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આકારત વ પાય િદવ્યજ્ઞાનાત્મને નમઃ ।
નભાેતીતમહાધા અ યા આેજસે નમઃ॥ ૧॥
નષ્ટમ સરગ યાયાગ યાચારાત્મવત્મર્ને ।
માે ચતામે યકૃતયે ऱ◌્હીબંીજશ્રા ણત શ્રયે॥ ૨॥
માેહાિદિવભ્રમા તાય બહુકાયધરાય ચ ।
ભત્તદુવભવછેત્રે ક્લીબંીજવર િપને॥ ૩॥
ભવહે- તુિવનાશાય રાજચ્છાેણાધરાય ચ ।
ગ તપ્રક પતા ડાય ચા વ્યહતબાહવે॥ ૪॥
ગતગ- વર્ પ્રયાયા તુ યમાિદયતચેતસે ।
વ શતા તવ યાય મુ ડને અનસયૂવે॥ ૫॥
વદદ્વ- રે યવાગ્ લા-િવ ષ્ટિવિવધાત્મને ।
તપાેધનપ્રસન્નાય-ેડાપ ત તુતક તર્યે॥ ૬॥
તે ેમ ય તરઙ્ગાયા-દ્મરસદ્મિવહાપને ।
આ તરસ્થાનસસં્થાયાયૈશ્વયર્શ્રાૈતગીતયે॥ ૭॥
વાતાિદભયયુગ્ભાવ-હેતવે હેતુબેતવે ।
જગદાત્માત્મભૂતાય િવ દ્વષ ષટ્કઘા તને॥ ૮॥
સરુવ-ગાદૃ્ધતે ત્યા અસરુાવાસભેિદને ।
નતે્રે ચ નયના ણે ચચ્ચેતનાય મહાત્મને॥ ૯॥
દેવાિધદેવદેવાય વસધુાસરુપા લને ।
યા જનામગ્રગ યાય દ્રાંબીજજપતુષ્ટયે॥ ૧૦॥
વાસનાવનદાવાય ધૂ લયુગ્દેહમા લને ।
ય તસં યા સગતયે દત્તાત્રેયે ત સિંવદે॥ ૧૧॥
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યજનાસ્યભજેુ ય તારકાવાસગા મને ।
મહાજવા ગ્રપૂાયા-ત્તાકારાય િવ િપણે॥ ૧૨॥
નરાય ધીપ્રદ પાય યશ વયશસે નમઃ ।
હાિરણે ચાે વલાઙ્ગાયાત્રે તનૂ ય સ ભવે॥ ૧૩॥
માે ચતામરસઙ્ઘાય ધીમતાં ધીરકાય ચ ।
બ લષ્ઠિવપ્રલ યાય યાગહાેમ પ્રયાય ચ॥ ૧૪॥
ભજન્મિહમિવખ◌़◌્યાત્રેઽમરાિરમિહમ ચ્છદે ।
લાભાય મુ ડપૂજ્યાય ય મને હેમમા લને॥ ૧૫॥
ગતાપેાિધવ્યાધયે ચ િહર યાિહતકા તયે ।
યતી દ્રચયા દધતે નરભાવાષૈધાય ચ॥ ૧૬॥
વિરષ્ઠયાે ગપજૂ્યાય ત તુસ ત વતે નમઃ ।
વાત્મગાથાસતુીથાર્ય મઃ શ્રયે ષટ્કરાય ચ॥ ૧૭॥
તે ેમયાેત્તમાઙ્ગાય નાેદનાનાેદ્યકમર્ણે ।
હા યા પ્ત તિવજ્ઞાત્ર આકાિરતસભુક્તયે॥ ૧૮॥

ઙ્મનઃખેદહૃતે દશર્નાિવષયાત્મને ।
રાંકવાતતવસ્ત્રાય નરત વપ્રકા શને॥ ૧૯॥
દ્રાિવતપ્રણતાઘાયા-ત્તઃ વ જ ઃ વરાશયે ।
રાજ યાસ્યૈક પાય મઃસ્થાયમસબુ ધવે॥ ૨૦॥
યતયે ચાેદનાતીત- પ્રચારપ્રભવે નમઃ ।
માનરાષેિવહીનાય શ યસં સ દ્ધકાિરણે॥ ૨૧॥
ગઙ્ગે પાદિવહીનાય ચાેદનાચાેિદતાત્મને ।
યવીયસઽેલકર્દુઃખ-વાિરણેઽખ ડતાત્મને॥ ૨૨॥
હ્ર ીબંી યાજુર્નજે્યષ્ઠાય દશર્નાદ શતાત્મને ।
ન તસ તુષ્ટ ચત્તાય ય તને બ્રહ્મચાિરણે॥ ૨૩॥
ઇત્યેષ સ તવાે ત્તાેયાત્ કં દેયા પ્ર િપને ।
મસ્કર શાે મનુસ્યૂતઃ પરબ્રહ્મપદપ્રદઃ॥ ૨૪॥
॥ ઇ ત શ્રી. પ. પ. શ્રીવાસદેુવાન દ સર વતી િવર ચતં
મ ત્રગભર્ શ્રી દત્તાત્રેયાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ॥્
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See accompanying colorcoded PDF file to see how the stotra is built creativly.

Starting lettter of each quarter of the line vertically forms a

mantra of different deity.
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