
सत्र ६-मराठी पपेर ४-प्रश्नपढेी 

१. शाहिरी काव्यामध्य ेकोणत्या रचनाप्रकाराांचा समावेश िोतो? 

अ. लावणी व पोवाडा     ब. ओवी व अभांग     क. भारूड व लावणी     ड. भजन व कीततन 

२. शाहिर काव्याला ‘धीटपाठ काव्य’ असे कोणी सांबोधल ेआि?े 

अ. पांहडती कवी      ब. सांत कवी     क. इहतिास सांशोधक     ड. मुहललम मराठी कवी 

३. पोवाडा म्िणजे काय? 

अ. सादरीकरणाचा प्रकार                      ब. गद्यपदसदशृ्य रचना 

क. वीर पुरुषाांच्या पराक्रमाचे लतुतीगीत     ड. सामूहिक लोकगीत 

४. ‘भाऊ नाना तलवार धरून, गेल ेगाहलच्यावर चढाई करून’ या ओळी कोणत्या पोवाड्यातील              

     आिते? 

अ. पाहनपतचा पोवाडा                      ब. खड्यातच्या लढाईवरील पोवाडा 

क. अफजलखान वधाचा पोवाडा          ड. तानाजी मालसुरेचा पोवाडा 

५. पोवाड्यातून प्रामुख्याने कोणत्या रसाचा आहवष्कार िोतो? 

अ. करुण        ब. वीर        क. शाांत        ड. िालय 

६. ‘अफजलखान वधाचा पोवाडा’ कोणी रचला आि?े 

अ. कवी तुलसीदास     ब. कवी यमाजी भालकर      

क. कवी अहिदास       ड. अनांत फां दी 

७. ‘लावणी म्िणजे व्यवहलित, सुबक, नीटनेटकी रचना िोय’, िी व्याख्या कोणाची आि?े 

अ. ब. कोल्िटकर                ब. म. ना. अदवांत 

म. वा. धोंड                       ड. हव. ल. भावे  

८. सवालजवाबपर लावणीला काय म्िटले जाते? 

अ. भेददक लावणी     ब. कलगीतुरा     क. बैठकीची लावणी     ड. शृांगाररक लावणी 

९. ‘पोट भराया उभाररला न तमाशाचा धांदा’ असे लवाहभमानाने म्िणणारा शाहिर कवी कोण? 

अ. अनांत फां दी       ब. रामजोशी       क. प्रभाकर       ड. परशराम 



१०.‘फटका’ या काव्यप्रकाराचे जनक कोणाला म्िटल ेजाते? 

अ. परशराम         ब. िोणाजी बाळा        क. सगनभाऊ        ड. अनांतफां दी 

११.१८१८ नांतर शाहिर कवींची अवलिा हबकट का झाली? 

अ. दषु्काळ पडल्यामुळे                  ब. शाहिरी काव्याला प्रहतष्ठा न हमळाल्याने 

क. पशेवाईचा अलत झाल्यामुळे       ड. शाहिर कवी छांदीफां दीपणात बुडाले म्िणून 

१२.कोणत्या शाहिर कवीच्या लावणीत नीहतभ्रष्ट नाहयकेचे वणतन आल ेआिे? 

अ. रामजोशी     ब. प्रभाकर     क. परशराम      ड. सगनभाऊ 

१३.‘साांगा मुकुां द कुणी िा पाहिला, रासक्रीडा कररता वनमाळी’ िी पौराहणक लावणी कोणी   

     हलहिली आि?े 

अ. िोणाजीबाळा    ब. अनांतफां दी     क. प्रभाकर      ड. सगनभाऊ 

१४.‘नरजन्मामहध नरा करुहन घे नरनारायण गडी’ िी उपदेशपरी लावणी कोणाची आि?े 

अ. रामजोशी      ब. िोणाजीबाळा      क. परशराम     ड. अनांतफां दी 

 १५.‘नाजुक रूपडे ददपड ेरठकडे हजकडे हतकडे असकारा’ या लावणीत कोणता अलांकार     

      वापरला आि?े 

अ. शे्लष      ब. रूपक     क. अनुप्रास      ड. उपमा 

१६. बखर गद्य वाङ् मय कोणत्या काळात बिराला आले? 

अ. पशेवेकाळ    ब. हशवकाळ     क. बिमनी काळ     ड. यादव काळ 

१७. बखर वाङ् मयाची खालीलपैकी कोणती उपपत्ती सवतमान्य झाललेी नािी ? 

अ. बखर म्िणजे बक म्िणजे बोलण े                   ब. बखर म्िणजे हबलखैर  

क. बखरीचे अांतरांग आख्याहयकात्मक असतां          ड. बखर म्िणजे खबर म्िणजेच बातमी  

१८. बखर वाङ् मयावर कोणत्या लेखनाचा प्रभाव अहधक आि?े 

अ. पौराहणक लेखन                            ब. आधुहनक लहलत साहित्य 

क. वैचाररक साहित्य                          ड. सांत साहित्य 



१९. बखर लखेनात कोणते वाङ् मयीन गुण आढळतात? 

अ. आदशतवाद, धक्का तांत्र, सामाहजकता         

ब. अद्भुतता, हजवांत वणतने, अलांकाररक भाषा 

क. आदशतवाद, हजवांत व्यहिवणतन, हचत्रात्मक भाषा 

ड. राष्ट्रवादी प्रेरणा, अद्भुतता, अलांकाररक भाषा 

२०. अफझलखान व हशवाजी मिाराज याांच्या भटेीचे वणतन कोणत्या बखरीत आले आिे? 

