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आचार्यभर्तयहरिदिशा प्रतर्भातििचेनम ्
 

Shivananda Behera 

 

शोधसारः प्रतिभा इति शब्द ं शृत्वैव पाठकानां बुद्धौ संस्कृिसातित्यानां लक्षणग्रन्थेषु 

तववेतिितवषयस्य काव्यििेोः अवबोधो भवति । ित्र आनन्दवधधनादयः मिान्िो कवयः काव्यििेुं 

तववेच्य ित्रातप कतवप्रतिभाम् अतनवायधित्त्वरूपेण प्रतिपाददिवन्िः । मम्मटािायाधः अतप शतिरूपेण 

प्रतिभामेव तववेच्य काव्यििेोः अतनवायाधङ्गत्वेन सुसातधिवन्िः । अथ प्रतिभाशब्दने दकमसौ 

काव्यििेुरेव गृह्यिे? उि िदनेन कतवत्वबीजमेव गृह्यिे? नैव, ित्र सवधवेदपाररषदद 

व्याकरणशासे्त्रऽतप अतस्ि कोतप प्रतिभाशब्दको तवषयः । िद्दशधनसम्प्रदाये सुप्रतसद्धाः वैयाकरणाः 

भिृधिररनामकाः आिायाधः स्वीये ग्रन्थे वाक्यपदीये तवषयतममं तवस्िृििया वणधयतन्ि । िदद्दशा 

शोधऽऽलेखे पते्र वाऽतस्मन् प्रतिभायाः तववेिनम् अनुसन्धात्रा कररष्यिे । 

 

प्रमखुशब्दाः प्रतिभा, शब्दब्रह्म, वाक्, पश्यन्िी, संहृिक्रम, सृतटः, संिारः इत्यादयः । 

 

प्रस्िावना 

र्त्र व्याकिणिशयनं िशयनप्रतिभागेष ुअद्वरै्िशयनविेन परिगण्र्र्े । र्िनसुािेण अनादि तनधनं 

शब्िर्त्त्िम ् एकमेि, र्द्व्यतर्रिक्ााः समऽेतप पिारायाः शब्िस्र्ैि तििर्ायाः परिणामााः िा । 

एकैि शब्िब्रह्म संसािरूपेण तििर्र्यर्ाः सन् अनेकैाः स्िरूपैाः जगतर् जगद्रपूेणैि आभासर्े । 

ननु प्रणिाः एि ब्रह्मेतर् आचार्याः भर्तयहरििेि महाभायदर्िितपकार्ां प्रतर्पादिर्म् - ज्ञान े ककं 

सत्यम् ? ओम्, अथ िद ्ब्रह्म । 1 शब्िब्रह्मणाः िागिस्रार्ां त्रर्ो भिेााः, र्े च इम ेक्रमाि ्- 

पश्र्न्र्ि, मध्र्मा, िैखिितर् । अत्र र्ािद्वखैिि स्रूला,ा, मध्र्मा र्िपेषयार्ा सूष्म, पश्र्न्र्ि च 

सूष्मर्मा तचद्रपूा । सा ह्यतिभागा, संहृर्क्रमा, अनपातर्नि, अभिेा च, र्र्ाः (पि) पश्र्न्र्ि 

िागिस्रा शब्िब्रह्मणाः अपिपर्ायर्ाः । पश्र्न्र्ि एि प्रतर्भा इवर्ग्रे प्रतर्पाद्यर्े- 

प्रतर्भापिने िातविकािाणां िैखििमध्र्माििनां प्रकत तर् ं तनर्ियशतर् आचार्यभर्तयहरिाः । र्त्र र् ु

िावर्ोगतिद्वरै्ाकिणाः प्ररमर्र्ा िाचाः साध्िसाधुतमतिर्रूपं जानातर्, र्र्ाः असाधुशब्िानां 

परिवर्ागपूियकं िाच्र्िाचकोभर्ातवमकां मध्र्मां िाचं जानातर् । र्र्ोऽतप िातविकािाणां 

