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॥அபி⁴லாஷா டக ॥
॥அத²அபி⁴லாஷா டக ॥

கதா³ ப ³ரா ேஸாபரி க³தமஜ க சனயன
ரமாஸ லி டா க³ க³க³னருசமாபீதவஸன ।
க³தா³ஶ கா² ேபா⁴ஜாரிவரமாேலா யஸுசிர
க³மி ய ேயத ேம நனுஸப²லதா ேந ரயுக³ல ॥ 1॥
கதா³ ரா ³ ⁴ய த: ஸுரதருவ த மணிமேய
ஸமாஸீன பீேட²ஜலதி⁴தனயாலி கி³ததனு ।
துத ேத³ைவ னி ய முனிவரகத³ ைப³ரபி⁴னுத
தைவ:ஸ ேதா யாமி ருதிவசனக³ ைப:⁴ஸுரகு³ரு ॥ 2॥

கதா³ மாமாபீ⁴த ப⁴யஜலதி⁴த தாபஸதனு
க³தா ராக³ க³ கா³தடகி³ரிகு³ஹாவாஸஸஹன ।
லப த ேஹவி ே ஸுரவர ரேமேஶதிஸதத
ஸம ⁴ேய ேயாதா³ர கமலனயே வ யதிவச: ॥ 3॥
கதா³ ேம ரு’ ³ப ³ேம ⁴ரமர இவ ப ³ேம ரதிவஸ
ஸதா³ ⁴யா ⁴யாஸாத³னிஶமுபஹூேதாவிபு⁴ரெஸௗ ।
பு²ர ேயாதீ ேபா ரவிரிவ ரஸாேஸ யசரே

ஹரி ய ய ஞா ஜனிததிமிர ணமகி²ல ॥ 4॥
கதா³ ேம ேபா⁴கா³ஶா நிபி³ட³ப⁴வபாஶாது³பரத
தப:ஶு ³த⁴ பு³ ³த⁴ கு³ருவசனேதாைத³ரசபல ।
மே ெமௗன ரு’ வாஹரிசரணேயா சாருஸுசிர
தி²தி தா²ணு ராயா ப⁴வப⁴யஹரா யா யதி பரா ॥ 5॥

கதா³ ேமஸ ரு ³தா⁴கி²லகரணஜால ய பரிேதா
ஜிதாேஶஷ ரா னிலபரிகர ய ரஜபத: ।
ஸேதா³ கார சி த ஹரிபத³ஸேராேஜ ⁴ரு’தவத:
ஸேம ய யு லாஸ முஹுரகி²லேராமாவலிரிய ॥ 6॥
கதா³ ரார ³தா⁴ ேத பரி தி²லதா க³ ச²திஶ :
ஶரீேர சாெ ௗேக⁴ऽப்யுபரதவதி ராணபவேன ।
வத³ ⁴வ ஶ வ மமவத³னக ேஜமுஹுரேஹா
கரி ய யாவாஸ ஹரிரிதி பத³ பாவனதம ॥ 7॥
கதா³ஹி வாஜீ வசமிவ பு⁴ஜ க³ தனுமிமா
சது பா³ஹு ச ரா பு³ஜத³ரகர: பீதவஸன: ।
க⁴ன யாேமா ³ைத க³க³னக³தினீேதா நதிபைர-
க³மி யாமீஶ யா திகமகி²லது:³கா² தகமிதி ॥ 8॥
॥இதி ம பரமஹ ஸ வாமி ³ர மான த³விரசித
அபி⁴லாஷா டக ஸ ண ॥
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