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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અથ દત્તસહસ્રનામપ્રાર ભઃ॥
શ્રીદત્તાત્રેયાય સ ચ્ચદાન દાય સવાર્ તરાત્મને
સદુ્ગરવે પરબ્રહ્મણે નમઃ ।
કદા ચચ્છઙ્કરાચાયર્ શ્ચ તિય વા િદવાકરમ્ ।
િક સાિધતં મયા લાેકે પજૂયા તુ તવ દનૈઃ॥ ૧॥
બહુકાલે ગતે તસ્ય દત્તાત્રેયાત્મકાે મુિનઃ ।
વ ે પ્રદશર્યામાસ સયૂર્ પમનુત્તમમ્॥ ૨॥

ઉવાચ શઙ્કરં તત્ર પતદૂ્રપમધારયત્ ।
પ્રા યસે વં સવર્ સ દ્ધકારણં તાતે્રમુત્તમમ્॥ ૩॥
ઉપદેકે્ષ્ય દત્તનામસહસં્ર દેવપૂ જતમ્ ।
દાતું વક્તુમશક્યં ચ રહસ્યં માેક્ષદાયકમ્॥ ૪॥
જપષેુ પુ યતીથષુ ચા દ્રાયણશતષેુ ચ ।
યજ્ઞવ્રતાિદદાનષેુ સવર્પુ યફલપ્રદમ્॥ ૫॥
શતવારં જપેિન્નત્યં કમર્ સ દ્ધનર્ સશંયઃ ।
અેકેનાેચ્ચારમાત્રેણ ત વ પં લભેન્નરઃ॥ ૬॥
યાેગત્રયં ચ લભતે સવર્યાેગાન્ન સશંયઃ ।
મા િપ ગુ ણાં ચ હત્યાદાષેાે િવન ય ત॥ ૭॥
અનને યઃ િક મત્યુ વા રાૈરવં નરકં વ્રજેત્ ।
પિઠતવં્ય શ્રાિવતવ્યં શ્રદ્ધાભ ક્તસમ વતૈઃ॥ ૮॥
સઙ્કર કૃતપાપૈશ્ચ મ લનીકરણૈરિપ ।
પાપકાેિટસહસ્રૈશ્ચ મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૯॥
યદ્ગહેૃ સં સ્થતં તાતંે્ર નામદત્તસહસ્રકમ્ ।
સવાર્વ યાિદકમાર્ ણ સમુચ્ચાયર્ જપેદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૦॥
તત્ત કાય ચ લભતે માેક્ષવાન્ યાેગવાન્ ભવેત્॥
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

ૐ અસ્ય શ્રીદત્તાત્રેયસહસ્રનામ તાતે્રમ ત્રસ્ય બ્રહ્મઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીદત્તપુ ષઃ પરમાત્મા દેવતા।
ૐ હંસહંસાય િવદ્મહે ઇ ત બીજમ્ । સાેઽહં સાેઽહં ચ ધીમિહ ઇ ત શ ક્તઃ।
હંસઃ સાેઽહં ચ પ્રચાેદયાત્ ઇ ત ક લકમ્ ।
શ્રીપરમપુ ષપરમહંસપરમાત્મપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથઃ યાસઃ ।
ૐ હંસાે ગણેશાય અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐ હંસી પ્ર પતયે તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ હંસૂં મહાિવ ણવે મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ હંસઃૈ શ ભવે અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ હંસાૈ વાત્મને કિન ષ્ઠકા યાં નગઃ ।
ૐ હંસઃ પરમાત્મને કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
અેવં હૃદયાિદષડઙ્ગ યાસઃ ।
ૐ હંસઃ સાેઽહં હંસઃ ઇ ત િદગ્બ ધઃ॥
અથ યાનમ્ ।
બાલાકર્પ્રભ મ દ્રનીલજિટલં ભ માઙ્ગરાગાે વલં
શા તં નાદિવલીન ચત્તપવનં શાદૂર્લચમાર્ બરમ્ ।
બ્રહ્માદૈ્યઃ સનકાિદ ભઃ પિર તં સદ્ધમૈર્હાયાે ગ ભ-
દર્ત્તાત્રેયમપુા મહે હૃિદ મુદા યેયં સદા યાે ગનામ્॥ ૧॥
ૐ શ્રીમા દેવાે િવ પાક્ષાે પુરાણપુ ષાેત્તમઃ ।
બ્રહ્મા પરાે યતીનાથાે દ નબ ધુઃ કૃપાિનિધઃ॥ ૧॥
સાર વતાે મુિનમુર્ખ્ય તજે વી ભક્તવ સલઃ ।
ધમા ધમર્મયાે ધમ ધમર્દાે ધમર્ભાવનઃ॥ ૨॥
ભાગ્યદાે ભાેગદાે ભાેગી ભાગ્યવાન્ ભાનુર જનઃ ।
ભાસ્કરાે ભયહા ભતાર્ ભાવભૂભર્વતારણઃ॥ ૩॥
કૃ ણાે લ મીપ તદવઃ પાિર તાપહારકઃ ।
સહાિદ્રિનલયઃ શ ભવુ્યર્ઙ્કટાચલવાસકઃ॥ ૪॥
કાે લાપુરઃ શ્રીજપવાન્ માહુરા જત ભ કઃ ।
સતેુતીથર્િવશદુ્ધાત્મા રામ યાનપરાયણઃ॥ ૫॥
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

