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ाना�या �दशनेे  

 

         बेहद�या 	ानाचा प�रचय  (��तावना) 

 

गीतते सां�गतले आहे क� ज��हा ज��हा धम!"लानी होईल त��हा त��हा परमा�मा या &(ुट*वर साधारण ,पात येऊन 

अधमा!चा अतं करतील. मग आज काय अधम! आ/ण अ�याचार होत नाह* आहेत का?आ/ण मन(ुय पशसुमान वागताना 

�दसत नाह* आहे का?आजकाल हे जग इतकं दजा!ह*न कस ंकाय होत चाललयं? याउपर आणखीन काय क3लयगु यायच ं

बाक� आहे?जे आपण या �थलू डो8यांनी बघतो,केवळ तवेढेच स�य आहे का?आपण या पाच त�वां�या <�ुयलुोकात कसे 

आ/ण के�हा आलो याच े रह�य कोण सांग ूशकेल? याचे रह�य कुणीह* धम!=पता, धम!ग>ु ?कंवा महा�मा सांग ूशकत 

नाह*. @हणूनच Aीमत ्भगवत ्गीतते Aीकृ(णांनी सां�गतले आहे क�-(मीच सतं, महा�मा आ/ण ग,ंुचा उEदार करतो). 

केवळ परमा�माच आपFयाला <�ुयलुोकातनू अमरलोकात पोचGयासाठIच े�द�य 
ान देऊ शकतो. तसेच आपण या पाच 

त�वांतनू Jनघनू परम त�वां�या दJुनयेत कसे काय जाऊ शकतो, हे केवळ आपFयाला परमा�@याच े
ान घेतFयानतंरच 

समजत.े Kया�कारे मात�ेया गभा!त आधी बीजारोपण होत ंआ/ण मग �याला हळूहळू आकार येत येत तो पाच त�वांचा 

पतुळा तयार होतो.�याच�माणे आपण Jनराकार*तनू आकार* आ/ण आकार*तनू साकार* �व,पात हळूहळू अवतर*त 

झालोय. ज��हा न धरती, न वाय,ू न आकाश होत,े त�ेहा काय होते? तसेच चंM, तारे आ/ण नNO े कुठून आल*?आपण 

आधी कुठे होतो आ/ण आपण �Pुवीवर कसे काय आलो?जी  M(ुये आपण या �थूल डो8यांनी पाहतो ती जर खोट* 

असतील तर मग स�य काय आहे?आज आपले देवी देवता कुठे आहेत?त ेपण आज मन(ुय ,पात धरतीवर वावरत आहेत 

का?आज या  �Pुवीवर जेवढे धम! आहेत त ेया काह* हजार वषाRपवूSच आले आहेत, पण आपले T@हांड तर काह* खरब वष! 

जुने आहे ना.मग हे प�हले प�हले धम! =पता आहेत �यांचे पवू!ज कोण आहेत?आ/ण हे सव! धम! याय�या आधी कुठला धम! 

होता?परमा�मा धमा!शी बांधील आहे का?परमा�@याला आपण घरबसFया �ाUत क, शकतो का?आपल* �Pुवी या 

T@हांडात एका सयुी�या टोकाएवढ* आहे फWत, आ/ण आपFया शा�Oात 3ल�हले आहे क� NणाNणाला T@हांड ेJनमा!ण 

होतात आ/ण सपंतात, तर अनतं कोट* T@हांड ेकाय आहेत, ती कशी तयार झाल* आ/ण कुणी बनवल*, आ/ण या अनतं 

कोट* T@हांडाचा मालक कोण आहे? या T@हांडाचा चालक कोण आहे, तो त ेT@हांडाच े �यवहार कसे चालवतो आ/ण 

T@हांडाच े=वसज!न कसे करतो. अ=वनाशी दJुनया कुठे आहे आ/ण आ�मा Jतथे कसा काय जाऊ शकतो. बेहदचे अमया!द 

=वXव ?कती मोठे आहे?�या�या आ�द,मEय आ/ण अतंाच ेरह�य काय आहे?या सव! �Xनांच ेउ�तर जाणून घेGयासाठI 

आपFयाला या प�ुतकातील अमया!द 
ान सागरात खूप खोलवर जावे लागेल आ/ण नतंर जी मा�हती 3मळेल �याने 

तमुच ेसमाधान होईल. आ/ण नतंर त@ुह* परम शांती�या मागा!वर अYेसर �हाल कारण आ�म�व,प होऊन परम शांती 

मEये ल*न होण ंहेच तर आपल ंअJंतम Eयेय आहे. परम शाZती.     
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     १. मया��दत(हद) आ�ण अमया�द(बेहद)आ�मे 

       ----------------–-------------------------- 

 

हद (मया!�दत) @हणज ेपाच त�वांचे आ/ण बेहद (अमया!द) @हणज ेया मया!�दत =वXवा�या पल*कड ेअसणारे परम 

त�वांचे जग. आ�@या�या रह�याब[ल तर आपण सव! जण जाणतो आ/ण माZय करतो, पण �या�या मळू 

�व,पाशी आपल* ओळख आहे का? मया!�दत आ�@याच े&जुन त�वांपासनू झाले आहे तर अमया!द आ�मा परम 

�काशापासनू &िुजत आहे. मया!�दत आ�मा आ/ण जीवा�मा यात काह*च फरक नाह*, कारण दोZह*ह* अमया!द 


ानापासनू लांब राहतात आ/ण �यांचे परम स�य 
ानाशी काह*च देणे घेणे नसत.े हे मया!�दत आ�मे या मायावी 

दJुनयेतच म"न असतात आ/ण याउलट अमया!द आ�मे परम �द�य 
ाना�या शोधाथ! सगळीकड ेभटकत राहतात, 

आ/ण =वXव कFयाण कसे करता येईल त ेबघत असतात. 

  मया!�दत आ�@याच े�थूल शर*र, सू̂ म शर*र आ/ण कारण शर*र असत ेतर  अमया!द आ�@याच े�थूल, सू̂ म, 

कारण,महाकारण आ/ण परम महाकारण शर*र असत.े अमया!द आ�@यामEये अमया!द शWती असतात Kया 

अनेकानेक आवरणां�या खाल* दबलेFया असतात. @हणूनच या शWती जागवGयासाठI आ�@या�या शWती 

जागवायला ह�यात.अमया!द आ�@यांमEये अमया!द परम �काश आहे जो अनतंानतं सयूाR�या शWती पेNाह* जा�त 

शWतीशाल* आहे. या शWतींना जाYतु करGयासाठI आ�@याला चार प,ुषाथाR�या_वारे (
ान, योग, सेवा, धारणा) ह* 

आवरणे (पटेु) दरू करावी लागतील. 

 

*हद�या (मया!�दत) आ�@यावर*ल आवरणे:-  १) आकाश   २) वाय ु  ३) अि"न   ४) जल   ५) �Pुवी 

 

*बेहद (अमया!द) आ�@यावर*ल आवरणे:-  १) परम �काश  २) परम महात�व   ३) परम त�व(परम आकाश, परम 

वाय,ू परम अि"न)  ४) �थूल आकाश त��व  ५) �थूल वाय ू  ६)  �थूल अि"न   ७) �थूल जल  ८) �थूल �Pुवी त�व 

 

आता �Xन हा आहे क� आ�@यामEये शWती कशी येईल. �यासाठI गीतते भगवान Aीकृ(णांनी सां�गतले आहे क� "हे 

पाथ!, त ू देह आ/ण देहा�या सव! सबंधंीकांना =वस,न, मला @हणज ेपरमा�@यालाच  फWत, लNात ठेव,@हणज े

ससंारात राहून सEुदा मनाने सतत माhयाशी एक,प रहा,तर मी तझु ेमागील सव! पाप न(ट क,न तलुा उंचच उंच 

परमधामामEये घेऊन जाईन." गीतमेEये सiुा Jनरंतर कम!योगाच ेवण!न आहे. यासाठI आ�@याला आ�म�व,पाचा 

अjयास करावा लागेल. (अjयास @हणज ेसतत �य�न कर*त रहाणे.)या अjयासाने आ�मा अनेकानेक आवरणांना 

दरू क,न योगबला_वारे परम �काश �ाUत करतो. आ�म�व,पामEये राहून बiुीने आपण �या बेहद�या अ=वनाशी 

परमधामामEये जाऊन, बेहद�या परमा�@याकडून परम शWती घेऊन आपFया बेहद�या शWतींना जाYतु क, 

शकतो. बेहद�या पावर हाऊस कडून शWती घेGयासाठI माO आपFयाला आ�@या�या वरची  सव! आवरणे दरू करावी 
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लागतात. आ�मा ज��हा परम �काश �ाUत करतो त�ेहा सवा!त आधी आकाश त�व �याला Yहण करतो आ/ण 

आकाश त�व परम �काशाला परम अि"न, आ/ण परम वायमुEये पkरवतSत करतो. कारण आपले वायमुडंळ 

नकारा�मक ऊजlने भरलेले आहे, Kयामळेु आकाश त�व परम �काशाला वायमुडंळात =वसिज!त करतो. @हणून परम 

�काश Yहण करायचा असFयास ह* सव! आवरणे दरू करणे अ�यावXयक असत,े KयासाठI आ�@याला परम 
ान 

धारण करावे लागत े  आ/ण Jनरंतर कम!योगाचा अjयास क,न आपल* आ�मKयोत जाYतु करावी लागत.े 

Kया�माणे �दवा पेटवGयासाठI केवळ एक �ठणगी ?कंवा Kयोत परेुशी असत,े �याच�माणे आ�मKयोत जाYतु 

झाFयानतंर �या�या वरची सगळी आवरणे आपोआपच दरू होतील आ/ण आ�मा आपFया मळू �व,पाला �ाUत 

करतो. 

 

--------------------------------------------------------- 
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२.�शव,महा�शव आ�ण परम महा�शव यामधील अतंर  

 

-------------------------------------------------------- 

 

भWती मागा!त 3शवाला �वयभं ू(@हणज ेजZम मरण नसलेला) @हणतात. पण मग खरंच 3शव मरत नाह*त का?3शव 

आपFया T@हांडाचा मालक आहे @हणज े Jनमा!ता आहे. Jनराकार* अव�थेत असताना 3शव T@हांडाची रचना 

करतो.नतंर 3शव Jनराकार* पासनू आकार* �व,पात येतो. 3शव- शWती हे ,प आकार* आ/ण शकंर-पाव!ती हे ,प 

साकार* ,प होय. 3शवाला आपण �वयभं ू@हण ूशकत नाह* कारण �याचा पण रचनाकार महा3शव आहे. महा3शव 

galaxy चा मालक आहे. असे अनतं कोट* T@हांड आहेत आ/ण ��येक T@हांडाचा मालक 3शव आहे, @हणज ेअसे 

अनतंानतं 3शव आहेत. महा3शवाचा पण रचनाकार आहे परम महा3शव. परम महा3शव universe चा मालक ?कंवा 

रचनाकार आहे. 

    ज��हा T@हांडाची स>ुवात होत ेत��हा 3शवा�या समयाची पण स>ुवात होत.े जसे महा3शव सकंFप करतो क� "मी 

एकातनू अनेकाची Jन3म!ती क, इि�छतो" त��हा परम �काशा�या तकुnयांपासनू अनतंानतं 3शव तयार होतात. 3शव 

आधी Jनराकार* पासनू आकार* होतो. Jनराकार* 3शव-शWती पासनू =व(णचूी रचना झाल*. =व(णू�या नाभी पासनू 

T@हाजी Jनमा!ण झाले. T@हाने सकंFपापासनू फkरXत े ?कंवा देवदतूाचंी रचना केल*. यानतंर सवा!त आधी फkरXत े

?कंवा देवदतूांची दJुनया होती. या देवदतूांपासनू मग देवता तयार झाFया.मग देवतांपासनू मन(ुय तयार झाला. 

