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Intisari:

Anak-anak yang manis, Anda harus menjadi manusia yang terluhur pada zaman peralihan
yang paling luhur ini. Manusia terluhur adalah Lakshmi dan Narayana.
Pertanyaan: Tugas tersamar apa yang Anda-anak laksanakan bersama Sang Ayah?
Jawaban:
Mendirikan kerajaan dewa-dewi dan agama dewa-dewi yang asli dan abadi. Anda
melaksanakan tugas ini bersama Sang Ayah dengan cara yang tersamar. Sang Ayah adalah
Tuan dari Taman (Lord of the Garden) yang mengubah hutan duri menjadi taman bunga.
Tidak ada apa pun yang menakutkan, yang bisa menimbulkan kesengsaraan, di taman itu.
Lagu:
Akhirnya hari yang telah kita nantikan tiba.

Om shanti. Sang Ayah rohani duduk di sini dan menjelaskan kepada anak-anak rohani. Beliau pasti
harus menjelaskan melalui badan. Jiwa tidak bisa melakukan tugas apa pun tanpa badan. Hanya satu
kali, pada zaman peralihan yang luhur ini, Sang Ayah rohani meminjam badan. Zaman peralihan ini
juga disebut sebagai zaman yang paling luhur, karena setelah zaman peralihan ini, zaman emas akan
datang; zaman emas juga disebut sebagai zaman yang paling luhur. Sang Ayah datang dan mendirikan
zaman yang paling luhur. Beliau datang pada zaman peralihan. Oleh karena itu, zaman ini disebut
zaman yang paling luhur. Di sinilah Beliau membuat Anda anak-anak menjadi manusia yang paling
luhur. Kemudian Anda pergi dan tinggal di dunia baru yang paling luhur. “Paling luhur” berarti
manusia yang paling tinggi, yaitu Radhe dan Krishna atau Lakshmi dan Narayana. Hanya Andalah yang
memiliki pengetahuan ini. Orang-orang dari agama yang lain juga akan setuju bahwa mereka pastilah
master surga. Bharata banyak dipuji. Meskipun demikian, orang-orang Bharata sendiri tidak
mengetahuinya. Orang mengatakan bahwa seseorang telah menjadi penghuni surga, tetapi mereka tidak
mengerti apa itu surga. Mereka sendiri mengatakan bahwa seseorang telah masuk surga, yang berarti
bahwa sebelumnya dia pasti berada di neraka. Surga akan datang ketika Sang Ayah mendirikannya.
Hanya dunia barulah yang disebut surga. Ada dua hal: surga dan neraka. Orang-orang mengatakan
bahwa surga ada selama ratusan ribu tahun. Anda anak-anak mengerti bahwa kemarin ada surga, bahwa
itu adalah kerajaan Lakshmi dan Narayana, dan bahwa Anda sekali lagi akan mengklaim warisan Anda
dari Sang Ayah. Sang Ayah berkata, “Anak-anak yang terkasih dan termanis, karena Anda jiwa-jiwa
tidak suci, Anda berada di neraka.” Orang juga mengatakan bahwa zaman besi masih akan berlanjut
40.000 tahun lagi. Oleh karena itu, mereka pasti disebut penghuni zaman besi. Dunia ini sudah tua.
