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१. पंडित काव्यात कोणत्या रसाला अडतररक्त प्राधान्य दिलेले आहे 

२. 'डििुपालवध' ह ेपंडिती काव्य कोणी डलडहले आहे? 

३. पंडिती काव्यात कोणत रचनाप्रकार समाडवष्ट होतो 

४. संस्कृत महाकाव्याच्या धतीवर मराठीत कोणती काव्यरचना झाली? 

५. संत तुकारामांनी चांगल्या संतांचे कोणते लक्षण सांडगतले आहे? 

६. तुकोबांच्या अभंगातून लोकव्यवहाराचे कोणते डनरीक्षण आले आहे? 

७. 'ऐसे संत जाले कळी, तोंिी तमाखुची मळी' या अभंगातून संत तुकारामांनी कोणावर रिका केली 

आहे? 

८. संत तुकारामांच्या अभंग लेखनाचे ठळक वैडिष्ट्य कोणते? 

९. 'वाररयाने कंुिल हाले' ही गौळण कोणाची आहे? 

१०. संत एकनाथांनी कथनात्म लेखनाला किाची जोि दिली? 

११. संत एकनाथांनी ज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञान अडधक सोप्या भाषेत डलहून काढले तो ग्रंथ 

कोणता? 

१२. संत एकनाथांनी कोणता ग्रंथ डलडहला आहे? 

१३. महिंबेने डलडहलेले----ह ेमराठीतील पडहले स्त्रीडलडखत काव्य ठरते? 

१४. नरेंद्रबासाने डलडहलेला महानुभाव पंडथयांचा काव्यग्रंथ कोणता? 

१५. चक्रधर स्वामींची वचने कोणत्या ग्रंथात संग्रहीत करण्यात आली आहते? 

१६. 'ज्ञानेश्वरी' हा कोणत्या ग्रंथाचा भावानुवाि आह?े 

१७. वारकरी संप्रिायाच्या आचरणमागाात सवााडधक महत्त्व  किाला आहे? 

१८. महानुभवांचे िैवत कोणते होते? 

१९. वारकरी संप्रिायाची पूवापरंपरा कोणापासून मानतात? 

२०. ज्ञानेश्वरांचा कोणता ग्रंथ वारकरी पंडथयांच्या डनत्य वाचनात असतो? 

२१. मराठीतील पडहला डिलालेख कोणता मानला जातो? 

२२. 'महार' हचे महाराष्ट्रातील मूळ रडहवािी होते ह ेमत खालीलपैकी कोणाचे आहे 

२३. प्राचीन महाराष्ट्राचे नाव काय होते? 

२४. मध्ययुगीन वाङ् मय इडतहासाचा कालखंि पुढीलपैकी कोणता आहे? 

२५. वाङ् मयाचा इडतहास हा वाङ् मयीन ----आडण ----चा इडतहास असतो ? 

२६. श्रीहषाांच्या नैषधीयचररताचा आधार घेऊन कवी रघुनाथ पंडिताने कोणते काव्य रचले  आहे? 
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२७. पंडिती काव्याची रचना कोणत्या प्रकारची आहे? 

२८. पंडिती काव्य कोणत्या ग्रंथांचा आधार घेऊन डलडहलेले आह?े 

२९. पंडिती काव्याची ठळक प्रेरणा कोणती आहे? 

३०. '..... उिास डवचारे वेच करी' या पंक्ती पूणा करा. 

३१. तुकोबांच्या अभंगातून कोणती जाणीव व्यक्त झाली आह?े 

३२. तुकारामांनी अभंगातून कोणता भडक्तमागा सांडगतला आहे? 

३३. 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे' हा अभंग कोणाचा आहे? 

३४. एकनाथांच्या लेखनिैलीत कोणता डविेष आढळतो? 

३५. भारुि म्हणजे काय? 

३६. 'रूडममणीस्वयवंर' ह ेआख्यानकाव्य कोणी डलडहले आहे? 

३७. भागवत पंथाच्या िेवालयाला खांब बनून कोणी आधार दिला? 

३८. 'बोळणासाठी चार कवळी धान्य न दिल्यास डिक्षा होईल', या आियाचा डिलालेख कुठ सापिला? 

३९. नाविेवांनी वारकरी संप्रिायाचा प्रसार कुठपयांत केला? 

४०. महानुभाव पंथ मागे पिण्याचे सवाात महत्त्वाचे कारण कोणते ठरते 

४१. वारकरी पंथाचे िसुरे नाव काय? 

४२. संत नामिेवांनी कोणाचे चररत्र डलडहले? 

४३. नामिेवांनी कोणाला गुरू मानले होते? 

४४. ज्ञानेश्वरांचा स्वतंत्र तत्त्वकाव्यग्रंथ कोणता? 

४५. ज्ञानेश्वरांचा स्वतंत्र तत्त्वकाव्यग्रंथ कोणता? 

४६. ज्ञानेश्वरांचे गुरू कोण होते? 

४७. भास्करभट्ट बोरीकरांचा काव्यग्रंथ कोणता? 

४८. मराठीतील पडहला चररत्रग्रंथ कोणता? 

४९. मराठीतील कोणत्या ग्रंथाच्या आद्य असण्याबद्दल वाि आह?े 

५०. प्राचीन महाराष्ट्राचा डवस्तार साधारण कुठून कुठपयांत मानला जातो? 


