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उपक्रमः 

भारतीयकाव्यशास्त्रकार ैः काव्यरचनायाैः प्रततभा, व्यतु्पततैः, अभ्यासश्च इतत त्रयो हतेवैः उक्ाैः। तेष ु काव्यरचनाां प्रततभावानेव 

कतवैः कतुुं क्षमते इतत भामहैः अतभप्र तत। 1 स्वाभातवकी प्रततभा, प्रचरुमध्ययनमभ्यासन रन्तययञ्चेतत त्रीति तत्त्वातन काव्यहतेवो 

भवतन्त इतत दतडिना उच्यते। 2 एवां काव्यरचनायाैः हतेुैः केवलां प्रततभ व वतयते इतत जगन्नाथपतडितैः 
3, राजशेखरैः 4 च 

प्रततपादतयतैः। एते आचायायैः व्यतु्पतेैः अभ्यासस्य च अपेक्षया प्रततभा एव काव्यहतेुैः इतत तवश्वसतन्त। तकन्तु काव्यरचनायाां 

व्यतु्पतेैः अभ्यासस्य च आवश्यकता नास्तीतत अतभप्रायैः तेषाां नातस्त। अथायत् काव्यरचनायाैः प्रधानहतेुैः यद्यतप प्रततभा भवतत 

तथातप तस्याैः सहायकहतेुरूपेि व्यतु्पत्यभ्यासौ अतप स्वीकतयव्यौ इतत तेषामतभप्रायैः वतयन्ते।। 

सहजा, उत्पाद्या इतत द्वौ प्रततभाभेदौ स्तैः इतत रुद्रटाचाययैः 5 अतभप्र तत। रुद्रटाचाययस्यातभप्रायमङ्गीकुवयता हमेचन्द्रेिातप 6 उत्पाद्या, 

औत्पातदकी इतत भेदौ प्रदतशयतौ। प्रततभाभेदानतधकृत्य तवशदरूपेि पठनां कुवयत्स ुप्रमखुैः आसीत् राजशेखरैः। तस्य मते प्रततभायाैः 

प्रथमां द्वौ भेदौ स्तैः- कारतयत्री प्रततभा, भावतयत्री प्रततभा च। अत्र काव्यकारिसमथाय कतवप्रततभा भवतत कारतयत्री प्रततभा। 

काव्यसमीक्षकाैः पाठकाैः यया प्रततभया कवेरतभप्रायमतभगन्तुां शक्ाैः भवतन्त सा भावतयत्री प्रततभा भवतत। एतयोैः कारतयत्री 

प्रततभा- सहजा, आहायाय, औपदेतशकी इतत तत्रतवधा भवतन्त। या प्रततभा पवूयजन्मसांस्कारानपेक्षते, एवम ् अल्पेन व अभ्यासेन 

उदु्बदध््यते सा सहजा प्रततभा भवतत। या प्रततभा जन्मान्तरसांस्काराांस्त्वपेक्षते एवम ् उद्बोधनाय अतधकैः अभ्यासैः अपेक्षते सा 

आहायाय प्रततभा भवतत। एवां या प्रततभा मन्त्रतन्त्रादीनामपुदेशेनोद्भवतत सा औपदेतशकी प्रततभा भवतत।। 

अते्रदमस्मातभैः अवगन्तव्यां यत् केषाञ्चनाचायायिाां मते प्रततभा नाम प्रज्ञा भवतत। अतैः प्रततभा, प्रज्ञा इतत पदद्वयां समानाथयकम् 

अथवा पयाययवातच चेतत कथने दोषो नातस्त। वस्तुतैः कवेैः बुतिरेव प्रततभा, प्रज्ञा इतत पदद्वयोनोतदिशश्यते। सा च बुतिैः तत्रतवधा 

भवतीतत राजशेखरैः अतभप्र तत- स्मतृतैः, मततैः, प्रज्ञा इतत। एतेषु व्यतीताथयतयस्माररका बुतिैः स्मतृतररतत, वतयमानाथयबोतधका बुतिैः 

मततररतत, भतवष्यत्कालाथयदतशयका बुतिैः प्रज्ञा इतत च उच्यते 
7।।  

 

व याकरिानाां मते प्रततभा। 

 

व याकरिानाां मते प्रततभा नाम वाक्याथयैः भवतत। तदकु्ां  नागेशभटे्टन व याकरितसिान्तलघमुञ्जषूायाम्- ‘‘वाक्याथयश्च 

प्रततभामात्रतवषयैः। प्रततभा च जन्मान्तरसांस्कारजाऽतप। यथा मिौ तपकस्य पञ्चमस्वरतवरावो जन्मान्तरसांस्कारजैः। 

