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„W wieku zbieŜnym ojciec, który przekształca linie losu, 

 gra rolę przed [oczami dzieci]”. (avyakt vani. 1.01.75 str. 317) 
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Informacja na temat tłumaczenia: 

KaŜde tłumaczenie murli, avyakt vani lub literatury ShivBaby, jest tłumaczeniem bezpośrednio wypowiedzi 
ustnej lub zapisu lekcji ShivBaby. ShivBaba posługuje się językiem hindi. Zgodnie ze wskazówkami ShivBaby 
tłumaczenie powinno przede wszystkim być moŜliwie najbardziej bliskie brzmieniu wersji oryginalnej, nawet 
jeśli ucierpi na tym styl w języku tłumaczenia.  

 
 

Dobra wiadomość od NajwyŜszego Ojca 
 
„Teraz zgodnie ze śrimatem NajwyŜszego Ojca NajwyŜszej Duszy sprawnie i szybko kończy się praca załoŜenia 
królestwa Rama poprzez mające się ujawnić w niedalekiej przyszłości 108 zwycięskich dzieci; bez [korzystania] 
z jakichkolwiek datków czy dotacji, a dzięki [ofierze] własnych ciał, umysłów i bogactwa.” „ W jaki sposób 
zostanie stworzony szlachetny złoto wieczny świat bóstw przekształconych z braminów wieku zbieŜnego zgodnie 
z zasadą nar se Narayan i nari se Lakshmi (ze zwykłego męŜczyzny w Narayana i ze zwykłej kobiety w 
Lakshmi)? W jaki sposób dojdzie do wielkiego zniszczenia obecnego zdegradowanego świata braminów wieku 
zbieŜnego? Przyjdźcie, posłuchajcie i zrozumcie to w oparciu o wersety boskie i cztery główne obrazy Trimurti, 
Drzewa cyklu, Lakshmi i Narayana itd. przygotowane zgodnie z boskimi wizjami.”  
 
Obecnie większość Brahma Kumar i Kumari zadaje takie pytanie: Jeśli jest rola Shankara, to dlaczego w murli i 
avyakt vani Baba nie powiedział wyraźnie, Ŝe tak jak w rzeczywistości miała miejsce rola Brahmy, tak i będzie 
miała miejsce rola Shankara? Wyraźną odpowiedzią na to pytanie jest to, co powiedział Baba w murli: „Tym, 
którzy z braminów mają się stać prawdziwymi bóstwami, wystarczy sugestia.” „Jaki sens miałby egzamin, 
gdyby zostało to powiedziane wprost? Rozpoznanie ojca jest egzaminem. Test, czy inaczej egzamin rozpoznania 
ojca jest największym egzaminem.” Głównym przedmiotem wiedzy jest właśnie rozpoznanie ojca. Bez zdania 
tego egzaminu, nie moŜe dopełnić się podróŜ pamiętania. Dlatego teŜ w murli i avyakt vani Baba wypowiedział 
wiele wersetów, aby umoŜliwić rozpoznanie nowej roli NajwyŜszej Duszy. Niewielka ich część znajduje się w tej 
ksiąŜeczce. Zapoznając się z nimi kaŜdy bramin moŜe zdecydować samodzielnie na temat nowej roli ojca. 
 
17.11.94 roku w avyakt vani BapDada powiedział o wschodnim obszarze (Bengalu): „Wschodni obszar jest 
niezwykle fortunny. Dlaczego jest fortunny? PoniewaŜ jest ziemią inkarnacji i działania ojca i Brahmy Ojca.” Jest 
tu wyraźna wzmianka o tym, w czyje zwykłe ciało wszedł na początku i działał NajwyŜszy Ojciec NajwyŜsza 
Dusza Shiva. W tym samym avyakt vani Baba powiedział na temat Utrat Pradesh: „W załoŜeniu U.P. ma 
specjalną rolę. I Delhi ma swoją rolę, więc i U.P. ma swoją rolę. I dlatego są [tu] specjalne, fortunne dusze 
instrumentalne.” 
 
W roku 1976 obchodzono rok ujawnienia ojca, kiedy ShivBaba zasiewał nasiona wiedzy w duszach-nasionach 
odwiecznej dharmy bóstw (adi sanatan devi devta dharm).Te właśnie dusze znane są w rodzinie bramińskiej 
pod fizyczną nazwą „grupy zaawansowanej”.  
 
 

Cudowna rola Trimurti Shivy (Shankara) w Farrukhabadzie. 

„Dlaczego czynicie zniszczalnym niezniszczalny związek mówiąc ‘Baba odszedł’? Tylko rola się zmieniła. Tak jak 
wy zmieniacie miejsca słuŜby, Ojciec Brahma takŜe zmienił miejsce słuŜby. Forma jest taka sama. SłuŜba jest 
taka sama. Obecnie trwa rola tysiąc-ramiennego Brahmy. Tylko dlatego, ta forma Brahmy jest czczona i 
pamiętana w świecie cielesnym. Ramiona nie mogą pracować bez Ojca. Ramiona ujawniają Ojca. Pracują 
poniewaŜ jest tam ten, który sprawia, Ŝe pracują. (avyakt vani 18.1.78 str. 35]” 

I 

Nie Shiva, a jedynie Brahma wchodzi w ciało Gulzar Mohini. 

