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Shri Durga Chalisa

શ્રીદુગાર્ ચાલીસા

નમાે નમાે દુગ સખુ કરની। નમાે નમાે દુગ દુઃખ હરની॥૧॥
I bow to you O Goddess Durga, the bestower of all happiness! I bow to you O Goddess

Amba! Who ends all miseries.

િનરંકાર હૈ જ્યાે ત તુ હાર । તહઁૂ લાેક ફૈલી ઉ જયાર॥૨॥
The radiance of your light is limitless and pervading and all the three realms (Earth, Heaven

and the Nether World) are enlightened by thee.

શ શ લલાટ મખુ મહાિવશાલા। નતે્ર લાલ કુિટ િવકરાલા॥૩॥
Your Visage is like the moon and mouth very huge. Your eyes are bedight with a red glow

with the frightening frown.

પ માતુ કાે અિધક સહુાવે। દરશ કરત જન અ ત સખુ પાવે॥૪॥
OMother! Your view is enchanting, the very sight of which ensures welfare of the devout.

તુમ સસંાર શ ક્ત લૈ ક ના। પાલન હેતુ અન્ન ધન દ ના॥૫॥
All the powers of the world repose in thee and it is you who provide food and money for

the world’s survival.
અન્નપૂણાર્ હુઈ જગ પાલા। તુમ હી આિદ સુ દર બાલા॥૬॥
Like the feeding mother Annapurna you nurture the whole universe and you are the one

who appear like the timeless Bala Sundari (young girl of extreme beauty).

પ્રલયકાલ સબ નાશન હાર । તુમ ગાૈર શવશકંર યાર॥૭॥
At the time of Dissolution it is you, OMother, who destroys everything. You are the beloved

consort of Lord Shiva, Gauri (Parvathi)

શવ યાેગી તુ હરે ગુણ ગાવ। બ્રહ્મા િવ તુ હ િનત યાવ॥૮॥
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શ્રીદુગાર્ ચાલીસા

Lord Shiva and all yogis always chant your praise, Brahma, Vishnu and all other Gods ever

meditate on you.

પ સર વતી કાે તુમ ધારા। દે સબુુ દ્ધ ઋ ષ મુિનન ઉબારા॥૯॥
You also appear in the form of Goddess Saraswati to grant wisdom to the sages and thus

ensure their welfare.

ધરયાે પ નર સહ કાે અ બા। પરગટ ભઈ ફાડ◌़કર ખ બા॥૧૦॥
O Mother Amba, it was you who appeared in the form of Narismha, sundering the pillar.

રક્ષા કિર પ્રહ્લાદ બચાયાે। િહર યાક્ષ કાે વગર્ પઠાયાે॥૧૧॥
Thus, you saved PrahlAd and Hiranyakashyap also went to Heaven as he was killed by your

hands.

લ મી પ ધરાે જગ માહી।ં શ્રી નારાયણ અંગ સમાહી॥ં૧૨॥
In the form of Goddess Lakshmi, O Mother, you appear in this world and repose by the

side of Shree-Narayan.

ક્ષીર સ ધુ મ કરત િવલાસા। દયા સ ધુ દ જૈ મનઆસા॥૧૩॥
Dwelling on the Sea of milk, O Goddess,with Lord Vishnu, please fulfil my desires.

િહગલાજ મ તુ હી ં ભવાની। મિહમા અ મત ન ત બખાની॥૧૪॥
O Bhavani, the famous goddess of Hingalaja is no one else but you yourself. Illimitable is

your glory, defying description.

માતંગી અ ધૂમાવ ત માતા। ભવુનેશ્વર બગલા સખુ દાતા॥૧૫॥
You are yourself Matangi and Dhoomavati Mata. It is you who appear as Bhuvenshwari

and Bagalamukhi Devi to bestow happiness to all.

શ્રી ભૈરવ તારા જગ તાિરણી। છન્ન ભાલ ભવ દુઃખ િનવાિરણી॥૧૬॥
It is you, who redeem the world, appearing in the form of Shree Bhairavi, Tradevi and

Chhinamasta Devi, and end its sorrows.

કેહિર વાહન સાેહ ભવાની। લાંગુર વીર ચલત અગવાની॥૧૭॥
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શ્રીદુગાર્ ચાલીસા

Reposing Gracefully upon your vehicle of Lion. O Goddess Bhavani, youa re welcomed by

the brave Langur (Lord Hanuman).

કર મ ખ પર ખડ્ગ િવરાજૈ। કાે દેખ કાલ ડર ભાજૈ॥૧૮॥
When you appear in the form of Goddess Kali with sword in one hand and a cupel in the

other, even time flees in panic.

