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Intisari:

Anak-anak yang manis, lakukanlah segalanya dengan kekuatan yoga. Tidak perlu
menanyakan apa pun kepada Sang Ayah. Anda adalah anak-anak Tuhan. Jadi, jangan
melakukan perbuatan iblis.
Pertanyaan: Keajaiban apa yang dihasilkan oleh kekuatan yoga Anda?
Jawaban:
Dengan kekuatan yoga ini, Anda mampu mengendalikan semua organ fisik Anda. Jika
Anda tidak memiliki kekuatan yoga, Anda tidak dapat menjadi suci. Hanya dengan
kekuatan yoga, seluruh dunia akan menjadi suci. Oleh karena itu, agar menjadi suci dan
membuat makanan Anda suci, selalulah lakukan perziarahan ingatan. Lakukan segalanya
dengan bijak, berinteraksilah dengan semua orang dengan kerendahan hati.

Om shanti. Sang Ayah rohani menjelaskan kepada anak-anak rohani. Tidak ada seorang pun di dunia
yang mengetahui bagaimana Sang Ayah rohani datang dan mendirikan dunia baru, surga. Tak seorang
pun mengetahui hal ini. Anda tidak perlu menanyakan mengenai apa pun kepada Sang Ayah. Beliau
menjelaskan segalanya kepada Anda. Anda tidak perlu bertanya tentang apa pun. Beliau sendiri terus
menjelaskan segalanya. Sang Ayah berkata: “Saya mengetahui untuk apa Saya datang dan apa yang
harus Saya lakukan di sini, di daratan Bharata, setiap siklus.” Anda tidak mengetahui ini. Beliau
menjelaskan kepada Anda setiap hari. Bahkan seandainya tak ada seorang pun yang bertanya, Beliau
terus menjelaskan segalanya. Kadang, anak-anak bertanya kepada Baba tentang apa yang harus
dilakukan karena mereka menemukan kesulitan sehubungan dengan makanan dan minuman mereka. Ini
adalah sesuatu yang harus dipahami. Baba telah memberi tahu Anda untuk melakukan segalanya
dengan kekuatan yoga. Lakukan segalanya sambil melakukan perziarahan ingatan. Ke mana pun Anda
pergi, yang utama adalah Anda pasti harus mengingat Sang Ayah dan tidak melakukan perbuatan apa
pun yang bersifat iblis. Kita adalah anak-anak Tuhan dan Beliau adalah Sang Ayah bagi semua jiwa.
Beliau memberikan ajaran yang sama kepada setiap orang. Sang Ayah mengajarkan: “Anak-anak, Anda
harus menjadi master surga. Bahkan di dalam kerajaan pun, ada berbagai kedudukan yang berbeda.
Status setiap orang akan sesuai dengan upaya yang dibuatnya.” Anak-anaklah yang harus membuat
upaya dan anak-anaklah yang harus menerima hadiah. Sang Ayah datang untuk menginspirasi Anda
untuk membuat upaya. Anda tidak mengetahui apa pun mengenai kapan Sang Ayah datang, apa yang
Beliau lakukan ketika Beliau datang, atau ke mana Beliau membawa Anda. Sesuai dengan rencana
drama, Sang Ayah sendiri datang dan menjelaskan dari mana Anda telah jatuh. Anda jatuh dari puncak.
Anda tidak mengerti sama sekali siapa diri Anda. Anda sekarang menyadari ini, bukan? Anda bahkan
tidak pernah memimpikan apa yang Sang Ayah lakukan ketika Beliau datang. Anda dahulu sama sekali
tidak mengetahui apa pun. Anda sekarang telah menemukan Sang Ayah. Anda mengerti bahwa Anda
harus mempersembahkan diri Anda sendiri kepada Ayah yang demikian, sama seperti seorang istri
yang sangat setia mempersembahkan dirinya sendiri sepenuhnya kepada suaminya. Dia bahkan tidak
takut untuk naik ke atas tungku pembakaran jenazah; dia begitu berani. Di zaman dahulu, banyak dari
mereka naik ke atas tungku pembakaran jenazah. Di sini, Baba tidak memberi Anda kesulitan seperti
itu. Meskipun istilah “tungku pengetahuan” digunakan, tidak ada perihal membakar diri Anda sendiri.
