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Intisari:

Anak-anak yang manis, Anda harus pergi ke dunia yang suci. Oleh karena
itu, taklukkanlah nafsu birahi, musuh besar Anda. Jadilah penakluk nafsu
birahi, dan dengan demikian, Anda menjadi penakluk dunia.
Pertanyaan: Penglihatan apa yang bisa Anda berikan kepada semua orang melalui
aktivitas Anda?
Jawaban:
Anda masing-masing bisa menunjukkan apakah Anda ini angsa atau bangau
melalui aktivitas Anda. Angsa tidak pernah membuat siapa pun sengsara.
Bangau membuat orang lain sengsara karena mereka penuh dengan sifat
buruk. Anda anak-anak sekarang berubah dari bangau menjadi angsa. Tugas
Anda anak-anak, yang sedang menjadi berintelek ilahi, adalah menjadikan
semua orang yang lain berintelek ilahi.

Om shanti. Ketika Anda mengucapkan, “Om shanti,” Anda mengingat agama asli Anda.
Anda juga ingat rumah Anda, tetapi Anda tidak boleh hanya duduk di rumah. Anda
adalah anak-anak Sang Ayah, jadi Anda pasti harus mengingat surga. Oleh karena itu,
dengan mengatakan, “Om shanti,” semua pengetahuan ini masuk ke dalam intelek Anda.
“Saya, sang jiwa adalah perwujudan kedamaian. Saya adalah anak Sang Ayah, Sang
Samudra Kedamaian.” Sang Ayah, yang mendirikan surga, sedang membuat kita menjadi
perwujudan kesucian dan kedamaian. Aspek yang utama adalah kesucian. Dunialah yang
menjadi suci dan tidak suci. Tak seorang pun yang tidak suci bisa berada di zaman emas.
Lima sifat buruk ada di dunia yang tidak suci dan inilah sebabnya dunia ini disebut dunia
yang penuh sifat buruk. Itu adalah dunia tanpa sifat buruk. Sambil turun tangga, dari
dunia tanpa sifat buruk, Anda masuk ke dalam dunia penuh sifat buruk. Itu adalah dunia
yang suci dan ini adalah dunia yang tidak suci. Itu adalah siang, kebahagiaan. Ini adalah
malam pengembaraan. Sesungguhnya, tak seorang pun mengembara di malam hari, tetapi
pemujaan disebut bagaikan pengembaraan. Anda anak-anak sekarang telah datang ke sini
untuk meraih keselamatan. Anda jiwa-jiwa dahulu penuh dengan semua dosa; Anda
dahulu memiliki lima sifat buruk. Di antara lima sifat buruk, nafsu birahi disebut sebagai
yang utama. Melalui sifat buruk inilah manusia disebut sebagai jiwa berdosa. Setiap
orang tahu bahwa dirinya adalah jiwa yang tidak suci dan berdosa. Karena satu sifat
buruk nafsu birahi inilah semua kualifikasi hancur. Inilah sebabnya Sang Ayah berkata,
“Taklukkanlah nafsu birahi dan Anda akan menjadi penakluk dunia, yang artinya, master
dunia baru.” Oleh karena itu, Anda harus memiliki kebahagiaan yang sedemikian rupa di
dalam diri Anda. Ketika manusia menjadi tidak suci, mereka tidak memiliki pengertian
apa pun. Baba berkata, “Anda tidak boleh memiliki sifat buruk apa pun. Sifat buruk yang
utama adalah nafsu birahi dan karena sifat buruk inilah terjadi begitu banyak kekacauan.

