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મહાકાલભરૈવાક અથવા તીણદંકાલભરૈવાક

{ મહાકાલભરૈવાક અથવા તીણદંકાલભરૈવાક }

ૐ

ય ંય ંય ંયપ ંદશિદિશિવિદત ંભિૂમકપાયમાનં

સ ંસ ંસહંારમૂત િશરમકુુટજટા શખેરંચિબબ 

દ ંદ ંદ ંદીઘકાય ંિવિતનખ મખંુ ચોવરોમ ંકરાલં

પ ંપ ંપ ંપાપનાશ ંણમત સતત ંભરૈવ ંેપાલ  ૧

રં રં રં રવણ,ં કિટકિટતતનુ ંતીણદંાકરાલં

ઘ ંઘ ંઘ ંઘોષ ઘોષં ઘ ઘ ઘ ઘ ઘિટત ંઘઝરં ઘરૂ નાદ 

ક ંક ંક ંકાલપાશ ંુ ુ દૃિઢત ંવાિલત ંકામદાહં

ત ંત ંત ંિદયદહે,ં ણામત સતત,ં ભરૈવ ંેપાલ  ૨

લ ંલ ંલ ંલ ંવદનાથ ંલ લ લ લ લિલત ંદીઘ િજા કરાલં

ધૂં ધૂં ધૂં ધૂવણ ંફુટ િવકટમખંુ ભાકરં ભીમપ 

ં ં ં ડમાલ,ં રિવથ મિહગત ંતાને ંકરાલ

ન ંન ંન ંનભષંૂ , ણમત સતત,ં ભરૈવ ંેપાલ  ૩

વ ંવ ંવાયવુહે ંનતજન સદય ંસારં પરમતં

ખં ખં ખગહત ંિભવુનિવલય ંભાકરં ભીમપ 

ચ ંચ ંચિલવાઽચલ ચલ ચિલત ચાિલત ંભિૂમચં

મ ંમ ંમાિય પ ંણમત સતત ંભરૈવ ંે પાલ  ૪

શ ંશ ંશ ંશહત,ં શિશકરધવલ,ં મખુ સપણૂ તજે ં
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મ ંમ ંમ ંમ ંમહાત,ં કુલમચલુ કુલ ંમ ગુત ંસિુનય 

ય ંય ંય ંભતૂનાથ,ં િકિલ િકિલ કિલત ંબાલકિેલ દહાનં

આં આં આં આતિરં , ણમત સતત,ં ભરૈવ ંેપાલ  ૫

ખં ખં ખં ખગભદે,ં િવષમતમય ંકાલ કાલ ંકરાલં

ં ં ં ેવગે,ં દહ દહ દહન,ં તત સદીય માન 

હ હ હકારનાદ,ં કિટત ગહન ંગજત ૈભિૂમકપં

વ ંવ ંવ ંવાલલીલ,ં ણમત સતત,ં ભરૈવ ંેપાલ  ૬

સ ંસ ંસ ંિસિયોગ,ં સકલગણુમખં, દવેદવે ંસં

પ ંપ ંપ ંપનાભ,ં હિરહરમયન ંચસયૂા િ ને 

   ઐયનાથ,ં સતતભયહરં, પવૂદવેવપં

ર ર ર રૌપ,ં ણમત સતત,ં ભરૈવ ંેપાલ  ૭

હ ંહ ંહ ંહસંયાન,ં હિસતકલહક,ં મુયોગા હાસ,ં ?

ધં ધં ધં નેપ,ં િશરમકુુટ જટાબધ બધા હત 

ત ંત ંતકંાનાદ,ં િદલસતલત,ં કામગવા પહારં, ??

ુ ંુ ંુ ંભતૂનાથ,ં ણમત સતત,ં ભરૈવ ંેપાલ  ૮

ઇિત મહાકાલભરૈવાક ંસપણૂ 

નમો ભતૂનાથ ંનમો તેનાથં

નમઃ કાલકાલ ંનમઃ માલ 

નમઃ કાિલકામેલોલ ંકરાલં

નમો ભરૈવ ંકાિશકાેપાલ 
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