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॥ ேத³வீ தவன மனு ரு’த ॥

மனுருவாச -
ஜய ேத³விவிஶாலா ஜய ஸ வா தர தி²ேத ॥ 1॥
மா ேய ேய ஜக³ ³தா⁴ ரி ஸ வம க³லம க³ேல ।
வ கடா ாவேலாேகன ப ³ம :⁴ ரு’ஜேத ஜக³ ॥ 2॥
ைவகு ட:² பாலய ேயவஹர:ஸ ஹரேத ।
ஶசீபதி ரிேலா யா ச ஶாஸேகா ப⁴வதா³ ஞயா ॥ 3॥
ராணின: ய ேயவ த³ ேட³ன ச பேரதரா ।
யாத³ஸாமதி⁴ப: பா பாலன மா ³ரு’ஶாமபி ॥ 4॥
குருேத ஸ குேப³ேராऽபி நிதீ⁴நா பதிர யய: ।
ஹுதபு⁴ ரு’ேதா வாயுரீஶான: ேஶஷ ஏவ ச ॥ 5॥
வத³ ஶஸ ப⁴வா ஏவ வ ச² திபரி ³ரு’ ஹிதா: ।
அதா²பி யதி³ ேம ேத³விவேரா ேத³ேயாऽ தி ஸா ரத ॥ 6॥
ததா³ ர வா:ஸ க³கா ேய வி ⁴ ந ய து ேம ேவ ।
வா ³ப⁴வ யாபி ம ர ய ேய ேகசிது³பேஸவின: ॥ 7॥
ேதஷா ஸி ³தி:⁴ஸ வராபி கா யா ஜாயதாமபி ।
ேய ஸ வாத³மிம ேத³வி பட² தி ராவய தி ச ॥ 8॥
ேதஷா ேலாேக பு⁴ திமு தீ ஸுலேப⁴ ப⁴வதா ேவ ।
ஜாதி மர வ ப⁴வது வ ரு’ வ ெஸௗ ட²வ ததா² ॥ 9॥
ஞானஸி ³தி:⁴ க மமா க³ஸ ஸி ³தி⁴ரபி சா துஹி ।
பு ரெபௗ ரஸ ரு’ ³தி⁴ ச ஜாேயதி³ ேயவ ேம வச: ॥ 10॥
இதி ம ³ேத³வீபா⁴க³வதமஹாபுராேண த³ஶம க தா⁴ தரக³த
ரத²ேமாऽ ⁴யாேய மனு ரு’த ேத³வீ தவன ஸ ண ।
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