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દેવ્યવુાચ -

દેવેશ ભ ક્તસલુભ દેવનાયકવ દત ।
ભક્તાનાં કા ય સદ્ યથ િનદાનં બ્રૂિહ ત વતઃ॥ ૧॥
િવનવૈ યાસ લને પજૂનને િવના ભવેત્ ।
િવનાઽિપ કાયક્લેશને િવના જ યને ચેશ્વર॥ ૨॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ -

અસ્ય શ્રીબટુકભૈરવસહસ્રનામમાલામ ત્રસ્ય બ્રહ્માન દભૈરવઋ ષઃ
અનુષુ્ટ છ દઃ બટુકભૈરવાે દેવતા ।
વં બીજં હ્ર ી ં શ ક્તઃ અભીષ્ટફલ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
ૐબટુકઃ કામદાે નાથાેઽનાથ પ્રયઃ પ્રભાકરઃ ।
ભૈરવાે ભી તહા દપર્ઃ ક દપા મીનકેતનઃ॥ ૩॥
દ્રાે વટુિવભૂતીશાે ભૂતનાથઃ પ્ર પ તઃ ।

દયાલુઃ કૂ્રર ઈશાનાે જનીશાે લાેકવ લભઃ॥ ૪॥
દેવાે દૈત્યેશ્વરાે વીરાવેીરવ દ્યાે િદવાકરઃ ।
બ લ પ્રયઃ સરુશ્રેષ્ઠઃ કિનષ્ઠઃ કિનષ્ઠ શશઃુ॥ ૫॥
મહાબલાે મહાતે િવત્ત જત્ દ્યુ તવધર્નઃ ।
તજે વી વીયર્વા દ્ધાે િવ દ્ધાે ભૂતનાયકઃ॥ ૬॥
કાલઃ કપાલકામાિદિવકારઃ કામમદર્નઃ ।
કા મકારમણઃ કામી નાયકઃ કા લકા પ્રયઃ॥ ૭॥
કાલીશઃ કા મનીકા તઃ કા લકાન દવધર્નઃ ।
કા લકાહૃદયજ્ઞાની કા લકાતનયાે નયઃ॥ ૮॥
ખગેશઃ ખેચરઃ ખેટાે િવ શષ્ટઃ ખેટક પ્રયઃ ।
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કુમારઃ ક્રાેધનઃ કાલા પ્રયઃ પવર્તરક્ષકઃ॥ ૯॥
ગણજે્યાે ગણનાે ગૂઢાે ગૂઢાશયાે ગણેશ્વરઃ ।
ગણનાથાે ગણશ્રેષ્ઠાે ગણમખુ્યાે ગણ પ્રયઃ॥ ૧૦॥
ઘાેરનાથાે ઘન યામાે ઘનમૂ તઘર્નાત્મકઃ ।
ઘાેરનાશાે ઘનેશાનાે ધનપ તધર્નાત્મકઃ॥ ૧૧॥
ચ પકાભા શ્ચર વાે ચા વષેશ્ચરાચરઃ ।
અ ત્યાેઽ ચ ત્યગણાે ધીમા સુ ચત્તસ્થ શ્ચતીશ્વરઃ॥ ૧૨॥
છત્રી છત્રપ ત છત્ર છન્નનાસામનઃ પ્રયઃ ।
છન્નાભ છન્નસ તાપ છિદરાચ્છદર્ન દનઃ॥ ૧૩॥
જનાે જ જર્ટ શાનાે જનાદર્નાે જનેશ્વરઃ ।
જનાૈકાે જનસ તાષેાે જન ડ્ય િવનાશનઃ॥ ૧૪॥
જનપ્રસ્થાે જનારા યાે જના યક્ષાે જન પ્રયઃ ।
વહા વદાે જ તુ ર્ વનાથાે જનેશ્વરઃ॥ ૧૫॥

જયદાે જ વરાે જ જર્યશ્રીઃ જયવધર્નઃ ।
