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ભાગવતપુરાણા તગર્તમ્ સગર્ઃ ૨ અ યાયઃ ૭
બ્રહ્માવેાચ ।
યત્રાેદ્યતઃ ક્ષ તતલાેદ્ધરણાય બભ્રત્
ક્રાૈડી ં તનું સકલયજ્ઞમયીમન તઃ ।

અ તમર્હાણર્વ ઉપાગતમાિદદૈત્યં
તં દંષ્ટ્રયાિદ્ર મવ વજ્રધરાે દદાર॥ ૧॥
તાે ચેરજનય સયુમા સયુજ્ઞ
આકૂ તસનૂુરમરાનથ દ ક્ષણાયામ્ ।

લાેકત્રયસ્ય મહતીમહરદ્યદા ત
વાય ભવુને મનનુા હિરિરત્યનૂક્તઃ॥ ૨॥

જજ્ઞે ચ કદર્મગ્ હે દ્વજ દેવહૂત્યાં
સ્ત્રી ભઃ સમં નવ ભરાત્મગ ત વમાત્રે ।

ઊચે યયાત્મશમલં ગુણસઙ્ગપઙં્ક
અ મ વધૂય કિપલસ્ય ગ ત પ્રપેદે॥ ૩॥

અત્રેરપત્યમ ભકાઙ્ક્ષતઆહ તુષ્ટાે
દત્તાે મયાહ મ ત યદ્ભગવા સ દત્તઃ ।

ય પાદપઙ્કજપરાગપિવત્રદેહા
યાેગ દ્ધમાપુ ભયી ં યદુહૈહયાદ્યાઃ॥ ૪॥

તપં્ત તપાે િવિવધલાેક સ ક્ષયા મે
આદાૈ સના વતપસઃ સ ચતુઃસનાેઽભૂત્ ।

પ્રાક્ક પસ લવિવનષ્ટ મહાત્મત વં
સ યગ્જગાદ મનુયાે યદચક્ષતાત્મન્॥ ૫॥

ધમર્સ્ય દક્ષદુિહતયર્જિનષ્ટ મૂત્યા
નારાયણાે નર ઇ ત વતપઃપ્રભાવઃ ।
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દૃ ટ્વાઽઽત્મનાે ભગવતાે િનયમાવલાપેં
દેવ્ય વનઙ્ગ તના ઘિટતું ન શકુેઃ॥ ૬॥

