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Tripurasundari Vedasara Stavah

thரஸுnhத³ேவத³ஸாரshதவ:

க³ேணஶாய நம: ।
ௐ க ஏ ஈ ல mh ஹ ஸ க ஹ ல mh ஸ க ல mh mh ।
கshபŋhகபா⁴shவth³க³லசலத³மலsh²லiµkhதாவளீகா

jhேயாthshநாஶுth³தா⁴வதா³தா ஶஶிஶிஶுiµடாலŋhkh’தா ph³ரமபthநீ ।
ஸாthயாmhேபா⁴ஜph◌⁴’ŋhகீ³ கவிலவிiνதா ஸாththவிகீmh வாkh³வி⁴திmh

ேத³யாnhேம ஶுப⁴வshthரா கரசலவலயா வlhலகீmh வாத³யnhதீ ॥ 1॥
ஏகாnhேத ேயாகி³vh’nhைத:³ phரஶதகரண:ுthபிபாஸாவிiµkhைத:
ஸாநnhத³mh th◌⁴யாநேயாகா³th³விஸ³ணஸth³த³ஶீ th³’யேத சிthதமth◌⁴ேய ।

யா ேத³வீ ஹmhஸபா ப⁴வப⁴யஹரணmh ஸாத⁴காநாmh வித⁴thேத
ஸா நிthயmh நாத³பா th⁴வநஜநநீ ேமாத³மாவிShகேரா ॥ 2॥

ஈth sh’Shகாேல th⁴வநமத² யா தthேணऽiνphரவிய
shேத²மாநmh phராபயnhதீ நிஜ³ணவிப⁴ைவ:ஸrhவதா² vhயாphய விவmh ।

ஸmhஹrhth ஸrhவபா⁴ஸாmh விலயநஸமேய shவாthமநி shவphரகாஶா
ஸா ேத³வீ கrhமப³nhத⁴mh மம ப⁴வகரணmh நாயthவாதி³ஶkhதி: ॥ 3॥

லயா யா சkhரராேஜ நவரலேத ேயாகி³நீvh’nhத³³phேத
ெஸௗவrhேண ைஶலஶ ◌்’ŋhேக³ஸுரக³ணரசிேத தththவேஸாபாநkhேத ।

மnhthNhயா ேமசகாŋhkh³யா சப⁴ரநதயா ேகாலiµkh²யா ச ஸாrhத⁴mh
ஸாmhராjhஞீ ஸா மதீ³யா மத³க³ஜக³மநா தீ³rhக⁴மாshதேநா ॥ 4॥

ŋhகாராmhேபா⁴ஜph◌⁴’ŋhகீ³ஹயiµக²விiνதா ஹாநிvh’th³th◌⁴யாதி³நா
ஹmhேஸாऽஹmhமnhthரராjhஞீ ஹஹயவரதா³ஹாதி³மnhthராrhத²பா ।

ஹshேத சிnhiµth³காTh◌⁴யா ஹதப³ஹுத³iνஜா ஹshதிkh’thதிphயா ேம
ஹாrhத³mh ேஶாகாதிேரகmh ஶமய லதாகீ⁴வ பாஶஹshதா ॥ 5॥

ஹshேத பŋhேகஹாேப⁴ ஸரஸஸரஜmh பி³ph◌⁴ரதீ ேலாகமாதா
ேராத³nhவthஸுகnhயா கவரவிiνதா நிthயShடா ேக³ஹா ।

பth³மா ேஹமவrh iµரத³யிதா ேஶவதி: ◌⁴ ஸmhபதா³mh யா
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thரஸுnhத³ேவத³ஸாரshதவ:

ஸா ேம தா³th³rhயேதா³ஷmh த³மய கth³’Shபாைதரஜshரmh ॥ 6॥
ஸchசிth³ph³ரமshவபாmh ஸகல³ணதாmh நிrh³mh நிrhவிகாராmh

ராக³th³ேவஷாதி³ஹnhthmh ரவிஶஶிநயநாmh ராjhயதா³நphரவீmh ।
சthவாmhஶththேகாேண சரதி⁴கஸேம சkhரராேஜ லஸnhதீmh

காமாmh காதாநாmh விதரணசராmh ேசதஸா பா⁴வயா ॥ 7॥
கnhத³rhேப ஶாnhதத³rhேப thநயநநயநjhேயாதிஷா ேத³வvh’nhைத:³
ஸாஶŋhகmh ஸாபாதmh ஸவிநயகணmh யாசிதா காமபthnhயா ।

