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ವಿಘ್ನ ೇಶ್ವ ರ ಭಟ್ಟ
ಸಹಾಯಕಪ್ಾಾಧ್ಾಾಪಕ
ಅಮೃತವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಪೀಠಂ
ಮೈಸೂರು

ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದ ವಿಶೀಷತೆ
ವಿಘ್ನ ೇಶ್ವ ರ ಭಟ್ಟ
ಜ್ಞಾನಜೂಾೀತಿಯಂದ ಜಗದ ಜಗುಲಿಯಲಿಿ ಜಾಜವಲಿಸುತಿತಿರರು
ರಾಷರವಂದರೆ ಭಾರತ.
ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಮಮ ತಪಃ ಶ್ಕ್ತತಿರಯಂದ ಸಾಕ್ಷಾತಕರಿಸಿಕೂಂಡ ಶಾಸರಗಳಂದ ಭಾರತ ನುು ಜ್ಞಾನವಂಬ
ಬೆಳಕ್ತನಂಗಣವಾನ್ಾುಗಿಸಿದರು. ಮಹಾತಮರು ವೀದವಂಬ ಜ್ಞಾನ ಖಜಾನೆಯನುುದ್ಾಾಟಿಸಲು
ಶಾಸರಗಳಂಬ ಕ್ತೀಲಿಕೈನುು ನಮಗಿತಿತಿರದ್ಾಾರೆ. ಶಾಸಾರರ್ಥ ನುು ಈಕಳಗಿನಂತೆ ವಿ ರಿಸಲಾಗಿದೆಪಾ ೃತಿತಿರಶ್ಚ ನಿ ೃತಿತಿರಶ್ಚ ಪ ಂಸಾಂ ಯೀನೊೀಪದಿಶ್ಾತೆೀ |
ತದಧಮಾಥಶೂಚೀಪದಿಶ್ಾಂತೆೀ ಶಾಸರಂ ಶಾಸರವಿದೊೀ ವಿದುಃ ||
ಧಮಥ ನುು ಪಾ ೃತಿತಿರರೂಪ ನಿ ೃತಿತಿರರೂಪ ಎಂಬ ಎರಡುವಿಧದಲಿಿ ತಿಳಯಬಹುದು. ಯಾ ದು
ಧಮಾಥಧಮಥ ಜ್ಞಾನ ನುು ತಿಳಸಿಕೂಡು ದೊೀ ಅದನುು ಶಾಸರವನುಬಹುದು. ಶ್ಸಾತೆೀ ಅನೆೀನ ಇತಿ
ಶಾಸರಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲಿಿ ಶ್ಸು ಹಂಸಾಯಾಂ ಎಂಬ ಧ್ಾತುವಿಗೆ ಷರನ್ ಪಾತಾಯ ನುು ಮಾಡಿದರೆ
ಶಾಸರಶ್ಬಾ ಸಿದಿಧಯಾಗು ದು. ಶಾಸರಗಳನುು ಅಂಗಗಳು ಮತುತಿರ ದಶ್ಥನಗಳಂಬದ್ಾಗಿ
ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಗಳಾದರೊೀ ವೀದೊೀಚ್ಾಚರೆ ವೀದವಾಕಾಗಳ ಸಾಮಾನಾ ಜ್ಞಾನ, ಪದಗಳ
ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಗಳಲಿಿ ಉಪಯುಕತಿರವಾಗುತತಿರವ. "ದೃಶ್ಾತೆೀ ಯಥಾರ್ಥತತವಮನೆೀನ" ಎಂಬ
ಾತಪತಿತಿರಯಂದ
ತತ್ಾವರ್ಥಸಿದಿಧಗಾಗಿ
ಪಾಮಾಣಗಳಂದ
ವಿಷಯ ನುು
ವಿವೀಚಿಸು
ಶಾಸರಭಾಗ ನುುದಶ್ಥನ ವನುು ರು. ದಶ್ಥನ ಆಸಿತಿರಕ ಮತುತಿರ ನ್ಾಸಿತಿರಕವಂಬ ಪಾಭೀದಗಳಂದ
ಎರಡುವಿಧವಾಗಿದೆ. ವೀದ್ಾದಿಗಳನೆುೀ ಪಾಮಾಣ ನ್ಾುಗಿರಿಸಿಕೂಂಡು ತತ್ಾವರ್ಥ ನುು ನಿರೂಪಸು
ಶಾಸರಭಾಗ ನುು ಆಸಿತಿರಕದಶ್ಥನಗಳನುಬಹುದು. ವೀದ್ಾದಿಗಳನುು ಒಪಪದ ಪಾತಾಕ್ಷಾದಿ
ಪಾಮಾಣಗಳಂದ ಸವಮತ ನುು ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸು
ದಶ್ಥನ
ನ್ಾಸಿತಿರಕದಶ್ಥನವಂಬುದ್ಾಗಿ
ಪಾಸಿದಧವಾಗಿದೆ. ಆಸಿತಿರಕದಶ್ಥನ ಆರುವಿಧ.
ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಾಾಯವೀದ್ಾಂತ್ೌ ಯೀಗೊೀ ವೈಶೀಷಿಕಂ ತಥಾ |
ಸಾಂಖಾಂ ಚೀತಿ ಷಡೀತ್ಾನಿ ದಶ್ಥನ್ಾನಿ ಬುಧೈಃ ಸಮೃತಂ ||
ಈ ಎಲಾಿ ದಶ್ಥನಗಳು ತತ್ಾವರ್ಥನಿಣಥಯಾಕ್ಾಕಗಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳಂದ ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸಲಪಟಿಿವ.
ದಶ್ಥನಗಳ ಮುಖೂಾೀದೆಾೀಶ್
ವಿಭಿನುವಾಗಿರು ದರಿಂದ ಪರಸಪವಿರೊೀದಧಗಳು ಹಲವಡ
ಕಂಡುಬರುತತಿರವ. ದಶ್ಥಗಳಲಿಿ ವೀದ್ಾರ್ಥವಿಚ್ಾರಕ್ಾಕಗಿಯೀ ಆವಿರ್ೂಥತವಾದ ದಶ್ಥನವಂದರೆ
ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನ.
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"ಮೀಮಾಂಸಾ" ಅಂದರೆ ವಿಚ್ಾರ ಎಂದರ್ಥ." ವಿಚ್ಾರೊೀ ನ್ಾಮ
ಪಾಮಾೆೀನ
ತತವಪರಿೀಕ್ಷಾ"
ಎಂಬು ದ್ಾಗಿ
ವಾಚಸಪತಿರ್ಟ್ಾಿಚ್ಾಯಥರು
ವಿ ರಿಸಿದ್ಾಾರೆ.
ಇದರಿಂದ
ಪರರಾಮಾಣಿಕ ವಿಚ್ಾರಶಾಸರವಂದರೆ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರವಂದು
ಸಿದಾವಾಗುತತಿರದೆ.
ಅತಿಪ್ಾಾಚಿೀನ
ದಶ್ಥನವಂದರೆ
ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನವಂಬು ದು
ಸವಾಥಭಿಮತವಾದುದು.
ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನ ನುುಮೊದಲು ಾಸಿಿತ ಸೂತಾರುಪದಲಿಿ
ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸಿದ ರು
ಜೈಮನಿಮಹಷಿಥಗಳು.
ಮೀಮಾಂಸಾ
ದಶ್ಥನದಲಿಿ ಸುಮಾರು ೨೭೪೫ ಸೂತಾಗಳು ಪಾಸಿದಧವಾಗಿವ. ಈ
ದಶ್ಥನದಲಿಿ
ಹನೆುರಡುಅಧ್ಾಾಯಗಳದುಾ
ಪಾತಿಯಂದು
ಅಧ್ಾಾಯದಲೂಿ ವಿಶಿಷಠವಿಷಯಗಳು ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸಲಪಟಿಿವ. ೬೦
ಪ್ಾದಗಳಲಿಿ
ಸರಿಸುಮಾರು
ಸಾವಿರ
ಅಧಿಕರಣಗಳು
ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸಲಪಟಿಿವ.
ಧಮೊೀಥದ್ಾವದಶ್ಲಕ್ಷಣ್ಾಾ ಾತ್ಾಪದಾಸತಿರತಾಲಕ್ಷೆೈಃ |
ಪಾಮಾಣಭೀದಶೀಷತವ ಪಾಯುಕ್ತತಿರ ಕಾಮಸಂಜ್ಞಕೈಃ||
ಅಧಿಕ್ಾರೊೀತಿದೆೀಶ್ಶ್ಚ ಸಾಮಾನೆಾೀನ ವಿಶೀಷತಃ |
ಊಹೂೀ ಬಾಧಶ್ಚ ತಂತಾಂ ಚ ಪಾಸಂಗಾಶೂಚೀದಿತ್ಾಃ
ಕಾಮಾತ್ ||
ಪಾರ್ಮಾಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಪಾಮಾಣ , ದಿವತಿೀಯಾಧ್ಾಾಯದಲಿಿ
ಕಮಥಭೀದಬೊೀಧಕಪಾಮಾಣಗಳು,
ತೃತಿೀಯಾಧ್ಾಾಯದಲಿಿ
ಅಂಗತ್ಾಗಾಾಹಕ ಪಾಮಾಣಗಳು, ನ್ಾಲಕನೆೀಯ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ
ಕಾತವರ್ಥ ಪ ರುಷಾರ್ಥಸವರೂಪ , ಐದನೆಯಾಧ್ಾಾಯದಲಿಿ
ಕಾಮಬೊಧಕ ಪಾಮಾಣಗಳು, ಆರನೆಯನೆಯ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ
ಅಧಿಕ್ಾರ
ಸವರೂಪ ,
ಏಳನೆಯ
ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ
ಸಾಮಾನ್ಾಾತಿದೆೀಶ್ ,
ಎಂಟನೆಯಾಧ್ಾಾಯದಲಿಿ
ವಿಶೀಷಾತಿದೆೀಶ್ ,
ಒಂಬತತಿರರಲಿಿ
ಊಹ ,
ಹತತಿರನೆಯಾಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಬಾಧ , ಹನೊುಂದರಲಿಿ ತಂತಾ
ಹಾಗು
ಹನೆುರಡನೆಯ
ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ
ಪಾಸಂಗ
ನಿರೂಪಸಲಪಟಿಿದೆ.
ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತಾಗಳಗೆ ಉಪ ಷಥರ ೃತಿತಿರ, ಶ್ಬರಸಾವಮಗಳ
ಭಾಷಾ
ಮತುತಿರ
ಕುಮಾರಿಲರ್ಟಿರ
ವಾತಿಥಕ
ಪಾಸಿದಧವಾದವಾಾಖಾಗಳಾಗಿವ. ಇದಲಿದೆ ಪಾಭಾಕರ ಮಶ್ಾರು
ಹಾಗು ಮುರಾರಿ ಮಶ್ಾರು ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದ ಮಾಗಾಥಂತರ
ಶೂಧಕರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಅದೆೀರಿೀತಿ ಪ್ಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮಶ್ಾ, ಖಂಡದೆೀ
ಮಶ್ಾ, ರ್ತೃಥಮತಾ, ಅಪಪಯಾ ದಿೀಕ್ಷಿತ, ಆಪದೆೀ ,
ಲೌಗಾಕ್ಷಿಭಾಸಕರ, ಕೃಷಣಯಜಾವ ರಂತಹ ಪಂಡಿತರು ಅನೆೀಕ
ಗಾರ್ಂಗಳನುು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸಾರಧಾಯನ ಸೌಕಯಥಕ್ಾಕಗಿ
ವಿರಚಿಸಿದ್ಾಾರೆ.
ವಿಭಿನನ ಶಾಸ್ತ್ ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಮಾಂಸಾದಶ್ಶನದಪಾತ್ರ
ವಿಚ್ಾರದಿಂದ
ಹೂರತ್ಾಗಿ
ಯಾ ದೆೀವಿಷಯ ನುು
ಸಮಪಥಕವಾಗಿ
ನಿರೂಪಸಲು
ಸಾಧಾವಿಲಿ.
ನಿಯಮತ
ವಿಚ್ಾರಕಾಮ
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದಲಿಿ
ಸಮಪಥಕವಾಗಿ
ನಿರೂಪಸಲಪಟಿಿದೆ.
ಪೂ ಥಮೀಮಾಂಸಾ
ಹಾಗು
ಉತತಿರರಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನಗಳನಡುವ
ಹಲವಡ

