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Dattalahari

દત્તલહર અથવા દત્તાત્રેયજ્ઞાનલહર

શ્રીગણેશાય નમઃ
દલાદન ઋ ષ વાચ ।
િવભુિનત્યાન દઃ શ્રુ તગણ શરાવેેદ્યમિહમા
યતાે જન્માદ્યસ્ય પ્રભવ ત સ માયાગુણવતઃ ।
સદાધારઃ સત્યાે જય ત પુ ષાથકફલદઃ
સદા દત્તાત્રેયાે િવહર ત મુદા જ્ઞાનલહિરઃ॥ ૧॥
હર શબ્રાહ્માણઃ પદકમલપૂ ં િવદધતે
જગદ્રક્ષા શક્ષાજનનકરણે તે હ્યિધકૃતાઃ ।
અભવૂિન્ન દ્રાદ્યા હિરદિધપતાં દેવમનુયઃ
પરં ત વં પ્રાપુઃ શ શિદનકરાૈ જ્યાે તરમલમ્॥ ૨॥
પરં જ્યાે તમૂર્ત તવ ચરતજેઃ કલરવાજ્-
જગ વ્યા યેદાની ં તપનશ શતારાહુતભજુઃ ।
મહાતજેઃપુ ઃ સકલજગદારા યચિરતાશ-્
ચર ત્યેવં લાેકાન્નતજનમનાેભીષ્ટફલદાઃ॥ ૩॥
ભવન્માયા પં જગદ ખલ વાત્મક મદં
ભવદૂ્રપં પ્રાહુિન ખલિનગમા તશ્રુ તચયાઃ ।
વયા ષં્ટ ચાદાૈ હૃતમિવતમેતત્તદધનુા
પ્રભાવં તે વેત્તું પ્રભવ ત જનઃ કાેઽવિનતલે॥ ૪॥
કૃપા સ ધાે તાવ જનુરજનનસ્થા યક થતે
જગદ્રક્ષાદ ક્ષા ભવ ત ખલુ નાે ચે કથ મદમ્ ।
અિનહસ્યાઽકતુર્ તવ જગ ત કમાપકૃતયે
પ્રમાણીકતુ વા વકૃતિનગમાથાર્િન ત મ તઃ॥ ૫॥
મહાિવદ્યા પે ભગવ ત િનબદ્ધ વમુ ચતં
હૃદા વાચાગ યે પરમિપ િવમુહ્ય ત કવયઃ ।
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અિવદ્યાતીતઃ િક યિદ ગુણિવહીનાેઽિપ ગુણવાન્-
અિવદ્યાયુક્તાેયં વ ત વદ ત માયામુ ષતધીઃ॥ ૬॥
ભવાનાદાૈ યાદાનેર ગમખુશ્વાિદકતનૂર્-
િવધત્તે લાેકાનામવનકૃ તહેતાેરનુયુગમ્ ।
િવશદુ્ધ વં લીલાનરવપુિરદાનીમટ સ ગાં
પિવત્રીકતુ વા પિરજનિનવાસાઙ્ગણતલમ્॥ ૭॥
જગદ્રક્ષાથ વા િવચર સ જગત્યાત્મજનતા-
પિરત્રાણાયાદ્યઃ પરમપુ ષાેઽગ યચિરતઃ ।
ષાલાેકાે લાેકાે વદ ત મનજુ વં તદધનુા
યયા શ્રીકૃ ણ વં યદવબ્રવુતે મૂઢમતયઃ॥ ૮॥
મહાયાેગાધીશરૈિવિદતમહાયાેગચતુરં
કથં ન ત વાં કુિટલમતયાે મા શજનાઃ ।
તથાિપ વાં જને તવ પદયુગા ભાજેભજનાન્ન
ચે વ પાદા તિવષયવાણી કથમભૂત્॥ ૯॥
અપારે સસંારે સતુિહતકલત્રાિદભરણા -
દ્યપુાધાૈ મન્ના તત્તરણકરણાપેાયરિહતાઃ ।
પત ત વ પાદા બુજયુગલસવેાસુ િવમખુા
નરાઃ પાપાત્માનઃ પ્રવરનરકે શાેકિનલયે॥ ૧૦॥
સધુા સ ધાૈ દ્વ પે કનકલ તકે ક પકવને
િવતાનૈમુર્ક્તાઢ નૈર્વમ ણમયે મ ડપવરે ।
અશષેૈમાર્ ણક્યૈઃ ખ ચતહિરપીઠેઽન્ કુહરે
હુતાશારે યાયેત્તવ પરમમૂ ત િન ખલદામ્॥ ૧૧॥
ધરાધારાધારે હુતવહપુરેધીશગણપં
િવિધ શ્રીશષેાૈ વાનલપવનવ્યાેમાિન હૃદયે ।
યુતાૈ વાત્માનાવિધકમવમત્યા પ્રિવશતે
િવધત્તે યા વં પરક લતવામને વપષુા॥ ૧૨॥
સહસ્રારે નીરે િહ સકલશીતાંશલુ લતે
સહસે હંસં યઃ સુ્ફટમિપ ભવ તં કલયતે ।
સષુુ ાવ ત યાં તવ ચરણપીઠે દુસધુયા -
લુતાે ભ વા ગ્ર થત્રયમ ત પાે િવચર ત॥ ૧૩॥
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તવાધારે શ ક્ત સ્થતકમલકમાર્દ્ય ભ તે
મહાપીઠે વૈશ્વાનરપુરમ દ્ગહેિનલયે ।
ધરાવ્યાેમાક પે સરુમુિનમહે દ્રાદ્ય ભનુતં
