॥ மஹாகாலைப⁴⁴ரவாஷ்டகம் அத²வா
தக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரகாலைப⁴⁴ரவாஷ்டகம் ॥
ௐ
யம் யம் யம் யக்ஷரூபம் த³ஶதி³ஶிவிதி³தம்
பூ⁴⁴மிகம்பாயமானம்
ஸம் ஸம் ஸம்ஹாரமூ திம் ஶிரமுகுடஜடா
ேஶக²ரஞ்சந்த்³ரபி³ம்ப³ம் ।
த³ம் த³ம் த³ம் த³ க⁴⁴காயம் விக்rதனக² முக²ம்
ேசா த்⁴⁴வேராமம் கராலம்
பம் பம் பம் பாபனாஶம் ப்ரணமத ஸததம் ைப⁴⁴ரவம்
ேக்ஷத்ரபாலம் ॥ 1॥
ரம் ரம் ரம் ரக்தவ ணம், கடிகடிததனும்
தக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ராகராலம்
க⁴⁴ம் க⁴⁴ம் க⁴⁴ம் ேகா⁴⁴ஷ ேகா⁴⁴ஷம் க⁴⁴ க⁴⁴ க⁴⁴ க⁴⁴
க⁴⁴டிதம் க⁴⁴ சரம் கூ⁴⁴ர நாத³ம் ।
கம் கம் கம் காலபாஶம் த்³ருக் த்³ருக் த்³ருʼடி⁴⁴தம்
ஜ்வாலிதம் காமதா³ஹம்
தம் தம் தம் தி³வ்யேத³ஹம், ப்ரணாமத ஸததம்,
ைப⁴⁴ரவம் ேக்ஷத்ரபாலம் ॥ 2॥

லம் லம் லம் லம் வத³னாத²ம் ல ல ல ல லலிதம்
த³ க⁴⁴ ஜிஹ்வா கராலம்
தூ⁴⁴ம் தூ⁴⁴ம் தூ⁴⁴ம் தூ⁴⁴ம்ரவ ணம் ஸ்பு²ட விகடமுக²ம்
பா⁴⁴ஸ்கரம் பீ ⁴மரூபம் ।
ரும் ரும் ரும் ரூண்ட³மாலம், ரவித² மஹிக³தம்
தாம்ரேனத்ரம் கராலம்
நம் நம் நம் நக்³னபூ⁴⁴ஷம் , ப்ரணமத ஸததம்,
ைப⁴⁴ரவம் ேக்ஷத்ரபாலம் ॥ 3॥
வம் வம் வாயுேவஹம் நதஜன ஸத³யம்
ப்³ரஹ்மஸாரம் பரமதம்
க²ம் க²ம் க²ட்³க³ஹஸ்தம் த்rபு⁴⁴வனவிலயம்
பா⁴⁴ஸ்கரம் பீ ⁴மரூபம் ।
சம் சம் சலித்வாऽசல சல சலித சாலிதம் பூ⁴⁴மிசக்ரம்
மம் மம் மாயி ரூபம் ப்ரணமத ஸததம் ைப⁴⁴ரவம்
ேக்ஷத்ர பாலம் ॥ 4॥
ஶம் ஶம் ஶம் ஶங்க²ஹஸ்தம், ஶஶிகரத⁴⁴வலம்,
முக² ஸம்பூ ண ேதஜம்
மம் மம் மம் மம் மஹாந்தம், குலமசுல குலம்
மந்த்ர கு³ப்தம் ஸுனித்யம் ।
யம் யம் யம் பூ⁴⁴தனாத²ம், கிலி கிலி கலிதம்
பா³லேகலி ப்ரத³ஹானம்

ஆம் ஆம் ஆம் ஆந்தrக்ஷம் , ப்ரணமத ஸததம்,
ைப⁴⁴ரவம் ேக்ஷத்ரபாலம் ॥ 5॥
க²ம் க²ம் க²ம் க²ட்³க³ேப⁴⁴த³ம், விஷமம்ருʼதமயம்
கால காலம் கராலம்
க்ஷம் க்ஷம் க்ஷம் ேக்ஷப்ரேவக³ம், த³ஹ த³ஹ
த³ஹனம், தப்த ஸந்த³ப்ய மானம் ।
ெஹௗம் ெஹௗம் ெஹௗங்காரனாத³ம், ப்ரகடித
க³ஹனம் க³ ஜிைத பூ⁴⁴மிகம்பம்
வம் வம் வம் வாலlலம், ப்ரணமத ஸததம்,
ைப⁴⁴ரவம் ேக்ஷத்ரபாலம் ॥ 6॥
ஸம் ஸம் ஸம் ஸித்³தி⁴⁴ேயாக³ம்,
ஸகலகு³ணமக²ம், ேத³வேத³வம் ப்ரஸன்னம்
பம் பம் பம் பத்³மனாப⁴⁴ம், ஹrஹரமயனம்
சந்த்³ரஸூ யாக்³னி ேநத்ரம் ।
ஐம் ஐம் ஐம் ஐஶ்வ யனாத²ம், ஸததப⁴⁴யஹரம்,
பூ வேத³வஸ்வரூபம்
ெரௗம் ெரௗம் ெரௗம் ெரௗத்³ரரூபம், ப்ரணமத
ஸததம், ைப⁴⁴ரவம் ேக்ஷத்ரபாலம் ॥ 7॥
ஹம் ஹம் ஹம் ஹம்ஸயானம்,
ஹஸிதகலஹகம், முக்தேயாகா³த்த ஹாஸம், ?

