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॥ દત્તાત્મપૂ તાતે્રમ્॥

॥ દત્તાત્મપૂ તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અ જતા ત યાેગિનિદ્રતાચ્યુત શક્તેઃ વકૃતા તમાેિહત ।
દ્યુમખુે શ્રુ તબ દગીતતાે ભગવ ગ્ િહ ગ્ િહ યધીટ્॥ ૧॥
અથ યાનમ્ ।
યતાેઽસ્ય જનતાદ્યજ વવશમાય આદ્યાે િવભુઃ

વરાટ્ સકલિવદુ્ગ ઃ સ સખુસ ચ્ચદાત્મા પ્રભુઃ ।
અસં ત પ ઉ જ્ઝતમલાેઽમુમૈક્યાપ્તયે

િનવત્યર્ નયનં િનષેધિવિધવાક્યત શ્ચ તયે॥ ૨॥
કાયાર્ક્ષમા વીક્ષ્ય થગ્યુતા વા યાેઽનપુ્રિવ યાિપ િવભુિન ં શાત્ ।
િન યે પ્રભુ વં િહ મહન્મખાં તમપુાહ્વયે ત્રીશમવ ય ચત્તઃ॥ ૩॥
અનાજે જવીયાે હૃદાેઽ યા ુવન્નાે સરુાઃ પવૂર્મશર્ પરા ચાેઽિપ તષ્ઠત્ ।
પરા ધાવતાેઽત્યે ત યદ્વ્યસનં તે યધીશાઽિપતં ચત્તમ તા ય ત્ત॥ ૪॥
રાહાેઃ શીષાર્દાપૈચાિરક ભદા િવ ણાે પદં ત્રીશ તે

પ્રત્ય વાચ્ચ િનસગર્શદુ્ધમિપ સન્ માયાંશતાેઽશદુ્ધવત્ ।
ભાતં મૂઢિધયા તદથર્મમલં જ્ઞાના તં યત્નતાે

યામત્રેઽત્ર િહર મયે િવિનિહતં પાદં્ય ગ્ હાણાત્મભ॥ ૫॥
દેવાચાયર્પ્રસાદપ્રજિનતસરુસ પ ત્તસદ્રત્ન ત-
શ્રે યાઢ ે મ જુલેઽ મન્ન તતરિવમલે ભાજને વૈ િવશાલે ।
તભજનજલાદ્વષૃે્ટતાદ્યથર્ લે
વઘ્ય સ પાિદતં તે યિધપ પરમ ભાેઃ વીકુ વાપ્તકામ॥ ૬॥
િવિધવચ્છ્ર વણાિદ ય કૃતં તે યિધપા ભવ મે પ્રસીદ શ ભાે ।
દ્વદિવધાવરણા બુ તેઽિપતં સ કૃપયાઽઽચમનં કુ વ તને॥ ૭॥
પ્રવચનાિદસદુુલર્ભતા શ્રુતે યિધપતે ત ઇહ શ્રુ તિવશ્રુતે ।
પરમભ ક્તસશુીતલસ જલં વપુ ષ સક્તમથા લુતયેઽ વલમ્॥ ૮॥
ય ક ચ જગ ત ત્રીશ ત વયાઽઽવાસ્યમીશ તે ।
વસ્ત્ર વનેાિપતં તને પરાન દાહર્તા તુ મે॥ ૯॥
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॥ દત્તાત્મપૂ તાતે્રમ્॥

યદ્બ્રહ્મસતંૂ્ર િત્ર તં કૃ વા સમ તં્ર િત્રપ સ વ ત્રમ્ ।
દતં્ત સુ મતં્ર ભજતે ન ચાત્ર સ ત્રસપુાતં્ર કુ માઽ યત ત્રમ્॥ ૧૦॥
આહ્લાદનં ચ દનમુચ્યતે ત સત્યતર્ પં ન તતઃ પરં તે ।
પ્રેષં્ઠ યધીશાગુણ તને નનૂમાલપેનં તે પ્રકરાે મ ભ યા॥ ૧૧॥
ભગવં યિધપ પ્રદદા મ મુદે સમુનઃ સમુનઃ સકલાથર્િવદે ।
ખલુ તુ યમમૂલ્યમઘાૈઘ ભદે સમુનઃ સમુનસ્કમન યહૃદે॥ ૧૨॥
યાેગાનલેઽત્ર બલદપર્પિરગ્રહાહઙ્કારા ભલાષમમતાપ્ર તઘાંશ્ચ દગ્ વા ।
ધપૂાેઽયમુત્તમતમાેઽિપત આયર્શા તદ્વારા યધીશ પદપયર્વસા યસાૈ તે॥ ૧૩॥
સાેઽહ ભાવપ્રાે વલજ્જ્ઞાનદ પાે મૂલાજ્ઞાન વા તસ પાતહૃત્યૈ ।
સ્થેયા ભા વાઁ છાશ્વતસ્ત્રીશ તુ યં વાત્મજ્યાે તદર્ત્ત અેતં ગ્ હાણ॥ ૧૪॥
યસ્ય બ્રહ્મક્ષત્રે મત્રે ગ્રાસાે ત્યુલહં્ય પેયમ્ ।
ક્વા વેષ્ટવ્યં ત મૈ ક મૈ નવૈેદ્યાથ દતં્ત દ્વતૈમ્॥ ૧૫॥
ત્રીશ તેઽદ્ય પરભ ક્તવીિટકા પ ચમૈકપુ ષાથર્સાિધકા ।
િનિવક પકસમાિધતઃ પુરા ર જકાઽ તુ ભવભ જકા વરા॥ ૧૬॥
વં ત્રીશાહમહં વ મત્યવગતે સ્થે ે િનિદ યાસના-
ત્માન તે પિરદ ક્ષણા િહ િવિહતા યદ્યચ્ચ મે ક્ર િડતમ્ ।
તદ્બ્રહ્મા તુ ચદ વયે ક્ષતુરથાે વાનુ મરન્ વ્યાહરે-
ત્તારં તારકમેકમાત્મિન યથા શાદૂર્લિવક્ર િડતમ્॥ ૧૭॥
અસકૃદ ભિહતા તેઽનેકજન્માપ્તપુ યૈઃ પ્રણ તિવત તરેષા દ્વતૈશષેા િવશષેા ।
વિય િવિનિહતમેતન્મેજ્ઞ સવ વક યં યિધપ જયતુ પૂ વદ્યશાેમા લનીયમ્॥ ૧૮॥
યન્મે યનંૂ સ મતં સ્થૂલદષૃ્ટ ા ભૂમન્ તેઽનુક્રાેશપીયષૂ ષ્ટ ા ।
િનતં્ય પ્રેયઃ વપ્રભં શા લનીયં તસ્યાભૂ સ પૂણર્તા શા લનીયમ્॥ ૧૯॥
રાેધનં દ્વ્યાત્મનઃ શાેધનં દ્વ્યાત્મનઃ પજૂનં યાત્મનાે ભાજેનં વાત્મનઃ ।
યત્ર સષૈાઽઽત્મપૂ ઽ તુ ક ઠે સતાં સ્ર ગ્વણી મા પરા સ્ત્રીવ ક ઠે સતામ્॥ ૨૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્વાસદેુવાન દસર વતીિવર ચતાઽઽત્મપૂ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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