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चण्डिकासप्तण्िस्तोत्रस्येकं समीक्षा
िा. देबब्रि नाएकः
प्रस्तावना

ग ाि ् धाधािोः क्तप्रत्ययेन सह
सम ् + कृ धािः + क्तप्रत्ययः संस्कृिण्मण्ि शब्दस्य ण्नष्पन्नः। सम ् उपसर्गपर्ू क
ष्यञ्प्प्रत्यययोर्े साण्हत्यशब्दस्य ण्सण्िर्गर्ण्ि, यस्यार्गः समण्िरेर्ाङ्गीण्ियिे। िधाञ ् धारणपोषणयोः इण्ि सूत्रानसारेण

धारणपोषणार्गकोऽयं धा धािरेर् सण्हिशब्दस्य साण्हत्यशब्दस्य र्ा मूलमण्स्त। अिः सम्यकिया धीयिे अर्ागि ् धार्य्गि े
पोष्यिे र्ा येन सः सण्हिः, सण्हिस्य र्ार्ो र्ा र्णो र्ा धमो र्ा साण्हत्यमीण्ि ण्नश्चीयिे। सकलज्ञानशास्राण्दष

ग ाममोक्षाः इण्ि चत्वारः परुषार्ागः मानर्जीर्नस्य प्रमखाः अर्यर्ाः। एिेषां
साण्हत्यशास्त्रं श्रेष्ठ ं इण्ि प्रण्िपाण्दिम ्धमागर्क
ण्र्र्ेचनं महत्वञ्च संस्कृिसाण्हत्यशास्त्रे ण्र्स्तारिया पण्रदृश्यिे।

संस्कृिसाण्हत्ये स्तोत्रसाण्हत्यमेकं जाजल्यमानमण्णण्मर् र्ाण्ि। स्तोत्रशब्दस्य व्यत्पण्तः स्त इण्ि (प्रशंसा अर्गकम)् धािोः
ण्नष्पण्तः।

1

स्तयिे अनेन इण्ि स्तोत्रम।् स्तयिे अनेन इण्ि स्तोत्रम।् र्ण्णण्नस्थर्णण्र्धानम ् स्तोत्रम।्

2

आराध्यदेर्ान ्

कृ िे स्वहृदयस्य र्ार्ं र्ेयरूपेण प्रकाशनं स्तोत्रं कथ्यिे। स्तोत्रे र्ण्क्तं एर्ं र्ैराग्यं मख्यं ण्र्षयः र्र्ण्ि। ऋग्र्ेदादेर् एिेषां
उत्पण्तः मन्यिे। लौण्ककस्तोत्रसाण्हत्ये रामायणे उल्ले ण्खिं आण्दत्यहृदयः प्रर्मम ् स्तोत्रकाव्यम।् काण्लदास रामानज
नामेन र्हः रचना लभ्यिे। स्तोत्रकाव्येष सप्तमशिाब्द्ाः बाणर्ट्टस्य चडिीशिकम ् एकं अमूल्य ं कृ ण्िः। इयम ् श्रर्धरा
्
्
छन्दार्िा शिश्लोकण्र्ण्शिम चडिीस्त
त्यात्मकम स्तोत्रकाव्यम
।्
चडिीशिकस्योत्पण्तः –

कथ्यिे मयरः बाणर्ट्टस्य श्वसरः र्ा ज्यष्ठश्यालकः आसीि।् सः एकदा पत्र्या र्ा र्ण्र्न्या र्ृहं र्िर्ान।् र्ण्हः ण्स्थिः सः
रात्रौ दम्पत्योः प्रणय कलहं श्रृिर्ान।् िामनलालयिा बाणेनोक्तं ित्र –
र्िप्राया राण्त्रः कृ शिन शशी शीयगि इर्
प्रदीपोऽयं ण्नद्रार्शमपर्िो घूण्णगि इर्।
Corresponding Author:
Dr. Debabrata Naik
Guest Faculty,
Department of Sanskrit,
Rajendra University,
Odisha, India

प्रणामान्तो मानस्त्यजण्स न िर्ाण्प िधमहो
इण्ि प्रयिोमानोऽण्प बाणश्चिर्ं चरणं न ैर् पूरण्यिमशक्यि।् िदेर् पनः पनः कर्यन्नेर् ण्स्थिः।
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एिच्छ्रत्वोद्बिर्ार्ो मयरः कत्रास्मीण्ि ण्र्स्मृत्य चिर्ं चरणण्मत्थमक्तर्ान –्

ग नीन्द्रः, मािृकासंख्या –
ण्र्षयः – चण्डिकासप्तण्िव्याख्या, किाग - ण्र्द्यापूणम
1120