अ. पशेव्याांची बखर                ब. समिाांची बखर 

क. सभासदाची बखर             ड. महिकावतीची बखर 

२१. मराठीतील सवातत जुनी बखर कोणती? 

अ. ताहलकाठची बखर            ब. राक्षसतागडीची बखर 

क. शालीवािनाची बखर         ड. महिकावतीची बखर 

२२. खालीलपैकी हशवकालीन बखर कोणती आि?े 

अ. सभासदाची बखर                                     ब. नाना फडणवीस याांचे आत्मचररत्र 

क. गांगाधरशास्त्री पटवधतन याांचे आत्मचररत्र              ड. श्री हशवछत्रपतींचे चररत्र 

२३. हवजयनगर साम्राज्याच्या पराभवाचे हचत्रण खालीलपैकी कोणत्या बखरीत आल ेआिे? 

अ. महिकावतीची बखर                    ब. राक्षसतागडीची बखर 

क. श्री. हशवददहववजय                      ड. शालीवािनाची बखर 

२४. ९१ कलमी बखर कोणी हलहिली आि?े 

अ. कृष्णाजी अनांत सभासद                  ब. खांडो बल्लाळ हचटणीस 

क. दत्ताजी हत्रमल वाकेनवीस               ड. रघुनाि यादव हचत्र े

२५. खालीलपैकी यदु्धप्रसांगाचे वणतन करणारी बखर कोणती? 

अ. समिाांची बखर                           ब. हचत्रगुप्ताची बखर 

क. ९१ कलमी बखर                         ड. साष्टीची बखर 

 



२६. बखर वाङ् मयाचे आधुहनक काळातील हवलतारीत रूप कोणते? 

अ. ऐहतिाहसक कादांबरी                            ब. पौराहणक कादांबरी 

क. आददबांधात्मक कादांबरी                         ड. चररत्र-आत्मचररत्र 

२७. खालीलपैकी कोणता हवशेष बखर वाङ् मयात आढळत नािी? 

अ. पौराहणक लेखनाचे सांलकार                        ब. कोणाच्या तरी आज्ञवेरून लखेन  

क. सत्य आहण वलतुहनष्ठ इहतिासाचे वणतन          ड. इहतिासापेक्षा वाङ् मयीन गुण अहधक 

२८. बखर वाङ् मयाकडून खालीलपैकी कोणती अपेक्षा नसते? 

अ. अद्भुतरम्य, चमत्कृहतजन्य पौराहणक लखेनाची 

ब. राष्ट्रपुरुषाांचा पराक्रम, आदरभाव व्यि करण्याची 

क. सत्य व वलतुहनष्ठ इहतिासाचे वणतन करण्याची 

ड. तत्कालीन सामाहजक हलितीचे हचत्रण करण्याची 

२९. ‘सप्तप्रकरणात्मक चररत्र’ या बखरीचा कतात कोण? 

अ. खांडो बल्लाळ हचटणीस                     ब. गोववांद खेडराव हचटणीस 

क. सरदार गांगाजी नाईक                       ड. मल्िार रामराव हचटणीस 

३०. खालीलपैकी कोणती बखर कुलवृत्ताांत या प्रकारातील आिे? 

अ. पशेव्याांची बखर                   ब. सप्तचररत्रात्मक बखर 

क. साष्टीची बखर                     ड. शालीवािनाची बखर 

३१. मध्ययुगीन साहित्य हनर्मततीमागे प्रामुख्याने कोणत्या पांिीय हवचारधारा आढळतात? 

अ. नाि व वारकरी पांि                   ब. वारकरी व मिानुभाव पांि 

क. मिानुभाव व नाि पांि                ड. नाि व दत्त सांप्रदाय 

३२. नािपांि मिाराष्ट्रात अहधक लोकहप्रय न िोण्यामागे कोणते कारण िोते? 

अ. िा पांि एका रठकाणी हलिर नव्िता        ब. या पांिाचे साहित्य मोजकेच िोते 

क. या पांिाचा आचरण मागत कठीण िोता     ड. या पांिातील सांताांची सांख्या कमी िोती 

 



३३. नाि पांिाच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करणारा ग्रांि खालीलपैकी कोणता? 

अ. हववेकवसांधू    ब. ज्ञानेश्वरी     क. हसद्धाांतसार     ड. गोरक्षगीता 

३४. दत्त सांप्रदायाच्या आचार-हवचारात कोणत्या तत्त्वाला लिान नािी? 

अ. भूतदया     ब. पादकुापूजन     क. दत्तगुरूां ची उपासना    ड. सवतसमावेशकता 

३५. खालीलपैकी दत्तगरुूां चे मिात्म्य वणतन करणारा ग्रांि कोणता आिे? 

अ. पासोडी     ब. चतुुःश्लोकी भागवत     क. गुरूचररत्र      ड. पांचीकरण   

३६. ‘पासोडी’ या काव्यग्रांिाचे कते कोण? 

अ. नृवसांि सरलवती    ब. दासोपांत       क. सरलवती गांगाधर     ड. मिेुश्वर   

३७. रामदासाांनी भिीला कशाची जोड ददली? 

अ. शिी    ब. भूतदया     क. सांसाराची      ड. मूतीपूजा 

३८. समित रामदासाांनी कोणता ग्रांि हलहिला? 

