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Tapasya adalah Perayaan Teragung Tapasya Berarti Mengalami Kesenangan Bersama Sang Ayah

Hari ini, BapDada menyampaikan ucapan selamat penuh cinta kasih kepada anak-anak di segala tempat,
kepada anak-anak yang mengalami kehidupan baru, sikap baru, pandangan baru, dan dunia baru,
dengan pengetahuan baru. Pada saat ini, anak-anak dari segala penjuru sedang menonton adegan ilahi
masa kini di televisi hati mereka. Semua orang hanya memiliki satu pikiran, yaitu untuk mengalami
kedekatan selagi berjauhan. BapDada juga sedang mengamati semua anak. BapDada sedang mendengar
musik ucapan selamat dari semangat dan antusiasme baru anak-anak, yang timbul dari hati mereka.
Suara beraneka ragam musik penuh cinta kasih yang datang dari semua anak, terdengar begitu indah.
Inilah sebabnya BapDada membalasnya, “Selamat untuk sepanjang masa, untuk Tahun Baru, untuk
semangat dan antusiasme baru, dan untuk menciptakan keilahian dalam diri Anda sepanjang waktu.”
Ucapan selamat bukan disampaikan hanya hari ini untuk perayaan Tahun Baru, melainkan setiap
momen dalam zaman peralihan mendatangkan kebaruan dalam kehidupan anak-anak yang memenuhi
tanggung jawab cinta kasih abadi mereka kepada Sang Ayah yang abadi. Inilah sebabnya, setiap saat,
Anda menerima ucapan selamat yang tak termusnahkan dari Sang Ayah yang tak termusnahkan. Anda
semua, para Brahmana, maju karena ucapan selamat istimewa penuh kebahagiaan dari BapDada. Dasar
pemeliharaan dalam kehidupan Brahmana adalah ucapan selamat. Anda terus maju dengan kebahagiaan
ucapan selamat. Anda menerima ucapan selamat sepanjang waktu dari wujud Sang Ayah. Dari wujud
Sang Pengajar, ucapan, “Bagus sekali! Bagus sekali!” membantu Anda lulus dengan pujian.
Berkah-berkah dari wujud Sang Satguru untuk setiap perbuatan luhur membuat Anda mengalami bahwa
kehidupan terasa mudah dan menyenangkan. Inilah sebabnya, Anda berjuta-juta kali beruntung. Anda
telah menjadi anak-anak Tuhan, Sang Pemberkah Keberuntungan, yaitu Anda telah mengklaim hak atas
seluruh keberuntungan. Orang-orang menyampaikan ucapan selamat istimewa pada hari-hari istimewa.
Apakah Anda menerima ucapan selamat hanya pada Tahun Baru? Setelah tanggal 1, apakah ucapan
selamat berhenti pada tanggal 2? Bagi Anda, setiap momen selalu istimewa. Zaman peralihan
merupakan zaman istimewa, zaman ucapan selamat. Setiap hari, pada waktu amrit vela, Anda menerima
salam dari Sang Ayah, bukan? Hari ini dirayakan sebagai Tahun Baru secara formal, tetapi selalulah
ingat bahwa setiap momen merupakan momen kesenangan – yang ada hanyalah kesenangan, bukan?
Jika ada orang yang bertanya kepada Anda, apa yang Anda miliki dalam kehidupan Anda, bagaimana
Anda menjawabnya? Yang ada hanyalah kesenangan. Anda mengalami semua kesenangan dari
keseluruhan siklus dalam kehidupan ini, karena pengalaman kesenangan bertemu dengan Sang Ayah
memberi Anda pengalaman memiliki hak atas kerajaan dan hak untuk menjadi layak dipuja sepanjang
siklus. Pada saat inilah Anda memiliki pengetahuan tentang keduanya: tentang menjadi layak dipuja dan
memerintah. Inilah sebabnya, Anda sekarang mengalami kesenangan.