કામં દહ ત કૃ તનાે નનુ રાષેદષૃ્ટ ા
રાષેં દહ તમુત તે ન દહ ત્યસહ્યમ્ ।

સાેઽયં યદ તરમલં પ્રિવશ બભે ત
કામઃ કથં નુ પનુરસ્ય મનઃ શ્રયેત॥ ૭॥

િવદ્ધઃ સપ યુિદતપિત્ર ભર ત રાજ્ઞાે
બાલાેઽિપ સન્નપુગત તપસે વનાિન ।

ત મા અદાદ્ધ્રવુગ ત ગ્ ણતે પ્રસન્નાે
િદવ્યાઃ તવુ ત મનુયાે યદુપયર્ધ તાત્॥ ૮॥

યદ્વનેમુ પથગતં દ્વજવાક્યવજ્ર-
િન લુષ્ટપાૈ ષભગં િનરયે પત તમ્ ।

ત્રા વા થતાે જગ ત પતુ્રપદં ચ લેભે
દુગ્ધા વસિૂન વસધુા સકલાિન યને॥ ૯॥

નાભેરસા ષભઆસ સદેુિવસનૂુ-
યા વૈ ચચાર સમદગૃ્જડયાેગચયાર્મ્ ।

ય પારમહંસ્ય ષયઃ પદમામન ત
વસ્થઃ પ્રશા તકરણઃ પિરમુક્તસઙ્ગઃ॥ ૧૦॥

સત્રે મમાસ ભગવા હયશીરષાથાે
સાક્ષા સ યજ્ઞપુ ષ તપનીયવણર્ઃ ।

છ દાેમયાે મખમયાેઽ ખલદેવતાઽઽત્મા
વાચાે બભવૂુ શતીઃ શ્વસતાેઽસ્ય ન તઃ॥ ૧૧॥

મ સ્યાે યુગા તસમયે મનનુાપેલ ધઃ
ક્ષાેણીમયાે િન ખલ વિનકાયકેતઃ ।

િવસ્રં સતાનુ ભયે સ લલે મખુાન્મે
આદાય તત્ર િવજહાર હ વેદમાગાર્ન્॥ ૧૨॥

ક્ષીરાેદધાવમરદાનવયૂથપાનાં
ઉન્મ તામ તલ ધયઆિદદેવઃ ।
ષે્ઠન કચ્છપવપુિવદધાર ગાતંે્ર
િનદ્રાક્ષણાેઽિદ્રપિરવતર્કષાણક ડૂઃ॥ ૧૩॥
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ત્રૈિપષ્ટપાે ભયહા સ સહ પં
કૃ વા ભ્રમદ્ભ્રુકુિટદંષ્ટ્રકરાલવક્ત્રમ્ ।

દૈત્યે દ્રમાશુ ગદયા ભપત તમારા-
દૂરાૈ િનપાત્ય િવદદાર નખૈઃ સુ્ફર તમ્॥ ૧૪॥

અ તઃસરસ્યુ બલને પદે ગ્ હીતાે
ગ્રાહેણ યૂથપ તર બુજહ તઆતર્ઃ ।

આહેદમાિદપુ ષા ખલલાેકનાથ
તીથર્શ્રવઃ શ્રવણમઙ્ગલનામધેય॥ ૧૫॥

શ્રુ વા હિર તમરણા થનમપ્રમેયશ-્
ચક્રાયુધઃ પતગરાજભુ િધ ઢઃ ।

ચકે્રણ નક્રવદનં િવિનપાટ ત મા-
દ્ધ તે પ્રગ્ હ્ય ભગવા કૃપયાે જહાર॥ ૧૬॥

જ્યાયા ગુણૈરવર ેઽ યિદતેઃ સતુાનાં
લાેકા વચક્રમ ઇમા યદથાિધયજ્ઞઃ ।

માં વામનને જગ્ હે િત્રપદચ્છલને
યાચ્ઞા તે પ થ ચર પ્રભુ ભનર્ ચાલ્યઃ॥ ૧૭॥

નાથા બલેરયમુ ક્રમપાદશાૈચં
આપઃ શખા તવતાે િવબુધાિધપત્યમ્ ।

યાે વૈ પ્ર તશ્રુત તે ન ચક ષર્દ ય-
દાત્માનમઙ્ગ મનસા હરયેઽ ભમનેે॥ ૧૮॥

તુ યં ચ નારદ શં ભગવા વ દ્ધ-
ભાવને સાધુ પિરતુષ્ટ ઉવાચ યાેગમ્ ।

જ્ઞાનં ચ ભાગવતમાત્મસત વદ પં
યદ્વાસદેુવશરણા િવદુર જસવૈ॥ ૧૯॥

ચકં્ર ચ િદ વિવહતં દશસુ વતે ે
મ વ તરેષુ મનવંુશધરાે બભ ત ।

દુષ્ટેષુ રાજસુ દમં વ્યદધા વક ત
સત્યે િત્ર ષ્ઠ ઉશતી ં પ્રથયંશ્ચિરત્રૈઃ॥ ૨૦॥

ધ વ તિરશ્ચ ભગવા વયમવે ક ત-
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નાર્ ા ણાં પુ ં જ આશુ હ ત ।
યજ્ઞે ચ ભાગમ તાયુરવાવ ધ
આયુ યવેદમનુશા ત્યવતીયર્ લાેકે॥ ૨૧॥

