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Kesucian adalah Fondasi Kebahagiaan, Kedamaian, dan Kegembiraan
Hari ini, BapDada melihat semua anak Beliau dari segala tempat, yang memiliki kesucian dan kebahagiaan.
Tidak bisa ada waktu lain dalam drama, di mana ada perkumpulan dari sedemikian banyak anak, dengan
jumlah yang sedemikian besar, yang memiliki keistimewaan menjadi suci dan bahagia. Dewasa ini,
orang-orang diberi gelar “Yang Mulia” atau “Yang Dipertuan Agung”, tetapi jika Anda melihat bukti nyatanya,
kesucian dan keagungan itu tidaklah tampak. BapDada melihat di mana lagi bisa berlangsung perkumpulan
dari jiwa-jiwa yang demikian agung dan suci, di mana setiap anak memiliki pikiran penuh tekad untuk menjadi
suci, bukan saja dalam perbuatan mereka, melainkan benar-benar menjadi suci dalam ketiga hal ini: pikiran,
perkataan, dan perbuatan. Di tempat lain, tidak ada orang yang memiliki pikiran luhur dan penuh tekad seperti
ini untuk menjadi suci. Di tempat lain, itu tidak bisa abadi; di tempat lain, itu tidak bisa mudah. Namun, Anda
semua menganggap bahwa meresapkan kesucian itu sangatlah mudah. Ini dikarenakan Anda telah menerima
pengetahuan dari BapDada, dan dengan kekuatan pengetahuan, Anda telah mengenali bahwa wujud asli dan
abadi dari “saya, sang jiwa” adalah suci. Karena Anda telah menjadi sadar tentang wujud asli dan abadi Anda,
kesadaran ini membuat Anda kuat dan memampukan Anda untuk mengalami segalanya mudah. Anda
sekarang tahu bahwa wujud asli Anda sesungguhnya adalah kesucian, sedangkan bentuk pengaruh pergaulan
buruk adalah ketidak-sucian. Oleh karena itu, menjadi mudah untuk mengadopsi wujud asli kesucian ini. Anda
telah menerima pengetahuan tentang agama asli Anda, rumah asli Anda, Ayah Anda, serta wujud dan
perbuatan asli Anda. Jadi, karena Anda memiliki kekuatan pengetahuan, hal yang sulit telah menjadi sangat
mudah. Bahkan jiwa-jiwa dewasa ini, yang disebut jiwa-jiwa agung, menganggap bahwa hal semacam itu
tidaklah mungkin dan tidak alamiah, sedangkan Anda, jiwa-jiwa suci, telah mengalami bahwa hal yang tidak
mungkin itu begitu mudah. Apakah menerapkan kesucian itu mudah atau sulit? Anda dapat menyampaikan
tantangan kepada seluruh dunia bahwa kesucian adalah wujud asli Anda. Karena kekuatan kesucian, maka di
mana ada kesucian, di situ pasti ada kedamaian dan kebahagiaan. Kesucian adalah fondasi. Kesucian disebut
sebagai ibu dari kedamaian dan kebahagiaan, itu adalah anak-anaknya. Jadi, di mana ada kesucian, dengan
sendirinya ada kedamaian dan kebahagiaan. Itulah sebabnya Anda juga bahagia. Anda tidak pernah menjadi
tidak bahagia. Andalah orang-orang yang senantiasa bahagia. Ketika Anda suci (holy), Anda pasti juga

bahagia (happy) . Tanda dari jiwa-jiwa suci adalah mereka selalu bahagia. Jadi, BapDada melihat seberapa
banyak jiwa suci, yang inteleknya memiliki keyakinan, sedang duduk di sini. Orang-orang di dunia mengejar
kedamaian dan kebahagiaan, tetapi fondasi kedamaian dan kebahagiaan adalah kesucian. Karena mereka
tidak tahu tentang fondasi ini, karena fondasi kesucian tidak kuat, mereka hanya mencapai kedamaian dan
kebahagiaan sementara; mereka memilikinya pada suatu saat dan tidak memilikinya pada saat berikutnya.
