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Podstawą wielkości jest sprawdzanie swoich myśli, słów i czynów.
Dzisiaj BapDada przyszedł, by spotkać się ze wszystkimi swoimi towarzyszami lądu boskiej działalności,
lądu boskich czynów, lądu błogosławieństw, lądu, który jest miejscem najwyższej pielgrzymki, lądu,
gdzie znajduje się największy ofiarny ogień. Być mieszkańcem Madhubanu to znaczy być mieszkańcem
wielkiego i czystego lądu. Skoro ci, którzy odwiedzają ten ląd, mają wielkie role, to wyobraźcie sobie jak
wielkie muszą być role tych, którzy tutaj mieszkają! Miejsce zamieszkania wielkich dusz jest także
pamiętane jako wielkie miejsce. Jeśli ci, którzy przybywają tutaj, doświadczają siebie jako fortunnych i
mają wiele różnych wewnętrznych doświadczeń, to wyobraźcie sobie, jakie jest doświadczenie tych,
którzy tutaj mieszkają! Dusze, które mieszkają z Oceanem Wiedzy, są tak wzniosłe! Czy wy wszyscy,
mieszkańcy Madhubanu, doświadczacie siebie jako tak wzniosłe dusze? Skoro to miejsce jest najwyższym
miejscem, czy wasz stan jest również zawsze najwyższy? Wasz stan nie obniża się, prawda? Czy wiecie,
ile rodzajów darów, które są podźwignięciem, wy, mieszkańcy Madhubanu, posiadacie? Czy
kiedykolwiek je policzyliście? Czy też macie ich tak wiele, że nie potraficie policzyć? Każdy śpiewa
piosenki chwały Madhubanu, ale czy wy, mieszkańcy Madhubanu, sami śpiewacie tę chwałę? Czy wiecie,
za jak wzniosłych uważają was, mieszkańców Madhubanu, ludzie z daleka, i jak oni utrzymują wasze
wzniosłe wizerunki w swoich sercach? Czy stworzyliście taki swój wizerunek w żywej postaci? Tak jak
mieszkacie tu na fizycznej górze, czy stale przebywacie na górze takiego wzniosłego stanu? Czy twój stan
jest tak wzniosły, że żaden wpływ atmosfery starego świata nie może do ciebie dotrzeć? Czy pozostajesz
w takim stanie, czy schodzisz w dół? Czy jest potrzeba na schodzenie w dół? Madhuban ma podwójną
granicę. Jedną jest to, że wy, mieszkańcy Madhubanu, znajdujecie się w granicy samego Madhubanu. Po
drugie, stale jesteście w granicy śrimatu. Zatem jesteście otoczeni podwójną granicą. Stan tych, którzy
znajdują się wewnątrz takiej podwójnej granicy, musi być tak wzniosły! Dzisiaj BapDada przybył, by
spotkać się z tymi, którzy mieszkają w Jego lądzie. To jest ląd boskiej działalności Ojca. A więc na pewno
jest specjalna miłość dla tych, którzy mieszkają w Jego lądzie.
Biedni czciciele dzisiejszego czasu pragną tylko nałożyć na swoje czoła błoto z tego miejsca, podczas gdy
wy tutaj mieszkacie stale. A więc jesteście tak fortunni! Każdy znajduje się na tronie serca Ojca, ale wy,
mieszkańcy Madhubanu, siedzicie w domu, a także na tronie serca. A więc macie podwójną fortunę. Wy,
mieszkańcy Madhubanu, otrzymujecie najświeższe rzeczy. To wy, mieszkający w Madhubanie, macie
piknik najpiękniejszych doświadczeń. Wy, mieszkańcy Madhubanu, świętujecie najwięcej spotkań. To
wy, mieszkańcy Madhubanu, posiadacie pełną wiedzę wszystkich wiadomości zewsząd. Każdy musi
przybyć, by spotkać się z wami, mieszkańcami Madhubanu. A więc macie taką wzniosłą fortunę! Kto
mówi o tej waszej fortunie? Ojciec mówi o fortunie dzieci! Wy, mieszkańcy Madhubanu, macie taką
wielką fortunę, że jeśli pamiętalibyście stale choć jeden aspekt tej fortuny, to wasz stan nigdy nie opadłby.
