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shrIbaTukabhairavasahasranAmastotram 1

ौीबटुकभरैवसहॐनामोऽम १्

देवुाच -

दवेशे भिसलुभ दवेनायकवित ।
भानां कािसथ िनदान ं ॄिूह ततः ॥ १॥
िवनवै ासजालेन पजूनने िवना भवते ।्
िवनाऽिप कायेशने िवना जने चेर ॥ २॥
ौीमहादवे उवाच -

अ ौीबटुकभरैवसहॐनाममालाम ॄानभरैवऋिषः
अनुुः बटुकभरैवो दवेता ।
वं बीजं ॑ शिः अभीफलिसथ जप े िविनयोगः ॥
ॐ बटुकः कामदो नाथोऽनाथिूयः ूभाकरः ।
भरैवो भीितहा दप ः कप मीनकेतनः ॥ ३॥
िो वटुिव भतूीशो भतूनाथः ूजापितः ।
दयाः बूर ईशानो जनीशो लोकवभः ॥ ४॥
दवेो दैेरो वीरोवीरवो िदवाकरः ।
बिलिूयः सरुौेः किनः किनिशशःु ॥ ५॥
महाबलो महातजेा िविजत ्िुतवध नः ।
तजेी वीय वाृो िववृो भतूनायकः ॥ ६॥
कालः कपालकामािदिवकारः काममदनः ।
कािमकारमणः कामी नायकः कािलकािूयः ॥ ७॥
कालीशः कािमनीकाः कािलकानवध नः ।
कािलकादयानी कािलकातनयो नयः ॥ ८॥
खगशेः खचेरः खटेो िविशः खटेकिूयः ।
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ौीबटुकभरैवसहॐनामोऽम १्

कुमारः बोधनः कालािूयः पव तरकः ॥ ९॥
गणेो गणनो गढूो गढूाशयो गणेरः ।
गणनाथो गणौेो गणमुो गणिूयः ॥ १०॥
घोरनाथो घनँयामो घनमिूत घ नाकः ।
घोरनाशो घनशेानो धनपितध नाकः ॥ ११॥
चकाभािरीवो चावषेराचरः ।
अोऽिचगणो धीमािुचितीरः ॥ १२॥
छऽी छऽपितँछऽिछनासामनः िूयः ।
िछाभिँछसापँछिदरादननः ॥ १३॥
जनो िजजु टीशानो जनाद नो जनेरः ।
जनौको जनसोषो जनजा िवनाशनः ॥ १४॥
जनूो जनाराो जनाो जनिूयः ।
जीवहा जीवदो जजुवनाथो जनेरः ॥ १५॥
जयदो िजरो िजजु यौीः जयवध नः ।
जयाभिूमज याकारो जयहतेजु येरः ॥ १६॥
झारदवााा झारहतेरुाभःू ।
भैरी हिरभ ता  िवभता  भृकेरः ॥ १७॥
ठीकारदयोआ ठेशाकनायकः ।
ठकारभूरशेािरीशाकुरपितः ॥ १८॥
डुडीडािूयः पाो डुिढराजो िनरकः ।
ताॆमीरोता तीथ जातिडभःु ॥ १९॥
ऋरः ऋकभाकदेरः ।
लजः ावरःाता िरबिुः ितिेयः ॥ २०॥
िराितः िरूीितः िरिितः िराशयः ।
दरो दामोदरो दो दािडमी कुसमुिूयः ॥ २१॥
दिरिहािदमी िदो िददहेो िदवूभः ।
दीाकारो िदवानाथो िदवसशेो िदवाकरः ॥ २२॥
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ौीबटुकभरैवसहॐनामोऽम १्

