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shyAmalA danDakaM (kAlidAsa)

યામલાદ ડકં કા લદાસિવર ચતમ્

॥ અથ યામલા દ ડકમ્॥
॥ યાનમ્॥

મા ણક્યવીણામપુલાલય તી ં
મદાલસાં મ જુલવા ગ્વલાસામ્ ।
માહે દ્રનીલદ્યુ તકાેમલાઙ્ગી ં
માતઙ્ગક યાં મનસા મરા મ॥ ૧॥
ચતુભુર્જે ચ દ્રકલાવતંસે
કુચાેન્નતે કુઙુ્કમરાગશાેણે ।
પુ ડ્ર ે પાશાઙુ્કશપુ પબાણ-

હ તે નમ તે જગદેકમાતઃ॥ ૨॥
॥ િવિનયાેગઃ॥

માતા મરકત યામા માતઙ્ગી મદશા લની ।
કુયાર્ત્ કટાકં્ષ કલ્યાણી કદંબવનવા સની॥ ૩॥

॥ તુ ત॥
જય માતઙ્ગતનયે જય નીલાે પલદુ્યતે ।
જય સઙ્ગીતર સકે જય લીલાશકુ પ્રયે॥ ૪॥

॥ દ ડકમ્॥
જય જનિન સધુાસમુદ્રા ત દ્યન્મણીદ્વ પસં ઢ્ -
બ વાટવીમ યક પદુ્રમાક પકાદંબકા તારવાસ પ્રયે
કૃ ત્તવાસ પ્રયે સવર્લાેક પ્રયે

સાદરાર ધસગંીતસભંાવનાસભં્રમાલાેલ-
નીપસ્રગાબદ્ધચૂલીસનાથિત્રકે સાનુમ પુિત્રકે

1



યામલાદ ડકં કા લદાસિવર ચતમ્

શખેર ભૂતશીતાંશરેુખામયખૂાવલીબદ્ધ-
સુ નગ્ધનીલાલકશ્રે ણશ ◌ૃઙ્ગાિરતે લાેકસભંાિવતે
કામલીલાધનુ સિન્નભભ્રૂલતાપુ પસ દાેહસ દેહકૃ લાેચને
વાક્સુધાસચેને ચા ગાેરાેચનાપઙ્કકેલીલલામા ભરામે સરુામે રમે

પ્રાે લસદ્ વા લકામાૈ ક્તકશ્રે ણકાચ દ્રકામ ડલાેદ્ભા સ
લાવ યગ ડસ્થલ ય તક તૂિરકાપત્રરેખાસમુદ્ભૂતસાૈર ય-
સભં્રા ત ઙ્ગાઙ્ગનાગીતસા દ્ર ભવન્મ દ્રત ત્રી વરે
સુ વરે ભા વરે

વ લક વાદનપ્રિક્રયાલાેલતાલીદલાબદ્ધ-
તાટઙ્કભષૂાિવશષેા વતે સદ્ધસ માિનતે

િદવ્યહાલામદાેદ્વલેહેલાલસચ્ચ રા દાેલનશ્રીસમા ક્ષપ્તકણક-
નીલાે પલે યામલે પૂિરતાશષેલાેકા ભવા છાફલે શ્રીફલે

વેદ બ દૂ લસદ્ફાલલાવ ય િન ય દસ દાેહસ દેહકૃન્ના સકામાૈ ક્તકે
સવર્િવશ્વા ત્મકે સવર્ સદ્ યા ત્મકે કા લકે મુગ્દ્ધમ દ મતાેદારવક્ત્ર-
સુ્ફરત્ પૂગતા બૂલકપૂર્રખ ડાે કરે જ્ઞાનમુદ્રાકરે સવર્સ પ કરે
પદ્મભા વ કરે શ્રીકરે

કુ દપુ પદ્યુ ત નગ્ધદ તાવલીિનમર્લાલાેલક લાેલસ મેલન
મેરશાેણાધરે ચા વીણાધરે પક્વ બબાધરે