Czy każdy z was idzie do przodu uważając siebie za wzniosłą duszę, której fortuna jest chwalona przez
Ojca? Kiedykolwiek ci spoza Bharatu słyszą chwałę mieszkańców Madhubanu, są bardzo szczęśliwi i
mają entuzjazm do zamieszkania w Madhubanie. To jest tak, jakby cudzoziemcy siedzieli dzisiaj na
balkonie. Jest wielka przyjemność, jak się ogląda wszystko z balkonu. Czasami wy, mieszkańcy
Madhubanu, jesteście obserwatorami, a czasami cudzoziemcy są obserwatorami. Wy, mieszkańcy
Madhubanu, macie utrzymywać w swojej świadomości tylko jedną rzecz i staniecie się potężni. Co jest tą
jedną rzeczą, w której zawarte jest wszystko?
Jakiekolwiek myśli tworzysz, jakiekolwiek słowa wypowiadasz, jakiekolwiek czyny wykonujesz, z
kimkolwiek wchodzisz w związek czy relację, po prostu sprawdzaj, czy wszystko, co robisz, jest równe
temu, co robi Ojciec. Twoje myśli powinny być równe myślom Ojca. Twoje słowa powinny być słowami
Ojca, ponieważ wy wszyscy obiecaliście, że będziecie przekazywać tylko to, co usłyszeliście od Ojca, że
będziecie słuchać tylko tego, co Ojciec wam przekazuje, że będziecie myśleć tylko o tych rzeczach, które
Ojciec wam powiedział. To wszyscy obiecaliście, prawda? Ponieważ złożyliście taką obietnicę, to jest
jedyna rzecz, którą macie sprawdzać. Nie jest trudne sprawdzać to, prawda? Najpierw sprawdź, by
zobaczyć, że wszystko to jest takie samo jak Ojca i wówczas wprowadź to w praktykę. Przede wszystkim
sprawdzaj, czy każda myśl, którą masz, jest równa myśli Ojca. Zostało wam już wcześniej powiedziane,
że miedzianowieczni królowie i królewskie rodziny najpierw sprawdzali wszystko, co było im dawane,
zanim to przyjęli. Czym są królowie miedzianego wieku w porównaniu z wami? Wy musieliście być o
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wiele lepszymi królami. Jednak nawet dzisiejsi królowie, którzy stracili swoje trony, nadal są
podejmowani i nadal otrzymują tak dobrą opiekę! Wszystkie myśli, które masz, są pokarmem dla twojego
intelektu. Słowa, które wypowiadasz, są pokarmem dla twoich ust. Twoje czyny są pokarmem dla twoich
dłoni i stóp. Zatem sprawdzaj wszystko. Jak nazwałbyś to, jeżeli zrobisz coś najpierw, a potem o tym
pomyślisz? A więc bądź podwójnie rozsądny.
Po prostu uczyń ten jeden aspekt swoją oryginalną sanskarą. Niektóre dusze mają sanskarę nie
przyjmowania niczego, co jest mało ważne. Najpierw popatrzą na wszystko i sprawdzą ostrożnie, zanim
zaakceptują. Wy wszyscy jesteście czystymi, wielkimi duszami, wszyscy jesteście wzniosłymi duszami. A
więc jeśli wy, dusze, akceptujecie myśli bez ich rozważenia, albo mówicie coś bez pomyślenia o tym, lub
wykonujecie czyny nie myśląc o nich wcześniej, to nie jest wielkość. A więc ta jedna rzecz, którą wy,
mieszkańcy Madhubanu, macie do zrobienia, to jest sprawdzanie. Macie urządzenia do sprawdzania
wszystkiego, prawda? Wasza praktyka jest waszym urządzeniem.