दीघ शािदलोितद लेशो दलसुरः ।
दलिूयो दलाभाशो दलौेो दलूभःु ॥ २३॥
दलकािदलाकारो दलसेो दलािच तः ।
दीघ बाद लौेो दलदलाकृितः ॥ २४॥
दानवशेो दयािसदु यादनवभः ।
धनशेो धनदो धम धनराजो धनिूयः ॥ २५॥
धनूदो धनाो धनमाो धनयः ।
धीवरो धातकुो धाता धूॆ ो धमूिववध नः ॥ २६॥
धिनो धनलऽी धनकाो धनेरः ।
धीरो धीरतरो धनेधुरशेो धरणीूभःू ॥ २७॥
धरानाथो धराधीशो धरणीनायको धरः ।
धराकाो धरापालो धरणीभृरािूयः ॥ २८॥
धराधारो धराधृो धतृराो धनीरः ।
नारदो नरदो नतेा नितपूो नितूभःू ॥ २९॥
नितलो नतीशानो नितलो नतीरः ।
पाडवः पाथ सूः पाथोदः ूणतः पथृःु ॥ ३०॥
परुाणः ूाणदो पाो पााली पावकूभःु ।
पिृथवीशः पथृासनूःु पिृथवी भृकेरः ॥ ३१॥
पवू शरूपितः ौयेान ्ू ीितदः ूीितवध नः ।
पाव तीशः परशेानः पाव तीदयिूयः ॥ ३२॥
पाव तीरमणः पतूः पिवऽः पापनाशनः ।
पाऽीपाऽािलसुः पिरतुः पमुाियः ॥ ३३॥
पवशः पव ताधीशः पव तो नायकाजः ।
फानुः फनुो नाथः फणशेः फिणरकः ॥ ३४॥
फणीपितः फणीशानः फणािळः फणाकृितः ।
बलभिो बली बालो बलधीब लवध नः ॥ ३५॥
बलूाणो बलाधीशो बिलदान िूयरः ।
बिलराजो बिलूाणो बिलनाथो बिलूभःु ॥ ३६॥
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ौीबटुकभरैवसहॐनामोऽम १्

बली बल बालेशो बालकः िूयदशनः ।
भिी भिूदो भीमो भीमसनेो भयरः ॥ ३७॥
भो भिूयो भतूपितभू तिवनाशकः ।
भतूशेो भिूतदो भग भतूभो भोेरः ॥ ३८॥
भवानीशो भवशेानो भवानीनायको भवः ।
मकारो माधवो मानी मीनकेतमु हेरः ॥ ३९॥
महिष म दनो मो िमथनुशेोऽमरािधपः ।
मरीिचम जलुो मोहो मोहहा मोहमदनः ॥ ४०॥
मोहको मोहनो मधेािूयो मोहिवनाशकः ।
महीपितम हशेानो महाराजो महेरः ॥ ४१॥
महीरो महीपालो महीनाथो महीिूयः ।
महीधरो महीशानो मधरुाजो मिुनिूयः ॥ ४२॥
मौनी मौनधरो मधेो मारो मितवध नः ।
मितदो मरो मो मीशो मनायकः ॥ ४३॥
मधेावी मानदो मानी मानहा मानमदनः ।
मीनगो मकराधीशो मकरो मिणरितः ॥ ४४॥
मिणरो मिणॅाता मिणमडल मिडतः ।
मिणो मदो मुधो मोदो मोवभः ॥ ४५॥
मो मिूयो मो मलेको मलेनूभः ।
मिकागरमणो मालतीकुसमुूभः ॥ ४६॥
मालतीशो मघाधीशो माघमिूत म घेरः ।
मलूाभो मलूहा मलूो मलूदो मलूसवः ॥ ४७॥
मािणरोिचः सुधो मिणकूटो मिणिूयः ।
मकुुो मदनो मो मदवो मन ुू भःु ॥ ४८॥
मनःो मनेकाधीशो मनेका िूयदशनः ।
यमोऽिप यामलो यतेा यादवो यनायकः ॥ ४९॥
याचको यको यो यशेो यवध नः ।
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ौीबटुकभरैवसहॐनामोऽम १्

