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॥ દયાશતકમ્॥

॥ દયાશતકમ્॥
શ્રીમા વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તાચાયર્વયા મે સિન્નધત્તાં સદા હૃિદ॥

શ્રીઃ ।
પ્રપદે્ય તં ગિર પ્રાયઃ શ્રીિનવાસાનુક પયા ।
ઇ સારસ્રવ ત્યેવ યન્મૂત્યાર્ શકર્રાિયતમ્॥ ૧॥
િવગાહે તીથર્બહુલાં શીતલાં ગુ સ ત તમ્ ।
શ્રીિનવાસદયા ભાેિધપર વાહપર પરામ્॥ ૨॥
કૃ તનઃ કમલાવાસકા યૈકા તનાે ભજે ।
ધત્તે ય સૂ ક્ત પેણ િત્રવેદ સવર્યાેગ્યતામ્॥ ૩॥
પરાશરમખુા વ દે ભગીરથનયે સ્થતાન્ ।
કમલાકા તકા યગઙ્ગા લાિવતમ દ્વધાન્॥ ૪॥
અશષેિવઘ્નશમનમનીકેશ્વરમાશ્રયે ।
શ્રીમતઃ ક ણા ભાેધાૈ શક્ષાસ્રાેત ઇવાે થતમ્॥ ૫॥
સમ તજનની ં વ દે ચૈત ય ત યદાિયનીમ્ ।
શ્રેયસી ં શ્રીિનવાસસ્ય ક ણા મવ િપણીમ્॥ ૬॥
વ દે ષ ગર શસ્ય મિહષી ં િવશ્વધાિરણીમ્ ।
ત કૃપાપ્ર તઘાતાનાં ક્ષમયા વારણં યયા॥ ૭॥
િનશામયતુ માં નીલા યદ્ભાેગપટલૈધ્રુર્વમ્ ।
ભાિવતં શ્રીિનવાસસ્ય ભક્તદાષેે વદશર્નમ્॥ ૮॥
કમ યનવિધ વ દે ક ણાવ ણાલયમ્ ।
ષશલૈતટસ્થાનાં વયં વ્ય ક્તમપુાગતમ્॥ ૯॥

અિક ચનિનિધ સૂ તમપવગર્િત્રવગર્યાેઃ ।
અ જનાદ્ર શ્વરદયામ ભષ્ટાૈ મ િનર જનામ્॥ ૧૦॥
અનુચરશ યાિદગુણામગ્રેસરબાેધિવર ચતાલાેકામ્ ।
વાધીન ષ ગર શાં વયં પ્રભૂતાં પ્રમાણયા મ દયામ્॥ ૧૧॥

dayAshatakam.pdf 1



॥ દયાશતકમ્॥

અિપ િન ખલલાેકસચુિરતમુ ષ્ટ ધયદુિરતમૂચ્છર્નાજુષ્ટમ્ ।
સ વયતુ દયે મામ જન ગિરનાથર જની ભવતી॥ ૧૨॥
ભગવ ત દયે ભવત્યા ષ ગિરનાથે સમા લુતે તુઙ્ગે ।
અપ્ર તઘમ જનાનાં હ તાલ બાે મદાગસાં ગ્યઃ॥ ૧૩॥
કૃપણજનક પલ તકાં કૃતાપરાધસ્ય િન ક્રયામાદ્યામ્ ।
ષ ગિરનાથદયે વાં િવદ ત સસંારતાિરણી ં િવબુધાઃ॥ ૧૪॥
ષ ગિરગ્ હમેિધગુણા બાેધબલૈશ્વયર્વીયર્શ ક્તમખુાઃ ।

દાષેા ભવેયુરેતે યિદ નામ દયે વયા િવનાભૂતાઃ॥ ૧૫॥
આ ષ્ટ સ તતાનામપરાધાનાં િનરાેિધની ં જગતઃ ।
પદ્માસહાયક ણે પ્ર તસ ચરકે લમાચર સ॥ ૧૬॥
અ ચદિવ શષ્ટા પ્રલયે જ તનૂવલાેક્ય તિનવદા ।
કરણકલવેરયાેગં િવતર સ ષશલૈનાથક ણે વમ્॥ ૧૭॥
અનુગુણદશાિપતને શ્રીધરક ણે સમાિહત નેહા ।
શમય સ તમઃ પ્ર નાં શાસ્ત્રમયને સ્થરપ્રદ પને॥ ૧૮॥

