॥ ीराम समथर् ॥
समथर् सेवा मंडळ संचािलत

ीग्रंथराज दासबोध अ ययन (पत्रद्वारा आिण ई-मेलद्वारा)
क्र. प्र
१

ी समथर् प्र मज
ं ूषा: उ रे

ी समथाचे पूणर् नाव काय ?
ी नारायण सूयार्जीपंत ठोसर

२

ी समथा या मातो ींचे नाव काय ?
राणूबाई

३

ी समथाचा ज माचा वार, ितथी व शािलवाहन शक कोणते ?
चैत्र शुद्ध नवमी शके १५३० रिववार (सन १६०८)

४

ी समथाचे ज मगाव कोणते ?
जांब (तालक
ु ा घनसावंगी िज हा जालना)

५

ी समथा या ज मगावी असणार्या नदीचे नाव काय ?
आनंदी

६

बखरीप्रमाणे ी समथाना रामरायचा अनग्रु ह के हा झाला ते शािलवाहन शक कोणते ?
जांबस
े ितथी वण शुद्ध ८ शके १५३८

७

आजही समथा या लग्नावेळचे बोहले दाखव यात येते, ते गाव कोणते ?
जांब जवळचे आसनगाव

८

ी समथाची िनयोिजत वधू कोणाची मल
ु गी व ितचे नाव काय ?
समथाचे मामा भानजीपंत बोधलापूरकर यांची क या

(‘ गोदावरी ’ असे काही जण हणतात पण यािवषयी ठोस परु ावा उपल ध नाही)

९

ी समथानी िववाहमंडपातून पलायन के ले ते शािलवाहन शक कोणते ?
फा गनु शद्ध
ु ८ शके १५४१

१०

ी समथर् नािशकला पंचवटीत आले ते शािलवाहन शक कोणते ?
चैत्र शुद्ध प्रितपदा शके १५४२

११

ी समथाचे साधना थळ कोणते ?
नािशक जवळचे टाकळी

१२ तेथे कोण या दोन नद्यांचा संगम आहे ?
गोदावरी आिण नंिदनी (स याचे नाव नासरडी)
१३ साधंना थळी ी समथानी वह ते िलिहलेला स या उपल ध असलेला ग्रंथ कोणता ?
वाि मकी रामायण

१४ साधना थळी ी समथानी कोण या मंत्राचे परु रण के ले ?
गायत्री मंत्र
१५

ी समथानी साधनाकाळात के ले या रचना कोण या ?
२१ समासी अथार्त जुना दासबोध, क णा के , आ माराम

१६ क णा कांची रचना कोण या मंिदरात झाली ?
नािशक येथील काळाराम मंिदरात
१७ समथाचा पिहला िश य कोण ?
उद्धव वामी अथवा िशवराम
१८ समथर् थािपत पिहला मा ती कोठे आहे ?
टाकळीयेथे गोमयाचा (शेणाचा)
१९

या यासाठी रचलेले प्रिसद्ध तोत्र कोणते ?
भीम पी तोत्र

२० टाकळीतील वा त यात ग्रंथलेखनात कोणाचे साहा य झाले ?
गोपीनाथ (समथानी तसा उ लेख आर यकांड समा ी लेखनात के ला आहे)
२१ समथानी दसपंचक गाव या कुलक यार् चे प्रेत उठवले या घटनेचे शािलवाहन शक कोणते ?
शके १५४५ िकं वा सन १६२३ म ये
२२ समथाना ‘रामदास’ हे नाव कोणी िदले ?
हनमु तं ाने
२३ समथानी भारतभ्रमणास प्रारंभ कोठून के ला ?
ीक्षेत्र यंबके रापासून (फा गनु शुद्ध १ शके १५५४)
२४ समथा या साधनेचा कालावधी िकती वषेर् ?
१२ वषेर् (सन १६२० ते १६३२)
२५ समथा या भारतभ्रमणाचा कालावधी िकती वषेर् ?
१२ वषेर् (सन १६३२ ते १६४४)
२६ समथाचे कृ णातीरी आगमन झाले ते शािलवाहन शक कोणते ?
सन १६४५
२७ कृ णतीरी समथानी पिहला मा ती कोण या गावी थापन के ला ?
ीक्षेत्र महाबळे र येथे
२८ कृ णातीरावर समथर् कोण या गावी ि थरावले ?
मसूर येथे
२९ छत्रपती िशवाजी महाराज व समथर् यांची प्रथम भेट कुठे झाली ?
चाफळजवळील िशंगणवाडी येथे