જયાભૂ મજર્યાકારાે જયહેતજુર્યેશ્વરઃ॥ ૧૬॥
ઝઙ્કારહૃદવા તાત્મા ઝઙ્કારહેતુરાત્મભૂઃ ।
જ્ઞભૈશ્વર હિરભર્તાર્ િવભતાર્ ત્યકેશ્વરઃ॥ ૧૭॥
ઠ કારહૃદયાેઆત્મ ઠઙે્કશાષ્ટકનાયકઃ ।
ઠકારભૂષ્ઠર ધ્રેશા ષ્ઠર શાષ્ઠકુરપ તઃ॥ ૧૮॥
ડુડીડક્કા પ્રયઃ પા થાે ડુ ઢરા ે િનર તકઃ ।
તામ્ર તમીશ્વરસ્ત્રાેતા તીથર્ ત તિડ પ્રભુઃ॥ ૧૯॥
ઋક્ષરઃ ઋક્ષક તભ તાક્ષ્યર્ક ત ભદેશ્વરઃ ।
સ્થલજઃ સ્થાવર સ્થાતા સ્થરબુ દ્ધઃ સ્થતે દ્રયઃ॥ ૨૦॥
સ્થરજ્ઞા તઃ સ્થરપ્રી તઃ સ્થર સ્થ તઃ સ્થરાશયઃ ।
દરાે દામાેદરાે દ ભાે દાિડમી કુસમુ પ્રયઃ॥ ૨૧॥
દિરદ્રહાિદમી િદવ્યાે િદવ્યદેહાે િદવપ્રભઃ ।
દ ક્ષાકારાે િદવાનાથાે િદવસશેાે િદવાકરઃ॥ ૨૨॥
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દ ઘર્શા તદર્લજ્યાે તદર્લેશાે દલસુ દરઃ ।
દલ પ્રયાે દલાભાશાે દલશ્રેષ્ઠાે દલપ્રભુઃ॥ ૨૩॥
દલકા તદર્લાકારાે દલસવે્યાે દલા ચતઃ ।
દ ઘર્બાહુદર્લશ્રેષ્ઠાે દલલૂ વદલાકૃ તઃ॥ ૨૪॥
દાનવેશાે દયા સ ધુદર્યાલુદ નવ લભઃ ।
ધનેશાે ધનદાે ધમા ધનરા ે ધન પ્રયઃ॥ ૨૫॥
ધનપ્રદાે ધના યક્ષાે ધનમા યાે ધન જયઃ ।
ધીવરાે ધાતુકાે ધાતા ધૂમ્રાે ધૂમચ્છિવવધર્નઃ॥ ૨૬॥
ધિનષ્ઠાે ધનલચ્છત્રી ધનકા યાે ધનેશ્વરઃ ।
ધીરાે ધીરતરાે ધનેુધ રેશાે ધરણીપ્રભૂઃ॥ ૨૭॥
ધરાનાથાે ધરાધીશાે ધરણીનાયકાે ધરઃ ।
ધરાકા તાે ધરાપાલાે ધરણી દ્ધરા પ્રયઃ॥ ૨૮॥
ધરાધારાે ધરા ણાે તરાષ્ટ્ર ાે ધનીશ્વરઃ ।
નારદાે નરદાે નેતા ન તપજૂ્યાે ન તપ્રભૂઃ॥ ૨૯॥
ન તલ યાે નતીશાનાે ન તલઘ્વાે નતીશ્વરઃ ।
પા ડવઃ પાથર્સ પજૂ્યઃ પાથાેદઃ પ્રણતઃ થુઃ॥ ૩૦॥
પુરાણઃ પ્રાણદાે પા થાે પા ચાલી પાવકપ્રભુઃ ।
થવીશઃ થાસનૂુઃ થવી ત્યકેશ્વરઃ॥ ૩૧॥

પવૂર્શરૂપ તઃ શ્રેયાન્ પ્રી તદઃ પ્રી તવધર્નઃ ।
પાવર્તીશઃ પરેશાનઃ પાવર્તીહૃદય પ્રયઃ॥ ૩૨॥
પાવર્તીરમણઃ પૂતઃ પિવત્રઃ પાપનાશનઃ ।
પાત્રીપાત્રા લસ તુષ્ટઃ પિરતુષ્ટઃ પુમા પ્રયઃ॥ ૩૩॥
પવશઃ પવર્તાધીશઃ પવર્તાે નાયકાત્મજઃ ।
ફા ગનુઃ ફ ગનુાે નાથઃ ફણેશઃ ફ ણરક્ષકઃ॥ ૩૪॥
ફણીપ તઃ ફણીશાનઃ ફણા ળ દઃ ફણાકૃ તઃ ।
