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॥ સા બપ ચા શકા॥

॥ સા બપ ચા શકા॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
શ દાથર્ વિવવતર્માનપરમજ્યાેતી ચાે ગાપેત-ે

દ્ગ થાેઽ યુિદતઃ પુરાેઽ ણતયા યસ્ય ત્રયીમ ડલમ્ ।
ભાવ્યદ્વણર્પદક્રમેિરતતમઃ સપ્ત વરાશ્વૈિવયદ્-

િવદ્યાસ્ય દનમુન્નયિન્નવ નમ ત મૈ પરબ્રહ્મણે॥ ૧॥
આે મત્ય તનર્દ ત િનયતં યઃ પ્ર તપ્રા ણ શ દાે

વાણી ય મા પ્રસર ત પરશ દતન્માત્રગભાર્ ।
પ્રાણાપાનાૈ વહ ત ચ સમાૈ યાે મથાે ગ્રાસસક્તાૈ

દેહસ્થં તં સપિદ પરમાિદત્યમાદં્ય પ્રપદે્ય॥ ૨॥
ય વક્ચ ઃશ્રવણરસનાઘ્રાણપા યઙ્ ઘ્રવાણી-

પાયપૂસ્થ સ્થ તરિપ મનાેબુહ્યદ્ યહઙ્કારમૂ તઃ ।
તષ્ઠત્ય તબર્િહરિપ જગદ્ભાસય દ્વાદશાત્મા
માતર્ ડં તં સકલકરણાધારમેકં પ્રપદે્ય॥ ૩॥

યા સા મત્રાવ ણસદનાદુચ્ચર તી િત્રષ ષ્ટ
વણાર્નત્ર પ્રકટકરણૈઃ પ્રાણસઙ્ગા પ્રસતૂાન્ ।

તાં પ ય તી ં પ્રથમમુિદતાં મ યમાં બુ દ્ધસસં્થાં
વાચં વક્ત્રે કરણિવશદાં વખૈર ં ચ પ્રપદે્ય॥ ૪॥

ઊ વાર્ધઃસ્થા યતનુભવુના ય તરા સિન્નિવષ્ટા
નાનાનાિડપ્રસવગહના સવર્ભૂતા તરસ્થા ।

પ્રાણાપાનગ્રસનિનરતૈઃ પ્રા યતે બ્રહ્મનાડી
સા નઃ શ્વેતા ભવતુ પરમાિદત્યમૂ તઃ પ્રસન્ના॥ ૫॥

ન બ્રહ્મા ડવ્યવિહતપથા ના તશીતાે ણ પા
નાે વા નક્ત દવગમ મતાઽતાપનીયાપરાહુઃ ।

વૈકુ ઠ યા તનુિરવ રવે રાજતે મ ડલસ્થા
સા નઃ શ્વેતા ભવતુ પરમાિદત્યમૂ તઃ પ્રસન્ના॥ ૬॥

યત્રા ઢં િત્રગુણવપુ ષ બ્રહ્મ ત દ્બ દુ પં
યાેગી દ્રાણાં યદિપ પરમં ભા ત િનવાર્ણમાગર્ઃ ।
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॥ સા બપ ચા શકા॥

ત્ર યાધારઃ પ્રણવ ઇ ત યન્મ ડલં ચ ડર મ-ે
ર તઃસૂ મં બિહરિપ હન્મુક્તયેઽહં પ્રપન્નઃ॥ ૭॥

ય મ સાેમઃ સરુિપ નરૈર વહં પીયમાનઃ
ક્ષીણઃ ક્ષીણઃ પ્રિવશ ત યતાે વધર્તે ચાિપ ભૂયઃ ।

ય મ વેદા મધુિન સરધાકારવદ્ભ ત ચાગ્રે
તચ્ચ ડાંશાેર મતમ તં મ ડલસં્થ પ્રપદે્ય॥ ૮॥

અૈ દ્ર માશાં થુકવપષુા પૂરિય વા ક્રમેણ
ક્રા તાઃ સપ્ત પ્રકટહિરણા યને પાદેન લાેકાઃ ।