अ. दासबोध     ब. पासोडी      क.  गीताणतव      ड. दासहवश्रामधाम 

३९. खालीलपैकी कोणते कवी वलांगायत सांप्रदायातील नािीत? 

अ. कल्याणलवामी      ब. मन्मत हशववलांग     क. ब्रह्मदास      ड. अनामकवी 

४०. ‘हववेकवचांतामणी’ िा अनुवाददत ग्रांि कोणाचा आि?े 

अ. सांत बसवेश्वर      ब. सुखबोध       क. मन्मत हशववलांग        ड. ब्रह्मदास 

४१. प्राचीन बौद्ध धमीय साहित्य कोणत्या भाषेत हलहिलेल ेआिे? 

अ. मराठी    ब. अधतमागधी       क. पाली       ड. विांदी 

४२. मुललीम धर्मतयाांनी मराठीत साहित्य हनर्मतती केली त्यामागे कोणती प्रेरणा िोती? 

अ. मुललीम धमातचा प्रसार करणे            ब. विांद ूदेवदेवता व तत्वज्ञानाचा प्रभाव 

क. हिलती धमातबद्दलची अहप्रयता           ड. मुहललम साहित्याचा प्रचार करण े

४३. सांत मुन्तोजी याांच्या गुरूां चे नाव काय? 

अ. सिजानांद      ब. लवामी जनादतन      क. चाांदबोधले       ड. मृत्युांजय 

 



४४. ‘अांबरहुसेनीरटका’ या ग्रांिात विांदूांच्या कोणत्या ग्रांिातील आशय आला आिे? 

अ. रामायण      ब. भगवदगीता       क. भागवत     ड. मिाभारत 

४५. खालीलपैकी कोणत्या ग्रांिात अद्वतैी तत्त्वज्ञान साांहगतले आि?े 

अ. योगसांग्राम     ब. हसद्धसांकेतप्रबोध      क. पांचीकरण      ड. अांबरहुसनेीरटका 

४६.  कोकणी व मराठी भाषेच्या व्याकरणाची पलुतके सवतप्रिम कोणी तयार केली? 

अ. फादर कु्रऑ                                       ब. फादर िॉमस लटीफन्स     

क. फादर ऍन्तोहनयो सालांदास                   ड. पाद्री हमगेल आल्मैद  

४७. ‘वानवळ्याचो मळो’ या ग्रांिाचे वेगळेपण कोणते? 

अ. विांद ूधमातची हशकवण              ब. हिलती कवीने हलहिललेा मराठी ग्रांि 

क. भाषा कोकणी, हलपी रोमन      ड. सांताांचे चररत्र साांगणारा ग्रांि 

४८. खालीलपैकी कोणत्या कवीने आपल्या कहवतेत मराठी भाषेची प्रशलती केली आि?े 

अ. फादर कु्रऑ                                       ब. फादर िॉमस लटीफन्स     

क. सांत ज्ञानेश्वर                                     ड. कवी कुसुमाग्रज 

४९. फादर लटीफन्स याांनी हलहिलले्या ग्रांिाचे नाव काय? 

अ. वानवळ्याचो मळो      ब. मिापुराण      क. वधलतांभारोिण      ड. हिलतपुराण 

५०. ‘वधलतांभारोिण’ या काव्याचा कतात कोण? 

अ. फादर कु्रऑ                                       ब. फादर िॉमस लटीफन्स     

क. फादर ऍन्तोहनयो सालांदास                   ड. पाद्री हमगेल आल्मैद 

५१. तालवाद्याच्या, डफ-तुणतुण्याच्या सािीने सादर िोणारे काव्य कोणते? 

अ. पोवाडा     ब. भारूड     क. नाट्यगीत     ड. ओवी 

५२. शाहिरी काव्यात खालीलपैकी कोणते वैहशष्ट्य आढळत नािी ? 

अ. मराठमोठी भाषा   ब. लौदकक जीवनाचे हचत्रण 

क. शृांगार व पराक्रम     ड. समाजाबद्दल कळकळ 

 



५३. पोवाड्याची रचना कोणत्या लोककलेशी साधम्यत साांगते? 

अ. भारूड     ब. तमाशा     क. गोंधळ     ड. नमन 

५४. खालीलपैकी कोणत्या पोवाड्यातून करुण रसाचा आहवष्कार िोतो? 

अ. सवाई माधवरावाचा मृत्यू           ब. पाहनपतचा पोवाडा 

क. अफजलखान वधाचा पोवाडा        ड. खड्यातच्या लढाईवरील पोवाडा 

५५. ‘खड्यातच्या लढाईवरील पोवाडा’ कोणी रचला आि?े 

अ. सगनभाऊ        ब. अनांत फां दी         क. रामजोशी        ड. प्रभाकर 

५६. लावणीत खालीलपकैी कोणते वैहशष्ट्य आढळत नािी म्िणजे काय? 

अ. ठसकेबाज गीत व नृत्य    ब. अहभनय    क. भावनाहभव्यिी   ड. आवेशपूणत सादरीकरण 

५७. ‘स्त्रीसौंदयातचे, लावण्याचे वणतन करणारे गीत म्िणजे लावणी’, ि ेमत कोणाचे आि?े 

अ) अ. ब. कोल्िटकर                ब. म. ना. अदवांत 

क) म. वा. धोंड                       ड. हव. ल. भावे 

५८. पोवाड्याची भाषा कशालवरुपाची असते? 

