
Shri TripurabhairavI Sahasranamastotram

શ્રીિત્રપુરભૈરવીસહસ્રનામ તાતે્રમ્

Document Information

Text title : tripurabhairavIsahasranAmastotra

File name : tripurabhairavIsahasranAmastotra.itx

Category : sahasranAma, devii, dashamahAvidyA, stotra, devI

Location : doc_devii

Transliterated by : Muktabodha.org

Proofread by : Muktabodha.org, DPD

Description-comments : From Shaktapramoda kAlyAdidashamahAvidyAtantrAtmakaH

Acknowledge-Permission: Marjorie Woollacott, Ph.D., Digital Library Coordinator

muktabodha.org

Latest update : October 2, 2014

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

November 22, 2022

sanskritdocuments.org



Shri TripurabhairavI Sahasranamastotram

શ્રીિત્રપુરભૈરવીસહસ્રનામ તાતે્રમ્

અથ શ્રીિત્રપુરભૈરવીસહસ્રનામ તાતે્રમ્
મહાકાલભૈરવ ઉવાચ
અથ વકે્ષ્ય મહેશાિન દેવ્યા નામસહસ્રકમ્ ।
ય પ્રસાદાન્મહાદેિવ ચતવુર્ગર્ફલ લભેત્॥ ૧॥
સવર્રાેગપ્રશમનં સવર્ ત્યુિવનાશનમ્ ।
સવર્ સ દ્ધકરં તાતે્રન્નાતઃ પરતઃ તવઃ॥ ૨॥
નાતઃ પરતરા િવદ્યા તી થર્ન્નાતઃ પરં તમ્ ।
યસ્યાં સવ સમુ પન્ન યસ્યામદ્યાિપ તષ્ઠ ત॥ ૩॥
ક્ષયમે ય ત ત સવ લયકાલે મહેશ્વિર ।
નમા મ િત્રપુરા દેવી ભૈરવી ં ભયમાે ચનીમ્ ।
સવર્ સ દ્ધકર ં સાક્ષાન્મહાપાતકના શનીમ્॥ ૪॥
અસ્ય શ્રીિત્રપુરભૈરવીસહસ્રનામ તાતે્રસ્ય ભગવાન્ ઋ ષઃ।
પઙ્ ક્ત છ દઃ। આદ્યા શ ક્તઃ। ભગવતી િત્રપુરભૈરવી દેવતા ।
સવર્કામા થર્ સદ્ ય થ જપે િવિનયાેગઃ॥
ૐ િત્રપુરા પરમેશાની યાેગ સ દ્ધિનવા સની ।
સવર્મ ત્રમયી દેવી સવર્ સ દ્ધપ્રવ ત્તની॥
સવાર્ધારમયી દેવી સવર્સ પ પ્રદા શભુા ।
યાે ગની યાેગમાતા ચ યાેગ સ દ્ધપ્રવ ત્તની॥
યાે ગ યેયા યાેગમયી યાેગયાેગિનવા સની ।
હેલા લીલા તથા ક્ર ડા કાલ પપ્રવ ત્તની॥
કાલમાતા કાલરાિત્રઃ કાલી કામલવા સની ।
કમલા કા ત પા ચ કામરાજેશ્વર િક્રયા॥
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કટુઃ કપટકેશા ચ કપટા કુલટાકૃ તઃ ।
કુમુદા ચ ચ્ચકા કા તઃ કાલરાિત્ર પ્રયા સદા॥
ઘાેરાકારા ઘાેરતરા ધમાર્ધમર્પ્રદા મ તઃ ।
ઘ ટા ઘગ્ઘર્રદા ઘ ટા ઘ ટાનાદ પ્રયા સદા॥
સૂ મા સૂ મતરા સ્થૂલા અ તસ્થૂલા સદા મ તઃ ।
અ તસત્યા સત્યવતી સત્યસઙે્કતવા સની॥
ક્ષમા ભીમા તથાઽભીમા ભીમનાદપ્રવ ત્તની ।
ભ્રમ પા ભયહરા ભયદા ભયના શની॥
મશાનવા સની દેવી મશાનાલયવા સની ।
શવાસના શવાહારા શવદેહા શવા શવા॥
ક ઠદેશશવાહારા શવકઙ્કણધાિરણી ।
દ તુરા સદુતી સત્યા સત્યસઙે્કતવા સની॥
