
संक्षि�प्त भावार्थ�_दासबोधामृत : अध्याय ७ : " नाम, रूप तर्था अखण्ड ध्यान ” 

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

" नाम, रूप तर्था अखण्ड ध्यान” नाम सप्तमोऽध्याय: 

(मूळ दासबोध दशक १३ : " नाम, रूप " )
ॐ श्री गणेशाय नम: | 

श्रीराम जय राम जय जय राम | जय जय रघवुीर समर्थ� ! 
या नाम_रूप नाम तेराव्या दशकी  |  आत्मा_अनात्मा व सार_असार  |  नाना_प्रलय,  बोध,  प्रत्यय व थिशकवण  |  मुख्यत:  या$
विवषयां$ी $$ा� (७.१) 

प्रत्येक सजीवाच्या अन्क्षिAतत्वी | 'व्यविBमत्वा'$ी जी येते प्र$ीती | त्यांत 'अनात्मा' तदे्दह_Aवरूपी | त्यावीण 'आत्मा' अकतु�त्ववान
(७.२) 

'आत्मा' Aव_ईच्छेनुसार देहाकडून | कायH करवनुी, भोगे सुख द:ुख | देह_गृही विनवसे जन्मापासून सतत | आत्म्याविवना देह मृत्यु
पावे (७.३) 

देहात$ राहणारा 'परमात्मा' | देह संगोपना$ी कायH नाना | करविवतो जोवर त्या देहात आत्मा | विनवसोविन भोगतो सुख_द:ुखाविदक
(७.४) 

ज्या �णी आत्म्याने देह त्याविगला  |  त्या �णी$ परमात्म्याने त्या देहाला  |  कुजवून नाश करण्या$ा प्रारम्भ केला  |  परमात्मा
सातत्ये विनवसे सव�त्र (७.५) 

हे$ आत्मा_अनात्मा व परमात्मा यांच्या | अन्क्षिAतत्व व काया�ञे्च रहAय 'सार' जाणा | इतर असार ज्ञाना$ाही अफाट पसारा | 
समजेल तेवढा तरी समजून घ्यावा (७.६) 

हर सजीवास 'मृत्यू’ हा$ अन्क्षिन्तम ब्रह्म_प्रलय | तर 'विनद्रा' वा सुषुप्ती हे "विनत्य_प्रलय" | डुलकी, विवश्रान्ती हे 'नवैिमत्ति\क प्रलय' | 

बेशुद्ध अवAर्था हा प्रलय 'मायावी' (७.७) 

असे$ विवविवध प्रलयां$े प्रकार | विवश्वाक्षितल प्रत्येक वAतुमात्रास | सयू�, $न्द्र, तारका, आकाशगंगासह | अणु, रणूे, परमाणूस घडत 
असतात (७.८) 

पृथ्वीवर होणार ेसांवत्सरिरक प्रलय | नद्यां$े महापूर वा उल्कापात | $क्रीय वादळे, विवजां$ा वषा�व | हे ऋतु_$क्रानुसार घडती दर 
वषg (७.९) 

ज्वालामुखी, भूकम्प इत्याविदक काही | 'आकन्क्षिAमक प्रलय' सम घटनाही घडती | त्यान्ना मुथिळ$ सुर, ताल_बद्धता नाही | त्यां$े 
घडणे विनक्षिjत पण अविनक्षिjत मागH (७.१०) 

विनक्षिjत व काहीशा सुरातही घडणार े| प्रलय यगुान्त, कल्पान्त इत्याविदक नावां$े | वैविदक ज्योक्षितष शास्त्रा प्रमाणे ते | ब्रह्माण्डी 
प्रमखु पा$ ऐसे जाणा (७.११) 

कृत, ते्रता, द्वापर व कली | ऐशी काल गणने$ी यगेु $ार कन्क्षिल्पली | त्यांच्या प्रत्येक आवत�नासी | एक $तुयु�गी वा 'महायगु' 

माविनलेसे (७.१२) 

पृथ्वीच्या सूया�च्या एका प्रदक्षि�णे$ा | समय एक 'स्ंवत्सर' 'प्रमाण' माविनला | ऐशा $ार ल� ब\ीस हजारान्ना | एका कत्तिलयगुा$े 
'प्रमाण' झाले (७.१३) 

