
|| શ્રી ગરુુભ્યો નમઃ ||  
 
|| અથ દશાવતાર સ્તતુતઃ ||  
 
|| શ્રી લક્ષ્મી હયગ્રીવાય નમઃ ||  
 
[ અશ્વ ધાટી ]  
 
ઓં મત્સસ્યાય નમઃ  
 
પ્રોષ્ઠીશ તવગ્રહ સતુનષ્ઠીવનોદ્ધતૃતવતશષ્ટાાંબચુારરજલધે 
કોષ્ઠાાંતરારહતતવચેષ્ટાગમૌઘપરમેષ્ઠીરિત ત્સત્સવમવ મામ |  
પે્રષ્ઠાકકસનૂમુનચેુષ્ટાથક માત્સમતવદતીષ્ટો યગુાાંતસમયે 
સ્થેષ્ઠાત્સમશૃાંગધતૃકાષ્ઠાાંબવુાહન વરાષ્ટાપદપ્રભતનો || ૧ || 
ઓં શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ખાંિીભવદ્બહલુરિિંિીરજૃ ાંભણ સચુાંિી કૃતો દતધ 
મહા કાાંિાતત ચચત્ર ગતત શૌંિાદ્ય હૈમરદ ભાાંિા પ્રમેય ચરરત |  
ચાંિાશ્વકાંઠમદ શુાંિાલ દુર્હકદય ગાંિા ચભખાંિાકર દો- શ્ચાંિા મરેશહય 
ત ુાંિાકૃતે દૃશમ ખાંિા મલાં પ્રરદશ મે || ૨ ||  
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ઓં કૂમાકય નમઃ કમૂાકકૃતે ત્સવવત ુનમાકત્સમ પષૃ્ઠધતૃ ભમાકત્સમ માંદર ચગરે 
ધમાકવલાંબન સધુમાક સદાકચલત શમાક સધુાતવતરણાત |  
દુમાકન રાહમુખુ દુમાકતય દાનવસમુમાક ચભભેદન પટો ઘમાકકક  કાાંતત વર 
વમાક ભવાન ભવુન તનમાકણ ધતૂ તવકૃતતઃ || ૩ || 
 
ઓં ધન્વાંતરે નમઃ  
 
ધન્વાંતરેંગરુચચ ધન્વાંતરેઽરરતરુ ધન્વાંસ્તરીભવસધુા- 
ભાન્વાંતરાવસથ મન્વાંતરાતધકૃત તન્વાંતરૌષધતનધે |  
ધન્વાંતરાંગશગુધુન્વાંતમાજજશતુવ તન્વન્મમાબ્ધધ તનયા 
સનૂ્વાંતકાત્સમર્હદતન્વાંતરાવયવ તન્વાંતરાતતિજલધૌ || ૪ ||  
 
ઓં શ્રી નારાયણાયૈ નમઃ 
યાક્ષીરવાતધિમદનાક્ષીણદપકરદતતજાક્ષોચભતામરગણા 
પેક્ષાપ્તયેઽજતનવલક્ષાાંશચુબિંબજજદતીક્ષ્ણાલકાવતૃમખુી | 
સકૂ્ષમાવલગ્નવસનાઽઽકે્ષપકૃત્સકુચ કટાક્ષાક્ષમીકૃતમનો 
દીક્ષાસરુાર્હતસધુાઽક્ષાચણનોઽઽવત ુસરુૂકે્ષક્ષણાદ્ધરરતનઃુ || ૫ || 
 
ઓં શ્રી નારાયણાયૈ નમઃ  
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તશક્ષારદયજુ્ઞગમ દીક્ષાસલુક્ષણ પરીક્ષાક્ષમાતવતધસતી દાક્ષાયણી 
ક્ષમતત સાક્ષાદ્રમાતપનય દાક્ષેપવીક્ષણતવધૌ |  
પે્રક્ષાચક્ષલોભકરલાક્ષાર સોચક્ષત પદાકે્ષપલચક્ષતધરા 
સાઽક્ષારરતાત્સમતન ુભકૂ્ષારકારરતનરટ લાક્ષાઽક્ષમાનવત ુનઃ || ૬ || 
 
