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Tripurasundari Ashtakam with meaning

સાથ િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં

Introduction:

“tripurasundari aShTakaM” is an octal hymn , praising Goddess tripurasundari, composed

by Adi sha.nkara, in a group of eight shlokams, all set in prithvi metre consisting of

17 syllables to each line, with a yati (pause) at syllable 8 and 17. (Note that the hymn,

Saundaryalahari, also has 17 letters to each line, but the poetic metre there is shikhariNi,

which is entirely different).

The feminine noun “tripurasundari” means beauty ‘par excellence’, in the triad (tripura).

The word “tripura” can be interpreted in several ways. First, The kALlikA purANaM states

that by the will of the pradhAna (the First Principle), the body of shiva became triple: the

upper part became brahma, the middle, vishNu, and the lower, rudra, As these three pura’s

(bodies) are in Him, shiva is called tripura, and his spouse is tripurA In this context, it is

interesting to note the following. InAndhra Pradesh, about 20 kilomnetres fromKalahasthi,

there is a small shiva shrine and lingam, at Gudimallam. It is believed this shiva linghaM

was installed by parasurAma. The lower part bears the form of a gAndharva, the middle

part, that of parasurAma with a turban, and the upper part, that of shiva lingam. Under a

curse, once brahma became a gAndharwa, by name CitrasEna. Therefore, the lower part

could be brahma, and the middle one vishNu, since parasurama is an avatAraM of vishNu.

This fact is mentioned in the Tamil book: “Jagadguruvin Upadeshangal” (Appendix, page

23, 1957). Tripura has another meaning: The dEvi’s mantra consists of three syllables; the

pa nchadashAkShari mantraM is composed of three peaks (kUTa), namely vAgbhatakUTa,

kAmarAja kUTa, and shakta kUTa. The nADis (nerves currents) where she resides are

three: sushumna, pingaLa, and ida). Her shaktis are three, ichcha, kriya, and GYAna. Now,

to the actual hymn:

અથ િત્રપુરસુ દર અષ્ટકમ્ ।
કદ બવનચાિરણી ં મુિનકદ બકાદ બની ં
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સાથ િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં

િનત બ જત ભૂધરાં સરુિનત બનીસિેવતામ્ ।
નવા બુ હલાેચનામ ભનવા બુદ યામલાં

િત્રલાેચનકુટુ બની ં િત્રપુરસુ દર માશ્રયે॥ ૧॥
કદ બવનવા સની ં કનકવ લક ધાિરણી ં

મહાહર્મ ણહાિરણી ં મખુસમુ લસદ્વા ણીમ્ ।
દયાિવભવકાિરણી ં િવશદલાેચની ં ચાિરણી ં

િત્રલાેચનકુટુ બની ં િત્રપુરસુ દર માશ્રયે॥ ૨॥
કદ બવનશાલયા કુચભરાે લસન્માલયા

કુચાપે મતશલૈયા ગુ કૃપાલસદ્વલેયા ।
મદા ણકપાેલયા મધુરગીતવાચાલયા

કયાઽિપ ઘનનીલયા કવ ચતા વયં લીલયા॥ ૩॥
કદ બવનમ યગાં કનકમ ડલાપે સ્થતાં

ષડ બુ હવા સની ં સતત સદ્ધસાૈદા મનીમ્ ।
િવડ બતજપા ચ િવકચચદં્રચૂડામ ણ

િત્રલાેચનકુટુ બની ં િત્રપુરસુ દર માશ્રયે॥ ૪॥
કુચા ચતિવપ ચકાં કુિટલકુ તલાલંકૃતાં

કુશશેયિનવા સની ં કુિટલ ચત્તિવદ્વે ષણીમ્ ।
મદા ણિવલાેચનાં મન સ િરસમંાેિહની ં

મતઙ્ગમુિનક યકાં મધુરભા ષણીમાશ્રયે॥ ૫॥
મરપ્રથમપુ પણીં િધર બ દુનીલા બરાં
ગ્ હીતમધપુાિત્રકાં મદિવઘૂણર્નતે્રા ચલામ્ ।