द्वापर यगु काल, कत्तिलयगुाच्या दपु्पट | ते्रता_यगु कालावधी, कत्तिलयगुाच्या क्षितप्पट | कृत_यगु कालावधी कत्तिलयगुाच्या $ौपट | 
म्हणुविन प्रत्येक महायगु, दसपट कत्तिलयगुाच्या (७.१४) 



ऐशीया एक हजार महायगुांच्या | कालावधीला एक 'कल्प' माविनला | ऐथिशया दोन कल्प समयावधी$ा | कालावधी माविनला एक 
ब्रह्म_विदवस (७.१५) 

प्रत्येक 'कृत' आविदक यगुाच्या अन्ती | तसे$ प्रत्येक 'महायगुा'$े अन्ती | 'यगुान्त_प्रलय' घडोविनया नवी नवी | सृष्टी सृजन घटना 
होत जाते (७.१६) 

प्रत्येक कल्पा$े अन्ती कल्पान्त_प्रलय | छ\ीस हजार कल्पां$े अन्ती ब्रह्माण्ड_प्रलय | ऐसे प्रमखु प्रलयां$े प्रकार | वर्णिणले वैविदक
ज्योक्षितष शास्त्री (७.१७) 

यगुान्त, महायगुान्त, मन्वन्तरान्त | कल्पान्त, ब्रह्माण्डान्त ऐसे पञ्च | पञ्च_प्रलय सपु्रसिसद्ध | वैक्षिश्वक काल$क्रात अनन्त होत$ 
राहती (७.१८) 

अवकाशा$ी व्याप्तीही अनन्त | त्यात नान्दणारी ब्रह्माण्डॆही अनन्त | काल$क्रा$ी परिरभ्रमणे ही अनन्त | भूतकाळी झाली, 
होतीलही भविवष्यी (७.१९) 

जेंव्हा जेरे्थ विनjल परब्रह्मा$े मानसी | 'संकल्प' नाम '$ां$ल्य' प्रगटते त्या �णी | तेरे्थ$ एक प्र$ण्ड 'विवAफोट' होउनी | एक 
'ब्रह्माण्ड' ससृिजत होते (७.२०) 

प्रत्येक ब्रह्माण्डात अनन्त | 'गह्_लक्ष्य' आकाशगगंां$े वाAतव्य | त्यांत अब्जावधी तारकां$े समूह | सयूा�समान 'मण्डले' प्रत्येका$ी
(७.२१) 

अशा$ कुणा कुणा तारका मंडळात | एखादा$ विवरळा वैथिशष्ट्यपूण� ग्रह | पृथ्वी' प्रमाणे जेर्थील वातावरण अनुकूल | वसते 
"सजीव_सृष्टी” क्वक्षि$त् काल तेरे्थ (७.२२) 

ग्रहा सभोवतीच्या, वायूमण्डळात | तापमान दाब, ता-यां$ा प्रकाश | प्राणवायू प्रमाण, जल, काब�न आविदक | खविनज अन्क्षिAतत्व 
ठाकठीक (७.२३) 

ऐशा ग्रहावर काही काही वेळी | होतसे उभारणी सजीव सृष्टी$ी | काही अब्ज वा कोटी वषा� पुरती | मया�विदत कालानन्तरी प्रलयी 
नष्ट गुप्त (७.२४) 

लता, वृ� व गवत आविदक | नदी सरोवराकाठी उपजती प्रर्थम | त्यां$ी पाने, फुले, फळे, आविदकरुन | 'खाद्यान्न' पुरवठा पशु प�ी 
कीटकान्ना (७.२५) 

ऐशी आधारुनी एकमेकावरी | उभारणी र$ली "सजीव_सृष्टी$ी” | जी Aवत:$ Aवत:च्या वंशजां$ी | पनुरोत्प\ी करु शके विपढ्या 
दर विपढ्या (७.२६) 

नर_मादी संभोगे पुनरोत्पादक | प्राण्यांच्या वगा�त 'मानव' ही एक | त्याच्या उत्प\ी_प्रलया$े एक | उदाहरण येरे्थ पाहूया (७.२७) 

काळी, गोरी, विपवळी, ताम्बडी | ऐशी 'नर_मादी'ञ्ची जोडपी $ार तरी | ब्रह्मदेवाने प्रर्थम विनमा�ण केली | या पृथ्वीवरी कोणे काळी 
(७.२८) 

य़ा जोडप्यांच्या वंशावळीतील | जोडपे होते कोणी एक | एकमेकावरी प्रीती करीत | नान्दले सुखात अनेक वषH (७.२९) 