३० छत्रपती िशवाजी महाराज व समथर् यांची भेट झाली ते शािलवाहन शक कोणते ?
गु वार, वैशाख शुद्ध ९ शके १५७५ सन १६४९
३१ चाफळचे राममंिदर कोण या नदी या तीरावर आहे ?
मांड नदी
३२ चाफळ या राम मंिदरात थापन के लेली मूतीर् कोण या नदी या डोहात सापडली ?
अंगापूर या डोहात
३३ डोहात सापडले या दस
ु र्या मूतीर्ची थापना कोठे के ली ?
आंगलाई देवीची स जनगडावर
३४ रामनवमी उ सवास समथानी कोठे प्रारंभ के ला ?
मसूर येथे शके १५६७ सन १६४५
३५ चाफळ या उ सवास जे हा सरु वात झाली ते शािलवाहन शक कोणते ?
चैत्र शुद्ध १ शके १५७० सन १६४८
३६ समथर् संप्रदायाचे नाव काय ? संप्रदायाचा मठ कोणता ?
व प संप्रदाय अयो या मठ
३७ भारतभ्रमणात समथाची व कोण या शीख गु ं ची भेट कोठे झाली व ते शािलवाहन शक कोणते ?
िशखांचे ५ वे गु हरगोिवंद. भेट का मीरम ये ीनगरला सन १६३४
३८ समथाना महाबळे रास िमळालेले दोन िश य कोण ?
िदवाकर गोसावी आिण अनंत गोसावी हे बंधू
३९ समथाना को हापरु ात िमळालेले दोन िश य कोण ?
क याण वामी (मूळ नाव अंबाजी) व द ात्रय हे बंधू
४० समथर् िश या वे णा वामी व अक्का वामी यां या गावाचे नाव काय ?
िमरज आिण कराड
४१ ‘भर या घरात रामनाम घेऊ नका’ असे समथाना कोण हणाले ?
सतीबाई शहापूरकर
४२ वाई येथे समथानी थािपत के ले या मा तीचे नाव काय ?
रोकडोबा
४३ वाईमधील कोण या तीन घरा यातील यक्तींना समथानी प्रथम अनग्रु ह िदला ?
िथटे, िपटके आिण िचत्राव
४४ समथर् थािपत अकरा मा तीपैकी सातारा िज ात िकती थाने आहेत व यांची नावे काय ?
सात. चाफळचा वीर मा ती आिण दास मा ती, िशंगणवाडी, माजगाव, उंब्रज, मसूर आिण शहापूर.
४५ समथर् थािपत अकरा मा तीपैकी को हापूर िज ात िकती थाने आहेत व यांची नावे काय ?
दोन. पारगाव आिण ब ीसिशराळा.

४६ समथर् थािपत अकरा मा तीपैकी सांगली िज ात िकती थाने आहेत व यांची नावे काय ?
दोन. बहे बोरगाव आिण मनपाडळे
४७ एकाच अभंगात अकरा मा तींचा उ लेख आहे तो अभंग कुणाचा ?
वे णा वामींचा
४८ दास टेकडी कुठे आहे ?
शहापूरजवळ या रांजणिखंडीशेजारी
४९ समथाचा मठ कोणता ? याचा कारभार कोण पहात असे ?
चाफळ – अक्का वामी
५० क याण वामींचा मठ कोणता ? तो कोण या नदी या तीरावर आहे ?
डोमगाव मठ सीना नदी या िकनारी
५१ ‘वादिववादात पराभव झा यास जीभ कापून देईन’ असे हणणारे िवद्वान कोण ?
सदािशवशा ी येवलेकर
५२ वादिववादात पराभूत झा यानंतर ते िवद्वान समथर् िश य झाले यानंतरचे यांचे नाव काय ?
वासदु ेव गोसावी
५३

