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রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ
মমশন
(প্রধোন কোর্যোলে)
ফবলুড় েঠ, হোওড়ো, পশ্চিেবঙ্গ ৭১১ ২০২

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নতুন অধ্যক্ষ মহারাজ
১৭ জুলাই ২০১৭-তত রামকৃষ্ণ মঙ্ঘের অছি পছরষদ এবং রামকৃষ্ণ ছমশঙ্ঘনর পছরচালন সছমছতর সভায় স্বামী
স্মরণানন্দজী মহারাজঙ্ঘক রামকৃষ্ণ মে এবং রামকৃষ্ণ ছমশঙ্ঘনর নতুন অধ্যক্ষ (ঙ্ঘেছসঙ্ঘেণ্ট) ছহঙ্ঘসঙ্ঘব ছনববাচন করা
হল। ছতছন হঙ্ঘলন এই সঙ্ঘের তষাড়শ অধ্যক্ষ (ঙ্ঘেছসঙ্ঘেন্ট)।
১৯২৯ সাঙ্ঘল তাছমলনাড়ুর তাঞ্জাভুর তজলার আন্দাছম গ্রাঙ্ঘম জন্ম গ্রহণ কঙ্ঘরন স্মরণানন্দজী মহারাজ। িাত্রজীবন
তেঙ্ঘকই ছতছন ছিঙ্ঘলন খুব অধ্যয়নপরায়ণ আর গভীর মননশীল মানু ষ।
কুছড় বির বয়ঙ্ঘস রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুম্বাই শাখাঙ্ঘকঙ্ঘের সঙ্ঘে তাাঁর ত াগাঙ্ঘ াগ ঘঙ্ঘে। রামকৃষ্ণ-ছবঙ্ঘবকানন্দ ভাবধ্ারায়
অনু োছণত হঙ্ঘয় ১৯৫২ সাঙ্ঘল বাইশ বির বয়ঙ্ঘস ছতছন মুম্বাই আশ্রঙ্ঘম ত াগদান কঙ্ঘরন, গ্রহণ কঙ্ঘরন সাধ্ুজীবন।
ওই বিঙ্ঘরই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সপ্তম সোধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাঙ্ঘি ছতছন মন্ত্রদীক্ষা লাভ কঙ্ঘরন।
১৯৫৬ সাঙ্ঘল শঙ্করানন্দজীর কাি তেঙ্ঘকই ব্রহ্মচ ব ব্রঙ্ঘত দীছক্ষত হন এবং সন্ন্যাসব্রত পান ১৯৬০ সাঙ্ঘল। নাম হয়
‘স্বামী স্মরণানন্দ’।
১৯৫৮-তত ছতছন মুম্বাই আশ্রম তেঙ্ঘক অদ্বৈত আশ্রঙ্ঘমর কলকাতা শাখাঙ্ঘকঙ্ঘে তেছরত হন। দীঘব আোর বির ছতছন
এই আশ্রঙ্ঘমর মায়াবতী এবং কলকাতা উভয় তকঙ্ঘে কাজ কঙ্ঘরঙ্ঘিন। কঙ্ঘয়ক বিঙ্ঘরর জঙ্ঘনয ছতছন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে
স্বামী ছবঙ্ঘবকানন্দ েবছতবত ইংরাজী পছত্রকা ‘েবুদ্ধ ভারত’-এর সহ-সম্পাদঙ্ঘকর কাজ কঙ্ঘরছিঙ্ঘলন। অদ্বৈত আশ্রঙ্ঘমর
েকাশনার মাঙ্ঘনান্ন্য়ঙ্ঘনর জঙ্ঘনয পূ জনীয় মহারাজ খুব উৎসাঙ্ঘহর সঙ্ঘে পছরশ্রম কঙ্ঘরছিঙ্ঘলন। এই কাজ অঙ্ঘনঙ্ঘকর
