01/05/22

Om Shanti

Avyakt BapDada

Madhuban

13/12/90

Dasar dari Tapasya adalah Ketidaktertarikan yang Tak Terbatas

Hari ini, BapDada melihat semua anak yang penuh kasih mempersembahkan bunga cinta kasih kepada
Baba. BapDada melihat pancuran bunga cinta kasih dari hati semua anak, dari dalam negeri ini dan dari
luar negeri. Baik Anda menyebutnya sebagai musik maupun lagu, Baba mendengarkan musik atau lagu
yang sama dari hati semua anak. Ini adalah lagu yang sama: "Baba saya". Pelita harapan suci untuk
merayakan pertemuan dengan Baba berkilauan di mana-mana. Sepanjang seluruh siklus, tak seorang
pun bisa menyaksikan pemandangan ilahi ini, kecuali BapDada dan anak-anak. Bunga cinta kasih yang
unik ini lebih berharga dibandingkan berlian Kohinoor dari dunia lama ini. Tak seorang pun kecuali
Anda, anak-anak, yang mampu menyanyikan lagu-lagu hati seperti itu. Tidak ada orang lain yang bisa
merayakan Deepmala seperti ini. Semua anak telah muncul di hadapan BapDada. Tidak semua orang
bisa duduk di ruangan fisik ini, tetapi singgasana hati BapDada luar biasa besar. Beginilah cara Beliau
memandang setiap anak yang telah muncul. Baba juga mendengar cinta kasih dan salam setiap anak dan
keluhan cinta kasih mereka yang mereka anggap sebagai hak mereka. Bersamaan dengan itu, Baba
memberikan cinta kasih dan salam lebih besar jutaan kali lipat kepada setiap anak. Anda, anak-anak,
mengatakan dengan hak bahwa Anda ingin merayakan pertemuan dalam wujud jasmani. Sang Ayah
memiliki keinginan ini, demikian juga anak-anak. Namun, sesuai waktu, Brahma Baba dalam wujud
malaikat avyakt-nya melakukan pelayanan berkali-kali lipat lebih cepat daripada yang dahulu dia
lakukan dalam wujud jasmaninya, dan menjadikan anak-anaknya sama seperti dirinya. Anda telah
mengalami pertemuan avyakt dan pelayanannya dalam wujud avyakt, bukan untuk satu atau dua tahun
saja, tetapi selama bertahun-tahun, dan dia masih terus memberi Anda pengalaman itu. Meskipun
Brahma Baba sudah berwujud avyakt, mengapa dia masih berperan secara jasmani? Untuk membuat
Anda sama seperti dia. Brahma Baba datang dari wujud halus ke wujud jasmani; jadi, apa yang harus
Anda lakukan sebagai balasannya? Dari wujud jasmani, Anda mengambil wujud halus. Sesuai waktu,
pelayanan pertemuan avyakt melalui wujud halus sangat penting. Inilah sebabnya, dari waktu ke waktu,
BapDada terus memberi Anda sinyal untuk mengalami pertemuan yang halus. Oleh karena itu, Anda
sekarang merayakan tahun tapasya, bukan? BapDada senang karena semangat dan antusiasme sebagian
besar anak sangat baik. Hanya ada sebagian kecil anak yang berpikir bahwa mereka harus melakukan
sesuatu sesuai program. Di satu pihak, ada yang melakukan sesuatu sesuai dengan program, dan di
pihak lain, ada yang melakukannya dengan semangat dan antusiasme dari dalam hati. Anda
masing-masing harus bertanya kepada diri sendiri: “Termasuk dalam kategori manakah saya?”
Sesuai dengan keadaan saat ini, sesuai dengan kemajuan diri, sesuai dengan kecepatan pelayanan, dan
sesuai dengan membalas cinta kasih BapDada, tapasya mutlak penting. Sangat mudah untuk memiliki
cinta kasih, dan setiap orang memang memiliki cinta kasih; Baba juga mengetahuinya. Namun,
BapDada ingin melihat, bahwa sebagai imbalannya, Anda menjadi setara dengan BapDada. Inilah yang
ingin dilihat BapDada sekarang. Dalam hal ini, yang ada hanyalah segelintir dari sedikit jiwa. Setiap
orang memiliki keinginan ini, tetapi ada perbedaan antara jumlah mereka yang memiliki keinginan dan
mereka yang mempraktikkannya. Dasar dari tapasya yang mudah dan konstan adalah ketidaktertarikan
yang tak terbatas. Memiliki ketidaktertarikan yang tak terbatas berarti meninggalkan pantai (dukungan)
dari keempat sisinya. Mengapa demikian? Karena Anda telah menjadikan pantai sebagai dukungan
Anda. Sebagai akibatnya: menjadi penuh cinta kasih menurut waktu, dan kemudian, menurut shrimat

