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राष्ट्रियससं्कृतससं्थानम ्
आचायय- ष्ट्ितीयवरे्ष चतुथयसत्रार्द्यः (वेदः) (तृतीयपत्रम)् 

जैिमनीयन्यायमालायााः 3-4 अध्यायौ, ििङ्गलििरिितं छन्दाःशासं्त्र 1-2 अध्यायौ 

 

प्रश्नकोर्षः 

लघूत्तरीयप्रश्नोत्तराष्ट्ि – 

 

1. जैिमनीयन्यायमालायााः कर्ाा काः ? 

श्रीमाधिािाययाः । 

2. दशयिरू्यमासयागस्य फलं ििम ्? 

स्िगयाः । दशयिरू्यमासेन स्िगयिामो यजेत इित िििधिाक्यम् ।  

3. सान्नाय्यं नाम ििम ्? 

दिधियसोाः नाम सान्नाय्यिमित ।  

4. छन्दाःसतंू्र केन ििरििर्म  ? 

ििङ्गलािायेर् ििरिितम् ।  

5. िागीशाद्ााः इिर् श्लोकेन कस्य स्र्िुर्ाः कृर्ा ? 

भगिताः गरे्शस्य स्तिुताः िृता । 

6. न्यायमालायााः र्रृ्ीयाध्याये किर् पादााः सिन्र् ? 

अष्टौ िादााः सिन्त । 

7. अथिािेदस्य ब्राह्मणं िकम ्? 

गोिथब्राह्मर्म् ।  

8. अपिूािसद्धान्र्ाः किस्मन्  शासे्त्र िर्ारे् ?  

पिूामीमांसाशासे्त्र अपिूािसद्धान्र्ाः िर्ारे् । 

9. मीमांसाशास्त्रस्य प्रिर्ाकाः काः ? 

महि्ााः जैिमिनाः ।  

10. जैिमनीयशाखा िस्य िेदस्य भिित ? 

सामिेदस्य भिित ।  

11. शाबरभाष्यं कस्य ग्रन्थस्य भििर् ? 

महिषयजैिमिनप्रर्ीतस्य मीमांसासतू्रस्य भिित । 

12. मीमांसासतेू्र धमास्य लक्षणं िकमकु्तम  ? 

िोदनालक्षर्ोऽथो धमयाः इत्यकु्तम ्।  

13. आिस्र्कदशानािन किर् भििन्र् ? 

आिस्र्कदशानािन ्ट्  भििन्र् ।  
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14. न्यायमालायां किर् न्यायानां सङ््गग्रहाः िििहर्ाः ? 

एिसहस्रन्यायानां सङ्रहाः िििहताः ।  

15. यजिेुदने समबद्धाः ऋिविक् काः ? 

अध्ियुयाः ।  

16. दैिी गायत्रयां िित अक्षरािर् भििन्त ? 

एिं अक्षरं भिित ।  

17. दशापणूामासयागाख्यं कमा िनवयमरु् नैिमििकम  ? 

िनत्यं िमय भिित ।  

18. शमया नाम िकम  ? 

इिष्टयजे्ञष ुप्रयजु्यमानं खिदरिाष्ठिनिमयतं िात्रम् । 

19. मीमांसासतू्रस्य भाष्यकाराः काः ? 

शबरस्िामी ।  

20. भाट्टमरं् किस्मन्  शासे्त्र िर्ारे् ? 

पिूामीमांसासे्त्र िर्ारे् ।  

21. द्वादशलक्षणी इिर् नामना िकं शासं्त्र व्यििियरे् ? 

पिूामीमांसाशास्त्रम  ।  

22. प्रभाकरमर्स्य अपरं नाम िकम ्? 

गुरुमतिमित अिरं नाम । 

23. ‘िोदना लक्षणोऽथो धमााः’ इिर् िाक्यं किस्मन्  शासे्त्र  िर्ारे् ? 

मीमांसाशासे्त्र ितयते ।  

24. माधिािायास्य िपर्ाुः नाम िकम ्? 

श्रीमायर्ाः इित नाम ।  

25. दश यज्ञायधुानां नामािन िलखर् । 

स््याः, कपालािन, अिननहोत्रहिणी, सपंू, कृष्णािजनं, शमया, उलखूलं, मसुलं, दृ्र् ् , उपला ि   

26. िागीशाद्ााः समुनसाः...... इिर् मङ््गगलपदं् परूयर् । 

िागीशाद्ााः समुनसाः सिााथाानामपुक्रमे ।  

यं नविा कृर्कृवयााः स्याुः रं् नमािम गजाननम  ॥ इिर् ।  

27. एकाक्षरीगयत्रयााः नाम िकम  ? 

