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Doces filhos, para serem constantemente felizes por 21 nascimentos, incutam o hábito de
serem conscientes da alma por este curto tempo.
Pergunta: Qual interesse cada um de vocês deveria ter para estabelecer o reino das divindades?
Resposta: O interesse em fazer serviço. Tenham interesse em como doar as joias de conhecimento.
Sua missão é tornar puros os impuros. Portanto, para fazer com que seu reino cresça,
vocês, filhos, têm de fazer muito serviço. Onde houver feiras ou onde as pessoas forem
se banhar, levem folhetos e distribuam-nos lá. Batam os tambores lá.
Música:
Tendo encontrado Você, encontramos o mundo. A terra, o céu, tudo nos pertence.
Om shanti. Shiv Baba incorpóreo senta-Se aqui e explica a vocês, filhos: Filhos, que vocês sejam
conscientes da alma. Considerem-se uma alma e lembrem-se do Pai. Eu sou uma alma e o Pai está me
ensinando. Baba explicou: “Todos os sanskars estão na alma”. Quando é o reino de Maya, Ravan, ou
seja, quando o caminho de devoção começa, vocês tornam-se conscientes do corpo. Então, quando é o
final do caminho de devoção, o Pai vem e diz a vocês, filhos: “Agora tornem-se conscientes da alma.
Vocês absolutamente não se beneficiaram cantando mantras, fazendo tapasya, doações ou caridade,
etc.” Quando os cinco vícios entraram em vocês, vocês tornaram-se conscientes do corpo. Foi Ravan
quem os tornou conscientes do corpo. Na realidade, originalmente vocês eram conscientes da alma e,
novamente, vocês estão praticando isto: “Considerem-se uma alma”. Temos de abandonar este corpo
velho e ir para um novo. Esses cinco vícios não existem na idade de ouro. As divindades que são
conhecidas elevadas e puras, são constantemente felizes por 21 nascimentos, pois elas são sempre
conscientes da alma. Então, quando é o reino de Ravan, vocês mudam e tornam-se conscientes do
corpo. Essas pessoas são chamadas de conscientes do corpo, enquanto elas (divindades) são chamadas
de conscientes da alma. No mundo incorpóreo não há questão de ser consciente da alma ou consciente
do corpo. Aquele é o mundo de silêncio. Esses sanskars só existem na idade da confluência. Vocês
tornaram-se conscientes da alma a partir de conscientes do corpo. Na idade de ouro, devido a serem
conscientes da alma, vocês não recebem nenhuma tristeza e vocês também têm o conhecimento que
são almas. Aqui, todos se consideram um corpo. O Pai vem e explica a vocês: “Filhos, agora tornemse conscientes da alma e seus pecados serão absolvidos”. Vocês então se tornarão conquistadores das
ações pecaminosas. Vocês têm um corpo e também governam o reino - vocês são conscientes da alma.
Com os ensinamentos que recebem, vocês tornam-se conscientes da alma e permanecem
constantemente felizes. Ao serem conscientes da alma seus pecados são absolvidos. É por isto que
Baba explica: “Continuem a se lembrar de Mim e seus pecados serão absolvidos”. Aquelas pessoas
vão se banhar no Ganges, mas aquele não é o Purificador. E aquele também não é o fogo do yoga por
meio do qual seus pecados podem ser absolvidos. Vocês, filhos, recebem uma chance de servir em
locais assim. De acordo com o tempo é o serviço que vocês podem fazer. Tantas pessoas vão se banhar
lá. Elas vão se banhar em toda parte nas Kumbha melas. Alguns vão ao mar e alguns vão aos rios.
Portanto, vocês têm de imprimir muito folhetos e distribuí-los a todos. Vocês deveriam distribuir
muitos deles. Simplesmente tenham os pontos. “Irmãos e irmãs, simplesmente considerem isto: Vocês
podem se tornar puros por meio do Purificador, do Oceano de Conhecimento e dos rios que surgiram
Dele ou por meio deste oceano e rios de água? Ao solucionarem este enigma, vocês podem obter
liberação em vida em um segundo. Vocês também podem reivindicar a herança de fortuna do reino”.
Cada Centro deveria imprimir folhetos assim. Existem rios em toda parte. Os rios surgem de muito
longe. Existem muitos rios em toda parte. Por que eles então dizem: “Somente banhando-se neste rio
vocês podem se tornar puros?” Por que eles vão especialmente a um determinado local com tanta
despesa e tanta dificuldade? Não é que se banhando lá um dia eles vão se tornar puros. Eles têm se
banhado por nascimento após nascimento. Eles também se banham na idade de ouro e, lá, eles são
puros de qualquer modo. Aqui eles passam por tanta dificuldade para se banhar mesmo quando é frio.
Portanto, digam a eles: Tornem-se uma bengala para os cegos! Acordem todos! O Purificador vem e
purifica todos. Então, mostrem o caminho àqueles que estão infelizes! Vocês deveriam imprimir
folhetos pequenos em todas as línguas. Vocês deveriam imprimir de cem a duzentos mil. Aqueles cujo
intelecto é animado com o conhecimento trabalharão. Vocês deveriam ter de duzentos a trezentos mil
dessas imagens em todas as línguas. Vão e sirvam em muitos locais diferentes. O único ponto é o
principal: “Venham e entendam como vocês podem receber liberação e liberação na vida em um