બલભદ્રાે બલી બાલાે બલધીબર્લવધર્નઃ॥ ૩૫॥
બલપ્રાણાે બલાધીશાે બ લદાન પ્રયઙ્કરઃ ।
બ લરા ે બ લપ્રાણાે બ લનાથાે બ લપ્રભુઃ॥ ૩૬॥
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બલી બલશ્ચ બાલેશાે બાલકઃ પ્રયદશર્નઃ ।
ભદ્ર ભદ્રપ્રદાે ભીમાે ભીમસનેાે ભયઙ્કરઃ॥ ૩૭॥
ભવ્યાે ભવ્ય પ્રયાે ભૂતપ તભૂર્તિવનાશકઃ ।
ભૂતેશાે ભૂ તદાે ભગા ભૂતભવ્યાે ભવ્રેશ્વરઃ॥ ૩૮॥
ભવાનીશાે ભવેશાનાે ભવાનીનાયકાે ભવઃ ।
મકારાે માધવાે માની મીનકેતુમર્હેશ્વરઃ॥ ૩૯॥
મહ ષમર્દનાે મ થાે મથનુેશાેઽમરાિધપઃ ।
મર ચમર્જુલાે માેહાે માેહહા માેહમદર્નઃ॥ ૪૦॥
માેહકાે માેહનાે મેધા પ્રયાે માેહિવનાશકઃ ।
મહીપ તમર્હેશાનાે મહારા ે મહેશ્વરઃ॥ ૪૧॥
મહીશ્વરાે મહીપાલાે મહીનાથાે મહી પ્રયઃ ।
મહીધરાે મહીશાનાે મધુરા ે મુિન પ્રયઃ॥ ૪૨॥
માનૈી માનૈધરાે મેધાે મ દારાે મ તવધર્નઃ ।
મ તદાે મ ધરાે મ ત્રાે મ ત્રીશાે મ ત્રનાયકઃ॥ ૪૩॥
મેધાવી માનદાે માની માનહા માનમદર્નઃ ।
મીનગાે મકરાધીશાે મકરાે મ ણર જતઃ॥ ૪૪॥
મ ણર યાે મ ણભ્રાતા મ ણમ ડલ મ ડતઃ ।
મિ ત્રણાે મ ત્રદાે મુગ્ધાે માેક્ષદાે માેક્ષવ લભઃ॥ ૪૫॥
મ લાે મ લ પ્રયાે મ ત્રાે મેલકાે મેલનપ્રભઃ ।
મ લકાગ ધરમણાે માલતીકુસમુપ્રભઃ॥ ૪૬॥
માલતીશાે મઘાધીશાે માઘમૂ તમર્ઘેશ્વરઃ ।
મૂલાભાે મૂલહા મૂલાે મૂલદાે મૂલસ ભવઃ॥ ૪૭॥
મા ણક્યરાે ચઃ સ મુગ્ધાે મ ણકૂટાે મ ણ પ્રયઃ ।
મુકુ દાે મદનાે મ દાે મદવ દ્યાે મનપુ્રભુઃ॥ ૪૮॥
મન સ્થાે મનેકાધીશાે મનેકા પ્રયદશર્નઃ ।
યમાેઽિપ યામલાે યેતા યાદવાે યદુનાયકઃ॥ ૪૯॥
યાચકાે યજ્ઞકાે યજ્ઞાે યજ્ઞેશાે યજ્ઞવધર્નઃ ।
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રમાપતી રમાધીશાે રમેશાે રામવ લભઃ॥ ૫૦॥
રમાપતી રમાનાથાે રમાકા તાે રમેશ્વરઃ ।
રેવતી રમણાે રામાે રામેશાે રામન દનઃ॥ ૫૧॥
ર યમૂત રતીશાનાે રાકાયા નાયકાે રિવઃ ।
લ મીધરાે લલ જહ્વાે લ મીબીજજપે રતઃ॥ ૫૨॥
લ પટાે લ બરાજેશાે લ બદેશાે લકારભૂઃ ।
વામનાે વ લભાે વ દ્યાે વનમાલી વલેશ્વરઃ॥ ૫૩॥