dan sinyal yang Anda terima dari jiwa instrumen, untuk membuat intelek Anda tak terikat dari
mengasihi dalam sedetik – semua hal ini tidak terjadi. Anda tidak menjadi tak terikat secepat Anda
menjadi penuh kasih. Anda bagus dalam hal mengasihi, tetapi ketika harus menjadi tak terikat, Anda
harus berpikir dua kali tentang itu dan berpikir bahwa Anda butuh keberanian. Menjadi tak terikat
berarti meninggalkan dukungan, dan meninggalkan dukungan berarti memiliki sikap ketidaktertarikan
yang tak terbatas. Anda tahu bagaimana menjadikan pantai sebagai dukungan dan pegangan Anda,
tetapi apa yang Anda lakukan ketika Anda harus meninggalkannya? Anda memberi tanda tanya besar.
Anda tahu cara menjadi penanggung jawab pelayanan dengan sangat baik, tetapi di luar menjadi
penanggung jawab, Anda merasa sulit untuk mengisi daya baterai diri sendiri atau orang lain. Inilah
sebabnya, pada saat ini, sangat penting bagi Anda untuk mengadopsi sikap ketidaktertarikan yang tak
terbatas melalui tapasya.
Dasar khusus dan cara mudah untuk sukses dalam tapasya adalah dengan meneguhkan pelajaran tentang
“Satu” (Ek). Menulis angka “2” atau “3” itu sulit, tetapi menulis angka “1” itu mudah. Tapasya berarti
menjadi milik Yang Esa. Inilah yang BapDada sebut sebagai milik Yang Esa (Eknami). Tapasya berarti
menstabilkan (ekagra) mental dan intelek. Tapasya berarti senang bersendirian (ekant). Tapasya berarti
mempertahankan tahapan yang stabil (ek ras). Tapasya berarti mengendalikan diri agar tidak
menyia-nyiakan semua harta yang telah diperoleh, yaitu menjadi ekonomis. Jadi, pelajaran tentang
“Satu” (Ek) sekarang menjadi teguh, bukan? Apakah pelajaran “Satu” ini sulit atau mudah? Ini mudah,
tetapi … Apakah Anda akan menggunakan ungkapan seperti itu?
Anda sangat, sangat beruntung, karena telah dibebaskan dari berbagai macam kerja keras. Waktu akan
membuat orang-orang di dunia siap, dan mereka akan siap karena paksaan, menurut waktunya,
sedangkan Sang Ayah mempersiapkan Anda anak-anak sebelum waktu itu dan Anda melakukannya
karena cinta kasih kepada Sang Ayah. Jika Anda tidak melakukannya karena cinta kasih, atau jika Anda
hanya melakukan sedikit, apa yang akan terjadi? Anda akhirnya harus melakukannya karena paksaan.
Anda pasti harus memiliki ketidaktertarikan yang tak terbatas. Namun, Anda tidak bisa menerima buah
apa pun dari paksaan. Buah cinta kasih instan juga terakumulasi sebagai buah masa depan. Apa yang
harus dijalani oleh mereka yang melakukannya karena paksaan? Mereka harus menjalaninya
seakan-akan sedang disalib. Anda lebih suka yang mana? Anda tentu memilih untuk melakukannya
karena cinta kasih. BapDada akan memberi tahu Anda di lain kesempatan tentang daftar berbagai
dukungan. Bagaimanapun juga, Anda pandai dalam mengetahuinya, tetapi Baba akan merevisinya,
karena BapDada mampu memeriksa jadwal harian anak-anak kapan pun Beliau inginkan. Beliau tidak
melakukan bisnis mengamati jadwal masing-masing anak sepanjang hari. Anda menyaksikan Brahma
Baba dalam wujud jasmani; ke manakah pandangannya tertuju? Baik itu berupa surat atau catatan,
maupun perilaku seseorang, bahkan seandainya itu adalah surat delapan halaman, pada hal apa
pandangannya tertuju? Petunjuk apa yang harus diberikan, petunjuk apa yang diperlukan. BapDada
mengamati semuanya, tetapi tidak melihat. Beliau mengenali segalanya, tetapi tidak mengetahui. Apa
pun yang tidak diperlukan – Beliau tidak melihat atau mengetahuinya. Beliau mengamati permainan
yang sangat bagus. Baba akan memberi tahu Anda tentang itu di lain waktu. Achcha. Sangat mudah
untuk melakukan tapasya dan mempertahankan sikap ketidaktertarikan yang tak terbatas, bukan?
Apakah sulit untuk meninggalkan pantai? Namun, Anda adalah orang-orang yang ingin menjadi
sesuatu. Anda masing-masing telah mengklaim hak atas pencapaian, setiap siklus, dan Anda pasti akan
menjadi itu. Achcha. Tahun ini, anak-anak dari siklus sebelumnya, yang sudah lama menjalani banyak
siklus dan yang baru menjalani siklus ini, diberi kesempatan. Anda senang bahwa Anda telah diberi

