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স মযুেগর aিধকার pািpর dারা িব রােজয্র aিধকারী হoয়া
বাপদাদা আজ sরাজয্ aিধকারী ে
আtােদর িদবয্ দরবার েদখেছন l েতামরা ে
আtারা, িব
রাজেtর দরবার eবং sরাজয্, uভয় দরবােরর aিধকারী হo l sরাজয্ aিধকারীi িব রাজেtর aিধকারী হেয় oেঠ l ei ডবল েনশা সবসময় থােক েতামােদর ? বাবার হoয়া aথর্াৎ
aেনক aিধকােরর pািp l কেতা রকম aিধকার pাp কেরেছা, জােনা েতামরা ? েতামােদর
aিধকােরর মালা sরণ কেরা l pথম aিধকার- েতামরা ঈ রীয় সnান হেয়েছা aথর্াৎ সবর্ে
মাননীয় পূজন েযাগয্ আtা হoয়ার aিধকার লাভ কেরেছা l বাবার বাcা হoয়া বয্তীত পূজয্ আtা
হoয়ার aিধকার pাp হেত পাের না l সুতরাং, pথম aিধকার- েতামরা পূজন েযাগয্ আtা হেয়েছা
l িdতীয় aিধকার - jান-ভাnােরর মািলক হেয়েছা aথর্াৎ aিধকারী হেয়েছা l তৃ তীয় aিধকার সবর্শিk pািpর aিধকারী হেয়েছা l চতু থর্ aিধকার- সবর্ কেমর্িndয়িজৎ sরাজয্ aিধকারী হেয়েছা l
ei সমs aিধকােরর সােথ তু িম মায়ািজৎ তথা জগৎিজত হেয়, িব রাজেtর aিধকারী হo l
সুতরাং, ei সকল aিধকার সদা েতামার sৃিতেত েরেখ, তু িম সমথর্ আtা হেয় oেঠা l eiরকম সমথর্
আtা হেয়েছা েতামরা, তাi না !
sরাজয্ বা িবে র রাজt pাp করার জনয্ িবেশষভােব িতনেট িবষেয়র ধারণার মাধয্েমi েতামরা
সাফলয্ aজর্ন করেত পােরা l েয েকানo ে
কােযর্র সাফেলয্র আধার তয্াগ, তপসয্া আর েসবা l
ei িতন িবষেয়র আধাের সফলতা হেব িক হেব না, ei েকাে ন হেতi পাের না l েযখােন িতন
িবষেয়র ধারণা আেছ, েসখােন েসেকেn সফলতা িনি ত, eটা আেগ েথেকi সmn হেয় আেছ l তয্াগ
sীকার েকান িবষেয় ? ধু eকটা িবষেয়র তয্াগ, সহেজ eবং sভাবতঃi সকল তয্াগ করেত
েতামােদর সমথর্ কের তু লেব l েসi তয্াগ হেলা, েদহ-aিভমােনর তয্াগ, যা সীিমত পিরসেরর (হদ)
আিমt ভােবর তয্াগ সহেজ কিরেয় েদয় l হেদর ei আিমt ভাব তপসয্া আর েসবা েথেক েতামােক
বি ত রােখ l েযখােন সীিমত পিরসেরর আিমt ভাব থােক, েসখােন তয্াগ, তপসয্া আর েসবা হেতi
পাের না l হেদর 'আিম' আর 'আমার' েবাধ, ei eক িবষেয়র তয্াগ pেয়াজন l যখন 'আিম' আর
'আমার' সমাp হেয় েগেছ েতা বািক িক থাকেলা? যা েবহেদর, "আিম eক d আtা" আর "আমার
েতা eক বাবা, িdতীয় েকu েনi" l সুতরাং যখন েবহেদর বাবা সবর্শিkমান েতামােদর সােথ
