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रािरियससं्कृतससं्थानम ्

शास्त्री – िितीयवषषम ्(वेदः) चतुथषसत्रार्द्षस्य पञ्चमपत्रम् 

माध्यिददनसंिहतायां 6-7 ऄध्यायौ (महीधरभाष्यसिहत) 

 

लघूत्तरीयप्रश्ााः 

 

1. वेदाः कित सिदत ? 

चत्वारः वेदाः । ऊग्वेदः यजवुेदः सामवेदः ऄथवषवेदश्चेित । 

2. महाभाष्यानसुारेण ऊग्वेदस्य कित शखाः असन ्? 

एकिवंशित शाखाः असन् ।  

3. िवकृितपाठाः कित सिदत ? 

ऄष्टौ िवकृितपाठाः सिदत । जटा, माला, िशखा, रेखा, ध्वजः, दण्डः, रथः, घनः चेित ।  

4. यजवुेदेन सम्बर्द्ः ऊित्वक् कः ? 

ऄध्वयुषः । 

5. पतञ्जिलमहिषषः यजवुेदस्य कित शखाः असिदनित ऄवदत् ? 

एकशतमध्वयुषशाखाः आित ऄवदत ्। 

6. शकु्लयजवुेदस्य कित शाखाः असन् ? 

पञ्चदश शाखा असन् । 

7. यजवुेदस्य प्रवतषकः मखु्याचायषः कः ? 

वैशम्पायनमहिषषः । 

8. माध्यिददनसंिहतायां कित ऄध्यायाः सिदत ? 

चत्वाररंशत् ऄध्यायाः सिदत । 

9. माध्यिददनसंिहतायां कित मदत्राः सिदत ? 

1975 मदत्राः सिदत । 

10. सामवेदस्य कित शाखा असन् ? 

1000 शाखा असन् । 

11. जैिमनीयशाखा कस्य वेदस्य भवित ? 

सामवेदस्य  

12. ब्रह्मवेद आित ऄिभधा कस्य वेदस्य ऄिस्त ? 

ऄथवषवेदस्य ऄिस्त । 

13. ब्रह्मनामकः ऊित्वक् केन वेदेन सम्बर्द्ः ? 

ऄथवषवेदेन । 

14. यजवुेदस्य प्रमखुप्रितपाद्यिवषयः कः ? 

यागः ।  

15. शकु्ल-कृष्णभेदात्मकः वेदः कः ? 

यजवुेदः । 
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16. यजवुेदस्य कित सम्प्रदायभेदः श्रयूते ? 

ब्रह्म-अिदत्यभेदेन िौ भेदौ श्रयेूते । 

17. शकु्लयजवुेदस्य ब्राह्मणं िकमिस्त ? 

शतपथब्राह्मणम् । 

18. शकु्लयजवुेदस्य अरण्यकं िकमिस्त ? 

बहृदारण्यकम ्। 

19. दशषयागे प्रधानहिवः कदा दीयते ? 

प्रितपिद दीयते । 

20. षष्ठाध्याये कित किण्डकाः सिदत ? 

37 किण्डकाः सिदत । 

21. सप्तमाध्याये कित किण्डकाः सिदत ? 

48 किण्डकाः सिदत । 

22. षष्ठाध्याये िकं वण्यषते ? 

यपूसंस्कारमारभ्य सोमािभषवोद्योगपयषदता मदत्राः वण्यषदते । 

23. सप्तमाध्याये िकं वण्यषते ? 

ग्रहग्रहणमदत्राः वण्यषदते  

24. ऄग्रेणीरिस आित मदते्र का देवता ? 

शकलो देवता ।  

25. यपूावटे प्रथमशकलिनके्षपः केन मदते्रण भवित ? 

ऄग्रेणीरिस आित मदते्रण िनके्षपःभवित । 

26. भरूरशङ्ृगाः आित शब्दस्य कोऽथषः ? 

भरूर बहु शङ्ृगं दीिप्तः येषां ते भरूरशङ्ृगाः । 

27. ईरुगायः आित कस्य िवशेषणम् ? 

िवष्णोः िवशेषणम् ।  

28. िवष्णोः कमाषिण पश्यते आित मदते्र का देवता ? 

