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सारंश

डा॰ श्रीकान्त पवरडा

ु
ु
परमानरागः
एि भवक्तः। भगिदानन्दरूपा इयं भवक्तस्तािद ् गौणी पराभेदने विविधा। गौणी पनः

ु री विश्वविद्यालयः, पदुच्चे
ु री,
पदुच्चे

शोधछात्रः, संस्कृत विभागः

ु री विश्वविद्यालयः, पदुच्चे
ु री,
पदुच्चे
ु री, भारत
पदुचे

अखण्डानन्ददायकं जगत्कारणं वनत्यं वत्रकालविनाशी शाश्वतश्च भवक्तः। ईश्वरं प्रवत अनन्यप्रेमः
ु श्रिणावदभेदने निधा। रागाविका हास्यावदरसभेदने
विधा- िैधी रागाविका च। िैधी अवप पनः
द धा विभज्यत।् तथा च िैधी-रागाविका पराभेदाद ् भिवत भवक्तविविधा।
चतदु श

ु
मख्यशब्दः
- भवक्तरसः, भवक्तः, गौणीभवक्तः पराभवक्तः, भवक्तमागदः, श्रीमद्भागितम ्
प्रस्थािना

भगिदानन्दचिदणमेि भवक्तः। भगित्धमद अथादत ् भगिद्गणश्रिणावदमाध्यमे
न द्रिीभूतवचत्तस्य
ु

सिेश्वरभगिवत विषये धारािावहकप्राप्तिृवत्तं यथा तल
ै धाराितविविन्नरूपेण भगिदाकाराकावरतः
भवक्तरूपेण मन्यते। यदा सिदस्मात ् प्रपञ्चविषयात ् मनसं वनगृहीतं कृ त्वा के िलम ् ईश्वरे वनयोजयवत

अवप च साधकं यदा कोिलम ्ईश्वरवचन्तनं विहाय अन्यदवप विषये वचन्तनं न करोवत, तदा ईश्वरस्य
्
ु
अनन्यप्रेमस्य नाम भवक्तः। अथादत इश्वरं
प्रवत सम्पूणादनरागस्य
नाम भवक्तः।

ु विधा- िैधी रागाविका च। िैधी
भगिदानन्दरूपाभवक्तस्तािद ् गौणी पराभेदने विविधा। गौणी पनः
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ु री विश्वविद्यालयः, पदुच्चे
ु री,
पदुच्चे

ु श्रिणावदभेदने निधा। रागाविका हास्यावदरसभेदने चतदु श
द धा विभज्यत।् तथा च िैधीअवप पनः
रागाविका पराभेदाद ् भिवत भवक्तविविधा। पूिव िैधी ततो रागाविका तदनन्तरं च परा भवक्तः
जायते।

ु री, भारत
पदुचे
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“भक्त्याभजनोपसंहाराद्गौण्यापरायैतद्धेतुत्त्वात्”1

च

भगव्भजनं भगव्रततमादिनां सेवादि गौणभततिः उच्यते।
भततमागाारोढ साधकस्य तवतवधतवघ्नस्य सम्भावनां जायते।
तत् सवातवधतवघ्नं गौणभततरूपसाधनेन तवनश्यतत। तथा च
साधकिः क्रमशिः भततमागे उन्नतं भू्वा पराभते िः अतिकारी
भवतत। इिं भतस्य सहायकमेव। तिथं एतिाचायाािः भते िः
तभतिरूपेण वण्याते। रथमातधकार्ययां कृ ते गौणभततिः एव
उपयुतत भवतत। ति् तवहाय सवारकारोपासकानयं
गौणभततिः एव सहायकरूपेण क्रमशिः भततराज्ये

वणानमतस्त।

राप्नोतत। पुनिः तचिस्य एकाग्रता, मनवृिेश्च पतवत्रता
स्थातपते सतत साधकािः सतवकल्पकसमातधिः राप्नुवततत।
योगशास्त्रे रमाणमतस्त यत्, यिा साधनेन सत्त्व-रजतमगुणानां चञ्चलता रूपस्य तिप्त-तवतिप्त-मूढवृिेिः
अकाग्रभू्वा तनरुद्धावस्थािः राप्तम् भवतत तिैव समाधेिः
उियं भवतत। भततसाधनेन स्वतिः एव अततकरणं तनमालं
भवतत। तथा च यिा अततिःकरणं चञ्चलतारतहतं भवतत तिा
समातधरतप राप्यते अतस्मन् रसङ्गे दकमतप सतिेहं नातस्त।
गौणभते िः

