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shrItripurAstavarAjaH

શ્રીિત્રપુરા તવરાજઃ

શ્રીનાથાિદ ગુ ત્રયં ગણપ ત પીઠત્રયં ભૈરવં
સદ્ધાૈઘં વટુકત્રયં પદયુગં દૂતીક્રમં મ ડલમ્ ।
વીરા દ્વ્યષ્ટચતુ કષ ષ્ટનવકં વીરાવલીપ ચકમ્ ।
શ્રીમન્મા લિનમ ત્રરાજસિહતં વ દે ગુરાેમર્ ડલમ્॥ ૧॥
સવેે સ દૂરસ દાેહસુ દર વાઙ્ગભાસરુામ્ ।
ક ણાપૂરપીયષૂકટાક્ષાં કુલનાિયકામ્॥ ૨॥
દ્વનતે્રં દ્વભજંુ શા તં ગુ ં પદ્માસન સ્થતમ્ ।
યાેગપીઠે સમાસીનં નમા મ શર સ સ્થતમ્॥ ૩॥
નમા મ સદુ્ગ ં શા તં પ્રત્યક્ષ શવ િપણમ્ ।
શરસા યાેગપીઠસ્થં મુ ક્તકામાથર્ સદ્ધયે॥ ૪॥
યા િનત્યા પરમા શ ક્તજર્ગચ્ચૈત ય િપણી ।
તાં નમા મ મહાદેવી ં પ ચમી ં મા િપણીમ્॥ ૫॥
યસ્યાઃ સવ સમુ પનં્ન યસ્યામદ્યાિપ તષ્ઠ ત ।
લયમે ય ત યસ્યાં તાં પ ચમી ં પ્રણમા યહમ્॥ ૬॥
શ્રીમ ક પતરાેમૂર્લે ભવા યા રત્નમ દરે ।
રત્ન સહાસને દેવ્યાઃ શ્રીચકં્ર પ્રણમા યહમ્॥ ૭॥
ભૂગ્ હં ગુણરેખાઢ ં વેદદ્વારાપેશાે ભતમ્ ।
િત્ર તં્ત ષાેડશદલં તથાષ્ટદલક ણકમ્॥ ૮॥
મનુકાેણં દ્વિદક્કાેણં વસકુાેણં િત્રકાેણકમ્ ।
મ યે બ દુમહાચકં્ર િનતં્ય શ્રીિત્રપુરામયમ્॥ ૯॥
બ્રહ્મા ડાધારશ ક્તશ્ચ કલા મરપુર દરાઃ ।
અેતાઃ સયંાજે્ય પુરત ઈશ્વર ં યાજેયે ચ્છવે॥ ૧૦॥
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ચ દ્રબીજં બ દુસસંં્થ શવબીજં િનયાજેયેત્ ।
માદનં શક્રબીજસ્થં યાજેયેદ્ભવુનેશ્વર મ્॥ ૧૧॥
શવબીજં માદનસ્થં શક્રષ ષ્ટસમ વતમ્ ।
સપ્તમં તચ્ચ શક્રસ્થં માયાબીજં સમુદ્ધરેત્॥ ૧૨॥
તુઙ્ગાક્ષરં શવાિદસ્થં મ િદ દ્રસમ વતમ્ ।
ધર ધરસતુાબીજમેકત્રાિપ િનયાજેયેત્॥ ૧૩॥
બગલાતુર યબી ધઃ ષાેડશં ચ િનયાજેયેત્ ।
વા થં તુર યકં બીજં શાક્રબીજં િનયાજેયેત્॥ ૧૪॥
િપનાકેશં ચ દ્રસસં્થમાકાશં રસસં સ્થતમ્ ।
ચતુથર્ વરસયંુક્તં નાદ બ દુસમ વતમ્॥ ૧૫॥
સવર્મેકત્ર સયંાજે્ય પ ચપ ચાક્ષર ભવેત્ ।
પ ચકૂટા ત્મકા િવદ્યા સવર્ત ત્રષેુ ગાેિપતા॥ ૧૬॥
કલહ્ર ી ં હસકલહ્ર ી ં હકહલહ્ર ી ં હકલહ્ર ી ં હકલસહ્ર ી ં
િવદ્યાચૂડામ ણદવી પ્રાેક્તા સવાત્તમાેત્તમા ।
તવ નેહાન્મયાખ્યાતા નાખ્યયેા યસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૧૭॥
ઇ દ્રાે માં રક્ષયે પ્રાચ્યામાગ્ ે યામ ગ્ દેવતા ।
યા યે યમઃ સદા પાતુ નૈરતૃે િનરૃ તશ્ચ મામ્॥ ૧૮॥
પ શ્ચમે વ ણઃ પાતુ વાયવ્યે વાયુદેવતા ।
ધનદશ્ચેત્તરે પાતુ અૈશા યામીશ્વરાેઽવતુ॥ ૧૯॥
ઊ વ પ્ર પ તઃ પાયાદધશ્ચાન તદેવતા ।
અેવં દશ િદશાે રક્ષાં કુવર્ વાશાિધદેવતાઃ॥ ૨૦॥
ગણેશઃ સવર્દા પાતુ ક્ષતે્રેશાે રક્ષયે સદા ।
દ્વારશ્રીઃ સવર્દા પાતુ દેહલી પાતુ સવર્દા॥ ૨૧॥
ગણનાથઃ સદા પાતુ દુગાર્ માં પિરરક્ષતુ ।
વટુકાે ભૈરવશ્ચા તે ક્ષતે્રપાલાેઽ ભરક્ષતુ॥ ૨૨॥
સહ રત્યા વપ યા ચ કામદેવશ્ચ સવર્દા ।
પ્રીત્યા સહ વસ તાેઽિપ પાતુ માં ન દને વને॥ ૨૩॥
ચક્રસ્ય પ શ્ચમે દ્વારે ભવા યા રત્નમ દરે ।
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શઙ્ખપદ્મ િનધી રક્ષાં કુ તાં કામ સદ્ધયે॥ ૨૪॥