अ. प्रासाददक        ब. आवेषपूणत       क. अलांकाररक         ड. मधुर  

५९. ‘मणास रुपय ेतेरा तेलाला, तुपाला बारा..’िी समाजदशतनपर लावणी कोणाची आि?े 

अ. परशराम     ब. प्रभाकर      क. रामजोशी      ड. सगनभाऊ 

६०. खालीलपैकी  समाजदशतनपर लावणी कोणती ? 

 अ. लटपट लटपट तुझां चालणां गां मोठ्या नखऱ्याचां 

ब. सुांदरा मनामहध भरली जरा नािी ठरली 

क. मुांबई नगरी बडी बाका, जशी रावणाची लांका 

ड. आधीच पुणे गलुजार तशामध्ये अपूवत वसला रहववार      

६१. खालीलपैकी कोणते कवी कीततन सोडून लावणीकडे वळले? 

अ. प्रभाकर व परशराम                ब. सगनभाऊ व िोणाजीबाळा 

क. अनांतफां दी व सगनभाऊ             ड. रामजोशी व अनांतफां दी 



६२. ‘जसा आकाशी चांद्र तसा राजेंद्र पाहिला दषृ्टी’ अस ेबाजीरावाचे कौतुक लावणीतून गाणारा  

     शाहिर कवी कोण? 

अ. सगनभाऊ     ब. रामजोशी     क. िोणाजीबाळा     ड. अनांतफां दी 

६३. खालीलपैकी कोणती शृांगाररक लावणी शाहिर कवी िोणाजीने हलहिली आि?े 

अ. सुांदरा मनामहध भरली                        ब. लटपट लटपट लटपट लटपट तुझां चालणां गां 

क. धन्य तुझे लावण्य प्रीतीचे बाण ग जैस ेसणाणी       ड. नाजूक रुपडे ददपडे रठकडे  

 ६४. ‘हबकट वाट वहिवाट नसावी धोपट मागात सोडु नको’ िी उपदेशपर लावणी कोणाची   

        आि?े 

अ. अनांतफां दी      ब. रामजोशी       क. िोणाजी बाळा     ड. परशराम 

६५. ‘फां दी अनांत कवनाांचा सागर’ अशी अनांतफां दींची लतुती कोणत्या कवीने गायली आि?े 

अ. अनांतफां दी     ब. रामजोशी      क. िोणाजी बाळा      ड. प्रभाकर 

६६. ‘बखर िा शब्द बक या शब्दापासून आला आि’े िी वु्यत्पत्ती कोणी साांहगतली आि?े 

अ. हव. का. राजवाडे    ब. श्री. रां. कुलकणी     क. म. वा. धोंड     ड. रघुनाि पांहडत 

६७. बखर या सांकल्पनेचा उगम कोणत्या लेखन प्रकारातून झालेला आिे? 

अ. पत्रलेखन    ब. तवाररखा      क. वतृ्ताांत      ड. ररपोतातज 

६८. बखर लखेनातील इहतिास हवश्वसनीय का वाटत नािी? 

अ. इहतिास प्रत्यक्ष अनुभवता येत नािी म्िणून 

ब. बऱ्याच कालाांतराने हलहिला जातो म्िणून 

क. वलतुहनष्ठ व तटलि लखेनाचा अभाव म्िणून 

ड. बखर हलहिणारे कारकून िोते म्िणून 

६९.खालीलपैकी कोणती बखर यदु्धाचे हचत्रण करत नािी? 

अ. खड्यातची बखर  ब. साष्टीची बखर  क. पेशव्याांची बखर  ड. भाऊसािबेाांची बखर 

 



७०. बखर वाङ् मयात खालीलपैकी कोणकोणत्या लखेनाचा समावेश िोतो? 

अ. चररत्र, प्रसांगहचत्रण, कुलवृत्ताांत, िकीकती 

ब. आठवणी, पत्र, पोवाडा, फटका 

क. आख्याहयका, आत्मचररत्र, चररत्र, लावणी 

ड. प्रसांगहचत्रण, आख्याहयका, यदु्धवणतने, पुराण 

७१. खालीलपैकी हशवपवूतकालीन बखर कोणती? 

अ. ९१ कलमी बखर              ब. ताहलकाटची बखर 

क. हचत्रगुप्ताची बखर             ड. साष्टीची बखर 

७२. खालीलपैकी कोणत्या बखरीत उत्तर कोकणचा इहतिास साांहगतला आिे? 

अ. ताहलकाटची बखर           ब. राक्षसतागडीची बखर 

क. महिकावतीची बखर         ड. शालीवािनाची बखर 

७३. हशवचररत्रावरील पहिली बखर कोणती? 

अ. सभासदाची बखर                  ब. हशवददहववजय 

क. हचत्रगुप्ताची बखर                  ड. ९१ कलमी बखर 

७४. इहतिास व साहित्य या दोन्िी दषृ्टीने खालीलपैकी कोणती बखर हवशेष उल्लखेनीय ठरत?े 

अ. हचत्रगुप्ताची बखर                   ब. भाऊसािबेाांची बखर 

क. पशेव्याांची बखर                     ड. खड्यातच्या लढाईची बखर 

७५. ‘पेशव्याांची बखर’ चा कतात कोण? 

