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Γλυκά παιδιά, για να είσαστε διαρκώς ευτυχισμένα για 21 γεννήσεις, να ενσταλάξετε τη
συνήθεια τού να είσαστε συνειδότες ψυχής σε αυτόν τον σύντομο χρόνο.
Ερώτηση:
Ποιο ενδιαφέρον πρέπει να έχει ο καθένας από εσάς για να ιδρυθεί το βασίλειο των
θεοτήτων;
Απάντηση: Ενδιαφέρον να κάνετε υπηρεσία. Να έχετε ένα ενδιαφέρον για το πώς θα δωρίσετε τα
κοσμήματα της γνώσης. Η αποστολή σας είναι να κάνετε τους ακάθαρτους αγνούς. Έτσι,
για να κάνετε το βασίλειό σας να επεκταθεί, εσείς παιδιά πρέπει να κάνετε πολλή
υπηρεσία. Οπουδήποτε λαμβάνουν χώρα εκθέσεις, και εκεί όπου πηγαίνουν οι άνθρωποι
να πλυθούν, να παίρνετε έντυπα φυλλάδια και να τα μοιράζετε εκεί. Να χτυπάτε εκεί τα
τύμπανα.
Τραγούδι:
Έχοντας βρει Εσένα, έχουμε βρει τον κόσμο. Η γη, ο ουρανός, όλα ανήκουν σε εμάς.
Ομ σάντι. Ο ασώματος Σιβ Μπάμπα κάθεται εδώ και λέει σε εσάς παιδιά: Παιδιά, είθε να είσαστε
συνειδότες ψυχής! Να θεωρείτε τον εαυτό σας μια ψυχή και να θυμόσαστε τον Πατέρα: Εγώ είμαι μια
ψυχή και ο Πατέρας με διδάσκει. Ο Μπάμπα έχει εξηγήσει: Όλες οι σανσκάρας είναι μέσα στην ψυχή.
Όταν είναι το βασίλειο της Μάγια, του Ράβαν, δηλαδή, όταν αρχίζει το μονοπάτι της λατρείας, εσείς
γίνεστε συνειδότες σώματος. Μετά, όταν είναι το τέλος του μονοπατιού της λατρείας, έρχεται ο Πατέρας
και λέει σε εσάς παιδιά: Τώρα να γίνετε συνειδότες ψυχής. Δεν ωφεληθήκατε καθόλου με το να ψάλλετε
μάντρας, να κάνετε ταπάσια, δωρεές ή φιλανθρωπία κλπ. Όταν μπήκαν μέσα σας τα πέντε ελαττώματα,
γίνατε συνειδότες σώματος. Ο Ράβαν είναι αυτός που σας κάνει συνειδότες σώματος. Στην
πραγματικότητα, αρχικά ήσασταν συνειδότες ψυχής και τώρα υποχρεώνεστε να εξασκήσετε αυτό ξανά:
Να θεωρείτε τον εαυτό σας μια ψυχή. Εμείς πρέπει να αφήσουμε αυτά τα παλιά σώματα και να λάβουμε
καινούρια. Αυτά τα πέντε ελαττώματα δεν υπάρχουν στη χρυσή εποχή. Οι θεότητες που ονομάζονται
εξυψωμένες και αγνές, είναι διαρκώς ευτυχισμένες για 21 γεννήσεις, επειδή πάντα είναι συνειδότες
ψυχής. Μετά, όταν αρχίζει το βασίλειο του Ράβαν, εσείς αλλάζετε και γίνεστε συνειδότες σώματος.
Εκείνοι οι άνθρωποι ονομάζονται συνειδότες σώματος, ενώ αυτοί (οι θεότητες) ονομάζονται συνειδότες
ψυχής. Στον ασώματο κόσμο, δεν τίθεται θέμα τού να είσαστε συνειδότες ψυχής ή συνειδότες σώματος.
