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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
હન્નીલત ત્રા તગર્તમ્

શ્રીદેવ્યવુાચ ।
પવૂ િહ સૂ ચતં દેવ કાલીનામસહસ્રકમ્ ।
તદ્વદ વ મહાદેવ યિદ નેહાેઽ ત માં પ્ર ત॥ ૧॥
શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
ત ત્રેઽ મન્ પરમેશાિન કાલીનામસહસ્રકમ્ ।

વૈકમના દેિવ ભક્તાનાં પ્રી તવદ્ધર્નમ્॥ ૨॥
ૐ અસ્યાઃ શ્રીકાલીદેવ્યાઃ મ ત્રસહસ્રનામ તાતે્રસ્ય
મહાકાલભૈરવ ઋ ષઃ । અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીકાલી દેવતા ।
ક્ર ં બીજમ્ । હંૂ શ ક્તઃ । હ્ર ી ં ક લકમ્ । ધમાર્થર્કામમાેક્ષાથ િવિનયાેગઃ॥
કા લકા કામદા કુ લા ભદ્રકાલી ગણેશ્વર ।
ભૈરવી ભૈરવપ્રીતા ભવાની ભવમાે ચની॥ ૩॥
કાલરાિત્રમર્હારાિત્રમાહરાિત્રશ્ચ માેિહની ।
મહાકાલરતા સૂ મા કાૈલવ્રતપરાયણા॥ ૪॥
કાેમલાઙ્ગી કરાલાઙ્ગી કમનીયા વરાઙ્ગના ।
ગ ધચ દનિદગ્ધાઙ્ગી સતી સા વી પ તવ્રતા॥ ૫॥
કાિકની વણર્ પા ચ મહાકાલકુટુ બની ।
કામહ ત્રી કામકલા કામિવજ્ઞા મહાેદયા॥ ૬॥
કા ત પા મહાલ મીમર્હાકાલ વ િપણી ।
કુલીના કુલસવર્ વા કુલવત્મર્પ્રદ શકા॥ ૭॥
કુલ પા ચકાેરાક્ષી શ્રીદુગાર્ દુગર્ના શની ।
ક યા કુમાર ગાૈર તુ કૃ ણદેહા મહામનાઃ॥ ૮॥
કૃ ણાઙ્ગી નીલદેહા ચ િપઙ્ગકેશી કૃશાેદર ।
િપઙ્ગાક્ષી કમલપ્રીતા કાલી કાલપરાક્રમા॥ ૯॥
કલાનાથ પ્રયા દેવી કુલકા તાઽપરા જતા ।
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ઉગ્રતારા મહાેગ્રા ચ તથા ચૈકજટા શવા॥ ૧૦॥
નીલા ઘના બલાકા ચ કાલદાત્રી કલા ત્મકા ।
નારાયણ પ્રયા સૂ મા વરદા ભક્તવ સલા॥ ૧૧॥
વરારાેહા મહાબાણા િકશાેર યવુતી સતી ।
દ ઘાર્ઙ્ગી દ ઘર્કેશા ચ મુ ડધાિરણી તથા॥ ૧૨॥
મા લની નરમુ ડાલી શવમુ ડા સ્થધાિરણી ।
રક્તનતે્રા િવશાલાક્ષી સ દૂરભષૂણા મહી॥ ૧૩॥
ઘાેરરાિત્રમર્હારાિત્રઘારા તકિવના શની ।
નાર સહી મહારાૈદ્ર નીલ પા ષાસના॥ ૧૪॥
િવલાેચના િવ પાક્ષી રક્તાે પલિવલાેચના ।
પૂણ દુવદના ભીમા પ્રસન્નવદના તથા॥ ૧૫॥
પદ્મનતે્રા િવશાલાક્ષી શર જ્યાે નાસમાકુલા ।
પ્રફુ લપુ ડર કાભલાેચના ભયના શની॥ ૧૬॥
અટ્ટહાસા મહાેચ્છ્વાસા મહાિવઘ્નિવના શની ।
કાેટરાક્ષી કૃશગ્રીવા કુલતીથર્પ્રસાિધની॥ ૧૭॥
કુલગતર્પ્રસન્નાસ્યા મહતી કુલભૂ ષકા ।
બહુવાક્યા તરસા ચ ડ પા તવે ગની॥ ૧૮॥
વેગદપાર્ િવશાલૈ દ્ર પ્રચ ડચ ડકા તથા ।
ચ ડકા કાલવદના સતુી ણના સકા તથા॥ ૧૯॥
દ ઘર્કેશી સકેુશી ચ કિપલાઙ્ગી મહા ણા ।
પ્રેતભષૂણસ પ્રીતા પ્રેતદાેદર્ ડઘ ટકા॥ ૨૦॥
શઙ્ ખની શઙ્ખમુદ્રા ચ શઙ્ખ વિનિનનાિદની ।
મશાનવા સની પૂણાર્ પૂણ દુવદના શવા॥ ૨૧॥
શવપ્રીતા શવરતા શવાસનસમાશ્રયા ।
