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હરેબતો ંગૌિરત

{ હરેબતો ંગૌિરત }

ી ગણશેાય નમઃ 

ગૌયુવાચ 

ગનન ાનિવહારકાિર માં ચ નાિસ પરાવમષા  

ગણશે રવ ન ચેછરીરં યિમ સવિય ભિયુા  ૧

િવશે હરેબ મહોદર િય લબોદર મેિવવધનાયતુ 

િવય હતા ઽસરુસહતા  માં ર દૈયાવિય ભિયુા  ૨

ક િસિબિુસરેણ મોહયુોઽિસ ક વા િનિશ િનિતોઽિસ 

ક લલાભાથિવચારયુઃ ક માં ચ િવય સસુિંથતોઽિસ  ૩

ક ભસને ચ દવેદવે નાનોપચારૈ સયુિતોઽિસ 

ક મોદકાથ ગણપાૃતોઽિસ નાનાિવહારેષ ુચ વતુડ  ૪

વાનદભોગષે ુપિરતોઽિસ દાસ ચ િવય મહાનભુાવ 

આનયલીલાસ ુચ લાલસોઽિસ ક ભરાથસસુટથઃ  ૫

અહો ગણશેાતપાનદામરૈતથા વાઽસરુપઃૈ તોઽિસ 

તદથનાનાિવિધસયંતુોઽિસ િવય માં દાસીમનયભાવા  ૬

રવ માં દીનતમાં પરેશ સવ િચષે ુચ સિંથતવ 

ભો િવલબને િવનાયકોઽિસ શે ક દવે નમો નમત ે ૭
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ભાિભમાનીિત ચ નામ મુય ંવદે ેવભાવા નિહ ચેમહામ 

આગય હવાઽિદિતજ ંસરુેશ માં ર દાસ િદ પાદિના  ૮

અહો ન દરૂં તવ િકિચદવે કથ ંન બુીશ સમાગતોઽિસ 

સિુચયદવે જહાિમ દહે ંયશઃ કિરય ેિવપરીતમવે  ૯

ર ર દયાિસધોઽપરાધામ ેમવ ચ 

ણ ેણ ેવહ ંદાસી રિતયા િવશષેતઃ  ૧૦

તવુયામવે પાવયાં શરો બોધસયંતુઃ 

બભવૂ ગણપાનાં વ ૈુવા હાહારવ ંિવધેઃ  ૧૧

ગણશે ંમનસા વા ષાઢઃ સમાયયૌ 

ણને દૈયરાજ ંત ંદૃવા ડમણાહન  ૧૨

તતઃ સોઽિપ િશવ ંવીયાિલિતુ ંધિવતોઆભવ 

િશવય શિૂલકાદીિન શાિણ કુઠતાિન વ ૈ ૧૩

ત ંદૃવા પરમાય ંભયભીતો મહેરઃ 

સમાર ગણપ ંસોઽિપ િનવાથ ંપત ે ૧૪

પાવયાઃ તવન ંુવા ગનનઃ સમાયયૌ 

ઇિત મુલપરુાણોં હરેબતો ંસપણૂ 
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