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shrIchaturviMshatyavatArastotram

શ્રીચતુિવશત્યવતાર તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
પાતાલગં ક્ષ તતલં સરુ દપાતા હ વાઽઽિદદૈત્યમુદધેિનદધાૈ જલાે વર્મ્ ।
ઉદૃ્ધત્ય ચાતનુત ય તનુતાે યજંૂ ષ તં સકૂરં પ્રથમપ્રથમં નમા મ॥ ૧॥ var તં શઙ્કરં
વાય ભવું મનુમપાચ્ચ ભવું સમ તાં ભૂ વા તદ યતનયાતનયાેઽથ હ વા॥
યઃ વાત્મજૈઃ સરુગણૈરસરુવ્રજં તં યજ્ઞં દ્વતીયમભવાય ભજેઽ દ્વતીયમ્॥ ૨॥
પ્રાદુબર્ભવૂ ભવદુબર્લ ચત્ત ત્તીન્ જ્ઞાનાપેદેશરિહતાનપુદેષુ્ટકામઃ ।
યાે દેવવ દ્યચરણાે નનુ દેવહૂત્યાં વ દેઽવગાહકિપશં કિપલં તીયમ્॥ ૩॥
યઃ સનૂુકામુકમસનૂપુરાેધય તં સ તાષેયન્ વજનકં વજના તહાિત્રમ્ ।
જજ્ઞે િવધૂતભવભીરવધૂતવષેાે દત્તાે ભવપ્રભવદુઃખહરાેઽ તુ તુયર્ઃ॥ ૪॥
સઙ્ક પમાત્રકરણાદ્ગતક પનષં્ટ ગૂઢં વત વિનગમં સગુમં કિર યન્ ।
ધાતુિવચારચતુરાેઽજિન યશ્ચતુધાર્ સવે વ પ ચમમપ ચશરં કુમારમ્॥ ૫॥
સ કારમહર્ ત સતામપકારકાેઽપીત્યેવંિવધા ષ ગરં િવશદાં િવદ્યાસ્યન્ ।
યાેઽશષેદાષેસદને મદનેઽદિયષ્ટ નારાયણાે િવજયદાે જયતાત્ સ ષષ્ઠઃ॥ ૬॥
યઃ કેશવેઽકૃતર ત િકલ શશૈવેઽિપ દૃ ટ્વા વદુઃખહરણં શરણં તદેવ ।
ત મૈ સનુી તતનયાય નયા વતાય િનતં્ય ધ્રવુાય વરદં વરયેઽશ્વસખં્યમ્॥ ૭॥
િક વનેમુ પથગતં પપુવુે ન ભૂ મ િક દુગ્ધ પમથ સારમદુગ્ધ યાે ન ।
તં વૈ િહતાય જગતાં િવિહતાવતારં વ દેઽષ્ટમં થુમહં થુલપ્રતાપમ્॥ ૮॥
પવૂ િન ચરણતાે ગ્ િહણામપવૂ ધમ જનાય િનિદદેશ જના તરજ્ઞઃ ।
યાેઽ તે તથવૈ િવરજ તમસાં િવરજ્યન્નત્યષર્ભાેઽ તુ નવમાે નવ સ દ્ધદઃ સઃ॥ ૯॥
િનદ્રા વતસ્ય મખુતાે િહ ચતુમુર્ખસ્ય સ્ર તા જલે પ્ર તદદેઽ પ્રતમઃ શ્રુતીયર્ઃ ।
હ વા તુરઙ્ગવદનં ચતુરં રણે તં સાખૈ્યહેયા િકલ ભજે દશમં હયાસ્યમ્॥ ૧૦॥
સત્યવ્રતાય િનજભ ક્તરતાય િનતં્ય ગુહ્યં પુરા િવિવિદષુઃ વપુરાણત વમ્ ।
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યાેઽકાલજે પ્રલયકાલજલે વ્યહાષ દેકાદશાે જગ ત મે ગ તર તુ મ સ્યઃ॥ ૧૧॥
ષે્ઠન મ દરમમ દભરં ગિર યઃ ક્ષીરાેદધાવમરદૈત્યકૃતે દધાર ।
િનઃશ્વાસન તતતરઙ્ગસરુઙ્ગલુ ધઃ સ દ્વાદશાેઽ તુ કુદશાપેશમાય કૂમર્ઃ॥ ૧૨॥
સવ જગદ્ધિરમયં જગતી ત વાક્યં ત યં િવધાતુમથ ચત્રતનૂં િવધાય ।