अ. कृष्णाजी हवनायक सोिोनी                  ब. कृष्णाजी अनांत सभासद 

क. वचांतोपांत देशमुख पावसकर                 ड. बाळाजी हवश्वनाि भट 

७६. खालीलपैकी कोणत्या बखरीचे लवरूप आत्मपरीक्षणात्मक आि?े 

अ. गांगाधरशास्त्री पटवधतन याांचे आत्मचररत्र 

ब. नाना फडणीस याांचे आत्मचररत्र 

क. श्री हशवछत्रपतींचे चररत्र 

ड. सांभाजी राजे याांचे चररत्र 



७७. पररणामकारक वणतनशैली िा खालीलपैकी कोणत्या बखरीचा खास हवशेष आिे? 

अ. सप्तप्रकरणात्मक चररत्र                   ब. भाऊसािबेाांची बखर 

क. पाहनपतची बखर                          ड. पशेव्याांची बखर 

७८.‘हशवाजी मिाराजाांना ब्राह्मण वेषात सुमद्र भेटायला आला’, अशी अद्भुतरम्य गोष्ट 

खालीलपैकी कोणत्या बखरीत आली आि?े 

अ. सभासदाची बखर                  ब. हशवददहववजय 

क. हचत्रगुप्ताची बखर                  ड. श्री. हशवाजी प्रताप 

७९. ‘साष्टीची बखर’ चे दसुरे नाव काय आि?े 

अ. वसईचा  दधुतर धमतसांग्राम                     ब. वसईचा राष्ट्रसांग्राम 

क. वसईचा धमतसांग्राम                             ड. वसईचा दधुतर रणसांग्राम 

८०. खालीलपैकी अव्वल इांग्रजी काळातील बखर कोणती? 

अ. सप्तप्रकरणात्मक चररत्र                ब. पेशव्याांची बखर 

क. भाऊसािबेाांची बखर                   ड. पाहनपतची बखर 

८१. वारकरी सांप्रदाय मिाराष्ट्रात अहधक लोकहप्रय का ठरला? 

अ. या पांिाचा प्रसार पांजाबपयांत झाला िोता म्िणून 

ब. या पांिातील सांताांनी मोठ्या प्रमाणात वाङ् मयहनर्मतती केली म्िणून 

क. या पांिाचा आचरण मागत सोपा िोता म्िणून 

ड. या पांिातील सांताांची सांख्या मोठी िोती म्िणून 

८२. नाि पांिाचे खालीलपैकी मखु्य वैहशष्ट्य कोणते? 

अ. या पांिाचा आचरण मागत अवघड िोता            ब. नाि पांिीय कुां डहलनी शिी मानतात 

क. या पांिात मोक्षप्राप्तीला मित्त्व िोते             ड. नाि पांि सवतसमावेशक, उदारमतवादी िोता 

८३. नाि पांिीय ‘हसद्धाांतसार’ या ग्रांिाचे लवरूप कशाप्रकारचे आि?े 

अ. हशवपावतती सांवाद           ब. किाकाव्य 

क. हनरूपणात्मक                 ड. कृष्ण-उद्धव सांवाद 

 



८४. खालीलपैकी कोणते कवी दत्त सांप्रदायातील नािीत ते ओळखा. 

अ. सांत एकनाि    ब. दासोपांत      क. सरलवती गांगाधर      ड. धुांडीसुत माल ू

८५. ‘गुरूचररत्र’ या ग्रांिाचे कते कोण? 

अ. दासोपांत     ब. मिेुश्वर       क. सरलवती गांगाधर     ड. सांत एकनाि 

८६. ‘गुरूचररत्र’ िा कोणाच्या जीवनावर आधाररत चररत्रग्रांि आि?े 

अ. सरलवती गांगाधर     ब. नृवसांि सरलवती     क. दासोपांत     ड. सत्यामलनाि 

८७. रामदासाांनी राम ि ेउपालय दैवत मिाराष्ट्रातील लोकाांना का ददले? 

 अ. शहिशाली रामाचा आदशत लोकाांनी घ्यावा म्िणून     ब. राम उत्तम पुरूष िोता म्िणून      

 क. राम धनुधातरी िोता म्िणून                          ड. राम िा देवाचा अवतार िोता म्िणून 

८८. ‘समितप्रताप’ या ग्रांिाचे कते कोण? 

अ. कल्याणलवामी     ब. कवी हगरीधर     क. केशवलवामी      ड. आनांदमूती 

८९. वलांगायत सांप्रदायाचे उपालय दैवत कोणते? 

अ. गणपती       ब. इांद्र        क. शांकर       ड. ब्रह्म 

९०. ‘कणतिसुगे’ िा ग्रांि मुळात कोणत्या भाषेत हलहिला िोता? 

अ. मराठी     ब. विांदी     क. तेलगु       ड. कानडी 

९१. प्राचीन जैन धमीय साहित्य कोणत्या भाषेत हलहिललेे आि?े 

अ. मराठी       ब. पाली        क. अधतमागधी        ड. विांदी 

९२. हिलती धर्मतयाांनी मराठीत साहित्य हनर्मतती केली त्यामागे कोणती प्रेरणा िोती? 

अ. विांद ूदेवदेवता व तत्वज्ञानाचा प्रचार करणे            ब. हिलती धमातचा प्रचार-प्रसार करण े

क. मुहललम धमातचा प्रचार-प्रसार करणे          ड. इांग्रजी भाषा व साहित्याचा प्रचार-प्रसार करण े

९३. कवी मुन्तोजी याांनी खालीलपैकी कोणता ग्रांि हलहिलेला नािी ? 

