
संक्षि�प्त भावार्थ�_दासबोधामृत : अध्याय ४ : "चतुद�श_ब्रह्म, मायोद्भव”

(मूळ दासबोध दशक ७ : " चतुद�श_ब्रह्म")
ॐ श्री गणेशाय नम: | 

श्रीराम जय राम जय जय राम | जय जय रघुवीर समर्थ� ! 
वन्द ूप्रर्थम या विवनायकास | जो विवद्याविवदान्चा मूळ_पुरुष | नन्तर शारदाविदक मूळ प्रकृतीस | सन्त साधुगण विन श्रोते जनासी 
(४.१) 

जयासिस जोडणे 'परमार्थ� ' | तेणे जाणून घ्यावा हा ग्नन्र्थ | इतरास येर्थील 'यर्थार्थ� '| "अध्यात्म_विवद्या" नुमगेल (४.२)

[७.१.२७_३१] 

मुख्य पाविहजे 'सावध'पण | नन्तर "उत्तम_अर्थ�" विनवडून | साली टरफले त्यागनू | भावार्थ� स्वानुभवे जाणावा (४.३) 

[७.१.४३_५१] 

'माया_ब्रह्म' द्वैतातील | 'अद्वैत' जाणेल तोच चतुर | इतरान्नी ठेउनी 'विवश्वासा'वर भर | पुढे जाणे आवश्यक (४.४)

ब्राह्मणाचे 'ब्रह्म' ते सोवळे | शुद्राविदकान्चे 'ब्रह्म' ते ओवळे | ऐसा भेद नसे हो तेरे्थ | सव� सजीवातील जीवात्मा 'ब्रह्म'च (४.५)

तो न पालटे वयोमानानुसार | शरीरातील पेशी व अवयव | पालटतात अन्न_खाद्याविदकानुसार | म्हणून त्यान्ना 'माया' हे नाव 
जाणावे (४.६) 

'मी' म्हणजे माझा हा 'देह' | ही 'देहबुद्धी' साण्डावी सत्वर | तरीच आध्यात्मित्मक उन्नतीचा माग� | सोपा होईल विनश्वयेसी (४.७) 

[७.२.३०_३९] 

आता 'आत्मा' परब्रह्म स्वरूप | आणिण 'देह' असे 'माया_ब्रह्म' रूप | दोन्हीही ब्रह्माचीच 'रूपं' | हहेी जाणून घ्यायला हवे हो (४.८) 

ऐशी ब्रह्माची विनरविनराळी स्वरूपे | वेदान्ती बोलली चतुद�श प्रकार े| त्यान्ची यादी व गुणधम� मुख्यसे | जाणून घ्यावे हो जाणत्यान्नी 
(४.८) [७.३.१_५] 

पविहले ते शब्द_ब्रह्म | दजेु मीक्षितका�र_ब्रह्म | क्षितसर ेते खं_ब्रह्म | बोलिलली श्रुती (४.१०) [७.३.६]

चौरे्थ ब्रह्म सव�_ब्रह्म | पाचवे ते चैतन्य_ब्रह्म | सहावे जाणावे सत्ता_ब्रह्म | सातवे सा�_ब्रह्म जाणा (४.११) [७.३.७]

आठवे ब्रह्म 'सगुण_ब्रह्म' | नववे जाणावे 'विनगु�ण_ब्रह्म' | दहावे ते 'वाच्य_ब्रह्म' | 'अनुभव_ब्रह्म' अकरावे (४.१२) [७.३.८_९]

'आनन्द_ब्रह्म' ते बारावे | 'तदाकार_ब्रह्म' स्वरुप तेरावे | 'अनुवा�च्य_ब्रह्म' चौदावे | ऐशी चतुद�श ब्रह्मान्ची यादी (४.१३) 

[७.३.९_१०] 

एकूण मायेची नाना स्वरूपे | ती सव� ब्रह्माचीच मायावी स्वरूपे | त्यातील प्रमखु प्रकार विनवडक असे | "चतुद�श_ब्रह्म" जाणावे 
त्यासी (४.१४) 

आपुला 'जीवात्मा' असे 'ब्रह्म_अन्श'च | परी तो होतो द:ुखाने व्याकुळ | मोहाने लिलप्तता करी कमe भ्रष्ट | अज्ञाने भ्रविमष्ट भ्रान्त होतो 
(४.१५) 