ત ભાદ યત સદા યતતાં દુરાપઃ સાેઽ તુ િત્રયુક્તદશમઃ શમદાે સહઃ॥ ૧૩॥
વા સલ્યમાત્મપુ ષષેુ પુ પ્રતાપઃ સ દશર્યન્નિવરતં િનરતં વભક્તાૈ ।
ગ્રાહાદમાેચયદમાેઘબલાે ગજે દં્ર ભૂત્યૈ હિરમર્નુ મતાેઽ વ મતાપેમઃ સઃ॥ ૧૪॥
સવર્ વમવે બલયેઽપર્યતે વમષે પ્રત્યપર્યત્તદપરં ન તદહર્મ યમ્ ।
લાેકત્રયે િકમિપ વ તુ િવલાેકમાનઃ શ્રીવામનાે વસતુ પ ચદશાે મનાેઽ જે॥ ૧૫॥
ષ્ટાિન્નગૂઢિવષયાન્ સિુવષ ણ ચત્તે તે િવધાતિર િવધા સતુૈઃ સિુવજ્ઞૈઃ ।
ઉદ્ભૂય સષુુ્ઠતરમુત્તરયા ચકાર સ્યાત્ ષાેડશઃ પરમહંસગ તઃ સ હંસઃ॥ ૧૬॥
આિવબર્ભવૂ ભુિવ ભવૂલયં પ્રપાતું યઃ સ જનષેુ િકલ ક પપલા શક પઃ ।
દુષ્ટવ્રજસ્ય દહને દહનાેઽ દ્વતીય તં વાં મનું પુ ષસપ્તદશં મનુ વ॥ ૧૭॥
યાેઽથાર્ય િવ દઘે દભૂત્ સરુાણાં નાનાિવધામયિવનાશિવધાનિવજ્ઞઃ ।
પીયષૂયષૂપિરપૂણર્ઘટં ગ્ હી વા ધ વ તિરઃ સખુકરાેઽ તુ કરાનેિવશઃ॥ ૧૮॥
રાજ યકં પ્રવરરાજગુણૈિવહીનં ગવાર્ વધમર્પરધમર્િવચારશૂ યમ્ ।
યાેઽનેકવારમવધીદવધીિરત તમેકાનેિવશમવબુ ય ત કાે ન રામમ્॥ ૧૯॥
િપ યં િનયાેગમ તદ ઘર્િવયાેગદાિય સ માનયન્ મનુસમા વ્યનયદ્વનષેુ ।
યઃ વીયરક્ષણકૃતે િવિહતક્ષણ તં શ્રીરામમાશ્રયવરં શ્રય ચત્ત િવશમ્॥ ૨૦॥
સ પીિડતાં મનજુપૈદર્નજુ વભાવૈ વયન્ વસમુતી ં વસદેુવગેહે ।
આિવબર્ભવૂ જનતાપિરતાપહૃત્ સ કૃ ણાેઽ તુ મેઽિપ ગદહા ગદયૈકિવશઃ॥ ૨૧॥
કાલને નષ્ટિધષણાન્ પ્રબલને વીક્ષ્ય લાેકાન્ પરાશરમનુેઃ શરણેઽવતીણર્ઃ ।
ભક્ત પ્રયઃ શ્રુ તગણં બહુધા વ્યભંક્તવ્યાસાેઽ તુ મે શવકરઃ કરનતે્રસખં્યઃ॥ ૨૨॥
લાેકે મખાિદ મષત વસખુાિદબી ં વ્યાપ્તાં પ્રભૂતકરણેઽ મતભૂતિહસામ્ ।
યાે મૂલતઃ િકલ િવમૂલિયતું પ્રજજ્ઞે ચત્તે િત્રનતે્રકલનં કલયા મ બુદ્ધમ્॥ ૨૩॥
પ્રાપ્તષેુ સ સુ તનુતાં પ્રચુરે વસ સુ ધમ તરાેિહતવ ત પ્ર તે વધમ ।
જજ્ઞેઽથ િવ યશસાે િનલયે યશ વી કલ્ક પ્ર સદ્ધચિરતાેઽવતુ સદ્ધસખં્યઃ॥ ૨૪॥
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॥ ઇ ત શ્રી ચતુિવશત્યવતાર તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥

This stotram praises the 24 important incarnations

of Vishnu as described in Srimad Bhagavatam

Canto-sarga 1 chapter-adhyAya 3 and

Canto 2 chapter 7

with some variations.
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