Apa yang akan Anda lakukan tahun ini? Anda akan menciptakan kebaruan, bukan? Tahun ini harus
dirayakan sebagai tahun perayaan. Apakah Anda berpikir, “Akankah kita melakukan tapasya, atau
mengadakan perayaan?” Tapasya merupakan perayaan yang teragung, karena bagaimanapun juga, Anda
tidak akan melakukan hatha yoga. Tapasya berarti mengalami kesenangan bersama Sang Ayah:
kesenangan bertemu dengan Beliau, kesenangan meraih semua pencapaian, kesenangan mengalami
kedekatan, dan kesenangan tahapan menjadi setara dengan Beliau. Jadi, bukankah ini merupakan
perayaan? Anda tidak akan mengadakan perayaan sangat besar untuk pelayanan, tetapi atmosfer

tapasya akan menarik jiwa-jiwa dan membawa mereka kepada Baba, lebih dari yang mampu dilakukan
oleh perayaan melalui perkataan. Tapasya merupakan magnet spiritual yang sedemikian kuat, sehingga
mampu membantu jiwa-jiwa mengalami kedamaian dan kekuatan dari jauh. Kebaruan apa yang akan
Anda ciptakan dalam diri Anda sendiri? Semua orang menyukai kebaruan. Jadi, selalulah memeriksa
diri sendiri, “Hari ini, apa keistimewaan khusus yang saya ciptakan dalam mental saya, yaitu dalam
kekuatan pikiran saya? Dan hingga sejauh mana terdapat peningkatan pelayanan melalui mental saya,
yaitu dengan metode memiliki restu baik dan perasaan suci terhadap jiwa-jiwa lain?” Artinya: kebaruan
apa yang Anda ciptakan dalam tahapan luhur Anda? Tambahkan juga: “Hingga sejauh mana saya
menciptakan kebaruan dalam hal kemanisan, kepuasan batin, dan keluwesan dalam perkataan saya?”
Perkataan jiwa-jiwa Brahmana bukanlah perkataan biasa. Anda perlu mengalami ketiga aspek ini dalam
perkataan Anda, bagi diri sendiri dan juga bagi jiwa-jiwa lain. Inilah yang dimaksud dengan kebaruan.
Di samping ini, kebaruan dalam setiap perbuatan berarti bahwa setiap perbuatan harus menjadikan
Anda dan jiwa-jiwa lain mengalami pencapaian. Anda harus mengalami buah instan dan juga
pengumpulan buah karma masa depan. Pada saat ini, Anda harus mengalami kepuasan kebahagiaan dan
kekuatan sebagai buah instan dan mengalami pengumpulan untuk masa depan. Dengan demikian, Anda
akan terus-menerus merasakan bahwa diri Anda komplet dan sempurna. Biarlah benih karma terisi
dengan pohon pencapaian; jangan kosong. Jiwa yang penuh pasti memiliki intoksikasi spiritual secara
alami. Sudahkah Anda melakukan perbuatan dengan kebaruan sedemikian rupa? Selain itu, kebaruan
apa yang harus Anda ciptakan dalam relasi dan koneksi Anda?
Tahun ini, Anda harus mengalami kesadaran menjadi master pemberkah, anak-anak Sang Pemberkah.
Ketika Anda menjalin koneksi atau relasi dengan jiwa Brahmana atau jiwa biasa, biarlah jiwa tersebut
mengalami pencapaian dari seorang master pemberkah. Mereka bisa menerima keberanian, mereka bisa
menerima semangat dan antusiasme, mereka bisa menerima kedamaian atau kekuatan, mereka bisa
dengan mudah mengalami kemajuan atau menerima kebahagiaan; biarlah mereka menemukan cara
mudah untuk mengalami bahwa diri mereka berkembang dalam pengalaman. Anda harus memberikan
sesuatu atau yang lain kepada setiap orang. Jangan mengambil, melainkan memberi. Dalam memberi,
Anda menerima. Walaupun demikian, “Saya, sang jiwa, harus menjadi master pemberkah.” Dengan
cara ini, Anda harus menciptakan kebaruan dalam hal menjadi sama seperti Sang Ayah dalam sifat dan
sanskara Anda. Jangan ada kesadaran “sifat saya”. Apa pun sifat Sang Ayah, itulah “sifat saya”.