ઘન તનભરાેન્નતાં ગ લતચૂ લકાં યામલાં
િત્રલાેચનકુટંુ બની ં િત્રપુરસુ દર માશ્રયે॥ ૬॥

સકુઙુ્કમિવલપેનામલકચું બક તૂિરકાં
સમ દહ સતેક્ષણાં સશરચાપપાશાઙુ્કશામ્ ।

અશષેજનમાેિહનીમ ણમાલ્ય ભષૂા બરાં
જપાકુસમુભાસરુાં જપિવધાૈ મરા ય બકામ્॥ ૭॥

પુર દરપુરિ ધ્રકા ચકુરબ ધસરંૈિધ્રકાં
િપતામહપ તવ્રતા પુટપટ રચચાર્રતામ્ ।

મુકુ દરમણીમણીલસદલઙ્િક્રયાકાિરણી ં
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સાથ િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં

ભ મ ભવુનાં બકાં સરુવધૂિટકાચેિટકામ્॥ ૮॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્ શઙ્કરાચાયર્િવર ચતં

િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં સમાપ્તમ્॥
કદ બવનવા સની તાતે્રમ્ ચ
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Tripurasundari Ashtakam with meaning

સાથ િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં

ૐ

॥ અથ િત્રપુરસુ દિર અષ્ટકમ્॥
કદ બવનચાિરણી ં મુિનકદ બકાદ બની ં
િનત બ જતભૂધરાં સરુિનત બનીસિેવતામ્ ।
નવા બુ હલાેચનાં અ ભનવા બુદ યામલાં
િત્રલાેચનકુટુ બની ં િત્રપુરસુ દર માશ્રયે॥ ૧॥

Meaning

અહં : I;

િત્રપુરસુ દર ં : (in/to) Goddess tripurasundari;
આશ્રયે : seek shelter in (pay obeisance to).

The remaining phrases are adjectives that qualify the accusative noun

(dvitIyA vibhakti) “tripurasundarIM”;

કદ બ વન ચાિરણી ં : who is roaming in the kadamba forest.

Kadamba is a kind of tree (Nauclea cadamba). It is

said to put forth orange coloured fragrant buds at the roaring of

thunder clouds. A withered relic of the kadamba tree is still preserved

in the precincts of the Madurai MeenakShi temple. Here,

kadamba forest stands for the universe which devi permeates.

મુિન કદ બ કાદ બની ં : a galaxy of clouds to the galaxy of rishis
(sages). Just as the bank of clouds quenches the thirst of the

earthly beings, so does tripurasundari quench the

spiritual thirst of the munis (sages).

િનત બ : hip;

જત ભૂધરાં : conquering (excelling) the mountains
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સાથ િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં

(whose hip excels the mountain);

સરુ િનત બની સિેવતાં : who is served by celestial damsels;

નવાંબુ હ લાેચનાં : whoes eyes resemble fresh lotus;

અ ભનવાંબુદ યામલાં : who is swarthy like the newly formed

nimbus.

િત્રલાેચનકુટુ બની ં : who belongs to the family of the three-eyed

one (Lord shiva);

કદ બવનવા સની ં કનકવ લક ધાિરણી ં
મહાહર્મ ણહાિરણી ં મખુસમુ લસદ્વા ણીમ્ ।
દયાિવભવકાિરણી ં િવશદલાેચની ં ચાિરણી ં (દિયતપાશ્વર્સ ચાિરણી)ં
િત્રલાેચનકુટુ બની ં િત્રપુરસુ દર માશ્રયે॥ ૨॥

Meaning:

(અહમ્) િત્રપુરસુ દર ંઆશ્રયે : (as in the above shlokaM);

કદ બ વન વા સની ં : (as in shlokaM 1);

