
शास्त्री – तृतीयवषषम ्(षष्ठसत्रार्द्षः) पञ्चमपत्रम ्

मा. संिहताया नवमाध्यायः महीधरभाष्यसिहतः, ध्वज-दण्ड-रथ-घन-िवकृितपाठानां सलक्षणं सोदाहरणं लेखनम ्

 

1. नवमाध्याये कित किण्डकाः सितत ? 

चत्वाररंशत ्(40) किण्डकाः सितत । 

2. नवमाध्याये िकं वण्ययते ? 

नवमाध्यायस्य 34 किण्डकापययततं वाजपेययागः ततः राजसयूयागः च वण्ययते ।  

3. नवमाध्यायस्य प्रथमः मतरः कः ? 

देवसिवतः प्रसवु यजं्ञ प्रसवु.... स्वदत ुस्वाहा ॥ आित । 

4. केतपशूब्दस्य कोऽथयः ? 

केतशब्देन ऄतनमचु्यते । केतमतनं पनुातीित केतपःू अिदत्यः । 

5. ऄप्सस्वततरमतृमस्त ुआित मतरस्य कुर िविनयोगः देवता च का ? 

ऄश्वानां प्रोक्षणे िविनयोगः ऄश्वदेवत्यः च मतरः ।  

6. वाता वा मनो वा आित मतरस्य कुर िविनयोगः ? 

रथस्य दिक्षणभागे ऄश्वयोजने िविनयोगः ।  

7. वातरंहा भव आित मतरस्य कुर िविनयोगः ? 

रथस्य उत्तरभागे ऄश्वयोजने िविनयोगः । 

8. जवो यस्ते आित  आित मतरस्य कुर िविनयोगः ? 

रथे ततृीयाश्वस्य योजने िविनयोगः । 

9. देवस्याह ंसिवतुः प्रसवे आित मतरेण िकं िियते ? 

वाजपेये ऄनेन मतरेण ब्रह्मा रथचििस्योपरर अरोहणं िियते ।  

10.  बहृस्पते वाज ंजय आित मतरस्य कुर िविनयोगः ? 

दतुदिुभवादने िविनयोगः ।  

11.  यजमानस्य रथारोहमतरः कः ? 

देवस्याह ंसिवतुः सवे.... गच्छत । आित । 

12. दिधका आित शब्दस्य कोऽथयः ? 

दिधः सन ्िमते ऄध्वानिमित दिधिाः ऄश्वः ।  

13. ते नो ऄवयततो आित मतरस्य ऋिषच्छतदोदेवताः िलखत ।  

जगती छतदः, ऄश्वदेवता, ऋिषः नाभानेिदष्टः ।  

14. वाजशब्दस्य कोऽथयः ? 

ऄतनिमत्यथयः । 

15. वाजपेययागः कित िदनात्मकः ? 

एकिवंशितिदनसाध्यः एकाहः वाजपेयः ितुः ।  

16. वाजपेयशब्दस्य कोऽथयः ? 

वाजः ऄतनं पेयद्रव्यात्मकं यिस्मन ्स वाजपेयः ।  



17. अप्तीसंज्ञकहोमस्य का देवता ? 

संवत्सरािभमानी प्रजापितः । 

18. अप्तीहोमः कितसंख्याकाः ? 

द्वादशसंख्याकाः । 

19. क्लिृप्तहोमाः कित भवितत ? 

अययुयजे्ञन कल्पतािमत्यारभ्य षट् क्लपृ्तीः भवितत । 

20. ऄिननरेकाक्षरेण आत्यािदमतराणां िकं नाम ? 

ऄिननरेकाक्षरेणेित मतराः उिजजितसंज्ञकाः । 

21. राजसयूयागः केनानषेु्ठयः ? 

ऄिभिषके्तन राजयधरंु वहता क्षिरयेण ऄनषेु्ठयः ।  

22. कित िदनसाध्यः राजसयूितुः ? 

िकिचचदिधकैकवत्सरसाध्यः ऄयं ितुः ।  

23. ऄनने सहस्व पतृना आित मतरस्य कुर िविनयोगः ? 

ऄपामागयहोमाथयम् उल्मकुादाने िविनयोगः ।  

24. ऄपामागयहोमे िकं द्रव्यं का च देवता ? 

ऄपामागयतण्डुलद्रव्यम ्ऄिननश्च देवता ।  

25. दषु्टरः आित शब्देन कस्य स्तुितः ? 

ऄननेः स्तुितः । दसु्तरः केनािप ततुयमशक्यः दिुनयवायरः आत्यथयः । 

26. देवसहूवींिष कित सितत ? 

ऄष्टौ देवसहूवींिष सितत ? 

27. सोमसंस्थानां नामािन िलखत । 

ऄिननष्टोमः ऄत्यिननष्टोमः उक््यः षोडशी ऄितरारः ऄप्तोयायमः वाजपेयश्चेित सप्त संस्था । 

28. प्रकृितभतूः सोमयागः कः ? 

ऄिननष्टोम एव प्रकृितयागः ।  

29. सोमयागे कित ऋित्वजां गणाः भवितत ? 

चत्वारः गणाः । एकिस्मन् गणे चत्वारः आित षोडश ऋित्वजः भवितत । 

30. वेदाङ्गािन कित भवितत ? कािन च तािन ? 

िशक्षा, कल्पः, व्याकरणम,् िनरुक्तम,् छतदः, जयोितषं चेित षडङ्गािन भवितत । 

31. वेदाङ्गािन केन केन ऄङ्गेन उपमीयतते ? 

िशक्षा-घ्राणं, कल्पः-हस्तौ, व्याकरणं-मखुम,् िनरुकं्त-श्रोरम,् छतदः-पादौ, जयोितषं-नेरम ्। 

32. चतुणाां वेदानामपुवेदाः के के सितत ? 

ऋनवेदः-अयवुेदः, यजवुेदः-धनवुेदः, सामवेदः-गातधवयवेदः, ऄथवयवेदः-िशल्पवेद/िपशाचवेद/सपयवेदः  

33. िवकृितपाठाः कित सितत, के च ते ? 

ऄष्टौ िवकृितपाठाः सितत । यथा – 

जटा माला िशखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः । ऄष्टौ िवकृतयः प्रोक्ताः िमपवूाय महिषयिभः ॥ 



34. ध्वजिवकृितपाठस्य लक्षणं िकम ्? 

ब्रयूादादेः िमं सम्यनगततादचुारयेिदित । 

वगे वा ऋिच वा यर पठनं स ध्वजः स्मतृः ॥ आित ।  

35. दण्डिवकृितपाठस्य लक्षणं िकम ्? 

िममकु्त्वा िवपययस्य पनुश्च िममतु्तरम ्। 

ऄधयचायदेवमकु्त्वोक्तः िमदण्डोऽिभधीयते ॥ आित ।  

36. रथिवकृितपाठस्य लक्षणं िकम ्? 

पादशोऽधयशो वािप सहोक्त्वा दण्डवद्रथः । 

ऋचोधयचययोः पदयोदयण्डवत्ससंिहतापदिमैः ॥ आित ।  

37. घनिवकृितपाठस्य लक्षणं िकम ्? 

ऄततिमं पठेत ्पवूयमािदपययततमानयेत ्। 

अिदिमं नयेदततं घनमाहुमयनीिषणः ॥ आित ।  

 


