
 

~ 523 ~ 

International Journal of Sanskrit Research 2021; 7(1): 523-526  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN: 2394-7519 

IJSR 2021; 7(1): 523-526 

© 2021 IJSR 

www.anantaajournal.com  

Received: 04-01-2021 

Accepted: 07-02-2021 

 
डॉ. नन्दिघोषमहापात्रः 

सहायकाचाययः सर्यदर्यनवर्भागः,  

केन्द्रीयसंस्कृतवर्श्ववर्द्यालयः 

श्रीसदावर्र्परिसिः, पिुी, उत्कलाः, भारत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

डॉ. नन्दिघोषमहापात्रः 

सहायकाचाययः सर्यदर्यनवर्भागः,  

केन्द्रीयसंस्कृतवर्श्ववर्द्यालयः 

श्रीसदावर्र्परिसिः, पिुी, उत्कलाः, भारत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

वेिोपन्नषत्स ुभन्ितत्त्वन्वमर्शः 

 

डॉ. नन्दिघोषमहापात्रः 

 

प्रबदधसारः 

संसािे उत्पत्रः जीर्ः स्र्भार्त एर् सखुस्य कामना ंकिोवत । सखु ंच लोके अनकेवर्ध ंभर्वत । तत्र पनुः भौवतकमाध्यावत्मकवमवत 

प्रकािद्वयं प्रवसदं्ध लोके । साम्प्प्रवतकसमाजः भौवतकसखुमनधुार्वत । तार्ता जीर्नं धन्द्यं मनतु े । पिन्द्त ु तदरे् सखु ं न अवन्द्तमः 

ततोऽप्यतु्कृष्ट ं वनत्यवनिवतर्यं भगर्त्प्रमेरूप ंसखु ंभर्वत । तच्च सखु ंभक्तत्या साध्यम ् । अत एर् र्ास्त्रषे ुभवितत्त्र्स्य तार्दरे् 

प्राधान्द्यं यार्त ्ज्ञानस्य दत्तम ्। 

तत्र भविनायम भगर्वद्वषवयणी अनन्द्यमनसा वचन्द्तनम ्इवत गीतार्ास्त्रषे ुर्ैष्णर्सम्प्प्रदायेष ुबहुधा वनरूवपतम ्। भगर्ान्-भियोमयध्ये 

अनन्द्यसम्प्बन्द्धः भविः भर्वत । भिस्य भगर्वत अहतेकुी प्रीवतः भवि इवत । मनोर्ाक्तकायेन आत्मनः भगर्वत समपयण ंभविः । 

वनष्कामकमय अवप भविः इत्यवभधीयत े । अत एर् भगर्ीताया ं भिाना ं प्रकािभदेसन्द्दभ े ज्ञानीभि एर् भगर्तः वप्रयतमः इवत 

साक्षात ्गीताचायेण अवभव्यिम ्। तदिुम ्– 

 

तषेाां ज्ञानी ननत्ययकु्त एक भनक्तनविनिष्यत े। 

नियो नि ज्ञानननोऽत्यर्िमहिां स च महमह निय: ।।
24

 

 

एर्ं च यः भिः वनष्कामभार्नया भगर्न्द्तमहिहः सेर्त ेसः एर् ज्ञानीभिः । फलकामना ंवर्ना वर्वहताचयनः ज्ञानीभिः इवत । 

भविवर्षये प्रकािभदेाः भागर्तावदष ु नर्धा भर्न्द्तीवत । र्ेदान्द्तदृष््टया भविवनरूपणप्रसङ्ग े वनरूवपतवमवत । अतः अत्र तस्य 

वपष्टपषेण ं न वियत े । गीताचाययमतानसुािेण भविः पिापिेवत भदेने वद्वधा भर्वत । फलकामनया सह भगर्वत या प्रीवतः जीर्ेन 

प्रदर्शययत ेसा अपिा इवत अवभधीयत े। फलकामना ं वर्ना भगर्वत या अहतेकुी प्रीवतः जीर्स्य जायत ेसा पिा इवत उच्यत े। एषा 

पिाभवििेर् ज्यायसी भर्वत । 

 

