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അഭിലാഷാഷ്ടകം

{॥ അഭിലാഷാഷ്ടകം ॥}

॥ അഥ അഭിലാഷാഷ്ടകമ് ॥

കദാ പക്ഷീൻദാംേസാപരി ഗതമജം കഞ്ചനയനമ്

രമാസംശ്ലിഷ്ടാംഗം ഗഗനരുചമാപീതവസനമ് ।

ഗദാശംഖാമ്േഭാജാരിവരമാേലാക്യ സുചിരം

ഗമിഷ്യത്േയതൻേമ നനു സഫലതാം േനതയുഗലമ് ॥ ൧॥

കദാ ക്ഷീരാ്യൻതഃ സുരതരുവനാൻതർമണിമേയ

സമാസീനം പീേഠ ജലധിതനയാലിംഗിതതനുമ് ।

സ്തുതം േദൈവർനിത്യം മുനിവരകദംൈബരഭിനുതമ്

സ്തൈവഃ സൻേതാഷ്യാമി ശുതിവചനഗർൈഭഃ സുരഗുരുമ് ॥ ൨॥

കദാ മാമാഭീതം ഭയജലധിതസ്താപസതനും

ഗതാ രാഗം ഗംഗാതടഗിരിഗുഹാവാസസഹനമ് ।

ലപൻതം േഹ വിഷ്േണാ സുരവര രേമേശതി സതതം

സമഭ്േയത്േയാദാരം കമലനയേനാ വക്ഷ്യതി വചഃ ॥ ൩॥

കദാ േമ ഹൃദ്പദ്േമ ഭമര ഇവ പദ്േമ പതിവസൻ

സദാ ധ്യാനാഭ്യാസാദനിശമുപഹൂേതാ വിഭുരെസൗ ।

സ്ഫുരജ്ജ്േയാതീരൂേപാ രവിരിവ രസാേസയചരേണാ

ഹരിഷ്യത്യജ്ഞാനാജ്ജനിതതിമിരം തൂർണമഖിലമ് ॥ ൪॥

കദാ േമ േഭാഗാശാ നിബിഡഭവപാശാദുപരതം

തപഃശുദ്ധം ബുദ്ധം ഗുരുവചനേതാൈദരചപലമ് ।

മേനാ െമൗനം കൃത്വാ ഹരിചരണേയാാരു സുചിരം

സ്ഥിതിം സ്ഥാണുപായാം ഭവഭയഹരാം യാസ്യതി പരാമ് ॥ ൫॥
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കദാ േമ സംരുദ്ധാഖിലകരണജാലസ്യ പരിേതാ

ജിതാേശഷപാണാനിലപരികരസ്യ പജപതഃ ।

സേദാംകാരം ചിത്തം ഹരിപദസേരാേജ ധൃതവതഃ

സേമഷ്യത്യുൽലാസം മുഹുരഖിലേരാമാവലിരിയമ് ॥ ൬॥

കദാ പാരാൻേത പരിശിഥിലതാം ഗതി ശൈനഃ

ശരീേര ചാക്െഷൗേഘഽപ്യുപരതവതി പാണപവേന ।

വദത്യൂർധ്വം ശശ്വൻമമ വദനകംേജ മുഹുരേഹാ

കരിഷ്യത്യാവാസം ഹരിരിതി പദം പാവനതമമ് ॥ ൭॥

കദാ ഹിത്വാ ജീർണാം ത്വചമിവ ഭുജംഗസ്തനുമിമാം

ചതുർബാഹുകാമ്ബുജദരകരഃ പീതവസനഃ ।

ഘനശ്യാേമാ ദൂൈതർഗഗനഗതിനീേതാ നതിപൈര-

ർഗമിഷ്യാമീശസ്യാംതികമഖിലദുഃഖാംതകമിതി ॥ ൮॥

॥ ഇതി ശീമത്പരമഹംസസ്വാമിബഹ്മാനൻദവിരചിതം

അഭിലാഷാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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