ಪರಸಪರವಿರೊೀಧಕಂಡುಬರುತತಿರದೆ.
ಆದರೆ
ದಶ್ಥನದ
ಪಾತಿಪ್ಾದನ್ಾಶೈಲಿಯಲಿಿ ಸಾಮಾತೆಯನುು ನೊೀಡಬಹುದು.
ನಮಗೆಲಿ ತಿಳದಿರು ಂತೆ ಶಾರಿೀರಕಮೀಮಾಂಸಾ (ವೀದ್ಾಂತ)
ಭಾಷಾ ನುು ಬರೆದ ರಲಿಿ ಬಗ ತ್ಾಪದಶ್ಂಕರರು ಪಾಸಿದಧರು.
ಶ್ಂಕರರಿಂದರಚಿತವಾದ
ಸೂತಾಭಾಷಾ
ಪ್ಾಾಯಃ
ಶಾಬರಭಾಷಾಶೈಲಿಯನೆುೀ ಹೂೀಲುತತಿರದೆ.
ಶಾಬರಭಾಷ್ಯ ಾಂ
ಧಮಥಃ ಪಾಸಿದೊಧೀ ವಾ ಸಾಾದಪಾಸಿದೊಧೀ ವಾ | ಸ
ಚೀತರಸಿದೊಾೀ ನ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತ ಾಃ |ಅಥಾಪಾಸಿದೊಧೀ ನತರಾಂ |
ಧಮಥಂ ಪಾತಿ ಹ ವಿಪಾತಿಪನ್ಾು ಬಹುವಿದಃ | ಕೀಚಿದನಾಂ
ಧಮಥಮಾಹುಃ ಕೀಚಿದನಾಂ | ಸೂೀಽಯಮವಿಚ್ಾಯಥ
ಪಾ ತಥಮಾನಃ ಕಂಚಿದೆೀವೂೀಪ್ಾದದ್ಾನೊೀ ವಿಹನೆಾೀತ, ಅನರ್ಥಂ
ಚಚ್ೀಥತ್ |
ಶಾಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ಾಂ
ತತುಪನಬಾಥಹಮ ಪಾಸಿದಧಮಪಾಸಿದಧಂ ವಾ ಸಾಾತ್ | ಯದಿ
ಪಾಸಿದಧಂ ನ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತ ಾಂ | ಅಥಾಪಾಸಿದಧಂ ನೆೈ ಶ್ಕಾಂ
ಜಿಜ್ಞಾಸಿತುಮತಿ | ತದಿವಶೀಷಂ ಪಾತಿ ವಿಪಾತಿಪತೆತಿರೀಃ | ದೆೀಹಮಾತಾಂ
ಚೈತನಾವಿಶಿಷಠಮಾತೆಮೀತಿ ಪ್ಾಾಕೃತ್ಾ ಜನ್ಾ ಲೂೀಕ್ಾಯತಿಕ್ಾಶ್ಚ
ಪಾತಿಪನ್ಾುಃ | ಮನ ಇತಾನೆಾೀ | ಏ ಂ ಬಹವೂೀ ವಿಪಾತಿಪನ್ಾು
ಯುಕ್ತತಿರವಾಕಾತದ್ಾಭಾಸಸಮಾಶ್ಾಯಾಃ ಸನತಿರಃ | ತತ್ಾಾವಿಚ್ಾಯಥ
ಯತಿಕಂಚಿತರತಿಪ್ಾದಾಮಾನೊೀ
ನಿಃಶಾೀಯಸಾತರತಿಹನೆಾೀತ್ಾನರ್ಥಂ ಚೀಯಾತ್ |
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸಾತಪಾತಿಪ್ಾದಾ ವಿಷಯ ನಿರೂಪೊೀದೆಾೀಶ್ದಿಂದ
ಅಧಿಕರಣವಂಬ ಸು ಾ ಸಿಯನುು ಕಲಿಪಸಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಾ ಸಿಯು
ಉತತಿರರಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥದಲಿಿಯೂ
ಉಪಯೀಗಿಸಲಪಟಿಿದೆ. ಇನುು ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನದಲಿಿ ಹೀಗೆ
ಬಲಾಬಲನಿರೂಪಣ,
ಪ್ಾಾಮಾಣ್ಾಾಪ್ಾಾಮಾಣಾನಿಣಥಯ,
ಅಧಿಕ್ಾರಾನಧಿಕ್ಾರನಿಣಥಯಗಳು
ನಿರೂಪಸಲಪಟಿಿವಯೀ
ಅವಲಿ
ಧಮಥಶಾಸರದಲಿಿ
ಯಥಾ ತ್
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟಿಿವ. ಇನುು ಪಾಸಿದಧ ಧಮಥಶಾಸರಕ್ಾರರಾದ
ವಿೀರಮತಾ
ಮಶ್ಾ,
ವಿಜ್ಞಾನೆೀಶ್ವರ,
ಹರದತತಿರದಿಗಳು
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರನ್ಾಾಯ ನ್ಾುದರಿಸಿಯೀ
ತಮಮವಾಾಖಾಯನುು ರಚಿಸಿರು ದ್ಾಗಿ ಹೀಳಕೂಂಡಿರು ದ್ಾನುು
ನ್ಾ
ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ನ್ಾಾಯ
ಮತುತಿರ
ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನಗಳಲಿಿ
ಪರಸಪರವಿರೊೀಧಗಳು
ಕಂಡುಬಂದರೂಕೂಡ
ವಾಕಾಶೀಷಾದಿಗಳ
ನಿರೂಪಣ್ಾ
ಸಂದರ್ಥದಲಿಿ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರ ನ್ಾುದರಿಸು ದನುು ನ್ಾ
ಕ್ಾಣಬಹು ದು.
ಸಹೃದಯರ
ಮನತಣಿಸು
ಸಾಹತಾಶಾಸರದಲಿಿಯೂ
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದ
ಉಪಯುಕತಿರತೆಯನುುನ್ಾ
ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಅನಿವತ್ಾಭಿದ್ಾನವಾದ ಹಾಗು ಅಭಿಹತ್ಾನವಯವಾದಗಳನುು
ಮೀಮಾಂಸಾಸಂಮಮತವಾಗಿ ವಿಚ್ಾರಿಸಿರು ದನುುಕ್ಾ ಾಪಾಕ್ಾಶ್
ಹಾಗು
ಸಾಹತಾದಪಥಣ್ಾದಿಗಾಂರ್ಗಳು ಾಕತಿರಪಡಿಸುತತಿರವ.
ಆಕೃತಿವಾದ
ಲಕ್ಷಣ್ಾವಾದಗಳೂಕೂಡ
ಮೀಮಾಂಸಾನುಸಾರವಾಗಿಯೀ
ಅಲಂಕ್ಾರಶಾಸರದಲಿಿ
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ನಿರೂಪಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಲಿದೆೀ ಸಾಹತಾದಪಥಣ್ಾದಿ ಗಾಂರ್ಗಳಲಿಿ
"ಏ ಂ ಸಿದ್ಾಧಂತಯಂನಿತಿರ ಜರನಿಮೀಮಾಂಸಕ್ಾಃ" ಎಂಬು ದ್ಾಗಿ
ಮೀಮಾಂಸಕರನುು
ಗೌರವಿಸಿಲಾಗಿದೆ.
ವೀದ್ಾಂಗಗಳಲಿಿಮಖಸಾಿನಿೀಯವಾದ
ಶಾಸರ
ವಾಾಕರಣ.
ವಾಾಕರಣಶಾಸರದಲಿಿ ಕ್ಾರಕಗಳಗೆ ಪರಸಪರಾನವಯಾಭಾ ನುು
ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಗುಣ್ಾನ್ಾಂಚ ಪರಾರ್ಥತ್ಾವತ್ ಅಸಂಬನಧಃ
ಸಮತ್ಾವತ್ ಸಾಾತ್" "ನ ಹ ಭಿಕ್ಷುಕೂೀ ಭಿಕ್ಷುಕ್ಾಂತರಂ ಯಾಚಿತು
ಮಹಥತಿ
ಸತಾನಾಸಿಮನುಭಿಕ್ಷುಕ"
ಎಂಬ
ಮೀಮಾಂಸಾ
ನ್ಾಾಯಗಳನುನುಸರಿಸಿ ಪರಸಪರಾನವಯ ನುು ನಿಷೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆಯೀ ಹಲವಡ ವಾಾಕರಣಶಾಸರದಲಿಿ ಮೀಮಾಂಸಾನ್ಾಾಯದ
ಪಾಸಕ್ತತಿರಯನುು ನ್ಾ ರಿಯಬಹುದು. ರಾಜಕ್ಾಯಥದಲಿಿ ಎಂತಃ
ಾಕ್ತತಿರಯನುು ನೆೀಮಸಬೆೀಕಂಬ ಪಾಶುಗೆ "ಯೀಯಸಿಮನ್ ಸಮರ್ಥಃ
ತಂ ತಸಿಮನೆುೀ
ನಿಯೀಜಯೀತ್" ಎಂಬು ದ್ಾಗಿ ಪಾಸಿದಧ
ಅರ್ಥಶಾಸರಕ್ಾರನ್ಾದ ಚ್ಾಣಕಾನು ಪಾತಿಕಾಯಸಿದ್ಾಾನೆ. ಈ
ನಿಯಮ
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದ
ಸಾಮಥಾಾಥಧಿಕರಣ
ನ್ಾಾಯದಿಂದನಿರೂಪಸಲಪಟಿಿದೆ.
ವೀದ್ಾರ್ಥನಿಣಥಯಕ್ಾಕಗಿ
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದ
ಉಗಮವಾಗಿರು ದರಿಂದ,
ವೀದ ನ್ಾುಶ್ಾಯಸಿರು ಎಲಾಿಶಾಸರಗಳು ಪ್ಾಾಯಃ ಒಂದ್ಾಲಾಿ
ಒಂದು ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನ ನುು ಆಶ್ಾಯಸಿರು ದು
ಖಂಡಿತ.