Bardzo dużo chwały śpiewa się o mieszkańcach Madhubanu. Woń waszej niestrudzoności jest rozsiewana
przez długi czas. Każdy otrzymał dyplom za rozsiewanie woni niestrudzoności. Jednak, co jeszcze macie
do tego dodać? Tak jak jesteście niestrudzeni, tak samo musicie być stale stabilni. Kiedykolwiek
sprawdzane są wasze wyniki, one przede wszystkim powinny pokazywać, że jesteście stali i stabilni. One
nie powinny być numer dwa albo trzy, ponieważ Madhuban każdemu daje światło i moc. Jeżeli latarnia
morska i generator wciąż ulegałyby wahaniom, co by się z innymi stało? Atmosfera mieszkańców
Madhubanu szybko wszędzie dociera. Malutka rzecz, która dzieje się tutaj, staje się wielka, gdy dociera do
innych miejsc, ponieważ wy wszyscy jesteście wielkimi ludźmi. Wy stale znajdujecie się pod ochronnym
baldachimem. Oczywiście otrzymacie swoją nagrodę w niebie, ale otrzymujecie także bardzo dużą
nagrodę tutaj. Wy, mieszkańcy Madhubanu, otrzymujecie wszystko gotowe! Po prostu macie spełniać
swój obowiązek, a wszystko inne otrzymujecie. Nie musicie zastanawiać się, skąd coś otrzymacie, ani ile
otrzymacie. Po prostu wykonujecie swoją usługę i jecie owoc tego. Wy, mieszkańcy Madhubanu, stale
otrzymujecie 36 rodzajów pokarmu. Zatem macie także przyswajać 36 cnót. Każdy mieszkaniec
Madhubanu z całą pewnością musi założyć koronę światła czystości. Musicie posiadać podwójną koronę:
koronę cnót i koronę czystości, i ta korona musi mieć co najmniej 36 diamentów.
Dzisiaj BapDada przeprowadza ceremonię koronacji koroną cnót szczególnie dla mieszkańców
Madhubanu i ogólnie dla wszystkich innych. Każdy, kto patrzy na was, powinien widzieć, że wszyscy
nosicie korony. Niech każdy z was, zwycięskich klejnotów, świeci i sprawia, że inni świecą. (BapDada
poprowadził musztrę.) Wy wszyscy jesteście stabilni w stanie zanurzenia w miłości, prawda? Po prostu
należ do jednego Ojca i nikogo więcej! Możesz doświadczyć w tym tak dużo ponadzmysłowej radości.
Wam podoba się wzniosły stan posiadania wszystkich cnót, prawda? Nawet jeśli spędzasz dzień i noc w
tym stanie, nadal wciąż chcesz pozostać w tym stanie. Stale utrzymuj tę świadomość i bądź stale potężną
duszą.
BapDada stale świętuje spotkanie z wami, dzieci, i będzie nadal to robić. Dzieci jest wiele, ale, ponieważ
Bap i Dada są poza jakąkolwiek cielesną niewolą, BapDada może spotkać się z każdym dzieckiem i w
sekundę dać każdemu to uczucie.
Spotkanie z Dadi:
Czy królewska rodzina została stworzona, czy nadal jest tworzona? Czy ci, którzy będą organizować
działalność królestwa, wyłonili się, czy jeszcze mają się wyłonić? Jednym rodzajem są ci, którzy będą
władać królestwem, a drugim rodzajem są ci, którzy będą podejmować wszelkie czynności związane z
prowadzeniem królestwa. Ci, którzy siedzą na tronie, będą władać królestwem, a ci, którzy są z wami w
kontakcie, będą podejmować działania związane z prowadzeniem królestwa. Dlatego ci, którzy będą
podejmować działalność związaną z prowadzeniem królestwa, są także tworzeni teraz. Jaka jest
specjalność tych, którzy będą organizować działalność królestwa? Nie każdy będzie siedzieć na tronie,
ponieważ musi być limit tych, którzy mogą zasiadać na tronie, ale będą również krewni tych, którzy
siedzą na tronie. Jest różnica pomiędzy tymi, którzy są częścią królewskiej rodziny, a tymi, którzy siedzą
na tronie. Chociaż oni będą zwani numer jeden lub numer dwa królewską rodziną cesarza świata, jaka
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będzie między nimi różnica? Muszą być pewne zasady co do tego, kto może siedzieć na tronie. Pomyślcie
o tym!
