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दर्यनम ्

'दवृर्र् प्रेिणे' इत्यस्माद्ातोरनुबन्धलोपे "ल्युट् च" 1  "करणावधकरणयोश्च" 2  इत्याभयां 

सूत्राभयां करणे भाि े च ल्युरट "युिोरनाकौ" 3  इत्यनादरे्े "कृत्तवद्तसमासाश्च" 4  इवत 

प्रावतपाददकत्िात् सु प्रत्यये "अतोऽम्"5 इत्यनेन सोरवम 'दर्यनम्' इवत पद ं वनष्पद्यते । तत्र 

दर्यनीयं िस्तु संसारः आत्मतत्त्िञ्च। अपरपिे दशृ्यमानस्य संसारस्य ककं 

ताित्तावत्त्िकस्िरूपवमवत दर्यनर्ब्दाथो बोध्यः । यद्वा संसारे कोऽह ं कुतः आयातः दहेपाते 

कुत्र गच्छावम दकमधुना मम कार्यययवमत्यादीवन सिायवण आत्मसािात्काररूपं दर्यनवमवत 

वििक्ष्यन्ते मवनवषणः। "आत्मा िा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्योवनददध्यावसतव्यः"6 इत्यत्र 

दशृ्यते ज्ञायते परमतत्त्िमत्र मुख्यतयाऽवभप्रेयते दर्यनर्ब्दने । 

 

                                                            
1 अष्टा०स-ू१/३/११५ 

2 तत्र-३/३/११७ 

3 तत्र-७/१/१ 

4 तत्र-१/२/४६ 

5 तत्र-७/१/२४ 

6 बृ०उ०-२/४/५ 
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तद्दर्यनं वद्वविधम् । आवस्तकनावस्तकभेदने । अवस्त परलोके 

ईश्वरे िेद ेच मवतययस्य स आवस्तकः। तवद्वपररतो नावस्तकः। 

न्याय-िैर्ेवषक-सांख्य-योग-िेदान्त-मीमासंाः षडावस्तकाः 

स्िीकृताः । बौद्-जैन-चािायकाः षड् नावस्तकाश्च विख्याताः। 

 

विषयोपक्रमः 

सिायन्तयायवमनोऽविललोकावधष्ठातुरानन्दकन्दस्य 

सविदानन्दस्य सिेश्वरस्य श्रीजगन्नाथस्य श्रीहरेः 

सत्तामवधगन्तु ं यद्यवप अजस्रपन्था वस्थरीदक्रयते 

विद्वविस्तथावप अनपावयन्या भक्तत्या भिः 

अवचरमेिानन्दघन ं भगिन्तमुपलभय कृतकृत्यो जायते । 

तथाह श्रुवतः- “विज्ञानघनानन्दघनासविदानन्दकैरसे 

भवियोग े स वतष्ठवतʺ इवत । मोिसाधनोपायेष ु प्रवसद्षेु 

योगज्ञानकमयभविष ु भविरेि सियश्रेष्ठा प्रवतपाददता। 

स्मृवतरवप- सियधमायन् पररत्यज्य मामेकं र्रणं व्रज । अह ंत्िा 

सियपापेभयो मोिवयष्यावम मा र्ुच ॥ (भ०गी-१८/६६) 

