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साराांश 

“िाक्यं रसात्मकं काव्यम्” इलत लिश्विाथाचायेण कृतेि काव्यिक्षणेि काव्ये रसस्य गौरिं संसचू्यते। रसिलजितं काव्यं मतृमेि 

भिलत। भरताचायेण यथाथिमकंु्त यत्- “िलि रसादृते कलिद्यप्यथिः प्रितिते।” यद्यलप काव्यशासे्त्र रसस्िरूपलिषये िैमत्यम् 

अििोक्यते, तथालप येि केिालप प्रकारेण रसस्य स्िं मि्ि्च स्िीलरिययते वि। रसुपपाितदं लििा काव्ये कस्यचिालप प्रिलृतिरिि 

संभिलत। तस्मात् मम्मटाचायेण सद्यः परलििृिलतिरः काव्यस्य मखु्यं प्रयोजिं मतयते। अयं रसः काव्यस्य आितदत्िम।् 

रससौतदयिििाद ्कालिकापरुाणम् सहृदयग्राहं्य भिलत। परुाणेऽलस्मि ् केि प्रकारेण कलििा व्यासदेिेि रससौतदयं प्रलतफलितं तद ्

शोधप्रबतधेऽलस्मि् मया प्रदर्शयिते। 
 
कूटपदालि: कालिकापरुाणम,् व्यासदेिः, रसः, शङ्ृगारः, कुपणः, रौद्रः, िीरः, अदू्भतः, सौतदयिम ्

 
प्रस्ताविा 
 

“िाक्यं रसात्मकं काव्यम्” इलत लिश्विाथाचायेण कृतेि काव्यिक्षणेि काव्ये रसस्य गौरिं संसचू्यते। रसिलजितं काव्यं मतृमेि 

भिलत। भरताचायेण यथाथिमकंु्त यत्- “िलि रसादृते कलिद्यप्यथिः प्रितिते।”1 यद्यलप काव्यशासे्त्र रसस्िरूपलिषये िैमत्यम् 

अििोक्यते तथालप येि केिालप प्रकारेण रसस्य स्िं मि्ि्च स्िीलरिययते वि। रसुपपाितदं लििा काव्ये कस्यचिालप प्रिलृतिरिि 

संभिलत। तस्मात् मम्मटाचायेण सद्यः परलििृिलतिरः काव्यस्य मखु्यं प्रयोजिं मतयते। अयं रसः काव्यस्य आितदत्िम।् 

सहृदयस्याततःकरणे रत्यादयः िि स्थालयभािाः भिलतत। वतेषाम ्स्थायीभािािां उद्भिस्य कारणं काव्ये िाट्ये च लिभािशब्देि 

व्यपलदर्शयते। स्थायीभािािामदु्भिात् परं यैः िस्तुलभः तस्य िलिःप्रकाशः भिलत, तातयेि िस्तूलि भिलतत अिभुािाः। वते िोके 

कायिशब्देि व्यपलदर्शयतते। रत्यादीिां स्थायीभािािां सिकारीकारणं भिलत व्यलभचाररभािः। इमे व्यलभचाररभािाः िोके 

सिकाररशब्देि व्यपलदर्शयतते। वतैः लिभािालदलभः अलभव्यक्तः सहृदयस्य स्थालयभािः रस इत्यचु्यते। मम्मटाचायेण 

यथाथिमदु्घोलषतम्- 

 

“कारणातयथ कायािलण सिकारीलण यालि च। 

रत्यादेः स्थालयिो िोके तालि चेतिाट्यकाव्ययोः।। 

लिभािा अिभुािास्तत् कथ्यतते व्यलभचाररणः। 

व्यक्तः स तैलििभािाद्यैः स्थायी भािो रसः स्मतृः।।”2  

 

परुाणलमदं काव्यसौतदयेण समदृ्धम।् पुराणेऽलस्मि ् िािालिधालि आख्यािोपाख्यािालि ितितते। कलििा व्यासदेिेि वतेषु 

आख्यािोपाख्यािेष ुयथास्थािे लिपणुतया रसाि ्संयजु्य परुाणलमदं सौतदयिमलडितं कृतम।्  

 

शृङ्गारिः 

सालित्यदपिणकारेण लिश्विाथेि शङ्ृगाररसस्य िक्षणे कलथतं यत्- 

 

“शृंगं लि मतमथोद्मेदस्तदागमिितेुकः। 

उतिरमप्रकृलतप्रायो रसः शृंगार इष्यते।।” 3 

                                                           
1 िाट्यशास्त्रम,् प.ृ ६३० 
2 का.प्र.-४/२७-२८ 
3 सा.द.-३/१८३ 
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कामस्यालिभाििो भिलत शङ्ृगलमलत। कामस्योदे्भदाद ् शङ्ृगाररसस्योत्पलतिरः जायते। 