પાતુ માં રત્નસાપેાનં પરમૈશ્વયર્શાે ભતમ્ ।
રક્ષયે પ શ્ચમદ્વારે ભવા યા રત્નમ દરે॥ ૨૫॥
સર વતી મહાલ મીમાર્યા દુગાર્ િવભૂતયે ।
ભદ્રકાલી તથા વ તી વાહા ચવૈ શભુઙ્કર ॥ ૨૬॥
ગાૈર ચ લાેકધાત્રી ચ વાગીશ્વયાર્દયાે મમ ।
અેતાશ્ચાત્ર સ્થતાઃ સવાર્ રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા॥ ૨૭॥
પાષ ડાચાિરણાે ભૂતા ભૂમાૈ યે ચા તિરક્ષગાઃ ।
િદિવ લાેકે સ્થતા યે ચ તે ગચ્છ તુ શવાજ્ઞયા॥ ૨૮॥
વા તનૂામિધપાે બ્રહ્મા સ્રષ્ટા રક્ષતુ સવર્દા ।
કુલનાથઃ સદા પાતુ દ્વ પનાથાેઽિપ સવર્દા॥
શવં કુવર્ તુ તાઃ સવાર્ આસને પ ચ દેવતાઃ॥ ૨૯॥

વ વયા તા લાેકા દેિવ વં િવ ના તા ।
વં ચ ધારય માં દેિવ પિવતં્ર કુ ચાસનમ્॥ ૩૦॥
ચક્રસ્ય દ ક્ષણે ભાગે શ્રીમ પાત્રસ્ય મ ડલે ।
પ ચરત્નાિન મે પા તુ પજૂકાનાં ચ સદ્ધયે॥ ૩૧॥
તત્ર પાત્રાસને પુ યે સવર્દા વિહ્નમ ડલે ।
વહે્નશ્ચ મ ડલં પાતુ કુલદેવ્યાશ્ચ પજૂને॥ ૩૨॥
ધૂમ્રા ચ મા વ લની વા લની િવસુ્ફ લઙ્ ગની ।
સશુ્રીઃ સુ પા કિપલા હવ્યકવ્યવહે દશ॥ ૩૩॥
વહે્નદર્શકલા જ્ઞેયાઃ સવર્ધમર્ફલપ્રદાઃ ।
અેતા ભઃ સિહતાે રક્ષાં કુયાર્દ્વશૈ્વાનરાે મમ॥ ૩૪॥
તત્ર પાત્રવરે િદવ્યે શ્રીમદાિદત્યમ ડલે ।
સયૂર્સ્ય મ ડલં પાતુ મમ સવાર્થર્ સદ્ધયે॥ ૩૫॥
તિપની તાિપની ધૂમ્રા મર ચ વાર્ લની ચઃ ।
સષુુ ા ભાેગદા િવશ્વા બાેિધની ધાિરણી ક્ષમા॥ ૩૬॥
કભાદ્યણર્યુતા ભાનાેષ્ઠડા તા દ્વાદશિેરતાઃ ।
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અેતાઃ કલા તુ સયૂર્સ્ય સયૂર્મ ડલસં સ્થતાઃ॥
અેતા ભઃ સિહતાે રક્ષામાિદત્યઃ પ્રકરાેતુ મે॥ ૩૭॥
તત્ર પાત્રા તે િદવ્યે સાેમસ્યા તમ ડલે ।
અ તં સવર્દા પાતુ ભૈરવાન દહેતુકમ્॥ ૩૮॥
અ તા માનદા પષૂા તુ ષ્ટઃ પુષ્ટ ર ત ર્ તઃ ।
શ શની ચ દ્રકા કા તજ્યા ના શ્રીઃ પ્રી તરઙ્ગદા॥ ૩૯॥
પૂણાર્ પૂણાર્ તા કામદાિય યઃ વર ઃ કલાઃ ।
સાેમમ ડલમ યસ્થા રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા॥ ૪૦॥
રિવવેદકલાપૂણ સધુાસ પૂણર્મ ડલે ।
નક્ષત્રાિધપતી રક્ષાં કરાેતુ મમ ભૂતયે॥ ૪૧॥
સયૂાર્ ગ્ મ ડલે િદવ્યે સ પૂણ શ શમ ડલે ।
પાતુ માં ખેચર બીજં દાષેૈકાદશનાશકૃત્॥ ૪૨॥
શ ક્તયુક્તે સરુાન દે ભૈરવાદૈ્યઃ સશ ક્ત ભઃ ।
આન દભૈરવાે રક્ષાં કરાેતુ મમ સવર્દા॥ ૪૩॥
તત્ર પૂણાર્ તે પુ યે શ ક્તયાર્ વારણી કલા ।
આન દ િપણી રક્ષાં કરાેતુ મમ સવર્દા॥ ૪૪॥

ષ્ટબુર્ દ્ધઃ તમધા કા તલર્ મીદ્યુર્ તઃ સ્થરા ।
સ્થ તઃ સ દ્ધિર ત ખ્યાતાઃ કચવગર્કલા દશ॥ ૪૫॥
અકારાદ્બ્રહ્મણાે પન્નાઃ ષ્ટકમર્ ણ ત પરાઃ ।
અેતા ભઃ સિહતઃ પાયાદ્બ્રહ્મા માં વાક્પ્રદઃ સદા॥ ૪૬॥
જરા ચ પા લની શા તર શ્વર ર તકા મકે ।
વરદા હ્લાદ ની પ્રી તદ ઘાર્ ચ ટતવગર્ગાઃ॥ ૪૭॥
ઉકારા દ્વ સ ભૂતાઃ સ્થ તકમર્ ણ ત પરાઃ ।
અેતા ભઃ સિહતઃ પાયાન્માં િવ ઃ પુ ષ્ટદાયકઃ॥ ૪૮॥
તી ણા રાૈદ્ર ભયા િનદ્રા ત દ્ર ત્ ક્રાેિધની િક્રયા ।
ઉદ્ગારા ત્યુ પા ચ પયવગર્કલા દશ॥ ૪૯॥
મકારાદુ્રદ્રસ ભૂતાઃ સહંારિનરતાઃ સદા ।