રામા ચતાે રામગુ ઃ રામાત્મા રામદૈવતઃ॥ ૫॥
શ્રીરામ શ યાે રામજ્ઞાે રામૈકાક્ષરત પરઃ॥ ૬॥
શ્રીરામમ ત્રિવખ્યાતાે રામમ ત્રા ધપારગઃ ।
રામભક્તાે રામસખા રામવાન્ રામહષર્ણઃ॥ ૭॥
અનસયૂાત્મ ે દેવદત્તશ્ચાત્રેયનામકઃ ।
સુ પઃ સમુ તઃ પ્રાજ્ઞઃ શ્રીદાે વૈકુ ઠવ લભઃ॥ ૮॥
િવરજસ્થાનકઃ શ્રેષ્ઠઃ સવા નારાયણઃ પ્રભુઃ ।
કમર્જ્ઞઃ કમર્િનરતાે સહાે વામનાેઽચ્યુતઃ॥ ૯॥
કિવઃ કાવ્યાે જગન્નાથાે જગન્મૂ તરનામયઃ ।
મ સ્યઃ કૂમા વરાહશ્ચ હિરઃ કૃ ણાે મહા મયઃ॥ ૧૦॥
રામાે રામાે રઘપુ તબુર્દ્ધઃ કલ્ક જનાદર્નઃ ।
ગાેિવ દાે માધવાે િવ ઃ શ્રીધરાે દેવનાયકઃ॥ ૧૧॥
િત્રિવક્રમઃ કેશવશ્ચ વાસદેુવાે મહેશ્વરઃ ।
સઙ્કષર્ણઃ પદ્મનાભાે દામાેદરપરઃ શુ ચઃ॥ ૧૨॥
શ્રીશલૈવનચાર ચ ભાગર્વસ્થાનકાેિવદઃ ।
શષેાચલિનવાસી ચ વામી પુ કિરણી પ્રયઃ॥ ૧૩॥ અહાે બલિનવાસી
કુ ભકાેણિનવાસી ચ કા ચવાસી રસશે્વરઃ ।
રસાનુભાેક્તા સદ્ધશેઃ સ દ્ધમાન્ સદ્ધવ સલઃ॥ ૧૪॥
સદ્ધ પઃ સદ્ધિવિધઃ સદ્ધાચારપ્રવતર્કઃ ।
રસાહારાે િવષાહારાે ગ ધકાિદ પ્રસવેકઃ॥ ૧૫॥
યાેગી યાેગપરાે રા તમાન્ મ તમા સખુી ।
બુ દ્ધમાન્ની તમાન્ બાલાે હ્યનુ્મત્તાે જ્ઞાનસાગરઃ॥ ૧૬॥
યાે ગ તુતાે યાે ગચ દ્રાે યાે ગવ દ્યાે યતીશ્વરઃ ।
યાેગાિદમાન્ યાેગ પાે યાેગીશાે યાે ગપૂ જતઃ॥ ૧૭॥
કાષ્ઠાયાેગી દૃઢપ્રજ્ઞાે લ બકાયાેગવાન્ દૃઢઃ ।
ખેચરશ્ચ ખગઃ પષૂા ર મવા ભૂતભાવનઃ॥ ૧૮॥
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

બ્રહ્મજ્ઞઃ સનકાિદ યઃ શ્રીપ તઃ કાયર્ સ દ્ધમાન્ ।
ષ્ટા ષ્ટિવહીનાત્મા યાેગજ્ઞાે યાેગમૂ તમાન્॥ ૧૯॥

