મત્સ્યાકૃતિધર જયદે વેશ
વેદતવભોદક કૂમમ્વરૂપ|
મન્દરગિરરધર સ ૂકરરૂપ
ભ ૂતમતવધારક જય દે વેશ|| ૧ ||
ંઅત્સ્યવિર, ખ ૂમમવિર, અરાહવિાર

om

કાન્ચનલોચન નરહરરરૂપ

દુષ્ટકુલાન્િક ભાિમવરૂપ| ૨|

gm

જય જય વામન બગલતવધ્વતિન

a.
c

દુષ્ટરહરણ્યક ભન્જન જય ભો|

ou
si

ણ્રુતિમ્હવિર, અમનાવિાર, ફરશુરમવિાર
જયતવશ્રવિ: સુિતવધ્વતિન

.y

જય કિારે યદુકુલતિલક |

w

w

જયવ ૃન્દાવનચર દે વેશ

w

દે વરકનન્દન નન્દકુમાર || ૩ ||
અમાવિાર, ગિશ્નાવિર
જયિોવધમનધર વત્સિારે
ધેનકુ ભન્જન જય કમ્િારે |
રુક્મમગિનાયક જય િોતવન્દ
િત્સયાવલ્લભ પાન્ડવ બન્ધો || ૪ ||

ગિશ્નાવિર
ખિવરવાહન જયપીઠારે જય
મુરભન્જન પાર્મિખેત્સવમ |
ભૐ
્ અતવનાશક દુર્જનહારરન
િજ્જનપાલક જયદે વેશ || ૫ ||

om

ગિશ્નાવિર

ભ ૂતમભરાિક કારિરૂપ

gm

જય પુરુષોત્તમ તનત્સયતવબોધ |

a.
c

શુભગુિિિપ ૂરરિ તવશ્વેશ

ou
si

જય ખરભન્જન દે વવરે ણ્ય || ૬ ||
-ગિશ્નાવિર

.y

તવતધભવમુખસુર િિિસુવન્ન્દિ

w

w

િચ્ચરિામ્બુજ કન્જસુનેત્ર |

w

િકલસુરાસુરતનગ્રહકારરન
પ ૂિતનમારિ જયદે વેશ || ૭ ||
ગિશ્નાવિર
યદ્ભ્રતૂ વભ્રમ માત્રાત્તરદદ
આકમલાિન શમ્ભુતવપાદ્યમ |
સ ૃન્ષ્ઠક્્ર્તિલયમ ૃચ્ચતિિવમમ

ક્્ર્રચરવલ્લભિત્સત્સવમ જયભો|૮|
- ગિશ્નાવિર
જય યમલાર્ુ મનભજનમ ૂિે
જય િોપીકુચકુકુમારકિાિ |
જય િોપીજનરજન જય ભો || ૯ ||
જય રાિોત્સિવરિ લક્ષ્મીશ

ou
si

જય જનનીકર પાશસુબદ્ધ

gm

િિિ સુખાિમવ જય કન્ાક્ષ |

a.
c

- ગિશ્નાવિર

હરિાન્નવનીિ્ય સુરેશ || ૧૦ ||

.y

ગિશ્નાવિર

w

w

બાલકઈડનપર જય ભો ત્સવમ

w

મુતનવરવન્ન્દિપાદ પદ્મે શ |
કાગલયફગિફિ મદમ ન જય ભો
દ્વિજપત્સન્યતપિિ મત્ત્સિતવભોન્નમ||૧૧||
ગિશ્નાવિર
ક્ષીરામ્બુતધકૃિતનલયન દે વ
વરદ મહાબલ જય જયકાન્િ |

om

પાચાલી પરરપાલન જય ભો

દુર્જન મોહક બુદ્ધ્વરૂપ
િજ્જન બોધક કન્લ્ક્વરૂપ || ૧૨ ||
- ભુદ્દાવિર, ખલ્યાવિર
જય યુિકૃિ દુર્જન તવધ્વક્મ્િન
જય જય જય ભો જય તવશ્વાત્સમન | ૧૩ |

om

ઇતિ મન્ત્રમ પઠન્નેવ કુયામન્નીરાજનમ બુધ: |

ઘરટકાિયતશષ્ટાયામ ્નાનમ કુયામદ્યર્ાતવતધ | ૧૪ |

a.
c

અન્યર્ા નરકમ યાતિ યાવરદન્રાશ્ચત ુદમ શ |

gm

ઇતિ શ્રી કાિીક દામોદર ્િોત્રમ િમ્પ ૂિમમ || ૧૫ ||

ou
si

ઇતિ શ્રી પન્ચરાત્રાિમે હમ્િબ્રહ્મ િમ્વાદે

w

w

w

.y

શ્રી કાિીક દામોદર ્િોત્રમ િમ્પ ૂિમમ| ૧૬ |

