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অধয্, রামকৃ� মঠ ও স�াদক, রামকৃ� িমশা, ঢাকা, বাংলােদশ 

 

ইংেরজী ১৯৯৭ �ী�া�িট িছল রামকৃ� সে�র ইিতহােস একিট িবেশষ গররপূণর বছর৷ এই 

বছেরই পা�াতয্ূিমেত ্ারেতর িবজয়–ৈবজয়�ী উ�ীা কের �ামীজীর �েদশ–�তযাবতরোরন

শতবষরপূিতর এবং রামকৃ� স�েদেহর এক অংশ ‘রামকৃ� িমশা’ �িত�ার শতবষরপূিতর অাুি�ত 

হয়৷ এই দুিট ঐিতহািসক ঘটাার কথা আমরা সকেলই জািা৷ িক� এই বছরিট �রামকৃ�–

্�মহেল আেরা একিট অপূবর েযাগােযােগর জায �রণীয় হেয় থাকেব৷ েসই েযাগােযাগ হেলা এক 

অসাধারণ আকি�ক অথচ পরম আানদায়ক সমাপতা বা ‘েকা–ইািসেড�’ (co-incidence)৷ 

েসবার বছেরর �থম িদািটেতই (১লা জাাুয়াির) পেড়িছল ��মােয়র শ্ আিব্রাবিতিথ৷ 

�রামকৃ�–্�মহেল ১লা জাাুয়াির ‘ক�তর িদবস’ াােম সু�িস�৷ িগিরশচ�, রামচ�, 

মোােমাহা, অ্য়কুমার �মুখ �রামকৃে�র গৃহী পাষর্ ৃন সহেষর এবং স�তযেয় ১৮৮৬ �ী�াে�র 

১লা জাাুয়ািরেক ‘ক�তর িদবস’ বেল েঘাষণা কেরিছেলা৷ তাঁরা একা�্ােবই িব�াস করেতা 

েয, ঐিদা ্গবাা �রামকৃ� ্�েদর সবরিবধ মা�াম পূণর করার জায পরম করণায় 

অযািচত্ােব ‘ক�তর’ হেয়িছেলা৷ তাঁেদর েঘাষণা এবং িব�ােসর প�ােত িছল তাঁেদর িােজেদর 

�তয্ অি্জতার ি্ি�৷ তাঁরা েসিদা েয যা �াথরাা কেরিছেলা ্গবাা �রামকৃ� তাই পূণর 

কেরিছেলা৷ �রামকৃ�–্�ম েসজায িব�াস কেরা, �িত বছর ১লা জাাুয়াির ারেদবতার 

করণার ‘হিরর লুঠ’ িবতরেণর িদা৷ ঐিদা তাঁর কােছ েয যা চাইেব তাই পােব৷ 

�রামকৃে�র তযাগী পাষর্ ৃন অবশয শধু ঐ িদািটেকই তাঁর ‘ক�তর িদবস’ বেল মো 

কেরািা, ১৮৮৬ �ী�াে�র ১লা জাাুয়াির েয �রামকৃে�র মেধয অ�ািথরত করণা–িবতরণ–আিতর 

এক িবেশষ �কাশ ঘেটিছল, েসকথা তাঁরা �ীকার কেরেছা িক� তাঁরা মো করেতা, শধু ঐ 

একিট িদোই িতিা ‘ক�তর’ হেয়িছেলা বলেল করণার বরণালেয়র �িত অিবচার করা হয়৷ 

কারণ, িতিা েয �িতিদা, �িতমুহূেতরই ‘ক�তর’৷ িতিা েয ‘িাতযক�তর’৷ িক� িতিা 



পুরাণ�িস� ‘ক�তর’ াা৷ উ�ািরত অথবা অাু�ািরত, ই�ায় অথবা অিা�ায়, শ্ অথবা অশ্ 

যাই মো উঠেব পুরােণর ক�বৃ্ তাই পূণর কের েদয়৷ িক� �রামকৃ� এমিা ক�বৃ্ যাঁর 

করণা েকাা শতরাধীা ায়৷ েসখাো উ�ারণ অথবা অাু�ারেণর সে� েকাা স�কর োই৷ ই�া 

অথবা অিা�ার েকাা ্ূিমকা োই৷ গৃহী–স�যাসী, াারী–পুরষ, সৎ–অসেতর েকাা িবচার োই৷ 

