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શ્રીદત્તાત્રેયાય નમઃ॥
અ ગ્ મીલે પરં દેવં યજ્ઞસ્ય વાં યધીશ્વરમ્ ।
તાેમાેઽયમ ગ્રયાેઽ યર્ તે હૃિદ ગ તુ શ તમઃ॥ ૧॥
અયં દેવાય દૂરાય ગરાં વા યાય સા વતામ્ ।
તાેમાેઽ વનને િવ દેયં ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્॥ ૨॥
અેતા યા લાૈિકકાઃ સ તુ હીના વાચાેઽિપ નઃ પ્રયાઃ ।
બાલસ્યવે િપતુષ્ટે વં સ નાે લ મહાઁઅ સ॥ ૩॥
અયં વાં નાત્મનાે ત વમવગ યા ત દુમર્નાઃ ।
હૃદ્રાેગં મમ સયૂર્ વં હિરમાણં ચ નાશય॥ ૪॥
પ્રમન્મહેઽ મા વદ્ધ ત તાેતાર તે વયં નમઃ ।
ભગવાે દેવ તે તાેમમારે અ મૈ ચ વતે॥ ૫॥
ઇ દ્રાે મદાય યાતીહ સ વરં સાે મનાે યથા ।
તાે નેિહ તથાઽ માઁ તે મા વીગાર્વાે ભવ તુ નઃ॥ ૬॥
દ્વે િવ પેઽત્ર માયાયાઽઽ તેઽત્ર મગ્ ાેઽ મ પીિડતઃ ।
મા ભતઃ સ તપ તીહ સપત્નીિરવ પશર્વઃ॥ ૭॥
ઇદં શ્રેષ્ઠમિપ પ્રા ય જન્મ ગ તાધ અેવ તત્ ।
કુ પ્રસાદં જ્ઞા વૈતત્તનેાહર્ ભૂિર ચાકન॥ ૮॥
પ્રવ તુજ્ઞાના જહા ત િન કામશ્ચે ત વહમ્ ।
ન તાદશૃાેઽતઃ કામાિદ સવ રક્ષાે િનબહર્ય॥ ૯॥
સષુુમામૂિધયઃ તાેમૈરાગચ્છૈતે વયં િવભાે ।
વદંશા વં પ તનાઽ સ દેવાે દેવષેુ મેિધરઃ॥ ૧૦॥
વસૂ પં પ મહ પ્ર ત પાેઽ સ નાે થક્ ।
અેતાિન ભૂતાિન િવદુબ્રાર્હ્મણા યે મની ષણઃ॥ ૧૧॥
તં નુ વાં િક બ્રવુેઽ પજ્ઞાે ભગવ તં ક્ષમ વ ભાેઃ ।
આેષમાગિહ માં વં ચે સખા સન્ન તમ યસે॥ ૧૨॥
તા વાસના ઘ્ન ત યથા શ્ચકસ્યારસં િવષમ્ ।
અતાે માં પાિહ ભૂિયષ્ઠાં નમ ઉ ક્ત િવધેમ તે॥ ૧૩॥
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॥ દત્તવેદપાદ તુ તઃ॥

