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पूर्म
व ीमाांसािशवने वर्विचतुष्टयम्
दिनेश
izLrkouk
र्ेिार्ववनर्वयार्ं प्रर्ृत्तां पूर्वमीमाांसाशास्त्रम्।तत्र क्रमे वर्विमांत्रनामवनषेिार्वर्ािभेिन
े
वर्चायाववर् र्ाक्यावन पञ्चिा वर्भक्तावन।तवममन् भेिे प्रर्म प्रकारः वर्ध्याखयः।सो वि
वर्विः चतुष्प्प्रकारकः उत्पवत्तवर्वनयोगप्रयोगाविकारभेिात्।स एर्ात्र वर्चायवन्तेउत्पवत्तवर्वि
येन र्ेिर्ाक्येन यागमय कमवमर्रुपमात्रमय बोिः भर्वत स उत्पवत्तवर्विभवर्वत । यर्ा'अविहोत्रां जुहोवत' इिां र्ाक्यम् अवििोत्रमय मर्रुपमात्रबोिकत्र्ािुत्पवत्तवत्रवर्िेरूिािरर्ां
भर्वत । के षुवचत्मर्लेषु इमावन उत्पवत्तर्ाक्यावन कमवर्ः मर्रूपमय गुर्मय च, दकन्तु एषा
वमर्वतः तत्रैर् भर्वत यत्रोभयोः वभन्नां प्रापकां नोपलब्िां भर्वत।अतः अत्र मत्र्र्वलक्षर्या
अमय
र्ाक्यमय
सोमर्ता
यागेन
इष्टां
भार्येत्
इत्येर्ांरूपोऽर्वः
दक्रयते।लौगावक्षभामकरप्रभृवतवभः कवतपयमीमाांसकै ः अयां वर्विररवत मर्ीकृ तमवमत । दकन्तु
अमय एतािृशोऽर्वः तिैर् सम्भर्वत यिा कवििन्यवर्कल्पः नोत्पद्यते । यतो वि
मत्र्र्वलक्षर्ायाां कल्पनागौरर्े र्ृवधः भर्वत अत एर् अनन्यगवतका एर् मत्र्र्वलक्षर्ा
मर्ीकायाव भर्वत1 ।
यागमय द्वे रुपे मर्ीदक्रयेते- 1. द्रव्यम्, 2. देिता । एताभ्यमेर् कमवर्ः मर्रूपां वनिावररतः
भर्वत । यद्यवप 'अविहोत्रां जुहोवत' र्ाक्येन द्रव्यमय िेर्तायाः र्ाऽवप ममरर्ां न
भर्वत।तर्ावप

इिम्

'अविज्योवतज्योवतिवििः'

उत्पवत्तर्ाक्यां

भर्वत।यतोऽमय

इत्यादिमन्त्रेर्,

द्रव्यमय

प्रावति

अविरूपिेर्तायाः
'दध्ना

ज्योवत'

प्रावतः
इत्यादि

गुर्वर्िायकर्ाक्येन भर्वत । यदि अयां िेर्तािीनाां प्रापकः वर्विः मर्ीदक्रयते चेिमय
अपूर्वता खवडिता भर्वत । यतः िेर्तािीनाां प्रावतरन्येन र्ेिर्ाक्येन भर्वत, अनेन चात्र
अप्रातार्वप्रापकता न वसध्येत । अतः इिम् उत्पवत्तवर्िेरुिािरर्ां वसधां भर्वत ।
श्रीकृ ष्प्र्यज्र्ा एर्ां कमोत्पवत्तवर्धिां र्वक्त ।
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वर्वनयोगवर्वि
यः अपूर्ववर्विः अङ्गभूतकमवर्ः सम्बन्िां प्रिानकमववभः सि प्रवतपाियवत सः
वर्वनयोगवर्विः भर्वत । अर्ावत् अनेन र्ाक्येन अयां बोिः भर्वत यत् िोमरूपप्रिानकमवर्ः
अङ्गां िविः भर्वत । अत्र िध्नः वर्िेयत्र्ात् तमय अङ्गता बोध्यते ।
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'अविहोत्रां

जुहोवत'
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इत्यनूदितिोममयोद्देष्प्यभूतत्र्ात्