ઓં શ્રી વરાહાય નમઃ  
 
નીલાાંબદુાભશભુ શીલારદ્રદેહધર ખેલાર્હતોદતધધનુી શૈલારદયકુ્ત 
તનચખલેલા કટાદ્યસરુ તલૂાટવીદહન તે |  
કોલાકૃતે જલતધ કાલાચયાવયવ નીલાધજદાંષ્ર ધરરણી 
લીલાસ્પદોરુતલમલૂાતશયોચગવરજાલાચભવાંરદત નમઃ || ૭ ||  
 
ઓં શ્રી નરતસિંહાય નમઃ  
 
દાંભોચલતીક્ષ્ણનખ સાંભેરદતેંદ્રરરપ ુકુાંભીંદ્ર પારહ કૃપયા સ્તાંભાભક 
કાસહનરિિંભાય દત્તવર ગાંભીર નાદ નહૃરે |  
અંભોરદજાનસુરણાાંભોજભપૂવન કુાંભીન સેશ ખગરાટ કુાંભીંદ્ર કૃતત્તધર 
જ ાંભારર ષણ્મખુ મખુાાંભોરુ હાચભ નતુ માાં || ૮ ||  
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ઓં શ્રી વામનાય નમઃ  
 
તપિંગાક્ષ તવક્રમ તરુાંગારદ સૈન્ય ચતરુાંગા વચલપ્ત દનજુા સાાંગા ધ્વરસ્થ 
બચલ સાાંગાવપાત ર્હતષતાાંગા મરાચલનતુ તે |  
શૃાંગાર પાદનખ ત ુાંગાગ્રચભન્ન કન કાાંગાાંિપાતત તરટની ત ુાંગાતત માંગલ 
તરાંગા ચભભતૂ ભજ કાાંગાઘ વામન નમઃ || ૯ ||  
 
ઓં શ્રી વામનાય નમઃ  
 
ધ્યાનાહક વામન તનોનાથ પારહ યજમાના સરેુશવસધુા દાનાય 
યાચતનક લીનાથક વાગ્વતશત નાનાસદસ્ય દનજુ |  
મીનાાંક તનમકલ તનશાનાથ કોરટલ સમાનાત્સમ મૌંજજગણુકૌ પીનાચ્છ 
સતૂ્રપદ યાનાત પત્રકર કાનમ્યદાંિવરભતૃ || ૧૦ ||  
 
ઓં શ્રી પરશરુામાય નમઃ  
 
ધૈયાાંબધેુ પરશચુયાકતધકૃત્તખલ વયાકવનીશ્વર મહા શૌયાકચભભતૂકૃત 
વીયાકત્સમજાતભજુ વીયાકવલેપતનકર |  
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ભાયાકપરાધકુતપતાયાકજ્ઞયાગચલતનાયાકત્સમ સગૂલ તરો 
કાયાકઽપરાધમતવચાયાકયક મૌઘજતય વીયાકતમતા મતય દયા || ૧૧ ||  
 
ઓં શ્રી રામાય નમઃ  
 
શ્રીરામલક્ષ્મણશકુારામ ભરૂવતગુૌરામલાતમતમહો હારામરસ્તતુ 
યશોરામકાાંતતસતુ નોરામલધધકલહ |  
સ્વારામવયકરરપ ુવીરામયાતધિકર ચીરામલાવતૃકટે સ્વારામ 
દશકનજમારામયાગતસઘુોરામનોરથહર || ૧૨ ||  
 
ઓં શ્રી રામાય નમઃ શ્રીકેશવપ્રરદશનાકેશ જાતકતપલોકેશ ભગ્નરતવભ ૂ
સ્તોકેતરાતતિહરણાકેવલાતકસખુધીકેરકકાલજલદ |  
સાકેતનાથવરપાકેરમખુ્યસતુ કોકેન ભક્ક્તમતલુાાં રાકેંદુ ચબિંબમખુ 
કાકેક્ષણાપહ ર્હષીકેશ તેંઽતિકમલે || ૧૩ || 
 