પુ યાલયા મહાપુ યા પુ યદા પુ યવ લભા॥ ૨૨॥
નરમુ ડધરા ભીમા ભીમાસરુિવના શની ।
દ ક્ષણા દ ક્ષણાપ્રીતા નાગયજ્ઞાપેવી તની॥ ૨૩॥
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િદગ બર મહાકાલી શા તા પીનાેન્નત તની ।
ઘાેરાસના ઘાેર પા ક્પ્રા તે રક્તધાિરકા॥ ૨૪॥
મહા વિનઃ શવાસક્તા મહાશ દા મહાેદર ।
કામાતુરા કામસક્તા પ્રમત્તા શક્તભાવના॥ ૨૫॥
સમુદ્રિનલયા દેવી મહામત્તજન પ્રયા ।
ક ષતા કષર્ણપ્રીતા સવાર્કષર્ણકાિરણી॥ ૨૬॥
વાદ્યપ્રીતા મહાગીતરક્તા પ્રેતિનવા સની ।
નરમુ ડ ગીતા મા લની માલ્યભૂ ષતા॥ ૨૭॥
ચતુભુર્ મહારાૈદ્ર દશહ તા પ્રયાતુરા ।
જગન્માતા જગદ્ધાત્રી જગતી મુ ક્તદા પરા॥ ૨૮॥
જગદ્ધાત્રી જગ ત્રાત્રી જગદાન દકાિરણી ।
જગ વમયી હૈમવતી માયા મહાકચા॥ ૨૯॥
નાગાઙ્ગી સહૃંતાઙ્ગી ચ નાગશ યાસમાગતા ।
કાલરાિત્રદાર્ ણા ચ ચ દ્રસયૂર્પ્રતાિપની॥ ૩૦॥
નાગે દ્રન દની દેવક યા ચ શ્રીમનાેરમા ।
િવદ્યાધર વેદિવદ્યા ય ક્ષણી શવમાેિહની॥ ૩૧॥
રાક્ષસી ડાિકની દેવમયી સવર્જગ જયા ।
શ્રુ ત પા તથાગ્ ેયી મહામુ ક્તજર્નેશ્વર ॥ ૩૨॥
પ તવ્રતા પ તરતા પ તભ ક્તપરાયણા ।
સ દ્ધદા સ દ્ધસદંાત્રી તથા સદ્ધજન પ્રયા॥ ૩૩॥
કિત્રહ તા શવા ઢા શવ પા શવાસના ।
ત મસ્રા તામસી િવજ્ઞા મહામેઘ વ િપણી॥ ૩૪॥
ચા ચત્રા ચા વણાર્ ચા કેશસમાકુલા ।
ચાવર્ઙ્ગી ચ ચલા લાેલા ચીનાચારપરાયણા॥ ૩૫॥
ચીનાચારપરા લ વતી વપ્રદાઽનઘા ।
સર વતી તથા લ મીમર્હાનીલસર વતી॥ ૩૬॥
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગિરષ્ઠા ધમર્િનરતા ધમાર્ધમર્િવના શની ।
િવ શષ્ટા મહતી મા યા તથા સાૈ યજન પ્રયા॥ ૩૭॥
ભયદાત્રી ભયરતા ભયાનકજન પ્રયા ।
વાક્ય પા છન્નમ તા છન્નાસરુ પ્રયા સદા॥ ૩૮॥
ઋગ્વેદ પા સાિવત્રી રાગયુક્તા રજ વલા ।
રજઃપ્રીતા ર ેરક્તા રજઃસસંગર્વ દ્ધની॥ ૩૯॥
રજઃ લુતા રજઃસ્ફ તા રજઃકુ તલશાે ભતા ।
કુ ડલી કુ ડલપ્રીતા તથા કુ ડલશાે ભતા॥ ૪૦॥
રેવતી રેવતપ્રીતા રેવા ચૈરાવતી શભુા ।
શ ક્તની ચિક્રણી પદ્મા મહાપદ્મિનવા સની॥ ૪૧॥
પદ્માલયા મહાપદ્મા પ દ્મની પદ્મવ લભા ।
પદ્મ પ્રયા પદ્મરતા મહાપદ્મસશુાે ભતા॥ ૪૨॥
શલૂહ તા શલૂરતા શૂ લની શલૂસઙ્ ગકા ।
િપનાકધાિરણી વીણા તથા વીણાવતી મઘા॥ ૪૩॥
રાેિહણી બહુલપ્રીતા તથા વાહનવ દ્ધતા ।
રણપ્રીતા રણરતા રણાસરુિવના શની॥ ૪૪॥
રણાગ્રવ તની રાણા રણાગ્રા રણપ ડતા ।
જટાયુક્તા જટાિપઙ્ગા વ જ્રણી શૂ લની તથા॥ ૪૫॥
ર ત પ્રયા ર તરતા ર તભક્તા રતાતુરા ।
ર તભીતા ર તગતા મિહષાસરુના શની॥ ૪૬॥
રક્તપા રક્તસ પ્રીતા રક્તાખ્યા રક્તશાે ભતા ।
રક્ત પા રક્તગતા રક્તખપર્રધાિરણી॥ ૪૭॥
ગલચ્છાે ણતમુ ડાલી ક ઠમાલાિવભૂ ષતા ।
ષાસના ષરતા ષાસનકૃતાશ્રયા॥ ૪૮॥

