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॥ દત્તાત્રેયભ ક્તિન પણ તાતે્રમ્॥

॥ દત્તાત્રેયભ ક્તિન પણ તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
પ્રયતેઃ સલુભાે ભ યાઽયમાત્મા પુ ષઃ પરઃ ।
ઇ ત વેદાિદનાેક્તં તદ્ભ ક્તમુર્ખ્યાઽધનુાેચ્યતે॥ ૧॥
િનિવક પં પરં બ્રહ્મ સાક્ષા કતુર્મનીશ્વરાઃ ।
યે મ દા તેઽનુક ય તે સિવશષેિન પણૈઃ॥ ૨॥
વશીકૃતે મનસ્યષેાં સગુણવ્રહ્મશીલનાત્ ।
તદેવાિવભર્વે સાક્ષાદપેતાપેાિધક પનમ્॥ ૩॥
ઇત્યુક્તનેર્વધા ભ ક્તવાર્ચ્યાત્ર મરણા ત્મકા ।
શ્રેષ્ઠા યાર્ યત્ર ચ વ્યાપ્તા હૃચ્છુદ્ યાસ્ય પદપ્રદા॥ ૪॥
સહસ્રાઙ્ગાત્મકમાર્ખ્યભગવ મરણા સદા ।
કૃતં કમાર્ યકમવ યનેષૈ દ્રા ગ્વમુચ્યતે॥ ૫॥
કૃ વેશ્વરે પરાં ભ ક્ત ભગવ ક તર્નાદિપ ।
સદ્ભક્તાે માિયકં પાશં છ વા યા ત સ સદ્ગ તમ્॥ ૬॥
તદુ્ગણશ્રવણાચ્ચાિપ શ્રદ્ધાવાનબિહમુર્ખઃ ।
સમાિહતાેઽનસયૂનુાર્ ક્ષપં્ર નૈ ક યર્ સ દ્ધભાક્॥ ૭॥
વ ઙુ્કશ વ ઙ્કભગવ પાદસવેનાત્ ।
ભ વા માયા ત સ વશદુ્ધાે યા ત પરં પદમ્॥ ૮॥
જલેષ્ટાસ્રં કિન ષ્ઠક્યા લ ખ વા તારમ તરે ।
પત્રે વષ્ટાક્ષરં ચૈકં હૃ સ્થમાવાહ્ય તત્ર ષટ્॥ ૯॥
પ્રદ યર્ મુદ્રા ઋ યાદ વા િવ યસ્ય ચાેઙૃ્કતેઃ ।
માત્રાઃ શાખાઙ્ગષેુ ભખૂવાતાગ્ ય બીજતાે હૃદા॥ ૧૦॥
દ વાપેચારાન્ ગ ધાદ ન્ જિપ વાઽષ્ટસહસ્રકમ્ ।
તપર્િય વા ચાષ્ટશત યાદ નેકવારતઃ॥ ૧૧॥
પનુઃ સ પજૂ્ય િવ યસ્ય તં વાત્મ યુદ્વસે પરમ્ ।
િત્રસ યમચર્નં વવેં યતેર યસ્ય ચાેચ્યતે॥ ૧૨॥
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॥ દત્તાત્રેયભ ક્તિન પણ તાતે્રમ્॥

