
১
০
১
০
০
 

ন
্
ন
া
র
ন
া
ন
ত
র
ন
ন
ন
্
ন
ি
ন
ক
া
র
া
ন
া
ন
ি
ন
া
ল
্
র
ন
ি
ন
র
র
 

4 

সত্ীকিশোরা দাগ বানান 

শি: 

শ
ি
 

2.
 

স
স
 

০
১
০
৩
০
2
0
3
0
8
8
8
8
8
5
8
5
5
8
5
5
5
5
0
7
0
7
5
7
5
5
5
5
5
5
5
0
5
0
জ
ত
া
ত
 

/০০৮/৮০০০7০%1০8962060762 

প্ 



শ্র্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশান্ত্র-৪ 

॥ শ্রীন্রীরুষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥ 

শ্লীশাগাঁডায় বৈধব তীর্থ-গর্য্যটন 
(পঞ্নঃঘ দংদ্করণ) 

বৈষুব রিসাচ ইনট্রিটিউট হইতে 

শ্ীকিশোরী দাস বাবাছী 
কততুক্ত সম্পাদ্দিত ও প্রকাশিত 

শ্লীগীনিচাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম 
জগদ্গুরু ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর প্রীপাট 

স্্রীচৈতন্ ডোবা, পৌ:-হালিলহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ | 



প্রকাশক £ 

ঞ্রকিশোরী দাস বাহাজ? 
জগদ্গুর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর স্ত্রীপাট 
শ্রীচৈতন্যভোবা, হালিসহর, উত্তর চবিবশ পরগরণা । 
ফোন £ ২৫৮৫-০৭৭৫ 

সম্পাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত! 
পঞ্চম সংক্করণ 

শ্রীচৈতন্তাব্দ_-৫২৫ 
শ্রগুরু পৃথিমা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ 

£ প্রাণস্থান £ 
১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, 

শ্রীচৈতন্যভোবা-পোঃ হালিসহর,উত্তর ২৪ পরগণা । 
ফোন--২৫৮৫-০৭৭৫ মোবাইল. ৯৬৮১৭*৪৮+১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭ 

২. শ্রীশ্টামন্থন্দরানন্দ দেব গোস্বামী 
শরীমন্মহাগ্রভুর মন্দির নরপোতা৷ পোঃ তমলুক, 
পিন _৭২১৬৩৬ পুব মেদিনীপুর | 

তে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, 

৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা _৭০০*০৬ । 
ফোন--২২৪১-১২০৮ 

যা 8. কত 'টাকা সা 
মুদ্রাকর £ স্্রীত্ীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস-॥ শ্রীচৈতন্ত ভোব৷ ॥ হালিসহর 

উুমিকা 
মহাপ্রভ্ ভ্রীচৈতন্যদেব তার গুরু গ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান 

কমারছটে ( অধুনা নাম হালিসহর ) এসে - 

“সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি । 

লইলেন বহির্বাসে বসি এক ঝুলি ॥” 

১1১৫ ॥ চৈ? ভাঃ 

অনুগামী লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণবভক্ত তখন সেইস্থান থেকে পবিত্র মৃত্তিক। 

গ্রহণ করতে থাকেন এবং তারই ফলে গ্রীচৈতন্যাডোবার স্মষ্টি হয়৷. এই 

ডোবার অনতিদুরেই চৈতন্ততক্ত ভ্রীবাসের ভবন | দীর্ঘকাল এই পরম 

পবিত্র স্থান অবহেলিত থাকার পর বৈষ্ণব চা্ধয শ্রীন্রী ১০৮ স্বামী প্রাণকুষ্ 

দাস বাবাজী মোঠীত্ত মহারাজ এই মহাতী৫থের সংস্কীর করে এখানে 

প্ীমন্দির স্থাপন করেন এবং শ্রীপ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীল্লীনিতাইগৌর সেবা 

করতে থাঁকেন। ১৩৫৩ সালে তিনি নিত্যলীলা'য় প্রাবিষ্ট হবার পর থেকে 

তারই সুযোগ্য শিবা স্রীল্লী ১০৮ স্বামী শ্রীগুরুপদ দীঁজ বাবাজী মোহাত্ত 

মহারাজ এই সেবাট্কীর প্রাপ্ত হন । তারই চরণাশ্রিত সুযোগ্য সেবক 

ল্লীকিশোরী দাস বাবাজী বয়সে তরুণ হলেও বৈষ্ণব শীশ্গ্তানে যে প্রাবীণতা 

অর্জন করেছেন সে পর্চিয় লাভের আমার সুযোগ হয়েছে । ইতিপূর্বে 

প্রকাশিত তীর ভ্রী ্ীগৌতীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় গ্রন্থটিতে প্রীকিশোরী 

দাস বাবাজী ১০৮ জন শ'ললীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখকের প্রামাণ্য করিযা 

বর্ণনা করেছেন । প্রকীশিতব্য “শ্লী গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন গ্রন্থটিতে 

তিনি অবিভক্ত বঙ্গদেশের গৌন্ীয় বৈষ্ঞব তীর্থগুলির পৌরাণিক ইতিহাস 

প্রামাণিক শাস্ধ প্রমীণের উল্লেখসহ লিপিবদ্ধ করেছেন । এই সঙ্গে তীর্থ 

ভ্রমণকারীদের সাহাষ্যার্থে পশ্চিমবঙ্গের রেলপথের একটি মানচিত্রও 

দিয়েছেন । এই মানচিত্রে ৬৪টি স্টেশন চিহিলিত করে শতাধিক গৌড়ীয় 

বৈষ্ণব তীর্থ গমনের পথ নির্দেশ করা হয়েছে । গ্রন্থটির আর একটি বিশেষ 

হল 'পট নির্ণয় ( ললীখণ্ড নিবাসী রামগোপাল দাস রচিত ) এবং “পাট 

পধাটন' (অভির'ম দাস রচিত ) গ্রন্থ টির পাঠোদ্ধার ও প্রন? প্রকাশ । 



[না] 

অভিরাম দাসের “পাট পধ্যটন” ইতিপুর্ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 
শ্রঅধ্থিকা চরণ ব্রহ্মচারী একাশ করেছিলেন। “পাট নির্ণয়" গ্রন্থটি 
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজীই সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে ওকাশ করেছেন। 

১। আভিরাম দাসের পাট পর্ধাটন “পাট নির্ণয়ের" চম্বক। তিনি পাট 
পধ্যটনে লিখেছেন -- 

“পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার । তা৷ দেখি চুম্বক হইল নির্ধার ॥ 
পাট পর্যটন এই সমাপ্ত হইল । অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল ॥৮ 

গ্রন্থ পরিশি্টে লেখক তথ্য প্রমাণাদি সহ জীধাম বুন্দবাবনে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব কান্তি শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।দি বিগ্রহগণের অলৌকিক 
প্রকট বহস্তের উল্লেখ করেছেন । 

এক কথায় শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী রচিত এর ্ লীগৌড়ীয় বৈষ্ণব 
তীর্থ পর্যটন” গ্রন্থটি বৈষ্ণব পর্ধ্টনকারীদের পক্ষে একট অপরিহার গ্রন্থ- 
রূপে বিবেচিত হবে এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও স'হিত্য বিষয়ক গবেষকগণ ও 
বঙ্গের তীর্ঘস্থানগুলি সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানলাভ করবেন । সুধী ব্যক্তিদের 
কাছে গ্রন্থটি যথাযোগ্যভাবে সমাদৃত হোক এই প্রার্থনা জানাই। 

নীলরতন দেন 

প্রধান অধ্যাপক 

( বাংলা বিভাগ ) 

কল্যাণী বিশ্ববিষ্ঠালয়, কল্যাণী শ্লীকিশোরী দাগ বাবাজী 
গ্রন্থকার ) 
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আমার ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাছিরে কিছু কিছু জায়গায় 
ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে । সেই সঙ্গে ছুইট কুন্তমেলায় যাইবার সৌভাগ্য 
ঘটেছে । বন্ুদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ করবার আগহ ছিল। তবে 
কিছু কিছু জায়গায় ভ্রমণও করেছি । এমন অবস্থায় প্রকিশোরী দস 
বাবাজী মহাশয়ের পুস্তকখানির পাগুলিপি দেখে আমি ভ্রমণ বিষয়ে বিশেষ 
অঙ্গপ্রেরণা লাভ করি । ইতিপুর্ব বাবাজী মহাশয়কে এইরূপ একখানি 
পুস্তক লিখিবার জন্য বহুদিন অন্থুরোধ করেছিলাম । অধুনা গরন্থখানি 
প্রকাশ হইতেছে যেনে মনে খুবই আনন্দলাভ করলাম । এই গ্রন্থখানি 
শুধু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের নহে, ভ্রমণবিলাসী, তীর্থভ্রমণ পিপাসু ও বৈষ্ণব- 
তীর্থ মহিমা জিজ্ঞন্ু ব্যক্তিদের আশা! পূর্ণ করবে। বৈষ্ণব ইতিহাস 
সমীলোচকদের পরম উপাদেয় হবে। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৬৪টি ষ্টেশন 
চিহ্নিত করিয়া শতাধিক তীর্থে গমনের পথ নির্দেশ করায় গ্রন্থখানি 
বিশেষতঃ ভ্রমণশীলদেরকাছে দর্পণ সদৃশ হয়ব). আশা করব গ্রন্থখানি 
ভ্রমণশীলদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হবে । গ্রন্থখানির বুল গ্রচার কামন! 
করি। 

শ্রান্যাম নুন্দর চন্দ্র 

সীপ্রতাগরঞ্জন দি, ক্ছিনি, গাহি সরহষতী 
ইয়ুথ হোট্টেলস এসোসিয়েশন আব ইপ্ডিয়ার রাজ্য সম্পাদক 

এবং 

জাতীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য 

১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৬ 

দেশ দেখবার নেশায় হিমীলয় থেকে. কন্তা কুমারীকা। পথ্যন্ত ভারতের 

সর্বত্র আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু সত্যিকথা বলম্থে কি, ঘরের পাশে 

পশ্চিমবঙ্গের অনেক তীর্থ দেখ হয় নাই । কিন্তু পয়সা ব্যয় করে বু সময় 

নষ্ট করে, বহু কষ্ট করে দুরের বছ জায়গায় গিয়েছি । পশ্চিমবঙ্গের তীর্থ- 

গুলে! বিষয়ে কোন গাইড-বই নী থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কয়েকটি 

জায়গা ছাঁড়। কোথাও যাবার উৎসাহ পাই নাই। ্রমণ রসিক বন্ধুবর 

স্রীশ্যামনুন্দর চন্দ্র মহাশয় একদিন আমাঁকে বললেন_ আপনি তে! চির 

কোন জায়গ। বাদ দেন নাই, তাছাড়া একজন ভ্রমণ কাহিনী লেখক ] 

আপনার “আরব থেকে আরাবল্লী” “কাশ্মীরে কয়েকদিন” প্রভৃতি বই বহুল 

প্রচারিত। আমি আপনারে একটা বই দিচ্ছি পড়ে দেখুন কেমন লাগে । 

এ কথা বলে ই্নকিশোরী দাস বাবাজীর লিখিত “শ্রীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্ঘথ 

পর্যটন” বইটি দ্িলেন। বইটি পড়ে পশ্চিমবঙ্গের তীর্থগুলোর বিষয়ে 

খুবই উৎসাহিত হলাম এবং দেখতে দেখতে অনেকগুলো তীর্থ ৪ 

ফেললাম । তথ্যপূর্ণ বইটি পর্যটনের অপরিহার্য সাথী যা অজানা বু 

তথ্য জানিয়ে ভ্রমণকে করে তোলে রসমধুর। আশ। করি বইটি ভ্রমণ" 

বিলাসী ও তীর্থ ভ্রমণক!রীদের কাছে বিশেষ সমাদৃত | 

সত 2 



নিডিন গ্র-পরিক।র অভিমত 
দৈনিক বন্ুমতি : ২৫শে মাঘ, ১৩৮২ সাল। 

উত্ভিষ্যা ও সংকা প্টিমবঙ্গে ছড়িয়ে আছে বৈঝ্বতীর্ঘসমূহ | গ্রন্থকার শ্র/কিশেরী দাস. বাবাজী অক্লান্ত শৈধা_ও শ্রমের ছারা পশ্চিমবঙ্গ অবাস্থিত বৈঝ্বতীর্থ সমুহের পারিচয় পশ্চাদপটস্থিত ইতিবৃত্ত, পথ নির্দেশ গুভৃতি এই গ্রন্থে সংকলন করেভেন ৷ কোন্ স্টেশন থেকে কিভাবে তীর্থ- কেরে যাওয়া যায়, সে বিবরণ এবং ভীথের ইতিহাস থাকায় পধ্যটনকারী ভক্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে গ্রন্থটি অশ্ঠ পঠনীয় বলা যাঁয়। সাধারণ পাঠকদেরও গ্রন্থখানি কীজে লাগবে । ত৷ ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যে অনুরাগী ও জিজ্ঞান্ু পাঠকবৃন্দ এই পুস্তক থেকে রন তথা সংগ্রহ করতে পারবেন? পশ্চিম- বঙ্গের একটি মানচিত্রে তীথস্/নের নিকটবস্ত্ী ষ্টেশনগুলি চিহিতি কর! আছে। 

যুগান্তর-_-১৯শে ফাল্গুন,১৩৮২ সাল। 
এই গ্রন্থথানি শুধু বৈষ্ণব হম্্াবলক্কীদের নয়, ওএণবিলাসী তীর্থ ভ্রমন পিপাসু ও বৈষ্বতীর্যের মহিমা জিজ্ঞান্থ ব্যাক্তি দের কাছে বিশেষ মুলাবান। সুটীপত্রে বর্ণানুক্রসিক স্থানসমূহের ত'লিকা দেওয়া হয়েছে এবং গ্তোক স্থানের এতিহাসিক, ভৌগে।লিক এ বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে উদ্লেখা_ গুরুত্বের কথাও ওম।ণসহ উদ্ধত হয়েছে। গ্রস্থখনি পাড়িলেই বুঝ! বায় হ্রীকিশোরী দাস বাবাজী পুঙ্ঘানুপুঙ্খাভবে_বৈধবশাস্ত্ে স্থগাণ্ডিত ও ঙ।র অন্ুসন্ধিংসা যে এই গ্রন্থে রূপ পাইয়াছে, ইহা সমাদৃত হইবার যোগ্য । 

সত্যযুগ _.১০ই ফান্ুন, ১৩৮২ সাল। 
৷ লীনা বাংল! ও উদ্ভিস্তার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নানা নিদর্শন রয়ে গিয়েছে যার অধিকাংশ হয়তো৷ আজ বিশ্মৃতির গর্ভে । ঠিক এই সময়ে এই ধরণের একটি মূল্যবান পরিক্রমা গ্রন্থ রচনা করে লেখক সেই হারিয়ে যাঁওয়। স্মৃতিকেই তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েডেন। ুঙ্াগ্িপুঙ্ঘভাবে লেখক তৎকালীন ঘটনাবলী তুলে ধরে গ্রপ্চটির গুরুত্ব বাড়িয়েছেন | 

বৈধুব তীগ পর্যটনকারীদের কাছে বইাটর গুরুত্ব অপরিসীম | বৈষ্ঞবৎণ্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণারত গবেষকগণের কাছেও বইটি 
অপরিহার্যা বলে বিবেচিত হবে । 

-_- প্রকাশকের নিষেদন___ 
পতিত পাবন £ে মের ঠাকুর শ্রী +নিত।ই গৌরাঙ্গ কুন্দরের অহৈতুকী 

করুণাশক্তি বলে গৌড্রীয় বৈষ্ণব শাঙ্ছের চতুর্ঘ সংখ্যক পরীল্রীগৌড়ীয় 

বৈজ্ঞবতীর্ঘ পর্যটন” নামক : ন্থখালি গ্ুকাশিত হইল । 

ভীর্থবুল ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ ভগবা;নর লীলাভূমি । আর 
ভারতবর্ষই ভগবানের অতীব যস্থান। তাই যগে ঘগে ভগবান ভারত- 
বর্ষে প্রকট হইয়া অপ্পাকৃত লীলা কাশের মাধ্যমে ত্রিভুবন ধন্য 
করিতেছেন । তথাহি ভ্রীমদ্তগবতগীতাযাং -- 

যদা যদাহি ধর্নমন্ গ্লানির্ভবতি-ভারত | 

অভ্যু্থীনম্ ধর্মপ্য তদীআীনং শ্ছজামাহং ॥ 

পরিজ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্ষতাং । 
ধন্ম সংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ 

যখন বখনই ভারতবর্ষে ধর্দোতে গ্লানি উপস্থিত হয়, তথা বিশুদ্ধ ধর্ম 

সন্কুচিত হইয়। উপধর্মমোর অভূথান ঘটে, উপধর্তর প্রাবল্যে বিশুদ্ধ সা*কগণ 

অবহেলিত ও লাঞ্চিত হইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, অন্যায় ব্যাভিচারের 
গ্রাবল্যে জ'বজগত হাহাকার করিতে থ।কে $ ঠিক সেই সময়েই ভক্তবৎসল 
ভগবান ভক্তের আহ্বানে প্রকট হইয়া উপধর্মের বিনাশ করতঃ সাধুগণের 

রক্ষা করেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম স্থাপন করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন। 

এইভাবে যুগে যুগে প্রভু ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণ হইয়! 144 
লীল। করতঃ বনু স্থানকে তীর্থভূমিতে পরিণত করিয়াছেন এবং বিভিন্ন 
স্থানে লীলাকীন্তির প্রতীক রাখিয়া লীলাবৈচিত্র্যের এতিহ্য ঘোষণা করিতে 

ছেন। আর উক্ত স্থানগুলির দর্শন তৎসঙ্গে স্থানমাহাত্্য স্মরণ ও কীর্তন 

করতঃ শত শত পতিত পামর উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া চিদানন্দের কোলে আশ্রয় 
পাইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বয়ং ভগবানের পুর্ণ ও অংশ কালক্রমে 
লীলাযুগাবতারাদিগণ সে সকল স্থানে প্রকট হইয়াছেন। যেখানে প্রিয় 
পার্ষদসহ অপ্রারৃত লীলার প্রকীশ করেন; আর ঘষে সকল স্থানে পরম 

- ভাগবতগণ জন্ম গ্রহণ করেন ও সাধন ভজন করিয়াই ভগবৎ দর্শনাদি লাভ 
করেন ! সেই সকল স্থানগুলি যুগ যুগ ক্রমে সহামহিম তীর্থরূপে বিরাঁজিত 



টিবি 

০4৬ এতাদৃশ মহামহিম তীর্থগুলি দর্শন ও তাহাদের মহিমারাশি জ্ঞাত হইবার কাহার না বাঞ্ছ জাগে । আলোচ্য হস্থে কলিযুগ পাঁবনাবতার 8 শীকষচৈতন্ত মহাপ্রভুর লীলা বিজরিত মহামহিম তীর্ঘগুলির মহিমা 
কতন ও তৎসঙ্গে ভ্রমণ পথাদি নির্দেশের জন্য উদ্ভোগী হইয়াছি। 
হু কলিষুগ পাবন শ্ত্রীকষ্ণটৈতন্ত মহাগ্ুভু। তিনি কলিযুগের প্রারন্তে সব্বযুগের অবতারের ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া প্রকট হইলেন। সেই রব অধতারের ভক্তগণের অধিকাংশই বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকট হইয়া অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করতঃ বঙ্গদেশকে মহামহ্থিম তীর্থে পারিণত করি- রাম ৷ তাই প্রেমিক কবি ঠাকুর নরোত্তম গীতডন্দে বলিয়াছেন_- ক্লীগৌড়মগ্ল ভুমি যেব। জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্জভুমে বাস | গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, যে যায় ব্রজেন্দ্র সত পাশ ॥৮ 
গৌড়মগ্জল ব্রজমগ্ডল অভিন্ন । ব্রজের পার্ষদবুন্দই বঙ্গদেশে প্রকট হইয়া ব্রজের শ্্রীরাসবিলাসের ভাব উদ্দীপনে সংকীর্তন বিলাস করতঃ বঙ্গ দেশকে মহামহিম তীর্গক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন | বৈষৰ এতিহাসিকগণ অবিভক্ত বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। পশ্চিম পার্কে গৌড়- দেশ ও পূর্ব পার্কে বঙ্গদেশ আখ্যা দিয়াছেন । যথা! | 

এ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে - 
তবে প্রত কত আগ্ত শিল্যবর্গ লৈয়া। চলিলেন বঙ্গদেশে হরধিত হৈয়া ॥ 

তথাহি-- 

“শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া | 
নিম।ঞ্চি পণ্ডিত স্থানে পড়িবণ্ড গিয়া ॥৮ 

গৌড়দেশ বিষয়ক বর্ণন যথা -_. 

