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ShrI Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram

ौीबटुकभरैवाोरशतनामोऽम ्

आपारकबटुकभरैवोऽम ्

॥ ौीगणशेाय नमः ॥
॥ ौीउमामहेराां नमः ॥
॥ ौीगरुवे नमः ॥
॥ ौीभरैवाय नमः ॥
मेपृ े सखुासीन ं दवेदवें िऽलोचनम ।्
शरं पिरपू पाव ती परमेरम ॥् १॥
ौीपाव वुाच -

भगववधम  सवशाागमािदष ु ।
आपारणं मं सव िसिकरं परम ॥् २॥
सवषां चवै भतूानां िहताथ वाितं मया ।
िवशषेमतु राां व ै शािपिुूसाधनम ॥् ३॥
अासकरासदहेाससमितम ।्
वुमहिस दवेशे मम हष िववनम ॥् ४॥
शर उवाच -

श ृण ु दिेव महाममापारहतेकुम ।्
सव ःखूशमनं सव शऽिुवनाशनम ॥् ५॥
अपारािद रोगानां रादीनां िवशषेतः ।
नाशनं िृतमाऽणे मराजिममं िूय े ॥ ६॥
महरोगऽाणनां च नाशनं सखुवनम ।्
हेाािम तं मं सव सारिममं िूय े ॥ ७॥
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ौीबटुकभरैवाोरशतनामोऽम ्

सव कामाथ दं पुयं रां भोगूदं नणृाम ।्
आपारणिमित मं वाशषेतः ॥ ८॥
ूणवं पवू मृु दवेी ूणवमुरते ।्
बटुकायिेत व ै पादापारणाय च ॥ ९॥
कु यं ततः पाटुकाय पनुः िपते ।्
दवे ूणवमृु मोारिममं िूय े ॥ १०॥
मोारिमदं दवेी ऽलैोािप लभम ।्
ॐ ॑ बटुकाय आपारणाय कु-कु बटुकाय ॑ीम ।्
अूकाँयिममं मं सव शिसमितम ॥् ११॥
रणादवे म भतूूतेिपशाचकाः ।
िविवितभीता व ै कालिािदव िजाः ॥ १२॥
पठेा पाठयेािप पजूयेािप पुकम ।्
अिचौरभयं त महराजभयं तथा ॥ १३॥
न च मािरभयं िकिवऽवै सखुी भवते ।्
आयरुारोयमैय पऽुपौऽािद सदः ॥ १४॥
भवि सततं त पुकािप पजूनात ।्
न दािरं न दौभा यं नापदां भयमवे च ॥ १५॥
ौीपाव वुाच -

य एष भरैवो नाम आपारको मतः ।
या च किथतो दवे भरैवःकिवमः ॥ १६॥
त नाम सहॐािण अयतुाब ुदािन च ।
सारं समृु तषेां व ै नामाशतकं वद ॥ १७॥
यािन सीत यः सव ःखिवविज तः ।
सवा ामानवाोित साधकःिसिमवे च ॥ १८॥
ईर उवाच -

श ृण ु दिेव ूवािम भरैव महानः ।
आपारकदें नामाशतमुमम ॥् १९॥
सवपापहरं पुयं सवा पििवनाशनम ।्
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ौीबटुकभरैवाोरशतनामोऽम ्

