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Part 1 – एका
चालस िडके

ता आिण एका िच

णायचा, "

ेक अ

ासामधील आिण शोध िकंवा मागो ामधील एक उपयु

शा त, िकफायतशीर (फायदे शीर), सहज सा

होऊ शकणारा गुण

णजे "एका ता". मा

, सुरि त,

ाक

नाश

ीने

माझी ए ढी कधीच मदत केली नसती, जर मला िवनयशील, िदवस िदवस झटणाया एका तेची मला सवय
नसती."
काही वषापु व "िमस् अथ " चा मुकुट िजंकणाया बंगलोर
सं देश िदलाय, " एका िच

अस

ाचा मला खूपच फायदा झाला. मी

बे ब िच मनाम े िचतारते आिण माझे सव
मी एक सकारा क

ा िनकोले फे रयाने आज

तःसाठी एखादे

ासाठी पणाला लावते. माझा

ी आहे . इतर लोक मा

ा युवकां ना एक छान
ेय ठरवते ,

ाचे

तःवर पूण िव ास आहे आिण

ा ब ल काय िवचार करत असतील याचाच जर मी िवचार

करीत बसले तर माझी एका ता भंग पावेल, जी खरी माझी ताकद आहे ."

Part 2 – एका चांद
समजा, मी चार



ा रा ी ताजमहालापाशी

ावसाियकां ना एका चां द

तर आिकटे

(वा

ु शा

द्

माणसां चं एकमे कात िमसळ

ा रा ी ताजमहालापाशी नेले,

) ती वा ू,

ाया सौंदयाचं िन र ण करे ल.

 फोटों ा चौकटी बनवणाया कारागीराचं ल
चौकटी बनव


ा आहे त व टां ग

ां

ा कलाकुसरीवर आिण

ा

चीने

ा िच ां

ा

ा आहे त ितथे जाइल.

काशयोजना करणायाला नवीन एल्इडी िद

 आिण जो कला

ाची काशरे षेची िकनार, माणसे आिण काशाचं आिण

वसाियक आहे ,

ाचे ल

ां बाबत अिभ ाय िद
ेक कलाकारा

ािशवाय चैन पडणार नाही.
ा नावाकडे आिण

ां

ा यश

ी

वाटचालीने आचं िबत होइल.

जे ा आपण कठीण प र थतीत असता, "तु

िनवडले असते? तु म

ी काय िनरी ण करणे पसंत कराल? डे

ातील यो ा काय पाहाणे पसंत करे ल?"

ड गॉिग

ने काय पाहाणे

Part 3 –
गु िक

ान करणे (मेिडटे शन) - ल

कि त कर

ाची आिण एका िच राह

ी.

सव साधारणपणे आपले मन हे सतत भटकत राहते, ते चंचल राहते. अितशय सहज आिण अस
आपला बराचसा वे ळ आिण श
दै नंिदन

ाची

ाना

ी नेहेमी खच होते .

कर

ाठी फारच क पडतात.

ा सरावामुळे एखा ा िवषयावर ल कि त करायची मनाची मता वाढायला खूपच मदत होते.

कोण ाही दु सया प तीपे ा आप
अितशय उपयु

ा ासावर ल कि त कर

ाची प त या दो ीही गरजा पुण कर

ासाठी

आहे .

Part 3A –

ासो

ास हे एका िच

साठीचे एक अितशय नै सिगक के
जेवढे आपण

ामुळे मनाला एकिच

िवचारां वर

ावर जा

ल

आपले सन अिधकािधक शु

योगिव ा तद्

हो

ा

तर आहे च पण

के

त क

आिण सु

णतात िक आप

ा

तेवढे

होत जाते .

सनावर ल

कि त के

ाने आपली एका

िच

हो

ाची श

ी

बेसुमार वाढते .

Part 3B – जे

ां आपण पिह

ां दा मेिडटे शनचा सराव कर

ास सु वात करतो, ते ा आप

ाला थोडे से

िविच िकंवा थोडे से ासदायक सु ा वाटे ल. अगदीच साहिजक, नैसिगक (नाँ मल) आहे ते. मेिडटे शनचे फायदे
रत िमळवू शकणारे तु ी िनपुण असले पािहजे असे काही नाही. सामा
अधूनमधून तुम

ा मनात डोकावतील सु ा. येउन जाउ दे

सां गतात की तरं गणाया आिण मना

ा प रघाबाहे र चालले

आिण

, चीड आणणारे िवचार

ां ना. Mindfullness मेिडटे शनम े िश क नेहेमी
ा ढगां माणे या िवचारांकडे तु ी तट थपणे पाहात

राहा. अगदी पां च िमिनटां साठी का होइना, तु ी जर रोज मेिडटे शनचा सराव केला तर तु ी तु ी िनि तच
ाम े पारं गत होऊ लागाल.

