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 नाथ पंथाने कोणता भक्तिमार्ग सांक्तर्तलेला आहे? 

अ. नामस्मरण 

ब. सन्यास 

क. हटयोर् 

ड. व्रतवैकल्य 

 'भासांमाजी चोखळ, भासा मराठी' हे मराठी भाषेबद्दलचे र्ौरवोद्गार कोणत्या कवीने काढले आहेत? 

अ. फादर कु्रआँ 

ब. फादर थॉमस क्तस्टफन्स 

क. फादर ऍन्तोक्तनयो सालंदास 

ड. फादर फ्राक्तन्सस ददब्रीटो 

शाक्तहरी काव्यात खालीलपैकी कोणते क्तवषय आले आहते? 

अ. भिी व अध्यात्मक्तवचार 

ब. वीरांचे पराक्रम, श ंर्ार, पे्रमभावना इ. 

क. समाक्तजक प्रश्न 

ड. संत क्तवचार 

'घनःश्याम सुंदरा श्रीधरा, अरुणोदय झाला' ही लावणी कोणी क्तलक्तहली आहे? 

अ. राम जोशी 

ब. परशराम 

क. होणाजी बाळा 

ड. प्रभाकर 

'र्ोरक्षर्ीता' हा ग्रंथ कोणी क्तलक्तहला आहे? 

अ. अमरनाथ 

ब. र्ोरक्षनाथ 

क. र्ैक्तहणीनाथ 

ड. नवनाथ 

'लावणी म्हणजे व्यवक्तस्थत, सुबक, नीटनेटकी रचना', होय हे मत कोणाचे आहे? 

अ. अ. ब. कोल्हटकर 

ब. म. वा. धोंड 

क. क्तव. का. राजवाडे 

ड. म. ना. अदवंत 

खालीलपैकी कोणती बखर क्तशवचररत्रावर आधाररत बखर नाही? 

अ. सभासदाची बखर 

ब. क्तचत्रर्ुप्ताची बखर 

क. श्री क्तशवाजा प्रताप 

ड. साष्टीची बखर 



खालीलपैकी कोणत्या अन्य धर्मगयांनी आपल्या धमागचा प्रचार करण्यासाठी मराठीत काव्यक्तनर्मगती केली? 

अ. बौद्ध धमीय 

ब. मुक्तस्लम धमीय 

क.जैन धमीय 

ड. क्तिस्ती धमीय 

रामदासी संप्रदायाचा प्रमुख तत्त्वग्रंथ कोणता आहे? 

अ. दासबोध 

ब. र्ुरुचररत्र 

क. अम तानुभव 

ड. चतुःश्लोकी भार्वत 

'पोवाडा म्हणजे मराठ्ांचा काव्यमय इक्ततहास आक्तण शाक्तहर कवी हे तत्कालीन व त्तपत्रकार व इक्ततहास लेखक होत', हे 

मत कोणाचे आहे? 

अ. क्तव. का. राजवाडे 

ब. म. ना. अदवंत 

क. क्तव. ल. भोळे 

ड. म. वा.धोंड 

नाथ पंथाच्या तत्त्वज्ञानानुसार कोणत्या मार्ागने मोक्ष क्तमळतो? 

अ. सहा क्तवकारांवर क्तनयंत्रण क्तमळक्तवल्याने 

ब. बारा वषे तपश्चयाग केल्याने 

क. सर्ुण भिी केल्याने 

ड. नवनाथांची भिी केल्याने 

'मनाचे श्लोक' व 'करुणाष्टके' कोणी क्तलक्तहली आहते? 

अ. संत तुकाराम 

ब. संत रामदास 

क. संत बसवेश्वर 

ड. संत भानुदास 

'सांर् सखे सुंदरी, कुण्या र् सुभर्ाक्तच मदनमंक्तजरी', ही श ंर्ाररक लावणी कोणत्या शाक्तहर कवीने क्तलक्तहली आहे? 