િન હાેતા સીદ સ િવભાે ય વં યષુ્ટગ્ ર્હે પ્રય ।
તં વા હ્વયે જ્યેષ્ઠરાજં બ્રહ્મણાં બ્રહ્મણ પતે॥ ૧૪॥
સમેામિવડ્િઢ પ્ર તમી શષે યાેઽવ માિનશમ્ ।
વં િવશ્વષેાં યદ શાનાે બ્રહ્મણા વે ષ મે હવમ્॥ ૧૫॥
મ દઃ વકાેઽયં દ નાેઽજ્ઞ ઇ ત િવદ્વા ભવા પ્રભુઃ ।
ઇ દ્ર આશા યઃ પિર માં સવાર્ યાે અભયં કરત્॥ ૧૬॥
પ્ર યઆ િપતાં ભ્રા ત વ પ્રસાદા જહા ત સઃ ।
િવમુચ્યતે ત દ્વપ્રા વાં ગ્ વાંસઃ સ મ ધતે॥ ૧૭॥
ઇચ્છ ત દેવા અિપ તે પ્રસાદાય જન્મ તત્ ।
િવદ્વાન્નામાિન તે દત્ત િવશ્વા ભગ ભર મહે॥ ૧૮॥
ઇ દ્ર વા ભજતઃ સરેૂદુર્લર્ભં િક તરા મ તત્ ।
ભ યા ક્લેશાિદ તે નાવા ગ ભીરાઁ ઉદધીિરવ॥ ૧૯॥
ન તા રાેદંુ્ધ િધયઃ શક્તા યાેગનેાઽિપ તતઃ સદા ।
ત્રાતારં ધીમહીશ વાં િધયાે યાે નઃ પ્રચાેદયાત્॥ ૨૦॥
વૈશ્વાનરાય દ વાઽનં્ન િવિધલ ધં સદૈવ તે ।
ભવામાે ભજને સક્તા અ માકં ધી હવમ્॥ ૨૧॥
અેવા વા મ દ્ર િવપ્રાસાૈ ગ્ વાંસાે િવપ યવઃ ।
તવુ ત્યે યાે િહ તે કાેઽિપ ન જ્યાયાઁ અ ત ત્રહન્॥ ૨૨॥
પ્રઋભુ યાે ગ્ ણદ્ ય તે મત્ય યાેઽ ય ત વ મત્ ।
દતં્ત વા તવ મનાેરથ આયાતુ પાજસા॥ ૨૩॥
ઇદમુત્યિદષં શ્રેયાે ય જગ્ વા પિર ય ત ।
સાધુ તદ્ભજનં તેઽ મે ઇષં તાે ય આભર॥ ૨૪॥
વામગ્ ે માિયનં માયાં જેતારમપરા જતમ્ ।
િહ વા કં શરણં યામઃ સ નાે બાેિધ શ્રુધી હવમ્॥ ૨૫॥
મહી મહેશાેઽજ્ઞાનને ભવાનવતુ મા તમ્ ।
યથા વૈ સયૂ વભાર્નુ તમસાિવ યદાસરુઃ॥ ૨૬॥
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પ્રયુ જતી યદાત્માનં મનીષા મનસા સહ ।
તદૈવ ભવતૈકા તં નતા સઙ્ગમેમિહ॥ ૨૭॥
ઋતસ્ય ગાપેા વં દેિહ મહં્ય શં યુ જતે િધયઃ ।
ભીતાય નાધમાનાય ઋષયે સપ્તવધ્રયે॥ ૨૮॥
વં િહ પાતા સ નાે દત્ત પિરબાધ વ દુ કૃતમ્ ।
કામાદ યસ્ય બી િન જિહ રક્ષાં સ સકુ્રતાે॥ ૨૯॥
િપબા સાેમ મ ત શ્રુ વા યષુ્ટહૂર્ ત શભંુ દ્રવત્ ।
આયા સ પુ પ વામાસુ ગાષેપૂ છ તામ્॥ ૩૦॥
ઇ દં્ર વાેતા યં ન થઙ્ મ યે માયા ભિરદ્ભવાન્ ।
પુ પ ઇતીક્ષે વમ મત્રાઁ સષુહા કૃિધ॥ ૩૧॥
યજ્ઞા યજ્ઞાધીશ સવ વન્મયા અિપ તષેુ નઃ ।
જપયજ્ઞાે મત તને સમુ પૂ ણા ગમેમિહ॥ ૩૨॥
તષુે નરા યં તુષ્ટઃ સન્નથાે યસ્યા અયાેમખુમ્ ।
માયાં જ વા ભવા તાં મે િવશ્વાહા શમર્ યચ્છતુ॥ ૩૩॥
જુષ વ તાેમમીશતૈે પ્રયાસઃ સ તુ સરૂયઃ ।
વયં તાેમ પ્રયાનને યચ્છા નઃ શમર્ દ ઘર્શ્રુત્॥ ૩૪॥
ઉગ્રાે જજ્ઞે ત્યુરયમદુગ્ધા ઇવ ધનેવઃ ।
િધયાે મેઽનનેેદગૃીશ ન તાે ન જિન યતે॥ ૩૫॥
પ્રબ્રહ્મહૈીદમા યાવાર્ ક મવ બ ધનાત્ ।
ત્યુ જય પ્રમાદાખ્યા ત્યાેમુર્ક્ષીય માઽ તાત્॥ ૩૬॥

