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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
॥ શ્રીઃ॥

શકુ્લા બરધરં િવ ં શ શવણ ચતુભુર્જં
પ્રસન્નવદનં યાયે સવર્િવઘ્નાપેશા તયે ।
યસ્ય દ્વરદવક્રાદ્યાઃ પાિરષદ્યાઃ પર શતં
િવઘં્ન િનઘ્ન ત સતતં િવ વક્સનેં તમાશ્રયે॥
શ્રીકા યપઃ -
તાત મે શ્રીહયગ્રીવના ાં સાહસ્રમુત્તમમ્ ।
અ યેતું યતે કાઙ્ક્ષા ત પ્રસીદ મિય પ્રભાે॥ ૧॥
ઇ ત ષ્ટ તતાવેાચ બ્રહ્મા લાેક િપતામહઃ ।
શ્રેયસામિપ ચ શ્રેયઃ કા યપેહ િવશા પતે॥ ૨॥
અમત્યા િવિહતં પાપં મૂલતાે િહ િવન ય ત ।
રહસ્યાનાં રહસ્યં ચ પાવનાનાં ચ પાવનમ્॥ ૩॥
પ્રાય શ્ચત્તે કૃતે તસ્ય કતાર્ન િનરયી ભવેત્ ।
કામત તુ કૃતે પાપે પ્રાય શ્ચત્તશતને ચ॥ ૪॥
તન્ન ન ય ત ત કતાર્ વ્યવહાયર્ તુ યતે ।
અેવં દુરપનાેદાનાં બુ દ્ધપવૂર્મહાંહસામ્ ॥ ૫॥
આવજર્નકરાણામ ય તે િન કૃ તર િરતા ।
પ્રણ ય માનવતયા મ ત્રરત્નાનુક તર્નમ્॥ ૬॥
હંસનામસહસ્રસ્યપઠનં શરસા વહમ્ ।
પ્રણ ય ભગવદ્ભક્તપાદાેદક િનષવેણમ્॥ ૭॥
તદેતિ ત્રતયં સવર્પાપસઙ્ઘાતનાશનમ્ ।
ઇતીદં પરમં ગુહ્યં હંસાે હય શરાહિરઃ॥ ૮॥
વેદાપેદેશસમયે માં િનબાે યાપેિદષ્ટવાન ।
અનને મ ત્રરત્નને મહાશ્વ શરસાે હરેઃ॥ ૯॥
સહસ્રનામ ભ તુલ્યા િન કૃ તનતરાંહસામ્ ।
અન યભગવદ્ભક્તપાદાેદકિનષવેણમ્ ॥ ૧૦॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અેતદ્દવ્યાપેદેશાઙ્ગમાદાૈ વીકાયર્ મ યતે ।
ઇત્યુ વાઽન તગ ડિવ વક્સનેપદાેદકમ્॥ ૧૧॥
આદાૈ માં પ્રાશયન્ન તે પિરશાે યેકૃતાંહ સ ।
આત્મનાે નામસાહસ્રં સ ષચ્છ દાેઽિધદૈવતમ્॥ ૧૨॥
સ યાસમુિદ્રકાભેદં મહં્ય સાઙ્ગમપુાિદશત્ ।
યથાવત્તિદદં વ સ દદ્યાં તે ત વતઃ॥ ૧૩॥
ય પ્રા યાત્ય તક ત્ત્યા િન ત્ત્યા માેક્ષમે ય ત ।
હયાસ્યનામસાહસ્ર તાતે્રરાજસ્ય વૈભવમ્॥ ૧૪॥
ઋ ષ શ્રીમાન્ હયગ્રીવાે િવદ્યામૂ ત વયં હિરઃ ।
દેવતા ચ સ અેવાસ્ય છ દાનેુષુ્ટ બ ત શ્રુતમ્॥ ૧૫॥
હંસાે હંસાેઽહ મત્યેતે બીજં શ ક્ત તુક લકમ્ ।
હંસી ં હંસાેઽહ મત્યેતે પ્રાગ્જ યા મનવસ્ત્રયઃ॥ ૧૬॥
અેકૈકસ્ય દશા ત્તિર તસઙ્ખ્યાિવધીયતે ।
પ્રણવત્રયમ તં્ર સ્યા કવચં શ્રીિ શ્રયાે ભવેત્॥ ૧૭॥
શ્રીિવભષૂણ ઇત્યેતદૃ્ધદયં પિરક તતમ્ ।
પરાેર ઃ પરં બ્રહ્મતે્યિપ યાેિન દાહૃતા॥ ૧૮॥
િવદ્યામૂ તિર ત યાનં િવશ્વાત્મે ત ચ ગદ્યતે ।
િવશ્વમઙ્ગલના ાેઽસ્ય િવિનયાેગાે યથા ચ॥ ૧૯॥
ભ્રનૂતે્રાશ્રાતે્રનાસાહ વાેષ્ઠતાલૂરદે ક્રમાત્ ।
ષાેડશ વરિવ યાસાે દ ક્ષણાર ભ મ યતે॥ ૨૦॥
જહ્વાતલેઽિપ તન્મૂલે વરાવ ત્યાૈ ચ િવ યસતે્ ।
તદા તાલુદ્વય યાસસખાયાે તુ પિરત્યજેત્॥ ૨૧॥
અયં િહ િવદ્યાકામાનામાદ્ય વ ય ફલૈ ષણામ્ ।
દાઃેપ સક્ યઙ્ગુલીશીષ વગાર્ કચટતા યસતે્॥ ૨૨॥
પાશ્વર્યાે તુ વફાૈ ષ્ટાેદરયાે તુ બભાૈ યસતે્ ।
મકારં હૃદયે યસ્ય વે વા પ ચિવશકે॥ ૨૩॥
ના ભપાયૂદરે ગુહ્યે યરલવા વિન ક્ષપેત્ ।
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

શષાૈ કુ ડલયાે શીષ હારે ચ કિટસતૂ્રકે॥ ૨૪॥
સહાૈ હૃદ જે હદ ચ લમાપાદ શખે યસતે્ ।
ક્ષ ચ શીષાર્િદ પાદા તં મા કા યાસ અેષ તુ ॥ ૨૫॥
અસ્ય શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય શ્રીહયગ્રીવ ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીહયગ્રીવ પરમાત્મા દેવતા । હંસ ઇ ત બીજમ્ ।
હંસાેહ મ ત શ ક્તઃ । હંસાં હંસી મ ત ક લકમ્ ।ૐૐઆે મત્યસ્ત્રમ્ ।
શ્રીઃ શ્રયઃ ઇ ત કવચમ્ । શ્રીિવભષૂણ ઇ ત હૃદયમ્ ।
પરાેર ઃ પરં બ્રહ્મે ત યાેિનઃ । િવદ્યામૂ તિવશ્વાત્મા ઇ ત યાનમ્ ।
હંસામઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । હંસી ં તજર્ની યાં નમઃ ।
હંસૂં મ યમા યાં નમઃ । હંસા અના મકા યાં નમઃ ।
હંસા કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ । હંસઃ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
અેવં હૃદયાિદ યાસઃ॥
હંસાં જ્ઞાનાય હૃદયાય નમઃ । હંસી ં અૈશ્વયાર્ય શરસે વાહા ।
હંસૂં શક્તયૈ શખાયૈ વષટ્ । હંસા બલાય કવચાય હંુ ।
હંસા તજેસે નતે્રા યાં વાષૈટ્ ।
હંસઃ વીયાર્યાસ્ત્રાય ફટ્ આે મ ત િદગ્બ ધઃ॥
અથ મા કા યાસઃ -
ૐઅમ્ આમ્ ભ્રવુાેઃ । ઇમ્ ઈમ્ નતે્રયાેઃ । ઉમ્ ઊમ્ શ્રાતે્રયાેઃ । ઋમ્ ૠમ્ ના સકયાેઃ ।
મ્ મ્ કપાેલયાેઃ । અેમ્ અૈમ્ આેષ્ઠયાેઃ ।ૐઆૈમ્ દ તપઙ્ યાેઃ ।