इत्यत्र त्िा ं वनवश्चतबुवद्मन्तं सियपापेभयः 

सियधमायधमयरूपबन्धनेभयोऽह ं नूनं मोिवयष्यामीवत अजुयनं 

प्रवत भगितः समुपदरे्ः स्पष्टः । ईश्वरदर्यनहतेोः 

भविरत्यािश्यकी । मन्दमतीनामत्यल्पर्िीनामल्पायषुां च 

मनुष्याणा ं मनसः प्रसादाय वचत्तप्रर्ान्तये परमानन्दप्राप्तये 

भविरवहतः कश्चन सुगमो मागो नावस्त । सुतरां 

सियसाधनसहजा समपयणावत्मका भविगयरीयसी िरीयसी च। 

तथा वह भगिता िासुदिेेन- मां च यो व्यवभचारेण 

भवियोगेन सेिते । स गुणान ् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय 

कल्पते ॥ अवप च तत्र- भक्तत्या मामवभजानावत यािान् 

यश्चावस्म तत्त्ितः । ततो मां तत्त्ितो ज्ञात्िा विर्ते 

तदनन्तरम् ॥ (गी०१४/२६,१८/५५) इवत भगिदनुग्रहद्वारा 

एि सकलपुरुषाथयवसवद्ययस्मात् तस्मात् कमययोगो 

ध्यानयोगो ज्ञानयोगो िा अन्यो िा यः कवश्चत ्स सिोऽवप 

भविद्वारेणैिाथयकरो भिेन्नान्यथा । इत्यत्र कमययोग-

ध्यानयोगयोः रहस्यं भवियोगोिः । श्रीमिागितं तु 

श्रीकृष्ण-परब्रह्मणोरभेदो मनुते । ब्रह्मसूत्रेषु प्रवतपाददतं 

ब्रह्म, श्रीमिगिद्गीतायां िर्णयतः पुरुषोत्तमः, श्रीमिागिते 

वचवत्रतः श्रीकृष्णश्चेवत वभन्नाः प्रतीयमाना सन्तोऽवप त्रयो 

िस्तुतः एकमिे तत्त्िमास्त े । यिोिं भागित-े िदवन्त 

तत्तत्त्िविदस्तत्त्ि ं यज्ज्ञानमद्वयम ् । ब्रह्मेवत परमात्मेवत 

भगिावनवत कथ्यते॥ (१/२/११) औपवनषदा अद्वतैिाददनो 

मुख्यतत्त्ि ं बह्मरूपेण कथयवन्त । योगविर्ारदास्तु 

परमात्मर्ब्दने पररवचन्िवन्त । भिास्त ु सविदानन्दस्िरूपं 

तत्त्िं भगिावनवत गायवन्त । भिानां मतानुसारं िासुदिे-

जगन्नाथ-नायायण-श्रीकृष्ण-गोविन्दप्रभृतीवन नामावन 

पयाययिाचकावन भिवन्त, नान्यथा । यद्यवप परमाथयज्ञानेन 

जीि-भगितोरभेदस्तथावप व्यिहारदरृ्ा भेद एिेवत 

वनश्चप्रचम ् । जीिः सेिको मायायुिो भगिान् सेव्यो 

मायामुि इत्यनयोः महान् भेदः । भिः कदावप 

मुविनेच्छवत । भिस्य कृते मुिेरपेिया भिेरेि 

प्राधान्यवमवत िैष्णिीयवसद्ान्तः । यिोिं भागित-े 

सालोक्तयसार्ष्टयसामीप्यसारूप्यैकत्िमप्युतः। दीयमानं न 

गृह्णवन्त विना मत्सेिनं जनाः ॥ (भा०३/२९/२३) 

भगित्सिेा व्यवतररिं मुविमवप तुच्छवमवत मन्यमानस्य 

भिस्य कृते नूनमेतादरृ्ो भवियोगः परमपुरुषाथो िरीिर्तय 

। एतस्मात्कारणात् भविमतसमर्थयनानां िषै्णिानां मतावन 

संप्रवत प्रिेदवयष्यावम ।  

 

िषै्णिलिणम-्  

तत्र नारदपञ्चरात्रादद आगमोिविवधना विष्णुमन्त्रग्रवहतारो 

िैष्णिाः। विष्णुपूजनरताः। त े च 

रामकृष्णनारायणविष््िाददर्ब्दब्रह्मसमिययन्तः 

नामरूपवचन्तनपरायणा भिवन्त । िैष्णिलिणं तु – 

 

"परमापदमापन्नो हषे िा समुपवस्थते ।  

नैकादर्ीं त्यजेदे्यस्तु यस्य दीिावस्त िैष्णिी ॥ 

 

