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१) महानुभाव संप्रदायाचा कालखंड….. 

१) प्राचीन 

२) आधुननक 

३) मध्ययुगीन 

४) यापैकी नाही 

 

२) …...महाराष्ट्रावर देवनिरीच्या रामदेवराव यादव यांची सत्ता होती. 

१) तरेाव्या शतकात 

२) बाराव्या शतकात 

३) चौदाव्या शतकात 

४) यापैकी नाही 

 

३) महानुभाव संप्रदायाचा उदय ….झाला. 

१)तेराव्या शतकात 

२) बाराव्या शतकात 

३) चौदाव्या शतकात 

४) यापैकी नाह 

 

४) महानुभाव संप्रदायाचे तत्त्वज्ञान… 

१) दै्वती तत्वज्ञान 

२) अदै्वत तत्वज्ञान 

३) एकाक्षरी तत्वज्ञान 

४) यापैकी नाही 

 

५) दै्वती तत्त्वज्ञान सांिणारा पंथ.. 

१) महानुभाव संप्रदाय 

२) वारकरी संप्रदाय 



३) नाथ संप्रदाय 

४) शैवसंप्रदाय 

 

६) महानुभाव पंथाच ेनाव…. 

१) महात्मा पंथ 

२) भट् मािग 

३) पर मािग 

४) वरील सवव 

 

७) महानुभाव पंथाच ेअजून नावे.. 

१) जयकृष्णी पंथ 

२) अच्युत पंथ 

३) महात्मा पंथ 

४) वरील सवव 

 

८)महानुभाव संप्रदायातील सवग अनुयायी एकमेकांना ….म्हणून संबोधत असत. 

१) महात्मा 

२) पुण्यात्मा 

३) लोक आत्मा 

४) यापैकी नाही 

 

९) महानुभाव पंथातील परमशे्वराच ेअवतार….. 

१) श्री कृष्ण चक्रवती 

२) श्री दत्तात्रय प्रभू 

३) श्री चांिदेव राऊळ 

४) वरील सवव 

 

१०)महानुभाव पंथातील परमेश्वराचे अवतार… 

१) श्री िंुडम राऊळ 

२) िोववंद प्रभू 

३) चक्रधर स्वामी 

४) वरील सवव 



 

११) महानुभाव पंथातील भनिमािग 

१) शरणािती 

२) प्रसाद सवेा 

३) मूर्तगज्ञान 

४) वरील सवव 

 

१२) महानुभाव पंथातील भिी मािग … 

१) नामस्मरण 

२) पंचकृष्ण 

३) यापैकी नाही 

 

१३) महानुभाव यांची तीथगस्थाने 

१) ररद्धपूर 

२) जाळीचा देव 

३) द्वारावती 

४) वरील सवव 

 

१४) श्रीकृष्ण अवतार ….युिात होऊन िेला. 

१) द्वापार 

२) सत्य 

३) कली 

४)  त्रेता 

 

१५) दत्तात्रय प्रभू यांचा अवतार ...युिात झाला. 

१)द्वापार 

२) सत्य 

३) कली 

४)  ते्रता 

 

१६) पर आणण अवर अशा दोन्ही शिी धारण करणारा म्हणजेच हा …..अवतार होय. 

१) उभयदृश्य अवतार 



२) पर अवतार 

३) िर्भगचा अवतार 

४) यापैकी नाही 

 

१७) श्रीकृष्ण अवताराला….. मानला जातो. 

१) गभी चा अवतार 

२) परमावतार 

३) उभय दृश्य अवतार 

४) यापैकी नाही 

 

१८) चांिदेव राऊळ म्हणजेच… 

१) चक्रपाणण 

२) चक्रधर स्वामी 

३) िोववंद प्रभू 

४) नािदेवाचायग 

 

१९) श्रीकृष्ण चक्रवती च्या निकाणी असलले्या शिी.. 

१) ज्ञानशिी 

२) नवज्ञान शिी 

३) चैतन्य शिी 

४) वरील सवव 

 

२०) स्मशानात आणलेल्या प्रधान पुत्राचे नाव.. 

१) हरपाळदेव 

२) काशी देव 

३) वरून देव 

४) यापैकी नाही 

 

२१) मतृ हरताळ देवाच्या शरीरात प्रवेश कोणी केला? 