�াা, কাল, পাে�র েকাা িবেবচাা োই৷ করণার িািবরচার িাবরাধ জা�বীধারা েসই উৎসমুখ েথেক 

িার�র �বািহত৷ েসখাো অশে্র, অকলযােণর েকাা অি�র োই৷ েসখাো শধুই শ্, শধুই 

কলযাণ৷ �রামকৃ� মাাুেষর িাতয কলযাণ–ক�তর৷ েসখাো শধু অ্য় ও মাৈ্ঃ–এর অেময় 

আ�াস ও অ�ীকার৷ 

েসবছর (িডেস�র ১৯৯৭) ‘ক�তর’ উৎসেবর িদা ��মােয়র পুণয জ�িতিথ পড়ায় ্�েদর 

বলেত েশাাা িগেয়িছলঃ ‘‘ঠাকুর বছের বছের ‘ক�তর’ হা, এবার আমােদর মা–ও হেয়েছা 

ক�তর৷’’ েসবছর আেরা আােনর কারণ এজায িছল েয, েসবার একবছেরর মেধয মােয়র দুবার 

জ�িতিথ অাুি�ত হেয়িছল৷ ১লা জাাুয়াির এবং ২১ িডেস�র৷ সিতযই ধায েসই বছরিট ধায ১৯৯৭ 

�ী�া� অদূর অতীেত এরকম সমাপতা হেয়িছল ১৯৭৮ �ী�াে�৷ েসবছর ১লা জাাুয়াির এবং 

২২ িডেস�র পেড়িছল মােয়র পুণয আিব্রাবিতিথ৷ 

িক� মা–ও িক শধু ১৯৭৮ �ী�াে� এবং তার উিাশ বছর পর ১৯৯৭ �ী�াে� ‘ক�তর’ 

হেয়িছেলা? াা, ঠাকুেরর মেতা মা–ও েতা ‘িাতযক�তর’৷ ঠাকুেরর মেতা মােয়র করণা�বাহও 

েদশ, কাল, পা� মাো াা৷ সকেলর �িত, সবরকােল, সবরেদেশ তাঁর করণার িবগিলত জা�বীধারা 

�বািহত৷ তেব �ামী িবেবকাান সহ ঠাকুেরর তযাগী স�াাগণ এবং াাগমশায়, িগিরশচ� সহ 

ঠাকুেরর গৃহী স�াাগণ বলেতা, করণা িবতরেণর ে্ে� মা ঠাকুরেকও ছািড়েয় িগেয়েছা৷ 

�ামীজী বলেতা : ‘‘মােয়র কৃপা আমার ওপর বােপর কৃপার েচেয় ল্গণ বড়৷’’ াাগমশায় ও 

িগিরশচ� বলেতা : ‘‘বােপর েচেয় মা দয়াল৷’’ 

ব�ত, এখাো ‘কম–েবিশ’ বা ‘েছাট–বড়’–র েকাা বযাপার োই৷ কারণ, ঠাকুরই েতা মােক 

েরেখ িগেয়িছেলা তাঁর েচেয় ‘‘েঢরনেবিশ’’ করার জায৷ যা িতিা �য়ং স�ূণরত করেত পােরািা–

েসই মাতৃ্াবেক জগেত �কাশ করার জায িতিা মােক েরেখ িগেয়িছেলা বেল �য়ং মা বেলেছা৷ 



তাছাড়া, ঠাকুর এবং মা েতা আলাদা াা৷ তাঁরা অে্দ এবং অি্�৷ মােয়র করণা এবং ঠাকুেরর 

করণায় েকাা পাথরকয োই৷ যা মােয়র করণা, তাই আবার ঠাকুেররও করণা৷ তেব এবার 

জগৎেক ঠাকুর ‘মা’ ম� িশিখেয়িছেলা িকাা, তাই ঠাকুর অেপ্া মােয়র মেধয আমরা করণার 

অিধক �কাশ েদখেত পাই৷ কারণ, ঠাকুর েয এবার ‘মা’ মে�র সে� সে� একিট েচতা ম�তাুও 

িদেয়িছেলা৷ িদেয়িছেলা র�–মাংেসর এক অিাবরচাীয় মাতৃমূিতর৷ েসই জীব� ম�মূিতর এবার 

িাতযক�তররেপ অ্য় ও মাৈ্ঃ–এর অেময় আ�াস ও অ�ীকােরর বাতরা িােয় আমােদর 

পৃিথবীেত দীঘর সাতষি� বছর কািটেয়িছেলা৷ তার মেধয দীঘর েচৗি�শ বছর �রামকৃে�র েদহাে�র 

