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શ્રીચતુિવશત્યવતાર તાતે્રમ્ ૨

ભાગવતપુરાણા તગર્તમ્ સગર્ ૧ અ યાય ૩
સતૂ ઉવાચ ।
જગ્ હે પાૈ ષં પં ભગવાન્મહદાિદ ભઃ ।
સ ભૂતં ષાેડશકલમાદાૈ લાેક સ ક્ષયા॥ ૧॥
યસ્યા ભ સ શયાનસ્ય યાેગિનદ્રાં િવત વતઃ ।
ના ભહ્ર દા બુ દાસીદ્બ્રહ્મા િવશ્વ ં પ તઃ॥ ૨॥
યસ્યાવયવસસં્થાનૈઃ ક પતાે લાેકિવ તરઃ ।
તદ્વૈ ભગવતાે પં િવશદંુ્ધ સ વમૂ જતમ્॥ ૩॥
પ ય ત્યદાે પમદભ્રચ ષા સહસ્રપાદાે ભુ નનાદ્ભુતમ્ ।
સહસ્રમૂધર્શ્રવણા ક્ષના સકં સહસ્રમાૈલ્ય બરકુ ડલાે લસત્॥ ૪॥
અેતન્નાનાવતારાણાં િનધાનં બીજમવ્યયમ્ ।
યસ્યાંશાંશને જ્ય તે દેવ તયર્ઙ્નરાદયઃ॥ ૫॥
સ અેવ પ્રથમં દેવઃ કાૈમારં સગર્મા શ્રતઃ ।
ચચાર દુશ્ચરં બ્રહ્મા બ્રહ્મચયર્મખ ડતમ્॥ ૬॥
દ્વતીયં તુ ભવાયાસ્ય રસાતલગતાં મહીમ્ ।
ઉદ્ધિર યન્નપુાદત્ત યજ્ઞેશઃ સાૈકરં વપુઃ॥ ૭॥
તીય ષસગ વૈ દેવ ષ વમપુેત્ય સઃ ।
ત તં્ર સા વતમાચષ્ટ નૈ ક ય કમર્ણાં યતઃ॥ ૮॥
તુય ધમર્કલાસગ નરનારાયણા ષી ।
ભૂ વાત્માપેશમાપેેતમકરાેદ્દશુ્ચરં તપઃ॥ ૯॥
પ ચમઃ કિપલાે નામ સદ્ધશેઃ કાલિવ લુતમ્ ।
પ્રાવેાચાસરુયે સાઙ્ખ્યં ત વગ્રામિવિનણર્યમ્॥ ૧૦॥
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ષષ્ઠમત્રેરપત્ય વં તઃ પ્રાપ્તાેઽનસયૂયા ।
આ વી ક્ષક મલકાર્ય પ્રહ્લાદાિદ ય ઊ ચવાન્॥ ૧૧॥
તતઃ સપ્તમઆકૂત્યાં ચેયર્જ્ઞાેઽ ય યત ।
સ યામાદ્યૈઃ સરુગણૈરપા વાય ભવુા તરમ્॥ ૧૨॥
અષ્ટમે મે દેવ્યાં તુ નાભે ર્ત ઉ ક્રમઃ ।
દશર્ય વત્મર્ ધીરાણાં સવાર્શ્રમનમસૃ્કતમ્॥ ૧૩॥
ઋ ષ ભયાર્ ચતાે ભજેે નવમં પા થવં વપુઃ ।
દુગ્ધેમામાષેધીિવપ્રા તનેાયં સ ઉશત્તમઃ॥ ૧૪॥
પં સ જગ્ હે મા સ્યં ચા ષાેદિધસ લવે ।
નાવ્યારાે ય મહીમ યામપાદ્વવૈ વતં મનુમ્॥ ૧૫॥
સરુાસરુાણામુદિધ મ તાં મ દરાચલમ્ ।
દધ્રે કમઠ પેણ ષ્ઠ અેકાદશે િવભુઃ॥ ૧૬॥
ધા વ તરં દ્વાદશમં ત્રયાેદશમમવે ચ ।
અપાયય સરુાન યાન્માેિહ યા માેહયિ સ્ત્રયા॥ ૧૭॥
ચતુદર્શં નાર સહં બભ્રદૈ્દત્યે દ્રમૂ જતમ્ ।
દદાર કરજૈ રાવેરકાં કટકૃદ્યથા॥ ૧૮॥
પ ચદશં વામનકં કૃ વાગાદ વરં બલેઃ ।
પદત્રયં યાચમાનઃ પ્રત્યાિદ સુ સ્ત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૯॥
અવતારે ષાેડશમે પ ય બ્રહ્મદુ્રહાે પાન્ ।
િત્રઃસપ્તકૃ વઃ કુિપતાે િનઃક્ષત્રામકરાને્મહીમ્॥ ૨૦॥
તતઃ સપ્તદશે તઃ સત્યવત્યાં પરાશરાત્ ।
ચકે્ર વેદતરાેઃ શાખા દૃ ટ્વા પુંસાેઽ પમેધસઃ॥ ૨૧॥
નરદેવ વમાપન્નઃ સરુકાયર્ ચક ષર્યા ।
સમુદ્રિનગ્રહાદ િન ચકે્ર વીયાર્ યતઃ પરમ્॥ ૨૨॥
અેકાનેિવશે િવશ તમે ણષુ પ્રા ય જન્મની ।
રામકૃ ણાિવ ત ભવુાે ભગવાનહરદ્ભરમ્॥ ૨૩॥
તતઃ કલાૈ સ પ્ર ત્તે સ માેહાય સરુ દ્વષામ્ ।
બુદ્ધાે ના ા જનસતુઃ ક કટેષુ ભિવ ય ત॥ ૨૪॥
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અથાસાૈ યુગસ યાયાં દસ્યપુ્રાયષેુ રાજસુ ।