सव कामाथ दं दिेव साधकानां सखुावहम ॥् २०॥
सवमलमां सवपिवनाशनम ।्
आयुरं पिुकरं ौीकरं च यशरम ॥् २१॥
नामाशतका छोऽनुपु ्ू कीित तः ।
बहृदारयको नाम ऋिषदवोऽथ भरैवः ॥ २२॥
लाबीजं बीजिमित बटुकामिेत शिकम ।्
ूणवः कीलकं ूोिमिसौ िनयोजयते ॥् २३॥
अबां िऽनयनिमित बीजं समािहतः ।
शिः ॑ कीलकं शषेिमिसौ िनयोजयते ॥् २४॥
ॐ अ ौीमदापारक-बटुकभरैवाोरशतनामोऽ
बहृदारयक ऋिषः । अनुपु छ्ः।
ौीमदापारक-बटुकभरैवो दवेता ।
बं बीजम ।् ॑ वटुकाय इित शिः । ूणवः कीलकम ।्
ममाभीिसथ जप े िविनयोगः ॥
॥ ऋािद ासः ॥
ौीबहृदारयकऋषये नमः (िशरिस)।
अनुप छ्स े नमः (मखु)े।
ौीबटुकभरैव दवेताय ै नमः (दय)े।
ॐ बं बीजाय नमः (गु)े।
ॐ ॑ वटुकायिेत शये नमः पादयोः ।
ॐ कीलकाय नमः (नाभौ)।
िविनयोगाय नमः सवा े ।
॥ इित ऋािद ासः ॥
॥ अथ करासः ॥
ॐ ॑ां वां ईशानाय नमः अुाां नमः ।
ॐ ॑ व तुषाय नमः तज नीां नमः ।
ॐ ं वूं अघोराय नमः ममाां नमः ।
ॐ ॑ व वामदवेाय नमः अनािमकाां नमः ।
ॐ ॑ व सोजाताय नमः किनिकाां वमः ।
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ौीबटुकभरैवाोरशतनामोऽम ्

ॐ ॑ः वः पवाय महादवेाय नमः करतलकरपृाां नमः ।
॥ इित करासः ॥
॥ अथ दयािद ासः ॥
ॐ ॑ां वां ईशानाय नमः दयाय नमः ।
ॐ ॑ व तुषाय नमः िशरस े ाहा ।
ॐ ं वूं अघोराय नमः िशखाय ै वषट ्।
ॐ ॑ व वामदवेाय नमः कवचाय म ।्
ॐ ॑ व सोजाताय नमः नऽेऽयाय वौषट ्।
ॐ ॑ः वः पवाय महादवेाय नमः अाय फट ्।
॥ इित दयािद ासः ॥
अथ दहेासः ।
भरैवं मिू  िव ललाटे भीमदशनम ।्
नऽेयोभू तहननं सारमयेानगुं ॅवुोः ॥ २५॥
कणयोभू तनाथं च ूतेबां कपोलयोः ।
नासौयोवै तथा भां सप िवभषूणम ॥् २६॥
अनािदभतूभाौ च शिहखले सते ।्
योदशमनं वाोरतलुतजेसः ॥ २७॥
पायोः कपािलनं  दये मुडमािलनम ।्
शां वले  नयोः कामचािरणम ॥् २८॥
उदरे च सदा तुं ऽेशें पा योथा ।
ऽेपालं पृदशे े ऽें नािभदशेके ॥ २९॥
पापौघनाशनं कां बटुकं िलदशेके ।
गदु े राकरं ेथोवरलोचनम ॥् ३०॥
जाननुोघ ुघ ुरारावं जयो रपािणनम ।्
गुयोः पाकािसं पादपृ े सरुेरम ॥् ३१॥
आपादमकं चवै आपारकं तथा ।
पवू डमहं च दिणे दडधािरणम ॥् ३२॥
खहे पिमायां घटावािदनमुरे ।
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ौीबटुकभरैवाोरशतनामोऽम ्

आेामिवण च नैे च िदगरम ॥् ३३॥
वायां सव भतूमशैाे चािसिदम ।्
ऊ खचेािरणं  पाताले रौििपणम ॥् ३४॥
एवं िव दहे षडेष ु ततो सते ।्
िं मखुोयो तज ो िदवाकरम ॥् ३५॥
िशवं ममयो नािसकायां िऽशिूलनम ।्
ॄाणं त ु किनिां नयोिपरुाकम ॥् ३६॥
मासंािसनं कराम े त ु करपृ े िदगरम ।्
अथ नामाासः ।
दये भतूनाथाय आिदनाथाय मू िन ॥ ३७॥
आनपादपवूा य नाथाय च िशखास ु च ।
िससामरनाथाय कवचं िवसेतः ॥ ३८॥
सहजाननाथाय सेऽेऽयषे ु च ।
परमाननाथाय अं चवै ूयोजयते ॥् ३९॥
एवं ासिविधं कृा यथावदनरम ।्
त ानं ूवािम यथा ाा पठेरः ॥ ४०॥
शुिटकसाशं नीलानसमूभम ।्
अबां िऽनयनं चतबुा ं िबाकम ॥् ४१॥
दंाकरालवदनं नपूरुारावसलम ।्
भजुमखेलं दवेमिवण िशरोहम ॥् ४२॥
िदगरं कुमारीशं बटुकां महाबलम ।्
खामिसपाशं च शलंू दिणभागतः ॥ ४३॥
डमं च कपोलं च वरदं भजुगं तथा ।
अिवण समोपतें सारमयेसमितम ॥् ४४॥
ाा जपेसुंृः सवा ामानवायुात ॥्
ाा जपेसुंृः सवा ामानवायुात ॥्
ममहाण व े सािकानम -्
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ौीबटुकभरैवाोरशतनामोऽम ्