સત્યદેહા સત્યહારા સત્યવાિદિનવા સની ।
સત્યાલયા સત્યસઙ્ગા સત્યસઙ્ગરકાિરણી॥
અસઙ્ગા સાઙ્ગરિહતા સસુઙ્ગા સઙ્ગમાેિહની ।
માયામ તમર્હામાયા મહામખિવલા સની॥
ગલદુ્રિધરધારા ચ મખુદ્વયિનવા સની ।
સત્યાયાસા સત્યસઙ્ગા સત્યસઙ્ગ તકાિરણી॥
અસઙ્ગા સઙ્ગિનરતા સસુઙ્ગા સઙ્ગવા સની ।
સદાસત્યા મહાસત્યા માંસપાશા સમુાંસકા॥
માંસાહારા માંસધરા માંસાશી માંસભક્ષકા ।
રક્તપાના રક્ત ચરા રક્તા રક્તવ લભા॥
રક્તાહારા રક્ત પ્રયા રક્તિન દકના શની ।
રક્તપાન પ્રયા બાલા રક્તદેશા સરુ ક્તકા॥
વયંભૂકુસમુસ્થા ચ વયંભૂકુસમુાે સકુા ।
વયંભૂકુસમુાહારા વયંભૂિન દકાસના॥
વયંભપૂુ પકપ્રીતા વયંભપૂુ પસ ભવા ।
વયંભપૂુ પહારાઢ ા વયંભૂિન દકા તકા॥
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કુ ડગાેલિવલાસી ચ કુ ડગાેલસદામ તઃ ।
કુ ડગાેલ પ્રયકર કુ ડગાેલસમુદ્ભવા॥
શકુ્રા ત્મકા શકુ્રકરા સશુકુ્રા ચ સશુુ ક્તકા ।
શકુ્રપજૂકપજૂ્યા ચ શકુ્રિન દકિન દકા॥
રક્તમાલ્યા રક્તપુ પા રક્તપુ પકપુ પકા ।
રક્તચ દન સક્તાઙ્ગી રક્તચ દનિન દકા॥
મ સ્યા મ સ્ય પ્રયા મા યા મ સ્યભક્ષા મહાેદયા ।
મ સ્યાહારા મ સ્યકામા મ સ્યિન દકના શની॥
કેકરાક્ષી તથા કૂ્રરા કૂ્રરસૈ યિવના શની ।
કૂ્રરાઙ્ગી કુ લશાઙ્ગી ચ ચક્રાઙ્ગી ચક્રસ ભવા॥
ચક્રદેહા ચક્રહારા ચક્રકઙ્કાલવા સની ।
િન નાભી ભી તહરા ભયદા ભયહાિરકા॥
ભયપ્રદા ભયભીતા અભીમા ભીમનાિદની ।
સુ દર શાેભના સત્યા ક્ષે યા ક્ષેમકર તથા॥
સ દૂરા ચત સ દૂરા સ દૂરસદશૃાકૃ તઃ ।
રક્તાર જતનાસા ચ સનુાસા િન ના સકા॥
ખવાર્ લ બાેદર દ ગ્ઘાર્ દ ગ્ઘર્ઘાેણા મહાકુચા ।
કુિટલા ચ ચલા ચ ડી ચ ડનાદપ્રચ ડકા॥
અ તચ ડા મહાચ ડા શ્રીચ ડાચ ડવે ગની ।
ચા ડાલી ચ ડકા ચ ડશ દ પા ચ ચ ચલા॥
ચ પા ચ પાવતી ચાે તા તી ણા તી ણ પ્રયા ક્ષ તઃ ।
જલદા જયદા યાેગા જગદાન દકાિરણી॥
જગદ્વ દ્યા જગન્માતા જગતી જગતક્ષમા ।
જ યા જયજનતે્રી ચ જિયની જયદા તથા॥
જનની ચ જગદ્ધાત્રી જયાખ્યા જય િપણી ।
જગન્માતા જગન્મા યા જયશ્રી જર્યકાિરણી॥
જિયની જયમાતા ચ જયા ચ િવજયા તથા ।
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ખડ્ ગની ખડ્ગ પા ચ સખુડ્ગા ખડ્ગધાિરણી॥
ખડ્ગ પા ખડ્ગકરા ખડ્ ગની ખડ્ગવ લભા ।
ખડ્ગદા ખડ્ગભાવા ચ ખડ્ગદેહસમુદ્ભવા॥
ખડ્ગા ખડ્ગધરા ખેલા ખડ્ ગની ખડ્ગમ ડની ।
શઙ્ ખની ચાિપની દેવી વ જ્રણી શુ લની મ તઃ॥
બ લની ભ દપાલી ચ પાશી ચ અઙુ્કશી શર ।
ધનષુી ચટક ચમાર્ દ તી ચ કણર્ના લક ॥
મુસલી હલ પા ચ તૂણીરગણવા સની ।
તૂણાલયા તૂણહરા તૂણસ ભવ િપણી॥
સતુૂણી તૂણખેદા ચ તૂણાઙ્ગી તૂણવ લભા ।
નાનાસ્ત્રધાિરણી દેવી નાનાશસ્ત્રસમુદ્ભવા॥