મહાતે ેરા શ િનગમિનલયં નાૈ મ હૃદયે॥ ૧૪॥
ભવ પાદા ભાજંે ભવજલિધપાેતં ભજ ત યાે
મહાસસંારા ધ તન ણતરતીત્યેવ િનગમઃ ।
ઇહામતુ્ર ત્રાતું તવ ચરણમવેાત્મશરણં
ભવેદ્ઘ રાે વાહઙૃ્ક તપરમનસ્કાેયમધનુા॥ ૧૫॥
યથા દા વ ગ્ િનવસ ત તથા દેહિનકરે
પ્રિવ ય વં ચૈકાે બહુિવધ ઇવાભા સ ત તથા ।
ચલન્નીરે ચ દ્રઃ શતિવધ ઇવાભા ત ગુણતાે
ન ચૈતચ્ચ દ્રે સ્યાન્ન શતિવધતા નાિપ ચપલમ્॥ ૧૬॥
દિરદ્રાે વા મૂઢઃ કિઠનહૃદયાે વાિપ ભવતાં
દયાપાતં્ર સ્યાચ્ચ્યેદ્ભજ ત મહતામ યિધકતામ્ ।
ન િવદ્યા પં વા ન કુલમિપ વા કારણમભનૂ્ -
મહ વે સવેૈકા તવ પદયુગા ભાજેકલના॥ ૧૭॥
ન તે કા યં સ્યા સકલગુણવાન યગુણવાન્
ભવ કા યં સ્યાદગુણગણપાે વાે ગુણવાન્ ।
યથા પત્યાૈ રક્તે યદિપ ચ િવરક્તે ચ યવુતાૈ
થા સાૈ દય સ્યા સકલમિપ તેઽનુગ્રહવશાત્॥ ૧૮॥
અનાથે દ ને મ યિધગતભવ પાદશરણે
શર યબ્રહ્મ યપ્ર થતગુણ સ ધાે કુ દયામ્ ।
મહાતે વેાધ વસકૃુતમિહ ૈવ સતતં
પુરા પુ યૈહ નં પુ ષમપુકુવર્ ત કૃ તનઃ॥ ૧૯॥
મહાશ્વેતદ્વ પેઽમ ત ગણાત્ય ત ચરે
મણેઃ પીઠા ભાજેેઽનલશ શખગા તિનવ સતમ્ ।
ગદાચક્રા સપ્ર તકરપદ્મં મુરિરપું
સ ધ ય વાં યાયે પરતર ચદાન દવપષુમ્॥ ૨૦॥
લસન્મેરાેઃ શ ◌ૃઙ્ગે સરુમ ણમયે ક પકત -
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પ્રક ણ વાક્પીઠે રિવશ શઙ્કરાક ણર્જલજે
સ્થતં વાચાધીશનૈુર્તમનુિદનં વાં ભજ ત યાે
ભવેદ્વાણીશાનામિપ ગુ રજેયાેઽવિનતલે॥ ૨૧॥
સમુદ્યદ્બાલાકાર્યુતિનભશર રં મુિનવરં
સ્થતં બીજે મારે િત્રદશપ તગાપેા ત ચરે ।
હૃિદ વાં યઃ પ યન્ સખુકર મ ત યાય ત સદા
સ અેવાહં નનંૂ સ ભવ ત જગન્માેહનકરઃ॥ ૨૨॥
િનિધિવશ્વષેાં વં િનજચરણપદ્મદ્વયવતાં
શર યશ્ચાકાર્નાં ચિકતહૃદયાનામભયદઃ ।
વરે યઃ સાધનૂાં વરદ ઇ ત વા કા મતિધયાં
ભવ સવેા જ તાેઃ સરુત સમાના ન ફલ ત॥ ૨૩॥
યથા વૈ પા ચાલી નટ ત કુહકેચ્છાનુશરણં
કુલાલને ભ્રા તં ભ્રમ ત ચ સકૃચ્છક્રમિનશમ્ ।
તથા િવશ્વં સવ િવય ત મનવશ્ચાનુગુ ણતાઃ
વત ત્રઃ કાે વા તે વદ પરસરેુશ સ્ત્રભવુને॥ ૨૪॥
વયાજ્ઞપ્તાે ધાતા જ ત જગદ શાેઽિપ હરતે
હિરઃ પુ ણાતીદં તપ ત તપનાે યા ત પવનઃ ।
ધરાં સાિદ્રદ્વ પાં વહ ત ભજુગાનામિધપ તઃ
સરુાઃ સવ યુ મદ્ભયપરવશા દ્બભ્ર ત બ લમ્॥ ૨૫॥
વયં મુક્તેઃ પવૂ વકૃતસકૃુતં માં નય ત ચેત્
ભવાસ વં કા વા તવ ચરણપઙે્ક હર તઃ ।
હરે પાપાૈધં નઃ શભુમિપ દદાતી ત ચ સદા
ભવ ત્યાશાબદ્ વાઃ સકલમિપ ધાતવુર્શમહાે॥ ૨૬॥
પ્રધાનં વા કમર્ સ્થ તિવલયસગલ મ ત ચેત્
જડ વા ક્ષીણ વા કથમુ ચતમેતિન્નગિદતુમ્ ।
તયાેર શાેઽનીશે ભવ ત જગદુ પ ત્તિવલયા -
વના યાસન્ બ્રહ્માિ વ ત વદ ત શાસં્ત્ર શ્રુ તરિપ॥ ૨૭॥
ભવ સવેા જ તાેભર્વદવહુતાશા બુદિનભા
મહામાેહ વા તપ્ર તહતમતેદ પક લકા ।
સધુાવ ષ યષેા િવિહતમનસાં િનમર્લ ણા -
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મપુા યાયે બ્રહ્મપ્રવચનિવધાનેઽ તચતુરા॥ ૨૮॥
