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॥ હૃદયબાેધન તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
હૃદય સદા મર પરમિવતારં હૈમવતીક મતારમ્ ।
િવષયભ્રમણં િવશ્રમિવધુરં વ્યથ મા મ કૃથા વમ્ ।
આિધવ્યાિધશતાકુલમિન તસખુલાેભાિહતિવિવધક્લેશમ્ ।
આયુશ્ચ ચલકમલદલા ચલગતજલ બ દુસદશૃક્ષેમમ્ ।
અશુ ચિનકાયેઽવ યિવના શિન કાયે બા લશમમતા કાઽયે
િનયતાપાયી ન ચરસ્થાયી ભાેગાેઽ યસભુગપયર્વસાયી॥ ૧॥
આ તરિરપવુશમ શવાેદક પીતિવતક િવશ સ થા વં
િક તવ લ ધં ત પે્રરણયા સ તતિવષયભ્રા ત્યેયત્યા ।
સઙ્કટસઙ્ઘિવદારણિનપુણે શઙ્કરચરણે િકઙ્કરશરણે
સઙ્ઘટય ર ત સઙ્કલય ત સફલય િન તં જિનલાભં ચ॥ ૨॥
સઙ્ક પૈકસમુદ્ભાિવતજગદુ પત્ત્યાિદ ભરાત્તિવનાેદે
ય મન્નવે મહેશ્વરશ દઃ વાથર્સમ વયમજહ જય ત ।
અ ખલાંહાપેહમ મતશભુાવહમભયદુહ તં મરદેહદહં
ક ણા તરસવ ણાલયમિય હિરણાઙ્કાે વલમાૈ લમપુા વ॥ ૩॥
િત્રજગદતીતં યન્મિહમાનં ત્ર યિપ ચિકતવૈા ભદધા ત
પ્રણમદમત્યર્પ્રવર શરાેમ ણદ િધ તદ િપતપાદસરાજેમ્ ।
ભક્તા ય થતસાથર્સમથર્નસામ યાદૃ્ધતક પકકપ
ક દપાર્િર તેઽ યઃ કાેઽિપ વદા યાે જગ ત ન મા યાે જય ત॥ ૪॥
ઇ ત હૃદયબાેધન તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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