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durgAstavam from Mahabharata

દુગાર્ તવમ્ મહાભારતા તગર્તમ્

િવિનયાેગ -

ૐઅસ્ય શ્રીભગવતી દુગાર્ તાતે્ર મ ત્રસ્ય શ્રીકૃ ણાજુર્ન વ પી
નરનારાયણાે ઋ ષઃ, અનુષુ્ટપ્ છ દ, શ્રીદુગાર્ દેવતા,
હ્ર ી ં બીજં, અ શ ક્ત, શ્રીં ક લકં,
મમાભીષ્ટ સદ્ધયથ જપે િવિનયાેગઃ॥
ઋ યાિદ યાસ -

શ્રીકૃ ણાજુર્ન વ પી નરનારાયણાે ઋ ષ યાે નમઃ શર સ,
અનુષુ્ટપ્ છ દસે નમઃ મખુ,ે શ્રીદુગાર્દેવતાયૈ નમઃ હૃિદ,
હ્ર ી ં બી ય નમઃ ગુહ્યે, અ શ યૈ નમઃ પાદયાે,
શ્રીં ક લકાય નમઃ નાભાૈ,
મમાભીષ્ટ સદ્ધયથ જપે િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે॥
કર યાસ -

ૐ હ્ર ાં અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ,
ૐ હ્ર ી ં તજર્ની યાં વાહા,ૐ હં મ યમા યાં વષટ્,
ૐ હ્ર અના મકા યાં હંુ,ૐ હ્ર ા કિનષ્ઠા યાં વાૈષ્્ટ,
ૐ હ્ર ઃ કરતલ કર ષ્ઠા યાં ફટ્॥
અઙ્ગ યાસ -

ૐ હ્ર ાં હૃદયાય નમઃ,ૐ હ્ર ી ં શરસ વાહા,
ૐ હં શખાયૈ વષટ્,ૐ હ્ર કવચાયં હંુ,
ૐ હ્ર ા નતૈ્રત્રયાય વાૈષ્્ટ,ૐ હ્ર ઃ અસ્ત્રાય ફટ્॥
યાનમ્ -
સહસ્થા શ શશખેરા મરકતપ્રખ્યા ચતુ ભભુર્જૈઃ
શઙ્ખચક્રધનુઃશરાંશ્ચ દધતી નતે્રૈ સ્ત્ર ભઃ શાે ભતા ।
આમુક્તાઙ્ગદહારકઙ્કણરણ કા ચીક્વણન્ નપૂુરા
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દુગાર્ દુગર્ તહાિરણી ભવતુ નાે રત્નાે લસ કુ ડલા॥
માનસ પજૂન -
ૐ હ્ર ી ં દંુ દુગાર્યૈ નમઃ લં થવ્યાત્મકં ગ ધં સમપર્યા મ ।
ૐ હ્ર ી ં દંુ દુગાર્યૈ નમઃ હં આકાશાત્મકં પુ પં સમપર્યા મ ।
ૐ હ્ર ી ં દંુ દુગાર્યૈ નમઃ યં વા વાત્મકં ધપંૂ ઘ્રાપયા મ ।
ૐ હ્ર ી ં દંુ દુગાર્યૈ નમઃ રં વહૃયાત્મકં દ પં દશર્યા મ ।
ૐ હ્ર ી ં દંુ દુગાર્યૈ નમઃ વં અ તાત્મકં નવૈેદં્ય િનવેદયા મ ।
ૐ હ્ર ી ં દંુ દુગાર્યૈ નમઃ સં સવાર્ત્મકં તા બૂલં સમપર્યા મ ।
(શ્રીમહાભારતે ભી મપવાર્ તગર્તે શ્રીમદ્ભગવદ્ગ તાપવર્ ણ
ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ ।
સ જય ઉવાચ -

ધાતર્રાષ્ટ્રબલં દૃ ટ્વા યુદ્ધાય સમપુ સ્થતમ્ ।
અજુર્નસ્ય િહતાથાર્ય કૃ ણાે વચનમબ્રવીત્॥ ૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ -

શુ ચભૂર્ વા મહાબાહાે સઙ્ગ્રામા ભમખુે સ્થતઃ ।
પરાજયાય શત્રૂણાં દુગાર્ તાતે્રમુદ રય॥ ૨॥
સ જય ઉવાચ -

અેવમુક્તાેઽજુર્નઃ સઙ્ખ્યે વાસદેુવને ધીમતા ।
અવતીય રથાત્ પાથર્ઃ તાતે્રમાહ કૃતા જ લઃ॥ ૩॥)

