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Shri Durga Chalisa

³rhகா³ சாஸா

நேமா நேமா ³rhேக³ஸுக² கரநீ। நேமா நேமா ³rhேக³ :³க²ஹரநீ॥1॥
I bow to you O Goddess Durga, the bestower of all happiness! I bow to you O Goddess

Amba! Who ends all miseries.

நிரŋhகார ைஹ jhேயாதி mhஹா। திஹூ◌ँ ேலாக ைப² உயா॥2॥
The radiance of your light is limitless and pervading and all the three realms (Earth, Heaven

and the Nether World) are enlightened by thee.

ஶஶி லலாட iµக² மஹாவிஶாலா। ேநthர லால ph◌⁴’ விகராலா॥3॥
Your Visage is like the moon and mouth very huge. Your eyes are bedight with a red glow

with the frightening frown.

ப மா ேகா அதி⁴க ஸுஹாேவ। த³ரஶ கரத ஜந அதி ஸுக² பாேவ॥4॥
OMother! Your view is enchanting, the very sight of which ensures welfare of the devout.

ம ஸmhஸார ஶkhதி ல கீநா। பாலந ேஹ அnhந த⁴ந தீ³நா॥5॥
All the powers of the world repose in thee and it is you who provide food and money for

the world’s survival.
அnhநrh ஹுஈ ஜக³ பாலா। ம  ஆதி³ஸுnhத³ பா³லா॥6॥
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).

phரலயகால ஸப³ நாஶந ஹா। ம ெகௗ³ ஶிவஶŋhகர phயா॥7॥
At the time of Dissolution it is you, OMother, who destroys everything. You are the beloved

consort of Lord Shiva, Gauri (Parvathi)

ஶிவ ேயாகீ³ mhஹேர ³ண கா³ேவmh। ph³ரமா விShiΝ mhேஹmh நித
th◌⁴யாேவmh॥8॥
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³rhகா³ சாஸா

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

meditate on you.

ப ஸரshவதீ ேகா ம தா⁴ரா। ேத³ஸு³th³தி⁴ ’ iµநிந உபா³ரா॥9॥
You also appear in the form of Goddess Saraswati to grant wisdom to the sages and thus

ensure their welfare.

த⁴ரேயா ப நரmhஹ ேகா அmhபா³। பரக³ட ப⁴ஈ பா²ட³◌़கர க²mhபா³॥10॥
O Mother Amba, it was you who appeared in the form of Narismha, sundering the pillar.

ரா க phரலாத³ ப³சாேயா।ரNhயா ேகா shவrhக³ படா²ேயா॥11॥
Thus, you saved PrahlAd and Hiranyakashyap also went to Heaven as he was killed by your

hands.

ல ப த⁴ேரா ஜக³ மாmh। நாராயண அŋhக³ஸமாmh॥12॥
In the form of Goddess Lakshmi, O Mother, you appear in this world and repose by the

side of Shree-Narayan.

ரnh⁴ ேமmh கரத விலாஸா। த³யாnh⁴ தீ³ைஜ மந ஆஸா॥13॥
Dwelling on the Sea of milk, O Goddess,with Lord Vishnu, please fulfil my desires.

ŋhக³லாஜ ேமmh mhmh ப⁴வாநீ। மமா அத ந ஜாத ப³கா²நீ॥14॥
O Bhavani, the famous goddess of Hingalaja is no one else but you yourself. Illimitable is

your glory, defying description.

மாதŋhகீ³அ ⁴மாவதி மாதா। ⁴வேநவ ப³க³லா ஸுக² தா³தா॥15॥
You are yourself Matangi and Dhoomavati Mata. It is you who appear as Bhuvenshwari

and Bagalamukhi Devi to bestow happiness to all.

 ைப⁴ரவ தாரா ஜக³ தாணீ। சி²nhந பா⁴ல ப⁴வ :³க² நிவாணீ॥16॥
It is you, who redeem the world, appearing in the form of Shree Bhairavi, Tradevi and

Chhinamasta Devi, and end its sorrows.

