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বেলুড়মঠ -   পুণ্যসলিিা মা-গঙ্ার পলচিম উপকূলি অবলথিত  হাওডা জেিার অন্তগ্গত জবিুডমঠ 
একটি আন্তে্গ ালতক পুণ্যতীর্গলষেত্র । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই পুণ্য জষেলত্র লনত্য লবরাে কলরন । কারণ 
লতলন জে লনেমুলে বলিলিলিন তাঁর প্রধান সন্্যাসী লিষ্য স্ামী লবলবকানন্দলক, “তুই আমায় কাঁলধ কলর 
জেোলনই লনলয় োলব, আলম জসোলনই োব ও রাকব ।” তাই স্ামীেী শ্রীপ্রভুর পূত জেহাবলিষপূলরত 
অলথিকিসটি লনে মস্তলক ধারণ কলর এলন এই পুণ্য ভূলমলত থিাপন ও পূো কলরন এবং শ্রীপ্রভুর 
নামালকিত সন্্যাসী সলঘের প্রাণ-প্রলতষ্া কলরন, ো রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ লমিন নালম লবশ্ববলন্দত । 
স্ামীেী দেববাণী কলরন – “বহু কাি পে্গন্ত বহুেনলহতায় ঠাকুর এই থিালন লথির হলয় রাকলবন । ঠাকুলরর 
জেমন উোর মত লিি, এটি ঠিক জসই ভালবর জকন্দ্রথিি হলব ।” েগজ্জননী শ্রীমা সারোলেবীর পােস্পলি্গ 
ধন্য এই থিালনই তাঁর জভৌলতকিরীর  োহ হয় ও পূত অলথি সমালধথি হয়, ো এলক সুমহান তীলর্গর মে্গাো 
লেলয়লি । েুগাচাে্গ স্ামী লবলবকানন্দ েীবনপ্রালন্তর অলন্তম লেনগুলি এই শ্রীলষেলত্রই অলতবালহত কলরন । 
লবলশ্বর অন্যতম এই সন্্যাসীমঠটি প্রায় চললিি একর ভূলমর উপর পলরব্যাপ্ত  । মলঠর নানা পত্র-পুষ্প 
জিালভত মলনারম উে্যান-বলষে অভূতপূব্গ থিাপত্যলিলপে উদ্ালসত প্রস্তর লনলম্গত শ্রীমলন্দরগুলি সংথিালপত 
। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ লমিলনর প্রধান জকন্দ্র হি এই জবিুডমঠ । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ লমিলনর 
সঘেগুরু, পরম পূেনীয় জপ্রলসলেন্ট মহারাে এই শ্রীলষেলত্রই লনবাস কলরন ও জকবিমাত্র লতলনই এোলন 
মন্ত্রেীষো লেলয় রালকন । এই জবিুডমঠটি, মহানগরী জকািকাতা জরলক মাত্র ৯ লক.লম., হাওডা জরিওলয় 
জটেিন জরলক মাত্র ৭ লক.লম.  এবং শ্রীপ্রভুর িীিালষেত্র েলষেলণশ্বর জরলক মাত্র ৪ লক.লম. দূরলবে অবলথিত, 
জেোলন লবলভন্ োন বাহলনর মাধ্যলম অনায়ালস আসা োয় । এোলন উপেুক্ত অলতলর-ভবন আলি এবং 
লনলে্গ ষ্ট সমলয় (জবিা ১১.৪৫লম. জরলক) অন্ প্রসাোলের সুব্যবথিা আলি । লবলশ্বর প্রায় সকি ধম্গমলতর 
মানুষেন, এমনলক োহারা ধম্গমত মালনন না তারাও আলসন এই পাবনতীর্গলষেলত্র, প্রাণ ভলর অনুভব 
কলরন পলবত্র বাতাবরণ আর হৃেলয় বলয় লনলয় োন িালন্তর িীতিস্পি্গ সুেসৃ্লত ।