েশংসাও অজবন কঙ্ঘরছিল।
১৯৭৬-এ ছতছন তবলুড় মঙ্ঘের পাঙ্ঘশই রামকৃষ্ণ ছমশন সারদাপীে নাঙ্ঘম ছশক্ষা েছতষ্ঠানছের সম্পাদঙ্ঘকর দাছয়ত্ব
তনওয়ার জঙ্ঘনয তেছরত হন। এই েছতষ্ঠাঙ্ঘন তাাঁর দীঘব ১৫ বিঙ্ঘরর অবস্থানকাঙ্ঘল েছতষ্ঠানছে ছশক্ষা ও
সমাজকলযাঙ্ঘণর নানা ছদঙ্ঘক েভূ ত উন্ন্ছত কঙ্ঘর। ১৯৭৮-এর পছিমবঙ্ঘের ছবধ্বংসী বনযার সমঙ্ঘয় ছতছন তাাঁর
সহকারী সাধ্ুভাইঙ্ঘদর ছনঙ্ঘয় ছবপুল পছরমাণ ত্রাণকাঙ্ঘ ব ঝাাঁছপঙ্ঘয় পঙ্ঘড়ছিঙ্ঘলন। ১৯৯১-এর ছেঙ্ঘসম্বর মাঙ্ঘস ছতছন
তচন্ন্াইঙ্ঘয়র রামকৃষ্ণ মঙ্ঘের অধ্যক্ষ ছহঙ্ঘসঙ্ঘব তেছরত হন।
ইছতমঙ্ঘধ্য ১৯৮৩-তত ছতছন রামকৃষ্ণ মঙ্ঘের অছি পছরষদ এবং রামকৃষ্ণ ছমশঙ্ঘনর পছরচালন সছমছতর সদসয ছহঙ্ঘসঙ্ঘব
ছন ু ক্ত হন। ১৯৯৫-এর এছেল মাঙ্ঘস ছতছন তবলুড় মঙ্ঘের মূ ল কা বালঙ্ঘয় সহকারী সম্পাদক ছহঙ্ঘসঙ্ঘব ত াগদান
কঙ্ঘরন এবং এর দুবির পঙ্ঘর রামকৃষ্ণ মে এবং রামকৃষ্ণ ছমশঙ্ঘনর সাধ্ারণ সম্পাদঙ্ঘকর দাছয়ত্বভার গ্রহণ কঙ্ঘরন।
২০০৭-এর তম মাস প বন্ত দীঘব দশ বির ছতছন সাধ্ারণ সম্পাদক ছহঙ্ঘসঙ্ঘব ছবশ্ববযাপী রামকৃষ্ণ ভাবেবাহঙ্ঘক
তনতৃত্বদান কঙ্ঘরন। ২০০৭-এর তম মাঙ্ঘস ছতছন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহ-সোধ্যক্ষ ছহঙ্ঘসঙ্ঘব ছনববাছচত হন।
সাধ্ারণ সম্পাদক এবং সহ-সোধ্যক্ষ ছহঙ্ঘসঙ্ঘব ছতছন সারা ভারত ও ছবঙ্ঘশ্বর নানা োন্ত পছরভ্রমণ কঙ্ঘর তসইসব
অঞ্চঙ্ঘলর রামকৃষ্ণ মে-ছমশঙ্ঘনর শাখাঙ্ঘকে আর অননু ঙ্ঘমাছদত ছকন্তু সহঙ্ঘ াগী তকেগুছলঙ্ঘক দশবন কঙ্ঘরন। এরই
মাধ্যঙ্ঘম ছতছন শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাঙ্ঘদবী, স্বামী ছবঙ্ঘবকানন্দ এবং তবদাঙ্ঘন্তর বাণী এক ছবপুল সংখযক মানু ঙ্ঘষর মঙ্ঘধ্য
েচার কঙ্ঘরঙ্ঘিন। বহু অধ্যাত্ম-ছজজ্ঞাসু মানু ষঙ্ঘক ছতছন মন্ত্রদীক্ষা দান কঙ্ঘরঙ্ঘিন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নানা পত্র-পছত্রকায়
তাাঁর অঙ্ঘনক েবন্ধ েকাছশত হঙ্ঘয়ঙ্ঘি।
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