्
कचप्रत्यासक्त्या हृदयमण्प िे चडिी कण्िनम।।

मािृकाप्राण्प्तस्थानम ्

–

Government

Sanskrit

College,

Tripunithura

लेखनसामण्ग्रः – कार्गजपत्रम, ् ण्लण्पः – मालायलम, ् पृष्ठसंख्याः – 137

इण्ि। प्रणयकलहण्र्घ्नाज्जािमन्यबागणपत्नी स क इत्यण्र्ण्चन्त्यर्ै िं कष्ठािान्तो

ू म
ग ्
मािृकायाः ण्र्र्रणम –् संपण

र्र् इण्ि शशापेण्ि एका परम्परा। अपरजनश्रत्यनसारं ि प्रणयकलहण्र्घ्नेन
जािमन्यबागणो बण्हरार्त्य िं कष्ठाग्रन्तो र्र् इण्ि शशाप। ििश्च जािपश्चातापौ

ग िकं प्रणीय
िौ परस्परमाण्शषा संयोजयामासः। अर् च कष्ठािान्तो मयरः सूयश

चिर्गमािृकायाः ण्र्र्रणम –्

ित्प्रसादान्मक्तरोर्ो बर्ूर्, बाणश्च चडिीशिकं ण्नमागयण्े ि।

ग नीन्द्रः, मािृकासंख्या –
ण्र्षयः – चण्डिकासप्तण्िव्याख्या, किाग – ण्र्द्यापूणम

चडिीशिकण्मण्ि ग्रन्थस्य नाम सण्ि अत्र शिकमद्वे स्तोत्राण्ण प्राप्यन्ते।

1150

बाणर्ट्टः श्वशरस्य अण्र्शापाि ् मण्क्तण्नण्मिार्े चडिीकायाः उपासना कृ िं एर्ं

मािृकाप्राण्प्तस्थानम ्

चडिीशिकण्मण्ि स्तोत्रं ण्लण्खिम।् अनण्मयिे महाकण्र् बाणर्ट्ट देव्याः

–

Oriental

Research

Institute,

Trivendrum.

उपासकः आसीि ् अिः सः ण्र्ण्र्न्न समये देर्ीं स्तत्यार्े सप्तण्िः श्लोकं

लेखनसामण्ग्रः – कर्गजपत्रम, ् ण्लण्पः – देर्नार्री, पृष्ठासंख्या – 93

ण्र्रण्चिम।् 3 यदा मयरः बाणर्ट्टं शापयण्ि िदा सः पनः ण्त्रंशि ् श्लोकं

ू म
ग ्
मािृकायाः ण्र्र्रणम –् संपण

रचण्यत्वा चडिीशिकण्मण्ि संपाण्दिम।्

हषगचण्रिस्य मङ्गलाचरणे देर्ीचण्डिकायाः प्रार्गनामण्प प्राप्यिे, िस्माि ्

बाणर्ट्टः ण्र्रण्चिं चडिीकशिकस्याद्य सप्तण्िः श्लोकं संकण्लिम ् ग्रन्थं
चण्डिकासप्तण्ि इण्ि अण्र्धीयिे। अण्स्मन ् सप्तण्िसंख्यकान ् श्लोकान ् उपण्र

र्ोण्र्न्दामृिः,बाणर्ट्टः एर्ं ण्र्द्यापूरणमनीन्द्रं ण्र्रण्चिं व्याख्याः लभ्यिे। िेष

महाकण्र्बाणर्ट्टः चण्डिकायाः उपासकः आसीण्ित्यनण्मयिे। अत्र बाणर्ट्ट
श्रर्धारा छन्दे, र्ौण्िरीत्यां, एर्ं र्ाषायाः ससंञ्जोजना आधाण्रत्वा उपमा,
उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक अण्िशयोक्त्याण्द अलङ्कारणां प्रयोर्ं कृ त्वा ण्र्रण्चिम।्

यद्यण्प अयं स्तोत्रस्य प्रमखंछन्दं श्रर्धरा परन्त 32, 55, 56 इण्ि त्रयस्तोत्रं

ग नीन्द्रं ण्र्रण्चिं व्याखायाः मािृकायाः ण्र्र्रणम ्अधोल्ले ण्खिम।् यर्ा
ण्र्द्यापूणम

शार्दगलण्र्ण्िण्िि छन्देन रण्चिण्मण्ि प्राप्यन्ते।

–
चण्डिका उपासनायाः प्रासण्ङ्गकिा –

प्रर्ममािृकायाः ण्र्र्रणम –्

र्र्र्ान ्उपासकाः स्वान्तण्नण्ग हिं र्ार्ं र्ानरूपेण प्रकाशनं कर्गण्न्त। उपासकाः

ग ण्नन्द्रः, मािृकासंख्या –
ण्र्षयः – चण्डिकासप्तण्िव्याख्या, किाग – ण्र्द्यापूणम

