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Shri Mahakalabhairava Kavacham

மஹாகாலைப⁴ரவகவசmh

ேத³vhவாச ।
ேத³வேத³வ மஹாபா³ேஹா ப⁴khதாநாmh ஸுக²வrhத⁴ந ।
ேகந th³தி⁴mh த³தா³thயாஶு கா thைரேலாkhயேமாஹந ॥ 1॥
தnhேம வத³ த³யாऽऽதா⁴ர ஸாத⁴காபீ⁴Shடth³த⁴ேய ।
kh’பாmh  ஜக³nhநாத² வத³ ேவத³விதா³mh வர ॥ 2॥
ைப⁴ரவ உவாச ।
ேகா³பநீயmh phரயthேநந தththவாth தththவmh பராthபரmh ।
ஏஷ th³தி⁴கர:ஸmhயkh கிமேதா² கத²யாmhயஹmh ॥ 3॥
மஹாகாலமஹmh வnhேத³ஸrhவth³தி⁴phரதா³யகmh ।
ேத³வதா³நவக³nhத⁴rhவகிnhநரபேஸவிதmh ॥ 4॥
கவசmh தththவேத³வshய பட²நாth³ ேகா⁴ரத³rhஶேந ।
ஸthயmh ப⁴வதி ஸாnhநிth◌⁴யmh கவசshதவநாnhதராth ॥ 5॥
th³தி⁴mh த³தா³தி ஸா Shடா kh’thவா கவசiµthதமmh ।
ஸாmhராjhயthவmh phயmh த³thவா thரவth பபாலேயth ॥ 6॥
கவசshய ’rhேத³வீ காகா த³ ததா²
விராThச²nhத:³ஸுவிjhேஞயmh மஹாகாலsh ேத³வதா ।
காகா ஸாத⁴ேந ைசவ விநிேயாக:³ phரகீrhthதித:॥ 7॥
ௐ மஶாநshேதா² மஹாth³ேரா மஹாகாேலா தி³க³mhப³ர: ।
கபாலகrhth’கா வாேம ஶூலmh க²Thவாŋhக³mh த³ேண ॥ 8॥
⁴ஜŋhக³⁴ேத ேத³வி ப⁴shமாshதி²மணிமNh³த: ।
jhவலthபாவகமth◌⁴யshேதா² ப⁴shமஶyhயாvhயவshதி²த:॥ 9॥
விபதரதாmh தthர காகாmh ’த³ேயாப ।
ேபயmh கா²th³யmh ச ேசாShயmh ச ெதௗ kh’thவா  பரshபரmh ।
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மஹாகாலைப⁴ரவகவசmh

