
संक्षि�प्त दासबोधामृत : अध्याय 2 : स्वगुण_परी�ा व त्रि�त्रिवध_ताप  व नवत्रिवधा_भक्ती 

(मूळ दासबोध दशक 3 : स्वगुण_परी�ा व त्रि�त्रिवध_ताप )

जन्म द:ुखाचा अन्कुर | शोक, भयान्चा सागर | कम( सन्चिन्चतान्चे फळ | जीवासी बन्धन शरीराचे (२.१) [३.१.१_४]

जन्म जीवाची अवदशा | क्षिचन्ता, क्रोध, अहन्तेचा वसा | नरक, चम(कुण्डान्चा गलका | छळवाद भूक तहानेचा (२.२) [३.१.६_४] 

झाला राव अथवा रन्क | पोटात त्रिवष्ठा, छातीत कफ | नाकी मेकुड, डोळ्यात क्षिचपुड | मखु_कमली 'थुन्क' चुकेना (२.३) 
[३.१.२१_३४]

नाना व्याधीन्चे उमाळे | नाना अपाय अपघातान्चे | नाना अनुभव शोकात्रिदकान्चे | आजीवन सवा(सही चुकेना (२.४) 
[३.२.१_३४] 

तारुण्यी �ण एक अंतुरी न त्रिदसे | जीव कासावीससा होतसे | कैवार क्षितचा सदवै घेतसे | बोले नीचोत्तर ेमायबापासी (२.५) 
[३.२.४२_४९] 

‘स्त्री'कारणे झाला लोभी | सांक्षिडला धम(, ईश्वर_भक्ती | सव(स्वाची केली सान्डी | तो अकस्मात मर ेभाया( (२.६) [३.२.५३_५८] 

‘स्त्री' केली दसुरी कुणी कुणी | अथवा कुणी पापी परद्वारी | शुभाशुभ काही उरलेच नाही | तो �य रोगे ग्रासिसले कायेला (२.७) 
[३.३.१४_१८] 

वैद्ये देता योग्य औषधे | मरता मरता वाचला वाटे | नवस देवान्चे फेक्षिडले सार े| आय ुवध(न पावावयासी (२.८) 

वंश वेलीला लागली फळॆ | क्वक्षिचत् काळ सुखात जातसे | तो ते लक्ष्मी रुसोत्रिन जातसे | भिभकेस लागली पोर ेबाळे (२.९) 
[३.४.१_३] 

घरचा पाडा मोडा त्रिवकून | रोकडा खचु(नी आभिणले धान्य | ते दोन त्रिदवसात जाता संपुन | भीक मागणे पनु: प्राप्त झाले (२.१०) 

'ऋण' घेऊन घर ठेवले गहाण | तोही रोकडा गेला संपनु | 'ऋण' न फेडता गेले हातातुन | घरही, मग हा त्रिनघे त्रिवदेशी (२.११) 

आपुला गांव रात्रिहला मागे | उद्वगेे क्षिचत्त भ्रत्रिमत झाले | मग रुदन प्रारन्चि]भले | उच्चस्वर े(२.१२) [३.४.३४_५१] 

त्रिवदेशी काही व्यासन्ग लाभला | जीवास थोडासा त्रिदलासा त्रिमळाला | तोच आवष(ण काळ पातला | हाहा:कार माजे चोहीकडे 
(२.१३) [३.५.१_११] 

मुले भांडुनी वेगवेगळी झाली | बापास देती एक खोली | तोच अकस्मात धाडी आली | लुटोत्रिन नेल्या लेकी सनुा (२.१४) 
[३.५.१६_२८] 

वाध(क्ये देह खन्गला | वात त्रिपत्ते अन्न पचेना | प्राभिणमा� ]हणती हा का मरनेा ? | खायला काळ पृन्चिaवचा_भार (२.१५) 
[३.५.३६_४८] 

ऐसा हा ताप 'जगण्या'चा | भवसागरी तडफडण्याचा | शोक सागरी डु]बण्याचा | त्रि�त्रिवध रूपे गान्जी सकला (२.१६) 

पत्रिहला ताप आध्यान्चिdमक | दसुरा तो आक्षिधदतै्रिवक | क्षितसरा जाणा आक्षिधभौक्षितक | ल�णे dयान्ची जाणोत्रिन घ्यावी (२.१७) 
[३.६.१_११] 

