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.. tattvabodhaH ..

॥ त वबोधः ॥
१.० साधनचतु यम्
२.० त विववेकः
३.० शरीरत्रयम्
४.० ज्ञाने न्द्रयाण
५.० कम न्द्रयाण
६.० अवस्थात्रयम्
७.० पञ्चकोशाः
८.० आत्मन्
९.० चतु वशतत वोत्प त्तप्रकारम्
१०.० जीवे र भेदबुद्ध
११.० जीवे रकै्य
१२.० जीवन्मुिक्तः
१३.० कमार्ण

वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गु म् ।
मुमुक्षूणां िहताथार्य त वबोधोऽभधीयते ॥

साधनचतु यसम्प ाधका रणां मोक्षसाधनभूतं
त विववेकप्रकारं व यामः ।
१.० साधनचतु यम्

साधनचतु यं िकम् ?
१.१ िनत्यािनत्यवस्तुिववेकः ।
१.२ इहामुत्राथर्फलभोगिवरागः ।
१.३ शमािदषट्कसम्प त्तः ।
१.४ मुमुक्षुत्वं चेत ।

१.१.१ िववेकः
िनत्यािनत्यवस्तुिववेकः कः ?
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॥ त वबोधः अङ्कत ॥

िनत्यवस्त्वेकं ब्र तद्व्यत रकं्त सवर्मिनत्यम् ।
अयमेव िनत्यािनत्यवस्तुिववेकः ।

१.१.२ वरैाग्यम्
िवरागः कः ?

इहस्वगर्भोगेषु इच्छारािहत्यम् ।

१.१.३ शमािदसाधनसम्प त्तः का ?
शमो दम उपरम स्ततक्षा श्रद्धा समाधानं च इत ।

१.१.३.१ शमः
शमः कः ?

मनोिनग्रहः ।
१.१.३.२ दमः

दमः कः ?
चक्षुरािदबा े न्द्रयिनग्रहः ।

१.१.३.३ उपरमः
उपरमः कः ?

स्वधमार्नु ानमेव ।
१.१.३.४ ततक्षा

ततक्षा का ?
शीतोष्णसुखदःुखािदसिहष्णतु्वम् ।

१.१.३.५ श्रद्धा
श्रद्धा क शी ?

गु वेदान्तवाक्यािदषु िव ासः श्रद्धा ।
१.१.३.६ समाधानम्

समाधानं िकम् ?
चत्तैकाग्रता ।

१.४ मुमुक्षुत्वम्
मुमुक्षुत्वं िकम् ?
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मोक्षो मे भूयाद् इत इच्छा ।
एतत् साधनचतु यम् ।
ततस्त विववेकस्याधका रणो भव न्त ।

२.० त विववेकः
२.१ त विववेकः कः ?

आत्मा सत्यं तदन्यत् सवर्ं िमथ्येत ।
२.२ आत्मा कः ?

स्थूलसू मकारणशरीराद्व्यत रक्तः पञ्चकोशातीतः
सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चदानन्दस्व पः सन्
य स्त त स आत्मा ।

३.० शरीरत्रयम्
३.१ स्थूलशरीरं िकम् ?

पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतःै कृतं सत्कमर्जन्यं
सुखदःुखािदभोगायतनं शरीरम्
अ स्त जायते वधर्ते िवप रणमते अपक्षीयते िवनश्यतीत
ष ड्वकारवदेतत्स्थूलशरीरम् ।

३.२ सू मशरीरं िकम् ?
अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतःै कृतं सत्कमर्जन्यं
सुखदःुखािदभोगसाधनं पञ्चज्ञाने न्द्रयाण
पञ्चकम न्द्रयाण पञ्चप्राणादयः मन ैकं
बुद्ध ैका एवं स दशाकलाभः सह य त्त त
तत्सू मशरीरम् ।

३.३ कारणशरीरं िकम् ?
अिनवार्च्याना िव ा पं शरीर यस्य कारणमात्रं
सत्स्व प अज्ञानं िन वकल्पक पं यद स्त
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॥ त वबोधः अङ्कत ॥