रचना वाढत गेल* तसतसे या T@हांडाच ंपतन होत गेल.ं �लय, कFप �लय होत रा�हले तसेच T@हांडाच े&जुन आ/ण 

=वसज!न पण होत रा�हले. 3शवाने आपFया सकंFपातनू �वतः मधून शWती तयार केल*. 3शव-शWती आकार* ,पाने 

3शवपरु* मEये राहतात. �हमालयात राहणारे शकंर पाव!ती हे  3शव शWती चे साकार* ,प आहे. 

   एक सयू! @हणज ेएक T@हाडं.एका T@हांडाचा रचनाकार 3शव आहे. आ/ण अशी अनतं कोट* T@हांड ेआहेत. @हणज े

असे अनतं कोट* 3शव पण असले पा�हजेत, कारण त े �याचे मालक आहेत. मग या सग8यांना Jनमा!ण कुणी 

केले?तर मग महा3शव जो महाT@हांडाचा रचनाकार आहे तो पण आहे, कारण �याने galaxy ची रचना केल*. आ/ण 

=व
ाना�या सांगGयानसुार अशा अनेकानेक galaxy आहेत, तर मग महा3शव पण अनतं असतीलच. महा3शवाचा 

पण रचनाकार आहे परम महा3शव जो universe च मालक आहे. तसेच आज =व
ान @हणतये क� असे (१० �या पढेू 

५०० शZूये एवढे)  universe आहेत, @हणज ेतवेढेच परम महा3शव पण आहेतच ना. अमया!द =वXव अनतं आहे आ/ण 

�याचे रचनाकार पण वेगवेगळे  आ/ण अनतं आहेत. 3शव, महा3शव आ/ण परम महा3शव समजून घेGयासाठI 

आपण समयचq समजून घेऊ. एका T@हांडाचा मालक 3शव rयाच ेघnयाळ �या�या सोबतच चाल ूहोत ेआ/ण त े

�या�या परुतीच मया!�दत राहत.े 

   आपFया शा�Oांनसुार एका T@हांडाची आय ुT@हाची १०० वषl @हणज े3शवाची आय ुपण तवेढ*च हे सरळ आहे ना. 

@हणज ेह* १०० वषl पणू! झाल* क� 3शव सयूा!मEये �वेश क,न काला"नी तयार क,न पणू! T@हांड आपFया आत 
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समा=व(ट क,न काला"नी मEये न(ट होतो आ/ण �या�यापासनू black hole Jनमा!ण होतो. आज आपFया galaxy 

मEये असे ?कतीतर* black hole ?फरत आहेत. Black hole �या आत पण 3शव आहे. याच े�माण @हणज े�यातल* 

ग,ु�वाकष!ण शWती. @हणजचे 3शवाची चैतZय शWती, अशी शिWत जी त��हा तयार होत ेज��हा 3शव सयूा!त �वेश 

क,न आपFया आतनू काला"नी तयार क,न सव! T@हांडाचा नाश करतो, आ/ण �याचा black hole तयार होतो. 

शा�Oानसुार ��येक NणाNणाला अनतंानतं T@हांडांची JनमSती  होत ेआ/ण नाश होतो. आता हा Nण कुणाचा? तर 

महा3शवा�या Nणात अनतं कोट* T@हांड बनतात आ/ण =वसिज!त होतात. जसे आपFया घnयाळात ३ काटे असतात 

ना,�यातल* सेकंद काtयाची सईु 3शवाची, 3मJनट काtयाची सईु महा3शवाची आ/ण तास काtयाची सईु परम 

महा3शवाची.या�याव,न आता त@ुह* अनमुान लावा क� अमया!द =वXवा�या रचनाकारा�या सईुची गती काय असेल? 

     T@हाची १०० वषl, महा3शवाचा एक Nण असतो. ज��हा 3शवाची शWती सपंत ेत��हा 3शव आपFया T@हांडाच ं

=वसज!न करतो. त��हा 3शव पण सामाZय जीवासारखा होतो, परमा�@याचा सामाZय आ�मा होतो. 3शव Jनराकार* 

,पाने परमधामामEये राहतो आ/ण तो आपFया अवतारां�याकडून काम क,न घेतो. 3शव Jनराकार* ,पात राहून 

आकार* 3शव-शWती कडून काम क,न घेतो(ज े 3शवपरु*त राहतात) आ/ण 3शव शWती, शकंर पाव!ती कडून काम 

क,न घेतात(हे कैलास पव!तावर राहतात). ज��हा ज��हा धरतीवर आसरु* शWती वाढतात त��हा त��हा शकंर �लय 

क,न =वनाश करतो. 

 

४ यगु झाFयानतंर ------------------ अध!�लय होतो 

७१ वेळा अध!�लय ------------------------ �लय होतो 

 

ज��हा जे�हा धम! "लानी होऊन पाप आ/ण अ�याचार अJत�माणात वाढतात त��हा 3शव; शकंर भगवानां�यकडून 

तांडव क,न घेतात. Galaxy चे आय(ुय सपंFयानतंर महा3शव पण महाकाल होऊन महा�लय करतो आ/ण आपFया 

रोमारोमात अनतं कोट* T@हांड सामावनू घेतो, अशा�कारे &जुन =वसज!न होतच राहत.े 

  आज आपFया T@हांडाची पkरि�थती अशी आहे क� 3शवाने या T@हांडाची  JनमSती T@हा�या प�हFया  ५० वषा!त 

केल* होती. T@हाचा प�हला पराध! सपंला आहे. ज��हा ज��हा 3शवातील शWती सपंत ेत��हा त��हा =वसज!न होत.े 

�यानतंर 3शव, महा3शवाकडून शWती घेऊन पZुहा &जुन करतो. ज��हा 3शव &िु(टची रचना करतो त�ेहा �याला पण 

मन, वचन आ/ण कमा!नसुार कम!बधंन लाग ूहोत.े @हणज े3शव, महा3शव, परम महा3शव ज��हा जे�हा सकंFपातनू 

&िु(टची रचना करतात त��हा �यांना पण कम!बधंन लाग ूहोत.े Jनराकार 3शवसEुदा कम!बधंनात अडकतो. 

    ज��हा तो रचना करतो त��हा �याची परम लाईट कमी होत.े Jनराकार* 3शवाच ेकाम T@हांडांना JनयOंीत करणे हे 

आहे. 3शव पणू! T@हांडावर लN ठेवतो. शकंर एक साकार* अवतार आहे. Jनयमानसुार जो &जुन करतो तोच फWत 

=वसज!न क, शकतो. =वसज!न @हणज ेमWुती. 
ानानसुार ज��हा 3शव या T@हांडाचा अतं करतो त��हा मोN ?कंवा 

मWुतीला �ाUत होतो. बेहदचे 
ान हे परम �काशाच े 
ान आहे आ/ण हेच त@ुहाला परम स�य 
ान देत.े 

क3लयगुातील मन(ुयाला वाटत ेक� कम!कांड केFयाने मोN �ाUत होतो पण हे चूक आहे. 
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    3शव हाच परमा�मा आहे. परमा�@याने देवदतू आ/ण देवता यांची Jन3म!ती केल*. देवदतू परम त�वांचे होत ेआ/ण 

देवता तीन त�वां�या हो�या. मन(ुय जीवा�मा झाले आहेत. �ाGयांना पण जीवा�माच @हणावे लागेल. जी लोकं 

आ�मा आ/ण परमा�@याच े
ान जाणतात �यांनाच केवळ मन(ुय @हणता येईल. जो परमा�@याला जाणत नाह* तो 

केवळ जीव @हणता येईल. मन(ुयाने 3शवाच ेEयान करावे, कारण 3शव पण शकंराच ेEयान करतो. परंत ुअनेक &जुन 

=वसज!नामळेु आता 3शवामEये शWती रा�हल* नसFयाने सवाRनी सवu�च परमा�@याच ेEयान करणे यो"य ठरेल. या 

आपFया T@हांडाचा 3शव देखील शWती ह*न झाला आहे. जर आ�@याला कायमची जZम मरण चqातनू सटुका 

क,न, आपला आ�मा �चरंतन ठेवायचा असेल तर सवu�च परम परम परम महा3शवाची आराधना करावी लागेल. 

    Aी मत ्भगवत ्गीतमेEये एक खूप चांगल* गो(ट सां�गतल* आहे क� "हे अजु!ना जर त ुपरम पदावर जाऊ इि�छत 

असशील तर परम त�वांना सयूा!�माणे �वतः मEये �का3शत कर, तरच त ूजीवन <�ुय�ुया पार जाशील आ/ण परम 

पदाला �ाUत करशील.qु(ण सवu�च परमा�@याचाच अवतार होत,े Aी qु(ण @हणाले क� "त ूमलाच केवळ आठवत 

रहा, सव! धम! �याग क,न मला शरण ये,माझे 
ान घे,तर मी तलुा उंचच उंच परमधामामEये घेऊन जाईन." @हणून 

गीतते हे पण सां�गतले आहे क� " मी जप, तप, Eयान ?कंवा योगा_वारे नाह* तर मvुय�वे क,न 
ाना_वारेच साEय 

होतो ?कंवा �ाUत होतो." 

 

--------------------------------------------------------- 
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   ३. कालच$ आ�ण %&Bयाचा काल 

 

--------------------------------------------------------- 

 

क3लयगुाची आय ु -  ४ लाख, ३२ हजार वषl 

_वापार यगुाची आय ु -  ८ लाख, ६४ हजार वषl 

Oतेा यगुाची आय ु -  १२ लाख, ९६ हजार वषl 

स�य यगुाची आय ु -  १७ लाख, २८ हजार वषl 

एक चतयुु!गाची आय ु -  ४३ लाख, २० हजार वषl 

 

*धरतीवर ज��हा ४ यगु सपंतात ---- अध! �लय होतो (४३ लाख, २० हजार वषl) 

*ज��हा ७१ वेळा चतयुु!ग होतात ---- १ मZवतंर होत े (१ �लय) 

 *१४ मZवतंर (�लय) ----- १ कFप �लय 

 

(एक कFप �लयामEये ३ ह* लोक भ,ूभवू, �वग! लोक नाश पावतात, @हणज े�वगा!तील देवता पण नाश पावतात. 

देवतांच ेआय(ुय T@हाचा १ �दवस) 

१४ मZवतंर = १००० चतयुु!ग = T@हाचा १ �दवस (@हणज े४ अरब ३२ करोड वषl) 

 

१ चतयुु!ग             = १ अध!�लय 

  ७१ चतयुु!ग                 = १ मZवतंर (�लय) 

१००० चतयुु!ग       = १ कFप �लय 

३६००० कFप �लय   = १ महाकFप �लय 

 

T@हाच ेसमय चq 

 

T@हाचा १ �दवस = १००० चतयुु!ग = ४ अरब, ३२ करोड वषl 

 

T@हाचा १ �दवस + १ राO= ८ अरब, ६४ करोड वषl 

 

T@हाचा १ म�हना = २ खरब, ५९ अरब, २० करोड वषl 

 

T@हाच े१ वष! = ३१ खरब, १० अरब, ४० करोड वषl 

 

T@हाची ५०वषl (१ पराध!) = १५ नील, ५५ खरब, २०अरब वषl 
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T@हाची १०० वषl (२ पराध!) = ३१ नील, १० खरब, ४० करोड वषl 

 

*१ T@हांडाच ेआय(ुय = T@हाची १०० वषl 

 

T@हाची १०० वषl पणू! झाल* क� 3शवामधील शWती सपंत ेआ/ण 3शव सयूा!�या आत �वेश क,न काला"नी 

तयार क,न पणू! T@हांडाच े१४ लोक (७ वरच े+ ७ पाताल लोक) आपFया रोमारोमात खेचनू घेतो @हणज ेपणू! T@हांड 

आपFया आतमEये सामावनू घेतो आ/ण एक xलकै होल तयार होतो. या 3शवापाशी आता परत नवीन T@हांडाची 

रचना करGयासाठI शWती नसFयाने तो असाच galaxy मEये ?फरत राहतो. =व
ानाने पण आपFयाला 3शकवले 

आहे क� असे ?कतीतर* black hole आपFया galaxy मEये ?फरत असतात. आता महा3शव दसुyया एखा_या 3शवाला 

T@हांडाची रचना करायला लावतो, @हणून असे @हणतात क� �JतNणात अनतंानतं T@हांडाची रचना होत ेआ/ण 

नाश पावत.े अशा�कारे उ�पि�त, �लय, महा�लय यांच ेचq सतत चाल ूआहे, यालाच महाकFप चq असे @हणतात. 

