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॥ காலிகா ேதா ர ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
த³த⁴ ர த யாத³பி மலினச யா ஸபதி³ ய
ஸப யா ப ய ஸ விஶதுஸுரபு யா நரபஶு: ।
ப⁴டா வ யா வீ யாஸமஹரத³ஸூ யா ஸமிதி யா

ஜக³ ³து⁴ யா காலீ மம மனஸி கு யா னிவஸதி ॥ 1॥
லஸ ஸாமு தா நிஜசரணப⁴ தாவனவிெதௗ⁴
ஸமு ³யு தா ர தா பு³ருஹ ³ரு’க³ல தாத⁴ரபுடா ।
அபி ய தாऽ ய தாயமனியமஸ தாஶயஶயா

ஜக³ ³து⁴ யா காலீ மம மனஸி கு யா னிவஸதி ॥ 2॥
ரண ஸ ம ஜீரா க²லத³மனதீ⁴ராऽதிருசிர-
பு²ர ³வி ³யு சீரா ஸுஜனசஷனீராயிததனு: ।

விராஜ ேகாடீரா விமலதரஹீரா ப⁴ரண ⁴ரு’
ஜக³ ³து⁴ யா காலீ மம0॥ 3॥
வஸா ெகௗேஶய கமலனய ச ³ரவத³
த³தா⁴ காரு ய விபுலஜக⁴ கு த³ரத³ ।
பு பாபா ³யா ஸபதி³விது⁴ ப⁴வப⁴ய
ஜக³ ³து⁴ யா காலீ மம0॥ 4॥
ர ⁴ த ஸ ேர ாரணரணிகயா ேமரு க²ரா
ஸமாகா³ ³யா ராகா³ சடிதி யமு கா³தி⁴பமெஸௗ ।
நகா³தீ³ஶ ேர டா² நக³பதிஸுதா நி ஜரனுதா
ஜக³ ³து⁴ யா காலீ மம மனஸி-॥ 5॥
விலஸ னவர னமாலிகா குடில யாமலகு தலாலிகா ।
நவகு குமப⁴ யபா⁴லிகாऽவது ஸா மா ஸுக² ரு’ ³தி⁴ காலிகா ॥ 6॥
யமு சல ³த³மு து:³க²த³வ ய ேத³ஹிநா ।
அமு யதி³வீ தா ஸ ரு’ ச²மு நா வித⁴மாதே யேஹா ॥ 7॥
அனு ⁴தி ஸதீ ராணபரி ராணபராய ।
ேத³ைவ: ரு’தஸப யா ஸா காலீ கு யா சு²பா⁴னி ந: ॥ 8॥
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ய இத³ காலிகா ேதா ர பேட² து ரயத:ஶுசி: ।
ேத³வீஸாயு யபு⁴ ேசஹஸ வா காமானவா னுயா ॥ 9॥
இதி காலிகா ேதா ர ஸ ண ॥
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