ઢા ષાચલપતેઃ પાદે મખુકા તપત્રલચ્છાયા ।
ક ણે સખુય સ િવનતા કટાક્ષિવટપૈઃ કરાપચેયફલૈઃ॥ ૧૯॥
નયને ષાચલે દાે તારામતૈ્રી ં દધાનયા ક ણે ।
દષૃ્ટ વયવૈ જિનમાનપવગર્મકૃષ્ટપચ્યમનુભવ ત॥ ૨૦॥
સમયાપેનતૈ તવ પ્રવાહૈરનુક પે કૃતસ લવા ધિરત્રી ।
શરણાગતસસ્યમા લનીયં ષશલૈેશકૃષીવલં િધનાે ત॥ ૨૧॥
કલશાેદિધસ પદાે ભવત્યાઃ ક ણે સન્મ તમ થસસૃં્કતાયાઃ ।
અ તાંશમવૈ મ િદવ્યદેહં તસ વનમ જનાચલે દાેઃ॥ ૨૨॥
જલધેિરવ શીતતા દયે વં ષશલૈાિધપતે વભાવભૂતા ।
પ્રલયારભટ નટ ં તદ ક્ષાં પ્રસભં ગ્રાહય સ પ્રસ ત્તલાસ્યમ્॥ ૨૩॥
પ્રણતપ્ર તકૂલમૂલઘાતી પ્ર તઘઃ કાેઽિપ ષાચલેશ્વરસ્ય ।
કલમે યવસાપચાયનીત્યા ક ણે િકઙ્કરતાં તવાપેયા ત॥ ૨૪॥
અબિહ કૃતિનગ્રહા વદ તઃ કમલાકા તગુણા વત ત્રતાદ ન્ ।
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॥ દયાશતકમ્॥

અિવક પમનુગ્રહં દુહાનાં ભવતીમવે દયે ભજ ત સ તઃ॥ ૨૫॥
કમલાિનલય વયા દયાલુઃ ક ણે િન ક ણા િન પણે વમ્ ।
અત અેવ િહ તાવકા શ્રતાનાં દુિરતાનાં ભવ ત વદેવ ભી તઃ॥ ૨૬॥
અ તલઙ્ ઘતશાસને વભી ણં ષશલૈાિધપ તિવજૃ ભતાે મા ।
પનુરેવ દયે ક્ષમાિનદાનૈભર્વતીમાિદ્રયતે ભવત્યધીનૈઃ॥ ૨૭॥
ક ણે દુિરતષેુ મામકેષુ પ્ર તકારા તરદુજર્યષેુ ખન્નઃ ।
કવચાિયતયા વયવૈ શાઙ્ર્ગી િવજયસ્થાનમપુા શ્રતાે ષાિદ્રમ્॥ ૨૮॥
મિય તષ્ઠ ત દુ કૃતાં પ્રધાને મતદાષેાિનતરા વ ચ વતી વમ્ ।
અપરાધગણૈરપૂણર્કુ ક્ષઃ કમલાકા તદયે કથં ભિવત્રી॥ ૨૯॥
અહમ યપરાધચક્રવત ક ણે વં ચ ગુણષેુ સાવર્ભાૈમી ।
િવદુષી સ્થ તમીદશૃી ં વયં માં ષશલૈેશ્વરપાદસા કુ વમ્॥ ૩૦॥
અ શ થલકરણેઽ મન્નક્ષતશ્વાસ ત્તાૈ

વપુ ષ ગમનયાેગ્યે વાસમાસાદયેયમ્ ।
ષ ગિરકટકેષુ વ્ય જય સુ પ્રતીત-ૈ

મર્ધુમથનદયે વાં વાિરધારાિવશષેૈઃ॥ ૩૧॥
અિવિદતિનજયાેગકે્ષમમાત્માન ભજ્ઞં

ગુણલવરિહતં માં ગાેપ્તુકામા દયે વમ્ ।
પરવ ત ચતુરૈ તે િવભ્રમૈઃ શ્રીિનવાસે

બહુમ તમનપાયાં િવ દ સ શ્રીધર યાેઃ॥ ૩૨॥
ફલિવતરણદક્ષં પક્ષપાતાન ભજ્ઞં

પ્રગુણમનુિવધેયં પ્રા ય પદ્માસહાયમ્ ।
મહ ત ગુણસમાજે માનપવૂ દયે વં

પ્ર તવદ સ યથાહ પા મનાં મામકાનામ્॥ ૩૩॥
અનુભિવતુમઘાૈઘં નાલમાગા મકાલઃ

પ્રશમિયતુમશષંે િન ક્રયા ભનર્ શક્યમ્ ।
વય મ ત િહ દયે વં વીકૃતશ્રીિનવાસા

શ થ લતભવભી તઃ શ્રેયસે યસે નઃ॥ ૩૪॥
અવતરણિવશષેૈરાત્મલીલાપદેશ-ૈ
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॥ દયાશતકમ્॥

રવમ તમનુક પે મ દ ચત્તષેુ િવ દન્ ।
ષભ શખિરનાથ વિન્નદેશને નનંૂ
ભજ ત શરણભા ં ભાિવનાે જન્મભેદાન્॥ ૩૫॥

