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ী ীরামকৃ কথামৃেত uিlিখত sানসমূেহর পিরচয়
কামাপুকুর o পা বর্ তর্ী লীলাsল
ী ীরামকৃ পরমহংসেদেবর জnsান o তাঁহার বালয্ o ৈকেশােরর লীলাভূিম কামারপুকরু বতর্মান যুেগর
aনয্তম মহান তীথর্। iহা hগলী, বাঁকড়
ু া o েমিদনীপুর ei িতন েজলার সংেযাগsেল aবিsত। ী ীঠাকুেরর
ৈপিtক বাসভবন সংরkেণর uেdেশয্ 1947 ী ােbর মাচর্ মােস uk বাসভবন সহ 45 িবঘা জিম রামকৃ
িমশন কতৃক
র্ সংগৃহীত হiেল eিpল মােস েসখােন রামকৃ মঠ o িমশেনর eক যুk শাখােকnd েখালা হয়।
ী ীঠাকুেরর বয্বhত খেড়র চালিবিশ মািটর িনিমর্ত বাসগৃহ, েদাতলা গৃহ o ৈবঠকখানা সংরিkত হiয়ােছ।
ী ীঠাকুেরর বালয্ o ৈকেশােরর কামারপুকরু o পা বর্ তর্ী লীলাsলgিলর সংিkp িববরণ:--

ীরামকৃে র জnsান -- েঢঁিকশালায় eকিট uনুেনর পােশ। ei জnsােনর uপেরi বতর্মান মিnর
িনিমর্ত। ei মিnের ী ীঠাকুেরর ে ত psরমূিতর্ েয psরময় েবদীর uপর sািপত oi েবদীর সmুখ ভােগ েঢঁিক
o uনুেনর pিতrপ েখািদত আেছ।

কুলেদবতার মিnর -- ীরামকৃে র গৃহা েন তাঁহার জnsােনর পি েম কুলেদবতা ৺রঘুবীেরর মিnর।

মিnের ৺রােম র িশবিল , ৺রঘুবীর িশলা o ৺শীতলার ঘট আেছ। iঁহােদর িনতয্পূজা হয়। পূেবর্ মিnরিট মৃিtকা
িনিমর্ত িছল। পের i ক িনিমর্ত হiয়ােছ। বতর্মােন ei মিnের ৺নারায়ণ িশলা o লkীর ঘটo আেছ।

ৈপতৃক গৃহ: ী ীঠাকুেরর শয়ন ঘর -- ৺রঘুবীেরর মিnেরর uেtর মৃিtকা িনিমর্ত গৃহ o বারাnা। ei
গৃেহ ীরামকৃ শয়ন কিরেতন। iহা eখনo তাঁহার শয়নকk rেপ বয্বhত হয়। খেড়র চাল, মািটর েদoয়াল o
পির ার িনকােনা েমেঝ পূেবর্র নয্ায় eকi আেছ। ei গৃেহর সংলg পূবর্িদেক িdতল মৃিtকা িনিমর্ত গৃহ o বারাnা।
ei গৃেহ বািড়র aনয্ানয্ সকেল শয়ন কিরেতন।
বািড়র বািহের pেবশপেথর uপের eকখািন মৃিtকার েদoয়াল সহ চালাঘর আেছ। eখােন ী ীঠাকুর
বািহেরর েলাকজেনর সিহত কথাবাতর্া বিলেতন। েসiজনয্ iহােক ৈবঠকখানা বলা হয়। iহার পূবর্িদেক েদoয়ােলর
পাে র্ ী ীঠাকুেরর sহsেরািপত আmবৃk আেছ। বািড়র পূবির্ দেক eকিট পু িরণী আেছ। বতর্মােন iহা ভরাট
করােত kুdাকৃিত হiয়ােছ। iহার নাম খাঁ পুকুর।
বািড়র দিkণ িদেক eখন েয sােন নাটমিnর আেছ েসখােন kুিদরােমর বnু সুখলাল েগাsামীর বািড় িছল।
kুিদরাম sgাম েদের হiেত oi gােমর জিমদােরর চkােn সবর্s বি ত হiয়া বnু সুখলােলর আমntেণ
কামারপুকুের আিসয়া বসবাস কেরন। সুখলাল িনজ বসতবাটীর utের জিম দান কিরয়া গৃহািদ িনমর্ােণ kুিদরামেক
সহায়তা কিরয়ািছেলন।

যুগীেদর িশব মিnর -- ীরামকৃে র বািড়র utের যুগীেদর িশব মিnর। ei মিnেরর মহােদেবর

িল মূিতর্ হiেত িদবয্েজয্ািত িনগর্ত হiয়া বায়ুর নয্ায় তর াকাের মিnেরর সmুেখ দ ায়মান চndােদবীর েদেহ
pেবশ কের eবং uহা হiেতi ী ীঠাকুেরর জn। ei মিnের utর-পূবর্ েকােণ মধু যুগীর বািড় িছল।
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হালদারপুকরু -- ei পুকুের গদাধর (ঠাকুেরর বালয্ নাম) o বািড়র aনয্ানয্ সকেল sান কিরেতন।

পরবতর্ী কােল ী ীঠাকুর iহার কথা কথামৃেত বhবার uেlখ কিরয়ােছন।

লkীজলা -- হালদারপুকুের পি েম লkীজলা নােম eক িবঘা দশ ছটাক পিরমােণর ধােনর েখত। iহােত

pচুর ধান হiত। ei ধােনর চাuেল ৺রঘুবীর o aনয্ানয্ েদবতােদর েভাগ হiত।

ভূিতর খােলর শান o েগাচারেনর মাঠ -- িপতা kুিদরাম েদহতয্াগ হiেল গদাধর েশাকাcn হiয়া
ei শােন বh সময় কাটাiেতন। ei েগাচারেণর মােঠ গদাধর েকান েকান সময় েকাঁচেড় মুিড় লiয়া খাiেত
খাiেত েবড়াiেতন। েসi সময় eকিদন আকােশ কৃ বণর্ েমেঘর েকােল eক ঝাঁক সাদা বলাকা দশর্েন মুg হন
eবং ei aপূবর্ েসৗnেযর্র দশর্েন তnয় হiয়া ভাবসমািধs হন। iহাi তাঁহার pথম ভাব সমািধ।

লাহাবাবুেদর সদাbত o েদবালয় -- বতর্মান ীরামকৃ মেঠর দিkণিদেক ei সদাbত িছল। সাধুরা

েসখােন আিসেল চাuল, ডাল iতািদ পাiেতন। গদাধর বালয্কাল হiেতi সাধুদশর্েনর জনয্ েসখােন যাiেতন।
বতর্মান মেঠর পূবির্ দেক লাহাবাবুেদর বািড় o েদবালয়, িব ুমিnর o dগর্াদালান িছল। গদােধর বােলয্i মিnের
পূজা o dগর্াম েপ pিতমা িনমর্াণ হiেত পূজাসা পযর্n িবেশষভােব লkয্ কিরেতন। লাহাবাবুেদর বািড়েতo
pায়i যাiেতন।

লাহাবাবুেদর পাঠশালা -- dগর্াম েপর সmুেখ আটচালায় ei পাঠশালা বিসত। kুিদরাম গদাধেরর পাঁচ

বৎসর বয়েস eক ভিদেন হােত খিড় িদয়া ei পাঠশালায় ভিতর্ কিরয়া িদয়ািছেলন। বণর্পিরচয়, পের হsিলখন o
সংখয্া গণনা aভয্াস r হয়। তাঁহার হsাkর aিত সুnর হiয়ািছল। ‘সুবাhর পালা’ নামক তাঁহার sহsিলিখত
পুিঁ থেত iহার pমাণ পাoয়া যায়। পুিঁ থপাঠ িতিন ভালভােবi কিরেত পািরেতন।

িচনু শাঁখািরর বািড় -- কামারপুকেু র ীরামকৃ েদেবর গৃহ হiেত িকছু পূবর্িদেক iহা aবিsত িছল।

বতর্মােন েকবল বাstিভটা িভn বসতবাটীর aনয্ েকান িচh নাi। সmpিত ei sানিট ীরামকৃ মঠ কতৃক
র্ গৃহীত
হiয়ােছ।

পাiনেদর বািড় -- বতর্মান মেঠর দিkণ িদেক পাiনেদর বািড়। iহােদর মেধয্ সীতানাথ পাiেনর
বািড়েত গদাধর pায়i যাiেতন।

ধনী কামািরনীর বািড় -- লাহাবাবুেদর dগর্াম েপর পূবির্ দেক ধিরয়া দিkণ িদেক িকছু দূের রাsার

েমােড়র মাথায় ধনী কামািরনীর িভটা। বতর্মােন ei িভটায় eকিট েছাট মিnর আেছ।

বুধুi েমাড়েলর শান -- কামারপুকরু gােমর পূবর্pােn iহা aবিsত। সmুেখ eকিট েছাট পু িরণী।

চািরিদেক বট o aনয্ানয্ বৃk আেছ। eiখােন গদাধর িপতার েদহাবসােনর পর েশাকাcn aবsায় eকাকী বিসয়া
থািকেতন।

মুকn
ু পুেরর বুেড়া িশব -- ei মিnের িনতয্ পূজা ছাড়া িবেশষ িবেশষ িদেন যাtাগান pভৃিত হiত।
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লাহাবাবুেদর পাn িনবাস -- ীপুেরর হাটতলা হiয়া েয পথ দিkেণ িগয়া aহলয্া বাঈ েরােডর সে

িমিশয়ােছ েসi েচৗমাথার পূবর্-দিkণ েকােণ iহা aবিsত িছল। oi পাnিনবােসর িকছু পূেবর্ বধর্মান যাiবার পেথর
িনকেট নূতন চিট। গদাধর ei সব sােন সাধুদশর্ন কিরয়া তাঁহােদর সিহত েমলােমশার জনয্ যাiেতন o তাঁহােদর
যথাসাধয্ েসবা কিরেতন। eiসব sান বয্তীত গদাধর বালয্কােল িবিভn gােমর মুk পিরেবেশ sাধীনভােব
বhগৃেহ o িবিভn sােন ঘুিরয়া েবড়াiয়ােছন।

মািনক রাজার আম বাগান -- কামারপুকেু রর utর-পি েম ভূিতর খােলর aপর পাের (বতর্মােন

েযখােন কেলজ হiয়ােছ) eকিট বৃহৎ আmাকনন িছল। মািনকচnd বেnয্াপাধয্ায় নামক ভুরসুেবা gামs ধনী
জিমদার iহা কিরয়ািছেলন। গদাধর রাখাল বালকেদর সিহত eখােন আিসয়া গান গািহেতন o পূেবর্ দৃ যাtা o
পালা গােনর পুনরািভনয় কিরেতন।

মািনক রাজার বািড় -- iহার ভুরেসেবা (বতর্মান হিরসভা) gামs বািড়েত গদাধর বােলয্ aেনকবার

িগয়ােছন o তাঁহােদর েsহ যt িবেশষভােব লাভ কিরয়ািছেলন।

আনুড় gাম -- আনুড় gােম ৺িবশালাkীর মিnর aবিsত। eকবার েদবী দশর্েন গদাধর কামারপুকেু রর

মিহলা ভkেদর সে গমনকােল ভাবসমািধs হiয়া পেড়ন। মিহলারা কাতরভােব মােয়র নাম কিরেত থাকায় িতিন
sাভািবক হন o সকেল িমিলয়া ৺িবশালাkীর দশর্ন o পূজািদ কিরয়া িফিরয়া আেসন।

েগৗরহাটী gাম -- ei gােম কামারপুকরু হiেত আরামবাগ হiয়া 6।7 মাiল পূবর্-দkেণ যাiেত হয়।
গদাধেরর কিন া ভিগনী ীমতী সবর্ম লার সিহত ei gােমর ীরামসদয় বেnয্াপাধয্ােয়র িববাহ হiয়ািছল।
রামসদেয়র ভিগনী ীমতী শাকmরীর সিহত ঠাকুেরর মধয্ম াতা ীরােম র চে াপাধয্ােয়র িববাহ হয়। গদাধর
eকবার েগৗরহাটী gােম িগয়া েদেখন তাঁহার কিন া ভিগনী pসnমুেখ িনেজর sামীর েসবা কিরেতেছন। দৃশয্িট
তাঁহার hদয়gাহী হoয়ায় বািড়েত িফিরয়া sামী েসবািনরতা িনেজর ভিগনীর eকখািন ছিব আঁিকয়ািছেলন। uহােত
সবর্ম লার o তাঁহার sামীর েচহারার েসৗসাদৃশয্ েদিখয়া সকেল িবিsত হiয়ািছেলন। েগৗরহাটী gােম সmpিত
eকিট ীরামকৃ মিnর o আ ম sানীয় ভkেদর আgেহ r হiয়ােছ।

সরািট মায়াপুর -- আরামবাগ হiেত চয় মাiল পূেবর্ ei gাম। গদাধেরর মাতুলালয়।
বািল েদoয়ানগ -- ী ীঠাকুর o ী ীমা eকবার hদেয়র সে েদেশ আিসবার পেথ ei gােম eক

ভk েমাদেকর নবিনিমর্ত গৃেহ িtরাt বাস কিরয়ািছেলন। তখন বষর্াকাল বিলয়া মুষলধাের বৃি হoয়ায় hদেয়র
aিনcাসেtto ী ীঠাকুর ভk েমাদেকর মেনাবা া পূরেণর জনয্ িতন িদন-রািt তাঁহার গৃেহ aবsানপূবক
র্ sানীয়
নরনারীেদর িনকট ভগবৎpস ািদ কিরয়া আনn দান কিরয়ািছেলন।

েবলেট gাম -- ei gাম কামারপুকেু রর 5।6 মাiল পি ম দিkেণ aবিsত। ei gােমর ীনটবর

েগাsামীর সিহত িশহেড় hদয়রােমর বািড়েত aবsানকােল ী ীঠাকুেরর আলাপ পিরচয় হয়। eকবার েগাsামীজী
তাঁহােক িনজ বাটীেত লiয়া যান। িতিন o তাঁহার stী uভেয়i ভিkভের ী ীঠাকুেরর েসবা কেরন।

ফুলুi-শয্ামবাজার -- ী ীঠাকুর eকবার েবলেটর পা র্বতর্ী ফুলুi-শয্ামবাজাের কীতর্ন েদিখয়ািছেলন।
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নটবর েগাsামীজীর বয্বsায় সাতিদন ধিরয়া ei কীতর্ন aেহারাt হয়।

কয়াপাট-বদনগ gাম -- ফুলুi-শয্ামবাজােরর িনকটবতর্ী সিmিলত gাম diিটর নাম কয়াপাট-বদনগ
gাম। ী ীঠাকুর eকবার pীহা দাগােনা িচিকৎসা করাiেত ei gােম আিসয়ািছেলন। eখােন কীতর্নানেn eকবার
েযাগদানo কিরয়ািছেলন 1880 ী ােb।

েকাতলপুর gাম -- কথামৃেতর 2।4।1882 তািরেখর পাদটীকায় আেছ িশেহাড় শয্ামবাজাের

কীতর্নানেnর পর িফিরবার সময় ei gােম ভdেদর বািড়েত ৺dগর্াসpমী পূজার আরিত দশর্ন কিরয়ািছেলন। ei
gাম জয়রামবাটী হiেত 6।7 মাiল utের aবিsত।