માેક્ષશ્રીમાક્ષદાે માેક્ષી માેક્ષ પાે િવશષેવાન્ ।
સખુપ્રદઃ સખુઃ સાખૈ્યઃ સખુ પઃ સખુાત્મકઃ॥ ૨૦॥
રાિત્ર પાે િદવા પઃ સ યાઽઽત્મા કાલ પકઃ ।
કાલઃ કાલિવવણર્શ્ચ બાલઃ પ્રભુરતુલ્યકઃ॥ ૨૧॥
સહસ્રશીષાર્ પુ ષાે વેદાત્મા વેદપારગઃ ।
સહસ્રચરણાેઽન તઃ સહસ્રાક્ષાે જતે દ્રયઃ॥ ૨૨॥
સ્થૂલસૂ માે િનરાકારાે િનમાહાે ભક્તમાેહવાન્ ।
મહીયા પરમા શ્ચ જતક્રાેધાે ભયાપહઃ॥ ૨૩॥
યાેગાન દપ્રદાતા ચ યાેગાે યાેગિવશારદઃ ।
િનત્યાે િનત્યાત્મવાન્ યાેગી િનત્યપૂણા િનરામયઃ॥ ૨૪॥
દત્તાત્રેયાે દેયદત્તાે યાેગી પરમભાસ્કરઃ ।
અવધૂતઃ સવર્નાથઃ સ કતાર્ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૨૫॥
જ્ઞાની લાેકિવભુઃ કા તઃ શીતાે ણસમબુદ્ધકઃ ।
િવદ્વષેી જનસહંતાર્ ધમર્બુ દ્ધિવચક્ષણઃ॥ ૨૬॥
િનત્ય પ્તાે િવશાેકશ્ચ દ્વભજુઃ કામ પકઃ ।
કલ્યાણાેઽ ભજનાે ધીરાે િવ શષ્ટઃ સિુવચક્ષણઃ॥ ૨૭॥
શ્રીમદ્ભાગવતાથર્જ્ઞાે રામાયણિવશષેવાન્ ।
અષ્ટાદશપુરાણજ્ઞાે ષડ્દશર્નિવજૃ ભકઃ॥ ૨૮॥
િનિવક પઃ સરુશ્રેષ્ઠાે હ્યુત્તમાે લાેકપૂ જતઃ ।
ગુણાતીતઃ પૂણર્ગુણાે બ્રહ્મ યાે દ્વજસં તઃ॥ ૨૯॥
િદગ બરાે મહાજ્ઞેયાે િવશ્વાત્માઽઽત્મપરાયણઃ ।
વેદા તશ્રવણાે વેદ કલાવાિન્ન કલઙ્કવાન્॥ ૩૦॥ કાલાવાિન્ન કલત્રવાન્
મતભા ય મતભાષી ચ સાૈ યાે રામાે જયઃ શવઃ ।
સવર્ જત્ સવર્તાેભદ્રાે જયકાઙ્ક્ષ સખુાવહઃ॥ ૩૧॥
પ્રત્ય થક તસહંતાર્ મ દરા ચતપાદુકઃ ।
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

વૈકુ ઠવાસી દેવેશાે િવર નાતમાનસઃ॥ ૩૨॥
શ્રીમે િનલયાે યાેગી બાલાકર્સમકા તમાન્ ।
રક્તાઙ્ગઃ યામલાઙ્ગશ્ચ બહુવષેાે બહુ પ્રયઃ॥ ૩૩॥
મહાલ યન્નપૂણશઃ વધાકારાે યતીશ્વરઃ ।
વણર્ પઃ વણર્દાયી મૂ લકાય ત્રકાેિવદઃ॥ ૩૪॥

આનીતમૂ લકાય ત્રાે ભક્તાભીષ્ટપ્રદાે મહાન્ ।
શા તાકારાે મહામાયાે માહુરસ્થાે જગન્મયઃ॥ ૩૫॥
બદ્ધાશનશ્ચ સૂ માંશી મતાહારાે િન દ્યમઃ ।
યાનાત્મા યાનયાેગાત્મા યાનસ્થાે યાનસિ પ્રયઃ॥ ૩૬॥
સત્ય યાનઃ સત્યમયઃ સત્ય પાે િન કૃ તઃ ।
િત્રલાેકગુ રેકાત્મા ભ માેદૂ્ધ લતિવગ્રહઃ॥ ૩૭॥
પ્રયા પ્રયસમઃ પૂણા લાભાલાભસમ પ્રયઃ ।
સખુદુઃખસમાે હ્ર ીમાન્ િહતાિહતસમઃ પરઃ॥ ૩૮॥
ગુ બ્રર્હ્મા ચ િવ શ્ચ મહાિવ ઃ સનાતનઃ ।
સદા શવાે મહે દ્રશ્ચ ગાેિવ દાે મધુસદૂનઃ॥ ૩૯॥
કતાર્ કારિયતા દ્રઃ સવર્ચાર તુ યાચકઃ ।
સ પ પ્રદાે ષ્ટ પાે મેઘ પ તપઃ પ્રયઃ॥ ૪૦॥
તપાેમૂ ત તપાેરા શ તપ વી ચ તપાેધનઃ ।
તપાેમય તપઃશદુ્ધાે જનકાે િવશ્વ ગ્વિધઃ॥ ૪૧॥
તપઃ સદ્ધ તપઃસા ય તપઃકતાર્ તપઃક્રતુઃ ।
તપઃશમ તપઃક ત તપાેદાર તપાેઽત્યયઃ॥ ૪૨॥
તપાેરેત તપાજે્યાે ત તપાત્મા ચાિત્રન દનઃ ।
િન ક મષાે િન કપટાે િનિવઘ્નાે ધમર્ભી કઃ॥ ૪૩॥
વૈદ્યુત તારકઃ કમર્વૈિદકાે બ્રાહ્મણાે ય તઃ ।
નક્ષત્રતે દ પ્તાત્મા પિરશદુ્ધાે િવમ સરઃ॥ ૪૪॥
જટ કૃ ણા જનપદાે વ્યાઘ્રચમર્ધરાે વશી ।
જતે દ્રયશ્ચીરવાસાઃ શકુ્લવસ્ત્રા બરાે હિરઃ॥ ૪૫॥
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

