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1. प्रस्थावना :  

भक्तिः  सिः  साधनोऽक्ि यस्यानुष्ठानं सरे्व जीर्वािः  करुु् शकु्नर्वक्ि। यत्र च सरे्वषां मनुष्यानामधधकारिः  अक्ि। अक्िन् कधियुगे 

आत्मोद्धारणारं्थ भक्तसदृशिः  कोऽधि उिायिः  नाक्ि। यर्ो धि ज्ञान-योग-र्ििः -यागादयिः  अक्िन् कधियुगे अर्ीर्व दुिुभेन धसद्ध्यधर् र्र्था 

च जगधर् एरे्षामुियुतसामग्रादयोऽधि न धमिक्ि। र्िादेर्व कारणार्् कधिर्वदं्ध भूत्वा ईश्वरस्य भतेिः  साधनमेर्व मनुष्याणां करु्व्यम्। 

धर्वचारिः  धियरे् चेर््, दृश्यरे् यर्् अक्िन् संसारे धमं स्वीकरोधर् इधर् याधर् मानर्वािः  सक्ि। रे्षु मानरे्वषु अधधकांशािः  ईश्वरस्य भक्तिः  

करुु्धमच्छक्ि। अिाकं धर्वचारकरणीयमक्ि यर््, ईश्वरिः  किः  र्र्था र्स्य भक्तिः  िुनिः  किः ? यिः  सरे्वषां शासनकर्ाु, सरु्वज्ञिः  सरु्वशक्तमान, 

सर्वाुियाुमी, यिः  न्यायस्य सदाचारस्य च धर्वधानं ददाधर्, यिः  सरे्वषां साक्षी, यिः  सर्वाुन् धशक्षां, बृक्दं्ध र्र्था ज्ञानं प्रददाधर्, यिः  गुणत्रयार्ीरं् 

भूत्वाधि िीिारूिेण गुणस्य भोता, यस्य भक्तना मनुष्यािः  समग्रार्् दुगुुणार्् चुराचारार्् र्र्था दुिः खार्् धर्वमुतं भूत्वा िरम िधर्वत्रािः  

भर्वक्ि। यिः  अव्यतं भूत्वाधि जीर्वान् दयां कृत्वा जीर्वानां कल्याणस्य  धमुस्य च प्रचारिः  करोधर्, यिः  भतान् आश्रयदानारं्थ स्विीिाद्वारा 

समयानुसारेण देर्वमनुष्यधदरूिे व्यतो भर्वधर् अर्थाुर्् साकाररूिेण प्रत्यक्षयोगं्य भूत्वा भतजनान् से्वच्छानुसारेण दशुनं दत्त्वा 

आह्लाधदरं् करोधर्, यिः  सत्ययुगे श्रीिरररूिे, ते्रर्ायुगे श्रीरामरूिे द्वािरयुगे श्रीकृष्णरूिे प्रकधिर्भगर्वर््, रं् पे्रममयं धनत्यम् धर्वनाशी 

र्वीज्ञानानन्दघनं सरु्वव्यािी ंईश्वरिः  इधर् रूिेण स्वीकरणीयम्। 

 मिधषुिः  शाक्िल्यिः  भक्तधर्वषये उतर्वान्- “सा िरानुरक्तररश्वरे” अर्थाुर्् ईश्वरे िरमिः  अनुरागिः  अर्थाुर्् पे्रमिः  एर्व भक्तिः । देर्वधषुिः  

नारदोऽधि भक्तसूते्र कधर्थर्र्वान्-“सा स्वक्िन् िरमपे्रमरूिा” इधर्। र्क्िन् िरमेश्वरेऽधर्शयपे्रमरूिा एर्व भक्तिः । अधि च 

“अमृर्स्वरूिा च” अर्थाुर्् सा भक्तिः  अमृर्स्वरूिा।  

 भतेिः  प्रधानभेदािः  धद्वधर्वधािः  साधनरूिसाध्यरूिश्च। साधनरूिस्यािरं नाम रै्वधिः , स नर्वधा। एरं्व च साध्यरूिस्यािरं नाम 

