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Shri Dattasahasranamastotram dakArAdi

ौीदसहॐनामोऽम द्कारािद

॥ अथ ानम॥्
यावतैॅमाव शािन  परं सखुम ॥्
अतदथ वऽेदः सवा ावबोधकम ॥्
॥ अथ ौी दकारािद ौी द सहॐनामोऽम ॥्
ॐ दाऽयेो दयापणू दो दकधमकृत ।्
दाभयो दधयै दारामो दराद नः ॥ १॥
दवो दवो दकदो दकपो दकदािधपः ।
दकवासी दकधरो दकशायी दकिूयः ॥ २॥
दाा दसवो दभिो दयाघनः ।
दप को दप किचदप काितशयाकृितः ॥ ३॥
दप की दप ककलािभो दप कपिूजतः ।
दप कोनो दप कोवगेप काद नः ॥ ४॥
दप काीड ्दप काीपिूजतो दप कािधभःू ।
दप कोपरमो दप माली दप कदप कः ॥ ५॥
दप हा दप दो दप ागी दपा ितगो दमी ।
दभ धृदभ कृभ दभ ो दभ पीठगः ॥ ६॥
दनिुूयो दनुुो दनजुाजमोहत ।्
दनजुो दनजुिजनजुौीिवभनः ॥ ७॥
दमो दमीड ्दमकरो दिमवो दिमिूयः ।
दमािदयोगिवो दलीलो दमाकः ॥ ८॥
दमाथ दमसलो दमनपिूजतः ।
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ौीदसहॐनामोऽम द्कारािद

दमदो दमसभंाो दममलूो दमीदः ॥ ९॥
दिमतो दिमता दिमतिेयवभः ।
दमनूा दमनुाभ दमदवेो दमालयः ॥ १०॥
दयाकरो दयामलूो दयावँयो दयाोतः ।
दयावान द्यनीयशेो दियतो दियतिूयः ॥ ११॥
दयनीयानसयूाभदू यनीयािऽनदंनः ।
दयनीयिूयकरो दयाा च दयािनिधः ॥ १२॥
दयाि दियताो दयािो दयाघनः ।
दयािवो दयाभीो दयाो दयनीयक ् ॥ १३॥
दयावतृो दयापणू दयायुारितः ।
दयादयनीयेो दयािसदु योदयः ॥ १४॥
दरिािवतवात दरिािवतभारः ।
दरिािवतवि दरिािवतवासवः ॥ १५॥
दरिािवतमृु दरिािवतचिंमाः ।
दरिािवतभतूौघो दरिािवतदवैतः ॥ १६॥
दराधृदरदरो दराो दरहतेकुः ।
दररो दरातीतो दरमलूो दरिूयः ॥ १७॥
दरवाो दरदवो दरधृदरवभः ।
दिणावत दरपो दरोदानतरः ॥ १८॥
दरिूयो दॐवो दॐेो दॐदवैतः ।
दरकठो दराभ दरहा दरानगुः ॥ १९॥
दरराविािवतािरद ररावािदतासरुः ।
दररावमहामऽंो दरारािप तभीद रीट ्॥ २०॥
दरधृदरवासी च दरशायी दरासनः ।
दरकृरािप दरगभ दराितगः ॥ २१॥
दिरिपो दिरिी च दिरिजनशवेिधः ।
दरीचरो दरीसंो दरीबीडो दरीिूयः ॥ २२॥
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ौीदसहॐनामोऽम द्कारािद