વશસ્થાે વનગાે વ યાે વનરા ે વનાહ્વયઃ ।
વનેચરાે વનાધીશાે વનમાલા િવભષૂણઃ॥ ૫૪॥
વે પ્રયાે વનાકારાે વનરા યાે વનપ્રભુઃ ।
શ ભુઃ શઙ્કરસ તુષ્ટઃ શ બરાિરઃ સનાતનઃ॥ ૫૫॥
શબર પ્રણતઃ શાલઃ શલીમખુ વિન પ્રયઃ ।
શકુલઃ શ લ્કઃ શીલઃ શી તર મ સતાંશકુઃ॥ ૫૬॥
શીલદઃ શીકરઃ શીલઃ શાલશાલી શનૈશ્ચરઃ ।
સદ્ધઃ સ દ્ધકરઃ સા યઃ સ દ્ધભૂઃ સ દ્ધભાવનઃ॥ ૫૭॥
સદ્ધા તવ લભઃ સ ધુઃ સ ધુતીરિનષવેકઃ ।
સ ધપુ તઃ સરુાધીશઃ સરસી હલાેચનઃ॥ ૫૮॥
સિર પ ત સિર સસં્થઃ સરઃ સ ધુસરાવેરઃ ।
સખા વીરય તઃ સતૂઃ સચેતા સ પ તઃ સતઃ॥ ૫૯॥
સ ધુરાજઃ સદાભૂતઃ સદા શવઃ સતાઙ્ગ તઃ ।
સદશૃઃ સાહસી શરૂઃ સવે્યમાનઃ સતીપ તઃ॥ ૬૦॥
સયૂર્ઃ સયૂર્પ તઃ સવે્યઃ સવેા પ્રયઃ સનાતનઃ ।
સનીશઃ શ શનાથઃ સતીસવે્યઃ સતીરતઃ॥ ૬૧॥
સતીપ્રાણઃ સતીનાથ સતીસવે્યઃ સતીશ્વરઃ ।
સદ્ધરાજઃ સતીતુષ્ટઃ સ ચવઃ સવ્યવાહનઃ॥ ૬૨॥
સતીનાયકસ તુષ્ટઃ સવ્યસાચી સમ તકઃ ।
સ ચતઃ સવર્સ તાષેી સવાર્રાધન સ દ્ધદઃ॥ ૬૩॥
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સવાર્રા યઃ શચીવાચ્યઃ સતીપ તઃ સસુિેવતઃ ।
સાગરઃ સગરઃ સાધર્ઃ સમુદ્ર પ્રયદશર્નઃ॥ ૬૪॥
સમુદ્રશેઃ પરાે નાથઃ સરસી હલાેચનઃ ।
સરસીજલદાકારઃ સરસીજલદા ચતઃ॥ ૬૫॥
સામુિદ્રકઃ સમુદ્રાત્મા સવે્યમાનઃ સરેુશ્વરઃ ।
સરુસવે્યઃ સરેુશાનઃ સરુનાથ સરેુશ્વરઃ॥ ૬૬॥
સરુા યક્ષઃ સરુારા યઃ સરુ દિવશારદઃ ।
સરુશ્રેષ્ઠઃ સરુપ્રાણઃ સરુ સ ધુિનવા સનઃ॥ ૬૭॥
સધુા પ્રયઃ સધુાધીશઃ સધુાસા યઃ સધુાપ તઃ ।
સધુાનાથઃ સધુાભૂતઃ સધુાસાગરસિેવતઃ॥ ૬૮॥
હાટકાે હીરકાે હ તા હાટકાે ચરપ્રભઃ ।
હવ્યવાહાે હિરદ્રાભાે હિરદ્રારસમદર્નઃ॥ ૬૯॥
હે તહતુહર્િરનાર્થાે હિરનાથાે હિર પ્રયઃ ।
હિરપજૂ્યાે હિરપ્રાણાે હિરહૃષ્ટાે હિરદ્રકઃ॥ ૭૦॥
હર શાે હિ ત્રકાે હીરાે હિરનામ પરાયણઃ ।
હિરમુગ્ધાે હર ર યાે હિરદાસાે હર શ્વરઃ॥ ૭૧॥
હરાે હરપ ત હાર્રાે હિરણી ચત્તહારકઃ ।
હરાે િહતાે હિરપ્રાણાે હિરવાહનશાેભનઃ॥ ૭૨॥
હંસાે હાસ પ્રયાે હંુહંુ હુતભુક્ હુતવાહનઃ ।