ভগোন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেে   

গীতামুলে শ্রীভগবান প্রলতজ্া কলরলিলিন েগলত ধম্গগ্ালন উপলথিত হলি লতলন েুলগ েুলগ অবতার 
হলয় আসলবন । তাই পূব্গ পূব্গ েুলগ লেলন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচচতন্যালে রূলপ এলসলিলিন লতলনই 
আবার েুগপ্রলয়ােলন আলবভূ্গ ত হলিন শ্রীরামকৃষ্ণ রূলপ ও নরিীিা কলর জগলিন । লতলন েন্ম গ্রহণ 
কলরন ১৮৩৬ খ্ীষ্টালদের ১৮ই জেব্রুয়ারী জকািকাতা হলত প্রায় ৯৬ লক.লম. ব্যবধালন হুগিী জেিার  
কামারপুকুর নামক গ্রালম এক েলরদ্র সৎ লনষ্াবান ব্াহ্মণ পলরবালর । লপতা লিলিন সত্যলনষ্ শ্রীষুেলেরাম 
চল্াপাধ্যায় ও মাতা ভলক্তমতী শ্রীমতী চন্দ্রামলণলেবী । দকলিালরর প্রারলভে লতলন কালে্গাপিলষে চলি 
আলসন জকািকাতার  উপকলঠে পলবত্র ভাগীররী তীলর রাণী রাসমলণর েলষেলণশ্বর জেবািলয় । তাঁর 
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কলঠার-অভূতপূব্গ লেব্য সাধনিীিায় এই ভূলম হলয় ওলঠ তলপাবন ও 
মহাতীর্গ – ো আে সব্গেনলবলেত । বহু লেব্য িীিার পর লতলন অলন্তম 
নরিীিা সাধন কলরন কািীপুর উে্যানবাটীলত ও মহাসমালধলত িীন হন 
১৮৮৬ খ্ীষ্টালদের ১৬ই আগষ্ট । লতলন ঈশ্বরজ্ালন েীবলসবা, ত্যাগ-
আেলি্গর উপলেলির মাধ্যলম জে ভাবী সন্্যাসী সলঘের বীে বপন 
কলরলিলিন তাই কালি েি-েুলি ভরা লবরাট মহীরুলহ পলরণত হয় – ো 
আে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ লমিন নালম ভুবনলবলেত । ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণলেবই সলঘের ইষ্টলেবতা ও সলঘের ভাব-িরীর । শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংলসর েীবন লিি সব্গধলম্গর সব্গমলতর লমিন ও সমন্বয়ভূলম এবং 
লতলন লিলিন ত্যাগ, সরিতা, পলবত্রতা ও ভগবৎলচতনার মূত্গ  লবগ্রহস্রূপ ।

জগজ্জননী মা সারোদেেী 

শ্রীভগবান েেন নররূলপ অবতীণ্গ হন তেন তাঁর িলক্তও প্রায়িই নারীলবলি তাঁর সহগালমনী হন । 
পূব্গ পূব্গ েুলগ জেমন শ্রীরামচলন্দ্রর সলঙ্ সীতালেবী, শ্রীকৃলষ্ণর সলঙ্ শ্রীরালধকা, শ্রীচচতলন্যর সলঙ্ লবষু্ণলপ্রয়া 
এলসলিলিন, জতমলন এ েুলগও শ্রীরামকৃলষ্ণর সলঙ্ শ্রীমাসারোলেবী নরিীিা 
প্রকািালর্গ ১৮৫৩ খ্ীষ্টালদের ২২জি লেলসম্বর অবতীণ্গ হলিন এই  বাংিার 
বাঁকুডা জেিার েয়রামবাটী নামক ষুেদ্র পলিীগ্রালমর েলরদ্র কুটীলর, ো 
কামারপুকুর হলত মাত্র ৬ লক.লম. দূলর অবলথিত । সবুে সুন্দর এই 
েয়রামবাটী গ্রামটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারোমলণ জেবীলক অলকি ধারণ কলর 
বত্গ মান েুলগর জরেষ্ িলক্তপীলঠ পলরণত হলয়লি, ো লবশ্ববাসীর কালি পরম 
িালন্তর লনিয় বা তালপলতর প্রাণ েুডালনার থিান ।  শ্রীমালয়র লপতৃলেলবর নাম 
লিি শ্রীরামচন্দ্র মুলোপাধ্যায় ও মাতা লিলিন শ্রীমতী ি্যামাসুন্দরীলেবী । 
নানা লেব্যিীিার পর অবলিলষ শ্রীমা ১৯২০ খ্ীষ্টালদের ২১জি েুিাই 
মহাসমালধ জোলগ নরিীিা সংবরণ কলরন । জকান জকান ভাগ্যবান মালয়র অলহতুকী করুণা বলি তাঁর 
েীবৎকালিই তাঁলক লনে ইষ্টলেবী অর্গাৎ দুগ্গা-কািী-িক্ষী-েগদ্াত্রী-সীতা-রাধা-জমরী ইত্যালে রূলপ 
েি্গন কলর ধন্য হন । আর সলব্গাপলর সকলিই প্রালণ-মলন অনুভব কলরন তাঁর করুণাময়ী বরোমূরলত । 
আে্যািলক্ত-পরমাপ্রকৃলত শ্রীশ্রীমা সারোলেবীই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ লমিলনর অলধষ্াত্রীলেবী-
সঘেমাতা-সঘেেননী । লতলন শ্রীভগবালনর কালি সকরুণ প্রার্গনা কলরলিলিন, ‘সলঘের সাধুরা ঠাকুরলক 
ও ঠাকুলরর ভাব উপলেি লনলয় একলত্র রাকলব । আর সব সংসারতাপেগ্ধ জিালকরা তালের কালি এলস 
ভগবালনর করা শুলন িালন্ত পালব’ । আে লবশ্ববাসী তা প্রত্যষে অনুভব করলিন । 

