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Dakaradi Durga Sahasranama Stotram

દકારાિદ દુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્

॥ શ્રીઃ॥
॥ શ્રી દુગાર્યૈ નમઃ॥

॥ શ્રી દુગાર્ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
। અથ દકારાિદદુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ।
શ્રી દેવ્યવુાચ
મમ નામસહસ્ર ચ શવપવૂર્િવિન મતમ્ ।
ત પઠ્યતામ્ િવધાનને તથા સવ ભિવ ય ત॥
ઇત્યુ વા પાવર્તી દેિવ શ્રાવયામાસ તચ્ચતાન્ ।
તદેવ નામસાહસ્રં દકારાિદ વરાનને॥
રાેગદાિરદ્ર્યદાૈભાર્ગ્યશાેકદુઃખિવનાશકમ્ ।
સવાર્સામ્ પૂ જતમ્ નામ શ્રીદુગાર્ દેવતા મતા॥
િનજબીજમ્ ભવે બીજમ્ મ તં્ર ક લકમુચ્યતે ।
સવાર્શાપૂરણે દેવી િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ॥
અથ િવિનયાેગઃ ।
અસ્ય શ્રીદકારાિદદુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રસ્ય શ્રી શવઃ સાક્ષા કતાર્ ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીદુગાર્ દેવતા । દઁુ બીજમ્ । દઁુ ક લકં ।
દુઃખદાિરદ્ર્યદાૈભાર્ગ્યરાેગશાેકિન ત્તપવૂર્કમ્ ।
શ્રીદુગાર્દેવીપ્રીત્યથ ચ પાઠે હવને ચ નામપારાયણે ચ િવિનયાેગઃ ।

॥ યાનમ્॥
ૐ હ હ્ર ી ં ક્લી ં દુમ્ ।
દઁુ દુગાર્ દુગર્ તહરા દુગાર્ચલિનવા સની ।
દુગર્માગાર્નુસ ચારા દુગર્માગર્િનવા સની॥ ૧॥

1



દકારાિદ દુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્

દુગર્માગર્પ્રિવષ્ટા ચ દુગર્માગર્પ્રવે શની ।
દુગર્માગર્કૃતાવાસા દુગર્માગર્જય પ્રયા॥ ૨॥
દુગર્માગર્ગ્ હીતાચાર્ દુગર્માગર્ સ્થતા ત્મકા ।
દુગર્માગર્ તુ તપરા દુગર્માગર્ તઃ પરા॥ ૩॥
દુગર્માગર્સદ્દસ્થાલી દુગર્માગર્ર ત પ્રયા ।
દુગર્માગર્સ્થલસ્થાના દુગર્માગર્િવલા સની॥ ૪॥
દુગર્માગર્ત્યક્તવસ્ત્રા દુગર્માગર્પ્રવ તની ।
દુગાર્સરુિનહ ત્રી ચ દુગાર્ દુષ્ટિનષૂિદની॥ ૫॥
દુગાર્સરુહરાદૂતી દુગાર્સરુિવના શની ।
દુગાર્સરુવધાને્મત્તા દુગાર્સરુવધાે સકુા॥ ૬॥
દુગાર્સરુવધાે સાહા દુગાર્સરુવધાેદ્યતા ।
દુગાર્સરુવધપે્ર સદુુર્ગાર્સરુમખા તકૃત્॥ ૭॥
દુગાર્સરુ વંસતાષેા દુગર્દાનવદાિરણી ।
દુગર્િવદ્રાવણકર દુગર્િવદ્રાવણી સદા॥ ૮॥
દુગર્િવક્ષાેભણકર દુગર્શીષર્િનકૃ તની ।
દુગર્િવ વંસનકર દુગર્દૈત્યિનકૃ તની॥ ૯॥
દુગર્દૈત્યપ્રાણહરા દુગર્દૈત્યા તકાિરણી ।
દુગર્દૈત્યહરત્રાતા દુગર્દૈત્યા ગનુ્મદા॥ ૧૦॥
દુગર્દૈત્યાશનકર દુગર્ચમાર્ બરા તા ।
દુગર્યુદ્ધાે સવકર દુગર્યુદ્ધિવશારદા॥ ૧૧॥
દુગર્યુદ્ધાસવરતા દુગર્યુદ્ધિવમિદની ।
દુગર્યુદ્ધહાસ્યરતા દુગર્યુદ્ધાટ્ટહા સની॥ ૧૨॥
દુગર્યુદ્ધમહામત્તા દુગર્યુદ્ધાનુસાિરણી ।
દુગર્યુદ્ધાે સવાે સાહા દુગર્દેશિનષેિવણી॥ ૧૩॥
દુગર્દેશવાસરતા દુગર્દેશિવલા સની ।
દુગર્દેશાચર્નરતા દુગર્દેશજન પ્રયા॥ ૧૪॥
દુગર્મસ્થાનસસં્થાના દુગર્મ યાનુસાધના ।
દુગર્મા દુગર્ યાના દુગર્માત્મ વ િપણી॥ ૧૫॥
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દુગર્માગમસ ધાના દુગર્માગમસં તુતા ।
દુગર્માગમદુજ્ઞયા દુગર્મશ્રુ તસમંતા॥ ૧૬॥
દુગર્મશ્રુ તમા યા ચ દુગર્મશ્રુ તપૂ જતા ।
