
দকারািদ	 ী	দুগা	সহ 	নাম	 া ম্

ীগেণশায	নমঃ	|
ীেদব বাচ	|

মম	নামসহ ং	চ	িশবপূবিবিন মতম্	|
ত পঠ তাং	িবধােনন	তদা	সবং	ভিবষ িত	||	1	||

ইত া	পাবতী	 দবী	 াবযামাস	ত তান্	|
তেদব	নাম	সাহ ং	দকারািদ	বরানেন	||	2	||

রাগদাির 	 দৗভাগ েশাকদুঃখিবনাশকম্	|
সবাসাং	পূিজতং	নাম	 ীদুগােদবতা	মতা	||	3	||

িনজবীজং	ভেবদ্	বীজং	মং ং	কীলকমুচ েত	|
সবাশাপূরেণ	 দিব	িবিনেযাগঃ	 কী তঃ	||	4	||

ওং	অস 	 ীদকারািদদুগাসহ নামে া স 	|
িশব	ঋিষঃ,	অনু প্	ছংদঃ,
ীদুগােদবতা,	দুং	বীজং,	দুং	কীলকং,
দুঃখদাির েরাগেশাকিনবি পূবকং
চতবগফল া েথ	পােঠ	িবিনেযাগঃ	|

ধ ানম্
ওং	িবদু ামসম ভাং	মৃগপিত ংধি তাং	ভীষণাং	
কন ািভঃ	করবালেখটিবলস ািভরােসিবতাম্	|
হৈ গদািসেখটিবিশখাং াপং	 ণং	তজনীং	
িব াণামনলাি কাং	শিশধরাং	দুগাং	ি েন াং	ভেজ	||

দুং	দুগা	দুগিতহরা	দুগাচলিনবািসনী	|
দুগমাগানুসংচারা	দুগমাগিনবািসনী	||	1	||

দুগমাগ িব া	চ	দুগমাগ েবিশনী	|
দুগমাগকতাবাসা	দুগমাগজযি যা	||	2	||

দুগমাগগৃহীতাচা	দুগমাগি তাি কা	|
দুগমাগ িতপরা	দুগমাগ ৃিতপরা	||	3	||

গমাগসদা ালী	দুগমাগরিতি যা	|
দুগমাগ ল ানা	দুগমাগিবলািসনী	||	4	||
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দুগমাগত ব া	দুগমাগ ব তনী	|
দুগাসুরিনহং ী	ন	দুগাসুরিনষিদনী||	5	||

দুগাসরহর	দূতী	দুগাসুরিবনািশনী	|
দুগাসুরবধ� া	দুগাসুরবধ� সুকা	||	6	||

দুগাসুরবধ� সাহা	দুগাসুরবধ�দ তা	|
দুগাসুরবধে ুদুগাসুরমখাংতকত্	||	7	||

দুগাসুর ংসত�ষা	দুগদানবদািরণী	|
দুগিব াবণকরী	দুগিব াবণী	সদা	||	8	||

দুগিব �ভণকরী	দুগশীষিনকংিতনী	|
দুগিব ংসনকির	দুগৈদত িনকংিতনী	||	9	||

দুগৈদত াণহরা	দুগৈদত াংতকািরণী	|
দুগৈদত হর া ী	দুগৈদত াসৃ দা	||	1ও	||

দুগৈদত াশনকরী	দুগচমাংবরাবতা	|
দুগয � সবকরী	দুগয িবশারদা	||	11	||

দুগয াসবরতা	দুগয িবম দনী	|
দুগয হাস রতা	দুগয া হািসনী	||	12	||

দুগয মহাম া	দুগয ানুসািরণী	|
দুগয � সব� সাহা	দুগেদশিনেষিবণী	||	13	||

দুগেদশবাসরতা	দুগেদশিবলািসনী	|
দুগেদশাচনরতা	দুগেদশজনি যা	||	14	||

দুগম ানসং ানা	দুগমধ ানুসাধনা	|
দুগমা	দুগমধ ানা	দুগমা র িপণী	||	15	||

দুগমাগমসংধানা	দুগমাগমসং তা	|
দুগমাগমদুে যা	দুগম িতস তা	||	16	||

দুগম িতমান া	চ	দুগম িতপূিজতা	|
দুগম িতসু ীতা	দুগম িতহষদা	||	17	||

দুগম িতসং ানা	দুগম িতমািনতা	|
দুগমাচারসংত া	দুগমাচারত�িষতা	||	18	||
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দুগমাচারিনব া	দুগমাচারপূিজতা	|
দুগমাচারকিলতা	দুগম ানদািযনী	||	19	||