„Czy (ShivBaba) przyjdzie w ciało czystej dziewicy? Jednak nie ma takiej zasady [prawa]. W jaki sposób ojciec 
‘pojedzie’ na dziewicy?” (Mu. 15.10.69, str. 2) „Ja przychodzę w (pełen Ŝądzy) cierń numer jeden i czynię go 
kwiatem numer jeden.” (Mu. 26.02.74 str. 2) Baba wyjaśnia, Ŝe „ten w którego [Shiva] wszedł, takŜe słucha.” 
(Mu. 04.09.73) „Ja nie wchodzę w bóstwo Brahmę – mieszkańca rejonu subtelnego.” (Mu. 4.11.72, str. 1). 
„Nie moŜna przywoływać Baby. Baba musi przyjść sam.” (Mu. 12.04.76 str. 2) „Wchodzi jedynie w tego, kto 
ma rolę w spektaklu i nadaje mu imię Brahma. (...) Jeśli wejdzie w innego, to takŜe trzeba nadać mu imię 
Brahma.” (Nikt jeszcze nie nazwał Dadi Gulzar Brahmą.) (Mu. 19.03.78 str. 2) „Nie moŜna określać 
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[mianem] ‘murli’ tymczasowej usługi, którą wykonują posłańcy. W tych ‘murli’ nie ma magicznej siły. W murli 
BapDady jest magiczna siła. Dlatego naleŜy powtarzać te murli, które zostały wypowiedziane.” (avyakt vani 
21.01.69 str. 20) „Nikt nie wie, kiedy przychodzę. […] Kiedy miało miejsce wejście, kiedy wszedł w rydwan? 
Nie wiadomo.” (Wiadomo jest, kiedy ma miejsce wejście w Gulzar.) (Mu. 26.01.68) 
 

II 

Wszystkie korzyści dzięki bezpośredniemu utrzymaniu (palna) poprzez formę cielesną  

„Bóg jest bezcielesny, kochać go trzeba w cielesnym. Jak będziecie kochać bezcielesnego?” (Mu. 1.11.92) 
„ShivBaba jest bezcielesnym ojcem. Prajapita Brahma jest cielesny.” Teraz bierzecie dziedzictwo (raju) od 
bezcielesnego ojca poprzez cielesnego.” (Mu. 17.01.90) „Nieograniczony ojciec jest bezcielesny. Jeśli nie 
przyjdzie w cielesnego, to jak otrzymacie dziedzictwo (raju)? Więc (teraz właśnie) ShivBaba adoptuje poprzez 
Prajapitę Brahmę (stwarza Prajapita Brahma Kumar/i) i daje [im] dziedzictwo.” (18.01.90) „Jeśli joga i wiedza 
miałaby być nauczana poprzez inspirację, to ojciec mówi – ‘po co ja przychodzę na ten nieczysty świat?’ 
Inspiracja, błogosławieństwa – wszystko to naleŜy do ścieŜki kultu (cielesnych guru).” (Mu. 8.08.76. str.3) 
„Świętujcie Shivratri ujawnienia Shivratri. Wszyscy powinni zauwaŜyć kto to jest? Z kim nawiązuje się związki? 
Niech wszyscy doświadczą, Ŝe tutaj moŜna otrzymać wszystko, co jest potrzebne. Tu otrzymuje się klucz do 
skarbca całego szczęścia.” (avyakt vani 3.-2.79) „Wy szlachetne dusze otrzymujecie śrimat bezpośrednio od 
ojca, nie poprzez inspiracje albo dotknięcia. Jesteście z ust zrodzonym potomstwem i słuchacie bezpośrednio z 
ust.” (avyakt vani 24.05.77 str. 170) „Dzieci otrzymały od ojca obietnicę, ‘będziemy iść razem, umrzemy razem 
i razem zwycięŜymy to znaczy (będąc Ŝywymi) zakończymy role.’ (...) Czy moŜe on w połowie (w 1969) 
odejść? Czy fundament, który stał się instrumentem w zadaniu załoŜenia (stolicy), moŜe odejść w trakcie 
[trwania pracy]?” (a.v. 30.06.74 str. 244) „Tutaj (w wieku zbieŜnym) ojciec mówi: ‘zawsze moŜecie się [ze 
