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श्रीमद्भगवद्गीतायााः साराथथविषथणीटीकायाां भिितत्त्वम्
ितलकराजाः
श्रीमद्भगवद्गीता साक्षात्भगवतः श्रीकृष्णस्य मख
ु ारिवन्दिनस्सतृ त्वात् ईपिनषद्मयी ऄिस्त। ऄस्य
कृत्स्नस्य ईपिनषदस् मदु ायस्य आयं साररूपािस्त। ऄस्य च ग्रन्थस्य नैकाः टीकाः सदृं श्यन्ते । तासु
टीकासु साराथथविषथणी नाम्नी कािचत् तत्त्वमयी भक्े ः साधियता िवधाियनी टीका ऄन्यतमा
ऄिस्त। आयं टीका अचायथ-चडू ामिणना ठाकुरिवश्वनाथचक्रवितथना िवरिचता ऄिस्त। सारः नाम
िनयाथसः सः एव ऄथथः प्रयोजनं यस्य ऄसौ साराथथः= भगवतः प्रेमलक्षणभिक्ः तं साराथं नाम
प्रेमलक्षणभिक्ं वषथित आित टीकायाः ऄन्वथाथ सज्ञं ा । भगवतभक्ानां टीके यम् ईपजीव्यं वतथते।
भगवद्भिक्ः कमथ-ज्ञानवैराग्यादीनाम् अश्रयरूपा वरीवितथ। एतत् एव अचायेण प्रितपािदतम् ।
एवं गीताशास्त्रस्य ििकः षट्काः वतथन्ते नाम अदौ कमथषट्कः ऄन्ते ज्ञानषट्कः मध्ये च
भिक्षट्कः राजतेतमः। ऄस्याथथः भिक्योगः ऄनयोः तलद्रयोः ज्ञान-कमथणोः परमाश्रयरूपम।्
तदक्
ु म-्
‘भक्त्या मामिभजानाित,’1 ‘भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ,2’ ‘भक्त्याहमेकया ग्राह्याः’,3 ‘
‘भक्त्या तुष्यित के वलम’् ,4 ‘भििरेवैन नयित,’5 ‘न साधयित माां योग’‛6 आत्यािदषु
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भगवद्भक्े परं वैिश््यम् ईद्गीतम।् मानवजीवनं भिक्ं िवना िनस्फलम।् लब्धबोधोऽिप
भगवद्भिक्ं िवना क्लेशमेव भङु ् क्े आत्यि श्रीमद्भागवतशास्त्रं प्रमाणं ददाितश्रेयाः श्रिु तां भििमदस्तय ते िवभो िक्तलश्यिन्त ये के वलबोधलब्धये।
तेषामसौ क्तलेशल एव िशष्यते नान्यद्यथा स्तथूलतुषावघितनाम।् ।7
ऄस्याथथः ज्ञानलाभाय आषद् ऄिप प्रयासम् ऄकृत्वा भक्ः भिक्ः वतथमनी प्रभवेत।् भगवती
भिक्ः श्रेयसः नाम मङ्गलानां श्रिु तः ऄिस्त। तां भिक्ं िवहाय ये जनाः के वलबोधलब्धये
िक्लश्यिन्त। ते स्तथूलतुषावघाितनाः एव वतथन्ते । ‘तुषम् ाऄवघाित ाआित तुषावघाित’ तेन
तुषमात्रावघातनेन तुषमात्रां प्राप्नोित ाआित’। भावाथथस्तु ऄयं भिक्ं िवना ज्ञानं तषु माििमित ।
तस्मात् साराथथदिशथन्यां टीकायां भगवद्गीतायाः वास्तवं रहस्यं प्रयोजनं च ईद्घािटतम।् तद्यथा –
सततां कीर्त्थयन्तो माां यतन्तश्च दृढव्रतााः।
नमस्तयन्तश्च माां भक्त्या िन्ययि
ु ा ाईपासते।।8
यो माां पश्यित सवथत्र सवथञ्च मिय पश्यित।
तस्तयाहां न प्रणश्यािम स च मे न प्रणश्यित।।9
आत्यादौ सवथि भिक्रे व ऄिभधेयः सम्बन्धः प्रयोजनिमित व्यसेन न्यरुिप। िकञ्च
षष्ठाध्याये योगस्य वैिश््यं कथनान्तरं भगवता भगवद्भक्स्य योगिवत्तमत्वं प्राकाशयत।् तद्
यथायोिगनामिप सवेषाां मद्गतेनान्तरा्मना ।
7
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श्रद्धावान्भजते यो माां स मे युितमो मताः।।10
तद्रत् राजिवद्या-राजगह्य
ु योगे गह्य
ु तमं साधनं िनरुप्य “सततां कीतथयन्तु माम”् आत्यादौ
दृढवतभक्ानां साितशयं वैिश््यं भगवता व्यधािय। भगवन्तं सततं िनन्तयन्तः भक्ाः भगवित
िनत्ययक्
ु ाः वतथन्ते। तेषां योगः नाम ऄप्राप्तस्य प्रािप्तः, तं क्षेमप्राप्तस्य रक्षणं तच्च ईभयं भगवान्
स्वीकरोित आित स्वप्रतीज्ञवाक्यं ब्रवीिताऄनन्यािश्चयन्तो माां ये जनााः पयथपु ासते ।
तेषाां िन्यािभयुिानाां योगक्षेमां वहाम्यम् ।।11
िकञ्च भगवतीं भिक्ं िवना कमथणः नैष्फल्यं िनष्पादयतः भगवता सवथिक्रयाणां न्यासः तस्मै
स्यात् आित िववेचयन् अहय्करोिष यदश्नािस यज्जुहोिष ददािस यत् ।
यर्त्पस्तयिस कौन्तेय त्कुरुष्व मदपथणम् ।।12
ऄस्य एव उध्वथशािलन्याः भक्े ः वैिश््यं न्यनू ीकृत्य ऄवाथिचनः श्रीमद्भगवद्गीतायां कमथणः एव
प्रस्ततु िवषयत्विमित िनगिदतं न लज्जन्ते आित महान् ऄयं क्षोभस्य िवषयः । तदेव गोपनं िवषयं
समद्घु ाटयता अचायेण भक्स्य वैिश््यम् ईद्गायता प्रितपाद्यते स्वािभलस्यम।् यथाएवमि
ु ो रृषीके शो गुडाके शेन भारत।
सेनयोरुभयोमथध्ये स्तथापिय्वा रथोर्त्मम।् ।13
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ऄिस्मन् पद्ये भगवतः भिक्वश्यत्वं प्रितपादयित अचायथः िवश्वनाथः एवम् –
रृषीके शाः

