॥ ीराम समथ ॥
माझी काया आिण वाणी।गेली हणाल अंत: करणी।
परी मी आहे जगजीवनी।िनरंतर॥ीराम॥
नका क खटपट। पहा माझा ंथ नीट।
तेणे सायुयाची वाट । गवसेल क%॥ ीराम॥
आ&माराम दासबोध।माझे +वप +वत:िस,।
असता न करावा खेद॥ ीराम॥
दरवष. दासनवमीचा उ&सव आपाप0या िठकाणी चढ&या- वाढ&या उ&साहाने पार पडत असतो. यथाश7% यथासमय
आपण ही या उ&सवात भाग घेत असालच..!
यावष. आप0या ी . दा. अ. ;या संकेत+थला<ारे एका अिभनव +पधा> आयोिजत के ली आहे. या िनिम?ाने
ी समथ> च@रAाचे आपले वाचन Bहावे, आपला अDयास वाढावा हणून हा उपFम ! सोबत समथाG ;या च@रAावर
आधा@रत एक HIपिAका आहे. &यात १०१ HI आहेत. +पध> काने &यातील जा+तीत जा+त HIांची उ?र शोधून
िलहायची आहेत.

पधचे िनयम
१.
२.
३.
४.
५.

ही +पधा> ी. दा. अ. उपFमातील सव> अDयासाथ. (अDयास पूण> के लेले / करत असलेले, ई -मेल<ारे अथवा
पAा<ारे) आिण समीPकांना (आजी / माजी) खुली आहे .
उ?रे पाठवQयाचा शेवटचा िदनांक माघ व ९, शके १९३४ (दासनवमी, २४ फे Uवु ारी २०१४, राAीपयGत )
आप0या अDयास-प,ती Hमाणे उ?रे संदभ> थं ांत बघूनच िलहायची आहेत. या HIांची उ?रे सव> साधारणपणे
समथ> भ7ाकडे असणाVया (अथवा शWयतो असायला हवीत अशा) प+ु तकात सापडतील. तसेच आप0या
गावातील / भागातील इतर समथ> भ7ांची यासाठी जYर मदत Zयावी
उ?रे श यतो ई-मेल <ारे dasbodh.abhyas@gmail.com या ई-मेलवर पाठवायची आहेत.
यांना ई-मेलचे सोय उपलhध नसेल &यांनी आपली उ?रे पो+टाने खालील पiयावर पाठवावीत:

ी 'ंथराज दासबोध अ-ययन, ी समथ सोसायटी, ध/वंतरी सभागृहामागे,
एरंडवणे, पुणे ४११००४.
उ?रे हाताने िलहjन &यानंतर +कॅ न कन अथवा टाईप कन पाठवली तरी चालेल. &याचबरोबर उ?रपिAके त
अ:यासाथ; <मांक / समी>क <मांक िलिहणे अिनवाय> आहे. उ?रपिAके त यो?य तो @A <मांक फC
िलहावा. पूण> HI पlु हा िलिहQयाची आवmयकता नाही.
७. पिह0या १० Fमाकांना पा@रतोिषक देQयात येईल. पधचे परी>क Eहणून ी सुहास आगरकर, संचालक
दासबोध सखोल अ:यास हे काम पाहतील. &यांचा िनण> य अंितम राहील.
८. सव> ;या सव> उ?रे बरोबर आ0यास िवशेष @माणपK आिण पाLरतोिषक देQयात येईल.
९. या HIांची उ?रे दासनवमीनंतर आप0या http://dasbodhabhyas.org/ या संकेत +थळावर Hिस, करQयात
येतील.
१०. ही +पधा> ी. दा. अ. अDयासFमाचा अिनवाय> भाग नाही.

६.

+पधrचे Hमख
ु हणून ी. @स/न हळबे, कN O-सहसंचालक (इ-मेल Rारे अ:यास) हे काम पाहतील.

जय जय रघवु ीर समथ !!!