યદદ્ય વ મર્ તનેવૈ પ યેમ શરદઃ શતમ્ ।
તાતે્રાય તે હતે ત્યાૈ વેમ શરદઃ શતમ્॥ ૩૭॥
પ્રત્યુત્તમં મહેશં વાં મનામહ ઇહાગિહ ।
લા સકુ્ષત્ર લય મા નાે દુઃશસં ઈશત॥ ૩૮॥
તસ્રાે વાચ તેઽત્ર વરાં ક ઈશાનં ન યા ચષત્ ।
ભ યા ગ્ ણીમ વાં તાતે્રૈ તે ભનર્ તૂયમાગિહ॥ ૩૯॥
દૂરા દ્વહાય સવ વા શયાે યે ચ તુ ટ્વવઃ ।
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॥ દત્તવેદપાદ તુ તઃ॥

મતાર્ અમત્યર્સ્ય તે તદ્ભૂિર નામ મનામહે॥ ૪૦॥
ય ઇ દ્ર વં યાે નમસા વ વરાે હી ત સં તુતઃ ।
ઇ દ્રાે બ્રહ્મે દ્ર ઋ ષિરત્યુપ બ્રહ્મા ણ નઃ ॥ ૪૧॥
વયમુ વા વરં દેવમ મ યં શમર્ સપ્રથઃ ।
મનામહે ણ તં તદ ભ વા મ દ્ર નાનેુમઃ॥ ૪૨॥
પ્રકૃતા યિપ સકૂ્તાિન વ તં તવેદસમ્ ।
વાં ગ્ ણ ત ન કે વં િહ યષેા મ દ્રાે યવુા સખા॥ ૪૩॥
વાવતઃ પાિહ નાે મત્યાર્ યત ઇ દ્ર ધયામહે ।
આિદ ય પદભ ક્ત તે તતાે નાે અભયં કૃિધ॥ ૪૪॥
આ વા રથં ન તુરગૈઃ તાતે્રૈ વા વતર્યામ સ ।
સ વં ન ઇ દ્ર લય યસ્ય તે વાદુ સખ્ય મત્॥ ૪૫॥
આપ્રબાેધં ભવાેઽબાેધઃ વ વદ્દઃુખદાેઽશુ ચઃ ।
પ તતા દુઃ ખતા ન્નઃ પાિહ વં ધી ગરઃ॥ ૪૬॥
ઇ દ્રાય સામ તે ગાતું ન ક્ષમાે નામ તે ગ્ ણે ।
બ મહાઁઽઅ સ સયૂર્ વં સત્રાદેવ મહાઁઽઅ સ॥ ૪૭॥
સાેમઃ પનુાનાે તારામાે મયા વં નાિધલ ક્ષતઃ ।
ઈક્ષે તુચ્છા બિહભાગા યાષેા ર મવ પ્રયમ્॥ ૪૮॥
પ્રણ ઇ દાેરિપ મરં પં તે દશર્યામલમ્ ।

