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झुभे (ZÚME) प्रशळऺणात आऩरे स्लागत!  
आऩण आरात ह्माफद्दर आम्शारा भोठा आनांद लाटतो! 

झुभे (ZÚME) मेळचूी भशान आसा ऩाऱून फशुगणुणत शोणाये मळष्म तमाय कयण्माच्मा उद्देळाने मेळचू े अनवुयण 
कयतात अळा रशान गटाांवाठी खाव फनलरेरा शा एक अध्ममन अनबुल आशे. 

सत्राची आखणी 

झुभे (ZÚME) प्रमळषणात ९ भरूबतू वत्र ेआणण १ अधधक प्रगत वत्र वभापलष्ट केरे आशेत (तभुचा गट ह्मा प्रगत 
वत्रावाठी आऩरे प्राथमभक प्रमळषण ऩणूथ झाल्मानांतय ऩयत मेऊ ळकतो.) प्रत्मेक वत्र अांदाज े२ तावाांच ेअवेर आणण 
त्मात ऩढुीर गोष्टी मळकपलण्मात मेतीर: 

• मळष्म फशुगणुणत कयण्माची भऱू तत्ले वभजण्मात तभुचे वाशाय्म कयण्मावाठी प्व्शडीओ आणण ऑडडओ  
अवतीर.  

• जे मळकपलण्मात आरे आशे त्माचा वखोर पलचाय तभुच्मा गटारा कयता माला म्शणून गट चचाथ शोतीर.  

• तभुचा गट जे मळकत आशे त ेप्रत्मषात करून दाखलाले म्शणून काशी वाधे गशृऩाठ ऩयुपलरे आशेत.  

• वत्राांभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा लेऱेत तभुच्मा गटाची अध्ममन प्रककमा चार ू याशाली ल अधधक पलकमवत 
व्शाली म्शणून प्रत्मेक वत्राांत काशी आव्शाने ददरी जातीर. 

सत्राची सरुुलात आणण सभायोऩ प्राथथनेने कया. 

जबयातीर ऩषु्कऱ णिस्तानमुामी तभुच्मा गटावाठी आधीच प्राथथना कयीत आर ेआशेत, आणण तमु्शी शे प्रमळषण घेत 
ऩढेु जात अवताांनाशी आम्शी तभुच्मावाठी प्राथथना कयीत याशू.  

प्रत्मेक वत्राच्मा वरुुलातीरा तभुच्मा गटातीर एखाणमारा (ककां ला ककत्मेकाांना) प्राथथना कयामरा वाांगा की देलाच्मा 
ऩपलत्र आत्म्माने मेऊन तभुची रृदमे तमाय कयालीत आणण तभुच्मा एकत्रत्रत काऱाांत तमु्शावोफत याशून तमु्शारा ऩढेु 
न्माले. देलारा अधधक जाणनू घ्माले आणण त्माच्मालय अधधक प्रीती कयाली ह्मावाठी त्माने ददरेल्मा ह्मा वांधीफद्दर 
देलाचे आबाय भानामरा पलवरू नका - तमु्शा प्रत्मेकाकडून देल शेच अऩेक्षषत आशे.    

प्रत्मेक वत्राच्मा ळलेटी, तमु्शारा एक गट म्शणून त्माची प्राथथना कयामची वांधी मभऱणायच आशे. तमु्शारा देल ज े
मळकलीत आशे त ेतमु्शारा कऱाले, त ेआऩणाव राग ूकयाले आणण इतयाांना त ेवाांगाले म्शणून देलारा पलनांती कयामची 
वांधी गभाल ूनका. तभुच्मा गटाच्मा पलमळष्ट गयजाांवाठी प्राथथना कयण्माची आठलण ठेला. 
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गटाांतगथत चचाथ 

तमु्शी जे मळकत आशात त्मापलऴमी तभुच्मा गटात चचाथ कयण्माच्मा ऩषु्कऱ वांधी तमु्शारा मभऱणाय आशेत. लेऱेफाफत 
काशी ठयरे नवेर तय प्रत्मेक गट चचाथ अांदाज े१० मभयनटे चाराली. प्रत्मेकाने चचेत बाग घ्माला आणण आऩरे पलचाय 
ल दृप्ष्टकोन वाांगालेत म्शणनू त्माांना उत्तजेन णमा. तभुच्मा गटातीर एखाणमा व्मक्तीणलाये देल तमु्शारा काशी वाांग ू
इप्च्ित अवेर तय त ेगभाल ूनका. 

तऩासणी कयणे 

आऩण जे मळकरो आशोत त्माचे व्मलप्स्थत ऩारन कयतो की नाशी ह्माची एकभेकाांफयोफय तऩावणी कया. 
ह्मा वलथ अभ्मावक्रभादयम्मान तुम्शी जे काशी मळकरा आशात त्माच े ऩारन तुम्शी कवे काम कयीत 
आशात शे तऩावून ऩाशण्माची एक वांधी तुम्शारा मभऱेर. प्रमळषणाचा शा भशत्लाचा बाग गभालू नका, ऩण 
इतयाांच्मा चकुाांलय ताळयेे ओढू नका. इतयाांची प्रगती शोण्मात वाशाय्मबतू ठयण्मावाठी भदृ ू अांत्कयण 
मभऱाले म्शणून देलाकड ेभागणी कया! 

तमाय आशात ना आऩण? चरा तय! 



झुभे गाईडफुक / Page 5 

 

सत्र ०१ 

ह्मा वत्रात, झुभे (ZÚME) प्रमळषणाचा एक वम्मक, वांक्षषतत आढाला तभुच्मा गटारा राबेर, मळष्म तमाय 
कयण्माची दोन प्रभखु तत्ले तमु्शी मळकार आणण फशुगणूीत शोणाये मळष्म फनलण्मावाठी उऩमोगी अळी दोन वाधी 
वाधने तमु्शारा गलवतीर. 
 

एस.ओ.ए.ऩी.एस. फामफर लाचन 

मेळचूे अनमुामी ह्मा नात्माने, आऩण ऩपलत्र ळास्त्र दययोज लाचरे ऩादशजे. एक चाांगरी वचूना अळी की दय 
आठलडमाांत कभीत कभी २५ - ३० अध्माम लाचालेत. एक योजयनळी ठेलरी तय फामफर लाचनाच्मा ह्मा ऩद्धतीने त े
वभजण्माव, त्माचे ऩारन कयण्माव आणण इतयाांना देखीर वाांगण्माव अधधक भदत शोईर. एव.ओ.ए.ऩी.एव. म्शणजे: 

• ऩपलत्र ळास्त्र: आज जमाांत तमु्शारा काशी खाव अथथ ददवतो अळी एक ककां ला दोन लचने मरशून ठेला.  

• यनयीषण: अधधक चाांगल्मा यीतीने वभजण्मावाठी ती लचने ककां ला भखु्म भदु्दे तभुच्मा ळब्दाांत ऩनु्शा मरशून  
काढा.  

• रागकूयण: तभुच्मा स्लत्च्मा जीलनात ह्मा आसा ऩारनाचे काम भशत्ल आशे ह्मालय पलचाय कया.  

• प्राथथना: तमु्शी जे मळकरात आणण त्माप्रभाणे लागण्माच्मा तभुच्मा मोजना ह्मापलऴमी प्राथथना करून देलारा 
वाांगा.  

• इतयाांना वाांगणे: तमु्शी जे मळकरात आणण तभुच्मा जीलनात ज ेआचयरे त ेतमु्शी कोणारा वाांगाले शे देलारा 
पलचाया. एव.ओ.ए.ऩी.एव.  

कवे ऩरयणाभकायक अवत ेत्माचे एक उदाशयण खारी ददरे आशे: 

एव. – "कायण भाझ्मा कल्ऩना तभुच्मा कल्ऩना नव्शेत.  भाझ ेभागथ तभुचे भागथ नव्शेत  अव ेऩयभेश्लय म्शणतो. कायण आकाळ 

जव ेऩथृ्लीशून उांच आशे तवे भाझ ेभागथ तभुच्मा भागाशून भागाशून  आणण भाझ्मा कल्ऩना तभुच्मा कल्ऩनाशून उांच 

आशेत." मळमा ५५:८-९.  

ओ. – एक भानल प्राणी अवल्माभऱेु, ज ेभरा कऱत ेआणण त ेकव ेकयाले अवे लाटत ेह्मारा वलथ फाजूांनी भमाथदा आशेत. तो (देल) 

भात्र वलथ काशी ऩाशातो आणण वलथ काशी जाणतो. तो काशीशी करू ळकतो. 
ए – देल प्रत्मेक गोष्ट जाणतो आणण त्माचे भागथ वलोत्तभ आशेत म्शणून,भी जय  भाझ्मा स्लत्च्मा भाझ्मा भागाांलय 

अलरूांफनू याशण्माऐलजी, त्माचे अनवुयण केर ेतय भरा  खूऩ अधधक मळ मभऱेर.  

ऩी – शे प्रब ूतरुा वांतषु्ट कयीर आणण ईतयाांना वाशाय्म  कयीर  अळा यीतीने जीलन कव ेजगाले शे भरा काऱात नाशी. भाझ्मा 
भागाथने गेल्मालय  चुका शोतात. भाझ्मा पलचायाांनी शानी ऩोशोचत.े  त्माांऐलजी भरा कृऩा करून तझु ेभागथ आणण तझु ेपलचाय 

भरा मळकल.  भी तरुा अनवुयत अवताांना तझु्मा ऩपलत्र आत्म्माने भरा भागथदळथन कयाले अव ेभी भागतो. भी  शी लचने 

आणण शे रागकूयणभाझा मभत्र, अतील ह्मारा वाांगेन कायण तो कठीण ऩरयप्स्थतीत आशे आणण भशत्लाच े यनणथम 

घेण्मावाठी त्मारा  भागथदळथन शले आशे. 
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उत्तयदायमत्ल गट 

उत्तयदायमत्ल गट शे दोन ककां ला तीन वभमरांगी रोकाांचे गट केर ेअवतात - ऩरुुऴ रोक आणण प्स्त्रमाां - शे रोक 
आठलडमातनू एकदा बेटतात आणण जमा फाफतीत व्मलप्स्थत काभ वरुु आशे आणण तवेच जेथे काशी दोऴदरुुस्ती 
आलश्मक आशे त्माच्माळी वांफांधधत प्रश्न त्माांच्माभध्मे चधचथरे जातात. जेव्शा प्रत्मष बेट ळक्म नवत े तवे्शा त े
पोनणलाये देखीर बेटतात. अळा बटेीांत जे वाांधगतर ेजात ेत ेगोऩनीम स्लरूऩाच ेअवत े शे प्रत्मेकाने वभजण्माची 
गयज अवत.े 

कृती (४५ मभयनटे) - दोन ककां ला तीन व्मक्तीांचे (स्त्री-ऩरुुऴ लेगलेगऱे) गट कया. ऩढुीर ४५ मभयनटे, उत्तयदायमत्ल 
प्रश्न - खारीर मादी २ लय मभऱून कामथ कया. ह्मा वत्राऩलूी तमु्शी वाभदूशक गट लाचन केरे नवल्माभऱेु, ऩलूीच्मा 
लाचनालयीर प्रश्न वोडून ऩढेु चरा. मादी १ उत्तभ ऩमाथम आशे जवे तमु्शी ऩढेु प्रमळषणाभध्मे लाढत जार. 
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उत्तयदायमत्ल प्रश्न - मादी 1 

प्राथथना कया की आम्शी मेळवूायखे शोऊ. 
तमु्शी कवे आशात? तभुचे प्राथथना जीलन कवे आशे? 

कफरू कयण्मावाठी तभुच्माकड े काशी ऩाऩ आशे का? [वांफांधाांभध्मे, रैंधगक, आधथथक, गलथ, वचोटी, प्राधधकयणाव 
ळयणागती इ.] 
भागीर लेऱी देलाने तमु्शाांरा जे वाांधगतरे त्मा गोष्टीांचे तमु्शी ऩारन केरे काम? तऩळीर वाांगा. 
तमु्शी ह्मा आठलडमात आऩल्मा वांफांध वचूीतीर “अपलश्लाव”ू रोकाांवाठी प्राथथना केरी आशे का? तमु्शाांव त्माऩकैी 
कोणाफयोफयशी त्माांना वाांगण्माची वांधी मभऱारी आशे का? तऩळीर वाांगा. 
ह्मा आठलडमात तमु्शी नलीन लचन ऩाठ केरे आशे का? त ेफोरनू दाखला. 
तमु्शी ह्मा आठलडमात फामफरभधीर ककभान 25 अध्माम लाचरे आशेत काम? 

ह्मा आठलडमात लचनातनू देलाने तमु्शाांव काम वाांधगतरे? 

आऩण त्माफद्दर पलळऴेत् काम कयणाय आशात? 

तमु्शी ह्मा आठलडमात आऩल्मा 3/3 गटारा बेट ददरी का? त्माांचे कवे चाररे आशे? 

ह्मा आठलडमात नलीन ३/३ गट वरुू कयण्माव तमु्शी एखाणमाव नभनुा फनरे ककां ला भदत केरी काम? तऩळीर 
वाांगा. 
णिस्ताफयोफय भाझ्मा चारण्माभध्मे काशी अडथऱा तमु्शाांरा ददवतो का? 

ह्मा आठलडी तमु्शाांरा वलुाताथ वाांगण्माची वांधी मभऱारी का? तऩळीर वाांगा. 
आत्ताच १-३ मभयनटाांची वाष ल वलुातचेा वयाल कया. 
ऩढुीर आठलडमात तमु्शी कोणाव गटाभध्मे आभांत्रत्रत करू ळकता? जय गट चाय ककां ला त्माशून अधधक अवेर, तय 
त्माचा गणुाकाय कया. 
जे काशी वाांगण्मात ल ऐकण्मात आरे आशे त्मापलऴमी प्राथथना करून वभातत कयाल.े 
 

उत्तयदायमत्ल प्रश्न - मादी 2 

गेल्मा आठलडमातीर लचनाने तमु्शी जवा पलचाय कयता आणण जवे जीलन कां ठता त्मालय 
काम ऩरयणाभ झारा?  

तमु्शी तमु्शारा  जे  कऱरे त ेतमु्शी कोणारा वाांधगतरे आणण त्मा व्मक्तीने त ेकवे ग्रशण 
केरे?  

देल कामथ कयीत आशे शे तमु्शारा कवे ददवनू आरे?  

तमु्शारा रैंधगक उत्तजेन देणाऱ्मा गोष्टी दाखलण्मात आल्मा का ककां ला तमु्शी आऩल्मा भनात 
अनधुचत रैंधगक पलचाय घोऱू ददरे का?  

आऩरे  ऩवेै लाऩयताांना तो ऩवैा देलाचा आशे  ह्माची जाणील तमु्शी ठेलरी शोती का? 
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तमु्शी कोणत्माशी गोष्टीची अमबराऴा फाऱगरी आशे का? 

तभुच्मा ळब्दाांनी तमु्शी कोणाची फदनाभी केरी का ककां ला त्माांच्मा बालना दखुालल्मा का? 

तभुच्मा ळब्दाांनी ककां ला कृतीने ककां ला अयतळमोक्ती केल्माने तमु्शी अप्राभाणणक झारा का?  

तमु्शी एखाणमा पलमळष्ट, अांगलऱणी ऩडरेल्मा वलमीने, आऱवाने ककां ला फेमळप्स्तने लतथन कयीत 
आशोत का?  तमु्शी पलमळष्ट लेऴ, मभत्रगण, काभ ककां ला वांऩत्तीचे गरुाभ फनरा का?  

कोणारा तयी षभा कयण्मात तमु्शी अऩमळी ठयरा का? 

तमु्शारा कोणत्मा धचांता ककां ला काऱजमा बेडवालत आशेत?  तमु्शी कुयकुय ककां ला तक्राय कयीत 
गेरा का? तभुचे रृदम  वदैल कृतसतनेे बयरे शोत ेका?  

तभुच्मा भशत्लाच्मा नातवेांफांधात तमु्शी आदय, अनकुां ऩा आणण औदामथ याखरे का? 

तभुच्मा पलचायात, ळब्दाांत ककां ला कृतीांत तभुच्माऩढेु कोणत े भोशऩाळ आरे आणण तभुचा 
प्रयतवाद कवा शोता? 