१) चांगदेव राऊळ 

२) चक्रधर स्वामी 

३) दत्तात्रय प्रभू 



४) िोववंद प्रभू 

 

२२) चांिदेव राऊळांचाच अवतार म्हणज े….होय. 

१) श्री चक्रधर स्वामी 

२) दत्तात्रय प्रभू 

३) िोववंद प्रभू 

४) यापैकी नाही 

 

२३) श्री चांिदेव राऊळ यांचा अवतार हा आहे. 

१) अच्छादनीचा 

२) िभावतार 

३) अवर दृश्य अवतार 

४) वरील सवग 

 

२४) चांिदेव  द्वारावती ला आल्यानंतर ….यांना नवद्यादान केले. 

१) ररद्धपूर चे गोववंद प्रभू 

२) नािदेवाचायग 

३) माहीम भट 

४) यापैकी नाही 

 

२५) िोववंद प्रभू चा अवतार हा…. होता. 

१) अच्छादनीचा परदृश्यअवतार 

२) िर्भगचा 

३) उभय दृश्य अवतार 

४) यापैकी नाही 

 

२६) राउळ माय:  राउळ बापू:  अस ेकोणाबद्दल म्हटले आहे? 

१) गोववंद प्रभू 

२) चक्रधर स्वामी 

३) चक्रपाणण 

४) यापैकी नाही 

 



२७) राउळ वेडे:  राउळ नपसे अस ेसुद्धा पंथात कोणा संदभात म्हटले जात होते? 

१)गोववंद प्रभू 

२) चक्रधर स्वामी 

३) चक्रपाणण 

४) यापैकी नाही 

 

२८) िंुडम राऊळ म्हणजेच.. 

१)गोववंदप्रभू 

२) चक्रधर स्वामी 

३) चक्रपाणण 

४) यापैकी नाही 

 

२९) लीळाचररत्र या गं्रथात ….. भाि घेतात. 

१) एकाक 

२) पूवाधग 

३) उत्तराधग 

४) यापैकी सवव 

 

३०) एकाकची रचना….. आह.े 

१) चररत्र 

२) आत्मचररत्र 

३) संनमश्र 

४) वरील सवग 

 

३१) महानुभाव पंथाच ेतत्वज्ञानात…. महत्व आहे. 

१) जीव ,देवता 

२) प्रपंच 

३) परमेश्वर 

४) वरील चारही तत्व 

 

३२) जीव ….असतो. 

१) बद्धमुक्त 



२) ननत्यबद्ध 

३) ननत्यमुि 

४) यापैकी नाही 

 

३३) देवता ….असतात. 

१)बद्धमिु 

२) ननत्यबद्ध 

३) ननत्यमुि 

४) यापैकी नाही 

 

३४) परमेश्वर हा …..आहे. 

१) अनानद ननत्य 

२) अननत्य 

३) अ नादी 

४) यापैकी नाही 

 

३५) असती परी म्हणज…े 

१) राहण्याची वकंवा असण्याची रीत 

२) जेवणाची पद्धत 

३) बसण्याची पद्धत 

४) यापैकी नाही 

 

३६) असती परर म्हणजेच आचारधमाच ेलक्षणे.… 

१) नवकार नवकल्प शून्यत्व 

२) स्वभाव माते्र 

३) ननरालंबी 

४) वरील सवव 

 

३७) स्वभाव म्हणज ेदेहधमग… 

१) क्षुधा आणण नपपासा 

२) मल आणण मूत्र 

३) भय आणण ननद्रा 



४) वरील सवव 

 

३८) असती पररचे शवेटच ेलक्षण 

१) जन्मके्षपी 

२) साती गं्रथ 

३) िद्य 

४) यापैकी नाही 

 

३९) रुनिणी स्वयंवर हे काव्य …..णलनहल.े 

१) नरेंद्र बास 

२) भास्कर भट्ट बोरीकर 

३) नािदेवाचायग 

४) केसोवास 

 

४०) शशशपुाल वध हे काव्य ...णलनहल.े 

१) भास्कर भट्ट बोरीक र 

२) नरेंद्र बास 

३) नारायण बास 

४) दामोदर पंनडत 

 

४१) रुद्धीपूर वणगन हे काव्य कोणी णलनहल?े 

१) नारायण बास 

२) रवलो बा 

३) नरेंद्र 

४) भास्कर भट्ट बोरीकर 

 

४२)'ज्ञान प्रबोध' या काव्याचा कता…. 