અમ્ જહ્વાતલે । અઃ જહ્વામૂલે ।
કવગ દ ક્ષણે બાહૂમૂલે કૂપર્રે મ ણબ ધે કરતલે હ તાગ્રે ।
ચવગ વામે બાહૂમૂલે કૂપર્રે મ ણબ ધે કરતલે હ તાગ્રે ।
ટવગ દ ક્ષણે પાદમૂલે નુિન પાદપા ણા પાદતલે પાદાગ્રે ।
તવગ વામે પાદમૂલે નુિન પાદપા ણા પાદતલે પાદાગ્રે ।
પફાૈ પાશ્વર્યાેઃ । બભાૈ ષ્ઠાેદરયાેઃ । મં હૃિદ ।
યં રં લં વં નાભાૈ પાયાૈ ઉદરે ગુહ્યે । શષાૈ હ તયાેઃ ।
સહાૈ શીષ કટ ામ્ । લક્ષાૈ હૃદ જે હાદ ઉ ત મા કા યાસઃ॥
અથ યાનમ્॥
િવદ્યામૂ તમખ ડચ દ્રવલયશ્વેતારિવ દ સ્થતં
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

હૃદ્યાભં સ્ફિટકાિદ્રિનમર્લતનું િવદ્યાેતમાનં શ્રયા ।
વામાઙ્ક સ્થતવ લભાં પ્ર ત સદાવ્યાખ્યા તમા ાયવા-
ગથાર્નાિદમપૂ ષં હયમખંુ યાયા મ હંસાત્મકમ્॥ ૧॥
િવશ્વાત્મા િવશદપ્રભાપ્ર તલસદ્વાગ્દેવતામ ડલાે
દેવાે દ ક્ષણપા ણયુગ્મિવલસદ્બાેધાઙ્કચક્રાયુધઃ ।
વામાેદગ્રકરે દરં તિદતરેણા શ્લ ય દાે ણા રમાં
હ તાગ્રે તપુ તક સ દયતાં હંસાે િહર યચ્છદઃ॥ ૨॥
અથ સહસ્રનામ તાતે્રપ્રાર ભઃ ।
ૐ - શ્રીં હંસાે હમૈ મા ક્લી ં શ્રીિ શ્રય શ્રીિવભષૂણઃ ।
પરાેર ઃ પરં બ્રહ્મ ભૂભુર્વ સવુરાિદમઃ॥ ૧॥
ભા વા ભગશ્ચ ભગવા વ ત વાહા નમ વધા ।
શ્રાષૈડ્વાષૈઢલં હંુ ફટ્ હંુ હ્ર ી ં ક્રા હ્લા યથા તથા॥ ૨॥
કકર્ગ્રીવઃ કલાનાથઃ કામદઃ ક ણાકરઃ ।
કમલા યુ ષતાે સઙ્ગઃ ક્ષયે કાલીવશાનુગઃ॥ ૩॥
િનષચ્છાપેિનષચ્ચાથ નીચૈ ચ્ચૈ સમં સહ ।
શશ્વદ્યુગપદહ્વાય શનૈરેકાે બહુધ્રવુઃ॥ ૪॥
ભૂત દ્ભૂિરદ સાક્ષી ભૂતાિદઃ પુ યક તર્નઃ ।
ભૂમા ભૂ મરધાેન્નદ્ધઃ પુ હૂતઃ પુ ષુ્ટતઃ॥ ૫॥
પ્રફુ લપુ ડર કાક્ષઃ પરમેષ્ઠ પ્રભાવનઃ ।
પ્રભુભર્ગઃસતાં બ ધુભર્ય વંસી ભવાપનઃ॥ ૬॥
ઉદ્યન્નુ શયાહંુ કૃદુ ગાય ઉ ક્રમઃ ।
ઉદાર સ્ત્રયુગ યાત્મા િનદાનં નલયાે હિરઃ॥ ૭॥
િહર યગભા હેમાઙ્ગાે િહર ય મશ્રુર શતા ।
િહર યકેશાે િહમહા હેમવાસા િહતષૈણઃ॥ ૮॥
આિદત્યમ ડલા તસ્થાે માેદમાન સમૂહનઃ ।
સવાર્ત્મા જગદાધાર સિન્નિધ સારવા વભૂઃ॥ ૯॥
ગાપે તગાિહતાે ગાેમી કેશવઃ િકન્નરેશ્વરઃ ।
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

માયી માયાિવકૃ તકૃન્મહેશાનાે મહામહાઃ॥ ૧૦॥
મમા મમી મુમૂ ં લુ લૂં મેમ તથવૈ ચ ।
માેમા બ દુિવસગર્શ્ચ હ્ર વાેદ ઘર્ઃ લુત વરઃ॥ ૧૧॥
ઉદાત્તશ્ચાનુદાત્તશ્ચ વિરતઃ પ્રચય તથા ।
કં ખં ગં ઘં ઙં ચ ચં છં જં ઝં ઞં ટં ઠમવે ચ॥ ૧૨॥
ડં ઢં ણં તં થં ચ દં ચ ધં નં પં ફં બમવે ચ
ભં મં યં રં લં ચ વં ચ શં ષં સં હં ળમવે ચ॥ ૧૩॥
કં્ષ યમા વ્ય જનાે જહ્વામૂલીયાેઽધર્િવસગર્વાન્ ।
ઉપ માનીય ઇ ત ચ સયંુક્તાક્ષર અેવ ચ॥ ૧૪॥
પદં િક્રયા કારકશ્ચ િનપાતાે ગ તરવ્યયઃ ।
સિન્નિધયાગ્યતાઽઽકાઙ્ક્ષા પર પરસમ વયઃ॥ ૧૫॥
વાક્યં પદં્ય સ પ્રદાયાે ભાવ શ દાથર્લા લતઃ ।
વ્ય જના લક્ષણા શ ક્તઃ પાકાે ર તરલઙૃ્ક તઃ॥ ૧૬॥
શ યા ફ્રાૈઢ વિન તદ્વ કાવ્યં સગર્ઃ િક્રયા ચઃ ।
નાના પપ્રબ ધશ્ચ યશઃ પુ યં મહદ્ધનમ્॥ ૧૭॥
વ્યવહારપિરજ્ઞાનં શવેતરપિરક્ષયઃ ।
સદઃ પરમિનવાર્ણં પ્રયપ યાપેદેશકઃ॥ ૧૮॥
સસં્કારઃ પ્ર તભા શક્ષા ગ્રહણં ધારણં શ્રમઃ ।
આસતુા વાિદમા ચતં્ર િવ તાર શ્ચત્રસિંવિધઃ॥ ૧૯॥
પુરાણ મ તહાસશ્ચ તસતંૂ્ર ચ સિંહતા ।
આચાર આત્મના તુ ષ્ટરાચાયાર્જ્ઞાન તક્રમઃ॥ ૨૦॥
શ્રીમા શ્રીગીઃ શ્રયઃ કા ત શ્રીિનિધ શ્રીિનકેતનઃ ।
શ્રેયા હયાનનશ્રીદ શ્રીમયિ શ્રતવ સલઃ॥ ૨૧॥
હંસ શુ ચષદાિદત્યાે વસશુ્ચ દ્રાેઽ તિરક્ષસત્ ।
હાેતા ચ વેિદષદ્યાેિનર ત થદ્રાણસદ્ધિવઃ॥ ૨૨॥
ષ ત્યુશ્ચ વરસદ તં ચતર્સદ્વષૃઃ ।