যুগাচায্য  স্ামী বেদেকানন্দ

এ নব েুগাবতালরর নরিীিার সহায়ক লহসালব স্য়ং জেবালেলেব মহালেলবর অবতার স্ামী 
লবলবকানন্দ উত্তর জকািকাতার লসমুলিয়া অঞ্চলির অলধবাসী ব্যালরটোর লবশ্বনার েত্ত ও মাতা ভুবলনশ্বরী 
জেবীর জ্াড অিকৃিত কলর অবতীণ্গ হলিন ১৮৬৩খ্ীষ্টালদের ১২ই োনুয়ারী । সন্্যাস গ্রহলণর পূলব্গ তাঁর 
নাম লিি শ্রীনলরন্দ্রনার েত্ত  । তাঁর ধ্যানপ্রবণ লেব্যকালন্ত জেহ, সঙ্ীত-বাে্য-নৃত্যালে সব্গলবষলয় পারেলি্গতা, 
উোর-বীর হৃেয় ও চরম সত্যানুরাগ সকিলক মুগ্ধ করত । সন্্যাসীর লিলরামলণ, জোগীরাে স্ামীেী 
সংসালরর সমস্ত ঐলহক ও পরমালর্গক জভাগসুে ত্যাগ কলর মানব কি্যাণালর্গ তাঁর গুরুলেব শ্রীরামকৃলষ্ণর 
ত্যালগর আেলি্গ েীবন উৎসগ্গ কলরন ।  সন্্যাস গ্রহলণর পর লতলন পলরব্ােকরূলপ আসমুদ্র লহমাচি 
পলর্মা কলরন ও অনুভব কলরন ভারতমাতার দুুঃে দুে্গ িার কারণ । তারপর ১৮৯৩ সালি লচকালগালত 
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লবশ্বধম্গ মহাসভায় বীরেলপ্গ লবেয় মাি্য ধারণ কলর লতলন পাচিালত্যর 
লবলভন্ জেলি প্রচার কলরন সনাতন লহনু্দ ধলম্গর জবোলন্তর তরা 
শ্রীঠাকুলরর আেি্গ ও সমন্বলয়র বাণী । ভগবান শ্রীরামকৃলষ্ণর ভাবােলি্গ 
েগৎলহলতর তলর, নারায়ণজ্ালন েীব জসবাধম্গ প্রচালরর েন্য ও 
জবোন্তলক বাস্তলব কম্গ মালে ও েীবলন রূপ লেলত লতলন প্রলতষ্া 
করলিন রামকৃষ্ণ সন্্যাসী সঘে । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ লমিলনর 
জপ্ররণাোতা, পরপ্রেি্গক, প্রাণ-পুরুষ স্ামী লবলবকানন্দ েীবনসায়ালনে 
এই জবিুড মলঠই বাস করলতন । মাত্র ঊনচললিি  বৎসর বয়লস ১৯০২ 
খ্ীষ্টালদের ৪ঠা েুিাই এোলনই লতলন মহাসমালধলোলগ িীিা সংবরণ 
কলরন ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ বমশন 