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અેતા ભઃ સિહતાે દ્રાે માં પાયા ત્યુનાશકઃ॥ ૫૦॥
તરસ્કિર યઃ પશહૃુ પ ચે દ્રયિવમાેહનાઃ ।
અન તા તા તુ તાઃ પ ચ પીતા શ્વેતા ણા સતા॥ ૫૧॥
બ દાેર શ્વરસ ભૂતાઃ ષલવગર્કલા તથા ।
તરાેધાનપરા ભમા પાયાદેતા ભર શ્વરઃ॥ ૫૨॥
િન ત્તશ્ચ પ્ર તષ્ઠા ચ િવદ્યા શા ત તથવૈ ચ ।
ઇ ધકા દ િપકા ચે ત રે ચકા માે ચકા પરા॥ ૫૩॥
સૂ મા સૂ મા તા જ્ઞાના તા આ યાિયની તથા ।
વ્યાિપની વ્યાેમ પા ચ અન તા ચે ત ષાેડશ॥ ૫૪॥
અેતાઃ વરકલા નાદા સદા શવસમુદ્ભવાઃ॥ ૫૫॥
અનુગ્રહપ્રદા િનતં્ય સવર્ સ દ્ધપ્રદાિયકાઃ ।
અેતા ભઃ સિહતઃ પાયા સદાપૂવર્ઃ શવ તુ મામ્॥ ૫૬॥
મા કા પાતુ માં િનતં્ય સવર્મ ત્ર વ િપણી ।
અખ ડકૈરસાન દકર માં પાતુ સવર્દા॥ ૫૭॥
અ તેશી સદા પાતુ દ િપની પાતુ સવર્દા ।
મૂલિવદ્યા ચ માં પાતુ શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ॥
કામેશ્વયાર્િદ ભયુર્ક્તા િનત્યા ભઃ પાતુ માં સદા॥ ૫૮॥
સવાર્ધાે મ ડુકાકારે દ્રઃ કાલાનલાે િવભુઃ॥ ૫૯॥
રક્ષાં કરાેતુ મે િનતં્ય યા મૂલપ્રકૃ તઃ સદા ।
તતશ્ચાધારશ ક્તયાર્ મમ રક્ષાં કરાેતુ સા॥ ૬૦॥
કૂમર્ તુ સતતં પાયાદન તાે રક્ષયે સદા ।
તસ્ય મૂિધ્ન સ્થતઃ શ્વેતવરાહઃ પિરરક્ષતુ॥ ૬૧॥
દ તે તસ્ય સ્થતા વી પાતુ િનતં્ય વસુ ધરા ।
સમુદ્રઃ સવર્દા પાતુ સરુત્નૈર તજૈર્લૈઃ॥ ૬૨॥
રત્નદ પં ચ મે રક્ષાં કરાેતુ વણર્પવર્તઃ ।
પાતુ માં ન દનાેદ્યાનં પા તુ માં ક પભૂ હઃ॥ ૬૩॥
અધ તષેાં સદા પાતુ િવ ચત્રા રત્નભૂ મકા ।
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વાલુકાઃ પ ચ માં પા તુ પા તુ દેવમહી હઃ॥ ૬૪॥
નવરત્નમયા તત્ર પ્રાકારાઃ પા તુ માં નવ ।
શ્રીરત્નમ દરં િદવ્ય ચ તામ ણિવભૂ ષતમ્॥ ૬૫॥
તત્ર પદ્મે મહાિદવ્યે પ્રભામ ડલવેિદકા ।
શ્વેતચ્છતં્ર સદા પાતુ રત્નમુક્તામ ણપ્રભમ્॥ ૬૬॥
પ્રભામ ય સ્થતં પાતુ રત્ન સહાસનં ચ મામ્ ।
સહાસનસ્ય પાશ્વર્સં્થ ધમા જ્ઞાનં ચ રક્ષતુ॥ ૬૭॥
વૈરાગ્યં રક્ષયેિન્નત્યમૈશ્વય રક્ષયે સદા ।
અધમા રક્ષયેિન્નત્યમજ્ઞાનં પિરરક્ષતુ॥ ૬૮॥
અવૈરાગ્યં તુ માં પાયાદનૈશ્વય તુ સવર્દા ।
સહાસનસ્ય મ યસ્થા દુગાર્ માં પિરરક્ષતુ॥ ૬૯॥
માયા માં પાતુ તત્રવૈ િવદ્યા માં પિરરક્ષતુ ।
શ્રીિવદ્યા શદુ્ધિવદ્યા ચ માતઙ્ગી ભવુનેશ્વર ॥ ૭૦॥
વારાહી ચ સમાખ્યાતાઃ પ ચિવદ્યાશ્ચ પા તુ મામ્ ।
અન તાે રક્ષયેિન્નત્યં ફણપ ચદશા વતઃ॥ ૭૧॥
તન્મ યફણમ યસ્થં મહાપદં્મ ચ રક્ષતુ ।
પાતુ ચાન દક દં માં જ્ઞાનનાલં ચ સવર્દા॥ ૭૨॥
દલા પ્રકૃ ત પા માં પ્રકૃત્યાકારકેસરૈઃ ।
પાતુ માં પાતુ િનતં્ય સા ત વ પા ચ ક ણકા॥ ૭૩॥
સયૂર્સ્ય મ ડલં પાતુ પાતુ માં સાેમમ ડલમ્ ।
વહે્નશ્ચ મ ડલં પાતુ સ વં રક્ષતુ સવર્દા॥
રજશ્ચ પાતુ માં િનતં્ય પાતુ િનતં્ય તમાેગુણઃ॥ ૭૪॥
આત્મા ચવૈા તરાત્મા ચ પરમાત્મા ચ રક્ષતુ ।
જ્ઞાનાત્મા ચ તથા રક્ષાં કરાેતુ મમ સવર્દા॥ ૭૫॥
આત્મત વં શ ક્તત વં િવદ્યાત વં તથવૈ ચ ।
સદા શવસ્ય યત્ત વં ત સવ પાતુ માં સદા॥ ૭૬॥
જ્ઞાનં માયાકલાિવદ્યાત વાત્માનાે િવભૂતયઃ ।
