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गुणतत्त्व-ववमर्शुः 
 

डॉ. नसृ िंहनाथगुरुः 
 

प्रस्तावना 

यद्यवप आचार्ययायणां काव्यिक्षणविषये बहूनन मतानन पररिक्ष्यन्ते तथावप सिे 
आचार्ययायः काव्येषु गुणान ्स्िीकुियश्न्त। गुणद्वारेण च काव्यस्यात्मानं वििेचयश्न्त। 
षड्विधेषु सम्प्रदायेषु रससम्प्रदायस्य रधानाचाययः भरतमुननः नाट्यशास्त्र े काव्ये 

गुणानां शे्रष्ठत्िं स्िीकृत्य तषेां स्िरूपमेि ंरनतपादयनत-  

 

“दोषववपर्शर्िं गुणुः।” 1  
 

अथायत ्यत्र दोषस्य नाशो भिनत तत्र गुणस्योदयो भिनत। तस्य विचारे यथा िोके 

शौर्यययिीर्यययरभतृयः गुणाः आत्मनः शोभा ं िर्द्ययश्न्त तथात्मभूतस्य रसस्य  

माधरु्ययायदयः गुणाः शोभां िर्द्ययश्न्त। अिङ्कारसम्प्रदायस्य रनतपादकः भामहः 
कथयनत –  

 

माधरु्यर्शमसिवाच्र्ुतुः प्र ादश्च  ुमेध ा। 
केचिदोजऽसिश्चश्चतवन्तुः.......। 2  

 

माधरु्ययय-ओज-रसादाखयाः त्रयः गुणाः काव्यस्य सौन्दय ं िर्द्ययश्न्त। 
िाग्भट्टािङ्कारस्य रचनयता िाग्भट्टः गुणािङ्कारभूवषतं स्फुटररनत रसोपेत ं 

साधशुब्दाथयसन्दभ ं काव्यलमनत स्िीकृतिान।् असौ गुणमदोषयोः शब्दाथययोः 
धमयरूपेण स्िीकरोनत। एतस्य विचारे गुणं विना अदोषौ शब्दाथौ न रसस्यते। 
यथोक्तम ्–  

 

“अदोषौ अवप र्ब्दाथौ प्र स्रे्ते न र् ुः ववना।” 3 
 

सरस्ितीकण्ठाभरणकारः भोजराजः काव्यिक्षणे गुणस्य राधान्यं स्िीकरोनत। तद्यथा 
–   
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“ननदोष ंगुणित ्काव्यमिङ्कारैरिङ्कृतम।् 
रसाश्न्ितं कविः कुियन ्कीवत ंरीनत ंच विन्दनत॥” 4 

 

अथायत ् ननदोषमिङ्कारयुकं्त रसाश्न्ितं गुणित ् िाक्य ं

काव्यं भिनत। तस्य मते गुणः काव्यस्य 

ननयतधमयविशषेः भिनत। गुणं विना काव्यमकाव्यं 
भिनत। यदकु्तम ्–  

 

“उत्कषयिान ्गुणः कश्िदकेु्तययश्स्मन ्रतीयते।” 5 
 

पुनरवप तेनोक्तम ्–  

 

“अिङ्कृतमवप श्राव्यं न काव्यं गुणिश्जयतम।् 
गुणयोगस्तयो मुखयो गुणािङ्कारयोगयोः॥” 6 

 

अथायत ् अिङ्कारसत्त्िेऽवप गुणिश्जयतं िाक्य ं कदावप 

काव्यपदिाच्यं नैि भविष्यनत। काव्यादश े दश्ण्िनोक्तम ्

–  
 

“शे्लषः रसादः समता माधरु्यय ंसुकुमारता। 
अथयव्यडक्तरूदारस्त्त्िमोजः काश्न्तः समाियः॥ 

इनत िैदभयमागयस्य राणाः दशगुणाः स्मतृाः। 
एषा ंविपर्ययययः रायो दृचयत ेगौि िरत््मनन॥” 7 

 

अथायत ् गुणाः शब्दाथययोरुत्कषयधायकत्िात ् शे्लषादद 

िैदभयमागयस्य िैदभयरीनतमत्काव्यबन्धस्य राणाः 
राणित ्उज्जीिकाः सश्न्त।  
िामनाचाययः रीनत ं काव्यस्यात्मा रूपेण स्िीकरोनत। 
असौ रीनतिक्षणे कथयनत – 