देह, इन्चिन्hय, प्राणेन सुखम् द:ुखम् च प्राप्यते | इमम् 'आध्यान्चिdमकम्’ तापम् पीडते सव( देत्रिहनाम् (२.१८) 

देह, इन्चिन्hये आणखी प्राण | यान्चे आक्षिध_व्याक्षिध योगे करून | जे जे होते द:ुख स]पादन | तो ताप आध्यान्चिdमक जाणावा (२.१९) 
[३.६.१३_१५] 

उदाहरणाथ( पडसे वा खोकला | दमा, ज्वर, खरूज, लचका | हगवण, मूळव्याक्षिध, अपचन, उचक्या | ताप हा आध्यान्चिdमक जाणावा
(२.२०) [३.६.१६_२५] 

�ुधा, तृष्णा, त्रिनhानाश | पोटशूल, आंव, जखम | भ्रत्रिमष्टपणा, अक्षित_त्रिवस्मरण | ताप हा आध्यान्चिdमक जाणावा (२.२१) 
[३.६.२६_४५] 

चाळीशीत लागला चष्मा | वा वाध(क्ये कमरते वाकला | केस झडले, आली अशक्तता | ताप हा आध्यान्चिdमक जाणावा (२.२२) 



[३.६.४६_५५] 

आता आक्षिध_भौक्षितक ताप ल�णे | सव( भूतान्चे सन्योगे लाभणे | जैसे का साप, वा डांस चावणे | जाणोत्रिन घेउया थोडक्यांत 
(२.२३) [३.७.१_५] 

सव(_भूतेन सन्योगात् सुखम् द:ुखम् प्रजायते | तत् सव(म् त्रिह संतापम् आक्षिध_भौक्षितक इक्षित स्मृत: (२.२४)

सजीव भुते पशु, पक्षि� कीटकात्रिदक | त्रिनजnव भूते गृह, वाहन, सयूा(त्रिदक | यान्च्या योगदानाने जे प्राप्त द:ुख | ते आक्षिध_भौक्षितक 
जाणावे (२.२५) [३.७.१_५] 

  सुसरीने नेले,  व्याघे्र खाले्ल | ख़ळाळी पाण्यात  सापडुन मेले | राजाजे्ञने तुरुन्गात डा]बले | हे सव(ही ताप   आक्षिध_भौक्षितक 
(२.२६) [३.७.१०_३५] 

   तस्कर अथवा दावेदार | अवक्षिचत लुटती वा करिरती सहंार | वाटेत जाता धडकली कार | हे सव(ही ताप   आक्षिध_भौक्षितक  
(२.२७) [३.७.४७_६६] 

    यदु्ध, भूक]प, ज्वालामुखी, महामारी |  अक्षितवषा(, महापुर,  रोगान्च्या साथी |  चक्रीय  वादळे,  झन्झावाती | हे सव(ही ताप  
आक्षिध_भौक्षितक  (२.२८) [३.७.६७_८७] 

 शुभाशुभेन कम(णा देहान्ते यमयातना | स्वग(, नरकात्रिद भोक्तव्यम्   इदम् चैव 'आक्षिधदतै्रिवकम्’ (२.२९)

आता आक्षिधदतै्रिवक ताप ल�णे |    शुभ, अशुभ कम( फलान्चे गुणे |   खाण्या, वागण्यातील  चकुीन्च्या मुळे | होणारी  पीडा, व्याधी, 
व्यथा (२.३०) [३.८.१_२] 

  मदान्धपणे   अत्रिववेके | जाणून बूज़नू वा दलु(�तेमुळे | घडलेल्या अकृdय दषु्कृdयामुळे | 'पाप'सन्चय सांठतच जातो  (२.३१) 
[३.८.३_८] 

  नगराक्षिधपती राज्याक्षिधपती | राष्ट्र ाक्षिधपती न्यायाक्षिधपती | आत्रिदकाद्वार ेदण्डने घडती | तसेैक्षिच दवैी दण्डनही घडे  (२.३२) 
[३.८.९_१२]