दरीलो दरीदवेो दरीकेतनिितः ।
दराित लनकृलूीितद लोदरः ॥ २३॥
दलादन नमुाही दलादनसपुिूजतः ।
दलादगीतमिहमा दलादलहरीिूयः ॥ २४॥
दलाशनो दलचतुयचबगतो दली ।
िॐपगितिवशाॐािवभदेकः ॥ २५॥
िषलाभेा च ाॐािवभदेकः ।
िदलो दशशतपऽपगितूदः ॥ २६॥
राविृकृद-्ो दशावरदप हा ।
दविूयो दवचरो दवशायी दवालयः ॥ २७॥
दवीयाव दिवायनपारकृत ।्
दवमाली दवदवो दवदोषिनशातनः ॥ २८॥
दवसाी दवऽाणो दवारामो दवगः ।
दशहतेदु शातीतो दशाधारो दशाकृितः ॥ २९॥
दशषधंसिंवो दशषधंभदेनः ।
दशाूदो दशािभो दशासाी दशाहरः ॥ ३०॥
दशायधुो दशमहािवा दशपक ् ।
दशलणलाा दशषालितः ॥ ३१॥
दरोातिविहतिनािपतविृकः ।
दशपालो दशबलो दशिेय िवहारकृत ॥् ३२॥
दशिेय गणाो दशिेयगूगः ।
दशकैगणुग दशिेयमलापहा ॥ ३३॥
दशिेयूरेक दशिेयिनबोधनः ।
दशकैमानमये दशकैगणुचालकः ॥ ३४॥
दशभदू श नािभो दशनादिश ताकः ।
दशामधेतीथो दशारथचालकः ॥ ३५॥
दशागवहता  च दशापरुभनः ।
दशाकुलिवसंी दशाानजुपिूजतः ॥ ३६॥
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दशनूीितदो दशयजनो दशनारः ।
दशनीयो दशबलपिभ दशाित हा ॥ ३७॥
दशाित गो दशाशापो दशमिवशारदः ।
दशूाणिवहारी च दशूाणगितिशः ॥ ३८॥
दशालुािधकाा च दाशाह दशष भकु ् ।
दशूागालुीककरनॆिडकः ॥ ३९॥
दशॄाणभदेो दशॄाणभदेकृत ।्
दशॄाणसूो दशनाित िनवारणः ॥ ४०॥
दोषो दोषदो दोषािधपबधंिुषरः ।
दोषकैघाती दसपा ित शामकः ॥ ४१॥
दिधबा दिधबावगामी दनुीदः ।
दिधिूयो दिधातो दिधपो दिधिसगुः ॥ ४२॥
दिधभो दिधिलाो दतिवभषूणः ।
दिधििूयो दॅवेिवातिवमहः ॥ ४३॥
दहनो दहनाधारो दहरो दहरालयः ।
द॑दहराकाशो दहराछादनाकः ॥ ४४॥
दधॅमो दधकामो दधाित द धमरः ।
दधभदेो दधमदो दधािधद धवासनः ॥ ४५॥
दधािरो दधको दधाित द धियः ।
दधासरुपरुो दधभवुनो दधसियः ॥ ४६॥
दो दारसंी दपो दपिूजतः ।
दािणाािच तपदो दािणासभुावगः ॥ ४७॥
दिणाशो दिणशेो दिणासािदतारः ।
दिणािप तसोको दवामािदविज तः ॥ ४८॥
दिणोरमाग ो दियो दिणाहकः ।
िुमाौयो िुमावासो िुमशायी िुमिूयः ॥ ४९॥
िुमजूदो िुो िुपभवशातनः ।
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िुमगरो िोणो िोणीो िोणपिूजतः ॥ ५०॥
िुघणी िुणा िुिशो िुधम धकृ ् ।
ििवणाथ ििवणदो िावणो िािवडिूयः ॥ ५१॥
िािवतूणताघो िालो िाेमाग िवत ।्
िाघीय आयदु धानो िाघीयाासादकृत ॥् ५२॥
िुततोषो िुतगिततीतो िुतभोजनः ।
िुफलाशी िुदलभुषावादरः ॥ ५३॥
िुपदेो िुतमितिुतीकरणकोिवदः ।
िुतूमोदो िुितधृिुितबीडािवचणः ॥ ५४॥
ढो ढाकृितदा  ढसो ढोतः ।
ढतुो ढबलो ढाथा सिवारणः ॥ ५५॥
ढधीढभिढभिवरूदः ।
ढढभिो ढभो ढाौयः ॥ ५६॥
ढदडो ढयमो ढूदो ढाकृत ।्
ढकायो ढानो ढाासो ढासनः ॥ ५७॥
दो दोषहरणो ि ं िवरािजतः ।
वू ऽमनोतीतो तूगमनो गीट ्॥ ५८॥
िगो िवषमो िहतेुनःु ।
लो ययतुो बािवरािजतः ॥ ५९॥
पुित ुपुो मुिण ुू वत कः ।
दुहेो गुमो ुो भुू ु ुलयो मुान ॥् ६०॥
िुनितिुतनूानदोषहरो भुकु ् ।
तूकृतूतूदोषतूरगः ॥ ६१॥
ो ाद नो ोो ोपालो ोिनवासकृत ।्
िािवतािरिा िवतामृिुा िवतकैतवः ॥ ६२॥
ावाभिूमसिंधदश ावाभिूमधरो ुक ् ।
ोकृोतोती ोताो ोतदीपनः ॥ ६३॥