Sanskara Brahma adalah sanskara para Brahmana. Dengan demikian, ciptakanlah kebaruan dalam diri
Anda setiap hari, maka dunia baru dengan sendirinya akan terwujud. Jadi, sudahkah Anda paham, apa
yang harus Anda lakukan di tahun mendatang? Rayakanlah upacara penyelesaian segala sesuatu yang
telah terjadi di tahun sebelumnya dan rayakanlah kesetaraan dan kedekatan kepada Baba saat ini. Selain
itu, rayakanlah juga kesuksesan konstan Anda di masa depan. Rayakanlah tahun perayaan dan teruslah
terbang.
Anda, anak-anak double foreigner, lebih suka berada dalam kesenangan, bukan? Agar bisa tetap
berada dalam kesenangan, ingatlah dua kata. Pertama: “dot” (titik) dan kedua: “not” (tidak). Anda tahu
kepada apa saja Anda harus mengatakan “tidak”: Maya tidak diizinkan masuk. Tahukah Anda cara
untuk mengatakan “tidak”? Atau, akankah Anda mengizinkan Maya datang sebentar? Bubuhkanlah
“titik”, maka itu akan menjadi “tidak”. Anda memiliki intoksikasi ganda, bukan?
Apa yang akan dilakukan para penghuni Bharata? Bharata adalah daratan agung. Inilah slogan dewasa
ini. Jiwa-jiwa agung dari Bharata disebut sebagai “mahatma”. Jadi, karena Bharata agung, orang-orang

Bharata juga adalah jiwa-jiwa agung. Melalui keagungan Anda sepanjang masa, Anda menjadikan
Bharata sebagai tempat jiwa-jiwa agung, tempat jiwa dewa-dewi berada dalam wujud jasmani.
Gambar-gambar akan berakhir dan tempat kediaman jiwa dewa-dewi yang hidup akan terungkap di
hadapan semua orang, bukan? Jadi, Anda bukanlah double foreigner maupun penghuni Bharata,
melainkan Anda semua adalah penghuni Madhuban saat ini. Achcha.
Kepada semua jiwa master pemberkah yang berada di segala tempat, kepada jiwa-jiwa istimewa yang
terus-menerus menerima ucapan selamat dari Sang Ayah, kepada jiwa-jiwa beruntung yang senantiasa
berada dalam kesenangan, kepada jiwa-jiwa agung yang terus-menerus menciptakan kebaruan dalam
diri sendiri, kepada jiwa-jiwa paling luhur yang akan menjadi malaikat dan dengan demikian menjadi
jiwa dewa-dewi, terimalah cinta kasih, salam, dan ucapan selamat dari BapDada pada setiap momen,
dan namaste.
BapDada bertemu beberapa grup:

1. Apakah Anda mengalami bahwa diri Anda adalah jiwa-jiwa yang kokoh dan tak tergoyahkan? Di
satu pihak, timbul pergolakan, dan di pihak lain, ada Anda, jiwa-jiwa Brahmana yang senantiasa tak
tergoyahkan. Semakin dahsyat pergolakan yang terjadi, semakin Anda merasakan bahwa tahapan kokoh
dan tak tergoyahkan Anda terus meningkat secara internal. Apa pun yang terjadi, metode paling mudah
untuk diterapkan adalah “tidak ada yang baru!” Tidak ada apa pun yang baru. Pernahkah Anda merasa
terkejut, “Apa yang sedang terjadi?” atau “Apa yang akan terjadi?” Hal baru selalu membuat orang
terkejut. Jika Anda belum pernah memikirkan sesuatu, belum pernah mendengarnya, belum
memahaminya, kemudian hal itu tiba-tiba terjadi, Anda pasti terkejut. Jadi, jangan berteriak, melainkan
bubuhkanlah tanda titik. Dunia ini penuh kebingungan (munj), sedangkan Anda adalah jiwa-jiwa yang
tinggal dalam kesenangan (moj). Terhadap hal-hal sepele, dunia berpikir, “Apa yang bisa kita perbuat?
