
जय 
जय 
रघवुीर 
समर्थ 

॥ जय जय रघुवीर समथथ ॥ 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ जय जय रघुवीर समथथ ॥ 

श्री समथथ सेवा मडंळ 

श्री ग्रंथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

तीन वषाांचा  

पत्राद्वार ेक ंवा ई-मेल द्वार े रण्याचा 

श्रीमत ्दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

अभ्यास दासबोधाचा                               

ववकास 

व्यविमत्वाचा 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

 

ववचार करा 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

तमु्ही समाधानी आहात काय ? 

माणसाचे खर ेसमाधान कशात आह े? 

तमुच्या प्रयत्नानंा दरवळेी यश येतचे का ? 

आपल्या जीवनाचे अवंतम ध्येय काय आह ेह े

आपणास मावहत आह ेकाय ? 

ववचार करा 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

थोडे आत्मपरीक्षण केल्यास  

या साऱ्या प्रश्ाचें एकच उत्तर आढळते... 

नाही !! 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

अवथथरता, अवनवितता, असमाधान आवण भीती अशीच सध्याची 

पररवथथती आह.े  

अशा पररवथथतीत काय केले पावहजे आवण ते तसे करता येईल का 

याचा सवाांगीण ववचार, वववरण आवण वशकवण श्री ग्रथंराज 

दासबोधात आह.े 

पररवतथन घडवून आणण्याची ही एक सुवणथसधंी आह.े  

दासबोध म्हणजे साक्षात समथथच ! 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

दासबोधाचा अभ्यास कशासाठी ? 

आचरणातील बदल 

स्वावलंबनाची सवय 

पररकस्थतीवर कनयतं्रण  रण्याची क्षमता 

परस्पर सह ायाथच्या भावनेचा कव ास 

कवचारानंा योग्य कदशा 

ववचारातून आचार पररवतथन आवण म्हणूनच 

भाग्योदय !! 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

दासबोधाचा अभ्यास कशासाठी ? 

आचरणातील बदल 

मनाची कस्थरता 

प्रपचं आकण परमाथथ याचंी सयुोग्य सागंड 

अतंरगंातील सूक्ष्म आकण स ारात्म  बदल 

ववचारातून आचार पररवतथन आवण म्हणूनच 

भाग्योदय !! 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

दासबोधाचा अभ्यास कशासाठी ? 

जन्माचे साथथक 

नरदेहाचे महत्व आकण मयाथदा 

नरदेहाचे साथथ  

देव  ाय आहे ही सं ल्पना आकण तो  सा शोधावा 

ववचारातून आचार पररवतथन आवण म्हणूनच 

भाग्योदय !! 

 

 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

हा अभ्यास कोणासाठी आह े? 

कसा करायचा हा अभ्यास ?  

या अभ्यासक्रमासाठी लागणारी पुथतके कोणती ?  

या अभ्यासक्रमाची फी वकती ? 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

कसा करायचा हा अभ्यास ? 

• हा अभ्यासक्रम आह,े पारायण नाही. समथाांना पारायण 

नव्ह,े आचरण अपेवक्षत आह.े 

• हा थव-अध्याय आह,े यासाठी गुरू नाही. (ग्रथंराज दासबोध 

हाच गुरू) पूजा-अचाथ, भजन-सत्सगं अथवा प्रवचनाला 

जाण्याचे प्रयोजन नाही.  

• थवाध्यायसुद्धा अशासाठी की त्यामळेु अभ्यासाला वशथत 

लागते. 

 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

कसा करायचा हा अभ्यास ? 

• परीक्षा नाही, गुण/श्रणेी नाही, आचरण आवण प्रचीती हचे गुणपत्रक! प्रवेश फी 

नाही, प्रवेश परीक्षा नाही 

• थवाध्याय वलवहण्यास साधारण पन्नास वमवनटे लागतात. साठ टक्के प्रश् ह े‘एका 

वाक्यात उत्तर’े या थवरूपाचे असतात.  

• प्रवेश पात्रता- वयाची एकवीस वषे पूणथ, मराठी वलवहता वाचता येण ेआवण नवीन 

वशकण्याची आवड. 

• दर मवहन्याला एक याप्रमाण ेपवहल्या वषी ‘प्रवेश’ चे बारा थवाध्याय, दुसऱ्या वषी 

‘पररचय’ चे बारा थवाध्याय आवण वतसऱ्या वषी ‘प्रबोध’ चे बारा थवाध्याय अस े

एकून छत्तीस थवाध्याय घरच्या घरी पुथतकात बघून सोडवायचे आवण 

आपल्याला नेमून वदलेल्या समीक्षकाकडे पाठवायचे. 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

या अभ्यासक्रमासाठी लागणारी पुथतके कोणती ?  

• पुथतके अत्यंत अल्प वकमतीत उपलब्ध. (ए ूण तीन वषाां रता अदंाजे 

पचं्याहत्तर रुपये + टपालखचथ)  

• अथवा ही पुथतके वेबसाईटवरून डाउनलोड करता येतील. 

• पुथतके, लेखन सावहत्य आवण टपाल खचथ अभ्यासाथीनंी करणे 

अपेवक्षत आह.े 

• हा अभ्यासक्रम ई-मेल द्वारदेेखील करता येतो. 

 



श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

अवधक मावहतीसाठी सपंकथ  साधा: 

श्री ग्रंथराज दासबोध अध्ययन  

श्री समथथ सोसायटी, 

धन्वतंरी सभागहृामागे, 

एरडंवणे, पणेु ४११००४ 

फोन २५४१२३२८, २५४५४३०७  

मोबाईल ९६०४३०२९९८ 

स ेंत स्थळ: http://dasbodhabhyas.org 

ई-मेल dasbodh.abhyas@gmail.com 
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श्री समथथ सेवा मंडळ  श्री गं्रथराज दासबोध अभ्यास उपक्रम 

॥ कक्रया  रून  रवावी बहुतां रवी ॥ 

जय 
जय 
रघवुीर 
समर्थ 

॥ जय जय रघुवीर समथथ ॥ 


