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Tripurasundari Vedasara Stavah

િત્રપુરસુ દર વેદસાર તવઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐ ક અે ઈ લ હ્ર ી ં હ સ ક હ લ હ્ર ી ં સ ક લ હ્ર ી ં શ્રી ં ।
ક તૂર પઙ્કભા વદ્ગલચલદમલસ્થૂલમુક્તાવલીકા
જ્યાે નાશદુ્ધાવદાતા શ શ શશમુુકુટાલઙૃ્કતા બ્રહ્મપત્ની ।

સાિહત્યા ભાજે ઙ્ગી કિવકુલિવનુતા સા વક ં વા ગ્વભૂ ત
દેયાન્મે શભુવસ્ત્રા કરચલવલયા વ લક ં વાદય તી॥ ૧॥

અેકા તે યાે ગ દૈઃ પ્રશ મતકરણૈઃ પપાસાિવમુક્તૈઃ
સાન દં યાનયાેગા દ્વસગુણસદ્દશી દૃ યતે ચત્તમ યે ।

યા દેવી હંસ પા ભવભયહરણં સાધકાનાં િવધત્તે
સા િનતં્ય નાદ પા િત્રભવુનજનની માેદમાિવ કરાેતુ॥ ૨॥

ઈ ક્ષત્રી ષ્ટકાલે િત્રભવુનમથ યા ત ક્ષણેઽનપુ્રિવ ય
સ્થેમાનં પ્રાપય તી િનજગુણિવભવૈઃ સવર્થા વ્યા ય િવશ્વમ્ ।

સહંત્ર સવર્ભાસાં િવલયનસમયે વાત્મિન વપ્રકાશા
સા દેવી કમર્બ ધં મમ ભવકરણં ના ય વાિદશ ક્તઃ॥ ૩॥

લક્ષ્યા યા ચક્રરાજે નવપુરલ સતે યાે ગની દગુપ્તે
સાવૈણ શલૈશ ◌ૃઙ્ગે સરુગણર ચતે ત વસાપેાનયુક્તે ।

મિ ત્ર યા મેચકાઙ્ગ્યા કુચભરનતયા કાેલમખુ્યા ચ સાધ
સામ્રાજ્ઞી સા મદ યા મદગજગમના દ ઘર્માયુ તનાેતુ॥ ૪॥

હ્ર ીઙ્કારા ભાજે ઙ્ગી હયમખુિવનુતા હાિન દ્ યાિદહીના
હંસાેઽહંમ ત્રરાજ્ઞી હિરહયવરદા હાિદમ ત્રાથર્ પા ।

હ તે ચન્મુિદ્રકાઢ ા હતબહુદનુ હ તકૃ ત્ત પ્રયા મે
હાદ શાેકા તરેકં શમયતુ લ લતાઘીશ્વર પાશહ તા॥ ૫॥

હ તે પઙે્ક હાભે સરસસર સજં બભ્રતી લાેકમાતા
ક્ષીરાેદ વ સકુ યા કિરવરિવનુતા િનત્યપુષ્ટાક્ષ ગેહા ।
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પદ્માક્ષી હેમવણાર્ મુરિરપુદિયતા શવેિધઃ સ પદાં યા
સા મે દાિરદ્ર્યદાષેં દમયતુ ક ણાદૃ ષ્ટપાતૈરજસ્રમ્॥ ૬॥

સ ચ્ચદ્બ્રહ્મ વ પાં સકલગુણયુતાં િનગુર્ણાં િનિવકારાં
રાગદ્વષેાિદહ ત્રી ં રિવશ શનયનાં રાજ્યદાનપ્રવીણામ્ ।

ચ વાિરશિ ત્રકાેણે ચતુરિધકસમે ચક્રરાજે લસ તી ં
કામાક્ષી ં કા મતાનાં િવતરણચતુરાં ચેતસા ભાવયા મ॥ ૭॥

ક દપ શા તદપ િત્રનયનનયનજ્યાે તષા દેવ દૈઃ
સાશઙં્ક સાશ્રપુાતં સિવનયક ણં યા ચતા કામપ યા ।

યા દેવી દૃ ષ્ટપાતૈઃ પનુરિપ મદનં વયામાસ સદ્યઃ
સા િનતં્ય રાેગશા ત્યૈ પ્રભવતુ લ લતાધીશ્વર ચ પ્રકાશા॥ ૮॥