 

  *वत!मान समय-�हदं ूकालगणना 

 

T@हाचा प�हला पराध! सपंनू दसुरा पराध! चाल ूआहे. दसुyया पराधा!चा प�हला �दवस चाल ूआहे. प�हFया �दवसाच े६ 

मZवतंर सपंले आहेत, ७ वा मZवतंर चाल ूआहे. ७ �या मZवतंराच े २७ चतयुु!ग सपंले आहेत, २८ वे चतयुु!गाच े

क3लयगु  चाल ूआहे. क3लयगुाची पण जवळपास ५११८ वषl पणू! झाल* आहेत. 

     शा�Oानसुार क3लयगुाची आता बाFयाव�था चाल ूआहे. क3लयगुाची पतूS �हायला अजून ४लाख, २६ हजार ८८२ 

वषl बाक� आहेत. @हणज ेजर हा कFप आ/ण rया T@हांडाची पतूS �हायला खरब वषl 3शFलक असतील तर मग 

आता काळ कोणता चाल ूआहे? कारण �हदं ूकालगणनेनसुार किFक अवतार �हायला अजून लाखो वषाRचा अवधी 

3शFलक आहे. मग आपFयाला �Xन पडतो क� ईXवर पण काळा�या काळात गरुफटलेला आहे क� काय?तो कालचq  

बदलनू का टाकत नाह*? ईXवर का समयचq पणू! �हायची वाट बघत आहे? ईXवर rया &िु(टची ि�थती लNात घेऊन 

सiुा पkरवत!न का करत नाह* आहे. हे असे काह* �Xन आहेत Kयाची उ�तरे केवळ परम=पताच देऊ शकतो. 
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            ४. बेहदचे �व)व *कती मोठे आहे? 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

हे =वXव ?कतपत मोठे आहे? �Xन अगद* छोटासाच आहे पण उ�तर इतके सहज आहे का? आज आपण सव! धम!, 

जाJत, पथं, आ/ण अनेक बधंनां�यामEये अडकलेले आहोत. या सव! मायाजाळातनू, मोह आ/ण सबंधं यातनू मनाने 

आपण कसे काय मWुत होऊ शकतो? या �Pुवीपासनू लांब अशी एखाद* दJुनया आहे का, िजथ ेह* सार* बधंने समाUत 

होतात आ/ण आ�मा मळू �व,पात ि�थत होतो, आ/ण त ेशWय आहे का? 

  बेहदच े =वXव ?कतपत मोठे आहे? शा�Oानसुार अशी अनतं कोट* T@हांड ेआहेत, १ T@हांड @हणज े१ सयू!. एका 

सयूा!ची ग,ु�वाकष!ण शWती िजथपयRत पोचत ेJतथपयRत T@हापरु* आहे @हणज े१ T@हांड आहे. =व
ानानसुार १५० 

अरब �काश वषाRपयRतच ेयJूनवस! =विजबल आहे. १५० अरब �काश वष! आपFया यJुनवस! ची ० (शZूय) कला आहे 

आ/ण या कले�या यJुनवस! मEये अरबz गेलेWसी आहेत आ/ण १ गँलWसी मEये असे ?कतीतर* अरब सयू! मडंळं 

आहेत, जसे क� आपFया आकाशगगंा गँलWसी मEये जवळपास ८०० अरब सयू! मडंळं आहेत. आपFया शजेारची 

गँलWसी एं|ोमेडा मEये जवळपास १००० सयू! मडंळ आहेत. अरबzनी सयू! मडंळं एकO येऊन १ गँलWसी तयार 

होत.ेआ/ण �या�या मEयावर जो महासयू! आहे �या�या शWती�या जोरावर ८०० अरब सयू! मडंळं ?फरत असतात 

जसे आपFया सयूा!भोवती Yह ?फरत असतात.तर त@ुहाला  अदंाज येईल क� महासयूा!ची ग,ु�वाकष!ण शWती ?कती 

असेल Kया�या भोवती अनेक अरब सयू! मडंळं ?फरत आहेत. १ गँलWसी ची ग,ु�वाकष!ण शWती जवळपास १ लाख 

�काश वषl एवढ* असत.े अशी ?कमान ८०० अरब सयू! मडंळं आपFया galaxy मEये आहेत. अशा अनेक अरब galaxy 

3मळून एक universe तयार होत.े आ/ण असे अनेक खरब universe, १५० अरब �काश वषा!�या घे-यात आहेत 

Kयाला आपण visible universe @हण ूशकतो. तर मग �या�या पल*कड ेकाय आहे? हे तर =व
ान पण �प(टपणे 

सांग ूशकत नाह*. आताच े=व
ान केवळ मFट*वस! पयRतची मा�हती सांग ूशकत.े पण आपल* धरती �या अनतंानतं 

=वXवा�या तलुनेत सईू�या एका टोकाएवढ* पण नाह* आहे. आपला जो सयू! आहे ना, �या�या पेNा अनेक खरब मोठे 

सयू! या =वXवात अि�त�वात आहेत. 

       १५० अरब �काश वषा!च ेदश!नी  universe सiुा शZूय शWती (power) इतके आहे. १५० अरब पयRत शZूय कलेचे 

T@हांड आहे, आ/ण इथून पढूचे १ कलेच े
ान घेGयासाठI आपFयाला कला आ/ण काल चq समजून }यावे लागेल. 

       =व
ान पण हे 
ान जाणनू घेGयासाठI उ�सकु आहे क� �पेस (अवकाश) काल (वेळ) आ/ण �पीड (वेग) यामEये 

आपसात काय सबंधं आहे? आ�@यामEये जेवढ* शWती असत ेतवेढ*च =वचाराचंी शWती आ/ण िज[ जा�ती असत े

आ/ण या सकंFप शWती�या जोरावर आ�मा वा~ेल त ेक, शकतो. परंत ुआता आ�@याची शWती नगGय 3शFलक 

आहे, आ/ण �यामळेु �याची आकलन शWती पण नगGय आहे �याचा पkरणाम @हणून बiुी या पाच त�वांमEये 

अडकून पडल* आहे. 
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    परम 
ान समजFयावरच केवळ आ�मा सगळी ग=ुपत ं जाणून घेऊ शकतो. आ�@याला परम आ�@याने 

रचले,परम आ�@यांना परम=प�याने रचले. पणू! बेहद�या =वXवामEये परम=पता केवळ एक आहे आ/ण परम आ�मे 

माO अनेक आहेत. सवu�च परमा�@याने परम=प�याची रचना केल* आ/ण परम =प�याने परम आ�@याला रचले. 

परम आ�@यांनी देवा�@यांना रचले आ/ण देवा�@यांनी मन(ुय आ�@याला रचले. आता मन(ुय आ�मे पण पतन होत 

होत ८४ लाख योनी भोगत आहेत. बेहदचे =वXव समजून घेGयासाठI आधी मी कोण आहे हे जाणून घेणे आवXयक 

असत.े “मी आ�मा आहे आ/ण शर*र तर आ�@याच ेकमा!चे एक साधन माO आहे." पाच त�वांच ेशर*र तर काह*च 

नाह*. धरतीपासनू २०० ?कमी वर�या �दशनेे, िजथ ेग,ु�वाकष!ण शिWत सपंत ेJतथून आकाश त�व स>ु होत.े तसेच 

आपFया �थूल शर*रात (पांचभौJतक) वायवीय शर*र आहे आ/ण �या�या आतमEये आकाश त�वाच ेशर*र आहे. 

आकाश त�वा�या शर*रा�या आतमEये महत�वाचे शर*र असत ेआ/ण महत��वाचे शर*रा�या आतमEये अशंमाO 

परम त�वाच ेशर*र असत ेआ/ण Jतथेच सव! मा�हती आ/ण आ�@याला Jनय�ंOत करणार* शिWत असत.े िजला 

जागतृ क,न आपण सू̂ म, कारण आ/ण महाकारण शर*र चाज! क, शकतो आ/ण �द�य Mिु(टने आपण �द�य लोक, 

अनतं कोट* T@हांड, अनेक अरब, खरब सयू!, आ/ण पणू! बेहदच े=वXव बघ ूशकतो. 

     बेहदच े =वXव का बनले, कसे बनले, Jनराकार* =वXव कसे तयार झाले, =वXव Jनराकार*तनू आकार* आ/ण 

आकार*तनू साकार* कसे तयार झाले, बेहद =वXवाचा रचनाकार कोण आहे? लौ?कक, अलौ?कक आ/ण पारलौ?कक 

=वXव कसे असत?ेकेवळ आपले T@हांड नाह* तर, अशा अनतं कोट* T@हांडापासनू galaxy तयार झाल* आहे आ/ण 

अनतं galaxy पासनू universe तयार झाले आहे. आ/ण अशा १० �या पढेू ५०० शZूय लावFयास जी सvंया येईल 

एवढे universe आहेत. समMु ?कनार* वाळूच ेजेवढे कण असतील, अदंाज ेतवेढे universe आहेत. अमया!द =वXव 

समजून घेGयासाठI बiुी पण अमया!द ?कंवा बेहदची पा�हज ेआ/ण बेहदची बiुी येGयासाठI आ�मा स�व�धान 

पा�हज.े आज वायमुडंळात नकारा�मक ऊजा! भरFयाने आ�मे तमो�धान झाले आहेत. नकळतपणे आ�मे Xवासावाटे 

नकारा�मक वाय ूघेत आहेत Kयामळेु आपले शर*र Jनगे�ट�ह झाले आहे आ/ण हे आपFया =वचारांना �भा=वत करत 

आहे. आ�@याची शWती जागतृ करGयासाठI आपFयाला आपFया मनाला बदलावे लागेल Kयामळेु आपFया 

वायमुडंळात पण बदल होत जाईल. 

 

--–----------------------------------------------------- 
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५. अमया�द �व)वाच ेमालक *कंवा बेहदच ेवडील कोण? 

 

--–----------------------------------------------------- 

 

आँलमाईट* आँथाँर*ट* कोण आहे? अFट*मेट पार T@ह परमेXवर कोण आहे? Kयाला मोह@मद साहेब “नरू" 

@हणतात, जीसस “लाइट" @हणतात  तो कोण आहे?Kयाने एव�या मो�या दJुनयेची रचना केल*, एवढे यJुनवस! 