इतयाांची वेला कयण्माची आणण त्माांना, पलळऴेत् पलश्लावणाऱ्माांना, आळीलाथद देण्माच्मा वांधी 
तमु्शी कळा मभऱलल्मा? 

तभुच्मा प्राथथनाांना नेभकी उत्तये मभऱारेरी तमु्शी ऩादशरीत का?  आठलडमाचे फामफर लाचन 
तमु्शी ऩणूथ केरे आशे का? 
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सत्र ०२ 

ह्मा वत्राांत, तभुचा गट देलाच्मा याजमातीर उत्ऩादक आणण उऩबोक्त ेह्माांतीर पयक मळकणाय आशे. मळष्म फशुगणुणत 
कयण्माची आणखी दोन वाधी वाधने देखीर तमु्शी मळकार. 

प्राथथना चक्र 

प्राथथनेचा वयाल कयण्मावाठी प्राथथना चक्र शे एक वाधे वधेु वाधन आशे. तमु्शी त ेस्लतांत्रऩणे लाऩरू ळकता, आणण 
तमु्शी त्मापलऴमी कोणत्माशी अनमुामारा वाांग ूळकता. १२ वाध्मा ऩामऱ्माांतनू - प्रत्मेक ऩामयीवाठी ५ मभयनटे देऊन 
- शे प्राथथना चक्र आऩण प्राथथना कळी कयाली शे जमा केलऱ १२ वाध्मा ऩामऱ्माांतनू फामफर आऩल्मारा मळकपलत े
त्मातनू भागथ दाखलनू ऩढेु नेईर. शे वांऩता वांऩता, तभुची एक तावबय प्राथथना करून झारेरी अवेर. 
 

 
 

स्ततुी: तभुचा प्राथथनेचा ताव प्रबचूी स्ततुी करून वरुु कया. अगदी ह्मा षणी तभुच्मा भनात घोऱत अवणाऱ्मा 
गोष्टीांवाठी त्माची स्ततुी कया. गेल्मा आठलडमात त्माने तभुच्मा जीलनात केरेल्मा एका पलळऴे गोष्टीवाठी त्माची 
स्ततुी कया. त्माने तभुच्मा कुटुांफाप्रत दाखलरेल्मा चाांगरुऩणाफद्दर त्माची स्ततुी कया. 

थाांफनू याहा: प्रब ूउत्तय देईऩमांत थाांफनू याशा. स्तब्ध याशा आणण तमु्शी भनन कयाले म्शणून त्माने तमु्शारा पलचाय 
ऩयुपलण्मावाठी त्मारा लेऱ णमा. 

ऩाऩ कफरुी कया: तभुच्मा जीलनात ऩपलत्र आत्म्मारा नाऩवांत अवरेरे काशीशी त्माने तमु्शारा दाखलाले अळी त्मारा 
माचना कया. तभुच्मा चुकीच्मा भनोलतृ्ती आणण तवेच जमाांफद्दर तमु्शी अणमाऩ ऩाऩ कफरुीची प्राथथना केरी नाशी  
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ती पलमळष्ट कृत्मे तमु्शारा दाखलाली अवे त्मारा पलनला. आता प्रबऩूढेु ती कफरु कया मावाठी की  तमु्शी ळदु्ध व्शाले. 

देलाचे लचन लाचा: स्तोत्रें, वांदेष्टे आणण नव्मा कयायात ददरेरे प्राथथनेलयीर उताये लाचण्मात लेऱ घारला. 

भग: आऩणास्लत्वाठी  पलनांत्मा कया. 

यदफदरी: दवुऱ्माांच्मा लतीने पलनांत्मा कया. 

आबाय भाना: तभुच्मा जीलनातीर गोष्टीांवाठी, तभुच्मा कुटुांफाच्मा लतीने आणण तभुच्मा चचथच्मा लतीने प्रबचूे आबाय 
भाना.  

गाणी गा: स्ततुी ककां ला आयाधनेची गाणी ककां ला दवुये गीत ककां ला आप्त्भक गाणे गा.  

भनन कया: देलाने तभुच्माळी फोराले अळी माचना कया. देल तभुच्मा भनालय जे पलचाय त्रफ ांफपलतो त े मरशून 
ठेलण्मावाठी ऩेन आणण कागद तमाय ठेला. 

देलाची लाणी ऐका: तमु्शी लाचरेल्मा गोष्टी, तमु्शी प्राथथना केरेल्मा गोष्टी, तमु्शी जमा गाऊन म्शटल्मा त्मा गोष्टी 
ह्मा वलथ एकत्र पलरीन कयण्मारा लेऱ णमा. प्रब ूत्मा वलथ तभुच्माऩढेु आणून तभुच्माळी कवे फोरतो त ेऩशा. 

स्ततुी कया: प्रबचू्मा वशलावात तमु्शी घारलरेरा वभम आणण त्माने तभुच्मा भनालय त्रफ ांफपलल्मा पलचायाांवाठी त्माची 
स्ततुी कया. त्माच्मा गौयलळारी गणुपलळऴेाांफद्दर त्माची प्रळांवा कया.  

कृती (६० मभयनटे) - प्राथथना चक्रात ददरेरे गशृऩाठ वालकाळ व्मप्क्तगत रयत्मा ऩणूथ कयण्मावाठी ६० मभयनटे घारला.  
ऩयत मेऊन शजय शोण्मावाठी गटावाठी एक लेऱ नेभनू णमा. प्रत्मेकारा प्राथथनेवाठी एक ळाांत जागा मभऱलनू गटात 
ऩयत मेण्मावाठी काशी मभयनटे अधधक लेऱ णमा. 

१०० ची मादी 
तभुचे जे नातवेांफांध आशेत  त्माांच्माफाफत तभुच्मालय काशी जफाफदायी अवत ेह्माचा तमु्शी कधी पलचाय केरा आशे 
का? तभुच्मा नातवेांफांधाांवाठी तमु्शी अधधक जफाफदाय अवाले मावाठी तभुची भदत करू ळकणाये १००ची मादी शे एक 
वाधे वाधन आशे. 

"जा आणण मळष्म फनला" शी आसा ऩाऱण्मावाठी देलाने आऩल्मारा आधीच आलश्मक त ेनातवेांफांध ददरेरे आशेत.  
शे म्शणज ेआऩरे कुटुांफ, मभत्रभांडऱी, ळजेायी, वश-कभथचायी आणण लगथमभत्र - जमाांना आऩण खूऩ ऩलूीऩावनू ओऱखतो 
ककां ला जमाांना आऩण अगदी आत्ताच बेटरो आशोत. देलाने आऩल्मा जीलनात देलाच्मा जमा रोकाांना आणरे त्माांचा 
चाांगरा कायबायी अवणे शी मळष्म फशुगणुणत कयण्मातीर एक भशान ऩदशरी ऩामयी आशे. आणण ह्माची वरुुलात एक 
मादी तमाय कयण्माचे एक वाधे ऩदशरे ऩाऊर टाकून शोऊ ळकत.े 

कृती (३० मभयनटे) - खारी ददरेरा नभनुा पॉभथ लाऩरून ऩढुीर ३० मभयनटाांच्मा लेऱेत तभुच्मा गटातीर वलाांना त्माांचे  
वलथ नातवेांफांध मरशून काढामरा वाांगा. प्रत्मेक येऴलेय एक नाल मरशा आणण त्मा व्मक्तीची आप्त्भक प्स्थती एक 
"मळष्म" (जो आधीच मेळचूा अनमुामी आशे अवे आऩल्मारा लाटत ेतो), "पलश्लाव न ठेलणाया (जो मेळचूा अनमुामी 
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नाशी अवा) ककां ला "भादशत नाशी"  अवे त्मा पॉभथलय दाखला. 

जय कोणारा त्माांची मादी ऩणूथ कयण्मावाठी लेऱ कभी ऩडरा तय त ेऩढुच्मा लेऱेव ऩणूथ करू ळकतात. 

शे रषात अव ूणमा की तभुच्मा १०० च्मा मादीतीर रोक तभुच्मा ऩरयचमाचे अवरे ऩादशजेत आणण त्माांच्माळी 
तभुचे वांऩकथ  वांफांध वध्मा चार ूअवरे ऩादशजेत, ककां ला दीघथकारीन वांफांध अवरे ऩादशजेत.   
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१००ची मादी (नभनुा) 
 

1. जॉन डो  मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 

 

1.    
 

मळष्म 

 

पलश्लाव न ठेलणाया 
 

भादशत नाशी 
2.      मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
3.      मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
4.      मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
5.     मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
6.      मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
7.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
8.      मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
9.      मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
10.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
11.     मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
12.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
13.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
14.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
15.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
16.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
17.     मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
18.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
19.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
20.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
21.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
22.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
23.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
24.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
25.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
26.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
27.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
28.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
29.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
30.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
31.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
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32.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
33.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
34.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
35.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
36.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
37.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
38.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
39.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
40.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
41.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
42.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
43.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
44.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
45.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
46.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
47.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
48.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
49.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
50.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
51.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
52.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
53.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
54.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
55.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
56.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
57.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
58.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
59.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
60.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
61.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
62.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
63.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
64.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
65.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
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66.    मळष्म  पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
67.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
68.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
69.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
70.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
71.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
72.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
73.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
74.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
75.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
76.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
77.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
78.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
79.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
80.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
81.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
82.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
83.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
84.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
85.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
86.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
87.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
88.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
89.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
90.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
91.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
92.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
93.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
94.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
95.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
96.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
97.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
98.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
99.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
100.    मळष्म पलश्लाव न ठेलणाया भादशत नाशी 
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सत्र ०३ 

ह्मा वत्रात, देलाची अथथव्मलस्था कळी चारत ेआणण देल पलश्लाव ूरोकाांना त्माने ज ेआधीच ददरेरे अवत ेत्मात तो 
अधधक गुांतलणकू कळी कयतो शे आऩण मळकणाय आशोत. आऩण मळष्म तमाय कयण्माची आणखी दोन वाधने  
जाणून घेणाय आशोत - उत्ऩत्ती ऩावनू न्मामाच्मा ददलवाची देलाची गोष्ट आणण फाप्ततस्भा. 

देलाची गोष्ट - सलुाताथ 
मेळनेू म्शटरे - "ऩयांत ु ऩपलत्र आत्भा तमु्शालय मेईर तवे्शा तमु्शारा वाभथ्मथ प्रातत शोईर, आणण मरुळरेभते, वलथ 
मशूदीमात, ळोभयोनात ल ऩथृ्लीच्मा ळलेटाऩमांत तमु्शी भाझे वाषी व्शार".  

मेळचूा त्माच्मा अनमुामाांलय इतका बयलवा शोता की त्माची वलुाताथ त ेवलाांना वाांगतीर ह्माची त्मारा खात्री शोती.  
नांतय त्माने त्माांना जगात वगऱीकड ेवलुाताथप्रवायावाठी ऩाठलरे. आता, तो आम्शारा ऩाठलत आशे. 

देलाची गोष्ट (मारा ळबुलतथभान अवे देखीर म्शणतात) वाांगण्माचा कोणी एक "वलोत्तभ भागथ" नाशी कायण तमु्शी 
वलुाताथ कोणारा वाांगत आशात त्मालय त ेअलरांफनू अवत.े प्रत्मेक मळष्माने ऩपलत्र ळास्त्रानरुूऩ देलाची गोष्ट वाांगणे 
मळकरे ऩादशजे आणण वलुातकेड ेश्रोत्माांचे रष लेधरे गेरे ऩादशजे. 

देलाची गोष्ट - उत्ऩत्ती त े न्मामाचा ददलस 

देलाची वलुाताथ वाांगण्माचा एक भागथ म्शणज ेदेलाची गोष्ट, उत्ऩत्ती ऩावनू त ेन्मामाच्मा ददलवाऩमांत वाये वाांगणे - 
भानल जातीच्मा वरुुलातीऩावनू थेट ह्मा मगुाच्मा वभाततीऩमांत. 

आऩण जेव्शा देलाची गोष्ट ह्मा यीतीने वाांगतो, तवे्शा आऩण ती खूऩ राांफ ककां ला त्रोटक यीतीने वाांग ू ळकतो,- 
तऩळीरलाय ककां ला काशी ठऱक घटना,- ऩण ती ऐकणाऱ्माच्मा वांस्कृतीळी जडरेरी अवरी ऩादशजे. 

लेगलेगळ्मा वांस्कृतीां आणण दृप्ष्टकोन अवरेल्मा ह्मा जगात देलाची गोष्ट वाांगण्मावाठी आणण ती वशजऩणे  
वभजण्मावाठी ल मळकलण्मावाठी तमु्शी  उधचत शातलाये लाऩरू ळकता. 

वलुातचेी देलाची गोष्ट शी अळी आशे – 

प्रायांबी देलाने वांऩणूथ जग आणण त्मातीर प्रत्मेक गोष्ट यनभाथण केरी. त्माने ऩदशरा ऩरुुऴ आणण ऩदशरी स्त्री यनभाथण 
केरी. देलाने त्माांना एका वुांदय फागेत ठेलरे. त्माने त्माांना त्माच्मा कुटुांफाचा एक बाग फनलरे आणण त्माांच्माळी गाढ 

नातवेांफांध ठेलरे. वदा वलथकाऱ प्जलांत याशण्मावाठी त्माने त्माांना उत्ऩन्न केरे. भयण/भतृ्म ू अवे काशीशी तवे्शा 
नव्शत.े 

"अळा ह्मा ऩरयऩणूथ दठकाणी देखीर, भनषु्माने देलापलरुद्ध फांड केरे आणण ह्मा जगात ऩाऩ आणण लेदना/दु् ख े
आणरीत. देलाने भनषु्मारा फागेतनू फाशेय काढून टाकरे. भानल आणण देल ह्माांभधीर नातवेांफांध तटुरे.  
तवे्शाऩावनू आता भनषु्मारा भयण आरे.  
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त्मानांतय अनेक ळतकाांच्मा काऱात, देल जगात त्माचे वांदेष्टे ऩाठलीत यादशरा. त्माांनी भानलारा ऩनु्शा ऩनु्शा  
त्माच्मा ऩाऩाची जाणील करून ददरी ऩण त्माांना शे देखीर वाांधगतरे की देल पलश्लाव ूआशे आणण त्माने जगात एक 
तायणाया ऩाठलण्माचे लचन ददरे आशे. तो तायणाया,  देल आणण भनषु्म ह्माभधीर नातवेांफांध ऩनु्शा ऩलूथलत कयीर. तो 
तायणाया भानलाची भयणाऩावनू वटुका कयीर. तो तायणाया भानलारा वालथकामरक जीलन देईर आणण अनांत 
काऱावाठी त्माांच्मा फयोफय याशीर.  

"देल आऩल्मालय एलढी भोठी प्रीती कयतो की मोग्म लेऱ आल्मानांतय त्माने त्माच्मा ऩतु्रारा तो तायणाया शोण्मावाठी 
ह्मा जगात ऩाठलरे. 

“मेळ ूदेलाचा ऩतु्र शोता. एका कुभारयकेणलाये ह्मा जगात त्माचा जन्भ झारा. तो ऩरयऩणूथऩणे यनष्ऩाऩ जीलन जगरा. 
त्माने कधीशी ऩाऩ केरे नाशी. मेळनेू रोकाांना देलापलऴमी मळषण ददरे. त्माने त्माचे भशान वाभथ्मथ दाखलणाये 
ऩषु्कऱ चभत्काय केरे. त्माने ऩषु्कऱ बतूें/दषु्टात्भे काढून टाकरे. त्माने ऩषु्कऱ रोकाांना योगभकु्त केरे. त्माने 
अांधाांना दृष्टी ददरी. त्माने फदशऱ्माांना श्रलणषभता ददरी. त्माने ऩषु्कऱ रांगड/ेऩांग ूरोकाांना फये केरे आणण त ेचार ू
रागरे. मेळनेू भतृ रोकाांना देखीर ऩनुजीपलत केरे.   