અવજ્ઞાયૈ લાેકે બહુપિર ચ તઃ પ્રાકૃતમ તઃ
િનરસ્યાપાે ગાઙ્ગાઃ પ્રસર ત યથા ના પતિટનીમ્ ।
િવશદ્ુ યથ ત વં સકલપુ ષાથકફલદં
ભવ તં િહ વા યં ભજ ત ગુ માશાપરવશઃ॥ ૨૯॥
િનમીલ્યા ક્ષદ્વ દં્વ િનગમિનરતાે િનશ્ચલમનાઃ
પ્રકાશ તં દષૃ્ટ ા િત્રભવુનમુદં જ્ઞાનપરયા ।
લલાટેધાેમખુ્યા રસજિનતિદવ્યા જનધરં
મરેદ્ય વાં યાેગી ભવ ત િનિધ સદ્ધરેિધપ તઃ॥ ૩૦॥
મહામાયામ ત્રાક્ષરકમલપદ્માસનયુતં
મહાનીલચ્છાયં મધુમુિદતયાે ગ ય ભ તમ્ ।
દધાનં સદ્બાેધા સતકનકગાેક્ષીર તલકં
મનુે ય વાં પ યેદ્ભવ ત સકલાદૃ યકતનુઃ॥ ૩૧॥
સધુાધારે હેતાૈ સકલજગતાં વણર્ક લતે
સતા ભાજેે તે ેિધકતપન બ ભે શ્રુ તતનાૈ ।
મ ણપ્રાેતે પીઠે િન ખલસરુ દૈઃ પિર તે
સ્થતં વામારાેગ્યં મર ત હૃિદ તસ્યા તમયમ્॥ ૩૨॥
પરત્રાદાતા ચેદ્ભવ ત ન દદાત્યૈિહકસખું
દદાત્યેત સાખૈ્યં ન િવતર ત ચામુ મકસખુમ્ ।
ભવ સવેા જ તાેિરહ પરસખુપ્રાભયકર
સરુાણામ યષેામનુશરણમાત્મવૈમકરાેત્॥ ૩૩॥
જટ વલ્ક ક્કાિપ ક્ક ચદિપ સભુષૂા બર તી
ક્ક ચદ્ભૂત્યા લપ્તઃ ક્ક ચદિપ સગુ ધાિઙ્કતતનુઃ ।
ક્ક ચદ્યાેગી ભાેગી ક્ક ચદિપ િવરાગી િવહરસે
બહુજ્ઞાની જ્ઞાતું તવ ગ તમશક્તાશ્ચ મનુયઃ॥ ૩૪॥
િવશદંુ્ધ ચૈત યં ક્કચન જડવ ક્કાિપ સકલા -
ગમજ્ઞાેઽ યજ્ઞસ્યા દ્વહર સ કદા ચદ્બહુિવધઃ ।
ઋ ષ ય વં ત વં પરમમપુદેષ્ટા સ િવતતં
ચિરતં્ર તે વેત્તું ચતુરિધકવક્ત્રા ન ચતુરાઃ॥ ૩૫॥
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મ ણવાર્ મ ત્રાે વા િવિવધિવમલૈશ્વયર્મિપ વા
મહાયાેગાેષ્ટાઙ્ગા યસનિવિહતાે વા િત્રભવુનમ્ ।
સમથ ચૈકૈકં પ્રભવ ત િવશીકતુર્મિધકં
સ્થતં વ યવેેદં તવ િકમુત લાેકૈકવશતા॥ ૩૬॥
સર વત્યાધાર સ્થતમ દ તપ્રેિરતપરાં
પાે ધારાં ભ વા રસકમલવાસાિધપપુર ।
પરં તે ે પં સકલભવુનાલાેકિનરતાે
ભવં તે સયંાેગા પરમસમવેતં મુિનપ તઃ॥ ૩૭॥
અપાં ત વં હંસં સકલભવદેવે જલ હે
તિડદ્ભા વદ્દ પ્તપ્રકટદલષટ્કે સલુ લતે ।
પરં વાિધષ્ઠાને ચરતર પં િન પમં
સ્થતં યાયે વાં યાે મદનસમ પાે િવજયતે॥ ૩૮॥
પર તં વાં િવ ણાે હુતવહનમાયાિવલ સતે
સરાજેે નીલાભે મ ણર ચતપીઠે મ ણગ્ હે ।
મહા સદ્ધઃે ક પદુ્રમવરતલે વણર્િનચયામ્ -
પ્રવષર્દ્ ભઃ સસ્યા પરમતનુભૂ તઃ મર ત યઃ॥ ૩૯॥
મ ત્તારાપ્રાભે કનક ચપદ્મે શ ◌ૃ તમયં
પ્રભું લાેકાતીતં િન ખલિનગમાવેદ્યચિરતમ્ ।
ભજ તે યે વાં તે સદુૃઢતરતાદા યકદશૃા
ચદાન દં માયાગુણિવરિહતં યા ત પરમમ્॥ ૪૦॥
સધુાશદુ્ધે વ્યાે દુ્રિહણરમણીબીજલ સતે
િવશદુ્ધા ભાે તે સરુનરખગાદ્ય તરિહતમ્ ।
ભવ તં ભાવાે થૈઃ કુસમુમખુપૂ પેકરણૈઃ
સમહર્ લાેકે ના દ્વતયપરમં બ્રહ્મભજતે॥ ૪૧॥
તિડ લખેાશાે ચ દ્વદલકમલે ભા સ પરમાે
મહાયુક્તાનઙ્ગાનેલશ શ તાેક્ષી ણ ભવતઃ ।
અશષેસ્રાેત સુ પ્ર ત ચ ત પાેડ્ગકનકઃ
શ્રુ તપ્રાણાેષ્ટાડ્ગપ્રગુ ણતકલાપીઠ િનલયઃ॥ ૪૨॥ ???