વ્યાઘ્રચમાર્ તા રાૈદ્ર વ્યાઘ્રચમાર્વલી તથા ।
કામાઙ્ગી પરમા પ્રીતા પરાસરુિનવા સની॥ ૪૯॥
ત ણા ત ણપ્રાણા તથા ત ણમિદની ।
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ત ણપ્રેમદા દ્ધા તથા દ્ધ પ્રયા સતી॥ ૫૦॥
વ ાવતી વ રતા નાર સહી મહાલયા ।

અમાેઘા ધતી ર યા તી ણા ભાેગવતી સદા॥ ૫૧॥
મ દાિકની મ દરતા મહાન દા વરપ્રદા ।
માનદા માિનની મા યા માનનીયા મદાતુરા॥ ૫૨॥
મિદરા મિદરાને્માદા મિદરાક્ષી મદાલયા ।
સદુ ઘાર્ મ યમા ન દા િવનતાસરુિનગર્તા॥ ૫૩॥
જયપ્રદા જયરતા દુજર્યાસરુના શની ।
દુષ્ટદૈત્યિનહ ત્રી ચ દુષ્ટાસરુિવના શની॥ ૫૪॥
સખુદા માેક્ષદા માેક્ષા મહામાેક્ષપ્રદાિયની ।
ક તયર્શ વની ભષૂા ભૂ યા ભૂતપ ત પ્રયા॥ ૫૫॥
ગુણાતીતા ગુણપ્રીતા ગુણરક્તા ગુણા ત્મકા ।
સગુણા િનગુર્ણા સીતા િનષ્ઠા કાષ્ઠા પ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૫૬॥
ધિનષ્ઠા ધનદા ધ યા વસદુા સપુ્રકા શની ।
ગવુ ગુ તરા ધાૈ યા ધાૈ યાસરુિવના શની॥ ૫૭॥
િન કામા ધનદા કામા સકામા કામ વના ।
ચ તામ ણઃ ક પલતા તથા શઙ્કરવાિહની॥ ૫૮॥
શઙ્કર શઙ્કરરતા તથા શઙ્કરમાેિહની ।
ભવાની ભવદા ભવ્યા ભવપ્રીતા ભવાલયા॥ ૫૯॥
મહાદેવ પ્રયા ર યા રમણી કામસુ દર ।
કદલી ત ભસરંામા િનમર્લાસનવા સની॥ ૬૦॥
માથુર મથુરા માયા તથા સરુ ભવ દ્ધની ।
વ્યક્તાવ્યક્તાનેક પા સવર્તીથાર્ પદા શવા॥ ૬૧॥
તીથર્ પા મહા પા તથાગ ત્યવધૂરિપ ।
શવાની શવૈલપ્રીતા તથા શવૈલવા સની॥ ૬૨॥
કુ તલા કુ તલપ્રીતા તથા કુ તલશાે ભતા ।
મહાકચા મહાબુ દ્ધમર્હામાયા મહાગદા॥ ૬૩॥
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