তথাহি - শ্রাচৈতন্য ভাগবতে - 
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে । 
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে ॥* 

১] 

তথাহি-শ্ত্রীভক্তি রত্বাকরে_ 

“নীলাচলে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের আদেশে । 

ধাত্রা কৈলা নিত্যানন্দদেব গৌড়দেশে ॥ 

কল হইতে গৌডদেশে প্রবেশিয়া । 
গৌড় পুথী প্রশংসয়ে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ 
গৌড়ভূমি বৈছে তাহা না হয় বর্ণন। 
বনু পুণ্য তীর্থের ষে মস্তক ভূষণ ॥ 

তথাহি-_ শ্রীচৈতন্ চন্দরোদয় নাটকে - 

“গৌড় ক্ষৌনী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতুংস 

প্রায়া যাসৌ বহতি নগরীং প্রীনবদ্ীপনামীম্।৮ 

শ্রমন্মহাও্ভুর লীলা প্রকাশের সহায়ক পাধদগণের অধিকাংশই এই 

গৌড় ও বগদেশে প্রকট হইয়াছেন। তীহাদের লীলাভুমিগুলিকে ইরাম- 

গোপাল দাস তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন । যথা - ধাম, পাট ও মহাঁপাট। 

তথাহি ্রপাট পধ্যটনে_- 

“ভ্রানবদ্ধীপ ধাম প্রভুর জন্ম হয়? কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয় ॥ 

একচাব্র জন্মভূমি খডদহে বাস। 

জ্রীনিত্যানন্দের ছুই ধাম জানিবা নির্যাস ॥ 

অদ্বৈতের ধাম শান্তিপুর হয় । . এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয় ॥ 

তথাহি__ পাট নির্ণয়ে _ 
“বৃন্দাবন মথুরা দারকী নীলাচল । নবদ্বীপ খড়দহ শাস্তিপুর স্থল ॥ 
কণ্টকনগর লঞ। কৃষ্ণচৈতন্টের ধাম | ভক্ত সহিত ইহা৷ সদাই বিশ্রীম ॥৮ 

ঁ ৫ রর 

“এক ছুই মোহান্ত যাহা পাট কহিয়ে। 

অনেক মহান্ত যাহা তাহা মহাপাট কহিয়ে ॥৮ 

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি নবদীপ ও সন্ত্যাস স্থান কাটোয়! 
শ্রীগৌরাপ্সের ধাম বলিয়া কথিত । একচাক্রায় জন্মগ্রহণ করিয়া খড়দহে 



লা 

বাস করায় এই ছুই স্থান প্রভু নিত্যানন্দের ধাম বলিয়া কথিত এবং শান্তি- পুরে প্রস্থ অদবোচাধ্যের বিহার ভমির কারণে ইহাকে অছৈতাচার্যের ধাম বলিয়া কীন্তিত হয়। একই প্র তিন মুক্তিতে বিহার করায় পঞ্চ স্থানকে গৌড়ীয় বৈষবের “ধাম” বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে.। আর যে স্থানেঃএক ছুইজন বৈষ্ণব অবতার করিয়াছেন সেই স্থানকে *্পাট” ও.যেখানে বনু বৈষঃবের অবস্থান ঘটিয়াছে সেই স্থানকে “মহাপাট” বলিয়া বর্জিত হইয়াছে ইতিপুবের জ্জাধুনিক কালের বৈষ্ণব গবেষকগণের অন্যতম পুজ্যপাদ স্ত্রীল হরিদ স দাস বাব জী মহারাজপ“গোড়ীয় বৈষব তীর্থ” নামক গ্রন্থে শ্রীগৌর পদাষ্কিত ভমিগুলির নির্দেশ প্রদান করিয়া যথাসম্ভব য।তায়াতের পথাদি নির্দেশ করিয়াছেন । অধুনা স্্রীগৌরুন্দরের পারিষদগণের মহিমারাশি অনুসন্ধানে সপার্ধদ দ্রীগৌরাদ্দের লীলা বিজড়িত বনু স্থানের অলৌকিক মহিমারাশি প্রাপ্ত হইয়া একাশে এর হইলাম । শ্বীগৌর ক্গদেবের সমসাময়িক ও পরবর্তী পার্দদগণ গ্রন্থকারে যে সকল স্থানের মহিমারাশি প্রকাশ করিয়াছেন সেই সকল প্রমাণ্য ্রন্থাবনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া স্থান ' শাহাত্মা প্রকাশে সচেষ্ট হইলাম । অগণিত গৌরাক্চ পাংদ ও ত'হাদের লীলাহুমিগুলি অসংখা ॥ স্্রীগীরাগ্ লীলা বিষয়ক গরন্থাবলী লুপ্রপ্রায়। তাহা সকলের মহিম। তৎসক্গে স্থানমাহাত্মা জ্ঞাত হওয়। অসম্ভব হইয়া পড়িয়"ছে, তন্মাধ্যে যাহাদের স্থান পরিচিতি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাদেরই উল্লেখ করিলাম এবং যে স্থানের মহিমা যতদুর [পাওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহাই বণন করিলাম | আধিভক্ত বঙ্গদেশের তীর্থ গুলিকে একত্রে অক্ষরাম্ক্রমিক সন্গিবেশিত করা হইল | পরিশেষে তীর্ঘগুলির জেলা- ভিত্তিক ভাগ করিয়। দেখান হইল । তৎসঙ্গে বর্ত-ন বাংলাদেশে বিরাজিত গৌড়ীয় বৈষব তীর্ধঘগুলির নাম নির্দেশ করা হইল । শুধু পশ্চিমবঙ্গের রেলপথের মানচিত্র প্রদান করিয়া তীর্থ 'ভ্রমণশীলগণের ভ্রমণের; সহায়ক হিসাবে পথ নির্দেশ করা হইল। পরে বিহার, উদ্ভিস্, বৃন্দাবন ও দক্ষিণ ভারতে বিরাজিত শ্রীগৌরা্গ লীলান্থানগুলির মহিমা! কীন্তিত হইল । 

[ওত] 

স্ত। লপ্তপ্রায় শ্রীধাম বূন্দাবনকে প্রকাশ করাই গৌঁডীয় বৈষ্ণবগণের অমর কীন্তি 

তথাহি__ র 

শ্রীজী থ। “জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । ব গোপাল রি দাস রঘুনা! 

রর নর 

এই ছয় গৌসাগ্রি যবে ব্রজে কৈলা বাঁস। 

রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা৷ করিলা প্রকাশ ॥ 

প্রীরূপ সনাতনাদি শ্রীগৌরাঙ্গ পাদগণ প্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থলী 

ও নিত্যলীলাময় শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট করিলেন । তৎসঙ্গে টি 

লীলাতত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া লুপ্ধপ্রায় না রর 

জগতে প্রচার করিলেন । শ্্রীধাম বুন্দ'ধনে গৌড়ীয় 7 47 রি 

জ্লীগোবিন্দ গোঁপীনাথ-মদনমোহনাঁদি গ্রীবিগ্রহগণের প্রক রি রর 

গ্রমণে বর্ধিত হইল | শেষে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভ্রমণ-পথ র্ তা 

আলোচ্য গ্রন্থে গোড়ীয় বৈষ্ণব তীর্ঘগুলির গমনাগমনেয় পথ নি টা 

হরিদাস দাসজীর গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ কর! হইয়াছে । দি 

ঘে স্থানকে ঘে জেলায় উল্লেখ করিয়াছেন অধিকাংশ ১ ২ 

স্থানকে সেই সেই জেলায় উল্লেখ করা হইল এবং টানা গো রি 

পথগুলি যথাসম্ভব অধুনা সুনির্দিষ্ট সৌজা পথ নির্দদ্য ্ দিন 

হইলাম | উৎকল ও মেদিনীপুরের মধ্যবর্তী গ্রভু না 7 

লীলাভমিগুলির ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ঘটতে রি ] কা / ৃ র রি 

সঙ্গে সঙ্গে দেশের সীমারেখায় কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় নয 

মঙ্গলাদি গ্রন্থের বর্ণনৈ উৎকলে বলিয়া কথিত স্থান 285 রে 

জেলার অন্তভূক্তি দেখা যায় । এইভাবে সপার্ধদ শ্রীগৌর লু রা 

বিজড়িত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলিব মহিমী ও গমনাগমনের 

বিচারের সাধামে বর্ণনা করিলাম । টাল 

গ্রন্থের প্রারস্তে শ্রীরামগোপাল দাসের লিখিত 'ভ্রীপাট 1৭৮ 

শ্লীমভিরাম দীর্সের লিখিত “ল্রীপাট পধ্যটন" নামক গ্রন্থদ্য় 



[১৪] 

করিয়া প্রকাশ করিলাম । উত্ত গ্রন্থ বৈফব ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ । 
ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি ও তীর্থের 
এতিহ্া রিশেষভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে। 

শ্রীপাট নিয় গ্রন্থের লেখক প্রীরামগোপাল দাসের বংশ পরিচয় যথা - 
তথাহি শ্রীরসকল্পবল্লী - ১ম কৌরকে- 

শ্টামাত্মজঃ ভ্রীমদনান্ুজোহহং যত্াদ্ রসকল্পবল্লীমূ॥” 
তথাহি_ তত্রেব ১২শ কো।রকে-_ 

চক্রপাগি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ। 
বৃন্দীবন চন্দ্রের সেবা করে পরম আনন্দ॥ 

তাহার তনয় চৌধুরী গঙ্গারাম। তার জোপুত্র হয় শ্ঠ।মরায় নাম । 
তাহার পুত্রের নাম হয়েন মদন রায় । ্ ** ক ॥ 

তাহার কনিষ্ঠ হইয়ে রামগোপাল নাম 1” 
শ্রীরামগোপাল দাস শ্রীখণ্ড নিবাসী প্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ঠাকুর নরহরির 

: শিপ শ্রীক্রপাণি মজুমদ'রের পুত্র নিত্যানন্দ। ভর পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী । 
তার পুত্র শ্যামরায়ের ছুই পুত্র, জ্োষ্ঠ মদন রায় ও কনিষ্ঠ শ্রীরামগোপাল 
দাস। ছুই জনই বৈষ্ণব লেখক। শ্রীরামগোপাল দাসের পুত্রের নাম 
ীতান্বর দাস। বৈষ্ণব সঙ্গীতে গীতান্থর দাসেব অবদান রহিয়াছে । 
শ্বীরামগোপাল দাসের গুরুবংশ পরিচয় যথা __ 

তথাহি তত্রৈব ৩য় কৌরকে-_ 
জয় জয় শ্ীমুকুন্দ দাস প্রীনরহরি। . জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্প মাধুরী 

জয় প্রভু কৃপা ময় ঠাকুর কানাঞ্রিঃ। 
ত্রিভুবনে যার বংশে তুলন। দিতে নাগ্রি ॥ 

জয় ভ্রীরাম ঠাকুর মদনমোহন নাম | তাহার তনয় পঞ্চ সব্বগুণ ধাম ॥ 
তার বংশ মোর ইঞ্ট ঠাকুর রতিকান্ত॥ রাধাকুষণ প্রেমদ'তা পরম নিতান্ত ॥৮ 

তথাহি _ তত্রৈব - 
শ্রীরাতিপতি চরণ যুগল করি সার। গোপাল দাস কহে গতি নাহি আর” 

[১৫] 

শ্রীখগুবাসী শ্রীনারায়ণ দ'সের পুত্র মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি দাস। 
কুন দাসের পুত্র রথুনন্দন । রথনন্দনের পুত্র রাকুর কানাই। ঠাকুর কানাইর ছুই পুত্র বংশী ও মদন | মদনের পুত্র রতিপতি (রতিকান্ত) ঠাক,র। 
বতিপতি ঠাক,রের শিষ্য রামগোপাল দাস। রামগৌপাল দাঁস শ্রীপাট 
নির্ণয় ভিন্ন চৈতন্য তত্বসার, দ্তীনরহরি শাখা নি, শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়, 
শ্রীরাধাকষ্ণ রসকল্পবদ্ী ও অষ্টরস ব্যাখা। প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি ১৫৯৫ শকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবন্পী ও ১৫১৭ শকে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থ 
রচনা করেন। 

শ্রীপ'্ট পধ্যটন গ্রন্থের লেখক প্লীঅভিরাম দাসের লিখিত শ্রীঅভিরাম 
শাখা নির্ণয় নামক আর একখানি গ্রন্থ দেখা যায়। তাহাকে কেবল মাত্র 
তাহার শ্রীগুরুদেবের নাম ভিন্ন অন্ত কোন পরিচয় জীনা যাঁয় না। 

তথাহি_ 
“ক্রত্রেশ্বর পাদপদ্প করি ধ্যান। সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম ॥৮ 

ভ্ীঅভিরাম দাসের কাল সম্পর্কে জান। না গেলেও তিনি যে শীরাম- 
গোপাল দ সের পরবর্তী তাহা তাহার লেখনী হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। 

তথাহি _ জ্ীপাট পধ্যটনে_- 

“পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার । : তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দীর ॥ 
পাট পর্যাটন এই সমাপ্ত হইল । অভিরা'ম দাস ইহা গ্রাথিত করিল ॥ 

এই প্রমাণে বুঝা যায় যে, *»পাট নির্ণয়" পরন্থের পরবর্তী লঈীপাট 
পর্ধাটন গ্রন্থখানি লিখিত হয়। স্ীপাট নির্ণয় এরন্থখানি দেখিয়া সংক্ষেপে 
'ভ্ীপাট পর্যটন" নামক গ্রন্থখানি রটনা করেন এবং তাহাতে কিছু কিছু 
নৃতনত্বের সমাবেশ করেন। শ্লীপাট পর্যাটন গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের ১৪৪০ গং পুঁগী। ১৩১৮ সালে পাহিতা পরিষদ পত্রিক'র 
দ্বিতীয় সংখায় প্রীঅস্থিকা চরণ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত হয় । শ্্ীপাঁট. 
নির্ণয় গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিতা পারিষদের ১৭৩৯ নং পুরী এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ৩৪৬৪ ও ৩৬৪৮ নং পুথী। উক্ত পৃ'হীত্রয় দেখিয়া! যথাসাধ্য 
বন্ধসহকারে পাঠোদ্ধার করতঃ প্রকাশ করিলাম |  শ্লীপাট নির্ণয় গ্রন্থের 



[১৬] 

পুঁখীএয়ের অধিকাংশ স্থলে মিল রহিয়াছে । শুধু মধ্যে মধ্যে একই অর্থ- 

বোধক বিভিন্ন ভাষ'র পরিবর্তন দেখা যায়। কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
পু'থীদ্ঘয়ের শেষভাগে কিছু কিছু বদ্ধিত বহিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরি- 
বদের পু থীটির লিখনকাল ১২১৬ সাল ও লেখক শ্রীআনন্দ চট্টরাজ। 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের পু'খীদ্ঘয়ের লিখনকাব ও লেখকের কোন নাম 
উল্লেখ নাই । 

শ্রীরামগোপাল দাসের লিখিত 'ভ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থথানির লিখনকাল 

সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ _ 

“সাত অঙ্ক শর ব্রহ্ম শকনরপাতি ।  মধুম।স সোমরার নবমী তিথি 

পরিপূর্ণ প্রেমাবেশে গ্রন্থের বর্ণন ॥” 

স'ত- ৭, অন্ক-_৯, শর ৫, ব্রন্না_-১, অস্কস্ত বামগতি | এই 

ন্তায় অনুসারে ১৫১৭ শকাব্দের চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে সোমবারে 

শ্রীরামগোপাল দাস 'ভ্রীপাট নিয়? গ্রন্থখানি রচনা সমাপ্ত করেন । উপ- 

রোক্ত ভনিতাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পু টিতে উল্লেখ নাই । কেবল 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পু'খী ছুইটিতে উল্লেখ রহিয়াছে। গ্রন্থের বর্ণনে 
চতুবিংশতি পাটের উল্লেখ রহিয়াছে । কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 

পু'খীটিতে ভরতপুরে বিরাজিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতুপ্ুত্র 
ভ্রীনয়নানন্দ মিশ্রের শ্রীপাটকে যোগ করিয়া মোট পঞ্চবিংশতি পাটের 

উল্লেখ রহিয়াছে । এখন নুধী পাঠকবৃন্দ আমার সরবানুরূপ ক্রুটী মার্জনা 
করিয়া গ্রন্থান্বদনে ধন্য হউন । 

প্রকাশ থাকে যে, আমি অতীব হতভাগ্য তাই শ্রীগৌড়মগ্ডলে বিরাঁজিত 

তীর্থগুলির অধিকাংশই দর্শন আমার সৌভাগ্য ঘটে নাই | কেবলমাত্র 
শাস্ত্র প্রমাণে স্থানমাহাঝ্ময সংগ্রহ করিয়া জাল হরিদাস দীসের প্রদগ্িত 

গমনাগমন পথ উল্লেখ করতঃ গ্রন্থখানি সমাপন করিলাম | জ্রীগৌড়মণ্ডল 
নামক মানচিত্রে ৬৪টি স্টেশন চিহ্নিত করতঃ তীর্থভূমিগুলির অবস্থিতি 
প্রদর্শন করা হইয়াছে । চিহ্িত স্থানগুলির প্রতি স্থানে স্মুতি আছে কিন! 

বল। ছুঃসাধ্য তবে ষে যে স্থানে দর্শনীয় স্মৃতি রহিয়াছে তাহ! গ্রন্থের বর্ণনে 
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উপলব্ধি হইবে । বিশেষতঃ আশান্িত যে সকল স্থ'নে স্মৃতি লুপ্ত হইয়া 

গিয়াছে ও যে সকল স্থানে শ্ৃতিগুলি টলমল অবস্থায় বিরাজিত রহিয়াছে 

তাহা৷ সুধী ভক্তমণ্ডলীর দুষ্টিপাতে ন্ুঘোগ্য সংস্কার সাধিত হইবে |” 

এতদ্বিষয়ক বর্ণনে আমা'র প্রত ক্রুটী থাকী। অসম্ভব নয় । যেহেতু আমি 

সপার্ষদ ভগৌরাঙ্গ এুন্দরেব প্রেমলীলা। বিষয়ক শাস্ত্র বিষয়ে অতীব 
অমভিজ্ঞ। তই অদোবদর্শী শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা তত্বাভিজ্ঞ বৈষ্বগণ ও 

সচ্গরয় পাঠকবুন্দ সমীপে সানুনয় নিবেদন + সকলে আমার জ্ঞান ও অজ্ঞান 

কুত সব্বববিধ ক্রুটি মাজ্জন। করিয়া কৃপাশীষ প্রদানে ধন্য করুন| আলোচ্য 

পরন্থথনি ভীগৌরপ্রেমানুরাগী সুধী ভক্তমগ্ডলীর গ্রহণযোগ্য তৎসঙ্গে তীর্থ- 
মণ ইচ্ছুক সুধীগণের সেবায় সহায়ুক হইলে এবং তীহা রা তীর্থদর্শন ও 

স্থানমাহাজ্ময কীর্ভন করতঃ তীর্থের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিলেই মাদৃশ 
দীনহীনের এই পরিশ্রম সফল হইবে । 

আলোচ্য গ্রন্থখণানির লিখন বিষয়ে কলিকাতা নিবাসী বাচছযন্ত্র ও 

সঙ্গীত পুস্তক বিক্রেতা এস, চন্দ্র এড কোং-র সব্বাপিকারী ভ্রমণবিলাসী 
শ্রীন্ঠামনুন্দর চন্দ্র মহাশয়ের সমীপে অশেষ কৃতজ্ঞ। তাহার অনুপ্রেরণায় 

উদ্ধদ্ধ হয়া আলোচা গ্রন্থখানির লিখনকার্য্ে হস্তক্ষেপ করি। আলোচ্য 

গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রণযনক্ষেত্রে বহুত সন্ধদয় ব্যক্তির সাহীষ্য ও সহানুভূতি 

প্রাপ্ত হইয়াছি ৷ পরম দয়াল প্রেমের ঠাকুর প্রীন্রীনিতাই গৌরা ্নুন্দরের 

তভয়পদারবৃন্দে তীহাদের সব্বান্ুৰূপ মঙ্গল কামনা! করিলাম | 

শ্রীশ্রাপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির নিবেদক 

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট স্ত্রীর বৈষ্ণবের কৃপাভিলাষী 

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃহালিসহর, দ্রীন__ 

কিশোরীদীস বাবাজী জেলা -চবিবশ পরগণী৷ (উঃ) | 



জাগা 
( পশ্চিমবঙ্গের রেলপথ ) 

অনচিব্রের গরিচয় 
যে সকল ষ্টেশনে নামিয়। গৌড়ীয় বৈষ্বতীর্থে যাওয়া যায়, মানচিত্রে “৮ 

এরূপ চিহ্নিত করিয়া ১. ২ ক্রমে নিম্নে স্টেশনগুলির নাম লিখিত হইল, 

তৎসঙ্গে তীর্থগুলির নামও লিখিত হইল এবং মানচিত্র বুঝিবার সুবিধার্থে 
এরূপ চিহ্িত করিয়া অ-আ ক্রমে কয়েকটি ষ্টেশন উল্লেখ করিলীম। 

যথা ১ জয়নগর মজিলপুর ষ্টেশন হইতে আদ্থুলিঙ্গ ঘাট তীর্থঘে যাওয়া 

যায়। 

* এরূপ বিহ্কে-অ. লক্ষীকান্তপুর, আ. ডায়মগ্ুহারবার, ই শিয়ালদহ 

ঈ--হাওড়া, উ - জলেশ্বর, উ চীকুলিয়া, এ - বীকুড়া, এ রায়না 

ও -আসানসোল, ৪ বারহারওয়া, ক-ফার,কা।  (উউ পশ্চিমবঙ্গ 

'ও উদ্ভিত্ত।র সীমা নায় অবস্থিত দুইটি গৌড়ীয় বৈষ্বতীর্ঘথ। ) 

বারাকপুর - শ্যামবাজার বাসপথে শ্যামবাজার ( কলিকাতা হইতে 

বরাহনগর এডিয়াদহ, পানিহাটা[সুখচর ও খড়দহে যাওয়া যাঁয়। তারকেশ্বর 

ষ্টেশন হইতে ২০এ বাসযোগে দীখরুইর ঘাট পাট হইয়া শ্রীপাট হেলন_- 

গৌরাক্গপুর_রাধ নগর. কৃষ্ণনগর - গোপালনগর-- কোটরা- বিল্লোক -- 

খানাকুল _অনন্তনগর ক্রমে ঠাকুর অভিরাম ও তীহার পারিষদগণের 

লীলা ভূমিতে যাওয়া যায়| তারকেশ্বর হইতে বাঁসে চৌতারা হইয়া ভঙ্গ- 

মোড়া ও শ্বে'ডালু এবং তারকেশ্বর হইতে বাসে আরামবাগ ॥ তথা হইতে 

বাসে গৌরহাটী ও বিষুপুর যাওয়া যায়| 

॥ নং স্টেশনের নাম ও তীর্থের নাম ॥ 

১) মথুরাপুর - অন্থুলিঙ্গ ঘাট ২) জয্মনগর মজিলপুর অথ্ুলিঙ্গ ঘাট 

৩) শাসন রোড -আঠিসারা ৪) বাডুইপুর আঠিসারা ৫) সোদপুর_- 

পানিহাটী ৬) খড়দহ খড়দহ ৭) বারাকপুর _ সীইবনা ৮) নৈহাটি__ 
কুমারহট্রট ৯) কীচরাপাড়া-_ কীচরাপাঁড়া ১০) শিল্ুরালী- সরডাঙ্জাঃ 

সুলতানপুর নুখসাগর ১১) পালপাঁড়া পালপাড়া ১২) চীকদহ__ 



[১] 
যশেড়া, বিষ্ণুপুর, বেনাপোল ১৩) বনর্গা-_ বেনাপোল ১৪) ফুলিয়া__ 
ফুলিয়া ১৭) শান্তিপুর শাস্তিপুর হরিনদী গ্রাম. ১৬) কুষ্ণনগর-- 
'দাগাছিয়া, বড়গাছি, শালিগ্রাম ১৭) নবদ্বীপ ঘাট--প্রীধাম নবহীপ 
১৮) যুড়াগাছা _ দোগাছিয়া, বড়গাছি, শালিগ্রাম ১৯) বেখুয়াডারি__ 
বিশ্বগ্রাম ২০) কাশিমবাজার সৈদাবাদ ২১) মুশিদাব'দ--কুমারপুর 
২২) জিয়াগঞ্জ _গান্তীলা ২৩) ভগবানগোলা _বুধরি, বাহাছুরপুর ২৪) 
লালগোলা_-গোয়াস, বোরাকুলি রায়পুর ২৫) শ্রীরামপুর - আকন! 
মাহেশ, চাতরা বল্পভপুর ২৬) চুঁচুড়া _ মালীপাড়া ২৭) ব্যাণ্ডেল-__ 
ভেছ্য়াগ্রাম, সপ্তগ্রাম ২৮) জিরাট _জিরাট ২৭) গুপ্তিপাড়া--গ্রপ্তিপাড়া 
৩০) কালনা, অন্ধুয়া মূলুক ৩১) বাঘন পাড়া বাদ্ধাপাড়া ৩১) সমুদ্রগড়- 
চম্পহট্র ( নবদ্বীপ) ৩৩) নবদ্বীপ ধাম--দ্রীধাম নবদীপ_ ৩৪) ভাগ্ডার 
টিকুরী--নামগাছি (নবদ্ীপ) ৩৫) পা 
অগ্রদ্বীপ ৩৭) দাইহাট --আকাইহাট 
পুর, কুলাই তকিপুর, বাইগনকোলা, যা 

