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dashAvatArastotram 4

દશાવતાર તાતે્રમ્ ૪

શ્રીમતે િનગમા તમહાદે શકાય નમઃ ।
શ્રીમાન્ વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તાચાયર્વયા મે સિન્નધત્તાં સદા હૃિદ॥

દેવાે નઃ શભુમાતનાેતુ દશધા િનવર્તર્યન્ ભૂ મકાં
રઙ્ગે ધામિન લ ધિનભર્રરસરૈ ય ક્ષતાે ભાવુકૈઃ ।

યદ્ભાવષેુ થ ગ્વધે વનુગુણાન્ ભાવાન્ વયં બભ્રતી
યદ્ધમિરહ ધ મણી િવહરતે નાનાકૃ તનાર્િયકા॥ ૧॥

િનમર્ગ્ શ્રુ ત લમાગર્ણદશાદત્તક્ષણવૈ ક્ષણૈ-
ર ત ત વિદવારિવ દમહના યાૈદ વતી તા અપઃ ।

િન પ્રત્યૂહતરઙ્ગિરઙ્ગણ મથઃ પ્રત્યૂઢપાથ છટા-
ડાેલારાેહસદાેહલં ભગવતાે મા સ્યં વપુઃ પાતુ નઃ॥ ૨॥

અવ્યાસભુુર્વનત્રયીમિન તં ક ડૂયનૈરિદ્રણા
િનદ્રાણસ્ય પરસ્ય કૂમર્વપષુાે િનશ્વાસવાતાેમર્યઃ ।

ય દ્વક્ષપેણસસૃં્કતાેદિધપયઃ પ્રેઙ્ખાેલપયર્િઙ્કકા-
િનત્યારાેહણિન ર્તાે િવહરતે દેવઃ સહૈવ શ્રયા॥ ૩॥

ગાપેાયેદિનશં જગ ત કુહનાપાતે્રી પિવત્રીકૃત-
બ્રહ્મા ડઃ પ્રલયાે મઘાષેગુ ભઘાણારવૈઘુર્ઘુર્રૈઃ ।

યદં્દષ્ટ્ર ાઙુ્કરકાેિટગાઢઘટનાિન ક પિનત્ય સ્થ ત-
બ્રર્હ્મ ત બમસાૈદસાૈ ભગવતી મુ તવે િવશ્વ ભરા॥ ૪॥

પ્રત્યાિદષ્ટપુરાતનપ્રહરણગ્રામઃ ક્ષણં પા ણજૈ-
રવ્યા ત્રી ણ જગ ત્યકુ ઠમિહમા વૈકુ ઠક ઠ રવઃ ।

ય પ્રાદુભર્વનાદવ યજઠરાયાદૃ ચ્છકાદ્વધેસાં
યા કા ચ સહસા મહાસરુગ્ હસૂ્થણાિપતામહ્યભૂત્॥ ૫॥
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દશાવતાર તાતે્રમ્ ૪

વ્રીડાિવદ્ધવદા યદાનવયશાનેાસીગ્ધાટ ભટ-
સૈ્ત્રયકં્ષ મુકુટં પનુન્નવતુ નસૈ્ત્રિવક્રમાે િવક્રમઃ ।

ય પ્ર તાવસમુ ચ્છ્ર ત વજવટ ત્તા ત સદ્ધા ત ભ-
સ્રાેતાે ભઃ સરુ સ ધુરષ્ટસિુદશાસાૈઈષુ દાેધૂયતે॥ ૬॥

ક્રાેધા ગ્ જમદ ગ્ પીડનભવં સ તપર્િય યન્ ક્રમાદ્-
અક્ષ ત્રા મહ સ તતક્ષય ઇમાં િત્ર સપ્તકૃ વઃ ક્ષ તમ્ ।

દ વા કમર્ ણ દ ક્ષણાં ક્વચન તામાસ્ક દ્ય સ ધું વસન-્
નબ્રહ્મ યમપાકરાેતુ ભગવાનાબ્રહ્મક ટં મુિનઃ॥ ૭॥

પારાવારપયાેિવશાષેણકલાપાર ણકાલાનલ-
વાલા લિવહારહાિરિવ શખવ્યાપારઘાેરક્રમઃ ।

સવાર્વસ્થસકૃ પ્રપન્નજનતાસરંક્ષણૈકવ્રતી
ધમા િવગ્રહવાનધમર્િવર ત ધ વી સધ વીતુ નઃ॥ ૮॥

ફક્ક કાૈરવપટ્ટણપ્ર તયઃ પ્રા તપ્રલ બાદય-
તાલાઙ્કાસ્યતથાિવધા િવહૃતય ત વ તુ ભદ્રા ણ નઃ ।

ક્ષીરં શકર્રયવે યા ભર થગ્ભૂતાઃ પ્રભૂતૈગુર્ણૈ-
રાકાૈમારકમ વદ તજગતે કૃ ણસ્ય તાઃ કેલયઃ॥ ૯॥

નાથાયવૈ નમઃ પદં ભવતુ ન શ્ચત્રૈશ્ચિરત્રક્રમ-ૈ
ભૂર્યાે ભભુર્વના યમૂિનકુહનાગાપેાય ગાપેાયતે ।

કા લ દ ર સકાયકા લયફ ણસ્ફારસ્ફટાવાિટકા-
રઙ્ગાે સઙ્ગિવશઙ્કચક્રમધુરાપયાર્ય ચયાર્યતે॥ ૧૦॥

ભાિવ યા દશયાભવિન્નહ ભવ વંસાય નઃ ક પતાં
કલ્ક િવ યશ સતુઃ ક લકથાકાલુ યકૂલઙ્કષઃ ।

િનઃશષેક્ષતક ટકે ક્ષ તતલે ધારાજલાૈઘે ધ્રવું
ધમ કાતર્યુગં પ્રરાેહય ત યિન્ન સ્ત્રશધારાધરઃ॥ ૧૧॥

ઇચ્છામીન િવહારકચ્છપ મહાપાેિત્રન્ યદચૃ્છાહરે
રક્ષાવામન રાષેરામ ક ણાકાકુ સ્થ હેલાહ લન્ ।

ક્ર ડાવ લવ કલ્કવાહન દશાક લ્કિન્ન ત પ્રત્યહં
જ પ તઃ પુ ષાઃ પનુ તુ ભવુનં પુ યાૈઘપ યાપણાઃ॥

િવદ્યાેદ વ ત વેઙ્કટેશ્વરકવાૈ તં જગન્મઙ્ગલં
દેવેશસ્યદશાવતારિવષયં તાતંે્ર િવવકે્ષત યઃ ।

2 sanskritdocuments.org



દશાવતાર તાતે્રમ્ ૪

વક્ત્રં તસ્ય સર વતી બહુમખુી ભ ક્તઃ પરા માનસે
શુ દ્ધઃ કાિપ તનાૈ િદશાસુ દશસુ ખ્યા તઃ શભુા જૃ ભતે ॥

કિવતાિકક સહાય કલ્યાણગુણશા લને ।
શ્રીમતે વેઙ્કટેશાય વેદા તગુરવે નમઃ॥
ઇ ત વેદા તદે શકકૃતં દશાવતાર તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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