પરિહતમનુક પે ભાવય ત્યાં ભવત્યાં
સ્થરમનપુિધ હાદ શ્રીિનવાસાે દધાનઃ ।

લ લત ચષુ લ મીભૂ મનીલાસુ નનંૂ
પ્રથય ત બહુમાનં વ પ્ર તચ્છ દબુદ્ યા॥ ૩૬॥

ષ ગિરસિવધષેુ વ્યાજતાે વાસભા ં
દુિરતકલુ ષતાનાં દૂયમાના દયે વમ્ ।

કરણિવલયકાલે કા દશીક તીનાં
મરય સ બહુલીલં માધવં સાવધાના॥ ૩૭॥

િદ શ િદ શ ગ તિવદ્ ભદ શકૈન યમાના
સ્થરતરમનુક પે ત્યાનલગ્રા ગુણૈ વમ્ ।

પિરગત ષશલંૈ પારમારાપેય તી
ભવજલિધગતાનાં પાેતપાત્રી ભિવત્રી॥ ૩૮॥

પિર મતફલસઙ્ગા પ્રા ણનઃ િક પચાના
િનગમિવપ ણમ યે િનત્યમુક્તાનષુક્તમ્ ।

પ્રસદનમનુક પે પ્રાપ્તવત્યા ભવત્યા
ષ ગિરહિરનીલં વ્ય જતં િનિવશ ત॥ ૩૯॥

વિય બહુમ તહીનઃ શ્રીિનવાસાનુક પે
જગ ત ગ ત મહા યાં દેિવ સમં યતે યઃ ।

સ ખલુ િવબુધ સ ધાૈ સિન્નકષ વહ ત્યાં
શમય ત ગ ણાવી ચકા ભઃ િપપાસામ્॥ ૪૦॥

આજ્ઞાં ખ્યા ત ધનમનુચરાનાિધરાજ્યાિદકં વા
કાલે દૃ ટ્વા કમલવસતેર યિક ચ કરા ણ ।

પદ્માકા તં પ્ર ણિહતવતી ં પાલનેઽન યસા યે
સારા ભજ્ઞા જગ ત કૃ તન સશં્રય તે દયે વામ્॥ ૪૧॥

પ્રા પત્યપ્ર તિવભવં પ્રેક્ષ્ય પયાર્યદુઃખં
જન્માકાઙ્ક્ષ ષ ગિરવને જગ્મષુાં તસ્થષુાં વા ।
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॥ દયાશતકમ્॥

આશાસાનાઃ ક તચન િવભાે વ પિર વઙ્ગધ યૈ-
રઙ્ગીકારં ક્ષણમિપ દયે હાદર્તુઙ્ગૈરપાઙ્ગૈઃ॥ ૪૨॥

નાભીપદ્મસુ્ફરણસભુગા નવ્યનીલાે પલાભા
ક્ર ડાશલૈં કમિપ ક ણે વતી વેઙ્કટાખ્યમ્ ।

શીતા િનતં્ય પ્રસદનવતી શ્રદ્ધધાનાવગાહ્યા
િદવ્યા કા ચ જય ત મહતી દ ઘકા તાવક ના॥ ૪૩॥

ય મ દષૃ્ટે તિદતરસખુૈગર્ યતે ગાે પદ વં
સતં્ય જ્ઞાનં િત્ર ભરવિધ ભમુર્ક્તમાન દ સ ધુમ્ ।

વ વીકારાત્ત મહ કૃ તન સિૂર દાનુભાવ્યં
િનત્યાપવૂ િનિધ મવ દયે િનિવશ ત્ય જનાદ્રાૈ॥ ૪૪॥

સારં લ વા કમિપ મહતઃ શ્રીિનવાસા બુરાશઃે
કાલે કાલે ઘનરસવતી કા લકેવાનુક પે ।

વ્યક્તાને્મષેા ગપ ત ગરાૈ િવશ્વમા યાયય તી
શીલાપેજ્ઞં ક્ષર ત ભવતી શીતલં સદુ્ગણાૈઘમ્॥ ૪૫॥

ભીમે િનતં્ય ભવજલિનધાૈ મ જતાં માનવાના-
માલ બાથ ષ ગિરપ ત વિન્નદેશા પ્રયુંક્તે ।
પ્રજ્ઞાસારં પ્રકૃ તમહતા મૂલભાગને જુષં્ટ

શાખાભેદૈ સભુગમનઘં શાશ્વતં શાસ્ત્રપા ણમ્॥ ૪૬॥
િવદ્વ સવેાકતકિનકષવૈ તપઙ્કાશયાનાં

પદ્માકા તઃ પ્રણય ત દયે દપર્ણં તે વશાસ્ત્રમ્ ।
લીલાદક્ષાં વદનવસરે લાલય વપ્ર લ સાં

માયાશાસ્ત્રા યિપ શમિયતું વ પ્રપન્નપ્રતીપાન્॥ ૪૭॥
દૈવા પ્રાપે્ત ષ ગિરતટં દેિહિન વિન્નદાનાત્

વા મ પાહીત્યવશવચને િવ દ ત વાપમ ત્યમ્ ।
દેવઃ શ્રીમાન્ િદશ ત ક ણે દૃ ષ્ટ મચ્છં વદ યા-