વ્યાેમસ દ્વિવધસ્કાેટશ દાથર્વ્યઙ્ગ્યવૈભવઃ॥ ૨૩॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અ રસ વાદુતમાે ગાે ગેયાે મનાેહરઃ ।
ઋત સકલં ભદ્રમિદ્ર સ્થૈયર્મુત્તમમ્॥ ૨૪॥
ઋતં સમજ્ઞા વ તં હ સૂ મવશાનુગઃ ।
સતં્ય જ્ઞાનમન તં યત્ત સદ્બ્રહ્મમયાેઽચ્યુતઃ॥ ૨૫॥
અગ્રેભવન્નગાે િનત્યઃ પરમઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
યાેગિનદ્રાપર વામી િન યાનવરિન ર્નઃ॥ ૨૬॥
રસાે રસ્યાે રસિયતા રસવાન્ ર સક પ્રયઃ ।
આન દાે ન દય સવાર્નાન દ હયક ધરઃ॥ ૨૭॥
કાલઃ કાલ્યશ્ચ કાલાત્મા કાલા યુ થત ગરઃ ।
કલાસા ચવ્યકૃ કા તાક થતવ્યાિધકાયર્કઃ॥ ૨૮॥
દઙ્ૃ ય ચનાેદ ચનાેદ્ય લયસગા લઘુિક્રયઃ ।
િવદ્યાસહાયાે વાગીશાે મા કામ ડલીકુતઃ॥ ૨૯॥
િહર યં હંસ મથનુમીશાન શ ક્તમાન્ જયી ।
ગ્રહમેથી ગુણી શ્રીભનૂીલાલીલૈકલાલસ॥ ૩૦॥
અઙે્કનાેદૂહ્ય વાગ્દેવીમાચાયર્કમપુાશ્રયઃ ।
વેદવેદા તશાસ્ત્રાથર્ત વવ્યાખ્યાનત પરઃ॥ ૩૧॥
હા હં્લ હં હં હયાે હં સૂં હંસાં હંસી ં હસૂં હસાૈમ્ ।
હસૂં હં હિરણાે હાર હિરકેશાે હરેિડતઃ॥ ૩૨॥
સનાતનાે િનબ જ સન્નવ્યક્તાે હૃદયેશયઃ ।
અક્ષરઃ ક્ષર વેશઃ ક્ષમી ક્ષયકરાેઽચ્યુતઃ॥ ૩૩॥
કતાર્કારિયતાઽકાય કારણં પ્રકૃ તઃ કૃ તઃ ।
ક્ષયક્ષયમનામાથા િવ જ જર્ગન્મયઃ॥ ૩૪॥
સઙુ્કચ વકચ સ્થા િનિવકારાે િનરામયઃ ।
શદુ્ધાે બુદ્ધઃ પ્રબુદ્ધશ્ચ નગ્ધાે મુગ્ધ સમુદ્ધતઃ॥ ૩૫॥
સઙ્ક પદાે બહુભવ સવાર્ત્મા સવર્નામ ત્ ।
સહસ્રશીષર્ સવર્જ્ઞ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત્॥ ૩૬॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વ્યક્તાેિવરાટ્ વરાટ્સમ્રાિડ્વ વગ્રપૂવપુિવધુઃ ।
માયાવી પરમાન દાે મા યાે માયા તગાે મહાન્॥ ૩૭॥
વટપત્રશયાે બાલાે લલન્ના ાયસચૂકઃ ।
મખુ ય તકરગ્ર તપાદાગ્રપટલઃ પ્રભુઃ॥ ૩૮॥
નૈદ્ર હાસાશ્વસ ભૂતજ્ઞાજ્ઞસા વકતામસઃ ।
મહાણર્વા બુપયર્ઙ્કઃ પદ્મનાભઃ પરા પરઃ॥ ૩૯॥
બ્રહ્મભૂબ્રર્હ્મભયહૃદ્ધિરરાેમપુદેશકૃત્ ।
મધુકૈટભિનમાર્તા મત્તબ્રહ્મમદાપહઃ॥ ૪૦॥
વેધાેિવલાસવાગાિનદર્યાસારાે ષાથર્દઃ ।
નારાયણાસ્ત્રિનમાર્તામધુકૈટભમદર્નઃ॥ ૪૧॥
વેદકતાર્ વેદભતાર્ વેદહતાર્ િવદાવંરઃ ।
પુઙ્ખાનપુુઙ્ખહેષાઢ ઃ પૂણર્ષાડ્ગુ યિવગ્રહઃ॥ ૪૨॥
લાલા તકણવ્યાજવા તિનદાષવણર્કઃ ।
ઉ લાેલ વાનધીરાેદ્યદુચ્ચૈહર્લહલ વિનઃ॥ ૪૩॥
કણાર્દાર ય ક ક્યાત્મા કિવઃ ક્ષીરાણર્વાપેમઃ ।
શઙ્ખ ચક્રગદ ખડ્ગી શાઙ્ર્ગી િનભર્યમુદ્રકઃ॥ ૪૪॥
ચન્મુદ્રા ચિહ્નતાે હ તતલિવ ય તપુ તકઃ ।
િવદ્યાના ી ં શ્રયં શ યાં વેદયિન્નજવૈભવમ્॥ ૪૫॥
અષ્ટા યર્ યાેઽષ્ટભુ વે્ય ષ્ટ ષ્ટકરઃ િપતા ।
અષ્ટૈશ્વયર્પ્રદાેહૃ યદષ્ટમૂ તિપ તુતઃ॥ ૪૬॥
અનીતવેદપુ ષાે િવિધવેદાપેદેશકૃત્ ।
વેદવેદાઙ્ગવેદા તપુરાણ તમૂ તમાન્॥ ૪૭॥
સવર્કમર્સમારા ય સવર્વેદમયાે િવભુઃ ।
સવાર્થર્ત વવ્યાખ્યાતા ચતુ ષ ષ્ટકલાિધપઃ॥ ૪૮॥
શભુયુક્સુમખુ શદુ્ધ સુ પ સગુત સધુીઃ ।
સવુ્ર ત સહૃં ત શરૂ સતુપાઃ સષુુ્ટ ત સહૃુત્॥ ૪૯॥
સુ દર સભુગ સાૈ ય સખુદ સહૃુદાં પ્રયઃ ।
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સચુિરત્ર સખુતર શદુ્ધસ વપ્રદાયકઃ॥ ૫૦॥
રજ તમાેહરાે વીરાેિવશ્વરક્ષાધુર ધરઃ ।
નરનારાયણાકૃત્યા ગુ શ ય વમા સ્થતઃ॥ ૫૧॥
પરાવરાત્મા પ્રબલઃ પાવનઃ પાપનાશનઃ ।
દયાઘનઃ ક્ષમાસારાે વા સલ્યૈકિવભષૂણઃ॥ ૫૨॥
આિદકૂમા જગદ્ભતાર્ મહાપાતે્રી મહીધરઃ ।
તદ્ ભ વામી હિરયર્ક્ષાે િહર યિરપુરૈ ચ્છકઃ॥ ૫૩॥

