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रवि���र� मा�चा 19, 2023

वि�षय — भौ�वि�क

सो�ने�र� माजक� र:  ने�वि�सो�त्रे� 28: 6

"गर�बा असो�ने प्रा�मा�णि!क असो!� हे� श्री�मा$� असो�ने ��ईट असोण्य�पा�क्षा� चा�$गल� असो��."

उत्तरदा�य� ��चाने: स्��त्रेसो$विहे�� 112 : 1-5, 9

1 पारमा�श्वर�चा� स्�.�� कर�. ज� मा�!�सो पारमा�श्वर�ल� णिभौ�� आणि! त्य�चा� आदार कर�� �� आने$दा1 र�हे�ल. 
त्य� मा�!सो�ल� दा���च्य� आज्ञा� आ�ड���.

2 त्य�चा� �$शज पा�थ्���र माहे�ने हे���ल. चा�$गल्य� ल�क�च्य� �$शज�$ने� खर�खरचा आश���दा ल�भौ��ल.
3 त्य� मा�!सो�चा� क. ट.$बा श्री�मा$� हे�ईल आणि! त्य�चा� चा�$ग.लपा!� सोदा9� र�हे�ल.
4 चा�$गल्य� ल�क�$ने� दा�� म्हे!ज� अ$धा�र�� चामाक!�र� प्राक�श ��ट��. दा�� चा�$गल�, दाय�ळू� आणि! क� पा�ळू� 

आहे�.
5 मा�!सो�ने� दाय�ळू� आणि! उदा�र असो!� चा�$गल� असो��. मा�!सो�ने� त्य�च्य� व्या�पा�र उद्दो�ग�� सोचा�ट1ने� ��ग!�

चा�$गल� असो��.
9 �� मा�!�सो सोहेजपा!� गर�बा�$ने� �स्�� दा��� आणि! त्य�चा� चा�$ग.लपा!� सोदा9� असो��.

धाड� उपादा�श

बा�यबाल पा�सो�ने

1. स्��त्रेसो$विहे�� 49: 1-4, 6-11, 16-18

हे� बा�यबालचा� धाड� स्��$त्रे प्ल�नेवि@ल्ड ख्रिBश्चने सो�यन्सो चाचाने� �य�र क� ल� हे���. माEर� बा�कर एड� य�$ने� लिलविहेल�ल्य� किंकIग ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकल क�ट�शन्सो आणि! ख्रिBश्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा.क, सो�यन्सो अMड हे�ल्थ वि�थ कO ट� दा स्क्रिस्Jप्चासोमाधा�ल सो.धा�र�त्माक पारिरच्छे�दा�$चा� रचाने� आहे�.
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1 सो� र�ष्ट्रां�$ने�, हे� ऐक�. पा�थ्���र�ल सो� जनेहे�! हे� ऐक�.
2 प्रात्य�क�ने�, गर�बा असो� �� श्री�मा$�, हे� ऐकल� पा�विहेज�.
3 मा� �.म्हे�ल� क�हे� शहे�!पा!�च्य� आणि! हुश�र�च्य� ग�ष्टी� सो�$ग!�र आहे�.
4 मा� त्य� ग�ष्टी� ऐकल्य� आणि! आ�� मा�झ्य� ��!�च्य� सो�थ��र मा� त्य� �.म्हे�ल� ग�ऊने दा�ख���.
6 क�हे� ल�क�$ने� ��ट�� कO त्य�$चा� सोत्त� आणि! सो$पात्त� त्य�$चा� रक्षा! कर�ल पार$�. �� ल�क मा�ख 

आहे��.
7 क. !�हे� मा�ने�� मिमात्रे �.म्हे�ल� ��चा�� शक!�र ने�हे� आणि! �.म्हे� दा���ल� ल�चा दा�ऊ शक� ने�हे�.
8 स्�:�चा� आय.ष्य क�यमाचा� वि�क� घे�ण्य�इ�क� पा9सो� क. !�कड�चा नेसो��. सोदा9� जिज�$� र�हे�ण्य�चा� 

हेक̂  वि�क� घे�ण्य�इ�क�.
9 पा9सो� क. !�कड�चा नेसो�� � शर�र थडग्य�� क. ज� नेय� म्हे!�ने �� ��चावि�ण्य�सो�ठ` हे� क. !�कड� पा9सो� 

नेसो���.
10 शहे�!� मा�!सो�हे� मा�ख ल�क�$सो�रख�चा मार���. आणि! इ�र ल�क त्य�$चा� सो� सो$पात्त� घे����.
11 थडग� हे�चा सो��aचा� सो�क�ळूचा� ने��ने घेर असो��. आणि! त्य�$च्य�कड� विक�� जमा�ने आहे� य�मा.ळू� 

