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Shri Mahakala Sahasranamastotra

શ્રીમહાકાલસહસ્રનામ તાતે્રમ્

શ્રીપ્રકૃષ્ટન દાેક્તાગમે

ઋ ષ વાચ -

મહાકાલસહસ્રં તુ શ્રાેતુ મચ્છા મ સવુ્રત! ।
કથય વ પ્રસાદેન શ યાય વક્તુમહર્ સ॥ ૧॥
સતૂ ઉવાચ -

સધુામયઃ સતુઃ શ્રીમાન્ સદુામા નામ વૈ દ્વજઃ ।
તને ગાપેીપ તઃ કૃ ણાે િવદ્યામ ય સતુઙ્ગતઃ॥ ૨॥
સા દ પના તકેઽવ ત્યાં ગતાૈ તાૈ પઠના થનાૈ ।
ચતઃુષ ષ્ટઃ કલાઃ સવાર્ઃ કૃતા િવદ્યાશ્ચતુદર્શ॥ ૩॥
અેકદા પ્રાહ કૃ ણં સ સદુામા દ્વજસત્તમઃ ।
સદુામાવેાચ -

મહાકાલં પ્ર ત બ વં કેન મ ત્રેણ વાઽપર્ણમ્॥ ૪॥
કરાે મ વદ મે કૃ ણ ! કૃપયા સા વતા પતે ! ।
શ્રીકૃ ણ ઉવાચ -

