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gaurikRitaM herambastotram

હેર બ તાતે્રં ગાૈિરકૃતમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
ગાૈયુર્વાચ ।
ગ નન જ્ઞાનિવહારકાિરન્ન માં ચ ના સ પરાવમષાર્મ્ ।
ગણેશ રક્ષ વ ન ચેચ્છર રં ત્ય મ સદ્ય વિય ભ ક્તયુક્તા॥ ૧॥
િવઘે્નશ હેર બ મહાેદર પ્રય લ બાેદર પ્રેમિવવધર્નાચ્યુત ।
િવઘ્નસ્ય હતાર્ઽસરુસઙ્ઘહતાર્ માં રક્ષ દૈત્યા વિય ભ ક્તયુક્તામ્॥ ૨॥
િક સ દ્ધબુ દ્ધપ્રસરેણ માેહયુક્તાેઽ સ િક વા િન શ િનિદ્રતાેઽ સ ।
િક લક્ષલાભાથર્િવચારયુક્તઃ િક માં ચ િવ ત્ય સસું સ્થતાેઽ સ॥ ૩॥
િક ભક્તસઙ્ગને ચ દેવદેવ નાનાપેચારૈશ્ચ સયુિ ત્રતાેઽ સ ।
િક માેદકાથ ગણપાદૃ્ધતાેઽ સ નાનાિવહારેષુ ચ વક્રતુ ડ॥ ૪॥
વાન દભાેગષેુ પિરહૃતાેઽ સ દાસી ં ચ િવ ત્ય મહાનુભાવ ।

આન ત્યલીલાસુ ચ લાલસાેઽ સ િક ભક્તરક્ષાથર્સસુઙ્કટસ્થઃ॥ ૫॥
અહાે ગણેશા તપાનદક્ષામરૈ તથા વાઽસરુપૈઃ તાેઽ સ ।
તદથર્નાનાિવિધસયંુતાેઽ સ િવ જ્ય માં દાસીમન યભાવામ્॥ ૬॥
રક્ષ વ માં દ નતમાં પરેશ સવર્ત્ર ચત્તષેુ ચ સં સ્થત વમ્ ।
પ્રભાે િવલ બેન િવનાયકાેઽ સ બ્રહ્મશે િક દેવ નમાે નમ તે॥ ૭॥
ભક્તા ભમાની ત ચ નામ મખુ્યં વેદે વભાવાન્ નિહ ચને્મહાત્મન્ ।
આગત્ય હ વાઽિદ તજં સરેુશ માં રક્ષ દાસી ં હૃિદ પાદિનષ્ઠામ્॥ ૮॥
અહાે ન દૂરં તવ િક ચદેવ કથં ન બુદ્ધ શ સમાગતાેઽ સ ।
સુ ચ ત્યદેવ પ્રજહા મ દેહં યશઃ કિર યે િવપર તમવેમ્॥ ૯॥
રક્ષ રક્ષ દયા સ ધાેઽપરાધાન્મે ક્ષમ વ ચ ।
ક્ષણે ક્ષણે વહં દાસી ર ક્ષતવ્યા િવશષેતઃ॥ ૧૦॥
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તવુત્યામવે પાવર્ત્યાં શઙ્કરાે બાેધસયંુતઃ ।
બભવૂ ગણપાનાં વૈ શ્રુ વા હાહારવં િવધેઃ॥ ૧૧॥
ગણેશં મનસા વા ષા ઢઃ સમાયયાૈ ।
ક્ષણને દૈત્યરાજં તં દૃ ટ્વા ડમ ણાહનત્॥ ૧૨॥
તતઃ સાેઽિપ શવં વીક્ષ્યા લઙ્ ગતું ધિવતાે।આભવત્ ।
શવસ્ય શૂ લકાદ િન શસ્ત્રા ણ કુ ઠતાિન વૈ॥ ૧૩॥
તં દૃ ટ્વા પરમાશ્ચય ભયભીતાે મહેશ્વરઃ ।
સ માર ગણપં સાેઽિપ િનિવઘ્નાથ પ્ર પતે॥ ૧૪॥
પાવર્ત્યાઃ તવનં શ્રુ વા ગ નનઃ સમાયયાૈ ।
ઇ ત મુદ્ગલપુરાણાેક્તં હેર બ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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