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॥அ வினீகுமார ேதா ர ॥
க³ேணஶாய நம: ।
ர வெகௗ³ வெஜௗசி ரபா⁴ கி³ராவா ஶ ஸாமிதபஸா யன ெதௗ

।
தி³ ெயௗ ஸுப ெணௗ விரெஜௗ விமா வதி⁴ ப ெதௗ பு⁴வ னி
வி வா ॥ 1॥
ஹிர மெயௗஶகுனீஸா பராெயௗநாஸ யத³ ெரௗஸுனெஸௗைவஜய தீ
।
ஶு ல வய ெதௗதரஸாஸுேவமாவதி⁴ யய தாவஸித விவ வத:
॥ 2॥
³ர தா ஸுப ண யப³ேலனவ திகாமமு சதாவ விெனௗெஸௗப⁴கா³ய

।
தாவ ஸு ரு’ தா வனம தமாயயாவஸ தமா கா³அரு உதா³வஹ
॥ 3॥
ஷ டி சகா³வ ரிஶதா சேத⁴னவஏக வ ஸ ஸுவேதத து³ஹ தி
।
நா ேகா³ டா²விஹிதாஏகேதா³ஹ தாவ விே து³ஹேதாத⁴ மமு ²ய
॥ 4॥
ஏகா நாபி⁴ ஸ தஶதா அரா: ரிதா: ரதி⁴ வ யா வி ஶதிர பிதா
அரா: ।
அேனமிச ர பரிவ தேதऽஜரம் மாயா விெனௗஸமன திச ஷணீ॥ 5॥
ஏக ச ர வ தேத ³வாத³ஶார ஷ பி⁴ேமகா ம ரு’த யதா⁴ரண
।
ய மி ேத³வா அதி⁴வி ேவவிஷ தா தாவ விெனௗமு சேதா மா
விஷீத³த ॥ 6॥
ஆ வி வி து³ம ரு’த ரு’ த ⁴ெயௗதிேராத⁴ தாம விெனௗதா³ஸப னீ
।
ஹி வாகி³ரிம விெனௗகா³முதா³சர ெதௗத ³ ரு’ டிம ரதி²ெதௗ
ப³ல ய ॥ 7॥
யுவா தி³ேஶாஜனயேதா²த³ஶா ³ேரஸமான ⁴னிரத²யான விய தி
।
தாஸா யாத ரு’ஷேயாऽனுப்ரயாந்திேத³வா மனு யா: திமாசர தி ॥
8॥
யுவா வ விகுருேதா² வி வ பா ேதऽதி⁴ ய ேத பு⁴வ னி
வி வா ।
ேத பா⁴னேவாऽப்யனுஸ்ரு’தா சர தி ேத³வா மனு யா: திமாசர தி ॥
9॥
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॥அ வினீகுமார ேதா ர ॥

ெதௗ நாஸ யாவ விெனௗவா மேஹऽஹம் ரஜ ச யா பி³ ⁴ரு’த:²
பு கர ய ।
ெதௗ நாஸ யாவ ரு’தா ரு’தா ரு’தா⁴ ரு’ேத ேத³வா த ரமேத³ ந
ஸூேத ॥ 10॥
முேக²ன க³ ப⁴ லப⁴தா யுவாெனௗ க³தாஸுேரத ரபேத³னஸூேத ।
ஸ ³ேயாஜாேதாமாதரம திக³ ப⁴ தாவ விெனௗமு சேதா²ஜீவேஸ
கா³ ॥ 11॥
ேதாது நஶ ே மிகு³ ப⁴ வ ெதௗச ு விஹீன:பதி²ஸ ரேமாஹ:

।
து³ ேக³ऽஹமஸ்மின்பதிதோऽஸ்மி ேபயுவா ஶர ெயௗஶரண ரப ³ேய
॥ 12॥
இதி ம மஹாபா⁴ரதஆதி³ப வ ய வினீகுமார ேதா ர ஸ ண
॥
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