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श्रीजगन्नाथदर्शन-काव्यस्य दार्शननक-समीक्षणम् 

ड. प्रदीप्त कुमार नन्दः 

सर्शदर्शननर्भागमुख्यः(उपाचायशः) 

श्रीजगन्नाथ संस्कृतनर्श्वनर्द्यालयः, श्रीनर्हार,पुरी 

र्ोधसारः-  

इदं श्रीजगन्नाथदर्शनाख्यं काव्यं १६३ श्लोक ः समुज्ज्र्लं भर्नत । नर्धाभनिसम्बनलतं काव्यनमदं 

जगन्नाथोपासनायाः महत्त्रं् नर्नर्ननि । जगन्नाथानश्रतानां भिानां हृदये भनिरसमुत्पादयनत । 

द्व तर्ाददसम्मतं भनितत्त्र्मस्य दर्शनस्य मूलभूतं लक्ष्यम् ।   दारुनर्ग्रहस्य 

सर्ाशन्तयाशनमनोऽनिललोकानधष्ठातुरानन्दकन्दस्य सनिदानन्दस्य सरे्श्वरस्य श्रीजगन्नाथस्य श्रीहरेः 

सत्तामनधगन्तु ं यद्यनप अजस्रपन्था नस्थरीदियते नर्द्वनिस्तथानप अनपानयन्या भक्तत्या भिः 

अनचरमेर्ानन्दघनं भगर्न्तमुपलभ्य कृतकृत्यो जायते । तथाह श्रुनतः- “नर्ज्ञानघनानन्दघनासनिदानन्द करसे 

भनियोगे स नतष्ठनतʺ इनत । मोक्षसाधनोपायेषु प्रनसद्धषेु योगज्ञानकमशभनिषु भनिरेर् सर्शश्रेष्ठा प्रनतपाददता 

।  

उपिमः- 

सर्शधमाशन् पररत्यज्य मामेकं र्रणं व्रज । अह ंत्र्ा सर्शपापेभ्यो मोक्षनयष्यानम मा र्ुच ॥ (भ०गी-१८/६६) 

इत्यत्र त्र्ां नननितबुनद्धमन्तं सर्शपापेभ्यः सर्शधमाशधमशरूपबन्धनेभ्योऽहं नूनं मोक्षनयष्यामीनत अजुशनं प्रनत 

भगर्तः समुपदेर्ः स्पिः । ईश्वरदर्शनहेतोः भनिरत्यार्श्यकी । मन्दमतीनामत्यल्पर्िीनामल्पायुषां च 

मनुष्याणां मनसः प्रसादाय नचत्तप्रर्ान्तये परमानन्दप्राप्तये भनिरनहतः किन सुगमो मागो नानस्त । सुतरां 

सर्शसाधनसहजा समपशणानत्मका भनिगशरीयसी र्रीयसी च । तथा नह भगर्ता र्ासुदेरे्न- मां च यो 

व्यनभचारेण भनियोगेन सेर्ते । स गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ अनप च तत्र- भक्तत्या 

मामनभजानानत यार्ान् यिानस्म तत्त्र्तः । ततो मां तत्त्र्तो ज्ञात्र्ा नर्र्ते तदनन्तरम् ॥ (गी०-

१४/२६,१८/५५) इनत भगर्दनुग्रहद्वारा एर् सकलपुरुषाथशनसनद्धयशस्मात् तस्मात् कमशयोगो  ध्यानयोगो  

ज्ञानयोगो र्ा अन्यो र्ा यः कनित् स सर्ोऽनप भनिद्वारेण र्ाथशकरो भरे्न्नान्यथा । इत्यत्र कमशयोग-

ध्यानयोगयोः रहस्यं भनियोगोिः । श्रीमिागर्तं त ु श्रीकृष्ण-परब्रह्मणोरभेदो मनुते । ब्रह्मसूत्रेषु 
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प्रनतपाददतं ब्रह्म, श्रीमिगर्द्गीतायां र्र्णशतः पुरुषोत्तमः, श्रीमिागर्ते नचनत्रतः श्रीकृष्णिेनत नभन्नाः 

प्रतीयमाना सन्तोऽनप त्रयो र्स्तुतः एकमेर् तत्त्र्मास्ते । यिोिं भागर्ते- र्दनन्त तत्तत्त्र्नर्दस्तत्त्रं् 

यज्ज्ञानमद्वयम् । ब्रह्मेनत परमात्मेनत भगर्ानननत कथ्यत े॥ (१/२/११) औपननषदा अद्व तर्ाददनो मुख्यतत्त्रं् 

बह्मरूपेण कथयनन्त । योगनर्र्ारदास्तु परमात्मर्ब्देन पररनचन्र्नन्त । भिास्तु सनिदानन्दस्र्रूपं तत्त्रं् 

भगर्ानननत गायनन्त । भिानां मतानुसारं र्ासुदेर्-जगन्नाथ-नायायण-श्रीकृष्ण-गोनर्न्दप्रभृतीनन नामानन 

पयाशयर्ाचकानन भर्नन्त , नान्यथा । यद्यनप परमाथशज्ञानेन जीर्-भगर्तोरभेदस्तथानप व्यर्हारदरृ्ा भेद 

एरे्नत ननिप्रचम् । जीर्ः सेर्को मायायुिो भगर्ान् सेव्यो मायामुि इत्यनयोः महान् भेदः । भिः कदानप 

मुनिनेच्छनत । भिस्य कृते मुिेरपेक्षया भिेरेर् प्राधान्यनमनत र् ष्णर्ीयनसद्धान्तः । यिोिं भागर्ते- 

सालोक्तयसार्िशसामीप्यसारूप्य कत्र्मप्युतः । दीयमानं न गृह्णनन्त नर्ना मत्सेर्नं जनाः ॥ ( भा०३/२९/२३ ) 

भगर्त्सेर्ा व्यनतररिं मुनिमनप तुच्छनमनत मन्यमानस्य भिस्य कृते नूनमेतादरृ्ो भनियोगः परमपुरुषाथो 

र्रीर्र्तश ।  

दार्शननकतत्त्र्ानन- 

श्रीपुरुषोत्तमजगन्नाथस्य स्र्रूपं ध्यानं च प्रणर्ात्मकं र्र्णशतम् । बलभद्र-सुभद्रा-जगन्नाथानां स्र्रूपं 

यथािमं अ उ म र्णाशनां समनिभूतं प्रणर्स्र्रूपम् । सुदर्शनचिस्य स्र्रूपमेषां ज्योनतमशयानां र्िीनां 

समिीभूतम् । प्रथमपराद्धऽेयं जगन्नाथः नीलमनणनर्ग्रह आसीत् । तदनन्तरं ददव्यदारुमयी मूर्त्तशरभूत् । अस्य 

