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ী ীরামকৃ কথামৃেত uিlিখত বয্িkবৃেnর পিরচয় 
 
        akয়কমুার েসন (1858 -1923) -- বাঁকুড়া েজলার ময়নাপুর gােম জn। িপতা হলধর েসন। মাতা 
িবধুমুখী েদবী। 
 
        ঘণ কৃ বণর্, rg শরীর eবং মn আকৃিতর জনয্ sামী িবেবকানn রহসয্cেল তাঁহােক ‘শাঁকচুnী’ বিলয়া 
ডািকেতন। pথম জীবেন akয়কুমার কিলকাতার েজাড়াসাঁেকার ঠাকুর পিরবাের েছেলেদর পড়াiেতন বিলয়া 
তাঁহােক ‘akয় মাsার’ বিলয়া ডািকেতন। pথম stীর মৃতুয্র পর িতিন িdতীয় বার িববাহ কেরন। িতিন তাঁহার 
পরবতর্ী জীবেন বসুমতী পিtকার aিফেস চাকুরী gহণ কেরন। akয়কুমার ঠাকুেরর গৃহী ভk, েদেবndনাথ 
মজুমদার সহ কাশীপুের ঠাকুেরর aপর ভk মিহমাচরণ চkবতর্ীর বািড়েত pথম ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন eবং 
তঁহার কৃপাদৃি  লাভ কেরন। aতঃপর িতিন দিkেণ ের যাতায়াত r কেরন eবং বhবার ঠাকুেরর পিবtস  লাভ 
কেরন। কাশীপুের ীরামকৃে র কlতr হoয়ার িদনo akয়কুমার uপিsত িছেলন। ঠাকুর েসিদন 
akয়কুমারেক িনেজর কােছ ডািকয়া তাঁহার বk sশর্ কিরয়া কােন ‘মহামnt’ দান কিরয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল 
েদেবndনাথ মজুমদােরর পরামেশর্, sামী িবেবকানেnর uৎসােহ eবং সেবর্াপির ী ীমােয়র আশীবর্ােদ ঠাকুেরর 
লীলা সmিলত ‘ ী ীরামকৃ  পঁুিথ’ পদয্াকাের রচনা কেরন। eiিট তাঁহার জীবেনর akয়কীিতর্। তাঁহার pণীত 
aপর িবখয্াত gn ‘ ীরামকৃ  মিহমা’। ei diখািন gেnর জনয্ ীরামকৃ  পিরম েল িতিন িবেশষ সুপিরিচত। 

ী ীঠাকুেরর মহাসমািধর মুহূেতর্ akয় েসখােন uপিsত িছেলন। akয়কুমােরর েশষ জীবন sgােম aিতবািহত 
হয়। 
 
        aেঘাড় ভাdড়ী -- ীরামকৃে র গৃহীভk। তাঁহার িপতা ডা: িবহারী ভাdড়ী। কিলকাতা িসমলা a েল 
11, মধু রায় েলেন ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ হয়। রামচnd দেtর গৃেহ ীরামকৃে র দশর্নলােভ িতিন ধনয্ হন। 
ঠাকুেরর কে  গান eবং ধমর্pস  িনয়া িতিন aিভভূত হiয়া যাiেতন। নেরndনােথর সিহত তাঁহার পিরচয় িছল। 
 
        aচলানn তীথর্াবধূত -- তািntক বীরভােবর সাধক। পূবর্নাম রামকুমার, মতাnের -- রাজকুমার। বািড় 
hগলী েজলার েকাতরং। ঠাকুেরর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ দিkেণ ের। মােঝ মােঝ িতিন দিkেণ ের আিসয়া 
বাস কিরেতন। কখেনা কখেনা সিশষয্ প বটীেত সাধনায় বিসেতন। কারণবাির পান কিরয়া stীেলাকসহ বীরভােবর 
সাধনা কিরেতন। ei বীরভােবর সাধনা িবষেয় ঠাকুেরর সিহত তাঁহার িবতকর্ হiত। ঠাকুর তাঁহার বীরভােবর 
সাধনা সমথর্ন কিরেতন না। ঠাকুর বিলেতন -- সব stীেলাক-i তাঁহার িনকট মােয়র িবিভn rপ। aচলানn িববাহ 
কিরয়ািছেলন -- stী পুt িছল, িকnt তাহােদর খবর রািখেতন না। বিলেতন -- ঈ র েদিখেবন। িকnt নাম, যশ, 
aেথর্র pিত তাঁহার আকষর্ণ িছল। 
 
        aতুলচnd েঘাষ -- নাটয্কার িগিরশচnd েঘােষর কিন  াতা। কিলকাতা হাiেকােটর্র uিকল। কিলকাতা 
বাগবাজার a েলর aিধবাসী। ঠাকুেরর ভk। pথম দশর্ন বাগবাজার দীননাথ বসুর বািড়েত। pথম িদেক িতিন 
ঠাকুেরর কাছ হiেত দূের থািকেতন eবং পিরহাস কিরয়া ঠাকুরেক রাজহংস বিলেতন। ঠাকুর েসকথা িনয়া 
সেsেহ তাঁহার ei uিkর সমথর্ন কেরন aতুল তাহােত aিভভূত হন eবং ঠাকুেরর কৃপালােভ ধনয্ হন। কlতr 
aবsায় ঠাকুরেক দশর্ন কিরবার েসৗভাগয্ তাঁহার হiয়ািছল। 
 
        aধরলাল েসন (1855-85) -- ীরামকৃে র িpয় গৃহীভkেদর aনয্তম। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ 
দিkেণ ের, 1883 ী ােb। িপতা রামেগাপাল েসন পরম ৈব ব ভk। িতিন ধনী বয্বসায়ী িছেলন। পূবর্পুrেষর 
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আিদ িনবাস hগলী েজলার িস ুর gােম। aধেরর জnsান -- 29, শ র হালদার েলন, আিহরীেটালা, কিলকাতা। 
বাসsান -- কিলকাতার েবিনয়ােটালা। pিতভাবান, কৃতীছাt aধর েডপুিট ময্ািজেsট িছেলন। কিলকাতা 
িব িবদয্ালেয়র fellow eবং Faculty of Arts-eর সদসয্। পাঁচখািন বাংলা কাবয্gেnর pেণতা। pথম 
জীবেন নািsক aধর, আঠাস বৎসর বয়েস pথম ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া ঠাকুেরর pমভk হন। pথম সাkােতi 
ঠাকুর aধরেক কােছ টািনয়া েনন। eকিদন ঠাকুর aধেরর িজhায় i মnt িলিখয়া েদন eবং ভাবািব  aবsায় 
aধেরর বk o মsক sশর্ কিরয়া আশীবর্াদ কেরন। ধীের ধীের aধর িদবয্ানেn o আধয্ািtক aনুভূিতেত পূণর্ 
হiেত থােকন। ঠাকুর বhবার aধেরর বািড়েত ভাগমন কিরয়া কীতর্নানেn সমািধs হiয়ািছেলন। ীরামকৃ  
aধরেক নারায়ণ jান কিরেতন। aধর নানািবধ কােজর সিহত যুk িছেলন। pায় pিতিদনi কেঠার পির েমর পর 
িদনােn দিkেণ ের আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরয়া যাiেতন। aধেরর বািড়েতi ীরামকৃে র সে  সািহিতয্ক 
বি মচেndর সাkাৎ হয়। সরকারী কােজ aধরেক েঘাড়ায় চিড়েত হiত। ei বয্াপাের ীরামকৃ  তাঁহােক 
eকািধকবার সাবধান কিরয়ািছেলন। িকnt িtশ বৎসর বয়েস হঠাৎ eকিদন েঘাড়ার িপঠ হiেত পিড়য়া যাoয়ােতi 
তাঁহার মৃতুয্ হয়। েসi সমেয়o ীরামকৃ  তাঁহােক েদিখেত আিসয়া arপূণর্ েনেt তাঁহােক sশর্ কেরন। 
 
        anদা gহ -- নেরndনােথর িবেশষ বnু। িতিন বরাহনগর িনবাসী িছেলন। pথম জীবেন anদা aসৎসে  
কাটাiেতন। eকদা নেরndনােথর uপেরo anদার pভাব পেড়। anদা ীরামকৃে র দশর্নলােভ ধনয্ হন। 
পরবতর্ীকােল ীরামকৃে র uপেদশ aনুসরণ কিরয়া িনেজর জীবনধারােক পিরচািলত কিরেত সkম হiয়ািছেলন। 
েকহ েকহ anদােক aহ ারী মেন কিরেলo ঠাকুর তাহা asীকার কিরয়ািছেলন। 
 
        anদা বাগচী -- (1849 - 1905) -- 24 পরগণার anগর্ত িশখরবািল gােম জn। িপতা চndকাn 
বাগচী। ৈশশব হiেতi anদাpসােদর িশlচচর্ার pিত আকষর্ণ িছল। 1865 ী ােb নব pিতি ত sুল aব 
i ািsয়াল আটর্স-eর eনেgিভং kােশ ভিতর্ হন। পের িতিন পা াতয্ রীিতর িচtা ন িবদয্া িশkা কেরন। 
কমর্জীবেন pেবশ কিরয়াo িতিন পূেবর্াk sুেলর িশkক o পের pধান িশkেকর পদলাভ কেরন। পা াতয্ রীিতেত 
pিতকৃিত a ন কিরয়া iিন pভূত যেশালাভ কেরন। িশlিবষয়ক pথম বাংলা পিtকা “িশlপু া িল” (1292) 
pকাশনার বয্াপাের িতিন eকজন uেদয্াkা িছেলন। তঁহার aনয্তম pধান কীিতর্ ‘আটর্ sিুডo’, pিত া (1878)। 
ei আটর্ s ুিডo হiেত িলেথাgািফ পdিতেত ছাপা বh েপৗরািণক িবষয়ক িচt েসকােল িবেশষ জনিpয়তা লাভ 
কিরয়ািছল। 1885 ী ােb ঠাকুেরর িবষয়ক িচt েসকােল িবেশষ জনিpয়তা লাভ কিরয়ািছল। পের শয্ামপুকুের 

ীরামকৃে র সিহত সাkােতর সময় িতিন তাঁহার aি ত িকছু িচt ীরামকৃ েক uপহার িদয়ািছেলন। ীরামকৃ  
aতয্n আনেnর সিহত ei িচtgিল েদিখয়ািছেলন। 1905 ী ােb কিলকাতার ব ীয় কলাসংসদ sািপত হiেল 
anদাpসাদ তাহার সভাপিত িনবর্ািচত হন। রাজা রােজndলাল িমt রিচত ‘The Antiquities of Orissa’ 
eবং ‘বুdগয়া’ নামক gn diিটেত anদাpসােদর aি ত ছিবgিল িবেশষ pশংসা লাভ কের। 
 
        aমৃতলাল বস ু(1839 - 1913) -- েকশব েসেনর aনুগামী। ীরামকৃে র aনুরাগী গৃহী bাhভk। 
জnsান কিলকাতার হাটেখালায়। stী িবধুমুখী েদবী। ীরামকৃে র সািnেধয্ আিসয়া aমৃতলােলর জীবনধারার 
unিত ঘেট। ীরামকৃে র চািরিtক মহtt, ৈবিশ য্ eবং uদারমেনাভাব aমৃতেক মুg কের। ঠাকুর aমৃতেক 
aতয্n েsহ কিরেতন। 1883 সােল ঠাকুর যখন aসুs েকশব েসনেক েদিখেত আেসন তখন aমৃতলাল তথায় 
uপিsত িছেলন। কাশীপুের থাকাকােল ঠাকুর aমৃতেক েদখার icা pকাশ কিরেল aমৃত ঠাকুরেক েদিখেত 
আেসন। েসi সমেয় aমৃতলােলর সিহত ঠাকুেরর দীঘর্সময় ধিরয়া কথাবাতর্া হয়। পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর pিত 
aমৃতলােলর dাভিkর পিরচয় পাiয়া sামীজীo খুব আনিnত হiয়ািছেলন। 
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        aমৃতলাল সরকার -- কলকাতায় 1860 সােল জngহণ কেরন। িপতা ডা: মেহndলাল সরকার 
ীরামকৃে র িচিকৎসক eবং িবেশষ aনুরাগী। aমৃতলালo িচিকৎসক হন। িপতার মৃতুয্র পর তাঁহারi pিতি ত 

The Indian Association for Cultivation of Science-eর সmাদক িনযুk হন eবং েশষ পযর্n 
েসi দািয়t পালন কেরন। aমৃত ঠাকুেরর েsহলােভ ধনয্ হন। aমৃতলাল ঈ েরর aবতাের িব াসী িছেলন না। 
ঠাকুর কথা pসে  মেহndলােলর িনকট সেsেহ iহা uেlখ কেরন। িতিন aমৃতলােলর সরলাতার pশংসা কেরন। 
utের মেহndলাল ঠাকুেরর pিত aমৃেতর dা o আনুগেতয্র কথা বেলন eবং aমৃত েয ীরামকৃে র aনুরাগী 
েসকথাo জানান। 
 
        aলকট, কেণর্ল -- pিসd িথেয়াসিফs েনতা। কিলকাতা িথেয়াসিফকয্াল েসাসাiিটর pিত াতা। িতিন 
আেমিরকার eকজন িশkািবদ িছেলন। আধিুনক িশkাpচােরর uেdশয্ িতিন eকিট িবদয্ালেয়র sাপেনর েচ া 
কেরন। পের কনকডর্ sুেলর সুপািরনেটনেডn িনযুk হন। ী ীরামকৃ কথামৃেত aলকেটর uেlখ আেছ। 
 
        aি ণীকুমার দt (1856 - 1923) -- ঊনিবংশ শতাbীর বাংলােদেশর িবখয্াত েদশেনতা o মনীষী। 
জn aিবভk বাংলার বিরশাল শহের। তাঁহার pণীত িবখয্াত gn ভিkেযাগ, কমর্েযাগ o েpম। 1881 ী ােb 
দিkেণ ের ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। eরপর আরo কেয়কবার সাkাৎ হয়। aি নীকুমার েযিদন 
দিkেণ ের ীরামকৃে র কােছ যান, েসিদন েকশব েসেনরo েসখােন আিসবার কথা িছল। েকশব ভkবৃেnর 
সােথ েসখােন uপিsত িছেলন। েসিদন aেনক ঈ রীয় pস  হয় eবং ঠাকুর -- সমািধs হন। aি নীকুমার 
eiভােব pথম দশর্েনi uপলিb কেরন েয ীরামকৃ েদব, ‘pকৃত পরমহংস’। ঠাকুেরর সিহত তাঁহার চার-পাঁচবার 
সাkাৎ হiয়ািছল। িকnt ei alসমেয়র মেধয্ িতিন ঠাকুেরর ঘিন  হiয়া uেঠন। ei কেয়কবােরর সাkােতর 
aনুভূিত তাঁহার জীবনেক মধুর কিরয়া েতােল। aি নীকুমােরর িপতাo ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর icা 
িছল নেরেndর সিহত েযন aি নীকুমােরর পিরচয় হয়। ঠাকুেরর ei icা বােরা বৎসর পর আলেমাড়ায় পূণর্ 
হiয়ািছল। কিলকাতােত িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        আিn -- মথুরবাবুর জানবাজােরর বািড়র eক মিহলা। সিখভােব সাধনকােল জানবাজােরর বািড়র 
মিহলাবৃn ী ীঠাকুেরর সিহত িকrপ aসে াচ বয্বহার কিরেতন তাহার দৃ াnrেপ িতিন iঁহার uেlখ 
কিরয়ােছন। 
 
        আ  -- ীরামকৃে র ভk আ েতাষ বেnয্াপাধয্ায় আগরপাড়ার aিধবাসী িছেলন। 22 বৎসর বয়েস 
ঠাকুেরর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। দিkেণ ের িগয়া িতিন eকােn ঠাকুেরর কােছ িনেজর মেনর ভাব বয্k 
কিরেতন। আ েতাষ বৃd বয়েস মাsারমহাশেয়র কােছ যাiেতন eবং ঠাকুেরর সিহত িনজ সাkােতর িবষেয় 
আেলাচনা কিরেতন। আ েতাষ ঠাকুেরর ভাবািব  aবsা েদিখয়া িবেশষ আকৃ  হiেতন। িতিন ধীের ধীের 

ীরামকৃে র চরেণ পিরপূণর্ভােব আtসমপর্ণ কেরন। 
 
        ঈ র েঘাষাল -- েডপুিট। ী ীঠাকুর েছেলেবলায় কামারপুকুের তাঁহােক েদিখয়ািছেলন। তাঁহার সাজ-
েপাশােক o বয্িkেt সাধারণ েলােক ভীত হiত। aধেরর সিহত কথাpসে  ঠাকুর তাঁহার সmেকর্ বিলয়ািছেলন। 
 
        ঈ র চkবতর্ী -- hগলী েজলার ময়াল-iছাপুর gােমর রাজচnd চkবতর্ীর পুt ঈ রচnd চkবতর্ী aিত 
unত তািntক সাধক িছেলন। iঁহার পুt শশী ীরামকৃে র 16 জন তয্াগী সnানেদর মেধয্ eকজন। পুt শশী 
পরবতর্ী কােল sামী রামকৃ ানn নােম ীরামকৃ  সংেঘ পিরিচত। ঈ রচnd পাiকপাড়ার রাজা indনারায়ণ 
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িসংেহর সভাপি ত িছেলন। িতিন িবিভn শােন প মুnীর আসেন বিসয়া দীঘর্কাল দশর্ন লাভ কিরয়ািছেলন। 
তাঁহার গৃেহ শিkrপী েদবীর িনতয্ পূজাচর্না হiত। পরবতর্ী কােল েবলুড় মেঠ pথমবার dগর্াপূজার সময় িতিন 
তntধারক িছেলন। মেঠর সিহত তাঁহার আnিরক েযাগ িছল। 
 
        ঈ রচnd িবদয্াসাগর (1820 - 1891) -- েমিদনীপুর েজলার বীরিসংহ gােম জn। িপতা ঠাকুরদাস 
বেnয্াপাধয্ায় eবং মাতা ভগবতী েদবী। aতয্n দািরেdর মেধয্ তাঁহার বালয্জীবন aিতবািহত হয়। িকnt দিরdতা 
তাঁহার িবদয্জর্েনর পেk বাধাsrপ হয় নাi। বালয্কাল হiেতi িতিন aসাধারণ েমধাবী িহসােব পিরগিণত হন। 
কাবয্, বয্াকরণ, aল ার, েবদাn, সমৃিত iতয্ািদ িবিভn িবষেয় তাঁহার গভীর jান িছল। aসাধারণ পাি েতয্র 
জনয্ সংsৃত বেলজ কতৃর্পk তাঁহােক ‘িবদয্াসাগর’ uপািধেত ভূিষত কেরন। ঈ রচেndর কমর্জীবন বhধািবsৃত। 
ঊনিবংশ শতাbীর বাংলার নবজাগরেণর iিতহােস তাঁহার aবদান aিবsরণীয়। িপতামাতার pিত ভিk, জনগেণর 
pিত aসীম দয়া, মনুষয্tেবাধ, aেজয় েপৗrষ, aগাধ-পাি তয্ pভৃিত বhিবধ gণাবলীর জনয্ িবদয্াসাগর মহাশয় 
বাংলার iিতহােস িবিশ  sােনর aিধকারী। তাঁহােক আধুিনক বাংলা গদয্সািহেতয্র জনক আখয্া েদoয়া হয়। 
সীতার বনবাস, কথামালা, বণর্পিরচয় pভৃিত নানা সংsারমূলক কােযর্ তাঁহার aবদান aনsীকাযর্। সংsৃত 
কেলেজর pধান aধয্েkর দািয়t পালন ছাড়াo িশkাজগেতর িবিভn ধারার সে  তাঁর ঘিন  েযাগােযাগ িছল। 
িশkার ীবৃিd কেl িতিন “েমে াপিলটন iনিsিটuশন” pিত া কেরন। পের uk িবদয্ালয়েক িতিন কেলেজ 
পিরণত কেরন। ঠাকুেরর icানুসাের 1882 ী ােbর 5i আগs কথামৃত pেণতা ীমেহndনাথ gেpর সহায়তা 
িবদয্াসাগেরর সিহত ঠাকুেরর েযাগােযাগ ঘেট। ঠাকুর sয়ং িবদয্াসাগেরর বািড় যাiয়া তাঁহার সে  সাkাৎ কেরন। 
কথামৃেত ei সাkােতর িববরণ িবsৃতভােব িলিপবd আেছ। ei pসে  বলা আবশয্ক েয িবদয্াসাগর 

ীরামকৃ েক dা কিরেতন eবং ঠাকুরo িবদয্াসাগরেক দয়ার সাগর িহসােব jান কিরেতন। িবদয্াসাগর 
pিতি ত “েমে াপিলটান sুেলর” বuবাজার শাখায় ীনেরndনাথ দt (পরবতর্ী কােল sামী িবেবকানn) িকছুকাল 
pধান িশkেকর পদ aল ৃত কিরয়ািছেলন। 
 
        ঈশান কিবরাজ (ঈশানচnd মজুমদার) -- ীরামকৃে র aনুরাগীভk। বরাহনগের বািড়। ী-মর 
বড়িদিদর িববাহ হয় ei বািড়েত। মাsারমহাশয় ei বািড় হiেত দিkেণ ের যাiয়া ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। 
কিবরাজ মহাশয় ঠাকুেরর পূবর্পিরিচত িছেলন। িতিন কিবরাজীমেত ঠাকুরেক িচিকৎসা কিরেতন। ঠাকুেরর সিহত 
ঈশানচেndর hদয্তা থাকায় ঠাকুর বরাহনগের তাঁহার বািড়েতo ভাগমন কিরয়ািছেলন। 
 
        ঈশানচnd মুেখাপাধয্ায় -- ীরামকৃে র িবেশষ কৃপাpাp গৃহী ভk। বতর্মান 19 নং েকশবচnd sীেট 
তাঁহার বািড় িছল। আিদ িনবাস 24 পরগণা েজলার হিরনািভ gাম। A. G. Bengal-eর সুপািরনেটনেডn 
িছেলন। বয্িkগত জীবেন ঈশানচnd পরম দয়ালু, দানবীর eবং ভk িহসােব সুpিসd। দিkেণ ের ীরামকৃে র 
কােছ িনয়িমত যাতায়ােতর ফেল ঈশানচnd ঠাকুেরর আি তrেপ পিরগিণত হন। ঠাকুর পরম ভিk-পরায়ণ 
ঈশানচেndর বািড়েত কেয়কবার ভাগমন কিরয়া তাঁহার েসবা gহণ কিরয়ািছেলন। ঈশানচেndর েশষ জীবন 
ভাটপাড়ােত সাধন-ভজেন aিতবািহত হয়। 1898 ী ােb 73 বৎসর বয়েস িতিন ভাটপাড়ােতi েশষিনঃ াস 
তয্াগ কেরন। iঁহার পুtগণ ীশচnd, সতীশচnd pভৃিত সকেলi কৃতী িছেলন। ীশচnd ীমর সহপাঠী, বnু o 
িব িবদয্ালেয়র কৃতী ছাt িছেলন। সতীশচnd sামীজীর সহপাঠী o বnু িছেলন। পিরbাজক aবsায় sামীজী 
গািজপুের সতীশচেndর গৃেহ িকছুকাল aবsান কিরয়ািছেলন। 
 
        uেপন -- (uেপndনাথ মুেখাপাধয্ায়) (1868 - 1919) -- জn কিলকতার আিহরীেটালায়। িপতা 
পূণর্চnd মুেখাপাধয্ায়। uেপndনাথ ‘সাpািহক বসুমতী’ eবং ‘ৈদিনক বসুমতী’ পিtকার pিত াতা। তাঁহার pধান 
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কৃিতt ‘বসুমতী সািহতয্ মিnর’ eর pিত া eবং েসi সংsার মাধয্েম pিসd gnকারগেণর gnাবলীর সুলভ 
সংsরেণর pকাশনা। িতিন ‘সািহতয্ পিtকা’র সিহত যুk িছেলন। রাজভাষা, পাত ল দশর্ন, কািলদােসর gnাবলী 
pভৃিত পুsকসমূেহর সmাদক। 1884 ী ােb aধর েসেনর বািড়েত ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। pথম জীবেন 
িতিন aতয্n দিরd িছেলন, তেব পরবতর্ী কােল িতিন pভূত সmিtর aিধকারী হন। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর পর িতিন 
নানাভােব ীরামকৃ  মেঠর সnয্াসীেদর েসবা কিরয়ািছেলন। কৃপাধনয্ uেপndনাথ জীবেনর aিধকাংশ সময়i 

ীরামকৃ  o তাঁর aনুরাগীেদর েসবায় aিতবািহত কেরন। 
 
        uেপন ডাkার -- কিলকাতার জৈনক িচিকৎসক। ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ িতিন ঠাকুেরর কােছ আিসবার 
সুেযাগ লাভ কিরয়ািছেলন। কাশীপেুর eকবার ঠাকুেরর aসুখ বাড়াবািড় হoয়ার সংবাদ েশানামাti ঠাকুেরর 
পরমভk নাটয্াচাযর্ িগিরশচnd েঘাষ েসিদন গভীর রােt uেপন ডাkারেক সে  লiয়া ঠাকুেরর কােছ uপিsত হন 
eবং uেপন ডাkার েসিদন ঠাকুেরর সামিয়ক িচিকৎসার ভার gহণ কেরন। 
 
        uমানাথ gp (15.11.1839 -- 1.12.1918) -- চিbশ-পরগণার হািলশহের জn। িতিন সাংবািদক 
িছেলন। uমানাথ gp েকশবচnd েসেনর aনুগামী bাhভk eবং তাঁর eকজন িবিশ  বnুo িছেলন। 1883 সােলর 
28েশ নেভmর েকশবচnd েসেনর বািড় ‘কমল-কুটীর’-e ীরামকৃে র দশর্ন লাভ কেরন। aসুs েকশবচnd েসনেক 
েদিখবার uেdেশয্ ঠাকুর eকদা ‘কমল-কুটীর’-e আেসন। েসিদনo uমানাথ gp েসখােন uপিsত িছেলন। 
 
        uেলার বামনদাস ( ীবামনদাস মুেখাপাধয্ায়) -- িনবাস নদীয়া েজলার বীরনগর বা uেলােত। utর 
কিলকাতার কাশীপুের িতিন মা-কালীর eক বৃহৎ মিnর pিত া কিরয়ািছেলন। eকদা দিkেণ ের জৈনক 
িব াসেদর বািড়েত aবsানকােল ঠাকুর hদয়েক সে  লiয়া তাঁহার সিহত েদখা কিরেত যান। েসিদন ঠাকুেরর 
কে  শয্ামাসংগীত িনয়া বামনদাস মুg হন eবং apতয্ািশতভােব ঠাকুেরর দশর্ন লাভ হoয়ােত িতিন িনেজেক 
ধনয্ মেন কেরন। 
 
        কােpন (িব নাথ uপাধয্ায়) -- ীরামকৃে র েনপালী গৃহীিশষয্। ৈনিতক শাstj, সুপি ত কমর্েযাগী 
bাhণ। িপতা ভারতীয় েসনাবািহনীর সুবাদার eবং ৈনি ক ৈশব। ধমর্পরায়ণ, সাহসী eবং েদশেpিমক বিলয়া 
তাঁহার পূবর্পুrষগেণর খয্ািত িছল। তাঁহার stী ‘েগাপাল’-eর uপাসক eবং ভিkমতী মিহলা িছেলন। িব নাথ 

ীরামকৃে র সিহত িমিলত হiবার পূেবর্i sেp তাঁহােক দশর্ন কিরয়ািছেলন। েসiেহতু তাঁহােক দশর্ন করা মাti 
িতিন িচিনেত পােরন। কমর্জীবেন িব নাথ কিলকাতার পা র্বতর্ী a েল েনপাল রাজ সরকােরর ভারpাp কমর্চারী 
িছেলন। পরবতর্ী কােল কমর্কুশলতা eবং সততার েজাের িতিন aিধকতর ucপেদ unীত হiয়ািছেলন। েনপাল 
সরকার তাঁহােক ‘কয্ােpন’ uপািধেত ভূিষত কেরন। ei কারেণ ঠাকুর সেsেহ তাঁহােক ‘কােpন’ বিলয়া uেlখ 
কিরেতন eবগ তাঁহার eকিন  ভিkমtার pশংসা কিরেতন। ঠাকুেরর সিহত েবদ-েবদাn, ভাগবত-গীতা pভৃিত 
িবষেয় তাঁহার গূঢ় আেলাচনা হiত। pায়ঃশi িতিন ঠাকুরেক sগৃেহ িনমntণ কিরয়া খাoয়াiেতন। ঠাকুেরর pিত 
তাঁহার গভীর dা eবং িন ল িব াস িছল। িকnt েগাঁড়ািমর জনয্ িতিন েকশবচnd েসেনর িনকট ঠাকুেরর যাতায়াত 
পছn কিরেতন না। কমর্ eবং ধমর্ তাঁহার জীবেন সমাnরাল ভােব চিলয়ািছল। 
 
        কািলদাস সরকার -- iিন জৈনক bাhভk eবং েকশবচnd েসেনর aনুগামী িছেলন। iিন bাhসমােজ 
ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। 
 
        কালী [কালীpসাদ চnd] (2.10.1866 -- 8.9.1939) -- কালীpসাদ পরবতর্ী কােল sামী aেভদানn 
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িহসােব পিরিচত। ীরামকৃে র তয্াগী সnয্াসীেদর মেধয্ কালীpসাদ aনয্তম। জn utর কিলকাতার িনমু েগাsামী 
েলেন, মাতা নয়নতারা েদবী। িপতা রিসকলাল চnd “oিরেয়nাল েসিমনারী” sুেলর iংরাজীর িশkক িছেলন। 
কালীpসাদ রিচত কেয়কিট gn: আমার জীবনকথা, কা ীর o িতbেত, পুনজর্nবাদ, েবদাnবাণী, bhিবjান, 
মরেণর পাের, েযাগিশkা, সমাজ o ধমর্, িহn ু ধেমর্ নারীর sান, ীরামকৃ  েsাt রtাকর iতয্ািদ। কালীpসাদ 
েমধাবী ছাt িছেলন। বালয্কাল হiেতi ধেমর্র pিত িবেশষ aনুরাগ থাকােত enাn kাশ aবিধ পড়ােশানা কিরয়া 
আধয্ািtক েpরণায় েলখাপড়া তয্াগ কেরন। েযৗবেনর pারেmi িহn ু শাstািদ aধয্য়ন কেরন eবং pকৃত grর 
সnান কিরেত থােকন। 1884 সােলর মাঝামািঝ eক বnুর পরামেশর্ িতিন দিkেণ ের রামকৃ  সকােশ যান। 
iহার পর কালীpসাদ বhবার রামকৃ  সংsেশর্ আেসন। িনজ aিভpায় aনুযায়ী েযাগচচর্া, ধয্ানধারণা pভৃিতেত 
আtিনেয়াগ কেরন eবং ঠাকুেরর েশষিদন পযর্n েসবা কেরন। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর পর েয সকল বয্িk sামী 
িবেবকানেnর েনতৃেt সnয্াস gহণ কেরন, িতিন তাঁহােদর মেধয্ eকজন। িতিন aতয্n িন া eবং কেঠারতার 
সিহত ধয্ান eবং আধয্ািtক পঠন-পাঠেন িনমg থািকেতন। gr াতাগেণর িনকট িতিন িছেলন ‘কালী তপsী’। 
কালীpসাদ ভারেতর সমs তীথর্েkt পদbেজ পিরদশর্ন কেরন। 1896 ী ােb িতিন iংলয্াে র Christo-
Theosophical Society-েত ধমর্িবষেয় বk ৃতা েদন। 1897 ীsােb িতিন আেমিরকায় ‘েবদাn েসাসাiিট’ 
sাপন কেরন eবং 1921 সাল পযর্n েসখােন েবদাn pচার কিরেত থােকন। eiসময় িতিন পা ােতয্র বhেদেশ 
যান eবং বh খয্ািতমান েলােকর সিহত মতিবিনময় কেরন। েpততttিবদ িহসােবo িতিন িবেদেশ খয্ািতলাভ 
কেরন। 1921 ী ােb কিলকাতায় িফিরয়া িতিন ‘রামকৃ  েবদাn েসাসাiিট’ sাপন কেরন। ei ‘েসাসাiিট’র 
মাধয্েম eবং তাঁহার pকািশত “িব বাণী” পিtকার মাধয্েম ীরামকৃে র বাণী o ভাবদারােক িদেক িদেক pচার 
কেরন। 1925 ী ােb িতিন দািজর্িলঙ-e ‘রামকৃ  েবদাn আ ম’ pিত া কেরন। 1937 সােল ঠাকুেরর 
জnশতবািশর্কী uপলেk কিলকাতা টাuন হেল আেয়ািজত ধমর্সভায় িতিন সভাপিতt কেরন। 1939 ী ােb 73 
বৎসর বয়েস কিলকাতার েবদাn আ েম তাঁর েদহাn হয়। 
 
        কালীিক র -- iিন eকজন তািntক সাধক িছেলন। aচলানেnর pসে  (9-9-83) ী ীঠাকুর iঁহােদর 
সাধনার কথা uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        কালীকৃ  -- ভবনােথর বnু। দিkেণ ের ী ীঠাকুেরর জnমেহাৎসব িদবেস গান গািহয়ািছেলন (11-3-
83)। 
 
        কালীকৃ  ভ াচাযর্ -- কথামৃত-pেণতা মাsারমশাi -- মেহndনাথ gেpর িবেশষ বnু। িবদয্াসাগর 
কেলেজর সংsৃত ভাষা o সািহেতয্র pধান aধয্াপক। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ হয় 1882-েত দিkেণ ের। 
মেহndনাথ gp তাঁহােক ঁিড়র েদাকান েদখাiবার aিছলায় দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ হািজর কেরন eবং ঠাকুরেক 
বnুিটর িবষেয় uপেরাk ঘটনা জানান। ঠাকুর সহােসয্ কালীকৃ েক ভজনানn o bhানেnর সুরার িবষেয় িকছু 
uপেদশ েদন। কালীকৃে র েসiিদন ঠাকুেরর মুেখ eকিট গান িনবার েসৗভাগয্ হiয়ািছল। 
 
        কালীপদ েঘাষ (1849 - 1905) -- ‘দানা-কালী’ নােম ীরামকৃ  সে  পিরিচত। ঠাকুর ীরামকৃে র 
িবেশষ কৃপাpাp গৃহীিশষয্। utর কিলকাতার শয্ামপুকুের pিসd েঘাষ েকাmানীেত চাকুরী কিরেতন। pথম দশর্ন 
1884 ী ােb দিkেণ ের। নয্াটয্াচাযর্ িগিরশচnd েঘােষর সিহত তাঁহার খুব hদয্তা িছল। ভkগণ iঁহােদর 
diজনেক eকেt জগাi মাধাi বিলেতন। িতিন বh গান িলিখয়ািছেলন যাহা “রামকৃ  স ীত” নােম pকািশত 
হয়। sামী িবেবকানn তাঁহােক ‘দানা’ বিলয়া সেmাধন কিরয়ািছেলন। ভাগয্বান কালীপদর িজhায় ঠাকুর “কালী” 
নাম িলিখয়া িদয়ািছেলন eবং ঠাকুর তঁহােক িবেশষ কৃপাদান কেরন। েসiিদনi aযািচতভােব কালীপদর 
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শয্ামপুকুেরর বািড়েত ঠাকুর pথম ভাগমন কিরয়া পুনরায় দিkেণ ের িফিরয়া আেসন। কালীপদর বািড়েত ঠাকুর 
আরo কেয়কবার ভাগমন কেরন eবং কাশীপুের “কlতr” হoয়ার িদেনo কালীপদর বkঃsশর্ কিরয়া 
তাঁহােক আশীবর্াদ কেরন। সুগায়ক, েবহালা o বংশীবাদক কালীপদর বাঁশী িনয়া eকদা ঠাকুর সমািধs 
হiয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল েবাmাiেত aবsানকােল ীরামকৃে র তয্াগী সnানগণ তাঁহার গৃেহ aিতিথ হiেতন। 
ঠাকুর ীরামকৃে র eকিন  ভk কালীপদ েঘাষ কিলকাতােতi েদহতয্াগ কেরন। 
 
        ‘িকর য়ী’ েলখক -- রাজকৃ  রায়, নেরndনােথর বnু। শয্ামপুকুের ীরামকৃ েদেবর সিহত রাধাকৃ  
িবষেয় আেলাচনা কেরন। 
 
        িকেশারী (1859 - 1931) -- [িকেশারীেমাহন gp] ীম’র েছাট ভাi, কিলকাতায় জn। ঠাকুর 

ীরামকৃে র গৃহীভk। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ দিkেণ ের (1882-83)। বাসsান 13, grpসাদ েচৗধুরী 
েলন, কিলকাতা-6। ঠাকুেরর pিত িবেশষ aনুরাগবশতঃ িনয়িমত দিkেণ ের যাতায়াত কিরেতন eবং সুেযাগ 
পাiেলi ঠাকুেরর েসবা কিরেতন। সুগায়ক eবং সুকে র aিধকারী। ঠাকুেরর সmুেখ গান কিরেতন। ঠাকুরo 
তাঁহার গান পছn কিরেতন। bাhসমােজর সিহত তাঁহার ঘিন তা িছল। কিলকাতাs দিজর্পাড়ার ডাkার িব নাথ 
gেpর কনয্া রাধারাণীেক িতিন িববাহ কিরয়ািছেলন। িকেশারী আজীবন ঠাকুেরর pিত dাশীল িছেলন। েশষ বয়েস 
িতিন eকাকী কিলকাতার বািড়েত বাস কিরেতন eবং তপসয্ায় িনযুk থািকেতন। েসiখােনi িতিন েদহতয্াগ 
কেরন। 
 
        কুiন [মহারানী িভেkািরয়া] (1819-1901) -- 1819 ী ােb জngহণ কেরন। িপতা eড্oয়াডর্ 
iংলয্াে র রাজা তৃতীয় জেজর্র চতুথর্ পুt িডuক aব েকn নােম পিরিচত eবং মাতা সয্াকs েকাবােগর্র িডuক 
তনয়া েমিরয়া লুiসা। 1837 ী ােb 28েশ জুন “েgট িbেটন o আয়ালর্য্াে র রানী” uপািধ লiয়া িতিন 
iংলয্াে র িসংহাসেন আেরাহন কেরন। তাঁহার রাজtকােল েদেশ শািn o শৃ লা sািপত হiয়া েgট িbেটন 
kমতার সেbর্াc িশখের unীত হয়। ei সময় iংলে  িশlিবpব সmn হয় eবং সাmােজয্র pসার ঘেট। িশl, 
িবjান o সািহতয্ pভূত unিত হoয়ায় 1880-র দশক iিতহাস o সািহেতয্ ‘িভেkািরয়ান যুগ’ নােম aিভিহত 
হয়। 1858 ী ােb রানী িভেkািরয়ার েঘাষণানুসাের i  iি য়া েকাmািনর িনকট হiেত ভারেত শাসনভার 
iংলে ীর হেs হsাnিরত হয়। 1887 ী ােb িভেkািরয়া ‘ভারতসmাjী’ uপািধেত ভূিষত হন। েকশবচnd েসন 
মহারানীর সিহত সাkাৎ কিরয়া তাঁহার সমাদর লাভ কেরন -- ী ীঠাকুর কথামৃেত iহা uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        ককু সােহব [েরভাের  েজােসফ কুক] (1838 - 1901) -- আেমিরকার িনu iংলয্াে র েpােটsয্াn 
সmpদােয়র ধমর্ pচারক। ঊনিবংশ শতাbীর েশষভােগ আেমিরকায় েয uদারপnী ধমর্মত pচিলত িছল িতিন েসi 
ধমর্মেতর pচারক। িতিন iেয়ল, হারভাডর্ eবং জামর্ানীেত িশkাpাp হন। কমর্সূেt aধয্াপক িছেলন। বাgী 
িহসােবo পিরিচত। ‘oিরেয়n’ নামক পুsক pেণতা। িতিন ‘ি মn েটmল’ (Tremont Temple) eবং ‘ol 
সাuথ িমিটং হাuস’ (Old South Meeting House) e দীঘর্ পঁিচশ বৎসর কাল েয বk ৃতা েদন তা পরবতর্ী 
কােল Monday Lectures নােম 11 খে  pকািশত হয়। ভারতবষর্ মেণর সময় bাhেনতা েকশবচnd েসেনর 
সিহত পিরচয় ঘেট। 1893 ী ােb িবেবকানn আেমিরকা মণকােল েয সমs বয্িkেদর সিহত পিরিচত 
হiয়ািছেলন েজােসফ কুক তাঁহােদর মেধয্ aনয্তম। eকমাt েজােসফ কুকুi sামীজীর gr ীরামকৃ েদেবর 
দশর্ন লাভ কেরন। িকnt তঁহারা পরsর েকহi কাহােকo eকথা বেলন নাi। 1882 ী ােb েজােসফ কুক pাচয্ 
পির মেণ আেসন। ভারতবষর্ মেণর সময় bাhেনতা েকশবচnd েসেনর সিহত পিরচয় হয় eবং েসi পিরচয় 
kমশঃ hদয্তায় পিরণত হয়। েকশবচnd sীমাের কিরয়া দিkেণ ের 1882 ী ােb 23েশ েফbrয়াির ঠাকুরেক 
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দশর্ন কিরেত আসার সময় েরভাের  কুক eবং আেমিরকার পাdী িমস িপগটেক সে  িলয়া আেসন। েসিদন 
ঠাকুরেক sীমাের িলয়া গ াবেk মণ করার সময় কুকসােহবo uপিsত িছেলন। কুকসােহব েসখােন ঠাকুেরর 
ধমর্িবষয়ক pসে র eবং তাঁহার সমািধs হoয়ার sগর্ীয় দৃেশয্র সাkী িছেলন। ী মতাবলmী যুবক েজােসফ 
কুেকর কােছ ei মহাপুrেষর সমািধ দশর্ন aভাবনীয় িছল। েরভাের  কুক iহােত যারপরনাi aিভভূত o িবিsত 
হiয়ািছেলন। তাঁহার ei aপূবর্ aনুভূিতর কথা 1886 ী ােb pকািশত ‘িদ iি য়ান িমরর’ পিtকােত িলিপবd 
আেছ। িশকােগা ধমর্মহাসভায় কুকসােহেবর বk ৃতার মেধয্ pস kেম েলিড ময্াকেবেথর জঘনয্ পাপ kালন 
eকমাt ী  ধেমর্i সmব -- ei কথার utরsrপ sািমজীর িবখয্াত uিk: -- "Ye are the children of 
God .... Sinners! It is a sin to call a man so.'' 
 
