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shrIdurgA nakShatramAlikA stutiH or durgAstavam

શ્રીદુગાર્ નક્ષત્રમા લકા તુ તઃ અથવા યુિધ ષ્ઠરકૃતં દુગાર્ તવમ્

INTRODUCTION:- The Pandava king Yudhishtira, with his wife

Panchali and brothers had to spend twelve years in the forests

and an year incognito as he forfeited his kingdom consequent

to his defeat in the game of chess with his brother Duryodhana.

They suffered many hardships during the year they spent in the

kingdom of Virata in disguise. Some sages advised them to pray

to Sri Durga Devi to be free from the hardships that assailed

them. They taught the Pandavas this hymn consisting of twenty

seven verses. The Pandavas accepted their advice and prayed

to Devi reciting these verses. Devi was pleased with their

prayer and appeared before them She blessed them. As a result,

they were able to spend the time without being affected by

difficulties and without being detected by the opponents. They

were also successful in their fight with the Kauravas in the

famous KurukShetra war and won back their kingdom. Durga

Devi also assured the Pandavas that anyone who recites the

hymn with devotion will also be blessed like the Pandavas.

॥ અથ શ્રીદુગાર્ નક્ષત્રમા લકા તુ તઃ॥
॥ ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ॥

િવરાટનગરં ર યં ગચ્છમાનાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
અ તવુન્ મનસા દેવી ં દુગા િત્રભવુનેશ્વર મ્॥ ૧॥
યશાેદાગભર્સ ભૂતાં નારાયણવર પ્રયામ્ ।
ન દગાપેકુલે તાં મઙ્ગળ્યાં કુલવધર્નીમ્॥ ૨॥

