
दासबोध प्रबोध 
प्रश्नऩत्रिका १ ऱी 

ग्रथंारंभऱऺण आणण विमऱब्रह्मननरुऩण 
(द. १ स. १ आणण द. २० स. १०) 

प्र. १ (अ) ज्मा एकाच शोलमेन दावफोध ग्रंथाचो वायांळ वांगरा ती ओली फयमात.  

 (फ) द. १ - १ शातून खचं ेवलऴम कांमच वंळम नावतना वांगल्मा अळें श्रीवभथाांनी 
म्शणरा?ं 

 

प्र. २ षुद्र लतृ्ती आशळल्ल्मा टीका कयऩी भनळाची बूशभका कळी आवता ? मा बूशभकेतल्मान 
लाचकान ग्रंथ लाच ूनमे; शें कळें स्ऩष्ट केरां? 

 

प्र. ३ “द. २० – १० शातून दावफोधातल्मा तत्त्लसानाचो वायांळ ओतरा” मा वलधानाचें खयेंऩण 
वांगात. 

 

प्र. ४ भुखाय ददल्ल्मा शोलमांचो अथथ स्ऩष्ट कयात:  

१) आतां श्रलण केशरमाचें पऱ | (१ – १ – २८) 
२) जारें वाधनाचें पऱ | (२० – १० – २६) 

 

प्र. ५ (अ) दावफोधाचो अभ्माव कळा ऩद्धतीन कयचो माफद्दर द. २० – १० – ३१ आणण ३२ मा 
शोलमांत श्रीवभथाथनी स्लत:च भागथदळथन कळा प्रकायान केरां? 

 (फ) भनाच ेश्रोक , करुणाष्टकां , दावफोध शातूतरो कांम बाग तुभी ददवबयाच्मा 
उऩावनेच्मा ऩध्दतीन म्शणतात? 



 प्रश्नऩत्रिका २ री 
महंतऱऺण, ननस्ऩहृऱऺण आणण ननस्ऩहृशिकिण 
(द. ११ स. ६, द. १४ स. १, आणण द. १८ स. ३) 

प्र. १ (१) भशंताचें फयोलऩ , उरलऩ, चरऩ इ. कळें आवचें माफद्दरची ओली फयमात. 

 (२) श्रीवभथाांनी स्लत:च्माच उरलऩावलऴमी ज्मा शोलमेत स्लत:च फयमरां ती ओली फयमात.  

 (३) भनळाचें ळयीय भे ऱऩाक खऩू कठीण आवता , वललेक लाऩरुन ताचें वाथथक कयचें अळा 
अथाथची ओली फयमात.  

 

प्र. २ प्रबु याभचदं्रांच ेखचं ेगुण द. ११ – ६ शातून वांगल्मा? आणण ते कोणाच्मा वंदबाथत आवा? 

 

प्र. ३ रोकांच ेभन याखऩाखाततय तनस्ऩशृ भनळाक खऩू ऩथ्मा वांफा ऱची ऩडतात. एकांततकऩणा 
नाका शें वांगऩी ५ शोलमो फयमात. 

 

प्र. ४ तनस्ऩशृशवकलण (द. १८ – ३) शातून ओली क्र. १२ ऩावून २० ऩमांतच्मा शोलमांच्मा अथाथचो 
वायांळ फयमात.  

 

प्र. ५ श्रीवभथाांक रागीं आशळल्ल्मा ५ भशंतांचच नांला वांगून तांच्मा भठांची गांला वांगात. 
(भशंतांभदी अस्तुयींचोम आवऩाल जाता.) 

     

  

 



प्रश्नऩत्रिका ३ री 
चातयुयऱऺण आणण चातयुयवििरण 

(द. १४ स. ६, द. १५ स. १, आणण द. १५ स. ६) 

प्र. १ भुखाय ददल्ल्मा शोलमांचो अथथ वांगा.  

(१) ऩीताऩावून कृष्ण जारें | १५ – ६ – १ 
(२) वभजरे आणण लतथरे | १४ -६ -२५ 
(३) बेटबेटो उयी याखणे | १५ – १ - ३५ 

 

प्र. २ कल्ऩना-वलस्ताय कया.  

(१) १४ – ६ – २३ (२) १५ – १ – २१ (३) १५ – ६ – ८ 

 

प्र. ३ फयोलऩाच्मा काभाचें भोठें ऩण श्रीवभथाांनी द. १५ – ६ शातून वुयलातीच्मा ऩाच शोलमात कळें 
वांगरां? 

