
संक्षि�प्त भावार्थ�_दासबोधामृत : अध्याय ५ : " गुण, रुप, जगज्ज्योक्षित ” 

ॐ अर्थ श्रीसमर्थ�_रामदास विवरक्षि$त दासबोध ग्रन्र्थात् मथिर्थत "सन्क्षिन्�प्त भावार्थ�_दासबोधामृत"सार े

" गुण, रुप, जगज्ज्योक्षित ” नाम पञ्चमोऽध्याय: 

(मूळ दासबोध दशक ९ : " गुण, रुप" )
ॐ श्री गणेशाय नम: | 

श्रीराम जय राम जय जय राम | जय जय रघुवीर समर्थ� ! 
विनराकार म्हणजे आकार$ नाही | विनष्कलन्क म्हणजे कलन्क$ नाही | अगथिणत म्हणजे गणना शक्य नाही | ही उदाहरणे काही 
'दवैी' वा 'ईश्वरी’_गुणा'न्$ी (५.१) 

जे का 'विनत्य व विनरन्तर' | ते$ भगवन्ता$े "विनज_स्वरुप" | म्हणोविन दृष्टीस जे जसे विदसतसे 'दृष्य' | ते ईश्वरी 'विनजस्वरुप' 

विनन्क्षिष्$त$ नाही (५.२) [९.१.१_८] 

शब्दात ते स्वरुप अवण�नीय | म्हणोविन$ श्रुक्षित 'नेक्षित_नेक्षित' म्हणत | केवळ बुद्धीस$ 'ज्ञानगम्य' | विनज_स्वरुप ते परमेश्वरा$े (५.३) 

[९.२.३५_४०] 

स्रू्थल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण | असे हे सजीव देहान्$े $ार प्रकार | विपण्डी, ब्रह्माण्डी त्यासी ओळखनू | सिसद्ध, सन्त ज्ञानी धन्य 
होती (५.४) [९.५.२_५] 

पोहणे नेणे तो बुडे | पोहणे जो जाणे तो तर े| तसेै$ जो जो स्व_बन्धनान्ना जाणे | तो$ पावू शके 'मुविX' त्यापासुनी (५.५) 

[९.७.३५_३६]

म्हणोविनया 'आत्मज्ञान' माग[ | जाणोविन, पाळावी वा तोडावी बन्धने | पुण्य_सुख_कारक बन्धने सव� 'जोडणे' | त्यापासोविन 'मुXता' 
न कल्पावी कधीही (५.६) [९.७.३९_४५] 

‘सुखां$े'ही असती तीन प्रकार | 'सान्क्षित्वक' सुखे जोडावी जी पुण्य सम्पादक | 'राजसिसक' व 'तामसिसक’ सुखे 'पाप’ कारक | ‘मुविX'

त्यापासोविन विमळवणे योग्य (५.७) 

द:ुखदायक व 'पाप'स$ंय कारक | त्या सवा�ञे्च �ालन करावयास | 'मुविX' त्यापासोविन विमळवण्यास | ज्ञानाने$ सापडती योग्यसे 
माग� (५.८) 

ज्ञान मेन्दूचं्या स्मृतीग्रन्र्थीन्तुनी | ठेविवले जाते या$ी येते प्र$ीती | परन्तु मग का वदृ्धापकाळी | विवस्मृती वा स्मृतीभं्रश होतो 
अनेकान्ना ? (५.९) 

दसुरीकडे लहानपणी | पूव�जन्मातीलही र्थोड्याशा 'आठवणी' | अनेक मुले सांगती या$ीही | नोन्द जगभरही झालेली आहे 
(५.१०) 

विवदेही_जीवात्मा मृत्यू नन्तरही | कैशी नेतो_आठवतो मृत_मेन्दतूली स्मृती ? | या विवषयावर संशोधने सखोलशी | होतील तेंव्हा 
कळू शकेल काहीसे (५.११) 

मानवांनी मेळवनुी योग्य बी विबयाणे | शेती, मळे विपकवुनी 'पीक' काढले नवे | परन्तू मुळात 'बीज' ज्याने बनवले | तो विन त्या$ा 
मेन्द ूदोऩ्हीही अदृश्य (५.१२) 

 त्या अदृश्य अशा ईश्वरी शXीमध्ये | ज्या प्रमाणे 'ज्ञान' व 'स्मृती' विनवसते | जीवात्म्यातही त्या$प्रमाणे | विनवसणे अगदी शक्य 
आहे (५.१३)

