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Brahmanuchintanam or Atmachintanam

બ્રહ્માનુ ચ તનમ્ અથવા આત્મ ચ તનમ્

બ્રહ્મ ચ તિનકા
અહમવે પરં બ્રહ્મ વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્ ।
ઇ ત સ્યાિન્ન શ્ચતાે મુક્તાે બદ્ધ અેવા યથા ભવેત્॥ ૧॥
અહમવે પરં બ્રહ્મ િન શ્ચતં ચત્ત ચ ત્યતામ્ ।
ચદૂ્રપ વાદસઙ્ગ વાદબા ય વાત્ પ્રયત્નતઃ॥ ૨॥
અહમવે પરં બ્રહ્મ ન ચાહં બ્રહ્મણઃ થક્ ।
ઇત્યેવં સમપુાસીત બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મ ણ સ્થતઃ॥ ૩॥
સવાપાિધિવિનમુર્ક્તં ચૈત યં ચ િનર તરમ્ ।
તદ્બ્રહ્માહ મ ત જ્ઞા વા કથં વણાર્શ્રમી ભવેત્॥ ૪॥
અહં બ્રહ્મા મ યાે વેદ સ સવ ભવ ત વદમ્ ।
નાભૂત્યા ઈશતે દેવા તષેામાત્મા ભવે દ્ધ સઃ॥ ૫॥
અ યાે અસાવહમ યાે અ મીત્યુપા તે યાે અ યદેવતામ્ ।
ન સ વેદ નરાે બ્રહ્મ સ દેવાનાં યથા પશઃુ॥ ૬॥
અહમાત્મા ન ચા યાેઽ મ બ્રહ્મવૈાહં ન શાેકભાક્ ।
સ ચ્ચદાન દ પાેઽહં િનત્યમુક્ત વભાવવાન્॥ ૭॥
આત્માનં સતતં બ્રહ્મ સભંાવ્ય િવહર ત યે ।
ન તષેાં દુ કૃતં િક ચદ્દ ુ કૃતાે થા ન ચાપદઃ॥ ૮॥
આત્માનં સતતં બ્રહ્મ સભંાવ્ય િવહરે સખુમ્ ।
ક્ષણં બ્રહ્માહમ મી ત યઃ કુયાર્દાત્મ ચ તનમ્॥ ૯॥
તન્મહાપાતકં હ ત તમઃ સયૂાદયાે યથા ।
અજ્ઞાનાદ્બ્રહ્મણાે જ્ઞાતમાત્માકાશં બુદુ્બદાપેમમ્॥ ૧૦॥
આકાશાદ્વાયુ પન્નાે વાયાે તજે તતઃ પયઃ ।

1



બ્રહ્માનુ ચ તનમ્ અથવા આત્મ ચ તનમ્

અદ્ યશ્ચ થવી જ્ઞાતા તતાે વ્રીિહયવાિદકમ્॥ ૧૧॥
થવ્ય સુ પયાે વહ્નાૈ વિહ્નવાર્યાૈ નભસ્યસાૈ ।

નભાેઽ યવ્યાકૃતે તચ્ચ શદુ્ધે શદુ્ધાેઽ યહં હિરઃ॥ ૧૨॥
અહં િવ રહં િવ રહં િવ રહં હિરઃ ।
ક ર્ભાેક્ત્રાિદકં સવ તદિવદ્યાે થમવે ચ॥ ૧૩॥
અચ્યુતાેઽહમન તાેઽહં ગાેિવ દાેઽહમહંહિરઃ ।
આન દાેઽહમશષેાેઽહમ ેઽહમ તાેઽ યહમ્॥ ૧૪॥
િનત્યાેઽહં િનિવક પાેઽહં િનરાકારાેઽહમવ્યયઃ ।
સ ચ્ચદાન દ પાેઽહં પઙ્ચકાેશા તગાેઽ યહમ્॥ ૧૫॥
અકતાર્ઽહમભાેક્તાઽહમસઙ્ગઃ પરમેશ્વરઃ ।
સદા મ સિન્નધાનને ચેષ્ટતે સવર્ મ દ્રયમ્॥ ૧૬॥
આિદમ યા તમુક્તાેઽહં ન બદ્ધાેઽહં કદાચન ।
વભાવિનમર્લઃ શદુ્ધઃ સ અેવાહં ન સશંયઃ॥ ૧૭॥
બ્રહ્મવૈાહં ન સસંાર મુક્તાેઽહ મ ત ભાવયેત્ ।
અશક્નવુ ભાવિયતું વાક્યમેત સદાઽ યસતે્॥ ૧૮॥
યદ યાસને તદ્ભાવાે ભવેદ્ભ્રમરક ટવત્ ।
અત્રાપહાય સ દેહમ યસે કૃતિનશ્ચયઃ॥ ૧૯॥
યાનયાેગેન માસકૈાદ્બ્રહ્મહત્યાં વ્યપાેહ ત ।
સવં સરં સદાઽ યાસા સદ્ યષ્ટકમવા ુયાત્॥ ૨૦॥
યાવ વં સદાઽ યાસા વન્મુક્તાે ભવેદ્ય તઃ ।
નાહં દેહાે ન ચ પ્રાણાે ને દ્રયા ણ તથવૈ ચ॥ ૨૧॥
ન મનાેઽહં ન બુ દ્ધશ્ચ નવૈ ચત્તમહઙૃ્ક તઃ ।
નાહં વી ન સ લલં ન ચ વિહ્ન તથાઽિનલઃ॥ ૨૨॥
ન ચાકાશાે ન શ દશ્ચ ન ચ પશર્ તથા રસઃ ।
નાહં ગ ધાે ન પં ચ ન માયાઽહં ન સં તઃ॥ ૨૩॥
સદા સા ક્ષ વ પ વા ચ્છવ અેવા મ કેવલઃ ।
મ યવે સકલં તં મિય સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૨૪॥
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મિય સવ લયં યા ત તદ્બ્રહ્મા યહમદ્વયમ્ ।
સવર્જ્ઞાેઽહમન તાેઽહં સવશઃ સવર્શ ક્તમાન્॥ ૨૫॥
આન દઃ સત્યબાેધાેઽહ મ ત બ્રહ્માનુ ચ તનમ્ ।
અયં પ્રપ ચાે મ યવૈ સતં્ય બ્રહ્માહમવ્યયમ્॥ ૨૬॥
અત્ર પ્રમાણં વેદા તા ગુરવાેઽનુભવ તથા ।
બ્રહ્મવૈાહં ન સસંાર ન ચાહં બ્રહ્મણઃ થક્॥ ૨૭॥
નાહં દેહાે ન મે દેહઃ કેવલાેઽહં સનાતનઃ ।
અેકમવેા દ્વતીયં વૈ બ્રહ્મણાે નેહ િક ચન॥ ૨૮॥
હૃદયકમલમ યે દ પવદ્વદેસારં
પ્રણવમયમતક્ય યાે ગ ભ યાર્નગ યમ્ ।

હિરગુ શવયાેગં સવર્ભૂતસ્થમેકં
સકૃદિપ મનસા વૈ ચ તયેદ્યઃ સ મુક્તઃ॥ ૨૯॥

॥ ઇ ત શ્રીમદ્ શઙ્કરાચાયર્િવર ચતં બ્રહ્માનુ ચ તનં સમાપ્તમ્॥
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