টুলী _ চাকুন্দী_ ৩৬) অগ্রদ্বপ-_ 
৩৯) কাটোয়া-_কাটৌয়া,)উদ্ধারণ 
জিগ্রাম ৩৯) ঝামটপুর বহরান__ 

ঝামটপুর, টেএণা বৈগ্পুর ৪০) সালার-_নন্যাপুর, ভরতপুর ৪১) মালি- ৃ্ 
হাটা 'মালিহাটী ৪২) বাজার সাহু-_-কাঞ্চনগড়িয়া ৪৩) জঙ্গীপুর-_ 
রেএাপুর ৪৪) মালদহ - রামকেলি, মালদহ, জঙ্গলী টোটা ৪৫) সাগর 
দীঘি দেবগ্রাম 9৬) সাইথিয়া--একচাক্রা, বীরচন্্রপুর, কুগুলীতলা 
9৮) জ্ঞানদাস কীদরা_ কীদরা,&কেতুগ্রাম  ৪সীঘ্াচুন্দি ( উদ্ধারণ দত্তের 
শ্বিগ্রহ ) ৫০) রাখ শ্রীখণ্ড ৫১) কাইচর _ শীতলগ্রাম, কড়ই, 
মঙ্গলকোট ৫২) বালগানা _কোগ্রাম ৫৩) ভাটার _বেলুন ৫৪) বর্দমান 
বীরসিংহগ্রাম, আমাইপুরা, কাঞ্চননগর, দেন্ুড় পাতাগ্রাম, সোনামুখী 
৫৫) বোলপুর _ জলুন্দী,নান্ন,র, মঙ্গলডিহি, মুলুক ৫৬) পানাগড় -পানা- 
গড় ৫৭) শক্তিগড়_ধামাশ ৫৮) মেমারী_সীচডা পাঁচড়া, দেস্ুড়, 
পাতাগ্রাম ৫৮) আদি সপ্তগ্রাম__সপ্তগ্রাম ৬০) হরিপাল-_দীপাগ্রাম, 
তড়া অঁটপুর ৬১) তারকেশ্বর__হেলন, গৌরাজপুর, রাধানগর,্কষ্ণনগর 
গোপালনগর, কোটরা বিল্লোক, খানাকুল গৌরহা'ী, ভঙ্গমোডা, শ্বোডালু, 
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বিক্রমপুর ৬২) জৌগ্রাম _কুলীনগ্রাম ৬৩ বাগনান--পিছলদা ট 

মেছেদা-তমলুক ৫৬৫) পাশকুড়া তমলুক বগভী ৬৬) খড়গপুর পা 

কাশিয়াড়ী, গোপীব্পভপুর, বলবামপুর, ধারেন্দা, বাহাছুরপুর ৬৭). হিজল 

-হিজলী ৬৮) নারায়ণগ্ভ নারাধুণগড়. ৬৯) ঝাঁড়গ্রাম_ গোগীবল্পভ 

পুর ৭০) গভ়বেতা_ গড়বেতা ৭১) বিষুপুর বিষ্ণুপুর, দেউলি 

৭২) কৈুড়- কৈয়ড়। 

আলোচ গ্রন্থ সম্পাদনে ;নিম্নলিগ্িত গ্রন্থাবলী হইতে 

বিশেষ তথ্যাদি সংগুহীত হইল.। 

১। প্রীপাট পর্যটন. ২। এ্পাট নির্ণয় ৩ ॥ অভিরাম শাখা নির্ণয় 

৪1 প্রীচৈতন্ত ভাগবত €। শ্রীসাধন দীপ্রিকা, 1৬। শ্রীচৈতন্ত৷ চন্দ্রোদয় 

নাটক ৭। প্রীনরহরি শাখা নির্ণয় ৮। রঘুনন্দন শাখা নির্ণয়, ৯। 

শ্রীচৈন্ত চরিতামৃত ১০ । শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল (জয়ানন্দ) ১১। শ্রীপ্রীচৈতন্ত 

চরিতামূত ১২। শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবর্ী ১৩ । শ্রীগোবিন্বদীসের কড়া 

১৪। স্ত্রীগৌরগণোন্দেশ দীপিকা ১৫। প্লীঅভিরাম লীলামৃত১৩। প্রীসীতা 

চরিত্র ১৭। শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল. ৯৮ । ভীঅপ্ৈত প্রকাশ ১৯। ভ্রীমুরলী 

বিলাস ২০] শ্রীবংশীশিক্ষা ২১ | শ্রীপ্রেমবিলাস ২২। শরীভকতি রত্াকর 

২৩] ীনরোত্তম বিলাস ১৪। শ্ীতনুরাগবন্পী  ২৫.। স্রীরসিক মঙ্গল 

২৬। শ্রীকান্ৃতত্ব নির্ণয় ২৭। শ্রীভক্তমীল ২৮। শ্যামচন্দ্রোদয় 

২৯। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ প্রভৃতি | 

লও 



সুচীগ্র 
অ."'অগ্রদ্বীপ-১ অন্থুলিঙ্গ ঘাট ১ অনস্তনগর-৩ 

আ-.আকনা মাহেশ ৩ আকাই হাট-৪ আঠিসারা-৫ আমাইপুরা-৬ 
আন্ুয়ামুলুক-৬ আরোড়া-৬ আলমগঞ্জ-৭ | 

উ.-*উদ্ধারণপুর-৭ 

এ". একগাক্রা-৭ একর্বরপুর-৯ এডিয়াদহ-৯, এডুয়া-১০ | 

ক'''কালনা-১* কড়ই-৬ কাঞ্চনগডিয়া-১৭  কীচরাপাড়া-১৭ কাষ্ঠ 
কাটা-২* কাটোয়া ৯১ কুলীনগ্রাম-১৫ কুমারপুর-২৬ কুলাই-২৮ 
কুমারহট্-২৮ কোগ্রাম-৩৩. কীদরা ৩৪  কাঞ্চননগর-৩৪ 

কোটরা-৩৪ কষ্চনগর-৩৪ কৃষ্ণচনগর-৪৫ কানসেনা-৪৫ কৈয়ড-৪৬ 
কীঢাবনি-৪৬  কুগ্ুলীতলা-৪৭ কেতুগ্রাম-৪৮ কেন্দুঝুরি-৪৮ 
কাশিয়াডি-৪৯ কৃষ্ণপুর-২৪ | 

খ'খড়দহ-৪৯ খয়রাশোল ৫২ শ্রীখণ্ড৫৩ খানাকুল ৬০ খেতুরী-৬১ 
গ'"'গোগীবল্লভপুর-৬৫ গান্তীলা-৬৮  গোয়ান-৭, গোপীনাথপুর৭২ 

গুপ্তিপাডা-৭৪. গোঘাট-৭৪ গোপালপুর-৭৫ গোপালনগর-৭৫ 
গৌরহাটী-৭৮ গোসাপ্রি-৭১ গড়বেতা-৭৯ | 

ঘ.--ঘোড়াঘাটা-৮২। 

চ ''চক্রশাল ৮৩ চাতরাবল্লভপুর-৮৪ চুনাখালী-৮৫ | 
জ'''জলাপন্থ-৮৫ জাগেশ্বর--৮* জালুন্দী ৮৬ জীরাট ৮৪ 

জঙ্গলী টোট।-_৯০ 

ঝ"-"ঝামটপুর--৯৩ ট'"টেএা বৈগ্ধপুর ৯৩. টগরা1-৯৪ 
ত:**তড়া আটপুর --৯৪ তমলুক--৯৫ তকিপুর -৯৯ তালখড়ি ১০০ 
দ"'দণ্ডেশ্বর--১০০ দ্বীপাগ্রাম-১০১. দেউলি ৮১০১ দেনুড়--১০৩ 

দেবগ্রাম_-১০৪ দোঁগাছিয়া --১০৫ | 
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ধ-"'ধারেন্দা বাহাদুর ১০৫ ধামাস ১০৭ শ্রীধাম 'নবদ্বীপ'-.১০৮ 

অন্তরীপ-১১১ সীমান্ত দ্বীপ- ১১১ গৌক্রম---১১২ মধ্যদ্বীপ 

১১১ কোলদ্বীপ -১১৩ খতুদ্বীপ ১১৪ জাহদ্দবীপ--১১৪ 

মোদক্রম ছ্বীপ-১১৫ রুদ্রদ্বীপ-১১৬ কুলিয়া পাহাড়পুর-১১৭ 

চম্পহট--.১২০ বেলপুখুরিয়া-১২০  মামগাছি-১২০ : শ্ত্রীগৌরাঙ্গ 
ৃন্তি প্রকট রহস্য-১২০ নবদ্ধীপে শ্লীগৌরাঙ্গের লীলাস্থলী-১২২ 
নবগ্রাম-১৪২ নারায়ণগড়-১৪৫ নন্যাপুর ১৪৬ নৈহাটি-১৪৭ 
নান্,র--১৪৭ নুসিংহপুর--১৪৮ নারায়ণপুর-_২৪৮। 

প"**পানিহাটী--১৫ন পনাতীর্থ ১৫৬ পকুপল্লী ১৫৮ পাকমাল্যাটি 
১৫৯ পাছপাড়া_-১৫৯ পাঁটলা-- ১৬১ পাতাগ্রাম-_-১৬১ 

পানাকর - ১৬১ পালপাড়!--১৬২ প্রেমতলী-_-১৬৩ পোখুরিয়া 
১৬৫ পিছলদা ১৬৩ পৌলস্ত্য -২.৩ | 

ফ'.'ফুলিয়া ১৬৪ ফরিদপুর ১৫০ ফতেয়াবাদ ১৭০ । 

ব"'বাদ্বাপাড়া ১৭০ বিঞুরপুর ১৭১ বিষুরপুর ১৭৭ বীরসিংহ গ্রাম ১৭৮ 

বোরাকুলি ১৮৩ বরাহনগর ১৮৪ বলয়ামপুর ১৮৪ বুধরি ১৮১ 
বড় বলরামপুর ১৮৫ বড়গাঁছি ১৮৬ বড়কোলা ১৮৬ বড়গঙ্গা 

১৮৭ বসন্তপুর ১৮৮  বাইগনকোলা ১৮৮ বাঁকলা চন্দ্রদ্বীপ ১৮৯ 

বাহাছুরপুর রি বানপুর ১৯০. বিন্বগ্রাম ১৯১ বিন্ুপাঁড়ী ১৯১ 

বিক্রমপুর ১৯১ বীরভূমি ১৯২ বীরচন্দ্রপুর ১৯২ বুধইপাঁড়া ১৯৩ 
বুটুন ১৯৪ বেতুল্যা ৯৫ বেলুন ১৯, বেলেটি ১৯৫ বোধখানা 

১৯৫ বিল্লোক ১৯৭ বেনাপোল ১৯৯ বগড়ী---২০০ 

ভ.'*ভরতপ,র ২৮২ ভঙ্গমোডা ২০৩. ভিটাদিয়া ১০২ ভোদো ২০৬ 

ভাঙজগামঠ-.২০৪ | 
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ম-..মগুলগ্রাম২৭৯ মুনসবপুর-২৭৯ মুলুক২০৯  মন্গলডিহি-২১* 

মনুল1-১১৩ মল্লদেশ-১১৩. মহিনামুডি-২১৩ মথুরাগ্রাম-২১৪. মালি- 

হাটি ২১৪. মালীপাড়া-২১৪. যালদহ-২১৫  মঙ্গলকোট-২১৭ 

মীর্জাপুর-২১৮ 

ব.-'যাজিগ্রাম-২:৯ বশোড়া-২২২ 

র"""রামকেলি-২২৪ রায়পুর-২২৬ রাধানগর-২২৬ রেএাপুর-২২৬ 

রাঁজমহল ২২৭ রূপপুর-২২৮ রোহিনী-২২৮ রাজগড়-২২৯ 

শ...শীস্তিপুর-২২৯ শালিগ্রাম-২৩৩ শ্যামানন্দপুর-২৩৫ শীতলগ্রাম- 

২৩৬. শ্্রীহট-২৩৮.. শ্বোডালু-১৩৫  শীলডাঙ্গ! মনস্সুরপুর-১৪১ 

শিখরভূমি-২৪১ শ্রীভংহ-২৪৩ 

স-.সপ্তগ্রাম-২৪৩  সৈদাবাদ-২৫০  সুখসাগর-২৫০ সালিকা ২৫৩ 

সরডাঙ্গ! সুলতানপুর-২৫৩ সীচড়াপীচডাগ্রাম-১৫৩ সাইবোনা-১৫৪ 

সীতানগর-২৫৪ সোনাতলা-২৫৪ স্ুখচর-২৫৫ সৌনামুখী-২৫৫ 

হ.*-হুরিনদী গ্রাম-২৫৯ হেলনগ্রাম-২৫৯ হুসনপুর-১৬০ হিজলী-২৬০ 

হলদা৷ মহেশপুর ১৫৮। 

ঝিঃ ড্রঃ-অজ্ঞাত পরিচয় প্রাচীন তীর্থের সন্ধান, যাতায়াতের পথ, তীর্থের 

মহিমা ও কটো। পাঠিয়ে তীর্থমহিমা প্রচারে সহায়তা করুন । 

শ্রীকষচৈতন্ত চন্দ্রা শরণং 

শ্রীশীগৌতীয় বৈষষ তীথ-পর্ধ্যটন 

্ 
অগ্রদ্দীপ"**অগ্রন্বীপ বর্ধমান জেলায় অবস্থিত । হাওড়া ষ্টেশন হইতে 

ব্যাণ্ডে বারহারওয়! লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী অগ্রদ্ধীপ 
স্টেশন । তথা হইতে একক্রোশ উত্তরে শ্রীন্রীগৌরাক্গ কীর্তবনীয়া ও বৈষ্ঞৰ 

পদাবলী লেখক শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সেবিত শ্রীগোগীনাথ দেবের সেবা 

বিরাজিত। তথাহি ঈপাট নির্ণয়" 

“নুরধুনী পার গ্রাম অগ্রদ্ধীপ নাম । 

গোগীনাথ প্রকাশ যাঁহ। স্বয়ং ভগবান ॥ 

গোবিন্দ ঘোষ বানু ঘোষ আর মাধব ঘোষ | 

সে স্থান দেখিতে হয় পরম সন্তোষ ॥” 

তথাহি-**গ্রীপাট পধ্যটনে-" 

“মহাপাট অগ্রদ্ধীপ জানিবা ভক্তগণ | দুই তিন ভক্তবাসে মহাপাটাখ্যান ॥ 

অগ্রদ্ধীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম | এই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ ॥” 

প্রীগোবিন্দ ঘোঁষ, প্রীবান্ুদেব ঘোষ ও ভ্রীমাধব ঘোষ তিনভ'ই | তিনজনই 

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্তবনীয়া ও বৈষ্ণব পদীবলীর লেখক | তিন ভায়েরই 

অগ্রদ্ধীপে জন্মা হয় । এখানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সমাধি বিদ্ভমান। 

শ্লীগোবিন্দ ঘোষের বাৎসল্য প্রেমসেবায বশীভূত শ্রীগোগীনাথদেব অগ্ঠাপি 

চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে পুত্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ দিকার্ধ্য 
নিববাহ করিয়া থাকেন ! 

অন্ুুলিঙ্গ ঘাট..-চবিবশ পরগণা৷ জেলায় ছন্রভোগ গ্রীমের একটি গঙ্গা 
ঘাটের নাম অন্বুলিঙ্গ ঘাট । এ স্থান হইতে গঙ্গাদেবী শতমুখী হইয়া 

প্রবাহিত | শিয়ালদহ সাউথ রেলষ্টেশন হইতে ডায়মগুহারবাঁর রেলপথে 

বাডুইপুর জংশন | তথা হইতে লক্ষ্ীকান্তপুর লাইনে জয়নগর মজিলপুর 

স্টেশন | তথা হইতে ছুই ক্রোশ দক্ষিণে শতমুখী গঙ্গা প্রবাহিত | 



২ ীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ল্ীল্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ৩ 

জয়নগর মভিলাপুর-হইতে: কাশীনগর শ্মশান |. তথা: হইতে রায়দীঘির 
বাসে চক্রতীর্থ পেজে নামিতে হয়। .. লক্্ীকান্তপুর লাইনে মথুরাপুর 
স্টেশনে নামিয়া ৩ মিনিট হেঁটে ৮৯এ বাসে ক্ত্রীমতিগঙ্জা' বাসষ্টপে নামিয়! 
অন্ুলিঙ্গ শঙ্কর ৩/৪ মিনিটের পথ। অম্থুলিঙ্গ, ছত্রভোগ চক্রতীর্ঘ দর্শনীয় । 
চৈত্র মাসের শুর্লা প্রতিপদ চক্রতীর্থ মাধবপুর গ্রামে মন্দার মেল! ও 
গঙ্গান্নান অনুষ্ঠিত হয় । 

১৪৩১ শকান্দে ভ্রীমনমহাপ্রতু সন্মাস গ্রহণ করিয়া নীল চল যাত্রাপথে 
আটিসারা হইতে ছত্রভোগ গ্রামে আগমন করেন এবং এ স্থানের অধিপতি 
শ্রীরামচন্দ্র খানকে কৃপা করিয়া শতমুখী গঙ্গার ঘাটে প্লান করতঃ বহু 
অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। সেদিন প্রভু তথায় এক ত্রান্মাণ গৃহে 
অবস্থান করিয়া সপার্ষদে ভোজনাদি করেন এবং তৃতীয় প্রহর অবধি 
সংকীর্ত্তন বিলাস করিয়া ছত্রভোগবাসীগণকে ধন্ত'করেন। তারপর রামচন্দ্র 
খানের প্রদত্ত নৌকায় আরোহন করিয়া উক্ত ঘাট হইতে নীলাচল অভিমুখে 
রওনা হন। উক্ত ঘাটে অস্থুলিঙ্গ শঙ্কর বিরাজিত। : অ্ুলিঙ্গ শঙ্করের 
অবস্থিতির কারণেই উক্ত ঘাটের নাম অন্কুলিঙ্গ ঘাট । হখন ভগীরথ 
গল্গাদেবীকে লইয়া মর্তে আগমন করেন |. সেই সময় গঙ্গার বিরহে শঙ্কর 
ছত্রভোগে আগমন -করেন-এবং গঙ্গা যে স্থান হইতে শতমুখা হইয়া প্রবাহিত 
হইয়াছেন সেই স্থানে উপনীত হইলেন । 

অন্কুলিঙ্গ ঘ।টের যে ভাবে স্থপ্টি হইল সে সপ্ধন্ধে গ্রীচৈতন্ত.ভাগবতের 
উক্তি-| বথা::- 

“পুবেধ ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন। গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ ॥ 
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া । শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া ॥ 
গঙ্গারে দেখিয়া শির সেই ছত্রভোগে | বিহ্বল হইলা অতি গ্গ। অনুরাগে ॥ 
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল । জলরূপে শির জাহ্কবীতে মিশাইল ॥ 
জগম্মাতা জাহ্বাও দেখিয়া শঙ্কর । পুজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তার ॥ 
শিব. ষে জ।নেন গঙ্গা ভক্তির মহিমা । গঙ্গাও জানেন শিবভক্তির যে সীমা । 
গঙ্গাজল স্পর্নি-শিব হৈল জলময় |  গঙ্গাও পাইয়া শিব করিল বিনয়॥ 

জলবূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে ৷ “অন্ুুলিঙ্গ ঘাট'করি ,ঘাঁষে সর্বজন ॥ 

গঙ্গা শিব গ্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম । হইল পরম ধন্ মহাতীর্থ নাম ॥ 

তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর | পাইয়া চৈতন্য চন্দ্র চরণ বিহার ॥ 

এইরূপে শ্রীমন্মহা প্রভূ সপার্ধদে ছত্রভোগ গ্রামে আগমন করতঃ স্নান পান 
ও সংবীর্ভন এীশবর্য বিলাসাদির মাধ্যমে অন্থুলিঙ্গ ঘাটকে মহামহিম তীর্থ 
পরিণত করেন । 

অনন্তনগর-_অনন্তনগর হুগলী জেলায় খানাকৃলের নিকট অবস্থিত। 

খানাকুল হইতে বাসে যাওয়া যায়! তথায় অভিরাম গোপালের শিল্ঠ 

ভ্রীহীর! মাধবের শ্রীপাট । 

তথাহি শ্রাঅভিরাম শাখা নিয়ে 
“হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্ত নগর ॥” 

না 
আকনা মাহেশ-_আকনা মাহেশ হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া 

স্টেশন হইতে হাওড়া-ব্যাণ্ডেল রেলপথে শ্রীরামপুর ষ্টেশন । তথা হইতে 

এক ক্রোশ দক্ষিণে গ্রীজগন্াথদেবের শ্রীমন্দির বিরবাজিত | এখানে ছাদশ 

গোপালের অন্যতম কমলাকর পিগ্পলাই এবং প্রভু নিত্যানান্দের পুত্র বীর- 

ভদ্দের শ্বশুর ও কমলাকর পিগঞ্লাইর জামাতা শ্রীন্ুধাময়ের 'ভ্রীপাট। 

মাহেশের রথযাত্রা ও ন্নানযাত্রা সর্বজন প্রাসিদ্ধ | 
তথাহি--শ্রীপাট পধ্যটনে__ 

“আকনা মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি | 

কমলাকর পিগ্পলাই এই সে নিশ্চিত ॥৮ 

এই কমলাকর পিগ্পলাই প্রভু নিত্যানন্দর পারিষদ দ্বাদশ গোপালের একজন 

তথাহি-_-শ্রীনিত্যানন্দর বংশ বিস্তারে ॥ 

“মাহেশ নিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধচিত। 

বিষ বৈষ্ণবের পুজা তার নিত্য কৃত্য ॥ 
অুধামফ নাম পিপ্লাইর জামাতা | 

বিদ্যুন্মাল। নামে হয় তাহার বণিতা ॥ 



৪ ্বীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যধন 

শ হওয়ায় সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া গ্রামবাসী বিপ্র- 
গণকে স্বগৃহে আহ্বান করতঃ মহাসমীদরে ভোজনাদি করাঁইলেন এবং 
তাহাদিগকে গৃহ সম্পদাদি সমস্ত বিতরণ করিলেন। . অবশিষ্ট কিছু ধন 
শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগের জন্য সঙ্গে লইলেন । এদিকে সেই সময় জগন্নাথ 
দর্শনে গমনোন্মুখ গৌনয় বৈষ্বগণ তথায় উপনীত হইলেন । নুধাময় 
মহানন্দে তাহাদের সঙ্গে ক্ষেত্রপথে রওনা হইলেন। তারপর নীলাচলে 
শ্রীজগন্নাথদেবের সমীপে কতকাল অবন্থীনের পর বিপ্র সুধাময় সমুদ্র 
প্রদত্ত এক দিব্য কন্যার লাভ করিলেন । সেই কন্ঠারত্বে পালন করিয়া 
সমুদ্রের আদেশে ও সহায়তায় প্রভূ বীরভদ্রের করে সমর্পণ করেন। 

