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राष्ट्रियससं्कृतससं्थानम ्

आचायय-प्रथमवरे्ष ष्ट्ितीयसत्रार्द्यः (वेदः) तृतीयपत्रम ्

(का.श्रौ.सतेू्र िितीयाध्यायः, ऋ.भा.भिूमकायाां मन्त्त्रब्राह्मणात्मकत्वां वेदस्य इित प्रकरणात् ग्रन्त्थसमाितां यावत्) 

 

प्रश्नकोर्षः 

लघूत्तरीयप्रश्नोत्तराष्ट्ि – 

1. कात्यायनश्रौतसतू्रग्रन्त्थे िितीयाध्याये कित किडडकाः सिन्त्त ? 

िितीयाध्याये अष्टौ किडडकाः सिन्त्त । 

2. िितीयाध्यायस्य प्रथमां सतू्रां िकम ्? 

पवूाां पौणणमासीमतु्तराां वोपवसेत ्। इित ।  

3. िितीयाध्याये िकां  वडयणते ? 

दर्णपणूणमासेिष्टः वडयणते । 

4. अग्नन्त्यन्त्वाधानां केन कतणव्यम ्? 

अध्वयुणणा यजमानेन वा कतणव्यम ्। 

5. अग्नन्त्यन्त्वाधानमन्त्त्रः कः ? 

ममाग्नने वर्चो िवहवेष्वस्तु........ जयेम ॥ इित  

6. व्रतोपायनीयम् इित र्ब्देन िकमचु्यते ? 

व्रतां भोजनां येन अन्त्नेन अमाषािदना िियते तत ्व्रतोपायनम् । 

7. ब्रह्मवरणां केन मन्त्ते्रण कतणव्यम ्? 

भपूते भवुनपते महतो भतूस्य पते । ब्रह्माणां त्वा वणृीमह े॥ इित मन्त्ते्रण कतणव्यम ्। 

8. ब्रह्मणः वाग्नयमलोपे िकां  जतव्यम ्? 

ब्रह्मणः वाग्नयमलोपे प्रायिित्ताथां वैष्णवां मन्त्त्रां जपेत ्। 

9. अपाां प्रणयनाय अनजु्ाां कः ददाित ? 

प्रणय यज्ां देवत वधणय त्वां..... धेिह । ओम् प्रणय । इित ब्रह्मा अनजु्ाां ददाित ।  

10. प्रािर्त्रावेक्षणमन्त्त्रः कः ? 

िमत्रस्य त्वा र्चक्षुषा प्रतीके्ष । इित ब्रह्मा प्रािर्त्रां पश्यित । 

11. दर्णपणूणमासे कित ऋित्वजः भविन्त्त ? 

र्चत्वार ऋित्वजः भविन्त्त । 

12. र्चतुणाणम ्ऋित्वजाां नामािन िलखत ? 

अध््वयुणः, ब्रह्मा, होता, आग्ननीध्रश्चेित र्चत्वार ऋित्वजः । 

13. कितपय श्रौतयज्पात्राणाां नामािन िलखत ? 

स््यः, कपालािन, अिग्ननहोत्रहवणी, र्पूणम,् कृष्णािजनम्, र्म्या, उलखूलम,् मसुलम्, दृषत,् 

उपला र्चेत्यािद ।  
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14. स्वरिभिवख्येषम ्इित मन्त्ते्रण अध्वयुणः िकां  कुयाणत ्? 

अनेन मन्त्ते्रण र्कटस्थः अध्वयुणः पवूणस्याां िदिर् अवलोकयेत् । 

15. उत्पवनमन्त्त्रः कः ? 

सिवतुवणः प्रसव उत्पनुाम्यिच्िद्रेण पिवते्रण सयूणस्य रिश्मिभः । इित । 

16. हिवष्कृत ्कः ? 

यजमानपत्नी आिग्ननध्रो वा । 

17. फलीकरणां नाम िकम ्? 