Εκείνος είναι ο κόσμος της σιωπής. Αυτές οι σανσκάρας υπάρχουν μόνο στην εποχή της συμβολής. Εσείς
γίνεστε συνειδότες ψυχής από συνειδότες σώματος. Στην χρυσή εποχή, επειδή είσαστε συνειδότες ψυχής,
δεν λαμβάνετε καθόλου λύπη, και επίσης έχετε τη γνώση ότι είσαστε ψυχές. Εδώ, όλοι θεωρούν τον
εαυτό τους ένα σώμα. Ο Πατέρας έρχεται και εξηγεί σε εσάς: Παιδιά, τώρα να γίνετε συνειδότες ψυχής
και οι αμαρτίες σας θα απαλειφθούν. Μετά θα γίνετε κατακτητές των αμαρτωλών πράξεων. Εσείς έχετε
ένα σώμα και επίσης διοικείτε το βασίλειο- τότε είσαστε συνειδότες ψυχής. Μέσω των διδασκαλιών που
λαμβάνετε, γίνεστε συνειδότες ψυχής και πάντα παραμένετε ευτυχισμένοι. Με το να είσαστε συνειδότες
ψυχής οι αμαρτίες σας απαλείφονται. Αυτός είναι ο λόγος που εξηγεί ο Μπάμπα: Να συνεχίζετε να
θυμόσαστε Εμένα και οι αμαρτίες σας θα απαλειφθούν. Εκείνοι οι άνθρωποι πηγαίνουν και πλένονται
στον Γάγγη, αλλά αυτός ούτε είναι ο Εξαγνιστής, ούτε είναι η φωτιά της γιόγκα μέσω της οποίας μπορούν
να απαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Εσείς παιδιά λαμβάνετε μια ευκαιρία να υπηρετήσετε σε τέτοια μέρη.
Όπως είναι ο καιρός, έτσι είναι και η υπηρεσία που μπορείτε να κάνετε. Εκεί πηγαίνουν να πλυθούν τόσοι
πολλοί άνθρωποι. Αυτοί πηγαίνουν να πλυθούν παντού στις Κούμπα μέλας. Κάποιοι πηγαίνουν στη
θάλασσα και κάποιοι στα ποτάμια. Έτσι, πρέπει να τυπώσετε πολλά φυλλάδια και να τα μοιράσετε σε
όλους. Πρέπει να μοιράσετε πολλά από αυτά. Απλά να έχετε τα σημεία: Αδελφοί και αδελφές, απλά να
σκεφτείτε αυτό: Μπορείτε να γίνετε αγνοί μέσω του Εξαγνιστή, του Ωκεανού της Γνώσης και από τα
ποτάμια που έχουν αναδυθεί από αυτόν ή μέσω αυτού του ωκεανού και των ποταμών από νερό; Αν λύσετε
αυτόν τον γρίφο, μπορείτε να λάβετε ελευθέρωση -εν-ζωή σε ένα δευτερόλεπτο. Μπορείτε επίσης να
διεκδικήσετε την κληρονομιά της τύχης του βασιλείου. Κάθε κέντρο πρέπει να τυπώσει τέτοια φυλλάδια.
Υπάρχουν παντού ποτάμια. Τα ποτάμια αναδύονται από πολύ μακριά. Υπάρχουν πολλά ποτάμια παντού.
Γιατί τότε λένε: “Μόνο με το να πλυθείτε σε αυτόν τον ποταμό, μπορείτε να γίνετε αγνοί;” Γιατί
πηγαίνουν ιδιαίτερα σε ένα μέρος με τόσα πολλά έξοδα και τόση πολλή δυσκολία; Δεν είναι ότι με το να
πλυθούν εκεί εκείνη τη μέρα, θα γίνουν αγνοί. Αυτοί πλένονταν από γέννηση σε γέννηση. Επίσης
πλένονται στη χρυσή εποχή. Εκεί έτσι κι αλλιώς είναι αγνοί. Εδώ, ακόμη και όταν είναι κρύο, πηγαίνουν
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να πλυθούν μέσω τόσων πολλών δυσκολιών. Έτσι, να εξηγείτε σε αυτούς! Να γίνετε ραβδιά για τους
τυφλούς! Να ξυπνήσετε όλους! Ο Εξαγνιστής έρχεται και εξαγνίζει όλους. Έτσι, να δείξετε το μονοπάτι
σε εκείνους που είναι δυστυχισμένοι! Εσείς πρέπει να τυπώσετε αυτά τα μικρά φυλλάδια σε όλες τις
γλώσσες. Πρέπει να τυπώσετε εκατό με διακόσιες χιλιάδες. Εκείνοι των οποίων οι διάνοιες έχουν μέθη με
τη γνώση, θα δουλέψουν. Πρέπει να έχετε διακόσιες με τριακόσιες χιλιάδες από αυτές τις εικόνες σε όλες
τις γλώσσες. Να πάτε και να υπηρετήσετε σε πολλά διαφορετικά μέρη. Ένα σημείο είναι το κυριότερο:
Ελάτε και καταλάβετε πώς μπορείτε να λάβετε ελευθέρωση και ελευθέρωση-εν-ζωή σε ένα δευτερόλεπτο.