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રત્ન સહાસને દેવ્યા રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા॥ ૭૭॥
બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ ઈશ્વરશ્ચ સદા શવઃ ।
અેતે પ ચ મહાપ્રેતા રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા॥ ૭૮॥
સધુાણર્વાસનં પાતુ પાતુ પાેતા બુ સનમ્ ।
દેવ્યાસનં સદા પાતુ પાતુ ચક્રાસનં ચ મામ્॥ ૭૯॥
સવર્મ ત્રાસનં પાતુ સા ય સદ્ધાસનં તથા ।
નવયાે યાસનં પાતુ સવર્દા મમ રક્ષણમ્॥ ૮૦॥
કરાેતુ કુલસુ દયર્ઃ કામ પં શવાસનમ્ ।
તત્રવૈ સં સ્થતા દેવ્યાે રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા॥ ૮૧॥
િત્રપુરા િત્રપુરેશી ચ િત્રપુરાદ્યા ચ સુ દર ।
િત્રપુરાવા સની પશ્ચાત્ િત્રપુરાશ્રીશ્ચ મા લની॥ ૮૨॥
સદ્ધા બા ભૈરવીત્યેતા સ્ત્રપુરાદ્યાશ્ચ પા તુ મામ્ ।
ગુરવાે િદવ્ય સદ્ધાૈઘમાનવાૈઘા સ્ત્રધા સ્થતાઃ॥ ૮૩॥
મુિનવેદનાગસઙ્ખ્યા રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા ।
સમ તપ્રકટા ગુપ્તા તથા ગુપ્તતરાશ્ચ યાઃ॥ ૮૪॥
સ પ્રદાયાઃ કુલાેત્તીણાર્ િનગભાર્શ્ચ રહસ્યકાઃ ।
તથવૈા તરહસ્યાશ્ચ પરાપરરહસ્યકાઃ॥ ૮૫॥
નવધા પજૂનં તત્ર યાે ગનીનાં િવધીયતે ।
અેતા તુ સતતં રક્ષાં કુવર્તાં યાે ગનીગણાઃ॥ ૮૬॥
ત્રૈલાેક્યમાેહનં ચકં્ર પ્રથમં પિરરક્ષતુ ।
અ ણમા પ શ્ચમે પાતુ લ ઘમા ચાેત્તરે તથા॥ ૮૭॥
પવૂર્દ્વારે ચ મિહમા ઈ શતા પાતુ દ ક્ષણે ।
વ શતા મા તે પાતુ પ્રાકા યા વીશકે તથા॥ ૮૮॥
ભુ ક્ત સ દ્ધ તથાગ્ ે યા મચ્છા રક્ષતુ નૈરતૃે ।
અધઃ પાતુ સદા પ્રા પ્તઃ સવર્કામપ્રદાિયની॥ ૮૯॥
સવર્કામા સદા પાતુ ઊ વ ચાે વર્િનવા સની ।
અેતાઃ પ્રથમરેખાયાં સવાર્ઃ પ્રકટપૂિરતાઃ॥ ૯૦॥
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ભૈરવશ્ચા સતાઙ્ગાે યઃ કામ પસ્ય પીઠકે ।
બ્રહ્માણીસિહતઃ પવૂ દ્વારે માં પિરરક્ષતુ॥ ૯૧॥
મલયે ચા ગ્ િદગ્ભાગે સં સ્થતાે ભૈરવઃ ।
માહેશીસિહતઃ પાતુ કુલાચારસ્ય સદ્ધયે॥ ૯૨॥
ચ ડઃ કાેલ ગરાૈ રક્ષાં કાૈમાર સિહતાે યમે ।
કરાેતુ ભૈરવાે િનતં્ય પજૂકાનાં ચ સદ્ધયે॥ ૯૩॥
વૈ ણવીસિહતઃ ક્રાેધઃ કુલા તે પીઠરાજકે ।
નૈરતૃે સવર્દા પાતુ ભાેગમાેક્ષાથર્ સદ્ધયે॥ ૯૪॥
ચાૈહાય પ શ્ચમે પીઠે વારાહીસિહતઃ સદા ।
ઉન્મત્તભૈરવાે રક્ષાં કરાેતુ મમ સદ્ધયે॥ ૯૫॥

લ ધરે મહાપીઠે કપાલી ભૈરવઃ સદા ।
ઇ દ્રાણીસિહતાે રક્ષાં વાયવ્યે પ્રકરાેતુ મે॥ ૯૬॥
આેડ્યાણે ચાેત્તરે પીઠે ચામુ ડાસિહતઃ સદા ।
ભીષણાે ભૈરવઃ પાતુ સાધકાનાં ચ સદ્ધયે॥ ૯૭॥
સહંારશ્ચ ડકાયુક્તાે દેવીકાેષે્ઠ ચ પીઠકે ।
અૈશા યાં રક્ષયેિન્નતં્ય કુલાચારસ્ય સદ્ધયે॥ ૯૮॥
અેતે દ્વતીયરેખાયાં સં સ્થતાશ્ચતુરશ્રગાઃ ।
સવર્સઙે્ક્ષ ભણી મુદ્રા પ શ્ચમે પાતુ સવર્દા॥ ૯૯॥
દ્રાિવણી ચાેત્તરે પાતુ પવૂ ચાકષર્ણી સદા ।
યા યે વ યા સદા પાતુ ઉન્માદા મા તે સદા॥ ૧૦૦॥
ઈશે મહાઙુ્કશા પાતુ િત્રખ ડા પાતુ ચાનલે ।
નૈરતૃે બીજમુદ્રા ચ ઊ વ રક્ષતુ ખેચર ॥ ૧૦૧॥
મહામુદ્રા વધઃ પાતુ યાે ગની યાેિન િપણી ।