 

प्र. ४ दटऩणा ददमात-  

(१) येखा तततुकी ऩुवोतन जाते | (२) ऩडी घेऊन उरथाले | 

 

प्र. ५ “भनळान ळाणेऩण लाऩरुन भोठें  जैत भे ऱोलचें” अळें वांगतना श्रीवभथाांनी खचंी ऩथ्मां 
वुचमल्मां आणण खचं ेभागथ दाखमल्मात? 

 

 

 



प्रश्नऩत्रिका ४ थी 
श्रिणननरूऩण 

(द. ७ स. ८, द. ७ स. ९, आणण द. १७ स. ३) 
 
प्र. १ द. १७ – ३ शातनू ऩमल्माच ओलीत ग्रथं वोडऩाऩमरी खंची तमायी कयची अवें श्रीवभथाांनी 
वांगरा?ं 
 
प्र. २  श्रलणाऩावनू खंचे पामदे भे ऱतात? धा रषणा फयमात. (द. ७ – ८) 
 
प्र. ३ सानी वाधकान अद्लैत ग्रंथाचेंच श्रलण कयऩाक जाम शो वलचाय श्रीवभथाांनी द. ७ – ९ ह्मा 
वभावातल्मा तीन चाय शोलमांत भांडरा.  त्मो शोलमो फयमात. 
 
प्र. ४ “मेकांती नाजुक कायफाय | तेथे अवाले अतत तत्ऩय | त्माच्मा कोदट गुणे वलचाय | अध्मात्भ 
ग्रंथी”ं || मा ओलीचें ७ – ८ ओऱीत स्ऩष्टीकयण कयात. 
 
प्र. ५ १) तुभी आताऩमांत आमकल्ल्मा ऩाच प्रबाली प्रलचनकायांची नांलां वांगात.  
 २) ताणी केल्ल्मा प्रलाचनातल्मा खचं्मा खाव वलचायांची छाऩ तुभचये ऩडरी ? 

 ३) श्रीवभथथ फयो ग्रंथ म्शणतात अळा ग्रंथाचीं रषणां वांगात.  

 

 

 

 

 

 

 



प्रश्नऩत्रिका ५ िी 
नानाउऩासनाननरूऩण, गणुभतूननरूऩण आणण अजऩाननरूऩण 

(द. १६ स. ९, द. १६ स. १० आणण द. १७ स. ५) 
  
प्र. १ जगाबीतय खूऩ रोक खूऩ देलतांची उऩावना कयतात ऩणु ती एका अतंयात्म्माकुच ऩालता शें 
श्रीवभथाांनी कळें शवध्द केरा?ं 
 
प्र. २ अतंयात्भा (ककंला आत्भायाभ) रूऩान आशळल्ल्मा जगददळाचें भोठेऩण द. १६ – १० शातनू कळें लणथन 
केरा?ं 
 
प्र. ३ ‘अजऩातनरूऩण’ वभावात वाधना कयऩाची एक ऩध्दत श्रीवभथाांनी वचुमल्मा; ती खंची? 
 
प्र. ४ भखुाय ददल्ल्मा शोलमांचो वदंबाथवमत अथथ स्ऩष्ट कयात.  

१) रक्ष्भीभध्मे कयंटा नांदे | त्माचें दरयद्र आधीक वांदे | नलर केरें ऩयभानदें | ऩयभऩरुुऴें || 
२) न्माम आणण अन्माम | शोमे आणण न शोमे | वललेकेवलण कामे | उभजों जाणें || 

 

प्र. ५ १) प्रश्नऩत्रिका शातात ऩडल्माऩावनू ऩदंयळी बीतय आऩरो स्लाध्माम वोडोलऩाचो तभुचो वकंल्ऩ 
आवता? त्माप्रभाण लऱेेचें तनमोजन तुभी कयता? 
 २) प्रफोध स्तयाच ेदवूये अभ्मावाथी तुभच्मा ओ ऱखीच ेआवात ? आवा जाल्माय 
तांच्माफयोफय चचाथ जाता? 

 ३) तुभच्मा गांलात ‘दावफोध अभ्माव भंड ऱ’ आवा ? आवा जाल्माय ताचें काभ कळें 
चल्रां? 