દુગર્મશ્રુ તસપુ્રીતા દુગર્મશ્રુ તહષર્દા॥ ૧૭॥
દુગર્મશ્રુ તસસં્થાના દુગર્મશ્રુ તમાિનતા ।
દુગર્માચારસ તુષ્ટા દુગર્માચારતાે ષતા॥ ૧૮॥
દુગર્માચારિન ર્ત્તા દુગર્માચારપૂ જતા ।
દુગર્માચારક લતા દુગર્મસ્થાનદાિયની॥ ૧૯॥
દુગર્મપ્રેમિનરતા દુગર્મદ્રિવણપ્રદા ।
દુગર્મા બુજમ યસ્થા દુગર્મા બુજવા સની॥ ૨૦॥
દુગર્નાડીમાગર્ગ તદુર્ગર્નાડીપ્રચાિરણી ।
દુગર્નાડીપદ્મરતા દુગર્નાડ્ય બુજ સ્થતા॥ ૨૧॥
દુગર્નાડીગતાયાતા દુગર્નાડીકૃતા પદા ।
દુગર્નાડીરતરતા દુગર્નાડીશસં તુતા॥ ૨૨॥
દુગર્નાડીશ્વરરતા દુગર્નાડીશચુ બતા ।
દુગર્નાડીશક્રાેડસ્થા દુગર્નાડ્ય થતાે સકુા॥ ૨૩॥
દુગર્નાડ્યારાેહણા ચ દુગર્નાડીિનષેિવતા ।
દિરસ્થાના દિરસ્થાનવા સની દનુ તકૃત્॥ ૨૪॥
દર કૃતતપસ્યા ચ દર કૃતહરાચર્ના ।
દર િપતિદષ્ટા ચ દર કૃતર તિક્રયા॥ ૨૫॥
દર કૃતહરાહાર્ ચ દર ક્ર િડતપુિત્રકા ।
દર સ દશર્નરતા દિરરાેિપત શ્ચકા॥ ૨૬॥
દર ગુ પ્તકાૈતુકાઢ ા દર ભ્રમણત પરા ।
દનુ તકર દ ના દનુસ તાનદાિરણી॥ ૨૭॥
દનજુ વં સની દૂના દનજેુ દ્રિવના શની ।
દાન વં સની દેવી દાનવાનાં ભયઙ્કર ॥ ૨૮॥
દાનવી દાનવારા યા દાનવે દ્રવરપ્રદા ।
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દાનવે દ્રિનહ ત્રી ચ દાનવદ્વે ષણી સતી॥ ૨૯॥
દાનવાિરપ્રેમરતા દાનવાિરપ્રપૂ જતા ।
દાનવાિરકૃતાચાર્ ચ દાનવાિરિવભૂ તદા॥ ૩૦॥
દાનવાિરમહાન દા દાનવાિરર ત પ્રયા ।
દાનવાિરદાનરતા દાનવાિરકૃતા પદા॥ ૩૧॥
દાનવાિર તુ તરતા દાનવાિર ત પ્રયા ।
દાનવાયાર્હારરતા દાનવાિરપ્રબાેિધની॥ ૩૨॥
દાનવાિર તપ્રેમા દુઃખશાેકિવમાે ચની ।
દુઃખહ ત્રી દુઃખદાત્રી દુઃખિનમૂર્લકાિરણી॥ ૩૩॥
દુઃખિનમૂર્લનકર દુઃખદાયાર્િરના શની ।
દુઃખહરા દુઃખનાશા દુઃખગ્રામા દુરાસદા॥ ૩૪॥
દુઃખહીના દુઃખધારા દ્રિવણાચારદાિયની ।
દ્રિવણાે સગર્સ તુષ્ટા દ્રિવણત્યાગતાે ષકા॥ ૩૫॥
દ્રિવણ પશર્સ તુષ્ટા દ્રિવણ પશર્માનદા ।
દ્રિવણ પશર્હષાર્ઢ ા દ્રિવણ પશર્તુ ષ્ટદા॥ ૩૬॥
દ્રિવણ પશર્નકર દ્રિવણ પશર્નાતુરા ।
દ્રિવણ પશર્નાે સાહા દ્રિવણ પશર્સાિધકા॥ ૩૭॥
દ્રિવણ પશર્નમતા દ્રિવણ પશર્પુિત્રકા ।
દ્રિવણ પશર્ર ક્ષણી દ્રિવણ તાેમદાિયની॥ ૩૮॥
દ્રિવણકષર્ણકર દ્રિવણાૈઘિવસજર્ની ।
દ્રિવણાચલદાનાઢ ા દ્રિવણાચલવા સની॥ ૩૯॥
દ નમાતા દ નબ ધુદ નિવઘ્નિવના શની ।
દ નસવે્યા દ ન સદ્ધા દ નસા યા િદગ બર ॥ ૪૦॥
દ નગેહકૃતાન દા દ નગેહિવલા સની ।
દ નભાવપ્રેમરતા દ નભાવિવનાેિદની॥ ૪૧॥
દ નમાનવચેતઃસ્થા દ નમાનવહષર્દા ।
દ નદૈ યિનઘાતેચ્છુદ નદ્રિવણદાિયની॥ ૪૨॥
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દ નસાધનસ તુષ્ટા દ નદશર્નદાિયની ।
દ નપતુ્રાિદદાત્રી ચ દ નસ પ દ્વધાિયની॥ ૪૩॥
દત્તાત્રેય યાનરતા દત્તાત્રેયપ્રપૂ જતા ।
દત્તાત્રેય ષસં સદ્ધા દત્તાત્રેયિવભાિવતા॥ ૪૪॥
દત્તાત્રેયકૃતાહાર્ ચ દત્તાત્રેયપ્રસાિધતા ।
દત્તાત્રેયહષર્દાત્રી દત્તાત્રેયસખુપ્રદા॥ ૪૫॥
દત્તાત્રેય તુતા ચવૈ દત્તાત્રેયનુતા સદા ।
દત્તાત્રેયપ્રેમરતા દત્તાત્રેયાનુમાિનતા॥ ૪૬॥
દત્તાત્રેયસમુદ્ગ તા દત્તાત્રેયકુટુ બની ।
દત્તાત્રેયપ્રાણતુલ્યા દત્તાત્રેયશર િરણી॥ ૪૭॥