Part 4 – मोिडटे शन नवीन िशकणायासाठीचे मागदशन.
A. अगदी कोणीही मेिडटे शन क शकते.

तु ाला
इ

ासाठी फ

आतून तळमळ हवी. कोण ाही सरावा माणे याचे फायदे िमळव

ा हवी. आपण सामा तः नैसिगकपणे जसे जगतो,

ासाठी तुमची ती

ापे ा मेिडटे शन करताना थोडे से वेगळे वाट

सु वातीस थोडे जड जाईल. पण एक अितशय चां गली खबर आहे बरं का तु ाला - मेिडटे शन आप
ापे ा खु पच सोपे आहे . मेिडटे शनचा सराव सु करायला फ
इचछाश

ी आिण ब.- तु म

B. (मेडीटे शन कर

तु म

ा सकाळ

ा वेळाप कातील फ

ासाठी) यो

बाक

ावर क शकता, या तु म

ा डे

ाला भासते

दोनच गो ी लागतात - अ. - तुमची थोडीशी
कमीतकमी पां च िमिनटे .

अशी जागा िनवडणे .

ा घरात एक किमतकमी 3 फुट x 3फुट ,

हा सरावाचा वास सु करायची. पण खरं

ामुळे

, शां त, स जागा सापडे ल ना ? मग हीच तुमची जागा

णजे तु ी कोठे ही मेिडटे शन क शकता बरं का. तु ी एखा ा
वर, बस ाँ पवर, अगदी तु ी वास करताना सु ा.

C.

तःचा मू ड बनवा.

मेिडटे शन बस

ाआधी थोडे

मेिडटे शनला बस

तहा

चेहयावर असु

ाआधी थोडे से आळोखे िपळोके

ा.
ा.

गंभीर आिण खजील मूडम े मेिडटे शनला बसू नका.

D. तुम ाकडे न
तु ाला फ
आयु
कर

ीच आहे वेळ मेिडटे शन साठी.

पाचच् िमिनटे तर काढायची आहे त. एकां तात शां तपणे रोज फ

बदलू शकते .
ाठी वापरा.

पाच िमिनटे बस

णू न रोज पाच िमिनटे यासाठी िनशितत करा आिण हा सराव तुमचे मन आिण श

ाने तुमचे
ी शां त

Part 5 – A Few Meditation Processes
1.

सन
यो

कारचे सन यो

कारचे िजवन जग

ास मदत करते.

Three lobes of lungs
जे ाणी दीघ सन करतात ( उदा. कासव, ह ी) ते दीघ आयु
तु ी सन करताना शरीरा

ा तीन जागां वर ल

जगतात.

ा. - नाकाचे वेश ार,छाती, नािभ.

सन करताना एक हात दयावर आिण एक हात नािभवर ठे वून सन करा.
कोण ाही नकारा क भावनेची सु वात हे उथळ सन आहे . अ , पाणी, अगदी सुय काशािवना पण
आपण एकवे ळ रा शकू, पण सनािशवाय आपण थोडा वेळ पण रा शकत नाही.
2. एका िमिनटाची सन कला.
एका िमिनटासाठी पु ढील कार

ा प तीने

सन करा. थम पाच सेकंद

ास आत

ा. मग पाच

से कंद तो रोखून ठे वा आिण मग शां तपणे पाच सेकंदात तो हळु हळु बाहे र सोडा. ास पूण बाहे र
सोड

ावर पाच से कंद पु ा

ास आत घे

ापुव थां बा.

ा

कार

ा एक िमिनटा

ा

सना

ा

प तीचा सजगपणे सराव करा.
3. PEACE BEGINS WITHIN ME.
हळु वारपणे थम तुम ा अंग ाने पिह

ा बोटाला

श करा, नंतर मध

ा बोटाला, नंतर ितसया

बोटाला आिण शे वटी करं गळीला.
 जे ा थम बोटाला

श कराल ते ा

णा, PEACE.

 जे ा दु सया बोटाला

श कराल ते ा

णा, BEGINS.

