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sUtagItA

સતૂગીતા

શ્રીમ સતૂસિંહતાયાં । ચતુથર્સ્ય યજ્ઞવૈભવખ ડસ્યાપેિરભાગે
સતૂગીતાપ્રાર ભઃ ।
પ્રથમાેઽ યાયઃ । ૧. સતૂગી તઃ । ૧-૨૮
દ્વતીયાેઽ યાયઃ । ૨. આત્મના ષ્ટકથનમ્ । ૧-૮૦
તીયાેઽ યાયઃ । ૩. સામા ય ષ્ટકથનમ્ । ૧-૬૫

ચતુથાઽ યાયઃ । ૪. િવશષે ષ્ટકથનમ્ । ૧-૪૯
પ ચમાેઽ યાયઃ । ૫. આત્મ વ પકથનમ્ । ૧-૭૪
ષષ્ઠાેઽ યાયઃ । ૬. સવર્શાસ્ત્રાથર્સઙ્ગ્રહવણર્નમ્ । ૧-૩૭
સપ્તમાેઽ યાયઃ । ૭. રહસ્યિવચારઃ । ૧-૩૪
અષ્ટમાેઽ યાયઃ । ૮. સવર્વેદા તસઙ્ગ્રહઃ॥ ૧-૯૧
Total chapters 8 versess 458

અથ પ્રથમાેઽ યાયઃ ।
૧. સતૂગી તઃ ।

અૈશ્વરં પરમાન દમન તં સત્ય ચદ્ઘનમ્ ।
આત્મ વનેવૈ પ ય તં િન તરઙ્ગસમુદ્રવત્॥ ૧॥
િનિવક પં સસુ પૂણ સપુ્રસનં્ન શુ ચ મતમ્ ।
ભાસય તં જગદ્ભાસા ભાનુમ ત મવાપરમ્॥ ૨॥
પ્રણ ય મનુયઃ સતંૂ દ ડવ થવીતલે ।
કૃત જ લપુટા ભૂ વા તુષુ્ટવુઃ પરયા મુદા॥ ૩॥
નમ તે ભગવન્ શ ભપુ્રસાદાવાપ્તવેદન ।
નમ તે ભગવન્ શ ભુચરણા ભાજેવ લભ॥ ૪॥
નમ તે શ ભુભક્તાનામગ્રગ ય સમાિહત ।
નમ તે શ ભુભક્તાનામતીવ િહતબાેધક॥ ૫॥
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સતૂગીતા

નમ તે વેદવેદા તપદ્મખ ડિદવાકર ।
વ્યાસિવજ્ઞાનદ પસ્ય વ તભૂતાય તે નમઃ॥ ૬॥
પુરાણમુક્તામાલાયાઃ સતૂ્રભૂતાય તે નમઃ ।
અ માકં ભવ ક્ષસ્ય કુઠારાય નમાેઽ તુ તે॥ ૭॥
કૃપાસાગર સવષાં િહતપ્રદ નમાેઽ તુ તે ।
નમાેઽિવજ્ઞાતદાષેાય નમાે જ્ઞાનગુણાય તે॥ ૮॥
મા ભૂતાય મત્યાર્નાં વ્યાસ શ યાય તે નમઃ ।
ધ મષ્ઠાય નમ તુ યં બ્રહ્મિનષ્ઠાય તે નમઃ॥ ૯॥
સમાય સવર્જ તનૂાં સારભૂતાય તે નમઃ ।
સાક્ષા સત્યપરાણાં તુ સત્યભૂતાય તે નમઃ॥ ૧૦॥
નમાે નમાે નમ તુ યં પનુભૂર્યાે નમાે નમઃ ।
અ માકં ગુરવે સાક્ષાન્નમઃ વાત્મપ્રદાિયને॥ ૧૧॥
અેવં ગાતે્રષર્યઃ તુ વા સતંૂ સવર્િહતપ્રદમ્ ।
પ્રશં્ન પ્રચિક્રરે સવ સવર્લાેકિહતૈ ષણઃ॥ ૧૨॥
સાેઽિપ સતૂઃ વતઃ સદ્ધઃ વ પાનુભવા પરાત્ ।
ઉ થાય વગુ ં વ્યાસં દ યાૈ સવર્િહતે રતમ્॥ ૧૩॥
અ મન્નવસરે વ્યાસઃ સાક્ષા સત્યવતીસતુઃ ।
ભ માેદૂ્ધ લતસવાર્ઙ્ગ સ્ત્રપુ ડ્રાિઙ્કતમ તકઃ॥ ૧૪॥
કૃ ણા જની સાેત્તર ય આષાઢેન િવરા જતઃ ।
દ્રાક્ષમાલાભરણ તત્રવૈાિવરભૂ વયમ્॥ ૧૫॥

તં દૃ ટ્વા દે શકે દ્રાણાં દે શકં ક ણાકરમ્ ।
સતૂઃ સત્યવતીસનૂું વ શ યૈઃ સહ સત્તમૈઃ॥ ૧૬॥
પ્રણ ય દ ડવદ્ભૂમાૈ પ્રસન્ને દ્રયમાનસઃ ।
યથાહ પજૂયામાસ દ વા ચાઽઽસનમુત્તમમ્॥ ૧૭॥
ભદ્રમ તુ સસુ પૂણ સતૂ શ ય મમાઽઽ તક ।
તવષૈામિપ િક કાય મયા તદ્બ્રૂિહ મેઽનઘ॥ ૧૯॥
અેવં વ્યાસવચઃ શ્રુ વા સતૂઃ પાૈરા ણકાેત્તમઃ ।
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ઉવાચ મધુરં વાક્યં લાેકાનાં િહતમુત્તમમ્॥ ૨૦॥
સતૂ ઉવાચ -

ઇમે િહ મનુયઃ શદુ્ધાઃ સત્યધમર્પરાયણાઃ ।
મદ્ગ તાશ્રવણે ચષૈામ ત શ્રદ્ધા મહત્તરા॥ ૨૧॥
ભવ પ્રસાદે સત્યેવ શક્યતે સા િવભા ષતુમ્ ।
યિદ પ્રસન્નાે ભગવન્ વદેત્યાજ્ઞાપયાદ્ય મામ્॥ ૨૨॥
ઇ ત સતૂવચઃ શ્રુ વા ભગવાન્ ક ણાિનિધઃ ।
વદ યામદ્ય તાં ગીતાં વદૈષામ થનાં શભુામ્॥ ૨૩॥
ઇત્યુ વા શ યમા લઙ્ગ્ય હૃદયં તસ્ય સં શન્ ।
સા બં સવશ્વરં યા વા િનર કૈ્ષ્યનં કૃપાબલાત્॥ ૨૪॥
સ્થાપિય વા મહાદેવં હૃદયે તસ્ય સુ સ્થરમ્ ।
તસ્ય મૂધાર્નમાઘ્રાય ભગવાનગમદુ્ગ ઃ॥ ૨૫॥
સાેઽિપ સતૂઃ પનુઃ સા બં યા વા દેવં ય બકમ્ ।
પ્રણ ય દ ડવદ્ભૂમાૈ વા વ્યાસં ચ સદુ્ગ મ્॥ ૨૬॥
કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા મ ત્રમાદં્ય ષડક્ષરમ્ ।
જિપ વા શ્રદ્ધયા સાધ િનર ક્ષ્ય મુિનપુઙ્ગવન્॥ ૨૭॥
કૃતપ્રણામાે મુિન ભઃ વગીતામ તિનમર્લામ્ ।
વક્તુમારભતે સતૂ સવર્લાેકિહતે રતઃ॥ ૨૮॥
॥ ઇ ત શ્રીસતૂસિંહતાયાં યજ્ઞવૈભવખ ડસ્યાપેિરભાગે
સતૂગીતાયાં સતૂગી તનાર્મ પ્રથમાેઽ યાયઃ॥ ૧॥

અથ દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥
૨. આત્મના ષ્ટકથનમ્ ।

સતૂ ઉવાચ -

શ્રુ ત બ્રહ્મિવચ્છ્ર ેષ્ઠા ભાગ્યવ તઃ સમાિહતાઃ ।
વક્ષ્યા મ પરમં ગુહ્યં િવજ્ઞાનં વેદસમંતમ્॥ ૧॥
અ ત ક શ્ચ વત સદ્ધઃ સત્યજ્ઞાનસખુાદ્વયઃ ।
િવશ્વસ્ય જગતઃ કતાર્ પશપુાશિવલક્ષણઃ॥ ૨॥
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આકાશાદ િન ભૂતાિન પ ચ તષેાં પ્રક તતાઃ ।
ગુણાઃ શ દાદયઃ પ ચ પ ચ કમ દ્રયા ણ ચ॥ ૩॥
જ્ઞાને દ્રયા ણ પ ચવૈ પ્રાણાદ્યા દશ વાયવઃ ।
મનાે બુ દ્ધરહઙ્કાર શ્ચત્તં ચે ત ચતુષ્ટયમ્॥ ૪॥
તષેાં કારણભૂતૈકાઽિવદ્યા ષટ્િત્રશકઃ પશઃુ ।
િવશ્વસ્ય જગતઃ કતાર્ પશાેર યઃ પરઃ શવઃ॥ ૫॥
આત્માનઃ પશવઃ સવ પ્રાેક્તા અજ્ઞાિનનઃ સદા ।
અજ્ઞાનમાત્મનામષેામનાદ્યવે વભાવતઃ॥ ૬॥
સસંારબીજમજ્ઞાનં સસંાયર્જ્ઞઃ પુમા યતઃ ।
જ્ઞાનાત્તસ્ય િન ત્તઃ સ્યા પ્રકાશાત્તમસાે યથા॥ ૭॥
અજ્ઞાનાકારભેદેનાિવદ્યાખ્યનેવૈ કેવલમ્ ।
પશનૂામાત્મનાં ભેદઃ ક પતાે ન વભાવતઃ॥ ૮॥
અજ્ઞાનાકારભેદેન માયાખ્યનેવૈ કેવલમ્ ।
િવભાગઃ ક પતાે િવપ્રાઃ પરમાત વલક્ષણઃ॥ ૯॥
ઘટાકાશમહાકાશિવભાગઃ ક પતાે યથા ।
તથવૈ ક પતાે ભેદાે વાત્મપરમાત્મનાેઃ॥ ૧૦॥
યથા વબહુ વં તુ ક પતં મુિનપુઙ્ગવાઃ ।
તથા પરબહુ વં ચ ક પતં ન વભાવતઃ॥ ૧૦॥
યથાેચ્ચાવચભાવ તુ વભેદે તુ ક પતઃ ।
તથાેચ્ચાવચભાવશ્ચ પરભેદે ચ ક પતઃ॥ ૧૨॥
દેહે દ્રયાિદસઙ્ઘાતવાસનાભેદભેિદતા ।
અિવદ્યા વભેદસ્ય હેતનુાર્ યઃ પ્રક તતઃ॥ ૧૩॥
ગુણાનાં વાસનાભેદભેિદતા યા દ્વજષર્ભાઃ ।
માયા સા પરભેદસ્ય હેતનુાર્ યઃ પ્રક તતઃ॥ ૧૪॥
યસ્ય માયાગતં સ વં શર રં સ્યાત્તમાેગુણઃ ।
સહંારાય િત્રમૂત નાં સ દ્રઃ સ્યાન્ન ચાપરઃ॥ ૧૫॥
તથા યસ્ય તમઃ સાક્ષાચ્છર રં સા વકાે ગુણઃ ।
પાલનાય િત્રમૂત નાં સ િવ ઃ સ્યાન્ન ચાપરઃ॥ ૧૬॥
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ર ે યસ્ય શર રં સ્યાત્તદેવાે પાદનાય ચ ।
િત્રમૂત નાં સ વૈ બ્રહ્મા ભવે દ્વપ્રા ન ચાપરઃ॥ ૧૭॥
દ્રસ્ય િવગ્રહં શકુ્લં કૃ ણં િવ ણાેશ્ચ િવગ્રહમ્ ।

બ્રહ્મણાે િવગ્રહં રકં્ત ચ તયેદ્ભુ ક્તમુક્તયે॥ ૧૮॥
શાૈક્લ્યં સ વગુણા તં રાગાે તાે ર ેગુણાત્ ।
કા ય તમાેગુણા ત મ ત િવદ્યા સમાસતઃ॥ ૧૯॥
પરત વૈકતાબુદ્ યા બ્રહ્માણં િવ મીશ્વરમ્ ।
પરત વતયા વેદા વદ ત તયાેઽિપ ચ॥ ૨૦॥
પુરાણાિન સમ તાિન ભારતપ્રમખુા યિપ ।
પરત વૈકતાબુદ્ યા તા પય પ્રવદ ત ચ॥ ૨૧॥
બ્રહ્મિવ વાિદ પેણ કેવલં મુિનપુઙ્ગવાઃ ।
બ્રહ્મિવ વાદય વવે ન પરં ત વમા તકાઃ॥ ૨૨॥
તથાઽિપ દ્રઃ સવષામુ કૃષ્ટઃ પિરક તતઃ ।
વશર રતયા ય માન્મનુતે સ વમુત્તમમ્॥ ૨૩॥

રજસ તમસઃ સ વમુ કૃષં્ટ િહ દ્વ ેત્તમાઃ ।
સ વા સખંુ ચ જ્ઞાનં ચ ય ક ચદપરં પરમ્॥ ૨૪॥
પરત વપ્રકાશ તુ દ્્રસ્યવૈ મહત્તરઃ ।
બ્રહ્મિવ વાિદદેવાનાં ન તથા મુિનપુઙ્ગવાઃ॥ ૨૫॥
પરત વતયા દ્રઃ વાત્માનં મનુતે શમ્ ।
પરત વપ્રકાશને ન તથા દેવતા તરમ્॥ ૨૬॥
હિરબ્રહ્માિદ પેણ વાત્માનં મનુતે શમ્ ।
હિરબ્રહ્માદયાે દેવા ન તથા દ્રમા તકાઃ॥ ૨૭॥
દ્રઃ કથં ચ કાયાર્થ મનુતે દ્ર પતઃ ।

