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महाकव ेः कालिदासस्य महाकाव्यद्वय  काव्यदोषाणाां 
समीक्षणम ्

 

ओमप्रकाशपण्डा 
 

izLrkouk  

लोकेऽस्स्मन ्सिोऽवप जनः गुरे्भ्यः स्पहृयतत, दोषेभ्यश्च दरू एि ततष्ठतीतत सिेऽवप 
जानन्द््येि । ‘गुर्ाः पूजास्थानम’् इतत महाकिेः भिभूतेरुस््तः । तेनैि गुर्विरोधधनां 
दोषार्ा ंतनन्द्द्य्िं स्ियं ज्ञायते । अत एि ये सद्गुर्ैभूावषताः भिस्न्द्त तेष ुसिेषामवप 
प्रीततः स्िाभाविकतया जायते । ककन्द्तु ते गुर्ाः यदद दोषैः संयुज्यन्द्ते तदहा तेऽवप दोषा 
इि दरूीकताव्या एि । यतः तत्र गुर्ानामपेक्षया दोषा एि प्रबला भिस्न्द्त । अत 
एिोच्यते-  
 
दजुानः पररहताव्यः विद्यया भूवषतोऽवप सन ्। 
मणर्नाऽलङ्कृतः सपाः ककमसौ न भयङ्करः ॥ 

 
इतत । विषस्य एकेन बबन्द्दनुा संयु्त ंभोजनं विषमयमेि भितत । एतादृशलोकस्य 
प्रततबबम्बभूत ेकाव्येऽवप एष विचारः यथाित ् स्िीकृतो दृश्यते । काव्या्मनः रसस्य 
अभभव्यञ्जका माधुयाादयो गुर्ाः कविभभः सहृदयैश्च समादरयन्द्ते । ककन्द्तु 
रसापकषालक्षर्ाः दोषाः सिरैवप हेय्िेन पररगण्यन्द्ते । काव्यप्रयोजनमौभलभूतः 
रसास्िाद-समुद्भतूः विगभलतिेद्यान्द्तरानन्द्दः न लभ्यते काव्येभ्यः तत्रस्थानां दोषार्ा ं
कारर्ात ्। अतः दोषैः काव्यस्य परमप्रयोजनमेि विहन्द्यते इतत तु तनस्श्चतम ्।  
ककन्द्तु काव्यजगतत कविकुलगुरुररतत कविषु मूधान्द्यस्थानमलङ्कृतितः महाकिेः 
काभलदासस्य काव्येषु दोषाः न सस्न्द्त ककम ्? इतत पषृ्टे सतत सन्द्तीतत ि्तुमवप न 
श्नुमः, न सन्द्ती्यवप ि्तुं न श्नुमः । यतः तस्य काव्येभ्योऽवप दोषा उद्घाट्य 
दभशाताः आलङ्काररकैः । ककन्द्तु तस्य काव्येभ्यः रसास्िादमव्याहततया कृतितद्भः, 
रसास्िादजतनतपरमानन्द्दमनुभूतितद्भः सहृदयैः तस्य कृत े कविकुलस्य गुरुस्थानं 
प्रद्तमस्स्त । तदहा कः पक्षः साधु ? एतय तनर्ायाथ ं काव्यदोषार्ां 
सामान्द्यस्िरूपमस्माभभः पररशीलनीयं भितत ।  
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काव्यदोषस्वरूपम ्
काव्ये आ्मस्थानीयः रसः सिााण्यवप काव्यत््िातन 
गुर्ालङ्कारिक्रो््यादीतन आ्मन एि पररपोषाय 
साधनीकरोतत । अत एि रससम्बन्द्धेनैि तातन त््िातन 
त््िमिाप्नुिस्न्द्त, नान्द्यथा । अथाात ्
रसाभभव्यञ्जक्िात ् गुर्ानां गुर््िम,् 
काव्यशोभाधायक्िात ्अलङ्कारार्ामलङ्कार्िम ्इ्यादद 
। तथैि रसास्िादे पाषार्ायमाना दोषा अवप 
रसविघातक्िेनैि दोष्िं प्राप्नुिस्न्द्त, नान्द्यथा । 
‘मुख्याथाहततदोषः रसश्च मुख्यः’ इतत त्स्िरूपं 
मम्मटाचायेर् स्पष्टमु्तम ् । यदद त े सन्द्तोऽवप न 
प्रकाशन्द्ते, सहृदयहृदये पदं न विदधतत, रसं न 
विघातयस्न्द्त तदहा तेषां दोष्िं नैिास्ती्येि 
सकलालङ्काररकार्ामेकोऽभभप्रायः । अतः श्रुदददषु्ट-
अक्रमादद‘दोषविशषेलक्षर्’-समन्द्ियेऽवप 
‘रसविघातक्ि’रूप‘दोषसामान्द्यलक्षर्’स्य समन्द्ियाभािे 
तनदोषतैि इतत तनर्ायः ।  
कियः यद्यवप अन्द्तदृाष्ट्या विभशष्टप्रततभया च 
अलौकककपदमारूढा लोके, तथावप तेऽवप मानिकोटौ 
ितान्द्त इतत सहजा एि दोषास्तस्न्द्नभमातकाव्येषु । ककन्द्तु 
केषाञ्चन किीनां काव्येष ुते रस ंविघातयस्न्द्त, केषाञ्चन 
काव्येषु न । काव्येषु कुत्र दोषाः रसविघातका भिन्द्तीतत 
आनन्द्दिधानाचायाः सूक्ष्मतया एिं प्रततपादयतत- 
 