দুগমে মিনরতা	দুগম িবণ দা	|
দুগমাংবজমধ া	দুগমাংবজবািসনী	||	2ও	||	

দুগনাডীমাগগিতদুগনাডী চািরণী	|
দুগনাডীপ রতা	দুগনাড ংবজাি তা	||	21	||

দুগনাডীগতাযাতা	দুগনাডীকতা দা	|
দুগনাডীরতরতা	দুগনাডীশসং তা	||	22	||

দুগনাডী ররতা	দুগনাডীশচংিবতা	|
দুগনাডীশ �ড া	দুগনাড ি ত� সুকা	||	23	||

দুগনাড ার�হণা	চ	দুগনাডীিনেষিবতা	|
দির ানা	দির ানবািসনী	দনুজাংতকত্	||	24	||

দরীকততপস া	চ	দরীকতহরাচনা	|
দরীজািপতিদ া	চ	দরীকতরিতি যা	||	25	||

দরীকতহরাহা	চ	দরী ীিডতপুি কা	|
দরীসংদশনরতা	দরীর�িপতবি কা	||	26	||

দরী ি েকৗতকাঢ া	দরী মণত পরা	|
দনুজাংতকরী	দীনা	দনুসংতানদািরণী	||	27	||

দনুজ ংিসনী	দূনা	দনুেজং িবনািশনী	|
দানব ংিসনী	 দবী	দানবানাং	ভযংকরী	||	28	||

দানবী	দানবারাধ া	দানেবং বর দা	|
দানেবং িনহং ী	চ	দানবে িষণী	সতী	||	29	||

দানবািরে মরতা	দানবাির পূিজতা	|
দানবিরকতাচা	চ	দানবািরিবভিতদা	||	3ও	||

দানবািরমহানংদা	দানবািররিতি যা	|
দানবািরদানরতা	দানবািরকতা দা	||	31	||

দানবাির িতরতা	দানবাির ৃিতি যা	|
দানবাযাহাররতা	দানবাির ব�িধনী	||	32	||
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দানবািরধতে মা	দুঃখশ�কিবম�িচনী	|
দুঃখহং ী	দুঃখদ ী	দুঃখিনমূলকািরণী	||	33	||

দুঃখিনমূলনকরী	দুঃখদাযিরনািশনী	|
দুঃখহরা	দুঃখনাশা	দুঃখ ামা	দুরাসদা	||	34	||

দুঃখহীনা	দুঃখধারা	 িবণাচারদািযনী	|
িবণ� সগসংত া	 িবণত াগত�িষকা	||	35	||

িবণ শসংত া	 িবণ শমানদা	|
িবণ শহষাঢ া	 িবণ শত দা	||	36	||

িবণ শনকরী	 িবণ শনাতরা	|
িবণ শন� সাহা	 িবণ শসািধকা	||	37	||

িবণ শনমতা	 িবণ শপুি কা	|
িবণ শরি ণী	 িবণ �মদািযনী	||	38	||

িবণকষণকরী	 িবেণ ঘিবস জনী	|
িবণাচলদানাঢ া	 িবণাচলবািসনী	||	39	||

দীনমাতা	িদনবংধদীনিব িবনািশনী	|
দীনেসব া	দীনিস া	দীনসাধ া	িদগংবরী	||	4ও	||

দীনেগহকতানংদা	দীনেগহিবলািসনী	|
দীনভাবে মরতা	দীনভাবিবন�িদনী	||	41	||

দীনমানবেচতঃ া	দীনমানবহষদা	|
দীনৈদন িবঘােত দীন িবণদািযনী	||	42	||

দীনসাধনসংত া	দীনদশনদািযনী	|
দীনপু ািদদা ী	চ	দীনসংপি ধািযনী	||	43	||

দ াে যধ ানরতা	দ াে য পূিজতা	|
দ াে য ষসংিস া	দ াে যিবভািবতা	||	44	||

দ াে যকতাহা	চ	দ াে য সািধতা	|
দ াে য তা	 চব	দ াে যনুতা	সদা	||	46	||

দ াে যে মরতা	দ াে যানুমািনতা	|
দ াে যসমু ীতা	দ াে যকটংিবনী	||	46	||
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দ াে য াণতল া	দ াে যশরীিরণী	|
দ াে যকতানংদা	দ াে যাংশসংভবা	||	47	||

