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తత్వబోధ - తొలిపలుకు 
'తత్వబోధ' అనే ఈ చిన్నిగ్రంధం శంకరభగవత్పాదులు 

అందంచిన ప్రకరణగ్రంధం. ప్రకరణగ్రంధం అంటే వేదంత 
గ్రంధాలలో చెప్ాబడిన సంకేతికప్దల యొకక అర్థాలను 
న్నరవచించే గ్రంధమే ప్రకరణగ్రంధం.  
 ఇద వేదంతశాసాలలోన్న సంకేతికప్దల అర్థాన్ని 
న్నరవచించటం ప్రారంభంచి క్రమక్రమంగా మెట్టుమెట్టుగా 
ఆతమజ్ఞానాన్ని అందంచి మోక్షస్థాతిన్న తెలియజెప్పా, ఆచరణకు 
అనుకూలమైన సలహాలన్నస్త్నిద. అంతేకాదు ఇందులో 'తత్వమస్థ' 
మహావాకాాన్ని వివరంచిన విధం కూడా విశేషమైనద. ఎంతో 
తేలికగా, సమానుాలకు కూడా అరధమయ్యా విధంగా 
మహావాకాార్థాన్ని తెలియజేయటం ఇందులోన్న ప్రతేాకత. ఈ గ్రంధం 
అంత్ప అతాంత స్తలభశైలిలో సగంద. ప్రారంభ సధకుల నుండి 
అత్యానిత స్థాతిలో ఉని సధకుల వరకూ అందరూ తెలుస్తకోదగన 
చినిగ్రంధం ఈ తత్వబోధ.  
 ఇందులో ప్రప్ంచతత్ప్వన్ని, దన్నకి ఆధారమైన ప్రమాతమ 
తత్ప్వన్ని కూడా తెలియజేయటం జరగంద. ఇంత చినిగ్రంధంలో 
ఎంతో గొప్ా వేదంత విషయాన్ని బోధంచిన శంకరుల అపార 
మేధాశకి్ ఇందులో మనకు కన్నప్పస్త్ంద.  
 శంకరులు గొప్ా మేధాశకి్ సంప్నుిలు.  
 ఆచరణ పూరవకమైన స్థదధంత్పలతో -  
 ఆదరశవంతమైన ఆలోచనలతో -  
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 అపూరవమైన వాదనాప్టిమతో -  
 అద్వవతస్థదధంత ప్రచారంతో -  
 అస్వాస్ంగా ఉని భారతదేశాన్ని - విషమప్రస్థాత్యల నుండి 

కాపాడి  సనాతనధర్థమన్ని ననఃప్రతిష్ఠంచి సమస్ మానవాళిన్న 
తరంప్జేశారు. భవిషాత్ తర్థలకు సనామర్థాన్ని చూప్పంచారు. 

శంకర్థచారుాలు మేధావి, కవి, ప్రతిభాశాలి, తత్వజ్ఞాన్న, వైదక 
మత్పచారుాలు, న్నరుప్మానప్రజ్ఞాశాలి, సంసకరణాభలాష్, 
వేదవేదంతవేత్, భకి్సహితా స్రషఠ, వేదవిజ్ఞాన భగీరధుడు, న్నరవకలా 
తపోన్నధ, వేదవిజ్ఞానన్నధ, తరక, వాాకరణ, కావా, నాటక, నర్థణ 
గ్రంధాలను ఆపోసనబటిున మహాత్యమడు. ఏకసంత్పగ్రాహి. అంతటి 
మహాత్యమడు అందంచినదే ఈ ప్రకరణగ్రంధం - తత్వబోధ. ఇక 
గ్రంధంలోన్నకి ప్రవేశిదదం. 

