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छाते्रभ्यः िनदेशाः

ििय छात्राः !

अचाययचतथुयसत्रारे्द्ध ततृीयपत्रे भवतां स्वागतम् । पाठ्यक्रमेऽिस्मन्

श्रीमन्माधवाचाययप्रणीताया जैिमनीयन्यायमालायाः ततृीय-चतथुायध्यायौ, ऄिपच

िपङ्गलाचाययिवरिचते छन्दःसतू्रग्रन्थे प्रथम-िितीयाध्यायौ च िनिदयष्टौ स्तः ।

यद्यिप भवन्तः ग्रन्थियस्यास्याध्ययनं स्वस्वकक्षासु यथािविध यथासम्भवं च

कृतवन्तः स्यरुरित िवश्वासः । तथाप्यधनुा पररिस्थितरकूला न वतयते स्वकक्षायामपुस्थातिुमित

िधयाऽत्र पाठ्यक्रमे िनिदयष्टग्रन्थेभ्यः कितपयानां मखु्यििदनूामलु्लेखः कृतः । स्वकक्षासु

पवूयमधीतिवषयत्वेऽिप परीक्षासन्नाहदृष््टया आमािन ििन्दनू्यध्येतव्यानीित ऄत्र प्रदत्तािन वतयन्ते ।

ऄतः भवन्तः िवषयािनमान् मनिस सन्धायय स्वाध्यायरताः भवन्तु ऄिप च संशयोत्पन्ने

सित स्वगरुुिभः साकं सम्पकं िवधाय िछन्नसंशयाः भवन्तु आित िनदशेः ।



•जैिमनीयन्यायमालायाः िणेता श्रीमाधवाचाययः ऄिस्त ।

•ऄिस्मन ्ग्रन्थे िादशाध्यायाः सिन्त ।

•ग्रन्थेऽिस्मन ्1000 मीमांसान्यायानां संग्रहः िवद्यते । 

•श्रीमाधवाचाययः कणायटकदेशिनवासी असीत ्। 

•ऄस्य सायण-भोगनाथौ आित िौ भ्रातरौ अस्ताम ्। 

•ऄस्य गुरः श्रीिवद्यातीथयस्वामी ऄभवत ्।

•ऄस्य िपतुः नाम श्रीमायण आित मातुः नाम श्रीमती असीत ्। 

•जैिमनीयन्यायमालायाः तृतीयाध्याये ऄष्टौ पादाः सिन्त । 

•जैिमनीयन्यायमालायाः चतुथायध्याये चत्वारः पादाः सिन्त ।



जैिमनीयन्यायमालायाः मङ्गलश्लोकः

वागीशाद्याः सुमनसः सवायथायनामुपक्रमे । 

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमािम गजाननम ्॥

ब्रह्मािददवेाः यं भगवन्तं सवयकायायरम्भेष ुनमस्कृत्य कृतकृत्याः 

स्यःु तं दवंे गजाननापरनामकं गणेशम ्(ऄह)ं नमािम ।



‘ऄिभक्रामं जुहोित’ आित वाक्येन िविहतं ियाजकतुयः

अहवनीयािननसंचरणिितपादनम ्।

ऄिभक्रामं जुहोतीित युकं्त कत्रायििलस्य यत् । िकंवा ियाजमात्रस्य कृत्स्नकतृययुतं भवेत ्॥

ियाजािभक्रमणयोः िक्रयात्वादुभयोरिप । िमथस्सम्बन्धरािहत्यात ्, मैवं तेऽिप समत्वतः ॥

कतृयदोषाददोषशे्चत ्समानेयं समािहितः । ततः ियाजसािन्नध्यात ्कतै्रवास्य संयुितः ॥

(जै.न्या.माला 3.1. ऄिभक्रमणािधकरणम ्) 



‘हस्ताववनेिनके्त’ आित मन्ते्रण िविहतस्य हस्तशोधनस्य 

अस्तरणमात्रिमित पूवयपक्षस्य िनराकरणम ्

हस्तौ िाववनेिनके्त स्तृणात्युलपरािजकाम ्। दभायस्तरण एवाङ्गं हस्तशुिर्द्रताििले ॥

तन्मात्राङ्गत्वमत्र स्यादन्तयायत्मकात्क्रमात्  । िलङ्गिकरणाभ्यां तु सवायनुष्ठानशेषता ॥