तत्र िायक-िालयकादयः आिम्ििलिभािाः, चतद्रोदयििमािा-िसततादयः 

उद्दीपिलिभािाः, भ्रलूिके्षपकटाक्षादयोऽिभुािाः, िज्जौत्सकु्यादयि व्यलभचाररभािाः 

भिलतत। वतैः लिभािािभुािव्यलभचाररभािैः अलभव्यक्तः रलतरूपः स्थायीभािः 

शङ्ृगारः रसः। 

संस्कृतिाङ्मये शङ्ृगाररसस्य प्राज्यं स्थािं ितिते। कालिदास-माघादयः मिाकियः 

अलप तेषां रचिायां अस्य रसस्य यथायथं सपु्रयोगं चरुियः। कलििा व्यासदेिेिालप 

शङ्ृगाररसस्य साधसंुयोजिेि परुाणस्यास्य सालिलत्यकसौतदयिमपुचररतम।्  

शङ्ृगाररसस्य भागद्वयं ितिते सम्भोगशङ्ृगारः लिप्रिम्भशङ्ृगारि। परुाणेऽलस्मि ्

कलिव्यासदेिेि चाुपतया लद्वलिधशङ्ृगारस्य मिोिरं लचत्रणं प्रस्फुलटतम।् 

कालिकापरुाणस्य १४ तमे अध्याये १५ तमे अध्याये च लशि-सत्योः पे्रममूिकः 

लििारः िलणितोऽलस्त। तयोः िैिालिकोतिररं पे्रम अत्र प्रदलशितम।् लशिः सतीदेव्याः 

पालणग्रिणात् परं तया साकं लिमाियप्रस्थं जगाम। मिादेिः अत्र सतीदेव्या सि 

उपांश ु लचरं मैथिंु चकार। शङ्करः कदालचद ् ितयपषु्पालण समाहृत्य मिोरमं माल्यं 

लिधाय दाक्षायडयाः िारस्थािे लियोजयत्। दपिणे यदा सती देिी लिजिक्तं्र िीक्षतती 

तदा िरः सतीदेिीमिगुम्य लिजििे लिजमुखं प्रादशियत्। कदालचत् सतीदेव्याः कुततिाि ्

बबतध मोचयामास माजियामास च। मिादेिेि अिरुागिशात् तस्याः 

िोलितचरणयगुिं यािकरसैः अलधकरल्जतं कृतम।् 

 

“कदालचत् कुततिांस्तस्या उल्िास्योल्िासमागतः। 

बध्िालत मोचयत्येिं शश्वत्सतमाजियत्यलप।। 

सरागौ चरणािस्था यािकेिोज्ििेि च। 

लिसगिरक्तौ कुुपते सरागो िषृभध्िजः।।”4  

 

लशिः अतयेषां समके्ष उच्चैः स्िरैः तथा दु्रततया आख्येयाः कथाः दाक्षायडयाः 

मखुमडििं स्प्रष्ट ं तस्याः कणे लििम्बेि अकथयत्। मिादेिः दरंू ि गत्िा अलप 

अतयमिस्कायाः सतीदेव्याः पिाद्भागे सयत्िं धीरतया आगम्य तस्याः 

िोचिद्वयमिबुध्िालत। पिुः सः मायया अततलिितः सतिलप सतीमालशशे्लष। शङ्करः 

सिुणिकमिकलिकातुल्ये कुचद्वये कस्तुयाि भ्रमराकारं चकार च। सतीदेिीं लििा 

मिादेिः क्षणमलप स्िलस्तं िािभत। 

 

“ि यािे िोपिेशे च ि लस्थतौ िालप चेलष्ते। 

तया लििा क्षणमलप शमि िेभे िषृध्िजः।।”5  

 

ििदम्पती कैिाशस्य लगररकतदरे बिटकािं लिहृत्य लिमाियस्य मिाकौषीप्रपातं 

जगाम। मिादेिे लिमािये प्रलिष् े लमत्रेण िसततेि लस्त्रया रत्या सि कामोऽलप तत्र 

जगाम। ततः िकृ्षाः सपुलुष्पताः िताः कुसलुमताि अभिि।् सरोिरे कमिालि 

प्रस्फुटालि कमिेषु भ्रमराः गु्जररताि अभिि।् कुसुलमतालभः ििङ्गितालभः 

सरुलभतः िायःु कालमजिािां लचतंिर सम्मोियलत। दाक्षायणी देिी सम्भोगलिषये 

मिादेिस्य अतीि लप्रया सती मधरंु शङ्ृगाररसं पायलयतुं मिादेिस्याङ्गे प्रालिशत्। 

 

“संभोगलिषये देिी सती तस्य मिःलप्रया। 

लिशतीि िरस्याङ्गे पाययततीि तद्रसम।्।”6  

 

अस्यां िणििायां संभोगशङ्ृगारस्य लिलिधालि उपादािालि दृर्शयतते। लशिस्य रत्योत्पतिरेः 