 
శ్రీ దేవిశెటిు చలప్తిర్థవు 

గ్రంధ వాాఖ్యాత 
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తత్వబోధ 
మందుగా ప్రారాన  

(1)  ఓం వాస్తదేవేంద్ర యోగీంద్రం నత్పవ  జ్ఞాన ప్రదం గురుం |  
మమక్షూణాం హిత్పర్థాయ తత్వబోధోఽభధీయతే ||  

 
I. ప్రకరణం - గ్రంధ ప్రచయం - అనుబంధచత్యషఠయం 

 

(2)  సధన చత్యషుయ సంప్నాిధకారణాం |  
మోక్ష సధన భూతం, తత్వ వివేక ప్రకారం వక్ష్యామః ||  

 

(3)  సధన చత్యషుయం కిం?  
న్నత్పాన్నతా వస్త్ వివేకః  
ఇహా మత్రారా ఫలభోగ విర్థగః  
శమాద షటక సంప్తి్ః  
మమక్షుతవం చేతి.  

 

సధన చత్యషుయం: 
 

(4)  న్నత్పాఽన్నతా వస్త్ వివేకః కః ?  
న్నతావస్త్్వకం బ్రహ్మ తద్ వాతిరక్ం సరవమన్నతాం  
అయమేవ న్నత్పాఽన్నతావస్త్ వివేకః ||  

(5)  విర్థగః కః ? 
ఇహ్ సవరాభోగేషు ఇచాార్థహితాం.  

(6)  శమాద సధన సంప్తి్ః కా?  
శమో దమ ఉప్రమ స్థ్తిక్ష్య శ్రదధ సమాధానం చేతి.  
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(7)  శమః కః ? 
మనోన్నగ్రహ్ః  

(8)  దమః కః?  
చక్షుర్థద బాహ్ాంద్రియ న్నగ్రహ్ః 

(9)  ఉప్రమః కః ? 
సవధర్థమనుష్టున మేవ 

10.  తితిక్ష్య కా? 
శీతోషణస్తఖదుఃఖ్యద సహిషుణతవం 

11.  శ్రదధ కీ దృశీ ? 
గురువేదంత వాకాాదషు విశావసః శ్రదధ. 

12.  సమాధానం కిం? 
చితెవ్కాగ్రత్ప  

13.  మమక్షుతవం కిం? 
“మోక్షో మే భూయాత్” ఇతి ఇచాా 

14.  ఏతత్ సధన చత్యషుయం 
తతః తత్వ వివేక సాధకారణో భవంతి  

 

II ప్రకరణం : తత్వవిచారణ 
 

15. తత్వ వివేకః కః? 
ఆత్పమ సతాం; తదనాత్ సరవం మిధ్యాతి  

16.  ఆత్పమ కః?  
స్థాల స్థక్షమ కారణ శరీర్థత్ వాతిరక్ః  
ప్ంచకోశా తీతః సన్ అవసాత్రయసక్షీ  
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సచిిదనంద సవరూప్ః సన్ యస్థ్షఠతి స ఆత్పమ.  
17.  స్థాలశరీరం కిమ్?  

ప్ంచీకృత మహాభూతః కృతం, సతకరమజనాం,  
స్తఖదుఃఖ భోగాయతనం శరీరం అస్థ్  
జ్ఞయతే వరధతే విప్రణమతే అప్క్షీయతే  
వినశాతీతి షడివకారవ దేతత్ స్థాల శరీరమ్.  

18.  స్థక్షమ శరీరం కిమ్?  
అప్ంచీకృత మహాభూతః కృతం, సతకరమజనాం,  
స్తఖదుఃఖ్యద భోగసధనం, ప్ంచ జ్ఞానేంద్రియాణి,  
ప్ంచ కర్మంద్రియాణి, ప్ంచ ప్రాణాదయః  
మనశెవికం, బుదధశెవికా - ఏవం సప్్దశలాభః సహ్  
యతి్షఠతి తత్ స్థక్షమ శరీరమ్.  

