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Intisari:

Anak-anak yang manis, Sang Ayah telah datang untuk memberi Anda petunjuk luhur dan
menjadikan Anda senantiasa bahagia dan damai. Ikutilah petunjuk Beliau, pelajarilah studi
spiritual ini, dan juga ajarlah orang lain. Maka, Anda akan menjadi selalu sehat dan kaya.
Pertanyaan: Kesempatan apa yang hanya Anda terima pada saat ini sepanjang siklus, kesempatan yang
tidak boleh Anda lewatkan?
Jawaban:
Kesempatan untuk melakukan pelayanan spiritual dan mengubah manusia menjadi
dewa-dewi hanya bisa Anda dapatkan pada saat ini. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Sibukkan diri Anda dalam melakukan pelayanan spiritual. Jadilah serviceable. Para
kumari, pada khususnya, harus melakukan pelayanan untuk Pemerintahan Ketuhanan.
Ikutilah Mama sepenuhnya. Jika para kumari milik Sang Ayah terus melakukan pelayanan
duniawi, tetapi tidak melakukan pelayanan untuk mengubah duri menjadi bunga, itu seperti
tidak menghormati Sang Ayah.
Lagu:
Bangunlah, wahai, mempelai wanita! Bangunlah! Zaman baru akan segera tiba.

Om shanti. Siapa yang menjelaskan kepada Anda, para mempelai wanita? Ada ungkapan bahwa Sang
Mempelai Pria telah datang untuk mempelai-mempelai wanita-Nya. Ada begitu banyak mempelai
wanita! Luar biasa bahwa satu Mempelai Pria memiliki banyak sekali mempelai wanita. Orang-orang
mengatakan bahwa Krishna memiliki 16.108 ratu, tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Shiva Baba
berkata, “Saya memiliki jutaan mempelai wanita. Saya akan membawa para mempelai wanita pulang
bersama Saya ke rumah yang manis.” Anda, para mempelai wanita, paham bahwa Baba telah datang
untuk membawa Anda pulang bersama-Nya sekali lagi. Jiwa-jiwa yang hidup adalah
mempelai-mempelai wanita. Hati Anda mengerti bahwa Sang Mempelai Pria telah datang untuk
memberi kita shrimat dan menghiasi kita. Semua orang diberi petunjuk. Seorang suami pasti
memberikan petunjuk kepada istrinya; seorang ayah pasti memberikan petunjuk kepada anak-anaknya;
seorang sadhu pasti memberikan petunjuk kepada murid-muridnya, tetapi petunjuk dari Yang Esa ini
unik dan berbeda dari petunjuk semua orang yang lain. Inilah sebabnya, petunjuk Beliau disebut
“shrimat”. Semua petunjuk yang lain merupakan petunjuk manusia. Mereka semua memberikan
petunjuk untuk menafkahi badan. Semua sadhu dan orang suci memiliki kepedulian terhadap nafkah
badan mereka. Mereka semua terus memberikan petunjuk kepada orang lain untuk menjadi kaya.
Petunjuk para sadhu dan guru diyakini sebagai petunjuk yang terbaik, tetapi mereka juga
mengumpulkan begitu banyak harta untuk perut mereka sendiri. “Saya tidak memiliki badan Saya
sendiri. Saya tidak melakukan apa pun untuk perut Saya.” Anda juga memikirkan perut Anda sendiri.
Anda ingin menjadi maharaja dan maharani. Semua orang memikirkan perut mereka masing-masing.
Ada yang hanya makan chapatti gandum tawar, sedangkan yang lain makan di Hotel Ashoka. Para
sadhu mengumpulkan harta dan membangun kuil-kuil besar dan sebagainya. Shiva Baba tidak
melakukan apa pun untuk mencari nafkah badan. Beliau memberikan segala sesuatu demi menjadikan
Anda senantiasa bahagia. Anda kemudian akan menjadi senantiasa sehat dan kaya raya. “Saya tidak
berupaya untuk menjadi senantiasa sehat. Saya tanpa badan. Saya datang untuk menjadikan Anda
anak-anak senantiasa bahagia.” Shiva Baba tak berwujud jasmani. Semua yang lain memikirkan perut
mereka sendiri. Dahulu, di zaman perunggu, ada saniyasi-saniyasi hebat, yang memiliki pengetahuan
tentang unsur-unsur alam dan mempunyai pengetahuan tentang unsur brahm. Mereka dahulu terus