त्यान्ना जाहली कन्या, पुत्राविदक सन्तती | त्यान्नी उपजविवली पुढ$ी विपढी | अशाप्रकार ेविपढी दर विपढी | संख्या वाढत$ गेली त्याञ्ची
(७.३०) 

संख्या र्थोडीशी$ होती तं्व्हा | होती भाऊ बविहणीत आदर व सख्यता | परन्तू पुढती संख्या बहु वाढता | उपजली भाऊबंदकी 
भाण्डणे तण्टे (७.३१)

क्रोध, मत्सर, $ीड, सूड व हिंहसा | ऐशा आसुरी भावना मनी फोफावल्या | यादवी माजून प्रलय$ ओढवला | नष्टप्राय जाहले अवघे



कुटुम्ब (७.३२) 
कालबद्ध सुरातील नसैर्गिगक_प्रलय | अकाली$ घडणार ेअ_नसैर्गिगक_प्रलय | पनु: पनु: सृजन, प्रलयां$ा हा खेळ | त्यामधील 
कालावधीत 'न्क्षिAर्थती' नान्दे (७.३३)
आपापुल्या मानवी आयषु्य काळात | जो जो घडे 'सृष्टी_न्क्षिAर्थती_प्रलय' खेळ | सावधानतेने घेतल्यास प्रे�क_सम अनुभव | 
प्रत्ययास येई$ प्रत्येकालाही (७.३४) 
परन्तू हा खेळ ज्याने माण्डला | तो परमात्मा जरी न येई प्रत्यया | त्याच्या अन्क्षिAतत्वा$ा तान्क्षित्वक पुरावा | 'बदु्धीग्राह्य_प्रत्यय' 
Aमरावा सदवै (७.३५)
मुख्य_देव म्हणुविन त्या$ परमेश्वरा$ी | Aव_हृदय मन्क्षिन्दरात ज्यान्नी प्रक्षितष्ठापना केली | त्यांच्या सद्बदु्धीला तो सव� व्यापी | अनन्त 
अन्तरी�ातही विनत्य_व्यB राहतो (७.३६) 
अन्य जनही भजती ज्या ज्या देवतान्ना | पाण्डुरगं, थिशव, कृष्ण, बदु्धाविदकान्ना | त्या त्या Aवरूपान्नी त्या सव� भBान्ना | पावत$ 
राहतो तो$ तो एक$ (७.३७)
मता मतांतरां$ा बहुत हा गलबला | मानवी बुक्षिद्धमन्तान्नी खेळ हा मान्क्षिण्डला | पण 'कारण' होतोय तो व्यर्थ� भाण्डणान्ना | Aवबदु्धीने 
विनवडावा प्रत्येक साधकाने (७.३८)
आपापुल्या बुद्धी व कुवती प्रमाणे | आपापुल्या Aवभाव, Aर्थल_कालानुरूपतेने | विनवडायला हवी दवैते प्रत्येकाने | तरी$ Aव_ध्येय
साध्य होईल त्यासी (७.३९)
कुणी एक कलकत्याहुन गेला जसा विदल्लीला | तो$ राजमाग� होइल कलक\ाकरान्ना | परन्तू तो$ माग� मुम्बई_$ेन्नई_करान्ना | 
विनरुपयोगी हा विववेक राखला$ पाविहजे (७.४०)
कुणा$े Aवत:$े$ 'हेत्तिलकौप्ट'र' आहे | तरीही मनी विदण्डीतून पायी$ $ालाय$े | भजन_संकीत�न सत्संग बहु आवडे | तरी त्यान्नी 
करावे मनाजोगे अवश्य (७.४१)

