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॥ શ્રીકાલીશતનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીકાલીશતનામ તાતે્રમ્॥
ભૈરવ ઉવાચ -
શતનામ પ્રવક્ષ્યા મ કા લકાયા વરાનને ।
યસ્ય પ્રપઠનાદ્વાગ્મી સવર્ત્ર િવજયી ભવેત્॥ ૧॥
કાલી કપા લની કા તા કામદા કામસુ દર ।
કાલરાિત્રઃ કા લકા ચ કાલભૈરવપૂ જતા॥ ૨॥
કુ કુ લા કા મની ચ કમનીય વભાિવની ।
કુલીના કુલકત્ર ચ કુલવત્મર્પ્રકા શની॥ ૩॥
ક તૂર રસનીલા ચ કા યા કામ વ િપણી ।
કકારવણર્િનલયા કામધનેુઃ કરા લકા॥ ૪॥
કુલકા તા કરાલાસ્યા કામાતાર્ ચ કલાવતી ।
કૃશાેદર ચ કામાખ્યા કાૈમાર કુલપા લની॥ ૫॥
કુલ કુલક યા ચ કુલહા કુલપૂ જતા ।
કામેશ્વર કામકા તા કુ જરેશ્વરગા મની॥ ૬॥
કામદાત્રી કામહત્ર કૃ ણા ચવૈ કપિદની ।
કુમુદા કૃ ણદેહા ચ કા લ દ કુલપૂ જતા॥ ૭॥
કા યપી કૃ ણમાતા ચ કુ લશાઙ્ગી કલા તથા ।
ક્ર ં પા કુલગ યા ચ કમલા કૃ ણપૂ જતા॥ ૮॥
કૃશાઙ્ગી િકન્નર કત્ર કલક ઠ ચ કા તક ।
ક બુક ઠ કાૈ લની ચ કુમુદા કામ િવની॥ ૯॥
કુલસ્ત્રી ક ત્તકા કૃત્યા ક તશ્ચ કુલપા લકા ।
કામદેવકલા ક પલતા કામાઙ્ગવિધની॥ ૧૦॥
કુ તા ચ કુમુદપ્રીતા કદ બકુસમુાે સકુા ।
કાદ બની કમ લની કૃ ણાન દપ્રદાિયની॥ ૧૧॥
કુમાર પજૂનરતા કુમાર ગણશાે ભતા ।
કુમાર ર જનરતા કુમાર વ્રતધાિરણી॥ ૧૨॥

kAlIshatanAmastotram.pdf 1



॥ શ્રીકાલીશતનામ તાતે્રમ્॥

કઙ્કાલી કમનીયા ચ કામશાસ્ત્રિવશારદા ।
કપાલખટ્વાઙ્ગધરા કાલભૈરવ િપણી॥ ૧૩॥
કાેટર કાેટરાક્ષી ચ કાશી કૈલાસવા સની ।
કાત્યાયની કાયર્કર કાવ્યશાસ્ત્રપ્રમાેિદની॥ ૧૪॥
કામાકષર્ણ પા ચ કામપીઠિનવા સની ।
કિઙ્કની કાિકની ક્ર ડા કુ સતા કલહ પ્રયા॥ ૧૫॥
કુ ડગાેલાેદ્ભવપ્રાણા કાૈ શક ક તવિધની ।
કુ ભ તની કટાક્ષા ચ કાવ્યા કાેકનદ પ્રયા॥ ૧૬॥
કા તારવા સની કા તઃ કિઠના કૃ ણવ લભા ।
ઇ ત તે ક થતં દેિવ ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં પરમ્॥ ૧૭॥
પ્રપઠેદ્ય ઇદં િનતં્ય કાલીનામશતાષ્ટકમ્ ।
િત્રષુ લાેકેષુ દેવે શ તસ્યાસા યં ન િવદ્યતે॥ ૧૮॥
પ્રાતઃકાલે ચ મ યાહે્ન સાયાહે્ન ચ સદા િન શ ।
યઃ પઠે પરયા ભ યા કાલીનામશતાષ્ટકમ્॥ ૧૯॥
કા લકા તસ્ય ગેહે ચ સસં્થાનં કુ તે સદા ।
શૂ યાગારે મશાને વા પ્રા તરે જલમ યતઃ॥ ૨૦॥
વિહ્નમ યે ચ સઙ્ગ્રામે તથા પ્રાણસ્ય સશંયે ।
શતાષ્ટકં જપન્મ ત્રી લભતે ક્ષેમમુત્તમમ્॥ ૨૧॥
કાલી ં સસં્થા ય િવિધવત્ તુ વા નામશતાષ્ટકૈઃ ।
સાધક સ દ્ધમા ાે ત કા લકાયાઃ પ્રસાદતઃ॥ ૨૨॥
ઇ ત શ્રીકાલીશતનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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