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॥ શ્રીદત્તાત્રેયકવચમ્॥

॥ શ્રીદત્તાત્રેયકવચમ્॥
શ્રીપાદઃ પાતુ મે પાદાવૂ સદ્ધાસન સ્થતઃ ।
પાયાિદ્દગ બરાે ગુહ્યં હિરઃ પાતુ મે કિટમ્॥ ૧॥
ના ભ પાતુ જગ સ્રષ્ટાેદરં પાતુ દલાેદરઃ ।
કૃપાલુઃ પાતુ હૃદયં ષડ્ભજુઃ પાતુ મે ભુ ૈ॥ ૨॥
સ્રકુ્ક ડીશલૂડમ શઙ્ખચક્રધરઃ કરાન્ ।
પાતુ ક ઠં ક બુક ઠઃ સમુખુઃ પાતુ મે મખુમ્॥ ૩॥
જહ્વાં મે વેદવાક્પાતુ નતે્રે મે પાતુ િદવ્યદક્ૃ ।
ના સકાં પાતુ ગ ધાત્મા પાતુ પુ યશ્રવાઃ શ્રુતી॥ ૪॥
લલાટં પાતુ હંસાત્મા શરઃ પાતુ જટાધરઃ ।
કમ દ્રયા ણ પા વીશઃ પાતુ જ્ઞાને દ્રયા યજઃ॥ ૫॥
સવાર્ તરાેઽ તકરણં પ્રાણાન્મે પાતુ યાે ગરાટ્ ।
ઉપિરષ્ટાદધ તાચ્ચ ષ્ઠતઃ પાશ્વર્તાેઽગ્રજઃ॥ ૬॥
અ તબર્િહશ્ચ માં િનતં્ય નાના પધરાેઽવતુ ।
વ જતં કવચનેાવ્યા સ્થાનં મે િદવ્યદશર્નઃ॥ ૭॥
રાજતઃ શત્રુતાે િહસ્રાદ્ દુ પ્રયાેગાિદતાેઽઘતઃ ।
આિધવ્યાિધભયા ત યાે દત્તાત્રેયઃ સદાવતુ॥ ૮॥
ધનધા યગ્ હક્ષતે્રસ્ત્રીપતુ્રપશિુકઙ્કરાન્ ।
જ્ઞાતીશં્ચ પાતુ િનતં્ય મેઽનસયૂાન દવધર્નઃ॥ ૯॥
બાલાને્મત્તિપશાચાભાે દ્યુિનટ્સ ધષુ પાતુ મામ્ ।
ભૂતભાૈ તક ત્યુ યાે હિરઃ પાતુ િદગ બરઃ॥ ૧૦॥
ય અેતદ્દત્તકવચં સન્નહ્યાદ્ભ ક્તભાિવતઃ ।
સવાર્નથર્િવિનમુર્ક્તાે ગ્રહપીડાિવવ જતઃ॥ ૧૧॥
ભૂતપ્રેતિપશાચાદૈ્યદવૈર યપરા જતઃ ।
ભુ વાત્ર િદવ્યભાેગા સ દેહા તે ત પદં વ્રજેત્॥ ૧૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ પરમપજૂનીય શ્રીવાસદેુવાન દસર વતીિવર ચતં
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॥ શ્રીદત્તાત્રેયકવચમ્॥

શ્રીદત્તાત્રેયકવચં સ પૂણર્મ્ ।
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