ક્વ ચદુ્ગહં્ય જહ્વા ક્વચ ગુદકમ યત્ર કિવતા
ક્વ ચદ્વાગ યત્ર શ્રુ તરપરતાે લાેચનયુગમ્ ।
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સમાકાષર્ ત્યાત્માન મવ બહુભાયાર્ઃ પ્રલુ ભતા -
તતાે યાતું સ્થાતું કથમિપ ન શક્ત તવ પદમ્॥ ૪૩॥
અશક્તાેહં નાતું ક્ષણમિપ જપં કતુર્મિપ વાૈ -
દનાભાવાદેવા ત થજનસપયાર્ ચ ન કૃતા ।
કુતાે જ્ઞાનં યાનં વકૃતગુ દેવસ્ય મમ ભાે
ભવેદેવૈકાશા વસ ત તવ ભક્તા વજિનતા॥ ૪૪॥
અમ દે મ દારદુ્રમચરસમીપે મ ણમયે
સખુાસીનં પીઠે સરુવરમનુી દ્રાિદિવનુતમ્ ।
વહૃ પદે્મ વાિપ સ્થતમનુિદનં વાં ભજ ત યઃ
સ ચેહામુ મ વા સકલજનપજૂ્યશ્ચ ભવ ત॥ ૪૫॥
ણં મે ં કુયાર્ સરુવર ગિર વાિપ ચ ણં
ભવ સામ ય વાઽઘિટતઘટનાપ્રાૈિઢમતનાે॥
ઇદં ને ત મૈ પનુરિપ ન ન ત કવયાેઽ -
ઽ યહાે યુ મન્માયા સકલજનમાેહાને્મદકર ॥ ૪૬॥
નટાે ભૂયાે વષેૈબર્હુિવધ ઇવાભા ત સગુુણાે
યથૈકાે વાકાશાે ઘટમઠગુહા વ તરગતઃ ।
યથૈકં ગાઙ્ગેયં કટકમુકુટા યાકૃ તવશાત્ -
તથા દત્તાત્રેય વમિપ બહુ પ સ્ત્રભવુનમ્॥ ૪૭॥
સહસ્રાંશપુ્રાભે સરુત સમાઢ ેિધકતરે
િવમાને હંસાખ્યે સ્થતમ તનીહારવપુષમ્ ।
પર તં વાં યાયેદ્યદરજસમા ઢમિનલૈઃ
અશષેૈરાજ્ઞાયાં ભવ ત ખચરાે વ્યાેમગમનૈઃ॥ ૪૮॥
સ્થતં મૂલાધારે કનક ચરાઙ્ગં હુતભજુઃ
શખા ભઃ પ્રખ્યા ભ ર્તમ ખલતે ેરસઘટમ્ ।
ધર તં ભ્રૂમ યે પ્ર તનયનઃ પ ય ત ચ યઃ
પરં વાં સતં્ય સ્યાદ ખલરસિવદ્યા તિનપુણઃ॥ ૪૯॥
શરઃપ્રા તભ્રા તાયતકુિટલબાલાકર્મતુલં
પ્રદ પ્ત વણાર્ઢ ા ણશતલસ કુ ડલધરમ્ ।
મ પુતં્ર લઙ્કાિધપતનજુનાશાેદ્યતકરં
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મરેદ્ય વાં ય તા સકલભયભૂતાપહરણે॥ ૫૦॥
ગ ત્મ તં ચ ચચ્ચલકનકપક્ષદ્વયયુતં
સધુાકુ ભાેદ્ભા વ કરમ ખલલાેકા ભગમનમ્ ।
અ ચ ત્યં વેદૈ વાં પરમમુિનનાથં મર ત યઃ
સ દક્ષાેઽસાૈ વાદ કપટિવષજ તપુ્રહરણે॥ ૫૧॥
ત ન દ તં યાે મનજુમપુ તષ્ઠ ત્ય તબલાત્

કૃતાશા મ યાદ્યા પ્રણતજનમ દાર ભવતા ।
અદત્તે દત્ત વાદમલતર ચદ્ગ યિવભવાઃ
સદા દત્તાત્રેયાે ભજ સ ભજતા મષ્ટફલદઃ॥ ૫૨॥
િવિધ િવ ં માયાં શ ◌ૃ ણમદનયાેિન િદનકરં
મ લ વાનઙ્ગનેાનલયવુ તયુક્તાં જપ ત યઃ ।
વદાખ્યામાખ્યયેાં િન ખલિનગમાઢ ામ ખલદાં
સ પદ્ ભદવાિધપિવભવયુક્તાે િવહર ત॥ ૫૩॥
પરામાયાવાણીમદનકમલાબીજસિહતં
મનું પ્રત્યેકં તે જપ ત સતતં િનશ્ચલિધયા ।
તતાેઽ યેત્યૈશ્વયર્શ્રુતસકલિવદ્યાિનપુણતાં
વ શ વં બ્રહ્મકંૈ્ય સપિદ યિદ યાયા પરમનુે॥ ૫૪॥
અિવજ્ઞાતં િક ચત્તવ જગ ત ના ત પ્રભિવતુઃ