19.  శ్రోత్రం తవక్ చక్షుః రసనా ఘ్రాణం  
ఇతి ప్ంచ జ్ఞానేంద్రియాణి.  
శ్రోత్రసా దగ్ దేవత్పః తవచో వాయః చక్షుషః స్థరాః,  
రసనాయా వరుణః, ష్రూణసా అశివనౌ  
ఇతి జ్ఞానేంద్రియ దేవత్పః.  
శ్రోత్రసా విషయః శబదగ్రహ్ణమ్  
తవచో విషయః సారశగ్రహ్ణమ్  
చక్షుషో విషయః రూప్ గ్రహ్ణమ్  
రసనాయా విషయః రస గ్రహ్ణమ్  
ష్రూణసా విషయః గంధ గ్రహ్ణం ఇతి.  
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20. వాక్ పాణి పాద పాయూప్సా నీతి ప్ంచకర్మంద్రియాణి  
వాచో దేవత్ప వహిిః, హ్స్యోరంద్రః, పాదయోరవషుణః  
పాయోరమృత్యాః ఉప్సాసా ప్రజ్ఞప్తిః;  
ఇతి కర్మంద్రియ దేవత్పః  
వాచో విషయః భాషణమ్  
పాణోా రవషయః వస్త్గ్రహ్ణమ్  
పాదయో రవషయః గమనమ్,  
పాయో రవషయః మలత్పాగః, 
ఉప్సాసా విషయః ఆనంద ఇతి.  

21.  కారణ శరీరం కిమ్?  
అన్నర్థవచాా నాదా విదారూప్ం  
శరీరదవయసా కారణ మాత్రం సత్వరూపాఽజ్ఞానం  
న్నరవకలాక రూప్ం యదస్థ్ తత్పకరణ శరీరమ్.  

22.  అవసాత్రయం కిమ్ 
జ్ఞగ్రత్ సవప్ి స్తషుప్్యవసా 

23. జ్ఞగ్రదవసా కా?  
శోత్రాద జ్ఞానేంద్రియః శబాదద విషయశి జ్ఞాయతే  
ఇతి యత్ స జ్ఞగ్రదవసా.  
స్థాలశరీర్థభమాన్న ఆత్పమ విశవ ఇత్యాచాతే.  

24.  సవపాివసా కా?  
సవపాివసా కేతి చేత్, జ్ఞగ్రదవసాయాం  
యత్ దృషుం యత్ శ్రుతం తజజన్నత వాసనాయ న్నద్రా సమయ్య  
యః ప్రప్ంచః ప్రతీయతే స సవపాివసా  
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స్థక్షమశరీర్థభమానీ ఆత్పమ తజస ఇత్యాచాతే.  
25. అతః స్తషుప్్యవసా కా?  

అహ్ం కిమప్ప న జ్ఞనామి స్తఖేన మయా  
న్నద్ర అను భూయత ఇతి స్తషుప్్యవసా  
కారణ శరీర్థభమానీ ఆత్పమ ప్రాజా ఇత్యాచాతే.  

26.  ప్ంచకోశాః కే?  
అనిమయః ప్రాణమయః మనోమయః విజ్ఞానమయః  
ఆనందమయ శేితి.  

 

 (3) ప్ంచకోశ వివరణ  
 

27.  అనిమయః కః?  
అనిరస్త్ నైవ భూత్పవ, అనిరస్త్ నైవ వృదధం ప్రాప్ా,  
అనిరూప్ ప్ృథివాాం య దవలీయతే,  
త దనిమయః కోశః స్థాలశరీరమ్.  

28. ప్రాణమయః కః? 
ప్రాణాదా ప్ంచవాయవః వాగాదంద్రియ ప్ంచకమ్ 
ప్రాణమయః కోశః  

29.  మనోమయః కః? 
మనశి జ్ఞానేంద్రియ ప్ంచకం మిలిత్పవ యో భవతి 
స మనోమయః కోశః  

30. విజ్ఞానమయః కః?  
బుదధ జ్ఞానేంద్రియప్ంచకం మిలిత్పవయో భవతి  
స విజ్ఞానమయః కోశః  
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31. ఆనందమయః కః? 
ఏవమేవ కారణశరీర భూత్పఽవిదాసా మలినసత్వం  
ప్రియాదవృతి్ సహితమ్. 