1



શ્રીદુગાર્ નક્ષત્રમા લકા તુ તઃ અથવા યુિધ ષ્ઠરકૃતં દુગાર્ તવમ્

કંસિવદ્રાવણકર મસરુાણાં ક્ષયં કર મ્ ।
શલાતટિવિન ક્ષપ્તામાકાશં પ્ર તગા મનીમ્॥ ૩॥
વાસદેુવસ્ય ભ ગની ં િદવ્યમાલ્ય િવભૂ ષતામ્ ।
િદવ્યા બરધરાં દેવી ં ખદ્ગખેટકધાિરણીમ્॥ ૪॥
ભારાવતરણે પુ યે યે મર ત સદા શવામ્ ।
તા વૈ તારયસે પાપાત્ પઙે્કગા મવ દુબર્લામ્॥ ૫॥
તાેતું પ્રચક્રમે ભૂયઃ િવિવધૈઃ તાતે્રસ ભવૈઃ ।
આમ ય દશર્નાકાઙ્ક્ષ રા દેવી ં સહાનજુઃ॥ ૬॥
નમાેઽ તુ વરદે કૃ ણે કુમાિર બ્રહ્મચાિર ણ ।
બાલાકર્ સદશૃાકારે પૂણર્ચ દ્રિનભાનને॥ ૭॥
ચતુભુર્જે ચતવુર્ક્ત્રે પીનશ્રાે ણપયાેધરે ।
મયૂરિપ છવલયે કેયૂરાઙ્ગદધાિર ણ॥ ૮॥
ભા સ દેિવ યદા પદ્મા નારાયણપિરગ્રહઃ ।
વ પં બ્રહ્મચય ચ િવશદં તવ ખેચિર॥ ૯॥
કૃ ણચ્છિવસમા કૃ ણા સઙ્કષર્ણસમાનના ।
બભ્રતી િવપુલાૈ બાહુ શક્ર વજસમુછ્ર યાૈ॥ ૧૦॥
પાત્રી ચ પઙ્ક ક ઠ સ્ત્રી િવશદુ્ધા ચ યા ભુિવ ।
પાશં ધનુમર્હાચકં્ર િવિવધા યાયુધાિન ચ॥ ૧૧॥
કુ ડલા યાં સપુૂણાર્ યાં કણાર્ યાં ચ િવભૂ ષતા ।
ચ દ્રિવ પાિધના દેિવ મુકેન વં િવરાજસે॥ ૧૨॥
મુકુટેન િવ ચત્રેણ કેશબ ધને શાે ભના ।
ભજુઙ્ગાઽભાેગવાસને શ્રાે ણસતૂ્રેણ રાજતા॥ ૧૩॥
િવભ્રાજસે ચ બદ્ધને ભાેગનેવેેહ મ થરઃ ।
વજેન શ ખિપ છાનામુ છ્ર તને િવરાજસે॥ ૧૪॥
કાૈમારં વ્રતમાસ્થાય િત્રિદવં પાિવતં વયા ।
તને વં તૂયસે દેિવ િત્રદશઃૈ પજૂ્યસઽેિપ ચ॥ ૧૫॥
ત્રૈલાેક્ય રક્ષણાથાર્ય મિહષાસરુ ઘા તિન ।
પ્રસન્ના મે સરુશ્રેષે્ઠ દયાં કુ શવા ભવ॥ ૧૬॥
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જયા વં િવજયા ચવૈ સઙ્ગ્રામે ચ જયપ્રદા ।
મમાિપ િવજયં દેિહ વરદા વં ચ સા પ્રતમ્॥ ૧૭॥
િવ યે ચવૈ નગશ્રેષે્ઠ તવસ્થાનં િહ શાશ્વતમ્ ।
કા લ કા લ મહાકા લ શીધુમાંસ પશુ પ્રયે॥ ૧૮॥
કૃતાનુયાત્રા ભૂતૈ વં વરદા કામચાિર ણ ।
ભારાવતારે યે ચ વાં સં મિર ય ત માનવાઃ॥ ૧૯॥
પ્રણમ ત ચ યે વાં િહ પ્રયાણે તુ નરા ભુિવ ।
ન તષેાં દુલર્ભં િક ચત્ પતુ્રતાે ધનતાેઽિપ વા॥ ૨૦॥
દુગાર્ત્તારયસે દુગ ત વં દુગાર્ તા જનૈઃ ।
કા તારે વ-વસન્નાનાં મગ્ ાનાં ચ મહાણર્વે॥ ૨૧॥
(દસ્યુ ભવાર્ િન દ્ધાનાં વં ગ તઃ પરમા ણામ્ ।)
જલપ્રતરણે ચવૈ કા તારેષુ અવટેષુ ચ ।
યે મર ત મહાદેવી ં ન ચ સીદ ત તે નરાઃ॥ ૨૨॥
વં ક તઃ શ્રીઃ તઃ સ દ્ધઃ હ્ર ીઃ િવદ્યા સ ત તમર્ તઃ ।
સ યા રાિત્રઃ પ્રભા િનદ્રા જ્યાે ના કા તઃ ક્ષમા દયા॥ ૨૩॥
ણાં ચ બ ધનં માેહં પતુ્રનાશં ધનક્ષયમ્ ।
વ્યાિધ ત્યું ભયં ચવૈ પૂ જતા નાશિય ય સ॥ ૨૪॥
સાેહં રાજ્યા પિરભ્રષ્ટઃ શરણં વાં પ્રપન્નવાન્ ।
પ્રણતશ્ચ યથા મૂધ્નાર્ તવ દેિવ સરેુશ્વિર॥ ૨૫॥
ત્રાિહ માં પદ્મપત્રા ક્ષ સત્યે સત્યા ભવ વ નઃ ।
શરણં ભવ મે દુગ શર યે ભક્તવ સલે॥ ૨૬॥
અેવં તુતા િહ સા દેવી દશર્યામાસ પા ડવમ્ ।
ઉપગ ય તુ રા ન મદં વચનમબ્રવીત્॥ ૨૭॥
શ ◌ૃ રાજન્ મહાબાહાે મદ યં વચનં પ્રભાે ।
ભિવ ય ત અ ચરાદેવ સઙ્ગ્રામે િવજય તવ॥ ૨૮॥
મમ પ્રસાદાત્ િન જત્ય હ વા કાૈરવ વાિહનીમ્ ।
રાજં્ય િન ક ટકં કૃ વા ભાેક્ષ્યસે મેિદની ં પનુઃ॥ ૨૯॥
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ભ્રા ભઃ સિહતાે રાજન્ પ્રી ત યાસ્ય સ પુ કલામ્ ।
મ પ્રસાદાચ્ચ તે સાખૈ્યમારાેગ્યં ચ ભિવ ય ત॥ ૩૦॥
યે ચ સઙ્ક તર્િય ય ત લાેકે િવગતક મષાઃ ।
તષેાં તુષ્ટા પ્રદાસ્યા મ રાજ્યમાયુઃ વપુઃ સતુમ્॥ ૩૧॥
પ્રવાસે નગરે વાિપ સઙ્ગ્રામે શ સઙ્કટે ।
અટવ્યાં દુગર્કા તારે સાગરે ગહને ગરાૈ॥ ૩૨॥
યે મિર ય ત માં રાજન્ યથાહં ભવતા તા ।
ન તષેાં દુલર્ભં િક ચત્ અ મન્ લાેકે ભિવ ય ત॥ ૩૩॥
ઇદં તાતે્રવરં ભ યા શ ◌ૃ યાત્ વા ફઠેત વા ।
તસ્ય સવાર્ ણ કાયાર્ ણ સ ધ યાસ્ય ત પા ડવાઃ॥ ૩૪॥
મ પ્રસાદાચ્ચ વ સવાર્ન્ િવરાટનગરે સ્થતાન્ ।
ન પ્રજ્ઞાસ્ય ત કુરવઃ નરા વા તિન્નવા સનઃ॥ ૩૫॥
ઇત્યુ વા વરદા દેવી યુિધ ષ્ઠરમિર દમમ્ ।
રક્ષાં કૃ વા ચ પા ડૂનાં તત્રવૈા તરધીયત॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીદુગાર્ નક્ષત્રમા લકા તુ તઃ સમાપ્તા ।
અેવં
ઇ ત શ્રીમન્મહાભારતે િવરાટપવર્ ણ પા ડવપ્રવેશપવર્ ણ
અષ્ટમાેઽ યાયા તગર્તં યુિધ ષ્ઠરકૃતં શ્રીદુગાર્ તવં સ પૂણર્મ્ ।

॥ ૐ ત સત॥્

The stotra is seen in Adhyaya 8 of Virataparva in

Mahabharata southern recension.

E ચાેદેદ્ અ દ્ પ્રૂફ◌़◌્રેઅદ્ બ્ય્ ણ્ Bઅલસબુ્રમિનઅન્ બલુ@ સફ◌़◌્ય્◌ૅઆેમ્

shrIdurgA nakShatramAlikA stutiH or durgAstavam

pdf was typeset on December 23, 2020

4 sanskritdocuments.org



શ્રીદુગાર્ નક્ષત્રમા લકા તુ તઃ અથવા યુિધ ષ્ઠરકૃતં દુગાર્ તવમ્

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

durgAnakshatramAlikAstuti.pdf 5


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