હુતાશનાે હવી િહક્કાે હાલાહલહલાયુધઃ॥ ૭૩॥
હલાકારાે હલીશાનાે હ લપજૂ્યાે હ લ પ્રયઃ ।
હરપતુ્રાે હરાે સાહાે હરસનૂુહર્રાત્મજઃ॥ ૭૪॥
હરબ ધાે હરાધીશાે હરા તકાે હરાકૃ તઃ ।
હરપ્રાણાે હરમા યાે હરવૈિરિવનાશનઃ॥ ૭૫॥
હરશત્રુહર્રા યચ્યા હુઙ્કારાે હિરણી પ્રયઃ ।
હાટકેશાે હરેશાનાે હાટક પ્રયદશર્નઃ॥ ૭૬॥
હાટકાે હાટકપ્રાણાે હાટભષૂણભષૂકઃ ।
હે તદાે હે તકાે હંસાે હંસાગ તરાહ્વયઃ॥ ૭૭॥
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હંસીપ તહર્રાને્મત્તાે હંસીશાે હરવ લભઃ ।
હરપુ પપ્રભાે હંસી પ્રયાે હંસિવલા સતઃ॥ ૭૮॥
હર વરતાે હાર હિરતાે હિરતા પ તઃ ।
હિર પ્રભુહર્િર પાલાે હિરદ તરનાયકઃ॥ ૭૯॥
હિરદ શાે હિર પ્રાયાે હિર પ્રય પ્રયાે િહતઃ ।
હેર બાે હુઙૃ્ક તકુ્રદ્ધાે હેર બાે હુઙૃ્કતી હર ॥ ૮૦॥
હેર બ પ્રાણસહંતાર્ હેર બહૃદય પ્રયઃ ।
ક્ષમાપ તઃ ક્ષણં ક્ષા તઃ રધારઃ ક્ષતીશ્વરઃ॥ ૮૧॥
ક્ષતીશઃ ક્ષ ત ત્ ક્ષીણઃ ક્ષ તપાલઃ ક્ષ તપ્રભુઃ ।
ક્ષતીશાનઃ ક્ષ તપ્રાણઃ ક્ષ તનાયક સાિ પ્રયઃ॥ ૮૨॥
ક્ષ તરાજઃ ક્ષણાધીશઃ ક્ષણપ તઃ ક્ષણેશ્વરઃ ।
ક્ષણ પ્રયઃ ક્ષમાનાથઃ ક્ષણદાનાયક પ્રયઃ॥ ૮૩॥
ક્ષ ણકઃ ક્ષણકાધીશઃ ક્ષણદાપ્રાણદઃ ક્ષમી ।
ક્ષમઃ ક્ષાેણીપ તઃ ક્ષાેભઃ ક્ષાેભકાર ક્ષમા પ્રયઃ॥ ૮૪॥
ક્ષમાશીલઃ ક્ષમા પઃ ક્ષમામ ડલમ ડતઃ ।
ક્ષમાનાથઃ ક્ષમાધારઃ ક્ષમાધાર ક્ષમાધરઃ॥ ૮૫॥
ક્ષેમક્ષીણ દ્રઃ દ્રપાલિવશારદઃ ।
દ્રાસનઃ ક્ષણાકારઃ ક્ષીરપાનકત પરઃ॥ ૮૬॥

ક્ષીરશાયી ક્ષણેશાનઃ ક્ષાેણીભૂત્ ક્ષણદાે સવઃ ।
ક્ષેમઙ્કરક્ષમાળુ ધઃ ક્ષમાહૃદયમ ડનઃ॥ ૮૭॥
નીલાિદ્ર ચરાવેશઃ નીલાપે ચત સિન્નભઃ ।
નાલમ ણપ્રભાર યાે નીલભષૂણભૂ ષતઃ॥ ૮૮॥
નીલવણા નીલભ્રવુાે મુ ડમાલાિવભૂ ષતઃ ।
મુ ડસ્થાે મુ ડસ તુષ્ટાે મુ ડમાલાધરાે નયઃ॥ ૮૯॥
િદગ્વાસા િવિદતાકારાે િદગ બરવરપ્રદઃ ।
િદગ બર શઆન દ િદગ્બ ધ પ્રયન દનઃ॥ ૯૦॥
િપઙ્ગલૈકજટાે હૃષ્ટાે ડમ વાદન પ્રયઃ ।
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શ્રેણીકરઃ શ્રેણાશાયઃ ખડ્ગ ક્ ખડ્ગપાલકઃ॥ ૯૧॥