Επίσης να τυπώσετε τις διευθύνσεις του κύριου κέντρου σε αυτό και μετά εξαρτάται από αυτούς αν το
διαβάσουν ή όχι. Εσείς παιδιά πρέπει να εξηγήσετε την εικόνα του Τριμούρτι: Οπωσδήποτε πρέπει να
λάβει χώρα η ίδρυση μέσω του Μπράμα. Μέρα με τη μέρα, οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι αληθινά η
καταστροφή είναι μόλις μπροστά. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι κλπ. θα συνεχίζουν να αυξάνουν. Υπάρχουν
τόσες περιπλοκές σχετικά με την περιουσία κλπ. Αν δε λάβουν αυτήν, ακόμη και χτυπούν ο ένας τον
άλλον. Οπωσδήποτε η καταστροφή είναι μόλις μπροστά. Εκείνοι που έχουν μελετήσει τη Γκίτα και την
Μπαγκαβάντ πολύ καλά, θα καταλάβουν ότι αυτό επίσης συνέβη και νωρίτερα. Έτσι, εσείς παιδιά πρέπει
να εξηγήσετε πολύ καλά αν τα ανθρώπινα όντα μπορούν να γίνουν αγνά από ακάθαρτα, με το να
πλένονται στα ποτάμια με νερό ή αν θα γίνουν αγνά μέσω της φωτιάς της γιόγκα. Μιλάει ο Θεός: Με το
να θυμόσαστε Εμένα θα απαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Οπουδήποτε έχετε κέντρα, να τυπώσετε τέτοια
φυλλάδια για ιδιαίτερες περιστάσεις. Λαμβάνουν χώρα πολλές μέλας όπου πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι.
Ωστόσο, ελάχιστοι καταλαβαίνουν αυτό. Επίσης χρειάζεστε πολλούς ανθρώπους για να μοιράζουν τα
φυλλάδια, ώστε επίσης να μπορούν να εξηγούν στους άλλους. Πρέπει να στέκεστε σε τέτοια μέρη. Αυτά
είναι τα κοσμήματα της γνώσης. Να έχετε πολύ ενδιαφέρον για να κάνετε υπηρεσία. Εμείς ιδρύουμε την
θεϊκή μας κυριαρχία. Αυτή είναι η αποστολή για να αλλάξετε τους ανθρώπους σε θεότητες, δηλαδή, για
να εξαγνίσετε τους ακάθαρτους. Επίσης μπορείτε να γράψετε: Ο Πατέρας έχει εξηγήσει: Μανμαναμπάβ!