W zbieżnym wieku Ojciec daje każdemu prawo do siedzenia na tronie serca. Będą przyszli cesarze i
królowie, ale kto weźmie prawo do tronu Lakszmi i Narajana pierwszych? Będą mniejsze trony i
królewski dwór, ale specjalną podstawą posiadania tronu cesarza świata jest być tym, kto całkowicie
naśladuje Ojca w każdym aspekcie i w każdym przedmiocie. Jeżeli brakuje ci czegoś w naśladowaniu
Ojca nawet w jednym przedmiocie, nie możesz wziąć prawa do pierwszego tronu. Weźmiesz pozycję
wynikającą ze zmiany ze zwykłego człowieka w Lakszmi lub Narajana, ale by wziąć pierwszą koronę i
pierwszy tron, musisz naśladować obydwu Bap i Dadę we wszystkim. Tylko wtedy otrzymasz tron jako
następca. Masz naśladować Ojca w każdej kwestii, każdej sanskarze i każdej myśli. W oparciu o to będzie
przydzielona kolejność. Otrzymacie ten sam tron, ale będzie to w kolejności. Będzie różnica pomiędzy
Lakszmi i Narajanem drugimi a Lakszmi i Narajanem ósmymi, z powodu różnicy w ich naśladowaniu
Ojca. To ma duże znaczenie. Znaczenie ma również to, czy staniesz się cesarzem, czy cesarzową.
BapDada stale spogląda na królestwo i widzi, kto weźmie prawo do którego królestwa. Tajemnicą jest
także to, w oparciu o co tym się stajesz.
Naśladowanie ojca jest bardzo głęboką filozofią: naśladowanie ojca od urodzenia, naśladowanie ojca w
swoim dzieciństwie, naśladowanie ojca w młodości, naśladowanie ojca w życiu usługi i naśladowanie ojca
w swoim ostatnim okresie. Jeśli chodzi o towarzyszenie i współdziałanie w czasie założenia, na ile
naśladowałeś ojca albo w jakim procencie naśladowałeś go? Na ile naśladowałeś ojca w zadaniu
utrzymywania? Na ile naśladowałeś ojca w pokonywaniu przeszkód swoich i innych? Twój ostateczny
wynik zależy od zsumowanych stopni zdobytych w tym wszystkim.
Wszyscy możecie wykonać skok. Wy jesteście garstką z multimilionów, którzy mogą pokazać taki cud!
Zapytaj siebie: Kto należy do tej garstki z multimilionów? Nie wolno ci myśleć, że nie możesz tego
zrobić, ponieważ przyszedłeś późno. Możesz to zrobić! Może będziesz musiał wykonać wysoki skok, ale
tak czy inaczej wykonaj go i BapDada da ci specjalną pomoc.
BapDada spotykający się z kimś osobiście:
Ojciec zna wielkość wszystkich swoich dzieci, ale czy ty ją także znasz? Czy doświadczasz tego upojenia,
czy też czujesz, że czasami masz to upojenie, a czasami nie? Czy patrzysz na sytuacje, czy na Ojca? Na co
spoglądasz? Im większa grupa, tym więcej sytuacji będzie się przed tobą pojawiać. W grupach będą
pewne sytuacje. Czy potrafisz pamiętać Ojca podczas przechodzenia przez taką sytuację? Nie wolno ci
uważać, że będziesz w stanie pamiętać Ojca, gdy ta sytuacja minie. Mieć pamiętanie Ojca jest sposobem
na zakończenie sytuacji. Tylko gdy ty zrobisz postępy, sytuacja może się skończyć. Nie myśl, że zrobisz
postęp, gdy sytuacja się skończy. Gdy ty posuniesz się do przodu, sytuacja zostanie z tyłu. To nie droga
posuwa się do przodu, ale ten, kto idzie drogą, posuwa się naprzód. Czy kiedykolwiek droga posuwa się
do przodu? Czy ktoś idący drogą uważa, że posunie się do przodu, gdy droga posunie się do przodu?