 

 

 



प्रश्नऩत्रिका ६ िी 
बद्धऱऺण, ममुुऺ ुऱऺण आणण साधकननरूऩण 
(द. ५ स. ७, द. ५ स. ८ आणण द. ५ स. ९) 

 

प्र. १ द. ५ – ७ शातून भनळांच ेखचं ेचाय लगथ श्रीवभथाांनी वांगल्मा? 

प्र. २ फध्दाचो भुभुषु जालऩाच ेफदर खचं्मा लेगलेग ळ्मा कायणांखाततय जालऩाक ळकता? 

 तुभचें मावंफंधात स्लत:चें कांम तनयीषण आवा ? ‘भुभुषुरषण’ वभावातरी ओली क्र. ६ , 
क्र. २० आणण क्र. ४१ शांचो अथथ स्ऩष्ट कया. 

प्र. ३ द. ५ – ७ ‘फध्दरषण’ तनरूऩणातल्मा ३५ ते ४० ऩमांतच्मा शोलमात खचं्मा रषणांच ेलणथन 
केरा?ं 

प्र. ४ वाधकाच्मा अलस्थेतल्मा वुरुलातीची अलस्था द. ५ – ९ शातून कळी भांडल्मा? 

प्र. ५ एखाद्मा लीयऩुरुऴाच्मा ऩयाक्रभाबळने वाधकाचें लणथन आमरां. अश्मो खचं्मोम ५ शोलमो 
फयमात. अळा प्रकायचें लणथन एकूण ककतल्मा शोलमांभदी आमरां? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 प्रश्नऩत्रिका ७ िी 
दास्यभक्ती, सख्यभक्ती आणण आत्मननिेदनभक्ती 

(द. ४ स. ७, द. ४ स. ८ आणण द. ४ स. ९) 
 

प्र. १ “दास्मबक्ती” आणण “वख्मबक्ती” शांच्मो व्माख्मा ज्मा शोलमांभदी आमल्मा त्मो शोलमो 
फयमात. 

प्र. २ “नाना यचना जीणथ जजथय | त्माचें कयालें जीणोद्धाय ||” मा शोलमेचें स्ऩष्टीकयण 
कयऩाखाततय द. ४ – ७ शातूत खचंो तऩळीर वांगरा? 

प्र. ३ “वख्मबक्ती” वंफंदान भुखाय ददल्ल्मा शोलमांचो अथथ वांगात.  

(१) ४ – ८ – ४  (२) ४ – ८ – १२  (३) ४ – ८ – ३० 

प्र. ४ भुखालमल्मो कल्ऩना ज्मा शोलमांभदी आवात त्मो शोलमो फयमात.  

 १) देलाऩावून जो लेग ऱो (वलबक्त) नावता तोच बक्त. 

 २) स्लत:कूच अऩथण कयऩ (आत्भतनलेदन) शी वगळ्मात व्शड बक्ती. 

प्र. ५ (अ) भुक्तीच ेचाय प्रकाय अध्मात्भळास्िात वांगल्मात. तांच्मा वंफंदात ४ – ९ – २६ ते 
२९ ऩमांत कवरी भादशती ददल्मा? 

 (फ) नलवलधाबक्ती म्शणजे ककतें ? तातुतल्मा बक्क्तचो खचंो प्रकाय तुभकां वोऩो 
ददवता? एका प्रकायातल्मान दवु-मा प्रकायात आऩरो प्रलेळ जालऩाक ळकता? 

 

 

 

 

 



 प्रश्नऩत्रिका ८ िी 
ऩरमाथयस्तिन, प्रत्ययवििरण आणण येत्नननरूऩण 
(द. १ स. ९, द. १३ स. ७ आणण द. १९ स. ७) 

प्र. १ भुखाय ददल्ल्मा शोलमांचो अथथ स्ऩष्ट कया.  

१) अनंत जन्भीचें ऩुण्म जोड े| (१ – ९ – २४) 
२) कतथमावी लोऱखालें | (१३ – ७ – २९) 
३) अभ्मावे प्रकट व्शाले | (१९ – ७ – १७) 

 
प्र. २ श्रीवभथाांनी ऩयभाथाथचें भोठें ऩण द. १ – ९ शातून लणथन केरां. तातूतरे कांम लेचील भुद्दे 
धा ओऱीत फयमात. 
 
प्र. ३ भुखाय ददल्ल्मा शोलमांचो कल्ऩनावलस्ताय कयात.  

