
MA Sem IV  

Interdisciplinary course – Yoga and Meditation  

Sample Questions 

 

(१) आददनाथेन कस्यै हठयोगविद्या उपददष्टा? 

a. वगररजाय ै

b. लक्ष्मीदवे्यै 

c. मेनायै 

d. सरस्ित्यै 

(२) महावसद्ााः ------- खण्डयवतत । 

a. पापदण्डम् 

b. पुण्यदण्डम् 

c. कालदण्डम् 

d. नाशदण्डम् 

(३) हठविद्या परं ------ । 

a. गोप्या 

b. प्रकावशता 

c. साध्या 

d. मातया 

(४) ------ इवत योगमठस्य एकं लक्षणम् । 

a. अल्पद्वारम् 

b. महाद्वारम् 

c. उच्चम ्

d. नीचम् 

(५) ------ इवत योगमठस्य अपरं लक्षणम् । 

a. नात्युच्चनीचायतम् 

b. उच्चम ्

c. नीचम् 

d. जततूवझितम् 

(६) हठस्य प्रथमाङ्गत्िेन कक वनर्ददष्टम् ? 

a. आसनम् 

b. आरोग्यम् 



c. दानम् 

d. ईश्वरपूजनम् 

(७) कवत वनयमााः ? 

a. एकादश 

b. चतुददश 

c. द्वादश 

d. दश 

(८) अङ्गलाघिस्य कृते कक कुयादत् ? 

a. साधनाम ्

b. जपम् 

c. आसनम् 

d. अभ्यासम् 

(९) कवत सारभूतावन आसनावन ? 

a. चत्िारर 

b. दश 

c. त्रीवण 

d. नि 

   (१०)कवत प्रमुखबतधााः ? 

a. द्व े

b. त्रीवण 

c. चत्िारर 

d. पञ्च 

 

   (११) योवगनां कृते इष्टाहाराः । 

a. विग्ध 

b. रूक्ष 

c. लिण 

d. तीक्ष्ण 

(१२)  योवगनां कृते अवनष्टाहाराः । 

a. अवतलिणयुक्ताः 

b. शीताः 

c. मधुराः 

d. चतुथाांशवििर्जजताः 



 

(१३)  प्रथमोपदशेस्य केतरविषयाः काः ? 

a. आसन 

b. प्राणायाम 

c. मुरा 

d. बतध 

(१४)  चतुथोपदशेस्य केतरविषयाः काः ? 

a. समावध 

b. आसन 

c. प्राणायाम 

d. मुरा 

(१५)  चतरनाडी नाम 

a. इडा 

b. वपङ्गला 

c. सुषुम्ना 

d. मध्यगा 

 

 

(१६)  मध्यमे प्राणायामे 

a. स्िेदाः भिवत । 

b. आनतदाः भिवत । 

c. उत्तमस्थानं आप्नोवत । 

d. कम्पाः भिवत । 

(१७)  प्राणायामस्य अभ्यासकाले िायुाः केन प्रकारेण सेविताः भिेत् ? 

a. शनैाः शनैाः 

b. त्िरया 

c. एकाग्रतया 

d. दढृतया 

(१८)  अधोदत्तसंज्ञासु कक कमां षवरियासु एकं ितदते ? 

a. नौवलाः 

b. नाडीशुवद्ाः 

c. पूरकाः 

d. रेचकाः 

(१९)  अधोदत्तसंज्ञासु कक कमां षवरियासु अपरं ितदत े? 

a. कपालभावताः 



b. नाडीशुवद्ाः 

c. पूरकाः 

d. रेचकाः 

(२०)  पूरकातते कं बतधं कुयादत ्? 

a. उवियान 

b. जालतधर 

c. उदरबतधम् 

d. पृष्ठबतधम् 

 

(२१)  भ्रुिोरततगदता दवृष्टमुदरा इवत ------ । 

a. प्लाविनी 

b. खेचरी 

c. विपरीतकरणी 

d. िज्रोली 

(२२)  मनश्च बध्यते येन ------- तने बध्यते । 

a. शरीरम् 

b. पिनाः 

c. विश्वम् 

d. जगतम् 

(२३)  भ्रुिोमदध्ये ------- मनस्तत्र विलीयते । 

a. गुरुस्थानम् 

b. ईशस्थानम् 

c. परमस्थानम् 

d. वशिस्थानम् 

(२४)  समाधेाः चरमािस्थायां योगी ------- समो भिेत् । 

a. योगीश्वर 

b. भक्त 

c. साधक 

d. गुरु  

(२५)  नादानुसंधानस्य प्रथमाभ्यासे कीदशृाः नादाः श्रूयते । 

a. सूक्ष्मावतसूक्ष्माः 

b. भ्रमरध्िवनाः 

c. नानाविधो महान ्

d. िीणाध्िवनाः 

 



                      ---------------------- 