 जे ा ितसया बोटाला

श कराल ते ा

णा, WITH

 आिण जे ा करं गळीला
ेक श

उ ारताना दीघ

श कराल ते ा
सन करा. तुम

जलद गतीने ही ि या करा. हे तं

णा, ME.

ा प तीने, तु ाला आवडे ल तेवढे मंद गतीने िकंवा

तु ी बँके

ा रांगेत उभे असताना वाप

िमिटं गम े , अगदी िम ाशी िकंवा पाटनरशी भां डताना दे खल वाप
िविच भावनां वर हे तं काम करे ल आिण

शकता, आँ फीसम े

शकता. तुम

ा सव कार

ा

ामुळे ये णाया राग, संताप याचा जलद िनचरा करायला

मदत करे ल.
4. 5 िद

ां ची ि या.

जसे आपण घरातील िदवे लावतो तसेच आज आप

ा शरीराम े काही िदवे लावायचा य क आिण

आपले डोळे िमटू न एका जागी शां त बसू या.
पिहला दीप आप
राग, म र

ा शरीरात पेटवू आिण आप

ा मनात आज पयत कोणाही ब लचा असलेला

ा िद ाने जाळू न टाकू आिण तो धूर होउन िनघून जाताना पाहा.

दु सरा िदवा पे टवू या आिण
दे त आिण आप

ाने आप

ाला जे िमळाले आहे

ा मनातील अनाव

क हाव आिण अपे ा जळू न जाऊ

ाम े आनंदी, समाधानी आिण कृतद्

वाटू दे त.

ितसरा िदवा पेटवू या आिण
मनात प
जग

ाने आप

ा मनातील साया असुरि तते

ा िव ास ठे वा िक दे वाने आप

ासाठी जे काही लागेल ते न

ा िजवन िदले आहे तर मग तो आप

ेक अवयवातून िफरवा. आप

पे शी िकंवा शरीरात येऊ घातलेले सव रोग जाळू न न

क

भागां मधून हा िदवा िफरताना आपण िनरोगी होत चाल
`

ा म भागी ठे वून

अनु भवा.

ा दै वी श

ा हा

ितकृती आहे फ

ाबरोबर असु

ा ते जाने

दै वी

काश. तो आप

ा

ाची ऊब आिण ेम (माया)
ाम े हे जे ेम आिण

ा. तु ाला अनुभव येइल जे जे

ा संपकात येतील ते सव आनंदी आिण अितशय ऊ ाही आहे त

असे जाणवेल. जो कोणी आप

ाला भेटतो तो आप

मोठाच सु खद दै वी साद आप

ाला िमळा

लीत क

ा

ावाटे , डोळे , वाणी (संभाषण) आिण पुण शरीरा ारे बाहे र

पडू दे . सं पूण िदवसभर हे ेम, ही माया तुम

ात

ा शरीरातील सव

ाचे अनुभवा आिण

ीशी तु ी जोडलेले आहात असे अनुभवा. तुम

ऊब भ न गेली आहे ती तुम

आपण हे पाचही दीप आप
आप ाबरोबर ने ऊ.

यात. आप

िलत करा आिण पूण शरीराम े

कोणी तु ाला भेटतील, तुम

ा शरीरातील सव रोगट

ाचे अनुभवा.

पाचवा िदवा हा जणु काही सुयाचीच लहान
शरीरा

ाला

ीच पुरवेल.

चवथा िदवा पे टवा आृ िण श ररातील

ेक अवयव उजळू न आ

ा भावना न होऊ दे त.

ाला भेट

ावर आनंदी होतो ही एक

ाचा अनुभव येईल.

या आिण आपण िजथे िजथे जाऊ ितथे ितथे सकारा कता

Part 5 – तु मचे कतृ
अशी क
तु म
अस
िकंवा
दु

ना करा की तु ी तु मचे आयु

ा िनवडी, तु म

ा भावना

ा

िचतारत आहात ,

ा िच ातील

शचे

ाचे अनुभवा. िव ास ठे वा इतर लोक जे काही तुम

ो

ात रं ग भरत आहात. तुमचे कतृ
आहे त. आपण एक एक

ाम े आहे .

शने मारत

ा कँन ासवर चुकीचे फराटे मारतील ते पुसून टाकून

ाचा प रणाम कमी क न टाकता येतो. इतर लोक जे काही चुकीचे तुम
करायची ताकद तु म

ोक

( कामिगरी)

ा कँन ासवर करतील ते