त्य�� क�हे�हे� @रक पाड� ने�हे�.
16 ल�क क� �ळू श्री�मा$� आहे�� म्हे!�ने त्य�$चा� भौ��� बा�ळूग� नेक�सो. ल�क�$कड� मा�ठ`, �9भौ�श�ल� घेर� 

आहे�� म्हे!�ने त्य�$चा� भौ��� बा�ळूग� नेक�सो.
17 �� ल�क मार��ल ��व्हे� एकहे� ग�ष्टी बार�बार घे�ऊने ज�!�र ने�हे��. य� सो.$दार �स्��पा9कO एकहे� �स्�� 

�� बार�बार ने�!�र ने�हे��.
18 आपाल्य� ज��ने�� आपा! विक�� चा�$गल्य� ग�ष्टी� क� ल्य� आहे�� ह्या�वि�षय� एख�दा1 श्री�मा$� व्यालिd 

स्�:�चा�चा अणिभौने$दाने कर�ल � ल�कहे� त्य�चा� स्�.वि� कर��ल.

2. ल�क 7: 6 (य�श�) (ल� .)

6 य�श� त्य�$च्य�बार�बार ग�ल�.

3. ल�क 12: 13-21

13 ने$�र ल�कसोमा.दा�य���ल एक ज! त्य�ल� म्हे!�ल�, ग.रुज�, मा�झ्य� भौ���ल� ��ने वि�भौ�ग�ने मा�झे� माल� 
द्या�यल� सो�$ग�!

14 पार$�. य�श� त्य�ल� म्हे!�ल�, माने.ष्य�, माल� �.माच्य��र माध्यस्थ किंकI�� न्य�य�धा�श म्हे!�ने क�!� ने�माल�?
15 माग य�श� त्य�$ने� म्हे!�ल�, सो�$भौ�ळू� आणि! सो� प्राक�रच्य� ल�भौ�पा�सो�ने स्��:ल� दूर ठ� ��. क�र! ज�व्हे� 

एख�द्या� मा�!सो�ज�ळू त्य�च्य� गरज�पा�क्षा� अमिधाक असो�� ��व्हे� �� सो$पात्त� म्हे!ज� त्य�चा� ज��ने असो� 
हे�� ने�हे�.

हे� बा�यबालचा� धाड� स्��$त्रे प्ल�नेवि@ल्ड ख्रिBश्चने सो�यन्सो चाचाने� �य�र क� ल� हे���. माEर� बा�कर एड� य�$ने� लिलविहेल�ल्य� किंकIग ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकल क�ट�शन्सो आणि! ख्रिBश्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा.क, सो�यन्सो अMड हे�ल्थ वि�थ कO ट� दा स्क्रिस्Jप्चासोमाधा�ल सो.धा�र�त्माक पारिरच्छे�दा�$चा� रचाने� आहे�.
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16 ने$�र त्य�ने� त्य�सो एक बा�धाकथ� सो�$विग�ल�: क�!� एक� धाने��ने माने.ष्य�च्य� जमिमाने�� @�र उत्तमा पा�क 
आल�.

17 �� स्��:श� वि�चा�र करुने असो� म्हे!�ल�, मा� क�य करु, क�र! धा�न्य सो�ठ��यल� मा�झ्य�कड� ज�ग� 
ने�हे�?

18 माग �� म्हे!�ल�, मा� असो� कर�ने कO धा�न्य�चा� क�ठ�र� पा�ड�ने मा�ठ` बा�$धा�ने, मा� मा�झे� सो� धा�न्य � मा�ल 
��थ� सो�ठ��ने.

19 आणि! मा� मा�झ्य� जिज��ल� म्हे!�ने, जिज��, �.झ्य�सो�ठ` पा.ष्कळू चा�$गल्य� ग�ष्टी� अने�क �षj पा.र��ल 
इ�क्य� आहे��. आर�मा कर, ख�, पा� आणि! माज� कर.

20 पा! दा�� त्य�ल� म्हे!��, मा�ख�, जर आज� �� मा�ल�सो �र �� मिमाळूवि�ल�ल्य� ग�ष्टी� क�!�ल� मिमाळू��ल?
21 ज� क�!� स्��:सो�ठ` सो$पात्त� जमा� कर�� पार$�. दा���च्य� दृष्टी�ने� ज� धाने��ने ने�हे�, अश� माने.ष्य�सो�रख� हे�

आहे�.