સુ સદ્ધયાે મુિદ્રકાશ્ચ ભૈરવાઃ સહ મા ભઃ॥ ૧૦૨॥
અેતાશ્ચક્ર સ્થતા િનતં્ય સવર્કામફલપ્રદાઃ ।
ચતુરશ્રે િત્રરેખાસુ રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા॥ ૧૦૩॥
સવાર્શાપૂરકં ચકં્ર દ્વતીયં પિરરક્ષતુ ।
કામાકષર્ણ પા ચ બુદ્ યાકષર્ણ િપણી॥ ૧૦૪॥
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અહઙ્કારાકષર્ણી ચ શ દાકષર્ણ િપણી ।
પશાર્કષર્ણ પા ચ પાકષર્ણ િપણી॥ ૧૦૫॥

રસાકષર્ણ પા ચ ગ ધાકષર્ણ િપણી ।
ચત્તાકષર્ણ પા ચ ધૈયાર્કષર્ણ િપણી॥ ૧૦૬॥
ત્યાકષર્ણ પા ચ નામાકષર્ણ િપણી ।

બી કષર્ણ પા ચ આત્માકષર્ણ િપણી॥ ૧૦૭॥
અ તાકષર્ણી દેવી શર રાકષર્ણી તથા ।
અેતાશ્ચક્ર સ્થતા િનતં્ય વરાણાર્ ષાેડશે દલે॥ ૧૦૮॥
સવાર્ભીષ્ટપ્રદા દેવ્યાે રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા ।
સવર્સઙ્ક્ષાેભણં ચકં્ર તીયં પિરરક્ષતુ॥ ૧૦૯॥
અનઙ્ગકુસમુા પવૂ દ ક્ષણેઽનઙ્ગમખેલા ।
પ શ્ચમેઽનઙ્ગમદના ઉત્તરે મદનાતુરા॥ ૧૧૦॥
અનઙ્ગરેખા ચાગ્ ે યાં નૈરતૃેઽનઙ્ગવે ગની ।
વાતેઽનઙ્ગાઙુ્કશા ચવૈ ઈશે ચાનઙ્ગમા લની॥ ૧૧૧॥
કવગાર્દ્યષ્ટવગર્સ્થા અષ્ટાૈ ચાનઙ્ગશક્તયઃ ।
રક્ષાં કુવર્ તુ તાઃ સવાર્ દેવ્યાશ્ચાષ્ટદલે સ્થતાઃ॥ ૧૧૨॥
સવર્સાૈભાગ્યદં ચકં્ર ચતુથ પિરરક્ષતુ ।
સવર્સઙ્ક્ષાે ભણી શ ક્તઃ સવર્િવદ્રાિવણી તથા॥ ૧૧૩॥
સવાર્કષર્ણશ ક્તશ્ચ સવાર્હ્લાદ વ િપણી ।
સવર્સ માેિહની શ ક્તઃ સવર્ ત ભન િપણી॥ ૧૧૪॥
સવર્જૃ ભણશ ક્તશ્ચ સવર્તાવે ય િપણી ।
સવર્ર જનશ ક્તશ્ચ સવાન્માદ વ િપણી॥ ૧૧૫॥
સવાર્થર્સાિધની શ ક્તઃ સવર્સ પ ત્તપૂરણી ।
સવર્મ ત્રમયી શ ક્તઃ સવર્દ્વ દ્વક્ષયઙ્કર ॥ ૧૧૬॥
ચતુદર્શારચક્રસ્થા રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા ।
સવાર્થર્સાધકં ચકં્ર પ ચમં પિરરક્ષતુ॥ ૧૧૭॥
સવર્ સ દ્ધપ્રદા દેવી સવર્સ પ પ્રદાિયની ।
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સવર્ પ્રયઙ્કર શ ક્તઃ સવર્મઙ્ગલકાિરણી॥ ૧૧૮॥
સવર્કામપ્રદા દેવી સવર્દુઃખિવમાે ચની ।
સવર્ ત્યુપ્રશમની સવર્િવઘ્નિનવાિરણી॥ ૧૧૯॥
સવાર્ઙ્ગસુ દર દેવી સવર્સાૈભાગ્યદાિયની ।
બિહદર્શારચક્રસ્થા રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા॥ ૧૨૦॥
સવર્રક્ષાકરં ચકં્ર ષષં્ઠ રક્ષતુ સવર્દા ।
સવર્જ્ઞા સવર્શ ક્તશ્ચ સવશ્વયર્ફલપ્રદા॥ ૧૨૧॥
સવર્જ્ઞાનમયી દેવી સવર્વ્યાિધિવના શની ।
સવાર્ધાર વ પા ચ સવર્પાપહરા તથા॥ ૧૨૨॥
સવાર્ન દમયી દેવી સવર્રક્ષા વ િપણી ।
તથવૈ િહ મહાદેવી સવ સતફલપ્રદા॥ ૧૨૩॥
અ તદર્શારચક્રસ્થા રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા ।
સવર્રાેગહરં ચકં્ર સપ્તમં પિરરક્ષતુ॥ ૧૨૪॥
વાગ્દેવી વ શની પાતુ પાતુ કામેશ્વર ચ મામ્ ।
માેિદની િવમલા પાતુ અ ણા જિયની ચ મામ્॥ ૧૨૫॥
સવશ્વર ચ મે રક્ષાં કુ તાં કાૈ લની તથા ।
વાગ્દેવ્યાે વરદાઃ સ તુ સવાર્ તુ ય તુ પૂ જતાઃ॥ ૧૨૬॥
અષ્ટકાેણા તરે વા યાે રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા ।
સવર્ સ દ્ધપ્રદં ચક્રમષ્ટમં પિરરક્ષતુ॥ ૧૨૭॥
