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Shri Batukabhairava SahasranAma Stotram 2

શ્રીબટુકભૈરવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨

િવિનયાેગઃ -
ૐઅસ્ય શ્રીબટુકભૈરવસહસ્રનામાત્મક તાતે્રસ્ય શ્રીદુવાર્સા ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીબટુકભૈરવાે દેવતા ।
મમ સવર્કાયર્ સદ્ યથર્ સવર્શત્રુિનવારણાથર્
શ્રીબટુકભૈરવસહસ્રનામ તવપાઠે િવિનયાેગઃ ।
ઋ યાિદ યાસઃ -
શ્રીદુવાર્સા ઋષયે નમઃ શર સ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દસે નમઃ મખુે । શ્રીબટુકભૈરવાે દેવતાયૈ નમઃ હૃિદ ।
મમ સવર્કાયર્ સદ્ યથર્ સવર્શત્રુિનવારણાથ
શ્રીબટુકભૈરવસહસ્રનામ તવપાઠે િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે ।
ૐ નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે ભદ્ર વ પાય જયદાય નમાે નમઃ॥ ૧॥
નમઃ ક પ વ પાય િવક પાય નમાે નમઃ ।
નમઃ શદુ્ધ વ પાય સપુ્રકાશાય તે નમઃ॥ ૨॥
નમઃ કઙ્કાલ પાય કાલ પ નમાેઽ તુતે ।
નમ ય બક પાય મહાકાલાય તે નમાે નમઃ॥ ૩॥
નમઃ સસંારસારાય સારદાય નમાે નમઃ ।
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૪॥
નમઃ ક્ષતે્રિનવાસાય ક્ષતે્રપાલાય તે નમઃ ।
ક્ષતે્રાકે્ષત્ર વ પાય ક્ષતે્રકત્ર નમાે નમઃ॥ ૫॥
નમાે નાગિવનાશાય ભૈરવાય નમઃ ।
નમાે માતઙ્ગ પાય ભાર પ નમાેઽ તુ તે॥ ૬॥
નમઃ સદ્ધ વ પાય સ દ્ધદાય નમાે નમઃ ।
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નમઃ બ દુ વ પાય બ દુ સ ધપુ્રકા શને॥ ૭॥
નમઃ મઙ્ગલ પાય મઙ્ગલાય નમાે નમઃ ।
નમઃ સઙ્કટનાશાય શઙ્કરાય નમાે નમઃ॥ ૮॥
નમાે ધમર્ વ પાય ધમર્દાય નમાે નમઃ ।
નમાેઽન ત વ પાય અેક પ નમાેઽ તુ તે॥ ૯॥
નમાે દ્ધ વ પાય દ્ધકા મન્નમાેઽ તુતે ।
નમાે માેહન પાય માેક્ષ પાય તે નમઃ॥ ૧૦॥
નમાે જલદ પાય સામ પ નમાેઽ તુ તે ।
નમઃ સ્થૂલ વ પાય શદુ્ધ પાય તે નમઃ॥ ૧૧॥
નમાે નીલ વ પાય રઙ્ગ પાય તે નમઃ ।
નમાે મ ડલ પાય મ ડલાય નમાે નમઃ॥ ૧૨॥
નમાે દ્ર વ પાય દ્રનાથાય તે નમઃ ।
નમાે બ્રહ્મ વ પાય બ્રહ્મવક્ત્રે નમાે નમઃ॥ ૧૩॥
નમ સ્ત્રશલૂધારાય ધારાધાિરન્નમાેઽ તુતે ।
નમઃ સસંારબી ય િવ પાય નમાે નમઃ॥ ૧૪॥ var વીર પાય

નમાે િવમલ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે જઙ્ગમ પાય જલ ય નમાે નમઃ॥ ૧૫॥
નમઃ કાલ વ પાય કાલ દ્રાય તે નમઃ ।
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૬॥
નમઃ શત્રુિવનાશાય ભીષણાય નમાે નમઃ ।
નમઃ શા તાય દા તાય ભ્રમ િપન્નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭॥
નમાે યાયગ યાય યાે ગ યેયાય તે નમઃ । var યાયગ યાય શધુાય
નમઃ કમલકા તાય કાલ દ્ધાય તે નમઃ॥ ૧૮॥ var કામ દ્ધાય

નમાે જ્યાે તઃ વ પાય સપુ્રકાશાય તે નમઃ ।
નમઃ ક પ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૯॥
નમાે જય વ પાય જગ ડ્યિનવારણે ।
મહાભૂતાય ભૂતાય ભૂતાનાં પતયે નમઃ॥ ૨૦॥
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નમાે ન દાય દાય વાિદને બ્રહ્મવાિદને ।
નમાે વાદ વ પાય યાયગ યાય તે નમઃ॥ ૨૧॥
નમાે ભવ વ પાય માયાિનમાર્ણ િપણે ।
િવશ્વવ દ્યાય વ દ્યાય નમાે િવશ્વ ભરાય તે॥ ૨૨॥
નમાે નતે્ર વ પાય નતે્ર િપન્નમાેઽ તુ તે ।
નમાે વ ણ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૨૩॥
નમાે યમ વ પાય દ્ધ પાય તે નમઃ ।
નમઃ કુબેર પાય કાલનાથાય તે નમઃ॥ ૨૪॥
નમઃ ઈશાન પાય અ ગ્ પાય તે નમઃ ।
નમઃ વાયુ વ પાય િવશ્વ પાય તે નમઃ॥ ૨૫॥
નમઃ પ્રાણ વ પાય પ્રાણાિધપતયે નમઃ ।
નમઃ સહંાર પાય પાલકાય નમાે નમઃ॥ ૨૬॥
નમશ્ચ દ્ર વ પાય ચ ડ પાય તે નમઃ ।
નમાે મ દરવાસાય વા સને સવર્યાે ગનામ્॥ ૨૭॥ var મ દાર