4. प्रा�विष��$चाl क� त्यm 20: 1 (पा�ल�), 32-35

1 पा�ल�ने� य�श�च्य� अने.य�य�$ने� भौ�ट�यल� बा�ल�वि�ल� आणि! त्य�$ने� उत्त�ज� दिदाल्य�ने$�र त्य�$चा� विनेर�पा 
घे��ल�. आणि! �� मा�सो�दा�विनेय�ल� विनेघे�ल�.

32 आणि! आ�� मा� �.म्हे�$ल� दा���च्य� � �चाने�च्य� क� पा�च्य� अधा�ने कर��. ज� �.माचा� ��ढ करण्य�सो�ठ` 
सोमाथ आहे�, � सो� पावि�त्रे क� ल�ल्य�$माध्य� ��ने द्या��य�ल� सोमाथ आहे�.

33 मा� क�!�च्य�हे� सो�न्य�चा�, चा�$दा1चा� � कपाड्यां�$चा� ल�भौ धारल� ने�हे�.
34 मा� आपाल्य� स्��:च्य� � मा�झ्य�बार�बार र�हे!�ऱ्य�$च्य� गरज� मा�झ्य� हे���$ने� भौ�गवि�ल्य� हे� �.म्हे�$ल� 

चा�$गल� मा�हे�� आहे�.
35 अश� र���ने� मा� �.म्हे�सो उदा�हेर! घे�ल�ने दिदाल� आहे� कO ज� दुबाल आहे�� अश�$ने� आपा! स्��: मा�हेने� 

करुने मादा� क� ल� पा�विहेज�. � प्राभौ. य�श�चा� शब्दा लक्षा�� ठ� �ल� पा�विहेज��. �� स्��: म्हे!�ल�, ‘घे�ण्य�पा�क्षा� 
दा�!� अमिधाक आश���दा�चा� असो��.

5. 1 ��माथ्य�ल� 6: 17-19

17 य� य.ग���ल श्री�मा$��सो आज्ञा� कर कO, गर्वि�Iष्ठ हे�ऊ नेक�. पा9सो� ज� चा$चाल आहे� त्य��र त्य�$ने� आश� ठ� �� 
नेय�, पार$�. दा�� ज� वि�पा.लपा!� उपाभौ�ग�सो�ठ` सो� पा.रवि��� त्य��र आश� ठ� ����.

18 चा�$गल� करण्य�चा� त्य�$ने� आज्ञा� कर. चा�$गल्य� क� त्य�� धाने��ने आणि! उदा�र असो���. � स्��:ज�ळू ज� 
आहे� त्य�� इ�र�$बार�बार सोहेभौ�ग� हे�ण्य�चा� इच्छे� असो���.

19 असो� करण्य�ने� �� स्��:सो�ठ` स्�गuय धाने�चा� सो�ठ� कर��ल ज� भौ��� क�ळू�सो�ठ` भौक्क मा पा�य� असो� 
हे�ईल त्य�मा.ळू�  त्य�$ने� खऱ्य� ज��ने�चा� ��बा� मिमाळू�ल.

हे� बा�यबालचा� धाड� स्��$त्रे प्ल�नेवि@ल्ड ख्रिBश्चने सो�यन्सो चाचाने� �य�र क� ल� हे���. माEर� बा�कर एड� य�$ने� लिलविहेल�ल्य� किंकIग ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकल क�ट�शन्सो आणि! ख्रिBश्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा.क, सो�यन्सो अMड हे�ल्थ वि�थ कO ट� दा स्क्रिस्Jप्चासोमाधा�ल सो.धा�र�त्माक पारिरच्छे�दा�$चा� रचाने� आहे�.
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6. प्रा�विष��$चाl क� त्यm 5: 1 (एक आदामा�)-11

1 ... हेनेन्य� ने���चा� एक माने.ष्य हे��� त्य�च्य� पात्ने�चा� ने�� सोप्पा�र� हे���. हेनेन्य�ने� त्य�च्य�कड� ज� क�हे� 
जमा�ने हे��� �� वि�कल�.

2 पार$�. वि�क� ने आल�ल्य� पा9श���ने त्य�ने� थ�ड�चा पा9सो� प्रा�विष��$च्य� हे���� दिदाल�, त्य�ने� त्य���ल क�हे� पा9सो� 
ग.पाचा�पा क�ढ�ने स्��:सो�ठ` ठ� �ल� हे���. त्य�च्य� पात्ने�ल� हे� मा�हे�� हे���. वि�ने� य� ग�ष्टी�ल� सो$मावि� दिदाल� 
हे���.

3 पा�त्रे म्हे!�ल�, हेनेन्य�, �� �.इय� अ$�:कर!��र सो9��ने�ल� क� अमिधाक�र चा�ल�� दा���सो? �� ख�ट� 
बा�लल�सो � पावि�त्रे आत्म्य�ल� @सो�वि�ण्य�चा� प्रायत्ने क� ल�सो. �� जमा�ने वि�कल�सो, पा! त्य���ल क�हे� 
पा9सो� स्��:सो�ठ` क� ठ� �ल�सो?