Manusia berada dalam kegelapan yang sangat dalam. Pada akhir nanti, ketika timbul api, semuanya
akan berakhir. Anda memiliki intelek yang penuh kasih, secara berurutan, sesuai dengan upaya yang
Anda lakukan. Sesuai dengan seberapa penuh cinta kasihnya Anda, sejauh itulah Anda akan meraih
status tinggi. Bangunlah di pagi buta dan ingatlah Sang Ayah dengan banyak cinta kasih. Anda bahkan
bisa menitikkan air mata cinta kasih. Ini karena Sang Ayah telah datang dan menemui Anda setelah
waktu yang sangat lama. “Baba, Engkau datang dan membebaskan kami dari penderitaan. Kami
terapung-apung di samudra racun dan terus menjadi tidak bahagia!” Sekarang, ini adalah kedalaman
neraka. Baba sekarang telah memberi tahu Anda mengenai rahasia seluruh siklus. Beliau juga telah
datang dan menjelaskan kepada Anda apa itu alam jiwa. Sebelumnya, Anda tidak tahu ini. Dunia ini
juga disebut hutan duri. Surga disebut taman Allah, taman bunga. Sang Ayah juga disebut Sang Master
Kebun. Siapa yang membuat Anda, bunga-bunga, menjadi duri kembali? Rahwana. Anda anak-anak
mengerti bahwa Bharata dahulu adalah taman bunga; sekarang, Bharata adalah hutan. Binatang,

kalajengking, dan sebagainya hidup di hutan. Tidak ada binatang yang menakutkan di zaman emas.
Mereka telah menulis banyak hal dalam kitab suci, seperti: Krishna digigit ular, bahwa terjadi ini dan
itu. Mereka telah menggambarkan Krishna di zaman tembaga. Sang Ayah telah menjelaskan bahwa
pemujaan sepenuhnya berbeda dari pengetahuan. Hanya Sang Ayah Yang Esalah Sang Samudra
Pengetahuan. Bukan berarti bahwa Brahma, Vishnu, atau Shankar adalah samudra pengetahuan; tidak.
Hanya Sang Samudra Pengetahuan, Yang Esa, yang disebut Sang Penyuci. Melalui pengetahuanlah
manusia menerima keselamatan. Ada dua tempat keselamatan: hunian mukti dan daratan jeevan mukti.
Anda anak-anak tahu bahwa kerajaan sekarang sedang didirikan. Namun, ini tersamar. Sang Ayah
sendiri datang untuk mendirikan agama dewa-dewi yang asli dan abadi. Semua yang lain datang dalam
badan manusia mereka masing-masing. Sang Ayah tidak memiliki badan sendiri. Inilah sebabnya
Beliau disebut Tuhan Sang Ayah yang tidak berwujud jasmani. Setiap jiwa lainnya berbadan jasmani.
Beliau disebut Tuhan Sang Ayah yang tak berwujud jasmani bagi jiwa-jiwa yang tak berwujud jasmani.
Anda jiwa-jiwa tinggal di sana dan Sang Ayah juga tinggal di sana. Meskipun demikian, Beliau
tersamar. Sang Ayah sendiri datang dan mendirikan agama dewa-dewi yang asli dan abadi. Tidak ada
penderitaan di alam jiwa. Sang Ayah berkata, “Manfaat Anda terkandung dalam satu hal: ingatan
terhadap Sang Ayah! Manmanabhav, itu saja!” Dapat dipahami, ketika seseorang telah menjadi anak
Sang Ayah, maka anak itu akan menerima warisan. Mengingat Alfa berarti menerima warisan dunia
baru zaman emas. Dunia yang tidak suci ini pasti harus dihancurkan. Kita pasti harus pergi ke daratan
keabadian. Tuhan Keabadian menyampaikan kisah keabadian kepada Anda, para Parvati. Banyak orang
pergi berziarah! Ada banyak yang pergi ke Amarnath! Tidak ada apa-apa di sana. Semua itu hanyalah
tipuan; tidak ada sebutir kebenaran pun terkandung di dalamnya. Orang menyanyikan, “Badan palsu,
Maya palsu, dan seluruh dunia palsu.” Itu pasti ada artinya. Hanya ada kepalsuan di sini. Ini juga aspek
pengetahuan. Mengatakan bahwa gelas adalah gelas, bukanlah kebohongan. Di jalan pemujaan, mereka
mengatakan kebohongan tentang Sang Ayah. Hanya Sang Ayah Yang Esalah yang mengatakan
kebenaran. Anda tahu bahwa Baba sekarang telah datang dan memberi tahu Anda kisah sejati tentang
menjadi Narayana sejati. Berlian dan mutiara tiruan juga ada. Dewasa ini, ada banyak pameran permata
tiruan. Kilaunya sedemikian rupa, sehingga permata palsu itu terlihat bahkan lebih bagus daripada yang
asli! Sebelumnya, permata-permata tiruan ini tidak ada di sini; itu baru didatangkan dari luar negeri
belakangan ini. Ketika yang tiruan dan yang asli dicampur, Anda bahkan tidak bisa membedakannya.
