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.. PhanindrakShmabhritstotram ..

॥ ப²ணீ ³ர மா ⁴ரு’ ேதா ர ॥
அ தி மானவனிதிலேகா ேவ கேடா நாம ைஶேலா
⁴யாேனேகா பு⁴விபரிணத: பு யரா : ரஜாநா ।
ஸாேரா ³தா⁴ர ஸகலஜக³தா தா²பித: வாபி தா⁴ ரா
ய மி ஸா ா பரமபுருேஷா தீ³ யதி ஸஹாய: ॥ 1॥
ெஸௗவ மா மரதகமைய வ ரைவ ⁴ ய ைப:
நீேலா கீ ? :? ப²டிகக⁴டிைத: ப ³மராக³ ரணீைத: ।
நா ர ரு’திபி⁴ரகி² ஸானுபி⁴ ஸ ⁴ரு’த :
ஸ ைவ ேஸாऽயம்ஸுரகி³ரிரிதி ர யபி⁴ ஞாயேத ய: ॥ 2॥
உ வீ ?கு³ வீ?முத³தி⁴வஸநாமு ³வஹ ⁴லல ³நா
உ து கா³ ³ைரருபரி க²ைரரு லிக² ⁴வஸீமா ।
தி ய ³தி³ யா ரு’திமஹிமத சா²த³ய ேயா தி³க³ தா
வி ணு ஸா ாத³ ?யமிதி?ஜ த யேத ⁴வராஹ: ॥ 3॥
ம த³ ப தா³னிலவிவலிதாதா ரபா³ல ரவால-
ைவரா வாத³ ரமத³விஹர ேகாகிலாலாபக³ ைப:⁴ ।

ஸா ³ர சா²ைய ஸரஸகுஸுைம ெஸௗரபா⁴ ரு’ ட ⁴ரு’ ைக:³
ஸ ைவ ரு’ை ஸததப²லிைத ய:ஸதா³ஸ ⁴ரு’த : ॥ 4॥
ைவ: பா ³யா ⁴ய ர ⁴ரு’தி த³த³த: ய த³மா மர ைத:³

ப⁴ யாேமாைத:³ பவனக³லிைதர சய த: ரஸூ : ।
ரு’ ேதா ³வா ைத: பரிணதப² னி ய ரு’ ேதாபஹாரா:
த⁴ யா ரு’ ா ?யது³பரி? ரமாவாஸமாராத⁴ய தி ॥ 5॥
பு யாேமாத³ ரஸவலஹரீவாஸிதாஶாவகாைஶ:
³ேர ³ேர து³ரிதஶம : ப யதா ராணபா⁴ஜா ।
ம நாராயணவர ேரா ⁴ஷணீபா⁴வ ?ப⁴ ைய:?
னி ³ைத:⁴ ரு’ தருணதுலஸீகான : பாவே ய: ॥ 6॥

நி யாஶு ய ஸலிலஸரஸீ ய த³ஸ து⁴ தாநா
ராவ ராவ ரவணஸுப⁴க³ நி வ நி சரா ।

?த⁴ ேத? தா⁴ராத⁴ரரவதி⁴யா ரு’ யேதா நீலக டா²
ேககாக டா² னிஜஸஹசரீனி யேன ேரா ஸவா ய: ॥ 7॥
த³ ஶ த³ ஶ குஶனவத³ த³ப⁴ ³ வா ரவாலா
கா²த³ கா²த³ ரு’து² ரு’து³ப²ல ⁴ருஹா ⁴விகீ ண ।
பாய பாய யது³பரி பய: பாவன தி³ தி⁴கா
மாத³ மாத³ விஹரதி ரு’கீ³ த²ப: ரு’ ஸார: ॥ 8॥
ேகா⁴ ?தீ⁴? ரா:ஸி ஹா:குபிதஶரபா:⁴ கு ஜேர ³ரா மதா³ தா:⁴
ேகா⁴ரா யா ⁴ரா கடுஅககிடேயா பீ⁴மப⁴ கஸ கா:⁴ ।
ஸ ேவ சா ேயஸஹஜரிபேவா ஜ தேவா ய ரவா ?ஸா:?
?ஸ ? கா³ஹ ேத ரஶமிதருஷ: ைவரேமேகாத³பாேன ॥ 9॥
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॥ ப²ணீ ³ர மா ⁴ரு’ ேதா ர ॥

ம ³வாதி³ ரவரப⁴ய ரு’ ³ேத³ ேகா த ப²ணி ³ர-
மா ⁴ரு’ ேதா ர பு⁴வனமஹித ஶ ³த³ேதாऽர்தா² ச ஸாது⁴ ।
ரு’ வா ரீ ?தா ப⁴வ?துஜனதா கா ய யாதி³த³ ா:

ைநத து ய ப⁴வதி ப⁴வதி மாபி யாவ ³தா⁴ரி யா ॥ 10॥
இதி ப²ணீ ³ர மா ⁴ரு’ ேதா ர ।
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