म्हणोविनया त्याला बाधते 'मलिलनता' | रज, सत्व, तम या विiगुणान्ची लिलप्तता | दृढ इच्छा_शक्तीने 'विवरक्ती' अभ्यासता | ‘ऊध्व� ' गती 
'पारमार्थिर्थक' लाभे त्याला (४.१६) 

करिरता अष्टान्ग योगाविदक विrया | प्राप्त होईल ज्यास अवस्र्था 'तुया�’ | त्याने त्या अवस्रे्थतील 'स्वानुभवा' | ‘विवमल_ब्रह्म' नावे 
ओळखावे (४.१७) [७.४.४७_५१] 

'तुया�’ अवस्र्था सव� साक्षि�णी | सन्कल्प_विवकल्पान्च्या स्तब्धतेची घडी | सख_द:ुख अनुभवा पासून विवरक्तशी | कैवल्य, शात्मिन्त, 

समाधान स्वरूप (४.१८) [७.५.५_१४]

शुद्ध कल्पनेची खूण | स्वये कत्मिल्पजे 'विनगु�ण' | सदा स्व'स्वरूप' अनुसन्धान | अद्वैताचा विनक्षिvतार्थ� (४.१९) [७.५.३३_३६] 

तुयeतच शान्ती_समाधान पूव�क | राहण्यास लागतो मनाचा 'विनvय' | 'विनvय' ढळताच �णाधा�तच | ही चतुर्था�वस्र्था भन्ग पावे 
(४.२०) [७.५.४१_४३]



वेद, शास्त्र, पुराणाविद पविवi_ग्रन्र्थ | सौभाग्ये झालिलया यान्चे श्रवण | नासनुी दोषाविदक, जन होती पावन | समाजात नान्दे सुख 
शान्ती (४.२१) [७.६.२९_३४] 

बद्ध: मुक्त: इक्षित व्याख्या गुणतो मे, न वस्तुत: | गुणस्य 'माया'_मूलत्वात् न मे मो�ो, न बन्धन: (४.२२) 

तत्व_ज्ञात्याचा आत्मा परमशुद्ध | तयासी नाही 'बद्ध_मुक्त' विवनोद | वस्तुत: हा अवघा क्षिचत्ताकष�क 'भ्रम' | काल्पविनक सुवण�_मगृ 
वा मृगजळ (४.२३) [७.६.५६_६१] 

अद्वैत' ज्ञानाचा उपदेश | ‘गुरुगीते'त स्वत: महेश | सान्गता झाला पाव�तीस | 'हन्स' गीतेतही 'बोध' तोची (४.२४) [७.७.३३_३५]

राजा राजपदी विवराजता | सुरळीत चाले राज्यभर 'सत्ता' | एरवी राजा स्वत: एकटा | धावेल कुठकुठे ? करील काय ? (४.२५) 

[७.७.६०] 

तेणेक्षिच परी जाणावे ‘साधन’ | स्नान, शुक्षिचत्व, पूजा, अध्ययन | योग_विrया, यकु्ताहार भोजन | 'स्वास्थ्य' संर�ण अत्यावश्यक 
(४.२६) [७.७.६२_६९] 

काय करावे ? का ? कैसे ? कधी ? | काय न करावे ? का ? कैसे कधी ? | इत्याविदक सामान्य ज्ञान व माविहती | प्रत्येक व्यक्तीस 
असायला हवी (४.२७) 

यास्तव योग्य पुस्तके विमळणे कठीण | वाचायला पाविहजे भाषा, लिलपीन्चे ज्ञान | उजेड, च�ू, बदु्धी, मन, ध्यान | सव�ही पाविहजे 
यर्था_योग्य (४.२८) 

बात्मिल्य, तारुण्यी, विवद्यालयातुनी | णिशकून घ्यावे ज्ञान, मन_क्षिचत्त लावुनी | मोठे्ठपणी स्वाध्ययन पुस्तके वाचनुी | अर्थवा रके्षिडओ, 

टीव्ही इन्टरनेट मागe (४.२९) 

अर्थवा योग्य गुरु, शेजारी पाजारी | असो बाल, पोक्त वा वदृ्ध वयानी | गाठुनी, विवनवुनी, प्रश्न विवचारोनी | णिशकावे, 'श्रवण' करोविनया 
(4.३०) [७.८.१२_३५] 