સાેહૈ અસ્ત્રઆૈર િત્રશલૂા। તે ઉઠત શત્રુ િહય શલૂા॥૧૯॥
Beholding you well-armed, with a Trident in your hand, the enemy’s heart aches with the
sting of fear.

નગરકાેટ મ તુ હી ં િવરાજત। તહઁુલાેક મ ડંકા બાજત॥૨૦॥
You also repose in the form of the Devi at Nagarkot in Kangara. Thus all the three realms

shudder in the might of your glory.

શુ ભ િનશુ ભ દાનવ તુમ મારે। રક્તબીજ શખંન સહંારે॥૨૧॥
You slayed the demons like Shumbhu and Nishumbhu and masacred the thousand forms

of the dreaded demon Raktabeeja.

મિહષાસરુ પ અ ત અ ભમાની। જેિહ અઘ ભાર મહી અકુલાની॥૨૨॥
When the earth was severtly distressed bearing the load of the sins of the arrogant

Mahishasur.

પ કરાલ કા લકા ધારા। સને સિહત તુમ તિહ સહંારા॥૨૩॥
You assumed the dreadful form of Goddess Kali and massacred him along with his army.

પર ગાઢ◌़ સ તન પર જબ જબ। ભઈ સહાય માતુ તુમ તબ તબ॥૨૪॥
Thus whenever the noble saints were distressed, it is you O Mother, who came to their

rescue.

અમરપુર અ બાસવ લાેકા। તબ મિહમા સબ રહ અશાેકા॥૨૫॥
All the realms including the Amarpuri (divine realm) remain sorrowless and happy by your

grace, O Goddess!

વાલા મ હૈ જ્યાે ત તુ હાર । તુ હ સદા પજૂ નર-નાર॥૨૬॥
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શ્રીદુગાર્ ચાલીસા

It is the symbol of your glory that is burning brightly at Shree Jwala ji. All men and women

ever worship you, O Mother!

પ્રેમ ભ ક્ત સે ે યશ ગાવ। દુઃખ દાિરદ્ર િનકટ નિહ આવ॥૨૭॥
He who sings your glory with devotion of love and sincerity remains beyond the reach of

grief and poverty.

યાવે તુ હ ે નર મન લાઈ। જન્મ-મરણ તાકાૈ છુિટ ઈ॥૨૮॥
He who meditates upon your form with concentration goes beyond the cycle of births and

deaths.

ેગી સરુ મુિન કહત પુકાર ।યાેગ ન હાે બન શ ક્ત તુ હાર॥૨૯॥
All the Yogis, Gods and Sages openly declare that without your favour one can’t establish
communication with God.

શકંર આચારજ તપ ક નાે। કામ અ ક્રાેધ ત સબ લીનાે॥૩૦॥
Shankaracharya had performed once a special penance caled Acharaj and by the virtue of

which he had subdued his anger and desire.

િન શિદન યાન ધરાે શકંર કાે। કાહુ કાલ નિહ સુ મરાે તુમકાે॥૩૧॥
He ever worshipped Lord Shankar and never for a moment concentrated his mind on you.

શ ક્ત પ કા મરમ ન પાયાે। શ ક્ત ગઈ તબ મન પ છતાયાે॥૩૨॥
Since he did not realise your immense glory, his all powers waned and the repented hitherto.

શરણાગત હુઈ ક ત બખાની। જય જય જય જગદ બ ભવાની॥૩૩॥
Then, he sought refuge in you, chanted your glory and sang ‘victory, victory, victory’ to
Thee O Jagdamba Bhavani.

ભઈ પ્રસન્નઆિદ જગદ બા। દઈ શ ક્ત નિહ ક ન િવલ બા॥૩૪॥
Then, O Primal Goddesses Jagdamba ji, you were propitiated and in no time you bestowed

him with his lost powers.

માેકાે માતુ કષ્ટ અ ત ઘેરાે। તુમ બન કાનૈ હરૈ દુઃખ મેરા॥ે૩૫॥
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શ્રીદુગાર્ ચાલીસા

OMother! Severe affictions distress me and no one except Your Honoured Self can provide

relief. Please end my afflictions.

આશા ણા િનપટ સતાવ। માેહ મદાિદક સબ બનશાવ॥૩૬॥
Hopes and longings ever borture me. All sort of passions and lust torment my beart ever.

શત્રુ નાશ ક જૈ મહારાની। સુ મરા ઇક ચત તુ હ ભવાની॥૩૭॥
Destroy my enemies, O Queen, I remember you singlemindedly, O Bhavani.