        কু বাবু -- iিন eকজন েসৗখীন aিভেনতা িছেলন। ‘নববৃnাবন’ নাটেক ঠাকুর iঁহার পাপপুrেষর aিভনয় 
েদিখয়ািছেলন eবং পােপর aিভনয় করা ভাল নয় -- iহাo মnবয্ কিরয়ািছেলন। 
 
        কুমার গেজndনারায়ণ (কুমার গেজndনারায়ণ ভূপ) -- iিন কুচিবহার-রাজপিরবােরর সnান। 
েকশবচnd েসেনর জামাতা কুমার নৃেপndনারায়ণ ভূেপর আtীয়। পরবতর্ী কােল েকশবচnd েসেনর িdিতয়া কনয্া 
সািবtী েদবীর সিহত িববাহ হয়। 1181 ী ােb নৃেপndনারায়েণর জাহােজ কিরয়া িতিন েকশবচnd eবং তঁহার 
স ীেদর সিহত দিkেণ ের যান eবং ঠাকুেরর পূতস  লাভ কেরন। তাঁহার সােহবী েপাষাক ীরামকেৃ র দৃি  
আকষর্ণ কিরয়ািছল। 
 
        কুমার িসং (কঁুয়ার িসং) -- ীরামকেৃ র িবেশষ aনুরাগী নানকপnী িশখভk। দিkেণ র-কালীবািড়র 
utর পােশ সরকারী বাrদখানায় িশখৈসনয্গেণর হািবলদার িছেলন। কুঁয়ার িসং ীরামকৃ েক ‘gr নানাক’ jােন 
ভিk কিরেতন eবং pায়i ঠাকুেরর পূতস  লাভ কিরেত আিসেতন। ঠাকুরo তাঁহােক িবেশষ েsহ কিরেতন। কুঁয়ার 
িসং সাধুেভাজন করাiবার সময় ঠাকুরেক িনমntণ কিরেতন, ঠাকুরo সানেn তাহা sীকার কিরেতন। 
 
        কৃ িকেশার (কৃ িকেশার ভ াচাযর্) -- iিন আিড়য়ােদহ িনবাসী সদাচারিন  রামভk সাধক o 

ী ীঠাকুেরর গৃহীভk িছেলন। ীরামকৃ  তঁহার বািড়েত aধয্াtনারায়ণ পাঠ িনেত যাiেতন। তাঁহার “রামনাম 
o িশবনােম” গভীর িব াস িছল। বৃdবয়েস পুtেশােক কাতর হiেলo তাঁহার ভগবৎ িব াস aটুট িছল। 
 
        কৃ দাস পাল (1838 - 1884) -- ‘িহn ু পয্াি য়ট’ পিtকার সmাদক, খয্াতনামা বাgী eবং 
রাজনীিতিবদ। জn কিলকতার কাঁসারীপাড়ায়। িপতা ঈ রচnd পাল। কৃ দাস দিkেণ র-কালীবািড়েত ঠাকুরেক 
দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        কৃ ধন -- iিন eকজন রিসক bাhণ িছেলন। iিন বলরাম-মিnের ঠাকুেরর সংsেশর্ আিসেল ঠাকুর 
iঁহােক রিসকতা ছািড়য়া ঈ েরর পেথ agসর হiেত uপেদশ েদন। 
 
        কৃ ময়ী (কৃ ময়ী বসু) -- বলরাম বসুর বািলকা কনয্া। সাধনার সমেয় পাপপুrষ ী ীঠাকুরেক 
নানাpকার pেলাভন েদখাiয়ািছল। ী ীঠাকুর মােক ডািকেত থাকায় মা ভুবনেমািহনীrেপ েদখা েদন। তাঁহার rপ 
কৃ ময়ীর rেপর মেতা বিলয়া ঠাকুর ulখ কিরয়ােছন। কৃ ময়ী িপতৃগৃেহ বhবার ীরামকৃে র ভাগমন হoয়ােত 
কৃ ময়ীর ঠাকুেরর সংsেশর্ আসার েসৗভাগয্ হয়। ঠাকুর কৃ ময়ীেক িবেশষ েsহ কিরেতন। 
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        েকদার (েকদারনাথ চে াপাধয্ায়) -- ঠাকুেরর িবেশষ কৃপাpাp গৃহীিশষয্। হািলশহর বাসী েকদারনােথর 
আিদ িনবাস ঢাকায়। িতিন ঢাকােত সরকারী aিফেস aয্াকাuেটেnর কাজ কিরেতন। 1880 ী ােb ঠাকুেরর 
দশর্ন লাভ কেরন। েকদারনাথ pথমজীবেন bাhসমাজ, কতর্াভজা, নবসিরক pভৃিত িবিভn সmpদােয় েযাগদান 
কেরন eবং aবেশেষ দিkেণ ের ীরামকৃে র শরণাগত হন। ঢাকায় থাকাকােল ী ীিবজয়কৃ  েগাsামীর সিহত 

ীরামকৃ  িবষেয় তঁহার আেলাচলা হiত। কমর্sল ঢাকা হiেত কিলকাতায় আিসেলi িতিন দিkেণ ের ঠাকুেরর 
িনকট যাiেতন। ঠাকুর নেরndনােথর সিহত েকদারনােথর নানািবষেয় তকর্ বাধাiয়া েবশ আনn uপেভাগ 
কিরেতন। 
 
        েকশব কীতর্নীয়া -- ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র বািড়েত ীরামকৃ েদেবর সিহত iঁহার pথম সাkাৎ হয়। 
eiিদন ীরামকৃ েদবেক কীতর্ন নাiয়ািছেলন। 
 
        েকশবচnd েসন (1838 - 1884) -- কিলকাতার কলুেটালায় েসনবংেশ জn। িপতা পয্ারীেমাহন েসন। 
মাতা সারদাসুnরী েদবী। 1857 ী ােb মহিষর্ েদেবndনােথর িনকট দীkাgহণ, পরবতর্ীকােল bাhসমােজর েনতা 
eবং নবিবধান bাhসমােজর pিত াতা। েকশবচnd েসন pিণত gn -- সতয্িব াস, জীবনেবদ, সাধু-সমাগম, 
ৈদিনক pাথর্না, মােঘাৎসব, iংলে  েকশবচnd েসন, নবসংিহতা iতয্ািদ। ‘পরমহংেসর uিk’ নামক gেnর 
সংকলক। ীরামকৃে র িবেশষ েsহধনয্। েকশব সmেকর্ ীরামকৃ েদেবর িবখয্াত uিk: eকমাt েকশেবরi 
ফাতনা ডুিবয়ােছ। ঠাকুেরর সে  pথম সাkাৎ 1875 ী ােb জয়েগাপাল েসেনর বাগান বািড়েত। ei সময় 
হiেত uভেয়র মেধয্ গভীর anর তার সূচনা। 1875 ী ােb ‘iি য়ান িমরার’ পিtকােত িতিন pথম ঠাকুেরর 
কথা pকাশ কেরন। iহাi জনসাধারেণর িনকট ীরামকৃ েদব সmেn pথম pচার। েকশেবর “কমল-কুটীর” 
নামক বাটীেত (বতর্মােন িভেkািরয়া insিটিটuশন) ঠাকুর কেয়কবার ভাগমন কিরয়ািছেলন eবং eiখােনi 

ীরামকৃে র pথম েফােটা েতালা হয়। aতয্িধক পির েম িতিন ভgsাsয্ হন। তাঁহার aসুsতার সংবাদ পাiয়া 
ঠাকুর তাঁহার বািড়েত িগয়ািছেলন। েকশবচেndর মৃতুয্সংবাদ িনয়া ঠাকুর মমর্াহত হiয়ািছেলন। 
 
        েকশব েসেনর মা [ ীমিত সারদাসnুরী েদবী (েসন)] -- 1809 সােল গিরফায় জn। বাসsান 
কিলকাতার কলেুটালায়, 1883 সােল সারকুলার েরােড aবিsত “কমল-কুটীর”-e (বতর্মােন িভেkািরয়া 
in িsিটuশন) ঠাকুেরর দশর্ন লাভ কেরন। পরবতর্ী কােল িতিন দিkেণ ের কেয়কবার ঠাকুরেক দশর্ন 
কিরয়ািছেলন। েকশেবর মৃতুয্র েশাকাতুরা সারদাসুnরীেক ঠাকুর নানা uপেদশ দােন eবং স ীতািদেত সাntনা 
িদেতন। সারদাসুnরী েদবী ঠাকুরেক aিতশয় ভিk কিরেতন eবং ঠাকুরo তাঁর ভিkর pশংসা কিরেতন। 
 
        েকাnগেরর গায়ক -- hগলী েজলার েকাnগর িনবাসী জৈনক ucা  স ীেতর গায়ক। দিkেণ ের 
ঠাকুরেক নানাpকার কােলায়ািত গান নাiয়া মুg কিরয়ািছেলন। 
 
        kীেরাদ (kীেরাদচnd িমt) -- ীরামকৃে র বালক ভk। কথামৃত pেণতা মেহndনাথ gেpর ছাt। 
ঠাকুেরর তয্াগী সnান sামী সুেবাধানেnর সহপাঠী। kীেরাদ সmেকর্ ঠাকুর খুব uc ধারণা েপাষণ কিরেতন eবং 
তাঁহােক aতয্n েsহ কিরেতন। kীেরােদর pিত যt েনoয়ার জনয্ িতিন মাsারমশাiেক িনেদর্শo িদেতন। kীেরাদ 
বরাবরi ঠাকুেরর িবেশষ aনুরাগী ভk িছেলন। aসুs aবsায় ঠাকুর যখন কাশীপুের aবsান কেরন েসi সময়o 
kীেরাদ ঠাকুেরর কােছ িনয়িমত যাতায়াত কিরেতন। 
 
       kুিদরাম চে াপাধয্ায় (1775 - 1843) -- iিন ীযুk মািণকরাম চে াপাধয্ােয়র েজয্  পুt; eবং 
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ীরামকৃ েদেবর িপতা। বাসsান েদের gাম। kুিদরােমর stী চndমিণ েদবী। kুিদরাম aিতশয় ধমর্পরায়ণ, িনভর্ীক, 
সতয্িpয় িছেলন। ীযুk kুিদরাম বয়ঃpািpর সিহত aথর্কারী েকানrপ িবদয্ায় পারদিশর্তা লাভ কিরয়ািছেলন 
িকনা জানা যায় না। িকnt সতয্িন া, সেnাষ, kমা, তয্াগ pভৃিত েয gণসমূহ সdbাhেণর sভাবিসd হoয়া কতর্বয্ 
বিলয়া কিথত আেছ, িতিন oi সকল gেণর aিধকারী িছেলন। ীরামচেndর pিত ভিk তাঁহােত িবেশষ pকাশ িছল 
eবং িতিন িনতয্কৃতয্ সnয্াবnনািদ সমাপন কিরয়া pিতিদন পু চয়নপূবর্ক রঘুবীেরর পূজােn জলgহণ কিরেতন। 
িন া o সদাচােরর জনয্ gামবাসীরা তাঁহােক িবেশষ ভিk o সmান কিরত। কিথত আেছ েয, সতয্িন ার জনয্ 
pজাপীড়ক জিমদার kুিদরামেক সবর্sাn কিরয়া sgাম হiেত িবতািড়ত কেরন। সতয্রkার জনয্ kিত sীকার 
কিরয়াo ei aতয্াচার aিবচার kুিদরাম sীকার কেরন। ী ীঠাকুেরর জেnর পূেবর্ 1281 সােল, গয়ােkেt 
িপতৃপুrষেদর িপ দােনর পের kুিদরাম নবদূবর্াদল শয্াম েজয্ািতমর্য়তনু eক পুrষেক sেp দশর্ন কেরন eবং 
পুtrেপ kুিদরােমর গৃেহ তাঁহার জngহণপূবর্ক তাঁহার েসবা gহণ করার কথা জািনেত পােরন। kুিদরােমর 
জীবেনর বh ঘটনায় তাঁহার গভীর ধমর্িব াস o ভগবৎ পিরচয় পাoয়া যায়। eকবার aভী েদব ীরামচndrেপ 
তাঁহােক েদখা েদন eবং তাঁহার েসবাgহেণর aিভলাষ জানান। sেpর িনেদর্শ aনুযায়ী kুিদরাম ‘রঘুবীর’ 
শালgামিশলা লাভ কেরন eবং গৃহেদবতাrেপ pিত াপূবর্ক িনতয্পূজা কিরেত লািগেলন। kমশঃ kুিদরােমর 
hদেয় শািn, সেnাষ o ঈ র িনভর্রতা িনরnর pবািহত হiেত থােক eবং তাঁহার েসৗময্ শাn মুখদশর্েন 
gামবাসীরা ঋিষর নয্ায় তাঁহােক ভিk dা কিরেত থােকন। তাঁহার েদবভিk eত গভীর িছল েয eকবার িতিন 
বhদূর পথ aিতkম করার পর aসমেয় নূতন িবlপt দশর্েন গnবয্sেল যাoয়া sিগত রািখয়া গৃেহ pতয্াবতর্ন 
কেরন eবং িবlপt িদয়া িশবপূজা কিরয়া পরম তৃিp লাভ কেরন। বালক গদাধর যখন সাতবৎসেরর তখন িবজয়া 
দশমীর িদন kুিদরাম েদহতয্াগ কেরন। পিরণত বয়েসo ঠাকুর ভkেদর িনকট মােঝ মােঝ িপতা kুিদরােমর 
ধমর্িন ার কথা sরণ কিরেতন। 
 
        খড়দেহর িনতয্ানnবংশীয় েগাsামী -- sার িথেয়টাের ৈচতনয্লীলা দশর্নকােল িতিন ঠাকুেরর সে  
েদখা কিরয়ািছেলন। ঠাকুর তঁহার সিহত সেsহ বয্বহার কিরয়ািছেলন। iিন খুব বড় পি ত eবং iঁহার িপতাo বড় 
ভk িছেলন। িপতা শয্ামসুnেরর pসাদ িদয়া ঠাকুেরর েসবা কিরয়ািছেলন। 
 
        েখলাৎচnd েঘাষ (রামেখলাৎ েঘাষ) -- জn কিলকাতার পাথুিরয়াঘাটায়। িবিশ  দানশীল জিমদার। 
দীঘর্িদন কিলকতার aৈবতিনক িবচারক, জািsস aফ িদ িপস eবং সনাতন ধমর্রিkণী সভার িবিশ  সদসয্ 
িছেলন। কিলকাতার ধমর্তলা a েল তাঁর নােম eকিট uc iংরাজী িবদয্ালয় আেছ। েখলাৎ েঘােষর সmnীর 
আমntেণ 1883 ী ােbর 21েশ জুলাi ঠাকুর কেয়কজন ভkসহ েখলাৎ েঘােষর বািড়েত পদাপর্ণ কেরন eবং 
ভগবৎ pস  কেরন। 
 
        গ াধর [গ াধর গে াপাধয্ায়] (30।9।1864 -- 7।2।1937) -- গ াধেরর জn কিলকতার 
আিহরীেটালায়। িপতা ীমn গে াপাধয্ায়। গ াধর পরবতর্ী-জীবেন sামী aখ ানn নােম ীরামকৃ  সে  
সুপিরিচত। ীরামকৃে র তয্াগীিশষয্েদর aনতয্ম। সmবত 1877 ী: বাগবাজাের দীননাথ বসুর গৃেহ িতিন pথম 

ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। সে  বালয্বnু হিরনাথ িছেলন। ei হিরনাথ পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  সে  sামী 
তুরীয়ানn নােম িরিচত। iহার পের 1882 aথবা 1884 ী ােb দিkেণ ের িতিন ীরামকৃে র সংsেশর্ 
আেসন। sামী aখ ানেnর রিচত gেnর মেধয্ ‘িতbেতর পেথ িহমালেয়’ eবং ‘sৃিতকথা’ uেlখেযাগয্। তাঁহার 
েলখা সজীব, সেতজ o সাবলীল। 1925 সােল রামকৃ  মঠ o িমশেনর সহ-aধয্k eবং 1934 সােল aধয্k 
rেপ gr দািয়tভার gহণ কেরন। জীবেনর েশষিদন পযর্n ei পেদ আসীন িছেলন। 
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        গ াpসাদ (গ াpসাদ েসন) (1231 - 1302 ব াb) -- ঢাকা েজলার utরপাড় েকামরপুকুর gােম 
গ াpসাদ েসেনর জn। িপতার নাম নীলাmর েসন। িপতার িনকট আয়ুেবর্দ শাst aধয্য়ন কিরয়া 1249 ব ােb 
কিলকাতার কুমারটুলীেত িচিকৎসা আরm কেরন। তৎকালীন ভারেতর বh িবিশ  বয্িkগেণর মেধয্ রামকৃ েদবo 
তাঁহার িচিকৎসাধীেন িছেলন। iিন pায় প াস বৎসেরর uপর আয়ুেবর্িদক িচিকৎসা কিরয়া বাংলােদেশ কিবরাজী 
িচিকৎসার ধারা pচলন কেরন। 1858 ী ােb দিkেণ ের ীরামকৃ েক িতিন pথম েদিখেত আেসন। 
দিkেণ ের সাধনকােলর pথম aবsায় রানীরাসমিণর জামাতা মথুরবাবুর আhােন iিন ঠাকুেরর িচিকৎসার ভার 
gহণ কেরন। িচিকৎসাশােstর আয়েtর বািহের ঠাকুেরর aেলৗিকক লkণgিল িনরাময় কিরেত বয্থর্ হiয়া াতা 
dগর্াpসােদর মত aনুযায়ী ei বয্ািধেক ‘েযাগজ বয্ািধ’ বিলয়া aিভিহত কেরন। aনয্ সমেয় গ াpসাদ ঠাকুেরর 
রk আমাশয় েরােগর িচিকৎসা কিরয়ািছেলন eবং গ াpসােদর বািড়েতo ঠাকুেরর ভাগমন হiয়ািছল। 
পরবতর্ীকােল, ঠাকুর যখন কিঠন ক েরােগ পীিড়ত হiয়া কিলকাতায় ভk বলরাম বসুর বািড়েত িচিকৎসার জনয্ 
aবsান কিরেতিছেলন, তখন ভkেদর pেচ ায় পুনরায় গ াpসাদেক ঠাকুেরর িচিকৎসা কিরবার জনয্ আনা হয়। 
িকnt গ াpসাদ aনয্ানয্ aিভj কিবরাজগেণর সিহত পরামশর্ কিরয়া জািনেত পােরন েয, েরাগিট dরােরাগয্, 
সািরবার নেহ। 
 
        গ ামায়ী -- iিন বৃnাবেনর িনকট বষর্ানা নামক sােন তপসয্া করেতন। িবেশষ uc aবsাসmnা সািধকা 
িছেলন। সাধারেণ তাঁহােক ীরাধার সি নী লিলতা সখীর aবতার বিলয়া মেন কিরেতন। 1864 ী ােb বৃnাবেন 
ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ হয়। iিন ঠাকুরেক ীরাধার মত ভাবময়ী েদিখয়া তাঁহােক ‘dলালী’ বিলয়া সেmাধন 
কিরেতন। ঠাকুর গ ামায়ীর েসবাযেt মুg হiয়া বৃnাবেন থািকেত icাpকাশ কিরয়ািছেলন িকnt েশষ পযর্n তাহা 
ঘিটয়া oেঠ নাi। 
 
        গণুর মা -- [েযাগীndেমািহনী িব াস] (16।1।1851 -- 4।6।1924) -- েযাগীnd েমািহনী িব াস 

ীরামকৃ  সে  েযাগীন-মা নােম পিরিচত। ীরামকৃে র কৃপাধনয্া। িপতা pসnকুমার িমt। ভk বলরাম বসুর 
বািড়েত 1883 ী ােb িতিন pথম ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। েমেয়র নাম গণু বিলয়া তাঁহােক ‘গণুর মা’ বলা হiত। 

ীসারদা েদবীর সি নী, েসিবকা o aসামানয্া সািধকা েযাগীন-মােক মােয়র ‘জয়া’ বলা হiয়ােছ। iিন 
ী ীঠাকুেররo িকছু েসবা কিরয়ািছলেলন। ী ীমােয়র প তপা bত সাধনােতo িতিন aংশ gহণ কেরন। েযাগীন-

মা ucsেরর সািধকা িছেলন -- eকািধবার তাঁহার সমািধ হয়। েযাগীন-মার aিবরাম তপ যর্ার বh দৃ াn আেছ। 
বৃdাবয়েসo তাঁহার জপধয্ােন pবল aনুরাগ িছল। তাঁহার সূk বুিd o anদৃর্ি র pমাণ pদশর্েনর জনয্ েযন 

ী ীমা aেনক সময় তাঁহার সিহত দীkাথর্ীেদর মntািদ সmেn আেলাচনা কিরেতন। দীন dঃখীেদর pিত তঁহার 
গভীর মমতা িছল। জয়রামবাটী pভৃিত sােন মােয়র জনগেণর েসবািদেতo িতিন যথাসাধয্ aথর্বয্য় কিরেতন। 

ী ীঠাকুেরর িনকট তাঁহার ভগবৎ pস ািদ বণ করার েসাভাগয্ হiয়ািছল। তাহার ফেল ীরামকৃে র জীবনী 
রচনাকােল িতিন sামী সারদানnজীেক pভূত সাহাযয্ কিরয়ািছেলন। stীভkেদর সিহত ীরামকৃে র আলাপ o 
বয্বহারািদর iিতহাস তাঁহার sৃিতশিkবেল aিবকৃতভােব সংরিkত হiয়ািছল -- pেয়াজনsেল hবুh পুনrjীিবত 
হiত। 
 
        গেণশ uিকল -- মথুরবাবুেদর uিকল। তাঁহােদর িবষয় সংkাn কাজ uপলেk আিসয়া দিkেণ ের 
ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। 
 
        িগিরধাির দাস -- গরাণহাটার (িনমতলা sীট) ৈব ব সাধুেদর আখড়ার েমাহn। ষড়ভুজ মহাpভু দশর্ন 
কিরেত ঠাকুর ei আখড়ায় আিসয়ািছেলন। 
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        িগিরশ [িগিরশচnd েঘাষ] (28.2.1844 -- 18.2.1912) -- iিন ব সমােজ pধানতঃ মহাকিব, 
নাটয্কার o নট বিলয়া pিসd; িকnt ীরামকৃ -ভkম লীেত িতিন eকিন  ভিk o িব ােসর মূিতর্ eবং ঠাকুেরর 
aৈহতুকী কৃপার aপূবর্ িনদশর্ন। কিলকাতা বাগবাজার িনবাসী িগিরশচnd েঘাষ বালয্াবsায় িপতৃমাতৃহীন হoয়ায় 
uc ৃ ল হেয় পেড়ন। pথেম পাঠশালায়, পের েগৗরেমাহন আেঢয্র sুেল o েহয়ার sুেল পড়া না কেরন। 1862 

ী ােb পাiকপাড়া sুল হiেত enাn পরীkা েদন। বালয্কাল হiেত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত aতয্n আgেহর 
সিহত পঠেনর ফেল ভারতীয় সভয্তা o সংsৃিতর pিত তাঁহার গভীর anদৃর্ি  গিড়য়া oেঠ। পরবতর্ী কােল িনেজর 
aদয্বসায় o িন ার gেণ pখয্াত নট, নাটয্কার o কিবrেপ pিতি ত হন eবং “মহাকিব” uপািধ aজর্ন কেরন। 
িতিন েদশেpিমক eবং সমাজসংsারক িছেলন। বাংলা নাটয্ আেnালেনর পুেরাধা িগিরশচnd বাংলা নাটেকর eক 
নূতন িদগn uেnাচন কেরন। সারা জীবেন pায় 80িট েপৗরািণক, ঐিতহািসক, সামািজক নাটক রচনা কেরন। 
iহার মেধয্ ulখেযাগয্ ৈচতনয্লীলা, িবlম ল, pফুl, দkযj, পা েবর ajাতবাস, পা বেগৗরব, জনা, 
িসরাজেdৗলা pভৃিত। িগিরশচnd দীননাথ বসুর গৃেহ ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। pথেম িতিন েকৗতূহলবশতঃ 
তাঁহােক েদিখেত যান। eকজন িবপথগামী বয্িk সাধুেলােকর সংsেশর্ আিসয়া িকভােব পিবt হiেত পাের -- 
িগিরশচnd তাহার jলn uদাহরণ। ঠাকুেরর aতয্িধক েsহ, aেশষ কৃপা eবং সুমধুর p য় তাঁহার েkদাk 
জীবেনর েমাড় সmণূর্ ঘুরাiয়া িদয়ািছল। ীরামকৃ  তাঁহােক ‘ৈভরব’ আখয্া িদয়ািছেলন। ীরামকৃে র aবতারেt 
তাঁহার jলn িব াস িছল eবং িতিন েয জীেবর মুিkকেl ধরায় aবতীণর্ হiয়ােছন eকথা pচার কিরেতন। 

ীরামকৃ  বিলেতন েয, িগিরেশর পাঁচিসেক পাঁচ আনা িব াস। ীরামকৃ  তাঁহার রিচত ‘ৈচতনয্লীলা’ নাটক 
েদিখয়া ভাবািব  হন eবং ীৈচতেনয্র ভূিমকায় aিভেনtী িবেনািদনীেক আশীবর্াদ কেরন। iহা ছাড়া িগিরেশর aনয্ 
কেয়কিট নাটকo িতিন েদেখন। জীবেনর aিnম পেবর্ িগিরশ সবর্দা ঠাকুেরর নাম gণকীতর্ন কিরেতন। তাঁহার 
বয্িkেtর েচৗmকsেশর্ সকেলi aিভভূত হiয়া যাiেতন। িগিরেশর জীবন বুিঝেত েগেল েযমন ীরামকৃ েক বাদ 
েদoয়া চেল না, ীরামকৃে র aপার কrণা বুিঝেত হiেল িগিরেশর জীবনo েতমিন aপিরহাযর্। 
 
        িগরীnd (িগরীndনাথ িমt) -- কিলকাতা িসমুিলয়াবাসী িগরীnd িমt ীরামকৃে র aনয্তম গৃহীভk 
সুেরndনাথ িমেtর াতা। 1881 সােল iিন দিkেণ ের pথম ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। pথম দশর্েনi ীরামকৃ েক 
শ র, বুd eবং ৈচতনয্েদেবর সমকk িহসােব aনুভব কেরন। িতিন pথেম bাhধেমর্ eবং িনরাকার সাধনায় 
িব াসী িছেলন। ীরামকৃে র সংsেশর্ আিসয়া িহn ু ধেমর্র গূঢ় তtt সmেকর্ aবিহত হন। িগরীnd সুেরndনােথর 
সিহত বhবার ীরামকৃে র সািnেধয্ আেসন। 
 
        িগরীnd েঘাষ -- পাথুিরয়াঘাটায় বািড়। ষড়িরপু দমেনর জনয্ oigিলেক ভগবৎমুখী কিরয়া েদoয়ার কথা 
িগরীnd বিলয়ািছেলন। ei pসে  ঠাকুর িগরীেndর কথা uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        েগাপাল িমt -- রামচnd দt o মেনােমাহন িমেtর সে  িতিন ীরামকৃ েদবেক দিkেণ ের pথম দশর্ন 
কেরন 13i নেভmর 1879। ঠাকুেরর দশর্ন পাiয়া িতিন মুg হiয়ািছেলন। pিত রিববাের েগাপাল ঠাকুরেক দশর্ন 
কিরেত যাiেতন। 
 
        েগাপাল েসন -- বরাহনগরবাসী ভগবৎভk যুবক। ঠাকুেরর সিহত pথম দশর্ন 1864 ী ােb 
দিkেণ ের। িতিন দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত কিরেতন eবং ঈ রীয় ভােব আিব  হiেতন। ভাবাবsায় 
iঁহােক ঠাকুর sশর্ কিরয়ািছেলন। জীবনমুk aবsায় সংসার িবষবৎ মেন হoয়ায় আtহতয্া কিরয়া েদহতয্াগ 
কেরন। েগাপাল েসেনর আtহতয্ার সংবােদ ঠাকুর বিলয়ািছেলন েয, ঈ র দশর্ন কিরবার পর যিদ েকu েscায় 
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শরীর তয্াগ কের, তেব তাহােক আtহতয্া বেল না। 
 
        েগাপােলর মা -- [aেঘারমিণ েদবী] (1822 - 1906) -- 24 পরগণা েজলার কামারহািটেত eক 
দিরd bাhেণর ঘের জn। িপতার নাম কাশীনাথ েঘাষাল। নয়-দশ বৎসর বয়েস তাঁহার িববাহ হয়। al বয়েস 
িনঃসnান aবsায় িবধবা হiবার পর কুলgrর dারা ‘েগাপাল মেnt’ দীিkতা হন। মুি ত মsেক সািধকা aবsায় 
কামারহািট gােম দtেদর ঠাকুর বািড়েত বাস কিরেতন। 1852 ী াb হiেত দীঘর্ 30 বৎসর ei সািধকা 
জপতেপর সাহােযয্ িসdা হন। 1884 ী ােb ী ীরামকৃ  পরমহংসেদেবর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। 
eকিদন গভীর রােt জেপর সময় aেঘারমিণ সহসা ীরামকৃে র দশর্ন পান eবং তাঁহার হাতিট ধিরবার সে  
সে i তঁহার sােন েগাপােলর নয্ায় বালক মূিতর্ দশর্ন কেরন। iহার পর িতিন দিkেণ ের বhবার আিসয়া ঠাকুরেক 
দশর্ন কেরন। িতিন ঠাকুেরর মেধয্ েগাপােলর মূিতর্ দশর্ন কেরন। ী ীঠাকুরo তাঁহােক যেশাদাjােন সmান 
কিরেতন। তখন হiেতi িতিন ‘েগাপােলর মা’ নােম aিভিহত হন। aেঘারমিণ ভিগনী িনেবিদতােক ‘নেরেনর 
েমেয়’ বিলয়া ডািকেতন। aিnমাকােল িনেবিদতা তাঁহার aেনক েসবা কিরয়ািছেলন। 
 
        েগাপী দাস -- েখাল বাদক। ী ীঠাকুেরর গােনর সে  সংকীতর্েন েখাল বাজাiয়ািছেলন। 
 
        েগািবn চাটুেযয্ -- ঠাকুর pথম কিলকাতায় আিসয়া ঝামাপুকুের iঁহােদর বািড়েত িছেলন। 
 
        েগািবn পাল -- ঠাকুর ীরামকৃে র বরাহনগর িনবাসী তrণ ভk। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ 1864-
েত, দিkেণ ের। ী ী ঠাকুেরর িনকট দিkেণ ের আিসেতন। iিন ভগবৎ ভk িছেলন eবং al বয়েস েদহরkা 
কেরন। 
 
        েগািবn মুেখাপাধয্ায় -- ঠাকুর ীরামকৃে র েsহধনয্ পরমভk। iিন চিbশ পরগণা েজলার 
েবলঘিরয়ার aিধবাসী। েদoয়ােনর পেদ িনযুk eক সmাn বয্িk িছেলন। ভিkমান েগািবn ঠাকুেরর pিত aতীব 
আকষর্েণ দিkেণ ের আিসেতন। ঠাকুরo তাঁহােক aিতশয় েsহ কিরেতন। 1883 ী ােb ঠাকুর তাঁহার 
েবলঘিরয়ার বািড়েত ভাগমন কেরন eবং সংকীতর্েন নৃতয্ কিরয়া pসাদ gহণ কিরয়ািছেলন। কীতর্েনর সময় 
ঠাকুর সমািধs হiয়ািছেলন। 
 
        েগািবn রায় -- সুফী সmpদায়ভুk েগািবn রায় আরবী, পারসী ভাষায় সুপি ত িছেলন। নানাধেমর্র বh 
শাstgn পাঠ কিরয়া িতিন aবেশেষ iসলাম ধেমর্র uদার মতবােদ আকৃ  হন eবং তাহােতi আtিনেয়াগ কেরন। 
িতিন েকারাণ পােঠ িনমg থািকেতন eবং কেঠার িনয়মানুবিতর্তার সিহত ধমর্চর্া কিরয়া িসিd লােভর পেথ agসর 
হiয়ািছেলন। 1866 ী ােb দিkেণ ের ঠাকুেরর সে  তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। িতিন eকদা দিkেণ েরর 
প বটীর িনকট সাধনার sান িনবর্াচন কেরন। েসi সময় ঠাকুর তাঁহার ধমর্িন া eবং ভগবৎেpেম আকৃ  হন। 
তাঁহার সিহত ধমর্ােলাচনা কিরয়া িতিন েমািহত হন eবং তাঁহার িনকট দীkা gহণ কিরয়া iসলাম ধমর্ সাধন কিরয়া 
মহmেদর দশর্ন লাভ কেরন। 
 
        েগা  -- েখালবাদক। iঁহার বাহনা িনয়া ী ীঠাকুেরর েরামা  হiয়ািছল। সুেরেndর বািড়েত িতিন েখাল 
বাজাiয়ািছেলন। 
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        েগৗরী পি ত (েগৗরীকাn ভ াচাযর্) -- বাঁকুড়া েজলার inাস gােমর বািসnা। বীরাচারী তািntক সাধক, 
তাঁহার িকছু িসdাi িছল। 1865 ী ােb দিkেণ ের ঠাকুেরর সে  তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। শাstীয় pমােণর 
িভিtেত ী ীঠাকুেরর আধয্ািtক aবsা িনধর্ারেণর uেdেশয্ মথুরবাবু দিkেণ ের eকিট সভা আhান কেরন। ei 
সমেয় েগৗরী পি ত ঠাকুরেক aবতারগেণর uৎসsল বিলয়া েঘাষণা কেরন (1870)। ী ীঠাকুেরর সািnেধয্ িদন 
িদন তাঁহার মন পাি তয্, েলাকমানয্, িসdাi pভৃিত সকল বstর pিত বীতরাগ হiয়া ঈ েরর ীপাদপd aিভমুখী 
হiেত থােক। েগৗরী িদন িদন ঠাকুেরর ভােব েমািহত হiয়া তাঁহার সmণূর্ aনুরাগী হiয়ািছেলন। ধীের ধীের 
ঠাকুেরর িদবয্স লােভ তাঁহার তীb ৈবরাগয্ হয়। eকদা িতিন সজল নয়েন ী ীঠাকুেরর িনকট িবদায় gহন কিরয়া 
িচরতের গৃহতয্াগ কেরন। বh aনুসnােনo iহার পর েগৗরী পি েতর সাkাৎ পাoয়া যায় নাi।  
 
        েগৗরী মা (1857 - 1938) -- ঠাকুর ীরামকৃে র কৃপাধনয্া stীভk। pকৃত নাম মৃড়ানী বা rdাণী। 
িপতা পাবর্তীচরণ চে াপাধয্ায়। মাতা িগিরবালা েদবী। তঁহার িপতৃগৃহ িছল হাoড়ার িশবপুর a েল। িকnt িতিন 
মাতুলালয় ভবানীপুের জngহণ কেরন। পরবতর্ী জীবেন ‘সnয্াস’ gহেণর পর মৃড়ানীর নাম “েগৗরীপুরী” হoয়ায় 
ভkসমােজ িতিন ‘েগৗরী-মা’ নােম পিরিচতা হন। িকnt ঠাকুর o ী ীমােয়র কােছ িতিন িছেলন ‘েগৗর দাসী’। 
েগৗরী-মার বয্িkt িছল aতুলনীয়। তাঁহার eকিন তা, সাহস eবং শিk সকেলর dার েযাগয্ বয়স বৃিdর সে  
সে i আtীেয়রা তাঁহার িববােহর বয্বsা করায় িতিন iহােত pবল আপিt জানান eবং িববােহর রােt বািড় 
হiেত পলায়ন কেরন। aতঃপর িতিন গলায় দােমাদর িশলা লiয়া পাগিলনীর নয্ায় দীঘর্ uিনশ বৎসর 
নানাতীথর্sােন ঘুিরয়া তপসয্া কিরেত থােকন। নানা তীথর্ মণ কােল হিরdােরর পেথ eকদল সnয্াসী o 
সnয্ািসনীর সিহত িমিলত হন, ei সাধুসে i িতিন “েগৗরী-মায়ী” নােম aিভিহতা হন। 1882 সােল দিkেণ ের 

ীরামকৃে র সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া o তাঁহার কথা িনয়া েগৗরী-মা aিভভূত হন। 
পরম ভাগয্বতী েগৗরী-মা িবিভn সমেয় িবিভnভােব ী ীঠাকুেরর সািnধয্লােভর eবং েসবার aিধকারী হন। 
িকছুকাল িতিন দিkেণ ের ীমা সারদােদবীর সে o বাস কেরন। ী ী ঠাকুর e েদেশর মােয়েদর জনয্ 
dঃখpকাশ কিরয়া েগৗরী-মােক তাহােদর েসবাকােযর্ আtিনেয়ােগর কথা বেলন। পরবতর্ী কােল েগৗরী-মা 
মাতাঠাকুরানীর aনুমিতkেম pথেম বারাকপেুর গ াতীের পের বাগবাজাের ী ীসারেদ রী আ ম pিত া কেরন। 
েগৗরী-মার গান িনয়া ঠাকুেরর সমািধ হiত। ঠাকুর তাঁহােক মহাতপিsনী ভাগয্বতী o পুণয্বতী বিলয়া িনেদর্শ 
কিরেতন। aপরপেk েগৗরী-মাo ঠাকুরেক aবতার rেপ o মাতাঠাকুরানীেক ভগবতীrেপ ভিk কিরেতন। 
 
        চnd চাটুেজয্ (চnd চয্াটাজর্ী) -- ঠাকুেরর তntসাধনার gr ৈভরবী bাhিণর িনকট iিন দীkা gহণ কেরন। 
eiজনয্ ঠাকুর ীরামকৃে র gr াতা rেপ পিরিচত। ৈভরবীর সহায়তায় চnd দিkেণ ের ঠাকুেরর সিহত িমিলত 
হন। িতিন ucদেরর সাধক িছেলন। িকnt িবেশষ িসdাiলােভর ফেল সাধনপথ হiেত  হন। পের ঠাকুেরর পূত 
সািnেধয্ তাঁহার িসdাiশিk ন  হয় eবং ঠাকুেরর িদবয্শিkর pভােব িতিন সিঠক পেথ agসর হন। চnd ঠাকুেরর 
aনুগত িছেলন eবং ঠাকুরo তাঁহােক aতয্n েsহ কিরেতন। ঠাকুর চndেক ঘিন  ঈ র েpমী বিলয়া বণর্না 
কিরেতন। ঠাকুেরর েদহরkার দীঘর্কাল পের 1899 ী ােb চnd aকsাৎ েবলুড়মেঠ uপিsত হন eবং 
মাসািধককাল েসখােন বাস কেরন। িতিন িনতয্ জপ-ধয্ােন িনরত থািকেতন। 
 
        চnd হালদার -- কালীঘােটর হালদার বংশীয়, মথুরবাবুেদর পুেরািহত। মথুরবাবুর uপর রামকেৃ র pভাব 
eবং মথুরবাবুর ঠাকুেরর uপর pশয়পূণর্ বয্বহার o পkপািতেtর জনয্ ঠাকুেরর pিত েস aতয্n ঈষর্ািnত িছল। 
েস ধূতর্ o খল pকৃিতর িছল। ঠাকুেরর ভাবািব  aবsােক eবং সরলতােক ধূতর্তার ভান বিলয়া pিতপn কিরেত 
েচ া কের। নানা িমথয্া কথা বিলয়া মথুরবাবুর আsাভ ন হiবার েচ া কের িকnt তাহােত িবফল মেনারথ হয়। 
eকিদন সnয্ার সময় ঠাকুর যখন ভাবসমািধর ফেল aধর্বাহয্দশা pাp হiয়া মথুরবাবুর জানবাজােরর বািড়েত 
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পিড়য়া আেছন, তখন েস তাঁহােক পদাঘাত কের eবং aতয্n কটুবাকয্ pেয়াগ কিরয়া চিলয়া যায়। িকnt তাহার 
কেঠার শািs িবধােনর আশ ায় ঠাকুর ei ঘটনা মধুরবাবুর কণর্েগাচর কেরন নাi। পের aনয্ েকান aপরােধর 
ফেল চnd হালদার কমর্চুয্ত হiেল ঠাকুর মথুরবাবুর িনকট oi ঘটনার uেlখ কেরন। 
 
        চndমিণ (চndমিণেদবী) (1791 - 1876 ী:) -- kুিদরাম চে াপাধয্ােয়র stী eবং ঠাকুর 

ীরামকৃ েদেবর পরম ভাগয্বতী জননী। চndমিণেদবীর জn সরািট মায়াপুর gােম। তাঁহার সরলতা, েদবিdেজ 
ভিk eবং সবর্পির সততা সকলেক মুg কিরত। ীমতী চndােদবী িছেলন েsহ o সরলতার মূিতর্ -- pিতেবশীগণ 
সmেদ-িবপেদ তাঁহার নয্ায় hদেয়র সহানুভূিত আর েকাথাo পাiত না। দিরdরা জািনত চndােদবীর িনকট তাহারা 
যখনi uপিsত হiেব, তখনi aেnর সিহত aকৃিtম যt o ভালবাসায় তাহারা পিরতৃp হiেব, িভkুক সাধুেদর 
জনয্ তাঁহার dার সবর্দা unুk িছল eবং pিতেবশী বালক-বািলকােদর সমs আবদার িতিন পূণর্ কিরেতন। চndমিণ 
জাgত aবsায় aথবা িনিdত aবsায় pায়i নানাpকার aেলৗিকক ঘটনা েদিখেত পাiেতন। iহােত িতিন কখনo 
কখনo aিতশয় ভীত হiেতন আবার কখনo-বা িবিsত হiেতন। eকবার েকাজাগরী পূিণর্মার রােt িতিন মা 
লkীেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। চndমিণর 45 বৎসর বয়েস গদাধেরর আিবভর্ােবর পূেবর্o িতিন eirপ aেলৗিকক 
eক েজয্ািতর দশর্ন পাiয়ািছেলন। গদাধর ৈশশব হiেতi েদবিdেজ ভিkর ভাব তাঁহার মাতার িনকট হiেত 
পাiয়ািছেলন। চndমিণ েদিখয়ািছেলন বািড়র িনকট যুগীেদর মিnেরর মহােদেবর ীa  হiেত িদবয্েজয্ািত িনগর্ত 
হiয়া তর াকাের ছুিটয়া আিসয়া তাঁহার িভতের pেবশ কিরেতেছ। গদাধেরর জেnর পূেবর্ িতিন pায় িনতয্i 
েদবেদবীসকেলর দশর্নলাভ কিরেতন eবং সকল েদবেদবীর uপেরi eiকােল তাঁহার মাতৃেsহ েযন uেdিলত 
হiয়া uিঠয়ািছল। পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  বhবার eiকথা sরণ কিরয়ািছেলন। েশষজীবেন pায় 12 বৎসর 
চndমিণ দিkেণ ের কািটয়ািছেলন। pথেম মথুরবাবুেদর কুিঠবািড়েত eবং েশেষ নহবেতর িdতেল তাঁহার থািকবার 
বয্বsা হয়। মােয়র কথা মেন হoয়ায় ীরামকৃ  বৃnাবেন গ ামায়ীর িনকট থােকন নাi। 85 বৎসর বয়েস িতিন 
iহেলাক তয্াগ কেরন। েশষ মুহূেতর্ তাঁহার েদহ গ াতীের আনা হয় eবং ঠাকুর তাঁহার গভর্ধািরণীর চরেণ a িল 
pদান কেরন। 
 
        িচেন শাঁখাির ( ীিনবাস শাঁখাির) -- ীিনবাস বা িচনু নােম aিভিহত কামারপুকুর িনবাসী ধািমর্ক বয্িk। 
িচেন শাঁখাির খুব uচুঁদেরর ৈব ব সাধক িছেলন। গদাধেরর ৈশশেবi িচনু তাঁহার ৈদবী srপ বুিঝয়ািছেলন। তাঁহার 
দৃঢ় িব াস িছল েয sয়ং ৈচতনয্েদব গদাধরrেপ আিবভূর্ত হiয়ােছন। িতিন তাঁহােক i েদবতাrেপ পূজা কিরেতন 
o তাঁহার বালয্লীলার স ী িছেলন। িতিন pতয্হ ীমdগবdগীতা o aনয্ানয্ ধমর্gn পাঠ কিরেতন। পরবতর্ী কােল 

ীরামকৃ rেপ ঠাকুর যখন কামারপুকুের আিসেতন তখনo িতিন তাঁহার িচনুদাদার সিহত পূবর্বতর্ী সmকর্ বজায় 
রািখেতন। িচনু দীঘর্জীবী িছেলন eবং জীবেনর েশষিদন পযর্n ঠাকুেরর pিত ভিk dা কিরয়া িগয়ােছন। 
 
        চুনীলাল [চুনীলাল বসু] (1849 - 1936) -- চুনীলাল বসু ঠাকুেরর কৃপাpাp গৃহীভk, কিলকতার 
বাগবাজাের জngহণ কেরন। িতিন িহn ুsুেলর ছাt িছেলন eবং কিলকাতা কেপর্ােরশেন চাকুরী কিরেতন। চুনীলাল 
সাধুদশর্েনর icায় দিkেণ ের যান eবং ঠাকুেরর দশর্নলাভ কিরয়া ধনয্ হন। পের ীরামকৃ েদেবর uপেদশমত 
চিলয়া iিন েযাগাভয্াসজিনত হাঁপািন েরাগ হiেত মুিkলাভ কেরন। ঠাকুেরর pিত তাঁহার pগাঢ় ভিk বািড়েত 
থােক eবং kেম িতিন ঠাকুরেক aবতার বিলয়া বুিঝেত পােরন। কাশীপুের “কlতr” িদবেস িতিন ঠাকুেরর 
িবেশষ কৃপালাভ কেরন। sামী িবেবকানn চুনীলালেক “নারায়ণ” বিলয়া ডািকেতন। পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  
মেঠর সnয্াসীেদর সিহত ঘিন  সmকর্ িছল o মেঠর িবিভn কােজ সাহােযয্ কিরেতন। 
 