िोमकमवर्ः प्रिान्यां ज्ञायते । र्मतुतः कमोत्पवत्तवर्िौ च
तृतीयादिश्रुवतसांयुक्तावन द्रव्यािीवन एर् कारर्ावन भर्वन्त,
तावन च िात्र्ेर्ेन सि करर्त्र्ेन अवन्र्तावन भर्वन्त ।
िेर्तािीनुदद्दश्य अियािौ आिारे द्रव्यमय प्रक्षेपर्मेर् यागः
करर्त्र्ेन अवन्र्तावन भर्वन्त । िेर्तािीनुदद्दश्य अियािौ
आिारे द्रव्यमय प्रक्षेपर्मेर् यागः भर्वत।कवतपयमर्लेषु
अमय िात्र्ार्वमयान्र्ः आश्रयरूपेर् दक्रयते । यर्ा'दध्नेवरद्रयकामस्य जुहुयात्' इत्यादि र्ाक्येषु िविकरर्त्र्ेन
इवन्द्रयां भार्येत् इत्यर्वबोिः भर्वत । अत एर्ात्र
इवन्द्रयसमृधां फलमुदद्दश्य िविकरर्त्र्ेन इवन्द्रयां भार्येत्
इत्यर्वबोिः भर्वत । अत एर्ात्र इवन्द्रयसमृधां
िविरूपसािनेन िोममय वर्िानां प्रातां भर्वत । अत्र
िविकरर्ता िोमेन सि आश्रयरूपसम्बन्िेन एर् वसधा
भर्वत । िध्यािीनामेषा अङ्गता तेषाां परार्थयवतायाः
कारर्ेन अवमत । यर्ैर् जैवमवननोक्तमवमत – “शेषिः
पिार्थत्िात्” इवत । अत्र पिार्थतायािः तात्पयथम् अरयस्य

आत्मनः बलर्द्भ्यः प्रबलाविकारवयभ्योऽविक प्रबलतायाः
पक्षः उद्घारटतः भर्वत ।
प्रयोगवर्वि
अनुष्ठाने शीघ्रताां सम्पाियन्ती वर्विः प्रयोगवर्विः भर्वन्त ।
र्मतुतः अङ्गभूतर्ाक्यैः सि मिार्ाक्यताां प्रातः
प्रिानवर्विः प्रयोगवर्विरे र् । सममताङ्गवर्वशष्टमय
प्रिानयागमय
प्रयोगरूपेर्
वर्िायकत्र्ात्
अयां
प्रयोगवर्विररत्युच्यते । यद्यवप अङ्गभूतर्ाक्यैः सि
एकर्ाक्यताां प्रातः प्रिानवर्विः सावित्यमय वर्िानां करोवत
तर्ावप तेषाां कमवर्ाम् एककालानुष्ठय
े तायाः सम्भर्े न सवत
अवर्लम्बेन तेषामनुष्ठानमय वर्िानां प्रयोगवर्िेः कायवमवमत ।
अयम् अवर्लम्बः वनयतक्रममयावश्रतः भर्वत ,

यतः

वनयतक्रममय आश्रये न कृ ते कमयानन्तरां ककां कमव
सम्पाद्यवमवत भ्रमः र्र्तवष्प्यते । अत एर् मर्वर्िेयभूतकमवर्ः
प्रयोगप्राशभार्वसधये
प्रयोगवर्विरे र्
पिार्वमय
वर्शेषर्रूपेर् वनयतक्रममयावप वर्िानां करोवत । अतोऽयम्
अङ्गताबोिकक्रमवर्विररत्युच्यते ।

स्िरूपवसद्धौ येषाां प्रयोजनां भिेत् तादृग्द्द्रव्याददवभिवस्त ।
“दध्ना

जुहोवत”

इत्यादिर्ाक्येषु

िध्यािीनाां

प्रयोजनां

परार्वमर्ावत् िोमािीनाां मर्रूपवसधये अवमत । अतः िविः
िोममय अङ्गां वसध्यती ।
मीमाांसािशवने प्रिानयागमय वनष्प्पत्तये अनेकानामङ्गनाां तेन
सि समन्र्यां कतुं श्रुवत, वलङ्ग , र्ाक्य , प्रकरर्, मर्ान,
समाख्या इवत षट् प्रमार्ावन प्रवतपािावन सवन्त । एकवममन्
मर्ले
एके नैर्
प्रिानेन
सि
वभन्नप्रमार्ैः

