|| શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ ||
|| અથ દશાવતાર સ્ત ુતતઃ ||

om

|| શ્રી લક્ષ્મી હયગ્રીવાય નમઃ ||

a.
c

[ અશ્વ ધાટી ]
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ઓં મત્સસ્યાય નમઃ

ૃ
ુ ારરજલધે
પ્રોષ્ઠીશ તવગ્રહ સુતનષ્ઠીવનોદ્ધતતવતશષ્ટાાં
બચ

.y

કોષ્ઠાાંતરારહતતવચેષ્ટાગમૌઘપરમેષ્ઠીરિત ત્સત્સવમવ મામ |

w

w

પ્રેષ્ઠાકક સ ૂનુમનુચેષ્ટાથક માત્સમતવદતીષ્ટો યુગાાંતસમયે

w

ુ ાહન વરાષ્ટાપદપ્રભતનો || ૧ ||
સ્થેષ્ઠાત્સમશૃગ
ાં ધ ૃતકાષ્ઠાાંબવ
ઓં શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ખાંિીભવદ્બહલ
ાં
સુચિાં ી કૃતો દતધ
ુ રિિંિીરજૃભણ
મહા કાાંિાતત ચચત્ર ગતત શૌંિાદ્ય હૈમરદ ભાાંિા પ્રમેય ચરરત |
ચાંિાશ્વકાંઠમદ શુિાં ાલ દુર્હક દય ગાંિા ચભખાંિાકર દો- શ્ચાંિા મરે શહય
ુાં ૃતે દૃશમ ખાંિા મલાં પ્રરદશ મે || ૨ ||
તિાક

ૂ ાક કૃતે ત્સવવત ુ નમાક ત્સમ પ ૃષ્ઠધ ૃત ભમાક ત્સમ માંદર ચગરે
ઓં કૂમાક ય નમઃ કમ
ધમાક વલાંબન સુધમાક સદાકચલત શમાક સુધાતવતરણાત |
ુ દુમાક તય દાનવસુમમાક ચભભેદન પટો ઘમાકકક કાાંતત વર
દુમાક ન રાહમ
ુ ખ
વમાક ભવાન ભુવન તનમાક ણ ધ ૂત તવકૃતતઃ || ૩ ||
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ઓં ધન્વાંતરે નમઃ

a.
c

ધન્વાંતરેં ગરુચચ ધન્વાંતરે ઽરરતરુ ધન્વાંસ્તરીભવસુધા-
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ભાન્વાંતરાવસથ મન્વાંતરાતધકૃત તન્વાંતરૌષધતનધે |
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ુ ન્વાંતમાજજશુતવ તન્વન્મમાબ્ધધ તનયા
ધન્વાંતરાં ગશુગધ
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સ ૂન્વાંતકાત્સમર્હદતન્વાંતરાવયવ તન્વાંતરાતતિજલધૌ || ૪ ||

w

w

ઓં શ્રી નારાયણાયૈ નમઃ

w

યાક્ષીરવાતધિમદનાક્ષીણદપકરદતતજાક્ષોચભતામરગણા
પેક્ષાપ્તયેઽજતનવલક્ષાાંશચુ બિંબજજદતીક્ષ્ણાલકાવ ૃતમુખી |
સ ૂક્ષમાવલગ્નવસનાઽઽક્ષેપકૃત્સકુચ કટાક્ષાક્ષમીકૃતમનો
દીક્ષાસુરાર્હતસુધાઽક્ષાચણનોઽઽવત ુ સુરૂક્ષેક્ષણાદ્ધરરતનુઃ || ૫ ||
ઓં શ્રી નારાયણાયૈ નમઃ

તશક્ષારદયુજ્ઞગમ દીક્ષાસુલક્ષણ પરીક્ષાક્ષમાતવતધસતી દાક્ષાયણી
ક્ષમતત સાક્ષાદ્રમાતપનય દાક્ષેપવીક્ષણતવધૌ |
પ્રેક્ષાચક્ષલોભકરલાક્ષાર સોચક્ષત પદાક્ષેપલચક્ષતધરા
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સાઽક્ષારરતાત્સમતનુ ભ ૂક્ષારકારરતનરટ લાક્ષાઽક્ષમાનવત ુ નઃ || ૬ ||

a.
c

ઓં શ્રી વરાહાય નમઃ
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ુ ાભશુભ શીલારદ્રદે હધર ખેલાર્હતોદતધધુની શૈલારદયુક્ત
નીલાાંબદ
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તનચખલેલા કટાદ્યસુર ત ૂલાટવીદહન તે |

