
ஷ ோரோஷி எனும்  
திரிபுரசுந்தரி 

சோந்திப்பிரியோ 

 

இந்தியாவின்  கிழக்குப்  பகுதியான  திரிபுரா  மானிலத்தில்  உள் ளது  

திரிபுரசுந்தரி  ஆலயம் .  அதில்  பிரதிஷ் டை  செய் யப் பை்டு  உள் ள  

ததவிடய   தஷாராஷி  ததவி  என் றும்  கூறுகின் றனர ்.   உல கில்  உள் ள  

ஐம் பத்திசயாரு  ெக்தி  ஆலயங் களில்  இதுவும்  ஒன் றாகும் .  



அகர த்லாவில்  இருந்து  58 கிதலா  மீை்ைர ் சதாடலவிலும் ,  திரிபுராவில்  

உள் ள  உதயபூரில்  (ராஜஸ் தானில்  உள் ள  உதயபூர ் அல் ல )  இருந்து  3 

கிதலா  சதாடலவிலும்  உள் ளது  இது .  முதலாம்  நூற் றாண் டில்  

கை்ைப் பை்ைதாகக்  கூறப் படும்  இந்த  ஆலயம்  சுமார ் 400 

ஆண் டுகளுக்கு  முன் பு  மின் னல்  தாக்கி  பழுதடைய  அடத  அந்த  

நாை்டை  ஆண் டு  வந்த  மன் னன்  மீண் டும்  புதுப் பித்தான் .   

திரிபுரசுந்தரி  ததவி  பற் றி  பல  கடதகள்  உள் ளன .  சபாதுவாக  

திரிபுரசுந்தரி  என் றாதல  லலிதா  ெஹஸ் ரநாமத்தில்  காணப்படும்  

திரிபுர  சுந்தரி  ததவி  என் தற  நிடனப் பார க்ள் .  ஆனால்  இந்த  

ஆலயத்தில்  காணப் படும்    திரிபுரசுந்தரி  ததவியானவள்  அந்த  

திரிபுரசுந்தரி  அல் ல .    இந்த  ஆலயத்திடன   குறித்து  கூறப் படும்  

கூறப் படும்  கடத  இது .  தஷ் ய  யாகத்தில்  ஏற் பை்ை  அவமானத்டதத்  

தாங் கிக்  சகாள் ள  முடியாமல்  தபான  சிவசபருமான்  தன்  இறந்து  

தபான  மடனவிடய  ததாளில்  தூக்கிக்  சகாண் டு  ஆடிக்  சகாண் டு  

தபான  சபாழுது  விஷ் ணு  பகவான்  அவள்  உைடல  தன்  சுதர ெ்ன  

ெக்கிரத்திடன  ஏவி   சவை்டி  விை  அது  51 துண் டுகளாகி  பல் தவறு  

இைங் களில்  விழுந்த  சபாழுது  இப் தபாது  திரிபுராவில்  ஆலயம்  உள் ள  

மாதாபுரி  எனும்  இைத்தில்  வலது  கால்  விரல்  விழ  அது  ெக்தி  

பீைமாயிற் று .  அந்த  ஆலயம்  ஆடமடயப்  தபான் ற  அடமப் பில்  

எழுந்துள் ளதால்  அடத  கூர ்மஸ் தான்  எனவும்  அடழக்கின் றனர ்.   

சபாதுவாக  திரிபுரசுந்தரி  ததவி  மிகவும்  அழகானவள் .  என் றும்  

இளடம  தரும்  பதினாறு  வயதானவள் .  ஆனால்  ஆலயத்தின்  உள் தள  

உள் ளது  காளி  ததவி  உருவிலான  சிடல .  அதுவும்  இரு  சிடலகள்  

முடறதய  இரண் ைடி  உயரத்திலும் ,   ஐந்தடி  உயரத்திலும்  உள் ளன .  

