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દુગાર્સકૂ્તમ્

॥ અથ દુગાર્ સકૂ્તમ્॥
ૐ તવેદસે સનુવામ સાેમ મરાતીયતાે િનદહા ત વેદઃ ।
સ નઃ પષર્દ ત દુગાર્ ણ િવશ્વા નાવવે સ ધું દુિરતાઽત્ય ગ્ ઃ॥ ૧॥
તામ ગ્ વણા તપસા વલ તી ં વૈરાેચની ં
કમર્ફલષેુ જુષ્ટામ્ । દુગા દેવીꣳ શરણમહં
પ્રપદે્ય સતુર સ તરસે નમઃ॥ ૨॥
અગ્ ે વં પારયા નવ્યાે અ મા વ ત ભર ત દુગાર્ ણ િવશ્વા ।
પૂશ્ચ વી બહુલા ન ઉવ ભવા તાેકાય તનયાય શયંાેઃ॥ ૩॥
િવશ્વાિન નાે દુગર્હા તવેદઃ સ ધુન્ન નાવા દુિરતાઽ તપ ષ ।
અગ્ ે અિત્રવન્મનસા ગ્ ણાનાેઽ માકં બાે યિવતા તનનૂામ્॥ ૪॥
તના જતꣳ સહમાનમુગ્રમ ગ્ꣳ હુવેમ પરમા સધસ્થાત્ ।
સ નઃ પષર્દ ત દુગાર્ ણ િવશ્વા ક્ષામદે્દવાે અ ત દુિરતાત્ય ગ્ ઃ॥ ૫॥
પ્રત્નાે ષ કમીડ્યાે અ વરેષુ સનાચ્ચ હાેતા નવ્યશ્ચ સ સ ।
વા ચાગ્ ે તનવું િપપ્રય વા મ યં ચ સાૈભગમાયજ વ॥ ૬॥
ગાે ભજુર્ષ્ટમયુ ે િન ષક્ત તવે દ્ર િવ ણાેરનુસચંરેમ ।
નાકસ્ય ષ્ઠમ ભ સવંસાનાે વૈ ણવી ં લાેક ઇહ માદય તામ્॥ ૭॥
ૐ કાત્યાયનાય િવદ્મહે ક યકુમાિર ધીમિહ । તન્નાે દુ ગઃ પ્રચાેદયાત્॥
॥ ઇ ત દુગાર્ સકૂ્તમ્॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥

તૈ ત્તર યાર યકમ્ ૪, પ્રપાઠકઃ ૧૦, અનવુાકઃ ૨
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