મહાકાલભૈરવાક અથવા તીણદંકાલભૈરવાક
{ મહાકાલભૈરવાક અથવા તીણદંકાલભૈરવાક }
ૐ
યં યં યં યપં દશિદિશિવિદતં ભૂિમકપાયમાનં
સં સં સંહારમૂત િશરમુકુટજટા શેખરંચિબબ 
દં દં દં દીઘકાયં િવિતનખ મુખં ચોવરોમં કરાલં
પં પં પં પાપનાશં ણમત સતતં ભૈરવં ેપાલ  ૧

રં રં રં રવણ,ં કિટકિટતતનું તીણદંાકરાલં
ઘં ઘં ઘં ઘોષ ઘોષં ઘ ઘ ઘ ઘ ઘિટતં ઘઝરં ઘૂર નાદ 
કં કં કં કાલપાશં ુ ુ દૃિઢતં વાિલતં કામદાહં
તં તં તં િદયદેહ,ં ણામત સતતં, ભૈરવં ેપાલ  ૨

લં લં લં લં વદનાથં લ લ લ લ લિલતં દીઘ િજા કરાલં
ધૂં ધૂં ધૂં ધૂવણં ફુટ િવકટમુખં ભાકરં ભીમપ 
ં ં ં ડમાલં, રિવથ મિહગતં તાનેં કરાલ
નં નં નં નભૂષં , ણમત સતતં, ભૈરવં ેપાલ  ૩

વં વં વાયુવહ
ે ં નતજન સદયં સારં પરમતં
ખં ખં ખગહતં િભુવનિવલયં ભાકરં ભીમપ 
ચં ચં ચિલવાઽચલ ચલ ચિલત ચાિલતં ભૂિમચં
મં મં માિય પં ણમત સતતં ભૈરવં ે પાલ  ૪

શં શં શં શહતં, શિશકરધવલં, મુખ સપૂણ તેજ ં
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મં મં મં મં મહાતં, કુ લમચુલ કુ લં મ ગુતં સુિનય 
યં યં યં ભૂતનાથં, િકિલ િકિલ કિલતં બાલકેિલ દહાનં
આં આં આં આતિરં , ણમત સતતં, ભૈરવં ેપાલ  ૫

ખં ખં ખં ખગભેદ,ં િવષમતમયં કાલ કાલં કરાલં
ં ં ં ેવેગ,ં દહ દહ દહનં, તત સદીય માન 
હ હ હકારનાદં, કિટત ગહનં ગજતૈ ભૂિમકપં
વં વં વં વાલલીલં, ણમત સતતં, ભૈરવં ેપાલ  ૬

સં સં સં િસિયોગં, સકલગુણમખં, દેવદેવં સં
પં પં પં પનાભં, હિરહરમયનં ચસૂયાિ ને 
   ઐયનાથં, સતતભયહરં, પૂવદ વ
ે વપં
ર ર ર રૌપં, ણમત સતતં, ભૈરવં ેપાલ  ૭

હં હં હં હંસયાનં, હિસતકલહકં, મુયોગા હાસં, ?
ધં ધં ધં નેપં, િશરમુકુટ જટાબધ બધા હત 
તં તં તંકાનાદં, િદલસતલતં, કામગવાપહારં, ??
ું ું ું ભૂતનાથં, ણમત સતતં, ભૈરવં ેપાલ  ૮

ઇિત મહાકાલભૈરવાકં સપૂણ
 
નમો ભૂતનાથં નમો ેતનાથં
નમઃ કાલકાલં નમઃ માલ 
નમઃ કાિલકાેમલોલં કરાલં
નમો ભૈરવં કાિશકાેપાલ 
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