ન તથા દેવતાઃ સવાર્ બ્રહ્મસૂ્ફત્યર્ પતાબલાત્॥ ૨૮॥
બ્રહ્મિવ વાદયાે દેવાઃ વાત્માનં મ વતેઽ જસા ।
ન ક શ્ચત્ત વ પેણ ન તથા દ્ર આ તકાઃ॥ ૨૯॥
બ્રહ્મિવ વાદયાે દેવાઃ વાત્માનં મ વતેઽ જસા ।
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કથં ચત્ત વ પેણ ન તથા દ્ર આ તકાઃ॥ ૩૦॥
ત વબુ દ્ધઃ વતઃ સદ્ધા દ્રસ્યાસ્ય તપાેધનાઃ ।
હિરબ્રહ્માિદબુ દ્ધ તુ તષેાં વાભાિવક મતા॥ ૩૧॥
હિરબ્રહ્માિદદેવા યે પજૂય ત યથાબલમ્ ।
અ ચરાન્ન પરપ્રા પ્ત તષેામ ત ક્રમેણ િહ॥ ૩૨॥
દં્ર યે વેદિવચ્છ્ર ેષ્ઠાઃ પજૂય ત યથાબલમ્ ।

તષેામ ત પરપ્રા પ્તર ચરાન્ન ક્રમેણ તુ॥ ૩૩॥
દ્રાકારતયા દ્રાે વિરષ્ઠાે દેવતા તરાત્ ।

ઇ ત િનશ્ચયબુ દ્ધ તુ નરાણાં મુ ક્તદાિયની॥ ૩૪॥
ગુણા ભમાિનનાે દ્રાદ્ધિરબ્રહ્માિદદેવતાઃ ।
વિરષ્ઠા ઇ ત બુ દ્ધ તુ સતં્ય સસંારકારણમ્॥ ૩૫॥
પરત વાદિપ શ્રેષ્ઠાે દ્રાે િવ ઃ િપતામહઃ ।
ઇ ત િનશ્ચયબુ દ્ધ તુ સતં્ય સસંારકારણમ્॥ ૩૬॥
દ્રાે િવ ઃ પ્ર નાથઃ વરાટ્સમ્રાટ્પુર દરઃ ।

પરત વ મ ત જ્ઞાનં નરાણાં મુ ક્તકારણમ્॥ ૩૭॥
અમાત્યે રાજબુ દ્ધ તુ ન દાષેાય ફલાય િહ ।
ત માદ્બ્રહ્મમ તમુર્ખ્યા સવર્ત્ર ન િહ સશંયઃ॥ ૩૮॥
તથાઽિપ દ્રે િવપ્રે દ્રાઃ પરત વમ ત ર્શમ્ ।
વિરષ્ઠા ન તથાઽ યષેુ પરસૂ્ફત્યર્ પતાબલાત્॥ ૩૯॥
અ ત દ્રસ્ય િવપ્રે દ્રા અ તઃ સ વં બિહ તમઃ ।
િવ ણાેર ત તમઃ સ વં બિહર ત ર ેગુણઃ॥ ૪૦॥
અ તબર્િહશ્ચ િવપ્રે દ્રા અ ત તસ્ય પ્ર પતેઃ ।
અતાેઽપેક્ષ્ય ગુણં સ વં મનુ યા િવવદ ત ચ॥ ૪૧॥
હિરઃ શ્રેષ્ઠાે હરઃ શ્રેષ્ઠ ઇત્યહાે માેહવૈભવમ્ ।
સ વાભાવા પ્ર નાથં વિરષં્ઠ નવૈ મ વતે॥ ૪૨॥
અનેકજન્મ સદ્ધાનાં શ્રાૈત માતાર્નવુ તનામ્ ।
હરઃ શ્રેષ્ઠાે હરેઃ સાક્ષાિદ ત બુ દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૪૩॥
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મહાપાપવતાં ણાં હિરઃ શ્રેષ્ઠાે હરાિદ ત ।
બુ દ્ધિવ યતે તષેાં સદા સસંાર અેવ િહ॥ ૪૪॥
િનિવક પે પરે ત વે શ્રદ્ધા યષેાં િવ યતે ।
અયત્ન સદ્ધા પરમા મુ ક્ત તષેાં ન સશંયઃ॥ ૪૫॥
િનિવક પં પરં ત વં નામ સાક્ષા ચ્છવઃ પરઃ ।
સાેઽયં સા બ સ્ત્રનતે્રશ્ચ ચ દ્રાધર્કૃતશખેરઃ॥ ૪૬॥
વાત્મત વસખુસૂ્ફ તપ્રમાેદાત્તા ડવ પ્રયઃ ।
દ્રિવ પ્ર નાથૈ પાસ્યાે ગુણમૂ ત ભઃ॥ ૪૭॥

ઈદશૃી પરમા મૂ તયર્સ્યાસાધારણી સદા ।
ત દ્ધ સાક્ષા પરં ત વં ના ય સત્યં મયાેિદતમ્॥ ૪૮॥
િવ ં બ્રહ્માણમ યં વા વમાેહાન્મ વતે પરમ્ ।
ન તષેાં મુ ક્તરેષાઽ ત તત તે ન પરં પદમ્॥ ૪૯॥
ત માદેષા પરા મૂ તયર્સ્યાસાધારણી ભવેત્ ।
સ શવઃ સ ચ્ચદાન દઃ સાક્ષાત્ત વં ન ચાપરઃ॥ ૫૦॥
બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ િવભક્તા અિપ પ ડતાઃ ।
પરમાત્મિવભાગસ્થા ન વવ્યૂહસં સ્થતાઃ॥ ૫૧॥
અિવદ્યાપેાિધકાે વાે ન માયાપેાિધકઃ ખલુ ।
માયાપેાિધકચૈત યં પરમાત્મા િહ નાપરમ્॥ ૫૨॥
માયાકાયર્ગુણચ્છન્ના બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાઃ ।
માયાપેાિધપરવ્યૂહા ન વવ્યૂહસં સ્થતાઃ॥ ૫૩॥
પરમાત્મિવભાગ વં બ્રહ્માદ નાં દ્વજષર્ભાઃ ।
સમાનમિપ દ્ર તુ વિરષ્ઠાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૫૪॥
બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રસ્ય વાસાધારણ પતઃ ।
વિવભૂત્યાત્મના ચાિપ કુવાર્તે અેવ સવેનમ્॥ ૫૫॥
દ્ર વનેવૈ પેણ િવ ણાેશ્ચ બ્રહ્મણ તથા ।

સવેનં નવૈ કુ તે િવભૂતવેાર્ દ્વયાેરિપ॥ ૫૬॥
કેવલં કૃપયા દ્રાે લાેકાનાં િહતકા યયા ।
વિવભૂત્યાત્મના િવ ણાેબ્રર્હ્મણશ્ચાપરસ્ય ચ॥ ૫૭॥
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કરાે ત સવેાં હે િવપ્રાઃ કદા ચ સત્યમીિરતમ્ ।
ન તથા બ્રહ્મણા િવ નર્ બ્રહ્મા ન પુર દરઃ॥ ૫૮॥
અેતાવન્માત્રમાલ બ્ય દં્ર િવ ં પ્ર પ તમ્ ।
મ વતે િહ સમં મત્યાર્ માયયા પિરમાેિહતાઃ॥ ૫૯॥
કે ચદેષાં મહાયાસા સા યં વા છ ત માેિહતાઃ ।
હરેરજસ્ય ચાે કષ હરાદ્વા છ ત કેચન॥ ૬૦॥
દ્રણે સા યમ યષેાં વા છ ત ચ િવમાેિહતાઃ ।

તે મહાપાતકૈયુર્ક્તા યાસ્ય ત નરકાણર્વમ્॥ ૬૧॥
દ્રાદુ કષર્મ યષેાં યે વા છ ત માેિહતાઃ ।

પચ્ય તે નરકે તીવ્રે સદા તે ન િહ સશંયઃ॥ ૬૨॥
કે ચદદ્વતૈમા શ્રત્ય બૈડાલવ્ર તકા નરાઃ ।
સા યં દ્રણે સવષાં પ્રવદ ત િવમાેિહતાઃ॥ ૬૩॥
દેહાકારેણ ચૈક વે સત્યિપ દ્વજપુઙ્ગવાઃ ।
શરસા પાદયાેઃ સા યં સવર્થા ના ત િહ દ્વ ઃ॥ ૬૪॥
યથાઽઽસ્યાપાનયાેઃ સા યં છદ્રતાેઽિપ ન િવદ્યતે ।
તથૈક વેઽિપ સવષાં દ્રસા યં ન િવદ્યતે॥ ૬૫॥
િવ પ્ર પતી દ્રાણામુ કષ શઙ્કરાદિપ ।
પ્રવદ તીવ વાક્યાિન શ્રાૈતાિન પ્ર તભા ત ચ॥ ૬૬॥
પાૈરા ણકાિન વાક્યાિન માતાર્િન પ્ર તભા ત ચ ।
તાિન ત વાત્મના તષેામુ કષ પ્રવદ ત િહ॥ ૬૭॥
િવ પ્ર પતી દ્રે યાે દ્રસ્યાે કષર્મા તકાઃ ।
વદ ત યાિન વાક્યાિન તાિન સવાર્ ણ હે દ્વ ઃ॥ ૬૮॥
પ્રવદ ત વ પેણ તથા ત વાત્મનાઽિપ ચ ।
નવૈં િવ વાિદદેવાના મ ત ત વવ્યવ સ્થ તઃ॥ ૬૯॥
બહુનાેક્તને િક વા સ્ત્રમૂત નાં િવભૂતયઃ ।
વિરષ્ઠા િહ િવભૂ ત ય તે વિરષ્ઠા ન સશંયઃ॥ ૭૦॥
તષેુ દ્રાે વિરષ્ઠશ્ચ તતાે માયી પરઃ શવઃ ।
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માયાિવ શષ્ટા સવર્જ્ઞઃ સા બઃ સત્યાિદલક્ષણઃ॥ ૭૧॥
વિરષ્ઠાે મનુયઃ સાક્ષા ચ્છવાે નાત્ર િવચારણા ।
શવાદ્વિરષ્ઠાે નવૈા ત મયા સત્યમુદ િરતમ્॥ ૭૨॥
શવ વ પમાલાેડ્ય પ્રવદા મ સમાસતઃ ।
શવાદ યતયા ભાતં શવ અેવ ન સશંયઃ॥ ૭૩॥
શવાદ યતયા ભાતં શવં યાે વેદ વેદતઃ ।
સ વેદ પરમં ત વં ના ત સશંયકારણમ્॥ ૭૪॥
યઃ શવઃ સકલં સાક્ષાદ્વદે વેદા તવાક્યતઃ ।
સ મુક્તાે નાત્ર સ દેહઃ સત્યમવે મયાેિદતમ્॥ ૭૫॥
ભાસમાન મદં સવ ભાનમવેે ત વેદ યઃ ।
સ ભાન પં દેવેશં યા ત નાત્ર િવચારણા॥ ૭૬॥
પ્રતીતમ ખલં શ ભું તકર્તશ્ચ પ્રમાણતઃ ।
વાનુભૂત્યા ચ યાે વેદ સ અેવ પરમાથર્િવત્॥ ૭૭॥

જગદૂ્રપતયા પ યન્નિપ નવૈ પ્રપ ય ત ।
પ્રતીતમ ખલં બ્રહ્મ સ પ યન્ન િહ સશંયઃ॥ ૭૮॥
પ્રતીતમપ્રતીતં ચ સદસચ્ચ પરઃ શવઃ ।
ઇ ત વેદા તવાક્યાનાં િનષ્ઠાકાષ્ઠા સદુુલર્ભા॥ ૭૯॥
ઇ ત સકલં કૃપયા મયાેિદતં વઃ

શ્રુ તવચસ ક થતં યથા તથવૈ ।
યિદ હૃદયે િનિહતં સમ તમેત-

પરમગ તભર્વતા મહૈવ સદ્ધા॥ ૮૦॥
॥ ઇ ત શ્રીસતૂસિંહતાયાં યજ્ઞવૈભવખ ડસ્યાપેિરભાગે
સતૂગીતાયાં આત્મના ષ્ટકથનં નામ દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥ ૨॥

અથ તીયાેઽ યાયઃ ।
૩. સામા ય ષ્ટકથનમ્ ।

સતૂ ઉવાચ -

શવા સત્યપરાન દપ્રકાશકૈ વલક્ષણાત્ ।
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આિવભૂર્ત મદં સવ ચેતનાચેતનાત્મકમ્॥ ૧॥
અ દ્વતીયાેઽિવકાર ચ િનમર્લઃ સ શવઃ પરઃ ।
તથાઽિપ જ ત પ્રાજ્ઞાઃ સવર્મેતચ્ચરાચરમ્॥ ૨॥
મ ણમન્રાષૈધાદ નાં વભાવાેઽિપ ન શક્યતે ।
િકમુ વક્તવ્યમાશ્ચય િવભાેરસ્ય પરાત્મનઃ॥ ૩॥
શ્રુ તઃ સનાતની સા વી સવર્માનાેત્તમાેત્તમા ।
પ્રાહ ચાદ્વતૈનૈમર્લં્ય િનિવકાર વમાત્મનઃ॥ ૪॥
સગર્ સ્થત્ય તમ યાહ ચેતનાચેતનસ્ય ચ ।
અતી દ્રયાથર્િવજ્ઞાને માનં નઃ શ્રુ તરેવ િહ॥ ૫॥
શ્રુત્યૈકગ યે સૂ માથ સ તકર્ઃ િક કિર ય ત ।
માનાનુગ્રાહક તકા ન વત ત્રઃ કદાચન॥ ૬॥
શ્રુ તઃ સનાતની શ ભાેર ભવ્યક્તા ન સશંયઃ ।
શઙ્કરેણ પ્રણીતે ત પ્રવદ ત્યપરે જનાઃ॥ ૭॥
યદા સાઽનાિદભૂતવૈ તદા માનમતીવ સા ।
વતશ્ચ પરતાે દાષેાે ના ત ય માદ્દિ્વજષર્ભાઃ॥ ૮॥
વતાે દાષેાે ન વેદસ્ય િવદ્યતે સૂ મદશર્ને ।