દત્તાત્રેયકૃતાન દા દત્તાત્રેયાંશસ ભવા ।
દત્તાત્રેયિવભૂ તસ્થા દત્તાત્રેયાનુસાિરણી॥ ૪૮॥
દત્તાત્રેયગી તરતા દત્તાત્રેયધનપ્રદા ।
દત્તાત્રેયદુઃખહરા દત્તાત્રેયવરપ્રદા॥ ૪૯॥
દત્તાત્રેયજ્ઞાનદાત્રી દત્તાત્રેયભયાપહા ।
દેવક યા દેવમા યા દેવદુઃખિવના શની॥ ૫૦॥
દેવ સદ્ધા દેવપજૂ્યા દેવજે્યા દેવવ દતા ।
દેવમા યા દેવધ યા દેવિવઘ્નિવના શની॥ ૫૧॥
દેવર યા દેવરતા દેવકાૈતુકત પરા ।
દેવક્ર ડા દેવવ્રીડા દેવવૈિરિવના શની॥ ૫૨॥
દેવકામા દેવરામા દેવ દ્વષ્ટિવના શની ।
દેવદેવ પ્રયા દેવી દેવદાનવવ દતા॥ ૫૩॥
દેવદેવરતામ દા દેવદેવવરાે સકુા ।
દેવદેવપ્રેમરતા દેવદેવ પ્રયવંદા॥ ૫૪॥
દેવદેવપ્રાણતુલ્યા દેવદેવિનત બની ।
દેવદેવહૃતમના દેવદેવસખુાવહા॥ ૫૫॥
દેવદેવક્રાેડરતા દેવદેવસખુપ્રદા ।
દેવદેવમહાન દા દેવદેવપ્રચુ બતા॥ ૫૬॥

durgadakaradisahasranama.pdf 5



દકારાિદ દુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્

દેવદેવાપેભુક્તા ચ દેવદેવાનુસિેવતા ।
દેવદેવગતપ્રાણા દેવદેવગતા ત્મકા॥ ૫૭॥
દેવદેવહષર્દાત્રી દેવદેવસખુપ્રદા ।
દેવદેવમહાન દા દેવદેવિવલા સની॥ ૫૮॥
દેવદેવધમર્પત્ની દેવદેવમનાેગતા ।
દેવદેવવધૂદવી દેવદેવાચર્ન પ્રયા॥ ૫૯॥
દેવદેવાઙ્કિનલયા દેવદેવાઙ્ગશાિયની ।
દેવદેવાઙ્ગસુ ખની દેવદેવાઙ્ગવા સની॥ ૬૦॥
દેવદેવાઙ્ગભષૂા ચ દેવદેવાઙ્ગભષૂણા ।
દેવદેવ પ્રયકર દેવદેવા પ્રયા તકૃત્॥ ૬૧॥
દેવદેવ પ્રયપ્રાણા દેવદેવ પ્રયા ત્મકા ।
દેવદેવાચર્કપ્રાણા દેવદેવાચર્ક પ્રયા॥ ૬૨॥
દેવદેવાચર્કાે સાહા દેવદેવાચર્કાશ્રયા ।
દેવદેવાચર્કાિવઘ્ના દેવદેવપ્રસરૂિપ॥ ૬૩॥
દેવદેવસ્ય જનની દેવદેવિવધાિયની ।
દેવદેવસ્ય રમણી દેવદેવહૃદાશ્રયા॥ ૬૪॥
દેવદેવેષ્ટદેવી ચ દેવતાપસપા તની ।
દેવતાભાવસ તુષ્ટા દેવતાભાવતાે ષતા॥ ૬૫॥
દેવતાભાવવરદા દેવતાભાવ સ દ્ધદા ।
દેવતાભાવસં સદ્ધા દેવતાભાવસ ભવા॥ ૬૬॥
દેવતાભાવસુ ખની દેવતાભાવવ દતા ।
દેવતાભાવસપુ્રીતા દેવતાભાવહષર્દા॥ ૬૭॥
દેવતાિવઘ્નહ ત્રી ચ દેવતા દ્વષ્ટના શની ।
દેવતાપૂ જતપદા દેવતાપ્રેમતાે ષતા॥ ૬૮॥
દેવતાગારિનલયા દેવતાસાખૈ્યદાિયની ।
દેવતાિનજભાવા ચ દેવતાહૃતમાનસા॥ ૬૯॥
દેવતાકૃતપાદાચાર્ દેવતાહૃતભ ક્તકા ।
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દેવતાગવર્મ યસ્થા દેવતાદેવતાતનુઃ॥ ૭૦॥
દંુ દુગાર્યૈ નમાે ના ી દુમ્ફ મ ત્ર વ િપણી ।
દંૂ નમાે મ ત્ર પા ચ દંૂ નમાે મૂ તકા ત્મકા॥ ૭૧॥
દૂરદ શ પ્રયા દુષ્ટા દુ તભૂતિનષેિવતા ।
દૂરદ શપ્રેમરતા દૂરદ શ પ્રયવંદા॥ ૭૨॥
દૂરદ શ સ દ્ધદાત્રી દૂરદ શપ્રતાે ષતા ।
દૂરદ શક ઠસસં્થા દૂરદ શપ્રહ ષતા॥ ૭૩॥
દૂરદ શગ્ હીતાચાર્ દૂરદ શપ્રત ષતા ।
દૂરદ શપ્રાણતુલ્યા દૂરદ શસખુપ્રદા॥ ૭૪॥
દૂરદ શભ્રા તહરા દૂરદ શહૃદા પદા ।
દૂરદ યર્િરિવદ્ભાવા દ ઘર્દ શપ્રમાેિદની॥ ૭૫॥
દ ઘર્દ શપ્રાણતુલ્યા દૂરદ શવરપ્રદા ।
દ ઘર્દ શહષર્દાત્રી દ ઘર્દ શપ્રહ ષતા॥ ૭૬॥
દ ઘર્દ શમહાન દા દ ઘર્દ શગ્ હાલયા ।
દ ઘર્દ શગ્ હીતાચાર્ દ ઘર્દ શહૃતાહર્ણા॥ ૭૭॥
દયા દાનવતી દાત્રી દયાલુદ નવ સલા ।
દયાદ્રાર્ ચ દયાશીલા દયાઢ ા ચ દયા ત્મકા॥ ૭૮॥
દયા દાનવતી દાત્રી દયાલુદ નવ સલા ।
દયાદ્રાર્ ચ દયાશીલા દયાઢ ા ચ દયા ત્મકા॥ ૭૯॥