        েছাট েগাপাল (েগাপালচnd েঘাষ) -- বাসsান কিলকাতার িসমলা a ল। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ 
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দিkেণ ের। মােঝ মােঝ ঠাকুেরর সািnধয্লাভ কিরয়ােছন। iিন হঠাৎ হঠাৎ ঠাকুেরর িনকট যাiেতন বিলয়া 
তাঁহােক ‘hট্েকা’ েগাপাল বলা হiত। ঠাকুেরর েগাপাল নামক কেয়কজন ভk থাকায় তাঁহােক ‘েছাট েগাপাল’ 
নােম aিভিহত করা হয়। িতিন ঠাকুেরর িনকট হiেত িবেশষ কৃপালাভ কেরন eবং ঠাকুরেক gr-rেপ বরণ 
কেরন। িতিন কাশীপুের aসুs ঠাকুরেক েসবা কিরয়ািছেলন। বরাহনগর মেঠ িতিন সাধুেদর েসবািদ কিরয়ািছেলন। 
পের িতিন িববাহ কিরয়া সংসারী হন eবং eকিট কনয্া রািখয়া পরেলাক গমন কেরন। 
 
        েছাট নেরন (নেরndনাথ িমt) -- শয্ামপুকুর বািসnা o ীম-র ছাt। ীরামকৃে র কৃপাpাp, dাtা 
ভk। sামী িবেবকানেnর নাম “নেরন” হoয়ায়, ঠাকুর eকi নােমর ei ভkিটেক “েছাট নেরন” বিলেতন। 
ঠাকুেরর pিত pবল আকষর্েণ সকল বাধা িবপদ তুc কিরয়া িতিন pায়i দিkেণ ের যাiেতন। ঠাকুরo তাঁহােক 
েদিখবার জনয্ বয্াকুল হiয়া পিড়েতন -- eবং তাঁহােক েদিখয়া pায়i সমািধs হiেতন। ঠাকুেরর সংsেশর্ েছাট 
নেরেনরo মােঝ মােঝ ভাব সমািধ হiত। পরবতর্ী কােল iিন হাiেকােটর্র eয্টনর্ী হন -- রামকৃ  িমশেনর আiন 
িবষয়ক uপেদ া িছেলন। িকnt dঃেখর িবষয়, তাঁহার সাংসািরক জীবন সুেখর হয় নাi। 
 
        জজ (সদরoয়ালা) -- সুেরেndর েমেজাভাi। সুেরেndর বািড়েত ঠাকুেরর সে  কথাবাতর্া বেলন। (19-
11-1882) 
 
        জয়েগাপাল েসন -- pাচীন bাhভk। 1875 ী ােb েবলঘিরয়ায় (8 নং িব. িট. েরাড) তাঁহার 
বাগানবািড়েত েকশব েসেনর সিহত ীরামকৃ  েদখা কিরেত িগয়ািছেলন। তাঁহার কিলকাতার বাসা িছল মাথা ঘষা 
গিলেত। েসখােনo ী ীঠাকুর পদাপর্ণ কিরয়ািছেলন। জয়েগাপাল েসন ঠাকুেরর eকাn aনুগত। জয়েগাপােলর 
বািড়েত ঠাকুর pায়i যাiেতন, ধমর্ীয় িবষেয় িবষেয় আেলাচনা কিরেতন eবং ভkগণেক uপেদশ িদেতন। 
জয়েগাপাল িনেজo মেধয্ মেধয্ দিkেণ ের আিসেতন। জয়েগাপাল েসন bাhধেমর্ দীিkত িছেলন eবং ঠাকুেরর 
bাhভkেদর মেধয্ জয়েগাপাল েসন িছেলন aনয্তম। 
 
        জয়নারায়ণ পি ত [তকর্াল ার] (1808 - 1873) -- দিkণ চিbশ পরগণার মুচািদপুর gােম জn। 
িপতা ীহিরশচnd িবদয্াসাগর। েচৗd বৎসর বয়েস বয্াকরণ aমরেকাষ o কাবয্শােst বুয্ৎপিt aজর্ন কিরয়া 
ভবানীপুেরর রামেতাষণ িবদয্াল ার eবং জগেnাহন তকর্িসdােnর িনকট নয্ায়শাst aধয্য়ন কেরন। িশkােশেষ 
হাoড়ায় চতু াঠী sাপন কিরয়া aধয্াপনা r কেরন। িতিন সংsৃত কেলেজ নয্ায়শােstর aধয্াপেকর পেদo 
িনযুk হiয়ািছেলন। তাঁহার রিচত সংsৃত শাstgেnর সংখয্া pায় 11িট। aসাধারণ পাি েতয্র aিধকারী হoয়া 
সেtto িতিন uদার মেনাভাবাপn, pকৃত িনরহ ার eবং পরম ভk িছেলন। 1869 ী ােb দিkেণ ের 

ীরামকৃে র সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। ী ী ঠাকুর sয়ং কিলকাতায় জয়নারায়ণেক েদিখেত যান। িতিন 
iঁহােক aিতশয় েsহ কিরেতন। পি ত মহাশেয়র কাশীেত েদহতয্াগ হয়। 
 
        জয় মুখুেj (জয়নারায়ণ মুেখাপাধয্ায়) -- বরাহনগরবাসী জয়নারায়ণ মুেখাপাধয্ায় ীরামকৃে র 
ভk। িদেবয্াnাদ aবsায় িবচরণ কােল ীরামকৃ  eকদা বরাহনগের গ ার ঘােট iঁহােক aনয্মনsভােব জপ 
কিরেত েদিখয়া di চাপড় মািরয়ািছেলন। 
 
        জানকীনাথ েঘাষাল (1804 - 1913) -- আিদ bাhসমােজর eকজন ভk। মহিষর্ েদেবndনােথর 
জামাতা। জানকীনাথ 2রা েম 1883 সােল নnনবাগােন bাhসমাজ মিnের ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। িতিন 
uপাসনা মিnের ঠাকুেরর িনকেটi বিসয়ািছেলন। ঠাকুর েসিদন কৃ েpেম untা রািধকার আকুলতার uদাহরণ 
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িদয়ািছেলন। তাহােত জানকীনাথ ei untতা aিভেpত িকনা জািনেত চােহন। ঠাকুর তখন েpেমাnাদ 
jােনাnােদর মতনi ভগবৎেpেমo েয unাদ হoয়া যায় তাহা বয্k কিরয়ািছেলন। 
 
        jান েচৗধুরী -- িসমুিলয়া িনবাসী jান েচৗধুরী bাhভk eবং ucিশিkত সরকারী কমর্চারী িছেলন। পtী 
িবেয়ােগর পর সামিয়কভােব তাঁহার মেন ৈবরাগয্ আেস eবং িতিন দিkেণ ের ীরামকৃ  সকােশ আেসন। তাঁহার 
eকিট তািcলয্পূণর্ uিkেত kুb হiয়া ঠাকুর তাঁহােক িবদয্ার aহংকার তয্াগ কিরয়া ভিkপেথ থাকার িনেদর্শ 
েদন; eবং িতিন পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর িনেদর্শ পালন কেরন। jান েচৗধুরীর বাটীেত আেয়ািজত bাhসমােজর 
uৎসব uপলেk ঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন eবং jান েচৗধুরী েসিদন ঠাকুর সহ সকলেক জলেযােগ আপয্ািয়ত 
কেরন। 
 
        ঠাকুরদাদা (নারায়ণদাস বেnয্াপাধয্ায়) -- বরাহনগরিনবাসী bাhণ পি েতর পুt। িতিন কথকতা 
aভয্াস কিরেতন। সাধারণতঃ “ঠাকুরদা” বিলয়া িতিন পিরিচত। িতিন িনয়িমত সাধন-ভজন কিরেতন। 27/28 
বৎসর বয়েস বরাহনগর হiেত পদbেজ ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আেসন। 23/3/1884-েত ঠাকুেরর সিহত 
দিkেণ ের তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। িতিন ঠাকুেরর কােছ সাধন-ভজন করা সেtto মেনর aশািnর কথা জানাiেল 
eবং তাহা হiেত িন ৃিতর uপায় জািনেত চািহেল ঠাকুর তাঁহােক সকাল িবকাল হাততািল িদয়া “হিরনাম” কিরেত 
বেলন। ঠাকুরদাদা েসiিদন ঠাকুরেক কিতপয় গান নাiয়া িবেশষভােব pীত কেরন। iহা ছাড়া ঠাকুেরর 
uপেদশামৃত িনবার েসৗভাগয্ তাঁহার হiয়ািছল। 
 
        ঠাকুরদাস েসন -- bাhভkেদর aনয্তম। দিkেণ ের ীরামকেৃ র দশর্নলােভ িতিন ধনয্ হন। ঠাকুরদাস 
েকশবচnd েসেনর aনুগামী িছেলন। েকশব েসন eকদা যী ী  িবষেয় eকিট বk ৃতা কেরন। েসi বk ৃতায় 

ী ধমর্ িবষেয় েকশেবর মেতর পিরচয় পাiয়া ঠাকুরদাস িবিsত হন eবং েকশেবর িনকট হiেত দূের সিরয়া যান। 
 
        তারক [তারকনাথ েঘাষাল, পের sামী িশবানn] (1854 - 1934) -- তারকনােথর আিদ িনবাস 
চিbশ পরগণার বারাসত gােম। জn রানী রাসমিণর কাছারী বািড়েত। িপতা শিkসাধক রামকানাi েঘাষাল রানী 
রাসমিণর েমাkার িনযুk হiয়া তাঁহারi কাছারী বািড়েত বসবাস কিরেতন। মাতা বামাসুnরী তারেক েরর বের 
পুt লাভ কেরন। তারকনােথর 9 বৎসর বয়েস মাতৃিবেয়াগ হয়। তারেকর িপতা েঘাষাল মহাশয় eকিদেক েযমন 
pচুর aথর্ uপাজর্ন কিরেতন, aপরিদেক েতমনi মুk হেs বয্ায় কিরেতন। মাতা বামাসুnরী খুবi ধমর্pাণা 
িছেলন। ei তারকনাথ ীরামকৃ  সে  sামী িশবানn নােম পিরিচত। ীরামকৃে র 16 জন তয্াগী সnােনর 
মেধয্ িশবানn aনয্তম। িতিন ীরামকৃ  মঠ o িমশেনর িdতীয় aধয্k িছেলন। 1880 ী ােb ভk রামচnd 
দেtর বািড়েত pথম ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। pথম দশর্েনi তারকনােথর মন-pাণ ীরামকৃ -চরেণ aিপর্ত 
হiল। iিতমেধয্ তারকনাথ bাhসমােজর pভােব pভািবত হiয়ািছেলন। িdতীয় দশর্েন সাkাৎ জননীjােন ঠাকুেরর 
েকােল মাথা রািখয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুরo তাঁহার মাথায় হাত বুলাiয়া িদেত লািগেলন। ঠাকুেরর েচােখ কrণা 
ঝিরয়া পিড়েতেছ। kেম kেম তারকনাথ তাঁহার িনেজর sান বুিঝয়া িনয়া দিkেণ ের রািtবাসo কিরেত 
কািগেলন। তারকনাথ েদেখন আর েশেখন। eকসমেয় ঠাকুেরর কথা টুিকয়া রািখেত আরm কেরন, হঠাৎ eকিদন 
ঠাকুর বিলেলন, “েতার oসব িকছু করেত হেব না -- েতােদর জীবন আলাদা।” েসিদন হiেত ei স l িবদায় 
িদেলন। িশবানn বাণী, ী ীমহাপুrষ মহারােজর sৃিতকথা, মহাপুrষজীর পtাবলী pভৃিত gেn sামী িশবানেnর 
বানী স িলত হiয়ােছ। 
 
        তারক (তারক মুখাজর্ী) -- েবলঘিরয়ার aিধবাসী। ীরামকেৃ র আি ত ভk। িতিন ীরামকেৃ র 
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aেশষ কৃপালাভ কিরয়ািছেলন। ঠাকুর তাঁহার সmেn বিলয়ািছেলন, “মােছর মেধয্ নেরnd রাঙাচkু বড় ri, আর 
েবলেঘােরর তারকেক মৃেগল বলা যায়।” কথাpসে  eকিদন 1885 ী ােb ঠাকুর তাঁহার িনেজর িভতর হiেত 
eক ujjল আেলাক িশখা িনগর্ত হiয়া দিkেণ র হiেত তারেকর aনুসরণ কিরেতেছ e কথা মাsার মহাশয়েক 
বিলয়ািছেলন। িতিন তারকেক কািমনী-কা ন হiেত সাবধান থািকেত বেলন eবং তাঁহার িনকট আিসেল তাহার 
সাধনার বাধা শী i দূর হiয়া যাiেব বিলয়া আ াস েদন। কেয়কিদন পের তারক আিসেল িতিন সমািধs হiয়া 
তাহার বেk ীচরণ sাপন কেরন। ঠাকুর তাহােক বিলয়ািছেলন, ঈ র সাধনার জনয্ বাপ-মার আেদশ ল েন 
েকান েদাষ নাi। 
 
        তারাপদ -- ঠাকুর ীরামকৃে র সািnেধয্ আগত সুpিসd গায়ক। বলরাম বসুর গৃেহ িগিরশচnd েঘাষ pমুখ 
ভkেদর সিহত িতিন ঠাকুেরর দশর্নলােভ ধনয্ হন। েসi সমেয় গায়ক িহসােব তাঁহার পিরচয় জািনেত পািরয়া 
ঠাকুর তাঁহার গান িনবার আgহ pকাশ কেরন। তারাপদ িগিরশ েঘােষর “েকশব কুr কrণা দীেন” গানিট 

নাiেল ঠাকুর সnt  হন eবং ঠাকুেরর aনুেরােধ িতিন আরo কতকgিল ভজন o কীতর্ন গািহয়া নাiয়ািছেলন। 
 
        তুলসী [ ীতুলসীচরণ দt] (1863 - 1938) -- ী ীঠাকুেরর aনুরাগী বালক ভk -- বাগবাজার 
েলেন দt পিরবাের জn। তাঁহার বালয্বnু sামী তুরীয়ানn o sামী aখ ানn। 1883 ী ােb িতিন কয্লকাটা 
sুল হiেত pেবিশকা পরীkায় utীণর্ হoয়ার পর িকছুকাল কেলেজ পড়া না কেরন। 17/18 বৎসর বয়েস 
বলরাম বসুর গৃেহ ী ীঠাকুরেক িতিন pথম দশর্ন কেরন। তখন হiেত িতিন pায়i দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ 
যাতায়াত কিরেতন। ঠাকুেরর িতেরাধােনর পর িতিন বরাহনগর মেঠ েযাগ েদন eবং পরবতর্ী কােল sামী 
িনমর্লানn rেপ পিরিচত হন। 
 
        তুলসীরাম [তুলসীরাম েঘাষ] (1265 - 1352 ব াb) -- আঁটপুর িনবাসী তুলসীরাম ী ীঠাকুরেক 
দশর্ন কিরয়ািছেলন। iিন ীরামকৃে র aনয্তম anর  ভk বাবুরাম মহারাজ তথা sামী েpমানেnর েজয্  াতা 
eবং বলরাম বসুর শয্ালক। তুলসীরাম তাঁহার ভgীপিত ঠাকুেরর গৃহীভk বলরাম বসুর সহয়তায় ঠাকুেরর 
সংsেশর্ আিসয়া তাঁহর ভেk পিরণত হiয়ািছেলন। বাবুরাম মহারাজ যখন pথম জীবেন সাধুর aেnষেণ ঘুিরয়া 
েবড়াiেতেছন তখন তুলসীরামi তাঁহােক ঠাকুেরর সnান েদন। 
 
        েতজচnd [েতজচnd িমt] (1863-1912) -- ঠাকুেরর eকজন গৃহীভk। বাগবাজার েবাসপাড়া a েলর 
বািসnা, ীম-র ছাt। বালয্কােলi ীম-র aনুেpরণায় ী ীঠাকুেরর দশর্নলাভ কেরন। ী ীমােয়রo কৃপাধনয্ 
িছেলন। িতিন িনয়িমত ধয্ান কিরেতন o িমতভাষী িছেলন। ঠাকুর তাঁহােক ‘ d আধার’ jান কিরেতন eবং 
আপনার েলাক বিলয়া aিতশয় েsহ কিরেতন। 
 
        ৈtল  sামী (আনুমািনক 1607 - 1887 ী াb) -- ভারতিবখয্াত েযাগী মহাপুrষ। anpেদেশর eক 
ধনী bাhণ পিরবাের জn। পূবর্নাম িশবরাম রাo। তাঁহার সুদীঘর্ জীবেনর aিধকাংশ সময় িতিন কাশীেত aিতবািহত 
কেরন। েলােক তাঁহােক িশবাবতার বিলত। িতিন aেলৗিকক শিkর aিধকারী িছেলন। 1868 সােল তীথর্ মণকােল 
তাঁহার সিহত সাkাৎ কেরন। েসi সময় িতিন েমৗন aবsায় িছেলন। ীরামকৃ েদেবর সিহত iি েত তাঁহার 
ঈ রিবষয়ক কথাবাতর্া হয়। ঠাকুর hদয়েক তাঁহার ‘পরমহংস’ aবsার কথা বিলয়ািছেলন। 
 
        ৈtেলাকয্ নাথ সানয্াল (1840 - 1916) -- bাhভk, েকশব েসেনর aনুগামী। গীিতকার o সুগায়ক। 
বলা যায় েকশব েসেনর সংsেশর্ আিসয়াi ৈtেলােকয্র নবজn ঘেট। বালয্কাল হiেতi িতিন গান গািহেতন। িকnt 
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স ীত eবং পুঁিথগত িবদয্ার িবিধবd িশkা তাঁহার েকশবচnd েসেনর গৃেহ বসবাসকােল হয়। েকশবচেndর স ী 
িহসােব তাঁহার ীরামকৃে র সংsেশর্ আিসবার সুেযাগ ঘেট। দিkেণ ের বhবার িতিন যান eবং েসখােন মধুর 
সুলিলত কে  ঠাকুরেক স ীত নাiবার েসৗভাগয্ তাঁহার হiয়ািছল। ঠাকুর তাঁহার রিচত স ীত ঠাকুেরর aতয্n 
িpয় িছল eবং ঠাকুর sয়ং িবেশষ ভােবাdীপক গানgিল কিরেত aনুেরাধ কিরেতন। িতিন েকশবচnd কতৃর্ক 
‘িচর ীব শমর্া’ uপািধ পান eবং িনেজ ‘েpমদাস’ নাম gহণ কেরন। ei di ছd নােম িতিন সহsািধক 
ভিkস ীত o কীতর্ন রচনা কেরন। তাঁহার রিচত ‘নব বৃnাবন’ নাটেক নেরndনাথ ‘পাহাড়ী বাবার’ ভূিমকায় 
aবতীণর্ হন। ঠাকুর ei নাটক েদিখয়ািছেলন eবং ৈtেলােকয্র pণীত gn ‘ভিkৈচতনয্ চিনdকা’ পিড়েত ভkেদর 
বিলয়ািছেলন। তাঁহার uেlখেযাগয্ gngিল হiল গীতরtাবলী, পেথর সmল, েকশবরিচত, ভিkৈচতনয্ চিndকা। 
 
        ৈtেলাকয্ িব াস -- ৈtেলাকয্নাথ িব াস িছেলন মথুরােমাহন িব ােসর পুt eবং রাণী রাসমিণর েদৗিহt। 
1871 সােল িতিন দিkেণ েরর মিnেরর েসবাiেতর aিধকারী হন eবং আজীবন oi দািয়t পালন কেরন। 
ৈtেলাকয্নাথ দািয়t ভার েনoয়ার পর ঠাকুর দিkেণ ের aিধক িদন বাস কিরেত পােরন নাi। aসুs হiয়া পড়ায় 
িতিন aনt যান। 
 
        দমদমার মাsার ( ীযেj র চnd েঘাষ) -- দমদমার eকিট িবদয্ালেয়র িশkকতা কিরেতন বিলয়া 
িতিন কথামৃেত ‘দমদমার মাsার’ বিলয়া পিরিচত। বাঁকুড়া েজলার কািটকা gােম iঁহার বািড়। ীরামকৃ েদব 
iঁহােক খুব েsহ কিরেতন। িতিন িনয়িমত দিkেণ ের যাতায়াত কিরেতন। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর পর যেj র 
বরাহনগর মেঠ pায়i আিসেতন। িতিন সকেলর িবেশষ িpয়ভাজন হন। 
 
        দয়ানn সরsতী, sামী (1824 - 83) -- আযর্সমােজর pিত াতা, পূবর্নাম মূলশ র। েবদ, েবদাn 
তাঁহার ক s িছল; সংsৃত ভাষায় aসামানয্ বুয্ৎপিt িছল। দয়ানেnর মেত মূল িহn ুধমর্ েবেদর uপর pিতি ত 
eবং মূিতর্পূজা েবদ-িবেরাধী কাযর্। িতিন bাhণ, ী ান, মুসলমান সকল ধেমর্র েলােকর সিহত িবচার কিরেতন। 
কাশীেত eক শাstীয় সেmলেন িবচার সভায় জয়লােভর পর তাঁহার খয্ািত সবর্t ছড়াiয়া পেড়। ীরামকৃ  utর 
কিলকাতার িসঁিথেত ৈননােরর (িসঁিথর) ঠাকুরেদর pেমাদ কানেন ভk কােpন িব নাথ uপাধয্ায়েক সে  লiয়া 
তাঁহােক দশর্ন কিরেত যান। দয়ানn 1875 ী ােb েবাmাi শহের pথম আযর্সমাজ pিত া কেরন। েদহতয্ােগর 
পূেবর্ িতিন pায় 100িট আযর্সমাজ আ ম pিত া কিরয়া যান পা াব, utরpেদশ, রাজপুতানা o েবাmাi iতয্ািদ 
sােন। িতিন জািতেভদ pথা মািনেতন না। stী পুrেষর সমান aিধকার, নারীিশkার pেয়াজনীয়তা সবর্দা sীকার 
কিরেতন। তাঁহার িবখয্াত gn ‘সতয্াথর্ pকাশ’। 
 
        দােরায়ান -- যd মিlেকর বাগােনর দােরায়ান। ী ীঠাকুেরর ভk। ী ীঠাকুেরর সমািধs aবsায় 
হাতপাখা লiয়া বাতাস কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুরেক মােঝ মােঝ িনমntণ কিরয়া েসবা করাiেতন। 
 
        দীন মুখুেj (দীননাথ মুখাজর্ী) -- utর কিলকতার বাগবাজার িনবাসী ভিkমােগর্র গৃহীসাধক। 
দীননােথর ঈ র ভিkর কথা জািনেত পািরয়া ঠাকুর েscায় eকদা মথুরােমাহন িব ােসর সিহত দীননােথর গৃেহ 
uপিsত হন। িকnt েসিদন দীননােথর গৃেহ uপনয়ন uপলেk সকেল aতয্n বয্s থাকায় ঠাকুর কাহােকo আর 
বয্িতবয্s না কিরয়া িফিরয়া আেসন। 
 
        দীননাথ খাজা ী -- দিkেণ র-মিnেরর খাজা ী (েকাষাধয্k)। iিন কেয়কবার ঠাকুেরর সমািধs aবsা 
pতয্k কেরন। 
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        dকিড় ডাkার -- শয্ামপুকুের ী ীঠাকুরেক গলেরােগর সময় েদিখেত আিসয়ািছেলন। রােজndনাথ 
িমেtর বািড়েত সমািধs ঠাকুেরর েচােখ a ুিল িদয়া িতিন ঠাকুেরর সমািধ পরীkা কিরয়ািছেলন। 
 
        dগর্াচরণ ডাkার -- দিkেণ র হiেত ঠাকুর ভkেদর সােথ কিলকাতায় ei ডাkারেক েদখাiেত 
আিসয়ািছেলন। যিদo িতিন aিতমাtায় মদয্পান কিরেতন, তথািপ তাঁহার িচিকৎসার বয্াপাের খুব h ঁশ থািকত -- 
iহা ী ীঠাকুর uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        েদেবnd (েদেবndচnd েঘাষ) -- শয্ামপুকুর িনবাসী েদেবnd ঠাকুেরর eকজন aনুরাগী ভk। দিkেণ ের 
ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত কিরেতন eবং ঠাকুেরর িনকট নানা uপেদশ gহণ কিরেতন। 
 
        েদেবnd [মহিষর্ েদেবndনাথ ঠাকুর] (1871 - 1905) -- iিন মনীষী, পরম সাধক, আিদbাhসমােজর 
pিত াতা o িবখয্াত েনতা। েদেবndনাথ bাhসমােজ uপাসনার pচলন কেরন। েকশবচnd েসন তাঁহার সংsেশর্ 
আেসন। মহিষর্ েদেবndনাথ ঈ রিচnা কেরন িনয়া ীরামকৃ েদব মথুরবাবুর সিহত eকদা মহিষর্র বািড়েত 
তাঁহােক েদিখেত যান। pথম পিরচেয়i ঠাকুর মহিষর্র িভতর সাধেকর লkণ েদিখেত পান। aত jানী eবং 
ঈ েরাপাসক হoয়া সেtto মহিষর্েক সংসােরর কােজ বয্াপতৃ েদিখয়া ীরামকৃ  তাঁহােক ‘কিলর জনক’ বেলন। 
iহার পর তাঁহার aনুেরােধ মহিষর্ তাঁহােক েবদ হiেত িকছু িকছু েশানান। ঠাকুেরর ধয্ানাবsায় দশর্েনর সে  iহার 
িমল িছল। মহিষর্o ঠাকুেরর সিহত ধমর্ােলাচনায় pীত হন o তাঁহােক bাhসমােজর uৎসেব েযাগ িদবার আমntণ 
জানান। কথামৃেত ঠাকুর বhবার মহিষর্ েদেবndনােথর কথা ulখ কিরয়ােছন। 
 
        েদেবnd [েদেবndনাথ মজুমদার] (1844 - 1911) -- ী ীঠাকুেরর গৃহীভk। যেশাহর েজলার নড়াiল 
মহকুমার জগnাথপরু gােম ‘মজুমদার’ uপািধধারী বেnয্াপাধয্ায় বংেশ জngহণ কেরন। িপতা pসnনাথ, মাতা 
বামাসুnরী েদবী। pথম জীবন তাঁহার দািরেdর মেধয্ aিতবািহত হoয়ায় িতিন কিলকতার েজাড়াসাঁেকার ঠাকুর 
পিরবাের জিমদারী েসেরsায় চাকুরী gহণ কেরন। সািহেতয্ চচর্াo কেরন। িতিন েযাগাভয্াস কিরেতন, ei সময় 
বh েদবেদবীর দশর্ন হiত। 1884 ী ােb দিkেণ ের pথম ীরামকৃে র দশর্ন লাভ কেরন। ei সমেয় পুsেক 
‘পরমহংস রামকৃ ’ কথা diিট পিড়য়া িতিন eক মহা আকষর্েণ তৎkণাৎ দিkেণ ের যাiয়া ীরামকৃে র 
েদবdলর্ভ আচরেণ মুg হন। িকnt েসiিদনi িতিন আকিsক aসুsতা িলয়া কিলকাতায় িফিরয়া আেসন। pবল 
jের শযয্াগত aবsায় িতিন িশoের ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেতন। iহার পর বলরাম বসুর গৃেহ ঠাকুরেক পুনরায় 
দশর্ন কিরয়া িতিন তখন গৃহ হiেতi মােঝ মােঝ দিkেণ ের যাiেত আরm কেরন। ei সমেয় কিলকাতায় িনজ 
গৃেহ েদেবndনাথ eকিদন ঠাকুরেক েসবা কিরয়ািছেলন। েদেবndনাথ ‘সnয্াস’ gহেণর জনয্ ঠাকুেরর িনকট pাথর্না 
জানাiেল ঠাকুর তাহােত সmত হন নাi। পরবতর্ী কােল “ ী ীরামকৃ  aচর্নালয়” pিত া কিরয়া েদেবনdনাথ 
েসখােন তাঁহার sরিচত ীরামকৃ  ভজন, কীতর্নািদ পিরেবশেনর বয্বsা কেরন eবং ei গানgিলi পের 
‘েদবগীিত’ নামক পুsকাকাের pকািশত হয়। তাঁহার িবখয্াত “ভব সাগর তারণ কারণ” iতয্ািদ grবnনা o 
aনয্ানয্ ভিkমূলক ভজন বhল গীত হiয়া থােক। 
 
        dািরকানাথ (dািরকানাথ িব াস) -- মথুরবাবুর েজয্  পুt o ী ীঠাকুেরর িবেশষ ভk। িতিন িপতার 
নয্ায় ীরামকৃে র পরম aনুরাগী িছেলন। ঠাকুরo তাঁহােক িবেশষ েsহ কিরেতন। eকদা দkীেণ ের আগত eক 
েনপালী bhচািরণীর কে  ‘গীতেগািবেn’র গান িনয়া িতিন ঠাকুেরর সmুেখi arেমাচন কিরেত থািকেল ঠাকুর 
তাঁহার ভিkর pশংসা কিরয়ািছেলন। eকবার dািরকানাথ তাঁহার েমাকdমা সংkাn pেয়াজেন আগত বয্ািরsার 
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কিব মাiেকল মধুসূদন দtেক ঠাকুেরর কােছ লiয়া িগয়ািছেলন। মাt 40 বৎসর বয়েস iিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        িdজ (িdজ েসন) -- কথামৃতকার ীম-র শয্ালক। ীরামকৃে র aনুরাগী ভk। 1884 ী ােb 

ী ীঠাকুেরর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। দিkেণ ের যাতায়ােত িdজর বাবার pবল আপিt িছল। e িবষেয় 
ঠাকুেরর সিহত িপতা আেলাচনা কিরেত আিসেল ঠাকুর িম  কথায় তাঁহােক বুঝান েয aধয্াtgণসmn পুt হoয়া 
িপতার পুেণয্র িচh। ঠাকুর তাঁহার িনকট িdজর pশংসা কেরন eবং িdজেক দিkেণ ের আসার জনয্ বাধা িদেত 
িনেষধ কেরন। ঠাকুেরর pিত িdজর eকাn aনুরাগেক িতিন পূবর্ সংsার বিলয়া uেlখ কিরয়ািছেলন। ঠাকুর মাsার 
মহাশেয়র িনকট iঁহার আধয্ািtক unিতর কথা বিলয়ািছেলন। 
 
        িdজর িপতা (ঠাকুরচরণ েসন) -- মাsার মহাশেয়র র ঠাকুরচরণ েসন ীরামকৃ েদবেক দিkেণ ের 
দশর্ন কিরয়ািছেলন। iিন েকশবচnd েসেনর jািত াতা। iঁহার কনয্া ীমিত িনকু বালা েদবীর সিহত ীমর িববাহ 
হয়। সoদাগরী aিফেসর ময্ােনজার িছেলন। 
 
        ধনী কামািরনী -- মধুসূদন কমর্কােরর কনয্া ধনীকামািরনী। uপনয়েনর uপলেk -- ঠাকুেরর িভkামাতা 
eবং মাতা চndমিণর ঘিন  সহচরী, কামারপুকুের লাহাবাবুেদর বািড়র িনকেট eক kুd কুটীের ei িবধবা মিহলা 
বাস কিরেতন। 1836 ী ােb ঠাকুর ভূিম  হiবার পরমুহূেতর্i ধনীi সেদয্াজাত িশ েক ভsমাখা aবsায় 
uনুেনর িভতর হiেত uঠাiয়া লiয়া ei পৃিথবীেত aবতার পুrেষর pথম মুখদশর্ন o pথম তাঁহােক েকােল 
লiবার পরম েসৗভাগয্ aজর্ন কেরন। ঠাকুর ীরামকৃ  ধনীেক ‘মা’ বিলয়া ডািকেতন। uপনয়েনর সময় িতিন aনয্ 
সকেলর মেতর িবrেd ধনীর িনকট হiেত সবর্ােg িভkা gহণ কিরয়া তাঁহার পূবর্ািভলাষ পূরেণ sীয় pিতrিত 
রkা কিরয়ািছেলন। iহা ীরামকৃ -জীবেনর eকিট তাৎপযর্পূণর্ ঘটনা। ভিkমতী ধাtীমাতা o িভkামাতা 

ী ীঠাকুরেক বাৎসলয্ভােব aতয্n েsহ কিরেতন eবং aেনক সমেয় তাঁহােক খাoয়াiয়া তৃিp লাভ কিরেতন। 
 
        নকুড় আচাযর্ -- কামারপুকুর a েলর aিধবাসী। ী ীঠাকুর তাঁহার নৃতয্সহ গােনর pশংসা কিরেতন। 
 
        নকুড় বাবাজী -- ৈব ব ভk, ভাল কীতর্নীয়া। কামারপুকুর gােমর aিধবাসী। কলকাতার ঝামাপুকুের 
তাঁহার eকিট েদাকান িছল। ীরামকৃ  তাঁহার েজয্ াতা রামকুমােরর ঝামাপুকুেরর বাসায় aবsানকােল মেধয্ 
মেধয্ নকুেড়র েদাকােন িগয়া বিসেতন। েদেশর েলাক িহেসেব নকুড় তাঁহােক িবেশষ আপয্ায়ন কিরেতন। 
পািনহাটীর রাঘব পি েতর িবখয্াত িচঁড়া মেহাৎসেব িতিন pিতবছর েযাগদান কিরেতন eবং কীতর্ন কিরেতন। 
িফিরবার পেথ দিkেণ ের ঠাকুেরর সিহত তাঁহার pিতবার সাkাৎ হiত eবং িতিন পূবর্ পিরচয় akুণ্ণ রািখেতন। 
 
        নেগnd (নেগndনাথ িমt) -- সুেরndনাথ িমেtর াতু ুt। দিkেণ ের o sগৃেহ তাঁহার ীরামকৃ েক 
দশর্ন কিরবার েসৗভাগয্ হiয়ািছল। 
 
        নেগndনাথ gp (1862 - 1940) -- িবহার pেদেশর মিতহািরেত নেগndনােথর জn। িপতা মথুরনাথ 
আরা েজলার সাবজজ িছেলন। বােলয্i নেগndনাথ নেরndনােথর সিহত পিরিচত িছেলন। uভেয় eকসে  েজনােরল 
eেসমিbজ iনিsিটuশেন aধয্য়ন কিরেতন। সাংবািদক o সািহিতয্ক rেপ িতিন সমিধক খয্ািত লাভ 
কিরয়ািছেলন। নেগndনাথ েকশবচেndর সিহত sীমেবােট েসামড়া পযর্n মণকােল (1881 ী ােb) 

ীরামকৃ েদেবর সািnধয্ লাভ কেরন। ঠাকুেরর কথা বলার মধুর ভি , সাধারণ কথয্ ভাষার বাsব uদাহরেণর 
সিহত গভীর ধমর্তেttর কথা বলার ৈবিশ য্ িতিন পরম েকৗতুহেলর সিহত লkয্ কেরন। ীরামকৃে র 
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sতঃsতূর্ভােব িনরবিcn jান o ভিkpস  আেলাচনা কিরবার ধারাo নেগndনাথেক মুg কের। যিদo 
নেগndনাথ মাt eকবারi ঠাকুরেক দশর্ন কেরন তবুo ei ঘটনাi তাঁহার মেন গভীর েরখাপাত কের। িতিন eকিট 
pবেn ঠাকুেরর েচহারা hবুh বণর্না িদয়ােছন। ী ীরামকৃ কথামৃত pেণতা মেহndনাথ gp নেগndনােথর ei 

মেণর িববরণ িনয়া aনুpািণত হiয়ািছেলন। তাহার িকছুকাল পেরi মেহndনাথ ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। 
pবুd ভারত, uেdাধন, মডাণর্ িরিভu pভৃিত পt-পিtকায় নেগndনাথ ীরামকৃ  সmেকর্ কেয়কিট pবn েলেখন। 
মডাণর্ িরিভuেত নেগndনােথর েলখা ীরামকেৃ র সমািধর বণর্না পিড়য়া মনীষী েরামা ের য্াঁলা মুg হন। 
 
        নটবর (নটবর েগাsামী) -- hগলী িজলার ফুলুi শয্ামবাজােরর পা র্বতর্ী েবলেট gােমর aিধবাসী। 
ঠাকুেরর aনুরাগী ৈব ব ভk। ঠাকুর নটবর েগাsামীর গৃেহ eকবার িগয়ািছেলন। ঠাকুর তাঁহার ভােg hদেয়র 
সিহত েস সমেয় সাতিদন েগাsামীজীর গৃেহ িছেলন। েগাsামীজী o তাঁহার stী uভেয়i ভিkভের ঠাকুের েসবা 
কিরেতন। ফুলুiেয় বh ৈব েবর বাস িছল eবং তাঁহারা pিতিদনi সংকীতর্ন কিরেতন। ঠাকুরেক সংকীতর্ন 

নাiবার বাসনায় েগাsামীজী িনকটবতর্ী sান রামজীবনপুর o কৃ গে র িবখয্াত কীতর্নীয়া o মৃদ বাদকেক 
আনয়ন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুেরর ভাবসমািধ দশর্েন ৈব বগণ িবেশষভােব আকৃ  হiয়ািছেলন। ‘েযাগমায়ার 
আকষর্ণ’ কাহােক বেল -- iহা oiখােন ঠাকুর pতয্k কিরয়ািছেলন। 
 
        নn বসু (নnলাল বসু) -- ধনী বয্িk। বাগবাজাের বািড়। তাঁহার গৃেহ নানা েদবেদবীর সুnর ছিব আেছ 
জািনেত পািরয়া 1885 সােল বলরাম বসুর বািড় হiেত তথায় যান। aেনকkণ ধিরয়া েসi সব ছিব েদিখয়া 
গৃহsামী eবং তাঁহার ভাi প পিত বসুর সিহত ঈ রীয় pস  কেরন। ঠাকুর oi ছিবgিলর pশংসা কিরয়া 
নnবাবুেক যথাথর্ িহn ু বিলয়া সাধুবাদ িদয়ািছেলন। 
 
        নnলাল েসন -- েকশবচnd েসেনর াতু ুt। েকশবচেndর মাধয্েম ীরামকৃে র সংsেশর্ িতিন আেসন। 

ী ীঠাকুরেক কেয়কবার দশর্ন কেরন। 1882 সােলর 27েশ aেkাবর েকশবচnd েসন ঠাকুরেক eবং আেরা 
aেনকেক লiয়া sীমাের গ া মেণর বয্বsা কেরন। নnলাল েসi দেল িছেলন। িতিন েসিদন ঠাকুেরর ভাবািব  
aবsার pতয্kদশর্ী eবং বh আধয্ািtক আেলাচনার ে াতা হন। নnলাল পরবতর্ী কােল েকশবচnd েসেনর o 
ঠাকুেরর aনুগামী ভk হীরানেnর সিহত িসnু pেদেশ যান eবং েসখােন সমাজেসবী o িশkাbতী িহসােব সুনাম 
aজর্ন কেরন। 
 
        নিnনী (নিnনী মিlক) -- bাhভk মিণলাল মিlেকর িবধবা কনয্া। িতিন ধমর্পরায়ণা িছেলন eবং 
ঠাকুরেক aতয্n dা কিরেতন। eক সমেয় িতিন িকছুেতi ধয্ােন মনঃসংেযাগ কিরেত পািরেতন না। ঠাকুর ei 
সমসয্ার কথা িনয়া তাঁহােক তাঁহার সবর্ােপkা িpয় পাtেকi ( াতু ুt) বালেগাপাল ভািবয়া েসবা কিরেত 
িনেদর্শ িদয়ািছেলন। ঠাকুেরর আিদ  পথ aবলmেন iঁহার আধয্ািtক unিত হiয়ািছল। 
 
        নফর বেnয্াপাধয্ায় -- িশoড় িনবাসী স িত সmn ভিkমান বয্িk। ীরামকৃ  eকবার িশoড় িগয়া 
কীতর্নানেn িবেভার হiয়া পেড়ন। নফর েসi সময় ীরামকৃে র েসবা কিরয়া ধনয্ হiয়ািছেলন। 
 
        নবকুমার -- িবজয়কৃ  েগাsামীর স ী। নবকুমার দিkেণ ের ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। eবং েসi সময় 

ীরামকৃে র মুেখ ঈ রীয় pস ািদ েনন। পের বলরাম বসুর সিহত eকi েনৗকােত কিলকাতা িফেরন। আর 
eকিদন ঠাকুেরর িনকট ভk সমাগম েদিখয়া, দmভের দরজার কাছ হiেত চিলয়া যাoয়ায়, ঠাকুর তাঁহােক 
aহ ােরর pিতমূিতর্ বিলয়া মnবয্ কিরয়ািছেলন। 



বয্িk-পিরচয় 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        নবেগাপাল কিবরাজ -- 1886 সােলর মাচর্ মােস কাশীপুের ীরামকৃে র aসুখ বৃিd পাiেল 
িগিরশবাবুর aনুেরােধ িতিন ীরামকৃ েক েদিখেত আিসয়ািছেলন। eiভােব তাঁহার ীরামকৃ েক দশর্ন কিরবার 
েসৗভাগয্ হয়। 
 
        নবেগাপাল েঘাষ (1832 - 1909) -- hগলী েজলার েবগমপুের gােম জn। ীরামকৃে র পরমভk। 
নবেগাপাল বাdড় বাগােনর বািসnা। pথমবার ঠাকুরেক দশর্েনর পর বhিদন িতিন ঠাকুেরর সে  আর েযাগােযাগ 
কেরন নাi। ঠাকুরi তাঁহার বnু িকেশারীর কােছ তাঁহার খবর জািনেত চািহেল নবেগাপাল তাঁহার মত eকজন 
সাধারণ মানুসেকo ঠাকুর sরেণ রািখয়ােছন জািনয়া িবিsত o পুলিকত হন। িতিন সstীক ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত 
আেসন। তাঁহার গৃহ ঠাকুেরর পদধূিলেত o নৃতয্ গীেত ধনয্ হiয়ািছল। নবেগাপাল ঠাকুেরর মেধয্ ীৈচতনয্ rপ 
েদিখেত পান। 1886-র 1লা জানুয়াির ঠাকুর যখন কlতr হiয়া সকলেক আশীবর্াদ কিরেতিছেলন েসi সময় 
নবেগাপালo uপিsত িছেলন। েসiিদন সমািধs aবsায় িতিন নবেগাপালেক তাঁহার নাম বারংবার ucারণ কিরেত 
বেলন। তাহার পর হiেত নবেগাপােলর মুেখ সবসময় “জয় রামকৃ ” িন লািগয়াi থািকত। 1898 সােল 
হাoড়ায় নবেগাপােলর নবিনিমর্ত গৃেহ sামী িবেবকানn কতৃর্ক ীরামকৃে র pিতকৃত sািপত হয়। েসi ভমুহূেতর্ 
sামীজী “o ঁ sাপকায় চ ধমর্সয্ সবর্ধমর্srিপেণ। aবতারবির ায় রামকৃ ায় েত নমঃ ৷৷” pণাম মntিট রচনা কেরন। 
েসiসময় িবেবকানেnর grভাiেদর মেধয্o aেনেকi েসখােন uপিsত িছেলন। নবেগাপােলর stী িনsািরণী 
েদবীেক ীরামকৃ  িবেশষ sহ কিরেতন। ীসারদা েদবীo বিলয়ািছেলন -- “নবেগাপােলর পিরবার বড় d।” 
 
        নবdীপ েগাsামী -- 1883 সােল পািনহাটীেত রাঘব পি েতর িচড়ার মেহাৎসেব ীরামকৃ  েযাগ িদেত 
েগেল েসখােন নবdীপ েগাsামী তাঁহার দশর্ন লাভ কেরন। েসখােন মিণেমাহন েসেনর বািড়েত uভেয়র মেধয্ 
ধমর্ােলাচনা হয়। ei uপলেk ঠাকুর গীতার সার কথা “তয্াগী” বিলেল নবdীপ েগাsামী তাহা pমাণ সহ সমথর্ন 
কেরন।  
 
