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॥ શ્રીભૈરવાષ્ટકમ્॥

॥ શ્રીભૈરવાષ્ટકમ્॥
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
॥ શ્રીઉમામહેશ્વરા યાં નમઃ॥
॥ શ્રીગુરવે નમઃ॥
॥ શ્રીભૈરવાય નમઃ॥
સકલકલષુહાર ધૂતર્દુષ્ટા તકાર
સુ ચરચિરતચાર મુ ડમાૈ પ્રચાર ।

કરક લતકપાલી કુ ડલી દ ડપા ણઃ
સ ભવતુ સખુકાર ભૈરવાે ભાવહાર ॥ ૧॥

િવિવધરાસિવલાસિવલા સતં નવવધૂરવધૂતપરાક્રમમ્ ।
મદિવધૂ ણતગાે પદગાે પદં ભવપદં સતતં સતતં મરે॥ ૨॥
અમલકમલનતંે્ર ચા ચ દ્રાવતંસં
સકલગુણગિરષં્ઠ કા મનીકામ પમ્ ।

પિરહૃતપિરતાપં ડાિકનીનાશહેતું
ભજ જન શવ પં ભૈરવં ભૂતનાથમ્॥ ૩॥

સબલબલિવઘાતં ક્ષતે્રપાલૈકપાલં
િવકટકિટકરાલં હ્યટ્ટહાસં િવશાલમ્ ।

કરગતકરવાલં નાગયજ્ઞાપેવીતં
ભજ જન શવ પં ભૈરવં ભૂતનાથમ્॥ ૪॥

ભવભયપિરહારં યાે ગનીત્રાસકારં
સકલસરુગણેશં ચા ચ દ્રાકર્નતે્રમ્ ।

મુકુટ ચરભાલં મુક્તમાલં િવશાલં
ભજ જન શવ પં ભૈરવં ભૂતનાથમ્॥ ૫॥

ચતુભુર્જં શઙ્ખગદાધરાયુધં
પીતા બરં સા દ્રપયાેદસાૈભગમ્ ।

શ્રીવ સલ મી ં ગલશાે ભકાૈ તુભં
શીલપ્રદં શઙ્કરરક્ષણં ભજે॥ ૬॥
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॥ શ્રીભૈરવાષ્ટકમ્॥

લાેકા ભરામં ભવુના ભરામં
પ્રયા ભરામં યશસા ભરામમ્ ।

ક ત્યાર્ ભરામં તપસાઽ ભરામં
તં ભૂતનાથં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૭॥

આદં્ય બ્રહ્મસનાતનં શુ ચપરં સ દ્ધપ્રદં કામદં
સવંે્ય ભ ક્તસમ વતં હિરહરૈઃ સહં સાધુ ભઃ ।

યાેગ્યં યાેગિવચાિરતં યુગધરં યાેગ્યાનનં યાે ગનં
વ દેઽહં સકલં કલઙ્કરિહતં સ સિેવતં ભૈરવમ્॥ ૮॥

॥ ફલશ્રુ તઃ॥
ભૈરવાષ્ટક મદં પુ યં પ્રાતઃકાલે પઠેન્નરઃ ।
દુઃ વ નાશનં તસ્ય વા છતથર્ફલં ભવેત્॥ ૯॥
રાજદ્વારે િવવાદે ચ સઙ્ગ્રામે સઙ્કટેત્તથા ।
રાજ્ઞાકુ્રદ્ધને ચાઽઽજ્ઞપ્તે શત્રુબ ધગતેતથા
દાિરદ્રશ્ચદુઃખનાશાય પિઠતવં્ય સમાિહતૈઃ ।
ન તષેાં યતે િક ચદ દુલર્ભં ભુિવ વા છતમ્॥૧૦॥
॥ ઇ ત શ્રીસ્કા દે મહાપુરાણે પ ચમેઽવ તીખ ડે
અવ તીક્ષતે્રમાહા યાઽઽ તગર્તે શ્રીભૈરવાષ્ટકં સપંૂણર્મ્॥
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