यांची िनयक्त
ु ी कोण या मठावर झाली ?
िशरवळजवळील क हेरी मठावर

५४ िशरवळ मठाचे मठािधपती कोण होते ?
बाजी गोसावी
५५ िशरवळला भईु कोट िक ला होता, याचे नाव काय ?
िक ले सभ
ु ानमंगळ
५६ पिहले दोन चरण समथाचे, नंतरचे दोन चरण क याणांचे अशी रचना आहे या का याचे नाव काय ?
दासगीता
५७ या रचनेत िकती ोक आहेत ?
४० ोक
५८ क याणास सपर् दशं झा यानंतर िवष उतरव यासाठी समथानी कोणास नवस के ला ?
भैरोबास
५९ िमरज मठासाठी कोण या यवन सरदाराने जागा िदली ?
िदलीलखान िकं वा जलालखान
६० समथा या ी िश यांत कीतर् नाचा अिधकार कोणाला होता ?
समथर्िश या वे णा वामींना
६१ समथर् िश यांत बसून कीतर् न कर याचा मान कोणाचा ?
उद्धव वामींचा

६२ समथाचे उपल ध िचत्र कोण या समथर् िश याने तयार क न घेतले ?
भीम वामी तंजावरकर यांनी
६३ िववेक करावे साधन हे पत्र कोणा या हातचे ?
क हेरी मठािधपती वासदु ेव गोसावी
६४ कोण या गडावर समथानी कीतर् न के ले ?
प हाळगडावर
६५ समथानी िशवाजी महाराज यांना व नात प्रसाद िदला ही घटना कोण या गावी घडली ?
महाडजवळील बीरवाडीची
६६ समथा या झोळीत रा य टाक याची घटना कोण या गावी घडली ?
सातारा
६७ पाषाणात िजवंत बेडकी िनघाली ही घटना कोठे घडली ?
सामानगड
६८ समथानी कृ णेकाठी ११०० स पु षांचा मेळावा घेतला ते गाव कोणते ?
सातार्याजवळ करंजे
६९ कीतर् नाम ये क याण वामींना डोक्यावर टाळ मारताच अभंग आठवला ते गाव कोणते ?
औरंगाबाद
७० माजलेला ह ी क याण वामींनी शांत के ला ही घटना कोण या गावी घडली ?
चाफळ
७१ समथानी िवठ्ठलमूतीर्ची थापन कोण या गावी के ली ?
मेथवडे
७२ समथर् थािपत कोण या गावचा मठ आजही पंढरपूर या आषाढीवारीची परंपरा सांभाळतो ?
मेथवडे मठ
७३ मा तीने कोण या गावचा मदरसा पाडला ?
िबदर (कनार्टक)
७४ समथर् या नदी या तळाशी पद्मासनात बसले होते या नदीचे नाव काय ?
पाटणजवळ कोयना नदीत
७५ स जनगडावर रामदास वामी सं थांनाची थापन कोणी के ली ? के हा ?
रामचंद्रपंत अमा य सन १७१०
७६ समथर् संप्रदायाची प्र थानत्रयी कोणती ?
दासबोध, आ माराम आिण मनोबोध
७७ ग्रंथराज दासबोधाची रचना कोण या मठात झाली ?
ीसदुं रमठ, िशवथरघळ

७८ दासबोधात एकूण िकती ओ या आहेत ?
७७५१
७९ दासबोधात एकच ओवी दोनदा आली आहे, ती कोणती ?
सामा यपणे ही ओवी िलिहली जाते...