১৮৮৬ সালি শ্রীশ্রীঠাকুর িীিাসংবরণ করলি, প্রভুর ইচ্ানুসালর সন্্যাসী-সঘে সম্যকভালব গলড 
জতািার গুরুোলয়বে নলরন্দ্রনালরর (স্ামী লবলবকানলন্দর) উপর অলপ্গত হয় । নলরন্দ্রনার তাঁর গুরুভাইলের 
প্রায় সকিলক লনলয় জকািকাতার উপকলঠে বরাহনগলর এক েীণ্গ বাডী ভাডা কলর প্ররম রামকৃষ্ণ 
সলঘের লভত থিাপন কলরন ও তাঁরা সকলি আনুষ্ালনক ভালব সন্্যাস গ্রহণ কলরন । এরপর লকিুকালির 
েন্য মঠ অনলতদূলর আিমবাোলর থিানান্তলরত হয় । ১৮৯৭ সালির  ১িা জম স্ামীেী ঠাকুলরর সন্্যাসী 
ও গৃহী ভক্তলের একলত্রত কলর ‘রামকৃষ্ণ লমিন’ নালম এক প্রলতষ্ান গঠন কলরন  । ১৮৯৮ সালি েেন 
জবিুড মলঠর েলম ্য় করা হয় তেন তাঁরা জবিুড মলঠর েলষেণলেলক নীিাম্বর মুলোপাধ্যলয়র 
বাগানবাডীলত রাকলতন োলক এেন ‘পুরালনা মঠ’ বিা হয় । তারপর ১৮৯৯ সালি মঠ বত্গ মান জবিুড 
মলঠর ভূলমলত থিানান্তলরত হয় । বস্তুতুঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ লমিন, রামকৃষ্ণ সলঘের দুই লেক । 
উভলয়র মলধ্য আইনগত পার্গক্য রাকলিও আেি্গ মূিতুঃ একই । রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ লমিলনর 
পলজিকরণ (জরলেল্রেিন) ্মান্বলয় ১৯০১ এবং ১৯০৯ খ্ীষ্টালদে হলয় লিি । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
লমিন উভলয়র প্রধান কাে্গািয় হি এই জবিুড মঠ 

প্রতীক 

জ্ান-ভলক্ত-কম্গ-জোগ এই চতুলব্গধ সাধন পদ্লতরই সমভালব সমন্বয় ঘলটলিি শ্রীরামকৃলষ্ণর 
েীবন ও বাণীলত । তাই স্ামীেী তৎপলরকলপেত লসিলমাহলর (monogram) 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ লমিলনর এই আেি্গলক অলকিত কলর তার ব্যাো প্রসলঙ্ 
বলিলিলিন – ‘লচত্রথি তরঙ্ালয়ত সলিিরালি – কলম্গর, কমিগুলি – ভলক্তর এবং 
উেীয়মান সূে্গটি জ্ালনর প্রকািক । লচত্রগত সপ্গলবষ্টনটি – জোগ এবং কুণ্ডলিনী 
িলক্তর পলরচায়ক । আর লচত্র মধ্যথি হংসপ্রলতকৃলতটির অর্গ পরমাত্া । অতএব 
কম্গ, ভলক্ত ও জ্ান এই লতনটি জোলগর সলহত সলমিলিত হইলিই পরমাত্া িাভ 
হয় – এটাই অন্তলন্গলহত অর্গ ।’

উদদেশ্য 

 রামকৃষ্ণ মঠ ও লমিলনর উলদেি্য (Motto) হি – “আত্মদনা বমাক্ার্যম্ জগবধিতায় চ” – 
অর্গাৎ লনলের মুলক্ত ও েগলতর লহত সাধন ।
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রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ বমশদনর কায্যকলাপ 