 त्रिनयम जे दवैी वा प्रकृतीचे | तेच यम_ब्रह्मदेवात्रिदकान्चे | शब्द कोणताही वापरल्याने | भावाथ( एकच तो जाणून घ्यावा (२.३३) 
[३.८.१३_१७]

 जे जे काही जन्मास येते | dया सवा(न्ना 'मृdयू' न चकेु | कधी ना कधी त्रिनक्षि{तपणे | घडणार हे जाणूनच वता(वे  (२.३४) 
[३.९.१_१२] 

 ऐसे जाणोत्रिनया जीवे | जीवनाचे 'साथ(क' करावे  | जगी मरणा नन्तरही रहावे | 'सdकीर्तित' रूपे  (२.३५) [३.९.४४] 

  भगवन्त भावाचा भुकेला | ज्याने सद्बावे हाकारिरला | dयास पावेल सन्कट काला | धांव घेई भक्तासाठी   (२.३६) 
[३.१०.१_११] 

  जैसा 'भाव' जयापाशी | तसैाच 'देव' dयाचेपासी | जाणे 'भाव' अन्तर_सा�ी | प्रdयेक प्राणीमा�ाचा    (२.३७) [३.१०.१३] 

  'त्रिवषय'जत्रिनत  जे जे सुख | dयाचेच पाठीशी लपोत्रिन 'द:ुख' | जैसे का पेढॆ खाता अगभिणत | पोटदखुी वा हगवण पुढे ठाके (२.३८)
[३.१०.६५_६६] 

 ]हणोत्रिनया शहाण्याने | 'त्रिवषय'सुख आवश्यक क्षिततुकेक्षिच भोगणे | dयाचेच पाठीशी न लागणे | रमवावे मन भगवद्भजनी   (२.३९) 
[३.१०.६७] 



(मूळ दासबोध दशक ४ :  नवत्रिवधा भक्ती 

    ऐका सकल श्रोते जन | कैसे असते "भगवद्भजन" | भत्रिक्त_भाव पूण( जे जे करिरती सज्जन |  देवासी 'त्रिप्रय' ते होती  सहज   
(२.४०) [४.१.१_५] 

    श्रवणम् कीत(नम् त्रिवष्णो:  स्मरणम् पादसेवनम्  | अच(नम् वन्दनम् दास्यम्  सख्यम् आdमत्रिनवेदनम् (२.४१)

 सव( प्रथम, सवा(तही सोपी |  'श्रवण_भत्रिक्त' ऐकण्याची 'यतु्रिक्त' |    एकवटून मन, क्षिचत्त लावुनी |    बुक्षिद्धग्राह्य  ज्ञान ते स्मरणी  ठेवा 
(२.४२) 

  आशा, उषा, लता दीदी | अनुराधा, मन्ना डे इdयात्रिदकान्ची | अभन्ग, दोहे, वाणी सन्तान्ची | ऐकून जाणून आचरणी  आणावे 
(२.४३) 

  अवश्य ऐकाव्या 'वाता(' रोजच्या |  परन्तु वाह्यात चचा(  आत्रिदका | अथवा 'मोबाइल'वरच्या गप्पा | यात वेळ वाया घालवू नये 
(२.४४) 

 आध्यान्चिdमक ज्ञान स]पादावे | 'श्रवण_भत्रिक्त'ने  हे साधावे | 'उपास्य' दवैत जे स्वत:चे | dयात्रिवषयी ऐकावे हरिरकथामृत (२.४५) 

   कम(, उपासना, ज्ञान माग( | योग, सिसद्धान्त, वैराग्य माग( | व्रते तीथ(या�ा, पुर{रण माग( | श्रवण करावे श्रद्धेने (२.४६)  
[४.१.७_१०] 

  ऐसे हे अवघेक्षिच ऐकावे | परन्तु 'सार' शोधून घ्यावे | 'असार' ते जाणोत्रिन dयागावे | यासिस नाव 'श्रवण_भत्रिक्त' (२.४७)  
[४.१.७_२९] 

 बहुत करावे पाठान्तर | कण्ठी धरावे ग्रन्थान्तर | भगवद्कथा त्रिनरन्तर | करीत जावी (२.४८) [४.२.३] 