েগাঘাট -- কামারপুকুর gােমর দিkণ-পূবির্ দেক pায় 4 মাiল দূের আরামবাগ যাiবার পেথ iহা aবিsত।
ী ীঠাকুর eকবার ৺রঘুবীেরর নােম জিম kয় করাiয়া েরিজিs করাiেত eখানকার েরিজিs aিফেস
আিসয়ািছেলন।

দিkেণ র o িনকটবতর্ী sান
দিkেণ র-কালীবািড় -- ei মিnর pিত ার জনয্ রানী রাসমিণ 1847 ী ােbর 6i েসেpmর সােড়

চুয়াn িবঘা জিম o কুিঠবািড়িট িবয়ািlশ হাজার পাঁচশত টাকায় kয় কেরন। ei িবsৃত ভূখ o কুিঠবািড়িট pথেম
iংেরজ eটিনর্ েজমস েহসিট সােহেবর িছল। িকছু aংেশ মুসলমানেদর কবরডা া, গাজীসােহেবর পীেঠর sান,
পু িরণী o আম বাগান িছল। eisােনর িকছু aংশ কূমর্পৃ াকৃিত থাকায় শাstানুসাের শিkমিnর pিত ার uপযুk
sানrেপ িনণর্ীত হয় eবং পরবতর্ী কােল িশব শিk o িব ু মিnর িনিমর্ত হiয়া সবর্ধেমর্র িমলনেktrেপ পিরণত
হiয়ােছ। গ ার ধাের েপাsা pভৃিতসহ মিnর িনমর্ােণর কাজ ‘ময্ািকnটs আ বাrn’ েকাmিন dারা সmn
হiয়ািছল। সমs িনমর্াণ কাজ েশষ হiেত নয় বৎসর সময় লােগ eবং খরচ হয় তখনকার িদেন নয় লk টাকা।
ei মিnেরর pিত া হয় 1855 ী ােbর 31েশ েম, sানযাtার িদন।
ী ীরামকৃ মথামৃেত দিkেণ র-কালীবািড়র বণর্না pসে সমs েktিটর ীমেহndনাথ gp aেনক তথয্
িদয়ােছন। eখােন সংেkেপ oi sানিগিলর uেlখ করা হiেতেছ:-[গাজীতলা]
বতর্মােন eক িবরাট a t গাছসহ sানিট বাঁধােনা আেছ eবং েছাট ফলেক পরমহংসেদেবর সাধনsল
বিলয়া িলিখত আেছ।
[কুিঠবািড়]
রানী রাসমিণ, মথুরবাবু o পের তাঁহােদর utরািধকারীগণ দিkেণে আিসেল eখােন বাস কিরেতন।
ী ীঠাকুর ei কুিঠবািড়র পি েমর ঘের দীঘর্ 16 বৎসর বাস কিরয়ািছেলন। পের াতু ুt akেয়র েদহতয্ােগর
পর মিnর pা েণর utর-পি ম িদেকর ঘরিটেত েশষ 14 বৎসর বাস কেরন। ei কুিঠবািড়র ছাদ হiেতi িতিন
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ভkেদর আhান কিরয়ািছেলন।
[িশবমিnর]
dাদশ িশবমিnেরর িশবিল gিলর নাম -- চাঁদনীর utরিদেকর মিnরসমূেহর যথাkেম -- েযােগ র,
যেt র, জিটেল র, নকুেল র, নােক র o িনজর্ের র, আর চাঁদনীর দিkণিদেকর মিnরgিলর িশবিলে র নাম
যথাkেম যেj র, জেল র, জগদী র, নােগ র, নnী র o নের র। েসাপকরণ ৈনেবদয্সহ pিত িশবেক
িনতয্পূজা করা হয়। eতdয্তীত িশবরািt, নীলপূজা o চড়েকর িদেন eবং sানযাtায় (েদবালয় pিত া িদবেস)
িবেশষ পূজার বয্বsা আেছ। ei সব মিnের ীরামকৃ েsাtপাঠািদ কিরেতন।
[চাঁদনী]
diসাির িশবমিnেরর মধয্sেল চাঁদনী। eখােন সাধু, aিতিথ, o sানাথর্ীরা িব ামািদ কেরন। eখােনi ীমৎ
েতাতাপুরী pথেম আিসয়ািছেলন।
[িব মু িnর]
ীরামকৃ ei মিnের িকছুকাল পূজা কেরন। eখােন রাধাকৃ িবgহdেয়র নাম ী ীজগেমািহনী রাধা o
ী ীজেগাহন কৃ । িনতয্ পূজা o িনরািমষ েভাগ িনেবদন করা হয়। িবেশষ পূজার বয্বsা sানযাtা, ঝুলন,
জnা মী, রাস pভৃিত িবেশষ িদেন আেছ। ei মিnেরর পা বর্ তর্ী কেk েয ীকৃ মূিতর্িট েদখা যায় uহারi
ভgপদ ীরামকৃ কতৃর্ক েজাড়া েদoয়া হiয়ািছল। 1929 ী ােb ei মূিতর্র েজাড়া েদoয়া aংশিট a রােগর
সময় পুনরায় ভg হoয়ায় নূতন মূিতর্ ী ীরাধািবgেহর িনকট sািপত হiয়ােছ, 1930 ী ােb।
[কালীমিnর]
ei মিnরিটর নবচূড়ািবিশ িতনিট sের আেছ। মিnর শীেষর্র িনচু aংেশ 4িট চূড়া, তাহার uপেরর sের
4িট o সেbর্াcsােন মূল চূড়া -- েমাট নয়িট। চূড়া o মিnর গােtর িশlকাজসমূহ sাপতয্িশেlর aপূবর্ িনদশর্ন।
মিnেরর েদবীর নাম ী ীজগদী রী কালী, িকnt িতিন ভবতািরণী নােমi সমিধক পিরিচতা। eখােন িনতয্ পূজা
হয়। ীরামকৃ ei মিnের pায় িতন বৎসর পূজা কেরন। পের িদেবয্াntায় ৈবধীপূজা করা সmব িছল না। তেব
িনতয্i মােয়র মিnের িগয়া pণামািদ কিরেতন। সাধনকােল বয্াকুলভােব মােয়র িনকট pাথর্না, o িদবয্ভােব মােক
খাoয়ােনা েশায়ােনা pভৃিত িবিভnভােব েসবা কিরেতন।
[নাটমিnর]
কালীমিnের pেবশ কিরবার পূেবর্ মিnেরর দিkণিদেক aবিsত iহার uপের utরমুখী মহােদব, নnী o
ভৃ ীেক ী ীঠাকুর pণাম কিরেতন। ei নাটমিnের ধমর্ীয় সভায় ৈভরবী bাhণী ী ীঠাকুরেক সবর্জনসমেk
aবতার বিলয়া েঘাষণা কেরন। নাটমিnেরর দিkেণ বিলদােনর sান।
[ ীরামকৃে র ঘর]
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মিnর pা েনর utর-পি মিদেকর কkিটেত ী ীঠাকুর দীঘর্ 14 বৎসর কাল বাস কিরয়ােছন। ei কােল
কত সাধু, পি ত, ভk, তাঁহার anর গৃহী o তয্াগী ভkবৃেnর সে ভগবৎpস , তাঁহার সাধনকােলর কথা,
কীতর্ন, ভজন, ভাব, সমািধ aনুি ত হiয়ািছল। ei ঘেরর পি মিদেকর aধর্চndাকৃিত বারাnায় দাঁড়াiয়া
গ াদশর্ন কিরেতন। ei ঘের বতর্মােন ী ীঠাকুেরর তkােপাশ, েচৗকীর uপর তাঁহার ফেটা সযেt রিkত হiয়া
িনতয্ পূজািদ হয়।
[নহবতখানা]
মিnর pা েণর বািহের utর o দিkেণ aবিsত diিট নহবতখানা হiেত পূেবর্ িদেন ছয়বার নহবত
বাজােনা হত। eখন আর হয় না। utর িদেকর নহবতখানার ঘের ঠাকুেরর মাতা চndামিণেদবী বাস কিরেতন।
িনেচর ঘের ী ীমা দিkেণ ের aবsানকােল দীঘর্িদন বাস কিরয়ািছেলন। eখন ei ঘের ী ীমােয়র ফেটােত
িনতয্ পূজা হয়।
[প বটী]
বট, a t, িনম, আমলিক o েবলগাছ েরাপণ কিরয়া ী ীঠাকুর ei প বটী তলায় aেনক কাল সাধন
কিরয়ািছেলন। বৃnাবেনর রজঃ আিনয়া eখােন ছড়াiয়া িদয়া বিলয়ািছেলন, ‘ei sান eখন হiেত মহাতীেথর্
পিরণত হiল।’ প বটীর সাধন কুিটের েতাতাপুরীর িনকট সnয্াস gহণপূবক
র্ েবদাnসাধনা কিরয়া িনিবর্কl
সমািধ লাভ কিরয়ািছেলন। ei সাধন কুিটরিট eখন eকিট পাকা কুিটের পিরণত হiয়ােছ।
[েবলতলা]
eখােন প মু ীর আসন (নর, সপর্, সারেময়, বৃষ o শৃগাল ei প pাণীর মু ) bাhণী sাপন কেরন eবং
ী ীঠাকুরেক 64 pকার তেntর সাধন করান। ei সাধনেবদী পের ভাি য়া েদoয়া হয়। eখন sানিটেত িসেমেnর
েবদী কিরয়া িঘিরয়া রাখা হiয়ােছ। ei সব েkt বয্তীত দিkেণ র-কালীবািড়র বণর্নােত হাঁসপুকরু , গাজীপুকরু ,
বকুলতলা, ভা ার, কমর্চারীেদর থািকবার sান pভৃিতর িববরণo মাsারমহাশয় িদয়ােছন।

েমাlাপাড়ার মসিজদ -- দিkেণ েরর িনকটবতর্ী ei মসিজেদ iসলামধমর্ সাধনকােল ী ীঠাকুর

eখােন নমাজ পিড়েত আিসয়ািছেলন।

কুয়ার িসং-eর আsানা -- দিkেণ র-মিnেরর বাগােনর পােশ িশখ পlনেদর িনবাস িছল। ভিkমান

কুয়ার িসং কালীবািড়র utরিদেক aবিsত সরকারী বাrদখানার পাহারাদার িশখ ৈসনয্দেলর হািবলদার থাকার
সমেয় ী ীঠাকুেরর সংsেশর্ আিসয়া তাঁহার aনুরাগী হiয়ািছেলন। ী ীঠাকুরেক সাধুেদর েভাজন করাiবার
সময় িনমntণ কিরয়া তাঁহার আsানায় লiয়া যান।

রিসক েমথেরর বািড় -- দিkেণ র-কালীবািড়র িনকট েমথর পlীেত রিসেকর বাস িছল। েস দিkেণ রকালীবািড় পির ার পিরcn রািখত। রিসেকর ভিkেত ঠাকুর তাহােক েsহ কিরেতন। সাধনকােল ঠাকুর েগাপেন
রািtেত রিসেকর বািড়েত িগয়া নদর্মা pভৃিত sান ধুiয়া িনেজর মsেকর েকশ dারা সাফ কিরেতন eবং মােয়র
িনকট pাথর্না কিরেতন তাঁহার bাhণেtর aিভমান নাশ কিরবার জনয্। ধয্ানকােল eকিদন তাঁহার মন রিসেকর
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বািড়েত চিলয়া িগয়ািছল। তখন িতিন মনেক oiখােনi থাকার কথা বিলয়ািছেলন।

যd মিlেকর বাগানবািড় -- দিkেণ র-মিnেরর সংলg দিkণিদেক aবিsত। ভk যd মিlেকর
আnিরক আhােন ঠাকুর eখােন তাঁহার সে কখন কখনo িমিলত হiেতন। eiখােন ময্ােডানা েkােড় িশ যী র
ছিব েদিখয়া ঠাকুর তnয় হiয়া িগয়ািছেলন।

শmু মিlেকর বাগানবািড় -- দিkেণ র-কালীবািড়র পােশi শmু মিlেকর ei বাগানবািড় থাকায়

ঠাকুেরর সে তাঁহার pতয্k েযাগােযাগ হiয়ািছল। ঠাকুর মেধয্ মেধয্ তাঁহার বাগােন যাiেতন। eখােন তাঁহার
িনকট হiেত বাiেবল o যী র পিবt জীবনকথা িনয়া ঠাকুর ী ধমর্ সাধনায় bতী হiয়ািছেলন। e sােনর eখন
েকান িচh নাi।

শmু িনিমর্ত ী ীমােয়র চালাঘর -- কালীবািড়র নহবেতর স ীণর্ ঘের ী ীমােয়র বসবােসর ক

েদিখয়া ভk শmুচরণ মিnেরর বাগােনর পােশi eকখ জিম kয় কিরয়া ঠাকুেরর aনয্ ভk কােpেনর সহায়তায়
েসখােন মােয়র বসবােসর জনয্ eকিট ঘর িনমর্াণ কিরয়া দানপt কিরয়া িদয়ািছেলন।

নবীনচnd রায়েচৗধুরীর বািড় -- দিkেণ র gােম সুিবখয্াত সাবণর্ েচৗধুরীেদর বািড়। েযাগীেndর (sামী

েযাগানেnর) িপতার ei বািড়েত ঠাকুর কথকতা, শাstকথা pভৃিত িনেত যাiেতন।

নবীন িনেয়াগীর বািড় -- দিkেণ েরর বাচsিত পাড়া েরােড ঠাকুর তাঁহােদর বািড়েত dেগর্াৎসবািদেত
িনমিntত হiয়া ভাগমন কিরেতন। নীলকে র যাtাগান িনেতo িগয়ািছেলন।

নবকুমার চাটুেজয্র বািড় -- দিkেণ র িনবাসী ei িন াবান bাhেণর গৃেহ েকান েকান সময় ঠাকুর

েscায় িগয়া খুব তৃিpর সিহত আহার কিরেতন।

িব াসেদর বািড় -- দিkেণ ের তাঁহােদর বািড়েত ী ীঠাকুর uেলার বামনদােসর ভিkর কথা িনয়া

তাঁহার সিহত ঈ রীয় আলাপ কিরেত িগেয়িছেলন।

কৃ িকেশার ভ াচােযর্র বািড় -- দিkেণ েরর পা বর্ তর্ী আিড়য়াদেহ ei ভাগয্বান পরমভেkর বািড়েত

ঠাকুর বhবার ভাগমন কিরয়ািছেলন। aধয্াt রামায়ণ পাঠ িনয়া o ঈ রীয় pস কিরয়া aেনক সময় ঠাকুর
তাঁহার গৃেহ আহার কিরেতন।

পি ত পdেলাচেনর বাসা বািড় -- আিড়য়াদেহ মতাnের কামারহাটীেত গ াতীের eকিট বাগান বািড়েত

পি তজী যখন শারীিরক aসুsতার জনয্ aবsান কিরেতিছেলন তখন ঠাকুর িনেজi তাঁহার সিহত েদখা কেরন o
ঈ রীয় pস কািরয়া তাঁহােক আনn দান কেরন o িনেজo আনিnত হন।