प्रततभातवषयत्वाच्च प्रततभा वाक्याथय इतत व्यवहार इत्यलम ्8।’’ इतत। अयां तसिान्तैः हरेैः मतमनसुतृ्य व नागेशभटे्टन प्रततपातदतैः। 

सा च प्रततभा पदाथयव्यततररक्ा असत्य ैः पदाथथैः एव उपातधभतू ैः अतभव्यज्यते। वस्तुतैः शब्दशतक्ैः यदा यदा याां याां प्रततभाां 

जनयतत तदा तदा तवश्वां तवतवधां तववतयते पररिमते च। ‘मतृदयम्’ ‘घटोऽयम’् इत्यादौ रूपभेदे परमाथयतैः पथृ्वीं प्रतत 

शब्दशतक्जतनता प्रततभ व कारिम,् उतातप ‘पथृ्वीयम्’, ‘तेज इदम’् इत्यादौ अतप परमतत्त्वां (शब्दतत्त्वम)् प्रतत पथृ्वीतत 

शब्दशतक्जतनता प्रततभ व तादृशभेदस्य हतेुैः। तदकु्ां  भतृयहररिा- 

 

‘‘तवच्छेदग्रहिेऽथायनाां प्रततभान्य व जायते। 

वाक्याथय इतत तामाह ैः पदाथथरुपपातदताम्’’
9 इतत। 

 

एवां च सवेषाम् अथायनाां रूपभेदेन तवच्छेदैः प्रततभात्मक एव, तस्य तवच्छेदस्य प्रधानभतूा प्रवततयका तु शब्दानाां शतक्रेव।। 

प्रततभाद्वारा पदातन वाक्यातन च सफलातन भवतन्त। अत एव ‘देवदत गामभ्याज शकु्लाां दडिेन’ इतत वाक्यात् तवतच्छन्नोपतस्थत ैः 

असत्य ैः देवदतातदपदाथथैः प्रततभायाैः अतभव्यतक्ैः भवतत। अतैः व याकरिानाां मते प्रततभारूपेि उपातधना अतभव्यतञ्जतैः भवतत 

वाक्याथयैः। 
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एवां यथा द्राक्षा-मध-ुतसत-शकय रादीनाां मधरुत्वभेदाैः स्वयां ज्ञातुां शक्यन्ते अन्यान ्प्रतत 

आख्यातुां न शक्यन्ते तथा इयां प्रततभा अतप स्वसांवेदनतसिा चेदतप अन्यान ्प्रतत ‘इदां 

ततदत्येवम’् इतत आख्यातुम् अशक्या भवतत। तकन्तु इयां प्रततभा फलमुखेन 

आश्रयमखुेन अतभव्यञ्जकमखुेन च तनरूपतयतुां शक्यते एव। वह्नौ दाहानकूुला 

शतक्रतस्त। एवां यथा इयां च वतह्नतनष्ठा शतक्ैः फलमखुेन आश्रयमुखेन 

अतभव्यञ्जकमखुेन च तनरूपतयतुां शक्यते तथा प्रततभाऽतप तनरूपतयतुां शक्यते । 

एतस्मात् वाक्यां प्रततभायाैः जनकत्वेन आश्रयैः, पदाथायष्च पदोपतस्थताैः तस्याैः 

प्रततभायाैः अतभव्यञ्जकाैः भवन्तीतत तसदध््यतत।। 

सवेषाां प्रातिनाां इततकतयव्यतारूपव्यवहारस्य हतेुैः प्रततभा भवतत। सा च प्रततभा 

मनषु्यािां शतक्ग्रहसहकृतेन शब्देन कदातचद ्व्यवहारकाले जन्यते। एवम ्अतशक्षीतैः 

अतप बालैः स्ववयोऽनरुूपां वयस्य ैः सह व्यवहरन्तीत्यस्य हतेुरतप प्रततभ व। एतस्मात् 

इदानीन्तनी प्राक्नी च प्रततभा भतवतुमहयतीतत तसदध््यतत। ‘‘तन्मलू एव 

इततकतयव्यतारूपैः सवयस्य व्यवहारैः’’10 इत्यकु्त्वा पडुयराजैः अतप इमां पक्षां 

दृढीकरोतत। एवां न केवलां मनुष्यािाां तकन्तु सवेषाां प्रातिनाां सवे व्यवहाराैः 

प्रततभामलूक एव इतत हररैः अतभप्र तत। तद्यथा यदा मधमुासैः आगच्छतत तदा 

पुांस्कोतकलैः साधारिस्वरस्य स्थाने पञ्मस्वरानकूुलां व्यापारां  यत्नां तवना कुरुते। तद्वत ्

