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लातूर :    सकल जैन समाज ि दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजजत ‘णमोकार मंत्रोपचार 
ि ध्यान ’ काययशाळेचे उद्घाटन दयानंद शशक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मा. लक्ष्मीरमणजी लाहोटी यांच्या शुभहस्ते संपन्न झाले. 
उद्घाटन पर मनोगत व्यक्त करताना मंत्रोचारण ि ध्यान का शशकायचे ?, त्याची गरज काय ? हे सांगत असतानाच 
विद्यार्थयाांसाठी ध्यान , एकाग्रता िाढिल्याने त्याचा होणारा सकारात्मक उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने यापुढेही डॉ. 
उददता शहा यांच्या मागयदशयनाची आम्हाला गरज आहे असे प्रवतपादन केले. 

स्िागतपर मनोगत व्यक्त करताना दयानंद शशक्षण संस्थेचे संयुक्त सचचि मा. सुरेशजी जैन यांनी णमोकार मंत्रोच्चार , त्याने 
चमळणारी अनुभूती विशद करत त्यातून चमळणारी उजाय , व्यक्तीला कशी वियाशील बनिते याची उदाहरणे ददली. डॉ. 
उददता शहा यांनी प्रस्तुत काययशाळेत णमोकार मंत्र वहलींग तंत्र प्रात्यक्षक्षक ददले , त्यासाठी आसन सुखासन ककिंिा पद्मासन 
असािे पण स्स्थर बसािे. पूरक (श्वास घेणे) , कंुभक (श्वास रोखणे) आक्षण रेचक (उच्छाश्वास सोडणे) यातीन वियात 
णमोकार मंत्राचे उच्चारण कसे केले जाते याचे प्रात्यक्षक्षक त्यांनी ददले ि करूनही घेतले. णमोकार मंत्राचा अथय समजािून 
सांवगतला. णमोकार मंत्राच्या योग्य उच्चाराणे आपले लक्ष कें दिभूत कसे होते , आपण एकाग्र कसे होतो आक्षण एकाग्रता 
साधतच ध्यान कसे लागते या ध्यानातून चमळणारी उजाय त्याचा प्रत्यक्ष अनुभि ही या प्रत्यक्षक्षकातून त्यांनी प्रत्ययास 
आणून ददला. मंत्रोच्चाराने मन-िचनात येणारी वनमयलताही त्यांनी लक्षात आणून ददली. णमोकार मंत्राच्या उच्चाराने मनात 
जो भािना योग वनमायण होतो त्याचा आपल्या शरररािर ि मनािर होणारा पररणाम शास्त्रीय पद्धतीने समजून देत त्याचे 
प्रात्यक्षक्षक ददले. या मंत्रोच्चाराची फलशृ्रती 
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या भािनेत होते. 

दीघय ओम्काराने िाढणारी स्मरणशक्ती, सकारात्मक उजाय यांचे महत्त्ि सांगत अवतशय सहज, नकळत या विया करून घेत 
अनुभूतीचा आनंद ददला. या काययशाळेचा लाभ समाजबांधिांनी घेऊन आपल्या घरातील पाल्यांनाही याचे महत्त्ि पटिून 
द्यािे जेणेकरून त्यांच्यातील उत्साह विगुणीत होईल असे मत प्र.प्राचायय डॉ. शशिाजी गायकिाड यांनी व्यक्त केले. प्रस्तुत 
काययशाळेचे आभार मा. सुनीलजी कोचेटा यांनी मानले तर सुत्रसंचालन डॉ. सुनीता सांगोले , सौ. विजया उदगीरकर, सौ. 
कल्पना बाळापूरे यांनी केले. 

काययशाळेस समाजातील बंधू-भगीनी तसेच दयानंद कला महाविद्यालयातील सिय प्राध्यापक-प्रशासकीय कमयचारी 
उपस्स्थत होते. उत्तम प्रवतसादात काययशाळेचे उद्घाटन संपन्न झाले. 

 


