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abhItistavaH

அபீ⁴திshதவ:

க³ேணஶாய நம: ।
அபீ⁴திஹ யjhஜுஷாmh யத³வதீ⁴தாநாmh ப⁴யmh

ப⁴யாப⁴யவிதா⁴யிேநா ஜக³தி யnhநிேத³ேஶ shதி²தா: ।
தேத³தத³திலŋhகி⁴தth³ணஶmh⁴ஶkhராதி³கmh

ரமாஸக²மதீ⁴மேஹ கிமபி ரŋhக³⁴rhயmh மஹ:॥ 1॥
த³யாஶிஶிதாஶயா மந ேம ஸதா³ ஜாkh³’:
யாth◌⁴தவஸ: தமth³vh’தா⁴ ைஸகதா: ।

ஜக³th³³தக⁴shமரா ஜலதி⁴³mhப⁴ட³mhப⁴shph’ஹ:

ஸkh’thphரணதரணphரதி²தஸmhவித:³ஸmhவித:³॥ 2॥
யத³th³ய த³th³தி⁴நா ப³ஹுலேமாஹபா⁴ஜா மயா

³ணkh³ரதி²தகாயவாŋhமந vh’thதிைவசிthrhயத: ।
அதrhகிததாதkhரமவிேஶஷமாரph◌⁴யேத

தத³phசிதமrhசநmh பkh³’ஹாண ரŋhேக³வர ॥ 3॥
மthதரணிபாவகthத³ஶநாத²காலாத³ய:
shவkh’thயமதி⁴rhவேத thவத³பராத⁴ேதா பி³ph◌⁴யத: ।

மஹthகிமபி வjhரiµth³யதேவதி யchch²யேத
தரthயநக⁴ யth³ப⁴யmh ய இஹ தாவகshதாவக:॥ 4॥

ப⁴வnhதஹ ய:ஸுதீ⁴rhநியதேசதநாேசதநmh (shவதீ⁴நியத)
பநாயதி நமshயதி shமரதி வkhதி பrhேயதி வா ।

³ணmh கமபி ேவthதி வா தவ ³ேணஶ ேகா³பாயி:

கதா³சந தசந khவசந தshய ந shயாth³ப⁴யmh ॥ 5॥
shதி²ேத மந விkh³ரேஹ ³ணிநி தா⁴ஸாmhேய ஸதி

shமேரத³கி²லேத³நmh ய இஹ ஜாசிththவாமஜmh ।
தையவ க² ஸnhத⁴யா தமத² தீ³rhக⁴நிth³ராவஶmh

shவயmh விதஸmhshmh’திrhநய தா⁴ம ைந:ேரயஸmh ॥ 6॥
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அபீ⁴திshதவ:

ரமாத³யித ரŋhக³⁴ரமண kh’Shண விShே ஹேர
thவிkhரம ஜநாrhத³ந thக³நாத² நாராயண ।

இதீவ ஶுப⁴தா³நி ய: பட²தி நாமேத⁴யாநி ேத
ந தshய யமவயதா நரகபாதபீ⁴தி:த:॥ 7॥

கதா³சித³பி ரŋhக³⁴ரக யthர ேத³ேஶ வஶீ
thவேத³கநியதாஶயshthத³ஶவnhதி³ேதா வrhதேத ।

தத³ததேபாவநmh தவ ச ராஜதா⁴நீ shதி²ரா
ஸுக²shய ஸுக²மாshபத³mh ஸுசதshய ³rhக³mh மஹth ॥ 8॥

thவrhக³பத²வrhதிநாmh th³ணலŋhக⁴ேநாth³ேயாகி³நாmh
th³விஷthphரமத²நாrhதி²நாமபி ச ரŋhக³th³’ேயாத³யா: ।

shக²லthஸமயகாதஹரணஜாக³கா: phரேபா⁴
கரkh³ரஹணதீ³தா: க இஹ ேதந தி³vhயா ³:॥ 9॥ (க இவ)

பி³ேப⁴தி ப⁴வph◌⁴’thphரேபா⁴ thவ³பேத³ஶதீvhெரௗஷதா⁴th-
கத³th◌⁴வரஸ³rhவிேஷ ப³³ஶப⁴யவthphயேத । (ப³ஶ)