ஓன் டற  சிறிய  ததவி  எனவும்  மற் றடத  சபரிய  ததவி  எனவும்  

அடழக்கின் றனர ்.  சிறிய  சிடலடய  முன்  காலத்தில்  



சவளியூர க்ளுக்கு  செல் லும்  சபாழுதும் ,   யுத்தத்தின்   சபாழுதும்  

தங் களுைன்  அந்த  நாை்டு  மன் னர க்ள்  எடுத்துெ ் சென் றனர ் எனக்  

கூறப் படுகின் றது .   

திரிபுரசுந்தரி  ததவி   பற் றி  உள் ள  பல  கடதகளில்  சில  பண் டிதர க்ள்  

கூறிய  ஒரு  கடத  இது .  முன் சனாரு  காலத்தில்  தாரகாசுரன்  என் ற  

அரக்கன்  இருந்தான் .  அவனுக்கு  மூன் று  குணங் களான  -  ரஜஸ் ,   

தமஸ் ,  ெத்வ  ஆகியவற் டற  குறிக்கும்  வடகயில்  மூன் று  புதல் வர க்ள்  

இருந்தனர ்.  அவர க்ள்  சிவசபருமானிைம்  தம் டம  அழிக்க  முடியாத  

வரத்டதக்  தகை்டுப்  சபற் று  பறக்கும்  தங் க ,சவள் ளி  மற் றும்   

இரும் பிலான  மூன் று  நகர க்டள  உருவாக்கி ,  அதில்  இருந்தபடி   

ததவர க்டள  துன் பப் படுத்தி  வந்தனர ்.  அவன்  சகாடுடமகடள  

சிவசபருமானிைம்  சென் று  ததவர க்ள்  எடுத்துக்  கூறிய  சபாழுது  

அவர க்ள்  மூவடரயும்  சிவசபருமான்  அழித்தார ்.  அந்த  மூன் று  

குணங் கடளக்  சகாண் ை  அசுரர க்டள   அழித்தவடர  

மணந்ததினாலும் ,  மூன் று  உல கிலும்  -  தங் க ,  சவள் ளி  மற் றும்  

இரும் பிலான  மூன் று  உலடகயும்  தெர த் ்து  -  அவள்  அழகுக்கு  

நிகரானவள்  எவரும்  இல் டல  என் பதினாலும் ,  திரிபுரசுந்தரி  (  திரிபுர  

என் றால்  மூன் று )  என் ற  ரூபத்டத  அடைந்து  இங் கு  குடி  

சகாண் டுள் ளாள் .  இன் சனாரு  விளக்கத்தின் படி  மூன் று  குணங் கடள  

அழித்தவருடைய  மடனவி  என் பதினால்  திரிபுரசுந்தரி  ததவி  

என் பவள்  மூன்று  குணங் களுைன்  கூடிய  அதி  சுந்தரமான  அழடகப்  

சபற் றவள்  என் ற  சபயர ் ஏற் பை்ைது .  இது புதிய செய் தியாக 

இருந்தது . ஆமாம்  திரிபுரசுந்தரி ஆலயத்தில்  எப் படி காளி ததவி 

சிடலயாக இருக்க முடியும்  என வினவிய சபாழுது ஆந்திரப் 

பிரததெத்தில்  உள் ள ஒரு பத்திரகாளி தகாவிலில்  பத்ரகாளிடய 

மந்திரங் களினால்  உருதயற் றி மிக அழகிய ரூபத்தில்  சமருதகற் றி 



திரிபுரசுந்தரியாக பூஜிப் பதாக கூறினர ். அது உண் டம எனில்  

மிகவும்  வியப் பான செய் திதய ! 