लतूातदजन्तवैः अतप अन्येभ्यैः अभ्यसनां तवन व कुलायातद तनमायिां जानतन्त। एवां 

प्रत्येकां  प्रातिनाम् आहारप्रीत्यपद्वेषप्लवनातदतियायाैः हतेुरतप प्रततभ व। तद्यथा 

स्वस्याहारो भवतत मतूषकैः इतत माजायरस्य कल्पना, स्वातमनां प्रतत शनुकस्य प्रीततैः, 

अतहनकुलयोैः परस्परां द्वेषैः, गोमतहष्यादीनाां च जले प्लवनतिया- इत्यादीनाां सवेषाां 

व्यवहारािाां मूलभतूहतेुैः प्रततभा भवतत। एतस्मात् इयां प्रततभा 

जन्मान्तराभ्याससमपुजातहतेुका भवतीतत ज्ञातुां शक्यते।। 

सातहत्याचायायिाां मतमनसुतृ्य प्रततभाभेदाैः पवूुं प्रततपातदताैः। भतृयहररिाऽतप षि्तवधाां 

प्रततभामतधकृत्य वाक्यपदीये उच्यते। तद्यथा- 

 

‘‘स्वभावचरिाभ्यासयोगादृष्टोपपातदताम।् 

तवतशष्टोपतहताां चेतत प्रततभाां षि्तवधाां तवदैुः।।’’ इतत। 

 

ते च स्वाभातवकी प्रततभा, चरितनतमता प्रततभा, अभ्यासतनतमता प्रततभा, 

योगतनतमता प्रततभा, अदृष्टतनतमता प्रततभा, तवतशष्टोपतहता प्रततभा च भवतन्त।11 

एतेषामेक कस्योदारिातन अधैः प्रस्तूयन्ते-  

1. स्वाभातवकी प्रततभा- इयां स्वभावेन व जायमाना प्रततभा भवतत। कपेैः 

शाखाप्लवनातदष ुतवद्यमानसामथ्ययम ्अत्र उदाहरिां भवतत।। 

2. चरितनतमता प्रततभा- शास्त्रतवतहतां तपैःस्वाध्यायातदसदाचाराैः एव अत्र 

चरिशब्देनोतदिशश्यते। भवूभतवष्यद्वतयमानकालज्ञानातदरूप वतसष्ठादीनाां प्रततभा 

अत्र उदाहरिां भवतत।। 

3. अभ्यासतनतमता प्रततभा- अभ्यासेन जायमाना प्रततभा भवतत इयम।् 

कूपतटाकातदखनकाैः कूपतटाकातदखननाभ्यासेन व तक्षतौ ततरेतहता जलनािीैः 

पररतचन्वतन्त। इयम ्अभ्यासतनतमतप्रततभायाैः उदाहरिां भवतत।। 

4. योगतनतमता प्रततभा- योगतश्चतवतृततनरोधैः। योतगनाां स्वयोगद्वारा 

परातभप्रायज्ञानातदरूपा कातचद ्प्रततभा जायते। इयां योगतनतमतायाैः प्रततभायाैः 

उदाहरिां भवतत। 

5. अदृष्टतनतमता प्रततभा- अदृष्टतनतमतायाैः प्रततभायाैः कारिम् अदृष्टां भवतत। 

रक्षैःतपततृपशाचादीनाां परकायप्रवेशान्तधायनातदष ु जायमानतदरूपा भवतत 

अदृष्टतनतमता प्रततभा। 

6. तवतशष्टोपतहता प्रततभा- इयां तपोयोगातदतसिसम्पन्न ैः उपतहता प्रततभा भवतत। 

महाभारतयिुािावसरे बह देशव्यातपयिुवतृसम्यग्दशयनाय सञ्जयादीनाां 

कृष्िद्व पायनातदतभैः उपतहता प्रततभा अत्र उदाहरिां भवतत। एवां षि्तवधाां 

प्रततभामतधकृत्य भतृयहररैः वदतत।। 

 

वस्तुतैः अत्र भतृयहररिोक्प्रततभायाैः सातहत्याचायथरुक्प्रततभायाैः च भेदो नातस्त। 

तद्यथा भतृयहररिोक्ा स्वाभातवकी प्रततभ व सातहत्याचायायिाां सहजा प्रततभा। 

सहजरूपेि अथवा स्वाभातवकेन व जायमाना प्रततभा भवतत इयम।् एवां हररिोक्ा

चरितनतमता अभ्यासतनतमता च प्रततभा सातहत्याचायायिाम् उत्पाद्यायाम ् अथवा 

औत्पातदक्याां प्रततभायाम ्अन्तभयवतत। आचरिेन अथवा अभ्यासेन उत्पाद्या भवतत 

इयां प्रततभा। एवां हररिोक्ा योगतनतमता प्रततभा तेषाां कारतयत्रीप्रततभायाैः आहायाय 

इतत भेदे अन्तभयवतत। तद्याथा आहायाय प्रततभायाैः उद्बोधनाय अतधकैः समयैः 

आवश्यको भवतत तथ व योगतनतमतप्रततभायाैः उद्बोधनाय च। एवां हररिोक्ा 

अदृष्टतनतमता तवतशष्टोपतहता इतत प्रततभाद्वयां सातहत्याचायायिाां कारतयत्र्या प्रततभायाैः 