দ াে যিবভিত া	দ াে যানুসািরণী	|
দ াে যগীিতরতা	দ াে যধন দা	||	48	||

দ াে যদুঃখহরা	দ াে যবর দা	|
দ াে য ানদানী	দ াে যভযাপহা	||	49	||

দবকন া	 দবমান া	 দবদুঃখিবনািশনী	|
দবিস া	 দবপূজ া	 দেবজ া	 দববংিদতা	||	50	||

দবমান া	 দবধন া	 দবিব িবনািশনী	|
দবরম া	 দবরতা	 দবেকৗতকত পরা	||	51	||

দব ীডা	 দব ীডা	 দবৈবিরিবনািশনী	|
দবকামা	 দবরামা	 দবি িবনিশনী	||	52	||

দবেদবি যা	 দবী	 দবদানববংিদতা	|
দবেদবরতানংদা	 দবেদববর� সুকা	||	53	||

দবেদবে মরতা	 দবেদবি যংবদা	|
দবেদব াণতল া	 দবেদবিনতংিবনী	||	54	||

দবেদবরতমনা	 দবেদবসুখাবহা	|
দবেদব �ডরত	 দবেদবসুখ দা	||	55	||

দবেদবমহানংদা	 দবেদব চংিবতা	|
দবেদব�পভ া	চ	 দবেদবানুেসিবতা	||	56	||

দবেদবগত াণা	 দবেদবগতাি কা	|
দবেদবহষদা ী	 দবেদবসুখ দা	||	58	||

দবেদবমহানংদা	 দবেদবিবলািসনী	|
দবেদবধমপ ী	 দবেদবমন�গতা	||	59	||

দবেদববধেদবী	 দবেদবাচনি যা	|
দবেদবাংগসুিখনী	 দবেদবাংগবািসনী	||	6ও	||

দবেদবাংগভষা	চ	 দবেদবাংগভষণা	|
দবেদবি যকরী	 দবেদবাি যাংতকত্	||	61	||
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দবেদবি য াণা	 দবেদবি যাি কা	|
দবেদবাচক াণা	 দবেদবাচকি যা	||	62	||

দবেদবাচক� সাহা	 দবেদবাচকা যা	|
দবেদবাচকািব া	 দবেদব সূরিপ	||	63	||

দবেদবস 	জননী	 দবেদবিবধািযনী	|
দবেদবস 	রমণী	 দবেদব দা যা	||	64	||

দবেদেব েদবী	চ	 দবতাপসপািলনী	|
দবতাভাবসংত া	 দবতাভাবত�িষতা	||	65	||

দবতাভাববরদা	 দবতাভাবিসি দা	|
দবতাভাবসংিস া	 দবতাভাবসংভবা	||	66	||

দবতাভাবসুিখনী	 দবতাভাববংিদতা	|
দবতাভাবসু ীতা	 দবতাভাবহষদা	||	67	||

দবতিব হং ী	চ	 দবতাি নািশনী	|
দবতাপূিজতপদা	 দবতাে মত�িষতা	||	68	||

দবতাগারিনলযা	 দবতােসৗখ দািযনী	|
দবতািনজভাবা	চ	 দবতা তমানসা	||	69	||

দবতাকতপাদাচা	 দবতা তভি কা	|
দবতাগবমধ া	 দবতােদবতাতনুঃ	||	7ও	||

দুং	দুগাৈয	নম�	না ী	দুং	ফ ং র িপণী	|
দূং	নম�	মং রপা	চ	দূং	নম�	মূ তকাি কা	||	71	||

দূরদ শি যাদু া	দু ভতিনেষিবতা	|
দূরদ শে মরতা	দূরদ শি যংবদা	||	72	||

দূরদৈশিসি দা ী	দূরদ শ ত�িষতা	|
দূরদ শকংঠসং া	দূরদ শ হ ষতা	||	73	||

দূরদ শগৃহীতাচা	দুরদ হ ত ষতা	|
দূরদ শ াণতল া	দুরদ শসুখ দা	||	74	||

দুরদ শ াংিতহরা	দূরদ শ দা দা	|
দূরদশ িরিব াবা	দীঘদ শ ম�িদনী	||	75	||
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দীঘদ শ াণতল া	দুরদ শবর দা	|
দীঘদ শহষদা ী	দীঘদ শ হ ষতা	||	76	||