अव्यु्पस््तकृतो दोषः श््या संवियते किेः । 
यस््िशस््तकृतो दोषः स झदट्येिािभासते ॥1  

 
इतत। अत्र व्यु्पस््तपदेन अभ्यासोऽवप गहृ्यते । 
काव्यकारर्ीभूतांशाः प्रततभा-व्यु्पस््त-अभ्यासाः। तेषु 
व्यु्प््या अभ्यासस्य च कारर्ात ् जायमानो दोषः 
प्रततभया संवियते । ककन्द्तु प्रततभाया न्द्यूनतया 
जायमानान ्दोषान ्संिरीतु ंन व्यु््प््यभ्यासौ पारयतः 
। अत एि यः कविः अप्रततम-प्रततभािान ्भितत, तस्य 
काव्येषु अव्यु्पस््त-अनभ्यासाभ्यां जाता दोषाः तस्य 
प्रततभािशात,् उद्गच्छतत रसप्रिाहे ततरोधानं प्राप्य, 
काव्यरसस्य आस्िादः तनरन्द्तरायो यथा स्या्तथा कृ्िा, 
स्िेषां रसविघातजं कलङ्कं माजायस्न्द्त । तदा 
त्काव्यीयशब्दाथौ तनदुाष्टावि्येि पररगण्येते । 
काव्यशब्दाथायोः एतादृशतनदुाष्ट्िमेि 

मम्मटाचायो्तकाव्यलक्षर्स्थस्य ‘अदौषौ’ पदस्य 
पयािभसताथाः । 
  
कालिदासस्य काव्य षु दोषाेः  
बहि आलङ्काररकाः काभलदासस्य काव्येभ्यः 
दोषार्ामुदाहरर्ं स्िीचकु्रः । तेषाम ्अिलोकनेन अनेकेषां 
पद्यानाम ्अदोषतैि दृश्यते । केषुधचत ्पद्येषु दोषो ितात 
एि । तेन विरधचतयोः द्ियोः महाकाव्ययोः आधारेर् 
तदददानीं विमशृ्यते । कुमारसम्भिमहाकाव्यस्य 
पञ्चमसगे ब्रह्मचाररिेषेर्ागतस्य भशिस्य मुखात ्
परमेश्िरस्य िर्िमेि तनराकक्रयत एिम-् 
 
िपुविारूपाक्षमलक्ष्यजन्द्मता ददगम्बर्िेन तनिेददतं िसु। 
िरेषु यद्बालमगृाक्षक्ष मगृ्यते तदस्स्त ककं व्यस्तमवप 
बत्रलोचने ॥2 