पुरुषोत्तमके्षत्रस्य श्रीजगन्नाथस्य च माहात्म्यमबलम्ब्य बहर्ो नर्द्वांसो बहुपुस्तकानन नलनितर्न्तः । 

सर्शदर्शनादर्शः भगर्ान् श्रीजगन्नाथ एर् परमेश्वरः । यिोिमनभयुि ः- 

"यद्ब्ब्रह्मेनत नननाददतं नह परमाऽद्व तनप्रय ः र्ांकर ः 

नर्ष्णुरै्ष्णर्र्ेिर ि भनणतो माध्र् स्तथा भास्कर ः । 

ननम्बाकैः िलु र्ल्लभ व्रशजसुतो रामि रामानुज ः 

सोऽयं दारुमयः सुगोपलनलति तन्यकान्तोऽर्तु ॥"1 इनत द्व ताद्व तीनां सारभूतः नसद्धान्तः दारुब्रह्म नननितः । 

नद्वतीये श्लोके स एर् र् र्ानां नप्रयः नर्र्ः । गाणपत्यानां गणपनतः । सौराणां सूयश इनत नननितः । 

पञ्चवरं्र्नततत्त्र्ानन जगन्नाथनर्ग्रहे सनम्मनलतानन भर्नन्त । अिांगयोगसारस्त्र्मेर् । न द्रव्यादयः सप्तपदाथाश 

मोक्षप्रदानयकाः । नानप मोके्ष षोडर्पदाथशज्ञानस्य कानचदार्श्यकता नर्द्यते । मायार्ाददमतं कुहकर्द ्हयेम् 

। कलौ जगन्नाथः बुद्ध इनत अच्युतदासादयो महापुरुषाः कथयनन्त । अवहसंासमथशकस्य नर्ष्णोः 

नर्मार्तारभूतस्य भगर्तो बुद्धमतस्य समादर अत्र नर्नहतः । ज नमतं नादतृम् । पाञ्चरात्रव्युहातीतः 

परमेश्वरो महाकारुनणको दारुदेर्ोपासना सर्ोत्कृिा । उिं चात्र- 

व्यूहातीतसमस्तदशृ्यपटलं तद्दारुदेहानश्रतः 

सूक्ष्मस्थूलचतुिय र्र्शलनसतो रे्दान्तसारोपमः । 

                                                             
1 श्री०ज०द०श्लो०-१ 
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ननत्यं तत्त्र्मनस प्रधानपुरुषो मायामयो ननजशर 

आस्ते नमिमहाप्रसादजनकः क र्ल्यदाता हररः ॥2 इत्यत्र जगन्नाथस्य सरे्श्वरत्रं् नसद्धानन्ततम् ।  

श्रीके्षत्रधामनर्रे्चनम्-  

भारतर्षशमस्माकं पुण्यायतम् । इदं के्षत्रं सरे्षां महापुरुषाणां व्यासर्नसष्ठादीनां मुनन-ऋनषणामुत्पनत्तस्थलम् 

। अत्र नस्थताः धमशस्तम्भरूपा बहर्ः नगरर-पुरी-नद-नद्यि भारतस्य ख्यावतं नद्वगुणीकुर्शनन्त । स्र्यं भगर्ान् 

अनस्मन् भारतर्षे नानार्तारान् नर्धृत्य दिुननग्रहाय नर्िानां च पररपालनाथं आनर्बशभूर् । यिोिं 

नश्रमिागर्ते- 

अहो अमीषां दकमकारर र्ोभनं 

प्रसन्न एषां नस्र्दतु स्र्यं हररः । 

य जशन्म लब्धं नृषु भारतानजरे 

मुकुन्द स र्ौपनयकं स्पृहा नहतः ॥3  

अनप च नर्ष्णुपुराणे- 

गायनन्त देर्ाः दकल गीतकानन  

धन्यास्तु ते भारतभूनमभागे । 

स्र्गाशपर्गाशस्पदमायशभूते 

भर्न्त भूयः पुरुषाः सुरत्र्ात् ॥4 इनत भरतेन पानलतत्र्ात् भारतं प्रनसद्धम्। उत्कलं भारतस्य महान् 

राज्यनर्र्ेषम् । उत्कृिा कला यस्य र्ा उत्कलम् । चतुःषनष्ठकलाननपुणाः इमे उत्कलीयाः ।  

वत्रंर्न्मण्डलमनण्डतं मनन्दरमालानभः सुसनितनमदमुत्कलराज्यं परमपार्नमयम् । तथा च स्मृनतः- उत्कलो 

नाम देर्ोऽनस्त ख्यातः परमपार्नः । तत्र तीथाशन्यनेकानन पुण्यान्यायतानन च॥ दनक्षणस्योदधेस्तीरे स तु 

देर्ः प्रनतनष्ठतः । यत्र नस्थत्र्ा र्  पुरुषाः सदाचारननदर्शनाः ॥5 अनप च कनपलसंनहतायां –र्षाशणां भारतः 

श्रेष्ठः देर्ानामुत्कलः श्रुतः । उत्कलस्य समो देर्ो नानस्त नानस्त महीतले ॥6 इत्यत्र  मोक्षप्रदानयकायां7 

उत्कलके्षत्रे सागरतीरे पुयां श्रीके्षत्रं र्ंिके्षत्रं रे्नत महत्के्षत्रं नर्द्यते यत्र नीलाचले र्ंिनाभौ श्रीमनन्दरं र्ोभते 

। अत्र नीलाचलस्य गुहायां देर्ानधदेर्स्य लीलापुरुषोत्तमस्य दारुब्रह्मणो ननत्यननर्ासस्थानं  

परमानन्दसन्दोहात्मकम् । यिोिं - नीलर् लगुहान्तःस्थं दारुरुनपणमव्ययम्। ये पश्यनन्त नरा मां ते 

                                                             
2 तत्र श्लो-२४ 

3 भा०ग०-५/१९/२१ 
4 वि०पु०-२/३/१८ 
5 स्कान्दे ६/२-३ 

6 क०सं० १/८ 

7 द्वारका मथुरा माया कार्ी काञ्ची अर्नन्तका ।  

पुरी द्वारार्ती च र् सप्त र् मोक्षदानयकाः ॥ आचारेन्दःु 
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जीर्न्मुिो न संर्यः ॥8 उत्कलीया महापुरुषा अनप अनस्मन् नर्षये न मौनाः । ते मुिकंठेन गायनन्त- ए 

नीलनगरर ननत्य सम । तेणु श्रीकृष्ण ननत्य धाम । ए नीलनगरर ननत्य दइु । अनभन्न अभेद अट  । गोप मथुरा 

द्वारार्ती । श्रीकृष्ण अयोध्यार पनत ।9 इनत । मत्त्यशर् कुण्ठतुल्यमतीर् गोपनीयं श्रीके्षत्रम् ।  एतत्सरं् 