रमापती रमाधीशो रमशेो रामवभः ॥ ५०॥
रमापती रमानाथो रमाकाो रमेरः ।
रवेती रमणो रामो रामशेो रामननः ॥ ५१॥
रमतू रतीशानो राकाया नायको रिवः ।
लीधरो ललिो लीबीजजप े रतः ॥ ५२॥
लटो लराजशेो लदशेो लकारभःू ।
वामनो वभो वो वनमाली वलेरः ॥ ५३॥
वशो वनगो वो वनराजो वनायः ।
वनचेरो वनाधीशो वनमाला िवभषूणः ॥ ५४॥
वणेिुूयो वनाकारो वनराो वनूभःु ।
शःु शरसुः शरािरः सनातनः ॥ ५५॥
शबरीूणतः शालः िशलीमखुिनिूयः ।
शकुलः शः शीलः शीितरिँम िसताशंकुः ॥ ५६॥
शीलदः शीकरः शीलः शालशाली शनैरः ।
िसः िसिकरः साः िसिभःू िसिभावनः ॥ ५७॥
िसावभः िसःु िसतुीरिनषवेकः ।
िसपुितः सरुाधीशः सरसीहलोचनः ॥ ५८॥
सिरितिरंः सरः िससुरोवरः ।
सखा वीरयितः सतूः सचतेा सितः िसतः ॥ ५९॥
िसरुाजः सदाभतूः सदािशवः सताितः ।
सशः साहसी शरूः सेमानः सतीपितः ॥ ६०॥
सयू ः सयू पितः सेः सवेािूयः सनातनः ।
सनीशः शिशनाथः सतीसेः सतीरतः ॥ ६१॥
सतीूाणः सतीनाथतीसेः सतीरः ।
िसराजः सतीतुः सिचवः सवाहनः ॥ ६२॥
सतीनायकसुः ससाची समकः ।
सिचतः सवसोषी सवा राधन िसिदः ॥ ६३॥
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सवा राः शचीवाः सतीपितः ससुिेवतः ।
सागरः सगरः साध ः समिुिूयदशनः ॥ ६४॥
समिेुशः परो नाथः सरसीहलोचनः ।
सरसीजलदाकारः सरसीजलदािच तः ॥ ६५॥
सामिुिकः समिुाा सेमानः सरुेरः ।
सरुसेः सरुशेानः सरुनाथ रुेरः ॥ ६६॥
सरुाः सरुाराः सरुबृिवशारदः ।
सरुौेः सरुूाणः सरुिसिुनवािसनः ॥ ६७॥
सधुािूयः सधुाधीशः सधुासाः सधुापितः ।
सधुानाथः सधुाभतूः सधुासागरसिेवतः ॥ ६८॥
हाटको हीरको हा हाटको िचरूभः ।
हवाहो हिरिाभो हिरिारसमदनः ॥ ६९॥
हिेतहतहुिरना थो हिरनाथो हिरिूयः ।
हिरपूो हिरूाणो हिरो हिरिकः ॥ ७०॥
हरीशो हिको हीरो हिरनाम परायणः ।
हिरमुधो हरीरो हिरदासो हरीरः ॥ ७१॥
हरो हरपित हा रो हिरणीिचहारकः ।
हरो िहतो हिरूाणो हिरवाहनशोभनः ॥ ७२॥
हंसो हासिूयो ंं तभकु ् तवाहनः ।
ताशनो हवी िहो हालाहलहलायधुः ॥ ७३॥
हलाकारो हलीशानो हिलपूो हिलिूयः ।
हरपऽुो हरोाहो हरसनूहुराजः ॥ ७४॥
हरबो हराधीशो हराको हराकृितः ।
हरूाणो हरमाो हरविैरिवनाशनः ॥ ७५॥
हरशऽहुरा ारो हिरणीिूयः ।
हाटकेशो हरशेानो हाटकिूयदशनः ॥ ७६॥
हाटको हाटकूाणो हाटभषूणभषूकः ।
हिेतदो हिेतको हंसो हंसागितरायः ॥ ७७॥
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हंसीपितहरोो हंसीशो हरवभः ।
हरपुूभो हंसीिूयो हंसिवलािसतः ॥ ७८॥
हरजीवरतो हारी हिरतो हिरताितः ।
हिरभहुिरालो हिरदरनायकः ॥ ७९॥
हिरदीशो हिरायो हिरिूयिूयो िहतः ।
हरेो  ितबुो हरेो ती हरी ॥ ८०॥
हरे ूाणसहंता  हरेदयिूयः ।
मापितः णं ाः रुधारः ितीरः ॥ ८१॥
ितीशः िितभतृ ्ीणः िितपालः िितूभःु ।
ितीशानः िितूाणः िितनायक साियः ॥ ८२॥
िितराजः णाधीशः णपितः णेरः ।
णिूयः मानाथः णदानायकिूयः ॥ ८३॥
िणकः णकाधीशः णदाूाणदः मी ।
मः ोणीपितः ोभः ोभकारी मािूयः ॥ ८४॥
माशीलः मापः मामडलमिडतः ।
मानाथः माधारः माधारी माधरः ॥ ८५॥
मेीणजािुः िुपालिवशारदः ।
िुासनः णाकारः ीरपानकतरः ॥ ८६॥
ीरशायी णशेानः ोणीभतू ्णदोवः ।
मेरमाळुः मादयमडनः ॥ ८७॥
नीलािििचरावशेः नीलोपिचत सिभः ।
नालमिणूभारो नीलभषूणभिूषतः ॥ ८८॥
