శ్యామలా దండకం
ధయానమ్భాణిక్ావీణయభులాలమంతం భదయలసం భంజులలగ్విలాసమ్ |
భాశందరనీలదఽాతికోభలాంగ్ం భాతంగక్నయాం భనస సమరభు || ౧ ||
చతుయభుజే చందరక్లావతంవే క్ుచోననతే క్ుంక్ుభరగళోణే |
ుండ్ేక్షు
ర నుళంక్ుశుషఫాణహవేే నభవేే జగదేక్భాతః || ౨ ||
వినియోగఃభాతయ భయక్తళాభా భాతంగ్ భదళలినీ |
క్ురాతకటాక్షం క్ఱయాణీ క్దంఫవనలవనీ || ౩ ||
సఽేతిజమ భాతంగతనయే జమ నీలోతలదఽాతే |
జమ సంగ్తయవకే జమ లీలావుక్రయే || ౪ ||
దండక్మ్జమ జనని సఽధయసభుదయరంతయభదానమణీదవిసంయూఢ
బిలాిటవీభధాక్లదఽరభాక్లకదంఫకంతయయలసరయే క్ితిే లసరయే సయిలోక్రయ,ే
సదరయఫధ సంగ్తసంభావనయసంబరభాలోలనీసరగ్ఫదధ చాలీసనయథతిరకే సనఽభతుతిరక,ే
ళేఖరబూతశీతయంవురేఖాభమూఖావలీఫదధ సఽవనగధనీలాలక్ళేణ
ే ిశింగ్రవతే లోక్సంభావితే
కభలీలాధనఽససనినబబూ
ర లతయుషసందో హసందేహక్ిలోోచనే లక్ుసధయవేచనే
చయయభగ్ోరోచనయంక్కేళీలలాభాభిరమే సఽరమే యమే,
నుర ర లో సదయిలికభ్కతేక్ళేణ
ే ికచందరక
ర భండలోదయువ
లావణాగండసథ లనాసే క్సా
ే రవకతరరేఖాసభుదాుత
సౌయబాసంభారంతబింగ్ంగనయగ్తసందవబ
ర వనమందరతంతరసిరే సఽసిరే భాసిరే,
వలో కీలదనరకమ
తే ాలోలతయలీదలాఫదధ -తయటంక్బూషవిళేషనిితే వదధసభామనితే,

దరవాహలాభదో దేిలశలాలసచచక్షురందో లనశీేసభాక్షిేక్ర్ై క్
ణ నీలోతలే ళాభలే
ూరవతయళేషలోకభిలంఛయపలే శీేపలే, వేిదబిందాలో సదయపలలావణా
నిషాందసందో హసందేహక్ినయనవకభ్కతేకే సయివిళితిమకే సయివదధ యాతిమకే కలికే
భుగధభందవమతోదయయవక్ే రసఽపయత్ ూగతయంఫూలక్యూయఖండ్ో తకరే జఞానభుదయరక్రే
సయిసంతకరే దమభాసితకరే శీేక్రే,
క్ుందుషదఽాతివనగధదంతయవలీనియమలాలోలక్లోోలసమేమలన వేమయళోణయధరే చయయభవీణయధరే
క్ిబింఫాధరే,
సఽలలిత
నవమౌవనయయంబచందోర దయోదేిలలావణాదఽగ్ధయై లవియువతకంఫుబింఫో క్బితకంథరే
సతకలాభందరరే భంథరే
దరవాయతనరభాఫంధఽయచఛననహరదరబూషసభుదో ాతభానయనవదయాంగళోభే వుభే,
యతనకేమూయయశ్మమచఛటాలో వనుర ర లో సదోో లో తయరజితే యోగ్వభిః ూజితే
విశిదరఙమండలలాే భాణిక్ాతేజసఽసుయతకంక్ణయలంక్ితే విబరభాలంక్ితే సధఽభిః ూజితే
లసరయంబలేలాసభుజజ ింబ
భాణయయవిందరతిదిందరినుణిదియే సంతతోదాదో యే ఄదియే దరవాయతోనరవమకదవధరతిసరే భ
సంధయామభానయంగులీలో లోదాననఖేందఽరభాభండలే సనఽనతయఖండలే చిత్రభాభండలే
నుర ర లో సతుకండలే,
తయయకరజినీకశహరవలివేమయ చయయభసే నయభోగభారనభనమధావలీో వలిచేఛద
వీచీసభుదాతసభులాోససందరవితయకయసౌందయాయతయనక్రే వలో కీబితకరే కతంక్యశీేక్రే,
శభక్ుంభోమోతు
ే ంగ వక్షోజభారవనమేే తిరలోకవనమేే లసదిితే గంభీయ
నయభీసయవ఼ే యళైలలశంకక్యళాభరోభావలీబూషణే భంజుసంభాషణే,
చయయభశ్మంచతకటీసాతరనియుతిసతయనంగలీలధనఽశ్మించినీడంఫరే దరవాయతయనంఫరే,
దమరగ్ోలో స నేమఖలాభ్కతేక్ళోేణిళోభాజితసియై బూబితే లే చందరక
ర శీతలే
విక్వతనవకతంవుకతయభేదరలాంవుక్చఛనన
చయయూయభళోభారబూతవందాయళోణయమభానేందరభాతంగ హసేయగ లే లైబలనయగ లే ళాభలే