जगन्नाथदर्शने- 

ददव्यत्कोरटर्रत्कलाकररुचं र्ंिाकृनतस्तैजसं 

नीलादद्रप्रणर्ाद्यतत्त्र्गहनं प्राचीरनबभ्रत्त्रयम् । चातुष्कोनणतनादनर्न्दरुनहतं दीप्तं चतुद्वाशरकं 

त्र मात्रं हररधामर्ाश्वतसुिं र् कुण्ठनोमोज्ज्र्लम् ॥10 इनत ।  

श्रीमनन्दरम्- 

19-48-17 अक्षांर्े 85-41-06 द्रानघमारेिायां भौगोनलकनस्थत्यां पुरीधामस्थ ं

श्रीजगन्नाथमनन्दरमुत्कलीयानां ख्यावतं नर्कार्यनत । श्रीमनन्दरस्य नर्ल्पचातुयं तु नर्श्वर्ासीनां मनांनस 

चमत्करोनत ।    श्रीर्त्सिण्डर्ाल नामकं श्रीमनन्दरं कदानचद्राजराजेश्वरनमनत11 ननगद्यते। 214f 8 inch 

उितानर्नर्िनमदं िी०पू० ११६१द्वादर्र्ताब्द्यां अनन्तर्मशचोडगंगदेरे्न ननर्मशतम् । मुख्यमनन्दरं गभशगेहं 

र्ा नर्मानसंज्ञकम्। नद्वतीयं मुिर्ालाख्यं श्रीजगमोहनम् । तृतीयो नाटमण्डपः । चतुथो भोगमण्डपि । 

चतुधाशमूत्तशयः-  

दारुनर्ग्रहाणां ननमाशणं भगर्ता नर्ष्णुना संपाददतम् । उिं च- ननर्शर्ाह स्र्यं देर्ः िमात्पञ्चदर्े ददने । 

चतुमूशर्त्तशः स भगर्ान् यथापूरं् मयोददतः॥12 इनत लक्षर्ालग्रामनर्लानभः पूणे नानामनणमये कोरटसूयशसमप्रभे 

ददव्यवसंहासने13 प्रणर्ानत्मके14 मुख्यरूपेण चतुधाशमूत्तशयः र्ोभन्ते । र्स्तुतः श्रीजगन्नाथ बलभद्रः सुभद्रा 

सुदर्शनः भुदेर्ी श्रीदेर्ी माधर्ि एरं् सरे् नमनलत्र्ा सप्तधा मूत्तशय भर्नन्त । एतेषां ध्यानानन नीलादद्रमहोदये 

उिानन15 । तथानह- 

नीलजीमूतसंकार्ः पद्मपत्रायतेक्षणः । 

र्ोणाधरधरः श्रीमान् भिानामभयंकरः ॥ 

बलभद्रस्तथा सप्तफणानर्कटमस्तकः । 

                                                             
8 महा०पु०नर्द्या 

9 उ०प्र० पृ २०४ 

10 ज०द०-३० 

11 नर्०ध० ३-९३ 

12 स्क० पु०- १९/ ७ 

13 महा०नर्- ३/१०१ 

14 तत्र- ४/४४ 

15 नी०म०-४/१०/-१७ 
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कुन्देन्दरु्ंिधर्लः प्रकार्ोम्बुजलोचनः ॥ 

गुप्तपादकराम्भोजः समुत्तनलतसद्ब्भुजः । 

भिानामर्नाय र् तथा भद्रानप भद्रदा ॥ 

अनधलनम्बतहस्ताब्जा कंुकुमाभा र्ुभानना ।  

सुदर्शनः स्तम्भरूपी बभूर् नर्नजतेनन्द्रयः ॥ 

प्रभोः स्र्रूपमभजन्माधर्ो ह्रस्र्रूपकः । 

लक्ष्मीितुभुशजा नर्प्रा र्राभयधरा तदा ॥ 

तथ र् साब्जयुगलं धारयन्ती नस्मतानना । 

चतुगशजकरोनत्क्षप्तसुर्णशकलसाकृत ः ॥ 

कृतानभषेका कमला कमलासनसंनस्थता । 

पद्मासनागता देर्ी नर्श्वधात्री तथा नद्वजाः ॥ 

ज्ञानमुद्रां करे दके्ष र्ामे च चारुपंकजम् । 

धारयन्ती धरादेर्ी प्रकार्ा धर्लाकृनतः ॥ इनत ।  

केर्लं जगन्नाथमूर्त्तशस्र्रूपं तु श्रीजगन्नाथदर्शने- 

गोलाकाराक्षयुिा नननिलमनणमयी हमेभूषांगर्ोभा 

श्यामा कामानभरामा स्र्जनसहरता प्रेमधारार्हन्ती । 

या सा संसारसारा नश्रतजननर्षया ब्रह्मरूपा प्रसन्ना 

पायात्संभ्रान्तनीलाचलभुर्नसुिा स्रग्धरा दारुमूर्त्तशः ॥16 इनत । नत्रमूर्त्तशस्र्रूपं तत्र- 

स्र्स्रा रामगदाग्रजेन समलंकाराय दार्ाशत्मने 

भेदाभेदनर्धूतभोगपतये र्ृंगाररागात्मने । 

नीलाद्रौ मनणमण्डपे नप्रयपुरी-श्रीमनन्दरस्र्ानमने 

तस्म  प्राञ्जनलरनस्म कृष्णननधये राधानप्रयजानये ॥17 इनत  

चतुद्वाशरानण-  

                                                             
16 ज०द०- १२७ 

17  तत्र-१२६ 
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वसंह-व्याघ्र-हस्त्यश्वभेदेन चतुद्वाशरानण पूर्शपनिमोत्तरदनक्षणभागेषु नर्द्यन्ते।  

प्राचीरम्- 

ख्री०पू०१४५२ तमे र्तके गजपनतना कनपलेन्द्रदेरे्न श्रीमनन्दरस्य चतुःपाशे्व "मेधनाद" नामकं प्राचीरं 

नर्ननर्मशतम् । 

अरुणस्तम्भः-  

अिादर्र्ताब्द्यां ददव्यवसंहदेर्नद्वतीयेन कोणाकाशदानीतः 33f 08 inch नर्नर्िोऽयं स्तम्भः  वसंहद्वारसम्मुिे 

नर्राजते । 

गरुडस्तम्भः- मुख्यमनन्दरसम्मुिे नर्राजते 10f नर्नर्िोऽयं गरुडस्तम्भः । 

नीलचिम्-  

अिधातुननर्मशतं चिाकारमिारनर्नर्ि ं पताकाधारभूतं नीलचिम ्श्रीमनन्दरनर्िरे राजत े । अस्य उिता 

11f 08 inch व्यासः 7ft 06 inch पररनधफलकस्य रे्धः 2 inch पररधेः प्रस्थः 09 inch र्तशते । अस्य 

