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శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం 
 

మేరౌ గిరివరేగౌరీ శివధ్యానపరాయణా | 
పారవతీ పరిపప్రచ్ఛ పరానుగ్రహవంఛయా || ౧ || 

శ్రీపారవత్యావచ్- 
భగవంస్త్వనుుఖంభోజాచ్ఛ్ఛుతా ధరాు అనేకశః | 
పునశ్శ్రుత్యం స్తమిచ్ఛఛమి భైరవీస్త్త్రముత్్మమ్ || ౨ || 

శ్రీశంకర ఉవచ్- 
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి భైరవీ హృదయాహవయం | 
స్త్త్రం త్య పరమం పుణ్ాం స్తరవకళ్యాణ్కారకమ్ || ౩ || 

యస్తా శ్రవణ్మాత్రేణ్ స్తరావభీష్టం భవేద్ధ్రువం | 
వినా ధ్యానాదినా వఽపి భైరవీ పరిత్యష్ాతి || ౪ || 

ఓం అస్తా శ్రీభైరవీహృదయమంత్రస్తా దక్షిణామూరి్ః ఋషః పంఙ్క్తిశఛందః – భయవిధవంసినీ 
భైరవీదేవతా – హకారో బీజం – రీం శక్్ః – రః కీలకం స్తరవభయవిధవంస్తనారేే జపే 
వినియోగః || 

అథ కరనాాస్తః | 
ఓం హ్రం అంగుష్ఠాభ్ాం నమః | 
ఓం శ్రీం త్రజనీభ్ాం నమః | 
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ఓం ఐం మధామాభ్ాం నమః | 
ఓం హ్రం అనామికాభ్ాం నమః | 
ఓం శ్రీం కనిషాకాభ్ాం నమః | 
ఓం ఐం కరత్లకరపృష్ఠాభ్ాం నమః || 

అథంగనాాస్తః | 
ఓం హ్రం హృదయాయ నమః | 
ఓం శ్రీం శిరసే స్వవహా | 
ఓం ఐం శిఖయై వష్ట్ | 
ఓం హ్రం కవచ్ఛయ హం | 
ఓం శ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌష్ట్ | 
ఓం ఐం అస్వాయ ఫట్ | 

ధ్యానమ్ | 
దేవైరేరేయాం త్రినేత్రామసురభటఘనారణ్ాఘోరాగిి రూపాం 
రౌద్రం రకా్ంబరాఢ్ాం రతి ఘటఘటితో రోజయుగ్ముగ్రరూపామ్ | 
చ్ంద్రారరభ్రాజి భవాభరణ్ కరలస్తద్బాలబంబం భవనీం 
సిందూరాపూరితాంగం త్రిభువనజననీం భైరవీం భ్వయామి || ౧ || 

పంచ్చ్ఛమరవృత్్మ్ – 
భవభ్రమత్సమస్త్భూత్ వేదమారగద్బయినీం 
దురంత్దుఃఖద్బరిణం సురద్ధ్హామ్ 
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భవప్రద్బం భవంధకారభేదన ప్రభ్కరాం 
మిత్ప్రభ్ం భవచ్ఛఛద్బం భజామి భైరవీం స్తద్బ || ౨ || 

ఉరః ప్రలంబతాహిమాలాచ్ంద్రబలభూష్ణాం 
నవంబుదప్రభ్ం స్తరోజచ్ఛరులోచ్నత్రయాం 
సుపరవబృందవందితాం సురాపదంత్కారకాం 
భవనుభ్వభ్వినీం భజామి భైరవీం స్తద్బ || ౩ || 

అఖండభూమి మండలైక భ్రధీరధ్యరిణం 
సుభక్్భ్వితాత్ునాం విభూతిభవాద్బయినీం 
భవప్రపంచ్కారిణం విహారిణం భవంబుధౌ 
భవస్తాహృదయభ్వినీం భజామి బైరవీం స్తద్బ || ౪ || 

శరచ్చమత్తృతారర చ్ంద్రచ్ంద్రికావిరోధిక 
ప్రభ్వతీ ముఖబజ మంజుమాధురీ మిలదిగరాం 
భుజంగమాలయా నృముండమాలయా చ్ మండితాం 
సుభక్్ముక్్భూతిద్బం భజామి భైరవీం స్తద్బ || ౫ || 

సుధ్యంశుసూరావహిి లోచ్నత్రయానివతాననాం 
నరాంత్కాంత్క ప్రభూతి స్తరవదత్్దక్షిణాం 
స్తముండచ్ండఖండన ప్రచ్ండచ్ంద్రహాసినీం 
త్మోమతిప్రకాశినీం భజామి భైరవీం స్తద్బ || ౬ || 
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త్రిశూలినీం త్రిపుండ్రినీం త్రిఖండినీం త్రిదండినీం 
గుణ్త్రయాతిరిక్మపాచ్ఛన్ేచ్ఛత్సవరూపిణం 
స్తవస్తవఽదితేయవైరి బృందవంశభేదినీం 
భవప్రభ్వభ్వినీం భజామి భైరవీం స్తద్బ || ౭ || 

సుదీప్కోటిబలభ్నుమండలప్రభ్ంగభ్ం 
దిగంత్ద్బరితాంధకార భూరిపుంజపదరతిం 
దివజనునిత్ాధరునీతివృదిరలగిమానస్వం 
స్తరోజరోచ్ఛరాననాం భజామి భైరవీం స్తద్బ || ౮ || 

చ్లత్యసవరణకండల ప్రభోలలస్తత్తపోలరుక్ 
స్తమాకలాననాంబుజస్తేశుభ్రకీర నాసికాం 
స్తచ్ంద్రభ్లభైరవస్తా దరరన స్తపృహచ్చకోర- 
నీలకంజదరరనాం భజామి భైరవీం స్తద్బ || ౯ || 

ఇదంహృద్బఖాస్తంగత్స్త్వం పఠంతియేఽనిశం 
పఠంతి తే కద్బపినాంధకూపరూపవదభవే 
భవంతి చ్ ప్రభూత్భక్్ ముక్్రూప ఉజజవలాః 
సు్తా ప్రసీదతి ప్రమోదమానస్వ చ్ భైరవీ || ౧౦ || 

యశోజగత్ాజస్రముజజవలంజయత్ాలంస్తమో 
న త్స్తా జాయతే పరాజయోఽంంజస్వ జగత్ాయే 
స్తద్బ సు్తిం శుభ్మిమాం పఠత్ాననామానస్త 
భవంతి త్స్తా స్తంపదోఽపి స్తంత్త్ం సుఖప్రద్బః || ౧౧ || 
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జపపూజాదికాస్తసరావః స్త్త్రపాఠాదికాశచ యాః 
భైరవీహృదయస్వాస్తా కలానాిరహంతి షోడశీమ్ || ౧౨ || 

క్మత్ర బహినోక్త్న శృణు దేవి మహేశవరి 
నాత్ః పరత్రం క్ంచ్ఛత్ పుణ్ామసి్ జగత్ాయే || ౧౩ || 

ఇతి శ్రీభైరవకలస్తరవసేవ శ్రీభైరవీహృదయస్త్త్రమ్ || 

 