திரிபுரசுந்தரி  ததவி  ஏன்  அவதாரம்  எடுத்தாள் ?  ஒரு  கிராமியக்  

கடதயின் படி  சிவசபருமானுடைய  கவனத்டத  கடலத்த  காமடன  

அவர ் எரித ்தவுைன்  அந்த  ொம் படல  எடுத்த  ததவர க்ள்  அது  மீண் டும்  

மன் மதனாகை்டும்  என  நிடனத்து  ஒரு  உருவம்  தந்தனர ்.  ஆனால்  

அவர க்ள்  எதிர ்பார ்பிற் கு  மாறுதலாக  அந்த  உருவம்  ஒரு  

பயங் கரமான  அசுரனாயிற் று .  அவன்  சிவசபருமானிைம்  சென் று  பல  

வரங் கடளப்  சபற் று  ததவர க்டள  துன் புறுத்தினான் .  அவன்  

சிவசபருமானுடைய  ஆசிடய  சபற் று  இருந்ததினால்  அவடன  அழிக்க  

முடியாமல்  தபான  ததவர க்ள்  சிவசபருமாடனதய  தவண் ை  அவர ் 

தன் னுடைய  மூன் று  குணங் கடள  சகாண் டு  காளி  ததவியின்  

அவதாரமான  திரிபுரசுந்தரி  ததவிடய   படைக்க  அவள்  அந்த  

அசுரடன  வதம்  செய் தாளாம் .  

இன் சனாரு  கிராமியக்  கடதயின் படி  15 ஆம்  நூற் றாண் டின்  இறுதி  

ஆண் டுகளில்  திரிபுராடவ  ஆண் ை  மன் னர ் ஒருவருக்கு  ஒருமுடற  

கனவில்  ததான் றிய  திரிபுரசுந்தரி  ததவி  உதய் பூர ் நகருக்கு  

அருகிலுள் ள  மடலயடிவாரத்தில்  உள் ள  ஆலயத்தில்   தன் டன  

பிரதிஷ் டை  செய் து  வழிபடுமாறு  கூறினார ்.    ஆனால்  அந்த  

மடலயின்  அடிவாரத்தில்  பகவான்  விஷ் ணுவிற் கு  ஒரு  ஆலயம்  

ஏற் கனதவ  அடமந்து  இருந்தது  என் பதினால்   விஷ் ணுவுக்கு  

அர ்ப் பணிக்கப்பை்ை  ஒஆலயத்தில்   எப் படி  ெக்தியின்   சிடலடய  

அடமக்க  முடியும்  என் படத  தீர ்மானிக்க  முடியாமல்    குழப் பத்தில்  

இருந்தார ்.  மீண் டும் ,  மீண் டும்  தயாஜடன  செய் தவருக்கு  சதளிவு  

ஏற் பை்ைது .   பகவான்  விஷ் ணுவும்  ெக்தி  ததவியும்   பரபிரும் மனின்  

சவவ் தவறு  வடிவங் கள்  என் படத   புரிந் து  சகாண் டு  அங் கு  



அவளுக்கும்  சிடல  டவத்து  வழிபைலானார ்.   அப் படியாக  இந்த  

ஆலயம்  டெவ  மற் றும்  டவஷ் ணவ  ெமயங் களின்  ஒற் றுடமக்கு  ஒரு  

எடுத்துக்  காை்ைாக  இருக்கும்  வடகயில்  அடமந்தது .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tripurasundari Devi 

Temple 
Santhipriya 

 

 

A temple for  Goddess Tripurasundari  has been built  several 

hundred years ago in the State of Tr ipura which is in the Northern 

part of India. She is also known as Goddess Shodashi  Devi .  The 

temple in Tripura which  is one out of the f ifty one Shakthi Peedas 

established in the world so far , is  s ituated three KM from a place 



called Udaipur in Tripura and 58 KM from Agarthala another city . 

It  is believed that 400 years back this temple got damaged in 

l ightening and the same was later renovated and restored by a 

ruler of Tr ipura.   

 

General ly Goddess Tripurasundari  is  associated with  Maha Vidya , 

a powerful Mantra in Lal itha Sahasranama. In Soundaryalahir i  

(composed by Adi Sankaracharya) she is portrayed as a s ixteen 

year young girl  while no such mention appears in the story 

pertaining to Shodashi .  But the Goddess in Tripura temple is not 

associated with the Tripurasundari of Lal itha Sahasranama. One of 

the stories related to this temple is that angered with the insult  

meted out to her husband by her father Dakshan , Goddess 

Parvathi committed suicide by  jumping into the sacred f ire .   Lord 

Shiva carr ied Parvathi’s corpse on his shoulders and ran dancing 

uncontrollably al l  around the world for days. In order to calm 

down Lord Shiva, immediately Lord Vishnu used his  Chakrayutha 

to cut Goddess Parvathi’s body into pieces, which fel l  at several  

places which subsequently became Sakthi  Peedas. The temple in 

Tripura came up in Matha puri ,  a town where Parvathi’s r ight foot 

fel l .  S ince the structure of the temple looked l ike a tortoise it was 

also named as Kuurmasthan.  