દયા બુિધદર્યાસારા દયાસાગરપારગા ।
દયા સ ધુદર્યાભારા દયાવ ક ણાકર ॥ ૮૦॥
દયાવદ્વ સલા દેવી દયાદાનરતા સદા ।
દયાવદ્ભ ક્તસુ ખની દયાવ પિરતાે ષતા॥ ૮૧॥
દયાવ નેહિનરતા દયાવ પ્ર તપાિદકા ।
દયાવ પ્રાણકત્ર ચ દયાવન્મુ ક્તદાિયની॥ ૮૨॥
દયાવદ્ભાવસ તુષ્ટા દયાવ પિરતાે ષતા ।
દયાવત્તારણપરા દયાવ સ દ્ધદાિયની॥ ૮૩॥
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દયાવ પતુ્રવદ્ભાવા દયાવ પતુ્ર િપણી ।
દયાવદે્દહિનલયા દયાબ ધુદર્યાશ્રયા॥ ૮૪॥
દયાલવુા સલ્યકર દયાલુ સ દ્ધદાિયની ।
દયાલુશરણાસક્તા દયાલુદહમ દરા॥ ૮૫॥
દયાલુભ ક્તભાવસ્થા દયાલપુ્રાણ િપણી ।
દયાલુસખુદા દ ભા દયાલપુ્રેમવ ષણી॥ ૮૬॥
દયાલવુશગા દ ઘાર્ દ ઘાર્ઙ્ગી દ ઘર્લાેચના ।
દ ઘર્નતે્રા દ ઘર્ચ દ ઘર્બાહુલતા ત્મકા॥ ૮૭॥
દ ઘર્કેશી દ ઘર્મખુી દ ઘર્ઘાેણા ચ દા ણા ।
દા ણાસરુહ ત્રી ચ દા ણાસરુદાિરણી॥ ૮૮॥
દા ણાહવકત્ર ચ દા ણાહવહ ષતા ।
દા ણાહવહાેમાઢ ા દા ણાચલના શની॥ ૮૯॥
દા ણાચારિનરતા દા ણાે સવહ ષતા ।
દા ણાેદ્યત પા ચ દા ણાિરિનવાિરણી॥ ૯૦॥
દા ણેક્ષણસયંુક્તા દાેશ્ચતુ કિવરા જતા ।
દશદાે કા દશભુ દશબાહુિવરા જતા॥ ૯૧॥
દશાસ્ત્રધાિરણી દેવી દશિદક્ખ્યાતિવક્રમા ।
દશરથા ચતપદા દાશર થ પ્રયા સદા॥ ૯૨॥
દાશર થપ્રેમતુષ્ટા દાશર થર ત પ્રયા ।
દાશર થ પ્રયકર દાશર થ પ્રયવંદા॥ ૯૩॥
દાશરથીષ્ટસ દાત્રી દાશરથીષ્ટદેવતા ।
દાશર થદ્વે ષનાશા દાશર યાનુકૂલ્યદા॥ ૯૪॥
દાશર થ પ્રયતમા દાશર થપ્રપૂ જતા ।
દશાનનાિરસ પજૂ્યા દશાનનાિરદેવતા॥ ૯૫॥
દશાનનાિરપ્રમદા દશાનનાિરજન્મભૂઃ ।
દશાનનાિરર તદા દશાનનાિરસિેવતા॥ ૯૬॥
દશાનનાિરસખુદા દશાનનાિરવૈિરહૃત્ ।
દશાનનાર ષ્ટદેવી દશગ્રીવાિરવ દતા॥ ૯૭॥
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દશગ્રીવાિરજનની દશગ્રીવાિરભાિવની ।
દશગ્રીવાિરસિહતા દશગ્રીવસભા જતા॥ ૯૮॥
દશગ્રીવાિરરમણી દશગ્રીવવધૂરિપ ।
દશગ્રીવનાશકત્ર દશગ્રીવવરપ્રદા॥ ૯૯॥
દશગ્રીવપુરસ્યા ચ દશગ્રીવવધાે સકુા ।
દશગ્રીવપ્રી તદાત્રી દશગ્રીવિવના શની॥ ૧૦૦॥
દશગ્રીવાહવકર દશગ્રીવાનપાિયની ।
દશગ્રીવ પ્રયા વ દ્યા દશગ્રીવહૃતા તથા॥ ૧૦૧॥
દશગ્રીવાિહતકર દશગ્રીવેશ્વર પ્રયા ।
દશગ્રીવેશ્વરપ્રાણા દશગ્રીવવરપ્રદા॥ ૧૦૨॥
દશગ્રીવેશ્વરરતા દશવષ યક યકા ।
દશવષ યબાલા ચ દશવષ યવા સની॥ ૧૦૩॥
દશપાપહરા દ યા દશહ તિવભૂ ષતા ।
દશશસ્ત્રલસદ્દાે કા દશિદક્પાલવ દતા॥ ૧૦૪॥
દશાવતાર પા ચ દશાવતાર િપણી ।
દશિવદ્યા ભન્નદેવી દશપ્રાણ વ િપણી॥ ૧૦૫॥
દશિવદ્યા વ પા ચ દશિવદ્યામયી તથા ।
દૃ વ પા દકૃ્પ્રદાત્રી દગૃ્રપા દકૃ્પ્રકા શની॥ ૧૦૬॥
િદગ તરા િદગ તસ્થા િદગ બરિવલા સની ।
િદગ બરસમાજસ્થા િદગ બરપ્રપૂ જતા॥ ૧૦૭॥
િદગ બરસહચર િદગ બરકૃતા પદા ।
િદગ બરહૃતા ચત્તા િદગ બરકથા પ્રયા॥ ૧૦૮॥
િદગ બરગુણરતા િદગ બર વ િપણી ।
િદગ બર શરાેધાયાર્ િદગ બરહૃતાશ્રયા॥ ૧૦૯॥
િદગ બરપ્રેમરતા િદગ બરરતાતુરા ।
િદગ બર વ પા ચ િદગ બર ગણા ચતા॥ ૧૧૦॥
િદગ બર ગણપ્રાણા િદગ બર ગણ પ્રયા ।
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િદગ બર ગણારા યા િદગ બરગણેશ્વરા॥ ૧૧૧॥
િદગ બરગણ પશાર્ મિદરાપાનિવહ્વલા ।
