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.. kAlIstotraM parashurAmakRitaM ..

॥ காலீ ேதா ர பரஶுராம ரு’த ॥
பரஶுராம உவாச ।
நம:ஶ கரகா தாையஸாராைய ேத நேமா நம: ।
நேமா து³ க³தி ைய மாயாைய ேத நேமா நம: ॥ 1॥
நேமா நேமா ஜக³ ³தா⁴ ையஜக³ க ைய நேமா நம: ।
நேமாऽஸ்து ேத ஜக³ மா ேர கார ைய நேமா நம: ॥ 2॥
ரஸீத³ஜக³தா மாத: ரு’ டிஸ ஹாரகாரிணி ।
வ பாெதௗ³ஶரண யாமி ரதி ஞா ஸா தி²கா குரு ॥ 3॥
வயிேமவிமுகா²யா ச ேகா மா ர துமீ வர: ।
வ ரஸ ப⁴வஶுேப⁴ மா ப⁴ த ப⁴ தவ ஸேல ॥ 4॥
யு மாபி:⁴ வேலாேக ச ம ய த³ ேதா வர: புரா ।
த வர ஸப²ல க து வம ஹஸிவரானேன ॥ 5॥
ேரணுேகய தவ ரு வா ரஸ ऽப⁴வத³ பி³கா । var ஜாமத³ ³ ய தவ
மா ைப⁴ரி ேயவமு வா து த ைரவா தரதீ⁴யத ॥ 6॥
ஏத ³ ⁴ரு’கு³ ரு’த ேதா ர ப⁴ தியு த ச ய: பேட² ।
மஹாப⁴யா ஸமு தீ ண:ஸப⁴ேவேத³வலீலயா ॥ 7॥
ஸ ஜித ச ைரேலா ேய த ைரவவிஜயீ ப⁴ேவ ।
ஞானி ேர ேடா² ப⁴ேவ ைசவைவரிப விம த³க: ॥ 8॥
இதி ³ர மைவவ தபுராேணக³ேணஶக² ேட³ஷ ரி ேஶாऽத்⁴யாயா த க³த
பரஶுராம ரு’த காலீ ேதா ர ஸ ண ॥

அ த²
பரஶுராம ³வாரா காலீ கீ துதி
பரஶுராம ேபா³ேல -ஆபஶ கரஜீ கீ ரியதமா ப னீைஹ ,ஆபேகா
நம காரைஹ ।ஸார வ பாஆபேகாபா³ர பா³ர ர மைஹ।து³ க³தி னீ
ேகா ேமரா
அபி⁴வாத³ன ைஹ । மாயா பா ஆபேகா ைம பா³ர பா³ர ஸிர சுகாதா
ஹூ◌ँ।ஜக³ ³தா⁴ ரீ
ேகாநம கார-நம கார ।ஜக³ க ரீேகாபுன:-புன: ர ம।ஜக³ ஜனனீ
ேகா
ேமராநம கார ரா தேஹா ।காரண பாஆபேகாபா³ர பா³ரஅபி⁴வாத³ன
ைஹ। ரு’ டி
காஸ ஹாரகரேனவாலீஜக³ மாதா! ரஸ னேஹாஇேய ।ைம ஆபேக
சரே கீஶரண
³ரஹணகரதாஹூ◌ँ,ேமரீ ரதி ஞாஸப²லகீஜிேய ।ேமேர ரதிஆபேக
விமுக² ேஹா
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॥ காலீ ேதா ர பரஶுராம ரு’த ॥

ஜாேன பர ெகௗன ேமரீ ர ா கர ஸகதா ைஹ? ப⁴ தவ ஸேல! ஶுேப⁴!
ஆபமுச
ப⁴ தபர ரு’பாகீஜிேய ।ஸுமுகி²!பஹேல வேலாகேம ஆபேலாேகா³
ேநமுேச
ேஜாவரதா³னதி³யா தா²,உஸவர ேகாஆபேகாஸப²ல கர சாஹிேய ।
பரஶுராம
³வாராகிேயக³ேயஇஸ தவனேகாஸுனகரஅ பி³காகாமன ரஸ ன
ேஹா க³யா
ஔர ப⁴ய மத கேரா ேயா கஹகர ேவ வஹீ அ த தா⁴ன ேஹா க³யீ
। ேஜா மனு ய
ப⁴ தி வக இஸ பரஶுராம ரு’த ேதா ர கா பாட² கரதா ைஹ, வஹ
அ யாஸ
ஹீ மஹா ப⁴ய ேஸ ²ட ஜாதா ைஹ । வஹ ரிேலாகீ ேம ஜித,
ைரேலா யவிஜயீ,
ஞானிேயா ேம ேர ட²ஔரஶ ருப காவிம த³னகரேனவாலா
ேஹா ஜாதா ைஹ ।
யஹ ேதா ர ³ர மைவவ தபுராணேகக³ணபதிக² ட³ேஸஉ ³ ⁴ரு’த
ைஹ ।
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