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shrIbhuvaneshvarIshatanAmastotram

શ્રીભવુનેશ્વર શતનામ તાતે્રમ્

કૈલાસ શખરે ર યે નાનારત્નાપેશાે ભતે ।
નરનાર િહતાથાર્ય શવં પપ્રચ્છ પાવર્તી॥ ૧॥
દેવ્યવુાચ -

ભવુનેશીમહાિવદ્યાના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
કથય વ મહાદેવ યદ્યહં તવ વ લભા॥ ૨॥
ઈશ્વર ઉવાચ -

દેિવ મહાભાગે તવરાજ મદં શભુમ્ ।
સહસ્રના ામિધકં સ દ્ધદં માેક્ષહેતુકમ્॥ ૩॥
શુ ચ ભઃ પ્રાત થાય પિઠતવં્ય સમાિહતૈઃ ।
િત્રકાલં શ્રદ્ધયા યુક્તૈઃ સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૪॥
અસ્ય શ્રીભવુનેશ્વયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રસ્ય શ ક્તરૃ ષઃ
ગાયત્રી છ દઃભવુનેશ્વર દેવતા ચતવુર્ગર્સાધને જપે િવિનયાેગઃ ।
ૐ મહામાયા મહાિવદ્યા મહાભાેગા મહાે કટા ।
માહેશ્વર કુમાર ચ બ્રહ્માણી બ્રહ્મ િપણી॥ ૫॥
વાગીશ્વર યાેગ પા યાે ગનીકાેિટસિેવતા ।
જયા ચ િવજયા ચવૈ કાૈમાર સવર્મઙ્ગલા॥ ૬॥
િહઙ્ગુલા ચ િવલાસી ચ વા લની વાલ િપણી ।
ઈશ્વર કૂ્રરસહંાર કુલમાગર્પ્રદાિયની॥ ૭॥
વૈ ણવી સભુગાકારા સકુુલ્યા કુલપૂ જતા ।
વામાઙ્ગા વામચારા ચ વામદેવ પ્રયા તથા॥ ૮॥
ડાિકની યાે ગની પા ભૂતેશી ભૂતનાિયકા ।
પદ્માવતી પદ્મનતે્રા પ્રબુદ્ધા ચ સર વતી॥ ૯॥
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ભૂચર ખેચર માયા માતઙ્ગી ભવુનેશ્વર ।
કા તા પ તવ્રતા સાક્ષી સચુ ઃ કુ ડવા સની॥ ૧૦॥
ઉમા કુમાર લાેકેશી સકેુશી પદ્મરા ગણી ।
ઇ દ્રાણી બ્રહ્મ ચા ડાલી ચ ડકા વાયવુ લભા॥ ૧૧॥
સવર્ધાતુમયીમૂ તજર્લ પા જલાેદર ।
આકાશી રણગા ચવૈ કપાલિવભષૂણા॥ ૧૨॥
નમર્દા માેક્ષદા ચવૈ ધમર્કામાથર્દાિયની ।
ગાયત્રી ચાથ સાિવત્રી િત્રસ યા તીથર્ગા મની॥ ૧૩॥
અષ્ટમી નવમી ચવૈ દશ યેકાદશી તથા ।
પાૈણર્માસી કુહૂ પા ત થમૂ ત વ િપણી॥ ૧૪॥
સરુાિરનાશકાર ચ ઉગ્ર પા ચ વ સલા ।
અનલા અધર્માત્રા ચ અ ણા પીતલાેચના॥ ૧૫॥
લ સર વતી િવદ્યા ભવાની પાપના શની ।
નાગપાશધરા મૂ તરગાધા તકુ ડલા॥ ૧૬॥
ક્ષત્ર પા ક્ષયકર તજે વની શુ ચ મતા ।
અવ્યક્તા વ્યક્તલાેકા ચ શ ભુ પા મન વની॥ ૧૭॥
માતઙ્ગી મત્તમાતઙ્ગી મહાદેવ પ્રયા સદા ।
દૈત્યહા ચવૈ વારાહી સવર્શાસ્ત્રમયી શભુા॥ ૧૮॥
ય ઇદં પઠતે ભ યા યાદ્વા સમાિહતઃ ।
અપતુ્રાે લભતે પતંુ્ર િનધર્નાે ધનવાન્ ભવેત્॥ ૧૯॥
મખૂાઽિપ લભતે શાસં્ત્ર ચાેરાેઽિપ લભતે ગ તમ્ ।
વેદાનાં પાઠકાે િવપ્રઃ ક્ષિત્રયાે િવજયી ભવેત્॥ ૨૦॥
વૈ ય તુ ધનવા ભૂયાચ્છૂદ્ર તુ સખુમેધતે ।
અષ્ટ યા ચ ચતુદર્ યાં નવ યાં ચૈકચેતસઃ॥ ૨૧॥
યે પઠ ત સદા ભ યા ન તે વૈ દુઃખભા ગનઃ ।
અેકકાલં દ્વકાલં વા િત્રકાલં વા ચતુથર્કમ્॥ ૨૨॥
યે પઠ ત સદા ભ યા વગર્લાેકે ચ પૂ જતાઃ ।
દં્ર દૃ ટ્વા યથા દેવાઃ પન્નગા ગ ડં યથા॥
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શત્રવઃ પ્રપલાય તે તસ્ય વક્ત્રિવલાેકનાત્॥ ૨૩॥
ઇ ત શ્રી દ્રયામલે દેવીશઙ્કરસવંાદે ભવુનેશ્વયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥
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