আেছন, েসখােন েতামােদর সাফলয্ িনি ত l ei তয্ােগর dারা েতামােদর তপসয্াo িনেজ েথেকi
সাফলয্ লাভ কেরেছ, তাi না ! তপসয্া িক ? আিম eেকর l আিম
ধুমাt eেকর ে
মত
aনুসরণ কের চিল l eর dার eকরস িsিত িনেজ েথেকi হেয় যায় l সদা eক পরমাtার sৃিত
থাকাi তপসয্া l eকরস িsিতi েতামার ে
আসন l কমল পুে র মেতা হoয়ার িsিতi েতামার
তপসয্ার আসন l তয্ােগর মাধয্েম তপসয্াo িনেজ েথেকi সফল হেয় যায় l েতামরা যখন তয্াগ আর
তপসয্ার pিতমূিতর্ হেয় যােব, তখন িক করেব ? আপন ভােবর তয্াগ aথর্াৎ আিমt েবাধ সমাp
তখন হেয় যােব l eেকর ভােলাবাসায় eকিন েতামরা যখন তপsী হেয় যাo েতা েসবা বয্তীত
েতামরা থাকেত পােরা না l সীিমত পিরসেরর ei 'আিম' আর 'আমার' েতামােদরক pকৃ ত েসবা
করেত েদয় না l তয্াগী আর তপsীমূতর্ pকৃ ত েসবাধারী l 'আিম ei কেরিছ, আিম eiরকম', ei
েদহ-ভাব যখন েতামােদর eকটু o থােক, েতামরা েসবাধারী হoয়ার পিরবেতর্ িক হo? ধু নােম

মাt েতামরা েসবাধারী হo, pকৃ ত েসবাধারী হেয় uঠেত পােরা না l pকৃ ত েসবার ফাuেnশন হেলা
তয্াগ আর তপসয্া l eiরকম তয্াগী তপsী েসবাধারী সদা সফলতার pিতমূিতর্ l িবজয়, সাফলয্
তােদর গলার মালা হেয় যায় l জnিসd aিধকারী হেয় যায় l সুতরাং বাপদাদা িবে র সকল
বাcােক ei িশkা িদেcন, তয্াগী হo, তপsী হo, pকৃ ত েসবাধারী হo l
আজেকর দুিনয়া মৃতুয্ ভেয় পিরপূণর্ l (ঝড় uেঠেছ) pকৃ িত aিsর হেলo, েতামরা িsর, (aনড়), তাi
না ! তেমা ণী pকৃ িতর কাজ হেলা aিsরতা ৈতির করা, আর েতামরা সব aনড় আtার কাজ
pকৃ িতেক পিরবতর্ ন করা l নািথং িনu ! েযভােবi েহাক, ei সবিকছু হoয়ারi আেছ l aিsরতার
মেধয্i েতা েতামরা aনড় থাকেব l সুতরাং, sরাজয্ দরবােরর aিধকারী-aিধবাসী, েতামরা ে
আtারা বুেঝেছা ! eটাo রাজয্ দরবার, তাi না ! রাজেযাগী aথর্াৎ s-eর রাজা l রাজেযাগী
দরবার aথর্াৎ sরাজয্ দরবার l সবাi েতামরা রাজেনতা হেয় েগছ, তাi না ! তারা েদেশর
রাজেনতা আর েতামরা sরাজয্ েনতা l েনতা aথর্াৎ যারা যথাথর্ নীিত aনুসরণ ক'ের চেল l
সুতরাং, েতামরা ধমর্নীিত, sরাজয্ নীিত aনুসরণকারী sরাজয্ েনতা l যথাথর্ ে
নীিতসমূহi মৎ l
মতi যথাথর্ নীিত l ei যথাথর্ িনয়মনীিত aনুসরণকারীi সফল েনতা l
বাপদাদা েদেশর েনতােদর aিভনিnত কেরন কারণ তারা anতপেk পির ম েতা কেরন, তাi না !