१) नवश्वनाथ बा 

,२) के सोबास 

३) माहीम भट 

४) यापैकी नाही 

 



४३) साती गं्रथांपैकी शवेटचा गं्रथ… 

१)ज्ञान प्रबोधन 

२) रुद्रपुर वणगन 

३) उद्धव िीता 

४) रुनिणी स्वयंवर 

 

४४)मरािी भाषतेील आद्य िद्य गं्रथ म्हणज…े. 

१) लीळाचररत्र 

२) दृष्टांतपाि 

३) पूजा वसर 

४) धवळे 

 

४५) लीळा चररतत्रा ची रचना कोणी केली. 

१) माहीम भट 

२) केसोबास 

३) नािदेवाचायग 

४) बाई देव बास 

 

 

४६) लीळाचररत्र या िद्य गं्रथाची ओवी संख्या 

१)१२७८ 

२)१२५६ 

३)१२४० 

४)१२३० 

 

४७) महानुभाव पंथातील शशष्य. 

१) नािदेवाचायग 

२) बाई देव बास 

३) महदंबा 

४) वरील सवव 

 

४८)लीळाचररत्रातील….. भाि म्हणज ेचक्रधर स्वामींच ेआत्मवतृ्त होय. 



१) एकाक 

२) पूवाधग 

३) उत्तराधग 

४) यापैकी नाही 

 

 ४९) िोववंदप्रभू चररत्र या गं्रथाची रचना कोणी केली? 

१) म्हाईभट 

२) बाई देव बास 

३) औसा 

४) यापैकी नाही 

 

५०) पूजावसर या गं्रथाचे दुसरे नाव… 

१) ननत्य नदनी ली ला 

२) लीळाचररत्र 

३) दृष्टांतपाि 

४) यापैकी नाही 

 

५१) पजुावसर या गं्रथाच ेलखेक.. 

१) बाई देव बास 

२) माहीम भट 

३) कसोवास 

४) यापैकी नाही 

 

५२) पुजावसर या गं्रथात…….पजूानवधीच ेवणगन येते. 

१) प्रात:काळ 

२) मध्यान्ह 

३) सायंकाळ 

४) यापैकी सवव 

 

५३) नािदेवाचायग वकंवा भटोबास यांच्या चररत्राचा भाि…या गं्रथात येतो. 

१) सृ्मततस्थळ 

२) पूजावसर 



३) दृष्टांतपाि 

४) लीळाचररत्र लीळाचररत्र 

 

५४) चक्रधरोि  सुत्रपाि 

 या गं्रथाची…. रचना यांनी केली. 

१) केशशराजबास  

२) नािदेवाचायग 

३) माहीम भट्ट 

४) यापैकी नाही 

 

५५) केशशराज बास यांचे िुरु कोण होते? 

१) नािदेवाचायग 

२) बाई देव बास 

३) श्री चक्रधर स्वामी 

४) यापैकी नाही 

 

५६) 'दृष्टांतपाि' या गं्रथाची रचना कोणी केली? 

१) केशशराज बास 

२) नािदेवाचायग 

३) बाई देव बास 

४) यापैकी नाही 

 

५७) 'मतूी प्रकाश' या गं्रथात कोणाचे चचत्रण येते? 

१)श्री चक्रधर स्वामी 

२) नािदेवाचायग 

३) केशशराज बास 

४) िोववंद प्रभू 

 

५८) दृष्टांत पािाची रचना….. 

१) सूत्र 

२) दृष्टांत 

३) दाष्टाचतक 



४) क्रमाने वरील सवव 

 

५९) केशीराज बास यांच्या काव्य वजैयंती मधील प्रकाशमान रत्न म्हणून …… ला स्थान आहे. 

१) मूर्तवप्रकाश 

२)पूजा वसर 

३) लीळाचररत्र 

४) स्मतृी स्थळ 

 

६०) महानुभाव पंथात' धवळे' काव्य प्रकार कोणी हाताळला? 