அபth²யபஹாரதீ⁴விiµக²thத²மாகshகீ
தமphயவஸேர khரமாத³வதி வthஸலா thவth³த³யா ॥ 10॥

அபாrhத²இதி நிசித: phரஹரதி³ேயாக³shதவ
shவயmh வத³ நிrhப⁴யshதத³பி ரŋhக³ ph’th²வீபேத । (வஹ)

shவரணவாப⁴வthphரணதரணmh தாவகmh
யதா³thத² பரமாrhத²விnhநியதமnhதராthேமதி ேத ॥ 11॥

லகி⁴Shட²ஸுக²ஸŋhக³ைத:shவkh’தகrhமநிrhவrhதிைத: (ஸŋhக³ைத:³)
கலthரஸுதேஸாத³ராiνசரப³nh⁴ஸmhப³nhதி⁴பி:◌⁴ ।

த⁴நphரph◌⁴’திைகரபி phரரபீ⁴திேப⁴ேதா³thதைர-
rhந பி³ph◌⁴ரதி th◌⁴’திmh பி³ேபா⁴ thவத³iν⁴திேபா⁴கா³rhதி²ந:॥ 12॥ (phரேபா⁴)

ந வkhமபி ஶkhயேத நரகக³rhப⁴வாஸாதி³கmh
வச ப³ஹுதா⁴கmh நிணசிnhதேந தாth³’ஶmh ।

thவிShடபiµக²mh ததா² தவ பத³shய ேத³தீ³phயத: (ததா² தி³வி)
கிமthர ந ப⁴யாshபத³mh ப⁴வதி ரŋhக³ph’th²வீபேத ॥ 13॥

ப⁴வnhதி iµக²ேப⁴த³ேதா ப⁴யநிதா³நேமவ phரேபா⁴
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அபீ⁴திshதவ:

ஶுபா⁴ஶுப⁴விகlhபிதா ஜக³தி ேத³ஶகாலாத³ய: ।
இதி phரரஸாth◌⁴வேஸ மயி த³யிShயேஸ thவmh ந ேச-
thக இthத²மiνகmhபிதா thவத³iνகmhபநீயச க:॥ 14॥

ஸkh’thphரபத³நshph’ஶாமப⁴யதா³நநிthயvhரதீ
ந ச th³விரபி⁴பா⁴ஷேஸ thவதி வித:shேவாkhதித: ।

யேதா²khதகரணmh வி³shதவ  யாதா⁴நாத³ய:
கத²mh விதத²மsh தthkh’பணஸாrhவெபௗ⁴ேம மயி ॥ 15॥

அiνணஸiµthதி²ேத ³தவாெதௗ⁴ ³shதேர
யதி³ khவசந நிShkh’திrhப⁴வதி ஸாபி ேதா³ஷாவிலா ।

ததி³thத²மக³ெதௗ மயி phரதிவிதா⁴நமாதீ⁴யதாmh
shவ³th³தி⁴பகlhபிதmh கிமபி ரŋhக³⁴rhய thவயா ॥ 16॥

விஷாத³ப³ஹுலாத³ஹmh விஷயவrhக³ேதா ³rhஜயா-
th³பி³ேப⁴ vh’ேநாthதரshthவத³iν⁴திவிchேச²த³த: ।

மயா நியதநாத²வாநயதி thவமrhதா²பயnh
த³யாத⁴ந ஜக³thபேத த³யித ரŋhக³ஸmhர மாmh ॥ 17॥

நிஸrhக³நிரநிShடதா தவ நிரmhஹஸ: யேத
ததshthக³sh’Shவth³ப⁴வதி ஸmh’தி: kh³தmh ।

ததா²பி ஶரக³தphரணயப⁴ŋhக³பீ⁴ேதா ப⁴வாnh
மதி³Shடஹ யth³ப⁴ேவthகிமபி மா shம தjhஹபth ॥ 18॥

கயா⁴ஸுதவாயஸth³விரத³ŋhக³வth³ெரௗபதீ³-
விபீ⁴ஷண⁴ஜŋhக³மvhரஜக³mhப³ஷாத³ய: ।

ப⁴வthபத³ஸமாதா ப⁴யவிiµkhதிமாrhயதா²
லேப⁴ம ததா² வயmh ஸபதி³ ரŋhக³⁴rhய thவயா ॥ 19॥ (ரŋhக³நாத² thவயா)

ப⁴யmh ஶமய ரŋhக³தா⁴mhnhயநிதராபி⁴லாஷshph’ஶாmh
யmh ப³ஹுலய phரேபா⁴ தவிபiµnhலய ।

shவயmh ஸiµதி³தmh வshதவ நிஶாமயnhத:ஸதா³
வயmh thத³ஶநிrhvh’திmh ⁴வி iµnhத³ விnhேத³ம ॥ 20॥

