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काव्यदोषाः 
 

ओमप्रकाशपण्डा 

 

प्रस्तािर्ा 

काव्यरसास्िादहयतारः सहृदयाः काव्यार्न्द्द ं ब्रह्मार्न्द्दसिोदरत्िेर् मन्द्यन्द्ते इत्यषे सिेषां 

हिददतचर एि हिचारः । यद्यहप काव्यस्य र्ैकाहर् प्रयोजर्ाहर् हिद्यन्द्ते, तथाहप 

काव्यार्न्द्दपयोहर्धौ हर्मज्जन्द्तस्ते सहृदयाः काव्यस्य परमप्रयोजर्ं साक्षात्कुिान्द्तः 

रसास्िादर्तत्परा एि भिहन्द्त । यतो ह्यलौदककोऽयं काव्यार्न्द्दः । तादशृार्न्द्दस्य 

समुद्भूहतः रसास्िादरे्ैि भिहत, र्ान्द्यथा । अत एिोकं्त मम्मटेर् 'सकलप्रयोजर्मौहलभूत ं

समर्न्द्तरमेि रसास्िादर्समुद्भूतं हिगहलतिेद्यान्द्तरमार्न्द्दम्' इहत । परन्द्तु 

षड्रसोपेतभोजर्रसास्िादर्े अश्मखण्डा इि ये काव्यरसास्िादस्य हिघातकाः भिहन्द्त त एि 

काव्यदोषा इतीयान्द्ते काव्यहिहभः । हर्दुाष्ट ं काव्यं सहृदयार्ां मर्ः िरहत । अथाात् काव्यं 

तदिै मर्ोिारर भिहत यदा रसहिघातकदोषेभ्यो हिरहितं भिहत । तादशृमेि काव्यमुदिश्य 

मम्मटाचाययः काव्ये शब्दाथौ अदोषौ भितेाम् इत्युक्तम् । तर्िा कीदशृमदोषत्िमपेहक्षतहमहत 

सन्द्दिे उदहेत । तत्पररिाराथाम् आलङ्काररकैर्र्ारूहपतार्ां काव्यदोषाणां स्िरूपं स्पष्टतया 

रष्टव्यं भिहत ।  

काव्ये दोषाणामत्यन्द्तं ियेत्िं मन्द्यमार्ैः कैहित् काव्यलक्षणहिधाहयहभः काव्यलक्षण एि 

शब्दाथायोरदोषत्िं हर्िेहशतम् । उदािरणाथं- 

 

‘तददोषौ शब्दाथौ सगणुािर्लङ्कृती पुर्ः क्वाहप’ 1 

‘गुणालङ्कारसहितौ शब्दाथौ दोषिर्जातौ’ 2 

‘सगुणालङ्कृती काव्यं पदाथौ दोषिर्जातौ’ । 3 

 

कैहिदालङ्काररकैः एतेषां मतं हिरुद््य ‘अदोष’ इत्यतेत्पद ं लक्षणे र् हर्िेशर्ीयम् इहत 

िदहन्द्त । कहिराजहिश्वर्ाथः पहण्डतराजजगन्नाथि तत्र प्रमुखौ । अहस्मर्् हिषय ेएतािदिे 

िकंु्त शक्यं यत् अदोषशब्दः काव्यलक्षणे हर्हिष्टो भितु र् िा, तस्य (अदोषत्िस्य) काव्ये 

हस्थहतः सियररष्टिै इहत । दकमथाहमहत हजज्ञासां पररितुामेि बहुहभः आलङ्काररकैः 

दोषस्िरूपं सप्रभेद ंस्िग्रन्द्थषेु हर्रूहपतम ्।  

'दषु्यहत हिकृतं भित्यर्ेर्' इहत व्युत्पत्तौ 'दषु'् धातोः करणे घञ् प्रत्ययेर् हर्ष्पन्नो दोषः 

काव्ये हिकारप्रहतपादकः यथा लोके अन्द्धत्िकाणत्िादयो दोषाः शरीरे तदङ्ग 

हिकारप्रहतपादकास्तथैि काव्येऽहप येर् केर्ाहप प्रकारेण शब्दऽेथे, रसे च य े

हिकारमुत्पादयहन्द्त ते दोषा इहत कथ्यन्द्ते । 
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दोषहर्ष्कासर्पूिाकं गुणाधार्ं लोकरूद ः । अत एि 

बहुहभरालङ्काररकैः गुणहर्रूपणादहप प्रागेि 

काव्यदोषस्िरूपं स्िग्रन्द्थेषु प्रहतपाददतम् । दोषलक्षणम् 

अन्द्यान्द्यालङ्काररकैः अन्द्यान्द्यरीत्यैि प्रहतपाददतमहस्त । 

तत्र, 

 