કૃ વા વા તં િવગ લતબ લવ્ય ક્ત પાતાલલીનં
િવશ્વાલાેકઃ સ જય ત રિવઃ સ વમવેાે વર્ર મઃ॥ ૯॥

યા વા બ્રહ્મ પ્રથમમતનુ પ્રાણમૂલે નદ તં
દૃ ટ્વા ચા તઃ પ્રણવમખુરં વ્યાહૃતીઃ સ યગુ વા ।

યત્તદ્વદેે તિદ ત સિવતુબ્રર્હ્મણાેક્તં વરે યં
તદ્ભગાર્ખ્યં િકમિપ પરમં ધામગભ પ્રપદે્ય॥ ૧૦॥

વાં તાે યા મ તુ ત ભિર ત મે ય તુ ભેદગ્રહાેઽયં
સવૈાિવદ્યા તદિપ સતુરાં ત દ્વનાશાય યુક્તઃ ।

તાૈ યવેાહં િત્રિવધમુિદતં સ્થૂલસૂ મં પરં વા
િવદ્યાપેાયઃ પર ઇ ત બુધૈગ યતે ખ વિવદ્યા॥ ૧૧॥

યાેઽનાદ્ય તાેઽ યતનુરગુણાેઽણાેરણીયાન્મહીયાન્-
િવશ્વાકારઃ સગુણ ઇ ત વા ક પનાક પતાઙ્ગઃ ।

નાનાભૂતપ્રકૃ તિવકૃતીદર્શર્યન્ ભા ત યાે વા
ત મૈ ત મૈ ભવતુ પરમાિદત્ય િનતં્ય નમ તે॥ ૧૨॥

ત વાખ્યાને વિય મુિનજના ને ત ને ત બ્રવુ તઃ
શ્રા તાઃ સ ય વ મ ત ન ચ તૈર દશૃાે વે ત ચાેક્તઃ ।

ત માત્તુ યં નમ ઇ ત વચાેમાત્રમવેા મ વ ચ્મ
પ્રાયાે ય મા પ્રસર તતરાં ભારતી જ્ઞાનશભાર્॥ ૧૩॥

સવાર્ઙ્ગીણઃ સકલવપષુામ તરે યાેઽ તરાત્મા
તષ્ઠ કાષે્ઠ દહન ઇવ નાે દૃ યસે યુ ક્તશૂ યૈઃ ।

યશ્ચ પ્રાણાર ણષુ િનયતૈમર્ યમાનાસુ સદ્ ભ-
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॥ સા બપ ચા શકા॥

દૃર્ ય જ્યાે તભર્વ સ પરમાિદત્ય ત મૈ નમ તે॥ ૧૪॥
તાેતા તુત્યઃ તુ તિર ત ભવા ક ર્કમર્િક્રયાત્મા
ક્ર ડત્યેક તવ નુ તિવધાવ વત ત્ર તતાેઽહમ્ ।

યદ્વા વ ચ્મ પ્રણયસભુગં ગાપેતે તચ્ચ ત યં
વત્તાે હ્ય ય ક મવ જગતાં િવદ્યતે ત ષા સ્યાત્॥ ૧૫॥

જ્ઞાનં ના તઃકરણરિહતં િવદ્યતેઽ મ દ્વધાનાં
વં ચાત્ય તં સકલકરણાગાેચર વાદ ચ ત્યઃ ।

યાનાતીત વ મ ત ન િવના ભ ક્તયાેગને લ ય-
ત માદ્ભ ક્ત શરણમ તપ્રાપ્તયેઽહં પ્રપન્નઃ॥ ૧૬॥

હાદ હ ત પ્રથમમુિદતા યા તમઃસં શ્રતાનાં
સ વાેદ્રકેાત્તદનુ ચ રજઃ કમર્યાેગક્રમેણ ।

સ્ત્ર ય તા ચ પ્રથય તતરાં સ વમવે પ્રપન્ના
િનવાર્ણાય વ્રજ ત શ મનાં તેઽકર્ ભ ક્તસ્ત્રયીવ॥ ૧૭॥