કનક વ લક ધાિરણી ં : who holds a golden VINa;
મહાહર્ મ ણ હાિરણી ં : who wears a garland of precious gems;

મખુ સમુ લસદ્ વાિરણી ં : whose face glows deeply with ambrosia;

દયાિવભવ કાિરણી ં : bestowing prosperity through mercy;

િવશદ લાેચની ં : clear eyed;
ચાિરણી ં : wandering.
(દિયતપાશ્વર્સ ચાિરણી ંwho walks by the side of her loving consort

કદ બવનશાલયા કુચમરાે લસન્માલયા
કુચાપે મતશલૈયા ગુ કૃપાલસદ્વલેયા ।
મદા ણકપાેલયા મધુરગીતવાચાલયા
કયાઽિપ ઘનનીલયા કવ ચતા વયં લીલયા॥ ૩॥

Meaning:

વયં : we;

લીલયા : by her inscrutable play;
કવ ચતા : (we) are arrayed in panoply.
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સાથ િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં

the remaining phrases qualify the noun “lIlayA”;

કદ બવન શાલયા : by her abode in the kadamba forest (meaning here,

the entire universe);

કુચમરાે લસન્ માલયા : by the garland gracing her massive bosoms;

કુચાપે મત શલૈયા : by her bosoms rivalling the mountains

(represents her cosmic motherhood, and eagerness to

nourish the entire world).

ગુ કૃપાલસદ્ વેલયા : by splendid flow of Her Grace;

મદા ણ કપાેલયા : with cheeks rudded by wine;

મધુરગીત વાચાલયા : by her melodious musical voice;

કયાિપ ઘન નીલયા : by her cloud-like blue.

કદ બવનમ યગાં કનકમ ડલાપે સ્થતાં
ષડ બુ હવા સની ં સતત સદ્ધસાૈદા મનીમ્ ।
િવડ બતજપા ચ િવકચચ દ્રચૂડામ ણ
િત્રલાેચનકુટુ બની ં િત્રપુરસુ દર માશ્રયે॥ ૪॥

Meaning:

(અહમ્) િત્રપુરસુ દર ંઆશ્રયે : (as in shlokam 1);

કદ બ વન મ યગાં : who is in the midst of kadamba forest;

કનક મ ડલાપે સ્થતાં : seated on the golden disc;

ષડ બુ હ વા સની ં : who resides in six lotus flowers;
સતત સદ્ધ સાૈધા મની ં : a lightning to the constant siddhas;
િવડ બત જપા ચ : splenderously mocking the scarlet (red)

Hibiscous flower;

િવકચ ચ દ્ર ચૂડામ ણ : with cloudless moon for her

crest jewel;

િત્રલાેચન કુટુ બની ં : (as in shlokam 1).

કુચા ચતિવપ ચકાં કુિટલકુ તલાલઙૃ્કતાં
કુશશેયિનવા સની ં કુિટલ ચત્તિવદ્વે ષણીમ્ ।
મદા ણિવલાેચનાં મન સ િરસમંાેિહની ં
મતઙ્ગમુિનક યકાં મધુરભા ષણીમાશ્રયે॥ ૫॥
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સાથ િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં

Meaning:

(આહં) : I;
આશ્રયે : seek shelter in (Her, who is);

કુચા ચત િવપ ચકાં : with a Vina gracing her bosom;

કુિટલ કુ તલાલઙૃ્કતાં : adorned with curly tresses of hair;

કુશસેય િનવા સની ં : residing in lotus;

કુિટલ ચત્ત િવદ્વે ષણી ં : scorning the evil-minded ones;

મદાऱ◌ુણ િવલાેચનાં : reddish eyed from nectar;

મન સ િર સ માેિહની ં : captivating the enemy of Cupid (shiva);

મતઙ્ગ મુિન ક યકાં : daughter of sage matanga;

મધુર ભા ષણીં : mellifluously conversing.