અ ત ચેદ્વ્યવહારસ્ય લાપે અેવ પ્રસજ્યતે॥ ૯॥
પરતશ્ચ ન દાષેાેઽ ત પરસ્યાભાવતાે દ્વ ઃ ।
વતાે દુષ્ટાેઽિપ શ દ તુ માનમવેાઽઽપ્તસઙ્ગમાત્॥ ૧૦॥

ઇ ત વાતાર્ઽિપ વાતવ મનુી દ્રાઃ સૂ મદશર્ને ।
વતાે દુષ્ટઃ કથં માનં ભવત્ય યસ્ય સઙ્ગમાત્॥ ૧૧॥

ય સ બ ધને યાે ભાવાે યસ્ય પ્રાજ્ઞાઃ પ્ર સદ્ ય ત ।
સ તસ્ય ભ્રા તરેવ સ્યાન્ન વભાવઃ કથચંન॥ ૧૨॥
જપાકુસમુલાૈિહત્યં િવભા ત સ્ફિટકે શમ્ ।
તથાઽિપ તસ્ય લાૈિહત્યં ભ્રા તરેવ ન વા તવમ્॥ ૧૩॥
વિહ્નપાકજલાૈિહત્ય મષ્ટકાયાં ન વા તવમ્ ।
લાૈિહત્યં તજૈસાંશ તુ નેષ્ટકાયા િન પણે॥ ૧૪॥
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અ યત્રા યસ્ય ધમર્ તુ પ્રતીતાે િવભ્રમાે મતઃ ।
આપ્તાપેક્ષી તુ શ દ તુ પ્રામા યાય ન સવર્થા॥ ૧૫॥
અનાપ્તયાેગાચ્છ દસ્ય પ્રામા યં મુિનપુઙ્ગવાઃ ।
વતઃ સદં્ધ તરાેભૂતં વનાશાય િહ કેવલમ્॥ ૧૬॥

યદા સા શઙ્કઅેરેણાેક્તા તદાઽિપ શ્રુ તરા તકાઃ ।
પ્રમાણં સતુરામાપ્તતમ અેવ મહેશ્વરઃ॥ ૧૭॥
સવર્દાષેિવહીનસ્ય મહાકા ણકસ્ય ચ ।
સવર્જ્ઞસ્યવૈ શદુ્ધસ્ય કથં દાષેઃ પ્રક યતે॥ ૧૮॥
સવર્દાષેિવ શષ્ટસ્ય િનઘ્ ર્ણસ્ય દુરાત્મનઃ ।
અ પજ્ઞસ્ય ચ વસ્ય દષૃ્ટાઽના પ્તિહ સત્તમાઃ॥ ૧૯॥
યસ્ય મરણમાત્રેણ સમલાે િનમર્લાે ભવેત્ ।
બ્રૂત સત્યતપાેિનષ્ઠાઃ કથં સ મ લનાે ભવેત્॥ ૨૦॥
અતઃ પક્ષદ્વયનેાિપ વેદાે માનં ન સશંયઃ ।
વેદાેઽનાિદઃ શવ તસ્ય વ્ય જકઃ પરમાથર્તઃ॥ ૨૧॥
અ ભવ્ય ક્તમપેકૈ્ષ્યવ પ્રણેતેત્યુચ્યતે શવઃ ।
ત માદ્વદેાપેિદષ્ટાથા યથાથા નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૨॥
ઇહ તાવન્મયા પ્રાેક્તમ દ્વતીયઃ પરઃ શવઃ ।
તથાઽિપ તને સકલં િન મતં ત સ અેવ િહ॥ ૨૩॥
ચ વ પઃ શવશ્ચેતં્ય જગ સવ ચરાચરમ્ ।
તથા સ ત િવ દં્ધ ત જગચ્છ ભુઃ કથં ભવેત્॥ ૨૪॥
ઇત્યેવમાિદચાેદ્યસ્ય દ્વજે દ્રા ના ત સ ભવઃ ।
યત્ર વેદિવરાેધઃ સ્યાત્તત્ર ચાેદ્યસ્ય સ ભવઃ॥ ૨૫॥
ચાેદનાલક્ષણે ધમ ન યથા ચાેદ્યસ ભવઃ ।
તથા ન ચાેદનાગ યે શવે ચાેદ્યસ્ય સ ભવઃ॥ ૨૬॥
બા યબાધકભાવ તુ વ્યાિધભષેજયાેયર્થા ।
શાસે્ત્રણ ગ યતે તદ્વદયમથાઽિપ ના યતઃ॥ ૨૭॥
ઈશ્વરસ્ય વ પે ચ જગ સગાર્િદષુ દ્વ ઃ ।
અતી દ્રયાથ વ યષેુ માનં નઃ શ્રુ તરેવ િહ॥ ૨૮॥

sUtagItA.pdf 11



સતૂગીતા

અથવા દેવદેવસ્ય સવર્દુઘર્ટકાિરણી ।
શ ક્તર ત તયા સવ ઘટતે માયયાઽનઘાઃ॥ ૨૯॥
પ્રતી ત સદ્ધા સા માયા ત વતાેઽત્ર ન સશંયઃ ।
તયા દુઘર્ટકાિર યા સવ તસ્યાપેપદ્યતે॥ ૩૦॥
સા તષ્ઠતુ મહામાયા સવર્દુઘર્ટકાિરણી ।
વેદમાનને સં સદં્ધ સવ તદ્ગ્રાહ્યમવે િહ॥ ૩૧॥
ચાેદ્યાનહ તુ વેદાથ ચાેદં્ય કુવર્ન્ પતત્યધઃ ।
અતઃ સવ પિરત્યજ્ય વેદમેકં સમાશ્રયેત્॥ ૩૨॥
પાવલાેકને ચ યર્થાઽસાધારણં ભવેત્ ।

તથા ધમાર્િદિવજ્ઞાને વેદાેઽસાધારણઃ પરઃ॥ ૩૩॥
પાવલાેકનસ્યેદં યથા ઘ્રાણં ન કારણમ્ ।

તથા ધમાર્િદબુદ્ધે તુ દ્વ તકા ન કારણમ્॥ ૩૪॥
ત માદ્વદેાેિદતનેવૈ પ્રકારેણ મહેશ્વરઃ ।
અ દ્વતીયઃ વયં શદુ્ધ તથાઽપીદં જગત્તતઃ॥ ૩૫॥
આિવભૂર્તં તરાેભૂતં સ અેવ સકલં જગત્ ।
વૈભવં તસ્ય િવજ્ઞાતું ન શકં્ય ભા ષતું મયા॥ ૩૬॥
સ અેવ સાહસી સાક્ષા સવર્ પતયા સ્થતઃ ।
પિરજ્ઞાતું ચ વક્તું ચ સમથા નાપરઃ પુમાન્॥ ૩૭॥
યથાઽયઃ પાવકેનેદં્ધ ભાતીવ દહતીવ ચ ।
તથા વેદઃ શવનેેદ્ધઃ સવ વક્તીવ ભાસતે॥ ૩૮॥
અયાેઽવયવસઙ્ક્રા તાે યથા દહ ત પાવકઃ ।
તથા વેદેષુ સઙ્ક્રા તઃ શવઃ સવાર્થર્સાધકઃ॥ ૩૯॥
તથાઽિપ વેદરિહતઃ વયં ધમાર્િદવ તુિન ।
ન પ્રમાણં િવના તને વેદાેઽિપ દ્વજપુઙ્ગવાઃ॥ ૪૦॥
ત માદ્વદેાે મહેશદે્ધઃ પ્રમાણં સવર્વ તુિન ।
અ યથા ન જડઃ શ દાેઽતી દ્રયાથર્સ્ય સાધકઃ॥ ૪૧॥
મે પાશ્વ તપ ત વા દૃ ટ્વા શ ભું જગદુ્ગ મ્ ।
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અયમથા મયા જ્ઞાત તત તસ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૪૨॥
તદાજ્ઞયવૈ િવપ્રે દ્રાઃ સિંહતેયં મયાેિદતા ।
અહં દ્રાેઽિપ યુ માકં મહતામિપ દે શકઃ॥ ૪૩॥
અભવં સા શવસ્યાઽઽજ્ઞા લઙ્ઘનીયા ન કેન ચત્ ।
શવસ્યાઽઽજ્ઞાબલા દ્વ ર્યતે મ્રયતેઽિપ ચ॥ ૪૪॥
બ્રહ્મા સવર્જગ કતાર્ િવરાટ્સમ્રાટ્ વરાડિપ ।
ખરાેષ્ટ્રતરવઃ દ્રા બ્રહ્મિવ વાદયાેઽભવન્॥ ૪૫॥
ત માદ્ ગુ વં મે િવપ્રા યજુ્યતે ન િહ સશંયઃ ।
શ ય વં ચાિપ યુ માકં વત ત્રઃ ખલુ શઙ્કરઃ॥ ૪૬॥
મહાદેવસ્ય ભક્તાશ્ચ તદ્ભક્તા અિપ દેિહનઃ ।
વત ત્રા વેદિવચ્છ્ર ેષ્ઠાઃ િક પનુઃ સ મહેશ્વરઃ॥ ૪૭॥
વાત યા દ્ધ શવનેવૈ િવષં ભુક્તં િવનાઽ તમ્ ।

બ્રહ્મણશ્ચ શર છનં્ન િવ ણાેરિપ તથવૈ ચ॥ ૪૮॥
વાત યા દ્ધ કૃતં તને મનુી દ્રા બ્રહ્મવાિદનઃ ।

ત પ્રસાદાન્મયા સવ િવિદતં કર બ વવત્॥ ૪૯॥
પ્રસાદબલતઃ સાક્ષા સત્યાથર્ઃ ક થતાે મયા ।
પ્રસાદેન િવના વક્તું કાે વા શક્તાે મનુીશ્વરાઃ॥ ૫૦॥
ત મા સવ પિરત્યજ્ય શ્રદ્ધયા પરયા સહ ।
મદુક્તં પરમાદ્વતંૈ િવદ્યાદ્વદેાેિદતં બુધઃ॥ ૫૧॥
િવજ્ઞાનને િવનાઽ યને ના ત મુ ક્તનર્ સશંયઃ ।
અતાે યૂયમિપ પ્રાજ્ઞા ભવતાદ્વતૈવાિદનઃ॥ ૫૨॥
પરમાદ્વતૈિવજ્ઞાનં સદં્ધ વાનુભવને ચ ।
શ્રુ ત તપુરાણાદ્યૈ તકવદાનુસાિર ભઃ॥ ૫૩॥
પરમાદ્વતૈિવજ્ઞાનમવે ગ્રાહ્યં યથા સ્થતમ્ ।
ના યતકશ્ચ હ તવ્ય મદમા ાયવાક્યજમ્॥ ૫૪॥
િવનવૈ પરમાદ્વતંૈ ભેદં કેચન માેિહતાઃ ।
ક પય ત તદા શ ભુઃ સ દ્વતીયાે ભિવ ય ત॥ ૫૫॥

sUtagItA.pdf 13



સતૂગીતા

આ ાયાથ મહાદ્વતંૈ નવૈ ન ત યે જનાઃ ।
વેદ સદં્ધ મહાદ્વતંૈ કાે વા િવજ્ઞાતુમહર્ ત॥ ૫૬॥
ભન્ના ભન્નતયા દેવં પરમાદ્વતૈલક્ષણમ્ ।
ક પય ત મહામાેહા કે ચત્તચ્ચ ન સઙ્ગતમ્॥ ૫૭॥
ભેદાભેદેઽિપ ભેદાંશાે મ યા ભવ ત સત્તમાઃ ।
ભેદાિન પણાદેવ ધ યાર્દેરિન પણાત્॥ ૫૮॥
ત માન્ના તીશ્વરાદ ય ક ચદ યા તકાેત્તમાઃ ।
દ્વતીયાદ્વૈ ભયં જ તાેભર્વતીત્યાહ િહ શ્રુ તઃ॥ ૫૯॥
કાે માેહ તત્ર કઃ શાેક અેક વમનપુ યતઃ ।
ઇ ત ચાઽઽહ િહ સા સા વી શ્રુ તરદ્વતૈમા તકાઃ॥ ૬૦॥
અેક વમવે વાક્યાથા નાપરઃ પરમા તકાઃ ।
તુ તિન દે િવ યેતે ભેદાે યિદ િવવ ક્ષતઃ॥ ૬૧॥

અતીવ શદુ્ધ ચત્તાનાં કેવલં ક ણાબલાત્ ।
પરમાદ્વતૈમા ાયા પ્રભા ત શ્રદ્ધયા સહ॥ ૬૨॥
શવભટ્ટારકસ્યવૈ પ્રસાદે પુ કલે સ ત ।
પરમાદ્વતૈમાભા ત યથાવન્ના યહેતનુા॥ ૬૩॥
ન ભા ત પરમાદ્વતંૈ પ્રસાદરિહતસ્ય તુ ।
દુલર્ભઃ ખલુ દેવસ્ય પ્રસાદઃ પરમા તકાઃ॥ ૬૪॥
અતશ્ચ વેદાેિદતવત્મર્નવૈ

િવહાય વાદા તરજન્મબુ દ્ધમ્ ।
િવમુ ક્તકામઃ પરમા દ્વતીયં

સમાશ્રયેદેવ શવ વ પમ્॥ ૬૫॥
॥ ઇ ત શ્રીસતૂસિંહતાયાં યજ્ઞવૈભવખ ડસ્યાપેિરભાગે
સતૂગીતાયાં સામા ય ષ્ટકથનં નામ તીયાેઽ યાયઃ॥ ૩॥