તદાિવજ્ઞાતાેઽહં યદિપ સકલજ્ઞને ભવતા ।
અદષંૃ્ટ મ યેઽહં પ્ર તભટમિવજ્ઞાનકરણે
મનુે દત્તાત્રેય પ્રકુ મિય કા યમતુલમ્॥ ૫૫॥
ભવ પાદા ભાજેદ્વય શભુરસા વાદ ચતુર -
ભ્રમદ્ ઙ્ગીસઙ્ઘાિયત હૃદય ત્ત કલયમામ્ ।
અનાધારાધારા શ્રતસરુતરાે તાવકજને
મનુે કા યા ધે પ્રકુ મિય સ પ પ્રકટનમ્॥ ૫૬॥
વદ ત્યેકેઽપાથા તવ ગ તમનેકાથર્ કિરણી
અ ન તાેજ્ઞેઽયામનિધગત ત વાથર્ મતયઃ ।
મહાયાે ગ લાેકે જડમ તકૃતે વં તવપુઃ
તથા નાેચે દક્ત વજન પિરરક્ષા કથમહાે॥ ૫૭॥
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ત વ ચ્છ યાે વા જગ ત કૃતવીયર્સ્ય તનયાે -
ઽજુર્નાે રા ચાેરાદ્ભયમિહભયં શ્ચકભયમ્ ।
િહન ત્યા ૈ શત્રૂિદતમિપ ભયં ચે ત ગિદતં
ભવેયુ વ ચ્છ યાઃ િકમુતહૃત ચાેરાિદક ભયાઃ॥ ૫૮॥
પદાનાં સવે્યાે વા ન ભવ સ યદાઽિક ચન ણાં
પ્રયઃ સાધનૂાં વં તવ ચ સહૃુદ તેઽિપ સજુનાઃ ।
મિય વાત દ ને જનનમરણાદૈ્યઃ કુ દયાં
દયાવા કાે વા મે ભ્રમિનગડિનમાચનિવધાૈ॥ ૫૯॥
યથા માતા પતંુ્ર સકલગુણહીનં ચ કુિટલં
પ્રપુ ણાત્યન્નાદૈ્યરનુિદનમતીવાદરયુતા ।
તથા વં લાેકાનાં મમ ચ િપતરાિવત્ય ભમતં
તતસ્ત્રાતું દાતું ફલમ ભમતં ચાહર્ સ િવભાે॥ ૬૦॥
જડં વાચાધીશં સિુધયમિપ મૂઇકં ચ કુ ષે
રવવેાર્ શીત વં યિદ ચ કુ પે દૃ ષ્ટવસતેઃ ।
અકતુ કતુ વાઽ યદિપ પિરકતુ ચ મનષુે
તદા સવ કુયાર્ઃ ક્વચન િકમસા યં િત્રભવુને॥ ૬૧॥
પુમા યાે વૈ યુ મચ્ચરણપિરચયાર્કૃ તપરઃ
મહાલાપાસ્થાનાશનશયનપાનાિન કુ તે ।
સવૈ ધ યાે લાેકે સકલજગદારા યગિરમા
અહાે ભાગ્યં તસ્યાગ ણતયશસઃ કાેઽિપ ન ભજેત્॥ ૬૨॥
પ્રસાદાત્તે ય મ પ્રબલતરદાિરદ્ર્યિવભવઃ
સ યાયાિદ દ્ર વં સકલ સરુનાર પિર તઃ ।
તવાપેેક્ષા ય મ ભવ ત સ સરુાણામિધપ તઃ
પરત્રહ્યત્ય તં પ્રિવહતમહૈશ્ચયર્િવભવઃ॥ ૬૩॥
સદા મ ત્રૈ ર્ યઃ પનુરિપ મનનૂવે જપ સ
વયં ત ત્ર યેયાે યદિપ કુ તે ત ત્રિનચયમ્ ।
સદા બ્રહ્માન દા તજલિધકેલીક લતધીઃ
સ ભૂતેભૂર્યસ્યા ભવતુ ભગવન્નઃ કુ દયામ્॥ ૬૪॥
તર યા ગ્ શ્વેતદ્યુ તિદનકૃદકમુર્િનપતેઃ
મહાિવદ્યાખ ડઃૈ પિરયુતમહાનુષુ્ટભમનાેઃ ।
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ચતુ ભશ્ચક્રા ઽડ્કુશગુણધરં સા મયવુ ત
સહં વદૂ્રપં ભવ ત સપુમથક િનલયઃ॥ ૬૫॥

મનુે તે મા ણક્યપ્રવરખ ચતે હેમમુકુટે
પુરાક પ વંસે પિરક લતસયૂાર્પર ચઃ ।
વસ ત્ય મન્નનંૂ નિહ યિદ તદા ભૂતમનુયાે
ન િવદ્ય તે લાેકાઃ પ્રખર ત મરા તૈકચતુરાઃ॥ ૬૬॥
અહાે યાે ગન્નાનામ ણખ ચતભાવ કમકુટઃ
શખાગ્રાલ બ યા સ્ત્રક તલમસાૈ રત્ન શખરાત્ ।