सवेिन्ियिनयन्ताप्येवमुिोऽजथनु ेनािदष्टाः

ाऄजथुनवािगिन्ियमात्रेणािप

िनयम्योऽभिू द्यहो प्रेमवश्य्वां भगवत् ाआित भावाः। गुडाके शेन- गुडा यथा
माधुयथमात्रप्रकाशकास्ततर्त्था स्तवीयस्तनेहरसास्तवादप्रकाशकााः ाऄके शा िवष्णुब्रह्मिशवा
यस्तय तेन, - ाऄकारो िवष्णुाः, को ब्रह्मा, ाइशो महादेवाः। यत्र सवाथवतारर-चूडामणीन्िाः
स्तवयां भगवान् श्रीकृष्ण एव प्रेमाधीनाः सन् ाअज्ञानवु ती बभवू ।
रृषीकाणाम् इशः नाम आिन्ियाणां िनयन्तािप प्रेमवश्यतया ऄजथनु वािगिन्ियमािेण
िनयम्याभतू ् आत्यि यथा भगवतः प्रेमवश्यत्वं स्फुटीकृतं तथा भक्स्य सख्यभावेन
भगवतवशीकाररत्वं स्प्मेव। एवं स्थालीपल
ु ाकन्यायेन साराथथविषथणयाः वैिश््यं क्रमशः
प्रितपाद्यते।
श्रीमद्भगवद्गीतायाः साराथथविषथणयां टीकायां ईपक्रमादारभ्य ईपसहं ारं यावत्
भगवद्भिक्रे व संकीितथतािस्त । शद्ध
ु भक्े ः वरीयस्त्वं प्रितपाद्य भगवद्गीतायां व्यासः ऄवािदत् –
मय्यासिमनााः पाथथ योगां यञ्ु जन्मदाश्रयाः।
ाऄसांशयां समग्रां यथा ज्ञास्तयित तच्छृणु ।।14
ऄस्यां