দীঘদ শমহানংদা	দীঘদ শগৃহালযা	|
দীঘদ শগৃহীতাচা	দীঘদ শ তাহণা	||	77	||

দযা	দানবতী	দা ী	দযালুদীনব সলা	|
দযা া	চ	দযাশীলা	দযাঢ া	চ	দযাি কা	||	78	||

দযাংবিধদযাসারা	দযাসাগরপারগা	|
দযািসংধদযাভারা	দযাব কর ণাকরী	||	79	||	

দযাব সলা	 দবী	দযা	দানরতা	সদা	|
দযাব ি সুিখনী	দযাব পিরত�িষতা	||	8ও	||

দযাবে হিনরতা	দযাব িতপািদকা|
দযাব াণক ী	চ	দযাব ুি দািযনী	||	81	||

দযাব াবসংত া	দযাব পিরত�িষতা	|
দযাব ারণপরা	দযাবি সি দািযনী	||	82	||

দযাব পু ব াবা	দযাব পু র িপণী	|
দযাবেদহিনলযা	দযাবংধদযা যা	||	83	||

দযালুবা সল করী	দযালুিসি দািযনী	|
দযালুশরণাশ া	দযালুেদহমংিদরা	||	84	||

দযালুভি ভাব া	দযালু াণর িপণী	|
দযালুসুখদা	দংভা	দযালুে মব ষণী	||	85	||

দযালুবশগা	দীঘা	িদঘাংগী	দীঘল�চনা	|
দীঘেন া	দীঘচ ু দীঘবা লতাি কা	||	86	||

দীঘেকশী	দীঘমুখী	দীঘঘ�ণা	চ	দার ণা	|
দার ণাসুরহং ী	চ	দার ণাসুরদািরণী	||	87	||

দার ণাহবক ী	চ	দার ণাহবহ ষতা	|
দার ণাহবহ�মাঢ া	দার ণাচলনািশনী	||	88	||

দার ণাচারিনরতা	দার ণ� সবহ ষতা	|
দার ণ�দ তরপা	চ	দার ণািরিনবািরণী	||	89	||
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দার েণ ণসংয া	দ� ত িবরািজতা	|
দশদ� া	দশভজা	দশবা িবরািজতা	||	9ও	||

দশা ধািরণী	 দবী	দশিদ খ াতিব মা	|
দশরথা চতপদা	দাশরিথি যা	সদা	||	91	||

দাশরিথে মত া	দাশরিথরিতি যা	|
দাশরিথি যকরী	দাশরিথি যংবদা	||	92	||

দাশরথী সংদা ী	দাশরথী েদবতা	|
দাশরিথে িষনাশা	দাশরথ ানুকল দা	||	93	||

দাশরিথি যতমা	দাশরিথ পূিজতা	|
দশাননািরসংপূজ া	দশাননািরেদবতা	||	94	||

দশাননাির মদা	দশাননািরজ ভঃ	|
দশাননািররিতদা	দশাননািরেসিবতা	||	95	||

দশাননািরসুখদা	দশাননািরৈবির ত্	|
দশাননাির েদবী	দশ ীবািরবংিদতা	||	96	||

দশ ীবািরজননী	দশ ীবািরভািবনী	
দশ ীবািরসিহতা	দশ ীবসভািজতা	||	97	||

দশ ীবািররমণী	দশ ীববধরিপ	|
দশ ীবনাশক ী	দশ ীববর দা	||	98	||

দশ ীবপুর া	চ	দশ ীববধ� সুকা	|
দশ ীব ীিতদা ী	দশ ীবিবনািশনী	||	99	||

দশ ীবাহবকরী	দশ ীবানপািযনী	|
দশ ীবি যা	বংদ া	দশ ীব তা	তথা	||	1ওও	||

দশ ীবািহতকরী	দশ ীেব রি যা	|
দশ ীেব র াণা	দশ ীববর দা	||	1ও1	||

দশ ীেব ররতা	দশবষীযকন কা	|
দশবষীযবালা	চ	দশবষীযবািসনী	||	1ও2	||

দশপাপহরা	দম া	দশহ িবভিষতা	|
দশশ লস � া	দশিদ পালবংিদতা	||	1ও3	||
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দশাবতাররপা	চ	দশাবতারর িপণী	|
দশিবদ ািভ েদবী	দশ াণ র িপণী	||	1ও4	||