મુદ્ઘાતને શ્રુ તપિરષદામુત્તરેણા ભમખુ્યમ્॥ ૪૮॥
શ્રેયઃસૂ ત સકૃદિપ દયે સ મતાં ય સખીં તે

શીતાેદારામલભત જનઃ શ્રીિનવાસસ્ય દૃ ષ્ટમ્ ।
દેવાદ નામયમ ણતાં દેહવ વેઽિપ િવ દન્
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॥ દયાશતકમ્॥

બ ધાન્મુક્તાે બ લ ભરનઘૈઃ પૂયર્તે ત પ્રયુક્તૈઃ॥ ૪૯॥
િદવ્યાપાઙ્ગં િદશ સ ક ણે યષેુ સદે્દ શકાત્મા

ક્ષપં્ર પ્રાપ્તા ષ ગિરપ ત ક્ષત્રબ વાદય તે ।
િવશ્વાચાયાર્ િવિધ શવમખુા વાિધકારાપે દ્ધા

મ યે માતા જડ ઇવ સતુે વ સલા માદશૃે વમ્॥ ૫૦॥
અ તકૃપણાેઽિપ જ તુરિધગ ય દયે ભવતી-

મ શ થલધમર્સતેપુદવી ં ચરામ ચરાત્ ।
અ મતમહાે મ લમ તલઙ્ઘ્ય ભવા બુિનિધ

ભવ ત ષાચલેશપદપત્તનિનત્યધની॥ ૫૧॥
અ ભમખુભાવસ પદ ભસ ભિવનાં ભિવનાં

ક્વ ચદુપલ ક્ષતા ક્વ ચદભઙ્ગુરગૂઢગ તઃ ।
િવમલરસાવહા ષ ગર શદયે ભવતી

સપિદ સર વતીવ શમયત્યઘમપ્ર તઘમ્॥ ૫૨॥
અિપ ક ણે જનસ્ય ત ણે દુિવભષૂણતા-

મિપ કમલાસન વમિપ ધામ ષાિદ્રપતેઃ ।
તરતમતાવશને તનુતે નનુ તે િવત તઃ

પરિહતવ મર્ણા પિરપચે લમકે લમતી॥ ૫૩॥
તભવુના દયે િત્રિવધગત્યનુકૂલતરા

ષ ગિરનાથપાદપિરર ભવતી ભવતી ।
અિવિદતવૈભવાઽિપ સરુ સ ધુિરવાતનુતે

સકૃદવગાહમાનમપતાપમપાપમિપ॥ ૫૪॥
િનગમસમા શ્રતા િન ખલલાેકસ દ્ધકર

ભજદઘકૂલમુદુ્રજગ તઃ પિરતપ્તિહતા ।
પ્રકિટતહંસમ સ્યકમઠાદ્યવતારશતા

િવબુધસિર ચ્છ્ર યં ષ ગર શદયે વહ સ॥ ૫૫॥
જગ ત મત પચા વિદતરા તુ દયે તરલા

ફલિનયમાે જ્ઝતા ભવ ત સ તપનાય પનુઃ ।
વ મહ િનરઙુ્કશપ્રશકનાિદિવભૂ તમતી

િવતર સ દેિહનાં િનરવિધ ષશલૈિનિધમ્॥ ૫૬॥
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॥ દયાશતકમ્॥