અષ્ટકાેણા તરસ્થાને િત્રકાેણે બિહરાયુધાઃ ।
શ્રીમ પાશાઙુ્કશધનુબાર્ણાશ્ચાયુધદેવતાઃ॥ ૧૨૮॥
ષડઙ્ગદેવતાઃ પા તુ અઙ્ગસ્થાશ્ચાઙ્ગદેવતાઃ ।
મહાદેવ્યશ્ચક્રસસં્થા રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા॥ ૧૨૯॥
શ્રીમિ ત્રકાેણમ યે તુ તત્ર કાેણત્રયષેુ ચ ।
મ યે ચ સવર્દા પા તુ ચતસ્રઃ પીઠદેવતાઃ॥ ૧૩૦॥
કામે કામેશ્વર પાતુ પૂણ વજે્રશ્વર તથા ।

લ ધરે મહાપીઠે પાતુ માં ભગમા લની॥ ૧૩૧॥
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આેડ્યાણકે મહાપીઠે મહાિત્રપુરસુ દર ।
સવાર્ન દમયં ચકં્ર નવમં પિરરક્ષતુ॥ ૧૩૨॥
સયૂ દુવિહ્નપીઠે તુ બ દુચક્રિનવા સની ।
બ્રહ્મ વ િપણી પાતુ શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ॥ ૧૩૩॥
યાેિનમ યે તુ પિરતાે િનત્યા ષાેડશશક્તયઃ ।
દેવ્યાઃ શ્રીચક્રમ યસ્થા રક્ષાં કુવર્ તુ સવર્દા॥ ૧૩૪॥
ત્રૈલાેક્યમાેહને ચકે્ર ચતુરશ્રે સશુાેભને ।
પાતુ મામિનશં દેવી િત્રપુરા પરમેશ્વર ॥ ૧૩૫॥
સવાર્શાપૂરકે ચકે્ર ષાેડશારે મનાેહરે ।
તત્ર ચકે્રશ્વર િનતં્ય પાતુ માં િત્રપુરેશ્વર ॥ ૧૩૬॥
તથાષ્ટદલચકે્ર તુ સવર્સઙ્ક્ષાેભકારકે ।
તત્ર ચકે્રશ્વર િનતં્ય પાયાિ ત્રપુરસુ દર ॥ ૧૩૭॥
ચતુદર્શારચકે્ર તુ શભુે સાૈભાગ્યદાયકે ।
તત્ર ચકે્રશ્વર િનતં્ય પાયાિ ત્રપુરવા સની॥ ૧૩૮॥
સવાર્થર્સાધકે બાહ્યે દશારે ચક્રરાજકે ।
િત્રપુરાશ્રીઃ સદા પાતુ મમ કલ્યાણહેતવે॥ ૧૩૯॥
અ તદર્શારચકે્ર તુ સવર્રક્ષાકરે પરે ।
િનતં્ય ચકે્રશ્વર દેવી પાયાિ ત્રપુરમા લની॥ ૧૪૦॥
અથાષ્ટકાેણચકે્ર તુ સવર્રાેગહરે પરે ।
પાતુ માં િત્રપુરા સદ્ધા દેવી ચકે્રશ્વર સદા॥ ૧૪૧॥
સવર્ સ દ્ધ પ્રદે ચકે્ર ગુણકાેણે મનાેહરે ।
ચકે્રશ્વર ચ મે રક્ષાં કરાેતુ િત્રપુરા બકા॥ ૧૪૨॥
સવાર્ન દમયે ચકે્ર મ યે બ દાૈ સશુાેભને ।
મહાચકે્રશ્વર પાતુ શ્રીમિ ત્રપુરભૈરવી॥ ૧૪૩॥
િનત્યા કામેશ્વર પાતુ પાતુ માં ભગમા લની ।
િનત્ય ક્લન્ના ચ માં પાતુ ભે ડા પાતુ સવર્દા॥ ૧૪૪॥
માં વિહ્નવા સની પાતુ મહાવજે્રશ્વર તથા ।
પાતુ માં શવદૂતી ચ વિરતા રક્ષયે સદા॥ ૧૪૫॥
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કુલસુ દર માં પાતુ િનત્યાિનત્યા ચ પાતુ મામ્ ।
િનત્યા નીલપતાકા ચ િવજયા પાતુ સવર્દા॥ ૧૪૬॥
શ્રીસવર્મઙ્ગલા પાતુ િનત્યા વાલાંશમુા લની ।
િવ ચત્રા સવર્દા પાતુ ષાેડશી પાતુ સુ દર ॥ ૧૪૭॥
ષાેડશી પ્રથમા િનત્યા િત્રપ ચ ત થગા મની ।
અનુલાેમિવલાેમને શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ॥ ૧૪૮॥
મહાિવદ્યા તુર યા તુ પાતુ માં બહુ િપણી ।
મહાસપ્તદશી િનત્યા િનત્યમાન દ િપણી॥ ૧૪૯॥
પવૂ દ ક્ષણપશ્ચાચ્ચ ઉત્તરાે વર્મનુત્તમમ્ ।
બાૈદ્ધવૈિદકશવૈાશ્ચ સાૈરવૈ ણવશાક્તકાઃ॥ ૧૫૦॥

ષ્ટ સ્થ તલયાખ્યાનાં વાસાે રક્ષતુ સવર્દા ।
ચતસ્રઃ સમયાદેવ્યાે યાે ગ યઃ પા તુ સવર્દા॥ ૧૫૧॥
ચતુરસ્રે મહાચકે્ર તારા માં પિરરક્ષતુ ।
ડાિકની રાિકણી પાતુ લાિકની કાિકની તથા॥
સાિકની હાિકની પાતુ યાિકની સવર્ િપણી॥ ૧૫૨॥
વણર્સ્થા મા કાઃ સવાર્ દેહસ્થા મા કાશ્ચ યાઃ ।