দশিবদ া র পা	চ	দশিবদ ামযী	তথা	|
দৃ র পা	দৃ দা ী	দৃ পা	দৃ কািশনী	||	1ও5	||

িদগংতরা	িদগংতঃ া	িদগংবরিবলািসনী	|	
িদগংবরসমাজ া	িদগংবর পূিজতা	||	1ও6	||

িদগংবরসহচরী	িদগংবরকতা দা	|
িদগংবর তািচ া	িদগংবরকথাি যা	||	1ও7	||

িদগংবর ণরতা	িদগংবর র িপণী	|
িদগংবরিশর�ধাযা	িদগংবর তা যা	||	1ও8	||

িদগংবরে মরতা	িদগংবররতাতরা	|
িদগংবরী র পা	চ	িদগংবরীগণা চতা	||	1ও9	||

িদগংবরীগণ াণা	িদগংবরীগণি যা	|
িদগংবরীগণারাধ া	িদগংবরগেণ রা	||	11ও	||

িদগংবরগণ শমিদরাপানিব লা	|
িদগংবরীক� বতা	িদগংবরীগণাবতা	||	111	||

দুরংতা	দু িতহরা	দুেধ যা	দুরিত মা	|
দুরংতদানবে 	দুরংতদনুজাংতকত্	||	112	||

দুরংতপাপহং ী	চ	দ িন ারকািরণী	|
দ মানসসং ানা	দ ানিবব ধনী	||	113	||

দ সংভ�গজননী	দ সংভ�গদািযনী	|
দ সংভ�গভবনা	দ িবদ ািবধািযনী||	114	||

দ � গহরা	দ জননী	দ সুংদরী	|
ভি িবধা ানা	দ ি িবনািশনী	||	115	||

দ াপকারদমনী	দ িসি িবধািযনী	|
দ তারারািধকা	চ	দ মাত পূিজতা	||	116	||

দ ৈদন হরা	 চব	দ তাতিনেষিবতা	|
দ িপতশতজ�িতদ েকৗশলদািযনী	||	117	||
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দশশীষািরসিহতা	দশশীষািরকািমনী	|
দশশীষপুরী	 দবী	দশশীষসভািজতা	||	118	||

দশশীষািরসু ীতা	দশশীষবধি যা	|
দশশীষিশরে ী	দশশীষিনতংিবনী	||	119	||

দশশীষহর াণা	দশিশষহরাি কা	|
দশিশষহরারাধ া	দশশীষািরবংিদতা	||	12ও	||

দশশীষািরসুখদা	দশশীষকপািলনী	|
দশশীষ ানদা ী	দশশীষািরেগিহনী	||	121	||

দশশীষবধ�পা ীরামচং রপতা	|
দশশীষরা েদবী	দশশীষািরসািরণী	||	122	||

দশশীষ াতত া	দশশীষবধি যা	|
দশশীষবধ াণা	দশশীষবধরতা	||	123	||

দত র রতা	সা ী	 দত র পূিজতা	|
দত রপেদ 	চ	 দত র িনেষিবতা	||	124	||

দত র মত াণা	 দত র তাপনািশনী	|
দুরংতদুঃখশমনী	দুরংতদমনী	তমী	||	125	||

দুরংতশ�কশমনী	দুরংতর�গনািশনী	|
দুরংতৈবিরদমনী	দুরংতৈদত নািশনী	||	126	||

দুরংতকলুষ ী	চ	দু িত �মনািশনী	|
দুরাশযা	দুরাধারা	দুজযা	দু কািমনী	||	127	||

দশনীযা	চ	দৃশ া	চাঽদৃশ া	চ	দৃ গ�চরা	|
দূতীযাগি যা	দুতী	দূতীযাগকরি যা	||	128	||

দুতীযাগকরানংদা	দূতীযাগসুখ দা	|
দূতীযাগকরাযাতা	দুতীযাগ ম�িদনী	||	129	||

দুবাসঃপূিজতা	 চব	দুবাস�মুিনভািবতা	|
দুবাস�ঽ চতপাদা	চ	দুবাস� মৗনভািবতা	||	13ও	||

দুবাস�মুিনবংদ া	চ	দুবাস�মুিনেদবতা	|
দুবাস�মুিনমাতা	চ	দুবাস�মুিনিসি দা	||	131	||

10
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


দুবাস�মুিনভাব া	দুবাস�মুিনেসিবতা	|
দুবাস�মুিনিচ া	দুবাস�মুিনমংিডতা	||	132	||

দুবাস�মুিনসংচারা	দুবাস� দযংগমা	|
দুবাস� দযারাধ া	দুবাস� সর�জগা	||	133	||

দুবাস াপসারাধ া	দুবাস াপসা যা	|
দুবাস াপসরতা	দুবাস াপেস রী	||	134	||

দুবাস�মুিনকন া	চ	দুবাস�ঽ তিসি দা	|
দররা ী	দরহরা	দরয া	দরাপহা	||	135	||

দর ী	দরহং ী	চ	দরয া	দরা যা	|
দরে রা	দরপাংগী	দযাদা ী	দযা যা	||	136	||

দ পূজ া	দ মাতা	দ েদবী	দর� দা	|
দ িস া	দ সং া	দ তাপিবম�িচনী	||	137	||

দ �ভহরা	িনত া	দ ল�কগতাি কা	|
দত বংগনাবংদ া	 দত বংগনাি যা	||	138	||

দত বংগনাবংদ া	 দত বংগন� সুকা	|
দত র ি যতমা	 দব র িনেষিবতা	||	139	||

দব র সূর পা	 দব র কতাহণা	|
দব র ে মযতা	 দব বনুমািনতা	||	14ও	||

দব র ভাব া	 দব র সুখ দা	|
দব র ানদা ী	 দব র ম�িদনী	||	141	||

দত ীগণসংপূজ া	 দত ীগণপূিজতা	|
দত ীগণরপা	চ	 দত ীিচ হািরণী	||	142	||

দব ীগণপূজ া	চ	 দব ীগণবংিদতা	|
দব ীগণিচ া	 দব ীগণভিষতা	||	143	||

দব ীগণসংিস া	 দব ীগণত�িষতা	|
দব ীগণহ চার চামরবীিজতা	||	144	||

দব ীগণহ চার গংধিবেলিপতা	|
দবাংগনাধতাদশদৃ থমুখচং মা	||	145	||
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দবাংগন� সৃ নাগব ীদলকত� সুকা	|
দব ীগণহ িদপমালািবল�কনা	||	146	||