कूटशब्द: जीवः स्वभावत एव सखुस्य कामहनाां करोनत, भनक्ततत्त्वनवमह 

 

प्रस्तावना 

सकलर्ोकवनर्वृत्तः पिमानन्द्दप्राविश्च जीर्नस्य लक्ष्यवमवत उविष्टम ्। तस्य लक्ष्यस्य वसदध््यर्थं भविः अपिं साधनम ्। कुर्ाग्रवधयः 

साक्षात ् ज्ञानग्रहण े समर्थायः । ये त ुमन्द्दाः तषेा ं वतवतषयया भगर्ता सर्यजनवप्रयाः मागायः उपवदष्टाः सवन्द्त । स एर् भविमागय इवत 

कथ्यत े। भविमागयस्य मलूं स्रोतः उद्गीत्र्थवर्द्यायाम ्अध्यािोपापर्ादन्द्यायेन भज्यः दरे्ः, भिः अचयनकताय, भजनं दरे्तोषणानकुुल ं

कमय एतत ्वत्रपटूीमाध्यमेन भविः प्रस्फूवटता भर्वत । र्ेदान्द्तप्रस्र्थाने वर्वर्ष्य भिेः र्णयनं गीताचायेण भगर्ता श्रीकृष्णने कृतम ्। 

वनष्कामकमय एर् भविः इवत भविर्ब्दस्य तात्पययम ्। वनष्कल्मषमनसा भिः यदा भगर्न्द्त ंध्यायवत तदा भविः फलर्ती भर्वत । 

भगर्वत अनन्द्यं प्रमेः भविः भर्वत । स्नेहने एर् दलुयभमवप र्स्त ुसलुभ ंभर्वत । भगर्ान ्कृष्णः अवप कर्थयवत – 

 

ये यर्ा महाां िपद्यन्ते ताांस्तर्ैव भजाम्यिमह ्।
16

 

 

भगर्दावश्रताना ं भिाना ं न वकवचचत ् भयं भर्वत । भक्तत्या भगर्त्पदप्राविः, भगर्त्सवन्द्नवधः, भगर्त्सादृर्शयं भगर्ल्लोकस्य च 

प्राविभयर्वत । एर्ं भक्तत्या सायजु्यसारूप्यसामीप्यसालोक्तयरूपायाः मिेुः प्राविः सम्प्भर्वत । इदमेर् भिेः प्रयोजनम ्। 

 

त्वाां वर्िनन्त नितयः पनृर्वयाां  

त्वाां राय उभयासो जनानामह।्  
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त्वाां त्राता तरण ेचते्यो भ ः  

नपता महाता सदनमहन्महानषुाणामह् ।।
1 

 

 य ऋवषिवननदरे् ं वपतरृूपणे मातरृूपेण च र्णययवत, तस्य हृदये 

भविभार्नाऽर्र्शयमेर्ासीत।्  

 

र्ैवदकदरे्ेष ु इन्द्रः र्ौययस्य प्रतीकः। दस्यनूा ं दमने मनषु्यास्तस्य साहाय्यं कामयन्द्त।े 

तस्यानकुम्प्पया आयायः र्त्रनृ ् वर्ध्र्संवयतु ं समर्थाय भर्वन्द्त। र्ौययप्रधानेन इन्द्रणे 

सहानिुागसंबन्द्धस्याभार्ोऽनमुीयते, वकन्द्त ुतने सहावप वस्ननधानिुागसंबन्द्धः स्र्थावपतो 

र्ैवदकैः ऋवषयवभः। इन्द्रस्त ुन केर्लं वपता, अवप त ुमाताऽवप र्वणयतः- 

 

त्वां नि न नपता वसो त्वां महाता ितक्रतो बभ नवर्।  

अर्ा त ेसमु्नमहीमहि।े।
2 

 

इन्द्रस्त ुन केर्लमपुासकाना ंसखा वपता र्ा, अवप त ुवपतणृामवप श्रेष्ठतमः - 

 

सखा नपता नपततृमहः नपतणृाां कतमेह ुलोकमहिुत ेवयोर्ाः।
3
 

  

इन्रदवेस्त ु नमहत्रतायाः सहृदयताया महाततृ्वस्य चावासभ नमहः। को नामह महनषु्यो य 

एतावन्तां गनुणनां न कामहयेत?  

