મા કાલીના ઉપાસક : રામકૃષ્ણ પરમંસસ
બસગાળના કામારપકુ ુ ર નામના ગામડામાસ ઈ. ૧૮૩૬ની ૧૮મી
ુ રીએ રામકૃષ્ણ પરમંસસન ન્મ યો ંો . િપોા
ફેબ્રઆ
ુ ીરામ ચટ્ટ પાધ્ોાો ધાિમિક પ્રકૃિોના આદમી ંોા. માોાન સુ
ખદ
નામ ંત સુ ચસદ્રમણણ. રામકૃષ્ણન સુ ૂ ળળ નામ ગદાધર ંત.સુ ાારસામાસ
ુ માગમ,
ઊોરે લી માોા-િપોાની ભગાદ્દભક્તોને લીધે સાધસ
ભનનકીોતન ોયા ભગાાનની લીલાના ખેલ માસ ન ોે મસ્ો
રંેોા. એટલી નાની ાોે પણ એ સમાિધસ્ય યઈ નોા.
બચપણમાસ િપોાન સુ અને ત્ોારબાદ મ ટાભાઈન સુ ૂત્ૃ ય ુ યોાસ ાીસ
ાર્તની ાોે કલકત્તાના દણિણેશ્વરના પ ળજારી બ્ોા. અંીં મા
કાળીનાસ દર્તન કરાા માટે ોેમન સુ હ્રદો િાહ્વળ બની ઊઠત.સુ
ુ ી ોે સમાિધસ્ય રંેોા. માોાનાસ પ્રત્ોિ દર્તન કરાાની ધ ળનમાસ ોેમણે ખાાાપીાાન સુ
કલાક સધ
છ ડી દીધ.સુ કંેાાો છે કે ોેમને કાણલમાોાનાસ સાિાત ્ દર્તન યોાસ ંોાસ. માોાજીના ધ્ોાનમાસ
ુ ને આમ ોદ્દન
મગ્ન રંી ખાાાપીાાન સુ છ ડ્ સ ુ ં ાાયી ર્રીર ખ ળબ ન દુબતળ યઈ ગય.સુ પત્ર
િારતો બની નો ન ઈ માએ ૨૩ ાર્તની ાોે પાસેના નોરામાટી ગામના રામચસદ્ર
ુ પાધ્ોાોની પત્ર
ુ ી ર્ારદામણણ સાયે એમન સુ લગ્ન કરાવય.સુ પરસ ત ુ પ ોાન સુ ગૃંસ્યજીાન કાૂક
ુ
ૂખ
ન યાા દે ાાન િનરધાર પત્નીને નણાાી ોેમણે પ ોાને આધ્ોાત્ત્મક માગે ન નાા દે ાાની રજા
ુ ીયી આાી રજા આપી. ોેમની સમાિધમાસ િાધ્ન નાખાાને બદલે
માગી. પત્ની ર્ારદામણણએ ખર્
પત્ની ોેમને અનરૂુ પ રંેાા લાગ્ોાસ.
આગળ નોાસ ો ોાપરુ ી નામના સસ્ોાસી પાસેયી ાેદાસો ોયા ો ણગક સાધનાન સુ જ્ઞાન મેળાી
સમાિધ-સાધના આદરી. ો ોાપરુ ીએ ોેમન સુ નામ રામકૃષ્ણ રા્ય.સુ ે  સાધના કરોાસ ો ોાપરુ ીને
ુ ને ચાળીસ ારસ લાગેલા ોે સાધના રામકૃષ્ણે કેાળ ત્રણ ન વદાસમાસ િસધ ક કરી. આમ
ખદ
પરમજ્ઞાન પ્રાપ્ો કરી ોે રામકષ્ૃ ણ પરમંસસ કંેાાોા. સસ્લામ, ણિસ્ોી આવદ અ્ો ધમોન પણ
ુ ા લઈ એમણે ોારવય સુ કે બધા ધમો એક ન છે અને ોેયી આદરપાત્ર છે . અલબત્ત
જાોઅનભ
આત્મત ૃપ્પ્ો સાતધમતયી ન યાો છે . સસસારમાસ રંીનેો ક ઈ પણ માણસ શ્રધ કા અને ભક્તોયી
ુ અને ઉત્કટ ભક્તોયી આકર્ાતઈ બધી ન
આધ્ોાત્ત્મક ઉન્નિો સાધી ર્કે છે . ોેમની િાશધ ક
જાિોઓ, ાણો અને સસપ્રદાોના લ ક એમના સત્સસગન લાભ લેોા. ોેમણે ક ઈ ના સસપ્રદાો
પ્રાોાતવો નં ો . પ ોાને રાંે ચાલાા ક ઈને આગ્રં કોો નં ો . માત્ર અખ ળટ પ્રેમ, અચળ
શ્રધ કા ને એકાગ્ર ભક્તોયી ઉન્નો બની માણસ ઈશ્વરન સાિાત્કાર કરી ર્કે છે એમ સાણબો કરી
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આપ્ય.સુ
એ સમોના સમયત બસગાળીઓ સશ્વરચસદ્ર િાદ્યાસાગર, કેર્ાચસદ્ર સેન, રાખાલદાસ ચટ્ટ પાધ્ોાો,
સરુ ે ્દ્રનાય બેનરજી, બસવકમચસદ્ર ચટ્ટ પાધ્ોાો ાગે રે એમનાસ પ્રાચન પાછળ ૂગ્ુ ધ ંોા. એક
ાખોે ોેમણે િાદ્યાસાગરને કહ્સ ુ ંત,સુ ‘ઈશ્વરની પ્રાપ્પ્ો િાદ્યા કે બદ્ધુ ધ કબળયી યોી નયી. ોે માટે
શ્રધ કા અને ભક્તો આાશ્ોક છે .‘
એમન સૌયી અિધક િપ્રો િર્ષ્ો ંો નરે ્દ્ર. પછીયી ોે સ્ાામી િાાેકાન્દના નામયી
સિુ ા્ોાો યોા. િાાેકાનસદે પરમંસસના ઉપદે ર્ન િાદે ર્માસ પ્રચાર કોો ંો .
૧૫મી ઑગસ્ટ, ઈ. ૧૮૮૬ના ોેમન સુ દે ંાાસાન યય.સુ
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