যিদo তােদর ভয্ারাiিট আেছ, তবুo েদেশর pিত ভােলাবাসা আেছ l "আমার রাজয্ aমর েহাক" ei ভাবনার সােথ তারা anতঃ কতর্ বয্কমর্ কের, তাi না ! "আমার ভারত মহান" - ei
েদশভিk িনেজ েথেকi কাজকমর্ (পির ম) করেত তােদর uৎসািহত কের l eখন, সময় আসেব, েয
সমেয় রাজয্ সttা আর ধমর্ সttা uভয়i eকসােথ আসেব, তখন িব মােঝ ভারেতর জয়জয়কার হেব
l ভারতi হেব লাiট হাuজ l ভারেতর িদেকi সবার দৃি থাকেব l িব বাসীর aনুভূত হেব, ভারতi
েpরণা ভূ িম l ভারত aিবনাশী খn, aিবনাশী বাবার aবতরণ ভূ িম, েসiজনয্ ভারেতর মহt সদা
মহান l আcা l
সবাi েতামরা সুiট েহােম েপৗঁেছ েগছ l বাপদাদা সব বাcােক eখােন আসার জনয্ aিভনিnত
করেছন l সুsাগতm ! বাবার ঘেরর aল ার সুsাগতm l আcা l
সাফেলয্র নkt সকলেক, সদা eকরস িsিতর আসেন িsত তপsী বাcােদর, সদা eক পরমাtার
পিবt sরেণ থাকা মহান আtােদর, ে
ভাবনা eবং ে
কামনা কের eমন িব কলয্াণকারী
েসবাধারী
বাcােদর বাপদাদার sরণ-েsহ আর নমsার l
aবয্k বাপদাদার সােথ

জরােটর মুখয্মntীর সাkাৎকারঃ

বাবার ঘের, আপনার িনেজর ঘের sাগত l বাবা জােনন েয েসবায় আপনার িন া খুব ভােলা l
েকািটর মেধয্ মাt মুি েময় eমন েসবাধারী আেছন, েসiজনয্ েসবায় পির েমর জনয্ আnিরক খুিশর
েপ aিবরতভােব pতয্k ফল pাp হেত থাকেব l সাফেলয্র আধার ei পির ম l যিদ সকল িনিমt
েসবাধারী ei কতর্ বয্কমর্েক আপন কের েনয়, তেব ভারেতর রাজয্ সদাi সাফলয্ aজর্ন করেব l
সফলতা েতা aবশয্i লাভ হেব l eটা িনি ত, কারণ যারা িনিমt হয়, তারা েসবার pতয্k ফল

লাভ কের eবং ভিবষয্ৎ ফলo লাভ কের l aতeব, আপিন েসবার িনিমt l িনিমt হoয়ার ভাব
বজায় েরেখ pিতিনয়ত েসবােত eিগেয় চলুন l েযখােন িনিমt ভাব আেছ, আিমেtর ভাব েনi
েসখােন িনরnর unিত হেব l িনিমt হoয়ার ei ভাব িনেজ েথেকi
ভ কামনা, ভ
ভাবনার জাগরণ ঘটায় l আজ দুিনয়ায়
ভ কামনা, ভ ভাবনা aনুপিsত, তার কারণ িনিমt
হoয়ার ভাব থাকার পিরবেতর্ আিমt ভােবর uপিsিত l যিদ তারা িনেজেদর িনিমt ভােব, তেব
করাবনহার বাবােকo বুঝেব l করণকরাবনহার sামী, যা িকছু ে
েসটা করেতi েpরণা েদেবন l
ািs হoয়ার পিরবেতর্ তারা রােজয্র গাহর্ sয্ pবৃিtর হেয় েগেছ, গৃহs হoয়ােত েবাঝা হয় আর
ািs ভােব হালকা েবাধ হয় l যতkণ না পযর্n হালকা হoয়া যায়, িনণর্য় শিk থাকেত পাের না l
যিদ আপিন ািs ভাব বজায় রােখন েতা আপিন হালকা আর আপনার িনণর্য় শিko ে