ચ દ્રાનજુશ્ચ દ્રમખુઃ શકુયાેગી વરપ્રદઃ ।
િદવ્યયાેગી પ ચતપાે માસતુર્વ સરાનનઃ॥ ૪૬॥
ભૂતજ્ઞાે વતર્માનજ્ઞ ભાિવજ્ઞાે ધમર્વ સલઃ ।
(ભૂત-વતર્માન-ભાિવ)
પ્ર િહતઃ સવર્િહત અિન દ્યાે લાેકવ દતઃ॥ ૪૭॥
આકુ ચયાેગસ બદ્ધમલમતૂ્રરસાિદકઃ ।
કનક ભૂતમલવાન્ રાજયાેગિવચક્ષણઃ॥ ૪૮॥
શકટાિદિવશષેજ્ઞાે લ બકાની તત પરઃ ।
પ્રપ ચ પી બલવાન્ અેકકાપૈીનવસ્ત્રકઃ॥ ૪૯॥
િદગ બરઃ સાેત્તર યઃ સજટઃ સકમ ડલુઃ ।
િનદર્ ડશ્ચા સદ ડશ્વ સ્ત્રીવષેઃ પુ ષાકૃ તઃ॥ ૫૦॥
તુલસીકાષ્ઠમાલી ચ રાૈદ્રઃ સ્ફિટકમા લકઃ ।
િનમાર્ લકઃ શદુ્ધતરઃ વેચ્છા અમરવાન્ પરઃ॥ ૫૧॥
ઉ વર્પુ ડ્ર સ્ત્રપુ ડ્રાઙ્કાે દ્વ દ્વહીનઃ સિુનમર્લઃ ।
િનજર્ટઃ સજુટાે હેયાે ભ મશાયી સભુાેગવાન્॥ ૫૨॥
મતૂ્ર પશા મલ પશા તહીનઃ સુ તકઃ ।
અભક્ષ્યાભક્ષાે િનભર્ક્ષાે જગદ્વ દતદેહવાન્॥ ૫૩॥
ભષૂણાે દૂષણસમઃ કાલાકાલાે દયાિનિધઃ ।
બાલ પ્રયાે બાલ ચબાર્લવાન તબાલકઃ॥ ૫૪॥
બાલક્ર ડાે બાલરતાે બાલસઙ્ઘ તાે બલી ।
બાલલીલાિવનાેદશ્ચ કણાર્કષર્ણકારકઃ॥ ૫૫॥
ક્રયાનીતવ ણક્પ યાે ગુડસપૂાિદભક્ષકઃ ।
બાલવદ્ગ તહૃષ્ટશ્ચ મુ ષ્ટયુદ્ધકરશ્ચલઃ॥ ૫૬॥
અદૃ યાે દૃ યમાનશ્ચ દ્વ દ્વયુદ્ધપ્રવતર્કઃ ।
પલાયમાનાે બાલાઢ ાે બાલહાસઃ સસુઙ્ગતઃ॥ ૫૭॥
પ્રત્યાગતઃ પનુગર્ચ્છચ્ચક્રવદ્ગમનાકુલઃ ।
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

ચાેરવદૃ્ધતસવર્ વાે જનતાઽઽ તકદેહવાન્॥ ૫૮॥
પ્રહસ પ્રવદ દત્તાે િદવ્યમઙ્ગલિવગ્રહઃ ।
માયાબાલશ્ચ માયાવી પૂણર્લીલાે મનુીશ્વરઃ॥ ૫૯॥
માહુરેશાે િવશદુ્ધાત્મા યશ વી ક તમાન્ યવુા ।
સિવક પઃ સ ચ્ચદાભાે ગુણવાન્ સાૈ યભાવનઃ॥ ૬૦॥
િપનાક શ શમાૈલી ચ વાસદેુવાે િદવ પ તઃ ।
સુ શરાઃ સયૂર્તજેશ્ચ શ્રીગ ભીરાેષ્ઠ ઉન્ન તઃ॥ ૬૧॥
દશપદ્મા િત્રશીષર્શ્ચ િત્ર ભવ્યાર્પ્તાે દ્વશકુ્લવાન્ ।
િત્રસમશ્ચ િત્રતાત્મશ્ચ િત્રલાેકશ્ચ ત્રય બકઃ॥ ૬૨॥
ચતુદ્વર્ દ્વ સ્ત્રયવન સ્ત્રકામાે હંસવાહનઃ ।
ચતુ કલશ્ચતુદષ્ટ્ર ાે ગ તઃ શ ભુઃ પ્રયાનનઃ॥ ૬૩॥
ચતુમર્ તમર્હાદંષ્ટ્ર ાે વેદાઙ્ગી ચતુરાનનઃ ।
પ ચશદુ્ધાે મહાયાેગી મહાદ્વાદશવાનકઃ॥ ૬૪॥
ચતુમુર્ખાે નરતનુરજેયશ્ચાષ્ટવંશવાન્ ।
ચતુદર્શસમદ્વ દ્વાે મુકુરાઙ્કાે દશાંશવાન્॥ ૬૫॥
ષાઙ્કાે ષભા ઢશ્ચ દ્રતે ઃ સદુશર્નઃ ।