ज्यान्ना असे भूक, आंस णिश�णाची | त्यान्नी सांभाळोनी नोकरी इत्याविद | णिशकतच रहावे यर्थायोग्य काही | वेळ, बुद्धी, कुडी, 
आवडी_प्रमाणे (४.३१) [७.८.३७_४८] 

ज्यान्ना असे चाड, आवड आध्यात्मित्मक | त्यान्च्यासाठी 'ग्रन्र्थ' असती अनन्त | सव� भाषांमधनु अनुवाविदत सौलभ्य | इन्टरनेट 
वरही आज प्राप्त (४.३२) [७.९.३२_३४] 

पण ग्रन्र्थ' म्हणजे हजारो पाने | पोकळ कामुक वा कुविटल वण�ने | अर्थवा भडकावू मनमोहक रडगाणे | अनावश्यक विनन्द्य 
हाणामारी, (४.३३) [७.९.३५_३८] 

कुतका�न्ची गुन्तागुन्तता | कर्थानकान्चा पसारा वा गुन्ता | दरुुपदेशक वा उदे्दश हीनत्वता | ऐसे 'ग्रन्र्थ’ पठण टाळावे (४.३१) 

धयै� चढे, मनोबल वाढे | परोपकार वाढे, दरुाशा मोडे | ज्ञान_वृद्धीस्तवच कर्थानकास मोडे | ऐसे 'ग्रन्र्थ’ पठण घडावे विनत्य 
(४.३४) 

पेरल्यावीणच उगवणार नाही | जे पेराल तेच उगवेल ही ग्वाही | शुद्ध बीजापोटी रसाळ गोमटी | फळे येतील योग्य जंमीनीतच 
(४.३५) 

खडकावर वाढेल फक्त शेवाळ | समुद्र विकनारीच नारळ रसाळ | योग्य पाऊस नसता पाणी णिशडकवनू | अपे�ा फळान्ची करावी 
(४.३६) 

अवकाळी पाऊस वा वादळाने | हानी होताच देवावरी कोपणे | इतके विदवस खाले्लल्या अन्नास न जागणे | ऐशाने आयषु्य जाते 
वाया (४.३७) 

‘आयषु्य’ लावावे सार्थ�की | मेल्यावरही गातील जन सत्कीत� | ऐसे काही तरी करण्याची स्फुत� | मागावी ईश्वरी चरणापाशी 
(४.३८)

अक्षित दगु�म माग� 'ज्ञानाज�नाचा’ | सुलभ होतो प्राप्त, सद्गरुू लाभता | शीघ्रत्वे, कमी कालावधीत होय साध्यता | म्हणुविन ढुण्ढा, भजा,
सेवा सद्गरुूसी (४.३९) [७.१०.३६_४६] 

पहा हो मानवी आयषु्याचे | 'मान'च माविनले शम्भर वषe | परन्तु क्षिततुकेही पूण� जगणार े| फारच र्थोडे भाग्यवन्त (४.४०) 

म्हणुविन करा करा हो घाई | वेळ धावतो अक्षित शीघ्र पाही | स्वत:ही णिशका, णिशकवा णिशष्यासी | लगबगीने योग्यशा मागe (४.४१)



होईल देहान्त कधी कोण जाणे | अचानकच यमदतू उभा राहे पुढे | म्हणोविनया आजची शक्य क्षिततकी �णे | उपयोगावी सूज्ञ 
जाणत्यान्नी (४.४२)

(मूळ दासबोध दशक ८ : "द्वैत_अद्वैत तत्वज्ञान व विपण्ड ब्रह्माण्ड मायोद्भव”

वैक्षिश्वक सृष्टीत जे जे काही | घडले, घडतेय, घडेल पुढेही | ते सव� विनयविमत "विनयमावलत्मिम्बत" ही | हा अनुभव सिसद्ध 'सिसद्धान्त' 

जाणावा (४.४३) 

हे प्राकृक्षितक_विनयम जाणण्यासाठी | शास्त्रज्ञ लाखो, कोट्यावधी झटती | तरीही त्यान्ची सम्पूण� यादीही | आजवरी घडू शकलेली 
नाही (४.४४) 