विष््िर्पयताविलाचारः स वह िैष्णि उच्यते ॥7 इवत । षड् 

विधा िैष्णिा विद्यन्ते। तषेु द्वतैिाददमध्िाचार्ययय आद्यः । 

अनेन पूणयप्रज्ञ भाष्य ं विवहतम् । वद्वतीयो 

िेदान्तपाररजातसौरभकत्ताय वनम्बाकायचार्ययो 

द्वतैाऽद्वतैसमथयकः । तृतीयो विवर्ष्टाद्वतैिादी 

रामानुजाचार्यययः श्रीभाष्यकत्ताय । चतथुय अणुभाष्यकत्ताय 

िल्लभाचार्यययः र्ुद्ाद्वतैिादी । पञ्चम औपावधक 

भेदाभेदिादी भास्कराचार्यययः भास्करभाष्यकत्ताय । षष्ठः 

श्रीचैतन्यमहाप्रभुः। अवचन्त्यभेदाभदेसमथयकः । अत्र 

बलदिेविद्याभूषणस्य गोविन्दभाष्यं प्रवसद्म् । एतेषां 

मतावन प्रदश्ययन्ते क्रमर्ः। 

 

पाञ्चरात्रमतम-् 

तत्रादौ पाञ्चरात्रे ब्रह्मणो नारायणस्य सगुण-वनगुयणभेदने 

रूपद्वयं प्रवसद्म्। ज्ञान-र्वि-ऐश्वर्ययय-बल-बीर्ययय-तेजांवस 

षड्गुणाः । तद्गुणविग्रहिान् िासुदिेः । लक्ष्मीः भगित 

आत्मभूता र्विः । सृष्यारम्भे दक्रयार्वि-

भूवतर्विभेदाभयां वद्वधा विभिा । जगदतु्पादनात्मकः 

संकल्पः दक्रयार्विररवत पररवचता । जगद्रपूेण पररणवतर्हय 

भूवतर्विररत्युच्यते । यिोिम्- 

                                                            
7 वन०वसन्धौ 
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दक्रयाख्यो योऽयमुन्मेषः स भवूतपररितयकः । 

 

लक्ष्मीमयः प्राणरूपो विष्णोः संकल्प उच्यते ॥ 8  इवत । 

लक्ष्म्या अनगु्रहणे विश्वसृवष्टजाययते । पाञ्चरात्र मतेन व्यहू-

विभि-अिायितार-अन्तयायमी भेदने चत्िार अिताराः । 

िासुदिेात्संकषयणः । संकषयणात्प्रद्युम्नः । प्रद्युम्नात् अवनरुद् 

इवत चत्िारो व्यूहाः । भागितेऽवप व्यूहा उिाः । यदिुम्- 

नमस्ते िासुदिेाय नमः संकषयणाय च । 

प्रद्युम्नायावनरुद्ाय सात्ितां पतये नमः ॥ 9  इवत 

पाञ्चरात्रपरंपरा धार्मयकविकार्रूपेण प्रस्तुता सवत 

िैष्णिपुराणेष ु दरीदशृ्यत े । वनष्कामकमयणा भगिवत 

भविजाययत े । भक्तत्या भगिच्छरणागवतरूपा 

ब्रह्मभािापवत्तमोिः । तदथां भगिदाराधनं सियश्रेष्ठवमवत 

वनश्चप्रचम1्0 । प्रत्यपादद भगिता व्यासेन- 

 

समाराध्यैि गोविन्द ंगता मुक्िं महषययः । 

तस्मािज हृषीकेर्ं कृष्णं दिेकीनन्दनम् ॥ 

तद्ब्रह्म परमं प्रोिं तद्द्ाम परमं पदम् । 

तद ्गत्िा कालविषयाद ्विमुिा मोिमावश्रताः ॥11 इवत 

।  

 