Να θυμόσαστε τον Εξαγνιστή, τον απεριόριστο Πατέρα και οι αμαρτίες σας θα απαλειφθούν. Εξηγείται
επίσης σε εσάς παιδιά, το σημείο του προσκυνήματος, ξανά και ξανά. Επανειλημμένως να θυμόσαστε τον
Πατέρα. Να βιώνετε ευτυχία με το να θυμόσαστε Εκείνον, ώστε να αποτελειώσει όλος ο πόνος και τα
δεινά του σώματος, δηλαδή, μετά θα γίνετε διαρκώς υγιείς. Ο Πατέρας σας έχει δώσει το μάντρα: Να
θυμόσαστε Εμένα! Δεν είναι ότι πρέπει να ψάλλετε το όνομα του Σίβα. Οι λάτρεις του Σίβα κάθονται και
περιστρέφουν τις χάντρες ενός κομποσκοινιού, καθώς ψάλλουν το όνομά Του. Στην πραγματικότητα, αυτό
είναι το κομποσκοίνι του Ρούντρα: του Σίβα και των Σάλιγκραμς. Στην κορυφή είναι ο Σίβα και όλες οι
υπόλοιπες είναι μικρές χάντρες, οι ψυχές. Μια ψυχή είναι ένα τόσο μικροσκοπικό σημείο. Υπάρχει επίσης
ένα κομποσκοίνι από μαύρες χάντρες. Αυτός είναι ο λόγος που επίσης δημιουργείται το κομποσκοίνι του
Σίβα. Οι ψυχές πρέπει να θυμούνται τον Πατέρα τους. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ψάλλετε το όνομα του
Σίβα με το στόμα σας. Με το να λέτε “Σίβα, Σίβα” η γιόγκα της διάνοιάς σας αποσπάται στο κομποσκοίνι.
Κανείς δεν καταλαβαίνει το νόημα αυτού. Οι αμαρτίες σας δεν απαλείφονται με το να ψάλλετε το όνομα
του Σίβα. Εκείνοι που περιστρέφουν τις χάντρες ενός κομποσκοινιού δεν γνωρίζουν ότι οι αμαρτίες
απαλείφονται στην εποχή της συμβολής, όταν έρχεται ο Σιβ Μπάμπα και δίνει απευθείας σε εσάς το
μάντρα: Διαρκώς να θυμόσαστε μόνο Εμένα! Όσο πολύ και αν κάποιος κάθεται και ψέλνει το όνομα του
Σίβα, οι αμαρτίες του δεν μπορούν να απαλειφθούν. Οι άνθρωποι πηγαίνουν και μένουν στο Κάσι και
συνεχίζουν να ψάλλουν “Σίβα Κάσι, Σίβα Κάσι”. Λένε ότι υπάρχει η επιρροή του Σίβα στο Κάσι. Έχουν
χτιστεί πολλοί όμορφοι ναοί προς τον Σίβα. Όλα εκείνα είναι τα εξαρτήματα του μονοπατιού της
λατρείας. Εσείς μπορείτε να εξηγήσετε ότι ο απεριόριστος Πατέρας λέει: Μόνο με το να έχετε γιόγκα με
Εμένα, θα γίνετε αγνοί. Εσείς παιδιά πρέπει να έχετε ενδιαφέρον να υπηρετείτε. Ο Πατέρας λέει: Εγώ
πρέπει να εξαγνίσω τους ακάθαρτους. Εσείς παιδιά επίσης πρέπει να κάνετε την υπηρεσία τού να
εξαγνίσετε όλους. Να παίρνετε τα φυλλάδια και να εξηγείτε στους άλλους. Να λέτε σε αυτούς: Να
μελετήσετε αυτά πολύ καλά. Ο θάνατος είναι μόλις μπροστά. Αυτή είναι η χώρα της λύπης. Τώρα, με το
να πλυθείτε στη γνώση μόνο μια φορά, λαμβάνετε ελευθέρωση-εν-ζωή σε ένα δευτερόλεπτο. Έτσι τότε, τι
χρειάζεται να πηγαίνετε να πλένεστε στα ποτάμια και να περιφέρεστε τριγύρω; Εμείς λαμβάνουμε
ελευθέρωση-εν-ζωή σε ένα δευτερόλεπτο και αυτός είναι ο λόγος που χτυπάμε αυτά τα τύμπανα.