दैिी गायत्री इित नाम ।  

28. दशापिितं्र नाम िकम  ? 

दशाििितं्र नाम सोमिािनाथयमिुयजु्यमानाः अल्िाः िासाः खण्डाः । 

29. िेदस्य पयाायपदािन िलखर् । 

श्रिुर्ाः, आगमाः, िनगमाः, समामनायाः, छन्दाः इवयािदाः ।  
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30. बकु्कमहीपिर्ाः कस्य राज्यस्य राजा आसीव  ? 

ििजयनगरराज्यस्य राजा आसीत् ।  

31. िाजपेययागे यपूस्य पररमाणं िकयव  भििर्  ? 

सप्तदशारित्निररमारं् भिित ।  

32. आसरुीगायत्रयां िित अक्षरािर् सिन्त ? 

िञ्िदशाक्षरािर् भििन्त ।  

33. आिस्र्कदशानानां नामािन िलखर् । 

न्याय-िैशेिषि-मीमांसा-साङ््य-योग-िेदान्तािन षट् आिस्तिदशयनािन ।  

34. किर्पय ब्राह्मणग्रन्थानां नामािन िलखर् । 

शतिथब्राह्मरं्, तैििरीयब्राह्मरं्, गोिथब्राह्मर्म्, ऐतरेयब्राह्मर्िमत्यादीिन ।  

35. आग्नीध्राः ििस्मन् यागे भिित ? 

श्रौतयागेष ुइिष्टिशसुोमेषु आग्नीध्रनामिाः ऋित्िि् भिित ।  

36. मीमांसाशास्त्रस्य प्रथमं सतंू्र िलखर् । 

अथाऽर्ो धमािजज्ञासा इिर् ।  

37. आहिनीयािननाः कस्यां िदिश भििर् ? 

ििूयस्यां िदिश भिित ।  

38. छन्दाःशास्त्रानसुारम  एकिस्मन्  गणे किर् अक्षरािण भििन्र् ? 

त्रीिर् अक्षरािर् भििन्त । 

39. माध्यिन्दनशाखा िेन िेदेन सम्बद्धा ? 

शकु्लयजिुेदेन सम्बद्धा ।   

40. माधिािाययस्य िररिालिाः राजा िाः आसीत् ? 

िीरबुक्िमहीििताः आसीत् ।  

41. न्यायमालायााः मङ्गलश्लोिं िलखत । 

िागीशाद्ााः समुनसाः सिााथाानामपुक्रमे ।  

यं नविा कृर्कृवयााः स्याुः रं् नमािम गजाननम  ॥ इिर् ।  

42. शकु्लयजिुेदब्राह्मरे् िित अध्यायााः सिन्त ? 

शतम ्अध्यायााः सिन्त ।  

43. िितिय श्रौतयागानां नामािन िलखत । 

दशयिरू्यमासयागाः, अिगष्टोमाः, सौत्रामिर्ाः, िाजिेयाः, राजसयूाः, अश्वमेधश्चेत्यािदयागााः ।   

44. रहनामििात्रस्य उियोगाः ििस्मन् यागे भिित ? 

सोमयागे भिित । अनेन सोमरसाः गहृ्यते ।  

45. मखुत्िेन िेदस्य ििमङ्गमिुमीयते ? 

व्यािरर्म ्। मखुं व्यािररं् स्मतृम ्। 
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46. िठशाखा िस्य िेदसय् भिित ? 

िृष्र्यजिुेदस्य भिित । 

47. दशयिरू्यमासे हििष्िृत् िाः ? 

आग्नीध्रनामिाः ऋित्िि् अथिा यजमानित्नी ।  

48. ‘अग्नीन् ििहर’ इित पै्रषं िस्मै िदयते ? 

आग्नीध्रनामिाय ऋित्िजे दीयते ।  

49. ऐद्राग्नं हििाः िित ििालात्मिं भिित ? 

एिादशििालात्मिं हििाः भिित ।  

50. माधिािाययाः िस्य प्रदेशस्य अिभजनाः आसीत् ? 

िर्ायटिप्रदेशस्य अिभजनाः आसीत् ।  

51. अग्नेाः िित ििालात्मिाः िरुोडाशाः िििहताः ? 

अष्टाििालाः िरुोडाशाः िििहताः । आग्नेयोऽष्टाििालाः इित । 

52. िितिय िैिदिछन्दसां नामािन िलखत । 

दैिी गायत्री, आसरुी गायत्री, ित्रषु्टि,् िादिनििृदत्यािद छन्दांिस ।   

53. िििनयोगििधेाः सहिाररभतूािन षट् प्रमार्ािन िािन ? 

श्रिुत-िलङ्ग-िाक्य-प्रिरर्-स्थान-समा्यारूिािर् षट् प्रमार्ािन भििन्त ।  

54. मीमांसा शब्दस्य िोऽथयाः ? 