પ્રહ્લાદપાલક સવર્ભયહતાર્ પ્રયવંદઃ ।
શ્રીમખુાલાેકનસ્રંસ ક્રાૈ ચકઃ કુહકા ચનઃ॥ ૫૪॥
છત્રી કમ ડલુધરાે વામનાે વદતાં વરઃ ।
િપશનુાત્મા શનાેદૃ ષ્ટલાપેનાે બ લમદર્નઃ॥ ૫૫॥
ઉ ક્તમાે બ લ શરાે ય તાઙ્ ઘ્રબર્ લમદર્નઃ ।
મદગ્ યઃ પરશુ કૃત્તક્ષ ત્રકુલાેત્તમઃ॥ ૫૬॥

રામાેઽ ભરામ શા તાત્મા હરકાેદ ડખ ડનઃ ।
શરણાગતસ ત્રાતા સવાર્યાે યકમુ ક્તદઃ॥ ૫૭॥
સઙ્કષર્ણાેમદાેદગ્રાે બલવાન્મુસલાયુધઃ ।
કૃ ણાક્લેશહરઃ કૃ ણાે મહાવ્યસનશા તદઃ॥ ૫૮॥
અઙ્ગાિરતાેત્તરાગભર્પ્રાણદઃ પાથર્સાર થઃ ।
ગીતાચાયા ધરાભારહાર ષટ્પુરમદર્નઃ॥ ૫૯॥
કલ્ક િવ યશ સનૂુઃ ક લકાલુ યનાશનઃ ।
સાધુદુ કૃ પિરત્રાણિવનાશિવિહતાેદયઃ॥ ૬૦॥
વૈકુ ઠે પરમે તષ્ઠન્ સકુુમારયવુાકૃ તઃ ।
િવશ્વાેદય સ્થ ત વંસસઙ્ક પને વયં પ્રભુઃ॥ ૬૧॥
મદનાનાં ચ મદનાે મ ણકાેટ રમાિનતઃ ।
મ દારમા લકાપીડાે મ ણકુ ડલમ ડતઃ॥ ૬૨॥
સુ નગ્ધનીલકુિટલકુ તલઃ કાેમલાકૃ તઃ ।
સલુલાટ તુ તલક સભુ્રૂક સકુપાેલકઃ॥ ૬૩॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સદ્ધાસદસદાલાેકસધુાસ્ય દ રદચ્છદઃ ।
તારકાકાેરકાકારિવિન મતરદચ્છદઃ॥ ૬૪॥
સધુાવ તપિરસૂ્ફ તશાેભમાનરદચ્છદઃ ।
િવષ્ટ ધાેિવપુલગ્રીવાેિન તાેચ્ચૈ શ્રવ સ્થ તઃ॥ ૬૫॥
સમા ત્તાવદાતાે મુક્તાપ્રાલ બભષૂણઃ ।
રત્નાઙ્ગદ વજ્રિન ક નીલરત્નાઙ્કકઙ્કણઃ॥ ૬૬॥
હિરન્મ ણગણાબદ્ધ ઙ્ખલાકઙ્કણાે મકઃ ।
સતાપેવીતસં શ્લ ય પદ્માક્ષમ ણમા લકઃ॥ ૬૭॥
શ્રીચૂણર્વદ્દવ્ાદશાે વર્પુ ડ્રરેખાપિર કૃતઃ ।
પટ્ટત તુગ્રથનવ પિવત્રનરશાે ભતઃ॥ ૬૮॥
પીનવક્ષામહાસ્ક ધાે િવપુલાે કટ તટઃ ।
કાૈ તુભી વનમાલી ચ કા ત્યાચ દ્રાયુતાપેમઃ॥ ૬૯॥
મ દારમા લકામાેદ મ જુવાગમલચ્છિવઃ ।
િદવ્યગ ધાે િદવ્યરસાે િદવ્યતે િદવ પ તઃ॥ ૭૦॥
વાચાલાે વાક્પ તવર્ક્તા વ્યાખ્યાતા વાિદનાં પ્રયઃ ।
ભક્તહૃન્મધુરાે વાિદ જહ્વાભદ્રાનન સ્થ તઃ॥ ૭૧॥

તસિન્નિહતિ નગ્ધ સ દ્ધદ સ દ્ધસન્નુતઃ ।
મૂલક દાેમુકુ દાેગ્લાૈ વય ભૂશ ભુરૈ દવઃ॥ ૭૨॥
ઇષ્ટાે મનુયર્મઃ કાલકાલ્યઃ ક બુકલાિનિધઃ ।
કલ્યઃ કામિયતા ભીમઃ કાતયર્હરણઃ કૃ તઃ॥ ૭૩॥
સ પ્રયઃ પક્કણ તકર્ચચાર્િનધાર્રણાદયઃ ।
વ્ય તરેકાે િવવેકશ્ચ પ્રવેકઃ પ્રક્રમઃ ક્રમઃ॥ ૭૪॥
પ્રમાણ પ્ર તભૂઃ પ્રાજ્ઞઃ પ્રજ્ઞાપ યાચધારણઃ ।
િવિધિવધાતા વ્યવિધ દ્ભવઃ પ્રભવ સ્થ તઃ॥ ૭૫॥
િવષય સશંયઃ પવૂર્ઃ પક્ષઃ કક્ષ્યાપેપાદકઃ ।
રાદ્ધા તાે િવિહતાે યાયફલિન પ ત્ત દ્ભવઃ॥ ૭૬॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

નાના પા ણ ત ત્રા ણ વ્યવહાયા વ્યવ સ્થ તઃ ।
સવર્સાધારણાે દેવ સા વસાધુિહતે રતઃ॥ ૭૭॥
સ ધા સનાતનાે ધમા ધમરચ્યાર્ મહાત્મ ભઃ ।
છ દાેમય સ્ત્રધામાત્મા વચ્છ દ છા દસિેડતઃ॥ ૭૮॥
યજ્ઞાે યજ્ઞાત્મકાે યષ્ટા યજ્ઞાઙ્ગાેઽપઘનાેહિવઃ ।
સ મદાજં્ય પુરાેડાશ શાલા સ્થાલી સ્રવુ સ્રુચા॥ ૭૯॥
પ્રાગ્વંશાે દેવયજનઃ પિરિધશ્ચ પિર તરઃ ।
વેિદિવહરણં ત્રેતા પશઃુ પાશશ્ચ સસૃં્ક તઃ॥ ૮૦॥
િવિધમર્ ત્રાેઽથર્વાદશ્ચ દ્રવ્યમઙ્ગં ચ દૈવતમ્ ।
તાતંે્ર શસં્ત્ર સામ ગી ત દ્ગ થ સવર્સાધનમ્॥ ૮૧॥

