
Punkty murli 
 

- Jedynie ShivBaba jest najwyŜszy. Następnie Brahma, Vishnu, Shankar. Następnie Brahma – Saraswati, 
następnie Lakshmi Narayan. I koniec. Tamci [ludzie] stworzyli mnóstwo obrazów. Nie istnieje nikt 
posiadający sześć czy siedem ramion. To wszystko jest grą ścieŜki kultu. Strata czasu, strata energii. 
(13.02.98 str. 3) 

 
 

- Musicie dzieci tłumaczyć na podstawie obrazów. Te obrazy są bardzo wartościowe. TakŜe i ten 30 x 40 
cali obraz Drzewa, obraz Trimurti kaŜdy będzie musiał mieć we własnym domu. (Mu. 15.10.98 str. 3) 

 
 

- Udajecie się do świata subtelnego, macie wizje, widzicie tam czteroramiennego [Vishnu]. Jest na 
obrazie, prawda? Coś takiego nie istnieje. To jest obraz ścieŜki kultu. Do teraz trwa ścieŜka kultu. Gdy 
ścieŜka kultu się skończy, ten obraz nie pozostanie. (Mu. 14.04.99 str. 2) 

 
 

- ShivBaba mówi: Ja jestem oceanem wiedzy, tym, który oczyszcza nieczystych. Nie moŜna tego 
powiedzieć o Krishnie. Kto jest Bogiem Gity? Ojciec kazał wykonać wszystkie te obrazy wyłącznie dla 
dobra dzieci. Trzeba napisać w pełni o chwale ShivBaby. (...) (Mu. 5.04.00 str. 2) 

 
 

- Wydają tyle pieniędzy i robią wielki obraz Ravana, a potem jednego dnia niszczą go. To jest wróg, 
prawda? Robią tez obraz ShivBaby i drą go po odprawieniu rytuału. Robią teŜ takie obrazy bogiń, a 
potem topią je. Wydają specjalnie tyle pieniędzy, a niczego nie rozumieją. (...) (Mu. 5.04.00 str. 2) 

 
 

- Nie powinno być tylu dzieci na wystawach. Nie potrzeba teŜ tyle obrazów. Obrazem numer jeden jest 
„Kto jest Bogiem Gity?” Obok niego Lakshmi Narayan, Drabina. Wystarczy. Reszta tych obrazów jest 
bezuŜyteczna. (Mu. 16.11.00 str.3) 

 
 

- Duchowy ojciec siada i wyjaśnia dzieciom jedną rzecz. Na obrazach takŜe naleŜy napisać to, Ŝe 
Trimurti ShivBaba tłumaczy dzieciom. (Mu. 23.11.91 str. 1) 

 
 

- Jak dobrze zostało pokazane na obrazach, kim jest Paramatma? Tych kwestii nie moŜna wyjaśnić za 
pomocą projektora. Na wystawach obrazy takŜe stoją z przodu, więc objaśniając moŜecie pytać: „Teraz 
proszę powiedzieć, kto jest Bogiem Gity?” (Mu.11.08.01 str.3) 

 
 

- Wszystkie te obrazy są jak drobne monety. Ja mówię, pijcie nektar wiedzy i stańcie się czyści, oni 
mówią, Ŝe potrzebna jest trucizna. O tym równieŜ jest ten obraz,  dlatego mówi się "dlaczego 
porzuciłeś nektar i pijesz truciznę”? (Mu. 2.11.01.str. 2) 



 
Murli  ShivBaby  

Trimurti Shiva (1 godzina) 

 
Są cztery główne obrazy, [które zostały] stworzone przez Babę za pomocą boskich wizji sandeshi 

(sióstr-posłanniczek które wchodzą w trans). ShivBaba poprzez Brahmę Babę naniósł na nie poprawki. Te cztery 
obrazy to: Trimurti, Koło Świata, Drzewo Cyklu i Lakshmi-Narayan. Pierwszym i najwaŜniejszym spośród nich 
jest Trimurti. [Ten obraz] został wykonany jako pierwszy. NajwaŜniejszą kwestią w wiedzy zaawansowanej, 
którą trzeba poruszyć omawiając obraz Trimurti, jest śrimat. Co to jest śrimat i kto jest źródłem śrimatu?  

Wskazuje na to samo słowo śrimat. „Shri” oznacza wzniosły, “mat” znaczy intelekt. Zatem czyj intelekt, rada, 
inteligencja będą tymi najwspanialszymi, największymi z największych? Odpowiedź brzmi: nie ma intelektu 
wyŜszego od intelektu NajwyŜszej Duszy. NajwyŜsza Dusza jest najbardziej inteligentny wśród inteligentnych. 
Ale kto jest NajwyŜszą Duszą?  