ಆಗಮಾದಿತಂತಾಕಮಥಗಳಲಿಿ
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದಪ್ಾತಾ
ವಿಗಾಹ ನೊುಪಪದ ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನ ಆಗಮಶಾಸರದಲಿಿ
ಹೀಗೆ ಉಪಯುಕತಿರವಾದಿೀತು ಎಂಬಪಾಶುಯು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ
ಮನಸಿಿನಲಿಿ ಮೂಡಿೀತು. ಯಾಗಾದಿಗಳಲಿಿ ಮೀಮಾಂಸಕರು
ವಿಗಾಹ ನುು ಒಪ ಪ ದಿಲಿವಂಬ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಸತಾವೂೀ
ಅದೆೀರಿೀತಿ ಧ್ಾಾನ್ಾದಿಗಳಲಿಿ ಮೀಮಾಂಸಕರು ವಿಗಾಹ ನುು
ಒಪ ಪತ್ಾತಿರರೆ ಎಂಬು ದು ಸತಾ. ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದಲಿಿ
ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸಲಪಟಿ ಹಲ
ನ್ಾಾಯಗಳು ಆಗಮಶಾಸರದಲಿಿ
ಉಪಯುಕತಿರವಾಗಿವ. ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದ ಹನೊುಂದನೆಯ
ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ
ಕ್ಾಲೈಕಾ
ಕತರರಥೈಕಾ
ದೆೀಶೈಕಾ
ಫಲೈಕಾಗಳದಾಲಿಿ
ಹಲವಾರುಪಾಧ್ಾನಯಾಗಗಳದಾರೂಕೂಡ
ಒಮಮ ಅಂಗಾನುಷಾಠನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಹೂರತ್ಾಗಿ
ಪಾತಿಪಾಧ್ಾನದಲಿಿಯೂ ಪಾತೆಾೀಕವಾಗಿ ಅಂಗಾನುಷಾಠನ ನುು
ಮಾಡುವಾಗತಾವಿಲಿ ಎಂಬುದ್ಾಗಿಪಾತಿಪ್ಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೀರಿೀತಿ
ಆಗಮಶಾಸರಗಳಲಿಿಯೂಕೂಡ
ಪಾತಿಷಾಠಕಮಾಥಂಗವಾಗಿ
ಅಂಕುರಾಪಥಣಂ, ಪ ಣ್ಾಾಹವಾಚನಂ, ರ್ೂತೊೀತಿಥಜನಂ,
ಕಕಥರಿಸಾಿಪನಂ
ಹಾಗು
ಶ್ಂಖಪೂರಣ್ಾದಿ
ಕಮಥಗಳು
ವಿಹತವಾಗಿವ.
ಪಾತಿಷಾಠಕಮಥದಲಿಿ
ಅಧಿವಾಸಹೂೀಮ,
ಕಲಾಹೂೀಮ,
ತತವಹೂೀಮಗಳಂಬ
ಅನೆೀಕ
ಪಾಧ್ಾನಕಮಥಗಳದಾರೂಸಹ
ತಂತ್ಾಾಧಿಕರಣನ್ಾಾಯದಿಂದ
ಅಂಕುರಾಪಥಣ್ಾದಿ
ಅಂಗಕಮಥಗಳು
ಒಮಮಮಾತಾ
ಅನುಷಿಠಸಲಪಡುತತಿರವ.
ಇನುು
ದೆೀವಾಲಯಗಳಲಿಿ
ಹವಿರಾದಿದಾ ಾಗಳನುು ದೆೀ ತ್ಾವಿಗಾಹಕಕ ನಿವೀದಿಸಲಾಗು ದು.