લાક્ષા લક્ષહરા લાભા સલુાભા લાભના શની ।
લાભહારા લાભકરા લા ભની લાભ િપણી॥
ધિરત્રી ધનદા ધા યા ધ ય પા ધરા ધનુઃ ।
ધુરશ દા ધુરામા યા ધરાઙ્ગી ધનના શની॥
ધનહા ધનલાભા ચ ધનલ યા મહાધનુઃ ।
અશા તા શા ત પા ચ શ્વાસમાગર્િનવા સની॥
ગગણા ગણસવે્યા ચ ગણાઙ્ગાવાગવ લભા ।
ગણદા ગણહા ગ યા ગમનાગમસુ દર ॥
ગ યદા ગણનાશી ચ ગદહા ગદવ દ્ધની ।
સ્થૈયાર્ ચ સ્થૈયર્નાશા ચ સ્થૈયાર્ તકરણી કુલા॥
દાત્રી કત્ર પ્રયા પ્રેમા પ્રયદા પ્રયવ દ્ધની ।
પ્રયહા પ્રયભવ્યા ચ પ્રયપ્રેમાઙ્ ઘ્રપાતનુઃ॥
પ્રય પ્રયભવ્યા ચ પ્રયસ્થા ભવન સ્થતા ।
સુ સ્થરા સ્થર પા ચ સ્થરદા સ્થૈયર્બિહણી॥
ચ ચલા ચપલા ચાેલા ચપલાઙ્ગિનવા સની ।
ગાૈર કાલી તથા છન્ના માયા મા યા હર પ્રયા॥
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સુ દર િત્રપુરા ભવ્યા િત્રપુરેશ્વરવા સની ।
િત્રપુરના શની દેવી િત્રપુરપ્રાણહાિરણી॥
ભૈરવી ભૈરવસ્થા ચ ભૈરવસ્ય પ્રયા તનુઃ ।
ભવાઙ્ગી ભૈરવાકારા ભૈરવ પ્રયવ લભા॥
કાલદા કાલરાિત્રશ્ચ કામા કાત્યાયની િક્રયા ।
િક્રયદા િક્રયહા ક્લૈબ્યા પ્રયપ્રાણિક્રયા તથા॥
ક્ર ઙ્કાર કમલા લ મીઃ શ ક્તઃ વાહા િવભુઃ પ્રભુઃ ।
પ્રકૃ તઃ પુ ષશ્ચવૈ પુ ષાપુ ષાકૃ તઃ॥
પરમઃ પુ ષશ્ચવૈ માયા નારાયણી મ તઃ ।
બ્રાહ્મી માહેશ્વર ચવૈ કાૈમાર વૈ ણવી તથા॥
વારાહી ચવૈ ચામુ ડા ઇ દ્રાણી હરવ લભા ।
ભગ્ગ માહેશ્વર કૃ ણા કાત્યાય યિપ પૂતના॥
રાક્ષસી ડાિકની ચત્રા િવ ચત્રા િવભ્રમા તથા ।
હાિકની રાિકની ભીતા ગંધવાર્ ગંધવાિહની॥
કેકર કાેટરાક્ષી ચ િનમાસાલૂકમાં સકા ।
લલ જહ્વા સુ જહ્વા ચ બાલદા બાલદાિયની॥
ચ દ્રા ચ દ્રપ્રભા ચા દ્ર ચ દ્રકાં તષુ ત પરા ।
અ તા માનદા પષૂા તુ ષ્ટઃ પુષ્ટ ર ત ર્ તઃ॥
શ શની ચ દ્રકા કાં ત જ્યા ના શ્રીઃ પ્રી તરઙ્ગદા ।
પૂણાર્ પૂણાર્ તા ક પલ તકા ક પદાનદા॥
સકુ પા ક પહ તા ચ ક પ ક્ષકર હનુઃ ।
ક પાખ્યા ક પભવ્યા ચ ક પાન દકવ દતા॥
સચૂીમખુી પ્રેતમખુી ઉલ્કામખુી મહાસખુી ।
ઉગ્રમખુી ચ સમુખુી કાકાસ્યા િવકટાનના॥
કૃકલાસ્યા ચ સ યાસ્યા મુકુલીશા રમાકૃ તઃ ।
નાનામખુી ચ નાનાસ્યા નાના પપ્રધાિરણી॥
િવશ્વાચ્યાર્ િવશ્વમાતા ચ િવશ્વાખ્યા િવશ્વભાિવની ।
સયૂાર્ સયૂર્પ્રભા શાેભા સયૂર્મ ડલસં સ્થતા॥
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સયૂર્કાં તઃ સયૂર્કરા સયૂાર્ખ્યા સયૂર્ભાવના ।
તિપની તાિપની ધૂમ્રા મર ચ વાર્ લની ચઃ॥
સરુદા ભાેગદા િવશ્વા બાેિધની ધાિરણી ક્ષમા ।
યુગદા યાેગહા યાેગ્યા યાેગ્યહા યાેગવ દ્ધની॥
વિહ્નમ ડલસસં્થા ચ વિહ્નમ ડલમ યગા ।
વિહ્નમ ડલ પા ચ વિહ્નમ ડલસ જ્ઞકા॥
વિહ્નતે વિહ્નરાગા વિહ્નદા વિહ્નના શની ।