મહામેઘ વ પા ચ તથા કઙ્કણમાેિહની ।
દેવપજૂ્યા દેવરતા યવુતી સવર્મઙ્ગલા॥ ૬૪॥
સવર્ પ્રયઙ્કર ભાેગ્યા ભાેગ પા ભગાકૃ તઃ ।
ભગપ્રીતા ભગરતા ભગપ્રેમરતા સદા॥ ૬૫॥
ભગસમંદર્નપ્રીતા ભગાપેિરિનવે શતા ।
ભગદક્ષા ભગાક્રા તા ભગસાૈભાગ્યવ દ્ધની॥ ૬૬॥
દક્ષક યા મહાદક્ષા સવર્દક્ષા પ્રચ ડકા ।
દ ડ પ્રયા દ ડરતા દ ડતાડનત પરા॥ ૬૭॥
દ ડભીતા દ ડગતા દ ડસમંદર્ને રતા ।
સવુેિદદ ડમ યસ્થા ભૂભુર્વઃ વઃ વ િપણી॥ ૬૮॥
આદ્યા દુગાર્ જયા સૂ મા સૂ મ પા જયાકૃ તઃ ।
ક્ષેમઙ્કર મહાઘૂણાર્ ઘૂણર્નાસા વશઙ્કર ॥ ૬૯॥
િવશાલાવયવા મેઘ્યા િત્રવલીવલયા શભુા ।
મદાને્મત્તા મદરતા મત્તાસરુિવના શની॥ ૭૦॥
મધુકૈટભસહં ત્રી િનશુ ભાસરુમિદની ।
ચ ડ પા મહાચ ડી ચ ડકા ચ ડનાિયકા॥ ૭૧॥
ચ ડાેગ્રા ચ ડવણાર્ પ્રચ ડા ચ ડાવતી શવા ।
નીલાકારા નીલવણાર્ નીલે દ વરલાેચના॥ ૭૨॥
ખડ્ગહ તા ચ દ્વઙ્ગી તથા ખપર્રધાિરણી ।
ભીમા ચ ભીમવદના મહાભીમા ભયાનકા॥ ૭૩॥
કલ્યાણી મઙ્ગલા શદુ્ધા તથા પરમકાૈતુકા ।
પરમેષ્ઠ પરરતા પરા પરતરા પરા॥ ૭૪॥
પરાન દ વ પા ચ િનત્યાન દ વ િપણી ।
િનત્યા િનત્ય પ્રયા ત દ્ર ભવાની ભવસુ દર ॥ ૭૫॥
ત્રૈલાેક્યમાેિહની સદ્ધા તથા સદ્ધજન પ્રયા ।
ભૈરવી ભૈરવપ્રીતા તથા ભૈરવમાેિહની॥ ૭૬॥
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

માતઙ્ગી કમલા લ મીઃ ષાેડશી િવષયાતુરા ।
િવષમગ્ ા િવષરતા િવષરક્ષા જયદ્રથા॥ ૭૭॥
કાકપક્ષધરા િનત્યા સવર્િવ મયકાિરણી ।
ગિદની કા મની ખડ્ગમુ ડમાલાિવભૂ ષતા॥ ૭૮॥
યાેગીશ્વર યાેગમાતા યાેગાન દ વ િપણી ।
આન દભૈરવી ન દા તથા ન દજન પ્રયા॥ ૭૯॥
ન લની લલના શભુ્રા શભુ્રાનનિવભૂ ષતા ।
લલ જહ્વા નીલપદા તથા સમુખદ ક્ષણા॥ ૮૦॥
બ લભક્તા બ લરતા બ લભાેગ્યા મહારતા ।
ફલભાેગ્યા ફલરસા ફલદા શ્રીફલ પ્રયા॥ ૮૧॥
ફ લની ફલસવં ફલાફલિનવાિરણી ।
ફલપ્રીતા ફલગતા ફલસદંાનસ ધની॥ ૮૨॥
ફલાને્મખુી સવર્સ વા મહાસ વા ચ સા વક ।
સવર્ પા સવર્રતા સવર્સ વિનવા સની॥ ૮૩॥
મહા પા મહાભાગા મહામેઘ વ િપણી ।
ભયનાસા ગણરતા ગણપ્રીતા મહાગ તઃ॥ ૮૪॥
સદ્ગ તઃ સ કૃ તઃ વક્ષા શવાસનગતા શભુા ।
ત્રૈલાેક્યમાેિહની ગઙ્ગા વગર્ઙ્ગા વગર્વા સની॥ ૮૫॥
મહાન દા સદાન દા િનત્યાિનત્ય વ િપકા ।
સત્યગ ધા સત્યગણા સત્ય પા મહાકૃ તઃ॥ ૮૬॥
મશાનભૈરવી કાલી તથા ભયિવમિદની ।
િત્રપુરા પરમેશાની સુ દર પુરસુ દર ॥ ૮૭॥
િત્રપુરેશી પ ચદશી પ ચમી પુરવા સની ।
મહાસપ્તદશી ષષ્ઠ સપ્તમી ચાષ્ટમી તથા॥ ૮૮॥
નવમી દશમી દેવ પ્રયા ચૈકાદશી શવા ।
દ્વાદશી પરમા િદવ્યા નીલ પા ત્રયાેદશી॥ ૮૯॥
ચતુદર્શી પાૈણર્માસી રાજરાજેશ્વર તથા ।
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િત્રપુરા િત્રપુરેશી ચ તથા િત્રપુરમિદની॥ ૯૦॥
સવાર્ઙ્ગસુ દર રક્તા રક્તવસ્ત્રાપેવી તની ।
ચામર ચામરપ્રીતા ચમરાસરુમિદની॥ ૯૧॥
મનાેજ્ઞા સુ દર ર યા હંસી ચ ચા હા સની ।
િનત બની િનત બાઢ ા િનત બગુ શાે ભતા॥ ૯૨॥
પટ્ટવસ્ત્રપિરધાના પટ્ટવસ્ત્રધરા શભુા ।
કપૂર્રચ દ્રવદના કુઙુ્કમદ્રવશાે ભતા॥ ૯૩॥
થવી થુ પા સા પા થવે દ્રિવના શની ।