Tanpa kesucian, tidaklah mungkin mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang permanen. Anda semua telah
menggunakan fondasi. Inilah sebabnya Anda tidak perlu mengejar kedamaian dan kebahagiaan. Kedamaian
dan kebahagiaan itu sendirilah yang datang kepada jiwa-jiwa suci, sebagaimana anak-anak dengan sendirinya
datang kepada ibu mereka. Seberapa pun kerasnya Anda berusaha memisahkan mereka, mereka tetap akan
pergi kepada ibu mereka. Jadi, ibu dari kedamaian dan kebahagiaan adalah kesucian. Di mana ada kesucian,
dengan sendirinya ada kedamaian, kebahagiaan, dan kegembiraan. Jadi, Anda telah menjadi apa? Maharaja
daratan tanpa kesengsaraan. Anda bukanlah maharaja dunia tua ini, melainkan maharaja daratan tanpa
kesengsaraan. Keluarga Brahmana ini tanpa kesengsaraan, artinya: itu adalah dunia kebahagiaan. Jadi, Anda
telah menjadi maharaja daratan kebahagiaan ini, maharaja daratan tanpa kesengsaraan. Anda juga adalah
“Yang Mulia”, bukan? Masing-masing dari Anda memiliki mahkota dan juga singgasana. Apa lagi yang kurang?
Itu adalah mahkota yang demikian indah. Mahkota cahaya adalah lambang kesucian dan Anda sedang duduk
di atas singgasana hati BapDada. Jadi, mahkota maharaja daratan tanpa kesengsaraan ini unik, dan
singgasana Anda juga unik. Kedaulatan Anda unik, dan Anda para maharaja juga unik. Melihat semua jiwa
manusia demikian banyak mengembara dewasa ini, BapDada merasakan belas kasih terhadap anak-anak itu.
Mereka terus membuat begitu banyak upaya. Upaya berarti mengembara; mereka membuat banyak upaya,
tetapi apa pencapaiannya? Akan ada kebahagiaan, tetapi bersama dengan kebahagiaan, mereka juga akan
menerima kesengsaraan dari sesuatu atau lain hal. Jika tidak demikian, maka selain kebahagiaan sementara,

juga akan ada dua hal – kecemasan dan ketakutan. Jadi, di mana ada kecemasan, tidak bisa ada
ketenteraman. Di mana ada ketakutan, tidak bisa ada kedamaian. Jadi, di samping kebahagiaan, juga ada
berbagai penyebab kesengsaraan dan keresahan, sementara Anda semua telah menemukan solusi atas
penyebab kesengsaraan. Anda sekarang telah menjadi perwujudan solusi, yang menemukan solusi atas
semua masalah. Masalah datang sebagai mainan untuk bermain dengan Anda. Mereka datang untuk bermain
bersama Anda, bukan untuk membuat Anda takut. Anda bukanlah orang-orang yang menjadi takut, bukan?
Ketika Anda memiliki harta semua kekuatan sebagai hak lahir Anda, apa yang bisa kurang? Anda penuh,
bukan? Tidak ada masalah di hadapan seorang master mahakuasa. Jika semut terinjak-injak di bawah kaki
seekor gajah, akankah itu terlihat? Jadi, masalah-masalah itu juga seperti semut di hadapan Anda, para
maharathi. Dengan menganggap segalanya sebagai permainan, Anda akan selalu bahagia. Kemudian,
sebesar apa pun suatu situasi, itu akan menjadi kecil. Permainan apa yang anak-anak mainkan dengan intelek
mereka dewasa ini? Jika Anda menyuruh anak-anak mengerjakan tugas matematika, mereka akan menjadi
bosan, tetapi mereka akan sangat senang mengerjakan matematika sebagai permainan. Jadi, bagi Anda
semua juga, masalah adalah seperti semut, bukan? Di mana ada kekuatan kesucian, kedamaian, dan
kebahagiaan, tidak mungkin ada gelombang kesengsaraan atau ketidak-damaian bahkan dalam mimpi Anda.
Kesengsaraan dan ketidak-damaian tidak memiliki keberanian untuk datang ke hadapan jiwa-jiwa kuat.