Na obrazie Trimurti, NajwyŜszą Duszę przedstawiono jako nie posiadającego formy, poniewaŜ punkt 
światła ponad trzema postaciami (murti) jest punktem w stanie bezcielesnym. Ku niemu skierowane są linie 
pamiętania. Nie moŜna namalować jego obrazu. W jaki sposób ten, którego obrazu namalować nie moŜna, daje 
wskazówki? Baba mówi w murli: „Ja nie uczę za pomocą inspiracji. Ja przychodzę bezpośrednio do was i 
przekazuję wam wiedzę.” (Mu. 2.09.02 str. 3) Zostało powiedziane w murli: „Trimurti Shivjayanti (Narodziny 
Trimurti Shivy) są popularnym świętem. Dzieci, nie moŜecie mówić po prostu Shivjayanti (urodziny Shivy). To 
jest błąd.” (Mu. 17.01.00 str. 3) Jest to błąd, poniewaŜ urodziny mają miejsce w przypadku istoty cielesnej. Nie 
moŜna obchodzić urodzin kogoś, kto nie ma ani kształtu ani formy. Z moimi narodzinami związane są trzy 
osoby, tzn. kiedy mają miejsce moje narodziny w formie ujawnienia, nie przychodzę sam. W tym czasie są ze 
mną trzy osoby. Te trzy osoby zostały pokazane jako: Brahma, Vishnu i Shankar. Zatem, te trzy osoby są 
równieŜ tutaj. Te trzy osoby przedstawione są na trzech poziomach świata subtelnego. Pierwszy jest poziomem 
Brahmy (Brahmapuri). Nad nim znajduje się siedziba Vishnu (Vishnupuri), a nad tym poziomem jest siedziba 
Shankara (Shankarpuri). Dlaczego te poziomy przedstawione są jeden ponad drugim? Z pewnością 
reprezentują poziomy intelektu. Poziom Vishnu jest wyŜszy niŜ poziom Brahmy, a intelekt Shankara jest wyŜszy 
od Vishnu. Jak w inny sposób przedstawić obrazowo poziomy intelektu? Dlatego właśnie przedstawiono je jako 
trzy siedziby. Ponadto, w murli świat subtelny został usunięty. Nie ma czegoś takiego jak [odrębny] świat 
subtelny. NajwyŜsza Dusza Shiva tworzy go w wieku zbieŜnym, aby od czasu do czasu umoŜliwiać 
doświadczanie boskich wizji. Na ścieŜce kultu (bhakti marg) Brahma, Vishnu i Shankar uwaŜani są za bóstwa, 
jedno większe od drugiego. Powiadają: Dev Dev Mahadev, czyli Brahma jest bóstwem, Vishnu jest bóstwem, a 
Shankar jest bóstwem największym. „Mówi się takŜe: Brahma Devtaay Namah (Składam pokłon bóstwu 
Brahma), Vishnu Devtaay Namah (Składam pokłon bóstwu Vishnu). Dalej mówi się: Shiv Paramatmaay Namah 
(Składam pokłon Shivie, NajwyŜszej Duszy).” (Mu. 2.04.01 str. 1) To takŜe dowodzi, Ŝe pośród tych trzech 
postaci, Brahma nie jest tym, poprzez którego ujawniona zostaje oryginalna forma NajwyŜszej Duszy. Gdyby 
forma NajwyŜszej Duszy zastała ujawniona w świecie poprzez Bahmę i gdyby świat pokłonił się przed nim, 
dedykowano by mu świątynie, oddawano by mu cześć i stworzono by jego wizerunki. Nie ma ani świątyń, ani 
wizerunków. O kulcie Brahmy nie wspomina się w pismach. Co do Vishnu, to powiedzieliśmy juŜ, Ŝe nie ma 
istoty posiadającej cztery ramiona. Jest to połączenie uczuć, charakterów i sanskar czterech dusz. Które to 
dusze? Brahma i Saraswati oraz Shankar i Parvati. Połączenie tych czterech dusz przedstawione zostało jako 
cztery ramiona Vishnu. Teraz nastąpi szczegółowe objaśnienie. Ten Vishnu jest takŜe bóstwem złotej jugi. To 
nie jest postać, która tak jak Bóg, zostaje ujawniona w zbieŜnym wieku, poniewaŜ kiedy Brahma w ciągu 
sekundy staje się Vishnu, wówczas jest formą bóstwa. Bóstwa obecne są w złotej judze, a ludzkie istoty obecne 
są w wieku zbieŜnym. Jednak jaka jest forma NajwyŜszej Duszy? NajwyŜsza Dusza pozostaje w ukryciu (gupt). 
Pośród trzech postaci, Mahadev (największe bóstwo) jest najstarszym dzieckiem NajwyŜszego Ojca Shivy. W 
tradycji Indii, w przeszłości wszyscy królowie przekazywali królestwo najstarszemu synowi. Dlaczego? Dlatego 
Ŝe najstarszy syn, w porównaniu do innych dzieci, zrodzony jest z większej czystości. Pierwsze dziecko zrodzone 
jest z siły wstrzemięźliwości zachowywanej przez długi czas (brahmacharya). Dlatego ma więcej siły. Ma więcej 
siły czystości. Dlatego teŜ od samego początku utrzymywana była tradycja przekazywania królestwa 
najstarszemu dziecku. Kto ustanowił taką praktykę? Ustanowił ją ShivBaba w wieku zbieŜnym. Dlatego 
powiedziane jest w murli, Ŝe „Bóg jest jeden, zatem i Jego syn jest jeden.” (Mu. 9.04.01 str. 2) Jest werset w 
murli: „Trimurti Brahma,  Shankar jest największy wśród bóstw.” (Mu. 10.02.72) Więc kto jest najstarszym 
dzieckiem?  Shankar jest najstarszym bóstwem spośród trzech bóstw. To samo bóstwo zostaje ujawnione jako 
Ojciec Świata, MąŜ Świata (Vishwapati), Mistrz Świata w wieku zbieŜnym  wśród braminów. Tak jak mówi 
hymn: “Har Har Mahadev, Shambhu Kashi Vishwanath Gange” (róŜne tytuły Shivy). Tak więc NajwyŜsza Dusza, 
punkt światła ujawnia się światu w dwóch formach. Na świecie dzieci nie znają ojca na początku. Dzieci nie 
wiedzą, Ŝe to ojciec pierwszy uczestniczy w procesie narodzin, zasiewając nasienie. Kogo dzieci spotykają 
najpierw? Matkę. Kogo bramińskie dzieci najpierw poznały? Brahmę, matkę. Kiedy dzieci są niewinne uwaŜają, 
Ŝe to matka właśnie jest i matką i ojcem.  Kiedy trochę podrastają, matka daje im wskazówkę, mówiąc: „On 



jest waszym ojcem, tatą.” Ojciec zostaje ujawniony później. Podobnie w yagyi. My dzieci, mamy przed sobą 
pełne 18 rozdziałów Gity wygłoszonej przez 18 lat, od 1951 do 1968. Kompletne 18 rozdziałów zostało nam 
wyłoŜonych w ciągu 18 lat przez matkę Brahmę, Ŝywą matkę Gitę. I tak w ostatnim okresie Ojciec Shiva 
odsłonił przed nami sekret: „Dzieci, mówić Brahma Kumari Ishwariya Vishwa Vidyalaya jest błędem. Trzeba 
dodać do tego słowo Prajapita.” (Mu. 4.09.85 str. 1) „Nazywacie siebie Brahma Kumar Kumari i przez to ludzie 
źle rozumieją. Powinniście pisać o sobie Prajapita Brahma Kumar Kumari.” (Mu. 10.06.87 str. 1) Na tej 
podstawie staje się jasne, Ŝe na początku yagyi był ktoś w formie Ojca, kto był większy niŜ Brahma i kto 
Brahmę kontrolował. On teŜ miał stwórcę. Jego takŜe ktoś kontrolował. Dlatego w murli pada pytanie: „Kto jest 
ojcem Brahmy?” (Mu. 19.08.68 str. 2) Nie ma wątpliwości, Ŝe ktoś taki być musi. Dlatego to pytanie zostało 
zadane. Kto jest stwórcą, który zrodził Brahmę? Samo słowo mówi za siebie – Brahma znaczy wielka matka, 
więc z pewnością będzie jakiś ojciec, który ją stwarza. Ojciec, który był na początku, w środku stał się ukryty, 
na końcu ten właśnie, który zasiał nasienie w łonie intelektu Brahmy, zostaje ujawniony ponownie, aby dać 
dzieciom dziedzictwo. Forma, w której ujawnia się, określana jest jako Shiva Shankar. Ludzie nie wiedzą, Ŝe 
Shiva i Shankar to dwie róŜne dusze. Jednak my bramińskie dzieci znamy ten sekret – „Shiva jest imieniem 
bezcielesnego ojca, punktu światła. On ma tylko jedno imię, które nigdy się nie zmienia. Imię się zmienia, kiedy 
zmienia się forma.” (Mu. 24.01.75) Dla przykładu, kiedy wszedł w ciało Dady Lekhraj, nadane zostało imię 
„Brahma”, a kiedy NajwyŜsza Dusza wchodzi w inne bramińskie dziecko, które nazywane jest stałym rydwanem 
Ojca, nadaje się imię Shankar.  

Tak oto są dwa rydwany Ojca Shivy. Jeden tymczasowy, który jest obecny w środkowym 

okresie, ale nieobecny ani na początku ani na końcu. Drugi stały, obecny na początku i takŜe obecny 

na końcu. Wskazówki, które poprzez tę formę Ojciec daje dzieciom stając przed nimi, jak i jego 

rozmowy, to jest właśnie śrimat. Są trzy osoby. Wszystkie trzy nie mogą być jednocześnie większe 

od siebie nawzajem. Wśród nich jedna będzie największa. Na całym świecie ta osoba została uznana 