રત્નવેિદઃ સરેુશા ચ સરેુશી સરુમાેિહની॥ ૯૪॥
શરાેમ ણમર્ ણગ્રીવા મ ણરત્નિવભૂ ષતા ।
ઉવર્શી શમની કાલી મહાકાલ વ િપણી॥ ૯૫॥
સવર્ પા મહાસ વા પા તરિવલા સની ।
શવા શવૈા ચ દ્રાણી તથા શવિનનાિદની॥ ૯૬॥
માતઙ્ ગની ભ્રામર ચ તથવૈાઙ્ગનમખેલા ।
યાે ગની ડાિકની ચવૈ તથા મહેશ્વર પરા॥ ૯૭॥
અલ બુષા ભવાની ચ મહાિવદ્યાૈઘસં તા ।
ગ્ ધ્ર પા બ્રહ્મયાેિનમર્હાન દા મહાેદયા॥ ૯૮॥
િવ પાક્ષા મહાનાદા ચ ડ પા કૃતાકૃ તઃ ।
વરારાેહા મહાવ લી મહાિત્રપુરસુ દર ॥ ૯૯॥
ભગા ત્મકા ભગાધાર િપણી ભગમા લની ।
લઙ્ગા ભધાિયની દેવી મહામાયા મહા તઃ॥ ૧૦૦॥
મહામેધા મહાશા તા શા ત પા વરાનના ।
લઙ્ગમાલા લઙ્ગભષૂા ભગમાલાિવભષૂણા॥ ૧૦૧॥
ભગ લઙ્ગા તપ્રીતા ભગ લઙ્ગા તા ત્મકા ।
ભગ લઙ્ગાચર્નપ્રીતા ભગ લઙ્ગ વ િપણી॥ ૧૦૨॥
વય ભૂકુસમુપ્રીતા વય ભૂકુસમુાસના ।
વય ભૂકુસમુરતા લતા લઙ્ગનત પરા॥ ૧૦૩॥
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સરુાશના સરુાપ્રીતા સરુાસવિવમિદતા ।
સરુાપાનમહાતી ણા સવાર્ગમિવિન દતા॥ ૧૦૪॥
કુ ડગાેલસદાપ્રીતા ગાેલપુ પસદાર તઃ ।
કુ ડગાેલાેદ્ભવપ્રીતા કુ ડગાેલાેદ્ભવા ત્મકા॥ ૧૦૫॥
વય ભવા શવા ધાત્રી પાવની લાેકપાવની ।

મહાલ મીમર્હેશાની મહાિવ પ્રભાિવની॥ ૧૦૬॥
િવ પ્રયા િવ રતા િવ ભ ક્તપરાયણા ।
િવ ણાવેર્ક્ષઃસ્થલસ્થા ચ િવ પા ચ વૈ ણવી॥ ૧૦૭॥
અ શ્વની ભરણી ચવૈ કૃ ત્તકા રાેિહણી તથા ।
તમધા તથા તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટ પા ચતા ચ તઃ॥ ૧૦૮॥