સામ પ્રયાે મહેશાન શ્ચદાકારાેઃ નરાેત્તમઃ॥ ૬૬॥
દયાવાન્ ક ણાપૂણા મહે દ્રાે માહુરેશ્વરઃ ।
વીરાસનસમાસીનાે રામાે રામપરાયણઃ॥ ૬૭॥
ઇ દ્રાે વિહ્નયર્મઃ કાલાે િનરૃ તવર્ ણાે યમઃ ।
વાયુશ્ચ દ્રશ્ચેશાનાે લાેકપાલાે મહાયશાઃ॥ ૬૮॥
યક્ષગ ધવર્નાગશ્ચ િકન્નરઃ શદુ્ધ પકઃ ।
િવદ્યાધરશ્ચાિહપ તશ્ચારણઃ પન્નગેશ્વરઃ॥ ૬૯॥
ચ ડકેશઃ પ્રચ ડશ્ચ ઘ ટાનાદરતઃ પ્રયઃ ।
વીણા વિનવનતેયાે નારદ તુ બ હર્રઃ॥ ૭૦॥
વીણાપ્રચ ડસાૈ દયા રા વાક્ષશ્ચ મન્મથઃ ।
ચ દ્રાે િદવાકરાે ગાપેઃ કેસર સાેમસાેદરઃ॥ ૭૧॥
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

સનકઃ શકુયાેગી ચ ન દ ષ મખુરાગકઃ ।
ગણેશાે િવઘ્નરાજશ્ચ ચ દ્રાભાે િવજયાે જયઃ॥ ૭૨॥
અતીતકાલચક્રશ્ચ તામસઃ કાલદ ડવાન્ ।
િવ ચક્રઃ િત્રશલૂે દ્રાે બ્રહ્મદ ડાે િવ દ્ધકઃ॥ ૭૩॥
બ્રહ્માસ્ત્ર પઃ સત્યે દ્રઃ ક તમા ગાપે તભર્વઃ ।
વ સષ્ઠાે વામદેવશ્ચ બાલી ક વ પકઃ॥ ૭૪॥
સવંતર્ પાે માૈદ્ગલ્યાે માકર્ ડયેશ્ચ ક યપઃ ।
િત્રજટાે ગાગ્યર્ પી ચ િવષનાથાે મહાેદયઃ॥ ૭૫॥
વષ્ટા િનશાકરઃ કમર્કા યપશ્ચ િત્ર પવાન્ ।

જમદ ગ્ ઃ સવર્ પઃ સવર્નાદાે યતીશ્વરઃ॥ ૭૬॥
અશ્વ પી વૈદ્યપ તગર્રક ઠાેઽ બકા ચતઃ ।
ચ તામ ણઃ ક પ ક્ષાે રત્નાિદ્ર દિધ પ્રયઃ॥ ૭૭॥
મહામ ડૂક પી ચ કાલા ગ્ સમિવગ્રહઃ ।
આધારશ ક્ત પી ચ કૂમર્ઃ પ ચા ગ્ પકઃ॥ ૭૮॥
ક્ષીરાણર્વાે મહા પી વરાહશ્ચ તાવિનઃ ।
અૈરાવતાે જનઃ પદ્માે વામનઃ કુમુદાત્મવાન્॥ ૭૯॥
પુ ડર કઃ પુ પદ તાે મેઘચ્છન્નાેઽભ્રચારકઃ ।
સતાે પલાભાે દ્યુ તમાન્ દૃઢાેરસ્કઃ સરુા ચતઃ॥ ૮૦॥
પદ્મનાભઃ સનુાભશ્ચ દશશીષર્ઃ શતાેદરઃ ।
અવાઙ્મખુાે પ ચવક્ત્રાે રક્ષાખ્યાત્મા દ્વ પકઃ॥ ૮૧॥
વણર્મ ડલસ ચાર વેિદસ્થઃ સવર્પૂ જતઃ ।
વપ્રસન્નઃ પ્રસન્નાત્મા વભક્તા ભમખુાે દુઃ॥ ૮૨॥

આવાિહતઃ સિન્નિહતાે વરદાે જ્ઞાિનવિ સ્થતઃ ।
શા લગ્રામાત્મકાે યાતાે રત્ન સહાસન સ્થતઃ॥ ૮૩॥
અઘ્યર્ પ્રયઃ પાદ્યતુષ્ટશ્ચાચ યા ચતપાદુકઃ ।
પ ચા તઃ નાનિવિધઃ શદુ્ધાેદકસસુ ચતઃ॥ ૮૪॥
ગ ધાક્ષતસસુ પ્રીતઃ પુ પાલઙ્કારભષૂણઃ ।
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