િદગ બર કાેિટ તા િદગ બર ગણા તા॥ ૧૧૨॥
દુર તા દુ કૃ તહરા દુ યયા દુર તક્રમા ।
દુર તદાનવદ્વષે્ટ દુર તદનુ તકૃત્॥ ૧૧૩॥
દુર તપાપહ ત્રી ચ દસ્રિન તારકાિરણી ।
દસ્રમાનસસસં્થાના દસ્રજ્ઞાનિવવિધની॥ ૧૧૪॥
દસ્રસ ભાેગજનની દસ્રસ ભાેગદાિયની ।
દસ્રસ ભાેગભવના દસ્રિવદ્યાિવધાિયની॥ ૧૧૫॥
દસ્રાેદ્વગેહરા દસ્રજનની દસ્રસુ દર ।
દસ્રભ ક્તિવધાજ્ઞાના દસ્ર દ્વષ્ટિવના શની॥ ૧૧૬॥
દસ્રાપકારદમની દસ્ર સ દ્ધિવધાિયની ।
દસ્રતારારાિધકા ચ દસ્રમા પ્રપૂ જતા॥ ૧૧૭॥
દસ્રદૈ યહરા ચવૈ દસ્રતાતિનષેિવતા ।
દસ્રિપ શયજ્યાે તદર્સ્રકાૈશલદાિયની॥ ૧૧૮॥
દશશીષાર્િરસિહતા દશશીષાર્િરકા મની ।
દશશીષર્પુર દેવી દશશીષર્સભા જતા॥ ૧૧૯॥
દશશીષાર્િરસપુ્રીતા દશશીષર્વધૂ પ્રયા ।
દશશીષર્ શર છેત્રી દશશીષર્િનત બની॥ ૧૨૦॥
દશશીષર્હરપ્રાણા દશશીષર્હરા ત્મકા ।
દશશીષર્હરારા યા દશશીષાર્િરવ દતા॥ ૧૨૧॥
દશશીષાર્િરસખુદા દશશીષર્કપા લની ।
દશશીષર્જ્ઞાનદાત્રી દશશીષાર્િરદેિહની॥ ૧૨૨॥
દશશીષર્વધાપેાત્તશ્રીરામચ દ્ર પતા ।
દશશીષર્રાષ્ટ્ર દેવી દશશીષાર્િરસાિરણી॥ ૧૨૩॥
દશશીષર્ભ્રા તુષ્ટા દશશીષર્વધૂ પ્રયા ।
દશશીષર્વધપૂ્રાણા દશશીષર્વધૂરતા॥ ૧૨૪॥

10 sanskritdocuments.org



દકારાિદ દુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્

દૈત્યગુ રતા સા વી દૈત્યગુ પ્રપૂ જતા ।
દૈત્યગુ પદેષ્ટ ચ દૈત્યગુ િનષેિવતા॥ ૧૨૫॥
દૈત્યગુ મતપ્રાણા દૈત્યગુત્તાર્પના શની ।
દુર તદુઃખશમની દુર તદમની તમી॥ ૧૨૬॥
દુર તશાેકશમની દુર તરાેગના શની ।
દુર તવૈિરદમની દુર તદૈત્યના શની॥ ૧૨૭॥
દુર તકલષુઘ્ની ચ દુ કૃ ત તાેમના શની ।
દુરાશયા દુરાધારા દુજર્યા દુષ્ટકા મની॥ ૧૨૮॥
દશર્નીયા ચ દૃ યા ચાઽદૃ યા ચ દૃ ષ્ટગાેચરા ।
દૂતીયાગ પ્રયા દૂતી દૂતીયાગકર પ્રયા॥ ૧૨૯॥
દૂતીયાગકરાન દા દૂતીયાગસખુપ્રદા ।
દૂતીયાગકરાયાતા દૂતીયાગપ્રમાેિદની॥ ૧૩૦॥
દુવાર્સઃપૂ જતા ચવૈ દુવાર્સાેમુિનભાિવતા ।
દુવાર્સાેઽ ચતપાદા ચ દુવાર્સાેમાનૈભાિવતા॥ ૧૩૧॥
દુવાર્સાેમુિનવ દ્યા ચ દુવાર્સાેમુિનદેવતા ।
દુવાર્સાેમુિનમાતા ચ દુવાર્સાેમુિન સ દ્ધ ॥ ૧૩૨॥
દુવાર્સાેમુિનભાવસ્થા દુવાર્સાેમુિનસિેવતા ।
દુવાર્સાેમુિન ચત્તસ્થા દુવાર્સાેમુિનમ ડતા॥ ૧૩૩॥
દુવાર્સાેમુિનસ ચારા દુવાર્સાેહૃદયઙ્ગમા ।
દુવાર્સાેહૃદયારા યા દુવાર્સાેહૃ સરાજેગા॥ ૧૩૪॥
દુવાર્સ તાપસારા યા દુવાર્સ તાપસાશ્રયા ।
દુવાર્સ તાપસરતા દુવાર્સ તાપસશે્વર ॥ ૧૩૫॥
દુવાર્સાેમુિનક યા ચ દુવાર્સાેઽદ્ભુત સ દ્ધદા ।
દરરાત્રી દરહરા દરયુક્તા દરાપહા॥ ૧૩૬॥
દરઘ્ની દરહ ત્રી ચ દરયુક્તા દરાશ્રયા ।
દર મેરા દરાપાઙ્ગી દયાદાત્રી દયાશ્રયા ।
દસ્રપજૂ્યા દસ્રમાતા દસ્રદેવી દુરાને્મદા॥ ૧૩૭॥
દસ્ર સદ્ધા દસ્રસસં્થા દસ્રતાપિવમાે ચની ।
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દસ્રક્ષાેભહરા િનત્યા દસ્રલાેકગતા ત્મકા॥ ૧૩૮॥
દૈત્યગવુર્ઙ્ગનાવ દ્યાં દૈત્યગવુર્ઙ્ગના પ્રયા ।
દૈત્યગવુર્ઙ્ગના સદ્ધા દૈત્યગવુર્ઙ્ગનાે સકુા॥ ૧૩૯॥
દૈત્યગુ પ્રયતમા દેવગુ િનષેિવતા ।
દેવગુ પ્રસૂ પા દેવગુ કૃતાહર્ણા॥ ૧૪૦॥
દેવગુ પ્રેમયુતા દેવગવુર્નુમાિનતા ।
દેવગુ પ્રભાવજ્ઞા દેવગુ સખુપ્રદા॥ ૧૪૧॥