ઓં શ્રી રામાય નમઃ  
 
રામેનણૃાાં ર્હદચભરામેનરાતશકુલ ભીમેમનોદ્યરમતાાં 
ગોમેરદનીજતયતપોઽમેયગાતધસતુ કામેતનતવષ્ટ મનસી |  
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શ્યામે સદા ત્સવતયજજતામેય તાપસજ રામે ગતાતધકસમે 
ભીમેશચાપદલનામેયશૌયકજજત વામે ક્ષણે તવજતયની || ૧૪ ||  
 
ઓં શ્રી સીતાસ્વરૂતપણૈ શ્રીયૈ નમઃ  
 
કાાંતારગેહખલ કાાંતારટદ્વદન કાાંતાલકાાંતકશરાં કાાંતારઽઽયાઽ ાંંબજુતન 
કાાંતાન્વવાયતવધ ુકાાંતાશ્મભારદપહરે |  
કાાંતાચલલોલદલ કાાંતાચભશોચભતતલ કાાંતાભવાંતમનસુા 
કાાંતાનયુાનજજત કાાંતારદુગકકટ કાાંતારમાત્સવવત ુમાાં || ૧૫ ||  
 
ઓં શ્રી રામાય નમઃ  
 
દાાંત ાં દશાનન સતુાાંત ાં ધરામતધવસાંતાં પ્રચાંિ તપસા ક્લાાંત ાં સમેત્સય 
તવતપનાાંત ાં ત્સવવાપ યમનાંતાં તપક્સ્વ પટલમ |  
યાાંતાં ભવારતત ભયાાંત ાં મમાશ ુભગવાંતાં ભરેણ ભજતાત સ્વાાંત ાં સવારર 
દનજુાાંતાં ધરાધરતનશાાંત ાં સ તાપસવરમ || ૧૬ ||  
 
ઓં શ્રી રામાય નમઃ  
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શાંપાભચાપલવ કાંપાસ્ત શતબૃલ સાંપારદતાતમતયશાઃ શાં પાદ 
તામરસ સાંપાતત નોઽલ મન ુકાંપાર સેન રદશમે |  
સાંપાતત પચક્ષ સહજ ાંપાપ રાવણ હતાં પાવનાં યદ કૃથા ત્સવાાં પાપ કૂપ 
પતત તાં પારહ માાં તદતપ પાંપા સરસ્ત ટચર || ૧૭ ||  
 
ઓં શ્રી રામાય નમઃ  
 
લોલાક્શ્યપેચક્ષતસલુીલાકુરાંગવદ ખેલાકુતહૂલ ગતે 
સ્વાલાપભતૂમજતનબાલાપહાયકનજુ પાલાદ્યભો જય જય |  
બાલાક્ગ્નદગ્ધપરુ શાલાતનલાત્સમજતન ફાલાત્તપત્તલરજો 
નીલાાંગદારદકતપ માલાકૃતાચલપથ મલૂાભ્યતીત જલધે || ૧૮ ||  
 
ઓં શ્રી રામાય નમઃ  
 
તણૂીરકામુકકકૃપાણીરકણાાંકભજુ પાણી રતવપ્રતતમભાઃ ક્ષોચણધરાચલતનભ 
ઘોણી મખુારદઘનવેણીસરુક્ષણકરઃ |  
શોચણભવન્નયન કોણી જજતાાંબતુનતધ પાણી રરતાહકણમણી 
શે્રણીવતૃાાંતિરરહ વાણીશસનૂવુર વાણીસ્તતુો તવજયતે || ૧૯ ||  
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ઓં શ્રી રામાય નમઃ  
 
હુાંકારપવૂકમથટાંકારનાદમતત પાંકાઽવધાયક ચચલતા 
લાંકાતશલોચ્ચયતવશાંકા પતરિદુર શાંકાસયસ્ય ધનષુઃ |  
લાંકાતધપોમનતુયાંકાલરાતત્રતમવ શાંકાશતાકુલતધયા તાંકાલદાંિશત 
સાંકાશકામુકખ શરાાંકાક્ન્વતાં ભજ હરરિં || ૨૦ || 
 