उलखूले हिवष्करणां, कडडनम,् उिापः, िनष्पवनम्, िववेर्चनां कणािदिनष्कासनिमत्यािद 

फलीकरणिमित उच्यते । फलीकरणां ित्रवारां कतणव्यम ्। 

18. उपसजणनीः इत्यकेु्त िकम ्? 

िपष्टसांयवनाथाण अपः (आग्ननीध्रः गाहणपत्ये अिधश्रयेत्) 

19. पयणिग्ननकरणां नाम िकम् ? 

द्रव्यां पररतः उल्मकुां  भावयेत ्। तिददां कमण पयणिग्ननकरणिमित उच्यते । 

20. पत्नीसांनहनमन्त्त्रः कः ? 

अिदत्यै रास्नािस इित ।  

21. आज्यावेक्षणमन्त्त्रः कः ? 

तोजोऽिस र्िुमस्यमतृमिस । इित । 

22. कल्पसतू्रािण कित िवधािन ? 

र्चतुिवणधािन । श्रौत-गहृ्य-धमण-र्लु्बभेदेन ।  

23. मन्त्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम् इित केन उक्तम ्? 

महिषणणा आपस्तम्बेन उक्तम ्। 

24. मन्त्त्रस्य लक्षणां िकम ्? 

यािज्कसमाख्या मन्त्त्रः ।  

25. ब्राह्मणस्य लक्षणां िकमकु्तम् ? 

मन्त्त्रश्च ब्राह्मणां र्चेित िौ भागौ तेन मन्त्त्रतः । 

अन्त्यद ्ब्राह्मणिमत्येतद ्भवेत ्ब्राह्मणलक्षणम् ॥ इित । (ज.ैन्त्या.माला) 

26. जैिमिनना मन्त्त्रब्राह्मणयोः लक्षणां िकमकु्तम् ? 

तच्र्चोदकेष ुमन्त्त्राख्या । रे्षे ब्राह्मणर्ब्दः । इित ।  

27. ऋङ्मन्त्त्राणाां लक्षणां िकम ्? 

तेषामगृ्नयत्राथणवरे्न पादव्यवस्था । इित ।  

28. साममन्त्त्राणाां लक्षणां िकम ्? 

गीितष ुसामाख्या । इित । 
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29. यजमुणन्त्त्राणाां लक्षणां िकम ्? 

रे्षे यजःु र्ब्दः । इित । 

30. ऋक्-साम-यजषुाां लक्षणां िकम ्? 

नर्कसाणमयजषुाां लक्ष्म साङ्कयाणिदित र्ङ्िकते । 

पादश्च गीितः प्रििष्टपाठ इत्यस्त्वसङ्करः ॥ (जै.न्त्या.माला) 

31. स्थाणरुयां भारहारः इत्यत्र स्थाणरु्ब्देन िकमचु्यते ? 

ििन्त्नर्ाखां र्षु्कां  वकृ्षमलूां स्थाणरु्ब्देन उच्यते । 

32. ‘उत त्वः पश्यन’् इित मन्त्त्रः किस्मन् वेद ेअिस्त ? 

ऋग्नवेदे 10.74.4 मध्ये अिस्त । 

33. अपवूणिसद्धान्त्तः किस्मन ्र्ासे्त्र वतणते ? 

पवूणमीमाांसार्ासे्त्र ।  

34. व्याकरणर्ास्त्रस्य प्रयोजनां िकम ्? 

रक्षोहागमलघ्वसन्त्देहाः प्रयोजनम् । 

35. िर्क्षायाः लक्षणां सायणेन िकमकु्तम् ? 

स्वरवणाणद्यचु्र्चारणप्रकारः यत्र उपिदश्यते सा िर्क्षा ।  

36. कल्पस्य व्यतु्पित्तः सायणेन कथां प्रदिर्णता ? 

कल््यते समर्थयणते यागप्रयोगः अत्र इित कल्पः ।  

37. िनरुक्तस्य लक्षणां िकमकु्तां  सायणार्चायेण ? 