mną] bawić, w jakiejkolwiek formie chcecie. MoŜecie stać się dziećmi i bawić się, moŜecie mnie uczynić 
dzieckiem i bawić się, moŜecie mnie uczynić towarzyszem i bawić się. Nigdy nie otrzymacie takiej 
niezniszczalnej (Ŝywej) zabawki, która ani się nie zepsuje, ani nie połamie, ani nie trzeba będzie na nią 
wydawać pieniędzy.” (Do tej kategorii nie zalicza się ani Brahma Baba ani Dadi Gulzar) (avyakt vani 
7.01.80) „Dopóki są ich ciała, ja będę dawał wiedzę. Kiedy zostanie ustanowione królestwo (Lakshmi i 
Narayana), będzie miało miejsce zniszczenie, a ja odejdę.” [Mu. 1.12.73. str. 3] „W tym wieku zbieŜnym ojciec 
przychodzi, pozostaje w nich (w Prajapicie i w Brahmie) przez 50-60 lat i przekształca ich.” (Mu. 26.11.72 
str. 3) „To jest rydwan ShivBaby. Ten, który cały świat czyni niebem. (Kto? Shiv-Shankar) (Mu. 11.11.75) „Na 
tym cielesnym świecie, tymi fizycznymi oczami widzieć obu ojców jedząc, pijąc, chodząc, mówiąc, słuchając, 
doświadczając kaŜdego zachowania, widzieć tego, który nie ma wizerunku w tym, który ma wizerunek 
(Shankar) – oto jest wzniosłe szczęście bramińskiego Ŝycia.” (Prawo do tego szczęścia mają nie tylko didi, 
dadi, dada itd. wielcy maharathi. To jest prawo kaŜdego bramina.) (Av. 3.5.84. str. 287) „Kiedy 
przychodzi ojciec, to wielcy ludzie okazują się jedynie wielkimi głupcami. (...) Kto nie potrafi poznać ojca, jest 
głupcem, prawda? Oni świętują pamiątkę swojej głupoty z poprzedniej kalpy (w nagrywaniu wieku 
zbieŜnego). Całą pracę wykonują na opak. Ojciec mówi: ‘Poznajcie mnie.’ Oni mówią: ‘Ojca nie ma.’ To znaczy 
[mówią] na odwrót, prawda? Wy mówicie: ‘Ojciec przyszedł.’ Oni mówią: ‘To jest niemoŜliwe (w fizycznym 
wymiarze).’ (...) Doszło do wielkiej ekspansji (w słuŜbie), ale esencją jest wzniosłe spotkanie ojca i dzieci.” 
(avyakt vani 21.03.81) „Największym widocznym owocem wieku zbieŜnego jest to, Ŝe spotyka się samego ojca 
w formie ujawnionej. NajwyŜsza Dusza takŜe przychodzi w fizyczną formę, w fizyczną ludzką formę, aby się 
spotkać. W tym owocu są wszystkie inne owoce.” (a.v. 31.05.77 str. 202) „Tutaj słuchacie bezpośrednio przed 
[ojcem]. Szczęściem jest być bezpośrednio przed nim. Dlatego teraz pojawiają się takŜe taśmy. Potem pojawi 
się takŜe telewizja, (aby doświadczać bycia bezpośrednio przed nim).” (Mu. 8.03.63). „Pewnego dnia pojawi się 
takŜe w telewizji, ale nie kaŜdy będzie mógł go zobaczyć. Ludzie będą widzieć, jak Baba wypowiada murli. Będą 
takŜe słyszeć jego głos.” (Mu. 23.08.73 str. 3) „Pojawi się takŜe telewizja, będzie moŜna usiąść gdziekolwiek i 
oglądać. To jest Brahma, ShivBaba przyszedł w niego. ShivBaba wypowiada murli. W przyszłości takŜe to się 
pojawi.” (Mu. 26.6.70. str. 3) „Słuchanie bezpośrednio od ojca – to numer jeden, słuchanie z taśmy – to numer 
dwa. Czytanie murli jest na trzecim miejscu.” (Mu. 27.01.73 str. 3) „Tak jak na początku widziałyście grę (lila) 