Ada alat khusus yang dibuat untuk membedakannya. Mutiara tiruan telah direkayasa, sehingga Anda
tidak bisa membedakannya dari yang asli. Anda anak-anak tidak lagi menyimpan keraguan. Mereka
yang ragu, tidak datang kembali. Ada banyak yang datang ke pameran. Sang Ayah berkata, “Sekarang,
bukalah toko-toko yang besar. Milik Anda benar-benar toko yang sejati. Anda membuka toko yang
sejati.” Para saniyasi yang terkenal memiliki toko besar dan orang-orang penting datang ke sana. Anda
juga dapat membuka center yang besar. Perluasan pemujaan sepenuhnya berbeda dari pengetahuan.
Tidak dikatakan bahwa pemujaan telah berlangsung sejak awal masa, tidak. Melalui pengetahuan, ada
kebebasan, atau siang hari. Di sana, Anda sepenuhnya tanpa sifat buruk, master dunia. Manusia bahkan
tidak tahu bahwa Lakshmi dan Narayana dahulu adalah master dunia. Dahulu hanya ada dinasti surya
dan dinasti chandra, tidak ada agama lain. Anda anak-anak telah mendengar lagu itu. Apakah Anda
mengerti bahwa hari zaman peralihan akhirnya tiba, ketika kita datang untuk bertemu dengan Ayah kita
yang tak terbatas? Kita membuat upaya untuk meraih warisan kita yang tak terbatas. Di zaman emas,
Anda tidak mengatakan, “Akhirnya hari itu telah tiba.” Orang-orang di sini membuat rencana agar ada
banyak biji-bijian dan lainnya. Mereka percaya bahwa mereka sedang mendirikan surga. Mereka
percaya bahwa mahasiswa adalah darah baru dan bahwa mereka akan banyak membantu. Inilah
sebabnya pemerintah bekerja sangat keras untuk mereka. Akan tetapi, para mahasiswalah yang

kemudian melemparkan batu dan sebagainya. Mahasiswalah yang menjadi pemimpin dalam membuat
huru-hara. Mereka sangat pintar. Mereka disebut darah baru. Tidak ada persoalan tentang darah baru.
Mereka memiliki hubungan darah, sedangkan Anda sekarang memiliki hubungan rohani. Anda berkata,
“Baba, saya adalah anak-Mu yang berusia dua bulan.” Ada anak-anak yang merayakan hari kelahiran
spiritual mereka. Hari kelahiran ketuhananlah yang harus dirayakan. Hari kelahiran jasmani Anda harus
dibatalkan. Kita akan memberi makan para Brahmana saja. Inilah yang harus dirayakan. Itu adalah
kelahiran yang tidak suci, sementara ini adalah kelahiran ketuhanan. Ada perbedaan bagaikan siang dan
malam. Namun, ini terjadi ketika ada keyakinan. Jangan sampai Anda merayakan hari lahir ketuhanan
Anda dan kemudian Anda kembali ke kelahiran Anda yang tidak suci. Itu juga terjadi. Mereka terus
merayakan kelahiran ketuhanan mereka dan kemudian mereka menghilang. Dewasa ini, orang
merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Mereka berpikir bahwa pernikahan adalah peristiwa
yang sangat penting. Mereka bahkan merayakan hari kejatuhan mereka. Luar biasa, bukan? Sang Ayah
duduk di sini dan menjelaskan semua hal ini. Anda harus hanya merayakan hari kelahiran ketuhanan
Anda bersama para Brahmana. Kita adalah anak-anak Shiva Baba. Ketika kita merayakan hari
kelahiran, kita hanya mengingat Shiva Baba. Anak-anak yang memiliki keyakinan dalam intelek,
merayakan hari kelahiran mereka, sehingga mereka lupa tentang kelahiran tidak suci mereka. Baba juga
memberikan nasihat ini. Ini terjadi ketika Anda memiliki keyakinan yang teguh dalam intelek Anda.
