
संक्षि�प्त दासबोधामृत : अध्याय 3 : "सद्गरुु_सत्शि��ष्य, बद्ध_ममुु�ु_साधक_सिसद्ध ल�णे तथा
देव_�ोधन”

(मूळ दासबोध द�क ५ : "सद्गरुु_सत्शि��ष्य, बद्ध_ममुु�ु_साधक_सिसद्ध ल�णे )

ॐ श्री गणे�ाय नम: | 

श्रीराम जय राम जय जय राम | जय जय रघवुीर समथ/ ! 

स्वधम/कम1 पजू्य ब्राह्मण | परी ज्ञान न होय सद्गरुूविवण | ब्रह्मज्ञान नसता धम/_कमा/न्चे_�ीण | व्यथ/ची घडती देहासी (३.१) 

[५.१.२०_२४]

जयाचे कृपेने सु_ज्ञान_प्रका� | �या ‘सद्गरुू’ची वोळखण खास | होते फसगत ते न कळल्यास | भोन्द,ू स्वाथ1, कपटीयांकडून 
(३.२) 

माता, विपता वा ज्येष्ठ भ्राता | काका, आज्जा, जे जे शि�कविवती विवद्या | लिलविहण्या, वाचण्या वा पैसे विमळविवण्या | ते सव/ही पूज्य 'गुरु'च
जाणावे (३.३) [५.२.४_७] 

परी जो जीवा�म्यास परमा�म्याची | ओळख पटवून सान्गडही घाली | ऐसा ‘सद्गरुू’ दरु्मिमळ अती | विमळे साधकासी सद्भाग्यानेच 
(३.४) [५.२_११] 

अन्तरी �ुद्ध ब्रह्मज्ञान | बाह्याचारी नवविवधा भजन | अन्गी वैराग्य कृपाळू पण | ही काही ल�णे ‘सद्गरुू’न्ची (३.५) 

[५.२.४९_७३] 

आता सत्शि��ष्याची ल�णे | जाणोविन घेऊन तसेैक्षिच वत/णे | तरीच 'अक्षिधकार' प्राविप्त होणे | शि�कण्यास सवि^द्या ‘सद्गरुू’ पासुनी 
(३.६)

मुख्य सत्शि��ष्याचे ल�ण | ‘सद्गरुू’ वचनी अढ्ळ विवश्वास | अन्तरी विनम/ळ, सदाचार�ील | विनष्ठावन्त �ुक्षिचष्मन्त (३.७) 

[५.३.१९_२५] 

शि�ष्य नसावा अविववेकी | कुबुद्धी, दवु/त/नी, दरुाचारी | पापा�मा, कुभाण्ड, कुविवचारी | अनक्षिधकारी मो� माग/ चालावया (३.८) 

[५.३.३३_९९] 

‘सद्गरुू’ लाभे 'सत्शि��ष्या'ला | हा उत्तम विgवेणी_संगम जाहला | गन्गा यमुना एकg आल्या | सरस्वती मग वाहे गुप्तरूपे (३.९) 

सव/ प्रथम मन्gोपदे� | श्वासोच्श्वासा गशिणक 'जप' | तेणे पाप सन्चयाचा �य | सत्शि��ष्याला घडतसे (३.१०) 

'ॐ' कार जप सवjत्तम | अथवा सान्गती 'राम' ‘राम’ | अथवा "ॐ नम: शि�वाय" | असंख्यात दवैते आशिण मन्gही �यान्चे 
(३.११) [५.४.२_२१] 

एक सान्गती सगुणोपासना | एक करविवती विनगु/ण धारणा | एक अष्टान्ग योग साधना | नाना मुद्राविदका सविहत (३.१२) 

[५.४.२२_३०] 

सवा/त शे्रष्ठ ब्रह्मज्ञान | आ�मज्ञान व 'समाधान‘ | पाहणे आपणासच आपण | कोऽहम् सोऽहम्, पन्च_कोषाविदक विववेके (३.१३) 

[५.५.३७ – ५.६.२] 

प्र�येक सजीव प्राण्याचा 'आ�मा' | तो तर 'अं�'च परमा�म्याचा | हा परम 'सिसद्धान्त' वेदान्ताचा | नुमजेल तरीही विवश्वासावा 
(३.१४) 