েদবম ল ঘাট -- গ াতীের ei ঘােটর চাঁদিনেত ৈভরবী bাhণী বাস কিরেতন। eiখান হiেত pতয্হ

দিkেণ েরর মিnের ঠাকুেরর িনকট যাতায়াত কিরেতন। দিkেণ ের িনবাসী ভk নবীন িনেয়াগীর সহধিমর্ণী
তাঁহােক pেয়াজনীয় আহাযর্ dবয্ািদ সরবরাহ কিরেতন। eখােন bাhণীর aনয্ di িশষয্ চnd o িগিরজার সিহত
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ী ীঠাকুেরর েদখা হয়।

গদাধেরর পাটবািড় -- ঠাকুর ীিবজয়কৃ েগাsামীর সিহত eখােন দশর্নািদর জনয্ িগয়ািছেলন।
েকাnগর -- ei gােমর জিমদার o সmাn বয্িkগণ দিkেণ ের মিnরািদ দশর্ন o ীরামকৃে র দশর্ন,
ঈ রীয় pস o কীতর্নািদ বণ কিরয়া মুg হiয়ািছেলন। তাঁহােদর আgেহ ী ীঠাকুর কেয়কবার eখােন
ভাগমন কিরয়ািছেলন। ei sােনর পি ত দীনবnু নয্য়রt, ীযুk নবাi ৈচতনয্ eবং তঁহার াতু ুt মেনােমাহন
িমt ী ীঠাকুেরর িবেশষ aনুরাগী o পরমভk হiয়ািছেলন।

ীরামপুর-মােহশ -- ei sােনর জগnাথেদেবর মিnর িবখয্াত। sানযাtা o রথযাtায় খুব িভড় হয়।

দিkেণ ের aবsানকােল ী ীঠাকুর ভkসে েদবদশর্েন িবেশষত রথযাtায় aেনকবার eখােন আিসয়ািছেলন।
ী ীরামকৃ পুিঁ থেত uেlখ আেছ eকবার মেনােমাহন িমt, সুেরndনাথ িমেtর াতা িগিরndনােথর সে
ী ীঠাকুর েসবক লাটুসহ eখােন আিসয়া েদবদশর্ন কেরন।

বlভপুর -- ী ীঠাকুর মােহেশর িনকটবতর্ী বlভপুের ী ীবlভজীর দশর্েন আিসেতন। মেনােমাহন িমt,

িগরীndনােথর সে ei মিnর দশর্েনর কথা ী ীরামকৃ পুিঁ থেত uিlিখত আেছ।

ভdকালী -- দিkেণ েরর aপরপাের ভdকালী gাম aবিsত। ী ীরামকৃ পুঁিথেত আেছ পাঁচালী গায়ক

িশবু আচােযর্র গান িনয়া ী ীঠাকুর মুg হiেল িশবু তাঁহার ভিkমান েরর বািড় ভdকালী gােম ী ীঠাকুরেক
eকবার ভাগমন কিরেত িবেশষ aনুেরাধ কেরন। তদনুসাের aেনক ভk সে eকিদন ী ীঠাকুর ei gােম
ভাগমন কিরয়া সকলেক ঈ রীয় pস o কীতর্নািদ dারা আনnদান কেরন eবং ei ভিkমান bাhেণর গৃেহ
ভkগণসে আহারািদ কিরয়া সnt হiয়ািছেলন। eখােন সামাধয্ায়ী নামক eক পি েতর সিহত মিহম চkবতর্ীর
িবচারকােল পি ত যখন েকান কথা sীকার কিরেতিছেলন না, তখন ী ীঠাকুর তাঁহােক sশর্ কিরয়া তাঁহার নািsক
ভাব দূর কিরয়া তাঁহােক কৃপা কিরয়ািছেলন।

বালী -- কালাচাঁদ মুেখাপাধয্ােয়র বািড়েত হিরসভায় -- ী ীঠাকুর ীমdভাগবত পাঠ, ভগবৎ

লীলািবষয়ক কীতর্ন বা যাtা বেণর জনয্ হিরসভা pভৃিত aেনক sেল িগয়ািছেলন। বালীেত ভk কালাচাঁদ
মুেখাপাধয্ােয়র গৃেহ হিরসভায় ীমdাগবত পাঠ o কীতর্েন েযাগ িদয়ািছেলন ী ীরামকৃ পুিঁ থেত uিlিখত আেছ।

েবলুড় -- েনপােলর কােঠর gদাম -- ী ীরামকৃ কথামৃতকার ীমেহndনাথ gp বিলেতন ী ীঠাকুর

কােpন িব নাথ uপাধয্ােয়র aনুেরােধ েনপােলর কােঠর টােল (gদাম), eকবার আিসয়ািছেলন। তখন কােpেনর
ei কােঠর gদাম o গদী বতর্মান েবলুড় মেঠর জিমর uপর aবিsত পুরাতন মঠবািড় বিলয়া পিরিচত বািড়িটর
সংলg utেরর eকতলা aংেশ িছল। iহা ীমদশর্ন 15েশ খে uিlিখত আেছ। মেঠর pাচীন সnয্াসীবৃno
মাsারমহাশেয়র কােছ eকথা িনয়ািছেলন। মাsারমহাশয় ী ীঠাকুেরর িনজমুেখ eকথা িনয়ািছেলন।

আলমবাজার -- রাম চাটুেজয্র বািড় -- িদেবয্াnাদ aবsায় ঠাকুর কখন কখনo ei বািড়েত আিসয়া
আহার কিরেতন। িব ুমিnেরর পূজারী রাম চাটুেজয্ aনয্ বয্িk। িতিন দিkেণ ের বাস কিরেতন।
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নটবার পাঁজার বািড় -- দিkেণ েরর পাে র্ আলমবাজাের তাঁহার বািড়েত ঠাকুর িগয়ািছেলন। ( ীমদশর্ন

-- 15শ খ )

কিবরাজ ঈশানচnd মজুমদােরর বািড় -- মাsারমহাশেয়র ভgীপিত ঈশানচnd দিkেণ ের ঠাকুেরর

িচিকৎসা কিরেতন। তাঁহার বরাহনগেরর বািড়েত ঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন ( ীমদশর্ন)

কথক ঠাকুরদাদার বািড় -- বরাহনগর কুিঠঘাট েরাড িনবাসী পরম ভk নারায়ণদাস বেnয্াপাধয্ায়
কথকতায় দk িছেলন বিলয়া জনগেণর িনকট কথকঠাকুর বা ঠাকুরদাদা নােম পিরিচত িছেলন। কথামৃেতo িতিন
ঠাকুরদাদা নােম uিlিখত হiয়ােছন। ঠাকুর ei বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। ( ীমদশর্ন -- 15েশ খ )

মিণ মিlেকর বাগানবািড় -- বরাহনগেরর ei বাগানবািড়েত ঠাকুর আহার কিরয়ািছেলন। eখােন মেধয্

মেধয্ আিসেতন।

জয় িমেtর কালীবািড় -- গ ার ধাের বরাহনগের ভkpবর জয় িমেtর কৃপাময়ী কালীমিnের ঠাকুর

ভাগমন কিরয়ািছেলন বিলয়া েকান েকান gেn uিlিখত আেছ।

ভাগবত আচােযর্র পাটবািড়, বরাহনগর -- ৈব বেদর িবখয্াত ei পাটবািড়েত ঠাকুেরর ভাগমন
হiয়ািছল। ীম-দশর্ন gেnর প দশ ভােগ iহার uেlখ আেছ। েযেহতু ঠাকুর বরাহনগর a েলর aিধকাংশ
েদবালেয়i যাতায়াত কিরয়ািছেলন েসজনয্ ei পিবt আ েম তাঁহার আগমন sাভািবক। ীরঘুনাথ uপাধয্ায়
eকবার ei sােন মহাpভু ৈচতনয্েদবেক তাঁহার ভজন কুিটের ভাগবত পাঠ o বয্াখয্া নাiয়ািছেলন। মহাpভু
তাঁহার পােঠ মুg হiয়া তাঁহােক ‘ভাগবতাচাযর্’ uপািধ িদয়ািছেলন।

ভাগবত পি েতর বািড় -- ভাগবত পাঠ িনবার আgেহ ঠাকুর pথম জীবেন দিkেণ র হiেত
বরাহনগের eক ভাগবত পি েতর বািড়েত িনতয্ সnয্ার সময় আিসেতন। iহার uেlখ ‘বরাহনগর-আলমবাজার
মঠ’ পুsেক আেছ।

িসেd রী কালীমিnর -- বরাহনগর বাজােরর িনকট িসেd রী কালীমিnের ঠাকুর ীরামকৃ

ভাগমন

কিরয়ািছেলন। পূেবর্াk পুsেক iহার uেlখ আেছ।

pামািণকেদর bhময়ী কালীমিnর -- বরাহনগেরর pামািণক ঘাট েরােডর uপর েদ-pামািণক

বংশীয়েদর pাচীন কালীমিnের ঠাকুর ীরামকৃ আিসয়ািছেলন। ভবতািরণী মূিতর্র সিহত iহার েকান সmn
আেছ; েসiজনয্ ei মূিতর্ ‘মািসমা’ বিলয়া পিরিচত। পূেবর্াk পুsেক uিlিখত।

বরাহনগের (pকৃতপেk কাশীপুের) কুিঠঘােটর দশমহািবদয্ার মিnর -- ী ীঠাকুর মথুরবাবুর

সিহত ei েদবালয় দশর্ন কিরেত আিসয়া ৺েদবীর েভােগর জনয্ মািসক বেnাবs কিরয়া িদয়ািছেলন। পরবতর্ী
কােলo িতিন মেধয্ মেধয্ eখােন দশর্ন কিরেত আিসেতন।

ফাgর েদাকান -- বরাহনগর বাজাের রাsার পি ম পাে র্ ফাgর pিসd খাবােরর েদাকান িছল।
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ী ীঠাকুর ফাgর েদাকােনর কচুির ভালবািসেতন। বতর্মােন েসখােন কেয়কিট মেনাহারী েদাকান o eকিট
খাবােরর েদাকান (মুখrিচ) হiয়ােছ।

েবলঘিরয়া -- জয়েগাপাল েসেনর বাগান বািড় (তেপাবন) -- ী ীঠাকুর hদয়েক সে লiয়া

েবলঘিরয়ায় ei বাগান বািড়েত (8 নং িব. িট. েরাড) আগমন কিরয়া েকশেবর সিহত pথম েদখা কেরন eবং
তাঁহার uc আধয্ািtক aবsা লkয্ কিরয়া pীত হল। ei সময় হiেত uভেয়র মেধয্ গভীর anর তার সূচনা
(15-3-1875)। আবার 14-5-1875 তািরেখ ঠাকুর েবলঘিরয়ায় আিসয়া েকশেবর সিহত ধমর্ােলাচনা কেরন।
ei সমেয় ধমর্তtt নােম মািসক পিtকায় ঠাকুেরর সংিkp পিরচয় বািহর হয়। 15-9-1879 তািরেখ
bাhসমােজর ভােdাৎসেবর সময় েকশেবর িনমntেণ ঠাকুর আর eকবার েবলঘিরয়ায় ei তেপাবেন যান।

েদoয়ান েগািবn মুেখাপাধয্ােয়র বািড় -- ী ীঠাকুর 18-2-1883 তািরেখ তাঁহার েবলঘিরয়ার

বািড়েত আিসয়ািছেলন। েসi িদন নামসংকীতর্ন, ভজন, ঈ রীয় pস iতয্ািদ ভkেদর সে কিরয়ািছেলন।
eiিদন হিরpসn (পরবতর্ী কােল sামী িবjানানn) তাঁহােক ভাবসমািধs aবsায় দশর্ন কিরয়ািছেলন।

কামারহাটী -- েগাপােলর মার বািড় -- েগািবn দেtর রাধাকৃ মিnর -- পটলডা ার
েগািবnচnd দেtর ei ঠাকুর বািড়, কামারহাটীেত েগাপােলর মা বাস কিরেতন। িতিন eখােন িনয়িমত ধয্ান, জপ,
গ াsানািদ eবং i েদবতা েগাপােলর েসবা কিরেতন। 62 বৎসর বয়েস ী ীঠাকুেরর সাkােতর পর তাঁহার i
দশর্ন o ভােব িদবয্দশর্নািদ হiয়ািছল। ঠাকুর রাখালচেndর (sামী bhানেnর) সিহত eকবার কামারহাটীেত িগয়া
েগাপােলর মার েসবা gহণ কেরন। iহার পূেবর্o দt গৃিহণীর িনমntেণ ঠাকুর ei ঠাকুরবািড়েত আিসয়ািছেলন।

পািনহাটী -- রাঘব পি েতর িচঁড়ার মেহাৎসব -- দিkেণ েরর utের গ াতীের পািনহাটী। িনতয্ানn
pভুর িনেদর্েশ ৈব ব রঘুনাথ দাস eখােন ৈজ মােসর kা tেয়াদশী িতিথেত (মহাpভুর uপেদশ aমানয্ করার
aপরােধর দ srপ) ei িচঁড়ার uৎসেবর সূচনা। েসiজনয্ iহােক দ মেহাৎসব বলা হয়। রঘুনাথ দােসর পর
পািনহাটী িনবাসী রাঘব পি ত ei uৎসব কিরেতন বিলয়া iহােক রাঘব পি েতর িচঁড়ার মেহাৎসবo বলা হiয়া
থােক। পরবতর্ী কােল পািনহাটীর েসন পিরবার ei uৎসব কেরন। ী ীঠাকুর কেয়কবার ei uৎসেব েযাগদান
কেরন।

মিণেমাহন েসেনর বািড় o ঠাকুরবািড় -- পািনহাটীর uৎসেব েযাগদান কােল তাঁহার বািড়েত

ী ীঠাকুর ভাগমন কিরেতন o তাঁহােদর ঠাকুরবািড় দশর্ন কিরেতন।

রাঘব পি েতর বাটী -- পািনহাটী-মেহাৎসেব েযাগদান কােল কীতর্ন দেলর সিহত ভােব নৃতয্ o গান

কিরেত কিরেত ঠাকুর eখােন আিসেতন।

মিতশীেলর ঠাকুরবািড় o িঝল -- 18-6-1883 তািরেখ ঠাকুর সদলবেল পািনহাটীর মেহাৎসেব হiেত
িফিরবার পেথ সnয্ার সময় ei ঠাকুরবািড় o িঝল দশর্ন কেরন।

খড়দহ -- শয্ামসুnর মিnর -- utর-চিbশ পরগণা েজলার খরদহ েরলেsশন হiেত di মাiল

পি েম গ ার পূবক
র্ েূ ল ী ীরাধাশয্ামসুnেরর মিnর। ঠাকুর eকবার দিkেণ র হiেত pভু িনতয্ানn বংশীয়
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েগাsামীর সিহত আগমন কিরয়া ীিবgহ দশর্ন o pসাদী েভাগ gহণ কিরেতন।

বয্ারাকপুর -- চানেক anপূণার্ মিnর -- বয্ারাকপুেরর দিkেণ গ াতীরবতর্ী চানেক ei মিnর 1875
ী ােbর 12i eিpল মথুরবাবুর ভিkমতী stী ীমতী জগদmা কতৃক
র্ pিতি ত হয়। মিnরমেধয্ ৺anপূণর্ািবgহ
sািপত হiয়ািছল। pিত া কােযর্র সময় ী ীঠাকুর েসখােন িগয়ািছেলন।

তীথর্ািদ o aনয্ানয্ sান
আঁটপুর -- ei gােমর জিমদার ীরামpসাদ িমt কিলকাতায় ঝামাপুকুের eকিট ভাড়াবািড়েত থািকেতন।