पे्रमापे्रमिक्षणम् इधर्। र्न्मधे्य सेर्वा भर्वधर् साधनरूिा र्र्था पे्रमिः  भर्वधर् साध्यरूििः । अधुना धर्वचायं यर््, सेर्वा का? यं प्रधर् ईश्वर सिुष्टिः  

भर्वधर्, र्दाकार भूत्वा सिः  यधद प्रभोिः  आज्ञानुसारेण आचरणं करोधर्, र्माचरणं सेर्वा इतु्यच्यरे्। अक्िन प्रसङे्ग श्रीमद्भागर्वधर् 

प्रह्लादमिोदयिः  उतर्वान्-    

श्रर्वणं कीरु्नं धर्वष्णोिः  िरणं िादसेर्वनम् । 

अचुनं र्वन्दनं दासं्य सख्यमात्मधनरे्वदनम्॥  इधर्  

 

अर्थाुर्् भगर्वर्िः  धर्वष्णोिः  नाम रूिं गुणं प्रभार्वादेिः  श्रर्वणम्, कीरु्नं िरणं र्र्था भगर्वर्िः  चरणसेर्वा, िूजनम्, र्वन्दनम्, भगर्वधर् दास्याभारं्व, 

सखाभारं्व र्र्था आत्मासमिुणम् – एर्ाधन नर्वधर्वधाधन भर्वक्ि भक्तभेदािः । भागर्वरे् नर्वधर्वधभक्तरेरं्व धर्वरृ्वर्ा-  

श्रर्वणं कीरु्नं धर्वष्णोिः  िरणं िादसेर्वनम्। 

अचुनं र्वन्दनं दसं्य सख्यमात्मधनरे्वदनम्॥ 

इधर् िंुसाऽधिुर्ा धर्वषणौ भक्तशे्चन्नर्विक्षणा।  

धियरे् भगर्वत्यद्धा र्न्मने्यऽधीर्मुत्तमम्॥1 

                                                             
1 श्रीमद्भा॰ ७।५।२३,२४ 

साराांश :  भतेिः  प्रधानभेदािः  धद्वधर्वधािः  साधनरूिसाध्यरूिश्च। साधनरूिस्यािरं नाम रै्वधिः , स नर्वधा। एरं्व च साध्यरूिस्यािरं 

नाम पे्रमापे्रमिक्षणम् इधर्। र्न्मधे्य सेर्वा भर्वधर् साधनरूिा र्र्था पे्रमिः  भर्वधर् साध्यरूििः । अधुना धर्वचायं यर््, सेर्वा का? यं प्रधर् 

ईश्वर सिुष्टिः  भर्वधर्, र्दाकार भूत्वा सिः  यधद प्रभोिः  आज्ञानुसारेण आचरणं करोधर्, र्माचरणं सेर्वा इतु्यच्यरे्। श्रीमद्भागर्वधर् 

भगर्वर्िः  धर्वष्णोिः  नाम रूिं गुणं प्रभार्वादेिः  श्रर्वणम्, कीरु्नं िरणं र्र्था भगर्वर्िः  चरणसेर्वा, िूजनम्, र्वन्दनम्, भगर्वधर् दास्याभारं्व, 

सखाभारं्व र्र्था आत्मासमिुणम् – एर्ाधन नर्वधर्वधाधन भर्वक्ि भक्तभेदािः ।  

  

मख्यशब्दः  – भक्तिः , भक्तरसिः , नर्वधाभक्तिः , भक्तस्वरूिम्। 
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श्रर्वणं र्न्नामाधदशब्दानां िरोतानां र्वा श्रोते्रण ग्रिणम्, कीरु्नं रे्षां स्वयमुच्चारणम्, िरणं र्न्नामरूिादीनां मनसा धचिनम्, िादसेर्वनं 

िररचायाु प्रधर्मादौ साधारणम्, अचुनं िूजा जिाधदषु , र्वन्दनं दिर्वत्प्रणामाधद सर्वाुङै्गरधभर्वादनं र्वा, दासं्य कमाुिुणम्, सखं्य 

र्धद्वश्वासाधदिः , आत्मधनरे्वदनं देिसमिुणम्, यर्था धर्विीर्स्य गर्वाश्वदेमुरणिािनाधदधचिा न धियरे् र्र्था देिं र्िै समरु्प् 

