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Nava Durga Stotram

નવદુગાર્ તાતે્રમ્

દેવી શલૈપતુ્રી ।
વ દે વા છતલાભાય ચ દ્રાધર્કૃતશખેરામ્ ।
ષા ઢાં શલૂધરાં શલૈપતુ્રી ં યશ વનીમ્॥

દેવી બ્રહ્મચાિરણી ।
દધાના કરપદ્મા યામક્ષમાલાકમ ડલૂ ।
દેવી પ્રસીદતુ મિય બ્રહ્મચાિર યનુત્તમા॥

દેવી ચ દ્રઘ ટે ત ।
િપ ડજપ્રવરા ઢા ચ ડકાપેાસ્ત્રકૈયુર્તા ।
પ્રસાદં તનુતે મહં્ય ચ દ્રઘ ટે ત િવશ્રુતા॥

દેવી કૂ માંડા ।
સરુાસ પૂણર્કલશં િધરા લુતમવે ચ ।
દધાના હ તપદ્મા યાં કૂ મા ડા શભુદા તુ મે॥

દેવીસ્ક દમાતા ।
સહાસનગતા િનતં્ય પદ્મા શ્રતકરદ્વયા ।
શભુદા તુ સદા દેવી સ્ક દમાતા યશ વની॥

દેવીકાત્યાયની ।
ચ દ્રહાસાે વલકરા શાદૂર્લવરવાહના ।
કાત્યાયની શભંુ દદ્યાદેવી દાનવઘા તની॥

દેવીકાલરાિત્ર ।
અેકવેણી જપાકણર્પૂરા નગ્ ા ખરા સ્થતા ।
લ બાેષ્ઠ ક ણકાકણ તૈલા યક્તશર િરણી॥
વામપાદાે લસ લાેહલતાક ટકભષૂણા ।
વધર્ન્મૂધર્ વ કૃ ણા કાલરાિત્રભર્યઙ્કર ॥
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દેવીમહાગાૈર ।
શ્વેતે ષે સમા ઢા શ્વેતા બરધરા શુ ચઃ ।
મહાગાૈર શભંુ દદ્યાન્મહાદેવપ્રમાેદદા॥

દેવી સ દ્ધદાિત્ર ।
સદ્ધગ ધવર્યક્ષાદૈ્યરસરૈુરમરૈરિપ ।
સવે્યમાના સદા ભૂયાત્ સ દ્ધદા સ દ્ધદાિયની॥

ઇ ત નવદુગાર્ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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