મહાેમેરાેલ લાં કલય ત સદા યામક લતાં
શર સાૈદા મ યાઃ કટકવરતે ેમયતનાેઃ॥ ૬૭॥
સિુવજ્ઞાતં લાેકૈરનવિધસદાદેશનપરૈઃ
સધુાભાનાેઃ ખ ડં તવ િન બડભાવા ધકરણમ્ ।
દ્વતીયં સાેમે દુસુ્ફટમુકુટતઃ કા તમનઘં
મહામૂ તજ્યાે ના હર ત નતદાિરદ્ર્ય ત મરમ્॥ ૬૮॥
તં પુ ડ્ર ં માત્રાિત્રતય ચરં સાક્ષર મદં
સહસ્રારે હંસઃ સ્થતપરમહંસા જગ મષાેઃ ।
વહ તી પાદા જદ્વયસરલલાક્ષારસપદં
પરાશક્તેશ્ચ દ્રાપેલર ચતસાપેાનપદવી॥ ૬૯॥
શ્રયેતે હૈમ તે ત િવમલપત્રે મધુકરાૈ
શભંુ ગભાર્ ભાજેે સ્થત મ ત સુ ચતં્ર શમિનધે ।
કઠાેરે દુપ્રાંશપુ્રવરિનકર ભૂત ત મરં
સધુા શભુાર્વ કાે મુકુલય ત િવદ્યુ કુવલયમ્॥ ૭૦॥
તમાે ભમૂર્કાલીગ્ હ મદમનુ જૃ ભત મ ત
વદ યે નતે્રા જે કમલસદના જૃ ભતવતી ।
સદા સજુ્ઞાનનેાિવશ ત સદયા ક્ષ પ્રસર ત
પ્રભાે ય મ સ્યાત્તે ધ્રવુમ તધનાેઽયં મુિનપતે॥ ૭૧॥
યદા યાે ગન્નીષદ્વ લરિવલસ કાેઽ યસદશૃાે -
પા તે નીલાલી ઉદરયુગલી ક જદલયાેઃ ।
વરં કારાયેતે કનકમકર કુ ડલયુગે
કટાક્ષાૈ ચા પેય તબકિવચર તાિવવ વરાૈ॥ ૭૨॥
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ત્રયીિવદ્યા પ સ્ત્રતનુરિહમાંશઃુ પ્ર તિદનં
શ્રુતી ભાવ કે ચ દ્વિવધમકર કુ ડલપદે ।
મ લ વાત્માયં તે ઘનતરમપુાિધદ્વય મ ત
વ્યન ક્ત શ્રીકારં િન ખલજગદૂદ્દ પકમનુે॥ ૭૩॥
કપાેલાૈ યાૈ માકાૈ સુ્ફટમુકુર બ બપ્ર તભટાૈ
શં સઙ્ઘ ષ વા પ્ર તિદનસમારાેિપત ચાૈ ।
િન કા તિનત્યા કનકિનકષાેઽત્ય તમિહમા
વદ યા નીચવૈ પ્રચુરતરકા ત તવમનુે॥ ૭૪॥
મખુે દંુ દૃ ટ્વા તે યિદ િવશ ત રાહંુ પ્ર ત
ભયાચ્છશી વક્ત્રં પ્રા ય દ્વગુ ણતકલાનાં િનિધરભૂત્ ।
દ્વ નાં રાજ્ય વં પ્રકિટતમતાે દત્તશરણં
બલનેાહાે વા મન્ કથમિપ ચ લ યાે િહ મિહમા॥ ૭૫॥
તવાયં બ બાેષ્ઠ શ્ચબુકસિહતાે િવદુ્રમલતા
સમા ક્ષપ્તા તયર્ગ્યિદ બહુપદં સ્યા ફલયુગમ્ ।
વ્રજે ત સા યં તિન્નિહતમુત વા પ લવપદં
યિદ સ્યાત્તે નાલં તુલિયતુમહાે સયં મપતે॥ ૭૬॥
ભવદ્વાણીશ્રેણી ં શ્રવણપુટસાખૈ્યપ્રકરણીં
િવજેતું વાક્ શ્રુ વા વયમુત િવિદ વાઽહ મ ત ભાક્ ।
અશક્તા તેઽત્ય તં ફ ણલ લત જહ્વાગ્ર મષતઃ
પ્રિવષ્ટા વક્ત્રા તં સતમ ણલસ દ્વદુ્રમગ્ હમ્॥ ૭૭॥
તવા ત્તા રેખાત્રયિવલ સતા ક બુરભવત્ -
ચ્છરાણામાધારઃ કથમભવદેતન્ન યિદ ચેત્ ।
અથેમામૂહેઽહં વ ત કિવહરાદ્યાકૃ તધરાં
તથા નાે ચેદ્વદેિત્રતયક લતાં વાિપ ગણયે॥ ૭૮॥
મહાન તશ્ચાસી દ્વષધરવરાે વાસિુકરસાૈ
િનબહર્ તાૈ મત્યાર્િધકભયકર વં ગણયતામ્ ।
ભુ કારાૈ વીયાૈ તવ તુ ભજુસ વં િવદધતાં