kesempatan, bukan? Mayoritas anak masih baru, sedangkan para pengajarnya sudah tua. Apa yang akan
Anda para pengajar lakukan? Anda akan meresapkan sikap ketidaktertarikan, bukan? Apakah Anda
akan meninggalkan pantai? Atau, apakah Anda akan mengatakan pada saat itu bahwa Anda ingin
melakukannya, tetapi menanyakan cara Anda bisa melakukannya? Apakah Anda menunjukkan caranya
kepada orang lain melalui teladan perbuatan, atau justru Andalah yang berbicara seperti itu? Baba
senang melihat semua anak yang datang dari mana-mana dalam wujud jasmani. Anda telah
mempertahankan keberanian, dan bagaimanapun juga, Anda selalu menerima bantuan Sang Ayah. Oleh
karena itu, dengan keberanian, tetaplah terus-menerus mengalami hak untuk menerima bantuan Sang
Ayah dan teruslah terbang dengan mudah. Sang Ayah memberikan bantuan, tetapi mereka yang
menginginkannya harus mengambilnya. Yang Maha Memberi terus memberi, tetapi mereka yang
menerima mengambil sesuai dengan kapasitasnya. Jadi, jangan menjadi orang yang menuruti kapasitas
Anda sendiri, tetapi jadilah orang yang selalu penuh dengan semua kekuatan. Dengan demikian, mereka
yang datang lambat bisa meraih nomor di depan. Apakah Anda mengerti? Klaim hak penuh Anda atas
semua kekuatan! Achcha.
Kepada semua jiwa penuh cinta kasih di segala penjuru, kepada jiwa-jiwa istimewa yang senantiasa
memberikan balasan cinta kasih Sang Ayah, kepada mereka yang senantiasa tetap teguh dalam tahapan
sosok tapasya, kepada jiwa-jiwa yang dekat dengan Sang Ayah, kepada mereka yang terus-menerus
mewujudkan kualitas tujuan untuk menjadi setara dengan Sang Ayah secara nyata, kepada semua anak
dari negeri ini dan luar negeri, terimalah cinta kasih, salam, dan namaste dari lubuk hati terdalam Baba,
Sang Penghibur Hati.
Avyakt BapDada bertemu dengan para Dadi:

Anda, yang memiliki delapan (asht) kekuatan, adalah dewa-dewa yang dikasihi secara khusus (Isht)
dan salah satu dari delapan manik, bukan? Tahukah Anda, apa tanda dari jiwa-jiwa yang termasuk di
antara delapan itu? Merekalah yang menggunakan setiap kekuatan untuk setiap tindakan dengan cara
yang tepat, sesuai dengan waktu dan situasi. Delapan kekuatan membuat Anda menjadi dewa/dewi
terkasih yang istimewa dan juga menjadikan Anda salah satu dari delapan manik. Anda adalah
jiwa-jiwa yang memiliki delapan kekuatan dan inilah sebabnya orang-orang melukiskan para dewi
dengan delapan tangan; mereka memiliki delapan kekuatan khusus. Sebenarnya, ada banyak kekuatan,
tetapi mayoritas termasuk dalam delapan. Kekuatan khusus harus digunakan pada waktu yang tepat.
Sebagaimana waktu dan situasinya, begitu juga tahapan Anda. Ini dikenal sebagai salah satu dari
delapan manik dan dewa-dewi terkasih yang istimewa. Jadi, kelompok seperti itu sudah siap, bukan?
Berapa banyak yang sudah siap di luar negeri? Anda juga akan menjadi bagian dari delapan, bukan?
Achcha.
(Dadi Santri meninggalkan badannya pada waktu amrit vela – 13/12/1990)

