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Intisari:
Pertanyaan:
Jawaban:

Anda harus mempunyai minat untuk mengubah dunia ini, yang telah
menjadi tua dan bersifat zaman besi, menjadi dunia baru yang bersifat
zaman emas. Milikilah minat untuk mengubah segala yang lama menjadi
baru. Kumari memiliki darah baru. Jadi, mereka harus mengangkat
rekan-rekannya yang setara. Anda harus terus-menerus memiliki intoksikasi
ini. Anda juga harus memiliki intoksikasi yang tinggi dalam menyampaikan
ceramah.
Lagu:

Om shanti. Anda anak-anak memahami makna lagu ini. Malam jalan pemujaan yang
gelap pekat sekarang menjelang berakhir. Anda anak-anak mengerti bahwa Anda
sekarang akan menerima mahkota. Anda sedang duduk di sini dengan tujuan dan sasaran
untuk berubah dari manusia menjadi dewa-dewi. Seorang saniyasi pernah memberi tahu
seseorang untuk menganggap dirinya sebagai kerbau. Orang itu kemudian mengira
bahwa dia telah menjadi kerbau. Ini adalah contoh dari jalan pemujaan, sama seperti
contoh tentang Rama memimpin pasukan monyet. Anda sedang duduk di sini dengan
mengetahui bahwa Anda akan menjadi dewa-dewi bermahkota ganda. Pada saat belajar
di sekolah, Anda mengatakan bahwa Anda sedang belajar untuk menjadi dokter atau
insinyur. Melalui studi ini, Anda memahami bahwa Anda sedang menjadi dewa-dewi.
Ketika Anda menanggalkan badan, badan Anda yang berikutnya akan mengenakan
mahkota. Dunia ini begitu kotor. Dunia baru bersifat kelas satu, sedangkan dunia tua ini
sepenuhnya kelas tiga. Dunia ini akan segera berakhir. Sang Pencipta dunia pastilah Yang
Esa, yang membuat Anda menjadi master dunia baru. Tak seorang pun mampu
mengajarkan ini kepada Anda. Hanya Shiva Babalah yang mendidik dan mengajar Anda.
Baba telah menjelaskan, “Apa lagi yang Anda butuhkan ketika Anda menjadi sepenuhnya
berkesadaran jiwa? Bagaimanapun juga, Anda adalah Brahmana. Anda tahu bahwa Anda
sedang menjadi dewa-dewi.” Dewa-dewi begitu suci! Manusia di sini begitu tidak suci.
Sekalipun berwajah manusia, lihatlah seperti apa karakter mereka! Para pemuja
dewa-dewi menyanyikan pujian ini tentang dewa-dewi di hadapan mereka, “Engkau
penuh kebajikan luhur, 16 derajat surgawi sempurna, sedangkan kami ini pendosa penuh
sifat buruk!” Dewa-dewi juga berwajah manusia, tetapi orang-orang pergi dan
menyanyikan pujian ini di hadapan mereka. Mereka mengatakan tentang diri mereka
sendiri, “Kami kotor dan penuh sifat buruk. Kami tidak memiliki kebajikan luhur.”
Mereka juga manusia, yaitu manusia biasa. Anda sekarang paham bahwa Anda akan

