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Intisari:

Anak-anak yang manis, taruhlah tangan Anda di hati Anda dan tanyalah diri Anda sendiri:
“Apakah sebelumnya saya tahu semua hal yang Baba kini jelaskan kepada saya?”
Pahamilah makna tentang apa yang Anda dengar sekarang dan tetaplah bahagia.
Pertanyaan: Apa kekuatan terbesar agama Brahmana Anda dan bagaimana bisa demikian?
Jawaban:
Agama Brahmana Anda sedemikian rupa adanya sehingga seluruh dunia menerima
keselamatan berdasarkan shrimat yang Anda ikuti. Para Brahmanalah yang membuat
seluruh dunia menjadi damai. Anda, hiasan marga Brahmana, lebih luhur daripada
dewa-dewi. Anda menerima kekuatan ini dari Sang Ayah. Anda, para Brahmana, menjadi
pembantu-pembantu Sang Ayah; Anda menerima hadiah terbesar. Anda bukan saja
menjadi master Brahmanda, melainkan juga menjadi master dunia.

Om shanti. Sang Ayah rohani duduk di sini dan menjelaskan kepada Anda, anak-anak rohani yang
termanis, yang telah lama hilang, dan sekarang telah ditemukan kembali. Anda anak-anak rohani
mengerti bahwa Sang Ayah rohani pasti datang hanya sekali setiap 5000 tahun. Istilah “siklus” harus
digunakan. Usia drama, yaitu siklus dunia ini, adalah 5000 tahun. Hanya Sang Ayah Yang Esalah yang
duduk dan menjelaskan hal-hal ini. Anda tidak akan pernah mendengar ini dari mulut manusia. Anda,
anak-anak rohani yang sedang duduk di sini, tahu bahwa Sang Ayah rohani bagi Anda jiwa-jiwa adalah
Yang Esa. Sang Ayah, yang tidak dikenal oleh siapa pun, duduk di sini dan memberi Anda anak-anak
perkenalan Beliau. Tidak ada yang mengenal siapa Tuhan atau Ishvar. Karena mereka memanggil
Beliau “Tuhan, Sang Ayah”, pastilah ada banyak kasih untuk-Nya. Beliau adalah Sang Ayah yang tak
terbatas, jadi Anda pasti akan menerima warisan dari-Nya. Bahasa Inggris menggunakan istilah yang
bagus: “Heavenly God, the Father (Tuhan Sang Pencipta Surga)”. Dunia baru disebut surga dan dunia
lama disebut neraka. Meskipun demikian, tak seorang pun tahu tentang surga. Para saniyasi tidak
memercayainya. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa Sang Ayah adalah Sang Pencipta Surga.
Sebutan “Heavenly God, the Father (Tuhan Sang Pencipta Surga)” sangat manis dan surga juga
terkenal. Siklus surga dan neraka, yaitu permulaan, pertengahan, dan akhir dunia, berputar dalam
intelek Anda anak-anak. Siklus ini berputar dalam diri mereka yang s erviceable. Tidak setiap orang
sama dalam hal menjadi s erviceable. Anda sekali lagi sedang mendirikan kerajaan Anda. Anda
mengatakan: “Kami, anak-anak rohani, mengikuti petunjuk Sang Ayah yang paling luhur.” Ini adalah
shrimat Sang Ayah Yang Maha Tinggi. Orang mengingat Shrimat Bhagawad Gita; ini adalah kitab suci
nomor satu. Dengan mendengar nama Sang Ayah, orang segera teringat akan warisan. Tak seorang pun
di dunia ini tahu apa yang diterima dari Tuhan, Sang Ayah. Sebutan “yoga kuno” digunakan, tetapi tak
seorang pun mengerti siapa yang mengajarkan yoga kuno itu. Mereka mengatakan bahwa itu adalah
Krishna, karena nama Krishnalah yang disebutkan dalam Gita. Anda sekarang mengerti bahwa Sang
Ayah mengajari Anda Raja Yoga. Melaluinya, Anda mencapai mukti dan jeevan mukti. Anda juga
mengerti bahwa di Bharatalah, Shiva Baba datang. Hari kelahiran-Nya juga dirayakan, tetapi karena
nama-Nya telah dihilangkan dari Gita, pujian Beliau juga terhilang. Mereka telah melupakan Sang
Ayah yang dari-Nya seluruh dunia menerima kebahagiaan dan kedamaian. Ini disebut sandiwara
tentang hanya satu kesalahan saja. Kesalahan yang terbesar adalah mereka tidak mengenal Sang Ayah.