द्राण्र्कोपासना, यण्ज्ञकोपासना एर्ं मानण्सकोपासना (स्तोत्रद्वारेणोपासना) इण्ि

7546

ण्त्रण्र्गधाः उपासनाः कर्गण्न्त। एिेष उपासनाष स्तोत्रद्वारेणोपासना श्रेष्ठ ं इण्ि

मािृकाप्राण्प्तस्थानम ् –

Government

Oriental

प्रण्िपाण्दिम ्मोक्षं प्रदान कारणाि।् यर्ा श्रीमभगवर्र्दर्ीिायां श्रीकृ णः ः प्रोक्तम ्

Manuscript

Library, Madras

–

लेखन सामग्री – कार्गजपत्रम, ् ण्लण्पः – देर्नार्री, पृष्ठासंख्याः - 92

महषीणां र्ृर्रहं ण्र्रामस्म्येकमक्षरम ्

ण्द्विीयमािृकायाः ण्र्र्रणम –्

यज्ञानां जपोयज्ञोऽण्स्म स्थार्राणां ण्हमालयः।। 4

ग ण्नन्द्रः, मािृकासंख्या –
ण्र्षयः – चण्डिकासप्तण्िव्याख्या, किाग – ण्र्द्यापूणम
S.R - 34

मािृकाप्राण्प्तस्थानम ् –

स्तोत्रसाण्हत्यस्य पण्रण्मण्िः र्ह ण्र्शालः। अिक, शिक, सहस्रनामर्ण्लः नामे
Government

Oriental

स्तोत्रसाण्हत्य र्हर्ः स्तोत्राः सण्न्त। एिेष शिकमन्तर्गि ं चडिीशिकं ।

Manuscript

Library, Madras

चण्डिकासप्तण्िः महाकण्र्बाणर्ट्टेन देर्ीचण्डिकायाः चरणस्य ण्र्ण्र्न्नप्रकारेण

ग ्
मािृकायाः ण्र्र्रणम -् सम्पूणम

सण्ि पद्यरचनायामण्प न न्यनं आसीण्दण्ि िस्य स्तोत्रकाव्याि ् प्रमाडयिे।

लेखन सामग्री – िालपत्रम, ् ण्लण्पः – ग्रन्थः, पृष्ठासंख्याः – 48 Folio

प्रशंसा कृ िं र्ण्क्तरसप्रधानं स्तोत्रकाव्यम।् यण्द र्ा बाणर्ट्ट र्द्यरचनायां प्राज्ञः

उत्प्रेक्षा, र्णागनप्रास, ण्चत्रानप्रास, श्लेष, यमकाद्यलङ्कारस्य प्रयोर्मण्ि

िृिीयमािृकायाः ण्र्र्रणम –्

्
र्ैण्चत्र्यर्ार्ेन र्णगन ं कृ िम।् अण्स्मन स्तोत्रकाव्यस्य
32, 55, 56 इण्ि स्तोत्रत्रयं
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शार्दगलण्र्ण्िण्ििं छन्दे एर्ं अन्यसर्ं श्रर्धराछन्दे सण्न्त। अत्र औण्चत्य

प्रकारेण आण्र्र्गर्िोधाि ् अङ्गप्रत्यङ्गान ् पूर्ागर्स्थां प्रापयन्त्या एर्। ण्कमर्ं

ण्नर्ागहणदृष्ट्या श्रङ्गारस्य र्णगन ं र्िगि े एर्ं प्रशान्त, र्ीररसाण्द र्णगनमण्प अण्स्त।

यष्माण्र्रसमय एर् र्ृर्ा कोपाण्द ण्र्कृ ण्िरास्थीयिे, स्वास्था र्र्न्त र्र्न्तः।

र्ौण्िरीण्िः, ओजर्णं एर्ं उत्प्रेक्षा, उपमा, अनप्रास, श्लेष,अण्िशयोक्त्याण्द

मण्हषासरः परुषः नाण्स्त सः जन्तमात्रमेर् इण्ि पदेन परुषः इण्ि उपमानेन

अलं काराणां प्रयोर्ं इिस्तिः प्राप्यिे। बाणर्ट्टस्य र्ाग्र्ैण्चत्र्यं अर्र्म्यं
अत्यण्धकं किकरं आसीि।् श्लेषालङ्कारस्य प्रयोर्ं र्हधा प्राप्यन्ते यर्ा –