na za godną czci i chwały. Dowodem są światowe wykopaliska. W większości z nich znaleziono nagie boŜki 
Shankara lub Tirthankara (bóstwo w dŜajnizmie). W dŜajnizmie nazywa się Tirthankar, w hinduizmie Shankar. 
Odnaleziono takŜe falliczne Shivalingamy. Tam gdzie znaleziono nagie boŜki, znaleziono i falliczne 
Shivalingamy. W istocie lingam takŜe jest pamiątką cielesnej powłoki. Baba powiedział w murli, Ŝe „na 
Shivalingamach umieszczonych w świątyniach, zaznaczony jest takŜe punkt.” Czego pamiątką jest punkt, a 
czego lingam wypełniony światłem? W świątyni Somnath był czerwony kamień, a w jego centralnej części 
znajdował się biały diament. Zatem, pamiątką kogo/czego jest wielki falliczny kształt świetlny? Jest pamiątką 
cielesnej formy, a punkt symbolizuje NajwyŜszą Duszę. Zatem ShivBaba to połączenie bezcielesnego i 
cielesnego. W świątyniach Jagannath i Shrinath ciemne kawałki drewna o fallicznych kształtach mają oczy, nos i 
usta. Zostały teŜ odziane. Nazwano je Jagannath i Shrinath. Co one z kolei symbolizują? Tę formę opisano w 
pewnych miejscach jako: „Achyutam Keshavam RamNarayanam Krishna Damogaram Vasudevam Harim”. 
Jednemu nadano wiele imion. Na ścieŜce kultu mówi się: " tylko ty jesteś Ramem, tylko ty jesteś Krishną, ty 

jesteś tym, a ty jesteś tamtym." Kiedyś nie rozumieliśmy tego. Teraz wiemy, Ŝe dusza grająca spokojną rolę 
Brahmy, która dawała nam bramińskim dzieciom chłodne światło wiedzy, ta sama dusza, opuściwszy ciało, 
wchodzi w ciało bramińskiego dziecka i gra rolę pamiętaną jako forma połączona - Ardhanarishwar  (pół kobiety 
pół męŜczyzny). Jest symbolem połączenia cech Brahmy (półksięŜyc) i Shankara, [połączenia] roli miłości i roli 
absolutnej sprawiedliwości. Jest to rola zarówno miłości jak i rola [reprezentująca] prawo w stosunku do 
[tych]dzieci [które są] pełne niegodziwości, które się nie przekształcają. To jest połączenie obu ról.  

Matka jest łagodna, ojciec jest surowy. Dlatego tu, na obrazie Trimurti, Brahma został pokazany w 
pozycji pełnej wyrozumiałości, wygodnej, a Shankar pokazany jest w pozycji wyprostowanej, sztywnej. Ojciec 
jest stwórcą. Stwórca nigdy nie podlega kontroli [swojego] stworzenia. Tak więc śrimat oznacza najwyŜsze 
wskazówki, wskazówki NajwyŜszego Ojca, NajwyŜszej Duszy, Boga Ojca. Ale On jest bezcielesny! Zatem 
poprzez czyje ciało otrzymuje się Jego wskazówki? ChociaŜ nikt nie moŜe zaprzeczyć, Ŝe nie otrzymywał 
wskazówek poprzez ciało Brahmy, to jednak nie ma znaczenia czy otrzymywano wskazówki czy nie. Dlaczego? 
PoniewaŜ otrzymane wskazówki nie zostały dogłębnie zrozumiane. Słuchanie przy pomocy uszu to jedno, a 
rozumienie to drugie. Kiedy rzecz nabiera mocy? Kiedy jest zrozumiana. Wiedza Gity, którą przekazał nam 
Shiva NajwyŜsza Dusza przez Matkę Gitę Brahmę, nie została objaśniona. Dopóki wiedza Gity pozostaje 
nieobjaśniona, nie moŜna jej wdroŜyć w Ŝycie.  NajwyŜsza Dusza ujawnia się przed nami, dziećmi, w trzech 
głównych formach – Ojca, Nauczyciela i NajwyŜszego Przewodnika. Te trzy formy zawierają się w roli 
odgrywanej poprzez jedną osobę. Ktoś moŜe powiedzieć, Ŝe te trzy role zostały odegrane poprzez Brahmę. To 

jest całkowicie błędne. Poprzez Brahmę została odegrana jedynie rola matki – rola dawania miłości. Nie 
została odegrana rola Ojca, który zasiewa nasienie, który daje dziedzictwo wyzwolenia i prawdziwego 
wyzwolenia. Poprzez Brahmę nie otrzymuje się dziedzictwa doświadczenia wolności intelektu od smutków tego 
świata. Nawet jeśli ktokolwiek powie, Ŝe otrzymał [takie] dziedzictwo, kiedy wkrótce rozlegną się jeden po 
drugim odgłosy zniszczenia, zrozumie jak otrzymuje się dziedzictwo raju, dobrobytu i spokoju oraz kto je 
otrzyma. Co dzieci bramińskie otrzymują poprzez Brahmę? Otrzymują miłość. Stają się dziećmi - rodzą się. 
Pozostaje forma ojca, forma nauczyciela, poprzez którą obecnie otrzymują objaśnienia prozy i poezji. Matka 



Gita jest naszą poezją. Pieśń, którą Bóg zaśpiewał poprzez usta matki Brahmy, naszej kochającej matki, pieśń, 
która wyłoniła się z niej, nazwana została Gitą. Rola tego, który zna kaŜdy szczegół Ŝywej matki Gity, rola 
nauczyciela, który rozumie sekrety kaŜdego słowa wyłaniającego się z ust, to rola kogoś innego. MąŜ i Ŝona nie 
są tym samym.  

Jesteśmy bramińskimi dziećmi. Braminowie są w formie cielesnej czy bezcielesnej? (Ktoś powiedział, Ŝe 
w cielesnej.) „Zatem jeśli są w cielesnej formie, to są braćmi i siostrami. Więc jacy będą ich rodzice? TakŜe 
powinni być w formie cielesnej.” (Mu. 6.11.97 str. 2) Forma matki to Brahma, a forma ojca zostaje ujawniona 
światu na końcu. Na razie jest w ukryciu. Najpierw jest w formie sekretnej, ale nam, bramińskim dzieciom 
powinien ujawniać się nawet teraz. Dlaczego? PoniewaŜ w wieku zbieŜnym, ojciec takŜe musi być obecny. Jeśli 
Ojciec i Brahma są nieobecni, to jaki poŜytek z wieku zbieŜnego? Dlatego Baba pytał w murli: „Zapytajcie tych 
fałszywych braminów: jeśli jesteście braminami, jeśli nazywacie się z ust zrodzonymi braminami, to kim jest 
wasz Ojciec i Brahma?” (Mu. 8.12.84 str.1) W istocie to nie są braminowie zrodzeni z ust (mukhvanshavali) 
tylko z łona (kukhvanshavali). Dlaczego? PoniewaŜ otrzymali miłość łona. Nie poszli ścieŜką wiedzy, nie 
przyciągnęło ich słowo wyłaniające się z ust. Gdyby poszli ścieŜką wiedzy, gdyby przyciągnęło ich słowo 
wyłaniające się z ust, nie pamiętaliby łona, tzn. ludzkich istot. W murli trzymanie fotografii Brahmy zostało 
wyraźnie zabronione. „Nie ma najmniejszej potrzeby trzymania fotografii Brahmy” (Mu. 8.02.69 str. 3) „Nie 
naleŜy pamiętać rzeczy zniszczalnych. Jeśli będziecie pamiętać tego to staniecie się nieczyści.” (Mu. 28.01.84 
str. 3) Jest teŜ powiedziane w murli: „Nic nie zyskacie poprzez pamiętanie Brahmy czy Chrystusa.” (Mu. 2.1.01 
str. 3) To zostało powiedziane w murli. Powiedzenie tego oznacza tyle, Ŝe NajwyŜsza Dusza Shiva ujawnia się 
jako Ojciec, Nauczyciel i NajwyŜszy Przewodnik poprzez trzecią osobę - Shankara, która przedstawiona została 
na obrazie Trimurti w nagiej formie. Naga forma oznacza stan bezcielesny. W ten sposób został przedstawiony 
stan intelektu. Tak jak u Abrahama, Buddy, Chrystusa. Kiedy ci ojcowie religijni przybywają bezpośrednio ze 
świata dusz, ich stan takŜe jest bezcielesny. Tak teŜ są przedstawiani. MoŜna przyjrzeć się ich twarzom 
namalowanym przez artystów. Ujawniają, Ŝe te dusze Ŝyją w tym świecie tak jakby ich tu nie było. Ich intelekty 
koncentrują się na NajwyŜszej Duszy. To jest stan bezcielesny, ale oni są ojcami religijnymi. Ten, który jest 
ojcem wszystkich ojców religijnych, ojcem ojców, przedstawiany jest w stanie znacznie bardziej bezcielesnym. 
Obrazy te drukuje się w Indiach w duŜej liczbie. To są obrazy Shankara. Jak pokazać stan bezcielesny? Tu 
został przedstawiony w formie nagiego ciała. Nagi oznacza, Ŝe jest nieświadomy powłoki cielesnej. Brahma 
został pokazany w ubraniu. Jakie jest tego znaczenie? Oznacza to, Ŝe za Ŝycia na ziemi nie pozbył się 
świadomości ciała. Dlatego na obrazie jest odziany. Podobnie w dŜajnizmie pokazuje się dwa typy mędrców: 
śwetambarów (biało odzianych) i digambarów (nagich). Śwetambarowie to pamiątka dusz, które idą w ślad za 
cielesną formą Brahmy. Kogo upamiętniają mędrcy digambarowie, którzy chodzą nadzy? Nagą formę Shankara, 
który pozostaje w stanie bezcielesnym, który nie jest świadomy cielesnej powłoki. Nagi wizerunek Shankara 
symbolizuje zarówno rolę ojca i nauczyciela, jak i prawdziwego przewodnika.  