Kadang-kadang, mereka mengatakan bahwa Beliau tidak memiliki nama dan wujud, atau mereka
mengatakan bahwa Beliau telah berinkarnasi dalam ikan atau buaya, atau dalam kerikil dan batu-batu.

Mereka terus membuat kesalahan demi kesalahan. Mereka terus menuruni tangga. Derajat mereka terus
menurun. Mereka terus menjadi tamopradhan. Sesuai dengan rencana drama, Sang Ayah, yaitu Sang
Pencipta Surga, Yang Esa, yang membuat Bharata menjadi master surga, dikatakan berada dalam
kerikil dan batu-batu. Sang Ayah sekarang menjelaskan bagaimana Anda terus menuruni tangga. Tak
ada orang yang mengetahui apa pun; mereka terus bertanya tentang apa itu drama. Kapan dunia ini
diciptakan? Ketika Anda bertanya kepada mereka: “Kapan dunia baru ada?”, mereka menjawab,
“Ratusan ribu tahun yang lalu.” Mereka menganggap bahwa dunia lama masih akan berlangsung
bertahun-tahun lagi. Itu disebut kegelapan kebodohan. Ada ungkapan: “Sang Satguru memberikan salep
pengetahuan dan kegelapan kebodohan sirna.” Anda mengerti bahwa Sang Ayah, Sang Pencipta, pasti
menciptakan surga. Hanya Sang Ayahlah yang datang dan mengubah neraka menjadi surga. Hanya
Sang Ayah, Sang Pencipta, yang datang dan memberi Anda pengetahuan tentang permulaan,
pertengahan, dan akhir dunia. Beliau hanya datang pada saat akhir. Tentu saja, ini perlu waktu. Juga
telah dijelaskan kepada Anda anak-anak bahwa pengetahuan tidak membutuhkan waktu sebanyak
perziarahan ingatan. Perhitungan 84 kelahiran hanya seperti sebuah cerita: ada kerajaan siapa 5000
tahun yang lalu? Ke mana kerajaan itu pergi? Anda anak-anak sekarang memiliki seluruh pengetahuan.
Anda sangat biasa. Beliau membuat para pendosa seperti Ajamil, mereka yang berintelek batu, mereka
yang bongkok, dan suku pedalaman, menjadi sangat luhur. Sang Ayah menjelaskan: “Anda sekarang
telah menjadi seperti apa dari kondisi Anda sebelumnya.” Sang Ayah datang dan menyuruh Anda
melihat seperti apa keadaan dunia ini sekarang. Manusia tidak tahu apa pun tentang bagaimana siklus
dunia ini berputar. Sang Ayah berkata: “Taruhlah tangan Anda di hati dan bertanyalah kepada diri
sendiri apakah Anda sudah mengetahui ini sebelumnya.” Tidak sama sekali! Anda sekarang tahu bahwa
Baba telah datang kemari sekali lagi untuk memberi kita kedaulatan dunia. Tak seorang pun tahu
seperti apa kedaulatan dunia itu. Dunia berarti seluruh dunia. Anda tahu Sang Ayah memberi kita
kerajaan yang sedemikian rupa, sehingga selama setengah siklus tidak ada yang bisa merampasnya dari
kita. Oleh karena itu, Anda anak-anak harus memiliki kebahagiaan yang besar. Anda telah meraih
kerajaan dari Sang Ayah berulang kali. Sang Ayah adalah Yang Maha Benar. Beliau adalah Sang
Pengajar Sejati. Beliau juga Sang Satguru. Anda belum pernah mendengar ini sebelumnya. Anda
sekarang mengerti artinya. Anda adalah anak-anak Beliau, jadi Anda pasti bisa mengingat Sang Ayah.