 বত্গ মালন ভারত ও ভারলততর জেলি রামকৃষ্ণ সলঘের ২০৮ টি জকন্দ্র জরলেল্রিকৃত, োর মলধ্য 
ভারলত ১৫৭টি ও ভারলতর বাইলর ৫১টি লবে্যমান । এসকলিরই প্রধান লনয়ন্ত্রণ জকন্দ্র হি এই জবিুড  
মঠ । আর এই সকি জকলন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুলরর আেলি্গ ও স্ামীেীর পরলনলে্গ লি  আধ্যালত্ক, সাংসৃ্লতক ও 
সামালেক বহুলবধ কি্যাণমূিক কাে্গ পলরচািনা করা হয় । ২০১৮ সালির লহসাবানুোয়ী – ১৪টি হাসপাতাি, 
১১১টি োতব্য লচলকৎসািয়, ৫৬টি ভ্াম্যমান লচলকৎসািয়, একটি লবশ্বলবে্যািয়, ১২টি মহালবে্যািয়, ৩৩টি 
উচ্চমাধ্যলমক লবে্যািয়, ৩৯টি মাধ্যলমক লবে্যািয় এবং ৩৮১টি অন্যান্য লবে্যািয়, ১৩৭টি ব্যলক্তগত 
লিষোলকন্দ্র, ৭৮টি দনি লবে্যািয় বা প্রাপ্তবয়স্ লিষো জকন্দ্র, ২টি লবলভন্ ভাষা লিষো জকন্দ্র, একটি 
দবলেক লিষোলকন্দ্র, ৪টি লিপে লবে্যািয়, ৭টি কুটিরলিপে ও িঘু উলে্যাগীয় লিপে, ১১১টি িাত্রাবাস, ৩টি 
অনারািয়, ৩টি বৃদ্ারেম, ২৩৬টি গ্রন্াগার, ২০টি প্রধান পুস্তক প্রকািলন জকন্দ্র, ৫টি লবকিাঙ্ জকন্দ্র, ৩টি 
কৃলষ লবে্যািয়, বহু জগািািা,  ৪টি গ্রাম্যলবকাি লিষো জকন্দ্র বত্গ মান । এিাডা বহু জকন্দ্র জরলক লবলভন্ 
প্রাকৃলতক লবপে্গয়, ভূলমকম্প, বন্যা, েড-েঞ্া, মহামারীলত ত্রাণ কাে্গ পলরচািনা করা হয় আর নানালবধ 
পলরকপেনানুোয়ী জ্ানোন, প্রাণোন, অন্োনালে মাধ্যলম সমাে জসবা করা হলয় রালক । মানুলষর 
আধ্যালত্ক লেজ্াসা জমটালত ও তালের উৎসাহ লেলত লবলধবৎ নানা পূো-ব্তালে অনুষ্ান ও সভার 
আলয়ােন করা হয় । আবার সব্গ ধলম্গর প্রলত রেদ্া জ্াপন করলত পৃলরবীর প্রায় সকি আচাে্গলের পূোলে 
করা হলয় রালক ।

বেলুড় মদঠর েশ্যনীয় স্ান

ভগোন শ্রীরামকৃদষ্ণর মবন্দর 

জবিুডমলঠ ভগবান শ্রীরামকৃলষ্ণর সুবৃহৎ মলন্দরটি লবশ্ববলরণ্য স্ামী লবলবকানলন্দর পলরকপেনানুোয়ী 
ভারতীয় ও পাচিাত্য লিপেকিার সমন্বলয় লনলম্গত হয় ও চতুর্গ সঘেগুরু স্ামী লবজ্ানানন্দেী কতৃ্গ ক 
১৯৩৮ সালির ১৪ই োনুয়ারী উৎসগগীকৃত হয় । লিপেকিার সমন্বলয়র লেক লেলয় আধুলনক েুলগ লনলম্গত 
লবলশ্বর অন্যতম মলন্দরগুলির মলধ্য একটি হি এই 
মলন্দরটি । মলন্দর ভবলনর দেঘ্গ্য ৬১ লমটার, লবস্তার ২৪ 
লমটার ও উচ্চতা ৩১ লমটার । জবলি প্রস্তর দ্ারা 
লনলম্গত গভ্গ মলন্দর ও নাটমলন্দর একসলঙ্ রাকায় 
মলন্দরটি চালচ্গ র মত দৃি্যমান হয় ও প্রধান প্রলবি দ্ার 
ও নাটমলন্দলরর অভ্যন্তলরর জরেণীবদ্ রামগুলি 
জবৌদ্লের অেন্তা গুহার সৃ্লত বহন কলর । মলন্দলরর 
গমু্বেগুলি পলবত্র মসলেলের করা মলন কলরলয় জেয় । 
মলন্দলরর সমুিেভালগর েলষেণ হলত জেেলি সমগ্র 
মলন্দরটি  একটি ওঁকালরর মত মলন হয় । সুপ্রসস্ত গভ্গ মলন্দলরর লভতর েমু্বরাকৃলত জবেীর উপর প্রষু্টিত 
সহস্রেি পলমের মলধ্য সমালধমগ্ন আনন্দ ও করুণার লবগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর সুোসলন লবরাে করলিন । জশ্বত 
প্রস্তলরর জবেীটি েমু্বরাকৃলত ো ত্যালগর প্রতীক ও লিলবর ভাব আর প্রষু্টিত পমেটি নারায়লণর ভাব । 
এককরায় সব্গমত সব্গভাব ও লিপেকিা সমন্বলয় গঠিত এই শ্রীমলন্দরটি অতুিনীয় ।