ક્ષતં્ર ક્ષયાય િવિધનાપે તં મહાત્મા
બ્રહ્મધ્રુગુ જ્ઝતપથં નરકા ત લ સુ ।

ઉદ્ધ ત્યસાવવિનક ટકમુગ્રવીયર્-
સ્ત્રઃસપ્તકૃ વ ઉ ધારપરશ્વધને॥ ૨૨॥

અ મ પ્રસાદસમુખુઃ કલયા કલેશ
ઇ વાકુવંશ અવતીયર્ ગુરાેિનદેશે ।

તષ્ઠ વનં સદિયતાનજુ આિવવેશ
ય મ વ ય દશક ધર આ તમાચ્છર્ત્॥ ૨૩॥

ય મા અદાદુદિધ ઢભયાઙ્ગવપેાે
માગ સપદ્યિરપુરં હરવિદ્દધક્ષાેઃ ।

દૂરે સહૃુન્મ થતરાષેસશુાેણદષૃ્ટ ા
તાત યમાનમકરાેરગનક્રચક્રઃ॥ ૨૪॥

વક્ષઃસ્થલ પશર્ ગ્ણમહે દ્રવાહ-
દ તૈિવડ બતકકુ જુષ ઊઢહાસમ્ ।

સદ્યાેઽસુ ભઃ સહ િવને ય ત દારહતુર્-
િવસૂ્ફ જતૈધર્નષુ ઉચ્ચરતાેઽિધસૈ યે॥ ૨૫॥

ભૂમેઃ સરેુતરવ થિવમિદતાયાઃ
ક્લેશવ્યયાય કલયા સતકૃ ણકેશઃ ।
તઃ કિર ય ત જનાનપુલક્ષ્યમાગર્ઃ
કમાર્ ણ ચાત્મમિહમાપેિનબ ધનાિન॥ ૨૬॥

તાેકેન વહરણં યદુલૂિકકાયા-
સૈ્ત્રમા સકસ્ય ચ પદા શકટાેઽપ ત્તઃ ।

યિદ્રઙ્ગતા તરગતને િદિવ શાવેાર્
ઉન્મૂલનં વતરથાજુર્નયાનેર્ ભાવ્યમ્॥ ૨૭॥

યદ્વૈ વ્રજે વ્રજપશૂ વષતાેયપીતાન્
પાલાં વ વયદનુગ્રહદૃ ષ્ટ ષ્ટ ા ।

તચ્છુદ્ધયેઽ તિવષવીયર્િવલાેલ જહં્વ
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ઉચ્ચાટિય યદુરગં િવહર હ્ર િદ યામ્॥ ૨૮॥
ત કમર્ િદવ્ય મવ યિન્ન શ િનઃશયાનં
દાવા ગ્ ના શુ ચવને પિરદહ્યમાને ।