Prawdziwe wyzwolenie moŜliwe jest na dwa sposoby. KaŜde zadanie na świecie przebiega na dwóch 
poziomach. Najpierw na subtelnym, a następnie na fizycznym. Kiedy buduje się dom albo przygotowuje plan, 
albo teŜ projekt czegokolwiek, to najpierw intelekt tworzy strukturę. Jest to forma subtelna. Następnie, kiedy 
znajduje ona odzwierciedlenie w formie mapy lub projektu na papierze, forma zbliŜa się do fizycznej. Dopiero 
gotowy budynek jest pełną formą fizyczną. Plan nie przechodzi bezpośrednio (z formy subtelnej) w formę 
fizyczną. Podobnie, nie dochodzi bezpośrednio do prawdziwego wyzwolenia [w formie fizycznej]. Nie jest tak, Ŝe 
czyjeś ciało osiąga prawdziwe wyzwolenie albo wolność od chorób, albo staje się „złote” [tzn. czyste]. Nie! Jaki 
rodzaj wyzwolenia ma miejsce najpierw? Najpierw musi mieć miejsce prawdziwe wyzwolenie duszy, na co 
składa się wyzwolenie umysłu i intelektu. Tak więc Ojciec, dawca prawdziwego wyzwolenia, przychodzi na ten 
świat w formie Brahmy, lecz nie daje [od razu] prawdziwego wyzwolenia duszy, czyli jej umysłu i intelektu. Co 

jest znakiem prawdziwego wyzwolenia umysłu i intelektu? Znakiem prawdziwego wyzwolenia jest 

intelekt, który nie błąka się w przepychu zniszczalnego świata. Intelekt powinien być 

uniezaleŜniony od ciała i cielesnych związków. Czym się powinien zajmować? Powinien podróŜować 

po sprawach Wiedzy. Powinien zajmować się myśleniem i rozwaŜaniem kwestii Wiedzy. Powinien 

być zajęty sprawami boskiej słuŜby i pamiętania NajwyŜszej Duszy oraz planowaniem nowego 

świata. To jest prawdziwe wyzwolenie intelektu. Jeśli umysł zajmuje się tworzeniem myśli przyziemnych, 
myśli o ciele i związkach cielesnych, myśli o interesach w celu zaspokojenia potrzeb brzucha, czy moŜna go 
nazwać wyzwolonym? Taka dusza nie zmierza ku wyzwoleniu. Wszyscy Brahma Kumar i Kumari powinni się 
sprawdzać, w ilu procentach ich umysły i intelekty osiągnęły prawdziwe wyzwolenie, a w ilu procentach 
zmierzają ku degradacji. To prawdziwe wyzwolenie najpierw osiąga jeden. Jeśli jedna dusza nie osiągnie 
prawdziwego wyzwolenia, jak inni go osiągną? Dlatego w indyjskiej tradycji stworzono opowiadanie o 
Bhagiracie, który sprowadził na ziemię rzekę Ganges. Jest to historia o inkarnacji Gangesu mówiąca, Ŝe 
Bhagirath odprawiał pokutę. Kiedy odprawiał pokutę rzeka Ganges przybyła z góry na ziemię, tzn.: wody 
Gangesu Wiedzy spłynęły na ziemię, ale wpłynęła do mózgu Shankara. Świat nie odniósł Ŝadnych korzyści. Co 
to znaczy? Znaczy to, Ŝe Ganges Wiedzy, który spłynął, nie dał światu wiele korzyści. Ale jest bramińskie 
dziecko, które rozwaŜając i przeŜuwając, wchłonęło esencję Gangesu Wiedzy, tzn. murli z 18 lat. Ganges 



wniknął w jego kędziory włosów i mózg. Nie chodzi tu o dosłowne wnikanie we włosy. Ganges wniknął w jego 
intelekt. Kiedy? Od 1969. Od tego czasu na scenie świata jest cały Ganges Wiedzy, ale nadal nie przyniosło to 
korzyści światu. Bhagirath musi powtórnie wykonać duchowe wysiłki dla dobra świata.  

Zatem tamten jest tym, który bierze fortunny rydwan; tym, który wchodzi w pewne bramińskie 
dziecko, sprawia Ŝe wykonuje ono duchowe wysiłki i w 1976 Ganges wiedzy w formie wiedzy zaawansowanej, 
ten właśnie Ganges Wiedzy spływa spośród loków na ziemię i zaczyna przynosić bramińskim dzieciom korzyści. 
Gdy ten Ganges Wiedzy zaczyna płynąc w intelekcie, rozpoczyna się prawdziwe wyzwolenie. Jeśli intelekt nie 
zgłębia i nie rozwaŜa kwestii wiedzy, naleŜy rozumieć, Ŝe dusza nadal jest chora. Nie osiągnęła prawdziwego 
wyzwolenia. Oto jest sam Prawdziwy Przewodnik.  