તામાસાદ્ય શ્રય મવ ગ્ હે કામધનેું પ્રવાસે
વા તે ભા ત ત મવ વને યાજેને બ્રહ્મનાિડમ્ ।

નાવં ચા મન્ િવષમિવષયગ્રાહસસંાર સ ધાૈ
ગચ્છેયં તે પરમમ તં યન્ન શીતં ન ચાે ણમ્॥ ૧૮॥

અગ્ ીષાેમાવ ખલજગતઃ કારણં તાૈ મયખૂૈઃ
સગાર્દાને જ સ ભગવ દાસ દ્ધક્રમેણ ।

તાવવેા તિવષવુ ત સમાૈ જુહ્વતામાત્મવહ્નાૈ
દ્વાવ ય તં નય સ યુગપન્મુક્તયે ભ ક્તભા મ્॥ ૧૯॥

સ્થૂલ વં તે પ્રકૃ તગહનં નવૈ લકં્ષ્ય હ્યન તં
સૂ મ વં વા તદિપ સદસદ્વ્ય યભાવાદ ચ ત્યમ્ ।

યાયામી થં કથમિવિદતં વામનાદ્ય તમ ત-
ત માદકર્ પ્ર ણિયિન મિય વાત્મનવૈ પ્રસીદ॥ ૨૦॥

યત્તદ્વદંે્ય િકમિપ પરમં શ દત વં વમ ત-
ત સદ્વ્ય ક્ત જગ મષુ શનૈલાર્ ત માત્રાકલાઃ ખે ।

અવ્યક્તને પ્રણવવપષુા બ દુનાદાેિદતં સ-
ચ્છ દબ્રહ્માેચ્ચર ત કરણવ્ય જતં વાચકં તે॥ ૨૧॥
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॥ સા બપ ચા શકા॥

પ્રાતઃસ યા ણિકરણભાગ્ ઙ્ યયં રાજસં યન-્
મ યે ચાિપ વલિદવ યજુઃ શકુ્લભાઃ સા વકં વા ।

સાયં સામા ત મતિકરણં યત્તમાે લા સ પં
સાહ્નઃ સગર્ સ્થ તલયિવધાવાકૃ ત તે ત્રયીવ॥ ૨૨॥

યે પાતાલાેદિધમુિનનગદ્વ પલાેકાિધબીજ-
ચ્છ દાેભૂત વરમખુનદ સપ્તસ પ્ત પ્રપન્નાઃ ।

યે ચૈકાશ્વ િનરવયવવાગ્ભાવમાત્રાિધ ઢં
તે વામવે વરગુણકલાવ જતં યા ત્યનશ્વમ્॥ ૨૩॥

િદવં્ય જ્યાે તઃ સ લલપવનૈઃ પૂરિય વા િત્રલાેક -
મેક ભૂતં પનુરિપ ચ ત સારમાદાય ગાે ભઃ ।

અ તલ નાે િવશ સ વસધુાં તદ્ગતઃ સયૂસઽેનં્ન
તચ્ચ પ્રાણાં વ મ ત જગતાં પ્રાણ સયૂર્ આત્મા॥ ૨૪॥

અગ્ ીષાેમાૈ પ્રકૃ તપુ ષાૈ બ દુનાદાૈ ચ િનત્યાૈ
પ્રાણાપાનાવ ષ િદનિનશે યે ચ સત્યા તે દ્વે ।

ધમાર્ધમા સદસદુભયં યાેઽ તરાવે ય યાેગી
વતતાત્મ યપુરતમ તિનગુર્ણં વાં િવશે સઃ॥ ૨૫॥

ગભાર્ધાનપ્રસવિવધયે સપુ્તયાેિર દુભાસા
સાપ યનેા ભમખુ મવ ખે કા તયાેમર્ યસસં્થઃ ।

દ્યાવા વ્યાવેર્દનકમલે ગાેમખુૈબાધિય વા
પયાર્યેણાિપબ સ ભગવન્ ષડ્રસા વાદલાેલઃ॥ ૨૬॥

સાેમં પૂણાર્ ત મવ ચ ં તજેસા સાધિય વા
કૃ વા તનેાનલમખુજગત્તપર્ણર્ વૈશ્વદેવમ્ ।

આમાવસ્યં િવધસ મવ ખે ત કલાશષેમશ્નન-્
બ્રહ્મા ડા તગ્ ર્હપ તિરવ વાત્મયાગં કરાે ષ॥ ૨૭॥

