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AdyA kAlikAdevyAH shatanAmastotram

આદ્યા કા લકાદેવ્યાઃ શતનામ તાતે્રમ્

કા લકાશતનામ તાતે્રમ્
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
॥ શ્રીઉમામહેશ્વરા યાં નમઃ॥
શ્રીસદા શવ ઉવાચ॥

દેિવ જગદ્વ દે્ય તાતે્રમેતદનુત્તમમ્ ।
પઠનાત્ શ્રવણાદ્યસ્ય સવર્ સદ્ધ શ્વરાે ભવેત્॥ ૧॥
અસાૈભાગ્યપ્રશમનં સખુસ પ દ્વવધર્નમ્ ।
અકાલ ત્યુહરણં સવાર્પ દ્વિનવારણમ્॥ ૨॥
શ્રીમદાદ્યાકા લકાયાઃ સખુસાિન્ન યકારણમ્ ।
તવસ્યાસ્ય પ્રસાદેન િત્રપુરાિરરહં શવે॥ ૩॥
તાતે્રસ્યાસ્ય ઋ ષદિવ સદા શવ ઉદાહૃતઃ ।

છ દાેઽનુષુ્ટ દેવતાઽઽદ્યા કા લકા પિરક ત્તતા ।
ધમર્કામાથર્માેક્ષષેુ િવિનયાેગઃ પ્રક ત્તતઃ॥ ૪॥
ૐ અસ્ય શ્રીઆદ્યાકા લકાશતનામ તાતે્રમ ત્રસ્ય શ્રીસદા શવઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રી આદ્યાકા લકા દેવતા ।
ધમર્કામાથર્માેક્ષ સ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
હ્ર ી કાલી શ્રી કરાલી ચ ક્ર કલ્યાણી કલાવતી ।
કમલા ક લદપર્ઘ્ની કપદ શકૃપા વતા॥ ૫॥
કા લકા કાલમાતા ચ કાલાનલસમદુ્ય તઃ ।
કપિદની કરાલાસ્યા ક ણા તસાગરા॥ ૬॥
કૃપામયી કૃપાધારા કૃપાપારા કૃપાગમા ।
કૃશાનુઃ કિપલા કૃ ણા કૃ ણાન દિવવ દ્ધની॥ ૭॥
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કાલરાિત્રઃ કામ પા કામપાશિવમાેચની ।
કાદ બની કલાધારા ક લક મષના શની॥ ૮॥
કુમાર પજૂનપ્રીતા કુમાર પજૂકાલયા ।
કુમાર ભાજેનાન દા કુમાર પધાિરણી॥ ૯॥
કદ બવનસ ચારા કદ બવનવા સની ।
કદ બપુ પસ તાષેા કદ બપુ પમા લની॥ ૧૦॥
િકશાેર કલક ઠા ચ કલનાદિનનાિદની ।
કાદ બર પાનરતા તથા કાદ બર પ્રયા॥ ૧૧॥
કપાલપાત્રિનરતા કઙ્કાલમાલ્યધાિરણી ।
કમલાસનસ તુષ્ટા કમલાસનવા સની॥ ૧૨॥
કમલાલયમ યસ્થા કમલામાેદમાેિદની ।
કલહંસગ તઃ ક્લૈબ્યના શની કામ િપણી॥ ૧૩॥
કામ પકૃતાવાસા કામપીઠિવલા સની ।
કમનીયા ક પલતા કમનીયિવભષૂણા॥ ૧૪॥
કમનીયગુણારા યા કાેમલાઙ્ગી કૃશાેદર ।
કારણા તસ તાષેા કારણાન દ સ દ્ધદા॥ ૧૫॥
કારણાન દ પેષ્ટા કારણાચર્નહ ષતા ।
કારણાણર્વસ મગ્ ા કારણવ્રતપા લની॥ ૧૬॥
ક તૂર સાૈરભામાેદા ક તૂિર તલકાે વલા ।
ક તૂર પૂજનરતા ક તૂર પૂજક પ્રયા॥ ૧૭॥
ક તૂર દાહજનની ક તૂર ગતાે ષણી ।
ક તૂર ભાજેનપ્રીતા કપૂર્રામાેદમાેિદતા॥ ૧૮॥
કપૂર્રમાલાભરણા કપૂર્રચ દનાે ક્ષતા ।
કપૂર્રકારણાહ્લાદા કપૂર્રા તપાિયની॥ ૧૯॥
કપૂર્રસાગર નાતા કપૂર્રસાગરાલયા ।
કૂચર્બીજજપપ્રીતા કૂચર્ પપરાયણા॥ ૨૦॥
કુલીના કાૈ લકારા યા કાૈ લક પ્રયકાિરણી ।
કુલાચારા કાૈતુિકની કુલમાગર્પ્રદ શની॥ ૨૧॥
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કાશીશ્વર કષ્ટહત્ર કાશીશવરદાિયની ।
કાશીશ્વરકૃતામાેદા કાશીશ્વરમનાેરમા॥ ૨૨॥
કલમ રચરણા ક્વણ કા ચીિવભષૂણા ।
કા ચનાિદ્રકૃતાગારા કા ચનાચલકાૈમુદ ॥ ૨૩॥
કામબીજજપાન દા કામબીજ વ િપણી ।
કુમ તઘ્ની કુલીના ત્તના શની કુલકા મની॥ ૨૪॥
ક્ર હ્ર ી શ્રી મ ત્રવણન કાલક ટકઘા તની ।
ઇત્યાદ્યાકા લકાદેવ્યાઃ શતનામ પ્રક ત્તતમ્॥ ૨૫॥
કકારકૂટઘિટતં કાલી પ વ પકમ્ ।
પૂ કાલે પઠેદ્ય તુ કા લકાકૃતમાનસઃ॥ ૨૬॥
મ ત્ર સ દ્ધભર્વેદાશુ તસ્ય કાલી પ્રસીદ ત ।
બુ દ્ધ િવદ્યા ચ લભતે ગુરાેરાદેશમાત્રતઃ॥ ૨૭॥
ધનવાન્ ક ત્તમાન્ ભૂયાદ્દાનશીલાે દયા વતઃ ।
પતુ્રપાતૈ્રસખુૈશ્વયમાદતે સાધકાે ભુિવ॥ ૨૮॥
ભાૈમાવાસ્યાિનશાભાગે મપ ચકસમ વતઃ ।
પજૂિય વા મહાકાલીમાદ્યાં િત્રભવુનેશ્વર મ્॥ ૨૯॥
પિઠ વા શતનામાિન સાક્ષાત્ કાલીમયાે ભવેત્ ।
નાસા યં િવદ્યતે તસ્ય િત્રષુ લાેકેષુ િક ચન॥ ૩૦॥
િવદ્યાયાં વાક્પ તઃ સાક્ષાત્ ધને ધનપ તભર્વેત્ ।
સમુદ્ર ઇવ ગા ભીય બલે ચ પવનાપેમઃ॥ ૩૧॥
તગ્માંશિુરવ દુ પ્રેક્ષ્યઃ શ શવત્ શભુદશર્નઃ ।
પે મૂ ત્તધરઃ કામાે યાે ષતાં હૃદયઙ્ગમઃ॥ ૩૨॥