ನಿವೀದಿತದಾ ಾ ನುು ಹೀಗೆ ಉಪಯೀಗಿಸಬೆೀಕು ಎಂಬ ಪಾಶುಗೆ
ಉತತಿರರವಾಗಿ ಅನುಷಾಠನ ಪಾಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿದ್ಾಾನೆ –
ನಿವೀದಿತಂತು ಯದೊಭೀಜಾಂ ಭೂೀಕತಿರ ಾಂ ತದಿವಧ್ಾನತಃ |
ಈ ಉಕ್ತತಿರಯು ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದಲಿಿ ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸಲಪಟಿ
ಪಾತಿಪತಿತಿರನ್ಾಾಯ ನ್ಾುದರಿಸಿದೆ.
ಹೂೀಮಕ್ಾಕಗಿ
ನ್ಾಲುಕಮುಷಿಿದಾ ಾ ನುು
ತೆಗೆದುಕೂಂಡು
ಹವಿಸಿನುುಸಿದಧಪಡಿಸಲಾಗು ದು.
ಸಿದಧವಾದ
ಹವಿಸಿಿನ
ಎರಡುಭಾಗಳು ಪಾಧ್ಾನಯಾಗದಲಿಿ ಉಪಯೀಗಿಸಲಪಡುತತಿರವ.
ಶೀಷಭಾಗ
ಸಿವಷಠಕೃತ್
ಎಂಬಹೂೀಮದಲಿಿಯೂ
ಉಳದಭಾಗ
ರ್ಕ್ಷಣದಲಿಿಯೂ ಉಪಯೀಗಿಸಲಪಡು ದು.
ವಿನಿಯೀಗಿಸಲಪಟಿ ದಾ ಾಗಳ ಉತತಿರರಕ್ತಾಯಯು ಪಾತಿಪತಿತಿರ
ಪದವಾಚಾವಾಗಿದೆ. ಪಾಕೃತ ನೆೈವೀದಾದಲಿಿ ವಿನಿಯೀಗಿಸಲಪಟಿ
ಭೂೀಜಾ ನಿಯಮಯುತವಾಗಿ ಸಿವೀಕರಿಸಬೆೀಕು ಎಂಬು ದ್ಾಗಿ
ಮೀಲಿನವಾಕಾ
ವಿಧಿಸುತತಿರದೆ. ಆದಾರಿೀಂದ ನಿವೀದಿತರ್ಕ್ಷಾ
ಭೂೀಜನ
ಪಾತಿಪತಿತಿರಕಮಥ ವಂಬು ದು ಸಪಷಠವಾಗುತತಿರದೆ.
ಹಾಗೆಯೀ
ಮೀಮಾಂಸಾಶ್ಸರಪಾತಿಪ್ಾದಿತ
ನ್ಾಾಯಾನುಸಾರ
ಅಂಗಾಂಗಿಭಾ ನಿಣಥಯ,
ಪಾಯೀಗಕಾಮನಿಣಥಯ
ಅಧಿಕ್ಾರನಿಣಥಯ,
ಅತಿದೆೀಶ್ನಿಣಥಯ
ಮತುತಿರ
ಊಹಾನಿಣಥಯಾದಿಗಳನುು ಅಗಮಶಾಸತಿರದಲಿಿ ನ್ಾ ಗಮನಿಸ
ಬಹುದು.
ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲಿಿ ಮೀಮಾಂಸಾ
೧೯೮೭
ರಲಿಿ
ಉತತಿರರಪಾದೆೀಶ್ದ
ಉಚಚನ್ಾಾಯಲ
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದ ಜಟೀಷಿಿ ನ್ಾಾಯ ನ್ಾುದರಿಸಿ ತಿಪಥನುು
ಘೂೀಷಿಸಿದೆ. ಜೈಲಿನಲಿಿರು
ಾಕ್ತತಿರಗಳು ಜಾಮೀನನುು
ಪಡದುಕೂಳಳಬೆೀಕ್ಾದಲಿಿ ಜಿಲಾಿಹಚುಚ ರಿ ನ್ಾಾಯಾಧಿೀಶ್ರಿಂದ
ಅನುಮೊೀದಿತ ಪತಾದಿಂದಪಡಯ ಬೆೀಕ್ಾಗುತತಿರದೆ. ಉತತಿರರ
ಪಾದೆೀಶ್ದ ಸಕ್ಾಥರ
ಹಲವಾರು
ಷಥಗಳಂದ ಹಲವಡ
ಜಿಲಾಿನ್ಾಾಯಾಧಿೀಶ್ರನುು
ನೆೀಮಕ
ಮಾಡಿರದಕ್ಾರಣ
ಜೈಲಿನಲಿಿರು
ಾಕ್ತತಿರಗಳಗೆ ಜಾಮೀನನುು ಸಲಿಿಸಲು ಅ ಕ್ಾಶ್ವೀ
ದೊರಕಲಿಲಿ. ಇದನುು ಮನಗಂಡ ನ್ಾಾಯಾಲಯ
ತನು
ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು ಶೂೀಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ಯಾ ದೆೀ ಪರಿಹಾರ
ದೊರಕದ ಕ್ಾರಣ ಉಪ್ಾಯಾಂತರ ನುು ಶೂೀಧಿಸಿತು. ಅಂತಃ
ಸಂದರ್ಥದಲಿಿ
ಮೀಮಾಂಸಾ
ಶಾಸರದ
ಜಟೀಷಿಿನ್ಾಾಯ ನ್ಾುದರಿಸಿ
(ಅಧ್ಾಾಯ
೬.
೩.೩೯)
ನ್ಾಾಯಾಲಯ
ಜಿಲಾಿನ್ಾಾಯಾಧಿೀಶ್ರ
ಅಭಾ ದಲಿಿ
ನೆೀರವಾಗಿ
ಉಚಚನ್ಾಾಯಾಲಯದ
ನ್ಾಾಯಾಧಿೀಶ್ರು
ಜಾಮೀನನುು
ಕೂಡಬಹುದೆಂಬು ದ್ಾಗಿ
ನಿಣಥಯಸಿತು.
ಸೂೀಮಲತೆಯು ಸಿಗದ ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಪೂತಿೀಕ ವಂಬ ಲತೆಯನುು
ಬಳಸಿ ಹೂೀಮಮಾಡ ಬಹುದು ಎಂಬು ದ್ಾಗಿ ಈ ನ್ಾಾಯ
ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸುತತಿರದೆ
(ಯದಿ
ಸೂೀಮಂ
ನ
ವಿಂದೆೀತ
ಪೂತಿೀಕ್ಾದಭಿಶ್ುಣುಯಾತ್). ಈ ತಿೀಪಥನುು ಹಲ ರು
ಒಪಪಕಳಳಲಿಲಿ.
ಕ್ಾರಣ
೨೦೦೦
ಸಾವಿರ ಷಥದಷುಿ
ಹಳಯನಿಯಮಗಳು ಈ ಕ್ಾಲಕಕ ಅನವಯವಾಗು ದಿಲಿ
ಎಂಬು ದು
ಅ ರ
ಅಭಿಪ್ಾಾಯವಾಗಿತುತಿರ.
ಆದರೆ
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ನ್ಾಾಯಾಲಯ
ಪೂ ಥಮೀಮಾಂಸಾ
ಶಾಸರ
ನ್ಾಾಯಪರಿೀಕ್ಷಾಶಾಸರವಾಗಿರು ದರಿಂದ
ಎಷಿೀ