વિહ્નિક્રયા વિહ્નભુ કલા વહ્નાૈ સ્થતા સદા॥
ધૂમ્રા ચતા ચાે વ લની તથા ચ િવસુ્ફ લઙ્ ગની ।
શૂ લની ચ સુ પા ચ કિપલા હવ્યવાિહની॥
નાનાતજે વની દેવી પરબ્રહ્મકુટુ બની ।
જ્યાે તબ્રર્હ્મમયી દેવી પ્રબ્રહ્મ વ િપણી॥
પરમાત્મા પરા પુ યા પુ યદા પુ યવ દ્ધની ।
પુ યદા પુ યના ી ચ પુ યગંધા પ્રયાતનુઃ॥
પુ યદેહા પુ યકરા પુ યિન દકિન દકા ।
પુ યકાલકરા પુ યા સપુુ યા પુ યમા લકા॥
પુ યખેલા પુ યકેલી પુ યનામસમા પુરા ।
પુ યસવે્યા પુ યખેલ્યા પુરાણપુ યવ લભા॥
પુ ષા પુ ષપ્રાણા પુ ષાત્મ વ િપણી ।
પુ ષાઙ્ગી ચ પુ ષી પુ ષસ્ય કલા સદા॥
સપુુ પા પુ પકપ્રાણા પુ પહા પુ પવ લભા ।
પુ પ પ્રયા પુ પહારા પુ પવ દકવ દકા॥
પુ પહા પુ પમાલા ચ પુ પિન દકના શની ।
નક્ષત્રપ્રાણહ ત્રી ચ નક્ષત્રાલક્ષવ દકા॥
લક્ષ્યમાલ્યા લક્ષહારા લક્ષા લક્ષ વ િપણી ।
નક્ષત્રાણી સનુક્ષત્રા નક્ષત્રાહા મહાેદયા॥
મહામાલ્યા મહામા યા મહતી મા પૂ જતા ।
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મહામહાકનીયા ચ મહાકાલેશ્વર મહા॥
મહાસ્યા વ દનીયા ચ મહાશ દિનવા સની ।
મહાશઙ્ખેશ્વર મીના મ સ્યગંધા મહાેદર ॥
લ બાેદર ચ લ બાેષ્ઠ લ બિન તનૂદર ।
લ બાેષ્ઠ લ બનાસા ચ લ બઘાેણા લલ સકુા॥
અ તલ બા મહાલ બા સલુ બા લ બવાિહની ।
લ બાહાર્ લ બશ ક્તશ્ચ લ બસ્થા લ બપૂિવકા॥
ચતુઘર્ ટા મહાઘ ટા ઘ ટાનાદ પ્રયા સદા ।
વાદ્ય પ્રયા વાદ્યરતા સવુાદ્યા વાદ્યના શની॥
રમા રામા સબુાલા ચ રમણીય વભાિવની ।
સરુ યા ર યદા ર ભા ર ભાે રામવ લભા॥
કામ પ્રયા કામકરા કામાઙ્ગી રમણી ર તઃ ।
ર ત પ્રયા ર ત રતી ર તસવે્યા ર ત પ્રયા॥
સરુ ભઃ સરુભી શાેભા િદક્ષાેભાઽશભુના શની ।
સશુાેભા ચ મહાશાેભાઽ તશાેભા પ્રેતતાિપની॥
લાે ભની ચ મહાલાેભા સલુાેભા લાેભવ દ્ધની ।
લાેભાઙ્ગી લાેભવ દ્યા ચ લાેભાહી લાેભભાસકા॥
લાેભ પ્રયા મહાલાેભા લાેભિન દકિન દકા ।
લાેભાઙ્ગવા સની ગંધિવગંધા ગંધના શની॥
ગંધાઙ્ગી ગંધપુષ્ટા ચ સગંુધા પ્રેમગંિધકા ।
દુગધા પૂ તગંધા ચ િવગંધા અ તગંિધકા॥
પદ્મા તકા પદ્મવહા પદ્મ પ્રય પ્રયઙ્કર ।
પદ્મિન દકિન દા ચ પદ્મસ તાષેવાહના॥
રક્તાે પલવરા દેવી રક્તાે પલ પ્રયા સદા ।
રક્તાે પલસગુંધા ચ રક્તાે પલિનવા સની॥
રક્તાે પલગ્રહામાલા રક્તાે પલમનાેહરા ।
રક્તાે પલસનુતે્રા ચ રક્તાે પલ વ પ ક્॥
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વૈ ણવી િવ પૂજ્યા ચ વૈ ણવાઙ્ગિનવા સની ।
િવ પૂજકપજૂ્યા ચ વૈ ણવે સં સ્થતા તનુઃ॥
નારાયણસ્ય દેહસ્થા નારાયણમનાેહરા ।
નારાયણ વ પા ચ નારાયણમનઃ સ્થતા॥
નારાયણાઙ્ગસ ભૂતા નારાયણ પ્રયાતનુઃ ।