१) महदंबा 

२) आऊसा 

३) बाई देवसा 

४) यापैकी नाही 

 

६१)' दृष्टांतपाि' या गं्रथात एकूण नकती दृष्टांत आहे. 

१)११४  

२)११५ 

३)११६ 

४) ११७ 

 

६२) नववाहाच्या प्रसंिी म्हणावयाचे िीत म्हणज…े. 

१) धवळे 

२) भाविीत 

३) कनवता 

४) खंडकाव्य 

 

६३) आद्य कवनयत्री म्हणून ….. ला आहे. 

१) महदंबा 

२) औसा 

३) बाईसा 

४) वरीलपैकी नाही 

 



६४) म्हातारी शजज्ञासक ,म्हातारी चचगक अस ेकोनाच्या संदभात म्हटले आहे? 

१) महदंबा 

२) औसा 

३) बाईसा 

४) वरीलपैकी नाही 

 

६५) महदंबा ही …. यांची चलुत बहीण होती. 

१) नागदेवाचायव 

२) केशशराज बास 

३) चक्रधर स्वामी 

४) यापैकी नाही 

 

६६) 'मातकृीरुनिणी स्वयंवर' हे काव्य कोणाच्या नावावर आहे? 

१) महदंबा 

२) नािदेवाचायग 

३) भटोबास 

४)यापैकी नाही 

 

६७) महानुभाव संप्रदायाचे आकषगण म्हणज…े 

१) साती गं्रथ 

२) िद्य वांग्मय 

३) महदंबेचे धवळे 

४) दृष्टांतपाि 

 

६८) 'गं्रथ लेखनासािी ग्संसृ्कत ऐवजी मरािीचा वापर करावा' असा आग्रह नािदेवाचायग यांनी कोणास 

धरला? 

१) केशशराज बास 

२) भटोबास 

३) बाई देव बास 

४) चक्रधर स्वामी 

 

६९) लावणी आणण पोवाडा हे नवशेष….. च ेआकषगण होय. 



१) तमाशा 

२) कनवता 

३) िोंधळ 

४) लोकनाट्य 

 

७०) शानहरी काव्यात खालील वाद्यांचा वापर केला जातो. 

१) डफ 

२) तुं नतून े

३) घुं िरू 

४) वरील सवव 

 

७१) शानहरांनी आपल्या रचनांचे सादरीकरण …..च्या माध्यमातून केले. 

१) लोकरंगभूमी 

२) लोकनाट्य 

३) लोकिीत 

४) लोक काव्य 

 

७२) शानहरी वांग्मयाला   ..,...म्हणतात. शानहरी वांग्मयाचा उिम हा च्या काळात झाला आह े

१) तंत वांग्मय 

२) संत वांग्मय 

३) पंत वांग्मय 

४) यांपैकी  नाही 

 

७३) शानहरी वांग्मय यातील नवषय …...होते. 

१) जीवनातभमुख 

२) मनोरंजक 

३) िंभीर 

४) हास्य पूणग 

 

७४)शानहरी वांग्मयाचा उिम हा ….च्या काळात झाला आहे. 

१) शशव 

२) शहाजी महाराज 



३) पेशव े

४) औरंिजबे 

 

७५) शानहरांनी समाजातील ….वतृ्तीला पोषक असणार ेकाव्यलेखन केले. 

१) चैनी 

२) नवलासी 

३) रंिेल 

४) वरील सवव 

 

७६) शानहरी काव्यात शियांचा..….. वणगन आहे. 

१) शंगार 

२) नदखाऊपणा 

३) वािणूक 

४)यापैकी नाही 

 

७७) शानहरी काव्यातून परुुषांची ...वतृ्ती नदसते. 

१) वीर 

२)नदखाऊ  

३) आळशी 

४)यापैकी नाही 

 

७८)शानहरी काव्यातून …...रस नदसतो. 

१)वीर आणण शंगार 

२)हास्य 

३) शांत 

४) बीभतस 

 

७९)लावणीची अंिे… 

१)संिीत  

२) नतृ्य 

३)िेका 

४) वरील सवव         



  

 

८०)लावणीची रचना….. 

