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1. प्रस्थावना : 

मीमाांसा नाम वाक्यार्थववचारः  । " मान पूजायामम् " (पाधा.पा.१८४३) इत्यस्मात् धात ः  वजज्ञासार्थक- सन् प्रत्यये सवत उत्पन्न ऽयां 

मीमाांसा शब्दः  । अत एव ववचारां  बू्रते । अस्ति कावचत् प्रवसस्तधः  मीमाांसाप्रवतथकः  जैवमवनररवत । सः  प्रवतथकः  न तु मीमाांसाकताथ । जैवमनेः  

प्रागवप इयां मीमाांसा आसीविवत केषुवचत् ग्रांरे्षु शू्रयते । तद्यर्ा "ब्रम्हा प्रजापतये मीमाांसाां प्र वाच स ऽप्यग्नये स ऽवप इन्द्राय स च ववसष्ठाय 

स ऽवप पराशराय पराशरः  कृष्णदै्वपायनाय स ऽवप जैवमनये स्व पिेशािनन्तरम् अमुां न्यायां सूत्ररूपेण वनबधवावनवत" 

वसधान्तचस्तन्द्रकायाां शू्रयते । 

महवषथणा जैवमवनना सूत्रजालमीमाांसा प्रत्यपािीवत अवववािः  । अतश्च मीमाांसा प्रवतथकः  जैवमवनररवत आमनस्तन्त । वेिवाक्यानाां 

ववज्ञानाय पुनरनेके वनयमाः  स्वकीये शासे्त्र जैवमवनना उपस्र्ावपताः  । शु्रत्यर्ाथवगतये ये वनयमाः  अपेवितािे सवे महवषथणा समुपस्र्ावपताः  

। शासे्त्रऽस्तस्मन् सस्तन्त  द्वािशा अध्यायाः  । अत ऽस्य शास्त्रस्य अस्ति नामधेयान्तरां  "द्वािशलिणी" इवत । द्वािशसु अध्यायेषु प्रवतपाद्य  

ववषयः  धमथः  । लौवककवाक्यानामवप वचन्तनमस्तस्मन् सङ्गतम् । प्रत्यध्याये ववविन्न  ववषयः  ववचाररतः । अस्य सूत्रजालस्य शबरस्वावमनः  

िाष्यसौकयथम् अध्ययनेच्छाम् उनु्मखीकर वत । कुमाररलिट्टानाां श्ल कवावतथकां  , तन्त्रवावतथकां  , टुप्टीका च अध्ययनेच्छाां वद्वगुणीकर वत । 

पार्थसारवर्वमश्राणाां शास्त्रिीवपकायाां कृत्स्नां जैमीनीयसूत्रां ववचाररतम् वतथते । खण्डिेवाचाययः  िाट्टिीवपका ववरवचता वतथते । एवम् 

अनेकेषाां तत्वज्ञानाां वववेचकानाां च व्याख्या मीमाांसाशासे्त्र उपलभ्यते । अध्यायवविागे हेतुः  कः ? इवत वजज्ञासायाां धमाथवगमने  

अपेवितावन  साधनावन तदे्भिब धके हेतवः  िवस्तन्त । प्रार्मे्य अध्यायवविागः  एवां शू्रयते । 

धमो द्वािशलिण्या वु्यत्पाद्यित्रलिणैः  । 

प्रमाणिेिशेषत्वप्रयुस्तिक्रमसांज्ञकः  ॥ 

अवधकार ऽवतिेशश्च सामाने्यन ववशेषतः  । 

ऊह  बाधश्च तन्त्रञ्च प्रसङ्गश्च विताः  क्रमात् ॥ ( जै.न्या.वव १.१.६,७ ) 

धमथः  द्वािशलिणैः  वु्यत्पावितः  । "ववना प्रमाणां प्रमा न पगच्छवत" अतः  धमे प्रमाणां ववचाररतां प्रर्माध्याये । वद्वतीये 