(जै.न्या.माला 3.1. हस्तावनेजनािधकरणम ्)



‘बिहयदेवसदनं दािम’ आित मन्ते्रण मुख्यस्यैव दभयस्य लवनिक्रया िविहता 

आित िितपादनम्

देवोपसदनं बिहयदायिमगीमुयख्यगौणयोः । तिललङ्गमथययोमयन्तं्र िनयुङ्के्त मुख्य एव वा ॥

शब्दाथयत्वाद्  ियोस्तत्र युज्यते िविनयोजनम ्। िथमावगतत्वेन मुख्ये तिििनयम्यते ॥ 

(जै.न्या. माला 3. 2. िलङ्गािधकरणम)्  



आन्रपीतस्य आित भक्षणमन्त्रिसङ्गे ऄमन्त्रकभक्षणिमित ऄथवा ऊहियोग आित च ियोः 

पूवयपक्षयोः िनरासनपूवयकं िसर्द्ान्तिितपादनम ्।

आन्रपीतस्येित भक्षमन्त्रांशः िकिमहैन्रके । केवलोऽन्यत्र वोहाच्च सवयत्रोत यथाशु्रतम ्॥

ऐन्र एव समथयत्वातू्तरणीमेवान्यभक्षणम ्। ऊहो वाऽन्येषु कमैक्येऽप्यस्त्यूहो भक्षभेदतः ॥

(जै.न्या.माला 3.2 आन्रपीतािधकरणम ्) 



आन्रपीतािधकरणे िितपािदतः िसर्द्ान्तपक्षः

आन्रेण यिस्मन ्सवने सोमः पीत आतीरणात ्। 

सवनस्थेषु सवेषु मन्त्रोऽनूहेन पठ्यताम ्॥ 

(जै.न्या.माला 3.2 आन्रपीतािधकरणम ्) 



ियाजादीनां दशयपूणयमासाङ्गत्विितपादनम्

न क्रत्वङ्गं ियाजािद क्रत्वङ्गं वा, न चाऽङ्गता । ििक्रया ऄमानत्वान्नैराकाङ््येण वाक्ययोः ॥ 

ियाजादेः फलेऽपेक्षा कथंभावेऽिप च क्रतोः । तेन िकरणाम्नानं तस्मादङ्गािगता तयोः ॥

(जै.न्या.माला 3.3. िकरणािधकरणम ्)



वेदत्रयोक्तधमायणां ऋित्विनभः ियोगकाले समाख्याबलेन सङ्गितस्थापनम ्

वेदत्रयोक्तधमायणामृित्विनभः सङ्गितिस्त्रिभः । ऄिनयत्या िनयत्या वा िनयितनायऽिनरूपणात ्।

हौत्रत्वािदसमाख्यानं िनयतेगयमकं स्वतः । िनबायधं चाऽन्यवत्तच्च तेनाऽत्र िविनयोजकम ्॥

(जै.न्या. माला 3.3 समाख्यािधकरणम ्) 



शुन्धध्वं दैव्याय कमयणे आित मन्त्रस्य सान्नाय्यपात्रशोधनशेषत्विितपादनम्

शुन्धध्विमित मन्त्रोऽङ्गं पौरोडािशकशोधने । सान्नाय्यपात्रशुर्द्ौ वा िथमोऽस्तु समाख्यया ॥

पौरोडाश्किमत्यत्र िकृत्या तिर्द्तेन वा । सिन्नध्यनुिक्ततः कलप्यः कृलतत्वाच्चरमः क्रमात ्॥

(जै.न्या. माला 3.3. स्थानिाबलयािधकरणम ्)



रजस्वलया सह सम्भाषणिनषेधः केवलक्रत्वङ्गत्विमित 

मतिनरासनम ्

न सवंदेत मलविाससेत्यिप पूवयवत ्। 

पुमथयः स्यात्क्रतौ क्वािप सवंादस्याऽिसिक्ततः ॥  

(जै.न्या.माला 3.4. मलविासोिधकरणम ्)