प्रकत तर्रूपां प्रतर्भां प्राप्नोतर् । र्त्र िाक्र्पििर्-े सोऽव्यतिकीणाां वागवस्थामतधगम्य 

वातववकाराणां प्रकृतिं प्रतिभामनुपरैति । 2 

                                                            
1 भर्तहृरि, महाभाष्यदीपिका 
2 वाक्यिदीयम ्१/१४ स्वोिज्ञवतत्र्िः 
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सा तह प्रतर्भा समेषामतप शब्िारायनां कािणरूपा बुतधाः । 

सैि पश्र्न्र्ि िाग् । र्र्ाः एि शब्िााः प्राणिततिम् अनुपर्तन्र् 

। र्ां प्रतर्भा ं िैर्ाकिणाः क्रमेण अन्िाप्नोतर् । समेषामतप 

भाितिकािाणासमुवपिौ अनुगुणविार् ् प्रतर्भा एि 

सिानुगुण्र्मात्रा, भाितिकािाणां च इर्मेि र्ोतनाः । 

र्िनर्ा स िैर्ाकिणाः पिाप्रकत तर्ं प्राप्नोतर् । पिाप्रकत तर् च 

सा, र्त्र भाितिकािाणामतप भानम,् उल्ला,ेखोऽस्र्ं र्ातर् । 

िस्माच्च सत्तानुगुण्यमात्राि ् प्रतिभाख्याच्छब्दपूवधयोगभाव- 

नाभ्यासापेक्षाि् प्रत्यस्ितमिसवधतवकारोल्लेखमात्रां परां 

प्रकृतिं प्रतिपद्यिे । 3  प्रतर्भा तह बुतधाः, प्रतर्भार्ां बुधौ 

आवमा स्िरूप ंर्स्र् गोचिर्ा सा प्रतर्भावमा4, इतर् तिग्रह े

समानतिभतक्कप्रर्ोगाि,् समानातधकिण्र्ाि ् िा । 

र्िरे्स्मार्् तिग्रहाि ् िाच्र्पिारयाः एि प्रतर्भावमा इतर् 

तसद्धध्र्तर्, र्स्र् तह िुधौ गोचिर्ा परिला,ष्र्र्े । 

शब्िब्रह्मणाः प्रिततिाः, दक्रर्ा, ष्भाितिकािााः । 

ष्भाितिकािाश्च इमे - जार्र्े, अतस्र्, तिमरिणमर्े, 

िधयर्े, अपषयािर्र्े, तिनश्र्तर् । अरैर्ेषा ं र्त्त्िं सिा िा 

पिब्रह्मरूप ं शब्िब्रह्म । सा च सिा प्रतर्भाख्र्ा । प्रतर्भा 

एि ष्भाितिकािाणां प्रकत तर्ाः । सा तह 