 

 “विलशष्टा पदरचना रीनतः विशषेो गुणात्मा” 8 इनत। 
 

एतेन ज्ञायते यत ्तदा रीनतः काव्यस्यात्मा भिनत यदा 
विशषेगुणद्वारेण शोभाविमश्ण्िता भिनत। यथा िोके 

शौर्यययिीर्ययायदयो गुणाः मनषु्यशरीरे काश्न्तं वििर्द्ययश्न्त 

तथिै शब्दाथयमयत्िरूपकाव्ये माधरु्ययय-ओज-रसाद-

रभतृयः गुणाः रसाददमयकाव्यस्य काश्न्तं िधययश्न्त।  
ध्िननिाददनः त्रत्रविधेष ुध्िननषु रसध्िननः सियशे्रष्ठः इनत 

स्िीकुियश्न्त। तमेि अङ्गीभूतं रस ं ये आश्रयश्न्त त े

गुणाः इनत ननगदश्न्त। यदकु्तमानन्दिधयनेन –  

“तमथयमििम्प्बन्ते येऽङ्गगनं ते गुणाः स्मतृाः।”9 

 

ये ताित ् रसाददिक्षणं तमङ्गगनं साक्षात ्आश्रयन्ते त े

गुणाः भिश्न्त। एत े गणुाः रसस्य अङ्गीभूतस्य 

श्स्थरधमाय अवप भिश्न्त। मम्प्मटः गुणविषये कथयनत – 

 

“ये रसस्याङ्गगनो धमायः शौर्ययायदय इिात्मनः। 
उत्कषयहेतिस्तेस्युरचिश्स्थतयोगुणाः॥” 10 

 

ककञ्च –  

 

“गुणितृ्त्या पुनस्तेषां िवृतः शब्दाथययोमयता” इनत। 
 

अिङ्काराः शब्दाथययोः धमायः। यदकु्तम ्–  

 

“उपकुियश्न्त तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुगचत।् 
हाराददिदिङ्कारास्तेऽनुरासोपमादयः॥” 11 

 

सादहत्यलशरोमणणः आचाययविश्वनाथः सादहत्यदपयणे 

गुणस्िरूपमेि ंरनतपादयनत –  

 

“रसस्याङ्गगत्िमाप्तस्य धमायः शौयायदयो यथा।” 12 

 

अथायत ्शौयायदयः यथा आत्मनः उत्कष ंिर्द्ययश्न्त तथा 
गुणाः काव्यात्मनः रसस्योत्कष ंिर्द्ययश्न्त। ककञ्च –  

 

“उत्कषयहेतिः रोक्ताः गुणािङ्काररीतयः।” 13 

 

अस्मात ् गुणाः काव्यस्य शोभाधायकाः उत्कषयहेतिः 
सश्न्त। गुणाः न केििं रसस्य धमाय अवप त ु

शब्दाथयधमायः इनत सि े आचार्ययायः ननगदश्न्त। 
रसगङ्गाधरकारः पश्ण्ितराजजगन्नाथः रसगङ्गाधरे 
गुणविषये स्िकीयं शाणणतं मतमुपस्थापयनत तद्यथा –  

रयोजकत्िं चादृष्टाददवििक्षणं शब्दाथयरसरचनागतमेि 

ग्राह्यम,् अतो न व्यिहारानतरसडक्तः। अवप च –  

“शब्दाथययोरवप माधयुायदेरीदृशस्य सत्त्िादपुचारो नैि 

कल्प्यः, इनत तु मादृशाः।” 14 

अथायत ् गुणः िस्तुतः रसस्य धमयः। परन्तु परम्प्परया 
“आकारेण सूर इनत ित”् शब्दाथययोरवप धमयः भिनत। 
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अतः रस-धमयत्िे सनत गुणः परम्प्परया शब्दाथययोः धमयः 
भिनत।  
रीनतः काव्ये ननयततया न नतष्ठनत। यतः 
शङृ्गाररसिणयने दीर्यसमासा रौद्ररसिणयनकािे च 