পর এবং আঠােরা বছর �ামী িবেবকাােনর িতেরাধাোর পর৷ মরলীলা তাঁর সা� হেয়েছ িঠকই, 

িক� িতিা এখাও আমােদর মেধয িবদযমাা৷ িতিা এখা সূ�্ােব িাতয কলযাণ–ক�তর হেয় 

আমােদর র্া করেছা৷ সুতরাং মা শধু উি�িখত দুিট বছরই ‘ক�তর’ হািা, িতিাও ঠাকুেরর 

মেতা িাতযক�তর৷ ১৯৭৮ �ী�াে� যখা এরকম সমাপতা ঘেটিছল তখা আমােদর পরম 

পূজযপাদ ্াদশ ে�িসেড� মহারাজ �মৎ �ামী ্ূেতশাানজী (তখা িতিা অাযতম ্াইস 

ে�িসেড�) বেলিছেলা : ‘‘গত রিববার (১লা জাাুয়াির ১৯৭৮) ��ঠাকুেরর ক�তর–উৎসব 

অাুি�ত হেয়েছ, সে� সে� ��মােয়র জ�িতিথ–উৎসবও উদযািপত হেয়েছ৷ ্�রা আান কের 

বলেছা, ‘এবার মা–ও ক�তর হেয়েছা৷ ঠাকুর ক�তর হা বছের বছের, এবার মা–ও হেয়েছা৷’ 

’’ তেব সে� সে� িতিা ‘আসল কথা’িটও জািােয় িদেয়িছেলা৷ বেলিছেলা : ‘‘আসল কথা এই েয, 

মা শধু এবার ায়, বছের বছের ায়, িদো িদো ক�তর হেয়িছেলা, আেছা ও থাকেবা৷ 

‘‘ঠাকুেরর স�ে� তাঁর পাষরদরানবেলেছা েয, িতিা তাঁর ্�েদর েবেছ েবেছ িােতা, িক� 

মােয়র কােছ সকেলরই অবািরত ্ার৷ আর বা�িবক েসটাই েতা �া্ািবক৷ মােয়র কােছও যিদ 

েছেলেমেয়র জায মােঝ মােঝ দরজা ব� হয়, তাহেল েসই মা–ই বা েকমা, আর েসই 

েছেলেমেয়রাই বা যায় েকাথায় সুতরাং মােয়র কােছ েছেলেমেয়র জায ্ার সবসমেয়ই অবািরত৷ 

আর েসই দৃি�েত েদখেল সিতয সিতয মা–ই ক�তর–শধু বছের একিদা ায়, বছের ৩৬৫ িদা৷ 

এবং মােয়র আিব্রােবর কাল েথেক আর� কের যতিদা তাঁর ্�রা থাকেবা, ততিদা তাঁর 

এরকম ক�তর হওয়া ছাড়া গতয�র োই।’’ (�ঃ ‘উে্াধা’, েপৗষ ১৩৮৫, পৃঃ ৬৪২) 



সিতযই ‘ক�তর’ হওয়া ছাড়া মােয়র ‘গতয�র’ োই মা �য়ং বলেতা, আমার সকল স�াােক 

িাতযধােম আিম িােজ িােয় যাব৷ তােদর একজোরও বািক থাকেত আমার ছুিট োই৷ এই ‘দায়’ 