Ada begitu banyak keresahan di setiap rumah. Ada tangisan penderitaan di mana-mana.”
Mengapa ada tangisan penderitaan di dunia ini? Karena mereka adalah jiwa-jiwa berdosa.
Karena sifat buruk nafsu birahi inilah mereka disebut iblis. Anda sekarang mengerti
bahwa tidak ada yang berguna di dunia ini; tumpukan jerami kering ini harus dibakar.
Apa pun yang bisa dilihat dengan mata fisik Anda akan dibakar. Jiwa tidak bisa dibakar.
Seolah-olah, jiwa selalu diasuransikan; jiwa selalu hidup. Apakah ada orang yang pernah
mengasuransikan jiwanya? Badan bisa diasuransikan. Jiwa tak termusnahkan. Anda
anak-anak sudah menerima penjelasan bahwa ini adalah sandiwara. Jiwa-jiwa tinggal di
atas sana dan sepenuhnya terpisah dari lima unsur alam. Segala sesuatu di dunia ini
diciptakan dari lima unsur alam. Jiwa tidak pernah diciptakan. Jiwa-jiwa selalu ada.
Hanya saja, jiwa berubah menjadi jiwa dermawan dan jiwa berdosa. Sebutan ini
diberikan kepada jiwa-jiwa: jiwa dermawan atau jiwa berdosa. Jiwa menjadi sangat kotor
karena lima sifat buruk! Sang Ayah sekarang sudah datang untuk membebaskan Anda
dari semua dosa. Sifat buruklah yang menghancurkan seluruh karakter. Orang-orang
bahkan tidak mengerti apa itu karakter yang bagus. Ini adalah pemerintahan spiritual
yang tertinggi. Anda tidak disebut pemerintah Pandawa, melainkan Pemerintah
Ketuhanan. Anda mengerti bahwa Anda adalah Pemerintah Ketuhanan. Apa yang
dilakukan oleh Pemerintah Ketuhanan? Pemerintah ini membuat jiwa-jiwa menjadi suci
dan kemudian mengubah mereka menjadi dewa-dewi. Dari mana lagi dewa-dewi berasal?
Tak ada yang tahu ini. Dewa-dewi juga manusia, tetapi bagaimana mereka menjadi
dewa-dewi dan siapa yang membuat mereka demikian? Dewa-dewi hanya ada di surga.
Para penghuni surga pasti menjadi penghuni neraka dan kemudian mereka menjadi
penghuni surga kembali. Anda dahulu tidak memahaminya, lalu bagaimana orang lain
bisa mengerti ini? Anda sekarang mengerti bahwa drama ini telah ditakdirkan dan bahwa
semua jiwa adalah aktor. Simpanlah semua aspek ini dalam intelek Anda. Anda harus
menyimpan studi dalam intelek Anda dan Anda juga benar-benar harus menjadi suci.
Menjadi tidak suci sangatlah buruk. Jiwalah yang menjadi tidak suci. Mereka terus
membuat satu sama lain menjadi tidak suci. Bisnis Anda adalah membuat yang tidak suci
menjadi suci. Jadilah suci dan Anda akan pergi ke dunia yang suci. Anda jiwa-jiwa
mengerti ini. Jika tidak ada jiwa, badan tidak bisa tetap ada dan tidak mampu
memberikan tanggapan. Anda jiwa-jiwa mengerti bahwa aslinya Anda tinggal di dunia
yang suci. Baba sekarang telah menjelaskan bagaimana Anda menjadi sepenuhnya tidak
bijak. Inilah sebabnya Anda hanya layak untuk tinggal di dunia yang tidak suci.
Sekarang, sebelum Anda menjadi suci, Anda tidak bisa menjadi layak akan surga.
Perbandingan dengan surga dipelajari di zaman peralihan. Di sana, tidak ada yang bisa
diperbandingkan. Hanya di zaman peralihan inilah Anda menerima semua pengetahuan.
Anda menerima senjata untuk menjadi suci. Hanya Yang Esa yang disebut Baba, Sang
Penyuci. Anda memberi tahu Baba, “Buatlah kami menjadi suci seperti mereka; mereka
adalah master dunia.” Anda tahu bahwa dahulu Anda adalah master surga, dan kemudian,
selagi mengalami 84 kelahiran, Anda menjadi tidak suci. Orang ini telah dijuluki “Shyam
Sundar”. Mereka membuat patung Krishna berkulit biru, tetapi mereka tidak tahu artinya.