        নবাi ৈচতনয্ -- pকৃত  নাম নবেগাপাল িমt। ীরামকৃে র গৃহীভk মেনােমাহন িমেtর েজয্ তাত। 
িতিন দিkেণ ের pায়i আিসেতন eবং ী ীঠাকুেরর কথামৃত বণপূবর্ক uc সংকীতর্নািদ কিরেতন। পািনহাটীর 
uৎসেব ী ীঠাকুেরর িবেশষ কৃপালাভ কিরয়া ধনয্ হন। িতিন ীরামকৃে র দশর্ন o কৃপালাভ কিরবার পের 
সংসােরর ভার পুেtর uপর িদয়া েকাnগের গ াতীের পণর্কুিটের িদবারাt জপধয্ান o কীতর্নািদ কিরেতন। 1882 

ী ােbর িডেসmর মােস ীরামকৃ  তাঁহার গৃেহ পদাপর্ণ কিরয়ািছেলন। 
 
        নবীন িনেয়াগী (নবীনচnd িনেয়াগী) -- দিkেণ র িনবাসী ভk নবীন িনেয়াগী pায়i ঠাকুরেক দশর্ন 
কিরেত আিসেতন। 1884 ী ােbর 5i aেkাবর নবীন িনেয়াগীর গৃেহ আেয়ািজত নীলক  মুখাজর্ীর যাtা 
uপলেk ঠাকুেরর পদাপর্ণ হয়। েসিদন ঠাকুর নবীনচnd o তাঁহার পুেtর ভিkর pশংসা কেরন। ঠাকুর 
বিলয়ািছেলন তাঁহার েযাগ o েভাগ dii আেছ। dগর্াপূজার সময় নবীন o তাঁহার পুt মা-dগর্ােক বয্জন কিরেতন। 
সাধনকােল দিkেণ ের ৈভরবী bাhণীেক ঠাকুর ম ল ঘােট থািকবার aনুেরাধ কিরয়ািছেলন। ৈভরবীর েসখােন 
aবsানকােল নবীন িনেয়াগীর ভিkমতী stী তাঁহার েসবা o যেtর সুবয্বsা কিরয়ািছেলন।  
 
        নবীন েসন -- েকশবচnd েসেনর েজ  াতা। তাঁহার কলুেটালার বািড়েত েকশেবর মাতাঠাকুরানীর িনমntেণ 
ঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন eবং bাhভkেদর িহত কীতর্ন কিরয়ািছেলন। 
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        নেরnd [নেরndনাথ দt] (1863 - 1902) -- iিন পরবতর্ী জীবেন ীরামকৃ সে  িব িবখয্াত sামী 
িবেবকানn নােম পিরিচত। িপতা িব নাথ দt pখয্াত aয্াটনর্ী িছেলন। িতিন খুব uদার মেনাভাবাপn eবং pবল 
বয্িktসmn মানুষ িছেলন। মাতা ভুবেন রী aিতশয় ভিkমতী মিহলা িছেলন। রামায়ণ-মহাভারত o পুরাণািদ 
gnপােঠ তাঁহার িবেশষ দখল িছল। বীের র িশেবর কৃপায় িতিন পুt নেরndনাথেক পাiয়ািছেলন। পুেtর uপর 
মােয়র pভাব পিরলিkত হয়। নেরndনাথ aিতশয় েমধাবী eবং তীk বুিdসmn ছাt িছেলন। বালক নেরেনর 
বুিdমtায় সকেলi মুg o িবিsত হiেতন। সমবয়s ছাtেদর মেধয্ নেরndনাথ িছেলন ধয্ানpবণ, pতুয্ৎপnমিত 
eবং aসমসাহিসক o hদয়বান েনতা। eকাধাের aেনক gেণর aিধকারী। বালয্কাল হiেত সতয্িন া eবং 
েদবেদবীর pিত aনুরাগ নেরndনােথর মেধয্ িবেশষ লিkত হয়। কেলেজর পাঠকােলi ঈ রােnষী যুবক নেরndনাথ 
eকজন pকৃত ঈ রd ােক খঁুিজয়া েবড়াiেতিছেলন। মন সমেয় bাhধেমর্র pিত আকৃ  হiয়া িতিন বh মনীসীর 
সািnধয্ লােভo তৃp হন নাi। aবেশেষ দিkেণ ের নেরndনাথ ীরামকেৃ র মেধয্ েসi আকাি ত ঈ রd ার 
সাkাৎলাভ কেরন। ীরামকৃ  oi সাkাৎকােল নেরndনাথেক জািনেত পােরন েয ei েসi িচিhত ঋিষ িযিন 
েলাকিহতােথর্ পৃিথবীেত আিসয়ােছন। নেরnd েসi িদেনi তাঁহার eতিদেনর pে র utর ীরামকৃে র িনকট হiেত 
মহূতর্মেধয্ পাiয়া যান। ীরামকৃে র দৃঢ়কে র utর -- িতিন ঈ রেক দশর্ন কিরয়ােছন; ভগবানেক িতিন িনেজi 

ধু েদেখন নাi, aপরেকo েদখাiেত পােরন। ীরামকৃ  তাঁহার আধয্ািtক সাধনার সকল শিk নেরndনাথেক 
aপর্ণ কিরয়া মহাসমািধ লাভ কেরন। ীরামকৃে র িতেরাধােনর পের ীরামকৃে র যুবক ভkেদর eকt কিরয়া 
বরাহনগর মেঠ সnয্াস gহণপূবর্ক pথেম িবিবিদষানn পের সিcদানn o েশেষ িবেবকানn নােম িতিন পিরিচত 
হন। তারপর পিরbাজক rেপ ভারেতর সবর্t পির মণ কিরয়া েদেশর বাsবrেপর সিহত তাঁহার pতয্k পিরচয় 
িহয়ািছল। aবেশেষ মাdােজর যুবক ভkেদর uৎসাহ-udীপনায় িবেবকানn আেমিরকার িশকােগা শহের 
আেয়ািজত িব ধমর্ মহাসভায় েযাগদান কিরেত রoনা হন 1893 ী ােbর 31েশ েম। aেনক aসুিবধার মেধয্ 
agসর হiয়া েশষ পযর্n িতিন uk সেmলেন িহn ুধেমর্র pিতিনিধrেপ েযাগদান কিরয়া িহn ুধেমর্র মিহমা েঘাষণা 
কেরন। uk সেmলেন বk ৃতা িদয়া জগৎসভায় ভারেতর pিত াপূবর্ক িবপুল সাফলয্ লাভ কেরন। আেমিরকার 
নানা sােন ঘুিরয়া ভারতীয় ধমর্, সংsৃিত, দশর্ন o েবদােnর pচার করা ei সমেয় তাঁহার eকমাt লkয্ হiয়া 
দাঁড়ায়। iuেরােপo িতিন েবদাn pচার কেরন। 1897 ী ােb ভারেত িফিরেল কলেmা হiেত আলেমাড়া পযর্n 
সবর্t aভূতপূবর্ aভয্থর্না লাভ কেরন। নানাsােন বk ৃতার পের ভাবী রামকৃ  িমশন গঠেনর কােজ uেদয্াগী হন 
eবং 1897 ী ােbর 1লা েম রামকৃ  িমশেনর pিত া কেরন। 
 
        নেরndনাথ বেnয্াপাধয্ায় -- aধয্াপক রাজকৃ  বেnয্াপাধয্ােয়র পুt। িতিন stী-পুt সহ শয্ামপুকুের 
বাস কিরেতন। eবং মােঝ মােঝ দিkেণ ের আিসয়া ঠাকুেরর স লােভ িনেজেক ধনয্ মেন কিরেতন। 
 
        নেরাtম -- কীতর্নীয়া। ঠাকুেরর ভেkরা িনেজেদর গৃেহ uৎসেবর বয্বsা কিরেলi কীতর্নগােনর জনয্ 
নেরাtমেক আমntণ কিরেতন। ঠাকুর ei কীতর্নীয়ােক খুব েsহ কিরেতন। 
 
        নারায়ণ -- কিলকাতার স িতপn bাhণ পিরবােরর সnান। সরল o পিবt sভােবর জনয্ ঠাকুর তাঁহােক 
খুব েsহ কিরেতন। নারায়ণ কথামৃত pেণতা মেহndনাথ gেpর ছাt। বািড়র েলােকর pবল আপিt সেtto ৈদিহক 
িনযর্াতন সহয্ কিরয়া িতিন দিkেণ ের আিসেতন। তাঁহার pিত ei শারীিরক aতয্াচােরর জনয্ ঠাকুর বয্াথা েবাধ 
কিরেতন। al বয়েসi নারায়ণ েদহতয্াগ কেরন। 
 
        নারায়ণ শাstী -- রাজsােনর aিধবাসী। দাশর্িনক, পি ত eবং ঠাকুেরর ভk। সাধনকােল িতিনঠাকুেরর 
িদেবয্াnt aবsা েদিখয়ািছেলন। পের নবdীপ হiেত নবনয্নয্ােয় বুয্ৎপিt লাভ কিরয়া িফিরবার পেথ ঠাকুেরর 
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ভাবময় মূিতর্ o সমািধ দশর্ন কিরয়া তাঁহার pিত আকৃ  হন। িতিন ঠাকুেরর মেধয্ শােstর সূk িবষয় সমূহ uপলb 
লkয্ কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর ভােব আকৃ  হiয়া িতিন দিkেণ ের থািকয়া যান। পের ঠাকুেরর িনকট সnয্াস gহণ 
কেরন eবং বিশ া েম তপসয্া কিরেত চিলয়া যান। 1875 ী ােb েকশেবর সিহত ঠাকুেরর িমলেনর আেগ িতিন 
ঠাকুেরর িনেদর্েশ েকশবচেndর সে  েদখা কেরন eবং ঠাকুরেক জানান েয েকশব জেপ িসd। দিkেণ ের মাiেকল 
মধুসূদেনর সিহত ীরামকৃে র সাkােতর সময় শাstীজী েসখােন uপিsত থািকয়া মাiেকেলর সে  সংsৃেত কথা 
বেলন। 
 
        িনতাi মিlক -- ডাkার িনতাi মিlক দিkেণ ের ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। ীরামকেৃ র 
uপেদশo িতিন িনয়ািছেলন। 
 
        িনতয্েগাপাল [িনতয্েগাপাল বস ু-- jানানn aবধূত] (1855- 1911) -- ীরামকৃে র েsহধনয্ 
ভk। রামচnd eবং মেনােমাহন িমেtর মাসতুেতা ভাi। তুলসীচরণ দt (পের sামী িনমর্লানn) িনতয্েগাপােলর 
ভািগেনয়। কিলকাতা আিহরীেটালায় িবখয্াত বসু বংেশর সnান। িপতা জনেমজয়, মাতা েগৗরী েদবী। িনতয্েগাপাল 
কখেনা eকা কখেনা রামচেndর সিহত ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসেতন। িতিন সবর্দা ভগবdােব িবেভার হiয়া 
থািকেতন। ীরামকৃ  তাঁহার আধয্ািtক aবsা লkয্ কিরয়া তাঁহােক aতয্n েsহ কিরেতন। ঠাকুর তাঁহার aবsা 
েদিখয়া তাঁহার সmেকর্ ‘পরমহংস aবsা’ বিলেতন। ঠাকুর তাঁহার সmেn বিলেতন েয তাঁহার আধয্ািtক 
aনুভূিতলাভ িবেশষ সাধন-ভজনািদর uেদয্াগ বয্তীতi হয়। িনতয্েগাপােলর পৃথক ভােব জনয্ ঠাকুর তাঁহার 
aনয্ানয্ ভkেদর তাঁহার সে  িমিশেত িনেষধ কিরেতন। বিলেতন, “oর ভাব আলাদা, o eখানকার েলাক নয়।” 
ঠাকুেরর িতেরাধােনর পর ঠাকুেরর aিsভs কাঁকুড়গািছর েযােগাদয্ােন রাখা হয় eবং িনতয্েগাপাল তখন পাঁচ-ছয় 
মাস কাল ঠাকুেরর িনতয্পূজা কিরেতন। িনতয্েগাপাল েসiসমেয় িদেনর aিধকাংশ সময় ধয্ান কিরয়া কাটাiেতন। 
িতিন ‘jানানn aবধূত’ নাম gহণ কেরন। 113 নং রাসিবহারী eেভিনuেত ‘মহািনবর্াণ মঠ’ sাপন কেরন। 
পািনহািটেত তাঁহার pিতি ত aনয্ মেঠর নাম ৈকবলয্ মঠ। তাঁহার রিচত pায় 25 খানা gেnর মেধয্ িকছু িকছু 
iংেরজীেত aনূিদত হiয়ােছ। 
 
        িনর ন [িনতয্িনর ন েঘাষ -- sামী িনর নানn] (1862 - 1904) -- িনর েনর জn 24 
পরগণার রাজারহাট িব ুপুের। িতিন ীরামকৃ  সে  sামী িনর নানn নােম সুপিরিচত। ীরামকৃে র 16 জন 
তয্াগী সnােনর মেধয্ sামী িনর নানn aনয্তম o ছয় জন ঈ রেকািটর aনয্তম। িনর েনর বালয্কাল 
মাতুলালেয় কােট। তাঁহার aিত সুnর েচহারা বয্ায়ামািদর ফেল সুদীঘর্, সবল o সুঠাম িছল। তাঁহার pকৃিতo 
aনুrপ িনভর্ীক o বীরভাবাপn িছল। ীরামকেৃ র কােছ আিসবার পূেবর্ িতিন eক েpততttােnষী দেলর সিহত 
যুk িছেলন। ei েpততttানুসিnৎসু জনকেয়ক বnুর সিহত িনর ন pথম দিkেণ ের আেসন। pথম দশর্েন 
িনর ন েদেখন ীরামকৃ  ভkপিরেবি ত হiয়া বিসয়া আেছন। সnয্ায় সকেল uিঠয়া েগেল ীরামকৃ  
িনর েনর eমন aনতর ভােব খবর েনন, েযন কতকােলর পিরিচত। েসi সময়i িতিন িনর নেক জানাiয়া েদন 
েয, মানুষ ভূত ভূত কিরেত থািকেল ভূত হiয়া যায়, আর ভগবান ভগবান কিরেল মানুষi ভগবান হiয়া যায়। 
সে  সে  িনর ন িsর কিরেলন েয, ভগবান ভগবান করাi তাঁহার জীবেনর লkয্ হoয়া uিতত। pথম িদন 
হiেতi িনর েনর সরলতা ীরামকৃে র মন জয় কের। িনর েনর সরলতা o ৈবরােগয্র জনয্ ঠাকুর তাঁহার pিত 
কতখািন েsহপরায়ণ িছেলন তাহার uদাহরণ কথামৃেতর বh জায়গায় েদখা যায়। বলরামভবেন eকিদন 
বিলয়ািছেলন, “েদখ না িনর ন িকছুেতi িলp নয়।” eছাড়া আরo aেনক gহয্ কথা বিলয়ািছেলন িনর ন 
সmেকর্। দিkেণ ের eকিদন ঠাকুর িনর নেক আিল ন কিরয়া আকুলsের ভগবান লােভর জনয্ বয্g হiেত 
বিলয়ািছেলন। িনর ন ei ভালবাসায় aিভভূত হন। ীরামকৃে র pিত তাঁর তয্াগী সnানেদর eমন pাণঢালা 
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ভালবাসা িছল, যার uদাহরণ িনর েনর ভাষায়, “আেগ ভালবাসা িছল বেট, িকnt eখন েছেড় থাকেত পারবার েযা 
নাi।” কতর্বয্ানুেরােধ o ৈবরােগয্র আেবেগ িনর নেক আপাতদৃি েত কেঠার মেন হiেলo তাঁহার চিরেt 
েকামলতার aভাব িছল না। eককথায় pেয়াজন েবােধ িতিন েযমন বjাদিপ কেঠার হiেতন, েতমিন আবার 
কুসুমাদিপ মৃdo হiেত পািরেতন। 1887 ী ােbর pথম ভােগ সnয্াস gহেণর পের িতিন sামী িনর নানn 
নােম aিভিহত হন। sামী িনর নানেnর তপসয্ার িদেকi েবিশ েঝাঁক িছল। তেব grভাiেদর কাহােকo aসুs 
েদিখেল িতিন েসখােন ঝাঁপাiয়া পিড়েতন। তাঁহার েশষ সময় হিরdাের aিতবািহত হয়। 
 
        িনর েনর ভাi -- sামী িনর নানেnর পূবর্া েমর ভাi। 1884 ী ােb কালীপজূার িদেন দিkেণ ের 
িতিন ীরামকৃে র সmুেখ ধয্ান কিরয়ািছেলন। ীরামকৃ  তাঁহার েসi ধয্ােনর pশংসা কেরন। 
 
        নীলক  [নীলক  মুেখাপাধয্ায়] (1841 - 1911) -- iিন বধর্মােনর ধরণী gাম িনবাসী িবখয্াত 
যাtাoয়ালা। েগািবn aিধকারীর যাtা দেল pথম ছীেলন। সুগায়ক নীলক  কৃ যাtায় দূতীর ভূিমকায় aিভনয় 
কিরেতন। িতিন সংsৃত ভাল জািনেতন। েগািবn aিধকারীর মৃতুয্র পর িতিন তাঁহার যাtা দেলর মািলক হন। 
কিবt শিkর জনয্ িবখয্াত িছেলন। তাঁহার রিচত ‘কৃ যাtা’ বধর্মান, বীরভূম, মুিশর্দাবাদ eবং বাঁকুড়ায় খুব 
খয্ািতলাভ কিরয়ািছল। ‘কালীর দমন’ (কৃ লীলা) নীলকে র রিচত ে  পালা। িতিন িনেজ oi যাtায় রাধার 
সখীrেপ aতয্n সুnর aিভনয় o গান কিরেতন। নবdীেপর পি তেদর িনকট হiেত ‘গীতরt’ uপািধ লাভ 
কেরন। নীলক  দিkেণ ের ীরামকৃ েক গান নাiয়া মুg কেরন। ঠাকুরo তাঁহােক গান নাiয়া ধনয্ 
কিরয়ািছেলন। নীলকে র যাtা aনু ান েদিখেত আgহী ীরামকৃ  হাটেখালার বােরায়ারী তলায় িগয়ািছেলন। 
পের আর eকবার ঠাকুর 1884 ী ােbর aেkাবর মােস নবীন িনেয়াগীর গৃেহ আমিntত হiয়া নীলকে র যাtা 

েনন। েসিদনo িতিন সমািধs হন। নীলক  ঠাকুরেক p  কেরন েয, তাঁহার মেতা সংসারী জীেবর গিত িক। 
ঠাকুর তাঁহােক বেলন েয, িতিন (নীলক ) ভগবান dারা পিরচািলত হiয়াi তাঁহার নামগান, ভিkরেসর ধারা 
সাধারণ মানুেষর মেন েপৗঁছাiয়া িদেতেছন। তাহার পর িতিন নীলক েক মােয়র গান কিরেত aনুেরাধ কিরেলন। 
মধুর কে  গান িনয়া িতিন ভাবিবেভার হiয়া নৃতয্ কিরেত আরm কেরন। eiভােব নীলক  তাঁহার গােনর যথাথর্ 
পুরsার পাiেলন। ঠাকুর তাঁহােক বিলয়ািছেলন েয, dলর্ভ রt নীলকে র িনেজর কােছi আেছ। 
 
        নীলমিণবাব ু-- aধয্াপক। ডাkার মেহndলাল সরকােরর সিহত শয্ামপুকুের আিসয়া ীরামকৃ েক দশর্ন 
কেরন eবং তাঁহার কথামৃত পান কেরন। 
 
        নীলমাধব েসন (গাজীপুেরর bাhভk) -- িতিন গাজীপুর হiেত ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ািছেলন। 
েকশবচnd েসন eবং তাঁহার bাhভkেদর সিহত ঠাকুর যখন গ াবেk মণ কিরেতিছেলন, েসi সময় নীলমাধব 
েসনo uপিsত িছেলন। ঠাকুর সমািধs হiয়ািছেলন। ধীের ধীের িতিন বাহয্জগেত িফিরয়া আিসেতিছেলন, তখন 
নীলমাধব o aপর eকজন ভk ঠাকুেরর ছিব ঘের রােখন। তাহােদর কথা িনয়া ঠাকুর িsত হােসন eবং িনেজর 
েদেহর িদেক a িুল সংেকত কিরয়া বেলন েয শরীরটা েকবলমাt েখাল। 
 
        নয্াংটা (েতাতাপুরী) -- ীরামকৃ েদেবর aৈdত েবদাn সাধনার gr। পা ােবর লুিধয়ানা মেঠর 
পুরীনামা দশনামা সmpদায়ভুk aৈdতবাদী নাগা সnয্াসী। দীঘর্ 40 বৎসর সাধনার পর িনিবর্কl সমািধলাভ 
কিরয়ািছেলন। utর-পি ম ভারত হiেত পুরী o গ াসাগর তীথর্ কিরয়া িফিরবার পেথ িতিন 1865 ী ােb 
দিkেণ ের আেসন। eখােন ঠাকুেরর সিহত তাঁহার সাkাৎকার হয়। েতাতাপরুী বালয্কাল হiেতi সnয্াসীেদর মেঠ 
িছেলন। ei সmpদােয়র সnয্াসীরা িদগmর থািকেতন বিলয়া (নয্াংটা) নাগা বা নাংগা সাধু সmpদায় বলা হiত। 
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েতাতা al বয়েসi grর দৃি  আকষর্ণ কেরন eবং িবেশষ যt সহকাের িশkাpাp হন। al সমেয়র মেধয্ বh 
শাst aধয্য়ন কেরন। বhিদন নমর্দাতীের কৃcসাধন কেরন eবং aবেশেষ িনিবর্কl সমািধ pাp হন। ীরামকৃ েক 
েদিখবামাt েতাতাপুরী তঁহার uc আধয্ািtক aবsা uপলিb কিরেত পােরন। িতিন ঠাকুরেক েবদাn িশkা িদেত 
পােরন িকনা p  কিরেল ঠাকুর বেলন েয সবi মােয়র icার uপর িনভর্র কের। aবেশেষ ঠাকুর মােয়র 
আেদশানুসাের েতাতাপুরীর কােছ েবদাn সাধনা কেরন। সnয্াসদীkােn িতনিদেনর মেধয্i ঠাকুেরর িনিবর্কl 
সমািধ লাভ হiয়ািছল। েতাতাপুরী পরীkা কিরয়া েদিখয়ািছেলন েয, ঠাকুেরর মন সm ূণর্ভােব বাহয্জগৎ হiেত 
pতয্াhত। তাঁহার িনিবর্কl সমািধ aবsা েদিখয়া েতাতাপুরী িবিsত হiয়ািছেলন। দীঘর্ 40 বৎসেরর কিঠন 
সাধনার পর যাহা িতিন pাp হiয়ািছেলন তাহা ীরামকৃ  মাt al সমেয়i লাভ কিরয়ািছেলন। িতনিদেনর 
পিরবেতর্ 11 মাস aিতবািহত করার পর, েতাতাপুরী দিkেণ র হiেত চিলয়া যান। যাiবার পূেবর্ ীরামকৃে র 
সািnধয্বশতঃ িতিন hদয় ম কেরন েয bh o শিk aিভn, eকi সtা। 
 
        পoহারীবাবা [হরভজন দাস] (1840 - 1898) -- utর pেদেশর েজৗনপেুরর িনকটবতর্ী েpমপুের 
(gিজ) মতাnের বারাণসী েজলার gিজ নামক sােনর িনকটবতর্ী eক gােম িন াবান bাhণ বংেশ জn। িপতা 
aেযাধয্া েতoয়ারী। ৈশশেব বসnেরােগ তাঁহার eকচkু ন  হয়। কাকা লkীনারায়ণ ৈনি ক bhচারী eবং al 
বয়েসi সnয্াস জীবন যাপেনর জনয্ গৃহতয্াগী। বh বৎসর পের গাজীপুেরর িতন মাiল দিkেণ গ াতীের কুথর্ 
নামক gােমর আ েম লkীনারায়েণর aবsান কােল হরভজন তাঁহার িনকট আিসেল িতিন তাঁহার uপনয়েনর পর 
শাstািদ aধয্য়ন করান। 1856 ী ােb লkীনারায়েণর েদহতয্ােগর পর আ েমর দািয়t gহণ কিরয়া বাবাজী 
পুরী, রােম র, dারকা o বdীনাথ তীথর্ািদ দশর্ন কেরন। e সমেয় িগনর্ার পবর্েত eক েযাগীর কােছ uপেদশ লাভ 
কেরন eবং িহমালেয়র eক েযাগীর িনকট eক uিdেদর সnান পান যাহা খাiয়া aনয্ খাদয্ বয্তীতi বhিদন 
বাঁিচয়া থাকা যায়। আ েম িফিরয়া সাধুর জীবনযাপন কােল ধুমাt ল া o dধ আহাযর্ gহণ কিরেতন। পের ধু 
িবlপেtর রস পান কিরেতন। েসজনয্ েলােক পoহারীবাবা বিলত। পুরী যাtার পেথ মুিশর্দাবােদ বাংলা ভাষা 
িশিখয়া ৈচতনয্চিরতামৃত pভৃিত gn পাঠ কেরন। তািমল, েতেলg ভাষা িশিখয়া দিkণ ভারতীয় ৈব ব সmpদােয়র 
gnািদ পাঠ কেরন। ীসmpদােয়র eক ৈব ব সাধুর িনকট িতিন দীিkত হiয়ািছেলন। গাজীপুেরর িনকেট eক 
েযাগীর কােছ িতিন েযাগিশkা কেরন। আ েমর eক মৃিtকা গhের িতিন েযাগাভয্াস কেরন। জনতােক pিত 
eকাদশীেত দশর্ন দান কিরেতন। পের বৎসের eকিদন মাt দশর্ন দােনর জনয্ বািহের আিসেতন। দীঘর্কাল gহায় 
বাস কিরয়ািছেলন। তাঁহার gহােত ী ীঠাকুেরর eকিট ফেটা িছল। 1890 ী ােb sামীজী তাঁহার সিহত 
আলাপািদ কিরয়া মুg হiয়ািছেলন। কথামৃেত ঠাকুর ীরামকৃে র সােথ ৈtেলােকয্র কেথাপকথেন পoহারীবাবার 
pস  পাoয়া যায়। বাবাজীর েদহতয্ােগর aবয্বিহত পের sামীজী তাঁহার ucাবsার কথা eকিট pবেn 
িলিখয়ািছেলন। 
 
        পি তজী -- বড়বাজােরর ভk মােরায়াড়ীর গৃেহ (12 নং মিlক sীেট) ী ীরামকৃ েদেবর ভাগমন 
কােল পি তজী তাঁহার সে  ঈ রীয় pস  কেরন। তাঁহার পুto oiিদন ঠাকুেরর সে  কথা বেলন। িতিন মেধয্ 
মেধয্ দিkেণ ের আিসয়া ী ীঠাকুেরর সািnেধয্ ভগবৎpস  কিরেতন। 
 
        পdেলাচন (পি ত পdেলাচন তকর্াল ার) -- েবদাnবাদী, নয্ায়শােst সুপি ত eবং ী ীঠাকুেরর 
পরম aনুরাগী। িতিন বধর্মান মহারােজর সভাপি ত িছেলন। পdেলাচেনর পাি েতয্র খয্ািত o ঈ রভিkর কথা 

িনয়া ঠাকুর তাঁহােক েদিখবার জনয্ আgহ pকাশ কেরন। েসi সমেয় পdেলাচন ভg sােsয্াdােরর জনয্ 
আিড়য়ােদেহর eকিট বাগানবািড়েত িছেলন। িমলেন uভেয়i আনিnত হন। ঠাকুেরর মুেখ তাঁহার uপলিb সমূহ o 
মােয়র গান িনয়া িতিন aতয্n aিভভূত হiয়ািছেলন। পি েতর িসdাi-eর িবষয় ঠাকুর জািনেত পািরয়ািছেলন 
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বিলয়া িতিন তাঁহােক সাkাৎ i jােন sবstিত কিরয়ািছেলন। কাশীেত িতিন েদহরkা কেরন। 
 
        পlু (pমথনাথ কর) -- কmুিলয়ােটালার েডপুিট ময্ািজেsট রায় বাহাdর েহমচnd কেরর পুt। eয্টনর্ী 
িহসােব িবখয্াত। মাsার মহাশেয়র ছাt িহসােব খুব ৈশশেবi ঠাকুেরর সংsেশর্ আেসন o তাঁহার ভk হন। ঠাকুর 
বিলয়ািছেলন “েতারo হেব। তেব eকটু েদিরেত হেব।” পরবতর্ী জীবেন িতিন বh পরিহতbতী pিত ােনর সে  
জিড়ত িছেলন eবং দিরেdর েসবায় আtিনেয়াগ কিরয়ািছেলন। 1937 ী ােb কিলকাতায় েদহতয্াগ কেরন। 
 
        প পিত (প পিত বসু) -- নnলাল বসুর ভাi। বাসsান -- বাগবাজার, কিলকাতা। 1885 ী ােb 
28েশ জুলাi ঠাকুর ীরামকৃ  নn বসুর বািড়েত রিkত েদবেদবীর সুnর ছিবgিল দশর্েনর জনয্ ভাগমন 
কিরয়া সাদর aভয্থর্না লাভ কেরন। প পিত তাঁহােক েদবেদবীর ছিবgিল দশর্ন করাiয়া সুখী হন। ঐ েযর্র 
aিধকারী হoয়া সেtto প পিতর aহংকারশূনয্ মেনাভােবর জনয্ ঠাকুর তাঁহার pিত pসn হন o িকছুkণ নnবাবু 
pভৃিতর সিহত ঈ রীয় pস  কেরন। 
 
        পাগলী -- কথামৃেত eক পাগিলনীর uেlখ আেছ। েস দিkেণ ের o কাশীপুের ঠাকুেরর িনকট মেধয্ মেধয্ 
আিসত। ীিবজয়কৃ  েগাsামী ei সুগািয়কা পাগলীেক ীরামকৃ  সমীেপ আনয়ন কেরন। িকnt ঠাকুেরর pিত 
তাহার aনয্ভােব কথা pকাশ করায় ঠাকুর িবরk হন। যখন তখন আিসয়া েস ঠাকুেরর িনকট গান কিরত। 
 
        পাnা কীতর্নী (পাnাময়ী) -- িবখয্াত মিহলা কীতর্নীয়া। পদাবলী কীতর্েন সুখয্ািত aজর্ন কিরয়ািছেলন। 
1884 ী ােbর পূেবর্ দিkেণ ের কীতর্ন uপলেk ঠাকুেরর সিহত তাঁহার সাkাৎ হয়। ঠাকুর তাঁহার ভk 
ঈশানচnd মুেখাপাধয্ােয়র বািড়েত পাnার সুকে র pশংসা কেরন eবং তাঁহার ভিkর কথা uেlখ কেরন। 
 
        পাঁেড় জমাদার (েখা া বুেড়া) -- ী ীঠাকুেরর দিkেণ ের ভkেদর িনকট কািমনী-কা ন pসে  
তাহার তrণী stীর রkণােবkেণ তাহােক uিdg থািকেত হiত -- uেlখ কিরয়ািছেলন। 
 
        িপগট (িমs) -- আেমিরকান পাdী। েযােশফ কুেকর সে  েকশবচেndর sীমাের (23-2-1882) 

ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। েসিদন ঠাকুেরর গান eবং আধয্ািtক আেলাচনা িনয়া eবং ঠাকুেরর 
ভাবসমািধর aবsা েদিখয়া েযােশফ কুক eবং িমs িপগট aিভভূত হiয়ািছেলন। 
 
        পূণর্ [ ী পূণর্চnd েঘাষ] (1871 - 1913) -- কিলকাতার িসমুিলয়ায় জn। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ 
1885 ী ােbর মাচর্ মােস। গৃহীভkেদর মেধয্ ী ীঠাকুর তাঁহােকi ঈ রেকািট বিলয়া িনিদর্  কিরয়ািছেলন। 
ছাtাবsায় aিত ৈশশেবi মাsার মহাশেয়র পরামেশর্ দিkেণ ের ঠাকুেরর সংsেশর্ আেসন। িপতা রায় বাহাdর 
দীননাথ েঘাষ -- ucপদs রাজকমর্চারী। ঠাকুর পূণর্েক বিলয়ািছেলন েয যখনi তাহার সুিবধা হiেব তখনi েযন 
েস ঠাকুেরর িনকট আেস। ী ীঠাকুর বিলয়ািছেলন পূণর্চেndর ‘িব রু aংেশ জn’ eবং তাঁহার আগমেন oi 
ে ণীর ভkেদর আগমন পূণর্ হiল। বািহের সরকারীকােজ িনযুk থািকেলo anের িতিন ী ীঠাকুেরর ভােব o 
িচnায় মg থািকেতন। sামীজীর pিত তাঁহার গভীর aনুরাগ িছল। sামীজীর মিহলাভk মাদাম কালেভ কিলকাতায় 
যখন আেসন, েস সময় িতিন তাঁহােক িবেবকানn েসাসাiিটর সmাদক িহসােব uk েসাসাiিটর পk হiেত 
aিভনিnত কেরন। মাt 42 বৎসর বয়েস েদহতয্াগ কেরন। 
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        pতাপ ডাkার (1851 - 1912) -- িবখয্াত েহািমoপয্ািথক িচিকৎসক pতাপচnd মজুমদার। নদীয়া 
েজলার চাপড়া gােম জn। কিলকাতায় িচিকৎসা-িবদয্ায় uc িশkাpাp। 1885 ী ােb শয্ামপুকুের ঠাকুেরর 
সিহত pথম সাkাৎ হয়। িতিন শয্ামপুকুর o কাশীপুের ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ িগেয়িছেলন। ei সমেয় ঠাকুেরর 
পূত স  লাভ কিরয়া eবং তাঁহার adুত ভাবাবsা দশর্েন িবjান জগেতর pতাপচnd েমািহত হন। 1893 ী ােb 
িচকােগােত World's Columbian Exposition-e  আমিntত হন। 
 
        pতাপচnd মজুমদার (1840 - 1905) -- বাসsান কিলকাতা। িপতা িগরীশচnd মজুমদার। pতাপচnd 
িবখয্াত bাhধমর্ pচারক। জn hগলী েজলার বাঁশেবিড়য়া gােম মাতুলালেয়। bাhধমর্ pচােরর জনয্ ভারত, 
iuেরাপ, আেমিরকা o জাপােনর নানাsােন মণ কেরন। 1875 ী ােb ীরামকৃে র সিহত pথম সাkাৎ হয়। 
েকশবচnd েসেনর েদহতয্ােগর পর নবিবধান bাhসমােজর েনতা হন। ীরামকৃে র িনকট িতিন বhবার িগয়ােছন। 

ীরামকৃ  সmেn তাঁহার িবখয্াত pবn Hindu Saint জনিpয়তা লাভ কের। Oriental Christ, 
Paramhamsa Ramakrishna pভৃিত gn তাঁহার রচনা। 1893 সােল pতাপচnd িশকােগা ধমর্সভায় uপিsত 
হiবার জনয্ িনমিntত হiয়া ভাষণ িদয়ািছেলন eবং েসখােন sামী িবেবকানেnর সােথ সাkাৎ হয়। কিলকাতায় 
65 বৎসর বয়েস তাঁহার জীবনদীপ িনবর্ািপত হয়। 
 
        pতাপ িসং -- eকজন েডপুিট। ঠাকুর কামারপুকুের তাঁহার দানধয্ান o ঈ ের ভিk iতয্ািদ aেনক gেণর 
কথা িনয়ািছেলন। iিন ঠাকুরেক লiয়া যাiবার জনয্ েলাক পাঠাiয়ািছেলন। 
 
        pতাপচnd হাজরা -- hগলী েজলার মড়ােগেড় নামক gােম বািড়। কামারপুকুেরর কেয়ক মাiল পি েম 
ei gাম। িশহড় gােম hদেয়র বািড়েত pথম িতিন ীরামকৃে র দশর্ন পান। কেয়ক বৎসর পের বািড়েত stী-পুt-
কনয্া o বৃdা মাতােক রািখয়া দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকেট আেসন। িকnt তাঁহার িকছু ঋণ িছল। দিkেণ ের িতিন 
‘হাজরামশাi’ নােম পিরিচত িছেলন। হাজরার িনরাকারবােদর সমথর্ন পাiয়া নেরndনাথo pথেম তাঁহার pিত 
আকৃ  হন। হাজরােক লkয্ কিরয়া ঠাকুর বিলেতন -- ‘জিটেল কুিটেল’ থাকেল লীলা েপা াi হয়। নেরndনােথর 
েচ ায় হাজরা ঠাকুেরর কৃপাpাp হiয়ািছেলন। জীবেনর েশষ ভােগ িতিন sgােম িফিরয়া আেসন। aিnম সমেয় 
ঠাকুেরর দশর্ন পান। 1900 ী ােb 62।63 বৎসর বয়েস sgােম হাজরা েলাকাnিরত হন। 
 
        pতােপর ভাi -- ীম-র দিkেণ ের িdতীয় দশর্ন িদবেস ীরামকৃ  তাঁহার কথা uেlখ কেরন। েবকার 
aবsায় stী-পুtেক রবািড়েত রািখয়া দিkেণ ের থািকেত চািহয়ািছেলন। েসজনয্ ঠাকুর তাহােক গৃহেsর কতর্বয্ 
সmেn সজাগ কিরয়া িতরsার কিরয়ািছেলন। iিন েকাn pতােপর ভাi তাহা জানা যায় না। 
 
        pসn (pসnকুমার েসন) -- bাhভk। জn -- 24 পরগণা -- গিরফা। েকশব েসেনর aনুগামী িশষয্। 
ঠাকুেরর ভদশর্ন লােভ িতিন আশীবর্াদ ধনয্ হiয়ািছেলন। কমলকুটীের েকশব েসেনর aসুs aবsায় ীরামকৃ  
েকশবেক েদিখেত েগেল িতিন ঠাকুরেক aনয্মনs কিরবার জনয্ নানা pসে র aবতারণা কিরয়ািছেলন। 
 
        pসn [সারদাpসn িমt -- sামী িtgণাতীতানn] (1865 - 1915) -- চিbশ পরগণা েজলার 
নাoরা gােম মাতুলালেয় জn। িপতা িশবকৃ  িমt। মাতামহ পাiকহাটীর নীলকমল সরকার eকজন জিমদার। 
সারদাpসn িছেলন কথামৃতকার মেহndনাথ gেpর ছাt। েমধাবী হiয়াo pেবিশকা পরীkায় িdতীয় িবভােগ utীণর্ 
হoয়ার জনয্ িবেশষ dঃখ পান। মাsার মহাশয় eiজনয্ িবষাদgs ছাtেক দিkেণ ের লiয়া িগয়া ীরামকৃে র 
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িনেদর্েশ িতিন ী ীমােয়র িনকট হiেত লiেতন। aিভভাবকগণ তাঁহার িববােহর েচ া কিরেল িতিন গৃহ হiেত 
পলাiয়া যান। pথেম কাশীপুের ীরামকৃে র িনকট যান। পের পুরীধােম পেথ রoনা হন। িকnt িফিরয়া আিসেত 
বাধয্ হন। েমে াপিলটন কেলজ হiেত eফ্ e পরীkায় utীণর্ হiয়া বরাহনগের মেঠ েযাগ েদন eবং সnয্াস 
gহেণর পের তাঁহার নাম হয় sামী িtgণাতীতানn। dঃসাহিসকতার pিত eকটা sাভািবক আকষর্ণ থাকায় তীথর্ 

মেণর সময় aেনক িবপেদর সmুখীন হiেত হয়। ী ীমা সারদােদবীর pিত তাঁহার aপিরসীম ভিkর পিরচয় 
পাoয়া যায়। তীথর্ হiেত িফিরয়া নানা জনিহতকর কােজ আtিনেয়াগ কেরন। dিভর্েk েসবাকাযর্, uেdাধন পিtকার 
pকাশনা eবং 1902 ী ােb েবদাn pচাের িবেদশযাtা তাঁহার কমর্ময় জীবেনর uেlখেযাগয্ ঘটনা। আেমিরকার 
সান ািnsেকা, কয্ািলেফািনর্য়া pভৃিত শহের েবদাn pচােরর কােজ তাঁহার েশষ জীবন কােট। 1906 ী ােb 
সান ািnsেকা শহের িহn ুমিnেরর pিত া কেরন। পা ােতয্ eiিট pথম িহn ুমিnর। কয্ািলেফািনর্য়ার পাবর্তয্ 
a েল ‘শািn আ ম’ নােম eকিট শাখােকnd r কিরয়ািছেলন। Voice of Freedom নােম eকিট মািসক 
পt eবং লস eে লস নগের েবদাn সিমিত sাপন তাঁহার িবেশষ uেদয্ােগর পিরচায়ক। 1915 ী ােbর 10i 
জানুয়াির িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        pাণকৃ  (pাণকৃ  মুেখাপাধয্ায়) -- hগিল েজলার জনাiেয়র মুেখাপাধয্ায় বংশীয় ীরামকেৃ  ভk। 
sূলকায় িছেলন বিলয়া ‘েমাটা বামুন’ নােম ঠাকুর তাঁহােক uেlখ কিরেতন। কিলকাতায় শয্ামপুকুর a েল রামধন 
িমt েলেন থািকেতন। সoদাগরী aিফেস চাকুরী কিরেতন। ঠাকুরেক িনেজর বািড়েত লiয়া িগয়া েসবা 
কিরয়ািছেলন। িতিন pায়i দিkেণ ের যাiেতন eবং েবদাnচচর্ায় আgহ pকাশ কিরেতন। 
 
        িpয় [িpয়নাথ মুেখাপাধয্ায়] -- ীরামকৃে র aনুরাগী ভk, iি নীয়ার, বাগবাজােরর রাজবlভ পাড়ার 
বািসnা। িতিন মেহndনাথ মুেখাপাধয্ােয়র কিন  াতা। uভেয়i িথেয়াসিফs হiেলo ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত 
কিরেতন। 
 
        িpয় (িpয়নাথ িসংহ) -- নেরndনােথর pিতেবশী বnু -- bাhভk। দিkেণ ের o িসমুিলয়ায় 

ী ীঠাকুরেক িতিন দশর্নািদ কিরয়ািছেলন। পরবতর্ী জীবেন িতিন খয্াতনামা িশlী হন। ‘grদাস বমর্ণ’ ei 
ছdনােম িতিন ‘ ীরামকৃ চিরত’ রচনা কেরন। বালয্-বয়েসi িতিন ীরামকৃে র সংsেশর্ আেসন। sামীজীর 
সmেn তাঁহার রচনায় sামীজী সmেকর্ বh মূলয্বান তথয্ জানা যায়। ‘sামীজীর কথা’ পুsেক ei sৃিতকথা 
pকািশত হiয়ােছ। 
 
        ঠাকুর েয নেরndনাথেক sশর্ dারা aৈdতানুভূিত দান কেরন তাহার eকিট সুnর রিঙনিচt িতিন a ন 
কিরয়ািছেলন। 
 
        েpমচাঁদ বড়াল -- বhবাজার িনবাসী সmাn পিরবাের জn। bাhভk মিণ মিlেকর িসঁdিরয়াপটীর 
বািড়েত bাhসমােজর uৎসেব ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। িতিন স ীতj িছেলন। তাঁহার পিরবারs লালচাঁদ বড়াল 
o রাiচাঁদ বড়াল pখয্াত স ীত সাধক। 
 
        ফিকর -- pকৃত নাম যেj র ভ াচাযর্। বলরাম বসুর পুেরািহত বংেশর সnান eবং িকছুকাল বলরামবাবুর 
পুt রামকৃ  বসুর গৃহিশkকrেপo িনযুk িছেলন। ীরামকেৃ র িনকট যাতায়াত r কেরন eবং kেম তাঁহার 
ভk হন। ঠাকুর ফিকেরর মুেখ েদবেদবীর sব িনেত ভােলাবািসেতন। 
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        বি ম -- মেহndনাথ gেpর পিরিচত। বাগবাজার sুেলর ছাt। শয্ামপুকুর বাটীেত তাহার েখাঁজ লiয়া 
ী ীঠাকুর মাsার মহাশয়েক বিলয়ািছেলন -- েস যিদ না আসেত পাের, তাহােক মাsার মহাশয় েযন ভগবৎকথা 