 

http://wapedia.mobi/en/Sri_Vidya


As per another folk story on the temple at Tr ipura,  long ago there 

l ived an Asura cal led Tarahasura. He had three sons each of whose 

characters matched with three  aspects namely Tamas, Rajas and 

Satva.  They obtained a boon from Lord Shiva that they cannot be 

ki l led by anyone except Lord Shiva, which too in one stroke and 

therefore constructed three f loating  cit ies made of Iron, Gold and 

Si lver and l ived there. Due to the boon they  got, they became 

arrogant and started humil iat ing and torturing every one of the 

celest ial .  Unable to bear the tortures , the deva ganas ran to Lord 

Shiva and complained of the unbearable tortures and i l l  treatment 

meted out by the three sons of Tarahasura . Lord Shiva got 

annoyed with the arrogance of the three sons of Tarahasura and 

destroyed them in one stroke.  Since Goddess Parvathi helped 

Lord Shiva to destroy the three asuras with three aspects of l i fe -

Rajas,  Tamas and Satva , and no female equaled to the beauty of 

Goddess Parvathi   anywhere in the three parts of universe visa , 

Padal log, Bholog and Brahma log , she came to be accepted  as  

Tr ipura Sundari representing the three aspects and three worlds. 

The name of the temple in Tripura where she resided at that t ime 

thus became Tripurasundari .   

 

Though it is believed that Tr ipurasundari was a s ixteen year 

beautiful gir l she appears in the form of two Kali  Devi in the 



Tripura temple. Two idols have been consecrated inside, one 

of them called Choat i Matha that is  younger Devi and the 

other as  Badi Matha that is  elder Devi .  One of the Devis 

measure two feet and the other f ive foot .  When someone 

wondered how could a Kali  Devi be termed as Tripurasundari 

,  they were told that in a  famous Bhadrakali  temple in 

Andhra Pradesh ( Southern state in India ) ,  the Kali  devi has 

been beautif ied by invoking special mantras and wor shipped 

in the form of Tr ipurasundari .  The Choti Matha used to be 

carr ied by the rulers of Tr ipura whenever they went out of 

their country or to the batt le f ield at the t ime of war.  

 

Why did Tripura Sundari manifest? An interesting folk tale 

narrates the story thus. When Manmatha disturbed the tapas 

of Lord Shiva, he was burned to ashes with Shiva’s third eye. 

The devas carefully collected the ash and brought it  to l i fe. 

Instead of becoming Manmatha,  it  turned out to be an asura 

who went to Lord Shiva and took several boons. Thereafter 

he started troubling the celestials . When his tortures went 

beyond control , the deva ganas went to Lord Shiva and 

prayed for  their protection and to save them from the acts 

of the asura created by them. Lord Shiva too converted 

Goddess Parvathi to look l ike Kali  Devi and powered her 



with three aspects of himself  to destroy the asura. After she 

ki l led the asura  she manifested as Tripurasundari .     

 

According to one more legend, The Goddess appeared in the dream of one of 

the Kings in 15th Century who was the ruler.  She told him to worship her in the 

temple which exited by the side of a hill in Udaipur. The King was confused how 

he could install the idol of the Devi since the temple referred to be a temple for 

Lord Vishnu.  However  when he realized that Lord Vishnu and Goddess Parvathi 

were same manifestations from Parabrahman, there was no harm in worshipping 

both Goddess Tripurasundari and Lord Vishnu in the same temple as symbol of 

unity of Shaiva and Vaishnavite sects. Thus came the Goddess Tripurasundari 

temple there.     

 

 

 