जन्मापासून मरणा पय�न्त | Aवदेह, वय, आरोग्य आविदकानुकूल | अन्न, वस्त्र, विनवारा घेतात विनवडून | तसैा$ विनवडावा 
आध्यान्क्षि�मक माग�ही (७.४२)
कोणी Aवप्नात$ जरी केले 'भोजन' | तरी त्याने न घडेल देह संवध�न | तसेै$ जाथिणजे विनव्वळ 'तान्क्षित्वक_ज्ञान’ | कम�_मागा�$ी 
जोडही आवश्यक आहे (७.४३) 
म्हणोविनया सातत्ये भजन, पूजन | व्रत, उपोषणे, दानधमा�विदक | वा$ेने अखण्ड नाम मन्त्र जप | योगाभ्यास साधके केला$ पाविहजे 
(७.४४) 
Aव_मानसी सदवै 'समाधानी_वृ\ी' | परिर जनात वाढविवण्यास 'आन्क्षिAतक_प्रवृ\ी' | अनुरूप काय�क्रम राखवुिन आत्मन्क्षिAर्थती | 
साधती ते साधू धन्य धन्य (७.४५)
कटु औषधीही मधांत विमसळुनी | देता रोगी खाती ती आनन्दे $ाटुनी | सुखे विनरोगी होती, हे जाणुनी | 'व$न_माधुय� ' विववेक 
पाथिळती साधु सिसद्ध जन (७.४६) 
श्रोत्यां$े मनोगत राखोविनया | ज्ञाना$े अमृत पाजवावया | वा$ेक्षितल 'माधुय� ' राखोविनया | वदती $ातुयH ते साधु जन धन्य (७.४७)

(मूळ दासबोध दशक १४ : "अखण्ड ध्यान”
$ौदाव्या दशकास नाम "अखण्ड_ध्यान” | प्रमुख $र्चि$त विवषय विनAपहृता, थिभ�ाटन | कविवत्व, कीत�न, हरिरकर्था $ातुय� | यगुधम� 
ल�णे आथिण ध्यान शाश्वता$े (७.४८)

धारिरष्ट्य कधीही $ळू देऊ नये | $ळले$ तरी $ळलेले विदसू देऊ नये | प्रसंगी थिभ�ा मागण्यासही लाजू नये | न मागावे कधीही 
अक्षिधक गरजेहुनी (७.४९)
'विवरBी'$ी भावना गळू देऊ नये | ज्ञानावर मात्तिलन्य साठू देऊ नये | मत्तिलन अन्न वा जल सेवन करू नये | झुरो नये न विमळता 
'काम्य' कोणतेही (७.५०)
कुला$ा_नेमधम� मोडू नये | कविठण बो$र ेबोलू नये | अनुमानास$ विनक्षिjतार्थ� मानू नये | अन्ध विवश्वास कुणावरही न ठेवावा 
(७.५१)
अक्षित सशयीही असू नये | वक्षिडलधार ेव सन्त_सज्जन मत विनल��ू नये | सत्कायg विनरपे�ता साण्डू नये | साण्डावा कम�ठ अना$ार 
(७.५२)
उदण्ड करावे पुण्य_�ेत्र तीर्था�टन | भगवन्ता$े करावे गुणगान कीत�न | अल्प_सन्तोषी राखावे मन | थिभ�ाटनाविदकी व अन्य 
पुण्यकमgही (७.५३)



