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Tattva Bodha

तबोधः

ौीशरभगवादाचाय ू णीतः
INVOCATION

वासदुवेेयोगीं ना ानूदं गुम ।्
ममुुणूां िहताथा य तबोधोिभधीयत े ॥
साधनचतुयसािधकािरणां मोसाधनभतूं
तिववकेूकारं वामः ।
१ SADHANA CHATUSHTAYA (The four-fold qualifications)

साधनचतुयं िकम ?्

िनािनविुववकेः ।
इहामऽुाथ फलभोगिवरागः ।
शमािदषसिः ।
ममुुुं चिेत ।
१.१ VIVEKA (Discrimination)

िनािनविुववकेः कः ?
िनवकंे ॄ तितिरं सव मिनम ।्
अयमवे िनािनविुववकेः ।
१.२ VAIRAGYA (Dispassion)

िवरागः कः ?
इहग भोगषे ु इारािहम ।्
१.३ SHATKA SAMPATTI

शमािदसाधनसिः का ?
शमो दम उपरमििता ौा समाधान ं च इित ।
१.३.१ SAMA

शमः कः ?
मनोिनमहः ।
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१.३.२ DAMA

दमः कः ?
चरुािदबािेयिनमहः ।
१.३.३ UPARAMA OR UPARATI

उपरमः कः ?
धमा नुानमवे ।
१.३.४ TITIKSHA

ितिता का ?
शीतोसखुःखािदसिहुम ।्
१.३.५ SHRADDHA

ौा कीशी ?
गुवदेावाािदष ु िवासः ौा ।
१.३.६ SAMADHANA

समाधान ं िकम ?्

िचकैामता ।
१.४ MUMUKSHUTVAM

ममुुुं िकम ?्

मोो मे भयूाद ् इित इा ।
एतत स्ाधनचतुयम ।्
ततिववकेािधकािरणो भवि ।
२ TATTVA VIVEKA (Enquiry into Truth)

तिववकेः कः ?
आा सं तदत स्व िमिेत ।
आा कः ?
लूसूकारणशरीराितिरः पकोशातीतः सन ्
अवाऽयसाी सिदानपः सन ्
यिित स आा ।
२.१ THE FIVE SHEATHS (Pancha Kosa)

२.२ SHARIRA TRAYA (The Three Bodies)

२.३ AVASTHA TRAYA (The Three States)

२.४ SATCHIDANANDA SVARUPA (Existence-Knowledge-Bliss)

३ STHULA-SUKSHMA-KARANA SHARIRAS (Sharira-Traya)
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३.१ STHULA SHARIRA

लूशरीरं िकम ?्

पीकृतपमहाभतूःै कृतं समजं
सखुःखािदभोगायतनं शरीरम ्
अि जायते वध त े िवपिरणमते अपीयते िवनँयतीित
षिकारवदतेलूशरीरम ।्
३.२ SUKSHMA SHARIRA

सूशरीरं िकम ?्

अपीकृतपमहाभतूःै कृतं समजं
सखुःखािदभोगसाधनं
पानिेयािण पकमियािण पूाणादयः
मनकंै बिुकैा
एवं सदशाकलािभः सह यिित तूशरीरम ।्
३.२.१ nANA INDRIYAS (Organs of Perception)

ौोऽं क ् चःु रसना याणम इ्ित प ानिेयािण ।
ौोऽ िददवेता ।
चो वायःु ।
चषुः सयू ः ।
रसनाया वणः ।
याण अिनौ ।
इित ानिेयदवेताः ।
ौोऽ िवषयः शमहणम ।्
चो िवषयः शमहणम ।्
चषुो िवषयः पमहणम ।्
रसनाया िवषयः रसमहणम ।्
याण िवषयः गमहणम इ्ित ।
३.२.२ KARMA INDRIYAS (Organs of Action)

वाािणपादपायपूानीित पकमियािण ।
वाचो दवेता विः ।
हयोिरः ।
पादयोिव ःु ।
पायोमृ ःु ।
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उप ूजापितः ।
इित कमियदवेताः ।
वाचो िवषयः भाषणम ।्
पायोिव षयः वमुहणम ।्
पादयोिव षयः गमनम ।्
पायोिव षयः मलागः ।
उप िवषयः आन इित ।
३.३ KARANA SHARIRA

कारणशरीरं िकम ?्

अिनवा ानािवापं शरीरय कारणमाऽं
सपाऽान ं िनिव ककपं यदि तारणशरीरम ।्
४ AVASTHA TRAYA (The Three States)