4 �� जमा�ने वि�कण्य�पा��u �.झे� हे���. आणि! वि�कल्य�ने$�र सो.द्धा� �� पा9सो� �.ल� जसो� पा�विहेज� �सो� खचा 
कर�� आल� असो��. अश� ��ईट ग�ष्टी कर��� असो� वि�चा�र �� क� क� ल�सो? �� माने.ष्य�$श� ने�हे�, �र 
दा���श� ख�ट� बा�लल�सो!

5 ज�व्हे� हेनेन्य�ने� हे� ऐकल� ��व्हे� �� ख�ल� पाडल� आणि! मार! पा��ल�. 
6 क�हे� �रु! ल�क�$ने� त्य�चा� शर�र ग.$ड�ळूल� � बा�हे�र ने�ऊने पा.रल�. ज्य� प्रात्य�क माने.ष्य�ने� हे� ऐकल�, �� 

अवि� भौयभौ�� झे�ल�.
7 सो.मा�र� ��ने ��सो�$ने$�र त्य�चा� पात्ने� आ� आल�, सोप्पा�र� वि�च्य� ने�ऱ्य�च्य� बा�बा��� ज� झे�ल� �� क�हे�चा

मा�हे�� नेव्हे��.
8 पा�त्रे वि�ल� म्हे!�ल�, माल� सो�$ग, �.माच्य� श���सो�ठ` �.म्हे�$ल� विक�� पा9सो� मिमाळू�ल�, (अमा.क) इ�क्य�चा 

पा9श�$ने� मिमाळू�ल� क�य?” सोप्पा�र�सो उत्तर दिदाल�, हे�य, आम्हे�ल� श�� वि�क� ने ���ढ�चा पा9सो� मिमाळू�ल�.
9 पा�त्रे म्हे!�ल�, दा���च्य� आत्म्य�चा� पार�क्षा� पा�हेण्य�चा� �� � �.झ्य�ने�ऱ्य�ने� क� ठरवि�ल�? ऐक! त्य� 

पा��ल�$चा� आ��ज ऐक��सो क�? ज्य� मा�!सो�$ने� �.झ्य� ने�ऱ्य�ल� पा.रल� �� दा�र�ज�ळूचा आहे��! (�.झ्य� 
ने�ऱ्य�ल� जसो� ने�ल�) �सो�चा �� �.ल�हे� ने���ल.

10 त्य�चा क्षा!� सोप्पा�र त्य�च्य� पा�य�ज�ळू ख�ल� पाडल� आणि! मा�ल�. �रु! मा�!सो� आल�, त्य�$ने� पा�विहेल� 
कO, �� मा�ल�ल� आहे�. त्य� मा�!सो�$ने� वि�ल� बा�हे�र ने�ल� आणि! वि�च्य� ने�ऱ्य�ज�ळू पा.रल�.

11 सो� वि�श्व�सो!�र� आणि! इ�र दुसोर� ल�क ज्य�$ने� य�वि�षय� ऐकल� �� अवि�शय भौयभौ�� झे�ल�.

7. 1 य�हे�ने 2: 15-17

15 जग��र किंकI�� जग���ल ग�ष्टीl�र प्रा�मा करु नेक�. जर क�!� जग��र प्रा�मा कर��, �र विपात्य�वि�षय� 
त्य�च्य� अ$�:कर!��प्रा�मा ने�हे�.

हे� बा�यबालचा� धाड� स्��$त्रे प्ल�नेवि@ल्ड ख्रिBश्चने सो�यन्सो चाचाने� �य�र क� ल� हे���. माEर� बा�कर एड� य�$ने� लिलविहेल�ल्य� किंकIग ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकल क�ट�शन्सो आणि! ख्रिBश्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा.क, सो�यन्सो अMड हे�ल्थ वि�थ कO ट� दा स्क्रिस्Jप्चासोमाधा�ल सो.धा�र�त्माक पारिरच्छे�दा�$चा� रचाने� आहे�.
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16 क�र! जग�� ज� सो� क�हे� आहे�, �� म्हे!ज� पा�पा� दा�हे�ल� सो$��षवि�!�र� लxविगक ��सोने�, ड�ळ्य�$चा� 
��सोने�, �सो$सो�र�वि�षय�चा� @. श�रकO हे� विपात्य�पा�सो�ने ने�हे��, �र जग�पा�सो�ने आहे��.