   

को नानामह वचसा सोमहयाय  

महनायवुाि भवनत वस्त उसगाः।  

क इन्रस्य यजु्यां कः सनखत्वां  

को भ्रत्रां वनि कवये क ऊती।।
4
 

 

एष ुमहन्त्रषे ुभनक्तभावस्त ुसतुराां स्फुटो वतित।े  

केषनुचन्महन्त्रषे्वेतावाननरुागो वनणितो यत ् श्रङ्ृगारभ नमहां स्पशृ्यत।े एष ु महन्त्रषे ु

श्रङ्ृगाररकरिस्यात्महकता कमहनीयतरा वतिते नचत्तमहाकषिनत च। एकनस्महन ् महन्त्र े

आङ्नगरसऋनषः कर्यनत यद ् यर्ा जाया पनत पररष्वयनत, तर्ा महमह महनतररन्रस्य 

परररम्भणां करोत ु–  

 

अच्छा मह इन्रां महतयः नस्वविदः सघ्रीचीनवश्वा उितीरन षत । 

परर ष्वजन्ते जनयो यर्ा पनतां महयं न िनु्धयुां महघवानमह तये ।।
5
 

 

अपरनस्महन ् महन्त्र े कािीवती घोषा अनश्वनौ पचृ्छनत - ि े अनश्वनौ! यवुाां रात्रौ कुत्र 

वसर्ः? को वा िेमहपािने तर्ा कषिनत यर्ा नवर्वा स्वदवेरमह ्-  

 

कुि नस्वद ्दोषा कुि वस्तोरनश्वना कुिनभनपत्वां करतः कुिोषतःु।  

को वाां ियतु्रा नवर्वेव दवेरां महयं न योषा कृणतु ेसर्स्र् आ।।
6
 

 

भनक्तभावनाया वरुणस के्तष ुसवािनर्क्यमहपुलब्र्ां भवनत। वैनदक दवेेष ुवरुणस्य स्र्ानां 

महित्वप ण ंवतित।े स त ुसव्रत्र पश्यनत (नवश्वतश्चिःु), स घतृव्रतः, सकु्रतःु, सम्रट् चानस्त 

। स सविज्ञ, स्तोतणृाां महत े वरुणः करुणाया आस्पदभ तः। स अपरानर्भ्यो दण्डां 

ियच्छनत। स त्रतस्य ननयामहको ननमहािता च। स्तोत्रां ऋनषरपरार्िमहापनार्ं 

महङ्गलिदानार्ं च िार्ियते -  

 

य आनपननितयां वरुणः नियः सन ्त्वामहागानसां कृणवत ्सखा ते।  

महा त एनस्वन्तो यनिन ्भ जेमह यनन्र् ष्महा नविः स्तवुते वरूस्र्मह ्।।
7
  

 

इदां त ु तटस्र्रूपेणोपलब्र्ानाां भनक्तमहन्त्राणाां ननदििनमह,् परन्त ु िाटीनाचायािणाां 

महतानसुारतः सािार पणे भनक्ततत्त्वस्य समहर्िनमहपुलभ्यत ेमहन्त्रषे ु। 

स्वभनक्तस त्र ेिानण्डल्यो वनक्त - भनक्तः िमहेया श्रनुतभ्यः
8
 श्रनुतभ्यो भके्तरवगमहो भवनत 

। अस्य स त्रस्य वयाख्यायाां टीकाकताि नारायणतीर्ेन भके्तनिवनवर्िकारस्य 

समहर्िकानाां महन्त्राणाां सवयाख्यानमहदु्धरणां िस्ततुमह् । अत्र केषानचचददु्धरणां िस्त यते- 

 

तमह ुस्तोतारः प वयं यर्ा नवद ऋतस्य गभ ंजनषुा नपपतिन । 

आस्य जानन्तो नामह नचद ्नवनवक्तन महिस्त ेनवष्णो समुहनतां भजामहि े।।
9
 

 

अस्य महन्त्रस्यायमहाियः - स्वमहत्यनरुूपां जगतः कारणभ तस्य नवष्णोः स्तवनां कुरु । स 