જિનતા િવ યશસાે ના ા ક લ્કજર્ગ પ તઃ॥ ૨૫॥
અવતારા હ્યસઙ્ખ્યયેા હરેઃ સ વિનધે દ્વ ઃ ।
યથાિવદા સનઃ કુલ્યાઃ સરસઃ સ્યુઃ સહસ્રશઃ॥ ૨૬॥
ઋષયાે મનવાે દેવા મનપુતુ્રા મહાજૈસઃ ।
કલાઃ સવ હરેરેવ સપ્ર પતયઃ તાઃ॥ ૨૭॥
અેતે ચાંશકલાઃ પુંસઃ કૃ ણ તુ ભગવા વયમ્ ।
ઇ દ્રાિરવ્યાકુલં લાેકં ડય ત યુગે યુગે॥ ૨૮॥
જન્મ ગુહ્યં ભગવતાે ય અેત પ્રયતાે નરઃ ।
સાયં પ્રાતગ્ ર્ણ ભ યા દુઃખગ્રામા દ્વમુચ્યતે॥ ૨૯॥
અેતદૂ્રપં ભગવતાે હ્ય પસ્ય ચદાત્મનઃ ।
માયાગુણૈિવર ચતં મહદાિદ ભરાત્મિન॥ ૩૦॥
યથા નભ સ મેઘાૈઘાે રે વાર્ પા થવાેઽિનલે ।
અેવં દ્રષ્ટિર દૃ ય વમારાેિપતમબુ દ્ધ ભઃ॥ ૩૧॥
અતઃ પરં યદવ્યક્તમવ્યૂઢગુણ િંહતમ્ ।
અદષૃ્ટાશ્રુતવ તુ વા સ વાે ય પુનભર્વઃ॥ ૩૨॥
યત્રેમે સદસદૂ્રપે પ્ર ત ષદ્ધે વસિંવદા ।
અિવદ્યયાત્મિન કૃતે ઇ ત તદ્બ્રહ્મદશર્નમ્॥ ૩૩॥
યદે્યષાપેરતા દેવી માયા વૈશારદ મ તઃ ।
સ પન્ન અેવે ત િવદુમર્િહ વે મહીયતે॥ ૩૪॥
અેવં ચ જન્માિન કમાર્ ણ હ્યકતુર્રજનસ્ય ચ ।
વણર્ય ત મ કવયાે વેદગુહ્યાિન હૃ પતેઃ॥ ૩૫॥
સ વા ઇદં િવશ્વમમાેઘલીલઃ જત્યવત્ય ત્ત ન સ જતેઽ મન્ ।
ભૂતષેુ ચા તિહત આત્મત ત્રઃ ષાડ્વ ગકં જઘ્ર ત ષડ્ગુણેશઃ॥ ૩૬॥
ન ચાસ્ય ક શ્ચિન્નપુણને ધાતુરવૈ ત જ તુઃ કુમનીષ ઊતીઃ ।
નામાિન પા ણ મનાવેચાે ભઃ સ ત વતાે નટચયાર્ મવાજ્ઞઃ॥ ૩૭॥
સ વેદ ધાતુઃ પદવી ં પરસ્ય દુર તવીયર્સ્ય રથાઙ્ગપાણેઃ ।
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યાેઽમાયયા સ તતયાનુ ત્ત્યા ભજેત ત પાદસરાજેગ ધમ્॥ ૩૮॥
અથેહ ધ યા ભગવ ત ઇ થં યદ્વાસદેુવેઽ ખલલાેકનાથે ।
કુવર્ ત સવાર્ત્મકમાત્મભાવં ન યત્ર ભૂયઃ પિરવતર્ ઉગ્રઃ॥ ૩૯॥
ઇદં ભાગવતં નામ પુરાણં બ્રહ્મસ મતમ્ ।
ઉત્તમશ્લાેકચિરતં ચકાર ભગવા ષઃ॥ ૪૦॥
િનઃશ્રેયસાય લાેકસ્ય ધ યં વ ત્યયનં મહત્ ।
તિદદં ગ્રાહયામાસ સતુમાત્મવતાં વરમ્॥ ૪૧॥
સવર્વેદે તહાસાનાં સારં સારં સમુદૃ્ધતમ્ ।
સ તુ સશં્રાવયામાસ મહારાજં પર ક્ષતમ્॥ ૪૨॥
પ્રાયાપેિવષં્ટ ગઙ્ગાયાં પર તં પરમ ષ ભઃ ।
કૃ ણે વધામાપેગતે ધમર્જ્ઞાનાિદ ભઃ સહ॥ ૪૩॥
કલાૈ નષ્ટદશૃામષે પુરાણાકાઽધનુાેિદતઃ ।
તત્ર ક તર્યતાે િવપ્રા િવપ્રષભૂર્િરતજેસઃ॥ ૪૪॥
અહં ચા યગમં તત્ર િનિવષ્ટ તદનુગ્રહાત્ ।
સાેઽહં વઃ શ્રાવિય યા મ યથાધીતં યથામ ત॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં પ્રથમસ્ક ધે
નૈ મષીયાપેાખ્યાને તીયાેઽ યાયઃ॥

From Srimad Bhagavatam Canto-sarga 1 chapter-adhyAya 3

This stotram praises the 24 (22+ haMsa and hayagrIva not mentioned here)

important incarnations of Vishnu as described in Srimad Bhagavatam

Canto 2 chapter 7 with some variations.
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