સવર્ત્ર જયમા ાે ત તવસ્યાસ્ય પ્રસાદતઃ ।
યં યં કામં પુરસૃ્કત્ય તાતે્રમેતદુદ રયેત્॥ ૩૩॥
તં તં કામમવા ાે ત શ્રીમદાદ્યાપ્રસાદતઃ ।
રણે રાજકુલે દ્યૂતે િવવાદે પ્રાણસઙ્કટે॥ ૩૪॥
દસ્યુગ્ર તે ગ્રામદાહે સહવ્યાઘ્રા તે તથા ।
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અર યે પ્રા તરે દુગ ગ્રહરાજભયેઽિપ વા॥ ૩૫॥
વરદાહે ચરવ્યાધાૈ મહારાેગાિદસઙુ્કલે ।

બાલગ્રહાિદરાેગે ચ તથા દુઃ વ દશર્ને॥ ૩૬॥
દુ તરે સ લલે વાિપ પાેતે વાતિવપદ્ગતે ।
િવ ચ ત્ય પરમાં માયામાદ્યાં કાલી ં પરા પરામ્॥ ૩૭॥
યઃ પઠેચ્છતનામાિન દૃઢભ ક્તસમ વતઃ ।
સવાર્પદ્ યાે િવમુચ્યેત દેિવ સતં્ય ન સશંયઃ॥ ૩૮॥
ન પાપે યાે ભયં તસ્ય ન રાેગે યાે ભયં ક્વ ચત્ ।
સવર્ત્ર િવજય તસ્ય ન કુત્રાિપ પરાભવઃ॥ ૩૯॥
તસ્ય દશર્નમાત્રેણ પલાય તે િવપદ્ગણાઃ ।
સ વક્તા સવર્શાસ્ત્રાણાં સ ભાેક્તા સવર્સ પદામ્॥ ૪૦॥
સ કત્તાર્ તધમાર્ણાં જ્ઞાતીનાં પ્રભુરેવ સઃ ।
વાણી તસ્ય વસદે્વક્ત્રે કમલા િનશ્ચલા ગ્ હે॥ ૪૧॥
તન્ના ા માનવાઃ સવ પ્રણમ ત સસ ભ્રમાઃ ।
દષૃ્ટ ા તસ્ય ણાય તે હ્ય ણમાદ્યષ્ટ સદ્ધયઃ॥ ૪૨॥
આદ્યાકાલી વ પાખ્યં શતનામ પ્રક તતમ્ ।
અષ્ટાેત્તરશતા ત્ત્યા પુરશ્ચયાર્ઽસ્ય ગીયતે॥ ૪૩॥
પુર સ્ક્રયા વતં તાતંે્ર સવાર્ભીષ્ટફલપ્રદમ્ ।
શતનામ તુ ત મમામાદ્યાકાલી વ િપણીમ્॥ ૪૪॥
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાિપ યાચ્છ્ર ાવયેદિપ ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે બ્રહ્મસાયજુ્યમા ુયાત્॥ ૪૫॥
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