સક ણલાૈિકકપ્રભપુિરગ્રહિનગ્રહયાે-
િનય તમપુાિધચક્રપિર ત્તપર પરયા ।

ષભમહીધરેશક ણે િવતરઙ્ગયતાં
શ્રુ ત મતસ પિદ વિય કથં ભિવતા િવશયઃ॥ ૫૭॥

ષ ગિરકૃ ણમેઘજિનતાં જિનતાપહરાં
વદ ભમ ત સુ ત્તમપુ વ્ય િન ત્ત ષઃ ।

બહુષુ જલાશયષેુ બહુમાનમપાેહ્ય દયે
ન જહ ત સ પથં જગ ત ચાતકવ કૃ તનઃ॥ ૫૮॥

વદુદયતૂ લકા ભરમનુા ષશલૈજુષા
સ્થરચર શ પનવૈ પિરક પત ચત્રિધયઃ ।

ય તપ તયામનુપ્ર તયઃ પ્રથય ત દયે
જગ ત િહતં ન ન વિય ભર યસનાદિધકમ્॥ ૫૯॥

દુહૃદયે દયે િદતકામિહતે મિહતે
તિવબુધે બુધષેુ િવતતાત્મધુરે મધુરે ।

ષ ગિરસાવર્ભાૈમદિયતે મિય તે મહતી ં
ભવુકિનધે િનધેિહ ભવમૂલહરાં લહર મ્॥ ૬૦॥

અકૂપારૈરેકાેદકસમયવૈત ડકજવૈ-
રિનવાર્ યાં ક્ષપં્ર ક્ષપિયતુમિવદ્યાખ્યબડવામ્ ।

કૃપે વં તત્તાદકૃ્પ્ર થમ ષ વીધરપ ત-
વ પદ્વગુૈ ય દ્વગુણિનજ બ દુઃ પ્રવહ સ॥ ૬૧॥

િવિવ સાવેતાલીિવગમપિરશદુ્ધઽેિપ હૃદયે
પટુપ્રત્યાહારપ્ર તપુટપાકપ્રચિકતાઃ ।

નમ ત વાં નારાયણ શખિરકૂટસ્થક ણે
િન દ્ધ વદ્દાેહા પ તસતુની ત ન જહ ત॥ ૬૨॥

અન યાધીન સ ભવ ત પરત ત્રઃ પ્રણમતાં
કૃપે સવર્દ્રષ્ટા ન ગણય ત તષેામપકૃ તમ્ ।

પ ત વ પારા ય પ્રથય ત ષ માધરપ ત-
વ્યર્વસ્થાં વૈયાત્યાિદ ત િવઘટય તી િવહર સ॥ ૬૩॥
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॥ દયાશતકમ્॥

અપાં પત્યુ શત્રનૂસહનમનુેધર્મર્િનગલં
કૃપે કાકસ્યૈકં િહત મ ત િહન ત મ નયનમ્ ।

િવલીન વાત યાે ષ ગિરપ ત વ દ્વહૃ ત ભ-
િદશત્યેવં દેવાે જિનતસગુ ત દ ડનગ તમ્॥ ૬૪॥

િનષાદાનાં નેતા કિપકુલપ તઃ કાિપ શબર
કુચેલઃ કુ સા વ્રજયવુતયાે માલ્યકૃિદ ત ।

અમીષાં િન વં ષ ગિરપતે ન્ન તમિપ
પ્રભૂતૈઃ સ્રાેતાે ભઃ પ્રસભમનુક પે સમય સ॥ ૬૫॥

વયા દષૃ્ટ તુ ષ્ટ ભજ ત પરમેષ્ઠ િનજપદે
વહન્મૂ તરષ્ટાૈ િવહર ત ડાનીપિર ઢઃ ।

બભ ત વારાજં્ય ષ શખિર ઙ્ગાિરક ણે
શનુાસીરાે દેવાસરુસમરનાસીરસભુટઃ॥ ૬૬॥

દયે દુગ્ધાેદ વદ્વ્ય તયુતસધુા સ ધનુયત-
વદાશ્લષેાિન્નત્યં જિનત તસં વનદશાઃ ।

વદ તે દા તે યઃ શ્રુ તવદનકપૂર્રગુ લકા
િવષુ વ ત શ્ચત્તં ષ શખિરિવશ્વ ભરગુણાઃ॥ ૬૭॥

જગ જન્મસ્થેમપ્રલયરચનાકે લર સકાે
િવમુ યેકદ્વારં િવઘિટતકવાટં પ્રણિયનામ્ ।

ઇ ત વ યાયત્તં દ્વતયમપુધીકૃત્ય ક ણે
િવશદુ્ધાનાં વાચાં ષ શખિરનાથઃ તુ તપદમ્॥ ૬૮॥

ક લક્ષાેભાને્મીલિ ક્ષ તકલષુકૂલઙ્કષજવૈ-
રનુચ્છેદૈ રેતૈરવટતટવષૈ યરિહતૈઃ ।

પ્રવાહૈ તે પદ્માસહચરપિર કાિર ણ કૃપે
િવક પ તેઽન પા ષ શખિરણાે િનઝર્રગુણાઃ॥ ૬૯॥ િવક ય તે

ખલં ચેતાે ત્તેઃ િક મદ મ ત િવ મેરભવુનં
કૃપે સહ મા કૃતમખુચમ કારકરણમ્ ।

ભર યાસચ્છન્નપ્રબલ જનપ્રા ત તાં
પ્ર તપ્રસ્થાનં તે શ્રુ તનગર ઙ્ગાટકજુષઃ॥ ૭૦॥

િત્રિવધ ચદ ચ સત્તાસે્થમપ્ર ત્તિનયા મકા
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॥ દયાશતકમ્॥

ષ ગિરિવભાેિરચ્છા સા વં પરૈરપરાહતા ।
કૃપણભર કઙુ્કવાર્ણપ્રભૂતગુણા તરા

વહ સ ક ણે વૈચક્ષ યં મદ ક્ષણસાહસે॥ ૭૧॥
ષ ગિરપતેહૃર્દ્યા િવશ્વાવતારસહાિયની
ક્ષિપતિન ખલાવદ્યા દેિવ ક્ષમાિદિનષેિવતા ।