ಹಳಯದ್ಾದರೂಕೂಡ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿೀಪಥನಿುತುತಿರ
ಕ್ಾನೂನನುು
ಜಾರಿಗೊಳಸಿತು.
ಹೀಗೆಸುಮಾರು
೧೮೦
ತಿೀಪ ಥಗಳನುು ನ್ಾಾಯಾಲಾಗಳು ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರ ನ್ಾುದರಿಸಿ
ನಿೀಡಿವ.
ಸಮಾಜದಲಿಿಮೀಮಾಂಸಾ
ಆಧುನಿಕತೆಯ
ತುತತಿರತುದಿಯನೆುೀರುತಿತಿರದೆ
ವಿಶ್ವ.
ಪಾತಿಯಂದುವಿಷಯ ನುು ನ್ಾ
ಅಂತಜಾಥಲದ ಮೂಲಕ
ತಿಳದುಕೂಳಳಬಹುದು. ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರ
ಲೂಕದಲಿಿ
ಎಷುಿಉಪಯುಕತಿರವಾದದೆಂಬುದನುು ತಿಳಯಬೆೀಕಂದರೆ ಒಮಮ
ಅಂತಜಾಥಲಪ ಟದಲಿಿ ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನಂ ಎಂಬು ದ್ಾಗಿ
ನಮೂದಿಸಿದಲಿಿ
ಸರಿಸುಮಾರು
೯೧೨೦೦
ಸಂಖಾಯ
ಫಲಿತ್ಾಂಶ್ ನುು ನ್ಾ ಕ್ಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಜಗತಿತಿರನಲಿಿ
ಅದೆಷುಿಜನರು ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರ ನುು ಆದರಿಸುತ್ಾತಿರರೆಂಬ
ಮಾಹತಿಯು ನಮಗೆಲಭಿಸುತತಿರದೆ. ವಿಚ್ಾರಶ್ೂನಾವಾದ ಜನರು
ಲೂೀಕದಲಿಿ ಉತತಿರಮಸಾಿನ ನುು ಹೂಂದಲುಿ ಸಾಧಾವಿಲಿ.
ವಿಚ್ಾರಕಾಮ ನುು
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದಿಂದ
ನ್ಾ
ಪಡಯಬಹುದು.
ಆದಾರಿಂದಲೀ
ಜನರು
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರ ನುರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ಾತಿರರೆ. ಮೀಮಾಂಸಾ
ಶಾಸರ
ಮಾನ ಸವಭಾ ನುರಿತು ರೂಪ ಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ
ತಪ್ಾಪಗಲಾರದು. ತಿಳದೊೀ ತಿಳಯದೆಯ ಪಾತಿಯಬಬನೂ
ಲೂಕದಲಿಿ
ಮೀಮಾಂಸಕನೆೀ
ಆಗಿದ್ಾಾನೆ.
ತನಗೆ
ಬೆೀಕ್ಾದ ಸುತಿರಗಳನುು ಕೂಳುಳವಾಗ
ಳತುತಿರ ಕಡುಕುಗಳನುು
ಗಮನಿಸಿಯೀ ಕೂಳುಳತ್ಾತಿರನೆ. ತನು ಸುತಿರಗಳನುು ವಿಕಾಯಸುವಾಗ
ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ವಿಕಾಯಯೀಗಾ ಸುತಿರಗಳನುು ಸುತಿರತಿಸುತ್ಾತಿರನೆ.
ವಿಧಿವಾಕಾಗಳನುು
ಕೀಳದತಕ್ಷಣ
ಕ್ತಾಯಯಲಿಿ
ಪಾ ೃತತಿರನ್ಾಗುತ್ಾತಿರನೆ.
ನಿಷೀಧವಾಕಾಗಳನುು
ಕೀಳದತಕ್ಷಣ
ನಿ ೃತತಿರನ್ಾಗುತ್ಾತಿರನೆ
(ಪಾಮಾಣ್ಾಧ್ಾಾಯ
ನ್ಾಾಯ).
ಕಲಸಕ್ಾಯಥಗಳನುು
ಮಾಡುವಾಗ
ಪಾಸಕತಿರ
ಕ್ಾಯಥಕಕನುಗುಣವಾಗಿ
ನಿಯಮ ನ್ಾುಚರಿಸುತ್ಾತಿರನೆ.
ಉದಿಾಷಿಕ್ಾಯಥ ನುು ಸಾಧಿಸು ಉದೆಾಶ್ದಿಂದ ತದಂಗವಾಗಿ
ಮಾಡಲೀಬೆೀಕ್ಾದ
ಕ್ಾಯಥಗಳನುು
ಚ
ತು
ತಪಪದೆ
ನೆರವೀರಿಸುತ್ಾತಿರನೆ. (ಅಂಗಾಧ್ಾಾ ಯನ್ಾಾಯ) ಕ್ಾಯಥ ನುು
ಾ ಸಿಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸು ಉದೆಾೀಶ್ದಿಂದ ಯಾ ಕ್ಾಯಥವಾದ
ತಕ್ಷಣ
ಯಾ ಕ್ಾಯಥ ನುನುಸರಿಸಬೆೀಕಂಬುದನುು
ತಿಳದು
ಸು ಾ ಸಿಿತವಾದ
ಕಾಮ ನುು
ರೂಪಸಿಕೂಳುಳತ್ಾತಿರನೆ.
(ಕಾಮಾಧ್ಾಾಯ ನ್ಾಾಯ) ತನು ಅಧಿಕ್ಾರವಾಾಪತಿರಯನುರಿತು
ಾ ಹರಿಸುತ್ಾತಿರನೆ (ಅಧಿಕ್ಾರಾಧ್ಾಾಯ ನ್ಾಾಯ). ಬೆರೆಯ ರಿಂದ
ಮಾಡಲಪಟಿ
ಉತತಿರಮಕ್ಾಯಥಗಳನುು
ಅನುಸರಿಸುತ್ಾತಿರನೆ
(ಅತಿದೆೀಶಾಧ್ಾಾಯ ನ್ಾಾಯ). ಸಮಾಜದಲಿಿರು
ಹಲ
ಉತತಿರಮಾಂಶ್ಗಳನುು ತನಗನುಕೂಲವಾಗು ಂತೆೀ ನಿರೂಪಸಿ
ಕೂಳುಳತ್ಾತಿರನೆ
(ಊಹಾಧ್ಾಾಯ
ನ್ಾಾಯ).
ತನಗೆ
ಅ ಶ್ಾಕತೆಯಲಿದ
ಅಂಶ್ಗಳು
ಪ್ಾಾಪತಿರವಾದರೂ
ಅದನುುಬಯಸು ದಿಲಿ
(ಬಾಧ್ಾಧ್ಾಾಯ
ನ್ಾಾಯ),
ವಿಭಿನುಕ್ಾಯಥಗಳನುು
ಒಂದೆೀಸಲ
ಮುಗಿಸು ಂತೆ