Sang Ayah menjelaskan dengan begitu mudah seperti menarik sehelai rambut dari mentega. Anda
anak-anak mengerti bahwa sungguh-sungguh ada beban dosa dari banyak kelahiran di atas kepala
Anda. Bukan satu Ajamil saja yang ada; setiap manusia bahkan lebih Ajamil dari yang lain. Manusia

tidak mengetahui hal-hal yang telah mereka lakukan dalam kelahiran mereka yang lalu. Anda sekarang
mengerti bahwa Anda hanya melakukan dosa. Pada kenyataannya, tidak ada satu jiwa pun yang
dermawan. Semua jiwa berdosa. Jika seseorang berderma, dia menjadi jiwa dermawan. Namun,
jiwa-jiwa dermawan hanya ada di zaman emas. Jadi, apa gunanya jika seseorang membangun rumah
sakit dan sebagainya! Dia tidak dapat terhindar dari menuruni anak tangga. Dia tidak masuk ke tahapan
naik; dia terus turun. Sang Ayah adalah Sang Kekasih yang sedemikian rupa, sehingga Anda
mengatakan bahwa Anda mempersembahkan diri Anda sendiri kepada-Nya selagi hidup karena Beliau
adalah Sang Suami di atas segala suami, Sang Ayah di atas segala ayah, Yang Maha Tinggi. Sang Ayah
sekarang membangunkan Anda anak-anak. Sang Ayah yang demikian, yang membuat Anda menjadi
master surga, sangatlah biasa! Pada awal yagya, ketika anak-anak perempuan sakit, Baba sendirilah
yang melayani mereka. Beliau tidak memiliki kesombongan. BapDada adalah Yang Maha Tinggi.
Beliau berkata: “Apa pun tindakan yang Saya lakukan, Saya melakukannya melalui Brahma ini, atau
Saya menginspirasi dirinya untuk melakukan itu.” Keduanya seperti satu. Anda tidak dapat mengatakan
tindakan mana yang Sang Ayah lakukan dan tindakan mana yang Dada lakukan. Sang Ayah sendiri
duduk di sini dan menjelaskan kepada Anda falsafah karma, karma netral, dan karma berdosa. Sang
Ayah sangat luhur. Ada juga banyak pengaruh Maya. Tuhan, Sang Ayah, berkata: “Jangan melakukan
ini!” Meskipun demikian, ada yang tidak mendengarkan Beliau. Tuhan mengatakan: “Anak-anak yang
manis, jangan lakukan ini!” Namun, beberapa anak melakukan hal-hal yang salah. Beliau hanya
melarang Anda melakukan tindakan-tindakan yang salah, tetapi Maya sangat kuat. Jangan melupakan
Sang Ayah, meskipun tanpa disengaja. Kita mengatakan, “Apa pun yang Engkau lakukan terhadapku,
bahkan jika Engkau memukul aku …,” tetapi Sang Ayah tidak betul-betul melakukan hal semacam itu.
Namun, ini dikatakan dalam situasi yang ekstrem. Ada juga lagu: “Aku tidak akan pernah
meninggalkan pintu-Mu, apa pun yang Engkau katakan kepadaku.” Lagi pula, apa yang ada di luar
sana? Intelek juga mengatakan: “Ke mana lagi saya dapat pergi?” Sang Ayah memberi Anda kerajaan
yang tidak akan pernah Anda terima di lain masa. Bukan berarti bahwa Anda dapat menerima sesuatu
di kelahiran yang akan datang; tidak. Yang Esa adalah Sang Ayah parlokik yang menjadikan Anda
master daratan kebahagiaan yang tak terbatas. Anda anak-anak juga harus meresapkan kebajikan ilahi.
Namun, sehubungan dengan itu, Sang Ayah juga menasihati Anda: “Lakukan tugas Anda sebagai polisi
dan sebagainya. Jika tidak, Anda akan dipecat. Anda harus melakukan pekerjaan Anda; kadang, Anda
harus menatap orang dengan tegas. Sebanyak mungkin, lakukan segalanya dengan kasih. Jika tidak,
tataplah orang dengan tegas tetapi bijaksana. Jangan gunakan tangan Anda!” Baba memiliki begitu
banyak anak. Baba juga peduli mengenai anak-anak. Hal yang utama adalah tetap suci. Selama
kelahiran demi kelahiran, Anda telah memanggil-manggil: “O Sang Penyuci, datang dan sucikanlah
kami!” Namun, Anda tidak memahami artinya sama sekali. Karena mereka memanggil-manggil,
pastilah mereka tidak suci. Jika tidak demikian, tidak perlu memanggil-manggil kepada-Nya. Tidak
perlu memuja Beliau. Sang Ayah menjelaskan bahwa ada begitu banyak serangan terhadap Anda yang
polos dan lemah. Anda harus menoleransi hal itu. Baba terus menunjukkan banyak taktik kepada Anda.