वेदान्तवाक्यानाां (ऋतस्य) िनतपाद्यः । तस्य स्ततु्या जन्महिानिनि भवनत । स्ततु्याभावे 

तस्य नामहसङ्कीतिनां कुरु । वयां नवष्णोस्तेजसो गणुानतरूपस्य च सेवनां कुमहिः । अनस्महन ्

महन्त्र ेभगवत्स्तनुतनािमहस्महरणचच नननदििां वतिते । 

 

यः प वािय वेर्स ेनवीयस ेसमुहज्जानये नवष्णव ेददािनत । 

यो जातमहस्य महितो महनि ब्रवत ्सेद ुश्रवोनभयुिज्यां नचदभ्यसद ्।।
10

 

 

यः िाचीनतमहाय ननत्यन तनाय, सनृिकत्र े स्वयमहतु्पन्नाय नवष्णव े रवयां स्वात्महानां 

चापियनत, यो महितो नवष्णोमहििनीयकमहिणाां कीतिनां करोनत सः दाता स्तोता वा कीत्याि 

अन्नेन वा यकु्तः सन ्परमहपदां िाप्नोनत । अत्र त ुश्रवणां कीतिनां भगवदपिणां च स्पिां 

नननदििां वतित े। 

ब्रह्मणकालेऽप्यपुासनायाां भके्तः स्वरूपां बद्धमह लां दृश्यत े। यद्यनप ब्रह्मणग्रन्र्ेष ुकमहिणः 

िार्ान्यमह,् तर्ानप श्रद्धायकु्ता भनक्तरनप स्पितरा दृश्यत े । आरण्यकेष ु

बनियािगानामहपिेया अन्तयािगस्य महित्त्वां िदनिितां वतिते । अनस्महन ्समहये त ुयोगस्यानप 

िचार आसीत ् सार्कानाां नचत्तां त ु भनक्तित्यनु्महखुमहासीत ् । उपननषत्स ु

ज्ञानननदििकानन, नकन्त ुतेष्वनप भके्तननिदििनां िाप्यते ।  

कठोपननषनद त ुभनक्तभावस्य स्पिां वणिनमहपुलभ्यत े। आत्महोपलब्र्रेुपायान् दिियन्ती 

श्र नतः कर्यनत - 

 

नायमहात्महा िवचनेन लभ्यो न महेर्या न बिुना श्रतुने । 

यमहैवैष वणृतु ेतेन लभ्यस्तस्यैष आत्महा नववणृतु ेतन ां स्वामह ्।।
11

 

 

अयमहात्महा वेदाधययन, र्ारणािक्त्या, श्रवणने चानप नोपलभ्यत े । अयां सार्को 

यमहात्महानां वरयनत तेनैवात्महना एष िािवयः । तां िनत एष आत्महा स्वाां तनुां नववणृतुे । 

भावस्त्वयां यदात्महनैवात्महोपलभ्यत े । अनस्महन ् महन्त्रऽेनगु्रिस्य ननदिेो वतिते । 

अपरनस्महन ्महन्त्र ेत ुिासादस्य स्पिननदिेोऽनस्त - 

 

तमहक्रतःु पश्यनत वीतिोको र्ातःु िसादान्महनिमहानमहात्महनः ।।
12

 

 

अर्ाित ् ननष्कामहपरुुषस्य जगत्कतुिः िसादने स्वात्महानो महनिमहानां पश्यनत गतमहन्यशु्च 

भवनत ।  

वैष्णवसम्िदाये िसादस्य अनतमहित्त्वां वतिते । भगवतोऽनगु्रिणैवै भक्तस्य 

कामहनानसनद्धभिवनत । श्रीमहद्भागवत े इदां पोषणमह ् इत्यनभर्ानेनानभनितमह ् (पोषणां 

तदनगु्रिः............ भा. २/१०/४) अनेन बल्लभाचायिमहतां पनुिनमहत्यनभनितमह ् । 

श्वेताश्वतरोपननषनद वनणितां यत ् तप इत्यानदिभावानतररक्तां  दवेिसादनेानप 

श्वेताश्वतरऋनषः नसनद्धां िािवानननत (६/२१) । अत्र भके्तः िर्महतया स्पिां िनतपादनां 