કૃ વા નક્ત દન મવ જગદ્બ જમાવ્ય ક્તકં યત-્
તત્રવૈા તિદનકર તથા બ્રાહ્મમ યત્તતાેઽ પમ્ ।

દૈવં િપ યં ક્રમપિરગતં માનષું ચા પમ પં
કુવર્ કકુવર્ કલય સ જગ પ ચધાવતર્ના ભઃ॥ ૨૮॥
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॥ સા બપ ચા શકા॥

ત વાલાેકે તપન સિુદને યે પરં સ પ્રબુદ્ધા
યે વા ચત્તાપેશમરજનીયાેગિનદ્રામપુેતાઃ ।

તેઽહાેરાત્રાપેરમપરમાન દસ યાસુ સાૈરં
ભ વા જ્યાે તઃપરમપરમં યા ત િનવાર્ણસજં્ઞમ્॥ ૨૯॥

આબ્રહ્મદે નવ મવ જગ જઙ્ગમસ્થાવરા તં
સગ સગ િવ જ સ રવે ગાે ભ િદ્રક્તસાેમૈઃ ।

દ પ્તૈઃ પ્રત્યાહર સ ચ લયે તદ્યથાયાેિન ભૂયઃ
સગાર્ તાદાૈ પ્રકટિવભવાં દશર્યન્ ર મલીલામ્॥ ૩૦॥

શ્ર વા િનત્યાપે ચતમુ ચતં બ્રહ્મતજેઃપ્રકાશં
પં સગર્ સ્થ તલયમુચા સવર્ભૂતષેુ મ યે ।

અ તવેા સ વવ સગુુ ણા યઃ પરાેક્ષઃ પ્રકૃત્યા
પ્રત્યક્ષાેઽસાૈ જગ ત ભવતા દ શતઃ વાત્મનાત્મા॥ ૩૧॥

લાેકાઃ સવ વપુ ષ િનયતં તે સ્થ ત વં ચ તષેા-
મેકૈક મ યુગપદગુણાે િવશ્વહેતાેગુર્ણીવ ।

ઇ થ ભૂતે ભવ ત ભગવન્ન વદ યાેઽ મ સતં્ય
િક તુ જ્ઞ વં પરમપુ ષાેઽહં પ્રકૃત્યૈવ ચાજ્ઞઃ॥ ૩૨॥

સઙ્ક પેચ્છાદ્ય ખલકરણપ્રાણવા યાે વરે યાઃ
સ પન્ના મે વદ ભનવના જન્મ ચેદં શર યમ્ ।

મ યે ચા તં જગ મષુ શનૈઃ પુ યપાપદ્વયં તદ્-
ભ ક્તશ્રદ્ધે તવ ચરણયાેર યથા નાે ભવેતામ્॥ ૩૩॥

સતં્ય ભૂયાે જનનમરણે વ પ્રપન્નષેુ ન ત-
તત્રા યેકં તવ નુ તફલં જન્મ યાચે તિદ થમ્ ।

ત્રૈલાેક્યેશઃ શમ ઇવ પરઃ પુ યકાયાેઽ યયાેિનઃ
સસંારા ધાૈ લવ ઇવ જગત્તારણાય સ્થરઃ સ્યામ્॥ ૩૪॥

સાષૈુ ણને વમ તપથનેૈત્ય શીતાંશભુાવં
પુ ણાસ્યગ્રે સરુનરિપ ન્ શા તભા ભઃ કલા ભઃ ।

પશ્ચાદ ભાે િવશ સ િવિવધાશ્ચાષૈધી તદ્ગતાેઽિપ
પ્રીણાસ્યવેં િત્રભવુનમત તે જગ ન્મત્રતાકર્ ॥ ૩૫॥