मध्िमतम-् 

आनन्दतीथयनामा मध्िाचार्ययो द्वतैिादस्य प्रधानः । तेन 

उपवनषदा ंब्रह्मसूत्रस्य च आख्यायेन यन्मतं प्रवतष्ठावपतं तदिे 

माध्िमत ंमाध्िदर्यनं माध्ििेदान्तो िा व्यिवियते । विष्णु 

ईश्वरः, लक्ष्मीः ईश्वरस्य र्विः, विष्णुः अप्राकृतेन 

वनत्यदहेने वनरन्तरं युिः अनन्तकल्याणाददगुणैः सुसंपन्नः 

सियज्ञः सियकत्ताय सियव्यापकः परमकृपालुश्च भिवत । 

भिानामनुग्रहाय संसारत्राणाय च स मत्स्याद्यितारान् 

गृह्णावत । जीिः प्रकृवतश्च चत्िारो मुख्याः परस्परवभन्नाः 

पदाथायः स्िीकृताः । तन्नये जीिशे्वरयोरर्ेषपाथयक्तयं 

स्िीकृतम्। जीि अज्ञः स्िकमायनुरूपं संसरणर्ीलः सियदा 

परमेश्वराधीन उपासकः सेिको भिश्च । ब्रह्म उपास्यं सेव्यं 

पूजनीयं च । अनयोमयध्ये ऐक्तय ं नावस्त । तत्र 

द्रव्यगुणकमयसामान्यविर्ेषविवर्ष्टांवर्र्विसाहचयायभािाः 

दर्पदाथायः स्िीकृताः। द्रव्यावण क्िंर्वतसंख्यकावन । 

परमात्मा भगिान् विष्णुरेि । लक्ष्मीः भगितः र्विः । 

जीिा अनुचरा अज्ञानदःुिदवूषताः । एतत्सिां- श्रीमन्मध्िमत े

हररः परतरः सत्यं जगत्तत्त्ितो 

 

                                                            
8 अवहबुयध्न्य संवहता-३/२१ 

9 भागित-े१०/४०/२१ 

10 भ०च० पृ-२१ 

11 महाभारते र्ावन्तपि-े२०६/१४ 

भेदाः जीिगणाः हरेरनुचरा नीचोिभािं गताः । 

मुविनैजसुिानुभूवतरमला भविश्च तत्साधनं 

 

अिाददवत्रतय ं प्रमाणमविलाम्नायैकिेद्यो हररः ॥ 12  इवत 

व्यासतीथेन मध्िमतं संकीर्त्तयतम् । भगितो विष्णोः विग्रह े

अन्तः प्रविश्य तदीयेन अप्राकृतेन दहेने आनन्दस्यानुभिो 

मुविः । एषा भगित्सायुज्यरूपा सालोक्तय- सामीप्य- 

सारूप्यरूपेण क्रमेण लभया । सालोक्तयाददकं च 

अर्चयराददमागेण प्राप्तम,् स च प्राकृतदहेतो जीिस्य 

उत्क्रान्त्या लभयः । उत्क्रावन्तश्च कमयियसाध्या । कमयियश्च 

भगिदनुग्रहणे प्राप्यः । स च िेदविवहतकमयणामनुष्ठानेन 

भगित्स्िरूपज्ञानेन च भगििक्तत्या साध्यः।13 इवत । 

 

वनम्बाकय मतम-्  

कदावचद ् द्वतेाद्वतैिादी वनम्बाकायचाययः । तन्नये ब्रह्म सगुणं 

वनगुयण ंचेत्यवस्मन्नथे द्वतैाद्वतैिादः । जीिब्रह्मणो भदेौ अभेदौ 

िेत्यवस्मन्पिे तु द्वतैाद्वतैौ भेदाभेदिादौ िा स्िीकृतौ । 14 

आत्मानात्मकभेदने तत्त्िं वद्वविधम् । आत्मा 

जीिात्मपरमात्मभेदने वद्वविधौ । जीिो ज्ञानिान् 

ज्ञातृत्िाददधमायधाररूपः । अणुः परतन्त्रः प्रवतर्रीरं वभन्नो 

बन्धमोियुि इवत िदवन्त । प्रकृवतपुरुषकालकमयणां वनयन्ता 

परंब्रह्म िासुदेिः श्रीकृष्णः। तस्य हररररवत नामान्तरं विद्यते 

। जीिेश्वरयोरंर्ावर्भािसम्बधः वस्थरीकृतः । 

प्रकृवतस्तत्काययदहेाददकमनात्मतत्त्िम्। तदिुम्- 

 

ज्ञानस्िरूपं च हरेरधीनं र्रीरसंयोगवियोगयोग्यम् । 

 