सव/ 'विवश्व'च उपजे परमा�म्या पासनू | अन्ती विवलीनही होते तयातच | म्हणून देहातला प्र�येक कण, कण | 'कणतम'ही 'अं�'च 
परमा�म्याचा (३.१५) 



हे तार्मिकक त�वज्ञान | समजले ज्याला तो धन्य धन्य | नुमजल्यास 'विवश्वास' तरी ठेवील तो धन्य | अन्य ते भ्रान्तीत भ्रान्त होती 
(३.१६) 

असो �रीर_रूपी 'अन्न_मय' कोष | तो तर गोचर दृश्य सवा/स | ‘अन्न' खाऊन पचविवण्यापासूनच | देह_संर�ण, वध/नाविदक घडे 
सार े(३.१७) 

हे सहज उमगे स्वानुभवाने | आता याच्या अन्तग/त पाहणे | तो दृश्य होईल चलनवलन सार े| ‘प्राण'_मय कोषात जे घडत राहे 
(३.१८) 

अन्न मखुी चाऊन घ�ातून विगळले | इतुकेच कतु/�व जीवा�म्याने केले | नन्तर ते सरकवीत पचवीत नेले | ‘प्राण'_मय कोषाक्षितल 
इत्शिन्द्रयान्नी (३.१९) 

‘प्राण'_मय कोषात नाना इत्शिन्द्रये | �यान्चा अक्षिधपती 'इन्द्रा'स माविनले | जाणीव_पवु/क काया/न्च्या पलीकडे | ‘पर'_लोक कत्शिल्पला 
हा अनुभवान्चा (३.२०) 

श्वास_उच्छ्वास, रक्ताशिभसरण | मल, मुg, अश्र,ु कफ उ�सज/न | इ�याविदक विyयान्च्या अनुभवामधून | हा "पन्च_प्राणमय कोष" 

गोचर होई (३.२१) 

प्राण, अपान, व्यान, उदान | पाचवे स्वरूप �याचे 'समान' | नवेैद्य समपू/न, ‘प्राणाहुती’ अपु/न | नन्तरच जेवण्याची रूढी आहे 
(३.२२) 

आता या कोषाच्याही पलीकडे | आंतील दालनात 'मन' वसत राहे | जे करी 'इच्छा' "पाविहजे_नको" रुपे | तो मनोमय_कोष 
अगोचर (३.२३) 

चम/_च�ूस जरी 'मन' अगोचर | पण ज्ञान_च�ूस ते स्पष्ट गोचर | या अनुभवाला 'बदु्धी'च कारण | सिजचे अक्षिधप�य 'ज्ञान_मय' 

कोषी (३.२४) 

आता या 'ज्ञान_मय' कोषाच्या पलीकडे | 'सुख_द:ुख' वा '�ोक_हष/ ' भोगणे घडे | तोच 'आनन्द_मय' कोष पाहे | स्वामी वा 
अक्षिधपती 'जीवा�मा'च �याचा (३.२५) 

हे माझे 'जीवा�मा’ स्वरूप | ते वसे विन�य�वे मम �रीरात | अनुभव सुख_द:ुखान्चा सतत | घेते तेच 'जागृत वा स्वप्न' अवस्थी 
(३.२६) 

प्रगाढ विनदे्रची क्षितसरी अवस्था | तेथे माझी 'जाणीव' हरपता | जागृत होऊन दवैी 'काली_माता’ | सवा/न्गातील '�ीण' विगळोविन 
टाकी (३.२७)

म्हणुविन पनु: 'मी' होताक्षिच जागृत | �रीर माझे 'उ�साह’पूव/क | काय~ करिरते ममाजे्ञनुसार | मनो_वात्शिन्छत�ी जी जी �क्य ती 
(३.२८) 

माझी �ारीरिरक, बौक्षिद्धक �मता | वय, लिलन्ग, शि��ण, स्मृक्षित इ�याविदका | जाणून �यानुसारच 'अपे�ा’ ठेविवता | अनेक द:ुखे 
टळतील माझी (३.२९) 

हेच 'आ�म_ज्ञान' जाणुनी | परमा�म्याला '�रण’ जाउनी | विवश्व_पालकाचे स्मरण ठेउनी | जगावे मुमु�ू साधकान्नी सदा (३.३०) 

ज्या या पृथ्वी वर मी राहतो | चालतो, डोलतो, खातो, पीतो | क्षितची ही अफाट व्याप्ती देखतो | क्षितने मज कवटाशिळले 'अलगद' विन 
'घट्ट'ही (३.३१) 