औपदेतशकी इतत भेदे अन्तभयवतत इतत च वकु्ां  शक्यते।। 

 

उपसहंारः 

व याकरिानाां मते प्रततभा नाम वाक्याथयैः भवतत। अथायत् वियपदरतहस्य अखडिस्य 

अनवयवस्य वाक्यस्य प्रततभासैः भवतत प्रततभा। अत एव सा प्रततभा बुतिस्थो 

भवतीतत कथने दोषो नातस्त। ‘प्रततभा वाक्याथयैः ’ इतत कथनस्य हतेुरतप अयमेव 

भवतत। वाक्ये तवद्यमानानाां पदाथायनाां अथेभ्यैः तभन्नरूपा एका प्रततभा एव वाक्याथायत ्

जायते। यथा ‘सयूयैः उदयते’ इत्यत्र न केवलां सयूयस्य एवम ् उदयतेैः तकन्तु एतस्मात् 

तभन्नैः एकैः अथयैः जायते। अथवा पदां+पदां+ पदां...........= वाक्यम,् पदाथयैः+ 

पदाथयैः+ पदाथयैः ...........= वाक्याथयैः इतत व्यतु्पादनां समीचीनां नातस्त। प्रततभा भवतत 

अत्र कारिम।् सा प्रततभा सवयथा असमाख्येया भवतत चेदतप अनभुतवतुां शक्यते। अत्र 

पदानाम् अतभधेयाथयैः समानो भवतत तकन्तु प्रत्येकां  वाक्येषु प्रयोगसमये पदानाां प्रततभा 

अथयैः तभन्नो भतवष्यतत। पश्चाद ्वाक्यगतैः सामदुातयकी प्रततभा च तभन्ना भवतत।। 

अतभधा लक्षिा व्यञ्जना इतत ततसिृाां वाक्यशक्ीनाां समावेशैः प्रततभायाां वतयते। 

भतृयहरेैः ‘‘तवच्छेदग्रहिेऽथायनाम.्....’’ इत्यतुक्मनसुतृ्य प्रत्येकां  प्रयोगेष ु

प्रयोगानसुाररिी प्रततभा स्वयमतु्पन्ना भवतत चेत् प्रयकेु् पदे वाक्ये च तत ्

अतभधेयाथयैः तसदध््यतत। एवां लक्षक-व्यञ्जकवाक्येष ुच प्रततभाथयैः वतयते। अत एव 

वाक्यपदीये प्रततभास्वरूपवियनावसरे भतृयहररिा अतभधा लक्षिा व्यञ्जना इतत ततस्रैः 

शब्दशक्ीैः अतधकृत्य प्रततपादनां न कृतम्।। 

‘प्रततभा वाक्याथयैः’ इतत पक्षस्य स्वीकारे सतत व्याकरितसिान्तस्य मलूां सदुृढां 

भवतत। एवां ‘सवे सवायथयवाचकाैः’ इतत तसिान्तैः अतप प्रततभायाैः स्वीकारेि व 

बलवतरो भवतत। वस्तुतैः ‘सवे सवायथयवाचकाैः’ इतत स्वीकारे प्रततभायाां ये ये अथायैः 

उपतस्थताैः भवतन्त ते सवे अथायैः शब्दस्याथायैः भवतन्त। यतैः प्रततभायाैः कारिां शब्दो 

भवतत। तस्मात् शब्दात् तवतशष्टप्रकाराैः अथायैः प्रकाशन्ते च। यथा मन्त्रािाां जपेष्वतप 

ध्यानस्य इदां महत्वमतस्त यत् आराधकैः मन्त्रािामथयस्य ध्यानां करोतत। तद्वारा तस्य 

मनतस देवतायाैः यादृशैः आकारैः वतयते तादृशाकृततयकु्ायाैः देवतायाैः साक्षात्कारैः 

भवतत। एवमयां प्रततभातवचारैः व याकरिानाां सवयसम्मततसिान्तरूपेि प्रतततष्ठतो 

भवतत।। 
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