"ऩषु्कऱ धामभथक ऩढुाऱ्माांना मेळचूी धास्ती लाटू रागरी आणण त्माचा भत्वय देखीर लाटू रागरा. तो ठाय भायरा 
जाला शी त्माांची इच्िा शोती. मेळनेू कधीशी ऩाऩ केरे नव्शत ेम्शणून त्मारा भतृ्मदुांड शोऊ ळकत नव्शता. ऩण आऩण 

वलाांवाठी प्रामप्श्चत-मणन्म म्शणून त्माने भयणे स्लीकायरे. त्माच्मा अत्मांत क्रेऴऩणूथ भयणाने भानलजातीच्मा ऩाऩाांची 
बयऩाई केरी. त्मानांतय, मेळरूा एका कफयेत ऩयुण्मात आरे.  

“मेळनेू केरेरा प्रामप्श्चत-मणन्म देलाने ऩादशरा आणण तो स्लीकायरा. भयणानांतय यतवऱ्मा ददलळी मेळरूा प्जलांत करून 
ऩनु्शा उठलण्माणलाये देलाने शी स्लीकृती दाखलनू ददरी. 

जय आऩण आऩल्मा अांत्कयणात देलाने मेळरूा भयणातनू ऩनु्शा उठलरे अवा पलश्लाव धयतो आणण आऩरा प्रब ू-  
आऩरा वत्ताधायी ल याजा - अवा स्लीकाय कयतो, तय आऩरे तायण शोईर. पलश्लावणाये ह्मा नात्माने आऩण 
आऩल्मा ऩाऩभम जीलनळरैीऩावनू लऱून दयू जातो आणण मेळचू्मा नालात आऩरा फाप्ततस्भा शोतो, ऩाण्मात ऩयुरे 
जाऊन, आऩल्मा जुन्मा, ऩलूीच्मा जीलनारा भरून जाऊन, आणण मेळ ू जवा भयणातनू उठलल्मा गेरा शोता तवे 
आऩण ऩाण्मातनू उठून फाशेय ऩडतो आणण मेळचूे अनवुयण कयीत एक नलीन जीलन जगतो. देल आऩल्मा वलथ 
ऩाऩाांची षभा कयतो आणण आऩणाभध्मे याशण्मावाठी आणण त्माच्मा आसा ऩारनावाठी आणण त्माच्मा कुटुांफात ऩनु्शा 
जाऊन वाभीर शोण्मावाठी ऩपलत्र आत्भा ऩाठलतो. 

“भयणातनू ऩनु्शा प्जलांत शोऊन उठल्मानांतय, मेळ ू ह्मा ऩथृ्लीलय ४० ददलव लालयरा. मेळनेू त्माच्मा अनमुामाांना 
जगातीर वलथ बागात जाऊन त्माने तमाय केरेल्मा तायणाची वलुाताथ वाांगण्माची मळकलण ददरी.  

“मेळनेू म्शटरे – जा आणण वलथ याष्राच्मा रोकाांना मळष्म फनला, त्माांना पऩत्माच्मा, ऩतु्राच्मा आणण ऩपलत्र आत्म्माच्मा 
नालाने फाप्ततस्भा णमा; आणण जे काशीां भी तमु्शारा आसापऩरे त े वलथ ऩाऱालमाव त्माांना मळकला. मगुाच्मा 
वभाततीऩमांत भी वलथदा तभुच्माफयोफय आशे. भग त्माांच्मा डोळ्माांदेखत मेळरूा लय घेतल्मा गेरे.  

“एके ददलळी, जमा यीतीने मेळ ूलय गेरा शोता तवाच तो ऩनु्शा मेईर. जमाांनी त्माच्मालय प्रीती करून त्माच्मा आसा 
ऩाऱल्मा नाशीत त्माांना तो वालथकामरक मळषा देईर. जमाांनीां त्माच्मालय प्रीती केरी आणण त्माच्मा आसा ऩाऱल्मा 
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त्माांना तो स्लीकायीर आणण वालथकामरक जीलन प्रदान कयीर. नलीन स्लगाथत आणण एका नलीन ऩथृ्लीलय आऩण 
त्माच्माफयोफय वदा वलथकाऱ याशू. 

“भाझ्मा ऩाऩाांवाठी मेळनेू केरेल्मा प्रामप्श्चत-मसालय भी पलश्लाव ठेलरा आणण तो ग्रशण केरा. त्माने भरा 
स्लच्ि/ळदु्ध केर ेआणण भरा देलाच्मा कुटुांफात ऩनु्शा आणून लवलरे. तो भाझ्मालय प्रीती कयतो आणण भी त्माच्मालय 
प्रीती कयतो आणण भी त्माच्मा याजमात त्माच्माफयोफय वलथकाऱ याशीन. 

“देल तमु्शालय प्रीती कयतो आणण तमु्शी देखीर शी ईश्लयी देणगी स्लीकायाली अळी त्माची इच्िा आशे. तमु्शी आत्ता 
ह्मा षणी तो स्लीकाय कयार का? 

कृती (४५ मभयनटे) - दोन ककां ला ३ जणाांच ेगट कया आणण ऩढुीर ४५ मभयनटे देलाची गोष्ट वाांगण्माचा वयाल कया.  
तभुच्मा १००च्मा मादीतीर जमाांना तमु्शी "पलश्लाव न ठेलणाये" ककां ला "भादशत नाशी" अवे दाखलरे आशे अवे ५ रोक 
यनलडा. त्मा ऩाच रोकाांच े ऩात्र लठलण्मावाठी कोणारातयी घ्मा, आणण त्मा पलमळष्ट व्मक्तीरा काशी कऱेर अळा 
यीतीने देलाची गोष्ट त्मारा वाांगण्माचा वयाल कया.  

तमु्शी जमारा शे वाांगत आशात त्मारा रुचेर अळा दवुऱ्मा एखाणमा यीतीने देखीर तमु्शी उत्ऩत्ती त ेन्मामाच्मा 
ददलवाची गोष्ट वाांग ूळकता. तभुचा वयाल झाल्मानांतय, बमूभकेची अदराफदर कया. कोणा दवुऱ्माच्मा मादीतीर ऩाच 
रोकाांची बमूभका कया. शे वांऩलीत अवताांना, देलाची गोष्ट वाांगण्माची तभुची तमायी झारेरी अवेर. 

फाप्ततस्भा 
मेळनेू म्शटरे -- "जा आणण पऩत्माच्मा आणण ऩतु्राच्मा आणण ऩपलत्र आत्म्माच्मा नालात फाप्ततस्भा देऊन वलथ याष्राांच े 
मळष्म फनला...” 

फाप्ततस्भा - भऱू ग्रीक बाऴतेीर ळब्द फॎतटीझो - ह्माचा अथथ मबजलनू धचांफ कयणे ककां ला फडुलणे अवा आशे - 
म्शणजे जवे तमु्शी काऩड यांगलता तवे्शा त ेकाऩड यांग ळोऴनू घेत ेआणण त ेऩणूथऩणे लेगऱा यांग घेऊन फाशेय मेत े
तवे. फाप्ततस्भा म्शणजे आऩल्मा नलीन जीलनाचे धचत्र अवत,े मेळचू्मा यांगात धचांफ यांगनू, देलाच्मा आसाऩारनात 
ऩरयलयत थत झारेरे अव ेजीलन. त ेआऩण ऩाऩारा भेल्माचे धचत्र आशे, अगदी जवा मेळ ूआऩल्मा ऩाऩाांवाठी भयण 
ऩालरा; जवा मेळ ूऩयुल्मा गेरा तळी आऩल्मा जुन्मा जीलनळरैीरा भठूभाती, आणण जवे मेळचू ेऩनुरुत्थान कयण्मात 
आरे आणण तो आज प्जलांत आशे तवा णिस्ताभध्मे नलीन जीलनात आऩरा ऩनुजथन्भ. 

जय तमु्शी ऩलूी कधीशी कोणाचा फाप्ततस्भा केरा नवेर तय त ेकयताांना बीती लाटेर, ऩण बीतीचे काशीशी कायण 
नवाले. काशी वोतमा गोष्टी खारी ददल्मा आशेत: 

१. नलीन मळष्म ऩणूथऩणे ऩाण्माखारी जाऊ ळकेर अवे ळाांत ऩाणी ळोधा. एखादे तऱे, नदी, वयोलय ककां ला वभदु्र 
चारेर. ऩाण्माचा शौद ककां ला फाथटफ ककां ला इतय कोणत्माशी भागाथने यततके ऩाणी जभलरे अवरे की झारे. 

२. मळष्माने त्माच्मा शाताने  तभुचा एक शात धयाला आणण दवुऱ्मा शाताने त्माच्मा ऩाठीरा आधाय णमाला. 

३. त्माांना त्माांनी घेतरेरा यनणथम ऩयुत ेवभजरा आशे ह्माची खात्री कयण्मावाठी अवे दोन प्रश्न त्माांना पलचाय.  
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"तमु्शी मेळ ूणिस्तारा तभुचा प्रब/ूस्लाभी आणण तायणाया म्शणून ग्रशण केरे आशे का?" 

तभुच्मा जीलनाच्मा उलथरयत बागात तमु्शी  त्माच्मा आसाांचे ऩारन करून त्माची वेला कयार का?" 

४. जय त्माांनीां दोन्शी प्रश्नाांची उत्तये "शोम" म्शणून  ददरी, तय अवे काशी फोरा:  

"तमु्शी प्रब ूमेळलुयीर तभुचा पलश्लाव उघडऩणे व्मक्त केरा आशे ह्मा कायणाने भी आता पऩत्माच्मा, 
ऩतु्राच्मा आणण ऩपलत्र आत्म्माच्मा नालात तभुचा फाप्ततस्भा कयतो". 

५. त्माांना ऩाण्माखारी डुांफ ूणमा, ऩाण्मात ऩणूथऩणे पलवप्जथत शोऊ णमा आणण भग ऩनु्शा त्माांना ऩाण्मातनू लय 
काढून उबे कया.  

अमबनांदन! तमु्शी मेळचू्मा एका नलीन अनमुामाांचा फाप्ततस्भा केरा आशे - स्लगाथचा एक नलीन नागरयक - प्जलांत 
देलाचे एक नलीन भरू. आनांदोत्वल कयामची शी लेऱ आशे!  

भहत्लाची सचूना - तभुचा गट वत्र ०४ भध्मे प्रब ूबोजन वाजये कयणाय आशे. त्मावाठी रागणाऱ्मा गोष्टी (बाकय 
आणण भणम/द्राषायव) आणून तमाय ठेलण्माचे रषात अव ूणमा. 
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सत्र ०४ 

ह्मा वत्रात, प्रत्मेक अनमुामाने फशुगणुीत व्शाले मावाठी देलाची जी मोजना आशे त्मापलऴमी आऩण मळकणाय आशोत. 
आऩल्मारा अवे आढऱेर की वलाथधधक यनष्ठा अवरेरे पलश्लावणाये अनमुामी अगदी अवांबाव्म दठकाणी अवतात. 
आणण इतयाांना देलाच्मा कुटुांफात मेण्मावाठी आभांत्रण देणे शे आऩरी स्लत्ची गोष्ट/वाष वाांगण्मावायखचे वाधे वोऩे आशे. 
ह्मा एका भशान वाधनापलऴमी मळकू. 

३ शभयनटाांची साऺ 

मेळनेू त्माच्मा अनमुामाांना वाांधगतरे - "तमु्शी ह्मा गोष्टीांचे वाषी आशात". 

मेळचूे अनमुामी म्शणून मेळनेू आऩल्मा जीलनालय जो प्रबाल ऩाडरा त्माची वाष देणाये आऩण देखीर "वाषी" 
आशोत. तभुच्मा देलाफयोफयच्मा नातवेांफांधाांना तभुची वाष म्शणतात. प्रत्मेकाकड ेआऩरी वाष अवत.े तभुची वाष 
देण्मातनू इतयाांना वलुाताथ वाांगण्माची एक वांधी आऩणारा मभऱत अवत.े  

आऩरी गोष्ट वाांगामचे अनांत भागथ आशेत, ऩण त्मातनूशी जे भागथ चाांगरे मळस्ली ठयरे त ेमेथ ेदेत आशोत: 

• एक साधे वलधान - तमु्शी मेळरूा अनवुयणे का ऩत्कयर ेत ेवाांगणाये एक वाधे पलधान तमु्शी करू ळकता. 
अगदी नलीन पलश्लावणाऱ्मावाठी शे उऩमकु्त ठयत.े 

• ऩलूी आणण नांतय - तमु्शी आऩरी "ऩलूी" आणण "नांतय" अळी गोष्ट वाांग ूळकता - मेळकूड ेमेण्माऩलूी तभुच े
जीलन कव ेशोत ेआणण आता तभुचे जीलन कव ेआशे. वाधे आणण ळप्क्तळारी.  

• सह आणण शळलाम - तमु्शी आऩरी "वश" आणण "मळलाम" गोष्ट वाांग ूळकता - मेळवूश तभुचे जीलन कव े
आशे आणण त्माच्मामळलाम त ेकवे यादशरे अवत.े तमु्शी पलश्लावात जय रशान/तरुण/कोलळ्मा लमात आरा 
अवार तय तभुच्मा गोष्टीचे अवे रूऩ ककां ला आलतृ्ती चाांगर ेकामथ कयत.े 

तभुची वाष वाांगताांना,  ती एक तीन बागाांची प्रकक्रमा आशे अवे वभजणे पामदेळीय ठयत:े 

• त्माांची गोष्ट - तमु्शी जमा व्मक्तीळी फोरत आशात  यतरा यतच्मा आप्त्भक प्रलावाफाफत पलचाया.  

• तभुची गोष्ट - भग, त्माांच्मा अनबुलाळी जुऱती ठेलनू तमु्शी तभुची गोष्ट वाांगा.  

• देलाची गोष्ट - ळलेटी, त्माांचा एकूण दृप्ष्टकोन, भलू्में आणण अग्रक्रभाांळी वाांगड घारेर अळा यीतीने तमु्शी 
त्माांना देलाची गोष्ट वाांगा. 

तभुच्मा वाषीचा चाांगरा ऩरयणाभ शोण्मावाठी, ती पाय राांफरचक ककां ला खूऩ तऩळीर देणायी अवण्माची गयज नाशी. 
खये म्शणज,े तभुची वाष ३ मभयनटाांत आलयरी तय प्रश्न पलचायण्मावाठी आणण अधधक वखोर वांबाऴणावाठी वभम 
उऩरब्ध कयीर.  

वरुुलात कळी कयाली ह्माचा तमु्शारा प्रश्न ऩडरा अवेर - वाष एकदभ वाधी वधुी अळी ठेला. जीलने  
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फदरण्मावाठी देल तभुच्मा गोष्टीचा उऩमोग करू ळकतो, ऩण शे रषात अव ूणमा की - ती गोष्ट वाांगामची वांधी 
केलऱ तमु्शाराच आशे.  

कृती (४५ मभयनटे) - दोन ककां ला तीन जणाांचे गट कया आणण ऩढुीर ४५ मभयनटे तभुची वाष वाांगण्माचा  वयाल 
कया. तभुच्मा १००च्मा मादीतनू जमाांना तमु्शी "पलश्लावणाया नाशी" ककां ला "भादशत नाशी" अवे दाखलरे आशे अवे ५ 
रोक घ्मा. कोणारा तयी त्मा ऩाच रोकाांचे ऩात्र/बमूभका लटपलण्मावाठी घ्मा आणण त्मा पलमळष्ट व्मक्तीरा 
उभजेर/कऱेर अळा यीतीने तभुच्मा वाषीचा वयाल कया. 

लय वाांधगतरेल्मा नभनु्माांऩकैी कोणताशी नभनुा तमु्शी लाऩरू ळकता ककां ला जमारा तमु्शी तभुची वाष वाांगत आशात 

त्माच्मावाठी मोग्म लाटेर अळा इतय कोणत्माशी यीतीने तमु्शी आऩरी वाष वाांग ूळकता. तभुचा वयाल वांऩल्मानांतय, 

ऩात्राांची अदराफदर कया. दवुऱ्मा कोणाच्मा मादीतीर ऩाच रोक तमु्शी आशात अवे वभजा. शे वांऩलेऩमांत, तमु्शी 
तभुची वाष अांदाजे ३ मभयनटे ककां ला त्माशून कभी लेऱेंत वाांग ूळकरा ऩादशजे. 

प्रब ूबोजन 

मेळनेू म्शटरे - "स्लगाथतनू उतयरेरी प्जलांत बाकय भीच आशे, ह्मा बाकयीतनू जो कोणी खाईर तो वलथकाऱ जगेर; 

जी बाकय भी देईन ती भाझा देश अवनू ती जगाच्मा जीलनावाठी आशे". 