अविकारवर्वि
मर्गवदिफलानाां मर्ावमतायाः बोिकः वर्विः अविकारवर्विः
भर्वत । कमवजन्यफलमयभोक्तृ त्र्ां फलमर्ावमतायाः तात्पयं
भर्वत । यर्ा – “स्िगथकामो यजेत” इवत र्ाक्ये मर्गवमुदद्दमय
यागवर्िानां
प्रातये
अतः
मर्गवकामीपुरुषमय
यागजन्यफलभोक्तृ ता उच्यते । र्मतुतः अविकाररर्ः
वर्शेषर्ेन वर्वशष्टपुरुषमयैर् फलमर्ावमत्र्ां भर्वत । अतः

वर्वभन्नप्रकारकवर्वनयोगानाां प्रातौ सत्याां , पूर्वक्रवमकानाां

“िाजा िाजसूयेन स्िािाज्यकामो यजेत”

प्रमार्ानाां पिात् उवल्लवखतेभ्यः प्रमार्ेभ्यः प्राबल्यां मत्र्ा
तैः प्रवतपादितः वर्वनयोगः एर् मर्ीदक्रयते । यर्ा
श्रुवतप्रमार्मय उल्लेखः सर्ावत् पूर्वम् अवमत । अतः तत्
सर्वप्रमार्ेभ्यः बलीयः समाख्या च सर्वप्रमार्पिाद्वर्तवत्र्ात्

क्षत्रीयराजा एर् मर्ाराज्यकामाः राजसूययागमयाविकारी
भर्वत नान्ये ब्राह्मर्ाियः इवत । र्मतुतः काम्यकमवसु
मर्गावदिफलानाां
कामना
नैवमवत्तककमवसु
अवििािादिरूपवनवमत्तमय

िुबवलां मर्ीदक्रयते । “कदाचन स्तिीिसी नेरद्र सश्चावस

पवर्त्रतापूर्वकां जीर्नमापनमयाविकाररर्ः वर्शेषर्रूपेर्
प्रयुक्ताः भर्वन्त । एर्मेर् वभन्न-वभन्न दक्रयार्ाम् अनुष्ठानमय

दाशुष2े - अर्ावत् िे इन्द्र त्र्ां िवर्िावतारां पातुां सिैर्ायावस न
जातु घातवयतुवमवत । अमया ऋचायाां इन्द्रशब्िमय उल्लेखात्
ईयम् ऐन्द्री ऋचा उच्यते । अत्र ऋचा इन्द्रमयोपमर्ाने
अङ्गरूपेर् समवन्र्ता मयात् इवत वलङ्गप्रमार्मय
प्रवतपािनमवमत परन्तु श्रुवतर्लवङ्गात् बलीयसी भर्तीत्यतः
“ऐरया

गाहथपत्यमुपवतष्ठते3

इवत श्रुवतप्रमार्ेन उक्ता ऋक्

गािवपत्योपमर्ाने वर्वनयुक्ता भर्वत। लौदककपृष्ठभूमौ
प्रमार्ानावमिां
बलाबलां
अर्राविकाररभ्यः
र्ररष्ठाविकाररर्ाां मर्भावर्काविरबलमय प्राबल्यां द्योतयवत
। वर्र्ेवचतेन बलाबलाविकरर्न्यायेन लोके
यत्र
र्ररष्ठाविकाररर्ाां प्रबलतायाां लोकोपयोगी पक्षः प्रकावशतः
भर्वत तर्ैर् वशष्टोपाविकरर्े लघीयाविकररर्ः अवप

वनियः,

इवत र्ाक्येन

वनत्यकमवसु

च

सामर्थयवमवप “आख्यतानमर्ं ब्रुिता शवतिः सहकारिवि” इवत
न्यायेन वभन्नकालानुष्ठय
े कमवसु पुरुषमय वर्शेषर्ां भर्वत ।
अनुष्ठानसमर्वमयैर् पुरुषमय मर्ावमत्र्ां सम्भर्ां भर्वत ,
असमर्वमय न वि ।
सांिभव सूची
1. अति वर्ष्टावर्िावर्र् गुर्वर्िार्प्यमत्येर्
मत्र्र्वलक्षर्ेवत चेन्मैर्म् । गुर्ानन्र्यानुपपत्या
मत्र्र्वलक्षर्ा अङ्गीदक्रयते । मी.न्या.पृ.३५
2. मी.न्या.प्र.पृ.८५
3. मै.सां.१/५/११

~ 143 ~