અથ દુગાર્દેવી તવમ્ ।
શ્રીઅજુર્ન ઉવાચ -

નમ તે સદ્ધસનેાિન આય મ દરવા સિન ।
કુમાિર કા લ કાપા લ કિપલે કૃ ણિપઙ્ગલે॥ ૧॥
ભદ્રકા લ નમ તુ યમ્ મહાકા લ નમાેઽ તુતે ।
ચ ડચ ડે નમ તુ યમ્ તાિર ણ વરવ ણિન॥ ૨॥
કાત્યાયિન મહાભાગે કરા લ િવજયે જયે ।
શ ખિપચ્છ વજધરે નાનાભરણભૂ ષતે॥ ૩॥
અટ્ટશલૂપ્રહરણે ખડ્ગખેટધાિર ણ ।
ગાપેે દ્રસ્યાનજેુ જ્યેષ્ટે ન દગાપેકુલાેદ્ભવે॥ ૪॥
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મિહષા િક્પ્રયે િનતં્ય કાૈ શિક પીતવા સિન ।
અટ્ટહાસે કાેકમખુે નમ તેઽ તુ રણ પ્રયે॥ ૫॥
ઉમે શાક બર શ્વેતે કૃ ણે કૈટભના શિન ।
િહર યા ક્ષ િવ પા ક્ષ સધુૂમ્રા ક્ષ નમાેઽ તુ તે॥ ૬॥
વેદશ્રુ ત મહાપુ યે બ્રહ્મ યે તવેદ સ ।
જ બૂકટકચૈત્યેષુ િનત્યમ્ સિન્નિહતાલયે॥ ૭॥
વં બ્રહ્મિવદ્યાિવદ્યાનાં મહાિનદ્રા ચ દેિહનામ્ ।
સ્ક દમાતભર્ગવ ત દુગ કા તારવા સિન॥ ૮॥
વાહાકારઃ વધા ચવૈ કલા કાષ્ઠા સર વતી ।
સાિવત્રી વેદમાતા ચ તથા વેદા ત ઉચ્યતે॥ ૯॥
તુતા સ વં મહાદેિવ િવશદુ્ધનેા તરાત્મના ।
જયાે ભવતુ મે િનતં્ય વ પ્રસાદાદ્રણા જરે॥ ૧૦॥
કા તારભયદુગષુ ભક્તાનાં ચાલયષેુ ચ ।
િનતં્ય વસ સ પાતાલે યુદ્ધે જય સ દાનવાન્॥ ૧૧॥
વં જ ભની માેિહની ચ માયા હ્ર ીઃ શ્રી તથવૈ ચ ।
સ યા પ્રભાવતી ચવૈ સાિવત્રી જનની તથા॥ ૧૨॥
તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટ ર્ તદ પ્તશ્ચ દ્રાિદત્યિવવિધની ।
ભૂ તભૂર્ તમતાં સઙ્ખ્યે વીક્ષ્યસે સદ્ધચારણૈઃ॥ ૧૩॥
ફલશ્રુ ત -

યઃ ઇદં પઠતે તાતંે્ર કલ્ય ઉ થાય માનવઃ ।
યક્ષરક્ષઃિપશાચે યાે ન ભયં િવદ્યતે સદા॥ ૧॥
ન ચાિપ િરપવ તે યઃ સપાર્દ્યા યે ચ દં ષ્ટ્રણઃ ।
ન ભયં િવદ્યતે તસ્ય સદા રાજકુલાદિપ॥ ૨॥
િવવાદે જયમા ાે ત બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્ ।
દુગ તર ત ચાવ યં તથા ચાેરૈિવમુચ્યતે॥ ૩॥
સઙ્ગ્રામે િવજયેિન્નત્યં લ મી ં પ્રા ાે ત કેવલામ્ ।
આરાેગ્યબલસ પન્નાે વેદ્ વષર્શતં તથા॥ ૪॥
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This stotram is found in many recensions of the mahAbharatam,

in the virATa parvam, but has not been included in the critical

edition prepared by the BORI. Jan Gonda says there are many

versions of this stavam (Refer, J.Gonda, ᳚Medieval Religious

Literature in Sanskrit,᳚ A History of Indian Literature, Vol

II, Fasc. 1, Otto Harrasowitz.Wiesbaden, 1977). This version

is found in the southern recension of the mahAbhAratam. It

was recited by arjuna on the order of bhagavAn kRiShNa, in

order to secure victory in the great battle. The stotram is

credited with the power of bestowing destruction of enemies and

a long healthy life in the phalashruti. It is traditionally

held that the stotram also bestows self-control, which is

essential for Atma-GYana.
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