ேகஹ வாஹந ேஸாஹ ப⁴வாநீ। லாŋh³ர வீர சலத அக³வாநீ॥17॥
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³rhகா³ சாஸா

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

the brave Langur (Lord Hanuman).

கர ேமmh க²phபர க²Th³க³ விராைஜ। ஜாேகா ேத³க² கால ட³ர பா⁴ைஜ॥18॥
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.

ேஸாைஹ அshthர ஔர thஶூலா। ஜாேத உட²த ஶth ய ஶூலா॥19॥
Beholding you well-armed, with a Trident in your hand, the enemy’s heart aches with the
sting of fear.

நக³ரேகாட ேமmh mhmh விராஜத। திஹு◌ँேலாக ேமmh ட³ŋhகா பா³ஜத॥20॥
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.

ஶுmhப⁴ நிஶுmhப⁴ தா³நவ ம மாேர। ரkhதபீ³ஜ ஶŋhக²ந ஸmhஹாேர॥21॥
You slayed the demons like Shumbhu and Nishumbhu and masacred the thousand forms

of the dreaded demon Raktabeeja.

மஷாஸுர nh’ப அதி அபி⁴மாநீ। ேஜ அக⁴ பா⁴ர ம அலாநீ॥22॥
When the earth was severtly distressed bearing the load of the sins of the arrogant

Mahishasur.

ப கரால காகா தா⁴ரா। ேஸந ஸத ம தி ஸmhஹாரா॥23॥
You assumed the dreadful form of Goddess Kali and massacred him along with his army.

ப கா³ட⁴◌़ஸnhதந பர ஜப³ ஜப³। ப⁴ஈ ஸஹாய மா ம தப³ தப³॥24॥
Thus whenever the noble saints were distressed, it is you O Mother, who came to their

rescue.

அமர அ பா³ஸவ ேலாகா। தப³ மமா ஸப³ ரேஹmh அேஶாகா॥25॥
All the realms including the Amarpuri (divine realm) remain sorrowless and happy by your

grace, O Goddess!

jhவாலா ேமmh ைஹ jhேயாதி mhஹா। mhேஹmh ஸதா³ ேஜmh நர-நா॥26॥
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³rhகா³ சாஸா

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

ever worship you, O Mother!

phேரம ப⁴khதி ேஸ ேஜா யஶ கா³ேவmh। :³க² தா³th³ர நிகட நmh ஆேவmh॥27॥
He who sings your glory with devotion of love and sincerity remains beyond the reach of

grief and poverty.

th◌⁴யாேவ mhேஹmh ேஜா நர மந லாஈ। ஜnhம-மரண தாெகௗ ² ஜாஈ॥28॥
He who meditates upon your form with concentration goes beyond the cycle of births and

deaths.

ேஜாகீ³ஸுர iµநி கஹத கா।ேயாக³ ந ேஹா பி³ந ஶkhதி mhஹா॥29॥
All the Yogis, Gods and Sages openly declare that without your favour one can’t establish
communication with God.

ஶŋhகர ஆசாரஜ தப கீேநா। காம அ khேராத⁴ தி ஸப³ேநா॥30॥
Shankaracharya had performed once a special penance caled Acharaj and by the virtue of

which he had subdued his anger and desire.

நிஶிதி³ந th◌⁴யாந த⁴ேரா ஶŋhகர ேகா। காஹு கால நmh ஸுேரா மேகா॥31॥
He ever worshipped Lord Shankar and never for a moment concentrated his mind on you.

ஶkhதி ப கா மரம ந பாேயா। ஶkhதி க³ஈ தப³ மந பசி²தாேயா॥32॥
Since he did not realise your immense glory, his all powers waned and the repented hitherto.