કોલાકૃતે જલતધ કાલાચયાવયવ નીલાધજદાં ષ્ર ધરરણી
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w
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લીલાસ્પદોરુતલમ ૂલાતશયોચગવરજાલાચભવાંરદત નમઃ || ૭ ||

w

ઓં શ્રી નરતસિંહાય નમઃ
દાં ભોચલતીક્ષ્ણનખ સાંભેરદતેંદ્રરરપુ કુાંભીંદ્ર પારહ કૃપયા સ્તાંભાભક
કાસહનરિિંભાય દત્તવર ગાંભીર નાદ ન ૃહરે |
અંભોરદજાનુસરણાાંભોજભ ૂપવન કુાંભીન સેશ ખગરાટ કુાંભીંદ્ર કૃતત્તધર
જભારર
ાં
ષણ્મુખ મુખાાંભોરુ હાચભ નુત માાં || ૮ ||

ઓં શ્રી વામનાય નમઃ
તપિંગાક્ષ તવક્રમ ત ુરાં ગારદ સૈન્ય ચત ુરાં ગા વચલપ્ત દનુજા સાાંગા ધ્વરસ્થ
બચલ સાાંગાવપાત ર્હતષતાાંગા મરાચલનુત તે |

om

ુાં
ુાં
શૃગ
ાં ાર પાદનખ તગાગ્રચભન્ન
કન કાાંગાાંિપાતત તરટની તગાતત
માંગલ

gm
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ઓં શ્રી વામનાય નમઃ

a.
c

તરાં ગા ચભભ ૂત ભજ કાાંગાઘ વામન નમઃ || ૯ ||

ધ્યાનાહક વામન તનોનાથ પારહ યજમાના સુરેશવસુધા દાનાય
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યાચતનક લીનાથક વાગ્વતશત નાનાસદસ્ય દનુજ |

w

w

મીનાાંક તનમકલ તનશાનાથ કોરટલ સમાનાત્સમ મૌંજજગુણકૌ પીનાચ્છ

w

સ ૂત્રપદ યાનાત પત્રકર કાનમ્યદાં િવરભ ૃત || ૧૦ ||
ઓં શ્રી પરશુરામાય નમઃ
ુ ે પરશુચયાક તધકૃત્તખલ વયાક વનીશ્વર મહા શૌયાક ચભભ ૂતકૃત
ધૈયાાં બધ
વીયાક ત્સમજાતભુજ વીયાકવલેપતનકર |

ભાયાક પરાધકુતપતાયાક જ્ઞયાગચલતનાયાક ત્સમ સ ૂગલ તરો
કાયાક ઽપરાધમતવચાયાક યક મૌઘજતય વીયાક તમતા મતય દયા || ૧૧ ||
ઓં શ્રી રામાય નમઃ

યશોરામકાાંતતસુત નોરામલધધકલહ |

om

શ્રીરામલક્ષ્મણશુકારામ ભ ૂરવત ુગૌરામલાતમતમહો હારામરસ્ત ુત

a.
c

સ્વારામવયકરરપુ વીરામયાતધિકર ચીરામલાવ ૃતકટે સ્વારામ
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દશકનજમારામયાગતસુઘોરામનોરથહર || ૧૨ ||
ઓં શ્રી રામાય નમઃ શ્રીકેશવપ્રરદશનાકેશ જાતકતપલોકેશ ભગ્નરતવભ ૂ
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ુ ધીકેરકકાલજલદ |
સ્તોકેતરાતતિહરણાકેવલાતકસખ

w

w

સાકેતનાથવરપાકેરમુખ્યસુત કોકેન ભક્ક્તમત ુલાાં રાકેંદુ ચબિંબમુખ

w

કાકેક્ષણાપહ ર્હષીકેશ તેંઽતિકમલે || ૧૩ ||
ઓં શ્રી રામાય નમઃ
રામેન ૃણાાં ર્હદચભરામેનરાતશકુલ ભીમેમનોદ્યરમતાાં
ગોમેરદનીજતયતપોઽમેયગાતધસુત કામેતનતવષ્ટ મનસી |