શ ◌ૃ મત્ર! મહાપ્રાજ્ઞ! કથયા મ તવાગ્રતઃ॥ ૫॥
સહસ્રં કાલકાલસ્ય મહાકાલસ્ય વૈ દ્વજ ! ।
સગુાે યં સવર્દા િવપ્ર! ભક્તાયાભા ષતં મયા॥ ૬॥
કુ બ વાપર્ણં તને યને વં િવ દસે સખુમ્ ।
સહસ્રસ્યાસ્ય ઋ યાેઽહં છ દાેઽનુષુ્ટપ્ તથવૈ ચ॥ ૭॥
દેવઃ પ્રાેક્તાે મહાકાલાે િવિનયાેગશ્ચ સદ્ધયે ।
સઙ્ક યવંૈ તતાે યાયને્મહાકાલિવભું મુદા॥ ૮॥
િવિનયાેગઃ ।
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ૐ અસ્ય શ્રીમહાકાલસહસ્રનામ તાતે્રમાલામ ત્રસ્ય શ્રીકૃ ણઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીમહાકાલાે દેવતા । ૐબીજમ્ । નમઃ શ ક્તઃ ।
મહાકાલાયે ત ક લકમ્ । સવાર્થર્ સદ્ યથ પાઠે િવિનયાેગઃ ।
ઋ યાિદ યાસઃ ।
ૐ શ્રીકૃ ણષર્યે નમઃ શર સ । અનુષુ્ટ છ દસે નમઃ મખુે ।
મહાકાલદેવતાયૈ નમઃ હૃદયે । ૐબી ય નમઃ ગુહ્યે ।
નમઃ શક્તયે નમઃ પાદયાેઃ । મહાકાલાયે ત ક લકાય નમઃ નાભાૈ॥
શ્રીમહાકાલપ્રીત્યથ સહસ્રનામ તાતે્રપાઠે િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે॥
કર યાસઃ અેવં હૃદયાિદ યાસઃ॥
કર યાસઃ ।
ૐઅઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । મહાકાલાય તજર્ની યાં નમઃ ।
નમઃ મ યમા યાં નમઃ । ૐઅના મકા યાં નમઃ ।
મહાકાલાય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
નમઃ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
અઙ્ગ યાસઃ ।
ૐ હૃદયાય નમઃ । મહાકાલાય શરસે વાહા ।
નમઃ શખાયૈ વષટ્ । ૐ કવચાય હુમ્ ।
મહાકાલાય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ । નમઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
વ્યાપક યાસઃ ૐ મહાકાલાય નમઃ॥
અથ યાનં
કુઙુ્કમાગ ક તૂર કેશરેણ િવચ ચતમ્ ।
નાનાપુ પસ્ર લઙૃ્ક દ્બ વમાૈ લવલા વતમ્॥ ૯॥
પુરાે ન દ સ્થતાે વામે ગિરરાજકુમાિરકા ।
બ્રાહ્મણૈરા તં િનતં્ય મહાકાલમહં ભજે॥ ૧૦॥
॥ ઇ ત યાનમ્॥
અથ સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ।
ૐ મહાકાલાે મહા પાે મહાદેવાે મહેશ્વરઃ ।
મહાપ્રાજ્ઞાે મહાશ ભુમર્હેશાે માેહભ જનઃ॥ ૧૧॥
મા યાે મન્મથહ તા ચ માેહનાે ત્યુનાશનઃ ।
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મા યદાે માધવાે માેક્ષાે માેક્ષદાે મરણાપહા॥ ૧૨॥
મુહૂતા મુિનવ દ્યશ્ચ મનુ પાે મનુમર્નુઃ ।
મન્મથાિરમર્હાપ્રાજ્ઞાે મનાને દાે મમ વહા॥ ૧૩॥
મનુીશાે મુિનકતાર્ ચ મહ વં મહદાિધપઃ ।
મનૈાકાે મનૈકાવ દ્યાે મ વિરપ્રાણવ લભઃ॥ ૧૪॥
મહાલયેશ્વરાે માેક્ષાે મેઘનાદેશ્વરા ભધઃ ।
મુક્તીશ્વરાે મહામુક્તાે મ ત્રજ્ઞાે મ ત્રકારકઃ॥ ૧૫॥
મઙ્ગલાે મઙ્ગલાધીશાે મ યદેશપ તમર્હાન્ ।
માગધાે મન્મથાે મત્તાે માતઙ્ગાે માલતીપ તઃ॥ ૧૬॥
માથુરાે મથુરાનાથાે માલવાધીશમ યપુઃ ।