এখানে ঠাকুর অভিরামের শিশ্ত গোপ।ল দাসের নিবাস ছিল । 
তথাহি_শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় _. 
“মাহেশ গ্রামেতে বাঁস গোপাল দাস ন'ম।” 

এখান হইতে অদূরে চাতরা বল্পভপুরে স্্রীরাধাবল্লভ জীউ বিরাজিত । 
সম্ভবতঃ বর্তমা নআকনা মাহেশ ও চাঁতরা বর্পভপুরাদির মিলিত নাম 
রামপুর । 

আকাই হাট--আকাই হাট বদ্দমান জেল!য় অবস্থিত । হাওড়া ষ্টেশন 
হইতে ব্যাণ্ডেল - বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়ার মধাবর্জী 
দাইহাট স্টেশনে নামিয়া এক মাইল পুর্ববদিকে মাধাইতলা ॥ তথা হইতে 
অর্ধ মাইল দক্ষিণে শ্রীল কাল! কষ্খদাসের প্রীপাট বিরাজিত। 

তথাহি-শ্রীপাট পর্যটন- »আকাইহাটে কাল! কষ্ণদীসের বসতি । 
কালা কষ্চদাস শ্রীনিত্যানন্দ পাদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম । কালা 

কুষ্দাস শ্রীমন্মহা প্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে সঙ্গে গিয়াছিলেন ৷ এখানে 
শ্রীরঘুন্দনের শি শ্রীকষ্্দাস ঠাকুরের ক্রীপাট । 

তথা হি-_শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণরে-_ 
“আকাই হাটে ছিল শাখা কৃষ্ণদাস ঠ'কুর | 
বাটাতে বসিয়া পাইল প্রভুর নূপুর ॥৮ 

৬৩১০ 

ভ্রীশ্বীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ৫ 

তথাহি_শ্রীপাট নির্ণয়ে 
'আকাই হাটে আছিলা ঠাকুর কৃষ্ণদাস। 

আকাইহাটে রঘুনন্দনের শ্রীচরণের নূপুর পড়িয়াছিল | তখন প্রীঅভি- 
রাম ঠাকুর শ্তীরঘুনন্দনকে দর্শন করিবায় জন্য গ্রীখণ্ডে আগমন করেন, 
মে সময়ে রথুনন্দনের পিতা শ্তীমুকুন্দ দাস নিজ পুত্রকে না দেখাইলে 
প্রীভিরাম ঠাকুর বিফল মনোরথ হইয়া! নিকটবর্তী বড়ডাঙ্গা? নমেক স্থানে 
গিরা উপবেশন করেন | তথায় প্রীরবুনদন গিয়া মিলিত হন। উভথের 
মিলন -বিলাসকাঁলীন শ্ীচরণঝণড়িতেই আকাই হাটেতে গিয়া নূপুর 

পতিত হইল । 

তথাহি--চরণ ঝাড়িতে, নুপুর পিল, আকাই হাটেতে যাঞা” 

এখানে শ্রীকালাকৃণ্জ দাসের সমাধি রহিয়াছে এবং “নূপুর কুণ্ড” নামে 
একটি ছোট পু্ষরিণী রহিয়াছে । 

আঠিস।রা _আঠিসারা ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ সাউথ 
স্টেশন হইতে ডায়মগ্ুহারবার রেলপথে বাডুইপুর ষ্টেশন নামিয়া ১ই মাইল 
দুরে বাঁড়ুইপুর পুরাতন বাজারে শীখারিপাড়ার পূর্বদিকে অবপ্থিত শ্রীল 

অনন্ত আচার্যের শ্রীপাট ডায়মণ্ুহারবার রেলপথে "শাসন রোড" ষ্টেশন 

নামিয়া ৫ মিনিটের পথ বাডুইপুর বাজারের নিকট অবস্থিত। গড়িয়া 
হইতে ৮০ অথবা ৮০এ বাসে বাড়ুইপুর বাজার নামিতে হয় । শ্ীমনমহা প্রভূ 
সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া ১৪৩১ শকাব্দে মীঘমাসে 

নীলাচল যাত্রাপথে আঠিসারা গ্রামে শ্রীঅনন্ত আচাধ্যের ভবনে সপার্ধদ 
পদার্পণ 'করেন। তথায় আতিথেয়ত। গ্রহণ করতঃ সর্বরাত্রি কৃষ্ণকথা! 
প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ছত্রভোগ পথে রওন! হন | 

তথাহি-_শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে 

সেই আঠিসারা গ্রামে মহাতাগাবান। আছেন পরমপাধু শ্রীঅনন্ত নাম ॥ 
রহিলেন আসি প্রভু তাহার আলয়। কি কহিব আর তীর ভাগ্য সমুচ্চয়ে ॥ 
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আমাইপুর _ আ মাইপুরা বদ্ধমান জেলায় অবস্থিত । | বর্ধমানের 
সন্সিকটবর্তী একটি গ্রাম ।  ( তথাহি--'গ্রীচৈতন্য মলে জয়ানন্দ কৃত ) 

বর্ধমানের সন্মিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে আমাইপুরা তার নাম ॥ 

এখানে শ্রীটৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত গদাধরের শিশ্য জয়ানন্দ 
মিশ্রের জন্মভমি। শ্রীমন্মহাগ্রভূ দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া 'জোর্ঠমাসে তথায় 
প্রিয়তকত স্ুবুদ্ধি মিশ্রের ভবনে পদার্পণ করেন । স্ুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ 
তখন অতীব শিশু ॥ তখন তাহার নাম “গআ” ছিল। মন্বহপ্রভু 
স্রীমুখে তাহার নাম 'জিয়ানন্দ' রাখেন । 

আন্বুয়া মূলুক__ আব্বুয়া মূলুক বর্দমান জেলায় অবস্থিত। শ্্রীপাট 

অদ্বিকী কালনার নিকটবর্তী স্ান, বর্তমান নাম প্যারীগঞ্জ | ব্যাণ্ডেল 
বারহারওয়! লুপ রেলপথে, ব্যাণ্ডেল-কাটোয়ার মধ্যবর্তী কালন! স্টেশনে 
নামিয়া কালনার বাস গ্যারেজ হইতে বাসে প্যারীগঙ্গ নামিতে হয়। 
এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ আবেশ মৃগ্তি সলীনকুল বরন্গাচারী পাট । 

তথাহি_ শ্রীচৈতন্য চরিতামুতে 
আব্বা মুলুকে হয় নকুল তরন্গাচারী | পরম বৈষ্ণব তিহ বড় অধিকারী ॥ 
গৌডুদেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল । নকুল দ্বদয়ে প্রভু আবেশ করিল । 
শীমনাহাপ্রভু গৌড়দেশবাসীগণকে উদ্ধার কবিবার জন্য নকুল ব্রশচারীর 
দেহে আবেশ করিলেন ॥ হঠাৎ নকুল ব্রহ্মচারীর 'দহে গৌরাগ্গ আবেশ 
ঘটায় তিনি মোহগ্রান্তের মত প্রেমাবেশে হান্ত-নৃত্য গীত ও ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন । গৌড়দেশবাসীগণ তীহার প্রকাশ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন 
করিয়া পরিতৃণ্ত হইলেন এবং তাহার শ্রীমুখে কষ্ণনামামৃত শ্রবণ করিয়া 
প্রেমাঝিষ্ট হইতে লাগিলেন | শিবানন্দ সেন এই বার্তা শ্রবণ করিয়া তথায় 
গমন করিলেন এবং তাহার মহিমাকে পরীক্ষা করিয়া সমাক উপলব্ি 
করিলেন | 

আরোড়া_আরোড়া বাংলাদেশে অবস্থিত । রাজসাহী শহর হইতে 
৭/৮ মাইল উত্তরে ও বগুড়া জেলার সদর প্রেশন হইতে ৮ মাইল দূরে 

ল্লীশ্লীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবালীর্থ পর্যাটন ৭ 

করতো'য়া নদীর তীরে মহীস্থানগড়ের নিকটবর্তী আরোডা৷ গ্রাম আলস্ষিত | 
এখানে গদাঁধর পঞ্চিতের প্রশিষা ও উদ্ধব দাসের শিষ্য “রসকদন্ব' গ্রন্থের 

লেখক কবিবল্লভের জন্াস্তান |. তথাতি_ লীকসকদন্বে_ 

করতোয়! তীর মহাস্থ্ানের সীপে ৷ আরোগ্চা গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে? 

আলমগপ্জ--আলমগঞ্জ মেদিনীপুর জেলায় ভআবস্থিত ! প্র শ্ামানন্দের 

লীলাভূমি | এখানে প্রভু শ্ঠা্সানন্দ ুবিবালা? নামক ষবন রাল্সীকে উদ্ধার 

করেন ॥ বড কৌলাগ্রামে মহামহোৎসব কালীন 'এী দেশাধিপতি হিরিবালা। 

ন'মক যবন রাঁজা উৎসব দর্শনে আগমন করেন | সেকালে প্রভ্ শ্যামানন্দের 

অলৌকিক মহিমা দর্শনে সুগ্ধ হইয়া চরণে শরণ লইলেন |  প্রভ শ্যামানন্দ 

এসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়। যবনগ্রতে গমন করিলে যবনরাজ বলিনলন, 

আপনি এখানে মহোঁৎসব করুন, যত বায় হইবে আমি সমস্ত বহন করিব 1” 
তথাহি-_ল্লীরসিক মঙ্গলে - 

“মেদিনীপুরে সে আলমগঞ্জঙ্গীন | তার মধ্যে মহোৎসব জ্িল নিদান ৮ 

প্রভ্ শ্ঠামানন্দ তথায় তিন দিন 'তিন রাত্রি অবস্থান পর্বক মহামাহীৎ- 
সব অন্নষ্ঠান করিয়া যবন রাজাকে ধন্য করিলেন 

্ 
উদ্ধারণপুর-_উদ্ধারণপুর বদ্ধমীন জেলায় অবস্থিত | এখানে শ্ীনিত্যানন্দ 
পার্ধদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্তের গ্রীপাট ৷ কাঁটোয়া ষ্টেশন 

এর পুবের্ব কাটোয়া ঘাট (অজয়-গঙ্গার মিলনন্তান) হইতে পানসীতে চাপিয়া 
উদ্ধারণপুরের ঘাটে নাঁমিতে হয় । তথা হইতে অতি সন্নিকটে উদ্ধীরণ দত্তের 

স্টান | তথায় উদ্ধীরণ দত্তের সমাধি বিদ্যমান | সেখাঁনক'র সেবা বর্ত- 

মানে কাটোয়া আহম্মদপুর রেলপথে পাঁচুন্দি ষ্টেশনের একক্রৌশ দূরে 

বনোয়ারীয়াবাদের দানি সমন্দ বাহাদুরের যাজবাঁটীতে বিরাঁজিত | 

৫ 
একচাত্রা।-_ একচাক্রা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-আসানসোল 
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মেইন লাইনে খানা জংশন । খানা নলহাটি রেলপথে আহম্মদপুর-নলহাটির 
মধ্যবর্তী সাইথিয়া ও রামপুর হাট স্টেশনদ্য়। উত্ত ছুই স্টেশনে নামিয়া 
ধাসযোগে বীরচন্ত্রপুর নামিয়া ৪/৫ মিনিটের পথ। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ. 
দেবের অভিন্ন কলেবর প্রভু নিত্যানন্দের প্রকটভূমি।  একচাক্রা গ্রাম 
মৌড়শ্বর শঙ্কর বিরাজিত। এই একটাক্রা ধামই “বীরন্দ্রপুর” নামে খ্যাত 
হম। আর জন্মভূমি স্থান গর্ভবাস নামে খ্যাত হয় ॥ এখান হইতৈ ৫ 
মাইল দূরে প্রভু নিত্যানন্দের 'কুগুলী দলন লীলাভূমি কুগুলীতলা৷ অব- 
গ্িত। একটাক্রা সম্বন্ধে বর্ণন এইরূপ | যথা 

তথাহি -শ্রীভক্তি রত্ভাকরে _ 
“একচাক্রা গ্রাম নাম বহুকাল হৈতে। বনবাসে পাগবাদি ছিলেন এথাতে ॥ 
এ প্রদেশে ছিল ছুষ্ট রাক্ষস অসুর । যে সভে পাগুব পাঠাইলা যমপুর ॥ 
কহয়ে প্রাচীন এ পরম পুণ্যস্থান ॥ এ গ্রামেতে অনেক দেবের অধিষ্ঠান ॥ 
তথাহি _শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে। - “একচাক্রা নাম গ্রামে মৌড়েশ্বর যথি ॥” 

১৩৯৫ শকানে প্রভু নিত্যানন্দ এই একচাক্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 
ত'হার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতীর নাম পদ্মাবতী । হাঁডাই 
পাণ্ডিতের সাতজন পুত্রের মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ সকলের জোষ্ঠ। নিত্যানন্দ 
সব্বাননদ, বরদ্মানদ, পূর্ণানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ এই সপ্তজন হাড়াই পঞ্ডিতের 
পুত্র। প্রভু নিত্যানন্দ প্রকট হইয়া বৃন্দাবন লীলাব ন্যায় এক চাক্রাধামে 
বিহার করিতে লাগিলেন এবং ব্রজভাবোদ্দীপনে পুর্ব লীলান্ুক্রমে দ্বাদশ 
বসর বয়স পরাস্ত শিশুগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতঃ প্রত অপ্রাকৃত লীলার 
প্রকাশ করেন ১৪০৭ শকাবধে স্রীমনহা প্রভু নবধীপে জন্মগ্রহণ করিলে 
অন্তরে জানিয়া প্রন নিত্যানন্দ প্রচণ্ড ভুঙ্কার করিলেন । একচাক্রা বাসী 
ভাবিলেন; “মৌড়েশ্বর গোসাঞ্রিঃ ভঙ্কার করিলেন। তারপর ১৪০৭ 
শকের শেষভাগে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী স্বপ্াদি্ট হইয়া! একটাক্রা ধামে হাড়াই 
পাগ্ডিতের ভবনে আগমন করেন | সমস্ত-রাত্রি কুষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত 
করতঃ প্রভাতে হাড়াই পঞ্ডিতকে প্রতিশ্রপতিতে আবদ্ধ করিষা .তীর্ঘসেবক হিসাবে প্রত নিত্যানন্দকে প্রার্থনা করিলেন । হাড়াই পাজিত বিডি 

রক্ষার জন্য হৃদয়ের ধন নিত্যানন্দকে ঈশ্বরপুরীর হস্তে রি রি 

নিত্যানন্দের বিচ্ডেদ বিরহে বাকল হইয়া কিছদিন পরে হাড় 2৪ 

পদ্মাবতী অন্তর্দীন হইলেন । অবধূত আশ্রম গ্রহণের মি : রং 

নিত্যানন্দ একচীক্রা ধামে আগমন করতঃ কু্ধলী দমনলীল। রর 9, 

বধি সেইস্তান 'কুগ্তলীতলা? ( কুগুলীতলা৷ র্টব্য ) নামে ক 9 

দিনে প্রভূ নিত্যানন্দ অন্তর্দানকালে খড়দহ হইতে ১১৪: / 

পর্ীদ্য় সমভিব্যাহীরে একচাক্রা ধামে আসিয়া ঈীবঙ্কিমাদেণ 

করেন । 

তথাহি - দ্রীনিত্যানন্দ চরিতামুতে 5 

তথা হইতে একচাক্রা করিল গমন ।  ব্ধিম দোবেরে রর রি ৮৫ 

কতদিনে ব্কিম দেবেরে দেখি তথা । বঙ্কিম দেবে অন্তপীন 4১4৫ 

ল্লীজাচ্কবাঁদরেবী বন্দাবনে গমনকাঁলে একচীক্রা গাম ৮৬, / ৪৯ 

পরে প্রভ্ বীরচন্দ্র মালদহ গ্রাম হইতে পিতাদেবের জন্মভমি দ সা রি! 

করেন। সেই সময় ঈবস্থিমদেবের সমীপে অবস্থান করিয়া টি রঃ 

নাম বীরচন্দ্রপুর ( বীরচন্দ্রপুর দুটা  রাখেন। একটাক্রা চিত 

নিত্যানন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্রোর বু নিদর্শন অগ্যাবধি ৬ র $ ্ | 

সুঁতিকাগুহ, ষষ্টিপূজার স্থান, পল্লা নামক পুদ্ধরিণী, মালাতলা 13 | 

বিশ্বরূপতলা, সিদ্ধবকুল, হাট্গাড়া প্রভৃতি বনু 1 রি রা রি 

শ্রীবন্ধিমদেবের প্রকট রহন্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার সৌভাগ্য 

নাই |. কোন মহাজন সপ্রমাণ তথ্য জানাইলে ধন্ত হইব | 

একরররপৃর-_এখানে স্রীখণ্ড নিবাসী ঠাকুর নরহরির শিশু শ্রীরামদীসের 

প্্ীপাট।  তথাহি _শ্রীনরহরির শাখা নির্ণয়ে জি 

“তাহার সেবক এক রামদীস নাম ! একববরপুরে আছে সেবার 

জলীয় বারাকপুর আডিযম়াদ্রহ আডিয়দহ ২৪ পরগণা। জেলায় অবাস্থিত ঠা রী রা 

শ্যামবাজার বাসরুটে কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির নিকট রি রা ? 

যাইতে হয় । এখানে নিত্যানন্দ পার্ষদ গদাধর দাসের শ্রীপা 



১৭ ্রাশ্টীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্থ পর্যটন 
পপ 

তথাহি-_শ্রীপাট নির্ণয়ে 

িড়দহের দক্ষিণে আডিয়াদহ গ্রাম । গদাধরদাস ঠাকুরের যাহা নিজধাম ॥ . 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশে প্রতু নিত্যানন্দ প্রেমপ্রচার কার্যে পানিহাটা 

গ্রামে আগমন করেন। তথা হইতে আডিয়াদহ গ্রামে গদাঁধরদাসের ভবনে 
পদার্পণ করেন । তথাহি-__শ্রীচৈতন্য ভাগবতে-_ 
“একদিন গদাধর দাসে মন্দিরে | আইলেন তানে গ্রীতি করিব'র তরে ॥ 
শ্রীবালগোপাল মুদ্তি তান দেবালয়। আছেন পরম লাবণোর সমুচ্চয় ॥ 
দেখি বালগোপালের মৃত্তি মনোহর । গ্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥ 
অনন্ত” হৃদয়ে দেখি প্রীবালগোপাল। সব্রবগণে হরিধবনি করেন বিশাল ॥ 
প্রভু নিত্যানন্দ দাস গদাধর সেবিত প্রীবালগোপাল মুদ্তি বক্ষে ধারণ করিয়া 
দানখণ্ড নৃত্য আরম্ত করিলেন । প্রভুর ভাব বুঝিয়া কীর্তনীয়া শ্রীমাধব 
ঘোষ স্থমধুর স্বরে দানখণ্ড লীলাকীর্ভন করিতে লাগিলেন । দাঁস গদ্াধর 
গোগী ভাবাবেগে ভাবিত হইয়া! প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে বলুক্ষণ নৃত্য করি- 
লেন। প্রভু নিত্যানন্দ অত্যন্ভুত লীলার প্রকাশ করিয়া কয়েক দিন গদাধর 
দাসের ভবনে অবস্থান করতঃ গদাধরের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন | একদিন 
দাস গদাধর এষ্বর্য প্রকাশ করিয়া সেই গ্রামবাসী চরম হিন্দুবিদ্েষী 
কাঁজীকে দলন করতঃ কৃষ্ণনা'ম কীর্তরনে উদ্বুদ্ধ করিয়াদিলেন । 

এডযা-_এখানে ঠাকুর নরহরি শিল্প শ্রীকবিচন্্র মিশ্রের পাট । 
তথাহি_ প্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে - 

ঠাকুরের শাখা এক মিশ্র ককিচন্্র। শ্রীকৃষ্ণ সেবাযুতার অতিশয় যন্ত। 

রি 
কাললা-_কালনা বর্ধমান জেলায় অবস্থিত । ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লুপ 
রেলপথে ব্যাণ্ডেল কাটোয়ার মধাবন্তাঁ অস্থিকা কানা ষ্টেশনে প্রায় দেড় 
মাইল পূর্বের শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ধদ ব্রজের সুবল সখা পঞ্ডিত গৌরীদাসের 
শ্রাপাট॥ পণ্ডিত গৌরীদাস জোষ্ঠজাতা সুরযাদাস পণ্ডিতের আজ্ঞ৷ লইয়া 
শালিঞাম হইতে কালনায় আসিয়া নিজ্ঞনে বাস করেন। তথায় 

শ্রীশ্রীগৌভীয় বৈষ্বতীর্ঘ পর্যটন ১১ 

_গৌরীদাসের প্রাণধন শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ বিরাঁজিত। গৌরীদাসের জ্লীতিবদ্ধ 
ভ্রীপ্লীনিতাই-গৌরাঙ্গ নিজ গত্তিমন্তি নির্মাণ করাইয়া তাহাতে নিজ 
অভিন্নতা প্রকাশ করতঃ শ্ীমুন্তি স্বরূপ গৌরীদাঁস ভবনে রহিলেন | অতি 
মনোরম শ্রীমুত্তিদ্ধয় |. তথায় মহাপ্রভুর ভ্রীহস্ত লিখিত গীতা ও দন্ড 

রহিয়াছে | অদূরে তেতুলবৃক্ষ বিরাজমান । প্রভ নদীয়! লীলাকাঁলীন 
হরিনদী গ্রাম হইতে নৌকা বাহিয়া অশ্থিকায় আসেন। তীরে উঠিয়া 
তেতুলতলায় বিশ্রাম করেন ॥ গৌরীদাস অন্তরে জানিয়া তথায় আগমন 
করতঃ প্রাণধনগ্ীভ্রীনিতাই-গৌরাজগকে স্ব-ভবনে লইয়ী যাঁন। তারপর 
শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরীদাসকে লইয়া নবদ্ধীপে সংকীর্তন বিলাস করেন । সেই 
কালে স্বহাস্তের গীত অর্পণ করেন | 

তথাহি - প্রীভক্তিরত্বীকরে ৭ম তরঙ্গে - 

পগ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুরে গিয়াছিলু 
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চিলু। 

গঙ্গাপার হেলু নৌকা 'খহিয়ে বৈঠয়ে | 
এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়ে ॥ 

ভবনাদী হৈতে পার করহ জীবের 
র্ঁ ক সি 

কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত । 

পঞগ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত ॥ 

কিছুদিনে পণ্ডিত আসিয়া অশ্থিকাষ় 

প্রভু দত্ত গীতা পাঠ করেন করেন সদায় ॥ 

প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি । 

দর্শনে যে সুখ হয় তাহা কহিতে না জানি ॥ 

প্রভু দত্ত গীতা বৈঠা প্রভ্ সন্িধানে | 

অগ্যাপিহ অস্বিকার দেখে ভাঁগ্যবানে ॥ 

গৌরী'দাসের বিগ্রহ স্থাপনলীল! পরম এতিহ্াপূর্ণ । প্রভু তাহার ভবনে 



১২ শ্ীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যধন 

আসিলে গৌরীদাস বলিল, প্র্ু, আমি তোমাকে ছাড়া, রহিতে পারিব 

না। তোমাদের দুই ভাইকে আমীর ভবনে রহিতেই হইবে” প্রত 

বলিলেন, “তাহা কি সন্তব, তাহা হইলে আমার লীলাকার্ধ্য, করিবে কে?” 