કરાે કૃપા હે માતુ દયાલા। ઋ દ્ધ- સ દ્ધ દૈ કરહુ િનહાલા।૩૮॥
O merciful Mother! Show me your favour and make me feel happy by bestowing me with

all sorts of riches and powers.

જબ લ ગ જઊઁ દયા ફલ પાઊઁ। તુ હરાે યશ મ સદા સનુાઊઁ॥૩૯॥
OMother! May I be the receptacle of your grace as long as I live, ever recounting the feats

of your glory to all.

શ્રી દુગાર્ ચાલીસા ે કાેઈ ગાવૈ। સબ સખુ ભાેગ પરમપદ પાવૈ॥૪૦॥
This, way he who ever sings this Durga Chalisa shall ever enjoy all sorts of pleasures and

shall attain the highest state in the end.

દેવીદાસ શરણ િનજ ની। કરહુ કૃપા જગદ બ ભવાની॥

Deeming ‘Devidas’ to have sought your shelter, O Mother of the world, Bhavani, grant me

your favour!

મૂલ પાઠ

નમાે નમાે દુગ સખુ કરની । નમાે નમાે અ બે દુઃખ હરની॥
િનરંકાર હૈ જ્યાે ત તુ હાર । તહંૂ લાેક ફૈલી ઉ જયાર ॥
શ શ લલાટ મખુ મહા િવશાલા । નતે્ર લાલ કુટ િવકરાલા॥
પ માતુ કાે અિધક સહુાવે । દરશ કરત જન અ ત સખુ પાવે॥
તુમ સસંાર શ ક્ત લય ક ના । પાલન હેતુ અન્ન ધન દ ના॥

durga40.pdf 5



શ્રીદુગાર્ ચાલીસા

અન્નપૂરના હુઈ જગ પાલા । તુમ હી આિદ સુ દર બાલા॥
લયકાલ સબ નાશન હાર । તુમ ગાૈર શવ શકંર યાર ॥
શવ યાેગી તુમરે ગુણ ગાવ । બ્રહ્મા િવ તુ હ િનત યાવ॥
પ સર વતી કાે તુમ ધારા । દે સબુુ દ્ધ ઋ ષ મુિનન ઉબારા॥
ધરયાે પ નર સહ કાે અ બા । પ્રગટ ભઈ ફાડ◌़ કર ખ બા॥
રક્ષા કિર પ્રહલાદ બચાયાે । િહરણાકુશ કાે વગર્ પઠાયાે॥
લ મી પ ધરા જગ માહી ં । શ્રી નારાયણ અંગ સમાહી॥
ક્ષીર સધુ મ કરત િવલાસા । દયા સ ધુ દ જૈ મનઆસા॥
િહગલાજ મ તુ હી ં ભવાની । મિહમા અ મત ન ત બખાની॥
માતંગી અ ધૂમાવ ત માતા । ભવુનેશ્વર બગલા સખુદાતા॥
શ્રી ભૈરવ તારા જગ તાિર ણ । છન્ન ભાલ ભવ દુઃખ િનવાિર ણ॥
કેહર વાહન સાેહ ભવાની । લાંગુર વીર ચલત અગવાની॥
કર મ ખ પર ખડ્ગ િવરાજે । કાે દેખ કાલ ડર ભાજે॥
સાેહે અસ્ત્રઆૈર િત્રશલૂા । તે ઉઠત શત્રુ િહય શલૂા॥
નગર કાેિટ મ તુ હી ં િવરાજત । તહંૂ લાેક મ ડંકા બાજત॥
શુ ભ િનશુ ભ દાનવ તુમ મારે । રક્ત બીજ શખંન સહંારે॥
મિહષાસરુ પ અ ત અ ભમાની । જેિહ અધ ભાર મહી અકુલાની॥
પ કરાલ કા લકા ધારા । સને સિહત તુમ તિહ સહંારા॥
પર ગાઢ◌़ સ તન પર જબ જબ । ભઈ સહાય માતુ તુમ તબ તબ॥
અમરપુર અ બાસવ લાેકા । તબ મિહમા સબ રહે અશાેકા॥
વાલા મ હૈ જ્યાે ત તુ હાર । તુ હ સદા પજૂ નર નાર ॥
પ્રેમ ભ ક્ત સે ે યશ ગાવે । દુઃખ દાિરદ્ર િનકટ નિહ આવે॥
યાવે તુ હ ે નર મન લાઈ । જન્મ-મરણ તાકાૈ છુિટ ઈ॥
ેગી સરુ મુિન કહત પુકાર । યાેગ ન હાે બન શ ક્ત તુ હાર ॥
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શકંર આચારજ તપ ક નાે । કામ અ ક્રાેધ ત સબ લીનાે॥
િન શિદન યાન ધરાે શકંર કાે । કાહુ કાલ નિહ સુ મરાે તુમકાે॥
શ ક્ત પ કાે મરમ ન પાયાે । શ ક્ત ગઈ તબ મન પછતાયાે॥
શરણાગત હુઈ ક ત બખાની । જય જય જય જગદ બ ભવાની॥
ભઈ પ્રસન્નઆિદ જગદ બા । દઈ શ ક્ત નિહ ક ન િવલ બા॥
માેકાે માત કષ્ટ અ ત ઘેરાે । તુમ બન કાનૈ હરે દુઃખ મેરાે॥
આશા ણા િનપટ સતાવૈ । માેહ મદાિદક સબ િવનશાવૈ॥
શત્રુ નાશ ક જૈ મહારાની । સુ મરા ઇક ચત તુ હ ભવાની॥
કરાે કૃપા હે માત દયાલા । ઋ દ્ધ- સ દ્ધ દે કરહુ િનહાલા॥
જબ લગી જયાૈ દયા ફલ પાઊં । તુ હારાે યશ મ સદા સનુાઊં॥
દુગાર્ ચાલીસા ે જન ગાવે । સબ સખુ ભાેગ પરમપદ પાવે॥
દેવીદાસ શરણ િનજ ની । કરહુ કૃપા જગદ બ ભવાની॥

