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، وھو تعبیر مرح ولكنھ یعني الشخص الذي یصحح كل ما  begricobananevala  بابا یطرح أحد ألقابھ في اللغة الھندیة
، لذا   أفسق ، ویدخل بابا في تفاصیل ذلك ، ویقول أن الفسق ھو متعلق بالفساد والحالة الغیر طاھرة التي وصلت إلیھا األرواح

یة التي من خاللھا یصحح كل شيء فإن القوة التي یعطیھا للروح ھي قوة النقاء أو القدرة على العودة واستعادة حالة النقاء األصل
 فاسد.

ویحدد بابا أن ھذه المعرفة ھي للجمیع بشكل عام ولكن بابا یتحدث بشكل خاص إلى البراھما كومار وكوماریس ألن معرفتھ 
ھما تأتي من أنقى بصیرة من الطھارة وال یمكن إدراكھا إال من قبل أولئك الذین یمارسون الطھارة وھم أبنائھ المتبنین البرا

 كومار وكوماریس.
من المثیر لالھتمام أن بابا یشیر إلى أن عالم الھند ھو الوحید الذي مر بأقصى درجات الكمال وإلى أقصى حد من التدھور 

أن ھذه األرض ھي كانت األعلى وكانت   والعیوب. وحتى یقال في أجزاء مختلفة من البھاكتي من الصلوات واألغاني المختلفة
نى أیضاً واألفضل واألسوأ ،من األنقى ومن األشد فساًدا. یحدد بابا أن الفوضى والقتال والعنف الذي یستمر في ھذه األرض األد

األدیان والثقافات المختلفة ھو عالمة على أن تلك الثقافات واألدیان قد أصبحت غیر نقیة ، لذا فإن عالمة النقاء ھي االنسجام 
 على التوافق مع بعضھم البعض.وقدرة الجمیع في ھذه الثقافة الخاصة 

من المثیر لالھتمام أن هللا وحده یستطیع تعلیم الشخص أن یصبح ملًكا أو ملًكا للملوك. من الناحیة النظریة ، یجب على الملك أن 
لف المھن من قبل یعلِّم شخًصا ما لیصبح ملًكا ، ولكن من الناحیة العملیة ، ال یمكن إال � أن یفعل ذلك. في العالم یتم تدریس مخت

 األعضاء الكبار في تلك المھنة؛ مثالً المحامون یعلمون اآلخرین لیصبحوا محامین.

وكان قد اتخذ ھذا العنوان من قبل  sarvudayaیربط بابا لقبھ بالشخص الذي یصحح كل شيء خاطئ مع عنوان آخر 
dananasasaraswati  المعلم الذي وجد أنaryajamj ذي كان إلى أقصى حد ضد البرھما كومارس في الذي كان المجتمع ال

یعني الشخص الذي یرحم الجمیع. ھذا العنوان یمكن أن ینطبق علیھ فقط. ثم  sarvudayaاألیام األولى من الیغیا. بابا یقول أن 
تب المقدسة یتحدث عن لقبھ بوصفھ سلطة العالم القدیر الذي یعني أنھ سلطة المعرفة أو المعلومات ویحدد أنھ یعرف كل الك

والفیداس وكل شيء وأنھ ھو الذي یعطي معرفة الغیتا التي ھي المعرفة األساسیة والتي من خاللھا ظھرت جمیع أشكال المعرفة 
األخرى. یعطینا بابا واجب إثبات من ھو رئیس الغیتا أیضا إلثبات أن الغیتا ھي األعلى وھي النص األصلي ، ألن الكثیر من 

غیتا جاءت بعد الفیداس لذا ھذه تفاصیل یجب إثباتھا إلثبات سیادة ھذه المعرفة التي یقدمھا بابا ومدى تأثیرھا الناس یعتقدون أن ال
 الناتج عن قوة الحقیقة.

یدرك بابا جیدا كم ھو صعب، خاصة أن تمارس المرأة الطھارة في بیئة ال تملك فیھا المرأة أي حق في أن تقرر ما إذا كانت 
لیست  tactال ، وبالتالي فإنھ یجب علیك تطویر جمیع أنواع التكتیكات واالستراتیجیات. في الواقع ، كلمة  ستمارس الطھارة أم

الترجمة األفضل إلى حد ما ،یكون من األفضل إستعمال كلمة التكتیك أو اإلستراتیجیة ألنك إذا كنت ستكون فقط لبقاً بالمخطط 
 ر.فلن تنجح فعالً. تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثی

یتحدث بابا عن االختبارات التي تتعین على أي شخص اتخاذھا إذا أراد الدخول إلى األشرم ، واتباع معلم ، وھناك قصص عن 
الملوك الذین سلكوا مسار الروحانیة وكان علیھم أن یأخذوا جمیع أنواع االختبارات ویقومون بجمیع أنواع العمل العادي في 

الشيء نفسھ مع اإلخوة واألخوات في الیغیا ؛ كل من أراد أن یأتي إلى الیغیا وأن یستسلم، قد  األشرم لكسر غرورھم و فعل بابا
یكون قد جاء من عائالت ملكیة جدا وعائالت ثریة حیث كان لدیھم العدید من الخدم للقیام بكل األعمال الشاقة ولكن عندما 

الجسدي األساسي من أجل كسر أي وعي جسدي عن الوضع  جاءوا إلى بابا كان علیھم بالتأكید القیام بكل أنواع العمل
 االجتماعي. ھذا یحدث حتى اآلن.