મા તમ નપાે માનૈાે માકર્ ડાે મ ડલાે ડઃ॥ ૧૭॥
મધુ પ્રયાે મધુ નાયી મષ્ટભાે ણાલ ક્ ।
મ જુલાે મ લમાેદજ્ઞાે માેદકૃન્માેદદાયકઃ॥ ૧૮॥
મુ ક્તદાે મુક્ત પશ્ચ મુક્તામાલાિવભૂ ષતઃ ।
ક ડાે માેદપાે માેદાે માેદકાશનકારકઃ॥ ૧૯॥
યજ્ઞાે યજ્ઞપ તયર્જ્ઞાે યજ્ઞેશાે યજ્ઞનાશનઃ ।
યજ્ઞતે યશાે યાેગી યાેગીશાે યાેગદાયકઃ॥ ૨૦॥
ય ત પાે યાજ્ઞવ ક્યાે યજ્ઞકૃદ્ યજ્ઞલુપ્તહા ।
યજ્ઞ દ્ યજ્ઞહા યજ્ઞાે યજ્ઞભુગ્ યજ્ઞસાધકઃ॥ ૨૧॥
યજ્ઞાઙ્ગાે યજ્ઞહાેતા ચ ય વાનાે યજનાે ય તઃ ।
યશઃપ્રદાે યશઃકતાર્ યશાે યજ્ઞાપેવીત ક્॥ ૨૨॥
યજ્ઞસનેાે યા જ્ઞકશ્ચ યશાેદાવરદાયકઃ ।
યમેશાે યમકતાર્ ચ યમદૂતિનવારણઃ॥ ૨૩॥
યાચકાે યમનુાક્ર ડાે યાજ્ઞસનેીિહતપ્રદઃ ।
યવ પ્રયાે યવ પાે યવના તાે યવી યવઃ॥ ૨૪॥
ઋગ્વેદાે રાેગહ તા ચ ર તદેવાે રણાગ્રણીઃ ।
રૈવતાે રૈવતાધીશાે રૈવતેશ્વરસજં્ઞકઃ॥ ૨૫॥
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રામેશ્વરાે રકારશ્ચ રામ પ્રયાે રમા પ્રયઃ ।
રણી રણહરાે રક્ષાે રક્ષકાે ઋણહારકઃ॥ ૨૬॥
ર ક્ષતા રાજ પાે રાટ્ રવાે પાે રજઃપ્રદઃ ।
રામચ દ્ર પ્રયાે રા રક્ષાેઘ્નાે રાક્ષસાિધપઃ॥ ૨૭॥
રક્ષસાં વરદાે રામાે રાક્ષસા તકરાે રથી ।
રથ પ્રયાે રથસ્થાયી રથહા રથહારકઃ॥ ૨૮॥
રાવણ પ્રયકૃદ્રાવ વ પશ્ચ ઋતૂરજઃ॥
ર તવરપ્રદાતા ચ ર તદેવવરપ્રદઃ॥ ૨૯॥
રાજધાનીપ્રદાે રેતાે રેવાભ ે રવી ર ।
ઋ વ ે રસકતાર્ ચ રસજ્ઞાે રસદાયકઃ॥ ૩૦॥
દ્રાે દ્રાક્ષ ગ્રાૈદ્રાે રત્નાે રત્નૈિવભૂ ષતઃ ।
પેશ્વરાે રમાપજૂ્યાે રાજ્યસ્થલેશ્વરઃ॥ ૩૧॥
લક્ષાે લક્ષપ ત લઙ્ગાે લડુ્ડકાે લડુ્ડક પ્રયઃ ।
લીલા બરધરાે લાભાે લાભદાે લાભકૃ સદા॥ ૩૨॥
લ રક્ષાે લઘુ પાે લખેકાે લખેક પ્રયઃ ।
લાઙ્ગલાે લવણા ધીશાે લ મીપૂ જતલક્ષકઃ॥ ૩૩॥
લાેકપાલેશ્વરાે લ પાે લઙે્કશાે લ પકેશ્વરઃ ।
વિહનત્રાે વરાઙ્ગશ્ચ વસુ પાે વસપુ્રદઃ॥ ૩૪॥
વરે યાે વરદાે વેદાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
દ્ધકાલેશ્વરાે દ્ધાે િવભવાે િવભવપ્રદઃ॥ ૩૫॥
વે ગીત પ્રયાે વૈદ્યાે વારાણસી સ્થતઃ સદા ।
િવશ્વેશાે િવશ્વકતાર્ ચ િવશ્વનાથાે િવનાયકઃ॥ ૩૬॥
વેદજ્ઞાે વણર્કૃદ્વણા વણાર્શ્રમફલપ્રદઃ ।
િવશ્વવ દ્યાે િવશ્વવેત્તા િવશ્વાવસિુવભાવસઃુ॥ ૩૭॥
િવત્ત પાે િવત્તકતાર્ િવત્તદાે િવશ્વભાવનઃ ।
િવશ્વાત્મા વૈશ્વદેવશ્ચ વનેશાે વનપાલકઃ॥ ૩૮॥
વનવાસી ષસ્થાયી ષભાે ષભ પ્રયઃ ।
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િવ વીદલ પ્રયાે િવ વાે િવશાલનતે્રસં સ્થતઃ॥ ૩૯॥
ષ વ ે ષાધીશાે ષભેશાે ષ પ્રયઃ ।
િવ વેશ્વરાે વરાે વીરાે વીરેશશ્ચ વનેશ્વરઃ॥ ૪૦॥
િવભૂ તભૂ ષતાે વે યાે વ્યાલયજ્ઞાપેવીતકઃ ।
િવશ્વેશ્વરાે વરાન દાે વટ પાે વટેશ્વરઃ॥ ૪૧॥
સવશઃ સ વઃ સારઙ્ગાે સ વ પઃ સનાતનઃ ।