स्िल्पपसमासा संर्टना पररिक्ष्यते। गुणस्तु सियदैि 

नतष्ठनत अपररहार्यययतत्त्िेन। अतः “रसो िै सः” 15 इनत 

िचनानुसारं सादहश्त्यकाः ब्रह्मस्िरूपरसरलसद्धध्यथ ं

गुणः रधानसहायकः इनत स्िीकुियश्न्त।  
 

गुणसंखयाननरूपणम ्–  

आिङ्काररकेषु भरतमुनन-दश्ण्ि-िाग्भट्टादयः विद्वांसः 
दशसंखयकान ् गुणान ् स्िीकुियश्न्त। िामनादयः 
दशशब्दगुणान ्दश-अथयगुणान ्अथायत ्विशंनतसंखयकान ्

गुणान ्स्िीकुियश्न्त। ते यथा   
 

“शे्लषः रसादः समता माधरु्यय ंसुकुमारता 
अथयव्यडक्तरुदारत्िमोजः काश्न्तसमाधयः 
ओजः रसाद शे्लषसमतासमागधमाधयुय- 
सौकुमायोदारताथयव्यडक्तकान्तयो बन्धगुणाः॥” 16 

 

शब्दगुणस्िरूपं यथा - 
१. ओजः –  

 

“गाढबन्धत्िमोजः”। 17  

  

यथा – वििुलितमधधुारा मञ्जरीनयतययश्न्त। 
२. रसादः –  

 

“शैगथल्पयं रसादः”। 18 

 

यथा – रसादगुणः ओजसा सह सं्ििात ्सद्ध शुर्द्स्त ु

दोष एिेनत। 
 

ओजः रसादयो साम्प्यं यथा – 

 

“अथ च विषयव्याितृात्मा यथाविगध सूनिे। 
नपृनतककुदं दत्त्िा यून ेलसतातपिारणम॥् 

 

क्िगचदोजः रसादादतु्कृष्टम।् यथा –  

 

“व्रजनत गगनं भल्पिातक्याः फिेन सहोपमाम।्” 

क्िगचदोजसः रसादस्योत्कषयः यथा –  

 

कुसुमशयन ंन रत्यग्न ंन चन्द्रमरीचयो। 
न च मियजं सिायङ्गीनं न िा मणणयष्ट्यः॥” 19 

 

३. शे्लषः –  

 

“मसणृत्िं शे्लषः”। 20 

  

यथा - “अस्त्युत्ररस्यां ददलश देितात्मा। दहमाियो नाम 

नगागधराजः॥” 21 

 

४. समता –  

 

“मागायभेदः समता”। 22 

 

यथा –  

 

“रसीद चश्ण्ि! त्यज मन्युमञ्जसा जनस्तिाय ं

पुरतः कृताञ्जलिः।ककमथयमुत्कश्म्प्पतपीिरस्तन द्वय ं

त्िया िुप्तवििासमास्यते॥” 23  

 

५. समागधः –  

 

“आरोहािरोहक्रमः समागधः।” 24 

 

तत्रारोहपूिोऽिरोहो यथा –  

 

“ननरानन्दः कौन्दे मधनुन पररमुक्तोश्ञ्ितरसे।” 
 

अिरोहपूियस्त्िारोहो यथा –  

 

“नरा शीिभ्रष्टा व्यसन इि मज्जश्न्त तरिः।” 
 

क्रमेणारोहणाभिरोहं चनेत केगचत।् यथा –  

 

“ननिेशः स्िः लसन्धोस्तुदहनगगरर िीथीषु जयनत।” 25 

 

६. माधरु्यययम ्–  

 

“पथृकपदत्िं माधयुयम॥्” 26 

 

७. सौकुमाययम ्–  
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“अजरठत्िं सौकुमाययम॥्” 27 

 

यथा –  

 

“ननदानं ननदै्वतं वरयजनसदृकत्िव्यिलसनतः। 
सुधासेक्िोषौ फिमवप विरुर्द्ं मम हृदद॥” 28 

 

८. उदारता –  

 

“विकटत्िमुदारता॥” 29 

 

यथा –  

 

“स्िचरणविननष्टनैूयपुरैनयतयकीनां िणणनत 

रणणतमासीत ्तत्र गचत्र ंकिं च॥” 30 

 

९. अथयव्यडक्तः –  

 

“अथयव्यडक्तहेतुत्िमथयव्यडक्तः॥” 31 

 

१०. काश्न्तः –  

 

“औज्ज्िल्पयं काश्न्तः॥” 32 

 

