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॥ દત્તપ્રબાેધઃ॥

॥ દત્તપ્રબાેધઃ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
િનત્યાે િહ યદ્ય મિહમા ન િહ માનમે ત

સ વં મહેશ ભગવન્મઘવન્મખુેડ્ય ।
ઉ ત્તષ્ઠ તષ્ટદ તૈર તૈિરવાેક્તૈ-

ગ તાગમૈશ્ચ પુ ધા પુ ધામશા લન્॥ ૧॥
ભક્તષેુ ગ્ િહ મુદા િહમુદારભાવં

ત પં િવધાય સિવશષેિવશષેહેતાે ।
યઃ શષે અેષ સકલઃ સકલઃ વગીતૈ-

વં ગ્ િહ શ્રતપતે તપતે નમ તે॥ ૨॥
દૃ ટ્વા જનાન્ િવિવધકષ્ટવશા દયાલુ-

યાત્મા બભવૂ સકલા તહરાેઽત્ર દત્તઃ ।
અત્રેમુર્નેઃ સતુપસાેઽિપ ફલં ચ દાતું

બુદ્ ય વ સ વ મહ યન્મિહમાિનયત્તઃ॥ ૩॥
આયાત્યશષેિવનુતાેઽ યવગાહનાય

દત્તાેઽધનુે ત સરુ સ ધુરપેક્ષતે વામ્ ।
ક્ષતે્રે તથવૈ કુ સજં્ઞક અેત્ય સદ્ધા-

તસ્થુ તવાચમનદેશ ઇનાેદયા પ્રાક્॥ ૪॥
સ યામપુા સતુમ ેઽ યધનુા ગ મ ય-

ત્યાકાઙ્ક્ષતે કૃ તજનઃ પ્ર તવીક્ષતે વામ્ ।
કૃ ણાતટેઽિપ નર સહસવુાિટકાયાં

સારા તકઃ કૃ તજનઃ પ્ર તવીક્ષતે વામ્॥ ૫॥
ગા ધવર્સજં્ઞકપુરેઽિપ સભુાિવકા તે

યાનાથર્મત્ર ભગવા સમપૈુ યતી ત ।
મ વાસ્થુરાચિરતસિન્નયતા લવાદ્યા

ઉ ત્તષ્ઠ દેવ ભગવન્નત અેવ શીઘ્રમ્॥ ૬॥
પતુ્રી િદવઃ ખગગણાન્ સુ ચરં પ્રસપુ્તા-

નુ પાતયત્ય ણગા અિધ હ્ય તષૂાઃ ।
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॥ દત્તપ્રબાેધઃ॥

કાષાયવસ્ત્રમિપધાનમપા ણૂદ્ય-
તાક્ષ્યાર્ગ્ર ેઽયમવલાેકય તં પુર તાત્॥ ૭॥

શાટ િનભાભ્રપટલાિન તવે દ્રકાષ્ઠા-
ભાગં યતી દ્ર ધુગર્ ડાગ્ર ેઽતઃ ।

અ મા ભર શ િવિદતાે હ્યુિદતાેઽયમવેં
ચ દ્રાેઽિપ તે મખુ ચ ચરગાં જહા ત॥ ૮॥

દ્વારેઽજુર્ન તવ ચ તષ્ઠ ત કાતર્વીયર્ઃ
પ્રહ્ર ાદ અેષ યદુરેષ મદાલસાજઃ ।

વાં દ્ર ટ્વકામ ઇતરે મનુયાેઽિપ ચાહ-
મુ ત્તષ્ઠ દશર્ય િનજં સમુખંુ પ્રસીદ॥ ૯॥

અેવં પ્રબુદ્ધ ઇવ સં તવનાદભૂ સ
માલાં કમ ડલુમધાે ડમ ં િત્રશલૂમ્ ।

ચકં્ર ચ શઙ્ખમપુિર વકરૈદર્ધાનાે
િનતં્ય સ મામવતુ ભાિવતવાસદેુવઃ॥ ૧૦॥

ઇ ત વાસદેુવાન દસર વતીિવર ચતાે દત્તપ્રબાેધઃ સ પૂણર્ઃ ।
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