સદ્વ દ્યઃ સ ચ્ચદાન દઃ સદાન દઃ શવ પ્રયઃ॥ ૪૨॥
શવદઃ શવકૃ સા બઃ શ શશખેરશાેભનઃ ।
શર યઃ સખુદઃ સવે્યઃ શતાન દવરપ્રદઃ॥ ૪૩॥
સા વકઃ સા વતઃ શ ભુઃ શઙ્કરઃ સવર્ગઃ શવઃ ।
સવેાફલપ્રદાતા ચ સવેકપ્ર તપાલકઃ॥ ૪૪॥
શત્રુઘ્નઃ સામગઃ શાૈિરઃ સનેાનીઃ શવર્ર પ્રયઃ ।
મશાની સ્ક દસદ્વદેઃ સદા સરુસિરિ પ્રયઃ॥ ૪૫॥
સદુશર્નધરઃ શદુ્ધઃ સવર્સાૈભાગ્યદાયકઃ ।
સાૈભાગ્યઃ સભુગઃ સરૂઃ સયૂર્ઃ સારઙ્ગમુ ક્તદઃ॥ ૪૬॥
સપ્ત વરશ્ચ સપ્તાશ્વઃ સપ્તઃ સપ્ત ષપૂ જતઃ ।
શ તક ઠઃ શવાધીશઃ સઙ્ગમઃ સઙ્ગમેશ્વરઃ॥ ૪૭॥
સાેમેશઃ સાેમતીથશઃ સપર્ વણર્કારકઃ ।
વણર્ લેશ્વરઃ સદ્ધઃ સદ્ધશેઃ સ દ્ધદાયકઃ॥ ૪૮॥
સવર્સાક્ષી સવર્ પઃ સવર્જ્ઞઃ શાસ્ત્રસસૃં્કતઃ ।
સાૈભાગ્યેશ્વરઃ સહસ્થઃ શવેશઃ સહકેશ્વરઃ॥ ૪૯॥
શલૂેશ્વરઃ શકુાન દઃ સહસ્રધનેુકેશ્વરઃ ।
સ્ય દનસ્થઃ સરુાધીશઃ સનકાદ્ય ચતઃ સધુીઃ॥ ૫૦॥
ષડૂ મઃ ષટ્।સચુક્રજ્ઞઃ ષટ્ચક્રકિવભેદકઃ ।
ષડાનનઃ ષડઙ્ગજ્ઞઃ ષડ્રસજ્ઞઃ ષડાનનઃ॥ ૫૧॥
હરાે હંસાે હતારા તિહર યાે હાટકેશ્વરઃ ।
હેર બાે હવનાે હાેતા હય પાે હયપ્રદઃ॥ ૫૨॥
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હ તદાે હ ત વગ્ધાર હાહાહૂહૂવરપ્રદઃ ।
હવ્યહેમહિવ યાન્નાે હાટકેશાે હિવઃ પ્રયઃ॥ ૫૩॥
િહર યરેતા હંસજ્ઞાે િહર યાે હાટકેશ્વરઃ ।
હનુમદ શાે હરાે હષા હર સ દ્ધપીઠગઃ॥ ૫૪॥
હૈમાે હૈમાલયાે હૂહૂહાહાહેતુહર્ઠાે હઠ ।
ક્ષત્રઃ ક્ષત્રપ્રદઃ ક્ષત્રી ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષતે્રનાયકઃ॥ ૫૫॥
ક્ષેમઃ ક્ષેમપ્રદાતા ચ ક્ષા તકૃત્ ક્ષા તવધર્નઃ ।
ક્ષીરાણર્વઃ ક્ષીરભાેક્તા ક્ષપ્રાકૂલ ક્ષતેઃ પ તઃ॥ ૫૬॥
ક્ષાૈદ્રરસ પ્રયઃ ક્ષીરઃ ક્ષપ્ર સ દ્ધપ્રદઃ સદા ।
જ્ઞાનાે જ્ઞાનપ્રદાે જ્ઞેયાે જ્ઞાનાતીતાે જ્ઞપાે જ્ઞયઃ॥ ૫૭॥
જ્ઞાન પાે જ્ઞાનગ યાે જ્ઞાની જ્ઞાનવતાવંરઃ ।
અ ે હ્યન તશ્ચાવ્યક્તઆદ્યઆન દદાયકઃ॥ ૫૮॥
અકથઆત્મા હ્યાન દશ્ચાજેયાે હ્યજઆત્મભૂઃ ।
આદ્ય પાે હ્યિરચ્છેત્તાઽનામયશ્ચા યલાૈિકકઃ॥
અ ત પાે હ્યખ ડાત્મા ચાત્મજ્ઞાનરતઃ સદા ।
આત્મવેત્તા હ્યાત્મસાક્ષી અનાિદશ્ચા તરાત્મગઃ॥ ૬૦॥
આન દેશાેઽિવમુક્તેશશ્ચાલકશાેઽ સરેશ્વરઃ ।
આિદક પેશ્વરાેઽગ ત્યશ્ચાકૂ્રરેશાેઽ ણેશ્વરઃ॥ ૬૧॥
ઇડા પ ઇભચ્છેત્તા ઈશ્વરશ્ચે દરા ચતઃ ।
ઇ દુિર દ વરશ્ચેશ ઈશાનેશ્વર ઈષર્હા॥ ૬૨॥
ઇજ્ય ઇ દ વરશ્ચેભ ઇ િર રસ પ્રયઃ ।
ઉમાકા ત ઉમા વામી તથાેમાયાઃ પ્રમાેદકૃત્॥ ૬૩॥
ઉવર્શીવરદશ્ચવૈ ઉચ્ચૈ ત્તુઙ્ગધારકઃ ।
અેક પ અેક વામી હ્યેકાત્મા ચૈક પવાન્॥ ૬૪॥
અૈરાવત અૈ સ્થરાત્મા ચૈકારૈશ્વયર્દાયકઃ ।
આેકાર આેજ વાંશ્ચવૈ હ્યાખૈરશ્ચાખૈરાિધપઃ॥ ૬૫॥
આૈષ યઆૈષિધજ્ઞાતા હ્યાે ેદ આૈષધીશ્વરઃ ।
અન તાે હ્ય તકશ્ચા તાે હ્ય ધકાસરુસદૂનઃ॥ ૬૬॥
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અચ્યુતશ્ચાપ્રમેયાત્મા અક્ષરશ્ચાશ્વદાયકઃ ।