Anda menerima pengertian yang jelas tentang Krishna. Mereka telah menunjukkan dua
dunia. Sesungguhnya, tidak ada dua dunia; hanya ada satu dunia. Dunia itu menjadi baru
dan kemudian menjadi tua. Pada awalnya, seorang bayi baru lahir, kemudian seiring
menjadi dewasa, dia menjadi tua. Anda berusaha begitu keras untuk menjelaskan kepada
orang lain. Anda sedang mendirikan kerajaan Anda sendiri. Lakshmi dan Narayana juga
mengerti ini, bukan? Mereka menjadi sangat manis dengan memahami ini. Siapa yang
menjelaskan ini kepada mereka? Tuhan! Tidak ada persoalan mengenai peperangan.
Tuhan maha bijak dan maha tahu! Beliau sangat suci! Semua manusia datang dan
bersujud di hadapan patung Shiva, tetapi mereka tidak tahu siapa Beliau dan apa yang
Beliau kerjakan. Mereka hanya terus mengatakan, “Shiv Kashi Vishwanath Gangga …”
(kuil Shiva di Kashi, di mana Sungai Gangga mengalir dari Tuhan atas Dunia). Mereka
tidak mengerti artinya sama sekali! Ketika Anda menjelaskan kepada mereka, mereka
berkata, “Apa yang mampu Anda jelaskan kepada kami? Kami telah mempelajari semua
Weda dan kitab suci.” Namun, tak ada seorang pun yang tahu apa itu kerajaan Rama.
Zaman emas, dunia baru, disebut kerajaan Rama. Anda, yang meresapkan ini, juga
berurutan. Ada di antara Anda yang lupa karena intelek Anda sepenuhnya seperti batu.
Jadi, sudah merupakan tugas mereka yang berintelek ilahi untuk membuat orang lain
menjadi sama seperti mereka. Mereka yang berintelek batu akan terus melakukan
aktivitas yang sama. Ini karena ada angsa dan ada bangau. Angsa tidak pernah
menyebabkan siapa pun menderita. Bangau menyebabkan penderitaan. Ada yang
berperilaku sepenuhnya seperti bangau dan mereka memiliki semua sifat buruk. Banyak
orang yang penuh sifat buruk juga datang ke sini. Mereka disebut iblis. Mereka tidak bisa
dikenali. Banyak orang yang penuh sifat buruk pergi ke berbagai center. Mereka
beralasan bahwa mereka adalah Brahmana, tetapi mereka berbohong. Ini disebut dunia
kebohongan. Dunia baru adalah dunia kebenaran. Sekarang ini adalah zaman peralihan.
Ada begitu banyak perbedaan! Mereka yang berbohong dan melakukan segala hal yang
tidak benar menjadi level tiga. Ada level satu dan juga level dua. Sang Ayah berkata,
“Anda harus memberikan bukti komplet dari kesucian Anda.” Ada yang mengatakan
bahwa tidak mungkin pasangan tinggal bersama tetapi tetap hidup suci. Oleh karena itu,
Anda anak-anak harus menjelaskan kepada mereka. Karena beberapa orang tidak
memiliki kekuatan yoga, mereka tidak sepenuhnya mampu menjelaskan sesuatu yang
semudah ini. Tak seorang pun menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhanlah yang sedang
mengajar kita di sini. Beliau mengatakan, “Dengan menjadi suci, Anda akan menjadi
master surga selama 21 kelahiran.” Itu adalah dunia yang suci. Tidak mungkin ada
seorang pun yang tidak suci di dunia yang suci. Lima sifat buruk tidak ada di sana. Itu
adalah dunia tanpa sifat buruk dan ini adalah dunia penuh sifat buruk. Kita sedang
menerima kedaulatan atas zaman emas. Oleh karena itu, mengapa kita tidak mau menjadi
suci dalam satu kelahiran ini? Kita sedang memenangkan lotre yang sangat besar! Inilah
sebabnya ada kebahagiaan yang begitu besar. Dewa-dewi itu suci. Hanya Sang Ayahlah
yang mengubah Anda dari tidak suci menjadi suci. Oleh karena itu, Anda harus memberi
tahu mereka bahwa Anda diberi godaan ini. Hanya Sang Ayahlah yang membuat Anda

