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॥ શ્રીરાહુ અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીરાહુ અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥
રાહુ બીજ મ ત્ર - ૐભ્રાઁ ભ્રી ં ભ્રા સઃ રાહવે નમઃ॥

નામાિન રાહાેશ્ચ સિહકેયાે િવધુ તુદઃ ।
સરુશત્રુ તમશ્ચવૈ ફણી ગાગ્યાર્યણ તથા॥ ૧॥ ફ ણગાર્ગ્યાર્યન તથા
સરુાગુન લ મૂતસઙ્કાશશ્ચ ચતુભુર્જઃ । સરુાિરન લ
ખડ્ગખેટકધાર ચ વરદાયકહ તકઃ॥ ૨॥
શલૂાયુધાે મેઘવણર્ઃ કૃ ણ વજપતાકાવાન્ । વણા પતાકવાન્
દ ક્ષણાશામખુરતઃ તી ણદંષ્ટ્રધરાય ચ॥ ૩॥ દંષ્ટ્ર ાકરાલકઃ
શપૂાર્કારાસનસ્થશ્ચ ગાેમેદાભરણ પ્રયઃ ।
માષ પ્રયઃ ક યપ ષન દનાે ભજુગેશ્વરઃ॥ ૪॥ કા યપ
ઉલ્કાપાતિયતાશલુી િનિધપઃ કૃ ણસપર્રાટ્ । ઉલ્કાપાતજિનઃ શલૂી
િવષ વલા તાસ્યાેઽધર્શર રાે દ્યસ પ્રદઃ॥ ૫॥ શાત્રવપ્રદઃ
રવી દુભીકર છાયા વ પી કિઠનાઙ્ગકઃ ।
દ્વષચ્ચક્રચ્છેદકાેઽથ કરાલાસ્યાે ભયઙ્કરઃ॥ ૬॥
કૂ્રરકમાર્ તમાે પઃ યામાત્મા નીલલાેિહતઃ ।
િકર ટ નીલવસનઃ શિનસામ તવત્મર્ગઃ॥ ૭॥
ચા ડાલવણાઽથા યક્ષર્ભવાે મષેભવ તથા ।
શિનવ ફલદઃ શરૂાેઽપસવ્યગ તરેવ ચ॥ ૮॥
ઉપરાગકર સયૂર્િહમાષંુચ્છિવહારકઃ ।
var ઉપરાગકર સાેમ સયૂર્ચ્છિવ િવમદર્કઃ
નીલપુ પિવહારશ્ચ ગ્રહશ્રેષ્ઠાેઽષ્ટમગ્રહઃ॥ ૯॥
કબ ધમાત્રદેહશ્ચ યાતુધાનકુલાેદ્ભવઃ ।
ગાેિવ દવરપાત્રં ચ દેવ તપ્રિવષ્ટકઃ॥ ૧૦॥
કૂ્રરાે ઘાેરઃ શને મત્રં શકુ્ર મત્રમગાેચરઃ ।
માનેગઙ્ગા નાનદાતા વગ્ હે પ્રબલાઢ કઃ॥ ૧૧॥
સદ્ગહેૃઽ યબલ ચ્ચતુથ મા નાશકઃ ।
ચ દ્રયુક્તે તુ ચ ડાલજન્મસચૂક અેવ તુ॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીરાહુ અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥

જન્મ સહે રાજ્યદાતા મહાકાય તથવૈ ચ ।
જન્મકતાર્ િવધુિરપુ મત્તકાેજ્ઞાનદશ્ચ સઃ॥ ૧૩॥
જન્મક યારાજ્યદાતા જન્મહાિનદ અેવ ચ ।
નવમે િપ હ તા ચ પ ચમે શાેકદાયકઃ॥ ૧૪॥
દ્યનૂે કળત્રહ તા ચ સપ્તમે કલહપ્રદઃ ।
ષષે્ઠ તુ િવત્તદાતા ચ ચતુથ વૈરદાયકઃ॥ ૧૫॥
નવમે પાપદાતા ચ દશમે શાેકદાયકઃ ।
આદાૈ યશઃપ્રદાતા ચ અ તે વૈરપ્રદાયકઃ॥ ૧૬॥
કાલાત્મા ગાેચરાચારાે ધને ચાસ્ય કકુ પ્રદઃ ।
પ ચમે િધષણા ઙ્ગદઃ વભાર્નુબર્લી તથા॥ ૧૭॥
મહાસાખૈ્યપ્રદાયી ચ ચ દ્રવૈર ચ શાશ્વતઃ ।
સરુશત્રુઃ પાપગ્રહઃ શા ભવઃ પજૂ્યક તથા॥ ૧૮॥
પાટ રપૂરણશ્ચાથ પૈઠ નસકુલાેદ્ભવઃ ।
દ ઘર્કૃ ણાેતનુિવ નતે્રાિરદવદાનવાૈ॥ ૧૯॥
ભક્તરક્ષાે રાહુમૂ તઃ સવાર્ભીષ્ટફલપ્રદઃ ।
અેતદ્રાહુગ્રહસ્યાેક્તં ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૨૦॥
શ્રદ્ધયા યાે જપેિન્નત્યં મુચ્યતે સવર્ સઙ્કટાત્ ।
સવર્સ પ કર તસ્ય રાહુિરષ્ટપ્રદાયકઃ॥ ૨૧॥
॥ ઇ ત રાહુ અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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