અથ ચતુથાઽ યાયઃ ।
૪. િવશષે ષ્ટકથનમ્ ।

સતૂ ઉવાચ -
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ઈશ્વરાે જગતઃ કતાર્ માયયા વીયયા પુરા ।
અભેદેન સ્થતઃ પવૂર્ક પવાસનયા વતઃ॥ ૧॥
કાલકમાર્નુગુ યને વા ભન્ન વીયમાયયા ।
અ ભન્નાેઽિપ તયા વસ્ય ભેદં ક પય ત પ્રભુઃ॥ ૨॥
ક પતાેઽયં દ્વ ભેદાે નાભેદં બાધતે સદા ।
ક પતાનામવ તુ વાદિવરાેધશ્ચ સ યતે॥ ૩॥
પનુઃ પવૂર્ક્ષણાે પન્નવાસનાબલતાેઽનઘાઃ ।
ઈ ક્ષતા પવૂર્વદ્ભૂ વા વશ યા પરયા યુતઃ॥ ૪॥
માયાયા ગુણભેદેન દં્ર િવ ં િપતામહમ્ ।

ટ્વાનપુ્રાિવશત્તષેામ તયાર્ મતયા હરઃ॥ ૫॥
તષેાં દ્રઃ પરાભેદા પરત વવદેવ તુ ।
કરાે ત સગર્ સ્થત્ય તં દ્ર પેણ સત્તમાઃ॥ ૬॥
સહંરત્યિવશષેેણ જગ સવ ચરાચરમ્ ।
િવ ર યા તકાઃ સાક્ષા પરભેદેન કેવલમ્॥ ૭॥
કરાે ત સગર્ સ્થત્ય તં િવ પેણ હે દ્વ ઃ ।
પાલયત્યિવશષેેણ જગ સવ ચરાચરમ્॥ ૮॥
બ્રહ્માઽિપ મુિનશાદૂર્લાઃ પરાભેદેન કેવલમ્ ।
કરાે ત સગર્ સ્થત્ય તં બ્રહ્મ પેણ સત્તમાઃ ।
કરાે ત િવિવધં સવ જગ પવૂ યથા તથા॥ ૯॥
શ દાિદભૂત ષ્ટ તપુરસ્યવૈ શવસ્ય તુ॥ ૧૦॥
સવાર્ તઃકરણાનાં તુ સમષ્ટેઃ ષ્ટરા તકાઃ ।
િત્રમૂત નાં હરસ્યવૈ પ્રાધા યને ન સશંયઃ॥ ૧૧॥
પ્રાણાનામિપ સવષાં સમષ્ટેઃ ષ્ટરા તકાઃ ।
અિપ દ્રસ્ય તસ્યવૈ પ્રાધા યને ન સશંયઃ॥ ૧૨॥
સવર્જ્ઞાને દ્રયાણાં તુ સમષ્ટ નાં જિન દ્વ ઃ ।
િત્રમૂત નાં હરસ્યવૈ પ્રાધા યને ન સશંયઃ॥ ૧૩॥
સવર્કમ દ્રયાણાં તુ સમષ્ટ નાં જિન દ્વ ઃ ।
િત્રમૂત નાં હરસ્યવૈ પ્રાધા યને ન સશંયઃ॥ ૧૪॥

sUtagItA.pdf 15



સતૂગીતા

તથાઽિપ પરમં ત વં િત્રમૂત નાં તુ કારણમ્ ।
બ્રહ્મિવ મહેશાનાં ષ્ટાવપુકરાે ત ચ॥ ૧૫॥
ઉપચારતયા તેઽિપ સ્રષ્ટાર ઇ ત શ દતાઃ ।
તત્રાિપ ત વતઃ સ્રષૃ્ટ બ્રહ્મવૈાદ્વયમા તકાઃ॥ ૧૬॥
વ્યષ્ટય તુ સમ ષ્ટ યાે ય તે બ્રહ્મણાનઘાઃ ।
સમ ષ્ટષુ િવ ય તે દેવતાઃ પવૂર્ક પવત્॥ ૧૭॥
સમ ષ્ટવ્ય ષ્ટ પાણાં ષ્ટાનાં પાલકાે હિરઃ ।
દ્ર તષેાં તુ સહંતાર્ દ્વ પા તરેણ ચ॥ ૧૮॥

યા દેવતાઽ તઃકરણસમષ્ટાૈ પવૂર્ક પવત્ ।
િવ તા સ મુિનશ્રેષ્ઠા ક્મગભર્ ઇતીિરતઃ॥ ૧૯॥

તા પ્રાણસમષ્ટાૈ યા સ સતૂ્રાત્મસમાહ્વયઃ ।
િદગ્વા વકર્જલા યક્ષ થવ્યાખ્યા તુ દેવતાઃ ।

ય તે ક્રમશઃ શ્રાતે્રપ્રમખુષેુ સમ ષ્ટષુ॥ ૨૦॥
પાદપા યાિદષુ પ્રાજ્ઞાઃ કમ દ્રય સમ ષ્ટષુ ।
િત્રિવક્રમે દ્રપ્રમખુા ય તે દેવતાઃ ક્રમાત્॥ ૨૧॥
સમ ષ્ટષુ િવ તા યા દેવતા તા યથાક્રમમ્ ।
વ્ય ષ્ટભૂતે દ્રયાણાં તુ િનય યાે દેવતા દ્વ ઃ॥ ૨૨॥
મા ત વગિધષ્ઠાતા િદગ્દેવી કણર્દેવતા॥ ૨૩॥
નતે્રા ભમાની સયૂર્ઃ સ્યા જહ્વાયા વ ણ તથા ।
ઘ્રાણા ભમાિનની દેવી થવી ત પ્રક તતા॥ ૨૪॥
પાયાે મત્રાેઽ ભમા યાત્મા પાદસ્યાિપ િત્રિવક્રમઃ ।
ઇ દ્રાે હ તિનય તા સ્યા ચ્છવઃ સવર્િનયામકઃ॥ ૨૫॥
મનાે બુ દ્ધરહઙ્કાર શ્ચત્તં ચે ત ચતુિવધમ્ ।
સ્યાદ તઃકરણં પ્રાજ્ઞાઃ ક્રમાત્તષેાં િહ દેવતાઃ॥ ૨૬॥
ચ દ્રાે વાચ પ તિવપ્રાઃ સાક્ષા કાલા ગ્ દ્રકઃ ।
શવશ્ચે ત મયા પ્રાેક્તાઃ સાક્ષાવેદા તપારગાઃ॥ ૨૭॥
આકાશાદ િન ભૂતાિન સ્થૂલાિન પનુરા તકાઃ ।
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ય તે સૂ મભૂતે યઃ પવૂર્ક પે યથા તથા॥ ૨૮॥
અ ડભેદ તથા લાેકભેદા તષેુ ચ ચેતનાઃ ।
અચેતનાિન ચા યાિન ભાૈ તકાિન ચ પવૂર્વત્॥ ૨૯॥
િવ ય તે ચ ભાેગાથ ચેતનાનાં શર િરણામ્ ।
ભાેક્તારઃ પશવઃ સવ શવાે ભાજેિયતા પરઃ॥ ૩૦॥
સખુદુઃખાિદસસંારાે ભાેગઃ સવર્ મદં સરુાઃ ।
વ વદે્દવદેવસ્ય માયયવૈ િવિન મતમ્॥ ૩૧॥

માયયા િન મતં સવ માયવૈ િહ િન પણે ।
કારણવ્ય તરેકેણ કાય ને ત િહ દ શતમ્॥ ૩૨॥
માયાઽિપ કારણ વને ક પતા મુિનપુઙ્ગવાઃ ।
અિધષ્ઠાના તરેકેણ ના ત ત વિન પણે॥ ૩૩॥
વ્યવહારદશૃા માયાક પના નવૈ વ તુતઃ ।
વ તુતઃ પરમાદ્વતંૈ બ્રહ્મવૈા ત ન ચેતરત્॥ ૩૪॥
માયા પતયા સાક્ષાદ્બ્રહ્મવૈ પ્ર તભાસતે ।
જગ વાિદ પેણા યહાે દેવસ્ય વૈભવમ્॥ ૩૫॥
વ વ પા તરેકેણ બ્રહ્મણાે ના ત િકચન ।

તથાઽિપ વા તરેકેણ ભા ત હા દૈવવૈભવમ્॥ ૩૬॥
જગદાત્મતયા પ ય બ યતે ન િવમુચ્યતે॥ ૩૭॥
સવર્મેત પરં બ્રહ્મ પ ય વાનુભવને તુ ।
મુચ્યતે ઘાેરસસંારા સદ્ય અેવ ન સશંયઃ॥ ૩૮॥
સવર્મેત પરં બ્રહ્મ િવિદ વા સદુૃઢં બુધાઃ ।
માનતકાર્નુભૂત્યૈવ ગુ યા ચ પ્રસાદતઃ ।
જ્ઞાનપ્રાકટ બાહુલ્યાજ્જ્ઞાનં ચ વાત્મનવૈ તુ॥ ૩૯॥
વાત્મના કેવલનેવૈ તષ્ઠન્મુચ્યેત બ ધનાત્ ।

ય અેવં વેદ વેદાથ મુચ્યતે સ તુ બ ધનાત્॥ ૪૦॥
સાપેાનક્રમતશ્ચવંૈ પ યન્નાત્માનમદ્વયમ્ ।
સવ જગિદદં િવપ્રાઃ પ યન્નિપ ન પ ય ત॥ ૪૧॥
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ભાસમાન મદં સવ ભાન પં પરં પદમ્ ।
પ ય વેદા તમાનને સદ્ય અેવ િવમુચ્યતે॥ ૪૨॥
અેવમાત્માનમદ્વતૈમપ યન્નવે પ યતઃ ।
જગદાત્મતયા ભાનમિપ વાત્મવૈ કેવલમ્॥ ૪૩॥
િવિદ વવૈં મહાયાેગી જગદ્ભાનેઽિપ િનશ્ચલઃ ।
યથાભાત મદં સવર્મનુ ના ત ચાઽઽત્મના॥ ૪૪॥
િનષેધ ત ચ ત સ દ્ધરનુજ્ઞાતસ્ય કેવલમ્ ।
તદ સ દ્ધિનષેધાેઽસ્ય સદ્ ય સદ્ધ ચ તસ્ય ન॥ ૪૫॥
પ્રકાશાત્મતયા સાક્ષાિ સ્થ તરેવાસ્ય કેવલમ્ ।
િવદ્યતે નવૈ િવજ્ઞાનં નાજ્ઞાનં ન જગ સદા॥ ૪૬॥
પ્રકાશાત્મતયા સાક્ષાિ સ્થ તરત્યિપ ભાષણમ્ ।
અહં વદા મ માેહેન તચ્ચ ત મન્ન િવદ્યતે॥ ૪૭॥
તસ્ય િનષ્ઠા મયા વક્તું િવજ્ઞાતું ચ ન શક્યતે ।
શ્રદ્ધામાત્રેણ ય ક ચ જ યતે ભ્રા તચેતસા॥ ૪૮॥
ઇ ત ગુહ્ય મદં ક થતં મયા

િન ખલાપેિનષદૃ્ધદયઙ્ગમમ્ ।
હરપઙ્કજલાેચનપા લતં

િવિદઅતં યિદ વેદિવદેવ સઃ॥ ૪૯॥
॥ ઇ ત શ્રીસતૂસિંહતાયાં યજ્ઞવૈભવખ ડસ્યાપેિરભાભાગે
સતૂગીતાયાં િવશષે ષ્ટકથનનંામ ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥

અથ પ ચમાેઽ યાયઃ ।
૫. આત્મ વ પકથનમ્ ।

સતૂ ઉવાચ -

વક્ષ્યા મ પરમં ગુહ્યં યુ માકં મુિનપુઙ્ગવાઃ ।
િવજ્ઞાનં વેદસ ભૂતં ભક્તાનામુત્તમાેત્તમમ્॥ ૧॥
દ્ર િવ પ્ર નાથપ્રમખુાઃ સવર્ચેતનાઃ ।
વરસનેાહ મત્યાહુિરદ મત્યિપ ચ વતઃ॥ ૨॥
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ઇદંબુ દ્ધશ્ચ બાહ્યાથ વહંબુ દ્ધ તથાઽઽત્મિન ।
પ્ર સદ્ધા સવર્જ તનૂાં િવવાદાેઽત્ર ન કશ્ચન॥ ૩॥
ઇદમથ ઘટાદ્યથઽનાત્મ વં સવર્દેિહનામ્ ।
અહમથ તથાઽઽત્મ વમિપ સદં્ધ વભાવતઃ॥ ૪॥
અેવં સમ તજ તનૂામનુભૂ તવ્યર્વ સ્થતા ।
ભ્રા તા અિપ ન કુવર્ ત િવવાદં ચાત્ર સત્તમાઃ॥ ૫॥
અેવં વ્યવ સ્થતે હ્યથ સ ત બુ દ્ધમતાં વરાઃ ।
સસંારિવષ ક્ષસ્ય મૂલચ્છેદનકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૬॥
યત્ર યત્રેદ મત્યેષા બુ દ્ધદૃર્ષ્ટા વભાવતઃ ।
તત્ર તત્ર વનાત્મ વં િવજ્ઞાતવ્યં િવચક્ષણૈઃ॥ ૭॥
યત્ર યત્રાહ મત્યેષા બુ દ્ધદૃર્ષ્ટા વભાવતઃ ।
તત્ર તત્ર તથાત્મ વં િવજ્ઞાતવ્યં મની ષ ભઃ॥ ૮॥
શર રે દૃ યતે સવિરદંબુ દ્ધ તથવૈ ચ ।
અહંબુ દ્ધશ્ચ િવપ્રે દ્રા તત તે ભન્નગાેચરે॥ ૯॥
શર રાલ બના બુ દ્ધિરદ મત્યા તકાેત્તમાઃ ।
ચદાત્મલ બના સાક્ષાદહંબુ દ્ધનર્ સશંયઃ॥ ૧૦॥
ઇદમથ શર રે તુ યાઽહ મત્યુિદતા મ તઃ ।
સા મહાભ્રા તરેવ સ્યાદત મ તદ્ગ્રહ વતઃ॥ ૧૧॥
અ ચદૂ્રપમહંબુદ્ધ ઃ િપ ડં નાઽલ બનં ભવેત્ ।