েসi সময় (1853 ী াb) ী ীঠাকুর তাঁহার agজ রামকুকােরর েটােল থািকেতন o িমtমহাশেয়র বাসােত
pায়i যাiেতন। িমtমহাশেয়র পুtdয় ীকালীচরণ (কালু) o ীuমাচরণ (ভুলু)-র সিহত তাঁহর িবেশষ পিরচয় o
ঘিন তা হয়। েসi সূেti 1854 ী ােb খুব সmবত dগর্াপূজায় িনমিntত হiয়া গদাধর আঁটপুের িগয়ািছেলন। ei
gােমর পা বর্ তর্ী gােমর নাম তড়া। েসiজনয্ তখন iহােক তড়া-আঁটপুর বলা হiত। বাবুরাম (পরবতর্ীকােল sামী
েpমানn) যখন pথম দিkেণ ের দশর্ন কেরন, তখন তাঁহার বািড় তড়া-আঁটপুের জািনয়া ঠাকুর তাঁহােক
বিলয়ািছেলন, ‘তেব েতা েতামােদর েদেশo eকবার েগিছ।’

জয়রামবাটী -- ী ীমা সারদােদবীর জnsান। িব পু রু েরলoেয় েsশন হiেত সাতাশ মাiল দূের
আেমাদর নেদর পাে র্ ei gাম aবিsত। কিলকাতা হiেত েসাজাপেথ তারেক র হiয়া েতষি মাiল। eখােন
1853 ী ােbর 22েশ িডেসmর, agাহায়ণ কৃ া সpমী িতিথেত িপতা রামচnd মুেখাপাধয্ায় o মাতা শয্ামা
সুnরী েদবীর গৃেহ ী ীমা আিবভূত
র্ া হন। 1859 ী ােb েম মােসর pথমােধর্ ী ীঠাকুেরর সিহত তাঁহার ভ
িববাহ হয়। িববােহর পরo ঠাকুর কেয়কবার eখােন আিসয়ািছেলন। বতর্মােন মােয়র জnsােনর uপর eপিট pশs
মিnের ী ীমােয়র মূিতর্ pিতি ত হiয়া িনতয্পূজা o uৎসবািদেত িবেশষ পূজার aনু ান হiয়া থােক।

ভানু িপসীর বািড় -- জয়রামবাটীেত িপtালেয় ৈবধবয্ aবsায় বাস কােল ভানু িপসী ী ীঠাকুরেক িনজ

i rেপ দশর্ন কেরন। ঠাকুর eকিদন তাঁহার বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। ভানু িপসীর pকৃত নাম মান
গরিবনী। ী ীমা তাঁহােক িপসী সেmাধন কিরেতন বিলয়া ী ীঠাকুর তাঁহার নাম িদয়ািছেলন ভানু িপসী।

িসংহবািহনীর মিnর -- জয়রামবাটীেত ei pাচীন মিnের ী ীমা তাঁহার কিঠন আমাশয় েরােগর

uপশেমর জনয্ ‘হতয্া’ িদয়ািছেলন eবং ৺িসংহবািহনীর ঔষেধ আেরাগয্লাভ কিরয়ািছেলন। েসi aবিধ ei েদবীর
মাহাt আরo pচার লাভ কের।

িশহড় -- ী ীঠাকুেরর িপসতুত ভিগনী েহমাি নী েদবীর পুt hদয়রােমর বািড়। ী ীঠাকুর eখােন

কেয়কবার আিসয়ািছেলন। iহা কামরপুকরু gােমর pায় পাঁচ মাiল utর পি েম aবিsত। eকবার পালিকেত
কামারপুকরু হiেত িশহড় gােম যাoয়ার সময় ঠাকুর েদিখয়ািছেলন তাঁহার েদহ হiেত diিট িকেশার বয়s সুnর
বালক বািহর হiয়া মােঠর মেধয্ বনপু ািদ aেnষণ, কখনo বা পালিকর িনকেট আিসয়া হাসয্ পিরহাস,
কেথাপকথনািদ কিরয়া সে সে চিলেত লািগল। aেনকkণ পযর্n eirপ আনn কিরয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার
েদেহ pেবশ কিরল। ৈভরবী bাhণী ei দশর্েনর কথা পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর িনকট িনয়া তাঁহােক বিলয়ািছেলন,
‘eiবার িনতয্ানেnর েখােল ৈচতেনয্র আিবভর্াব -- ীিনতয্ানn, ীৈচতনয্ eiবার eকসে eকাধাের আিসয়া
েতামার িভতের রিহয়ােছন।’
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িব প
ু রু -- ৺মৃnয়ী মিnর -- ঠাকুর eকবার কামারপুকরু হiেত িশহেড় hদেয়র গৃেহ aবsানকােল

eকিট েমাকdমায় সাkয্ িদেত িব ুপুর আদালেত িগয়ািছেলন। িকnt েশষ পযর্n মামলা আপেস িমিটয়া যাoয়ায়
সাkয্ িদেত হয় নাi। েসi সময় ঠাকুর িব ুপুর শহেরর লালবাঁধ iতয্ািদ দীিঘ, aেনক েদব-মিnর iতয্ািদ
েদিখয়ািছেলন। িব প
ু েু রর রাজােদর pিতি ত ৺মৃnয়ী েদবী aতয্n জাgতা িছেলন। oi সমেয় ভাবােবেশ ঠাকুেরর
েয েদবী মূিতর্র দশর্ন হiয়ািছল তাহা বhপূেবর্i ভg হoয়ার পের নূতন মূিতর্ মিnের sািপত হiয়ািছল। ভােব দৃ
েদবী মূিতর্র মুখখািন ei নূতন মূিতর্র মুেখর নয্ায় িছল না। পুরাতন মূিতর্র মুখিট eক bাhেণর গৃেহ সযেt রিkত
িছল। পের aনয্মূিতর্ গড়াiয়া ei মুখিট uহােত সংেযািজত কিরয়া লালবাঁেধর পাে র্ aনয্ মিnের pিতি ত করা
হয় eবং iহার িনতয্পূজািদ হiেত থােক।

বধর্মান -- কামারপুকরু হiেত দিkেণ র যাতায়ােতর পেথ ঠাকুর কখনo কখনo বধর্মান হiয়া গমনাগমন

কিরেতন।

কালনা -- ভগবানদাস বাবাজীর আ ম -- মথুরবাবুর সিহত ী ীঠাকুর eখােন ভাগমন

কিরয়ািছেলন। eখােন ভগবানদাস বাবাজীর সিহত তাঁহার িমলেনর ফেল বাবাজী তাঁহােক যথাথর্ মহাপুrষ বিলয়া
বুiেত পািরয়ািছেলন।

নদীয়া -- নবdীপ ধাম -- ী ীঠাকুর মথুরবাবুর সিহত নবdীপ ধাম দশর্ন কিরেত িগয়ািছেলন। মহাpভুর

েদবভােবর pকাশ নবdীেপ বh েগাঁসাiর বািড়েত ঘুিরয়া ঘুিরয়া িকছুi aনুভব না হoয়ায় dঃিখত হন। িফিরবার
কােল েনৗকােত uিঠবার সময় eক adুত িদবয্দশর্ন হয়। িদবয্দশর্নিট eirপ -- diিট সুnর িকেশার
তpকা েনর মেতা রঙ, মাথায় eকিট কিরয়া েজয্ািতম ল, হাত তুিলয়া হািসেত হািসেত তাঁহার িদেক আকাশ পথ
িদয়া ছুিটয়া আিসেতিছল। ঠাকুর িচৎকার কিরয়া বিলয়ািছেলন, ‘oi eেলাের, oi eেলাের!’ তাঁহারা িনকেট
আিসয়া ঠাকুেরর েদেহ pেবশ করায় ঠাকুর বাহয্jানহারা হiয়ািছেলন। iহা হiেত বুঝা যায় ী ীমহাpভুর
লীলাsান পুরাতন নবdীপ গ াগেভর্ লীন হiয়ােছ।

কলাiঘাট -- রানাঘােটর িনকট ei sােন মথুরবাবুর জিমদাির মহল েদিখেত িগয়া কলাiঘাটবাসী stী-

পুrষগেণর dদর্শা o aভাব েদিখয়া ী ীঠাকুর dঃেখ কাতর হন eবং মথুরবাবুর dারা িনমntণ কিরয়া তাহািদগেক
eক-মাথা েতল, eক-eকখািন নূতন কাপড় o েপট ভিরয়া eকিদেনর েভাজন দান করাiয়ািছেলন।

েসানােবেড় -- সাতkীরার িনকট েসানােবেড় গােম মথুরবাবুর ৈপিtক িভটা িছল। iহার সিnিহত

gামgিলo তাঁহার জিমদািরর anভুর্k িছল। ঠাকুরেক সে লiয়া মথুরবাবু oisােন গমন কিরয়ািছেলন।

তালমাগেরা -- েসানােবেড়র aনিতদূের ei gােম মথুরবাবুর grগৃহ িছল। grবংশীয়িদেগর আমntেণ

মথুরবাবু তথায় িগয়ািছেলন। ei সমেয় ঠাকুর o hদয়েক হsীপৃে বসাiয়া লiয়া িগয়ািছেলন eবং েসখােন
কেয়কসpাহ কাটাiয়ািছেলন।

েদoঘর -- ৺ৈবদয্নাথ ধাম -- ী ীঠাকুর diবার eখােন আিসয়ািছেলন ৺কাশীধাম গমেনর পেথ।

pথমবার 1863 ী ােb। েস সময়কার িববরণ িকছু জানা যায় না। 1868 ী ােb জানুয়ািরর েশষিদেক মথুরবাবু
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তাঁহােক লiয়া eখােন আিসয়ািছেলন। েস সময় hদয় তাঁহার স ী িছেলন। ৺ৈবদয্নাথ মহােদেবর পূজা o দশর্নািদ
কিরয়া কেয়কিদন ei তীেথর্ aবsান কিরয়ািছেলন। েস সময় eকিদন eকিট পlীর দিরd েলাকেদর dঃখ dদর্শা
দশর্েন ঠাকুর aতয্n িবচিলত হiয়া মথুরবাবুেক বিলেলন, ‘তুিম েতা মার েদoয়ান, eেদর eক-মাথা কের েতল
আর eকখানা কের কাপড় দাo, আর েপট ভের eকিদন খাiেয় দাo।’ মথুর utের বিলয়ািছেলন, ‘বাবা তীেথর্
aেনক খরচ হেব, eo েদখিছ aেনক েলাক; eেদর খাoয়ােত হেল aেনক টাকা লাগেব -- e aবsায় িক বেলন?’
‘দূর শালা েতার কাশী তাহেল আিম যাব না, আিম eেদর কােছi থাকব; eেদর েকu েনi eেদর েছেড় যাব না।’ - ei বিলয়া ঠাকুর কাঁিদেত কাঁিদেত েলাকgিলর মেধয্ িগয়া বিসয়া পিড়েলন। মথুরবাবু তখন কিলকাতায় েলাক
পাঠাiয়া aেনক কাপড় আনাiয়া ী ীঠাকুেরর icানুযায়ী েলাকgিলর েসবা কিরয়ািছেলন।
৺কাশীধাম -- ী ীঠাকুর diবার ei তীেথর্ আগমন কিরয়ািছেলন কথামৃেত uিlিখত আেছ। eকবার
1863 ী ােb। সে তাঁহার মা, ীরাম চাটুেজয্ o মথুরবাবুর কেয়কজন পুt। েস সময় কাশী পযর্n েরলপেথ
যাতায়াত সেব r হiয়ােছ। ী ীঠাকুেরর তখন সাধনাবsার 5/6 বৎসেরর মেধয্। েস সময় িতিন pায়i সমািধs
aথবা ভােব মােতায়ারা হiয়া থািকেতন। 1868 ী ােb িdতীয়বার ৺কাশী দশর্নকােল সে মথুরবাবু o তাঁহার stী
জগদmা দাসী িছেলন। hদয়o সে িছেলন। e সমেয় মথুরবাবু তাঁহার সে শতািধক বয্িkেক লiয়া
আিসয়ািছেলন। েকদার ভােটর িনকট diটা ভাড়া বািড়েত তাঁহারা িছেলন। ী ীঠাকুর ভাবচেk ৺কাশীধামেক
sণর্ময়rেপ েদেখন।
ঠাকুর ৺কাশীেত ৈtল sামীর দশর্ন লাভ কেরন। িনেজর হােত ঠাকুর eকিদন তাঁহােক পােয়স
খাoয়াiয়ািছেলন। ৺কাশীেত eকিদন নানকপnী সাধুেদর মেঠ িনমিntত হiয়া ঠাকুর িগয়ািছেলন। ী ীঠাকুেরর
িদেক মুখ কিরয়া alবয়s eক সাধু গীতা পাঠ কিরয়ািছেলন। েসi সাধু ঠাকুরেক বিলয়ািছেলন ‘কিলযুেগ
নারদীয় ভিk।’ ৺কাশীেত eকিদন ৈভরব-ৈভরবীেদর চেk আহূত হiয়া ী ীঠাকুর িগয়ািছেলন। ৺কাশীর মদনপুরা
পlীেত ী ীঠাকুর বীণাবাদক মেহশচnd সরকােরর বািড়েত তাঁহার বীণা বাদন িনয়া আনিnত হiয়ািছেলন।
েচৗষি েযািগনী ঘােটর িনকট েযােগ রী ৈভরবী bাhণীেক ( ী ীঠাকুেরর তnt সাধনার gr) েদিখয়া ঠাকুর তাঁহার
মেনােবদনা দূর কিরয়া ৺বৃnাবেন লiয়া িগয়ািছেলন। ী ীঠাকুেরর আjায় মথুরবাবু eখােন eকিদন কlতr
হiয়া িনতয্বয্বহাযর্ dবয্ বst, কmল, পাdকা pভৃিত েয যাহা চািহয়ািছল, দান কিরয়ািছেলন। মথুরবাবুর aনুেরােধ
ঠাকুর eকিট কম লু চািহয়া লiয়ািছেলন।
pয়াগ o িtেবণী -- ী ীঠাকুর 1863 ী: o 1868 ী: diবার pয়ােগ তীথর্দশর্েন আিসয়ািছেলন।
মথুরবাবুর সিহত 1868 ী ােb ৺কাশী ধাম হiেত pয়ােগ আিসয়া গ া-যমুনা-স েম sান o িt-রািt বাস
কিরয়ািছেলন।
৺ ীবৃnাবন o মথুরাধাম -- 1868 ী ােb pয়াগ হiেত কাশীেত িফিরয়া eক পkকাল পের
ী ীঠাকুর মথুরবাবুর সে ৺বৃnাবন o মথুরাধােম আগমন কিরয়ািছেলন। ৈভরবী bাhণীেকo িতিন কাশী হiেত
লiয়া আিসয়ািছেলন। bাhণী ৺বৃnাবন ধােম েশষ জীবন aিতবািহত কিরয়া eখােনi েদহতয্াগ কেরন। িবিভn
সমেয় কথামৃেত ী ীঠাকুর তাঁহার মথুরা o বৃnাবেনর পেথ মথুরায় নািময়া তাঁহারা লীলাsানসমূহ দশর্ন কেরন।
ী ীঠাকুর rব ঘােট বসুেদেবর েকােল িশ কৃে র যমুনা পার হoয়া ভাবচেk দশর্ন কিরয়ািছেলন। eখােন sেp
রাখালকৃ েক দশর্ন কিরয়ািছেলন। বৃnাবেন আিসয়া িতিন ী ীেগািবnজীর মিnেরর িনকট বািড়েত -- ৈচতনয্
েফৗজদার কুে িছেলন। বৃnাবেন িফরিত েগাে ীকৃ েগাপালবালকেদর সিহত েধনু লiয়া যমুনা পার
হiেতেছন -- ভাবচেk ী ীঠাকুর দশর্ন কিরয়া িবhল হiেতন। ৺েগািবnজীর মিnর দশর্ন কিরবার পর পুনরায়
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েগািবnজীেক েদিখেত চােহন নাi। ৺ব ুিবহারীেক েদিখয়া ভাব হiয়ািছল। েগাবধর্ন িগির েদখামাti ছুিটয়া uহার
uপর uিঠয়া িবhল o বাহয্শূনয্ হন। পা ারা ধীের ধীের নামাiয়া আিনয়ািছল। পালিক কিরয়া ৺শয্ামকু o
৺রাধাকু দশর্েন hদেয়র সে িগয়ািছেলন। পালিকেত ভাবােবেগ িবhল হiয়া aেনক সময় পালিক হiেত
লাফাiয়া পিড়েত চােহন। hদয় েবহারােদর সে সে যাiেতন o তাহােদর খুব সাবধান কিরয়া িদয়ািছেলন।
eiসব লীলাsেলর পেথ কৃে র িবরেহ ী ীঠাকুেরর েচােখর জেল কাপড় িভিজয়া যাiত। িতিন কাঁিদেত কাঁিদেত
বিলেতন, ‘েসiসব আেছ, কৃ ের তুi েকাথায়।’
িনধুবেন গ ামাতার দশর্নলাভ কেরন। গ ামাতাজী ী ীঠাকুেরর মেধয্ ীরাধার pকাশ েদিখয়া তাঁহােক
‘dলালী’ বিলয়া সেmাধন কিরেতন o তাঁহােক নানাভােব েসবা কিরয়ািছেলন। তাঁহার pিত আকষর্েণ ী ীঠাকুর
বৃnাবন ছািড়য়া আর েকাথাo যাiেবন না বিলয়া িsর কিরয়ািছেলন। িকnt মথুরবাবু o hদেয়র aনুেরােধ
দিkেণ ের তাঁহার বৃdা মাতা চndােদবীর েশাক-তােপর কথা মেন পড়ায় িফিরয়া আিসয়ািছেলন। বৃnাবেন eক
পkকাল aবsােনর সময় ী ীঠাকুর aিধকাংশ সময় ভাবােবেগ িবhল হiয়া থািকেতন বিলয়া পদbেজ দশর্নািদ
কিরেত পািরেতন না। পালিকেতi তাঁহােক যাiেত হiত। eমনিক যমুনােতo sােনর সময়o পালিকেত বিসয়া sান
কিরেতন।