सती आिम्बिलिभािः, पिुः सतीदेव्याः रत्योत्पतेिरः मिादेिः आिम्बिलिभािः। 

लिमाियप्रस्थे िषािऋतोः पररिेशः मिाकौषीप्रपाते िसततऋतोः पररिेशि 

उद्दीपिलिभािो भिलत। 

शङ्ृगारास्िादिे ऋतोः लिलशष्ा भलूमका ितिते। ऋतोः पररिेशेि कालमजिािां लचतेिर 

कामरागः जायते। आचायिभरतप्रणीते िाट्यशासे्त्र शङ्ृगाररसस्य 

                                                           
4 का.पु.- १४/१७-१८ 
5 का.पु.- १४/२९ 
6 का.पु.- १४/५२ 

लिभािािोचिापररसरे ऋतुः सििदा स्िीकृतो भिलत। “तत्र सम्भोगस्ताित् 

ऋतुमाल्याििेुपिा-िंकारेष्जिलिषयिर-भििोपभोगोपिि-

गमिािभुििश्रिणदशििरियीिािीिा-लदलभलििभािैुपत्पद्यते।” 7  साधारणतः 

िषािऋतुिणििेि कलििा लिप्रिम्भशङ्ृगारः िडयिते, िसततऋतुलचत्रणेि िालयका-

िायकयोः सम्भोगशङ्ृगारः प्रकार्शयते च। मिाकलििाल्मीलकिा रामायणस्य 

लकलष्कतध्याकाडिे िषािऋतुलचत्रणेि सीतारामयोः लिप्रिम्भशङ्ृगारस्य िणििं कृतम।् 

मिाकलिकालिदासेिालप ‘मेघदतूम’् इलत गीलतकाव्ये िषािऋतुिणििेि 

लिप्रिम्भशङ्ृगारस्य िणििं कृतम।् परततु मिाकलिशदू्रकेि मचृ्छकलटकप्रकरणस्य 

प्चमाङ्के िषािणां मिोिरिणििेि िायक-िालयकयोः सम्भोगशङ्ृगारस्य उद्दीपिा 

िणििा कृता- 

 

“गजि िा िषि िा शरिय मु् च िा शतशोऽशलिम।् 

ि शक्या लि लस्त्रयो रोद्धुं प्रलस्थता दलयतं प्रलत।।”8  

 

अस्माकं कलिः व्यासदेिोऽलप िषािऋतोः िणििेि सती-लशियो शङ्ृगारत्मकं 

सौिादिमपुिणियलत। मिाकलििा कालिदासेिालप ‘कुमारसम्भिम्’ मिाकाव्यस्य 

ततृीयसगे िसततऋतोः मिोमगु्धकरा रमणीया िणििा प्रख्यालपता। 

 

“चतूाङ्करास्िादकषायकडठः पुंस्कोलकिो यतमधरंु चकूुज। 

 मिलस्ििीमािलिघातदकं्ष तदेि जातं िचिं स्मरस्य।।”9  

 

लशि-सत्योः अिभुािािस्थाः कलििा सचुाुपतया रमणीयतया प्रदशियलत। मिादेिः 

जल्पैः अििोकिैः िास्यैः सम्भाषणैि पािित्याः हृलद प्रलििेश।– 

 

“आिापैिीक्षणैिािसैस्तथा सम्भाषणैििरः। 

 तस्यां लििेश लगररशः संयमीिात्मसंलिदम।्।”10  

 

लशि-सत्योः पे्रमिणििायाम ् आलिङ्गि-केशबतधिादयः व्यलभचाररभािरूपेण 

समपुालस्थताः भिलतत। 

 

“अततलिितस्तु ततै्रि मायया िषृभध्िजः। 

तामालिलिङ्ग भीत्या सा चलकता व्याकुिाभित्।।”
11  

 

कालिकापरुाणस्य ४५ तमे अध्याये कलिः व्यासदेिः मिादेि-पािित्योः मधरंु पे्रम्णं 

लचत्रयलत। मिादेिः अिरुागाद ् लगररजायै पषु्पालण संगहृ्य माल्यमरचयत्। कदालचत ्

िषृध्िजेि लशिेि दपिणे यगुपत् पािित्याः मखुेि सि स्िीयिदिमििोलकतम।् कदालप 

कस्तुर्ययाि चतदििेपिैः पािित्याः घिस्तियगुिे लचत्रमङ्लकतम।् पिुि चतदििेपिैः 

तस्याः ििाटे मिोिरचतद्रित् लतिकं कृतम।् मिादेिेि यदा चतदि-अगुुप-कस्तुरी-

कंुकुमािां लििेपिैः पािित्याः केशपाशेषु लिलिधलचत्रमङ्लकतं तलस्मि् समये तस्याः 

केशपाशाः ितृ्योद्यतामयरूस्य पचु्छतुल्यं रमणीयं प्रलतभातम।् कदालप सिुणिमयाः 

उत्कृष्ाः अिंकाराः पािित्याः देिे अलपिता मिादेिेि। अिेि लिलिधरत्िमयैः 

लदव्यािंकारैः मिोिरिसे्त्रण च भलूषता कािी प्रकृतेः तुल्या रमणीया प्रलतभालत। 

 