बनवले, अनेक अरब, खरब गँलWसी, अनेक अरब, खरब सोलर 3स�ट*म बनवFया तो कोण आहे? जो या =वXवाचा 

कता!धता! आहे �याची शWती ?कती असेल? तो कुणीतर* असेलच हे =वXव चालवणारा, पण एकाचवेळी वेगवेग8या 

�ठकाणी वेळेचे ग/णत आ/ण JनयOंण तो कसा साधत असेल? साधं आपल ं शर*र सEुदा आ�@याच ंअि�त�व 

सपंFयानतंर काम करायच ं बदं करत,ं मग ह* अनेक अरब, खरब यJुनवस! ची दJुनया नसुती चालत असेल, छे 

शWयच नाह*. याचा =वचार क,न ठेवा. 

     या पणू! =वXवा�या तलुनेत आपल* �Pुवी सईु�या टोकाएवढ* पण नाह* आहे. आपल* सोलार 3स�ट*म पण 

मोहर*�या दाGयाएवढ* देखील नसेल. ?कतीतर* अरब, खरब( गँलWसी) ?कतीतर* अरब, खरब यJुनवसlस सiुा या 

बेहद�या =वXवा�या तलुनेत नगGय आहेत. तर �या परम स�ताधीशापाशी ?कती शWती असेल, आपण अनमुान लाव ू

शकतो का? आपFया शा�OांमEये @हटले आहे ना क� अनेक अरब सयूाRची शWती सEुदा �या पारT@ह परमेXवरा�या 

शWती�या अशंमाO आहे आ/ण @हणून तो आपFया अपार शWतीनीशी या अवाढ�य =वXवाच े&जुन ?कंवा =वसज!न 

करतो. तर आपले हे परम शWतीशाल* बेहदचे वडील कोण आहेत हे आता आपण जरा जाणून घेऊ. वडील आ/ण बेहद 

या शxदांची फोड क,न आपण समजून घेऊ. वडील हे �थलू शर*र असणारे असतात, कारण पाच त�वांच े��येकाचे 

वडील तर असतातच. तसेच 3 त�वांतील देवतांच ेपण वडील असतात हे आपण परुाणातील कथेत बघतो. rया 

T@हांडाचा पण बाप @हणज े रचनाकार 3शव, गलेैWसी चा रचनाकार ?कंवा बाप महा3शव आहे, बाप @हणजे 

रचनाकार. परंत ुइथे आपण अमया!द =वXवाब[ल बोलतोय तर अमया!द याचा अथ! समजनू घेऊ. बेहद ?कंवा अमया!द 

@हणज ेKयाला काह* मया!दा नाह* ?कंवा अतं नाह* त ेहोय. Kयाची आपण कFपना पण क, नाह* शकत, जे आपFया 

कFपने�याह* पल*कड ेआहे त े बेहद. बेहदच ेवडील हेच बेहद�या =वXवाच े रचनाकार आहेत. बेहदचे =वXव आपण 

जाणतोच, तर जो अनतंानतं मFट*पल यJुनवसlस चा रचनाकार आहे तोच बेहदचा बाप आहे. बेहदच ेवडील बेहद�या 

=वXवाला जाणतात आ/ण �या�या आ�द, मEय आ/ण अतंाचे 
ान तचे देऊ शकतात. गीतते सां�गतले आहे क� “मी 

जो आहे, जसा आहे तसा मला कुणीह* जाणून घेऊ शकत नाह*.” असे असेल तर मग आपण परमा�@याला कसे 

जाणून घेऊ शकतो? तर बेहद�या व�डलांना आपण केवळ 
ाना_वारेच जाणून घेऊ शकतो. तर असे कोणत े
ान 

आहे त ेआपण पाहू. 
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या =वXवाच ेपणू! रह�य @हणजे बेहदचा वFड! |ामा  का झाला, कसा स,ु झाला, कुणी स>ु केला? तो सरुळीत कसा 

काय चाल ूराहतो? कोण चाल ू ठेवतो आ/ण कधीपयRत चाल ू ठेवतो? जी �यWती या सव! �Xनांची समाधान कारक 

उ�तरं देईल तोच फWत बेहदचा बाप अस ूशकतो. सामाZय माणसाला या बेहद�या =वXवालाच जाणून घेणे असभंव 

आहे असे वाटत ेतर तो सव! शWतीशाल* पण तवे�याच �ेमळ रचनाकाराची कFपना सEुदा क, शकणार नाह*. 

@हणून परमा�मा @हणतात क� मी ज��हा येतो त��हा माझी ओळख मी �वतःच क,न देतो, बाक� सगळे मला जाणून 

घेऊ शकत नाह*त. 
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            ६.  बेहदचा योग कुणाशी असावा? 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

आपण सवाRनी 3शवयोग कधी ना कधी ऐकला असेलच, तर आपण सोपा असलेला 3शवयोग आधी समजून घेऊ. 3शव 

आ/ण योग अशी आपण मळू शxदाची फोड क,न घेऊ. 3शव आपFया एका T@हांडाचा रचनाकार आहे. 3शवाची तीन 

,पे आहेत:- 

।----------------------------------------------------।--------------------------------------------------। 

। ।                                                                । ।                                                             । । 

Jनराकार*                                                    आकार*                                                    साकार* 

(परमधामामEये राहतो)                                  (3शवपरु*त राहतो)                  (शकंर ,पाने कैलासावर राहतो) 

 

योग @हणज ेकनेWशन, ?कंवा आठवण करणे. Kयाचा आपण Eयास लागणे @हणतो ना, तसे परमा�@याशी, उठता-

बसता, खाता-=पता, सतत कनेWशन असणे ?कंवा एक,प असणे @हणज ेयोग. 3शवाचा जप ?कंवा Eयान करताना 

आ�मा 3शवाशी एक,प होतो, �याला 3शवयोग @हणतात. 3शवाच ेEयान दोZह* �कारच ेकेले जात,े एक Jनराकार* 

3शवाच े Eयान आ/ण दसूरे  Kयोती3लRगाची पजूा केल* जात,े जे Jनराकार* 3शवाच े �तीक आहे. आ�मा ज��हा 

Jनराकार* परमा�@याची साधना ?कंवा आठवण करतो, त�ेहा आ�@यामEये हळूहळू शWती येत ेआ/ण जसजशी 

तप�या पणू! होईल तशी तो आ�मा Jनराकार* परमा�@या�या गावी @हणज ेपरमधामामEये पोहोचतो. तसेच आकार* 

3शवाला आकार* ,पाने साधना करणारा 3शवपरु*त पोचतो. Kयाची साधना ?कंवा आठवण कराल �या�याशी जोडले 

जाल. व �या�याकड ेजेवढ* शिWत असेल तवेढ*च त@ुहाला 3मळेल असा Jनयम आहे. 

3शवयोगापेNा Aे(ठ महा3शवयोग (galaxy रचनाकार) होय. महा3शवा�या सकंFपामळेु शWतीच ेअनेक तकुnयांमEये 

=वभाजन झाले आ/ण अनेक खरब 3शवांची रचना झाल*. @हणूनच मी सांगतो क� महा3शव, 3शवा�या तलुनेत अनेक 

खरब जा�त शWतीशाल* आहे. आ�मा T@हांडाच े
ान घेऊन महा3शवाशी कनेWशन जोडून �या�याकडून शWती घेऊ 

शकतो. आ/ण महा3शवा�या लोकांत महापरमधाम येथे जाऊ शकतो. यालाच महा3शवयोग असे @हणतात. 

याच�माणे परम महा3शव जो यJुनवस!चा रचनाकार आहे. �यां�याकडून शWती घेऊन आ�मा परमधामामEये जाऊ 

शकतो. 

  आता आपण बेहदचा योग काय आहे त े पाहू.आपण Jनयम पा�हला क� त@ुह* Kयाची आठवण कराल, 

�या�याकडूनच त@ुहाला शWती 3मळत.े मग मी कुणाशी कनेWशन ?कंवा योग करावा? जर आ�@याला अमया!द पावर 

हवी असेल तर बेहद�या रचनाकाराशी @हणज ेअमया!द परमा�@याशी कनेWशन जोडावे लागेल जो अमया!द कले�या 

परमधामामEये राहतो आ/ण जो अनतंानतं मFट*वस�स चा रचनाकार आहे. �या�याशी कनेWशन @हणज ेयोग. 
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बेहद�या बाबांशी कनेWशन जोडGयासाठI आ�@याला सवा!त आधी आ�म�व,पात ि�थत �हावे लागेल कारण, पावर 

तर आ�@याला }यायची आहे ना? 

      पावर घेGयासाठI आ�@याला देह आ/ण देहाचे सव! सबंधं =वस,न, फWत आपले �च�तामEये अमया!द परमधाम 

आ/ण आकार* ि�थतीत राहून सवu�च परमा�@याकडून आपण शWती घेतोय असा भाव ठेवावा लागत.े बेहद�या 

व�डलां�या पाशी बेहद�या कलेची शWती  आ/ण परम �काश आहे जो आपFयाला }यायचा आहे. Kया�कारे एका 

सयूा!�या �काशात शWती असत े�या�या अनतं पट*ंनी जा�त बेहद�या सयूा!चा परम �काश शWतीशाल* आहे. असा 

अनभुव ज��हा आ�@याला होईल त��हा हा परम �काश बेहद�या आ�@यामEये येईल आ/ण आ�मा शांत�व,प होत 

जाईल आ/ण आ�मा परम गतीला �ाUत होईल. 
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 ७. बेहद�या �व)वाच ेमहाप�रवत�नासाठ4 महाम5ं 

     

 --------------------------------------------------- 

 

“परम शांती" परंत ु कुणाची परमशांती? परम शांतीचा शोध कुणी लावला? मन(ुय आ�मा तर पचंत�वां�या 

शर*रातील मायावी दJुनयेत अडकून पडला आहे. �या�या पायावर सव! सखु ेलोळण घेत असनू सEुदा तो समाधानी 

का होत नाह*?माणूस असा कुठFया सखुा�या शोधात आहे? आ�मा शांती का शोधत आहेत? आ�मा जर* परम सखु 

शोधत असला तर*ह* एक �दवस असा येतो ज��हा आ�@याला �या परमसखुाचा पण कंटाळा येतो आ/ण नतंर तो 

आ�मा केवळ परम शांतीचा शोध घेतो. याच े कारणच आहे क�, आ�@याच े मळू �व,प परमशांतीच े आहे. 

