
  

॥ કા લકા તાતે્રમ્ ॥
.. kAlikAstotram ..

sanskritdocuments.org

August 20, 2017



.. kAlikAstotram ..

॥ કા લકા તાતે્રમ્॥

Sanskrit Document Information

Text title : kAlikAstotram

File name : kAlikAstotram.itx

Category : devii, dashamahAvidyA

Location : doc_devii

Language : Sanskrit

Subject : philosophy/hinduism/religion

Proofread by : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

Description-comments : Brihatstotraratnakara 2, Narayana Ram Acharya, Nirnayasagar,

stotrasankhyA 225-425

Latest update : February 10, 2017

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

Site access : http://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 20, 2017

sanskritdocuments.org



॥ કા લકા તાતે્રમ્॥

॥ કા લકા તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
દધન્નૈર તયાર્દિપ મ લનચયા સપિદ યત્
સપયા પ ય સન્ િવશતુ સરુપુયા નરપશઃુ ।
ભટા વયાર્ન્ વીયાર્સમહરદસયૂાર્ન્ સ મ ત યા
જગદુ્ધયાર્ કાલી મમ મન સ કુયાર્િન્નવસ તમ્॥ ૧॥
લસન્નાસામુક્તા િનજચરણભક્તાવનિવધાૈ
સમુદ્યુક્તા રક્તા બુ હદગૃલક્તાધરપુટા ।
અિપ વ્યક્તાઽવ્યક્તાયમિનયમસક્તાશયશયા
જગદુ્ધયાર્ કાલી મમ મન સ કુયાર્િન્નવસ તમ્॥ ૨॥
રણ સન્મ રા ખલદમનધીરાઽ ત ચર-
સુ્ફર દ્વદ્યુચ્ચીરા સજુનઝષનીરાિયતતનુઃ ।
િવરાજ કાેટ રા િવમલતરહીરા ભરણ ત્
જગદુ્ધયાર્ કાલી મમ૦॥ ૩॥
વસાના કાૈશયંે કમલનયના ચ દ્રવદના
દધાના કા યં િવપુલજઘના કુ દરદના ।
પનુાના પાપાદ્યા સપિદ િવધનુાના ભવભયં
જગદુ્ધયાર્ કાલી મમ૦॥ ૪॥
રધૂતં્તસપ્રેક્ષારણર ણકયા મે શખરાત્
સમાગાદ્યા રાગાજ્ઝિટ ત યમનુાગાિધપમસાૈ ।
નગાદ શપ્રેષ્ઠા નગપ તસતુા િનજર્રનુતા
જગદુ્ધયાર્ કાલી મમ મન સ-॥ ૫॥
િવલસન્નવરત્નમા લકા કુિટલ યામલકુ તલા લકા ।
નવકુઙુ્કમભવ્યભા લકાઽવતુ સા માં સખુકૃ દ્ધ કા લકા॥ ૬॥
યમનુાચલદ્દમનુા દુઃખદવસ્ય દેિહનામ્ ।
અમનુા યિદ વી ક્ષતા સકૃચ્છમુ નાનાિવધમાતનાેત્યહાે॥ ૭॥
અનુભૂ ત સતીપ્રાણપિરત્રાણપરાયણા ।
દેવૈઃ કૃતસપયાર્ સા કાલી કુયાર્ચ્છુભાિન નઃ॥ ૮॥
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॥ કા લકા તાતે્રમ્॥

ય ઇદં કા લકા તાતે્રં પઠેત્તુ પ્રયતઃ શુ ચઃ ।
દેવીસાયજુ્યભુક્ ચેહ સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥ ૯॥
ઇ ત કા લકા તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥

Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

.. kAlikAstotram ..
Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

2 sanskritdocuments.org