ऩपलत्र वशबाधगता ककां ला प्रब ू बोजन शे मेळफूयोफयचे अवरेरे आऩरे घयनष्ट वांफांध आणण वक्रीम नात े वाजये 
कयण्माचा एक भागथ आशे. प्रब ूबोजन वाजये कयण्माची एक वाधी ऩद्धत खारी ददरी आशे: 

जेव्शा तमु्शी मेळचू ेअनमुामी म्शणून एकत्र जभता, तवे्शा केरेल्मा ऩाऩाांचा पलचाय करून ल ती ऩाऩे कफरू कयीत, 

ळाांतऩणे भनन कया. जेव्शा तभुची तमायी शोत,े तवे्शा कोणारा तयी शा ळास्त्रबाग लाचामरा वाांगा - 

"कायण जे भरा प्रबऩुावनू मभऱारे तचे भी तमु्शारा वाांधगतरे आशे की, जमा यात्री प्रब ू मेळरूा 
धरून देण्मात आरे त्मा यात्री त्माने बाकय घेतरी; आबाय भाननू ती भोडरी, आणण म्शटर,े शे भाझे 
ळयीय आशे, शे तभुच्मावाठी आशे. भाझ्मा स्भयणाथथ शे कया" 

१ करयांथ ११:२३. 

तभुच्मा गटावाठी तमु्शी काढून ठेलरेरी बाकय वलाांना णमा, आणण खा. ळास्त्रबाग ऩढेु लाचा. 

“भग बोजन झाल्मालय त्माने तमारा घेऊन तवेच केरे आणण म्शटरे, शा तमारा भाझ्मा यक्ताने 

झारेरा नला कयाय आशे; प्जतक्माांदा तमु्शी शी बाकय खाता ल शा तमारा पऩता यततक्माांदा भाझ्मा 
स्भयणाथथ शे कया.” 

१ करयांथ ११:२५.  

तभुच्मा गटावाठी ठेलरेरा द्राषायव ककां ला भणम वलाांना णमा, आणण तमा. ळास्त्रबाग लाचन वांऩला – 

 

 



झुभे गाईडफुक / Page 21 

 

कायण प्जतक्माांदा तमु्शी शी बाकय खाता ल शा तमारा पऩता यततक्माांदा तमु्शी प्रबचू्मा भयणाची तो 
मेईऩमांत घोऴणा कयता" 

१ करयांथ ११:२६.  

प्राथथना करून ककां ला गाणी गाऊन  प्रवांग वाजया कया. तमु्शी प्रब ूबोजनात बाग घेतरा आशे. तमु्शी त्माचे आशात 
आणण तो तभुचा आशे!  

कृती (१० मभयनटे) - तभुच्मा गटावश ऩढुीर १० मभयनटे प्रब ूबोजन वाजये कयण्मात घारला. 
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सत्र ०५ 

ह्मा वत्रात, मेळवूाठी आऩरा ऩरयवय तमाय कयण्मावाठी प्राथथना ऩदमात्रा शे ळप्क्तळारी वाधन कवे आशे त ेआऩण 
मळकणाय आशोत, आणण भागथक्रभण कयीत अवताांना नलीन मळष्माांना बेटून त्माांना तमाय कयण्माची एक वाधी ऩण 
ऩरयणाभकायक ऩद्धत आऩण मळकू. 

प्राथथना ऩदमात्रा 
देलाचे लचन म्शणत ेकी  आऩण वलथ भाणवाांवाठी पलनांत्मा, प्राथथना, यदफदल्मा ल उऩकायस्ततुी कयाली; याजाांकरयता ल 
वलथ लरयष्ठ अधधकाऱ्माांकरयता कयाली ह्मावाठी की ऩणूथ वबुक्तीने ल गांबीयऩणाने आऩण ळाांतीचे ल स्लस्थऩणाचे 
अवे आमषु्मक्रभण कयाले. शे आऩरा तायणाया देल ह्माच्मा दृष्टीन ेचाांगर ेल स्लीकायालमाव मोग्म आशे. त्माची अळी 
इच्िा आशे की वलथ भाणवाांचे तायण व्शाले ल त्माांनी वत्माच्मा ऩरयऩणूथ सानाप्रत ऩोशोचाले. 

प्राथथना ऩदमात्रा शा इतयाांवाठी प्राथथना कयण्मावाठी देलाने ददरले्मा आसेच ेऩारन कयण्माचा एक वाधा भागथ आशे.  
आणण जवे आऩल्मारा लाटत ेतवेच त ेआशे - इकडयेतकड ेचारत अवताांना देलाची प्राथथना कयणे.  

आऩरे डोऱे फांद करून नतभस्तक शोण्माऐलजी आऩण आऩल्मा वबोलाय अवरेल्मा गयजाां आऩरे डोऱे उघड े ठेलनू 
ऩाशतो आणण अांत्कयण नम्र करून देलाने शस्तषेऩ कयाला म्शणून नम्रऩणे प्राथथना कयतो.  

तमु्शी दोघे ककां ला यतघाांच्मा गटाने ककां ला एकट्माने देखीर प्राथथना ऩदमात्रा करू ळकता.  

जय तमु्शी एक गट म्शणून जात आशात तय गटातीर प्रत्मेकारा भोठ्माने प्राथथना कयामरा राला,  प्रत्मेक जण ज े
काशी ऩाशात आशे आणण देल जमा गयजाां त्माच्मा अांत्कयणात आणीत आशे त्मा देलाळी शोणाऱ्मा वांबाऴणात 
माव्मात. जय तमु्शी एकट्मानेच ऩदमात्रलेय जात अवार तय जलऱ कोणी नवेर तवे्शा ळाांतऩणे प्राथथना कया आणण 
यस्त्मात बेटरेल्मा कोणाफयोफय अवार तवे्शा भोठ्माने प्राथथना कया.  

तभुच्मा प्राथथना ऩदमात्रते तमु्शी कोणत्मा गोष्टीांवाठी प्राथथना कयाली शे जाणण्मावाठी खारी चाय भागथ ददरे आशेत:  

यनयीऺण - तमु्शारा काम ददवत?े तमु्शारा जय अांगणात ऩडरेरे एखादे खऱेणे ददवरे तय तभुच्मा ऩरयवयातीर 
रशान भरुाांवाठी, कुटुांफाांवाठी ककां ला त्मा बागातीर ळाऱाांवाठी प्राथथना कयण्माचे पलचाय तभुच्मा भनात मेतीर.  

चचककत्सक अभ्मास - तभुच्माकड ेकाम भादशती उऩरब्ध आशे? तभुच्मा ऩरयवयापलऴमी तभुच्मा लाचनात काशी आरे 
अवेर तय, तथेे याशणाऱ्मा रोकाांपलऴमी तमु्शारा काशीतयी भादशत अवेर, ककां ला त्मा बागात गनु्शेगायी ककां ला अन्माम 
शोत आशेत का शे कऱारे अवेर तय ह्मा गोष्टीांपलऴमी प्राथथना करून देलाने कृती कयाली शे भागा. 

प्रकटीकयण - ऩपलत्र आत्भा एखाणमा पलमळष्ट गयजेवाठी ककां ला प्राथथनेफाफत तभुच्मा अांत्कयणारा ढोवणी देईर 
ककां ला तभुच्मा भनात एखादी कल्ऩना घारीर. यतकड ेरष णमा - आणण प्राथथना कया! 
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ळास्त्रबाग - तभुच्मा प्राथथना ऩदमात्रचे्मा तमायीवाठी तमु्शी देलाच्मा लचनाचा एखादा बाग लाचरा अवेर ककां ला  
तमु्शी चारत अवताांना, ऩपलत्र आत्भा तभुच्मा भनात एखादा ळास्त्रबाग आणीर. त्मा ळास्त्रबागापलऴमी आणण त्मा 
बागातीर रोकाांलय त्माचा कवा प्रबाल ऩडरे त्मापलऴमी प्राथथना कया.  

जमाांलय तमु्शी तभुच्मा प्राथथना ऩदमात्रदेयम्मान रष कें दद्रत करू ळकार अळी ऩाच षेत्रें खारी ददरी आशेत: 

सयकाय - न्मामारमें, आमकु्तारमे, ककां ला कामदा अांभरफजालणी कामाथरमे ह्माांवायखी वयकायी कें दे्र ळोधा. त्मा 
प्रदेळाच्मा वांयषणावाठी, न्मामावाठी आणण त्माच्मा ऩढुाऱ्माांना धामभथक वसुता राबाली म्शणून प्राथथना कया.   

व्मलसाम आणण व्माऩाय - आधथथक उराढारीचे भोशल्रे ककां ला फाजाय अळावायखी व्माऩायी कें दे्र ळोधा आणण 
त्माांच्मावाठी प्राथथना कया. नयैतकदृष्ट्मा मोग्म गुांतलणूक आणण वाधनवाभग्रीचे मोग्म व्मलस्थाऩन व्शाले म्शणून 
प्राथथना कया. अथथळास्त्रीम न्माम आणण वांधी आणण नपेखोयीऐलजी रोकाांना अधधक भशत्ल देतीर अवे उदाय आणण 
धामभथक दातें राबाले म्शणून प्राथथना कया. 

शळऺण - ळाऱा आणण प्रळावकीम इभायतीां, व्मलवाम प्रमळषण कें दे्र, जभातीची भशापलणमारमें आणण पलणमाऩीठें 
माांवायखी ळषैणणक कें दे्र ळोधा आणण त्माांच्मावाठी प्राथथना कया. देलाचे वत्म मळकपलण्मावाठी आणण त्माांच्मा 
पलणमाथ्माांच्मा भनाांचा वाांबाऱ कयणाये नीयतभान मळषक राबाले म्शणून प्राथथना कया. रफाडमा आणण गोंधऱ  
लाढलण्माचा प्रत्मेक प्रमत्न शाणून ऩाडाला मावाठी देलाने शस्तषेऩ कयाला म्शणून प्राथथना कया. वेला करून नेततृ्ल 
कयणाये वणुन्म नागरयक ह्मा वांस्थाांभधून तमाय व्शाले म्शणून प्राथथना कया.  

सांदेळलहन आणण प्रसाय भाध्मभे - येडडओ स्टेळन्व, टीव्शी स्टेळन्व आणण लतथभानऩत्रें प्रकाळक ळोधा आणण 
त्माांच्मावाठी प्राथथना कया. देलाची गोष्ट/वलुाताथ आणण त्माच्मा अनमुामाांच्मा वाषी वांऩणूथ ळशयात आणण जगबय 
ऩवयाव्मा म्शणून प्राथथना कया. देलाचा वांदेळ त्माच्मा भाध्मभाणलाये त्माच्मा रोकाांप्रत ऩोशोचाला आणण वगऱीकडचे 
देलाचे रोक देलाचे  कामथ ऩाशतीर अवे व्शाले  मावाठी प्राथथना कया. 

आप्त्भकता कें दे्र - चचथ इभायतीां, भमळदी ककां ला भांददयें ह्माांवायखी आप्त्भक कें द्रें ळोधा आणण त्माांच्मावाठी प्राथथना कया.  
प्रत्मेक आप्त्भक ळोधकारा मेळभूध्मे ळाांती आणण ददरावा मभऱाला आणण त्माने कोणत्माशी खोट्मा धभाथने बरतीकड े
जाऊ नमे म्शणून प्राथथना कया. 

कृती (६० - ९० मभयनटे) - दोन ककां ला यतघाांचे गट फनला आणण प्राथथना ऩदमात्रचेा वयाल कयण्माकरयता जभातीत जा.  
ऩदमात्रकेरयता एखादे स्थान यनलडणे तभुच्मा वध्मा चार ूअवरेल्मा वत्रातनू यनघनू फाशेय ऩडणे ककां ला प्राथथना करून 
इष्टस्थऱ ठयलण्माइतकेच वोऩे आशे. देल नेईर यतकड ेजा आणण ६० त े९० मभयनटे त्मा काभावाठी नेभनू ठेला. 

टीऩ – जाण्माऩलूी खारी ददरेरी फी.एर.इ.एव.एव. प्राथथनेचा वलथ कयामरा चुकू नका. 

फी.एर.इ.एस.एस. प्राथथना 

ळलेटी, तभुच्मा प्राथथना ऩदमात्रदेयम्मान तमु्शी बेटरेल्मा रोकाांवाठी प्राथथना कयण्माच ेऩाच भागथ ददरे आशेत: 

तमु्शी चारत अवताांना प्राथथना कयता तवे्शा, चारनू मेत अवरेल्मा वांधी ओऱखा आणण तमु्शी जमा व्मक्तीांना आणण 
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गटाांना यस्त्मात बेटता त्माांच्माकरयता काम प्राथथना कयाव्मात ह्माफाफत देलाच्मा आत्म्माच्मा वचूनाांकड ेरष णमा. 

तमु्शी अवे म्शणू ळकता, "आम्शी ह्मा जभातीवाठी प्राथथना कयीत आशोत, जमावाठी आम्शी प्राथथना कयाली अळी 
काशी पलमळष्ठ गोष्ट आशे का?"  ककां ला म्शणा, "भी ह्मा बागावाठी प्राथथना कयीत आशे. जमावाठी आम्शी प्राथथना 
कयाली अळी एखादी पलमळष्ठ गोष्ट तमु्शारा भादशत आशे का?"  त्माांचे उत्तय ऐकल्मानांतय तमु्शी त्माांना त्माांच्मा 
स्लत्च्मा गयजाांपलऴमी पलचारू ळकता. त्माांनी त्मा वाांधगतल्मा की रगेच, षणाचाशी पलरांफ न रालता, त्माांच्मावाठी 
प्राथथना कया. प्रब ूऩढेु दाखलीत अवेर तय,  इतय गयजाांवाठी देखीर तमु्शी प्राथथना कयाली.  

जमा ५ लेगलेगळ्मा यीतीने तमु्शी प्राथथना करू ळकता त्मा रषात ठेलण्मावाठी कयण्मावाठी, फी.एर.इ.एव.एव. शा 
ळब्द लाऩया: 

• ळयीय (आयोग्म)  

• कष्ट (नोकयी आणण आधथथक तयतदू) 
• बालयनक (नीयतधैमथ)  

• वाभाप्जक (नातवेांफांध) 
• आप्त्भक (देलालय अधधक प्रीती कयणे)  

फशुतके लेऱाां, तमु्शी त्माांच्मावाठी प्राथथना कयण्माइतऩत त्माांची काऱजी लाशता ह्माफद्दर रोक कृतणन्म अवतात.  

जय ती व्मक्ती णिस्ती नवरे, तय तभुच्मा प्राथथनेणलाये आप्त्भक वांबाऴणाचे णलाय उघडरे जाऊ ळकेर आणण तभुची 
वाष आणण देलाची गोष्ट त्मा व्मक्तीरा वाांगण्माची वांधी राबेर. तमु्शी त्माांना फामफर अभ्माव वबेवाठी मेण्माच े
आभांत्रण ककां ला त्माांच्मा घयी जाऊन बेटण्माची वचूना देखीर करू ळकता.   

जय ती व्मक्ती णिस्ती अवेर तय तमु्शी त्माांना तभुच्मा प्राथथना ऩदमात्रते वाभीर व्शामचे आभांत्रण देऊ ळकता, 
ककां ला प्रबाल षेत्राांवाठी वाध्मा ऩामऱ्मा घेऊन ककां ला फी.एर.इ.एव.एव प्राथथना लाऩरून देलाच े कुटुांफ अधधक 
लाढपलण्मावाठी त ेस्लतांत्रऩणे प्राथथना ऩदमात्रा कळी काढू ळकतात ह्माचे मळषण देऊ ळकता.  

कृती (१५ मभयनटे) - दोघाांचे ककां ला यतघाांच े गट कया आणण ऩढुीर १५ मभयनटे फी.एर.इ.एव.एव प्राथथनेचा वयाल 
कयण्मात घारला. कोणावाठी तयी फी.एर.इ.एव.एव. प्राथथनेच्मा ऩाच षते्राभधून प्राथथना कया आणण तमु्शी इतयाांना  
देखीर फी.एर.इ.एव.एव. प्राथथना वभजण्माव आणण लाऩय कयण्माव कवे मळकलार त्माचा वयाल कया. 
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सत्र ०६ 

ह्मा वत्रात, देल अनेक लऴाांचे सान आणण प्रमळषण ऩालरेरे ऩण जे भऱुीच आसा ऩाऱत नाशीत अळा रोकाांऩेषा, 
पलश्लाव ूअनमुामाांचा - त ेअगदी नलख ेअवर ेतयी - उऩमोग कवा करून घेतो ह्मापलऴमी आऩण मळकणाय आशोत.   
आणण मळष्म अधधक जरदऩणे फशुगणुीत शोण्माव भदत कयणाऱ्मा भागाथलय आऩल्मारा प्रथभ दृप्ष्टषऩे टाकता 
मेईर. 