32.  'ఏతత్ కోశ ప్ంచకం'  
33. మదయం శరీరం, మదయా ప్రాణాః మదయం మనశి  

మదయా బుదధః, మదయం జ్ఞానమితి స్త్వనైవ జ్ఞాయతే!  
తదాథా మదయతేవన జ్ఞాతం కటక కుండల గృహాదకం  
సవసమద్ భనిం తథా ప్ంచకోశాదకం సవసమద్ భనిం  
మదయతేవన జ్ఞాతం, ఆత్పమన భవతి.  

34. ఆత్పమతరి కః?  
సచిదినంద సవరూప్ః   
సతికమ్?  
కాలత్రయ్య ఽ ప్ప తిషఠతీతి సత్ |  
చితికమ్?  
జ్ఞానసవరూప్ః |  
ఆనందః కః?  
స్తఖసవరూప్ః|  
ఏవం సచిిదనందసవరూప్ం సవత్పమనం విజ్ఞనీయాత్.  

35. అథ చత్యరవంశతి తతో్వతాతి్ ప్రకారం వక్ష్యామః,  
బ్రహామశ్రయా సత్వరజస్మో గుణాతమకా మాయా అస్థ్.  
తతః ఆకాశ స్ంభూతః ఆకాశా దవయః,  
వాయో స్త్్జః తేజసః ఆప్ః అద్య ప్ృథివీ.  

36. ఏతేష్టం ప్ంచతత్ప్వనాం మధ్యా ఆకాశసా  
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సతివకాంశాత్ శ్రోత్రంద్రియం సంభూతమ్.  
వాయోః సతి్వకాంశాత్ తవగంద్రియం సంభూతమ్.   
అగేిః సతి్వకాంశాత్ చక్షురంద్రియం సంభూతమ్. 
జలసా సతి్వకాంశాత్ రసనేంద్రియం సంభూతమ్.  
ప్ృథివాాః సతి్వకాంశాత్ ఘ్రాణంద్రియం సంభూతమ్. 
ఏతేష్టం ప్ంచతత్ప్వనాం సమష్ఠ సతివకాంశాత్  
మనో బుదధయహ్ంకార చిత్ప్ంతఃకరణాన్న సంభూత్పన్న.  

37. సంకలా వికలాాతమకం మనః న్నశిియాతిమకా బుదధః  
అహ్ం కర్థ్ అహ్ంకారః చింతనకర్ృ చిత్మ్.  

38. మనసో దేవత్ప చంద్రమాః బుదేధ బ్రహామ.  
అహ్ంకారసా రుద్రః చిత్సా వాస్తదేవః.  

39. ఏతేష్టం ప్ంచతత్ప్వనాం మధ్యా  
ఆకాశసా ర్థజసంశాత్ వాగంద్రియం సంభూతమ్.  
వాయోః ర్థజసంశాత్ పాణంద్రియం సంభూతమ్. 
వహ్ిః ర్థజసంశాత్ పాదేంద్రియం సంభూతమ్. 
జలసా ర్థజసంశాత్ గుదేంద్రియం సంభూతమ్.  
ప్ృథివాాః ర్థజసంశాత్ ఉప్స్త్్ంద్రియం సంభూతమ్.  
ఏతేష్టం సమష్ు ర్థజసంశాత్ ప్ంచ ప్రాణాః సంభూత్పః 

40. ఏతేష్టం ప్ంచతత్ప్వనాం త్పమసంశాత్  
ప్ంచీకృత ప్ంచతత్ప్వన్న భవన్న్.  