ऄश्विितग्रहेिष्टररत्यस्य ऄनुष्ठानं वैिदकदाने एव आित िसर्द्ान्तिितपादनम्

ऄश्विितहेिष्टस्तु दातुररत्यिभधास्यते । दानिये लौिकके वा वैिदके वा भवेिदयम ्॥

ऄिवशेषाद्  ियोययिा न देयः केसरीत्यतः । िनषेधाललौिककात्तत्र िायिश्चित्तररयं भवेत ्॥

न जलोदरहेतुत्वं ििमतं लौिककं क्विचत ्। वैिदके तु शु्रतं तस्मात्तत्िायिश्चत्तयेऽत्र सा ॥ 

(जै.न्या.माला. 3.4. ऄश्विितग्रहेष््टयिधकरणम ्)



िसङ्गवशात् ऄश्विितग्रहेिष्टिवधानिसङ्गे समाम्नाता अख्याियका



दातुरेव ऄश्विितग्रहेिष्टररित िसर्द्ान्तिितपादनम ्

यावतः िितगृष्डीयादश्वांस्तावत्यः आष्टयः । िितग्रहीतुदायतुवाय स्यादाद्योऽस्तु यथािविध ॥

ऄसञ्जातिवरोध्यथयवादाद्दातुः िजापतेः । आिष्टः शु्रता ततो दातुिणयजथेऽिप िविधं नयेत् ॥ 

(जै.न्या.माला. 3.4. दातुरश्विितग्रहेष््टयिधकरणम)्



सोमयागे यजमानवमने िायिश्चत्तिनरूपणम्

ऋित्वजां वमनेऽप्येष कतुयरेवोत वजयनात ्।

िवशेषस्याऽिग्रमो मैवं कतुयरेव िनरूिपतः ॥ 

(जै.न्या. माला 3.4. यजमानवमने आिष्टिवधानािधकरणम ्)



सोमयागे शेषभक्षणमस्तीित िितपादनम्

सोमेरवभक्षो भक्षो वा न भक्षो ग्रहहोमतः ।

ऄलपोके्तरिस्त शेषोऽस्य भक्षोऽपूवयवचोबलात ्॥

(जै.न्या.माला. 3.5 सोमे शेषभक्षािधकरणम)्



पवमानेिष्टः अधानस्याङ्गं नास्तीित िसर्द्ान्तिितपादनम्

अधानं पवमानादेररषे्टरङ्गं न वा भवेत ्। ऄननीनािमिष्टशेषत्वात्तद्िाराऽस्य तदङ्गता ॥

ऄनारभ्य िवधानातु्त नाऽङ्गं कस्यिचदािहितः । ऄनन्यथयत्वात्तसमेिष्टरनन्यस्त्विगहोत्रगाः ॥

(जै.न्या.माला. 3.6. पवमानेष््टयिधकरणम)् 



पूतीकायामिप सोमवत ्धमायनुष्ठानकथनम ्

पूतीकािभषवोऽतुलयस्तुलयो वा सोमतुलयता ।

नाऽिस्त नैिमित्तकत्वेन तुलयः िितिनिधत्वतः ॥ 

(जै.न्या.माला 3.6 िितिनिधषु मुख्यधमायनुष्ठानािधकरणम)्

िटप्पणी

पूतीकाः सोमलतासदृशाः लतािवशेषाः । सोमाभावे तत्िितिनिधत्वेन

पूतीकानानीय यागं िनवयतयव्यिमित ियोगः ।



यजमाने एव साप्तदश्यं युक्तिमित िितपादनम्

सदस्ये यजमाने वा साप्तदश्यं वतृत्वतः । 

सदस्ये कुरते िकिञ्चन्नाऽसौ स्वािमिन तत्त्वतः ॥ 

(जै.न्या.माला 3.7 यजमानसप्तदशत्वािधकरणम ्) 



श्रौतयागेषु ऋित्वजां चत्वारः वगायः

होतृगणः

(ऋनवेद)

ऄध्वयुयगणः

(यजुवेद)

उद्गातृगणः

(सामवेद)

ब्रह्मगणः

(ऄथवयवेद)