Droga jest nieruchoma, to idący nią posuwa się do przodu. Sceny uboczne nie posuną się do przodu, ale ci,
którzy przyglądają się scenom ubocznym, posuną się naprzód. A więc czy masz tę potęgę? Czy stale
pamiętasz lekcję należenia do jednego Ojca i nikogo więcej w swoich myślach, słowach i czynach? OK,
może nie należysz do nikogo innego, i to jest inny temat, ale czy są jakieś fizyczne wygody, których nadal
pragniesz? Czy są nadal jakieś przeszkody? Czy są jakieś bezużyteczne myśli? Jeżeli będąc w pamiętaniu
jednego Ojca masz jakieś bezużyteczne myśli, to oznacza, że jest coś innego niż Ojciec. Nie powinno być
ani bezużytecznych myśli, ani niczego bezużytecznego w twoich słowach. Gdy jesteś w relacjach z
duszami i spełniasz swoje obowiązki wobec nich, w twojej świadomości powinien być tylko Baba. Nie
powinno być żadnej ekspansji myśli na temat innych ani na temat fizycznych wygód. Czy jest tak? Dzisiaj
to będzie dotyczyć twojego ciała, jutro twojego umysłu, pojutrze jakiejś posiadłości. Nie marnujesz
swojego czasu na takie myśli, prawda? Gdy zapominasz jakąś osobę, pamiętasz posiadłość, a gdy
zapominasz tę posiadłość, pamiętasz następną osobę. Zawsze będzie coś takiego, ponieważ Maja wie, że
jeżeli dasz jej nawet małą okazję, by weszła w ciebie, ona potrafi przyjąć wiele różnych form, by przyjść.
Ona nie przyjdzie w jednej tylko postaci. Ona przyjdzie stąd, stamtąd, zza rogu czy z dachu. Ona ma wiele
różnych sposobów, by przyjść w wielu postaciach. Jednak ci, którzy rozpoznają Maję w oparciu o to, że
3/4

28/12/16

Madhuban

Awjekt BapDada

Om śanti

25/03/81

uczynili lekcję należenia tylko do jednego Ojca silną, sprawią, że Maja ukłoni się im z daleka. Oni nie
będą kłaniać się Mai, ale sprawią, że Maja im się pokłoni. Otrzymałeś całą wiedzę, a więc gdziekolwiek
jesteś, powinna panować atmosfera należenia do jednego Ojca i nikogo innego. Otrzymałeś tak dużo
punktów. Zatem, utrzymując wszystkie te punkty w świadomości, stań się formą punktu. Jest
zdumiewające, jak w obecnym czasie różne rzeczy próbują ściągnąć cię w dół. Czasami sytuacja
pociągnie cię w dół, czasami osoba stanie się instrumentem do pociągnięcia cię w dół, czasami atmosfera,
a czasami jakiś przedmiot. To będzie zachodzić cały czas. To niemożliwe, by to się nigdy nie działo, ale ty
masz pozostać stabilny. Stwórz jakiś wynalazek w tym celu. Wymyśl taką metodę, aby każdy śpiewał
chwałę tego, jak dobra jest metoda, którą stworzyłeś. Aćća.
Błogosławieństwo:

Hasło:

Bądź uosobieniem sukcesu, który uzyskuje niezniszczalny sukces w swoich myślach
i czynach dzięki mantrze pamiętania.
Dzieci, wy jesteście posłannikami Wszechmocnego Rządu. Dlatego nie pozwalajcie
swoim umysłom, by zostały zakłócone dyskutowaniem z kimś o czymś. Używaj
mantry pamiętania. Gdy ktoś nie może być kontrolowany słowami lub w jakiś inny
sposób, ludzie używają jakiegoś rodzaju magicznej mantry. Podobnie, ty masz oczy
patrzące ze świadomością duszy i mantrę „Manmanabhaw”, dzięki czemu możesz
sprawić, że twoje myśli wydarzają się praktycznie i w ten sposób stajesz się
uosobieniem sukcesu.
Zamiast być świadomy czynu, teraz stań się świadomy duszy.
***OM ŚANTI***
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