কিলকাতা o পা বর্ তর্ী sান
নােথর বাগান -- ei sান কিলকাতার েশাভাবাজার a েল aবিsত। েজয্
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বৎসর বয়েস গদাধর eখােন িকছুিদন িছেলন।

ঝামাপুকরু -- েগািবn চাটুেজয্র বািড় -- বািড়র িঠকানা 61 েবচু চয্াটাজর্ী sীট, কিলকতা-9। ei

বািড়েত ী ীঠাকুর (তখন গদাধর) িকছুিদন বাস কিরয়া েদবেদবীর পূজা কিরেতন। বতর্মােন ঝামাপুকুের েয
রাধাকৃে র মিnর আেছ, তখন ei মিnেরর রাধাকৃ িবgহ েগািবn চাটুেজয্র বািড়েত পূজা পাiেতন। বািড়িট
eকতলা eবং খুবi পুরাতন।

িদগmর িমেtর বািড় -- ঝামাপুকেু র aবsান কােল গদাধর ei বািড়েত ৺নারায়ণ পূজা কিরেতন। েসজনয্

িনতয্i তাঁহােক eখােন আিসেত হiত। িদগmর িমেtর ei িবরাট pাসােদর aিধকাংশi িবkয় হiয়া িগয়ােছ।
িদগmর িমেtর ei বািড়িট ‘ঝামাপুকুর রাজবািড়’ নােম খয্াত। িঠকানা: 1 নং ঝামাপুকুর েলন, কিল-9।

ঠনঠিনয়া কালীবািড় -- ঝামাপুকুের বাসকােল গদাধর ei মিnেরর মা িসেd রী কালী দশর্েন আিসেতন
eবং েদবীেক গান নাiেতন। পরবতর্ী কােলo ei মিnের aেনকবার আিসয়া েদবীদশর্ন o পূজািদ িদয়ািছেলন।
ei মিnর 1110 ব ােb মহাtা শ র েঘাষ কতৃক
র্ pিতি ত। ei ভk শ র েঘাষi েদবীর মািটর মূিতর্র বদেল
psর মূিতর্ sাপন কেরন। ী ীঠাকুেরর aনয্তম পাষর্দ sামী সুেবাধানnজী ei শ র েঘােষর pেপৗt। শ র
েঘােষর বংশধরগণi eখন ei কালীমাতার েসবাiত। িঠকানা: 220।2 িবধান সরিণ, কিলকাতা - 6।

ঝামাপুকরু চতু াঠী -- 1852 ী ােb ঝামাপুকুের ছাtেদর পড়াiবার জনয্ রামকুমার (ঠাকুেরর েজয্
াতা) ei েটাল বা চতু াঠী sাপন কেরন। সাংসািরক aভাব aনটেনর জনয্ তাঁহােক কিলকতায় আিসয়া ei
কাজ কিরেত হiয়ািছল। বতর্মােন ei েটােলর েকান aিst নাi। েসi িভটােতi রাধাকৃে র মিnর sািপত হiয়া
িনতয্পূজা হয়। িঠকানা -- 61 নং েবচু চয্াটাজর্ী sীট, কিলকাতা-9।
www.ramakrishnavivekananda.info

sান-পিরচয়

ঠাকুেরর দাদার বাসা -- ei েবচু চয্াটাজর্ী sীেট eকi সািরেত eকটু পূেবর্ 3/4 িট বািড়র পের ঠাকুর

দাদার সিহত eকi বাসােত থািকেতন। েখালার বািড় িছল। লাহােদর বািড়র িবপরীত িদেক রাsার utের uহা
aবিsত িছল। eখন েস সব বািড় ভাি য়া বড় পাকা বািড় হiয়ােছ।

নকুর বাবাজীর েদাকান -- grpসাদ েচৗধুরী েলেনর ei েদাকােন ঠাকুর ঝামাপুকুের aবsানকােল

aেনক সমেয় িগয়া বিসেতন। ৈব ব নকুড় বাবাজী কামারপুকুর a েলর েলাক িছেলন।

sামী সুেবাধানেnর বািড় -- ঝামাপুকুের aবsানকােল সুেবােধর (পরবতর্ী কােল ী ীঠাকুেরর aনয্তম

পাষর্দ sামী সুেবাধানn) ঠনঠিনয়ার বািড়েত কেয়কবার িগয়ািছেলন। তখন সুেবােধর জn হয় নাi। পরবতর্ী কােল
সুেবাধ ছাtাবsায় pথম দিkেণ ের ঠাকুেরর দশর্েনর জনয্ েগেল িতিন বিলয়ািছেলন, ‘যখন ঝামাপুকুের িছলুম
েতােদর িসেd রী মিnর, েতােদর বািড়েত কতবার েগিছ। তুi তখন জnাসিন।’ pথেম ei বািড়র নmর িছল 23
নং শ র েঘাষ েলন। eখন নmর হiয়ােছ 81 নং শ র েঘাষ েলন, কিলকাতা-9। ei বািড়িট েদাতলা o aিত
pাচীন। ei বািড়েতi sামী সুেবাধানেnর জn হiয়ািছল। eখােনi ী ীঠাকুর আিসেতন।

ঈশানচnd মুেখাপাধয্ােয়র বািড় -- 19 নং েকশবচnd েসন sীট, ী ীঠাকুেরর ei বািড়েত diবার

ভাগমন কিরয়ািছেলন। ঈশানবাবুর বািড়েত তাঁহার িdতীয় পুt ীশচেndর সিহত ঠাকুেরর আলাপ হiয়ািছল 256-1884 তািরেখ। eখান হiেত ঠনঠিনয়ার শশধর পি তেক েদিখেত যান।

রােজndনাথ িমেtর বািড় -- grpসাদ েচৗধুরী েলেনর েমােড় 14 নং েবচু চয্াটাজর্ী sীট, কিল-9,

ঠনঠেন, েবচু চয্াটাজর্ীর sীেট তাঁহার বািড়। 10-12-1881 তািরেখ ঠাকুর eখােন ভাগমন কিরয়া ভােব নৃতয্ভজন
o ঈ রীয় pস কিরয়ািছেলন। েকশবচnd েসনo oiিদন uপিsত িছেলন।

িবজয়কৃ েগাsামীর বািড় -- 27 নং ঝামাপুকুর েলেনর ভাড়ািটয়া বািড়েত (েমছুয়া বাজার যাiেত

বামিদেক) িবজয়কৃ েগাsামী থািকেতন। তাঁহার aসুেখর সময় ঠাকুর তাঁহােক েদিখেত ei বািড়েত
আিসয়ািছেলন।

নবিবধান bাhসমাজ, েমছুয়াবাজার -- 95 নং েকশবচnd েসন sীট, কিলকতা-9। eখােন ী ীঠাকুর

pায়i আিসেতন। bাhসমােজর pিসd েনতা আচাযর্ েকশবচnd েসন তাঁহার aনুগামীেদর মেধয্ মত িবেরােধর ফেল
1866 ী ােb পৃথক ভােব ভারতবষর্ীয় bাhসমাজ pিত া কেরন। iহার পরবতর্ী নামi নবিবধান bাhসমাজ।
সমাজমিnরিট 1869 ী ােb িনিমর্ত।

েকশব েসনর বািড় -- ‘িলিল কেটজ’ (কমল কুিটর) -- েমছুয়াবাজার o সারকুলার েরােডর েমােড়
iহা aবিsত। eখােন ঠাকুর কেয়কবার আিসয়ািছেলন। ei বািড়র uপেরর ঠাকুর ঘের ী ীঠাকুরেক েকশব
সমাদের বসাiেতন। eiখােনi ী ীঠাকুেরর দ ায়মান aবsায় সমািধs ফেটা েতালা হয়। বতর্মান ঠাiকানা
78/িব, আচাযর্ pফুlচnd েরাড, রাজাবাজার, কিল-9।

ড: িবহারীলাল ভাdড়ীর বািড় -- তাঁহার বািড় িছল কণর্oয়ািলস sীেট। ঠাকুর িসমলায় মেনােমাহন িমt
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o রাম দেtর বািড়েত আিসেল ei েহািমoপয্ািথক িচিকৎসক তাঁহােক eকবার িনজ বািড়েত িকছুkেণর জনয্
লiয়া িগয়ািছেলন।

jান েচৗধুরীর বািড় -- িসমুিলয়ায় তাঁহার বািড়েত আেয়ািজত bাh সমােজর মেহাৎসব uপলেk

ী ীঠাকুর ভাগমন কিরয়া েকশবািদ bাh ভkগেণর সে 1-1-1882 তািরেখ ঈ রীয় pস , নৃতয্ গীত iতয্ািদ
কিরয়ািছেলন।

সাধারণ bাhসমাজ -- পি ত িশবনাথ শাstী, আচাযর্ িবজয়কৃ pমুখ িবিশ bাh েনতােদর pিতি ত

ঠনঠেন a েল (211 িবধান সরণী) aবিsত। সাধারণ bাhসমােজ কেয়কবার ভাগমন কিরয়ািছেলন। নবিবধান
তথা ভারতবষর্ীয় bাhসমােজর pিত াতা o েনতা েকশবচnd েসেনর সে মতিবেরােধর ফেল 1878 ী ােb ei
সাধারণ bাhসমােজর সৃি eবং 1881 ী ােb সমাজমিnেরর pিত া।

বাdড়বাগােন ঈ রচnd িবদয্াসাগেরর বািড় -- বতর্মােন 36 নং িবদয্াসাগর sীট, কিলকাতা-9।

ী ীঠাকুর eখােন মাsারমহাশেয়র সে আিসয়ািছেলন। বতর্মােন েসi বািড়র পূবর্াবsা নাi।

বাdড়বাগােন নবেগাপাল েঘােষর বািড় -- ী ীঠাকুর তাঁহার বাdড় বাগেনর বািড়েত eকিদন

মেহাৎসব uপলেk ভ পদাপর্ণ কিরয়ািছেলন eবং তাঁহােদর চ ীম েপ ভাগবত পাঠ পদাবলী কীতর্ন বণ কিরয়া
কীতর্ন মেধয্ িtভ মুরলীধারী হiয়া aবsান কিরয়ািছেলন। নবেগাপালবাবু ঠাকুেরর েসiিদন ভুবনেমাহন rপ দশর্ন
কিরয়ািছেলন।

আমহা র্ sীেট লং সােহেবর িগজর্া -- েহািল ি িনিট চাচর্ (বতর্মান িঠকানা 33/িব, রামেমাহন সরিণ।)

মেধয্ কিলকাতার ৈবঠকখানা a েল ী ধেমর্র েpােট য্াn সmpদােয়র িবরাট িগজর্া। ভk মথুরবাবুর সিহত
ীরামকৃ eখােন ভাগমন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর ীে র ভােব িতনিদন দিkেণ ের aবsােনর সময় প বটী
তলায় যী ীে র দশর্ন লাভ কেরন। তাঁহার শরীের যী র pেবশ পূবক
র্ লীন হoয়া pতয্k কিরয়া িতিন সমািধs
হন। ei সময় ৺জগদmার িনকট ী ান ভkেদর uপাসনা pতয্k কিরবার জনয্ আnিরক pাথর্না জানান eবং
তাঁহােদর uপাসনা েদিখেত oi চােচর্ ভাগমন কেরন। ( ীমদশর্ন 11/5 d বয্)

কািছ বাগান (মািনকতলা) -- শয্ামবাজােরর িনকটবতর্ী কািছ বাগান নামক sােন ৈব বেদর ‘নবরিসক’

সmpদােয়র আখড়ায় ৈব দচরণ েগাsামী ঠাকুরেক eকবার লiয়া িগয়ািছেলন। eখানকার সািধকারা ঠাকুরেক
iিndয় জয়ী িকনা পরীkা কিরেত agসর হiয়া তাঁহােক aটুট সহজ বিলয়া সmান েদখাiয়ািছেলন।

কাঁকড়
ু গািছ -- সুেরndনাথ িমেtর uদয্ানবাটী -- ী ীঠাকুর 16-12-1883 তািরেখ রামবাবুর uদয্ানবাটী

হiয়া eখােন আিসয়ািছেলন। বতর্মােন eisােন সাধারেণর বসিত sাপন হiয়ােছ। 15-6-1884 ী ােb ei
বাগােন মেহাৎসেব ভkগণসে ী ীঠাকুর সংকীতর্ন বণ কিরয়া ভাবািব হiয়ািছেলন। iহার িবsৃত বণর্না
কথামৃেত আেছ।