શ્રી દુગાર્માતા ક જય॥

આરતી શ્રી દુગાર્ ક ॥
જય અ બે ગાૈર , મૈયા જય યામા ગાૈર ,
તુમ કાે િનસ િદન યાવત, મૈયા કાે િનસ િદન યાવત
હિર બ્રહ્મા શવ ,

બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
માઁગ સ દૂર િવરાજત ટ કાે ગ મદ કાે, મૈયા ટ કાે ગમદ કાે
ઉ વલ સે દાે નનૈા ચ દ્રવદન નીકાે, બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
કનક સમાન કલવેર રક્તા બર સાજે, મૈયા રક્તા બર સાજે
રક્ત પુ પ ગલે માલા ક ઠ હાર સાજે, બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
કેહિર વાહન રાજત ખડ્ગ કૃપાન ધાર , મૈયા ખડ્ગ કૃપાન ધાર
સરુ નર મુિન જન સવેત તનકે દુખ હાર , બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
કાનન કુ ડલ શાે ભત નાસાગ્રે માેતી, મૈયા નાસાગ્રે માેતી
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કાેિટક ચ દ્ર િદવાકર સમ રાજતજ્યાે ત, બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
શ ભુ િનશ ભુ બડારે મિહષાસરુ ધાતી, મૈયા મિહષાસરુ ધાતી
ધૂમ્ર િવલાેચન નનૈા િનશિદન મદમાતી, બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
ચ ડ મુ ડ સહંારે, શાે ણત બીજ હરે, મૈયા શાે ણત બીજ હરે
મધુ કૈટભ દાેઉ મારે સરુ ભય દૂર કરે, બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
બ્રહ્માણી દ્રાણી તુમ કમલા રાની, મૈયા તુમ કમલા રાની
આગમ િનગમ બખાની તુમ શવ પટરાની, બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
ચાસઠ યાે ગન ગાવત ત્ય કરત ભૈરા, મૈયા ત્ય કરત ભૈરા
બાજત તાલ દંગ આૈર બાજત ડમ , બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
તુમ હાે જગ ક માતા તુમ હી હાે ભતાર્, મૈયા તુમ હી હાે ભતાર્
ભક્તન ક દુખ હતાર્ સખુ સ પ ત કતાર્, બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
ભુ ચાર અ ત શાે ભત વર મુદ્રા ધાર , મૈયા વર મુદ્રા ધાર
મન વાઁ છત ફલ પાવત દેવતા નર નાર , બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
કંચન થાલ િવરાજત અગર કપૂર બાતી, મૈયા અગર કપૂર બાતી
માલ કેતુ મ રાજત કાેિટ રતનજ્યાેતી, બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
માં અ બે ક આરતી ે કાેઈ નર ગાવે, મૈયા ે કાેઈ નર ગાવે
કહત શવાન દ વામી સખુ સ પ ત પાવે, બાેલાે જય અ બે ગાૈર ॥
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