३/३ गट ऩद्धत 

मेळनेू म्शटरे - "जेथ ेदोघे ककां ला यतघे भाझ्मा नालात एकत्र जभरे आशेत, तथेे भी त्माांच्माभध्मे आशे." 

त ेएक ळप्क्तळारी अमबलचन आशे, आणण मेळचू्मा प्रत्मेक अनमुामाने त्माचा राब घेतरा ऩादशजे. ऩण जेव्शा तमु्शी 
एक गट म्शणून एकत्र मेता तवे्शा तमु्शी तभुचा लेऱ कवा घारलरा ऩादशज?े  

३/३ गट अवा अवतो जो त्माांचा एकत्रत्रत लेऱ ३ बागात पलबागतो, मावाठी की मेळनेू जमा अयतळम भशत्लाच्मा 
गोष्टी आसापऩल्मा आशेत त्माांऩकैी काशीांचे ऩारन त्माांनी कयाले.  

शे कवे घडत ेत ेखारी ददर ेआशे:  

उजऱणी कया (लेऱेचा १/३). 

काऱजी लाह आणण प्राथथना कया: प्रत्मेक व्मक्तीरा जमा कळाफद्दर ती कृतणन्म अवेर त्मापलऴमीशी वाांगण्मावाठी 
लेऱ णमा. नांतय प्रत्मेक व्मक्तीने ती कोणत्मा फाफतीत वांघऴथ कयीत आशे त े वाांगाले. त्माांनी वाांधगतरेल्मा 
गोष्टीांपलऴमी त्माांच्मा उजलीकड ेफवरेल्मा व्मक्तीरा प्राथथना कयामरा वाांगा. जमाकड ेअधधक रष देणे आलश्मक 
आशे अवा कोणाचा वांघऴथ चार ूअवेर तय, लेऱ वांऩल्मानांतय त्मा व्मक्तीच्मा भदतीवाठी थाांफनू याशा.  

दृष्टी: वलाांनी मभऱून गाणी गाण्मात लेऱ घारला आणण देलालय प्रीती कयणे, इतयाांलय प्रीती कयणे, मेळपूलऴमी इतयाांना 
वाांगणे, नलीन गट वरुु कयणे, आणण इतयाांना तचे कयण्माव वाशाय्म कयणे ह्मा गोष्टीांळी ववुांगत अवरेरे ळब्द 
अवरेरी गाणी यनलडा. ह्मा पलऴमाांळी जऱुरेरे ळास्त्रबाग शा ऩमाथम देखीर रोक लाऩरू ळकतीर.  

गेल्मा आठलडमात प्रत्मेक व्मक्तीने जी मरणखत आश्लावने ददरी शोती त्माांच्मा ऩरयऩतूीपलऴमी त्माांना वाांगामरा 
राला.  

१. जे तमु्शी मळकरात त्माचे ऩारन तमु्शी  कवे केर?े  

२. तमु्शी जे मळकरात त ेतमु्शी कोणारा मळकलरे?  

३. तभुची वाष ककां ला देलाची गोष्ट तमु्शी कोणारा वाांधगतरी?  
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जय ददरेरी आश्लावने ऩाऱामरा त े पलवयरे अवतीर ककां ला त्माांना वांधी मभऱारी नवेर, तय ती ऩलूीच्मा 
आठलडमाची आश्लावने ह्मा आठलडमाच्मा आश्लावनात लगथ कया. देलाऩावनू स्ऩष्टऩणे ऐकरेरे ऩारन कयणे जय 
कोणी चक्क नाकायीत अवेर तय तो भदु्दा चचथ मळस्तीचा बाग अवा वभजण्मात माला. 

लय दृष्टी राला (लऱेेचा १/३) 

प्राथथना कया: वाध्मा ळब्दाांत आणण थोडक्मात देलाफयोफय फोरा. शा उताया/ळास्त्रबाग तमु्शारा मळकलाला अळी 
देलाकड ेभागणी कया.  

लाचा आणण चचाथ कया: ह्मा आठलडमाचा उताया/ळास्त्रबाग लाचा. ऩढुीर प्रश्नाांलय चचाथ कया:  

१. तमु्शारा ह्मा उताऱ्मातरे काम आलडरे?  

२. ह्मा उताऱ्मात आव्शानात्भक ककां ला वभजामरा कठीण अवे तमु्शारा काम आढऱरे?   

ह्मा आठलडमाचा उताया ऩनु्शा लाचा.  

३. ह्मा उताऱ्मातनू आऩण काम मळकू ळकतो?  

४. ह्मा उताऱ्मातनू आऩण देलापलऴमी काम मळकू ळकतो?  

डोऱे रालनू लास/चाांगल्माची अऩेऺा कया. (लेऱेचा १/३ बाग)  

आऻा ऩाऱा. शळका. इतयाांना साांगा: कभीत कभी ऩाच मभयनटे स्लगत प्राथथनेत घारला. ह्मा प्रश्नाांना कळी उत्तये 
णमाली शे ऩपलत्र अम्माने दाखलाले म्शणून गटातीर प्रत्मेकारा प्राथथना कयामरा वाांगा, भग आश्लावने णमा.  
प्रत्मेकानी आऩरी आश्लावने मरशून काढालीत म्शणज ेत ेरोकाांवाठी जाणतऩेणी प्राथथना करू ळकतीर आणण त्माांना 
जफाफदाय ठयलतीर. प्रत्मेक प्रश्नावांफांधी दय आठलडमारा त्माांना देलाकडून कदाधचत काशी कऱपलण्मात मेणाय नाशी.  
देलाऩावनू आरेरा आशे अळी खात्री नवरेरा ऩण ती एक चाांगरी कल्ऩना आशे अवे लाटत अवरेरा एखादा 
प्रयतवाद त ेवाांगत अवतीर - कायण त्माफाफतचे उत्तयदायमत्ल एका लेगळ्मा ऩातऱीलय ठयरे जाणाय अवत े- तय 
त्माांनी तळी नोंद करून ठेलाली. 

५.  शा  उताया आणण त्माच ेआसाऩारन भी भरा कवे राग ूकयीन?  

६.  शा उताया भी कोणारा मळकलीन ककां ला कोणारा वाांगेन?  

७.  ह्मा आठलडमात भी भाझी वाष आणण/ककां ला देलाची गोष्ट कोणारा वाांगाली अळी देलाची इच्िा आशे?  

सयाल: दोघाांच्मा ककां ला यतघाांच्मा गटात, प्रश्न ५, ६ ककां ला ७भध्मे तमु्शी जे काशी कयण्माची आश्लावने ददरीत त्माांचा 
वयाल कया. उदाशयणाथथ, एखादे कठीण वांबाऴण ककां ला भोशारा तोंड देणे, आजचा उताया मळकलणे ककां ला वलुाताथ 
वाांगणे.  

देलाळी फोरा: त्माच दोघाच्मा ककां ला यतघाांच्मा गटात, प्रत्मेक वबावदाांवाठी व्मप्क्तळ् प्राथथना कया. ह्मा आठलडमात 
जे रोक मेळपूलऴमी ऐकणाय आशेत त्माांची अांत्कयणे देलाने तमाय कयालीत अळी प्राथथना कया. तमु्शी ददरेरी 
आश्लावने ऩाऱण्मावाठी देलाने तमु्शारा फऱ ल वसुता णमाली  अळी प्राथथना कया. मेथे वबा वांऩत.े  
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वलाांचे करून झाल्मालय, प्रब ूबोजन घ्मा ककां ला एकत्र बोजन कया.  

टीऩ - तभुचे ३/३ गट अभ्माव ूळकेर अवे  गाईडफकु ऩरयमळष्टात काशी उताये वचुलरेरे आशेत. 
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सत्र ०७ 

ह्मा वत्रात, जमाच्मा वाह्माने मळष्म एकाऩावनू ऩषु्कऱ शोऊ ळकतात आणण जमाभऱेु एकएकट्माने कयामच्मा 
काभधगयीच ेरूऩाांतय एका आांदोरनात ककां ला चऱलऱीत शोऊ ळकत ेअवे एक प्रमळषण चक्र आऩण मळकणाय आशोत.  
आऩण ३/३ गट ऩद्धतीचा वयाल देखीर कयणाय आशोत आणण तमु्शी जमा यीतीने बेटता त्माने तभुचे फशुगणुीत शोणे 
कवे प्रबापलत शोत ेशे मळकणाय आशोत. 

प्रशळऺण चक्र 

प्रमळषण चक्र शे एक आदळथ/नभनुा, भदत, देखयेख आणण मळकरेरे कामाथप्न्लत कयण्मावाठी भोकऱे वोडणे अव ेआशे, 

आणण त ेअव ेचारत:े 

 

 

नभनुा - शा नभनुा म्शणज ेएखाणमा वयालाच े ककां ला वाधनाचे एक उदाशयण दाखलणे एलढेच. शा प्रमळषण चक्राचा 
वलाथत वांक्षषतत बाग आशे. फशुतके लेऱाां शे केलऱ एकदाच दाखलामचे अवत.े अवा एक वलथ ककां ला एक वाधन 
प्रत्मष अप्स्तत्लात आशे आणण त ेकवे ददवत ेह्माची वाधायण कल्ऩना देण्मावाठी शे केरे जात.े ऩनु्शा ऩनु्शा अवे 
नभनेु दाखलत याशणे कोणाराशी एखाणमा काभावाठी ऩणूथऩणे वजज कयण्माचा तो चाांगरा भागथ नाशी. त्माांनी स्लत्च 
त ेकौळल्म प्रदमळथत कयामची गयज अवत.े  
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जेव्शा एक ककळोयलमीन फारक कोणारा तयी दचुाकी चारपलताांना ऩाशात ेतवे्शा ती नभनुा अलस्था अवत.े  

भदत - मोग्म भदतीने मळणाऱ्मारा त्माच्मा कौळल्माचा वलथ कयण्माची वांधी मभऱत.े नभनुा अलस्थेऩषेा ह्मारा 
अधधक लेऱ रागतो. अनबुली व्मक्तीने "शात-धरून" चारामरा भदत कयण्मावायखे शे अवत.े अनबुली व्मक्तीने 
भागथदळथन करून मळकणाऱ्मारा काभावाठी तमाय कयामची गयज अवत.े शी अलस्था मळकणाया ऩणूथऩणे तमाय 
शोईऩमांत अवत नाशी, तय तो त्मा कौळल्माची भशत्लाची अांगे वभजेऩमांतच अवत.े जय शे पाय काऱ चार ूठेलरे तय 
मळकणायी व्मक्ती त्मा अनबुली गरुु-व्मक्तीलय पलवांफनू याशू रागतो आणण त्मारा ऩणूथ षभता ऩातऱीऩमांत कधीशी 
ऩोशोचता मेणाय नाशी. जेव्शा मळकणाया इतयाांवाठी एक नभनुा म्शणून काभ करू रागेर तवे्शा शी "भदत" अलस्था 
वांऩरी अवे वभजरे जाईर.   

 जेव्शा एक फारक दचुाकीलय तोर वाांबाऱामरा मळकत अवताांना त्माचे लडीर/ककां ला आई ती दचुाकी धयत अवतात 
तवे्शा त्मा प्स्थतीरा "भदत" अलस्था म्शणतात. 

देखयेख - प्रमळषण प्रगती कळी वरुु आशे ह्मालय नजय/येखयेख ठेलणे शी वलाथधधक लेऱ घेणायी अलस्था अवत.े   
ह्माभध्मे मळकणाऱ्माळी अधधक अप्रत्मष वांऩकथ  ठेलल्मा जातो. कौळल्माच्मा वलथ ऩरैूांभध्मे ऩणूथ वषभता पलकमवत 
कयणे शा उद्देळ अवतो. ऩदशल्मा दोन अलस्थाां मभऱून प्जतका लेऱ णमाला रागतो त्माच्मा दशा ऩटीने ककां ला त्माशून 
अधधक लेऱ ह्मा अलस्थेत णमाला रागतो. जव जवा मळकणाया कौळल्मात प्रगती कयतो, तवा त्माचा अनबुली गरुु-
व्मक्तीळी अवणाया वांऩकथ  कभी कभी आणण फशुताांळी न ठयपलता केल्मा जातो. ह्मा अलस्थेत, मळकणाया शऱू शऱू  
अधधक जफाफदायी आणण स्लेच्िा दाखलीत त्माच्मा कौळल्म अमबव्मक्तीत प्रगती कयतो. वाभान्मत् जेव्शा मळकणाया 
मळस्लीऩणे त्माची कौळल्में तो जमाांना मळकलनू तमाय कयीत आशे त्माांच्मा णलाये चौथ्मा पऩढीप्रत नेऊन ऩोशोचलतो  
तवे्शा ह्मा अलस्थचेा ळलेट शोतो.   

जेव्शा एक आई ककां ला फाऩ आऩल्मा फारकारा दचुाकी चारपलताांना फघत अवतो आणण त्मा फारकारा  
देखयेखीमळलाम दचुाकी चारपलण्माचे ऩयेुवे कौळल्म आणण सान मभऱारे आशे ह्माची खातयजभा कयीत अवतो तवे्शा 
ती देखयेख अलस्था अवत.े 

भोकऱीक देणे - जेव्शा मळकणाया अभ्मावक्रभ ऩणूथ करून गरुु-व्मक्तीचा दजाथ प्रातत कयतो तवे्शा त े ऩदलीदान 
वभायांबावायखे अवत.े जय मळकणाया आणण गरुु-व्मक्ती त्माच एका नेटलकथ भध्मे अवतीर तय लेऱोलेऱी वांऩकथ  आणण 
भागथदळथन कामथ चार ूयाशू ळकत.े 

जेव्शा एक आई ककां ला फाऩ त्मा फारकारा स्लतांत्रऩणे आणण कोणत्माशी देखयेखीमळलाम दचुाकी चारल ूदेत ेतवे्शा ती 
भोकऱीक अलस्था अवत.े 

३/३ गट ऩद्धतीचा सयाल कया 

कृती (९० मभयनटे) - ऩण १९/२०लयीर ३/३ गट ऩद्धतीतीर नभनेु लाऩरून तभुच्मा वांऩणूथ गटारा ३/३ गट ऩद्धतीचा 
वयाल ऩढुीर ९० मभयनटात कयामरा राला.  
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• उजऱणी - "पलश्लावऩूणा"चा वयाल कयण्मावाठी गेल्मा वत्रातीर आव्शानाांचा उऩमोग कया. 
• लय (देलाकड)े ऩहा. - तभुच्मा गटाचा लाचन ळास्त्रबाग म्शणून भाकथ  ५:१-२० चा उऩमोग कया आणण प्रश्न १ 

- ४ ची उत्तयें णमा.  

• उत्कां ठेने/आळनेे ऩढेु ऩहा - तमु्शी आसाऩारन कवे कयार, कवे मळकार आणण इतयाांना कव ेवाांगार शे पलळद 
कयण्मावाठी प्रश्न ५, ६ आणण ७ माांचा उऩमोग कया.  

रऺात अस ूद्मा - प्रत्मेक बागावाठी तभुच्मा वयाल वभमाचा अांदाजे १/३ (ककां ला ३ - मभयनटे) लेऱ णमाला. 
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सत्र ०८ 

ह्मा वत्रात, अल्ऩ काऱात वकू्ष्भ नेततृ्ल घट अनमुामाांना त्माांच्मा वांऩणूथ जीलनकाऱाकरयता ऩढुायी कवे तमाय कयतात 
शे मळकणाय आशोत. इतयाांची वेला कयणे शी नेततृ्लाकरयता मेळचूी कृयतमोजना कळी आशे शे आऩण ऩाशू. आणण एक 
३/३ गट म्शणून ऩनु्शा वयाल करू. 