Ini baik. Setiap orang pasti harus pergi. Apakah Anda selalu siap? Atau, akankah Anda ingat,
“Bagaimana dengan center saya? Bagaimana dengan para murid?” Apakah Anda akan mengingat
"milik saya, milik saya"? Setiap orang harus pergi, tetapi masing-masing jiwa memiliki rekeningnya
sendiri. Tidak ada jiwa yang bisa pergi tanpa melunasi rekeningnya. Inilah sebabnya, semua orang pergi
dengan bahagia. Anda semua menyukainya, bukan? Adalah baik untuk pergi seperti itu. Jadi, Anda
harus selalu siap. Achcha.

BapDada bertemu kelompok:

1. Delhi dan Punjab, keduanya adalah tempat pelayanan awal. Tempat-tempat pendirian (awal) selalu
dilihat dan diingat dengan kepentingan itu. Sebagaimana keduanya adalah tempat awal dalam
pelayanan, dengan cara yang sama, apakah Anda permata asli dalam tahapan Anda? Bersama dengan
tempatnya, tahapan juga dipuji. Permata asli berarti mereka yang pertama dalam menerapkan setiap
petunjuk luhur dalam hidup mereka, bukan hanya mereka yang mendengarkan dan menyampaikannya
kepada orang lain, tetapi mereka yang juga benar-benar melakukannya, karena ada banyak yang hanya
mendengarkan sesuatu dan menyampaikannya kepada orang lain, tetapi hanya terdapat segelintir dari
jutaan orang yang benar-benar melakukannya. Jadi, apakah Anda terintoksikasi bahwa Anda adalah
segelintir dari jutaan itu? Intoksikasi spiritual ini membebaskan Anda dari berbagai jenis intoksikasi
Maya. Intoksikasi spiritual ini adalah sarana keselamatan. Intoksikasi Maya apa pun – misalnya,
berpakaian bagus, makan, atau menonton – tidak mampu menarik Anda. Apakah Anda tetap dalam
keadaan terintoksikasi seperti itu atau apakah Maya sedikit menarik Anda? Anda sekarang telah berakal
sehat, bukan? Anda sekarang juga paham tentang Maya. Mereka yang berakal sehat tidak pernah
tertipu. Jika mereka yang berakal sehat tertipu, apa yang akan dikatakan semua orang kepada orang
seperti itu? Anda berakal sehat, tetapi tertipu! Tertipu berarti mengundang kesedihan. Ketika Anda
tertipu, Anda menerima kesedihan dari itu, bukan? Apakah ada yang ingin mengambil kesedihan?
Inilah sebabnya Anda selalu menjadi permata asli, yaitu Anda adalah orang pertama yang menerapkan
setiap petunjuk luhur dalam hidup Anda. Apakah Anda seperti itu? Atau, apakah Anda menunggu untuk
melihat apakah orang lain melakukannya, baru setelah itu Anda mau melakukannya? “Mereka tidak
melakukan ini, jadi bagaimana saya bisa melakukannya?” Jadilah "saya yang pertama" dalam
melakukan ini, bukan “saya mau berubah jika orang lain berubah, saya akan berubah kalau orang ini
berubah”. Jangan. Mereka yang melakukan sesuatu akan menerima hasil dari itu. Berapa banyak yang
akan Anda terima? Berjuta-juta kali lipat sebagai imbalan untuk satu. Jadi, ada kesenangan dalam
melakukan ini, bukan? Lakukan satu kali dan dapatkan hasil jutaan kali lipat! Dalam hal ini, yang ada
hanyalah pencapaian. Oleh karena itu, jadilah “saya yang pertama” dalam mewujudkan shrimat secara
nyata. Jangan menjadi "saya yang pertama" dalam terpengaruh oleh Maya, tetapi jadilah "saya yang
pertama" dalam upaya ini, karena hanya dengan begitu, Anda akan mengalami kesuksesan dalam setiap
langkah. Sukses terjamin. Masalahnya hanya karena Anda mengubah jalan Anda sedikit, dan kemudian,
akibat mengubahnya, destinasi Anda menjadi jauh dan Anda pun membutuhkan waktu. Jika seseorang
menempuh jalan yang keliru, destinasinya akan menjadi jauh, bukan? Jadi, jangan lakukan itu.
Destinasi Anda berada tepat di depan Anda dan kesuksesan dijamin. Ketika Anda harus bekerja sedikit,
timbangan di sisi cinta kasih menjadi sedikit lebih ringan. Jika ada cinta kasih, Anda tidak akan pernah
harus bekerja keras karena Sang Ayah akan membantu Anda dengan banyak tangan-Nya. Beliau akan
membuat tugas itu berhasil dengan tangan-Nya dalam sedetik. Anda kemudian akan terus terbang dalam
upaya Anda. Bagi anak-anak dari Punjab, apakah Anda terbang atau takut? Apakah Anda menjadi
sangat berpengalaman? Tak satu pun dari Anda akan merasa takut? "Apa yang akan terjadi? Bagaimana
itu akan terjadi?” Tidak. Anda adalah orang-orang yang memberi mereka donasi kedamaian. Siapa pun
yang datang kepada Anda harus kembali dengan damai; mereka tidak boleh pergi dengan tangan
kosong. Bahkan seandainya Anda tidak memberi mereka pengetahuan, vibrasi kedamaian akan
membuat mereka damai. Achcha.
2. Semua jiwa luhur yang datang dari mana-mana adalah Brahmana; Anda bukan orang-orang dari
Rajasthan, Maharashtra, atau Madhya Pradesh, dan sebagainya. Anda semua adalah satu. Saat ini, Anda
semua adalah penghuni Madhuban. Tempat tinggal asli para Brahmana adalah Madhuban. Anda telah