યાે ગગ યાય યાેગ્યાય યાે ગનાં પતયે નમઃ ।
નમાે જઙ્ગમવાસાય વામદેવાય તે નમઃ॥ ૨૮॥
નમઃ શત્રુિવનાશાય નીલક ઠાય તે નમઃ ।
નમાે ભ ક્તિવનાેદાય દુભર્ગાય નમાે નમઃ॥ ૨૯॥
નમાે મા ય વ પાય માનદાય નમાે નમઃ ।
નમાે ભૂ તિવભષૂાય ભૂ ષતાય નમાે નમઃ॥ ૩૦॥
નમાે રજઃ વ પાય સા વકાય નમાે નમઃ ।
નમ તામસ પાય તારણાય નમાે નમઃ॥ ૩૧॥
નમાે ગઙ્ગાિવનાેદાય જયસ ધાિરણે નમઃ । var જટાસ ધાિરણે
નમાે ભૈરવ પાય ભયદાય નમાે નમઃ॥ ૩૨॥
નમઃ સઙ્ગ્રામ પાય સઙ્ગ્રામજયદાિયને ।
સઙ્ગ્રામસાર પાય પાવનાય નમાે નમઃ॥ ૩૩॥ var યાવૈનાય

નમાે દ્ધ વ પાય દ્ધદાય નમાે નમઃ ।
નમ સ્ત્રશલૂહ તાય શલૂસહંાિરણે નમઃ॥ ૩૪॥
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નમાે દ્વ દ્વ વ પાય પદાય નમાે નમઃ ।
નમઃ શત્રુિવનાશાય શત્રુબુ દ્ધિવનાશને॥ ૩૫॥
મહાકાલાય કાલાય કાલનાથાય તે નમઃ ।
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૩૬॥
નમઃ શ ભુ વ પાય શ ભુ િપન્નમાેઽ તુતે ।
નમઃ કમલહ તાય ડમ હ તાય તે નમઃ॥ ૩૭॥
નમઃ કુકુ્કરવાહાય વહનાય નમાે નમઃ ।
નમાે િવમલનતે્રાય િત્રનતે્રાય નમાે નમઃ॥ ૩૮॥
નમઃ સસંાર પાય સારમેયાય વાિહને ।
સસંારજ્ઞાન પાય જ્ઞાનનાથાય તે નમઃ॥ ૩૯॥
નમાે મઙ્ગલ પાય મઙ્ગલાય નમાે નમઃ । repeated from 8

નમાે યાયિવશાલાય મ ત્ર પાય તે નમઃ॥ ૪૦॥
નમાે ય ત્ર વ પાય ય ત્રધાિરન્નમાેઽ તુ તે ।
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૪૧॥
નમઃ કઙ્કાલ પાય કલઙ્કાય નમાે નમઃ । var કલઙ્ક પાય
નમઃ સસંારપારાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૪૨॥
ડમાલાિવભષૂાય ભીષણાય નમાે નમઃ ।