িযিা �য়ং ে��ায় �হণ কেরেছা তাঁর গতয�র থাকেব কী কের? মা বলেতা, আিম দয়ায় 

আাহারা হেয় যাই৷ েক িহনু েক মুসলমাা েক �ী�াা, েক েদশী েক িবেদশী, েক সৎ েক অসৎ, 

েক সাধু েক গৃহী, েক �া�ণ েক অ�যজ–তা আিম জািা াা৷ সবাই আমার স�াা৷ ধুেলা–কাদা েতা 

মাাুষ মাখেবই৷ িক� আিম েয মা মা িক ধুেলা–কাদা–মাখা স�াােক েফেল েদা, াা তােক ধুেয় 

মুেছ তাঁর েকােল তুেল োা? আিম তাই কির এবং করব৷ কারণ, আিম েয মা সকেলর মা৷ আিম 

মা থাকেত কার কী ্য়, কােক ্য়, িকেসর ্য়? িবধাতারও সাধয োই আমার স�াােদর েকাা 

্িত করার।’’ 

এমা ক�তর মা থাকেত আমােদর ্য় কী? মৃতুযেক মাাুষ ্য় পায়, িবপযরয়েক, দুঃখেক, 

ঘাত–�িতঘাতেক মাাুষ ্য় পায়৷ িক� মােয়র অ্য়ম� �রণ রাখেল আমরা িক মৃতুযর মুেখামুিখ 

হেত আর ্য় পাব?–াা িবপযরয়, দুঃখ, ঘাত–�িতঘােত িবচিলত হব? 

মো পড়েছ েসই অসাধারণ উে�াষেণর কথা, েযখাো মা �রামকৃে�র সু�� িােদরশেকও 

অ�ীকার করেছা৷ ‘রামকৃ�গত�াণা’ আমােদর মা–ঠাকরেক েসিদা ঠাকুর বেলিছেলা, িতিা েযা 

যার–তার হােত তাঁর (ঠাকুেরর) খাবার াা পাঠাা, েযা সবরদা িােজই তাঁর খাবার িােয় আেসা৷ মা 

জাােতা, অপাপিব� �রামকৃ� কােরা মেধয অপিব�তার েলশমা� থাকেল তােক �শর পযর� 

করেত পারেতা াা৷ েসরকম কােরা �শরযু� খাবার বা পাাীয় �হণ তাঁর পে্ অস�ব িছল৷ 

অজািােত করেলও তাঁর শরীর–মা িবে�াহ করত৷ িতিা য�ণায় অি�র হেতা, তাঁর শরীর অসু� 

হেয় পড়ত৷ মা জাােতা, ঐরকম হেল ঠাকুেরর খাওয়াই হেব াা৷ তবু িতিা েসিদা সকাতের িক� 

�� ্াষায় ঠাকুরেক বেলিছেলা : ‘‘তা েতা আিম পারব াা ঠাকুর... আমায় ‘মা’ বেল চাইেল 

আিম েতা াা িদেয় থাকেত পারব াা’’ �রামকৃ� েসিদা অবশয মােয়র কথায় খুিশই হেয়িছেলা, 

কারণ েসই অ�ই িতিা হাসেত হাসেত �হণ কেরিছেলা৷ আমােদর মো হয়, িতিা েসিদা 

ক�তর িাতযজাাীর অকুি�ত আা�কাশেকই আবাহা করেত চাইিছেলা এবং েদেখ িাি�� 



হেয়িছেলা েয, মােয়র মেধয ঐ স�ার অ�া� উে্াধা ঘেটেছ৷ াতুবা িতিা �স� হােসয ঐ 

দু�ির�া াারীর �ৃ� অ�ই অবলীলায় �হণ করেলা িক্ােব? 