Διαφορετικά, κανείς δεν μπορεί να τυπώσει τέτοια φυλλάδια όπως αυτά. Εσείς παιδιά πρέπει να έχετε
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πολύ ενδιαφέρον για να κάνετε υπηρεσία. Οι γρίφοι που έχουν γίνει είναι για υπηρεσία. Υπάρχουν πολλοί
που δεν ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν καθόλου. Δεν εισέρχεται στις διάνοιές τους το πώς να
υπηρετήσουν. Για αυτό, χρειάζονται πολύ καλές λαμπερές διάνοιες. Εκείνοι που έχουν τις αλυσίδες της
συνειδητότητας του σώματος στα πόδια τους, δεν μπορούν να γίνουν συνειδότες ψυχής. Είναι κατανοητό
το τι θέση θα διεκδικήσουν αυτοί. Υπάρχει ευσπλαχνία για αυτούς. Σε όλα τα κέντρα φαίνεται ποιοι
μαθητές προχωρούν μπροστά στις προσπάθειές τους. Μερικοί είναι λουλούδια από την άκρη του δρόμου
(ασήμαντα) και άλλοι είναι τριαντάφυλλα. Εγώ είμαι το τάδε λουλούδι. Αν δεν κάνω την υπηρεσία του
Μπάμπα, πρέπει να καταλάβω ότι θα γίνω ένα λουλούδι του δρόμου. Ο Πατέρας εξηγεί σε εσάς πολύ
καλά. Εσείς κάνετε προσπάθεια για να γίνετε όπως τα διαμάντια. Μερικοί είναι αληθινά διαμάντια.
Μερικοί είναι διαμάντια που είναι θαμπά και σκληρά. Καθένας από εσάς πρέπει να σκέφτεται για τον
εαυτό του: πρέπει να γίνω σαν ένα διαμάντι. Ρωτήστε τον εαυτό σας: Έχω γίνει σαν ένα διαμάντι; Άτσα.
Στα γλυκύτατα πολυαγαπημένα παιδιά που από καιρό είχαν χαθεί και τώρα ξαναβρέθηκαν αγάπη,
ενθύμηση και καλημέρα από τη Μητέρα, τον Πατέρα, τον ΜπαπΝτάντα. Ο πνευματικός Πατέρας λέει
ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.
Ουσία για ντάρνα:
1.
Να κόψετε τις αλυσίδες της συνειδητότητας του σώματος και να γίνετε συνειδότες ψυχής.
Να δημιουργήσετε τις σανσκάρας τού να παραμένετε συνειδότες ψυχής.
2.
Να έχετε πολύ ενδιαφέρον να κάνετε υπηρεσία. Να κάνετε την υπηρεσία τού να κάνετε
τους ακάθαρτους αγνούς, με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο Πατέρας. Να γίνεται ένα
αληθινό διαμάντι.
Ευλογία:

Σύνθημα:

Είθε να είσαστε ένα παγκόσμιος μεταμορφωτής που κάνει τα λόγια και τις πράξεις του
εξυψωμένες με μια αγνή και εξυψωμένη στάση.
Τα παιδιά που τελειώνουν την αδύναμη στάση τους και δίνουν έναν όρκο να έχουν μια αγνή
και εξυψωμένη στάση, βλέπουν επίσης αυτόν τον κόσμο ως εξυψωμένο. Το βλέμμα και οι
πράξεις κάποιου είναι συνδεδεμένες με τη στάση του. Οτιδήποτε καλό ή κακό, πρώτα
εισέρχεται στη στάση σας και μετά μπαίνει στα λόγια και τις πράξεις σας. Το να έχετε μια
εξυψωμένη στάση σημαίνει ότι τα λόγια και οι πράξεις σας είναι αυτόματα εξυψωμένα. Οι
κραδασμοί και η ατμόσφαιρα δημιουργούνται από τη στάση σας. Εκείνοι που δίνουν έναν
όρκο να έχουν μια εξυψωμένη στάση, γίνονται αυτόματα παγκόσμιοι μεταμορφωτές.
Εξασκηθείτε στο να είσαστε ασώματοι, χωρίς ένα σώμα, και θα μπορείτε να γνωρίζετε τα
αισθήματα του νου οποιουδήποτε.
***ΟΜ ΣΑΝΤΙ***

Ας είσαστε μια εικόνα ταπάσιας:
Σύμφωνα με την κοντινότητα του χρόνου, να γίνετε ένας αληθινός ταπάσβι. Η αληθινή σας ταπάσια ή η
πνευματική προσπάθεια είναι η απεριόριστη αδιαφορία. Τώρα, με μια στάση απεριόριστης; αδιαφορίας,
δημιουργείστε μια ατμόσφαιρα ταπάσιας παντού. Ας γίνει η ταπάσια σας ένα όργανο για υπηρεσία μέσω
του νου.
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