१) वलचायें प्रकृतत वंव्शाये | दृष्म अस्तांच लोवये | (१३ – ७ - १२) 
२) अलघेच नष्ट मेकरा बरा | काळालरूनी | (१९ – ७ – १३) 

प्र. ४ रोकांक शळकलण ददलऩी भशंतांक भुखाय ददल्ल्मा शोलमात खचंीं वुिां वांगल्मांत ? 

(अ)  १९ – ७ – ६  (फ) १९ – ७ – ८ (क) १९ – ७ – ११ 

प्र. ५ (अ) मा म्शमन्माच्मा स्लाध्मामाखाततय लेचनू काडील्ल्मा वभावांतल्मान खचं्माम एका 
वभावाचये वुभाय ऩंदया शभनटां वललयण कयऩाक वांगरें जाल्माय तुभची तमायी आवा? 

(फ) लमय ददल्ल्मा वभावांतल्मान खचं्मा वभावाची तनलड तुभी कयतरे ? तातुतरे ऩाच 
भुद्दे एका एका लाक्मान फयमात.   

ककंला 

 (फ) लमय ददल्ल्मा वभावांत वुबावऴतावायक्मो ज्मो शोलमो आवात अळें तुभकां ददवता 
अश्मो तीन शोलमो फयमात. 



प्रश्नऩत्रिका ९ िी 
वििेकिरैाग्यननरूऩण, आत्मननिेदन आणण आत्मानात्मवििेक 

(द. १२ स. ४, द. १२ स. ५ आणण द. १३ स. १) 
 

प्र. १ भुखाय ददल्ल्मा अथाथच्मो शोलमो फयमात.  

(१) वललेकान ‘शांल’ऩण आणण लैयाग्मान प्रऩंचाची आवक्क्त वुटता , माबळने फंधनांतल्मान 
वुटता तोच तन:वंग मोगी. 

(२) लायो नावता तेन्ना भ ऱब पक्त उयता त्माचबळने अष्टदेशांचें तनयवन जातकुच दाट 
ऩयब्रह्भ उयता शाचो अनुबल ऩऱलचो. 

(३) वाभकें  भुमेऩावून ब्रह्भा आदद देलांऩमांत वगऱेच ळयीय धायण कयऩी आवात. 

प्र. २ वंदबाथवमत भुखाय ददल्ल्मा शोलमांच ेस्ऩष्टीकयण कयात.  

(अ) ततशींप्रकायें आऩण | नाशीं नाशीं दजेुऩण || १२ – ५ – २१ 

(फ) मेकें लीण मेक कामे | काभा नमे लामा जामे || १३ – १ - २२  

प्र. ३ “लैयाग्म नावत जाल्माय वललेक ऩांग ऱो जाता तय वललेक नावत जाल्माय लैयाग्म दयुाग्रशी 
जाता.” मा वलधानाचें स्ऩष्टीकयण द. १२ – ४ च्मा आधायान कयात. 

प्र. ४ (द . १३ – १ – ५ ते २० मा शोलमांच्मा आधायान) ळयीयाच्मा वंवगाथन आत्भा खचं्मों कक्रमा 
कयता; तांचें लणथन कयात. 

प्र. ५ द. १२ – ४ भदीं श्रीवभथाांचें जणू स्लत:चेंच प्रततत्रफफं आभकां ददवता , अळो दोन शोलमो 
फयमात. 

  

 

 

  



प्रश्नऩत्रिका १० िी 
सद्गरुुस्तिन, सतंस्तिन आणण शसध्दऱऺण 
(द. १ स. ४, द. १ स. ५ आणण द. ८ स. ९) 

प्र. १ अथथ स्ऩष्ट कयात.  

(१) आददत्मे अधंकाय तनलाये | (१ – ४ - १०) 
(२) जो फोरकेऩणें वलळऴे | (१ – ५ – ११) 
(३) वकऱ धभाांभध्मे धभथ | (८ – ९ – ५४) 

 

प्र. २ वद्गुरुस्तलन कयतना खचंीं उदाशयणा ददल्मात आणण ती उणी ऩडतात शें कळें स्ऩष्ट 
केरा?ं ओली क्रभांक १ – ४ – १५ ते २५ च्मा आदायान उत्तय फयमात. 

 

प्र. ३ लाणी आणण फुध्दी मा ळक्तींच्मा ऩरीकड ेआत्भलस्तू आवा शें १ – ५ – ९ ते १२ ऩमांत 
कळें वांगरां? 

 

प्र. ४ वन्तांचें भोठेऩण लणथन कयऩी लेचील ३ शोलमो फयमात.  