ಸುಲಭೂೀಪ್ಾಯ ನ್ಾುದರಿಸುತ್ಾತಿರನೆ (ತಂತ್ಾಾಧ್ಾಾಯ ನ್ಾಾಯ).
ಒಂದುಕ್ಾಯಥ
ದಿಂದ
ಹಲ
ಪಾಯೀಜನಗಳು
ಬಂದೊದಗು ದ್ಾದರೆ ಅಂತಃ ಕಮಥದಲಿಿ ಶಿೀಘ್ಾವಾಗಿ
ಪಾ ೃತತಿರನ್ಾಗುತ್ಾತಿರನೆ. (ಪಾಸಂಗಾಧ್ಾಾ ಯನ್ಾಾಯ)

ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದ ಪಾಸಕತಿರತೆ
ಹತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಕ್ತಾಯಾಹೀನಂ ಹತಂ ಅಜ್ಞಾನಿನ್ಾಂ ಕ್ತಾಯಾ |
ಅಪಶ್ಾನ್ ಅಂಧಕೂೀದಗಧಃ ಪಶ್ಾನುಪ ಚ ಪಂಗುಕಃ ||
ಹೀಗೆ ಕಣಿಣಲಿದೆ ಕುರುಡನು ಕ್ಾಲಿಲಿದೆ ಕುಂಟನು ಹೂತಿತಿರ
ಉರಿಯುತಿತಿರರು ಅರಣಾದಲಿಿ ರ್ಸಮವಾಗುತ್ಾತಿರರೊೀ ಅದೆೀರಿೀತಿ
ಕ್ತಾಯಾಶ್ೂನಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಹಾಗು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕ್ತಾಯಯೂ
ಕೂಡ ಾರ್ಥವಾಗುತತಿರದೆ. ಸುಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ತಾಯಯನ್ಾುಚರಿಸಿ
ಕ್ತಾಯಾಫಲ ನುನುರ್ವಿಸಬೆೀಕಂದರೆ
ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನ್ಾಧಾಯನ
ಅತಾಗತಾ.
ಜ್ಞಾನಕಮಥಸಮುಚಚಯದಿಂದ ಕ್ಾಯಥಸಾಧಾ ಎಂಬು ದು
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸರದ ತತ್ಾವರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಪಾತಿಯಂದು ದಶ್ಥನ
ಕೂಡ ಒಂದಲಿ ಒಂದುರಿೀತಿಯಲಿಿ ಪಾಯೀಜನಕ್ಾರಿಗಳಾಗಿವ.
ಅದೆೀರಿತಿ ಮೀಮಾಂಸಾದಶ್ಥನ ೂಕೂಡ ಸವಾಥದರಣಿೀಯವಾಗಿದೆ.
ಪಾಬಂಧರಚನೆಯಲಿಿ ತೆಗೆದುಕೂಂಡ ಗಾಂರ್ಗಳು
1. शाबरभाष्यसहितं मीमां सादशशनम्
सं -श्रीमन्मिा-दे व हिमणाजी आपटे
संस्कृतम्