pergi ke berbagai daerah yang berbeda untuk melakukan pelayanan. Jika Anda hanya duduk di satu
tempat, bagaimana semua tempat lain di mana-mana bisa dilayani? Inilah sebabnya Anda pergi ke
berbagai tempat untuk melakukan pelayanan. Baik Anda seorang pengusaha, pegawai negeri sipil,
maupun karyawan pabrik, pekerjaan asli Anda adalah pelayan. Para ibu juga melayani Tuhan saat
tinggal di rumah. Baik seseorang mendengarkan pengetahuan maupun tidak, mereka bisa diubah
dengan vibrasi restu baik dan perasaan suci. Pelayanan yang dilakukan melalui kata-kata bukanlah
satu-satunya pelayanan yang dilakukan; memberikan restu baik juga berarti melakukan pelayanan. Jadi,
Anda sudah tahu cara melakukan kedua jenis pelayanan tersebut, bukan? Bahkan seandainya seseorang
menghina Anda, Anda tidak boleh berhenti memberikan restu baik dan perasaan suci. Sudah menjadi
kewajiban para Brahmana untuk selalu memberikan sesuatu. Memberikan restu baik dan perasaan suci
juga berarti memberikan ajaran. Tidak semua orang bisa berubah melalui kata-kata. Bagaimanapun
kondisi seseorang, Anda benar-benar harus memberi dia sesuatu, bahkan seandainya dia adalah
Rahwana sejati. Beberapa ibu berkata, “Kerabat kami adalah Rahwana yang kuat; mereka tidak akan
pernah berubah.” Berikanlah segenggam restu baik dan perasaan suci dari gudang harta karun Anda,
bahkan kepada jiwa-jiwa semacam itu. Ketika beberapa dari mereka menghina Anda, apa yang mereka
katakan? “Brahma Kumaris ini begini dan begitu ...” Jadi, setidak-tidaknya mereka mengingat Brahma
Baba! Bahkan pada saat mereka menghina Anda, mereka mengingat Brahma. Mereka setidaknya
menyebut nama sang ayah. Baik mereka mengenal Brahma Baba maupun tidak, Anda setidaknya bisa
memberi mereka segenggam restu baik. Apakah Anda memberi jiwa seperti itu segenggam sesuatu?
Atau, apakah Anda mengabaikan mereka yang tidak mau mendengarkan? Anda tidak boleh
mengabaikan mereka begitu saja, karena jika tidak, mereka nantinya akan menjewer telinga Anda dan
mengeluh, “Kami dahulu tidak punya akal sehat; mengapa pada waktu itu Anda tidak memberi kami
sesuatu?” Jadi, mereka akan menjewer telinga Anda, bukan? Baik orang lain mau menerima atau tidak,
teruslah memberi. Setiap hari, BapDada memberikan begitu banyak harta kepada Anda, anak-anak. Ada
yang mengambil sepenuhnya dan ada pula yang mengambil sesuai dengan kapasitasnya. Apakah
BapDada kemudian pernah berkata, “Saya tidak mau memberi! Mengapa Anda tidak mengambilnya?”
Sudah menjadi kewajiban para Brahmana untuk memberi. Anda adalah anak-anak Sang Pemberkah,
bukan? Baiklah, jika Anda memberi mereka sesuatu ketika mereka meminta, itu membuat mereka
menjadi orang yang mengambil. Mereka yang mengambil tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak
Sang Pemberkah; mereka tidak akan pernah bisa menjadi dewa-dewi. Anda akan menjadi dewa-dewi,
bukan? Apakah kostum dewa-dewi Anda sudah siap? Atau sedang dijahit atau dicuci sekarang? Atau
masih belum disetrika? Kostum dewa-dewi Anda harus tampak di depan Anda: hari ini malaikat dan
besok dewa/dewi. Berapa kali Anda telah menjadi dewa-dewi? Jadi, selalu ingat: Anda adalah anak dari
Sang Pemberkah dan akan menjadi dewa-dewi. Anak-anak Sang Pemberkah tidak mengambil lebih
dahulu, kemudian baru memberi. “Saya harus dihormati; saya baru akan menghormati ketika saya lebih
dahulu dihormati.” Seharusnya tidak seperti itu. Anda selalu anak-anak Sang Pemberkah, yaitu
jiwa-jiwa yang terus memberi. Anda terus-menerus memiliki intoksikasi seperti itu, bukan? Atau,
kadang kurang dan kadang lebih? Apakah Anda belum mengucapkan selamat tinggal kepada Maya?
Jangan mengucapkan selamat tinggal pelan-pelan; Anda tidak punya banyak waktu. Pertama, Anda
datang lambat, dan kemudian, jika Anda berusaha pelan-pelan, Anda tidak akan mencapai tujuan Anda.
Anda memiliki keyakinan, Anda menjadi terintoksikasi, dan Anda mulai terbang. Sekarang adalah
saatnya untuk tahapan terbang. Terbang itu cepat, bukan? Anda beruntung bahwa Anda telah datang
pada waktu untuk terbang. Jadi, selalu rasakan bahwa diri Anda sangat beruntung. Anda tidak bisa
menerima keberuntungan sebesar ini sepanjang seluruh siklus. Maka, jadilah anak-anak Sang
Pemberkah; bahkan, jangan pernah berpikir untuk mengambil: "Beri saya uang, beri saya pakaian, beri