রামচnd দেtর uদয্ানবাটী (েযােগাদয্ান মঠ) -- রামচnd দেtর pিতি ত ei সাধন েkেt

ী ীঠাকুেরর পূত েদহািs 1886 ী ােb জnা মী িদবেস সংরিkত হয়। ী ীঠাকুর eখােন 26-12-1883
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ী ােb আিসয়ািছেলন। গািড় হiেত aবতরণ কিরয়া সবর্pথম ঠাকুর তুলসী কানন দশর্ন কেরন eবং জায়গািট
ঈ র িচnার পেk pকৃ sান বিলয়া aিভমত pকাশ কেরন। eখােন রামবাবুর pদt ফল o িম াn ঠাকুর
ভkগণসহ gহণ কেরন। বতর্মােন iহা েবলুড় মেঠর eকিট শাখা েকnd -- িঠকানা ীরামকৃ েযােগাদয্ান মঠ, 7
নং েযােগাদয্ান েলন, কাঁকড়
ু গািছ, কিল-54।

রাজাবাজার -- িশবনাথ শাstীর বািড় -- 16-9-1984 তািরেখ িশবনােথর বািড়েত গমন কিরয়া তাঁহার

েদখা না পাoয়ায় ী ীঠাকুর সাধারণ bাhসমাজ মিnের aেপkা কিরয়ািছেলন eবং bাhভkগেণর সে ঈ রীয়
pস কিরয়ািছেলন। িকnt েসiিদন িশবনােথর সে েদখা হয় নাi।

পটলডা া -- ভূধর চে াপাধয্ােয়র বািড় -- কেলজ sীেট, পি ত শশধর ei বািড়েত aবsানকােল

ী ীঠাকুর ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র ঠনঠিনয়ার বািড় হiেত পি তেক েদিখবার জনয্ আিসয়ািছেলন।

েমছুয়াবাজার -- লছমী বাঈ-eর বািড় -- রানী রাসমিণ o মথুরবাবু ী ীঠাকুেরর সাধনকােল তাঁহােক

পরীkা কিরবার জনয্ লছমী বাঈ pমুখ সুnরী বারনারীকুেলর সাহােযয্ ঠাকুরেক pথেম দিkেণ ের eবং পের
কিলকতারা েমছুয়াবাজার পlীর eক গৃেহ pেলািভত কিরবার েচ া কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর eiসব নারীেদর
মেধয্ জগnাতােক েদিখয়া ‘মা’ ‘মা’ বিলয়া বাহয্েচতনা হারাiয়ািছেলন। iহােত ei সব নারীর মেধয্ বাৎসলয্
ভােবর স ার হয় eবং তাহারা ঠাকুেরর িনকট kমা pাথর্না o তাঁহােক pণাম পূবক
র্ চিলয়া িগয়ািছল।

েগঁড়াতলার মসিজদ -- িঠকানা 182 নং িচtর ন eিভিনu, কিল-7, মধয্ কিলকতার ei মসিজেদ

ী ীঠাকুেরর eকিট আকিsক ঘটনায় eকিদন ভাগমন হiয়ািছল। ভk মnথনাথ েঘাষ ei ঘটনার pতয্kদশর্ী।
eকিদন সnয্ার সমেয় ei মসিজেদর সmুেখ দাঁড়াiয়া eকজন মুসলমান ফিকর েpেমর সিহত বয্াকুলভােব
ডািকেতিছেলন, ‘পয্াের, আ যাo, আ যাo।’ ei সমেয় িতিন েদেখন ঠাকুর eকিট ভাড়ািটয়া গািড় হiেত নািময়াi
েদৗড়াiয়া ফিকরেক আিল ন কেরন। di জেনi েবশ িকছুkণ আিল নবd হiয়ািছেলন। গািড়িটেত ঠাকুর
াতু ুt রামলাল সহ কালীঘাট হiেত মা-কালীেক দশর্ন কিরয়া িফিরেতিছেলন। ei মসিজদিট শতািধক বছেরর
pাচীন eবং eলাকািটর বতর্মান নাম কলাবাগান। iহা aবা ালী মুসলমান ভkগণ কতৃর্ক পিরচািলত।

িসমুিলয়া -- নেরndনােথর বািড় -- ী ীঠাকুর 3 নং েগৗরেমাহন মুখাjর্ী sীেটর নেরndনােথর ei
ৈপতৃক বািড়েত তাঁহােক মােঝ মােঝ েদিখেত o েখাঁজখবর লiেত আিসেতন। মেহndনাথ দেtর রচনা হiেত জানা
যায় ঠাকুর কখনo ei গৃেহ pেবশ কেরন নাi। িকnt লাটু মহারাজ o মাsারমহাশেয়র মেত ঠাকুর নেরেndর বািড়
আিসয়ািছেলন -- লাটু মহারাজ সে িছেলন।

নেরেndর মাতামহীর বািড় -- নেরেndর ৈপতৃক বাটীর িনকেট 7 নং রামতনু বসু েলেন তাঁহার মাতামহীর
বাটীেত ঠাকুর বhবার ভগমন কিরয়ািছেলন। নেরndনাথ ei বািড়েত েদাতলায় িনজর্ন eকিট েছাট ঘের েলখাপড়া
o গান বাজনার uেdেশয্ থািকেতন।

রাজেমাহেনর বািড় -- 1882 ী ােbর 16i নেভmর সnয্ার িকছু পের ী ীঠাকুর িসমুিলয়ায়

রাজেমাহেনর বািড়েত নেরnd pভৃিত যুবকেদর bাhসমােজর uপাসনা েদিখেত আিসয়ািছেলন। ী ীঠাকুর
যুবকেদর uপাসনা েদিখয়া রাজেমাহেনর বািড়েত জলেযাগ কেরন।
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রামচnd দেtর বািড় -- িসমুিলয়ার 11, মধু রায় েলেনর ei বািড়েত ী ীঠাকুরেক ৈবশাখী পূিণর্মায়

রামবাবু pথম লiয়া আেসন। তখন হiেত pিতবৎসর eiিদেন ভkেদর লiয়া uৎসব কিরেতন। eতdয্তীত
বhবার ী ীঠাকুর ei বািড়েত আিসয়া ভkসে কীতর্ন, ভাগবত পাঠ বণ o ভিkমূলক গান বণ কিরয়া ভাবs
হiয়ােছন। ভগবৎ pসে ভkেদর udীিপত কিরয়ােছন o ভkসে আনেn আহারািদ কিরয়ােছন। বতর্মােন e
বািড়র িচh নাi। akেফাডর্ িমশেনর িপছেন e বািড় ভাি য়া রাsা হiয়ােছ।

সুেরnd িমেtর বািড় -- িসমুিলয়ােত নেরndনােথর বািড়র কােছi, েগৗরেমাহন মুখাজর্ী েলেনর সংসেg

(akেফাডর্ িমশেনর িপছেন) সুেরndনাথ িমেtর বািড়েত ী ীঠাকুর আগমন কিরয়ািছেলন। e বািড়িটo ভা া
হiয়ােছ।

মেনােমাহন িমেtর বািড় -- 23 নং িসমুিলয়া sীেটর ei বািড়েত ী ীঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন।
3-12-1881 তািরেখ ei বািড়েত েকশব েসন o aনয্ানয্ ভkেদর সে ভগবৎ pস o কীতর্নানেnর পের
আহারািদ কিরয়ািছেলন -- কথামৃেতর পিরিশে iহার িববরণ আেছ। কিলকাতায় আিসেল eখােন ী ীঠাকুর
িকছুkণ িব াম কিরয়া aনয্t যাiেতন। বতর্মােন বািড়িটর হsাnর হiয়ােছ।

মেহnd েগাsামীর বািড় -- (বতর্মােন 40/41 নং মেহnd েগাsামী েলন): ীম দশর্ন -- 15শ খে

ী ীঠাকুেরর ei বািড়েত ভাগমেনর কথা uিlিখত আেছ। ei বািড়েত পাঁচশত বৎসেরর pাচীন েগৗর-িনতাi
িবgেহর পালাkেম েসবা আেছ। মেহnd েগাsামী িনতয্ানেnর বংশধর। খড়দেহ তাঁহােদর pাচীন বািড়। ী ীঠাকুর
েগার-িনতাi িবgহ দশর্েন আিসয়ািছেলন।

হািতবাগান -- মেহnd মুখেু jর ময়দার কল -- sার িথেয়টাের ৈচতানয্লীলা দশর্েনর জেনয্ মেহnd

মুখেু jর ময়দার কেল ী ীঠাকুর 21-9-1884 তািরেখ আিসয়া িকছুkণ িব াম কিরয়ািছেলন। িথেয়টাের
aিভনয় দশর্েনর পর দিkেণ ের িফিরবার পেথ eখােন মেহndবাবু ী ীঠাকুরেক সযেt খাoয়াiয়ািছেলন।

শয্ামপুকুর -- কােpন িব নাথ uপাধয্ােয়র বািড় -- 25, শয্ামপুকরু sীেট তাঁহার বািড়েত
ী ীঠাকুরেক aেনকবার লiয়া িগয়া েসবা কিরয়ািছেলন। sামী-stী uভেয়i ভk িছেলন। তাঁহােদর িনকট ভগবৎ
pস কিরয়া ী ীঠাকুর তাঁহােদর িবেশষ কৃপা কিরয়ািছেলন। ভkেদর িনকট ী ীঠাকুর তাঁহােদর েসবার pশংসা
কিরয়ােছন।

কালীপদ েঘােষর বািড় -- 20, শয্ামপুকরু sীট। ei বািড়েত ী ীঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন পুিঁ থেত

uিlিখত আেছ। দিkেণ ের eকিদন কালীপদ uপিsত হiেল, ী ীঠাকুর কিলকতায় যাoয়ার icা pকাশ কেরন।
তখনi েনৗকায় কিরয়া ঠাকুর লাটুর সে রoনা হন। পেথ গ াবেk কালীপদর িজhায় মnt িলিখয়া িদয়া তাঁহােক
কৃপা কেরন eবং তাঁহার বািড়েত ভাগমন কেরন। ৺শয্ামা পূজা িদবেস pিত বৎসর ei বািড়েত ী ীঠাকুেরর
sরেণাৎসব হয়।

শয্ামপুকুর বাটী -- েগাকুল ভ াচােযর্র ৈবঠকখানা, 55 নং শয্ামপুকরু sীট। গলার aসুেখর িচিকৎসার
জনয্ ী ীঠাকুর ei বািড়েত 2-10-1885 তাং হiেত 10-12-1885 পযর্n 70 িদন িছেলন। ei সময়কার
বারিদেনর িববরণ কথামৃেত uিlিখত আেছ। ei বািড় কালীপদ েঘােষর pেচ ায় ভাড়া লoয়া হiয়ািছল।
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pাণকৃ মুেখাপাধয্ােয়র বািড় -- 40 রামধন িমt েলন, কিলকাতা-4, 1882 ী ােbর 2রা eিpল

ী ীঠাকুর ভkসে ei বািড়েত আিসয়া মধয্ােh েসবা gহণ কিরয়ািছেলন। তৎপের ভগবৎpস কেরন।

শয্ামপুকুের িবদয্াসাগেরর sুল -- ei েমে াপিলটন sুল শয্ামবাজার পাঁচ মাথার েমােড়র aনিতদূের
aবিsত। গেড়র মােঠ সাকর্াস েদিখেত যাoয়ার পেথ ী ীঠাকুর মাsারমহাশয়েক ei sুল হiেত গািড়েত তুিলয়া
লiয়ািছেলন (15-11-1882)

িগিরশচnd েঘােষর বািড় -- ei বািড়র পুরােনা নmর িছল, 23 নং েবাস পাড়া েলন। বতর্মােন iহার pায়

সবটাi ভাি য়া নূতন রাsা ‘িগিরশ eিভিনu’ ৈতয়ারী হiয়ােছ। বািড়িটর চািরিদেকi রাsা। মাঝখােন dীেপর মেতা
সামানয্ eকটু aংেশর সংsার কিরয়া িগিরশ েমেমািরয়াল নােম eকিট পাঠাগার েদাতলায় sাপন করা হiয়ােছ।
pাচীর িদয়া েঘরা জায়গািটেত িগিরশচেndর দ ায়মান পূণর্বয়ব মূিতর্ দিkণাসয্ aবsায় sািপত। বতর্মান িঠকানা:
“িগিরশ সমৃিতমিnর”, িগিরশ aয্ািভিনu, বাগবাজার, কিল-3। ী ীঠাকুর ei বািড়েত কেয়কবার ভাগমন
কিরয়ািছেলন।

বলরাম বসুর বািড় -- ‘বলরাম মিnর’ নােম বতর্মােন খয্াত। ী ীঠাকুর শতািধকবার ei বািড়েত

ভাগমন কিরয়া মেধয্ মেধয্ রািt বাস কিরয়ােছন। ভkসে িমলন, বলরােমর d an gহণ, রথযাtা uৎসেব
সংকীতর্ন, িবিভn সমেয় ঈ রীয় pস , ভাবােবেশ ভkেদর pিত কৃপা, সমািধ, pভৃিত ী ীঠাকুেরর বhলীলা ei
বািড়েতi pকিটত হiয়ািছল। ঠাকুর ei বািড়েক তাঁর ‘েকlা’ বিলেতন। বতর্মােন ei বািড়িটর বিহর্ভাগ রামকৃ
মেঠর সাধুেদর dারা গিঠত পৃথক াsীগেণর পিরচালনাধীন। িঠকানা -- 7 নং িগিরশ aয্ািভিনu, কিল-3।

চুিনলাল বসুর বািড় -- 58িব, রামকাn েবাস sীট। ei বািড়েত ী ীঠাকুর আিসয়ািছেলন --

ভkমািলকা 2য় খে uিlিখত আেছ।

নnলাল বসুর বািড় -- বতর্মান িঠকানা -- 9 নং প পিত বসু েলন, বাগবাজার, কিলকাতা-3। ei
বািড়েত aেনক েদব-েদবীর ছিব আেছ িনয়া ী ীঠাকুর 28-7-1885 তািরেখ eখােন আেসন o ছিবgিল
েদিখয়া pশংসা কেরন।

দীননাথ বসুর বািড় -- বতর্মান িঠকানা 47/e, েবাস পাড়া েলন, বাগবাজার, কিলকাতা-3। sামী

aখ ানnজীর ‘sৃিত কথা’ gেn uিlিখত আেছ ী ীঠাকুর ei বািড়েত েকশবচnd েসন o aনয্ানয্ bাhভkেদর
সে ভাগমন কিরয়ািছেলন। েস সময় hদয়, ী ীঠাকুেরর েসবক o স ী, তাঁহার সে িছেলন। ei গৃেহ িকেশার
গ াধর o হিরনাথ তাঁহােক দশর্ন কিরয়ািছেলন।

কালীনাথ বসুর বািড় -- দীননাথ বসুর কিন সেহাদর কালীনােথর 13/1, েবাস পাড়া েলেনর বািড়েত

ী ীঠাকুর েকশববাবু o aনয্ানয্েদর সে eকiিদেন আিসয়ািছেলন। বতর্মােন বািড়িট হsাnিরত হiয়া নূতন rপ
ধারণ কিরয়ােছ। িঠকানা -- 6/e, নবীন সরকার েলন, বাগবাজার, কিলকাতা-3।