ચ ત પા ચ વ પા જ્ઞાન પા સનાતની ।
સવર્િવજ્ઞજયા ગાૈર ગાૈરવણાર્ શચી શવા॥ ૧૦૯॥
ભવ પા ભવપરા ભવાની ભવમાે ચની ।
પનુવર્સુ તથા પુ યા તજે વી સ ધવુા સની॥ ૧૧૦॥
શકુ્રાશના શકુ્રભાેગા શકુ્રાે સારણત પરા ।
શકુ્રપજૂ્યા શકુ્રવ દ્યા શકુ્રભાેગ્યા પુલાેમ ॥ ૧૧૧॥
શકુ્રાચ્યાર્ શકુ્રસતંુષ્ટા સવર્શકુ્રિવમુ ક્તદા ।
શકુ્રમૂ તઃ શકુ્રદેહા શકુ્રાઙ્ગી શકુ્રમાેિહની॥ ૧૧૨॥
દેવપજૂ્યા દેવરતા યવુતી સવર્મઙ્ગલા ।
સવર્ પ્રયઙ્કર ભાેગ્યા ભાેગ પા ભગાકૃ તઃ॥ ૧૧૩॥
ભગપ્રેતા ભગરતા ભગપ્રેમપરા તથા ।
ભગસમંદર્નપ્રીતા ભગાપેિર િનવે શતા॥ ૧૧૪॥
ભગદક્ષા ભગાક્રા તા ભગસાૈભાગ્યવ દ્ધની ।
દક્ષક યા મહાદક્ષા સવર્દક્ષા પ્રદ તકા॥ ૧૧૫॥
દ ડ પ્રયા દ ડરતા દ ડતાડનત પરા ।
દ ડભીતા દ ડગતા દ ડસમંદર્ને રતા॥ ૧૧૬॥

kAlIsahasranAmastotrambRRihannIla.pdf 9



॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વેિદમ ડલમ યસ્થા ભૂભુર્વઃ વઃ વ િપણી ।
આદ્યા દુગાર્ જયા સૂ મા સૂ મ પા જયાકૃ તઃ॥ ૧૧૭॥
ક્ષેમઙ્કર મહાઘૂણાર્ ઘૂણર્નાસા વશઙ્કર ।
િવશાલાવયવા મે યા િત્રવલીવલયા શભુા॥ ૧૧૮॥
મદ્યાને્મત્તા મદ્યરતા મત્તાસરુિવલા સની ।
મધુકૈટભસહં ત્રી િનશુ ભાસરુમિદની॥ ૧૧૯॥
ચ ડ પા મહાચ ડા ચ ડકા ચ ડનાિયકા ।
ચ ડાેગ્રા ચ ચતવુર્ગાર્ તથા ચ ડાવતી શવા॥ ૧૨૦॥
નીલદેહા નીલવણાર્ નીલે દ વરલાેચના ।
િનત્યાિનત્ય પ્રયા ભદ્રા ભવાની ભવસુ દર ॥ ૧૨૧॥
ભૈરવી ભૈરવપ્રીતા તથા ભૈરવમાેિહની ।
માતઙ્ગી કમલા લ મીઃ ષાેડશી ભીષણાતુરા॥ ૧૨૨॥
િવષમગ્ ા િવષરતા િવષભક્ષ્યા જયા તથા ।
કાકપક્ષધરા િનત્યા સવર્િવ મયકાિરણી॥ ૧૨૩॥
ગિદની કા મની ખડ્ગા મુ ડમાલાિવભૂ ષતા ।
યાેગેશ્વર યાેગરતા યાેગાન દ વ િપણી॥ ૧૨૪॥
આન દભૈરવી ન દા તથાન દજન પ્રયા ।
ન લની લલના શભુ્રા શભુાનનિવરા જતા॥ ૧૨૫॥
લલ જહ્વા નીલપદા તથા સમંખુદ ક્ષણા ।
બ લભક્તા બ લરતા બ લભાેગ્યા મહારતા॥ ૧૨૬॥
ફલભાેગ્યા ફલરસા ફલદાત્રી ફલ પ્રયા ।
ફ લની ફલસરંક્તા ફલાફલિનવાિરણી॥ ૧૨૭॥
ફલપ્રીતા ફલગતા ફલસ ધાનસ ધની ।
ફલાને્મખુી સવર્સ વા મહાસ વા ચ સા વકા॥ ૧૨૮॥
સવર્ પા સવર્રતા સવર્સ વિનવા સની ।
મહા પા મહાભાગા મહામેઘ વ િપણી॥ ૧૨૯॥
ભયનાશા ગણરતા ગણગીતા મહાગ તઃ ।