अवाऽयं िकम ?्

जामसषुुवाः ।
४.१ JAGRAT AVASTHAA (Waking State)

जामदवा का ?
ौोऽािदानिेयःै शािदिवषयै ायत े इित यत ्
सा जामदावा ।
लू शरीरािभमानी आा िव इुते ।
४.२ SVAPNA AVASTHA (Dream State)

ावा केित चते ?्

जामदवायां यं यद ्ौतुम ्
तिनतवासनया िनिासमये यः ूपः ूतीयत े सा
ावा ।
सूशरीरािभमानी आा तजैस इुते ।
४.३ SUSHUPTI AVASTHA (Deep-sleep State)

अतः सषुुवा का ?

अहं िकमिप न जानािम सखुने मया िनिाऽनभुयूत इित
सषुुवा ।
कारणशरीरािभमानी आा ूा इुते ।
५ PANCHA KOSHAS

प कोशाः के ?
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अमयः ूाणमयः मनोमयः िवानमयः आनमयिेत ।
५.१ ANNAMAYA KOSHA (Food Sheath)

अमयः कः ?
अरसनेवै भूा अरसनेवै विृं ूा अपपिृथां
यिलीयते तदमयः कोशः लूशरीरम ।्
५.२ PRANAMAYA KOSHA (Vital Air Sheath)

ूाणमयः कः ?
ूाणााः पवायवः वागादीियपकं ूाणमयः कोशः ।
५.३ MANOMAYA KOSHA (Mental Sheath)

मनोमयः कोशः कः ?
मन ानिेयपकं िमिला यो भवित स मनोमयः कोशः ।
५.४ VI nANAMAYA KOSHA (Intellectual Sheath)

िवानमयः कः ?
बिुानिेयपकं िमिला यो भवित स िवानमयः कोशः ।
५.५ ANANDAMAYA KOSHA (Bliss Sheath)

आनमयः कः ?
एवमवे कारणशरीरभतूािवामिलनसं
िूयािदविृसिहतं सत आ्नमयः कोशः ।
एतोशपकम ।्
५.६ PANCHAKOSHATITA

मदीयं शरीरं मदीयाः ूाणाः मदीयं मन
मदीया बिुम दीयं अानिमित नेवै ायत े
तथा मदीयने ातं कटककुडल गहृािदकं
ािं तथा पकोशािदकं ािम ्
मदीयने ातमाा न भवित ॥
६ ATMAN

आा तिह कः ?
सिदानपः ।
सिम ?्

कालऽयऽेिप िततीित सत ।्
िचिम ?्
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ानपः ।
आनः कः ?
सखुपः ।
एवं सिदानपं ाानं िवजानीयात ।्
७ JAGAT (The Universe)

अथ चतिुवशिततोिूकारं वामः ।
ॄाौया सरजमोगणुािका माया अि ।
७.१ BRAHMAN

७.२ MAYA

७.३ CREATION

७.३.१ EVOLUTION OF THE FIVE ELEMENTS

ततः आकाशः सतूः ।
आकाशाद ्वायःु ।
वायोजेः ।
तजेस आपः ।
अधयः पिृथवी ।
७.३.२ EVOLUTION OF THE SATTVA ASPECT

७.३.२.१ ORGANS OF PERCEPTION

एतषेां पतानां मे
आकाश सािकाशंात ौ्ोऽिेयं सतूम ।्
वायोः सािकाशंात ्िगियं सतूम ।्
अःे सािकाशंात च्िुरियं सतूम ।्
जल सािकाशंात र्सनिेयं सतूम ।्
पिृथाः सािकाशंात य्ाणिेयं सतूम ।्
७.३.२.२ ANTAHKARANA (Mind)

एतषेां पतानां समिसािकाशंात ्
मनोबुहार िचाःकरणािन सतूािन ।
सिवकाकं मनः ।
िनयािका बिुः ।
अहंकता  अहंकारः ।
िचनकतृ  िचम ।्
मनसो दवेता चमाः ।
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बुे ॄा ।
अहंकार िः ।
िच वासदुवेः ।
७.३.३ EVOLUTION OF THE RAJAS ASPECT

एतषेां पतानां मे
आकाश राजसाशंात व्ािगियं सतूम ।्
वायोः राजसाशंात प्ाणीियं सतूम ।्
वःे राजसाशंात प्ादिेयं सतूम ।्
जल राजसाशंात उ्पिेयं सतूम ।्
पिृथा राजसाशंात ग्दुिेयं सतूम ।्
एतषेां समिराजसाशंात प्ूाणाः सतूाः ।
७.३.४ EVOLUTION OF THE TAMASIC ASPECT