 
इतत । एत्तु लोकप्रमारे्नावप भसद्धमेि । यतो दह,  
 
कन्द्या िरयते रूप ंमाता वि्त ंवपता श्रुतम ्। 
बान्द्धिाः कुलभमच्छस्न्द्त भमष्टान्द्नभमतरे जनाः ॥3 

 
इ्यु्तमस्स्त । एतदनुसारं कन्द्यया दृश्यमानं रूपं 
नास्ती्येतत ्‘िपुविारूपाक्षम’् इ्यनेन, मात्रा पररगण्यमानं 
वि्तं नास्ती्येतत ्‘ददगम्बर्िेन तनिेददतं िसु’ इ्यनेन, 
बान्द्धिैरभीष्टं कुलं नास्तीतत ‘अलक्ष्यजन्द्मता’ इ्यनेन च 
न केिलं विनान्द्तरायं स्पष्टं ज्ञायते सहृदयैः, अवप तु 
आस्िाद्यते। ककन्द््ित्र ‘अलक्ष्यजन्द्मता’ इ्यत्र 
आस्िादविघातकः कश्चन दोषः मम्मटाचायरैुद्घादटतः । 
सच दोषः विधेयपदस्य प्राधान्द्येनातनदेशरूपोऽ 
विमषृ्टविधेयांशः । उद्देश्यविधेययोमाध्ये विधेयं प्रधानम ्
उद्देश्यं चाप्रधानम ् । अतः विधेयपदं कुत्रावप 
समासगत्िाददना अप्रधानतया न तनदेश्यम ् । अस्स्मन ्
पद्ये िपुष उपरर यद्विरूपाक्ष्िं विधीयते त्तु सम्यगेि 
तनददाष्टम ् । तत्र कोऽवप दोषो नास्स्त । ककन्द्तु 
‘अलक्ष्यजन्द्मता’ इ्यत्र जन्द्म उदे्दश्यम,् तस्य उपरर 
अलक्ष्य्िं विधीयते इतत अलक्ष्यभम्येतत ् विधेयपदम ् । 
अत्र बहुिीदहसमासे तवद्धताथागुर्ीभूतेऽन्द्यपदाथे 
विधेयपदस्य गुर्ीभािः सञ्जातः-‘अलक्ष्यं जन्द्म यस्य 
तस्य भािः त्ता’ इतत । अतः ‘अलक्षक्षता जतनः’ इतत 
प्रयोगः करर्ीय इतत मम्मटाचायास्याभभप्रायः ।  
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यद्यवप स दोषस्तत्र ितात इतत तु स्यमेि, तथावप यदद 
ियम ्अस्य पद्यस्य सन्द्दभ ंसूक्ष्मेक्षक्षकया अिलोकयामः, 
तदा किेः वििक्षक्षतस्य प्रततपादनम ् ‘अलक्ष्यजन्द्मता’ 
इ्यनेनैि भितत, न तु ‘अलक्षक्षता जतनः’ इ्यनेनेतत न 
केिलं स्पष्टं ज्ञायत एि ककन्द्तु आश्चयामप्यनुभूयत े । 
यतः ‘अलक्षक्षता जतनः’ इ्यनेन शब्दगतः स दोषः 
तनिताते, ककन्द्त ुकिेरभभप्रेतं न तनिा् याते । परमेश्िरस्य 
विषये जुगुप्साभािजननं किेरभभपे्रतम ्। ककन्द्तु ‘अलक्षक्षता 
जतनः’ इ्यनेन तस्य जन्द्मिृ् तान्द्तः न ज्ञायत इ्येि 
प्रतीयते, न तु जुगुप्साजनक्िं तस्य दृश्यते । 
िपुविारूपाक्षभम्येतत ् प्र्यक्षभमतत दशानसमनन्द्तरमेि 
जुपुप्साजनने समथाः सः प्रयोगः । ककन्द्तु जतनः न 
प्र्यक्षा । परमेश्िरे तस्याः जुगुप्साजनक्िं तदा एि 
श्यते यदा तस्याः भािः (जन्द्मता) तस्स्मन ्धमारूपेर् 
तनविष्टा भितत । अतः अलक्ष्यजन्द्मतारूपधमाः तस्य 
िताते इ्येतदेि किेरभभप्रायतनिाताने क्षमभमतत दोषोऽप्यत्र 
गुर्ायते। अवप चात्र सहृदयस्यास्िादप्रकक्रयायां 
विधेयांशस्य समासगत्िं नािरोधकारर । तेन 
रसविघातक्िरूपदोषलक्षर्स्यात्र अनन्द्ियात ् न तस्य 
दोष्िभमतत उभयथावप अत्र दोषाभािः समथातयतुं श्यः। 
 