िाप्यते – 

 

यस्य दवेे परा भनक्तयिर्ा दवेे तर्ा गरुौ । 

तस्यैते कनर्ता ह्यर्ािः िकािन्ते महिात्महनः ।।
13

  

 

यस्य नरस्य दवेे उत्कृिा भनक्तभिवनत, तता दवेवदवे गरुावनप भनक्तभिवेत,् तमहेव 

महिात्महानमह ्इमहे उक्ता अर्ािः स्पिमहवभासन्त े । उपननषत्स ुत ुभनक्तिब्दस्यायां िर्महो 

नामहतः ियोगो वतिते । परवनतिनन सानित्य ेगरुोयिन्महित्त्वां दरीदृश्यते तस्य मह लरूपा एषा 

श्रनुतः । वैष्णवमहते त ुभके्तरपिेया िपत्तेमहिित्त्वमहनर्कां  वतित े। िपत्तौ त ुभगवान् एवोपेय 
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उपायश्च वतिते । आवश्यकता त्वेषा यद ्भक्तो भगवन्तां िरणां गच्छेत ् । िरणापन्नां 

भक्तां  भगवानदु्धरनत । अस्य िपनत्तनसद्धान्तस्य िनतपादनां श्वेताश्वतरोपननषदीत्र्महकु्तमह ्- 

 

यो ब्रह्माणां नवदर्ानत प वं 

यो वेदाांश्च िनिणोनत तस्मह ै। 

तां ि दवेमहात्महबनुद्धिकािां 

महमुहिुवुै िरणमहिां िपद्ये ।।
14

  

 

अनस्महन ् महन्त्र े ब्रह्मणस्तत्कारणभ तस्य वेदस्य चोत्पादकस्य भगवतः िरणां 

िापणीयनमहनत वनणितमह ् । श्रीमहद्भगवीता त ुवैष्णवानाां सविश्रेष्ठ ग्रन्र्ः, अनस्महन ् नवषये 

गीताऽनप कठोपननषदः श्वेताश्वतरोपननषदश्चानयुानयनी । इत्र्ां दृश्यत ेयद ्भनक्तनसद्धान्तो 

वैनदकः । सत्यकामहस्य सत्यसांकल्पस्य च ब्रह्मणः िसादनेैव सार्को 

भौनतकक्लेिभे्यो महकु्तो भवनत । 

िाचीनटीकाकतृिणामहनप धयानमहत्रासीत ्। महिाभारतस्य िनर्तवयाख्याकत्राि नीलकण्ठेन 

'महन्त्ररामहायणमह’् 'महन्त्रभागवतमह्’ इनत च यनल्लनखतां तत्र वैनदकमहन्त्रवैेदषे ु

रामहाख्यानस्य भागवताख्यानस्य स्फुटीकरणमहस्य ननदििनमह ् । श्रीमहद्भागवतस्य 

दिमहस्कन्र् ेसिािीनततमहेऽधयाये वेदस्तनुतवितित,े यस्यानभिायस्त्वयमहेव यद ्भनक्तरनप 

श्रतुीनाां िनतपाद्यानस्त । परुाणकतुिवेदवयासस्य महतमहप्येतदवे । वस्ततुः सवषेाां 

र्महिदििननसद्धान्तानाां मह लभ तो वेद एव । भके्तरुद्भवो महनसो विीकरणने भवनत । 

महनसो विीवरणां त ुगरुुकृपया भवनत । अनस्महन ् नवषय ेउपननषदो नानामहन्त्राणाां सारो 

वेदस्ततुरेनस्महन ्पद्य ेउपलभ्यते - 

 

नवनजतहृषीकवायनुभरदान्तमहनस्तरुगां 

य इि यतनन्त यन्तमुहनतलोलमहपुायररवदः । 

वयसनितानन्वताः समहविाय गरुोश्चरणां 

वनणज इवाज सन्त्यकृतकणिर्रा जलर्ौ ।।
15

 

 

