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Atma Bodha

આત્મબાેધઃ

નમઃ શ્રીશઙ્કરાન દગુ પાદા બુજન્મને ।
સિવલાસમહામાેહગ્રાહગ્રાસકૈકમર્ણે॥
namaH shrIsha NkarAnandagurupAdAmbujanmane .

savilAsamahAmohagrAhagrAsaikakarmaNe ..

– panchadashI

‘I bow at the lotus feet of the Guru, Shankara, whose function

is to eliminate the alligator of delusion (moha) with all its branches.’

Atma Bodha, meaning self knowledge, was composed by Adi Shankara

sometime in the 8th century.

To quote Sri Radhakrishnan ‘The Advaitism of Shankara is a system

of great speculative daring and logical subtlety . Its austere

intellectualism, its remorseless logic, which marches on indifferent to

the hopes and beliefs of man, its relative freedom from theological

obsessions, make it a great example of a purely philosophical scheme . It

is impossible to read Shankara’s writings, packed as they are with serious

and subtle thinking, without being conscious that one is in contact with a

mind of a very fine penetration and profound spirituality . With his acute

feeling of the immeasurable world, his stirring gaze into the abysmal

mysteries of the spirit, his unswerving resolve to say neither more nor

less than what could be proved, Shankara stands out as a heroic figure of

the first rank in the somewhat motley crowd of the religious thinkers of

medieval India ....

Shankara taught us to love Truth, respect reason and realize the

purpose of life . Twelve centuries have passed, and yet his influence is

visible.’
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આત્મબાેધઃ

His influence on Indian philosophy is so enormous that most of the

later philosophies that evolved in India had either to agree with him or

disagree with him, quoting him nevertheless.

Shankara, in his indisputable style, allows a place for Karma and

Bhakti while emphasising the prime necessity of j nAna for the realization

of the Self . For example, while commenting on Bhagvadgita 18.45,

he takes Bhakti to be identical to j nAna by quoting 7.16-18 of

the gItA where Krishna says that a j nAni is one of His Bhaktas.

In Vivekachudamani, he goes on to say that Bhakti is one of

the most conducive causes for liberation . Similarly, in the third verse of

atma bodha, he says that karma is not opposed to ignorance, though it can

not destroy ignorance . Undoubtedly a great religious reformer and

philosopher, Shankara embraces within his fold all pantheism while

maintaining the principle of non-duality.

Though Shankara is famous for his commentaries (bhAShya-s) on the

three major texts considered as ‘launching pad’ for liberation

(prasthAnatrayI, the triple cannon),

namely bhagvad gItA, brahmasUtra-s, and upaniShad-s, he has

composed a large number of stotra-s (hymns in praise of various gods) and

also brief expositions in prose and verse (prakaraNa-s ). Atma Bodha falls

into the last category . A rare but an excellent commentary of this work in

Sanskrit has been provided by Swami kRiShNAnandAshramI and has been

translated in to english by Vidyaratna Menon . Other noteworthy

translations of the text are by Swami Chinmayananda, Swami Nikhilananda,

TMP Mahadevan, and Parthasarathy, to name a few.

The text of Atmabodha avoids the technicalities found in the

vedas, but conveys the message of jnana yoga (the path of knowledge) to

the layman . In a short compendium of sixty eight stanzas, the knowledge of

the Self is described in an unique and simple style . Shankara starts with

the requirements of the aspirant, and goes on to explain the nature of

world -Samsara, the embodiments of the soul, the influence of mAyA and the

superimposition of Atman . He describes the meditation technique based on
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aphorism ‘I am Brahman,’ the supreme being,

‘Aham Brahmasmi’, and elucidates the fruits of Self-realization and the

state of the jivanmukta (liberated soul).