एतषेां पतानां तामसाशंात ्
पीकृतपतािन भवि ।
पीकरणं कथम इ्ित चते ।्
एतषेां पमहाभतूानां तामसाशंपम ्
एकमकंे भतूं िधा िवभ एकमकेमध पथृक ्
तू वा अपरमपरमध चतधुा िवभ
ाध मषे ुअधष ुभागचतुयसयंोजनं काय म ।्
तदा पीकरणं भवित ।
एतेः पीकृतपमहाभतूेः लूशरीरं भवित ।
एवं िपडॄाडयोरैं सतूम ।्
८ ISHVARA AND THE ADHISHTHANA DEVATAS

९ JIVA AND ISHVARA

लूशरीरािभमािन जीवनामकं ॄूितिबं भवित ।
स एव जीवः ूकृा ात ई्रं िभने जानाित ।
अिवोपािधः सन आ्ा जीव इुते ।
मायोपािधः सन ई्र इुते ।
एवं उपािधभदेात ज्ीवेरभदेिः यावय ं ितित
तावय ं जमरणािदपससंारो न िनवत त े ।
ताारणा जीवेरयोभदबिुः ीकाया  ।
१० TAT TWAMASI (That Thou Art)
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नन ु साहंकार िकंिच जीव िनरहंकार सव
ईर तमसीित महावाात क्थमभदेबिुः ाभयोः
िवधमा बाात ।्
इित चे । लूसूशरीरािभमानी पंदवााथ ः ।
उपािधिविनम ुं समािधदशासं शुं चतैं
पंदलाथ ः ।
एवं सव ािदिविश ईरः तदवााथ ः ।
उपािधशूं शुचतैं तदलाथ ः ।
एवं च जीवेरयो चतैपणेाऽभदे े बाधकाभावः ।
११ JIVANMUKTA

एवं च वदेावाःै सुपदशेने च सविप
भतूषे ु यषेां
ॄबिुा त े जीवुाः इथ ः ।
नन ुजीवुः कः ?
यथा दहेोऽहं पुषोऽहं ॄाणोऽहं शिूोऽहमीित
ढिनयथा नाहं ॄाणः न शिूः न पुषः
िक ुअसगंः सिदान पः ूकाशपः सवा या मी
िचदाकाशपोऽीित ढिनय
पोऽपरोानवान ज्ीवुः ॥
११.१ ASANGA (Unattached)

११.२ SATCHIDANANDA (Existence-Knowledge-Bliss)

११.३ SARVANTARYAMI (The Indweller of All)

११.४ CHIDAKASARUPA (Formless Consciousness)

११.५ APAROKSHA nANA

११.६ FREEDOM FROM BONDAGE

ॄवैाहमीपरोानने िनिखलकमबिविनम ुः
ात ।्
कमा िण कितिवधािन सीित चते ्
आगािमसितूारभदेने िऽिवधािन सि ।
ानोनरं ािनदहेकृतं पुयपापपं कम 
यदि तदागामीिभधीयत े ।
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सितं कम  िकम ?्

अनकोिटजनां बीजभतूं सत य्मजातं पवूा िज तं
ितित तत स्ितं येम ।्
ूारं कम  िकिमित चते ।्
इदं शरीरमुा इह लोके एवं सखुःखािदूदं यम
तारं
भोगने नं भवित ूारकमणां भोगादवे य इित ।
१२ KARMA

१३ FREEDOM FROM BONDAGE

सितं कम  ॄवैाहिमित िनयाकानने नँयित ।
आगािम कम अिप ानने नँयित िकंच आगािम कमणां
निलनीदलगतजलवत ्ािननां सो नाि ।
िकंच ये ािननंवुि भजि अचयि ताित
ािनकृतं आगािम पुयं गित ।
ये ािननं िनि िषि ःखूदान ं कुव ि ताित
ािनकृतं सव मागािम िबयमाणं यदवां कम 
पापाकं तित ।
सुदः पुयकृतं दः पापकृं गृि ।
तथा चािवसंारं तीा  ॄानिमहवै ूाोित ।
तरित शोकमािवत इ्ित ौतुःे ।
तन ुं जत ु वा काँयां पच गहृऽेथ वा ।
ानसािसमये मुाऽसौ िवगताशयः । इित तृे ।
इित ौीशरभगवादाचाय ू णीतः तबोधूकरणं समाम ।्

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi (sunderh@hotmail.com)
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