ઉન્ને ય ત વ્રજમતાેઽવ સતા તકાલં
નતે્રે િપધા ય સબલાેઽનિધગ યવીયર્ઃ॥ ૨૯॥

ગ્ હ્ણ ત યદ્યદુપબ ધમમુ ય માતા
શુ બં સતુસ્ય ન તુ તત્તદમુ ય મા ત ।

ય જૃ ભતાેઽસ્ય વદને ભવુનાિન ગાપેી
સવંીક્ષ્ય શિઙ્કતમનાઃ પ્ર તબાેિધતાઽઽસીત્॥ ૩૦॥

ન દં ચ માેક્ષ્ય ત ભયાદ્વ ણસ્ય પાશા-
દ્ગાપેા બલષેુ િપિહતાન્મયસનૂનુા ચ ।

અહ્ યા તં િન શ શયાનમ તશ્રમેણ
લાેકં િવકુ ઠમપુને ય ત ગાેકુલં મ॥ ૩૧॥

ગાપેૈમર્ખે પ્ર તહતે વ્રજિવ લવાય
દેવેઽ ભવષર્ ત પશૂ કૃપયા િરર ઃ ।

ધતા ચ્છલી ધ્ર મવ સપ્તિદનાિન સપ્ત
વષા મહીધ્રમનઘૈકકરે સલીલમ્॥ ૩૨॥

ક્ર ડ વને િન શ િનશાકરર મગાૈયા
રાસાને્મખુઃ કલપદાયતમૂ ચ્છતને ।

ઉદ્દ િપત મર ં વ્રજ દ્વધનૂાં
હતુર્હર્િર ય ત શરાે ધનદાનુગસ્ય॥ ૩૩॥

યે ચ પ્રલ બખરદદુર્રકે યિરષ્ટ-
મ લેભકંસયવનાઃ કિપપાૈ ડ્રકાદ્યાઃ ।

અ યે ચ શા વકુજબ વલદ તવક્ર-
સપ્તાેક્ષશ બરિવદૂરથ ક્મમખુ્યાઃ॥ ૩૪॥

યે વા ધે સ મ તશા લનઆત્તચાપાઃ
કા બાજેમ સ્યકુ જયકૈકયાદ્યાઃ ।

યાસ્ય ત્યદશર્નમલં બલપાથર્ભીમ-
વ્યા હ્વયને હિરણા િનલયં તદ યમ્॥ ૩૫॥
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કાલને મી લતિધયામવ ય ણાં
તાેકાયષુાં વિનગમાે બત દૂરપારઃ ।

આિવિહત વનુયુગં સ િહ સત્યવત્યાં
વેદદુ્રમં િવટપશાે િવભ જ ય ત મ॥ ૩૬॥

દેવ દ્વષાં િનગમવત્મર્િન િન ષ્ઠતાનાં
પૂ ભમર્યને િવિહતા ભરદૃ યતૂ ભઃ ।

લાેકા ઘ્નતાં મ તિવમાેહમ તપ્રલાેભં
વષેં િવધાય બહુ ભા યતઆૈપધ યર્મ્॥ ૩૭॥

યહ્યાર્લયે વિપ સતાં ન હરેઃ કથાઃ સ્યુઃ
પાષ ડનાે દ્વજજના ષલા દેવાઃ ।
વાહા વધા વષિડ ત મ ગરાે ન યત્ર
શા તા ભિવ ય ત કલેભર્ગવા યુગા તે॥ ૩૮॥

સગ તપાેઽહ ષયાે નવ યે પ્રજેશાઃ
સ્થાનેઽથ ધમર્મખમ વમરાવનીશાઃ ।

અ તે વધમર્હરમ યવુશાસરુાદ્યા
માયાિવભૂતય ઇમાઃ પુ શ ક્તભાજઃ॥ ૩૯॥

િવ ણાનેુર્ વીયર્ગણનાં કતમાેઽહર્તીહ
યઃ પા થવા યિપ કિવિવમમે ર ં સ ।

ચસ્ક ભ યઃ વરહસા ખલતા િત્ર ષં્ઠ
ય માિ ત્રસા યસદનાદુ ક પયાનમ્॥ ૪૦॥

ના તં િવદા યહમમી મનુયાેઽગ્ર તે
માયાબલસ્ય પુ ષસ્ય કુતાેઽવરા યે ।

ગાય ગુણા દશશતાનન આિદદેવઃ
શષેાેઽધનુાિપ સમવસ્ય ત નાસ્ય પારમ્॥ ૪૧॥

યષેાં સ અેષ ભગવા દયયેદન તઃ
સવાર્ત્મનાઽઽ શ્રતપદાે યિદ િનવ્યર્લીકમ્ ।

તે દુ તરામ તતર ત ચ દેવમાયાં
નષૈાં મમાહ મ ત ધીઃ શ્વશ ◌ૃગાલભકે્ષ્ય॥ ૪૨॥

વેદાહમઙ્ગ પરમસ્ય િહ યાેગમાયાં
યૂયં ભવશ્ચ ભગવાનથ દૈત્યવયર્ઃ ।
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પત્ની મનાેઃ સ ચ મનુશ્ચ તદાત્મ શ્ચ
પ્રાચીનબિહરભૃુરઙ્ગ ઉત ધ્રવુશ્ચ॥ ૪૩॥