menjadi seperti mereka. Tak seorang pun selain Sang Ayah yang mampu membuat dunia
ini menjadi baru. Hanya Tuhanlah yang datang dan mengubah manusia menjadi
dewa-dewi. Malam Beliau diingat. Ada istilah: pengetahuan, pemujaan, dan
ketidak-tertarikan. Pengetahuan dan pemujaan masing-masing berlangsung setengah
siklus. Setelah pemujaan, ada ketidak-tertarikan. Anda sekarang harus pulang ke rumah.
Oleh karena itu, Anda harus menanggalkan pakaian (badan) Anda. Anda tidak bisa lagi
tinggal di dunia kotor ini. Siklus 84 kelahiran sekarang menjelang berakhir. Kita sekarang
harus pulang ke dunia suci melalui hunian kedamaian. Pertama-tama, Anda tidak boleh
melupakan Alpha. Anda anak-anak juga mengerti bahwa dunia tua ini akan dihancurkan.
Baba sedang mendirikan dunia baru. Baba telah datang berulang kali untuk mendirikan
surga. Neraka harus dihancurkan. Neraka sangat besar dan surga sangat kecil! Di dunia
baru hanya ada satu agama, sementara di sini ada agama yang tak terhitung jumlahnya.
Siapa yang mendirikan satu agama? Bukan Brahma. Brahma berubah dari tidak suci
menjadi suci. Anda tidak akan menyebut Sang Ayah: “yang tidak suci dan kemudian
menjadi suci”. Ketika mereka suci, mereka disebut Lakshmi dan Narayana. Ada siang
Brahma dan malam Brahma. Orang ini adalah Prajapita. Shiva Baba disebut Sang
Pencipta abadi. Kata “abadi” mengacu kepada Sang Ayah. Sang Ayah abadi, dan oleh
karena itu, jiwa juga abadi. Sandiwara ini juga abadi. Drama telah ditakdirkan. Sang diri,
jiwa, menerima pengetahuan tentang permulaan, pertengahan, dan akhir seluruh durasi
siklus dunia. Siapa yang memberikan ini? Sang Ayah. Anda milik Sang Tuan dan Master
selama 21 kelahiran dan kemudian Anda menjadi yatim piatu di kerajaan Rahwana. Sejak
saat itulah karakter rusak, karena sifat buruk masuk. Meskipun demikian, bukan berarti
ada dua dunia. Orang-orang percaya bahwa neraka dan surga ada pada waktu bersamaan.
Segalanya sekarang sedang dijelaskan kepada Anda anak-anak dengan begitu jelas! Anda
sekarang tersamar. Lihatlah apa yang telah ditulis dalam kitab suci! Mereka telah
sepenuhnya mencampur-adukkan segalanya. Tak seorang pun selain Sang Ayah yang
mampu menguraikan segalanya yang telah menjadi kusut. Orang-orang memanggil
Beliau, “Kami tak berguna, datang dan sucikanlah kami dan perbaiki karakter kami!”
Karakter Anda sekarang begitu banyak diperbaiki! Meskipun demikan, bagi yang lain,
bukannya menjadi lebih baik, mereka justru menjadi semakin rusak. Segalanya bisa
diketahui dari perilaku orang. Hari ini, seseorang mungkin saja disebut maharathi atau
angsa, sementara besok dia menjadi seperti bangau. Tidak perlu waktu lama! Maya
tersamar. Kemarahan juga tidak kelihatan. Ketika seseorang mulai membentak,
kemarahan itu muncul sehingga bisa terlihat. Kemudian, mereka yang dahulu takjub
dengan mendengarkan pengetahuan dan menyampaikannya kepada orang lain, lari.
Mereka jatuh begitu dalam! Mereka sepenuhnya menjadi seperti batu. Ada kisah tentang
Sidang Indra. Orang-orang seperti itu bisa dikenali, mereka tidak boleh masuk ke dalam
perkumpulan ini. Siapa pun yang telah menerima pengetahuan, meskipun hanya sedikit,
akan masuk surga, karena pengetahuan ini tidak akan pernah musnah. Baba berkata,
“Anda sekarang harus membuat upaya dan mengklaim status yang tinggi. Jika Anda
menuruti sifat buruk, status Anda akan merosot.” Anda pertama-tama akan menjadi