Kita milik Baba dan bukan yang lainnya, itu saja! Kemudian, pada saat akhir, kita akan sampai ke
tujuan kita. Jika Anda meninggalkan badan dalam ingatan Sang Ayah, maka kelahiran Anda berikutnya
akan sesuai dengan itu. Jika tidak, mereka yang mengingat istri pada saat-saat terakhir … Ini juga
disebutkan dalam Granth. Dikatakan: “Biarlah ada air Sungai Gangga di mulut Anda pada saat
terakhir.” Semua itu milik jalan pemujaan. Sang Ayah berkata kepada Anda, “Bahkan sambil
meninggalkan badan Anda, putarlah chakra kesadaran diri.” Ingatlah Sang Ayah dan siklus dalam
intelek Anda. Hanya dengan terus membuat upaya pada saat ini, Anda akan memiliki ingatan pada saat
akhir. Sadarilah diri Anda sebagai jiwa dan ingatlah Sang Ayah, karena Anda anak-anak sekarang harus
pulang ke rumah tanpa badan. Sambil memainkan peran Anda di sini, Anda telah menjadi tamopradhan
dari satopradhan. Anda sekarang harus menjadi satopradhan sekali lagi. Saat ini, Anda jiwa-jiwa tidak
suci, jadi bagaimana Anda bisa menerima badan yang suci? Baba telah memberi Anda banyak contoh;
bagaimanapun juga, dia adalah ahli permata. Ketidak-sucian tidak tercampur dalam permata; itu
tercampur dalam emas. Jika Anda ingin membuat emas 24 karat menjadi 22 karat, Anda
mencampurnya dengan perak. Sekarang tidak ada lagi emas! Mereka terus mengambilnya dari setiap
orang. Lihatlah bermacam-macam uang kertas yang terus dicetak orang sekarang ini. Bahkan tidak ada
cukup kertas. Anda anak-anak mengerti bahwa ini telah terjadi siklus demi siklus. Setiap orang
benar-benar diselidiki. Orang-orang disuruh membuka brankasnyadan sebagainya. Mereka mengadakan
pemeriksaan menyeluruh. Ada ungkapan, “Harta beberapa orang terkubur, dan harta orang yang lain
dirampas oleh pemerintah.” Api yang sangat besar juga akan terjadi. Anda anak-anak tahu, bahwa
semua itu akan terjadi. Inilah sebabnya Anda menyiapkan koper dan tas Anda untuk masa depan. Orang
lain tidak mengetahui ini. Hanya Andalah yang menerima warisan untuk 21 kelahiran. Dengan uang
Andalah Bharata diubah menjadi surga. Anda sendiri nanti akan tinggal di sana. Anda anak-anak
mengklaim tilak kerajaan melalui upaya Anda sendiri. Baba, Tuhan Bagi Yang Miskin, telah datang
untuk menjadikan Anda master surga. Meskipun demikian, Anda menjadi master surga sesuai cara
Anda belajar. Ini tidak terjadi melalui belas kasih atau berkah. Tugas pengajarlah untuk mengajar. Ini
bukan masalah belas kasih. Para pengajar menerima gaji dari pemerintah. Oleh karena itu, mereka pasti
akan mengajar. Anda menerima hadiah yang demikian besar; Anda menjadi jutaan kali beruntung.