મનુે ભૂતાૈ નગ્ધાૈ સપિદ વરદાૈ ચાભયકરાૈ॥ ૭૯॥
મનુે ગઽડ્ગાસ્રાેતાેઽમરવર ગિરપ્રસ્થફલકે
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પ્રસાદે વણાર્ઢ ં પ્રભવદભવદ્ભાગલુ લતમ્ ।
િત્રસતંૂ્ર સુ નગ્ધં ધવલમપુવીતં કલયતે
મહાયાે ગન્મૂ તત્રયમિપ િવલીનં તદભવા॥ ૮૦॥
પ્ર સદ્ધઃ વણાર્િદ્રિદિવ િવબુધવાચાિવતરણાત્ -
પ્રશ તાૈ તે હ તાબ ખલ પુ ષાથર્ પ્રકરણાત્ ।
જનાનાં પાદા જ દ્વતયમિધકં પ્રેમ ભજતાં
મનુી દ્ર ત્રૈલાેક્યદ્ભુતગણમ ણક્ષીરજલધે॥ ૮૧॥
ઇયં રાે ણાં રા જિવલસ ત મહાના ભસરસઃ
પ્ર ત્તા કુલ્યવે પ્ર તપ તતભઽડ્ગ્ય સ્ત્રવલયઃ ।
નવાલખેાલાેકત્રયિવભજનાથ િવર ચતા
મનુે દત્તાત્રેય વદુદરિવલગ્ ા િવલ સતાઃ॥ ૮૨॥
ધ્રવું શ પા માૈ િત્રતયવ લરેખાવરતનાે
ક્ષાેઃ પ્રાસાદં ખશય હૃદયાખ્યં તવ હરે ।

મહાલ યાશ્ચ ચ કનકમયસાપેાનપદવી
ન ચેન્નાભીકુ ડાપેિર ચદુપલ ધા સપુિરખા॥ ૮૩॥
પ્ર ત્તાવૂ તે લસદુદરલાેકવ્રજ તેઃ
તાૈ તાવદ દ્રસુ્ફટપટુકટાૈ સ પ્રકિટતાૈ ।
કટાૈ િવ તારાૈ ય કટકફલકાૈ તાિવવ મનુે
મહાયાે ગ વશ્વ ભર ઇ ત ચ નનંૂ વમિધસઃૂ॥ ૮૪॥
કૃપાલાે િવશ્વેશ િત્રભવુનતલે તે પ્ર મ તતાે
િદવારાત્રાૈ સ્થાનં મલ ત વપષુાે નુયુગલમ્ ।
અભક્તાિનત્યેત ક થતમ ભયુક્તાૈઃ સમતનાેઃ
પ્રપુષં્ટ વં સ પ્રત્યિપ વિદદમથ િહ સદુૃઢમ્॥ ૮૫॥
જગન્મૂલં સ્રષ્ટા સકલજગતાં સગર્કુશલાે
ભવ જડ્ઘે લ મીકૃદસમશરસ્ય પ્રકુ તે ।
પ્રકૃષ્ટે તે વીક્ષ્ય ભ્રમવદિવલક્ષ્યાેઽ પગુણવાન્
મનુે તનેાનઽડ્ગ તવ તુ િવમખુાે લક્ષણવતઃ॥ ૮૬॥
નરાણાં નાનાથર્પ્રદરસગુિટ વં ચ દધતાૈ
મનુે ગુ ફાૈ ગૂઢાૈ તવ ચરણપુષ્ટ ા પ્રકિટતાૈ ।
ઘટા ત્તી નાયાર્ ઇવ સકલકાૈ ત્ત ચરાૈ
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િવરાજેતે તે ેિનકરક લતાયાઃ સવુપષુઃ॥ ૮૭॥
મદાધારં યુ મ પ્રપદમ તપજંૂ્ય સુ ચરં
ધ્રવુાત્માનં મ વા જત મ ત સદા કચ્છપપ તઃ ।
િવવેશાધાે ભૂમેયર્િદ તિદદમેકં મયકરં
વદાની ં ત તમુર્કુ લત શરાશ્ચાભવદહાે॥ ૮૮॥
મયા દતં્ત િક ચન્ન યિદ ક લતં વાસવમહં
તદા રાે ચ ર્તં જનનમિપ પઙ્કપ્રકિટતમ્ ।
પ્રિવ યેત્યાયાજે્યં ન ચલ ત હ યત્ત પદિધયા
પદં તે તુ શ્રીદં સકલસમયે શ્રીિનલયનમ્॥ ૮૯॥
મનુે તે પાદા જં નવમ તપાદાેદ્ભવમહાે
શ્રત તત્ સાેદય પશપુ ત શરાે જં િહમકરઃ ।
િન ત્તં વસ્યાઙં્ક ભવ ત ભવદેકાત્મવપષુઃ
કથં બ્રહ્માગારે પરમપુ ષા નાઙ્ ઘ્રભજનાઃ॥ ૯૦॥
ન ચતં્ર તે પાદાૈ િવતરત ઇ ત પ્રા થતફલં
િવિધ શ્રીશં રક્ષાકલષુિવપદં દૃ યમતુલમ્ ।