‘मान िििारे’ इित धातोाः िनष्िन्नाः शब्दाः मीमांसाशब्दाः । िििाराििूयितत्त्ििनर्ययाः । िमय-

ब्रह्मभेदेन स ि िििाराः ििििधाः । जैिमिनमिुनना प्रिितयतं िमयिाण्डििषयसंशयिनिारिम् 

ििूयमीमांसाशास्त्रम् । अिरं ि ब्रह्मििषयसंशयिनिारिं िेदान्तशास्त्रम ्।  

55. मीमांसाशासे्त्र िित मतािन सिन्त ? 

िुमाररलभट्टस्य भाट्टमतं, प्रभािरिमश्रस्य गुरुमतम,् ततृीयं मरुाररिमश्रस्य मतिमित त्रीिर् मतािन 

प्रिसद्धािन सिन्त । 

56. मीमांसा मते िित प्रमार्ािन आिाययाः अङ्गीिृतािन सिन्त ? 

प्रत्यक्षम,् अनमुानम्, उिमानम,् शब्दाः, अथायिििाः, अनिुलिब्धाः, अभािश्चेित षट् प्रमार्ािन 

अङ्गीिृतािन ।  

57. छन्दाःशास्त्रस्य प्रथमं सतंू्र ििम ्? 

धीश्रीस्त्री म ्॥ इित ।  

58. गायत्रयां एििस्मन् िादे िित अक्षरािर् भििन्त ? 

अष्टौ अक्षरािर् भििन्त ।  

59. छन्दाःशासे्त्र िितीयाध्यायस्य प्रथमं सतंू्र ििम् ? 

छन्दाः ॥ इित । 
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60. छन्दाःशासे्त्र िितीयाध्याये िित सतू्रािर् सिन्त ? 

षोडश सतू्रािर् सिन्त ।   

61. श्रीहलायधुभट्टप्रर्ीतायााः छन्दाःसतू्रििेृाः नाम ििम ्? 

श्रीहलायधुभटे्टन प्रर्ीतायााः ििेृाः मतृसञ्जीिनी इित नाम । 

62. माधिािाययस्य ििनष्ठभ्रातुाः नाम ििम् ? 

िौ भ्रातरौ आस्ताम ्। सायर्ािाययाः इित भोगनाथाः इित ि ।  

63. छन्दाःशासे्त्र प्रथमाध्याये िित सतू्रािर् सिन्त ? 

िञ्िदश सतू्रािर् सिन्त । 

64. िेदाङ्गिन िित सिन्त ? 

षट् िेदाङ्गिन सिन्त । 

65. सप्तसोमसंस्थानां नामािन िलखत ? 

अिग्नष्टोमाः, अत्यिग्नष्टोमाः, उक््याः, षोडशी, अितरात्राः, अप्तोयायमाः, िाजिेयश्चेित ।  

66. माधिािाययस्य िितुाः/ मातुाः नाम ििम् ? 

िितुाः नाम श्रीमायर्ाः, मातुाः नाम श्रीमती ।  

67.  प्राजाित्या गायत्री इत्यत्र िित अक्षरािर् भििन्त ? 

अष्टौ अक्षरािर् भििन्त । 

68. िसि इित शब्देन िा सं्या िररलक्ष्यते ? 

अष्टसंखोिलक्षर्ाः िसि इित शब्दाः । अष्ट िसतु्िात् ।  

69. अिग्नष्टोमयागे िित ऋित्िजाः भििन्त ? 

षोडश ऋित्िजाः भििन्त ।  

70. सोमयागे ऋित्िजां िगायाः िित भििन्त ? 

ित्िाराः िगायाः भििन्त । एििस्मन् िगे ित्िाराः ऋित्िजाः भििन्त ।  

71. ितुदयशििद्यास्थानािन िािन सिन्त ? 

िरुार्न्यायमीमांसाधमयशास्त्राङ्गिमिश्रतााः । 

िेदााः स्थानािन ििद्यानां धमयस्य ि ितुदयश ॥  

72. जैिमिनसतेू्र िित अध्यायााः सिन्त ? 

िादश अध्यायााः सिन्त । 

73. िििधिििेि इित मीमांसारन्थस्य प्ररे्ता िाः ? 

श्रीमण्डनिमश्राः िििधिििेिरन्थस्य प्ररे्ता अिस्त । 

74. अथयसङ्रहस्य िताय िाः ? 

आिाययलौगािक्षभास्िराः । 

75. अििूय इत्यकेु्त ििम ्? 

अििूो नाम - यागािदजन्याः स्िगयिदजनिाः िश्चन गुर्ििशेषाः ।  