Jiwa-jiwa suci adalah jiwa yang senantiasa ceria. Selalu simpan ini dalam kesadaran Anda. Anda sekarang
telah menjauh dari berbagai macam jaring kebingungan, tersandung-sandung, kesengsaraan, dan
ketidak-damaian, karena tidak ada bahkan satu kesengsaraan pun. Satu kesengsaraan saja bisa membawa
semua keturunannya. Akan tetapi, Anda telah menjauh dari jaring-jaring itu. Anda menyadari diri Anda sangat
beruntung, bukan? Hari ini, anak-anak dari Australia sedang duduk di sini. BapDada selalu berbicara tentang
keistimewaan anak-anak dari Australia – atas tapasya mereka dan sikap sebagai donatur agung. Tapasya dari
cinta kasih yang mendalam untuk melayani terus memberi buah kepada Anda, jiwa-jiwa tapaswi, dan banyak
jiwa yang lain. Melihat metode dan perluasan sesuai dengan daratan, BapDada sangat senang.
Bagaimanapun juga, Australia luar biasa. Semua orang di sana dengan cepat mengembangkan sikap
penanggalan demi melakukan pelayanan. Inilah sebabnya banyak center telah dibuka. Ada pikiran: “Karena
kita sekarang telah menerima keberuntungan, kita pun harus menciptakan keberuntungan bagi orang lain.”
Memiliki pikiran penuh tekad adalah tapasya. Jadi, dengan metode penanggalan dan tapasya, Anda sedang
maju. Niat melakukan pelayanan mengakhiri banyak perasaan terbatas yang berbeda-beda. Penanggalan dan
tapasya adalah dasar kesuksesan. Apakah Anda mengerti? Anda memiliki kekuatan perkumpulan. Satu orang
mengatakan sesuatu dan yang lain melakukannya. Jangan sampai satu orang mengatakan sesuatu dan yang
lain mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Perkumpulan akan terpecah karena itu. Satu orang mengatakan
sesuatu dan yang lain bekerja sama dengan antusiasme dan melaksanakannya secara nyata. Itulah kekuatan
perkumpulan. Selain itu, juga ada perkumpulan yang bagus dari para Pandava. Mereka tidak pernah
terperangkap dalam “Anda atau saya”. Mereka hanya mengatakan, “Baba, Baba,” dan persoalan pun berakhir.
Konflik hanya muncul ketika Anda terjebak dalam “Anda atau saya” atau “milik saya dan milik Anda”. Ketika
Anda menempatkan Sang Ayah di hadapan Anda, tidak ada rintangan yang mampu datang ke hadapan Anda.
Anda adalah jiwa-jiwa yang selalu mengalami terbebas dari rintangan dan mengalami tahapan terbang dengan
kecepatan tinggi. Tahapan menjadi terbebas dari rintangan untuk jangka waktu panjang adalah tahapan yang
kuat. Mereka yang berulang kali terpengaruh oleh rintangan melemahkan fondasi mereka. Mereka yang
senantiasa terbebas dari rintangan untuk jangka waktu panjang adalah jiwa-jiwa yang kuat, dan mereka juga
membuat orang lain kuat, karena mereka memiliki fondasi yang kuat. Ketika barang yang pecah dilem kembali,
itu menjadi lemah. Jiwa-jiwa yang telah menjadi kuat dan bebas dari rintangan untuk jangka waktu panjang
juga menjadi bebas dari rintangan pada saat akhir dan lulus dengan pujian serta masuk ke divisi pertama. Jadi,
pastikan Anda terus-menerus memiliki tujuan untuk mengalami tahapan bebas dari rintangan untuk jangka
waktu panjang. Jangan berpikir bahwa walaupun rintangan datang, Anda juga mampu mengakhirinya sehingga
itu tidak menjadi masalah. Dengan berulang kali harus mengakhiri rintangan ketika itu datang, waktu dan
energi Anda tersia-sia. Jika Anda menggunakan waktu dan energi itu untuk melakukan pelayanan, Anda akan
mengumpulkan berjuta-juta hadiah untuk satu hal. Inilah sebabnya jiwa-jiwa yang bebas dari rintangan untuk
jangka waktu panjang dipuja sebagai penghancur rintangan. Gelar menjadi penghancur rintangan merupakan
milik jiwa-jiwa yang layak dipuja. “Saya adalah jiwa yang layak dipuja, jiwa penghancur rintangan.” Dengan
memiliki kesadaran ini, Anda akan senantiasa bebas dari rintangan dan terus-menerus terbang dalam tahapan
terbang dan juga membuat orang lain terbang. Apakah Anda mengerti? Anda memang telah menghancurkan

rintangan Anda, tetapi Anda juga harus menjadi penghancur rintangan bagi orang lain. Lihatlah, Anda telah
menemukan jiwa instrumen yang sedemikian rupa (Dr. Nirmala), yang sejak awal tidak pernah menghadapi
rintangan. Dia selalu penuh kasih dan tidak terikat. Dia memang agak tegas, tetapi ini juga penting. Jika Anda
tidak memiliki pengajar yang sedemikian tegas, tidak akan ada perluasan yang begitu rupa. Ini juga penting.