Since the realization of the Self can not be had from books or

scriptures, Shankara insists on the necessity of instruction by a

Self-realized Guru (teacher). The intense desire to liberate and the

effort required by the sAdhaka (aspirant) is emphasized . If there is no

effort, there can not be a result . As Sri Radhakrishnan says ‘People in

our society have resolved to renounce nothing, but wish to enjoy the fruit

of renunciation.’ The vedanta kesari puts it ‘The goal we desire (should

be) to reach the ideal society of the prophets, a society of just,

peaceful, morally and intellectuially progressive community of non

attached and responsible individuals, the means we adopt therefore must be

worthy of the ends . Then only the real age of millennium will dawn wherein

one feels that the whole world is one’s family of kith and kin, a place

for nothing but love and fellow feeling, in short a vasudhaivakuTumbakam

(universe as a family).’

Commenting on the first verse of Atma Bodha, the sanskrit

commentator, Swami kRiShNAnandAshramI, remarks that Sri Shankaracharya

composed the three great bhashyas (of the upaniShads, gItA, and brahma

sUtra) for the guidance of people qualified by birth, environment,

circumstances, and mental, moral and spiritual development . Out of great

compassion for the rest of the masses, Shankara composed Atmabodha for

explaining the knowledge of the Self.

The treatise of the knowledge of self, Atmabodha, is meant for

those whose sins have been destroyed by religious austerities, who are

calm, devoid of attachment and are persons desirous of liberation

(i.e . mumukShu-s desirous of mokSha).

The qualified are those who have the four fold requisities, 1.

discrimination between real and unreal (viveka) 2. non-attachment (i.e

indifferent to the results of one’s action) 3. desire for

emancipation (mumukShu-s) and 4. the six fold qualities,
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a . sAma (restraint of internal senses)

b . dAma (restraint of external senses)

c . uparati (control of senses, without jumping from one object to another)

d . samAdhAna (mind constantly on the Self)

e . titIkShA (indifferent endurance)

f . shraddhA (faith).

The rest of the sixty seven verses may be roughly classified in to the following

subjects, means for emancipation (2-5), sa.nsAra (6-12), various sharIra-s

(embodiments) (13-19), adhyAsa (15-19), aha.nkAra (26-30), doctrine of

neti-neti (31-36), sAdhanA (37-39), self-realization (40-46), vision of a

j nAnI and characteristics of a jivanmukta (47-53), and finally the nature

of Brahman (54-68).

May the great AchArya, one of the greatest persons to grace this

planet, Shankara, make us aware of His grace.

॥આત્મબાેધઃ॥
.. AtmabodhaH ..

તપાે ભઃ ક્ષીણપાપાનાં શા તાનાં વીતરા ગણામ્ ।
મુમુક્ષણૂામપેક્ષ્યાેઽયમાત્મબાેધાે િવધીયતે॥ ૧॥
બાેધાેઽ યસાધને યાે િહ સાક્ષાન્માેકૈ્ષકસાધનમ્ ।
પાકસ્ય વિહ્નવજ્જ્ઞાનં િવના માેક્ષાે ન સ ય ત॥ ૨॥
અિવરાેિધતયા કમર્ નાિવદ્યાં િવિનવતર્યેત્ ।
િવદ્યાઽિવદ્યાં િનહ ત્યેવ તજે ત મરસઙ્ઘવત્॥ ૩॥
પિર ચ્છન્ન ઇવાજ્ઞાનાત્તન્નાશે સ ત કેવલઃ । var અવ ચ્છન્ન
વયં પ્રકાશતે હ્યાત્મા મેઘાપાયઽશમુાિનવ॥ ૪॥
અજ્ઞાનકલષું વં જ્ઞાના યાસા દ્વિનમર્લમ્ ।
કૃ વા જ્ઞાનં વયં ન યે જલં કતકરે વત્॥ ૫॥
સસંારઃ વ તુલ્યાે િહ રાગદ્વષેાિદસઙુ્કલઃ ।
વકાલે સત્યવદ્ભા ત પ્રબાેધે સત્યસદ્ભવેત્॥ ૬॥
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તાવ સતં્ય જગદ્ભા ત શુ ક્તકારજતં યથા ।
યાવન્ન જ્ઞાયતે બ્રહ્મ સવાર્િધષ્ઠાનમદ્વયમ્॥ ૭॥
ઉપાદાનેઽ ખલાધારે જગ ત પરમેશ્વરે ।
સગર્ સ્થ તલયાન્ યા ત બુદુ્બદાનીવ વાિર ણ॥ ૮॥ var not in some editions