म्हणूनच हे अमानवीय कम� घडविवणारा | 'कता�' कोणीतरी असायलाच हवा | या तका�ने त्याच्या अत्मिस्तत्वा | माननू नाव त्यास 
विदधले 'देव' (४.४५) [८.१.२०_३७]

सयू�, चन्द्र, तार,े ग्रह, न�iे | असंख्य आकाशगन्गाविदकान्चे | सृजन_त्मिस्र्थक्षित_प्रलयाविदक काय� प्रचण्ड हे | करणारा 'देव' मग 
'मोठ्ठा', ‘मूळ’ मानला (४.४६) 

'विनगु�ण' अत्मिस्तत्वातुन सगुण उत्पलित्त | करू शकणारी ही दवैी विदव्य शक्ती | प्रमखु 'अद्वैत' परब्रह्म स्वरूपी | मानली वैविदक 
ऋषी_मुविन गणान्नी (४.४७) 

सगुण अत्मिस्तत्व जे जे काही जन्मले | जे सतत बदलते स्वरूप आपापुले | त्या सवा�सही ब्रह्माचेच 'माया'रुप म्हटंले | ही ‘मूळ’ 
देवाचीच 'विदव्य'शी सन्तती (४.४८) 

हे सूय�, चन्द्र, जल, वायू इत्याविदक | दवैी अमानवीय शक्तीन्चे धारक | या प्रत्येकासही 'देव' मानताच | असन्ख्यसे हे देवही 
आदरणीय ठरले (४.४९) 

यान्च्याच योगाने तो देव 'मोठ्ठा' | पुरवीत जातो माझ्या सव� गरजा | म्हणून हे दोघेही 'पूज्य' या 'तका�' | माविनता 'द्वैत' मत जन्मास 
आले (४.५०) 

या द्वैत_अद्वैत तका�न्च्या विववादे | पत्मिण्डतान्ना शे्रय वा करमणूक लाभु दे | सामान्य साधकान्ना मूळ_ज्ञान लाभु दे | प्रार्थ�ना ऐशी 
परमेश्वरापासी (४.५१) 

अगा जे कधी झालेक्षिच नाही | त्याची "का ? कधी ?”, वाता� न पुसावी | परन्तू जे विनत्य अनुभवास येई | 'विमथ्या' म्हणुविन त्यासी 
नोळखावे कैसे ? (४.५२) [८.३.१_१४]

ब्रह्म 'सत्य', जगत् 'विमथ्या' | हा आविद शन्कराचाया�न्चा दावा | नीट पणाने तो समजून घ्यावा | 'विमथ्या' म्हणजे जाणा 
'मन्र्थनात_प्राप्त' (४.५३) 

न करिरता योग्यसे "वैचारिरक मन्र्थन" | अर्थवा सद्बदु्धीच्या मर्थनाविवण | काढू नका हो अत्मिन्तम विनष्कष� | आन्धळ्या प्रमाणे चकुीचे 
(४.५४) 

च�ूस 'धवृ' तारा, विदसतसे सुत्मिस्र्थर | प्रत्य�च तो विदसे आकाशात विनत्यच | इतर सव� तार ेविफरती त्या सभोवत | परी हा सव� खेळ
दृष्टी_भ्रमाचा (४.५५) 

या दृष्टीच्या भ्रमाचे कारण | स्वत:च्याच भोवती, पृथ्वीचे सम्भ्रमण | मन्र्थनाने हे शास्त्रीय_ज्ञान | वा अभ्यासाने साध्य होई 
(४.५६) 

हे असले भ्रम म्हणजे माया_ब्रह्म नव्हे | हे फक्त द्रष्ट्याचे अज्ञान आहे | म्हणुविन माया_ब्रह्माची उदाहरणे | नमून्या खातर पहावी 
येरे्थ (४.५७) 

सजीवा मधील 'जाणीव' शक्ती | "मी गाय, म्हसै वा मानवाविदक आहे" ही | तीच "मूळ_माया" त्या त्या देहातली | देहाहुनी णिभन्न ती 
'अशरीर' स्वरूप (४.५८) 

काव्य लिलविहण्याची कवीन्ची स्फुत� | लेख लिलविहण्याची लेखकाची प्रवृत्ती | लतै्मिन्गक स्त्री_पुरुष आकष�णाविदकी | या सव� अदृश्य 
'सूक्ष्म' माया (४.५९) 