ஶரக³த ஹுஈ கீrhதி ப³கா²நீ। ஜய ஜய ஜய ஜக³த³mhப³ ப⁴வாநீ॥33॥
Then, he sought refuge in you, chanted your glory and sang ‘victory, victory, victory’ to
Thee O Jagdamba Bhavani.

ப⁴ஈ phரஸnhந ஆதி³ ஜக³த³mhபா³। த³ஈ ஶkhதி நmh கீந விலmhபா³॥34॥
Then, O Primal Goddesses Jagdamba ji, you were propitiated and in no time you bestowed

him with his lost powers.

ேமாேகா மா கShட அதி ேக⁴ேரா। ம பி³ந ெகௗந ஹைர :³க² ேமேரா॥35॥
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³rhகா³ சாஸா

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

relief. Please end my afflictions.

ஆஶா th’Sh நிபட ஸதாேவmh। ேமாஹ மதா³தி³க ஸப³ பி³நஶாேவmh॥36॥
Hopes and longings ever borture me. All sort of passions and lust torment my beart ever.

ஶth நாஶ கீைஜ மஹாராநீ।ஸுெரௗmh இகசித mhேஹmh ப⁴வாநீ॥37॥
Destroy my enemies, O Queen, I remember you singlemindedly, O Bhavani.

கேரா kh’பா ேஹ மா த³யாலா। ’th³தி⁴-th³தி⁴ ைத³ கரஹு நிஹாலா।38॥
O merciful Mother! Show me your favour and make me feel happy by bestowing me with

all sorts of riches and powers.

ஜப³லகி³ஊ◌ँ த³யா ப²ல பாஊ◌ँ। mhஹேரா யஶ ைமmh ஸதா³ஸுநாஊ◌ँ॥39॥
OMother! May I be the receptacle of your grace as long as I live, ever recounting the feats

of your glory to all.

 ³rhகா³ சாஸா ேஜா ேகாஈ கா³ைவ।ஸப³ஸுக² ேபா⁴க³ பரமபத³ பாைவ॥40॥
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.

ேத³வீதா³ஸ ஶரண நிஜ ஜாநீ। கரஹு kh’பா ஜக³த³mhப³ ப⁴வாநீ॥

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

your favour!

ல பாட²

நேமா நேமா ³rhேக³ஸுக² கரநீ । நேமா நேமா அmhேப³ :³க²ஹரநீ ॥
நிரŋhகார ைஹ jhேயாதி mhஹா । திஹூmh ேலாக ைப² உயா ॥
ஶஶி லாட iµக² மஹா விஶாலா । ேநthர லால ph◌⁴’ விகராலா ॥
ப மா ேகா அதி⁴க ஸுஹாேவ । த³ரஶ கரத ஜந அதி ஸுக² பாேவ ॥
ம ஸmhஸார ஶkhதி லய கீநா । பாலந ேஹ அnhந த⁴ந தீ³நா ॥
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³rhகா³ சாஸா