યાજ્યા પુરાનેુકાવ્યા ચ સા મધનેી સમૂહનમ્ ।
પ્રયાેક્તારઃ પ્રયાેગશ્ચ પ્રપ ચઃ પ્રાશભુા શ્રમઃ॥ ૮૨॥
શ્રદ્ધા પ્ર વંસના તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટઃ પુ યં પ્ર તભર્વઃ ।
સદ સદસ્યસ પાતઃ પ્રશ્નઃ પ્ર તવચ સ્થ તઃ॥ ૮૩॥
પ્રાય શ્ચત્તં પિર કારાે તિનવર્હણં ફલમ્ ।
િનયાેગાે ભાવના ભાવ્યં િહર યં દ ક્ષણા નુ તઃ॥ ૮૪॥
આશીર યપુપ ત્તશ્ચ પ્ત વં શમર્ કેવલમ ।
પુ યક્ષયઃ પનુઃ પાતભયં શક્ષાશગુદર્નઃ॥ ૮૫॥
કાપર્ યં યાતનાં ચ તા િનવદશ્ચ િવહ તતા ।
દેહ કમર્સ પાતઃ િક ચ કમાર્નુકૂલકઃ॥ ૮૬॥
અહેતુકતયા પ્રેમ સા મખુ્યં ચા યનુગ્રહઃ ।
શુ ચ શ્રીમ કુલજનાે નેતા સ વા ભમાનવાન્॥ ૮૭॥
અ તરાયહરઃ િપત્રાેરદુષ્ટાહારદાયકઃ ।
શદુ્ધાહારાનુ પાઙ્ગપિરણામિવધાયકઃ॥ ૮૮॥
સ્રાવપાતાિદિવપદાં પિરહતાર્ પરાયણઃ ।
શરઃપા યાિદસ ધાતા ક્ષેમકૃ પ્રાણદઃ પ્રભુ॥ ૮૯॥
અિનઘ્ ર્ણશ્ચાિવષમ શ ક્તિત્રતયદાયકઃ ।
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વેચ્છાપ્રસઙ્ગસ પ ત્તવ્યાજહષર્િવશષેવાન્॥ ૯૦॥
સિંવ સ ધાયક સવર્જન્મક્લેશ તપ્રદઃ ।
િવવકેશાેકવૈરાગ્યભવભી તિવધાયકઃ॥ ૯૧॥
ગભર્સ્યા યનુકૂલાિદનાસા તા યવસાયદઃ ।
શભુવજૈનનાપેેતસદનેહાજેિનપ્રદઃ॥ ૯૨॥
ઉત્તમાયઃુપ્રદાે બ્રહ્મિનષ્ઠાનુગ્રહકારકઃ ।
વદાસજનિન તીણર્તદં્વશજપર પરઃ॥ ૯૩॥

શ્રીવૈ ણવાે પાદકૃત વ તકાવિનમ ડલઃ ।
અધવર્ણાેક્તૈકશત ત્યુદૂરિક્રયાપરઃ॥ ૯૪॥
દયાદ્યષ્ટગુણાધાતા તત્ત સસૃં્ક તસાધકઃ ।
મેધાિવધાતા શ્રદ્ધાકૃત્ સાૈ યદાે મતાહરઃ॥ ૯૫॥
િવઘ્નનુ દ્વજયી ધાતા દેશકાલાનુકૂલ્યકૃત્ ।
િવનેતા સ પથાનેતા દાષેહૃચ્છુભદ સખા॥ ૯૬॥
હ્ર ીદાે ભીદાે ચકરાે િવશ્વાે િવશ્વિહતે રતઃ ।
પ્રમાદહૃ પ્રાપ્તકાર પ્રદ્યુ ાે બલવત્તરઃ॥ ૯૭॥
સાઙ્ગવેદસમાયાેક્તા સવર્શાસ્ત્રાથર્િવ ત્તદઃ ।
બ્રહ્મચયાર્ તરાયઘ્નઃ પ્રયકૃ દ્ધતકૃ પરઃ॥ ૯૮॥
ચત્તશુ દ્ધપ્રદ છન્નાક્ષચાપલ્યઃ ક્ષમાવહઃ ।
ઇ દ્રયાથાર્ર તચ્છેત્તા િવદ્યૈકવ્યસનાવહઃ॥ ૯૯॥
આત્માનુકૂલ્ય ચકૃદ ખલા તિવનાશકઃ ।
તતીષુર્હૃ વરાવેદ ગુ સદ્ભ ક્તતજેસઃ॥ ૧૦૦॥
ગુ સ બ ધઘટકાે ગુ િવશ્વાસવધર્નઃ ।
ગુ પાસનસ ધાતા ગુ પ્રેમપ્રવધર્નઃ॥ ૧૦૧॥
આચાયાર્ ભમતૈયાક્તા પ ચસસૃં્ક તભાવનઃ ।
ગુ ક્ત ત્તનૈશ્ચલ્યસ ધાતાઽવિહત સ્થ તઃ॥ ૧૦૨॥
આપન્ના ખલરક્ષાથર્માચાયર્કમપુા શ્રતઃ ।
શાસ્ત્રપા ણપ્રદાનને ભવમગ્ ા સમુદ્ધરન્॥ ૧૦૩॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

પા ચકા લકધમષુ નૈશ્ચલં્ય પ્ર તપાદયન્ ।
વદાસારાધનાદ્યથર્શદુ્ધદ્રવ્યપ્રદાયકઃ॥ ૧૦૪॥
યાસિવદ્યાિવિનવાઢા ય તાત્મભરરક્ષકઃ ।
વકૈઙ્કયક ચદ વદાસ્યપ્રેમવધર્નઃ॥ ૧૦૫॥

આચાયાર્થાર્ ખલદ્રવ્યસ ત્યપર્ણરાેચકઃ ।
આચાયર્સ્ય વસ ચ્છ યાે વનૈક ચપ્રદઃ॥ ૧૦૬॥
આગત્યયાજેયનાસિહતૈકકૃ ત ગરઃ ।
બ્રહ્મિવદ્યાસમા વાદસિુહતઃ કૃ તસસૃં્ક તઃ॥ ૧૦૭॥
સ કારે િવષધીદાતા ત યાં શવબુ દ્ધદઃ ।
સભા પ્રત્યાયય વ્યાલી ં સવર્ત્ર સમબુ દ્ધદઃ॥ ૧૦૮॥
સ ભાિવતાશષેદાષેહૃ પનુ યાર્સરાેચકઃ ।
મહાિવશ્વાસસ ધાતા સ્થૈયર્દાતા મદાપહઃ॥ ૧૦૯॥
નાદવ્યાખ્યા વ સદ્ધા તરક્ષાહેતુ વમ ત્રદઃ ।
વમ ત્રજપસં સ દ્ધજઙ્ઘાલકિવતાેદયઃ॥ ૧૧૦॥