અિરહ તા હ્યવ તીશશ્ચાિહભષૂણ સદા॥ ૬૭॥
અવ તીપુરવાસી ચા યવ તીપુરપાલકઃ ।
અમરશ્ચામરાધીશાે હ્યમરાિરિવિહસકઃ॥ ૬૮॥
કામહા કામકામશ્ચ કામદઃ ક ણાકરઃ ।
કા યઃ કમલાપજૂ્યઃ કપાલી ક લનાશનઃ॥ ૬૯॥
કામાિરકૃ ક લાેલઃ કા લકેશશ્ચ કાલ જત્ ।
કિપલઃ કાેિટતીથશઃ ક પા તઃ કાલહા કિવઃ॥ ૭૦॥
કાલેશ્વરઃ કાલકતાર્ ક પા ધઃ ક પ ક્ષકઃ ।
કાેટ શઃ કામધે વીશઃ કુશલઃ કુશલપ્રદઃ॥ ૭૧॥
િકર ટ કુ ડલી કુ તી કવચી કપર્ર પ્રયઃ ।
કપૂર્રાભઃ કલાદક્ષઃ કલાજ્ઞઃ િક બષાપહા॥ ૭૨॥
કુકુ્કટેશઃ કકર્ટેશઃ કુલદઃ કુલપાલકઃ ।
ક ભલાષી કેદારઃ કુઙુ્કમા ચતિવગ્રહઃ॥ ૭૩॥
કુ દપુ પ પ્રયઃ ક જઃ કામાિરઃ કામદાહકઃ ।
કૃ ણ પઃ કૃપા પશ્ચાથ કૃ ણા ચતાઙ્ ઘ્રકઃ॥ ૭૪॥।
કુ ડઃ કુ ડશે્વરઃ કા વઃ કેશવૈઃ પિરપૂ જતઃ ।
કામેશ્વરઃ કલાનાથઃ ક ઠેશઃ કુઙુ્કમેશ્વરઃ॥ ૭૫॥
ક થડશેઃ કપાલેશઃ કાયાવરાેહણેશ્વરઃ ।
કરભેશઃ કુટુ બેશઃ કકશઃ કાૈશલેશ્વરઃ॥ ૭૬॥
કાેશદઃ કાેશ ત્ કાેશઃ કાૈશયેઃ કાૈ શક પ્રયઃ ।
ખચરઃ ખચરાધીશઃ ખચરેશઃ ખરા તકઃ॥ ૭૭॥
ખેચરૈઃ પૂ જતપદઃ ખેચર સવેક પ્રયઃ ।
ખ ડશે્વરઃ ખડ્ગ પઃ ખડ્ગગ્રાહી ખગેશ્વરઃ॥ ૭૮॥
ખેટઃ ખેટ પ્રયઃ ખ ડઃ ખ ડપાલઃ ખલા તકઃ ।
ખા ડવઃ ખા ડવાધીશઃ ખડ્ગતાસઙ્ગમ સ્થતઃ॥ ૭૯॥
ગિરશાે ગિર ધીશાે ગ િર વ ગ્વભૂ ષતઃ ।
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ગાૈતમાે ગિરરાજશ્ચ ગઙ્ગાધરાે ગુણાકરઃ॥ ૮૦॥
ગાૈતમીતટવાસી ચ ગાલવાે ગાપેતીશ્વરઃ ।
ગાેકણા ગાપે તગર્વા મ િરગર્ ડ પ્રયઃ॥ ૮૧॥
ગઙ્ગામાૈ લગુર્ણગ્રાહી ગા ડીિવદ્યયા યુતઃ ।
ગુરાેગુર્ ગર્ રા તગાપાલાે ગાેમતી પ્રયઃ॥ ૮૨॥
ગુણદાે ગુણકતાર્ ચ ગણેશાે ગણપૂ જતઃ ।
ગણકાે ગાૈરવાે ગગા ગ ધવણ પ્રપૂ જતઃ॥ ૮૩॥
ગાેરક્ષાે ગુિવણીત્રાતા ગેહાે ગેહપ્રદાયકઃ ।
ગીતા યાયી ગયાધીશાે ગાપે તગ તમાેિહતઃ॥ ૮૪॥
ગરાતીતાે ગુણાતીતાે ગડઃગેશાે ગુહ્યકેશ્વરઃ ।
ગ્રહાે ગ્રહપ તગર્ યાે ગ્રહપીડાિનવારણઃ॥ ૮૫॥
ઘટનાિદઘર્નાધારાે ઘનેશ્વરાે ઘનાકરઃ ।
ઘુ મેશ્વરાે ઘનાકારાે ઘન પાે ઘનાગ્રણીઃ॥ ૮૬॥
ઘ ટેવરાે ઘટાધીશાે ઘઘર્રાે ઘ મરાપહા ।
ઘુ મેશાે ઘાષેકૃદ્ઘાષેી ઘાષેાઘાષેાે ઘન વિનઃ॥ ૮૭॥
ઘ્ ત પ્રયાે ઘ્ તા ધીશાે ઘ ટાે ઘ ટઘટાે કચઃ ।
ઘટાે કચાય વરદાે ઘટજન્મા ઘટેશ્વરઃ॥ ૮૮॥
ઘકારાે ઙકૃતાે ઙશ્ચ ઙકારાે ઙકૃતાઙ્ગજઃ ।
ચરાચર શ્ચદાન દ શ્ચન્મયશ્ચ દ્રશખેરઃ॥ ૮૯॥
ચ દ્રશે્વરશ્ચામરેશશ્ચામરેણ િવભૂ ષતઃ ।
ચામરશ્ચામરાધીશશ્ચરાચરપ ત શ્ચરઃ॥ ૯૦॥
ચમ કૃતશ્ચ દ્રવણર્શ્ચમર્ ચ્ચમર્ ચામર ।
ચાણક્યશ્ચમર્ધાર ચ ચરચામરદાયકઃ॥ ૯૧॥
ચ્યવનેશશ્ચ શ્ચા શ્ચ દ્રાિદત્યેશ્વરા ભધઃ ।
ચ દ્રભાગા પ્રયશ્ચ ડશ્ચામરૈઃ પિરવી જતઃ॥ ૯૨॥
છત્રેશ્વર છત્રધાર છત્રદ છલહા છલી ।
છત્રેશ છત્રકૃચ્છત્રી છ દિવચ્છ દદાયકઃ॥ ૯૩॥