લ વા પવૂ વગ્ હ્યાેક્તં દ્વજ વં ભ ક્તમા શુ ચઃ ।
જ્ઞા વા ધનણર્ સદ્ધાિરચક્ર સદં્ધ મનું ગુરાેઃ॥ ૧૩॥
લ વાઽણર્સઙ્ખ્યાલક્ષાં પ્રાક્ પુરશ્ચયા યથાિવિધ ।
કૃ વાઽનનેાચર્યેદચા િનયતાે િનત્યકમર્કૃત્॥ ૧૪॥
લાૈહી ં વા સસૃં્કતાં શલૈી ં િવભાેઃ સાસ્ત્રાં સલક્ષણામ્ ।
સાેઽિપ લ વા ખલા કામાન્ દેહા તે તન્મયાે ભવેત્॥ ૧૫॥
પુરા નારાયણં બ્રહ્મા સત્યક્ષતે્રે દયાિનિધમ્ ।
પ્રણતાેઽ ચ્છદેકં િકમપુાસ્યં દૈવતં પરમ્॥ ૧૬॥
સ પ્રાહ મામકં ધામ યદ્દત્તાત્રેયસં જ્ઞતમ્ ।
સદાન દાત્મકં શદંુ્ધ સા વકં તારકં પરમ્॥ ૧૭॥
િવશ્વ પં જગદ્યાેિન તદેકાપેા વ દૈવતમ્ ।
લકારં વિહ્નસયંુક્તં સતુ ડાક્ષર બ દુકમ્॥ ૧૮॥
તદચર્ને મનું િવ દ્ધ છ દાે ગાયિત્રકાસ્ય ચ ।
સદા શવઋ ષદવાે દત્તાત્રેયશ્ચતુભુર્જઃ॥ ૧૯॥
મનુરેકાક્ષરાેઽસ્યાયં યાે ગભાર્િદતારણઃ ।
તારઃ શ્રીદુગાર્ ક્રા ભૂ મદત્તૈકાક્ષરયુઙ્મનુઃ॥ ૨૦॥
ષડક્ષરાે યાેગદાેઽયં સવર્સ પ સ દ્ધકૃત્ ।
ઋ યાિદઃ પવૂર્વ યાસાે બીજૈઃ શાખાહૃદાિદષુ॥ ૨૧॥
દત્તાત્રેયં શવં શા ત મ દ્રનીલિનભં િવભુમ્ ।
આત્મમાયારતં દેવમવધૂતં િદગ બરમ્॥ ૨૨॥
ભ માેદૂ્ધ લતસવાર્ઙ્ગં જટાજૂટધરં િવભુમ્ ।
ચતુબાર્હુમુદારાઙ્ગં પ્રફુ લકમલેક્ષણમ્॥ ૨૩॥
જ્ઞાનયાેગિનિધ િવશ્વગુ ં યાે ગજન પ્રયમ્ ।
ભક્તાનુક પનં સવર્સા ક્ષણં સદ્ધસિેવતમ્॥ ૨૪॥
ઇત્યાપૈિનષદં દતં્ત યા વૈકા યં મનું જપેત્ ।
સ વા છતફલં ભુ વા પરત્ર શ્રેય આ ુયાત્॥ ૨૫॥
સકૈાક્ષરં ચતુ યર્ તં દત્તાત્રેયં નમાેઽ વતમ્ ।
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॥ દત્તાત્રેયભ ક્તિન પણ તાતે્રમ્॥

અષ્ટાણર્મ તં્ર ગાયત્રં િવ દ્ધ દ્રાં બીજમસ્ય તુ॥ ૨૬॥
ચતુથ ક લકં શ ક્તનર્મ આષર્ઃ સદા શવઃ ।
દત્તાત્રેયપદસ્યાથર્ઃ સત્યાન દ ચદાત્મકઃ॥ ૨૭॥
પ્રહ્વ ભાવાે નમાેઽથર્ તુ પૂણાર્ન દૈકિવગ્રહઃ ।
તારં સ બ દંુ તુ ડાણ દુગા ક્રા તુયર્મેિહ ચ॥ ૨૮॥
દત્તાત્રેયે ત સ બુદ્ યા વાહા તં દ્વાદશાક્ષરમ્ ।
સવર્કામદુઘં િવ દ્ધ ગાયત્રં ભાે શવાષર્કમ્॥ ૨૯॥
વરાભયદહ તં યાે ભજેદા યાં મહાવ્રતઃ ।
સવાર્ કામાિનહૈવા વા સાેઽ તાે ભવ ત ધવુમ્॥ ૩૦॥
આબીજં વાહાત્ર શ ક્તઃ સ બુ દ્ધઃ ક લકં ક્રમાત્ ।
દ્વા યાં હૃિદ ચ કે દ્વા યાં શખાયાં િક્રયયા યસતે્॥ ૩૧॥
સ બુ દ્ધ યાં સ્ક ધચ દ્વર્યેઽસે્ત્રઽ ત્યેન તન્મયઃ ।
ચતુબ જૈઃ સિક્રયાખ્યા ત્યા યાં કરાિદષુ॥ ૩૨॥
કૃ વા યજેદે્દવદેવં ય ત્ર ય તમભીષ્ટદમ્ ।
દત્તાત્રેય હરે કૃ ણ ઉન્મત્તાન દદાયક॥ ૩૩॥
િદગ બર મનુે બાલ િપશાચજ્ઞાનસાગર ।
આનુષુ્ટભઃ શવાષાઽયં ષડ્ભુ ત્રેયદૈવતઃ॥ ૩૪॥
દ્વા યાં દ્વા યાં હૃ ચ્છરસાેઃ શખાયામેકતાે ગલે ।
દ્વા યામેકૈકેન દાેદૃર્ગ્દ્વયે દ્વા યાં તથાસ્ત્રકે॥ ૩૫॥
િવ યસ્ય જિપતા દાષેમુક્તા સવાપકારકૃત્ ।
તારં વાયું ક્લાં કામં ક્લં હાં દુગાર્ હં ચ િવ દ્ધ સાૈઃ॥ ૩૬॥
દત્તાત્રેયં ચતુ યર્ તં વાહા તં ષાેડશાક્ષરમ્ ।
વાયુસ્થાને તુ વાગ્બીજં નમાેઽ તે યાજેયાથવા॥ ૩૭॥
વાહૈકત્ર નમાેઽ યત્ર શ ક્તબ જં ચ ક લકમ્ ।
તારશ્ચતુથ ગાયત્રી મ ત્રરાજઃ શવાેિદતઃ॥ ૩૮॥
હૃિદ દ્વે કે ત્રી ણ શખાયાં ચૈકં કવચે દશૃાેઃ ।
ચતુથ મ ત્યમસે્ત્ર ચ િવ યસ્ય જપકામદમ્॥ ૩૯॥
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॥ દત્તાત્રેયભ ક્તિન પણ તાતે્રમ્॥