berubah dan menjadi dewa-dewi. Orang-orang memuja Krishna agar bisa pergi ke
daratan Krishna, tetapi mereka tidak tahu kapan mereka bisa pergi ke sana. Mereka terus
melakukan pemujaan, dengan meyakini bahwa Tuhan akan datang dan memberi mereka
buah atas pemujaan mereka. Terlebih dahulu, milikilah keyakinan kepada Yang Esa,
yang sedang mengajar Anda. Ini adalah petunjuk Shri Shri Shiva Baba. Shiva Baba
sedang memberikan shrimat kepada Anda. Bagaimana mungkin mereka yang tidak
memahami hal ini bisa menjadi luhur? Anda semua, Brahmana, sedang mengikuti
petunjuk Shri Shri Shiva Baba. Hanya petunjuk Sang Ayah Yang Maha Tinggi, Sang
Jiwa Yang Maha Tinggi, yang bisa menjadikan Anda luhur. Ini hanya bisa dipahami oleh
intelek mereka yang memiliki keberuntungan ini. Jika tidak, mereka tidak akan
memahami apa pun. Hanya ketika mereka memahami hal ini, mereka akan menjadi
bahagia dan mulai membantu Anda. Ada beberapa orang yang tidak mengetahui apa-apa.
Mereka bahkan tidak mengenal Yang Esa. Inilah sebabnya Baba tidak menemui siapa
pun. Orang-orang itu hanya ingin memberikan petunjuk mereka sendiri! Karena tidak
memahami shrimat, mereka mulai memberikan petunjuk mereka sendiri kepada Yang
Esa. Baba sekarang telah datang untuk menjadikan Anda anak-anak luhur. Anda
anak-anak mengerti bahwa Baba telah datang dan menemui Anda, sama persis seperti
yang dilakukan-Nya 5000 tahun yang lalu. Mereka yang tidak memahami hal ini tidak
akan mampu menanggapi dengan cara seperti ini. Anda anak-anak harus memiliki
intoksikasi besar terhadap studi ini. Ini adalah status yang sangat tinggi, tetapi Maya juga
sangat gencar melawan Anda. Anda mengerti bahwa Anda sedang mempelajari studi
yang akan menjadikan Anda bermahkota ganda; Anda akan bermahkota ganda selama
kelahiran demi kelahiran di masa depan. Untuk ini, Anda harus berupaya penuh. Ini
disebut Raja Yoga. Sungguh menakjubkan! Baba selalu mengatakan, “Pergilah ke kuil
Lakshmi dan Narayana.” Anda juga bisa menjelaskan kepada para pendeta di sana.
Pendeta-pendeta itu kemudian bisa menjelaskan kepada orang lain bagaimana Lakshmi
dan Narayana menerima status mereka dan bagaimana mereka menjadi master dunia. Jika
mereka duduk dan menjelaskan seperti ini, rasa hormat terhadap para pendeta juga akan
meningkat. Anda bisa memberi tahu mereka, “Kami akan menjelaskan kepada Anda
bagaimana Lakshmi dan Narayana menerima kerajaan mereka.” Dalam Gita, disebutkan,
“Tuhan berkata, ‘Saya mengajarkan Raja Yoga kepada Anda dan menjadikan Anda raja
diraja.’” Andalah yang menjadi master surga, bukan? Oleh sebab itu, anak-anak, Anda
harus begitu terintoksikasi karena mengetahui akan menjadi apa Anda nantinya. Anda
bisa mengambil foto Anda sendiri (seperti yang Anda lakukan sekarang) dan juga foto
Anda dalam busana kerajaan. Pada sisi bawah, pasanglah foto Anda yang biasa, dan di
atasnya, pasanglah foto Anda dalam busana kerajaan. Ini bebas biaya, bukan? Anda bisa
mengenakan kostum kerajaan dengan cepat. Dengan demikian, Anda akan berulang kali
teringat bahwa Anda sedang menjadi dewa-dewi. Pada sisi paling atas, Anda juga bisa
memasang gambar Shiva Baba. Anda juga harus mengambil foto ini. Anda sedang
berubah dari manusia biasa menjadi dewa-dewi. Ketika Anda meninggalkan badan, Anda
akan pergi dan menjadi dewa-dewi, karena Anda sekarang mempelajari Raja Yoga. Oleh

