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மஹாவீர சாஸா

ேதா³ஹா
th³த⁴ ஸஹ நேமாmh ஸதா³,அ ஸுமmh அரஹnhத ।
நிர ஆல நிrhவாchச² ேஹா, க³ஏ ேலாக ேக அnhத ॥
மŋhக³ளமய மŋhக³ள கரந, வrhத⁴மாந மஹாவீர ।
ம சிnhதத சிnhதா ேட,ஹேரா ஸகல ப⁴வ பீர ॥
ெசௗபாஈ
ஜய மஹாவீர த³யா ேக ஸாக³ர, ஜய  ஸnhமதி jhஞாந உஜாக³ர ।
ஶாnhத ச²வி ரத அதி phயா, ேவஷ தி³க³mhப³ர ேக ம தா⁴ ।
ேகா பா⁴iν ேஸ அதி ச²பி³ சா²ேஜ, ேத³க²த திர பாப ஸப³ பா⁴ேஜ ।
மஹாப³ அ கrhம விதா³ேர, ேஜாதா⁴ ேமாஹ ஸுப⁴ட ேஸ மாேர ।
காம khேராத⁴ த ேசா²ட³◌़ ◌ீ மாயா,ண ேமmh மாந கஷாய ப⁴கா³யா ।
ராகீ³ நmh நmh  th³ேவ, வீதராக³த உபேத³ஶீ ।
phர⁴ ம நாம ஜக³த ேமmh ஸாசா,ஸுமரத பா⁴க³த ⁴த பிஶாசா ।
ராஸ ய டா³கிநீ பா⁴ேக³, ம சிnhதத ப⁴ய ேகாஈ ந லாேக³ ।
மஹா ஶூல ேகா ேஜா தந தா⁴ேர, ேஹாேவ ேராக³அஸாth◌⁴ய நிவாேர ।
vhயால கரால ேஹாய ப²ணதா⁴, விஷ ேகா உக³ல khேராத⁴ கர பா⁴ ।
மஹாகால ஸம கைர ட³ஸnhதா, rhநிவிஷ கேரா ஆப ப⁴க³வnhதா ।
மஹாமthத க³ஜ மத³ ேகா ஜா²ைர, ப⁴ைக³ ரத ஜப³ ேஜ² காைர ।
பா²ர டா³ட⁴◌़ mhஹாதி³க ஆைவ, தாேகா ேஹ phர⁴  ப⁴கா³ைவ ।
ேஹாகர phரப³ல அkh³நி ேஜா ஜாைர, ம phரதாப ஶீதலதா தா⁴ைர ।
ஶshthர தா⁴ர அ th³த⁴ லட³◌़nhதா, ம phரஸாத³ ேஹா விஜய ரnhதா ।
பவந phரசNhட³ சல ஜ²கேஜா²ரா, phர⁴ ம ஹெரௗ ேஹாய ப⁴ய ேசாரா ।
ஜா²ர க²Nhட³ கி³ அடவீ மாmhmh, ம பி³நஶரண தஹாmh ேகாஉ நாmhmh ।
வjhரபாத க க⁴ந க³ரஜாைவ,ஸலதா⁴ர ேஹாய தட³◌़காைவ ।
ேஹாய அthர த³th³ர ஸnhதாநா,ஸுரத ேஹாத ேப³ர ஸமாநா ।
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ப³nhதீ³kh³’ஹ ேமmh ப³◌ँதீ⁴ ஜரா, கட²ஸுஈ அநி ேமmh ஸகல ஶரா ।
ராஜத³Nhட³ க ஶூல த⁴ராைவ, தா mhஹாஸந  பி³டா²ைவ ।
nhயாயாதீ⁴ஶ ராஜத³ரபா³, விஜய கேர ேஹாய kh’பா mhஹா ।
ஜஹர ஹலாஹல ³Shட பியnhதா,அmh’த ஸம phர⁴ கேரா ரnhதா ।
சட⁴◌़ே◌ ஜஹர, வாதி³ ட³ஸnhதா, rhநிவிஷ ண ேமmh ஆப கரnhதா ।
ஏக ஸஹஸ வஸு மேர நாமா, ஜnhம ேயா Nhட³லர தா⁴மா ।
th³தா⁴ரத² nh’ப ஸுத கஹலாஏ, thஶலா மாத உத³ர phரக³டாஏ ।
ம ஜநமத ப⁴ேயா ேலாக அேஶாகா,அநஹத³ ஶph³த³ப⁴ேயா திஹு◌ँேலாகா ।
இnhth³ர ேந ேநthர ஸஹshர க ேத³கா², கி³ ஸுேமர கிேயா அபி⁴ேஷகா² ।
காமாதி³க th’Sh ஸmhஸா, தஜ ம ப⁴ஏ பா³ல ph³ரமசா ।
அதி²ர ஜாந ஜக³அநித பி³ஸா, பா³லபேந phர⁴ தீ³ா தா⁴ ।
ஶாnhத பா⁴வ த⁴ர கrhம விநாேஶ, ரத ேகவல jhஞாந phரகாேஶ ।
ஜட³◌़-ேசதந thரய ஜக³ ேக ஸாேர,ஹshத ேரக²வth ஸம  நிஹாேர ।
ேலாக-அேலாக th³ரvhய ஷட ஜாநா, th³வாத³ஶாŋhக³ கா ரஹshய ப³கா²நா ।
பஶு யjhேஞாmh கா டா கேலஶா, த³யா த⁴rhம ேத³கர உபேத³ஶா ।
அேநகாnhத அபkh³ரஹ th³வாரா,ஸrhவphராணி ஸமபா⁴வ phரசாரா ।
பசம கால விைஷ நராஈ, சாnhத³நர phர⁴தா phரக³டாஈ ।
ண ேமmh ேதாபநி பா³⁴-ஹடாஈ, ப⁴kh தந ேக ம ஸதா³ஸஹாஈ ।
ரக² நர நmh அர jhஞாதா,ஸுமரத பNh³த ேஹாய விkh²யாதா ।
ேஸாரடா²
கேர பாட² சாஸ தி³ந நித சாஸmh பா³ர ।
ேக²ைவ ⁴ப ஸுக³nhத⁴ பட⁴◌़, மஹாவீர அகா³ர ॥
ஜநம த³th³ ேஹாய அ ஸேக நmh ஸnhதாந ।
நாம வmhஶ ஜக³ ேமmh சேல ேஹாய ேப³ர ஸமாந ॥
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