केन्द्रस्थलनस्थतस्य रृ्ताकारके्षत्रस्य व्यासः 2ft 2.5 inch अरस्य द र्घयशः1ft 10 inch अनस्त ।18   

द्वावरं्र्सोपानानन – 

पञ्चज्ञानेनन्द्रयानण, पञ्चप्राणाः, पञ्चतन्मात्रानण, पञ्चमहाभूतानन, ज्ञानम् अहकंारि सरे्नमनलत्र्ा 

द्वावरं्र्नतसंख्यकानीनत सोपानानन भानुदेरे्न नर्ननर्मशतानन ।19 अपरे तीव्रा-कुमुदर्ती-मन्दा-छन्दोर्ती-

दयार्ती-रंजनी-रनतका-रौद्रा-िोधा-र्दद्रका-प्रसाररणी-व्रती-माजशनी-ख्यानत-रिा-सानन्दपनी-आजापनी-

मन्दन्ती-रोनहणी-रम्या-उग्रा-क्षोनभण्यः द्वानर्र्नतसंख्यकाः योनगन्यः सोपानानधष्ठानत्रण्यः इनत तानन्त्रका 

मन्यन्ते ।20  

पाश्वशदेर्ताः-  

मुख्यमनन्दरस्य उत्तरे र्ामनः, दनक्षणे र्राहः, पनिमे नृवसंहो नर्द्यन्ते । अिौ ददग्पालाः नर्ग्रहाः 

दर्ार्ताराः एरं् अन्ये बहर्ो देर्ा देव्यि नर्द्यन्ते । रे्ढायां तु वसंहद्वारसम्मुिस्थानस्य दनक्षणे 

पाशे्वपनततपार्ननामा पूर्ाशनभमुिः जगन्नाथनर्ग्रहो र्त्तशते । अस्पृश्यजातीनां मनन्दरप्ररे्र्नननषद्धानां 

दर्शनानभलानषणां भिानां कृते असौ प्रेममयो दर्शनीयोऽनस्त । गुमुटस्य र्ामे फतेमहार्ीर-राधाकृष्ण-गणेर्-

दगुाशदीनां नर्ग्रहाः र्ोभन्ते । पार्च्छर्ामे १५ फुट् उितानर्नर्ि ंकार्ीनर्श्वनाथस्य मनन्दरमनस्त । पाशे्व 

                                                             
18 उत्कलप्रसंगः २०११ जुलाइ पृ-१२४ 

19 तत्र-२०१७ पृ-९४ 

20 उ०प्र०-२०१४ पृ ९४ 
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सीतारामाभ्यां सह चत्र्ारो भ्रातरः हनुमान् सुग्रीर् जाम्बर्ान् एरं् सरे् र्ानरभिा प्रभुप्रनणपादपुरःसरं 

दशृ्यन्ते। नृवसंहनाथस्य तथा गणनाथस्य नर्लानर्ग्रहौ नर्द्येते । कूमशरे्ढायां र्ामे अनिश्वरो महादेर्ः 

पाकर्स्तूनां र्ोधकत्रे्न पररनचतोऽनस्त । भोगमण्डपस्य ऊद्ब्ध्र्शकुडे्य अनन्तनारायण-लक्ष्मी-सरस्र्ती-

प्रजापनत-नर्ष्णाददरे्र्ानां नचत्रानण र्ोभन्ते । तद्दनक्षणेन सत्यनारायणस्य पाषामप्रनतमा पञ्चरथमनन्दरे 

अनस्त । प्रनतमायाः र्ामदनक्षणयोः श्रीदेर्ी भूदेर्ी च नर्द्येते । अन्यानन यथा-बालमुकुन्द-र्टगणेर्-

हररसहदेर्-र्टार्कार्-र्ाटमंगला-संकटताररणी-महार्ज्रेश्वरी-लोकनाथ-यमेश्वर-  नीलकंठेश्वर-

महामृत्युञ्जय-माकश ण्डेय-कपालमोचन-सूयशनारायण-कुत्तामचण्डी-अनन्तर्ासुदेर्-के्षत्रपाल-यज्ञनृवसंह-

रोनहणीकुण्ड-नाटगणेर्-नर्मला-गोपेश्वर-रे्णुमाधर्-सानक्षगोपाल-काञ्चीगणेर्-क्षीरचोरागोपीनाथ-

महालक्ष्मी-भुर्नेश्वरी-श्रीसरस्र्ती-षष्ठीदेर्ी-सानर्त्री-गायत्री-मनसा-नीलमाधर्-रे्ढाकाली-लक्ष्मीनारायण-

र्द्रीनारायण-द्वारकानाथ-सूयशचन्द्रौ-दनधर्ामन-गोपीनाथ-रामचन्द्र-र्नलपाताल-पादपद्म-र्ुकसारी-

ऐर्ानेश्वरानण पाश्वाशनण मनन्दरानण अतीर् रमणीयानन सनन्त ।  

षोडर्मण्डपाः-  

श्रीमनन्दरपररसरे भेटमण्डप- चाहानणमण्डप-स्नानमण्डप-र् कुण्ठमण्डप-र्कुलमण्डप-भोगमण्डप-मुिमण्डप-

माजणामण्डप-जलिीडामण्डप-नानभकटामण्डप-देर्सभामण्डप-अनचन्तामण्डप-नाटमण्डप-आडपमण्डप-

रत्नमण्डप-यज्ञमण्डपाि षोडर्मण्डपाः नर्राजन्ते । सर्ाशदौ रत्नमण्डपनर्षये नर्चायशते । रत्नमण्डपो र्ा 

रत्नरे्दी सप्तधामूत्तीनां कृते आसनम् । तत्रादौ बलभद्रस्य मध्ये सुभद्रायाः ततः जगन्नाथस्य त्रीनण चिानण 

नर्द्यन्ते । जगन्नाथस्य र्ामे श्रीदेर्ी सुदर्शनः माधमाः दके्ष च भूदेर्ी नर्राजन्ते । रे्ददकाया उिता ४ फुट 

र्तशते। षोडर्मण्डपेषु अन्यतमः मुनिमण्डपः । मुिमण्डप इनत र्ा नामान्तरः । 

पुरीनस्थतषोडर्र्ासनब्राह्मणानां कृते अत्र स्थानं नर्द्यते । तत्र नर्राजमानाः सन्तः ते सरे् पनण्डताः  

धमशर्ास्त्रनर्नहतानां नीनतननयमानां समुपदेर्ं प्रदापयनन्त। र्ास्त्रसन्देहान् उन्मोचयनन्त । श्रूयते 

श्रीमनन्दरप्रनतष्ठासमये इदं स्थानं ब्रह्मणः आसनं आसीत् । अत्रासनं पातनयत्र्ा चतुमुशिो ब्रह्मा 