साध्र्साधनशतक्रूपा । जन्र् ं जगिरे्ि ् तह 

साध्र्साधनरूपावमकं, र्ज्जनकविाि ् प्रतर्भातप 

र्च्छतक्रूपा । अर र्ज्ञाः, िैर्ाकिणाः । 5  िैर्ाकिणो तह 

साधुशब्िान् प्रर्ुङ्क्के्, अर र्तस्मन् धमयाः । र्स्र् अभ्र्ासार्् 

िैर्ाकिणाः, शब्िप्रिततिर्त्त्िज्ञाः ब्रह्मम् अश्नुर्े, अभेिने 

साषयाावकिोतर्, सार्ुज्र्ं ला,भर्े िा । र्च्च ब्रह्म 

जिामिणादितििर्जयर्म् । र्ििे शब्िब्रह्मणाः प्रातिितप 

प्रतर्भाज्ञानाि ्भितर् । उकं् च िाक्र्पििर्े - िदभ्यासाच्च 

शब्दपूवधकं योगमतधगम्य प्रतिभां ित्त्वप्रभवां 

भावतवकाराप्रकृतिं सत्तां साध्यसाधनशतियुिां 

सम्यगवबुद्धध्य तनयिा क्षेमप्रातिररति । 6 

र्ििें िातविकािाणां प्रकत तर्ाः प्रतर्भा । अर्ाः संहािकाला,े, 

संिर्यकाला,े िा समेषामतप िातविकािाणां उपसंहािोऽस्र्ामेि 

प्रतर्भार्ां भितर् । अर च प्रतर्भार्ााः उपसंहािाः पिाप्रकत र्ौ 

ब्रह्मतण7 िा भितर् । र्रा तिकािापगमे सुिणायला,ङ्क्कािाणां 

र्ेषां प्रकत र्ौ, कािणभूर्े सुिणे उपसंहािो भितर्, र्रैि । 

र्िाह भर्तयहरिाः-  

 

 

                                                            
3 वाक्यिदीयम,् १/ १४ स्वोिज्ञवतत्र्िः 
4 वाक्यिदीयम,् १/११८, अम्बाकर्त्रीव्याख्या  
5 र्स्य प्रवतत्र्र्््वज्ञस्र्द् ब्रह्मामतर्मश्नुर्े । वाक्यिदीयम ्१/१२२ 
6 वाक्यिदीयम ्१/१२२, स्वोिज्ञवतत्र्िः 
7 र्ादेवं वातववकािं प्रतर्भायामुिसंहितर् । र्ामपि चातस्मन ्ब्रह्मणि । 
वाक्यिदीयम ्१/१४, श्रीवतषभिः 

तवकारापगमे सत्य ंसुवणां कुण्डल ेयथा । 

तवकारापगमे सत्यां िथाहः प्रकृतिः पराम ्॥ 8 

 