“पषु्पालण क्िलचदाहृत्य लगररजां प्रलत शङ्करः 

सिािङ्गसङ्लगिीं मािां लिदधेऽलतमिोिराम।्। 

कदालचदादशितिे यगुपच्चात्मिो मखुम।् 

मखुं तथैिापणाियाः िीक्षा्चरेिय िषृध्िजः।।”12  

                                                           
7 िाट्यशास्त्रम,् प.ृ ७११ 
8 मचृ्छकलटकम- ५/३१ 
9 कुमारसम्भिम-् ३/३२ 
10 का.पु. १४/५४ 
11 का.पु.- १४/२१ 
12 का.पु. ४५/३६-३७ 
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“गतधसारलििेपेि लतिकातयलम्बकातिौ। 

ििाटे चाकरोच्चाुप चतद्रिद्घिसलतधष।ु।”13  

“सिैलदव्यैरिङ्कारैिाििारत्िैः संदशकैुः। 

सम्पणूिमलडिता कािी सादृर्शयं प्रकृतेदिधौ।।”14  

 

अिेि व्यासदेिेि परुाणेऽलस्मि ्सम्भोगशङ्ृगारस्य चाुपतया िणििं समपुस्थालपतम।्  

परुाणेऽलस्मि् िायक-िालयकयोः लिप्रिम्भशङ्ृगारस्य िैलचत्र्यं कलििा संलिलितमलस्त। 

यत्र प्रििा रलतः अभीष्म् अथाित् िायकं िालयकां िा ि प्राप्िोलत तत्र शङ्ृगारः रसः 

भिलत लिप्रिम्भ इलत। दपिणकारस्य भाषायां- 

 

“ यत्र तु रलतः प्रकृष्ा िाभीष्मपैुलत लिप्रिम्भोऽसौ।”15 

 

अयं लिप्रिम्भः चतुलििधः – पूििरागात्मकः, मािात्मकः, प्रिासात्मकः, 

कुपणात्मकिेलत। 

श्रिणेि दशििेि िा परस्परं प्रलत जातः रागः यलद परस्परं ि प्राप्यते तलिि िायकस्य 

िालयकायाः िा या दशा-लिशेषा जायते सैि पिूिराग उच्यते। दपिणकारस्य भाषायाम्- 

 

“श्रिणाद्दशििाद्वालप लमथः संुपढरागयोः। 

दशालिशेषो योऽप्राप्तो पिूिरागः स उच्यते।।”16  

 

ब्रह्मणः आदेशेि कामदेिः तस्य िषिबाणेि ध्यािस्थस्य मिादेिस्य हृदयं बबतध। पिुः 

मोिबाणेि मिादेिः भशंृ मोलितः िभबू। अिततरं िषृध्िजः सिषं दाक्षायणीं प्रलत िारं 

िारं भिस्ि मम भायेलत प्राि। अिततरं चाुपिालसिी सती कामभािापतिस्य मिादेिस्य 

सकाशे लिजिािाि् भािाि् च प्रकट्य मिादेिं िारं िारं ‘लपतुमे गोचरीकृत्य मां 

गहृ्णीष्ि जगत्पते।।’17 इलत प्राि। तत्परं दाक्षायणी शम्भुं समाश्वास्य िषिमोिसमलतिता 

दाक्षायणी मातसृमीपं जगाम। मिादेिः लिमाियप्रस्थस्य लिजाश्रमं प्रलिर्शय 

दाक्षायणीलिरिजलितेि दःुखेि ध्यािपरायणो अभित्।– 

 

“िरोऽलप लिमित्प्रस्थं प्रलिर्शय च लिजाश्रमम।् 

दाक्षायणीलिप्रिम्भदःुखाद ्ध्यािपरोऽभित्।।”
18 

 

अस्य परुाणस्य ४५तमे अध्याये कलििा मािलिप्रिम्भस्य लचत्रमङ्लकतम।् मािः 

भिलत कोपः। अयं मािः लद्वलिधः प्रणयमािः ईष्यािमािि। पे्रम्णः कुलटिा गलतः, 

तस्मात् प्रभतूाितदलिद्यमाित्िादलप कारणेि लििा िायक-िालयकयोः यः कोपः सैि 

भिलत प्रणयमािः इलत। 

 

“मािः कोपः स तु द्वेधा प्रणयेष्यािसमदु्भिः। 

द्वयोः प्रणयमािः स्यात्प्रमोदे समुित्यलप।। 

पे्रम्णः कुलटिगालमत्िात्कोपो यः कारणं लििा।”19  

 

पत्यःु अतयलप्रयासलक्तः दशििेि अिमुािेि श्रिणेि च रमणीगणािाम ्ईष्यािमािः जायते। 

- 

“पत्यरुतयालप्रयासङ्गे दृष्ऽेथािलुमते श्रतेु। 

ईष्यािमािो भिेत्स्त्रीणां तत्र त्ििलुमलतलस्त्रधा।”20  

                                                           
13 का.पु. ४५/३९ 
14 का.पु. ४५/४४ 
15 सा.द. ३/१८७ 
16 सा.द.- ३/१८८ 
17 का.पु.- १0/१९ 
18 का.पु.- १०/२३ 
19 सा.द.- ३/११८-११९ 
20 सा.द.- ३/१९९-२०० 