षट्कमथिेिब धकप्रमाणैः  कमथणाां िेिः  प्रवतपाद्यते । तृतीये शेषी शेषेण वनष्पद्यते , अर्ाथत् फलिायकः  िववत इवत वधया 

शु्रवतवलङ्गवाक्यप्रकरणस्र्ानसमाख्याखै्यः  षड्विः  प्रमाणैः  शेषत्वां  वनरूवपतम् । 

वनरूवपते िेिे तिनुष्ठान पय वगतया वववनय गः  वववचन्त्यते । अङ्गावङ्गन ः  सम्बन्धब धकः  वववधः  वववनय गपिवाच्यः  । सवाथङ्गवववशष्टां कमथ 

अवङ्गपिेन व्यववियते । अङे्ग वनरूवपते अङ्गी अनुवनष्पद्यते इवत कृत्वा अङ्गमेवात्र वनरूप्यते।  

2. शेषत्वननरूपणम् - 

मुख्यफलाजनकते्व सवत मुख्यफलजनकव्यापारजनकत्वम् अङ्गपिवाच्यम् । जैवमवननावप "शेषः  परार्थत्वात्"(जै.सू.३.१.२) इत्यनेन 

सूते्रण अङ्गां  लवितम् । यिुदे्दशप्रवृत्तकृवतकारकते्वन वववहतां यत्तत्वां तिङ्गत्ववमवत िाट्टिीवपक िलिणम् (िा.िी.३.१.२) । अङ्गानाां 

सािात् फलां नास्ति । अवप तु फलप्रय जकप्रधानकमथणाां उपकारकत्वम् अस्ति । यर्ा िशथपूणथमासाङ्गते्वन वववहतावन प्रयाजाद्यङ्गावन । 

पीनिका : मुख्यफलाजनकते्व सवत मुख्यफलजनकव्यापारजनकत्वम् अङ्गपिवाच्यम् । जैवमवननावप "शेषः  परार्थत्वात्" 

(जै.सू.३.१.२) इत्यनेन सूते्रण अङ्गां  लवितम् । यिुदे्दशप्रवृत्तकृवतकारकते्वन वववहतां यत्तत्वां तिङ्गत्ववमवत िाट्टिीवपक िलिणम् 

(िा.िी.३.१.२) । अङ्गानाां सािात् फलां नास्ति । अवप तु फलप्रय जकप्रधानकमथणाां उपकारकत्वम् अस्ति । यर्ा 

िशथपूणथमासाङ्गते्वन वववहतावन प्रयाजाद्यङ्गावन । प्रयाजानाां सािात् फलां नास्ति । परनु्त िशथपूणथमासयागाः  तैववथना फलसाधने 

अिमाः  िवस्तन्त । तस्मात् तेषाां प्रधान पकारकत्वां फलां िाव्यम् । ववना प्रमाणां प्रमा न पलभ्यते इवतकृत्वा अङ्गत्वब धकावन षट्  

प्रमाणावन उपपाद्यने्त । तावन च शु्रवतवलङ्गवाक्यप्रकरणस्र्ानसमाख्याख्यावन । 

 

बीजाक्षरानण :  वववध, वववनय गः , शेषत्वम्, शेषी, अङ्गम्, प्रधानम्, शु्रवतः ,वलङ्गम्, वाक्यम्, प्रकरणम्, स्र्ानम्, समाख्या | 
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प्रयाजानाां सािात् फलां नास्ति । परनु्त िशथपूणथमासयागाः  तैववथना फलसाधने अिमाः  िवस्तन्त । तस्मात् तेषाां प्रधान पकारकत्वां फलां 

िाव्यम् । ववना प्रमाणां प्रमा न पलभ्यते इवतकृत्वा अङ्गत्वब धकावन षट्  प्रमाणावन उपपाद्यने्त । तावन च 