ஏவmh ப⁴khthயா யேஜth³ ேத³வmh ஸrhவth³தி: ◌⁴ phரஜாயேத ॥ 10॥
phரணவmh rhவiµchசாrhய மஹாகாலாய தthபத³mh ।
நம: பா மஹாமnhthர:ஸrhவஶாshthராrhத²பாரக:³॥ 11॥
அShடேரா மஹா மnhthர:ஸrhவாஶாபரக: ।
ஸrhவபாபயmh யாதி kh³ரஹேண ப⁴khதவthஸேல ॥ 12॥
rhசth³வnhth³வmh மஹாகால phரேத³தி பத³th³வயmh ।
லjhஜாkh³மmh வநிஜாயா ஸ  ராேஜவேரா மஹாnh ॥ 13॥
மnhthரkh³ரஹணமாthேரண ப⁴ேவத ஸthயmh மஹாகவி: ।
க³th³யபth³யமயீ வாணீ க³ŋhகா³நிrhஜ²தா ததா²॥ 14॥
தshய நாம  ேத³ேவஶி ேத³வா கா³யnhதி பா⁴கா: ।
ஶkhதிபீ³ஜth³வயmh த³thவா rhசmh shயாth தத³நnhதரmh ॥ 15॥
மஹாகாலபத³mh த³thவா மாயாபீ³ஜக³mh ததா² ।
rhசேமகmh ஸiµth³th◌⁴’thய மஹாமnhthேரா த³ஶார:॥ 16॥
ராஜshதா²ேந ³rhக³ேம ச பா மாmh ஸrhவேதா iµதா³ ।
ேவதா³தி³பீ³ஜமாதா³ய ப⁴க³மாnh தத³நnhதரmh ॥ 17॥
மஹாகாலாய ஸmhphேராchய rhசmh த³thவா ச ட²th³வயmh ।
ŋhகாரrhவiµth³th◌⁴’thய ேவதா³தி³shதத³நnhதரmh ॥ 18॥
மஹாகாலshயாnhதபா⁴ேக³shவாஹாnhதமiνiµthதமmh ।
த⁴நmh thரmh ஸதா³ பா ப³nh⁴தா³ராநிேகதநmh ॥ 19॥
பிŋhக³லாோ மஜுth³ேத⁴ th³ேத⁴ நிthயmh ஜயphரத:³ ।
ஸmhபா⁴vhய:ஸrhவ³Shடkh◌⁴ந: பா shவshதா²நவlhலப:◌⁴ ॥ 20॥
இதி ேத கதி²தmh ph◌⁴யmh ேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ।
அேநந பட²நாth³ ேத³வி விkh◌⁴நநாேஶா யதா² ப⁴ேவth ॥ 21॥
ஸmhஜக: ஶுசிshநாத: ப⁴khதிkhத:ஸமாத: ।
ஸrhவvhயாதி⁴விநிrhiµkhத:ைவமth◌⁴ேய விேஶஷத:॥ 22॥
மஹாபீ⁴ம:ஸதா³ பா ஸrhவshதா²ந வlhலப⁴mh । ?

காபாrhவshதி²ேதா ேத³வ:ஸrhவதா³ பா ேம iµேக²॥ 23॥
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॥ ப²ல தி॥
பட²நாth காகாேத³வீ பேட²th கவசiµthதமmh ।
iΝயாth³ வா phரயthேநந ஸதா³ऽऽநnhத³மேயா ப⁴ேவth ॥ 1॥
ரth³த⁴யாऽரth³த⁴யா வாபி பட²நாth கவசshய யth ।
ஸrhவth³தி⁴மவாphேநாதி யth³யnhமந வrhதேத ॥ 2॥
பி³lhவேல பேட²th³ யsh பட²நாth³ கவசshய யth ।
thஸnhth◌⁴யmh பட²நாth³ ேத³வி ப⁴ேவnhநிthயmh மஹாகவி:॥ 3॥
மாmh ஜயிthவா  ய: பேட²th³ பா⁴வதthபர: ।
ந கிசிth³ ³rhலப⁴mh தshய தி³வி வா ⁴வி ேமாத³ேத ॥ 4॥
³rhபி⁴ே ராஜபீடா³யாmh kh³ராேம வா ைவமth◌⁴யேக ।
யthர யthர ப⁴யmh phராphத:ஸrhவthர phரபேட²nhநர:॥ 5॥
தthர தthராப⁴யmh தshய ப⁴வthேயவ ந ஸmhஶய: ।
வாமபாrhேவ ஸமாநீய ேஶாபி⁴தாmh வரகாநீmh ॥ 6॥
ரth³த⁴யாऽரth³த⁴யா வாபி பட²நாth கவசshய  ।
phரயthநத: பேட²th³ யsh தshய th³தி: ◌⁴ கேர shதி²தா ॥ 7॥
இத³mh கவசமjhஞாthவா காலmh ேயா ப⁴ஜேத நர: ।
ைநவ th³தி⁴rhப⁴ேவth தshய விkh◌⁴நshதshய பேத³ பேத³ ।
ஆெதௗ³ வrhம ப²thவா  தshய th³தி⁴rhப⁴விShயதி ॥ 8॥
॥ இதி th³ரயாமேல மஹாதnhthேர மஹாகாலைப⁴ரவகவசmh ஸmhrhணmh॥
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