েযাগীন মা-র বািড় -- 28-7-1885 তািরেখ েগালাপ মা-র বািড় হiেত ী ীঠাকুর ভkসে ei
www.ramakrishnavivekananda.info

sান-পিরচয়

বািড়েত ভাগমন কেরন। বািড়িট আেগ eক তলা িছল, eখন িতনতলা হiয়ােছ। িঠকানা -- 59িব, বাগবাজার
sীট, কিলকাতা-3।

দীনানাথ মুেখাপাধয্ােয়র বািড় -- বাগবাজার পুেলর কােছ ei বািড়েত দীননােথর ভিkর কথা িনয়া

ী ীঠাকুর মথুরবাবুর সে গািড় কিরয়া আিসয়ািছেলন। িকnt বতর্মােন ei বািড়র েকান সnান জানা যায় না।

গ াতীের নূতন বািড় -- বাগবাজাের dগর্াচরণ মুখাজর্ী sীেটর ei eকতলা ভাড়া বািড়েত ী ীঠাকুেরর

িচিকৎসার জনয্ দিkেণ র হiেত ভkগণ তাঁহােক লiয়া আেসন। িকnt pশs uদয্ােনর মুk বায়ুেত থািকেত
aভয্s ঠাকুর oi sl পিরসর বাটীেত pেবশ কিরয়াi oi sােন বাস কিরেত পািরেবন না বিলয়া তৎkণাৎ
পদbেজ বলরাম বসুর ভবেন চিলয়া যান।
৺িসেd রী মিnর, বাগবাজার -- ী ীঠাকুর ei মিnের আিসয়ািছেলন। -- ীম-দশর্ন 15শ খে
uিlিখত আেছ।

৺মদনেমাহন মিnর, বাগবাজার -- ei মিnর দশর্েন ী ীঠাকুর আগমেনর কথা ীম-দশর্েন (15শ
খে ) uিlিখত আেছ।

কিবরাজ গ াpসাদ েসেনর বািড় -- 9/1 কুমারটুিল sীট, কিলকাতা-5, িবখয্াত কিবরাজ গ াpসাদ

েসেনর ei বািড়েত ীরামকৃ িচিকৎসার জনয্ আিসয়ািছেলন।

aধরলাল েসেনর বািড় -- বতর্মান িঠকানা -- 97িব, েবিনয়ােটালা sীট; েশাভাবাজার, কিলকতা-5।
ী ীঠাকুর ei বািড়েত ভkসে anত 9 বার ভাগমন কিরয়ািছেলন (কথামৃেতর িববরণ aনুযায়ী)। ei
বািড়েত সািহতয্ সmাট বি মচেndর সিহত তাঁহার সাkাৎ o ভগবৎ pস হiয়ািছল। ভkসে কীতর্ন, ভগবৎ
pস , সমািধs হoয়া o আহার করার কথা কথামৃেত uিlিখত আেছ।

নnনবাগান, কাশী র িমেtর বািড় -- েg sীেট 2-5-1883 তািরেখ আিদ bাhসমাজভুk কাশী র

িমেtর ei বািড়েত bাhসমােজর uৎসেব ী ীঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন। ei uৎসেব রবীndনাথ ঠাকুর
pভৃিত ঠাকুর বংেশর ভkগণ uপিsত িছেলন।

ডাkার dগর্াচরণ বেnয্াপাধয্ােয়র বািড় -- কিলকতার নতুন বাজােরর িনকট তাঁহার বািড় িছল।

ী ীঠাকুেরর গলেরােগর pথম aবsায় ei ডাkােরর বািড়েত েগালাপ-মা, লাটু o কালী দিkেণ র হiেত
েনৗকােযােগ ী ীঠাকুরেক েদখাiেত লiয়া আিসয়ািছেলন -- পুিঁ থেত uহার uেlখ আেছ।

েদেবndনাথ মজুমদােরর বাসা বািড় -- িনমু েগাsামী েলেনর ei বািড়েত 6-4-1885 তািরেখ

ী ীঠাকুর ভkসে ভাগমন পূবক
র্ কীতর্নানেn সমািধs হন। পের ভগবৎpস কিরয়া জলেযাগ কেরন।
ৈচtমােসর aসতn গরেম কুলিপ খাiয়া আনn কিরয়ািছেলন।

েকাmানী বাগান -- বতর্মােন রবীndকানন -- পুিঁ থেত ‘িবডন-বাগান’ নােম uিlিখত। ডা: dগর্াচরণ
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বেnয্াপাধয্ায়েক গলেরােগর pথম aবsায় েদখােনার পের ী ীঠাকুর, েগালাপ-মা, লাটু o কালীর সিহত ei
বাগােন দশর্েন আিসয়ািছেলন। নানাpকােরর বৃkলতা, িসেমেn িতলক িচt আঁকা, িতলেকর মালা iতয্ািদ েদিখেত
েদিখেত েবলা 1৷৷টার সময় তাঁহারা েনৗকােযােগ pতয্াবতর্ন কেরন।

sার িথেয়টার -- 68 নং িবডন sীট। কথামৃেত আেছ 21-9-1884 তািরেখ ী ীঠাকুর ভkসে eখােন

‘ৈচতনয্লীলা’ দশর্ন, 18-12-1884 তািরেখ phাদ চিরt eবং 25-2-1885 তািরেখ বৃষেকতু aিভনয় দশর্েন
ভাগমন কিরয়ািছেলন। িবডন sীেটর ei র ম পের eমােরl িথেয়টার o kািসক িথেয়টােরর আিভনয় হiত।
পের েকািহনূর o মেনােমাহন িথেয়টার eখােন হয়।

গরানহাটা -- বতর্মান িনমতলা sীট -- ৈব ব সাধুেদর আখড়ায় ষড়ভুজ মহাpভুর দশর্ন কিরেত

ী ীঠাকুর 16-11-1882 তািরেখ ৈবকােল eখােন আিসয়ািছেলন।

হাটেখালা -- বােরায়ারী েমলায় eকিদন সকােল নীলকে র ভিkমাখা কৃ লীলা গীত িনেত ী ীঠাকুর

ভkগণ সে িগয়ািছেলন -- পুিঁ থেত iহার uেlখ আেছ।

পাথুিরয়াঘাটায় মহারাজা যতীndেমাহন ঠাকুেরর বািড় -- কােpেনর সে ei বািড়েত ী ীঠাকুর

আিসয়ািছেলন। পূেবর্ eকবার যতীndেমাহেনর সে যdলাল মিlেকর দিkেণ েরর বাগােন েদখা o তাঁহার সে
‘ঈ র িচnা করাi কতর্বয্’ িবষেয় কতাবাতর্া হiয়ািছল। ী ীঠাকুেরর আগমন িদবেস যতীndেমাহেনর কিন াতা
েসৗরীndেমাহেনর সিহত কথাবাতর্া তাঁহার বািড়েতi হয়। িকnt যতীndেমাহন ‘গলার েবদনার কথা’ জানাiয়া েদখা
কেরন নাi। 15-10-1882 তািরেখ কথামৃেত iহার uেlখ আেছ।

যdলাল মিlেকর বািড় -- 67 পাথুিরয়া ঘাটা sীট, কিলকাতা-6। ei বািড়েত ী ীঠাকুর মিlকেদর

কুলেদবী ৺িসংহবািহনী দশর্ন কিরেত আিসেতন।

েখলাৎ েঘােষর বািড় -- িঠকানা 47, পাথুিরয়া ঘাটা sীট, কিলকতা-6। 21-7-1883 তািরেখ
ী ীঠাকুর রািt 10টার সময় ei বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। েখলাৎ েঘােষর সmnী eক pবীণ ৈব ব
ভেkর আgেহ ী ীঠাকুর eখােন আগমন কেরন। কথামৃেত iহার uেlখ আেছ। ei ৈব ব ভেkর নাম জানা
িগয়ােছ ীিনতয্ানn িসংহ; তাঁহার বািড়র িঠকানা িনতয্ানn ধাম, 38/8, েবাস পাড়া েলন, বাগবাজার।

জয়েগাপাল েসেনর বািড় -- মাথাঘষা গিল -- বতর্মােন রতন সরকার েsায়ার, বড় বাজার, 28-11-

1883 তািরেখ সnয্ায় ী ীঠাকুর ei বািড়েত ভkসে ভাগমন, ভগবৎ pস o ভজন কিরয়া গৃহs ভkেদর
uৎসাহ িদয়ািছেলন -- কথামৃেত iহার uেlখ আেছ। iঁহার েবলঘিরয়ার uদয্ান বািটেত (8নং িব িট েরাড) ঠাকুর
uপিsত হiয়া েকশবচnd েসেনর সিহত সাkাৎ o আলাপ কিরয়ািছেলন।

েজাড়াসাঁেকা -- মহিষর্ েদেবndনাথ ঠাকুেরর বািড় -- বতর্মান িঠকানা 6/4, dারকানাথ ঠাকুর েরাড,

কিলকাতা-7। মথুরবাবুর সে ী ীঠাকুর ei বািড়েত মহিষর্র সে েদখা কিরেত আিসয়ািছেলন। িঠক েকান ঘের
সাkাৎ হiয়ািছল তাহা eখন জানা যায় না। 26-10-1884 তািরেখ কথামৃেত ei pস আেছ। বতর্মােন ei
বািড়িট o aনয্ানয্ বািড়gিল রবীnd েসাসাiিট o রবীnd-ভারতী িব িবদয্ালেয়র কমর্ েকnd।
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আিদ bাhসমাজ -- বতর্মান িঠকানা -- 55/1 রবীnd সরিণ, কিলকাতা-7। 1864 ী ােb মথুরবাবুর

সিহত ী ীঠাকুর eখােন আিসয়া েকশব েসনেক েবদীর uপর ধয্ানs aবsায় েদিখয়ািছেলন।

েজাড়াসাঁেকা হিরসভা -- ী ীঠাকুর eখােন কীতর্ন িনেত আিসয়ািছেলন। 18-12--1883 তািরেখ
িতিন sমূেখ তাঁহার সমািধs aবsায় েদহতয্ােগর সmাবনার কথা uেlখ কিরয়ািছেলন।

কাঁসািরপাড়া হিরভিk pদািয়নী সভা -- ডিbu িস বনাজর্ী sীট -- 13-5-1883 তািরেখ ী ীঠাকুর

ei সভার বািষর্ক uৎসেব মেনাহর সাঁi-eর ‘মান’ পালা-গান িনেত ভাগমন কিরয়ািছেলন।

বড়বাজার -- মােরায়াড়ী ভেkর বািড় -- 12 নং মিlক sীট। 20-10-1884 তািরেখ েদoয়ািলর

uৎসেবর সময় মােরায়াড়ী ভkেদর anকূট uৎসেব ী ীঠাকুর ভkসে eখােন আিসয়ািছেলন। oiিদন
ময়ূরমুকুটধারী-িবgহ দশর্ন o pসাদ gহণ কিরয়ািছেলন।

মিণলাল মিlেকর বািড় -- বতর্মান িঠকানা 82 নং eবং 120 নং রবীnd সরিণ, কিলকাতা-7। িসঁdিরয়া
পটীর bাhসমােজর সাংবৎসিরক মেহাৎসেব ী ীঠাকুর 26-11-1882 eবং 26-11-1883 তািরেখ eখােন
ভাগমন কিরয়া bাhভkেদর সিহত ভগবৎ pস o আহারািদ কিরয়ািছেলন। বতর্মােন ei বািড়িট ৈজন মিnর।
বািড়িটর সmুেখর aংশ েদাতলায় েযখােন ী ীঠাকুর আিসয়া িছেলন সংsার করার পর -- eখনo আেছ।

কলুেটালা: েকশব েসেনর াতা নবীন েসেনর বািড় -- ei বািড়েত ী ীঠাকুর anত diবার

আিসয়ািছেলন -- কথামৃেত uিlিখত আেছ। 1875 - 1877 ী ােbর মেধয্ েকান eকিদন hদেয়র সে
আিসয়ািছেলন eকথা 28-5-1884 তািরেখর িববরেণ কথামৃেত আেছ। eতdয্তীত 4-10-1884 তািরেখ
েকাজাগরী পূিণর্মার িদন েকশেবর মাতাঠাকুরানীর িনমntেণ ভkসে কীতর্নানn কিরয়া আহার gহণ কিরয়ািছেলন।
বতর্মােন ei বািড়িট হsাnিরত হiয়ােছ। aিত জীণর্ aবsায় eকতলায় eকিট ঘর মাt আেছ। বতর্মান িঠকানা
122িস, িচtর ন aয্ািভিনu, কিলকাতা-73।

কলুেটালার হিরসভা -- ী ীঠাকুর ei হিরসভায় িনমিntত হiয়া hদেয়র সে ভাগবত পাঠ িনেত
আিসয়ািছেলন। পাঠ িনেত িনেত ভােব আtহারা হiয়া ীৈচতেনয্র আসেন সমািধs aবsায় দ ায়মান হন।
বতর্মান িঠকানা -- কলুেটালা হিরভিk pদািয়নী সভা, 32-e িফয়ারs েলন, কিলকাতা-73।

রাধাবাজার েব ল ফেটাgােফর sুিডo -- ী ীঠাকুরেক সুেরndনাথ িমt eখােন ফেটা েতালা িকrেপ

হয় েদখাiবার পর ী ীঠাকুেরর দ ায়মান o সমািধs aবsায় ফেটা েতােলন।

েতিলপাড়া -- েছাট নেরেনর বািড় -- িঠকানা 33/e, েতিলপাড়া েলন, কিলকাতা-4। ী ীঠাকুর ei

বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। 13-6-1885 তািরেখ কথামৃেত iহার uেlখ আেছ।

শাঁখাির েটালা -- ডা: মেহndলাল সরকােরর বািড় -- িঠকানা -- 15 নং, মেহnd সরকার sীট,
কিলকাতা-12। ী ীঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ শাঁখাির েটালার ডা: সরকােরর ei বািড়েত তাঁহােক লiয়া যাoয়া
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হiয়ািছল। রামচnd দেtর ‘ ীরামকৃ পরমহংসেদেবর জীবন বৃtাn’ gেn (21শ পিরেcদ) iহার uেlখ আেছ।

িসঁdিরয়া পটী কাশীনাথ মিlেকর ঠাকুর বািড় -- বতর্মান িঠকানা -- 14, মহাtা গাnী েরাড, কিল7।
কাশীনাথ মিlেকর ei ঠাকুর বািড়েত পালাkেম পূিজতা ৺িসংহবািহনী েদবীেক দশর্ন কিরেত ী ীঠাকুর
eকবার আিসয়ািছেলন। চাষা-েধাপা পাড়ার মিlকেদর আর eক শিরেকর বািড়েতo ী ীঠাকুর ei েদবী দশর্েন
িগয়ািছেলন -- কথামৃেত iহা uিlিখত আেছ।

জানবাজার রানী রাসমিণর বািড় -- বতর্মান িঠকানা -- 13 নং, রানী রাসমিণ েরাড, কিলকাতা-87,