शु्रवतवलङ्गवाक्यप्रकरणस्र्ानसमाख्याख्यावन । 

3. शु्रनिननरूपणम् -  

तत्र प्रर्मां प्रमाणां शु्रवतः  । प्रमाणान्तरवनरपेि  रवः  शु्रवतः  । यर्ा "िध्ना जुह वत" (मै.सां.४.७.७) इवत । अत्र प्राप्तावग्नह त्रानुवािेन तिङ्गते्वन 

िवध ववधीयते । ह माङ्गत्वां तावत् , िध्ना इत्यत्र ववद्यमानया तृतीयया ववज्ञायते । सा च प्रमाणान्तरवनरपेिा स्वयमेव ह माङ्गत्वम् 

उपपाियवत । एवमेव यिाहवनीये जुह वत , व्रीहीन् प्र िवत इत्यािाववप ववजे्ञयम् । 

4.  निङ्गननरूपणम् - 

वद्वतीयमङ्गताग्राहकां  प्रमाणाांङ्गम् । " सामरं्थ्य सवथिावानाांङ्गवमत्यविधीयते " । "सु्रवेण जुह वत" (तै.सां.६.१.२) इत्यत्र अर्थसामर्थ्याथत् "सु्रवेण 

द्रवद्रव्यां जुह वत " इवत अर्ाथङे्गन सु्रवस्य द्रवद्रव्यह मसाधनत्वम् अभु्यपगम्यते । एवां "बवहथिेवसिनां िावम "(मै.सां.१.१.४) इत्यस्तस्मन् मने्त्र 

ववद्यमानबवहथशबे्दन कुश त्पाटक ऽयां मन्त्र इवत ववज्ञायते ।  तर्ा च कुशचे्छिनसै्यव अङ्गां  िववत अयां मन्त्रः । न च जघन्यवृत्याश्रयणेन 

उलपरावजलवनाङ्गम् ।  यत्र एकेन शबे्दन अनेकार्ोपस्तस्र्वतः  तत्र मुख्यारे् एव वववनय गः  जे्ञयः  । 

5. वाक्यननरूपणम् - 

यत्  पिावन सांहत्य अर्थमवििधवत तद्वाक्यम् । "समविव्याहार  वाक्यवमवत तस्य लिणम्" । सह च्चारणमाते्रण अङ्गावङ्गिाव ऽवगम्यते 

तत्र वाक्यीय  वववनय गः  ववजे्ञयः  । "यस्य पणथमयीजुहूिथववत न स पापां श्ल कां  शु्रण वत"(तै.सां.३.५.७)  इत्यत्र पणथस्य जुह्वङ्गत्वम् 

अभु्यपगम्यते समविव्याहारािेव । पणथतया जुह्वा हववरविाने अपूवथप्रास्तप्तां प्रवतजावनते इिां  वाक्यम् ।  

6. प्रकरणननरूपणम् - 

एवां चतुरं् प्रमाणां प्रकरणम् । उियाकाांिा प्रकरणम् । यर्ा "िशथपूणथमासाभ्याां स्वगथकाम  यजेत" इत्यत्र वववहतस्य िशथपूणथमासनामकस्य 

प्रधानकमथणः  अङ्गाकाांिा िववत । एवां "पञ्चप्रयाजाः  इज्यने्त" (मै.सां.४.७.७)इत्यनेन  वववहतस्य प्रयाजनामकस्य अङ्गस्य प्रधानाकाांिा 

िववत । तिा प्रधानस्य अङ्गाकाांिा अङ्गस्य प्रधानाकाांिा इवत उियाकाांिा दृश्यते । सैव उियाकाांिा प्रकरणवमवत कर्थ्यते । 

प्रकरणवमिां  महाप्रकरणम्  , अवान्तरप्रकरणञे्चवत वद्वववधम् । मुख्यिावनासम्बस्तन्धप्रकरणां महाप्रकरणम् । यर्ा प्रयाजािीनाां 

िशथपूणथमाससम्बन्धः  । अङ्गिावनासम्बस्तन्धप्रकरणम् अवान्तरप्रकरणम् । यर्ा अविक्रमणप्रयाजय ः  सम्बन्धः । 