અદુષ્ટગુણવ કાવ્યબ ધવ્યામુગ્ધચેતનઃ ।
વ્યઙ્ગ્યપ્રધાનરસવદ્ગદ્યપદ્યાિદિન મ તઃ॥ ૧૧૧॥
વભક્ત તુ તસ તુષ્ટાે ભૂયાેભ ક્તપ્રદાયકઃ ।

સા વકત્યાગસ પન્નસ કમર્કૃદ ત પ્રયઃ॥ ૧૧૨॥
િનર તરાનુ મરણિનજદાસવૈાદાસ્યકૃત્ ।
િન કામવ સલાે નૈચ્યભાવનષેુ િવિનિવશન્॥ ૧૧૩॥
સવર્ભૂતભવદ્ભાવં સ પ ય સસુદા સ્થતઃ ।
કરણત્રયસા યકલ્યાણપ તસાદરઃ॥ ૧૧૪॥
કદા કદે ત કૈઙ્કયર્કા મનાં શે ષતા ભજન ।
પરવ્યૂહાિદિનદાષશભુાશ્રયપિરગ્રહઃ॥ ૧૧૫॥
ચ દ્રમ ડલમ યસ્ય શ્વેતા ભાે હિવષ્ટરઃ ।
જ્યાે નાયમાનાઙ્ગ ચિનધૂર્તા તબર્િહ તમાઃ॥ ૧૧૬॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ભાવ્યાે ભાવિયતા ભદં્ર પાિર તવનાલયઃ ।
ક્ષીરા ધમ યમદ્વ પપાલકઃ પ્રિપતામહઃ॥ ૧૧૭॥
િનર તરનમાવેાકશદુ્ધયા જહદાશ્રયઃ ।
મુ ક્તદશ્વેત દૂ્રપશ્વેતદ્વ પિવભાવનઃ॥ ૧૧૮॥
ગ ડાહાિરતશ્વેત પૂતયદુભૂધરઃ ।
ભદ્રાશ્વવષર્િનલયાે ભયહાર શભુાશ્રયઃ॥ ૧૧૯॥
ભદ્રશ્રીવ સહારાઢ ઃ પ ચરાત્રપ્રવતર્કઃ ।
ભક્તાત્મભાવભવનાે હાદાઽઙ્ગુષ્ઠપ્રમાણવાન્॥ ૧૨૦॥
વદાસસ કૃતાકૃત્યે ત ન્મત્રાિરષુ યાજેયન્ ।

પ્રાણાનુ ક્રામયન્નૂર કૃતપ્રાર ધલાપેનઃ॥ ૧૨૧॥
લ વ્યવૈ શક્ષયાપાપમશષેમિપ િન ર્દન્ ।
િત્રસ્થૂણક્ષાેભતાે ભૂતસૂ યૈ સૂ મવપુ જન્॥ ૧૨૨॥
િનરઙુ્કશકૃપાપૂરાે િનત્યકલ્યાણકારકઃ ।
મૂધર્ યનાડ્યા વા દાસા બ્રહ્મર ધ્રાદુદ ચયન્॥ ૧૨૩॥
ઉપાસનપરા સવાર્ન્ પ્રાર ધમનુભાવયન્ ।
સવર્પ્રાર ધદેહા તેઽ ય તમ મરણં િદશન્॥ ૧૨૪॥
પ્રપેયષુાં ભજુેષાં ચ યમદૃ ષ્ટમભાવયન્ ।
િદવ્યદેહપ્રદ સયૂ દ્વારયન્માેક્ષમેયષુામ્॥ ૧૨૫॥
આ તવાિહકસ કારાન વ યાપાદ્ય માનયન્ ।
સાવાર્ ક્રતુભજુ શશ્વ પ્રા તાિન પ્રદાપયન્॥ ૧૨૬॥
દુર તમાયાકા તારં દુ્રતં યાેગને્ લઙ્ઘયન્ ।
સ્ફાય સદુશર્િવિવધવી ય તનેા વના નયન્॥ ૧૨૭॥
સીમા ત સ ધુિવર ં યાેગનેાેત્તારય વશી ।
અમાનવસ્ય દેવસ્ય કરં શર સ ધારયન્॥ ૧૨૮॥
અનાિદવાસનાં ધૂ વન્ વૈકુ ઠા યા સલાેકયન્ ।
અહેયમઙ્ગલાેદારતનુદાના સ પયન॥ ૧૨૯॥
સિૂરજુષં્ટ સખુૈકા તં પરમં પદમાપયન્ ।
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અરાર યા તા ભાેધી દશર્યન્ શ્રમનાશનઃ॥ ૧૩૦॥
િદવ્યાેદ્યાનસરાવેાપીસિરન્મ ણનગાન્નયન ।
અૈર મદા તસરાેગમય સપૂ હંણઃ॥ ૧૩૧॥
અશ્વ થં સાેમસવનં પ્રાપય વષ્ટરશ્રવાઃ ।
િદવ્યા સર સમાનીતબ્રહ્માલઙ્કારદાયકઃ॥ ૧૩૨॥
િદવ્યવાસાેઽ જનક્ષાૈમમાલ્યૈ વા બહુમાનયન્ ।
વીયામયાે યાં નગર ં સાદરં સ પ્રવેશયન્॥ ૧૩૩॥

દાસા દવ્યરસાલાેકગ ધાંસલશર રયન્ ।
વદાસા સિૂરવગણ સ નેહં બહુમાનયન્॥ ૧૩૪॥

સિૂરસવેાેિદતાન દનૈચ્યા વાન તશાયયન્ ।
વાચય વાં નમાવેી સાં કુવર્ પ્રહ્વા કૃતા જલીન્॥ ૧૩૫॥
પ્રાકારગાપેુરારામપ્રાસાદે યઃ પ્રણામયન્ ।
ઇ દ્રપ્ર પ તદ્વારપાલસ માનમાપયન્॥ ૧૩૬॥
મા લકા ચન્મહારાજવીથીમ યં િનવાસયન્ ।
શ્રીવૈકુ ઠપુર ધ્રી ભનાર્નાસ કારકારકઃ॥ ૧૩૭॥
િદવં્ય િવમાનં ગમયન્ બ્રહ્મકા ત્યા ભપૂરયન્ ।
મહાન દાત્મકશ્રીમન્મ ણમ ડપમાપયન્॥ ૧૩૮॥
હૃ ય કુમુદચ ડાદ્યૈિવ વક્સનેા તકં નયન્ ।
સનેેશચાેિદતાસ્થાનનાયકાે હે તનાયકઃ॥ ૧૩૯॥
પ્રાપય દવ્યમાસ્થાનં વનૈતેયં પ્રણામયન્ ।
શ્રીમ સુ દરસરૂ દ્રિદવ્યપઙ્ ક્ત પ્રણામયન્॥ ૧૪૦॥
ભા વરાસનપયર્ઙ્કપ્રાપણને કૃતાથર્યન્ ।
પયર્ઙ્કિવદ્યાસં સદ્ધસવર્વૈભવસઙ્ગતઃ॥ ૧૪૧॥
વાત્માનમવે શ્રીકા તં સાદરં ભૂિર દશર્યન્ ।