હવ્યૈઃ કવ્યૈશ્ચ સવઃ શ્રુ તચયિવિહતૈઃ કમર્ ભઃ કમર્શીલા
યાનાદ્યૈરષ્ટ ભશ્ચ પ્રશ મતકલષુા યાે ગનઃ પણર્ભક્ષાઃ ।

યામવેાનેક પાં પ્ર તિદનમવનાૈ સશં્રય તે િવિધજ્ઞાઃ
સા મે માેહા ધકારં બહુભવજિનતં નાશય વાિદમાતા॥ ૯॥

લક્ષ્યા મૂલિત્રકાેણે ગુ વરક ણાલેશતઃ કામપીઠે
યસ્યાઃ િવશ્વં સમ તં બહુતરિવતતં યતે કુ ડ લ યાઃ ।

યસ્યાઃ શ ક્તપ્રરાેહાદિવરલમ તં િવ દતે યાે ગ દં
તાં વ દે નાદ પાં પ્રણવપદમયી ં પ્રા ણનાં પ્રાણદાત્રીમ્॥ ૧૦॥

હ્ર ીઙ્કારા ભાેિધલ મી ં િહમ ગિરતનયામીશ્વર મીશ્વરાણાં
હ્ર ી ંમ ત્રારા યદેવી ં શ્રુ તશત શખરૈ ર્ગ્યમાણાં ગાક્ષીમ્ ।

હ્ર ી ંમ ત્રા તૈ સ્ત્રકૂટૈઃ સ્થરતરમ ત ભધાર્યર્માણાં વલ તી ં
હ્ર ી ં હ્ર ી ં હ્ર ી મત્યજસ્રં હૃદયસર સજે ભાવયેઽહં ભવાનીમ્॥ ૧૧॥

સવષાં યાનમાત્રા સિવતુ દરગા ચાેદય તી મનીષાં
સાિવત્રી ત પદાથાર્ શ શયુતમકુટા પ ચશીષાર્ િત્રનતે્રા

હ તાગ્રૈઃ શઙ્ખચક્રાદ્ય ખલજનપિરત્રાણદક્ષાયુધાનાં
બભ્રાણા દમ બા િવશદયતુ મ ત મામક નાં મહેશી॥ ૧૨॥

કત્ર લાેકસ્ય લીલાિવલ સતિવિધના કારિયત્રી િક્રયાણાં
ભત્ર વાનપુ્રવેશા દ્વયદિનલમખુૈઃ પ ચભૂતૈઃ વ ષ્ટૈઃ ।

હત્ર વનેવૈ ધા ા પનુરિપ િવલયે કાલ પં દધાના
હ યાદામૂલમ મ કલષુભરમુમા ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાત્રી॥ ૧૩॥
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લક્ષ્યા યા પુ ય લૈગુર્ વરચરણા ભાજેસવેાિવશષેાદ્-
દૃ યા વા તે સધુી ભદર્રદ લતમહાપદ્મકાેશને તુલ્યે ।

લકં્ષ જ વાિપ યસ્યા મનવુરમ ણમા સ દ્ધમ તાે મહા તઃ
સા િનતં્ય મામક ને હૃદયસર સજે વાસમઙ્ગીકરાેતુ॥ ૧૪॥

હ્ર ી ંશ્રીમ મ ત્ર પા હિરહરિવનુતાઽગ ત્યપત્નીપ્રિદષ્ટા
હાિદઃ કાદ્યણર્ત વા સરુપ તવરદા કામરાજપ્રિદષ્ટા ।

દુષ્ટાનાં દાનવાનાં મદભરહરણા દુઃખહ ત્રી બુધાનાં
સામ્રાજ્ઞી ચક્રરાજ્ઞી પ્રિદશતુ કુશલં મહ્યમાેઙ્કાર પા॥ ૧૫॥

શ્રી ંમ ત્રાથર્ વ પા શ્રતજનદુિરત વા તહ ત્રી શર યા
શ્રાૈત માતર્િક્રયાણામિવકલફલદા ભાલનતે્રસ્ય દારાઃ ।

શ્રીચક્રા તિનષ ણા ગુહવરજનની દુષ્ટહ ત્રી વરે યા
શ્રીમ સહાસનેશી પ્રિદશતુ િવપુલાં ક તમાન દ પા॥ ૧૬॥

શ્રીચક્રવરસામ્રાજ્ઞી શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ।
શ્રીગુહા વયસાવૈણર્દ િપકા િદશતુ શ્રયમ્॥ ૧૭॥
ઇ ત શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર વેદસાર તવઃ સ પૂણર્ઃ॥
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