श्रीमनन्दरप्रनतष्ठां चकार । यज्ञभस्मोपरर अयं मण्डपो नर्ननर्मशतः । गोर्द्धशनमठाधीर्ः श्रीर्ंकराचार्ययशः अस्य 

स्थायी सभापनतः । तदनतररिानां राजगुरु-रायगुरु-मनन्दरपुरोनहत-सन्न्यानस-

न नष्ठकर्योज्येष्ठपनण्डतब्राह्मणानामनप अत्रानधकारो श्रूयते ।21   

आनन्दर्जारः-  

भक्ष्यभोज्यचव्यचोष्यलेह्यपेयाः सरे् श्रीजगन्नाथप्रसादाः यत्र नर्दियन्ते स आनन्दर्जारः । अत्र भिा 

सानन्देन महाप्रसादं भुञ्जनन्त । 

पञ्चतीथाशनन-  

                                                             
21  The importance of Mukti Mandap in jagannath culture 17sem 2015 wiki     
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माकश ण्डेय-शे्वतगंगा-समुद्र-स्र्गशद्वार-चितीथश-इन्द्रद्युम्नानन पञ्चतीथाशनन सनन्त । महाभारते महोदनध-

रोनहणीकुण्ड-शे्वतगंगा-इन्द्रद्युम्न-माकश ण्डेयानन प्रनसद्ध तीथाशनन ख्यातानन ।22  

नीनतकानन्तनर्रे्कः-  

श्रीमनन्दरपाकर्ालायां २५० ततोऽनधका र्ा चुल्यः सनन्त । तत्र प्रत्यह ंनर्ग्रहाणां कृते अन्नाददकं पच्यन्ते । 

५६ संख्यकाः भोगाः प्रनसद्धाः । प्रनतददनं प्रातःधूपः,मध्याह्नधूपः,सन्ध्याधूपि  त्रयो धूपाः पञ्चार्कार्ाः 

नद्वपहुडौ च भर्नन्त । अत्र सुआराः पाचकाः । चतुद्धाशमूर्तशभ्यो न रे्द्यात्परं तन्न रे्द्यं पुनः नर्मलादेर्  समपशणं 

भर्नत । पिात्तन रे्द्यं महाप्रसाद अबढा नाम्ना व्यर्नह्रयते । ततु्त संसारमलनार्कं स्पृिास्पृिनर्र्र्जशतं 

माहाद्दशनमनत । उिं च- जगन्नाथस्य न रे्द्यं महापातकनार्नम् । भक्षणात्फलमाप्नोनत कनपलाकोरटदानकम् ॥ 

चण्डालादद जनस्पृि ंतदन्तं च नृपोत्तम । भोिव्यं सहसा नर्प्र ः पार्नं सुरदलुशभम्॥23 इनत । श्रीजगन्नाथस्य 

चतुर्रं्र्नत रे्र्ेषु द्वावरं्र्नतरे्र्ाः सर्शदा पालनीया भर्नन्त । सुर्णशरे्र्ः र्षशस्य पञ्चकृत्र्ो भर्नत । 

स्र्णशरौप्यरत्नादीनन बहुनर्धानन आभरणानन श्रीनर्ग्रहाणां कृते नभन्नानन भर्नन्त । रथयात्रायां रथे कदानचत् 

मनन्दरे तानन धारणीयानन भर्नन्त । टानहआ पुष्पमुकुटम् । श्रीमनन्दरे ३६ संख्यकाः ननयोगाः सेर्का नर्द्यन्ते 

। आद्यो गजपनतः । नद्वतीयो मुददरथः । अन्ये पूजापण्डादयः बहुनर्धाः नर्द्यन्ते । पर्ाशनण चात्र बहुनर्धानन । 

द्वादर्नर्धा यात्रासु नर्श्वप्रख्याता "श्रीगुनण्डचा" घोषयात्रा नर्ददनानत्मका । अत्र रथमारुह्य 

पनततोद्धारणाथं श्रीजगन्नाथ-बलभद्र-सुभद्रा-सुदर्शनादयः चतुद्धाशनर्ग्रहाः रथमारुह्यमानाः श्रीमनन्दरात् 

गुनण्डचामनन्दरं यार्त् गच्छनन्त । त्रयो रथाः ननन्दघोष-तालध्र्ज-दपशदलनभेदेन । ननन्दघोषः 

श्रीजगन्नाथस्य । तालध्र्जो बलदेर्स्य । दपशदलनः सुभद्रायाि रथः । अत्र पुर्ययां जगन्नाथोपासना सर्ोत्कृिा 

।  

रथयात्रा रथनर्श्लेषणं च-   

आषाढर्ुक्तलनद्वतीयायां श्रीके्षत्रे रथयात्रा नर्ददनानत्मका नर्श्वप्रनसद्धा । सा भिकल्याणकाररणी 

"श्रीगुनण्डचा"नामा । भुनिमुनिप्रदानयनी । यदिंु श्रीके्षत्रसुधाननधौ-  

नद्वतीयायां सुददव्यायां रथयात्रा मनोरमा । 

नर्ददनानत्मका ज्ञेया भिकल्याणहतेरे् ॥24 अनपचात्र- 

जगन्नाथप्रेम्णा सकलजनता भिसदया 

रथारूढं दषृ््र्ा मधुरमधुर्षाशसजनलता । 

                                                             
22  २०१५ धररत्री पृ-२ 

23 नी०म०- १०/११६-११७ 

24 श्री०सु० नन०- २१६ 
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र्दन्तो हे कृष्ण त्र्मनस परमानन्दनर्षय- 

स्तरे्यं श्रीके्षत्रे नर्मलरथयात्रा नर्लसतु ॥25 इनत 

रथे जगन्नाथो र्ामनः । कदानचत् राजराजेश्वरः । गुनण्डचायात्रायाः महानायकः । यदिुम्-  

र्ृंगारे सूत्रधारः कनकमयननभो राजराजानधराजो 

भिानां दारुब्रह्म नत्रभुर्नमनहतो गुनण्डचायां पुरोधा । 

घोषाख्या दाण्डयात्रा परमसुलनलता काररता येन लीला 

पूणो ददव्यार्तारो जयतु सुरपुरीनायको देर्राजः ॥26 जगन्नाथादयित्र्ारो मूत्तशयः गोरटपहनण्ड27 माध्यमेन 

टानहआ28 नर्भूनषताः सन्तः रथान् प्रनत आगच्छनन्त । भि रिुराकृष्यमाणाः बडदाण्ड मागे गुनण्डचामनन्दरं 

यार्त् रथारूढो व्रजनन्त । तत्र आडपमण्डपे नर्ददनानन उनषत्र्ा  जन्मभूनमलीलां समाप्य दर्म्यां पुनः 

दनक्षणानभमुिेन श्रीमनन्दरं प्रत्यार्त्तशयनन्त । इय ं   सुमधुरा "बाहुडायात्रा" इनत कथ्यते । एकादश्यां नतथौ 