શ્યામે સદા ત્સવતયજજતામેય તાપસજ રામે ગતાતધકસમે
ભીમેશચાપદલનામેયશૌયકજજત વામે ક્ષણે તવજતયની || ૧૪ ||
ઓં શ્રી સીતાસ્વરૂતપણૈ શ્રીયૈ નમઃ

કાાંતાન્વવાયતવધુ કાાંતાશ્મભારદપહરે |
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ુ તન
કાાંતારગેહખલ કાાંતારટદ્વદન કાાંતાલકાાંતકશરાં કાાંતારઽઽયાઽંાંબજ

a.
c

કાાંતાચલલોલદલ કાાંતાચભશોચભતતલ કાાંતાભવાંતમનુસા
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ઓં શ્રી રામાય નમઃ
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કાાંતાનુયાનજજત કાાંતારદુગકકટ કાાંતારમાત્સવવત ુ માાં || ૧૫ ||

w

w

દાાંત ાં દશાનન સુતાાંત ાં ધરામતધવસાંત ાં પ્રચાંિ તપસા ક્લાાંત ાં સમેત્સય

w

તવતપનાાંત ાં ત્સવવાપ યમનાંત ાં તપક્સ્વ પટલમ |
યાાંત ાં ભવારતત ભયાાંત ાં મમાશુ ભગવાંત ાં ભરે ણ ભજતાત સ્વાાંત ાં સવારર
દનુજાાંત ાં ધરાધરતનશાાંત ાં સ તાપસવરમ || ૧૬ ||
ઓં શ્રી રામાય નમઃ

શાંપાભચાપલવ કાંપાસ્ત શત ૃબલ સાંપારદતાતમતયશાઃ શાં પાદ
તામરસ સાંપાતત નોઽલ મનુ કાંપાર સેન રદશમે |
સાંપાતત પચક્ષ સહજપાપ
ાં
રાવણ હતાં પાવનાં યદ કૃથા ત્સવાાં પાપ કૂપ
પતત તાં પારહ માાં તદતપ પાંપા સરસ્ત ટચર || ૧૭ ||

om

ઓં શ્રી રામાય નમઃ

a.
c

લોલાક્શ્યપેચક્ષતસુલીલાકુરાંગવદ ખેલાકુત ૂહલ ગતે
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ુ પાલાદ્યભો જય જય |
સ્વાલાપભ ૂતમજતનબાલાપહાયકનજ
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બાલાક્ગ્નદગ્ધપુર શાલાતનલાત્સમજતન ફાલાત્તપત્તલરજો
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નીલાાંગદારદકતપ માલાકૃતાચલપથ મ ૂલાભ્યતીત જલધે || ૧૮ ||

w

w

w

ઓં શ્રી રામાય નમઃ

ત ૂણીરકામુક
ક કૃપાણીરકણાાંકભુજ પાણી રતવપ્રતતમભાઃ ક્ષોચણધરાચલતનભ
ઘોણી મુખારદઘનવેણીસુરક્ષણકરઃ |
શોચણભવન્નયન કોણી જજતાાંબતુ નતધ પાણી રરતાહક ણમણી
શ્રેણીવ ૃતાાંતિરરહ વાણીશસ ૂનુવર વાણીસ્ત ુતો તવજયતે || ૧૯ ||

ઓં શ્રી રામાય નમઃ
હક
ુ ાં ારપ ૂવકમથટાંકારનાદમતત પાંકાઽવધાયક ચચલતા
લાંકાતશલોચ્ચયતવશાંકા પતરિદુર શાંકાસયસ્ય ધનુષઃ |
લાંકાતધપોમનુતયાંકાલરાતત્રતમવ શાંકાશતાકુલતધયા તાંકાલદાં િશત
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સાંકાશકામુખ
ક શરાાંકાક્ન્વતાં ભજ હરરિં || ૨૦ ||
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ઓં શ્રી રામાય નમઃ
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ધીમાનમેયતનુધામાઽઽતકમગ
ાં લદનામા રમાકમલભ ૂ કામારરપન્નગપ
કામારહ વૈરરગુરુ સોમારદવાંદ્ય મરહમ |
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સ્થેમારદનાપગત સીમાઽવતાત્સસખલ સામાજ રાવણરરપ ૂ રામાચભદો

w

w

w

હરરરભૌમાકૃતતઃ પ્રતન સામારદ વેદતવષયઃ || ૨૧ ||
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