विववेके तुटे 'अनुमान' | विववेके$ होते 'समाधान' | विववेके साधता 'आत्म-विनवेदन' | सन्देहा पासोविन लाभेल 'मुXी' (५.१४) 

[९.९.३९_४१] 

देउळी गाभारी वसे जगन्नायक | परी थिशखरावरी बसैतसे 'काक' | म्हणोविनया 'काक'$ देवाहूनही 'शे्रष्ठ' | ऐथिशया कुतका�स  मानावे  
कैसे ? (५.१५) [९.१०.१_२] 



ऐसे कुतक�  व विवतण्डवाद | यांच्यापासोविन विमळवावा 'मो�' | $ांगले व कष्टाने विमळवलेले 'ज्ञान' | त्यापासोविन मुXता 'मौर्ख्यय� ' जाणा 
(५.१६)

जेणे जया देवास भजावे | तेणे त्या$ा$ 'लोक' पावणे | म्हणोविन मो�ाच्या कान्क्षिन्�याने | भजावे विनगु�ण परब्रह्मासी (५.१७) 

[९.१०.११_२०] 

विनगु�ण_उपासनां$ीही अनन्त | साधने, माग� वर्णिणत उपविनषदांत | "अष्टांग_योग" म्हणुनी सुप्रसिसद्ध | तो माग� घरबसल्या सुगम  व 
सोपा (५.१८) 

यम, विनयम, आसन, प्राणायाम | प्रत्याहार, धारणा, ध्यान | समाधी ही अष्ट अंगे जयास | तो माग� मो�ा$ा राजमाग� (५.१९) 

(मूळ दासबोध दशक १० : "जगज्ज्योक्षित ”
कुत्रा, गाय, बलै, मक� ट, मुंगी | ऐशी नावे जरी विदधली मानवान्नी | या नावाविवना$ त्या त्या प्राण्यासी | "मी कोणता प्राणी ?" ते 
माहीत आहे (५.२०) [१०.१.१७_२०]

सवा�स$ या जाणीवे$े ज्ञान | परमेश्वराने$ केले उत्पन्न | प्रत्येक सजीवा$े 'अन्त:करण' | या 'अहकंारा'ने परिरपूण� आहे (५.२१)

'मी अमुक प्रकार$ी शे्वत_रXपेशी' | "मम जीवन काय� व हेतु काय" ही | सव�ही माविहती ज्या ठायी वसे ती | जागा$ 
'अन्त:करण_आकाश'' जाणावे (५.२३) 

$म�$�ूस अदृश्य इतक्या लहान | रX, $म� पेशी मधेही हे ज्ञान | कुणीही न थिशकवता$ होते उत्पन्न | ही समानता या 
अन्त:करणां$ी (५.२३) 

परी प्रत्येक देहाच्या गुणधमा�नुसार | मी 'कुत्रा' वा 'मी_पेशी' ऐसे विवथिभन्न | ज्ञान नसैर्गिगक$ होते उत्पन्न | बाल, तरुण, स्त्री_पुरुष 
आविदकत्वा$ेही (५.२४) 

'अन्त:करणा'मक्षिधल हा देहाथिभमान | स्व_‘न्क्षिस्र्थक्षित'च्या ज्ञाना$ा हा अनुभव विवल�ण | म्हणोविनया तो 'विवष्णु'_तत्वा$ा$ अंश | 
माविनला वैविदक ऋषी गणान्नी (५.२५) [१०.१.२६_३१] 

हजारो प्रकारच्या अब्जावधी पेशी | सव�ही सजीव अशा देहात$ विनवसती | परन्तु त्यांच्या आत्मा_अनात्मा अन्क्षिस्तत्वां$ीही | 
जाणीव मुथिळ$ही मुर्ख्यय जीवात्म्यास नाही (५.२६) 

रX_पेशी, मांस_पेशी | $म�_पेशी, जीभ_पेशी | हृदय_पेशी, फुफ्फुस_पेशी | ऐसे हजारो प्रकार त्या जीवात्म्यां$े (५.२७)

जास्तीत जास्त वा कमीत कमी | दोन्हीन्नाही 'तम'  हा प्रत्यय उपयोसिजती | लघुतम, दीघ�तम उदाहरणार्थz | अक्षितशयोXी हा$ 
'तमोगुण' जाणावा (५.२८) 