श्रीमनन्दरसम्मुिे रथे जगन्नाथ- बलभद्र- सुभद्राः सरे् सुर्शणशरे्र् ः समुज्ज्र्नलता भर्नन्त । अयं बडतढउ रे्र्ः 

नहरण्मयरे्र्ो र्ा चतुर्शगशफलप्रदः । जन्मजन्मान्तरकिनर्दारक अतीर् रमणीय इनत । एतत्सर्शम्- 

टानहआ भूनषताः सरे् राघर्दासपक्षतः । 

पहनण्डनर्नधमृत्सृज्य रथारूढा भर्नन्त नह ॥ 

स्यन्दनेषु च रम्येषु ननन्दघोषाददषु नत्रषु । 

गुनण्डचामनन्दरं यार्त्बडदाण्डे व्रजनन्त नह ॥ 

नर्म्यन्तं तदा दशृ्यं जन्मरे्द्यां सुदलु्लशभम् । 

ये पश्यनन्त नरा मुिा आडपासने केर्र्म् ॥ 

रिंु धृत्र्ा करौ सम्यक् रथमाकृष्य सादरम् । 

रथे तु र्ामनं दषृ््र्ा पुनजशन्म न नर्द्यते ॥ 

रथोत्सर्स्य तस्य र् दर्मेऽनह्न तु या दिया । 

दनक्षणामुिी यात्रा बाहुडा पररकीर्त्तशता ॥ 

                                                             
25 तत्र- २१७ 

26 तत्रैि- २१८ 

27 आगमनशलैी 
28 पुष्पमुकुटम ्

http://www.ijnrd.org/


© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 11 November 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 

IJNRD2211160 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

b528 

 

एकादश्यां रथे प्रोिः वसंहद्वारेऽनप पार्ने । 

राजराजेश्वरः श्रीमान् स्र्णशरे्र्ो मनोरमः ॥29 इनत ।  

बहु पुरातनी रथसंस्कृनतः । अस्माकं भारतर्षे र् ददककालादारभ्य रथननमाशणस्य परंपरा र्तशते । पुर्ययां नत्रषु 

रथेषु २१८८ काष्ठिण्डानन व्यर्नह्रयन्ते । तेषु  फार्ी-धउरा-असन-र्ाल्मली-देर्दारु-पालधुआ-कअंस-

महाननम्ब-रृ्क्षाणां  प्रमुिभूनमका  र्तशते। इमे रृ्क्षाः नयागड-दर्पल्ला र्ननर्भागेन प्रदीयन्ते ।  र् र्ाि-

र्ुक्तल-तृतीया अथर्ा अक्षयतृतीया-ददर्सात् प्रनतर्षं नर्ीन-रथननमाशणस्य र्ुभारम्भो जायते । नर्ल्पर्ास्त्र-

मानसार-अपरानजतपृच्छा-र्ुल्र्सूत्र-मयमत-नर्र्कमशप्रकार्- नर्ल्पसारसंग्रहाददषु ग्रन्थेषु रथननमाशणस्य 

र्णशनं लभ्यते।  नर्ल्पर्ास्त्रानुसारं ननन्दघोषाददरथानां ननमाशणं भर्नत । देर्ी चर्िशका रथननमाशणस्य इिदेर्ी  

। श्रीनहर  (राजगृहस्य) सम्मुिे इयं देर्ी नर्राजमाना । तत्र रथिलां (रथननमाशणस्थानम्) ननमाशय 

रथननमाशणकायं जायते । रथननमाशणे ये जनाः ननयुिा भर्नन्त  तेषु नर्श्वकमश(र्धशकी)-कमशकार-रूपकार-

नचत्रकार-सूचीकार-भोइसेर्काः प्रमुिाः । त ेननमाशतारः पारंपररक-हस्त-अगुनल-मानेन रथननमाशणं कुर्शनन्त ।  

ननन्दघोषः- 

ननन्दघोषः श्रीजगन्नाथस्य स्यन्दनम् । अस्य ननन्दघोषस्य गरुडध्र्ज-चिध्र्ज- कनपध्र्जभेदेन नामानन 

प्रनसद्धानन। अयं रथः इन्द्रप्रदत्तः । रथरत्नं स्परटकम् । नर्श्वकमाश अस्य ननमाशता ।  ३३ हस्त ५अंगुल =४४फुट 

३ इञ्च उि-पररनमते अनस्मन् रथे ८३२ संख्यकानन काष्ठानन व्यर्नह्रयन्ते । अस्य षोडर्नसनद्ध-पररनमतानन 

१६ चिानण,१६ अराि भर्नन्त । प्रनतचिस्य व्यासः ७ दफट् । द र्घयश-प्रस्थौ ३५ फुट् । रथपीठस्य के्षत्रफलः 

१२२५  फुट् । भूमेः दनधनउनत-उिता २४ फुट् ।  पीतलोनहतो रथार्रणः। नहरण्यगभशः दनधनउनतः । तत्र 

जीर्-परमौ र्ुकपनक्षयुगलौ । दारुकः रथ-सारनथः । चत्र्ारो घोटकाः र्ंि-शे्वत-बलाहक-हररदश्वाः र्ुभ्राः। 

रथरिुः र्ंिचूडः। नभ-व्योम-आकार्ानन त्रयः कलर्ाः । कलर्ोपरर र्ून्यचिस्य नाम सुदर्शनम् । पताका 

त्र लोक्तय मोनहनी । ध्र्जनचह्नं हनुमान् । र्ंि-चिे रथायुधे । षोडर्दलाकृनतः भद्रपीठः । चन्द्रातपनाम 

कनकमुण्डी । सम्मुिद्वारस्य नचत्रं कल्परृ्क्षस्य द्व े पत्रे । उत्सर्मूत्ती र्ासुदेर्-मदनमोहनौ। जय-नर्जयौ 

द्वारपालौ । कुमुद-कुमुदाक्षौ प्रनतहारौ। रथरक्षकौ इन्द्र-गरुडौ । भ रर्-नरवसंह-गरुड-र्ासुदेर्ाः रथपालाः । 

रथानधपो र् नतेयः । रथदेर्ता नृवसंहः । र्ीषशदेर्ता कल्याणसुन्दरः । चरदेर्ौ र्राह-नृवसंहौ । सम्मुि 

पाश्वशदेर्ताः ब्रह्मेन्द्र-सप्तषशयः । पृष्ठभागदेर्ताः नृवसंह-राम-नारायणाः । र्ामभागदेर्ताः नत्रनर्िम-हनुमत्-

रुद्राः । दनक्षणे र्राह-कृष्ण-गोपीनाथाः । रथदेर्ी योगमाया । रथभ रर् एकपात् । रथर्िी नर्मला –नर्रज े

