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શ્રીકાલી યાનમ્

સદ્ય છન્ન શરઃકૃપાણમભયં હ તવૈર્રં બભ્રતી ં
ઘાેરાસ્યાં શરસાં સ્ર સુ ચરામનુ્મુક્તકેશાવલીમ્ ।
ક્કા પ્રવહાં મશાનિનલયાં શ્રુત્યાેઃ શવાલઙૃ્ક ત
યામાઙ્ગી ં કૃતમખેલાં શવકરૈદવી ં ભજે કા લકામ્॥ ૧॥
શવા ઢાં મહાભીમાં ઘાેરદંષ્ટ્ર ાં હસન્મખુીમ્ ।
ચતુભુર્ ં ખડ્ગમુ ડવરાભયકરાં શવામ્॥ ૨॥
મુ ડમાલાધરાં દેવી ં લલ જહ્વાં િદગ બરામ્ ।
સદા સ ચ તયે કાલી ં મશાનાલયવા સનીમ્॥ ૩॥
નમા મ દ ક્ષણામૂ ત કા લકાં પરભૈરવીમ્ ।
ભન્ના જનચયપ્રખ્યાં પ્રવીરશવસં સ્થતામ્॥ ૪॥
ગલચ્છાે ણતધારા ભઃ મેરાનનસરાે હામ્ ।
પીનાેન્નતકુચદ્વ દ્વાં પીનવક્ષાેિનત બનીમ્॥ ૫॥
દ ક્ષણાં મુક્તકેશાલી ં િદગ બરિવનાેિદનીમ્ ।
મહાકાલશવાિવષ્ટાં મેરા બરપિર સ્થતામ્॥ ૬॥
મખુસા દ્ર મતામાેદમાેિદની ં મદિવહ્વલામ્ ।
આરક્તમખુસા દ્રા ભઃ નતે્રાલી ભિવરા જતામ્॥ ૭॥
શવદ્વયકૃતાેત્તંસાં સ દૂર તલકાે વલામ્ ।
પ ચાશન્મુ ડઘિટતમાલાશાે ણતલાેિહતામ્॥ ૮॥
નાનામ ણિવશાેભાઢ નાનાલઙ્કારશાે ભતામ્ ।
શવા સ્થકૃતકેયૂરશઙ્ખકઙ્કણમ ડતામ્॥ ૯॥
શવવક્ષઃસમા ઢાં લે લહાનાં શવં ક્વ ચત્ ।
શવમાંસકૃતગ્રાસાં સાટ્ટહાસં મુહુમુર્હુઃ॥ ૧૦॥
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ખડ્ગમુ ડધરાં વામે સવ્યેઽભયવરપ્રદામ્ ।
દ તુરાં ચ મહારાૈદ્ર ં ચ ડનાદા તભીષણામ્॥ ૧૧॥
શવા ભઘાર પા ભવ ષ્ટતાં ભયના શનીમ્ ।
“માભૈમાર્ભૈઃ” વભક્તષેુ જ પ તી ં ઘાેરિનઃ વનૈઃ॥ ૧૨॥
યૂયં િક મચ્છત બ્રૂત દદામી ત પ્રભા ષણીમ્ ।
યાયા મ તાં મહાકાલી ં સવાપદ્રવવાિરણીમ્॥ ૧૩॥
ઇ ત શ્રીકાલી યાનં સપૂણર્મ્॥
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