এইভাবে বনুক্ষণ আলাপ হইল | গৌরীদাস ছাড়িবেন না, প্রভুও থাকিবেন 

না। শেষে গরু এক উপায স্ুষ্টি করিলেন । তখন গৌরীদাসকে সম্বোধন 

করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার প্রতিবিস্ব নির্মাণ কর, আমি তাহাতে প্রকট 

হইব 1৮ যেভাবে শ্রীমুগ্ডি দুইটি নিগিত হইল তাহার বর্ণনা এইরূপ 

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্বাকরে - ১২ তরঙ্গে - 

এই বটবৃক্ষতলে পুত্রে কোলে লৈয়া। 

বন্টী গুজে আই নানা উপহার দিয়া ॥ 

এথা ছিল এক নিথ্ববৃক্ষ পুরাতন । 

ফলহীন পুষ্পের সুগন্ধ বিলক্ষণ ॥ 

অত্যন্ত নিবীড ছায়া শোভা অতিশয় । 

বৃক্ষোপরি কভু কোন পক্ষী না বৈসয় ॥ 

ঘতদ্রিন গুহে রহিলেন বিশ্বস্তর | 

বৃক্ষতলে কৈল ক্রী ৬1 অতি মনোহর ॥ 

গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রভু আজ্ঞা কৈল। 

তেঁহো সেই বৃক্ষে ছুই মু্তি প্রকাশিল ॥ 

হইলেন যৈছে ছুই প্রভুর প্রকাশ । 

সে অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস ॥ 

এইভাবে শ্রীবিগ্রহ দুইটি নিয়িত হইল | এখন তাহার প্রকাশলীলা 

গীতছলে কবির বর্ণন | যথা. তথাহি - ঞ/পদ কল্পতরু_ 

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে 

আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞ্রি | 

নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি 

রহিলাম এই ছুই ভাই || 

্ীল্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ১৩ 

এতেক প্রবোঁধ দিয়া ছুই প্রতিমূত্তি লৈয়া 

আইল পণ্ডিত বিদ্যগান 

চারিজনে দীড়াইল পণ্ডিত বিম্ময় ভেল 

ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান ॥ 

পুনঃ প্রভূ কহে তাঁরে তোর ইচ্ছা হয় যারে 

সেই ছুই রাখ নিজ ঘরে । 

তোমার প্রতীতি লাগি তোর ঠাঞ্রি খাব মাগি 

সত্য সত্য জানিহ অন্তরে ॥ 

শুনিয়া পণ্ডিত রাজ করিল রন্ধন কীজ 

চাঁরিজনে ভে'জন করিলা | 

পুষ্প মালা-বন্ম দিয়া তান্থলাদি সমপিয়া 

সবর্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়ী ॥ 

নানামতে পরতীত করাইয়া ফিরাল চিত 

(হারে রাখিল নিজ ঘরে । 

পণ্ডিতের প্রেম লাগি দুই ভাই খায় মাগি 

দৌহে গেলা নীলাচল পুরে ॥” 

এইরূপে ভক্তাবীন প্রত বিগ্রহ স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভক্তগৃহে বিরাজ 

করিলেন । ভক্ত বিবিধ বিধানে সেবানন্দে মগ্ন হইলেন । পণ্ডিত বিবিধ 

বিধানে পাকক্রিয়। করিয়া প্রভুদ্ধয়ে অর্পণ করেন। ভক্ত পরিশ্রম হয় 

ভাবিয়া ভকতবৎসল প্রভূ এক রঙ্গ করিলেন । একদা ভোগ নিবেদন 

করিলে প্রভু ভোজন করিতেছেন না দেখিয়া পণ্ডিতের প্রণয় ক্রোধ 

উপস্থিত হইল | পঞ্চিত বলিলেন, “ভোজন না করিয়া যদি ন্ুুখে থাঁক তবে 

আমার আর রন্ধনে কি প্রয়োজন 1” তখন প্রভুদ্ধয় সহাস্তে বলিল, “তুমি 

এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বিবিধ বিধানে পাক না! করিয়া সংক্ষেপে সমাধান 

কর ।” তখন পণ্ডিত বলিল, কল্য হইতে এক শীক ও সিদ্ধপন্ক করিয়া 

অর্পণ করিব 1” এই মত প্রভূ ভক্তের প্রেমলীলা ৷ একদা পঞ্ডিত প্রতুদ্ঘয়ে 



১৪ শ্রীত্বীগৌড়ীর বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন 

অলঙ্কার পাইতে চিত্তে বাঞ্ছা করিলেন । পরদিবস প্রীতে মন্দিরে প্রবেশ 
করিয়াই দেখেন প্রভু বিথিধ অলঙ্ক'রে বিভূষিত, পণ্ডিত আবিষ্ট হইলেন । 
প্রভু বলিলেন, আমার পুষ্প অলঙ্কারে বিশেষ আনন্দ। তুমি পুষ্পালঙ্কারে 
আমায় সাজাইয়া আদন্দলাভ কর। এইরপে শ্রীশ্তীনিতাই গৌরাঙ্গ প্রিয় 
ভক্ত গৌরীদাস সহিত বিলাস করিতে লাগিলেন। তারপর এক অত্যন্ত 
লীলার প্রকাশ । পণ্ডিত গৌরীদাসের এক শিষ্বের নাম হৃদয়ানন্দ একদা 
হ্রঃগৌর পুণিমার অন্ষ্ঠানের পর্ব গৌরীদ।স শিল্ঠ হৃদয়ীনন্দের উপর সেবার 
ভার অর্পণ করিয়া বলিল, “আমি শীঘ্র আসিখ, তুমি লক্ষ্য রাখিবে ঘাহাতে 
কোন কিছু হানি না হয়। আমি আিয়! অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা! করিব । 
এই বলিয়! পণ্ডিত চলিলেন। এদিকে অনুষ্ঠানের কাল আগত প্রায় । 
কিন্তু প্রভু আসিতেছেন না॥ প্রভু শিষ্ পরীক্ষায় ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপ 
করিতেছেন । এদিকে শিথ্য চিন্তিত শেষে অনন্যোপায় হইয়া হাদর়নন্দ 
চতুদ্দিকে আমন্ত্রণ জানাইয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন, যাহাতে গু 
আসামাত্র সমস্ত জোগাড় পান । এদিকে পণ্ডিত উৎসবের একদিন পুবের 
অ।সিয়া সমস্ত অবগত হইলেন । তখন বাহাক্রোধে শিষ্তুকে বলিলেন, “তুমি 
যখন আমার বর্তমানে ক্বতন্্তা প্রকাশ করিলে, তখন সমস্ত দ্রঝ; লইয়া 
স্বতন্ত্র উংসব কর।” হৃদয়ানন্দ সদৈন্ঠে নিজ পরিস্থিতি সকল জানাইলেও 
কিছু লাভ হইল না। অনন্যোপায় হৃদয়ানন্দ গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে আশ্রয় 
লইলেন। তথায় উৎসব আরম্ভ হইল । এদিকে মধ্যাহ্ন ভোগকালে 
অন্য এক শিল্ঠ ঝড় গঙ্গাদাসকে স্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের ভোগ লাগাইতে 
বলিলেন । গঞ্গাদাস মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াই দেখিলেন মন্দিরে 
শ্রীবিগ্রহদ্য় নাই। তাহা শুনিয়া পণ্ডিত প্রণয় রোবাবেগে এক যটী হস্তে 
লইয়া হৃদয়ানন্দের অনুষ্ঠান স্থানে চলিলেন। তথায় এক বিচিত্র লীলার 
ওকাশ ঘটিল। 

তথাহি --এ্রভাক্তি রতাকরে - 

িলিলেন গঙ্গাতীরে বথা সংকীর্তুন | 

দেখে ছুই গুভু তথা করয়ে নর্তুন ॥ 

্রীল্তীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন ১৫ 

দুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ । 

অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ ॥ 
চৈতন্য চন্দ্রের এই অদ্ভুত বিলাস । 

প্রবেশে হৃদয় হৃদে দেখে গৌরীদাস ॥ 
থ্দয়ের হদরে চৈতন্য চান্দে দেখি । 

নিবারিতে নারে অশ্রু অনিমিষ আখি ॥ 

বাহে ক্রোধাবেশে ছিল তাহা ভুলি গেল! । 

পড়িল হাতের যষ্টী তাহা না জানিল! ॥ 

প্রেমের আবেশে বাহু পাসরিয়া রয়। 

হুদয়ে করযে কে।লে উল্লাস হিয়ায় ॥ 

হদয়ের প্রাতি কহে তুই ধন্য ধন্য | 

আজি হৈতে তোর নাম হৃদয় চৈতন্য ॥৮ 

তারপর গুরুশি/ একত্রে মিলিত হইয়! শ্রীন্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের 
উৎসব সমাপন করিলেন । এইভাবে শ্রীপ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ শ্রীপাট কালনায় 
গৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে প্রেমলীলা রঙ্গে চিরবদ্ধ রহিয়া জীবোদ্ধার করি- 
তেছেন। অগ্ঠাপিও প্রীস্রীনিতাই গৌরাস, প্র দত্ত দাড় ও গীতাগ্রন্থ এবং 
তেতুলবৃক্ষ দর্শনে কতশত পতিত-পামর পতিতপাবন প্রেমের ঠাকুর শ্রীন্ভী 
নিতাই গৌরাঙ্গদেবের ব্ুনির্মীল প্রেম লাভে ধন্য হইতেছেন তাহার ইয়ন্তা 

নাই । শুধু শ্রগৌরীদাস পণ্ডিত, হৃদয় চৈতন্তা, ঝড় গল্গাদাস ও গোপীরমণ 
প্রভৃতির বিলাসম্থান নহে; পরবর্তীকালে সিদ্ধ ভগবান দীস বাবাজী 

মহারাজ তৎপার্বন্তী অঞ্চলে অবস্থান করেন | াহার অতযজ্জল মহিমা 
রাশি সর্বজন বিদ্দিত। তাহার গ্রীনামব্রন্গ সেবা অগ্ঠাপি বিরাজিত। 

এখানে উৎকল হইতে প্রভু শ্যামানন্দ আগমন করিয়া হৃদয় চৈতন্ত 
ঠাকুরের পদাশ্রয় করেন এবং কতককাল সেবানন্দে অতিবাহিত করেন। 
শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতাদি গ্রন্থমতে প্রত নিত্যানন্দপ্রীন্রধ্য দাস পঞ্চিতের 
কনা! শ্্রীবন্ুধা ও জাহৃবা দেবীকে এই কালনায় বিবাহ করেন। প্রভূ 



১৬ আীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যধন শ্রীপ্রীগৌডীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন ১৭ 

নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম হইতে কালনায় আসিয়৷ শুধ্যদীস পণ্ডিতের ভবনে গমন 

করতঃ বিবাহ বাঞ্থা পোষণ করেন । কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়! গঙ্গার 
ঘাটে এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, এদিকে প্রভুর বিচ্ছেদে বন্ুধা 
মৃতপ্রায় হইলে সুধ্যদাস পণ্ডিত ভ্রাতা গৌরীদাস সহ প্রভুর নিকটে গমন 
করেন ৷ এতথ্যিয়ে শ্রীগোবর্ধান দাসের বর্ণন | যথা 

“ঘাবটে গঙ্গার ঘাটে, বটবৃক্ষের নিকটে, 
অপরূপ দৌহে নিরখিল । 

দৌহে করি পরণাম, কন্যারত্ব দেহ দান, 

করযোড়ে কহিতে লাগিল ॥ 

প্রভু নিত্যানন্দ দোহার অনুরোধে সুধ্যদাস পণ্ডিতের ভবনে আসিলে 
বন্ুধাদেবী বাহাজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তারপর বিধিমত বিবাহলীলা৷ সংঘটিত 
হয়। ভক্তি রত্বাকর মতে শালিগ্রামে বিবাহলীল। ঘটে। বিবাহলীল। 
রহস্ত শালিগ্রাম র্টব্য । 

কড়।ই__কড়ুই বর্ধমান জেলায় অবস্থিত | বর্দমান-কাটোয়। রেল- 
পথে বৈচরষ্টেশন হইতে ৭ মাইল ও কাটোয়! হইতে ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত । 
কাটোয়া কড়ুই বাসে এখানে যাওয়া যায়। এখানে গ্রীনিবাস আচার্ধ্যর 
শিল্ত অষ্ট কবিরাজের অন্যতম শ্রীগোকুল কবিরাজের শ্রীপাট ৷ তিনি পরে 

পঞ্চকুট সেরগড়ে আসিয়া বাঁস করেন । 

তথাহি -শ্রীঅনুরাগবল্লী-৭ম মঞ্জরী 
“পুরবব বাড়ী তাহার কড়,ই মধ্যে হয় । 

পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রতি নিলয় ॥” 

এখানে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ ও নৃপুরসেবা রহিয়াছে । 
আকাই হাটের কষ্ণদাসের অপ্রকটের পর তাহার শিল্ঠু নবগৌরাঙ্গ দাস স্বীয় 

জন্মভূমি কড়ই গ্রামে আনয়ন করেন । . তদবধি এই স্থানে সেবিত 

হইতেছেন। 

কাঞ্চচনগাডিয়া-_কাঞ্চনগড়িয়া মুশিদাবাদ জেল'য় অবস্থিত ॥ কাটোয়া 

আজিমগঞ্জ রেলপথে বাজারসাহু স্টেশন হইতে ১ মাইলের মধ্যে প্রীগৌরাঙ্গ 

দেবের কীর্তনীয়া দিজ হরিদাসের প্রীপাট বিরাজিত। দ্বিজ হরিদাসের দুই 

পুত্র শ্রীাস ও গোকুলানন্দ চক্রবর্তী | শ্রীনিবাস আচীর্ষের শিশ্যু ছয় 
চক্রুবন্তীঁর মধ্যে শ্রীদাস গোকুলা নন্দ অন্যতম | মাঘ মাঁসে কৃষ্ণ। একাদশীতে 

শ্রীধাম বুন্দাবনে ছ্িজ হরিদাসের অ€্কট হইলে তীহার পুত্রদ্ধয় কাঞ্চন 
গড়িয়ায় মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন । শ্রীনিবাস আচার্ধ্যসহ তৎসাময়িক 

প্রকট বনু গৌরাঙ্গপার্ষদ উক্ত অনুষ্ঠানে যৌগদান করিয়াছিলেন |, 

তথাহি _ শ্রীঅনুরাগবন্পী__ 
“কাঞ্চন গড়িয়া মধ্যে গোকুলদাস। 

তাহ'র কনিষ্ঠ ভাই ঠাকুর জ্রীদাস॥” 

ক্কাগরাপাড়া _কীচরাপাড়া নদীয়। জেলায় অবস্থিত | শিয়ালদহ- 

রাণাঘাট রেলপথে কীচরাপা৷ ষ্টেশনে নামিয়া কল্যাশীর ২৭নং বাঁসে রথ- 

তলা ষ্টপেজে নামিতে হয় । আর কল্যাণী ষ্টেশনে নামিয়া এ বাসে একই 

ষ্টপেজে নামিয়া শ্রীমন্দিরে যাওয়া যায় । এই স্থানকে বর্তমানে “গ্রাম 

কীচরাপাড়া” বলে।  কীচরাপাড়ার অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীপাট নির্ণয় 

গ্রান্থের বর্ণন এইরূপ যথা তথাহি_- 

“ত্রিবেশীর পার হয় কীচরাপাড়া গ্রাম । 

কষ্ণরায় ঠাকুর ধাহা শ্রবণে অনুপাম ॥ 

শিবানন্দ সেন আর সেন শ্রীকান্ত । কবি কর্ণপুর আদি ভক্ত একান্ত ॥ 
তাহার দক্ষিণেতে কুমণরহট্র গ্রাম ।” 

কুমারহট্র গ্রামের ্ীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের প্রায় এক মাইল উত্তরে 

ত্রীরুষ্ণরায় জীউর এ্ামন্দির বিরাজিত। এখানে শ্রীনাথ পণ্ডিত, শিবানন্দ 

সেন, তৎপুত্র চৈতন্তদাস-রামদাস-কবি কর্ণপুর, আর ধনপ্রয় পণ্ডিত প্রভৃতির 
শ্রীপাট। স্্রীবান্ুদেব দত্ত ও আচাধ্য পুরন্দরের শ্্রীপাটও কীচরাপাড়ীয় 
বলিয়া! মনে হয়। কারণ কুমারহট শ্রীবাস ভবনে শাস্তিপুর হইতে সপার্ঘদ 



১৮ জ্ীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্থ পধ্যটন 

শ্রীমনহাগ্রভু আগমন করিলে বাসুদেব দত্ত ও আচাধ্য গুরশ্ধরমহ শিবানন্দ 
সেন প্রতুর দর্শনে আগমন করেন৷ বান্ুদেব দত্তের অবস্থিতির স্থান 
সম্পর্কে চৈতন্য চল্রে দয় নাটকের নবম অস্কে কৰি কর্ণপুর বিশেষভাবে বর্ণন 
করিয়াছেন। প্রভু ১৪৩৬ শকাৰে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন উদ্দেশ্যে গৌড়- 
দেশে আসি কুমারহট শ্রীবাস ভবন হইতে নৌকারোহণে শিবানন্দের 

রী প্লীধ্চরায়'জীউর মন্দির, কাচরাপাড়া 

গৃহ|ভিমুখে চলিলেন | ইতিপুরের্ব জগদানন্দ গঙ্গাতীর হইতে শিবানন্দ 
সেন ও বাসুদেব দত্তের গৃহ পধ্যন্ত পথ সাজাইয়াছেন। প্রভু তীরে উঠিয়া 
বামে বান্থদেব দত্তের গৃহপথ ছাঠিয়া সোজা শিবানন্দ ভবনে গেলেন । 
মুহুর্তকাল তথায় উপবেশন করিয়! বাসুদেব দত্তের ভবনে আসেন |  গ্ষণ- 
কাল তথায় অবস্থান করিয়া নৌকারোহণে গমন করিলেন | এখানে কৰি 
কর্ণপুরের বিগ্যাগ্ুরু ও শ্রীঅদৈতাচাধ্যর শি ভ্রীনাথ পণ্ডিত প্রীকৃষ্ণরায় 
জীউর সেবা স্থাপন করেন: তিনি *্রীচৈতন্য মত মঞ্জুষা” নামক)ভাগবতের 
টীকা রচনা করেন । 

স্রীশ্রীগৌ ডীয় বৈধবজীর্থ পর্যাটন ১৯ 

সথাহি__প্রীগৌরগণোদ্ধেশ দীপিকা 
“বাচ্যকার পারিপাট্যাদেষাভাগবত সংহিতাং | 

কুমারহটে যৎকীন্তি কৃ্ণদেবো বিরাজিত ॥৮ 

তথাহি__শ্রীট পর্যাটনে__কীচরাপাড়া কুমারহটে শিবানন্দের স্থিতি ॥ 

শ্রীকৃষ্ণরায় জীউর মুক্তি 

এখানে তিন পুত্রসহ শিবানন্দ সেন অবস্থান করিতেন | : স্রীনাথ পণ্ডিতের 
তরীকৃষ্ণরায়ের সেবা কৰি কর্ণপুর প্রাপ্তহন'! শিবানন্দ সেনের শ্রীজগন্মীথ- 

দেবের সেবা ছিল । একদা ্রীনৃসিংহানন্দ নীলাচল হইতে ল্লীগৌরাক্গদেবকে 

আকর্ষণ করিয়া পৌবমাঁসে শিবানন্দের ভবনে ভোজন করাইয়া ছিলেন । 



২০ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্ঘ প্যধন 

শ্রীজগন্ন।থদেব এ্রন্ুসিংহ ওক্রীগৌরান্গের আলাদী ভোগ সাজাইয়া নিবেদন 
করিলে ভূ অলক্ষিতে আসিয়া তিন পাত্রের নিবেদিত সকল ভোজ্য 
গ্রহণ করেন। এ সকল অপ্রাকৃত লীল! রহম শ্রীচৈতন্য চরিতামূতের অন্ত- 
খণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে বর্ধিত রহিয়াছে | শ্রীজগদানন্দ 
পণ্ডিত বহুকাল শিবানন্ গৃহে পাককাধ্য করিয়াছেন । এখানে প্রীধনঞজয় 
পণ্ডিতের শ্রীপাট সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ-- 

তথাহি-_শ্রীপাট পধ্যটনে__ 
'কাচরাপাড়া জন্মভূমি জলঙ্গীতে বাস। ধনঞ্রয় বসুদাম জানিয়া নিষ্যাস ॥” 
শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত কুষ্ণরায় শ্রীবিগ্রহের পাঁদপদ্ে লিখিত শ্লোক 
যথা. স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণ দেবায় যো প্রাছুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ। 

অন্ুগ্রাহীন দ্বিজং কিঞ্িৎ এল এ্রনাথ সংজকম্ ॥ 

কাষ্ঠকাট।_ কাষ্ঠকাটা ঢাকা জেলায় অবস্থিত। লক্ষণসেনের 
রাজধানী বিক্রমপুরের সন্গিকটে ৷ ইহার বর্তমান নাম 'কাঠাদিয়া” | 

এখানে শ্রীগদাধর পঞ্ডিতের শিশু কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাসের পাট । 
১১৯ শাকাৰের স্রীন্সিংহ চতুর্দশী তিথিতে জগন্নাথ দাস মহারাজ আদিশূর 
কর্তৃক কান্তাবুক্জ হইতে আনীত ব্রান্মাণ পঞ্চকের অন্ততম দক্ষ মহধির ত্রয়ো- 
দশ অধস্তনরূপে কাষ্ঠকাঁটায় অবতীর্ণ হন। লক্ষণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ 
তাহার পিতৃপুরুষ | শৈশবে পিতৃমাতুহীন হইয়। তিনি পিতৃব্যের নিকট 
লালিত পালিত হন। শ্্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা! প্রকাশে তিনি গৃহ হইতে 
্পরার্দিষ্ট হইয়া শাস্তিপুরে ভ্রীল অদৈত আচার্যের ভবনে আগমন করতঃ 
সপার্ধদ শ্রীগৌরাঙ্ের দর্শন লাভ করেন এবং পণ্ডিত গদাধরের সমীপে 
দীক্ষাগ্রহণ করেন । তিনি পিতৃ পুরুষগশের সেবিত দামোদর শীলগ্রাম 
না পাইয়া তত্রত্য ঘাসী পুকুরের তীরে অনশন করিলে স্বপ্নাদেশ ক্রমে 
শ্রীষশোমাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হন | তিনি নবাব সরকারের অধীনে চাকুরী 
করিতেন। নবাব সরকার তার গুণে আকৃষ্ট হইয়া নিকটবর্তী আড়িয়াল 
নামক একটি গ্রাম জাবগীর স্বরূপে প্রদান করেন। কতদিন পরে জগন্নাথ 

আীশীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্ধ্যটন ২১ 

দাস প্রতুর স্বপ্াদেশ ক্রমে কাষ্ঠকাটা হইতে উক্ত অ:ডিয়াল গ্রামে গিয়া 
শ্রীপাট স্থাপন করেন | এই যশোমাধব বিগ্রহ বর্তমানে শ্ীধাম নবছীপে 
শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর বাড়ীতে সেবিহ হইতে নল! 