શલૂહ તા મતઙ્ગાભી માતઙ્ગાે સવસુ દરઃ ।
અભયઙ્કર ઊવર્ઙ્કાે લઙ્કાપ તિવનાયકઃ॥ ૯૨॥
નગેશયાે નગેશાનાે નાગમ ડલમ ડતઃ ।
નાગાકારાે નાગધીશાે નાગશાયી નગ પ્રયઃ॥ ૯૩॥
ઘટાે સવાે ઘટાકારાે ઘ ટાવાદ્ય િવશારદઃ ।
કપાલપા ણ ર બેશઃ કપાલાશનશારદઃ॥ ૯૪॥
પદ્મપા ણઃ કરાલાસ્ય સ્ત્રનતે્રાે નાગવ લભઃ ।
િકિઙ્કણી લસહૃંષ્ટાે જનાશયાે જનનાયકઃ॥ ૯૫॥
અપ ત્યુહરાે માયામાેહમૂલિવનાશકઃ ।
આયુકઃ કમલાનાથઃ કમલાકા તવ લભઃ॥ ૯૬॥
રાજ્યદાે રાજરાજેશાે રાજવ સદશાેભનઃ ।
ડાિકનીનાયકાે િનત્યાે િનત્યધમર્પરાયણઃ॥ ૯૭॥
ડાિકનીહૃદયજ્ઞાની ડાિકનીદેહનાયકઃ ।
ડાિકનીપ્રાણદઃ સદ્ધઃ શ્રદ્ધયેચિરતાેિવભુઃ॥ ૯૮॥
હેમપ્રભાે િહમેશાનાે િહમાની પ્રયદશર્નઃ ।
હેમદાે નમર્દાે માની નામધેયાે નગાત્મજઃ॥ ૯૯॥
વૈકુ ઠાે વાસિુકપ્રાણાે વાસકુ ક ઠભષૂણઃ ।
કુ ડલીશાે મખુ વંસી મખરા ે મખેશ્વરઃ॥ ૧૦૦॥
મખાકારાે મખાધીશાે મખમા લિવભષૂણઃ ।
અ બકાવ લભાે વાણીમ તવાર્ણીિવશારદઃ॥ ૧૦૧॥
વાણીશાે વચનપ્રાણાે વચનસ્થાે વન પ્રયઃ ।
વેલાધારાે િદશામીશાે િદગ્ભાગાે િહ િદગીશ્વરઃ॥ ૧૦૨॥
પટુ પ્રયાે દુરારા યાે દાિરદ્ર્યભ જનક્ષમઃ ।
તકર્તકર્ પ્રયાેઽતક્યા િવત્તક્યર્ તકર્વ લભઃ॥ ૧૦૩॥
તકર્ સદ્ધઃ સુ સદ્ધાત્મા સદ્ધદેહાે ગ્રહાસનઃ ।
ગ્રહગવા ગ્રહેશાનાે ગ ધાે ગ ધીિવશારદઃ॥ ૧૦૪॥
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મઙ્ગળં મઙ્ગળાકારાે મઙ્ગળવાદ્યવાદકઃ ।
મઙ્ગળ શાે િવમાનસ્થાે િવમાનૈકસનુાયકઃ॥ ૧૦૫॥
બુધેશાે િવિવધાધીશાે બુધવારાે બુધાકરઃ ।
બુધનાથાે બુધપ્રીતાે બુધવ દ્યાે બુધાિધપઃ॥ ૧૦૬॥
બુધ સદ્ધાે બુધપ્રાણાે બુધ પ્રયાે બુધાેબુધઃ ।
સાેમઃ સાેમસમાકારઃ સાેમપાઃ સાેમનાયકઃ॥ ૧૦૭॥
સાેમપ્રભઃ સાેમ સદ્ધાે મનઃપ્રાણપ્રણાયકઃ ।
કામગઃ કામહા બાૈદ્ધ કામનાફલદાેઽિધપઃ॥ ૧૦૮॥
િત્રદેશાે દશરાત્રીશાે દશાનનિવનાશકઃ ।
લ મણાે લક્ષસ ભતાર્ લક્ષ્યસઙ્ખ્યાે મનઃ પ્રયઃ॥ ૧૦૯॥
િવભાવસનુર્વેશાનાે નાયકાે નગર પ્રયઃ ।
નરકા તનર્લાે સાહાે નરદેવાનેલાકૃ તઃ॥ ૧૧૦॥