বেলন। তাহা হiেলi তাহার ৈচতনয্ হiেব। 
 
        বি মচnd চে াপাধয্ায় (1838 - 1894) -- সািহতয্ সmাট বি মচnd কিলকাতা িব িবদয্ালেয়র pথম 
sাতক। েপশায় েডপুিট-ময্ািজেsট। “বেnমাতরm” সংগীেতর s া। ব দশর্ন পিtকার pিত াতা। বি মচnd 24 
পরগণা েজলার কাঁঠালপাড়া gােম জngহণ কেরন। আধুিনক বাংলা সািহেতয্র aনয্তম s া বি মচnd 

ীরামকৃ েক 1884 ী ােbর 6i িডেসmর েশাভাবাজােরর aধরলাল েসেনর বািড়েত দশর্ন কেরন। বি মচnd 
েসিদন ঠাকুরেক ধমর্ সmেn নানািবধ p  কিরয়ািছেলন eবং যথাযথ utর পাiয়া সnt  হiয়ািছেলন। দিkেণ ের 

ীরামকৃ  মেহndনাথ gেpর িনকট বি মচেndর েলখা ‘েদবী েচৗধুরাণী’ gেnর পাঠ িনয়ািছেলন eবং গীেতাk 
িন াম কমর্েযাগ বি মবাবু uk gেn uেlখ করায় খুিশ হiয়ািছেলন। কথামেৃত ঠাকুেরর সে  কেথাপকথনিট 
বি মবাবুেক গভীরভােব িচnাশীল কিরয়ািছল। পরবতর্ী কােল মাsার মহাশয় o িগিরশবাবু ঠাকুেরর িনেদর্েশ 
বkিকমবাবুর সানকীভা ার বাসায় িগয়া ীরামকৃ  িবষেয় আেলাচনা কিরয়ািছেলন। 
 
        বলরাম [বলরাম বসু] (1842 - 1890) -- বলরামবসু ীরামকৃে র pধান গৃহীভkেদর মেধয্ aনয্তম। 
িতিন রসদদারেদর মেধয্ eকজন। কিলকাতার বাগবাজাের জn। িপতা রাধােমাহন। িপতামহ grpসােদর 
গৃহেদবতা ী ীরাধাশয্ামসুnর িবgেহর নামানুসাের oi a েলর নাম হয় শয্ামবাজার। oi a েলর কৃ রাম বসু 
sীট আজo বলরােমর pিপতামেহর েগৗরবময় sৃিতর সাkয্ বহন কিরেতেছ। hগলী েজলার আঁটপুর-তড়া gােম 
পূবর্পুrষদর আিদ িনবাস। uিড়ষয্ার বােল র েজলায় জিমদাির o েকাঠার েমৗজায় কাছাির বািড়র পtন হয় 
িপতামেহর সময়। িপতার িতন পুেtর মেধয্ বলরাম িdতীয়। ৈশশব হiেতi বলরাম ধমর্ভাবাপn। ei ৈব ব 
পিরবােরর সকেলi ধমর্pাণ বয্িk। ীধাম বৃnাবেনo ী ীরাধাশয্ামসুnর িবgহ sাপন কেরন িপতামহ 
grpসাদ। বতর্মােন uহা ‘কালাবাবুর কু ’ নােম পিরিচত। বলরাম 1882 ী ােb pথম ীরামকৃ েক দশর্ন 
কেরন দিkেণ ের। ীরামকৃে র বলরামেক িচিনয়া লiেত েদির হয় নাi। eকমাt বলরােমর বািড়েতi 

ীরামকৃে র সবর্ািধকবার আগমন ঘেট। বলরােমর an “ d an” -- eকথাo ঠাকুেরর মুেখ েশানা যায়। িতিন 
বলরামেক ীৈচতেনয্র কীতর্েনর দেল েদিখয়ািছেলন। বলরােমর সহধিমর্ণী কৃ ভািবনীেক ীমতীর (রাধারানীর) 
a  সখীর pধানা বিলয়া uেlখ কিরয়ািছেলন। eকবার ীমতী কৃ ভািবনী aসুsা হiেল তাঁহােক েদিখবার জনয্ 
ঠাকুর ীমা ীসারদা েদবীেক দিkেণে র হiেত বলরাম বসুর গৃেহ পাঠান। pিতবৎসর রেথর সময় ঠাকুরেক 
বাসভবেন লiয়া আিসেতন বলরাম। eখােন ঠাকুর রেথর সmুেখ কীতর্ন নৃতয্ািদ কিরেতন o রথ টািনেতন। ঠাকুর 
বিলেতন বলরােমর পিরবার সব eকসুের বাঁধা। বলরাম ধু িনজ পিরবার নয়, আtীয়sজন বnুবাnবo যাহােত 
ঠাকুেরর কৃপালােভ ধনয্ হiেত পাের েসজনয্ তাঁহািদগেক ঠাকুেরর িনকট uপিsত কিরেতন। ীরামকেৃ র 
মহাসমািধর িদন পযর্n িতিন ঠাকুেরর pেয়াজনীয় িনতয্ আহােযর্র dবয্সমূহ েযাগাiেতন। ঠাকুেরর aদশর্েনর পেরo 

ীরামকৃে র তয্াগী সnানেদর কােছ বলরােমর ভবন eকিট আ য়sল িছল। ei ভবন বতর্মােন “বলরাম-মিnর” 
নােম পিরিচত। eiখােনi রামকৃ  িমশেনর pিত া হয়। ী ীমাo ei বািড়েত মেধয্ মেধয্ আিসয়া বাস 
কিরেতন। বলরামবাবুর পুরীর আবাস eবং বৃnাবেনর কালাবাবুর কু  িছল ঠাকুেরর তয্াগী সnানেদর সাধন 
ভজেনর uপেযাগী sান। ীরামকৃ -লীলার iিতহােস aনয্ েকানo ভk পিরবােরর erপ সিkয় ভূিমকা েদখা 
যায় না। মাt 47 বৎসর বয়েস ীরামকৃে র তয্াগী সnানেদর uপিsিতেত বলরাম েশষ িনঃ াস তয্াগ কেরন। 
1919 সােল কৃ ভািবনী েদবীর ৺কাশীpািp হয়। 
 
        বলরােমর িপতা (রাধােমাহন বসু) -- iিন aিত িন াবান ৈব ব িছেলন। aিধকাংশ সময় কালাবাবুর 
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কুে  eকাকী বাস কিরেতন। ী ীরাধাশয্ামসুnেরর েসবার তttাবধান eবং aবসর সমেয় ভিkgn পাঠ eবং 
ৈব বেসবায় সময় aিতবািহত কিরেতন। েকাঠাের থাকাকােলo eirপ জীবনযাtা িনবর্াহ কিরেতন। ীরামকৃে র 
কৃপায় শািnর aিধকারী হiয়া বলরাম তাঁহার ধমর্pাণ িপতােক ঠাকুেরর সািnেধয্ লiয়া আিসয়ািছেলন। aতঃপর 
রাধােমাহন বসু বhবার ীরামকৃে র দশর্নলােভ জীবন ধনয্ কেরন o ভগবৎ দশর্েনর জনয্ বয্াকুলতা eবং 
ধমর্জীবেন uদার দৃি ভি লােভর েpরণালাভ কেরন। 
 
        বাবুরাম [বাবুরাম েঘাষ -- sামী েpমানn] (1861 - 1918) -- hগলী েজলার আঁটপুর gােম 
মাতুলালেয় জn। িপতা আঁটপুর িনবাসী তারাপদ েঘাষ, মাতা মাতি নী েদবী। বাবুরাম পরবতর্ী জীবেন ীরামকৃ  
সে  sামী েpমানn নােম পিরিচত। ীরামকৃ  কিথত ছয়জন ঈ রেকািটর মেধয্ িতিন eকজন। কলকাতায় 
পড়া না কিরবার সময় সহপাঠী রাখালচnd েঘােষর (পরবতর্ী কােল sামী bhানn) সিহত দিkেণ ের িগয়া pথম 

ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। ীরামকৃ  েসiিদনi বাবুরামেক আপনজন বিলয়া gহণ কেরন। িতিন বাবুরামেক 
দরদী, ‘বাবুরােমর হাড় পযর্n d’ -- বিলেতন। ভkpবর বলরাম বসুর stী কৃ ভািবনী েদবী, বাবুরােমর েজয্ া 
ভিগনী। পরম ভিkমতী মাতা মাতি নী েদবীর িনকট ীরামকৃ  তাঁহার ei পুtেক তাঁহােক েদoয়ার জনয্ pাথর্না 
কেরন। িকছুমাt িবচিলত না হiয়া িতিন তৎkণাৎ িনজ েসৗভাগয্jােন পুtেক ঠাকুেরর চরেণ সমপর্ণ কেরন। 
দিkেণ ের, শয্ামপুকুের o কাশীপুের বাবুরাম নানাভােব ী ীঠাকুেরর েসবা কিরয়ািছেলন। ীরামকৃে র ভাবধারা 
pচােরর জনয্ িতিন িতনবার পূবর্বে  গমন কেরন। pিতবােরi েসখােন বhভেkর মেধয্ pভূত udীপনার স ার 
হয়। sামী bhানেnর সিহত েদoেভাগ gােম নাগমহাশেয়র বািড়েত িগয়া ভাবােবেগ নাগ pা েণ গড়াগিড় েদন। 
sামী েpমানn িছেলন মেঠর sাধু-bhচারী o ভkগেণর জননীর মেতা। নানােদশ হiেত আগত সকলেক িতিন 
েবলুড়মেঠর তখনকার নানা aসুিবধার মেধয্o িম  আলাপািদ o pসাদ িবতরেণর মাধয্েম েসবা কিরেতন। তাঁহার 
েচ ায় েবলুড়মেঠ শাstািদ aধয্য়েনর জনয্ eকিট চতু াঠী (েটাল) sািপত হয়। ী ীমােয়র pিত sামী েpমানেnর 
aসীম ভিk িছল। 1918 ী ােbর 30েশ জুলাi, ম লবার, িবকাল 4টা 15 িমিনেট বলরাম-মিnের িতিন 
েদহতয্াগ কেরন। 
 
        িবজয় [িবজয়কৃ  েগাsামী] (1841 - 1899) -- শািnপুেরর িবখয্াত aৈdত বংেশ জn। িপতা 
আনnচnd েগাsামী। বালয্বয়স হiেতi ঈ র aনুরাগ লিkত হয়। েবদাn aধয্য়েনর জনয্ সংsৃত কেলেজ ভিতর্ 
হন। ছাtাবsায় bাhধেমর্ আকৃ  হiয়া মহিষর্ েদেবndনাথ ঠাকুেরর িনকট bাhধেমর্ দীিkত হন। পের েকশবচnd 
েসেনর সংsেশর্ আেসন eবং পরবতর্ীকােল bাhসমােজর আচাযর্ হiয়ািছেলন। েকশবচnd েসেনর েকান েকান 
আচরণ িতিন সমথর্ন কেরন নাi। যিদo িতিন িনরাকার ঈ েরর pিত aনুরাগী িছেলন তথািপ গয়ােত eক েযাগীর 
িনকট দীkাgহণ eবং েযৗিগক সাধন pিkয়ািদ aভয্াস কিরেত থােকন। মতপাথর্েকয্র জনয্ 1886-87 ী ােb 
bাhসংঘ তয্াগ কেরন eবং সনাতন িহn ুধেমর্ pতয্াবতর্ন কেরন। ঢাকােত তাঁহার pিতি ত eকিট আ ম আজo 
িবদয্মান। পরবতর্ী কােল িতিন বh বয্িkেক ৈব বমেnt দীিkত কেরন। aনয্ানয্ bাh েনতােদর নয্ায় ীরামকৃে র 
ভােব আকৃ  হiয়া িতিন বhবার দিkেণ ের যাতায়াত কিরয়ােছন। ীরামকেৃ র pিত তাঁহার গভীর dা ভিkর 
পিরচয় পাoয়া যায়। িবজয়কৃে র মেত ীরামকৃে র মেধয্i িতিন েষালআনা ভগবদভােবর pকাশ েদিখয়ািছেলন। 

ীরামকৃ েদেবর aেহতুকী ভালবাসার pভােব তাঁহার ধমর্জীবেন আমূল পিরবতর্ন আেস। েশষজীবেন িতিন 
পুরীধােম সাধন-ভজেন িনযুk থািকয়া eক িশষয্ম লী গঠন কেরন। 1899 ী ােb eখােনi েদহতয্াগ কেরন। 
 
        িবজেয়র শা ড়ী -- ীরামকৃে র aনুরাগী মিহলা ভk। রামচnd ভাdড়ীর ভিkমতী সহধিমর্ণী। িতিন 
দিkেণ ের o bাh uৎসবsেল ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যাiেতন। ঠাকুেরর পূতস  লােভ eবং তাঁহার নানািবধ 
uপেদশ বেণ িতিন ীরামকৃে র pিত িবেশষভােব আকৃ  হন। আজীবন িতিন ঠাকুেরর িবেশষ aনুরাগী ভk 
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িছেলন। 
 
        ‘িবদয্া’ aিভেনতা -- pকৃত নাম েভালানাথ বসু। pখয্াত যাtািশlী। “িবদয্াসুnর” নাটেক িবদয্ার 
ভূিমকায় aিভনয় কিরয়া িতিন “িবদয্া aিভেনতা” rেপ খয্ািত লাভ কেরন। ঠাকুর eকদা দিkেণ ের 
“িবদয্াসুnর” যাtায় িবদয্ার ভূিমকায় তাঁহার aিভনয় েদিখয়া আনিnত হiয়ািছেলন eবং তাঁহােক ঈ রলােভর 
জনয্ সাধনা কিরেত uৎসাহ িদয়ািছেলন। 
 
        িবেনাদ (িবেনাদিবহারী েসাম) -- মেহndনাথ gpর ছাt। বnুেদর কােছ িতিন ‘পdিবেনাদ’ নােম 
পিরিচত িছেলন। 1884 ী ােb ছাtাবsায় ীরামকৃ েদবেক দশর্ন কেরন। পরবতর্ী কােল িগিরশচnd েঘােষর 
নাটেক aিভনয় কিরেতন o স েদােষ মদয্পায়ী হন। eকিদন িথেয়টার হiেত েফরার পেথ রািtেত মােয়র বাড়ীর 
সmুেখ িতিন ী ীমােয়র uেdেশয্ eকিট গান কিরয়া তাঁহার দশর্ন লাভ কেরন। eর িকছুকাল পেরi িতিন 
েরাগাkাn হiয়া হাসপাতােল ভিতর্ হন eবং েদহতয্াগ কেরন। মৃতুয্র পূেবর্ িতিন ীম কিথত রামকৃ কথামৃত 
হiেত পাঠ েশানার icা pকাশ কেরন। তাঁর েশষ icা পািলত হয় eবং িতিন ীরামকৃে র নাম কিরেত কিরেত 
েশষ িনঃ াস তয্াগ কেরন। 
 
        িবেনািদনী (1863 - 1942) -- কিলকাতার িবখয্াত ম ািভেনtী। িগিরশচnd েঘাষ িছেলন িবেনািদনীর 
নাটয্gr। 1875 ী ােb েgট নয্াশনাল িথেয়টার দেলর সে  ভারত মণ কেরন। 1877 সােল িগিরশচেndর 
aনুেরােধ নয্াশনাল িথেয়টাের েযাগ েদন। িগিরশচেndর িশkায় eবং sীয় pিতভায় িবেনািদনী ে  ম ািভেনtী 
rেপ খয্াত হন। তাঁহার িনঃ াথর্ কেমর্র ফেলi sার িথেয়টােরর pিত া সmব হয়। সহকমর্ীেদর aিবচাের eবং নানা 
কারেণ িতিন 1886 ী ােb aিভনয় জীবন হiেত aবসর gহণ কেরন। তাঁহার রিচত gেnর মেধয্ ‘বাসনা’ 
(কাবয্gn), কনক o নিলনী (কািহনী-কাবয্), ‘আমার aিভেনtী জীবন’ uেlখেযাগয্। 1884 ী ােbর 21েশ 
েসেpmর িবেনািদনী ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। oiিদন িগিরশচেndর ‘ৈচতনয্লীলা’ নাটেক ৈচতনয্েদেবর 
ভূিমকায় িবেনািদনীর aসামানয্ aিভনয় েদিখয়া ীরামকৃ  aিভভূত হন eবং িবেনািদনীেক আশীবর্াদ কেরন। 
পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  িবেনািদনী aিভনীত phাদচিরত, দkযj, rবচিরত, বৃষেকতু iতয্ািদ নাটকgিল 
েদেখন eবং িবেনািদনীর aিভনেয়র pশংসা কেরন। ঠাকুেরর aসুsতার কথা িনয়া বয্াকুলিচেt িবেনািদনী 
কালীপদ েঘােষর সহায়তায় eক ioেরাপীয় পুrেষর ছdেবেশ শয্ামপুকুর বাটীেত ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। 

ী ীঠাকুরo িবেশষ pীত হন eবং আশীবর্াদ কেরন। 
 
        িবিপন সরকার -- hগলী েজলার েকাnগর িনবাসী সmাn বয্িk। 1885 ী ােb ীরামকৃ েদবেক 
দিkেণ ের pথম দশর্ন কেরন। েসিদন ঠাকুর তাঁহােক আপয্ািয়ত কিরয়ািছেলন। 
 
        িব mেরর বািলকা কনয্া -- ীরামকৃে র েsহধনয্া 6।7 বছেরর বািলকা। eকদা বলরাম-মিnের 
রথজাtা uপলেk ei বািলকা ঠাকুেরর পাদsশর্ কিরয়া নমsার কিরেল ঠাকুরo তাঁহােক মাথা aবনত কিরয়া 
pিতনমsার জানান। aতঃপর ঠাকুর েsহবেশ ei বািলকােক ‘েকলুয়ার গান’ নাiয়া আনn দান কেরন। 
 
        িব াসবাবু (aিmকাচরণ িব াস) -- খড়দেহর মযর্াদাসmn ধনী জিমদােরর দtক সnান। ী ীমা 
সারদােদবীর সি নী ‘েযাগীন-মা’র sামী, বলরাম বসুর আtীয়। িনজ কমর্েদােষ িনঃs eবং মযর্াদাহীন 
হiয়ািছেলন। aিmকাচরণ বলরাম-মিnের ীরামকৃে র দশর্ন লাভ কিরয়ািছেলন। 
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        িব ু -- আিড়য়াদহ িনবাসী তrণ ভk eবং sুেলর ছাt। ঠাকুেরর পূতস  লােভর জনয্ pায়i দিkেণ ের 
আিসেতন। সংসার-িবতৃ  িব ু পি মা েল আtীেয়র িনকট aবsানকােল িনজর্েন ধয্ান কিরেতন; eবং নানািবধ 
ঈ রীয় rপ দশর্ন কিরেতন। ei uদাসী বালক-ভkিট গলায় kুর িদয়া আtহতয্া করায় ঠাকুর বিলয়ািছেলন, 
েবাধ হয় -- েশষ জn, পূবর্জেn aেনক কাজ করা িছল। eকটু বািক িছল, েসiটুকু বুিঝ eবার হেয় েগল। 
 
        িবহারী (িবহারী মুেখাপাধয্ায়) -- ীরামকৃে র ভk। বীরভূেমর aিধবাসী, চাকরীর েখাঁেজ কিলকাতার 
আেসন। ভাগয্kেম েদেবndনাথ মজুমদােরর সংsেশর্ আেসন eবং তাঁহার আ য় লাভ কেরন। পরবতর্ী কােল িতিন 
েদেবndনােথর সে  ীরামকৃে র িনকেট যান eবং তাঁহার আশীবর্াদ pাp হন। শয্ামপুকুর বাটীেত িবহারী 
কালীপূজা িদবেস sব o গান কিরয়ািছেলন। 
 
        িবহারীলাল ভাdড়ী -- ভাdড়ী ডাkার -- pবীন েহািমoপয্ািথক িচিকৎসক। বািড় কনর্য়ািলস sীেট। 
শয্ামপুকুর বাটীেত ঠাকুেরর িচিকৎসা কিরয়ািছেলন। eiসমেয়i িতিন ঠাকুেরর কথামৃত পান o ভাবসমািধ দশর্েনর 
েসাভাগয্ লাভ কেরন। ডাkার ভাdড়ীর জামাতা ডা: pতাপচnd মজুমদারo ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ শয্ামপুকুর 
বাটীেত আিসয়ািছেলন। 
 
        েবচারাম (আচাযর্ েবচারাম চে াপাধয্ায়) -- আিদ bাhসমােজর আচাযর্। জn কিলকাতার িনকটবতর্ী 
a ল েবহালােত। সংsৃত পি ত। হাoড়ায় eকিট sুেলর িশkক পরবতর্ী কােল bাhধমর্ pচারক। 1883 ী ােbর 
22েশ eিpল েবণীমাধব পােলর িসঁিথর বাগানবািড়েত bােhাৎসেব ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন o তাঁহার 
ভগবৎpস  বেণ আনিnত হন। 
 
        েবণীমাধব পাল -- bাhসমাজভুk, বয্বসায়ী। কিলকতার uপকে  িসঁিথেত তাঁহার uদয্ানবািটেত 
শরৎকােল eবং বসnকােল bাhসমােজর uৎসব হiত। ীরামকৃ েদব eকািঘকবার ei uৎসেব আিসয়া 
bাhভkেদর আনn দান কিরয়ািছেলন। দিkেণ ের িতিন মেধয্ মেধয্ িগয়া ী ীঠাকুেরর িনকট ঈ রীয় pস ািদ 

িনেতন। ী ীঠাকুর তাঁহার uৎসেব o ভkেসবায় aেথর্র সdয্বহার েদিখয়া pশংসা কিরেতন। 
 
        েবেনায়ারী কীতর্নীয়া -- ীরামকৃে র সংsেশর্ আগত জৈনক কীতর্নীয়া। 1885 ী ােb রথযাtার িদেন 

ীরামকৃে র গৃহীভk বলরাম বসু তাঁর বািড়েত েবেনায়ারীর কীতর্েনর বয্বsা কিরয়ািছেলন। ঠাকুর েসi আসের 
uপিsত িছেলন। 
 
        ৈবকু  সানয্াল (1857 - 1937) -- ঠাকুেরর গৃহীভk। “ ী ীরামকৃ  লীলামৃত” নামক তথয্বhল 
gেnর pেণতা। নদীয়া েজলার েবলপুকুর gােম জn। িপতা দীননাথ সানয্াল। aিন al বয়েসi ীরামকেৃ র 
সংsেশর্ আেসন। ঠাকুেরর িনকট দীিkত হiবার পর হiেতi i  দশর্ন লােভর বাসনা হয়। aতঃপর কlতr 
িদবেস ঠাকুেরর কৃপায় তাঁহার মেনাবাসনা পূণর্ হয়। আজীবন িতিন রামকৃ -িবেবকানn আদেশর্র ঘিন  o uৎসাহী 
aনুগামী িছেলন। িতিন sামী িবেবকানেnর সহেযাগীo িছেলন। ীরামকৃে র িতেরাধােনর পর ঠাকুেরর তয্াগী 
সnানেদর িতিন নানাভােব সহায়তা কিরেতন। রামকৃ  িমশেনর িহসাব িনরীkক rেপ বhিদন কাজ কেরন। sামী 
কৃপানn নােম সnয্াস gহণ কিরয়া িতিন িকছুকাল utরাখে  পিরbাজক rেপ মণ o তপসয্ািদ কিরয়ািছেলন। 
 
        ৈবকু  েসন -- কিলকাতার মাতাঘষা পlীর aিধবাসী। bাhভk। ীরামকৃ -aনুরাগী জয়েগাপাল েসেনর 
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াতা। 1883 ী ােbর িডেসmর মােস ঠাকুেরর দশর্ন লাভ কেরন। গৃহsা ম pসে  ঠাকুর তাঁহার pে র utের 
aিত সুnর uপেদশািদ িদয়ািছেলন। 
 
        ৈবদয্নাথ -- হাiেকােটর্র uিকল। ঠাকুেরর িবিশ  ভk সুেরশচnd িমেtর আtীয়। ভk সুেরndনােথর 
বািড়েত ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন eবং তাঁহার সে  বhkণ ভগবৎ িবষয়ক আেলাচনা কেরন। ৈবদয্নােথর 
সে  আেলাচনায় ঠাকুর pীত হiয়ািছেলন।  
 
        ৈব বচরণ -- pখয্াত কীতর্নীয়া। বলরাম বসু, aধরলাল েসন pভৃিত aনুরাগীেদর বািড়েত ীরামকৃ  
কেয়কবার ৈব বচরেণর কে  কীতর্নগান েশােনন। ীরামকেৃ র িনেদর্েশ aধর েসন pিতিদন তাঁহার িনকট কীতর্ন 

িনেতন। ৈব বচরেণর মুেখ ঠাকুর ei িবেশষ গানিট িনেত ভালবািসেতন -- “dগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার, 
dগর্েম ীdগর্া িবেন েক ের িনsার।” ৈব বচরেণর গােন ঠাকুেরর ভাবসমািধ হiত eবং ভাবািব  aবsায় িতিন 
নৃতয্o কিরেতন। ৈব বচরণ ীরামকৃ েক িবেশষ ভিk কিরেতন। 
 
        ৈব বচরণ েগাsামী -- uৎসবানn িবদয্াবািগেশর পুt। কতর্াভজা সmpদােয়র সাধক। কিলকাতার পি ত 
সমােজ তাঁর খয্ািত সুিবিদত। 1865 ী ােb পািনহাটীর িচঁড়া মেহাৎসেব ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। তখন 
হiেতi ঠাকুর সmেn uc ধারণা েপাষণ কিরেতন eবং পরবতর্ী কােল সবর্সমেk িতিন ঠাকুরেক ঈ েরর 
aবতারrেপ েঘাষণা কেরন। eকবার ঠাকুর ভাবসমািহত aবsায় ৈব বচরেণর sেn আেরাহণ কেরন। ৈব বচরণ 
iহােত uৎফুl হiয়া ীরামকেৃ র বnনা কিরেত থােকন। ৈব বচরণ pায়i দিkেণ ের আিসেতন। eকবার িতিন 
ঠাকুরেক কািছবাগােনর তাঁহার কতর্াভজা সমােজ লiয়া িগয়ািছেলন। তাঁহার িনমntেণi ঠাকুর কলুেটালার 
হিরসভােত িগয়া কীতর্েন েযাগ েদন eবং ভােবাnt aবsায় নৃতয্ কিরেত কিরেত ীেগৗরাে র আসেন আrঢ় 
হiয়ািছেলন। 
 
        বৃেn -- পিরচািরকা -- pকৃত নাম বৃnা দাসী। ীরামকৃ  ‘বৃেn’ বিলয়া ডািকেতন। িতিন 1877 হiেত 
1885 ী াb পযর্n দীঘর্ আট বৎসর ীরামকৃ  eবং ী ীসারদােদবীর েসবা কিরয়ািছেলন। 
 
        ভগবতী দাসী -- ঠাকুর ীরামকৃে র সািnেধয্ আগতা রানী রাসমিণর বাড়ীর পুরাতন দাসী। কাশী, 
বৃnাবন pভৃিত তীথর্দশর্ন eবং সাধু-ৈব বেসবা pভৃিত নানা সৎকাজ কিরয়ািছল। pায়i েস দিkেণ ের 

ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসত। pথম জীবেন তাহার sভাব ভাল িছল না -- িকnt পরবতর্ী জীবেন তাহার 
পিরবতর্ন হয়। 
 
        ভগবান দাস -- ঠাকুর ীরামকৃে র সািnেধয্ আগত জৈনক bাhভk। দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ তাঁহার 
যাতায়াত িছল। 1884 ী ােbর 9i মাচর্ দিkেণ ের ীরামকৃ েক দশর্েনর কথা কথামেৃত uিlিখত আেছ। oi 
িদন ঠাকুর তাঁহােক আধুিনক ধমর্ o সনাতন ধমর্ যথাkেম slকাল o aনnকাল sায়ীেtর কথা বিলয়ািছেলন। 
 
        ভগবান দাস বাবাজী -- বধর্মান েজলার কালনার pবীন o িসd ৈব ব। তাঁহার তাগ, শাn sভাব eবং 
ভগবৎ েpেমর কথা সুিবিদত। তাঁহার আধয্ািtক শিk o aেলৗিকক kমতা িছল। eকi aবsায় িদনরাত বিসয়া 
জপ করার ফেল তাঁহার পদdয় পkাঘােত aবশ হiয়া িগয়ািছল। ীরামকৃ  eকবার কলুেটালা হিরসভায় ীমd 
ভাগবত পাঠ িনেত িনেত ভাবাবsায় ীৈচতেনয্র আসেন uপিব  হiয়ািছেলন। iহা েলাক পরmরায় জািনয়া 
ভগবান দাস বাবাজী তাঁহার uপর kুd হন। পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  যখন তাঁহার আ েম সবর্া -বstাবৃত হiয়া 
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আগমন কেরন, তখন ভগবান দাস aনুভব কেরন েয, েকান মহাপুrষ তাঁহার আ েম আগমন কিরয়ােছন। 
বাবাজীেক সবর্দা জেপর মালা ঘুরাiেত েদিখয়া ঠাকুেরর ভােg hদয় তাঁহােক p  কেরন েয িসd aবsার পেরo 
িতিন েকন সবর্দা মালা জপ কেরন। তখন িতিন জবাব েবন েয, েলাকিশkার জনয্ িতিন তা কেরন। ঠাকুর ভাবs 
aবsায় তাঁহার কথার pিতবাদ কিরয়া তাঁহার aহংকার চূণর্ কেরন। েশষ পযর্n বাবাজী ীরামকৃে র মহtt বুিঝেত 
পােরন eবং sীকার কেরন েয, িতিনi (ঠাকুরi) কলুেটালা হিরসভার ীৈচতনয্ আসেন আrঢ় হoয়ার uপযুk 
aিধকারী। 
 
        ভগবান rd -- ঠাকুর ীরামকৃে র সংsেশর্ আগত, কিলকাতার eম িড পাশ িচিকৎসক। িতিন িবপtীক 
িছেলন। 1885 ী ােb 2রা েসেpmর িচিকৎসা uপলেk ী ীঠাকুেরর সিহত তাঁহার েযাগােযাগ হয়। 
িচিকৎসাকালীন ঠাকুেরর aবsা েদিখবার uেdেশয্, ঠাকুেরর হােতর uপর eকিট েরৗপয্ মুdা রািখয়া তাঁহার সামেন 
পরীkা করা হয়। হােত টাকা রািখবার সে  সে i ঠাকুেরর হাতিট বাঁিকয়া িগয়া িনঃ াস বn হiয়া যায়। টাকািট 
sানাnিরত কিরবার পর ঠাকুেরর িতনবার দীঘর্িনঃ াস পেড় eবং হাতিটo sাভািবক হয়। ei ঘটনায় 
িবjানজগেতর মানুষ ডাkার aতীব িবিsত হন eবং ঠাকুেরর pিত িবেশষভােব আকৃ  হন। 
 
        ভগী েতিল -- কামারপুকুর a েলর শূdজাতীয়া কতর্াভজা সmpদােয়র সািধকা ভগবতী দাসী। d েলােকর 
চkােn িতিন সাধনপথ হiেত িবচুয্তা হiয়ািছেলন। 
 
        ভবনাথ [ভবনাথ চে াপাধয্ায়] (1863 - 1896) -- ঠাকুেরর গৃহীভk ভবনাথ চে াপাধয্ােয়র বরাহনগের 
বতর্মান aতুলকৃ  বয্ানাজর্ী েলেন জn। িপতা রামদাস o মাতা icাময়ী েদবী। িপতামাতার eকমাt সnান 
ভবনাথ েযৗবেনর pারm হiেতi নানা জনিহতকর কােযর্ িনযুk থািকেতন। bাhসমােজ যাতায়াত, নেরndনােথর 
সিহত বnুt, িশkকতা করা eবং সেবর্াপির 1881 ী াb নাগাদ ী ীঠাকুেরর সািnধয্লাভ তাঁহার জীবেনর 
sরণীয় ঘটনা। নেরndনােথর সিহত তাঁহার anিরকতা েদিখয়া ঠাকুর তাঁহািদগেক ‘হিরহরাtা’ বিলেতন। iহা 
বয্তীত ঠাকুর কখনo নেরনেক ‘পুrষ’ o ভবনাথেক ‘pকৃিত’ বিলেতন। িতিন uভয়েকi ‘িনতয্িসd’ o ‘arেপর 
ঘর’ বিলয়া িনিদর্  কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর েদহরkার পর বরাহনগের মেঠর জনয্ মুnীেদর ভূতুেড় বািড় মািসক 
10 টাকা ভাড়ায় ভবনাথ েযাগাড় কিরয়া েদন। িতিন সুগায়ক িছেলন, বhবার ঠাকুরেক গান নাiয়ািছেলন। 
‘নীিতকুসুম’ o ‘আদশর্নারী’ তাঁহার রিচত diখািন gn। তাঁহারi আhােন বরাহনগেরর aিবনাশ দাঁ দিkেণ ের 
আিসয়া তাঁহার কয্ােমরায় ৺িব ু মিnেরর দালােন সমািধs aবsায় ী ীঠাকুেরর বhল pচািরত ছিব েতােলন। 
িতিন ঠাকুরেক rবর eকিট ফেটা uপহার িদয়ািছেলন, েযিট বতর্মােন দিkেণ র কালীমিnের ঠাকুেরর ঘেরর 
েশাভাবধর্ন কিরেতেছ। বরাহনগরমঠ pিত ার সময় আিথর্ক সাহাযয্ না কিরেলo aনয্ িদক িদয়া িতিন aেনক 
সাহাযয্ কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর িতেরাধােনর পর িতিন িব. e. পাশ কেরন। পের িবদয্ালয় পিরদশর্েনর চাকুরী 
লiয়া কিলকতার বািহের চিলয়া যান, ফেল বরাহনগর মেঠর সিহত তাঁহার সmকর্ kীণ হiেত থােক। িতিন 1886 

ী ােb ভবানীপুের িবহারী ডাkার েরােড বসবাস কিরেত থােকন। ei সমেয় তাঁহার eকমাt কনয্া pিতভার জn 
হয়। 1896 ী ােb কালাjের আkাn হiয়া িতিন রামকৃ  দাস েলেনর ভাড়াবািড়েত েদহতয্াগ কেরন। 
 
        ভাsরানn sামী (1833 - 1899) -- কাশীর িসd সnয্াসী, pকৃত নাম মিতরাম। মিণলাল মিlক 

ী ীঠাকুরেক তাঁহার কথা বিলয়ািছেলন। কানপরু েজলার িমিথলাপুর gােম জn। বয্াকরণ o েবদাnািদ িশkার পর 
27 বৎসর বয়েস সnয্াস gহণ কিরয়া কাশীেত েশষ জীবন aিতবািহত কেরন। েসখােন 1886 ী ােb ী ীমা 
তাঁহােক দশর্ন কিরয়া ei িনিবর্কার পুrষ সmেn sীয় uc ধারণা pকাশ কিরয়ািছেলন। sামীজীo পিরbাজক 
aবsায় তাঁহার সিহত সাkাৎ কিরয়ািছেলন। sামী aেভদানno ei তয্াগী o িনরহ ার পুrেষর pস  uেlখ 
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কিরয়ািছেলন। 
 
        ভূধর চে াপাধয্ায় -- কিলকাতার পটলডাঙা িনবাসী ী ীঠাকুেরর ভk। pখয্াত পি ত শশধর 
তকর্চূড়ামিণর িশষয্ িছেলন। তাঁহার কিলকাতার বািড়েত শশধর িকছুিদন aবsান কিরয়ািছেলন eবং েসi 
uপলেki ঠাকুর ীরামকৃে র সিহত 1884 ী ােb ভূধেরর েযাগােযাগ হয়। ভূধর চে াপাধয্ােয়র pণীত 
‘সাধুদশর্ন’ নামক পুsেক (1ম ভাগ, কিলকাতা, 1924 সাল) রামকৃ  পরমহংস নােম eকিট িনবn আেছ। তাঁহার 
েশষজীবন কাশীেত aিতবািহত হয়। 
 
        ভবুনেমািহনী ধাtী -- ঠাকুর ীরামকৃে র সংsেশর্ আগতা, কিলকাতার জৈনকা ধাtী eবং মিহলা ভk। 
iিন মােঝ মােঝ ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত দিkেণ ের যাiেতন। 
 
        ভবুেন রীেদবী (ভবুেন রী দt -- নেরndনােথর মাতা) -- aতীব ধমর্পরায়ণা, দয়ালু, পেরাপকারী 
মিহলা। িতিন sl-িশিkতা িকnt  aসাধারণ sৃিতশিkর aিধকারী িছেলন। নnলাল বসুর eকমাt কনয্া eবং 
মাt 11 বছর বয়েস িব নাথ দেtর সিহত তাঁহার িববাহ হয়। aতয্n দkতা o িনপুণতার সিহত সংসাের িবশাল 
দািয়t পিরচালনা কিরেতন। pিতিদন রামায়ণ, মহাভারত পাঠ কিরেতন যাহার aিধকাংশi তাঁহার ক s িছল। iহা 
ছাড়া দিরd েসবা, বh কতর্বয্কেমর্র মেধয্o শাn সমািহত িচেt ভগবােনর সাধনা করা িছল তাঁহার কাজ। sামীর 
মৃতুয্র পর তাঁহার পিরবার খুব dদর্শাgs হiয়া পেড় িকnt িতিন কখেনা ভািঙয়া পেড়ন নাi। aতয্n ৈধযর্ সহকাের 
িতিন পিরিsিতর সিহত সাম সয্ রkা কিরেতন। নেরndনােথর anেরর সুকুমার বৃিtgিলেক তঁহার মাতা ভুবেন রী 
জাগাiয়া েতােলন। রামায়ণ, মহাভারত পােঠর dারা ভারেতর pাচীন ঐিতহয্ েগৗরবেক নেরেনর েচােখর সামেন 
তুিলয়া ধেরন। মানুেষর pিত জািত-ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ ভালবাসা, যা নেরনেক িব বাসীর কােছ িpয় কিরয়া 
তুিলয়ািছল তাহার িশkাo িতিন মাতা ভুবেন রীেদবীর িনকট হiেত পান। তাঁহার জীবেন মাতার pভাব পরবতর্ী 
কােল িতিন বhবার sীকার কিরয়ািছেলন। 1914 ী ােb তাঁহার েদহতয্াগ হয়। নেরndনাথ কাশীপুের ঠাকুেরর 
aসুেখর সময় ঠাকুেরর েসবায় িনেয়ািজত থােকন। পুেtর aনুপিsিতেত uিdg হiয়া মাতা ছয় বৎসেরর বালক পুt 
ভূেপনndনাথেক লiয়া তাঁহার সnােন কাশীপুের আেসন। ভুবেন রী কাঁকুড়গািছ বাগানবািড়েত ঠাকুেরর পূতািsর 
সমািধs িদবেস uপিsত িছেলন o পরবতর্ী কােল ei িদবেসর aনু ােন িতিন dা িনেবদন কিরেতন। 
 
        ভপূিত -- কিলকাতার রাজবlভ পাড়ায় জn। বলরাম-মিnের ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন eবং পের 
দিkেণ ের যাতায়াত কিরেতন। ঠাকুর eকিদন ভাবািব  হiয়া তাঁহােক sশর্ কিরেল তাঁহার uc aনুভূিত হয়। 
পরবতর্ী কােল তাঁহার িশষয্গণ বারাসেতর hদয়পুেরর েকাঁড়া a েল ‘ঋষভ আ ম’ pিত া কেরন। 
 
        ৈভরব বেnয্াপাধয্ায় -- আিদ bাhসমােজর eকজন েনতা। নnনবাগান bাhসমােজ ী ীঠাকুরেক দশর্ন 
কেরন। 
 
        ৈভরবী bাhণী -- যেশাহর েজলার িবdষী bাhণ কনয্া -- pকৃত নাম েযােগ রী। iিন ী ীঠাকুেরর 
তntসাধনার gr। 1861 ী ােb আনুমািনক 40 বৎসর বয়েস িতিন দিkেণ ের আেসন। ী ীঠাকুরেক iিন 
েচৗষি  pকার তntসাধনা করান eবং ঠাকুরেক aবতার বিলয়া েঘাষণা কেরন। 1867 ী ােb iিন ঠাকুেরর সিহত 
কামারপুকুের িগয়ািছেলন। ী ীমাo েযােগ রীেক rমাতার মেতাi েসবা কিরেতন। কামারপুকুর হiেত িতিন 
কাশী গমন কেরন eবং েশষ জীবন কাশী o বৃnাবেন aিতবািহত কেরন। 
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        েভালানাথ মুেখাপাধয্ায় -- দিkেণ র কালীবািড়র মুhরী eবং পের খাজা ী হiয়ািছেলন। iিন ঠাকুরেক 
aতয্n ভিk কিরেতন eবং তাঁহােক মােঝ মােঝ মহাভারত পাঠ কিরয়া নাiেতন। 
 
        মথুরনাথ িব াস (মথুরােমাহন িব াস -- েসেজাবাবু) -- মথুরােমাহন রানী রাসমিণর তৃতীয়া কনয্া 
কrণাময়ীর sামী। িতিন রানীর েসেজা জামাতা বিলয়া ‘েসেজাবাবু’ নােম পিরিচত িছেলন। কrণাময়ীর মৃতুয্র পর 
রানীর কিন া কনয্া ীমতী জগদmার সিহত তাঁহার িববাহ হয়। িতিন ী ীঠাকুেরর পরমভk, িশষয্, েসবক o 
রসদদার িছেলন। দীঘর্ 18 বৎসর িতিন ঠাকুেরর aসাধারণ েসবা কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর uপর িছল তাঁহার aচল 
িব াস o aগাধ িব াস o aগাধ ভিk। মথুরােমাহনi ঠাকুরেক দিkেণ েরর মা-কালীর পূজক পেদ িনবর্চন 
কিরয়ািছেলন। িতিন নানারকম যুিk, পরীkা dারা ঠাকুেরর aবতারt সmেn িনঃসেnহ হন, aবেশেষ ঠাকুেরর 
নয্ায় pকৃত কাম-কা নতয্াগী সnয্াসীর পােয় আtিনেবদন কেরন। eকদা দিkেণ ের ীরামকৃে র েদেহ 
eকসে  িশব o কালীমূিতর্ দশর্ন কেরন। িতিন ঠাকুরেক জীবন সবর্s rেপ gহণ কিরয়ািছেলন o সকল িবষেয়i 
তাঁহার uপর িনভর্র কিরেতন। ঠাকুেরর পেk দিkেণ ের -- সব বাধািব  aিতkম কিরয়া সবর্রকেমর সাধনায় 
িসিdলাভ করার েkেt মথুেরর ঐকািnক েসবা aপিরহাযর্ িছল। ঠাকুরেক িতিন নানা তীথর্দশর্ন করাiয়ািছেলন। 
ঠাকুেরর সাধনকােল সাধনার যাবতীয় েসবার ভার িতিন gহণ করায় ঠাকুর তাঁহােক ৺জগদmার লীলায় pধান 
রসদদার বিলয়া জািনেতন। ী ীঠাকুর o মথুরবাবুর aেলৗিকক সmn ীরামকৃ  লীলার eক িবেশষ aধয্ায়। 
1871 ী ােbর 16i জুলাi তাঁহার েদহতয্াগ হয়। 
 
        মধুসূদন ডাkার -- ঠাকুেরর হাত ভাঙার সময় iিন িচিকৎসা কিরয়ািছেলন। দিkেণ ের নবীন িনেয়াগীর 
বািড়েত যাtাগান িনেত িগয়া ঠাকুর iঁহার েচােখ arর ধারা েদিখয়ািছেলন। তাঁহার aিধক বয়েস শিkসামেথর্য্র 
কথা ী ীঠাকুর uেlখ কিরয়ািছেলন। 
 
