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శ్యామలా దండకం 
 

ధ్యానమ్- 
మాణికావీణాముపలాలయంతం మదాలసం మంజులవాగ్విలాసమ్ | 
మాహంద్రనీలద్యాతికోమలాంగం మాతంగకన్ాం మనస స్మరామి || ౧ || 

చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోననతే కుంకుమరాగశోణే | 
పండ్రేక్షుపాశ్యంకుశపష్పబాణహసేే నమసేే జగదేకమాతః || ౨ || 

వినియోగః- 
మాతా మరకతశ్యామా మాతంగ మదశ్యలినీ | 
కురాాతకటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ || ౩ || 

స్తేతి- 
జయ మాతంగతనయే జయ నీలోతపలద్యాతే | 
జయ స్ంగతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే || ౪ || 

దండకమ్- 
జయ జనని స్తధ్యస్ముద్రంతర్భదానమణీద్విపస్ంరూఢ 
బిలాిటవీమధ్ాకలపద్రుమాకలపకాదంబకాంతారవాస్ప్రియే కృతిేవాస్ప్రియే స్రిలోకప్రియే, 
సదరారబధస్ంగతస్ంభావన్స్ంభ్రమాలోలనీపస్రగాబదధచూలీస్న్థత్రికే సనుమతుపత్రికే, 
శేఖరీభూతశీతాంశురేఖామయూఖావలీబదధస్తసినగధనీలాలకశ్రేణిశృంగారితే లోకస్ంభావితే 
కామలీలాధ్నుస్సనినభభ్రూలతాపష్పస్ందోహస్ందేహకృలోోచనే వాకుసధ్యసేచనే 
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చార్భగోరోచన్పంకకేళీలలామాభిరామే స్తరామే రమే, 
ప్రోలోస్దాిలికామౌక్తేకశ్రేణికాచంద్రికామండలోదాుసి 
లావణాగండస్థలనాస్ేకస్తేరికాపత్రరేఖాస్ముద్భుత 
సౌరభాస్ంభ్రంతభృంగాంగన్గతసంద్రీభవనమంద్రతంత్రీస్ిరే స్తస్ిరే భాస్ిరే, 
వలోకీవాదనప్రక్రియాలోలతాలీదలాబదధ-తాటంకభూషావిశేషానిితే సిదధస్మామనితే, 
దివాహాలామదోదేిలహలాలస్చచక్షురాందోలనశ్రీస్మాక్షిపేకర్ణైకనీలోతపలే శ్యామలే 
పూరితాశేష్లోకాభివాంఛాఫలే శ్రీఫలే, సేిదబింద్భలోస్దాాలలావణా 
నిష్ాందస్ందోహస్ందేహకృన్నసికామౌక్తేకే స్రివిశ్యితిమకే స్రిసిదాధాతిమకే కాలికే 
ముగధమందసిమతోదారవకరస్తారత్ పూగతాంబూలకరూపరఖండోతకరే జ్ఞానముద్రకరే 
స్రిస్ంపతకరే పదమభాస్ితకరే శ్రీకరే, 
కుందపష్పద్యాతిసినగధదంతావలీనిరమలాలోలకలోోలస్మేమలన సేమరశోణాధ్రే చార్భవీణాధ్రే 
పకిబింబాధ్రే, 

స్తలలిత 
నవయౌవన్రంభచంద్రోదయోదేిలలావణాద్యగాధరైవావిరువతకంబుబింబోకభృతకంథరే 
స్తకలామందిరే మంథరే 
దివారతనప్రభాబంధురచఛననహారాదిభూషాస్ముదోాతమాన్నవదాాంగశోభే శుభే, 
రతనకేయూరరశ్మమచఛటాపలోవప్రోలోస్దోోలోతారాజితే యోగ్వభిః పూజితే 
విశిదిఙ్మండలవాాపేమాణికాతేజస్తసురతకంకణాలంకృతే విభ్రమాలంకృతే సధుభిః పూజితే 
వాస్రారంభవేలాస్ముజ్ృంభ 
మాణారవిందప్రతిదిందిిపాణిదియే స్ంతతోదాదోయే అదియే దివారతోనరిమకాద్వధితిస్తేమ 
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స్ంధ్యాయమాన్ంగులీపలోవోదాననఖంద్యప్రభామండలే స్నునతాఖండలే చిత్రపరభామండలే 
ప్రోలోస్తుకండలే, 

తారకారాజినీకాశహారావలిసేమర చార్భస్ేన్భోగభారానమనమధ్ావలీోవలిచ్ఛఛద 
వీచీస్ముదాతసములాోస్స్ందరిితాకారసౌందరారతానకరే వలోకీభృతకరే క్తంకరశ్రీకరే, 
హమకుంభోపమోతుేంగ వక్షోజభారావనమ్రే త్రిలోకావనమ్రే లస్దిృతేగంభీర 
న్భీస్రస్తేరశైవాలశంకాకరశ్యామరోమావలీభూష్ణే మంజుస్ంభాష్ణే, 
చార్భశ్మంచతకటీస్తత్రనిరుతిసతానంగలీలధ్నుశ్మించినీడంబరే దివారతానంబరే, 