श्रीमहद्भागवतमहिापरुाण े भके्तनविवेचनां वैिद्येन वतिते । नवर्ाभके्तनविवेचनां त ु

िनसद्धमहेवानस्त । अयमहेव ननष्कषो यद ् ज्ञानकमहिनसद्धान्तवद ् भनक्तनसद्धान्तोऽनप 

वैनदकसांनितायाां स्फुटां बीजवनन्ननदििो नवलसनत । अत एव भके्तरवािचीनत्वमहवनैदकत्वां 

च िनतपादयन्तो नवपनश्चतो न नां परास्ता इनत वेनदतवयमह ्। 

वेदान्तिस्र्ाने परमहार्ितो भनक्तः इनत नकनचचत ् परृ्गवे नानस्त । भनक्तिब्दस्तु 

ननष्कामहकमहिपरकया ज्ञाननमहत्यर्िः स्वीकृतः । स्र्लुात ्स क्ष्महां िनत इनत ननयमहात ्िास्त्रषे ु

स्र् लारुन्र्तीन्यायदििनात ्औपचाररकदृि्या भनक्तद्वारैव ज्ञानिानिभिवतीनत नननणितमह् 

। यत्र फलेच्छया भगवदचिनां अनभर्ीयत ेतत्र तात्कानलकां  तनन्ननमहत्तकां  च फलां लभ्यत े

एव । परन्त ु यत्र फलनवतषृ्णाां नवना भगवदचिनां तदकेमहनसा अनभर्ीयत े तत्र 

ब्रह्मपदिानिरूपां फलां स्वत एव नसद्धां भवनत । एवचच परमहपरुुषार्ं िनत भनक्तः 

परम्परया सिकरोनत । ज्ञानां त ुसािादवे इनत वेदान्ते कनर्तमहनस्त । ब्रह्म एव सािात् 

ज्ञाननमहनत पदने अनभर्ीयते । तदकु्तमह ् - यत्साज्ञादपरोिाद ् ब्रह्म
17

 इनत । एतस्यैव 

भनक्ततत्त्वस्य भागवतानदष ु िास्त्रषे ु नविदां वणिनां नवनितां वयासेन । भनक्तः नवर्ा 

वनणितानस्त । तद्यर्ा – 

 

श्रवणां कीतिनां नवष्णोः स्महरणां पादसेवनमह ्। 

अचिनां वन्दनां दास्यां सख्यमहात्महननवेदनमह ्।।
18

 

  

एतःै नवनवर्ैः भनक्तनभः भगवत्पदिानिः िक्या भवतीनत भागवताः ननगदनन्त । 

भगवद्वचनामहतृस्य ननरन्तरश्रवणां श्रवणरूपा भनक्तः इनत कथ्यत े। तदकैमहनसा भगवतः 

गणुकीतिनां कीतिनरूपा भनक्तः । दवेस्य ननरवनच्छन्नरूपेण नामह स्महरणां स्महरणरूपा 

भनक्तः इनत कथ्यत े। सदा भगवतः सेवाकरणां सेवनरूपाभनक्तः कथ्यत े। अनन्यमहनसा 

घतृदीपपषु्पनैवेद्यानदनभः भगवतः प जनमह ्अचिनरूपा भनक्तः भवनत । भगवत ्िाप्त्यर्ं 

नवनवर्स्तनुतवचनानाां गानां वन्दननमहनत कथ्यत े । सविर्महािन ् पररत्यज्य भगवनत 

आत्महसमहपिणमहर्ाित ् तस्य दासत्वस्वीकरणां यया जायत े सा दास्यरूपा भनक्तः । 

भगवनत अनन्यसम्बन्र्स्य स्र्ापनेन भक्तस्य नैकट्यां जायत े । सा सख्यरूपा भनक्तः 

भवनत । अनन्यभक्त्या आत्महीयभावेन च भगवनत या रिस्यानभवयनक्तः नक्रयत ेसा 

आत्महननवेदनरूपा भनक्तः भवनत । एतादृश्याः भके्तः चचाि गीतायामहनप भगवता 

गीताचायेण अकुनण्ठतचतेसा कृता वतित े। कुनन्तनन्दनस्य अजुिनस्य निष्यस्तिेां िानर् 

महाां त्वाां िपन्नामह ्(गीता. २-७) इनत भगवनत या अनन्या िीनतः अजुिनस्य पररलक्ष्यते 