ભવુનજનની પુંસાં ભાેગાપવગર્િવધાિયની
િવતમ સ પદે વ્ય ક્ત િનત્યાં બભ ષ દયે વયમ્॥ ૭૨॥

વયમુદિયન સદ્ધાદ્યાિવ કૃતાશ્ચ શભુાલયા
િવિવધિવભવવ્યૂહાવાસાઃ પરં ચ પદં િવભાેઃ ।

ષ ગિરમખુે વેતે વચ્છાવિધ પ્ર તલ ધયે
દૃઢિવિનિહતા િનશ્રે ણ વં દયે િનજપવર્ ભઃ॥ ૭૩॥

િહત મ ત જગદ્દષૃ્ટ ા કૢપ્તૈરકૢપ્તફલા તરૈ-
રમ તિવિહતૈર યૈધર્માર્િયતૈશ્ચ યદચૃ્છયા ।

પિરણતબહુચ્છદ્મા પદ્માસહાયદયે વયં
પ્રિદશ સ િન ભપ્રેતં નઃ પ્રશા યદપત્રપા॥ ૭૪॥

અ તિવિધ શવૈરૈશ્વયાર્ત્માનુભૂ તરસજૈર્નાન્-
અહૃદય મહાપેચ્છ દ્યષૈામસઙ્ગદશા થની ।

ષતજનતાતીથર્ નાનક્રમક્ષિપતનૈસાં
િવતર સ દયે વીતાતઙ્કા ષાિદ્રપતેઃ પદમ્॥ ૭૫॥

ષ ગિરસધુા સ ધાૈ જ તુદર્યે િનિહત વયા
ભવભયપર તાપ ચ્છત્ત્યૈ ભજન્નઘમષર્ણમ્ ।

મુ ષતકલષુાે મુક્તેરગ્રેસરૈર ભપૂયર્તે
વયમપુનતૈ વાત્માન દપ્ર ત્યનુબ ધ ભઃ॥ ૭૬॥

અિનતરજુષામ તમૂર્લેઽ યપાયપિર લવે
કૃતિવદનઘા િવ ચ્છદ્યષૈાં કૃપે યમવ યતામ્ ।

પ્રપદનફલપ્રત્યાદેશપ્રસઙ્ગિવવ જતં
પ્ર તિવિધમપુાધ સે સાધ ષાિદ્રિહતૈ ષણા॥ ૭૭॥

ક્ષણિવલિયનાં શાસ્ત્રાથાર્નાં ફલાય િનવે શતે
િપ સરુગણે િનવશા પ્રાગિપ પ્રલયં ગતે । સરુિપ ગણે
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॥ દયાશતકમ્॥

અિધગત ષ મા ન્નાથામકાલવશવંદાં
પ્ર તભવુ મહ વ્યાચખ્યુ વાં કૃપે િન પ લવામ્॥ ૭૮॥

વદુપસદનાદદ્ય શ્વાે વા મહાપ્રલયેઽિપ વા
િવતર ત િનજં પાદા ભાજંે ષાચલશખેરઃ ।

તિદહ ક ણે તત્ત ક્ર ડાતરઙ્ગપર પરા-
તરતમતયા જુષ્ટાયા તે દુરત્યયતાં િવદુઃ॥ ૭૯॥

પ્ર ણિહતિધયાં વ સ ક્તે ષાિદ્ર શખામણાૈ
પ્ર મરસધુાધારાકારા પ્રસીદ ત ભાવના ।

દૃઢ મ ત દયે દત્તા વાદં િવમુ ક્તવલાહકં
િન તગ તાે િન યાય ત સ્થરાશયચાતકાઃ॥ ૮૦॥

કૃપે િવગતવેલયા કૃતસમગ્રપાષેૈ વયા
ક લ વલનદુગર્તે જગ ત કાલમેઘાિયતમ્ ।

ષ ક્ષ તધરાિદષુ સ્થ તપદેષુ સાનુ લવૈ-
ર્ષાિદ્રપ તિવગ્રહૈવ્યર્પગતા ખલાવગ્રહૈઃ॥ ૮૧॥

પ્રસયૂ િવિવધં જગત્તદ ભ દ્ધયે વં દયે
સમીક્ષણિવ ચ તનપ્ર ત ભ વયં તાદશૃઃૈ ।

િવ ચત્રગુણ ચિત્રતાં િવિવધદાષેવૈદે શક ં
ષાચલપતે તનું િવશ સ મ સ્યકૂમાર્િદકામ્॥ ૮૨॥

યુગા તસમયાે ચતં ભજ ત યાેગિનદ્રારસં
ષ ક્ષ ત દ શ્વરે િવહરણક્રમા ગ્ર ત ।

ઉદ ણર્ચતુરણર્વીકદનવેિદની ં મેિદની ં
સમુદૃ્ધતવતી દયે વદ ભજુષ્ટયા દંષ્ટ્રયા॥ ૮૩॥

સટાપટલભીષણે સરભસાટ્ટહાસાેદ્ભટે
સુ્ફર કુિધ પિરસુ્ફટદ્ભ્રુકુિટકેઽિપ વક્ત્રે કૃતે ।

દયે ષ ગર શતુદર્નજુિડ ભદત્ત તના
સરાજેસદશૃા દશૃા સમુિદતાકૃ તદૃર્ યસે॥ ૮૪॥

પ્રસક્તમધનુા િવિધપ્ર ણિહતૈઃ સપયાદકૈઃ
સમ તદુિરત ચ્છદા િનગમગ ધના વં દયે ।

અશષેમિવશષેત સ્ત્રજગદ જનાદ્ર શતુ-
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॥ દયાશતકમ્॥