द्ियं गत ं सम्प्रतत शोचनीयतां समागमप्राथानया 
कपाभलनः । 
कला च सा कास्न्द्तमती कलाितः ्िमस्य लोकस्य च 
नेत्रकौमुदी ॥4 

 
इतीदं पद्यम ् ‘अक्रम (अविद्यमानक्रम)’ 
दोषस्योदाहरर््िेन द्तं मम्मटाचायेर् । यस्य 
यदव्यिदहतपूिा् िेन यदव्यिदहतपर्िेन 
वििक्षक्षताथाानुभािक्िं तस्य त्पररहारेर् अन्द्यत्र 
स्स्थत्िम ् अक्रम्िम ् । अस्स्मन ् पद्ये ‘्ि’ंपदाथास्यैि 
शोच्यतायां समुच्चयस्य द्योतनीय्िात ् लोकपदाथे 
समुच्चयाभािात ् ‘्िं’ शब्दानन्द्तरं चकारो यु्त इतत 
तस्याभभप्रायः । अस्य दोषस्य लक्षर्मत्रान्द्िेतीतत 
अक्रमदोषोऽस््येि । तथैि,  
 
ते दहमालयमामन्द््य पुनः पे्रक्ष्य च शभूलनम ्।  
भसद्धं चास्मै तनिेद्याथ ंतद्विसषृ्टाः खमुद्ययुः ॥5 

 
इतीदं पद्यं मम्मट-विश्िनाथाभ्यामुभाभ्यामवप सिानाम्नः 
भग्नप्रक्रम्िस्योदाहरर््िेन द्तमस्स्त । पद्यस्यास्य 

उ्तराधे इदमा प्रक्रान्द्तस्य तच्छब्देन परामशाः कृतः । स 
च त्समानाभ्याम ् एतत-्अदस ् शब्दाभ्यां करर्ीय 
आसीददतत अत्र दोषो दभशातः । स दोषोऽत्र िताते ।  
 
ददिाकरारक्षतत यो गुहासु लीनं ददिाभीतभमिान्द्धकारम।्  
क्षुरेऽवप नूनं शरर्ं प्रपन्द्ने मम्िमुच्चैः भशरसामतीि॥6 

 
इतीदं पद्यम ् अनुधचताथादोषस्योदाहरर््िेन द्तम ् । 
उ्पे्रक्षायाम ् उ्पे्रक्षक्षताथासमथाने अथास्य अनुधचत्िं न 
सम्भिती्येतद्विरुद्ध्य तत्रावप तद् 
भिेदेिे्येत्समथातयतुं विश्िनाथेन इदमुदाहरर्ं द्तम ्।  
दहमालयिर्ानपरभमदं पद्यम ्। सम्भािनाविषयीभूतं िस्तु 
सद्िस्तु एि भिेत ् । तादृश े सद्िस्तुतन अितामानस्य 
प्रकाशनं सम्भािनम ् । यथा ‘मुख ं चन्द्रं मन्द्ये’ इ्यत्र 
सम्भािनाविषयं मुखम ् (सद्िस्तु), तत्राितामानं चन्द्र्िं 
सम्भाव्यते, तथा । अचेतनस्यान्द्धकारस्य अस््िात,् 
अत एि भीतःे असम्भिात ्सम्भािना अनुधचतैि । अतः 
अत्र स दोषो ितात इतत विश्िनाथ-स्याभभप्रायः । 
अलङ्कारस्य पररपे्रक्ष्ये तदभभप्रायः समीचीन एि । 
तथावप सन्द्दभास्यौधच्यभमतत ककस्ञ्चद्भितत । तदनुसारं 
महाकाव्ये सन्द्दभाािलोकनेन अत्र अनौधच्यं नास्तीतत 
तनश्चप्रचं ि्तुं श्यते । यतः अत्र महा्मनां 
शरर्ागतरक्षर्पर्िप्रकाशनं तन्द्मूलकं दहमालयस्य 
महा्मताख्यापनं कविना वििक्षक्षतम ्। मयाादापुरुषो्तमः 
श्रीरामचन्द्रः शरर्ागतं शत्रुपक्षीयं विभीषर्ं प्र्यभयं ददत ्
शरर्ागतिा्सल्यमेिं प्रकटीकृतिान-् 
 