Mereka menunjukkan lambang bunga lotus di kaki Krishna. Anda telah datang ke sini untuk menjadi

jutawan di masa depan. Anda menjadi sangat bahagia, kaya, dan kekal. Anda mengklaim kemenangan
atas kematian. Manusia tidak bisa memahami hal-hal ini. Ketika usia Anda berakhir, Anda menjadi
kekal. Orang telah membuat patung Pandava, yang menunjukkan bahwa mereka tinggi-besar. Mereka
percaya bahwa para Pandava sangat jangkung. Andalah para Pandava itu. Perbedaannya bagaikan siang
dan malam! Orang-orang tidaklah sejangkung itu. Tinggi badan mereka hanya 1,8 meter. Di jalan
pemujaan, pertama-tama ada pemujaan untuk Shiva Baba. Mereka tidak bisa membuat patung-Nya
besar, bukan? Pertama-tama, ada pemujaan yang tak tercemar untuk Shiva Baba. Kemudian, orang
mengukir patung dewa-dewi dan membuat patung-patung mereka sangat besar. Mereka membuat
patung Pandava besar. Mereka membuat patung-patung itu agar bisa memujanya. Pemujaan untuk
Lakshmi diadakan sekali dalam dua belas bulan. Pemujaan untuk Jagadamba (Sang Ibu Dunia)
berlangsung setiap hari. Baba juga telah menjelaskan, “Anda dipuja secara ganda. Saya dipuja hanya
sebagai Jiwa, atau linggam (bentuk oval). Anda dipuja dalam bentuk saligram dan juga dewa-dewi.
Ketika orang mengadakan api persembahan Rudra, mereka membuat banyak saligram. Jadi, siapa yang
lebih besar?” Inilah sebabnya Baba mengucapkan “namaste” kepada Anda anak-anak. Beliau
memampukan Anda untuk mengklaim status yang demikian luhur! Baba memberi tahu Anda hal-hal
yang mendalam seperti itu. Oleh karena itu, Anda anak-anak harus sangat berbahagia! Tuhan sedang
mengajar kita untuk membuat kita menjadi dewa-dewi! Kita harus sangat berterima kasih kepada-Nya!
Dengan selalu mengingat Sang Ayah, Anda akan memiliki mimpi yang bagus dan Anda juga akan
mendapatkan penglihatan ilahi. 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. Rayakan hari kelahiran spiritual, hari ulang tahun ketuhanan Anda, dan jagalah hubungan spiritual

Anda, bukan hubungan darah (kekerabatan). Batalkanlah kelahiran fisik Anda yang tidak suci.
Jangan mengingatnya.
2. Siapkanlah tas dan koper Anda untuk masa depan. Gunakan harta Anda dengan sebaik-baiknya
untuk melayani Bharata dan mengubahnya menjadi surga. Berilah diri Anda tilak kedaulatan
melalui upaya Anda sendiri.
Berkah:
Semoga Anda menyalakan saklar kesadaran dan mengalami tahapan tanpa badan dalam
sedetik dengan intelek penuh cinta kasih Anda.
Di mana ada cinta kasih akan Tuhan, menjadi tanpa badan bagaikan permainan satu detik.
Kegelapan terusir begitu Anda menyalakan saklar lampu. Demikian juga, ketika Anda
memiliki intelek penuh cinta kasih dan menyalakan saklar kesadaran, maka saklar
kesadaran akan badan dan alam fisik pun dimatikan. Ini permainan satu detik. Untuk
mengatakan, “Baba, Baba,” dengan mulut Anda, perlu waktu. Namun, untuk
menghadirkan Baba dalam kesadaran Anda, tidak perlu waktu. Kata “Baba” adalah bom
kesadaran jiwa yang membuat Anda melupakan dunia lama.
Slogan:
Tetaplah melampaui lumpur kesadaran badan, maka Anda akan menjadi malaikat yang
ringan dan bercahaya.
***OM SHANTI***