तत्कारणशरीरम् ।
सत्स्व पाज्ञानं िन वकल्पक पं यद स्त
तत्कारणशरीरम् ।

४.० ज्ञाने न्द्रयाण
४.१ श्रोत्रं त्वक् चक्षुः रसना ाणम् इत पञ्च ज्ञाने न्द्रयाण ।
४.१.० ज्ञाने न्द्रयदेवताः
४.१.१ श्रोत्रस्य िदग्देवता ।
४.१.२ त्वचो वायःु ।
४.१.३ चक्षुषः सूयर्ः ।
४.१.४ रसनाया व णः ।
४.१.५ ाणस्य अ नौ ।

इत ज्ञाने न्द्रयदेवताः ।
४.२ ज्ञाने न्द्रयिवषयाः
४.२.१ श्रोत्रस्य िवषयः शब्दग्रहणम् ।
४.२.२ त्वचो िवषयः स्पशर्ग्रहणम् ।
४.२.३ चक्षुषो िवषयः पग्रहणम् ।
४.२.४ रसनाया िवषयः रसग्रहणम् ।
४.२.५ ाणस्य िवषयः गन्धग्रहणम् इत ।

५.० कम न्द्रयाण
५.१ वाक्पाणपादपायूपस्थानीत पञ्चकम न्द्रयाण ।
५.१.० कम न्द्रयदेवताः
५.१.१ वाचो देवता वि ः ।
५.१.२ हस्तयो रन्द्रः ।
५.१.३ पादयो वष्णःु ।
५.१.४ पायोमृर्त्यःु ।
५.१.५ उपस्थस्य प्रजापतः ।

इत कम न्द्रयदेवताः ।
५.२ कम न्द्रयिवषयाः
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५.२.१ वाचो िवषयः भाषणम् ।
५.२.२ पाण्यो वषयः वस्तुग्रहणम् ।
५.२.३ पादयो वषयः गमनम् ।
५.२.४ पायो वषयः मलत्यागः ।
५.२.५ उपस्थस्य िवषयः आनन्द इत ।

६.० अवस्थात्रयम्
अवस्थात्रयं िकम् ?

६.१ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थाः ।

६.१.१ जाग्रदवस्था का ?
श्रोत्रािदज्ञाने न्द्रयःै शब्दािदिवषयै ज्ञायते
इत यत् सा जाग्रदवस्था ।

६.१.१.१ स्थूल शरीराभमानी आत्मा िव इत्यचु्यते ।

६.१.२ स्वप्नावस्था केत चेत् ?
जाग्रदवस्थायां यद्दृ ं यद् श्रुतम्
तज्जिनतवासनया िनद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते
सा स्वप्नावस्था ।

६.१.२.१ सू मशरीराभमानी आत्मा तजैस इत्यचु्यते ।

६.१.३ अतः सुषुप्त्यवस्था का ?
अहं िकमिप न जानािम सुखेन मया िनद्राऽनुभूयत इत
सुषुप्त्यवस्था ।

६.१.३.१ कारणशरीराभमानी आत्मा प्राज्ञ इत्यचु्यते ।

७.० पञ्चकोशाः
७.१ पञ्च कोशाः के ?

अ मयः प्राणमयः मनोमयः िवज्ञानमयः आनन्दमय ेत ।
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॥ त वबोधः अङ्कत ॥

७.१.१ अ मयः कः ?
अ रसेनवै भूत्वा अ रसेनवै वृद्ध प्राप्य
अ पपृथव्यां यि लीयते तद मयः कोशः
स्थूलशरीरम् ।

७.१.२ प्राणमयः कः ?
प्राणा ाः पञ्चवायवः वागादी न्द्रयपञ्चकं
प्राणमयः कोशः ।

७.१.३ मनोमयः कोशः कः ?
मन ज्ञाने न्द्रयपञ्चकं िम लत्वा यो भवत स
मनोमयः कोशः ।

७.१.४ िवज्ञानमयः कः ?
बुद्धज्ञाने न्द्रयपञ्चकं िम लत्वा यो भवत स
िवज्ञानमयः कोशः ।

७.१.५ आनन्दमयः कः ?
एवमेव कारणशरीरभूतािव ास्थम लनस वं
िप्रयािदवृ त्तसिहतं सत् आनन्दमयः कोशः ।
एतत्कोशपञ्चकम् ।

८.० आत्मन्
मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मन
मदीया बुद्धमर्दीयं अज्ञानिमत स्वेनवै ज्ञायते
त था मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डल गृहािदकं
त था मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहािदकं
स्वस्मि ं तथा पञ्चकोशािदकं स्वस्मि ं
मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवत ॥

८.१ आत्मा त ह कः ?
सच्चदानन्दस्व पः ।

८.१.१ स त्कम् ?
कालत्रयेऽिप त तीत सत् ।

८.१.२ च त्कम् ?
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ज्ञानस्व पः ।
८.१.३ आनन्दः कः ?