सा िकृिभके्तः ननदििनमहेव । भगवीतायाां भके्तः राजगहु्ययोगः राजनवद्या च इनत 

आख्या िदत्ता वतित े।  

 

महन्महना भव महद्भक्तो महद्याजी महाां नमहस्कुरु । 

महामहेवैष्यनस यकु्त्वैवमहात्महानां महत्परायणः ।।
19

 

महन्महना भव महद्भक्तो महद्याजी महाां नमहस्कुरु । 

महामहेवैष्यनस सत्यां त ेिनतजान ेनियोऽनस महे ।।
20

 

 

अनेन पद्येन िरणागनतरूपायाः भके्तः स चना अनस्त । भक्त्या भगवान ् भक्तस्य 

सविनवर्ां सखुां कल्पयनत । तदकु्तमह ्–  

 

सविर्महािन ्पररत्यज्य महामहेकां  िरणां व्रज ।  

अिां त्वा सविपापभे्यो महोिनयष्यनमह महा िचुः ।।
21

  

 

गीतािास्त्रोक्ता इयां भनक्तः ज्ञानकमहिभ्याां िेररतः वस्ततुः आलोच्यमहाने पराभनक्तः, ज्ञानां, 

ननष्कामहकमहि इत्येतत ् नत्रतयमहेकमहेव भवनत । नननवििषे अपरोि आत्महानभु तौ एतषेाां 

पयिवसानमह ्। यावत ्आत्महसािात्कारः तावत ्पयिन्तां ज्ञाननमहनत, भनक्त इनत, कमहि इनत, 

वाचारम्भण नवकारमहात्रां भवनत । उनदते त्वात्महज्ञान े सवािण्येतानन स्वयमहेव 

ननगुिणात्महकरूपणे पररणतानन भवनन्त । पराभक्त्यवस्र्ायाां न कोऽनप भक्तः, तत्र न 

कश्चन भज्यः, न वा भजनां, तत्र त ुएतषेाां त्रयाणामह् अभदे एव । भके्तः ियोजनां वणियतः 

गीताचायेण एवमहचु्यत े - यः भगवच्चरणारनवन्द ेआत्महसमहपिणां करोनत सः ननश्चयेन 

अस्महाज्जननमहरणपरम्परायकु्तसांसारात ्नवमहकु्तो भवनत । 

 

तषेामहिां समहदु्धताि महतृ्यसुांसारसागरात ्। 

भवानमह न नचरात्पार्ि महय्यावेनितचतेसामह् ।।
22

  

 

अनप च अनस्महन ्सांसारे चतनुविर्ाः भक्ताः अवलोक्यन्त े । त ेच अर्ािर्ी, आत्तिः, 

नजज्ञास,ु ज्ञानी इनत नामहनभः अनभर्ीयन्त े । फलेच्छया यः भगवदचिनां करोनत सः 

अर्ािर्ीभक्तो भवनत । भगवच्चरणिानिनवषये वयाकुनलतमहनाः ये भवनन्त त ेआत्तािः । 

सततभगवत्तत्त्वान्वेनषणः नजज्ञास ुभक्ताः भवनन्त । सवं वैषनयकसखुां तचु्छनमहनत महत्वा 

ये भक्ताः तत्पदलालानयतनचत्ताः त ेज्ञानीभक्ताः भवनन्त । ज्ञानीभक्ताः एव भगवतः 

अत्यन्तनियाः भवनन्त । 

 

तषेाां ज्ञानी ननत्ययकु्त एक भनक्तनविनिष्यत े। 

नियो नि ज्ञानननोऽत्यर्िमहिां स च महमह निय: ।।
23

  

 

एवां भनक्तस्वरूपां यद्यनप ननरूनपतां, तर्ानप परा भनक्तरेव ज्यायसी (श्रेष्ठतरा) भवनत । 

सैव आत्महसािात्कारसानर्का भवनत । केवलां ज्ञानरूपा च भवनत इनत ननष्कषिः ।  
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