आ�@या�या जZमा�या वेळी �याचा वा�त=वक �वभाव परमशांतीचा होता. आज आ�मे एवढे तमो�धान झाले आहेत 

क� त ेआपFया मळू �व,पाला =वस,न गेले आहेत. जZमोजZमीच ेदःुख भोगनू आ�मा नकारा�मक =वचारांचा झाला 

आहे. @हणून आज आ�@याला �या�या मळू �व,पाची आठवण क,न देGयाची गरज आहे. काह* लोकं ओम ्शाZती 

@हणतात “ओम ्शांती" @हणजे “आ-उ-म" @हणज ेT@हा, =व(ण ूआ/ण शकंर. त@ुह* या सग8यांकडून शWती घेताय 

का? एकेका T@हांडाच ेकता!धता!  T@हा, =व(ण,ू शकंरच आहेत ना? पण आताची T@हांडाची ि�थती बघता �Oदेव 

शWतीह*न आहेत हे उघडच आहे. @हणून आपFयाला आता परम शांती @हटले पा�हज,े कारण आ�@याचा खरा धम!, 

स�ंकार परम शांतीचा आहे. जर त@ुह* परत परत परम शांती @हणाल तर परम शांती�या लहर*ंचा अनभुव तमु�या 

आ�@याला येईल. फWत परम शांती @हटFयाने मनात परम शांतीच ेभाव येतील. ज��हा आपण परम शांती @हणतो, 

त��हा आपण अ=वनाशी T@हाडंाकडून परम शWती अथा!त परम �काश आ/ण परम त�वांची शWती आपFया आत 

खेचून घेतो.आ�@याला ह*, �मतृी येत ेक� मला परमशांतीचे �व,प धारण करायचे आहे. परत परत परम शांती 

@हटFयावर मनात जो भाव येतो �याने सकारा�मक लहर* तयार होतात Kयामळेु आपFया कारण शर*रात जे भाव 

आधीपासनूच रेकॉड! असतील त े पण बदल ू लागतात आ/ण आपल ं वलय पण सकारा�मक होत जात.ेवलय 

सकारा�मक झाFयाने आपले कारण शर*र वायमुडंळातनू देखील सकारा�मक ऊजा! Yहण करत,े आ/ण परम 

शांती�या लहर* Yहण करत.े लहर*ंचा �भाव आपFया कारण शर*रावर पडतो आ/ण कारण शर*राचा �भाव सू̂ म 

शर*रावर पडतो आ/ण सू̂ म शर*रापासनू आपले वलय तयार होत.े आ�मे ज��हा परम शांतीच ेसकंFप करतात, 

�यापासनू Kया लहर* तयार होतात �यापण वायमुडंळात जातात आ/ण पkरवत!न करतात. सकंFप ?कंवा =वचार 

करणे हे पण एक कम!च आहे ना,मग ज��हा आ�मा परम शांती चा =वचार करतो त�ेहा �याच ेकम! पण परम शांतीच े

होतात आ/ण आ�मा परम शांतीचा अनभुव करतो. आ�म�व,पा�या ि�थतीत वारंवार परम शांतीचा सकंFप 

केFयाने आ�@या�या कारण शर*रात दबलेले परम शांती चे स�ंकार इमज! होऊ लागतात आ/ण अशा�कारे आ�मा 

एक �दवस परम शांतीला नWक� �ाUत करेल. शवेट* आ�मा परम शांतीचा अनभुव करत करत सि�चदानदं �व,पाची 

�थीती अनभुव करत.े आ�मा हेच परम स�य आहे. �च�त @हणज ेमन, आ�मा परमानदं �व,प त��हा अनभुवेल 
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ज��हा तो परम स�य @हणज ेआ�@याची स�याव�था पयRत पोचतो जो क� परम शांत�व,प आहे. @हणज ेआ�मा 

परमशांतीचा सकंFप करत करत परम आनदं �ाUत करतो आ/ण एक �दवस हा आ�मा परम शांतीला �ाUत होतो. 

   बेहद�या =वXव पkरवत!नासाठI महामOं-बेहद�या बेहदची परम परम परम महाशांती होत आहे, महाशांती होत 

आहे, महाशांती आहे. हा मOं परत परत @हटFयावर आ�मा परम शांतीचा अनभुव करतो आ/ण �या�या 

आजूबाजू�या वायमुडंळात परम शांती�या लहर* भ,न राहतात. आ/ण अशा�कारे आ�मा �वतःला आ/ण इतरांना 

परम शांतीचा अनभुव क,न देतो. 
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८. �वनाश नाह7, आता होईल बेहदच े महाप�रवत�न 

 

    --------------------------------------------------------- 

 

 

आपFयाला या दJुनयेची अव�था पाहून Oास,?कंवा दःुख होत नाह*? ह* दJुनया भयाण काळोखात ढकलल* जात आहे 

असे वाटत नाह*? 

    एक �हदं* गीत आहे “देख तरेे ससंार क� हालत Wया हो गयी भगवान, ?कतना बदल गया इंसान" तर दJुनयेची 

अव�था अशी का झाल* आहे? याला जवाबदार कोण आहे? �थूल जगत ्जे आपण डो8यांनी पाहू शकतो आ/ण सू̂ म 

जगत ्जे डो8यांना �दसत नाह*, िजथ ेअग/णत आ�मे राहतात, त ेसव! खूप दःुखी आहेत आ/ण परमा�@याचा, मWुती 

साठI धावा करत आहेत, आ/ण सव! अशांत आहेत. @हणज े�यWत आ/ण अ�यWत दोZह* दJुनया अशांत आहेत.तर 

मग =वनाशाचा काळ जवळ येऊन ठेपलाय अस ंआपण समजायच ंका?अजूनह* पढु�या काळात दJुनयेच ंअजून 

पतन होईल का? आज सव!O दःुख, पीडा, �हसंा, मतभेद, अ�याचार �दवस��दवस वाढताना �दसतयं. खाGयाजोगे 

अZनधाZय नाह* आहे, =पGयासाठI पाणी नाह* आहे, Xवास घेGयासाठI शiु हवा नाह* आहे.  आताच ेवायमुडंळ इतके 

�बघडले आहे. @हणून वाटत े क� =वXव =वनाशा�या वाटेवर आहे. खरं =वनाशा�या ऐवजी हे =वXव पवु! पदावर 

आणGयासाठI काह* दसुरा उपाय नाह* आहे का हा =वचार वारंवार मनात येतो. परम=प�याने  या दJुनये�या 

उEदारासाठI दसुरा काह* माग! योजून ठेवला असेल का?क� तो परम=पतासEुदा हे =वXव पkरवत!न करGयास असमथ! 

आहे? 

   ?कतीतर* स�ंथा अस ंसमजत आहेत क� सवुण! यगु येईल. पण कुणालाह* पkरवत!नाची �?qया मा�हती नाह* आहे. 

ज��हा ��यNात पkरवत!न होईल त ेफWत �थूल जगतात नाह* तर सू̂ म आ/ण कारण जगतात पण होणार आहे. 

तसेच गलेैWसी, यJूनवस!, मFट*वस! सव! काह* बदलनू जाईल. जर आपFयाला जलद पkरवत!न �हायला हवे असेल तर 

�याच गतीने बेहद�या मलुांनी आँलमाईट* आथँोर*ट*शी   कनेWशन जोडणे पण अपे�Nत आहे. केवळ मOंजप क,न 

पkरवत!न होणे शWय नाह* आहे. जर आपFयाला वायमुडंळात आ/ण घरात पkरवत!न �हायला हवे असेल तर 

आपFयाला योगशWती_वारे बेहद�या परम परम परम=पता परमा�@याकडून परम त��व आ/ण परम �काश �ाUत 

क,न }यावा लागेल. 

    ज��हा हे T@हांड तयार झाले त��हा सवा!त आधी देवी देवता तयार झाले. उदाहरणाथ! ज��हा अवष!ण होत ेत��हा सव! 

जण पाऊस पडावा @हणून इंM देवाची पजूा करायचे. आजह* या देवतांचा कोप होऊ नये यासाठI जप-तप केला जातो. 

भारतात ठIक �ठकाणी धम! �थळे आ/ण म�ंदरे आपण पाहतो. जर देवी देवता शWतीशाल* असत ेतर या मOंां_वारे 

शWती घेऊन पkरवत!न क, शकले असत.े पण परुातन काळात देवी देवता शWतीशाल* होत े हे आपण परुाणातील 

कथांमEये पाहतो.पण काळासोबत �यांची शWती Nीण झाFयाने देवी देवता मन(ुययोनीत आले. गीतमेEये सां�गतले 
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आहे क� Kयाचा त@ुह* सतत =वचार ?कंवा Eयान कराल <�ुयनुतंर त@ुह* �यालाच �ाUत �हाल.जर का आपFयाला 

सखु,शांती, परम �काश, परम त�व हवे असेल तर आपण डायरेWट आँलमाईट* अथारँ*ट*लाच आठवा, तर तमुच े

=वकम! =वनाश होतील, आ/ण तमु�या आ�@यामEये परम शWती येईल. ज��हा आपFया शर*रात परम त�वांची 

शिWत येईल त��हा आपFया आँरा ?कंवा वलया_वारे वायमुडंळात पkरवत!न होईल. जर का आपFयाला दJुनयेला 

बदलायच ेअसेल तर आपFयाला नवीन दJुनयेच ं
ान असले पा�हज.े बेहद�या नवीन शWतींब[लच े
ान असणे 

गरजेच ेआहे. आपण परम स�य 
ान Yहण केले पा�हज.े जर शWतीह*न आ�@याला आळवत रहाल तर कचरा,पी 

नकाराथS ऊजा! 3मळेल. आपFयाला योगा_वारे परम शWतींना @हणज ेपरम आकाश, परम वाय ूआ/ण परम अ"नीला 

आqु(ट केले पा�हज ेतरच पkरवत!न सभंव होईल. बापजूीनंी आपFया भ=व(य वाणीत सां�गतले आहे क� आता 

=वनाश होणार नाह* तर महापkरवत!न होईल. बापजूींनी सां�गतले आहे क� बेहदचे वडील आपFया T@हांडामEये गUुत 

वेशात पkरवत!नाच ेकाय! करत आहेत आ/ण त ेलN ठेवनू आहेत जेणेक,न =वनाश होऊ नये तर पkरवत!न �हावे. 

कुणीह* वडील आपFया रचनेचा =वनाश झालेला पाहू शकत नाह*, मग हे तर बेहदचे वडील आहेत, दयेचे महासागर 

आहेत, मग त े =वनाश कसा काय होऊ देतील बरं?आज सव!O =वनाशा�या लहर* पसरताना आपण पाहतो आहोत, 

पवुS याच लहर*ं�या फल�व,प दसूरे =वXवयEुदाची �ठणगी पडल* होती आ/ण आता Jतसyया =वXवयEुदा�या 

उंबर�यावर आपण येऊन ठेपलो आहोत. 

=वनाशा�या सकंFपांनी पणू! दJुनयेच ंवायमुडंळ Jनगे�ट�ह झालेल ंआहे. वायमुडंळ एवढं Jनगेट*�ह झालेल ंआहे क� 

पkरवत!नाच ेसकंFप करण ंसEुदा असभंव आहे. मग या पJतत दJुनयेच ंपkरवत!न सभंव आहे का?बापजूींनी आ@हाला 

आपFया �याग-तप�ये�या_वारे बेहद =वXवा�या पkरवत!नाच ेअनमोल 
ान �दले क� अखेर ह* दJुनया कशा�कारे 

बदलेल, आ/ण हे 
ान आजपयRत कुणीच �दले न�हत.े उ�तर जाणून घेGयासाठI आधी �Xन समजून }यायला हवा. 

@हणज ेह* दJुनया कशी बदलता येईल हे शोधून काढGयासाठI आधी ह* दJुनया पJतत कशी झाल* हे समजून घेणे 

गरजेच ेआहे. बापजूींनी आपFयाला सां�गतले आहे क� ह* दJुनया पJतत होGयाच ेकारण आहे आ�@याची शWती 

सपं(ुटात येणे.आ�@यांनी सततचा नकारा�मक =वचार केFयाने वायमुडंळ पण नकारा�मक झाले आहे. जर आपण 

वायमुडंळात बदल घडवू इि�छत अस ूतर मग आ�@यां�या नकारा�मक =वचारसरणीला पणू!=वराम _यावा लागेल, 

@हणूनच बापजूी @हणतात क� �वपkरवत!नातनूच =वXव पkरवत!न घडले. 