र्क्च्चिायजुनधमधर्। 

 

श्रवणम् - भगर्वते्प्रमी भतैिः  उच्चायुमाण भगर्वर्िः  नाम-रूिम्-गुण-प्रभार्वम् , िीिा, र्तं्व, रिस्ययुतामृर्मयीकर्थनस्योिरर श्रद्धा, 

पे्रमिूरु्वकं श्रर्वणमधि च र्स्यामृर्मयीकर्थनं शु्रत्वा भगर्वते्प्रमे मुग्धभारं्व यर्था मृगिः  र्वीणाध्वधनं शु्रत्वा मुगं्ध भर्वधर् र्द्वर्् मुग्धभार्वधमत्यादयिः  

श्रर्वणभतेिः  स्वरूििः । 

 

कीर्तनम् – भगर्वर्िः  नामरूिगुणप्रभार्वचररत्रर्त्त्वरिसयान् च श्रद्धािूरु्वकं र्र्था पे्रमिूरु्वकमुच्यारणं कुरु्वन् शरीरे रोमाञ्चिः , कण्ठार्वरेधिः , 

अशु्रिार्िः  हृदयस्य प्रफुल्लर्ा, मुग्धर्ा इत्यादसिः  कीरु्नभतेिः  स्वरूिािः ।  

 

स्मरणम् – प्रभोिः  नाम-रूि-गुण-िीिार्- र्त्त्व-रिस्यमयामृर्मयकर्थनं च यिः  व्यक्तिः  श्रद्धािूरु्वकं र्र्था पे्रमिूरु्वकं श्रर्वणं िठनं, र्स्य 

मननं, मननं कुरु्वन् शरीरं शुदं्ध कृत्वा भगर्वर्िः  स्वरूिे िीनम् इते्यर्ािः  िरणभतेिः  स्वरूिािः ।  

 

पादसेवनम् -    सधञ्चियद् भगर्वर्श्चरणारधर्वनं्द र्वज्राङ्कुशध्वजसरोरुििाञ्छनाढ्यम् । 

उतु्तङ्गरतधर्विसन्नखचिर्वाि ज्योत्स्नाधभरािर्मिद्धृदयान्दकारम् ॥ 

   यच्छौचधनिः सृर्सररत्प्रर्वरोदकेन र्ीरे्थन मूरु्ध्न्धधकृरे्न धशर्विः  धशर्वोऽभूर्् । 

ध्यारु्मुनिः शमिशैिधनसृष्टर्वजं्र ध्यायेक्च्चरं भगर्वर्श्चरणारधर्वन्दम् ॥2 

अर्थाुर्् भगर्वर्िः  यर्् चरणकमिं र्वज्राङ्कुश-ध्वजिः  कमिाधदधचहे्नन युतम्, यस्य शोभायुतरतर्वणु उन्नर्नखमििस्य प्रभार्विः  

भतस्य हृदये क्थर्थरं् मिदन्धकारं िूणुरूिेण धर्वनश्यधर्, श्रीभगर्वर्िः  र्र्् चरणकमिं सदा पे्रमिूरु्वकं धचिनीयम्। 

 

यिार्् चरणप्रक्षािनजिार्् धनगुर्ायािः  गङ्गायािः  िधर्वत्रजिं मिकोिरर धारणं कृत्वा धशर्विः  धशर्वतं्त्व प्राप्तम् र्र्था यर्् चरणकमिं 

ध्यानीिुरुषस्याििः करणेऽर्वक्थर्थर्ाय िािरूििरु्वर्ाय इन्द्रधनधक्षपं्त र्वज्रसदृशम्, अर्थाुर्् यस्य ध्यानेन िािराधशं धर्वनषं्ट भर्वधर्, भगर्वर्िः  

र्र्् चरणकमिं सदा धचिनीयधमधर्। 

 

श्रीभगर्वर्िः  धदव्यमङ्गिमयरूिस्य धात्वाधदमूरे्िः , धचत्रििस्य अर्थर्वा मानसमूरे्िः  मनेिरचरणं श्रद्धािूरु्वकं दशुनम्, धचिनम् िूजनम् र्र्था 

च सेर्वनं कुरु्वन् भगर्वर्िः  पे्रमे र्न्मयमेर्व िादसेर्वनधमधर् उच्यरे्। 

 