cielesnego ojca, to samo będzie miało miejsce na końcu. […] Zatem dzieci przychodzące w formach cielesnych 
bez wątpienia zobaczą ojca. I oczywiście go doświadczą.” (avyakt vani 18.1.82 str. 256) „Jeśli jest ojciec, to z 
pewnością trzeba (go) spotkać. Jak moŜe być ojcem jedynie przez mówienie, Ŝe to ojciec, nigdy nie spotykając 
się [z dziećmi]? On spotyka się z wszystkimi duszami, jakie tylko są na całym świecie (5-6 miliardów). On 
zaspokaja wszystkie pragnienia i nadzieje wszystkich dzieci.” (Mu. 26.01.68) 
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III 

Począwszy od roku 1969 cały czas trwa rola BapDady w wymiarze praktycznym. 

„Przekazywanie jedynie wiadomości jest słuŜbą „na ścieŜce mrówki”. To jest słuŜba „ścieŜki ptaka” – rozgłoście 
w świecie to, w jaki sposób (w wymiarze praktycznym) BapDada w sekretnym przebraniu wykonuje swoje 
zadania. Wprowadźcie ich do tego związku miłości (bezcielesnego przebywającego w ciele).” (avyakt vani 
28.11.69 str. 150) „Teraz takŜe jest obecny ten, który jest wsparciem w wymiarze przejawionym (cielesnym). 
Tak jak wcześniej (przed 70-tym) był obecny ten który jest wsparciem w ciele fizycznym, który stał się 
instrumentem (pierwsza postać – Brahma), tak samo teraz obecny jest ten, który jest wsparciem w 
[wymiarze] fizycznym, który stał się instrumentem w spektaklu (druga postać - Shankar przebywający w 
stanie subtelnym). Wcześniej takŜe był instrumentem i obecnie jest instrumentem cielesnym. Ten, który jest 
cielesnym wsparciem dla całej rodziny, jest bardzo wzniosły. [Wsparcie] w wymiarze subtelnym (Gulzar) jest 
takŜe razem. Miłość do przebywającego w ciele oznacza miłość do całego rodu. Cielesny nie jest sam. Razem z 
Prajapitą Brahmą jest rodzina.” (a.v. 18.01.70 str. 166) „Obaj bezcielesny i cielesny zawsze (w wieku 
zbieŜnym) są razem, więc poniewaŜ są razem, najpierw będziecie weryfikować (w przyszłości), co pomyślicie.” 
(avyakt vani 14.06.72) „Nie martwcie się! BapDada ujawni się w odpowiednim czasie poprzez jakieś ciało 
materialne jako wsparcie, aby stawić czoła. TakŜe obecnie ciągle się ujawnia.” (avyakt vani 16.01.75 str. 314) 
„Ojciec staje przed dziećmi, a te mają zbyt wiele, patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą. Taka gra nie powinna 
mieć teraz miejsca.” (avyakt vani 6.09.75 str. 394) „Dziś szczególnie dla cudzoziemców BapDada takŜe musiał 
stać się cudzoziemcem. (…) Aby zobaczyć taką zdolną grupę i spotkać się w formie cielesnej, bezcielesny 
(Shiva) i subtelny (Brahma) takŜe musieli wziąć wsparcie w formie cielesnej (Shankar).” (avyakt vani 2.08.75). 
„Obecnie Brahma&Ojciec takŜe za pomocą formy cielesnej (Shankara) dzień i noc grają rolę pomocnika w 
formie subtelnej.” (avyakt vani 7.10.75) „W tym roku musi wydarzyć się coś nowego. W roku 76-stym, który 
został zaplanowany (jako ujawnienie ojca). Jednak ktoś musi stać się instrumentem, ale musi to być zgodnie ze 
spektaklem. Imię tego, który staje się instrumentem, jest znane w całej bramińskiej rodzinie. To 
takŜe jest nagroda.” (Kto wziął tę nagrodę?) (avyakt vani 1.01.75 str. 397) „W obecnym czasie trwa rola 
formy tysiącramiennego Brahmy i dlatego chwali się tę formę w świecie fizycznym i są jej pamiątki. Ramiona 
nie mogą wykonywać pracy bez ojca. Ramiona ujawniają ojca. Pracują, poniewaŜ jest ten, który sprawia, Ŝe 
pracują.” (avyakt vani 18.1.78 str. 35) „Wszystkie tymczasowe wsparcia dusz świata skończą się. Skończą się 
wszystkie tymczasowe osiągnięcia, a wśród wszystkich ujawni się ojciec dzięki jednej, właściwej metodzie - 
radŜa jodze. Na świecie wyraźnie ukaŜe się ojciec świata, a dusze wszystkich religii wypowiedzą tylko jedno: ‘to 
jest nasz ojciec, nie hindusów, nie muzułmanów, ale jest to ojciec wszystkich.” (avyakt vani 28.12.78 str. 161) 
„Ostatnią bombą, to znaczy bombą NajwyŜszej Duszy, jest ujawnienie ojca. Właśnie ci, którzy widzieli, 
nawiązali kontakt (bezpośredni z ojcem) i usłyszeli, powiedzą, Ŝe ojciec przyszedł i jest. Zadanie 
wszechmocnego autorytetu ma miejsce bezpośrednio. Wzeszło świecie słońce wiedzy w formie cielesnej. 
Obecnie jest  ukryciu. (…) Poprzez tę ostatnią bombę ujawni się ojciec-nasienie wszystkich. PokaŜe się wyraźnie 
w świecie ojciec świata.” (avyakt vani 28.12.78 str. 159) „Jako zwrot miłości do cielesnego, jest (obecna) 
forma cielesna.” (avyakt vani 18.01.79 str. 229) „Tak jak Brahma Ojciec daje utrzymanie w formie cielesnej, 
daje doświadczenia utrzymania w formie cielesnej, tak samo pozostając w ciele doświadczajcie formy 
anielskiej.” (Gdzie?) (avyakt vani 3.03.81 str. 43) „MoŜecie sprawić, Ŝe linia niezniszczalnego losu zostanie 
nakreślona przez Stwórcę, poniewaŜ obaj ojcowie - obaj stwórcy (Shiva i Prajapita) są obecni dla dzieci w tym 
czasie (przed ich oczami). (avyakt vani 12.10.82 str. 55). „W wieku zbieŜnym BapDada zawsze jest z wami, 
poniewaŜ teraz ojciec jest obecny przed wami (przed waszymi oczami).” (avyakt vani 10.01.82 str. 232) 
„Teraz jasne jest, kto i gdzie w Bharacie jest instrumentem dawania duchowego światła. Wszyscy 
zapytują samych siebie – w Bharacie jest wiele osób, które nazwie się duchowymi, ale ostatecznie, kto 
spośród nich jest [jedynie] duszą religijną, a kto NajwyŜszą Duszą? (…) Dlatego poszukują, czy to ten 
właśnie? Nie zdołali dotychczas zdecydować.” (avyakt vani 28.12.82 str. 15) „Tak jak na początku oglądaliście 
grę (lila) cielesnego, tak samo będzie na końcu. Cielesnym ojcem jest Brahma, prawda? Teraz jedynie będą 
dodatkowe wizje Shiv shakti. Dzieci przychodzące w formie cielesnej zobaczą ojca i oczywiście go doświadczą.” 
(avyakt vani 18.01.82 str. 256) „Tak jak to było w formie cielesnej, pamiętacie, prawda? Karmił własnymi 
rękami i zabawiał kaŜdą grupę z wyjątkową miłością. Ta właśnie miłość (poprzez formę cielesną) ma miejsce 
obecnie w praktyce.” (avyakt vani 6.01.83 str.32) „Dusze całego świata, czy to w snach, czy to w jednym 
spojrzeniu, czy to poprzez głosy ujawnienia wokół, będą doświadczać boskich wizji, Ŝe aktorzy-
bohaterzy (Lakshmi i Narayan) tego spektaklu zostali ujawnieni na scenie. Gwiazdy ziemi ujawniły się na 
ziemi. KaŜdy będzie szczęśliwy ze spotkania swojego ukochanego bóstwa. Otrzymają wsparcie.” 
(avyakt vani 20.02.83 str. 200) 
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IV 
 