కోభలవనగధ నీలోతలోతయదరతయనంగతూణీయశంకక్రోదయయ జంఘాలతే చయయభలీలాగతే
నభేదరకలవ఼భంతినీ క్ుంతలవనగధనీలరభాుంచసంజఞతదఽరింక్ురశంక్
సయంగసంయోగరవంఖననఖేందాజజ వలే నుర ర జజ వలే నియమలే రహి దేలేశ లక్షమమశ బూతేశ తోయేశ
లణీశ కీనయశ దైతేాశ మక్షేశ లమిగ్వనకోటీయభాణిక్ా సంహిషట ఫాలాతనుర దయోభ
లాక్షాయసయభణాతయయభణా లక్షమమగిశితయంఘ్ి
ే దేమ సఽదేమ ఉమే,
సఽయభచియనవయతన఼ఠవథతే సఽవథతే యతనదయమసనే యతనవంహసనే శంఖదమదియోనుశ్మేతే
వివుేతే తతర విఘ్ననశదఽరగవటుక్షేతను
ర ల ైయభాతే భతే భాతంగ క్నయాసభూహనిితే
భైయలైయషట భిరేిఴటతే భంచఽలామేనకదాంగనయభానితే దేవి లభాదరభిః శకతేభివేసవితే ధయతిర
లక్షామాదరశక్ే ాషట క్ైః సంముతే భాతికభండల ైయమండ్ితే మక్షగంధయివదధ యంగనయ భండల ైయరవచతే,
భైయవీ సంవితే ంచఫాణయతిమకే ంచఫాణేన యతయా చ సంభావితే ఼రతిభాజఞ వసంతేన చయనందరతే
బకతేభాజం యం ళేమ
ే వే క్లవే యోగ్వనయం భానవే దో ాతవే ఛందసమోజస భారజవే గ్తవిదయా
వినోదయతి తిఴేైన క్ిఴేైన సంూజావే బకతేభచేచతస లేధస సా
ే మవే విశిహిదేాన లదేాన
విదయాధర్ైరగ మవే, శేవణహయదక్షిణకిణమా వీణమా కతననర్ైరగ మవే మక్షగంధయివదధ యంగనయ
భండల ైయయచావే సయిసౌభాగాలంఛయవతభిర్ వధాభిసఽసరణయం సభారధావే
సయివిదయావిళేషతమక్ం చయటుగ్థయ సభుచయచయణయక్ంఠభూలోలో సదియై రజితరమం
కోభలళాభలోదయయక్షదిమం తుండళోభాతిదారబవత్ కతంవుక్ం తం వుక్ం లాలమంత
రవకడ
ీే వే,
నుణిదమదియేనయక్షభాలాభ సపటికీం జఞానసరతమక్ం ుసే క్ంచంక్ుశం నుశభాబిబరత
తేన సంచింతావే తసా వకేరంతరత్ గదాదయాతిమక భాయత నిససరేత్ యేన లధింసనయదయ
క్ితిరువావే తసా వళా బవంతివే మః ూయభషః యేన ల ళతక్ంఫదఽాతిరువావే సర 
లక్షమమసహవఃైర రవకడ
ీే తే, కతనన వదధ ాే దిుః ళాభలం కోభలం చందరచాడ్యనిితం తయవక్ం
ధయామతః తసా లీలా సరోలరవధవః తసా కేలీవనం నందనం తసా బదయరసనం బూతలం తసా
గ్రేోవతయ కతంక్రవ తసా చయజఞాక్ర శీే సిమం,
సయితరథతిమకే సయి భంతయరతిమకే, సయి మంతయరతిమకే సయి తంతయరతిమకే, సయి చకేతిమకే సయి
శకేాతిమకే, సయి ఼ఠతిమకే సయి లేదయతిమకే, సయి విదయాతిమకే సయి యోగ్తిమకే, సయి వరైతిమకే

సయిగ్తయతిమకే, సయి నయదయతిమకే సయి శఫాోతిమకే, సయి విళితిమకే సయి వరగతిమకే, సయి
సరితిమకే సయిగ్ే సయి యూే, జగనయమతికే నుశి భాం నుశి భాం నుశి భాం దేవి తుబాం
నమో దేవి తుబాం నమో దేవి తుబాం నమో దేవి తుబాం నభః ||