भरतः  

सिाप्रथमतया भरतः स्िरहचतर्ाट्यशास्त्रग्रन्द्थस्य १६ 

अ्याये दोषार्ुहललहखतिार्् । तत्र स्पष्टतया दोषस्िरूपं र् 

हर्रूहपतं तेर्, दकन्द्तु दोषाणां भािर्ात्मकहस्थहतरेि 

सङ्केहतता । तस्याहभप्राये गुणाः दोषहिपयास्ताः- । 

दोषाहन्नरूप्य तेर्ोक्तम्- एत े दोषास्त ु हिज्ञेया एत एि 

हिपयास्ताः गुणाः 4 इहत ।  

 

दण्डी 

आचायादहण्डर्ाऽहप दोषाः हिपयायभाित्िेर्ैि पररगहणताः । 

तदहभप्राय े गुणाः काव्यस्य सम्पत्तयः अथाात् 

औन्द्दयाहििायकतत्त्िाहर्, दोषास्तु तस्य (काव्यस्य) हिपहत्तः 

अथाात् सौन्द्दयाहिघातकतत्त्िम्- दोषा हिपत्तय े तत्र गुणाः 

सम्पत्तय ेयथा 5।  

 

िामर्ः 

काव्यशास्त्रस्य प्राचीर्ाचायेषु िामर्ेर्िै सिाप्रथमतया 

दोषस्य लक्षण ं प्रस्तुतम् । दकन्द्तु भरतस्याहभप्रायाहिपरीतं 

िताते । तदहभप्राये दोषाः गुणहिपयास्ताः- गुणहिपयायात्मर्ो 

दोषाः 6।  

 

अहिपरुाणम ् 

अहिपुराणकारः काव्यास्िाद े उिगेजर्कतत्त्िमेि दोषः- 

उिगेजर्को दोषः 7 इहत तस्य लक्षणमुक्तिार्् ।  

 

अर्न्द्दिधार्ः  

आचायाार्न्द्दिधार्ः दोषस्िरूपस्य र्ूतर्प्रणालीं प्रस्तुतिार्् । 

रसस्यापकषाार्पकषायो-राधारेणैि तेर् दोषाणा ं

हर्त्याहर्त्यभदेः प्रहतपाददतः – 

 

श्रुहतदषु्टादयो दोषा अहर्त्या ये च दर्शाताः । 

्िन्द्यात्मन्द्येि शृङ्गारे ते ियेा इत्युदाहृताः   8 

 

तस्याहभप्राये दोषः हिधा सम्भिहत-अशहक्तिशात् 

अव्युत्पहत्तिशाच्च । तयोः अशहक्तकृतदोषः प्रबलतरः । यतः- 

 

अव्युत्पहत्तकृतो दोषः शक्त्या संहियते किेः । 

यस्त्िशहक्तकृतस्तस्य झरटत्येिािभासते   9 

मम्मटः  

मुख्याथास्य रसस्यापकषाका दोषाः इहत अर्ेर् दोषस्िरूपं 

प्रहतपाददतम-् मुख्याथािहतदोषः रसि मुख्यः 10 इहत ।  

 

हिश्वर्ाथः 

हिश्वर्ाथस्य मतं मम्मटमिेार्ुसरहत । तस्याहभप्रायेऽहप 

दोषाः रसापकषाकाः- रसापकषाका दोषाः 11 ।  

अर्ेर् ज्ञायते यत् रससम्प्रदायस्थापर्ात् प्राक् गुणदोषयोः 

लक्षणं तयोः परस्परहिपयास्ततामेिाधारीकृत्य उक्तम् इहत । 

यदा स रससम्प्रदायः सुप्रहतष्ठाहपतः तदारभ्य रससम्बद्धतय 

एि तयोः लक्षणं प्रहतपाददतम्-रसाहभव्यञ्जकाः 

रसस्योत्कषाितेिि गुणाः, रसापकषाकाः दोषाः इहत । अहप 

च गुणाः हर्यतरूपेण रसस्योत्कषं साधयहन्द्त, दकन्द्तु दोषाः 

रसस्यापकषं हर्यतरूपेण कुिान्द्तीहत र्ैि िकंु्त शक्यम्, दकन्द्तु 

आहधक्येर् इहत िकंु्त शक्यम् । अहर्त्यदोषाः कुत्रहचत् गुणा 

अहप भिहन्द्त, कुत्रहचत ् अदोषत्िं भजन्द्ते, कुत्रहचत्ताटस्थ्यं 

ििन्द्तीत्येतत्तत्र ितेुः । अत एि गुणाः रसस्य हर्यतधमााः, 

दोषास्तु अहर्त्याः ।  

 