નમાે દુખઃિનવારાય િવહારાય નમાે નમઃ॥ ૪૩॥
નમાે દ ડ વ પાય ક્ષણ પાય નમાે નમઃ ।
નમાે મુહૂતર્ પાય સવર્ પાય તે નમઃ ॥ ૪૪॥
નમાે માેદ વ પાય શ્રાેત પાય નમાે નમઃ । var શ્રાેણ પાય
નમાે નક્ષત્ર પાય ક્ષતે્ર પાય તે નમઃ॥ ૪૫॥
નમાે િવ વ પાય બ દુ પાય તે નમઃ ।
નમાે બ્રહ્મ વ પાય બ્રહ્મચાિરન્નમાેઽ તુ તે॥ ૪૬॥
નમઃ ક થાિનવાસાય પટવાસાય તે નમઃ ।
નમઃ વાલન પાય વલનાય નમાે નમઃ॥ ૪૭॥
નમાે બટુક પાય ધૂતર્ પાય તે નમઃ ।
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નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૪૮॥
નમાે વૈદ્ય વ પાય વૈદ્ય િપન્નમાેઽ તુ તે ।
નમઃ આૈષધ પાય આૈષયાય નમાે નમઃ॥ ૪૯॥
નમાે વ્યાિધિનવારાય યાિધ િપન્નમાે નમઃ ।
નમાે વરિનવારાય વર પાય તે નમઃ॥ ૫૦॥
નમાે દ્ર વ પાય દ્રાણાં પતયે નમઃ ।
િવ પાક્ષાય દેવાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૫૧॥
નમાે ગ્રહ વ પાય ગ્રહાણાં પતયે નમઃ ।
નમઃ પિવત્રધારાય પરશધુારાય તે નમઃ॥ ૫૨॥
યજ્ઞાપેવી ત દેવાય દેવદેવ નમાેઽ તુ તે । var યજ્ઞાપેવીત
નમાે યજ્ઞ વ પાય યજ્ઞાનાં ફલદાિયને॥ ૫૩॥
નમાે દ્રપ્રતાપાય તાપનાય નમાે નમઃ । var રણપ્રતાપાય
નમાે ગણેશ પાય ગણ પાય તે નમઃ॥ ૫૪॥
નમાે ર મ વ પાય ર મ પાય તે નમઃ ।
નમાે મલય પાય ર મ પાય તે નમઃ॥ ૫૫॥
નમાે િવભ ક્ત પાય િવમલાય નમાે નમઃ ।
નમાે મધુર પાય મધપુૂણર્કલાિપને॥ ૫૬॥
કાલેશ્વરાય કાલાય કાલનાથાય તે નમઃ ।
નમાે િવશ્વપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૫૭॥
નમાે યાેિન વ પાય મા પાય તે નમઃ । var ભ્રા પાય
નમાે ભ ગની પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૫૮॥
નમાે ષ વ પાય કમર્ પાય તે નમઃ ।
નમાે વેદા તવેદ્યાય વેદ સદ્ધા તસાિરણે॥ ૫૯॥
નમઃ શાખાપ્રકાશાય પુ ષાય નમાે નમઃ ।
નમઃ પ્રકૃ ત પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૬૦॥
નમાે િવશ્વ વ પાય શવ પાય તે નમઃ ।
નમાે જ્યાે તઃ વ પાય િનગુર્ણાય નમાે નમઃ॥ ૬૧॥
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િનર જનાય શા તાય િનિવકારાય તે નમઃ ।
િનમર્યાય િવમાેહાય િવશ્વનાથાય તે નમઃ॥ ૬૨॥
નમઃ ક ઠપ્રકાશાય શત્રનુાશાય તે નમઃ ।
નમઃ આશાપ્રકાશાય આશાપૂરકૃતે નમઃ॥ ૬૩॥
નમાે મ સ્ય વ પાય યાેગ પાય તે નમઃ ।
નમાે વારાહ પાય વામનાય નમાે નમઃ॥ ૬૪॥
નમઃ આન દ પાય આન દાય નમાે નમઃ ।
નમાેઽ વનઘર્કેશાય વલ કેશાય તે નમઃ॥ ૬૫॥
નમઃ પાપિવમાેક્ષાય માેક્ષદાય નમાે નમઃ ।
નમઃ કૈલાસનાથાય કાલનાથાય તે નમઃ॥ ૬૬॥
નમાે બ દુદ બ દાય બ દુભાય નમાે નમઃ ।
નમઃ પ્રણવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૬૭॥
નમાે મે િનવાસાય ભક્તવાસાય તે નમઃ ।
નમાે મે વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૬૮॥
નમાે ભદ્ર વ પાય ભદ્ર પાય તે નમઃ ।
નમાે યાે ગ વ પાય યાે ગનાં પતયે તે નમઃ॥ ૬૯॥
નમાે મતૈ્ર વ પાય મત્ર પાય તે નમઃ । var મ ત્ર વ પાય
નમાે બ્રહ્મિનવાસાય કાશીનાથાય તે નમઃ॥ ૭૦॥
નમાે બ્રહ્મા ડવાસાય બ્રહ્મવાસાય તે નમઃ ।
નમાે માતઙ્ગવાસાય સૂ મવાસાય તે નમઃ॥ ૭૧॥
નમાે મા િનવાસાય ભ્રા વાસાય તે નમઃ ।
નમાે જગિન્નવાસયા જલાવાસાય તે નમઃ॥ ૭૨॥
નમઃ કાૈલિનવાસાય નતે્રવાસાય તે નમઃ ।
નમાે ભૈરવવાસાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૭૩॥
નમઃ સમુદ્રવાસાય વિહ્નવાસાય તે નમઃ ।
નમશ્ચ દ્રિનવાસાય ચ દ્રાવાસાય તે નમઃ॥ ૭૪॥
નમઃ ક લઙ્ગવાસાય ક લઙ્ગાય નમાે નમઃ ।
નમઃ ઉ કલવાસાય શક્રવાસાય તે નમઃ॥ ૭૫॥ var ઇ દ્રવાસાય તે નમઃ
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નમઃ કપૂર્રવાસાય સ દ્ધવાસાય નમઃ ।
નમઃ સુ દરવાસાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૭૬॥
નમઃ આકાશવાસાય વા સને સવર્યાે ગનામ્ ।
નમાે બ્રાહ્મણવાસાય શદૂ્રવાસાય તે નમઃ॥ ૭૭॥
નમઃ ક્ષિત્રયવાસાય વૈ યવાસાય તે નમઃ ।
નમઃ પ ક્ષિનવાસાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૭૮॥
નમઃ પાતાલમૂલાય મૂલાવાસાય તે નમઃ ।
નમાે રસાતલસ્થાય સવર્પાતાલવા સને॥ ૭૯॥ var રસાતલવાસાય

નમઃ કઙ્કાલવાસાય કઙ્કવાસાય તે નમઃ ।
નમઃ મ ત્રિનવાસાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૮૦॥
નમાેઽહઙ્કાર પાય ર ે પાય તે નમઃ ।
નમઃ સ વિનવાસાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૮૧॥
નમાે ન લન પાય ન લનાઙ્ગપ્રકા શને ।
નમઃ સયૂર્ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૮૨॥
નમાે દુષ્ટિનવાસાય સાધપૂાય વ િપણે ।
નમાે નમ્ર વ પાય ત ભનાય નમાે નમઃ॥ ૮૩॥
પ ચયાેિનપ્રકાશાય ચતુયાિનપ્રકા શને ।
નવયાેિનપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૮૪॥
નમઃ ષાેડશ પાય નમઃ ષાેડશધાિરણે ।
ચતુ ષ ષ્ટપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૮૫॥
નમાે બ દુપ્રકાશાય સપુ્રકાશાય તે નમઃ । var સખુપ્રકાશાય
નમાે ગણ વ પાય સખુ પ નમાેઽ તુતે॥ ૮૬॥
નમશ્ચા બર પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ । var નમાેઽ બર વ પાય
નમાે નાના વ પાય સખુ પ નમાેઽ તુતે॥ ૮૭॥ var મખુ પ