સ ચ્ચદાન દ વ પી સખુી મુક્તાે ભવત્યતઃ ।
સદ્ધગ ધવાર્િદસઙ્ગી લક્ષ યષ્ટ સ દ્ધભાક્॥ ૪૦॥
િત્રદેવલાેકસ ચાર કાેિટ િપ ચ દત્તવત્ ।
દશકાેિટજપી સાક્ષા જરામરણવ જતઃ॥ ૪૧॥
દ્વ્યષ્ટકાેિટજપી સદ્ધઃ પરકાયગતાિદકૃત્ ।
મ ત્રશ ક્તિરયં શ્લાેકા અ ભગીતા ઇહા યમી॥ ૪૨॥
ખડ્ગ ત ભાે જલ ત ભઃ સનૈા ત ભ તથવૈ ચ ।
ઇચ્છા સ દ્ધવર્ શ વં ચ િદક્પાલૈઃ સહ ભાષણમ્॥ ૪૩॥
વાયવુદ્ગ તિરત્યાહુરાહ્લાિદ વં ચ ચ દ્રવત્ ।
અ ગ્ વ સવર્ભક્ષ વં િનત્ય પ્ત વમવે ચ॥ ૪૪॥
સવર્ભાષાપિરજ્ઞાનં સવર્ ચત્તાવબાેધનમ્ ।
વાપીકૂપસમુદ્રાણાં પવર્તાનાં ચ ચાલનમ્॥ ૪૫॥
દત્તાત્રેયમયઃ વચ્છાે ભવે સ વ્યાસવ કિવઃ ।
ઇતીદં ષાેડશાણર્સ્ય માહા યં ત પ્રયત્નતઃ॥ ૪૬॥
પ્રાણાે દેયાે મનશ્ચ છ વા દેયં શરાે વપુઃ ।
ન દેયઃ ષાેડશાણાઽસાૈ સ ચ્છ યાય મહાત્મને॥ ૪૭॥
મહાગુણવતે દેયઃ કુ યેત પ્રભુર યથા ।
માલાકમ ડલવૂાદ્યિત્રશલૂે શઙ્ખચક્રકે॥ ૪૮॥
દધાનમિત્રવરદં દત્તાત્રેયં યધીશ્વરમ્ ।
યા વે થં િવિધવન્મ ત્ર યુક્તફલભાગ્ભવેત્॥ ૪૯॥
આનમાે ભગવા દત્તાત્રેયઃ મરણમાત્રસ તુષ્ટાે
મહાભયિનવારણાે મહાજ્ઞાનપ્રદઃ॥ ૫૦॥
ચદાન દાત્મા બાલાને્મત્તિપશાચવષેાે
મહાયાેગ્યવધૂતાેઽનસયૂાન દવધર્નાેઽિત્રપતુ્રઃ॥ ૫૧॥
અં ભવબ ધિવમાેચનાે હ્ર ી ં સવર્ભૂ તદઃ