పదమరాగోలోస్ నేమఖలామౌక్తేకశ్రోణిశోభాజితస్ిరైభూభృతేలే చంద్రికాశీతలే 
వికసితనవక్తంశుకాతామ్రదివాాంశుకచఛనన 
చారూర్భశోభాపరాభూతసింద్భరశోణాయమానేంద్రమాతంగ హసేరగలే వైభవానరగలే 
శ్యామలే కోమలసినగధ నీలోతపలోతాపదితానంగతూణీరశంకాకరోదార జంఘాలతే 
చార్భలీలాగతే నమ్రదికాపలస్తమంతినీ 
కుంతలసినగధనీలప్రభాపంచస్ంజ్ఞతద్యరాింకురాశంక 
సరంగస్ంయోగరింఖననఖంద్భజ్వలే ప్రోజ్వలే నిరమలే ప్రహి దేవేశ లక్ష్మీశ భూతేశ 
తోయేశ వాణీశ కీన్శ దైతేాశ యక్షేశ వాయిగ్వనకోటీరమాణికా 
స్ంహృష్టబాలాతపోదాోమ లాక్షారసర్భణాతార్భణా లక్ష్మీగృహితాంఘ్రిపదేమ స్తపదేమ ఉమే, 

స్తర్భచిరనవరతనపీఠసిథతే స్తసిథతే రతనపదామస్నే రతనసింహాస్నే శంఖపదమదియోపాశ్రితే 
విశ్రుతే తత్ర విఘ్ననశద్యరాగవటుక్షేత్రపాలైర్భాతే మతేమాతంగ కన్ాస్మూహానిితే 
భైరవైరష్టభిరేిష్టటతే మంచులామేనకాదాంగన్మానితే దేవి వామాదిభిః శక్తేభిసేసవితే ధ్యత్రి 
లక్షామాదిశకేా ష్టకః స్ంయుతే మాతృకామండలైరమండితే యక్షగంధ్రిసిదాధంగన్ 
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మండలైరరిచతే, భైరవీ స్ంవృతే పంచబాణాతిమకే పంచబాణేన రతాా చ స్ంభావితే 
ప్రీతిభాజ్ఞ వస్ంతేన చానందితే భక్తేభాజం పరం శ్రేయసే కలపసే యోగ్వన్ం మానసే 
దోాతసే ఛందసమోజస భ్రజసే గతవిదాా వినోదాతి తృష్ణైన కృష్ణైన స్ంపూజాసే 
భక్తేమచ్ఛచతస వేధ్స స్తేయసే విశిహృదేాన వాదేాన విదాాధ్రైరీగయసే, 
శ్రవణహరదక్షిణకాిణయా వీణయా క్తననరైరీగయసే యక్షగంధ్రిసిదాధంగన్ మండలైరరచాసే 
స్రిసౌభాగావాంఛావతభిర్ వధూభిస్తసరాణాం స్మారాధ్ాసే స్రివిదాావిశేష్తమకం 
చాటుగాథా స్ముచాచరణాకంఠమూలోలోస్దిరైరాజిత్రయం 
కోమలశ్యామలోదారపక్షదియం తుండశోభాతిద్భరీభవత్ క్తంశుకం తం శుకం 
లాలయంత పరిక్రీడసే, 

పాణిపదమదియేన్క్షమాలామపి సాటికీం జ్ఞానసరాతమకం పస్ేకంచంకుశం 
పాశమాబిభ్రత తేన స్ంచింతాసే తస్ా వకారంతరాత్ గదాపదాాతిమకా భారత నిస్సరేత్ 
యేన వాధ్ింస్న్దా కృతిరాువాసే తస్ా వశ్యా భవంతిసిేయః పూర్భషాః యేన వా 
శ్యతకంబద్యాతిరాువాసే స్తపి లక్ష్మీస్హస్రః పరిక్రీడతే, క్తనన సిదేధాదిపః శ్యామలం కోమలం 
చంద్రచూడానిితం తావకం ధ్యాయతః తస్ా లీలా స్రోవారిధః తస్ా కేలీవనం నందనం 
తస్ా భద్రస్నం భూతలం తస్ా గరేోవతా క్తంకరి తస్ా చాజ్ఞాకరీ శ్రీ స్ియం, 

స్రితరాథతిమకే స్రి మంత్రాతిమకే, స్రి యంత్రాతిమకే స్రి తంత్రాతిమకే, స్రి చక్రాతిమకే స్రి 
శకాేాతిమకే, స్రి పీఠాతిమకే స్రి వేదాతిమకే, స్రి విదాాతిమకే స్రి యోగాతిమకే, స్రి 
వరాైతిమకే స్రిగతాతిమకే, స్రి న్దాతిమకే స్రి శబోాతిమకే, స్రి విశ్యితిమకే స్రి వరాగతిమకే, 
స్రి స్రాితిమకే స్రిగే స్రి రూపే, జగన్మతృకే పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాం 
దేవి తుభాం నమో దేవి తుభాం నమో దేవి తుభాం నమో దేవి తుభాం నమః || 