वे बालं िटकसशं कुडलोभािसतां
िदाकनै वमिणमयःै िकिणीनपूरुाःै ॥
दीाकारं िवशदवसनं स ुू सं िऽनऽें
हामााटुकेशं शलूदडदै धानम ॥् १॥
ममहाण व े राजसानम -्

उारसिभं िऽनयनं रारागॐजं
रेां वरदं कपालमभयं शलंू दधान ं करःै ॥
नीलमीवमदुारभषूणयतुं शीताशंखुडोलं
बकूाणवाससं भयहरं दवें सदा भावय े ॥ २॥
ममहाण व े तामसानम -्

ायेीलाििकािं शिशशकलधरं मुडमालं महशें
िदवं िपलां डममथ सिृणं खपाशाभयािन ॥
नागं घटां कपालं करसरिसहिैब ॅ तं भीमदं,ं
िदाकं िऽनऽें मिणमयिवलसििणीनपूरुाम ॥् ३॥
॥ इित ानऽयम ॥्

सािकं ानमााततवु ग फलूदम ।्
राजसं काय शभुदं तामसं शऽनुाशनम ॥् १॥
ाा जपेसुंः सवा ामानवायुात ।्
आयरुारोयमैय िसथ िविनयोजयते ॥् २॥
िविनयोगः
ॐ अ ौीबटुकभरैवनामाशतक आपारणोम,

बहृदारयको नाम ऋिषः, ौीबटुकभरैवो दवेता, अनुपु छ्ः,
॑ बीजम ्, बटुकायिेत शिः, ूणवः कीलकं, अभीतां िसिथ
जप े िविनयोगः ॥ ॑ ॑ नमः िशवाय इित नमार मः ॥
॥ अथ ानम ॥्
वे बालं िटकसशं कुडलोािसवं
िदाकनै वमिणमयःै िकिणीनपूरुाःै ।
दीाकारं िवशदवदनं स ुू सं िऽनऽें
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ौीबटुकभरैवाोरशतनामोऽम ्

हामाां वटुकमिनशं शलूदडौ दधानम ॥्
करकिलतकपालः कुडली दडपािणः
तणितिमरनीलो ालयोपवीती ।
बतसुमयसपया िविवििहतेःु
जयित वटुकनाथः िसिदः साधकानाम ॥्
शुिटकसाशं सहॐािदवच सम ।्
नीलजीमतूसाशं नीलानसमूभम ॥्
अबां िऽनयनं चतबुा ं िबाकम ।्
दशबामथोमं च िदारपिरमहम ॥्
दंाकरालवदनं नपूरुारावसलम ।्
भजुमखेलं दवेमिवण िशरोहम ॥्
िदगरमाकुरशें बटुकां महाबलम ।्
खामिसपाशं च शलंू दिणभागतः ॥
डमं च कपालं च वरदं भजुगं तथा ।
आवणसमोपतें सारमयेसमितम ॥्
॥ इित ानम ॥्
॥ मलूमः ॥
ॐ ॑ बटुकायापारणाय कु कु बटुकाय ॑ ॐ
इसका जप ११ २१ ५१ या १०८ बार करे