दे वनागरी

आनन्दाश्रम-प्रेस् १९३१
2. मीमां सा श्लोकवाहतशकम्
कुमाररलभट्टः
संस्कृतम्

दे वनागरी

रत्न पब्लिकेशन्स, वाराणसी २०१३
3. तन्त्रवाहतशकसहितं मीमां सादशशनम्
सं - हवनायक गणेश आपटे
संस्कृतम्

दे वनागरी

आनन्दाश्रम-प्रेस् १९३०
4. तन्त्रवाहतशकम्
कुमाररलभट्टः
संस्कृतम्

दे वनागरी

िौकाम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस १९०३
5. टु प्टीका

~ 133 ~

संस्कृतम्

कुमाररलभट्टः
दे वनागरी

हवद्याहवलास प्रेस बनारस १९०४
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6. मीमां साकौस्तुभः

14. मीमां सापररभाषा

खण्डदे वः
संस्कृतम्

कृष्णयज्वा
दे वनागरी

संस्कृतम् दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीस आहिस, बनारस १९२९
7. भाट्टदीहपका

िौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी २००९
15. मीमां सानयमञ्जरी

खण्डदे वः
संस्कृतम्

पं पट्टाहभराम शास्त्री
दे वनागरी

संस्कृतम्

श्री सद्गुरु पब्लिकेशन्स, दे िली १९८७
8. शास्त्रदीहपका

दे वनागरी

सम्पू णाशनन्द संस्कृत युहनवहसशहट १९८४
16. भाट्टहिन्तामहणः

पार्शसारहर्-हमश्रः

श्री गागाभट्टः

संस्कृतम्

संस्कृतम्

दे वनागरी

िौखम्बा कृष्णदास अकाडहम वाराणसी २००३
9. भाट्टसंग्रिः

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस १९३३
17. अध्वरमीमां सा कुतूिलवृहतः

राघ्वेन्द्रयहत-सावशभौमः

सं - कुप्पुस्वाहम शाब्लस्त्रगल्

संस्कृतम्

संस्कृतम्

दे वनागरी

द्वै तवेदान्त-ष्टडीस् & रीसि्श िौन्डे शन् बसवनगुहड,

दे वनागरी

वाणीहवलास प्रेस् १९०७

बेङ्गलूरु २००४
18. प्रभाकरहवजयः
10. मानमेयोदयः

नन्दीश्वारः

सं-हट. गणपहत शस्त्री

संस्कृतम्

संस्कृतम्

संस्कृतसाहित्यपररषत् , कहलकाता १९२६

दे वनागरी

दे वनागरी

अनन्तशयन संस्कृत ग्रन्थावहलः १९१२
19. प्रकरणपहिका
11. भाट्टनयोद्योतः

श्री शाहलकनार्ः

नारायणसुधी

संस्कृतम्

संस्कृतम्

बनारस हिन्दू हवश्वहवद्यालयः

दे वनागरी

दे वनागरी

राहष्टिय संस्कृत संस्र्ानम् , २००६
20. मीमां साकोशः
12. मीमां सान्यायप्रकाशः

केवलानन्दसरस्वती

आपदे वः
संस्कृतम्

संस्कृतम्
दे वनागरी

लक्ष्मणशास्त्री जोहश, तकशतीर्शः, प्रज्ञापाठशाला,

िौकाम्बा संस्कृत संस्र्ान, वाराणसी २००८
13. अर्शसङ्ग्ग्रिः

दे वनागरी

मुम्बई. १९५२
21. हवहधरसायनम्

लौगाहिभास्करः

श्री अप्पय्यदीहितः

संस्कृतम्

संस्कृतम्

दे वनागरी

राहष्टिय संस्कृत संस्र्ान २००२

दे वनागरी

बाबू िररदासगुप्त, हवद्याहवलास यन्त्राययः १९०१
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22. जैहमनीयन्यायमाला

29. ब्रह्मसूत्रशंकरभाष्यम्

माधवािायशः
संस्कृतम्

गोहवन्द, वािस्पहत, आनन्दहगरर- भाष्यसहितम्
दे वनागरी

जगदीशलल शास्त्री

कृष्णदास अकाडहम वारणाहस १९८९

संस्कृतम्

दे वनागरी

मोतीलाल बनारसीदास वारणासी - ०५२५-५
23. Mimamsa Sutras Of Jaimini
Translated by- Mohan Sanadal

30. श्रीमद् भागवत्पुराणम् व्यासप्रणीतम्

Motilal Banarasidass Publishers Private LT

जगदीशलल शास्त्री

Delhi -1925

संस्कृतम्

दे वनागरी

मोतीलाल बनारसीदास वारणासी - ०५१४-९
24. मीमां साकरदीहपका
हवघ्नेश्वरभट्टः
संस्कृतम्

31. मनुस्मृहत - कूल्लूकभट्टकृत व्याख्यासहितम्
दे वनागरी

जगदीशलल शास्त्री

यज्ञवेहदप्रहतष्ठानम् मैसूरु -२०१३

संस्कृतम्

दे वनागरी

मोतीलाल बनारसीदास वारणासी - ०७६६-२
25. मीमां सा-उध्दरण-कोशः
संपादकः - श्री धन्नालाल जविरलाल अग्रवाल
संस्कृतम्

32. तैहतरीयसंहिता -

दे वनागरी

भट्टभास्करहमश्रहवरहितभाष्यसहितम्

हतलकमिराष्टिहवद्यापीठ-शाखाभूतवैहदकसंशोधनमण्डलेन प्रकाहशता -१९८५

सम्पादकौ - मिादे व शास्त्री, के. रं गािायशः
संस्कृतम्

दे वनागरी

मोतीलाल बनारसीदास वारणासी - ०२२८-५
26. जैहमनीय-मीमां सा-भष्यम्
आिायशशबरस्वाहमहवरहितम्