નરપ તનર્રેશાનાે નારાયણાે નરેશ્વરઃ ।
અિનલાે મા તાે માંસાે માંસકૈરસસિેવતઃ॥ ૧૧૧॥
મર ચરમરેશાનાે માગધાે મગધપ્રભુઃ ।
સુ દર સવેકાે દ્વાર દ્વારદેશિનવા સનઃ॥ ૧૧૨॥
દેવક ગભર્સ તાે દેવક સવેક કુહુઃ ।
હ પ તઃ કિવઃ શકુ્રઃ શારદાસાધન પ્રયઃ॥ ૧૧૩॥

શારદાસાધકપ્રાણઃ શરદ સવેકાે સકુઃ ।
શારદાસાધકશ્રેષ્ટાે મધપુાનસદાર તઃ॥ ૧૧૪॥
માેદકાદાનસ પ્રીતાે માેદકામાેદમાેિદતઃ ।
આમાેદાન દનાે ન દાે ન દકેશાે મહેશ્વરઃ॥ ૧૧૫॥
ન દ પ્રયાે નદ નાથાે નદ તીરત તથા ।
તપન તાપન તપ્તા તાપહા તાપકારકઃ॥ ૧૧૬॥
પતઙ્ગગાેમખુાે ગાૈરગાપેાલાે ગાપેવધર્નઃ ।
ગાપે તગાપસહંતાર્ ગાેિવ દૈક પ્રયાેઽ તગઃ॥ ૧૧૭॥
ગવ્યેષ્ઠાે ગણર યશ્ચ ગુણ સ ધુગુર્ણા પ્રયઃ ।
ગુણપજૂ્યાે ગુણાપેેતાે ગુણવાદ્યગુણાે સવઃ॥ ૧૧૮॥
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ગુણીસકેવલાે ગભર્ઃ સગુભા ગભર્રક્ષકઃ ।
ગા ભીરધારકાે ધતાર્ િવધતાર્ ધમર્પાલકઃ॥ ૧૧૯॥
જગદ શાે જગ ન્મત્રાે જગ ડ્યિવનાશનઃ ।
જગ કતાર્ જગદ્ધાતા જગ વન વનઃ॥ ૧૨૦॥
માલ તપુ પસ પ્રીતાે માલતીકુસમુાે સવઃ ।
માલતીકુસમુાકારાે માલતીકુસમુપ્રભુઃ॥ ૧૨૧॥
રસાલમ જર ર યાે રસાલગ ધસિેવતઃ ।
રસાલમ જર લુ ધાે રસાલત વ લભઃ॥ ૧૨૨॥
રસાલપાદપાસીનાે રસાલફલસુ દરઃ ।
રસાલરસસ તુષ્ટાે રસાલરસસાલયઃ॥ ૧૨૩॥
કેતક પુ પસ તુષ્ટઃ કેતક ગભર્સ ભવઃ ।
કેતક પત્રસઙ્કાશઃ કેતક પ્રાણનાશકઃ॥ ૧૨૪॥
ગતર્સ્થાે ગતર્ગ ભીરાે ગતર્તીરિનવા સનઃ ।
ગણસવે્યાે ગણા યક્ષાે ગણરા ે ગણાહ્વયઃ॥ ૧૨૫॥
આન દભૈરવાે ભી ભરવેશાે ભર્ગઃ ।
સબુ્રહ્ યભૈરવાે નામભૈરવાે ભૂતભાવનઃ॥ ૧૨૬॥
ભૈરવીતનયાે દેવીપતુ્રઃ પવર્તસિન્નભઃ ।

ફલશ્રુ તઃ
ના ાઽનને સહસ્રેણ તુ વા બટુકભૈરવમ્॥ ૧૨૭॥
લભતે હ્યતુલાં લ મી ં દેવતામિપ દુલર્ભામ્ ।
ઉપદેશં ગુરાેલર્ વા યાેગે દ્રમ ડલી ભવેત્॥ ૧૨૮॥
ત મ યાેગે મહેશાન સવાર્ સ દ્ધ મવા ુયાત્ ।
લક્ષમાવતર્યને્મ ત્રી મ ત્રરાજં નરેશ્વરઃ॥ ૧૨૯॥
િનત્યકમર્સુ સ યથ ત ફલં લભતે ધ્રવુમ્ ।
તવમનંે પઠેન્મ ત્રી પાઠિય વા યથાિવિધ॥ ૧૩૦॥