Dewasa ini, mereka mengangkat guru sejak masa kanak-kanak. Mereka membuat gambar guru mereka
dan mengenakannya di leher mereka atau menyimpannya di rumah mereka. Di sini, yang luar biasa
adalah bahwa Sang Ayah, Sang Pengajar, dan Sang Satguru, semuanya adalah satu. Sang Ayah berkata:
“Saya akan membawa Anda pulang bersama Saya.” Ketika Anda ditanya, “Apa yang Anda pelajari?”,
beri tahulah mereka: “Kami sedang belajar Raja Yoga untuk meraih kerajaan dunia baru.” Sebagaimana
ada sarjana yoga (barrister yoga) , ini adalah Raja Yoga. Yoga intelek mereka pasti tertuju kepada
seorang sarjana; mereka pasti akan mengingat pengajar mereka. Anda mengatakan bahwa Anda sedang
belajar untuk meraih kerajaan surga. Siapa yang mengajar kita? Tuhan, Ayah Shiva. Beliau hanya
punya satu nama yang terus berlanjut. Nama itu bukan nama kendaraan ini. “Nama Saya Shiva.” Anda
mengatakan “Ayah Shiva” dan “Brahma, sang kendaraan”. Anda sekarang mengetahui betapa luar
biasanya hal ini! Badan itu hanya satu. Mengapa Brahma disebut sebagai “Kendaraan yang
Beruntung”? Karena Shiva Baba memasukinya. Pasti ada dua jiwa. Hanya Anda yang tahu ini, tidak
ada orang lain yang bahkan berpikir mengenai itu. Mereka mengutip bahwa kendaraan yang beruntung
(Bhagirath) membawa Gangga. Apakah air yang dibawanya? Anda sekarang melihat secara langsung
siapa yang membawa itu dan apa yang dibawanya (pengetahuan). Siapa yang telah memasuki badan
ini? Sang Ayahlah yang telah memasukinya. Air bahkan tidak mungkin memasuki manusia. Air tidak
akan muncul dari gelung rambut seseorang. Manusia tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Ada istilah

“agama adalah kekuatan”. Ada kekuatan dalam agama. Katakan agama yang mana yang punya
kekuatan paling besar! (Agama Brahmana.) Ya, benar. Apa pun kekuatan yang ada, agama
Brahmanalah yang memilikinya. Tidak ada agama yang lain yang memiliki kekuatan. Anda sekarang
adalah Brahmana. Anda, Brahmana, menerima kekuatan dari Sang Ayah dan melaluinya, Anda menjadi
master dunia. Anda memiliki kekuatan yang sedemikian besar. Anda mengatakan bahwa Anda milik
agama Brahmana. Ini tidak akan dapat dipahami oleh siapa pun. Meskipun sosok Vishnu yang terdiri
dari empat bagian yang menggambarkan kasta-kasta telah dibuat, itu tidak sempurna. Hal yang utama
adalah bahwa tak seorang pun mengenal Sang Pencipta maupun ciptaan pertama-Nya. Sang Ayah
adalah Sang Pencipta dan Brahmana adalah perucut. Ada kekuatan dalam hal ini. Hanya dengan
mengingat Sang Ayah, Anda menerima kekuatan. Anak-anak pasti berurutan, bukan? Anda adalah
hiasan marga Brahmana yang paling luhur di dunia ini. Anda lebih luhur dibandingkan dewa-dewi.