sebab itu, foto-foto ini akan membantu Anda. Pada sisi paling atas, pasanglah gambar
Shiva, kemudian di bawahnya pasanglah foto Anda dalam busana kerajaan, dan di
bawahnya lagi, foto Anda yang biasa. Kita sedang belajar Raja Yoga dengan Shiva Baba
dan sedang menjadi dewa-dewi bermahkota ganda. Jika Anda memasang foto ini, maka
setiap kali ada orang yang melihatnya dan bertanya kepada Anda, Anda bisa memberi
tahu mereka bahwa Shiva Babalah yang sedang mengajar Anda. Ketika Anda anak-anak
melihat foto ini, Anda akan merasa terintoksikasi. Anda juga bisa memasang foto ini di
toko Anda. Ketika Brahma Baba masih menempuh jalan pemujaan, dia menyimpan foto
Narayana. Dia juga menyimpan foto itu di sakunya. Anda juga harus menyimpan foto
Anda sendiri dan Anda akan teringat bahwa Anda sedang menjadi dewa-dewi. Carilah
cara untuk mengingat Sang Ayah. Jika Anda melupakan Sang Ayah, Anda jatuh. Jika
Anda jatuh ke dalam sifat buruk nafsu birahi, Anda akan merasa malu karena tidak
mampu menjadi dewa-dewi, sehingga Anda bisa mengalami gagal jantung. Bagaimana
saya sekarang bisa menjadi dewa atau dewi? Baba mengatakan, “Turunkan foto-foto
mereka yang telah jatuh ke dalam sifat buruk nafsu birahi! Beri tahulah mereka, ‘Anda
tidak layak pergi ke surga. Paspor Anda dibatalkan.’” Mereka sendiri akan merasa bahwa
mereka sekarang telah jatuh dan bertanya kepada diri sendiri, “Bagaimana saya sekarang
bisa pergi ke surga?” Ada contoh tentang Narada. Dia disuruh bercermin untuk melihat
wajahnya sendiri, apakah dia layak menikahi Lakshmi. Dia melihat wajah seekor monyet.
Orang kemudian akan merasa malu karena memiliki sifat-sifat buruk. Jadi, bagaimana
mereka bisa menikahi Shri Narayana atau Shri Lakshmi? Baba menunjukkan banyak
metode kepada Anda. Akan tetapi, Anda juga harus memiliki keyakinan! Ketika ada
intoksikasi terhadap sifat buruk nafsu birahi, mereka bisa mengerti bahwa mereka tidak
mungkin bisa menjadi raja diraja dan dimahkotai ganda. Orang harus berupaya! Baba
terus memberikan penjelasan kepada Anda. Buatlah metode-metode sedemikian rupa dan
teruslah memberikan penjelasan kepada semua orang. Pendirian sekarang sedang
berlangsung melalui Raja Yoga. Penghancuran sudah di depan mata. Hari demi hari,
badai semakin lama akan menjadi semakin dahsyat. Bom-bom dan sebagainya juga terus
diproduksi. Anda mempelajari studi ini untuk mengklaim status tinggi di masa depan.
Hanya satu kali inilah Anda berubah dari tidak suci menjadi suci. Karena orang-orang
memiliki intelek batu, mereka tidak paham bahwa mereka adalah penghuni neraka. Anda
sekarang sedang berubah dari jiwa-jiwa berintelek batu menjadi berintelek ilahi. Jika
orang memiliki keberuntungan ini, mereka bisa memahami hal ini dengan sangat cepat.
Jika tidak, sekeras apa pun Anda berusaha menjelaskan, ini tidak akan masuk ke dalam
intelek mereka. Jika mereka tidak mengenal Sang Ayah, berarti mereka atheis, yaitu
mereka yatim-piatu. Oleh sebab itu, karena mereka adalah anak-anak Shiva Baba, Anda
harus membuat mereka menjadi milik Sang Tuan dan Master. Mereka yang memiliki
pengetahuan ini akan terus melindungi anak-anak mereka dari sifat buruk nafsu birahi.
Orang-orang yang tak berpengetahuan akan terus menjebak anak-anak mereka, sama
seperti mereka sendiri terjebak. Anda tahu bahwa di sini, Anda dilindungi dari sifat buruk
nafsu birahi. Para kumari harus terlebih dahulu diselamatkan. Orang tua mereka