होता ऄध्वयुयः ईद्गाता ब्रह्मा

मैत्रावरुणः प्रितप्रस्थाता प्रस्तोता ब्राह्मणाच्छंसी

ऄच्छावाकः नेष्टा प्रितहताय अग्नीध्रः

ग्रावस्ततु ् ईन्नेता सबु्रह्मण्यः पोता

आित अहत्य षोडश (16) ऋित्वजः यजमानसिहताः सप्तदशसंख्याका (17) भविन्त ।



ममानने वचो आित ऄध्वयुयणा पठ्यमानमन्ते्र शू्रयमाणं फलं यजमानस्यैव 

आित िनरूपणम ्

ममानन आित कस्यात्र फलं िलङ्गेन वकृ्तगम ्।

शु्रत्या स्वािमिन न क्रीते िलङ्गं तत्रोपचययताम ्॥

(जै.न्या.माला 3.8. करणमन्त्रिकाश्यफलस्य याजमानतािधकरणम)्



यज्ञायुधानां हिवष््टविनरासनं तेषां यज्ञसाधनत्विनरूपणं च

दश यज्ञायुधानीित हिवष््टवेन िविधनय वा । अद्योऽिापे्तः पुरोडाशे समुच्चयिवकलपने ॥

साधयमुत्पित्तिशषे्टन िवकलपािदनय युज्यते । स््येनोर्द्न्तीित यत्िापं्त तदत्रानूद्य संस्तवः ॥

(जै.न्या. माला. 4.1. चतुथायिधकरण्म)् 



दशयपूणयमासेष्टौ ‘यत्िाचीमाहरेत’् आित वाक्याथयिनणययः

िाचीमाहरतीत्यत्र िदक्शािा वाऽस्तु िदक्शु्रतेः ।

अहाययत्वं िदशो नािस्त शािा तेनोपल्यते ॥

(जै.न्या. माला. 4.2. तृतीयािधकरण्म)् 



िपण्डिपतृयज्ञस्य क्रत्वङ्गत्वमतिण्डनम्

क्रत्वङ्गं स्यान्न वा िपण्डिपतृयज्ञः क्रतौ िह सः ।

ऄमावास्योिक्ततो मैवं तत्कालोके्तः पुमथयता ॥

(जै.न्या.माला. 4.4. ऄष्टमािधकरणम)् 



•छन्दःसूत्रस्य िणेता िपङ्गलाचाययः ।

•ऄिस्मन् ग्रन्थे ऄष्टौ ऄध्यायाः सिन्त ।

•मृतसञ्जीवनी आित वृित्तः छन्दःसूत्रस्य ििसर्द्ा वतयते ।

•मृतसञ्जीवनी आित वृते्तः िणेता हलायुधभट्टः ।

•िपङ्गलिवरिचते छन्दःशासे्त्र काश्यपः, क्रौषु्टिकः, ताण्डी, सैतवः आत्याद्याचायायणां

नामािन उरृ्द्तािन सिन्त ।

•िथमाध्यायस्य िथमं सूतं्र – धीश्रीस्त्री-म् आित ।

•िथमाध्याये पञ्चदश सूत्रािण सिन्त ।

•िितीयाध्याये षोडश सूत्रािण सिन्त ।

•िितीयाध्यायस्य िथमं सूतं्र छन्दः आित ।



शास्त्रारम्भः (छन्दःशास्त्रम)्



धीश्रीस्त्री म् 1.1

िथमसूत्रव्याख्यानम्



छन्दः गायत्री उिरणक् ऄनुषु्टप् बृहती पङ्िक्तः ित्रषु्टप् जगती

अषी 24 28 32 36 40 44 48

दैवी 01 02 03 04 05 06 07

असुरी 15 14 13 12 11 10 09

िाजापत्या 08 12 16 20 24 28 32

याजुषी 06 07 08 09 10 11 12

साम्नी 12 14 16 18 20 22 24

अची 18 21 24 27 30 33 36

ब्राह्मी 36 42 48 54 60 66 72

छन्दसाम् ऄक्षरसखं्यापररज्ञानचक्रम्



ििय छात्राः!

ऄत्र िनिदयष्टमुख्यिबन्दूनाम ्ऄध्ययनेन सह ऄधोिलििताः िवषया 

ऄिप िविशरय ऄध्येतव्याः –

मीमांसाशास्त्रस्य आितहासः महत्त्वं च

वेदाङ्गानां सिंक्षप्तपररचयः महत्त्वं च

श्रीमन्माधवाचाययस्य जीवनवतृ्तम्

मीमांसाशास्त्रदृष््टया वेदापौरषेयत्विितपादनम्

ििसर्द्ानां मीमांसकानां पररचयः 