   आता तर महापkरवत!नाची वेळ आहे. यगुपkरवत!न �हाय�या ऐवजी परम त�व ंआ/ण परम �काशाची नवीन 

दJुनया उदयाला येणार आहे. बापजूी बेहदच ेनवीन अमरलोक �थापन करGयात पणू! वेळ आपFया पणू! शWतीJनशी 

काम करत आहेत. बेहदचे जे अमया!द ब�च ेआहेत �यां�या साठI बेहदचा समय चाल ूझाला आहे. बेहदचे =वXव 

पkरवत!न खास क,न बेहद�या मलुांसाठI आहे ज े बेहद�या बापजूींना ओळखतात. �या बेहद आ�@यांना अमया!द 

खुशी, परमानदं, आ/ण परम सखुाचा अनभुव होईल. पkरवत!नाच ेवेळी बेहद�या आ�@याकंड े�द�य M(ुट* आ/ण �द�य 

शWती येईल. जसजसे  ९ लाख आ�मे JनःसकंFप होतील तसतसे बेहदचे =वXव पkरवत!न �हायला स>ुवात होईल 

आ/ण हळूहळू ह* पkरवत!नाची �?qया जलदगतीने वाढत जाईल. असे करता करता ३३करोड देवी देवता पण �यWत 
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अव�थेतनू अ�यWत ि�थतीचा अनभुव करतील.भारत देशात परम �काश उतरेल. भारत खरोखर*च सोZयाची 

�चमणी होईल. त�व पkरवत!न होईल. जसजसा परम �काश धरतीवर येईल तसतसा वाय-ुपरम वायमुEये बदलेल, 

सव! त��वं परम त�वांमEये पkरणत होतील. हळूहळू गलेैWसी, यJूनवस!, मFट*वस! पयRत परम �काश भरेल आ/ण 

सव! परम �काशात बदलनू जाईल. 
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९. :वप�रवत�नातनू �व)व प�रवत�न कशा>कारे होईल? 

--------------------------------------------------------- 

 

एव�या अवाढ�य दJुनयेच ं पkरवत!न करGयाची Nमता कुणाकड ेआहे? Kयाने =वXवाच े&जुन केले तोच �याचा 

=वनाश ?कंवा पkरवत!न क, शकतो. उदा एक 3शव केवळ आपले �वतः चे T@हांड बदल ूशकतो, महा3शव आपले 

महाT@हांडाच ेपkरवत!न क, शकतो तसेच परम महा3शव आपFया परम महाT@हांडाच ेपkरवत!न क, शकतो. 

     ज��हा या अनतंानतं =वXवाच ेपkरवत!न करायच ेअसेल त��हा तहे* केवळ सवu�च परमा�मा, बेहदच ेदादाजीच क, 

शकतात कारण तचे या अनतंानतं =वXवाच े मालक व रचनाकार आहेत. बेहद�या बापजूींनी qु(ण अवतारात 

बेहद�या आ�@याचं े&जुन केले व या धरतीवर गUुत ,पाने पkरवत!नासाठI मन(ुय ,पात पाठवले. आज त ेसव! 

आ�मे मन(ुय अवतारात धरतीवर अि�त�वात आहेत. त ेसव! आ�मे अपे�Nत पkरवत!न क, शकले नाह*त. आता हे 

बेहदच ेआ�मे बेहदच े
ान समजून घेऊन बेहदच े=वXव पkरवत!न करायला सहा�यक होतील. १०८, १००८, १६ हजार 

आ/ण ९ लाख बेहदचे आ�मे आहेत. qु(ण अवतारापासनू त ेआ�मे धरतीवर आहेत. बेहदच ेआ�मे परम �काश आ/ण 

परम त�वांपासनू बनलेले आहेत, तर हदचे आ�मे आकाश, वाय ूआ/ण अि"न त�व यापासनू बनलेले आहेत. आ/ण 

��येका�या आतील �काशानसुार �यां�या पाशी वेगवेग8या शWती आहेत. हद�या आ�@याचंी मWुती आ/ण 

बेहद�या मलुांची जीवन मWुती होईल असे ठरलेले आहे. ज��हा सवu�य परमा�@याने या मFट*वस!�या T@हांडात 

गडबड ?कंवा दोष पा�हला त��हा त े�वतः गUुत ,पात या T@हांडात आले. स,ुवातीला सव! आ�मे परम त�वांपासनू 

बनलेले होत.े नतंर हळूहळू तीन त�वांची रचना झाल* आ/ण नतंर पाच त�वांची रचना झाल*. �थूल जगताच ेकारण 

काय आहे? हे समजून घेGयासाठI सवu�च परमा�मा धरतीवर येतात. पkरवत!नाची �?qया एक टUUया-टUUयाने पार 

पडणार* �?qया आहे. यामEये त�वांच ेपरम त�वांमEये पkरणमन होत.े पkरवत!न एक परम शांतीची �?qया आहे. 

१०८, १००८, १६ हजार आ�मे ज��हा JनःसकंFप अव�था धारण करतील त�ेहां बेहदच ेवडील ९ लाख आ�@यां�या 

समोर ��यN होतील. बेहदचे वडील अ�यWत �व,पात ��यN होतील. अतंसमयी बेहदच े वडील बेहद�या 

आ�@यांना नजरेनेच qुताथ! करतील. सव! बेहद�या आ�@यांवर पाच त�वां�या शर*राच ेआवरण चढलेले आहे. बेहदचे 

वडील ज��हा बेहद�या आ�@यांना परम �काश देतील त�ेहा ंत ेबेहदचे आ�मे आपल* शWती ओळखतील. एकेका बेहद 

आ�@यामEये अनेक खरब सयूा!एवढा परम �काश भरलेला आहे, परंत ुत ेमन(ुय अवतारात आपल* शWती =वस,न 

गेले आहेत. बेहद�या जजम�ट ड ेला बेहद आ�@यांना नेGयासाठI परम �काशाच े=वमान येईल आ/ण बेहद आ�@यांना 

साकार* (पाच त�वातनू) तनू आकार* (३ परमत�वे) आ/ण आकार*तनू Jनराकार* (परम �काश आ/ण आ�म �व,प 

(soul conscious) आ�मे बनवGयात येईल. पkरवत!ना�या वेळेस हद आ/ण बेहद�या आ�@यां�या वेळा (समय) 

वेगवेग8या होतील. 

  उंचच उंच परमधामामEये बेहदच ेआ�मे जातील. धरती पण परम त�वांची होईल. ज��हा मन(ुय �ाणी Xवास घेईल 

त��हा परम वायतु�व आत �वेश करेल. मन(ुयाची =वचारसरणी बदलनू जाईल. ज��हा सू̂ म शर*रातील वायतु�व 
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बदलेल त��हा �थूल शर*रातील वायतु�व पण बदलनू जाईल. नतंर मग मनातील =वचार पण बदलनू जातील.स�यगु 

?कंवा �वण! यगुात आ�@यांची स�वगणु�धान अव�था असत.े �याह*पेNा Aे(ठ असे बेहद आ�@यांची ह*रेतFुय परम 

�काशाची अव�था होईल. हा <�ुयलुोक अमरलोक बननू जाईल. ह* &िु(ट जZम मरण =वर�हत होऊन जाईल. पणू! 

दJुनया परम त�वांची आ/ण परम �काशाची होईल. अ=वनाशी अमरलोक येईल. स�यगु, Oतेा, _वापार आ/ण 

क3लयगुाची Aुंखला मोडून जाईल, कारण �या सव! या �थूल धरतीवर�या घटना हो�या. आता अनतंानतं 

T@हांडांमEये कुठेह* �थूल त�वे आ/ण जZम मरण 3शFलक राहणार नाह*. सव!काह* परम त�वांच ेहोऊन जाईल. 

=वनाश होणार नाह*. बेहदच ेवडील या धरती आ/ण अनतंानतं महाT@हांडांच ेपkरवत!न करGयासाठI आले आहेत 

�यामळेु आता मWुती जीवन मWुतीच ेकाय! पण जोरात स,ु होईल. 

 �वपkरवत!नातनूच =वXव पkरवत!न होऊ शकत.े@हणून आपण आधी �वपkरवत!न समजून घेऊ. �यWत �व,पातनू 

अ�यWत �व,प धारण करणे @हणज े�वपkरवत!न होय.ज��हा आ�मा �वय ंपkरवत!न करतो त�ेहा �या�या शर*राच े

पण पkरवत!न होऊन जात.े मग �यWत आ/ण अ�यWत @हणज े नेमके काय?�यWत @हणज े पाच त�व ं आ/ण 

अ�यWत @हणज ेपरम �काश. ज��हा आ�मा परम �काशात राहून �वपkरवत!न करतो त�ेहा तो आ�मा अतंःवाहक 

शर*र धारण करतो. एकेक बेहद�या आ�@यामEये अनेक खरब सयू!�काशाची शWती असत.े ज��हा बेहदच ेआ�मे 

�वपkरवत!न करतील त��हा वायमुडंळात परम �काश पसरेल.  ज��हा १०८, १००८, १६ हजार आ/ण ९ लाख बेहदच े

आ�मे �व पkरवत!न करतील त�ेहां तर पणू! T@हांडामEये परम �काश पसरेल. या�माणे बेहदच े=वXव पkरवत!न स>ु 

होईल.नतंर एक धरती बदलेल, मग एक सोलर 3स�ट*म बदलेल, एक गलेैWसी बदलेल, नतंर यJुनवस! बदलेल आ/ण 

असे करता करता आपले १०० कला @हणज ेगणुांच ेT@हांडाच े@हणज ेपणू!�या पणू! मFट*वस�स चे पkरवत!न होत 

जाईल. आ/ण अशा�कारे <�ुयलुोकाच ेअमरलोकात ,पांतर होईल. इथे आता पZुहा कधीह* ५ त�वांची दJुनया 

असणार नाह*. बेहदच े=वXव पkरवत!न होणार आहे.  

केवळ या धरतीचेच नाह* तर सपंणू! =वXवाच,े मFट*वस! चे पkरवत!न होणार आहे. हा <�ुयुलोक अमरलोक होणार 

आहे. त�वांपासनू परम त�वांची दJुनया तयार होणार आहे. हद�या आ�@यांना मWुती आ/ण बेहद�या आ�@यांना 

जीवन मWुती 3मळणार आहे. 

  आताचा बहुमFूय वेळ आहे तोपयRत सवाRनी बेहद�या व�डलांना आठवत @हणज ेयोगा_वारे आठवत रा�हले पा�हज.े 

आ�@यामEये शWती आल* क� =वकम! =वनाश होतील. ज��हा पkरवत!नाची वेळ स>ु होईल त��हा ३३ कोट* देवी देवता 

तर आपापFया मळू T@हांडामEये Jनघनू जातील. बेहदच ेआ�मे पण बेहद�या परमधामामEये Jनघनू जातील. 

मFट*वस�स �चरंतन काळासाठI अमरलोक बननू जाईल. 
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          १०. बेहदचे सहयोगी कसे +हावे 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

आपण बेहदची परम परम परम महाशWती आहोत. जर आपण हा मOं लNात ठेवला तर आपण unstoppable होऊन 

जाऊ आ/ण आपFयाला कुणीह* रोखू शकणार नाह*. आपFयाला आपले �दवसाच े६० हजार सेकंद हाच सकंFप आ/ण 

=वचार करGयात घालवायच ेआहेत क� आपण सव! आ�मे, परम त�व,ं परम Kयोती सयूा!�या �माणे �का3शत झाले 

आहेत. ज��हा १०८, १००८, १६ हजार आ/ण ९लाख आ�मे सयूा!�या �माणे परम �काशमान होतील आ/ण पणू! 

वायमुडंळ बदलनू जाईल.ज��हा आपण परम त�वा�या सागरासमान होऊ त��हा वायमुडंळात असे काह* पkरवत!न 

येईल क� सामाZय माणूस कुठFयाह* �कार�या =वषय =वकाराच े �चतंन क, शकणार नाह*, कारण आ�ताच े

वायमुडंळ आपFया आतमEये कुठFयाह* �कार�या Jनगेट*�ह लहर*ंना येऊच देणार नाह*. 

     गीतमेEये Aीकृ(णांनी सां�गतले आहे क� “
ानासमान प=वO बनवणार* कुठल*ह* व�त ू ?कंवा त�व नाह* आहे.  