वन्दनम् - भगर्वर्िः  शास्त्रर्वधणुरं् स्वरूिं, भगर्वर्िः  नाम, र्स्य धात्वाधदमूधरं् धचत्रमर्थर्वा मानधसकमूधरं् स्वशरीरेन मनसा च श्रद्धासधिरं् 

साष्टाङ्गप्रणामम्, र्र्था च सर्वाुन् चराचरभूर्ान् िरमात्मनिः  स्वरूिं मत्वा श्रद्धािूरु्वकं शरीरेन मनसा च प्रणामम् इत्याधदना भगर्वते्प्रमे 

मुग्धर्ा एर्व र्वन्दनाभक्तिः  इतु्यच्यरे् । 

 

सख्यम् -     अिो भाग्यमिो भागं्य नन्दगोिव्रजौकसाम् । 

यक्न्मतं्र िरमाननं्द िूणे ब्रह्म सनार्नम् ॥3 

अर्थाुर्् र्स्य नन्दगोिस्य व्रजर्वासीगणानां भागं्य धन्यमेर्व, योषां धमत्रिः  िरमानन्दिररिूणुिः  सनार्निः  ब्रह्मिः । भगर्वर्िः  प्रभारं्व र्तं्व रिसं्य 

मधिमां च ज्ञात्वा िरमधर्वश्वासिूरु्वकं धमत्रभारे्वन र्स्य रूच्यनुसारेण कायुकरणम्, र्स्योिरर अन्यपे्रमप्रदशुनम्, र्स्य गुण-रूि-िीिान् 

प्रधर् मुगं्ध भूत्वा धनत्यधनरिररूिेण प्रसन्नभार्वमेर्व सख्यभक्तिः  इतु्यच्यरे्। 

 

आत्मननवेदनम् - िरमात्मनिः  र्तं्त्व रिस्यप्रभार्वमधिमाधद च ज्ञात्वा दिाुिङ्कारधिरं् भूत्वा स्वस्य शरीर-मन-धन-जनसधिरं् स्वयमेर्व 

समू्पणं कमु प्रधर् श्रद्धािूरु्वकं िरमपे्रमिूरु्वकं च िरमात्मधन समिुणमेर्वात्मधनरे्वदनभक्तिः  इतु्यच्यरे्। 

 

2. उपसांहारः  

भगर्वत्प्राप्तये  कमु-योग-ज्ञानादयिः  सरे्व मागाुिः  उत्तमािः । िरिु शासे्त्र भक्तमागुस्य अर्ीर्व प्रशंसा दृश्यरे्। नर्वधर्वधेषु भक्तषु 

एकिः  भक्तिः  यस्य हृदयेऽक्ि सिः  संसाररूसागरार्् अनायासेन िारं भूत्वा भगर्विं प्राप्नोधर्। र्र्था च प्रह्लादरूििः  भक्तिः  यस्य हृयरे् 

                                                             
2 श्रीमद्भा॰ ३।२८।२१-२२  
3 श्रीमद्भा॰  १०।१४।३२ 
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अक्ि र्स्य रु् नर्वभक्तनामधि धर्वकाशिः  भर्वधर्। उिररक्ल्लक्खरे् नर्वभक्तर्वणुने येषां भतानां नामोदािरणाधन िररदृश्यरे् र्स्य हृदये 

केर्विमेकसैर्व भतेिः  धर्वकासिः  अभर्वर्् र्न्न िरिु र्वहूनां भक्तनां धर्वकाशिः  आसीर््। र्र्थाधि यस्य यर्् भार्वस्य प्राधान्यर्ा आसीर्् र्स्य 

र्र्् भार्वसै्यर्व नामाधिखर््। िुनिः  नामधि आगर्धमत्यधि दृश्यरे्। र्विुर्िः  सिः  व्यक्तिः  धन्यिः  भर्वधर् यिः  भगर्वर्िः  भक्तधर्वषये स्वस्य मनसं 

धनयोजयधर्, र्र्था सिः  व्यक्तिः  अधधको धन्यिः  भर्वधर् येन भगर्वर्िः  भतिः  उत्पद्यरे्। 
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