17 जग � जग���ल ��सोने� ने�हे�श� हे�� आहे��.पा! ज� दा���च्य� इच्छे�प्रामा�!� कर�� �� अने$�क�ळूपायa� 
जग�ल.

वि�ज्ञा�ने आणि! आर�ग्य

1. 275 : 1 (भौ�वि�क)-9

पादा�थ�ल� गमा��ण्य�सो�रख� ज��ने नेसो�� आणि! आत्मा� कधा�हे� मार� ने�हे�. पादा�थ�सोहे माने�चा� भौ�ग�दा�र� 
सो�व्या�पा� आणि! सो�शलिdमा�ने माने�कड� दुलक्षा कर�ल. य��रूने असो� दिदासो�ने य��� कO पादा�थ�चा� उत्पात्त� दा��, 
आत्म्य�माध्य� झे�ल� ने�हे� आणि! �� श�श्व� ने�हे�. म्हे!�ने पादा�थ हे� सोज��, सोज�� किंकI�� बा.जिद्धामा�ने ने�हे�. दा9�� 
वि�ज्ञा�ने�चा� प्रा�र$भौ किंबाIदू हे� आहे� कO दा��, आत्मा�, सो�सोमा���शक आहे�, आणि! दुसोर� क�!��हे� सो�माथ्य किंकI�� माने
ने�हे� - कO दा�� प्रा�मा आहे� आणि! म्हे!�ने �� दा9�� �त्त्� आहे�.

2. 458 : 32-8

ख्रिBस्�� धामा�मा.ळू�  मा�!सो� ने9सोर्विगIकरिरत्य� पादा�थ���ने आत्म्य�कड� �ळू���, जसो� @. ल अ$धा�र���ने प्राक�श�कड� 
�ळू��. "ड�ळ्य�ने� पा�विहेल�ल� ने�हे� आणि! क�ने�ने� ऐकल� ने�हे�" अश� ग�ष्टी� माने.ष्य माग य�ग्य कर��. पा|ल आणि! 
ज|ने य�$ने� स्पाष्टी भौ��� हे��� कO, मात्य माने.ष्य�ल� त्य�ग क� ल्य�लिश��य क�!��हे� सो�$सो�रिरक सोन्मा�ने मिमाळू� ने�हे�,
म्हे!�ने त्य�ने� सो� सो�$सो�रिरक��चा� त्य�ग करूने स्�गuय सो$पात्त� मिमाळू�ल� पा�विहेज�. माग त्य�ल� जग�चा� ओढ, हे��� 
आणि! उदिद्दोष्टी� य�$च्य�� क�हे�हे� सो�म्य नेसो�ल.

3. 241 : 31-8

स्�ग�च्य� र�ज्य��, श�श्व� सो.सो$��दा�� प्रा��श कर!� पा�पा� वि�श्व�सो�$पा�क्षा� "उ$ट�सो�ठ` सो.ईच्य� ड�ळ्य���ने ज�!� 
सो�पा� आहे�." पाश्च�त्त�पा, आध्य�त्मित्माक बा�स्टिप्�स्मा� आणि! पा.नेजन्मा य�द्वा�र�, नेश्वर�$ने� त्य�$च्य� भौ�वि�क वि�श्व�सो�$ने� 
आणि! ख�ट्या� व्यालिdमात्त्��चा� त्य�ग क� ल�. हे� @d क�ळू�चा� प्राश्न आहे� ज�व्हे� "�� सो� माल� [दा���ल�] 
ओळूख��ल, त्य�$च्य���ल लहे�ने�पा�सो�ने मा�ठ्यां�$पायa�." पादा�थ�च्य� दा�व्या�$ने� नेक�र दा�!� हे� आत्म्य�च्य� 
आने$दा�कड�, मा�ने�� स्���$त्र्य�कड� आणि! शर�र��र अ$वि�मा वि�जय�च्य� दिदाश�ने� एक मा�ठ�  पा�ऊल आहे�.