તાે પાહં્યહસાે નાે જિહ રક્ષાં સ સકુ્રતાે॥ ૪૯॥
િહ વ ત દ્વતૈમ ત્ય માદ્ભયં િવ દ ત મા મહ ।
યદ ત દૂરકે યચ્ચ પવમાન િવ ત જિહ॥ ૫૦॥
ધતાર્ કારકશક્તીનાં સવષાં વ મહૈક ઇત્ ।
યશાેઽત્રેદં પિવતં્ર તે િવતતં બ્રહ્મણ પતે॥ ૫૧॥
અસ જ ભવતા િવશ્વમિનત્યમવશં હત્ ।
વં સં મર જ્ઞ શરણ વ સં તં ન ધનેવઃ॥ ૫૨॥
પુરાે જતીશ ભાે ભૂમન્ તત્ર મામ તં કૃિધ ।
યત્રાન દાશ્ચ માેદાશ્ચ મુદઃ પ્રમુદ આસતે॥ ૫૩॥
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અયં સ ઇ ત િવદ્વા સ યમાય ઘ્ તવદ્ધિવઃ ।
કુતાે જુહાે યતાેઽદેવા યમાય જુહુતા હિવઃ॥ ૫૪॥
િનવતર્ વ મનાે દેવા ભદં્ર નાે અિપ વાતય ।
મનાે હરે માં પાહ્યાત િપતા પતુ્ર મવ પ્રયમ્॥ ૫૫॥
પ્રમા પ્રમાતા પ્રમેયં િત્રપુટ હ ન િવદ્યતે ।
પં તેઽિવકૃતં સ વં મધુમન્મે પરાયણમ્॥ ૫૬॥
પ્રહાેતારાેઽત્રવૈ મનાે વાહુવામહ ઇત્યતઃ ।
ગમાિદ મનસાે નાસ્ય યાે યજ્ઞસ્ય પ્રસાધનઃ॥ ૫૭॥
યે યજ્ઞનેાચર્ ત્યનને સવ ન દ ત તે વયા ।
ના યેઽત વિ પ્રયા અેવ િવ પાસાે િદવ પિર॥ ૫૮॥
દેવાનાં નુ વશે યાેઽસ્ય સમુઙ્ગલીિરયં વધૂઃ ।
નેહેષુ વચ્યુતાે ભાેગી પ તબર્ ધષેુ બ યતે॥ ૫૯॥
િવિહતં સવર્ મત્તે વમતાે જ્યાયાંશ્ચ પૂ ષઃ ।
પાદાેઽસ્ય િવશ્વા ભૂતાિન િત્રપાદસ્યા તં િદિવ॥ ૬૦॥
હયે યે ઇ ત વદ યા સાલા કહૃ સમા ।
તન્મયાે ન સ વેદામુમાત્માનં તવ પૂ ષ॥ ૬૧॥
ઉભા ઉપાિધતાેઽત્રૈકઃ પાકેન મનસા વતઃ ।
વાં યદ ક્ષેત તં માતા રેહ્ર લ સ ઉ રેિહ્લ માતરમ્॥ ૬૨॥
તિદદાત્મ હૃિદ વપુઃ પ ય ત તે મનીષયા ।
મનુયાે વાતરશનાઃ િપશઙ્ગા વસતેઽમલાઃ॥ ૬૩॥
તં્ય ચન્મયં બુધા પં સ નાના ઉપાસતે ।
યાે અસ્ય પારે રજસઃ સ નઃ પષર્દ ત દ્વષઃ॥ ૬૪॥
ઇષે વાજે ચાૈદનને િનત્યહાેમેઽિપ ગવ્યતઃ ।
યજ ત્યહં વકામ વાં શ્રેષ્ઠતમાય કમર્ણે॥ ૬૫॥
અગ્ આયાહી ત ગાતું વાઽક્ષમઃ તાૈ મ કેવલમ્ ।
િનષીદ મે હૃિદ યથા િનહાેતા સ સ બિહ ષ॥ ૬૬॥
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॥ દત્તવેદપાદ તુ તઃ॥

શં નાે દેવીઃ પ્રસાદાત્તે સ તુ ધી ત્તયાેઽિનશમ્ ।
આત્મપ્રવાહાઃ વારસ્યાચ્છંયાેર ભસ્રવ તુ નઃ॥ ૬૭॥
જ્ઞાતેઽ મ પાશમુ ક્તઃ સકલિવિદ ત ત સ્યાદિનદ યમેકં
સૂ મં ચાતી દ્રયં સત્તદય મ ત ગરાશા દિનદ યમવે ।

વાક્યૈ ત વં િવરાેધેઽિપ સ ત સમુ ત ભઃ સાેઽય મત્યાિદવત્તદ્-
ભાગત્યાગને લકં્ષ્ય વરગુ કૃપયા લ યમૈકં્ય િહ તજ્જ્ઞૈઃ॥ ૬૮॥

ઇ ત શ્રીપરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્ શ્રી શ્રી શ્રી
વાસદેુવાન દસર વતીય ત વરે ય િવર ચતં
શ્રીદત્તવેદપાદ તુ તઃ સમાપ્તા॥
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