નમાે દુગર્ વ પાય દુઃખહત્ર નમાેઽ તુતે । var દુઃખર ત્રે
નમાે િવશદુ્ધદેહાય િદવ્યદેહાય તે નમઃ॥ ૮૮॥
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
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નમઃ પ્રેતિનવાસાય િપશાચાય નમાે નમઃ॥ ૮૯॥
નમાે િનશાપ્રકાશાય િનશા પ નમાેઽ તુ તે ।
નમઃ સાેમાધર્રામાય ધરાધીશાય તે નમઃ॥ ૯૦॥
નમઃ સસંારભારાય ભારકાય નમાે નમઃ ।
નમાે દેહ વ પાય અદેહાય નમાે નમઃ॥ ૯૧॥
દેવદેહાય દેવાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
િવશ્વેશ્વરાય િવશ્વાય િવશ્વધાિરન્નમાેઽ તુ તે॥ ૯૨॥
વપ્રકાશપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
સ્થ ત પાય િનત્યાય સ્થતીનાં પતયે નમઃ॥ ૯૩॥
સુ સ્થરાય સકેુશાય કેશવાય નમાે નમઃ ।
સ્થિવષ્ઠાય ગિરષ્ઠાય પ્રેષ્ઠાય પરમાત્મને॥ ૯૪॥
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમઃ પારદ પાય પિવત્રાય નમાે નમઃ॥ ૯૫॥
નમાે વેધક પાય અિન દાય નમાે નમઃ । var હ્યિન દ્યાય
નમઃ શ દ વ પાય શ દાતીતાય તે નમઃ॥ ૯૬॥
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાેઽિન દ્ય વ પાય હ્યિન દાય નમઃ॥ ૯૭॥
નમાે િવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ । var િવશદ પાય
નમઃ શરણ પાય શર યાનાં નમાે॥ ૯૮॥
નમઃ શર યરક્ષાય ભૈરવાય સખુાય તે ।
નમઃ વાહા વ પાય વધા પાય તે નમઃ॥ ૯૯॥
નમાે વાષૈટ્ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
અક્ષરાય નમ તુ યં િત્રધામાત્રા વ િપણે॥ ૧૦૦॥
નમાેઽક્ષરાય શદુ્ધાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
અધર્માત્રાય પૂણાર્ય સ પૂણાર્ય નમાે નમઃ॥ ૧૦૧॥
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાેઽષ્ટચક્ર પાય બ્રહ્મ પાય તે નમઃ॥ ૧૦૨॥
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નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમઃ ષ્ટ વ પાય ષ્ટકત્ર મહાત્મને॥ ૧૦૩॥
નમઃ પાલ્ય વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
સનાતનાય િનત્યાય િનગુર્ણાય ગુણાય તે॥ ૧૦૪॥
નમઃ સદ્ધાય શા તાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે ધારા વ પાય ખડ્ગહ તાય તે નમઃ॥ ૧૦૫॥
નમ સ્ત્રશલૂહ તાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમઃ કુ ડલવણાર્ય શવમુ ડિવભૂ ષણે॥ ૧૦૬॥
મહાકુદ્ધાય ચ ડાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે વાસિુકભષૂાય સપર્ભષૂાય તે નમઃ॥ ૧૦૭॥ var સવર્ભષૂાય

નમઃ કપાલહ તાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
પાનપાત્રમત્તાય મત્ત પાય તે નમઃ॥ ૧૦૮॥
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે માધવ પાય માધવાય નમાે નમઃ॥ ૧૦૯॥ var મા વાકારસપુણાર્ય

નમાે માઙ્ગલ્ય પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમઃ કુમાર પાય સ્ત્રી પાય નમાે નમઃ॥ ૧૧૦॥
નમાે ગ ધ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે દુગર્ ધ પાય સગુ ધાય નમાે નમઃ॥ ૧૧૧॥
નમઃ પુ પ વ પાય પુ પભષૂણ તે નમઃ ।
નમઃ પુ પપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૧૨॥
નમઃ પુ પિવનાેદાય પુ પપૂ ય તે નમઃ ।
નમાે ભ ક્તિનવાસાય ભક્તદુઃખિનવાિરણે॥ ૧૧૩॥
ભક્ત પ્રયાય શા તાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે ભ ક્ત વ પાય પદાય નમાે નમઃ॥ ૧૧૪॥
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે વાસાય ભદ્રાય વીરભદ્રાય તે નમઃ॥ ૧૧૫॥
નમઃ સઙ્ગ્રામસારાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમઃ ખટ્વાઙ્ગહ તાય કાલહ તાય તે નમઃ॥ ૧૧૬॥
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નમાેઽઘાેરાય ઘાેરાય ઘાેરાઘાેર વ િપણે ।
ઘાેરધમાર્ય ઘાેરાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૧૭॥
ઘાેરિત્રશલૂહ તાય ઘાેરપાનાય તે નમઃ ।
ઘાેર પાય નીલાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૧૮॥
ઘાેરવાહનગ યાય અગ યાય નમાે નમઃ ।
ઘાેરબ્રહ્મ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૧૯॥
ઘાેરશ દાય ઘાેરાય ઘાેરદેહાય તે નમઃ ।
ઘાેરદ્રવ્યાય ઘાેરાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૦॥
ઘાેરસઙ્ઘાય સહાય સ દ્ધ સહાય નમાે નમઃ ।
નમઃ પ્રચ ડ સહાય સહ પાય તે નમઃ॥ ૧૨૧॥
નમઃ સહપ્રકાશાય સપુ્રકાશાય તે નમઃ ।
નમાે િવજય પાય જગદાદ્ય નમાે નમઃ॥ ૧૨૨॥ var જયદાય