साधनं

तथानुरागस्याथं

भवतत

नमस्कार-

नामकीतानाियश्च। भगवतिः स्तुततिः, तस्य चरणे वावम्बारं
रणामम्, तस्य नामगुणसंकीतानम्, तस्य लीलाभूतमतीथाानां
िशानम्, तस्य मूतेिः अङ्गराग-नैवद्य-आर्यादिनां पूजनम्
इ्यािीतन सवाातण गौणभते िः अततगातातन। दकञ्च
गौणभततना अनुरगमोिरोिरं वयमयाते। अनेन रकारे ण
साधकिः क्रमशिः भगव्कृ पावशात् पराभते िः अतधकारी
भवतत। शातण्िल्यभततसूत्रे महर्षाणा गौणभते िः लिणं तथा

1

शावण्डल्यभवक्तसूत्रम -् ५६

यथा-

सूत्रकारिः

महर्षाशातण्िल्यिः

यथा-

“अततरालेतुशेषािः स्युरूपास्यािौचकाण्ित्त्वात्” । इतत
पूवातवचारस्याप्तरमाणं
ििातत।
श्रीमद्भगवद्गीतायां
नवमायमयाये श्रीभगवान् स्वमुखािेव गौणभततरूपस्य
भततसाधनस्य वणानं दक्रयते।
सततं कीतायंतोमां यतं तश्च िृढरतािः।
नमस्याततश्च मां भक्त्या तन्ययुता उपासते॥
ज्ञानयज्ञेन चाप्यतये यजंतो मामुपासते।
एग्वेन पृथक्त्वेन वहुधा तवश्वतोमुखम् ॥

रथमसहायकं भवतत। तवद्याथीगणािः रथमे वणाम,् वणाात्

रथमावस्थायुतिः भगवद्भततिः उिेतत, स एव गौणभततिः
इ्युच्यते। उपासनायािः योगादिना च गौणभततिः उन्नततं

उतम्

“रागाथैरकीर्तासहाचर्ययााच्चत
े रे षाम” ।
श्रीमद्भगवद्गीतायामप्यस्य
उपासनाकाण्िरूपगौणभते िः

रवेशतय्वा मुततपिस्यातधकारं ििातत। यथा ‘क’ आदिवणाािः एव आदिरूपं भू्वा तवद्याथीगणानां राप्तये
शब्िं, शब्िात् शब्िाथं, शब्िाथाात् भाववोधं, त्पश्चात्
वेिज्ञानस्य रतप्तमायमयमेन परमकल्याणं राप्नुवततत। तथैव
गौणभततिः भतस्य रथमं तथा रधानमवलतबलं भवतत।
यथा समातधरूपयोगस्य राप्त्याथं आष्टाङ्गयोगािः सहायकािः
भवततत
तथैव
पराभततराप्तये
गोणभततसाधनस्याज्ञानमाचार्ययाािः
िितत।
गुरुवाक्तये
शास्त्रवाक्तये च िृढश्रद्धायुतं भू्वा ईश्वरराप्तये तस्य
मतहमाियादिनां च स्मरणं कृ ्वा साधकस्य हृिये यिः

