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herambopasthAnam

હેર બાપેસ્થાનમ્

પ્રથમઃ ખ ડઃ (શ શવદના ત્તમ્)

શ્રયમસમાનાં મમ શભુનામા ।
િદશતુ ગણાનાં પ તર તધામા॥ ૧॥
િવ જતજરાિધ િવિનહતરાેગમ્ ।
દ્વરદમખુાે મે િવતરતુ યાેગમ્॥ ૨॥
િવતરતુ મહં્ય િનજપદભિ તમ્ ।
ગણપ તરગ્રયામિપ ભજુશિ તમ્॥ ૩॥
હરતનયાે મે િવભુર તહૃદ્યમ્ ।
િવતરતુ ભૂતપ્રિવમલિવદ્યામ્॥ ૪॥
મમ કિરવક્ત્રઃ પ્રભુરનવદ્યામ્ ।
િદશતુ ભિવ ય દ્વદમુડુિવદ્યામ્॥ ૫॥
િનજિવષયા જ વઘિહમભાનાે ।
ઇમમિવજેયં કુ હરસનૂાે॥ ૬॥
સમુધુરમા વીધરપદ તમ્ ।
કિરમખુ દાસં કુ કિવમેતત્॥ ૭॥
ગણપ ત પં મન સ કરાે મ ।
ગણપ તિકત વચ સ તનાે મ॥ ૮॥
મમ ગણનાથઃ શમયતુ પાપમ્ ।
સપિદ િવમુ ણા વિપ પરશાપમ્॥ ૯॥
શ શવદનાનાં નવકૃ તરેષા ।
ભજતુ ગણેશં પ ત મવ યાષેા॥ ૧૦॥
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હેર બાપેસ્થાનમ્

દ્વતીયઃ ખ ડઃ (મદલખેા ત્તમ)્

આહ પ્રાજ્ઞજન વાં મૂલાધારિનશા તમ્ ।
મ દે સપુ્ત મભાસ્ય જ્ઞે યુ તે િવલસ તમ્॥ ૧૧॥
અ ત વ્યાે ગુ યર્ તસ્યવૈ વ મહા સ ।
િવધ્નેશાનિવવતર્ઃ સદ્ભક્તષેુ િવભા સ॥ ૧૨॥
કાેઽિપ પ્રાભવશાલી મૂલાધારિવહાર ।
પ્રજ્ઞા સ દ્ધવધૂ યં શ્લષ્ટાે ભાત્યઘહાર ॥ ૧૩॥
આશા મે તવ શિ ત દેહે દ્રષુ્ટમપારામ્ ।
પાતું ચેશ્વરસનૂાે મૂધર્ યા તધારામ્॥ ૧૪॥
યા ચત્ સા તવ માતા યઃ શ્રેષ્ઠઃ સ િપતા તે ।
સ દ્ધબાર્હ્યમ તય તે નાથ પ્રમદે તે॥ ૧૫॥
યા લ સા હૃદયે મે તાં પૂણા કુ મા વા ।
અેષાઙ્ગીિક્રયતાં મે મત્તેભાનન સવેા॥ ૧૬॥
ના ખે યા ત સરુાે વા વં ચેત્ િક ચદુદાસ્યમ્ ।
આધારે િવદધા સ સ્ક દસ્યાગ્રજ લાસ્યમ્॥ ૧૭॥
ન વાથ મમ યત્નાે િનઃ વાથ મમ સાેઽયમ્ ।
ઉદ્યાેગઃ શવસનૂાે સદ્યાે દેિહ સહાયમ્॥ ૧૮॥
માહા યં નનુ વ તું કઃ શ તઃ પુ ષ તે ।
હ તી દ્રાનન ભાગ્યં સવષાં તવ હ તે॥ ૧૯॥
અેતઃ સ મદકત્રીહર બીમર્દલખેાઃ ।
સવે તાં કિવ ઙ્ગાશ્ચા દ્ર ભાર્ ઇવ લખેાઃ॥ ૨૦॥