41.  ప్ంచీకరణం కధం ఇతిచేత్,  
ఏతేష్టం ప్ంచభూత్పనాం త్పమసంశసవరూప్మ్  
ఏకమేకం భూతమ్ దవధా విభజా,  
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ఏకమేక మరాం ప్ృథక్ తూష్ణం వావసాప్ా,  
అప్ర మప్రమారాం చత్యర్థా విభజా,  
సవరా మనేాషు అర్ాషు సవభాగ చత్యషుయ సంయోజనం 
కారామ్. 
తద ప్ంచీకరణం  భవతి .  

 
 

42. ఏతేభాః ప్ంచీకృత ప్ంచమహాభూతేభాః 
స్థాలశరీరం భవతి.  
ఏవం ప్పండ బ్రహామండయో రైకాం సంభూతమ్.  
 

జీవేశవర ఐకాత 4వ ప్రకరణం 
 

43. స్థాలశరీర్థభమాన్న జీవనామకం బ్రహ్మ ప్రతిబంబం భవతి  
స ఏవ జీవః ప్రకృత్పా సవసమత్ ఈశవరం భనితేవన జ్ఞనాతి.  
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44. అవిద్యాపాధః సన్ ఆత్పమజీవః ఇత్యాచాతే.  
మాయోపాధః సన్ ఈశవరః ఇత్యాచాతే.  

45. ఏవం ఉపాధ భేదత్ జీవేశవర భేద దృష్ు యావత్  
ప్రాంతం తిషఠతి  
త్పవతారాంతం జనమమరణాద రూప్ సంసరో న న్నవర్తే  
తసమత్ కారణాత్ న జీవేశవరయో ర్్దబుదధః స్వవకార్థా.  

46. నను సహ్ంకారసా కించిజాసా జీవసా  
న్నరహ్ం కారసా సరవజాసా ఈశవరసా  
తత్వమస్వతి మహావాకాాత్ కథం అభేదబుదధః సాత్,  
ఉభయోః విరుదధ ధర్థమక్రాన్త్పవత్.  

47. ఇతిచే ని స్థాల స్థక్షమ శరీర్థభమానీ తవం ప్ద వాచాారధః.  
ఉపాధ విన్నరుమక్ం సమాధ దశా సంప్నిం  
శుదధ చైతనాం తవం ప్ద లక్ష్యారధః  
ఏవం సరవజాత్పవద విశిషుః ఈశవరః తతాద వాచాారధః  
ఉపాధ శూనాం శుదధచైతనాం తతాద లక్ష్యారధః  
ఏవంచ జీవేశవరయోః చైతనారూపేణా భేదే బాధకా భావః.  

48. ఏవంచ వేదంత వాకవాః సదుారూప్దేశేన చ సర్వషవప్ప  
భూతేషు య్యష్టం బ్రహ్మబుదధ రుతానాిః తే జీవనుమకా్ః ఇతారధః  

49. నను జీవనుమక్ః కః?  
యథా దేహో ఽహ్ం నరషో ఽహ్ం బ్రాహ్మణో ఽహ్ం  
శూద్రో ఽహ్ మస్వమతి దృఢన్నశియః, తథా నాహ్ం  
బ్రాహ్మణః న శూద్రః న నరుషః కింత్య అసంగః సచిిదనంద 
రూప్ః,  
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ప్రకాశరూప్ః, సర్థవంతర్థామీ చిదకాశ రూప్ః, అస్వమతి దృఢ 
న్నశియ రూప్ః,  
అప్రోక్ష జ్ఞానవాన్ జీవనుమక్ః.  

50. బ్రహ్వమ వాహ్ మస్వమ తాప్రోక్షజ్ఞానేన న్నఖిల కరమబంధ  
విన్నరుమక్ః సాత్.  

51. కర్థమణి కతివిధాన్న సన్న్ ఇతి చేత్  
ఆగామి సంచిత ప్రారబధ భేదేన త్రివిధాన్న సన్న్.  