dakaaradidattasahasra.pdf 5



ौीदसहॐनामोऽम द्कारािद

ोतमलूो ोितताा ोतोौिततािखलः ।
यवािदमतषेी यवािदमताकः ॥ ६४॥
यवािदिवजयी दीायवािदिनकृनः ।
वष वया नपृवंो िषियः ॥ ६५॥
िषलािनिधिपचमधृजाितकृत ।्
ोपचारदियतो रतनिुिभत ॥् ६६॥
राो कोिटजपीाथ परूकः ।
िपााा िगुशो तीतो िूकाशकः ॥ ६७॥
तैीभतूाको धैीभतूिचधैशामकः ।
िसभवुनाधारो िसभवुनेरः ॥ ६८॥
िसभवुनाो िसभवुनाकः ।
िसलोककता  िसलोकािधपो िपः ॥ ६९॥
िसिवािभो िसिवाूकाशकः ।
िसिवािवभवो िसेपदूदः ॥ ७०॥
िसमनमुा िसमनपुिूजतः ।
िसमनदुवेो िसमरिध कृत ॥् ७१॥
िचािरंशता  िचािरकलातुः ।
िनीगोरसािृहायनीपालको िभकु ् ॥ ७२॥
िसिृििवधो ीो िपथो िजधमकृत ।्
िजो िजाितमा िजदवेो िजाितकृत ॥् ७३॥
िजूेो िजौेो िजराजसभुषूणः ।
िजराजामजो िीड ्िजाननसभुोजनः ॥ ७४॥
िजाो िजभो िजाितभिृजसृतः ।
ििवधो ाविृतवारणो िमखुादनः ॥ ७५॥
िजपालो िजगुिजराजासनो िपात ।्
ििजसऽूो ििजफणछऽो ििजभत ॥् ७६॥
ादशाा ापरग ्ादशािदपकः ।
ादशीशो ादशारचबधगृ ्ादशारः ॥ ७७॥
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ादशीपारणो ाद ँ यो ादश षलः ।
ासित सहॐा नाडीगित िवचणः ॥ ७८॥
ंदो ंदो ंबीभो ंतापनः ।
ंाित द ् ंसहो या ंाितगो िगः ॥ ७९॥
ारदो ारिवाो ारधगृ ्ािरकािूयः ।
ारकृद ्ारगो ारिनग म बम मिुगः ॥ ८०॥
ारभदृ ्ारनवकगितससंिृतदशकः ।
मैातरुो तैहीनो तैारयिवनोदनः ॥ ८१॥
तैागृ ्तैगो तैातैमाग िवशारदः ।
दाता दातिृूयो दावो दाणो दारदाशनः ॥ ८२॥
दानदो दावसितदा ो दाससिेवतः ।
दानिूयो दानतोषो दानो दानिवमहः ॥ ८३॥
दािूयो दासपालो दादो दासतोषणः ।
दावोद ्दासेो दाो दा वभः ॥ ८४॥
दातदोषो दातकेशो दावचारी च दावपः ।
दायकृायभगु द्ारीकारिविधदशकः ॥ ८५॥
दारमाो दारहीनो दारमिेधसपुिूजतः ।
दानवान द्ानवाराितदा नवािभजनाकः ॥ ८६॥
दामोदरो दामकरो दारहेोतचतेनः ।
दावलेपो दारमोहो दािरकाकौतकुाितः ॥ ८७॥
दािरकादोारक दातदाकसारिथः ।
दाहकृाहशािो दााययिधदवैतः ॥ ८८॥
िाबंीजो िामंनदुा शाोपरतवीितः ।
िदकृििविो िदिवगृ ि्दिवजाथ दः ॥ ८९॥
िदो िदितपो िदिविगरठशः ।
िददशनकरो िदो िदाा िदभावनः ॥ ९०॥
ो ादो ाितगो ाविज तः ।