W praktyce trwa cudowna rola Trimurti Shivy poprzez (fortunny rydwan) Shankara 
 

A. Shankar istnieje w rzeczywistości. 
 „Zniszczenie musi mieć miejsce poprzez Shankara. On takŜe jest w trakcie wykonywania swojej pracy (będąc 
w ciele w stanie subtelnym). Shankar istnieje z pewnością i dlatego są jego wizje.” (6.02. 73 str. 1, 
18.02.73) „Rolę Shankara trzeba zagrać w praktyce.” (avyakt vani 1.10.71 str. 191) „Ojciec wyjaśnia: Shankar 
nie ma aŜ tak wielkiej roli. On jest obok Shivy.” (Zdobywa królestwo świata poprzez jogę, nie gra roli 
ujawniającej się poprzez organy, słuŜy w sposób szlachetny umysłem.) (Mu. 8.03.76 str. 2) „Mówi się, 
Ŝe Bóg jest jeden i jedno jest takŜe jego dziecko. Spośród bóstw Trimurti Brahma największy jest Shankar.” 
(Kto jest największy? Mahadev Shankar.) (Mu. 10.02.72) „Vishnu i Shankar takŜe mogą stać się świadomi 
ciała.” (Posiadają ciała, prawda?) (Mu. 17.04.72) „Kumarka ! Powiedz, ile dzieci ma ShivBaba? (…) Ja 
mówię, Ŝe ShivBaba ma dwoje dzieci, poniewaŜ Brahma staje się Vishnu, więc zostaje Shankar (na obrazie 
Trimurti). Więc jest dwoje, prawda? Dlaczego pomijacie Shankara?” (Mu. 15.5.77, 26.05.77 str. 2) „Co robi 
Shankar? Jego rola (picia trucizny) jest tak cudowna, Ŝe nie będziecie w stanie uwierzyć.” (14.05.70 i 
15.05.75) „Wielu ludzi nie rozumie, jaka jest rola Shankara. W jaki sposób powoduje zniszczenie poprzez 
inspirację? Powiedzcie im, Ŝe to właśnie (picie trucizny) jest chwalone. Jest takŜe obraz. Na tej podstawie 
wyjaśnia się. Wy nie macie z tym nic wspólnego.” (PoniewaŜ nie wolno wam naśladować Shankara.) (Mu. 
23.03.71) „W rzeczywistości Shankar nie ma aŜ takiej roli. Zniszczenie musi nastąpić. Ojciec dokonuje 
zniszczenia poprzez tamtego, do którego nie przylgnie Ŝaden grzech. (Jest w tak intensywnym 
pamiętaniu.)” (Mu. 30.04.75 str. 1-2) 
 