सकृदेि प्रपन्द्नाय तिास्मीतत च याचते । 
अभयं सिाभूतेभ्यो ददाम्येतद्ितं मम ॥7 

 
इतत । श्रीरामः यथा विभीषर्ः शत्रपुक्षीय इतत न 
गणर्तिान,् तथा महा्मानः शरर्ागतानां क्षुर्िं न 
गर्यस्न्द्त । ‘िसुधैि कुटुम्बकम’् इतीि शरर्ागतानां 
पूिाापरमविचाया मम्िभािनया तान ् स्िीकुिास्न्द्त इतत 
अन्द्धकारे मम्िभािनाप्रदशाकस्य दहमालयस्य 
महा्मतायाः िर्ान ं किेविािक्षा । सहृदया एतद्गहृीतुं 
श्नुिस्न्द्त । तेषां मनः कविवििक्षामेिानुसरतत । अत 
एि अभभनिगुप्ताचायःै  
‘येषां काव्यानुशीलनिशात ् विशदीभूत े मनोमुकुरे 
िर्ानीयतन्द्मयीभिनयोग्यता, ते हृदयसंिादभाजः 
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सहृदयाः’8 इतत सहृदयस्िरूपं प्रततपाददतम ्। किेः अस्यां 
वििक्षायां सहृदयानां तन्द्मयीभिनं भि्येि । महा्मनां 
‘सकलेष्िवप मम्िभािना’ अिश्यमेि 
भािना(चिार्ा)विषया भितत। तेन अत्रावप 
दोषसामान्द्यलक्षर्स्य समन्द्ियाभािः अदोष्िं समथायतत। 
रघुिंशस्य ताटकािधिर्ानप्रसङ्गे काभलदासेन तनबद्धम,् 
 
राममन्द्मथशरेर् ताडिता दःुसहेन हृदये तनशाचरी ।  
गन्द्धिरधुधरचन्द्दनोक्षक्षता जीवितेशिसतत ंजगाम सा ॥9 

 
अस्स्मन ् पद्ये अमतपराथादोष उ्तः मम्मटाचायेर् । 
यदा किेः वििक्षक्षतं रसं विहाय अवििक्षक्षते रसे शब्दाथाः 
गच्छतत तदाऽयं दोषः पदं करोतत । बीभ्सोऽत्र 
अभभमतरसः । तेन सह श्लेषालङ्कारमाध्यमेन अत्र 
अभभसाररकािृ् तान्द्तोऽवप प्रतीयते । निरसानां मध्ये सिे 
रसाः सि ै रसैः न युज्यन्द्ते । तत्र शान्द्त-शङृ्गारयोः, 
शङृ्गार-बीभ्सयोः, करुर्-भयानकयोः, शान्द्त-
भयानकयोः, हास्य-रौरयोः-इ्याददरसानां विरोधः 
आलङ्काररकैः प्रततपाददतः । अत्र बीभ्सेऽभभमते तस्य 
आस्िादे प्रतीयमानः शङृ्गारः विरोधं जनयतत । अतः स 
दोष इतत मम्मटाचायास्याभभप्रायः ।  
अत्र तु महाकविकृतदोषः स्पष्टं प्रतीयते । यतः 
शपूार्खायाः यथा रामे कामभािना आसी्तथा ताटकायाः 
मनभस नैिासीत ् । अतः अत्र 
शङृ्गारपरकाथाव्यञ्जकशब्दाः मन्द्मथ-जीवितेशादयः न 
प्रयो्तव्या आसन ् । सादह्यदपार्कारः 
कविराजविश्िनाथोऽवप काभलदासविरधचत ‘रघुिंश’ 
महाकाव्यस्य,  
 