प लाव य अ यािसता न ये । सहजगण
ु ासी न चाले उपाये ।
काहीतरी धरावी सोये । आगंतुक गण
ु ांची ॥ २-८-३१ आिण १४-६-१
पण अिधक अ यास असलेली मंडळी ही ओवी शोधून िलिहतात...

मूळमाया गण
ु ापरती । तेथ भतु कै चीं होती
ऐसी आशंका हे ोतीं । घेतली मागां ॥ ८-३-६६ आिण ८-४-५
८० समथाची चत:ु सूत्री सांगणारी ओवी कोणती ?
मख्ु य हिरकथा िन पण । दस
ु रे ते राजकारण ।
ितसरे ते सावधपण । सवर्िवषई ॥
८१ ‘प्र’ ने सु होणारे दासबोधातले पाच श द सांगा.
प्रय न, प्रबोध, प्र यय, प्रपंच, प्रप ी, प्रमाण
८२ समथानी मना या ोकांची रचना कुठे के ली ?
चाफळ
८३

ीसमथर् कायम वा त यासाठी स जनगडावर के हा आले ?
सन १६७६

८४ क याण वामी कोण या नदीचे पाणी समथासाठी गडावर आणत असत ?
उवर्शी िकं वा उरमोडी
८५ वे णा वामींनी स जनगडावर देह के हा ठेवला ?
चैत्र वद्य १४, सन १६७८
८६ गडावरील राममंिदरात असले या मूतीर् घडिवणारा अंध कारागीर कोण ?
अरणीकर, तंजावर
८७ समथानी शेवटचे पत्र कोणास पाठवले ?
छत्रपती संभाजीराजांस
८८ समथा या नंतर चाळीस वषेर् स जनगडाचा कारभार कोणी पिहला ?
अक्का वामी
८९ औरंगजेबाने स जनगड िजंकला ते हा गडाचे नाव काय ठेवले ?
नवरसतारा
९० औरंगजेबाने स जनगड िजंक यावर गडावरील राममूतीर् कोठे हलवली ?
वासोटा िक यावर

९१ समथा या िनवार् ण प्रसंगी यां या सि नध असणारे यांचे दोन िश य कोणते ?
अक्का वामी आिण उद्धव वामी
९२ अं यसं कारानंतर समथा या अ थी कोठे जतन के या हो या ?
चाफळात राममंिदराशेजारी
९३ समथा या अि थंचे िवसजर् न कोणी व के हा के ले ?
उंब्रज मठािधपती के शव वामी यांनी सन १७१४ म ये
९४ समथा या अ थींबरोबर कोण या िश या या अि थंचे िवसजर् न झाले ?
क याण वामीं या अि थंचे
९५ ‘बडु ाला औरंग्या पापी’ असे समथर् कोण या का यात हणतात ?
आनंदवनभुवन
९६ या का याची रचना कोठे झाली ?
छत्रपती िशवरा यािभषेकानंतर
९७ छत्रपती िशवाजी महाराज समथाना रा यािभषेकाचे िनमंत्रण द्यायला आले ते हा समथानी यांना कोणता
आशीवार् द िदला व कोण या व तू िद या ?
आशीवार्द: राम पी हा. भेटव तू: कोदंड
९८ शािलवाहन शके १९३० या साली कोण या समथर् िश याची ज मशता दी झाली ?
ीधर वामी
९९

या िश याचे ज म थळ व समाधी थळ कोणते?
ज म थळ लाडिचंचोळी (गाणगापूरजवळ) समाधी थळ वरदह ळी (कनार्टक)

१०० यांना समथानी कोठे दशर् न िदले ?
स जनगडावर सन १९३० या दासनवमीस
१०१ या िश याने िलिहले या दोन ग्रंथांची नावे सांगा.
आयर् सं कृती आिण िववेकोदय
॥ जय जय रघवु ीर समथर् ॥