জানবাজাের রানীর বািড়েত আিসেল ঠাকুর ীরামকৃ ei েদাতলা বািড়িটেত বাস কিরেতন। তাঁহার বয্বhত
খাটিট eখনo আেছ। মথুরবাবুর pবলভিk িব ােসর ফেল ী ীঠাকুরেক aিধক সময় িনকেট পাiবার আকাkায়
তাঁহােক দিkেণ র হiেত লiয়া আিসয়া দীঘর্কাল েসবা কিরেতন। eকেt আহার, িবহার, eমনিক eকi কেk
শয়ন পযর্n কিরয়ােছন। ী ীঠাকুেরর সখীভাব সাধন কােল eখােন aনুি ত aেনক ঘটনার িববরণ ‘লীলাpসে ’
আেছ।

ময়দান a ল -- গেড়র মাঠ -- ী ীঠাকুর diবার eখােন আসার কথা কথামৃেত uেlখ আেছ। 21-9-

1884 তািরেখর িববরেণ আেছ eকবার েবলুন uড়ােনা েদিখেত আিসয়া eকিট সােহেবর েছেলেক িtভ হiয়া
গােছ েহলান েদoয়া aবsায় েদিখয়া ীকৃে র udীপন হoয়ায় িতিন সমািধs হiয়ািছেলন। িdতীয়বার 15-111882 তািরেখ uiলসন সাকর্াস েদিখেত আিসয়ািছেলন।

লাটসােহেবর বািড় -- বতর্মােন পি মবে র রাজয্পােলর বাসভবন। ময়দােবর utের ছয় eকর িবsৃত

জায়গােত iহা aবিsত। কিলকাতায় ী ীঠাকুর আিসেল hদয় তাঁহােক বড় বড় থামoয়ালা ei বািড় েদখান।
ী ীঠাকুর বিলয়ািছেলন, ‘মা েদিখেয় িদেলন, কতকgিল মািটর iট uঁচু কের সাজােনা।’ 9-3-1884 তািরেখ
কথামৃেত iহার uেlখ আেছ।

েফাটর্ uiিলয়াম -- রাজা তৃতীয় uiিলয়েমর নােম কিলকাতার ei েকlা গ ার পূবর্তীের aবিsত। iহা
aসম a ভুজাকৃিতর। আয়তন 5 বগর্ িকেলািমটার। iহার astাগার িবেশষ d বয্। মথুরবাবুর সিহত ী ীঠাকুর ei
েকlা েদিখয়ািছেলন। কথামৃেত 25-5-1884 তািরেখ iহার uেlখ আেছ। সংসারীর পেk ঈ েরর সাধন গৃেহ
থািকয়াi সুিবধাজনক। ei pসে গৃহেক েকlার সে তুলনা কিরয়া বিলয়ােছন, েযমন েকlা হiেত যুd কিরেল
েকlার aেনক সাহাযয্ পাoয়া যায়। পুিঁ থেত আেছ মথুরবাবুর সে িফটন গািড়েত ী ীঠাকুরেক আিসেত দশর্ন
কিরয়া িশখ ৈসনয্রা iংেরজ েসনাধয্েkর aধীেন েকlািভমুেখ গমন কােল পেথ astশst তয্াগ কিরয়া iuিনফমর্
পরা aবsােতi ‘জয় gr’ বিলয়া তাঁহােক ভুলুি ত হiয়া pণাম কিরয়ািছল। েসনাধয্k তাঁহার aনুমিত বয্তীত
তাহােদর erপ কােজর জনয্ p কিরেল, তাহারা utর িদয়ািছল iহাi িশখেদর grদশর্েন grর pিত dা
জানােনার িচরাচিরত রীিত। ‘েকlা’ শbিটর বয্বহার ী ীঠাকুর কেয়কেkেt কিরয়ােছন। দিkেণ র কালীবািড়েক
‘মা কালীর েকlা’ o বলরাম ভবনেক তাঁহার িdতীয় েকlা বিলয়া aিভিহত কিরয়ািছেলন।

eিশয়ািটক েসাসাiিট o যাdঘর -- তখনকার েব ল সুpীম েকােটর্র eক িবচারপিত সয্ার uiিলয়াম

েজানs 1784 ী ােbর 15i জানুয়াির ভারেত ঐিতহািসক গেবষণার জনয্ ei েসাসাiিট sাপন কেরন। eখােন
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eিশয়ার aেনক মূলয্বান ঐিতহািসক gn o পা িু লিপ eবং ptতtt, নৃতtt o pািণতেttর িনদশর্ন সংগৃহীত হয়
তাঁহারi pেচ ায়। pথমত egিলেক ol সুpীম েকােটর্ o িবিভn sােন ভাড়া বািড়েত রাখা হয়, পের 1808
ী ােb পাকর্ sীেট েসাসাiিটর নবিনিমর্ত ভবেন sায়ী ভােব রাখা হয়। 1829 ী াb হiেত ভারতীয়গণেক
েসাসাiিটর সভয্পদ েদoয়া হয়। িবিভn সমেয় সংsািটর নাম পিরবিতর্ত হiয়া aবেশেষ 1951 ী ােbর জুলাi
মাস হiেত iহার নাম হয় ‘eিশয়ািটক েসাসাiিট।’ ei েসাসাiিটর pেচ ােতi কিলকতা িব িবদয্ালয়, েমিডকয্াল
কেলজ, িজoলিজকয্াল সােভর্ aফ iি য়া, আিকর্oলিজকয্াল সােভর্ aফ iি য়া, iি য়ান িমuিজয়াম pভৃিত sািপত
হiয়ািছল। েসাসাiিটর িমuিজয়েমর িজিনসgিল iি য়ান িমuিজয়াম বা ভারতীয় েসাসাiিটেত sানাnিরত হয়।
1965 ী ােb ei িসসাiিটর নূতন বািড়িটর uেdাধন হয় eবং বতর্মােন ei েসাসাiিট grtপূণর্ জাতীয়
pিত ানrেপ েঘািষত। ীরামকৃ ei েসাসাiিটর িমuিজয়ম (যাdঘর) েদিখেত আিসয়ািছেলন। কথামৃেত iহার
uেlখ আেছ -- 2-3-1884, 9-3-1884 o 23-10-1885 তািরখgিলর িববরেণ। hদেয়র পরামেশর্ ী ীঠাকুর
তাঁহার শারীিরক বয্ািধর আরােমর জনয্ মােক বিলেত লিjত হন। বিলয়ািছেলন েসাসাiিটেত েদখা মানুেষর
ক াল েযমন তার িদয়া শk কিরয়া জুিড়য়া রাখা আেছ, েসirপ তাঁহার শরীরটা শk কিরয়া িদেল িতিন মােয়র
নামgণকীতর্ন কিরেত পািরেবন।
িমuিজয়ােম েদিখয়ািছেলন জােনায়ার পাথর (fossil) হiয়া িগয়ােছ। iহােত সাধু সে uপমা িদয়া
বিলয়ািছেলন, সাধুসে র ফেল মানুষo সাধু িহয়া যায়। eখােন ীরামকৃে র ভাগমেনর sৃিত রkার জনয্
েসাসাiিটর নূতন বািড়র চারতলার হল ঘের তাঁহার eকিট সুnর pিতকৃিত sািপত হiয়ােছ। pস ত uেlখেযাগয্
sামী িবেবকানেnর pিতo dা pকাশ কিরয়া েসাসাiিট তাঁহার eকিট pিতকৃিত sাপন o িবেবকানn aধয্াপেকর
পদ সৃি o aদয্াপক িনেয়াগ কিরয়ােছন। বতর্মান িঠকানা 1 নং পাকর্ sীট কিলকাতা-16। pধান ফটেকর
ডানিদেকর িপলাের ে তপাথেরর ফলেক েছাট akের েলখা আেছ (The Asiatic Society)

জগnাথ ঘাট o কয়লাঘাট -- ী ীঠাকুর জগnাথ ঘােট নািময়ািছেলন। ীম দশর্েন (15শ খে ) uিlিখত
আেছ। 27-10-1882 তািরেখ ী ীঠাকুর দিkেণ র হiেত েকশবচnd o bাhভkেদর সিহত sীমাের আিসয়া
গ াবেk ভগবৎ pস কিরয়ািছেলন। েসিদন কয়লাঘােট নািময়ািছেলন -- কথামৃেত uিlিখত হiয়ােছ।

আিলপুর িচিড়য়াখানা -- িশবনাথ শাstী মহাশেয়র sৃিত কথায় আেছ eকবার িতিন দিkেণ ের আিসেল

ী ীঠাকুর তাঁহােক িচিড়য়াখানার িসংহ েদখাiবার জনয্ aনুেরাধ কেরন। “িসংহ জগjননী েদবী dগর্ার বাহন”
বিলেত বিলেত তাঁহার মেধয্ eক aতীিনdয় aনুভিূ ত জাgত হiল। েসিদন শাstীমহাশেয়র জrরী কাজ থাকায়
িনেজ যাiেত পােরন নাi। সুিকয়া sীট পযর্n ী ীঠাকুরেক গািড়েত লiয়া আিসয়া নেরndনােথর দািয়েt তাঁহােক
িচিড়য়াখানায় পাঠান। কথামৃেত 24-2-1884 তািরেখর িববরেণ আেছ -- ‘িচিড়য়াখানা েদখােত লেয় িগছেলা।
িসংহ দশর্ন কেরi আিম সমািধs হেয় েগলাম। ঈ রীয় বাহনেক েদেখ ঈ রীয় udীপন হেলা। -- তখন আর aনয্
জােনায়ার েক েদেখ। িসংহ েদেখi িফের eলাম।’ pায় চিlশ eকর পিরিমত sােন ei িচিড়য়াখানােত aেনক
pকােরর বনয্ pাণীর সংgহ আেছ।

কালীঘাট মা কালীর মিnর -- ei মিnর pায় 350 বৎসর পূেবর্ িনিমর্ত। েপৗরািণক কািহনীেত েদবী

সতীর eকিট a িু ল eখােন পিড়য়ািছল। iহা িহnুেদর eকিট মহাতীথর্। ী ীঠাকুর ei মহাতীেথর্ কেয়কবার
মােয়র দশর্েন আিসয়ািছেলন। 29-12-1883 তািরেখ eখােন আসার কথা কথামৃেত uিlিখত আেছ। লীলাpসে
-- grভাব utরাধর্ 3য় aধয্ােয় আেছ কালীঘাট তীেথর্ ী ীজগদmােক দশর্ন কিরয়া আনিnত হiয়ািছেলন। েস
সময় স ী ভkেদর মেধয্ eকজনেক বিলয়ািছেলন ‘েদবsান তীথর্sান দশর্নািদ কের eেস েসi সব ভাব িনেয়
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থাকেত হয়। জাবর কাটেত হয়, তা নiেল oসব ঈ রীয় ভাব pােণ দাঁড়ােব েকন?’

কmুিলয়ােটালা -- মাsারমহাশেয়র ভাড়া বািড় -- লীলাpসে grভাব পূবার্ ধর্ (ঝামাপুকুের) 1ম
aধয্ােয় ী ীঠাকুেরর eখােন আসার কথা আেছ। েসিদন কেয়কজন মিহলা ভk দিkেণ ের তাঁহার দশর্েন
িগয়ািছেলন। েসখােন দশর্ন না পাiয়া ei বািড়েত আিসয়া ী ীঠাকুেরর দশর্নলাভপূবক
র্ তাঁহার সিহত কথাবাতর্া
বিলয়া ধনয্া হiয়ািছেলন। ী ীঠাকুর ei বািড়েত জলেযাগ o আহারািদ কিরয়া েসিদন দিkেণ ের িফিরয়া যান।

েবণীমাধব পােলর uদয্ানবাটী, িসঁিথ -- ী ীঠাকুেরর eখােন bাhসমােজর uৎসেব িতনবার

ভাগমেনর কথা কথামৃেত uেlখ আেছ (28-10-1882, 22-4-1883 o 19-10-1884)। eiসব িদেনর
uৎসেব বh bাhভেkর সে ভগবৎpস o কীতর্নািদ কিরয়া ঠাকুর সমািধs হiয়ািছেলন। বতর্মােন ei
uদয্ানবাটীিটর সমাজগৃহ, সেরাবর, uদয্ানসেমত 18 িবঘা জিম হsাnিরত হiয়া িবিভn pেট aেনক নতুন বািড়
িনিমর্ত হiয়ােছ। sানীয় ভkেদর pেচ ায় সমাজ pা েণর eকিট aংেশ েদড় কাঠা জিমেত eকিট েবদী িনিমর্ত
হiয়ােছ।

ঠাকুরেদর ৈননােলর pেমাদ কানন, িসঁিথ -- বতর্মােন eখােন Indian Statistical Institute
aবিsত। sামী দয়ানn সরsতী eখােন িডেসmর 1872 হiেত মাচর্ 1873 ী: পযর্n িছেলন। তখন ী ীঠাকুর
eকিদন কােpন িব নাথ uপাধয্ােয়র সে েসখােন িগয়া তাঁহার সিহত সাkাৎ কেরন।

কালী ডাkােরর বািড় -- শয্ামবাজার পাঁচ মাথার েমােড়র িনকট ei বািড়েত ী ীঠাকুর ভাগমন

কিরয়ািছেলন। ( ীম-দশর্ন 15শ খ )

সবর্ম লা মিnর, কাশীপুর -- iহার নাম “িচেt রী সবর্ম লা মিnর।’ িকnt ‘সবর্ম লার মিnর’ নােম

aিধক পিরিচত। ী ীঠাকুর ei মিnের কেয়কবার আিসয়ািছেলন। বতর্মান িঠকানা: 15/1, খেগন চয্াটাজর্ী েরাড,
কিলকাতা - 700002।

মিহমাচরণ চkবতর্ীর বািড় -- কাশীপুর েরােডর uপর িদয়া েযখােন Gun and Shell Factory-র

েরললাiন িগয়ােছ তাহার পূবর্সীমায় বসাক বাগােন মিহম চkবিতর্র uদয্ানবাটী িছল। ei বািড়েত ী ীঠাকুর
ভাগমন কিরয়ািছেলন। ী ীরামকৃ পুিঁ থ pেণতা akয় কুমার েসন ei বািড়েতi ীরামকৃ েক pথম দশর্ন
কেরন। ei বািড়র eখন েকান িচhi নাi।

কাশীপুর uদয্ানবাটী -- শয্ামপুকুর বাটী হiেত ডাkােরর পরমেশর্ unুk পিরেবেশ রািখবার জনয্
ভkগণ ী ীঠাকুরেক েগাপালচnd েঘােষর ei uদয্ান বাটীেত 1885 ী ােbর িডেসmর আনয়ন কেরন।
ী ীঠাকুর eখােনi 1886 ী ােbর 1লা জানুয়ারী আtpকােশ ভkেদর aভয়pদান কেরন। oi ঘটনার sরেণ
আজo pিত বৎসর 1লা জানুয়াির ‘কlতr’ uৎসব aনুি ত হয়। ei বাগানবাটীেত ী ীঠাকুর 1886 ী ােbর
16i আগs লীলাসংবরণ কেরন। পের eখােন ীরামকৃ মেঠর eকিট শাখােকnd sািপত হয়। বতর্মান িঠকানা -90 কাশীপুর েরাড, কিলকাতা - 700002।

কাশীপুর মহা শান -- ীরামকৃ েদেবর পূতেদহ ei শানঘােট 16-8-1886 তািরেখ ভkবৃn লiয়া
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িগয়া aিgেত আhিত pদান কেরন। oi sানিটেত eকিট sারক মিnর িনিমর্ত হiয়ােছ। iহার বতর্মান নাম -ীরামকৃ মহা শান।
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