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shrIhayagrIvastotram

શ્રીહયગ્રીવ તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
શ્રીમાન્ વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તાચાયર્વયા મે સિન્નધત્તાં સદા હૃિદ॥
જ્ઞાનાન દમયં દેવં િનમર્લસ્ફિટકાકૃ તમ્ ।
આધારં સવર્િવદ્યાનાં હયગ્રીવમપુા મહે॥ ૧॥
વતઃ સદં્ધ શદુ્ધસ્ફિટકમ ણભૂ પ્ર તભટં
સધુાસધ્રીચી ભદુ્યર્ ત ભરવદાતિત્રભવુનમ્ ।
અન તૈસ્ત્ર ય તૈરનુિવિહતહેષાહલહલં
હતાશષેાવદ્યં હયવદનમીડમેિહ મહઃ॥ ૨॥
સમાહારઃ સા ાં પ્ર તપદ ચાં ધામ યજુષાં
લયઃ પ્રત્યૂહાનાં લહિરિવત તબાધજલધેઃ ।
કથાદપર્ ય કથકકુલકાેલાહલભવં
હર વ ત વાર્ તં હયવદનહેષાહલહલઃ॥ ૩॥
પ્રાચી સ યા કા ચદ તિનશાયાઃ પ્રજ્ઞાદષૃ્ટેર જનશ્રીરપવૂાર્ ।
વક્ત્રી વેદા ભાતુ મે વા જવક્ત્રા વાગીશાખ્યા વાસદેુવસ્ય મૂ તઃ॥ ૪॥
િવશદુ્ધિવજ્ઞાનઘન વ પં િવજ્ઞાનિવશ્રાણનબદ્ધદ ક્ષમ્ ।
દયાિનિધ દેહ તાં શર યં દેવં હયગ્રીવમહં પ્રપદે્ય॥ ૫॥
અપાૈ ષેયૈરિપ વાક્પ્રપ ચૈરદ્યાિપ તે ભૂ તમદષૃ્ટપારામ્ ।
તવુન્નહં મુગ્ધ ઇ ત વયવૈ કા યતાે નાથ કટાક્ષણીયઃ॥ ૬॥
દા ક્ષ યર યા ગિરશસ્ય મૂ તદવી સરાે સનધમર્પત્ની ।
વ્યાસાદયાેઽિપ વ્યપદે યવાચઃ સુ્ફર ત સવ તવ શ ક્તલેશઃૈ॥ ૭॥
મ દાેઽભિવ યિન્નયતં િવિર ચાે વાચાં િનધે વ ચતભાગધેયઃ ।
દૈત્યાપનીતા દયયવ ભૂયાેઽ ય યાપિય યે િનગમાન્ન ચે વમ્॥ ૮॥
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િવતકર્ડાેલાં વ્યવધૂય સ વે હ પ ત વતર્યસે યત વમ્ ।
તનેવૈ દેવ િત્રદશશે્વરાણામ ષ્ટદાેલાિયતમાિધરાજ્યમ્॥ ૯॥
અગ્ ાૈ સ મદ્ધા ચ ષ સપ્તત તાેરાત સ્થવાન્મ ત્રમયં શર રમ્ ।
અખ ડસારૈહર્િવષાં પ્રદાનૈરા યાયનં વ્યાેમસદાં િવધ સે॥ ૧૦॥
યન્મૂલમીદકૃ્પ્ર તભા ત ત વં યા મૂલમા ાયમહાદુ્રમાણામ્ ।
ત વને ન ત િવશદુ્ધસ વા તામક્ષરામક્ષરમા કાં તે॥ ૧૧॥
અવ્યાકૃતાદ્વ્યાકૃતવાન સ વં નામાિન પા ણ ચ યાિન પવૂર્મ્ ।
શસં ત તષેાં ચરમાં પ્ર તષ્ઠાં વાગીશ્વર વાં વદુપજ્ઞવાચઃ॥ ૧૨॥
મુગ્ધે દુિન ય દિવલાેભનીયાં મૂ ત તવાન દસધુાપ્રસૂ તમ્ ।
િવપ શ્ચતશ્ચેત સ ભાવય તે વેલામુદારા મવ દુગ્ધ સ ધાેઃ॥ ૧૩॥
મનાેગતં પ ય ત યઃ સદા વાં મની ષણાં માનસરાજહંસમ્ ।
વયં પુરાેભાવિવવાદભાજઃ િકઙુ્કવર્તે તસ્ય ગરાે યથાહર્મ્॥ ૧૪॥
અિપ ક્ષણાધ કલય ત યે વામા લાવય તં િવશદૈમર્યખૂૈઃ ।
વાચાં પ્રવાહૈરિનવાિરતૈ તે મ દાિકની ં મ દિયતું ક્ષમ તે॥ ૧૫॥
વા મ ભવદ્ યાનસધુા ભષેકા વહ ત ધ યાઃ પુલકાનુબ ધમ્ ।
અલ ક્ષતે ક્વાિપ િન ઢમૂલમઙ્ગે વવાન દથુમઙુ્કર તમ્॥ ૧૬॥