मिादेिः लििािाद ्परं लिमाियपिितस्य सािौ कु्जे कतदरेषु च पािित्या सि दाम्पत्यं 

पे्रमायापयत्। वकदा कैिासपिितस्य अग्रे उमया सि साितदं रममाणकािे मिादेिः 

रूपयौििसम्पतिाः सिििक्षणसंयतुा रमणीः ददशि। तासां उििशी अत्यतता मिोिरा 

बभिू। िालिमायकु्ताः गौराङ्ग्यः सिाििंकारभलूषताः अप्सरसः मुिीिामलप लचतंिर 

मोिलयतुं शक्ताः आसि।् मिादेिः वतासाम ्अप्सरासां सकाशे उमां कािी इलत प्राि। 

अलप च उििर्शयाद्यप्सरोलभः सम्भाषणाथिमाि। 

 

“कालि लभतिा्जिर्शयामे उििर्शयाद्यप्सरोगणैः। 

त्ियेि स्त्रीस्िभािेि संिाप- लरिययतालमलत।।” 21 

 

पाििती मिादेिस्य विंलिधं िाक्यमाकडयि रियोधालतिता सती िषृध्िजं पररत्यज्य 

लिमाियस्य अज्ञातं शैिलशखरं जगाम। अिततरं लिरिव्यालथतः सि ् मिादेिः 

पािित्याः अतिेषणं चकार। पाििती िरं लिरिव्याकुिं ज्ञात्िा गुप्तलगररसािौ आत्मािं 

दशियामास। शङ्करः तां आलिङ्लगतुमुद्यतः अभित्, परततु उमा तं लििारयामास। 

शङ्करः पािित्याः लियोगेि लिशीणिः जातः। मिादेिः मािलसकशालततमलप िािभत। 

 

“तामासाद्य ततः शम्भःु लकमथिमभजः लप्रये। 

“मािं मिोिदुं देलि लिशीणि इि चाब्रिीत्।।”
22  

“तदाचक्ष्ि दु्रतं कातते मिो मे ि प्रसीदलत।।”23  

 

अिेि कलििा िर-पािित्योः मािलिप्रिम्भः सफितया परुाणेऽलस्मि ्लचलत्रतम।् 

 

करुणरसिः 

इष्िाशेि अलिष्प्राप्त्या कुपणरसः उत्पद्यते। रसस्यास्य िणिः कपोतः देिता यमि । 

सालित्यदपिणकारस्य अलभमतेि- 

 

“इष्िाशादलिष्ापे्तः कुपणाख्यो रसो भिेत्। 

धीरैः कपोतिणोऽयं कलथतो यमदैितः।।”24  

 

लप्रयजिस्य मतृ्यतुः पीिाति कुपणरसः प्रसयूते। परुाणेऽलस्मि् मिाकलििा व्यासदेिेि 

कुपणतया अस्य रसस्य पररिेषणं कृतम।् अत्र १६ तमे अध्याये लिजयायाः कुपणः 

लििापः िलणितः अलस्त। दक्षः लशिं कपािीलत दाक्षायणीं कपालिभायेलत लिलिलित्य 

तस्य यजे्ञ तयोः आमतत्रणं िाकरोत्। अतः दाक्षायणी रियोधालतिता सती पिूिकथािसुारं 

योगेि लिजशरीरस्य ििद्वारालण आितृ्य लिस्फोटं चकार। अिेि मिता लिस्फोटेि 

तस्याः प्राणिायुः दशमद्वारं ब्रह्मरतरं संलभद्य स्ियमेि िलिरागतः िभिू। 

अततररक्षलस्थताः सिािः देिताः तामििोक्य शोकलिह्णिाः सत्य िािाकारं चरुियः। 

अिततरं दाक्षायडयाः भलगिीसतुा तत्र आगत्य तां मतृां दृष््िा िारं िारमातििाद ं

चकार।– 

 

“िा सती क्ि गतासीलत िा सती ति लकलतिदम।् 

 िा मातषृ्िसररत्यचु्चैस्तदा शब्दो मिािभूत्।।”
25  

 

लिजया कुपणं लििपतती करतिैः सतीदेव्याः मखुं माजियामास जघ्रौ च। ियिजिैः 

दाक्षायडयाः िक्षस्थिं िदिमडििं लस्चतती, पालणभयां केशपाशमलु्िास्य िारं िारं 

मखुम ्अििुीक्षतती लिजया। 

परुाणस्यास्य १७ तमे १८ तमे चाध्यायद्वये कुपणरसस्य िेदिाितंृ िणििं कृतम।् 

मिादेिः दाक्षायडयाः समीपे आगत्य तां मतृां ज्ञात्िाऽलप स्िेिात् ि जिौ। िदिमडििं 

लिरीक्ष्य मखुं माजियि ् लशिः मिुटः प्राि ‘कस्मात् सपु्तासीत्येिम’् इलत। अिततरं 

                                                           
21 का.पु. ४५/५३ 
22 का.पु.- ४५/६० 
23 का.पु. ४५/६२ 
24 सा.द.- ३/२२२ 
25 का.पु.- १६/५२ 
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लिजयामखुात् सिं ितृिराततं पररज्ञाय शोकव्याकुिः शङ्करः दःखलिदीणिः सि ्