यथा – 

 

“कुरङ्गीनेत्रािीस्तबलितिनािीपररसरः॥” 33 

 

अथयगुणस्िरूपं यथा –  

 

१. औजः –  

 

“अथयस्य रौदढरोजः॥” 34 

 

पदाथे िाक्यिरनं यथा –  

 

“अथ नयनसमुत्थ ंज्योनतरत्ररेरबद्यौः।” 
 

िाक्याथे पदालभधानं यथा –  

 

“ददव्येयं न भिनत ककं तु मानुषी।” 
 

व्यासो यथा – 

“अयं नानाकारो भिनत सुखदःुखव्यनतकरः। 
सुख ंिा दःुख ंिा भिनत न भित्येि च ततः॥ 

पुनस्तस्मादधू्ि ंभिनत सुखदःुख ंककमवप तत।् 
पुनस्तस्मादधू्ि ंभिनत न च दःुख ंन च सुखम॥्” 

 

समासो यथा –  

 

“ते दहमाियमामन््य पुनः रेक्ष्य च शूलिनम।् 
लसर्द्ं चास्मै ननिेद्याथ ंतदद्वसषृ्टाः खमुद्ययुः॥” 

 

सालभरायत्िं यथा –  

 

“सोऽयं संरनत चन्द्रगुप्ततनयिन्द्ररकाशो युिा। 
जातो भूपनतराश्रयः कृतगधयां ददष्ट्या 
कृताथयश्रमः॥”35 

 

२. रसादः –  

 

“अथय िैमल्पयं रसादः।” 36 

 

यथा –  

 

“सिणाय कन्यका रूपयौिनारम्प्भशालिनी॥” 

 

विपयययस्त ु–  

 

“उपास्तां हस्तो म ेविमिमणणकाञ्चीपदलमदम॥्” 37 

 

३. शे्लषः –  

 

“र्टना शे्लषः।” 38 

 

यथा –  

 

“दृष्ट्िैकासनसङ्गते वरयतमे पिादपुेत्यादरा- 
देकस्या नयने ननमील्पय विदहतक्रीिासुबन्धच्छिः। 
ईषद्वकक्रतकन्धरः सपुिकः रेमोल्पिसन्मानसा- 
मन्तहायसिसत्कोिफिकां धतूोऽपरां चमु्प्बनत॥” 39 

 

४. समता –  

 

“अिैषम्प्यं समता।” 40 
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यथा –  

 

“च्युतसुमनसः कुन्दा पुष्णोद्गमेष्ििसाद्रमुा 
मियमरुतः सपयन्तीमे वियुक्तधनृतश्च्छदः। 
अथ च सवितुः शीतोल्पिासं िुनश्न्त मरीचयो 
न च जरठतामािम्प्बन्ते क्िामोदयदानयनीम॥्” 41 

 

५. समागधः – 

 

“अथयदृवष्टः समागधः।” 42 

 

६. माधयुयम ्–  

 

“उडक्त िैगचत्त्यं माधयुयम॥्” 43 

 

यथा –  

 

“रसिदामतृ ंकः सन्देहो मधनू्यवप नान्यथा 
मधरुमागधकं चतूस्यावप रसन्नरसं फिम।् 
सकुदवप पुनमयध्यस्थः सन ्रसान्तरविज्जनो 
िदतु यददहान्यत ्स्िाद ुस्यात ्वरयादशनच्छदात॥्” 
44 

 

७. सौकुमाययम ्–  

 

“अपारुष्यं सौकुमाययम।्” 45 

 

यथा –  

 

“मतृंयशः शषेलमत्याहुः। एकाककनं 
देितादद्वतीयलमनत। गच्छनत साधयेनत च ।” 46 

 

८. उदारता –  

 

“अग्राम्प्यत्िमुदारता।” 47 

 

यथा –  

 

“त्िमेि सौन्दर्ययाय स च रुगचरतायां पररगचतः 
किानां सीमान ंपरलमह युिामेि भजथः। 
अवप द्वन्दं ददष्ट्या तददनत सुभगे संिदनत िा- 
मतः शषें चते ्स्यश्ज्जतलमह तदानीं गुणणतया॥” 48 

९. अथयव्यडक्तः –  

 

“िस्तुस्िभािस्फुटत्िमथयव्यडक्तः।” 49 

 