 भगवन्ताची कीतn गायन | सगुण अवतारान्चे वण(न | या काया(सच नांव 'कीत(न’ | ‘त्रिनरूपणी' त्रिनगु(ण ज्ञान  वणा(वे (२.४९) 
[४.२.९_२३] 

 कीत(ने सन्तोषे परमाdमा | जनासिस सान्गोत्रिन समजात्रिवता | आपुले  ज्ञानही वाढते चतुर्विवधा | प्रdयेक वेळी सातdयाने (२.५०) 
[४.२.२७_३१] 

 आता भत्रिक्त 'त्रिवष्णो: स्मरणं’ |  जागृती येताच त्रिनhेतुन | हरिर नामाचे उच्चारण | सतत मनोमनी करीत जावे  (२.५०) [४.३.१_३]

 बालपणीच सवंय लागता | मर ेपय(न्त सांभाळोत्रिन वत(ता | ‘मो�' मुठीतच राहील सव(दा | क्षिचन्ता, उद्वेगात्रिदका पासोत्रिन (२.५१) 
[४.३.४_२१]    

  देवdव आहे सव( सृत्रिष्टत | चर_अचर, जड, चैतन्यात | तरीही अज्ञात्रिनयास न त्रिदसे दृष्टीस | मग  पादसेवन_भत्रिक्त करावी कैसी ? 
(२.५२) 

  जे दृष्टीस त्रिदसेचना | मनास अनुभवास येईचना |  सद्गरुु त्रिवना आकलेना | ]हणुनी सेवावा सद्गरुु (२.५३) [४.४.२_१०]

  संत, सद्गरुु सेवावे | अथवा देउळी सेवावे | स्वगृहीच मायबाप सेवावे | पुण्डलीकासम घरच्या घरीच (२.५४)  

  देव ब्राह्मण, महानुभाव | कष्टी, ऋग्ण, पन्गू मानव | गोमातात्रिदक पशु  वा वृ� | वट, तुलसीची करावी सेवा (२.५५) 
[४.४.२३_२६]

 आता ऐका 'अच(न' भक्ती |  शास्त्रोक्त उपचारान्च्या रीती |  समजोत्रिन घेऊन पूजाव्या मूतn | घरी, दारी, पारी देउळी  (२.५६) 
[४.५.१_३] 

  देव, ब्राह्मण,  साधू, सन्त | अक्षितथी, अग्नी, नदी वा समुh | परमाdमा सवा(ठायी सदोत्रिदत | भावानुसार पूजावा (२.५७) 
[४.५.४_१४] 

   हेही कत्रिठण वाटता | उचला बरासा दगड, धोण्डा | अथवा बरा त्रिदसणारा खडा | पूजावा तोच सद्भावेसी  (२.५८) 

 शास्त्रोक्त उपचार नसता माहीत | वहा फूल, पान जोडा हात |  मनातील भाव जाणुत्रिन सदाभिशव | सन्तोषतो पूण( भक्तावरी 
(२.५९) 

  तुकाई, जोगाई अथवा त्रिवठाबाई | खण्डोबा, ]हसोबात्रिदक देवता सव(ही |  सपु्रसन्न होती भक्तालागी | अन्त:करणी सद्भाव 



पाहोत्रिनया (२.६०) 

   काळ, वेळ, तब्येत | पाहुत्रिन मनोमनी कल्पना करीत | मानसपूजेनेही सन्तोषे देव | अन्तया(मी सव( सा�ी  (२.६१)

  जे जे आपणास पात्रिहजे | ते ते कल्पून वात्रिहजे | येणे प्रकार ेकीजे | मानस पूजा (२.६२) [४.५.३३]  

  आता ऐका सावधान | सहावी भक्ती जी 'वन्दन'| नमस्कारावे साधू, सज्जन | इष्ट मूतn वा गभस्तीसी (२.६३) [४.६.१_३] 

    आकाशात् पक्षिततम् तोयम्  यथा गच्छक्षित सागरम्  | सव( देव नमस्कार:  केशवम् प्रक्षित गच्छक्षित (२.६४) 

  याकारणे सव( देवतासी | नमस्कारावे अdयादरसेी | जळोत्रिन जाती पाप राशी | 'त्रिवनम्रता' बाणे अन्गात (२.६५) [४.६.११_१४] 