દેવગુ જ્ઞાનદાત્રી દેવગુ પ્રમાેિદની ।
દૈત્યસ્ત્રીગણસ પજૂ્યા દૈત્યસ્ત્રીગણપૂ જતા॥ ૧૪૨॥
દૈત્યસ્ત્રીગણ પા ચ દૈત્યસ્ત્રી ચત્તહાિરણી ।
દૈત્યસ્ત્રીગણપજૂ્યા ચ દૈત્યસ્ત્રીગણવ દતા॥ ૧૪૩॥
દૈત્યસ્ત્રીગણ ચત્તસ્થા દેવસ્ત્રીગણભૂ ષતા ।
દેવસ્ત્રીગણસં સદ્ધા દેવસ્ત્રીગણતાે ષતા॥ ૧૪૪॥
દેવસ્ત્રીગણહ તસ્થચા ચામરવી જતા ।
દેવસ્ત્રીગણહ તસ્થચા ગ ધિવલેિપતા॥ ૧૪૫॥
દેવાઙ્ગના તાદશર્દષૃ્ટ થર્મખુચ દ્રમા ।
દેવાઙ્ગનાે ષ્ટનાગવ લીદલકૃતાે સકુા॥ ૧૪૬॥
દેવસ્ત્રીગણહ તસ્થદ પમાલાિવલાેકના ।
દેવસ્ત્રીગણહ તસ્થધપૂઘ્રાણિવનાેિદની॥ ૧૪૭॥
દેવનાર કરગતવાસકાસવપાિયની ।
દેવનાર કઙ્ક તકાકૃતકેશિનમાજર્ના॥ ૧૪૮॥
દેવનાર સવે્યગાત્રા દેવનાર કૃતાે સકુા ।
દેવનાર િવર ચતપુ પમાલાિવરા જતા॥ ૧૪૯॥
દેવનાર િવ ચત્રાઙ્ગી દેવસ્ત્રીદત્તભાજેના ।
દેવસ્ત્રીગણગીતા ચ દેવસ્ત્રીગીતસાે સકુા॥ ૧૫૦॥
દેવસ્ત્રી ત્યસુ ખની દેવસ્ત્રી ત્યદ શની ।
દેવસ્ત્રીયાે જતલસદ્રત્નપાદપદા બુ ॥ ૧૫૧॥
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દેવસ્ત્રીગણિવ તીણર્ચા ત પિનષેદુષી ।
દેવનાર ચા કરાક લતાઙ્ યાિદદેિહકા॥ ૧૫૨॥
દેવનાર કરવ્યગ્રતાલ દમ સકુા ।
દેવનાર વે વીણાનાદસાે ક ડમાનસા॥ ૧૫૩॥
દેવકાેિટ તુ તનુતા દેવકાેિટકૃતાહર્ણા ।
દેવકાેિટગીતગુણા દેવકાેિટકૃત તુ તઃ॥ ૧૫૪॥
દ તદષ્ટ ાેદ્વગેફલા દેવકાેલાહલાકુલા ।
દ્વષેરાગપિરત્યક્તા દ્વષેરાગિવવ જતા॥ ૧૫૫॥
દામપજૂ્યા દામભષૂા દામાેદરિવલા સની ।
દામાેદરપ્રેમરતા દામાેદરભ ગ યિપ॥ ૧૫૬॥
દામાેદરપ્રસદૂાર્માેદરપત્નીપ તવ્રતા ।
દામાેદરાઽ ભન્નદેહા દામાેદરર ત પ્રયા॥ ૧૫૭॥
દામાેદરા ભન્નતનુદાર્માેદરકૃતા પદા ।
દામાેદરકૃતપ્રાણા દામાેદરગતા ત્મકા॥ ૧૫૮॥
દામાેદરકાૈતુકાઢ ા દામાેદરકલાકલા ।
દામાેદરા લઙ્ ગતાઙ્ગી દામાેદરકુતૂહલા॥ ૧૫૯॥
દામાેદરકૃતાહ્લાદા દામાેદરસચુુ બતા ।
દામાેદરસતુાકૃષ્ટા દામાેદરસખુપ્રદા॥ ૧૬૦॥
દામાેદરસહાઢ ા ચ દામાેદરસહાિયની ।
દામાેદરગુણજ્ઞા ચ દામાેદરવરપ્રદા॥ ૧૬૧॥
દામાેદરાનુકૂલા ચ દામાેદરિનત બની ।
દામાેદરબલક્ર ડાકુશલા દશર્ન પ્રયા॥ ૧૬૨॥
દામાેદરજલક્ર ડાત્યક્ત વજનસાૈહૃદા ।
દામાેદરલસદ્રાસકે લકાૈતુિકની તથા॥ ૧૬૩॥
દામાેદરભ્રા કા ચ દામાેદરપરાયણા ।
દામાેદરધરા દામાેદરવૈરિવના શની॥ ૧૬૪॥
દામાેદરાપે યા ચ દામાેદરિનમિ ત્રતા ।
દામાેદરપરાભૂતા દામાેદરપરા જતા॥ ૧૬૫॥
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દામાેદરસમાક્રા તા દામાેદરહતાશભુા ।
દામાેદરાે સવરતા દામાેદરાે સવાવહા॥ ૧૬૬॥
દામાેદર ત યદાત્રી દામાેદરગવે ષતા ।
દમય તી સ દ્ધદાત્રી દમય તીપ્રસાિધતા॥ ૧૬૭॥
દમય તીષ્ટદેવી ચ દમય તી વ િપણી ।
દમય તીકૃતાચાર્ ચ દમન ષિવભાિવતા॥ ૧૬૮॥
દમન ષપ્રાણતુલ્યા દમન ષ વ િપણી ।
દમન ષ વ પા ચ દ ભપૂિરતિવગ્રહા॥ ૧૬૯॥
દ ભહ ત્રી દ ભધાત્રી દ ભલાેકિવમાેિહની ।
દ ભશીલા દ ભહરા દ ભવ પિરમિદની॥ ૧૭૦॥
દ ભ પા દ ભકર દ ભસ તાનદાિરણી ।
દત્તમાેક્ષા દત્તધના દત્તારાેગ્યા ચ દા ભકા॥ ૧૭૧॥
દત્તપતુ્રા દત્તદારા દત્તહારા ચ દાિરકા ।
દત્તભાૈગા દત્તશાેકા દત્તહ ત્યાિદવાહના॥ ૧૭૨॥
દત્તમ તદર્ત્તભાયાર્ દત્તશાસ્ત્રાવબાેિધકા ।
