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॥ શ્રીભૈરવ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીભૈરવ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥
અથવા શ્રીિત્રપુરભૈરવી અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
॥ શ્રીઉમામહેશ્વરા યાં નમઃ॥
॥ અથ ભૈરવ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રપ્રારંભઃ॥
શ્રીદેવ્યવુાચ ।
કૈલાસવા સ ભગવ પ્રાણેશ્વર કૃપાિનધે ।
ભક્તવ સલ ભૈરવ્યા ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૧॥
ન શ્રુતં દેવદેવેશ વદ માં દ નવ સલ ।
શ્રી શવ ઉવાચ ।

પ્રયે મહાગાે યં ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૨॥
ભૈરવ્યાઃ શભુદં સવંે્ય સવર્સ પ પ્રદાયકમ્ ।
યસ્યાનુષ્ઠાનમાત્રેણ િક ન સદ્ ય ત ભૂતલે॥ ૩॥
ૐભૈરવી ભૈરવારા યા ભૂ તદા ભૂતભાવના ।
કા યાર્ બ્રાહ્મી કામધનેુઃ સવર્સ પ પ્રદાિયની॥ ૪॥
ત્રૈલાેક્યવ દતા દેવી મિહષાસરુમિદ્દની ।
માેહઘ્ની માલતીમાલા મહાપાતકના શની॥ ૫॥
ક્રાેિધની ક્રાેધિનલયા ક્રાેધરક્તેક્ષણા કુહૂઃ ।
િત્રપુરા િત્રપુરાધારા િત્રનતે્રા ભીમભૈરવી॥ ૬॥
દેવક દેવમાતા ચ દેવદુષ્ટિવના શની ।
દામાેદર પ્રયા દ ઘાર્ દુગાર્ દુગર્ તના શની॥ ૭॥
લ બાેદર લ બકણાર્ પ્રલ બતપયાેધરા ।
પ્રત્યઙ્ ગરા પ્ર તપદા પ્રણતક્લેશના શની॥ ૮॥
પ્રભાવતી ગુણવતી ગણમાતા ગુહેશ્વર ।
ક્ષીરા ધતનયા ક્ષે યા જગ ત્રાણિવધાિયની॥ ૯॥
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॥ શ્રીભૈરવ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥

મહામાર મહામાેહા મહાક્રાેધા મહાનદ ।
મહાપાતકસહંત્ર મહામાેહપ્રદાિયની॥ ૧૦॥
િવકરાલા મહાકાલા કાલ પા કલાવતી ।
કપાલખટ્વાઙ્ગધરા ખડ્ગખ પર્રધાિરણી॥ ૧૧॥
કુમાર કુઙુ્કમપ્રીતા કુઙુ્કમા ણર જતા ।
કાૈમાેદક કુમુિદની ક ત્ત્યાર્ ક ત્તપ્રદાિયની॥ ૧૨॥
નવીના નીરદા િનત્યા ન દકેશ્વરપા લની ।
ઘઘર્રા ઘઘર્રારાવા ઘાેરા ઘાેર વ િપણી॥ ૧૩॥
ક લઘ્ની ક લધમર્ઘ્ની ક લકાૈતુકના શની ।
િકશાેર કેશવપ્રીતા ક્લેશસઙ્ઘિનવાિરણી॥ ૧૪॥
મહાેત્તમા મહામત્તા મહાિવદ્યા મહીમયી ।
મહાયજ્ઞા મહાવાણી મહામ દરધાિરણી॥ ૧૫॥
માેક્ષદા માેહદા માેહા ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાિયની ।
અટ્ટાટ્ટહાસિનરતા કઙ્કણન્નપૂુરધાિરણી॥ ૧૬॥
દ ઘર્દંષ્ટ્ર ા દ ઘર્મખુી દ ઘર્ઘાેણા ચ દ ઘકા ।
દનુ તકર દુષ્ટા દુઃખદાિરદ્ર્યભ જની॥ ૧૭॥
દુરાચારા ચ દાષેઘ્ની દમપત્ની દયાપરા ।
મનાેભવા મનુમયી મનવંુશપ્રવ દ્ધની॥ ૧૮॥
યામા યામતનુઃ શાેભા સાૈ યા શ ભુિવલા સની ।
ઇ ત તે ક થતં િદવ્યં ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૧૯॥
ભૈરવ્યા દેવદેવે યા તવ પ્રીત્યૈ સરેુશ્વિર ।
અપ્રકા ય મદં ગાે યં પઠનીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૨૦॥
દેવી ં યા વા સરુાં પી વા મકારપ ચકૈઃ પ્રયે ।
પજૂયે સતતં ભ યા પઠે તાતે્ર મદં શભુમ્॥ ૨૧॥
ષ માસા યંતરે સાેઽિપ ગણનાથસમાે ભવેત્ ।
િકમત્ર બહુનાેક્તને વદગ્રે પ્રાણવ લભે॥ ૨૨॥
સવ ના સ સવર્જ્ઞે પનુમા પિર ચ્છ સ ।
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ન દેયં પર શ યે યાે િન દકે યાે િવશષેતઃ॥ ૨૩॥
॥ ઇ ત શ્રીભૈરવ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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