् क्षालङ्कारः र्िगि।े
प्रकृ िस्य सम्ार्ना कारणाि उत्प्रे

मातक
ृ ाणाां उपलब्धानुसारां यथाशक्तत चक्डिकासप्तततव्याख्यायााः
समीक्षात्मक

सम्पादनां

कृतम ्।

येन सांस्कृतवाङ्मये

स्तूत्य

भक्ततभावस्य अभभव्यक्तताः भाषायाां स्तोत्रसाहित्यरूपेण तनर्गत्य

ग्रस्ताश्वः सस्पलोर्ाण्दर् हण्रिहरेरप्रसोढानलोष्मा

कालान्तरे स्तोत्रसाहित्यां ज्ञानपरम्परायााः ववकासाः स्पष्टी भवतत।

स्थाणौ कडिूं र्ीण्नय प्रण्िमण्हषरूषमेर्ान्तकोपान्तर्ण्िग
कृ णः ं पङ्कं यर्ेच्छनर्रुणमोपर्ि मज्जनायेर् यस्याः

सन्दर्भः
1.

स्वस्थार्ूत्पादमाप्त्वा ह्रदण्मर् मण्हषः सास्त र्दर्ाग ण्श्रये र्ः।।8।।

2.

अत्र श्लेशपदाण्न – हण्रि - कोमलश्यामलिृण, हण्रः - अश्वः, हण्रिहण्रः –

3.

आण्दत्यः, स्थाणौ – ण्शर्ः, मण्हषः, कृ णः ं - ण्र्णः ः, कृ णः ं - मण्हषः।

शब्दकल्पद्रम
ु ाः

श्री मातक
ृ ा पुष्पमालास्तुतताः – Trans. Dr. S.S. Janaki,
Vol. V, No. 4

A Catalogue of South Indian Sanskrit Manuscripts
(Especially those of the Whish collection) in the

Royal Asiatic Sociaty, London, compiled by M.

उत्प्रेक्षालङ्कारस्य ण्र्मशगः –
4.

मृत्योिल्य ण्त्रलोकीं ग्रण्सिमण्िरसाण्न्नसृिाः ण्कं न ण्जह्ाः
ण्कं र्ा कृ णः ाण्िपद्मद्यण्िण्र्ररुण्णिा ण्बणः पद्याः पदव्यः
प्राप्ताः सन्ध्ाः स्मरारेः स्वयमि नण्िण्र्ण्स्तस्र इत्यूह्यमाना
देर्दै र्े ीण्त्रशूलाहिमण्हषजषो रक्तधारा जयण्न्त।।
अत्रोपमानपदाण्न यर्ा – मृत्यो ण्जह्ा, ण्र्णः पद्याः पदव्यः, स्मरारेः सन्ध्ाः।
उपमा र्ाचक शब्दः – मण्हषजषो रक्तधारा। अत्र देर्ी चण्डिकायाः ण्त्रशूलेन

क्षि मण्हषस्य शरीराि ् प्रर्हः रक्तधाराः सह महाकालस्य त्रैलोक्यं ग्रण्सि ं
प्रसाण्रिाः ण्जह्ाः, ण्र्णः ोः रक्तर्णगचरणेन रण्ञ्जि रक्तर्णग र्ंर्ायाः प्रर्ाहः,
महाप्रर् शम्ोः नृत्यदशगनार्ं समार्िाः सन्ध्ात्रयं िलना र्िगि।े अिः अत्र
महाकालस्य ण्जह्ाण्द उपमानाः शब्दाः मण्हषस्य रक्तधाराः द्वारा उपमेयशब्दस्य
् क्षाऽलङ्कारः र्िगि।े
सम्ार्ना कारणाि उत्प्रे

मा र्ाङ्क्षी ण्र्भ्रमं भ्रूरधरण्र्धरिा के यमस्यास्यरार्म ्

पाणे प्राडयेर् नायं कलयण्स कलह श्रिया ण्कं त्रीशूलम ्
इत्यद्योिकोपहेिन्प्रकृ ण्िमर्यर्ान्प्रापयन्त्येर् देव्या
न्यस्तो र्ो मूण्नग मूष्यात्मरुदसहृदसन्संहरनण्रंरहः।।
र्ार्ार्गः – देव्या चरणं यष्माकं पापं नाशयि। यो पादं देर्िानां असहृदस्य प्राणं
्
्
संहृिर्ान अर्ाग
ि मण्हषास
रस्य प्राणं नाण्शिर्ान।् हे अधरः ण्कण्मदं र्ैक्लव्यम, ् हे

मखं लौण्हत्यमस्य पण्रत्यज। हे हस्त, ण्कमर्ं संग्राम इच्छया ण्त्रशूलं र्नाण्स
यद्वायं न परुषः प्राडयेर् जन्तमात्रोऽयमस्मत्पादिलाघािमात्रसाध्यः, अमना
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