अणुं वह जीि ं प्रवतदहेवभन्न ं ज्ञातृत्ििन्तं यदनन्तमाहुः ॥15 

इवत । मुिौ श्रीकृष्णपदसेिनं विना अन्यत् साधनं नावस्त । 

"तस्मात् कृष्ण परो दिेः त ं ध्यायेत्। तं रसेत् तं भजेत् तं 

यजेत् ॐ तत्सददवत ।"16 राधा श्रीकृष्णस्याह्लाददनी र्विः 

सिेश्वरी । राधाकृष्णयोमयध्ये विम्बप्रवतविम्बभािः स्िीकृतः 

। तथा वह भागिते-रेमे रमेर्ौ व्रजसुन्दररवभययथाभयकः 

स्िप्रवतविम्बविभ्रमः ।17 इवत । अवप चात्र- 

 

कृत्िा तािन्तमात्मान ंयािती गोपयोवषतः । 

 

                                                            
12 सा०द० पृ- 

13 भा०द०कै०अ० पृ- १२४ 

14 स०द०कौ० पृ-२०३ 

15 द०श्लो०-१ 

16 दर्श्लोकीटीका पृ-३६ 

17 भा०ग०-१०/३३/३७ 
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रेमे च भगिांस्तावभरात्मारामोऽवप लीलया ॥ 18  इवत 

जीिस्य भगििािापवत्तः मुविः । भगििािापवत्तनायम 

जगत्कतृयत्िव्यवतररिानां भगितो धमायणामिावप्तः । 

एतवत्सवद्ः प्रेमापरपयाययया रागावत्मक्तया भगितो भक्तत्या 

संजायते । सा च भगितः कृपया वनष्कामकमयपूर्ियकाय 

र्रणागत्या वह स्ियंसंपूणाय जायत े।  

 

रामानजुमतम-् 

विवर्ष्टाद्वतैिादी रामानुजाचार्यययः श्रीिैष्णिसंप्रदायस्य 

प्राथम्येन प्रवथतो महान ्दार्यवनको मनीषी । तेन ब्रह्मसूत्रस्य 

उपवनषदा ं च विवर्ष्टाद्वतैपरं व्याख्यानमुपस्थाप्य 

विवर्ष्टाद्वतैदर्यनस्य महती प्रचेष्टा प्रवतष्ठावपता। विवर्ष्ट ंच 

विवर्ष्ट ं च विवर्ष्ट े विवर्ष्टयोः स्थूलवचदवचवद्ववर्ष्टब्रह्मणः 

सूक्ष्मवचवद्ववर्ष्टब्रह्म्श्चाद्वतैं भेदभाि ऐक्तयवमवत 

विवर्ष्टाद्वतैम् । अत्र त्रयः पदाथाय वििेवचताः 

वचदवचदीश्वरभेदात् । वचदत्र जीिात्मानो बहिः । 

अवचत्तजुडरूप ंजगत् । सकलकल्याणकरः करुणािरुणालयः 

सियज्ञः सियर्विमान् स्ियंप्रकार्ः जगत्प्रभुः 

श्रीमन्नारायणोऽवद्वतीयश्चेतनः साध्यः ईश्वरो जीि ंजड ंजगि 

व्याप्नोवत। स च तयोः जीिजडयोरन्तः वस्थत्िा 

तयोर्नययामकत्िात् अन्तयायमीवत व्यपददश्यते। जीिो जगि 

ईश्वरस्य दहेौ । ईश्वरः कदावप ताभयां र्ून्यो न भिवत । 

चतुदयर्ब्रह्मा्डा अनन्तजीिाश्च तच्छरीरम् । साध्यवसद्ध्यथां 

न ज्ञानं नावप ज्ञानकमयसमिुयः दकन्तु भविरेि मान्या । 

रामानुजमत े िैकु्ठलोके भगितः ककंकररूपेण अिस्थानं 

कैिल्यम्। तत्प्रावप्तश्च ज्ञानकमयभयां साध्यया 

भगित्प्रपवत्तलिणया भक्तत्या । भगित्प्रपवत्तश्च भगितः 

र्रणागवतः । िेदविवहतकमयणामनषु्ठानेन वचत्त े वनष्कलुषे 

सवत ब्रह्मणो वजज्ञासा समुदवेत । ततः गुरुप्रप्रवत्तः । 

गुरुपदरे्ेन च ज्ञानं प्रकार्ते । ततः ज्ञानकमयणोरुभयोः 

संपन्नत्ि ेभगित्प्रपवत्तलिणा भविजाययत े। भविपूणयचेतस्कं 

जीि ं भगिान् अनुगहृ्णावत तद्वर्ाश्च जीिस्य 

भगितोऽपरोिानुभिो जायते । ततः मुविररवत ।  

 