bagian dinasti surya, kemudian dinasti chandra, dan kemudian dinasti vaisya, lalu dinasti
shudra. Anda sekarang mengerti bagaimana siklus berputar. Mereka mengatakan bahwa
zaman besi ini masih akan berlangsung 40.000 tahun lagi. Anda harus menuruni tangga.
Jika masih ada 40.000 tahun, akan ada sangat banyak manusia! Dalam 5000 tahun saja,
ada begitu banyak manusia sehingga tidak ada cukup bahan pangan. Oleh karena itu, jika
masih ada ribuan tahun lagi, maka populasi manusia akan menjadi sangat banyak! Jadi,
Baba datang dan memberi Anda kesabaran. Manusia yang tidak suci terus berkelahi satu
sama lain. Intelek mereka tidak bisa berpaling ke arah yang benar. Lihatlah betapa
banyaknya intelek Anda telah berubah. Meskipun demikian, Maya benar-benar menipu
Anda. Anda harus menjadi sepenuhnya tidak tahu tentang keinginan apa pun. Jika ada
satu saja keinginan, segalanya akan hilang. Anda menjadi tidak bernilai satu sen pun.
Maya terus menipu bahkan para maharathi yang sangat bagus dalam satu atau lain cara.
Mereka tidak bisa naik ke singgasana hati Baba, sama seperti ada anak-anak yang tidak
mampu merebut hati orang tua mereka. Ada anak-anak yang sedemikian rupa,
sampai-sampai mereka membunuh orang tua lokiknya! Mereka bahkan membunuh
keluarga mereka! Mereka adalah jiwa-jiwa yang sangat berdosa. Lihatlah apa yang
Rahwana lakukan! Dunia ini sangat kotor! Anda tidak boleh menambatkan hati Anda
kepadanya. Anda memerlukan banyak keberanian untuk menjadi suci. Kesucian adalah
hal utama yang diperlukan untuk mengklaim hadiah kedaulatan dunia dan inilah
sebabnya Anda meminta Sang Ayah untuk datang dan menyucikan Anda. Achcha.
Kepada anak-anak yang termanis, yang terkasih, yang telah lama hilang dan sekarang
telah ditemukan kembali, cinta kasih, salam, dan selamat pagi dari Sang Ibu, Sang Ayah,
BapDada. Ayah rohani mengucapkan namaste kepada anak-anak rohani.
Intisari untuk dharna:
1. Agar terhindar dari tertipu oleh Maya, jadilah sepenuhnya tidak tahu tentang semua

keinginan. Jangan lekatkan hati Anda pada dunia yang kotor ini.
2. Berikanlah bukti komplet atas kesucian. Karakter tertinggi adalah kesucian. Untuk
memperbarui karakter Anda, Anda benar-benar harus menjadi suci.
Berkah:
Semoga Anda mawas diri dan mengalami aktivitas ilahi dari kekuatan halus
dengan wujud konsentrasi Anda.
Dasar dari konsentrasi adalah mawas diri. Mereka yang mawas diri
mengalami kekuatan aktivitas ilahi dalam diri mereka sendiri. Untuk
membangkitkan jiwa-jiwa, untuk mengadakan percakapan dari hati-ke-hati
dengan jiwa-jiwa, untuk mentransformasi sanskara dan sifat jiwa-jiwa,
untuk menjalin koneksi dengan Baba; untuk melakukan pelayanan spiritual
sedemikian rupa di dunia jiwa-jiwa, tingkatkanlah kekuatan konsentrasi
Anda. Dengan melakukannya, segala macam rintangan dengan sendirinya
akan berakhir.
Slogan:
Meresapkan semua pencapaian dalam diri dan menjadi terungkap di atas

panggung dunia adalah dasar dari pengungkapan.
***OM SHANTI***

Catatan: Bulan Januari adalah bulan kita mengenang sakar Baba yang manis. Untuk

menjadikan diri Anda penuh kekuatan, Anda secara khusus harus mawas diri dan
mengalami aktivitas ilahi dari kekuatan halus. Pertahankanlah tahapan avyakt Anda
sepanjang bulan ini. Jagalah keheningan mental dan sedikitlah berbicara.