Anda sekarang menerima kekuatan. Kekuatan yang terbesar ada di dalam agama Brahmana. Apa yang
para Brahmana lakukan? Mereka membuat seluruh dunia menjadi damai. Agama Anda adalah
sedemikan rupa sehingga membebaskan setiap orang berdasarkan shrimat yang Anda ikuti. Inilah
sebabnya Sang Ayah berkata: “Saya menjadikan Anda lebih luhur dari diri Saya. Anda menjadi master
Brahmanda dan juga master dunia. Anda akan memerintah seluruh dunia.” Mereka menyanyikan,
“Bharata adalah negeri kami.” Kadang, mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, sementara di lain
kesempatan mereka mengatakan, “Lihatlah apa jadinya kondisi Bharata sekarang!” Mereka tidak
mengetahui kapan Bharata begitu luhur. Manusia percaya bahwa surga dan neraka keduanya ada di sini
bersama-sama. Mereka yang memiliki kekayaan, mobil, dan sebagainya menganggap bahwa mereka
ada di surga. Mereka tidak tahu bahwa dunia barulah yang disebut surga. Segalanya harus dipelajari di
sini. Keahlian sains akan berguna nanti di sana. Sains memberikan kebahagiaan di sana. Ada
kebahagiaan yang sementara melalui semua hal di sini. Di sana, kebahagiaan Anda anak-anak akan
permanen. Semuanya harus dipelajari di sini sehingga sanskara itu bisa dibawa ke sana. Jiwa-jiwa baru
tidak akan pergi dan mempelajarinya di sana. Anak-anak dari sini akan belajar sains dan pergi ke sana.
Mereka akan menjadi sangat pintar. Mereka akan membawa semua sanskara yang akan berguna di
sana. Sekarang, ada kebahagiaan yang bersifat sementara. Bom-bom dan sebagainya akan
menghancurkan semuanya. Bagaimana mungkin kerajaan kedamaian terwujud tanpa adanya kematian?
Di sini, yang ada hanyalah kerajaan keresahan. Anda juga mengerti secara berurutan bahwa Anda
pertama-tama akan pulang ke rumah, kemudian pergi ke daratan kebahagiaan. Sang Ayah tidak masuk
ke daratan kebahagiaan. Sang Ayah berkata: “Saya membutuhkan kendaraan yang tua. Di jalan
pemujaan, Saya telah memenuhi keinginan setiap orang.” Cara para pemuja melakukan pemujaan yang
sangat intens telah ditunjukkan kepada para t rance messenger. Mereka menghiasi patung dewa-dewi,
memujanya, kemudian menenggelamkannya di laut. Ada begitu banyak biaya. Tanyalah mereka:
“Kapan ini semua dimulai?” Mereka menjawab bahwa itu telah berlangsung sejak zaman dahulu kala.
Mereka telah begitu banyak mengembara. Semua itu adalah drama. Sang Ayah berulang kali
menjelaskan kepada Anda anak-anak bahwa Beliau telah datang untuk menjadikan Anda sangat manis.
Dewa-dewi itu sangat manis. Manusia sekarang sangat pahit. Mereka yang banyak membantu Sang
Ayah sebelumnya akan terus dipuja. Anda dipuja. Anda juga meraih status yang luhur. Sang Ayah
sendiri berkata: “Saya membuat Anda lebih luhur daripada diri Saya.” Ini adalah petunjuk luhur dari
Sang Ayah Yang Maha Tinggi. Anda tidak mengatakan bahwa ini adalah petunjuk Krishna. Bahkan di
dalam Gita, shrimat sangat terkenal. Krishna meraih warisannya dari Sang Ayah saat ini. Sang Ayah
telah memasuki kendaraan jiwa Krishna. Ini adalah hal yang luar biasa! Ini tidak pernah dipahami oleh
siapa pun. Bagi mereka yang mengerti, dibutuhkan upaya besar untuk menjelaskan ini. Sang Ayah
menjelaskan hal ini kepada anak-anak dengan sangat baik. Baba menulis: “Para Brahmana, ciptaan

yang paling luhur, ciptaan rohani yang lahir melalui mulut lotus Brahma.” Jika Anda melakukan
pelayanan luhur, Anda akan menerima hadiah ini. Jika Anda menjadi pembantu Baba, Anda semua
akan menerima hadiah, secara berurutan, sesuai dengan upaya yang Anda lakukan. Anda memiliki
banyak kekuatan sehingga bisa membuat manusia menjadi master surga. Anda adalah tentara rohani.