પ ડાિદ વદષૃ્ટ વાત્તતાેઽનાત્મવૈ િવગ્રહઃ॥ ૧૨॥
અ ચ વાિદ દ્રયાણાં ચ પ્રાણસ્ય મનસ તથા ।
આલ બન વં ના ત્યેવ બુદ્ધશે્ચાહંમ ત પ્ર ત॥ ૧૩॥
બુદ્ધરે ચ વં સઙ્ગ્રાહ્યં દષૃ્ટ વા જન્મનાશયાેઃ ।
અ ચદૂ્રપસ્ય કુડ્યાદેઃ ખલુ જન્માવનાશનમ્॥ ૧૪॥
અહઙ્કારસ્ય ચા ચ વા ચ્ચત્તસ્ય ચ તથવૈ ચ ।
આલ બન વં ના ત્યેવ સદાઽહંપ્રત્યયં પ્ર ત॥ ૧૫॥
સવર્પ્રત્યય પેણ સદાઽહઙ્કાર અેવ િહ ।
િનવતર્તેઽતાેહઙ્કાર વનાત્મવૈ શર રવત્॥ ૧૬॥
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પિરણામ વભાવસ્ય ક્ષીરાદે દ્વજપુઙ્ગવાઃ ।
અચેતન વં લાેકેઽ મ પ્ર સદં્ધ ખલુ સ તતમ્॥ ૧૭॥
ત મા ચ્ચદૂ્રપ અેવાઽઽત્માઽહંબુદ્ધરેથર્ આ તકાઃ ।
અ ચદૂ્રપ મદંબુદ્ધરેનાત્મવૈાતર્હ્ ઈ તઃ॥ ૧૮॥
સત્યિપ પ્રત્યયાથર્ વે પ્રત્યગાત્મા વયપં્રભઃ ।
ત્ત્યધીનતયા નવૈ િવભા ત ઘટકુડ્યવત્॥ ૧૯॥
વચ્છ ત્તમનપુ્રા ય ત્તેઃ સા ક્ષતયા સ્થતઃ ।
ત્ત્યા િનવત્યર્મજ્ઞાનં ગ્રસતે તને તજેસા॥ ૨૦॥

અનપુ્રિવષ્ટચૈત યસ બ ધાત્ ત્તરા તકાઃ ।
જડ પં ઘટાદ્યથ ભાસયત્યાત્મ પવત્॥ ૨૧॥
અતાેઽહંપ્રત્યયાથઽિપ નાનાત્મા સ્યાદ્ઘટાિદવત્ ।
વયપં્રકાશ પેણ સાક્ષાદાત્મવૈ કેવલમ્॥ ૨૨॥

ય સ બ ધાદહં ત્તઃ પ્રત્યય વને ભાસતે ।
સ કથં પ્રત્યયાધીનપ્રકાશઃ સ્યા વયપં્રભઃ॥ ૨૩॥
અહં ત્તઃ વતઃ સદ્ધચૈત યેદ્ભાઽવભાસતે ।
ત સ બ ધાદહઙ્કારઃ પ્રત્યયીવ પ્રકાશતે॥ ૨૪॥
આત્માઽહંપ્રત્યયાકારસ બ ધભ્રા તમાત્રતઃ ।
કતાર્ ભાેક્તા સખુી દુઃખી જ્ઞાતે ત પ્ર તભાસતે॥ ૨૫॥
વ તુત તસ્ય ના ત્યેવ ચન્માત્રાદપરં વપુઃ ।
ચદૂ્રપમવે વાજ્ઞાનાદ યથા પ્ર તભાસતે॥ ૨૬॥
સવર્દેહે વહં પઃ પ્રત્યયાે યઃ પ્રકાશતે ।
તસ્ય ચદૂ્રપ અેવાઽઽત્મા સાક્ષાદથા ન ચાપરઃ॥ ૨૭॥
ગાૈિર ત પ્રત્યયસ્યાથા યથા ગાે વં તુ કેવલમ્ ।
તથાઽહંપ્રત્યયસ્યાથર્ શ્ચદૂ્રપાત્મવૈ કેવલમ્॥ ૨૮॥
વ્ય ક્તસ બ ધ પેણ ગાે વં ભન્નં પ્રતીયતે ।
ચદહઙ્કારસ બ ધાદ્ભેદેન પ્ર તભા ત ચ॥ ૨૯॥
યથવૈૈકાેઽિપ ગાેશ દાે ભન્નાથા વ્ય ક્તભેદતઃ ।
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તથવૈૈકાેઽ યહંશ દાે ભન્નાથા વ્ય ક્તભેદતઃ॥ ૩૦॥
યથા પ્રતીત્યા ગાવે્ય ક્તગાશ દાથા ન ત વતઃ ।
ત વતાે ગાે વમવેાથર્ઃ સાક્ષાદ્વદેિવદાં વરાઃ॥ ૩૧॥
તથા પ્રતીત્યાઽહંકારાેઽહંશ દાથા ન ત વતઃ ।
ત વતઃ પ્રત્યગાત્મવૈ સ અેવા ખલસાધકઃ॥ ૩૨॥
અેક વેઽિપ થ વને વ્યપદેશાેઽિપ યજુ્યતે ।
અ તઃકરણભેદેન સા ક્ષણઃ પ્રત્યગાત્મનઃ॥ ૩૩॥
દ્રિવ પ્ર નાથપ્રમખુાઃ સવર્ચેતનાઃ ।
ચન્માત્રાત્મ યહંશ દં પ્રયુ જ તે િહ ત વતઃ॥ ૩૪॥
સષુુપ્તાેઽ મી ત સવાઽયં સષુુપ્તાદુ થતાે જનઃ ।
સષુુ પ્તકાલીન વાત્મ યહંશ દં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૫॥
પ્રયુઙ્ક્તે તત્ર દેહાિદિવશષેાકારભાસનમ્ ।
ન િહ કેવલચૈત યં સષુુપ્તેઃ સાધકં વતઃ॥ ૩૬॥
પ્ર તભા ત તત ત મ શ્ચન્માત્રે પ્રત્યગાત્મિન ।
અહંશ દપ્ર ત્તઃ સ્યાન્ન તુ સાપેાિધકાત્મિન॥ ૩૭॥
યથાઽયાે દહતીત્યુક્તે વિહ્નદર્હ ત કેવલમ્ ।
નાય તદ્વદહંશ દશ્ચૈત યસ્યવૈ વાચકઃ॥ ૩૮॥
પ્રતીત્યા વિહ્નસ બ ધાદ્યથાઽયાે દાહકં તથા ।
ચ સ બ ધાદહઙ્કારાેઽહંશ દાથર્ઃ પ્રક તતઃ॥ ૩૯॥
ચૈત યેદ્ધાહમ પશાર્દે્દહાદાૈ ભ્રા તચેતસામ્ ।
અહંશ દપ્રયાેગઃ સ્યાત્તથાઽહંપ્રત્યયાેઽિપ ચ॥ ૪૦॥
ઇ થં િવવેકતઃ સાકં્ષ્ય દેહાિદપ્રાણપવૂર્કમ્ ।
અ તઃકરણમાત્માનં િવભજ્ય વાત્મનઃ થક્॥ ૪૧॥
સવર્સા ક્ષણમાત્માનં વયજં્યાે તઃ વલક્ષણમ્ ।
સત્યમાન દમદ્વતૈમહમથ િવ ચ તયેત્॥ ૪૨॥
દ્રિવ પ્ર નાથપ્રમખુાઃ સવર્ચેતનાઃ ।

અહમવે પરં બ્રહ્મતે્યાહુરાત્માનમવે િહ॥ ૪૩॥
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તે તુ ચન્માત્રમદ્વતૈમહમથર્તયા શમ્ ।
અઙ્ગીકૃત્યાહમદ્વતૈં બ્રહ્મતે્યાહુનર્ દેહતઃ॥ ૪૪॥
ચન્માત્રં સવર્ગં સતં્ય સ પૂણર્સખુમદ્વયમ્ ।
સાક્ષાદ્બ્રહ્મવૈ નવૈા યિદ ત ત વિવદાં સ્થ તઃ॥ ૪૫॥
શાસં્ત્ર સત્ય ચદાન દમન તં વ તુ કેવલમ્ ।
શદંુ્ધ બ્રહ્મે ત સશ્રદં્ધ પ્રાહ વેદિવદાં વરાઃ॥ ૪૬॥
પ્રત્યગાત્માઽયમદ્વ દ્વઃ સાક્ષી સવર્સ્ય સવર્દા ।
સત્યજ્ઞાનસખુાન તલક્ષણઃ સવર્દાઽનઘાઃ॥ ૪૭॥
અતાેઽયં પ્રત્યગાત્મવૈ વાનુભૂત્યેકગાેચરઃ ।
શાસ્ત્ર સદં્ધ પરં બ્રહ્મ નાપરં પરમાથર્તઃ॥ ૪૮॥
અેવં તકર્પ્રમાણા યામાચાયા યા ચ માનવઃ ।
અિવજ્ઞાય શવાત્મૈક્યં સસંારે પત ત ભ્રમાત્॥ ૪૯॥
શાસ્ત્રાચાયાપદેશને તકઃ શાસ્ત્રાનુસાિર ભઃ ।
સવર્સા ક્ષતયાઽઽત્માનં સ યઙ્ િન શ્ચત્ય સુ સ્થરઃ॥ ૫૦॥
વાત્મનાેઽ યતયા ભાતં સમ તમિવશષેતઃ ।
વાત્મમાત્રતયા બુદ્ વા પનુઃ વાત્માનમદ્વયમ્॥ ૫૧॥

શદંુ્ધ બ્રહ્મે ત િન શ્ચત્ય વયં વાનુભવને ચ ।
િનશ્ચયં ચ વ ચન્માત્રે િવલા યાિવિક્રયેઽદ્વયે॥ ૫૨॥
િવલાપનં ચ ચદૂ્રપં બુદ્ વા કેવલ પતઃ ।
વયં તષે્ઠદયં સાક્ષાદ્બ્રહ્મિવ પ્રવરાે મુિનઃ॥ ૫૩॥

ઈદશૃી પરમા િનષ્ઠા શ્રાૈતી વાનુભવા ત્મકા ।
દે શકાલાેકનનેવૈ કેવલને િહ સ ય ત॥ ૫૪॥
દે શકાલાેકનં ચાિપ પ્રસાદા પારમેશ્વરાત્ ।
સ યત્યયત્નતઃ પ્રાજ્ઞાઃ સત્યમવે મયાેિદતમ્॥ ૫૫॥
સતં્ય સતં્ય પનુઃ સત્યમુદૃ્ધત્ય ભજુમુચ્યતે ।
પ્રસાદાદેવ સવષાં સવર્ સ દ્ધમર્હે શતુઃ॥ ૫૬॥
પ્રસાદે શા ભવે સદ્ધે સવ શ ભુતયા વતઃ ।
િવભા ત ના યથા િવપ્રાઃ સત્યમવે મયાેિદતમ્॥ ૫૭॥

22 sanskritdocuments.org



સતૂગીતા

યદા શ ભુતયા સવ િવભા ત વત અેવ તુ ।
તદા િહ શા ભવઃ સાક્ષા પ્રસાદઃ સત્યમીિરતમ્॥ ૫૮॥
શવાદ યતયા િક ચદિપ ભા ત યદા દ્વ ઃ ।
તદા ન શાઙ્કરાે બાેધઃ સં ત ઇ ત મે મ તઃ॥ ૫૯॥
શવાદ યતયા સવ પ્રતીતમિપ પ ડતઃ ।
ત વદષૃ્ટ ા શવં સવ સુ સ્થરં પિરપ ય ત॥ ૬૦॥
શવાકારેણ વા િનતં્ય પ્રપ ચાકારતાેઽિપ વા ।
વાકારેણ વા ભાતં યત્તદ્બ્રહ્મ િવ ચ તયેત્॥ ૬૧॥

શ ભુરેવ સદા ભા ત સવાર્કારેણ નાપરઃ ।
ઇ ત િવજ્ઞાનસ પન્નઃ શાઙ્કરજ્ઞાિનનાં વરઃ॥ ૬૨॥
શ ભુ પતયા સવ યસ્ય ભા ત વભાવતઃ ।
ન તસ્ય વૈિદકં િક ચત્તાિ ત્રકં ચા ત લાૈિકકમ્॥ ૬૩॥
યથાભાત વ પેણ શવં સવ િવ ચ તયન્ ।
યાેગી ચર ત લાેકાનામપુકારાય ના યથા॥ ૬૪॥
વ વ પા તરેકેણ િન ષદં્ધ િવિહતં તુ વા ।

ન પ ય ત મહાયાેગી ભા ત વાત્મતયાઽ ખલમ્॥ ૬૫॥
ચ ડાલગેહે િવપ્રાણાં ગ્ હે વા પરમાથર્િવત્ ।
ભક્ષ્યભાજે્યાિદવષૈ યં ન િક ચદિપ પ ય ત॥ ૬૬॥
યથેષં્ટ વતર્તે યાેગી શવં સવ િવ ચ તયન્ ।
તાદશૃાે િહ મહાયાેગી કાે વા તસ્ય િનવારકઃ॥ ૬૭॥
બહુનાેક્તને િક સાક્ષાદે્દ શકસ્ય િનર ક્ષણાત્ ।
પ્રસાદાદેવ દ્રસ્ય પરશક્તે તથવૈ ચ॥ ૬૮॥
શ્રુ તભ ક્તબલા પુ યપિરપાકબલાદિપ ।
શવ પતયા સવ વભાવાદેવ પ ય ત॥ ૬૯॥
શવઃ સવર્ મ ત જ્ઞાનં શાઙ્કરં શાેકમાેહનુત્ ।
અયમવે િહ વેદાથા નાપરઃ સત્યમીિરતમ્॥ ૭૦॥
શ્રુતાૈ ભ ક્તગુર્રાૈ ભ ક્તઃ શવે ભ ક્તશ્ચ દેિહનામ્ ।
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સાધનં સત્યિવદ્યાયાઃ સત્યમવે મયાેિદતમ્॥ ૭૧॥
સાપેાનક્રમતાે લ ધં િવજ્ઞાનં યસ્ય સુ સ્થરમ્ ।
તસ્ય મુ ક્તઃ પરા સદ્ધા સત્યમવે મયાેિદતમ્॥ ૭૨॥
િનત્યમુક્તસ્ય સસંારાે ભ્રા ત સદ્ધઃ સદા ખલુ ।
ત માજ્જ્ઞાનને નાશઃ સ્યા સસંારસ્ય ન કમર્ણા॥ ૭૩॥
જ્ઞાનલાભાય વેદાેક્તપ્રકારેણ સમાિહતઃ ।
મહાકા ણકં સાક્ષાદુ્ગ મવે સમાશ્રયેત્॥ ૭૪॥
॥ ઇ ત શ્રીસતૂસિંહતાયાં યજ્ઞવૈભવખ ડસ્યાપેિરભાગે
સતૂગીતાયાં આત્મ વ પકથનં નામ પ ચમાેઽ યાયઃ॥ ૫॥

