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Durga Chandrakala Stuti

દુગાર્ચ દ્રકલા તુ તઃ

વેધાેહર શ્વર તુત્યાં િવહત્ર િવ યભૂધરે ।
હરપ્રાણેશ્વર ં વ દે હ ત્રી ં િવબુધિવ દ્વષામ્॥ ૧॥
અ યથર્નને સરસી હસ ભવસ્ય

ત્ય વાેિદતા ભગવદ ક્ષિપધાનલીલામ્ ।
િવશ્વેશ્વર િવપદપાગમને પુર તાત્

માતા મમા તુ મધુકૈટભયાેિનહ ત્રી॥ ૨॥
પ્રાઙ્િનજર્રેષુ િનહતૈિનજશ ક્તલેશઃૈ

અેક ભવદ્ ભ િદતા ખલલાેકગુ યૈ ।
સ પન્નશસ્ત્રિનકરા ચ તદાયુધસ્થૈઃ

માતા મમા તુ મિહષા તકર પુર તાત્॥ ૩॥
પ્રાલેયશલૈતનયા તનુકા તસ પત-્

કાેશાેિદતા કુવલયચ્છિવચા દેહા ।
નારાયણી નમદભી સતક પવ લી

સપુ્રી તમાવહતુ શુ ભિનશુ ભહ ત્રી॥ ૪॥
િવશ્વેશ્વર ત મિહષા તકર ત યસ્યાઃ

નારાયણીત્યિપ ચ નામ ભરિઙ્કતાિન ।
સકૂ્તાિન પઙ્કજભવુા ચ સરુ ષ ભશ્ચ

દષૃ્ટાિન પાવકમખુૈશ્ચ શવાં ભજે તામ્॥ ૫॥
ઉ પ ત્તદૈત્યહનન તવનાત્મકાિન

સરંક્ષકા ય ખલભૂતિહતાય યસ્યાઃ ।
સકૂ્તા યશષેિનગમા તિવદઃ પઠ ત

તાં િવશ્વમાતરમજસ્રમ ભષ્ટવી મ॥ ૬॥
યે વપૈ્ર ચત્તપનુ થતશુ ભમખુ્યઃૈ
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દુ ભક્ષઘાેરસમયને ચ કાિરતાસુ ।
આિવ કૃતા સ્ત્રજગદા તષુ પભેદાઃ

તૈર બકા સમ ભરક્ષતુ માં િવપદ્ યઃ॥ ૭॥
સકંૂ્ત યદ યમરિવ દભવાિદ દષંૃ્ટ

આવત્યર્ દેવ્યનપુદં સરુથઃ સમાિધઃ ।
દ્વાવ યવાપતુરભીષ્ટમન યલ યં

તામાિદદેવત ણીં પ્રણમા મ દેવીમ્॥ ૮॥
માિહ મતીતનુભવં ચ ં ચ હ તું

આિવ કૃતૈિનજરસાદવતારભેદૈઃ ।
અષ્ટાદશાહતનવાહતકાેિટસખં્યઃૈ

અ બા સદા સમ ભરક્ષતુ માં િવપદ્ યઃ॥ ૯॥
અેતચ્ચિરત્રમ ખલં લ ખતં િહ યસ્યાઃ

સ પૂ જતં સદન અેવ િનવે શતં વા ।
દુગ ચ તારય ત દુ તરમ યશષંે

શ્રેયઃ પ્રયચ્છ ત ચ સવર્મુમાં ભજેતામ્॥ ૧૦॥
ય પૂજન તુ તનમસૃ્ક ત ભભર્વ ત

પ્રીતાઃ િપતામહ રમેશહરાસ્ત્રયાેઽિપ ।
તષેામિપ વકગુણૈદર્દતી ં વપૂં ષ

તામીશ્વરસ્ય ત ણીં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૧॥
કા તારમ યદૃઢલગ્ તયાઽવસન્નાઃ

મગ્ ાશ્ચવાિરિધજલે િરપુ ભશ્ચ દ્ધાઃ ।
યસ્યાઃ પ્રપદ્ય ચરણાૈ િવપદ તર ત

સા મે સદાઽ તુ હૃિદ સવર્જગ સિવત્રી॥ ૧૨॥
બ ધે વધે મહ ત ત્યુભયે પ્રસક્તે

િવત્તક્ષયે ચ િવિવધે ય મહાપેતાપે ।
ય પાદપૂજન મહ પ્ર તકારમાહુઃ

સા મે સમ તજનની શરણં ભવાની॥ ૧૩॥
બાણાસરુપ્રિહતપન્નગબ ધમાેક્ષઃ

તદ્બાહુદપર્દલનાદુષયા ચ યાેગઃ ।
પ્રાદ્યુ ના દુ્રતમલ યત ય પ્રસાદાત્
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સા મે શવા સકલમ યશભંુ ક્ષણાેતુ॥ ૧૪॥
પાપઃ પુલ ત્યતનયઃ પનુ થતાે માં

અદ્યાિપ હતુર્મયમાગત ઇત્યુદ તમ્ ।
ય સવેનને ભય મ દરયાઽવધૂતં

તામાિદદેવત ણીં શરણં ગતાેઽ મ॥ ૧૫॥
યદ્ યાનજં સખુમવા યમન તપુ યૈઃ

સાક્ષાત્તમચ્યુત પિરગ્રહમાશ્વવાપુઃ ।
ગાપેાઙ્ગનાઃ િકલ યદચર્ન પુ યમાત્રાત્

સા મે સદા ભગવતી ભવતુ પ્રસન્ના॥ ૧૬॥
રાિત્ર પ્રપદ્ય ઇ ત મ ત્રિવદઃ પ્રપન્નાન્

ઉદ્બાે ય ત્યવિધમ યફલૈઃ પ્રલાે ય ।
બુદ્ વા ચ ત દ્વમખુતાં પ્રતનં નય તી ં

આકાશમાિદજનની ં જગતાં ભજે તામ્॥ ૧૭॥
દેશકાલષેુ દુષ્ટેષુ દુગાર્ચ દ્રકલા તુ તઃ ।
સ યયાેરનુસ ધેયા સવાર્પ દ્વિન ત્તયે॥ ૧૮॥
ઇ ત શ્રીમદપ યદ ક્ષતિવર ચતા દુગાર્ચ દ્રકલા તુ તઃ સમાપ્તા ।
From the biography of Shri Appaya DikShita by Dr.N.Ramesan:

This durgAstuti is like a mantra shastra designed to avert

poverty, fear from enemies, fear from death, several

difficulties, several unanticipated disasters etc., for

devotees, and is an exquisite poem of 16 verses, in the

vasantatilaka meter.
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