શ્ચરાચરમચીકરશ્ચરણપઙ્કજેનાિઙ્કતમ્॥ ૮૫॥
પરશ્વધતપાેધનપ્રથનસ ક્રતપૂાકૃત-

ક્ષતીશ્વરપશકુ્ષર ક્ષતજકુઙુ્કમસ્થાસકૈઃ ।
ષાચલદયાલનુા નનુ િવહતુર્મા લ યથાઃ
િનધાય હૃદયે દયે િનહતર ક્ષતાનાં િહતમ્॥ ૮૬॥

કૃપે કૃતજગ દ્ધતે કૃપણજ તુ ચ તામણે
રમાસહચરં ક્ષતાૈ રઘુધુર ણય ત્યા વયા ।

વ્યભજ્યત સિર પ ત સકૃદવેક્ષણાત્ત ક્ષણાત્-
પ્રકૃષ્ટબહુપાતકપ્રશમહેતનુા સતેનુા॥ ૮૭॥

કૃપે પરવત વયા ષ ગર શતુઃ ક્ર િડતં
જગ દ્ધતમશષેત તિદદ મ થમથાર્ યતે ।

મદચ્છલપિરચ્યુતપ્રણતદુ કૃતપે્ર ક્ષત-ૈ
હર્તપ્રબલદાનવૈહર્લધરસ્ય હેલાશતૈઃ॥ ૮૮॥

પ્રભૂતિવબુધ દ્વષદ્ભરણ ખન્નિવશ્વ ભરા-
ભરાપનયનચ્છલા વમવતાયર્ લ મીધરમ્ ।

િનરાકૃતવતી દયે િનગમસાૈધદ પ શ્રયા
િવપ શ્ચદિવગીતયા જગ ત ગીતયાઽ ધં તમઃ॥ ૮૯॥

ષાિદ્રહયસાિદનઃ પ્રબલદાેમર્ પે્રઙ્ ખત-
િ વષા સુ્ફટતિટદુ્ગણ વદવસકેસસં્કારવાન્ ।

કિર ય ત દયે ક લપ્રબલઘમર્િનમૂર્લનઃ
પનુઃ કૃતયુગાઙુ્કરં ભુિવ કૃપાણધારાધરઃ॥ ૯૦॥

િવશ્વાપેકાર મ ત નામ સદા દુહાના-
મદ્યાિપ દેિવ ભવતીમવધીરય તમ્ ।

નાથે િનવેશય ષાિદ્રપતાૈ દયે વં var પતેદર્યે
ય ત વરક્ષણભરં વિય માં વયવૈ॥ ૯૧॥

નૈસ ગકેણ તરસા ક ણે િનયુક્તા
િન ેતરેઽિપ મિય તે િવત તયર્િદ સ્યાત્ ।

િવ માપયેદ્વષૃ ગર શ્વરમ યવાયાર્
વેલા તલઙ્ઘનદશવે મહા બુરાશઃે॥ ૯૨॥
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॥ દયાશતકમ્॥