পুরাতন মবন্দর 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণলেলবর মূি বড মলন্দলরর উত্তর-পূব্গ লেলক লথিত ঠাকুলরর পুরালনা মলন্দরটি 
১৮৯৮ সালি স্ামীেীর দ্ারা প্রলতলষ্ত হয় । শ্রীমলঠর েন্ম িলগ্ন এই মলন্দলরই ঠাকুলরর লনত্যপূোলে হত 
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এবং স্ামীেী সহ অন্যান্য গুরুভাইলয়রা এোলনই 
ধ্যান-ভেনালে করলতন, ো আেও তাঁলের পূত সৃ্লত 
বহন কলর চলিলি । মলন্দলরর উত্তর লেলকর ঘরটি 
ঠাকুলরর িয়ন ঘর লহসালব ব্যবহৃত হত । উহা এেন 
প্রভুর অন্যতম পাষ্গে তরা সলঘের লদ্তীয় জপ্রলসলেন্ট 
স্ামী লিবানন্দেীর সৃ্লতমলন্দর লহসালব ব্যবহৃত হলচ্ । 

স্ামী বেদেকাদন্দর কক্ 

পুরাতন ঠাকুরবাডীর েলষেণ-পূব্গলেলকর লদ্তি 
বাডীটিলত লিবাবতার লবশ্ববলরণ্য স্ামীেী বাস করলতন, 
এোলন তাঁর ব্যবহৃত িয়ন ঘরটি আেও সুরলষেত 
আলি ও তাঁর ব্যবহৃত বহু লেলনসপত্র ও সৃ্লত লচনেগুলি 
আেও অলত েত্নসহকালর রলষেত আলি । ১৯০২সালির 
৪ঠা েুিাই তালরলে স্ামীেী এই কলষেই জোগমালগ্গ 
মহাসমালধ িাভ কলরন । স্ামীেীর িয়ন ঘরটির পলচিম 
পালশ্ব্গ একটি সুবৃহৎ প্রাচীন আমগাি আলি । তার লনলচ 
স্ামীেী ক্যাম্প োলটর উপর বলস সাধু ব্হ্মচারী ও ভক্তলের সলঙ্ করা বিলতন ও উপলেি লেলতন । 
এিাডা স্ামীেীর েীবলনর সলহত এই ভাগ্যবান বৃষেটির সৃ্লত বহু ভালব েলডত আলি, তাই এলক এেন 
‘স্ামীেীর আমগাি’ বিা হয় ।

স্ামী ব্রহ্ানন্দজী ো রাজা-মহারাদজর মবন্দর 

শ্রীকৃষ্ণসো ব্ে-রাোলির অবতার, শ্রীশ্রীঠাকুলরর 
মানস-পুত্র  তরা প্ররম সঘেগুরু স্ামী ব্হ্মানন্দেীর 
পূত মর জেহ ১৯২২ সালি এই থিালনই োহ করা হয় । 
তারপর ১৯২৪ খ্ীষ্টালদের ৭ই জেব্রুয়ারী  স্ামী লিবানন্দ 
কতৃ্গ ক এই মলন্দরটি উৎসগগীকৃত হয় । রাোমহারােেীর 
সুন্দর লনম্গি মালব্গি প্রস্তর লনলম্গত শ্রীমূলত্গ র লনলনে একটি 
অলত সুন্দর বািলগাপালির ধাতুলনলম্গত মূলত্গ  আলি । 