क्षितच्या या पे्रमळ व�सल कृपेविवना | �णाधा/तच मी जाईन फेकला | अन्तरी�ात हवा, पाण्याविवना | पृथ्वी एक दृश्य भव्य दवैी �क्ती
(३.३२) 



जल हवे मला तृष्णा विनववाया | वायू' तर मज श्वासागशिणक हवा | गोठुनच जाइन मी तेज_उष्णतेविवना | आका� देई जागा मज 
विहण्डण्यासी (३.३३)

ऐ�ा पन्च महाभूता�मक | दवैी �क्तीन्चा मज येतसे प्र�यय | �या सवा/न्चा करुनी समन्वय | पर_ब्रह्म, परमा�मा त�व जाणावे 
(३.३४) 

हेच सोपेसे ब्रह्म_ज्ञान | थोडक्यात पण 'नीट' घ्यावे समजून | परमा�म्याचे अत्शिस्त�व स्वानुभवे समजुन | मग आदर पवू/क �यास 
पूजावे (३.३५) 

�ुद्ध, विवमल ब्रह्म_ज्ञान | चार 'महा_वाक्या’त जाहलेय ग्रशिथत | वेदान्त उपविनषदान्चा तो विनष्कष/ | अगदी सरळ, साधा सोपा 
(३.३६) [५.६.१०_१८] 

मी ब्रह्म, तू ब्रह्म, तो_ती_ते ब्रह्म | आम्ही, तुम्ही सव/जण ब्रह्म | या विवश्वातील अणु रणुे ब्रह्म | 'ब्रह्म' नाही असे अत्शिस्त�वच नाही 
(३.३७) 

हे 'नान्यत्_अत्शिस्त' त�व बदु्धीस पटले | तो बुद्धी_भाग्यवन्त कृपाळूपणे | ‘जीवन्मुक्त' त्शिस्थतीतच सव/g विवचर े| विवश्व_रूप_द�/न 
लाभ अखण्डच �याला (३.३८) 

सव/च_सजीव प्राशिणमाgांमध्ये | जीवा�मा रूपाने परमा�माच वावर े| जडांतही ऊजा/, '�विक्त' स्वरूपे | विनज1व वस्तुमाgांमध्येही 
तोच_तो (३.३९) 

ऐशि�या आ�मत्शिस्थतीत पोचती ते 'सिसद्ध’| सामान्यत: अज्ञ ते जाणावे 'बद्ध’ | ‘ममुु�ु' ते ज्यान्ना आली थोडी जाग | ‘साधक' जे 
ज्ञानाज/नी गुन्तले ते (३.४०) [५.८.१ – ५.१०.४५] 

(मूळ दासबोध द�क ६ : देव_�ोधन )
कोण्या ग्रामी वा दे�ी राहणे | तरी तेथील प्रभूला भेटणे | ऐसे न करिरता दनै्यवाणे | विवघ्ने, सन्कटे छळतील (३.४१) [६.१.२_७] 

ग्रामी थोर ग्रामाक्षिधपती | �याहुनी थोर दे�ाक्षिधपती | �याहुनी नृपती, चyवत1 | परमा�मा तसैाच सव/_सवृिष्टचा राजा (३.४२) 

[६.१.८_१२] 

'सगुण' सवृिष्टचा राजा 'विनगु/ण' | �यास जाणणे म्हणजेच ज्ञान | इतर सव/ "पोट भरण्याचे ज्ञान" | �यासी न म्हणती 'सवि^द्या' (३.४३)

[६.१.१६_२३] 

अज्ञाविनयास भेटता अज्ञानी | 'ज्ञान' चर्चिचले जाणार नाही | याकारणे 'ज्ञा�यास हुडकुनी' | अनुग्रह �याचा घ्यायला हवा (३.४४) 

[६.१.२५_३१] 

आविद, अन्ती ब्रह्म 'विनगु/ण' | मध्यन्तरी 'त्शिस्थती’त मायावी 'सगुण’ | पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आका� | पन्चमहाभूता�मक 'विवना�ी' 
रचना (३.४५) [६.२.८_१२] 

उ�पलित्त, त्शिस्थती आणखी लय | हे स्थूलाचे 'विgगुण' बुक्षिद्धगम्य | तसेैच स�व, रज, तमोगुण | सुक्ष्माचे विgगुण जाणावे (३.४६) 