अनेक बाबतीत पूण� 'नेथिणव' वा अज्ञान | त्यास$ माविनले तमोगुणी_थिशवांश | काही बाबतीतील संविमश्र  'जाणीव_नेथिणवेस' | 

रजोगुणांश ब्रह्म्या$ा कन्क्षिल्पलासे (५.२९) 

विनद्रा_प्रलय, मृत्य_ुप्रलय | $तुयु�गान्त_प्रलय, कल्पान्त_प्रलय | पा$वा तो ब्रह्माण्ड ब्रह्म_प्रलय | ऐसे पञ्च_प्रलय जाणून घ्यावे 
(५.३०) [१०.५.६_२९] 

हे सव� प्रलय स्रू्थल 'सृष्टी'तले | सूक्ष्मातही विववेक, वैराग्याविदके | नाना प्रलय स्वभावातले | आय,ु लिलङ्ग, परिरन्क्षिस्र्थती अनुरूप घडती 
(५.३१) 

भ्रमेण अहम्, भ्रमेण त्वम् भ्रमेण उपासका जना: | भ्रमेण ईश्वर_भावत्वम् भ्रम_मूलम् इदम् जगत् (५.३२) [१०.६.११_१३]

मी अमकु_तमुक हा गव�_अहकंार भ्रम | मला, तुला, त्याला बहुतेक सवा�स$ | बाधतो बान्धतो नाना वि�या_कमा�स | विमळवावी हो 
मुXी त्यापासोनी (५.३३) 

यजे्ञ, दाने, होमाविदक कम[ | पूजा, यात्रा, व्रते, नेमधम[ | यापासोविन लाभ अमुक तमुक ऐसे | भ्रम त्यागोविन विनरपे� धरावी वृत्ती 
(५.३४) 

शकुन, अपशकुनां$े आडवे मांजर | मद्याविदक सेवनाने आभास दषु्कर | खोट्या वाता� वा अफवां$ा कहर | ऐशा भ्रमे नाश 
अनेकां$ा (५.३५) [१०.६.२०_३२] 



"अहम्_ब्रह्मान्क्षिस्म' आविदक महावाक्यां$ा | कुतक[  अनर्थ�_कारक अर्थ� काढोविनया | स्वत: भ्रमला, वा नाना भोळ्यांना फसविवला | हा
अनुभव ऐक्षितहासिसक सव� कालीन (५.३६) 

ब्रह्मयाने लिलविहले जे का ललाटी | ते सव� सटवी वा$ून दाखवी | ऐशा नाना प्रकारच्या गोष्टी | 'भ्रम' रूप त्यान्ना जाणावे (५.३७) 

[१०.६.३४_३५] 

विनगु�णा$े ज्ञान झाले व पटले | म्हणुन सगुण भजन ज्याने दलु�क्षि�ले | त्यास ज्ञानाने$ जणू नागविवले | दोहीकडोनी (५.३८) 

[१०.७.१६] 

जो जो साण्डील सगुण भजनासी | तो ज्ञाता असूनही होईल अपयशी | विनष्काम बुक्षिद्धने सगुणाराधनेसही | पाळीत जाईल तो$ 
यशस्वी व धन्य (५.३९) [१०.७.१८_२३] 

ऐथिशया वेद_शास्त्रोXीस समजून घेउनी | वागतील त्यान्ना देवही 'सद्बदु्धी' | सातत्याने देत$ जाई | उत्स्फुत� स्फूर्तित, विववेकाविदक 
रूपे (५.४०) 

ददाविम बुक्षिद्ध_योगम् तम् येन माम् उपयान्क्षिन्त ते | ऐसे भगवद्गीतेत कृष्णाने सांविगतले | बुद्धीच्या योगाने सगुण_विनगु�ण जोडले |
एकमेकाशी अनन्य_भावे (५.४१) 

बाह्य व्यावहारिरक जीवनी वागता | 'प्र$ीती' नन्तर$ विवश्वास ठेवावा | नाही तर होईल फसवणूक महा | जागोजागी वेळोवेळी 
(५.४२) 

अंकुरले, उगवेल$ हे परी�ोनी | नन्तर$ घ्यावे 'बीज' द्रव्य देउनी | योग्य प्रकार$े  ते शेतात पेरुनी | जाणत्यान्नी सदवै पीक 
विपकवावे (५.४३) [१०.८.४_९] 

'प्र$ीती' विवना जे पोकळ ज्ञान | तेरे्थ न वसे 'सुख_समाधान' | कच्च्या वैद्या$े घेतल्यास 'औषध' | धोका प्राणासही असे देखा 
(५.४४) [१०.८.१६_१८] 