ઇ વાકુરૈલમુચુકુ દિવદેહગાિધ-
રઘ્વ બર ષસગરા ગયનાહુષાદ્યાઃ ।

મા ધાત્રલકર્શતધ વનુર તદેવા
દેવવ્રતાે બ લરમૂત્તર્રયાે િદલીપઃ॥ ૪૪॥

સાૈભયુર્તઙ્ક શ બદેવલિપ પલાદ-
સાર વતાેદ્ધવપરાશરભૂિરષેણાઃ ।

યેઽ યે િવભીષણહનૂમદુપે દ્રદત્ત-
પાથાર્ ષ્ટષેણિવદુરશ્રુતદેવવયાર્ઃ॥ ૪૫॥

તે વૈ િવદ ત્ય તતર ત ચ દેવમાયાં
સ્ત્રીશદૂ્રહૂણશબરા અિપ પાપ વાઃ ।

યદ્યદ્ભુતક્રમપરાયણશીલ શક્ષા-
તયર્ગ્જના અિપ િકમુ શ્રુતધારણા યે॥ ૪૬॥

શશ્વ પ્રશા તમભયં પ્ર તબાેધમાતં્ર
શદંુ્ધ સમં સદસતઃ પરમાત્મત વમ્ ।

શ દાે ન યત્ર પુ કારકવા ક્રયાથા
માયા પરૈત્ય ભમખુે ચ િવલ જમાના॥ ૪૭॥

તદ્વૈ પદં ભગવતઃ પરમસ્ય પુંસાે
બ્રહ્મે ત ય દ્વદુરજસ્રસખું િવશાેકમ્ ।

સ યઙ્િનય ય યતયાે યમકતર્હે ત
જહ્યુઃ વરાિડવ િનપાનખિનત્ર મ દ્રઃ॥ ૪૮॥

સ શ્રેયસામિપ િવભુભર્ગવા યતાેઽસ્ય
ભાવ વભાવિવિહતસ્ય સતઃ પ્ર સ દ્ધઃ ।

દેહે વધાતુિવગમેઽનુિવશીયર્માણે
વ્યાેમવે તત્ર પુ ષાે ન િવશીયર્તેઽજઃ॥ ૪૯॥

સાેઽયં તેઽ ભિહત તાત ભગવા વશ્વભાવનઃ ।
સમાસને હરેનાર્ યદ ય મા સદસચ્ચ યત્॥ ૫૦॥
ઇદં ભાગવતં નામ યન્મે ભગવતાેિદતમ્ ।
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સઙ્ગ્રહાેઽયં િવભૂતીનાં વમેત દ્વપુલી કુ ॥ ૫૧॥
યથા હરાૈ ભગવ ત ણાં ભ ક્તભર્િવ ય ત ।
સવાર્ત્મ ય ખલાધારે ઇ ત સઙ્ક ય વણર્ય॥ ૫૨॥
માયાં વણર્યતાેઽમુ ય ઈશ્વરસ્યાનુમાેદતઃ ।
શ ◌ૃ વતઃ શ્રદ્ધયા િનતં્ય માયયાત્મા ન મુહ્ય ત॥ ૫૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દ્વતીયસ્ક ધે બ્રહ્મનારદસવંાદે સપ્તમાેઽ યાયઃ॥

From Srimad Bhagavatam Canto-skandha 2 chapter-adhyAya 7

This stotram praises the 24 important incarnations

of Vishnu as described in Srimad Bhagavatam

Canto 1 chapter 3 with some variations.
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