        মাiেকল মধুসূদন দt (1824 - 1873) -- বাংলা নবজাগরেণর eক নবীন pিতভা। ী ান ধেমর্ আকৃ  
হiয়া িহn ুধমর্ তয্াগ কিরয়া ী ধেমর্ দীিkত হন। 1862 ী ােb iংলে  যান o 1866 ী ােb আiনিবদয্া 
aধয্য়ন কিরয়া ভারেত আেসন। 1867 ী াb হiেত কিলকাতা হাiেকােটর্ আiন বয্বসা r কেরন। pচুর aথর্ 
uপাজর্ন কিরেলo বয্য়ািধেকয্র ফেল িতিন ঋণgs হiয়া পেড়ন o কিলকাতা তয্াগ কিরয়া utরপাড়ায় চিলয়া 
যান। 1859 - 1862 ী াb িছল মধুসূদেনর জীবেনর সেবর্াtম কেয়কিট বছর। ei সময় তাঁহার িতনিট নাটক, 
diিট বয্  নাটক o চারিট কাবয্ pকািথত হয়। তাঁহার ‘েমঘনাদ বধ’ কাবয্ বাংলা কােবয্ নবজাগরেণর সূচনা কের। 
pাচয্ o পা াতয্ সািহেতয্র aতুয্tম রচনাসমূহ পােঠ তাঁহার uৎসাহ িছল। িতিন সমােজর েগাঁড়ািমর িবrেd 
িবেdাহ কিরয়া আধুিনক িচnাধারা আিনেত চািহয়ািছেলন। মধুসূদন দt দিkেণ েরর মিnেরর বাগান সংkাn 
eকিট মামলা পিরচালনা কিরেতিছেলন। েসi সময় মধুরােমাহনবাবুর েজয্  পুt dািরকানােথর সিহত েসi 
বয্াপাের আেলাচনা কিরেত দিkেণ ের আিসয়ািছেলন। তখন dািরকাবাবু তাঁহােক তাঁহার icানুসাের ীরামকৃে র 
সিহত সাkাৎ করান। dভর্াগয্ বশতঃ ঠাকুর তাঁহার সিহত েকানrপ বাকয্ালাপ কিরেত পােরন নাi। তেব িতিন 
মাiেকলেক diখািন রামpসাদী গান গািহয়া নাiয়ািছেলন। 
 
        মিণ মিlক (মিণেমাহন মিlক -- মিণলাল মিlক) -- িসঁdিরয়াপটী িনবাসী bাhভk। ষাট-পঁয়ষি  
বছেরর বৃd মিণেমাহন মিlক িছেলন bাhসমাজ ভুk। িতিন খুব িহসাবী মানুষ িছেলন। পরবতর্ী কােল পঁিচশ 
হাজার টাকা দিরd বালকেদর ভরণেপাষণােথর্ দান কিরয়ািছেলন। তাঁহার eকিট যুবক পুt মারা েগেল িতিন 
েশাকাতর্ হiয়া দিkেণ ের আেসন eবং ঠাকুেরর কথামৃত o ভজন গান িনয়া তাঁহার েশােকর লাঘব হয়। তখন 
িতিন বেলন, িতিন জািনেতন েয ঠাকুর ছাড়া তাঁহার েশােকর আgন আর েকহ িনবর্ািপত কিরেত পািরেতন না। bাh 
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সমােজর বাৎসিরক uৎসেব মিণমিlক ঠাকুরেক তাঁহার গৃেহ আমntণ কেরন। ঠাকুর তাঁহার গৃেহ pায়শঃ যাiেতন, 
ভােব নৃতয্গীতািদ কিরেতন eবং কখেনা সমািধs হiেতন। ঠাকুর তাঁহােক আপনার েলাক বিলয়া মেন কিরেতন। 
 
        মণী েসন (মিণেমাহন েসন) -- পািণহািটর মিণেমাহন েসন ঠাকুর ীরামকৃে র ভk িছেলন। িতিন 
কখেনা eকা, কখেনা স ীর সিহত দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট আিসেতন। মথুরবাবুর মৃতুয্র পর িতিন s-icায় 
ঠাকুেরর ৈদনিnন pেয়াজন িমটাiবার ভার gহণ কেরন। িকnt সmবতঃ েদিশিদন িতিন ei দািয়t বহন কেরন 
নাi। মিণেমাহন পািণহািটর ৺রাধাকৃ  মিnেরর েসবােয়ত িছেলন। পািণহািটর িবখয্াত িচঁড়া মেহাৎসেব 
মিণেমাহেনর dারা আমিntত হiয়া ঠাকুর ভkিদেগর সিহত িগয়ািছেলন। pথেম মিণ েসেনর গৃেহ িকছুkণ িব াম 
কিরয়া মিnের যান। aতঃপর ভাবােবেশ গলার বয্াথা ভুিলয়া মিণ েসেনর gr নবdীপ েগাsামীর সিহত 
কীতর্নানেn মt হiয়া সমািধs হiেত থােকন। তখন তাঁহােক েলােক সাkাৎ ীেগৗরা  মেন কিরয়া তাঁহার 
চািরিদেক সকেল আনেn কীতর্ন o নৃতয্ কিরেতিছল। পের মিণ েসেনর গৃেহ জলপান কিরয়া তাঁহারা দিkেণ ের 
রoনা হন। মিণ েসন সকলেক দিkণা িদেলo ঠাকুর িকছুেতi দিkণা gহণ কেরন নাi। 
 
        মণীnd gp [মণীndকৃ  gp] (1871 - 1939) -- মণীnd (েখাকা) eকাদশ বৎসর বয়েস দিkেণ ের 
pথম ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। িতিন তাঁহার েজয্  াতা uেপndিকেশার o bhবাnব uপাধয্ােয়র সিহত 
আিসয়ািছেলন। ঠাকুেরর েsহপূণর্ বয্বহাের িতিন তাঁহার pিত আকৃ  হন। েসi সমেয় িতিন তাঁহার িপতার কমর্sল 
ভাগলপুের থািকেতন। তারপর কিলকাতায় যখন িফিরয়া আিসেলন ঠাকুর তখন শয্ামপুকুের aসুs aবsায় িছেলন। 
1885 ী ােb সারদাpসnর সিহত 15 বৎসর বয়েস িতিন ঠাকুরেক েদিখেত যান। ঠাকুর তাঁহােক িচিনেত পােরন 
eবং আবার আিসেত বেলন। পরিদন েগেল ঠাকুর তাঁহােক েsহভের েkােড় লiয়া সমািধs হন। iহার পর িতিন 
েসখােন িনতয্ যাiেত থােকন eবং ঠাকুরেক grrেপ বরণ কেরন। কাশীপুের aসুs ঠাকুরেক িতিন পাখার হাoয়া 
করলেতন। 1886 ী ােbর েদালযাtার িদেন ঠাকুর তাঁহােক েহািলেখলার জনয্ যাiেত িনেদর্শ িদেলo িতিন 
ঠাকুরেক eকা রািখয়া যাiেত সmত হiেলন না। ঠাকুর ar ভারাkাn নয়েন তাঁহােক তাঁহার েসi ‘রামলালা’ 
বিলয়া uেlখ কিরয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল িববাহ করেলo ীরামকৃ েদর িশষয্েদর সিহত তাঁহার ঘিন  সmকর্ 
িছল eবং রামকৃ  িমশেনর আদেশর্র pিত তাঁহার dা িছল aিবচল। 
 
        মিণ েসেনর স ী ডাkার -- ীরামকৃে র যখন হাত ভািঙয়া িগয়ািছল তখন ডা: pতাপ মজুমদার 
িচিকৎসা কিরয়া ঔষধ িলিখয়া িদয়ািছেলন। পািণহািটর মিণ েসন ei ডাkারেক লiয়া আিসয়ািছেলন। iিন pতাপ 
মজুমদােরর বয্বsা aনুেমাদন কেরন নাi। iহার বুিd সmেn ঠাকুর িবrপ মnবয্ কিরয়ািছেলন। 
 
        মেনােমাহন িমt (1851 - 1903) -- ীরামকৃে র গৃহীভk। েকাnগেরর িমt পিরবােরর সnান -- 
রামচnd দেtর মাসতুেতা ভাi। রাখাল তাঁহার ভgীপিত িছেলন। 1879 ী ােbর 13i নেভmর ীরামকৃে র 
সিহত দিkেণ ের pথম সাkাৎ হয়। pথম জীবেন bাh সমােজ তাঁহার যাতায়াত িছল। িকnt দিkেণ ের ঠাকুেরর 
সিহত সাkাৎ eবং তাঁহার pিত ঠাকুেরর কৃপা মেনােমাহন িমেtর জীবেন eক নূতন aধয্ােয়র সূচনা কের। 

ীরামকৃ েক সবর্াnঃকেরেণ grrেপ gহেণর ফেল মেনােমাহেনর জীবেন আমূল পিরবতর্ন আেস। িতিন ঠাকুেরর 
eকিন  ভk হন। ীরামকৃ  তাঁহার গৃেহ ভাগমন কিরয়ািছেলন। বরাহনগর মেঠ সnয্াসীেদর aসুs aবsায় 
মেনােমাহন তাঁহােদর েদখা না কিরেতন। তttম রীেত ঠাকুেরর সmেn িতিন বh pবn েলেখন। 1893 - 1902 

ী ােbর মেধয্ বh ভk ীরামকৃ -িবষেয় আেলাচনার জনয্ তাঁহার গৃেহ আিসেতন। 
 
        মেনাহর সাঁi (েগাsামী) -- pিসd কীতর্নীয়া। দিkেণ ের o aধেরর বািড়েত কেয়কবার ঠাকুরেক 
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কীতর্ন নাiয়া িছেলন। ঠাকুর তাঁহার কীতর্ন খুব পছn কিরেতন -- মেনাহরo ঠাকুেরর aনুরাগীভk িছেলন। 
 
        মহলানবীশ (ডাkার) -- সাধারণ bাhসমােজর সদসয্। সমাজ মিnেরর িনকট তাঁহার িচিকৎসা গৃহ 
িছল। eকবার ঠাকুর bাhভk পি ত িশবনাথ শাstীর বািড়েত িগয়া তাঁহার সিহত েদখা কিরবার icা pকাশ 
কেরন। িকnt শাstী মহাশয় তখন বািড়েত না থাকায় ডা: মহলানবীশ ঠাকুরেক aভয্থর্না কিরয়া সমাজ মিnের 
লiয়া যান o ী ীঠাকুেরর িনকট ঈ র-pস  বণ কেরন। 
 
        মিহমাচরণ চkবতর্ী -- কাশীপুরিনবাসী মিহমাচরণ েবদাn চচর্া কিরেতন। িতিন ীরামকৃ েক aতয্n 

dা কিরেতন eবং pায়i দিkেণ ের আিসেতন। ধমর্ীয় িচnায়, শাstািদ aধয্য়েন িতিন সময় কাটাiেতন। সংsৃত, 
iংরাজীেত বhgn পিড়য়া িতিন পাি তয্ aজর্ন কিরয়ািছেলন। তাঁহার aেনক gণ িছল। িকnt িতিন েয িবdান, 
বুিdমান, ধািমর্ক, uদার eবং বhgেণর-সমােবশ তাঁহার মেধয্ আেছ -- iহা সকেলর েচােখর সামেন তুিলয়া 
ধিরবার জনয্ েয বয্gতা pকাশ কিরেতন, iহা তাঁহােক aেনেকর কােছ হাসয্াsদ কিরয়া তুিলত। নেরndনাথ o 
িগিরশ তাঁহার সিহত তকর্ কিরেতন। eকিট aৈবতিনক িবদয্ালয় pিত া কিরয়া সাধারেণর মেধয্ িশkা িবsার 
কিরয়ািছেলন। তাঁহার বািড়েত anপূণর্া মূিতর্ pিতি ত িছল। eকিট িবরাট gnাগারo তাঁহার িছল। ী ীঠাকুর 
তাঁহােক ভিkমােগর্র কথাpসে  বhবার নারদ প রােtর ে াক আবৃিt করাiয়ািছেলন। 
 
        মেহnd কিবরাজ -- মেহndনাথ পাল -- িসঁিথ িনবাসী কিবরাজ। ীরামকৃে র িনকট দিkেণ ের 
আিসেতন। ঠাকুর তাঁহােক ‘িসঁিথর মিহেnার পাল’ বিলেতন। ীরামকৃে র aনয্তম িচিকৎসক। 
 
        মেহndনাথ gp (1854 - 1932) -- iিন ‘ ীম’ বা মাsার মহাশয় নােম aিধক খয্াত। কিলকাতা 
িব িবদয্ালেয়র কৃিতছাt িছেলন, eবং িবদয্াসাগর মহাশেয়র েমে াপিলটন iনিsিটয়শেনর o aনয্ানয্ িবদয্ালেয়র 
pধান িশkক িছেলন। ীরামকেৃ র সিহত িমিলত হiবার পূেবর্ িতিন েকশবচnd েসেনর aনুরাগী িছেলন। তখনকার 
িদেনর aনয্ানয্ সকল iংেরজী িশিkত যুবেকর মেতা িতিনo পা াতয্ দশর্ন o িবjােন aনুরk িছেলন। 
েকশবচেndর আকষর্েণ িতিন bাhধেমর্র pিত আকৃ  হiয়ািছেলন। bাhসমােজর সভােতi িতিন পরমহংসেদেবর 
নাম িনয়ািছেলন। তাঁহার িনকট আtীয় নেগndনাথ gেpর aনুেpরণায় িতিন তাঁহার aপর eক আtীয় িসেd র 
মজুমদােরর সে  দিkেণ ের িগয়ািছেলন। 1882 ী ােb মেহndনাথ pথম ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। pথম দশর্নi 
তাঁহার hদয়-মনেক eতদূর aিভভূত কের েয িতিন িচরজীবেনর জনয্ ঠাকুেরর ভালবাসায় মুg হiয়া যান। তাঁহার 
িবদয্ািশkা o jােনর গবর্ ঠাকুেরর pভােব ভগবnুখী হiয়া যায়। িতিন বুিঝেত পােরন েয ঈ রেক জানাi আসল 
jান। ঠাকুর pথম দশর্েনi মেহndনােথর আধয্ািtক সmাবনার কথা জািনয়ািছেলন। ঠাকুেরর িনরnর uপেদশ, 
aিবরাম িশkা তাঁহােক ভাগবত জীবনযাপেনর িশkা িদেত লািগল। ঠাকুেরর বাণী pচার করাi তাঁহার ভিবষয্ত 
জীবেনর কাজ; েসজনয্ তাঁহােক ঠাকুর গিড়য়া তুিলেত লািগেলন। সংসাের থািকয়াo গৃহী-সnয্াসীর জীবনযাপন, 
ঈ েরর pিত aসীম ভিk, সাধু সnয্াসীেদর েসবা, তাঁহার েশষ জীবন aবিধ িতিন কিরয়া িগয়ােছন। ীরামকৃ  
তাঁহার ধয্ােন, মনেন, তাঁহার সমg িচnােক তnয় কিরয়া রািখেতন সবর্দা। তাঁহার বh ছাtেক িতিন ঠাকুেরর কােছ 
লiয়া আিসয়ােছন যাঁহােদর মেধয্ aেনেক পরবতর্ী জীবেন রামকৃ  সে র সnয্াসী হiয়ািছেলন। ীরামকৃে র 
সে  ছায়ার মেতা িতিন ঘুিরেতন eবং তাঁহার আচরণ, পূবর্কথা, বাণী সব িলিপবd কিরয়া রািখেতন যাহা িতিন 
iংেরজী েছাট পুিsকাকাের pথম pকাশ কেরন। 50 নং আমহা র্ sীেট 4থর্ তেলর eক kুd pেকাে  pায় 20 
বৎসর বাস o ী ীরামকৃ কথামৃেতর পিরেবশনাi মাsার মহাশেয়র জীবেনর ে  দান। িতিন কথামৃত 
iংেরজীেত ‘গসেপল aফ ীরামকৃ ’ নােম pকাশ কেরন যাহা পাঠ কিরয়া বh েদশী-িবেদশী মানুষ pভািবত 
হiয়ােছন eবং ীরামকৃে র আদশর্ o বাণী, েদশ-েদশাnেরর মানুষেক শািnলােভর পেথ চিলবার েpরণা দান 
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কিরেতেছ। 
 
        মেহnd েগাsামী -- ৈব ব সmpদায়ভুk, ীরামকৃে র ভk। রামচnd দt o সুেরেndর pিতেবশী। 
ধমর্িবষেয় েগাঁড়ামী না থাকায় িতিন ীরামকেৃ র ভাব eবং uপেদশ লােভ আgহী িছেলন। রামচnd দেtর গৃেহ 

ভাগমন কিরেল ঠাকুেরর সিহত iিন েদখা কিরেতন -- দিkেণ েরo িকছুকাল ঠাকুেরর িনকট িছেলন o uদার 
ভাবাপn ৈব ব হiয়ািছেলন। 
 
        মেহnd মুেখাপাধয্ায় -- ীরামকৃে র ভk। বাগবাজার রাজবlভ পাড়ার বািসnা। তাঁহার eকিট ময়দার 
কল িছল আরo aনয্ানয্ বয্বসা িছল, 24 পরগণার েকেদিট gােম eবং বাগবাজাের তাঁহার বািড় িছল। 1884 

ী ােbর 21েশ েসেpmর sার িথেয়টাের যাiবার পূেবর্ eবং পের ীরামকৃ  মাsার মহাশেয়র সিহত মেহেndর 
হািতবাগানিsত ময়দা কেলর বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। ঠাকুর েসখােন ভাবs হiয়া ীকৃ  নাম 
কিরয়ািছেলন। মেহnd নানািবধ িম াn dারা তাঁহােক আপয্ািয়ত কিরয়ািছেলন eবং ঠাকুর তাঁহার ভিk o েসবায় 
খুব সnt  হiয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল মেহnd মেঠর pেয়াজনীয় ময়দা o বst pভৃিত pায়i সরবারাহ কিরেতন। 
 
        মেহndলাল সরকার (ডাkার) (1833 - 1904) -- হাoড়া েজলার পাiকপাড়া gােম জn। বােলয্ 
িপতৃিবেয়ােগর পর মাতার সিহত মাতুলালেয় থািকয়া েহয়ার sুল, িহn ু কেলেজ িশkা। বৃিt লাভ করয়া েমিডেকল 
কেলজ হiেত eল. eম. eস পের eম. িড পরীkায় pথম sান aিধকার কেরন। eেলাপয্ািথ তয্াগ কিরয়া 
েহািমoপয্ািথ মেত িচিকৎসা কিরেতন। িশkা o িচিকৎসােkেt িতিন িবিভn সmানসূচক পেদ aিধি ত িছেলন। 
1876 ী ােb িতিন কিলকাতায় (210 নং বhবাজার sীেট) ভারতবষর্ীয় িবjান সভা (বতর্মােন যাদবপুর নূতন 
ভবেন sানাnিরত) sাপন কেরন। মথুরবাবুেদর পািরবািরক িচিকৎসক িছেলন -- েসiসূেt ীরামকৃে র িচিকৎসার 
জনয্ তাঁহােক শয্ামপুকুের ডাকা হয়। ঠাকুেরর সিহত ঈ রীয় কথাpসে  িতিন মুg হiয়ািছেলন িচিকৎসাসূেt িতিন 
pায় pিতিদন ঠাকুেরর িনকট আিসেতন eবং pাণ ভিরয়া ঠাকুর o তাঁহার ভkগেণর স  কিরয়া যাiেতন। pথম 
িদেনর পর িতিন pাপয্ দশর্নীo িনেতন না। kেম ঠাকুেরর সিহত তাঁহার hদয্তা জেn eবং মানিসক শািn লাভ 
কেরন। িতিন eকদা জৈনক ডাkার বnুর সিহত eকেt সমািধ aবsায় ঠাকুেরর শরীর পরীkা কিরয়া তাঁহােত 
িনsnভাব লkয্ কিরয়া যারপরনাi িবিsত হন। মেহnd বেলন, As a man I have the greatest regard 
for him. ঠাকুেরর িচিকৎসা কিরেত আিসয়া িতিন ীরামকৃে র dারা িবেশষ pভািবত হন। 
 
        মানময়ী -- ীমেহnd নাথ gেpর িশ কনয্া। ী ীঠাকুর পুtেশাকgsা ীম’র সহধিমর্ণীেক ei 
িশ কনয্াসহ কাশীপুের আিসয়া ী ীমােয়র িনকট থািকেত বেলন। ী ীমা কনয্ািটেক েsহভের ‘মানময়ী’ বিলয়া 
ডািকেতন। 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- কিলকাতার বড়বাজােরর 12 নং মিlক sীট িনবাসী জৈনক মােরায়াড়ী ভk। 
দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃে র িনকেট িতিন pায়i যাiেতন। 1884 ী ােbর 20েশ aেkাবর, েসামবার 
‘anকূট’ uপলেk ঠাকুর তাঁহার মিlকবাজােরর বািড়েত আমিntত হiয়া যান। মােরায়াড়ী ভkগণ ঠাকুেরর pিত 
তাঁহােদর dাভিk jাপন কেরন। ঠাকুর েসখােন তাঁহােদর সিহত সহজেবাধয্ িহnীেত ভগবৎ pস  কেরন eবং 

ী ীময়ূর মুকুটধারী িবgেহর পূজা দশর্ন কিরয়া িতিন ভাবসমািধs হন o ীিবgহেক চামর বয্জন কেরন। িতিন 
ei ভাগয্বান ভেkর বািড়েত pসাদ gহণ কেরন। 
 
        মাsােরর পিরবার (িনকু  েদবী) -- ীমেহndনাথ gেpর সহধিমর্ণী। ীরামকৃ  eবং ী ীমার 
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েsহধনয্া মিহলাভk। িনকু  েদবী পুt েশােক aতয্িধক কাতর হiয়া মানিসক ভারসাময্ হারাiয়া েফিলেল 
মেহndনাথ তাঁহােক ঠাকুেরর িনকট লiয়া আেসন eবং পের কাশীপুের ী ীমােয়র কােছ বাস কিরয়া তাঁহার 
মানিসক পিরবতর্ন ঘেট। িতিন ী ীমার সিহত বৃnাবেন িগয়ািছেলন। বstতঃ ঠাকুর o ী ীমােয়র কৃপায় তাঁহার 
জীবন সাথর্ক হiয়ািছল। 
 
        িম  সােহব (pভুদয়াল িম ) -- utর পি ম ভারেতর aিধবাসী। eক াতার িববােহর িদেন েসi 

াতা eবং আর eক াতার আকিsক মৃতুয্ ঘিটেল তাঁহার মেন ৈবরােগয্র স ার হয়। bাhণ হiেলo িতিন ীে র 
pিত আকৃ  হiয়া ী ান হন। িকnt তাঁহার সােহবী েপাষােকর anরােল লুkািয়ত থািকত ৈগিরক বst। িতিন 
েকােয়কার সmpদায়ভুk িছেলন। িতিন ঠাকুর ীরামকৃে র িদবয্দশর্ন পূেবর্i পাiয়ািছেলন। 35 বৎসর বয়েস 
ঠাকুেরর সnান পাiয়া িতিন শয্ামপুকুেরর ভাড়া বািড়েত ঠাকুেরর দশর্ন লাভ কেরন। ভাবs ঠাকুেরর মেধয্ িতিন 
যী র pকাশ pতয্k কিরয়া ধনয্ হন। 
 
        েমািহত েসন (েমািহতচnd েসন) -- জয়কৃ  েসেনর পুt। িতিন েহয়ার sুল, েমে াপিলটন কেলজ o 
েpিসেডিn কেলেজ পড়া না কিরয়ােছন। িতিন েকশব েসেনর নব bাhসমাজভুk িছেলন। েমািহত 1885 ী ােb 

ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। তাঁহার ধমর্িবষেয় গভীর aনুরাগ িছল। িতিন eম. e. পরীkায় দশর্েন কিলকাতা 
িব িবদয্ালেয় pথম sান aিধকার কেরন eবং নানা কেলেজ aধয্াপনা কেরন। 1899 ী ােb িতিন সরকারী 
চাকুরী তয্াগ কিরয়া bাh ধেমর্র pচাের সm ূণর্ রেপ আtিনেয়াগ কেরন। িসsার িনেবিদতার সিহত তাঁহার সাkাৎ 
হয় eবং িতিন তাঁহার jােনর pশংসা কেরন। 
 
        েযাগীnd [েযাগীndনাথ রায়েচৗধুরী -- sামী েযাগানn] (1861 - 1899) -- দিkেণ েরর pিসd 
সাবণর্ েচৗধুরীর বংেশ জn। িপতা নবীনচnd িন বান bাhণ। দিkেণ ের বাস কিরয়াo ীরামকৃে র সিহত সাkাৎ 
পিরচয় িছল না। েযাগীনdনাথo pথম দশর্েন তাঁহােক কালীবািড়র বাগােনর মালী মেন কিরয়ািছেলন। ীরামকৃ  
িকnt pথম িদেনi েযাগীndেক ‘ঈ রেকাটী’ বিলয়া িচিনয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল eকদা িনর নানn বিলয়ািছেলন 
-- “েযাগীন আমােদর মাথার মিণ।” েকশবচেndর pবnািদ পিড়য়া েযাগীন ীরামকৃে র দশর্েন uৎসুক 
হiয়ািছেলন। pথম পিরচেয়i ীরামকৃ  বিলয়ািছেলন “মহdংেশ জn -- েতামার লkণ েবশ সব আেছ। েবশ 
আধার -- খুব (ভগবdিk) হেব।” তদবিধ েযাগীন ঘন ঘন ঠাকুেরর স gেণ তাঁহার মেন ৈবরােগয্র স ার হiল। 
পের চাকুিরর েচ ায় থাকাকালীন িনতাn aিনcায় িবেশষতঃ মাতার িবেশষ পীড়াপীিড়েত িববাহবnেন আবd হন। 
eiজনয্ aপরাধীর মেতা ঠাকুেরর কােছ েগেল তাঁহােক aভয় িদয়া ঠাকুর বিলয়ািছেলন, eখানকার কৃপা থািকেল 
লাখটা িববাহ কিরেলo kিত নাi। সাংসািরক দৃি েত aনিভj েযাগীndনাথেক ঠাকুর নানারকম িশkার dারা 
uপযুk কিরয়া েতােলন। তাi তাঁহােক eকসমেয় বিলয়ািছেলন -- ভk হিব, তা বেল েবাকা হিব েকন? কাশীপুের 
িতিন pাণপেণ ঠাকুেরর পিরচযর্া কেরন। ঠাকুেরর িনেদর্েশ ী ীমা তাঁহােক মntদীkা েদন। eরপের pায় সবসমেয় 

ীমােয়র সে  সে  থািকয়া তাঁহার েসবায় বািক জীবন aিতবািহত কেরন। মেধয্ কেয়কবার তীথর্ মেণ যান। 
aিতিরk কৃেcর ফেল kমাগত েপেটর aসুেখ ভুিগয়া ভুিগয়া মাt 38 বৎসর বয়েস েদহতয্াগ কেরন। েবলুড় 
মেঠর জিম kেয়র বয্াপাের তাঁহার aবদান ulখেযাগয্। 
 
        েযাগীnd বসু (1854 - 1905) -- বধর্মান েজলার iলসবা gােম জngহণ কেরন। িপতা মাধবচnd। 
‘ব বাসী’ পিtকার সmাদক িছেলন। 1884 ী ােb কিলকাতায় aধর েসেনর বািড়েত ীরামকৃে র সিহত 
তাঁহার pথাম সাkাৎ হয়। ঠাকুেরর pিত িবেশষ aনুরাগবশত িতিন মােঝ মােঝ দিkেণ র যাiেতন eবং ঠাকুরo 
তাঁহােক িবেশষ েsহ কিরেতন। তাঁহার রিচত gn -- কালাচাঁদ, েকৗতুককণা, েনড়া হিরদাস iতয্ািদ। 
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        েযাগীnd েসন -- কৃ নগেরর aিধবাসী, কিলকতায় সরকারী চাকুরী কিরেতন। ী ীঠাকুেরর সরল o 
aমািয়ক গৃহীভk। ী ীরামকৃ েদেবর গৃহীভk েশাকাতুরা bাhণীর বািড়েত ঠাকুেরর ভাগমেনর সময় িতিন 
uপিsত িছেলন। ৈবকু  সানয্াল রিচত ী ীরামকৃ  লীলামৃত gেn েযাগীndেক ী ীঠাকুেরর কৃপার কথা uিlিখত 
আেছ। 1320 ব ােbর াবণ মােস তাঁহার েদহতয্াগ হয়। 
 
        যjনাথ িমt -- ঠাকুর ীরামকৃে র aনুরাগী bাhভk eবং কিলকাতার নnন বাগােনর bাhেনতা 
কাশী র িমেtর পুt। িনেজেদর বািড় ছাড়াo িতিন দিkেণ ের ঠাকুেরর সািnেধয্ আেসন। িপতার মৃতুয্র পেরo 
যjনাথ তাঁহােদর বািড়েত ী ীঠাকুরেক আমntণ কিরয়া লiয়া যাiেতন। 
 
        যতীন েদব -- কিলকাতার েশাভাবাজােরর রাজা রাধাকাn েদেবর pেপৗt যতীন ীরামকৃে র েsহধনয্ 
ভk। িতিন ঠাকুেরর িবেশষ aনুরাগী িছেলন। দিkেণ ের খুব যাতায়াত িছল। 
 
        যতীnd [যতীndেমাহন ঠাকুর] (1831 - 1908) -- কিলকাতার পাথুিরয়াঘাটার িবখয্াত জিমবার, 
দানবীর o ‘মহারাজা’ uপািধpাp িবেদয্াৎসাহী পুrষ। িতিন “িbিটশ iি য়ান aয্ােসািসেয়শেন”র সmাদক, ব ীয় 
বয্বsাপক সভার সভয্ eবং বড়লােটর শাসন পিরষেদর সদসয্ িছেলন। িহn ুধেমর্ তাঁহার pগাঢ় িব াস িছল। 
যdলাল মিlেকর বাগানবািড়েত ঠাকুেরর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হiয়ািছল। ‘কতর্বয্ িক?’ ঠাকুেরর িজjাসার 
utের যতীnd সংসারীেদর মুিkর িবষেয় সংশয় pকাশ কিরয়া যুিধি েরর নরকদশর্েনর কথা ulখ কিরয়ািছেলন। 
তাহােত ঠাকুর িবরk হiয়া তাহার সমুিচত utর িদয়ািছেলন। পের ভk কােpন িব নাথ uপাধয্ােয়র সিহত ঠাকুর 
েসৗেরndেমাহেনর বািড়েত িগয়া যতীেndর সিহত সাkাৎ কিরেত চািহয়ািছেলন। িকnt যতীndেমাহন খবর পাiয়া 
aসুsতার সংবাদ পাঠাiয়া ঠাকুেরর সে  েদখা কেরন নাi। 
 
        যdলাল মিlক (1844 - 1894) -- কিলকতার পাথুিরয়াঘাটা িনবাসী মিতলাল মিlেকর দtক পুt; 
ধনী, বাgী o ভগবdভk। 1861 ী ােb কৃিতেtর সিহত enাn পাশ কিরয়া িব. e. পযর্n পেড়ন। িকছুিদন 
আiন পিড়য়ািছেলন। িbিটশ iিnয়ান aয্ােসােসােয়শেনর সদসয্ িহসােব aনারাির ময্িজেsটrেপ eবং কিলকাতা 
িমuিনিসপয্ািলিটর কিমশনার pভৃিত পেদ থাকাকালীন ucপেদ aিধি ত সরকারী কমর্চারীেদর কেঠার 
সমােলাচনার জনয্ কিলকাতা িমuিনিসপয্ািলিটর েচয়ারময্ান সয্র েহনির হয্ািরসন তাঁহােক ‘িদ ফাiিটং কk’ নাম 
িদয়ািছেলন। দানশীল eবং িশkার বয্াপাের যেথ  uদার িছেলন। 1883 ী ােb 21েশ জুলাi ীরামকৃ  
ভkসে  যdবাবুর পাথুিরয়াঘাটার বািড়েত িগয়া িনতয্েসিবতা ৺িসংহবািহনীেক দশর্ন কিরয়া সমািধs হন। 
দিkেণ র কালীবািড়র দিkেণ গ াতীের যdবাবুর িtতল বািড়র িকয়দংশ পি মব  সরকার ীরামকৃ  
মহাম লেক িবkয় কেরন। বতর্মােন মহাম ল পিরচািলত আnজর্ািতক aিতিথভবন eবং ঠাকুেরর মমর্রমূিতর্ 
সমিnত মিnর েসi sেল aবিsত। oi uদয্ানবািটেত eকিট ঘেরর েদয়ােল মাতা েমরীর েকােল বালক যী র িচt 
দশর্ন কিরয়া িতিন ী ীয়ভােব aনুpািণত হন eবং kমাগত িতনিদন oi ভােব আিব  থািকয়া প বটীেত যী র 
িদবয্দশর্ন লাভ কেরন। ei ৈবঠকখানা ঘেরi ঠাকুর eকদা ভাবাবsায় নেরndনাথেক sশর্ কিরেল নেরেndর বাহয্ 
সংjা েলাপ পায় eবং ী ীঠাকুেরর িজjাসার utের নেরndনাথ তাঁহার ei পৃিথবীেত আগমেনর uেdশয্ সmেn 
o ei িবষেয় িতিন ী ীঠাকুেরর িবেশষ লীলা সহায়ক বিলয়া সমূহ utর pদান কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর বhবার 
যdবাবুর ei ৈবঠকখানায় o তাঁহার পাথুিরয়াঘাটার বািড়েত িগয়া তাঁহােদর পিরবারেক ধনয্ কিরয়ািছেলন। 
 
        রজনীনাথ রায় (1849 - 1902) ucপদs রাজকমর্চারী। জn-aধুনা বাংলােদেশ aবিsত ঢাকােত। 
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িহn ু, তেব পরবতর্ী কােল bাhধমর্ gহণ করন eবং “সাধারণ bাhসমােজর” খয্াতনামা বয্িk িহসােব পিরিচত 
লাভ কেরন। বাংলােদেশ stী িশkা িবsাের তাঁহার ভূিমকা aনয্তম। 1883 ী ােb ঠাকুেরর aনয্তম ভk 
মিণলাল মিlেকর কিলকতার িসঁdিরয়াপিটর বািড়েত bাhসমােজর uৎসেব ঠাকুেরর ভাগমন হiয়ািছল। 
রজনীনাথ রায় েসi uৎসবsেল ীরামকৃে র দশর্ন eবং তাঁহার ঈ রীয় pস ািদ বণ কেরন। 
 
        রতন -- ীরামকৃে র aনুরাগী ভk। ঠাকুেরর িবিশ  ভk যdলাল মিlেকর দিkেণ েরর বাগানবািড়েত 
তttাবধায়ক -- ei সূেti িতিন ঠাকুেরর পূতস লােভর সুেযাগ পান। ভk যdলােলর বািড়েত যাtা-গান pভৃিত 
িবিভn aনু ােন ঠাকুরেক আমntেণর জনয্ রতন দিkেণ ের যাiেতন। ঠাকুর রতনেক খুবi েsহ কিরেতন। 
 
        রিতর মা -- ীরামকৃে র সািnেধয্ আগতা কতর্াভজা সmpদােয়র েগাঁড়া ৈব বী। ৈব বচরণ দােসর 
িশষয্া। পাiকপাড়ার রাজা লালাবাবুর stী কাতয্ায়নী েদবীর ঘিন  সহচরী, aিত dাচাের জীবনযাপন কিরেতন। 
মােঝ মােঝi দিkেণ ের ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসেতন। ঠাকুর মা ভবতািরণীেক eকবার ‘রিতর মার েবেশ’ 
ভাবচেk েদিখয়ািছেলন। িকnt তাঁহার েগাঁড়ািম িছল। েসজনয্ ী ীঠাকুরেক মা কালীর pসাদ gহণ কিরেত েদিখয়া 
িতিন দিkেণ ের যাতায়াত বn কেরন। 
 
        রবীnd -- কিলকাতা িনবাসী ৈব ববংশজাত ভিkমান যুবক। ীরামকৃে র কৃপাধনয্। দিkেণ ের 
প বটীেত ঠাকুর তাঁহার িজhায় িকছু িলিখয়া িদয়ািছেলন। eকবার বৃষেকতু নাটক েদিখয়া িফিরবার সময় 
তাঁহােক দিkেণ ের আিনয়া িতনিদন িনেজর কােছ রািখয়ািছেলন। ঈ েরর pসে  তাঁহার েদহ েরামাি ত হiত। 
পের বরাহনগর মেঠo তাঁহার যাতায়াত িছল। িকnt েসiসময় িতিন aসৎ সে  মেনর ভারসাময্ িকছুটা হারাiয়া 
েফিলয়ািছেলন। 
 
        রবীndনাথ ঠাকুর (1861 - 1941) -- িব িবখয্াত কিব রবীndনাথ bাh েনতা মহিষর্ েদেবndনাথ ঠাকুেরর 
পুt। জnকিলকতারা েজাড়াসাঁেকা a েল। ধনীর সnান। েসiসময়কােল pগিতশীল পিরবার বিলেত ei ঠাকুর 
পিরবারেক বুঝাiত। aসাধারণ pিতভাদীp রবীndনাথ বালয্কাল হiেতi aনয্ সকেলর aেপkা eকটু আলাদা 
ধরেণর িছেলন। eকাধাের গায়ক, কিব, সািহিতয্ক, িশlী িছেলন। sুল-কেলেজর তথাকিথত িডgী তাঁহার না 
থািকেলo, রবীndনােথর মেতা পি ত বয্িk িবরল। জািলয়ােনায়ালাবাগ হতয্াকাে র pিতবােদ িতিন সরকার pদt 
‘নাiট’ uপািধ তয্াগ কেরন। 1913 সােল ভারতবাসী িহসােব pথম সািহেতয্ েনােবল পুরsার লাভ কেরন। 
কিলকাতা িব িবদয্ালয় তাঁহােক ডkেরট uপািধেত ভূিষত কেরন। িতিন দিkেণ ের কখনo ীরামকৃ েক েদিখেত 
আেসন নাi। িকnt bাhসমােজর uৎসেব ীরামকৃে র দশর্ন িতিন পান। নnনবাগান bাhসমাজ মিnেরর uৎসেব 

ীরামকৃ  ভkসে  uপিsত িছেলন। েসিদন েসখােন রবীndনাথ সহ ঠাকুর বািড়র aেনেকi uপিsত থািকয়া গান 
কিরয়ািছেলন। ীরামকৃে র জnশতবষর্ পূিতর্েত কিলকাতায় েয িব ধমর্ মহাসেmলন আহূত হয় তাহার প ম 
aিধেবশেন সভাপিতর ভাষেণ রবীndনাথ ীরামকৃ  সmেকর্ খুব সুnর মnবয্ কেরন। ei uপলেk The 
Cultural Heritage of India নােম েয sারক gn বািহর হয় তাহার ভূিমকােত The Spirit of India 
নােম eক বাণী েদন। 
 
        রিসক েমথর -- দিkেণ র কালীবািড়র ঝাড়ুদার। ীরামকৃে র শরণাগত পরমভk। রিসক ীরামকৃ েক 
“বাবা” বিলয়া সেmাধন কেরন। ীরামকৃ েদব রিসকেক েsহভের “রসেক” বিলয়া ডািকেতন। ঠাকুেরর 
েদহরkার di বৎসেরর মেধয্i রিসেকর জীবনাবসান ঘেট। জীবনাবসােনর aিnম মুহূেতর্ ীরামকৃ েদবেক দশর্ন 
কেরন eবং “ei েয বাবা eেসছ, বাবা eেসছ” বিলয়া সjােন “রামকৃ ” নাম কিরেত কিরেত েদহতয্াগ কেরন। 
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ঠাকুেরর পরমভk রিসক েমথর রামকৃ ভk-ম লীেত িবেশষ sানািদকারী িহসােব গণয্। 
 
        রাখাল [রাখালচnd েঘাষ -- sামী bhানn] (1863 - 1922) -- রাখালচnd 1863 ী ােbর 21 
জানুয়াির বিসরহাট মহকুমার anগর্ত িশকরা-কুলীন gােম eক aিত সmাn বংেশ জngহণ কেরন। তাঁহার িপতার 
নাম আনnেমাহন েঘাষ। িতিন স িতপn জিমদার িছেলন। পাঁচ বৎসর বয়েস রাখালচেndর মাতা ৈকলাসকািমনীর 
েদহতয্াগ হiেল িতিন িবমাতা েহমাি নীর েsহময় েkােড় মানুষ হiেত থােকন। uপযুk বয়েস িবদয্াভয্ােসর জনয্ 
বাটীর িনকেট eকিট িবদয্ালেয় sাপনপূবর্ক আনnেমাহন uহােত রাখলচndেক ভিতর্ কিরয়া িদেল তথায় বালেকর 
েসৗময্ সুnর আকৃিত o মাধুযর্ময় েকামল pকৃিতর ছাt o িশkকেক আকৃ  কের। িবদয্ালেয়র িশkা িভn aনয্ 
িবষেয়o রাখােলর িবেশষ uৎসাহ িছল। kীড়ািদেত েযমন তাঁহার সমকk েকহ িছল না, কুিsেতo েতমিন েকহ 
তাঁহার সমকk হiেত পািরত না। বালয্কালেলi gােমর uপকে  ৺কালীমিnেরর িনকেট েবাধনতলায় sিনিমর্ত 
শয্ামামূিতর্র পূজািদেত মg থািকেতন। আবার তাঁহােদর বাটীেত pিতবৎসর শারদীয়া পূজার সমেয় পূজাম েপ 
পুেরািহেতর প ােত বিসয়া পূজা েদিখেত েদিখেত তnয় হiয়া যাiেতন eবং সnয্াকােল aিনেমষনয়েন মােয়র 
আরািtক দশর্ন কিরেত কিরেত িনেজেক েকাn ajাত রােজয্ হারাiয়া েফিলেতন। সংগীেত তাঁহার aসাধারণ pীিত 
িছল -- স ীেদর লiয়া শয্ামাস ীত গািহেত গািহেত eত তnয় হiেতন েয েদশ-কােলর jান েলাপ পাiত। 
ৈব ব িভখািরর মুেখ বৃnাবেনর মুরলীধর রাখালরােজর গান িনয়া atহারা হiেতন। 12 বৎসর বয়েস 
কিলকাতায় িবমাতার িপতৃগৃেহ থািকয়া িনকটs “ে িনং eকােডিমেত” পড়া না কিরেত থােকন। eiখােনi 
নেরndনােথর (পের sামী িবেবকানn) সিহত তাঁহার পিরচয় হয় o uভেয়র মেধয্ গভীর সেখয্র uদয় হয়। 
নেরেndর েpরণােতi িতিন bাhসমােজ যাতায়াত কিরেতন eবং িনরাকার bেhর uপাসনা কিরেবন বিলয়া 
সমােজর a ীকার পেt সাkর েদন। 
 
        রাখলচেndর িপতা পুেtর ধমর্ভাব লkয্ কিরয়া তাঁহােক সংসাের আবd কিরবার জনয্ েকাnগর িনবাসী 
ভুবনেমাহন িমেtর কনয্া eবং মেনােমাহন িমেtর ভিগনী eকাদশ বষর্ীয়া িবে রীর সিহত 1881 ী ােb িববাহ 
েদন। ঠাকুেরর িনকট আিসবার পূেবর্ ঠাকুর ভাব-েনেt তাঁহার মানসপুেtর দশর্ন পান। তাi মেনােমাহনবাবু 
রাখলেক দিkেণ ের লiয়া েগেল ঠাকুর তাঁহার মানসপুtেক পাiয়া তাহােক সnােনর নয্ায় gহণ কেরন। তাঁহারi 
কৃপায় রাখাল িপতার বাধা eবং stীর মায়ামমতা সহেজi কাটাiয়া uিঠয়া ধমর্পেথ agসর হন। নেরndনাথ 
কাশীপুের ঠাকুেরর মুেখ রাখােলর “রাজবুিdর” pশংসা িনয়া তাঁহােক “রাজা” বিলয়া সেmাধন কিরেত সকলেক 
বেলন। eবং েসiেহতু পরবতর্ী কােল তাঁহার রাজামহারাজ নােমর pচলন। 1887 ী ােb িতিন বরাহনগর মেঠ 
সnয্াস gহণ কিরয়া sামী bhানn নাম ধারণ কেরন eবং utর পি ম ভারেতর তীথর্ািদ মণ কেরন। 
1/5/1897 তািরেখ ীরামকৃ  িমশেনর pিত া হiেল িমশেনর কিলকাতা শাখার সভাপিত হন। িকছুকাল পেরi 
sামীজী তাঁহােক সে র সমs দািয়t aপর্ণ পূবর্ক মঠ o িমশেনর সভাপিত পেদ aিধি ত কেরন। িতিন ভারেতর 
pায় সবর্t গমন কিরয়া বh নূতন শাখা েকেndর pিত া কেরন। িতিন বা ােলার আ েমর নবিনিমর্ত গৃেহর 
dােরাদঘাটন, মাদাজ রামকৃ  মেঠর িমশন ছাtাবােসর o িtবাndাম আ েমর িভিt sাপন কেরন। ভুবেন ের 
রামকৃ  মেঠর pিত াতাo িতিনi। বা ােলাের “ d bh পরাৎপর রাম” সংকীতর্নিট িনয়া সpকা াtক ei 
নাম-রামায়ণ সংকলন কিরয়া মেঠর িবিভn েকেnd pচলন কেরন, iহা সবর্সাধারেণর মেধয্ িবনামূেলয্ িবতিরত 
হiত। 1922 ী ােbর 10i eিpল, েসামবার রািt েপৗেন নয়টায় বলরাম-মিnের ীরামকৃে র মানসপুt 
রাখাল মহাসমািধেত মg হন। 
 
