SAKTHI FOUNDATION
Durga Devi sthuthi rendered by Arjuna before Krishna in Gurushetram
[This shloka will help us to be successful in handling our tough time against adharma]
Krishna made Arjuna to become self-aware through Geethai. After that when Arjuna prepared
himself to begin the war Krishna asked him to worship Durga for his victory.
Dhaartha raastra balam dhrustvaa yuthaaya samupasthitham
Arjunasya hethaarthaaya Krishno vasana mapraveeth
Suseer bhoothvaa mahaa baaho sankraamaabi mukay sthitha
praajaaya sath roonaam Duraga stothra mudhee ya the
yeva muktho Arjuna sankye Vaasudevayna dhee manaa
avadheeya rathaath Paartha stothra maaha kruthaanjali
namasthe sidha say naa ne Aarye mandhara vaaseni
kumaari Kaali Kaapaali Kabilay Krishna pingalay
Badrakaali namasthubyam Mahakaali namosthuthe
Chandi Chanday namasthubyam Dhaareni vara varneni
Kathyaayani Mahabaagay karaali Vijaye Jaye
sigi picha thvaja dharay naanaa bharana bhooshithe
atta soola praharanay katka kaytaka dhaareni
Gobayndhras yaanujay Jestay Nandhagoba kulothbhavay
mahishaas ruk priye nithyam kowseki peetha vaaseni
atta haasay koga mukay namasthesthu rana priye

Umay Saagambari swaythe Krishnay kaita naaseni
hiranyaakshi viroopaakshi suthoomraakshi namosthuthe
Vedha sruthi maha punye Bhramanye jaatha vedhase

jambu kataka saith ye shu nithyam sanni he dhaa la ye
thvam bhrama vidhyaa vidhyaanaam mahanithraa cha dhehenaam
skandha maadhar bahavathy Durgay Gaandhara vaaseni
swaahaa kaara swadhaa saiva kalaa kaashtaa Saraswathy
Saavithree vedha maathaa cha thadhaa vedhaantha uchyathe
sthudaase thvam Mahadevi visuth thenaandharaathmanaa
jayo bavathu may nithyam thvath prasaa dhaath ra naa ji ray
Gaandhaara baya Dur gayshu bakthaanaam saala yeshu cha
nithyam vasasi baathaa lay yukthe jayase dhaana vaan
thvam jambeni moheni cha maayaa hree sreestha dhaivacha
sandhyaa prabhaavathy saiva saavithree janani thadhaa

dushti pustir druthir deepthis chandra aadithya vivardhini

boodhir bhoothi madhaam sankye veekshya say sidda saaranai
சுசிர் பூத்வா மஹாபாஹஹா சங்க்ராமாபி முஹே ஸ்தித:
பராஜயாய சத்ரூணாம் துர்ோ ஸ்ஹதாத்ரமுதீரய
ஏவ முக்ஹதா அர்ஜுன சங்க்ஹே வாசுஹதஹவன தீமதா
அவதீர்ய ரதாத் பார்த்த ஸ்ஹதாத்ர மாஹ க்ருதாஞ்சலி
நமஸ்ஹத சித்த ஹசனானி ஆர்ஹய மந்தர வாசினி
குமாரி ோளி ோபாலி ேபிஹல க்ருஷ்ண பிங்ேஹல
பத்ரோளி நமஸ்துப்யம் மஹாோளி நஹமாஸ்து ஹத
சண்டி சண்ஹே நமஸ்துப்யம் தாரிணி வரவர்ணினி
ோத்யாயனி மஹாபாஹே ேராலி விஜஹய ஜஹய
சிேி பிச்ச த்வஜ தஹர நானாபரண பூஷிஹத
அட்ே சூல ப்ரஹரஹண ேட்ே ஹேேே தாரிணி
ஹோஹபந்த்ரஸ் யானுஹஜ ஜ்ஹயஷ்ஹே நந்தஹோப குஹலாத்பஹவ
மஹிஷாஸ் ருக் ப்ரிஹய நித்யம் கேளசினி பீத வாசினி
அட்ேஹாஹே ஹோேமுஹே நமஸ்ஹதஸ்து ரண ப்ரிஹய
உஹம சாேம்பரி ஸ்ஹவஹத க்ருஷ்ஹண கேேப நாசினி
ஹிரண்யாக்ஷி விரூபாக்ஷி ேு தூம்ராக்ஷி நஹமாஸ்துஹத
ஹவத ஸ்ருதி மஹாபுண்ஹய ப்ரம்ஹண்ஹய
ஜம்பூ ேேே கசத்ஹயஷு நித்யம் சன்னி ஹி தாலஹய
த்வம் ப்ரஹ்ம வித்யா வித்யானாம் மஹா நித்ரா ச ஹதஹினாம்
ஸ்ேந்தமாதர் பேவதி துர்ஹே ோந்தார வாசினி
ஸ்வாஹா ோர ஸ்வதா கசவ ேலா ோஷ்ோ சரஸ்வதீ
சாவித்ரீ ஹவதமாதா ச ததா ஹவதாந்த உச்யஹத

ஸ்துதாசி த்வம் மஹாஹதவி விசுத்ஹதனாந்தராத்மனா

ஜஹயா பவது ஹம நித்யம் த்வத் ப்ரசாதாத் ரணா ஜிஹர
ோந்தார பய துர்ஹேஷு பக்தானாம் சாலஹயஷு ச
நித்யம் வசசி பாதாஹள யுத்ஹத ஜயசி தானவான்
த்வம் ஜம்பன ீ ஹமாஹின ீ ச மாயா ஹ்ரீ ஸ்ரீஸ்த கதவ ச
சந்த்யா ப்ரபாவதீ கசவ சாவித்ரீ ஜனன ீ ததா
துஷ்டி புஷ்டிர் த்ருதிர் தீப்திஸ் சந்த்ர ஆதித்ய விவர்த்தின ீ
பூதிர் பூதிமதாம் சங்க்ஹய வக்ஷ்யஹே
ீ
சித்த சாரகண