हे दोनही प्रकार विgगुणान्चे | ब्रह्मा_हरिर_हर सगुण_ब्रह्मातले | न तुटती �स्त्राने, न जळती अग्नीने | चम/ _च�ूसी अगोचर (३.४७) 

असो पन्चमहाभूता�मक गोचर | आशिण विgगुणा�मक जे अगोचर | मेळवोविन 'अष्टधा_प्रकृक्षित'चे सार | जाणोविन घ्यावे बुक्षिद्धमन्ताने 
(३.४८) [६.२.१४_२०] 

स्वत:च्या देहातील 'अष्टधा_प्रकृक्षित' | विवना�ी, बदलती मायावी वृत्ती | या देह_तुरुन्गातील बत्शिन्दस्त 'व्यविक्त' | �या 'जीवा�म्या'स 
"सोऽहम्" जाणावे (३.४९) [६.२.३६_४४] 

जीवा�मा त�वत: 'विनगु/ण' विनम/ल | विदसेना, भासेना, नासेना, विनश्चळ | घटातील आका�ा प्रमाणेच अचल | करा हचे 'आ�म_विनवेदन’
आपुल्यालाच (३.५०) [६.३.१९_३१]



हे आजचे व्यक्त विवश्व ब्रह्माण्ड | आयषु्याचे �याच्या करण्यास अनुमान | 'काल' गणनान्चे नाना 'प्रमाण' | रक्षिचले वेविदक 
ऋषी_मुनीनी (३.५१)

मानवी पूण/_आयषु्य �म्भर वष~ | त�ैीच ४२ ल� २० हजार वष~ | एका 'चतुयु/गी'चे 'प्रमाण’ ऐसे | सहस्र_चतुयु/गीन्चा एक 
'ब्रह्म_विदन' (३.५२) 

दोन सहस्र चतुयु/गी सम्पता | एक 'राgत्शिन्दन' ब्रह्माण्डाचा | ऐ�ी �म्भर वष~ पूण/ होता | ब्रह्माण्ड_प्रलय अन्त या विवश्वाचा (३.५३) 

आजवर अनन्त ब्रह्माण्डे ऐ�ी | उपजली जगली मेली भूतकाळी | 'व्यक्ताव्यक्त' परमा�मा त�वात विवरली | भविवष्यातही ऐ�ीच 
पुनरावत/तील (३.५४) [६.४.१_२]

ऐशि�या सहस्त्र ब्रह्माण्डान्चा | 'काल' तो 'विवष्णु'ची फक्त एक 'घविटका' | सहस्त्र_विवष्णुन्चे पूणा/यषु्य सम्पता | एक 'पळ' सम्पेल 
'ईश्वरा'चा (३.५५)

ऐशि�या सहस्त्र 'ईश्वरा'न्चे | पूणा/यषु्य ज्या कालावधीत सम्पते | तेन्व्हा 'अध/_पळ' काल गणना होते | ‘�क्ती' नाम एका व्यक्त 
त�वाची (३.५६) [६.४.३_४]

'चतुयु/ग' सहस्त्राशिण विदनम् एकम् विपतामहम् | विपतामह सहस्त्राशिण विवष्णो: घविटकमेव च || (३.५७)

विवष्णो: एक सहस्त्राशिण पलम् एकम् महेश्वरम् | महेश्वर सहस्त्राशिण �के्त: अध/म् 'पलम्' भवेत् (३.५८)

ब्रह्मा, विवष्णु, ईश्वर, �क्ती | ऐ�ी अनन्त त�वे कत्शिल्पली | तरीही 'कालातीत' परमेश्वराची | आयषु्य_गणना अ�क्यच असे (३.५९) 

म्हणोविनया 'नेक्षित’ 'नेक्षित' | ऐसे वदोविन वेद श्रुक्षित | वाणी खणु्टोविन मौन जाहली | ‘परब्रह्म_परमेश्वर' अवण/नीय (३.६०) [६.४.५_६]

ऐशि�या या तात्शि�वक व्यविक्त�वात | कोण थोर ? ऐसा करिरता विववाद | ‘‘परब्रह्म" त�व सवा/त थोर | मानुनी ब्रह्मविवद् मौन होती 
(३.६१) [६.४.१०_२४] 