ব�ত, স�াােদর জায মা সব করেত পারেতা৷ িতিা বলেতা, েছেলেমেয়েদর বযাপাের িতিা 

সমাজ, শা�, েলাকাচার েকাা িকছুরই পেরায়া কেরা াা৷ স�াােদর �িত ে�হ ও করণায় িবিধ 

ও িােষেধর গি�েক িতিা বারবার ে্েঙেছা৷ করণাবষরেণর ে্ে� িতিা িছেলা সতয সতযই 

‘গি�্াঙা’ জাাী৷ 

মােয়র েসই ‘গি�্াঙা’ ক�তর–রেপর পিরচয় আমরা অগিণত বার েপেয়িছ৷ িক� মােয়র 

অবতরমাো মােয়র িাতয কলযাণ–ক�তরের িব�াস েকমা কের মােয়র পাগলী েমেয় রাধুর 

হদয়েক পরেত পরেত পূণর কের েরেখিছল তার সংবাদ আমরা অোেকই অবগত াই৷ মা যখা 

েদেহ বতরমাা িছেলা তখা রাধু–িদ মােক কত অবজা কেরেছা, কত গ�াা িদেয়েছা, কত 

কটুকথা বেলেছা, এমািক মােয়র ্াগবতী তাুেত আঘাতও কেরেছা৷ এমা ায় েয, রাধু–িদ 

তখা িাতা� বািলকা৷ িতিা তখা বয়েস যেথ�ই পিরণত৷ মােয়র স�েকর �রামকৃ�–পাষরদ এবং 

িবিশ�–িবিশ� অসংখয ্� ারাারীর সমু� ��া ও ্ি�র �কাশ িতিা িাতয �চে্ েদেখেছা৷ 

িক� েস–সম� তখা তাঁর মো ও আচরেণ েকাাই েরখাপাত কেরিা৷ িতিা তাঁর অ�ুত েখয়াল, 

আবদার ও িামরম কথায় ও আচরেণ মােক অিত� কের চেলিছেলা৷ �ায়ই েসই েখয়াল, আবদার 

ও আচরণ অতযাচােরর পযরােয় েপৗছাত৷ িক� মা িছেলা িািবরকার এবং একই্ােব রাধুর �িত 

ে�হশীলা৷ পরবতরী কােল দুরােরাগয বযািধেত আ�া� এবং মৃতুযপথযা�ী েসই রাধু–িদর কথায় ও 

আচরেণ েয আ�যর পিরবতরা এবং মােয়র িাতযক�তরের েয অপিরেময় িব�ােসর �ল� িববরণ 

আমরা েপেয়িছ তােত আমরা �ি�ত াা হেয় পাির াা৷ �তয্দশরী �ামী ঈশাাাান (��মােয়র 

অাযতম েসবক এবং ‘মাতৃসাি�েধয’র মেতা অপূবর মাতৃ�ৃিত–�ে�র েলখক) েস–স�েকর যা 

িলেখিছেলা তা স�ূণরত এখাো তুেল ধরিছ : 

‘‘১৩৪৭ সােলর ্া�মাস৷ ��মােয়র পরম আদেরর রাধু জয়রামবাটীেত মােয়র বযবহত 

ঘরখািােতই বাস কিরেতেছ৷ িকছুিদা হইল মযােলিরয়া �ের ্ুিগয়া ্ুিগয়া খুবই অসু� হইয়া রাধু 

কিলকাতা িােবিদতা �ুলবািড়েত আিসয়ােছ৷ �ামী আােবাধাানজী ডা�ার েদখাইেল তাঁহারা ‘িট–



িব’ সেনহ কিরেলা৷ কাশী রামকৃ� িমশা েসবা�েমর �ামী আা�কাশাানজী (ি�য় মহারাজ)–

েক উহা জাাাইেল িতিা তৎ্ণাৎ েসবা�েমর িাকেটই একিট বািড়র েদাতলািট ্াড়া লইয়া 

রাধুেক পাঠাইবার জায তার কিরেলা৷ আােবাধাানজী আমােক অাুেরাধ কিরেলা িািদর� িদো 

িােবিদতা �ুেলর একিট েসিবকা সহ রাধুেক কাশী লইয়া যাইেত৷ আিম রাধুেক লইয়া কাশী 

েগলাম৷ X-Ray–কিরয়া েদখা েগল দুইিট ফুসফুসই িবেশষ্ােব আ�া�–ৈদিাক ১০২ �র, কািশ৷ 

জীবোর আশা াাই৷ েসবা–শুষার সবর�কার সুবযব�া করা হইয়ােছ৷ আমার জায ই�ার�ােস 

বােরািদোর িরটাার িটিকট করা িছল৷ কিলকাতায় িফিরয়া যাইবার িদা িবকাল ৪টা াাগাদ রাধুর 