কাটোয়ার আ্ীগৌরাঙ্গদেৰ 

কাটোয্মা__কাটোয়া বদ্ধমান জেলায় অবস্থিত । ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া 
লুপ রেলপথে কাটোয়া জংশন । ষ্টেশনের পুর্ববাদিকে কীটোয়। ঘাটে গমন 
পথে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহ: প্রভুর সন্যাসগুরু শ্রীকেশব ভারতীর শ্রীপাট 

বিবাজিত : শ্রীমন্মাহাপ্রত্ সন্ন্যাস গ্রহণ উদ্দেশ্যে কাটোয়ায় আগমন করিয়া 



২২ ভ্রীঞ্বীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্ঘ পধ্যটন 

১৪৩১ শকের মাঘ মাসে শুরুপক্ষে শ্রীকেশব ভারতীর, সমীপে সন্ধ্যাস গ্রহণ 

কালে এখানে প্রসুত অলৌকিক লীলার প্রকাঁশ করেন। এই লীলাভামি 
অগ্যাপি বিরাজিত রহিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রেমলীলা৷ এঁতিহ্থোর পুণ্যময় স্মৃতি 
বহন করিতেছেন । এইস্থানে-দাস গদাধর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন 
এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের স্রাবিগ্রহ স্থাপন করিয়! সেবার প্রকাশ করেন । 

শ্রীপাট কাটোয়াধামে বিরাজিত শ্রীশ্রানিতাই গৌরাঙ্গদেবের প্রকট 
সম্পর্কে ঈনরহরি শাখা নির্ণয়ে এল গোপাল দাসের বর্ণন এইরূপ-_ 

“বিষ্ঠানন্দ পণ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন | 

গদাধর ঠাকুরের হন কৃপার ভাঁজন ॥ 

কণ্টক নগর হয় মহাপ্রভুর স্থান । 

তোমা সেবা স্বীকার করিবেন চৈতন্য ভগবান ॥ 

ঠাকুর আজ্ঞায় ঠাকুর লৈয়া আইল । 
বনের ভিতরে এক ঝুপড়ি বান্ধিলা ॥ 

ভিক্ষার চাউল আর তোলে বন্য শাক । 
তাহার খরণী.যত্বে করে অন্পপাক ॥ 

সেই ভোজনে তুষ্ট হন শচীর নন্দন | 

আর এক কথা বলি শুন দিয়া মন ॥ 

একদিন বীরচন্দ্র গোসাপঞ্রিঃ আইলা! । 

পাপ্ডিতের সেবা! দেখি সন্ত হইলা। ॥ 

বিদ্যানন্দে আজ্ঞ! দিল না যাহ ভিক্ষীতে ! 

ঘরে বসি স্ুসার হবে তোমার সেবাতে ॥ 

সংক্রান্তি গুণিমায় যাত্রি আইসে সকল । 
তাদের ভিক্ষায় পূর্ণ হয় পণ্ডিতের ঘর ॥ 

কেহ জলাধার দেয় সুবর্ণেব ঝারি | 

রত্মুভূষণ কেহ কেহ ভোজনের থালি ॥ 

কাহাকেও আজ্ঞ করেন মন্দির তুমি দেহ । 

দিনে দিনে সেবা বাড়ে অপূর্ব কথা দেহ ॥ 

নি, 
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প্রভূ নিত্যানন্দের পত্তী ভ্রীজাহ্কবাদেবী গেতুলীর উৎসবে গমনকা'লে 

সপার্ণদ এইস্থানে আগমল কেন | সে সময় যছুনন্দন চক্রবর্তী প্রভুর 

সেবক ছিলেন । এইস্থানে প্রীনিবাঁস. আ'চার্্য ও ঠাকুর নরোত্তম দাঁস 

গদাধরের দর্শনপ্রাপ্ত হন ৷ কাতিকী কষ্ণাষ্টমী তিথিতে দাস গদাধর এই 

স্থানেই অপ্রকট হন। উক্ত তিথিতে দাঁস গদাধরের তন্তর্দীন উৎসবে 

প্রীনিবীস আঁচার্ধ্যাদি যৌগদান করেন এবং তৎসামঘিক প্রকট বু গৌরা্জ 

পার্ধদ এই উৎসবে একত্রিত হইয়াছিলেন ৷ সপ্তুমী অষ্টমী নবমী এই তিন 

দিবসব্যাগী মহামহোৎসব অনুষ্ঠানে গ্রীল যছুনন্দন চক্রবর্তী ভ্রীগৌরা 

পার্ষদগণকে যথাযোগ্য অভ্য না করিয়াছিলেন । সঙ্কীর্তন তরঙ্গে কাটোয়! 

ধাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল । গৌটীয় বৈষ্ঠব সম্মেলন এখানে সর্বপ্রথম 

অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় । পরে ল্রীখণ্ড ও খেতুরীতে বৈষ্ণব সম্মেলন সংঘটিত 

হয়। 

শ্রীজাহ্ুবাদেবী নয়ন ভাঁক্ষারের দ্বারা বুন্দাবনস্থিত শ্রীগোগীনাথ দেবের 

প্রেয়সী নির্মাণ করাইয়। গ্রীল পরমেশ্বর দাসের মাধ্যমে নৌকাযোগে 

বন্দাবনে প্রেরণ করেন । সেই সময় নৌকা লইয়! পরমেশ্বর দাস কাটোয়ার 

ক্কেশব ভারতীর ঘাটে উপনীত হইলে শ্রীনিবাস আচার্ধ্যাদি তথায় উপ- 

নীত হইয়া শ্রীমুন্তি দর্শন করেন । বিষুপুর রাজ বীরহাম্বীর সেই সময় তথায় 

উপস্থিত ছিলেন । তিনি বহু অর্থ বস্থ অলঙ্ক।রাদি অর্পণ করেন । 

তথাহি _শ্রীভক্তিরত্বাকরে _ 
কন্টকনগরে শীঘ্র উপনীত হইল | 

ল্লীকেশব ভারতী গৌসাই ঘাটে আইল! ॥ 

দেখেন সে ঘাটে নৌকা আইল সেইক্ষণে। 

হৈল মহানন্দ পরস্পর সম্মিলনে ॥ 

খেতুরীর উৎসবে গমনকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কাটোয়ার শ্রীপাট দর্শন 

করিয়। গমন করিয়াছেন । তাই কাটোয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ। 

কপাট নির্ণয় গ্রন্থে কাটোয়াকে গৌডীয় ধৈষ্$বগণের ধাম বলিয়া চিহিত 

করিয়াছেন! এখানে গ্বীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমুপ্তি স্রীমনাহা প্রভুর কেশমুগ্ডন 
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স্থান, গ্রীকেশের সমাধি, প্রভুর সন্ধ্যাস স্থান, কেশব ভারতীর সমাধি, 
শ্রীঘধু নাপিতের সমাধি, শ্রীগদাধরদাসের সমাধি দর্শনীয় । 

বর্তমানে শ্রীকাটোয়া ধামে বিরাজিত শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ সেবিত। 

যশোহর রাজ প্রতাপাদিতোর জোষ্ঠভ্রীতা বসন্ত রায় শ্তরীরাধামাধবের মন্দির 
নির্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের পুর্বরই দেহত্যাগ করেন । 

ক্রীরাধামাধ বদের 

তৎপরে প্রতাপাদিত্য উক্ত মন্দিরে গ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । 

কিছুদিন পত্রে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যশোহর অধিকার করতঃ 

শ্রীরাধামাধব ও যশ্শোশ্বরী কালিদেবীকে লইয়া! অস্বরে ( জয়পুরে ) গ্রাতিঠ। 
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করেন। কিছুকাল পরে প্রভু নিত্যানন্দের দৌহিত্র শ্রীপ্রেমণনন্দ গোক্ষামী 

ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হন এবং প্রভুর স্বপ্লাদেশ ক্রমে 

প্রীরাধামাধবকে লইয়া কিছুদিন বুন্দাবনে বাস করেন। তারপর বঙ্গদেশে 

আসিয়! রা অঞ্চলে কাটোয়ার সন্নিকটে শীখাই নামক স্থানে বজরা 

বাধিলেন। শীখাই গ্রামবামী_ এক বৈষ্ব বিগ্রহসহ প্রেমানন্দ প্রতুকে 

সম্মানে লইয়া আসিলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীরাধামাধবকে 

স্থাপন করিলেন । কিছুদিন পরে গ্রীজগন্মাথদেবের সেবক অপ্রকটকালে 

প্রভৃপাদের হস্তে সেবার ভারার্পণ করিয়া ঝান। অগ্ঠাপি শ্ীরাধামাধবের 

সঙ্গে ভ্রীজগন্নাথদেব সেবিত হুইতেছ্েন | প্রেমানন্দ প্রভু রাঁট অঞ্চলের বহু 

স্থীনে গমনাগমন করিয়া শ্রীরাধামাধবের সেব! প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

বর্তমানে ৬ই আধাঢ় হইতে ১০ই আশ্বিন কাটোয়ার গৌরাঙ্গপাঁড়ীয় 

রাধামাধব বিরাজ করেন | অন্য সময় বিভিন্ন স্থানে সেবিত হন । 

রুলীজগ্রান্স__কুলীনগ্রাম বর্দমমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন 

হইতে হাওড়া-বর্দমান কর্ডলাইনে কামারকুণ-শক্তিগড স্টেশনের মধ্যবর্তী 

জৌগ্রাম স্টেশন । তথা হইতে তিন মাইল | 
কুলীনগ্রামে অগণিত গৌরাঙ্গ পারদ | সেখানকার ভক্তগণের মহিমা! 

অতুলনীয়। ডোম শুকর চরাইতেছে তৎসঙ্গে শ্রীরুষ্ণনামও কীর্তন করিতেছে। 

সেই স্থানের গুণরাজ খান, সত্যরাজ খান, রামানন্দ বন্সু, যছ্ুনাথ পুরুষোত্তম 

শঙ্কর, বিষ্যানন্দ, বাণীনাথ বন্দু গ্রভৃতি ভক্তগণ সমধিক প্রসিদ্ধ । 

সত্যরাজ ও রামানন্দ ্রীমন্মহাপ্রভূর আদেশে প্রীজগন্নাথদেবের পট" 

ডোরীর জমান হইযাছিলেন | তদবধি প্রতি বংসর রথযাত্রীকালে পট 
ডোরী লইয় শ্রীক্ষেব্রধামে গমন করিতেন | রামানন্দ বস্গু বৈষ্ণবসঙ্গীত 

লেখকগণের একজন | গুণরাজ খান “শ্রীকৃষ্ণ বিজয়” নামক একখানি 

গ্রন্থ রচনা করেন । কুলীনগ্রামের মহিমা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত 

গ্রন্থের বর্ণন | যথা 
কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ | 

যদ্ুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্র ॥ 

ঠ্যি 
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বাশীনাথ বনু আদি ঘত গ্রামীজন | সবেই চৈতন্য ভূত্য চৈতন্য প্রাণধন। 

প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের বে হয় কুক্কুর | সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥ 

কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শুকর টায় ডোম সেহ কৃঝ গায় ॥৮ 

শ্রীরাধামাধব জিউ 

কুষারপুর-_কুমারপুর মুশিদাবাদ জেলায় অবস্থিত শিয়ালদহ- 

লালগোলা রেলপথে সু্রিদাবাদ ঠেশনে নানিয়। জাতীয় সড়কে কাসিম 

বাজারের দিকে দুই/আড়াই মাইল আসিলেই শ্রীপাট অবস্থিত । বর্তমানে 

মতিঝিলের পাড়ে এই এপাটে শ্রীরাধামাধব শ্রাবিগ্রহ বর্তমান | শুন যাঁয় 

স্রজীব গোম্বাসীর গুশিত্ঠ ভ্রীবংশীবদন গোস্বামী বন্দাবন হইতে কুমীর 

পাড়ায় এই বিগ্রহ স্থাপন করেন ।  কুমারপুরের অবস্থিতি সম্পর্কে 
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পাশ 

শ্রীনরোত্তম বিলাসের বর্ণন যথা -«খেতুরি নিকট গ্রাম কুমারপুরেতে ” 

তখাহি শীভক্তির হীকরে_ 

“ভাগীরী পীরে নাম কুমার নগর। 

অনেক বৈষ্ুব তথা বসতি জুন্দর ॥ 

সেই গ্রামে বিরঞ্জীব সেনের বসতি । 

বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥ 

কুমারপুর কুম'রনগরের নামান্তর বলিয়া মনে হয়। জ্রীরা মচন্দ্ 

কবিরাজ গৃহত্যাগ করিয়া যাজিগ্রামে আফিলে শ্রীনিবাস আচাধ্যের 

প্রশ্োত্র প্রসঙ্গে বর্ন যথা - তথাহি ্রীপ্রেমবিলাসে__১৪ বিলাস 

আর কতদিন ঠাকুর কহয়ে ভারপ্রতি | খেতুরী হইতে কতদূর তোমার বসতি । 

ডে কহে চারিক্রোশ নিবেদন করি ॥ 

খেতুরী হইতে চারিক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে এই স্থানটি অবস্থিত । এখানে 

দ্রীচিরগ্রীব সেন, ঞরামচন্দ্র কবিবাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, শ্রাবিধুদীস 

কবিরাজ ও গোপাল চক্রবন্তী মুখ গৌরাঙ্গ পার্ধদগণের বিহারভূমি | 

তথাহি_ প্রপ্রেমবিলাসে 

“আর শীখ। বিষুদ।স কবিরাজ ঠাকুর | 

বৈগ্ঠঝুল তিলক ধাস কুমার নগর॥ 

এখানে ঠাকুর নরোত্তমের প্রশিত্ত ও শ্রীরামকু্চ আচাধ্যের শিশ্য আগোপাল 

চক্রবত্তীর শ্রীপাট । তথাহি_নরোভ্তম বিলাস 

কুমারপুরেতে গোপাল চক্রবর্তী । 

সকল লোকেতে ধার গায় গুণকীতি ॥ 

ঠাকুর নরোন্তমের প্রভাবকে জুন করিবার জন্য পরকপল্সীর রাজা নসিহ 

দেব পঞ্ভিতমগুলীর সহিত খেতুরী গমনপথে এখানে আসেন। রাঁজীর 

আগমন বার্তা শুনিয়া গল্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও রামচন্দ্র কবিরাজ তথায় 

উপনীত হন. এবং হাটে কুমার ও বাড়ুই সাজিয়া উপবেশীন করতঃ রাজ- 

পণ্তিতগণের বিষ্টাগর্ব বিনাশ করেন । তথায় রাত্রে রাজা স্বপ্মে কুপাদেশ 



২৮ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্থ পধ্যটন শ্রীশীগৌডীর বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন ২ 

পাইয়া প্রভাতে ঠাকুর নরোভুমের চরণে পতিত হন। তথায় এ রাত্রে 
অধ্য।পকদিগকে দেবী খগ্গ হস্তে দর্শন প্রদান করিয়া ঠাকুর নরোত্তমের 
মহিমা বর্ন করতঃ বলিলেন, তোমরা বিদ্তাগবের্ব গিবত হইয়া গুনরোভ্তমকে 
হেয় করিতে চাও । শীঘ্র গিয়া তাহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, নচেৎ রক্ষা 
নাই। তখন দেবীর আদেশক্রমে পপ্ডিতগণ রাজার সহিত খেতুরী গ্রামে 
গমন করতঃ ঠাকুর নরোত্তমের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

ক্লুলাই__কুলাই বদ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ইহা কাটোয়ার পাঁচ 
ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অজয় নদীর তীরে বিরাজিত। কাটোয়া-আহম্মদপুর 
রেলপথে জ্ঞানদাস কীদরা স্টেশন । তাহার পার্শ্ববর্তী কেতুগ্রামের দেড় ক্রোশ 
দুরে এই স্থানটি অবস্থিত | তথাহি--আানরহরি শাখা নির্ণয়ে _ 

“কুলাই গ্রামেতে ছিলা কবিরাজ যাদব । 

দৈত্যারি কংসারি ঘোষ কায়ন্থ এ সব।৮ 

ইহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। গৌরপ্রিয খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি 
সরকার ঠাকুরের শিপ্ঠা। যাদব কবিরাজ মহাপ্রভুর সেবা বাঞ্চা করিলে 
মহা প্রভূর আজ্ঞায় নিশ্বকাষ্ঠের দ্বারা তিন বিগ্রহ নির্মাণ করেন । তিন ৃত্তি 
অ্রীবিগরহ ঠাকুর নরহরির হস্তে সমর্পণ করেন । ছোট ঠাকুর দ্্রীখণ্ডে মধ্যম 
গঙ্গানগর ও বড় ঠ'কুর কুলাই গ্রামে অবস্থান করেন | 

কুষারছট-__হালিসহর কুমারহট গ্রাম উত্তর চবিবশ পরগণা জেলায় 
অবস্থিত । শিয়ালদহ স্টেশন হইতে রাণাঘাট রেলপথে কীচরাপাডা কিংব। 
নৈহাটি স্টেশনে নাগিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর “ভর টৈতন্ত ভোবা”নামক 
্টপেজে নামিতে হয়| কুমারহট গ্রামের বর্তমান নাম হালিসহর | এখ|নে 
শীহ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগ্ুর এপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মহুমি । 
এখানে শ্রীবাস পপ্ডিত, গোখিন্দানন্দ ঠাকুর, নয়ন ভাস্কর ও বুন্দাবন দাস 
ঠাকুর প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের শ্্রীপাট । ্্ীমন্মহাপ্রতু ১৭৩৬ শকাবে 
৬১৫১৫ খুঃ) উধাম বুন্দাবনে গমন উদ্দেশ্তে গৌড়দেশে আগমন করতঃ 
পানিহাটি গ্রাম হইতে নৌকাষোগে শুভ গৌণ কান্তিকী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী 

'তিথিতে কুমারহট গ্রামে আগমন করেন ! তখন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্মাণস 

গ্রহণ কারণে বিরাহাক্রান্ত জীবাস পন্তিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে 
সঙ্গে লইয়া কুমারহটে অবস্থীন করিতেছেন । প্রভুর আগমনে কুমাবহট 

গ্রামে যে লীল!র প্রকাশ ঘটিয়াছিল তৎসম্পর্কে শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে 

৷ কবি কর্ণপুরের বর্ণন এইবূপ- 

“ততঃ কুমারহটে শ্রাবাস পপ্তিত ঝাটান «যা বযৌ 
তত্র 5 গণাতীরাদ্বাটী পধ্যন্ত গমসে ॥ 

যত্র যত্র পদমর্পয়তীশন্তত্র পাদরজসাং গ্রহণায় । 

প্রাণি পাণি পতনেন স পন্থা হস্তগর্তময় এব বভূব ॥ 

প্রাচীরক্টোপরি বিটাপিনাং সর্বশাখানু গো । 

রথ্যা রথ্যা মন্থ পথি পথি প্রাণিযু "ীগ্রবৎসু॥ 

উর্চেরচৈর্বদ হরিমিতি প্রৌঢ় ঘোষেষ 
দৈব রাত্রিশেষে তরিমধি শিবানন্দ নীত প্রতস্তে ॥” 

মহাতীর্ঘ শ্রীচৈতগ্তভোব1 ও কুমারহট শ্রীবাসাঙ্গনোপরি 

বিরাজিত ভ্রীমন্দির 



৩৭ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্থ পধ্যধন ্ত্র্্রীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্থ পর্যটন টি 

প্রত গঙ্গতীর হইতে শ্রীবাস ভবন পধ্যন্ত গমনকা'লে ভক্তগণ প্রভুর 
পৰধুলি গ্রহণ করায় সমস্ত পথ গর্ভময় হইয়াছিল । প্রাচীরের উপর বৃক্ষের 
প্রতিটি ভালে, প্রতি রাজপথে, অলিগলি, খালি জমির উপর.লোকে ভর- 
পুর হইয়া গিয়াছিল। জনতার হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া! 
উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রভু রাত্রিশেষে নৌকাতে আরোহণ করিয়া 
শিবানন্র সেনের ভবনে গমন করিয়াছিলেন । তৎকালীন কুমারহট্ট গ্রামে 
্রীমন্মহা প্রভুর লীলা সম্পর্কে শ্রচৈতন্ত ভাগবত গ্রন্থে শ্রীল বুন্দাবন দাস 
ঠাকুরের উক্তি যথা - 