મરા તશ્રીગઙ્ગાધરચરણશઙ્ખા બુજ -

સરુદુ્રમાંશ્ચ વદ્ભાવાનતજનસદાન દકલનાત્॥ ૯૧॥
િત્રખ ડઃૈ શ્રીિવદ્યામનવુરભવૈભાર્વકિરપાે
િવ દ્ધ તે મ ત્રાે િવષવદ ત યાે જ્યાે તરમલમ્ ।
ષડણ ચ દ્રાકર્પ્રકર ચ તન્મે પ્રભવતાં
સદા જ્ઞાનાન દં યવુ ત મયં લાેચનપદમ્॥ ૯૨॥
સમનુ્મીલદ્ભાનપુ્રકર ચ વાગ્બીજમમલં
મ વદ્ગાપેાભાં મદન લિપમાધારકમલે ।
હૃદ જે શ યાખ્યં સતકરકરાભં શર સજે
સરાજેે વાં યાયે સકલપુ ષાથાર્ન્ સ લભતે॥ ૯૩॥
ચદંશ વદૂપં િકમિપ સિવતુમર્ ડલગતં
વરે યં ભગા વૈ િત્રિવધતનુદેવસ્ય વપુ ષ ।
મનુે ધીમહ્યાસીહર્િરરિપ િધયાે યાે ન
ઇતર પ્રચાેદાયા ત વં સ્થ તલય જ વં મુિનપતે॥ ૯૪॥
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હિરત્ત તપુ્રાેતસદ સ શખરે શભુ્રકપટાે
જગન્મૂલસ્થા વ મ ત શભુમ પ દમુિન ભઃ ।
ઝર ભઃ વણાર્ઢ ૈઃ પવનહતવા બ દુિનકરૈજર્ટા -
સક્તા હી ચરમ ભ ષક્તઃ સ્થત ઇવ॥ ૯૫॥
દુરાચારાે રશ્ચપલમ તરાજઃ પરવશઃ
પરદ્રવ્યાકાંક્ષી બહુજનિવરાેધી ચ સતતમ્ ।
તથા ચાહં પૂત તવ પદયુગ પશર્વશતાે હ્યયઃ
ખ ડઃ વણ ભવ ત િહ યદા સદ્ધસરુ તઃ॥ ૯૬॥
પિરક્રા તા દેશા બહુતરધનસ્યાજર્નિધયા
કુલાચારં િહ વા કુમ ત પસવેાિપ ચ કૃતા ।
િવધાયાહં શ્રા તઃ િકમિપ ન ચ તુ વપષુા
શ્રતં વ પાદા જં શ્રતમનજુમ દારમધનુા॥ ૯૭॥
વદ યાે મે દેહ વમિપ િપતરાૈ ભ્રા સહૃુ -

દ વમવે બ્રહ્મન્મે સતુિહતગ્ હક્ષતે્રિનવહાઃ ।
વમવે પ્રાણાે મે ધનમિપ મમ વં તવ પદં
ન ને મ યવે સ્થતમિપ મહન્મેયમધનુા॥ ૯૮॥
નમ તે તારાયા તજલિધધા ેઽિધમહસે
નમ તે બ્રહ્માદૈ્યઃ મુિનસરુવરરૈઃ ક્ પ્તમહસે ।
નમ તુ યં નારાયણમુિનિવલાસાય ભવતે
મનનૂાં કાેટ નામચલગ ણતાનાં ચ પતયે॥ ૯૯॥
નમ તે દેવૈર યિવિદતમિહ ેઽ તયશસે
નમ તે િદક્પાલપ્રકટમુકુટાલઙકૃતપદે ।
નમ તે તજે વન્નતમનજુમ દારવપષુે
નમાે દત્તાત્રેયાકૃ તહિરહરા ય મહતે॥ ૧૦૦॥
નમ તે પાપાૈઘાચલિવત તસહંારપવયે
નમ તે દાિરદ્ર્યવ્ય થતજનદૈવા તિવધયે ।
નમ તે રાેગાતાર્નત મનજુિદવ્યાષૈિધદઅૃશે
નમ તે દૈવં મે નિહ જગત્યાં તવ પદમ્॥ ૧૦૧॥
અસાૈ દત્તાત્રેય તુ તયુતકૃ તજ્ઞાર્નલહર
સધુાધારાપૂરા ખલિનગમસારાનપુઠતામ્ ।
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દત્તલહર અથવા દત્તાત્રેયજ્ઞાનલહર

શ્રુતશ્રીિવદ્યાયુિવભવધનધા યા તચયં
દદાત્યેવાત્ય તં જય ત સકલાહ્લાદજિનકા॥ ૧૦૨॥
ઇ ત દલાદનમુિનિવર ચતા શ્રીદત્તપદપ્રાિપકા
શ્રીદત્તાત્રેયજ્ઞાનલહિરઃ સ પૂણાર્॥
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