દત્તપાના દત્તદાના દત્તદાિરદ્ર્યના શની॥ ૧૭૩॥
દત્તસાેધાવનીવાસા દત્ત વગાર્ ચ દાસદા ।
દાસ્યતુષ્ટા દાસ્યહરા દાસદાસીશતપ્રભા॥ ૧૭૪॥
દાર પા દારવાસા દારવા સહૃદા પદા ।
દારવા સજનારા યા દારવા સજન પ્રયા॥ ૧૭૫॥
દારવા સિવિનન તા દારવા સસમ ચતા ।
દારવાસ્યાહૃતપ્રાણા દારવાસ્યિરના શની॥ ૧૭૬॥
દારવા સિવઘ્નહરા દારવા સિવમુ ક્તદા ।
દારા ગ્ િપણી દારા દારકાયર્િરના શની॥ ૧૭૭॥
દ પતી દ પતીષ્ટા ચ દ પતીપ્રાણ િપકા ।
દ પતી નેહિનરતા દા પત્યસાધન પ્રયા॥ ૧૭૮॥
દા પત્યસખુસનેા ચ દા પત્યસખુદાિયની ।
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દ પત્યચારિનરતા દ પત્યામાેદમાેિદતા॥ ૧૭૯॥
દ પત્યામાેદસુ ખની દા પત્યાહ્લાદકાિરણી ।
દ પતીષ્ટપાદપદ્મા દા પત્યપ્રેમ િપણી॥ ૧૮૦॥
દા પત્યભાેગભવના દાિડમીફલભાે જની ।
દાિડમીફલસ તુષ્ટા દાિડમીફલમાનસા॥ ૧૮૧॥
દાિડમી હ્યસસં્થાના દાિડમી ક્ષવા સની ।
દાિડમી ક્ષ પા ચ દાિડમીવનવા સની॥ ૧૮૨॥
દાિડમીફલસા યાે પયાેધરસમ વતા ।
દ ક્ષણા દ ક્ષણા પા દ ક્ષણા પધાિરણી॥ ૧૮૩॥
દક્ષક યા દક્ષપતુ્રી દક્ષમાતા ચ દક્ષસઃૂ ।
દક્ષગાતે્રા દક્ષસતુા દક્ષયજ્ઞિવના શની॥ ૧૮૪॥
દક્ષયજ્ઞનાશકત્ર દક્ષયજ્ઞા તકાિરણી ।
દક્ષપ્રસૂ તદર્ક્ષજે્યા દક્ષવંશકૈપાવની॥ ૧૮૫॥
દક્ષાત્મ દક્ષસનૂુદર્ક્ષ દક્ષ તકા ।
દક્ષજન્મા દક્ષજનુદર્ક્ષદેહસમુદ્ભવા॥ ૧૮૬॥
દક્ષજિનદર્ક્ષયાગ વં સની દક્ષક યકા ।
દ ક્ષણાચારિનરતા દ ક્ષણાચારતુ ષ્ટદા॥ ૧૮૭॥
દ ક્ષણાચારસં સદ્ધા દ ક્ષણાચારભાિવતા ।
દ ક્ષણાચારસુ ખની દ ક્ષણાચારસાિધતા॥ ૧૮૮॥
દ ક્ષણાચારમાેક્ષા પ્તદર્ ક્ષણાચારવ દતા ।
દ ક્ષણાચારશરણા દ ક્ષણાચારહ ષતા॥ ૧૮૯॥
દ્વારપાલ પ્રયા દ્વારવા સની દ્વારસં સ્થતા ।
દ્વાર પા દ્વારસસં્થા દ્વારદેશિનવા સની॥ ૧૯૦॥
દ્વારકર દ્વારધાત્રી દાષેમાત્રિવવ જતા ।
દાષેાકરા દાષેહરા દાષેરા શિવના શની॥ ૧૯૧॥
દાષેાકરિવભષૂાઢ ા દાષેાકરકપા લની ।
દાષેાકરસહસ્રાભા દાષેાકરસમાનના॥ ૧૯૨॥
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દાષેાકરમખુી િદવ્યા દાષેાકરકરાગ્ર ।
દાષેાકરસમજ્યાે તદાષાકરસશુીતલા॥ ૧૯૩॥
દાષેાકરશ્રેણી દાષેસદશૃાપાઙ્ગવીક્ષણા ।
દાષેાકરેષ્ટદેવી ચ દાષેાકરિનષેિવતા॥ ૧૯૪॥
દાષેાકરપ્રાણ પા દાષેાકરમર ચકા ।
દાષેાકરાે લસદ્ભાલા દાષેાકરસહુ ષણી॥ ૧૯૫॥
દાષેાકર શરાેભષૂા દાષેાકરવધૂ પ્રયા ।
દાષેાકરવધપૂ્રાણા દાષેાકરવધૂમતા॥ ૧૯૬॥
દાષેાકરવધપૂ્રીતા દાષેાકરવધૂરિપ ।
દાષેાપજૂ્યા તથા દાષેાપૂ જતા દાષેહાિરણી॥ ૧૯૭॥
દાષેા પમહાન દા દાષેા પપરાયણા ।
દાષેાપુરશ્ચારરતા દાષેાપજૂકપુિત્રણી॥ ૧૯૮॥
દાષેાપજૂકવા સલ્યકાિરણી જગદ બકા ।
દાષેાપજૂકવૈરઘ્ની દાષેાપજૂકિવઘ્નહૃત્॥ ૧૯૯॥
દાષેાપજૂકસ તુષ્ટા દાષેાપજૂકમુ ક્તદા ।
દમપ્રસનૂસ પજૂ્યા દમપુ પ પ્રયા સદા॥ ૨૦૦॥
દુયાધનપ્રપજૂ્યા ચ દુઃશાસનસમ ચતા ।
દ ડપા ણ પ્રયાદ ડપા ણમાતા દયાિનિધઃ॥ ૨૦૧॥
દ ડપા ણસમારા યા દ ડપા ણપ્રપૂ જતા ।
દ ડપા ણગ્ હાસક્તા દ ડપા ણ પ્રયવંદા॥ ૨૦૨॥
દ ડપા ણ પ્રયતમા દ ડપા ણમનાેહરા ।
દ ડપા ણહૃતપ્રાણા દ ડપા ણસુ સ દ્ધદા॥ ૨૦૩॥
દ ડપા ણપરા ષ્ટા દ ડપા ણપ્રહ ષતા ।
દ ડપા ણિવઘ્નહરા દ ડપા ણ શરાે તા॥ ૨૦૪॥