નમાે ભાગર્વ પાય ગભર્ પાય તે નમઃ ।
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૩॥
નમાે મે યાય શદુ્ધાય માયાધીશાય તે નમઃ ।
નમાે મેઘપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૪॥
દુજ્ઞયાય દુર તાય દુલર્ભાય દુરાત્મને ।
ભ ક્તલ યાય ભવ્યાય ભાિવતાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૫॥ var ભિવતાય

નમાે ગાૈરવ પાય ગાૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૬॥
નમાે િવઘ્નિનવારાય િવઘ્નના શન્નમાેઽ તુતે ।
િવઘ્નિવદ્રાવણાયવૈ ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૭॥ var નમાે િવઘ્નિવદારાય

નમાે િકશકુ પાય ર ે પાય તે નમઃ ।
નમાે નીલ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૮॥
નમાે ગણ વ પાય ગણનાથાય તે નમઃ ।
નમાે િવશ્વિવકાસાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૯॥ var િવશ્વપ્રકાશાય

નમાે યાે ગપ્રકાશાય યાે ગગ યાય તે નમઃ ।
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નમાે હેર બ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૦॥
નમ સ્ત્રધા વ પાય પદાય નમાે નમઃ ।
નમઃ વર વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૧॥
નમઃ સર વતી પ બુ દ્ધ પાય તે નમઃ ।
નમાે વ દ્ય વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૨॥
નમ સ્ત્રિવક્રમ પાય િત્ર વ પાય તે નમઃ ।
નમઃ શશાઙ્ક ઢાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૩॥ var શશાઙ્ક પાય

નમાે વ્યાપક પાય વ્યા ય પાય તે નમઃ॥
નમાે ભૈરવ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૪॥
નમાે િવશદ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમઃ સત્ય વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૫॥ var સ વ વ પાય

નમઃ સકૂ્ત વ પાય શવદાય નમાે નમઃ ।
નમાે ગઙ્ગા વ પાય યમનુા િપણે નમઃ॥ ૧૩૬॥
નમાે ગાૈર વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે દુઃખિવનાશાય દુઃખમાેક્ષ વ િપણે॥ ૧૩૭॥
મહાચલાય વ દ્યાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે ન દ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૮॥
નમાે ન દ વ પાય સ્થર પાય તે નમઃ ।
નમાે કે લ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૯॥
નમઃ ક્ષતે્રિનવાસાય વા સને બ્રહ્મવાિદને ।
નમઃ શા તાય શદુ્ધાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૪૦॥
નમાે નમર્દ પાય જલ પાય તે નમઃ ।
નમાે િવશ્વિવનાેદાય જયદાય નમાે નમઃ॥ ૧૪૧॥
નમાે મહે દ્ર પાય મહનીયાય તે નમઃ ।
નમઃ સં ત પાય શર યાય ચ તે નમઃ॥ ૧૪૨॥ var શરણીયાય

નમ સ્ત્રબ ધવુાસાય બાલકાય નમાે નમઃ ।
નમઃ સસંારસારાય સરસાં પતયે નમઃ॥ ૧૪૩॥
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નમ તજેઃ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ । var નમ તે જલ પાય
નમઃ કાવ્ય વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૪૪॥ var કા ય પાય