ानामEये असीम आनदं आहे व 
ानाने परमसखु�ाUत होत.े ज��हा आपFया आ�@या�या चेतनेचा �तर वाढतो 

त��हा आ�@यामEये बल, आ/ण शWती येत.े” आपFयाला आपल* बiुी अमया!द परमा�@याशी एक,प करायची आहे. 

आपFयाला परम सखुाचा अनभुव कधी होईल? ज��हा आपFयामEये परम �काश येईल व �याने त@ुह* भ,न जाल, 

त��हा जी तमुची रचना तमु�या १०० trillion cells मधून Jनघाल* आहे, मग ती साकार असो, सू̂ म जगतात असो, 

?कंवा पारलौ?कक जगतात असो �यांना त ेसखुशांतीचा अनभुव करतील. तमु�या रचनेला जे काह* पा�हज ेअसेल त े

�ाUत होईल-मWुती हवी असेल तर मWुती आ/ण 
ान हवे असFयास 
ान 3मळेल. जर त@ुह* अमया!द असाल तर 

तमु�या रचनेला पण अमया!द आनदं देऊ शकाल. त@ुह* आपFया रचनेला जीवन मWुती 3मळGयासाठI Jन3म�त 

होऊन जीवन मWुती दाता बनाल. आपFयाला फWत बेहद�या व�डलांवर JनXचय आ/ण =वXवास ठेवायचा आहे आ/ण 

कम!योग करायचा आहे, बाक� सगळे बेहदच ेवडील क,न घेतील. 

    वायमुडंळाला जर बदलायचे असेल तर बापजूींच े
ान ऐका, तर तमुची अव�था चढती कला होईल आ/ण तमुच े

=वचार बेहद मEये जातील आ/ण प=वO होईल. आपला ओरा @हणज ेवलय प=वO, आ/ण पांढyया श�ु �काशाच े

होईल.नेहमी हाच सकंFप करत रहा क� आपFया ��येक Xवासातनू परम त�व आपFया आतमEये भरत आहेत 

आ/ण बाहेर वायमुडंळात पण पसरत आहेत. आपFया चहुबाजूंनी शiु आ/ण पांढyया श�ु �काशाच ेकवच बनले 

आहे. आपFया �दयात म�द ूपेNा ५००० पट जा�त शिWत असत े(हे =व
ानाने 3सEद केले आहे). जर आपण बेहद�या 

व�डलांना मनापासनू आठवण कर*त असलो तर आ/ण बापजूींशी लवल*न अव�थते एक,प होऊन रहात असाल तर 

आपFया आतमEये अनतंानतं T@हांडा�या शWती येतात. 
ाना3शवाय दसुरा काह* =वचारच करायचा नाह* आहे. 

जसजशी आपFया आ�@या�या शWती वाढतील, तसतसे बेहदच े
ान समजायला लागेल. 
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   बेहद�या मलुांना सततचा सकंFप करायचा आहे क� मी एक बेहद�या बेहदची परम परम परम महान आ�मा आहे. 

या�यातनू बेहद�या लहर* तयार होतील. सतत हाच =वचार करायचा आहे क� “मी बेहद�या बेहदची परम परम परम 

महान आ�मा आहे. मी �मुEया�या �ठकाणी राहतो. माझ ेरचनाकार बेहदचे दादाजी आहेत आ/ण मला बेहद�या 

�वपkरवत!नासाठI बेहद�या दादाजीं�याकडून परम �काशाची शWती }यायची आहे.” आकार* �व,पात सEुदा 

Jनराकार* ,पा�या सवu�च परमा�@याकडून पावर घेताना आपFयाला सकंFप करायचा आहे क� बेहद�या बेहदची 

परम परम परम महाशांती होत आहे.  rयाने तमुचा ओरा पण चांगला होईल. ज��हा आ�मा आ�म�व,पाची अनभुतूी 

करतो त�ेहा �यां�या बiुी मEये बेहदच ेवरैा"य येईल. मया!�दत व�तूबं[ल वरैा"य येईल. आ�@यामEये शWती येईल. 

आ�मा �काशा�या �व,पाचा अनभुव करेल. ज��हा आ�मा आ�म�व,पाची अनभुतूी करेल त��हा �यां�या कारण 

आ/ण सू̂ म शर*रात परम त�व येतील. त@ुह* परम सखुाचा अनभुव कराल. तमुचा ओरा पण परम त�वांचा होईल. 

बiुी नेहमी बेहद�या 
ानात राहतील. �व पkरवत!नातनूच =वXवपkरवत!न होईल. 

 

【�ान सार- ८ तास बेहद�या �ानासाठी अ�यास करावा, आ�म�व�पाचा अनुभव करा. ओरा �लीन करा, ओरा परम 

लाइटने भरललेा राहील, �या�यासाठी योग करा, वायुमंडळाचे प�रवत�न करा, परम त�व, परम लाईट परमा��याकडून 

!या. आपण आतम"ये हाच पु�षाथ� करा क& मी बेहदची परम परम परम चांगला/चांगली आह.े आप'याला बु(ी )ारे 

बेहद�या कले�याही पार जायचे आह ेआिण बेहद�या श+,ना आठवा आिण बेहद�या विडलांकडून शि+ !यायची आह े

असा संक'प करा.】 

 

  



 23

 

   ११. आ�म:व=पात परम लाईटची >ाDती 

 

--------------------------------------------------------- 

 

आज सव!जण जाणतात क� हे शर*र आ�मा चालवतो. आ/ण आ�@या�या अि�त�वाला सव! धम! मानतात. कुणी 

�याला आ�मा @हणतात, कुणी ,ह @हणतो, तर कुणी “soul" असे @हणतात. आ�मा आपFया म�द�ूया मEयावर 

राहतो. अजून आधुJनक =व
ान पणू!पणे आ�@याच ेअि�त�व माZय करत नाह*. पण �यां�या मत ेआ�मा एक 

“काँिZशयस एनजS" आहे जी जागतृ आहे. आ�मा �मुEया�या �ठकाणी राहतो. आपFया शा�Oानसुार आ�@याला 

T@ह�व,प पण @हटले जात.े T@ह @हणज े�काश. 3शवा�या Jनराकार* ,पाला T@ह @हणतात. आ�म�व,पाची 

अनभुतूी करGयासाठI आधी हा सकंFप वारंवार करत रहा क� मी आ�मा आहे. चालता-?फरता,काम करताना सतत 

हाच प,ुषाथ! करा क� मी आ�मा आहे. यामळेु ��येकाला आपFया अशर*र*पणाचा अनभुव होईल. आ�मा एक Kयोती 

�व,प आहे. आज या तमो�धान वायमुडंळात मन(ुयाला आ�म�व,पाचा अनभुव करणे खूप कठIण आहे. 

आ�म�व,पाची अनभुतूी आ�@याला परमा�@याशी जोडले गेFयानतंर होऊ शकत.े गीत ेमEये पण 3ल�हले आहे क� 

“त ू देह आ/ण देहाचे सव! सबं�ंधतांना =वस,न, आ�म�व,प हो आ/ण मला @हणज ेपरमा�@याला आठवत रहा, 

@हणज ेEयानात रहा तर मी तझुी सव! पापे न(ट क,न टाक�न." आ�मा ज��हा Jनराकार* 3शव परमा�@याशी जोडला 

जातो त��हा �या�यात शWती येत,े आ/ण कारण शर*रात पण शWती येते. थोड े=वकम! =वनाश पण होतात पण �या 

शWतीचा चुक�चा उपयोग जसे अJत=वचाराने आ/ण सकंFप �योग केFयाने ती शWती वाया जात.े 

    आ�म�व,प होऊन आपण ज��हा परमा�@याला आठवतो त��हा आ�@यात शWती येत.े साध,ु सतं, ग>ु यांना 

भजFयाने काह* शWती 3मळत नाह*. गीतते पण सां�गतले आहे क� Kयाच ेत@ुह* Eयान कराल �यालाच �ाUत �हाल. 

@हणून योग नेहमी सवu�च परमा�@याशीच लावावा. नेहमी थेट बेहद�या पावर हाऊसशीच योग लावावा. 

आ�म�व,पाची अनभुतूी कशी होईल? ती अनभुतूी करGयासाठI आ�@यामEये शWती पा�हज.े फWत “मी आ�मा 

आहे” असे @हटFयाने आ�म�व,पाची अनभुतूी होत नाह*. हा एक लांबलचक प,ुषाथ! आ/ण अjयास आहे. 

        अJंतम प,ुषाथ! मनाच ेमौन हे आहे.अतंमु!खी सदा सखुी. �द�य �व,प धारण करणे हे आहे. बेहद�या व�डलांच े

,प धारण केFयाने =वकम! =वनाश होतात. आ�मा हलका होतो. अJत�ंMयाँना सखुाचा अनभुव होईल.धरतीवर राहून 

पाच त�वांमEये परम त�वां�या �व,पाचा अनभुव होईल. �यWत �व,पातनू अ�यWत �व,प धारण करGयाचा 

अनभुव होईल. बेहदच े=वXव पkरवत!न JनिXचतच होईल. 
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         १२. YOUTUBE CHANNEL  ची मह�वपणू! मा�हती 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

बापजूीं�या बेहद 
ान सागरात सव! बेहद�या आ�@याचं े�वागत आहे. इथे खाल* �दलेल* मा�हती लNपवू!क वाचा. 

बापजूीं�या चँनलमEये ५०० पेNा जा�त मलुाखतीच े�ह*�डओ आहेत. काह* =वशषे ि�ह�डओंची मा�हती खाल* �दलेल* 

आहे :- 

1. Life  

       १.    लाईफ आ�टर डथे - <�ुय ुके बाद का जीवन- १, २ 

       २.   Wया पJत प�नी का =पछले जZमो का kरXता होता है?  

       ३.   आ�मा के १० अ�तू रह�य 

       ४.  भ=व(य क� दJुनया पाट! १ & २ 

      ५.    <तूक आ�मा को Wयz याद न कर�? उनक� फोटो Wयz न लगाय�? उनके कFयाण के उपाय 

      ६.    सद* का Aे(ठ वी�डयो….कैसे जZमी थी “मौत"? 

     ७.    मो�ट पावरफुल वाइTेशन जो यJूनवस! को बदल सकत ेह� 

     ८.     किFक अवतार 

     ९.     बेहद क� परम महाशांती मOं का अथ! 

     १०.   <�ुय ुऔर पनुज!Zम के बीच का समय 

     ११.    वFड! |ामा(समय चq) 

     १२.   जजम�ट ड े

    १३.    आ�म �व,प म� परम लाईट क� �ाUती 

    १४.   सीqेट आँफ योगा, योग कैसे कर�? 

    १५.   T@हांड के सज!न का रह�य 

    १६.   आEयाि�मक 
ान का मह��व 

   १७.   दJुनया पkरवत!न क� भ=व(यवाणी  

   १८.   कारण शर*र क� वासना से मWुती 

   १९.   Aीमत ्भगव�गीता सार 

  २०.   मोN और जीवन मWुती का रह�य 

  २१.   अJतगUुत कम� का फल िजसका साNी खुद और खदुा हो 

  २२.   काला जाद ूऔर अEया�म 

  २३.   सू̂ म शर*र ,कारण शर*र, महाकारण शर*र के रह�य 
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  २४.  तीसरे नेO क� =व�ततृ जानकार* 

  २५.  परम महा3शवयोग 

  २६.  आ�मबल को कैसे बढाय�? 