अ. हसद्धसांकेतप्रबोध     ब. गीताभावाितदीहपका       क. अमृतसार      ड. अद्वतैप्रकाश 

९४. खालीलपैकी कोणत्या ग्रांिात भगवदगीतेतील आशय सोप्या मराठी भाषेत साांहगतला आि?े 

अ. हसद्धसांकेतप्रबोध      ब. पांचीकरण      क. अांबरहुसेनीरटका        ड. अमृतसार 



९५. कोणत्या ग्रांिात कमतकाांड, भोंदहुगरी व अांधश्रद्धवेर कठोर टीका आललेी आिे? 

अ. योगसांग्राम      ब. पवनहवजय       क. हनष्कलांकप्रबोधक       ड. हसद्धाांतबोध 

९६. ‘वानवळ्याचो मळो’ िा ग्रांि कोणी हलहिला आि?े 

 अ. फादर कु्रऑ                                       ब. फादर िॉमस लटीफन्स     

 क. फादर ऍन्तोहनयो सालांदास                   ड. पाद्री हमगेल आल्मैद 

९७. खालीलपैकी कोणत्या ग्रांिात हिलती सांताांची चररत्रे साांहगतली आिते? 

अ. वानवळ्याचो मळो      ब. मिापुराण      क. वधलतांभारोिण      ड. हिलतपुराण 

९८ खालीलपैकी कोणत्या ग्रांिात विांद ूधमाततील दोष साांहगतले आिते? 

अ. वानवळ्याचो मळो      ब. मिापुराण      क. वधलतांभारोिण      ड. हिलतपुराण 

९९.‘जैसी िरळा माजी रत्नदकळा, तैसी भासा माजी चोखळा’ अशी मराठी भाषेची प्रशलती 

करणारा हिलती कवी कोण? 

 अ. फादर कु्रऑ                                       ब. फादर िॉमस लटीफन्स     

 क. फादर ऍन्तोहनयो सालांदास                   ड. पाद्री हमगेल आल्मैद 

१००. खालीलपैकी कोणत्या चररत्रग्रांिात विांदपू्रमाणे चमत्काररक किा आलेल्या आिते? 

अ. वधलतांभारोिण              ब. सेंट ऍन्तोहनयोची जीहवतगािा 

क. मिापुराण                     ड. वानवळ्याचो मळो 

१०१.शाहिरी काव्यात कोणत्या रचनाप्रकाराचा समावेश िोत नािी? 

अ. पोवाडा      ब. लावणी      क. भारूड      ड. फटका 

१०२. 'शाहिरी काव्य म्िणजे मराठ्याांची खरी गाणी िोत', ि ेमत कोणाचे आि?े 

अ) म. ना. अदवांत     ब) हव. का. राजवाड े     क) म. वा. धोंड      ड) कृ. पा. कुलकणी 

१०३. ठसकेबाज नृत्यासि सादर िोणारे गीत म्िणजे काय? 

अ. पोवाडा     ब. फटका      क. लावणी      ड. गवळण 

१०४. कोणत्या शाहिर कवीने 'मुांबईची लावणी' हलहिली आि?े 

अ. पठे्ठ बापूराव     ब. राम जोशी      क. िोणाजी बाळा     ड. सगनभाऊ 



१०५. 'िटातटाने पटा रांगवुहन जटा धरीशी का हशरी', िी उपदेशपर लावणी कोणी हलहिली 

आि?े 

अ. परशराम     ब. प्रभाकर      क. अनांत फां दी      ड. राम जोशी 

१०६. 'बैठकीची लावणी' िा लावणीचा प्रकार कोणत्या शाहिर कवीने रूढ केला? 

अ. िोणाजी बाळा     ब. सगनभाऊ      क. राम जोशी     ड. परशराम 

१०७. 'अांधार नगरी, बेबांद राजा, न्यायनीती कैसी', उत्तर पेशवाईतील अांदाधुांदीचे वणतन करणारी 

िी लावणी कोणत्या प्रकारातील आि?े 

अ. उपदेशपर      ब. शृांगाररक      क. सामाजदशतनपर      ड. भेददक 

१०८. पोवाड्याची रचना कशाप्रकारची असते? 

अ. पद्यात्म      ब. गद्यपद्यात्म      क. गद्यात्म       ड. किनात्म 

१०९. अनांत फां दी याांनी खालीलपैकी कोणता पोवाडा रचला आिे? 

अ. खड्यातची लढाई                      ब. तानाजी मालुसरेंवरील पोवाडा       

क. दसुऱ्या बाजीरावाचा पोवाडा      ड. अफजलखानवधाचा पोवाडा 

११०. खालीलपैकी कोणते शाहिर कवी नािीत? 

अ. प्रभाकर    ब. अमरशखे     क. अण्णाभाऊ साठे     ड. भा. रा. ताांबे 

१११. नाि पांि लोकहप्रय न िोण्यामागे कोणते कारण आि?े 

अ. मिाराष्ट्रात फार प्रसार झाला नािी     ब. आचरण मागत अहतशय करठण िोता 

क. ग्रांिलखेन फारस ेउपलब्ध झाले नािी    ड. समाजात फार हमसळले नािीत 

११२. नाि पांिाचे अराद्य दैवत कोणते? 

