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Shri Durga Dhyanam

શ્રીદુગાર્ યાનમ્

સહસ્થા શ શશખેરા મરકતપ્રખ્યશૈ્ચતુ ભભુર્જૈઃ
શઙ્ખં ચક્રધનુઃ શરાંશ્ચ દધતી નતે્રૈ સ્ત્ર ભઃ શાે ભતા ।

આમુક્તાઙ્ગદહારકઙ્કણરણ કા ચી રણન્નપૂુરા
દુગાર્ દુગર્ તહાિરણી ભવતુ નાે રત્ને લસ કુ ડલા॥ ૧॥

માતમ મધુકૈટભ ઘ્ન મિહષપ્રાણાપહારાેદ્યમે
હેલાિન જતધૂમ્રલાેચનવધે હે ચ ડમુ ડાિદિન ।

િન શષેીકૃતરક્તબીજદનજેુ િનત્યે િનશુ ભાપહે
શુ ભ વં સિન સહંરાશુ દુિરતં દુગ નમ તેઽ બકે॥ ૨॥

હેમપ્રખ્યા મ દુખ ડાધર્માૈ લ
શઙ્ખાિરષ્ટાભી તહ તાં િત્રણતે્રામ્ ।

હેમા જસ્થાં પીતવસ્ત્રાં પ્રસન્નાં
દેવી ં દુગા િદવ્ય પાં નમા મ॥ ૩॥

ઉદ્ય દ્વદ્યુ કરાલાકુલહિરગલસસં્થાિરશઙ્ખા સખેટે-
વ વાસાખ્યિત્રશલૂાનિરગણભયદા તજર્ની ં સ દધાના ।

ચમાર્સ્યુત્તીણર્દાે ભઃ પ્રહરણિનપુણા ભ ર્તા ક યકા ભઃ
દદ્યા કાશાર્નભીષ્ટાન્ િત્રણયનલ લતા ચાિપ કાત્યાયની વઃ॥ ૪॥

અિરશઙ્ખકૃપાણખેટબાણાન્ સધુનુઃ શલૂકકતર્ર ં તજર્ની ં દધાના ।
ભજતાં મિહષાેત્તમાઙ્ગસસં્થા નવદૂવાર્સદશૃી શ્રયેઽ તુ દુગાર્॥ ૫॥
ઇ ત શ્રીદુગાર્ યાનમ્॥
Additional

ઘસ્રાધીશઘટાગભ તઘિટતા વ્યાઘ્રાસના શીઘ્રગા
સઘુ્રાણા તઘ્ ણાગ્રણી ઘનકચા િવઘ્નાૈઘિનઘ્ના ત્મકા ।

ઘાેરાઘાતિવઘા તની ઘનરવા ઘ ટા વનૈઘર્ઘર્રા
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શ્રીદુગાર્ યાનમ્

દ ઘાર્ક્ષા ઘુ ણા વતાઙ્ ઘ્ર િધરા દુગાર્ઘસઙ્ઘં દ્યતુ॥ ૬॥ શ્રીવ્રજિકશાેરઃ
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