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segundo”. Imprimam nele também o endereço do Centro principal e, depois, ler ou não cabe a eles.
Vocês, filhos, deveriam explicar o quadro da Trimurti: “O estabelecimento por meio de Brahma
definitivamente tem de acontecer”. Dia a dia as pessoas entenderão que a destruição está logo adiante.
Todas essas guerras etc. continuarão a aumentar. Há tanta complicação a respeito de propriedade etc.
Se eles não a recebem, eles até batem uns nos outros. A destruição definitivamente está logo adiante.
Aqueles que estudaram muito bem o Gita e o Bhagawad entenderão que isto realmente também
aconteceu antes. Portanto, vocês, filhos, deveriam explicar muito bem: “Será que os seres humanos
podem se tornar puros a partir de impuros ao se banhar nos rios de água ou eles se tornarão puros com
o fogo do yoga?” Deus fala: “Ao se lembrarem de Mim, seus pecados serão absolvidos”. Seja onde for
que vocês tiverem Centros, imprimam tais folhetos nas ocasiões especiais. Muitas melas acontecem
onde muitas pessoas vão. No entanto, quase ninguém entenderia isso. Vocês também precisam de
muitas pessoas para distribuir os folhetos de forma que eles também possam explicar aos outros.
Vocês deveriam parar em lugares assim. Essas são as joias de conhecimento. Tenham muito interesse
em servir. Estamos estabelecendo nossa soberania das divindades. Esta é a missão para mudar
humanos em divindades, ou seja, purificar os impuros. Vocês também podem escrever: O Pai explicou
“Manmanabhav!” Lembrem-se do Purificador, do Pai ilimitado e seus pecados serão absolvidos. A
questão da peregrinação também é repetidamente explicada a vocês, filhos. Lembrem-se do Pai várias
vezes. Experimentem felicidade ao se lembrar Dele de modo que toda a sua dor e sofrimento do corpo
terminem, ou seja, vocês então se tornarão sempre saudáveis. O Pai lhes deu o mantra: “Lembrem-se
de Mim!” Não é que vocês tenham de cantar o nome de Shiva. Os devotos de Shiva sentam-se e giram
as contas do rosário enquanto cantando Seu nome. Na realidade, é o rosário de Rudra: De Shiva e dos
saligrams. No topo está Shiva e todos os demais são contas pequenas, as almas. A alma é um ponto tão
minúsculo. Também há o rosário das contas pretas. Portanto, o rosário de Shiva também é criado. A
alma tem de se lembrar de seu Pai. No entanto, vocês não têm de cantar o nome de Shiva com a boca.
Ao dizerem “Shiva, Shiva” o yoga do intelecto é divergido ao rosário. Ninguém entende o significado
disso. Seus pecados não são absolvidos cantando o nome de Shiva. Aqueles que giram as contas do
rosário não sabem que os pecados são absolvidos quando Shiv Baba vem na idade da confluência e
diretamente lhes dá o mantra: “Constantemente lembrem-se apenas de Mim” Não importa o quanto
alguém fique sentado cantando o nome de Shiva, seus pecados não podem ser absolvidos. As pessoas
vão e ficam em Kashi e continuam a cantar “Shiva Kashi, Shiva Kashi”. Elas dizem que existe a
influência de Shiva em Kashi. Templos muito bonitos à Shiva foram construídos. Tudo isso é a
parafernália do caminho de devoção. Vocês podem explicar que o Pai ilimitado diz: “Somente ao
terem yoga Comigo, vocês se tornarão puros”. Vocês, filhos deveriam ter interesse em servir. O Pai
diz: “Eu tenho de purificar os impuros”. Vocês, filhos, também deveriam fazer o serviço de purificar
todos. Levem os folhetos e expliquem aos outros. Digam a eles: Estudem isso muito bem. A morte
está logo adiante. Esta é a terra de tristeza. Agora, ao se banharem no conhecimento uma só vez, vocês
recebem liberação na vida em um segundo. Então, qual a necessidade de ir se banhar nos rios e
cambalear por aí? Nós recebemos liberação em vida em um segundo e é por isso que estamos batendo
esses tambores. Senão, ninguém pode imprimir tais folhetos por nada. Vocês, filhos, deveriam ter
muito interesse em servir. Os enigmas que foram feitos são para o serviço. Existem muitos que não
têm absolutamente nenhum interesse em servir. Não entra em seus intelectos como servir. Um
intelecto bom e brilhante é necessário para isso. Aqueles que têm as correntes da consciência do corpo
em seus pés são incapazes de se tornar conscientes da alma. Fica entendido que status essas pessoas
reivindicarão; há misericórdia delas. Em todos os Centros se vê quais estudantes estão avançando
rápido em seu empenho. Alguns são flores uck e outros são como rosas. “Eu sou tal flor. Se não faço o
serviço de Baba, eu deveria entender que me tornarei uma flor uck”. O Pai explica muito bem a vocês.
Vocês estão se empenhando para se tornar como diamantes. Alguns são diamantes verdadeiros. Alguns
são diamantes sem brilho e brutos. Cada um de vocês deveria pensar por si: “Eu tenho de me tornar
como um diamante”. Perguntem-se: “Eu me tornei como um diamante?” Achcha.
Aos filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados: amor, lembranças e bom dia
da Mãe, do Pai, BapDada. O Pai espiritual diz namaste aos filhos espirituais.
2/3