િવજ્ઞાતશાસનગ તિવપર ત ત્ત્યા
ત્રાિદ ભઃ પિર ચતાં પદવી ં ભ મ ।

અેવં િવધે ષ ગર શદયે મિય વં
દ ને િવભાે શમય દ ડધર વલીલામ્॥ ૯૩॥

માસાહસાે ક્તઘનક ચુકવ ચતા યઃ
પ ય સુ તષેુ િવદધા ય તસાહસાિન ।

પદ્માસહાયક ણે ન ણ સ િક વં
ઘાેરં કુ લઙ્ગશકુનેિરવ ચે ષ્ટતં મે॥ ૯૪॥

િવક્ષપેમહર્ સ દયે િવપલાિયતેઽિપ
વ્યાજં િવભાવ્ય ષશલૈપતેિવહારમ્ ।

વાધીનસ વસર ણ વયમત્ર જ તાૈ
દ્રાઘીયસી દૃઢતરા ગુણવાગુરા વમ્॥ ૯૫॥

સ ત યમાનમપરાધગણં િવ ચ ત્ય
ત્રસ્યા મ હ ત ભવતી ં ચ િવભાવયા મ ।

અહ્નાય મે ષ ગર શદયે જહીમા-
માશીિવષગ્રહણકે લિનભામવસ્થામ્॥ ૯૬॥

આૈ સકુ્યપવૂર્મપુહૃત્ય મહાપરાધાન્
માતઃ પ્રસાદિયતુ મચ્છ ત મે મન વામ્ ।

આ લહ્ય તાિન્નરવશષેમલ ધ પ્ત-
તા યસ્યહાે ષ ગર શ તા દયે વમ્॥ ૯૭॥

જહ્યાદ્વષૃાચલપ તઃ પ્ર તઘેઽિપ ન વાં
ઘમાપતપ્ત ઇવ શીતલતામુદ વાન્ ।

સા મામ તુદભર યસનાનુ ત્ત-
તદ્વ ક્ષણૈઃ શ દયે તવ કે લપદ્મૈઃ॥ ૯૮॥

દષૃ્ટેઽિપ દુબર્લિધયં દમનેઽિપ દપંૃ્ત
ના વાઽિપ ધૂ લર સકં ભજનેઽિપ ભીમમ્ ।

બદ્ વા ગ્ હાણ ષશલૈપતેદર્યે માં
વદ્વારણં વયમનુગ્રહ ઙ્ખલા ભઃ॥ ૯૯॥
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॥ દયાશતકમ્॥

નાતઃ પરં િકમિપ મે વિય નાથનીયં
માતદર્યે મિય કુ વ તથા પ્રસાદમ્ ।

બદ્ધાદરાે ષ ગિરપ્રણયી યથાઽસાૈ
મુક્તાનુભૂ ત મહ દાસ્ય ત મે મુકુ દઃ॥ ૧૦૦॥

િન સીમવૈભવજુષાં મષતાં ગુણાનાં
તાેતુદર્યે ષ ગર શગુણેશ્વર ં વામ્ ।

તૈરેવ નનૂમવશરૈ ભન દતં મે
સત્યાિપતં તવ બલાદકુતાેભય વમ્॥ ૧૦૧॥

અદ્યાિપ તદ્વષૃ ગર શદયે ભવત્યા-
માર ભમાત્રમિનદં પ્રથમ તુતીનામ્ ।

સ દ શત વપરિનવર્હણા સહેથા
મ દસ્ય સાહસ મદં વિય વ દનાે મે॥ ૧૦૨॥

પ્રાયાે દયે વદનુભાવમહા બુરાશાૈ
પ્રાચેતસપ્ર તયાેઽિપ પરં તટસ્થાઃ ।

તત્રાવતીણર્મતલ શમા લુતં માં
પદ્માપતેઃ પ્રહસનાે ચતમાિદ્રયેથાઃ॥ ૧૦૩॥

વેદા તદે શકપદે િવિનવે ય બાલં
દેવાે દયાશતકમેતદવાદયન્મામ્ ।

વૈહાિરકેણ િવિધના સમયે ગ્ હીતં
વીણાિવશષે મવ વેઙ્કટશલૈનાથઃ॥ ૧૦૪॥

અનવિધમિધકૃત્ય શ્રીિનવાસાનુક પા-
મિવતથિવષય વા દ્વશ્વમવ્રીડય તી ।

િવિવધકુશલનીવી વેઙ્કટેશપ્રસતૂા
તુ તિરયમનવદ્યા શાેભતે સ વભા મ્॥ ૧૦૫॥

શતક મદમુદારં સ યગ યસ્યમાનાન્
ષ ગિરમિધ હ્ય વ્યક્તમાલાેકય તી ।

અિનતરશરણાનામાિધરાજે્યઽ ભ ષ ચે-
ચ્છ મતિવમતપક્ષા શાઙ્ર્ગધ વાનુક પા॥ ૧૦૬॥

િવશ્વાનુગ્રહમાતરં વ્ય તષજ વગાર્પવગા સધુા-
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॥ દયાશતકમ્॥

સધ્રીચી મ ત વેઙ્કટેશ્વરકિવભર્ યા દયામ તુત ।
પદ્માના મહ ય દ્વધેયભગવ સઙ્ક પક પદુ્રમાત્ var પદ્યાના મહ

ઝંઝામા તધૂતચૂતનયત સા પા તકાેઽયં ક્રમઃ॥ ૧૦૭॥
કામં સ તુ મથઃ કર બતગુણાવદ્યાિન પદ્યાિન નઃ

કસ્યા મ છતકે સદ બુકતકે દાષેશ્રુ ત ક્ષા ય ત ।
િન પ્રત્યૂહ ષાિદ્રિનઝર્રઝર કારચ્છલનેાેચ્ચલન્ var નાે ચલન્

દ નાલ બનિદવ્યદ પ તદયાક લાેલકાેલાહલઃ॥ ૧૦૮॥
॥ ઇ ત કિવતાિકક સહસ્ય સવર્ત ત્ર વત ત્રસ્ય શ્રીમદ્વઙે્કટનાથસ્ય
વેદા તાચાયર્સ્ય કૃ તષુ દયાશતકં સ પૂણર્મ્॥
કિવતાિકક સહાય કલ્યાણગુણશા લને ।
શ્રીમતે વેઙ્કટેશાય વેદા તગુરવે નમઃ॥
॥ શ્રીર તુ॥
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