Przekazujcie punkty śrimatu kaŜdemu. Mówcie, Ŝe to jest śrimat [najwyŜsze wskazówki] NajwyŜszej 
Duszy Shivy przekazany poprzez Brahmę. On [Brahma] jest naszą matką Gitą. Jeśli matka Gita wchodzi 
równieŜ w Dadi Gulzar, ujawnia się i przekazuje wiedzę, są to dla nas takŜe najwyŜsze wskazówki, poniewaŜ 
jest to ścieŜka rodzinna (pravritti marg), na której oboje - zarówno matka jak i ojciec są darzeni szacunkiem. 
Murli to wiedza, którą wypowiedział NajwyŜsza Dusza poprzez Brahmę. Murli są naszą poezją, a wiedza 
wypowiadana poprzez Dadi Gulzar to nasza proza. Jednak Ojciec objaśnia te obie formy poprzez inne 
bramińskie dziecko, przychodząc w nim w formie nauczyciela. Śrimatem dla nas są lekcje NajwyŜszej Duszy 
Shivy [wypowiedziane] poprzez Brahmę i lekcje Brahmy [wypowiedziane] poprzez Dadi Gulzar. Jednak 
poniewaŜ nie zostały one właściwie zrozumiane, zaczął się konflikt pomiędzy bóstwami i demonami (Kaurawami 
i Pandawami). Baba wypowiedział wiele wersetów boskiej wiedzy (mahavakya), ale my ich nie rozumiemy. Jeśli 
nie znamy ich sekretów, to tak jakbyśmy nie ich rozumieli. Gdyby było inaczej to boskie słowa Shivy 
wypowiedziane na temat zniszczenia mającego nastąpić w 1976 roku, powinny być zupełnie zrozumiałe dla 
intelektu Brahmy. Nie powinny były okazać się fałszem. Zgodnie ze znaczeniem, jakie im przypisano, okazałyby 
się fałszem. W istocie fałszem nie były. Wersety NajwyŜszej Duszy są dokładne. KaŜde słowo jest na swoim 
miejscu. Tylko szaleńcy mówią bez sensu. NajwyŜsza Dusza tak nie mówi. NajwyŜsza Dusza Shiva mówił, Ŝe 
„ogień zniszczenia został wzniecony z ofiary Rudry Wiedzy” (Mu. 14.02.01 str. 3). Tak więc to „miejsce ofiarne” 
[czyli boska rodzina bramińska] będzie źródłem płomienia zniszczenia. Zatem gdzie jest źródło zniszczenia od 
1976? W świecie zewnętrznym czy w boskiej rodzinie? Wyłącznie w rodzinie, prawda? Tak więc NajwyŜsza 
Dusza NajwyŜszy Ojciec sam przychodzi i tłumaczy powiązania pomiędzy wersetami. Nie jest prawdą, Ŝe nie 
szanujemy wersetów Brahmy wypowiadanych poprzez Gulzar Dadi. Jednak, pomimo iŜ je szanujemy, nie 
rozumiemy ich. Dopóki NajwyŜsza Dusza Shiva Sam nie przyjdzie i nie objaśni nam znaczeń, nie są one dla nas 
śrimatem. W odniesieniu do śrimatu takŜe zostało powiedziane w murli: „Ojciec przychodzi do was bezpośrednio 
(sanmukh) i przekazuje śrimat” (Mu. 6.10.01 str. 1). W jaki sposób „przekazywanie śrimatu bezpośrednio” 
odnosi się do nas? Sanmukh oznacza bycie z kimś twarzą w twarz. NajwyŜsza Dusza Shiva przekazuje nam 
Śrimat przychodząc do nas bezpośrednio. Przekazuje nam go jako nauczyciel i prawdziwy przewodnik. Dlatego 
powiedziane zostało: „Dzieci, musicie przestrzegać śrimatu na kaŜdym kroku.” (Mu. 11.04.03 str. 1) Co to 
znaczy na kaŜdym kroku? Oznacza to, Ŝe cokolwiek robimy, jakiekolwiek zadania podejmujemy w Ŝyciu, 
najpierw musimy poprosić Ojca o śrimat. Jak to jest moŜliwe? MoŜemy prosić o śrimat wówczas, gdy NajwyŜsza 
Dusza Shiva jest obecny na tym świecie, gdy stoi przed nami. W jaki inny sposób moŜemy otrzymać śrimat? 
Tak więc pierwszą sprawą , którą naleŜy wyjaśnić odnośnie wagi śrimatu, jest: „poprzez kogo przekazywany 
jest śrimat i czym jest śrimat?”  

Następna sprawa, czy śrimat pochodzi od ojca, od nauczyciela czy teŜ od najwyŜszego przewodnika? 
Poprzez Bramę NajwyŜsza Dusza Shiva odegrał rolę matki. Rolę ojca - nauczyciela i prawdziwego przewodnika 
odgrywa później, ujawniając się poprzez bramińskie dziecko. Trzeba teŜ wyjaśnić, czym jest rola ojca. Jakie jest 
zadanie nauczyciela, a jakie [zadanie ma] satguru. Te terminy staną się jasne na podstawie działań. Trzecia 
kwestia - jeśli Brahma jest matką, to kto jest pierwszy matka czy ojciec? Ojciec będzie pierwszy. Kiedy to było? 
Powiedziane zostało w yagyi, Ŝe Brahma miał boskie wizje w 1936-37 i Ŝe NajwyŜsza Dusza wszedł w 

niego. Są to tylko pogłoski. Nigdzie w murli nie ma jasnej wzmianki, Ŝe w 1937 roku NajwyŜsza 

Dusza Shiva wszedł w ciało Dady Lekhraj, Brahmy. W murli jest powiedziane, Ŝe „były takie dzieci, które 
Mamie i Brahmie dawały wskazówki, zasiadały jako nauczyciele i prowadziły medytacje. ShivBaba wchodził w 
nie i dawał wskazówki. Postępowaliśmy zgodnie z ich wskazówkami  [tzn. Mama i Baba postępowali według tych 
wskazówek]. Dziś tych dzieci nie ma.” (Mu. 14.05.94 str. 5) Podobnie powiedziane zostało w innym fragmencie: 
„Ten, który był z nami od 10 lat, ona [tu wskazanie na kobietę] wchodziła w trans. Uczyli Mamę i Babę 
medytacji. Baba wchodził w nich i dawał wskazówki. Wzbudzały tyle szacunku. Znikły.” Jaki był powód? 
Dlaczego znikły? PoniewaŜ w tamtym  czasie nie było zbyt wiele wiedzy. Na tym polega specjalna róŜnica 
pomiędzy matką i ojcem. Matka jest uczuciowa, a ojciec racjonalny. Ojciec ma wielki intelekt. Matki Ŝyją w 
czterech ścianach domu. Mają gorące serca, ale ich intelekty nie są tak wielkie. To samo dotyczy 
nieograniczonej matki i ojca.  

Na początku yagyi Brahma Baba doświadczył boskich wizji. Miał wizje załoŜenia, zniszczenia, 
czteroramiennego Vishnu (Vishnu Chaturbhuj) i Krishny mieszkającego w Vainkunth, tzn. w krainie Vishnu 
(Vainkuntha vaasi Krishna). Jednak nie mógł zrozumieć znaczenia tych wizji. W murli było wspomniane, Ŝe 



„Baba był zdezorientowany. Nie był w stanie nic zrozumieć. Pojechał do Varanasi. Siedział na murach i rysował 
obrazy. Jednak nadal nic nie rozumiał.” (Mu. 3.07.99 str. 2) Pytał swoich guru w Sindh Hajdarabadzie, czy to 
oni dali mu te wizje? To było dowodem jego niewiedzy. W tamtym czasie Baba utracił wiarę w guru. W Ŝyciu 
ludzie mają róŜne doświadczenia z róŜnymi osobami. Baba poznał kogoś takiego, kto okazał się wobec niego 
najbardziej uczciwym. Baba darzył go największym zaufaniem; był to jego partner w biznesie, któremu 
przekazał cały sklep z biŜuterią w Kalkucie. Wcześniej był on [partner] zwykłym pracownikiem w jego sklepie. 
Dlatego powiedziane jest (w murli): „Ten, który był z nami od 10 lat.” Od ilu lat był z Babą? Od 10. Baba 
uwaŜał go za najbardziej godnego zaufania, zdolnego i szczerego. Powierzył mu cały sklep, pracę i obowiązki, a 
koszty wziął na siebie. Tak jak ludzie robią to na świecie. Ludzie powierzają pola komuś znającemu się na 
rolnictwie i mówią, Ŝe połowa plonów będzie zapłatą za pracę, a połowa naleŜna jest właścicielowi. W ten 
sposób strony stają się partnerami.  

