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प्रस्तावना : 

 संपूर्णजगतः स्थावरजङ्गमवस्तुनामेकेव काररं् पालको रक्षको वा एक एव परमेश्वरः उच्यते। तं प्रत्रत त्रवश्वासः प्रीत्रतः 

तदादशेपालनं वा भगवद्भत्रिः मन्यते। अनेकशः लाभाप्रदा भगवद्भत्रिः, आद्यम् भगवद्भक्त्या मानवः त्रनभीकः संजायते। अनया 

स महान्तमत्रनवणचनीय ंपरमानन्दमाप्नोत्रत। भगवद्भत्रिरेव अमृतरूपा यां लब्ध्वा पुमान् त्रसद्धो भवत्रत, अमृतो तृप्तश्च भवत्रत। 

सेवाथणक भज ्धातोः त्रिन ्प्र्यये भत्रिररत्रत शब्धदो त्रनष्पद्यते। एकाग्रत्रचत्तवृ्या परमशक्तत्तेराराधनं सेवनम्, एकान्तत्रचत्तीभूय 

भगवद्भजनं पूज्यसेवनं वा भत्रिरुच्यते। इश्वरानुरागः भत्रिरसस्य स्थात्रयभावः तथा औ्सुक्तयहर्णत्रनवेदादयः संचारीभावाः। 

ईश्वरः भगवान् वा स्वयमस्य भत्रिरसस्य उल्लेख्यं कृतसत्रस्त। यथा- “भत्रिमािसनारा्यः सुप्रीध ततो हररः”1  

भत्रिरसे भगवत्रिर्यकत्रचन्तनं जायते। भत्रिः ब्रह्मानन्दमाददात्रत। अस्य रसस्य मुख्यं प्रयोजनं ब्रह्मानन्दतुल्यम् 

अलौकककपरमानन्दस्यानुभवः। अतः भत्रिरत्रप रस्वेनाङ्गीकरर्ीयमेव। भगवद्भत्रिररयं त्रित्रवधा भवत्रत- आ्मसाक्षा्काररूपा 

लोकसंग्रहरूपा च। प्रथमं तावद-्रूपं भगवद ्स्तुत्रतः सन््योपासना-योगसाधनाकदरूपेर् भिेः प्रथमो त्रसद्धान्तपक्षम्। त्रितीयच 

यज्ञकमणरूपेर् भिेः किया्मकं पक्षं प्रस्तौत्रत। भगवद ् स्तुत्रतपरकं स्तोिकाव्यात्रन भत्रिरसः प्रत्रतपादत्रयतुम् अग्रर्ी भवत्रत। 

स्तोिकाव्यात्रन एवभगवद ्स्तुत्रतः प्रभुपूजाया भगवद्भिेश्च साधनरूपेर् त्रवद्यन्ते।   

        

त्रवश्ववक्षत्रस य ेमहामुनयः जन्म लब्ध्वा अस्य संसारस्य मागणत्रनदशेनं कुवणत्रन्त तरे्ु महामुत्रनर्ु आचायणः शङ्करः अन्यतमः। 

उिं श्रीमद्भगवद्गीतायाम् – 

यदा यदा त्रह धमणस्य ग्लात्रनभणवत्रत भारत 

अभ्यु्थानमधमणस्य तदाऽऽ्मानं सृजाम्यहम् । 

पररिार्ाय साधूनां त्रवनाशाय च दषु्कृताम ्

धमणसंस्थापनाथाणय संभवात्रम युगे युगे ।।2  

इत्रत श्रीमद्भगवद्गीतायां भगव्स्वकीयप्रत्रतज्ञानुसारं लोककल्यार्ाय, अधमणस्य त्रवनाशाय,धमणस्य स्थापनाय, दषु्टानां दलनाय 

साधूनां संरक्षर्ाय च समये समये स्वमायया नाना योत्रनर्ु, स्ययुगे म्स्य-कूमण-वराह-वामन-नृससंहरूपेर्, िेतया ंरामरूपेर्, 

िापरे कृष्र्बलरामरूपेर् कत्रलयुगे च बृद्ध-कत्रल्करूपेर्ावतीयण भिानाह्लदयत्रत, शास्त्रीयमयाणदां पालयत्रत, सुखयत्रत च समस्त ं