10 sanskritdocuments.org



॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સદ્ગ તઃ સ કૃ તઃ સાક્ષાત્ સદાસનગતા શભુા॥ ૧૩૦॥
ત્રૈલાેક્યમાેિહની ગઙ્ગા વગર્ઙ્ગા વગર્વા સની ।
મહાન દા સદાન દા િનત્યા સત્ય વ િપણી॥ ૧૩૧॥
શકુ્ર નાતા શકુ્રકર શકુ્રસવે્યા તશિુક્રણી ।
મહાશકુ્રા શકુ્રરતા શકુ્ર ષ્ટિવધાિયની॥ ૧૩૨॥
સારદા સાધકપ્રાણા સાધકપ્રેમવ દ્ધની ।
સાધકાભીષ્ટદા િનતં્ય સાધકપ્રેમસિેવતા॥ ૧૩૩॥
સાધકપ્રેમસવર્ વા સાધકાભક્તરક્તપા ।
મ લકા માલતી તઃ સપ્તવણાર્ મહાકચા॥ ૧૩૪॥
સવર્મયી સવર્શભુ્રા ગાણપત્યપ્રદા તથા ।
ગગના ગગનપ્રીતા તથા ગગનવા સની॥ ૧૩૫॥
ગણનાથ પ્રયા ભવ્યા ભવાચાર્ સવર્મઙ્ગલા ।
ગુહ્યકાલી ભદ્રકાલી શવ પા સતાંગ તઃ॥ ૧૩૬॥
સદ્ભક્તા સ પરા સતેુઃ સવાર્ઙ્ગસુ દર મઘા ।
ક્ષીણાેદર મહાવેગા વેગાન દ વ િપણી॥ ૧૩૭॥
િધરા િધરપ્રીતા િધરાન દશાેભના ।

પ ચમી પ ચમપ્રીતા તથા પ ચમભષૂણા॥ ૧૩૮॥
પ ચમીજપસ પન્ના પ ચમીયજને રતા ।
કકારવણર્ પા ચ કકારાક્ષર િપણી॥ ૧૩૯॥
મકારપ ચમપ્રીતા મકારપ ચગાેચરા ।
ઋવણર્ પપ્રભવા ઋવણાર્ સવર્ િપણી॥ ૧૪૦॥
સવાર્ણી સવર્િનલયા સવર્સારસમુદ્ભવા ।
સવશ્વર સવર્સારા સવચ્છા સવર્માેિહની॥ ૧૪૧॥
ગણેશજનની દુગાર્ મહામાયા મહેશ્વર ।
મહેશજનની માેહા િવદ્યા િવદ્યાેતની િવભા॥ ૧૪૨॥
સ્થરા ચ સ્થર ચત્તા ચ સુ સ્થરા ધમર્ર જની ।
ધમર્ પા ધમર્રતા ધમાર્ચરણત પરા॥ ૧૪૩॥
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ધમાર્નુષ્ઠાનસ દભાર્ સવર્સ દભર્સુ દર ।
વધા વાહા વષટ્કારા શ્રાષૈટ્ વાષૈટ્ વધા ત્મકા॥ ૧૪૪॥

બ્રાહ્મણી બ્રહ્મસબં ધા બ્રહ્મસ્થાનિનવા સની ।
પદ્મયાેિનઃ પદ્મસસં્થા ચતવુર્ગર્ફલપ્રદા॥ ૧૪૫॥
ચતુભુર્ શવયુતા શવ લઙ્ગપ્રવે શની ।
મહાભીમા ચા કેશી ગ ધમાદનસં સ્થતા॥ ૧૪૬॥
ગ ધવર્પૂ જતા ગ ધા સગુ ધા સરુપૂ જતા ।
ગ ધવર્િનરતા દેવી સરુભી સગુ ધા તથા॥ ૧૪૭॥
પદ્મગ ધા મહાગ ધા ગ ધામાેિદતિદઙ્મખુા ।
કાલિદગ્ધા કાલરતા મિહષાસરુમિદની॥ ૧૪૮॥
િવદ્યા િવદ્યાવતી ચવૈ િવદ્યેશા િવજ્ઞસભંવા ।
િવદ્યાપ્રદા મહાવાણી મહાભૈરવ િપણી॥ ૧૪૯॥
ભૈરવપે્રમિનરતા મહાકાલરતા શભુા ।
માહેશ્વર ગ ઢા ગજે દ્રગમના તથા॥ ૧૫૦॥
યજ્ઞે દ્રલલના ચ ડી ગ સનપરાશ્રયા ।
ગજે દ્રમ દગમના મહાિવદ્યા મહાે વલા॥ ૧૫૧॥
બગલા વાિહની દ્ધા બાલા ચ બાલ િપણી ।
બાલક્ર ડારતા બાલા બલાસરુિવના શની॥ ૧૫૨॥
બાલ્યસ્થા યાવૈનસ્થા ચ મહાયાવૈનસરંતા ।
િવ શષ્ટયાવૈના કાલી કૃ ણદુગાર્ સર વતી॥ ૧૫૩॥
કાત્યાયની ચ ચામુ ડા ચ ડાસરુિવઘા તની ।
ચ ડમુ ડધરા દેવી મધુકૈટભના શની॥ ૧૫૪॥
બ્રાહ્મી માહેશ્વર ચૈ દ્ર વારાહી વૈ ણવી તથા ।
દ્રકાલી િવશાલાક્ષી ભૈરવી કાલ િપણી॥ ૧૫૫॥