8 sanskritdocuments.org



શ્રીમહાકાલસહસ્રનામ તાતે્રમ્

જગન્નાથાે જનાધારાે જગદ શાે જનાદર્નઃ ।
હ્નવી ગ્જગ કતાર્ જગન્મયાે જનાિધપઃ॥ ૯૪॥
વાે વપ્રદાતા ચ જેતાઽથાે વનપ્રદઃ ।

જઙ્ગમશ્ચ જગદ્ધાતા જગ કેનપ્રપૂ જતઃ॥ ૯૫॥
જટાધરાે જટાજૂટ જિટલાે જલ પ ક્ ।
લ ધર શર છેત્તા જલ ઙ્ ઘ્રજર્ગ પ તઃ॥ ૯૬॥

જનત્રાતા જગિન્નિધજર્ટેશ્વરાે જલેશ્વરઃ ।
ઝઝર્રાે ઝરણાકાર ઝૂ ઝકૃત્ ઝૂઝહા ઝરઃ॥ ૯૭॥
ઞકારશ્ચ ઞમવુાસી ઞજન પ્રયકારકઃ ।
ટકારશ્ચ ઠકારશ્ચ ડામરાે ડમ પ્રયઃ॥ ૯૮॥
ડ ડ ગ્ડમ હ તાે ડાિકહૃડ્ડમકેશ્વરઃ ।
ઢુ ઢાે ઢુ ઢેશ્વરાે ઢક્કાે ઢક્કાનાદ પ્રયઃ સદા॥ ૯૯॥
ણકારાે ણ વ પશ્ચ ણાે ણણાેણકારણઃ ।
ત ત્રજ્ઞ ય બક ત ત્રીતુ બુ તુલસી પ્રયઃ॥ ૧૦૦॥
તૂણીર ક્ તદાકાર તા ડવી તા ડવેશ્વરઃ ।
ત વજ્ઞ ત વ પશ્ચ તા વક તરિવપ્રભઃ॥ ૧૦૧॥
િત્રનતે્ર ત ણ ત વ તકાર તલવાસકૃત્ ।
તજે વી તે ે પી ચ તજેઃપુ જપ્રકાશકઃ॥ ૧૦૨॥
તાિ ત્રક ત ત્રકતાર્ ચ ત ત્રિવદ્યાપ્રકાશકઃ ।
તામ્ર પ તદાકાર ત વદ તર ણ પ્રયઃ॥ ૧૦૩॥
તા ત્રેય તમાેહા ત વી તામસ તામસાપહા ।
તામ્ર તામ્રપ્રદાતા ચ તામ્રવણર્ ત પ્રયઃ॥ ૧૦૪॥
તપ વી તાપસી તજે તે ે પ તલ પ્રયઃ ।
તલ તલપ્રદાતા ચ તૂલ તૂલપ્રદાયકઃ॥ ૧૦૫॥
તાપીશ તામ્રપણ શ તલકસ્ત્રાણકારકઃ ।
િત્રપુરઘ્નસ્ત્રયાતીત સ્ત્રલાેચન સ્ત્રલાેકપઃ॥ ૧૦૬॥
િત્રિવષ્ટપેશ્વર તજે સ્ત્રપુર સ્ત્રપુરદાહકઃ ।
તીથર્ તારાપ તસ્ત્રાતા તાિડકેશ તિડ જવઃ॥ ૧૦૭॥
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થકારશ્ચ સ્થુલાકારઃ સ્થૂલઃ સ્થિવરઃ સ્થાનદઃ ।
સ્થા ઃ સ્થાયી સ્થાવરેશઃ સ્થ ભઃ સ્થાવરપીડહા॥ ૧૦૮॥
સ્થૂલ પ સ્થતેઃ કતાર્ સ્થૂલદુઃખિવનાશનઃ ।
થ દલસ્થદલઃ સ્થાલ્યઃ સ્થલકૃત્ સ્થલ ત્ સ્થલી॥ ૧૦૯॥
સ્થલેશ્વરઃ સ્થલાકારઃ સ્થલાગ્રજઃ સ્થલેશ્વરઃ ।
દક્ષાે દક્ષહરાે દ્રવ્યાે દુ દુ ભવર્રદાયકઃ॥ ૧૧૦॥
દેવાે દેવાગ્ર ે દાનાે દાનવાિરિદનેશ્વરઃ ।
દેવકૃદે્દવ દ્દાતા દયા પી િદવ પ તઃ॥ ૧૧૧॥
દામાેદરાે દલાધારાે દુગ્ધ નાયી દિધ પ્રયઃ ।
દેવરા ે િદવાનાથાે દેવજ્ઞાે દેવતા પ્રયઃ॥ ૧૧૨॥
દેવદેવાે દાન પાે દૂવાર્દલ પ્રયઃ સદા ।
િદગ્વાસા દરભાે દ તાે દિરદ્રઘ્નાે િદગ બરઃ॥ ૧૧૩॥
દ નબ ધુદુર્રારા યાે દુર તાે દુષ્ટદપર્હા ।
દક્ષઘ્નાે દક્ષહ તા ચ દક્ષ માત દેવ જત્॥ ૧૧૪॥
દ્વ દ્વહા દુઃખહા દાેગ્ધા દુધર્રાે દુધર્રેશ્વરઃ ।