साधारणमिषु्यित् चरुियोश। सतीदेव्याः गातं्र िस्तेि संसज्यि यथालस्थताि ्अिंकाराण ्

उतमोच्य पिुः यथास्थािे संस्थापयामास। मिादेिे विं कृते अलप यदा मतृा सती 

लक्चि िोिाच तदा भगिः शोकिेगेि भशंृ ुपरोद। अिततरं शोकलिमढूलचतिरः िषृध्िजः 

सतीदेव्याः शिदेि ंस्कतधे िीत्िा लििपि् प्राच्यदेशं जगाम। 

 

“अथ शोकलिमढूात्मा लििपि ्िषृभध्िजः। 

 जगाम प्राच्यदेशांस्तु स्कतधे कृत्िा सतीशिम।्।”26  

 

अस्यां िणििायां आिम्बिलिभािः भिलत सतीदेिी। लिजयायाः मिादेिस्य च 

मािलसकममििेदिा भिलत उद्दीपिलिभािः। लििपिं भिलत अिभुािः। लिजयायाः 

चेतििीिता मिादेिस्य व्याकुिता, सतीशिस्य अिंकारैः सज्जीकरणालदकायं च 

व्यलभचाररभािः इलत। अिेि प्रकारेण कलििा व्यासदेिेि ऐकालततकोपादािेि कुपणः 

रसः िलणितोऽलस्त। 

 

रौद्ररसिः 

कालिकापरुाणस्य लकयत् स्थािे रौद्ररसस्य सषुमं िणििं कृतम।् अस्य परुाणस्य १७ 

तमे अध्याये लिजयामखुात् सतीदेव्याः मतृ्योः कारणं ज्ञात्िा शङ्करः कोपाद ्

उद्दीप्तालग्िररि िभिू। रियोधालतितस्य लशिस्य कणि-िालसका-िेत्र-मखुेभयः असङ्खेयाः 

स्फुलिङ्गाः िलिगिताः आसि।् विं मतयते यत् कल्पातते सयूिलकरणेभयः सङ्ख्यातीताः 

उल्काः लिलिः सतृाः इलत। 

 

“इलत श्रतु्िा िचस्तस्या लिजयायाः िषृध्िजः। 

अतीि कोपादतुिरस्थौ लदधक्षुररि पािकः।।”27  

“तस्य कोपपरीतस्य कणििासालक्षिक्त्रतः। 

घोरा जितत्यः कलणकाः सजृतत्योऽग्िेमििारिम।् 

उल्का लिलिः सतृा बह्वव्यः कल्पाततालदत्यिचिसः।।”28  

 

मिादेिः अिततरं दक्षस्य यज्ञस्थिे आगत्य मिाधिसम्पतिं पात्र-यपुालदलभराितंृ यजं्ञ 

ददशि। तत्र उपलस्थताि ् सिािि ् देिाि ् लदक्पािाि ् पालथिािि ् प्रालणिि अििोक्य 

मिादेिः रियोधालतितः सि ् दक्षस्य यजं्ञ ध्िंसाथं िीरभद्रं पे्रषयामास। सििदेिगणाितेृ 

लिष्णौ िीरभद्रं लििाररते रियोधसंरक्तिोचि-मिादेिः स्ियं यज्ञशािां प्रलिर्शय तद ्यजं्ञ 

लिििाश। 

 

“तं िायिमाणं दृष््िैि रियोधसंरक्तिोचिः। 

 स्ियं लििेश तं यजं्ञ ध्िंसयामास चेश्वरः।।”29  

 

सिािदौ भगिदेिे मिादेिं लििाररतुमदु्यते सलत मिादेिः रियोधात् अङ्गुल्याग्रप्रिारेण 

तस्य िोचिद्वयं लििष्ं चकार। अिततरं शङ्करः लदिाकरं करेण दरंू लचके्षप। पिुः 

सिस्यं मातिडिमििोक्य िषृध्िजः करप्रिारेण तस्य दतताि् मखुात् पातयामास। 

दततिीिं सयंू िेत्रलििीिं भगदेिमििोक्य सिे देिाः ऋषयः अतये च ददुु्रिः। 

उपिणििेऽलस्मि ् रौद्ररसस्य अपररिायािलण उपादािालि कलििा साधतुया संयोलजतम।् 

अस्य रसस्य स्थालयभािः रियोधः, रक्तः िणिः देिता ुपद्रि। अत्र शत्रभुििलत 

आिम्बिलिभािः, तस्य चेष्ा भिलत उद्दीपिलिभािः मुलष्प्रिार-आरियमण-

लिुपद्धाचरणसंग्रामलदलभः अस्य उद्दीलप्तः प्रगाढा भिलत। भ्रकुलट-ओष्दंशि-

िािटस्फोटि-तजिि-अस्त्रके्षपणादयः भिलतत अिभुािाः। उग्रता-आिेग-रोमा्च-स्िेद-

मद-मोि-अमषािदयः भिलतत व्यलभचाररभािाः। सालित्यदपिणकारेण उकं्त यत्- 

 