த⁴⁴ம் த⁴⁴ம் த⁴⁴ம் ேநத்ரரூபம், ஶிரமுகுட ஜடாப³ந்த⁴⁴
ப³ந்தா⁴⁴க்³ர ஹஸ்தம் ।
தம் தம் தங்கானாத³ம், த்rத³லஸதலதம்,
காமக³ வாபஹாரம், ??
ப்⁴⁴ரும் ப்⁴⁴ரும் ப்⁴⁴ரும் பூ⁴⁴தனாத²ம், ப்ரணமத ஸததம்,
ைப⁴⁴ரவம் ேக்ஷத்ரபாலம் ॥ 8॥
இதி மஹாகாலைப⁴⁴ரவாஷ்டகம் ஸம்பூ ணம் ।
நேமா பூ⁴⁴தனாத²ம் நேமா ப்ேரதனாத²ம்
நம: காலகாலம் நம: ருத்³ரமாலம் ।
நம: காலிகாப்ேரமேலாலம் கராலம்
நேமா ைப⁴⁴ரவம் கா◌ிகாேக்ஷத்ரபாலம் ॥

॥ महाकालभैरवा टकम ् अथवा तीणदं कालभैरवा टकम ् ॥
ॐ
यं यं यं यपं दशदश वदतं भूमक"पायमानं
सं सं संहारमू%त& शरमुकुटजटा शेखर+च-./ब"बम ् ।
दं दं दं द2घ4कायं व56तनख मख
ु ं चो8व4रोमं करालं
पं पं पं पापनाशं 9णमत सततं भैरवं े:पालम ् ॥ १॥
रं रं रं र<तवण&, कटकटततनुं तीणदं ाकरालं
घं घं घं घोष घोषं घ घ घ घ घटतं घझ4रं घरू नादम ् ।

कं कं कं कालपाशं .क
ु ् .क
ु ् ?ढतं Aवालतं कामदाहं
तं तं तं दBयदे हं, 9णामत सततं, भैरवं े:पालम ् ॥ २॥
लं लं लं लं वदनाथं ल ल ल ल ललतं द2घ4 िजEवा करालं
धूं धूं धूं धG
ू वण& Hफुट वकटमुखं भाHकरं भीमपम ् ।
Jं Jं Jं Kडमालं, र वथ महगतं ताGने:ं करालम ्
नं नं नं नNनभूषं , 9णमत सततं, भैरवं े:पालम ् ॥ ३॥
वं वं वायव
ु ेहं नतजन सदयं PEमसारं परमतं
खं खं खQगहHतं /:भुवन वलयं भाHकरं भीमपम ् ।
चं चं चलRवाऽचल चल चलत चालतं भूमच6ं
मं मं मा%य पं 9णमत सततं भैरवं े: पालम ् ॥ ४॥
शं शं शं शUखहHतं, शशकरधवलं, मुख स"पूण4 तेजं
मं मं मं मं महा-तं, कुलमचुल कुलं म-: गुVतं सु%नRयम ् ।
यं यं यं भत
ू नाथं, 5कल 5कल कलतं बालकेल 9दहानं
आं आं आं आ-तXरं , 9णमत सततं, भैरवं े:पालम ् ॥ ५॥
खं खं खं खQगभेदं, वषममत
ृ मयं काल कालं करालं
ं ं ं े9वेग,
ं दह दह दहनं, तVत स-द2Vय मानम ् ।
ह[ ह[ हौUकारनादं , 9कटत गहनं गिज4तै भूमक"पं
वं वं वं वालल2लं, 9णमत सततं, भैरवं े:पालम ् ॥ ६॥
सं सं सं स ^योगं, सकलगुणमखं, दे वदे वं 9स-नं
पं पं पं प_नाभं, हXरहरमयनं च-.सूया4िNन ने:म ् ।

ऐं ऐं ऐं ऐaवय4नाथं, सततभयहरं , पूवद
4 े वHवपं
र[ र[ र[ रौ.पं, 9णमत

सततं, भैरवं े:पालम ् ॥ ७॥

हं हं हं हं सयानं, हसतकलहकं, मु<तयोगाRत हासं, ?
धं धं धं ने:पं, शरमुकुट जटाब-ध ब-धाc हHतम ् ।
तं तं तUकानादं , /:दलसतलतं, कामगवा4पहारं , ??
dुं dुं dुं भूतनाथं, 9णमत सततं, भैरवं े:पालम ् ॥ ८॥
इ%त महाकालभैरवा टकं स"पूणम
4 ्।
नमो भूतनाथं नमो 9ेतनाथं
नमः कालकालं नमः J.मालम ् ।
नमः कालका9ेमलोलं करालं
नमो भैरवं काशकाे:पालम ् ॥

