ્યા ફજેત ‘- આ પાંપક્ત કોણ બોલે છે ? - નણાંદ
૪૦.
કુ ાં વરબાઇના સાસરિયા કે વા હતા? – પૈસાદાિ અને અરિમાની
૪૧.
નિરસિંહ મહે તા કયો િાગ ગાયને વિસાદ વિસાવે છે ? - મલ્હાિ િાગ
૪૨.
‘માગ્યો મેહ વિસે, મહે તાજી, તો અમ પાસે શિં માગોજી? - આ પાંપક્ત કોણ બોલે છે ? – જેઠાણી
૪૩.
‘દુ :ખ વેળા મને સાંભારજે, હુ ાં ધાઇ આવીશ તત્કાળ’ આ કથન કોનુાં છે ? – ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણ
૪૪.
કુ ાં વરબાઇનો પપત કે વો હતો? - નાનો અને પવવેકપવચારનો
૪૫. ‘ગોળ રવના મોળો કિં સાિ, માત રવના સનો સિંસાિ’ -આ પાંપક્ત કોણ બોલે છે ? – કુ ાં વરબાઇ
૪૬. ’કુ ાં વરબાઇના મામેરુાં’ આખ્યાનનો કે ન્દ્રવતી રસ કયો છે ? – ભપક્ત અને શાાંતરસ
૪૭. ‘સાધ રપતાને દ:ખ દે વાને માટે સીમિંત શાને આવયિં? -આ પાંપક્ત કોણ બોલે છે ? – કુ ાં વરબાઇ

૪૮. ’કુ ાં વરબાઇના મામેરુાં’ આખ્યાનમાાં પ્રેમાનાંદની શાની પસપધધ જોવા મળે છે ? – ગુજરાતીપણુ
૪૯.પ્રેમાનાંદ રપચત’કુ ાં વરબાઇના મામેરુાં’ આખ્યાન પર કોનુાં ઋણ છે ? - પુરોગામીઓનુાં
૫૦.કુ ાં વરબાઇના રપતાનિં નામ જણાવો. - નિરસિંહ મહેતા
૫૧. મામેરુ કરવા માટે ભગવાન કયા નામ ધારણ કરી આવે છે ? - દામોદર દોશી અને કમળા શેઠાણી
૫૨. ‘સમોવણ નપહ આપો,તો શામળા તો કરશો મોસાળુાં કે મ?’- આ પાંપક્ત કોણ બોલે છે ? – નિરસિંહ મહે તા