ய: பvh’ேட⁴ thவயி தஜநshய ஸmhரேக
ஸத³th³⁴த³ேத³தா⁴விதி ஸமrhபிேதாऽயmh ப⁴ர: ।

phரதிணமத: பரmh phரத²ய ரŋhக³தா⁴மாதி³ஷு
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அபீ⁴திshதவ:

phர⁴thவமiνபாதி⁴கmh phரதி²தேஹதிபி⁴rhேஹதிபி: ◌⁴ ॥ 21॥
கphரணிதி⁴லண: கதஶாkhயேலாகாயைத-
shShகயவநாதி³பி⁴rhஜக³தி jh’mhப⁴மாணmh ப⁴யmh ।

phரkh’Shடநிஜஶkhதிபி:◌⁴ phரஸப⁴மாைத: ◌⁴ பசபி: ◌⁴
திthத³ஶரைக:பய ரŋhக³நாத²th ॥ 22॥

தி³திphரப⁴வேத³ஹபி⁴th³த³ஹநேஸாமஸூrhயாthமகmh
தம:phரமத²நmh phரேபா⁴ ஸiµதி³தாshthரvh’nhத³mh shவத: ।

shவvh’thதிவஶவrhதி தththத³ஶvh’thதி சkhரmh ந:-
phரவrhதய தா⁴mhநி ேத மஹதி த⁴rhமசkhரshதி²திmh ॥ 23॥

மiνphரph◌⁴’திமாநிேத மஹதி ரŋhக³தா⁴மாதி³ேக
த³iνphரப⁴வதா³ணrhத³ரiµதீ³rhயமாணmh பைர: ।

phரkh’Shட³ணக: யா வஸுத⁴யா ச ஸnh⁴த:
phரkhதகேத³தி:◌⁴ phரஶமய shவஶkhthயா shவயmh ॥ 24॥

⁴ஜŋhக³மவிஹŋhக³மphரவரைஸnhயநாதா:² phரேபா⁴
தைத²வ iµதா³த³ேயா நக³ரேகா³ரth³வாரபா: ।

அசிnhthயப³லவிkhரமாshthவவ ரŋhக³ஸmhரகா
தmh த இதி வாதி³ேநா ஜக³த³iνkh³ரேஹ ஜாkh³ர ॥ 25॥

விதி⁴shthரமrhத³நshthத³ஶŋhக³வ: பாவேகா
யமphரph◌⁴’தேயாऽபி யth³விமதரேண ந மா: ।

ரஷதி யthர ச phரதிப⁴யmh ந கிசிthkhவசிth-
ஸ ந: phரதிப⁴டாnhphரேபா⁴ ஶமய ரŋhக³தா⁴மாதி³ஷு ॥ 26॥

ஸ ைகடப⁴தேமாரவிrhம⁴பராக³ஜ²ஜா²ம-

th³தி⁴ரNhயகி³தா³ரணthதகாலேநth³ம: ।
கிமthர ப³ஹுநா ப⁴ஜth³ப⁴வபேயாதி⁴iµShnhத⁴ய-
shthவிkhரம ப⁴வthkhரம:ப மŋhு ரŋhக³th³விஷ:॥ 27॥

யதிphரவரபா⁴ரதீரஸப⁴ேரண நீதmh வய:
phர²lhலபதmh ஶிர: பரஹமmh phராrhத²ேய ।

நிரshதஸmhப⁴ேவ khவசந ரŋhக³iµkh²ேய விேபா⁴
பரshபரைதmh பஸேரஷு மாmh வrhதய ॥ 28।

phர³th³த⁴³வீணphரதி²தேவŋhகேடேஶாth³ப⁴வா-
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அபீ⁴திshதவ:

மாமப⁴யth³த⁴ேய பட²த ரŋhக³ப⁴rh:shதிmh ।
ப⁴யmh thயஜத ப⁴th³ரthயபி⁴த³த⁴thஸ வ: ேகஶவ:

shவயmh க⁴நkh◌⁴’நிதி⁴rh³ணக³ேணந ேகா³பாயதி ॥ 29॥
இதி ேவதா³nhதேத³ஶிகphரணீத:
மth³ேவŋhகடநாத²phரணீேதாऽபீ⁴திshதவ:ஸmhrhண: ।
(ரŋhக³ேthேர)
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