mendorong mereka ke dalam sifat buruk nafsu birahi. Anda tahu bahwa dunia ini korup.
Mereka menginginkan dunia yang luhur. Tuhan berkata, “Saya datang pada masa ketika
semua jiwa telah menjadi korup, untuk menjadikan mereka semua luhur; Saya
mengangkat semua jiwa.” Dalam Gita, juga tertulis, “Tuhan datang untuk mengangkat
para pertapa, orang-orang suci, dan sebagainya.” Hanya Tuhan Yang Esa sendirilah yang
datang dan mengangkat semua jiwa. Anda sekarang bertanya-tanya bagaimana intelek
manusia membatu. Andaikan semua orang penting itu memahami pada saat ini juga
bahwa Shiva adalah Tuhan dari Gita, Anda tidak bisa membayangkan apa yang akan
terjadi! Tangis keputusasaan akan terdengar! Akan tetapi, itu masih menunggu waktu.
Jika tidak, golongan mereka akan terguncang mendadak. Singgasana dari banyak
penguasa akan terguncang! Ketika perang meletus, Anda bisa mengetahui bahwa
singgasana penguasa mulai terguncang dan bahwa dia akan terguling. Seandainya
singgasana-singgasana itu terguncang sekarang, akan terjadi banyak pergolakan. Itu akan
terjadi sedemikian rupa di masa depan. Sang Penyuci, Sang Pemberkah Keselamatan
Bagi Semua Jiwa sendiri mengatakan, “Saya benar-benar menjalankan pendirian melalui
badan Brahma.” Istilah “keselamatan bagi semua jiwa” berarti bahwa Beliau mengangkat
semua jiwa. Tuhan berkata, “Dunia ini tidak suci. Saya harus mengangkat semua jiwa.
Semua jiwa sekarang tidak suci.” Bagaimana mungkin jiwa yang tidak suci menjadikan
semua jiwa suci? Terlebih dahulu, dia sendiri harus menjadi suci sebelum dia bisa
menjadikan pengikutnya sama seperti dirinya. Anda perlu memiliki banyak intoksikasi
ketika menyampaikan ceramah. Anda, para kumari, memiliki darah baru. Anda sedang
berubah dari lama menjadi baru. Anda, jiwa-jiwa yang telah menjadi tua dan bersifat
zaman besi, sekarang sedang menjadi baru dan bersifat zaman emas, karena campuran
ketidaksucian dihilangkan. Oleh sebab itu, Anda anak-anak harus memiliki minat yang
besar. Anda harus terus-menerus memiliki intoksikasi. Anda harus mengangkat sesama
Anda. Ada ungkapan “Ibu Guru”. Anda sekarang mengetahui kapan seorang ibu menjadi
guru. Jagadamba kemudian menjadi putri raja. Tidak ada guru di sana. Aktivitas para
guru hanya ada pada masa kini. Sang Ayah datang dan memberikan kendi nektar
pengetahuan kepada para ibu. Seperti itulah keadaannya sejak awal. Ada yang
mengatakan untuk center mereka, “Kami menginginkan seorang Brahma Kumari.” Baba
menjawab, “Anda harus mengelola center Anda sendiri! Tidakkah Anda punya
keberanian?” Mereka mengatakan, “Tidak, Baba! Kami menginginkan seorang
pengajar.” Ada bagusnya memberikan rasa hormat. Dewasa ini, orang-orang di dunia
saling memberikan rasa hormat yang palsu! Hari ini, mereka mengangkat seseorang
sebagai Perdana Menteri, dan besok, mereka mencopotnya. Tak seorang pun menerima
rasa hormat yang permanen. Pada saat ini, Anda anak-anak sedang menerima
keberuntungan kerajaan Anda yang permanen. Baba menjelaskan kepada Anda
anak-anak dengan begitu banyak cara. Baba menunjukkan kepada Anda
bermacam-macam cara untuk membuat diri Anda terus-menerus ceria. Milikilah restu
baik, “Oho! Saya sedang menjadi seperti Lakshmi dan Narayana!” Akan tetapi, jika itu
tidak ada dalam keberuntungan mereka, upaya apa yang akan mereka lakukan? Baba