िवष्णदुेवता । 

29. आदरस्य सखा आित कः ईच्यते ? 

िवष्णःु आदरस्य सखा आत्यचु््ते ।  

30. रायो आित शब्दस्य कोऽथषः ? 

धनािन  । 

31. रेवदतः आित शब्दस्य कोऽथषः ? 

क्षीरािदधनवदतः आत्यथषः ।  

32. पशुं बध्नातीित िविनयकु्तः मदत्रः कः ? 

देवस्य त्वा आित मदत्रः । 

33. देवहिवः आत्यस्य कोऽथषः ? 

देवानां हिवः । 
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34. मािहभूषमाष आित मदत्रस्य का देवता ?  

रज्जदुेवता । 

35. घतृपावानः आित शब्दस्य कोऽथषः ? 

घतंृ िपबदतीित घतृपावानः । 

36. स्वाहा शब्दस्य कोऽथषः ? 

सहुुतमस्तु आत्यथषः । 

37. पशरुूपं हिवः स्पशेृिदित िविनयोगः कस्य मदत्रस्य भवित ? 

ऐदरः प्राणो ऄङ्गे ऄङ्गे आित मदत्रस्य भवित । 

38. ऄघ्नदया आित शब्देस्य कोऽथषः कस्य च स्तुितः ? 

ऄहदतव्या ऄवध्या पजूनीया आित गोः स्तुितः ।  

39. सिुमित्रया न आित मदत्रस्य का देवता ? 

अपो देवता । 

40. षष्ठाध्याये ऄग्नीषोमीयपशयुागस्य समािप्तः कस्यां किण्डकायां भवित ? 

िािवंशिततमकिण्डकायाम् । 

41. हिवष्मान् आित शब्दस्य कोऽथषः ? 

हिवष्मान् हिवषा संयकु्तः यजमानः । 

42. हिवष्मतीररित शब्दस्य कोऽथषः ? 

हिवषा संयकु्ता अपः । 

43. गाहषपत्यािग्नः कस्यां िदिश भवित ? 

पिश्चमायां िदिश भवित । 

44. अहवनीयािग्नः कस्यां िदिश भवित ? 

पवूषस्यां िदिश भवित । 

45. सादयािम आित पदस्य कोऽथषः ? 

स्थापयामीत्यथषः । 

46. ऄध्वरशब्दस्य कोऽथषः ? 

यागः  आत्यथषः । 

47. िहदवदतु आित शब्दस्य कोऽथषः ? 

तपषयदत ुआत्यथषः । 

48. रृद ेत्वा आित मदते्र का देवता यागे कुत्र च िविनयोगः ? 

सोमदेवता । सोमस्य ईपावरोहणे च िविनयोगः । 

49. िधषणा आित शब्दस्य कोऽथषः ? 

िधयं सदविदत ददतीित िधषणाः । षण ुदाने आित धातोः िनष्पदनः शब्दः । 

50. सोमलतास्थापनमदत्रः कः ? 

सोमराजिदवश्वास्त्वं प्रजा ईपावरोह आित मदते्रण स्थापनीयः । 

51. आिदरयावान् आित शब्दाथषः कः ? 

आिदरयं वीयषमस्यास्तीित आिदरयावान् । 
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52. वाजेष ुआित पद ेका िवभिक्तः ? 

सप्तमी िवभिक्तः । 

53. वसमुते आित शब्दस्य कोऽथषः ? 

वसवोऽस्य सदतीित वसमुान् तस्मै । 

वससंुज्ञकयकु्ताय प्रातःसवनदेवतयकु्ताय आत्यथषः ।  

54. मघवन ्आित कस्य िवशेषणम् ? 

आदरस्य ।  

55. यपूसंस्कारािदसोमािभषवपयषदताः मदत्राः किस्मन ्ऄध्याये प्रोक्ताः ? 

षष्ठाध्याये प्रोक्ताः । 

56. ग्रहग्रहणमदत्राः किस्मदनध्याये प्रोक्ताः ? 

सप्तमाध्याये प्रोक्ताः ।  

57. वाचस्पतये आित मदते्रण िकं िियते ? 

ईपांशगु्रहः गहृ्यते । 

58. स्वाङ्कृतोऽिस आित मदत्रस्य कुत्र िविनयोगः ? 