4. 273 : 1-9

हे� बा�यबालचा� धाड� स्��$त्रे प्ल�नेवि@ल्ड ख्रिBश्चने सो�यन्सो चाचाने� �य�र क� ल� हे���. माEर� बा�कर एड� य�$ने� लिलविहेल�ल्य� किंकIग ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकल क�ट�शन्सो आणि! ख्रिBश्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा.क, सो�यन्सो अMड हे�ल्थ वि�थ कO ट� दा स्क्रिस्Jप्चासोमाधा�ल सो.धा�र�त्माक पारिरच्छे�दा�$चा� रचाने� आहे�.
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पादा�थ आणि! त्य�चा� पा�पा, आज�र आणि! मा�त्य�चा� दा��� हे� दा���च्य� वि�रुद्धा आहे�� आणि! �� त्य�च्य�पा�सो�ने विनेघे� 
शक� ने�हे��. क�!��हे� भौ�वि�क सोत्य ने�हे�. भौ�वि�क इ$दि�य�$ने� दा�� आणि! आध्य�त्मित्माक सोत्य�चा� ज�!�� हे�ऊ
शक� ने�हे�. मा�ने�� वि�श्व�सो�ने� अने�क श�धा ल��ल� आहे��, पार$�. त्य�पा9कO एकहे� दा9�� वि�ज्ञा�ने�च्य� दा9�� 
�त्त्��लिश��य असोण्य�चा� सोमास्य� सो�ड�� शक� ने�हे�. भौ�वि�क ग�विहे�क�$माधा�ने �ज��ट �9ज्ञा�विनेक ने�हे��. �� 
��स्�वि�क वि�ज्ञा�ने�पा�क्षा� ��गळू� आहे�� क�र! �� दा9�� विनेयमा��र आधा�रिर� ने�हे��.

5. 120 : 7-14

वि�ज्ञा�ने भौ�वि�क इ$दि�य�$चा� ख�ट1 सो�क्षा उलट�ने ट�क��, आणि! य� उलट्या� पाद्धा��ने� माने.ष्य अत्मिस्�त्��च्य� मा�लभौ�� 
�थ्य�पायa� पा�हे�चा���. माग प्राश्न अपारिरहे�यपा!� उद्भ���: जर भौ�वि�क सो$��दाने�$ने� त्य�चा� �ब्य�� चा�$गल� 
असोल्य�चा� सो�मिचा� क� ल� �र मा�!�सो आज�र� आहे� क�? ने�हे�! क�र! �स्�� मा�!सो�सो�ठ` क�!��हे� पारिरस्थिस्थ�� 
विनेमा�! करू शक� ने�हे�. आणि! जर इ$दि�य�$ने� सो�$विग�ल� कO �� आज�र� आहे� �र �� बार� आहे� क�? हे�य, �� 
वि�ज्ञा�ने�� चा�$गल� आहे� ज्य�माध्य� आर�ग्य सो�मा�न्य आहे� आणि! र�ग असो�मा�न्य आहे�.

6. 124 : 25-31

आत्मा� हे� सो� ग�ष्टीlचा� ज��ने, पादा�थ आणि! विनेर$�र�� आहे�. आम्हे� सो9न्य��र �.ड���. �� मा�ग� घ्य�, आणि! 
विनेर्मिमाI�� क�सोळूल� पा�विहेज�. मा�ने�� ज्ञा�ने त्य�$ने� पादा�थ�चा� शdO म्हे!���; पार$�. दा9�� वि�ज्ञा�ने घे�विष� कर�� कO 
�� पा�!पा!� दा9�� माने�चा� आहे��, य� माने�माध्य� अ$�भौ�� आहे�� आणि! म्हे!�ने त्य�$ने� त्य�$च्य� हेक्क�चा� घेर आणि! 
�गuकर! पा.नेसोaचाविय� कर��.

7. 301 : 17-29

जसो� दा�� हे� पादा�थ आहे� आणि! मा�!�सो हे� दा9�� प्रावि�रूपा आणि! प्रावि�रूपा आहे�, मा�!सो�ने� त्य�चा� इच्छे� 
बा�ळूगल� पा�विहेज�, आणि! प्रात्यक्षा�� क� �ळू चा�$गल्य�चा� पादा�थ, आत्म्य�चा� पादा�थ आहे�, क�हे� @रक ने�हे�. 
माने.ष्य�कड� दुसोर� क�!��हे� पादा�थ किंकI�� माने आहे�, हे� वि�श्व�सो आध्य�त्मित्माक ने�हे� आणि! पाविहेल्य� आज्ञा�चा� भौ$ग 
कर��, �.झे� एक दा��, एक माने आहे�. मात्य माने.ष्य स्���ल� भौ�वि�क पादा�थ ��ट��, �र माने.ष्य "प्रावि�मा�" 
(कल्पाने�) आहे�. भ्रमा, पा�पा, र�ग आणि! मा�त्य� भौ�वि�क अथ�च्य� ख�ट्या� सो�क्षा���ने उद्भ����, ज� अने$� 
पारमा�त्म्य�च्य� कm �किंबाIदूच्य� बा�हे�रच्य� कलिथ� दृविष्टीक�ने���ने, माने आणि! पादा�थ�चा� उलट1 प्रावि�मा� सो�दार कर�� 
आणि! सो�क�हे� उलट� हे���.

