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Shri Datta Hridaya Stotram

શ્રીદત્તહૃદય તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અથ શ્રીદત્તહૃદય પ્રાર ભઃ ।
શ્રીપાવર્ત્યુવાચ -

દેવ શઙ્કર સવશ ભક્તાનામભયપ્રદ॥
િવજ્ઞ પ્ત શ ◌ૃ મે શ ભાે નરાણાં િહતકારણમ્॥ ૧॥
ઈશ્વર ઉવાચ -

વદ પ્રયે મહાભાગે ભક્તાનુગ્રહકાિર ણ॥ ૨॥
પાવર્ત્યુવાચ -

દેવદેવસ્ય દત્તસ્ય હૃદયં બ્રૂિહ મે પ્રભાે॥
સવાર્િરષ્ટહરં પુ યં જનાનાં મુ ક્તમાગર્દમ્॥ ૩॥
ઈશ્વર ઉવાચ -

શ ◌ૃ દેિવ મહાભાગે હૃદયં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૪॥
અસ્ય શ્રીદત્તાત્રેયહૃદય તાતે્રમ ત્રસ્ય,

શ્રીભગવાન્ ઈશ્વરાે ઋ ષઃ, અનુષુ્ટપ્ છ દઃ,
શ્રી ચ વ પી દત્તાત્રેયાે દેવતા,
ૐબીજં, હ્ર ી ં શ ક્તઃ, ક્રા ક લકમ્,
(મમાભીષ્ટ) દત્તપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથ કર યાસઃ ।
ૐ દ્રાં અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐ દ્ર ં તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ દંૂ્ર મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ દ્ર અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ દ્રા કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
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ૐ દ્રઃ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
અથ અઙ્ગ યાસઃ ।
ૐ દ્રાં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ દ્ર ં શરસે વાહા॥
ૐ દંૂ્ર શખાયૈ વષટ્॥
ૐ દ્ર કવચાય હંુ॥
ૐ દ્રા નતે્રત્રયાય વાષૈટ્॥
ૐ દ્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્॥
ૐભૂભુર્વઃ વરાે મ ત િદગ્બ ધઃ॥
યાનમ્ ।
બાલચ દ્રસશુભુે ચ િકર ટે પુ પહારમ ણયુક્તવક્ષકમ્
પીતવસ્ત્રપિરશાે ભતમ યં પ્રણમા યનુસયુાેદ્ભવદત્તમ્॥ ૧॥
દતં્ત સનાતનં િનતં્ય િનિવક પં િનરામયમ્ ।
હિર શવં મહાદેવં સવર્ભૂતાપેકારકમ્॥ ૨॥
નારાયણં મહાિવ ં સગર્ સ્થત્ય તકાિરણમ્ ।
િનરાકારં ચ સવશં કાતર્વીયર્ વરપ્રદમ્॥ ૩॥
અિત્રપતંુ્ર મહાતજંે મુિનવ દં્ય જનાદર્નમ્ ।
દ્રા બીજં વરદં શદંુ્ધ હ્ર ી ં બીજેન સમ વતમ્॥ ૪॥
શર યં શાશ્વતં યુક્તં માયયા ચ ગુણા વતમ્ ।
િત્રગુણં િત્રગુણાતીતં િત્રયામાપ તમાૈ લકમ્॥ ૫॥
રામં રમાપ ત કૃ ણં ગાેિવ દં પીતવાસસમ્ ।
