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॥ ભેદભઙ્ગા ભધાન તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
ચતવુાર્હના ય બુ દ્ભૂતવ તં ભવ તં ભવચ્છેદકતાર્રમુગ્રમ્ ।
મખુાનાં ચતુ કં દધાનં પ્રધાનં શવં ષ્ટકતાર્રમીશાનમીડે॥ ૧॥
ઉમાઙ્ક શ્રતં વં કરં ચાેિ ક્ષપ તં ગર શાેત્તમાઙ્ગસ્થચ દં્ર િદધીષુર્મ્ ।
મુહુગર્ જતં સ મતં સવર્પજંૂ્ય શવં િવઘ્નહતાર્રમીશાનમીડે॥ ૨॥
સમુેરાેઃ સમ તા સદૈવાશુ ય તં સહસ્રાેસ્રભાસા નભાે ભાસય તમ્ ।
જગદ્ભદ્રહેતાે ર્તાનેક પં શવં વ્યાિધહતાર્રમીશાનમીડે॥ ૩॥
રમા નક ક્મણી બવત્યાદ્યનેક વશ ક્તસુ્ફરદ્વામભાગમ્ ।
હૃષીકેશરામાઘ શ વાિદસજં્ઞં શવં સવર્દાતારમીશાનમીડે॥ ૪॥
ધના યક્ષ પેણ ઋક્થા યવ તં કુબેરાલકેશાિદનામાૈઘવ તમ્ ।
પુલ ત્યા વયાે પ ત્તભાજં િવરાજં શવં દ્રવ્યદાતારમીશાનમીડે॥ ૫॥
પ્રશ તા િવદ્યાિનધાનં સધુાનં વભૂ વાપપયર્ઙ્કતાં સ દધાનમ્ ।
અન તાવતારચ્છલનેાિધશીષ શવં ભૂ મધતાર્રમીશાનમીડે॥ ૬॥
અનેકિક્રયા પનામપ્રકાશિૈનજં દેવતાપ ચકં દશર્ય તમ્ ।
તથવૈાવતારાન્ દશા યાંશ્ચ લાેકે નટં વા ખલં દૈવતં જ્યાે તર ડે॥ ૭॥
શ્રુતનેહ નાને ત શ દપ્રમાણૈમુર્િન ય તદથાર્વયવૈઃ પુરાણૈઃ ।
િન મેકતાં દ્યાેતય તાં સધુી યઃ સદાસ ચ્ચદાત્માનમીશાનમીડે॥ ૮॥
અજસ્રેશ્વરારાધને દત્તચેતા મહાત્માચ્યુતાદ્યાશ્રમા તઃ પિરવ્રાટ્ ।
અકાષ િદદં ભેદભઙ્ગા ભધાનં મુદે તાતે્રમ ત ભદાભઙ્ગભા મ્॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્શ્રીમદચ્યુતાશ્રમિવર ચતં
ભેદભઙ્ગા ભધાન તાતે્રં સમાપ્તમ્ ।
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