िल्लभमतम-्  

पुवष्टमागयप्रित्तयको िल्लभ अणुभाष्यकत्ताय र्ुद्ाद्वतैिादी । 

तन्मतानुसारं-"िेदाः श्रीकृष्णिाक्तयावन व्याससूत्रावण चैि वह 

। समावधभाषा व्यासस्य प्रमाणं तत ् चतुष्टयम् ॥"19 इवत 

कतृयत्ि भोिृत्ित्िात् भगिान् श्रीकृष्णः एि परमात्मा ब्रह्म । 

र्ृंगाररसप्रधानस्िरूपः । जीि अणुः । ब्रह्मणोंऽर्ः । जीिस्य 

भगिद्मायणां वतरोभाि एि जीिभािः । जगददद ं ततो 

भेदमापन्न ं तस्यैि लीलामात्र ं र्ाश्वतम् । साधनं

                                                            
18 तत्र-१०/३३/२० 

19 िै० स०ं सा०वस०- पृ-११५ 

ज्ञानभविरूपमुिम् । श्रिणमननोपासनाददवभः पापिये 

सवत भगित्प्रेमोत्पवत्तस्ततो मुविररत्युच्यते । भविश्च वद्वधा 

मयायदाभविः पुवष्टभविश्च। मयायदानाम र्ास्त्रिर्णयता 

पद्वतः परमात्मनः 

चरणारविन्दमकरन्दवमवलन्दायमानत्िप्रधाना । पुवष्टभविश्च 

सतत ं श्रीकृष्णमुिचन्द्रचकोरायमाणता भगित्प्रीवतरूपा 

भगिदनुग्रहसाध्या, प्रथमा भगित्सायुज्यजननी वद्वतीया च 

जीि ेभगिदभदेानुभिावभव्यञ्जनी उिा ।  

 

चतैन्यमतम-् 

असौ चैतन्यमहाप्रभुः भगित अितारभूत इवत 

जीिगोस्िावमना भागितसन्दभे उिम् । तद्यथा- 

 

अन्तः कृष्ण ंबवहगौरं दर्र्यतागंाददिैभिम् । 

 

कलौ संकीतयनादःै स्मः कृष्णचैतन्यमावश्रताः ॥ 20  इवत । 

स्िरूपाद्यवभन्नत्िेन वचन्तवयतुमर्क्तयत्िाद ् भेदः,वभन्नत्िेन 

वचन्तवयतुमर्क्तयत्िाद ् अभेदश्च प्रतीयते । अनेन 

र्विर्विमतो भेदाभेदौ अगंीकृतौ । तौ च अवचन्त्यौ ।21 

चैतन्यमहाप्रभणुा न कोऽवप ग्रन्थः वलवितः । केिलं 

"वर्िाष्टकं" रवचतिानीवत केवचद्वदवन्त । यद्यवप 

चैतन्यसंप्रदायः माध्िमतस्य र्ािाविर्ेषस्तथावप माध्िमत-

चैतन्यमतयोः महान् भेदः स्िीदक्रयते । चैतन्यमतस्य 

प्रधानाचाययः बलदिेविद्याभूषणः । तेन ब्रह्मसूत्रोपरर 

अवचन्त्यभेदाभेदमतीयं गोविन्दभाष्यं विवलवितम् । तन्नये 

ईश्वर-जीि-प्रकृवत-काल-कमायवण पञ्चतत्त्िावन श्रूयन्ते । 

ईस्िरो विभुचैतन्यम ् वनत्यज्ञानाददगुणकं श्रीकृष्ण एि 

परमोत्तम ं िस्तु । जीिात्मा अणुचैतन्यम् । 

ईश्वरिवन्नत्यज्ञानाददगुणविवर्ष्टोऽस्मच्छब्दिाच्यः । विश्वं 

सत्यम् । जीिमात्रो हरेदायसः । श्रीकृष्णस्य चरणलाभ एि 

मुविः । भविरेि मुविप्राप्तये चरमसाधनम्। यिोिम्- 

 