ঞ যত গ্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে ৷ 

তাহা বণিবারে কোন জন শক্তি ধরে ॥ 

আপন ঈশ্বর জ্রীচৈতন্ত ভগবান । 

দখিলেন ঈশ্বরপুধীর জন্মস্থান ॥ 
প্রভূ বলেন, এই কুমারহট্রেরে নমঞ্চার | 

ঈশ্বরপুরীর যেই গ্রামে অবতার 
কান্দিলেন বিস্তর শ্রীচৈতন্য সেই স্থানে । 

আর কিছু শব্দ নাই ঈশ্বরপুরী বিনে ॥ 
সে স্থানের শ্বক্তিকা আপনে প্রভু তুলি। 

লইলেন বহিলেন বহিবাসে বাদ্ধি এক ঝুলি ॥ 

প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান । 
এ মুত্তিকী আমার জীবন ধন প্রাণ ॥” 

হই 

শমন্মহাপ্রভু শরাগুরু ভুমি দর্শনের জন্য কুমীরহট গ্রামে অবতরণ করিয়। 
সব্বাগ্রে কুমারহট গ্রামকে নমস্কার করিলেন । তারপর গ্রাগুরুভূমি দর্শন 
করিয়া প্রভু অসহায় অবোধ বালকের মত “হা গুরুদেব ! হা গুরুদেব বলিতে 
বলিত্তে পাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । প্রীপাদ 
এই ভুমিতে আবিভূতি হইয়। বাল্যলীলা খেলারসে'কতষই (বিচরণ করিয়াঁছেন 
কতই গড়াগড়ি দিয়াছেন ; তাহার -শ্ত্রীচরনরেণ আজিও বর্তমান থাকিয়। 

তাহার মহিমীর সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে । এ হেন অন্ুভবানুরূপ ভাঁবের 

উদ্দীপনে,প্রভু উক্ত বুপবিত্র স্থানের রজ-সববাঙ্গে 'লেপন, তিলকধারণ ও 

ভক্ষণাদি করিয়া পরিশেষে নিত্য নিয়মিতভাবে গ্রহণের জন্য “মম জীখন 

ধন প্রাণ” বলিয়া নিজ পরিধের বহির্বাসে এক ঝুলি মৃত্তিকা গ্রহণ করিলেন । 

প্রভুর অনুগামী লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পার্ষদবুন্দ উক্ত স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ 

করায় একটি ডোবার স্যা্ত হইল । তাহাই কালের অমোঘ পরিবর্তনের 

মধ্যে ভ্রীচৈতন্য ডোবা” নাম ধারণপূর্বক বিরাজিত। এইরূপে কুমীরহট 
গ্রামে অগ্রাকৃত লীল।র প্রকাশ করিয়া গ্রভু কীনাই-এর নাটশালা পর্যন্ত 

গমন করতঃ পুনঃ শান্তিপুর হইতে কুমারহট্র শ্রীবাস-ভরনে আগমন করেন । 

গ্রভু শ্রীবাস ভবনে কতিপয় দিবস পাঠ সংকীর্তন রঙ্গে অবস্থান করিয়া 

স্ীবাসের অতৃপ্ত আকাঙ্খা পূর্ণ করিলেন এবং লীলান্রঙ্গীতে শ্রীবাসের গুপ্ত 

অত্যুজ্জল মহিমা রাশি ব্যক্ত করতঃ ছুইটি বর প্রদান করিলেন । 

তথাহি এচৈতন্তভাগবতে ৫ অধ্যায় - 

“যদি কদ।চিত বা লক্গ্মীও ভিক্ষা করে । 

তথাপিহ দারিজ্র্য নহিব তোর ঘরে ॥ 

অদ্বৈতৈরে তোমারে আমার এই বর । 
জরাগ্রস্থ নহিব দেহার কলেবর ॥” 

প্রভু শ্রীবাস ভবনে উপনীত হইলে আপগ্রবর্গসহ শিবানন্দ সেন, বাসুদেব 

দত্ত ও আচাধ্য পুরন্দর প্রভৃতি প্রভুর দর্শন করিবার জন্ত উপনীত হইলেন । 

সে সময় বাস্থুদেব দত্ত ও আচাধ্য পুরন্দরের ভাবের প্রতুত অভিব্যক্তি ঘটে 

একদিন গ্রভু গ্রাবাসের সহিত ব্যবহারিক কথ। প্রসঙ্গে তাহাকে বলিলেন, 

“তুমি কোনরূপ উপজীবিকা অবলম্বন না৷ করিয়! দাস-দা!সীসহ এই বিশাল 

সংসার কিভাবে পালন করিবে ।”  প্র্ুর প্রশ্নের উত্তর প্রদান গ্রসঙ্গের 

শেষভাগে শ্রীবাস বলিলেন, যাহার অদুষ্টে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহা 
আপনিই আসিয়া মিলিবে। আর তদুপরি যদি আমার তিনদিন উপবাস 

হয় তাহ। হইলে গলায় ঘট বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইব। তথাপি তোমার 

অভয় পদারবিন্দ স্মরণাদি ভিন্ন আমার দ্বারা অন্য কোন কর্ম আচরণ সম্ভব 
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হইবে না” এইভাবে প্রভু শ্রিয়ভক্তের গুপ্ত গু মহিমা রাশি ব্যক্ত করতঃ 
" সানন্দে উপরোল্লিখিত বরদয় প্রদান করিলেন এবং তাহার প্রতি গ্রীতির 
বশবর্তী হইয়া কতিপয় দিবস অবস্থান করেন । 

এই কুমারহট্র শ্রীবাস ভবনে কলি-ব্যাস অবতার শ্রীতীচৈতন্থা 
ভাগবত গ্রন্থের লেখক শ্রীল বুন্দাবন দাসের জন্ম হয়| 

তথাহি _ভ্রীপ্রেমবিলাসে ২৩ বিলাস-- 

“কুমারহট্বাসী বিপ্র বৈকুষ্ঠ দাস ধেহো । 
তার সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ ॥ 

তার গর্ভে জন্মিলা বৃন্দাবন দাস: 

তিহো হন শ্রীল বেদব্যাসের প্রক শ॥ 

বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে । 

তার পিতা বৈকুদীস চলি গেল৷ স্বর্গে ॥ 

ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পতিহীনা দেখি ! 

আনিয়া প্রবাস নিজগুহে দিল রাখি ॥ 

পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দস 

মাত।সহ মামগাছি করিল। নিব।স ॥ 

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন পিতা শ্রীবৈকু্ 
দাস অপ্রকট হওয়ায় প্রবাস নিজ ভ্রাতৃকন্যা। শ্রীনারা়ণী দেবীকে আপনর 
বুমারহট্ট ভবনে আনিয়। রক্ষণ।বেক্ষণ করেন। তথায় বৃন্দাবন দাসের (জন্ম 
হয় এবং পঞ্চম বৎসর বয়ঃকাল পর্যান্ত এখানে অবস্থান করেন |  বুন্দাবন 
দাস ঠাকুরের পিতৃভূমি সম্পর্কে শ্রীপাট পর্যটনের বর্ণন যথা _- 

“হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ন সত । 

ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন বিখ্যাত |” 

এখানে শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা স্থাপন এবং শ্রীশিবানন্দ 

পঙ্চিতের পাট সম্পর্কে পাট নির্ণয় গ্রন্থের বচন যথা - 
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“তাহার দক্গিণেতে ক্মাঁরহট গ্রাম 

জ্লীবাস পণ্ডিত ঠাকুর 'গৌরাঙ্গ রায় নাম ॥ 
শিবানন্দ পণ্ডিতদি অনেকের বসতি । 

মহাপ্রভুর প্রিয় স্থান 'গোপাল রায়? মুন্তি ॥ 

শীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রগোপ।ল রায় বিগ্রহ এখন কুমারহট গ্রামে নাই। 

এখানে শিকল্পকীধ্য বিশারদ বিশ্বকন্মার অবতার শ্রীনয়ন ভাক্করের এপাট। 

তথাহি  এ্প্রেমবিলাস ১৯ বিলাস- 

হালিসহর গ্রামে নয়ন ভীঙ্কর আছিলা ৷ 

রঘুনাথ আচাধ্যসহ খেতুলী আইলা ॥৮ 

তথাহি - ভ্রীভক্তি রতাকরে ১০ম তরর্গে_ 

নয়ন ভাঙ্কর হালিশহর গ্রামে ছিলা৷ | 

পরম আনন্দে তি'হো শীঘ্র যাত্রা কৈলা।” 

নয়ন ভাঙ্কর জীজাহুবাদেবীর সঙ্গে খেতুরী হইয়। বুন্দাবনে গমন করেন এবং 
বন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জাহ্বাদেবীর আদেশে বৃন্দাবনেশ্বর 

জ্রীগোগানাথদেবের প্রেয়সী নিন করেন । সেই বিগ্রহ বৃন্দাবন প্রেরণ 

করিলে উ॥গোগীনাথ দেবের বামে প্রতিষ্ঠিত হন | 

এখানে আ্ীগোবিন্দানন্দ ঠাকুরের জপাট সম্পর্কে শ্রীপাট পধ্যটন 

গ্রন্থের বর্ণন বথা - “কোগ্রহটে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস॥৮ 

[কাঞ্জাষ - কোগ্রাম বদ্ধমান জেলায় অবস্থিত ।  বর্দমান-কাটোয়। 

রেলপথে বলগানা ষ্টেশন হইতে বাসে ২ মাইল বায়ুকোণে নূতন হাট । 

তাহার এক ম'ইল পশ্চিমে কোগ্রাম ইছার প্রাচীন নাম উজানি। 

মঙ্গলকোটের নিকট: এখানে শ্রীচৈতগ্যমঙ্গল গ্রন্থের লেখক প্রীলো চন দাস 

ঠাকুরের ভ্রীপ'ট । 

তথাহি এাটৈতন্থামঙ্গলে  “বৈগ্ঠকুলে জন্ম মোর কৌগ্রাম নিবাস ॥” 

ব্রীলোচন দাস ঠাকুর পিতা আীকমলাকর দস ও মাতমহ ভ্রীপুরুযোত্তম 

%প একই গ্রামে বাস করিতেন! এখানে উরামাই পণ্ডিতের শিল্ত 
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শ্রীবৈরাগী ঠাকুরের নিবাস সম্পর্কে শ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থের বর্ণন যথা 
“বৈরাগী ঠাকুর তার নিবাস উজানি ॥৮ 

কাদ্দর।__কীদরা বদ্ধমান জেলায় অবস্থিত। কেতুগ্রাম থানার 

অধীন | আহম্মদ্পুর-কাটোয়া রেলপথে 'ভ্ঞানদাস' “কাদরা” ষ্টেশনে নামিয়া 
যাইতে হয়। রাঢ় দেশের এই কীদর! গ্রামে শ্রীমঙ্গল বৈষ্ণব ও পদকর্তা 

জ্ঞানদাসের শ্রীপাট কীদরার 'জয়গোপাল' নামক এক শিত্যুকে প্রভূ বীরচনদ্ 

ত্যাগ করেন । 

তথাহি-_শ্রীভক্তি রত্বাকরে _- 

“রাঢদেশে কাদরা নামেতে গ্রাম হয় । তথা জীমঙ্গল জ্ঞ।নদাসেরএআলয় ॥ 

তথায় কায়স্ত জয় গোপালের স্ঠিতি ॥৮ 

কাঞ্চনলগর-_ কাঞ্চননগর্ুবদ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বদ্দামীনের 
তিন ক্রোশ দূরে দীমোদর নদের নিকট শ্রীগোবিন্দ কর্মকারের জন্স্থান। 

তিনি স্ত্রীগৌরাঙ্গদেবের দক্ষিণ ভ্রমণলীলা কড়চা আকারে লিখেন। তাহাই 
“গোবিন্দ দাসের কড়চা” নামে প্রসিদ্ধ | 

তথাহি - শ্রীগোবিন্দ ক€চা _ 

“বদ্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম । 

শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম ॥৮ 

(কাটরা--কোটরা ভগলী জেলার খাঁনাকুলের নিকট অবস্থিত 

এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিল্প শ্রীঅ্যুত পণ্ডিতের শ্রীপাট। 

তথাহি _ শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে__ 
“কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান 1” 

রুম্ণনগ বর -_ কৃষ্ণনগর হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড় তাঁরকেশ্্র 
রেলপথে তারকেশ্বর নামিয়া ২০ বা ২০এ বাসে কৃষ্ণনগর | টু'চুড়া হইতে 

চু'চুড়া-আরামবাগ এক্সপ্রেস ধাসে মায়াপুরে নামিয়া বাসে কঞ্চনগর । 

বাঁকুড়া হইতে বাসে বাসে মায়াপুর নামিয়া বাঁসে কুষ্ণনগর । আরামবাগ 
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গডেরহাট বাসে কৃষ্ণনগর নাসিগী গ্রীপাটে যাওয়া বায়। এখানে দ্বাদশ 

গোপালের অন্যতম ই/অভিরাম গে।পালের শ্রীপাট বিরাজিত । 

তথাপি - শ্রীপাঁট নির্ণয়ে _ 

এখানাকুল কৃষ্ণনগরে ঠাকুর পভিরাম | তাহার ঘরণী মালিনী যার নাম রা 

তথাহি - শ্রীপাঁট পর্যটনে _ 

অভিরাম পূর্বের শ্রীদাম খানাকুলে স্থিতি । 

খানাকুল কঞ্চনগর গ্রাম নাম খ্যাতি ॥৮ 

বর্তমান খানাকুল ও কৃষ্ণনগরের ব্যবধান প্রায় ছুই মাইল । কৃষ্ণনগর 

হইতে বাসে গোপালনগর, কোটরা, বিল্লোকের মধ্য দিয়া খানাকুলে যাইতে 

হয়। খানাকুলে মালিনীদেবী প্রকট লীলা, বিল্লোকে ঘোলশাঙ্গের কাষ্ঠ 

তুলিয়া বংশীনাদ ও কষ্ণনগরে প্্ীপাট স্থাপন করতঃ ঠাকুর অভিরাম "বু « 

অপ্রাকৃত লীলা কাশ করেন। ঠাকুর অভিরাম সক্ষীর্তন লীলা করিতে 

করিতে বিল্লোক গ্রাম হইতে কষ্ণনগরে আগমন করেন। ইতিপূর্বে বিল্লোক 

গ্র“মে অবস্থানকালী'ন দুইজন ব্রজবাসী বৈষ্ণব তথায় উপনীত হইলে ঠাকুর 

অভিরাম তাহাদিগকে কৃষ্চনগরে প্রেরণ করিলেন | তারপর সঙ্ধীর্ভনানন্দ 

ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । একদা সেই বৈষ্বদ্ধয় আসিয়া বলিলেন, পাত 

গণ আপনার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে ॥ তখন অভিরাম পীষপ্তীগণের 

উদ্ধারের জন্য চলিলেন। পথে এক রা্তী তরা্মণীর মৃত পুত্রকে । বাঁচাইলেন। 

এক দেবী সেখানে মন্ুত্য ভক্ষণ করিত। অভিরাম তাহার দন্ত বিনাশ 

করিলে দেবী বলিলেন, 'তৃমি আমায় তোমার সমীপে রাখিবে । অভিরাম 

বলিল 'আমি কষ্ধনগরে অবস্থান করিলে সে সময় তোমায় তথায় লইয়া 

যাইব |” এই বলিয়া অভিরাম পুনঃ বিল্লোক হইয়া! কৃঞ্ণনগরে আগমন 

করিলেন । 

তথাহি--শ্লীঅভিরাম লীলামূতে_ 

“বোলশাঙ্গে সেই কাষ্ঠ তুলিতে নারিলা । 

সেই কাষ্ঠ লয়! তেঁহ মুরলী পুরিল ॥ 
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মুরলীর কাষ্ঠ শীঘ্র রাখিল পুঁতিয়া॥ 
এইভাবে অপ্রাকৃত বকুল বক্ষ কটি করিয়া তহার তলার সন্থী্তন 

কণ্ঠকে বহুত স্ততি করেন বসিয়া ॥ আরম্ভ করিলেন। গ্রামধাসীগণ মিষ্টা্র আনিলে অভিরাম ভোজন করি 

বকুলের বৃক্ষ হয়। থাকহ এখন । 
লেন । তারপর গোপাল দাস নামে এক সেবককে শক্তি সঞ্চার করতঃ বক্ষ 

তোমায় করিবে লোক আসিয়া পুজন ॥ 
সেবায় নিযুক্ত করিরা চলিলেন দৈবে অমুতীনন্দ নামক ব্রন্দচারী তথায় 

সরে বৎসরে পুষ্প হইবে তোমার | 
আগমন করতঃ যোগ প্ভাবে সেই বৃক্ষকে ভত্মীুত করিলেন । এই বার্তা 

পুষ্প বিনা ফল কভু না হইবে আর ॥ শ্রবণ করিয়া ঠাকুর অভিরাম তথায় আগমন কর বিটা 2 

বলিতে বলিতে বুক্ষ হইল মগ্তরী | 
বুক্ষকে পুনজ্জীবিত করিলেন । শেষে সেই ব্রন্গচারী অভিরামের শিল্ত 

মদনমোহন এবে কহেন বিচারি ॥ তঈলেন। ব্রশ্মচারীর দণ্ড কমগুলু ও অভিরামের তিলকমালা আগ্নিতে 

নিক্ষিপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী দ্রব্য ভঙ্গীন্তত হইল আর অভিরামের মীল
াতিলক 

উজ্জলত। প্রাপ্ত হইল । এইভাবে ্রহ্লচারী_ অভিরামের শিল্ু হওয়ায় 

গ্রামবাসী ব্রশ্মচারীর শিয্যগণ নিন্দাঁয় প্রত হইলেন ।  শান্সচগীয় 

পরাভূত হইয়া ঈর্ধাপ্সিত বিপ্রগণ অভিরামকে বিতাঁড়িত করিবার জন্য 

মালিনী দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া নিন্দা শুরু করিলেন । তখন অভিরাম 

ভাভাদের উদ্ধারের জন্য এক মহামহোৎসবের আয়োজন করিলেন । সেই 

উৎসাবে সপার্ধদ গৌরচন্দ আগমন করিলেন । উত্ত অনুষ্ঠানে অভিরাম 

মাঁলিনীর ব্বরূপতী। প্রকাশ করত? এক অপ্রাকৃত মর্জার স্ট্টি করিযী। তাহার 

মাধ্যমে সকলের ছুর্মীতি বিনাশ করিলেন । তদবধধি কৃষ্ণনগরবাসী 

অভিরামের ভক্ত হইল । মহামহোৎসবকালীন এক কু নির্মাণ করিতেই 

শ্লীগোগীনাথ দেব প্রকট হইলেন । 

তথাহি__জ্রীঅনুরাগবল্লী _ 

“বাড়ীর পূর্বেবেতে রামকুণ্ড খোঁদাইতে । 

্রীমু্ির ছলে কৃষ্ণ হইল সাক্ষাতে ॥ 

রস রা 
ল্লীগোগীনাথ নাম পরম মোহন । 

»কুষ্ছনগর হৈল €প্ত বন্দাবন । 
অশেষ বিশেষ রূপে করেন সেবন ॥” 

বকুলের বৃক্ষ কেখি হইল স্মরণ ॥ 
তথাহি -শ্রীভক্তি রত্বাকরে - 

অনীরজবল্লভ বলেন শুনিয়া তখন । 
“র্লীবিগ্রহ সেবিতে যবে ইচ্ছা উপজিল । 

বৃন্দাবনশোভিফো "বদ কাননগ। 
সবপুবলে গোগীনাথ দরশন দিল ॥ 
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এথা মোর স্থিতি কহি স্থান দেখাইল] | 
অভিরাম খুদি তথা বিগ্রহ পাঁইলা ॥ 

এইভাবে শ্রীগোপীনাথদেব প্রকটিত হইলে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল 
শীমনমহা প্রভুর আদেশে মালিনীদেবী রন্ধনকার্ধে গ্রস্ত হইলেন । অভিরাম 
খবরং সকল প্রব্য যোগান দিতে লাগিলেন । রদ্ধন অন্তে শ্রীগোগীনাথদেবের 
ভোগ সমাপন হইলে শ্রীমন্মমহাপ্রভু প্রসাদ এহণের জন্য নিত্যানন্দীদি 
পার্ধদগণ উপবিষ্ট আছেন । প্রভু তথায় আসিয়! বলিলে নিত্যানন্দ প্রভূ 
বলিলেন, “আমরা মালিনীর হস্তে কি প্রকারে ভোজন করিব ।৮ প্রভূ 
বলিলেন, “মালিনী সাধারণ নহেন, অভিরামের শক্তিরূপা ।  তীহাকে 
খুন্র্ঞান করিলে কাহারও ব্রজপ্র1প্ডি হইবে না” তারপর প্রভু নিতাই 

শরামকুণ্ড ও আ্রগোগীনাথ জীউর মন্দির 

তথ থাতি জ্ীঅ অভিরাম লীলামুতে-_ 

এবরঙ প্রকাশ করিলেন। মালিনীর গুপ্ত মহিমা প্রকাশের জন্ত পবনকে 
বলিলেন, “তুমি ভোজনকালে মালিনীর বন্ধ উডভাইবে, তাহাতেই মালিনীর 
কাশ খাবে |” তারপর সকলে গিয়া প্রসাদ গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন । 

শীশ্রীগৌড়ীর বৈষণবতীরঘ বৈষ্ণবতীর্ঘ ০82 ৩৯ 

সেইকল মালিনীদেবী প্রসাদ লইঘা আগমন কৰিলে পবন প্রভু নিত্যা- 

নন্দের আজ্ঞা পালন করিলেন । 

“ন্ুবর্ণের থালে হস্ত হইল বন্ধন । 

হেনকালে পবন উঠি করিলা গমন ॥ 

আপন স্বভাব তবে পবন ধরিল1| 

শীঘ্রগতি মস্তকের বন্ধ খসাইলা ॥ 

বন্ধ সহিত কেশ উড়ায় তখন । 

হেনকালে অভিরামে বলেন বচন ॥ 

শুনহ গৌসাই জীউ হইন্তু লজ্জিত | 

পবন আসিয়। দেখ কৈলা৷ বিপরীত ॥ 

দেখি অভিরাম তবে বলেন হাসিয়া । 

বন্ধ সপ্রণ কর বতুর্ভজা হইয়া ॥ 

দুই হস্তে থালি ধরি আছিল তখন | 

আর দুই হস্তে বস্ম কৈলা সম্বরণ ॥ 

দেখিয! সর'র মনে হইল বিশ্বাস ।' 

াভিরাম শক্তি কন্ঠা জানিল। নিধ্যাপ | 

এইভাবে মালিনী-দর্ীর প্রকাশ ঘটিল। সকলের সঙ্গে পবনের 

প্রসাদ গ্রহণ হইল ন| দেখিয়া ম।লিনীদেবী করুণ! প্রকশ করিলেন । 

এ 

তথাহি তত্রৈব - 

“সকয়লর সনে প্রসাদ না পাইল পবন | 

শেব প্রসাদ পাইবে সে শুনহ বচন | 

বৎসর বৎসর পবন আসি এই স্থানে | 

হভাব প্রকাশ প্রসাদ পাইবে তখনে ॥| 

এইত অভিশ'প অ'মি দিন্ু পবনে | 
চি 

মথ্যা না হইবে যেন আমার বচনে | 
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এইভাবে মহামহোত্সব সমাপন হইল । কিন্তু যাহাদের জন্য এই 

মহোৎসবের আফোজন তাহারা কেহই আসিল না। তাহাদের উদ্ধারের 

. জন্য ঠাকুর অভিরাম পুনঃ এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিলেন । 

শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহগণ 

দক্ষিণে শ্রীবলরাম, বামে ভ্রীঅভিরাম, মধ্যে ক্ীগোলীনাথ জিউ 
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তথাহি - তীত্রেব _ 

“দলন করিব বলি আইন এখানে | 

প্রসাদ হেলন কৈল পাষপ্তির গণে |! 