દ ડપા ણપ્રાપ્તચચાર્ દ ડપા યનુ્મખુી સદા ।
દ ડપા ણપ્રાપ્તપદા દ ડપા ણવરાને્મખુી॥ ૨૦૫॥
દ ડહ તા દ ડપા ણદર્ ડબાહુદર્રા તકૃત્ ।
દ ડદાે કા દ ડકરા દ ડ ચત્તકૃતા પદા॥ ૨૦૬॥
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દ ડિવદ્યા દ ડમાતા દ ડખ ડકના શની ।
દ ડ પ્રયા દ ડપૂજ્યા દ ડસ તાષેદાિયની॥ ૨૦૭॥
દસ્યપુૂ દસ્યુરતા દસ્યુદ્રિવણદાિયની ।
દસ્યવુગર્કૃતાહાર્ ચ દસ્યવુગર્િવના શની॥ ૨૦૮॥
દસ્યુિનણાર્ શની દસ્યુકુલિનણાર્ શની તથા ।
દસ્યુ પ્રયકર દસ્યુ ત્યદશર્નત પરા॥ ૨૦૯॥
દુષ્ટદ ડકર દુષ્ટવગર્િવદ્રાિવણી તથા ।
દુષ્ટવગર્િનગ્રહાહાર્ દૂષકપ્રાણના શની॥ ૨૧૦॥
દૂષકાેત્તાપજનની દૂષકાિરષ્ટકાિરણી ।
દૂષકદ્વષેણકર દાિહકા દહના ત્મકા॥ ૨૧૧॥
દા કાિરિનહ ત્રી ચ દા કેશ્વરપૂ જતા ।
દા કેશ્વરમાતા ચ દા કેશ્વરવ દતા॥ ૨૧૨॥
દભર્હ તા દભર્યુતા દભર્કમર્િવવ જતા ।
દભર્મયી દભર્તનુર્ દભર્સવર્ વ િપણી॥ ૨૧૩॥
દભર્કમાર્ચા રતા દભર્હ તકૃતાહર્ણા ।
દભાર્નુકૂલા દ ભયાર્ દવ પાત્રાનુદા મની॥ ૨૧૪॥
દમઘાષેપ્રપજૂ્યા ચ દમઘાષેવરપ્રદા ।
દમઘાષેસમારા યા દાવા ગ્ િપણી તથા॥ ૨૧૫॥
દાવા ગ્ પા દાવા ગ્ િનણાર્ શતમહાબલા ।
દ તદંષ્ટ્ર ાસરુકલા દ તચ ચતહ તકા॥ ૨૧૬॥
દ તદંષ્ટ્રસ્ય દના ચ દ તિનણાર્ શતાસરુા ।
દિધપજૂ્ય દિધપ્રીતા દધી ચવરદાિયની॥ ૨૧૭॥
દધીચીષ્ટદેવતા ચ દધી ચમાેક્ષદાિયની ।
દધી ચદૈ યહ ત્રી ચ દધી ચદરદાિરણી॥ ૨૧૮॥
દધી ચભ ક્તસુ ખની દધી ચમુિનસિેવતા ।
દધી ચજ્ઞાનદાત્રી ચ દધી ચગુણદાિયની॥ ૨૧૯॥
દધી ચકુલસ ભષૂા દધી ચભુ ક્તમુ ક્તદા ।
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દધી ચકુલદેવી ચ દધી ચકુલદેવતા॥ ૨૨૦॥
દધી ચકુલગ યા ચ દધી ચકુલપૂ જતા ।
દધી ચસખુદાત્રી ચ દધી ચદૈ યહાિરણી॥ ૨૨૧॥
દધી ચદુઃખહ ત્રી ચ દધી ચકુલસુ દર ।
દધી ચકુલસ બૂતા દધી ચકુલપા લની॥ ૨૨૨॥
દધી ચદાનગ યા ચ દધી ચદાનમાિનની ।
દધી ચદાનસ તુષ્ટા દધી ચદાનદેવતા॥ ૨૨૩॥
દધી ચજયસ પ્રીતા દધી ચજપમાનસા ।
દધી ચજપપૂ ઢ ા દધી ચજપમા લ કા॥ ૨૨૪॥
દધી ચજપસ તુષ્ટા દધી ચજપતાે ષણી ।
દધી ચતપસારા યા દધી ચશભુદાિયની॥ ૨૨૫॥
દૂવાર્ દૂવાર્દલ યામા દૂવાર્દલસમદુ્ય તઃ ।
ના ાં સહસ્રં દુગાર્યા દાદ ના મ ત ક તતમ્॥ ૨૨૬॥
યઃ પઠેત્ સાધકાધીશઃ સવર્ સ દ્ધલર્ભેત્તુ સઃ ।
પ્રાતમર્ યાહ્નકાલે ચ સ યાયાં િનયતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૭॥
તથાઽધર્રાત્રસમયે સ મહેશ ઇવાપરઃ ।
શ ક્તયુક્તાે મહારાત્રાૈ મહાવીરઃ પ્રપજૂયેત્॥ ૨૨૮॥
મહાદેવી ં મકારાદ્યૈઃ પ ચ ભદ્રર્વ્યસત્તમૈઃ ।
યઃ સ પઠેત્ તુ ત મમાં સ ચ સ દ્ધ વ પ ક્॥ ૨૨૯॥
દેવાલયે મશાને ચ ગઙ્ગાતીરે િનજે ગ્ હે ।
વારાઙ્ગનાગ્ હે ચવૈ શ્રીગુરાેઃ સિન્નધાવિપ॥ ૨૩૦॥
પવર્તે પ્રા તરે ઘાેરે તાતે્રમેતત્ સદા પઠેત્ ।
દુગાર્નામસહસ્રં િહ દુગા પ ય ત ચ ષા॥ ૨૩૧॥
શતાવતર્નમેતસ્ય પુરશ્ચરણમુચ્યતે ।
તુ તસારાે િનગિદતઃ િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છ સ॥ ૨૩૨॥
॥ ઇ ત કુલાણર્વત ત્રાેક્તં દકારાિદદુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રં સમાપ્તમ્॥
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