dakaaradidattasahasra.pdf 7



ौीदसहॐनामोऽम द्कारािद

िदं िदपिरदेहीनो िदिनयामकः ॥ ९१॥
िदाृगितिदिेकृिचालकः ।
िददाता िदहा िदफलशामकः ॥ ९२॥
िदाजगिशसंको िदयवान ।्
िदितिूयो िदितुो िदितपूो िदतीदः ॥ ९३॥
िदितपाखडदावो िदिदनचया परायणः ।
िदगरो िदकािंतिदगधंोऽिप िदभकु ् ॥ ९४॥
िदभावो दीिदिवकृोषीलोचनः ।
दीघ जीवी दीघ िदघा ो दीघ बाकः ॥ ९५॥
दीघ ौवा दीघ गितदघ वा दीघ पात ।्
दीनसेो दीनबदुनपो दीिपतारः ॥ ९६॥
दीनोता  दीकािदूरुसमायनः ।
दीन द्ीितसूो दीादो दीितोमः ॥ ९७॥
दीणीयिेकृीादीायिवचणः ।
दीाशी दीितााशी दीाकृीितादरः ॥ ९८॥
दीिता दीिताशो दीिताभीपरूकः ।
दीापटुदिताा दीीितगवत ॥् ९९॥
महा ृतो ृृुितपावनः ।
ृाी ृतत ्ृा ृदाित दः ॥ १००॥
ियाो रकृद ् ियाघिनवारकः ।
ुलाजको ृावनो ुलाकः ॥ १०१॥
ुलाघहरो ृितदो रिबयः ।
लिवनाशी ोपो टकाद नः ॥ १०२॥
ारी रतपा ःखदो ःखहतेकुः ।
ःखऽयहरो ःखऽयदो ःखःखदः ॥ १०३॥
ःखऽयाित िवद ् ःिखपिूजतो ःखशामकः ।
ःखहीनो ःखहीनभो ःखिवशोधनः ॥ १०४॥
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ःखकृद ् ःखदमनो ःिखतािर ःखनतु ।्
ःखाितगो ःखलहा ःखटेाित िनवारणः ॥ १०५॥
ःखटेिदोषो ःखगािरनाशकः ।
ःखचेरदशाित ो खटेानकूुकृत ॥् १०६॥
ःखोदका ादको ःखोदकगितसचूकः ।
ःखोदका थ सागी ःखोदका थ दोषक ् ॥ १०७॥
गा  गा ित द ् ग गशो ग सिंतः ।
ग मो ग मगितगा राम ग भःू ॥ १०८॥
गा नवकसूो गा नवकसंतुः ।
ग िभद ् ग ित ग माग गो ग माथ दः ॥ १०९॥
ग ितो ग ितदो म हो म हाित त ।्
म हावशेद ् महिनमहकारकः ॥ ११०॥
म होाटको महिजद ्ग मादरः ।
िबाधाशमनो िभयहापकः ॥ १११॥
ग ुणो ग ुणातीतो ग ुणातीतवभः ।
ग नाशो घा तो घ टो घ टिबयः ॥ ११२॥
य िरऽािर ििकगदाकः ।
िाादको िाा ेिशकः ॥ ११३॥
िाशमनो ि ुँ छिविनवत कः ।
ज यो ज रो िज यी जयिचिजत ॥् ११४॥
जा हता  वा ता शािजा ितदोषत ।्
ज नािर वनो ज नूाहापकः ॥ ११५॥
ज नात ज नाित हरो ज लदोषत ।्
जवहा हा ात पिरपालकः ॥ ११६॥
िविावणो माग िभद ् सगंत ।्
जवहासतंोषो ज नाननकीलनः ॥ ११७॥
जववरैद ् ोाटको रोरः ।
दडो खडो ीगु ्म ुडंनः ॥ ११८॥
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भावोपशमनो िवद ् शोधनः ।
कद ् का िर ापपिरशािकृत ॥् ११९॥
दवद ् िभो ाघातहष कृत ।्
धहरो न यःुपििनदोषत ॥् १२०॥
योगोपशमनो ितमहदोषत ।्
ब लाो बधाा ब िरुयः ॥ १२१॥
बा धाद ् भ यद ्ॅ मोपशमाकः ।
िभ यु शोद ् ातोपशामकः ॥ १२२॥
म यतिद ्िम ऽपिरतापनः ।
यगद ्राधप राराो रासदः ॥ १२३॥
रयमायाि तारको रवमहः ।
लभो लभतमो रालापाघशामकः ॥ १२४॥
ना मद ्राचारपावनो रपोहनः ।
राौमाघगु पथलिचदाकः ॥ १२५॥
रपारदो भ ुावनो िरताित हा ।
राषेाघहता  मथनुनैोिनबहणः ॥ १२६॥
रामयाो वरहता   सनाकृत ।्
ःसहो ःशकुनद ्ःशीलपिरवत नः ॥ १२७॥
ःशोकद ्ःशऽकाःुसभयवारणः ।