सोऽहमाजन्द्मशदु्धानामाफलोदयकमार्ाम ्। 
आसमुरक्षक्षतीशानामानाकरथि्मानाम ्॥10 

 
अत्र विश्िनाथेन विधेयपदस्य 
समासगत्िादप्राधान्द्यरूपोऽविमषृ्टविधेयांशदोषः दभशातः । 
‘आसमुरक्षक्षतीशानाम’् इ्यत्र क्षक्षतीश्िमुदद्दश्य आसमुर्िं 
विधीयते । ‘रघुिंशीयानामधधकारः समुरेऽप्यासीदद’्यत्र 
किेः वििक्षा ितात इतत तस्याभभप्रायः । तादृशी वििक्षा 
समासरदहत्िेन ‘आसमुरं क्षक्षतीशानाम’् इतत प्रयोगेर् 
तनिा् याते, न तु समासगत्िेन । समासगत्िे 
समुरपयान्द्ता या क्षक्षततस्तस्याः ईशा इतत क्षक्षततमात्रस्यैि 

ईश्िं बोध्यते । अत वििक्षक्षतस्य हातनः । अतः 
समुरेष्िवप तेषामधधकार आसीत ् इतत अधधकार्िान्द्िये 
प्रधानीभूतसमुरस्यावप विधेयस्य समासे गुर्ीभािात ्
विधेयाविमशाः इतत ।  
ककन्द््ित्र किेविािक्षक्षतं तादृशप्रयोगादवप भसद्ध्यतीतत 
ि्तुं श्यम ् । यतः राजा, पाधथािे्याददपदातन विहाय 
‘क्षक्षतीश’पदं तेन प्रयु्तमस्स्त, यत्र पथृ्िीिाचकः 
‘क्षक्षतत’शब्द उपस्स्थतः । समुरपयान्द्तायाः क्षक्षतेः ईशानां 
समुरेऽप्यधधकारो भि्येि । यतः ‘कस्यां ददभश ितामानः 
समुरः तस्य राज्यस्य सीमा आसीदद’तत ददशो तनदेशः न 
कृतः कविना । समुरपयान्द्ता भूभमरर्येिो्तम ् । अतः 
सिाविधेनावप समुरमप्यविहायैि सिाा भूभमः 
तेषामेिाधधकारे ितात इतत ज्ञायत एि । तेषा ं च 
चक्रिततापदे विराजमान्िात ्समुरे तेषामधधकारमततररच्य 
अन्द्यस्य कस्याप्यधधकारः न युज्यत े । अतः न 
तथाप्रयोगेर् कविवििक्षक्षत्िहातनः ।  
कविकुलगुरोः काभलदासस्य कस्स्मन ् काव्ये रसास्िादः 
नास्स्त? ‘शङृ्गारी चेत ्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत’् 
इ्यस्यो्तेः मूतारूपभमि महाकविः काभलदासः विराजते 
काव्यलोके । ककन्द्तु आश्चयाभमदं यत ्तस्य काव्येभ्योऽवप 
आलङ्काररकैः मम्मटविश्िनाथाददभभः काव्यदोषाः दृष्टा 
इतत । काव्यदोषार्ां रसविघातक्िं, काभलदासस्य 
रसकवि्िम,् तस्य काव्येषु दोषार्ामस्स्त्िम-्इ्येते त्रयः 
अंशाः परस्परं िैरुद्ध्यं प्रकटयन्द्तीतत तु तनस्श्चतमेि । 
यतः काभलदासस्य काव्येषु दोषाः सस्न्द्त चेत ् तत्र 
रसविघातः अिश्यं भिेत ् । यदद दोषैः दवूषतं भितत 
काव्यं तदहा त्कतुाः कविकुलगुरुररतत काव्यलोकस्य 
मुकुटप्रायं स्थानं कथं लभ्यते ? त्तु काभलदासेन 