નાર નારાયણીગ યા નારાયણગ્ હ પ્રયા॥
હરપજૂ્યા હરશ્રેષ્ઠા હરસ્ય વ લભા ક્ષમા ।
સહંાર હરદેહસ્થા હરપજૂનત પરા॥
હરદેહસમુદ્ભૂતા હરાઙ્ગવા સનીકુહૂઃ ।
હરપજૂકપૂજ્યા ચ હરવ દકત પરા॥
હરદેહસમુ પન્ના હરક્ર ડાસદાગ તઃ ।
સગુણાસઙ્ગરિહતા અસઙ્ગાસઙ્ગના શની॥
િનજર્ના િવજના દુગાર્ દુગર્ક્લેશિનવાિરણી ।
દુગર્દેહા તકા દુગાર્ િપણી દુગર્ત સ્થકા॥
પ્રેતકરા પ્રેત પ્રયા પ્રેતદેહસમુદ્ભવા ।
પ્રેતાઙ્ગવા સની પ્રેતા પ્રેતદેહિવમદ્દર્કા॥
ડાિકની યાે ગની કાલરાિત્રઃ કાલ પ્રયા સદા ।
કાલરાિત્રહરા કાલા કૃ ણદેહા મહાતનુઃ॥
કૃ ણાઙ્ગી કુિટલાઙ્ગી ચ વ ઙ્ગી વજ્ર પ ક્ ।
નાનાદેહધરા ધ યા ષટ્ચક્રક્રમવા સની॥
મૂલાધારિનવાસી ચ મૂલાધાર સ્થતા સદા ।
વાયુ પા મહા પા વાયુમાગર્િનવા સની॥
વાયુયુક્તા વાયુકરા વાયપુૂરકપૂરકા ।
વાયુ પધરા દેવી સષુુ ામાગર્ગા મની॥
દેહસ્થા દેહ પા ચ દેહ યેયા સદેુિહકા ।
નાડી પા મહી પા નાડીસ્થાનિનવા સની॥
ઇઙ્ગલા િપઙ્ગલા ચવૈ સષુુ ામ યવા સની ।
સદા શવ પ્રયકર મૂલપ્રકૃ ત પ ક્॥
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અ તેશી મહાશાલી શ ◌ૃઙ્ગારાઙ્ગિનવા સની ।
ઉપ ત્ત સ્થ તસહં ત્રી પ્રલયાપદવા સની॥
મહાપ્રલયયુક્તા ચ ષ્ટસહંારકાિરણી ।
વધા વાહા હવ્યવાહા હવ્યા હવ્ય પ્રયા સદા॥
હવ્યસ્થા હવ્યભક્ષા ચ હવ્યદેહસમુદ્ભવા ।
હવ્યક્ર ડા કામધનેુ વ પા પસ ભવા॥
સરુભી ન દની પુ યા યજ્ઞાઙ્ગી યજ્ઞસ ભવા ।
યજ્ઞસ્થા યજ્ઞદેહા ચ યાેિન યાેિનવા સની॥
અયાેિન સતી સત્યા અસતી કુિટલાતનુઃ ।
અહલ્યા ગાૈતમી ગ યા િવદેહા દેહના શની॥
ગાંધાર દ્રાપૈદ દૂતી શવ પ્રયા ત્રયાેદશી ।
પ ચદશી પાૈણર્માસી ચતુદ્દર્શી ચ પ ચમી॥
ષષ્ઠ ચ નવમી ચવૈ અષ્ટમી દશમી તથા ।
અેકાદશી દ્વાદશી ચ દ્વાર પીભયપ્રદા॥
સઙ્ક્રા ત્યા સામ પા ચ કુલીના કુલના શની ।
કુલકા તા કૃશા કુ ભા કુ ભદેહિવવ દ્ધની॥
િવનીતા કુલવત્ય થ અ તર ચાનુગા યષુા ।
નદ સાગરદા શા તઃ શા ત પા સશુા તકા॥
આશા ણા ધા ક્ષાે યા ક્ષાેભ પિનવા સની ।
ગઙ્ગાસાગરગા કા તઃ શ્રુ તઃ તદૃ્ધર્ તમર્હી॥
િદવારાિત્રઃ પ ચભૂતદેહા ચવૈ સદેુહકા ।
ત ડુલા ચ્છન્નમ તા ચ નાગયજ્ઞાપેવી તની॥
વ ણની ડાિકની શ ક્તઃ કુ કુ લા સકુુ લકા ।
પ્રત્યઙ્ ગરાઽપરા દેવી અ જતા જયદાિયની॥
જયા ચ િવજયા ચવૈ મિહષાસરુઘા તની ।
મધુકૈટભહ ત્રી ચ ચ ડમુ ડિવના શની॥
િનશુ ભશુ ભહનની રક્તબીજક્ષયઙ્કર ।
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કાશી કાશીિનવાસી ચ મધુરા પાવર્તી પરા॥
અપણાર્ ચ ડકા દેવી ડાની ચા બકા કલા ।
શકુ્લા કૃ ણા વણર્વણાર્ શરિદ દુકલાકૃ તઃ॥
ક્મણી રાિધકા ચવૈ ભૈરવ્યાઃ પિરક ત્તતમ્ ।