ःसहाभो ःसहःभयनाशनः ॥ १२८॥
ःसगंदोषसऽातम नीषािवशोधनः ।
ःसिपापदहनो ःणाघिनवत नः ॥ १२९॥
ःऽेपावनो ःदु ्भयःुयाित त ।्
ःऽ यो ा नपिरशोधनः ॥ १३०॥
तो तरेको तिूयो र रक ् ।
निचाादक वा भो पावनः ॥ १३१॥
ददेीमाननयनो दवेो ददेीमानभः ।
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ददेीमानरदनो देँ यो ददेीमानधीः ॥ १३२॥
दवेेो दवेगो दवेी दवेता दवेतािच तः ।
दवेमातिृूयो दवेपालको दवेवध कः ॥ १३३॥
दवेमाो दवेवो दवेलोकिूयवंदः ।
दवेािरहरो दवेाभीदो दवेताकः ॥ १३४॥
दवेभिूयो दवेहोता दवेकुलातः ।
दवेतदुवसवेिोिहसिुशकः ॥ १३५॥
दवेाको दवेमयो दवेपवू  दवेभःू ।
दवेमाग ू दो दवेिशको दवेगव त ॥् १३६॥
दवेमागा रायो दवेयािदधम धकृ ् ।
दवेपी दवेसाी दवेदवेशेभारः ॥ १३७॥
दवेाराितहरो दवेतो दवैतदवैतः ।
दवेभीितहरो दवेगयेो दवेहिवभ ुजः ॥ १३८॥
दवेौाो दवेँयो दवेण दवेभोयभकु ् ।
दवेीशो देभीाथ दवेीो देभीकृत ॥् १३९॥
दवेीिूयो दवेकीजो दिेशको दिेशकािच तः ।
दिेशकेो दिेशकाा दवेमातकृदशेपः ॥ १४०॥
दहेकृहेधृदहेी दहेगो दहेभावनः ।
दहेपो दहेदो दहेचतुयिवहारकृत ॥् १४१॥
दहेीितूाथ नीय दहेबीजिनकृनः ।
दवेनाृदवेनकृहेाृदहेभावनः ॥ १४२॥
दवेदो दवेदवेो दहेातीतोऽिप दहेभतृ ।्
दहेदवेालयो दहेासो दहेरथेगः ॥ १४३॥
दहेधमा  दहेकमा  दहेसबंपालकः ।
दयेाा दयेिवशेापिरि दशेकृत ॥् १४४॥
दशेपो दशेवान द्शेी दशेो दिेशकागमः ।
दशेभाषापिरानी दशेभदूशपावनः ॥ १४५॥
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देँ यपूो दवेकृतोपसग िनवत कः ।
िदिवषििहतावषा ितवृादीितशामकः ॥ १४६॥
दवैीगायिऽकाजापी दवैसिपालकः ।
दवैीसिसमिुकृवैभावगः ॥ १४७॥
दवैससछायाृदैभावत ।्
दवैदो दवैफलदो दवैािदिऽिबयेरः ॥ १४८॥
दवैानमुोदनो दैहरो दवैदवेतः ।
दवैो दवैिवूो दिैवको दैकारणः ॥ १४९॥
दैानतभंो दोषऽयशमूदः ।
दोषहता  दवैिभषदोषदो दोयाितः ॥ १५०॥
दोषो दोहदाशसंी दोधा दोितोिषतः ।
दौरारो दौराौरााित शािकृत ॥् १५१॥
दौरादोषसहंता  दौरापिरशोधनः ।
दौम नहरो दौकृौोपाशिकः ॥ १५२॥
दौभा यदोऽिप दौभा यौभा याित शािकृत ।्
दौऽो दौुदोषौुािधशामकः ॥ १५३॥
ददंशकूपिरारो ददंशकूकृतायधुः ।
दिचमपिरधानो दरुो दरुािरत ॥् १५४॥
दरुो दडधारी दडनीितूकाशकः ।
दापंाथ ू दो दपं ो दपंभीदः ॥ १५५॥
दपंितषेशमनो दपंितूीितवध नः ।
दोखलको दंी दाो दिपवू गः ॥ १५६॥
दभंोिलभृभंहता  दंिवशंवारणः ।
दमाणशरणो दरथपिदः ॥ १५७॥
दमाणलोकाित करो दड ऽयािौतः ।
दडपायच पिड वासदुवेतुोऽवत ु ॥ १५८॥
इित ौीमकारािद दनाम सहॐकम ।्
पठतां श ृवतां वािप परानपदूदम ॥् १५९॥
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॥ इित ौी परम पू परमहंस पिरोाजकाचाय 
ौी ौी ौी मासदुवेान सरती यित वरेय
िवरिचत दकारािद द सहॐनामोऽम ॥्
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