સલુ લત નવયાવૈનારંભચ દ્રાેદયાેદ્વલેલાવ યદુગ્ધાણર્વાિવભર્વત્
ક બુ બ બાેક ક થરે સ કલામ દરે મ થરે

િદવ્યરત્નપ્રભાબ ધુરચ્છન્નહારાિદભષૂાસમુદ્યાેતમાનાનવદ્યાઙ્ગ-
શાેભે શભુે

રત્નકેયૂરર મચ્છટાપ લવપ્રાે લસદ્દાે લતારા જતે યાે ગ ભઃ
પૂ જતે િવશ્વિદઙ્મ ડલવ્યાપ્તમા ણક્યતજે સુ્ફર કઙ્કણાલંકૃતે
િવભ્રમાલંકૃતે સાધુ ભઃ પૂ જતે વાસરારંભવેલાસમુ જૃ ભ
માણારિવ દપ્ર તદ્વિ દ્વપા ણદ્વયે સ તતાેદ્યદ્દયે અદ્વયે
િદવ્યરત્નાે મકાદ િધ ત તાેમસ યાયમાનાઙ્ગુલીપ લવાેદ્ય
ન્નખે દુપ્રભામ ડલે સન્નુતાખ ડલે ચ પ્રભામ ડલે પ્રાે લસ કુ ડલે

તારકારા જનીકાશહારાવ લ મેર ચા તનાભાેગભારાનમન્મ ય-
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વ લીવ લચ્છેદ વીચીસમુદ્ય સમુ લાસસ દ શતાકારસાૈ દયર્રત્નાકરે
વ લક કરે િકઙ્કરશ્રીકરે

હેમકંુભાપેમાેત્તુઙ્ગ વક્ષાજેભારાવનમ્રે િત્રલાેકાવનમ્રે
લસદ્વતૃ્તગંભીર નાભીસર તીરશવૈાલશઙ્કાકર યામરાેમાવલીભષૂણે
મ જુસભંાષણે

ચા શ ચ કટ સતૂ્રિનભર્ સતાનઙ્ગલીલધનુ શ ચનીડંબરે
િદવ્યરત્ના બરે

પદ્મરાગાે લસ ન્મખેલામાૈ ક્તકશ્રાે ણશાેભા જત વણર્ભૂ ત્તલે
ચ દ્રકાશીતલે િવક સતનવિકશકુાતામ્રિદવ્યાંશકુચ્છન્ન
ચા શાેભાપરાભૂત સ દૂરશાેણાયમાને દ્રમાતઙ્ગ
હ માગ્ગર્લે વૈભવાનગ્ગર્લે યામલે કાેમલ નગ્દ્ધ
નીલાે પલાે પાિદતાનઙ્ગતૂણીરશઙ્કાકરાેદાર
જંઘાલતે ચા લીલાગતે નમ્રિદક્પાલસીમ તની
કુ તલ નગ્દ્ધનીલપ્રભાપુ ચસ તદુવાર્ઙુ્કરાશઙ્ક
સારંગસયંાેગિરખન્નખે દૂ વલે પ્રાે વલે
િનમર્લે પ્રહ્વ દેવેશ લ મીશ ભૂતેશ તાેયેશ વાણીશ ક નાશ
દૈત્યેશ યક્ષેશ વા વ ગ્ કાેટ રમા ણક્ય સહૃંષ્ટબાલાતપાેદ્દામ–
લાક્ષારસા યતા ય લ મીગ્ િહતાઙ્ ઘ્રપદ્ મે સપુદ્મે ઉમે

સુ ચરનવરત્નપીઠ સ્થતે સુ સ્થતે
રત્નપદ્માસને રત્ન સ હાસને શઙ્ખપદ્મદ્વયાપેા શ્રતે િવશ્રુતે
તત્ર િવઘે્નશદુગાર્વટુક્ષતે્રપાલૈયુર્તે મત્તમાતઙ્ગ
ક યાસમૂહા વતે ભૈરવૈરષ્ટ ભવ ષ્ટતે
મ ચુલામનેકાદ્યઙ્ગનામાિનતે દેિવ વામાિદ ભઃ શ ક્ત ભ સિેવતે
ધાિત્ર લ યાિદશ યષ્ટકૈઃ સયંુતે મા કામ ડલૈમર્ ડતે
યક્ષગ ધવર્ સદ્ધાઙ્ગના મ ડલૈર ચતે