ક્રા અસા યાકષર્ણ અ વાક્પ્રદઃ॥ ૫૨॥
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॥ દત્તાત્રેયભ ક્તિન પણ તાતે્રમ્॥

ક્લી જગ ત્રયવશીકરણઃ સાૈઃ સવર્મનઃક્ષાેભણઃ
શ્રી મહાસ પ પ્રદાે ગ્લા ભૂમ ડલાિધપત્યપ્રદઃ॥ ૫૩॥
દ્રાં ચર વી વષડ્વશીકુ વાષૈડાકષર્ય

હંુ િવદ્વષેય ફડુ્ડચ્ચાટય ઠઃ ઠઃ॥ ૫૪॥
ત ભય ખ ખ મારય નમઃ સ પન્નય વાહા
પાષેય પરમ ત્રપરય ત્રપરત ત્રા ણ॥ ૫૫॥

છ ધ ગ્રહાિન્નવારય વ્યાધી વનાશય દુઃખં
હર દાિરદ્ર્યં િવદ્રાવય દેહં પાષેય॥ ૫૬॥

ચત્તં તાષેય સવર્મ ત્ર વ પઃ સવર્ત ત્રસ્ત્ર પઃ
સવર્પ લવ વ પઃ॥ ૫૭॥

ૐ નમાે મહા સદ્ધઃ વાહા તાે માલામ ત્રઃ ।
પ્રથમા તાં ચતુ યાર્ દ્વઃ િક્રયાશ્ચ વ્યાહરેત્॥ ૫૮॥
િવ નાેક્તા ઇમે મ ત્રા બ્રહ્મણે કામધનેવઃ ।
પ્રયાેગગ્રહભૂતાિરકુદગૃ્રુક્તાપભી તહાઃ॥ ૫૯॥
કા મનાેઽભીષ્ટફલદા દેવસાિન્ન યકારકાઃ ।
તદ્વચ્ચ વજ્રકવચં દત્તનામસહસ્રકમ્॥ ૬૦॥
અેષામ યતમનેેશં યાે વૈિદકિવધાનતઃ ।
ઉપા તે ચત્તશદ્ુ યા સ મુચ્યતેઽત્ર પરત્ર વા॥ ૬૧॥
દત્તાત્રેયિનવાસં તદાચ ડાલશ્વગાખેરમ્ ।
બ્રહ્માિદ ત બપયર્ તં સમદક્ૃ પ્રણમે સધુીઃ॥ ૬૨॥
ચાલકાે ભાસકાેઽ ત્યેષાં સ ચ્ચદાત્મા વય પ્રભઃ ।
અ ત ભા ત પ્રય વને ભગવાનવે નાપરઃ॥ ૬૩॥
યથાિધપે વશા ત્યા િનમાર્ના ઈશ્વરે તથા ।
િવદ યા વા મનાે દાસ્યં િનર હં દ્વતૈદશર્ને॥ ૬૪॥
સખ્યાેઃ સખ્યં યથા લાેકે િનર પેકં્ષ તથાઽઽત્મનઃ ।
પરાત્મનાિપ સતતં સમાધેઃ પ્રાક્ પ્રક પયેત્॥ ૬૫॥
ક ર્ વાિદ ન મ યેકે શદુ્ધે દેહાિદસા ક્ષ ણ ।
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॥ દત્તાત્રેયભ ક્તિન પણ તાતે્રમ્॥

ઇતીક્ષણમસ દગ્ધં સવર્ વાત્મિનવેદનમ્॥ ૬૬॥
અતીત્ય વરદેશાદ ન્ કા યાં સ તાે ય દ પકઃ ।
વેદધમર્ગુ ં ગ્ણં કષ્ટેન િહ મહામ તઃ॥ ૬૭॥
શ્રીદત્તલીલાશ્રવણં નયાચે તુષ્ટ અેવ સઃ ।
ગુ ઃ શ યાય ય પ્રાહ મુ યૈ ત સાર ઉચ્યતે॥ ૬૮॥
ઇ ત શ્રીદત્તાત્રેયભ ક્તિન પણ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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