મ દાક્રા તે તમ સ ભવતા નાથ દાષેાવસાને
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॥ સા બપ ચા શકા॥

ના તલ ના મમ મ તિરયં ગાઢિનદ્રાં જહા ત ।
ત માદ તઙ્ગ મતતમસા પ દ્મનીવાત્મભાસા

સાૈર ત્યેષા િદનકર પરં નીયતામાશુ બાેધમ્॥ ૩૬॥
યને ગ્રાસીકૃત મવ જગ સવર્માસીત્તદ તં

વા તં ની વા પનુરિપ િવભાે તદ્દયાઘ્રાત ચત્તઃ ।
ધ સે નક્ત દનમિપ ગતી શકુ્લકૃ ણે િવભજ્ય

ત્રાતા ત માદ્ભવ પિરભવે દુ કૃતે મેઽિપ ભાનાે॥ ૩૭॥
આસસંારાપે ચતસદસ કમર્બ ધા શ્રતાના-

માિધવ્યાિધપ્રજનમરણ પપાસાિદતાનામ્ ।
મ યાજ્ઞાનપ્રબલતમસા નાથ ચા ધીકૃતાનાં

વં નસ્ત્રાતા ભવ ક ણયા યત્રતત્ર સ્થતાનામ્॥ ૩૮॥
સત્યાસત્ય ખ લતવચસાં શાૈચલ જે્ઝ તા-

નામજ્ઞાનાનામફલસફલપ્રાથર્નાકાતરાણામ્ ।
સવાર્વસ્થા વ ખલિવષયા ય તકાૈતૂહલાનાં

વં નસ્ત્રાતા ભવ િપ તયા ભાેગલાેલાભર્કાણામ્॥ ૩૯॥
યાવદે્દહં જરય ત જરા ના તકાદેત્ય દૂતી

નાે વા ભીમ સ્ત્રફણભજુગાકારદુવાર્રપાશઃ ।
ગાઢં ક ઠે લગ ત સહસા િવતં લે લહાન-

તાવદ્ભક્તાભયદ સદયં શ્રેયસે નઃ પ્રસીદ॥ ૪૦॥
િવશ્વપ્રાણગ્રસનરસનાટાપેકાપેપ્રગ ભં

ત્યાવેર્ક્ત્રં દહનનયનાેદ્દામદંષ્ટ્ર ાકરાલમ્ ।
યાવદૃ ટ્વા વ્રજ ત ન ભયા પ ચતામષે કાય-

તાવિન્નત્યા તમય રવે પાિહ નઃ કા દશીકાન્॥ ૪૧॥
શ દાકારં િવયિદવ વપુ તે યજુઃસામધા ઃ

સપ્તચ્છ દાંસ્ય ષ ચ તુરગા ઋઙ્મયં મ ડલં ચ ।
અેવં સવર્શ્રુ તમયતયા મદ્દયાનુગ્રહાદ્વા

ક્ષપં્ર મત્તઃ કૃપણક ણાક્ર દમાકણર્યેમમ્॥ ૪૨॥
નાશં ના માચ્ચરણશરણા યા ત્યિપ ગ્રસ્યમાના

દેવૈિર થં સત મવ યશાે દશર્ય વં િત્રલાેક્યામ્ ।
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॥ સા બપ ચા શકા॥

મ યે સાેમં ક્ષતતનુમમાગભર્ દ્ યા િવવસ્ત્રન્
શકુ્લાં છાયાં નય સ શનકૈઃ વાં સષુુ ણાંશભુાસા॥ ૪૩॥

આ તાં જન્મપ્ર ત ભવતઃ સવેનં ત દ્ધ લાેકે
વાચ્યં કેનાપિર મતફલં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રકારમ્ ।

જ્યાે તમાર્ત્રં તપથ મતાે િવતા તેઽિપ ભા વન-્
િનવીણાય પ્રભવ સ સતાં તને તે કઃ સમાેઽ યઃ॥ ૪૪॥

અપ્રત્યક્ષિત્રદશભજનાદ્ય પરાેકં્ષ ફલં તત-્
પુસાં યુક્તં ભવ ત િહ સમં કારણનેવૈ કાયર્મ્ ।