દુલર્ભાં લભતે સ દ્ધ સવર્દેવનમસૃ્કતામ્ ।
ન પ્રકા યં ચ પતુ્રાય ભ્રષ્ટેષુ ન કદાચન॥ ૧૩૧॥
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અ યથા સ દ્ધરાેધઃ સ્યાચ્ચતુરાે વા ભવેત્ પ્રયઃ ।
તવસ્યાસ્ય પ્રસાદેન દેવનાકમ ત પ્રયઃ॥ ૧૩૨॥
સઙ્ગ્રામે િવજયેચ્છત્રનૂ્માતઙ્ગાિનવ કેસર ।
રા નં વશયે સદ્યાે દેવાનિપ શમં નયેત્॥ ૧૩૩॥
િકમપરં ફલં પ્રા ય તવરાજસ્ય ક યતે ।
યદ્યન્મન સ સઙ્ક પ તવમેતદુદ િરતમ્॥ ૧૩૪॥
તત્ત પ્રા ાે ત દેવેશ બટુકસ્ય પ્રસાદતઃ ।
આપદાં િહ િવનાશાય કારણં કા તદુલર્ભમ્॥ ૧૩૫॥
દેવાસરુરણે ઘાેરે દેવાનામપુકારકમ્ ।
પ્રકા શતં મયા નાથ ત ત્રે ભૈરવદ પકે॥ ૧૩૬॥
અપુ ત્રાે લભતે પુ ત્રાન્ ષ માસે ચ િનર તરમ્ ।
પિઠ વા પાઠિય વાઽિપ તવરાજ મનુત્તમમ્॥ ૧૩૭॥
દિરદ્રાે લભતે લ મી માયઃુપ્રા પ્તમ ત શ્ચરમ્ ।
ક યાથ લભતે ક યાં સવર્ પસમ વતામ્॥ ૧૩૮॥
પ્રદાષેે બ લદાને ચ વશયે દ ખલં જગત્ ।
વટે વા બ વમૂલે વા ર ભાયાં િવિપને વને॥ ૧૩૯॥
જપે સતતમાલક્ષ્ય મ ત્રરાજસ્ય સદ્ધયે ।
વણર્લક્ષં જપેદ્વાિપ િદઙ્માત્રં િહ પ્રદ શતમ્॥ ૧૪૦॥
પજૂયેત્તુ તલૈમાર્ષૈદુર્ગ્ધૈમાર્સઝૈર્ષૈ તથા ।
ઘ્ તપક્કાન્નતાે વાિપ વ્ય જનૈ રસસઙુ્કલૈઃ॥ ૧૪૧॥
પજૂયેદ્ધારયેદ્વાિપ તવમનંે સસુાધકઃ ।
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાિપ યથા બિધ સરુ પ્રયે॥ ૧૪૨॥
શત્રુતાે ન ભયં તષેાં ના ગ્ ચાૈરાસ્ત્રજં ભયમ્ ।
વરાિદસ ભવં ચાિપ સતં્ય સતં્ય મહેશ્વિર॥ ૧૪૩॥
ભૈરવારાધને શક્તાે યાે ભવે સાધકઃ પ્રભાે ।
સદા શવઃ સિવજ્ઞેયાે ભૈરવેણે ત ભા ષતમ્॥ ૧૪૪॥
શ્રીમદ્ભૈરવરાજસવેનિવધાૈ વૈયાઘ્રમાસદુેષઃ
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પુંસઃ પ ચિવધા ભવ ત નવધા હ્યષ્ટાૈ મહા સદ્ધયઃ ।
ક્ષાેણીપાલિકર ટકાેિટમ ણ ઙ્માલામરૈભૂર્દ્યશાે
માૈદ્ગ્ય પાદપયાજેયાેિનવહતે મૂિધ્નપય સચ્યતામ્॥ ૧૪૫॥

ઇ ત ભૈરવત ત્રે દેવીહરસવંાદે શ્રીબટુકભૈરવસહસ્રનામ તાતે્રં
સ પૂણર્મ્॥
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