દુર્ગા દુર્ેય મહદુષ્ટજન સંહગરે
દુર્ગાં તર્ાત દુર્ે દુર્ાભે સુર્ભે
દુર્ામયવગગર્દે નનન્ન મહહમે ભોમ્મ
ભર્ગા હદર્ગિર્ેલ્ર્ ગુગિનસદરૂ
ું
વર્ાક્કે મીહરદ બલુસદરી
દુર્ાનતહગરે નગનુ પેળુવુદેન ુ

gm

દુર્ાંધવગગર્દે સંસઇનત નોહિદરે

a.
c

દુર્ાિદવર બગધે બહિવગગર્દે તગનય

ou
si

નનર્ામ નગ કગિેનમ્મ મંર્િગંર્ે

દુર્ે હે દુર્ે મહગદુર્ે ભ ૂદુર્ે નવષ્ણુ

.y

દુર્ે દુર્જયે દુધાષે શક્તત

w

w

દુર્ા કગનન ર્હન પવાત ઘોર સપા

w

ર્ર્ાર શબ્ધ વ્યગપ્ર કરહિ મ ૃત્યુ
વર્ા ભ ૂતપ્રેત પૈશગગિ વોદર્ગદ
દુર્ાિ સંકટ પ્રગપ્તવગર્ે
દુર્ગા દુર્ે એંદુ ઉચ્િસ્વરહદિંદ
નનર્ાગિતનગગર્ ઓમ્મે કૂગર્દરૂ
સ્વર્ગા પવર્ાદલ્લ્ર્ હહરયોિને ઇદ્દરુ

om

સ્વર્ાભ ૂનમ પગતગિ સમસ્ત વ્યગપુત દે નવ

સુર્ાિ જયજયવેંદુ પોર્ળુ નતરે
કર્ાગિિંદગર્ એનિ સગકુવ સગગિભ ૂતે
નીગુાહિદં તે ર્ોકર્ીર્ે નનનર્ે
સ્વર્ાંર્ગજનક નમ્મ નવજય નવઠ્ઠર્નંનિ
અહરદરગંકુશ શક્તત પરશુ નેર્ગર્ ખડ્ર્
સરનસજ ર્દે મુદ્ગર િગપ મગર્ાિ

a.
c

વર અભય મુસર્ પહર પહર આયુધવ

om

દુર્ગા શ્રયમગહિ બદુકુવત
ં ે મગડુ

gm

ધહરનસ મેરેવ ર્કુનમ સરનસજભવ રુદ્ર

ou
si

સરુવ દે વતેર્િ કરુિગ પગંર્દલ્લ્ર્

નનરીગિનસ અવરવર સ્વરૂપસુખ કોડુવ

.y

નસહર ભ ૂનમદુર્ગા સરુવોિમ

w

w

નમ્મ નવજય નવઠ્ઠર્નંનિ

w

પરમ ભકુનતનયિંદ સ્મહરસુવ જર્જ્જનનન
સ્ત ુનતમગડુવે નનન્ન કગગિ મહગકગગિ ઉ
ન્નત બગહુ કરગિવદને િંહદરમુખે
ધ ૃનતશગંનત બહરૂુ પે રગનિ રગનિ િરિે
ક્સ્િનતયે નનદ્રગભદ્રે ભતતવત્સર્ે ભવ્યે
િત ુરષ્ટદ્વિહસ્તે હક્સ્ત હક્સ્તર્મને અ

દ્ભુત પ્રબર્ે પ્રવગનસ દુર્ગા રણ્યવગસે
ગિનતભગર હરિે િીરગલ્બ્ધતનેયે સ
દ્ગનત પ્રેદગતે મગયગ શ્રીયે ઇંહદરે રમે
ૂા કલ્મષે
હદનતજાત નનગ્રહે નનધત
અનતશય રતત જજહ્વગર્ોર્ે મગગિક્ય મગર્ે
ઘ ૃતપગિ પરમગન્ન તગંબ ૂર્હસ્તે સુ

gm

વ્રતે પનતવ્રતે નિનેિે શતતગંબરે

a.
c

જજતકગમે જનન મરિ રહહતે ખ્યગતે

ou
si

શતપિનયને નનરુત કન્યે ઉદયગકા
શતકોહટ સનન્નભે હહરયગંક સંસ્રે

.y

શ્રુનત તનત નુતે શુતર્ શોગિત રહહતે અ

w

w

પ્રનતહતે સવાદગ સંિગહરગિ િત ુરે

w

િત ુર કપહદિ યે અંભ્રગિ હ્રી
ઉત્પનત ક્સ્િનતર્ય કતે શુભ્ર શોભન મ ૂતે
પનતતપગવને ધન્યે સવોષનધયગર્દ્દુ
હતમગડુ કગડુવ રોર્ંર્ગિિંદ
ગિનતયોળુ સુખદલ્લ્ર્ બગળુવ મનત ઇત્તુ
સતત કગયગર્બેકુ દુર્ેદુર્ે