ઓં શ્રી રામાય નમઃ  
 
ધીમાનમેયતનધુામાઽઽતકમાંગલદનામા રમાકમલભ ૂકામારરપન્નગપ 
કામારહ વૈરરગરુુ સોમારદવાંદ્ય મરહમ |  
સ્થેમારદનાપગત સીમાઽવતાત્સસખલ સામાજ રાવણરરપ ૂરામાચભદો 
હરરરભૌમાકૃતતઃ પ્રતન સામારદ વેદતવષયઃ || ૨૧ ||  
 
ઓં શ્રી રામાય નમઃ  
 
દોષાઽત્સમભવૂશતરુાષાિતતક્રમજ રોષાત્સમભત ૃકવચસ 
પાષાણભતૂમતુનયોષાવરાત્સમતનવેુશારદદાતયચરણઃ |  
નૈષાધયોતષધસભેુષાકૃદાંિજતન દોષાચરારદ સરુ્હદો 
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દોષાગ્રજન્મમતૃતશોષાપહોઽવત ુસદુોષાાંતિજાતહનનાત || ૨૨ ||  
 
ઓં શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ  
 
વ ૃાંદાવનસ્થપશ ુવ ૃાંદાવનાં તવનતુ વ ૃાંદારકૈકશરણાં નાંદાત્સમજ ાં તનહત તનિંદા 
કૃદા સરુજનાંદામબદ્ધ જઠરમ |  
વાંદામહ ેવયમ માંદાવદાતરુચચ માંદાક્ષકારરવદનાં કુાંદાચલદાંતમતુ 
કાંદાતસતપ્રભતનુાંદાવરાક્ષસહરમ || ૨૩ ||  
 
ઓં શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ  
 
ગોપાલકોત્સસવકૃતાપારભક્ષ્યરસ સપૂાન્નલોપકુતપતા 
શાપાલયાતપતલયાપાાંબદુાચલસચલલાપાયધારરતચગરે |  
સાપાાંગદશકનજતાપાાંગ રાગયતુ ગોપાાંગ નાાંશકુ ર્હતત વ્યાપાર 
શૌંિતવતવધાપાય તસ્ત્સવમવ ગોપારરજાતહરણ || ૨૪ ||  
 
ઓં શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ  
 
કાંસારદકાસદવતાંસા વનીપતતતવરહિંસાકૃતાત્સમજનષુાં સાંસારભતૂતમહ 
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સાંસારબદ્ધમન સાંસારચચત્સસખુતનમુ |  
સાંસાધયાંતમતનશાંસાજત્સવકવ્રજમહાંસાદરાં ભત ભજે 
હાંસારદતાપસરરરાંસાસ્પદાં પરમહાંસારદ વાંદ્ય ચરણમ || ૨૫||  
 
ઓં શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ રાજીવ નેત્રતવદુરાજીવમામવત ુરાજીવ 
કેતનવશાં વાજીભપતત્તનપૃરાજી રથાક્ન્વતજ રાજીવ ગવકશમન |  
વાજીશવાહતસત વાજીશ દૈત્સય તન ુવાજીશ ભેદકરદો- જાકજીકદાંબનવ 
રાજીવ મખુ્યસમુ રાજીસવુાતસતતશરઃ || ૨૬ ||  
 
ઓં શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ  
 
કાલીર્હદાવસથ કાલીયકુાંિચલપ કાલીસ્થપાદનખરા વ્યાલીનવાાંશકુર 
વાચલગણારુચણત કાલીરુચે જય જય |  
કેલીલવાપર્હત કાલીશદત્તવર નાલીકદૃપ્તરદતતભ ૂ
ચલૂીકગોપમરહલાલીતનઘૂસણૃધલૂીકણાાંકર્હદય || ૨૭ || 
 
ઓં શ્રી કૃષ્ણાય  
 
નમઃ કૃષ્ણારદ પાાંડુસતુ કૃષ્ણા મનઃપ્રચરુ તષૃ્ણા સતુબૃ્પ્તકરવાક 

www.yo
us

igm
a.c

om



કૃષ્ણાાંકપાચલરત કૃષ્ણાચભધાઘહર કૃષ્ણારદષણ્મરહલ ભોઃ |  
પષુ્ણાત ુમામજજત તનષ્ણાદ વાતધિમદુ નષુ્ણાાંશ ુમાંિલ હરે જજષ્ણો 
ચગરીંદ્ર ધર તવષ્ણો વષૃાવરજ ધષૃ્ણો ભવાન કરુણયા || ૨૮ ||  
 