अ. हवठ्ठल     ब. श्रीराम      क. दत्तात्रय      ड. शांकर 

११३. नाि पांहियाची पदरचना कोणत्या प्रदेशात अहधक लोकहप्रय आि?े 

अ. उत्तरप्रदेश     ब. पहिम मिाराष्ट्र      क. मध्यप्रदेश      ड. कनातटक 

११४. 'गुरुचररत्र' िा ग्रांि कोणी हलहिला आि?े 

अ. नृवसांि सरलवती    ब. सरलवती गांगाधर      क. गोरक्षनाि      ड. एकनाि 



११५. श्रीदत्ताबद्दलचा भहिभाव आहण गुरुचे मित्त्व खालीलपैकी कोणत्या ग्रांिात साांहगतलेल े

आि?े 

अ. गोरक्षगीता    ब. पासोडी      क. गुरुचररत्र       ड. दासबोध 

११६. 'आधी प्रपांच करावा नेटका, मग परमाित हववेका' िा उपदेश कोणत्या भिी सांप्रदायाने 

ददलेला आि?े 

अ. मिानुभाव पांि    ब. नाि पांि      क. रामदासी पांि      ड. दत्त सांप्रदाय 

११७. 'कणतिसुगे' िा ग्रांि कोणी हलहिला आि?े 

अ. बसवेश्वर     ब. शाांहतवलांग     क. मन्मत      ड. हशववलांग 

११८. 'हसद्ध सांकेत प्रबोध' या ग्रांिाचे कते कोण? 

अ. मुन्तोजी      ब. हुसेन अांबरखान      क. शखे मिांमद      ड. शािमुनी 

११९. मुहललम धर्मतयाांनी मराठीत केलले्या  काव्यरचनेवर कोणत्या तत्त्वज्ञानाचा  प्रभाव आिे? 

अ. वारकरी पांिाचे तत्त्वज्ञान      ब. मिानुभाव पांिाचे तत्त्वज्ञान 

क. नाि पांिाचे तत्त्वज्ञान          ड. दत्त सांप्रदायाचे तत्त्वज्ञान 

१२०. हिलती धमीय कवींनी काव्यहनर्मततीसाठी कोणते रचनाप्रकार लवीकारले? 

अ. वतृ्त      ब. अभांग व ओवी      क. पोवाडा       ड. भारूड 

१२१. फादर िॉमस हलटफन्स याांनी खालीलपैकी कोणता ग्रांि हलहिला नािी? 

अ. हिलतपुराण    ब. मिापुराण    क. दौहत्रन दक्रलता   ड. आर्तत द वलांवव कानारी 

१२२. फादर कु्रऑ याांनी मिापुराण ग्रांिात कोणत्या सांताचे चररत्र साांहगतले आि े? 

अ. सांत ज्ञानेश्वर     ब. फादर िॉमस हलटफन्स    क. सेंट पीटर   ड. फादर ऍन्तोहनयो 

१२३. बखर लेखनात प्रामुख्याने कोणता गुण हवशेष आढळत नािी ? 

अ. पौराहणक सांदभत   ब. वलतुहनष्ठ इहतिास    क. व्यहिवणतने     ड. प्रभावी भाषा 

१२४. खालीलपैकी कोणती बखर हशवपूवतकाळात हलहिलेली नािी ? 

अ. महिकावतीची बखर    ब. सभासदाची बखर   क. शाहलवािनाची बखर    ड. ताहलकाटची 

बखर 



१२५. 'सभासदाची बखर' कोणी हलहिली आि?े 

अ. भगवान दत्त    ब. रामजी हतरुमल      क. कृष्णाजी अनांत सभासद      ड. िनुमांतलवामी 

१२६. शाहिर कवींना 'पोटािी कवी' कोणी म्िटले आि?े 

अ. सांत एकनाि      ब. म. वा. धोड      क. सांत रामदास       ड. हव. का. राजवाडे 

१२७. शाहिराांच्या लखेणीतून आहण वाणीतून हनघालेल्या काव्याला काय म्िणतात? 

अ. पांत काव्य     ब. सांत काव्य       क. तांत काव्य       ड.  किाकाव्य 

१२८. 'अफजलखान वधाचा पोवाडा' कोणाच्या साांगण्यावरून हलहिला गेला आि?े 

अ. अहिदास    ब. सांभाजी मिाराज     क. हजजाबाई      ड. हशवाजी मिाराज 

१२९. लावणीतून प्रामुख्याने कोणत्या रसाचा आहवष्कार िोतो? 

अ. िालय    ब. करुण     क. शृांगार     ड. वीर 

१३०. खालीलपैकी कोणता शाहिर कवी शृांगाररक लावण्याांसाठी प्रहसद्ध आिे? 

अ.  परशराम    ब. प्रभाकर    क. राम जोशी     ड. सगनभाऊ 

१३१. 'प्रीत पतांगाची खरी, झड घालून प्राण देतो दीपकाचे वरी' अशी हनरपेक्ष प्रेमाची भावना 

व्यि करणारी लावणी कोणी हलहिली आि?े 

अ. िोणाजी बाळा    ब. प्रभाकर    क. अनांत फां दी    ड. परशराम 

१३२. कोणत्या शाहिर कवीने सांताांची आहण पाांडुरांगाची भिी आपल्या शाहिरी काव्यातून केली 

आि?े 

अ. राम जोशी    ब. अनांत फां दी    क. सगनभाऊ    ड. परशराम 

१३३. 'सवाई माधवरावाच्या मृत्यूचा पोवाडा' कोणी हलहिला आि?े 

अ.  प्रभाकर     ब.  परशराम     क. अनांत फां दी     ड. िोणाजी बाळा 

१३४. तुलसीदासाने खालीलपैकी कोणता पोवाडा रचला आिे? 