Bagaimana kita bisa melakukan ini?” sedangkan Anda selalu merasakan kesenangan dan kebingungan
Anda telah berakhir. Brahmana berarti kesenangan, sedangkan kesatria berarti kebingungan: kadang ada
kesenangan dan kadang ada kebingungan. Anda semua mengatakan bahwa nama Anda adalah Brahma
Kumar dan Brahma Kumari. Anda bukan kesatria kumar dan kesatria kumari, bukan? Anda
terus-menerus menikmati kebahagiaan keberuntungan Anda. Anda dengan sendirinya terus-menerus
memutar satu lagu dalam hati Anda, “Wah, Baba! Wah, keberuntungan saya!” Lagu ini berputar dengan
sendirinya. Anda tidak perlu memutarnya; itu berputar secara abadi. Semua tangisan penderitaan telah
berakhir dan Anda kini berkata, “Wah! Wah!” Sebagian besar orang memanggil-manggil dalam
penderitaan, tetapi hanya ada sangat sedikit yang mengatakan, “Wah! Wah!” Jadi, apa yang akan Anda
ingat di tahun mendatang? Wah! Wah! Apa pun yang Anda saksikan di hadapan Anda, apa pun yang
Anda dengar, apa pun yang Anda katakan, segalanya “Wah! Wah!” bukan “Aduh! Aduh!” (tangisan
penderitaan), bukan “Oh! Apa yang barusan terjadi?” melainkan “Wah! Apa pun yang telah terjadi
sangat baik.” Bahkan seandainya seseorang melakukan hal yang buruk, ubahlah keburukan itu menjadi
kebaikan dengan kekuatan Anda. Ini merupakan transformasi, bukan? Tidak mungkin ada apa pun yang
buruk dalam kehidupan Brahmana Anda. Bahkan seandainya seseorang menghina Anda, orang yang
menghina Anda itu agung karena dia mengajarkan kepada Anda pelajaran tentang toleransi. Itu
merupakan keagungannya, sehingga orang itu menjadi master Anda! Setidaknya, Anda menjadi tahu,
seberapa besar kekuatan toleransi yang Anda miliki; jadi, apakah itu buruk atau baik? Tidak mungkin
ada apa pun yang buruk dalam pandangan para Brahmana. Tidak ada apa pun yang buruk bisa didengar
oleh telinga anak-anak Brahmana. Inilah sebabnya, kehidupan Brahmana adalah kehidupan penuh

kesenangan. Jika sebentar buruk dan sebentar baik, tidak bisa ada kesenangan. Anda terus-menerus
memiliki kesenangan dan hanya ada kesenangan. Sepanjang siklus, Brahma Kumar dan Brahma Kumari
adalah jiwa-jiwa luhur. Bahkan dewa-dewi pun tidak ada apa-apanya dibandingkan Brahmana. Selalu
pertahankan intoksikasi ini. Selalulah bahagia dan buatlah orang lain selalu bahagia juga. Teruslah
bahagia dan jadikan orang lain selalu bahagia. Jangan berkata, “Yah, bagaimanapun juga, saya
bahagia.” Jangan. Di samping itu, tambahkanlah: “Saya juga membuat semua orang yang lain selalu
bahagia.” Ungkapan: “Bagaimanapun juga, saya bahagia,” itu egois. Apa pelayanan yang dilakukan
para Brahmana? Anda memberikan pengetahuan untuk kebahagiaan.
2. Bagaimanapun jiwa-jiwa luhur di dunia ini dikenang sedemikian rupa, Anda jauh lebih luhur
dibandingkan mereka. Sang Ayah kini menjadi milik Anda. Jadi, Anda telah menjadi sedemikian luhur!
Anda telah menjadi yang paling luhur. Selalulah mengingat dalam kesadaran Anda bahwa Sang Ayah
Yang Maha Tinggi telah menjadikan Anda sebagai jiwa-jiwa yang paling luhur dari semua jiwa.
Pandangan Anda telah menjadi begitu luhur, sikap Anda pun telah menjadi sedemikian luhur. Segalanya
telah berubah. Sekarang, jika Anda melihat siapa pun, Anda melihat mereka dengan pandangan
berkesadaran jiwa dan sikap Anda terhadap semua jiwa telah menjadi penuh berkah. Kehidupan
Brahmana berarti bahwa pandangan dan sikap Anda telah menjadi luhur terhadap semua jiwa.