િદગ બરં નાગહારં વ્યાઘ્રચમાત્તર યકમ્॥ ૬॥
ભ મગ ધાિદ લપ્તાઙ્ગં માયામુક્તં જગ પ તમ્ ।
િનગુર્ણં ચ ગુણાપેેતં િવશ્વવ્યાિપનમીશ્વરમ્॥ ૭॥
યા વા દેવં મહાત્માનં િવશ્વવ દ્યં પ્રભું ગુ મ્ ।
િકર ટકુ ડલા યાં ચ યુક્તં રા વલાેચનમ્॥ ૮॥
ચ દ્રાનજંુ ચ દ્રવક્ત્રં દં્ર ઇ દ્રાિદવ દતમ્ ।
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અનુસયૂાકલત્રં ચ િદનેશમમરાિધપમ્॥ ૯॥
યાેગીશ દેવદેવેશ અ જજન્માિદવ દત ।
નારાયણ િવ પાક્ષ દત્તાત્રેયા નમાેઽ તુ તે॥ ૧૦॥
અન ત કમલાકા ત આૈદુ બર સ્થત પ્રભાે ।
િનર જન મહાયાે ગન્ દત્તાયતે્ર નમાેઽ તુ તે॥ ૧૧॥
મહાબાહાે મુિનમણે સવર્િવદ્યાિવશારદ ।
સ્થાવરં જઙ્ગમાનાં ચ દત્તાત્રેય નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨॥
અદ્ર્યાં ત્રાતુ મહાવીયા વ હ્યાં પ્રણવપવૂર્કમ્ ।
યા યાં દત્તાત્રયાે રક્ષેન્નૈરતૃ્યાં ભક્તવ સલઃ॥ ૧૩॥
પ્રતીચ્યાં પાતુ યાેગીશાે યાે ગનાં હૃદયે સ્થતઃ ।
આિનલ્યાં વરદઃ શ ભુઃ કાૈબેયા જગતઃ પ્રભુઃ॥ ૧૪॥
અેકાક્ષરાે મહામ ત્રઃ સવર્મ ત્રષેુ િવશ્રુતઃ ।
અષ્ટાક્ષરઃ સવર્ સ દ્ધઃ સવર્ત ત્રષેુ ગાેિપતઃ॥ ૧૫॥
ઈશા યાં પાતુ મે રામાે ઊ વ પાતુ મહામુિનઃ ।
ષડક્ષરાે મહામ ત્રઃ પા વધ તા જગ પતા॥ ૧૬॥
અેવં પઙ્ ક્તદશાે રક્ષેદ્યદુરાજવરપ્રદઃ ।
અકારાિદક્ષકારા તં સદા રક્ષે દ્વભુઃ વયમ્॥ ૧૭॥
આિદનાથસ્ય દત્તસ્ય હૃદયં સવર્કામદમ્ ।
દતં્ત દત્ત પનુદર્તં્ત યાવેદેદ્ભ ક્તસયંુતઃ॥ ૧૮॥
તસ્ય પાપાિન સવાર્ ણ ક્ષયં યા ત ન સશંયઃ ।
યા ઇદં પઠતે િનતં્ય હૃદયં સવર્કામદમ્॥ ૧૯॥
િપશાચશાિકનીભૂતાડાિકની શાિકની તથા ।
બ્રહ્મરાક્ષસવેતાલા ઝાેિટઙ્ગા બાલભૂતકાઃ॥ ૨૦॥
ગચ્છ ત પઠનાદે્દિવ નાત્ર કાયાર્ િવચારણા ।
અપવગર્પ્રદં સાક્ષાત્ મનાેરથપ્રપૂરકમ્॥ ૨૧॥
અેકવારં દ્વવારં ચ િત્રવારં ચ પઠેન્નરઃ ।
જન્મ ત્યું ચ દુઃખં ચ સખંુ પ્રા ાે ત ભ ક્તમાન્॥ ૨૨॥
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ગાપેનીયં પ્રયત્નને જનની રવિ પ્રયે ।
નદેયં દુહૃર્દે તાતંે્ર હૃદયાખ્યં ચ ભા મિન॥ ૨૩॥
ગુ ભક્તાય દાતવ્યં અ યથા નપ્રકાશયેત્ ।
તવ નેહાચ્ચ ક થત ભ ક્ત જ્ઞા વા મયા શભુે॥ ૨૪॥
દત્તાત્રેયસ્ય કૃપયા સભવેદ્દ ઘર્માયુકઃ॥ ૨૫॥
ઇ ત શ્રી દ્રયામલે શવપાવર્તીસવંાદે દત્તહૃદય તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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