सकु्ष्भ नेततृ्ल घट 

वकू्ष्भ नेततृ्ल घट शे भमाथददत आणण ऩलूथयनमोप्जत भदुतीवाठी बेटणाये ३/३ गट अवतात (ह्मा ९-वत्राांच्मा झुभे 
(ZÚME) प्रमळषण कोवथवायखेच). रोकाांच्मा एका गटारा अवे वजज कयाले की त्माांनी जाऊन त्माांचे स्लत्चे गट 
स्थाऩन कयाले ककां ला प्रमळषण काऱ वांऩल्मानांतय त्माांनी आणखी एक वकू्ष्भ नेततृ्ल घट स्थाऩन कयाला अवा ह्मात 
उद्देळ अवतो.   

शी ऩद्धत अनेक ऩरयप्स्थतीांभध्मे लाऩयता मेत.े बटक्मा जभाती, पलणमाथी लगयेैवायख्मा भ्रभणळीर रोकगटाांवाठी ती 
लाऩयल्मा जाऊ ळकत.े जय अगोदयच णिस्ती अवरेरे फयेच रोक अवतीर ऩण काशी कायणास्तल वध्मा चारत 
अवरेरा गट स्थाऩन कयणे त्माांच्मावाठी मोग्म नवेर आणण त्माांचा स्लत्चा गट तमाय कयण्मावाठी त्माांना 
प्रमळषणाची गयज अवेर अळा प्स्थतीत शी ऩद्धत लाऩयता मेईर. जेथे फयेच रोक एकाच लेऱी पलश्लावात मेतात  
आणण वलाथत भशान आळीलाथद भागथ ककां ला दवुऱ्मा तळाच यीतीने  व्मप्क्तगत यीतीने प्राथमभक स्लरूऩाचा ऩाठऩयुाला 
कयण्मावाठी ऩयेुवा लेऱ ककां ला वांधी नाशी ताळा ऩरयप्स्थती देखीर शी ऩद्धत लाऩयता मेत.े 

३/३ गटाच्मा ऩद्धतीचा ऩनु्हा सयाल कया 
कृती (९० मभयनटे) - ऩान १९-२०लयीर ३/३ गट ऩद्धत वेक्ळनभधीर ५/३ गट पॉभथ लाऩरून तभुच्मा गटारा ऩढुीर 
९० मभयनटे वयाल कयामरा वाांगा.  

ह्मा लेऱी: 

 उजऱणी कया: - गेल्मा वत्राच्मा आसा ऩाऱा, मळका आणण इांतयाांना वाांगा आव्शाने लाऩय आणण ऩडताऱणी कया. 
 लय (देलाकड)े ऩशा - पे्र.कृ. २:४२-४७ शा ळास्त्रबाग तभुच्मा गटाचा लाचन उताया म्शणून लाऩया. 
 उत्कां ठेने ऩढेु ऩाशणे - प्रश्न ५, ६ आणण ७ चा उऩमोग करून तमु्शी कवे आसाऩारन कयार, मळकार आणण 

इतयाांना वाांगार शे पलळद कया.  

वांऩणूथ वत्रात नेततृ्ल आऱीऩाऱीने गटातीर प्रत्मेकारा घेऊ णमा मावाठी कक नेततृ्ल कयणे, प्राथथना कयणे ककां ला प्रळ 

पलचायणे शे वाये कयण्माची वांधी वलाांना मभऱाली. वाये व्मलप्स्थत शोत अवेर,  थोडा अधधक वयाल केल्माने जमात 
वधुायणा कयता मेईर, आणण प्रत्मेक वबावदाने ह्माशुनशी अधधक प्रगती करून दाखलाली मावाठी एकभेकाांना 
उत्तजेन णमा आणण मळकलणी देत याशा.  

रऺात अस ूद्मा - प्रत्मेक बागाकरयता तभुच्मा लेऱेचा  अांदाज े१/३ (ककां ला ३० मभयनटे) लेऱ णमा. 
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सत्र ०९ 

ह्मा वत्रात, एका वयऱ येऴनेे जात अवणाऱ्मा ठयापलक वाच्माांत देल याजमाची लाढ कळी खोऱांफनू याशत ेआणण 
क्रभफद्ध ऩद्धतीतनू फाशेय ऩडल्माने मळष्म फशुगणुणत शोण्माव कळी भदत शोत े शे आऩण मळकणाय आशोत. मळष्म 
तमाय कयण्माच्मा काभात लेऱेरा केलढे भशत्ल आशे आणण आऩल्मा कामाथची गती कळी लाढलाली शे आऩण ळोधू.   
पलश्लाव ूआप्त्भक कुटुांफे फदरनू नगयागणणक लाढत्मा पलश्लावणाऱ्माांच ेगट शोण्मावाठी मेळचूे अनमुामी दोन चचथच े
बाग कवे फन ूळकतात शे आऩण मळकू. ळलेटी, एक वाधी ३-भदशने मोजना (यतभाशी मोजना) देलाचे कुटुांफ गणणती 
घाताांकाने लाढण्मावाठी तभुचे प्रमत्न कें दद्रत करून ऩरयणाभकायकता अनेकऩटीने लाढल ूळकत ेशे आऩण मळकू. 

यतभाही मोजना 
मळष्म फशुगणुणत कयण्माच्मा ह्मा काशी भरूबतू वाधनाांळी आता आऩरा ऩरयचम करून देण्मात आरा आशे म्शणून 
काशी लेऱ प्राथथनेत घारला आणण ऩढुीर तीन भदशन्माांच्मा काऱात तमु्शी नेभके काम कयाले अळी त्माची इच्िा आशे 
शे देलारा पलचाया. देलाने वाांधगतरेरे ऐकून झाल्मानांतय, ऩढुीर मोजना पॉभथ बरून काढा. तभुची मोजना तभुच्मा 
प्रमळषण वाथीदायारा वाांगा आणण आताऩावनू १, २, ३, ४, ६, ८ आणण १२ आठलडमाांनी शोत अवरेल्मा प्रगतीची 
खातयजभा कयण्मावाठी उत्तयदायमत्ल-ऩाठऩयुाला लेऱाऩत्रक ठयला.  

 

भी भाझी गोष्ट (वाष) आणण देलाची गोष्ट (वलुाताथ) खारी ददरेल्मा व्मक्तीांना वाांगेन:  

 

भाझ्मा वोफत उत्तयदायमत्ल गट वरुु कयण्मावाठी भी खारीर रोकाांना आभांत्रण देईन: 

 

आऩरे स्लत्च े उत्तयदायमत्ल गट वरुु कयण्मावाठी भी खारीर रोकाांना आव्शान कयीन आणण त्माफाफत त्माांना 
प्रमळषण देईन:  

 

भाझ्मावोफत ३/३ गट वरुु कयण्मावाठी भी खारीर रोकाांना आभांत्रण देईन:  

 

एका ३/३ अळा ककां ला ळोध गटात बाग घेण्मावाठी भी खारीर रोकाांना आभांत्रण देईन (ऩरयमळष्ट ऩशा):  

 

भाझ्मा वोफतीने प्राथथना ऩदमात्रते वाभीर शोण्मावाठी भी खारीर रोकाांना आभांत्रत्रत कयीन:  
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आऩरी स्लत्ची गोष्ट (वाष) आणण देलाची गोष्ट वाांगण्मावाठी आणण त्माांच्मा वांफांधीमाांऩकैी १००ची मादी तमाय 
कयामरा भी खारीर रोकाांना मळकलनू तमाय कयीन:  

  

ठयापलक काराांतयाने प्राथथना चक्र वाधन लाऩयण्मावाठी भी खारीर रोकाांना आव्शान कयीन:  

 

दय  _________________________ ददलवाांनी / आठलडमाांनी / भदशन्माांनी भी प्राथथना चक्र वाधन लाऩयीन.  

 

 

दय _________________________ ददलवाांनी / आठलडमाांनी / भदशन्माांनी  भी प्राथथना ऩदमात्रा कयीन.  

 

 

भी जो वकू्ष्भ नेततृ्ल घट वरुु कयीन त्मात बाग घेण्मावाठी भी खारीर रोकाांना आभांत्रण देईन:  

 

शा  झुभे (ZÚME) प्रमळषण अभ्मावक्रभ ऩणूथ कयण्मावाठी भी खारीर रोकाांना उत्तजेन देईन:  

 

कतथव्म फाांधधरकीची इतय आश्लावने 
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प्रगत/उच्च प्रशळऺण 

सत्र १० 

ह्मा प्रगत प्रमळषण वत्रात, एका जरद तऩावणीने आऩण आऩरी ऩयूक मळकलणी फरस्थानें अधधक उच्च ऩातऱीलय 
कळी नेऊ ळकू ह्मालय दृष्टीषेऩ टाकू. नेततृ्ल जाऱे पलणल्माने, रशान चचेवना एकत्र मभऱून केरेल्मा कामाथणलाये 
अधधक भोठी मळप्रातती जळी राब ूळकत,े शे आऩण मळकू. आणण ऩढुाऱ्माांना एका ऩणूथत् नव्मा प्रगती ऩातऱीलय  
आण ूळकणाये अनबुली गरुु-व्मक्ती गट कवे पलकमवत कयामच ेशे आऩण मळकू. 

ऩयूक शळकलणीची तऩासणी 

फशुगणुणत शोणाये मळष्म तमाय कयण्माच्मा फाफतीत, तभुची स्लत्ची फरस्थाने आणण ऩतनळीरता चटकन तऩावण्मावाठी 
ऩयूक मळकलणीची तऩावणी मादी एक ळप्क्तळारी वाधन आशे. इतयाांना भदत कयण्मावाठी आणण इतयाांनी तमु्शारा 
भदत कयण्मावाठी लाऩयता मेईर अवे त ेएक ळप्क्तळारी वाधन आशे. 

स्लभलू्माांकनावाठी ५-मभयनटे ककां ला त्माशून कभी लेऱ घेणाऱ्मा ह्मा गोष्टी कया:  

• ऩामयी १ - तऩावणी मादीच्मा अगदी डाव्मा बागातीर यकान्मात ददरेरी मळष्म प्रमळषण वाधने लाचून 
काढा.  

• ऩामयी २ - ऩढुीर ऩद्धत लाऩरून प्रत्मेक प्रमळषण वाधनालय खूण कया:  

• त ेवाधन तमु्शारा अऩरयधचत अवेर ककां ला वभजत नवेर तय काळ्मा यकान्मालय खूण कया. 
• जय तभुचा थोडाफशुत ऩरयचम अवेर ऩण तयीशी खात्री लाटत नवेर तय - रार यकान्मालय खणू कया.  

• जय तमु्शारा ह्मा वाधनाची भरूबतू  तत्ले कऱत अवतीर तय - पऩलळ्मा यकान्मालय खूण कया. 
• जय तमु्शारा आत्भपलश्लाव अवेर आणण त े वाधन ऩरयणाभकायक यीतीने मळकल ू ळकार तय – दशयव्मा 

यकान्मालय खूण कया. 

हे रऺात अस ू द्मा - तभुचे कोधचांग चेकमरस्टचे यनकार तभुच्मा झुभे (ZÚME) कोचरा आणण/ककां ला तभुच्मा 
प्रमळषण वाथीदायारा ककां ला गरुु व्मक्तीरा नक्की वाांगा. जय तमु्शी एक वशामक कोच आशेत ककां ला कोणारा तयी 
भदत कयीत आशेत तय जमा षते्रात तमु्शी रष घारण्माची ककां ला तभुच्मा प्रमळषणाची गयज आशे त्मापलऴमी त्माांना 
वाांगा. 
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कोचचांग चकेशरस्ट  

 

 
 

 
 

काऱा यकाना: नलीन भादशतीवश मळकला आणण  

  ते कऱरे आशे ह्माची खात्री कया.  

रार यकाना:  थाांफून त्माांना भरुतत्ले वभजेऩमांत 
  त्माांच्मावोफत याशा. 
पऩलऱा यकाना: वातत्म अवरेल्मा वषभतेच्मा  

  ळोधात अवा.  

दशयला यकाना: त्माांना आता वोडून पलकमवत 
 कयण्मावाठी दवुऱ्माांना ळोधा. 
 
 

प्रमळषण वाधन 

नभनुा   भदत देखयेख भोकऱीक देणे 

भादहती नाही अकुळर सऺभ कुळर 

भागथदळथकाची बूमभका 

भागथदळथक ददळा 
आणण भादशती देतो 

भागथदळथक ददळा 
आणण वभथथन 

देतो 

भागथदळथक 
वभथथन ल 

प्रोत्वाशन देतो 

भागथदळथकाव 
अणमतने प्रातत 

शोतात 

मोजना कळा फनलल्मा जातात 

 

भागथदळथक यनणथम 
करयतो 

भागथदळथक/मळकणा
या चचाथ करयतो 
भागथदळथक यनणथम 

करयतो 

भागथदळथक/मळकणा
या चचाथ करयतो 
मळकणाया यनणथम 

करयतो 

 

मळकणाया यनणथम 
करयतो 

फदकाच्मा पऩल्रू वायखे मळष्मत्ल 
    

तुभची गोष्ट वाांगा [वाष]     

देलाची गोष्ट वाांगा [वुलाताथ]     

नातेवांफांधाांचे कायबायी - ळांबयची मादी     

गती     

क्रभलाय नवरेरी वेला     

३/३ गट यचना     

वाधायण भांडऱी - प्रीती करयते देलालय / इतयाांलय, मळष्म फनपलते     

दोन भांडळ्माांचा बाग अवताना     

प्रमळषण चक्र 
    

उत्तयदायमत्ल गट 
    

स्लत्रा ऩोपऴत कयणे:     

• योज लचन लाचणे (आसाऩारन कयणे)     

• प्राथथना - फोरण ेआणण ऐकण े[प्राथथना चक्र]     

• ळायीरयक जीलन - वशबाधगता [एक दवुऱ्माांची]     

• िऱ आणण द:ु ख 
    

डोऱे शे ऩाशण्मावाठी कक कुठे याजम नाशी आशे 
    

ळाांत व्मक्तीचा ळोध घेणे [भत्तम १०, रुक १०]     

प्राथथना कयीत चारण े
    

एक भांडऱी (चचथ) अवताना:     

• वशबाधगता [एकत्र बोजन कयणे, एक दवुऱ्माच]े     

• स्तुती & आयाधना     

• फामफर [आसाऩारन & प्रमळषण]     

• मेळू पलऴमी रोकाांना वाांगणे [देणे]     

• फाप्ततस्भा     
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सभकऺ गुरुव्मक्ती गट (वऩमय भेंटयीांग ग्रुतस) 

मेळनेू म्शटरे - "भी तमु्शाांव नली आसा देतो की, तमु्शी एकभेकाांलय प्रीती कयाली; जळी भी तमु्शाांलय प्रीती केरी तळी 
तमु्शीशी एकभेकाांलय प्रीती कयाली. तभुची एकभेकाांलय प्रीती अवरी म्शणजे त्मालरून वलथ ओऱखतीर की, तमु्शी भाझ े
मळष्म आशाां." 

पऩमय भेंटयीांग ग्रऩु शा अवा गट अवतो जमातीर रोक ३/३ गटाच े नेततृ्ल कयतात आणण वरुु कयतात. शा गट 
देखीर ३/३ ऩद्धत अलरांत्रफतो आणण तभुच्मा बागात वरुु अवरेल्मा देलाच्मा कामाथची अध्माप्त्भक प्रकृती जोखण्माच े
एक ळप्क्तळारी वाधन आशे.   

पऩमय भेंटयीांग ग्रतुव मेळरूा अनवुयणाऱ्मा रोकाांना व्मप्क्तगत यीतीने, वाध्मा चचवेना, वेला वांस्थाांना ककां ला जगबय 
ऩोशोचणाऱ्मा जागयतक वाधे चचथ नेटलकथ  ह्माांना  नेता-त-ेनेता अळी वल्रा भवरत देतात.  

पऩमय भेंटयीांग ग्रऩुभध्मे बाग घेणाये रोक मेळनेू वेलाकामाथवाठी ददरेरी कृती मोजना डोऱमाऩढेु ठेलनू प्रश्न पलचायतात 
आणण ऩरयप्स्थतीची भादशती ऩयुलतात. ह्मा वत्राांत कोणाचा अशांबाल पुगलण्माचा ककां ला कोणारा न्मनूगांड देण्माचा 
उद्देळ नवतो. मळषण देणे आणण प्रेरयत कयणे शा त्माांचा उद्देळ अवतो.  

