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க³ேணஶாய நம: ॥
அகார யாகி²லகார ய நேமா மஹாகாரணகார ய ।
நேமாऽ து காலானலேலாச ய ரு’தாக³ஸ மாமவவி வ ேத ॥ 1॥
நேமாऽ வஹீ ப⁴ர ய நி ய நம: பஶூநா பதேய ரு’டா³ய ।
ேவதா³ தேவ ³யாய நேமா நம ேத ரு’தாக³ஸ மாமவ வி வ ேத ॥
2॥
நேமாऽ துப⁴ ேதஹிததா³னதா³ ேரஸ ெவௗஷதீ⁴நா பதேய நேமாऽ து

।
³ர ம யேத³வாய நேமா நம ேத ரு’தாக³ஸ மாமவவி வ ேத॥

3॥
காலாய காலானலஸ னிபா⁴யஹிர யக³ பா⁴ய நேமா நம ேத ।
ஹாலாஹலாதா³யஸதா³ நம ேத ரு’தாக³ஸ மாமவவி வ ேத ॥ 4॥
விரி சிநாராயணஶ ரமு ²ையர ஞாதவீ யாய நேமா நம ேத ।
ஸூ தாதிஸூ மாய நேமாऽக⁴ஹ ேர ரு’தாக³ஸ மாமவவி வ ேத

॥ 5।
அேனகேகாடீ து³னிபா⁴ய ேதऽ து நேமா கி³ரீ பதேயऽக⁴ஹ ேர ।
நேமாऽ து ேத ப⁴ தவிப ³த⁴ராய ரு’தாக³ஸ மாமவவி வ ேத॥ 6॥
ஸ வா தர தா²ய விஶு ³த⁴தா⁴ ேன நேமாऽ து ேத து³ டகுலா தகாய

।
ஸம தேதேஜானீத⁴ேய நம ேத ரு’தாக³ஸ மாமவவி வ ேத ॥ 7॥
ய ஞாய ய ஞாதி³ப²ல ரதா³ ேர ய ஞ வ பாய நேமா நம ேத ।
நேமா மஹான த³மயாய நி ய ரு’தாக³ஸ மாமவவி வ ேத ॥ 8॥
இதி துேதா மஹாேத³ேவா த³ ராஹ ரு’தா ஜலி ।
ய ேதऽபி⁴லஷித த³ த ேத தா³ யா யஹ து⁴வ ॥ 9॥
அ ய ச ரு’ணுேபா⁴ த³ ய ச கி சி ³ ³ரவீ யஹ ।
ய ரு’த ஹி மம ேதா ர வயா ப⁴ யா ரஜாபேத ॥ 10॥
ேய ர ³த⁴யா படி² ய தி மானவா: ர யஹ ஶுப⁴ ।
நி க மஷா ப⁴வி ய தி ஸாபராதா⁴அபி பு⁴வ ॥ 11॥
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॥வி வ தி ேதா ர ॥

இதி த³ ரு’த வி வ தி ேதா ர ஸ ண ॥
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