सतयदयािौ एि प्रतर्भार्ााः उवपतिरितर् भगिान् भर्तयहरिाः 

व्याक्र्पििर् े उतल्ला,खतर् । र्त्र सततिप्रला,र्िाििनां मर्ं 

तििेचर्तर् । र्न्मर्ानसुारितभरुच्र्र्े, इिम्प्प्ररमर्र्ा 

पिाप्रकत र्ेाः प्रतर्भा समुवपद्यर्े । सैि महान्नावमा, सिा, 

अतिद्यार्ोतनाः िा । 9  अस्र्ााः एि अतिद्यार्ारुवपतिाः । 

सियतिकािााः असद्रपूााः भितन्र्, र्स्मार् ् र्े अतिद्यातवमकााः, 

अर र्ासामुवपति अस्र्ााः एि प्रतर्भार्ााः संभितर् । र्र्ा 

प्रतर्भर्ा सह ऋषर्ोऽतप उवपद्यन्र्े । प्रतर्भारूपेणैि 

ऋतषणामप्र्ुवपति भिर्ितर् र्त्र व्याख्र्ार्म् । र्र्ाः 

ऋषर्ोऽतप ब्रह्मणाः एि तििर्यन्र्े । ििितषभो र्त्र व्यख्र्ातर्- 

यदा प्रतिभा तवविधिे िदवैेके ऋषयस्िया सिवै तवविधन्िे 

....िे प्रतिभास्वभावा बुतद्धस्वभावा एि े िया सिोत्पन्ना 

इति कथयति । 10  इवर्ेर्ि ् भर्तयहरिदिशा एि ििितषभेण 

व्यख्र्ार्म् । 

र्त्र भिर्ा भर्तयहरिणा िाक्र्पििर्े तद्वर्िर्े काण्डे प्रतर्भार्ााः 

स्िरूपं िाक्र्ारयविेनातप तिश्लेतषर्म् । अर ककं िाक्र्म् ? काः 

िा िाक्र्ारयाः ? इतर् चिेचु्र्र्े अखण्डशब्िाः र्ो िुधौ 

अिधार्यर्े स स्फोटाः ( अखण्डिाक्र्स्फोटाः ) अर च िुधािेि 

स्फोटातभन्नविेन प्रकाशर्े र्ोऽरयाः साः िाक्र्ारयाः । स एि 

प्रतर्भारूपाः । र्िरे्वसुस्पि ंर्र्् स्फोटाः अरयप्रकाशको शब्िाः, 

र्द्वाच्र्ा प्रतर्भा । उक्ञ्च - ..एका प्रतिभा 

पदाथधमतिव्यतिररिैव जायिे िां ि वाक्याथां वैयाकरणा 

आहः। 11 इतर् 

उच्र्र्े च सवधः यः कतिच्छब्दः स प्रतिभाििेुः । 12 

प्रतर्भार्ााः हरे्ुरिवर्रयाः । िणायवमको िा, पिावमको िा, 

िाक्र्ावमको र्ोऽतप शब्िाः साः प्रतर्भार्ा एि हरे्ुाः । र्त्र 

बाला,ानामतप भिर्ु, तर्िश्चामतप भिर्ु, तिदिर्सङ्क्केर्ानाम्, 

अतिदिर्सङ्क्केर्ानां बुतधमर्ां िा शब्िाः सोऽतप । र्रा 

किर्ाला,तननािने काकााः पला,ार्न्र्े, छात्राणामिकाशार् 

अध्र्र्ने प्रितिर्े िा घरटकार्ााः शब्िाः । गोमतहषाििना ं

िािणार् शब्िाः उच्चार्यर्,े तशशुाः क्रन्िनध्ितनना ितक्, 

तनर्र्ध्ितनना आला,पतर् च । र्िनेन प्रकािेण सियजनसंिेद्या 

                                                            
8 वाक्यिदीयम,् द्रव्यसमुदे्दशिः  
9 ...प्रतर्भा्मतन पववर्नृ्र्े स्र्ालक्षिं, महान्र्मा्मानमपवद्यायोतन ं
िश्यन्र्िः प्रतर्बोधेनाभभसम्भवतन्र् । वाक्यिदीयम ्१/१३६ 
स्वोिज्ञवतत्र्िः  
10 वाक्यिदीयम ्१/१३६, श्रीवतषभिः 
11 वाक्यिदीयम ्१/१४३ स्वोिज्ञवतत्र्िः  
12 वाक्यिदीयम ्२/११७ िुण्यिाजकत र्ा टीका 
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खला,ु प्रतर्भा । र्ैश्शब्िाैः र्षेां व्यिहािे प्रिततिाः 

प्रतर्भापुिस्सिमेि भितर् । उच्र्र्े च-  

 

अभ्यासाि् प्रतिभाििेुः शब्दः सवोऽपरैः स्मृिः । 

बालानां ि तिरिां ि यथाथधप्रतिपादन े॥ 13 

 