રક્ષાં કુવર્ તુ તાઃ સવાર્શ્ચક્રરાજે તુ પૂ જતાઃ॥ ૧૫૩॥
શ્રીચકે્ર પૂ જતા યા યાઃ પૂ જતા યા ન પૂ જતાઃ ।
સવાર્ તાઃ પૂ જતાઃ સ તુ શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ॥ ૧૫૪॥
ચતુરશ્રે મહાચકે્ર બુદ્ધાે માં પિરરક્ષતુ ।
પાતુ મામિનશં દેવઃ ષાેડશારે પ્ર પ તઃ॥ ૧૫૫॥
તથાષ્ટદલચકે્ર તુ શવાે માં પિરરક્ષતુ ।
ચતુદર્શારચકે્ર તુ ભાસ્કરાે રક્ષયે સદા॥ ૧૫૬॥
દ્વદશારે તથા પાતુ પ્રભનુાર્રાયણાે હિરઃ ।
અષ્ટારે મ યચકે્ર તુ પાતુ માં ભવુનેશ્વર ॥ ૧૫૭॥
અષ્ટારા ત સ્ત્રકાેણે તુ કા લકા પાતુ સવર્દા ।
િત્રકાેણા તરચકે્ર તુ પાતુ કાત્યાયની ચ મામ્॥ ૧૫૮॥
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નવચકે્રશ્વર િનત્યા યા િનત્યા પરમા કલા ।
પાતુ મામિનશં દેવી શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ॥ ૧૫૯॥
મહાિત્રપુરસુ દયાર્ શ્ચ તનીયા ચ યા પરા ।
બ્રહ્મ વ િપણી પાતુ પ ચમી પરદેવતા॥ ૧૬૦॥
પ ચમી પાતુ સતતં િનતં્ય રક્ષતુ પ ચમી ।
શા ત કરાેતુ સા િનત્યા પ ચમી પરદેવતા॥ ૧૬૧॥
સા પનુઃ પ ચમી શ ક્તિનત્યચૈત ય િપણી ।
કારણાન દમ યસ્થા પાતુ માં પ ચમી સદા॥ ૧૬૨॥
પ ચત વં તથા પ ચ ય ક ચત્ પ ચમં તમ્ ।
િનતં્ય પ ચગુણૈઃ પાતુ પ ચમી પરદેવતા॥ ૧૬૩॥
પ ચપ ચાક્ષરૈમર્ ત્રૈઃ પ ચકૂટૈશ્ચ પ ચ ભઃ ।
પ ચમી પાતુ સતતં િનતં્ય રક્ષતુ પ ચમી॥ ૧૬૪॥
શ્રીિવદ્યા ચ તથા લ મીમર્હાલ મી તથવૈ ચ ।
િત્રશ ક્તઃ સવર્સામ્રાજ્યલ મીઃ પ ચ પ્રક તતાઃ॥ ૧૬૫॥
શ્રીિવદ્યા ચ પર જ્યાે તઃ પરા િન કલશા ભવી ।
અજપા મા કા ચે ત પ ચ કાેશાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૧૬૬॥
શ્રીિવદ્યા વિરતા ચવૈ પાિર તેશ્વર તથા ।
િત્રપુટા પ ચબાણેશી પ ચક પલતાઃ તાઃ॥ ૧૬૭॥
શ્રીિવદ્યાઽ તપીઠેશી સધુાસરૂ તેશ્વર ।
અન્નપૂણ ત િવખ્યાતા પ ચ કામદુઘાઃ તાઃ॥ ૧૬૮॥
શ્રીિવદ્યા સદ્ધલ મીશ્ચ માતઙ્ગી ભવુનેશ્વર ।
વારાહી પ ચરત્નાનામીશ્વયર્શ્ચ પ્રક તતાઃ॥ ૧૬૯॥
ગણેશાે વટુકશ્ચવૈ ક્ષતે્રેશાે યાે ગનીગણાઃ ।
તિપતા બ લપાત્રા ણ સવ રક્ષ તુ પૂ જતાઃ॥ ૧૭૦॥
અૈશા યાં સવર્દા પાતુ િનતં્ય િનમાર્લ્યવા સની ।
શે ષકા સુ દર પાતુ બ દુચક્રિનવા સની॥ ૧૭૧॥
િનતં્ય કામકલા પાતુ મુદ્રા માં પાતુ ખેચર ।
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શ ક્તમા સવર્દા પાતુ યા મૂલાધારવા સની॥ ૧૭૨॥
મુદ્રામ ત્રાપેચારૈ તુ સમ તા દેવતાશ્ચ યાઃ ।
તાઃ શ્રીશ્ચ પૂ જતા ચા તુ શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ॥ ૧૭૩॥
શ્રીમિ ત્રપુરસુ દયાર્ઃ તવરાજં મનાેહરમ્ ।
પૂ ક્રમેણ ક થતં સાધકાનાં સખુાવહમ્॥ ૧૭૪॥
ક્રમેણાનને િવિધના શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર મ્ ।
સ પજૂ્ય સાધકશ્રેષ્ઠાે રક્ષામ તં્ર સદા પઠેત્॥ ૧૭૫॥
પ્રાતઃ કાલે શુ ચભૂર્ વા િનશાયામધર્રાત્રકે ।
અથવા સઙ્કટે પ્રાપ્તે રાજસ્થાને સદુુગર્મે॥ ૧૭૬॥
જલે વાથ સ્થલે વાિપ મશાને દુગર્મે ગરાૈ ।
યત્ર યત્ર ભયે પ્રાપ્તે સ તત્રવૈ પઠેન્નરઃ॥ ૧૭૭॥