“रौद्रः रियोधस्थालयभािो रक्तो ुपद्रालधदैितः। 

                                                           
26 का.पु.- १८/३६ 
27 का.पु. १७/१७ 
28 का.पु.- १७/१८ 
29 का.पु.- १७/४२ 

आिम्बिमररस्तत्र तच्चेष्ोद्दीपिं मतम।्। 

मलुष्प्रिारपातिलिकृतच्छेदािदारणैिैि। 

संग्रामसंभ्रमाद्यैरस्योद्दीलप्तभििेत्प्रौढा।। 

भ्रलिभङ्गौष्लिदंशिािटस्फोटितजििाः। 

आत्मािदािकथिमायधुोत्के्षपणालि च।। 

उग्रतािेगरोमा्च-स्िेदिेपथिो मदः। 

अिभुािास्तथाके्षपरूियरसंदशििादयः।। 

मोिामषािदयस्तत्र भािाः स्यवु्यिलभचाररणः।”30  

 

अत्र लशिस्य रियोधः स्थालयभािः, दक्षादयः देिाः आिम्बिलिभािाः, लिष्णु-भग-

लदिाकराणां लरिययाकिापाः उद्दीपिलिभािाः, आरियमण-लििाशादयः अिभुािाः। 

यथा भगस्य िोचिलििाशिं लदिाकरस्य उत्के्षपण्च। लशिस्य िोचियोः आरक्तता, 

लशिस्य उग्रता च व्यलभचाररभािाः भिलतत। 

कालिकापरुाणस्य ४२ तमे अध्यायेऽलप कलििा रौद्ररसः िलणितः। कामदेिः यदा 

मिादेिस्य ध्यािभङ्गाय पषु्पबाणं संयुयोज तदा मिादेिः रियोधालतितः सि् तस्य 

ििाटलस्थतेि ततृीयिेते्रण कामदेिं ददाि।– 

 

“इलत स्म िदतां तेषाममराणां तदाििः।।”31  

“ििाटचक्षुःसम्भतूो भस्माकाषीतमिोभिम।् 

दग्ध्िा कामं तदा िलिज्िाििामािालतदीलपतः।।”32  

अिेि कलििा व्यासदेिेि परुाणेऽलस्मि ्रौद्ररसस्य िणििं चकार। 

 

वीररसिः 

उत्कृष्स्य िीररसस्य स्थायीभािः उत्सािः देिता मितेद्रः िणिः स्िणिि। 

लिजेतव्यादायः आिम्बिलिभािाः, लिजेतव्यादेः चेष्ादयः लरिययाकिापः 

उद्दीपिस्िरूपा, सिाया-अतिेषणादयः अिभुािाः, धलृत-मलत-गव्िि-स्मलृत-तकि -

रोमा्चादयः स्चाररभािाः भिलतत। लिश्विाथेि कलथतं यत्- 

 

“उतिरमप्रकृलतिीर उत्सािस्थालयभािकः। 

मितेद्रदैितो िमेिणोऽयं समदुाहृतः।। 

आिम्बिलिभािास्तु लिजेतव्यादयो मताः। 

लिजेतव्यालदचेष्ाद्यास्तस्योद्दीपिुपलपणः। 

अिभुािास्तु तत्र स्यःु सिायातिेषणादयः।। 

संचाररणस्तु धलृतमलतगििस्मलृततकि रोमा्चाः। 

स च दािधमियदैु्धदियया च समलतितितुधाि स्यात्।।”
33  

 

साधारणतः संग्रामिणििािसरे अस्य रसस्य प्रयोगः लरिययते। अस्य परुाणस्य ३० तमे 

अध्याये िराि-शरभयोः संग्रामिणििापररसरे कलििा अस्य रसस्य सपु्रयोगः 

कृतोऽलस्त। िरािगणाः मखुाग्रस्य प्रिारैः खरुाघातैः दततप्रिारैः भयािकगात्रलिके्षपैि 

ययुधेु। अिेि शरभरूपधारी मिाि ् लशिः वकाततं िरािगणैः सि सिस्रिषं याित ्

तुमिंु यदंु्ध चरुियः। 

 

“ततस्ते ययुधुःु सिे पोत्राघातेि पोलत्रणः। 

खरुप्रिारैदंष्रालभगाित्रके्षपैि दाुपणैः।। 

शरभोऽप्यथ दंष्राग्रैििखैस्तीक्ष्णैः खरैुस्तथा। 

िाङ्गुिस्य प्रिारैस्तु तुडिघातैमििास्ििैः।। 

चतुलभिः पोलत्रलभस्तैस्तु स वकः शरभो मिाि।् 

वकाततं योधयामास सिसं्र पररित्सराि।्।”34 

                                                           
30 सा.द.- ३/२२७-२३१  
31 का.पु. ४२/१७२ 
32 का.पु.- ४२/१७३ 

33 सा.द.- ३/२३२-२३४ 
34 का.पु. ३०/७०-७२ 
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परुाणस्यास्य ४० तमे अध्यायेऽलप िीररसस्य िणििा दृर्शयते। लक्षलतपतु्रस्य 