॥ अथ ोऽम ॥्
ॐ ॑ भरैवो भतूनाथ भतूाा भतूभावनः ।
ऽेः ऽेपाल ऽेः िऽयो िवराट ्॥ १॥
ँमशानवासी मासंाशी खप राशी राकः ।
रपः पानपः िसः िसिदः िससिेवतः ॥ २॥
कालः कालशमनः कलाकाातनःु किवः ।
िऽनऽेो बनऽे तथा िपललोचनः ॥ ३॥
शलूपािणः खपािणः काली धूॆ लोचनः ।
अभीभरवीनाथो भतूपो योिगनीपितः ॥ ४॥
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धनदोऽधनहािर च धनवाीितवध नः । ूितभानवान ्
नागहारो नागकेशो ोमकेशो कपालभतृ ॥् ५॥ नागपाशो
कालः कपालमािल च कमनीयः कलािनिधः ।
िऽलोचनो लऽेििशखी च िऽलोकभतृ ॥् ६॥ िऽलोकपः
िऽनऽेतनयो िडः शाः शाजनिूयः ।
बटुको बटुवशे खावरधारकः ॥ ७॥
भतूाो पशपुितिभ कुः पिरचारकः ।
धतू िदगरः शरूो हिरणः पाडुलोचनः ॥ ८॥
ूशाः शािदः शुः शरिूयबावः ।
अमिूत िन धीश ानचुपोमयः ॥ ९॥
अाधारः षडाधारः सप युः िशखीसखः ।
भधूरो भधुराधीशो भपूितभू धराजः ॥ १०॥
कालधारी मुडी च आयोपवीतवान ।्
variation कपालधािर मुडी च नागयोपवीतवान ।्

जृणो मोहनः ी मारणः ोभणथा ॥ ११॥
शुनीलानूो दैहा मुडिवभिूषतः ।
बिलभगु ब्िलभुाथो बालोऽबालपराबमः ॥ १२॥
सवा पारणो ग भतूिनषिेवतः ।
कामी कलािनिधः काः कािमनीवशकृशी ॥ १३॥
जगिाकरोऽनो मायामौषधीमयः ।
सविसिूदो वैः ूभिविुरतीव िह ॑ ओम ॥् १४॥
फलौिुतः ।
अोरशतं नाां भरैवाय महानः ।
मया त े किथतं दिेव रहं सव कामदम ॥् १५॥
य इदं पठित ोऽं नामाशतमुमम ।्
न त िरतं िकि रोगेो भयं भवते ॥् १६॥
न च मारीभयं िकि च भतूभयं िचत ।्
न शऽुो भयं िकिायुाानवः िचत ॥् १७॥
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पातकेो भयं नवै यः पठेोऽमुमम ।्
मारीभय े राजभये तथा चौरािजे भय े ॥ १८॥
औिके महाघोरे तथा ःखूदशन े ।
बन े च तथा घोरे पठेोऽमनुमम ॥् १९॥
सव ूशममायाित भयं भरैवकीत नात ।्
एकादशसहॐं त ु परुरणमुते ॥ २०॥
यिसं पठेिेव सवंरमतितः ।
स िसिं ूायुािदां लभामिप मानवः ॥ २१॥
षमासं भिूमकामु जिपबा ूायुाहीम ।्
राजशिुवनाशाथ पठेासाकं पनुः ॥ २२॥
राऽौ वारऽयं चवै नाशयवे शाऽवान ।्
जपेासऽयं म राजान ं वशमानयते ॥् २३॥
धनाथ च सतुाथ च दाराथ चािप मानवः ।
पठेन (्जपने ्) मासऽयं दिेव वारमकंे तथा िनिश ॥ २४॥
धनं पऽुं तथा दाराायुााऽ सशंयः ।
रोगी भयामुते बो मुते बनात ॥् २५॥
भीतो भयामुते दिेव सं न सशंयः ।
िनगिडािप बो यः कारागहेे िनपािततः ॥ २६॥
श ृलाबनं ूां पठेवै िदवािनिश ।
यं यं िचयते कामं तं तं ूाोित िनितम ।्
अूकाँयं परं गुं न दयें य किचत ॥् २७॥
सकुुलीनाय शााय ऋजवे दविज त े ।
दाोऽिममं पुयं सव कामफलूदम ॥् २८॥
जजाप परमं ूां भरैव महानः ।
भरैव ूसाभूव लोकमहेरी ॥ २९॥
भरैवु ूोऽभूव गः परमेरः ।
जजाप परया भा सदा सवरेरीम ॥् ३०॥
॥ इित ौीबटुकभरैवाोरशतनामोऽम स्णू म ॥्
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