menunjukkan kepada Anda upaya yang harus Anda lakukan. Upaya tidak pernah
tersia-siakan. Upaya selalu layak dilakukan. Bagaimanapun juga, kerajaan akan didirikan.
Penghancuran harus terjadi melalui Perang Mahabharata. Seiring dengan semakin
berkembang dan semakin kuatnya Anda, mereka semua akan datang. Saat ini, mereka
belum bisa memahami apa-apa. Seandainya tidak demikian, mereka akan kehilangan
kerajaan mereka. Ada begitu banyak guru. Tidak ada satu manusia pun yang tidak
menjadi pengikut seorang guru atau yang lain. Di sini, Anda telah menemukan Sang
Satguru Yang Esa, yang memberikan keselamatan kepada Anda. Gambar-gambar yang
Anda miliki sangat bagus. Itu adalah keselamatan, daratan kebahagiaan, sedangkan yang
itu adalah hunian kebebasan. Intelek Anda mengatakan, “Kita semua, jiwa-jiwa, tinggal
di hunian nirvana, dan dari situ, kita memasuki dunia ‘talkie’ ini. Kita adalah penghuni
tempat itu.” Sandiwara ini terpusat pada Bharata. Hari kelahiran Shiva dirayakan di sini.
Baba mengatakan, “Saya sekarang telah datang dan Saya akan datang kembali di siklus
berikutnya.” Setiap 5000 tahun, dunia menjadi Surga setelah Sang Ayah datang. Orang
mengatakan bahwa bertahun-tahun sebelum Kristus, dahulu ada Surga. Itu tidak ada lagi
sekarang, tetapi pasti akan ada lagi. Oleh sebab itu, pasti harus terjadi pendirian bagi
penghuni surga dan penghancuran penghuni neraka. Anda sekarang sedang menjadi
penghuni surga. Semua penghuni neraka akan hancur. Orang-orang itu mengira bahwa
masih ada waktu ratusan ribu tahun, jadi mereka menunggu anak-anak mereka bertumbuh
dewasa dan menikahkan mereka. Anda tidak mengatakan ini. Jika anak-anak Anda tidak
mengikuti nasihat Anda, Anda harus menggunakan shrimat. Tanyalah, “Apa yang harus
kami lakukan jika anak-anak kami tidak menjadi penghuni surga?” Baba akan menjawab,
“Jika mereka tidak patuh, relakanlah mereka pergi. Akan tetapi, Anda harus memiliki
tahapan penghancur keterikatan yang sangat kuat.” 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. Ikutilah petunjuk luhur Shri Shri Shiva Baba dan jadikanlah diri Anda luhur. Jangan

mencampuradukkan petunjuk mental Anda sendiri dengan shrimat. Pertahankanlah
intoksikasi studi Ketuhanan ini.
2. Ciptakan cara-cara untuk mendatangkan manfaat bagi sesama Anda. Sambil
memiliki restu baik terhadap satu sama lain, Anda harus saling memberi rasa
hormat yang tulus, bukan rasa hormat yang palsu.
Berkah:

Semoga Anda menjadi malaikat dan mengalami kehalusan intelek dengan
melakukan latihan spiritual dan memiliki pengendalian diri.
Kehalusan intelek dan sifat ringan merupakan kepribadian kehidupan
Brahmana. Kehalusan merupakan keagungan. Akan tetapi, untuk ini,

lakukanlah latihan spiritual setiap hari pada waktu amrit vela, dan
berhati-hatilah agar Anda tidak mengonsumsi pikiran sia-sia. Untuk bisa
berhati-hati, milikilah pengendalian diri. Setiap saat, konsumsilah hanya
pikiran yang harus Anda pikirkan pada saat itu. Jangan mengonsumsi
tambahan pikiran sia-sia, karena hanya dengan demikianlah Anda bisa
memiliki intelek yang halus dan mampu mencapai tujuan untuk menjadi
wujud malaikat.
Slogan:
***OM SHANTI***

Jiwa agung adalah jiwa yang mengikuti shrimat secara akurat pada setiap detik dan setiap
langkah.