8. 199 : 32-7

ज�व्हे� हे�मारने� ग्री�लिसोयने दा����$चा� ग�यने क� ल� ��व्हे� ऑलिंलIपासो अ$धा�रमाय हे���, पार$�. त्य�च्य� श्लो�क�द्वा�र� दा�� 
र�ष्ट्रां�च्य� वि�श्व�सो�� जिज�$� झे�ल�. मा�र्वि�Iपा�जक उपा�सोने�चा� सो.रु��� मा�$सोल��ने� झे�ल�, पार$�. लिसोने�ईच्य� 

हे� बा�यबालचा� धाड� स्��$त्रे प्ल�नेवि@ल्ड ख्रिBश्चने सो�यन्सो चाचाने� �य�र क� ल� हे���. माEर� बा�कर एड� य�$ने� लिलविहेल�ल्य� किंकIग ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकल क�ट�शन्सो आणि! ख्रिBश्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा.क, सो�यन्सो अMड हे�ल्थ वि�थ कO ट� दा स्क्रिस्Jप्चासोमाधा�ल सो.धा�र�त्माक पारिरच्छे�दा�$चा� रचाने� आहे�.
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क�यद्या�ने� ड�स्क्रिव्हेडच्य� ग�ण्य�� वि�चा�र ��ढ�ल�. मा�श�ने� एक� र�ष्ट्रां�ल� पादा�थ�ऐ�ज� आत्म्य�ने� दा���च्य� 
उपा�सोने�सो�ठ` प्राग� क� ल� आणि! अमार माने�ने� प्रादा�ने क� ल�ल्य� भौव्या मा�ने�� क्षामा��$चा� मिचात्रे! क� ल�.

9. 262 : 17-26

ईय�बा म्हे!�ल�: "मा� क�ने�ने� �.झे� ऐकल� आहे�; पा! आ�� मा�झे� ड�ळू� �.ल� पा�हे�� आहे�." माने.ष्य ईय�बाच्य� 
वि�चा�र�चा� प्रावि�ध्�ने� कर��ल, ज�व्हे� कलिथ� ��दाने� आणि! �स्��चा� सो.ख प्राबाळू हे�!� बा$दा हे�ईल. माग �� ज��ने 
आणि! आने$दा, आने$दा आणि! दु�ख य�$चा� ख�ट� अ$दा�ज सो�ड��ल आणि! विने�स्��थपा!� प्रा�मा करण्य�चा�, धा�र�ने� 
क�मा करण्य�चा� आणि! दा���च्य� वि�पार�� असोल�ल्य� सो� ग�ष्टीl�र वि�जय मिमाळू�ण्य�चा� आने$दा प्रा�प्� कर��ल. 
उच्चा दृष्टी�क�ने���ने प्रा�र$भौ करूने, एख�दा1 व्याdO उत्स्@� �पा!� उग���, जर� प्राक�श प्रायत्ने�लिश��य प्राक�श 
सो�ड��; क�र! "जिजथ� �.माचा� खजिजने� आहे�, वि�थ� �.माचा� हृदाय दा�ख�ल असो�ल."

10.    61 : 4-11

मा�ने�� स्ने�हे���ल चा�$ग.लपा!�चा� ��ईट��र आणि! अध्य�त्मित्माक प्रा�ण्य�$�र चाढ�� असोल� पा�विहेज�, अन्यथ� आने$दा
कधा�हे� जिंजIकल� ज�!�र ने�हे�. य� खग�ल�य स्थिस्थ��चा� प्रा�प्�� क� ल्य�ने� आपाल� सो$��� सो.धा�र�ल, ग.न्हे�ग�र� कमा� 
हे�ईल आणि! माहेत्त्��क�$क्षा�ल� उच्चा ध्य�य मिमाळू�ल. पा�पा�चा� प्रात्य�क दार� उ$चा��ल� पा�विहेज� आणि! स्��थ�चा� प्रात्य�क
पा�� कमा� क� ल� पा�विहेज�, ज�!�करूने आपाल्य� दा���चा� माहे�मा�ग वि�ज्ञा�ने�� �य�र हे�ईल.

11.    205 : 7-13, 32-3

पादा�थ�� ज��ने आहे�, आणि! पा�पा, आज�र आणि! मा�त्य� हे� ईश्वर�चा� विनेर्मिमाI�� आहे�, असो� मा�नेण्य�चा� चा�क क� व्हे� 
उघेड हे�ईल? पादा�थ�ल� बा.द्धा1, ज��ने किंकI�� सो$��दाने� ने�हे� आणि! उलट वि�श्व�सो हे�चा सो� दु:ख�चा� उगमा आहे� हे� 
कधा� सोमाज�ल? दा���ने� माने�द्वा�र� सो� विनेमा�! क� ल� आणि! सो� पारिरपा�! आणि! श�श्व� क� ल�.