3. Apakah Anda merasakan bahwa diri Anda adalah bintang-bintang kesuksesan? Di mana terdapat
semua kekuatan, kesuksesan merupakan hak lahir Anda. Apa pun tugas yang Anda jalankan, baik untuk
menafkahi badan Anda atau untuk pelayanan Ketuhanan, milikilah keyakinan ini sebelum menjalankan
tugas tersebut. Memiliki keyakinan itu bagus, tetapi Anda harus menjadi jiwa yang memiliki
pengalaman nyata dalam hal ini dan mempertahankan keyakinan dan intoksikasi Anda. Semua kekuatan
merupakan cara mudah untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan Brahmana. Anda adalah master
dari semua kekuatan. Oleh sebab itu, kekuatan apa pun yang Anda panggil, kapan pun Anda
memanggilnya, hadir di hadapan Anda. Beberapa pelayan siap melakukan pelayanan kapan pun Anda
memerintahkan mereka. Demikian juga, biarlah semua kekuatan berada di bawah perintah Anda.
Semakin mantap Anda duduk di kursi master mahakuasa, semakin patuh semua kekuatan menuruti
perintah Anda. Namun, jika Anda beranjak dari kursi kesadaran ini, sedikit saja, kekuatan-kekuatan itu
tidak akan mematuhi perintah Anda. Sama halnya dengan pelayan: ada yang patuh, dan ada yang
menimbulkan sedikit masalah bagi Anda. Jadi, bagaimana semua kekuatan Anda bersikap di hadapan
Anda? Apakah mereka patuh, atau ada yang hadir agak terlambat? Sebagaimana organ-organ fisik
bekerja di bawah perintah Anda kapan pun Anda menyuruh mereka melakukan sesuatu, demikian juga,
kekuatan-kekuatan halus ini pun harus berfungsi menurut perintah Anda. Periksalah, “Apakah semua
kekuatan ini berada di bawah perintah saya, sepanjang hari?” Karena hanya jika kekuatan-kekuatan ini
selalu berada di bawah perintah Anda sejak sekarang, barulah Anda mampu mencapai kesuksesan pada
akhirnya. Untuk itu, Anda perlu melatih ini untuk jangka waktu panjang. Jadi, di tahun mendatang,
milikilah latihan khusus untuk menjadikan segala sesuatu bekerja di bawah perintah Anda, karena Anda
ingin meraih kerajaan dunia, bukan? Sebelum menjadi penguasa dunia, jadilah penguasa atas diri
sendiri.
Keyakinan dan intoksikasi memberikan pengalaman tahapan terbang bagi setiap anak. Anda, para
double foreigner, beruntung karena Anda telah datang pada waktu tahapan terbang ini. Anda tidak
perlu bekerja keras untuk mendaki naik. Tilak kemenangan terus-menerus berkilau di dahi Anda. Tilak
kemenangan ini akan membantu orang lain untuk menerima kebahagiaan, karena wajah jiwa pemenang

senantiasa ceria. Saat melihat wajah Anda yang ceria, semua orang akan tertarik kepada kebahagiaan
Anda, karena jiwa-jiwa di dunia ini sedang mencari-cari kebahagiaan. Oleh sebab itu, ketika mereka
melihat kilau kebahagiaan di wajah Anda, mereka sendiri akan merasa bahagia. Mereka akan menyadari
bahwa Anda telah mengalami pencapaian tertentu. Seiring kemajuan Anda, wajah Anda yang penuh
daya tarik kebahagiaan akan menarik jiwa-jiwa mendekat. Tidak akan ada orang yang punya waktu
untuk mendengarkan apa pun, jadi wajah Andalah yang akan melayani jiwa-jiwa tersebut dalam
sedetik. Ketika Anda semua juga melihat cinta kasih dan kebahagiaan itu, Anda menjadi Brahmana,
bukan? Jadi, Anda harus melakukan jenis pelayanan ini dalam tahun tapasya ini.