জগজ্জননী সারোদেেীর মবন্দর 

১৯২০ সালি শ্রীশ্রীমা সারোলেবীর পরম পলবত্র 
ভগবতী তনুলক ভস্ীভূত করা হয় এই থিালন । তারপর 
১৯২১ সালির ২১জি লেলসম্বর এোলন মালয়র 
শ্রীমলন্দরটি প্রলতষ্া হয় । মা গঙ্ার প্রলত মালয়র আবাি্য 
প্রীলতর েন্য মলন্দলরর প্রলবি দ্ার গঙ্ার লেলক । মালয়র 
মলন্দলরর সমুিলে সুবৃহৎ গঙ্ার ঘাট লবে্যমান ।  ঠাকুলরর 
সাষোৎ লিষ্য পরম পূেনীয় লিবানন্দেী মহারাে 
বলিলিলিন, “সতীর িরীলরর এক একটি অঙ্ বুলক 
লনলয় সারা জেলি একান্টি িলক্তপীঠ গলড উলঠলি আর জসই সতীর সমস্ত িরীর আে জবিুড মলঠর 
মাটিলত লমলি রইি । তাহলিই বুলে জেে জবিুড মঠ কত বড তীর্গ!!” 
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লিবাবতার স্ামীেীর জেহত্যালগর পর তাঁর পূব্গ লনলে্গ িানুোয়ী এই 
লনলে্গ ষ্ট থিানটিলতই তাঁর পূত জভৌলতক িরীর অলন্তম সংস্ার করা হয় এবং 
এই থিালন ১৯২৪ সালির ২৮জি োনুয়ারী লদ্তি লবলিষ্ট সুউচ্চ মলন্দরটি 
উৎসগগীকৃত হয় । মলন্দলরর লদ্তলি মম্গর প্রস্তলরর “ওঁ” কালরর প্রতীক 
রলয়লি  । মলন্দলরর লননেতলি রলয়লি স্ামীেীর ধ্যান মূলত্গ  ো লনত্য পূলেত 
হয় । আর মলন্দলরর েলষেণ-পলচিম পালশ্ব্গ রলয়লি একটি জবিগাি, জে 
থিানটিলত স্ামীেী বসলতন ।

সমাবিপীঠ 

স্ামীেীর মলন্দলরর েলষেণ লেলক গঙ্ার ধালর এই সমালধপীঠ 
অবলথিত । এোলন শ্রীশ্রীঠাকুলরর আটেন সন্্যাসীলিলষ্যর পূতলেহ 
অলগ্নসংস্ার করা হয় এবং োর উপর একটি সৃ্লতস্তভে লনলম্গত 
হলয়লি । আর তার পালি রলয়লি পূব্গকার সঘেগুরুলের পূতলেহ 
সংস্ালরর থিান ও অন্যান্য পূেনীয় সন্্যাসী মহারােলের পূতলেহ 
োহ করার থিান ।

পুরাদনা মঠ 

জবিুডমলঠর একবালর েলষেণ সীমালন্ত গঙ্ার তীলর 
অবলথিত এই পুরালনা মঠটি, ো পূলব্গ নীিাম্বর মুলে্যাপাধ্যালয়র 
বাগানবাডী লিি । এোলনই শ্রীমা পঞ্চতপালে কঠিন ব্তালে 
কলরন । এোলনই স্ামীেী ‘েণ্ডন ভব’ ও ‘ওঁ হীং ঋতং’ – 
স্তবদুটি রচনা কলরলিলিন । আিমবাোর মঠ হলত চলি আসার 
পর এবং জবিুড মঠ লনম্গালনর সময় অর্গাৎ ১৮৯৮ জরলক ১৮৯৯ 
সাি পে্গন্ত প্রায় এক বির এই থিালনই মঠ লিি । তাই এলক এেন পুরালনা মঠ বিা হয় । 

রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মবন্দর (Museum) 

জবিুডমলঠর প্রধান প্রলবি দ্ালরর অনলতদূলর 
শ্রীরামকৃষ্ণ-লমউলেয়াম অবলথিত । জেোলন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, 
েগজ্জননী সারোলেবী, স্ামী লবলবকানন্দসহ প্রায় সকি পাষ্গে 
মহারােগলণর ব্যবহৃত লবলভন্ দ্রব্যালে সংরলষেত আলি, ো 
েি্গন করলি োলগ ভক্তমলন রেদ্াপূণ্গ অতীত সৃ্লত । এই 
সংগ্রহ মলন্দর এলপ্রি জরলক জসলটেম্বর – সকাি ৮.৩০লম. 
জরলক দুপুর ১১.৩০লম. আর লবকাি ৪জট জরলক সন্্যা ৬টা 
পে্গন্ত ও অল্াবর জরলক মাচ্গ  সকাি ৮.৩০লম. জরলক দুপুর ১১.৩০লম. আর লবকাি ৩.৩০ জরলক সন্্যা 
৫.৩০লম. পে্গন্ত জোিা রালক এবং প্রলত জসামবার বন্ রালক ।