સ ચ્ચદાત્મ યનુસ્યૂતે િનત્યે િવ ણાૈ પ્રક પતાઃ ।
વ્યક્તયાે િવિવધાઃ સવાર્ હાટકે કટકાિદવત્॥ ૯॥
યથાકાશાે હૃષીકેશાે નાનાપેાિધગતાે િવભુઃ ।
તદ્ભેદાદ્ ભન્નવદ્ભા ત તન્નાશે કેવલાે ભવેત્॥ ૧૦॥
નાનાપેાિધવશાદેવ તવણાર્શ્રમાદયઃ । var તનામાશ્રમાદયઃ
આત્મ યારાેિપતા તાેયે રસવણાર્િદ ભેદવત્॥ ૧૧॥
પંચીકૃતમહાભૂતસભંવં કમર્સં ચતમ્ ।
શર રં સખુદુઃખાનાં ભાેગાયતનમુચ્યતે॥ ૧૨॥
પંચપ્રાણમનાેબુ દ્ધદશે દ્રયસમ વતમ્ ।
અપંચીકૃતભૂતાે થં સૂ માઙ્ગં ભાેગસાધનમ્॥ ૧૩॥
અનાદ્યિવદ્યાઽિનવાર્ચ્યા કારણાપેાિધ ચ્યતે ।
ઉપાિધિત્રતયાદ યમાત્માનમવધારયેત્॥ ૧૪॥
પંચકાેશાિદયાેગને તત્તન્મય ઇવ સ્થતઃ ।
શદુ્ધાત્મા નીલવસ્ત્રાિદયાેગને સ્ફિટકાે યથા॥ ૧૫॥
વપુ તષુાિદ ભઃ કાેશયૈુર્કં્ત યુ યવઘાતતઃ । (યુ યાઽવઘાતતઃ)
આત્માનમ તરં શદંુ્ધ િવિવચ્યાત્ત ડુલં યથા॥ ૧૬॥
var િવદ્યથર્ િવિવ ચ્યાત્,આશી લઙ્ગ benedictive િવિવચ્યાત્

સદા સવર્ગતાેઽ યાત્મા ન સવર્ત્રાવભાસતે ।
બુદ્ધાવવેાવભાસતે વચ્છેષુ પ્ર ત બ બવત્॥ ૧૭॥
દેહે દ્રયમનાેબુ દ્ધપ્રકૃ ત યાે િવલક્ષણમ્ ।
તદ્વ ૃ ત્તસા ક્ષણં િવદ્યાદાત્માનં રાજવ સદા॥ ૧૮॥
વ્યા તે વ દ્રયે વાત્મા વ્યાપાર વાિવવેિકનામ્ ।
દૃ યતેઽભ્રષેુ ધાવ સુ ધાવિન્નવ યથા શશી॥ ૧૯॥
આત્મચૈત યમા શ્રત્ય દેહે દ્રયમનાેિધયઃ ।
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વિક્રયાથષુ વતર્ તે સયૂાર્લાેકં યથા જનાઃ । ૨૦॥
દેહે દ્રયગુણા કમાર્ યમલે સ ચ્ચદાત્મિન ।
અ યસ્ય ત્યિવવેકેન ગગને નીલતાિદવત્॥ ૨૧॥
અજ્ઞાનાન્માનસાપેાધેઃ ક ર્ વાદ િન ચાત્મિન ।
ક ય તેઽ બુગતે ચ દ્રે ચલનાિદ યથા ભસઃ । ૨૨॥
રાગેચ્છાસખુદુઃખાિદ બુદ્ધાૈ સત્યાં પ્રવતર્તે ।
સષુુપ્તાૈ ના ત તન્નાશે ત માદુ્બદ્ધે તુ નાત્મનઃ॥ ૨૩॥
પ્રકાશાેઽકર્સ્ય તાેયસ્ય શતૈ્યમગ્ ેયર્થાે ણતા ।
વભાવઃ સ ચ્ચદાન દિનત્યિનમર્લતાત્મનઃ॥ ૨૪॥
આત્મનઃ સ ચ્ચદંશશ્ચ બુદ્ધે ર્ ત્તિર ત દ્વયમ્ ।
સયંાજે્ય ચાિવવેકેન નામી ત પ્રવતર્તે॥ ૨૫॥
આત્મનાે િવિક્રયા ના ત બુદ્ધબેાધાે ન વ ત । var વિપ
વઃ સવર્મલં જ્ઞા વા જ્ઞાતા દ્રષ્ટે ત મુહ્ય ત॥ ૨૬॥