ભૈરવી સં તે પ ચબાણા ત્મકે પ ચબાણને રત્યા ચ
સભંાિવતે પ્રી તભા વસ તને ચાન દતે ભ ક્તભાજં પરં શ્રેયસે
ક પસે યાે ગનાં માનસે દ્યાેતસે છ દસામાજેસા ભ્રાજસે ગીતિવદ્યા
િવનાેદા ત ણને કૃ ણને સ પજૂ્યસે ભ ક્તમચ્ચેતસા વેધસા
તૂયસે િવશ્વહૃદ્યને વાદ્યને િવદ્યાધરૈગ યસે
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શ્રવણહરદ ક્ષણક્વાણયા વીણયા િકન્નરૈગ યસે
યક્ષગ ધવર્ સદ્ધાઙ્ગના મ ડલૈરચ્યર્સે

સવર્સાૈભાગ્યવા છાવતી ભર્ વધૂ ભ સરુાણાં સમારા યસે
સવર્િવદ્યાિવશષેત્મકં ચાટુગાથા સમુચ્ચારણાક ઠમૂલાે લસદ્-
વણર્રા જત્રયં કાેમલ યામલાેદારપક્ષદ્વયં તુ ડશાેભા તદૂર ભવત્
િકશકંુ તં શકંુ લાલય તી પિરક્ર ડસે

પા ણપદ્મદ્વયનેાક્ષમાલામિપ સ્ફાિટક ં જ્ઞાનસારાત્મકં var માલાગુણ
પુ તક ચઙુ્કશં પાશમા બભ્રતી તને સ ચ ત્યસે તસ્ય
વક્ત્રા તરાત્ ગદ્યપદ્યા ત્મકા ભારતી િન સરેત્ યને વા વંસનાદા
કૃ તભાર્વ્યસે તસ્ય વ યા ભવ ત તયઃ પૂ ષાઃ યને વા
શાતકંબદ્યુ તભાર્વ્યસે સાેઽિપ લ મીસહસ્રૈઃ પિરક્ર ડતે

િકન્ન સદ્ યેદ્વપુઃ યામલં કાેમલં ચ દ્રચૂડા વતં
તાવકં યાયતઃ તસ્ય લીલા સરાવેાિરધીઃ તસ્ય કેલીવનં
ન દનં તસ્ય ભદ્રાસનં ભૂતલં તસ્ય ગીદવતા િકઙ્કિર
તસ્ય ચાજ્ઞાકર શ્રી વયં

સવર્તીથાર્ ત્મકે સવર્ મ ત્રા ત્મકે
સવર્ ય ત્રા ત્મકે સવર્ ત ત્રા ત્મકે
સવર્ ચક્રા ત્મકે સવર્ શ યા ત્મકે
સવર્ પીઠા ત્મકે સવર્ વેદા ત્મકે
સવર્ િવદ્યા ત્મકે સવર્ યાેગા ત્મકે
સવર્ વણાર્ ત્મકે સવર્ગીતા ત્મકે
સવર્ નાદા ત્મકે સવર્ શ દા ત્મકે
સવર્ િવશ્વા ત્મકે સવર્ વગાર્ ત્મકે
સવર્ સવાર્ ત્મકે સવર્ગે સવર્ પે
જગન્મા કે પાિહ માં પાિહ માં પાિહ માં
દેિવ તુ યં નમાે દેિવ તુ યં નમાે દેિવ તુ યં નમાે
દેિવ તુ યં નમઃ

॥ ઇ ત યામલા દ ડકમ્ સ પૂણર્મ્॥
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