અષ્ટાિધકસહસ્ર તુ દેવ્યા નામાનુક ત્તર્નાત્॥
મહાપાતકયુક્તાેઽિપ મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ ।
બ્રહ્મહત્યા સરુાપાનં તેયઙ્ગવુર્ઙ્ગનાગમઃ॥
મહાપાતકકાેટ તુ તથા ચવૈાપેપાતકાઃ ।
તાતે્રેણ ભૈરવાેક્તને સવર્ન્ન ય ત ત ક્ષણાત્॥
સવર્ વા શ્લાેકમેક વા પઠના મરણાદિપ ।
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાિપ સદ્યાે મુચ્યેત બ ધનાત્॥
રાજદ્વારે રણે દુગ સઙ્કટે ગિરદુગ્ગર્મે ।
પ્રા તરે પવર્તે વાિપ નાૈકાયા વા મહેશ્વિર॥
વિહ્નદુગર્ભયે પ્રાપ્તે સહવ્યાઘ્ર યાકુલે ।
પઠના મરણાન્મત્ત્યા મુચ્યતે સવર્સઙ્કટાત્॥
અપતુ્રાે લભતે પતુ્ર દિરદ્રાે ધનવા ભવેત્ ।
સવર્શાસ્ત્રપરાે િવપ્રઃ સવર્યજ્ઞફલ લભેત્॥
અ ગ્ વાયજુલ ત ભઙ્ગ ત ત ભિવવ વતઃ ।
મારણે દ્વષેણે ચવૈ તથાેચ્ચાટે મહેશ્વિર॥
ગાેરાેચનાકુઙુ્કમને લખે તાતે્રમન યધીઃ ।
ગુ ણા વૈ ણવવૈાર્િપ સવર્યજ્ઞફલ લભેત્॥
વશીકરણમત્રવૈ ય તે સવર્ સદ્ધયઃ ।
પ્રાતઃકાલે શુ ચ ભૂર્ વા મ યાહે્ન ચ િનશામખુે॥
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાિપ સવર્યજ્ઞફલ લભેત્ ।
વાદ મૂકાે ભવેદ્દષુ્ટાે રા ચ સવેકાે યથા॥
આિદત્યમઙ્ગલિદને ગુરાૈ વાિપ મહેશ્વિર ।
ગાેરાેચનાકુઙુ્કમને લખે તાતે્રમન યધીઃ॥
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ગુ ણા વૈ ણવવૈાર્િપ સવર્યજ્ઞફલ લભેત્ ।
વા સવુણર્મ યસ્થં સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥

સ્ત્રીણા વામકરે ધાયર્ પુમા દક્ષકરે તથા ।
આિદત્યમઙ્ગલિદને ગુરાૈ વાિપ મહેશ્વિર॥
શનૈશ્ચરે લખેદ્વાિપ સવર્ સ દ્ધ લભેદ્ધ્રવુમ્ ।
પ્રા તરે વા મશાને વા િનશાયામદ્ધર્રાત્રકે॥
શૂ યાગારે ચ દેવે શ લખેદ્યત્નને સાધકઃ ।
સહરાશાૈ ગુ ગતે કક્કર્ટસ્થે િદવાકરે॥
મીનરાશાૈ ગુ ગતે લખેદ્યત્નને સાધકઃ ।
રજ વલાભગ દૃ ટ્વા તત્રસ્થાે િવ લખે સદા॥
સગંુિધકુસમુૈઃ શકૈુ્રઃ સગંુિધગંધચ દનૈઃ ।
ગના ભ ગમદૈિવ લખેદ્યત્નપવૂર્કમ્॥
લ ખ વા ચ પિઠ વા ચ ધારયેચ્ચા યન યધીઃ ।
કુમાર પજૂિય વા ચ નાર શ્ચાિપ પ્રપજૂયેત્॥
પજૂિય વા ચ કુસમુૈગ્ગર્ ધચ દનવસ્ત્રકૈઃ ।
સ દૂરરક્તકુસમુૈઃ પજૂયેદ્ભ ક્તયાેગતઃ॥
અથવા પજૂયેદે્દિવ કુમાર દ્દર્શમાવધીઃ ।
સવાર્ભીષ્ટફલ તત્ર લભતે ત ક્ષણાદિપ॥
નાત્ર સદ્ધાદ્યપેક્ષા ત ન વા મત્રાિરદૂષણમ્ ।
ન િવચાયર્ ચ દેવે શ જપમાત્રેણ સ દ્ધદમ્॥
સવર્દા સવર્કાયષુ ષટ્સાહસ્રપ્રમાણતઃ ।
બ લ દ વા િવધાનને પ્રત્યહ પજૂયે ચ્છવામ્॥
વયંભૂકુસમુૈઃ પુ પૈ બર્ લદાન દવાિનશમ્ ।
પજૂયે પાવર્તી દેવી ભૈરવીિ ત્રપુરા ત્મકામ્॥
બ્રાહ્મણા ભાજેયેિન્નત્ય દશક દ્વાદશ તથા ।
અનને િવિધના દેિવ બાલાિન્નત્ય પ્રપૂજયેત્॥
માસમેક પઠેદ્ય તુ િત્રસ ય વિધનામનુા ।
અપતુ્રાે લભતે પતુ્રિન્નદ્ધર્નાે ધનવા ભવેત્॥