মদঠ অনান্য গুরুত্বপূর্য স্ান 

জবিুড মলঠ স্ামীেীর সমালধ মলন্দলরর েলষেণ-পলচিম জকালণ অবলথিত সঘেগুরু পরম পূেনীয় 
বপ্রবসদেন্ট মহারাজজীর বনোস স্ান, ো লনলে্গ ষ্ট সমলয় েি্গনারগীলের েন্য জোিা হলয় রালক । 



শ্রীশ্রীঠাকুলরর মূি বড মলন্দলরর লপিলন ও পুরাতন মলন্দলরর নীলচ মঠ অবিস, জেোন জরলক 
ভক্তেনলের প্রসালের েন্য কুপনালে জেওয়া হয় । প্রধান েটলকর অনলতদূলর রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ বমশদনর প্রিান কায্য ালয় অবলথিত জেোন জরলক সলঘের িাো জকন্দ্রগুলিলক লনয়ন্ত্রণ করা 
হয় । মলঠর উত্তর লেলক আলি ‘মা সারো বসোব্রত’ জেোলন ভক্তেন লনলে্গ ষ্ট সমলয় অন্ প্রসাে 
জপলত পালরন । জবিুড মলঠর েলষেলণ জিাট েটলকর কালি আলি ‘পল্ীমঙ্গল’ নালম লব্য়লকন্দ্র 
জেোলন গ্রাম্য হস্তলিপোলে দ্ারা লনলম্গত লবলভন্ দ্রব্যালে পাওয়া োয় । মূি বড মলন্দলরর সমুিলে অনলতদূলর 
ঠাকুর-মা-স্ামীেী ও জবোন্তালে লবলভন্ ধম্গ সালহত্য লব্লয়র একটি পুস্তকালয় আলি ।  লে.টি জরালের 
কালি অবলথিত আলরকটি পুস্তক লব্য় জকলন্দ্রর ঠিক উপলর লদ্তলি ‘বেদেকানন্দ েশ্যন’ নামক একটি 
থিায়ী প্রেি্গনী জকন্দ্র  আলি । আর পালশ্ব্গ লনলবলেতা অলতলর ভবলন আলি প্রতীক্ালয়, জেোলন 
েি্গনারগীগণ মধ্যালনে প্রতীষো করলত পালরন ।  মলঠ লমউলেয়ালমর সমুিেভালগর অনলতদূলর সুিভ-
জিৌচািয় এবং পানীয় েলির সুব্যবথিা আলি । তার পালশ্ব্গ লবনামূলি্য েুতালে রাোর ঘর আলি ।
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এলপ্রি জরলক জসলটেম্বর – সকাি ৬টা জরলক দুপুর ১১.৩০লম. আর লবকাি ৪জট জরলক 
সন্্যা ৬.৩০লম. পে্গন্ত।

অল্াবর জরলক মাচ্গ  – সকাি ৬.৩০লম. জরলক দুপুর ১১.৩০লম. আর লবকাি ৩.৩০লম. 
জরলক সন্্যা ৬টা পে্গন্ত।

মলঠ শ্রীশ্রীঠাকুরলক দনলবে্য উৎসগ্গ করা হয় সকাি জবিা ৮.৪৫লম. জরলক ৯টা পে্গন্ত, 
দুপুলর ১১টা জরলক ১১.৪০লম. পে্গন্ত এবং রালত্রলত এলপ্রি জরলক জসলটেম্বর ৮.৩০লম. জরলক ৯টা 
আর অল্াবর জরলক মাচ্গ  ৮টা জরলক ৮.৩০লম পে্গন্ত। ঐ সময় গুলিলত ঠাকুলরর গভ্গ মলন্দর বন্ 
রালক।  েি্গনারগীলের কালি একান্ত লনলবেন, এটি একটি পলবত্র থিান, তাই এই শ্রীলষেলত্র োলত 
সব্গতুঃ ভালব পলবত্রতা ও িালন্ত বোয় রালক তার লেলক লবলিষ নের জেলবন ও লনয়ম িৃঙ্খিা 
বোয় রােলবন। লবলিষ লবলিষ কারলণ মঠ পলরেি্গলনর সময়ালে পলরবত্গ ন হলত পালর। ভক্তলের 
আলর্গক সাহালে্যই প্রভুর জসবা ও কাে্গালে চলি, তাই মুক্তহলস্ত োন করলত পালরন। অনিাইন 
আলর্গক সাহাে্য গ্রহণ করা হয়। নমস্ার।।