અથ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ ।
૬. સવર્શાસ્ત્રાથર્સગં્રહવણર્નમ્ ।

સતૂ ઉવાચ -

વક્ષ્યા મ પરમં ગુહ્યં સવર્શાસ્ત્રાથર્સઙ્ગ્રહમ્ ।
યં િવિદ વા દ્વ મત્યા ન પનુ ર્યતે ભુિવ॥ ૧॥
સાક્ષા પરતરં ત વં સ ચ્ચદાન દલક્ષણમ્ ।
સવષાં નઃ સદા સાક્ષાદાત્મભૂતમિપ વતઃ॥ ૨॥
દુદર્શર્મવે સૂ મ વાદે્દવાનાં મહતામિપ ।
દ્રઃ વાત્મતયા ભાતં ત સદા પિરપ ય ત॥ ૩॥

િવ ઃ કદા ચત્ત વં કથં ચ પિરપ ય ત ।
તથા કથં ચદ્બ્રહ્માઽિપ કદા ચ પિરપ ય ત॥ ૪॥
િત્રમૂત નાં તુ યજ્જ્ઞાનં બ્રહ્મકૈિવષયં પરમ્ ।
તસ્યાિપ સાધકં ત વં સા ક્ષ વાન્નવૈ ગાેચરમ્॥ ૫॥
પ્રસાદાદેવ તસ્યવૈ પરત વસ્ય કેવલમ્ ।
દેવાદયાેઽિપ પ ય ત તત્રાિપ બ્રહ્મ સાધકમ્॥ ૬॥
અતઃ પ્રસાદ સદ્ યથ પરયા શ્રદ્ધયા સહ ।
યેયમવે પરં ત વં હૃદયા ભાજેમ યગમ્॥ ૭॥
િત્રમૂત નાં તુ દ્રાેઽિપ શવં પરમકારણમ્ ।
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સદા મૂત્યાર્ત્મના પ્રીત્યા યાય ત દ્વજપુઙ્ગવાઃ॥ ૮॥
િત્રમૂત નાં તુ િવ શ્ચ શવં પરમકારણમ્ ।
સદા મૂત્યાર્ત્મના પ્રીત્યા યાય ત દ્વજપુઙ્ગવાઃ॥ ૯॥
િત્રમૂત નાં િવિર ચાેઽિપ શવં પરમકારણમ્ ।
સદા મૂત્યાર્ત્મના પ્રીત્યા યાય ત દ્વજપુઙ્ગવાઃ॥ ૧૦॥
બ્રહ્મિવ મહેશાનાં િત્રમૂત નાં િવચક્ષણાઃ ।
િવભૂ ત પા દેવાશ્ચ યાય ત પ્રી તસયંુતાઃ॥ ૧૧॥
ઘ્ તકાિઠ યવન્મૂ તઃ સ ચ્ચદાન દલક્ષણા ।
શવાદ્ભેદેન નવૈા ત શવ અેવ િહ સા સદા॥ ૧૨॥
બ્રહ્મિવ મહેશાદ્યાઃ શવ યાનપરા અિપ ।
પરમાત્મિવભાગસ્થા ન વવ્યૂહસં સ્થતાઃ॥ ૧૩॥
બ્રહ્મિવ મહેશાનામાિવભાર્વા અિપ દ્વ ઃ ।
પરમાત્મિવભાગસ્થા ન વવ્યૂહસં સ્થતાઃ॥ ૧૪॥
પરત વ પરં બ્રહ્મ વાત્મપરમાત્મનાેઃ ।
આૈપાિધકેન ભેદેન દ્વધાભૂત મવ સ્થતમ્॥ ૧૫॥
પુ યપાપા તા વા રાગદ્વષેમલા તાઃ ।
જન્મનાશા ભભૂતાશ્ચ સદા સસંાિરણાેઽવશાઃ॥ ૧૬॥
બ્રહ્મિવ મહેશાનાં તથા તષેાં દ્વજષર્ભાઃ ।
આિવભાર્વિવશષેાણાં પુ યપાપાદયાે ન િહ॥ ૧૭॥
આજ્ઞયા પરત વસ્ય વાનાં િહતકા યયા ।
આિવભાર્વ તરાેભાવાૈ તષેાં કેવલમા તકાઃ॥ ૧૮॥
હિરબ્રહ્મહરા તષેામાિવભાર્વાશ્ચ સવુ્રતાઃ ।
સદા સસંાિર ભ ર્ વૈ પાસ્યા ભુ ક્તમુક્તયે॥ ૧૯॥
ઉપાસ્ય વે સમાનેઽિપ હરઃ શ્રેષ્ઠાે હરેર ત્ ।
ન સમાે ન િવહીનશ્ચ ના ત સ દેહકારણમ્॥ ૨૦॥
િવહીનં વા સમં વાઽિપ હિરણા બ્રહ્મણા હરમ્ ।
યે પ ય ત સદા તે તુ પચ્ય તે નરકાનલે॥ ૨૧॥

sUtagItA.pdf 25



સતૂગીતા

હિરબ્રહ્માિદદેવે યઃ શ્રેષં્ઠ પ ય ત યે હરમ્ ।
તે મહાઘાેરસસંારાન્મુચ્ય તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૨॥
પ્રાધા યને પરં ત વં મૂ તદ્વારેણ યાે ગ ભઃ ।
યેયં મુમુ ક્ષ ભિનત્યં હૃદયા ભાજેમ યમે॥ ૨૩॥
કાયર્ભૂતા હિરબ્રહ્મપ્રમખુાઃ સવર્દેવતાઃ ।
અપ્રધાનતયા યેયા ન પ્રધાનતયા સદા॥ ૨૪॥
સવશ્વયણ સ પન્નઃ સવશઃ સવર્કારણમ્ ।
શ ભુરેવ સદા સા બાે ન િવ નર્ પ્ર પ તઃ॥ ૨૫॥
ત માત્ત કારણં યેયં પ્રાધા યને મુમુ ભઃ ।
ન કાયર્કાેિટિન ક્ષપ્તા બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાઃ॥ ૨૬॥
શવંકર વં સવષાં દેવાનાં વેદિવત્તમાઃ ।
વિવભૂ તમપેકૈ્ષ્યવ ન પરબ્રહ્મવ સદા॥ ૨૭॥
શવંકર વં સ પૂણ શવસ્યવૈ પરાત્મનઃ ।
સા બમૂ તધરસ્યાસ્ય જગતઃ કારણસ્ય િહ॥ ૨૮॥
અતાેઽિપ સ શવાે યેયઃ પ્રાધા યને શવંકરઃ ।
સવર્મ ય પિરત્યજ્ય દૈવતં પરમેશ્વરાત્॥ ૨૯॥
સાક્ષા પર શવસ્યવૈ શષે વનેા બકાપતેઃ ।
દેવતાઃ સકલા યેયા ન પ્રાધા યને સવર્દા॥ ૩૦॥
શખાઽ યાથવર્ણી સા વી સવર્વેદાેત્તમાેત્તમા ।
અ મન્નથ સમાપ્તા સા શ્રુતયશ્ચાપરા અિપ॥ ૩૧॥
યથા સાક્ષા પરં બ્રહ્મ પ્ર તષ્ઠા સકલસ્ય ચ ।
તથવૈાથવર્ણાે વેદઃ પ્ર તષૈ્ઠવા ખલશ્રુતેઃ॥ ૩૨॥
ક દ તાર તથા બ દુઃ શ ક્ત તારાે મહાદુ્રમઃ ।
સ્ક ધશાખા અકારાદ્યા વણાર્ યદ્વત્તથવૈ તુ॥ ૩૩॥
તારસ્ક દઃ શ્રુતે ર્ તઃ શ ક્તરાથવર્ણાે દુ્રમઃ ।
સ્ક ધશાખાસ્ત્રયાે વેદાઃ પણાર્ઃ તપુરાણકાઃ॥ ૩૪॥
અઙ્ગાિન શાખાવરણં તકાર્ તસ્યવૈરક્ષકાઃ ।
પુ પં શવપિરજ્ઞાનં ફલં મુ ક્તઃ પરા મતા॥ ૩૫॥
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બહુનાેક્તને િક િવપ્રાઃ શવાે યેયઃ શવંકરઃ ।
સવર્મ ય પિરત્યજ્ય દૈવતં ભુ ક્તમુક્તયે॥ ૩૬॥
સવર્મુક્તં સમાસને સારા સારતરં બુધાઃ ।
શવ યાનં સદા યૂયં કુ વં યત્નતઃ સદા॥ ૩૭॥
॥ ઇ ત શ્રીસતૂસિંહતાયાં યજ્ઞવૈભવખ ડસ્યાપેિરભાગે
સતૂગીતાયાં સવર્શાસ્ત્રાથર્સઙ્ગ્રહાે નામ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥ ૬॥

અથ સપ્તમાેઽ યાયઃ ।
૭. રહસ્યિવચારઃ ।

સતૂ ઉવાચ -

રહસ્યં સ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસને ન િવ તરાત્ ।
શ્રુ ત શ્રદ્ધયા િવપ્રાઃ સવર્ સદ્ યથર્મુત્તમમ્॥ ૧॥
દેવતાઃ સવર્દેહેષુ સ્થતાઃ સત્યતપાેધનાઃ ।
સવષાં કારણં સાક્ષા પરત વમિપ સ્થતમ્॥ ૨॥
પ ચભૂતાત્મકે દેહે સ્થૂલે ષાટ્કાૈ શકે સદા ।
થવ્યાિદક્રમેણવૈ વતર્ તે પ ચ દેવતાઃ॥ ૩॥

કાય બ્રહ્મા મહીભાગે કાય િવ જર્લાંશકે ।
કાય દ્રાેઽ ગ્ ભાગે ચ વા વંશે ચેશ્વરઃ પરઃ ।
આકાશાંશે શર રસ્ય સ્થતઃ સાક્ષા સદા શવઃ॥ ૪॥
શર રસ્ય બિહભાર્ગે િવરાડાત્મા સ્થતઃ સદા॥ ૫॥
અ તભાર્ગે વરાડાત્મા સમ્રાડ્દેહસ્ય મ યમે ।
જ્ઞાને દ્રયસમાખ્યષેુ શ્રાતે્રાિદષુ યથાક્રમાત્॥ ૬॥
િદગ્વા વકર્જલા યક્ષભૂ મસજં્ઞાશ્ચ દેવતાઃ ।
કમ દ્રયસમાખ્યષેુ પાદપા યાિદષુ ક્રમાત્॥ ૭॥
િત્રિવક્રમે દ્રવહ્ યાખ્યા દેવતાશ્ચ પ્ર પ તઃ ।
મત્રસજં્ઞશ્ચ વતર્ તે પ્રાણે સતૂ્રાત્મસં જ્ઞતઃ॥ ૮॥
િહર યગભા ભગવાન તઃકરણસં જ્ઞતે ।
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તદવસ્થાપ્રભેદેષુ ચ દ્રમા મન સ સ્થતઃ॥ ૯॥
બુદ્ધાૈ હ પ તિવપ્રાઃ સ્થતઃ કાલા ગ્ દ્રકઃ ।
અહઙ્કારે શવ શ્ચત્તે રાેમસુ દ્રદેવતાઃ॥ ૧૦॥
ભૂતપ્રેતાદયઃ સવ દેહસ્યા સ્થષુ સં સ્થતાઃ ।
િપશાચા રાક્ષસાઃ સવ સ્થતાઃ નાયષુુ સવર્શઃ॥ ૧૧॥
મ ખ્યે િપ ગ ધવાર્ વઙ્માંસ િધરેષુ ચ ।
વતર્ તે તત્ર સં સદ્ધા દેવતાઃ સકલા દ્વ ઃ॥ ૧૨॥
િત્રમૂત નાં તુ યાે બ્રહ્મા તસ્ય ઘાેરા તનુ દ્વ ઃ ।
દ ક્ષણા ક્ષ ણ જ તનૂામ તભાર્ગે રિવબર્િહઃ॥ ૧૩॥
િત્રમૂત નાં તુ યાે બ્રહ્મા તસ્ય શા તા તનુ દ્વ ઃ ।
વતર્તે વામનતે્રા તભાર્ગે બાહ્યે િનશાકરઃ॥ ૧૪॥
િત્રમૂત નાં તુ યાે િવ ઃ સ ક ઠે વતર્તે સદા ।
અ તઃ શા તતનુઘારા તનુબાર્હ્યે દ્વજષર્ભાઃ॥ ૧૫॥
િત્રમૂત નાં તુ યાે દ્રાે હૃદયે વતર્તે સદા ।
અ તઃ શા તતનુઘારા તનુબાર્હ્યે દ્વજષર્ભાઃ॥ ૧૬॥
સવષાં કારણં યત્તદ્બ્રહ્મ સત્યાિદલક્ષણમ્ ।
બ્રહ્મર ધ્રે મહાસ્થાને વતર્તે સતતં દ્વ ઃ॥ ૧૭॥
ચચ્છ ક્તઃ પરમા દેહમ યમે સપુ્ર ત ષ્ઠતા ।
માયાશ ક્તલર્લાટાગ્રભાગે વ્યાેમા બુ દધઃ॥ ૧૮॥
નાદ પા પરા શ ક્તલર્લાટસ્ય તુ મ યમે ।
ભાગે બ દુમયી શ ક્તલર્લાટસ્યાપરાંશકે॥ ૧૯॥
બ દુમ યે તુ વાત્મા સૂ મ પેણ વતર્તે ।
હૃદયે સ્થૂલ પેણ મ યમને તુ મ યમે॥ ૨૦॥
દેવી સર વતી સાક્ષાદ્બ્રહ્મપત્ની સનાતની ।
જહ્વાગ્રે વતર્તે િનતં્ય સવર્િવદ્યાપ્રદાિયની॥ ૨૧॥
િવ પત્ની મહાલ મીવર્તર્તેઽનાહતે સદા ।
દ્રપત્ની તુ દ્રણે પાવર્તી સહ વતર્તે॥ ૨૨॥
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સવર્ત્ર વતર્તે સાક્ષા ચ્છવઃ સા બઃ સનાતનઃ ।
સત્યાિદલક્ષણઃ શદુ્ધઃ સવર્દેવનમસૃ્કતઃ॥ ૨૩॥
સ યગ્જ્ઞાનવતાં દેહે દેવતાઃ સકલા અમૂઃ ।
પ્રત્યગાત્મતયા ભા ત દેવતા પતાેઽિપ ચ॥ ૨૪॥
વેદ માગકિનષ્ઠાનાં િવશદુ્ધાનાં તુ િવગ્રહે ।
દેવતા પતાે ભા ત દ્વ ન પ્રત્યગાત્મના॥ ૨૫॥
તાિ ત્રકાણાં શર રે તુ દેવતાઃ સકલા અમૂઃ ।
વતર્ તે ન પ્રકાશ તે દ્વજે દ્રાઃ શદ્ુ યભાવતઃ॥ ૨૬॥
યથા તજનાનાં તુ શર રે સવર્દેવતાઃ ।
તરાેભૂતતયા િનતં્ય વતર્ તે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૭॥
અતશ્ચ ભાેગમાેક્ષાથ શર રં દેવતામયમ્ ।
વક યં પરક યં ચ પજૂયેત્તુ િવશષેતઃ॥ ૨૮॥