ર જુસપર્વદાત્માનં વં જ્ઞા વા ભયં વહેત્ ।
નાહં વઃ પરાત્મે ત જ્ઞાતં ચેિન્નભર્યાે ભવેત્॥ ૨૭॥
આત્માવભાસયત્યેકાે બુદ્ યાદ ની દ્રયા યિપ ।
દ પાે ઘટાિદવ વાત્મા જડૈ તનૈાર્વભાસ્યતે॥ ૨૮॥
વબાેધે ના યબાેધેચ્છા બાેધ પતયાત્મનઃ ।
ન દ પસ્યા યદ પેચ્છા યથા વાત્મપ્રકાશને॥ ૨૯॥
િન ષ ય િન ખલાપેાધીન્ને ત નેતી ત વાક્યતઃ ।
િવદ્યાદૈક્યં મહાવાક્યૈ ર્ વાત્મપરમાત્મનાેઃ॥ ૩૦॥
આિવદ્યકં શર રાિદ દૃ યં બુદુ્બદવ ક્ષરમ્ ।
અેત દ્વલક્ષણં િવદ્યાદહં બ્રહ્મે ત િનમર્લમ્॥ ૩૧॥
દેહા ય વાન્ન મે જન્મજરાકા યર્લયાદયઃ ।
શ દાિદિવષયૈઃ સઙ્ગાે િનિર દ્રયતયા ન ચ॥ ૩૨॥
અમન વાન્ન મે દુઃખરાગદ્વષેભયાદયઃ ।
અપ્રાણાે હ્યમનાઃ શભુ્ર ઇત્યાિદ શ્રુ તશાસનાત્॥ ૩૩॥
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(અેત મા યતે પ્રાણાે મનઃ સવ દ્રયા ણ ચ ।
ખં વાયજુ્યા તરાપઃ થવી િવશ્વસ્ય ધાિરણી॥) doubtful addition