शी वाधी ऩद्धत/पॉम्माथट लाऩया: 

उजऱणी कया (तभुच्मा लेऱेचा १/३)  

ऩदशल्मा ततृीमाांळात - तमु्शी प्राथमभक ३/३ ग्रऩुभध्मे  कयता तवेच प्राथथना कयण्मात आणण काऱजी लाशण्मात लेऱ 
घारला. भग ग्रऩुचा दृष्टाांत आणण ऩलूीच्मा कतथव्मऩतूीच्मा फाांधधरकीळी त्माची यनष्ठा शी पलचायात घ्मा. 

तमु्शी णिस्ताभध्मे ककतऩत आशात? (ऩपलत्र ळास्त्र, प्राथथना, पलश्लाव, आसाऩारन, कऱीच ेनातवेांफांध?). गेल्मा वत्रातीर 
कृती मोजना तमु्शी ऩणूथ केल्मात का?  त्माांचे ऩनुयालरोकन कया. 

लय (देलाकड)े ऩशा (तभुच्मा लेऱेचा १/३) 

खारीर वाध्मा प्रश्नाांलय तभुच्मा गटारा चचाथ कयामरा राला:  

१. येखाकृतीत देखपलरेल्मा चाय षेत्राांतीर प्रत्मेकाभध्मे तभुची ऩरयप्स्थती काम आशे?  

२. त्माांत काम फये चाररे आशे? तभुची वलाथत भोठी आव्शाने काम आशेत?  

३. तभुच्मा पऩढीदळथक नकाळाच ेऩनुयालरोकन कया.  

४. तमु्शारा भोठा प्रश्न कोठे ऩडरा ककां ला वभजामरा कठीण आशे अवे लाटरे त ेकाम?  

५. अरीकडच्मा कऱत देल तमु्शारा काम दाखलत आशे? 

६. ऩरयऩक्ल ऩढुाऱ्माकडून ककां ला इतय वशबागी रोकाांकडून काशी प्रश्न पलचायण्मात आरे का?  
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आळनेे ऩढेु ऩहा (तभुच्मा लेऱेचा १/३)  

गटातीर प्रत्मेकाने शे प्रश्न कवे वोडलाले शे ऩपलत्र आत्म्माने दाखलाले म्शणून भकू प्राथथना कयण्मात लेऱ घारलाला.  

६. आऩण ऩढुीर बेटीत एकत्र मेण्माअगोदय भी कोणत्मा कृती मोजना ककां ला ध्मेमें आचयणात आणाली अळी 
देलाची इच्िा आशे? (तभुच्मा काभालय रष कें दद्रत शोण्मावाठी त्मा चाय षते्राांचा उऩमोग कया.) 

७. ह्मा काभात भाझ ेभेंटॉय (गरुुव्मक्ती) ककां ला इतय ग्रऩु वबावद भाझी कळी भदत करू ळकतीर? 

ळलेटी, प्राथथनेत एक वांऩणूथ गट म्शणून देलाळी फोरण्मात लेऱ घारला. 

प्रत्मेक वबावदाांकरयता प्राथथना केरी जाईर अळा शेतनेू, वांऩणूथ गटाने प्राथथना करून देलाकड ेशी भागणी कयाली की 
शा गट एकेकट्माने जमा वलथ रोकाांना बेटणाय आशे त्माांची अांत्कयणे तमाय कयाली.  

ह्मा वत्रात देलाने जे मळकपलरे आशे त ेस्लत्रा राग ूकरून त्माच ेऩारन कयण्माचे धैमथ आणण फाऱ त्माने प्रत्मेक 
वबावदारा ऩयुलाले म्शणून प्राथथना कया. जय एखाणमा ऩरयऩक्ल ऩढुाऱ्मारा एखाणमा तरुण ऩढुाऱ्मावाठी प्राथथना 
कयामची गयज बावेर तय त्मा प्राथथनेवाठी शी वलोत्तभ लेऱ आशे.   

शे गट फयेचदा एकभेकाांऩावनू दयू अांतयालरून वांऩकाथत अवतात म्शणून त ेप्रब ूबोजन वाजये करू ळकत नाशी ककां ला 
एकत्र बोजन करू ळकत नाशीत. एकभेकाांची प्रकृती आणण कुटुांफ आणण मभत्रभांडऱी ह्माांपलऴमी पलचायऩवू कयण्मावाठी 
लेऱ णमामरा चकूु नका.   

 

 
 
 

चाय ऺते्रें रऺणसचुक योगयनदान आयाखडा  

 
फहुगुणन ऺेत्र: कोणाच्मा वोफत, कळा यीतीने आणण कधी तुम्शी चाऱणी 
करून पलश्लावू रोकाांना लेगऱे करून त्माांना उत्तभ यीतीने वजज करून 

प्रजनन तत्लावायखे अधधक मळष्म तमाय कयण्मावाठी उत्तयदामी 
ठयपलणाय आशात?  

  

रयक्त (रयकाभे) ऺेत्र: कोठे आणण कोणावोफत (कोणत्मा रोकाांच े गट) 
तुम्शी देलाच ेयाजम लाढपलण्माची मोजना कयीत आशात?  

 

फीजायोऩण ऺेत्र: कोठे आणण कोणारा तुम्शी देल याजमाची वुलाताथ वाांगत 
आशात?   त ेतुम्शी कवे कयीत आशात?  

 

लाढीच ेऺेत्र: तुम्शी रोकाांना व्मप्क्तगत यीतीने आणण त्माांच्मा नैवधगथक 
नेटलकथ णलाये आप्त्भकतेत कवे वजज कयीत  आशात?  

 

हांगाभाचे ऺेत्र: नलीन आप्त्भक कुटुांफे (वाधी चचवे) कळी आकाय घेत 
आशेत, ककां ला अप्स्तत्लात मेत आशेत? 
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वऩढीजन्म नकाळालयीर साधे चचथ प्रयतयनचधत्ल पॉर्ममाथट ककां ला आयाखडा 
 

Jim T 

Fort Worth 3-13 

 
Wylie C 
Berlin 2-14 

Tim P 
Johor Bahru 2-14 

Arnold S 

Flagstaff 5-14 

Charles D 
Fort Worth 9-14 

    
 
 

गटनेत्माचे नाल 

 

 
 

स्थान / वुरू कयण्माची तायीख

 
0 8 

0 

Y 8 

12 0 

0 

N 0 

 
3 0 

0 

N 0 

 
2 4 

0 

N 4 

0 5 

5 

Y 3 

Rusty N 
Fort Worth 6-13 

Jeremy T 
Arllington 7-13 

Jerry E 
Pheonix 9-13 

Mike L 
Fort Worth 9-13 

0 7 

2 

0 6 

0 

Y 4 N 0 

4 1 

1 

N 1 

2 2 

1 

Y 4 

David T  Grant N 
State Prison 10-13 WS H.S. 1-14 

Chris K 
Flagstaff 1-14 

Matt B Fort 
Worth 2-14 

8 0 

0 

N 2 

0 8 

5 

Y 4 

5 0 

1 

N 0 

4 2 

1 

N 2 

Justin D 
Online 5-13 

0 9 

5 

Y 8 

Zack D 
Richardson 9-13 

Kevin R 
Piano 1-14 

George P 
Frankfurt 8-13 

Dave L 
Singapore 11-13 

Jacob Y 
Naples 1-14 

6 0 

0 

N 0 

2 2 

0 

N 2 

4 1 

1 

N 2 

2 6 

1 

Y 4 

4 0 

0 

N 0 
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ऩरयशळष्ट 
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३/३ गट भाशरका  

अळा भामरका (ळोधकाांवाठी)  

तभुच्मा गटाच्मा उजऱणी बागावाठी खारीर उताये लाऩया. ह्माांऩकैी काशी उताऱ्माांवाठी तभुच्मा गटारा एकाशून 
अधधक वबाांची गयज अव ूळकेर.  

१. ऩातमावाठी आळा:  रकू १८:९-१४  

२. गरयफाांवाठी आळा:  रकू १२:१३-३४  

३. ऩऱून गेरेल्मारा आळा:  रकू १५:११-३२  

4. शयलरेल्माांवाठी आळा:  रकू १९:१-१०  

५. ळोक कयणाऱ्माांवाठी आळा:  मोशान ११:१-४४  

६. ळोधकाांवाठी आळा:  मोशान ३:१-२१ 

 

मोहानाची चचन्हें (ळोधकाांसाठी)   

तभुच्मा गटाच्मा "लय ऩशा" बागावाठी खारीर उताऱ्माांचा उऩमोग कया. ह्माांऩकैी काशी उताऱ्माांवाठी तभुच्मा गटारा 
एकाशून अधधक वबाांची गयज राग ूळकत.े 

१. ऩाण्माचे भणमात ऩरयलतथन कयणे:  मोशान २:१-१२.  

२. याजाच्मा ऩतु्रारा फये कयणे: मोशान ४:४६-५४  

३. ऩाकघनी भाणवारा फये कयणे: मोशान ५:१-१७  

४. ऩाच शजायाांना जेल ूघारणे: मोशान ६:१-१४  

५. ऩाण्मालय चारणे: मोशान ६:१५-२५  

६. जन्भाांध भाणवारा फये कयणे: मोशान ९:१-४१  

७. राझायवरा भयणातनू उठलणे: मोशान ११:१-४६ 

 

सरुुलातीचा बाग: ऩदहल्मा ८ सबा  

जे रोक आधीचचे णिस्ती आशेत ऩण जे ऩलूी अळा प्रकायच्मा गटात वाभीर झारे नव्शत ेत्माांच्मावाठी शे वमुोग्म 
आशे. वयालाचा बाग ह्मा ८ वत्राांना वाजेवा आणण वलथवाभान्म, वलाांना राग ू शोणाय अवा आशे. ह्मानांतयच्मा 
वबाांभध्मे व्मप्क्तगत वयाल ददरे आशेत.  

१. तभुची गोष्ट साांगा  

लय ऩशा: भाकथ  ५:१-२०. लचन १८ - २० कड ेपलळऴे रष णमा.  
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सयाल: तभुची गोष्ट वाांगामचा वयाल कया - तमु्शारा तभुची गोष्ट तमाय कयाली रागेर आणण जवे्शा तमु्शी त्माांना 
मेळपूलऴमी वाांगता तवे्शा ती रोकाांना वाांगण्मावाठी तमाय अवाले रागेर. तमु्शी ती गोष्ट कळी वाांग ूळकार त ेमेथ े
वाांधगतरे आशे:  

 मेळरूा अनवुयण्माऩलूीच्मा तभुच्मा जीलनापलऴमी तमु्शी फोरा - तभुच्मा बालना (लेदना, एकाकीऩणा), प्रश्न 
(भयणानांतय काम शोत?े), ककां ला मेळरूा अनवुयण्माऩलूी तमु्शी केरेरे वांघऴथ. 

 तमु्शी मेळचूे अनमुामी कवे फनरात त्मापलऴमी फोरा - त्माांना मेळपूलऴमी वाांगा! मेळचू्मा गोष्टीचा गाबा शा आशे: 
आऩण वलाांनी आऩल्मा ऩऩाांनी देलारा दखुालरे आशे. आऩल्मा ऩाऩाांच्मा कायणाने आऩण भयणाय आशोत. ऩण 
जेव्शा आऩण जो आऩल्मा ऩाऩाांकरयता भयण ऩालरा, जमारा ऩयुण्मात आरे आणण जो भयणातनू ऩनु्शा उठरा 
त्मा मेळलूय आऩरा पलश्लाव  ठेलतो, तवे्शा भयणाऩावनू आऩण ठयल्मा जातो. 

 मेळरूा अनवुयल्मानांतयच्मा तभुच्मा जीलनापलऴमी वाांगा - मेळनेू तभुचे जीलन कवे फदररे त े त्माांना वाांगा.  
मेळनेू जो आनांद, ळाांती आणण ऩाऩषभा ददरी त्मापलऴमी वाांगा. 

 त्माांना प्रयतवाद णमामच ेआभांत्रण णमा - तभुच्मा गोष्टीने त्माांच्मा प्रयतवादाची भागणी केरी ऩादशजे. जमाभऱेु त्मा 
व्मक्तीच्मा आप्त्भक गोडीची कल्ऩना मेईर अवा एक प्रश्न पलचारून गोष्ट वांऩला. अवे काशी तयी पलचाया: 
"तमु्शारा ऩाऩ षभा कळी मभऱू ळकत ेशे जाणून घ्मामचे आशे का?" ककां ला "देलाने तभुचे जीलन फदराले अवे 
तमु्शारा  शले का?"  

 गोष्ट थोडक्मात वांऩला. (३ मभयनटे ककां ला त्माशून कभी). तभुची गोष्ट वांक्षषतत आणण रषलधेक अवरी ऩादशज.े 
कां टाऱलाणे फन ूनका आणण ऐकणाया पलटून जाईर इतके राांफ फोरत फव ूनका. 

 तभुच्मा गटातीर कोणाफयोफय तयी तभुची गोष्ट वाांगण्माचा वयाल कया. 

 वाांगण्मावाठी ५ रोक यनलडा.  प्राथथना कया. ह्मा आठलडमात तमु्शी जाणत अवरेल्मा कोणत्मा ५ रोकाांना 
तमु्शी तभुची गोष्ट वाांगाली शे देलाने तमु्शारा दाखलाले अळी भागणी कया.    

_____________________ 

२. मेळचूी गोष्ट साांगा.  

लय ऩहा: १ करयांथ १५:१-८, योभ ३२३, योभ ६:२३  

सयाल: इव्शानजेक्मफु ककां ला दवुयी कोणती तयी वाधी ऩद्धत लाऩरून तभुच्मा गटातीर प्रत्मेकारा मेळचूी गोष्ट 
वाांगण्माचा वयाल कयामरा राला. ह्मा आठलडमात ५ रोकाांना तभुची गोष्ट आणण मेळचूी गोष्ट वाांगा.   

_____________________ 
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३. ऩाठऩयुाला कया आणण भासा धया: 
लय ऩहा: भाकथ  १:१६-२० 

सयाल: एक मादी कया - एक कोया कागद घ्मा आणण त्मालय जमाांना मेळ ूपलऴमी ऐकण्माची गयज आशे अळा तमु्शारा 
भादशत अवरेल्मा १०० रोकाांची नाले मरशा. (कुटुांफ, मभत्र, ळजेायी, वशकभथचायी ककां ला ळाऱा वलांगडी). ह्मा आठलडमाांत 
तभुची गोष्ट आणण मेळचूी गोष्ट ५ रोकाांना वाांगा. अवे प्रत्मेक आठलडमात कया.  

_____________________ 

४. फाप्ततस्भा 
लय ऩहा: योभ ६:३-४; पे्र.कृ. ८:२६-४०  

सयाल: जलऱऩाव ऩाणी ळोध (फाथटफ, तऱे, नदी, वयोलय) आणण वलथ नलीन पलश्लावणामाांचा फाप्ततस्भा कया. रोक 
पलश्लावणाये फनरे की ताफडतोफ त्माांच्मा फाप्ततस्भा कया. फाप्ततस्म्मापलऴमी अधधक जाणून घेण्मावाठी पे्र.कृ. २:३७-
४१, ८:५-१३, ८:३६-३८, ९:१०-१९, १०:४७-४८, १६:१३-१५,१६:२७-३४, १८:५-९ आणण १ करयांथ १:१०-१७, पे्र.कृ. १९:१-५, 

२२१४-१७ लाचा. 

 ह्मा आठलडमात तभुची गोष्ट आणण मेळचूी गोष्ट ५ रोकाांना वाांगा. शे प्रत्मेक आठलडमात कया.  

_____________________ 

५. फामफर  

लय ऩहा: २ यतभोथी ३:१४-१६ 

सयाल: फामफर अभ्मावातीर ७ प्रश्न तोंड ऩाठ कया आणण म्शणून दाखला (वाधी वबा पॉम्माथट भधीर प्रश्न १-७)/. 

तभुची गोष्ट आणण मेळचूी गोष्ट ह्मा आठलडमात ५ रोकाांना वाांगा. शे प्रत्मेक आठलडमात कया.   