स्वात्म_प्र$ीती अशक्य असे जेरे्थ | तेरे्थ शास्त्राविदक 'प्रमाण'$ ग्राह्य धरावे | परन्तू उक्षि$त ग्रन्र्थ_संस्र्थां$े$ असावे | हे 'प्रमाण_पत्र'

विवश्वसनीय (५.४५) 

देहास "उत्पत्ती_न्क्षिस्र्थक्षित_लय" हे वित्रगुण | म्हणोविनया त्यास 'स्त्री' असे सम्बोधुन | जीवात्म्यास 'पुरुष' समान$ माननू | वेद_शास्त्र 
उपविनषदे व$ने वदती (५.४६) 

ही "अध�_नारी_नटेश्वर" उपमा | प्रत्येक सजीवास ग्राह्य मानोविनया | शासे्त्र सांगती वि�या_कम[ नाना | त्यातील मम� हे जाणती 
ज्ञानी (५.४७) 

'थिशव_शXी', 'पुरुष_प्रकृती' | 'माया_ब्रह्म' इत्याविदक आध्यान्क्षित्मक जोडपी | या सव� असती  तान्क्षित्वक_तक�  गोष्टी | नुमगल्यास 
'भ्रम' होती नानाविवधां$े (५.४८) 

म्हणोविनया 'सद्गरुू' करावा योग्यसा | 'सत्संग'ही सत्पात्रता पारखून$ धरावा | स्वबुक्षिद्धनेही 'तत्व_विव$ार' विववरावा | अन्तया�मी 
सव�ही साधकान्नी (५.४९) [१०.९.२५_२८] 

शान्ती, �मा, विवरXी, भXी | अध्यात्म_विवद्या, 'सहज'_न्क्षिस्र्थक्षित | '�ेत्र', '�ेत्रज्ञ' इत्याविदक तत्त्वोXी | '�र_अ�र' ब्रह्म समजून घ्यावे 
(५.५०) [१०.१०.२८_५०] 

द्वौ इमौ पुरुषौ लोके �र, अ�र एव $ | �र: सवा�थिण भूताविन कूटस्र्थ: अ�र उच्यते (५. ५१) [भगवद्गीता १५.१६]

उत्तम: पुरुष: तु अन्य: परमात्मा इक्षित उदाहृत: | यो लोकत्रयम् आविवश्य विबभर्तित अव्यय_ईश्वर: (५.५२ ) [भगवद्गीता १५.१७]

देह तर माझा 'सगुण' आहे | परी मम 'आत्मा' तर विनगु�ण आहे | सगुण_विनगु�ण विमथिश्रत असे हे | व्यविXमत्व माझे हे ज्ञान$ 
'आत्म_ज्ञान' (५.५३) 

परमात्माही तशा$ प्रकार े| सगुण_विनगु�ण विमथिश्रत$ सदवै$ विवलसे | विपण्डी_ब्रह्माण्डी प्रत्ययास येतसे | हे$ ब्रह्म_ज्ञान स्मरावे 
सदवै (५.५४) 

देह �र, आत्मा अ�र | परमात्मा �र_अ�र व उत्तम | अशा त्या पुरुषोत्तमा$े स्मरण | करोविनया आराधना करावी त्या$ी 
(५.५५) 

आत्म_ज्ञान व ब्रह्म_ज्ञान | या दोघासही मेळवनू | काय� करिरता वा$वनू 'शीण' | सिसद्धीस जातील ईश्वर आराधना (५.५६) 

[१०.१०.४५_६७] 



जन्मल्यापासून मृत्यू पय�न्त | देहबन्धना मधुन मुXी अशक्य$  | देह तर माझा असणार ‘सगुण'$ | हे विववेक_ज्ञान सदवै 
स्मरणात ठेवावे (५.५७) 

सगुण आराधना विनगु�ण आराधना | दोन्हीही शास्त्रोX तर्थवै कालोक्षि$तही ऐशा | पाळोविनया स्वोन्नक्षित$ा माग� $ालावा | मऩी 
'विनष्काम्यता' बाळगोनी (५.५८) 

इक्षित श्रीसमर्थ�_रामदास विवरक्षि$त दासबोध ग्रन्र्थात् मथिर्थत "सन्क्षिन्�प्त दासबोधामृत"सार े

" गुण, रुप, जगज्ज्योक्षित ” नाम पञ्चमोऽध्याय: 

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