િનગુર્ણાે િન ક્રયાે િનત્યાે િનિવક પાે િનરંજનઃ ।
િનિવકારાે િનરાકારાે િનત્યમુક્તાેઽ મ િનમર્લઃ॥ ૩૪॥
અહમાકાશવ સવ બિહર તગર્તાેઽચ્યુતઃ ।
સદા સવર્સમઃ સદ્ધાે િનઃસઙ્ગાે િનમર્લાેઽચલઃ॥ ૩૫॥
િનત્યશદુ્ધિવમુક્તૈકમખ ડાન દમદ્વયમ્ ।
સતં્ય જ્ઞાનમન તં ય પરં બ્રહ્માહમવે તત્॥ ૩૬॥
અેવં િનર તરા ય તા બ્રહ્મવૈા મી ત વાસના ।
હરત્યિવદ્યાિવકે્ષપાન્ રાેગાિનવ રસાયનમ્॥ ૩૭॥
િવિવક્તદેશઆસીનાે િવરાગાે િવ જતે દ્રયઃ ।
ભાવયેદેકમાત્માનં તમન તમન યધીઃ॥ ૩૮॥
આત્મ યવેા ખલં દૃ યં પ્રિવલા ય િધયા સધુીઃ ।
ભાવયેદેકમાત્માનં િનમર્લાકાશવ સદા॥ ૩૯॥
પવણાર્િદકં સવ િવહાય પરમાથર્િવત્ ।
પિરપૂણર્ ચદાન દ વ પેણાવ તષ્ઠતે॥ ૪૦॥
જ્ઞા જ્ઞાનજ્ઞેયભેદઃ પરે નાત્મિન િવદ્યતે ।
ચદાન દૈક પ વાદ્દ યતે વયમવે તત્॥ ૪૧॥ var િહ॥
અેવમાત્મારણાૈ યાનમથને સતતં કૃતે ।
ઉિદતાવગ ત વાર્લા સવાર્જ્ઞાને ધનં દહેત્॥ ૪૨॥
અ ણનેવે બાેધને પવૂ સ તમસે હૃતે ।
તતઆિવભર્વેદાત્મા વયમવેાંશમુાિનવ॥ ૪૩॥
આત્મા તુ સતતં પ્રાપ્તાેઽ યપ્રાપ્તવદિવદ્યયા ।
તન્નાશે પ્રાપ્તવદ્ભા ત વક ઠાભરણં યથા॥ ૪૪॥
સ્થાણાૈ પુ ષવદ્ભ્રા ત્યા કૃતા બ્રહ્મ ણ વતા ।
વસ્ય તા વકે પે ત મ દષૃ્ટે િનવતર્તે॥ ૪૫॥

ત વ વ પાનુભવાદુ પનં્ન જ્ઞાનમંજસા ।
અહં મમે ત ચાજ્ઞાનં બાધતે િદગ્ભ્રમાિદવત્॥ ૪૬॥
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સ ય ગ્વજ્ઞાનવાન્ યાેગી વાત્મ યવેા ખલં જગત્ ।
અેકં ચ સવર્માત્માનમીક્ષતે જ્ઞાનચ ષા॥ ૪૭॥
આત્મવૈેદં જગ સવર્માત્મનાેઽ યન્ન િવદ્યતે ।
દાે યદ્વદ્ઘટાદ િન વાત્માનં સવર્મીક્ષતે॥ ૪૮॥
વન્મુક્ત તુ ત દ્વદ્વા પવૂાપાિધગુણાં ત્યજેત્ ।