िरकस्यात्याचारेण इतद्रालददेिाः जजिररताः आसि।् अिततरं भगिाि् लिष्ण ुियग्रीि-

िरकादीि ्िीराि ्असरुाि ्जघाि।– 

 

“वको यो योधयेद्देिाि ्सिसं्र ित्सराि ्परुा। 

शरंिय च समलतरियम्य मिािीरपरारियमः। 

तं जघाि ियग्रीिं समलतरियम्य केशिः।।”35  

“सदुशििेि चरेियण मध्यदेशे तदा िररः। 

 लद्वधा लचच्छेद िरकं खलडितोऽभयपतद ्भलुि।।”36  

 

विंलिधप्रकारेण कलििा संग्रामिणििेि परुाणेऽलस्मि ्िीररसस्य प्रयोगः कृतः। 

 

अदू्भतरसिः 

अस्य रसस्य स्थालयभािः लिस्मयः देिता गतधििः पीतिणिि। अिौलककलिषयः 

अस्य रसस्यािम्बिलिभािः, अिौलककिस्तुिः गुणमलिमा भिलत उद्दीपिलिभािः 

स्तम्भ-स्िेद-रोमा्च-गद्गदस््िरादयः अिभुािाः, लितकि -आिेग-जिता-िषािदयः 

व्यलभचाररभािाः भिलतत।– 

 

“अदु्भतो लिस्मयस्थालयभािो गतधििदैितः।। 

पीतिणो, िस्तु िोकालतगमािम्बिं मतम्। 

गुणािां तस्य मलिमा भिेददु्दीपिं पुिः।। 

स्तम्भः स्िेदोऽथो रोमा्चगद्गदस्िरसंभ्रमाः। 

तथा िेत्रलिकासाद्या अिभुािाः प्रकीलतिताः।। 

लितकाििेगसंभ्रालततिषािद्या व्यलभचाररणः।” 37 

 

परुाणेऽलस्मि ् लिलिधस्थािेष ु पाठकाः अदू्भतरसस्यास्िादिं प्राप्ििुलतत। यथा ३०तम े

अध्याये शरभस्य ुपपिणििाप्रसङ्गे उच्यते- ऊध्िािधोदेशे अष्चरणसमलतितः 

लद्विक्षयोजिोच्चतालिलशष्ः साधििकै्षकलिस्ततृः आसीत् भयािकः शरभः। तस्य 

िालसका सदुीघाि आसीत्। दीघििक्त्रयकु्तस्य अष्दततसमलतितस्य च शरभस्य 

दीघिकणियकु्तस्य शरभस्य वकः पचु्छोऽलप आसीत्। 

 

“ऊध्िािधोभागतिाष्पादयकु्तः सभुैरिः। 

लद्विक्षयोजिोच्रायः साधििकै्षकलिस्ततृः।।” 38 

“दीघ्रिक्तं्र मिाकायमष्दंष्रासमलतितम।् 

लिभ्रतं स-सटं पचु्छं दीघिकणं भयािकम।्।”39 

 

सहृदयाः परुाणेऽलस्मि् लिलिधस्थािे देिािाम् असरुाणां च 

अपालथििलरिययाकिापमििोक्य मुग्धाः भिलतत। देि-देिीिां लिस्मयकरं िणििं 

पररलचतत्य तेषां मिलस लिस्मयभािः जागररतः भिलत।  

 

उपसांहृलतिः 

अस्माकं कलिः व्यासदेिः लिलिधरसािां िणििे सदा सचेष्ः आसीत्। िस्तुतः रसः 

काव्यस्यात्मा। काव्यस्य लिलिधस्थािे साधतुया रससंयोगेि काव्यम ् अलतरमणीयम ्

आह्णादजिक्च भिलत। परुाणे अलस्मि् लिलिधसमये लिलिधाख्यािे सलुिपणुभािेि 

रसािां पररिेषणं कृतम।् यथा िर-पािित्योः पे्रमिणििायां शङ्ृगाररसस्य, सतीदेित्यागे 

कुपणरसस्य, मिादेिस्य रियोधे रौद्ररसस्य, शरभ-िराियोः संग्रामे िीररसस्य शरभस्य 

रूपिणििापररसरे अदु्भतरसस्य िणििं पररिलक्षतम।् अिेि कलििा रसािां 

यथायथप्रयोगेि परुाणलमदं सौतदयिमलडितं कृतम।् 

                                                           
35 का.पु. ४०/८४ 
36 का.पु. ४०/१०७ 
37 सा.द. ३/२४२-२४५ 
38 का.पु. ३०/४४ 
39 का.पु. ३०/४७ 
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