িাকট িবদায় লইেত িগয়া বিললাম, ‘রাধু, আিম আজ কলকাতা িফরিছ৷ তুিম িাি��্ােব থাক৷ 

সু� হেয় জয়রামবাটী যােব৷ ি�য় মহারাজ সবর�কার বযব�া ও েদখাশাা করেছা৷ েকাা িচ�া 

কেরা াা৷ পের আিম এেস েতামােক িােয় যাব৷’ রাধুর �র বািড়েতেছ৷ ঘের ি�য়–দা, একিট 

েসিবকা ও আিম৷ 

‘‘রাধু আমার ঐসকল কথাবাতরা শিায়া ্ীণকে� িক� একটু ঝাঁঝােলা সুের বিলেত লািগল, 

‘আহা, হা বিল েগাপাল–দা, [�ামী ঈশাাাােনর পূবরা�েমর াাম িছল ‘বরদা’৷ মা তাঁেক ‘বরদা’ 

াােমই ডাকেতা৷ িক� মােয়র েসজ্াইেয়র াামও ‘বরদা’ হওয়ায় মামীমারা তাঁেক ‘েগাপাল’ 

বলেতা৷ েসজায রাধু–িদরা তাঁেক ‘েগাপাল–দা’ বলেতা] েতামার কী বুি� েগা আমার িক অসুখ 

হেয়েছ তা আিম জািা, েতামরা যতই েগাপা কর াা েকা৷ আমার য�া হেয়েছ–এ–েরােগ বুিঝ 

আবার েকউ বাঁেচ াািক? তাই তুিম বলছ–্াল হেয় জয়রামবাটী যািব৷’ আিম বিললাম, ‘রাধু ওসব 

েকা িচ�া করছ? ি�য়–দা সবরকম িচিকৎসা, েসবা–শুষার বযব�া কেরেছা৷ আর যিদ িকছু 

অসুিবধা হয়, ি�য়–দােক বলেল িতিাই সব বযব�া কের েদেবা, িকছু ে্েবা াা৷’ রাধু বিলয়া 

উিঠল, ‘েগাপাল–দা, েস–কথা বলিছ াা৷ তুিম সব েজোশো বােজ কথা বলছ৷ তুিম কাশীেত েরেখ 

যা�, কারণ কাশীেত মরেল আমার মুি� হেব৷ এতিদা মােয়র কােছ েথেক এই বুি� হেলা 

েতামার? িযিা জ�াবিধ আমার সব ্ার িােয় সকল বযব�া কেরেছা, তাঁর েসই ঘরখািাও আমার 

বযবহােরর জায জীবা�র কের েগেছা, আিম তাঁর িচর আি�ত৷ িতিা িক আমার ‘মুি�’র বযব�া 

কেরািা? আিম যিদ আঁ�াকুেড়ও পেড় মির, আমার মুি� তাঁর কৃপায় আমার হােতর মুেঠায় (হাত 



মুেঠা কের), েসজায েতামােক ্াবেত হেব াা, দাদা৷’ ি�য়–দার চে্ জল, আিম াীরেব মাথা িাচু 

কিরয়া িকছু্ণ দাঁড়াইয়া রিহলাম৷ রাধু বিলেত লািগল, ‘আমার মৃতুযর েয–�াা মা বযব�া কের 

েগেছা, েসখাোই মরব৷ েতামােদর ্াবেত হেব াা৷’ রাধুর েসই দৃঢ় িব�ােসর দৃ� েঘাষণা আজও 

আমার কাো �িাত হইেতেছ৷ সকেলর অাুেরােধ রাধু অ� িকছুিদা কাশীেত থািকয়া 

জয়রামবাটীেত িফিরয়া িগয়া ��মােয়র াূতা বািড়েত েসই ঘরখািােতই সজাো চি�শ বছর 

বয়েস ��মােয়র পাদপ� িচ�া কিরেত কিরেত ১৯৪০ �ী�াে�র ২৩ াে্�র (১৩৪৭ সােল) 

সকাল ৯টায় শরীরতযাগ কের৷ ধায মা ধায েতামার রাধু।’’ (৫ম সং, ১৯৮৯, পৃঃ ২১০–২১২) 

এই মা ক�তর াা হেল তেব েক ক�তর? েদেহ যখা িছেলা তখা েতা ক�তর িছেলাই, 

রাধু–িদ তাঁর জীবা িদেয় বুিঝেয় িদেয় েগেলা মােয়র অিবাাশী অ�ীকােরর মিহমা–েদেহ াা 

থাকেলও মা ক�তর–িাতযক�তর। V 

  



 