મહામાયા મહાે સાહા મહાચ ડિવના શની ।
કુલશ્રીઃ કુલસકં ણાર્ કુલગભર્િનવા સની॥ ૧૫૬॥
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॥ કાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કુલાઙ્ગારા કુલયુતા કુલકુ તલસયંુતા ।
કુલદભર્ગ્રહા ચવૈ કુલગતર્પ્રદાિયની॥ ૧૫૭॥
કુલપ્રેમયુતા સા વી શવપ્રી તઃ શવાબ લઃ ।
શવસક્તા શવપ્રાણા મહાદેવકૃતાલયા॥ ૧૫૮॥
મહાદેવ પ્રયા કા તા મહાદેવમદાતુરા ।
મત્તામત્તજનપ્રેમધાત્રી િવભવવ દ્ધની॥ ૧૫૯॥
મદાને્મત્તા મહાશદુ્ધા મત્તપ્રેમિવભૂ ષતા ।
મત્તપ્રમત્તવદના મત્તચુ બનત પરા॥ ૧૬૦॥
મત્તક્ર ડાતુરા ભૈમી તથા હૈમવતી મ તઃ ।
મદાતુરા મદગતા િવપર તરતાતુરા॥ ૧૬૧॥
િવત્તપ્રદા િવત્તરતા િવત્તવધર્નત પરા ।
ઇ ત તે ક થતં સવ કાલીનામસહસ્રકમ્॥ ૧૬૨॥
સારા સારતરં િદવ્યં મહાિવભવવદ્ધર્નમ્ ।
ગાણપત્યપ્રદં રાજ્યપ્રદં ષટ્કમર્સાધકમ્॥ ૧૬૩॥
યઃ પઠેત્ સાધકાે િનતં્ય સ ભવેત્ સ પદાં પદમ્ ।
યઃ પઠેત્ પાઠયેદ્વાિપ ણાે ત શ્રાવયેદથ॥ ૧૬૪॥
ન િક ચદ્ દુલર્ભં લાેકે તવસ્યાસ્ય પ્રસાદતઃ ।
બ્રહ્મહત્યા સરુાપાનં સવુણર્હરણં તથા॥ ૧૬૫॥
ગુ દારા ભગમનં યચ્ચા યદ્ દુ કૃતં કૃતમ્ ।
સવર્મેત પુનાત્યેવ સતં્ય સરુગણા ચતે॥ ૧૬૬॥
રજ વલાભગં દૃ ટ્વા પઠેત્ તાતે્રમન યધીઃ ।
સ શવઃ સત્યવાદ ચ ભવત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૧૬૭॥
પરદારયુતાે ભૂ વા પઠેત્ તાતંે્ર સમાિહતઃ ।
સવશ્વયર્યુતાે ભૂ વા મહારાજ વમા ુયાત્॥ ૧૬૮॥
પરિન દાં પરદ્રાેહં પરિહસાં ન કારયેત્ ।
શવભક્તાય શા તાય પ્રયભક્તાય વા પનુઃ॥ ૧૬૯॥
તવં ચ દશર્યેદેનમ યથા ત્યુમા ુયાત્ ।
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અ માત્ પરતરં ના ત ત ત્રમ યે સરેુશ્વિર॥ ૧૭૦॥
મહાકાલી મહાદેવી તથા નીલસર વતી ।
ન ભેદઃ પરમેશાિન ભેદકૃન્નરકં વ્રજેત્॥ ૧૭૧॥
ઇદં તાતંે્ર મયા િદવં્ય તવ નેહાત્ પ્રક યતે ।
ઉભયાેરેવમેક વં ભેદબુદ્ યા ન તાં ભજેત્ ।
સ યાેગી પરમેશાિન સમાે માનાપમાનયાેઃ॥ ૧૭૨॥
॥ ઇ ત શ્રી હન્નીલત ત્રે ભૈરવપાવર્તીસવંાદે
કાલીસહસ્રનામિન પણં દ્વાિવશઃ પટલઃ॥ ૨૨॥
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