મરે પ્રથમપુ પણી ં િધર બ દુનીલા બરાં
ગ્ હીતમધપુાિત્રકાં મદિવઘૂણર્નત્રા ચલામ્ ।
ઘન તનભરાેન્નતાં ગ લતચૂ લકાં યામલાં
િત્રલાેચનકુટુ બની ં િત્રપુરસુ દર માશ્રયે॥ ૬॥

Meaning:

(અહમ્) િત્રપુરસુ દર ંઆશ્રયે : (as in shlokam 1);

મરેત્ પ્રથમ પુ પણી ં : should remember the first flower of manmatha (Cupid);

િધર બ દુ નીલા બરાં : clad in blue garments spotted

sanguine (red);

ગ્ હીત મધુ પાિત્રકાં : holding a bowl of wine;

મદ િવઘૂણર્ નતે્રા ચલાં : eyes rolling because of inebriation;
ઘન તન ભરાેન્નતાં : close set with high and heavy bosom;

ગ લત ચૂ લકાં : with locks dishevelled;

યા લાં : swarthy one;

િત્રલાેચન કુટુ બની ં : (as in shlokaM 1).

સકુઙુ્કમિવલપેનાં અલકચુ બક તૂિરકાં
સમ દહ સતેક્ષણાં સશરચાપપાશાઙુ્કશામ્ ।
અશષેજનમાેિહની ં અ ણમાલ્યભષૂા બરાં
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સાથ િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં

જપાકુસમુભાસરુાં જપિવધાૈ મરા ય બકામ્॥ ૭॥

Meaning:

(અહં) : I;
અ બકાં : ambikA Mother (dvitIya vibhakti);

જપિવધાૈ : in (during) Japa (meditation);

મરા મ : remember;

The remaining phrases qualify the noun: ambikAM:;

સ કુઙુ્કમ િવલપેનાં : smeared with vermillion;

અલક ચુ બ ક તૂિરકાં : forelocks grazing the dot of musk;

સ મ દ હ સતેક્ષણાં : with looks soft and smiling;

સ શર ચાપ પાશાઙુ્કશાં : bearing arrows, bow, snare and goad;

અશષે જન માેિહની ં : deluding the entire people;
અ ણ માલ્ય ભૂશા બરાં : wearing (decorating her body with)

red garments;

જપાકુસમુ ભાસરુાં : shining with the japA flower

NOTE: This particular shlokam is considered very sacred, and it

is included in the “dhyAna shlokaM” segment of both lalitA

sahasranAmaM, as well as lalitA trishati.

પુર દરપુરિ ધ્રકા ચકુરબ ધસરૈિ ધ્રકાં
િપતામહપ તવ્રતા પટુપટ રચચાર્રતામ્ ।
મુકુ દરમણીમણીં લસદલઙ્િક્રયાકાિરણી ં
ભ મ ભવુનાં બકાં સરુવધૂિટકાચેિટકામ્॥ ૮॥

Meaning:

(અહં) : I;
ભવુના બકાં : mother of the entire world (dvitIya vibhakti);

ભ મ : worship (salute) The remaining words qualify the noun “ambikAM”;

પુર દર પુરિ ધ્રકા : ruling over the entire srI puraM;

ચકુર બ ધ સરૈિ ધ્રકાં : who has the dwellers of Indra’s city serving her
as maids who braid and decorate her hair.

િપતામહ પ તવ્રતા : consort of Lord brahma;
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સાથ િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકં

પટ પટ ર ચચાર્ રતાં : skilful for anointing sandal paste;

મુકુ દ રમણી મની ં : gem of vishNu’s spouse;

લસદ્ અલઙ્િક્રયા કાિરણી ં : adorning with lustrous gems;

સરુવધૂિટકા ચેિટકાં : having heavenly damsels for servant maids.

॥ ઇ ત િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકમ્ સ પૂણર્મ્॥

Thus ends the octal hymn on Tripurasundai
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