टीकायाम्

अचायथः

िलखित

प्रथमेन

ऄध्यायषट्केन

ऄन्तकरणशदु ध्् यथथकिनष्ठकामकमथसापेक्षौ मख
ु फलसाधनौ ज्ञानयोगौ ईक्ौ ।
आदानीम् ऄनेन िद्रतीयाध्यायषट्केन “कमथज्ञानािदिमश्र श्रवणािन्नष्कामत्वसकामत्वाभ्यां
च
14
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सवथमख्ु यः
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प्रेमवत्पाषथदत्वलक्षणमिु क्फलसाधकः”। प्रकरणेऽिस्मन् यत् कमथणा प्राप्यते ज्ञानेन लभ्यते
तपसा साध्यते वैराग्येण समपु ास्ये तद्भिक्योगेन भवतीित प्रितपाद्यते। तदक्
ु ं भागवतेय्कमथिभयथर्त्पसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् ।
योगेन दानधमेण श्रेयोिभररतरैरिप ।।
सवं मद्भिियोगेन मद्भिो लभतेञ्जसा ।
स्तवगाथपवगं मद्धाम कथिञ्चद् यित वाञ्छित।।15
आत्यादौ सवथसाधनगरीयसी भिक्ः आित प्रितपािदता। िकञ्च ‚ाऄकामसवथकामा्मा
मुख्यकामरुद्धािदधीाः। तीव्रेण भिियोगेन यजेत –
आत्यि श्रीमद्भागवतीयं िसद्धान्तं परु स्कृत्य चक्रवितथपादाः स्वभावं व्यक्ीकरोित।
“िवनािप साधनान्तरां स्तवगाथपवगाथिदिनििलसाधकश्च परमाः स्तवतन्त्राः सवथसुकोऽिप
सवथदुष्कराः श्रीमद्भिियोग ाई्यते। ” आत्यि ऄसौ परमब्रह्मणः अस्वादने भिक्रे व एकमािं
कारणिमित प्रितपादियतक
ु ामः अचायथः िलखित – “िसतशकथ रा-रसग्रहणे यथा रसनैव
कारणां, न तु चक्षाःु श्रोत्रािदकां, तथैव परब्रह्मास्तवादे भििरेव कारणम।् ” ऄि एव भक्े ः
परमं गाम्भीयं परमं च रहस्यम् अचायेण ईदघािट। िकञ्च – “भक्त्याहमेकया ग्राह्याः”
“भक्त्या मामिभजानाित यावान् यश्चािस्तम तत्त्वताः” आत्यि भगवतः सिवशेषत्वं
प्रितपािदतः।
योगेषु च भिक्योगस्य वैिश््यं साक्षातव्यासेन प्रितपािदतिमित अचायेण ऄभािस ।
तद्यथा –
15
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योिगनामिप सवेषाां मद्गतेनान्तरा्मना।
श्रद्धावान्भजते यो माां स मे युितमो मताः ।।16
ऄिप च भगवतः सिं वशेषत्वप्रितपादकम् ऄन्यत् वाक्यं यथा – “तथैव मिय श्यामसन्ु दरे
पीताम्बरे ाअसिि ाअसििभूिमकारूढां मनो यस्तय तथाभूत एव ्वां माां ज्ञास्तयित
ाआ्यथथाः।”
ऄव्यक्ं ब्रह्म ति एव असक्चेतसां तदेव ऄनवु भु षु णू ां तत् प्राप्तौ क्लेशो भवित
ऄिधकतरः । ईक्ञ्च –
क्तलेशोऽिधकतरस्ततेषामव्यिासिचेतसाम् ।
ाऄव्यिा िह गितदुथाःिां देहविद्भरवाप्यते।। 17
िनिवथशेषब्रह्मोपासके भ्यः भिक्रे व एकं साधनम् आित प्रितपादयित अचायथः िवश्वनाथः चक्रवितथः
– “तथा हीिन्ियाणाां शब्दािदज्ञानिवशेष एव शििाः, न तु िवशेषेतरज्ञाने ाआित। ाऄत
ाआिन्ियिनरोधस्ततेषाां िनिवथशेषज्ञानिमच्छतामवश्य-कर्त्थव्य एव । ाआिियाणाां िनरोधस्ततु
स्त्रोतस्तवीनािमव िनरोधो दुष्कराः एव, यदुिां सन्कुमारेण‛ –
य्पादपङ्कजपलाशिवलासभक्त्या कमाथशयां ग्रिथमुद्ग्रयिन्त सन्ताः ।
तद्वन्नररिमतयो यतयोऽिप रुद्धस्रोतोगणास्ततमरणां भज वासदु ेवम् ।।
क्तलेशो महािनह भवाणथवमप्लवेशां, षड्वगथनक्रमसुिेन िततीषथयिन्त ।
तत् ्वां हरेभथगवतो भजनीयमङ्िरां कृ्वोडुपां व्यसनमुर्त्र दुस्ततराणथम।् ।18
16

