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దక్షిణామూరి్త వర్ణమాలా సి్తత్రం 

 

ఓమిత్యేతదేస్ే బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి స్మస్ిం వియద్భది | 
యస్యేజ్ఞాతః స్వస్వపదస్యా విధిముఖ్యేస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧ || 

నమ్రంగాణాం భక్తిమతం యః పురుషార్నానదతవ క్షిప్రం హంతి చ తతసర్వవిపత్ిః | 
పాద్భంభోజ్ఞధస్ినితపస్మృతిమీశం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౨ || 

మోహధవస్త్ిై  వైణిక్త్వైయాసిక్తముఖ్యేః స్ంవిన్మమద్రాపుస్ిక్త్వీణాక్షగుణానేమ్ | 
హస్యింభోజైర్తిభ్రతమార్నధితవంతస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౩ || 

భద్రారూఢం భద్రదమార్నధయితృణాం భక్తిశ్రద్భాపూర్వక్త్మీశం ప్రణమంతి | 
ఆదితే యం వంఛితసిద్ధ్ాై క్త్రుణాబ్ాం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౪ || 

గర్నాంతఃస్యాః ప్రాణిన ఏత్య భవపాశచ్ఛేదే దక్షం నిశ్చితవంతః శర్ణం యమ్ | 
ఆర్నధ్ేంఘ్రిప్రస్ఫుర్దంభోరుహయుగమం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౫ || 

వక్త్రం ధన్ేః స్ంస్ృతివర్ధార్తిమాత్రాద్భాతః స్ంతః పూర్ణశశంక్త్ద్యేతి యస్ే | 
సేవంత్యఽధ్ేసీనమనంతం వటమూలం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౬ || 

త్యజఃస్తిమైర్ంగదస్ంఘట్టితభాస్వన్మణిక్యేత్్ార్నాసితవిశ్వవ రుచిరైర్ేః | 
త్యజోమూర్తిం ఖ్యనిలత్యజఃప్రముఖ్యబ్ాం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౭ || 

దధ్ేజ్ఞేదిద్రవేక్త్క్త్ర్నమణేఖిలాని తేక్త్ిా క్త్ంక్షం క్త్ర్మఫలేష్వత్ర క్త్రోతి | 
యజ్జిజ్ఞాస్యం రూపఫలార్థా క్షితిదేవస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౮ || 
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క్షిప్రం లోకే యం భజమానః పృథుపుణేః ప్రధవస్యిధిః ప్రోజ్జితస్ంస్ృతేఖిలార్తిః | 
ప్రతేగ్భాతం బ్రహమ పర్ం స్ంర్మత్య యస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౯ || 

ణానేత్యేవం యనమన్మమధేసిాతవర్నణనాక్త్ిః క్త్లే వర్ణగృహీత్్ే ప్రజపంతః | 
మోదంత్య స్ంప్రాపిస్మస్ిశ్రుతితంత్రాస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౦ || 

మూర్తిశేయానిర్తితమంద్భక్తనికందప్రాలేయాంభోర్నశ్చస్ఫధ్భూతిస్ఫర్ధభా | 
యస్యేభ్రాభా హాస్విధౌ దక్షశ్చరోధిస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౧ || 

తపిస్వర్ణచ్ఛేయజటాజూటక్త్టాహప్రోదేద్భవచీవల్లివిర్నజత్ససర్సింధుమ్ | 
నితేం సూక్షమం నితేనిర్స్యిఖిలదోష్ం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౨ || 

యేన జ్ఞాత్యనైవ స్మస్ిం విదితం స్యే దేస్యమదనేదవస్ఫి జగతేం శశశృంగమ్ | 
యం ప్రాపాిన్ం న్సిి పర్ం ప్రాపేమన్దిం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౩  

మత్తి మారో యస్ే లలాటాక్షిభవగ్నాసూురి్త్ీలప్రోషితభసీమక్త్ృతదేహః | 
తదాస్యమసీదేస్ే స్ఫజ్ఞతః పటవస్స్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౪ || 

హేంభోర్నశౌ స్ంస్ృతిరూపే లుఠతం తతార్ం గంత్సం యతాదభక్తిర్దృఢనౌక్త్ | 
స్ర్నవర్నధేం స్ర్వగమానందపయోనిధిం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౫ || 

మేధ్వీ స్యేదింద్యవతంస్ం ధృతవీణం క్త్రూార్నభం పుస్ిక్త్హస్ిం క్త్మలాక్షమ్ | 
చిత్యి ధ్ేయనేస్ే వపుర్దదరంనిమిషార్ాం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౬ || 

ధ్మాాం ధ్మ ప్రౌఢరుచీన్ం పర్మం యత్ససర్నేద్భన్ం యస్ే స్ హేత్సర్ిగద్భదేః | 
ఏతవన్యే యస్ే న స్ర్ధవశవర్మీడ్ేం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౭ || 
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ప్రతేహార్ప్రాణనిరోధ్దిస్మర్్ార్ాక్్ిర్నదంతః స్ంయతచిత్్ిర్ేతమానైః | 
స్యవతమత్యవన జ్ఞాయత ఏవ తవర్యా యస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౮ || 

జ్ఞాంశీభూతన్ప్ారణిన ఏతనులద్భత చితింతఃస్ాః ప్రేర్యతి సేవ స్క్త్లేఽపి | 
క్త్ృత్యే దేవః ప్రాక్త్ినక్త్ర్నమన్మస్ర్ః స్ంస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౧౯ || 

ప్రజ్ఞామాత్రం ప్రాపితస్ంబ్నిాజభక్త్ిం ప్రాణాక్షదేః ప్రేర్యితర్ం ప్రణవర్ామ్ | 
ప్రాహః ప్రాజ్ఞా విదితన్మశ్రవతతిాస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౨౦ || 

యస్యేంజ్ఞాన్దేవ నృణాం స్ంస్ృతిబోధో యస్ే జ్ఞాన్దేవ విమోక్షో భవత్తి | 
స్ాష్ిం బ్రూత్య వేదశ్చరో దేశ్చక్త్మాదేం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౨౧ || 

ఛనేాఽవిద్భేరూపపటేనైవ చ విశవం యత్రాధేస్ిం జీవపర్ధశతవమపీదమ్ | 
భాన్యర్నాన్మష్వంబువదస్యిఖిలభేదం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౨౨ || 

స్యవపస్వప్నా జ్ఞగ్రదవస్యాపి న యత్ర ప్రాణశ్వవతః స్ర్వగత్త యః స్క్త్లాతమ | 
కూటస్త ాయః కేవలస్చిిత్ససఖరూపస్ిం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౨౩ || 

హా హేత్యేవం విస్మయమీయురుమనిముఖ్యే జ్ఞాత్య యసిమన్సాతమతయాన్తమవిమోహః | 
ప్రతేగ్భాత్య బ్రహమణి యాతః క్త్థమితాం తం ప్రతేంచం దక్షిణవక్త్రం క్త్లయామి || ౨౪ || 

యైషా ర్మ్్ే ర్మతిమయూర్నభిధవృత్్ిర్నదౌ క్త్ిృపాి యనమన్మవర్ణ్రుమనిభంగీ | 
తమేవైతం దక్షిణవక్త్రః క్త్ృపయాస్యవూర్థకర్నేదేదశ్చక్త్స్మ్రట్ పర్మాతమ || ౨౫ || 

 