        রাখাল ডাkার [রাখালদাস েঘাষ] (1851 - 1902) -- ীরামকৃে র সািnেধয্ আগত, কিলকতার 
কেলজ sীট িনবাসী খয্াতনামা িচিকৎসক। জn কিলকতার িনকট বালীেত। মধয্িবt পিরবােরর সnান। িহlটন 
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েকাmানীর pিতি তা। 1885 ী ােbর 31েশ আগs িচিকৎসা uপলেki ঠাকুেরর সে  তাঁহার েযাগােযাগ হয়। 
েদাহারা েচহারার রাখাল ডাkােরর হােতর আ ুলgিল েমাটা িছল। েসiজনয্ যখন ঠাকুেরর গলার িভতর হাত িদয়া 
রাখাল ডাkার পরীkা কিরেতন তখন ঠাকুর খুবi সnts হiেতন। রাখাল ডাkার pায়i ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ 
দিkেণ ের যাiেতন। ঠাকুর তাঁহােক খুব েsহ কিরেতন eবং িতিন দিkেণ ের আিসেল আপয্ায়ন কিরেতন। 
 
        রাখাল হালদার -- ীরামকৃে র েsহধনয্ ডাkার। িনবাস কিলকাতার বhবাজাের। ঠাকুেরর aনয্তম 
িচিকৎসক। রাখাল হালদার মােঝ মােঝi কাশীপুের ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত কিরেতন। ঠাকুর নানািবধ uপেদশ 
দােন তাঁহােক কৃপা কিরয়ািছেলন। 
 
        রাখােলর বাপ (আনnেমাহন েঘাষ) -- রাখালচnd েঘােষর (sামী bhানn) িপতা স িতসmn 
জিমদার। পাঁচ বৎসর বয়েস রাখােলর মাতা ৈকলাসকািমনীর েদহতয্াগ হয়। aতঃপর রাখােলর িপতা িdতীয়বার 
েহমাি নী েদবীেক িববাহ কেরন। িতিন ী ীঠাকুরেক দিkেণ ের দশর্ন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর তাঁহােক 
িবেশষভােব আপয্ািয়ত কিরয়ািছেলন। 
 
        রাখােলর বােপর র (শয্ামলাল েসন) -- ঠাকুর ীরামকৃে র তয্াগী সnান sামী bhানেnর 
মাতামহ সmকর্ীয়। রাখালচেndর িপতা আনnেমাহন েঘাষ, রাখােলর মাতার মৃতুয্র পর iঁহার কনয্ােক িববাহ 
কেরন। িতিন সাধক িছেলন। ঠাকুর ীরামকেৃ র নাম িনয়া িতিন জামাতা আনnেমাহেনর সে  দিkেণ ের 
ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যান। গৃহsা েম থািকয়াo ঈ র লােভর uপায় সmেকর্ ঠাকুর তাঁহােদর uপেদশ দান 
কেরন। 
 
        রাজনারায়ণ -- ী ীরামকৃ েক চ ীর গান নাiয়া তু  কিরবার েসৗভাগয্ aজর্ন কিরয়ািছেলন। তাঁহার 
di পুtসহ িতিন গান কিরেতন। 
 
        রাজেমাহন -- ীরামকৃে র সংsেশর্ আগত পুরাতন bাhভk। িনবাস কিলকাতার িসমুিলয়া পlী। bাh 
সমােজর uপাসনা uপলেk নেরndনাথ (পের sামী িবেবকানn) pভৃিত তrেণরা pায়i তাঁহার বািড়েত যাiেতন। 
iহা িনয়া ঠাকুর 1882 ী ােbর 16i নেভmর সnয্ার পর রাজেমাহেনর বািড়েত ভাগমন কেরন eবং 
ভkগেণর uপাসনািদ েদেখন o নেরndনােথর গান িনয়ািছেলন। ei uপলেk রাজেমাহন ঠাকুরেক জলেযােগ 
আপয্ািয়ত কিরয়ািছেলন। 
 
        রােজnd ডাkার [রােজndলাল দt] (1818 - 1889) -- ীরামকৃে র ভk। ঠাকুেরর িচিকৎসকেদর 
aনয্তম। কিলকাতার বhবাজারিনবাসী pিসd ধনী akূর দেtর বংশধর। িবখয্াত েহােমাoপয্ািথক িচিকৎসক। 
sনামধনয্ ডাkার মেহndলাল সরকার তাঁহার aনুেpরণায় েহািমoপয্ািথক মেত িচিকৎসা কেরন। রােজndলাল 
pথেম eেলাপয্ািথক মেত িচিকৎসা কেরন। পের েহািমoপয্ািথেত িব াসী হiয়ািছেলন। িচিকৎসা uপলেk ঠাকুেরর 
েসবার aিধকার পাiয়া িতিন িনেজেক কৃতাথর্ মেন কিরেতন। িতিন মখমেলর েয েকামল জুতােজাড়া আিনয়া sয়ং 
ঠাকুরেক পরাiয়া িদয়ািছেলন আজo তাহা েবলুড় মেঠ পূিজত হয়। 
 
        রােজndনাথ িমt -- েডপুিট ময্ািজেsট, iংেরজ সরকােরর pথম ভারতীয় aয্ািসেsn েসেkটারী, 
ভাiসরেয়র আiন মntী। িতিন ী ীঠাকুেরর গৃহীভkdয় রামচnd দt o মেনােমাহন িমেtর েমেসামশাi িছেলন। 
েকশবচnd েসন িছেলন তাঁহার বnু। 1881 ী ােb িডেসmর মােস মেনােমাহেনর বাটীেত রামকৃ েদব ভাগমন 
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কেরন। েকশবচnd েসন o রােজnd িমt েসisেল uপিsত িছেলন। েকশেবর aনুেরােধ রােজnd তাঁহার গৃেহ 10i 
েসেpmর, 1881 ী: eকিট uৎসেবর আেয়াজন কেরন eবং ীরামকৃ েদব আমিntত হন। পেথ সুেরnd ঠাকুরেক 
রাধাবাজােরর sিুডoেত লiয়া িগয়া ফেটা েতালান। রােজnd িমেtর গৃেহ ঈ রীয় pসে র পর ঠাকুর কীতর্ন o নৃতয্ 
কিরেত কিরেত সমািধs হন।  
 
        রািধকা (pসাদ) েগাsামী (1863 -- 1924) -- ৈব ব ভk। 1884 ী ােb িতিন দিkেণ ের আিসয়া 
ঠাকুর ীরামকৃ েক pথম দশর্ন o pণাম কেরন। িতিন aৈdত pভুর বংশধর জািনয়া ঠাকুরo ভিkভের তাঁহােক 
হাতেজাড় কিরয়া নমsার কেরন। utরকােল iিন pিসd স ীতj হiয়ািছেলন। 
 
        রানী রাসমিণ (1793 - 1861) -- দিkেণ র কালীমিnেরর pিত াtী। ঠাকুর ীরামকৃে র মেত রানী 
জগnাতার a নািয়কার aনয্তমা। পুণয্ে াকা, পেরাপকািরণী, দানশীলা, েতজিsনী মিহলা। জn চিbশ পরগণা 
েজলার হািলশহেরর কােছ “েকানা” gােম। িপতা হেরকৃ  দাস। মাতা রামিpয়া েদবী। মাতৃদt নাম রানী, পরবতর্ী 
কােল রানী রাসমিণ িহসােব পিরিচতা। 11 বৎসর বয়েস কিলকাতার জানবাজােরর জিমবার রাজচnd দােসর সিহত 
িববাহ হয়। ei সময় হiেতi ভগবদভিkর সিহত দৃঢ় বয্িkt, েতজিsতা eবং hদয়বtা তাঁহার চািরিtক ৈবিশ য্ 
িহসােব লিkত হয়। মৎসয্জীিবেদর জনয্ গ ার জলকর রিহত করা তাঁহার aনয্তম কীিতর্। তেব তাঁহার জীবেনর 
সবর্ে  কীিতর্ দিkেণ ের pায় 9 লk টাকা বয্েয় মিnরািদ িনমর্াণ কেরন। 1855 ী ােb sানযাtার িদন 

ীরামকৃে র েজয্  াতা ীরামকুমার চে াপাধয্ােয়র িবধােন eবং েপৗেরািহেতয্ মিnেরর eবং  
৺ভবতািরণীমাতার িবgেহর pিত াকাযর্ মহাসেমারেহ সmn হয়। aনয্ েকহ রািজ না হoয়ায় রামকুমারi েদবীর 
িনতয্ পূজা কিরেত থােকন। iহার িকছুকাল পের ঠাকুর ei পূজার ভার gহণ কেরন। তখন হiেত ীরামকৃ  
সুদীঘর্ িtশ বৎসর দিkেণ ের aিতবািহত কিরয়ািছেলন। রানী রাসমিণ আজীবন ঠাকুেরর dা o pীিতর পাtী 
িছেলন eবং ঠাকুেরর সব কােজ রানীর সmিত থাকার দrণ দিkেণ ের ঠাকুেরর পেk িনিবর্ে  সকলpকার সাধন-
ভজন করা সmবপর হয়। 
 
        রাম কিবরাজ -- নাটাগেড় বািড় iিন ঠাকুেরর েপেটর aসুেখর সময় দিkেণ ের তাঁহােক েদিখেত 
আেসন। ঠাকুেরর ei aসুেখর ফেল aিত dবর্ল শরীেরo ভগবৎpস  কিরেত েদিখয়া িতিন আ যর্ািnত 
হiয়ািছেলন। তাঁহার িচিকৎসায় ঠাকুেরর uk েরােগর uপশম হয়। 
 
        রামকুমার চে াপাধয্ায় (1805 - 1857) -- ীরামকৃ েদেবর েজয্  াতা। রামকৃ েদেবর জীবেন 
তাঁহার grtপূণর্ ভূিমকা। িপতার ঈ রানুরাগ eবং ৈবষিয়ক jান, uভয়i তাঁহার চিরেt িবদয্মান িছল। িতিন 
সংsৃত কাবয্, বয্াকরণ, েজয্ািতষ pভৃিত শােst সুপি ত িছেলন। িতিন িন াবান, বাkিসd, সৎ pকৃিতর পুrষ 
িছেলন। িপতৃিবেয়ােগর পর সংসােরর আিথর্ক dরবsা দূর কিরবার জনয্ িতিন কিলকাতার ঝামাপুকুর a েল eকিট 
েটাল খুিলয়া ছাt পড়াiেত আরm কেরন। 1853 ী ােb িতিন কিন  াতা গদাধরেক ( ীরামকৃে র পূবর্নাম) 
কিলকাতায় লiয়া আেসন। রামকুমার 1855 ী ােb রানী রাসমিণ sািপত দিkেণ র ৺কালীমিnেরর sায়ী িনতয্ 
পূজেকর পদ gহণ কেরন। iহার eক বৎসর পের শারীিরক aপটুতাবশতঃ িতিন গদাধরেক ৺কালীপূজার ভার 
aপর্ণ কেরন o িনেজ ৺রাধাকােnর পূজার ভার েনন। রামকুমার sয়ং ী ীঠাকুরেক পূজািবিধ, o চ ীপাঠ েসখান। 
eiভােবi তাঁহার pেচ া o িশkায় গদাধর দিkেণ ের sায়ী পূজেকর পেদ িনযুk হন। িতিন কিলকাতার utরs 
মূলােজাড় নামক sােন কােযর্াপলেk গমন কিরয়া সািnপািতক jের েদহতয্াগ কেরন। 
 
        রামচnd দt (1851 - 1899) -- ী ীঠাকুেরর পরম ভk। কিলকাতার িনকটবতর্ী নািরেকলডা ায় 
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30/10/1851 তািরেখ ৈব ব কুেল জn। িপতা নৃিসংহpসাদ, মাতা তুলসীমিণ, stী কৃ েpয়সী। pথম জীবেন 
িবjানচচর্ার ফেল িতিন নািsক o যুিkবাদী হiয়া পেড়ন। আকিsকভােব eকিট কনয্া সnােনর মৃতুয্েত তাঁহার 
তttােnষেণর সূচনা হয়। তাঁহার মাসতুেতা ভাi মেনােমাহন িমেtর সিহত িতিন 1879 ী ােb দিkেণ ের 
আিসয়া ীরামকেৃ র দশর্নলাভ কেরন। দশর্নমাt তাঁহার hদয় শাn হয়। িতিন ঠাকুেরর িনকট যাতায়াত r 
কেরন eবং িতিনi েয তাঁহার আরাধয্ েদবতা তাহা aনুভব কিরেত থােকন। 1880 eবং 1881 ী ােb ঠাকুর 
তাঁহার গৃেহ ভাগমন কেরন। ফেল রামচেndর মন আমূল পিরবিতর্ত হiয়া যায়। িতিন o মেনােমাহনবাবু 
eকেযােগ ঠাকুরেক aবতার বিলয়া pচার কিরেত থােকন eবং e সmেn aেনকgিল বk ৃতা েদন। রামচnd 
ঠাকুেরর জীিবতাবsােতi তাঁহার uপেদশ o জীবনী aবলmেন “তttাসার” o “তttpকািশকা” বা 
“ ীরামকৃ েদেবর uপেদশ” নামক পুsক eবং “তttম রী” নামক মািসক পিtকা সmাদনা কিরয়া pকাশ 
কেরন। কাঁকুড়গািছেত ঠাকুেরর aনুমিতkেম eকিট বাগানবািড় kয় কিরয়া িবখয্াত “েযাগদয্ােনর” pিত ান 
কেরন। 1883 ী ােb ঠাকুর eখােন ভ পদাপর্ণ কেরন। পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর েদহরkার পর 

ীরামকৃ েদেবর মিnর pিতি ত কিরয়া oi sানিটেক মহাতীেথর্ পিরণত কেরন। 1899 ী ােbর 17i জানুয়াির 
ঠাকুর ীরামকৃে র আজীবন মহাভk ীরামচnd “েযােগাদয্ােন” েদহতয্াগ কেরন। 
 
        রামচnd মুেখাপাধয্ায় -- িন াবান bাhণ। িপতার নাম কািতর্করাম। ী ীমা সারদা েদবীর িপতৃেদব। 
িনবাস বাঁকড়ুা েজলার জয়রামবািট gােম। stী িশহড় gােমর হিরpসাদ মজুমদােরর কনয্া শয্ামাসুnরীেদবী। 
সারদােদবী তাঁহােদর pথম সnান। ী ীমা িনেজ তাঁহার িপতার সmেn বিলয়ািছেলন -- িতিন পরম রাম ভk, 
ৈনি ক o পেরাপকারী িছেলন। 1872 ী ােbর মাচর্ মােস রামচnd কনয্া সারদােক লiয়া দিkেণ ের জামাতার 
( ীরামকৃে র) িনকট uপিsত হন eবং েসখােন কেয়কিদন aবsান কেরন। 1280 ব ােbর 18i ৈচt রামনবমী 
িতিথেত জয়রামবািটেতi িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        রাম চাটুেজয্ -- কথামৃেত তাঁহােকo কখনo রাম চkবতর্ী বিলয়া uেlখ করা আেছ। দিkেণ েরi 
থািকেতন। ঠাকুেরর ভk। ঠাকুর তাঁহার তttাবধােনর pশংসা কিরেতন, কারণ ঠাকুেরর ভkেদর আহারািদ সmেকর্ 
িতিন সবর্দা যtবান িছেলন। িতিন দিkেণ ের ৺রাধা-েগািবn মিnেরর পূজারী িছেলন। দিkেণ র তয্াগ কিরয়া 
aসুs aবsায় ঠাকুর কাশীপুের থাকাকালীন রাম চাটুেজয্ িনয়িমত তাঁহার েখাঁজখবর লiেতন। 
 
        রামতারণ -- িগিরশচnd েঘােষর িথেয়টােরর aিভেনতা o সুগায়ক। শয্ামপুকুের aবsানকােল aসুs ঠাকুর 

ীরামকৃ েক গান নাiবার জনয্ িগিরশবাবু রামতারণেক লiয়া আেসন। তাঁহার ভিkমূলক গান িনয়া ঠাকুর 
ভাবািব  হন। 
 
        রামদয়াল চkবতর্ী -- ীরামকৃে র ভk। িনবাস আঁটপুর। বলরাম বসুর পুেরািহত বংেশর সnান। 
েহারিমলার ীমার েকাmািনর িঠকাদার িছেলন। েকশব েসেনর bাhসমােজ ঠাকুেরর কথা িনয়া দিkেণ ের 
যাতায়াত কিরেত থােকন। বাবুরাম মহারাজ (sামী েpমানn), মাsার মশাi মেহndনাথ gp pভৃিত ঠাকুেরর 
anর  ভkগেণর সে  রামদয়াল বhিদন দিkেণ ের রািtবাসo কিরয়ােছন। ঠাকুর েsহভের রামদয়ালেক নানা 
uপেদশ িদেতন। রামদয়ােলর আhােনi ভk বলরাম বসু কটক হiেত কিলকাতায় চিলয়া আেসন। কিলকাতায় 
আিসবার পেরর িদনi রামদয়াল বলরাম বসুেক সে  লiয়া দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট uপিsত হiয়ািছেলন। 
রামদয়াল আজীবন রামকৃ  িমশেনর aনুরাগী িছেলন। sামী িবেবকানেnর িচিঠেত তাঁহার নাম বhবার uিlিখত 
আেছ। 
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        রামনারায়ণ -- ডাkার, েগাঁড়া িহn।ু ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর তাঁহার সmেn ডাkার 
সরকােরর িনকট শয্ামপুকুর বাটীেত uেlখ কিরয়ািছেলন। 
 
        রামpসn ভ াচাযর্ -- ীরামকৃে র সািnেধয্ আগত রামpসn দিkেণ েরর পা র্বতর্ী আিড়য়াদেহর 
aিধবাসী। ভkবর কৃ িকেশার ভ াচােযর্র পুt। ঠাকুেরর সংsেশর্ আসার পর রামpসn মােঝ মােঝ ঠাকুেরর 
কােছ বিসয়া pাণায়াম কিরেতন। eকবার রামpসn তাঁহার বৃdা মােয়র েসবা না কিরয়া হঠেযাগী সাধুর েসবা 
করার জনয্ ঠাকুর িবরিk pকাশ কিরয়ািছেলন। 
 
        রামলাল -- ঠাকুেরর মধয্ম agজ রােম র চে াপাধয্ােয়র েজয্  পুt। ঠাকুর তাঁহােক েsহভের 
“রামেনেলা” বিলয়া ডািকেতন। eবং েবলুড় মেঠর সকেলর িনকট িতিন “রামলাল দাদা” নােম পিরিচত িছেলন। 
রােম র েদহতয্ােগর পর িতিন দিkেণ ের ৺ভবতািরণীর পূজেকর পেদ িনযুk হন eবং আজীবন েসi দািয়t 
পালন কেরন। িতিন সুগায়ক িছেলন। ী ীঠাকুরেক aেনকবার গান নাiয়ােছন। ঠাকুর কাশীপুের কlতr 
িদবেস রামলালেকo কৃপা কেরন। 
 
        রােম র চে াপাধয্ায় -- (1826-73) -- ঠাকুর ীরামকৃে র মধয্ম agজ াতা। সাংসািরক িবষেয় 
িতিন িচরকাল uদাসীন িছেলন। িতিন চািরবৎসরকাল দিkেণ ের মা ৺কালীর পূজারী পেদ িনযুk িছেলন। 
কামারপুকুের িতিন েদহতয্াগ কেরন। তাঁহার পুt রামলাল, িশবরাম o কনয্া লkীমিণ। 
 
        লkী-িদিদ (1864 - 1926) -- ঠাকুেরর কৃপাধনয্ মহাসািধকা লkীমিণ েদবী ঠাকুেরর মধয্ম াতা 
রােম েরর কনয্া eবং রামলাল o িশবরােমর ভিগনী। ঠাকুেরর ভkম লীর িনকট িতিন লkী-িদিদ নােম পিরিচতা 
িছেলন। eগার বৎসর বয়েস িববােহর al কেয়কিদন পেরi তাঁহার sামী িচরিদেনর মেতা িনrেdশ হন। 12 
বৎসর aেপkা কিরবার পর িতিন র বািড়েত sামীর াdািদ সmn কিরয়া িপতৃগৃেহi বাস কিরেত থােকন। 
দিkেণ ের ী ীমােয়র সি নী িহসােব িতিন নহবত ঘের ী ীমােয়র সিহত সবর্kণ থািকেতন বিলয়া ঠাকুর 
তাঁহােদর uভয়েক ‘ ক-সারী’ বিলয়া ডািকেতন। পূেবর্ utরেদশীয় eক সnয্াসীর িনকট শিk মেnt দীkা gহণ 
কিরেলo ঠাকুর তাঁহার িজhায় ‘রাধাকৃ ’ নাম o বীজ িলিখয়া পুনরায় তাঁহােক দীিkত কেরন। লkী-িদিদ 

ী ীঠাকুরেক gr, i  o aবতারrেপ jান কিরেতন aপরপেk ঠাকুরo তাঁহােক মা-শীতলার aংশrেপ জািনেত 
পািরয়া কাশীপুের থাকাকালীন মা-শীতলাrেপ পূজা কিরয়ািছেলন। েদব-েদবী সািজয়া, নািচয়া গািহয়া িতিন 
সকেলর আনn িবধান কিরেত aিতশয় পারদশর্ী িছেলন। eirপ eক আসের ভিগনী িনেবিদতা sয়ং িসংহ 
সািজয়া তাঁহােক ৺জগdাtীrেপ পৃে  ধারণ কিরয়ািছেলন। লkী-িদিদ মntদীkা িদয়া aেনকেক িশষয্rেপ gহণ 
কিরয়ািছেলন। ভkরাi তাঁহােক দিkেণ ের eকিট িdতল গৃহ িনমর্াণ কিরয়া িদেল েসখােনi িতিন দীঘর্ 10 বৎসর 
কাটাiয়ািছেলন। পুরীধােমর pিত তাঁহার িবেশষ আকষর্ণ লkয্ কিরয়া ভেkরাo েসখােনo তাঁহার জনয্ 
‘লkীিনেকতন’ নােম eকিট পাকা বািড় িনমর্াণ কিরয়া েদন। ei বািড়েতi 24।2।1926 তািরেখ তাঁহার 
িতেরাভাব ঘেট। 
 
        লkীনারায়ণ মােরায়াড়ী -- ী ীঠাকুেরর aনুরাগী ভk, িবtশালী বয্িk। কিলকাতায় থািকেতন। মােঝ 
মােঝ দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকেট আিসেতন। iিন ঠাকুরেক দশ হাজার টাকা িলিখয়া িদেত চািহেল ঠাকুর aতয্n 
িবচিলত হiয়া তাঁহােক িতরsার কেরন। 
 
        লাটু (রাখতুরাম -- sামী adুতানn) -- িবহােরর ছাপরা েজলার েকান eক gােম জৈনক েমষ-
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পালেকর গৃেহ িতিন জngহণ কেরন। তাঁর জn-সাল, তািরখ বা িতিথ -- সবিকছু ajাত। জীিবকা aজর্েনর জনয্ 
িতিন কিলকাতায় আেসন। ীরামকৃে র গৃহীভk রামচেndর গৃেহ িতিন কাজ কিরেতন। তাঁহার কােজ সnt  হiয়া 
রামচnd তাঁহােক সেsেহ ‘লালটু’ নােম ডািকেতন। রামচেndর সে  আিসয়া লাlু pথম দিkেণ ের ীরামকৃ েক 
দশর্ন কেরন। ঠাকুর লালটুেক sশর্ কিরেল তাঁহার জীবেনর গিত aনয্িদেক pবািহত হয়। লালটুর মন aনয্ সব 
ভুিলয়া ীরামকেৃ র িদক ধািবত হiেত লািগল। রামচndo লালটুেক pায়i দিkেণ ের পাঠাiেতন। aবেশেষ 

ীরামকৃ  রামচেndর কাছ হiেত তাঁহােক েসবকrেপ চািহয়া লন। ীরামকৃে র েsহময় মুেখ লাটু বা েনেটােত 
পিরণত হiয়ািছল। ঠাকুেরর িশkা aনুযায়ী ধীের ধীের লাটুর আধয্ািtক জীবন গিঠত হiেত থােক। ঠাকুেরর 
সnয্াসী িশষয্গেণর মেধয্ িতিনi সবর্pথম ঠাকুেরর কােছ আেসন। েসiসময় হiেত ঠাকুেরর মহাpয়ােণর িদন 
aবিধ দীঘর্কাল ঠাকুেরর েসবা o স লাভ কিরবার েসৗভাগয্ লাটুর হiয়ািছল। ী ীসারদা েদবীর কােজ সহায়তা 
কিরবার সুেযাগo লাটুর জীবেন আেস। ীরামকৃে র েদহতয্ােগর পের লাটু সnয্াস gহণ কেরন। sামী adুতানn 
নােম িতিন ীরামকৃ  সে  পিরিচত। িনেজেক কেঠার জপধয্ােন িনেয়ািজত রািখয়া eবং ভারেতর বh তীথর্ 
পির মণ কিরয়া িতিন েশষ জীবন কাশীেত aিতবািহত কেরন। aবেশেষ 1920 ী ােbর 24েশ eিpল কাশীেত 
িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        শmুচরণ মিlক -- ঠাকুেরর িdতীয় রসদদার। কিলকাতার িসঁদূিরয়াপিটর কমলনাথ sীেটর ৈপতৃক 
বািড়েত সুবণর্বিণক কুেল জn। সনাতন মিlেকর eকমাt পুt। সoদাগরী aিফেস মুৎসুিdর কাজ কিরয়া pচুর 
aথর্ uপাজর্ন কেরন। দিkেণ র-কালীবািড়র aনিতদূের তাঁহার uদয্ানবািটেত যাতায়াত eবং aবsান uপলেki 
ঠাকুেরর সিহত তাঁহার পিরচয় ঘেট। ঠাকুর শmুবাবুর িনকট বাiেবল বণ কিরয়া ীে র জীবনী o uপেদশ সmেn 
aবগত হন। pথমিদেক শmুচরণ bাhধেমর্ আকৃ  হiেলo ঠাকুেরর সংsেশর্ আিসবার পর মহামূলয্ 
aধয্াtসmেদর aিধকারী হন। ঠাকুরেক ‘grজী’ বিলয়া সেmাধন কিরেতন। শmুচরণ o তাঁহার stী uভেয়i 

ী ীমােক সাkাৎ েদবীjােন পূজা কিরেতন। নহবেত ীমােয়র থািকবার aসুিবধা লkয্ কিরয়া িতিন মিnেরর 
িনকেটi eকিট কুিটর িনমর্াণ কিরয়া েদন। মথুরবাবুর েদহাn হiবার িকছুিদন হiেতi ঠাকুেরর pেয়াজনীয় dবয্ািদ 
িতিনi সরবরাহ কিরেতন। চার বৎসর eকিন  েসবা কিরবার পর িতিন মৃতুয্শযয্ায় শািয়ত হiেল ঠাকুর 
শmুচরণেক েদিখেত যান। ঠাকুেরর জীবdশােতi শmুচরেণর েদহাn ঘেট 1877 ী ােb।  
 
        শরৎচnd -- বরাহনগর িনবাসী সদাচারিন  গৃহs bাhণ যুবক। বরাহনগর মেঠ pায়i আিসেতন। িকছুকাল 
ৈবরাগয্বশতঃ তীেথর্ তীেথর্ মণ কিরয়ািছেলন। 
 
        শরৎ [শরৎচnd চkবতর্ী -- sামী সারদানn] (1865 - 1927) -- শরৎচেndর জn কিলকাতার 
আমহাs র্ sীেট। িপতা িগিরশচnd eবং মাতা নীলমিণ েদবী। িপতা ধনী বয্িk িছেলন। শরৎচnd েমধাবী ছাt িহসােব 
েহয়ার sুল হiেত pেবিশকা পরীkায় utীণর্ হiয়া েসn েজিভয়াসর্ কেলজ-e ভিতর্ হন। ছাt জীবেন েকশবচেndর 
pভােব bাh সমােজর সদসয্ হiয়ািছেলন। িকnt খুড়তুত ভাi শিশভূষণ (পের sামী রামকৃ ানn) pভৃিতর সে  

ীরামকৃ েক েদিখেত দিkেণ ের যান। ীরামকৃে র তীb ৈবরােগয্র uপেদশ শরেতর জীবেন eক aিভনব 
আেলাকসmাত কের। ীরামকৃে র সেpম বয্বহার আরo দৃঢ়তর rেপ দিkেণ েরর িদেক টািনেত লািগল। েকান 
েকান িদন দিkেণ ের থািকয়াo যাiেতন। গভীর রােt ঠাকুর তাঁহােক তুিলয়া িদয়া প বটী, েবলতলা, aথবা 
৺ভবতািরণীর নাট মিnের ধয্ান কিরেত পাঠাiেতন। িপতামাতার আশীবর্াদ লiয়াi িতিন গৃহতয্াগ কেরন। বhিদন 
তীেথর্ তীেথর্ পযর্টন o তপসয্া কেরন। sামীজীর আhােন iংলে  o আেমিরকায় িগয়া সাফেলয্র সিহত pচার কাযর্ 
চালাiয়া যান। eরপের কিলকাতায় িফিরয়া ীরামকৃ  মঠ o িমশেনর সাদারণ সmাদক িনযুk হন। aবিশ  
জীবন ei পেদi aিধি ত থােকন। 1902 ী ােb sামী িtgণাতীতানn আেমিরকায় গমন কিরেল uেdাধন 
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পিtকার সমs দািয়t বহন কেরন। িনেবিদতা বািলকা িবদয্ালেয়র রkণােবkণ o পিরচালনায় তাঁহার pেচ া 
sমরণীয়। 
 
        বাগবাজার uেdাধন aিফেস ী ীমােয়র জনয্ বািড় িনমর্াণ তাঁহার আেরক sরণীয় কাজ। sামী েযাগানেnর 
েদহতয্ােগর পর হiেত sামী সারদানni ী ীমােয়র pধান েসবকrেপ পিরগিণত হন। ী ীমা বিলেতন, ‘শরৎ 
আমার ভারী।’ 
 
        ‘ ী ীরামকৃ লীলাpস ’ মহাgn রচনা, জয়রামবাটীেত ী ীমােয়র জnsােন মাতৃমিnর pিত া (1923 

ীঃ), 1926 ী ােb রামকৃ  মঠ o িমশেনর মহাসেmলেনর বয্বsা করা iতয্ািদ তাঁহার sরণীয় কীিতর্। 1927 
ী ােbর 12েশ আগs িতিন েদহতয্াগ কেরন। 

 
        শশধর তকর্চূড়ামিণ (1850 - 1928) -- ফিরদপুর েজলার মুখেডাবা gােম যজুেবর্দী কাশয্প বংেশ জn। 
িপতা হলধর িবদয্ামিণ, মাতা সুের রী েদবী। িপতার িনকট িতিন নানা শাst aধয্য়ন কেরন। িহn ুধমর্pচাের আgহী 
হiয়া ব েদেশর নানাsােন বkতৃা কিরয়া েবড়ান। কািশমবাজােরর রাজার সভাপি ত িনযুk হন। 1884 

ী ােbর জুন মােস রামকৃ েদব তাঁহার িবষেয় jাত হiয়া ভk ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র ঠনঠিনয়ার বািড় হiেত 
গািড় কিরয়া তাঁহােক েদিখেত যান। ঠাকুেরর কথা o uপেদেশ মুg হiয়া পি ত eক সpােহর মেধয্i দিkেণ ের 
ঠাকুেরর িনকেট আেসন। oi বৎসেরর uেlারেথর িদন বলরাম-মিnের ঠাকুর ভাবািব  aবsায় তাঁহার hদয় 
sশর্ কেরন। পের আেরা কেয়কবার িতিন ঠাকুেরর সংsেশর্ আেসন। েশষ বয়েস িতিন বহরমপুর জুিবলীেটােলর 
aধয্k হন। মুিশর্দাবােদর খাগড়ায় sায়ী বািড় িনমর্াণ কিরয়া েশষ জীবন েসখােন aিতবািহত কেরন। 
 
        শশী [শশীভূষণ চkবতর্ী -- sামী রামকৃ ানn] (1863 - 1911) -- hগলী েজলার ময়াল-iছাপুর 
gােম জn। িপতা ঈ রচnd তািntক সাধক eবং পাiকপাড়ার রাজা indনারায়ণ িসংেহর সভাপি ত। বালয্কাল 
হiেতi শিশভূষণ ধমর্ভাবাপn eবং েমধাবী। মাতা aিতশয় uদার hদয়া o সরলা িছেলন। িতিন eলবাটর্ কেলজ 
হiেত eফ. e. পাশ কেরন eবং েমে াপিলটন কেলেজ িব. e. পেড়ন। সংsৃেত o aে  িবেশষ পারদশর্ী িছেলন। 
ছাtজীবেন bাhসমােজর pিত আকৃ  হiয়া েকশব েসেনর কােছ যাতায়াত কিরেতন। িকnt ীরামকৃে র নাম 

িনয়া জয্াঠতুত ভাi শরেতর সে  দিkেণ ের িগয়া ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। pথম িদেনi ঠাকুর শশীর মন 
জয় কিরয়া িনেলন। eরপের ঘন ঘন যাতায়ােতর ফেল শশী kেম নেরndািদ যুবক ভkেদর সিহত পিরিচত eবং 
েpমসূেt আবd হন। ঠাকুর eকিদন শশীেক জানাiয়া েদন েয িতিন aথর্াৎ ঠাকুরi তাঁহার aভী  বst। iহার পের 
হiেত িতিন ীরামকৃ গতpাণ হiয়া oেঠন। শরৎ আর শশীেক ীরামকৃ  pাণ ঢািলয়া ঠাকুেরর েসবা কেরন। 
তাঁহার েদহতয্ােগর পর সnয্াস gহণ কিরয়া sামী রামকৃ ানn নােম ীরামকৃ  সে  পিরিচত হন। ঠাকুেরর 
তয্াগী সnানেদর মেধয্ iিন aনয্তম। sামীজীর িনেদর্েশ িতিন মাdােজ িগয়া েসখােনo ঠাকুেরর পূজা আরm 
কেরন। কিব নবীনচnd eবং ঔপনয্ািসক শরৎচেndর সে  ের ুেন তাঁহার েদখা হয়। sামী রামকৃ ানেnর akাn 
েচ ায় মাdােজ o বা ােলাের sায়ী মঠ গিড়য়া oেঠ। ী ীমা সারদা েদবী দািkণােতয্ তীথর্ মেণ আিসেল sামী 
রামকৃ ানn সবর্েতাভােব তঁহার দশর্নািদর সুবয্বsা কেরন। 108িট েসানার েবলপাতায় ী ীমা রােম ের ৺িশেবর 
পূজা কিরয়ািছেলন। eiসবi শশী মহারােজর বয্বsায় হয়। তাঁহার েলখা aেনক gn আেছ। কিলকতার uেdাধেনর 
বািড়েত িতিন েদহয্তাগ কেরন। 
 
        শালgােমর ভাi -- তার েছেল বংশেলাচেনর কারবার িছল। ী ীঠাকুর তাহার সmেn বিলয়ািছেলন েয 
েস িবরািশ রকেমর আসন জািনত o েযাগসমািধর কথা বিলত। হঠেযাগীেদর েদেহর uপর aতয্িধক আসিkর 
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ফেল তাহােদর মন ঈ েরর িদেক aিধকসময় থােক না। টাকার েলােভ েস েদoয়ান মদন ভে র কেয়ক হাজার 
টাকার eকিট েনাট িগিলয়া েফেল। িকnt পের uহা আদায় হয়, eবং তাহার িতন বৎসর েজল হয়। 
 
        িশবচনd -- ঠনঠেনর বািসnা। দিkেণ ের ী ীঠাকুেরর দশর্ন লাভ কিরয়ািছেলন eবং তাঁহার ীমুখ 
হiেত ভগবৎpস  িনয়ািছেলন। 
 
        িশবনাথ শাstী (1847 - 1919) -- ীরামকৃে র aনয্তম aনুরাগী, bাhসমােজর িবিশ  েনতা, সুেলখক 
eবং িশkাbতী। চিbশ পরগণার চা িড়েপাতা gােম মাতুলালেয় জn। bাh েনতা আচাযর্ েকশবচnd েসেনর 
সহেযাগী। পরবতর্ী কােল েকশবচেndর সিহত মতিবেরােধর ফেল, িতিন সাধারণ bাhসমাজ গঠন কিরয়ািছেলন। 
সংsৃত কেলজ হiেত kেম eফ. e. (1868), িব. e. (1871) eবং eম. e. পাস কিরয়া ‘শাstী’ uপািধ পান। 
ভবানীপুর সাuথ সুবাবর্ন sুেলর pধান িশkেকর পেদ কাযর্ কিরবার সময় িশবনাথ ‘iি য়ন িমরর’ পিtকােত 

ীরামকৃ েদেবর pসে  পাঠ কেরন। আচাযর্ েকশব েসেনর মাধয্েমi ীরামকৃে র সিহত িশবনাথ শাstীর pতয্k 
েযাগােযাগ ঘেট। িশবনাথ রিচত বh gn তাঁহার সািহতয্ o ধমর্-চচর্ার সাkয্ বহন কের। iহােদর মেধয্ ‘আtচিরত’ 
(1918), “রামতনু লািহড়ী o তৎকালীন ব সমাজ”, History of the Brahmo Samaj (1911-12), 
Men I have seen (1919) uেlখেযাগয্। তাঁহার েশেষাk gেnর anগর্ত ‘রামকৃ  পরমহংস’ িনবn হiেত 
জানা যায় িতিন দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট বhবার যাতায়াত কেরন eবং তাঁহার aেহতুকী েsহ ধারায় িনেজেক 
িসি ত কেরন। ীরামকৃে র জীবন o বাণী িশবনাথ শাstীর জীবেনর বh আধয্ািtক আদশর্েক রসপু  কিরয়ািছল। 
ঈ রলােভর জনয্ ঠাকুেরর তয্াগ, িতিতkা eবং কেঠার জীবনযাপন িশবনাথেক িবsময়ািভভূত কিরয়ািছল। 
িশবনােথর সরলতা o িন ার জনয্ ঠাকুর তাঁহােক পরম েsহ কিরেতন। ঠাকুর মােঝ মােঝ িশবনাথেক েদিখবার 
জনয্ uতলা হiেতন eবং তাঁহার সিহত ঈ রীয় pসে  আনn পাiেতন। ঠাকুেরর aিnম aসুেখর সময় িশবনাথ 
দিkেণ ের ঠাকুরেক েশষবােরর জনয্ েদিখেত যান। েকবলমাt সািহিতয্ক িহসােবi নয়, সতয্িন া, সরল িব াস 
eবং ঐকািnকতার জনয্ িশবনাথ শাstীর নাম আজo সমােজ আদৃত। 
 
        িশবরাম চে াপাধয্ায় (1866 - 1933) -- ঠাকুেরর মধয্ম াতা রােম েরর কিন  পুt। জn 
কামারপুকুের। ী ীমােয়র িবেশষ কৃপাধনয্। িশবরামেক ‘িভkাপুt’ বিলেতন। ভkমহেল িতিন ‘িশবুদা’ বিলয়া 
পিরিচত িছেলন। তাঁহার িবেশষ পীড়াপীিড়েত ীমা িনেজেক ৺কালী বিলয়া sীকার কেরন। কথামৃেত ী ীঠাকুর 
িশবরামেক বালেকািচত সারেলয্র কথা uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        ীনাথ ডাkার -- ীরামকৃে র সংsেশর্ আগত, েবদাnবাদী িচিকৎসক। িনবাস কিলকাতা। ঠাকুেরর 
aিnম aসুেখর সময় িতিন িচিকৎসক িহসােব ঠাকুেরর সািnেধয্ আসার সুেযাগ পান। েবদাnমেত “সব spবৎ” -- 
eকথা সংসারী েলােকর পেk ভাল নয় বিলয়া ঠাকুর তাঁহােক uপেদশ িদয়ািছেলন। 
 
        ীনাথ িমt -- iিন আিদ bাhসমাজভুk কাশী র িমেtর পুt। 1882 ী ােb iিন ঠাকুেরর সািnেধয্ 
আেসন। পর বৎসর তাঁহার বািড়েত aনুি ত bাhমেহাৎসেব ঠাকুর িনমিntত হiয়া িগয়ািছেলন eবং ঈ রীয় 
pস ােn দয়ািসnু ঠাকুর aসুিবধার মেধয্o আহার কিরয়া দিkেণ ের িফিরয়ািছেলন। 
 
        ীরাম মিlক -- কামারপুকুের ী ীঠাকুেরর বালয্স ী; িসoেড় তাঁহােদর বািড় িছল। বালয্কােল uভেয়র 
মেধয্ খুব বnুt িছল। িকnt পরবতর্ী কােল ীরাম েঘারতর িবষয়ী হiয়া পেড়ন। চানেক তাঁহার েদাকান িছল। 
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        ীশ মুেখাপাধয্ায় -- ীরামকৃ েদেবর ভk ঠনঠেন িনবাসী ঈশানচnd মুেখাপাধয্ােয়র পুt। ীমেহndনাথ 
gেpর সহপাঠী। িব িবদয্ালেয়র রt িছেলন। pথেম আিলপুের oকালিত কিরেতন eবং পের িডিsk জজ 
হiয়ািছেলন। তাঁহার গৃেহ আগমনকােল ঠাকুেরর সিহত তাঁহার ধমর্ােলাচনা হয়। ঠাকুর তাঁহার শাnsভাব েদিখয়া 
pশংসা কিরয়ািছেলন। 
 
        ী ীমা [ ী ীসারদা েদবী] (1853 - 1920) -- পি মবে র বাঁকুড়া েজলার জয়রামবাটী gােম 1853 

ী ােbর 22েশ িডেসmর বৃহsিতবার সারদােদবীর জn হয়। রামচnd মুেখাপাধয্ায় o শয্ামাসুnরী েদবীর pথম 
সnান। িশ কাল হiেতi তাঁহার জীবেন েসবা, পেরাপকার, দয়া, kমা, সতয্ pভৃিত সdgণরািশ িবকিশত হয়। ছয় 
বৎসেরর সারদার িববাহ হয় 24 বৎসেরর যুবক ীরামকৃে র সে । িববােহর পর কখনo জয়রামবাটীেত কখনo 
কামারপুকুের কাটাiেতন। দিkেণ ের সাধনমg ীরামকৃে র untতা সmেকর্ নানািবধ gজব িনয়া িতিন 
eকবার দিkেণ ের িগয়া েদিখয়া আিসবার সংকl gহণ কিরেলন। িকছুিদন পর িপতার সে  দিkেণ ের গমন 
কেরন। 1872 ী ােbর 5i জুন ফলহািরণী কালীপূজার িদন িতিন ীরামকৃ কতৃর্ক েষাড়শীrেপ পূিজতা হন। 
পের জয়রামবাটী pতয্াবতর্ন কেরন। aসুs ীরামকৃে র আhােন 1882 ী ােb পুনরায় দিkেণ ের আগমন o 
তাঁহার েসবার ভার gহণ কেরন। aপরিদেক সারদােদবীর জীবেন r হয় ীরামকৃে র িনকট আদশর্ জীবন 
যাপেনর িশkা -- পিবt সুnর চিরt িকভােব গঠন কিরেত হয়, ৈদনিnন গৃহsািলর কাজ িকভােব সুসmn কিরেত 
হয়, সমs কতর্বয্ সmাদেনর সে  সে  িকভােব ঈ র-আরাধনায় িনমg থাকা যায় iতয্ািদ। aসুsাবsায় 