यथा – 

 

“पषृ्ठेषु शङ्खशकिच्छविष ु च्छदानां 
राजीलभरङ्ककतमिक्तकिोदहनीलभः। 
गोरोचनाहररतबभर्ुबदहः पिाश- 

मामोदते कुमुदमम्प्भलस पल्पििस्य॥” 50 

 

१०. काश्न्तः – 

 

“दीप्तरसत्िं काश्न्तः।” 51 

 

यथा –  

 

“रेयान ्सायमपाकृतः सतपथ ंपादानतः कान्तया 
दद्वत्राण्येि पदानन िासभिनात ्यािन्न यात्युन्मनाः। 
ताित ्रत्यतु पाणणसंपुटिसन्नीिनीतम्प्बं धतृो 
धावित्िैि कृतरणामकमहो रेम्प्णो विगचत्रा गनतः॥” 
52 

 

गुणत्रयेष ुअन्तभायिः -  
िामनाचार्यययरदलशयतान ् दशशब्दगुणान ् दशाथयगुणान ्

गुणत्रये अन्तभायियश्न्त आचायायः। “काव्यरकाश”े 

आचाययमम्प्मटेन उच्यते –  

 

“केगचदन्तभयिन्त्येषु दोषत्यागात्परे गश्रताः। 
अन्ये भजश्न्त दोषत्ि ंकुत्रगचत्न ततो दश॥” 53 

 

अथायत ् िामनस्य ये गुणाः (शब्दगताः) तेषु केगचत ्

मम्प्मटस्य गुणत्रयेष ु अन्तभयिश्न्त। अन्ये दषु्टत्िात ् न 

गुणपदिाच्याः भिश्न्त। एतद्ध रनतपाद्यते –  

िामनमते यः अनेकपदानाम ् एकपदित ् द्योतनात्मा 
शे्लषः, यः आरोह। िरोहक्रमः समागधः, या 
विकटत्ििक्षणा उदारता, य ओजोलमगश्रतशैगथदल्पयात्मा 
रसादः, एते सि े मम्प्मटस्य ओजोगुणान्तभूयताः 
भिश्न्त। िामनस्य माधरु्यययगुणः मम्प्मटस्य 

माधरु्यययगुणे अन्तभयिनत। िामनस्य अथयव्यडक्तगुणः 
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मम्प्मटस्य रसादगुणे अन्तभयिनत। इत्थ ं िामनस्य 

सप्तगुणाः मम्प्मटस्य गुणत्रयान्तगयताः भिश्न्त। अपरे ये 

िामनस्य शब्दगुणाः ते कथ ंदषु्टाः येन गुणत्िं नाहयश्न्त  

तत ्मम्प्मटः रकाशयनत। 
िामनस्य यः समतागुणः स दोषयुक्तः। यतः समतागणुः 
मागायभेदरूपः। अथायत ् श्लोकस्य आरम्प्भः यदद 

कोमििणेन जातः तदहय समापनमवप तेनैि क्रमेण 

भिेत।् यदद अय ंननयमः स्यात ्तदहय समतागुणः भिनत। 
परन्तु मम्प्मटः एतत ्दोषस्थिलमनत सूचयनत।  
 

“मातङ्गाः ककमु िश्ल्पगतैः 
ककमफिैरािम्प्भरैजयम्प्बुका। 
सारङ्गा मदहषा मदं व्रजथ ककं शून्येषु शूरान ्के? 

कोपाटोपसमुद्भटोत्कटसटाकोटेररभारेः पुरः 
लसधंधु्िानननन हंुकृते स्फुरनत यत ् तद्ध गश्जयत ं

गश्जयतम॥्” 54 

 

अत्र श्लोके मसणृिणणः रचना जाता परन्तु यदद तनेैि 

क्रमेण समापनं भिेत ् तदहय अश्न्तमे लसहंालभधान े

परुषिण्णायभािात ् दोषो भिेत।् अतः समता न 

गुणत्िमहयनत। िामनस्य यः अपारुष्यरूपः सुकुमारगुणः 
तथा औज्िल्पय-रूपकाश्न्तः एतौ द्वौ कष्टत्िग्राम्प्यत्ि-

दोषदरूीकरणेन सम्प्भितः। अतः एतौ अवप न गुणौ। 
दोषरदहतत्िं न गुणत्िलमत्युक्तत्िात।् अनने रकारेण 