નાવમાનં સદા કુયાર્ન્માેહતાે વાઽિપ માનવઃ ।
યિદ કુયાર્ પ્રમાદેન પતત્યેવ ભવાેદધાૈ॥ ૨૯॥
દુ ર્ત્તમિપ મખૂ ચ પજૂયેદે્દવતાત્મના ।
દેવતા પતઃ પ યન્મુચ્યતે ભવબ ધનાત્॥ ૩૦॥
માેહેનાિપ સદા નવૈ કુયાર્દ પ્રયભાષણમ્ ।
યિદ કુયાર્ પ્રમાદેન હ ત તં દેવતા પરા॥ ૩૧॥
ન ક્ષતં િવગ્રહે કુયાર્દસ્ત્રશસ્ત્રનખાિદ ભઃ ।
તથા ન લાેિહતં કુયાર્દ્યિદ કુયાર્ પતત્યધઃ॥ ૩૨॥
વદેહે પરદેહે વા ન કુયાર્દઙ્કનં નરઃ ।

યિદ કુયાર્ચ્ચ ચક્રાદ્યૈઃ પતત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૩૩॥
રહસ્યં સવર્શાસ્ત્રાણાં મયા પ્રાેક્તં સમાસતઃ ।
શર રં દેવતા પં ભજ વં યૂયમા તકઃ॥ ૩૪॥
॥ ઇ ત શ્રીસતૂસિંહતાયાં યજ્ઞવૈભવખ ડસ્યાપેિરભાગે
સતૂગીતાયાં રહસ્યિવચારાે નામ સપ્તમાેઽ યાયઃ॥ ૭॥

અથ અષ્ટમાેઽ યાયઃ ।
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૮. સવર્વેદા તસઙ્ગ્રહઃ ।
સતૂ ઉવાચ -

અથ વકે્ષ્ય સમાસને સવર્વેદા તસઙ્ગ્રહમ્ ।
યં િવિદ વા નરઃ સાક્ષાિન્નવાર્ણમિધગચ્છ ત॥ ૧॥
પરા પરતરં ત વં શવઃ સત્યાિદલક્ષણઃ ।
તસ્યાસાધારણી મૂ તર બકાસિહતા સદા॥ ૨॥
વ વ પમહાન દપ્રમાેદાત્તા ડવ પ્રયા ।
શવાિદનામા યવેાસ્ય નામાિન મુિનપુઙ્ગવાઃ॥ ૩॥
બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ પરત વિવભૂતયઃ ।
િત્રમૂત નાં તુ દ્ર તુ વિરષ્ઠાે બ્રહ્મણાે હરેઃ॥ ૪॥
સસંારકારણં માયા સા સદા સ દ્વલક્ષણા ।
પ્રતીત્યૈવ તુ સદ્ભાવ તસ્યા નવૈ પ્રમાણતઃ॥ ૫॥
સાઽિપ બ્રહ્મા તરેકેણ વ તુતાે નવૈ િવદ્યતે ।
ત વજ્ઞાનને માયાયા બાધાે ના યને કમર્ણા॥ ૬॥
જ્ઞાનં વેદા તવાક્યાે થં બ્રહ્માત્મૈક વગાેચરમ્ ।
તચ્ચ દેવપ્રસાદેન ગુરાેઃ સાક્ષાિન્નર ક્ષણાત્ ।

યતે શ ક્તપાતને વાક્યાદેવાિધકાિરણામ્॥ ૭॥
જ્ઞાનેચ્છાકારણં દાનં યજ્ઞાશ્ચ િવિવધા અિપ ।
તપાં સ સવર્વેદાનાં વેદા તાનાં તથવૈ ચ॥ ૮॥
પુરાણાનાં સમ તાનાં તીનાં ભારતસ્ય ચ ।
વેદાઙ્ગાનાં ચ સવષામિપ વેદાથર્પારગાઃ॥ ૯॥
અ યાપનં ચા યયનં વેદાથ વરમાણતા ।
ઉપેક્ષા વેદબાહ્યાથ લાૈિકકે વ ખલે વિપ॥ ૧૦॥
શા તદા ત્યાદયાે ધમાર્ જ્ઞાનસ્યાઙ્ગાિન સવુ્રતાઃ॥ ૧૧॥
જ્ઞાનાઙ્ગષેુ સમ તષેુ ભ યા લઙ્ગે શવાચર્નમ્ ।
પ્ર તષ્ઠા દેવદેવસ્ય શવસ્થાનિનર ક્ષણમ્॥ ૧૨॥
શવભક્તસ્ય પૂ ચ શવભ ક્ત તથવૈ ચ ।
દ્રાક્ષધારણં ભ યા કણ ક ઠે તથા કરે॥ ૧૩॥
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અ ગ્ િરત્યાિદ ભમર્ ત્રૈભર્ મનવૈાવગુ ઠનમ્ ।
િત્રપુ ડ્રધારણં ચાિપ લલાટાિદસ્થલષેુ ચ॥ ૧૪॥
વેદવેદા તિનષ્ઠસ્ય મહાકા ણકસ્ય ચ ।
ગુરાેઃ શશુ્રષૂણં િનતં્ય વિરષં્ઠ પિરક તતમ્॥ ૧૫॥
ચન્મ ત્રસ્ય પદાખ્યસ્ય હંસાખ્યસ્ય મનાજેર્પઃ ।
ષડક્ષરસ્ય તારસ્ય વિરષ્ઠઃ પિરક તતઃ॥ ૧૬॥
અિવમખુ્યસમાખ્યં ચ સ્થાનં વ્યાઘ્રપુરા ભધમ્ ।
શ્રીમદ્દ ક્ષણકૈલાસસમાખ્યં ચ સશુાેભનમ્॥ ૧૭॥
માગાર્ તરાેિદતાચારા માતા ધમર્ઃ સશુાેભનઃ ।
માતાર્ચ્છ્ર ાૈતઃ પરાે ધમર્ઃ શ્રાૈતાચ્છ્ર ેષ્ઠાે ન િવદ્યતે॥ ૧૮॥
અતી દ્રયાથ ધમાર્દાૈ શવે પરમકારણે ।
શ્રુ તરેવ સદા માનં ત તદનુસાિરણી॥ ૧૯॥
આ તક્યં સવર્ધમર્સ્ય ક દભૂતં પ્રક તતમ્ ।
પ્ર ત ષદ્ધિક્રયાત્યાગઃ ક દસ્યાિપ ચ કારણમ્॥ ૨૦॥
શવઃ સવર્ મ ત જ્ઞાનં સવર્જ્ઞાનાેત્તમાેત્તમમ્ ।
તત્તુલં્ય ત પરં ચાિપ ન િક ચદિપ િવદ્યતે॥ ૨૧॥
વક્તવ્યં સકલં પ્રાેક્તં મયાઽ તશ્રદ્ધયા સહ ।
અતઃ પરં તુ વક્તવ્યં ન પ યા મ મનુીશ્વરાઃ॥ ૨૨॥
ઇત્યુ વા ભગવા સતૂાે મનુીનાં ભાિવતાત્મનામ્ ।
સા બં સવશ્વરં યા વા ભ યા પરવશાેઽભવત્॥ ૨૩॥
અથ પર શવભ યા સ ચ્ચદાન દપૂણ

પર શવમનુભૂય વાત્મ પેણ સતૂઃ ।
મુિનગણમવલાેક્ય પ્રાહ સાક્ષાદ્ઘણૃા ધ-

જર્નપદિહત પં વેિદતવ્યં તુ િક ચત્॥ ૨૪॥
શ્રુ તપથગ લતાનાં માનષુાણાં તુ ત તં્ર

ગુ ગુ ર ખલેશઃ સવર્િવ પ્રાહ શ ભુઃ ।
શ્રુ તપથિનરતાનાં તત્ર નવૈા ત િક ચ-

દ્ધતકર મહ સવ પુ કલં સત્યમુક્તમ્॥ ૨૫॥
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શ્રુ તરિપ મનુ નાં વણર્ધમ બભાષે
પરગુ ર ખલેશઃ પ્રાહ ત ત્રષેુ તદ્વત્ ।

શ્રુ તપથગ લતાનાં વણર્ધમ ઘ્ ણા ધઃ
શ્રુ તપથિનરતાનાં નવૈ ત સવેનીયમ્॥ ૨૬॥

શ્રુ તપથિનરતાનામાશ્રમા યદ્વદુક્તાઃ
પરગુ ર ખલેશ તદ્વદાહાઽઽશ્રમાંશ્ચ ।

શ્રુ તપથગ લતાનાં માનષુાણાં તુ ત તં્ર
હિરરિપ મુિનમખુ્યાઃ પ્રાહ ત ત્રે વક યે॥ ૨૭॥

િવિધરિપ મનુ નામાહ વણાર્શ્રમાંશ્ચ
શ્રુ તપથગ લતાનામવે ત ત્રે વક યે ।

શ્રુ તપથિનરતાનાં તે ન સસંવેનીયાઃ ।
શ્રુ તપથસમમાગા નવૈ સતં્ય મયાેતમ્॥ ૨૮॥

હરહિરિવિધપૂ ક તતા સવર્ત ત્ર
શ્રુ તપથિનરતાનં યદ્વદુક્તાતુ પૂ ।

શ્રુ તપથગ લતાનાંયદ્વદુક્તા તુ પૂ ।
શ્રુ તપથગ લતાનામવે ત ત્રાેક્તપૂ

શ્રુ તપથિનરતાનાં સવર્વેદાેિદતવૈ॥ ૨૯॥
શ્રુ તપથગ લતાનાં સવર્ત ત્રષેુ લઙ્ગં

ક થતમ ખલદુઃખ વંસ વંસકં તત્ર તત્ર ।
શ્રુ તપથિનરતાનાં ત સદા નવૈ ધાય

શ્રુ તરિપમનુ નામાહ લઙ્ગં િવશદુ્ધમ્॥ ૩૦॥
શવાગમાેક્તાશ્રમિનષ્ઠમાનવ-

સ્ત્રપુ ડ્ર લઙ્ગં તુ સદૈવ ધારયેત્ ।
તદુક્તત ત્રેણ લલાટમ યમે

મહાદરેણવૈ સતને ભ મના॥ ૩૧॥
િવ વાગમાેક્તાશ્રમિનષ્ઠમાનવ-

તથવૈ પુ ડ્રા તરમૂ વર્ પકમ્ ।
િત્રશલૂ પં ચતુરશ્રમવે વા

દા લલાટે તુ સદૈવ ધારયેત્॥ ૩૨॥
બ્રહ્માગમાેક્તાશ્રમિનષ્ઠમાનવાે
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લલાટમ યેઽિપ ચ વતુર્લાકૃ તમ્ ।
તદુક્તમ ત્રેણ સતને ભ મના