mengingat Tuhan, sehingga mereka pun menerima segala sesuatu selagi tinggal di rumah. Semua orang
punya perut; semua orang perlu makan. Akan tetapi, mereka terus beryoga; itulah sebabnya, mereka
tidak perlu tersandung-sandung. Sang Ayah sekarang menunjukkan cara untuk menjadi senantiasa
bahagia kepada Anda, anak-anak. Baba menyampaikan petunjuk-Nya dan menjadikan Anda master
dunia. Semoga Anda panjang umur! Semoga Anda senantiasa abadi! Petunjuk Beliaulah yang terbaik.
Manusia memberikan begitu banyak petunjuk. Ada yang lulus ujian dan menjadi pengacara, tetapi
semua itu hanya untuk sementara waktu. Mereka berupaya demi perut mereka sendiri dan perut
anak-anak mereka. Baba sekarang memberikan shrimat kepada Anda, “Wahai, anak-anak, ikutilah
shrimat dan pelajarilah studi spiritual ini agar manusia menjadi master dunia.” Sampaikanlah
pengenalan Sang Ayah kepada semua jiwa. Kemudian, dengan terus mengingat Beliau, mereka akan
menjadi senantiasa sehat dan kaya raya. Beliau adalah Sang Ahli Bedah abadi. Anda, anak-anak Sang
Ayah, adalah ahli-ahli bedah spiritual. Tidak ada yang sulit dalam hal ini. Jiwa-jiwa diberi petunjuk
melalui bibir. Anda anak-anak harus melakukan pelayanan yang paling luhur. Tidak ada orang lain yang
bisa memberikan petunjuk sedemikian rupa kepada Anda. Kita sekarang telah menjadi anak-anak Sang
Ayah. Jadi, bisnis apa yang harus kita lakukan? Bisnis Sang Ayah atau bisnis duniawi? Kita sedang
mengisi celemek kita dengan permata-permata pengetahuan yang tak termusnahkan dari Baba.
Orang-orang itu pergi ke hadapan Shiva dan berkata, “Isilah celemek kami!” Mereka mengira bahwa
mereka akan menerima 10 ribu atau 20 ribu rupee. Jika mereka menerimanya, mereka pun menyerahkan
diri kepada Beliau. Mereka menawarkan keramahtamahan yang sedemikian besar kepada-Nya! Semua
itu berasal dari jalan pemujaan. Sekarang, sampaikanlah perkenalan Sang Ayah kepada semua orang
dan beri tahulah mereka tentang sejarah dan geografi yang tak terbatas. Ini sangat mudah. Ada banyak
hal dalam sejarah dan geografi yang terbatas. Namun, sejarah dan geografi yang tak terbatas adalah
tentang di mana Sang Ayah yang tak terbatas tinggal, bagaimana Beliau datang kemari, dan bagaimana
