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॥ શ્રી યાસદશકમ્॥

॥ શ્રી યાસદશકમ્॥
॥ શ્રીઃ॥

શ્રીમતે િનગમા તમહાદે શકાય નમઃ ।
શ્રીમાન્ વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તાચાયર્વયા મે સિન્નધત્તાં સદા હૃિદ॥
અહં મદ્રક્ષણ ભરાે મદ્રક્ષણ ફલં તથા ।
ન મમ શ્રીપતેરેવેત્યાત્માનં િન ક્ષપે બુધઃ॥ ૧॥
યસ્યા યિક ચનઃ શ્રીમનનુકૂલાેઽ યવ જતઃ ।
િવશ્વાસ પ્રાથર્ના પવૂર્માત્મરક્ષા ભરં વિય॥ ૨॥
વામી વશષંે વવશં વભર વને િનભર્રમ્ ।
વદત્ત વિધયા વાથ વ મન્ યસ્ય ત માં વયમ્॥ ૩॥
શ્રીમન્નભીષ્ટ વરદ વામ મ શરણં ગતઃ ।
અેતદે્દહાવસાને માં વ પાદં પ્રાપય વયમ્॥ ૪॥
વચ્છેષ વે સ્થરિધયં વ પ્રા યેક પ્રયાજેનમ્ ।
િન ષદ્ધકા યરિહતં કુ માં િનત્ય િકઙ્કરમ્॥ ૫॥
દેવી ભષૂણ હેત્યાિદ જુષ્ટસ્ય ભગવં તવ ।
િનતં્ય િનરપરાધષેુ કૈઙ્કયષુ િનયુઙ્શ્વ મામ્॥ ૬॥
માં મદ યં ચ િન ખલં ચેતનાચેતનાત્મકમ્ ।
વકૈઙ્કયાપકરણં વરદ વીકુ વયમ્॥ ૭॥
વદેક રક્ષ્યસ્ય મમ વમવે ક ણાકર ।
ન પ્રવતર્ય પાપાિન પ્ર ત્તાિન િનવતર્ય॥ ૮॥
અકૃત્યાનાં ચ કરણં કૃત્યાનાં વજર્નં ચ મે ।
ક્ષમ વ િન ખલં દેવ પ્રણતા તહર પ્રભાે॥ ૯॥
શ્રીમાિન્નયત પ ચાઙ્ગં મદ્રક્ષણ ભરાપર્ણમ્ ।
અચીકર વયં વ મનતાેઽહ મહ િનભર્રઃ॥ ૧૦॥
॥ ઇ ત શ્રી યાસદશકમ્ સમાપ્તમ્॥
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॥ શ્રી યાસદશકમ્॥

કિવતાિકક સહાય કલ્યાણગુણશા લને ।
શ્રીમતે વેઙ્કટેશાય વેદા તગુરવે નમઃ॥
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