દાઽથવા ચ દન તુ ધારયેત્॥ ૩૩॥
અશ્વ થપત્રસદશૃં હિરચ દનને

મ યેલલાટમ તશાેભનમાદરેણ ।
બુદ્ધાગમે મુિનવરા યિદ સસૃં્કતશ્ચ-ે

દ્વાિરણા સતતમવે તુ ધારયેચ્ચ॥ ૩૪॥
ઊ વર્પુ ડ્રત્રયં િનતં્ય ધારયેદ્ભ મના દા ।
લલાટે હૃદયે બાહ્વાેશ્ચ દનનેાથવા નરઃ॥ ૩૫॥
સતને ભ મના તયર્િક્ત્રપુ ડ્રસ્ય ચ ધારણમ્ ।
સવાર્ગમષેુ િનષ્ઠાનાં તત્તન્મ ત્રેણ શાેભનમ્॥ ૩૬॥
શવાગમષેુ િનષ્ઠાનાં ધાય તયર્િક્ત્રપુ ડ્રકમ્ ।
અેકમવે સદા ભૂત્યા નવૈ પુ ડ્રા તરં બુધાઃ॥ ૩૭॥
વેદમાગકિનષ્ઠાનાં વેદાેક્તનેવૈ વત્મર્ના ।
લલાટે ભ મના તયર્િક્ત્રપુ ડ્ર ં ધાયર્મવે િહ॥ ૩૮॥
લલાટે ભ મના તયર્િક્ત્રપુ ડ્રસ્ય તુ ધારણમ્ ।
િવના પુ ડ્રા તરં માેહાદ્ધારય પત ત દ્વજઃ॥ ૩૯॥
િવ વાગમાિદત ત્રષેુ દ ક્ષતાનાં િવધીયતે ।
શઙ્ખચક્રગદાપવૂરઙ્કનં ના યદેિહનામ્॥ ૪૦॥
દ ક્ષતાનાં તુ ત ત્રષેુ નરાણામઙ્કન દ્વ ઃ ।
ઉપકારકમવેાેક્તં ક્રમેણ મુિનપુઙ્ગવાઃ॥ ૪૧॥
પુ ડ્રા તરસ્ય ત ત્રષેુ ધારણં દ ક્ષતસ્ય તુ ।
ઉપકારકમવેાેક્તં ક્રમેણ મુિનપુઙ્ગવાઃ॥ ૪૨॥
વેદમાગકિનષ્ઠ તુ માેહેના યિઙ્કતાે યિદ ।
પતત્યેવ ન સ દેહ તથા પુ ડ્રા તરાદિપ॥ ૪૩॥
નાઙ્કનં િવગ્રહે કુયાર્દ્વદેપ થાનમા શ્રતઃ ।
પુ ડ્રા તરં ભ્રમાદ્વાિપ લલાટે ન ધારયેત્॥ ૪૪॥
ત ત્રાેક્તને પ્રકારેણ દેવતા યા પ્ર ત ષ્ઠતા ।
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સાઽિપ વ દ્યા સસુવે્યા ચ પજૂનીયા ચ વૈિદકૈઃ॥ ૪૫॥
શદુ્ધમવે િહ સવર્ત્ર દેવતા પમા તકાઃ ।
તત્તત્ત ત્રાેક્તપૂ તુ ત ત્રિનષ્ઠસ્ય કેવલમ્॥ ૪૬॥
ત ત્રષેુ દ ક્ષતાે મત્યા વૈિદકં ન શે સદા ।
વૈિદકશ્ચાિપ ત ત્રષેુ દ ક્ષતં ન શે સદા॥ ૪૭॥
રા તુ વૈિદકા સવા તાિ ત્રકાન ખલાનિપ ।
અસકં ણર્તયા િનતં્ય સ્થાપયને્મ તમત્તમાઃ॥ ૪૮॥
અન્નપાનાિદ ભવર્સૈ્ત્રઃ સવાર્ન્ રા ઽ ભરક્ષયેત્ ।
વૈિદકાં તુ િવશષેેણ જ્ઞાિનનં તુ િવશષેતઃ॥ ૪૯॥
મહાદેવસમાે દેવાે યથા ના ત શ્રુતાૈ તાૈ ।
તથા વૈિદકતુલ્ય તુ ના ત ત ત્રાવલ બષુ॥ ૫૦॥
શવજ્ઞાનસમં જ્ઞાનં યથા ના ત શ્રુતાૈ તાૈ ।
તથા વૈિદકતુલ્ય તુ ના ત ત ત્રાવલ બષુ॥ ૫૧॥
યથા વારાણસી તુલ્યા પુર ના ત શ્રુતાૈ તાૈ ।
તથા વૈિદકતુલ્ય તુ ના ત ત ત્રાવલ બષુ॥ ૫૨॥
ષડક્ષરાેસમાે મ ત્રાે યથા ના ત શ્રુતાૈ તાૈ ।
તથા વૈિદકતુલ્ય તુ ના ત ત ત્રાવલ બષુ॥ ૫૩॥
યથા ભાગીરથીતુલ્યા નદ ના ત શ્રુતાૈ તાૈ ।
તથા વૈિદકતુલ્ય તુ ના ત ત ત્રાવલ બષુ॥ ૫૪॥
આેદનને સમં ભાજંે્ય યથા લાેકે ન િવદ્યતે ।
તથા વૈિદકતુલ્ય તુ ના ત ત ત્રાવલ બષુ॥ ૫૫॥
દેવદેવાે મહાદેવાે યથા સવઃ પ્રપજૂ્યતે ।
તથવૈ વૈિદકાે મત્યર્ઃ પજૂ્યઃ સવર્જનૈરિપ॥ ૫૬॥
આિદત્યેન િવહીનં તુ જગદ ધં યથા ભવેત્ ।
તથા વૈિદકહીનં તુ જગદ ધં ન સશંયઃ॥ ૫૭॥
પ્રાણે દ્રયાિદહીનં તુ શર રં કુણપં યથા ।
તથા વૈિદકહીનં તુ જગદ્વ્યથ ન સશંયઃ॥ ૫૮॥
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અહાે વૈિદકમાહા યં મયા વક્તું ન શક્યતે ।
વેદ અેવ તુ માહા યં વૈિદકસ્યાબ્રવીન્મુદા॥ ૫૯॥

તયશ્ચ પુરાણાિન ભારતાદ િન સવુ્રતાઃ ।
વૈિદકસ્ય તુ માહા યં પ્રવદ ત સદા મુદા॥ ૬૦॥
વેદાેક્તં તાિ ત્રકાઃ સવ વીકુવર્ ત દ્વજષર્ભાઃ ।
નાપે વ ત ત ત્રાેકં્ત વેદ સાક્ષા સનાતનઃ॥ ૬૧॥
ઇત્યુ વા ભગવા સતૂઃ વગુ ં વ્યાસસં જ્ઞતમ્ ।

વા ભ યા વશાે ભૂ વા પપાત ભુિવ દ ડવત્॥ ૬૨॥
અ મન્નવસરે શ્રીમાન્મુિનઃ સત્યવતીસતુઃ ।
શ ય ત્યઙુ્કશાકૃષ્ટ તત્રવૈાઽઽિવરભૂ વયમ્॥ ૬૩॥
તં દૃ ટ્વા મનુયઃ સવ સ તાષેાદ્ગદ્ગદ વરાઃ ।
િનશ્ચેષ્ટા િનતરાં ભૂમાૈ પ્રણ ય ક ણાિનિધમ્॥ ૬૪॥
તાતે્રૈઃ તુ વા મહાત્માનં વ્યાસં સત્યવતીસતુમ્ ।

પજૂયામાસરુત્યથ વ યપુ પફલાિદ ભઃ॥ ૬૫॥
ભગવાનિપ સવર્જ્ઞઃ ક ણાસાગરઃ પ્રભુઃ ।
ઉવાચ મધુરં વાક્યં મનુીનાલાેક્ય સવુ્રતાન્॥ ૬૬॥
વ્યાસ ઉવાચ -

શવમ તુ મનુી દ્રાણાં ના શવં તુ કદાચન ।
અહાે ભાગ્યમહાે ભાગ્યં મયા વક્તું ન શક્યતે॥ ૬૭॥
શ્રૂયતાં મનુયઃ સવ ભાગ્યવ તઃ સમાિહતાઃ ।
પ્રસાદાદેવ દ્રસ્ય પ્રભાેઃ કા ણકસ્ય ચ॥ ૬૮॥
પુરાણાનાં સમ તાનામહં કતાર્ પુરાઽભવમ્ ।
મ પ્રસાદાદયં સતૂ વભવદુ્રદ્રવ લભઃ॥ ૬૯॥
દ્રસ્યાઽઽજ્ઞાબલાદેવ પ્રભાેઃ કા ણકસ્ય ચ ।

પુરાણસિંહતકતાર્ દે શકશ્ચાભવદ્ શમ્॥ ૭૦॥
પુરા કૃતને પુ યને ભવ તાેઽપીશ્વરાજ્ઞયા ।
સતૂાદ માચ્છતેરથ શ્રુતવ તાે યથાતથમ્॥ ૭૧॥
કૃતાથાર્શ્ચ પ્રસાદશ્ચ રાૈદ્રઃ િક ન કિર ય ત ।
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આજ્ઞયા કેવલં શ ભાેરહં વેદાથર્વેદને॥ ૭૨॥
સ પૂણર્ઃ સવર્વેદા તવાક્યાનામથર્િનશ્ચયે ।
સમથર્શ્ચ િનયુક્તશ્ચ સતૂ્રાર ભકૃતેઽિપ ચ॥ ૭૩॥
આજ્ઞયા દેવદેવસ્ય ભવતામિપ યાે ગનામ્ ।
જ્ઞાને ગુ ગુ શ્ચાહમભવં મુિનપુઙ્ગવાઃ॥ ૭૪॥
ભવ તાેઽિપ શવજ્ઞાને વેદ સદ્ધે િવશષેતઃ ।
ભ યા પરમયા યુક્તા િનષ્ઠા ભવત સવર્દા॥ ૭૫॥
ઇત્યુ વા ભગવાન્ વ્યાસઃ વ શ યં સતૂમુત્તમમ્ ।
ઉ થા યાઽઽ લઙ્ગ્ય દેવેશં વા ન વાઽગમદુ્ગ ઃ॥ ૭૬॥
પનુશ્ચ સતૂઃ સવર્જ્ઞઃ વ શ યાનવલાેક્ય ચ ।
પ્રાહ ગ ભીરયા વાચા ભવતાં શવમિ વ ત॥ ૭૭॥
મયાેક્તા પરમા ગીતા પિઠતા યને તસ્ય તુ ।
આયુરારાેગ્યમૈશ્વય િવજ્ઞાનં ચ ભિવ ય ત॥ ૭૮॥
શવપ્રસાદઃ સલુભાે ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
ગુ વં ચ મનુ યાણાં ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૭૯॥
િવદ્યા પા યા શવા વેદવેદ્યા

સત્યાન દાન તસિંવ વ પા ।
તસ્યા વાચઃ સવર્લાેકૈક માત-ુ

ભર્ યા િનતં્ય ચ બકાયાઃ પ્રસાદાત્॥ ૮૦॥
ગુ પ્રસાદાદિપ સવુ્રતા મયા

શવપ્રસાદાદિપ ચાેત્તમાેત્તમાત્ ।
િવનાયકસ્યાિપ મહાપ્રસાદાત્

ષડાનનસ્યાિપ મહાપ્રસાદાત્॥ ૮૧॥
યજ્ઞવૈભવસમાહ્વયઃ કૃતઃ

સવર્વેદમથનને સત્તમાઃ ।
અત્ર મુ ક્તરિપ શાેભના પરા

સુ સ્થતવૈ ન િહ તત્ર સશંયઃ॥ ૮૨॥
યજ્ઞવૈભવસમાહ્વયં પરં
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ખ ડમત્ર િવમલં પઠેન્નરઃ ।
સત્યબાેધસખુલક્ષણં

સત્યમવે ઝિટ ત પ્રયા ત િહ॥ ૮૩॥
મદુક્તસિંહતા પરા સમ તદુઃખહાિરણી

નરસ્ય મુ ક્તદાિયની શવપ્રસાદકાિરણી ।
સમ તવેદસારતઃ સિુન મતાઽ તશાેભના

મહત્તરાનુભૂ તમદ્ ભરાદતૃા ન ચાપરૈઃ॥ ૮૪॥
મદુક્તસિંહતા તુ યા તયા િવ દ્ધમ ત ચ-ે

દનથર્કં િહ તદુ્બધા વચઃ પ્રયાજેનાય ન ।
શ્રુ તપ્રમાણ િપણી સસુિંહતા મયાેિદતા

શ્રુ તપ્રમાણમવે સા મહાજનસ્ય સ તતમ્॥ ૮૫॥
મદુક્તસિંહતા મમામ ત પ્રયેણ માનવઃ

પઠન્ન યા ત સં ત પ્રયા ત શઙ્કરં પરમ્ ।
અતશ્ચ શાેભના મમામહિનશં સમાિહતઃ

શ્રુ તપ્રમાણવ પઠેદત દ્રતઃ વમુક્તયે॥ ૮૬॥
પુરાણસિંહતા મમામ ત પ્રયેણ યઃ પુમાન્

શ્રુણાે ત સં ત પનુનર્ યા ત યા ત શઙ્કરમ્ ।
પરાનુભૂ તરદ્વયા િવ યતે ચ તસ્ય સા

શવા ચ વા ચ ત્ય ત પ્રયેણ શઙ્કરાેઽિપ ચ॥ ૮૭॥
સત્યપૂણર્સખુબાેધલક્ષણં

ત વમથર્િવભવં સનાતનમ્ ।
સ વ પમશભુાપહં શવં

ભ ક્તગ યમમલં સદા નુમઃ॥ ૮૮॥
યાઽનુભૂ તરમલા સદાેિદતા

વેદમાનિનરતા શભુાવહા ।
તામતીવ સખુદામહં શવાં

કેશવાિદજનસિેવતાં નુમઃ॥ ૮૯॥
વેદપદ્મિનકરસ્ય ભાસ્કરં

દેવદેવસદશૃં ઘ્ ણાિનિધમ્ ।
વ્યાસ મષ્ટફલદં ગુ ં નુમઃ
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સતૂગીતા

શાેકમાેહિવષરાેગભષેજમ્॥ ૯૦॥
યે વેદવેદા તધના મહાજનાઃ

શવા ભમાનૈકિનર તિક બષાઃ ।
નમા મ વાચા શરસા હૃદા ચ તાન્

ભવાિહવેગસ્ય િનવારકાનહમ્॥ ૯૧॥
॥ ઇ ત શ્રીસ્કા દપુરાણે સતૂસિંહતાયાં ચતુથર્સ્ય
યજ્ઞવૈભવખ ડસ્યાપેિરભાગે સતૂગીતાયાં
સવર્વેદા તસઙ્ગ્રહાે નામાષ્ટમાેઽ યાયઃ॥ ૮॥

સતૂગીતા સમાપ્તા ।
ૐ ત સત્
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