_____________________ 

६. देलाफयोफय फोरा: 
लय ऩहा: भत्तम ६:९-१३ 

सयाल कया: तभुचा शात लाऩरून देलाळी कवे फोराले त े मळका. एक गट म्शणून भत्तम ६:९-१३ भधीर मेळचूी 
प्राथथना तभुचा शात लाटाडमावायखा लाऩरून कया.  

१. शाताचा तऱला = नातवेांफांध. जवा आऩल्मा फोटाांचा आणण अांगठ्माचा ऩामा शा आऩरा तऱला अवतो, तवाच 
देलावश एकट्माने लेऱ घारलणे म्शणजे म्शणजे त्माच्माळी आऩल्मा व्मप्क्तगत नातवेांफांधाांचा ऩामा आशे.  
"आभच्मा स्लगाथतीर फाऩा ...." (भत्तम ६:९). 

२. अांगठा = उऩावना. आऩरा अांगठा आऩल्मारा शे स्भयण देतो की आऩण देलाकड ेकाशीशी भागण्माऩलूी आऩण 
त्माची उऩावना केरीच ऩादशजे. ".........तझुे नाल ऩपलत्र भानरे जालो" (भत्तम ६:९). 
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३. ऩदशरे फोट = ळयण  जाणे. नांतय आऩण आऩरी जीलने, मोजना, कुटुांफ, ऩवै,े काभ, बपलष्म, वलथ काशी त्मागामचे. 
"तझुे याजम मेलो, तझु्मा इच्िेप्रभाणे शोलो .....“. (भत्तम ६:१०). 

४. भधरे फोट = भागा. भग आऩण आऩल्मा गयजाां देलाने बलाव्मा अळी भागणी देलाकड ेकयतो. "आभची योजची 
बाकय आज आम्शाांव दे" (भत्तम ६:११). 

५. चौथ ेफोट = षभा कयणे. आता आभच्मा ऩाऩाांची षभा कय अवे आम्शी देलाकड ेभागतो, आणण आम्शी इतयाांना 
षभा केरीच ऩादशजे. “जळी आम्शी इतयाांना षभा कयतो तळी त ूआभची षभा कय" (भत्तम ६:१२). 

६. कयांगऱी = यषण कय. नांतय आऩण यषण भागतो. "आम्शारा भोशारा फऱी ऩडू देऊ नकोव तय त्मा लाईटाऩावनू 
(वतैानाऩावनू) लाचल. (भत्तम ६:१३). 

७. अांगठा (ऩनु्शा) = उऩावना/बक्ती. आणण जळी आऩण वरुुलात केरी तवाच आऩण ळलेट कयतो – आऩण 
वलथवभथथ देलाची उऩावना कयतो - "याजम वाभथ्मथ आणण गौयल वदा वलथकाऱ तझुी आशेत, आभेन. (भत्तम 
६:१३). 

ह्मा आठलडमात तभुची गोष्ट आणण मेळचूी गोष्ट तमु्शी ५ रोकाांना वाांधगतरीच ऩादशजे. शे दय आठलडमात कया.   

_____________________ 

७. कठीण लेऱा 
लय ऩहा: पे्र.कृ. ५:१७-४२; भत्तम ५:४३-४४  

सयाल: तभुच्मा नलीन पलश्लावाभऱेु तमु्शारा आरेल्मा अडचणी तभुच्मा गटारा वाांगा; तमु्शारा मेऊ ळकणाऱ्मा 
अडचणीांपलऴमी पलचाय कया; त्माांना तभुचा प्रयतवाद काम अवेर शे नाटकातीर ऩात्राांवायख्मा बमूभका लटलनू व्मक्त 
कया - यनबथमऩणे आणण प्रेभाने - जवे मेळ ूमळकपलतो तवे. जळा गयजाां ऩढेु मेतीर तळा प्राथथना कया.प्रत्मेक व्मक्तीने 
वाांधगतल्मानांतय त्माच्मावाठी प्राथथना कया. ह्मा आठलडमात तभुची गोष्ट आणण मेळचूी गोष्ट ५ रोकाांना वाांगा. शे 
प्रत्मेक आठलडमात कया. 

_____________________ 

८. एक चचथ व्हा. 
लय ऩहा: पे्र.कृ. २:४२-४७, १ करयांथ ११:२३-३४  

वयाल: ह्मा ळास्त्रबागात लणथन केरेल्मा चचथवायखे शोण्माकरयता तभुच्मा गटाने काम कयण्माची गयज ह्मालय चचाथ 
कया. एक गट म्शणून, एका कोऱ्मा कागदालय, तभुच्मा गटाच ेदळथक म्शणून फायीक दठऩके ककां ला दटांफे  देऊन एक 
लतुथऱ काढा. त्माच्मालय, ३ वांख्मा/आकड ेमरशा: यनममभतऩणे शजाय याशणाये (फयोफयची खूण कया), मेळलूय पलश्लाव 
ठेलणाये (कू्रवाच ेधचन्श) आणण पलश्लाव ठेलल्मानांतय फाप्ततस्भा झारेल्माांची वांख्मा (ऩाणी).  
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जय तभुच्मा गटाने एक चचथ व्शामचे ठयलरे अवेर तय, त ेदटांफाांचे लतुथऱ दटांफे  जोडून  वरग येऴनेे बरून काढा.  

जय तमु्शी ऩढेु ददरेल्मा गोष्टीांऩकैी प्रत्मेक गोष्ट कयीत आशात तय त्मा गोष्टीच े धचत्र त्मा लतुथऱाच्मा आतभध्मे 
काढा. जय तमु्शी ती गोष्ट कयीत नाशी ककां ला फाशेयच्मा एखाणमा व्मक्तीने ती कयण्माची लाट ऩाशत आशात, तय थ े
लस्त ूलतुथऱाच्मा फाशेय दाखला.  

 

 

१. चचथ शोण्माचा यनधाथय/फाांधधरकी: दटम्फ ऐलजी वरग येघेचे लतुथऱ. 
२. फाप्ततस्भा - ऩाणी  

३. फामफर - ऩसु्तक  

४. मेळचूे स्भयण - बाकय आणण ऩाण्माचा ऩेरा.  

५. वौशादथ बालना - रृदम 

६. दानाऩथण आणण वेलाकामथ - ऩशै्माचे धचन्श  

७. प्राथथना - प्राथथना कयणाये शात.  

८. स्ततुी - उांचालरेरे शात.  

९. रोकाांना मेळपूलऴमी वाांगणे - मभत्र मभत्राच ेशात धयताना.  
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१०. त्माने पलश्लावात आणरे.  

११. ऩढुायी - दोन शवये चेशये.  

जमा गोष्टीने तभुचे चचथ वदुृढ फनरे अवत ेअळी कोणती गोष्ट तभुच्मा गटाच्मा नजयेतनू वटुत आशे?  

तभुची गोष्ट आणण मेळचूी गोष्ट ह्मा आठलडमात ५ रोकाांना वाांगा. शे प्रत्मेक आठलडमात कया.  

_____________________ 

आत ऩढेु कोठे ?  

३/३ ळोध भागथ ककां ला ३/३ फऱकटी देणे भागाथकड ेजा ककां ला मोशान ककां ला भाकथ  वायखे फामफरचे एक ऩसु्तक यनलडा 
(प्रत्मेक वबेवाठी केलऱ एकाच गोष्ट यनलडा. 

_____________________ 

ळोध भाशरका  

(जमा गटाांना फामफर ऩाश्लथबभूी आणण ऩरयचमाची गयज आशे त्माांच्मा वाठी). 

तभुच्मा गटाच्मा "लय ऩशा" बागावाठी, खारीर उताऱ्माांचा उऩमोग कया.माऩकैी काशी उताऱ्माांवाठी तभुच्मा गटारा 
एकाशून अधधक वबाांची गयज बावेर.    

_____________________ 

देलाचा ळोध घ्मा - देल कोण आशे आणण तो काळावायखा आशे?  

१. उत्ऩत्ती - उत्ऩत्ती 1 

२. रोकाांची उत्ऩत्ती - उत्ऩत्ती २ 

३. रोकाांचा आसाबांग - उत्ऩत्ती ३  

४. नोशा आणण जरप्ररम - उत्ऩत्ती ६७:५ - ८:१४  

५. नोशारा देलाने ददरेरे अमबलचन - उत्ऩत्ती ८:१५ - ९-१७  

६. देल अब्राशाभाळी फोरतो - उत्ऩत्ती १२:१-७; १५:१-६  

७. दालीद अब्राशाभाच्मा लांळजाांचा याजा फनतो. – १ ळभ ू१६:१-१३; २ ळभ ू७: १-२८  

८. दालीद याजा आणण फथळफेा - २ ळभ ू११:१-२७  

९. नाथानाची गोष्ट - २ ळाभ ू१२:१-२५  

१०. तायणाया मेईर अवे देल लचन देतो - मळमा ५३.   

मेळरूा ळोधा - मेळ ूकोण आशे आणण तो का आरा?  

१. तायणाया जन्भारा - भत्तम १:१८-२५. 
२. मेळचूा फाप्ततस्भा - भत्तम ३:७-९, १३-१५  

३. भ्रमभष्ट भनषु्मारा  फये केरे - भाकथ  ५:१-२०.  
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४. मेळ ूकधीशी भेंढरू ठयालीत नाशी - मोशान १०:१-३०  

५. मेळ ूआांधळ्मारा फाया कयतो - रकू १८:३१-४२  

६. मेळ ू आणण जक्कम - रकू १९:१-९  

७. मेळ ूआणण भत्तम - भत्तम ९:९-१३  

८. मेळ ूशाच एक भागथ - मोशान १४:१-१५  

९. ऩपलत्र आत्भा मेतो - मोशान १६:५-१५  

१०. ळलेटचे बोजन - रकू २२:१४-२०  

११. अटक आणण चौकळी – रकु २२:४७-५३; २३:१३-२४ 

१२. लध - रकू २३:३३-५६  

१३. मेळ ूप्जलांत आशे - रकू २४:१-७, ३६-४७; पे्र.कृ.१:१-११  

१४. पलश्लाव ठेलणे आणण कृती कयणे – कपमरऩ ३:३-९ 

 

फऱकटी भाशरका  

(नलीन पलश्लावणाऱ्माांवाठी ककां ला जमाांना मळष्म तमाय कयण्मालय रष कें दद्रत कयामचे आशे अळाांवाठी)  

मेळ ूर्महणतो - मेळचू्मा भरूबतू आसा ऩाऱामरा मळका. तभुच्मा मादीतीर रोकाांना मेळपूलऴमी वाांगत याशा.  

१.१ मळका आणण कया - मोशान १४:१५-२१! 
१.२ ऩश्चाताऩ कया. पलश्लाव ठेला, अनवुया, त्माच्मा भागे चरा. भाकथ  १:१४-१७, इकपव २:१-१०  

१.३   फाप्ततस्भा घ्मा – भत्तम २८:१९, पे्र.कृ.८:२६-३८  

१.४   देलालय प्रीती कया. रोकाांलय प्रीती कया - रकू १०:२५-३७   

_____________________ 

आणखी मेळ ूशे देखीर म्शणतो - मेळचू्मा भरूबतू आसा ऩाऱामरा मळका. तभुच्मा मादीलयीर रोकाांना मेळपूलऴमी 
वाांगत याशा.  

२.१ देलाळी फोरा - भत्तम  ६:९-१३ मेळचूी नभनुा प्राथथना मळका आणण यतचा वयाल कया.  

२.२ मेळचूे  स्भयण कया आणण त्मा स्भयणाचा वन्भान ठेला. - रकू २२:१४-२०, १ करयांथ ११:२३-३२  

२.३ णमा - पे्र.कृ. ४:३२-३७  

२.४ वलाांना लाटत जा, वाांगा भत्तम २८:१८-२०   

_____________________ 

भी कयतो तवे कया - मळष्म कया. तमु्शी जे मळकरात त ेइतयाांप्रत न्मा. त्मा रोकाांना वदु्धा इतयाांना वाांगामरा 
मळकला.  

३.१ एक मळष्म ळोधून काढा - २ यतभथ्म १:१-१४  
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३.२ त्माच्माकड ेवलुाताथ वऩुदूथ कया/वोऩनू णमा. २ यतभथ्म २:१-४, १४-१६  

३.३ इतयाांना मळकलामरा त्माांना मळकला.२ यतभथ्म ३:१-१७  

३.४ कठीण वभम - २ यतभथ्म ४:१-२२   

_____________________ 

तभुचा ३/३ गट फहुगणुणत कया - तभुच्मा मळष्माांना  नलीन गट करून जभला.  

४.१ काभारा रागा आणण एक मोजना कया – रकू १९:१-११. तमु्शी नलीन गट वरुु कयीत अवताांना मेळचू्मा 
आदेळाांकड ेरष णमा.  

४.२ एकत्र जभा - पे्र.कृ.२:१४-४७  

४.३ ळाांतीची व्मक्ती - भाकथ  ५:१-२०, ६:५३-५६ मेळपूलऴमी वाष देणाऱ्मा रोकाांना ळोधा. व्मक्ती आणण त्माांची 
मभत्रभांडऱी आणण कुटुांफ ह्मा वगळ्माांफयोफय एक गट वरुु कया.   

४.३ कोण तमाय आशे - भत्तम १३:१-९; १८-२३ 

_____________________ 

नेततृ्ल कया - एका ३/३  गटाचे नेततृ्ल कवे कयामचे त ेमळकून घ्मा.  

५.१ नभनुा (तवे नेततृ्ल कया) - मोशान १३:१-१७  

५,२ नभनुा (अळा यीतीने नेततृ्ल करू नका) - ३ मोशान ५:१४.  

५.३ भदत कयणे - भाकथ  ४:३५-४१  

५.४ रष/नजय ठेला - रकू १०:१-११,१७,२०  

५.५ वोडा - भत्तम २५:१४-३०  

_____________________ 

जा: स्थायनक - तभुच्मा स्थायनक जभातीकड ेकवे ऩोशोचाले त ेमळका.  

६.१ जा: स्थायनक - पे्र.कृ.१:१-८  

६.२ गरयफाांना भदत कया.त्माांना वलुाताथ वाांगा - रकू ७:११-२३  

६.३ देल जेथे ऩाठपलरां तथेे जा - पे्र.कृ.१०:९-४८  

६.४ मोजना घेऊन जा - पे्र.कृ.१३:१-३३२-३३, ३८-३९/ ४:२१-२३, २६-२७   

_____________________ 

 

जा: सलथ जगात - ऩथृ्लीच्मा  ळलेटाऩमांत  जाऊन कवे ऩोशोचाले शे मळका.  

७.१ जा: जगात वगऱीकड े- पे्र.कृ.१:१-८, भत्तम २९:१९-२०.  

७.२ देल जेथे ऩाठलतो तथेे जा - पे्र.कृ;८:२६-३८.  
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७.३ देल प्रत्मेक रोकवभशूालय प्रीती करयतो - मोशान ४:४-३०, ३९-४१  

७.४ एका मोजना घेऊन जा - पे्र.कृ.१३:१-३, ३२-३३, ३८-३९, १४:२१-२३, २६-२७   

_____________________ 

भरूबतू गोष्टीां रऺात ठेला. तमु्शी जेव्शा बेटता तवे्शा काम कयामचे त ेमळका. 

८.१ वलथप्रथभ मेळ ू- कपमरऩ २:१-११  

८.२ देलाळी फोरा - भत्तम ६:९-१३  

८.३ वभाज/जभत - इब्री १०:२३-२५  

८.४ फामफर - २ यतभथ्म ३:१०-१७   

_____________________ 

लचनफद्ध असा - दृढ याशा आणण मेळचू ेअनकुयण कयीत याशा. 

९.१ आसाबांग - मोना १  

९.२ लचनफद्ध अवा - मोना २  

९.३ आसा ऩाऱा - मोना ३  

९.४ ऩयेुऩयू आसाऩारन कया - मोना ४. 
९.५ लाऩया ककां ला गभालनू फवा - भत्तम २५:१४-३०  

आता ऩढेु कोठे ?  

तमु्शी तभुचे स्लत्चे फामफर उताये यनलडा आणण रोकाांना बेटत याशा. प्रश्नाांचा आणण गट वबेचा तोच पॉम्माथट 
लाऩय. बेटणे थाांफल ूनका. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

मळष्माांची गुणात्भक लाढ कयणे 