પ્રત્યક્ષ વં સકલજગતાં ય સમકં્ષ ફલં મે
યુ મદ્ભક્તેઃ સસુ ચતમત તત્તુ યાચે યથા વામ્॥ ૪૫॥

યે ચારાેગ્યં િદશ ત ભગવા સિેવતાેઽ યવેમાહુ-
તે ત વજ્ઞા જગ ત સભુગા ભાેગયાેગપ્રધાનાઃ ।

ભુક્તેમુર્ક્તેરિપ ચ જગતાં યચ્ચ પૂણ સખુાનાં
તસ્યા યાેઽકાર્દ તવપુષઃ કાે િહ નામા તુ દાતા॥ ૪૬॥

િહ વા િહ વા ગુ ચપલતામ યનેકાિન્ન થાર્ન્-
યૈરેકાથ કૃત મવ ભવ સવેનં મિ પ્રયાથર્મ્ ।

તષેા મચ્છા યપુકૃ તમહં વે દ્રયાણાં પ્રયાણા-
માદાૈ ત માન્મમ િદનપતે દેિહ તે યઃ પ્રસાદમ્॥ ૪૭॥

િક તન્નામાેચ્ચર ત વચનં યસ્ય નાેચ્ચારક વં
િક તદ્વાચ્યં સકલવચસાં િવશ્વમૂત ન ય વમ્ ।

ત માદુક્તં યદિપ તદિપ વન્નુતાૈ ભ ક્તયાેગા-
દ મા ભ તદ્ભવતુ ભગવં વ પ્રસાદેન ધ યમ્॥ ૪૮॥

યા પ થાનં િદશ ત શ શરાદ્યુત્તરં દેવયાનં
યા વા કૃ ણં િપ પથમથાે દ ક્ષણં પ્રા ડાદ્યમ્ ।

તા યામ યા િવષવુદ ભ જન્મ યમા કૃત્યશૂ યા
ધ યા કા શ્ચ પ્રકૃ તપુ ષાવ તરા મેઽ તુ ત્તઃ॥ ૪૯॥

સ્થ વા િક ચન્મન ઇવ િપબ સતેુબ ધસ્ય મ યે
પ્રા યાપેેયં ષ્ઠવપદમથાે વ્યક્તમુદ્દાલ્ય તાલુ ।

સત્યાદૂ વ િકમિપ પરમં વ્યાેમ સાેમા ગ્ શૂ યં

sAmbapanchAshikA.pdf 7



॥ સા બપ ચા શકા॥

ગચ્છેયં વાં સરુિપ ગતી ચા તરા બ્રહ્મભૂતઃ॥ ૫૦॥
સવાર્ત્મ વં સિવતુિર ત યાે વાઙ્મનઃકાયબુદ્ યા

રાગદ્વષેાપેશમસમતાયાેગમવેા ઃ ।
ધમાર્ધમર્ગ્રસનરશનામુક્તયે યુ ક્તયુક્તાં

સ શ્રીસા બઃ તુ ત મ ત રવેઃ વપ્રશા તાં ચકાર॥ ૫૧॥
ભ ક્તશ્રદ્ધાદ્ય ખલત ણીવ લભનેેદમુક્તં

શ્રીસા બેન પ્રકટગહનં તાતે્રમ યાત્મગભર્મ્ ।
યઃ સાિવત્રં પઠ ત િનયતં વાત્મવ સવર્લાેકાન્-

પ ય સાેઽ તે વ્રજ ત શકુવન્મ ડલં ચ ડર મેઃ॥ ૫૨॥
ઇ ત પરમરહસ્યશ્લાેકપ ચાશદેષા

તપનનવનપુ યા સાગમબ્રહ્મચચાર્ ।
હરતુ દુિરતમ મદ્વ ણતાક ણતા વાે

િદશતુ ચ શભુ સ દ્ધ મા વદ્ભ ક્તભા મ્॥ ૫૩॥
ઇ ત સા બપ્રણીતા સા બપ ચા શકા સ પૂણાર્॥
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