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मीमाांसािशशिस्य प्रयोजिां िमशस्य विरूपणम् ।  

 

स च िमशः िेिप्रविपाद्यः प्रयोजिििर्थो यागादिरेि । 

 

िमे िेिस्य सिोच्चप्रामाण्यम् ।  

 

मीमाांसकािाां मिे सिो िेिः प्रयोजिििर्थशपयशिसायीवि । 

 

स च िेिः पञ्चवििः । िद्यर्था -  
 

 



िेिःपञ्चिा 

विव िः 

अर्थशिािः 

मन्त्रिः 

नाम ेयम् 

वनषे िः 



 

ित्र विविः प्रयोजिििर्थशवििािेि अर्थशिाि ्। स चाप्राप्तमर्थ ंविित्त े।  

मीमाांसान्यायप्रकाशोक्तलक्षणेऽवस्मि् वििेः िैवशष्ट्यद्वयमिगम्यि े– 

१. िेिभागो विविः सिशिा प्रयोजििि ्अर्थ ंविित्त े। इत्युके्त 

विष्ट्प्रयोजि े(फलरविि)े कमशवण विविः कमवप ि वियोजयवि । 

२. सः विविः सिशिा प्रमाणान्िरेण अज्ञािम ्अर्थ ंबोियवि । 

लक्षणसङ्गविः - 

यर्था - अवििोत्रां जहुुयाि ्स्िगशकामः  

 इवि विवििाक्यां प्रयोजििि ्स्िगशफलकां  िोमां विित्त े।  

स च स्िगशसाििभूिः िोमः प्रमाणान्िरेण अप्राप्त एि । 



स च विविः मीमाांसान्यायप्रकाशकारेण वििेयिशृा वत्रवििः िर्णशिः । 

िद्यर्था – 

विविः 



विवशष्टविविविरूपणम्  

यत्र िूभयमप्राप्तां ित्र विवशष्टां विित्ते । ििकु्तम् –  

‘ि चेिन्येि वशष्टाः’१ इवि । वशष्टा उपदिष्टा इत्यर्थशः । 

यर्था -  ‘सोमिे यजेि’  

इत्यत्र सोमयागयोरप्राप्तत्िाि् सोमविवशष्टयाग-

वििािम् –  सोमििा यागेि इष्टां भाियेि् इवि ।  

ि चोभयवििािे िाक्यभेिः, विवशष्टस्यैकत्िाि् । 

१. ‘िद्गुणास्िु वििीयेरि ्अविभागावद्विािारे्थ ि चेिन्येि वशष्टाः’  

(-जैवमविसूत्रम,् १/४/९) 

- मीमाांसान्यायप्रकाश े



यर्था ‘अवििोत्रां जुिोवि’ इत्यत्र कमशणः िोमस्य वििािां यर्था 

च  ‘िध्ना जुिोवि’ इत्यत्र गुणस्य िविद्रव्यस्य वििािां पृर्थक् 

पृर्थग् िाक्येि कृिम्, िर्था ‘सोमेि यजेि’ इत्यत्र कमशणः 

गुणस्य च प्रापकम् अन्यि् दकमवप िाक्यां िोपलभ्यिे अिः 

अत्र गुणविवशष्टकमशणः वििािां ‘सोमेि यजेि’  इत्येकेि एि 

िाक्येि स्िीदियिे । अत्र सोमस्य यागार्थशत्िाि् िस्य 

सािित्िम् । अिः शाब्िबोिे सोमस्य विशेषणत्िेि यागस्य च 

विशेष्ट्यत्िेि प्रयोगः – 

सोमििा यागेि इष्टां भाियेि् इवि । 



• विवशष्टवििौ च मत्त्िर्थशलक्षणा ।  

• सोमपििे मत्त्िर्थो लक्ष्यि े। 

• ि वि मत्त्िर्थशलक्षणाां वििा सोमस्य 

अन्ियः सम्भिवि । 

मत्त्िर्थशलक्षणाविरूपणम ्



मत्िर्थशलक्षणाां वििा अन्ियः 

वद्ववििः 

सामािाविकरण्येि 

 
सोमेि यागेि इष्टां 

भाियेि ्

िैयविकरण्यिे 

 

 

यागेि सोमां भाियेि ् सोमेि यागां भाियेि ् 



सामािाविकरण्येि 
सोमिे यागिे इष्टां भाियिे ्। 

 उभयवििािे िाक्यभेिः । 

 सोमस्य यागित्फलभाििाकरणत्िेि प्रािान्यापािः । 

 सोमस्य यागार्थशत्िािुपपवत्तः । 

 यागे द्रव्यािुपपवत्तः। 

 प्रत्ययिाच्यफलभाििायाः समािपिोपात्तेि यागेि करणाकाङ्क्षावििृत्तत्िेि 

वभन्नपिोपात्तस्य सोमस्य करणत्िेि अन्ियािुपपवत्तः । 





मत्िर्थशलक्षणाां वििा अन्ियः 

वद्ववििः 

सामािाविकरण्यिे 

सोमेि यागिे इष्टां भाियेि ्

 

ियैविकरण्यिे 

1. उभयवििािे िाक्यभेिः । 

2. सोमस्य यागित्फलभाििाकरणत्िेि 

प्रािान्यापािः । 

3. सोमस्य यागार्थशत्िािुपपवत्तः । 

4. यागे द्रव्यािुपपवत्तः। 

5. प्रत्ययिाच्यफलभाििायाः समािपिोपात्तेि 

यागेि करणाकाङ्क्षावििृत्तत्िेि 

वभन्नपिोपात्तस्य सोमस्य करणत्िेि 

अन्ियािुपपवत्तः । 

 

िोषद्वयम् एकः िोषः 

1. समािपिोपात्तत्िाि् 

प्रत्ययिाच्यफलभाििायाां 

करणत्िेि अवन्ििस्य 

यागस्य सोमकमशक-

भाििान्ियािुपपवत्तः । 

2. यागस्य सोमार्थशत्िापािः । 

1. भाििाकरणत्िेि अवन्ििस्य 

यागस्य साध्यत्िेि 

अन्ियािुपपवत्तः । 

 

यागेि सोमां भाियेि ्। सोमेि यागां भाियेि ्। 
पञ्च दोषािः 

एषिः सङ््गरहिः 