  सयू( नमस्कार, गुरु नमस्कार | इdयात्रिद योगासनान्चे  प्रकार | भिशकोत्रिन करिरता सोपस्कार | आरोग्यही वृक्षिद्धन्गत होते (२.६६) 

 ज्या भाण्ड्यात ओतावे जल | dया भाण्ड्यासारिरखाच घेई आकार | तसैाक्षिच अन्तया(मी देव | जाणोत्रिनया भाव पावे भक्तासी 
(२.६७)

 देवालयान्चा जीण�द्धार | नव्यान्ची उdपत्ती करिरता सादर | छ�, चामर,े वसे्त्र, अलन्कार | अर्विपता साधे 'दास्य_भक्ती' (२.६८) 
[४.७.१_८] 

 देवालयान्च्या पशुशाळा | नाट्य, नृdय, गायन शाळा | स्वय]पाक गृहे, भोजन शाळा | येथील सेवा ही 'दास्य_भक्ती' (२.६९) 
[४.७.९_१४]

 देवालयान्च्या धम(शाळा | वार्विषकोdसव, दीपोdसव, जयन्dया | इdयात्रिद कामात मदत करिरता | साधेल दवैी 'दास्य_भक्ती' (२.७०) 
[४.७.१५_२०] 

देवालयातील सडा संमाज(न | पा�, वस्त्र, स्त]भ प्र�ालन | आल्या गेल्यान्चे स्वागत संभाषण | ही कम�ही 'दास्य_भक्ती'चीच 
(२.७१) [४.७.१५_२८]    

  आता ऐका 'सख्य_भक्ती' | अजु(न, त्रिवभीषण, सुग्रीवा सारखी | 'सख्यdव' जोडॊत्रिन भगवन्तापाशी | आयषु्य अपा(वे dयाचे चरणी 
(२.७२) 

  देव ]हभिणजे आपुलाच 'प्राण' | 'श्वासोछ्वासा' प्रमाणे त्रिनकटच | 'आdमा_रामाचे' हे साक्षिन्नध्य | सहजच स]प्राप्त सवा(सी (२.७३) 
[४.८.१_१४]

देव भक्तान्चा कैवारी | देव अनाथान्चे र�ण करी | करुणा सागर पक्षिततोद्धारी | तयासी दरुी लोटताच न ये  (२.७४) 
[४.८.१८_३२] 

 नववी भक्ती 'आdमत्रिनवेदन' | 'मी' कोण आहे या स्वदेहात ? | आबालत: वाध(क्यात | पालटdया शरीरात 'मी' वसे कोण ? (२.७५)
[४.९.१_१०] 

  तो परमाdमा त्रिवश्व]भर 'सागर' |  मी dयाचाच ' अंश' एखाद्या थे]बासम | हे “अहम् ब्रह्माऽन्चिस्म", “ सोऽहम्” ज्ञान |  त्रिनरहन्कारपणे 
जाणावे  (२.७६)  

 परमेश्वराची जी जी ल�णे | ती ती सव(ही स्वत:तही पाहणे | त्रिनरहन्कारपणे तसेैक्षिच वागणे | हीच 'आdमत्रिनवेदन' भक्ती जाणावी 
(२.७७) 

 "लोकी राहणे" ती सालोक्यता | "समीप वसणे" ती सामीप्यता | रूप_पोषाखे सारुप्यता | साध्य होई (२.७८) [४.१०.२४] 

 व्यासपीठावर नाटक करिरता |  कोणी भिशव कोणी त्रिवष्णू जाहला | मुखासी त्रिनळा रन्ग लावून जाहला |  सारुप्यता साधावया काही
काळ (२.७९)

  या तीऩही मुक्ती नाभिशवन्त |  सायजु्य  मुक्ती ते शाश्वत | त्रिनगु(ण भक्तीचे ते फळ अचळ | सद्गरुु कृपेने होईल साध्य (२.८०) 
[४.१०.२७_३१]   

  इक्षित श्रीसमथ(_रामदास त्रिवरक्षिचत दासबोध ग्रन्थात् मभिथत "सन्चिन्�प्त दासबोधामृत"सार े 

" स्वगुण_परी�ा तथा  त्रि�त्रिवध_ताप  तथा नवत्रिवधा_भक्ती” नाम त्रिद्वतीयोऽध्याय: 