kita, jiwa-jiwa, memiliki peran 84 kelahiran terekam dalam diri kita. Jangan menjelaskan terlalu
banyak. Cukup jelaskan tentang Alpha dan beta. Kita, jiwa-jiwa, mengingat Sang Ayah dan menjadi
master dunia. Anda sekarang harus belajar dan mengajar orang lain. Alpha berarti Allah. Beta berarti
kerajaan. Sekarang, pikirkanlah, apakah Anda harus melakukan bisnis ini atau melakukan bisnis
duniawi untuk menghasilkan pendapatan 200 sampai 400 rupee. Baba berkata, “Jika ada anak
perempuan yang pandai, Saya bisa memberikan sesuatu kepada kerabatnya sehingga mereka bisa terus
mencari nafkah untuk badan mereka melalui itu.” Akan tetapi, anak perempuan itu harus bagus dan
serviceable, bersih dan jujur lahir-batin, dan berbicara sangat manis. Sesungguhnya, pendapatan
seorang kumari tidak boleh diterima oleh orang tuanya. Setelah menjadi milik Baba, jika Anda terus
mencurahkan banyak perhatian pada pekerjaan duniawi, itu bagaikan tidak menghormati Baba. Sang
Ayah berkata, “Ubahlah manusia menjadi master surga.” Namun, anak-anak kemudian begitu banyak
memutar otak untuk melakukan pelayanan duniawi! Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk
membuka sekolah. Anda anak-anak sekarang harus mengerti dengan intelek Anda, pelayanan apa yang
harus Anda lakukan: pelayanan Pemerintahan Tuhan atau Pemerintahan duniawi. Brahma Baba dahulu
menjalankan bisnis permata, kemudian Shiva Baba mengatakan bahwa dia harus menjalankan bisnis
permata-permata pengetahuan yang tak termusnahkan, dan melaluinya, dia akan menjadi sosok
bertangan empat, sebagaimana penglihatan yang Beliau berikan. Sekarang, haruskah dia menjalankan
bisnis atau mengklaim kedaulatan dunia? Ini adalah bisnis yang terbaik. Pendapatan Brahma Baba
dahulu sangat besar, tetapi Shiva Baba kemudian memasuki badannya dan memberinya petunjuk untuk
mengingat Alpha dan beta. Ini begitu mudah! Bahkan anak-anak kecil pun bisa mempelajarinya. Shiva
Baba mampu memahami setiap anak. Anak ini juga bisa belajar. Orang ini mengetahui segala sesuatu
secara eksternal (baharyami) sedangkan Shiva Baba adalah Yang Esa, yang mengetahui segala sesuatu