Teruslah menjalani kehidupan spiritual ini dengan sangat rendah hati. Katakan kepada suami Anda:
“Engkau adalah dewaku! Jadi, apa yang kauminta?” Pada saat menikah, pengantin pria mengatakan:
“Saya adalah suamimu, dewamu, dan gurumu! Saya adalah segalanya bagimu!” Oleh karena itu,
sekarang katakan kepadanya: “Saya ingin hidup suci, jadi mengapa engkau mencegah saya? Tuhan
disebut Sang Penyuci. Engkau seharusnya menyucikan saya.” Bicaralah dengan banyak kasih dan
kerendahan hati seperti ini. Jika dia menjadi marah, taburilah dia dengan bunga. Kadang-kadang, para
suami memukul istri mereka, kemudian mengatakan maaf. Ketika seseorang minum alkohol terlalu
banyak dan menjadi sangat mabuk, dia menyangka dirinya seorang maharaja. Racun ini sedemikian

rupa, jangan tanya lagi! Mereka menyesal sesudahnya, tetapi karena mereka telah mengembangkan
kebiasaan tersebut, itu tidak hilang. Mereka jatuh ke dalam sifat buruk nafsu birahi satu kali atau dua
kali dan menjadi mabuk, kemudian terus jatuh. Sama seperti hal-hal yang memabukkan membawa
kebahagiaan kepada sang jiwa, sifat buruk nafsu birahi juga seperti itu. Anda harus membuat banyak
upaya di sini. Tanpa kekuatan yoga, tak satu pun panca indra Anda dapat dikendalikan. Ini adalah
keajaiban kekuatan yoga dan inilah sebabnya namanya sangat terkenal. Orang-orang datang dari luar
negeri untuk mempelajari yoga ini. Mereka tetap duduk dalam keheningan. Mereka pergi jauh dari
rumah dan keluarga mereka. Itu adalah kedamaian tiruan untuk setengah siklus. Tak seorang pun tahu
mengenai kedamaian sejati. Sang Ayah berkata: “Anak-anak, agama asli Anda adalah kedamaian.”
Anda harus melakukan perbuatan melalui badan Anda. Jiwa tetap damai sampai dia lahir dalam badan.
Setelah itu, jiwa itu pergi ke suatu tempat dan mengalami kelahiran kembali dalam badan baru. Di sini,
ada jiwa-jiwa yang terus mengembara dalam badan halus mereka. Itu adalah badan cahaya. Ada
jiwa-jiwa yang menyebabkan banyak penderitaan dan yang lain-lain adalah jiwa yang baik. Di sini
juga, ada manusia yang baik, yang tidak menyebabkan penderitaan atas siapa pun, sedangkan yang lain
menyebabkan banyak penderitaan. Ada yang seperti sadhu dan mahatma (jiwa agung). Sang Ayah
berkata: “O anak-anak yang telah lama hilang dan sekarang ditemukan kembali, Anda telah datang
sekali lagi dan bertemu dengan Saya setelah 5000 tahun. Anda datang ke sini untuk menerima apa?”
Sang Ayah telah memberi tahu Anda apa yang akan Anda terima. “Baba, tidak ada pertanyaan tentang
apa yang akan kami terima dari-Mu. Engkau adalah Tuhan Sang Pencipta Surga, Sang Ayah, Sang
Pencipta dunia baru. Jadi, kami pasti akan menerima kedaulatan kerajaan dari-Mu.” Sang Ayah berkata:
“Jika seseorang mengerti bahkan sedikit saja pengetahuan, dia pasti akan pergi ke surga. Saya telah
datang untuk mendirikan surga.” Tuhan dan Prajapita Brahma adalah pribadi yang teragung. Anda
mengetahui siapa Vishnu itu. Tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Anda mengatakan: “Kita
milik marga mereka.” Lakshmi dan Narayana memerintah kerajaan di zaman emas. Chakra dan
lain-lain bukan sungguh-sungguh milik Vishnu. Ornamen ini adalah milik kita, para Brahmana. Kita
memiliki pengetahuan ini pada saat ini. Tak satu pun dari hal-hal ini akan dijelaskan di zaman emas.
Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Anda
sekarang mengetahui siklus 84 kelahiran. Tidak ada orang lain yang memahami arti dari itu. Sang Ayah
telah menjelaskan ini kepada Anda anak-anak. Anda anak-anak mengerti bahwa ornamen ini tidak
terlihat tepat untuk kita. Kita sekarang masih menerima ajaran dan membuat upaya. Kemudian kita
akan menjadi seperti mereka. Dengan memutar chakra kesadaran diri, kita akan menjadi dewa-dewi.