l
aতeব, সদা ািs হেয় থাকেত হেব l িনিমt হoয়ার ভাব ফলদায়ী l ei ভাবনার ফল aবশয্i
পাoয়া যায় l িনিমt হoয়ার ei ভাবনা আপনােক সদা ে
ফল িদেত থাকেব l সুতরাং, আপনার
স ীেদর sরণ কিরেয় িদেত হেব, িনিমt হoয়ার eবং ািs হoয়ার ভাব বজায় রাখেত l তাহেল
ei রাজনীিত সমg িবে র জনয্ ে
নীিত হেয় যােব l সারা িব ei ভারেতর রাজনীিতর কিপ
করেব l যেতাi েহাক, eর আধার হেলা, ািs হoয়ার ভাব aথর্াৎ িনিমt ভাব l
kমারেদর সােথ বাপদাদাঃ - kমার aথর্াৎ যারা সবর্শিk eবং সবর্ ধনভাnার জমা কের aনয্েদরo
শিkমান বানােনার েসবা কের l সদা ei েসবায় িবিজ থােকা, তাi না! যিদ িবিজ থােকা েতা
unিত হেত থাকেব l যিদ েতামরা eতটু ko ী হেব েতা বয্থর্ স l চলেব l সমথর্ থাকেত িবিজ
থােকা l িনেজেদর টাiমেটবল বানাo l েতামােদর শরীেরর জনয্ েযমন টাiমেটবল বানাo, েসiরকম
বুিdরo টাiমেটবল বানাo l বুিdেক িবিজ রাখেত pয্ান বানাo, েতা িবিজ থাকেল সদা unিত হেত
থাকেব l বতর্ মান সময় aনুসাের kমার জীবেন ে
হoয়া খুব বেড়া ভাগয্ ! সদাসবর্দা ভােবা,
তু িম ে
ভাগয্বান আtা l sরণ আর েসবার মেধয্ pিতিনয়ত বয্ােলn বজায় রােখা l যারা সদা
ei বয্ােলn রােখ, তারা aিবরত েbিসংস লাভ কের l আcা !
বাছাi করা িবেশষ aবয্k মহাবাকয্ঃ
পরমাt ভােলাবাসায় সদা লাভলীন থােকা
পরমাt ভােলাবাসা eক আনnময় েদালা, ei সুখদায়ী েদালায় েদালাকালীন িনরnর পরমাt
ভােলাবাসায় থােকা েতা কখেনা েকােনা িবপরীত পিরিsিত বা মায়ার িবপযর্য় েতামােদর সামেন
আসেত পাের না l পরমাt-েpম aসীম, aটল eবং eত আেছ েয সবাi িনেত পাের l িকn ঈ রীয়
ভােলাবাসা pাp করার িবিধ - িনিলর্p হoয়া l েয যেতা িনিলর্p েস তেতাi ঈ রীয় ভােলাবাসার
aিধকারী l পরমাt ভােলাবাসায় িনমিjত আtারা কখনo সীিমত পিরসেরর (হেদর ) pভােব
pভািবত হয় না l সদা েবহেদর সকল pািpেত মg থােক, যা েথেক সদা
হািনয়েতর েসৗরভ
বাতাবরেণ ছিড়েয় পেড় l ভােলাবাসার িনদশর্ন হেলা, যার pিত েতামার aগাধ ভােলাবাসা থােক,
তােক তু িম সবিকছু িদেয় দাo l বাcােদর pিত বাবার eত ভােলাবাসা েয ভােলাবাসার েরসপn
িদেত িতিন pিতিদন eত বেড়া পt েলেখন ! িতিন sরণ-েsহ েদন আর সাথী হেয় pিতিনয়ত
েsেহর দািয়t পিরপূণর্ কেরন l তাহেল েতামরা ei ভােলাবাসায় সব দুবর্লতা বিলদান কেরা l বাcারা,
বাবা েতামােদর ভােলাবােসন বেল িতিন সবসময় বেলন, েতামরা যা-i হo, েযমনi হo, েতামরা

