
மத்ஸ்யாக்றுதிதர ஜயதததேஶ 
தேதேித ாதக கூர்மஸ்ேரூ | 
மன்தரகிரிதர ஸூகரரூ  
பூமிேிதாரக ஜய தததேஶ|| ௧ || 
மத்ஸ்யேதர, கூர்மேதர, அராஹேதார 
கான்சனத ாசன னரஹரிரூ  
துஷ்டஹிரண்யக  ன்ஜன ஜய த ா| 
ஜய ஜய ோமன   ிேித்ேம்ஸின் 
துஷ்டகு ான்தக  ார்கேரூ | ௨| 
 ண்ருஸிம்ஹேதர, அமனாேதார, 
 ரஶுரமேதார 
ஜயேிஶ்ரேஸ: ஸுதேித்ேம்ஸின் 
ஜய கம்ஸாதர யதுகு தி க | 
ஜயவ்றுன்தாேனசர தததேஶ 
ததேகினன்தன னன்தகுமார || ௩ || 
 றமாேதார, க்ரிஶ்னாேதர 
ஜயதகாேர்தனதர ேத்ஸாதர 
ததனுக ன்ஜன ஜய கம்ஸாதர | 
ருக்மிணினாயக ஜய தகாேின்த 
ஸத்யாேல்    ான்டே  ன்ததா || ௪ || 
 க்ரிஶ்னாேதர 
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ககேரோஹன ஜய டீாதர ஜய 
முர ன்ஜன  ார்தஸதகத்ேம் | 
ப ௌமேினாஶக துர்ஜனஹாரின் 
ஸஜ்ஜன ா க ஜயதததேஶ || ௫ || 
 க்ரிஶ்னாேதர 
ஶு குணகணபூரித ேிஶ்தேஶ 
ஜய புருத ாத்தம னித்யேித ாத | 
பூமி ராம்தக காரணரூ  
ஜய கர ன்ஜன ததேேதரண்ய || ௬ || 
-க்ரிஶ்னாேதர 
ேிதி ேமுகஸுர ஸததஸுேன்தித 
ஸச்சரணாம்புஜ கன்ஜஸுதனத்ர | 
ஸக ஸுராஸுரனிக்ரஹகாரின் 
பூதனிமாரண ஜயதததேஶ || ௭ || 
 க்ரிஶ்னாேதர 
யத்ப்ரூேிப்ரம மாத்ராத்ததிதம் 
ஆகம ாஸன ஶம்புேி ாத்யம் | 
ஸ்றுஷ்டிஸ்திதி யம்றுச்சதிஸர்ேம் 
ஸ்திரசரேல்  ஸத்த்ேம் ஜயத ா|௮| 
- க்ரிஶ்னாேதர 
ஜய யம ார்ஜுன ம்ஜனமூர்தத  
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ஜய தகா கீுசகும்குமாம்கிதாம்க | 
 ாம்சாலீ  ரி ா ன ஜய த ா 
ஜய தகா ஜீனரம்ஜன ஜய த ா || ௯ || 
- க்ரிஶ்னாேதர 
ஜய ராதஸாத்ஸேரத  க்ஷ்மீஶ 
ஸதத ஸுகார்ணே ஜய கன்ஜாக்ஷ | 
ஜய ஜனனகீர  ாஶஸு த்த 
ஹரணான்னேனதீஸ்ய ஸுதரஶ || ௧0 || 
 க்ரிஶ்னாேதர 
 ா க்றடீன ர ஜய த ா த்ேம் 
முனிேரேன்தித ாத  த்தமஶ | 
கா ிய ணி ண மர்தன ஜய த ா 
த்ேிஜ த்ன்யர் ித மத்ஸிேித ான்னம்||௧௧|| 
 க்ரிஶ்னாேதர 
க்ஷரீாம்புதிக்றுதனி யன ததே 
ேரத மஹா   ஜய ஜயகான்த | 
துர்ஜன தமாஹக புத்தஸ்ேரூ  
ஸஜ்ஜன த ாதக கல்கிஸ்ேரூ  || ௧௨ || 
- புத்தாேதர, கல்க்யாேதர 
ஜய யுகக்றுத் துர்ஜன ேித்ேம்ஸின் 
ஜய ஜய ஜய த ா ஜய ேிஶ்ோத்மன் | ௧௩ | 
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இதி மன்த்ரம்  டன்தனே குர்யான்னரீாஜனம் 
புத: | 
கடிகாத்ேயஶிஷ்டாயாம் ஸ்னானம் 
குர்யாத்யதாேிதி | ௧௪ | 
அன்யதா னரகம் யாதி யாேதின்த்ராஶ்சதுர்தஶ | 
இதி ஶ்ரீ கார்தீக தாதமாதர ஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம் || ௧௫ || 
இதி ஶ்ரீ  ன்சராத்ராகதம ஹம்ஸப்ரஹ்ம 
ஸம்ோதத 
ஶ்ரீ கார்தீக தாதமாதர ஸ்ததாத்ரம் ஸம்பூர்ணம்| 
௧௬ | 
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