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॥ ક લ્ક તવઃ અથવા દશાવતાર તવઃ॥

॥ ક લ્ક તવઃ અથવા દશાવતાર તવઃ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
રા ન ઊચુઃ । ગદ્યાિન । જય જય િનજમાયયા
ક પતાશષેિવશષેક પનાપિરણામજલા લુતલાેકત્રયાપેકારણમાકલયમનુમિનશ ય
પૂિરતમિવજનાિવજનાિવભૂર્તમહામીનશર ર વં
િનજકૃતધમર્સતેુસરંક્ષણકૃતાવતારઃ॥ ૧॥
પનુિરહ જલિધમથનાદતૃદેવદાનવગણાનાં
મ દરાચલાનયનવ્યાકુ લતાનાં સાહા યનેાદતૃ ચત્તઃ ।
પવર્તાેદ્ધરણા તપ્રાશનરચનાવતારઃ કૂમાર્કારઃ પ્રસીદ
પરેશ વં દ ન પાણામ્॥ ૨॥
પનુિરહ િદ તજબલપિરલં ઘતવાસવસદૂનાદતૃ
જતભવુનપરાક્રમિહર યાક્ષિનધન
થવ્યુદ્ધરણસઙ્ક પા ભિનવેશને તકાેલાવતાર પાિહ નઃ॥ ૩॥

પનુિરહ િત્રભવુનજિયનાે મહાબલપરાક્રમસ્ય
િહર યક યપાેરિદતાનાં દેવવરાણાં ભયભીતાનાં
કલ્યાણાય િદ તસતુવધપ્રે સબુ્રર્હ્મણાે વરદાનાદવ ય ત ન
શસ્ત્રાસ્ત્રારાિત્રિદવા વગર્મત્યર્પાતાલતલે
દેવગ ધવર્િકન્નરનરનાગૈિર ત િવ ચ ત્ય નરહિર પેણ
નખાગ્ર ભન્નાે ં દષ્ટદ તચ્છદં ત્યક્તાસું કૃતવાન સ॥ ૪॥
પનુિરહ િત્રજગ જિયનાે બલેઃ સત્રે શક્રાનુ ે બટુવામનાે
દૈત્યસમંાેહનાય િત્રપદભૂ મયા ચાચ્છલને
િવશ્વકાય તદુ ષ્ટજલસં પશર્િવ દ્ધમનાેઽ ભલાષ વં
ભૂતલે બલેદાવાિરક વમઙ્ગીકૃતમુ ચતં દાનફલમ્॥ ૫॥
પનુિરહ હૈહયાિદ પાણામ મતબલપરાક્રમાણાં
નાનામદાે લં ઘતમયાર્દાવત્મર્નાં િનધનાય ગવુંશ ે
મદગ્ યઃ િપ હાેમધનેુહરણપ્ર દ્ધમ યવુશાત્

િત્રઃસપ્તકૃ વાે િનઃક્ષિત્રયાં થવી ં કૃતવાન સ
પરશરુામાવતારઃ॥ ૬॥
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॥ ક લ્ક તવઃ અથવા દશાવતાર તવઃ॥

પનુિરહ પુલ ત્યવંશાવતંસસ્ય િવશ્રવસઃ પતુ્રસ્ય
િનશાચરસ્ય રાવણસ્ય લાેકત્રયતાપનસ્ય િનધનમુરર કૃત્ય
રિવકુલ તદશરથાત્મ ે િવશ્વા મત્રાદસ્ત્રા યપુલ ય વને
સીતાહરણવશા પ્ર દ્ધમ યનુાઽ બુિધવાનરૈિનબ ય
સગણં દશક ધરં હતવાન સ રામાવતારઃ॥ ૭॥
પનુિરહ યદુકુલજલિધકલાિનિધઃ
સકલસરુગણસિેવતપાદારિવ દદ્વ દ્વાે
િવિવધદાનવદૈત્યદલનલાેકત્રયદુિરતતાપનાે વસદેુવાત્મ ે
કૃ ણાવતારાે બલભદ્ર વમ સ॥ ૮॥
પનુિરહ િવિધકૃતવેદધમાર્નુષ્ઠાનિવિહતનાનાદશર્નસઘં્ ણઃ
સસંારકમર્ત્યાગિવિધના બ્રહ્માભાસિવલાસચાતુર ં
પ્રકૃ તિવમાનનામસ પાદયન્ બુદ્ધાવતાર વમ સ॥ ૯॥
અધનુા ક લકુલનાશાવતારાે બાૈદ્ધપાષ ડ લચ્છાદ નાં ચ
વેદધમર્સતેપુિરપાલનાય કૃતાવતારઃ ક લ્ક પેણા માન્
સ્ત્રી વિનરયાદુદૃ્ધતવાન સ તવાનુક પાં િક મહ કથયામ્॥ ૧૦॥
ક્વ તે બ્રહ્માદ નામિવ જતિવલાસાવતરણં ક્વ નઃ
કામવામાક લત ગ ણાતર્મનસામ્ સદુુ પ્રા યં
યુ મચ્ચરણજલ લાેકન મદં કૃપાપારાવારઃ
પ્રમુિદતદશૃાઽઽશ્વાસય િન ન્॥ ૧૧॥
ઇ ત શ્રીક લ્કપુરાણેઽનુભાગવતે ભિવ યે દ્વતીયાંશે
પકૃતક લ્ક તવ સ પૂણર્ઃ॥
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