નમાે ગાેકણર્ પાય બ્રહ્મવણાર્ય તે નમ ।
નમઃ શઙ્કરવણાર્ય હ તકણાર્ય તે નમઃ॥ ૧૪૫॥
નમઃ િવષ્ટરકણાર્ય યજ્ઞકણાર્ય તે નમઃ ।
નમઃ શ બુકકણાર્ય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૪૬॥
નમાે િદવ્યસકુણાર્ય કાલકણાર્ય તે નમઃ ।
નમાે ભયદકણાર્ય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૪૭॥
નમઃ આકાશવણાર્ય કાલકણાર્ય તે નમઃ ।
નમાે િદગ્રપૂકણાર્ય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૪૮॥
નમાે િવશદુ્ધકણાર્ય િવમલાય નમાે નમઃ ।
નમઃ સહસ્રકણાર્ય ભૈરવાય નમાે નમઃ ॥ ૧૪૯॥
નમઃ નતે્રપ્રકાશાય સનુતે્રાય નમાે નમઃ ।
નમાે વરદનતે્રાય જયનતે્રાય તે નમઃ॥ ૧૫૦॥
નમાે િવમલનતે્રાય યાે ગનતે્રાય તે નમઃ ।
નમઃ સહસ્રનતે્રાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૧॥
નમઃ ક લ દ પાય ક લ દાય નમાે નમઃ ।
નમાે જ્યાે તઃ વ પાય જ્યાે તષાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૨॥
નમ તારપ્રકાશાય તાર િપન્નમાેઽ તુ તે ।
નમાે નક્ષત્રનતે્રાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૩॥
નમશ્ચ દ્રપ્રકાશાય ચ દ્ર પ નમાેઽ તુ તે ।
નમાે ર મ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૪॥
નમઃ આન દ પાય જયાન દ વ િપણે । var જગદાન દ િપણે
નમઃ દ્રિવડ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૫॥
નમઃ શઙ્ખિનવાસાય શઙ્કરાય નમાે નમઃ ।
નમાે મુદ્રાપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૬॥
નમાે યાસ વ પાય યાસ પ નમાેઽ તુતે ।
નમાે બ દુ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૭॥
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નમાે િવસગર્ પાય પ્રણવ પાય તે નમઃ ।
નમાે મ ત્રપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૮॥
નમાે જ બુક પાય જઙ્ગમાય નમાે નમઃ ।
નમાે ગ ડ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૯॥
નમાે લ બુક પાય લ બકાય નમાે નમઃ ।
નમાે લ મી વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ । ॥ ૧૬૦॥
નમાે વીર વ પાય વીરણાય નમાે નમઃ ।
નમઃ પ્રચ ડ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૧॥
નમાે દ ભ વ પાય ડમ ધાિરન્નમાેઽ તુ તે ।
નમઃ કલઙ્કનાશાય કાલનાથાય તે નમઃ॥ ૧૬૨॥
નમઃ સ દ્ધપ્રકાશાય સ દ્ધદાય નમાે નમઃ । var ઋ દ્ધપ્રકાશાય
નમઃ સદ્ધ વ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૩॥
નમાે ધમર્પ્રકાશાય ધમર્નાથાય તે નમઃ ।
ધમાર્ય ધમર્રા ય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૪॥
નમાે ધમાર્િધપતયે ધમર્ યેયાય તે નમઃ ।
નમાે ધમાર્થર્ સદ્ધાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૫॥
નમાે િનજર્ર પાય પા પપ્રકા શને । var િવરજ પાય
નમાે રાજપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૬॥
નમઃ પ્રતાપ સહાય પ્રતાપાય નમાે નમઃ ।
નમઃ કાેિટપ્રતાપાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૭॥
નમઃ સહસ્ર પાય કાેિટ પાય તે નમઃ ।
નમઃ આન દ પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૮॥
નમઃ સહંારબ ધાય બ ધકાય નમાે નમઃ ।
નમઃ િવમાેક્ષ પાય માેક્ષદાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૯॥
નમાે િવ વ પાય વ્યાપકાય નમાે નમઃ ।
નમાે માઙ્ગલ્યનાથાય શવનાથાય તે નમઃ॥ ૧૭૦॥
નમાે વ્યાલાય વ્યાઘ્રાય વ્યાઘ્ર તિપન્નમાેઽ તુ તે । var વ્યાઘ્ર પ નમાેઽ તુ તે
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નમાે વ્યાલિવભષૂાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૭૧॥
નમાે િવદ્યાપ્રકાશાય િવદ્યાનાં પતયે નમઃ ।
નમાે યાે ગ વ પાય કૂ્રર પાય તે નમઃ॥ ૧૭૨॥
નમાે સહંાર પાય શત્રનુાશાય તે નમઃ ।
નમાે પાલક પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૭૩॥
નમઃ કા યદેવાય દેવદેવાય તે નમઃ ।
નમાે િવશ્વિવલાસાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૭૪॥
નમાે નમઃ પ્રકાશાય કાશીવા સન્નમાેઽ તુ તે ।
નમાે ભૈરવકે્ષત્રાય ક્ષતે્રપાલાય તે નમઃ॥ ૧૭૫॥
નમાે ભદ્ર વ પાય ભદ્રકાય નમાે નમઃ ।
નમાે ભદ્રાિધપતયે ભયહ ત્રે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૬॥
નમાે માયાિવનાેદાય માિયને મદ િપણે ।
નમાે મત્તાય શા તાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૭૭॥ var મલાય

નમાે મલયવાસાય કૈલાસાય નમાે નમઃ ।
નમાે કૈલાસવાસાય કા લકાતનયાય તે નમઃ॥ ૧૭૮॥
નમાે સસંારપારાય ભૈરવાય નમાે નમઃ । var સસંારસારાય
નમાે મા િવનાેદાય િવમલાય નમાે નમઃ॥ ૧૭૯॥
નમાે યમપ્રકાશાય િનયમાય નમાે નમઃ ।
નમઃ પ્રાણપ્રકાશાય યાનાિધપતયે નમઃ॥ ૧૮૦॥
નમાે સમાિધ પાય િનગુર્ણાય નમાે નમઃ ।
નમઃ મ ત્રપ્રકાશાય મ ત્ર પાય નમઃ॥ ૧૮૧॥
નમાે દિવનાેદાય દકાય નમાે નમઃ ।
નમઃ િંહત પાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૮૨॥
નમાે મા ય વ પાય માનદાય નમાે નમઃ ।
નમાે િવશ્વપ્રકાશાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૮૩॥
નમાે નૈ મષપીઠાય સદ્ધપીઠાય તે નમઃ । var વૈ સ્થરપીઠાય
નમાે મ ડલપીઠાય ભક્તપીઠાય તે નમઃ॥ ૧૮૪॥ var ઉક્તપીઠાય
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નમાે યશાેદાનાથાય કામનાથાય તે નમઃ ।
નમાે િવનાેદનાથાય સદ્ધનાથાય તે નમઃ॥ ૧૮૫॥
નમાે નાથાય નાથાય જ્ઞાનનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ શઙ્કરનાથાય જયનાથાય તે નમઃ॥ ૧૮૬॥
નમાે મુદ્ગલનાથાય નીલનાથાય તે નમઃ ।
નમાે બાલકનાથાય ધમર્નાથાય તે નમઃ॥ ૧૮૭॥
િવશ્વનાથાય નાથાય કાયર્નાથાય તે નમઃ ।
નમાે ભૈરવનાથાય મહાનાથાય તે નમઃ॥ ૧૮૮॥
નમાે બ્રહ્મસનાથાય યાેગનાથાય તે નમઃ ।
નમાે િવશ્વિવહારાય િવશ્વભારાય તે નમઃ॥ ૧૮૯॥ var િવશ્વમારાય