سوف یأخذ بابا الشخص الذي یتم االعتداء علیھ في المركز إذا كان یرید حقًا أن یكون طفل بابا تماماً وأن یقدم الخدمة ولكن 
. لذا إذا كنت ترید أن تفعل  danglingغایة أن تكون بھ ؛یجب علیھ إنھاء تعلقاتھ وإذا كنت فقط نصف متعلق فھذا مكان سیئ لل

الخدمة الروحیة علیك أن تكون حراً جداً من التعلقات وأن تكون متوافراً بالكامل للبابا وھذا ھو السبب في أن بابا یمیل إلى اتخاذ 
 الكوماریس ألنھم أحرار لیس لدیھم أي مسؤولیات ولیست كثیراً على شكل تعلق.

ا حول ما یحدث لشخص ما إذا لم یتبع شریمات بابا ، وأنھم سیعانون، وأن مایا ستخلق ظًال علیھم ، فسیكون من یتحدث باب
الصعب علیھم أن یدركوا ما یفعلونھ ، سیكون من الصعب علیھم القیام بالیوغا ویقول بابا أن ھذا یحدث لیجعلك من ذوي الخبرة 

ومن ثم سوف تتحقق رغباتك السامیة وھذا ھو قول معروف جدا أنھ إذا كان ولكن أیضا یجب أن یكون لدیك قلب نظیف حقا 
 قلبك نظیفا فإن الرب سوف یحقق رغباتك النقیة .

بابا یأخذ موضوع اعتراف الخطایا. إذا قلت لبابا ما ھي خطایاك إذا كنت قد ارتكبت خطأ فأنت تشعر بالسوء وتدرك أنھ لم یكن 



ب علیك أن تكتبھا إلى بابا أن ھذا الیوم ھذا ھو ما فعلتھ ولكن في بعض األحیان یشعر الناس جیًدا. أنت ترید مغفرة بابا فیج
بالكثیر من العار حتى ال یفعلوا ذلك ثم یقول بابا میزة االستفادة من ذلك ھو أنك تحصل على السلطة من بابا لیعطیك القدرة على 

ك الخطیئة سیكون لدیك میول لتكرارھا وھذا ما یبقیك في حالة ضعف ، عدم تكرار تلك الخطیئة ، وإال إذا كنت تقوم بإخفاء تل
ولكن عندما تعترف أنت بالخطیئة ، فإنھ سیخرج غرورك ألنھ سیعرف بابا حینھا أنك لست بالحقیقة ما قدمت نفسك ، لذا فھي 

 businessوبعدھا متابعة عمل حالة مھینة ، ولكنھا أیًضا طریقة جیدة للشخص أن یصبح متواضعا وخالیا من الوعي الجسدي 
 تطویر القوى والفضائل والطھارة.

للقیام بھذه األنشطة الخاصة مرارا وتكرارا  sanskarasإنھا مھمة كبیرة إلخراج جمیع الخطایا ، وسوف تتخذ بالتأكید شكل 
ن نكون قادرین على وھي مثل اإلدمان وھي تسیطر على الروح وھكذا إذا كنا نرید أن نكون أحرارا من الخطایا یجب أ

تحدیدھا، اإلعتراف بھا، وتقدیم التزاًما قویًا جًدا وأخذ المساعدة من بابا لنصبح أحراًرا منھا. وبھذه الطریقة ، یفي بابا أیضا 
 بلقب الشخص الذي یصحح كل ما ھو خطأ.

 
ات لكل العالم ، ولذا یجب علینا في البركة یعطینا بابا لقب مفید العالم ورئیس شمس المعرفة الذي یعطي شعاع جمیع القو

االستمرار في نشر أشعة القوة. عندما أخذنا ھذه الوالدة البراھمانیة ، كان ذلك بداعي المنفعة العالمیة ولذا یجب علینا أن نظل 
 مشغولین في إنجاز تلك المھمة وھذا سیجعلنا متحررین من العقبات وحتى مدمرین للعقبات الموجودة أمام اآلخرین.

 
 ي الشعار بابا یقول أن تفي بمسؤولیاتك ولكن أن تعطي كل شيء لألب وتكون خفیفاً وھذه ھي الوسیلة لتصبح مالًكا.ف
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