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1.साहित्यहसद्ाांत कशासाठी हिकष पुरहित असतात ? 

2.भारतीय साहित्यशास्त्रात कहितेला कोणती दोि अांगे आिेत अशी कल्पिा केलेली हदसते ? 

3.भरतमुिी ांिी िाट्यशास्त्र िा ग्रांथ कोणाच्या सागण्यािरूि हलहिला अशी आख्याहयका आिे ? 

4.िाट्यशास्त्रात एकूण हकती अध्याय आिेत ? 

5.रससूत्रात भरतमुिी ांिी कोणत्या भािाांचा उल्लेख केलेला िािी ? 

6.िाटकातील िाट्यभािाांची सांख्या हकती असािी असे भरतमुिी ांिी साांहगतले आिे ? 

7.कोणत्या भािाांचे रूपाांतर रसात िोऊि ते पे्रक्षकाांिा जाणितात ? 

8.िक्रोक्ती िाच काव्याचा आत्मा आिे असे ठामपणे कोणी साांहगतले ? 

9.कुां तकाच्या ग्रांथाचे िाि काय आिे 

10.खालीलपैकी कोणता िक्रोक्तीचा प्रकार िािी ते ओळखा. 

11.'जा िळूिळू िळसे घेत' या ओळी ांत कोणत्याप्रकारची िक्रता आिे ? 

'12.इिलेसे रोप लहियले द्वारी' या ओळी ांत कोणत्याप्रकारची िक्रता आिे ? 

13.प्रहतभेचे कायय उतृ्कष्टपणे िोण्यासाठी खालीलपैकी कोणती गोष्ट आिश्यक असते ? 

14.ररतीहसद्ाांत कोणी माांडला आिे ? 

15.िामिािे काव्यगुणाांचे कोणते दोि प्रकार साांहगतले आिेत ? 

16."सत्राणे उड्डाणे ,हांकार िदिी करी डळमळ भूमांडळ हसांधुजिळ गगिी " या ओळीत कोणता बांधगुण आिे ? 

17"डमडमत डमरू ये खणखणत शूला ये" या ओळीत कोणता बांधगुण आिे ? 

18. ग्रांथाचे िाि काय िोते ? 

19.व्यांगाथायचे हकती प्रकार आिांदिधयिािे साांहगतले आिेत ? 

20.शाब्दीव्यांजिेचे दोि प्रकार कोणते ? 

21औहचत्यहिचार कोणी माांडला ? 

22.काव्यप्रयोजिे साांगणारा भारतीय साहित्यशास्त्रज्ञ कोण िोता ? 

23.काव्यास्वादाबद्दल हचत्र-तुरगाचे उदािरण देऊि रस रहसकाांिा अिुमािािे जाणितो असे कोणी म्हटले आिे 

24.'चियण्यमािता' िा रसास्वादाचा प्राण आिे िे कोणत्या साहित्यशास्त्रज्ञािे म्हटले आिे ? 

25.िृत्तरचिेचे हियम कसे असतात ? 

26.अक्षरसांखे्यचे बांधि कोणत्या िृत्तात काटेकोरपणे पाळले जाते ? 

27.खालीलपैकी कोणते अक्षरगणिृत्त आिे ?(उदािरणे हदलेली असतील) 

२८.ती असते तेव्हा असते प्राजक्ताची, ती िसते तेव््ह असते त्याची त्याची ...िे उदािरण कोणती िक्रता स्पष्ट करते. 



२९.कोणत्या पौराहणक ग्रांथात प्रकरण िक्रतेचे उदािरण हमळते. 

३०. प्रबांध िक्रता म्हणजे काय  

३१.हचत्र- तुरग न्यायाचे उदािरण काव्यास्वादामधे्य कोणी हदले आिे 

३२.रस अिुमािािे कळतो िे म्हणणे कोणत्या काव्यशास्त्रज्ञाचे आिे. 

३३.प्रहतभेचे दोि प्रकार कोणते 

३४.रहसकाकडे असणारी प्रहतभा कोणती 

३५.प्रहतभा, वु्यत्पत्ती , अभ्यास याखेरीज काव्यहिहमयतीला कशाची जोड लागते 

३६.व्यििारहिदे म्हणजे काय 

३७.गौडी ररतीचे िैहशष्ट्ट्य काय 

३८.िैदभी रीतीचे िैहशष्ट्ट्य कोणते 

३९.भरतािे िाट्यशास्त्रात साांहगतलेल्या प्रिृत्ती कोणत्या 

४०.िाट्यशास्त्रात अतोद्य कशाला म्हणतात 

४१.लक्षणलक्षणा खालीलपैकी कोणत्य उदािऱमातूि हदसते 

४२.आलांबि ि उद्दीपि हिभाि म्हणजे काय 

४३.अहभियाचे हकती प्रकार िाट्यशास्त्रात साांहगतले आिेत 

४४.िाट्यशास्त्राचे दुसरे िाि काय 

४५ िाट्यशास्त्रात ऋगे्वदातूि काय घेतले आिे 

४६. सात्विक भािाचे िैहशष्ट्ट्य काय 

४७. मती, सृ्मती िे कोणत्या प्रकारच्या व्यहभचारी भािाांत समाहिष्ट िोतात 

४८.सांचारी भाि म्हणजे कोणते भाि 

४९.मांदाक्राांता िृत्ताचे हिशेष कोणते 

५०.शादुयलहिहक्रडीत िृत्ताचे िैहशष्ट्ट्य कोणते 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