તીય ખ ડઃ (ઇ દ્રવ ત્તમ)્

અેકાદશાનાં પ્રવરં સતુાનાં દ્રસ્ય મ ત્રિધપ ત નમા મ ।
શાસ્ત્રા ણ સવાર્ યિપ યસ્ય ક લાઃ સયૂાર્નપાેહં્ય ત મરં હર ત॥ ૨૧॥
પ્રાજ્ઞને બુદ્ધયા યદકાિર પદં્ય સધારણ તત્ર તવાપેકારઃ ।
હેર બ યન્મ ત્ર ષશ્ચકાર વ્યક્તાેિવ શષ્ટ તવ તત્ર યત્ર॥ ૨૨॥
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જહ્વાસ્થલં નાથ િવગાહમાનં વામાહુ ચ્છષ્ટમિય છલાે યા ।
ઉ ચ્છષ્ટતા ચેત્તવ દ્રસનૂાે વા યાયિનષ્ઠ વનતાે ભદા કા॥ ૨૩॥
સવાર્ ણ ધા યાિન ચ ભક્ષય તં દ તૈઃ શતૈદવ સહાયવ તમ્ ।
અેતં બલસ્થં રસનાહ્વયં તે વાહં િવદાે મૂ ષકમામન ત॥ ૨૪॥
આધારચકે્ર વસતાે ગણેશ જ્યાે તમર્યાણાે વર્લતઃ સદાતે ।
અેકઃ પચત્યન્નમશષેમૂ મા સ ેરય ત્ય ઇમા તુ વાચઃ॥ ૨૫॥
વૈશ્વાનરાેઽ ગ્ ઃ સકલસ્ય વાે વા ગ દ્રયા ગ્ ઃ શવન દન વમ્ ।
યાે વેદ નવૈ યવુયાેિવભેદં િપ ડષેુ ના મુહ્ય ત સ પ્રસઙ્ગે॥ ૨૬॥
વાં બ્રહ્મણ પત્ય ભધાનમાહુઃ કે ચ દ્વભાેર શપદસ્ય પતુ્રમ્ ।
અ યૈ ર્હ પત્ય ભધાન ઉક્તાે ધીરૈિવભાેિર દ્રપદસ્ય મ ત્રી॥ ૨૭॥
જહૈ્વવ વેિદ તવ તાેયપૂતા લાેકપ્રસઙ્ગ તવ તત્ર ધૂમઃ ।
વાલા જગન્નાથકથા પિવત્રા ચેતાે ઘ્ તં જુહ્ય ત યત્ર સ તઃ॥ ૨૮॥
િવદ્યનુ્મયીમૂ તરગાિદ જ ણાેયાર્ માૈિન ભઃ સવૈ તવ વ પમ્ ।
ઇ દ્રસ્ય ભેદ તવ ચાેિદતાે યઃ સ પ્રાણિવદ્યુત્તનુભેદમૂલઃ॥ ૨૯॥
િદવ્યા ગ્રગાત્રં િધષણા કલતં્ર ભગર્સ્ય પતંુ્ર પ્રણતસ્ય મત્રમ્ ।
િદવ્યા ગ્ર ચાે ભજ તામેતાઃ કર દ્રાનન મ દ્રવ ઃ॥ ૩૦॥

ચતુથર્ઃ ખ ડઃ (વસ ત તલક ત્તમ્)

િક િંહતાિન કુ ષે કલષુેણ ભગ્ ે
મગ્ ે મહાિવપિદ દેવ િનજે િવવત ।
િનદ્રા મ ચેદ્વરદ બાેધય હ તઘાતા -
દ્ગચ્છા મ ચેદપથમાશુ િનવતર્ય વ॥ ૩૧॥
વષે વાયમપરાે યિદ દેવ નાટ -

માર યતાં તદુ ચત્તં િકમપુૈ ષ માનૈમ્ ।
અેતાં પ્રભાે યવિનકામપસારય તુ
સક્ષાદ્ગણા તવ કુતઃ િક્રયતે િવલ બઃ॥ ૩૨॥
અેતત્તમાે નયનશિ તહરં ગુહાયં
મગ ણ દ્ધ ન િવલાેિકતુમ મ શ તઃ ।
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સ્રેહાેઽ ત કાચન દશા ત િવભાે કટાક્ષ-
જ્યાે તલર્વ સદય દેિહ પુરાે વ્રજેયમ્॥ ૩૩॥
ઘાેરં કરાે મ ન તપાે યિદ તેઽપરાધઃ
િક પ્રેરણં ન કૃતવાન સ દ્રસનૂાે ।
સ પ્રેિરતશ્ચ ભવતા યિદ નાચરેયં
સ પ્રેરણસ્ય તવ કા ગજવક્ત્ર શિ તઃ॥ ૩૪॥
કાય ન મે િકમિપ તત્ ખલુ િનજર્રાણાં
પં ન મે િકમિપ તત્તવ કાેઽિપ વષેઃ ।
ઇષં્ટ નુ કષ્ટમથ કસ્ય કર દ્રવક્ત્ર
શષં્ટ તુ મે િકમિપ નામ નરાઙ્ગસઙ્ ગ॥ ૩૫॥
નામાિપ તત્તવ ભવત્યથવા ગ સ્ય
ચચાર્ િવનશ્વરતમે તનુક ચુકે કા ।
િવ ણાેિરવે દુધવલં ભિવતા યશશ્ચેત્
તદ્દ તકા તષુ તવવૈ લયં પ્રયાતુ॥ ૩૬॥
સ્થૂલાં તનૂમસમુશષેમનાેરથાનાં
સ્થાનં મનશ્ચ િધષણાં પ્રમદં ચ મૂલમ્ ।
આક્ર ય કાેશમ ખલં ચ િવભાે ખલારે
િવધ્નાિધરાજ મિય દશર્ય તે િવભૂ તમ્॥ ૩૭॥
દેવી મ તજર્લપત્રિવશાલનતે્રા
દેવી ચ સ દ્ધરકલઙ્કસધુાકરાસ્યા ।
છયાે ણતા ચ િદનનાથ મવ વલ તં
િનતં્ય ભવ ત મભવક્ત્ર િવભાે ભજે તે॥ ૩૮॥
સદ્ધે દ્રવષે ત ભૂ મિહતાય દ્રે
કૈલાસશલૈમિધ તષ્ઠ ત વજ્રપા ણઃ ।
વા ગજે દ્રમખુવષેમમુ ય પતુ્રાે

ભૂ વા િવભનુર્ય ત પાિરષદાનશષેાન્॥ ૩૯॥
સ માેદય તુ હૃદયં દ્વરદાનનસ્ય
દેવસ્ય સ દ્ધિધષણા હૃદયેશ્વરસ્ય ।
અેતા વસ ત તલકાઃ કિવકુ જરેણ
ગીતાઃ કયાઽ યમલભાવનયા યુતને॥ ૪૦॥
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॥ ઇ ત શ્રીભગવન્મહ ષરમણા તવેા સનાે વા સષ્ઠસ્ય
નર સહસનૂાેઃ ગણપતેઃ કૃ તહર બાપેસ્થાનં સમાપ્તમ્॥
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