tripurabhairavIsahasranAmastotra.pdf 11



શ્રીિત્રપુરભૈરવીસહસ્રનામ તાતે્રમ્

સદા ચાનને િવિધના તથા માસત્રયેણ ચ ।
કૃતકાય ભવેદે્દિવ તથા માસચતુષ્ટયે॥
દ ગ્ઘર્રાેગા પ્રમુચ્યેત પ ચમે કિવરાડ્ભવેત્ ।
સવશ્વય લભેદે્દિવ માસષટ્કે તથવૈ ચ॥
સપ્તમે ખેચર વ ચ અષ્ટમે ચ હદ્દય્ુ તઃ ।
નવમે સવર્ સ દ્ધઃ સ્યાદ્દશમે લાેકપૂ જતઃ॥
અેકાદશે રાજવ યાે દ્વાદશે તુ પુર દરઃ ।
વારમેક પઠેદ્ય તુ પ્રા ાે ત પજૂને ફલમ્॥
સમગં્ર શ્લાેકમેક વા યઃ પઠે પ્રયતઃ શુ ચઃ ।
સ પૂ ફલમા ાે ત ભૈરવેણ ચ ભા ષતમ્॥
આયુ મ પ્રી તયાેગે ચ બ્રાહ્મૈ દ્રે ચ િવશષેતઃ ।
પ ચ યા ચ તથા ષ ઠ્યા યત્ર કુત્રાિપ તષ્ઠ ત॥
શઙ્કા ન િવદ્યતે તત્ર ન ચ માયાિદદૂષણમ્ ।
વારમેકં પઠેન્મત્ત્યા મુચ્યતે સવર્સઙ્કટાત્ ।
િકમ યદ્બહુના દેિવ સવાર્ભીષ્ટફલ લભેત્॥
॥ ઇ ત શ્રીિવશ્વસારે મહાભૈરવિવર ચતં
શ્રીમિ ત્રપુરભૈરવીસહસ્રનામ તાતે્રં સમાપ્તમ્॥
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