વા મ પ્રતીચા હૃદયને ધ યા વદ્ યાનચ દ્રાેદયવધર્માનમ્ ।
અમા તમાન દપયાેિધમ તઃ પયાે ભર ણાં પિરવાહય ત॥ ૧૭॥
વૈરાનુભાવા વદધીનભાવાઃ સ દ્ધવીયાર્ વદનુગ્રહેણ ।
િવપ શ્ચતાે નાથ તર ત માયાં વૈહાિરક ં માેહનિપ છકાં તે॥ ૧૮॥
પ્રાઙ્િન મતાનાં તપસાં િવપાકાઃ પ્રત્યગ્રિનઃશ્રેયસસ પદાે મે ।
સમેિધષીરં તવ પાદપદ્મે સઙ્ક પ ચ તામણયઃ પ્રણામાઃ॥ ૧૯॥
િવલુપ્તમૂધર્ ય લિપક્રમાણાં સરેુ દ્રચૂડાપદલા લતાનામ્ ।
વદઙ્ ઘ્રરા વરજઃકણાનાં ભૂયાન્ પ્રસાદાે મિય નાથ ભૂયાત્॥ ૨૦॥
પિરસુ્ફરન્નપૂુર ચત્રભાનપુ્રકાશિનધૂર્તતમાનેષુઙ્ગામ્ ।
પદદ્વયી ં તે પિર ચન્મહેઽ તઃ પ્રબાેધરા વિવભાતસ યામ્॥ ૨૧॥
વ કઙ્કરાલઙ્કરણાે ચતાનાં વયવૈ ક પા તરપા લતાનામ્ ।
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મ જુપ્રણાદં મ ણનપૂુરં તે મ જૂ ષકાં વેદ ગરાં પ્રતીમઃ॥ ૨૨॥
સ ચ તયા મ પ્ર તભાદશાસ્થા સ ધુક્ષય તં સમયપ્રદ પાન્ ।
િવજ્ઞાનક પદુ્રમપ લવાભં વ્યાખ્યાનમુદ્રામધુરં કરં તે॥ ૨૩॥
ચત્તે કરાે મ સુ્ફિરતાક્ષમાલં સવ્યેતરં નાથ કરં વદ યમ્ ।
જ્ઞાના તાેદ ચનલ પટાનાં લીલાઘટ ય ત્ર મવા શ્રતાનામ્॥ ૨૪॥
પ્રબાેધ સ ધાેર ણૈઃ પ્રકાશઃૈ પ્રવાલસઙ્ઘાત મવાેદ્વહ તમ્ ।
િવભાવયે દેવ સપુ તકં તે વામં કરં દ ક્ષણમા શ્રતાનામ્॥ ૨૫॥
તમાં સ ભ વા િવશદૈમર્યખૂૈઃ સ પ્રીણય તં િવદુષશ્ચકાેરાન્ ।
િનશામયે વાં નવપુ ડર કે શરદ્ઘને ચ દ્ર મવ સુ્ફર તમ્॥ ૨૬॥
િદશ તુ મે દેવ સદા વદ યાઃ દયાતરઙ્ગાનુચરાઃ કટાક્ષાઃ ।
શ્રાતે્રષેુ પુંસામ તં ક્ષર તી ં સર વતી ં સં શ્રત કામધનેુમ્॥ ૨૭॥
િવશષેિવ પાિરષદેષુ નાથ િવદગ્ધગાેષ્ઠ સમરાઙ્ગણષેુ ।
જગીષતાે મે કિવતાિકકે દ્રાન્ જહ્વાગ્ર સહાસનમ યપુેયાઃ॥ ૨૮॥
વાં ચ તયં વન્મયતાં પ્રપન્ન વામુદ્ગણૃન્ શ દમયને ધા ા ।
વા મ સમાજેષુ સમેિધષીય વચ્છ દવાદાહવબદ્ધશરૂઃ॥ ૨૯॥
નાનાિવધાનામગ તઃ કલાનાં ન ચાિપ તીથષુ કૃતાવતારઃ ।
ધ્રવું તવાનાથપિરગ્રહાયાઃ નવં નવં પાત્રમહં દયાયાઃ॥ ૩૦॥
અક પનીયા યપની તભેદૈરલઙૃ્કષીરન્ હૃદયં મદ યમ્ ।
શઙ્કાકલઙ્કાપગમાે વલાિન ત વાિન સ ય ચ તવ પ્રસાદાત્॥ ૩૧॥
વ્યાખ્યામુદ્રાં કરસર સજૈઃ પુ તકં શઙ્ખચકે્ર
બભ્રદ્ ભન્નસ્ફિટક ચરે પુ ડર કે િનષ ણઃ ।
અ લાનશ્રીર તિવશદૈરંશુ ભઃ લાવયન્ માં
આિવભૂર્યાદનઘમિહમા માનસે વાગધીશઃ॥ ૩૨॥
વાગથર્ સ દ્ધહેતાેઃ પઠત હયગ્રીવસં તુ ત ભ યા ।
કિવતાિકકકેસિરણા વેઙ્કટનાથને િવર ચતામેતામ્॥ ૩૩॥
॥ ઇ ત શ્રીહયગ્રીવ તાતે્રં સમાપ્તમ્॥
કિવતાિકક સહાય કલ્યાણગુણશા લને ।
શ્રીમતે વેઙ્કટેશાય વેદા તગુરવે નમઃ॥
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