दोषहिभागः  

दोषहिभागहिषये आलङ्काररकेषु ऐकमत्यं र्ाहस्त । तदिें 

िकंु्त शक्यम-् 

 

भरतः दशदोषार्् िदहत- 

 

गू ाथामथाान्द्तरमथािीर्हभन्नाथामेकाथामहभप्लुताथाम् । 

न्द्यायादपेतं हिषमं हिसहन्द्ध शब्दच्युतं िै दश काव्यदोषाः 

  12 

 

अगू -अथाान्द्तर-अथािीर्-हभन्नाथा-एकाथा-अहभलुप्ताथा- 

 

न्द्यायापेत-हिषम-हिसहन्द्ध-शब्दच्युताः तेर्ोक्ताः दश 

दोषाः ।  

 

भामिः २५ दोषार्ङ्गीकरोहत । तस्य 

दोषहर्रूपणमेिमहस्त- 

 

र्ेयाथाहक्लष्टमन्द्याथामिाचकमयुहक्तमत् । 

गू शब्दाहभधार्ं च कियो र् प्रयुञ्जते   13 

िीर्ताऽसम्भिो हलङ्गिचर्भेदो हिपयायः । 

उपमार्ाहधकत्िं च तेर्ासदशृताहप च  14 

त एत उपमादोषाः सप्त मेधाहिर्ोददताः । 15 

अपाथाव्यथामेकाथाससंशयमपक्रमम् । 

शब्दिीर्ं यहतभ्रष्ट ंहभन्निृत्तं हिसहन्द्ध च   

दशेकालकलालोकन्द्यायागमहिरोहध च । 

प्रहतज्ञाितेुदषृ्टान्द्तिीर्ं दषु्ट ंच र्ेष्यते  16 
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आचायाः दण्डी काव्यादशाग्रन्द्थस्य ततृीयपररच्छेद े १० 

दोषार्ुहललखहत – 

 

अपाथाव्यथामेकाथासंशयमपक्रमम् । 

शब्दिीर्ं यहतभ्रष्ट ंहभन्निृत्तं हिसहन्द्धकम्    

दशेकालकलालोकन्द्यायागमहिरोहध च ।  

इहत दोष दशैिैते िर्यााः काव्येषु सूररहभः   17 

 

िामर्ाचायाः काव्यालङ्कारसूत्रिृत्तेः हितीयपररच्छेद े २० 

दोषार्् प्रहतपादयहत । तत्र,  

पदगतदोषाः- असाधु-कष्ट-ग्राम्य-अप्रतीत-अर्थाकाः । 

पदाथागतदोषाः- अन्द्याथा-र्ेयाथा-गू ाथा-अश्लील-हक्लष्टाः । 

िाक्यगतदोषाः- हभन्निृत्त-यहतभ्रष्ट-हिसन्द्धयः । 

िाक्याथागतदोषाः- व्यथा-एकाथा-सहन्द्दग्ध-अप्रयुक्त-अपक्रम-

लोकहिरुद्ध-हिद्याहिरुद्धाः । 18 

 

आचायारुरटः २६ दोषार्ङ्गीकृतिार्् । तेषु,  

पददोषाः-असमथा-अप्रतीहत-हिसहन्द्ध-हिपरीतकलपर्ा-

ग्राम्यता-अव्युत्पहत्त-दशे्याः। 

िाक्यदोषाः-सङ्कीणा-गर्भात-गताथा-अर्लङ्कारादयः । 

अथादोषाः-अपितेु-अप्रतीहत-हर्रागम-बाधर्-असम्बद्ध-

ग्राम्य-हिरस-तिार्-अहतमात्राः । 19 

 

आर्न्द्दिधार्ः ्िन्द्यालोकस्य तृतीयोद्योते ६ दोषार्् 

हिरोहधर्ः मन्द्यते – 

 

हिरोहधरससम्बहन्द्धहिभािाददपररग्रिः । 

हिस्तरेणाहन्द्ितस्याहप िस्तुर्ोऽन्द्यस्य िणार्म्   

अकाण्ड एि हिहच्छहत्तरकाण्डे च प्रकाशर्म् । 

पररपोषं गतस्याहप पौर्ःपुन्द्येर् दीपर्म ्  

रसस्य स्याहिरोधाय िृत्त्यर्ौहचत्यमेि च । 20 

 