अव्यक्त अनन्तातुविनच प्रगटते 'व्यक्त' | ज्याचे स्वरूप बदलते सतत | �या स्वरूपान्ना विदसे आविद, अन्त | म्हणोविन �या स्वरूपास 
म्हणती 'माया' (३.६२) 

मायेस असे सगुण�वता | आकार, घनता, व्याप्ती, तप्तता | तापमान_दाबानुकूल_व्यविक्त�वता | वयोमानानुसार बदल सात�य 
(३.६३) 

प्राकृक्षितक विनयमानुसार बदले | ते विनयम वा 'मन्g' माहीत झाले | तरी �यानुसार बदल घडवले | माक्षियक रूपान्चे �ास्त्र_तन्g 
तज्ञान्नी (३.६४) 

हे तज्ञ जाणते 'ब्रह्म' विवषयी काही | म्हणोविनया �यान्ना 'ब्राह्मण' नाम वा पदवी | अभ्यास, प्रय�ने सम्प्राप्त होई | अन्यथा वस्तुत: 

जन्मजात '�ुद्र'�व (३.६५) 

प्र�य� जे जे विदसे, ते सव/च 'माक्षियक' | परन्तु �यातील मूळ 'ब्रह्म' स्वरूप | ते फक्त ज्ञानच�ु वा बुक्षिद्धगम्य | विनगु/ण, विनराकार 
अविवना�ी (३.६६) [६.५.२_२०] 

'ब्रह्म' त�व �ब्दात अवण/नीय | ‘माक्षियक' स्वरूपे वण/नीय | माया भन्गे, ब्रह्म 'अभन्ग' | सव/g कोन्दले सव/काल (३.६७) 

[६.५.२१_२६] 

तीथ~ तीथ~ विनम/लम् ब्रह्म_वृन्दम् | वृन्दे वृन्दे त�व_क्षिचन्तानवुाद: | वादे वादे जायते त�व_बोध: | बोधे बोधे भासते 'चन्द्रचूड:’

(३.६८) 

ब्रह्मज्ञानी �ास्रज्ञान्चा | मेळावा जमे तेच 'तीथ/_स्थल’ समजा | ऐशि�या तीथ/�ेgी सव/दा | तात्शि�वक चचा/ व्याख्याने घडती (३.६९)

ऐशि�या चचा/, प्रवचनान्ना ऐकुनी | स्व_आ�न्कान्चे समाधान पावुनी | ‘त�व_बोध' रूपी पुण्याज/न करुनी | ‘चन्द्रचूड’ देव_द�/न 
करिरती जाणते (३.७०) 



नेण�यास श्रम काक्षियक प्रवासाचा | भ्रामक समाधान मूर्चित द�/नाचा | तोही लाभच पुण्याज/नाचा | आपापुल्या कुवतीने पावती भक्त 
(३.७१) 

पाषाण वा धातूचा 'देव' केला | कधी भन्गला वा कुणी चोरिरला | तेणे अज्ञ भक्त गण द:ुखी जाहला | ज्ञा�यास असले सखु_द:ुख 
नाही (३.७२) [६.६.३२_४८] 

सवृिष्ट सृजनाच्या नाना पातळ्या | पविहली काल्पविनक केवळ कल्पना | दसुरी �ात्शिब्दक वाङ्मयी रचना | लेखक कवीन्च्या प्रक्षितभेने 
प्रगटते (३.७३) [६.६.५०_५१] 

क्षितसरी 'दृश्य_सवृिष्ट’ जी विदसे दृष्टीस | राहते गहृ, गाव, नातेवाईक | जगणे, वावरणे या आयषु्यात | सुख_द:ुख भोग इहलोकीचे 
(३.७४) 

चौथी सृविष्ट क्षिचgलेप_सवृिष्ट | क्षिचgे, मूर्चित इ�याविदकान्ची | काराविगरान्च्या कौ�ल्यानुसारी | मुख्य�वे राजाविदकाश्रये सृजन यान्चे 
(३.७५) 

पाचवी सृविष्ट स्वप्न_सवृिष्ट | सहावी गन्धव/ गायनी वादनी | सुर, ताल, रागाविदक सुश्राव्य व्यासन्गी | अनुभवास येई 'श्रोते' गणासी 
(३.७६) 

सातवी सृविष्ट ज्वर_सवृिष्ट | ज्वर वा मानसिसक व्याक्षिधने सृसिजत जी | व्याक्षिधग्रस्तास आभास होई | व्याधी विनवारिरता अदृश्य (३.७७) 