Chakra kesadaran diri berarti mengetahui tentang Sang Pencipta dan awal, pertengahan, dan akhir dari
ciptaan. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menjelaskan bagaimana siklus dunia berputar. Sang
Ayah menjelaskan semuanya dengan sangat mudah. Durasi dari siklus ini tidak mungkin sepanjang
seperti yang mereka katakan. Berita dunia membicarakan tentang populasi manusia. Mereka tidak
membicarakan populasi kura-kura atau ikan; itu hanya berlaku bagi manusia. Orang-orang mengajukan
berbagai pertanyaan kepada Anda. Sang Ayah menjelaskan segalanya; Anda hanya harus memberi
perhatian penuh pada hal ini. Baba telah menjelaskan bahwa Anda membuat dunia suci dengan
kekuatan yoga Anda. Oleh karena itu, tidak dapatkah Anda menyucikan makanan Anda dengan
kekuatan yoga? Achcha. Anda telah menjadi seperti ini; jadi, apakah Anda membuat orang lain menjadi
seperti diri Anda sendiri? Anda anak-anak sekarang mengerti bahwa Sang Ayah telah datang untuk
memberi Anda kedaulatan surga sekali lagi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh menolak Beliau. Jika
Anda menolak kedaulatan dunia, segalanya habis. Anda kemudian akan berakhir dalam tempat sampah.
Seluruh dunia adalah sampah. Jadi, itu akan disebut sampah. Lihatlah kondisi dunia! Anda tahu bahwa
Anda akan menjadi master dunia. Tak seorang pun mengerti bahwa dahulu hanya ada satu kerajaan di

zaman emas. Mereka tidak memercayai Anda. Mereka memiliki kebanggaan sendiri sehingga mereka
tidak mendengarkan Anda sama sekali. Mereka mengatakan: “Semua itu hanya khayalan Anda.”
Mereka mengatakan bahwa badan-badan dan sebagainya telah diciptakan melalui khayalan. Mereka
tidak memahami artinya sama sekali. Mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah khayalan Tuhan,
bahwa setiap orang menjadi apa yang Tuhan inginkan bagi mereka, dan bahwa ini adalah
sandiwara-Nya. Mereka mengatakan hal-hal yang sedemikian rupa, jangan tanya lagi! Anda anak-anak
mengetahui bahwa Sang Ayah sekarang telah datang. Bahkan ibu-ibu lanjut usia mengatakan: “Baba,
kami memperoleh warisan surga kami dari-Mu setiap 5000 tahun. Kami sekarang telah datang untuk
memperoleh kedaulatan kerajaan surga.” Anda tahu bahwa semua aktor memiliki peran mereka
masing-masing. Tidak ada dua aktor yang memiliki peran serupa. Anda akan membuat upaya dalam
nama dan wujud yang sama, pada saat yang sama, untuk memperoleh warisan Anda dari Sang Ayah.
Ada pendapatan yang sedemikian besar! Meskipun Baba mengatakan bahwa andaipun seseorang telah
mendengar sedikit saja pengetahuan, dia akan pergi ke surga, tetapi setiap manusia harus membuat
upaya untuk menjadi luhur. Oleh karena itu, upaya adalah yang pertama. 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. Seperti halnya Baba melayani Anda anak-anak tanpa kesombongan, teladanilah Sang Ayah.

Ikutilah juga shrimat Sang Ayah dan raihlah kedaulatan dunia. Jangan menolak!
2. Matilah selagi hidup dan persembahkan diri Anda kepada Sang Ayah di atas segala ayah dan
Sang Suami di atas segala suami, yaitu Yang Maha Tinggi dan Yang Terkasih. Duduklah di atas
tungku pengetahuan. Jangan lupakan Sang Ayah, bahkan tanpa sengaja, sehingga Anda
melakukan perbuatan yang salah.
Berkah:
Semoga Anda terisi penuh dengan permata-permata pengalaman dengan menyelami
kedalaman pengetahuan dan menjadi master samudra pengetahuan.
Anak-anak yang menyelami kedalaman pengetahuan terisi penuh dengan permata-permata
pengalaman. Di satu sisi, dengarkanlah pengetahuan dan sampaikanlah itu kepada orang
lain. Di sisi lain, jadilah perwujudan pengalaman. Mereka yang berpengalaman selalu tetap
tak termusnahkan dan bebas dari rintangan; tak seorang pun mampu menggoyahkan
mereka. Maya tidak berhasil melakukan apa pun terhadap mereka yang berpengalaman.
Jiwa-jiwa yang berpengalaman tidak pernah tertipu. Oleh sebab itu, Anda harus terus
meningkatkan pengalaman Anda, dan dengan demikian, menjadi perwujudan setiap
kebajikan luhur. Dengan kekuatan perenungan, kumpulkanlah stok pikiran suci.
Slogan:
Malaikat adalah jiwa yang melampaui segala bentuk kesombongan halus dari badan.
***OM SHANTI***