ীরামকৃ  বাটী o কাশীপুর uদয্ানবাটীেত থাকাকালীন সারদােদবী তাঁহার েসবােতi িনযুkা িছেলন। 
ীরামকৃে র েদহােn িকছুকাল তীথর্দশর্নািদ o তপসয্ায় aিতবািহত কেরন। তারপর িবিভn সমেয় িতিন 

কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কিলকাতা, ঘুষুড়ী, েবলুেড় নীলাmরবাবুর বাগানবািড় pভৃিত sােন বাস কেরন। েশষ কয় 
বৎসর িতিন কিলকতার বাগবাজাের 1নং uেdাধন েলেনর বািড়েত (মােয়র বািড়) aিতবািহত কেরন eবং ei 
বািড়েতi 1920 ী ােbর 21েশ জুলাi তাঁহার মহাসমািধ হয়। স মাতাrেপ িতিন ীরামকৃ  স েক িনয়িntত 
o পিরচািলত কিরেতন। তাঁহার জীবন িছল aনাড়mর o বাhলয্বিজর্ত। িকnt ীমা জগেতর সামেন eকিট মহৎ 
জীবন-দশর্নেক তুিলয়া ধিরয়ােছন। ভিগনী িনেবিদতার মেত, ভারতীয় নারীর আদশর্ সmেn ীসারদােদবীi 

ীরামকৃে র চরম কথা। 
 
        ৈশলজাচরণ মুখুেj -- কলকাতার েবচু চয্াটাj র্ী িsেটর ৺শয্ামসুnর িবgেহর েসবক। ei মিnর 
pা েণi ঠাকুেরর েজয্ াতা রামকুমার ঝামাপুকুের pথম েটাল খুিলয়ািছেলন। ৈশলজাচরণ িমেtর গৃেহ 

ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        েশাকাতুরা bাhণী (1864 - 1924) -- ীরামকৃ  সে  ‘েগালাপ-মা’ বিলয়া পরিচতা। pকৃত নাম 
anপূণর্া েদবী, নামাnের েগালাপসুnরী েদবী। কথামৃেত ‘েশাকাতুরা bাhণী’ বিলয়া uিlিখত। utর কিলকাতার 
বাগবাজাের bাhণ পিরবাের জn। তাঁহার eকমাt কনয্া ীমতী চ ীর সিহত ঠাকুর পিরবােরর েসৗরীnd ঠাকুেরর 
িববাহ হয়। aকােল sামী, পুt eবং িববািহতা কনয্া “চnী”র মৃতুয্েত তাঁহার জীবেন িনদাrণ েশাক নািময়া আেস। 
েসiসময় েযাগীন-মা ei েশাকাতুরা মিহলােক ঠাকুেরর িনকট আিনয়া uপিsত কিরেল ঠাকুেরর িদবয্ সািnেধয্ 
তাঁহার েশাকতাপ দূরীভূত হয়। পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর কrণায় েগালাপ-মা দিkেণ ের নহবত-ঘের ী ীমা 
সারদােদবীর সে  বাস কিরবার সুেযাগ পান eবং েসখােন মেধয্ মেধয্ থািকয়া েসবা করার সুেযাগ পাiয়া কৃতাথর্ 
হন। পরবতর্ী সমেয় শয্ামপুকুের eবং কাশীপেুরo িতিন aসুs ঠাকুেরর যথাসাধয্ েসবা কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর 
িতেরাভােবর পর ভাগয্বতী েগালাপ-মা ী ীমােয়র েসবার ভার gহণ কেরন eবং তাঁহার সে  বh তীথর্ দশর্ন 
কেরন। েশষজীবেন িতিন ী ীমােয়র সে  বাগবাজাের uেdাধন মেঠ বাস কিরেতন। ী ীমােয়র িতেরাভােবর পর 
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িতিন ভkেদর েসবা o পিরচযর্ার ভার gহণ কেরন। 1924 ী ােbর 19েশ িডেসmর িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        শয্াম ডাkার -- 1883 ী ােbর 14i িডেসmর দিkেণ ের ীরামকৃ েদবেক দশর্ন o তাঁহার িনকট 
ভগবৎ কথা িনয়ািছেলন। 
 
        শয্াম দাস -- pখয্াত কীতর্িনয়া। ঠাকুেরর গৃহীভk রামচnd দt তাঁহার িনকট কীতর্ন িশিখেতন। 1884 

ী ােbর 7i েসেpmর eকিদন দিkেণ ের শয্াম দােসর “মাথুর” কীতর্ন িনয়া ঠাকুর ভাবািব  হiয়ািছেলন। 
 
        শয্াম বসু -- ীরামকেৃ র বয়s ভk। 1885 ী ােbর aেkাবর মােস শয্ামপুকুর বাটীেত ঠাকুেরর দশর্ন 
লাভ কেরন। ঈ র িচnার pিত তাঁহার মন বয্াকুল হoয়ায় ীরামকৃ  তাঁহার pিত pসn হন eবং তাঁহােক সাধন 
সmেn নানািবধ িনেদর্শ দান কেরন। 
 
        শয্ামাপদ ভ াচাযর্ (পি ত শয্ামাপদ ভ াচাযর্ নয্ায়বাগীশ) -- ীরামকৃে র কৃপাpাp ভk। িনবাস 
hগলী েজলার আঁটপুর। ei িনরহ ার পি তেক ঠাকুর িবেশষ েsহ কিরেতন। 1885 ী ােbর 27েশ আগs 
দিkেণ ের শয্ামাপদর মুেখ ীমdভাগবেতর আবৃিt িনয়া ঠাকুর সমািধs হন eবং সমািধs aবsায় শয্ামাপদর 
েkােড় o বেk ীচরণ sাপন কিরয়া িবেশষ কৃপা কেরন। 
 
        শয্ামাসুnরী েদবী (শয্ামাসুnরী িমt) -- ীরামকৃে র কৃপাধনয্া মিহলা ভk। ঠাকুেরর গৃহীভk 
মেনােমাহন িমেtর জননী। তাঁহার চাির কনয্া o িতিন জামাতা ীরামকৃে র কৃপালাভ কিরয়ািছেলন। তাঁহর তৃতীয় 
জামাতা রাখালচnd (পের sামী bhানn)। পিতিবেয়ােগর পর শয্ামাসুnরী ঠাকুেরর আমntেণ eকবার পুt-
কনয্াসহ দিkেণ ের আেসন eবং ঠাকুেরর িনেদর্শমত eক জায়গােতi pসাদ gহেণর জনয্ বেসন। িনেজর েভাজন 
পাt হiেত ীরামকৃ  িবধবা শয্ামাসুnরীেক মােছর মুেড়া িদেল শয্ামাসুnরী pসাদjােন িবনা িdধায় তাহা gহণ 
কেরন। রামচnd দেtর বািড়েত মেহাৎসেবর সময় নাম-কীতর্ন িনেত িনেত ভাগয্বতী শয্ামাসুnরী iহেলাক 
তয্াগ কেরন। 
 
        শয্ামাসুnরী েদবী -- ী ীমা সারদােদবীর মাতৃেদবী। জnsান -- বাঁকুড়া েজলার িসহড় gাম। িপতা 
হিরpসাদ মজুমদার। জয়রামবাটীর কািতর্করাম মুেখাপাধয্ােয়র েজয্  পুt রামচেndর সিহত িববাহ হয়। 
সারদােদবী iঁহােদরi pথম সnান। ীরামকৃ জননী চনdমিণ েদবীর জীবেন ীরামকেৃ র আিবর্ভােবর পূেবর্ 
েযমন aেলৗিকক দশর্নািদ হiয়ািছল, ী ীসারদােদবীর আিবভর্ােবর পূেবর্o েতমন aেলৗিকক দশর্নািদ 
শয্ামাসুnরীেদবীর জীবেনo ঘিটয়ািছল। েদব-িdেজ ভিk-পরায়ণা, aমািয়ক, aিতিথবৎসলা শয্ামাসুnরী েদবী 
সmেn ী ীমা বিলয়ািছেলন -- “আহা, আমার মা িছেলন েযন লkী। সমs বছর সব িজিনস পtিট gিছেয়-টুিছেয় 
িঠকঠাক কের রাখেতন।” 
 
        সদরoয়ালা -- সাবজজ। bাhভk। িসঁিথর bাhসমােজ ীরামকৃ েদেবর সিহত তাঁহার কেথাপকথন হয়। 
(19-10-84) 
 
        সরী পাথর -- সরsতী পাথর। িসহড় িনবািসনী মিহলা। িতিন “েঘাষপাড়ার মেত”র সািধকা িছেলন। 
‘পাথর’ তাঁহার পদবী। সরীর সাধনার কথা িনয়া ঠাকুর hদেয়র সিহত েscায় তাঁহার বািড়েত খাiয়া েসখানকার 
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পিরেবশ েদিখয়া aতীব সnt  হiয়ািছেলন। সরীo ঠাকুরেক পরম আnিরকতার সিহত আপয্ায়ন কিরয়ািছেলন। 
 
        সহচরী -- ী ীঠাকুেরর সািnেধয্ আগতা, pবীণা o pিসdা মিহলা কীতর্িনয়া দিkেণ ের ী ীঠাকুেরর 
জেnাৎসবিদবেস (25-5-1884) িতিন কীতর্ন পিরেবশন কিরয়ািছেলন। eবং iহা িনয়া ঠাকুেরর ভাব সমািধ 
হiয়ািছল। ঠাকুর তাঁহােক নমsার কিরয়ািছেলন। oiিদন িতিন ী ীঠাকুেরর ীমুেখ ঈ রীয় pস , তাঁহার গান, 
নৃতয্ o সমািধs aবsা দশর্ন কিরয়া কৃতাথর্ হiয়ািছেলন। 
 
        সাতকিড় -- নেরndনােথর সমবয়s বরাহনগরবাসী যুবক ভk। বরাহনগর মেঠ যাiেতন eবং মঠবাসীেদর 
েসবা কিরেতন। তাঁহার গািড়েত নেরndনাথ কখন কখন কিলকাতা হiেত মেঠ আিসেতন। 
 
        সাধু নাগ মহাশয় [dগর্াচরণ নাগ] (1846 - 1899) -- ীরামকৃে র আদশর্ গৃহী ভk। েহািমoপয্ািথ 
িচিকৎসা বয্বসােয় খয্ািত সmn। ঢাকার েদoেভাগ gােম জn। ভk সুেরশচnd দেtর সিহত দিkেণ ের যান। 
(1882 / 83 ী ােb)। কাশীপুের ী ীঠাকুেরর েরাগ িনজ েদেহ আকষর্ণ কিরয়া লiেত েচ া কিরেল ঠাকুর 
তাঁহােক িনরs কেরন। ী ীঠাকুর তাঁহােক ‘jলn আgন’ বিলয়া uেlখ কিরয়ািছেলন। ী ীমােক নাগমহাশয় 
সাkাৎ ভগবতী jান কিরেতন। ei jানানুভূিতর তীbতায় আtহারা হiয়া পিড়েতন বিলয়া মােয়র িনকট যাiেত 
তাঁহার aেনয্র সাহােযয্র pেয়াজন হiত। িতিন বিলেতন, বােপর েচেয় মা দয়াল। ী ীমা eবং sামীজীo তাঁহার 
aসীম ভিk o মহাপুrেষািচত gণাবলীর aেশষ pশংসা কিরয়ািছেলন। 1899 ী ােbর িডেসmর নাগ মহাশয় 
মহাসমািধেত লীন হiেলন। 
 
        সামাধয্ায়ী -- bhbত সমাধয্ায়ী -- eক তািকর্ক পি ত। utরপাড়ার িনকট ভdকালীেত -- eক কীতর্েনর 
আসের ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ হয়। iহা বয্তীত কমলকুটীেরo ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর 
পি েতর i র uপলিb হয় নাi বিলয়া তাঁহার বkেবয্ kিট লkয্ কিরয়া মnবয্ কিরয়ািছেলন। 
 
        সারদাচরণ -- aধেরর বnু। পুt েশাকgs হiয়া িতিন ঠাকুেরর িনকট aধেরর সিহত দিkেণ ের 
িগয়ািছেলন। ঠাকুর তাঁহার েশােকর কথা িনয়া eকিট গান গািহয়া o uপেদশ িদয়া তাঁহােক সংসােরর aিনতয্তার 
কথা বিলয়া সাntনা িদয়ািছেলন। িতিন sুেলর েডপুিট insেপkর িছেলন। 
 
        িসঁিথর েগাপাল [েগাপাল চnd েঘাষ -- sামী aৈdতানn] (1828 - 1909) -- চিbশ পরগণা 
েজলার জগdেলর রাজপুর gােম জn। িপতা েগাবধর্ন েঘাষ। ীরামকৃে র aেপkাo িতিন বয়েস বড় িছেলন। 
ঠাকুর তাঁহােক বুেড়া েগাপাল aথবা মুrিb আখয্া িদয়ািছেলন। ভkমহেল তাঁহার নাম েগাপালদা। সnয্ােসর পের 
sামী aৈdতানn নােম ীরামকৃ  সে  পিরিচত। ীরামকেৃ র তয্াগী সnানেদর মেধয্ sামী aৈdতানn 
aনয্তম। utর কিলকাতার িসঁিথ িনবাসী bাhভk o বয্বসায়ী েবণীমাধব পােলর কলকাতার চীনাবাজাের eকিট 
েদাকােন েগাপালচnd চাকুরী কিরেতন। েসi সূেti িসঁিথেত বাস কিরেতন। েবণীমাধেবর িসঁিথর বািড়েতi bাh 
সমােজর uৎসেব েগাপালচnd ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। stী িবেয়ােগর বয্থায় তখন িতিন কাতর হiয়ািছেলন। 
ei aবsায় ীরামকৃে র কােছ আিসয়া তাঁহার ভালবাসায় েগাপাল বাঁধা পেড়ন। aিবরত ভাগবতী কথা o 
ৈবরােগয্র aনুেpরণা পাiয়া েগাপাল বুিঝেলন েয, সংসার মায়ামরীিচকা eবং eকমাt ৈবরাগয্i েশাকসnp 
জীবেনর মেহৗষধ। eiভােব েগাপাল সmণূর্rেপ ীরামকৃে র শরণাগত হন। ীরামকৃে র চরেণ আtসমপর্েণর 
পের তাঁহার uc আধয্ািtক জীবন গিঠত হiেত থােক। akাnভােব ীরামকৃে র েসবা কিরয়া িতিন ধনয্ হন। 

ী ীমা সারদা েদবীo েগাপালদার কােছ িনঃসেnেহ কথাবাতর্া বিলেতন। িতিন ডাkােরর িনকট ীরামকৃে র জনয্ 
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িবেশষ পথয্ pstেতর pণালী িশিখয়া যথা সমেয় uহা ী ীমােক িশখাiয়া িদেতন। ীরামকৃে র েসবােত িনজ 
জীবন চিরতাথর্ কিরেলo তাঁহার ৈবরাগয্পূণর্ মন তপসয্ার জনয্ বয্াকুল হiত। কাশীপুের থাকাকােল eকবার 
তীথর্দশর্েন িগয়ািছেলন। aতঃপর কিলকাতায় সমেবত গ াসাগর-যাtী সাধুেদর েগrয়া বst, rdােkর মালা o 
চnন িদেত চািহেল ঠাকুর িনেদর্শ িদেলন uহা তাঁহার তয্াগী ভkেদর মেধয্ িবতরণ কিরেত হiেব। ঠাকুেরর 
িনেদর্েশ dাদশখািন েগrয়া বst o সমসংখয্ক rdােkর মালা িতিন ঠাকুরেক aপর্ণ কিরেল ীরামকৃ  িনেজ uহা 
নেরnd, রাখাল, েযাগীnd, বাবুরাম, িনর ন, তারক, শরৎ, শশী, েগাপাল, কালী o লাটুেক দান কেরন। আেরকখািন 
েগrয়া বst িগিরেশর জনয্ রািখয়া িদয়ািছেলন। পের িগিরশচnd তাহা gহণ কেরন। ীরামকৃ  সে  eবং 
েগাপালচেndর জীবেন iহা sরণীয় ঘটনা। 1909 ী ােbর 18েশ িডেসmর িতিন sধােম গমন কেরন। 
 
        িসঁিথর bাhণ -- পি ত বয্িk। কাশীেত েবদাn পাঠ কিরয়ািছেলন। দিkেণ ের ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। 
তাঁহার সিহত দয়ানn o কেণর্ল aলকেটর িবষেয় আেলাচনা হiয়ািছল। ঠাকুর তাঁহােক সাধুস  করার, aনাসk 
হiয়া দাস ভােব সংসাের থািকবার uপেদশ িদয়ািছেলন। 
 
        িসধু (িসেd র মজুমদার) -- utর বরাহনগেরর বািসnা। মাsার মহাশয় তাঁহার সে  দিkেণ ের pথম 
িগয়ািছেলন। 
 
        িসsার িনেবিদতা -- [ভিগনী িনেবিদতা] (1867 - 1911) -- পূবর্নাম িমস মাগর্ােরট eিলজােবথ 
েনাবল। sািমজীর িবেদশী িশষয্া। ীরামকৃ েক দশর্ন না কিরেলo ী ীমােয়র িবেশষ কৃপা o েsহ লাভ কেরন। 
eেদেশ stী-িশkায় আtিনেয়াগ কেরন। ভারতবেষর্র মুিk আেnালেনর সিহত জিড়ত িছেলন। তাঁহার িবখয্াত gn 
The Master as I saw him, Cradle Tales of Hinduism iতয্ািদ। মাগর্ােরট যখন pচিলত ধমর্ o 
গতানুগিতক জীবন সmেকর্ সংশেয় েদাdলয্মান, েস সমেয় iংলে  sামী িবেবকানেnর সে  তাঁহার সাkাৎ হয়। 
sামীজীর pভােব তাঁহার জীবেনর আমূল পিরবতর্ন ঘেট। 1898 ী ােb িতিন sামীজীর আhােন ভারেত আেসন। 
oi ী ােbরi 25েশ মাচর্ sামী িবেবকানn তাঁহােক bhচেযর্ দীিkত কিরয়া ‘িনেবিদতা’ নােম aিভিহত কেরন। 
িনেবিদতা িবেবকানেnর কথামত ভারতবাসীর েসবায় িনজ জীবন uৎসগর্ কেরন। ei সমেয় িতিন রবীndনাথ, 
aবনীndনাথ, নnলাল pমুখ িশlীgr o সতীশ মুেখাপাধয্ােয়র ‘ডন েসাসাiিটর’ সংsেশর্ আেসন। aতয্n 
পির েমর ফেল তাঁহার শরীর aসুs হiয়া পেড়। ভারেতর ম েল িনেবিদত pাণ ei িবেদিশনী েরাগমিুkর জনয্ 
দািজর্িলং-e আচাযর্ জগদীশচnd o েলডী aবলা বসুর আিতথয্ gহণ কেরন। 1911 ী ােb দািজর্িলং শহেরi 
তাঁহার জীবনদীপ িনবর্ািপত হয়। 
 
        সুেবাধ [সুেবাধচnd েঘাষ -- sামী সুেবাধানn] (1867 - 1932) -- কিলকাতার ঠনঠিনয়া িসেd রী 
কালীমাতার েসবক ীশ র েঘােষর েপৗt। িপতা কৃ দাস েঘাষ eবং মাতা নয়নতারা েদবী। pাথিমক িবদয্ালেয়র 
পাঠ েশষ কিরয়া সুেবাধচnd pথেম “aয্ালবাটর্ কেলিজেয়ট sুল” eবং পের িবদয্াসাগর মহাশেয়র িবদয্ালেয় 
েলখাপড়া কেরন। ছাtাবsােতi সুেবাধচnd pথম দিkেণ ের যান। ei সময় ী ীঠাকুেরর েsহ-সািnেধয্ আিসয়া 
তাঁহার মন ৈবরাগয্পূণর্ হiয়া uেঠ eবং িতিন েলখাপড়া তয্াগ কিরয়া আধয্ািtক জীবনযাপন কিরেবন বিলয়া 
স l কেরন। তাঁহার বালক সুলভ sভােবর জনয্ িতিন gr াতাগেণর িনকট ‘েখাকা মহারাজ’ নােম aিধক 
পিরিচত িছেলন। মেঠ েযাগদােনর পর িতিন নানা তীথর্ মণ o তপসয্ািদ কিরয়ািছেলন। েবলুেড় মঠ sািপত হiেল 
েসখােন sায়ী ভােব aবsােনর সময়o িতিন কেয়কবার তীথর্ মেণ যান। sামীজী কতৃর্ক েবলুড়মেঠর জনয্ িনযুk 
11 জন াsীর মেধয্ িতিন aনয্তম িছেলন। তাঁহার aনাড়mর জীবন, বালকসুলভ সরলতা, গভীর আধয্ািtক jান 
o hদয়বtা সকলেক মুg করত। 1932 ী ােbর 2রা িডেসmর kবার িবকাল 3টা 5 িমিনেট sামী সুেবাধানn 
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েবলুড় মেঠ pফুlিচেt সহাসয্বদেন মহাসমািধেত লীন হন। 
 
        সুেরnd -- [সুেরndনাথ িমt] (1850 - 1890) -- ঠাকুেরর গৃহীভk, aনতয্ম রসদদার। s বkা, 
pথম জীবেন নািsক eবং ড  েকাmানীর মুৎসুdী িছেলন। আিনমািনক িtশ বৎসর বয়েস বnু রামচnd দt eবং 
মেনােমাহন িমেtর আgেহ aতয্n aিব াসী মেন দিkেণ ের ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যান। িকnt ঠাকুেরর aমৃত 
বাণী িনয়া সমs ভুিলয়া aিভভূত হন। ei সমেয় িতিন সবর্দাi ীরামকেৃ র sরণ মনন কিরেত থােকন। িতিন 
বhবার দিkেণ ের ঠাকুেরর সািnধয্লােভর জনয্ যাiেত থােকন, aপর পেk ী ীঠাকুরo aেনকবার িসমুিলয়ায় 
তাঁহার ei ভkিটর বািড়েত ভাগমন কিরয়া কৃপা কিরয়ািছেলন। ei মহািমলেনর ফেল সুেরেndর aশাnজীবন 
শাn হয় eবং িতিন ঠাকুরেক ‘gr rেপ’ বরণ কেরন। সুেরেndর বািড়েত ৺anপূণর্া, ৺জগdাtী pভৃিত পূজা হiত। 
তাঁহার গৃেহi ঠাকুর pথম নেরেndর (িবেবকানn) গান িনয়ািছেলন। uৎসবািদেত pচুর বয্য় হiেলo সুেরnd তাহা 
aিতশয় আনেnর সিহত বহন কিরেতন। ীরামকৃে র কাশীপুের aবsান কােল িতিন aিধকাংশ খরচ বহন 
কিরেতন। ঠাকুর তাঁহােক ‘রসদদার’ বিলয়া uেlখ কিরেতন। ঠাকুেরর জীবdশােতi 1881 ী ােb দিkেণ ের 
িনজ বয্েয় o uেদয্ােগ সুেরndনাথi pথম “ ীরামকৃ -জেnাৎসব” pবতর্ন কেরন eবং পরবতর্ী কােলo ei 
uৎসেবর aিধকাংশ খরচ িতিন বহন কিরেতন। ঠাকুেরর েদহরkার পরo সুেরndনাথ তয্াগী সnানেদর েসবার জনয্ 
aেনক টাকা িদয়ািছেলন। 1890 ী ােbর 25েশ েম ঠাকুেরর পরমভk সুেরndনাথ কিলকাতায় েদহতয্াগ কেরন। 
 
        সুেরেndর েমেজা ভাi -- আদালেতর জজ sগৃেহ িতিন ী ীঠাকুরেক দশর্ন কেরন eবং তাঁহার সিহত 
ঈ েরর িবষেয় নানািবধ আেলাচনা কেরন। 
 
        েসেজািগnী (জগদmা দাসী) -- রানী রাসমিণর কিন া কনয্া eবং রানীর েসজ জামাi মথুরােমাহন 
িব ােসর িdতীয় পেkর stী। aিতশয় ধমর্pাণা ভিkমতী মিহলা। sামীর সহেযািগতায় িতিন নানাভােব ঠাকুেরর 
েসবা কিরয়া িগয়ােছন। মথুরােমাহেনর মত ঠাকুরেকo িতিন ‘বাবা’ বিলয়া সেmাধন কিরেতন, ঠাকুেরর যখন যাহা 
pেয়াজন সব সময়i েসiিদেক লkয্ রািখেতন। eমনিক ঠাকুর কামারপুকুের থাকাকালীন যাহােত েকান রকম 
aসুিবেধ না হয়, েসিদেকo সজাগ দৃি  রািখেতন। ঠাকুরo ei মিহলা ভkিটেক aতয্n েsহ কিরেতন eবং তাঁহার 
সরলতার pশংসা কিরেতন। 
 
        েসৗরীnd ঠাকুর -- পাথুিরয়া ঘাটার ঠাকুর বংেশর হরকুমার ঠাকুেরর কিন  পুt, রাজা eবং সয্ার uপািধ 
pাp। ীরামকৃ েদব iঁহার গৃেহ ভাগমন কিরয়ািছেলন। েগালাপ-মার eকমাt কনয্া চ ীর সিহত iঁহার িববাহ 
হয়। িকnt dভর্াগয্বশতঃ aকােলi তাঁহার stী-িবেয়াগ হয়। 
 
        হঠেযাগী -- ীরামকৃে র সািnেধয্ জৈনক হঠেযাগী। িকছুিদেনর জনয্ দিkেণ ের আেসন eবং 
প বটীতলায় আ য় gহণ কেরন। ei uপলেk ঠাকুেরর সিহত তাঁহার পিরচয় হয়। eকদা ঠাকুেরর তয্াগী সnান 
েযাগীন েকৗতূহেলর বেশ হঠেযাগীর িkয়া েদিখেত uপিsত হiেল ঠাকুর েযাগীনেক oi সব িkয়া েদিখেত বা 
িশিখেত িনেষধ কেরন। ঠাকুেরর aনয্তম ভk কৃ  িকেশােরর পুt রামpসn eবং আরo কেয়কজন oi 
হঠেযাগীেক খুব ভিk কিরেতন। হঠেযাগীর আিথর্ক aভাব িনবারেণর জনয্ রামpসn ভkেদর বিলয়া হঠেযাগীর 
জনয্ টাকার বয্বsা কিরেত ঠাকুরেক aনুেরাধ কেরন। iহার পর রাখাল eবং হঠেযাগী িনেজo eকi কথা 
জানাiেল ীরামকৃ  তাঁহার কেয়কজন ভkেক হঠেযাগীর িনকট পাঠাiয়ািছেলন। 
 
        হনুমান িসং (দােরায়ান) -- ীরামকৃে র pিত aগাধ িব াসী দিkেণ েরর মিnর রkা কােযর্ িনযুk 
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মহাবীর মেntর uপাসক o ভk। পা াবী মুসলমান পােলায়ােনর সিহত মlযুেd িতিন জয়লাভ কেরন। 
pিতdিndতার পূেবর্ িতিন i মnt জপ eবং িদনােn eকবার আহার কিরয়া কাটাiেতন। pিতdিndতার আেগর িদন 
pিতdিndতার ফলাফল সmেn ঠাকুর হনুমান িসংেক p  কিরেল িতিন বেলন, ঠাকুেরর কৃপা থািকেল িন য়i 
তাঁহার জয় হiেব। বলাবাhলয্ িতিন মlযুেd জয়ী হiয়া িনেজর দােরায়ােনর পেদ পূেবর্র নয্ায় বহাল িছেলন। 
 
        হরেমাহন িমt -- ীরামকৃে র িবেশষ কৃপা pাp গৃহীভk। নেরndনােথর সহপাঠী o বnু। কিলকাতার 
দিজর্ পাড়ায় নয়ন চাঁদ িমt sীেট বাস কিরেতন। হরেমাহেনর মাতা কেয়কবার ীরামকৃ েদবেক দশর্ন কেরন। 
মাতার uৎসােহi পুt হরেমাহন দিkেণ ের বhবার যান eবং িবেশষ কৃপা লােভ ধনয্ হন। eকদা ঠাকুর তাঁহােক 
sশর্ করায় তাঁহার িভতের িদবয্ aনুভূিতর সৃি  হয়। ঠাকুেরর কlতr হoয়ার িদন িতিন কাশীপুের uপিsত 
িছেলন। ঠাকুর eবং sামীজীর ভাবধারা pচােরর জনয্ িনজ বয্েয় ছাপােনা পুsক িবনামূেলয্ িবতরণ কেরন। ঘের 
ঘের ীরামকৃে র ছিব o ভাবধারা pচাের িতিন িবেশষ uৎসাহী িছেলন। ময্াkমূলার pণীত ীরামকৃে র জীবনী 
িতিনi সবর্pথম eেদেশ pচার কেরন। 
 
        হরলাল -- bাh ভk, িহn ু sুেলর িশkক। সাধারণ bাh সমােজর aনুগামী। ীরামকৃে র pিত িবেশষ 
আকষর্েণ হরলাল দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট যাiেতন। ঠাকুরo তাঁহার সিহত ঈ রীয় pস  কিরয়া আনn aনুভব 
কিরেতন। ঠাকুেরর দিkেণ র হiেত েকশবচnd েসেনর সিহত sীমাের গ াবেk মেণর সমেয় হরলালo uপিsত 
িছেলন। 
 
        হির -- বাগবাজার িনবাসী bাhণ বংশীয় সnান। ীরামকৃে র েsহ ধনয্ যুবক ভk। ঠাকুেরর ভk মুখুেজয্ 

াতৃdয়, মেহndনাথ o িpয়নাথ মুেখাপাধয্ােয়র আtীয়। ‘মুখুেজয্েদর হির’ নােম কথামৃেত পিরিচত। হির কখেনা 
eকাকী, কখেনা মুখুেজয্েদর সিহত ীরামকৃে র িনকেট যাiেতন। ঠাকুরেক grrেপ বরণ কেরন। ঠাকুেরর eত 
েsহপাt িছেলন েয তাঁহার দিkেণ ের যাiেত িকছুিদন িবলm হiেল ঠাকুর তাঁহােক ভৎর্সনা কিরেতন। eকদা হির 
ঠাকুেরর িনকট দীkালােভর pাথর্না করায় ঠাকুর aসmত হন; তেব pাথর্না কেরন েয যাহারা আnিরক টােন তাঁহার 
িনকট আিসেবন তাহারা েযন সবাi িসd হয়। ভাগয্বান হিরর হাত িনেজর হােতর uপর রািখয়া পরীkাপূবর্ক ঠাকুর 
তাঁহার ভাল লkেণর কথা জানান eবং তাঁহার ভিkর pশংসা কেরন। 
 
        হির [হিরনাথ চে াপাধয্ায় -- sামী তুরীয়ানn] (1863 - 1922) -- কিলকাতার বাগবাজার a েল 
জn। িপতা চndনাথ, মাতা pসnময়ী। ৈশশেবi মাতৃহারা eবং 12 বৎসর বয়েস িপতৃহীন হন। ei হিরনাথ 

ীরামকৃ  সে  sামী তুরীয়ানn নােম পিরিচত। গ াধর (sামী aখ ানn) তাঁহার বালয্বnু। বালয্কাল হiেতi 
হিরনাথ ৈনি ক bhচারী eবং তttােnষী। 13।14 বৎসর বয়েস বাগবাজাের দীননাথ বসুর বািড়েত ীরামকৃ েক 
pথম দশর্ন কেরন। iহার di বৎসর পর হiেতi দিkেণ ের ীরামকৃে র কােছ যাতায়াত কেরন। তাঁহার 
স gেণ সমs সংশয় o dেndর aবসান হয়। ীরামকৃ েক সাkাৎ ঈ র বিলয়া দৃঢ় িব াস হয়। হিরনাথ েবদাn 
িবচাের আনn লাভ কিরেতন। eiসমেয় নেরndনােথর সিহত তাঁহার বnুt হয়। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর পের 
বরাহনগর মেঠ সnয্াস gহণ কেরন। 12 বৎসর ধিরয়া নানা তীেথর্ ঘুিরয়া তপসয্া কেরন। 1899 ী ােb sামীজীর 
সে  আেমিরকােত িগয়া েবদাn pচার কেরন। 1902 ী ােb িতিন ভারেত িফিরয়া আেসন। েশষজীবেন িতিন 
কাশীধােম িছেলন। 1922 ী ােbর 21েশ জুলাi, kবার িতিন মায়ার জগৎ হiেত িবদায় লiেলন। 
 
        হিরপদ -- ীরামকৃে র বালক ভk। মাsার মহাশয় কতৃর্ক ঠাকুেরর িনকট আনীত। দিkেণ ের মােঝ 
মােঝ যাiেতন। েঘাষপাড়া মেত সাধন-ভজন কিরেতন। কথকতা জািনেতন eবং খুব ধয্ান কিরেতন। 
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        হিরpসn -- [হিরpসn চে াপাধয্ায় -- sামী িবjানানn] (1868 - 1938) -- ীরামকৃে র 
কৃপাpাp, aিববািহত, তয্াগী িশষয্ eবং anর  পাষর্দ হিরpসn চে াপাধয্ায় sামী িবjানানn নােম রামকৃ  
সে  পিরিচত। utরpেদেশর eেটায়ায় ৈবকু  চতুদর্শী িতিথেত bাhণ পিরবাের জngহণ কেরন। িপতৃগৃহ িছল 
চিbশ পরগণার েবলঘিরয়ায়। িপতা তারকনাথ o মাতা নকুেল রী েদবী। ৈশশেব কাশীেত eবং পের কিলকতায় 
িবদয্াভয্াস কেরন। পের পুণায় iি নীয়ািরং কেলেজ ভিতর্ হiয়া পরীkায় িdতীয় sান aিধকার কেরন। aতঃপর 
িতিন গাজীপুের িডিsk iি নীয়ােরর সরকারী চাকুরী gহণ কেরন। ছাtাবsােতi িতিন ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়া 
মুg হন eবং মােঝ মােঝ দিkেণ ের যাতায়াত r কেরন। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর সময় িতিন বাঁকীপুের িছেলন। 
পের সরকারী চাকুরী তয্াগ কিরয়া আলমবাজার মেঠ েযাগদান কেরন। ei সময় িতিন “sামী িবjানানn” eবং 
gr াতাগেণর িনকট “িবjান মহারাজ” বা “হিরpসn মহারাজ” নােম পিরিচত িছেলন। sামীজীর আেদেশ িতিন 
1900 ী ােb pয়ােগ (eলাহাবাদ) যাiয়া বাস কিরেত লািগেলন। পের তাঁহার ঐকািnক যেt মুিঠগে  eকিট 
sায়ী মঠ sাপন হয়। 
 
        sামী aখ ানেnর েদহরkার পর িতিন রামকৃ  মঠ o িমশেনর চতুথর্ aধয্k হন। ঠাকুেরর দীিkত তয্াগী 
সnানেদর মেধয্ িতিনi েশষ aধয্k িছেলন। 1938 ী ােbর 14i জানুয়াির েপৗস সংkািnর িদন িতিন, sামী 
িবেবকানেnর পূবর্ িনেদর্শ aনুযায়ী েবলুেড় মিnর pিত া কিরয়া “আtারােমর েকৗটা” েবদীেত sাপনপূবর্ক 
মিnেরর uেdাধন কেরন। iহাi তাঁহার জীবেনর sরণীয় ঘটনা। তাঁহার েশষজীবন eলাহাবােদ কােট। তীb 
ৈবরাগয্পূণর্ জীবনযাপেনর ujjল দৃ াn sামী িবjানানn। sামী িবেবকানn হিরpসnেক খুব েsহ কিরেতন eবং 
আদর কিরয়া ‘েপসন’ বিলয়া ডািকেতন। aনয্ানয্ gr ভাiেদরo গভীর েsহ ভালবাসা িতিন পাiয়ািছেলন। 1938 

ী ােbর 25েশ eিpল েসামবার eলাহাবােদi িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        হিরবlভ বসু -- ঠাকুেরর গৃহীভk বলরাম বসুর েজয্  াতা। কটেকর uিকল eবং রায় বাহাdর uপািধ 
pাp। িপতা িবn ু মাধব। কিলকাতায় রামকাn বসু sীেটর েয 57 নং বািড়েত বলরামবাবু সপিরবাের  কিরেতন 
eবং কথামৃেত যাহােক ‘বলরাম-মিnর’ বলা হiয়ােছ -- িতিনi uহার মািলক িছেলন। বলরাম ীরামকৃে র 
িনকট যাতায়াত কেরন িবেশষতঃ পিরবারs মিহলােদর েসখােন লiয়া যান িনয়া হিরবlভবাবু িবরk 
হiয়ািছেলন। িকnt শয্ামপুকুর বাটীেত ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়া তাঁহার মেনাভােবর আমূল পিরবতর্ন হয় eবং 
িতিন ঠাকুেরর ভk হন। ‘ ী ীলাটু মহারােজর sৃিত কথা’ হiেত জানা যায়, eকিদন ঠাকুর বলরাম-মিnের 

ভাগমন কিরেল পর িগিরশচেndর বয্বsামত হিরবlভবাবু আিসয়া ঠাকুেরর িনকট বেসন eবং uভেয়i uভয়েক 
েদিখয়া কাঁিদত থােকন, েকান কথা হয় নাi। 
 
        হিরবাবু (হির েচৗধুরী) -- মাsার মহাশেয়র pিতেবশী o বnু। মাsার মহাশেয়র সিহত দিkেণ ের 

ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত যান (20।8।1883)। ী ীঠাকুর iঁহােক ‘কুমেড়াকাটা বঠ্ঠাকুর’ না হiয়া ঈ েরর 
পাদপেd মন রািখয়া সংসােরর কাজ কিরেত uপেদশ িদয়ািছেলন। 
 
        হিরশ (হিরশ কু ু) -- কিলকাতার uপকে  গড় পাের বািড়। বয্ায়াম িশkেকর কাযর্ কিরেতন। মেধয্ মেধয্ 
দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট আিসেতন। সরল শাn sভােবর জনয্ িতিন ঠাকুেরর েsহভাজন হন। পরবতর্ী কােল 
তাঁহার মিs িবকৃিত ঘেট। 
 
        হলধারী (রামতারক চে াপাধয্ায়) -- ীরামকৃ েদেবর খুlতাত াতা। ঠাকুর তাঁহােক হলধারী 



বয্িk-পিরচয় 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

বিলেতন। দিkেণ ের pথেম কালীঘের o পের িব ুঘেরর পূজারী হiয়ািছেলন। ীরামকেৃ র সাধকজীবেনর বh 
ঘটনার pতয্kদশর্ী িছেলন। 
 
        হলধারীর বাবা -- ীকানাiরাম চে াপাধয্ায়। ীরামকৃে র খুlতাত। িন াবান, সরল িব াসী ভগবd 
ভk িছেলন। 
 
        হাজরা -- pতাপ হাজরা d বয্। 
 
        হীরানn -- িসnুpেদেশর eক িশিkত বয্িk। 1883 ী ােb কিলকাতা িব িবদয্ালয় হiেত িব. e. পাশ 
কেরন। নবিবধান bাh সমােজর aনুগামী bাh ভk। িসnু pেদেশর ‘িসnু টাiমস’ eবং ‘িসnু সুধার’ পিtকা 
diিটর সmাদক িছেলন। ঠাকুেরর িনকট িতিন কেয়কবার আিসয়ািছেলন। আচাযর্ েকশবচnd েসন, sামী 
িবেবকানn, মাsার মহাশয় pভৃিত ীরামকেৃ র িবিশ  ভkেদর সিহত তাঁহার aতয্n hদয্তা িছল। কাশীপুর 
uদয্ানবাটীেত aসুs aবsায় থাকার সময় ঠাকুর হীরানnেক েদিখবার জনয্ বয্s হন eবং েসi সংবােদ হীরানn 
সুদূর িসnু pেদশ হiেত কেয়কিদেনর জনয্ কিলকাতায় আেসন। ঠাকুর হীরানnেক কােছ পাiয়া আনিnত হন। 
ঠাকুেরর েদহ রkার পেরo হীরানn কিলকতায় আিসেল বরাহনগর মেঠ ঠাকুেরর তয্াগী সnানগেণর সে  
েযাগােযাগ রkা কিরেতন। 
 
        hদয় (hd, hেদ -- hদয়রাম মুেখাপাধয্ায়) -- ঠাকুেরর িপসতুত েবান েহমাি নী েদবীর তৃতীয় পুt। 
িপতা কৃ চnd। িশহড় gােম বািড়। ীরামকৃ  লীলায় hদেয়র eকিট িবিশ  ভূিমকা। 1855 ী ােb দিkেণ ের 
আেসন eবং দীঘর্ পঁিচশ বৎসর ঠাকুেরর সহচর িহসােব তাঁহার েসবা o েদখােশানা কেরন। দিkেণ ের িতিন pথেম 
মা-কালীর েবশ-কারী o পের রাধােগািবnজী o ভবতািরণীর পূজক rেপ িনযুk হন। pকৃতপেk hদেয়র 
আnিরক েসবা িভn সাধনকােল ঠাকুেরর শরীর রkা কিঠন হiত। 1881 ী ােb কতৃর্পkীয়েদর িবরাগভাজন 
হoয়ায় কমর্চুতয্ হন। দীঘর্কাল ঠাকুেরর পূত স  লাভ করা সেtto সংসােরর pিত hদেয়র িবেশষ আসিk থাকায় 
িতিন মােঝ মােঝ ঠাকুরেক ভুল বুিঝেতন o তাঁহার pিত িবrপ আচরণ কিরেতন। ী ীমা সারদােদবীর pিতo 
তাঁহার আচরণ েকান েকান সময় ভাল িছল না। মােঝ মােঝ ঠাকুেরর aনুকরেণ িনেজেক আধয্ািtক জগেত pিত া 
করার িন ল েচ াo কিরেতন। kেম িতিন ঠাকুেরর pিত dবর্য্বহার r কিরেল ঠাকুর eকসময় গ ায় 
েদহতয্ােগর জনয্ িগয়ািছেলন। েদাষ trিট থাকা সেtto ীরামকৃ  তাঁহােক aতয্n েsহ কিরেতন। পরম ভাগয্বান 
hদয় ীরামকৃে র কৃপা লােভ ধনয্ হiয়ািছেলন। hদেয়র pিত কৃপাপরবশ ঠাকুর, hদেয়র িশহড় gােমর 
বািড়েতo কেয়কবার ভাগমন কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর েদহরkার পরবতর্ী কােল hদয় কাপড় গামছা িবkয় 
কিরেলo দীঘর্কােলর স ী ীরামকৃ েক কখনo িবsৃত হন নাi। ঠাকুেরর aনুরাগী ভkেদর সিহত িমিলত হiয়া 
িতিন ঠাকুেরর sৃিতকথায় মg হiেতন। ী ীঠাকুেরর লীলািবষয়ক aেনক কথা তাঁহার িনকট হiেত সংগৃহীত। 
1899 ী ােb sীয় জnভূিম িশহড় gােম ঠাকুেরর ei anর  েসবক েদহতয্াগ কেরন। 
 
        hদেয়র মা ( ীমতী েহমাি নী েদবী) -- ঠাকুেরর িপসতুেতা ভিগনী। ী ীঠাকুেরর মিহমা uপলিb 
কিরয়া তাঁহার ীচরণ ফুল-চnন িদয়া পূজা কিরয়ািছেলন। ীরামকৃ  ভাবs aবsায় তাঁহােক বিলয়ািছেলন ‘েতার 
কাশীেতi মৃতুয্ হেব’। ঠাকুেরর কৃপালােভ িতিন কৃতাথর্ হন। 
 
        েহম (রায় বাহাdর েহমচnd কর) -- েডপুিট ময্ািজেsট। ী ীঠাকুেরর ভk পlুর িপতা। 