सुखस्व पः ।
८.२ एवं सच्चदानन्दस्व पं स्वात्मानं िवजानीयात् ।

९.० अथ चतु वशतत वोत्प त्तप्रकारं व यामः ।
९.१ ब्र ाश्रया स वरजस्तमोगुणा त्मका माया अ स्त ।
९.१.१ ततः आकाशः सम्भूतः ।
९.१.२ आकाशाद् वायःु ।
९.१.३ वायोस्तेजः ।
९.१.४ तेजस आपः ।
९.१.५ अद्भ्यः पृथवी ।
९.२ ज्ञाने न्द्रयसम्बूत

एतेषां पञ्चत वानां मध्ये
९.२.१ आकाशस्य सा त्वकांशात् श्रोत्रे न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.२.२ वायोः सा त्वकांशात् त्विग न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.२.३ अग्नेः सा त्वकांशात् चक्षु र न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.२.४ जलस्य सा त्वकांशात् रसने न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.२.५ पृथव्याः सा त्वकांशात् ाणे न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.३ अन्तःकरण सम्भूत

एतेषां पञ्चत वानां समि सा त्वकांशात्
मनोबुद्ध्यहङ्कार चत्तान्तःकरणािन सम्भूतािन ।

९.३.१ सङ्कल्पिवकल्पात्मकं मनः ।
९.३.२ िन या त्मका बुद्धः ।
९.३.३ अहकंतार् अहकंारः ।
९.३.४ चन्तनकतृर् चत्तम् ।
९.४ अन्तःकरणदेवताः
९.४.१ मनसो देवता चन्द्रमाः ।
९.४.२ बुद्धेब्रर् ा ।
९.४.३ अहकंारस्य द्रः ।
९.४.४ चत्तस्य वासुदेवः ।
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॥ त वबोधः अङ्कत ॥

९.५ कम न्द्रतसम्भूत
एतेषां पञ्चत वानां मध्ये

९.५.१ आकाशस्य राजसांशात् वािग न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.५.२ वायोः राजसांशात् पाणी न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.५.३ वन्हे राजसांशात् पादे न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.५.४ जलस्य राजसांशात् उपस्थे न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.५.५ पृथव्या राजसांशात् गुदे न्द्रयं सम्भूतम् ।
९.५.६ एतेषां समि राजसांशात् पञ्चप्राणाः सम्भूताः ।
९.६ पञ्चत वसम्भूत
९.६.१ एतेषां पञ्चत वानां तामसांशात्

पञ्चीकृतपञ्चत वािन भव न्त ।
पञ्चीकरणं कथम् इत चेत् ।

९.६.२ एतेषां पञ्चमहाभूतानां तामसांशस्व पम्
एकमेकं भूतं ि धा िवभज्य एकमेकमधर्ं पृथक्
तूष्ण व्यवस्थाप्य अपरमपरमधर्ं चतुधार्ं िवभज्य
स्वाधर्मन्येषु अधषु स्वभागचतु यसंयोजनं
कायर्म् । तदा पञ्चीकरणं भवत ।

९.६.३ एतेभ्यः पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं
भवत ।

९.६.४ एवं िपण्डब्र ाण्डयोरकै्यं सम्भूतम् ।

१०.० जीवे र भेदबुद्ध
१०.१ स्थूलशरीराभमानी जीवनामकं ब्र प्रतिबम्बं भवत ।

स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ई रं भ त्वेन जानात ।
१०.२ अिव ोपाधः सन् आत्मा जीव इत्यचु्यते ।
१०.३ मायोपाधः सन् ई र इत्यचु्यते ।
१०.४ एवं उपाधभेदात् जीवे रभेद ि ः यावत्पयर्न्तं त त

तावत्पयर्न्तं जन्ममरणािद पसंसारो न िनवतर्ते ।
१०.५ तस्मात्कारणा जीवे रयोभदबुद्धः स्वीकायार् ।

8 sanskritdocuments.org



.. tattvabodhaH ..