आराध्यो भगिान् व्रजेर्तनयस्तद्ामिृन्दािनं 

रम्या कावचदपुासना व्रजिधूिगेण या कवल्पता । 

र्ात्रं भागितं प्रमाणममलं प्रमेा पुमथो महान् 

 

श्रीचैतन्यमहाप्रभोमयतवमद ं तत्रादरो नः परः ॥ 22  इत्यत्र 

श्रीकृष्णसेिा एि मुविरुिा । यद्यवप कृष्णसेिा समयविर्ेषे 

संसारेऽवप कदावचत ्केषांवचत् सम्भिवत परं सा न मुविः । 

दकन्त ुब्रह्मात्मभािप्रावप्तपूर्ियका कृष्णसेिैि मुविः ।  

 

                                                            
20 भाग०स०-१२/३२ 

21 भागितसन्दभ े

22 ि०ैसं० वस० पृ-४४३ 
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जगन्नाथदर्यनम-् 

िैष्णिदर्यनेष ु जगन्नाथदर्यनं स्ितन्त्रम् । तन्नये श्रीजगन्नाथ 

एि सियिैष्णिानामाधारपुरुषः । स एि भुविमुविप्रदाता । 

परंब्रह्मस्िरूपः । सियदर्यनादर्यः भगिान ् श्रीजगन्नाथ एि 

परमेश्वरः । यिोिमवभयुिैः- 

 

"यद्ब्रह्मेवत वननाददतं वह परमाऽद्वतैवप्रयैः र्ांकरैः 

विष्णुिैष्णिर्िेरैश्च भवणतो माध्िैस्तथा भास्करैः । 

वनम्बाकैः िलु िल्लभैव्रयजसुतो रामश्च रामानुजैः 

 

सोऽयं दारुमयः सुगोपलवलतश्चैतन्यकान्तोऽितु ॥" 23  इवत 

द्वतैाद्वतैीनां सारभूतः वसद्ान्तः दारुब्रह्म वनवश्चतः स च 

जगन्नाथ-बलभद्र-सुभद्रा-सुदर्यनभेदने चतुधायविभिः । 

दारुविग्रहाणा ं वनमायणं भगिता विष्णुना संपाददतम् । उिं 

च-  

वनियिाह स्ियं दिेः क्रमात्पञ्चदर् े ददने । चतुमूयर्त्तयः स 

भगिान् यथापूिां मयोददतः॥24 इवत लिर्ालग्रामवर्लावभः 

पूणे नानामवणमय े कोरटसूययसमप्रभे ददव्यक्संहासने 25 

प्रणिावत्मके26 मुख्यरूपेण चतुधायमूत्तययः र्ोभन्ते । िस्तुतः 

श्रीजगन्नाथ बलभद्रः सुभद्रा सुदर्यनः भुदिेी श्रीदिेी 

माधिश्च एिं सिे वमवलत्िा सप्तधा मूत्तयय भिवन्त । एतेषां 

ध्यानावन नीलादद्रमहोदये उिावन27 । तथावह- 

 

नीलजीमूतसकंार्ः पद्मपत्रायतेिणः । 

र्ोणाधरधरः श्रीमान् भिानामभयंकरः ॥ 

बलभद्रस्तथा सप्तफणाविकटमस्तकः । 

कुन्दने्दरु्ंिधिलः प्रकार्ोम्बुजलोचनः ॥ 

गुप्तपादकराम्भोजः समुत्तवलतसद्भुजः । 

भिानामिनायैि तथा भद्रावप भद्रदा ॥ 

अवधलवम्बतहस्ताब्जा कंुकुमाभा र्ुभानना ।  

सुदर्यनः स्तम्भरूपी बभूि विवजतेवन्द्रयः ॥ 

प्रभोः स्िरूपमभजन्माधिो िस्िरूपकः । 

लक्ष्मीश्चतुभुयजा विप्रा िराभयधरा तदा ॥ 

तथैि साब्जयगुलं धारयन्ती वस्मतानना । 

चतुगयजकरोवत्िप्तसुिणयकलसाकृतैः ॥ 

कृतावभषेका कमला कमलासनसंवस्थता । 

पद्मासनागता दिेी विश्वधात्री तथा वद्वजाः ॥ 

ज्ञानमुद्रां करे दिे िामे च चारुपंकजम् । 
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धारयन्ती धरादिेी प्रकार्ा धिलाकृवतः ॥ इवत ।  