52. జ్ఞానోతాతానంతరం జ్ఞాన్న దేహ్కృతం నణాపాప్ రూప్ం  
కరమయదస్థ్ తదగామీ తాభధీయతే. 

53. సంచితం కరమ కిమ్?  
అనంతకోటి జనామనాం బీజభూతం సత్,  
యతకరమజ్ఞతం పూర్థవరజతం తిషఠతి తత్ సంచితమ్ జేాయమ్.  

54. ప్రారబధం కరమ కిమితి చేత్? 
ఇదం శరీర మత్పాదా, ఇహ్ లోకే, ఏవం  
స్తఖదుఃఖ్యద ప్రదం, యతకరమ తత్ ప్రారబధం  
భోగేన నషుం భవతి.  

55. సంచితం కరమ బ్రహ్వమవాహ్మితి న్నశియాతమక  
జ్ఞానేన నశాతి. ఆగామి కరమ అప్ప, జ్ఞానేన నశాతి,  
కించ ఆగామి కరమణా నళినీదళగత జలవత్  
జ్ఞాన్ననాం సంబంధో నాస్థ్.  
కించ య్య జ్ఞాన్ననం స్త్వంతి. భజన్న్, అరియన్న్,  
త్పన్పారతి జ్ఞాన్నకృతం, ఆగామి నణాం గచాతి,  
య్య జ్ఞాన్ననం న్నందన్న్, దవషన్న్. దుఃఖ ప్రదనం కురవన్న్  
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త్పన్పారతి జ్ఞాన్నకృతం, సరవమాగామి క్రియమాణం  
య దవాచాం కరమ పాపాతమకం తదాచాతి.  

56. తథా చాతమవిత్ సంసరం తీర్థ్వ,  
బ్రహామనంద మి హైవ ప్రాపోితి.  
తరతి శోక మాతమవిత్ ఇతి శృతేః  

57. తనుం తాజం వా కాశాామ్  
శవప్చ సా గృహ్ఽథవా 
జ్ఞాన సంప్రాప్ప్ సమయ్య  
మకో్ఽసౌ విగత్పశయః| ఇతి సమృతే శి.  

 

 

 Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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Audio CD, Video DVD, Book, E-Book, Pen Drive, External HDD రూపములలో అందుబాటులో గలవు 

I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, వనపరవం, విరాటపరవం, ఉద్యోగపరవం, భీష్మపర్వం, ద్రోణపర్వం, ....; 
జీవనసత్యోలు, ధరాాధర  ావిశే్లషణ; ద్రౌపది, కర్ణు డు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; శంతిపరవం విశ్లషాలు : 
II. ఆధాోతిాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, 
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోతిాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తతవ్బోధ, భజగోవిందం, వివేక చూడామణి,, శ్రీ దక్షిణామూర్తస్్్తత్రం, 
ఆతావిద్ోవిలాసం, ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, నిర్వవణష్ట్కం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధాోయములు 
V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవాస ,ో కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ో కైవల ,ో గరభ, సూర ,ో దరశన, త్యరసార, 
మహావాక ,ో పంచబ్రహ్ ,ా గోపాలత్యపిన ,ో వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ, 
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషు అ ట్ోత తర్ శ్తనామావ -ి గజంద్ర మోక్షం, 
కుచేలోపాఖ్యోనం. 
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్ాసూత్రములు 
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తుమ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా 
గర్తం్చి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కరవ్ోం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొకక ఆవశ్ోకత, 
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధం 
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం 
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తాల సూక్ులు, ఉతమ్ జీవనవిధానం, పరమారధ సాధనలు , మోక్ష సాధనా 
రహ్సోం , ధాోనం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం భావన ద్వరా ముకి,్ వినాయక చవితి, విఘ్ననశ్వర గాధ 
వెనుక ఆధాోతిాక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం. 
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు  
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