আমার l eiভােব েতামরাo ভােলাবাসায় লাভলীন থােকা আর anর েথেক বেলা, বাবা তু িম েযi
হo, তু িমi সব l কখনo aসতয্ রােজয্র pভােব pভািবত হেয়ানা l েয েতামার ভােলাবাসার পাt,
তােক সেচতনভােব sরণ করেত হয়না, তার sরণ আপনা েথেকi আেস l েতামােদর ভােলাবাসা ধু
দেয়র pকৃ ত আর িনঃsাথর্ ভােলাবাসা েযন হয় l যখন তু িম বেলা, আমার বাবা, িpয় বাবা, তু িম
তখন তাঁেক ভু লেত পােরা না l আর বাবা বয্তীত aনয্ েকানo আtার েথেক িনঃsাথর্ ভােলাবাসা
েতামরা পােব না l েসiজনয্ েকােনা uেdেশ তাঁেক sরণ েকােরানা, বরং িনঃsাথর্ ভােলাবাসায়
লাভলীন থােকা l ঈ রীয় ভােলাবাসার aনুভাবী হেল, ei aনুভেবর dারা সহজ েযাগী হেয় িনরnর
uড়েত থাকেব l পরমাt ভােলাবাসা oড়ােনার সাধন l যারা uড়েত পাের, ধরণীর আকষর্েণ তারা
আবd হয় না l যেতাi মায়ার আকষর্ণীয় প েহাক না েকন, যারা িবহ ম(uড়িত কলা) কলায়
আেছ তােদর কােছ তা'েপৗঁছােত পাের না l পরমাt ভােলাবাসার েডার দূর দূর েথেক েতামােদর
eখােন েটেন আেন l ei ভােলাবাসা েতামােদর eত সুখ েদয় েয, েতামরা যিদ eক েসেকno ei
ভােলাবাসায় হািরেয় যাo েতা েতামরা সবরকম দুঃখ ভু েল যােব l আর সদাকােলর জনয্ সুখেদালায়
দুলেত
করেব l জীবেন যা pেয়াজন তা' যিদ েতামােক েকu িদেয় েদয়, েসটাi ভােলাবাসার
লkণ l েতামরা সব বাcার pিত বাবার eত ভােলাবাসা আেছ েয েতামােদর জীবেনর সুখ-শািnর
সব কামনা িতিন পূণর্ কের েদন l বাবা ধু সুখi েদন না, বরং সুেখর ভাnােরর মািলক বািনেয়
েদন l েসiসে িতিন েতামােদর ে
ভােগয্র েরখা টানার কলমo েদন, েতামরা যেতাটা চাo, ভাগয্
ৈতির করেত পােরা l eটাi পরমাt ভােলাবাসা l েয বাcারা ঈ রীয় েpেম সদা লাভলীন aথর্াৎ
িনমg eবং আtহারা হয়, তােদর ঝলক আর আkলতা, aনুভূিতর িকরণ eত শিkশালী হয় েয
েকােনা সমসয্া তােদর েথেক ধু দূের থাকাi নয়, বরং েচাখ তু েল তােদর িদেক তাকােতo পাের না
l তােদর কখনo েকানরকম ক থাকেত পাের না l
বাcােদর pিত বাপদাদার eত েsহ েয aমৃতেবলা েথেকi েতামােদর পালনা কেরন l িদেনর
i
কেতা ে
হয় l িমলন uদযাপন করেত sয়ং ঈ র েতামােদর আhান কেরন, মনেখালা anর
( হিরহান) আলাপচািরতা কেরন eবং শিkেত পূণর্ কেরন l বাবার েsেহর গীত েতামােদর জািগেয়
েতােল l কেতা েsেহর সােথ েতামােদর ডােকন, জািগেয় েতােলন - িমি বাcারা, িpয় বাcারা eেসা!