அnhநரநா ஹுஈ ஜக³ பாலா । ம  ஆதி³ஸுnhத³ பா³லா ॥
phrhலயகால ஸப³ நாஶந ஹா । ம ெகௗ³ ஶிவ ஶŋhகர phயா ॥
ஶிவ ேயாகீ³ மேர ³ண கா³ேவmh । ph³ரமா விShiΝ mhேஹmh நித th◌⁴யாேவmh ॥
ப ஸரshவதீ ேகா ம தா⁴ரா । ேத³ஸு³th³தி⁴ ’ iµநிந உபா³ரா ॥
த⁴ரேயா ப நரmhஹ ேகா அmhபா³ । phரக³ட ப⁴ஈ பா²ட³◌़ கர க²mhபா³॥
ரா க phரஹலாத³ ப³சாேயா ।ரஶ ேகா shவrhக³ படா²ேயா ॥
ல ப த⁴ரா ஜக³ மாmh । நாராயண அŋhக³ஸமா ॥
ரnh⁴ ேமmh கரத விலாஸா । த³யா nh⁴ தீ³ைஜ மந ஆஸா ॥
ŋhக³லாஜ ேமmh mhmh ப⁴வாநீ । மமா அத ந ஜாத ப³கா²நீ ॥
மாதŋhகீ³அ ⁴மாவதி மாதா । ⁴வேநவ ப³க³லா ஸுக²தா³தா ॥
 ைப⁴ரவ தாரா ஜக³ தாணி । சி²nhந பா⁴ல ப⁴வ :³க² நிவாணி ॥
ேகஹ வாஹந ேஸாஹ ப⁴வாநீ । லாŋh³ர வீர சலத அக³வாநீ ॥
கர ேமmh க²phபர க²Th³க³ விராேஜ । ஜாேகா ேத³க² கால ட³ர பா⁴ேஜ ॥
ேஸாேஹ அshthர ஔர thஶூலா । ஜாேத உட²த ஶth ய ஶூலா ॥
நக³ர ேகா ேமmh mhmh விராஜத । திஹூmh ேலாக ேமmh ட³ŋhகா பா³ஜத ॥
ஶுmhப⁴ நிஶுmhப⁴ தா³நவ ம மாேர । ரkhத பீ³ஜ ஶŋhக²ந ஸmhஹாேர ॥
மஷாஸுர nh’ப அதி அபி⁴மாநீ । ேஜ அத⁴ பா⁴ர ம அலாநீ ॥
ப கரால காகா தா⁴ரா । ேஸந ஸத ம தி ஸmhஹாரா ॥
ப கா³ட⁴◌़ஸnhதந பர ஜப³ ஜப³ । ப⁴ஈ ஸஹாய மா ம தப³ தப³॥
அமர அ பா³ஸவ ேலாகா । தப³ மமா ஸப³ ரேஹ அேஶாகா ॥
jhவாலா ேமmh ைஹ jhேயாதி mhஹா । mhேஹmh ஸதா³ ேஜmh நர நா ॥
phேரம ப⁴khதி ேஸ ேஜா யஶ கா³ேவ । :³க² தா³th³ர நிகட நmh ஆேவ ॥
th◌⁴யாேவ mhேஹmh ேஜா நர மந லாஈ । ஜnhம-மரண தாெகௗ ² ஜாஈ ॥
ேஜாகீ³ஸுர iµநி கஹத கா । ேயாக³ ந ேஹா பி³ந ஶkhதி mhஹா ॥
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³rhகா³ சாஸா

ஶŋhகர ஆசாரஜ தப கீேநா । காம அ khேராத⁴ தி ஸப³ேநா ॥
நிஶிதி³ந th◌⁴யாந த⁴ேரா ஶŋhகர ேகா । காஹு கால நmh ஸுேரா மேகா ॥
ஶkhதி ப ேகா மரம ந பாேயா । ஶkhதி க³ஈ தப³ மந பச²தாேயா ॥
ஶரக³த ஹுஈ கீrhதி ப³கா²நீ । ஜய ஜய ஜய ஜக³த³mhப³ ப⁴வாநீ ॥
ப⁴ஈ phரஸnhந ஆதி³ ஜக³த³mhபா³ । த³ஈ ஶkhதி நmh கீந விலmhபா³॥
ேமாேகா மாத கShட அதி ேக⁴ேரா । ம பி³ந ெகௗந ஹேர :³க² ேமேரா ॥
ஆஶா th’Sh நிபட ஸதாைவ । ேமாஹ மதா³தி³க ஸப³ விநஶாைவ ॥
ஶth நாஶ கீைஜ மஹாராநீ ।ஸுேராmh இகசித mhேஹmh ப⁴வாநீ ॥
கேரா kh’பா ேஹ மாத த³யாலா । ’th³தி⁴-th³தி⁴ ேத³ கரஹு நிஹாலா ॥
ஜப³லகீ³ெயௗ த³யா ப²ல பாஊmh । mhஹாேரா யஶ ைமmh ஸதா³ஸுநாஊmh ॥
³rhகா³ சாஸா ேஜா ஜந கா³ேவ ।ஸப³ஸுக² ேபா⁴க³ பரமபத³ பாேவ ॥
ேத³வீதா³ஸ ஶரண நிஜ ஜாநீ । கரஹு kh’பா ஜக³த³mhப³ ப⁴வாநீ ॥

