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॥ શ્રીહયગ્રીવકવચમ્ ૨॥

॥ શ્રીહયગ્રીવકવચમ્ ૨॥
અસ્ય શ્રીહયગ્રીવકવચમહામ ત્રસ્ય હયગ્રીવ ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, શ્રીહયગ્રીવઃ પરમાત્મા દેવતા,
ૐ શ્રીં વાગીશ્વરાય નમ ઇ ત બીજં,
ૐ ક્લીં િવદ્યાધરાય નમ ઇ ત શ ક્તઃ,
ૐસા વેદિનધયે નમાે નમ ઇ ત ક લકમ્,
ૐ નમાે હયગ્રીવાય શકુ્લવણાર્ય િવદ્યામૂતર્યે,
આેઙ્કારાયાચ્યુતાય બ્રહ્મિવદ્યાપ્રદાય વાહા ।
મમ શ્રીહયગ્રીવપ્રસાદ સ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
યાનમ્ -
કલશા બુિધસઙ્કાશં કમલાયતલાેચનમ્ ।
કલાિનિધકૃતાવાસં ક ણકા તરવા સનમ્॥ ૧॥
જ્ઞાનમુદ્રાક્ષવલયશઙ્ખચક્રલસ કરમ્ ।
ભષૂાિકરણસ દાેહિવરા જતિદગ તરમ્॥ ૨॥
વક્ત્રા જિનગર્તાેદ્દામવાણીસ તાનશાે ભતમ્ ।
દેવતાસાવર્ભાૈમં તં યાયે િદષ્ટાથર્ સદ્ધયે॥ ૩॥
ૐ હયગ્રીવ શરઃ પાતુ લલાટં ચ દ્રમ યગઃ ।
શાસ્ત્રદૃ ષ્ટદૃર્શાૈ પાતુ શ દબ્રહ્માત્મક શ્રુતી॥ ૧॥
ઘ્રાણં ગ ધાત્મકઃ પાતુ વદનં યજ્ઞસ ભવઃ ।
જહ્વાં વાગીશ્વરઃ પાતુ મુકુ દાે દ તસહંતીઃ॥ ૨॥
આેષં્ઠ બ્રહ્માત્મકઃ પાતુ પાતુ નારાયણાેઽધરમ્ ।
શવાત્મા ચબુકં પાતુ કપાેલાૈ કમલા પ્રભુઃ॥ ૩॥
િવદ્યાત્મા પીઠકં પાતુ ક ઠં નાદાત્મકાે મમ ।
ભુ ૈ ચતુભુર્જઃ પાતુ કરાૈ દૈત્યે દ્રમદર્નઃ॥ ૪॥
જ્ઞાનાત્મા હૃદયં પાતુ િવશ્વાત્મા તુ કુચદ્વયમ્ ।
મ યમં પાતુ સવાર્ત્મા પાતુ પીતા બરઃ કિટમ્॥ ૫॥
કુ ક્ષ કુ ક્ષસ્થિવશ્વાે મે બ લભઙ્ગાે વ લત્રયમ્ ।
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॥ શ્રીહયગ્રીવકવચમ્ ૨॥

ના ભ મે પદ્મનાભાેઽવ્યાદુ્ગહં્ય ગુહ્યાથર્બાેધકૃત્॥ ૬॥
ઊ દામાેદરઃ પાતુ નનુી મધુસદૂનઃ ।
પાતુ જઙ્ઘે મહાિવ ગુર્ ભાૈ પાતુ જનાદર્નઃ॥ ૭॥
પાદાૈ િત્રિવક્રમઃ પાતુ પાતુ પાદાઙ્ગુલીહર્િરઃ ।
સવાર્ઙ્ગં સવર્ગઃ પાતુ પાતુ રાેમા ણ કેશવઃ॥ ૮॥
ધાતુન્નાડીગતઃ પાતુ ભાયા લ મીપ તમર્મ ।
પતુ્રા વશ્વકુટુ બી મે પાતુ બ ધૂ સરેુશ્વરઃ॥ ૯॥
મતં્ર મત્રાત્મકઃ પાતુ વહ્ યાત્મા શત્રુસહંતીઃ ।
પ્રાણા વા વાત્મકઃ પાતુ ક્ષતંે્ર િવશ્વ ભરાત્મકઃ॥ ૧૦॥
વ ણાત્મા રસા પાતુ વ્યાેમાત્મા હૃદુ્ગહા તરમ્ ।
િદવારાત્રં હૃષીકેશઃ પાતુ સવ જગદુ્ગ ઃ॥ ૧૧॥
િવષમે સઙ્કટે ચવૈ પાતુ ક્ષેમઙ્કરાે મમ ।
સ ચ્ચદાન દ પાે મે જ્ઞાનં રક્ષતુ સવર્દા॥ ૧૨॥
પ્રાચ્યાં રક્ષતુ સવાર્ત્મા આગ્ ે યાં જ્ઞાનદ પકઃ ।
યા યાં બાેધપ્રદઃ પાતુ નૈરતૃ્યાં ચદ્ધનપ્રભઃ॥ ૧૩॥
િવદ્યાિનિધ તુ વા યાં વાયવ્યાં ચન્મયાેઽવતુ ।
કાૈબેયા િવત્તદઃ પાતુ અૈશા યાં ચ જગદુ્ગ ઃ॥ ૧૪॥
ઉ વ પાતુ જગ વામી પા વધ તા પરા પરઃ ।
રક્ષાહીન તુ ય સ્થાનં રક્ષ વ ખલનાયકઃ॥ ૧૪॥
અેવં ય તશર રાેઽસાૈ સાક્ષાદ્વાગીશ્વરાે ભવેત્ ।
આયુરારાેગ્યમૈશ્વય સવર્શાસ્ત્રપ્રવ તામ્॥ ૧૬॥
લભતે નાત્ર સ દેહાે હયગ્રીવપ્રસાદતઃ ।
ઇતીદં ક તતં િદવં્ય કવચં દેવપૂ જતમ્॥ ૧૭॥
ઇ ત હયગ્રીવમ ત્રે અથવર્ણવેદે મ ત્રખ ડે પવૂર્સિંહતાયાં
શ્રીહયગ્રીવકવચં સ પૂણર્મ્॥
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