દાનાપ્તાે દાન દ્દ પ્તદ પ્તિદવ્યાે િદવાકરઃ॥ ૧૧૫॥
દ ભહા દ ભકૃદ્દ ભી દક્ષ પ તદ પ્તમાન્ ।
ધ વી ધનુધર્રાે ધીરાે ધા યકૃદ્ધા યદાયકઃ॥ ૧૧૬॥
ધમાર્ધમર્ તાે ધ યાે ધમર્મૂ તધર્નેશ્વરઃ ।
ધનદાે ધજૂર્િટધાર્ યાે ધામદાે ધા મકાે ધની॥ ૧૧૭॥
ધમર્રા ે ધનાધારાે ધરાધરાે ધરાપ તઃ ।
ધનુિવદ્યાધરાે ધૂતા ધૂ લધૂસરિવગ્રહઃ॥ ૧૧૮॥
ધનષુાે ધનષુાકારાે ધનુધર્ર તાંવરઃ ।
ધરાનાથાે ધરાધીશાે ધનેશાે ધનદાગ્રજઃ॥ ૧૧૯॥
ધમર્ દ્ધમર્સ ત્રાતા ધમર્રક્ષાે ધનાકરઃ ।
નમર્દાે નમર્દા તાે નમર્દેશાે પેશ્વરઃ॥ ૧૨૦॥
નાગ ન્નાગલાેકેશાે નાગભષૂણભૂ ષતઃ ।
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નાગયજ્ઞાપેવીતેયાે નગાે નાગાિરપૂ જતઃ॥ ૧૨૧॥
ના યાે નરવરાે નેમાે નપૂુરાે નપૂુરેશ્વરઃ ।
નાગચ ડશે્વરાે નાગાે નગનાથાે નગેશ્વરઃ॥ ૧૨૨॥
નીલગઙ્ગા પ્રયાે નાદાે નવનાથાે નગાિધપઃ ।
થુકેશઃ પ્રયાગેશઃ પત્તનેશઃ પરાશરઃ॥ ૧૨૩॥
પુ પદ તેશ્વરઃ પુ પઃ િપઙ્ગલેશ્વરપવૂર્જઃ ।
િપશાચેશઃ પન્નગેશઃ પશપુતીશ્વરઃ પ્રયઃ॥ ૧૨૪॥
પાવર્તીપૂ જતઃ પ્રાણઃ પ્રાણેશઃ પાપનાશનઃ ।
પાવર્તીપ્રાણનાથશ્ચ પ્રાણ ત્ પ્રાણ વનઃ॥ ૧૨૫॥
પુરાણપુ ષઃ પ્રાજ્ઞઃ પ્રેમજ્ઞઃ પાવર્તીપ તઃ ।
પુ કરઃ પુ કરાધીશઃ પાત્રઃ પાત્રૈઃ પ્રપૂ જતઃ॥ ૧૨૬॥
પતુ્રદઃ પુ યદઃ પૂણર્ઃ પાટા બરિવભૂ ષતઃ ।
પદ્માક્ષઃ પદ્મસ્રગ્ધાર પદ્મને પિરશાે ભતઃ॥ ૧૨૭॥
ફ ણ ત્ ફ ણનાથશ્ચ ફેિનકાભક્ષકારકઃ ।
સ્ફિટકઃ ફશુર્ધાર ચ સ્ફિટકાભાે ફલપ્રદઃ॥ ૧૨૮॥
બદ્ર શાે બલ પશ્ચ બહુભાે બટુબર્ટુઃ ।
બાલ ખલ્યા ચતાે બાલાે બ્રહ્મશેાે બ્રાહ્મણા ચતઃ॥ ૧૨૯॥
બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મહા બ્રહ્મા બ્રહ્મજ્ઞાે બ્રાહ્મણ પ્રયઃ ।
બ્રાહ્મણસ્થાે બ્રહ્મ પાે બ્રાહ્મણપિરપાલકઃ॥ ૧૩૦॥
બ્રહ્મમૂ તબ્રર્હ્મ વામી બ્રાહ્મણૈઃ પિરશાે ભતઃ ।
બ્રાહ્મણાિરહરાે બ્રહ્મ બ્રાહ્મણાસ્યૈઃ પ્રતિપતઃ॥ ૧૩૧॥
ભૂતેશાે ભૂતનાથશ્ચ ભ માઙ્ગાે ભીમિવક્રમઃ ।
ભીમાે ભવહરાે ભવ્યાે ભૈરવાે ભયભ જનઃ॥ ૧૩૨॥
ભૂ તદાે ભવુનાધારાે ભવુનેશાે ગુભર્વઃ ।
ભારતીશાે ભજુઙ્ગેશાે ભાસ્કરાે ભ દપાલ ક્॥ ૧૩૩॥
ભૂતાે ભયહરાે ભાનુભાર્વનાે ભવનાશનઃ ।
સહસ્રનામ ભશ્ચૈતૈમર્હાકાલઃ પ્રસીદતુ॥ ૧૩૪॥
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અથ મહાકાલસહસ્રનામમાહા યમ્ ।
સતૂ ઉવાચ -