नीलवण नीलॅवुो मुडमालािवभिूषतः ।
मुडो मुडसुो मुडमालाधरो नयः ॥ ८९॥
िदवासा िविदताकारो िदगरवरूदः ।
िदगरीश आनी िदब िूयननः ॥ ९०॥
िपलकैजटो ो डमवादनिूयः ।
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ौणेीकरः ौणेाशायः खधकृ ् खपालकः ॥ ९१॥
शलूहा मताभी मातोवसुरः ।
अभयर ऊवो लापितिव नायकः ॥ ९२॥
नगशेयो नगशेानो नागमडलमिडतः ।
नागाकारो नागधीशो नागशायी नगिूयः ॥ ९३॥
घटोवो घटाकारो घटावा िवशारदः ।
कपालपािण रशेः कपालाशनशारदः ॥ ९४॥
पपािणः कराला िनऽेो नागवभः ।
िकिणीजालसंो जनाशयो जननायकः ॥ ९५॥
अपमृहुरो मायामोहमलूिवनाशकः ।
आयकुः कमलानाथः कमलाकावभः ॥ ९६॥
रादो राजराजशेो राजवदशोभनः ।
डािकनीनायको िनो िनधमपरायणः ॥ ९७॥
डािकनीदयानी डािकनीदहेनायकः ।
डािकनीूाणदः िसः ौयेचिरतोिवभःु ॥ ९८॥
हमेूभो िहमशेानो िहमानीिूयदशनः ।
हमेदो नम दो मानी नामधयेो नगाजः ॥ ९९॥
वकुैठो वासिुकूाणो वासकुीकठभषूणः ।
कुडलीशो मखुसंी मखराजो मखेरः ॥ १००॥
मखाकारो मखाधीशो मखमािलिवभषूणः ।
अिकावभो वाणीमितवा णीिवशारदः ॥ १०१॥
वाणीशो वचनूाणो वचनो वनिूयः ।
वलेाधारो िदशामीशो िदागो िह िदगीरः ॥ १०२॥
पटुिूयो राराो दािरभनमः ।
तकतक िूयोऽत िवकवभः ॥ १०३॥
तक िसः सिुसाा िसदहेो महासनः ।
महगव महशेानो गो गीिवशारदः ॥ १०४॥
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मळं मळाकारो मळवावादकः ।
मळीशो िवमानो िवमानकैसनुायकः ॥ १०५॥
बधुशेो िविवधाधीशो बधुवारो बधुाकरः ।
बधुनाथो बधुूीतो बधुवो बधुािधपः ॥ १०६॥
बधुिसो बधुूाणो बधुिूयो बधुोबधुः ।
सोमः सोमसमाकारः सोमपाः सोमनायकः ॥ १०७॥
सोमूभः सोमिसो मनःूाणूणायकः ।
कामगः कामहा बौ कामनाफलदोऽिधपः ॥ १०८॥
िऽदशेो दशराऽीशो दशाननिवनाशकः ।
लणो लसता  लसो मनःिूयः ॥ १०९॥
िवभावसनु वशेानो नायको नगरिूयः ।
नरकािन लोाहो नरदवेोनलाकृितः ॥ ११०॥
नरपितन रशेानो नारायणो नरेरः ।
अिनलो मातो मासंो मासंकैरससिेवतः ॥ १११॥
मरीिचरमरशेानो मागधो मगधूभःु ।
सुरीसवेको ारी ारदशेिनवािसनः ॥ ११२॥
दवेकीगभ सातो दवेकीसवेकी कुः ।
बहृितः किवः शबुः शारदासाधनिूयः ॥ ११३॥
शारदासाधकूाणः शरदीसवेकोकुः ।
शारदासाधकौेो मधपुानसदारितः ॥ ११४॥
मोदकादानसीतो मोदकामोदमोिदतः ।
आमोदाननो नो निकेशो महेरः ॥ ११५॥
नििूयो नदीनाथो नदीतीरतथा ।
तपनापना तापहा तापकारकः ॥ ११६॥
पतगोमखुो गौरगोपालो गोपवध नः ।
गोपितगपसहंता  गोिवकैिूयोऽितगः ॥ ११७॥
गेो गणर गणुिसगु ुणािूयः ।
गणुपूो गणुोपतेो गणुवागणुोवः ॥ ११८॥
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गणुीसकेवलो गभ ः सगुभ गभ रकः ।
गाीरधारको धता  िवधता  धम पालकः ॥ ११९॥
जगदीशो जगिऽो जगािवनाशनः ।
जगता  जगाता जगीवनजीवनः ॥ १२०॥
मालितपुसीतो मालतीकुसमुोवः ।
मालतीकुसमुाकारो मालतीकुसमुूभःु ॥ १२१॥
रसालमरीरो रसालगसिेवतः ।
रसालमरी ो रसालतवभः ॥ १२२॥
रसालपादपासीनो रसालफलसुरः ।
रसालरससुो रसालरससालयः ॥ १२३॥
केतकीपुसुः केतकीगभ सवः ।
केतकीपऽसाशः केतकीूाणनाशकः ॥ १२४॥
गत ो गत गीरो गत तीरिनवािसनः ।
गणसेो गणाो गणराजो गणायः ॥ १२५॥
आनभरैवो भीभरवशेो भ गः ।
स ुॄ भरैवो नामभरैवो भतूभावनः ॥ १२६॥
भरैवीतनयो दवेीपऽुः पव तसिभः ।