                                                             
1 काव्यादशण-२/२२७ 

2 श्रीमद्भगवद्गीता – ४/ ७, ८ 

साराांश: परमेश्वरस्य भत्रिः तस्य वास्तत्रवकज्ञानमेवास्माकं जीवनस्य परमः पुरुर्ाथणः। भत्रिरसपूर्णस्तोिकाव्यात्रन 

त्रवशेर्तया भत्रिरसपरकात्रर् भवत्रन्त। यतः स्तोिे दवेादवेीनां तथा च महापुरुर्ार्ां वन्दनं भवत्रत अतः तेर्ु स्थलेर्ु भत्रिः 

एव अग्रस्थानं भजते। तादशंृ भत्रिरसपूरं् स्तोिकाव्यं वतणते त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिम्। 

 

मुख्य शब्द:   त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिम्, भत्रिरसः, भत्रिकाव्यम्, शङ्कराचायणभत्रिस्तोिम् । 
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लोकम्। स एव सवणव्यापकः सत्रिदानन्दघनस्वरूपः त्रन्योऽत्रवनाशी परमा्मा भगवान् बोद्धव्यः। तत्रस्मन् परमानरुत्रिः अनन्यं 

पे्रम वा भत्रिः।   

एतदनुसारं त्रवश्वेऽत्रस्मन् धमण संस्थापनाय अनेके महापुरुर्ाः समयानुसारं जन्म लब्ध्वा भक्त्यां संसारे शान्तेः वाता ं

प्रसारयत्रन्त। तेर् ुमहापुरुर्ेसु भगवान् शङ्करः अन्यतमः। भारतस्य वहुप्राचीनां वैकदकीं परम्परां पुनरुद्धारं कृतवान ्अयं महान ्

पुरुर्ः। त्रभन्न त्रभन्न तीथणक्षेिार्ां त्रवकाशाय अस्य योगदान ंमह्वपूरं् वत्तणते। आचायणशङ्करः भगवतः त्रशवस्य परमभिः आसीत्। 

मातुः पावण्याः अपरैकः पुिः शङ्कराचायणः इत्रत कथनने न कात्रप त्रवप्रत्रतपत्रत्तः। शङ्कराचायणस्य मातृभत्रिः प्रगाढा आसीत् ।अतः 

पावण्याः शङ्कराचायं प्रत्रत वा्सल्यभावः कृपादतृ्रष्टश्च आसीत्। पावणतीपरमेश्वरयोः कृपावशात् ज्ञानत्रवज्ञानसमायिुा आसीत् 

शङ्कराचायणस्य धीः। स्वल्पवयत्रस एव सः संसारं ्यिवान्। परन्तु तदभ्यन्तरे रत्रचतवान् अनकेत्रवधं भत्रिवैभवम्। तेर्ु 

भत्रिकाव्येर्ु त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिं त्रवत्रभन्नगुर्युिं भत्रिपरकं स्तोिकाव्यं वत्तणते। अत्रस्मन् स्तोिकाव्ये दशात्रधकम् एकशत ं

पद्यं त्रभन्न त्रभन्न छन्दोबद्ध ंपररशोभते। शङ्कराचायणस्य मतानुसारं स्वगण-म्यण-पातालेत्रत त्रिर्ु पुरेर्ु यकद कात्रप सुन्दरी अत्रस्त 

तर्हण सा भवत्रत माता पावणती। अतः कत्रवः मातुः सौन्दयं त्रवभूसतं  च वर्णयत्रत, भिान ्मातुः कृपात्रवर्ये त्रनगदयत्रत। प्र्येकमत्रप 

पद्यं वेदतत्त्वपररपूररत्वात् स्तोिकाव्यस्यास्यनाम त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोित्रमत्रत। 

परमेश्वरस्य भत्रिः तस्य वास्तत्रवकज्ञानमेवास्माकं जीवनस्य परमः पुरुर्ाथणः। अतः काव्यवाङ्मये भत्रिरसपूरं् काव्यं 

त्रवरचयत्रन्त कवयः प्रशंसाभाजश्च भवत्रन्त। तिात्रप स्तोिकाव्यात्रन त्रवशेर्तया भत्रिरसपरकात्रर् भवत्रन्त। यतः स्तोिे दवेादवेीनां 

तथा च महापुरुर्ार्ां वन्दनं भवत्रत अतः तेर् ु स्थलेर्ु भत्रिः एव अग्रस्थानं भजत।े तादशंृ भत्रिरसपूरं् स्तेिकाव्यं वतणत े

त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिम्। यि मातुः त्रिपुरसुन्दयणः स्तुत्रतः पररलक्षते।यथोदाहरर्म् – 