om

પ્રનતકૂર્ ભેદે પ ૂિા ભોધે રૌદ્રે

ચ્યુતદૂર નવજય નવઠ્ઠર્રે યન પ્રીયે
કૃતગંજગર્નયિંદગર્ તર્ેબગગર્ નનમસુવે
શ્રી ર્ક્મમ કમર્ પદ્મગ પનદ્મનન કમ
ર્ગર્યે રમગ વ ૃષગકનપ ધન્ય વ ૃહદ્દ નવ
શગર્ યજ્ઞગ ઇંહદરે હહરણ્ય હહરગિ

om

વગર્ય સત્યનનત્યગનંત િનય સુધગ
શીર્ે સુર્ધ
ં સુદહર
ં
નવદ્યગસુશીર્ે

gm

વગર્ર્કોડુ સંતર સનન્નનધયલ્લ્ર્

a.
c

સુર્િિ દે નવ નગનગ રૂપર્ગિિંદ મેરેવ મ ૃત્યુનગશે

ou
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કગર્કગર્કે એન્ન ભગરપોહહસુવ તગનય
મેલ ુ મેલ ુ નનન્ન શક્તત કીનતિ બલુ

.y

કેગિ કેગિ બંદે કેવર્ ઈ મન

w

w

ર્ગગિયંતે પરદ્રવ્યક્કે પોપુદુ

w

એિર્ મગિદે ઉદ્ધગર મગડુવ
કૈ ર્ગસ પુરદલ્લ્ર્ પ ૂજેર્ોંબ દે નવ
મ ૂર્ પ્રકઇનત સવા વિગા ગભમગનનનન
પગર્સગર્ર શગનય નવજયનવઠર્નોળુ
ર્ીર્ે મગડુવ નગનગભરિે ભ ૂષિે પ ૂિે
ર્ોનપનંદને મુતતે દૈ ત્યસંતનત સં

તગપવ કોડુનતપ્પ મહગકઠોરે ઉગ્ર
રૂપ વૈર્િિે અજ્ઞગનક્કે ગભમગનનનન
તગપિય નવનગશે ઓંકગરે હોંકગરે
પગનપકંસર્ે ભય તોહરદે બગર્ર્ીર્ે
વ્યગપુતે ધમા મગર્ા પ્રેરિે અપ્રગકૃતે

om

સ્વપ્નદગર્ નનન્ન નેનેનસદ શરિનનર્ે
આપત્તુબહં દરલુ હગહર પોર્ોવુ સપ્ત

a.
c

અપગરવગગર્દ્દ વગહરનધયંતે મહગ
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િીપ નગનયકે નરક નનર્ેપે તમોગુિદ
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વ્યગપગર મગહિનસ ભતતજનકે પુણ્ય

સોપગન મગહિકોડુવ સૌભગગ્યવંતે દુર્ે

.y

પ્રગપુતવગગર્ એન્ન મનદલ્લ્ર્ નનિંદુ દુુઃખ

w

w

કૂપહદિંદગર્ એનિ કિેમગડુ જન્મંર્ળુ

w

સૌપગિિ નમગર્ર્ગદ સનતયરુ નનત્ય નનન્ન
આપગદમૌગિ તનક ભજજનસ ભવ્યરગદરુ
નગ પેળુવુદેન ુ પગંિવર મનોભીષ્ટે
ઈ પગંિભૌનતકદલ્લ્ર્ આવ સગધન કગિે
શ્રીપનતનગમ ઓન્દે જજહ્વગગ્રહદગર્ નેનેવ
ઔપગસન કોડુ રુદ્રગહદર્િ વરદે

તગપસજન પ્રીય નવજય નવઠ્ઠર્ મ ૂનતિય
શ્રીપગદગિાને મગળ્વ શ્રી ભ ૂ દુર્ગા વિગા શ્રય
દુર્ે હગ હે હો હગ દુર્ે મંર્િ દુર્ે

w

w

w
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gm

a.
c

om

દુર્ાનત કોિહદરુ નવજય નવઠ્ઠર્ પ્રીયે