ઇતીદં ક તતં તે યાે મહાકાલસહસ્રકમ્ ।
પઠનાત્ શ્રવણાત્ સદ્યાે ધૂતપાપાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૩૫॥
અેકવારં પઠેિન્નત્યં સવર્સતં્ય પ્ર યતે ।
દ્વવારં યઃ પઠેત્ સતં્ય તસ્ય વ યં ભવે જગત્॥ ૧૩૬॥
િત્રવારં પઠનાન્મત્યા ધનધા યયુતાે ભવેત્ ।
અતઃ સ્થાનિવશષેસ્યેદાની ં પાઠફલં શ ◌ૃ ॥ ૧૩૭॥
વટમૂલે -
વટમૂલે પઠેિન્નત્યમેકાક મનુ ે યિદ ।
િત્રવાર ચ િદનિત્રશ સ દ્ધભર્વ ત સવર્થા॥ ૧૩૮॥
મનાેરથ સદ્ધાૈ -
અશ્વ થે તુલસીમૂલે તીથ વા હિરહરાલયે ।
શુ ચભૂર્ વા પઠેદ્યાે િહ મનસા ચ તતં લભેત્॥ ૧૩૯॥
સ દ્ધદતીથ -

યત્ર તીથાઽ ત ચાશ્વ થાે વટાે વા દ્વજસત્તમ!
સ તીથર્ઃ સ દ્ધદઃ સવર્પાઠકસ્ય ન સશંયઃ॥ ૧૪૦॥
તત્રૈકાગ્રમના ભૂ વા યઃ પઠેચ્છુભમાનસઃ ।
યં યં કામમ ભ યાયેત્તં તં પ્રા ાે ત િન શ્ચતમ્॥ ૧૪૧॥
મનસા ચ તતં સવ મહાકાલપ્રસાદતઃ ।
લભતે સકલાન્ કામાન્ પઠનાચ્છ્ર વણાન્નરઃ॥ ૧૪૨॥
શતાવતર્પાઠફલં -
શતાવત પઠેદ્યત્ર ચ તતં લભતે ધ્રવુમ્ ।
દુઃસા યઃ સાેઽિપ સા યઃ સ્યાિદ્દના યેકાનેવીશંતેઃ॥ ૧૪૩॥
મહા શવરાત્રાૈ પાઠફલમ્ ।
શવરાિત્રિદને મત્યર્ ઉપવાસી જતે દ્રયઃ ।
િનશામ યે શતાવતર્પઠના ચ્ચ તતં લભેત્॥ ૧૪૪॥
સહસ્રાવતર્નં તત્ર તીથ હ્યશ્વ થસિન્નધાૈ ।
પઠનાદ્ભુ ક્તમુર્ ક્તશ્ચ ભવતીહ કલાૈ યુગે॥ ૧૪૫॥
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તદ્દશાંશઃ િક્રયાદ્ધાેમં તદ્દશાંશં ચ તપર્ણમ્ ।
દશાંશં માજર્યને્મત્યર્ઃ સવર્ સ દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૧૪૬॥
ગતં રાજ્યમવા ાે ત વ યા પતુ્રવતી ભવેત્ ।
કુષ્ઠરાેગાઃ પ્રણ ય ત િદવ્યદેહાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૪૭॥
સહસ્રાવતર્પાઠેન મહાકાલ પ્રયાે નરઃ ।
મહાકાલપ્રસાદેન સવર્ સ દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૧૪૮॥
શાપાનુગ્રહસામ ય ભવતીહ કલાૈ યુગે ।
સતં્ય સતં્ય ન સ દેહઃ સત્ય ચ ગિદતં મમ॥ ૧૪૯॥
અવ તકા સ્થતતીથષુ પાઠફલમ્ ।
કાેિટતીથ -

કાેિટતીથ પઠે દ્વપ્ર! મહાકાલઃ પ્રસીદ ત ।
દ્રસરાવેરે -

પાઠાચ્ચ દ્રસર સ કુષ્ઠપીડા િનવતર્તે॥ ૧૫૦॥
સદ્ધપીઠે -
સદ્ધપીઠે પઠેદ્યાે િહ તસ્ય વ યં ભવે જગત્ ।
શપ્રાકૂલે -
શપ્રાકૂલે પઠે પ્રાજ્ઞાે ધનધા યયુતાે ભવેત્॥ ૧૫૧॥
કાલત્રયં પઠેદ્યશ્ચ શત્રુિનમૂર્લનં ભવેત્ ।
ભૈરવાલયે -
અપ ત્યુમપાકુયાર્ત્ પઠનાદ્ભૈરવાલયે॥ ૧૫૨॥
સદ્ધવટસ્યાધઃ -
સદ્ધવટસ્ય ચ્છાયાયાં પઠતે મનુ ે યિદ ।
વ યાયાં યતે પતુ્ર શ્ચર વી ન સશંયઃ॥ ૧૫૩॥
આૈખરે -
આૈખરે પઠનાત્ સદ્યાે ભૂતપીડા િનવતર્તે ।
ગયાકૂપે -
ગયાકૂપે પઠેદ્યાે િહ તુષ્ટાઃ સ્યુઃ િપતર તતઃ॥ ૧૫૪॥
ગાેમત્યાં -
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ગાેમત્યા ચ પઠેિન્નતં્ય િવ લાેકમવા ુયાત્ ।
અઙ્કપાતે -
અઙ્કપાતે પઠેદ્યાે િહ ધૂતપાપઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૫૫॥
ખડ્ગતાસઙ્ગમે -
ખડ્ગતાસઙ્ગમે સદ્યઃ ખડ્ગ સ દ્ધમવા ુયાત્ ।
યમતડાગે -
પઠેદ્યમતડાગે યાે યમદુઃખં ન પ ય ત॥ ૧૫૬॥
નવનદ્યાં -
નવનદ્યાં પઠેદ્યાે િહ ઋ દ્ધ સ દ્ધપ તભર્વેત્ ।
યાે ગનીપુરતઃ -
યાે ગનીપુરતઃ પાઠં મહામાર ભયં ન િહ॥ ૧૫૭॥
દ્ધકાલેશ્વરા તકે -

પતુ્રપાતૈ્રયુતાે મત્યા દ્ધકાલેશ્વરા તકે ।
પાઠસ્થાને ઘ્ તં દ પં િનતં્ય બ્રાહ્મણભાજેનમ્॥ ૧૫૮॥
અેકાદશાથવા પ ચ ત્રયાે વાઽ યેકબ્રાહ્મણઃ ।
ભાજેનં ચ યથાસા યં દદ્યાત્ સ દ્ધસમુ સકુઃ॥ ૧૫૯॥
િવિધવદ્ભ ક્તમાન્ શ્રદ્ધાયુક્તાે ભક્તઃ સદૈવ િહ ।
પઠન્ યજન્ મરઁશ્ચવૈ જપન્ વાિપ યથામ ત ।
મહાકાલસ્ય કૃપયા સકલં ભદ્રમા ુયાત્॥ ૧૬૦॥
ઇ ત શ્રીપ્રકૃષ્ટન દાેક્તાગમે શ્રીકૃ ણસદુા ઃ સવંાદે
મહાકાલસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
॥ ૐ નમાે નમઃ॥ શવાપર્ણમ તુ ।
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