saya makanan." Anak-anak Sang Pemberkah menerima semua itu dengan sendirinya. Mereka yang
meminta sesuatu tidak akan menerimanya. Jadilah pemberkah, maka Anda akan terus menerima dengan
sendirinya. Achcha.
Berkah:
Semoga Anda memiliki ingatan yang akurat dan menjadi karma yogi yang penuh dengan
semua kekuatan dan selalu membawa senjata Anda.
Ingatan yang akurat berarti tetap selalu penuh dengan semua kekuatan. Ketika situasi
datang di hadapan Anda sebagai musuh dan senjata Anda tidak digunakan, maka Anda
tidak bisa disebut sebagai orang yang memiliki senjata. Ketika Anda mengingat Baba
dalam setiap tindakan, Anda akan memperoleh kesuksesan. Sebagaimana Anda tidak bisa
tinggal diam tanpa melakukan apa-apa bahkan untuk sedetik pun, dengan cara yang sama,
Anda tidak bisa melakukan tindakan apa pun tanpa beryoga. Oleh sebab itu, jadilah karma
yogi dan peganglah senjata Anda. Gunakan kekuatan Anda pada waktu yang tepat, sesuai
perintah Anda, maka Anda kemudian akan disebut sebagai yogi yang akurat.
Slogan:
Mereka yang pikiran dan perbuatannya agung adalah master mahakuasa.
***OM SHANTI***