१) पदमावतगणी 

२) भंुिवतगनी 

३)सफाईदार 

४)वरील सवव 

 

८१) पेशव्यांच्या रंिेल व्यिीचे वणगन…... या वांग्मयात आहे. 

१) शानहरी 

२) संत 

३) पंत 

४) यापैकी नाही 

 

८२)..... या धातूपासून ' शब्दाची ननर्मगती झाली आहे. 

१) पवाड 

२) पवाडी 

३) लावणी 

४) यापैकी नाही 

 

८३) मरािी शाहीर….. 

१) होनाजी बाळा 

२) सिनभाऊ 

३) अनंत फंदी 

४) वरील सवव 

 

८४) मरािी सानहत्यातील पनहला पोवाडा... यांनी णलनहला. 

१) अगीनदास 

२) प्रभाकर 

३) होनाजी बाळा 

४) यापैकी नाही 

 

८५) मरािी सानहत्यातील पोवाडे…. 



१) अफजलखानाचा वधाचा पोवाडा 

२) नारायणरावाच्या वधाचा पोवाडा 

३) खर्ड्याची लढाई 

४) वरील सवव 

 

८६) नारायणरावाच्या वधाचा पोवाडा यांमधून वीररसा सोबतच ….रसाची सुद्धा प्रचचती येते. 

१) करूण 

२) हास्य 

३) शांत 

४) यापैकी नाही 

 

८७) पोवार्ड्याच ेसादरीकरण खालील भािातून होते. 

१) िण, िवळण 

२) लावणी 

३) बतावणी, वि 

४) यापैकी सवव 

 

८८) आद्य चररत्रकार…. 

१) माहीम भट 

२) चक्रधर स्वामी 

३) केशव बा 

४) नािदेवाचायग 

 

८९) माहीम भट यांनी खालील गं्रथ णलनहला. 

१) लीळाचररत्र 

२) स्मचृतस्थळ 

३) पूजावसर 

४) दृष्टांतपाि 

 

९०) चक्रधर स्वामींची शशष्या 

१) आऊसा 

२) बाईसा 



३) कमळा इसा 

४) यापैकी नाही 

 

९१) नािदेवाचायग यांचे नाव… 

१) भटोबास 

२) सुं ि देव 

३) नािदेव 

४) वरील सवव 

 

९२) माहीम भट यांच ेननधन…. झाल.े 

१) शके १२२५ 

२) शके १२३० 

३) शके १२३५ 

४) शके १२४० 

 

 

९३) ' दृष्टांतपािा'' तील दृष्टांताचे संकलन …..या गं्रथातून झाले आहे. 

१) लीळाचररत्र 

२) दृष्टांतपाि  

३) स्मचृतस्थळ 

४) िोववंद प्रभु चररत्र 

 

९४) वतेचा दृष्टांत मधील वतग म्हणज ेकाय? 

१) ताणलेली दोरी 

२) बांधलेली दोरी 

३) सोडललेी दोरी 

४) यापैकी नाही 

 

९५) फटक्याचे जनक…. 

१) अनंतफंदी 

२) सिनभाऊ 

३) होनाजी बाळा 



४) प्रभाकर 

 

९६)'नबकट वाट वनहवाट नसावी धोपट मािा सोडु नको' हा फटका कोणत्या शानहराने णलहीला. 

१) अनंत फंदी 

२) प्रभाकर 

३) सिन भाऊ 

४) रामजोशी 

 

९७) मलक फंदी नावाच्या फकीरा सोबत यांचा स्नेह होता. 

१) अनंत फंदी 

२) प्रभाकर 

३) राम जोशी 

४) यापैकी नाही 

 

९८) 'सुं दरा मनामध्ये भरली' ही लावणी कोणाची? 

१) रामजोशी 

२) होनाजी बाळा 

३) सिनभाऊ 

४) प्रभाकर 

 

 

९९) राम जोशी यांचा जन्म... झाला. 

१) इ स १७६२ 

२) इ स १७९० 

३) इ स १८०० 

४) इ स १८३० 

 

 

१००) राम जोशी यांना मरािी सोबतच…. या भाषा चांिल्या प्रकार ेअवित होत्या. 

१) कानडी 

२) संसृ्कत 

३) वहंदी 

४) वरील सवव 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