साधनस्याङ्गम्

अथाात् कश्चत् भतिः मम गुणकीतानं कृ ्वा, कतश्चत्
िृढतनयमतपस्यां कृ ्वा, कतश्चत् भततपूवाकं मां रणामं
कृ ्वा, सवािा एकाग्रतचिे यमयानं कृ ्वा, कतश्चत् ज्ञानयज्ञेन
ममोपासनां कृ ्वा, कतश्चिहङ्काररतहतं भू्वा िासरूपेण
मां पूज्यते। अतप च कतश्चि् भतिः मां सवाा्मकरूपेण ज्ञा्वा
मामुपास्यते।
श्रद्धापूवाकं
भगव्सेवा
अथवा
भगवन्नामकीतानादिरूपगौणभते िः
साधनं
कु वान्
साधकस्याततकरणवृतििः
पतवत्रिः
भवतत।
अस्यमततकरणशुतद्धिः एव गौणभते िः फलम्। यिाततकरणं
शुद्धं भवतत। ति् पश्चािेव साधकिः तनमालपाभते िः अतधकारी
भतवतुं शक्नोतत। यथा- कञ्चुकीभृङ्गिः तैलपाईकीटं धृ्वा
तस्य यमयानेन क्रमशिः तस्य रूपं धारयतत तथैव साधकिः
गौणभततसाधनेन भगवन्नामसंकीतानस्याथवा भगवद्गुणस्य
मननं कु वान् क्रमशिः शुद्धाततकरणं भू्वा भगवद्दशानेन
मुततपिं राप्यते। अमृतरूपस्याथाात् मुततरूपस्य पराभते िः
राप्त्यथं गौणभततमेव रधानं सहायकं म्वा कतश्चिाचार्ययािः
कथयतत यत्, यिा गौणभततसहयोगेन पराभततं राप्यते।
तिा गौणभततरे व भवतत रधानम्। यथा संसारस्यादिकारणं
बालकिः ज्येष्ठापेिया अतधकतरतरयरूपेण मतयतते, तेव
साधारणतवचारानुसारे ण कारणसम्बतधात् गौणभते रतप
रशंसां करोतत कतश्चिाचायािः।
श्रीमद्भागवद्गीतायां भततमागास्य वणानसमये श्रीभगवान्
आतािः जीज्ञासुिः, अथााथी, ज्ञानी इतत च्वारनामभेिन
े
भततवणानं दक्रयते, सूत्रकारिः महर्षािः कथयतत यत् एतेषु
रकारचतुष्टयशततयोगेषु
गौणभते िः
भेिं
परततु
चतुथाज्ञानीभततिः एव पराभततिः भवतत। अस्य ज्ञानीभते िः
वणानमुपररतत्रीतभिः भतततभिः सहालोतचतत्त्व कोवलं
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गौणभते िः रशंसा एव दक्रयते। आताभतिः तमेव उच्यते। यिः
संङ्कटापन्नावस्थातिः
स्वयमुद्धारणाथं
श्रीभगवतिः
शराणापन्नं भवतत। तजज्ञासुभतिः सिः एव भवतत यिः
भगवित्त्वस्याववोधनाथं शास्त्रे गुरुवाक्तये च तवश्वासं
स्थापतय्वा भगवद्भततं करोतत। अतप चाथााथीभतिः तमेव
कथयतत यिः स्वस्य कामनायािः पुरणाथं भगवतत भततं
ज्ञाप्यते। अस्य ता्पयं यथा- स्व-रजिः-तमरूपगुणभेिन
े
गौणभते िः साधकानाता- तजज्ञासु- अथााथीरूपेण तवभाजनं
दक्रयते। एतानततररच्यिः यस्य ज्ञानीभतस्य नाम िृश्यते सिः
पराभते िः अतधकारी।
यिा वैधीभततमनुततष्ठोतो भतस्य हृिये भगवततं
र्येवंतवधोऽपूवोऽनुराग उ्पद्यते योनाहर्िावं भतो
भगवद्भवसागरे तनमग्नोऽमतिमानतिसतिोहं लभते। तिानीं
तस्य चोततस तैलधाराविाति अमृततसञ्चनकोऽनवतच्िन्नो
भततरसरवाहो तवजृम्भते। इयं िशैव रागात्मका रोच्यते।
िशायामस्यां
भतस्य
मनोमधुपिः
रभुपािपद्ममकरतिरसास्वािनोतमििः
सवात्र
रभुमेव
पश्यन्नानतितनमग्नो
तनरततरं
ततष्ठतत।
भतहृियं
संसारीके भ्यो तवषयेभ्यो तवरतं सन्नहर्नाशं भगवतत लीनं
भवतत।
एत्पररपक्विशायािः
पररणाम
एव
पराभततर्नागद्यते।
तनष्कषा
ईश्वरभते िः रधानभेिािः तितवधािः साधनरूपसायमयरूपश्च।
साधनरूपस्यापरं नाम वैतधिः, स नवधा। एवं च
सायमयरूपस्यापरं नाम रेमारेमलिणम् इतत। ततमयमये सेवा
भवतत साधनरूपा तथा रेमिः भवतत सायमयरूपिः। इयमेव
भते िः सामातय भेिािः।
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