ভােলাবাসার ei পালনার pয্াকিটকয্াল s প হেলা, 'সহজ েযাগী জীবন' l যার pিত ভােলাবাসা থােক,
তার যা ভােলা লােগ সাধারণতঃ েতামরা তাi কেরা l বাcােদর আপেসট হoয়া বাবার ভােলা লােগ
না, েসiজনয্ কখেনা েবােলানা, িক করেবা! ঘটনা pবাহ eমনi িছেলা, েসiজনয্ আপেসট হেয় েগছ l
eমনিক, েতামােদর আপেসট হoয়ার মেতা পিরিsিত যিদ udূ ত হয়o, তবুo েতামরা আপেসট হoয়ার
িsিতেত িনেজেদর েঠেল িদo না l
েতামরা সব বাcার pিত বাপদাদার ভােলাবাসা eত গভীর েয িতিন মেন কেরন বাcারা সবাi
তাঁর েথেক eিগেয় l জাগিতক sেরo, যার pিত েতামােদর ভােলাবাসা থােক, তােক েতামােদর সামেন
eিগেয় েযেত দাo l eটাi ভােলাবাসার লkণ l বাপদাদাo বেলন, আমার বাcােদর মেধয্ eখন েকানo
দুবর্লতা থােক না, সবাi সmূণর্, সmn আর সমান হেয় যাo l িদেনর
েত, aমৃতেবলায় পরমাtেsেহ আপন দয় পূণর্ কের নাo l পরমাt-েpম, পরমাt-শিk eবং পরমাt-jােন েতামােদর দয়
যিদ পিরপূণর্ থােক, তেব কখেনা েকােনা িবষেয় আকষর্ণ বা েsেহর aনুভূিত হেব না l

ঈ রীয় েpম ধুমাt eকবার ei জেni pাp হেত পাের l 83 জn েদবাtা বা সাধারণ আtার
েথেকi ভােলাবাসা পাoয়া যায়, েকবলমাt eখনi পরমাt-ভােলাবাসা েতামরা লাভ করেত পােরা l
আtার pিত ভােলাবাসায় রাজয্ভােগয্র লkয্
হয়, িকn পরমাt-ভােলাবাসা রাজয্ভাগয্ লাভ
করেত েতামােদর সমথর্ বানায় l সুতরাং, ei ভােলাবাসার aনুভূিতেত তnয় হেয় থােকা l বাবার pিত
pকৃ ত ভােলাবাসা যিদ থােক, তার লkণ হেলা - সমান eবং কমর্াতীত হoয়া l করাবনহার হেয় কমর্
কেরা eবং কমর্ করাo l েতামােদর কেমর্িndয় িকছু করােব, েসiরকম নয়, বরং েতামরা কেমর্িndয়
িদেয় করাo l কখনo মন, বুিd, সংsােরর বশবতর্ী হেয় েকােনা কমর্ েকােরানা l
বরদানঃ - িনবর্ল েথেক বলবান হেয় aসmবেক সmব কের সাহসী আtা ভব
"িহmেত বেc মদেত বাপ" aথর্াৎ 'বাcারা যখন সাহসী হয়, বাবা সহায় হন' - ei বরদােনর
আধাের েতামােদর pথম দৃঢ় স l িছল েয েতামরা পিবt হেব eবং বাবা েতামােদর লk-েকািট
(পদম ণা) aভাব েমাচন (মদত) কেরেছন l িতিন বেলেছন, েতামরা সব আtা aনািদ-আিদ
পিবt, ব বার েতামরা পিবt হেয়েছা আর হেতo থাকেব l পূেবর্র aেনকবােরর sৃিত dারা েতামরা
সমথর্ হেয়েছা l িনবর্ল েথেক eত বলবান হেয়েছা েয েতামরা চয্ােল করেছা, িব েকo aবশয্i পিবt
কের সবাiেক েদখােব, যা ঋিষ, মুিন, মহান আtাগণ মেন কের pবৃিtেত েথেক পিবt থাকা কিঠন,
েসটাi েতামরা বেলা aিত সহজ l
েsাগানঃ - দৃঢ় স l থাকাi bত েনoয়া, pকৃ ত ভk কখেনা bত ভােঙনা l
__________________________________________________________
bhাবাবা সমান হoয়ার জনয্ িবেশষ পু ষাথর্ঃ
সাধারণ
েপ bhাবাবা েযমন aসাধারণ eবং aেলৗিকক িsিতেত থােকন, েসiরকমভােব ফেলা
ফাদার l তারকাগেণর সংগঠেন েযমন েয িবেশষ তারকা হয়, তার চাকিচকয্ eবং ঔjjলয্ দূর
েথেকi sতnt আর মেনামুgকর লােগ, েসiরকম েতামরা তারকারাo সাধারণ আtােদর মােঝ িবেশষ
আtা েপ েদখা দাo l