4. Apakah Anda merupakan jiwa-jiwa koperatif yang terus-menerus stabil dalam tahapan menjadi milik
Sang Ayah Yang Esa dan tidak ada yang lain? Mengingat Yang Esa (Satu) itu mudah, sedangkan
mengingat banyak sosok itu sulit. Ada begitu banyak kebahagiaan ketika Anda melepaskan perluasan
dari banyak hal dan mempertahankan pengalaman menjadi milik wujud intisari, yaitu Sang Ayah Yang
Esa. Kebahagiaan adalah hak lahir Anda; itu adalah harta karun Sang Ayah. Jadi, harta Sang Ayah
merupakan hak lahir anak-anak. Ketika suatu harta merupakan milik Anda, Anda merasa bangga
memilikinya. Jadi, dari siapa Anda telah menerimanya? Dari Sang Ayah yang tak termusnahkan. Jadi,
apa pun yang diberikan oleh Sang Ayah yang tak termusnahkan, juga tak termusnahkan. Intoksikasi
akan harta yang tak termusnahkan ini juga tak termusnahkan. Tidak ada orang yang mampu merebut
intoksikasi ini dari Anda, dan ini bukan intoksikasi yang membahayakan. Ini adalah intoksikasi yang
mendatangkan pencapaian bagi Anda. Intoksikasi yang lain justru membuat Anda kehilangan
pencapaian. Jadi, siapa yang terus-menerus Anda ingat? Sang Ayah Yang Esa, tidak ada yang lain. Jika
ada orang kedua atau ketiga, pasti timbul konflik, sedangkan jika hanya ada Sang Ayah Yang Esa, Anda
memiliki tahapan yang konstan. Anda merasa sangat bahagia ketika selalu melebur dalam cinta kasih
terhadap Yang Esa, karena wujud asli jiwa-jiwa adalah tetap konstan.
Ucapan selamat untuk permulaan Tahun Baru yang penuh berkah pada saat berpamitan

Selamat untuk setiap momen semangat baru dan antusiasme baru yang istimewa, kepada semua anak
yang indah dan beruntung dari segala tempat. Anda sendiri adalah berlian, dan kehidupan Anda juga
berlian. Jadi, biarlah pagi, siang, dan malam Anda menjadi berlian. Dengan metode ini, Anda akan
mendirikan kerajaan Anda sendiri dengan sangat cepat dan memerintah di sana. Anda pasti mengasihi
kerajaan Anda sendiri, bukan? Jadi, sekarang, segeralah wujudkan itu dan memerintahlah di sana. Anda
bisa melihat kerajaan Anda di hadapan Anda, bukan? Jadi, sekarang, jadilah malaikat, dan dengan
demikian, jadilah dewa-dewi. Kepada semua anak di segala tempat, terimalah cinta kasih dan salam
berjuta-juta kali lipat secara khusus. Anak-anak dari luar negeri dan anak-anak dari negeri ini memiliki
semangat dan antusiasme yang sangat tinggi untuk tapasya. Di mana ada tapasya, dengan sendirinya
pelayanan terlaksana. Selamat untuk kesuksesan konstan. Anda masing-masing harus menunjukkan
kebaruan yang sedemikian rupa, sehingga seluruh dunia memandang Anda. Jadilah mercusuar
kebaruan. Achcha. Biarlah Anda masing-masing menerima cinta kasih, salam, dan ucapan selamat
untuk diri Anda sendiri.
Berkah:
Semoga Anda senantiasa ringan dengan pikiran suci dan persahabatan luhur Anda serta
menari dalam kebahagiaan sebagai malaikat alokik.
Bagi Anda, anak-anak Brahmana, murli harian merupakan pikiran suci. Anda menerima
begitu banyak pikiran suci dari Sang Ayah, setiap pagi. Sibukkanlah intelek Anda dengan
berbagai pikiran suci ini dan teruslah tinggal dalam persahabatan dengan Sang Ayah, maka

Slogan:

Anda akan menjadi ringan dan terus-menerus menari dalam kebahagiaan. Cara mudah
untuk selalu bahagia adalah dengan terus-menerus ringan. Pikiran suci itu ringan,
sedangkan pikiran sia-sia itu berat. Jadi, teruslah menyibukkan diri Anda dengan pikiran
suci, jadilah ringan, dan teruslah menari dalam kebahagiaan. Maka, Anda akan disebut
sebagai malaikat alokik.
Wujud pemeliharaan cinta kasih Tuhan adalah kehidupan yogi yang alami.
***OM SHANTI***