। रथयक्षः हयाशक्षः । रथगन्धर्शः र् धृनतः । रथ-सम्मुिे फुलमोची उर्शर्ी,  पृष्ठ े कनकमञ्जरी काममञ्जरी, र्ामे 

                                                             
29 श्री०सु०नन०- २१९- २२४ 
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प्रेममञ्जरी चम्पकमञ्जरी, दनक्षणे अनंगमञ्जरी भ्रमरमञ्जरी चेमाः सर्ाशः रथासीना अप्सरसस्तथा नारद-

देर्ल-व्यास-र्ुक-परार्र-र्नर्ष्ठ-नर्श्वानमत्र-रुद्राः ऋषयि ननन्दघोषे नर्लसनन्त । अनस्मन् ननन्दघोषे 

देर्ानधदेर्स्य अपूर्शमनहमा उिा –  

लक्ष्मीं संर्रयन्दरं नर्दलयनंस्तापं महािण्डयन् 

भिानाकलयन्सुिं च रसयन्संपालयन्सत्र्रम् । 

यात्रां संर्रयन् पहनण्डनर्लसन्प्रास्र्ादयन्गुनण्डचां 

संपश्यन्जगदीश्वरो नर्जयत ेश्रीननन्दघोषोपरर ॥30 इनत ।  

तालध्र्जः- 

तालध्र्जरथस्य नायकः देर्ानधदेर्ो बलदेर्ः । अस्य  लांगलध्र्ज इनत नामान्तरमनस्त । रथरत्नं मकश तम् । 

मयदानर्ः अस्य ननमाशता । ३२ हस्त १०अंगुल अथर्ा ३९ फुट् ४ इञ्च उिमान-नर्नर्िऽेनस्मन् रथे ७६३  

काष्ठिण्डानन व्यर्नह्रयन्ते । चतुदशर्भुर्नसंज्ञकानन अस्य १४ चिानण,१४ अराि सनन्त । चिव्यासः ६ फुट् 

। रथपीठो मेरुक लार्-संज्ञकः ३४ फुट् द र्घयश-प्रस्थनर्नर्िः अिदलपद्माकारि । के्षत्रफलः ११५६ फुट् । 

रथार्रणः नीललोनहतः । दनधनउतेनाशम भुर्नकोषः । अनस्मन् सुपणश-द्वासुपणौ र्ुकपनक्षयुगलौ । चन्द्र-सूयश-

नर्द्युतः कलर्त्रयः । कलर्ोपरर र्ून्यचिं कालसंहारः । पताका ऊन्मनी । ध्र्जे तालनचह्नम्। रथरक्षकाः 

र्ासुदेर्-भास्कर-रुद्राः । हल-मुसलौ रथायुधे । तीव्र-घोर-दीघशश्रम-स्र्णशनाभाः चत्र्ारो घोटकाः कृष्णर्णाशः 

। रथरिुर्ाशसुदकः । ब्रह्म-नर्र्ौ रथर्िी । चन्द्रातपः कनकमेिलः । सम्मुिद्वारनचत्रं पञ्चपत्रनर्नर्िं 

तालपत्रम् । राम-कृष्ण-गोपालाः उत्सर्मूत्तशयः। सुर्ील-अनतर्ीलौ प्रनतहारौ । रथपालः आददर्ेषः । 

रथानधपः बृहन्न्यासः । र्ीषशदेर्ता अनन्तनागः । चरदेर्ौ ब्रह्म-नर्र्ौ । गणेर्-कार्त्तशकेय-मृत्युञ्जय-सर्शमंगला-

प्रलम्बारर-हलायुध-नाटाम्बर-मुिेश्वर-र्ेषदेर्ाः नर्पाश्वशदेर्ताः । रथदेर्ी केतुभद्रा । भ रर्ः के्षत्रपालः । 

रथर्िी जयदगुाश र्ूनलनी दगुाश च । रथयक्षः प्रचण्डः । जया- नर्जया-चण्डी-चण्डरूपा- नन्दा-आनन्दा-

सनन्दा-नतलोत्तमाः अिौ अप्सरसः । अंनगरा-पुलह-पुलस्त-कृष्ण-मुद्गल-आत्रेय-काश्यप-आसियः अिौ 

ऋषयः तालध्र्ज े ननर्सनन्त । तालध्र्ज े बडठक्तकुरो बलदेर्ः पूणशचन्द्रननभो शे्वतः । महायोनगनर्र्ेष 

अनन्तनारायणः । तद्वन्दनं तालध्र्जे- 

रामं राजीर्नेत्रं नर्रनस फनणधरं शे्वतर्णाशर्भासं 

योगीनामग्रगण्यं मनणमयमुकुटं कुण्डलं िान्तगण्डम् । 

श्रीके्षत्रं प्लार्यन्तं कनकमयर्पुधाशरयन्तं र्रेण्यं 
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र्न्दे तालध्र्जस्थं हलमुसलधरं रेर्तीप्राणबन्धुम् ॥31 इनत ।  

देर्दलनः-  

देर्दलनस्य नानयका देर्ी सुभद्रा । अस्य रथस्य दपशदलन इनत नामान्तरमनस्त । रथरत्नं मानणक्तयम् । 

कालनेमी अस्य ननमाशता । ३१ हस्त र्ा३७ फुट् ६ इञ्च अस्य उिता ।  ५९३ काष्ठिण्डानन अनस्मन् रथ े

व्यर्हृतानन । अस्य रानर्स्र्रूपानण १२ चिानण, १२ अराि सनन्त । चिव्यासः ५ फुट् । रथपीठः 

कानम्पल्यः ३३ फुट् द र्घयश-प्रस्थनर्नर्िः  सहस्रदलपद्माकारः । के्षत्रफलः १०८९ फुट् । रथार्रणः 

कृष्णलोनहतः । नहरण्मयी दनधनउनतः । अत्र श्रुनत-स्मृती र्ुकपनक्षयुगलौ । परा-अपरा-र् ियशः त्रयःकलर्ाः । 

दीप्तनामा र्ून्यचिम् । नादानम्बका र् जयन्ती। र्ुभ्रपद्मं ध्र्जसंकेतः । रथायुधौ पद्म-कल्हारौ । र्ीरघण्टः 

चन्द्रातपः । सम्मुिद्वारे पञ्चलताकार-नचत्रम्। रथानधश्वरौ सुभद्रा-सुदर्शनौ । उत्सर्मूर्तशः जयदगुाश । गंगा-

यमुने द्वारपाले । सारनथः अजुशनः । रोनचका-मोनचका-नजता-अपरानजताः चतस्र अश्वाः रिर्णाशः । स्र्णशचूडः 

रथरिुः । नर्मला-दगुाश-र्ाराही-चामुण्डा-भुर्नेश्वरी-हरचण्डी-जयदगुाश-सर्शमंगला-उग्रताराः नर्-पाश्वशदेव्यः 