Seperti halnya obat yang pahit diperlukan untuk menyembuhkan penyakit, demikian pula, sesuai dengan
drama, Anda pasti diwarnai oleh warna jiwa-jiwa instrumen. Sebagaimana dia menjadi instrumen untuk
pelayanan begitu dia datang, demikian pula, segera setelah jiwa-jiwa pergi ke Australia, mereka menjadi
instrumen untuk pelayanan membuka center-center. Perluasan menyebar ke seluruh Australia dan
tempat-tempat yang terkait dengannya, dengan vibrasi dari perasaan penanggalan. Mereka yang melakukan
tapasya dan penanggalan adalah jiwa-jiwa luhur. Anda semua adalah para pembuat upaya cepat, tetapi
walaupun Anda adalah pembuat upaya, keistimewaan pasti menunjukkan pengaruhnya. Semua orang pada
saat ini sedang menuju komplet. Belum ada yang menerima sertifikat mencapai tahapan komplet. Akan tetapi,
Anda telah mendekati kesempurnaan. Itu berurutan. Beberapa sudah sangat dekat dan yang lainnya ada di
depan atau di belakang, berurutan. Anak-anak dari Australia beruntung. Benih penanggalan memampukan
Anda mencapai keberuntungan Anda. Pasukan Shakti sangat dikasihi oleh BapDada, karena Anda memiliki
keberanian. Di mana ada keberanian, bantuan BapDada selalu bersama Anda. Anda adalah jiwa-jiwa yang
selalu puas, bukan? Kepuasan adalah dasar kesuksesan. Anda semua adalah jiwa-jiwa yang puas dan
kesuksesan adalah hak lahir Anda. Apakah Anda mengerti? Anak-anak dari Australia adalah yang terdekat dan
terkasih. Inilah sebabnya ada hak ekstra untuk mereka. Achcha. Pertanyaan dan Jawaban dari Avyakt Murli
Pertanyaan: Kapan nama pasukan Shakti diagungkan di dunia? Jawaban: Ketika ada latihan kolektif dalam
tahapan yang konstan dan stabil serta menstabilkan diri dalam satu pikiran suci. Dalam suatu perkumpulan, tak
seorang pun boleh memiliki pikiran lain. Ketika semua orang berlatih untuk terserap dalam Yang Esa dan tetap
stabil dalam satu pikiran menjadi tanpa badan, nama Pasukan Shakti kemudian akan diagungkan di dunia.
Pertanyaan: Berdasarkan apa para prajurit menjadi pemenang dalam pertempuran di medan perang fisik?