dalam batin manusia (Antaryami). Brahma Baba juga bisa memahami segalanya dari perkataan, raut
wajah, dan perbuatan setiap anak. Anda, anak-anak perempuan, hanya diberi kesempatan satu kali ini
untuk melakukan pelayanan spiritual. Hati Anda harus mengerti, apakah Anda harus mengubah
manusia menjadi dewa-dewi, atau membiarkan duri tetap menjadi duri. Sudahkah Anda memikirkan,
apa yang harus Anda lakukan? Tuhan yang tak berwujud jasmani berkata, “Tanggalkanlah relasi badan
Anda, termasuk keterikatan terhadap badan Anda sendiri. Sadarilah diri Anda sebagai jiwa dan teruslah
mengingat Sang Ayah.” Hanya kepada Anda, anak-anak Brahmana, Sang Ayah berbicara melalui badan
Brahma. Para brahmana fisik itu juga berkata, “Salam hormat kepada brahmana yang akan menjadi
dewa-dewi.” Mereka adalah ciptaan fisik, sedangkan Anda adalah ciptaan yang lahir melalui mulut
lotus. Baba pasti memerlukan anak ini, Brahma. Berapa jumlah anak yang Baba miliki, Kumarka? Ada
yang mengatakan enam miliar, dan ada yang mengatakan hanya satu, yaitu Brahma. Anda bisa
mengatakan bahwa Beliau memiliki anak-anak Trimurti, tetapi peran mereka masing-masing berbeda.
Brahma muncul dari tali pusar Vishnu. Vishnu muncul dari tali pusar Brahma. Oleh sebab itu keduanya
adalah satu. Entah Vishnu mengalami 84 kelahiran, atau Brahma mengalami 84 kelahiran, itu sama saja.
Kemudian, ada Shankar. Shankar bukanlah Shiva. Mereka disebut Trimurti, tetapi ada dua anak yang
benar. Semua hal ini merupakan persoalan pengetahuan. Apa yang bagus bagi Anda, anak-anak
perempuan: melakukan pelayanan ini atau belajar untuk ujian matrikulasi Anda? Di sana, Anda akan
memperoleh kebahagiaan sementara dan gaji rendah. Di sini, Anda bisa makmur untuk 21 kelahiran.
Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Seorang kumari bebas dari ikatan. Anda, para kumari, mampu
mendahului perempuan-perempuan yang sudah menikah, karena Anda suci. Mama juga seorang
kumari. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Dia maju begitu jauh di depan, jadi Anda, para
kumari, harus mengikutinya. Ubahlah duri menjadi bunga. Peluang mana yang harus Anda ambil:
mempelajari studi Ketuhanan ini atau studi duniawi itu? Seminar untuk para kumari harus diadakan.
Perempuan-perempuan yang sudah menikah pasti mengingat suami mereka dan lain-lain. Para saniyasi
pun begitu banyak mengingat mereka. Para kumari tidak semestinya menaiki tangga itu. Pergaulan
begitu banyak mewarnai Anda. Begitu seorang kumari melihat putra seorang tokoh penting, hatinya
terikat kepada pemuda itu, dan dia pun menikah dengannya. Maka, seluruh permainan pun berakhir.
Setelah mendengarkan pengetahuan di center, mereka pergi ke luar dan seluruh permainan berakhir. Ini
adalah Madhuban. Ada banyak anak seperti itu yang datang kemari dan mengatakan bahwa mereka
akan pulang ke rumah dan membuka center, tetapi begitu mereka melangkah ke luar, mereka
menghilang. Di sini, mereka memahami konsep pengetahuan, tetapi begitu mereka pergi ke luar,
intoksikasi itu menguap lenyap. Maya begitu banyak menciptakan perlawanan. Maya juga berkata,
“Wah! Anak ini telah mengenali Baba, tetapi dia tidak mengingat Beliau. Jadi, akan saya hantam dia!”
Jangan berkata, “Baba, beri tahulah Maya untuk tidak menghantam kami.” Ini adalah medan
pertempuran. Di satu sisi, ada pasukan Rahwana, dan di sisi lain, ada pasukan Rama. Jadilah pemberani
dan memihaklah ke sisi Rama. Lakukan bisnis untuk mengubah komunitas iblis menjadi komunitas
dewa-dewi. Kepada siapa pun Anda mengajarkan studi fisik, penghancuran akan mendatangi mereka
begitu mereka menyelesaikan studi itu dan menjadi dewasa. Anda bisa melihat tanda-tandanya. Baba
sudah menjelaskan bahwa seandainya dua bersaudara Kristen itu (Amerika dan Rusia) bersatu, tidak
akan ada perang. Akan tetapi, itu bukan takdirnya. Mereka tidak mampu memahami apa pun. Anda
anak-anak sekarang sedang mendirikan kerajaan dengan kekuatan yoga. Inilah Pasukan Shiva Shakti
yang mempelajari pengetahuan dan yoga Bharata yang kuno dari Shiva Baba dan mengubah Bharata
menjadi bagaikan berlian. Sang Ayah datang setelah satu siklus dan menyucikan jiwa-jiwa yang tidak
suci. Anda semua berada dalam penjara Rahwana. Anda berada dalam pondok kesengsaraan; semua
jiwa menanggung penderitaan. Kemudian, Rama datang, membebaskan semua jiwa, dan membawa