দব ীগণহ ধপ াণিবন�িদনী	|
দবনারীকরগতবাসকাসবপািযনী	||	147	||

দবনারীকংকিতকাকতেকশিনমাজনা	|
দবনারীেসব গা া	 দবনারীকত� সুকা	||	148	||

দবনািরিবরিচতপু মালািবরািজতা	|
দবনারীিবিচ ংগী	 দব ীদ ভ�জনা	|

দব ীগণগীতা	চ	 দব ীগীতস� সুকা	|
দব ীনৃত সুিখনী	 দব ীনৃত দ শনী	||	15ও	||

দব ীয�িজতলস পাদপদাংবজা	|
দব ীগণিব ীণচার ত িনেষদুষী	||	151	||

দবনারীচার করাকিলতাং ািদেদিহকা	|
দবনারীকরব তালবংদমর সুকা	||	152	||

দবনারীেবণুবীণানাদস� কংঠমানসা	|
দবক� িতনুতা	 দবক� কতাহণা	||	153	||

দবক� গীত ণা	 দবক� কত িতঃ	|
দংতদ � গফলা	 দবক�লাহলাকলা	||	154	||

ষরাগপিরত া	 ষরাগিবব জতা	|
দামপূজ া	দামভষা	দাম�দরিবলািসনী	||	155	||

দাম�দরে মরতা	দাম�দরভিগন িপ	|
দাম�দর সূদাম�দরপ ীপিত তা	||	156	||

দাম�দরাঽিভ েদহা	দাম�দররিতি যা	|
দাম�দরাঽিভ তনুদাম�দরকতা দা	||	157	||

দাম�দরকত াণা	দাম�দরগতাি কা	|
দাম�দরেকৗতকাঢ া	দাম�দরকলাকলা	||	158	||

দাম�দরািলংিগতাংগী	দাম�দরকতহলা	|
দাম�দরকতা াদা	দাম�দরসুচংিবতা	||	159	||
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দাম�দরসুতাক া	দাম�দরসুখ দা	|
দাম�দরসহাঢ া	চ	দাম�দরসহািযনী	||	16ও	||

দাম�দর ণ া	চ	দাম�দরবর দা	|
দাম�দরানুকলা	চ	দাম�দরিনতংিবনী	||	161	||

দাম�দরবল ীডাকশলা	দশনি যা	|
দাম�দরজল ীডাত জনেসৗ দা	||	162	||

দম�দরলস াসেকিলেকৗতিকনী	তথা	|
দাম�দর াতকা	চ	দাম�দরপরাযণা	||	163	||

দাম�দরধরা	দাম�দরৈবরিবনািশনী	|
দাম�দর�পজাযা	চ	দাম�দরিনমংি তা	||	164	||

দাম�দরপরাভতা	দাম�দরপরািজতা	|
দাম�দরসমা াংতা	দাম�দরহতা ভা	||	165	||

দাম�দর� সবরতা	দাম�দর� সবাবহা	|
দাম�দর ন দা ী	দাম�দরগেবিষতা	||	166	||

দমযংতীিসি দা ী	দমযংতী সািধতা	|
দযমংতী েদবী	চ	দমযংতী র িপণী	||	167	||

দমযংতীকতাচা	চ	দমন ষিবভািবতা	|
দমন ষ াণতল া	দমন ষ র িপণী	||	168	||

দমন ষ রপা	চ	দংভপূিরতিব হা	|
দংভহং ী	দংভধা ী	দংভল�কিবম�িহনী	||	169	||

দংভশীলা	দংভহরা	দংভব পিরম দনী	|
দংভরপা	দংভকরী	দংভসংতানদািরণী	||	17ও	||

দ ম� া	দ ধনা	দ ার�গ া	চ	দাংিভকা	|
দ পু া	দ দারা	দ হারা	চ	দািরকা	||	171	||

দ ভ�গা	দ শ�কা	দ হ ািদবাহনা	|
দ মিতদ ভাযা	দ শা াবব�িধকা	||	172	||

দ পানা	দ দানা	দ দাির নািশনী	|
দ েসৗধাবনীবাসা	দ গা	চ	দাসদা	||	173	||
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দাস ত 	দাস হরা	দাসদাসীশত দা	|
দাররপা	দারবাস	দারবািস দা দা	||	174	||

