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॥ શ્રીબટુકભૈરવહૃદય તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીબટુકભૈરવહૃદય તાતે્રમ્॥
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
॥ શ્રીઉમામહેશ્વરા યાં નમઃ॥
॥ શ્રીગુરવે નમઃ॥
॥ શ્રીભૈરવાય નમઃ॥
પવૂર્પીિઠકા
કૈલાશ શખરાસીનં દેવદેવં જગદુ્ગ મ્ ।
દેવી પપ્રચ્છ સવર્જ્ઞં શઙ્કરં વરદં શવમ્॥ ૧॥
॥ શ્રીદેવ્યવુાચ॥
દેવદેવ પરેશાન ભ તાભીષ્ટપ્રદાયક ।
પ્રબ્રૂિહ મે મહાભાગ ગાે યં યદ્યિપ ન પ્રભાે॥ ૨॥
બટુકસ્યવૈ હૃદયં સાધકાનાં િહતાય ચ ।
॥ શ્રી શવ ઉવાચ॥

દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ હૃદયં બટુકસ્ય ચ॥ ૩॥
ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં ગુહ્યં તચ્છૃ વ તુ મ યમે ।
હૃદયાસ્યાસ્ય દેવે શ હદાર યકાે ઋ ષઃ॥ ૪॥
છ દાેઽનુષુ્ટપ્ સમાખ્યાતાે દેવતા બટુકઃ તઃ ।
પ્રયાેગાભીષ્ટ સદ્ધયથ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ॥ ૫॥
॥ સિવિધ હૃદય તાતે્રસ્ય િવિનયાેગઃ॥
ૐઅસ્ય શ્રીબટુકભૈરવહૃદય તાતે્રસ્ય શ્રી હદાર યક ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીબટુકભૈરવઃ દેવતા ।
અભીષ્ટ સદ્ યથ પાઠે િવિનયાેગઃ॥
॥ અથ ઋ યાિદ યાસઃ॥
શ્રી હદાર યકઋષયે નમઃ શર સ ।
અનુષુ્ટ છ દસે નમઃ મખુે ।
શ્રીબટુકભૈરવદેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ।
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॥ શ્રીબટુકભૈરવહૃદય તાતે્રમ્॥

અભીષ્ટ સદ્ યથ પાઠે િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે॥
॥ ઇ ત ઋ યાિદ યાસઃ॥
ૐ પ્રણવેશઃ શરઃ પાતુ લલાટે પ્રમથાિધપઃ ।
કપાેલાૈ કામવપષુાે ભ્રૂભાગે ભૈરવેશ્વરઃ॥ ૧॥
નતે્રયાવેર્િહ્નનયનાે ના સકાયામઘાપહઃ ।
ઊ વાષે્ઠ દ ઘર્નયનાે હ્યધરાેષે્ઠ ભયાશનઃ॥ ૨॥
ચબુકે ભાલનયનાે ગ ડયાેશ્ચ દ્રશખેરઃ ।
મખુા તરે મહાકાલાે ભીમાક્ષાે મખુમ ડલે॥ ૩॥
ગ્રીવાયાં વીરભદ્રાેઽવ્યાદ્ ઘ ટકાયાં મહાેદરઃ ।
નીલક ઠાે ગ ડદેશે જહ્વાયાં ફ ણભષૂણઃ॥ ૪॥
દશને વજ્રદશનાે તાલુકે હ્ય તેશ્વરઃ ।
દાેદર્ ડે વજ્રદ ડાે મે સ્ક ધયાેઃ સ્ક દવ લભઃ॥ ૫॥
કૂપર્રે ક જનયનાે ફણાૈ ફે કાિરણીપ તઃ ।
અઙ્ગુલીષુ મહાભીમાે નખષેુ અઘહાઽવતુ॥ ૬॥
કક્ષે વ્યાઘ્રાસનાે પાતુ કટ ાં માતઙ્ગચમર્ણી ।
કુક્ષાૈ કામેશ્વરઃ પાતુ વ તદેશે મરા તકઃ॥ ૭॥
શલૂપા ણ લઙ્ગદેશે ગુહ્યે ગુહ્યેશ્વરાેઽવતુ ।
જઙ્ઘાયાં વજ્રદમનાે જઘને જૃ ભકેશ્વરઃ॥ ૮॥
પાદાૈ જ્ઞાનપ્રદઃ પાતુ ધનદશ્ચાઙ્ગુલીષુ ચ ।
િદગ્વાસાે રાેમકૂપષેુ સ ધદેશે સદા શવઃ॥ ૯॥
પવૂાર્શાં કામપીઠસ્થઃ ઉડ્ડીશસ્થાેઽ ગ્ કાેણકે ।
યા યાં લ ધરસ્થાે મે નૈરતૃ્યાં કાેિટપીઠગઃ॥ ૧૦॥
વા યાં વજ્રપીઠસ્થાે વાયવ્યાં કુલપીઠગઃ ।
ઉદ ચ્યાં વાણપીઠસ્થઃ અૈશા યા મ દુપીઠગઃ॥ ૧૧॥
ઊ વ બીજે દ્રપીઠસ્થઃ ખેટસ્થાે ભૂતલાેઽવતુ ।

ઃ શયાનેઽવતુ માં ચ ડાે વાદે સદાઽવતુ॥ ૧૨॥
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ગમને તીવ્રનયનઃ આસીને ભૂતવ લભઃ ।
યુદ્ધકાલે મહાભીમાે ભયકાલે ભવા તકઃ॥ ૧૩॥
રક્ષ રક્ષ પરેશાન ભીમદંષ્ટ્ર ભયાપહ ।
મહાકાલ મહાકાલ રક્ષ માં કાલસઙ્કટાત્॥ ૧૪॥
॥ ફલશ્રુ તઃ॥
ઇતીદં હૃદયં િદવ્યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
સવર્સ પ પ્રદં ભદ્રે સવર્ સ દ્ધફલપ્રદમ્॥
॥ ઇ ત શ્રીબટુકભૈરવહૃદય તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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