33. उपहनषत्संग्रिः

व्याख्याकारः- युहधहष्टरो मीमां सकः

जगदीश शास्त्री

संस्कृतम्

संस्कृतम्

दे वनागरी

रामलाल कपूर टि स्ट रे वहल (सोहनपत-िररयाणा)-

दे वनागरी

मोतीलाल बनारसीदास वारणासी - २३२३-५

२००१
34. कात्यायनश्रौतसूत्रम्
27. याज्ञवल्क्यस्मृहतः

मिहषशकात्यायनप्रहणतम् , शुल्ववृहतसहितम्

हवज्ञानेश्वरकृतहमतािरासंस्कृतटीका तर्ा

श्रीहवद्याधर शमाश हवरहित "सरला" वृहतसहितम्

डा. गग्ङ्गासागर राय कृत हिन्दीटीका सहिता

संस्कृतम्

संस्कृतम्

व्रजजीवनप्राच्यभारतीग्रन्थमाला िौखम्बा संस्कृत

दे वनागरी

व्रजजीवनप्राच्यभारतीग्रन्थमाला िौखम्बा संस्कृत

दे वनागरी

सीरीज आहिस, बनारस

सीरीज आहिस, बनारस
35. जैहमहनसूत्रवृहतः
28. व्याकरणमिाभाष्यम्

रामेश्वरसूरर हवरहित "सुबोहधनी" टीकासहिता,

कैयटहवहनहमशत "प्रदीप" तर्ा पायुगण्डे कृत "छाया"

सम्पादकः - म.म.श्रीहनत्यानन्दपवशतीय

सहितम्

संस्कृतम्

संस्कृतम्

दे वनागरी

दे वनागरी

व्रजजीवनप्राच्यभारतीग्रन्थमाला िौखम्बा संस्कृत

व्रजजीवनप्राच्यभारतीग्रन्थमाला िौखम्बा संस्कृत

सीरीज आहिस, बनारस

सीरीज आहिस, बनारस
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36. ताण्ड्यब्राह्मणम्

43. अर्वशवेदसंहिता

सायणािायश हवरहित "वेदार्शप्रकाश" भाष्यसंहवहलतम्

मूलमात्रम्

संस्कृतम्

संस्कृतम्

दे वनागरी

व्रजजीवनप्राच्यभारतीग्रन्थमाला िौखम्बा संस्कृत

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - १८

सीरीज आहिस, बनारस
44. ऋग्वेदसंहिता
37. तैहतरीयसंहिता

मूलमात्रम्

मूलमात्रम्

संस्कृतम्

संस्कृतम्

दे वनागरी

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ८४

व्रजजीवनप्राच्यभारतीग्रन्थमाला िौखम्बा संस्कृत
सीरीज आहिस, बनारस

45. काठकसंहिता
मूलमात्रम्

38. मैत्रायणीयसंहिता

संस्कृतम्

मूलमात्रम्
संस्कृतम्

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ११५
दे वनागरी

व्रजजीवनप्राच्यभारतीग्रन्थमाला िौखम्बा संस्कृत

46. मैत्रायणीयसंहिता

सीरीज आहिस, बनारस

मूलमात्रम्
संस्कृतम्

39. शुक्लयजुवेदीयसंहिता

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ११४

मूलमात्रम्
संस्कृतम्

दे वनागरी

47. वेदहनर्शरी - वैहदकमन्त्र, सायणभाष्य, िीन्दीव्याख्या,

व्रजजीवनप्राच्यभारतीग्रन्थमाला िौखम्बा संस्कृत

व्याकरणहटप्पणी सहिता

सीरीज आहिस, बनारस

पुष्पा गुप्ता
संस्कृतम्

40. शब्दकल्पद्रुुमः

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस – ४२७

स्यारराजाराधाकान्तदे वबािादु रप्रणीतः
संस्कृतम्

दे वनागरी

48. शतपर्ब्राह्मणम्

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ५८६

सायणभाष्यसहितम्
संस्कृतम्

41. मानमेयोदयः

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - १७१

नारायणस्वाहम, योगीन्द्रान्दकृतभाषानुवादसहितः
संस्कृतम्

दे वनागरी

49. ऋग्वेदीयब्रह्मकमशसमुच्चयः

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस – १५

संस्कृतम्

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ९३
42. शास्त्रदीहपका
हवमलाहिन्दीटीकासहिता

50. कुण्डमण्डपहसब्लधः

डा. गजाननशास्त्री मुसलगां वकर

संस्कृतहिन्दीटीकासहितः

संस्कृतम्

मिहषश अभयकात्यायनप्रणीतः

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ४२८

संस्कृतम्

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ३९५
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51. गौतमधमशसूत्रम्

59. यज्ञमािात्म्यम्

पररमाहजशतिरदतकृतहमतािरव्याख्यावृहतसहितम्

पब्लण्डतवेणीरामशमाशहवरहितम्

संस्कृतम्

संस्कृतम्

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - २७७
52. धमशहसन्ुः

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस – १०३
60. यज्ञमीमां सा

हिन्दीटीकासहितः, सम्पादकः -

पब्लण्डतवेणीरामशमाशहवरहितम्

वासुदेवलक्ष्मणशास्त्री-पणशीकरः

संस्कृतम्

संस्कृतम्

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ९०

दे वनागरी

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ५०
61. अहभधानहिन्तामहणः
53. हनणशयहसन्ुः

िे मिन्द्रहवरहितम्

कमलाकरभट्टप्रणीतः

संस्कृतम्

सम्पादकः - नारायणािायशः

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - १०९

संस्कृतम्

दे वनागरी

दे वनागरी

62. अमरकोशः

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस – ३१

श्रीमदमरहसंिहवरहितः
हवद्वद्वरभानूहजदीिीतकृत "रामाश्रमी" इहत व्याख्या

54. भगवन्तभास्करः

सहिता

मीमां सकः-श्रीनीलकण्ठभट्टहवरितम्

संस्कृतम्

संस्कृतम्

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ०१

दे वनागरी

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ०९
63. वािस्पत्यम्
55. पाराशरस्मृहतः

तकशवािस्पती श्रीतारानार्भट्टािायेण संकहलतम्

सम्पादकः - पब्लण्डतगुरुप्रसाद शमाश

संस्कृतम्

संस्कृतम्

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ०१

दे वनागरी

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - ४५
64. हवहधरसायनम्
56. यज्ञप्रसादः

सवशतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमदप्पयदीिीतहवरहितः

पब्लण्डतवेणीरामशमाशहवरहितम्

सम्पादकः - पब्लण्डतमुकुन्दशास्त्री

संस्कृतम्

संस्कृतम्

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - १०१
57. यज्ञपररियः

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - १९०२
65. बृिती

पब्लण्डतवेणीरामशमाशहवरहितम्

प्रभाकरहमश्रप्रणीता

संस्कृतम्

शाबरभाष्यव्याख्या

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - १०४
58. यज्ञप्रविनम्

मद्रुपुरीयहवश्वहवद्यालयः - १९३४
66. मीमां सादपशण

पब्लण्डतवेणीरामशमाशहवरहितम्

दे वुडु

संस्कृतम्

कन्नडभाषा

दे वनागरी

िौखम्बा संस्कृत सीरीज आहिस, बनारस - १०२

बेङ्गलूरू प्रेस् मैसूरु रोड् बेङ्गलूरू हसहट - १९३८
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67. तन्त्रवाहतशकम्
कुमाररलभट्टः
सम्पादकः आङ्ग्लानुवादकश्च - गङ्गानार् र्ा
आं लभाषा
एब्लस्टक् सोसैहट कल्कता - १९०५
68. ग्रन्थसम्पादना शास्त्र पररिय
सीताराम जागीर् दार्
कन्नडभाषा
हश्रहसद्दहलङ्गेश्वर बुक् डीपो - २०१२
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