[६.६.५२]

आठवी सृविष्ट दृविष्टबन्धन | जादगूारान्चे विहप्नाटीझम | दात्शिम्भक साधहूी यास वापरुन | फसवणूक करिरती भोळ्या_भाबड्यान्ची 
(३.७८) [६.६.५३_५६]

ज्याचे �यानेच खाद्यान्न भोजन | करावेच लागे आपुल्या मुखान | माझ्या देह र�णास्तव भ�ण | इतरान्चे मुखे घडेचना (३.७९) 

तसेैक्षिच आपापुल्या आ�मोन्नतीसाठी | स्वत:च उपाय करावे लागती | माता विप�यान्च्या पुण्याज/ने स्वग1 | गती लेकुरान्ना अ�क्य 
(३.८०)

जेथे सुखद:ुखाची पटते ओळख | भावना वसती दया, �माविदक | तेच स्थान आध्यात्शि�मक 'हृदय’ सान्केक्षितक | �ारीरिरक 'हृदय’ 
जे धडधडते ते (३.८१) 

ऐशि�या सान्केक्षितक हृदय_स्थानी | देवता वसती विपण्डी विपण्डी | जै�ा ब्रह्माण्डी त�ैाच विपण्डी | ज्ञान_च�ू गम्य रूपे (३.८२) 

ब्रह्मा, हरिर, हर हे तीघेही | उ�पत्ती, त्शिस्थती, लय स्वरूपी | देह संवध/न सगंोपन करिरती | वय, लिलन्ग अनुकूल ऐसे (३.८३) 

हेच तीघेही "रज्, स�व, तम" रुपे | स्वाभाविवक 'स्वभाव' घडविवती अवघे | मानवी, दवैी वा रा�सी प्रवृत्शि�तने | वागणूक घडते 
यान्च्याच योगे (३.८४) 

विyया�विक्त स्वरूपे सरस्वती | ज्ञान�विक्त स्वरूपे लक्ष्मी | इच्छा�विक्त स्वरूपे पाव/ती | विनवसतात हृदयी सवा/न्च्याच (३.८५)

या देवी सव/ भूतेषु दयाविद रूपेण संत्शिस्थता | नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: || (३.८६)

चेतना बुक्षिद्ध, विनद्रा, �ुधा | �विक्त, तृष्णा, �ात्शिन्त, छाया | जाक्षित, �ात्शिन्त, कात्शिन्त, लज्जा | लक्ष्मी, वृलित्त दया, तुविष्ट: (३.८७)

मातृ, विपतृ, बाधव्य भावना | मैgी,श्रद्धा, भ्रात्शिन्त, करुणा | व्याविप्त, क्षिचक्षित, इ�याविदक नाना | स्वरूपे विदव्य देवीन्ची (३.८८)

�ारीरिरक हृदयाच्या ठोक्यान्च्या ठेक्याचे | रक्तदाब विन सन्ख्याबल रक्त_शे्वत_पे�ीन्चे | ऐ�ा नाना इत्शिन्द्रयान्ची अगशिणत गशिणते | 
हृदयी_त्शिस्थत गणे� त��णीच सोडवी (३.८९) 

एखादा काटा अथवा सुई | थोडी�ी जरी वरवरच खरचटली | तरीही क्षितथे ता�काल खपली | गणे�ाजे्ञने घाली ब्रह्मा (३.९०) 



नन्तर �या जखमेच्या 'विठकाणा'नुसार | वय, लिलन्ग आविदक गशिणतानुसार | जखम भरून काविढती विgदेव | श्रीगणे�ाच्या 
आजे्ञनुसारच (३.९१) 

यास्तवच गणे�ास ''गुणे�' नाम | तीनही गुणांवर याचे ई��व | अवतार �याचाच पाव/ती पुg | ‘गजानन' रूपे सपु्रसिसद्ध (३.९२) 

“चन्द्रमा मनसो जात:” त�वत: | सन्कल्प विवन्कल्प करण्याची '�मता' | वाढते �ीणते पनु: पनु: | चन्द्रकोर जैसी �ुक्ल_कृष्ण प�ी 
(३.९३) 

देहान्तग/त अथवा बाह्य | चलन_वलनाचे नाना प्रकार | श्वासोच्छ्वास रक्ताशिभसरणाविदक | ती सव/ पन्च वाय ुदेवतामुळे (३.९४) 