ઓં શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ  
 
રામાતશરોમચણધરામાસમેતબલરામાનજુાચભધરતતિં વ્યોમાસરુાાંતકર 
તે મારતાત રદશમે માધવાાંતિકમલે |  
કામાતકભૌમપરુ રામાવચલપ્રણય વામાચક્ષપીતતનભુા 
ભીમારહનાથમખુવૈમાતનકાચભનતુ ભીમાચભવાંદ્ય ચરણ || ૨૯ ||  
 
ઓં શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ  
સ્વક્ષ્વેલભક્ષ્યભય દાચક્ષશ્રવો ગણજ લાક્ષેપપાશયમનાં 
લાક્ષગહૃજ્વલન રક્ષો રહરિિંબબક ભૈક્ષાન્નપવૂકતવપદઃ |  
અક્ષાનબુાંધભવરૂક્ષાક્ષરશ્રવણ સાક્ષાન્મરહષ્યવમતી 
કક્ષાનયુાનમધમક્ષ્માપસેવનમભીક્ષ્ણાપહાસમસતાાં || ૩૦ ||  
 
ચક્ષાણ એવતનજ પક્ષાગ્રભદૂશશતાક્ષાત્સમજારદ સરુ્હદા 
માકે્ષપકારરકુનપૃાક્ષૌરહણીશતબલાક્ષોભદીચક્ષતમનાઃ |  
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તાક્ષ્યાકતસચાપશરતીક્ષ્ણારરપવૂકતનજ લક્ષ્માચણચાપ્યગણયન 
વકૃ્ષાલયધ્વજરરરક્ષાકરો જયતત લક્ષ્મીપતતયકદુપતતઃ || ૩૧ ||  
 
ઓં શ્રી બદુ્ધાય નમઃ, ઓં શ્રી કલ્કકને નમઃ  
 
બદુ્ધાવતારકતવ બદ્ધાનકુાંપકુરુ બદ્ધાાંજલૌ મતય દયાાં શૌદ્ધોદતનપ્રમખુ 
સૈદ્ધાાંતતકા સગુમ બૌદ્ધાગમપ્રણયન |  
કૃદ્ધારહતાસરુ્હતતતસદ્ધાતસખેટધર શદુ્ધાશ્વયાનકમલા શદુ્ધાાંતમાાંરુચચતપ 
નદ્ધાચખલાાંગ તનજ મદ્ધાઽવ કકયચભધ ભોઃ || ૩૨ ||  
 
ઓં શ્રી બદરી નારાયણ નમઃ  
 
સારાંગ કૃતત્તધર સારાંગ વારરધર સારાંગ રાજવરદા સારાંગ દારરતર 
સારાંગ તાત્સમમદ સારાંગતૌષધબલાં |  
સારાંગ વત્સકુસમુ સારાં ગતાં ચ તવ સારાંગ માાંતિયગુલાં સારાંગ વણકમપ 
સારાંગ તાધજમદ સારાંગ રદિંસ્ત્સવમવ મામ || ૩૩ ||  
 
માંગળા ચરણ  
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ગ્રીવાસ્ય વાહતન ુદેવાાંિજારદદશ ભાવાચભરામ ચરરતાં 
ભાવાતતભવ્યશભુ દીવારદરાજયતત ભવૂાક્ગ્વલાસ તનલયાં |  
શ્રીવાગધીશમખુ દેવાચભનમ્ય હરરસેવાચકનેષ ુપઠતા- માવાસ 
એવભતવતાઽવાગ્ભવેતરસરુાવાસલોકતનકરે || ૩૪ ||  
 
|| ઇતત શ્રીમદ્વારદરાજપજૂ્યચરણ તવરચચતાં શ્રીદશાવતારસ્તતુતઃ સાંપણૂાં 
||  
 
|| ભારતીરમણમખુ્યપ્રાણાાંતગકત શ્રીકૃષ્ણાપકણમસ્ત ુ||  
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