मुत्रनत्रभः स्वा्मलाभाय यििं हृकद सवे्यते। 

ति पश्यात्रम बुद्ध्या तदक्षरे परमे व्योमन्॥3 

पद्येऽत्रस्मन् मुनीनां भत्रिभावं प्रदशणयत्रत। अि मुनयः त्रवभावः। तेर्ां हृचिं ्यानम् अनुभावः। हर्णः औ्सुक्तयश्च व्यत्रभचारीभावः। 

ईश्वरानरुागः स्थायीभावः।  

जटारुर्ं चन्रकलाललामं  उिलेलावण्यकलात्रभरामम्। 

कामेश्वरं कमशरासनाङ्कं समस्तसासक्षं तमसः परस्तात्॥4 

अि भगवान् त्रशवः त्रवभावः। भगवतः त्रशवस्य चन्रकला वर्णनम् अनुभावः। औ्सुक्तयं व्यत्रभचारीभावः। भगवतः त्रशवस्य कृते 

अनुरागः स्थायीभावः। 

्वमेव काररं् कायं किया ज्ञानं ्वमेव च। 

्वामाम्ब न त्रवना ककंत्रचत्त्वत्रय सवं प्रत्रतत्रितम्॥5 

अि माता अम्बा त्रवभावः। मातुः कायणम् अनुभावः। भत्रिः उल्लासश्च व्यत्रभचारीभावः। मातुः कृते अनरुागः स्थायीभावः। 

शररं् करवाण्यम्ब चररं् तव सुन्दरी। 

शपे ्व्पादकुाभ्यां मे नान्यः पन्था अयनाय॥6 

अि अम्बा त्रवभावः। मातुः सौन्दयणवर्णनम् अनुभावः। हर्णः व्यत्रभचरीभावः। मातुः कृते अनुरागः स्थायीभावः। 

अनेन िमेर् त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिे सवाणण्यत्रप दशात्रधकैकशतपद्यात्रन भत्रिरसप्रपूररतात्रन सत्रन्त।  

त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिे आचायेर् न जीवगतानन्दशंमािमेव लक्ष्यीकृतम्, प्र्युत आनन्दरात्रश 

भगवद्गगीतानन्दस्यास्वादनमेवात्रस्त अस्य वास्तत्रवकं लक्ष्यम्। अत्रप च भक्त्या भिस्य रत्रवतं त्रचत्तं त्रन्य ं त्रवभुं पूर्णबोधं 

                                                             
3 त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिम्, श्लोक - १३ 

4 त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिम् , श्लोक - १७ 

5 त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिम् , श्लोक- ३० 

6 त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिम् , श्लोक -५६ 
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सुखा्मकं च परमा्मन ं त्रनतरां समात्रश्लष्यत्रत, तदा ककमप्यन्यत् कतणव्यं नावशोर्तया अवत्रतिते। अथाणत ् सवणदशेव्यापकस्य 

त्रन्यसुखस्वरूपस्य सवणतः पररपूर्णस्य परमेश्वरस्य रवीभूतेन चेतसा ग्रहर्े कृतकृ्यतया न ककत्रचदवत्रशष्यते।   

निष्कर्ष:  

त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिे अनेके गुर्ाः वतणन्ते। तेर् ु गुरे्र्ु त्रवत्रशष्ट ं भवत्रत श्रीम्शङ्कराचायणस्य भत्रिपरकं त्रचन्तन ं

स्पष्टतया  ज्ञातु ंसक्तयते। समाजत्रहताय ैशङ्कराचायणः त्रभन्न त्रभन्न समये जनान ् उपकदष्टवान्। सवेऽत्रप जीवाः सुखेन  त्रतिन्तु  इत्रत 

शङ्कराचायणस्य यत् मौत्रलकं लक्ष्यं आसीत् तद ्लक्ष्यम् अि प्रस्फुरटतं वतणते। भत्रिरसकाव्यदषृ्या इद ंशतककाव्यम्  अतीव 

हृदयस्पशी वतणते। अतः अस्य स्तोिकाव्यस्य प्र्येकम् अत्रप पद्यम् भत्रिरसपूर्ाण त्रवभात्रत। भत्रिरसस्य शान्तरसस्य च व्यवहारे 

श्रीशङ्कराचायणस्य भावुकता अस्य त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोिकाव्यस्य कलेवरं त्रवमण्डयत्रत।  
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