प्राण, अपान, व्यान, उदान | समान ऐसे नामाशिभधान | कमा/नुसार �यान्ची खूण | ओळखनू धन्यवाद द्यावा �यान्ना (३.९५) 

श्वासोच्छ्वास रक्ताशिभसरण थान्बता | ओळखती यास 'मृ�यू' आला | पहा या देहातुन 'प्राण' गेला | आयषु्य सम्पले 'देवाज्ञा' झाली 
(३.९६) 

असो ही ऐ�ी विपण्डी_ब्रह्माण्डी | सगुण दवैतान्ची वसती अनुभवावी | �यान्ना तोषवून कृपा भाकुनी | जगावे 'समाधान' पवू/क वृत्तीने
(३.९७) 

'परब्रह्म' त�वत: विनगु/ण असूनही | अनुभवास येते सगुण रूपातुनही | याचा प्र�यय घेऊविन प्र�यही | माया_ब्रह्म ऐक्यता समजोविन 
घ्यावी (३.९८) [६.७.६_४२]

जे प्र�य� च�ूस विदसते | ते तसेच नसेलही ऐसे | �ास्त्राधार ेबुद्धीस समजते | बुक्षिद्धपक्षित गणे� विवद्यादाता (३.९९) 

सयू/_विबम्ब विदसते उगवताना | तेन्व्हा सयू/ खर ेतर वरती आलेला | नऊ विमविनटा पूव1च तो उगवला | हे स�य, 

'सयूjदय_दृष्य’_मायावी (३.१००) [६.८.२_५]

न�gांत 'मेष' ‘वृषभ’ आकार विदसती | प्र�य�ात एक एक तारा विकती विकती | हजारॊ लाखो कोविट वषा/पवू1 | �या �या स्थळी होता 
एवढेच स�य (३.१०१) [६.८.६_१७]

ऐ�ी ईश्वरी 'माया' जाणावी | �यातील 'तथ्य' सम्पाविदती ज्ञानी | विवना�ी अ�ाश्वत �यास 'माया' म्हणोनी | ऋषीन्नी नाम ठेविवले आहे
(३.१०२) [६.८.३५_४७] 

गुप्त 'परीस’, ‘क्षिचन्तामणी’ | प्रगट उदण्ड खडॆ शि�म्पली | कामधेनु, कल्पतरू कोठेही | चम/च�ुन्ना अगोचर (३.१०३) 

[६.९.११_१४] 

पुढे जन्मान्तरी होणार काहीतरी | ही 'विवश्वासाधार' भाषा उधारीची | याक्षिच जन्मी येणेक्षिच काळी | प्र�ययास येई तेक्षिच जाणावे 
(३.१०४) [६.९.२७_३२] 

मुक्याने खाल्ला 'गूळाचा’ खडा | तेणे �याचा जीव सखुावला | परी गोडी न येता �ब्दात वर्णिणता | गूळच विदधला खावयासी 
(३.१०५) [६.१०.२_१०] 

परन्तु 'समाधान' जे वाटते मनाला | वण/न �ब्दात तेही करवेना | अ�क्यच 'समाधान' समजवावयाला | गुळासम खावया देताही न
येई (३.१०६) [६.१०.७]

जे जे स्वानुभवेच कळते | �यास स्वप्रय�न प्रयासच पाविहजे | केवळ विवश्वासाच्या आधार े| आन्धळे दळण टाळावे (३.१०७) 

[६.१०.५४_६१]

सद्गरुु, सन्त समागमाने | वेदोपविनषदान्च्या अभ्यासाने | स्वत:च अथक_प्रय�न केल्याने | दवैी कृपेने साधेल 'साध्य’ (३.१०८)

इक्षित श्रीसमथ/_रामदास विवरक्षिचत दासबोध ग्रन्थात् मशिथत "सत्शिन्�प्त दासबोधामृत"सार े

"सद्गरुु_सत्शि��ष्य, बद्ध_ममुु�ु_साधक_सिसद्ध ल�णे तथा अन्तबा/ह्य विपण्ड_ब्रह्माण्ड_त्शिस्थत देव_�ोधन” नाम तृतीयोऽध्याय:

ॐ त�सत् ब्रह्माप/णमस्तु | जय जय रघुवीर समथ/ ! 