अथाणवबोधे िनरपेक्षतया पदजातां यत्रोक्तां  तिन्त्नरुक्तम् ।  

38. सायणस्य गुरोः नाम िकम ्? 

श्रीिवद्यातीथणस्वामी । 

39. िन्त्दःसतू्रस्य प्रणेता कः ? 

श्रीिपङ्गलार्चायणः । 

40. जैिमनीयन्त्यायमाला इित ग्रन्त्थस्य रर्चियता कः ? 

श्रीमाधवार्चायणः ।  

41. पवूाणिर्चक-उत्तरािर्चणकभेदेन िवभक्तः वेदः कः ? 

सामवेदः ।  

42. आर्चायणसायणकृतवेदभाष्यस्य नाम िकम ्? 

माधवीयवेदाथणप्रकार्ः ।  

43. सायणार्चायणस्य गोत्रां िकमासीत् ? 

भारिाजगोत्रोत्पन्त्नः आसीत् ।  

44. वेदाथोपकाररणाां षडणाां वेदाङ्गानाां नामािन िलखत ? 

िर्क्षा, कल्पः, व्याकरणां, िनरुक्तां , िन्त्दः, ज्योितषम ्र्चेित षडङ्गािन ।  
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45. र्चतुदणर्िवद्यास्थानािन कािन ? 

परुाणन्त्यायमीमाांसाधमणर्ास्त्राङ्गिमिश्रताः । 

वेदाः स्थानािन िवद्यानाां धमणस्य र्च र्चतुदणर् ॥  

46. ऋग्नवेदे कित मडडलािन सिन्त्त ? 

दर् मडडलािन सिन्त्त । 

47. सायणस्य ज्येष्ठभ्रातुः नाम िकम ्? 

श्रीमन्त्माधवार्चायणः । 

48. मीमाांसार्ासे्त्र प्रथमां सतू्रां िकम ्? 

अथातो धमणिजज्ासा । इित ।  

49. पवूणमीमाांसायाः प्रवतणकः ऋिषः कः ? 

महिषणजैिमिनः ।  

50. मीमाांसासतू्रािण कित अध्यायेषु िवभक्तािन सिन्त्त ? 

िादर्ाध्यायेषु िवभक्तािन सिन्त्त । 

51. सायणार्चायणः प्रथमां कस्याः सांिहतायाः भाष्यां व्यरर्चयत् ? 

कृष्णयजवुेदस्य तैित्तरीयसांिहतायाः भाष्यां प्रथमां व्यरर्चयत् ।  

52. मीमाांसासतू्रस्य भाष्यकतुणः नाम िकम् ? 

श्रीर्बरस्वामी ।  

53. अध््वयुणवेदः इित कस्य वेदसय् व्यवहारः ? 

यजवुेदस्य एव अध््वयुणवेद इित व्यवहारः । 

54. पररसांख्यालक्षणां िकम ्? 

िविधरत्यन्त्तमप्राते िनयमः पािक्षके सित । 

तत्र र्चान्त्यत्र र्च प्राते पररसांख्येित गीयते ॥  

55. अपरािवद्याः काः कीितणताः ? 

तत्रापरा ऋग्नवेदो यजवुेदः सामवेदोऽथवणवेदः, िर्क्षा कल्पो व्याकरणां िनरुक्तां  िन्त्दो 

ज्योितषिमित ।  

56. परािवद्या इत्यनेन िकमचु्यते ? 

अथ परा यया तदक्षरमिधगम्यते । इित । परमपरुुषाथणभतूब्रह्मज्ानहतेुभतूा उपिनषदः परािवद्या 

इत्यचु्यते ।  

57. ईर्ावास्योपिनषद् कस्याां सांिहतायाां वतणते ? 

र्रु्कलयजवुेदस्य माध्यिन्त्दनसांिहतायाः र्चत्वाररांर्त्तमेऽध्याये वतणते ।  

58. िन्त्दःसतू्रग्रन्त्थस्य प्रणेता कः ? 

िपङ्गलार्चायणः ।  