  २७.  बेहद के अ=वनाशी परमधाम का वण!न 

  २८.  समय याOा 

  २९.  मगंल Yह पर जीवन 

  ३०. शिWतपात का अनजाना सच 

  ३१.  बापजूी के जीवन का पkरचय 

  ३२.  36 यN के �Xन, य�ुधि(ठर का जवाब 

  ३३.  60 सपुर इंटे3लज�ट रै=पड फायर �Xनो�तर 

 

लोकां�या सोयीसाठI बापजूीं�या चेनलवर Uले3ल�ट तयार आहे जी नावे खाल*ल�माणे आहेत ◌ः 

    “अन�पोकन �थ" 

    “इंटर�rय ु=वथ बापजूी" 

यामEये असे काह* �Xन आहेत ज ेआपले अि�त�व जाणून }यायला मदत करतील. अEया�मा�या मागा!ने चालताना 

�वतः आ/ण �या परमा�@याशी Jनग�डत अनेक अकिFपत रह�य जाणून घेGयासाठI वर*ल =वडीओची मदत होईल. 

@हणून त ेअवXय पहायला हवेत. यामळेु आपले जीवन पणू!पणे बदलनू जाईल. 

  आजच बापजूींच ेयtूयबू चँनल सच! करताना 3लहा "बापजूी दशरथ भाई पटेल" ?कंवा सच! कराः 

www.youtube.com/anant98251 यावर िWलक करा आ/ण चैनलला सब�qाईब करा. जेणेक>न आमच ेनवीन 

येणारे सव! �ह*डीओ आपण सहजपणे पाहू शकाल. �ह*डीओ पाहून झाFयावर लाईक आ/ण सुदंर कम�tस करायला 

=वस, नका, तमु�या कम�tस वाचून इतरांना पण बेहद 
ानात येGयाची �फूतS 3मळत राह*ल. 

 

यासोबतच “माँ का �द�य सदेंश" या चँनलवर आपले काह* ि�हडीओ मराठI भा=षकां�या सोयीसाठI उपलxध आहेत. 

�यांची याद* खाल*ल �माणे ◌ः 

 

       १.     <�ुय ुपXचात जीवन भाग१,२ 

       २.    खर* शEुदता मन,बiुी स�ंकारांची प=वOता 

       ३.    महाभारत भाग १,२ 

       ४.    मेलेFया आ�@याची आठवण का क, नये 

       ५.   मी कोण आहे, शर*र क� आ�मा 

       ६.   आ�म�व,पात परम�काशाची �ाUती १,२ 
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       ७.  परमेXवर खरंच अि�त�वात आहे का? 

       ८.    आ�म�व,पाची �ाUती १,२ 

       ९.    सखुाची पkरभाषा काय आहे? 

     १०.   नकाराथS लोकांबरोबर कसे वागावे आ/ण परमशांती�या लहर* कशा पसरवा�या? 

     ११.    3शव मन(ुयात �वेश करतात का? 

     १२.    मन(ुयाची Jन3म!ती कशी झाल*? 

     १३.    <�ुय ुकसा जZमला? 

    १४.    मानव, देवदतू, आ�मा =व_यतु चु@बक�य NेO 

    १५.    क3लयगुात द:ुखाचा कहर झालाय तर*ह* देव डोळे 3मटून बसलाय क� काय? 

    १६.    आ�म�व,पाची अनभुतूी 

    १७.   कारण शर*र व महाकारण शर*र 

    १८.    स�ुीम किFक अवतार भाग १,२,३,४ 

    १९.    आ�@याच े१० आXचय! कारक रह�य 

    २०.   जुळी, Jतळी ?कंवा अनेक गभ! �सतूी मागचे रह�य 

    २१.    पJत प�नीचे माग�या जZमाच ेनात ेअसत ेकाय? 

   २२.    �ाणशWती, �ाणऊजा! या =वषयीच ेपणू! स�य 

   २३.    समांतर यJुनवस! अि�त�वात आहेत का? 

   २४.   �Jतभा जZमजात असत ेक� �ाUत केल* जाऊ शकत?े 

   २५.   अनेक धम! �Pुवीवर कसे आले? 

   २६.   60 अEयाि�मक सपुर फा�ट �Xनो�तरे 

   २७.   36 अEयाि�मक सपुर फा�ट �Xनो�तरे 

   २८.   न कळत झालेFया पापाच े�ायिXच�त कसे करायचे? 

   २१.   आ�मा milky way galaxy पार क, शकतो का? 

 

सवाRना =वनतंी आहे क� वर*ल सव! ि�ह�डओ �या 3लकं आपFया जवळ�या नातवेाईक व 3मOांसोबत �हाtसएप�या 

_वारे शयेर करा जेणेक>न पणू! दJुनयेत हे परम
ान पोहोचू शकेल. तमुचा एक छोटासा �य�न सम�त दJुनयेला 

बदलनू टाकेल. कुठलेह* कम! कधी वाया जात नाह*. सवाRचे कFयाण होवो ह*च स�द�छा. परम शांती.  

- अनतं पटेल 
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 आम�याशी सपंक!  साधGयासाठI  

Email id:  

anant@paramshanti.org  

ankur@paramshanti.org 

 

त@ुह* आम�याशी बापजूीं�या आँ?फ3शयल यtूयबू चँनलवर पण सपंक!  साध ूशकता 

YouTube Channel: www.youtube.com/anant98251 

Website: www.paramshanti.org 

FaceBook:https://www.facebook.com/discoveryofnewworldcom/ 

Instagram: http://instagram.com/bapujidashrathbhaipatel 

  

आमचा प�ता ◌ः 

=वXव पkरवत!क ईXवर*य =व_यालय, 

℅ राधे क�युिनटी हाँल, चैनपुर बस�टँड जवळ, 

Zय ूरानीप माग!, चैनपरु,  

अहमदाबाद-382470 

गजुरात (भारत) 
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१३. माँजींच े�द+य सFदेश 

 

--------------------------------------------------------- 

 

मी सव! भाऊ ब�हणींना इथे बेहद�या बाबांचा एक सZदेश देऊ इि�छत आहे. बेहदचा अJंतम समय स>ु झाला 

आहे.आता अJंतम प,ुषाथ! करGयाची Jनतांत गरज आहे. बेहद�या परमा�@याचा पkरचय क,न देGयाची वेळ आता 

जवळ येऊन ठेपल* आहे. तसेच सवाRना हा पण सदेंश _यायला हवा क� सवu�च परमा�मा (बेहदचे बाबा) धरतीवर 

आले आहेत आ/ण बेहदच ेकाय! चाल ूझाले आहे.त ेअ=वनाशी दJुनया आ/ण नवीन दJुनये�या Jन3म!तीच े
ान देत 

आहेत. साकार ,पामEये बेहदच ेसवu�च परमा�मा धरतीवर काय! करत आहेत. आता अशी वेळ आल* आहे ज��हा 

पणू! =वXवामEये बेहद�या बाबांचा साNा�कार होईल, पणू! अमया!द आ/ण मया!�दत दJुनयेत बेहदच ेबाबा ��यN 

होतील. मी हा सदेंश यासाठI पण सवाRपयRत पोचव ूइि�छत आहे जेणेक,न अतंसमयी कुणी दोषारोपण क, नये क� 

बेहदच ेबाबा धरतीवर अवतरले आ/ण आ@हाला कुणी कळवलेच नाह*. कारण �यWत समय आता सपंत आला आहे 

आ/ण अ�यWत समय आ/ण दJुनया स>ु होणारच आहे. अचानक सव! काह* घडणार आहे. बेहदच ेबाबा बेहद�या 

लेकरांना �द�य अलौ?कक =वमानाने परम �काश आ/ण परम त�वां�या दJुनयेत घेऊन जाणार आहेत. या �थूल 

दJुनयेच ंपkरवत!न परम त�वांमEये होऊन जाईल. मWुती व जीवन मWुतीची �?qया पण स>ु होईल. ज��हा परम त�वं 

आ/ण परम �काश धरतीवर येतील त��हा कमकुवत आ�मे �या शWतीला सहन देखील क, शकणार नाह*त @हणून 

आतापासनूच आपFयाला ती� प,ुषाथ! करायचा आहे आ/ण आपले सकंFप =वXव पkरवत!न करGयासाठI खच! 

करायच ेआहेत. आता अJंतम उ�थान(उडान) करGयाची वेळ अगद* जवळ आल* आहे. 

 

"सवG�च परमा�मा आपAयाला बेहद�या दHुनयेत घेऊन जाKयासाठ4 आले आहेत िजथ ेसव�5 परम त�व ंआ�ण परम 

>काश आहे. भ�वNयात येणारं यगु हे अ�वनाशी यगु-अमरलोक होईल आ�ण बेहदचे प�रवत�न होऊन जाईल. 

Silence- &हणज ेयोगा�या शOतीने नवीनतचेी लाट येईल." 

 

--------------------------------------------------------- 
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परम महासकंAप 

(AFFIRMATIONS) 

 

मी एक बेहदची परम परम परम महान आ�मा आहे.मी परमा�@या�या समान T@ह �व,प आ�मा आहे. मी बेहदची 

=वXव कFयाणकार* आ�मा आहे. मी बेहदच े=वXव बदलGयासाठIचा एक Jन3म�तमाO आ�मा आहे. 

    मी बेहदची परम शांत�व,प आ�मा आहे. मी बेहद परमानदं �व,प आ�मा आहे. मी कम!योगी आ/ण तप�वी ,प 

आ�मा आहे. मी आ�मा परम �काशापासनू बनलेलो आहे. मी परम �द�य लाइट �व,प आ�मा आहे. 

     मी �काशासमान परम �काश�व,प आहे. मी परम सखुी आ�मा आहे, माझ े�व,प �द�य लाईट आ/ण परम 

शWतींनी भरपरू आहे. माझा आ�मा आ/ण शर*र परम लाईट आ/ण परम त�वांनी भरलेले आहे. मी बेहदची परम 

परम परम महान आ�मा आहे. माझे �थूल, सू̂ म आ/ण कारण शर*र परम लाईट _वारे चाज! झालेले आहे. माhया 

चहूबाजूंनी “बेहद�या परम परम परम महाशांती�या" लहर* आहेत. माhया वलया_वारे परम शांती�या लहर* 

चहूबाजूंनी पसरत आहेत. सम�त जगतात परम शांती पसरत आहे. सम�त T@हांडात परम परम परम महाशांती 

होत आहे. सपंणू! T@हांडात, गलेैWसीत, आ/ण यJूनवस! मEये परम शांती होत आहे. �थूल जगत, कारण आ/ण 

महाकारण जगतात परम शांती आ/ण परम सखु होत आहे. 

    मी देवदतू आहे. माझ ेशर*र Jनरोगी आ/ण चांगले आहे. बेहदच ेपरम परम परम चागंले होत ेआहे. मी बेहद�या 

परमधामामEये ि�थत असनू परम आनदंात आहे. माhया चहूबाजूंनी परम �काश आहे. माझ ेआभावलय परम 

�काश आ/ण �द�य लाईट ने भरलेले आहे. 

    मी बेहद खुश आ/ण सखुी आ�मा आहे. मी सपंZन, सपंणू! आ/ण प=वO बेहदची आ�मा आहे. मी बेहद�या 

परम=पता परमा�@याचा अशं आहे आ/ण बेहदचा महान आ�मा आहे. मी बेहदचा परम परम परम महान आ�मा 

आहे. सपंणू! =वXवात बेहदची परम परम परम महाशांती होत आहे. 

   याच Mढु सकंFपामळेु वायमुडंळात परम शांती मOंां�या लहर*ं_वारे बदल होईल आ/ण सम�त T@हांड आ/ण 

लोकांमEये परम शांती होईल. �बळ अशा सकंFप शWतीने JनिXचत पणे =वXव पkरवत!न होईलच. 

 

परम शांती� 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 