નમાે રઙ્ગસનાથાય રઙ્ગનાથાય તે નમઃ ।
નમાે માેક્ષસનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૯૦॥
નમાે ગાેરક્ઃહનાથાય ગાેરક્ષાય નમાે નમઃ ।
નમાે મ દારનાથાય ન દનાથાય તે નમઃ॥ ૧૯૧॥
નમાે મઙ્ગલનાથાય ચ પાનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ સ તાષેનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૯૨॥
નમાે િનધર્નનાથાય સખુનાથાય તે નમઃ । var નમાેઽઙ્ગારકનાથાય
નમઃ કા યનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૯૩॥
નમાે દ્રિવડનાથાય દર નાથાય તે નમઃ ।
નમઃ સસંારનાથાય જગન્નાથાય તે નમઃ॥ ૧૯૪॥
નમાે મા વીકનાથાય મ ત્રનાથાય તે નમઃ ।
નમાે યાસસનાથાય યાનનાથાય તે નમઃ॥ ૧૯૫॥
નમાે ગાેકણર્નાથાય મહાનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ શભુ્રસનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૧૯૬॥
નમાે િવમલનાથાય મ ડનાથાય તે નમઃ । var મ ડલેશાય
નમઃ સરાજેનાથાય મ સ્યનાથાય તે નમઃ॥ ૧૯૭॥ var સત્યનાથાય તે

નમાે ભક્તસનાથાય ભ ક્તનાથાય તે નમઃ ।
નમાે માેહનનાથાય વ સનાથાય તે નમઃ॥ ૧૯૮॥
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નમાે મા સનાથાય િવશ્વનાથાય તે નમઃ ।
નમાે બ દુસનાથાય જયનાથાય તે નમઃ॥ ૧૯૯॥
નમાે મઙ્ગલનાથાય ધમર્નાથાય તે નમઃ ।
નમાે ગઙ્ગાસનાથાય ભૂ મનાથાય તે નમઃ॥ ૨૦૦॥
નમાે ધીરસનાથાય બ દુનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ ક ચુિકનાથાય શ ◌ૃઙ્ ગનાથાય તે નમઃ॥ ૨૦૧॥
નમાે સમુદ્રનાથાય ગિરનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ માઙ્ગલ્યનાથાય કદુ્રનાથાય તે નમઃ॥ ૨૦૨॥ var કુટ્ટનાથાય

નમાે વેદા તનાથાય શ્રીનાથાય તે નમઃ ।
નમાે બ્રહ્મા ડનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૨૦૩॥
નમાે ગિરશનાથાય વામનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ બીજસનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૨૦૪॥
નમાે મ દરનાથાય મ દનાધાય તે નમઃ । var મ દરનાથાય
નમાે ભૈરવીનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૨૦૫॥
અ બાનાથાય નાથાય જ તનુાથાય તે નમઃ ।
નમઃ કા લસનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૨૦૬॥
નમાે મુકુ દનાથાય કુ દનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ કુ ડલનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૨૦૭॥
નમાેઽષ્ટચક્રનાથાય ચક્રનાથાય તે નમઃ ।
નમાે િવભૂ તનાથાય શલૂનાથાય તે નમઃ॥ ૨૦૮॥
નમાે યાયસનાથાય યાયનાથાય તે નમઃ ।
નમાે દયાસનાથાય જઙ્ગમનાથાય તે નમઃ॥ ૨૦૯॥ var જઙ્ગમેશાય

નમાે િવશદનાથાય જગન્નાથાય તે નમઃ ।
નમાે કા મકનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૨૧૦॥
નમઃ ક્ષતે્રસનાથાય વનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ શલૈનાથાય ચૈલનાથાય તે નમઃ॥ ૨૧૧॥ var કેવલનાથાય