7. स्थानननरूपणम् - 

स्र्ानां नाम उपस्तस्र्वतः । उपस्तस्र्वतश्च सवन्नवधववशेषः । अनेन प्रमाणेन यस्य समीपे यत् कमाथम्नातां तस्य तिङ्गत्वमवधायथते । यर्ा 

सान्नाय्यपात्रसवन्नधौ आम्नातः  शुन्धनमन्त्रः  । अत एव स मन्त्रः  सान्नाय्यपात्रप्र िणाङ्गां  िववत सवन्नधानात् । 

 8. समाख्याननरूपणम् - 

समाख्या नाम यौवगकश्शब्दः । सा च वैविकी लौवककी इवत दे्वधा ववििा । वैविकी यर्ा हाररय जनः  इवत । हाररय जन  नाम 

ग्रहपात्रववशेषः । सा च सांज्ञा मने्त्रण प्राप्ता । स यर्ा "हरररवस हाररय जनः "(तै.सां.१.४.२८) इत्यनेन गृह्यमाण  ग्रहः  हाररय जन इवत वैविकी 

समाख्या । लौवककी च यावज्ञकैः  पररकवपता । सा यर्ा आध्वयथववमवत । अध्वयुथकतृथकावण यावन कमाथवण सस्तन्त तावन आध्वयथवपिेन 

व्यववियने्त । इवत लौवककी समाख्या । 

9. प्राबल्यदौबबल्यनवचारः  - 

वनरूवपतेषु षट्सु प्रमाणेषु एतेषाम् एकत्र समवाये प्राबल्यिौबथल्यववचारः  सूत्ररूपेण जैवमवनना एवमुपबृस्तम्हतम् । 

"शु्रवतवलङ्गवाक्यप्रकरणस्र्ानसमाख्यानाां समवाये पारिौबथल्यम् अर्थववप्रकषाथविवत "(जै.सू.३.३.१४)। ववप्रकषथत्वन्नाम िूरत्वम् । तच्च 

ववप्रकषथत्वां वद्वववधम् । कालकृतां विकृ्कतञे्चवत । अत्र कालकृतां ववप्रकषथत्वां  ववजे्ञयम् । तच्च कालकृतम् अर्थववप्रकषथत्वम् । शु्रत्यािीनाां  

एकत्र समावेशे ववचायथमाणे कालकृतववप्रकषथत्वां िववत इवत कृत्वा पारिौबथल्यमङ्गीवक्रयते । वलङ्गािीनाां प्रमाणान्तरसापेित्वात् 

अर्थववप्रकषथत्वां िववत । अत एव पूवथ पूवाथणाां  प्रमाणानाां प्राबल्यम् , उत्तर त्तराणाां प्रमाणानाां िौबथल्यञ्च अङ्गीवक्रयते । स यर्ा "ऐन््द्रया 
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गाहथपत्यमुपवतष्ठते"(मै.सां.३.२.४) इत्यत्र इन्द्रसम्बस्तन्धः  ऋक् ऐन्द्री तया इवत वलङ्गात् इन्द्र पस्र्ानार्थत्वां िववत । गाहथपत्यवमवत वद्वतीयया 

शु्रत्या झवटवत गाहथपत्याङ्गत्वम् उपस्र्ीयते । अत एव शु्रतेः  प्राबल्यम् अङ्गीवक्रयते । सवथत्र वववनय गिु शु्रत्या एव ववजे्ञयः  । 

 

10. उपसंहारः  - 

प्रवतपावितावन च षट्प्रमाणावन वववनय गसहकाररिूतावन । शेषत्वां वनरूवपते शेषी अनुवनष्पद्यते इवत पूवथमुिम् । यर्ा प्रयाजािीनाां 

शेषत्वाङ्गीकारेण तैः  समुवचतः  सवाथङ्गवववशष्टः  शेषी िशथपूणथमासयागः  वनष्पद्यते इवत शेवषत्वां प्रत्यासन्नम् । 

 

॥ ग्रथने आदृिग्रन्ाः ॥ 
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