mereka ke pondok tanpa kesengsaraan, yaitu surga. Shrimat berkata, “Ubahlah duri menjadi bunga,
ubahlah manusia menjadi dewata.” Anda adalah master penghapus kesengsaraan dan pemberkah
kebahagiaan. Anda harus melakukan bisnis ini. Hanya dengan mengikuti shrimat, Anda bisa menjadi
luhur. Sang Ayah menasihati Anda. Beliau sekarang berkata, “Inilah permintaan Saya, tetapi entah
Anda memenuhinya atau tidak, itu tergantung Anda sendiri.” 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. Agar bisa menjadi

serviceable, tetaplah bersih dan jujur, lahir dan batin. Ucapkanlah perkataan

yang sangat manis dengan bibir Anda. Lepaskan yoga intelek Anda dari badan dan relasi badan
Anda. Berhati-hatilah terhadap pergaulan Anda.
2. Jadilah master penghapus kesengsaraan dan pemberkah kebahagiaan, seperti Sang Ayah. Lakukan
pelayanan spiritual dan kumpulkan pendapatan sejati. Ikutilah petunjuk Sang Ayah rohani dan
jadilah pekerja sosial spiritual.
Berkah:
Semoga Anda mengalami tahapan kebebasan dalam hidup dengan metode “saya dan Baba
saya” serta menjadi yogi alami.
Menjadi Brahmana berarti terbebas dari semua ikatan badan, relasi badan, serta fasilitas.
Relasi badan Anda tidak memiliki koneksi dengan badan Anda, melainkan dengan jiwa.
Jika seseorang terpengaruh oleh orang lain, itu merupakan ikatan. Akan tetapi, menjadi
Brahmana berarti mengalami kebebasan dalam hidup. Selama Anda masih menggunakan
dukungan organ fisik, Anda tetap harus melakukan perbuatan, tetapi milikilah relasi karma,
bukan ikatan karma. Mereka yang terbebas seperti ini merupakan perwujudan kesuksesan
yang konstan. Metode mudah untuk digunakan dalam hal ini adalah, “Saya dan Baba
saya!” Ingatan ini menjadikan Anda sebagai yogi alami, sosok kesuksesan, dan bebas dari
segala ikatan.
Slogan:
Membuang campuran “saya” dan “milik saya” berarti menjadi emas murni.
***OM SHANTI***

Perkataan luhur yang tak ternilai dari Mateshwariji

Dalam Gita disebutkan, “Wahai, Tuhan Dari Gita, datanglah dan penuhilah janji-Mu.” Oleh sebab itu,
Tuhan Dari Gita sendiri sekarang telah datang untuk memenuhi janji-Nya dari siklus sebelumnya.
Beliau berkata, “Anak-anak, ketika ketidakbenaran ekstrem merajalela di Bharata, pada saat itulah Saya
pasti datang untuk memenuhi janji Saya. Kedatangan Saya bukan berarti bahwa Saya datang pada setiap
zaman. Penghinaan terhadap agama tidak terjadi pada setiap zaman. Penghinaan terhadap agama hanya
terjadi pada zaman besi.” Jadi, Tuhan datang pada penghujung zaman besi. Zaman besi terjadi setiap
siklus, jadi Beliau pasti datang pada setiap siklus. Dalam setiap siklus, ada empat zaman. Ini dikenal

sebagai aeon (kalpa). Selama setengah siklus, di zaman emas dan perak, jiwa-jiwa bersifat satoguni dan
satopradhan. Jadi, Tuhan tidak perlu datang di sana. Pada zaman perunggu, pemujaan dimulai, tetapi
belum terjadi penghinaan ekstrem terhadap agama di sana. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak datang
pada ketiga zaman tersebut, jadi yang tersisa hanyalah zaman besi. Pada penghujung zaman besi,
terjadilah penghinaan ekstrem terhadap agama. Oleh sebab itu, Tuhan datang pada saat ini untuk
menghancurkan ketidakbenaran dan mendirikan daratan kebenaran. Andaikan Beliau datang pada
zaman perunggu, pasti datanglah zaman emas setelah zaman perunggu. Jadi, mengapa sekarang ada
zaman besi? Tidak mungkin Tuhan mendirikan zaman besi yang gelap ini. Itu mustahil terjadi. Inilah
sebabnya, Tuhan berkata, “Saya adalah Yang Esa dan Saya hanya datang satu kali. Saya
menghancurkan ketidakbenaran, yaitu zaman besi, dan mendirikan zaman emas. Jadi, waktu
kedatangan Saya adalah pada zaman peralihan.” Achcha.