નમાે માત્રાસનાથાય અમાત્રાય નમાે નમઃ ।
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નમાે દ્વ દ્વસનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ । નમઃ॥ ૨૧૨॥
નમઃ શરૂસનાથાય શરૂનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ સાજૈ યનાથાય સાજૈ યાય નમાે નમઃ॥ ૨૧૩॥
નમાે દુષ્ટસનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ ।
નમાે ભયસનાથાય બ બનાથાય તે નમઃ॥ ૨૧૪॥
નમાે ભૈરવનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ । var માયાસનાથાય
નમાે િવટઙ્કનાથાય ટઙ્કનાથાય તે નમઃ॥ ૨૧૫॥
નમશ્ચમર્સનાથાય ખડ્ગનાથાય તે નમઃ ।
નમઃ શ ક્તસનાથાય ધનનુાર્થાય તે નમઃ॥ ૨૧૬॥
નમાે બાણસનાથાય શાપનથાય તે નમઃ । var માનસનાથાય
નમાે ય ત્રસનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૨૧૭॥
નમાે ગ ડૂષનાથાય ગ ડૂષાય નમાે ।
નમાે ડાિકનીનાથાય ભૈરવાય નમાે નમઃ॥ ૨૧૮॥
નમાે ડામરનાથાય ડારકાય નમાે નમઃ ।
નમાે ડઙ્કસનાથાય ડઙ્કનાથાય તે નમઃ॥ ૨૧૯॥
નમાે મા ડવનાથાય યજ્ઞનાથાય તે નમઃ । var મા ડવ્યનાથાય
નમાે યજુઃસનાથાય ક્ર ડાનાથાય તે નમઃ॥ ૨૨૦॥
નમઃ સામસનાથાયાથવર્નાથાય તે નમઃ ।
નમઃ શૂ યાય નાથાય વગર્નાથાય તે નમઃ હ્ર ી ં ૐ॥ ૨૨૧॥
ફલશ્રુ તઃ -
ઇદં નામસહસ્રં મે દ્રણે પિરક તતમ્ ।
યઃ પઠે પાઠયેદ્વાિપ સ અેવ મમ સવેકઃ॥ ૨૨૨॥
યં યં ચ તયતે કામં કારકારં પ્રયાકૃ તમ્ ।
યઃ શ ◌ૃણાે ત દુરાપં સ તં તં પ્રા ાે ત મામકઃ॥ ૨૨૩॥
રાજદ્વારે મશાને તુ થવ્યાં જલસિન્નધાૈ ।
યઃ પઠેન્માનવાે િનતં્ય સ શરૂઃ સ્યાન્ન સશંયઃ॥ ૨૨૪॥
અેકકાલં દ્વકાલં વા િત્રકાલં વા પઠેન્નરઃ ।
સ ભવેદુ્બ દ્ધમાઁ લાેકે સત્યમવે ન સશંયઃ॥ ૨૨૫॥
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યઃ શ ◌ૃણાે ત નરાે ભ યા સ અેવ ગુણસાગરઃ ।
યઃ શ્રદ્ધયા રાિત્રકાલે શ ◌ૃણાે ત પઠતેઽિપ વા॥ ૨૨૬॥
સ અેવ સાધકઃ પ્રાેક્તઃ સવર્દુષ્ટિવનાશકઃ ।
અધર્રાત્રે પઠેદ્ય તુ સ અેવ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૨૨૭॥
િત્રસ યે વૈ દેવગ્ હે મશાને ચ િવશષેતઃ । var િત્રસ યાયાં
વને ચ માગર્ગમને બલે દુજર્નસિન્નધાૈઃ॥ ૨૨૮॥
યઃ પઠે પ્રયતાે િનતં્ય સ સખુી સ્યાન્ન સશંયઃ ।
િવદ્યાથ લભતે િવદ્યાં ધનાથ લભતે ધનમ્॥ ૨૨૯॥
શાૈયાર્થ લભતે શાૈય પતુ્રાથ પતુ્રમા ુયાત્ ।
અેકિવશ તમ ત્રેણ અક્ષરેણ સહૈવ મે॥ ૨૩૦॥
યઃ પઠે પ્રાત થાય સવર્ કામમવા ુયાત્ ।
રસાથ આઠમાત્રેણ રસં પ્રા ાે ત િનત્યશઃ॥ ૨૩૧॥
અન્નાથ લભતે ચાન્નં સખુાથ સખુમા ુયાત્ ।
રાેગી પ્રમુચ્યતે રાેગાદ્બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૨૩૨॥
શાપાથ લભતે શાપં સવર્શત્રુિવનાશનમ્ ।
સ્થાવરં જઙ્ગમં વાિપ િવષં સવ પ્રણ ય ત॥ ૨૩૩॥
સવર્લાેક પ્રયઃ શા તાે માતાિપ પ્રયઙ્કરઃ ।
સઙ્ગ્રામે િવજય તસ્ય યઃ પઠેદ્ભ ક્તસયંુતઃ॥ ૨૩૪॥
સવર્ત્ર જયદં દેિવ તાતે્રમેત પ્રક તતમ્ ।
ઇદં તાતંે્ર મહાપુ યં િન દકાય ન દશર્યેત્॥ ૨૩૫॥ var મહ પુ યં

અસાધકાય દુષ્ટાય માતાિપ િવકાિરણે ।
અધા મકાકુલીના યાં નૈત સાતંે્ર પ્રકાશયેત્॥ ૨૩૬॥
સાધકાય ચ ભક્તાય યાે ગને ધા મકાય ચ ।
ગુ ભક્તાય શા તાય દશર્યે સાધકાેત્તમઃ॥ ૨૩૭॥
અ યથા પાપ લપ્તઃ સ્યા ક્રાેધાય ભૈરવાેત્તમે । var સ્યા ક્રાેધન્નાે
ત મા સવર્પ્રયત્નને ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૨૩૮॥
ઇદં તાતંે્ર ચ દ્રણે રામસ્યાિપ મખુેઽિપતમ્ ।
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તન્મખુાિન્નઃ તં લાેકે દિરદ્રાયાિપ સાધવે॥ ૨૩૯॥
રામેણ ક થતં ભ્રાત્રે લ મણાય મહાત્મને ।
તતાે દુવાર્સસા પ્રાપ્તં તનવૈાેક્તં તુ પા ડવે॥ ૨૪૦॥
પા ડવાેઽ યબ્રવી કૃ ણં કૃ ણનેેહ પ્રક તતમ્ ।
અસ્ય તાતે્રસ્ય માહા યં રામાે ના ત ત વતઃ॥ ૨૪૧॥
રામાેઽિપ રાજં્ય સ પ્રાપ્તાે હ્યસ્ય તાતે્રસ્ય પાઠતઃ ।
પા ડવાેઽિપ તથા રાજં્ય સ પ્રાપ્તાે ભૈરવસ્ય ચ॥ ૨૪૨॥
અનને તાતે્રપાઠેન િકમલ યં ભવેિદ ત ।
સવર્લાેકસ્ય પજૂ્ય તુ યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૪૩॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે શ્રીબટુકભૈરવસહસ્રનામ તાતે્રં (૨) સ પૂણર્મ્॥
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