11/01/17

Murli Matinal Om Shanti BapDada

Madhuban

Essência para Dharna:
1.
Cortem as correntes da consciência do corpo e tornem-se conscientes da alma. Criem os
sanskars de permanecerem conscientes da alma.
2.
Tenham muito interesse em servir. Façam o serviço de tornar puros os impuros do
mesmo modo como o Pai faz. Tornem-se um diamante verdadeiro.
Bênção:

Slogan:

Que vocês sejam um transformador do mundo que – com uma atitude elevada e pura –
torna suas palavras e feitos elevados.
Os filhos que terminam com sua atitude fraca e fazem um voto para terem uma atitude
elevada e pura também veem este mundo como elevado. A visão e feitos de alguém estão
conectados com a atitude dessa pessoa. Qualquer coisa boa ou má primeiramente entra
em sua atitude e depois ela é colocada em suas palavras e feitos. Ter uma atitude elevada
significa que suas palavras e feitos são automaticamente elevados. Vibrações e a
atmosfera são criadas por sua atitude. Aqueles que fazem um voto de terem uma atitude
elevada automaticamente tornam-se transformadores do mundo.
Pratiquem ser sem corpo, incorpóreos, e vocês serão capazes de conhecer os sentimentos
da mente de qualquer um.
***OM SHANTI***

Sejam uma imagem de tapasya:
De acordo com a proximidade da hora, tornem-se um verdadeiro tapaswi. Sua verdadeira tapasya ou
empenho espiritual é desinteresse ilimitado. Agora, com uma atitude de desinteresse ilimitado, criem
uma atmosfera de tapasya em toda parte. Deixem que sua tapasya se torne um meio de servir
mentalmente.
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