સ ચ્ચદાન દ પ વાત્ ભવેદ્ભ્રમરક ટવત્॥ ૪૯॥
તી વાર્ માેહાણર્વં હ વા રાગદ્વષેાિદરાક્ષસાન્ ।
યાેગી શા તસમાયુક્તઆત્મારામાે િવરાજતે॥ ૫૦॥
બાહ્યાિનત્યસખુાસ ક્ત િહ વાત્મસખુિન ર્તઃ ।
ઘટસ્થદ પવ વસ્થઃ વા તરેવ પ્રકાશતે॥ ૫૧॥
var દ પવચ્છશ્વદ તરેવ, also var વચ્છઃ
ઉપાિધસ્થાેઽિપ તદ્ધમર લપ્તાે વ્યાેમવન્મુિનઃ ।
સવર્િવન્મૂઢવ ત્તષે્ઠદસક્તાે વાયવુચ્ચરેત્॥ ૫૨॥
ઉપાિધિવલયા દ્વ ણાૈ િનિવશષેં િવશને્મુિનઃ ।
જલે જલં િવયદ્વ્યાે તજે તજે સ વા યથા॥ ૫૩॥
ય લાભાન્નાપરાે લાભાે ય સખુાન્નાપરં સખુમ્ ।
યજ્જ્ઞાનાન્નાપરં જ્ઞાનં તદ્બ્રહ્મતે્યવધારયેત્॥ ૫૪॥
યદ્દ ૃ ટ્વા નાપરં દૃ યં યદ્ભૂ વા ન પનુભર્વઃ ।
યજ્જ્ઞા વા નાપરં જ્ઞેયં તદ્બ્રહ્મતે્યવધારયેત્॥ ૫૫॥
તયર્ગૂ વર્મધઃ પૂણ સ ચ્ચદાન દમદ્વયમ્ ।
અન તં િનત્યમેકં યત્તદ્બ્રહ્મતે્યવધારયેત્॥ ૫૬॥
અતદ્વ્યા ત્ત પેણ વેદા તૈલર્ક્ષ્યતેઽદ્વયમ્ । var ઽવ્યયમ્
અખ ડાન દમેકં યત્તદ્બ્રહ્મતે્યવધારયેત્॥ ૫૭॥
અખ ડાન દ પસ્ય તસ્યાન દલવા શ્રતાઃ ।
બ્રહ્માદ્યા તારત યને ભવ ત્યાન દનાેઽ ખલાઃ॥ ૫૮॥
તદ્યુક્તમ ખલં વ તુ વ્યવહાર તદ વતઃ । varવ્યવહાર શ્ચદ વતઃ
ત મા સવર્ગતં બ્રહ્મ ક્ષીરે સિપિરવા ખલે॥ ૫૯॥
અન વસ્થૂલમહ્ર વમદ ઘર્મજમવ્યયમ્ ।
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અ પગુણવણાર્ખ્યં તદ્બ્રહ્મતે્યવધારયેત્॥ ૬૦॥
યદ્ભાસા ભાસ્યતેઽકાર્િદ ભાસ્યૈયર્ત્તુ ન ભાસ્યતે ।
યને સવર્ મદં ભા ત તદ્બ્રહ્મતે્યવધારયેત્॥ ૬૧॥
વયમ તબર્િહવ્યાર્ ય ભાસયન્ન ખલં જગત્ ।
બ્રહ્મ પ્રકાશતે વિહ્નપ્રતપ્તાયસિપ ડવત્॥ ૬૨॥
જગ દ્વલક્ષણં બ્રહ્મ બ્રહ્મણાેઽ યન્ન િકચન ।
બ્રહ્મા યદ્ભા ત ચે ન્મ યા યથા મ મર ચકા॥ ૬૩॥
દૃ યતે શ્રૂયતે યદ્યદ્બ્રહ્મણાેઽ યન્ન તદ્ભવેત્ ।
ત વજ્ઞાનાચ્ચ તદ્બ્રહ્મ સ ચ્ચદાન દમદ્વયમ્॥ ૬૪॥
સવર્ગં સ ચ્ચદાત્માનં જ્ઞાનચ િનર ક્ષતે ।
અજ્ઞાનચ નકે્ષત ભા વ તં ભાનુમ ધવત્॥ ૬૫॥
શ્રવણાિદ ભ દ્દ પ્તજ્ઞાના ગ્ પિરતાિપતઃ ।
વઃ સવર્મલાન્મુક્તઃ વણર્વદ્દય્ાેતતે વયમ્॥ ૬૬॥

હૃદાકાશાેિદતાે હ્યાત્મા બાેધભાનુ તમાેઽપહૃત્ ।
સવર્વ્યાપી સવર્ધાર ભા ત ભાસયતેઽ ખલમ્॥ ૬૭॥ var સવ પ્રકાશતે
િદગ્દેશકાલાદ્યનપેક્ષ્ય સવર્ગં
શીતાિદહૃિન્નત્યસખંુ િનરંજનમ્ ।
યઃ વાત્મતીથ ભજતે િવિન ક્રયઃ
સ સવર્િવ સવર્ગતાેઽ તાે ભવેત્॥ ૬૮॥
॥ ઇ ત શકંરાચાયર્િવર ચતઆત્મબાેધઃ સમાપ્તઃ॥
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