अर सा प्रतर्भा करतञ्चितप- इि ं र्दितर् प्रकािेण 

अनाख्र्ेर्ा, केिला, संिेद्यतसधा खला,ु सा, संिेिकैितप 

संिेिनकाला,े तनर्र्रूपेण तनरूपतर्र्ुमशक्र्ा । असौ तह 

िाक्र्ारयाः प्रतर्भा िा असंसतिानामतप पिारायना ं मेला,नं 

किोतर्, सम्प्पूणेऽतप िाक्र्े र्ाितद्वषर्विेन तर्ठतर्, 

प्रतर्भातनठा एि पिारायाः साफल्र् ं भजन्र्े । प्रतर्भाम् 

अतर्क्रम्प्र् न दकतञ्चि ् िर्यर्े इतर् । सा व्यिहािकाला,े 

किातचवसाषयााच्छब्िने जन्र्र्े, बहुशास्त्रििणाभ्र्ासेन िा 

साषयााज्जतनर्ा सा । बाला,ानामर तर्िश्चां सैि िर्यर्े । र्रा 

गजाश्वाश्वानािर्ाः पशुपतषयाणाः िा आर्ुिाधािेण 

स्िजावर्नुकुला,ं तमत्रैाः, शत्रुतभाः सह िा र्िनुकुला,व्यिहितन्र् । 

बाला,ाश्च किातचितशतषयार्ातप समिर्स्र्ैाः सह अनुरूपं 

व्यिहितन्र् । सिोऽतप व्यिहािाः प्रतर्भामूला,काः एिेतर् । र्र्ाः 

एि पशुपषयािणां जार्मात्राणामतप प्रतर्भािशाििे व्यिहािाः 

। सिेऽतप स्िप्रतर्भामेि प्रमाणरूपेण पश्र्तन्र् ।14 

प्रतर्भा र्ु जन्मजन्मान्र्िाभ्र्ासहरे्ुका, र्रा - िसन्र्े 

कोदकला,ाः पञ्चमस्ििानुकुला,ं शब्ि ं कुरुर्े, ला,ूर्ा स्िर्मेि र्न्र्ुं 

िचर्तर्, श्वानादिषु स्िातमभक्ादिगणुान् को िा प्रििातर् ? 

तसंहस्र् मांसरुतधिादिकेषु प्रितर्ं िा काः जनर्तर् ? गोऽश्वेषु 

र्तणान् प्रतर् िा ? प्रवर्ेकेषु जन्र्ुषु स्ितनर्र्भोजनं प्रतर् 

रुतचाः, र्िनुकुला,ो व्यिहािोऽतप प्रतर्भार्ााः महावम्प्र्ेन एि । 

र्र्ाः कतिविहरे्ुितप प्रतर्भा एि । र्द्धप्रतर्भार्ाश्च शब्ि एि 

मूला,र्विम् । स च शब्िाः तद्वतबधाः - आसति, तिप्रकषयश्च । 

आसति इतर् अतस्मन् जन्मतन, र्िन्र्तस्मन् जन्मान्र्िे िा 

प्रतर्भार्ाः मूला,ाः शब्िाः एि ।15 

सा च प्रतर्भा षड् तिधा - १. कातचर् ्स्िाभातिकी प्रतर्भा, 

र्द्यरा पिाप्रकत र्ेाः सिार्ााः प्रतर् र्ा आनुगुण्र्र्ा । अरिा 

शाखाभ्र्ाः शाखान्र्िं प्रतर् कपेाः चेिा । २. चिणतनतमिा, 

चिण इवर्ुके् र्पश्चिणतनतमिा िा स्िाध्र्ार्ािौ प्रिततििाय । 

र्द्यरा ितसठाििनाम ् महषीणाम् । ३. अभ्र्ासतनतमिा- 

र्द्यरा कूपर्डागादिकार्े र्े तसधााः र्े खननावप्रागेि 

जानतन्र् जला,तिषर्कं ज्ञानम् । ४. र्ोगतनतमिा - र्द्यरा 

र्ोगतसधााः परुुषााः पिेषां तचिगर्ातभप्रार्ान् र्ोगबला,ेन 

जानतन्र् । ५. अितितनतमिा - र्द्यरा िाषयासतपशाचािर्ाः 

पिेषां शिििेषु प्रतिशतन्र्, अन्र्धायनादि तिद्यां व्यिहितन्र् । 
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६. तितशिरैुपतहर्ा प्रतर्भा- र्द्यरा महाभािर्े 

कत यदणद्वपैार्नो सञ्जर्ार् अतर्ििूाििे िशयनारं दिव्यितति ं

प्रिििान्, सैषा प्रतर्भा । र्िाह भगिान् भर्तयहरिाः- 

 

स्वभाविरणाभ्यासयोगादटृोपपाददिाम् ।  

तवतषटोपगिा ंिेति प्रतिभां षड् तवधां तवदःु ॥ 16 

  

र्िनेन प्रकािेण व्याकिणाचार्ेण भर्तयहरिणा प्रतर्भार्त्त्िं 

तििेतचर्म् । सा तह सियव्यिहािमूला,ा, चिेामूला,ाऽतप सा । 

सैि स्फोटाितभन्नविेन बुधािेिाितर्ठर्े । सा तह 

पश्र्न्र्िरूपा, र्ज्ज्ञाः शब्िब्रह्मामतर्मश्नरु्े । अर र्ि ्

तनश्चप्रचमेि पाठकैज्ञायर्व्यतमतर् । 
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