B. Trimurti Shiva wchodzi w Shankara (jako w wyznaczony i stały fortunny rydwan).  

„Shankar takŜe jest bóstwem. Połączyli Shivę i Shankara. Teraz ojciec mówi: ‘Ja wszedłem w to ciało.’ Zatem 
wy mówicie BapDada, a oni mówią ShivaShankar. Nie mówią ShankarShiva. Mówią ShivaShankar.” (PoniewaŜ 
Shiva jest potęŜniejszy.) (Mu. 11.02.75 str. 2) „Gdyby nie było Shankara, to nie połączyliby nas (Shivy i 
Brahmy) z Shankarem. Zrobiono obrazy (Shankara) i połączono mnie (Shivę Trinetri oraz Brahmę KsięŜyc 
Wiedzy) z Shankarem. O Shankarze mówi się Mahadev, więc stał się wielkim bóstwem.” (Gdyby nie połączono 
ich, to byłby zwykłym bóstwem.) (avyakt vani 26.06.70) „W (jaskini) Amarnath pokazują obraz Shivy. W 
porządku, w kim siedział Shiva? Pokazują (na zewnątrz) Shivę i Shankara. Shiva usiadł w Shankarze i 
opowiedział historię (katha). Taki jest rachunek. (Mu. 6.10.76) „Shiva wszedł w Shankara, więc połączono 
Shivę z Shankarem.” (Mu. 26.02.73) „Ten oto (Shankar) jest właśnie rydwanem ShivBaby, który cały 
świat czyni niebem.” (Mu. 11.01.75) „Jeśli zapytacie Shankara… nie moŜecie zapytać, ale uznajcie, Ŝe (stając 
się subtelnymi) idziecie do świata subtelnego i pytacie go; on powie: ‘To ciało subtelne jest moje’. ShivBaba 
mówi: ‘To ciało nie jest moje. Ja wypoŜyczyłem go (rydwan od Brahmy).’ (Mu 16.4.71 str. 2) „On (Shankar) 
jest fortunnym rydwanem. To on właśnie staje się mistrzem świata (panem świata/ojcem świata). Więc jest 
fortunnym rydwanem, prawda? Znaczenie wszystkich słów trzeba wyjaśnić.” (Mu. 26.09.70 str. 1) „Cykl po 
cyklu przychodzę w ten fortunny rydwan. Wiecie takŜe i to. To jest właśnie ten (jeden rydwan wieku 
zbieŜnego), o którym mówi się shyam-sundar [ciemny-piękny].” (Nie ma tak, Ŝe tutaj jest ciemny, tzn. 
nieczysty, a w złotym wieku jest piękny, tzn. czysty. Shyam-sundar nie jest nazwą dwóch 
rydwanów.) (Mu. 25.05.70 str. 3) „Cały świat (5-6 miliardów) doświadcza dobrodziejstwa. To jest fortunny 
rydwan. Tak wielka (nieograniczona) słuŜba ma miejsce poprzez niego!” (Mu. 17.02.75 str. 3) „To jest 
fortunny rydwan, w którym ojciec siada i czyni (bohaterów Lakshmi i Narayana) diamentowymi.” (Mu.11.06.69 
str. 4) „Tamtego (Shankara) nazwie się fortunnym rydwanem. Poprzez rydwan daję dziedzictwo (raju). Ten 
tutaj (Brahma) nie daje dziedzictwa. On bierze.” (Mu. 16.01.74 str. 1) 

C. NaleŜy wykonać prawdziwy obraz zgodnie z pamiątkami działań trzech postaci (murti) z obrazu Trimurti 
Shivy. 
 
„ Obraz Trimurti Shiva nie jest poprawny.” (Mu. 1.02.74) „W obrazie Trimurti Shiva jest cała wiedza, nie ma 
jedynie (rzeczywistego i prawdziwego) obrazu Shivy – dawcy wiedzy. Jest obraz tego, który otrzymuje wiedzę 
(Brahmy).” (Mu. 23.01.75) „Teraz zbliŜa się Shiva Jayanti. Powinniście stworzyć dokładny obraz Trimurti Shiva. 
Dlaczego nie stworzyć dokładnego obrazu Brahmy, Vishnu i Shankara?” (Ale dopiero wówczas, gdy ujawni 
się rola, prawda?) (Mu. 19.01.75) „Piszecie Trimurti Shiva Jayanti [narodziny Shivy ujawniającego się poprzez 
trzy postaci], ale w tym czasie (tzn. przed rokiem 1976) nie ma trzech postaci. Powiecie, Ŝe ShivBaba 
stwarza świat poprzez Brahmę, więc takŜe i Brahma jest potrzebny w wymiarze fizycznym. Ale 
gdzie w tym czasie są pozostali, Shankar i Vishnu, o których mówicie Trimurti? To jest kwestia, 
którą trzeba bardzo dobrze zrozumieć.” (Mu. 18.02.76 str. 2) „Brahma, Vishnu i Shiva nie wykonają 
(bezwzględnego zadania) zniszczenia. Śpiewa się o zniszczeniu poprzez Shankara. Dlatego obraz Trimurti 
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jest główny.” (Mu. 29.11.77) „W Bharacie wykonuje się takŜe obrazy Trimurti, jednakŜe ukryto na nim obraz 
Trimurti Shivy. Tak jak obcina się głowę człowiekowi, tak samo głowa Shivy (w formie Shankara 
zatopionego w rozwaŜaniu kwestii wiedzy) została z Trimurti wycięta.” (Mu. 26.01.71 str. 1) „Pokazuje się 
takŜe obraz Trimurti, wyrzucono jedynie z niego ShivBabę. Zniszczono go. Ukryto jego ciało i wepchnięto go w 
(intelekty jak) kamienie i Ŝwiry.” (Mu. 10.09.73) 
 

V 
 

Ojciec ujawnia się w Kampil, znanym takŜe jako Kampilya Nagri, miejscu słynnym w pismach jako 
załoŜone przez Kapil Muni’ego miasto w okolicach Farrukhabadu w Uttar Pradesh, ziemi narodzin i 

ziemi działania Władcy Świata Shankara (Vishvanath Shankar). 
 