Brahma Baba przypomniał sobie o partnerze. Kiedy? Kiedy czuł się zdezorientowany. Tak więc pojechał 
do Kalkuty, aby się z nim spotkać. Dlatego powiedziane jest w avyakt vani. MoŜna ukryć murli, ale co zrobią z 
avyakt vani, które wydrukowali, opublikowali i które trafiły do tylu rąk? W tym  avyakt vani Baba zapytał: 
„Gdzie znaleziony został ten rydwan? We wschodnim Bengalu.” [Ktoś ze studentów powiedział: „To o Brahmie 
mówią, Ŝe pochodzi ze wschodniego Bengalu.”] Czasami mówią, Ŝe miał boskie wizje w Sindh Hajdarabadzie, Ŝe 
Shiva NajwyŜsza Dusza wszedł w niego i  zaczął mówić: Shivoham, Shivoham [Jestem Shiva]. [Ktoś powiedział: 
„Nie, tam był partner, sklep jego naleŜał do Brahmy.”] Co napisano w ksiąŜce o historią Ŝycia Brahmy? Brahma 
doświadczył boskich wizji w Sindh Hajdarabadzie. Zostawił duchowe zgromadzenie i udał się do pokoju. Tam 
zaczął mówić: „Shivoham, Shivoham.” [Ktoś powiedział: „Tak zostało  napisane.”] Jeśli tak, to czy wówczas 
Shiva wszedł w niego? [Ktoś powiedział, Ŝe powiedziano, iŜ miał teŜ dom w Kalkucie.] Jak dwie róŜne rzeczy 
mogą jednocześnie okazać się prawdziwe? Rydwan ojca znalazł się w Sindh Hajdarabadzie czy w Kalkucie? 
Wybierzcie jedną rzecz. Mówiąc dwie róŜne rzeczy, dowodzicie jedynie tego, Ŝe mówicie o róŜnych sprawach. 
[Zostało to powiedziane z dwóch perspektyw. Chodzi o oba rydwany: tymczasowy i stały.] Baba powiedział w 
murli, Ŝe „czym innym jest doświadczenie wizji, a czym  innym wejście (w ciało) (Mu. 19.01.01 str. 4). Nie 
naleŜy przyjmować wszystkiego, co inni mówią. To ludzie powiedzieli, Ŝe NajwyŜsza Dusza Shiva wszedł w 
Brahmę w 1937. Baba nigdy tego w murli nie powiedział i nie moŜna teŜ tego dowieść na podstawie 

murli. Na podstawie murli moŜna udowodnić, Ŝe Baba nie wypowiadał wcześniej murli. W murli jest taki 
werset: „Na początku Baba nie wypowiadał murli. Murli zaczęły się od Karachi.” (Mu. 13.06.01 str. 1) Kiedy 
zaczęły się murli? Murli zaczęły się od Karachi. A gdzie są początki tej grupy, w Sindh Hajdarabad, czy w 
Karachi? Duchowa szkoła miała swoje początki w Sindh Hajdarabad, prawda? Tam doświadczył wizji. Do Karachi 
przybyli później. Kiedy państwo dzieliło się na Indie i Pakistan, duchowa szkoła przeniosła się do Karachi. Po 
podziale panny i matki Ŝyjące w zniewoleniu (bandeli kanyaen mataen), którym zabraniano uczestniczyć w 
duchowej szkole w Sindh Hajdarabadzie, miały szansę zorganizować się w grupy liczące po kilka osób (5, 8, 10, 
15) i przybyły pośpiesznie do Baby. Więc wszyscy tam się zebrali. Gdzie? W Karachi. Kiedy zebrała się cała 
grupa, NajwyŜsza Dusza Shiva wszedł w Brahmę i zaczął wypowiadać murli. Dlatego teŜ w wersetach murli 
powiedziane zostało: „W jaki sposób moŜna rozpoznać, Ŝe jest w nim Bóg Ojciec? Kiedy wygłasza On murli, 
kiedy wypowiada wiedzę.” (Mu.  16.10.84 str. 2) Murli wypowiadane poprzez usta Brahmy zaczęły się od 
Karachi. Od tamtego czasu moŜna dowieść obecności NajwyŜszej Duszy w Brahmie. Jest jeszcze jeden dowód. 
Powiedziane jest, Ŝe „wiek Brahmy wynosi 100 lat.” (Mu. 13.02.91 str. 2). Baba powiedział teŜ, Ŝe „wejście w 
ciało ma miejsce w wielu 60 lat.” (1.11.99 str. 2) Brahma Baba miał  60 lat w 1948 roku. Wiek 100 lat osiąga w 
1988. Gdyby to był rok 36, wtedy 100 lat ukończyłby w 1976. Gdyby osiągnął pełny wiek w 1976, wówczas w 
76 zakończyłaby się rola ciała subtelnego. Ale rola 100 letniego Brahmy włączając ciało fizyczne i subtelne nie 
kończy się w 1976. Wskazówka została przekazana w roku 1987-88, kiedy Brahma Baba nie przyszedł w ciało 
Gulzar Dadi w Mount Abu. „Teraz jest czas, kiedy z jednej strony wschodzi słońce wiedzy, a księŜyc wiedzy 
zachodzi.” Tak więc moŜna udowodnić, Ŝe wejście NajwyŜszej Duszy w ciało Brahmy Baby miało miejsce w 
1948, kiedy wszyscy zgromadzili się w Karachi. Czy przedtem NajwyŜsza Dusza Shiva nie odgrywał Ŝadnej roli? 
Odgrywał, ale nie poprzez Brahmę Babę. Odgrywał rolę poprzez tego, który zasiał nasienie wiedzy takŜe w 
Brahmie. Był to jego wspólnik. „Alaf otrzymał Allaha (czyli Boga), a Be, czyli całe królestwo przekazał 
partnerowi.” (Mu. 21.05.02 str. 2) Kim jest Alaf? A kim jest Be? Ten, w którego NajwyŜsza Dusza Shiva wszedł i 
wyjaśnił Brahmie Babie znaczenie wizji, to Alaf. Brahma Baba, który przejął kontrolę nad całą grupą, to Be.  
Więc komu powierzono Be, czyli całe królestwo? Partnerowi. Jeden jest dla drugiego jest partnerem. W 
początkach Yagyi doszło między nimi do starcia. Jest o tym wzmianka w avyakt vani. „Kiedy zapłonął ogień 
zniszczenia? JuŜ na samym początku yagyi, wraz z płomieniem załoŜenia. Kto stał się  instrumentem? Brahma, 
ojciec i bramińskie dzieci stały się instrumentami w roznieceniu ognia zniszczenia.” (A.V. 3.02.74 str. 173) 
Zatem ten, kto rozniecił ogień, będzie musiał dokończyć dzieła teraz na końcu, poniewaŜ zniszczenie jest 
dobroczynne. Dopóki ogień zniszczenia nie osiągnie pełni, koraliki mala nie mogą zostać ujawnione. Kiedy 
wlewa się obiatę do ognia ofiarnego, ci, którzy nie są słabi w składaniu ofiary, odsuwają dłonie z nad ognia. 
Część ich ofiary trafia w płomienie, część poza. Nie są w stanie w pełni ofiarować swojego ciała, umysłu i 
pieniędzy. Kiedy ujawnią się ci silni Braminowie, z których ma być przygotowana mala? Kiedy ogień zniszczenia 



zapłonie z pełną siłą. Nie ma czego się obawiać. Jest to powód do radości. Słabe dusze będą się bać, a potęŜne 
dusze osiągną jeszcze większą siłę.  