અઙ્ગપૂ પ્રયઃ સવા મહાક તમર્હાભજુઃ॥ ૮૫॥
નામપૂ િવશષેજ્ઞઃ સવર્નામ વ પકઃ ।
ધૂિપતાે િદવ્યધપૂાત્મા દ િપતાે બહુદ પવાન્॥ ૮૬॥
બહુનવૈેદ્યસહૃંષ્ટાે િનરાજનિવરા જતઃ ।
સવાર્ તર જતાન દઃ સાખૈ્યવાન્ ધવલાજુર્નઃ॥ ૮૭॥
િવરાગાે િનિવરાગશ્ચ યજ્ઞાચાર્ઙ્ગાે િવભૂ તકઃ ।
ઉન્મત્તાે ભ્રા ત ચત્તશ્ચ શભુ ચત્તઃ શભુાહુ તઃ॥ ૮૮॥
સરૈુિરષ્ટાે લ ઘષ્ટશ્ચ બંિહષ્ઠાે બહુદાયકઃ ।
મિહષ્ઠઃ સમુહાૈ શ્ચ બ લષ્ઠઃ સપુ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૮૯॥
કાશીગઙ્ગા બુમ જશ્ચ કુલશ્રીમ ત્ર પકઃ ।
ચકુરા વતભાલશ્ચ સવાર્ઙ્ગા લપ્તભૂ તકઃ॥ ૯૦॥
અનાિદિનધનાે જ્યાે તભાગર્વાદ્યઃ સનાતનઃ ।
તાપત્રયાપેશમનાે માનવાસાે મહાેદયઃ॥ ૯૧॥
જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠાે મહારાૈદ્રઃ કાલમૂ તઃ સિુનશ્ચયઃ ।
ઊ વર્ઃ સમૂ વર્ લઙ્ગશ્ચ િહર યાે હેમ લઙ્ગવાન્॥ ૯૨॥
સવુણર્ઃ વણર્ લઙ્ગશ્ચ િદવ્યસૂ તિદવ પ તઃ ।
િદવ્ય લઙ્ગાે ભવાે ભવ્યઃ સવર્ લઙ્ગ તુ સવર્કઃ॥ ૯૩॥
શવ લઙ્ગઃ શવાે માયાે વલ તૂ વલ લઙ્ગવાન્ ।
આત્મા ચવૈાત્મ લઙ્ગશ્ચ પરમાે લઙ્ગપારગઃ॥ ૯૪॥
સાેમઃ સયૂર્ઃ સવર્ લઙ્ગઃ પા ણય ત્રપિવત્રવાન્ ।
સદ્યાે તાે તપાે પાે ભવાેદ્ભવ અનીશ્વરઃ॥ ૯૫॥
ત સિવદૂ્રપસિવતા વરે યશ્ચ પ્રચાેદયાત્ ।
દૂરદૃ ષ્ટદૂર્રગતાે દૂરશ્રવણતિપતઃ॥ ૯૬॥
યાેગપીઠ સ્થતાે િવદ્વાન્ નમસ્કાિરતરાસભઃ ।
નમ કૃતશનુશ્ચાિપ વજ્રકષ્ટ ા તભીષણઃ॥ ૯૭॥
વલન્મખુઃ પ્ર તવીણા સખડ્ગાે દ્રાિવતપ્રજઃ ।

પશઘુ્નશ્ચ રસાને્મત્તાે રસાે વર્મખુર જતઃ॥ ૯૮॥
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

રસ પ્રયાે રસાત્મા ચ રસ પી રસશે્વરઃ ।
રસાિધદૈવતાે ભાૈમાે રસાઙ્ગાે રસભાવનઃ॥ ૯૯॥
રસાને્મયાે રસકરાે રસે દ્રાે રસપજૂકઃ ।
રસ સદ્ધઃ સદ્ધરસાે રસદ્રવ્યાે રસાને્મખુઃ॥ ૧૦૦॥
રસાિઙ્કતાે રસાપૂણા રસદાે ર સકાે રસી ।
ગ ધકાદ તાલકાદાે ગાૈરઃસ્ફિટકસવેનઃ॥ ૧૦૧॥
કાયર્ સદ્ધઃ કાયર્ ચબર્હુકાયા ન કાયર્વાન્ ।
અભેદ જનકતાર્ ચ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૧૦૨॥
કૃ ણા જનિકર ટ ચ શ્રીકૃ ણા જનક ચુકઃ ।
ગયાયી ગે દ્રશ્ચ ગજ પી ગજેશ્વરઃ॥ ૧૦૩॥