Kapan genderang kemenangan Anda akan ditabuh? Jawaban: Ketika pasukan berangkat ke medan perang,
mereka mulai menembak dengan hanya satu perintah. Dengan satu perintah, mereka secara serempak
mengepung musuh dan hanya dengan demikianlah mereka menang. Demikian pula, hanya ketika semua
orang dalam pasukan spiritual, secara kolektif, bersama-sama menjadi stabil dalam tahapan konstan dalam
satu detik hanya dengan sebuah isyarat, maka genderang kemenangan akan ditabuh. Pertanyaan: Manakah
perintah Sang Ayah yang harus selalu siap Anda ikuti, sehingga gunung zaman besi bisa diangkat? Jawaban:
Sang Ayah hanya akan memberi perintah ini: “Semua orang harus stabil dalam tahapan yang konstan dan
stabil dalam satu detik.” Saat pikiran semua orang melebur dalam satu pikiran, gunung zaman besi kemudian
terangkat. Satu detik itu akan menjadi detik yang akan bertahan selama-lamanya. Bukan berarti bahwa Anda
akan menjadi stabil dalam satu detik dan kemudian turun. Pertanyaan: Apa tanggung jawab dari setiap anak
Brahmana? Jawaban: Bekerja sama dengan seluruh perkumpulan untuk menjadi stabil dalam tahapan yang
konstan dan stabil adalah tanggung jawab tiap-tiap Brahmana. Anda selalu memiliki restu baik dan perasaan
suci untuk terus berusaha memberikan pencerahan pengetahuan kepada jiwa-jiwa yang tidak berpengetahuan.
Demikian pula, untuk memampukan perkumpulan Ketuhanan ini menjadi stabil dalam tahapan konstan dan
stabil serta meningkatkan kekuatan perkumpulan, buatlah upaya untuk memiliki restu baik terhadap satu sama
lain dengan berbagai cara. Buatlah berbagai rencana untuk ini. Jangan berpuas diri dan berpikir, “Saya sendiri
baik-baik saja.” Pertanyaan: Apa keistimewaan pengetahuan Tuhan? Jawaban: Kekuatan perkumpulan
adalah keistimewaan pengetahuan Tuhan. Keistimewaan perkumpulan Brahmana berlanjut secara nyata
dalam wujud dewa-dewi sebagai satu agama, satu kerajaan, dan satu petunjuk. Pertanyaan: Transformasi
komplet dalam satu aspek manakah yang akan membawa penyelesaian dan kesempurnaan mendekat?
Jawaban: Masing-masing jiwa memiliki satu sanskara kesadaran badan utama, yang Anda sebut sebagai sifat.
Jangan biarkan ada sedikit pun jejak dari sanskara itu yang tersisa. Ubahlah sanskara Anda itu dan seraplah
sanskara BapDada. Inilah upaya terakhir. Pertanyaan: Berdasarkan apa pengungkapan BapDada akan
terjadi? Jawaban: Ketika sanskara BapDada tampak pada tiap-tiap anak. Tirulah sanskara BapDada dan
jadilah setara dengan Beliau, maka waktu dan energi akan terhemat dan Anda kemudian akan mampu
mengungkap BapDada dengan mudah. Di jalan pemujaan, mereka hanya memiliki ungkapan, “Ke mana pun
saya melihat, saya hanya melihat-Mu,” tetapi Anda dapat melihat sanskara BapDada dalam diri siapa pun yang
Anda temui di sini.
Berkah:
Semoga Anda menjadi jiwa dermawan yang memiliki respek diri dengan melepaskan jejak

Slogan:

sifat suka main perintah (bossiness).
Anak-anak yang memiliki respek diri adalah pemberkah yang memberi semua orang
respek. Pemberkah berarti jiwa yang penuh belas kasih. Mereka bahkan tidak memiliki
sedikit pun pikiran suka main perintah terhadap jiwa mana pun. “Mengapa ini seperti ini?
Anda seharusnya tidak melakukan ini. Ini seharusnya bukan begini. Apakah pengetahuan
mengatakan ini?” Semua ini adalah jejak dari suka main perintah dalam wujud halus. Akan
tetapi, jiwa-jiwa dermawan yang memiliki respek diri akan mengangkat mereka yang telah
jatuh dan membuat mereka bekerja sama. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang itu
menderita karena konsekuensi atas karmanya, atau bahwa orang yang melakukan sesuatu
pasti akan menerima hasilnya dan harus jatuh. Anda anak-anak tidak boleh memiliki
pikiran yang demikian.
Keistimewaan kepuasan dan kebahagiaan memampukan Anda untuk mengalami tahapan
terbang.
***OM SHANTI***