महिमभट्टः स्िरहचते व्यहक्तहििेके हितीयहिमशे 

दोषाहन्नरूहपतिार्् । अयमाचायाः दोषशब्दस्थार् े

अर्ौहचत्यशब्द ं प्रयुक्तिार्् । तदहभप्राये अर्ौहचत्यम् 

अन्द्तरङ्गाथाहिषयकबहिरङ्गाथाहिषयकभदेरे् हिहिधम ् । 

तत्राहप केचर् अिान्द्तरहिभागाः तेर् कृताः सहन्द्त । 

 

भोजराजः पदषेु १६, िाक्येषु १६, िाक्याथेषु च १६ 

दोषार्् पृथक् पृथगेि स्िीकृतिार्् 21।  

 

आचायाः मम्मटः पद-पदांश-िाक्य-अथा-रसभेदरे् 

पञ्चहिधदोषार्् प्रहतपाद्य तेषु अर्ेकार्् दोषार्् 

अन्द्तभााहितिार्् 22।  

कहिराजहिश्वर्ाथस्य काव्यदोषहििेचर्महप 

मम्मटमर्ुसृत्यिै हिद्यते 23।  

अर्ेर् हििेचर्ेर् स्पष्ट ं भिहत यत् आचायाभरतादारभ्य 

हिश्वर्ाथपयान्द्तम् अर्ेके काव्यशास्त्रकाराः दोषहििेचर् ं

कृतिन्द्तः । दकन्द्तु सिाप्रथमं सन्द्तुहलतं हििेचर्ं 

मम्मटाचायास्यिै । हिश्वर्ाथः तमेिार्ुसृत्य दोषार्् 

हििेहचतिार्् । एताभ्यामाचायााभ्या ं हििेहचतेषु दोषेषु 

अन्द्यैराचाययः हििेहचतार्ां समेषामहप दोषाणां समािेशः 

भिहत ।  

 

दोषाणा ंियेता   

भामिाचायास्याहभप्राये एकं पदमहप दषु्ट ं र् भिेत् काव्ये । 

यदद भिहत तर्िा दषु्टपुत्रणे हपता इि तत्काव्यं हर्न्द्द्यते । 

दोषयुक्तकाव्यं कुकाव्यं, तत्कताा कुकहिः । यदद कहित्िं 

र्ाहस्त तर्िा र् काहप िाहर्ः, दकन्द्तु कुकहित्िं साक्षात् 

मरणसमार्हमहत सः स्पष्टतया िदहत – 

 

सिाथा पदमप्येकं र् हर्गद्यमिद्यित् । 

हिलक्ष्मणा हि कावे्यर् दःुसुतेर्ेि हर्न्द्द्यते    

र्ाकहित्िमधमााय व्याधये दण्डर्ाय िा । 

कुकहित्िं पुर्ः साक्षान्द्मृहतमाहुमार्ीहषणः   24 

 

आचायादहण्डर्ः मतार्ुसारं दोषशून्द्य ं गुणार्ुरकं्त च काव्यं 

कामधेर्ुसमार्म् । दकन्द्तु दोषयुक्तकाव्यं तत्कतुाः मूखातायाः 

द्योतकम् । काव्ये एकं लघु दोषोऽहप र् उपके्ष्यः । यतः सुन्द्दरं 

शरीरमहप एकेर् हचह्र्ेर् कुरूपं भिहत- 

 

गौगौः कामदघुा सम्यक् प्रयुक्ता स्मयाते बधुैः । 

दषु्प्रयुक्ता पुर्गोत्िं प्रयोकु्तर्यि शंसहत   

तदलपमहप र्ोपेक्ष्यं काव्ये दषु्ट ंकथञ्चर् । 

स्यािपुः सुन्द्दरमहप हस्ित्रेणैकेर् दभुागम्   25  

 

येर् केर्ाहप प्रकारेण रसहिघातका एि दोषा, ते च काव्ये 

अत्यन्द्तमेि ियेाः भिहन्द्त इहत सिेषामप्यालङ्काररकाणां 

मतम ् । त े दोषाः काव्यशरीरभूतयोः शब्दाथायोिाारा 

रसस्यापकषं साधयहन्द्त । अथिा साक्षारसमेि प्रहिश्याहप 

तहिघातकत्िेर् कायं कुिाहन्द्त । एते दोषाः, 

रसास्िादऽेिरोधकाररत्िेर्, आस्िाद े हिलम्बकाररत्िेर्, 

आस्िादस्य हि्िंसकाररत्िेर् च रसहिघातका भिहन्द्त काव्ये 

। अतः काव्येषु सिाथा ियेा एिैते ितान्द्ते । 
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