अ. अफजलखानवधाचा पोवाडा     ब. तानाजी मालुसरेंवरील पोवाडा 

क. खड्यातच्या लढाईवरील पोवाडा    ड. रांगाच्या उत्सवावरील पोवाडा 

 



१३५. 'रेशमाच्या रेघाांनी, लाल काळ्या धावयाांनी' िी लावणी कोणी हलहिली आि?े 

अ. इांददरा सांत     ब. शाांताबाई शेळके     क. ग. दद, माडगूळकर     ड. वसांत बापट 

१३६. नाि पांिीय कोणती शिी मित्त्वाची मानतात? 

अ. ररद्धी-हसद्धी    ब. कुां डहलनी शिी      क. ईश्वर शिी     ड. काव्यशिी 

१३७. नाि पांि कोणत्या कारणामुळे सवतसमावेशक  पांि ठरतो? 

अ. ताांहत्रक व अघोरी मागातमुळे     ब. कमतकाांड व जाहतव्यवलिा मानत नािी म्िणून 

क. भहिकाव्याची हनर्मतती केली आि ेम्िणून     ड. सांपूणत भारतभर पसरलेला पांि आि ेम्िणून 

१३८. गोरक्षनाि ि ेकोणत्या पांिाचे प्रवततक आिते? 

अ. दत्त सांप्रदाय     ब. नाि सांप्रदाय     क. मिानुभाव सांप्रदाय    ड. वलांगायत सांप्रदाय 

१३९. कवी दासोपांत याांनी हलहिललेा पासोडी िा काव्यग्रांि हवशेष लोकहप्रय ठरला आि ेकारण? 

अ. त्यात सृष्टीहनर्मततीचे रिलय साांहगतले आि ेम्िणून 

ब. त्यात अद्वतैी तत्त्वज्ञान सोप्या भाषेत साांहगतले आि ेम्िणून 

क. लाांब तागावर हलहिलेला सहचत्र ग्रांि आि ेम्िणून 

ड. या ग्रांिावर ज्ञानेश्वर-एकनािाांच्या लखेनाचा प्रभाव आि ेम्िणून 

१४०. मध्ययुगात कोणत्या भिी पांिाने वैददक धमातचे पुनरुज्जीवन केले? 

अ. रामदासी सांप्रदाय    ब. दत्त सांप्रदाय    क. नाि सांप्रदाय    ड. वलांगायत सांप्रदाय 

१४१. वलांगायत सांप्रदायाची लिापना कोणी केली? 

अ. गोरक्षनाि    ब. नृवसांि सरलवती    क. बसवशे्वर    ड. रामदास 

१४२. वलांगायत सांप्रदायाचे उपालय दैवत कोणते आि?े 

अ. प्रभ ूराम    ब. मारुती     क. शांकर     ड. श्रीदत्त 

१४३. खालीलपैकी कोणत्या ग्रांिात भगवदगीतेवरील भाष्य आललेे आि?े 

अ. हसद्धसांकेतप्रबोध    ब. अांबरहुसेनीरटका     क. पांचीकणत     ड. गुरुचररत्र 

१४४. 'योगसांग्राम' िा ग्रांि कोणी हलहिला आि?े 

अ. शािमुनी     ब. शखे मिांमद    क. हुसेन अांबरखान     ड. मृत्यूांजय 



१४५. मराठीचे पहिल ेपलुतकरुपाने प्रहसद्ध झाललेे व्याकरण कोणी तयार केल?े 

अ. फादर िॉमस लटीफन्स     ब. फादर कु्रआँ     क. फादर ऍन्तोहनयो     ड. पाद्री हमगेल आल्मैद 

१४६. खालीलपैकी कोणत्या पुलतकात कोकणी भाषेत हिलती धमातची तत्वे साांहगतललेी आिते? 

अ. हिलतपुराण     ब. दौहत्रन दक्रलता     क. मिापुराण     ड. वानवळ्याचो मळो 

१४७. 'हिलतपुराण' या ग्रांिावर कोणत्या सांतकवीच्या लखेनाचा प्रभाव आिे? 

अ. सांत एकनाि    ब. सांत तुकाराम     क. सांत ज्ञानेश्वर     ड. सांत तुकाराम 

१४८. पशेवाईच्या लिापनेपासून अलतापयांतचा समग्र इहतिास खालीलपैकी कोणत्या बखरीत 

आलेला आि?े 

अ भाऊसािबेाांची बखर    ब. पाहनपतची बखर    

क. पेशव्याांची बखर         ड. सभासदाची बखर 

१४९. बखर म्िणजे काय नािी? 

अ. अद्भुतरम्य किा                 ब. यदु्ध प्रसांगाांची वणतने   

क. पराक्रमी पुरुषाांची चररत्रे       ड. राजघराण्याांचा कुलवृत्ताांत 

५०. बखर या लखेनप्रकाराचा उगम कशात नािी? 

अ. बातमीपत्रात     ब. तवाररखाांत    क. पुराणात    ड. खबरींत  

 

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

 

 