फलौिुतः
नााऽनने सहॐणे ुा बटुकभरैवम ॥् १२७॥
लभते तलुां ल दवेतामिप लभाम ।्
उपदशें गरुोला योगेमडली भवते ॥् १२८॥
तिोगे महशेानवा िसि मवायुात ।्
लमावत येी मराजं नरेरः ॥ १२९॥
िनकमस ु िसथ तलं लभते ीवुम ।्
वमने ं पठेी पाठिया यथािविध ॥ १३०॥
लभां लभते िसिं सव दवेनमृताम ।्
न ूकाँयं च पऽुाय ॅषे ु न कदाचन ॥ १३१॥
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अथा िसिरोधः ातरुो वा भवते ि्ूयः ।
वा ूसादने दवेनाकमितिूयः ॥ १३२॥
सामे िवजयेऽूातािनव केसरी ।
राजान ं वशयेो दवेानिप शमं नयते ॥् १३३॥
िकमपरं फलं ूा वराज कते ।
यनिस सवमतेदीिरतम ॥् १३४॥
ताोित दवेशे बटुक ूसादतः ।
आपदां िह िवनाशाय कारणं कालभम ॥् १३५॥
दवेासरुरणे घोरे दवेानामपुकारकम ।्
ूकािशतं मया नाथ ते भरैवदीपके ॥ १३६॥
अपुो लभते पुान ष्मास े च िनररम ।्
पिठा पाठियाऽिप वराज मनुमम ॥् १३७॥
दिरिो लभते ली मायःुूािमितिरम ।्
काथ लभते कां सव पसमिताम ॥् १३८॥
ूदोष े बिलदान े च वशये दिखलं जगत ।्
वटे वा िबमलेू वा रायां िविपन े वन े ॥ १३९॥
जप ेततमाल मराज िसये ।
वण लं जपेािप िदाऽं िह ूदिश तम ॥् १४०॥
पजूयेिुतलमैा षै धमैा सझै षैथा ।
घतृपातो वािप न ै रससलःै ॥ १४१॥
पजूयेारयेािप वमने ं ससुाधकः ।
पठेा पाठयेािप यथािबिध सरुिूय े ॥ १४२॥
शऽतुो न भयं तषेां नािचौराजं भयम ।्
रािदसवं चािप सं सं महेिर ॥ १४३॥
भरैवाराधन े शो यो भवेाधकः ूभो ।
सदािशवः सिवयेो भरैवणेिेत भािषतम ॥् १४४॥
ौीमरैवराजसवेनिवधौ वयैायमासेषः
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प ुसंः पिवधा भवि नवधा ौ महािसयः ।
ोणीपालिकरीटकोिटमिणालामरभैू शो
मौयादपयोजयोिन वहत े मिू पयिताम ॥् १४५॥

इित भरैवते दवेीहरसवंादे ौीबटुकभरैवसहॐनामोऽं
सणू म ॥्
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