સવાર્વયવભાવને દેવી ં સ ચ ત્ય સાધકઃ ।
રક્ષાં કુવ ત યત્નને સવાર્શભુિવના શનીમ્॥ ૧૭૮॥
તાતંે્ર ચાદ્ભુતમવેેદં ત્રૈલાેક્યે ચાિપ દુલર્ભમ્ ।

ગાપેનીયં પ્રયત્નને યદ ચ્છેદાત્મનાે િહતમ્॥ ૧૭૯॥
ય મૈ ક મૈ ન દાતવ્યં ન વક્તવ્યં કદાચન ।
શ યાય ભ ક્તયુક્તાય સાધકાય પ્રકાશયેત્॥ ૧૮૦॥
ભ્રષ્ટે યઃ સાધકે યાેઽિપ બા ધવે યાે ન દશર્યેત્ ।
દત્તે ચ સ દ્ધહાિનઃ સ્યાિદત્યાજ્ઞા શાઙ્કર કૃતા॥ ૧૮૧॥
મ ત્રાઃ પરાઙ્મખુા યા ત કુ્રદ્ધા ભવ ત સુ દર ।
અશભંુ ચ ભવેત્તસ્ય ત માદ્યત્નને ગાપેયેત્॥ ૧૮૨॥
યદ્ગહેૃ િવદ્યતે તાતંે્ર ગ્ર થે લ ખતમુત્તમમ્ ।
ચ ચલાિપ સ્થરા ભૂ વા કમલા તત્ર તષ્ટ ત॥ ૧૮૩॥
ત માદ્યત્નાિદ મં ગ્ર થં પજૂયેદ્ગ ધપુ પકૈઃ ।
પૂ ફલં લભેિન્નત્યં સુ દર સિન્નિધભર્વેત્॥ ૧૮૪॥
તવરાજ મમં પુ યં યઃ પઠે સસુમાિહતઃ ।

ય ફલં લભતે ત માચ્છૃ વં સાધકાેત્તમાઃ॥ ૧૮૫॥
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વારમેકં તુ યાેઽધીયાત્ સ પૂ ફલમશ્નુતે ।
વેિદતા મા ચક્રસ્ય સાધકાે ભુિવ યતે॥ ૧૮૬॥
માસમેત ક્રમેણવૈ પઠેદ્ભ ક્તપરાયણઃ ।
વગઽિપ િવિદતાે ભૂ વા દેવીભક્ત તુ ભૂતલે॥ ૧૮૭॥

ભ યા ચ ધારયેદ્ય તુ લ ખ વા તાતે્રમુત્તમમ્ ।
શખાયામથવા ક ઠે બાહાૈ વા ભ ક્તસયંુતઃ॥ ૧૮૮॥
સ ભવે સાધકશ્રેષ્ઠાે મા ણાં ચ સદા પ્રયઃ ।
લભતે સવર્કામા વૈ પરં વ ત્યયનં ભવેત્॥ ૧૮૯॥
ત માિદદં પ્રયત્નને ધારયે દ્વિધના તથા ।
પિઠ વા પજૂિય વા ચ ત્રૈલાેક્યં વશમાનયેત્॥ ૧૯૦॥
ભક્તાય દદતે ત મૈ મ તં્ર રક્ષાકરં પરમ્ ।

વા સાવૈણર્મ યસ્થાં સવર્કામાન્નરાે લભેત્॥ ૧૯૧॥
યાિન વા છ ત કામાિન ભુ ક્તમુ ક્તકરા ણ ચ ।
લભતે નાત્ર સ દેહાે ભુિવ વગ રસાતલે॥ ૧૯૨॥
દૃ ટ્વા ચ સાધકશ્રેષં્ઠ ગ્રહરાક્ષસિહસકાઃ ।
દૂરાદેવ પલાય તે ન સમથાર્શ્ચ િહ સતુમ્॥ ૧૯૩॥
િવષં િનિવષતાં યા ત પાપં િનયાર્ ત સઙ્ક્ષયમ્ ।
દેવવન્માનવાે ભૂ વા ભનુ ક્ત બહુલં સખુમ્॥ ૧૯૪॥
ત માિન્નતં્ય પઠેદ્ધ માન્મુ ક્તકામાથર્ સદ્ધયે ।
ભ યા ચ ધારયેદે્દવી ં વરક્ષાં સવર્દાઽઽચરેત્॥ ૧૯૫॥
પવૂર્ તપિરજ્ઞાનવેદ્યં જન્મસહસ્રકમ્ ।
ન પનુ ર્યતે યાનેાૈ મરણં ના ત ચાપરમ્॥ ૧૯૬॥
ગ ધવર્ પવાન્ ભૂ વા સ પજૂ્ય પરમેશ્વર મ્ ।
રક્ષામ તં્ર પિઠ વા ચ દેવ વં લભતે ધ્રવુમ્॥ ૧૯૭॥
અપતુ્રે લભતે પતંુ્ર દિરદ્રાે લભતે ધનમ્ ।
યં યં વાિપ મરેિન્નત્યં તં તમા ાે ત િન શ્ચતમ્॥ ૧૯૮॥
અ તદુઃખાલયે કષ્ટે ભીમે િનગડબ ધને ।
સકૃ પાઠે કૃતે િનતં્ય િનગડાન્મુચ્યતે ધ્રવુમ્॥ ૧૯૯॥
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દુ કૃતૈર ભચારૈશ્ચ રાેગૈયર્ માિદ ભશ્ચ યઃ ।
પરપ્રયુક્તૈગ્રર્ તાેઽિપ પઠનાન્મુચ્યતે નરઃ॥ ૨૦૦॥
ઇમં િત્રપુરસુ દયાર્ઃ તવરાજં મનાેહરમ્ ।
રક્ષામ તં્ર ચ શભુદં શવને પિરક તતમ્॥
યઃ પઠે પ્રયતાે ભ યા સદ્યાે રાેગા સ મુચ્યતે॥ ૨૦૧॥
આયુરારાેગ્યમૈશ્વય ભુ ક્ત મુ ક્ત ચ િવ દ ત ।
સવાર્ કામાનવા ાે ત દેવે દ્રસ્યાિપ દુલર્ભાન્॥ ૨૦૨॥
ઇ ત શ્રી દ્રયામલે શ્રીિત્રપુરા તવરાજઃ સમાપ્તઃ॥
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