साराथथवर्षिणी टीका -6.47

17

साराथथवर्षिणी टीका -12.5

6

7

िविवधक्लेशभतू े सित यिद गितः भवित तिहथ ति भगवद्भिक्रे व साधनम।् “तावता क्तलेशेनािप
सा

गितयथद्यवाप्यते,

तदिप

भिििमश्रेणैव

।

भगवित

भििां

िवना

के वलब्रह्मोपासकानान्तु के वलक्तलेश एव लाभो, न तु ब्रह्मप्रािताः ।”
भिक्मागं न अश्रयन्तः साधकाः क्लेशमेव प्राप्नवु िन्त । तदक्
ु ं ब्रह्मणा –“ तेषामसौ क्तलेशल
एव िशष्यते नान्यद्यथा स्तथूलतुषावघाितनाम”् ।19 आित।
ऄनन्यभिक्द्रारा भगवत्कृपया च ऄस्मात् भवसागरात् सगु मतया मिु क्ः भवित। ईक्ञ्च
–
ये तु सवाथिण कमाथिण मिय सांन्यस्तय म्परााः ।
ाऄनन्येनैव योगेन माां ध्यायन्त ाईपासते।।20
ऄस्य श्लोकस्य टीकायाम् अचायथः िवश्वनाथः ज्ञानकमाथपेक्षया भक्े ः एव वैिश््यं वतथते आित
प्रितपादयित। तदेवम् –
“ मिय म्प्राप््यथं सन्ां यस्तय ्यक्त्वा सन्नासशब्दस्तय ्यागाथथ्वात,् ाऄनन्येनैव ज्ञानकमथ-तपस्तयािदरिहतेनैव योगेन भिियोगेन । यदक्
ु म-्
‚यत् कमथिभयथर्त्पसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत।् ‛
आत्यनन्तरं ‚सवं मद्भिियोगेन मद्भिो लभतेऽञ्जसा ।
स्तवगाथपवगथ मद्धाम कथिञ्चद्यिद वाञ्छित।।‛21
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समस्तकमाथिण मदथं पररत्यज्य कमथ-ज्ञान-तपािदभ्यः मक्
ु ः सन् ऄनन्यया भक्त्या मामपु ासते सः
भक्ः सख
ु पवू थकम् ऄस्मात् ससं ारात् मक्
ु ः भवतीित । ऄतः एव टीकारः कथयित ज्ञानकमाथपेक्षया भिक्रे व श्रेष्ठा वतथते। आित।
भवान् नरायणः एव ऄस्य संसारस्य बन्धच्छे दकः, जीवेश्वरयोः ऄंशोऽिप सः एव। आित
पञ्चदशाध्याये विणथतं मिहिषथव्यासेन । ईक्ञ्च –
यस्तमात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादिप चोर्त्माः ।
ाऄतोऽिस्तम लोके वेदे च प्रिथताः पुरुषोर्त्माः ।।22
श्लोके ऽिस्मन् अचायथः िवश्वनाथः प्रितपादयित यत् भिक्द्रारा एव भगवान् साध्योऽिस्त। तद्यथा
– “ब्रह्मोपासकै परमा्मोपासकै ाः स्तवसाध्यफलिसद्ध्यथं भगवतो भििरवश्यां कर्त्थव्यैव
भगवदुपासकै स्ततु स्तवसाध्यफलिसद्ध्यथं न ब्रहोपासनािप िक्रयते – ‚न ज्ञानां न च
वैराग्यां प्रायाः श्रेयो भवेिदह‛ाआित।, ‚ यत् कमथिभयथर्त्पसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत‛् ाआ्यादौ
‚सवं मद्भिियोगेन मद्भिो लभतेऽञ्जसा। स्तवगाथपवगं मद्धाम कथिञ्चद् यिद वाञ्छित
।।‛
भगवत-् प्राप्तेः साधनं तु ज्ञानयोगो भिक्योगः चािस्त । ज्ञान-भिक्योगयोः फलं वस्ततु ः
मोक्षः एव । ऄतः एव भगवदपु ासनया स्वगाथपवगथप्रेमादीिन सवथफलान्येव लब्धं शक्यन्ते ।
भगवत्प्रािप्तः तु भिक्भेगेण एव साध्या ऄिस्त ।
।। ाआ्यलम् ।।
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