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ദക്ഷിണാമൂർതിസ്േതാതം സൂതസംഹിതാ

{॥ ദക്ഷിണാമൂർതിസ്േതാതം സൂതസംഹിതാ ॥}

പലംബിതജടാബദ്ധം ചൻദേരഖാവതംസകമ് ।

നീലഗീവം ശരൻദികാഭിർവിരാജിതമ് ॥ ൧॥

േഗാക്ഷീരധവലാകാരം ചൻദബിംബസമാനനമ് ।

സുസ്മിതം സുപസൻനം ച സ്വാത്മതത്ത്ൈവകസംസ്ഥിതമ് ॥ ൨॥

ഗങ്ഗാധരം ശിവം ശാൻതം ലസത്േകയൂരമൺഡിതമ് ।

സർവാഭരണസംയുക്തം സർവലക്ഷണസംയുതമ് ॥ ൩॥

വീരാസേന സമാസീനം േവദയജ്േഞാപവീതിനമ് ।

ഭസ്മധാരാഭിരാമം തം നാഗാഭരണഭൂഷിതമ് ॥ ൪॥

യാഘചർമാമ്ബരം ശുദ്ധം േയാഗപട്ടാവൃതം ശുഭമ് ।

സർേവഷാം പാണിനാമാത്മജ്ഞാപസ്മാരപൃഷ്ടതഃ ॥ ൫॥

വിൻയസ്തചരണം സമ്യഗ് ജ്ഞാനമുദാധരം ഹരമ് ।

സർവവിജ്ഞാനരത്നാനം േകാശഭൂതം സുപുസ്തകമ് ॥ ൬॥

ദധാനം സർവതത്ത്വാക്ഷമാലികാം കുൺഡികാമപി ।

സ്വാത്മഭൂതപരാനൻദപരശക്ത്യർധ വിഗഹമ് ॥ ൭॥

ധർമരൂപവൃേഷാേപതം ധാർമിൈകർേവദപാരൈഗഃ ।

മുനിഭിംഋതം മായാവടമൂലാശിതം ശുഭമ് ॥ ൮॥

ഈശാനം സർവവിദ്യാനാമീശ്വേരശ്വരമയയമ് ।
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ഉത്പത്ത്യാദിവിനിർമുക്തം ഓങ്കാരകമലാസനമ് ॥ ൯॥

സ്വാത്മവിദ്യാപദാേനന സദാ സംസാരേമാചകമ് ।

രുദം പരമകാരുൺയാത്സർവപാണിഹിേത രതമ് ॥ ൧൦॥

ഉപാസകാനാം സർേവഷാമഭീഷ്ടസകലപദമ് ।

ദക്ഷിണാമൂർതിേദവാഖ്യം ജഗത്സ്വർഗാദികാരണമ് ॥ ൧൧।

സമാഗത്യ മഹാഭക്ത്യാ ദൺഡവത്പൃഥിവീതേല ।

പണമ്യ ബഹുേശാ േദവം സമാരാധ്യ യഥാ ബലമ് ॥ ൧൨॥

രുദ യത്േത മുഖം േതന ദക്ഷിണം പാഹി മാമിതി ।

ഉക്ത്വാ പുനഃ പുനർേദവം പൂജയാമാസ ഭക്തിതഃ ॥ ൧൩॥

॥ ഇതി സൂതസംഹിതാൻതർഗതമ് ദക്ഷിണാമൂർതിസ്േതാതമ് ॥
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