िामनस्य दशशब्दगुणाः ननरस्ताः। 
 

अथयगुणानाम ्अन्तभायिः –  

िामनस्य दश-अथयगुणान ्खण्ियनत मम्प्मटः। िामनस्य 

“शे्लषरसादादद क्रमेण दशशब्दगुणाः तेऽवप 

अथयगुणनाम्प्ना रखयाताः।” केििं िक्षणं लभन्नम।् 
मम्प्मटस्य मतेन एते दश-अथयगुणाः अवप न समीचीनाः। 
यतः िामनस्य यः ओजोगुणः रौढ्यन्तगयतः सः केिि ं

िैगच्यिाहकः। रौढेः पञ्चभेदेषु कथ ंिैगच्यमश्स्त तत ्

आकियन्तु –  

 

“पदाथे िाक्यरचना िाक्याथे च पदालभदा। 
रौदढव्यायस-समसौ च सालभरायत्िमस्य च॥” 55 

१. “एकपदाथयस्य बहुलभः पदैः अलभधानं” पदाथे 

िाक्यरचनम।् यथा – ‘चन्द्र’ इनत िक्तव्ये 

चन्द्ररूपस्य एकपदाथयस्य अत्रत्रिोचनसमुत्थ ं

ज्योनतररनत बहुलभः पदैरलभधानं केििं 
िैगच्यमात्रम।् 

२. बहूनां पदानामेकपदेन कथनम ् “िाक्याथे च 

पदालभदा”। यथा – कान्तागथयनो िताकुञ्जं 

व्रजतीत्यादौ बहुपदिक्तव्ये केििं “अलभसाररका” 
इनत एकपदेन कथनम।् एतदवप िैगच्यमात्रम।् 

३. एकस्य िाक्यस्य अनेकिाक्यैरलभधानं “व्यासः” 
(विस्तारः) यथा - “परस्िं नापहतयव्यलमनत”। या 
रौदढः ओज इत्युक्तः तदै्वगचत्त्यमात्र ं न गुणः। 
तदभािेऽवप काव्यव्यिहाररितेृः। 
अपुष्टाथयत्िागधकपदत्िानिीकृतत्िामङ्गिरूपाश्लोि
ग्राम्प्याणा ं ननराकरणेन च सालभरायत्िरूपमोजः, 
अथयिैमल्पयात्मा रसादः, उडक्तिैगच्यरूपं माधयु,ं 

अपारुष्यरूपं सौकुमाययम,् अग्राम्प्यत्िरूपा उदारता च 

स्िीकृता। अलभधास्यमानस्िभािोक्त्यिङ्कारेण 

रसध्िननगुणीभूतव्यङ्ग्याभयां च 

िस्तुस्िभािस्फुटत्िरूपा अथयव्यडक्तः दीप्तरसत्िरूपा 
काश्न्ति स्िीकृता। 
क्रमकौदटल्पयानुल्पिणत्िोपपवतयोगरूपर्टनात्मा 
शे्लषोऽवप विगचत्रत्िमात्रम।्  अिैषम्प्यस्िरूपा समता 
दोषाभािमात्र ंन पुनगुयणः। 56 

 

त्रत्रष ुगुणेषु अन्तभायिः –  

मम्प्मटादयः माधरु्ययय-औज-रसादाखयान ् त्रत्रगुणान ्

स्िीकुियश्न्त। ते यथा- –  

 

“माधयुौजः रसादाखयास्त्रयस्ते न पुनदयश”। 57 

 

तत्र माधरु्यययस्य स्िरूप यथा- 
 

“आह्लादकत्ि ंमाधरु्यय ंशङृ्गारे द्रनुतकारणम।् 
करुणे विरिम्प्भे तच्छान्ते चानतशयाश्न्ितम॥्” 58 

 

आह्लादकत्ि ं नाम आनन्दमयत्िम।् सम्प्भोगशङृ्गारे 
यािान ्माधयुयगुणः नतष्ठनत ततोऽवप अगधकतया करुणे 
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ततोऽवप अगधकतया विरिम्प्भे ततोऽवप अगधकतया 
शान्ते नतष्ठनत। माधरु्यययगुणस्य व्यञ्जकिणायः यथा –  

 