શષેતૈકર ત શષંે શ યાત્માનં પ્રણામયન્॥ ૧૪૨॥
અન તા ક્ષ દ્વસાહસ્રસાદરાલાેકપાત્રયન્ ।
અકુમારયવુાકારં શ્રીકા તં સ પ્રણામયન્॥ ૧૪૩॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અતટાન દતાે હેતાે ર ચય ક લિક ચતમ્ ।
દાસાનત્યુ થતમુહુઃકૃ ત ષ્ટપ્રસન્નહૃત્॥ ૧૪૪॥
શ્રીયાં પ્રાપ વયં તાતં વં પતંુ્ર પ્રહષર્યન્ ।
મ જયન્ વમખુા ભાેધાૈ વકાં ક ત ચ િદશન્॥ ૧૪૫॥
દયાદ્રર્ગઙ્ગાવલનાકૃતહ્લાદૈઃ કૃતાથર્યન્ ।
પયર્ઙ્કારાેહણપ્રહં્વ સમં લ યાપેપાદયન્॥ ૧૪૬॥
ક વ મત્યનુયુ નાે દાસાેઽ મીત્યુ ક્તિવ મતઃ ।
અ થ વપ્રકારાેઽ મ વાચા વા શ્રતવદ્ભવન્॥ ૧૪૭॥
િવદુષાં ત ક્રતનુયાદ્ધયાસ્યવપષુાભવન્ ।
વાસદેુવાત્મના ભૂયાે ભવ વૈકુ ઠનાયકઃ॥ ૧૪૮॥
યથા તથવૈ વં પં જગન્માેહનમૂ તમાન્ ।
દ્વમૂત બહુમૂત શ્ચ આત્મનશ્ચ પ્રકાશયન્॥ ૧૪૯॥
યુગપ સકલં સાક્ષા વતઃ કતુ સમથર્યન્ ।
કવીનામાિદશિન્નત્યં મુક્તાનામાિદમઃ કિવઃ॥ ૧૫૦॥
ષડણર્મનુિનષ્ઠાનાં શ્વેતદ્વ પ સ્થ ત િદશન્ ।
દ્વાદશાક્ષરિનષ્ઠાનાં લાેકં સા તાિનકં િદશન્॥ ૧૫૧॥
અષ્ટાક્ષરૈકિનષ્ઠાનાં કાય વૈકુ ઠમપર્યન્ ।
શરણાગ તિનષ્ઠાનાં સાક્ષાદ્વકુૈ ઠમપર્યન્॥ ૧૫૨॥
વમ ત્રરાજિનષ્ઠાનાં વ માદાર્તેશયં િદશન્ ।
શ્રયા ગાઢાપેગૂઢાત્મા ભૂતધાત્રી ચ િદશન્॥ ૧૫૩॥
નીલાિવભૂ તવ્યામુગ્ધાે મહાશ્વેતાશ્વમ તકઃ ।
યક્ષ સ્ત્રપુરસહંાર દ્ર સ્ક દાે િવનાયકઃ॥ ૧૫૪॥
અ ે િવિર ચાે દુ્રિહણાે વ્યાપ્તમૂ તરમૂ તકઃ ।
અસઙ્ગાેઽન યધીસઙ્ગિવહઙ્ગાવેૈિરભઙ્ગદઃ॥ ૧૫૫॥
વામી વં વને સ તુ યન્ શક્ર સવાર્િધકસ્યદઃ ।
વયજં્યાે ત વયવંૈદ્ય શરૂ શરૂકુલાેદ્ભવઃ॥ ૧૫૬॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વાસવાે વસરુ યાે ગ્ વાર્સદેુવ સહૃુદ્વસઃુ ।
ભૂતાે ભાવી ભવ ભવ્યાે િવ સ્થાન સનાતનઃ॥ ૧૫૭॥
િનત્યાનુભાવાે નેદ યા દવીયા દુિવભાવનઃ ।
સન કુમાર સ ધાતા સગુ ધ સખુદશર્નઃ॥ ૧૫૮॥
તીથ ત ત તીથાર્ઙ્ ઘ્ર તીથર્ વાદુશભુ શુ ચઃ ।
તીથર્વદ્દ િધ ત તગ્મતે તીવ્રમનામયઃ॥ ૧૫૯॥
ઈશાદ્યપુિનષદ્વદે્યઃ પ ચાપેિનષદાત્મકઃ ।
ઈડ તઃસ્થાેઽિપ દૂરસ્થઃ કલ્યાણતમ પવાન્॥ ૧૬૦॥
પ્રાણાનાં પ્રાણનઃ પૂણર્જ્ઞાનૈરિપ સદુુગ્રર્હઃ ।
ના ચકેતાપેાસનાચ્યર્ સ્ત્રમાત્રપ્રણવાેિદતઃ॥ ૧૬૧॥
ભૂતયાેિનશ્ચ સવર્જ્ઞાેઽક્ષરાેઽક્ષરપરા પરઃ ।
અકારાિદપદજ્ઞેયવ્યૂહતારાથર્પૂ ષઃ॥ ૧૬૨॥
મનાેમયા તાે ન દમયાે દહર પદતૃ્ ।
યાસિવદ્યાવેદ્ય પઃ આિદત્યા તિહર મયઃ॥ ૧૬૩॥
ઇદ દ્ર આત્માેદ્ગ થાિદ પ્રતીકાે પાસના વયી ।
મધુિવદ્યાપેાસનીયાે ગાયત્રી યાનગાેચરઃ॥ ૧૬૪॥
િદવ્યકાૈકે્ષયસ જ્યાે તઃ શા ડલ્યાપેા તવી ક્ષતઃ ।
સવંગર્િવદ્યાવેદ્યાત્મા તત્ ષાેડશકલં પરમ્॥ ૧૬૫॥
ઉપકાેસલિવદ્યેક્ષ્યઃ પ ચાગ્ યાત્મશર રકઃ ।
વૈશ્વાનરઃ સદખેભૂમા ચ જગ કમાર્ઽઽિદપૂ ષઃ॥ ૧૬૬॥
મૂતાર્મૂતર્બ્રહ્મ સવર્પ્રેષ્ઠાેઽ ય પ્રયતાકરઃ ।
સવાર્ તરશ્ચાપરાેક્ષશ્ચા તયાર્ ય તાેઽનઘઃ॥ ૧૬૭॥
અહનાર્માિદત્ય પશ્ચાહન્નામા ક્ષસં શ્રતઃ ।
સતુયર્ગાય યથર્શ્ચ યથાપેા ત્યા યસદ્વપુઃ॥ ૧૬૮॥
ચ દ્રાિદસાયજુ્યપવૂર્માેક્ષદ યાસગાેચરઃ ।
યાસના યાન યપુેતપ્રાર ધાંશાે મહાદયઃ॥ ૧૬૯॥
અવતારરહસ્યાિદજ્ઞાિનપ્રાર ધનાશનઃ ।
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વને વાથ પરેણાિપ કૃતે યાસે ફલપ્રદઃ॥ ૧૭૦॥
અસાહસાેઽનપાયશ્રી સહાય સ શ્રયૈ વસન્ ।
શ્રીમાન્નારાયણાે વાસદેુવાેઽવ્યા દ્વ ત્તમઃ॥ ૧૭૧॥