अशा प्रकार ेकाय काय करावे | अर्थवा काय काय कधीही करू नये | हे Aमरून$ सदवै वागणे | ही$ सत् विनAपृहता पाळावी 
(७.५४)
जे जे विव$ार मनी येत गेले | ते ते छन्दात गुन्फून खरक्षिडले | काविमक, शृङ्गारिरक, उच्छृङ्खल वण�ने | हे सव� मानावे फB 'धीटपाठ’ 
(७.५५)
‘कविवत्व’ असावे रम्य रसाळ | अल्प सोप्या शब्दात सुज्ञान अगाढ | अज्ञ वा$कासही दलु�भ ज्ञान | सुलभपणे समजेल अशा 
शब्दात (७.५६)
गूढ सिसद्धान्तही शक्य तेवढ्या | सोप्या अशा शब्दांत व्यB व्हावया | उदाहरणे देऊविन करावी $$ा� | कवीने 'काव्य' र$नेत 
(७.५७)
नाना मतां$े व विव$ारां$े विववरण | नाना तान्क्षित्वक $$ा�ञे्च मंडन | नाना कुतक�  वादां$े खण्डन | ते$ पद्य ‘कविवत्व’ जाणावे (७.५८)
जेणे सद्बदु्धी सुविव$ार जागती | अविववेकी अविव$ारी आशंका विनरसती | अज्ञान, नरैाश्य, आलAय नासती | त्या काव्यांत कविवत्व 
जाथिणजे (७.५९)
कीत�नी लावू नये टम् टम टम | नको अक्षित "जी जी जी जी"त$ गंुजण | करावे नेमक्या मोजक्या वाक्यातुन | हरिरकर्था श्रवण 
श्रोते_सज्जनान्ना (७.६०)
सुलभ शब्दां$ाही करू नका गुन्ता | शान्क्षिब्दक जंजाळातुनी बदु्धी भ्रमवू नका | हरिरकरे्थ$े 'तान्क्षित्वक लक्ष्य' लपवू नका | सगुण_प्रकृक्षित
विनगु�ण_ब्रह्म सदा Aमरा (७.६१)
देही रूप लावण्य सहज जन्म जात | बदु्धी_शविB, $ातुय� हीही जन्मजात$ | थिश�ण, अभ्यासाने न वाढती, न घटत | फB धार 
$ढते या काय�क्रमान्नी (७.६२) 
आलAय, दारिरद््रयाविदके काय�भाग नासती | उत्साह. वैभवाविदके काय�_व्याप वाढती | मैत्री, नेतृत्वाविदके सम्पाविदता येती | मोठ्ठी 
सामासिजक, सामूविहक कायH (७.६३)
$ारही आश्रमामध्ये सव�शे्रष्ठ | 'गृहAर्थाश्रम' वर्णिणलासे सव�\म वरिरष्ठ | जो देतो आश्रय इतर तीघास | $ालविवतो मानव वंशास 
पुढती (७.६४)
‘वणा�नाम् ब्राह्मणो गरुु:’ | ऐसे व$न शास्त्री$े प्रसिसद्ध | परिर जन्मजात थिशशू ब्राह्मणा$ेही शुद्र | याही व$ना$ा ब्राह्मणास विवसर का 
पडला ? (७.६५)
‘गुरु’पण भूषविवण्यास अक्षिधकार व योग्यता | विमळवण्यासाठी प्रयत्न मोठ्ठा हवा | जो जो तत्वज्ञान व शास्त्र_वे\ा | तोक्षि$ ही 
मान्यता पावण्या योग्य (७.६६)
शम, दम, तप, शुक्षि$त्व, आन्क्षिAतक्य व �ान्क्षिन्त | विवनय, आज�व, $ातुय�, विनरुपद्रवी वृ\ी | प्र$ण्ड Aमृक्षित सामथ्या�सह तल्लख बुद्धी | 
ज्ञान_विवज्ञानी आसBी, कुतुहल व सिजज्ञासा (७.६७) 
या सद्गणुाविवना जन्म ब्रह्मकुळी$ा व्यर्थ� | विनष्कारण$ दरुथिभमान विमरवणे, हे मौख्य� | अशान्नी$ छळले हो ज्ञानदेवाविदक | विवरोधही 
केला थिशवराज्याथिभषेकाला (७.६८)
विमथ्याथिभमानी कुतक� वादी | Aवधम�विहत वं$क, Aवार्थg, दरुाग्रही | ‘कत्तिलयगु_धम� ' प्रमाणुविन या मूख� भाटान्नी | दषु्ट म्लेञ्छ राजांना 
मात्र, विदधली सार्थ मान्यता (७.६९)
सव�$ धमा�$े धम�_गुरु सव�ही | Aवधमgयां$ी जन_संख्या वाढवू पाहती | परन्तू ब्राह्मंणां$ी पहा विकती अधोगती | 'बाटला' आक्रोश 
करुविन घटविवती जनसंख्येला (७.७०)
ब्राह्मणांवर झालेल्या या 'कत्तिल' प्रभावे | वैविदक धमgयां$े संख्याबल घटले | मनोबलविह ख$ले व दवैीबल रुसले | 
'कुव�न्तो_विवश्वम्_आय�म्' या घोषणेच्या विवरुद्ध (७.७१)
नाट्य-गृहांत रगंम$ंावरी | देखावा मांडलेला विदसतो जैशापरी | तसा$ हा विवश्वा$ा देखावा मांडुनी | जणू Aवमनोरजंनी रमला 
परमेश्वर (७.७२)
ही माया हे ब्रह्मा$े ‘सगुण’ Aवरूप | त्यातुन अन्तबा�ह्य वसे तो 'विनगु�ण’ अव्यB | या ज्ञाना$ी Aमृती राहो मनी शाश्वत | ही$ 
"आत्म_विनवेदन" भBी$ी रीती (७.७३)

इक्षित श्रीसमर्थ�_रामदास विवरक्षि$त दासबोध ग्रन्र्थात् मथिर्थत "सन्क्षिन्�प्त भावार्थ�_दासबोधामृत"सार े
" नाम, रूप तर्था अखण्ड ध्यान” नाम सप्तमोऽध्याय: 

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