Na początku yagyi doszło do starcia pomiędzy ojcem a Brahmą odnośnie pewnych spraw dotyczący 
yagyi. Do tych starć doprowadziło zaledwie kilkoro dzieci. Do yagyi zaczęły przychodzić dusze innych religii. 
Ojciec nie chciał, aby pozostawały wewnątrz. Tamta walka trwa do teraz. Weszło do yagyi kilka takich dusz, 
którym moŜna pozwolić przychodzić na duchowe spotkania, ale nie powinno się im pozwalać Ŝyć wewnątrz. 
Jednak doszło do tego właśnie. Serce matki jest łagodne. Matka nie potrafi oddzielić od łona swoich dzieci, czy 
to ślepe, czy z jednym okiem, czy złodziej, czy bandyta. Brahma Baba odmówił oddzielenia tych dzieci od 
siebie. To nie podobało się ojcu i tak powstało tarcie. Dzieci wzięły stronę matki. Walczyły po stronie matki. 
Strona ojca i ci którzy idą za nim opuścili yagyę. Jest to grupa dusz podobnych do Ojca Rama. W murli zostało 
wspomniane: „Ram nie zdał.” (Mu. 11.10.87 str. 2). Nigdy nie powiedziano: „Ram nie zda.” Nie powiedziana w 
murli o czasie przyszłym.  

„Ram nie zdał.” oznacza, Ŝe to się stało [w przeszłości]. Bramińskie dziecko nie zdało podczas studiów. 
Nie zdało, zatem zdobyło doświadczenie. Ogłoszono jego wynik i powiedziano, Ŝe „pójdzie do jugi srebrnej i 
stanie się członkiem rodu KsięŜyca (candravashi).” Czasem bywa i tak. Dzisiaj, na kursach prawa, ci, którzy nie 
są w stanie skończyć studiów ostatniego roku, odbywają praktyki w biurze podatkowym.  Stają się „ex”, ale nie 
oznacza to, Ŝe są całkowicie bezuŜyteczni. Tak samo ci, którzy nie zdali na początku, zostali przydzieleni do 
rodu srebrnej jugi. Teraz Baba mówi, Ŝe „wysiłki tych dzieci, które raz będąc Braminami opuściły swoje ciała, 
nie mogą pójść na marne. Ponownie narodzą się jako bramini i będą czynić duchowe wysiłki.” Niektóre dusze z 
początków yagyi, ojciec Ram i ci którzy podąŜają za nim, specjalne dusze Kshatriyów [warna wojowników], 
rządziły Indiami w specjalny sposób. Braminowie nie rządzili. Śudrowie [najniŜsza warna w społeczeństwie 
Indii] rządzili niewiele. Która warna rządziła przede wszystkim? Kshatriyowie. Specjalne dusze warny 
Kshatriyów ponownie się rodzą, a w 1976 , kiedy Brahma początków yagyi [Adi Brahma] kończy 100 lat, 
ponownie zaczynają się ujawniać. Kim jest Adi Brahma? TenŜe Prajapita.  

Kiedy Brahma Baba opuścił ciało, ta właśnie dusza, Prajapita, ponownie wchodzi do yagyi. Dusza, która 
towarzyszyła Prajapicie, która została rozpoznana jako Yagyamata (matka Yagyi i rodziny boskiej), takŜe 
opuszcza ciało, a po odejściu Mamy, ponownie przychodzi do yagyi. To tak jak w dŜungli – dŜungla nigdy nie 
jest pusta, zawsze jest w niej lew i lwica w postaci króla i królowej. Kiedy Brahma i Saraswati odchodzą, dwie 
inne dusze zajmują ich miejsca. Nie ma równych im w wiedzy, medytacji, przyswajaniu boskich cnót i słuŜbie. 
Na początku pozostają w ukryciu, a później się ujawniają. W czasie pomiędzy 1966 a 1969 Baba dodał słowo 
‘Prajapita’. Na starym obrazie Trimurti napisane jest „Brahma Kumari Ishwariya Vishwa Vidyalaya”. Na tym 
obrazie nie ma słowa „Prajapita”, poniewaŜ wykonano go wcześniej. Podobnie w przypadku obrazu drzewa 
ludzkości, napisane jest: „Brahma Kumari Ishwariya Vishwa Vidyalaya”. Ten obraz takŜe wykonany został 
wcześniej. Słowo „Prajapita” zostało dodane, kiedy odeszła Mama i Ram wszedł do yagyi. Wówczas dodano 
słowo „Prajapita”. W dolnej części obrazu Lakshmi i Narayana oraz Drabiny napisano „Prajapita Brahma Kumari 
Ishwariya Vishwa Vidyalaya”. [Wcześniej] nie było potrzeby wspominać o duszach, których nie było w yagyi. 
Kiedy przyszły do yagyi, Bóg Ojciec Shiva takŜe zaczął o nich dzieciom przypominać . Ile lat upłynęło od 1969-
70? 6-7 lat. MoŜecie liczyć do 1975. Rok 1976 ogłoszono uroczyście rokiem ujawnienia ojca. Wydano równieŜ 
wskazówki dla zagranicy, Ŝe 1976 jest rokiem ujawnienia ojca. Jeśli ktoś zapyta: „Dlaczego rok ujawnienia 
obchodzono w 1976?” Czy nie wykonywano zadania ujawnienia przez poprzednie 40 lat? Czy nie kontynuowano 
tego zadania po 1976? Dlaczego właśnie w 1976 świętowano ujawnienie ojca? Sekret w tym, Ŝe w 1976 ojciec 
[Śiwa] został ujawniony w formie ojca. Była o tym wzmianka w  avyakt vani. Powiedziano, Ŝe „cudzoziemcy 
rozpoznają ojca pierwsi. Ujawnienie ojca odbędzie się poprzez cudzoziemców.” (A.V. 17.05.98 str. 3) Nawet to 
zrozumiano błędnie. Uznali, Ŝe światowi cudzoziemcy, którzy są bogaci i podróŜują samolotami, ujawnią ojca. 
To nie tak. Ujawnienie ojca odbywa się poprzez wielkie dusze, 108 dzieci ojca, które stają się koralikami mala, 
te które przez wiele wcieleń są królami. Wielcy tego świata nie mogą ujawnić ojca. Tylko biedne dzieci ojca 
mogą go ujawnić. Są one duszami - nasionami naszego bramińskiego świata. Były na początku yagyi, odeszły w 
trakcie i ponownie wróciły. Czy te dusze-nasiona, które nie chciały utrzymania Brahmy w jego cielesnej formie, 
będą pamiętać jego formę cielesną, czy będą pamiętać bezcielesny punkt światła? Kogo będą bardziej 
pamiętać? Bardziej będą pamiętać punkt światła. A te, które otrzymały utrzymanie cielesnego Brahmy i które 
bawiły się na łonie cielesnego, będą bardziej pamiętać formę cielesną czy punkt światła? Bardziej będą 
pamiętać cielesne medium. Zatem czy to intelekty tych dzieci, które pamiętają w intelektach punkt świata i 
przebywają jego towarzystwie staną się subtelne, czy teŜ subtelne staną się intelekty tych, które pamiętają 
formę fizyczną? Te nowe dzieci, które pamiętają punkt światła i które ponownie przyszły do yagyi, te, które nie 
otrzymały cielesnego utrzymania przypomną sobie punkt światła spontanicznie, a ich intelekty staną się 
wyostrzone i subtelne. Zaś intelekty tych, które pamiętały formę cielesną, z powodu pamiętania cielesnej formy 
stają się cielesne. Subtelne sekrety wiedzy nie mieszczą się w cielesnych intelektach. 

