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Tripuratilakam

િત્રપુરા તલકમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐ ક અે ઈ લ હ્ર ી ં હ સ ક હ લ હ્ર ી ં સ ક લ હ્ર ી ં શ્રી ં ।
ક પશા ખગણસ પ્રસનૂમધપુાનકે લકુતુકભ્રમત્

ષટ્પદારવમનાેહરે કનકભૂધરે લ લતમ ડપે ।
અત્યુદારમ ણપીઠમ યિવિનવા સનીમ ખલમાેિહની ં

ભ ક્તયાેગસલુભાં ભજે ભવુનમાતરં િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૧॥
અેકકાલસમુદ યમાનત ણાકર્કાેિટસદશૃસુ્ફર-

દે્દહકા તભરધાેરણી મલનલાેિહતીકૃતિદગ તરામ્ ।
વાગધીતિવભવાં િવપદ્યભયદાિયનીમ ખલમાેિહની ં

આગમાથર્મ ણદ િપકામિનશમાશ્રયે િત્રપુરસુ દિરમ્॥ ૨॥
ઈષદુ ન્મષદમત્યર્શા ખકુસમુાવલીિવમલતારકા-

દસુ દરસધુાંશખુ ડસભુગીકૃતા તગુ કૈ શકામ્ ।
નીલકુ ચતઘનાલકાં િનિટલભષુણાયતિવલાેચનાં

નીલક ઠસકૃુતાેન્ન ત સતતમાશ્રયે િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૩॥
લ મહીનિવધુલક્ષિન જતિવચક્ષણાનનસરાે હાં

ઇ કામુર્કશરાસનાપે મત ચ લકાયુગમત લકામ્ ।
લક્ષયે મન સ સ તતં સકલદુ કૃતક્ષયિવધાિયની ં

ઉક્ષવાહનતપાેિવભૂ તમહદક્ષરાં િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૪॥
હ્ર ીમદપ્રમદકામકાૈતુકકૃપાિદભાવિપશનુાયત-

નગ્ધમુગ્ધિવશદિત્રવણર્િવમલાલસાલસિવલાેચનામ્ ।
સુ દરાધરમ ણપ્રભા મ લતમ દહાસનવચ દ્રકાં

ચ દ્રશખેરકુટુ બનીમિનશમાશ્રયે િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૫॥
હ ત ષ્ટમ ણદપર્ણાે વલમનાેજ્ઞદ ડફલકદ્વયે

બ બતાનપુમકુ ડલ તબકમ ડતાનનસરાે હામ્ ।
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વણર્પઙ્કજદલા ત લ સતક ણકાસદશૃના સકાં
કણર્વૈિરસખસાેદર મિનશમાશ્રયે િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૬॥

સન્મર દરસમાધુર તુલનકમર્ઠાક્ષરસમુ લસ-
ન્નમર્પેશલવચાેિવલાસપિરભૂતિનમર્લસધુારસામ્ ।

કમ્રવક્ત્રપવનાગ્રહપ્રચલદુ ન્મષદ્ભ્રમરમ ડલાં
તુમર્હે મન સ શમર્દામિનશમ બકાં િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૭॥

કમ્રકા ત જતતારપૂરમ ણસતૂ્રમ ડલસમુ લસત્
ક ઠકા ડકમનીયતાપહૃતક બુરાજ ચડ બરામ્ ।

િક ચદાનતમનાેહરાં સયુગચુ બચા મ ણક ણકાં
પ ચબાણપિરપ થપુ યલહર ં ભજે િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૮॥

હ તપદ્મલસિદ ચાપ ણપાશપુ પિવ શખાે વલાં
તપ્તહેમર ચતા ભરામકટકાઙ્ગુલીયવલયાિદકામ્ ।

ત્તિન તુલિનર તરાલકિઠનાેન્નત તન ણીભવ-
ન્મત્તહ તવરમ તકાં મન સ ચ તયે િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૯॥

લક્ષગાઢપિરર ભતુષ્ટહરહાસગાૈરતરલાે લસત્
ચા હારિનકરા ભરામકુચભારતા તતનુમ યમામ્ ।

રાેમરા જલ લતાેદર મિધકિન ના ભમવલાેકયે
કામરાજપરદેવતામિનશમાશ્રયે િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૧૦॥

હીરમ ડલિનર તરાે લ સત ત પમયમખેલા
ચા કા તપિરર ભસુ દરસસુૂ મચીનવસના ચતામ્ ।

મારવીરરસચાતુર તધુર ણતુઙ્ગજઘનસ્થલાં
ધારયે મન સ સ તતં િત્રદશવ દતાં િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૧૧॥

સપ્તસપ્તિકરણાન ભજ્ઞપિરવધર્માનકદલીતનુ-
પિધમુગ્ધમધુરાે દ ડયુગમ દતે દુધરલાેચનામ્ ।

ત્ત નુયુગવ ગુભાવ જત ચત્તસ ભવસમુદ્ગકાં
િનત્યમવે પિરશીલયે મન સ મુ ક્તદાં િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૧૨॥

ક ઠકા ડ ચકુ ડતાકરણલીલયા સકલકેિકનાં
જઙ્ઘયા તુ લતકેતક મુકુલસઙ્ઘયા તમુદ ચતામ્ ।

અ બુ ેદરિવડ બચા પદપ લવાં હૃદયદપર્ણે
બ બતા મવ િવલાેકયે સતતમ બકાં િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૧૩॥
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લ યમાનકમલાચર્નપ્રણ તત પરૈરિનશમાસ્થયા
ક પકાેિટશતસ ચતને સકૃુતને કૈશ્ચન નરાેત્તમૈઃ ।

ક પશા ખગણક યમાનકનકા ભષેકસભુગાકૃ ત
ક પયા મ હૃિદ ચ પયાજેનવષટ્પદ ં િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૧૪॥

હ્ર ી મ ત પ્ર થતમ ત્રમૂ તરચલાત્મજેત્યુદિધક યકે-
ત્ય બુ સનકુટુ બની ત િવિવધાપેગીતમિહમાેદયામ્ ।

સવેકા ભમતકામધનેુમ ખલાગમાવગમવૈભવાં
ભાવયા મ હૃિદ ભાિવતા ખલચરાચરાં િત્રપુરસુ દર મ્॥ ૧૫॥

તાતે્રરાજમમુમાત્તમાેદમહરાગમે પ્રયતમાનસાે
ક તર્યિન્નહ નરાેત્તમાે િવ જતિવત્તપાે િવપુલસ પદામ્ ।

પ્રા યર્માનપિરર ભકે લરબલાજનૈરપગતષૈણાે
ગાત્રમાત્રપતનાવધાવ તમક્ષરં પદમવા ુયાત્॥

ઇ ત િત્રપુરા તલક તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
ક પશા ખ તવઃ
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