अ. अनंत फंदी 

ब. राम जोशी 

क. सर्नभाऊ 

ड. होणाजी बाळा 

'र्ोरक्षअमरनाथ संवाद' या ग्रंथातून कोणत्या पंथाचे तत्वज्ञान मांडलेले आहे? 

अ. नाथ पंथ 

ब. दत्त संप्रदाय 

क. रामदासी संप्रदाय 

ड. ललंर्ायत संप्रदाय 

 



शूर मदाांची मदुगमकी आवेशपूणग भाषेत व्यि करणाऱ्या रचनाप्रकाराला काय म्हणतात? 

अ. लावणी 

ब. फटका 

क. पोवाडा 

ड. अजगदास्त 

लावणी व पोवाडा या काव्यप्रकारांत खालीलपैकी कोणते वैक्तशष्टय असत नाही? 

अ. लौदकक क्तवषय 

ब. द कश्राव्य रचनाप्रकार 

क. अक्तभनय, न त्य व नाट्य 

ड. भक्तिरसाचा आक्तवष्कार 

खालीलपैकी कोणत्या बखरीत पाक्तनपतावर झालेल्या युद्धाचे क्तचत्रण आले आहे? 

अ. भाऊसाहेबांची बखर 

ब. सभासदाची बखर 

क. पेशव्यांची बखर 

ड. खर्ड्ागच्या स्वारीची बखर 

'क्तिस्तपुराण' हा मराठी ग्रंथ कोणत्या क्तलपीत क्तलक्तहलेला आहे? 

अ. देवनार्री 

ब. रोमन 

क. मोडी 

ड. ब्राह्मी 

फादर थॉमस क्तस्टफन्स यांनी खालीलपैकी कोणता ग्रंथ क्तलक्तहला आहे? 

अ. क्तिस्तपुराण 

ब. महापुराण 

क.सेंट ऍन्तोक्तनयोची जीक्तवतर्ाथा 

ड. वानवळ्याचो मळो 

खालीलपैकी कोणती बखर क्तशवपूवगकाळात क्तलक्तहलेली आहे? 

अ. मक्तहकावतीची बखर 

ब. सभासदाची बखर 

क. क्तचत्रर्ुप्ताची बखर 

ड. पेशव्यांची बखर 

'आधी प्रपंच करावा नेटका, मर् परमाथग क्तववेका' हा उपदेश कोणत्या भिी संप्रदायाने ददलेला आहे? 

अ. महानुभाव पंथ 

ब. नाथ पंथ 

क. रामदासी पंथ 

ड. दत्त संप्रदाय 

 



'अंधार नर्री, बेबंद राजा, न्यायनीती कैसी', उत्तर पेशवाईतील अंदाधुंदीचे वणगन करणारी ही लावणी कोणी क्तलक्तहली 

आहे? 

अ. प्रभाकर 

ब. अनंत फंदी 

क. परशराम 

ड. होणाजी बाळा 

'बैठकीची लावणी' हा लावणीचा प्रकार कोणत्या शाक्तहर कवीने रूढ केला? 

अ. होणाजी बाळा 

ब. सर्नभाऊ 

क. राम जोशी 

ड. परशराम 

कोणत्या शाक्तहर कवीने 'मंुबईची लावणी' क्तलक्तहली आहे? 

अ. पठे्ठ बापूराव 

ब. राम जोशी 

क. होणाजी बाळा 

ड. सर्नभाऊ 

बखर लेखनाचे ऐक्ततहाक्तसक मूल्य कमी होण्यामार्े कोणते कारणआहे? 

अ. त्यात मराठ्ांचा इक्ततहास आला आहे 

ब. मराठ्ांच्या पराक्रमाचा इक्ततहास आला आहे 

क. थोर, पराक्रमी राजांची चररत्रे सांक्तर्तलेली आहेत 

ड. बखरींचे लेखन काल्पक्तनक, चमत्क क्ततजन्य, अद्भुतरम्य पद्धतीने केलेले आहे 

शाक्तहरी काव्यात कोणत्या रचनाप्रकारांचा समावेश होतो? 