દૃઢવ્રતઃ સત્યવાદ કૃતજ્ઞાે બલવા બલઃ ।
ગુણવાન્ કાયર્વાન્ દા તઃ કૃતશાેભાે દુરાસદઃ॥ ૧૦૪॥
સકુાલાે ભૂતિનિહતઃ સમથર્શ્ચા ડનાયકઃ ।
સ પૂણર્દૃ ષ્ટર ધાે જનૈક પ્રયદશર્નઃ॥ ૧૦૫॥
િનયતાત્મા પદ્મધરાે બ્રહ્મવાંશ્ચાનસયૂકઃ ।
ઉ ચ્છ ત્તરનીશશ્ચ રાજભાેગી સમુા લકઃ॥ ૧૦૬॥
સકુુમારાે જરાહીને ચાેરઘ્નાે મ જુલક્ષણઃ ।
સપુદઃ વઙ્ગુલીકશ્ચ સજુઙ્ઘઃ શભુ નુકઃ॥ ૧૦૭॥
શભુાે ઃ શભુ લઙ્ગશ્ચ સનુાભાે જઘનાેત્તમઃ ।
સપુાશ્વર્ઃ સુ તનાે નીલઃ સવુક્ષશ્ચ સજુત્રુકઃ॥ ૧૦૮॥
નીલગ્રીવાે મહાસ્ક ધઃ સભુુ ે િદવ્યજઙ્ઘકઃ ।
સહુ તરેખાે લ મીવાન્ દ ઘર્ ષ્ઠાે ય તશ્ચલઃ॥ ૧૦૯॥
બ બાેષ્ઠઃ શભુદ તશ્ચ િવદ્યુ જહ્વઃ સતુાલુકઃ ।
દ ઘર્નાસઃ સતુામ્રાક્ષઃ સકુપાેલઃ સકુણર્કઃ॥ ૧૧૦॥
િનમી લતાને્મી લતશ્ચ િવશાલાક્ષશ્ચ શભુ્રકઃ ।
શભુમ યઃ સભુાલશ્ચ સુ શરા નીલરાેમકઃ॥ ૧૧૧॥
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

િવ શષ્ટગ્રામ ણસ્ક ધઃ શ ખવણા િવભાવસઃુ ।
કૈલાસશેાે િવ ચત્રજ્ઞાે વૈકુ ઠે દ્રાે િવ ચત્રવાન્॥ ૧૧૨॥
મનસે દ્રશ્ચક્રવાલાે મહે દ્રાે મ દારિધપઃ ।
મલયાે િવ ય પશ્ચ િહમવાન્ મે પકઃ॥ ૧૧૩॥
સવુષેાે નવ્ય પાત્મા મનૈાકાે ગ ધમાદનઃ ।
સહલશ્ચવૈ વેદાિદ્રઃ શ્રીશલૈઃ ક્રકચાત્મકઃ॥ ૧૧૪॥
નાનાચલ શ્ચત્રકૂટાે દુવાર્સાઃ પવર્તાત્મજઃ ।
યમનુાકૃ ણવેણીશાે ભદ્રશેાે ગાૈતમીપ તઃ॥ ૧૧૫॥
ગાેદાવર શાે ગઙ્ગાત્મા શાેણકઃ કાૈ શક પ તઃ ।
નમર્દેશ તુ કાવેર તામ્રપણ શ્વરાે જટ ॥ ૧૧૬॥
સિરદૂ્રપા નદાત્મા ચ સમુદ્રઃ સિરદ શ્વરઃ ।
હ્ર ાિદનીશઃ પાવનીશાે ન લનીશઃ સચુ માન્॥ ૧૧૭॥
સીતાનદ પ તઃ સ ધૂરેવેશાે મુરલીપ તઃ ।
લવણે ઃ ક્ષીરિનિધઃ સરુા ધઃ સિપર બુિધઃ॥ ૧૧૮॥
દયા ધશદુ્ધજલિધ ત વરાપેાે ધનાિધપઃ ।
ભપૂાલમધુરાગજ્ઞાે માલતીરાગકાેિવદઃ॥ ૧૧૯॥
પાૈ ડ્રિક્રયાજ્ઞઃ શ્રીરાગાે નાનારાગાણર્વા તકઃ ।
વેદાિદ પાે હ્ર ી પાે ક્લં પઃ ક્લીિંવકારકઃ॥ ૧૨૦॥
વ્રુ મયઃ ક્લી મયઃ પ્રખ્યાે હુ મયઃ ક્રાે મયાે ભટઃ ।
ધ્રીમયાે લુઙ્ગ્મયાે ગાઙ્ગાે ઘ મયાે ખ મયાે ખગઃ॥ ૧૨૧॥
ખ મયાે જ્ઞ મયશ્ચાઙ્ગાે બી ઙ્ગાે બીજજ મયઃ ।
ઝંઙ્કરષ્ટઙ્કરઃષ્ટઙ્ગાે ડઙ્કર ઠઙ્કરાેઽ કઃ॥ ૧૨૨॥
તઙ્ક્રરસ્થઙ્કર તુઙ્ગાે દ્રા મુદ્રા પકઃ સદુઃ ।
દક્ષાે દ ડી દાનવઘ્નાે અપ્ર તદ્વ દ્વવામદઃ॥ ૧૨૩॥
ધં પાે નં વ પશ્ચ પઙ્ક ક્ષશ્ચ ફ મયઃ ।
મહે દ્રાે મધુભાેક્તા ચ મ દરેતા તુ ભ મયઃ॥ ૧૨૪॥
ર મયાે િરઙ્કરાે રઙ્ગાે લઙ્કરઃ વ મયઃ શરઃ ।
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॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩॥

રં, લં, વં
શઙ્કરઃષ મખુાે હંસઃ શઙ્કરઃ શઙ્કરાે ક્ષયઃ॥ ૧૨૫॥
શઙ્કરાેઽક્ષયઃ
આે મત્યેકાક્ષરાત્મા ચ સવર્બીજ વ પકઃ ।
શ્રીકરઃ શ્રીપદઃ શ્રીશઃ શ્રીિનિધઃ શ્રીિનકેતનઃ॥ ૧૨૬॥
પુ ષાેત્તમઃ સખુી યાેગી દત્તાત્રેયાે હૃિદ પ્રયઃ ।
ત સયંુતઃ સદાયાેગી ધીરત ત્રસસુાધકઃ॥ ૧૨૭॥
પુ ષાેત્તમાે ય તશ્રેષ્ઠાે દત્તાત્રેયઃ સખી વવાન્ ।
વ સષ્ઠવામદેવા યાં દત્તઃ પુ ષઃ ઈિરતઃ॥ ૧૨૮॥
યાવ ત્તષ્ઠતે હ્ય મન્ તાવ ત્તષ્ઠ ત ત સખુી ।
ય ઇદં યાિન્નતં્ય બ્રહ્મસાયજુ્યતાં વ્રજેત્॥ ૧૨૯॥
ભુ ક્તમુ ક્તકરં તસ્ય નાત્રકાયાર્ િવચારણા ।
આયુ મ પતુ્રપાતૈ્રાંશ્ચ દત્તાત્રેયઃ પ્રદશર્યેત્॥ ૧૩૦॥
ધ યં યશસ્યમાયુ યં પતુ્રભાગ્યિવવધર્નમ્ ।
કરાે ત લખેનાદેવ પરાથ વા ન સશંયઃ॥ ૧૩૧॥
યઃ કરાેત્યુપદેશં ચ નામદત્તસહસ્રકમ્ ।
સ ચ યા ત ચ સાયજંુ્ય શ્રીમાન્ શ્રીમાન્ ન સશંયઃ॥ ૧૩૨॥
પઠનાચ્છ્ર વણાદ્વાિપ સવાર્ કામાનવા ુયાત્ ।
ખેચર વં કાયર્ સ દ્ધ યાેગ સ દ્ધમવા ુયાત્॥ ૧૩૬॥
વ્રહ્મરાક્ષસવેતાલૈઃ િપશાચૈઃ કા મનીમખુૈઃ ।
પીડાકરૈઃ સખુકરૈગ્રર્હૈદુર્ષ્ટૈનર્ બા યતે॥ ૧૩૪॥
દેવૈઃ િપશાચૈમુર્ચ્યેત સકૃદુચ્ચારણને તુ ।
ય મ દેશે સ્થતં ચૈત પુ તકં દત્તનામકમ્॥ ૧૩૫॥
પ ચયાજેનિવ તારં રક્ષણં નાત્ર સશંયઃ ।
સવર્બીજસમાયુક્તં તાતંે્ર નામસહસ્રકમ્॥ ૧૩૬॥
સવર્મ ત્ર વ પં ચ દત્તાત્રેય વ પકમ્ ।
અેકવારં પિઠ વા તુ તામ્રપાત્રે જલં શતે્॥ ૧૩૭॥
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પી વા ચે સવર્રાેગૈશ્ચ મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ ।
સ્ત્રીવ યં પુ ષવ યં રાજવ યં જયાવહમ્॥ ૧૩૮॥
સ પ પ્રદં માેક્ષકરં પઠેિન્નત્યમત દ્રતઃ ।
લીયતેઽ મ પ્રપ ચાથાર્ન્ વૈિરશાેકાિદકાિરતઃ॥ ૧૩૯॥
પઠનાત્તુ પ્રસન્નાેઽહં શઙ્કરાચાયર્ બુ દ્ધમાન્ ।
ભિવ ય સ ન સ દેહઃ પિઠતઃ પ્રાતરેવ મામ્॥ ૧૪૦॥
ઉપદેકે્ષ્ય સવર્યાેગાન્ લ બકાિદબહૂ વરાન્ ।
દત્તાત્રેય તુ ચેત્યુ વા વ ે ચા તરધીયત॥ ૧૪૧॥
વ ાદુ થાય ચાચાયર્ઃ શઙ્કરાે િવ મયં ગતઃ ।
વ ાપેદે શતં તાતંે્ર દત્તાત્રેયને યાે ગના॥ ૧૪૨॥

સહસ્રનામકં િદવ્યં પિઠ વા યાેગવા ભવેત્ ।
જ્ઞાનયાેગય ત વં ચ પરાકાયપ્રવેશનમ્॥ ૧૪૩॥
બહુિવદ્યાખેચર વં દ ઘાર્યુ ત પ્રસાદતઃ ।
તદાર ય ભુિવ શ્રેષ્ઠઃ પ્ર સદ્ધશ્ચાભવદ્યતી॥ ૧૪૪॥
ઇ ત શ્રીશઙ્કરાચાયર્ વ ાવસ્થાયાં દત્તાત્રેયાપેદે શતં
સકલપુરાણવેદાેક્તપ્રપ ચાથર્સારવ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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