 

केिलं जगन्नाथमूर्त्तयस्िरूपं तु श्रीजगन्नाथदर्यन-े 

 

गोलाकाराियुिा वनविलमवणमयी हमेभूषांगर्ोभा 

श्यामा कामावभरामा स्िजनसहरता प्रेमधारािहन्ती । 

या सा संसारसारा वश्रतजनविषया ब्रह्मरूपा प्रसन्ना 

पायात्संभ्रान्तनीलाचलभुिनसुिा स्रग्धरा दारुमूर्त्तयः ॥28 

इवत । वत्रमूर्त्तयस्िरूपं तत्र- 

स्िस्रा रामगदाग्रजेन समलंकाराय दािायत्मने 

भेदाभेदविधूतभोगपतय ेर्ृंगाररागात्मन े। 

नीलाद्रौ मवणम्डप ेवप्रयपुरी-श्रीमवन्दरस्िावमन े

तस्मै प्राञ्जवलरवस्म कृष्णवनधये राधावप्रयजानय े॥29 इवत  

 

असौ मूलनारायणः । स एि र्ैिानां वप्रयः वर्िः । 

गाणपत्यानां गणपवतः । सौराणां सूयय इवत वनवश्चतः । 

पञ्चक्िंर्वततत्त्िावन जगन्नाथविग्रह ेसवम्मवलतावन भिवन्त । 

अष्टांगयोगसारो जगन्नाथः । न द्रव्यादयः सप्तपदाथाय 

मोिप्रदावयकाः । नावप मोिे षोडर्पदाथयज्ञानस्य 

कावचदािश्यकता विद्यते । मायािाददमतं कुहकिद ्हयेम् । 

पाञ्चरात्रव्युहातीतः परमशे्वरो महाकारुवणको दारुदिेः 

सियतन्त्रलक्ष्यः । उिं चात्र श्रीजगन्नाथदर्यन े– 

 

व्यूहातीतसमस्तदशृ्यपटलं तद्दारुदहेावश्रतः 

सूक्ष्मस्थूलचतषु्टयैर्ियलवसतो िेदान्तसारोपमः । 

वनत्यं तत्त्िमवस प्रधानपुरुषो मायामयो वनजयर 

 

आस्त े वमष्टमहाप्रसादजनकः कैिल्यदाता हररः ॥ 30 

वनःश्रेयर्ब्दसाथयकत्िं परमाथयतत्त्ि ं च िासुदिेाख्यं 

जगन्नाथर्ब्दगोचरीभूतम् । तत्तु साध्यतत्त्िवमवत प्रिाच्य 

भविसाधनेन तस्य सािात्कारः सम्भि इवत परमपुरुषाथो 

वनगददतः ।  

 

उपसहंारः 

मुविभयगिद्वर्ीकाररूपा । भिद्वारा भगितो िर्ीकरणमेि 

मुविररवत भिा मन्यन्ते । सा तु िस्तुतः मुिेरवप बलीयसी 

। पञ्चसि- बन्धुमहावन्त- सालिेग- दावसआ िाउरर- 

बलरामदासादयः अत्र केचन भिा उदाहरणरूपेण प्रस्तूयन्ते 

। तथावह-  
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अस्पृश्य वप्रयसालिेगहृदये श्रीदावसआमानसे 

प्रेम्णा बन्धुमहावन्त भवितरल ेवचरं कदा राजत े। 

संसारे बलरामदासवनलये भिाश्रय ेप्रायर्ः 

 

सोऽयं श्रीपुरुषोत्तमो विजयते ब्रह्मा्डनाथेश्वरः ॥31 इत्यत्र 

भििाञ्छाकल्पद्रमुो जगन्नाथः सिेश्वरः वसद्ावन्ततः । अस्य 

दारुब्रह्मणो महाप्रसादभोजनेन भक्तत्या च 

कैिल्यप्रावप्तजाययतेवत महती श्रुवतः। अलमवतविस्तरेण ।  
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