 

प्र. ५ शवध्दालस्थेत  भेऱऩी ‘कवरोच बम ना , कवरीच आळा ना आणण कवरोच वंळम ना ’ 
अळी अलस्था रोकभान्म दट ऱकांच्मा जीलीतातल्मा खचं्मा प्रवंगात तुभकां खाव करून अनुबलाक 
मेता? तो प्रवंग थोडक्मात फयमात.  

 

 

 

 



प्रश्नऩत्रिका ११ िी 
करंटऩरीऺाननरूऩण, करंटऱऺणननरूऩण आणण सदेिऱऺणननरूऩण 

(द. १८ स. ५, द. १९ स. ३ आणण द. १९ स. ४) 
प्र. १ भुखाय ददल्ल्मा अथाथच्मो शोलमो फयमात.  

१) पडणीवीच ेरषण; म्शणजे लऱे पुकट घारोलऩ ना.. 
२) अवत्म म्शणजे ऩाऩ, वत्म म्शणजे स्लत:चें खयें रूऩ. 
३) ऩाऩाक रागून दारयद्र्म ल दारयद्र्माक रागून ऩाऩ एकठांम जाता. 
४) खऩूजाणांची भना याखरीं जाल्माय बाग्म मेता. 

 

प्र. २ दटऩणां  फयमात. (खचंीम दोन) 

१) आऱवाक रागून खचंी शानी जाता? 

२) दशु्चीत आऱवाची योकडी प्रचीतत खचंी? 

३) अलघेचच वुखी अवाले | ऐवी लावना 

 

प्र. ३ वदेलाचीं धा रषणा फयमात.  

 

प्र. ४ प्रत्ममाचें भशत्त्ल वभथाांनी ‘ऩवेलयी लैयण घातरें ’ इ. शोलमांनी वभजोलन वांगरां. तांचें 
थोडक्मात स्ऩष्टीकयण कयात. 

 

प्र. ५ आध्माक्त्भक ग्रंथाचें पक्त ऩायामण कयऩ मोग्म न्शंम शें श्रीवभथाांनी कळें वभजोलन 
वांगरां? 

 

 



प्रश्नऩत्रिका १२ िी 
आत्माननरूऩण, चत्िारजजन्नसननरूऩण आणण देहेऺेिननरूऩण 

(द. २० स. ४, द. २० स. ५ आणण द. २० स. ८) 
प्र. १ भुखाय ददल्ल्मा शोलमांचो अथथ स्ऩष्ट कयात.  

१) प्रगट याभाचें तनळाण | २० – ४ – १४ 
२) नय तोचच नायामण | २० – ५ – २८ 
३) आलाशन वलवजथन | शेंचच बजनाचें रषण | २० – ८ – ३० 

 

प्र. २ ‘भनळाची कूड’ मा मंिाची तोखणाम श्रीवभथाांनी द. २० – ८ शातूत कळा बळने केल्मा? 

 

प्र. ३ (अ) वंवायाच्मा घडणुकेतरे चाय घटक २० – ५ – १ मा ओलीत कळ ेस्ऩष्ट केल्मात? 

 (फ) ‘वाभथ्मथ आशे चऱलऱीचें |’ मा ओलीचो कल्ऩना वलस्ताय कयात. 
 
प्र. ४ द. २० – ४ – ५ शातून आलमचें भोठें ऩण कळें दाखोलन ददरां? 
 
प्र. ५  (अ) “ऩथृ्लीभध्मे क्जतुकी ळयीये | तततुकी बगलंताचीं घयें |” शाची अनुबूतत आमरी जाल्माय 
भनळाच्मा ददवऩट्टट्टमा क्जणेत फदर जातरो? 
 (फ) ‘ऩ. दा. अ.’ उऩक्रभाक रागून वभथथ वलचाय वभजून घेलऩाक तुभका भदत जाल्मा? 

(क)  तुभी दावफोध अभ्माव लगाथक गेल्मात? गेल्मा जाल्माय केन्ना आणण खमं? 

 (ड) आऩल्मा ह्मा उऩक्रभाचो तळेंच दावफोध ग्रंथाचो प्रवाय लाढचो मा खाततय तुभी कळ े
मत्न कयऩाक ळकता? 

 (इ) तुभचकेडने ‘अथाथवमत दावफोध’ ग्रंथ आवा? तुभी ‘वज्जनगड’ शें भाशवक घेतात? 

  


