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Shri Mahakalabhairava Kavacham

શ્રીમહાકાલભૈરવકવચમ્

શ્રીદેવ્યવુાચ ।
દેવદેવ મહાબાહાે ભક્તાનાં સખુવધર્ન ।
કેન સ દ્ધ દદાત્યાશુ કાલી ત્રૈલાેક્યમાેહન॥ ૧॥
તન્મે વદ દયાઽઽધાર સાધકાભીષ્ટ સદ્ધયે ।
કૃપાં કુ જગન્નાથ વદ વેદિવદાં વર॥ ૨॥
શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
ગાપેનીયં પ્રયત્નને ત વાત્ ત વં પરા પરમ્ ।
અેષ સ દ્ધકરઃ સ યક્ િકમથાે કથયા યહમ્॥ ૩॥
મહાકાલમહમ્ વ દે સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકમ્ ।
દેવદાનવગ ધવર્િકન્નરપિરસિેવતમ્॥ ૪॥
કવચં ત વદેવસ્ય પઠનાદ્ ઘાેરદશર્ને ।
સતં્ય ભવ ત સાિન્ન યં કવચ તવના તરાત્॥ ૫॥
સ દ્ધ દદા ત સા તુષ્ટા કૃ વા કવચમુત્તમમ્ ।
સામ્રાજ્ય વં પ્રયં દ વા પતુ્રવત્ પિરપાલયેત્॥ ૬॥
કવચસ્ય ઋ ષદવી કા લકા દ ક્ષણા તથા
િવરાટ્છ દઃ સિુવજ્ઞેયં મહાકાલ તુ દેવતા ।
કા લકા સાધને ચવૈ િવિનયાેગઃ પ્રક ત્તતઃ॥ ૭॥
ૐ મશાનસ્થાે મહા દ્રાે મહાકાલાે િદગ બરઃ ।
કપાલક ર્કા વામે શલંૂ ખટ્વાઙ્ગમ્ દ ક્ષણે॥ ૮॥
ભજુઙ્ગભૂ ષતે દેિવ ભ મા સ્થમ ણમ ડતઃ ।
વલ પાવકમ યસ્થાે ભ મશ યાવ્યવ સ્થતઃ॥ ૯॥
િવપર તરતાં તત્ર કા લકાં હૃદયાપેિર ।
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પેયં ખાદં્ય ચ ચાે યં ચ તાૈ કૃ વા તુ પર પરમ્ ।
અેવં ભ યા યજેદ્ દેવં સવર્ સ દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૧૦॥
પ્રણવં પવૂર્મુચ્ચાયર્ મહાકાલાય ત પદમ્ ।
નમઃ પાતુ મહામ ત્રઃ સવર્શાસ્ત્રાથર્પારગઃ॥ ૧૧॥
અષ્ટક્ષરાે મહા મ ત્રઃ સવાર્શાપિરપૂરકઃ ।
સવર્પાપક્ષયં યા ત ગ્રહણે ભક્તવ સલે॥ ૧૨॥
કૂચર્દ્વ દં્વ મહાકાલ પ્રસીદે ત પદદ્વયમ્ ।
લ યુગ્મં વિહ્ન યા સ તુ રાજેશ્વરાે મહાન્॥ ૧૩॥
મ ત્રગ્રહણમાત્રેણ ભવેત સતં્ય મહાકિવઃ ।
ગદ્યપદ્યમયી વાણી ગઙ્ગાિનઝર્િરતા તથા॥ ૧૪॥
તસ્ય નામ તુ દેવે શ દેવા ગાય ત ભાવુકાઃ ।
શ ક્તબીજદ્વયં દ વા કૂચ સ્યાત્ તદન તરમ્॥ ૧૫॥
મહાકાલપદં દ વા માયાબીજયુગં તથા ।
કૂચર્મેકં સમુદૃ્ધત્ય મહામ ત્રાે દશાક્ષરઃ॥ ૧૬॥
રાજસ્થાને દુગર્મે ચ પાતુ માં સવર્તાે મુદા ।
વેદાિદબીજમાદાય ભગમાન્ તદન તરમ્॥ ૧૭॥
મહાકાલાય સ પ્રાેચ્ય કૂચ દ વા ચ ઠદ્વયમ્ ।
હ્ર ીકંારપવૂર્મુદૃ્ધત્ય વેદાિદ તદન તરમ્॥ ૧૮॥
મહાકાલસ્યા તભાગે વાહા તમનુમુત્તમમ્ ।
ધનં પતંુ્ર સદા પાતુ બ ધુદારાિનકેતનમ્॥ ૧૯॥
િપઙ્ગલાક્ષાે મ જુયુદ્ધે યુદ્ધે િનતં્ય જયપ્રદઃ ।
સ ભાવ્યઃ સવર્દુષ્ટઘ્નઃ પાતુ વસ્થાનવ લભઃ॥ ૨૦॥
ઇ ત તે ક થતં તુ યં દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
અનને પઠનાદ્ દેિવ િવઘ્નનાશાે યથા ભવેત્॥ ૨૧॥
સ પજૂકઃ શુ ચ નાતઃ ભ ક્તયુક્તઃ સમાિહતઃ ।
સવર્વ્યાિધિવિનમુર્ક્તઃ વૈિરમ યે િવશષેતઃ॥ ૨૨॥
મહાભીમઃ સદા પાતુ સવર્સ્થાન વ લભમ્ । ?