ज�व्हे� आपा! पारमा�त्म्य�श� आपाल� सो$बा$धा पा�!पा!� सोमाज�ने घे���, ��व्हे� आपाल्य�ल� त्य�च्य�लिश��य दुसोर� 
क�!��हे� माने असो� शक� ने�हे�, - दुसोर� क�!��हे� प्रा�मा, शहे�!पा! किंकI�� सोत्य ने�हे�, ज��ने�चा� दुसोर� 
क�!��हे� भौ��ने� ने�हे� आणि! पादा�थ किंकI�� त्रे.ट1च्य� अत्मिस्�त्��चा� ज�!�� ने�हे�.

दा9विनेक क�व्या�

मा�र� बा�कर एड� य�$ने�

हे� बा�यबालचा� धाड� स्��$त्रे प्ल�नेवि@ल्ड ख्रिBश्चने सो�यन्सो चाचाने� �य�र क� ल� हे���. माEर� बा�कर एड� य�$ने� लिलविहेल�ल्य� किंकIग ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकल क�ट�शन्सो आणि! ख्रिBश्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा.क, सो�यन्सो अMड हे�ल्थ वि�थ कO ट� दा स्क्रिस्Jप्चासोमाधा�ल सो.धा�र�त्माक पारिरच्छे�दा�$चा� रचाने� आहे�.



रवि���रचा� बा�यबाल पा�ठ, मा�चा 19, 2023                                                                                                       पा�ष्ठ 8
वि�षय — भौ�वि�क

र�जचा� प्रा�थने�

दारर�ज प्रा�थने� कर!� हे� य� चाचामाधा�ल प्रात्य�क सोदास्य�चा� क�व्या असो�ल� "�.झे� र�ज्य य�;" मा�झ्य�माध्य�
दा9�� सोत्य,  ज��ने आणि! प्रा��� य�$चा� र�ज्य स्थ�विपा� व्हे��� आणि! मा�झ्य�पा�सो�ने सो� पा�पा�$�र र�ज्य करु द्या�;
आणि! �.झे� शब्दा सो� मा�ने�ज���चा� स्ने�हे सोमा�द्धा करु आणि! त्य�$च्य��र र�ज्य करु दा�!

चाचा माEन्य.अल, अने.च्छे�दा आठ��, वि�भौ�ग. 4

हे��� � क� �lचा� विनेयमा

दा मादार चाचाच्य� सोदास्य�$च्य� हे��� किंकI�� क� ��बाद्दोल �9रभौ�� किंकI�� क� �ळू �9यलिdक आसोdOचा उत्त�जने
दा�ऊ नेय�. वि�ज्ञा�ने�� दा9��  प्रा�मा एकट्या�ने�  मा�!सो��र र�ज्य कर��;  आणि! एक ख्रिBश्चने �9ज्ञा�विनेक प्रा�मा�� ग�ड
सो.वि�धा�$ने� प्रावि�किंबाIविबा� कर��, पा�पा�चा� किंनेIदा� कर��, खर� बा$धा.��, दा�नेश�रपा!� आणि! क्षामा� य�माध्य�. य� चाचामाधा�ल
सोदास्य�$ने� दारर�ज सो� प्राक�रच्य� ��ईट�पा�सो�ने ��चाल�ल�,  भौवि�ष्य सो�$गण्य�पा�सो�ने,  न्य�यविने��ड्यां�पा�सो�ने,  किंनेIदा�
करण्य�पा�सो�ने,  सोमा.पादा�शने���ने,  प्राभौ��  पा�डण्य�पा�सो�ने  किंकI��  चा.कOच्य�  मा�ग�ने�  प्राभौ�वि��  हे�ण्य�पा�सो�ने
��चाण्य�सो�ठ` प्रा�थने� कर���.

चाचा माEन्य.अल, अने.च्छे�दा आठ��, पा$थ. 1

क�व्या�चा� सो�क ��

आJमाक मा�नेलिसोक सो�चाने�वि�रूद्धा दारर�ज स्��:  चा�  बाचा��  कर!�,  आणि! दा��,  त्य�चा�  ने���  आणि!
मा�ने�ज���बाद्दोल त्य�च्य� जबा�बादा� .्̂य� वि�सोर!� किंकI�� दुलक्षा कर!� हे� य� चाचामाधा�ल प्रात्य�क सोदास्य�चा� क�व्या
असो�ल. त्य�ने� क� ल�ल्य� क� त्य�$बार�बारचा त्य�चा� न्य�य हे�ईल.

चाचा माEन्य.अल, अने.च्छे�दा आठ��, वि�भौ�ग. 6

_____________________
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