Dlatego ten spektakl jest spektaklem bez początku. „Te dzieci z początków, które były pierwsze, 
ponownie rodzą się, przychodzą na końcu, czynią szybkie  wysiłki i stają się pierwsze.” (Mu. 19.12.01 str. 2) Te 
dzieci, które przychodzą pierwsze, te, które stają się koralikami mala 108, są dziećmi ojca, które ujawniają ojca 



w świecie. Te dzieci, poprzez subtelny stan intelektów, subtelne myślenie i głębokie rozwaŜania, mogą 
przekazać wiadomość  duszom całego świata, słuŜąc umysłem. Jednak nie wykonają tego zadania, dopóki 
wszystkie sekrety nie wyklarują się w ich intelektach. Kiedy wszystkie sekrety będą jasne, wykonanie zadania 
nie będzie trwać długo. Baba wspominał w avyakt vani o dzieciach-nasionach, które są videshi (dusze grające 
role w religiach innych niŜ religia ojca). Mówił: „Jest czterech synów sławnych jako synowie [zrodzeni z] umysłu 
(manas) Brahmy – Sanat, Sanatan, Sananadan, Sanat Kumar. ” Spośród nich Sanat Kumar pokazywany jest 
[jako dziecko] w wieku 5-6 lat. Chodzi tu o wiek subtelny (alaukik). Od 1969-70 do 1975 takie 5-6 letnie dzieci 
ujawniają ojca w Delhi. Jeden wśród nich jest nasieniem Adi Sanatan Devi Devta Dharm (religii bóstw). 
Pozostali trzej to nasiona islamu, buddyzmu i chrześcijaństwa. Te dzieci, które są videshi, pierwsze rozumieją 
głębię wiedzy i ujawniają ojca w bramińskim świecie. Więc 1976 rok był rokiem ujawnienia ojca. Ojciec zostaje 
ujawniony przez cudzoziemców. W rzeczywistości był to [czas jak] środek nocy, północ. Videshi uwaŜają północ 
za początek dnia. Hindusi uznają, Ŝe nowy dzień, nowa data zaczyna się wraz z pojawieniem się słońca. Dlatego 
Baba powiedział: „Kto zostanie zrodzony wcześniej – ojciec czy dziecko? Narodziny Shiva, zatem i narodziny 
Gity, a następnie są narodziny Krishny.” (Mu. 14.02.01 str. 2)  Wraz z narodzinami Shivy, mają miejsce 
narodziny Gity. Jak tylko Shiva wchodzi w ciało, zaczyna wypowiadać wiedzę Gity. W rezultacie rodzi się 
Brahma Baba na poziomie subtelnym (alaukik). Na samym początku Brahma Baba przypomniał sobie, Ŝe jest 
duszą Krishny, a w tym wcieleniu ma grać rolę Brahmy; Ŝe od niego zacznie się załoŜenie nowego świata; 
poprzez niego nastąpi załoŜenie klanu bramińskiego. Baba bardzo mocno wierzył, poniewaŜ doświadczył wizji. 
Prajapita nie miał wizji. NajwyŜsza Dusza Shiva odegrał poprzez niego rolę Panditji (uczonego, który opowiada, 
ale sam nie praktykuje), który nie doświadcza boskich wizji. I tak, gdy w yagyi doszło do starcia, uczuciowy 
Brahma pozostał stabilny, a Prajapita odszedł. Prajapita to intelektualista, a w tamtym czasie intelekt ojca nie 
otrzymał pełnej dawki wiedzy. Dawka wiedzy pełna jest wówczas, gdy otrzymuje się kompletną wiedzę o kole 
spektaklu świata. Om shanti.  



Punkty murli  
 
- Teraz zbliŜa się Shiv Jayanti. Powinniście stworzyć dokładny obraz Trimurti Shivy. Dlaczego nie stworzyć 

dokładnego obrazu Brahmy, Vishnu i Shankara? (Mu. 19.01.75 str. 3) 
 
- W obrazie Trimurti Shivy jest cała wiedza, nie ma jedynie obrazu Shivy – dawcy wiedzy. Jest obraz tego, 

który otrzymuje wiedzę. (Mu. 23.01.75 str. 2) 
 
- Wszystko jest na obrazie Trimurti. Z jednej strony trzeba postawić obraz Krishny, a z drugiej strony 

Trimurti Shivę. (Mu. 4.09.85 str. 1) 
 
- Wszystko naleŜy wyjaśnić na jednym tylko obrazie Trimurti. Wierzycie, Ŝe to jest wasz matka i ojciec. Od 

nich otrzymujecie dziedzictwo. (Mu. 12.03.87 str. 25) 
 
- My siedzimy tutaj, tam tworzą teraz obrazy. Obraz Trimurti równieŜ powinien być duŜy, tak Ŝeby kaŜdy z 

daleka mógł zobaczyć. Baba cały czas daje wskazówki. Napisy na obrazie takŜe powinny być wyraźne. (Mu. 
27.09.97 str. 4) 

 
- Bardzo dobrze jest tłumaczyć na podstawie tego obrazu. Jak Brahma staje się Vishnu, jak Vishnu staje się 

Brahmą? Nikt inny nie jest w stanie tego zrozumieć. Potrzebna jest metoda wyjaśniania.  (Mu. 6.03.99 str. 
2) 

 
- Poprzez Bahmę załoŜenie – to jest napisane. Obraz Trimurti jest numerem jeden. Trimurti i Koło – na tym 

obrazie moŜna wyjaśniać w sposób całkowicie klarowny. (Mu. 31.10.01 str. 2) 
 
- Baba wyjaśnił, Ŝe na wystawach najpierw naleŜy tłumaczyć na podstawie obrazu Trimurti. Ten tutaj to jest 

wasz Baba, tamten to Dada (starszy brat). W jaki sposób da wiedzę, w jaki sposób da dziedzictwo? Jedynie 
Bharatvasi [dusze będące oryginalnymi mieszkańcami Bharatu] otrzymują dziedzictwo. (Mu. 1.11.01 str. 2) 

 
- Na samym początku naleŜy objaśniać Trimurti. Najpierw trzeba przedstawić ojca. Tamten jest najwyŜszy. 

Następnie Brahmę, Vishnu, Shankara. Następnie Lakshmi i Narayana. Najpierw powiedzcie, Ŝe jest 
nieograniczony ojciec, od którego bierzemy nieograniczone dziedzictwo raju. (Mu. 2.11.01 str. 2) 

 
- Moją formą jest bezcielesny punkt. Więc z pewnością przyjdę w ciało Prajapity Brahmy. Prajapita musi być 

tu, ale ciało będzie stare. Ten Brahma jest stary, a obok stoi nowy Vishnu. IleŜ jest wiedzy w obrazie 
Trimurti. (Mu. 14,12.01. str. 2) 

 
- ŚcieŜka Trimurti, dom Trimurti – ojciec równieŜ wyjaśnia te znaczenia, to jakie zadania wykonuje przez te 

trzy postaci. Poprzez Brahmę załoŜenie... Usunęli z Trimurti Shivę i zniszczyli obraz. Teraz wiecie, ile 
sekretów jest w Trimurti. (Mu. 12.11.01. str.1)  

 