Jika Anda tidak mengenakan lencana ini, bagaimana orang-orang bisa mengerti bahwa Anda adalah
tentara rohani? Mereka yang bertugas di militer selalu mengenakan lencana. Shiva Baba adalah Sang
Pencipta dunia baru. Di sana ada kerajaan dewa-dewi; itu sekarang tidak ada. Oleh karena itu, Sang
Ayah berkata: “Manmanabhav! Lupakanlah badan Anda dan semua hubungan jasmani dan ingatlah
Saya saja! Kemudian, Anda akan pergi ke dinasti Krishna.” Jangan kikuk dalam hal ini. Anda akan
mengingat Sang Ayah. Sang Ayah mengatakan tentang Brahma bahwa dia dahulu memuja Narayana
dan menyimpan gambar Narayana bersamanya. Sambil beraktivitas, dia terus melihat gambar itu.
Sekarang, karena Anda anak-anak memiliki pengetahuan, Anda pasti harus memakai lencana. Andalah
yang mengubah manusia biasa menjadi Narayana. Andalah yang mengajar Raja Yoga. Anda melakukan
pelayanan untuk mengubah manusia biasa menjadi Narayana. Periksalah diri Anda sendiri: “Apakah
saya memiliki cacat?” Anda anak-anak datang kepada BapDada. Sang Ayah (Bap) adalah Shiva Baba;
Dada adalah kendaraan Beliau. Sang Ayah pasti akan bertemu Anda melalui kendaraan ini. Anda
anak-anak datang kepada Sang Ayah untuk disegarkan. Ketika Anda duduk di hadapan Beliau, sangat
mudah mengingat-Nya. Baba telah datang untuk membawa Anda pulang ke rumah. Sang Ayah
sekarang sedang duduk di hadapan Anda, jadi harus ada lebih banyak ingatan kepada-Nya. Setiap hari,
Anda juga bisa meningkatkan perziarahan ingatan Anda, bahkan di luar Madhuban. Achcha.
Kepada anak-anak yang termanis, yang terkasih, yang telah lama hilang dan sekarang 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. Periksalah diri Anda: “Apakah saya memiliki cacat apa pun? Dewa-dewi sangat manis. Apakah

saya sudah menjadi semanis itu?”
2. Ikutilah petunjuk terluhur Sang Ayah untuk mendirikan kerajaan Anda sendiri. Untuk menjadi
serviceable, putarlah pengetahuan tentang awal, pertengahan, dan akhir dunia, serta surga dan
neraka, dalam intelek Anda.
Berkah:
Semoga Anda menjadi pemberkah dunia yang memancarkan cahaya kedamaian dan
kekuatan kepada semua jiwa berdasarkan perasaan luhur.
Sebagaimana selalu ada restu dan perasaan murah hati dalam pikiran dan perkataan Sang
Ayah, biarlah pikiran Anda anak-anak juga terisi penuh dengan restu dan perasaan murah
hati bagi dunia. Selagi Anda melakukan pekerjaan ini, biarlah semua jiwa di dunia muncul.
Jadilah master surya pengetahuan, dan berdasarkan perasaan suci dan restu luhur Anda,
teruslah memancarkan cahaya kedamaian dan kekuatan. Maka, Anda kemudian akan
disebut sebagai pemberkah dunia. Akan tetapi, untuk melakukan ini, Anda harus bebas
dari segala bentuk ikatan dan tidak terbelenggu.
Slogan:
Kesadaran “saya” dan “milik saya” merupakan pintu menuju kesadaran badan. Tutuplah
kedua pintu ini!
***OM SHANTI***