કાલીપાશ્વર્ સ્થતાે દેવઃ સવર્દા પાતુ મે મખુે॥ ૨૩॥
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॥ ફલ શ્રુ ત॥
પઠનાત્ કા લકાદેવી પઠેત્ કવચમુત્તમમ્ ।
શ્રુ યાદ્ વા પ્રયત્નને સદાઽઽન દમયાે ભવેત્॥ ૧॥
શ્રદ્ધયાઽશ્રદ્ધયા વાિપ પઠનાત્ કવચસ્ય યત્ ।
સવર્ સ દ્ધમવા ાે ત યદ્યન્મન સ વતર્તે॥ ૨॥
બ વમૂલે પઠેદ્ ય તુ પઠનાદ્ કવચસ્ય યત્ ।
િત્રસ યં પઠનાદ્ દેિવ ભવેિન્નત્યં મહાકિવઃ॥ ૩॥
કુમાર ં પજૂિય વા તુ યઃ પઠેદ્ ભાવત પરઃ ।
ન િક ચદ્ દુલર્ભં તસ્ય િદિવ વા ભુિવ માેદતે॥ ૪॥
દુ ભક્ષે રાજપીડાયાં ગ્રામે વા વૈિરમ યકે ।
યત્ર યત્ર ભયં પ્રાપ્તઃ સવર્ત્ર પ્રપઠેન્નરઃ॥ ૫॥
તત્ર તત્રાભયં તસ્ય ભવત્યેવ ન સશંયઃ ।
વામપાશ્વ સમાનીય શાે ભતાં વરકા મનીમ્॥ ૬॥
શ્રદ્ધયાઽશ્રદ્ધયા વાિપ પઠનાત્ કવચસ્ય તુ ।
પ્રયત્નતઃ પઠેદ્ ય તુ તસ્ય સ દ્ધઃ કરે સ્થતા॥ ૭॥
ઇદં કવચમજ્ઞા વા કાલં યાે ભજતે નરઃ ।
નવૈ સ દ્ધભર્વેત્ તસ્ય િવઘ્ન તસ્ય પદે પદે ।
આદાૈ વમર્ પિઠ વા તુ તસ્ય સ દ્ધભર્િવ ય ત॥ ૮॥
॥ ઇ ત દ્રયામલે મહાત ત્રે મહાકાલભૈરવકવચં સ પૂણર્મ॥્
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