लब्धमेिेतत तस्य काव्येषु दोषाः न सन्द्ती्येि ि्तव्यं 
भितत । ‘एको दह दोषो गुर्सस्न्द्नपात े तनमज्जतीन्द्दोः 
ककररे्स्श्ििाङ्कः’ इ्यु्तददशा काभलदासस्य काव्येषु 
रसप्रिाहे तत्रस्था दोषाः प्रिाहान्द्तगातािकररका इि 
अककस्ञ्च्करा एि । दोषार्ा ं विशषेलक्षरे् अस्न्द्ितेऽवप 
‘रसविघातक्ि’ रूपसामान्द्यलक्षर्स्य समन्द्ियाभािः 
तस्य काव्यानां िैभशष्ट्यं िताते । तदेि च तस्य 
काव्यस्य तनदुाष्ट्िस्य मूल ंभितत ।  एि ं बाह्यरूपेर् 
महाकिेः प्रयोगः कदाधचत ् दषु्ट इि भासेत । ककन्द्तु 
आन्द्तररकदृष्ट्या अिलोककते सतत तत्र किेः 
निनिोन्द्मेषशाभलन्द्याः प्रज्ञायाः विलासो दृश्यते ।  
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कियः दोषज्ञा अवप भिस्न्द्त। कश्चन विषयः 
सकारा्मकतयैिोच्यते चेत ् अपूर् ं भितत। 
नकारा्मकतयावप त्तु स्पष्टीकरर्ीयं भितत । 
नकारा्मकरूपेर्ो्तं िचनं सकारा्मकम ् इतोऽ-
प्यधधकतया स्पष्टीकरोतत । अत एि 
‘रामाददिद्िततातव्यभम’्यनेन िचनेन सह ‘रािर्ाददिन्द्न 
िततातव्यभम’्यप्युच्यते । एतद्दृष्ट्या किीनामवप केिलं 
रसगुर्ालङ्कारादीनां ज्ञानेन नालम,् अवप तु 
पररहताव्यदोषार्ामवप ज्ञानमािश्यकमेि । ककन्द्तु 
दोषार्ामककस्ञ्च्कर्िविधाने न सि े पटिः । 
काभलदासस्तत्र विभशष्यते। सः स्िकाव्येष ुकवि्िेन सह 
स्िस्य दोषज्ञ्िमवप प्राचीकटत ् । कुिलयानन्द्दे 
श्रीमदप्प्यदीक्षक्षतैः द्त,े  
 
गुर्दोषौ बुधो गहृ्र्स्न्द्नन्द्दकु्ष्िेिावििेश्िरः । 
भशरसा श्लाघते पूि ंपरं कण्ठे तनयच्छतत ॥11 

 
इ्यस्स्मन ् पद्ये विदषुा ं गुर्-दोषोभयग्रहर्ं, तयोः 
यथायोग्यतनिाहर्ं च प्रततपाददतमस्स्त । भशिः 
गुर्प्रतततनधध ंचन्द्रमसं भशरभस संस्थाप्य गुर्ाना ंसमादरं, 
दोषप्रतततनधध ं विषं कण्ठे तनयम्य तस्य नीचं स्थानं 
चादशायत ् । तथैि बुधाः गुर्दोषौ द्िािवप जानस्न्द्त, 
तयोः यथायोग्यं स्थानमवप जानीयुरेि । तथैि भशिे 
स्स्थरभस््तयोगयु्तः काभलदासोऽवप काव्येषु 
दोषार्ामिस्स्थततः कीदृशी भितीतत स्िकाव्येषु 
ददग्दभशातिान ् । मम्मटाचायो्तस्य ‘अदोषौ शब्दाथौ’ 
इ्यस्य जीिददुाहरर्ातन भिस्न्द्त काभलदासमहाकिेः 
काव्यातन इतत शम ्।  
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