विनत्य_नवैिमलित्तक काय� विrया_शक्ती | “करूनच दाखवीन”अशी सिजद्दी इच्छा_शक्ती | ज्ञान णिशकुन णिशकवण्याची ज्ञान_शक्ती | ही ही
मूळ_मायेचीच प्रमुख तीन रूपे (४.६०) 

इलेत्मिक्ट�क, मैगे्नविटक वा अण्वीक शक्ती | अर्थवा गुरुत्वाकष�णाविदकान्ची | आकष�ण, विवकष�ण, विनराकरण शक्ती | हीही सव� अदृश्य 
'सूक्ष्म' माया (४.६१) 

देह_बुक्षिद्धची जाणीव, मानसिसक अहन्ता | इच्छा, भावना, वासना, कतु�त्वता | स्मृती, ज्ञान, विवज्ञान यान्ची योजकत्वता | ही सव� 
माया_ब्रह्माची 'सूक्ष्म' स्वरूपे (४.६२)

देह_बुक्षिद्धची जाणीव ही 'मूळ_माया' | क्षितचीच लेकुर ेया अन्य माया | सत्व_रज_तम या विiगुणान्ची माता | 'गुण�ोणिभणी' नावाने 
ओळखावी (४.६३) 

सव� चर_अचरान्चे देह वा शरीर े| जे अणू, परमाणू इत्याविदके बनले | माया_ब्रह्माची ती 'स्रू्थल' स्वरूपे | हे तार्किकक नामाणिभधान 
तत्व स्वरूप (४.६४) 

विiगुणातही "उत्पत्ती_त्मिस्र्थक्षित_लय" स्वरूपी | ही 'स्रू्थल' स्वरूपे ब्रह्मा, हरिर, हरान्ची | "सत्व, रज व तम" ही याच तीघान्ची | 
सूक्ष्म_स्वरूपे ओळखावी (४.६५) 

पन्च_महाभूतातही हाच तक�  | 'व्याप्ती' हे 'स्रू्थल'पणे आकाशाचे रूप | परन्तू त्याचेच 'मानसिसक' स्वरूप | जाणावे ते 
'सूक्ष्म_आकाश' नावे (४.६६) 

'वजन' हे पृथ्वीचे 'स्रू्थल' स्वरूप | बदु्धीक्षितल 'जाड्य' क्षितचे 'सूक्ष्म' रूप | हे सव� बोलिलले उदाहरणार्थ� | स्रू्थल_सूक्ष्म विववेक 
वेदोपविनषविदक भाषेतला (४.६७) 

“सोऽहम्” आत्मा स्वानन्दघन | "तत्_त्वम्_असिस" विनरन्तर | ऐणिशया महावाक्यान्चा विवसर | घडो न देईल तो तत्�णी 'मुक्त' 

(४.६८) [८.८.३३_३४] 

‘मो�' वा 'मुविक्त' ही "मानसिसक_अवस्र्था" | चार महावाक्यान्च्या बोधाचा गाभा | समजून विवश्वसून विनधा�र ेअनुभविवता | सम्प्राप्त 
होईल विनvये (४.६९) 

चतुवा�क्यार्थ� बोध हृदयी ठसावला | दगुु�ण, दवुा�सना ज्याने त्याविगल्या | "यकु्ताहार_विवहार_योग" सातत्ये आचरिरला | तो मुक्त 
जाहला विनvये (४.७०) 

ब्रह्माण्डाच्या आंत व बाहेरही | विनगु�ण परब्रह्म सतत त्मिस्र्थत राही | त्यावीण 'शून्यत्व' कोठेही नाही  | हेक्षिच अद्वैत परब्रह्म_ज्ञान 
(४.७१) [८.१०.६८]

इक्षित श्रीसमर्थ�_रामदास विवरक्षिचत दासबोध ग्रन्र्थात् मणिर्थत "सत्मिन्�प्त दासबोधामृत"सार े

"चतुद�श_ब्रह्म, मायोद्भव” नाम चतुर्थ�ऽध्याय: 

ॐ तत्सत् ब्रह्माप�णमस्तु | जय जय रघुवीर समर्थ� ! 