দারবািসজনারাধ া	দারবািসজনি যা	|
দারবািসিবিননীতা	দারবািসসম চতা	||	175	||

দারবাস া ত াণা	দারবাস িরনািশনী	|
দারবািসিব হরা	দারবািসিবমুি দা	||	176	||

দারাি র িপণী	দারা	দারকাযিরনািশনী	|
দংপতী	দংপতী া	চ	দংপতী াণর িপকা	||	177	||

দংপতীে হিনরতা	দাংপত সাধনি যা	|
দাংপত সুখেসনা	চ	দাংপত সুখদািযনী	||	178	||	

দংপত াচারিনরতা	দংপত াম�দম�িদতা	|
দংপত াম�দসুিখনী	দাংপত া দকািরণী	||	179	||

দংপতী পাদপ া	দাংপত ে মর িপণী	|
দাংপত ভ�গভবনা	দািডমীফলভ�িজনী	||	18ও	||

দািডমীফলসংত া	দািডমীফলমানসা	|
দািডমীব সং ানা	দািডমীব বািসনী	||	181	||	

দািডমীব রপা	চ	দািডমীবনবািসনী	|
দািডমীফলসাম�র পয�ধরসমি তা	||	182	||

দি ণা	দি ণার পা	দি ণার পধািরণী	|
দ কন া	দ পু ী	দ মাতা	চ	দ সূঃ	||	183	||

দ গ� া	দ সুতা	দ য িবনািশনী	|
দ য নাশক ী	দ য াংতকািরণী	||	184	||

দ সূিতদে জ া	দ বংৈশকপাবনী	|
দ া জ	দ সূনূদ জা	দ জািতকা	||	185	||

দ জ া	দ জনুদ েদহসমু বা	|
দ জিনদ যাগ ংিসনী	দ কন কা	||	186	||

দি ণাচারিনরতা	দি ণাচারত দা	|
দি ণাচারসংিস া	দি ণাচারভািবতা	||	187	||
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দি ণাচারসুিখনী	দি ণাচারসািধতা	|
দি ণাচারম� াি দি ণাচারবংিদতা	||	188	||

দি ণাচারশরণা	দি ণাচারহ ষতা	|
ারপালি যা	 ারবািসনী	 ারসংি তা	||	189	||

ারর পা	 ারসং া	 ারেদশিনবািসনী	|
ারকরী	 ারধা ী	দ�ষমা িবব জতা	||	19ও	||

দ�ষাকরা	দ�ষহরা	দ�ষরািশিবনািশনী	|
দ�ষাকরিবভষাঢ া	দ�ষাকরকপিলনী	||	191	||

দ�ষাকরসহ াভা	দ�ষাকরসমাননা	|
দ�ষাকরমুখী	িদব া	দ�ষাকরকরা জা	||	192	||

দ�ষাকরসমজ�িতদ�ষাকরসুশীতলা	|
দ�ষাকরে ণী	দ�ষসদৃশাপাংগবী ণা	||	193	||

দ�ষাকের েদবী	চ	দ�ষাকরিনেষিবতা	|
দ�ষাকর াণরপা	দ�ষাকরমরীিচকা	||	194	||

দ�ষাকর� স ালা	দ�ষাকরসুহ ষণী	|
দ�ষকরিশর�ভষা	দ�ষকরবধি যা	||	195	||

দ�ষাকরবধ াণা	দ�ষাকরবধমতা	|
দ�ষাকরবধ ীতা	দ�ষাকরবধরিপ	||	196	||

দ�ষাপূজ া	তথা	দ�ষাপূিজতা	দ�ষহািরণী	|
দ�ষাজাপমহানংদা	দ�ষাজপপরাযণা	||	197	||

দ�ষাপুর াররতা	দ�ষাপূজকপুি ণী	|
দ�ষাপূজকবা সল কিরণী	জগদংিবকা	||	198	||

দ�ষাপূজকৈবির ী	দ�ষাপূজকিব ত্	|
দ�ষাপূজকসংত া	দ�ষাপূজকমুি দা	||	199	||

দম সূনসংপূজ া	দমপু ি যা	সদা	|
দুয�ধন পূজ া	চ	দুঃশসনসম চতা	||	2ওও	||

দংডপািণি যা	দংডপািণমাতা	দযািনিধঃ	|
দংডপািণসমারাধ া	দংডপািণ পূিজতা	||	2ও1	||
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দংডপািণগৃহাস া	দংডপািণি যংবদা	|
দংডপািণি যতমা	দংডপািণমন�হরা	||	2ও2	||