११.० जीवे रकै्य
ननु साहकंारस्य कचदज्ञस्य जीवस्य िनरहकंारस्य
सवर्ज्ञस्य ई रस्य त वमसीत महावाक्यात्
कथमभेदबुद्धः स्यादभुयोः
िव द्धधमार्क्रान्तत्वात् । इत चे ।

११.१ स्थूलसू मशरीराभमानी त्वंपदवाच्याथर्ः ।
उपाधिविनमुर्कं्त समाधदशासम्प ं शुद्धं चैतन्यं
त्वंपदल याथर्ः ।

११.२ एवं सवर्ज्ञत्वािदिवश ई रः तत्पदवाच्याथर्ः ।
उपाधशून्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदल याथर्ः ।

११.३ एवं च जीवे रयो चैतन्य पेणाभेदे बाधकाभावः ।

१२.० जीवन्मुिक्तः
एवं च वेदान्तवाक्यःै सद्गु पदेशेन च सवष्विप भूतेषु
येषां ब्र बुद्ध त्प ा ते जीवन्मुक्ताः इत्यथर्ः ।

१२.१ ननु जीवन्मुक्तः कः ?
यथा देहोऽहं पु षोऽहं ब्रा णोऽहं शूद्रोऽहमस्मीत

ढिन यस्तथा नाहं ब्रा णः न शूद्रः न पु षः
िकन्तु असंगः सच्चदानन्दस्व पः प्रकाश पः
सवार्न्तयार्मी चदाकाश पोऽस्मीत ढिन य
पोऽपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः ॥

१२.२ ब्र वैाहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन िन खलकमर्बन्धिविनमुर्क्तः स्यात्
।

१३.० कमार्ण
कमार्ण कतिवधािन सन्तीत चेत्

१३.१ आगािमस￭ञ्चतप्रारब्धभेदेन ित्रिवधािन स न्त ।
१३.१.१ ज्ञानोत्प यनन्तरं ज्ञािनदेहकृतं पुण्यपाप पं कमर्

यद स्त तदागामीत्यभधीयते ।
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॥ त वबोधः अङ्कत ॥

१३.१.२ स￭ञ्चतं कमर् िकम् ?
अनन्तकोिटजन्मनां बीजभूतं सत् यत्कमर्जातं पूवार्￭जर्तं
त त तत् स￭ञ्चतं जे्ञयम् ।

१३.१.३ प्रारब्धं कमर् िकिमत चेत् ।
इदं शरीरमुत्पा इह लोके एवं सुखदःुखािदप्रदं
यत्कमर् तत्प्रारब्धं
भोगेन न ं भवत प्रारब्धकमर्णां भोगादेव क्षय इत ।

१३.२ स￭ञ्चतं कमर् ब्र वैाहिमत िन यात्मकज्ञानेन नश्यत ।
१३.३ आगािम कमर् अिप ज्ञानेन नश्यत कच आगािम कमर्णां

न लनीदलगतजलवत् ज्ञािननां सम्बन्धो ना स्त ।
१३.४ कच ये ज्ञािननं स्तुव न्त भज न्त अचर्य न्त तान्प्रत

ज्ञािनकृतं आगािम पुण्यं गच्छत ।
१३.५ ये ज्ञािननं िनन्द न्त ि ष न्त दःुखप्रदानं कुवर् न्त तान्प्रत

ज्ञािनकृतं सवर्मागािम िक्रयमाणं यदवाच्यं कमर्
पापात्मकं तद्गच्छत । सु दः पुण्यकृतं
द ु र्दः पापकृत्यं गृ न्त ।

१३.६ तथा चात्मिवत्संसारं तीत्वार् ब्र ानन्दिमहवै प्राप्नोत ।
तरत शोकमात्मिवत् इत श्रुतेः ।

१३.७ तनुं त्यजतु वा काश्यां पचस्य गृहेऽथ वा ।
ज्ञानसम्प्राि समये मुक्तोऽसौ िवगताशयः । इत स्मृते ।

इत त वबोधप्रकरणं समा म् ।
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