अ. ओवी-अभंर् 

ब. पोवाडा-लावणी 

क. भारूड-आरती 

ड. व त्त-छंद 

'र्ुरुचररत्र' हा ग्रंथ कोणी क्तलक्तहला आहे? 

अ. न लसंह सरस्वती 

ब. सरस्वती र्ंर्ाधर 

क. र्ोरक्षनाथ 

ड. एकनाथ 

पोवार्ड्ाची रचना कशाप्रकारची असते? 

अ. पद्यात्म 

ब. र्द्यपद्यात्म 

क. र्द्यात्म 

ड. कथनात्म 

 



'हटातटाने पटा रंर्वुक्तन जटा धरीशी का क्तशरी', ही उपदेशपर लावणी कोणी क्तलक्तहली आहे? 

अ. परशराम 

ब. प्रभाकर 

क. अनंत फंदी 

ड. राम जोशी 

श्रीदत्ताबद्दलचा भक्तिभाव आक्तण र्ुरुचे महत्त्व खालीलपैकी कोणत्या ग्रंथात सांक्तर्तलेले आहे? 

अ. र्ोरक्षर्ीता 

ब. पासोडी 

क. र्ुरुचररत्र 

ड. दासबोध 

'कणगहसुर्े' हा ग्रंथ कोणी क्तलक्तहला आहे? 

अ. बसवेश्वर 

ब. शांक्ततललंर् 

क. मन्मत 

ड. क्तशवललंर् 

नाथ पंथाचे अराद्य दैवत कोणते? 

अ. क्तवठ्ठल 

ब. श्रीराम 

क. दत्तात्रय 

ड. शंकर 

अनंत फंदी यांनी खालीलपैकी कोणता पोवाडा रचला आहे? 

अ. खर्ड्ागची लढाई 

ब. तानाजी मालुसरेंवरील पोवाडा 

क. दसुऱ्या बाजीरावाचा पोवाडा 

ड. अफजलखानवधाचा पोवाडा 

मुक्तस्लम धर्मगयांनी मराठीत केलेल्या काव्यरचनेवर कोणत्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव आहे? 

अ. वारकरी पंथाचे तत्त्वज्ञान 

ब. महानुभाव पंथाचे तत्त्वज्ञान 

क. नाथ पंथाचे तत्त्वज्ञान 

ड. दत्त संप्रदायाचे तत्त्वज्ञान 

नाथ पंक्तथयाची पदरचना कोणत्या प्रदेशात अक्तधक लोकक्तप्रय आहे? 

अ. उत्तरप्रदेश 

ब. पक्तश्चम महाराष्ट्र 

क. मध्यप्रदेश 

ड. कनागटक 

 

 



नाथ पंथ लोकक्तप्रय न होण्यामार्े कोणते कारण आहे? 

अ. महाराष्ट्रात फार प्रसार झाला नाही 

ब. आचरण मार्ग अक्ततशय करठण होता 

क. ग्रंथलेखन फारसे उपलब्ध झाले नाही 

ड. समाजात फार क्तमसळले नाहीत 

क्तिस्ती धमीय कवींनी काव्यक्तनर्मगतीसाठी कोणते रचनाप्रकार स्वीकारले? 

अ. व त्त 

ब. अभंर् व ओवी 

क. पोवाडा 

ड. भारूड 

'सभासदाची बखर' कोणी क्तलक्तहली आहे? 

अ. भर्वान दत्त 

ब. रामजी क्ततरुमल 

क. क ष्णाजी अनंत सभासद 

ड. हनुमंतस्वामी 

पेशवाईच्या स्थापनेपासून अस्तापयांतचा समग्र इक्ततहास खालीलपैकी कोणत्या बखरीत आलेला आहे? 

अ भाऊसाहेबांची बखर 

ब. पाक्तनपतची बखर 

क, पैशव्यांची बखर 

ड. सभासदाची बखर 

ललंर्ायत संप्रदायाची स्थापना कोणी केली? 