„Paramatma przychodzi w kraju Magadh (region połoŜony pomiędzy Gangesem a Jamuną).” (Mu. 8.06.75, 
Mu. 17.0871 str. 2) „Co jest specjalnością Uttar Pradesh? Jest tam wiele miejsc pielgrzymkowych (tirth - 
pamiątki ojca, który przeprowadza dzieci na drugą stronę). Mathura, Vrindavan, Banaras i inne. Jest 
takŜe duŜo rzek. Tam jest takŜe Przewodnik Świata. Szczególny dla U.P. jest Haridwar, który  jest bramą (dvar) 
Hari’ego czyli bramą prowadzącą do Boga. (…) Są tam Pandawowie, czyli przewodnicy, którzy świętują 
spotkanie z ojcem i prowadzą do ojca.” (avyakt vani 17.04.84 str. 249) „Wysyłacie [ludzi] w taką podróŜ, która 
uwalnia od pielgrzymek na wiele wcieleń. Tamci raz po raz będą jeździć na pielgrzymki, a wy jesteście 
przewodnikami osiągającymi cel wyzwolenia i wyzwolenia w Ŝyciu. Nie jesteście tymi, którzy porzucają [cel] w 
połowie, tymi, którzy się błąkają.” (avyakt vani 15.04.81 str. 161-162) „U.P. jest znane z oczyszczania 
nieczystych, to znaczy U.P. pokazało się jako miejsce słuŜby. Więc ktoś taki z pewnością wyłoni się z U.P., kto 
stanie się instrumentem słuŜby dla wielu.” (avyakt vani, 1.11.81 str. 105) „W U.P. jest wiele dusz bhaktów, 
zatem Mistrz NajwyŜszy U.P. teraz słuchając wołań bhaktów da im zapewne owoc ich kultu. I obecnie właśnie 
im go daje.” (Kto jest Mistrzem NajwyŜszym U.P. i gdzie daje owoc kultu?) „Niemniej jednak, jeszcze bardziej 
zwiększcie prędkość. PokaŜcie, Ŝe na mapie rządu Pandawów czynicie pole słuŜby numerem pierwszym. 
Ujawnijcie specjalnych dziedziców (108) pozostających w tych latach w ukryciu. [Zróbcie więcej niŜ] to co 
zostało zrobione (od roku 1976) do teraz, teraz jeszcze bardziej przyciągnijcie dusze ze wszystkich stron. Och, 
och! klaszczcie w dłonie. (…) Takie specjalne zadanie wykonają mieszkańcy U.P.” (avyakt vani 12.12.79 str. 11) 
„Sława ziemi U.P. jest wielka. Jeśli trzeba będzie zobaczyć ziemię narodzin i działania (Rama) Krishny, to trzeba 
będzie pojechać właśnie do U.P. Zatem mieszkańcy U.P. są specjalni. Jest to wielka specjalność bycia zawsze 
czystymi i czynienia [innych] czystymi. Tak jak ojciec jest sławny jako Patit Pavan [ten, który oczyszcza 
nieczystych] (…) Sława mieszkańców U.P. jest równa sławie ojca. (…) Tak jak fizyczne rzeki przyciągają do 
siebie; przyciągają podróŜników, a oni udają się tam (bez wołania). Nie waŜne, ile trudów trzeba znieść, 
przyciąga ich stan bycia czystym. Więc w U.P. są pamiątki oczyszczenia.” (avyakt vani 5.10.87 str. 2) „Baba 
jest panem i mistrzem nieograniczonego świata, ojcem wszystkich dusz. Ojciec nazywany jest mistrzem. W 
okolicach Farrukhabadu bardzo wierzą w mistrza. Ojciec jest mistrzem domu. Dzieci (bramińskie) nazywane 
będą dziećmi. Kiedy stają się dorosłe, dają (duchowe) narodziny dzieciom i wtedy stają się mistrzami (świata). 
To wszystko są sekrety, które naleŜy zrozumieć.” (Mu. 10.04.74) „W Farrukhabadzie mówią: Pamiętamy 
tamtego mistrza. JednakŜe w rzeczywistości mistrzami świata stają się Lakshmi i Narayan. Ja nie staję się 
[mistrzem świata].” (Mu. 12.01.78, 14.06.73) „Mistrz będzie musiał mieć miłosierdzie nad wszystkimi dziećmi. 
Jest wielu, którzy wierzą w mistrza świata, ale kim on jest? Co się od niego dostaje? Nic o tym nie wiadomo. W 
Farrukhabadzie wierzą tylko w mistrza. UwaŜają, Ŝe tamten mistrz jest dla nich wszystkim.” (Mu. 22.02.78)  
 
Wiejski chłopiec 
„Ojciec przychodzi do takiej brudnej wsi.” (Nazywa się Ahamdagand, czyli „brud ego”.) (Kannda Mu. 6.07.84 
str. 2) „Ocean wiedzy lubi przebywać w chatce.” (Mu. 15.01.78 str. 1) „Ja przychodzę do społeczności małp. Nie 
przychodzę nigdy do społeczności bóstw. Tak gdzie są dobra, gdzie dostaje się 36 rodzajów posiłków, ja tam nie 
przychodzę. Tam, gdzie dzieci nie dostają nawet roti, tam przychodzę, adoptuję je i czynię dziećmi.” (15.08.76 
str. 3) „Ojciec (mieszkaniec Kampil Kapil Muni) jest wielkim pogromcą przywiązania. Jak wiele jest dzieci (60-65 
tysięcy), które umarły na stosie Ŝądzy. NajwyŜszy Ojciec NajwyŜsza Dusza przychodzi, aby poprzez Shankara 
(Kapil Muni) zniszczyć stary świat. Więc jak moŜe być miejsce na przywiązanie?” (Mu. 1.05.71/79 str. 2) 
 