रथस्य । भृगु-सुप्रभ-र्ज्र-र्ृंनग-ध्रुर्ाः रथ-ऋषयः ।  मनोरमा-नतलोत्तमे प्रनतहारे । रथरक्षके उग्रचण्डा-

चन्द्रघण्टे । रथपालो हररहरः । रथानधपा र्नदगुाश । रथदेर्ता महामंगला । रथदेर्ी चन्द्रघण्टा । भ रर्ो 

घण्टाकणशः। यक्षः ककंज्र्नल्ककः। गन्धर्शः हा हा । एताः देर्ताः देर्दलने नर्राजन्ते ।  अनस्मन् रथे भद्रदात्री 

देर्ी सुभद्रा सृनिनस्थत्यन्तकाररणी । नत्रगुणरिुनर्िनण्डनी ।  जननी भनगनी जाया कन्यारूपनर्धाररणी सा 

। तथा नह-  

ददव्या प्रसन्नजनमानसर्न्दनीया 

नारी स्र्भार्लनलता ममतानर्धात्री । 

मध्यनस्थता नत्रगुणरिुनर्युियुिा 

त्रं् ददव्यदेर्दलने मधुभानषतानस ॥ अनप च- 

कनकमयनर्तर्दशर्दशव्यकांनपल्यसंस्थे 

नर्नर्धकुसुमकीणे कोरटबालाकश र्णे । 

भगर्नत रमणीये स्यन्दने पादपद्मं 

मलयजनसतनलप्तां चेतसा नचन्तयानम ॥32 इनत । सुदर्शनचिं महापातकं नर्नार्यनत । नर्ग्रहपीडां 

लाघर्यनत । र्त्रुसंहारं नर्धास्यनत । अस्य मनहमा पुराणाददषु इतस्ततं र्ण्यशते । प्रतप्तसुर्णशर्णशसदरृ्ं 

प्रकार्र्ीलनमदं अज्ञानान्धकारं समूलं नर्नार्यनत । यिोिम्- 
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चिं प्रज्ज्र्लरूपं कनकमयननभं पापतापाररहन्तं 

र्त्रुघ्नं र्ामसंस्थं सकलबलनभदं तीव्ररे्गायमानम् । 

दःुसाध्यं कालकालानलचलनसमं मेघगम्भीरनादं 

र्ुद्ध ंसौदर्शनं नः प्रददर्तु कुर्लं र्स्त्रराजं नमानम ॥33 इनत चतुद्धाशमूत्तीनां स्र्रूपानण र्ास्त्रान्तरे उिानन ।    

पुरुषाथशः-  

जगन्नाथदर्शने श्रीजगन्नाथोपासनायाः महत्त्रं् र्र्णशतम् ।   पुरुषोत्तमो दारुब्रह्म एर् परंब्रह्म 

नीलमाधर्नर्लक्षणः इनत नर्षयोऽत्र प्रनतफनलतः । असौ मूलनारायणः । ननःश्रेयर्ब्दसाथशकत्रं् परमाथशतत्त्रं् 

च र्ासुदेर्ाख्यं जगन्नाथर्ब्दगोचरीभूतम् । ततु्त साध्यतत्त्र्नमनत प्रर्ाच्य भनिसाधनेन तस्य साक्षात्कारः 

सम्भर् इनत परमपुरुषाथोऽत्र ननगददतः । मुनिभशगर्द्वर्ीकाररूपा । भिद्वारा भगर्तो र्र्ीकरणमेर् 

मुनिररनत भिा मन्यन्ते । सा तु र्स्तुतः मुिेरनप बलीयसी । पञ्चसि- बन्धुमहानन्त- सालरे्ग- दानसआ 

र्ाउरर- बलरामदासादयः अत्र केचन भिा उदाहरणरूपेण  प्रस्तूयन्ते । तथानह-  

अस्पृश्य नप्रयसालरे्गहृदये श्रीदानसआमानसे 

प्रेम्णा बन्धुमहानन्त भनितरले नचरं कदा राजत े। 

संसारे बलरामदासननलये भिाश्रये प्रायर्ः 

सोऽयं श्रीपुरुषोत्तमो नर्जयत ेब्रह्माण्डनाथेश्वरः ॥34 इनत ।  

श्रीमहाप्रसादः-  

भोगके्षत्रेऽनस्मन् पुर्ययां जगन्नाथः ५६ संख्यकानन न रे्द्यानन भंुिे । तेषु श्रीजगन्नाथस्य प्रसादो यदा 

नर्मलादेव्य  समप्यशते तदा स महाप्रसादो भर्नत। सर्शरसाप्लुतनमदं सद्यं न रे्द्यं कदानचत् "अबढा" इनत 

पररभानषतम् । न बढा=परररे्षणं दियते या सा अबढा । र्ुष्कान्नं ननमाशल्यनमनत गीयते । उिं तु- 

हरेरुनच्छटनमिान्नं नर्मलाय  ननरे्ददतम् । 

पिािर्नत मान्यस्तु महाप्रसादसंज्ञकः ॥ 

ननमाशल्यं तु भरे्त् र्ुष्कं नसद्धं क र्ल्यमुच्यते । 

अबढेनत महत्पुण्यं महातृनप्तनर्धायकम् ॥35 इनत ।  
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उपसंहारः- 

इदं दर्शनं भनिमागशसमर्थशतं र् ष्णर्मतभास्करर्त् र्रीर्र्त्तश । अनादद कालात् श्रीपुरुषोत्तमधानम्न श्रीके्षत्रे 

पुर्ययां र्ा देर्ानधदेर्स्य जगन्नाथस्य अिाशनर्ग्रहं संपूज्यते । दारुरूपं प्रदश्यश स भिेभ्यः स्र्ाभीिं प्रददानत । 

भिान् संपालयनत । सालबेग-बन्धुमहानन्त-बलरामदासादीनां नर्नर्िभिानां पञ्चसिीनां महापुरुषानां च 

ज्ञाननमश्राभविं स्र्ीकृत्य मुग्धीभर्नत इत्यहो र् नचत्र्यम् । केचन भिाः पाञ्चरात्र-पद्धनतद्वारा, अन्ये 

च तन्यमतार्लनम्बनः, रामानुजीयाः मध्र्ाि र् ष्णर्ाः, इतरे गाणपत्याः, र् र्ाः र्ािादयाि  सरे् स्र् स्र् 

मतानुसारं देर्ानधदेरं् जगन्नाथं स्रे्ित्रे्न यजनन्त । जगन्नाथस्य तत्त्र्-तथ्य-मतसम्बन्धीयनमदं सर्ांगपूणं 

दर्शनं सरे्षु भारतीयदर्शनेषु स्र्कीयस्थानं भजते इत्यत्र नानस्त नर्संर्ादः ।  जय जगन्नाथ ।  
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