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മഹാകാലൈഭരവാഷ്ടകമ് അഥവാ

തീക്ഷ്ണദംഷ്ടകാലൈഭരവാഷ്ടകമ്

{॥ മഹാകാലൈഭരവാഷ്ടകമ് അഥവാ തീക്ഷ്ണദംഷ്ടകാലൈഭരവാഷ്ടകമ് ॥}

ഓം

യം യം യം യക്ഷരൂപം ദശദിശിവിദിതം ഭൂമികമ്പായമാനം

സം സം സംഹാരമൂർതിം ശിരമുകുടജടാ േശഖരംചൻദബിമ്ബമ് ।

ദം ദം ദം ദീർഘകായം വികിതനഖ മുഖം േചാർധ്വേരാമം കരാലം

പം പം പം പാപനാശം പണമത സതതം ൈഭരവം ക്േഷതപാലമ് ॥ ൧॥

രം രം രം രക്തവർണം, കടികടിതതനും തീക്ഷ്ണദംഷ്ടാകരാലം

ഘം ഘം ഘം േഘാഷ േഘാഷം ഘ ഘ ഘ ഘ ഘടിതം ഘർഝരം ഘൂര നാദമ് ।

കം കം കം കാലപാശം ദുക് ദുക് ദൃഢിതം ജ്വാലിതം കാമദാഹം

തം തം തം ദിയേദഹം, പണാമത സതതം, ൈഭരവം ക്േഷതപാലമ് ॥ ൨॥

ലം ലം ലം ലം വദനാഥം ല ല ല ല ലലിതം ദീർഘ ജിഹ്വാ കരാലം

ധൂം ധൂം ധൂം ധൂമവർണം സ്ഫുട വികടമുഖം ഭാസ്കരം ഭീമരൂപമ് ।

രും രും രും രൂൺഡമാലം, രവിഥ മഹിഗതം താമേനതം കരാലമ്

നം നം നം നഗ്നഭൂഷം , പണമത സതതം, ൈഭരവം ക്േഷതപാലമ് ॥ ൩॥

വം വം വായുേവഹം നതജന സദയം ബഹ്മസാരം പരമതം

ഖം ഖം ഖഡ്ഗഹസ്തം തിഭുവനവിലയം ഭാസ്കരം ഭീമരൂപമ് ।

ചം ചം ചലിത്വാഽചല ചല ചലിത ചാലിതം ഭൂമിചകം

മം മം മായി രൂപം പണമത സതതം ൈഭരവം ക്േഷത പാലമ് ॥ ൪॥

ശം ശം ശം ശങ്ഖഹസ്തം, ശശികരധവലം, മുഖ സമ്പൂർണ േതജം

മം മം മം മം മഹാൻതം, കുലമചുല കുലം മൻത ഗുപ്തം സുനിത്യമ് ।

യം യം യം ഭൂതനാഥം, കിലി കിലി കലിതം ബാലേകലി പദഹാനം
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ആം ആം ആം ആൻതരിക്ഷം , പണമത സതതം, ൈഭരവം ക്േഷതപാലമ് ॥ ൫॥

ഖം ഖം ഖം ഖഡ്ഗേഭദം, വിഷമമൃതമയം കാല കാലം കരാലം

ക്ഷം ക്ഷം ക്ഷം ക്േഷപേവഗം, ദഹ ദഹ ദഹനം, തപ്ത സൻദീപ്യ മാനമ് ।

െഹൗം െഹൗം െഹൗംകാരനാദം, പകടിത ഗഹനം ഗർജിൈത ഭൂമികമ്പം

വം വം വം വാലലീലം, പണമത സതതം, ൈഭരവം ക്േഷതപാലമ് ॥ ൬॥

സം സം സം സിദ്ധിേയാഗം, സകലഗുണമഖം, േദവേദവം പസൻനം

പം പം പം പദ്മനാഭം, ഹരിഹരമയനം ചൻദസൂർയാഗ്നി േനതമ് ।

ഐം ഐം ഐം ഐശ്വർയനാഥം, സതതഭയഹരം, പൂർവേദവസ്വരൂപം

െരൗം െരൗം െരൗം െരൗദരൂപം, പണമത സതതം, ൈഭരവം ക്േഷതപാലമ് ॥ ൭॥

ഹം ഹം ഹം ഹംസയാനം, ഹസിതകലഹകം, മുക്തേയാഗാത്ത ഹാസം, ?

ധം ധം ധം േനതരൂപം, ശിരമുകുട ജടാബൻധ ബൻധാഗ ഹസ്തമ് ।

തം തം തംകാനാദം, തിദലസതലതം, കാമഗർവാപഹാരം, ??

ഭും ഭും ഭും ഭൂതനാഥം, പണമത സതതം, ൈഭരവം ക്േഷതപാലമ് ॥ ൮॥

ഇതി മഹാകാലൈഭരവാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ।

നേമാ ഭൂതനാഥം നേമാ പ്േരതനാഥം

നമഃ കാലകാലം നമഃ രുദമാലമ് ।

നമഃ കാലികാപ്േരമേലാലം കരാലം

നേമാ ൈഭരവം കാശികാക്േഷതപാലമ് ॥
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