W pismach pokazuje się, Ŝe Pandawowie przez długi czas przebywali w ukryciu w Kampil. Jest tam takŜe 

świątynia i ashram Kapil Muni’ego. Pisze się równieŜ, Ŝe wszyscy wieszcze i asceci tutaj odbywali praktyki 

ascetyczne. Znajdują się tutaj równieŜ świątynie i pamiątki dŜinijskie. 
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VI 
 

Cudowny uniwersytet 
 

„Celem Ŝycia jest czynić najlepiej i stać się najwyŜszym.” „To jest cudowny uniwersytet. Wygląda takŜe jak 
dom. Jednak ojciec jest prawdziwym nauczycielem. To jest i dom, i uniwersytet. Dlatego wielu ludzi nie moŜe 
zrozumieć, czy to jest dom, czy to jest uniwersytet. Jednak jest to i dom i uniwersytet, poniewaŜ tutaj 
przekazywana jest najwznioślejsza nauka (wiedza o początku, środku i końcu świata oraz radŜa joga).” 
(Dowiadujemy się takŜe o swojej roli w 84 wcieleniach.) „Tutaj realizują się wszystkie cele. KaŜdy jeden 
staje się pełen cnót.” (Tacy jak Lakshmi i Narayan.) (avyakt vani 22.04.84 str. 265) 
 
Tutaj dzieci (dusze) mistrzowie formy nasienia, uczą się bezpośrednio od ojca i stają się koralikami mali Rudry. 

 
 

VII 
 

Cały czas dodaje się indywidualne opinie i usuwa części z wersetów, czyli murli, które wygłosił 
Baba. 

 
Do pism, pieśni, które tworzą [ludzie], niczego się nie dodaje ani niczego się z nich nie usuwa. Przekazuje się w 
tej samej formie. Tutaj zarówno się dodaje jak i usuwa się [części murli].” (Mu. 3.07.77) W jednym z murli 
Baba powiedział takŜe to: „Do moich dzieci nawet nie docierają diamenty, perły i rubiny. Zostały usunięte. 
Dlaczego? Jeśli nie przeczytają ich, to w jaki sposób staną się ksiąŜętami?” Oto jeden przykład: „Czy (ojciec) 
przyjdzie w ciało czystej dziewicy? Jednak nie ma takiej zasady [prawa]. W jaki sposób ojciec ‘pojedzie’ na 
dziewicy?” (Mu. 14.10.69 str. 2) To murli 7.11.90 po korekcie zostało zmienione w następujący sposób: „Czy 
(ojciec) przyjdzie w ciało czystej dziewicy? Ojciec siada i tłumaczy ….” Pozostawiono tylko jedno zdanie, a 
wyrzucono dwa: „Jednak nie ma takiej zasady [prawa]. W jaki sposób ojciec ‘pojedzie’ na dziewicy?” W taki 
sam sposób z wielu murli wyrzucono wersety dotyczące roli Shankara i grupy zaawansowanej. Dlaczego? 
Zostało to zrobione zgodnie ze shrimatem czy według indywidualnych ludzkich wskazówek? 
 

� „Nieograniczony ojciec jest bezcielesny. Jak otrzymamy dziedzictwo ojca, jeśli on nie wejdzie w ciało? 
Dlatego ShivBaba daje dziedzictwo poprzez Prajapitę.” (Mu. 31.01.75) 

� „Bezcielesny ojciec bez ojca cielesnego nie moŜe niczego zrobić. Nie moŜe grać roli.” (Mu. 5.02.76) 
� „Baba, usuwają wersety i wysyłają nam. Kradną nasze klejnoty. Baba, my mamy prawo [do nich] – 

klejnoty, które wyłaniają się z twoich ust, powinny do nas przyjść. Tak powiedzą jedynie ci, którzy są 
wyjątkowi.” (Mu. 8.03.92) 

� „Zmęczyli się juŜ kontraktorami w spotkaniu z NajwyŜszą Duszą. Rozczarowali się. Rozumieją, Ŝe 
prawda jest gdzie indziej. Poszukują miejsca, gdzie jest prawda.” (avyakt vani 1.01.79) 

� „Ojciec jest jak kręgosłup, naucza w formie sekretnej. Trzeba ujawnić ojca. Rozpoznają tych, którzy im 
czytają, ale ten, który [wszystko] sprawia, jest w ukryciu takŜe teraz. Teraz trzeba ujawnić tego, który 
czyni [innych wzniosłymi]. To znaczy trzeba wznieść flagę zwycięstwa.” (avyakt vani 5.02.79 str. 273) 

� „Jesteśmy tak szlachetnymi duszami, Ŝe sam NajwyŜsza Dusza Ojciec staje się [naszym] ojcem, 
nauczycielem i najwyŜszym przewodnikiem. Czy czyjeś szczęście moŜe być większe? O takim szczęściu 
nawet nie pomyśleliśmy, Ŝe otrzymamy wszystkie związki z NajwyŜszą Duszą. Ta niemoŜliwa rzecz, 
jest teraz moŜliwa w wymiarze cielesnym. JakieŜ to jest szczęście?” (avyakt vani 3.12.79 str. 656) 
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