“मूश्ध्नय िगायन्त्यगाः स्पशाय अटिगाय रणौ िर्ु। 
अिवृतमयध्यिवृतिाय माधयेु र्टना तथा॥” 59 

 

यत्र ट-िगयिश्जयताः स्पशयिणायः िगायन्त्य-िणेन यकु्ताः 
भिश्न्त; रकारः, णकारः, ह्रस्िाकारेण ितयते; समासः न 

विद्यते तत्र माधयुयगुणः भिनत। उदाहरणं यथा –  

 

“अनङ्गरङ्गरनतमं तदङ्गं 
भङ्गीलभरङ्गीकृतमानताङ्ग्याः। 
कुियश्न्त यूनां सहसा यथतैाः स्िान्िानन 

शान्तपरगचन्तनानन॥” 60 

 

ओजसः स्िरूपमेि ंननरूपयामास –  

 

“दीप्त्यात्मविस्मतृेहेतुरोजो िीररसश्स्थनतः। 
बीभत्सरौद्ररसयोस्तस्यागधक्यं क्रमेण च॥” 61 

 

दीनप्तनायम ज्िलितत्िलमि मनसः कागचदिस्था। या 
अिस्था िीररसे यथा ितयते ततः अगधकत्िेन िीभत्से, 
ततोऽवप अगधकत्िेन रौदे्र ितयते। ओजव्यञ्जकिणायः –  

 

“योग आद्यततृीयाभयामन्त्ययो रेण तुल्पययोः। 
टाददः शषौ िवृतदैर्घ्य ंगुम्प्फ उर्द्त ओजलस॥” 62 

 

िगायणाम ् आद्यिणायः तथा ततृीयिणायः तद्ध 

िगयस्यान्त्यिणणः साकम ्अथायत ्कचटतपाः खछठथफैः 
साकं तथा गजिदिाः र्फढधभैः साकं यदा लमलिताः 
भिश्न्त, रेफाकारेण (रेण) यत्र रकारः भिनत तथा 
दीर्यसमासः विद्यते एिञ्च  श्रिणमात्रणे मनलस 

दीनप्तरायानत तत्र ओजोगुणः भिनत। यथा –  

 

“मूध्नायमुद्वतृकृताविरिगिगिद्रक्तसंसक्तधारा- 
धौतेशाङ्निरसादोपनतजयजगत्जातलमथ्यामदहम्प्ना
म।् 
कैिासोल्पिासनेच्छाव्यनतकरवपशुनोत्सवपयदपोर्द्ुराणां 
दोष्णा ंचषैा ं ककमेतत ्फिलमहनगरीरक्षणे रयासः॥” 
63 

रसादगुणस्य िक्षणलमत्थ ंसूत्रयामास –  

 

“शुष्केन्धनाश्ग्नित ्स्िच्छजिित्सहसैि यः। 
व्या्नोत्यन्यत ्रसादोऽसौ सियत्र  विदहतश्स्थनतः॥” 
64 

 

यथा अश्ग्नः िदटनत शुष्के इन्धने व्या्नोनत। पररष्कारे 
िस्त्र े यथा जि ं हठात ् रसरनत, तथा यः गणुः 
गचतमा्नोनत सः सियसाधारणः रसादाखयो गुणः। 
रसादव्यञ्जकिणायः यथा –  

 

“श्रनुतमात्रणे शब्दात ुयेनाथयरत्ययो भिेत।् 
साधारणः समग्राणां स रसादो गुणो मतः॥” 65 

 

श्रिणमात्रणे यत्राथयस्य रतीनतः भिनत तत्र रसादगुणः। 
अयं सियसाधारणगुणः सिायस ुरचनास ुरत्येकेषु समासेष ु

नतष्ठनत। उदाहरणं यथा –  

 

“पररम्प्िानं पीनस्तनजर्नसंगादभुयत- 

स्तनोमयध्यस्यान्तः पररलमिनमरा्य हररतम।् 
इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजिताक्षेपििनैः 
कृशाङ्ग्याः सन्तापं िदनत त्रबलसनीपत्रशयनम॥्” 66 

 

उपसंहारः –  

एिमात्मस्थानीयरसस्य धमायः गुणाः । ते न दश 

संखयकाः न िा विशंनतसंखयकाः न िा 
चतुविशंनतसंखयकाः अवप त ुत्रत्रविधा इनत । इनत ददक्। 
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