अ. र्ोरक्षनाथ 

ब. न लसंह सरस्वती 

क. बसवेश्वर 

ड. रामदास 

कवी दासोपंत यांनी क्तलक्तहलेला कोणता काव्यग्रंथ क्तवशेष लोकक्तप्रय ठरला आहे? 

अ. र्ीताणगव 

ब. पासोडी 

क. पदाणगव 

ड. र्ुरुचररत्र 

बखर म्हणजे काय? 

अ. पौराक्तणक कथा 

ब. मराठ्ांचा इक्ततहास 

क. इक्ततहासातील कौटंुक्तबक कथा 

ड. प्राचीन इक्ततहास 

 

 



शाक्तहर कवींना 'धीटकवी' कोणी म्हटले आहे? 

अ. संत एकनाथ 

ब. म. वा. धोड 

क. संत रामदास 

ड. क्तव. का. राजवाडे 

मध्ययुर्ात कोणत्या भिी पंथाने वैददक धमागचे पुनरुज्जीवन केले? 

अ. रामदासी संप्रदाय 

ब. दत्त संप्रदाय 

क. नाथ संप्रदाय 

ड. ललंर्ायत संप्रदाय 

लावणीतून प्रामुख्याने कोणत्या रसाचा आक्तवष्कार होतो? 

अ. हास्य 

ब. करुण 

क. श ंर्ार 

ड. वीर 

खालीलपैकी कोणता शाक्तहर कवी श ंर्ाररक लावण्यांसाठी प्रक्तसद्ध आहे? 

अ. परशराम 

ब. प्रभाकर 

क. राम जोशी 

ड. सर्नभाऊ 

'प्रीत पतंर्ाची खरी, झड घालून प्राण देतो दीपकाचे वरी' अशी क्तनरपेक्ष पे्रमाची भावना व्यि करणारी लावणी कोणी 

क्तलक्तहली आह?े 

अ. होणाजी बाळा 

ब. प्रभाकर 

क. अनंत फंदी 

ड. परशराम 

ललंर्ायत संप्रदायाचे उपास्य दैवत कोणते आहे? 

अ. प्रभू राम 

ब. मारुती 

क. शंकर 

ड. श्रीदत्त 

खालीलपैकी कोणत्या ग्रंथात भर्वदर्ीतेवरील भाष्य आलेले आहे? 

अ. क्तसद्धसंकेतप्रबोध 

ब. अंबरहुसेनीरटका 

क. पंचीकणग 

ड. र्ुरुचररत्र 

 



'क्तिस्तपुराण' या ग्रंथावर कोणत्या संतकवीच्या लेखनाचा प्रभाव आहे? 

अ. संत एकनाथ 

ब. संत तुकाराम 

क. संत ज्ञानेश्वर 

ड. संत तुकाराम 

नाथ पंथात दकती नाथ मानले जातात? 

अ. आठ 

ब. नऊ 

क. दहा 

ड. पाच 

र्ोरक्षनाथ हे कोणत्या पंथाचे प्रवतगक आहेत? 

अ. दत्त संप्रदाय 

ब. नाथ संप्रदाय 

क. महानुभाव संप्रदाय 

ड. ललंर्ायत संप्रदाय 

'रेशमाच्या रेघांनी, लाल काळ्या धागयांनी' ही लावणी कोणी क्तलक्तहली आहे? 

अ. इंददरा संत 

ब. शांताबाई शेळके 

क. र्. दद, माडर्ूळकर 

ड. वसंत बापट 

'अफजलखान वधाचा पोवाडा' कोणी क्तलक्तहला आहे? 

अ. अक्तिदास 

ब. तुलसीदास 

क. अनंत फंदी 

ड. यानाजी 

नाथ पंथ कोणत्या कारणामुळे सवगसमावेशक पंथ ठरतो? 

अ. तांक्तत्रक व अघोरी मार्ागमुळे 

ब. कमगकांड व जाक्ततव्यवस्था मानत नाही म्हणून 

क. भक्तिकाव्याची क्तनर्मगती केली आहे म्हणून 

ड. संपूणग भारतभर पसरलेला पंथ आहे म्हणून 

 

 

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