 ³rhகா³மாதா கீ ஜய ॥

ஆரதீ  ³rhகா³  கீ ॥
ஜய அmhேப³ ெகௗ³,ைமயா ஜய யாமா ெகௗ³,
ம ேகா நிஸ தி³ந th◌⁴யாவத,ைமயா ேகா நிஸ தி³ந th◌⁴யாவத
ஹ ph³ரமா ஶிவ ,

ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
மா◌ँக³nh³ர விராஜத ேகா mh’க³ மத³ ேகா,ைமயா ேகா mh’க³மத³ ேகா
உjhjhவல ேஸ ேதா³ைநநா சnhth³ரவத³ந நீேகா, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
கநக ஸமாந கேலவர ரkhதாmhப³ர ஸாேஜ,ைமயா ரkhதாmhப³ர ஸாேஜ
ரkhத Shப க³ேல மாலா கNhட²ஹார ஸாேஜ, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
ேகஹ வாஹந ராஜத க²Th³க³ kh’பாந தா⁴,ைமயா க²Th³க³ kh’பாந தா⁴
ஸுர நர iµநி ஜந ேஸவத திநேக ³க²ஹா, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
காநந Nhட³ல ேஶாபி⁴த நாஸாkh³ேர ேமாதீ,ைமயா நாஸாkh³ேர ேமாதீ
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ேகாக சnhth³ர தி³வாகர ஸம ராஜத jhேயாதி, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
ஶmh⁴ நிஶmh⁴ பி³டா³ேர மஷாஸுர தா⁴தீ,ைமயா மஷாஸுர தா⁴தீ
⁴mhர விேலாசந ைநநா நிஶதி³ந மத³மாதீ, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
சNhட³iµNhட³ஸmhஹாேர, ேஶாணித பீ³ஜ ஹேர,ைமயா ேஶாணித பீ³ஜ ஹேர
ம⁴ ைகடப⁴ ேதா³உ மாேர ஸுர ப⁴ய ³ர கேர, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
ph³ரமாணீ th³ராணீ ம கமலா ராநீ,ைமயா ம கமலா ராநீ
ஆக³ம நிக³ம ப³கா²நீ ம ஶிவ படராநீ, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
ெசௗmhஸட² ேயாகி³ந கா³வத nh’thய கரத ைப⁴ேராmh,ைமயா nh’thய கரத ைப⁴ேராmh
பா³ஜத தால mh’த³ŋhக³ஔர பா³ஜத ட³ம, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
ம ேஹா ஜக³ கீ மாதா ம  ேஹா ப⁴rhதா,ைமயா ம  ேஹா ப⁴rhதா
ப⁴khதந கீ ³க²ஹrhதா ஸுக²ஸmhபதி கrhதா, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
⁴ஜா சார அதி ேஶாபி⁴த வர iµth³ரா தா⁴,ைமயா வர iµth³ரா தா⁴
மந வா◌ँசி²த ப²ல பாவத ேத³வதா நர நா, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
கசந தா²ல விராஜத அக³ர கர பா³தீ,ைமயா அக³ர கர பா³தீ
மால ேக ேமmh ராஜத ேகா ரதந jhேயாதீ, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
மாmh அmhேப³ கீ ஆரதீ ேஜா ேகாஈ நர கா³ேவ,ைமயா ேஜா ேகாஈ நர கா³ேவ
கஹத ஶிவாநnhத³shவா ஸுக²ஸmhபதி பாேவ, ேபா³ேலா ஜய அmhேப³ ெகௗ³ ॥
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