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.. Shri Hemakamaxidandakam ..

॥ ேஹமகாமா த³ ட³க ॥
ஓ காரா மக-பா⁴ஸி- யவலேயஸ ேஶாபி⁴ ேஹம மஹ:

பி³ ⁴ர ேகலிஶுக ரயீகலகி³ர த³ே ணஹ ேதன ச।
வாேம ல ப³கர ரிப⁴ கி³-ஸுப⁴க³ தீ³ தன ர பத³

வா ேத தீ³ யது ேம கடா -ஶுப⁴த³ ம த³ மிேதாதா³ரக ॥
த³ ேண காமஜி ³ய யா: டா³யா காமவ லப:⁴।
வாஸ: காமாயுத⁴ யாத:⁴ காமா தா நமா யஹ ॥
காமா தா⁴ திலக ய யா: காமமாலீ ச பு ரக:।
காமா ேதா⁴பம-வாணீ தா காமா ரணமா யஹ ॥
கா³ க³மாதா து யா ேத³வீ கா³ க³மாலா-விராஜிதா।
கா³ க³தா ர து ம யா கா³ க³ேத³ஹா நமாமி தா ॥
ஜையகா ேர வரா தா⁴ கி³ஜய த ஜா-விலாஸினி।
ஜய ப³ கா³ருகாமா ஜயஸ வா த²-தா³யினி ॥
ஜயஜனனிஸுராஸுர ேதாம-ஸ ேஸ யமா திபு ய ரேத³ஶ- ரமு ²யாமதி⁴ டா²ய
கா சீ வ ல வ ேபணப⁴ ேத ட-ஸ தா³னசி தாமேண!ம ஜுஸ பா⁴ஷேண!
பா⁴மேண!
லேத³வீ ரு’தீயா ஸ ஜாத-ேதேஜானு பா ஸுவ ஸு தி

விதா⁴யா ப³!
வணீபதி வா ⁴ருேவைசகேத³ேஶ ரதி டா² ய கா யா
விவாேஹா ஸவ சாரு நி ரு’ யைசகா ர ேத²ன
காமா !ஸ ேயாஜயாமாஸ சாகாஶ ⁴பாலேமவா ர க து மஹ ேத
ஸதா³ ॥
காமேகாடீஸுபீடாவம ேத³னந ேட ண:ப ³ம ⁴- ச ர ஜா ததா²ராத⁴ன
ேத
வனு ட²ய ச ு: ரகாஶ ரேபேத³ ⁴ரு’ஶ ॥

யவனஜனித-ேகா⁴ரக டகானீக-காேல நு
து³ வாஸஸ யமு ²ைய -வர தா²னிைக-ராஶு ேஶ சி
ரப ³யா ப³!ஸ தான ⁴பாலஸ ஜிதாऽபூ:⁴॥
தத ேசா ³யா பாலய- வாமி வ ஸமாராதி⁴தாऽऽஸீ- சிராயாऽத²
க³ வா ப³ஹூ ³ராமேத³ஶா முதா³ஹாடகே ர-ஸ ேஶாப⁴மா
ஸுதீ³ கா⁴ ஸமா- த ர
நீ வாऽத², த ஜாபுராதீ⁴ஶ-பா⁴ ³ய ரக ேஷண
ஸ ரா யத ஜா ச தா ,ஸு ரு’ லேஜ ³ரா ²யராேஜனஸ தா²பிதாऽஸ்மின்
ஶுேப⁴ ம தி³ேர ராம ரு’ லயா ⁴ய தராபா⁴ஸி ேதன ரத³ தா
பு⁴வ சாபி
ல ³ ⁴வாऽத்ரது³ வாஸஸாऽऽதி³ ட-
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॥ ேஹமகாமா த³ ட³க ॥

ெஸௗபா⁴ ³யசி தாமணி ேரா த ஜா நு கு வ தி ேதஸாத⁴வ:॥
ஶரப⁴மஹிப-வ தி⁴தாேனகபா⁴க³ ச ேத ம தி³ர
கா சீபீடா²தி⁴ த² ரகா ைட³ரேதா² த⁴ மக ரு’-
ரமு ²ைய ச ேத³வாலயான பவி த யேய தி னீ ரு’த த ॥
ஶா காவத ேஸ,ஸுக³ யா ஜிேதா ம தஹ ேஸ, ருசாதீதஹ ேஸ,

நதா ேஸ ॥
துலாமீனமாஸா தஸ ப² கு³னீரு’ ேஶாபா⁴தி³ேன வ ரஜ ேமா ³வஹா ³யு ஸவ ,
ஶாரேத³ ரா ரிகாேல ரமு ²ேயா ஸவ
சாதிஸ பா⁴ர ேவணதி³ யாபி⁴ேஷேகணஸ பா⁴வ ய ப³!
ேத ப⁴ த ரு’ தா:³॥ஸதா³ன த³க ேத³!ஸுமாத க³ன ேத³!
அ ச²கு தா³ப⁴த³ ேத!ஶுேப⁴! க³ த⁴மா ஜாரேரேதா-ऽபி⁴ஸ வாஸிேத!
ஜானகீஜானி-ஸ வ தி³ேத!ஜாமத³ ³ ேயனஸ ன தி³ேத!
மது⁴ர-ஸுகவி கஸ லாதி⁴ேத! யது³ வாஸ-ஸாராதி⁴ேத!
ெதௗ⁴ யஸ ³ப⁴ த-ஸ பா⁴விேத!ஶ கராசா ய-ஸ ேஸவிேத!
கா சிபீேட² வைர: ஜிேத! யாமஶா ரீதி-வி ²யாத-ஸ கீ³தரா -
கீ திேத!
த ஜ வாஸி-ெஸௗபா⁴ ³யதா³ ரீ பவி ரீ ஸதா³ பா⁴வேய வா
வராகா: ॥
ரு’பாஸா ³ர- ³ரு’ டி குரு வா ப³! ⁴ர மன:
ஶு ³தி⁴ம சா² ச ேத³ யா மவி ³யா ம வாபராத⁴
மயா ய ரு’த ேத, ரய சா² ர-ெஸௗ ²ய பர ராபி நி ய ,
விேத⁴ ய ⁴ரிப ³ேம ³ரு’டா⁴ ப⁴ திமாரா ,
நம ேத ேவேத³ஹிேமம க³ல ,பாஹிகாமா மா ,பாஹிகாமா
மா ॥

॥ௐ த ஸ ॥
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