॥ૐ॥
ઇતીદં પરમં ગુહ્યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
વાગીશનામસાહસ્રં વ સ તેઽ ભિહતં મયા॥ ૧॥
ય ઇદં યાદ્ભ યા શ્રાવયેદ્વા વયં પઠત્ ।
નાસાૈ પ્રા ાે ત દુિરત મહામતુ્ર ચ િક ચન॥ ૨॥
તિદદં પ્રજપન્ વામી િવદ્યાધીશાે હયાનનઃ ।
ક્ષિત્રયશ્ચને્મહા દ્રાે િવક્રમાક્રા તસવર્ભૂઃ॥ ૩॥
મહાેદારાે મહાક તમર્િહતાે િવજયી ભવેત્ ।
ઊ જશ્ચેદુ યશાેધનધા યસ દ્ધમાન્॥ ૪॥
અશષેભાેગસ ભૂતાે ધનાિધપસમાે ભવેત્ ।

યાદેવ ષલ વયં િવપ્રા સપુૂ જતાત્॥ ૫॥
મિહમાનમવા ાે ત મિહતૈશ્વયર્ભાજનમ્ ।
શ્રીમતાે હયશીષર્સ્ય ના ાં સાહસ્રમુત્તમમ્॥ ૬॥

વ પઠન્નિપ નર સવાર્ કામાનવા ુયાત્ ।
ધમાર્થર્કામસ તાનભાગ્યારાેગ્યાેત્તમાયષુામ્॥ ૭॥
પ્રાપણે પરમાે હેતુઃ તવરા ેઽયમદ્ભુતઃ ।
હયગ્રીવે પરા ભ ક્તમુદ્વહન્ ય ઇમં પઠેત્॥ ૮॥
િત્રસ યં િનયત શદુ્ધ સાેઽપવગાર્ય ક પતે ।
િત્રઃ પઠન્નામસાહસ્રં પ્રત્યહં વાગધી શતુઃ॥ ૯॥
મહતી ં ક તમા ાે ત િન સીમાં પ્રેયસી ં પ્રયામ્ ।
વીય બલં પ ત વં ચ મેધાશ્રદ્ધાવલાેન્નતીઃ॥ ૧૦॥
સાર વતસ દ્ધ ચ ભવ્યા ભાેગ્યાન્નતા સતુાન્ ।
અ ભ પાં વધૂં સા વી ં સહૃુદશ્ચ િહતૈ ષણઃ॥ ૧૧॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

બ્રહ્મિવદ્યાપ્રવચનૈઃ કાલક્ષપંે ચ સ તતમ્ ।
હયગ્રીવપદા ભાજે સ લલસ્યાનુકૂલતઃ॥ ૧૨॥
લભેત િનમર્લં શા તાે હંસાપેાસનત પરઃ ।
શ્રીમ પરમહંસસ્ય ચત્તાે લાસનસ દ્વધાૈ॥ ૧૩॥
ઇદં તુ ના ાં સાહસ્ર મષ્ટસાધનમુત્તમમ્ ।
પાપી પાપા દ્વમુક્ત સ્યાદ્રાેગી રાેગા દ્વમુચ્યતે॥ ૧૪॥
બદ્ધાે બ ધા દ્વમુચ્યેત ભીતે ભી તિવમુચ્યતે ।
મુક્તાે દિરદ્રાે દાિરદ્ર્યાદ્ભવે પૂણર્મનાેરથઃ॥ ૧૫॥
આપન્નઆપદા મુક્તાે ભવત્યેવ ન સશંયઃ ।
હંસાચર્નપરાે િનતં્ય હંસાચર્નપરાયણઃ॥ ૧૬॥
િનધૂર્તક મષાે િનતં્ય બ્રહ્મસાયજુ્યમા ુયાત્ ।
યે ભ યા પરમે હંસે શ્રયા મથુિનતાઙ્ ગતે॥ ૧૭॥
જન્મવ્યાિધજરાનાશભયભા ે ન તે જનાઃ ।
આચાયાર્ત્તિદદં તાતે્રમિધગત્ય પઠેન્નરઃ॥ ૧૮॥
તસ્યેદં ક પતે સદ્ યૈ ના યથા વ સ કા યપ ।
આચાય લક્ષણૈયુર્ક્તમ યં વાઽઽત્મિવદુત્તમમ્॥ ૧૯॥
વાચાય સદા ભ યા સદ્ યૈ તિદદમશ્નુયાત્ ।

સ યા ત પરમાં િવદ્યાં શકુિનબ્રહ્મહષર્ણીમ્॥ ૨૦॥
હયાસ્યનામસાહસ્ર તુ તરંહાેિવના શની ।
પરમાે હંસ અેવાદાૈ પ્રણવં બ્રહ્મણે િદશત્॥ ૨૧॥
ઉપાિદશત્તતાે વેદાન્ શ્રીમાન હય શરાે હિરઃ ।
તનેાસાૈ તવરા ે િહ હંસાખ્યહયગાેચરઃ॥ ૨૨॥
િવદ્યાસામ્રાજ્યસ પ ત્તમાેક્ષૈકફલસાધનમ્ ।
સવર્િવ વાત્મભાવને પરમં પદમા ુયાત્॥ ૨૩॥
ન તત્ર સશંયઃ ક શ્ચિન્નપુણં પિરપ ય ત ।
તથાિપ વાત્મિન પ્રેમ સ ધુસ ધુક્ષણક્ષમઃ। ॥ ૨૪॥
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ઇતીદં નામસાહસ્રં સઙ્ગ્ હીતં તથાેત્તરમ્ ।
અેવં સઙ્ગ્ હ્ય દેવને હયગ્રીવેણ પાલનમ્॥ ૨૫॥
તાતે્રરત્ન મદં દતં્ત મહં્ય તત્ ક થતં તવ ।

હંસનામસહસ્રસ્ય વૈભવં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૨૬॥
વક્તું યથાવ ક શક્તાે વષર્કાેિટશતૈરિપ ।
હયાસ્યઃ પરમાે હંસાે હિરનાર્રાયણાેઽવ્યયઃ॥ ૨૭॥
કારણં શરણં ત્યુર તં ચા ખલાત્મનામ્ ।
સતં્ય સતં્ય પનુ સત્યં યેયાે નારાયણાે હિરઃ॥ ૨૮॥
સમાનમિધકં વેદાન્ન દૈવં કેશવા પરમ્ ।
ત વં િવજ્ઞાતુકામાનાં પ્રમાણૈ સવર્તાેમખુૈઃ॥ ૨૯॥
ત વં સ પરમાે હંસ અેક અેવ જનાદર્નઃ ।
ઇદં રહસ્યં પરમં મહાપાતકનાશનમ્॥ ૩૦॥
ન ચાશશુ્રષૂવે વાચ્યં નાભક્તાય કદાચન ।
ના ય યદેવતાયાિપ ન વાચ્યં ના તકાય ચ॥ ૩૧॥
અધીત્યૈતદુ્ગ મખુાદ વહં યઃ પઠેન્નરઃ ।
તદં્વ યા અિપ સવ સ્યુ સ પ સાર વતાેન્નતાઃ॥ ૩૨॥
ઇ ત હયવદનાનનારિવ દાન્મધુલહર વ િનરગર્લા ગલ તી ।
જગ ત દશશતીતદ યના ાં જય ત જડાનિપ ગીષુર્ યાજેય તી॥ ૩૩॥
॥ ઇ ત શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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॥ શ્રીહયગ્રીવસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
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