দংডপািণ ত াণা	দংডপািণসুিসি দা	|
দংডপািণপরামৃ া	দংডপািণ হ ষতা	||	2ও3	||

দংডপািণিব হরা	দংডপািণিশর�ধতা	|
দংডপািণ া চযা	দংডপাণু ুিখ	সদা	||	2ও4	||

দংডপািণ া পদা	দংডপািণবর� ুখী	|
দংডহ া	দংডপািণদংডবা দরাংতকত্	||	2ও5	||

দংডদ� া	দংডকরা	দংডিচ কতা দা	|
দংিডিবদ া	দংিডমাতা	দংিডখংডকনািশনী	||	2ও6	||

দংিডি যা	দংিডপূজ া	দংিডসংত�ষদািযনী	|
দসু পূজ া	দসু রতা	দসু িবণদািযনী	||	2ও7	||

দসু বগকতাহা	চ	দসু বগিবনািশনী	|
দসু িনণািশনী	দসু কলিনণািশনী	তথা	||	2ও8	||

দসু ি যকরী	দসু নৃত দশনত পরা	|
দু দংডকরী	দু বগিব ািবণী	তথা	||	2ও9	||

দু বগিন হাহা	দূশক াণনািশনী	|
দূষক� াপজননী	দূষকাির কািরণী	||	21ও	||

দূষকে ষণকরী	দািহকা	দহনাি কা	|
দার কািরিনহং ী	চ	দার েক রপূিজতা	||	211	||

দার েক রমাতা	চ	দার েক রবংিদতা	|
দভহ া	দভযতা	দভকমিবব জতা	||	212	||

দভমযী	দভতনুদভসব র িপণী	|
দভকমাচাররতা	দভহ কতাহণা	||	213	||

দভানুকলা	দাংভযা	দবীপা ানুদািমনী	|
দমঘ�ষ পূজ া	চ	দমঘ�ষবর দা	||	214	||

দমঘ�ষসমারাধ া	দাবাি র িপণী	তথা	|
দাবাি র পা	দাবাি িনণািশতমহাবলা	||	215	||
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দংতদং াসুরকলা	দংতচ চতহি কা	|
দংতদং স ংদন	চ	দংতিনণািশতাসুরা	||	216	||

দিধপূজ া	দিধ ীতা	দধীিচবরদািযনী	|
দধীচী েদবতা	চ	দধীিচম� দািযনী	||	217	||

দধীিচৈদন হং ী	চ	দধীিচদরদািরণী	|
দধীিচভি সুিখনী	দধীিচমুিনেসিবতা	||	218	||

দধীিচ ানদা ী	চ	দধীিচ ণদািযনী	|
দধীিচকলসংভষা	দধীিচভি মুি দা	||	219	||	

দধীিচকলেদবী	চ	দধীিচকলেদবতা	|
দধীিচকলগম া	চ	দধীিচকলপূিজতা	||	220	||

দধীিচসুখদা ী	চ	দধীিচৈদন হািরণী	|
দধীিচদুঃখহং ী	চ	দধীিচকলসুংদরী	||	221	||

দধীিচকলসংভতা	দধীিচকলপািলনী	|
দধীিচদানগম া	চ	দধীিচদানমািননী	||	222	||

দধীিচদানসংত া	দধীিচদানেদবতা	|
দধীিচজযসং ীতা	দধীিচজপমানসা	||	223	||

দধীিচজপপূজাঢ া	দধীিচজপমািলকা	|
দধীিচজপসংত া	দধীিচজপত�িষণী	||	224	||

দধীিচতপসারাধ া	দধীিচ ভদািযনী	|
দূবা	দূবাদলশ ামা	দুবাদলসমদু িতঃ	||	225	||

ফল িত
না াং	সহ ং	দুগাযা	দাদীনািমিত	কী ততম্	|
যঃ	পেঠত্	সাধকাধীশঃ	সবিসি লভ 	সঃ	||	226	||

াতমধ া কােল	চ	সংধ াযাং	িনযতঃ	 িচঃ	|
তথাঽধরা সমেয	স	মেহশ	ইবাপরঃ	||	227	||

শি য �	মহারাে ৗ	মহাবীরঃ	 পূজেযত্	|
মহােদবীং	মকারাৈদ ঃ	পংচিভ ব স ৈমঃ	||	228	||

যঃ	সংপেঠত্	 িতিমমাং	স	চ	িসি র পধক্	|
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দবালেয	 শােন	চ	গংগাতীের	িনেজ	গৃেহ	||	229	||

বারাংগনাগৃেহ	 চব	 ী র�◌ঃ	সংিনধাবিপ	|
পবেত	 াংতের	ঘ� র	 � েমতত্	সদা	পেঠত্	||	230	||

দুগানামসহ ং	িহ	দুগাং	পশ িত	চ ু ষা	|
শতাবতনেমতস 	পুর রণমুচ েত	||	231	||

||	ইিত	কলাণবতং � ং	দকারািদ	 ীদুগাসহ নাম � ং	সংপূণম্	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/dakaradi-sree-durga-sahasra-nama-stotram-bengali.html
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