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ഫണീൻദക്ഷ്മാഭൃത്സ്േതാതമ്

{॥ ഫണീൻദക്ഷ്മാഭൃത്സ്േതാതമ് ॥}

അസ്തി ശീമാനവനിതിലേകാ േവങ്കേടാ നാമ ൈശേലാ

ഭൂയാേനേകാ ഭുവി പരിണതഃ പുൺയരാശിഃ പജാനാമ് ।

സാേരാദ്ധാരകലജഗതാം സ്ഥാപിതഃ ക്വാപി ധാതാ

യസ്മിൻ സാക്ഷാത്പരമപുരുേഷാ ദീയതി ശീസഹായഃ ॥ ൧॥

െസൗവർണാത്മാ മരതകമൈയർവജൈവഢൂർയരൂൈപഃ

നീേലാത്കീ ?ൈണഃ? സ്ഫടികഘടിൈതഃ പദ്മരാഗപണീൈതഃ ।

നാനാരത്നാകൃതിഭിരഖിൈലാനുഭിമ്ഭൃതശീഃ

സർൈവോഽയം സുരഗിരിരിതി പത്യഭിജ്ഞായേത യഃ ॥ ൨॥

ഉർവീ ?ഗുർവീ? മുദധിവസനാമുദ്വഹൻ ഭൂലലഗ്നാമ്

ഉത്തുങ്ഗാഗ്ൈരരുപരിശിഖൈരരുൽലിഖൻനൂർധ്വസീമാമ് ।

തിർയഗ്ദിയാകൃതിമഹിമതശ്ഛാദയൻ േയാ ദിഗൻതാൻ

വിഷ്ണുാക്ഷാദ ?യമിതി? ജൈനസ്തർക്യേത ഭൂവരാഹഃ ॥ ൩॥

മൻദസ്പൻദാനിലവിവലിതാതാമബാലപവാല-

സ്ൈവരാസ്വാദപമദവിഹരത്േകാകിലാലാപഗർൈഭഃ ।

സാൻദാൈയരസകുസുൈമൌരഭാകൃഷ്ടഭൃങ്ൈഗഃ

സർൈവർവൃക്ൈഷതതഫലിൈതർയഃ സദാ സമ്ഭൃതശീഃ ॥ ൪॥

സ്ൈവഃ പാദ്യാർധ്യപഭൃതി ദദതഃ സ്യൻദമാൈനർമരൻൈദഃ

ഭയാേമാൈദഃ പവനഗലിൈതരർചയൻതഃ പസൂൈനഃ ।

വൃൻേതാദ്വാൻൈതഃ പരിണതഫൈലർനിത്യൃപ്േതാപഹാരാഃ

ധൻയാ വൃക്ഷാ ?യദുപരി? രമാവാ സമാരാധയൻതി ॥ ൫॥
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പുൺയാേമാദപസവലഹരീവാസിതാശാവകാൈശഃ

ദൂേരദൂേര ദുരിതശമൈനഃ പശ്യതാം പാണഭാജാമ് ।

ശീമൻനാരായണവരശിേരാഭൂഷണീഭാവ ?ഭൈയഃ?

സ്നിഗ്ൈധഃ കൃഷ്ൈണസ്തരുണതുലസീകാനൈനഃ പാവേനാ യഃ ॥ ൬॥

നിത്യാശുഷ്യത്സലിലസരസീസ്യൻദസൻധുക്ഷിതാനാം

ശാവംശാവം ശവണസുഭഗം നിസ്വൻം നിർഝരാണാമ് ।

?ധത്േത? ധാരാധരരവധിയാ നൃത്യേതാ നീലകൺഠാൻ

േകകാകൺഠാൻനിജസഹചരീനിത്യേനത്േരാത്സവാൻ യഃ ॥ ൭॥

ദംശം ദംശം കുശനവദൈലർദഭദൂർവാപവാലാൻ

ഖാദങ്ഖാദം പൃഥുമൃദുഫലം ഭൂരുഹാം ഭൂവികീർണമ് ।

പായമ്പായം യദുപരി പയഃ പാവനം ദിർധികാണാം

മാദമ്മാദം വിഹരതി മൃഗീയൂഥപഃ കൃഷ്ണാസാരഃ ॥ ൮॥

േഘാ ?ധീ? രാഃ സിംഹാഃ കുപിതശരഭാഃ കുഞ്ജേരൻദാ മദാൻധാഃ

േഘാരാ യാഘാ കടുഅകകിടേയാ ഭീമഭൽലൂകസങ്ഘാഃ ।

സർേവ ചാൻേയ സഹജരിപേവാ ജൻതേവാ യതവാ ?സാഃ?

?സം? ഗാഹൻേത പശമിതരുഷഃ സ്ൈവരേമേകാദപാേന ॥ ൯॥

ശീമദ്വാദിപവരഭയകൃദ്േദശിേകാക്തം ഫണിൻദ-

ക്ഷ്മാഭൃത്സ്േതാതം ഭുവനമഹിതം ശബ്ദേതാഽർഥാ സാധു ।

ശൃത്വാ പീ ?താ ഭവ? തു ജനതാ കായനാട്യാദിദക്ഷാഃ

ൈനതത്തുൽയം ഭവതി ഭവതി സ്മാപി യാവദ്ധാരിത്യാമ് ॥ ൧൦॥

ഇതി ഫണീൻദക്ഷ്മാഭൃത്സ്േതാതമ് ।
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