ईपांशगु्रहहोमे िविनयोगः । 

59. इडे आित पदस्य कोऽथषः ? 

प्राथषयािम ।  

60. ऄदतयाषमग्रहस्य ग्रहणं केन मदते्रण कतषव्यम ्? 

ईपयामगहृीतोऽस्यदतयषच्छ......... एषो यजस्व ॥ आित मदते्रन कतषव्यम ्। 

61. ऊतावधृािवित पदस्य कोऽथषः ? 

ऊतं यजं्ञ सत्यं वा वधषयत आित ऊतावधृौ ऊतस्य वधषियतारौ । 

62. सोमरसे क्षीरिमश्रणं केन मदते्रण कतषव्यम ्? 

राया वयं ससवांसो आित मदते्रण ।  

63. सनूतृावती आित पदस्य कोऽथषः ? 

िप्रयं सत्यं वचः सनूतंृ तिती सत्यिप्रयवचनोपेता ।  

64. मकष ः कः ऄिस्त ? 

मकष ः शिुपतु्रोऽसरुपरुोिहतः ।  

65. कोऽिस कतमोऽिस आित मदत्रस्य कुत्र िविनयोगः ? 

यजमानकतृषकरोणकलशावेक्षणे िविनयकु्तः ऄयं मदत्रः ।  

66.  दिक्षणसंज्ञः होमः कुत्र भवित ? 

शालािायेऽग्नौ भवित ।  

67. ऄग्नये त्वा मह्यम ्आित मदत्रस्य का देवता ? 

िहरण्यदेवता । 

68. वेद ेकस्य लकारिवशेषस्य प्रयोगः भवित ? 

लेट्-लकारस्य प्रयोगः वेद ेभवित ।  

69. देवताशब्दः किस्मन ्िलङ्गे प्रयजु्यते ? 

स्त्रीिलङ्गे ।  
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70. महीधरकृतवेदभाष्यस्य नाम िकम् ? 

वेददीपः । 

71. ईपिनषद् आित शब्दे कः धातुः ? 

षदल-ृधातुः । 

72. वेदाङ्गिन कित सिदत ? 

षड् वेदाङ्गािन सिदत । 

73. ईरुिमः कः ? 

िवष्णःु । 

74. वेदपरुुषस्य मखुात्मकं वेदाङ्गं िकमिस्त ? 

मखुं व्याकरणं स्मतृम ्। 

75. सम्प्रित शकु्लयजवुेदस्य कित शाखा ईपलभ्यदते ? 

िौ । काण्वशाखा माध्यिददनशाखा च । 

76. िवष्णोः कमाषिण पश्यत आित मदत्रः किस्मन् ऄध्याये वतषते ? 

षष्ठाध्याये वतषते । 

77. ऄग्वेवोपदनगहृस्य आित मदत्रस्य कुत्र िविनयोगः ? 

गाहषपत्यात्पिश्चमभागे वसतीवयाषदाने िविनयोगः ? 

78. रेवती रमध्वम् आित मदत्रस्य कुत्र िविनयोगः ? 

पशपु्राथषनायां िविनयकु्तः ।  

 

दीघोत्तरीयप्रश्ााः  

 

ऄधोिलिखतानां मदत्राणां सस्वरं कण्ठस्थीकरणम् । 

 

1. महीनां पयोऽिस.....चक्षुमे देिह ॥    4.3 

2. ििशे्व देिस्य.........पुरयसे स्िाहा ॥   4.8 

3. अग्ने त्िं सजुागृिह..........नाः पुनस्कृिध ॥   4.14 

4. एषा ते शुक्र तनू......जुष्टा ििरणिे ॥   4.17 

5. तस्यास्ते सत्यसिसाः.........िैश्वदेिमिस ॥  4.18 

6. आ िो देिास..........यिियासो हिामहे ॥  4.5 

 

डा. प्रदीप कुमार दीिक्षत 

प्राध्यापकः वेदिवभागः 

रािष्ियसंस्कृतसंस्थानम् 

गोमतीनगरम्, लखनउ 

मो. 8707565151 

इमेल – pradeepdixitbhu@gmail.com  
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