யா ேத³வீ th³’Shபாைத: நரபி மத³நmh வயாமாஸ ஸth³ய:
ஸா நிthயmh ேராக³ஶாnhthைய phரப⁴வ லதாதீ⁴வ சிthphரகாஶா ॥ 8॥

ஹvhைய: கvhையச ஸrhைவ: திசயவிைத: கrhமபி: ◌⁴ கrhமஶீலா
th◌⁴யாநாth³ையரShடபி⁴ச phரஶதகஷா ேயாகி³ந: பrhணப⁴ா: ।

யாேமவாேநகபாmh phரதிதி³நமவெநௗ ஸmhரயnhேத விதி⁴jhஞா:
ஸா ேம ேமாஹாnhத⁴காரmh ப³ஹுப⁴வஜநிதmh நாஶயthவாதி³மாதா ॥ 9॥

லயா லthேகாேண ³வரகேலஶத: காமபீேட²

யshயா: விவmh ஸமshதmh ப³ஹுதரவிததmh ஜாயேத Nhட³nhயா: ।
யshயா: ஶkhதிphரேராஹாத³விரலமmh’தmh விnhத³ேத ேயாகி³vh’nhத³mh

தாmh வnhேத³ நாத³பாmh phரணவபத³மயீmh phராணிநாmh phராணதா³thmh ॥ 10॥
ŋhகாராmhேபா⁴தி⁴லmh மகி³தநயாவவராmh

mh மnhthராராth◌⁴யேத³வீmh திஶதஶிக²ைரrhmh’kh³யமாmh mh’கா³mh ।
mh மnhthராnhைதshthைட:shதி²ரதரமதிபி⁴rhதா⁴rhயமாmh jhவலnhதீmh
mhmhthயஜshரmh’த³யஸரேஜ பா⁴வேயऽஹmh ப⁴வாநீmh ॥ 11॥

ஸrhேவஷாmh th◌⁴யாநமாthராthஸவித³ரகா³ ேசாத³யnhதீ மநீஷாmh
ஸாவிth தthபதா³rhதா² ஶஶிதமடா பசஶீrhஷா thேநthரா

ஹshதாkh³ைர: ஶŋhக²சkhராth³யகி²லஜநபthராணத³ாதா⁴நாmh
பி³ph◌⁴ரா vh’nhத³மmhபா³ விஶத³ய மதிmh மாமகீநாmh மேஹஶீ ॥ 12॥

கrhth ேலாகshய லாவிலதவிதி⁴நா காரயிth khயாmh
ப⁴rhth shவாiνphரேவஶாth³வியத³நிலiµைக:² பச⁴ைத:shவsh’Shைட: ।

ஹrhth shேவைநவ தா⁴mhநா நரபி விலேய காலபmh த³தா⁴நா
ஹnhயாதா³லமshமthகஷப⁴ரiµமா ⁴khதிiµkhதிphரதா³th ॥ 13॥
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லயா யா Nhயஜாலrh³வரசரmhேபா⁴ஜேஸவாவிேஶஷாth³-
th³’யா shவாnhேத ஸுதீ⁴பி⁴rhத³ரத³தமஹாபth³மேகாேஶந lhேய ।

லmh ஜshவாபி யshயா மiνவரமணிமாth³தி⁴மnhேதா மஹாnhத:
ஸா நிthயmh மாமகீேந ’த³யஸரேஜ வாஸமŋhகீ³கேரா ॥ 14॥

mh rhைமmh மnhthரபா ஹஹரவிiνதாऽக³shthயபthநீphரதி³Shடா
ஹாதி:³ காth³யrhணதththவா ஸுரபதிவரதா³ காமராஜphரதி³Shடா ।

³Shடாநாmh தா³நவாநாmh மத³ப⁴ரஹர :³க²ஹnhth ³தா⁴நாmh
ஸாmhராjhஞீ சkhரராjhஞீ phரதி³ஶ ஶலmh மயேமாŋhகாரபா ॥ 15॥

mh மnhthராrhத²shவபா தஜந³தth◌⁴வாnhதஹnhth ஶரNhயா
ெரௗதshமாrhதkhயாமவிகலப²லதா³ பா⁴லேநthரshய தா³ரா: ।

சkhராnhதrhநிஷNh ³ஹவரஜநநீ ³Shடஹnhth வேரNhயா
மthmhஹாஸேநஶீ phரதி³ஶ விலாmh கீrhதிமாநnhத³பா ॥ 16॥

சkhரவரஸாmhராjhஞீ மththரஸுnhத³ ।
³ஹாnhவயெஸௗவrhணதீ³பிகா தி³ஶ யmh ॥ 17॥
இதி மththரஸுnhத³ேவத³ஸாரshதவ:ஸmhrhண: ॥
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