অবিশ্বাস করি সব না! কৈলা' ভোজন | 

মার্জীর শ্থজিয়া সব করিব দলন || 

এতেক বলিয়া এক মার্জার স্থজিল | 

রোঙ্গা বলি নাম তার গৌসাই রাখিল! ॥ 

সকল বৃত্তান্ত তারে কহেন বসিয়া 1 

ঘরে ঘরে যাহ রোঙ্গ। প্রসাদ লইয়া ॥” 

অভিরাম রোঙ্গাকে বলিলেন, 'তুমি বৈষ্ণবগণের শেষ প্রসাদ ভক্ষণ 

করিয়া" নিশীভাগে সকলের অজ্ঞাতসারে পাষগুগণের রন্ধনশী'লে গমন 

করতঃ হাণ্ডির মধ্যে উদগার করিয়া আসিবে । তাহারা সেই প্রসাদ ভক্ষণ 

করিলে বৈষ্ণব অধরামৃতের মহিমায় তাহাদের পাঁষগুতা দূরীভূত হইবে । 

আজ্ঞানুরূপ রোঙ্গ। কাধ্য সম্পাদন করিলেন । তাহাতেই কৃষ্ণনগরবাসী 

বৈদিক ব্রান্মণগণ ঠাকুর অভিরামের একান্ত অনুগত ভক্ত হইল | এইভীবে 

ঠাকুর অভিরাম কষ্চনগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে 

আপনার পার্ধদগ্ণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । তাহাদের কৃপা সঞ্চার 

লীলা প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরে বহু অপ্রাকৃত লীলা৷ করিলেন । মধ্যে মধ্যে প্রভূ 

নিত্যানন্দ কষ্ণনগরে আগমন করিতেন । দৌহাকার লীলা এীতিহা কৃষ্ণনগর 

মহামহিম তীর্থভুমিতে পরিণত হইল । এই স্থানেই ঠাকুর অভিরাম 

অপ্রকট হুন। অভিরাম নিজ শিষ্য বিপ্রন্নৃত কান্ুকৃষ্ণের হস্তে শ্রীপাটের 

সেবা অর্পন করিয়া যান। অগ্ঠাবধি কানুকুষ্ণের বংশধরগণই প্রীপাট 

রুষ্ণনগরের সেবা পরিচালনা করিতেছেন । ঠাঝুর অভিরামের অস্তদ্ধানের 

পূর্বেই মালিনীদেবী অন্তদ্ধীন করেন । ঠাকুর অভিরামের অন্তর্ধান সম্পর্কে 

জঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থের বর্ণন যথা 

“বলিতে বলিতে গৌস'ই স্থজিলা উপায় । 

দৈবে ভাস্কর এক আইল তথায় ॥ 
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তখন কহেন গেসাই ডাকিয়া ভাঁঙ্করে | 

মে।র প্রতিমুন্তি গড়ি দেহত আমারে ॥ 
আজ্ঞা মাত্র ভাঙ্ষর সে মুদ্তি বে গচিলা। 

গেঁসাই লইয়া তাহা কানুকুষেে দিলা ॥ 

সন্ধা। হইলে গৌনাই গিয়া নিজ ঘর | 

বিশ্বছিদ্রে প্রবেশয় প্রতিমা ভিতর ॥ 

এই প্রত্যাবধি গ্রাতিমা ভিতরে । 

কানুকুঞ্চে দেখাইয়া বাতায়াত করে ॥ 

লীঅনিরাম গোপালের মুক্তি 

ীল্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ৪৩ 

নি ক ১ 

আগেতে মীলিনী জীউ হৈলা। স্গোপগ । 

আশীব্বাদ করি কান্ুকুষ্ে বিলক্ষণ ॥ 

কান্ুকৃষ্ণে গোসাঞ্রি শক্তি সঞ্চারিয়ী ৷ 

মালিনী আছেন দেখ ্বর্ণকীস্তি হয়া ॥ 

চৈত্রমাসে মধুকৃষণা সপ্তমী দিবসে । 

প্রতিমা ভিতরে প্রভু করিল প্রবেশে ॥ 

গ্রতিমুন্তি প্রবেশিয়া গৌসাই রহিল । 

অন্যদিন মত আর বাহির না হৈলা ॥ 

দুর প্রীপ্রতিমক্তি রহে কৃষ্ণনগর, | 

অদ্যাবধি ভক্তগণ দরশন করে ॥” 

এইভাবে ব্রজের ্রীদ।মসখা পুর্ববদেহ লইয়। গৌড়দেশে আগমন করতঃ 

অভিরাম গেপাল নাম ধারণ করিয়। কুষ্ণনগরে শ্লীপট স্থাপন করিলেন । 

অগ্ঠাবধি তাহার অত্যুজ্জল মহিমারাশির সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে । ধেখল- 

শাঞ্গের কাষ্ঠদারা উদ্ভূত বকুলবক্ষ, শ্রীরামকুণ্ড, জ্রীগোগীনাথ, শ্রীবিগ্রহ ও 

ঠাকুর অভিরামের রুতি ভ্রীপাট কৃষনগরে অগ্ঠাপিও বিদ্তাণান। প্রতি 

বহসর টৈত্রী কৃষ্ণা সপ্ধনী তিথিতে ভ্রীপাটে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । 

প্ীনিবাস আচাধ্য প্রভু গৌডুদেশে অ্রমণকালীন ঠাকুর অভিরামের 

সহিত মিলন করেন ।  মন্মহাওভুর অন্তর্দানের পর ঠাকুর অভিরাঁম 

যোগ্যপাঞ্রে চাবুক মারিয়া প্রেমদান করিতেন । 

তখাহি _ অন্ুরাগবল্লী - 

“ঘোড়ার চাবুক নাম শ্রীজয়ম্গল ! 

তহ। মারি করে লোকে,প্রেমায় বিহ্বল ॥ 

প্রীনিবস আচাধ্য আসির। মিলন করিলে অভিরাম তীহাকে পরীক্ষা করিয়া 

তিনবার জয়ম্গল চাবুকদ্ধার। প্রহার করতঃ প্রেমশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন । 

সেই চাবুক বর্তমানে ভ্রীপাটে নাই৷ ভ্রীগোলীনাথ দেবের শ্রীমন্দিরের 

সঙ্গী শ্রীরাধাকীন্তু-ও ভ্রীরাধাবল্পভেদ ভ্ীমন্দির বিরাজিত । উক্ত মন্দির 



৪৪ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘথ পর্যটন 

শ্রীধাদবসিংহেরনিম্মিত।  প্রীমন্দিরের নিন্মাণ কাঁধ্য সুসম্পন্ন হইবার 
পুর্বেবই যাদবসিহের মৃত্যু হয়। এতদিষয়ে শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থের ৮ম 
পরিচ্ছদে রিশেষভাবে বণিত রহিয়াছে । একদা ঠাকুর অভিরাম প্রীমলিনী 

দেবী সহ প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন । গ্রামবাসীগণ আসিয়া 

শন করিতে লাগিল । সেই সময় নৃত্যকালে মালিনীদেবীর কাপড়ের 

আচল এক বিপ্রের অঙ্গে লাগিল। ছুম্মীতি বিপ্র কুপিত হইয়া বলিতে 

লাগিলেন, “প্রকৃতি হইয়া আমায় আচল মারিলে, এই অপরাধে তুমি অন্ধ 

হইবে ।” বিপ্র এই বাক্য বলিলে মীলিনীদেবী নৃত্য সম্বরণ করিয়া ঠাকুর 

অভিরামকে ইহার প্রতিকারের জন্ত অগ্রুরোধ করিলেন । বিনা দোষে 

মালিনী.দবীকে অভিশাপ প্ররান করার ঠাকুর অভিরাম বিপ্রকে অভিশ।প 
প্রদানে বলিলেন । 

-্া 

যথা তথাহি_- 

“ক্ষুদ্র জীব হয়ে করে মালিনী নিন্দন 

গুরু শিগ্ঠ হবে তার অপঘাত মরণ ॥” 

কতদিনে ঠাকুর অভিরামের প্রদত্ত অঠিশাপ কফলভূত হইল । এই বিপ্র 
তৎদেশীশ রাঁজা যাদবসি হের ৷ একদা! যাদবসিংহকে ধরিয়া লইবার 
জন্ত উজীর প।ঠাইলেন। সেইকালে যাদবসিংহ পলায়ন করিল । কিন্ত 
তাহার গুরু ধর৷ পড়িলে উজ”র তাহাকে বন্দী করিয়া লইল | গুরুদেবের 

বন্ধন দশা দেখিয়া এামবাসীগণ যাদবসিংহকে আসিয়া বলিল ঘে, তোমার 

জন্য গুরুদেব বন্দী হইল আর তুমি সেবক হইয়! লুকাইয়া রহিলে 1৮ তখন 

যাদবসিংহ নতিস্ততি সহকারে উজীরের স্মরণাপন্ন হইলেন | উজীর গুরু- 

শিল্তাকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিবার জন্য দূতগণকে আজ্ঞা দিলেন । 
দুতগণ আজ্ঞা পালন করিলে মত্তহস্তীর পদাঘাতে গুরু-শিষ্যের মস্তক ছিন্ন 
হইল । যাদবসিংহের ছিন্নমুণ্ড রলিল, “আমি শ্রীরাধাকান্ত দেবের শ্রীমন্দির 
এর বেদী নিন্মাণ করিয়াছি কিন্তু অভিরামের হটে আমার মন্দির নিম্্মাণ 

কাধ্যে সুসম্পন্ন হইল না ।” আর তীর গুরুদেবের ছিন্নমুণ্ড “হরি” হবি” 
বলিয়া নাচিতে লাগিল | দুইজনেই সিদ্িপ্রাপ্ত হইল । 

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন ৪৫ 

ক্ুললগর-_কুলনগর যশেশহর জেলাঘ অবস্থিত । এখানে বংশী- 

শিক্ষাি গ্রন্থের লেখক প্রেমদাসের শ্রীপাট | গ্রেমদাস কবি কর্ণপুর কৃত 

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন । 

তথাহি - ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদে- 

“প্রভূ বে প্রকট আছিল! । 

বৃদ্ধ পিতামহ, কুলনগর গ্রামে সেই, গৃহাশ্রমে বর্তমান হৈল1 ॥ 

কাশ্ঠপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস, জগন্নাথ মিশ্র তার নাম ।” 

জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র কুলচন্ত্র, তীর পুত্র গঙ্গাদাস। গঙ্গাদীসের পুত্র 
পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাণীশ 1 পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশের গুরুদন্ত নামই 

প্রেমদাস । 

কালগোলা- এখানে ভ্রীনিবাস আঁচাধা শিয্া জয়রাম দীসের 

( চক্রবর্তীর ) ভ্রীপাট । 
তথাহি শ্রীঅন্রাগবন্পী_- 

“কানসোনার ভ্রীজ়রাম দাঁস ঠাকুর” 

জয়রাম দাস ( চক্রবন্তী ) প্রেমী জয়রাম নামে খ্যাত । 

তথাহি- কর্ণীনন্দ 

“গৌড দেশবাসী শ্রীকষ্ণ পুরোহিত | 
তাহারে করিল। দয়া হৈয়া কপান্থিত ॥ 

সেই দেশবাসী শ্যাম ভটে কৃপা কৈল!। 

ছুই জনার শিশ্যা প্রশিত্ত জগত ব্যাপিলা ॥ 

একত্র নিবাঁসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্তী | 

প্রেমী জয়রাম বলি যাঁর হৈল খাতি ॥” 

ইহাতে বুঝ। যায় কানসোনা গৌডদেশের মধাবন্তী কোন এক স্থান 

হইতে পারে। এখানে প্তীকষ্ণ পুরোহিত, শ্যামন্ট্র ও জয়রাম চক্রবর্তী 

শ্রীপাট 
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ক্ৈনড়__কৈয়ড বর্ধমান জেলায় অবস্থিত ।. এখানে ঠাকুর অভিরাম 

গোপালের শিশ্ু বেদগর্ভের জ্রীপাট | বাঁকুডা-রায়না ছোট লাইনের একটি 

স্টেশন | বর্ধমান ষ্টেশন হইতে দামোদর পার হইয়া বাঁসে সেহা'রা বাজার 

নামিয়া ছোট ট্রেনে কৈয়ড় স্টেশন যাওয়া যায়। তথা হইতে শ্রীপাট 

সন্নিকটবন্তী । এখানে শ্রীপাটে সেবার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে । 

তথাহি _ শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে 

“কৈয়ড গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ” 

সম্ধীর্তন বিলাসে ঠাকুর অভিরাম এখানে প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ 

করেন । 

তথাহি__জ্অভিরাম লীলাঁমুতে_- 

“শ্রীপাট কৈয়ড আর শ্রীকৃষ্ণনগর | 

দুই স্থানেই লীলা তার অতি গুটতর ॥৮ 

কলাটাহালি__এখানে রামাই পঞ্জিতের শি শীগোকুলানন্দ ঠাকুরের 

জ্ীপাট। 

তথাহি__শ্রীবংশীশিক্ষা__ 

“ঠাকুর গোকুলানন্দ বাস কীটাবনি 1” 

শ্রীগোকুলানন্দ বুন্দাবন হইতে ভ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ আনিয়া কীটাবনিতে 

স্থাপন করেন | এতদ্বিষয়ে মুরলী বিলাস গ্রন্থের বর্ণনা যথা 

“প্রভুর সঙ্গেতে রহি কৈল বনু সেবা । 
প্রভু আজ্ঞা কৈলা তারে ব্রজেতে যাইয়া ॥ 

একদিন পরিক্রমা করিতে আপনি । 

প্রত্যাদেশ কৈলা৷ শ্রীবিনৌদ বিনোদিনী ॥ 

সে শ্রীবিগ্রহ লই আইলা! প্রভূ পাঁশ। 
পুন আজ্ঞা হৈল কর সেবা পরকাশ ॥ 

ভ্রমিয়া বেড়ায় তিহ মুক্তি লয়ে সাথে । 

মল্লভূমে কীটাবনি নিবাসে তাহাতে ॥৮ 

শীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্ধ্যটন ৪৭ 

ক্রুণুলীতজা-__কণুলীতল? বীরভম ভেলায় অবস্থিত প্রভ্ 

নিত্যানন্দের লীলাম্থলী : ব্যাণ্ডেল আসানসোল মেইন লাইনে খানা 

জংশন । খানা-নলহাটী রেলপথে সীইথিয়া স্টেশনে নামিয়া দুই ক্রোশ 

দুর এই স্থানটি অবস্থিত এখানে প্রভু নিতানন্দ কুণ্ডলী দমন লীলা! 

করেন 
অথাহি__ শ্রীভক্তি রত্বুকরে_ 

“মৌড়েশ্বরে কৈল গিয়া শিবের দর্শন । 

ধারে পুক্জিলেন পদ্মাবতীর নন্দন 

কুগ্ডলী দমন বথ। কৈল নিত্যানন্ৰ ৷ 

দেখিয়। সে স্তান হৈল সবার আনন্দ ॥” 

তথাহি_ তীত্রব_- 

“তথা জনগণ শ্রীনিবাসে নিবেদিলা | 

1 ঘৈছে সর্গভয় প্রভূ পরিত্রাপগুঁকৈল৷ ॥ ৪ 

কৃগুলী দমন স্থান দেখি প্রানিবাস । 

প্রভূ নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ 

শ্রীনিবাস আচার্ধা প্রভূ যখন নিত্যানন্দ প্রভুর “জন্মভূমি দর্শনে ঘান 

সে সময় কুগ্ডলীতলাষ গমন করিয়া জনগণ মুখে কুগুলী” নামক সর্পের 

পরিক্রাণ কাহিনী শ্রবণ?করেন । শ্রীজাহ্নবাদেবী ও প্রভূ বীরচন্দ্র কুগডলী 

দলন স্থান দর্শনে গিযাছিলেন । 

তথাহি__গ্ীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার_৫ম স্তবক-_ 

“এই ব্যানে বসিলদ্নিতাননদ আবধোত | 

কোথা!সর্গ প্রতৃঙ্গকবেন দুর্টিপাত ॥ 

এই স্তনে বিষোদগার কৈল অকন্মাৎ । 

মহানাগ ফণা ধরি হইল সাক্ষাৎ ॥ 

প্রভূ তার ফণ' ধরিলেন নিক্ত করে । 

অস্পষ্ট করিষ কিবা মন্ত্র দিল তারে ॥ 



৪৮ ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন 

চরণে পড়িরা সর্প গর্তে প্রবেশিল | কর্ণের কুগ্ুল দিয়া দ্বার বদ্ধ কিল ॥ 

সেই হৈতে কুগুল বাড়িছে দিনে দিনে | 
শনিত্যানন্দ পরী শ্রীজাহ্ুবাদেবী যখন ব্রজযাত্রা করেন সে সময় 

একটাক্রায় আসিয়া কুগুলীতলাতে বিশ্রাম করেন। সে জময় [পণ্ডিতের 
জ্ঞাতিপুত্র মাধব যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া, এই তীর্থের মহিমা কীর্তন 
করেন। প্রত নিত্যানন্দ অবধোতাশ্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে জন্মভূমি 
দর্শনে আসেন । সে সময় গ্রামবাসীগণ সপভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতে- 
ছেন। প্রভু সকলকে আশ্বস্ত করিয়া সর্পকে উদ্ধার করেন। তারপর 
গ্রামবাসীগণ গ্রামে ফিরিয়! সুখে বসবাস করিতে থাকে । প্রভু নিত্যানন্দ 
যেখানে কুগুলী নামক সর্পকে দলন করেন সেই স্থানের নাঁম 'কুগুলীতলা” । 
প্রভু বীরচন্দ্র প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্টো মালদহ হইয়া রাঁঢ়দেশের পথে 
একটাক্রায় আসেন । তথা হইতে কুগুলীতীর্ঘে আগমন করেন | 

ক্েত্ৃগ্রান্ধ__কেতুগ্রাম ব্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত । কাটোয়া-আ হম্মদ 
পুর রেলপথের মধ্াবন্তী জ্ঞানদাস কীদরা ষ্টেশন | তারই পাশাপাশি কেতু- 

গ্রাম অবাস্থিত। কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দুরে | পাঁচুন্দী ষ্টেশন হইতে 
তিন মাইল । এখানে আসিয়া গ্রীথগ্ড নিবাসী রামগোপাল দাঁস শ্রীরাধা- 

কৃষ্ণ রসকল্পবল্লী নামক গ্রন্থ লেখনের সুচনা করেন ।  কাটোয়। কীর্ণাহার 

বাসে কেতুগ্রাম নামিতে হয় । 

তথাছি জ্রীরাধাকুষ্ণ রসকল্পবন্গী 

'কেতুগ্রামে আরন্ত সম্পূর্ণ বৈগ্যখণ্ডে ॥ 
১৫৯৫ শকাব্দে বৈশাখ মাসে কেতুগ্রামে রসিয়া গ্রন্থ লিখন আরম্ত করেন । 

(কেল্দ্রতমারি__কেন্দুঝুরি মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে 
শ্রারসিকানন্দের শিষ্য শ্ীগোকুল দাসের কীপাট । 

তথাহি--শ্রীরসিক মঙ্গলে _ 

'রসিকের বাল্যশিত্য প্রীগোকুল দাস । 
কেন্দুঝুরি দেশে ভক্তি করিল প্রকাশ ॥ 

শ্রীপ্লীগৌডীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ৪৯ 

ক্রাশিয়াড়ী__কাশিয়াড়ী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। খড়গপুর 

্েশন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ২৬ কিলোমিটার দুরে ৷ মোটরে যাওয়া যায়। 

এখানে গ্রাু শ্যামানন্দ ও রসিকনন্দের লীলাভূমি এবং তাহাদের বনু 

পারিষদের প্রকটভূমি ॥ ঞথমে শ্যামানন্দ রসিকনন্দকে সঙ্গে করিয়া 

নৈহাটী গ্রাম হইতে কাশিয়ান্ডীতে গমন করেন । রসিকীনন্দ তথীয় বু 

শিষ্য করেন । ব্রজমোহন, শ্যামদাস, নারায়ণ, রাঁধাঁমোহন, যাঁদবেজ্্র দাস 

প্রভৃতি তাহার শিশ্তয । পরে প্রতু শ্যামদীস নুসিংহপুরে উদ্দণ্ড রায়কে ত্রাণ 

করিয়া তথ। হইতে শ্রীশ্যামরাষের বিগ্রহ সঙ্গে করতঃ এখানে আসেন এবং 

ঠাকুরাণী প্রকাশ করিয়া শ্যামরায়ের বিবাহ দেন | তিন দিবসব্যাপী মহা- 

মহোৎসব অনুষ্ঠান করেন । সে সময় পুরুষোত্বম, দামোদর, নথুরাদীস, 

হাড়ু ঘোষ, মহাপাত্র, দিজ হরিদীস প্রমুখ তাহার শল্য গ্রহণ করেন । 

্রীন্তামানন্দ গ্রভূর দ্বাদশটি পাটের মধ্যে কাশিয়াড়ীতে ভ্রীকিশৌরদেব, 

্রীপুরুষোত্তম, ভ্রীদামোদর এবং স্রীউদ্ধবের শ্্রীপাট। শ্রীকিশোরদেব 

গোন্ামী শ্ঠামানন্দ প্রভুর বড় শিষ্কা এবং শিষাদের মধ্যে “বিড বাবা+ নামে 

পরিচিত। তাঁহার সমাধি কাশিয়াড়ীতে বিরাজমান । প্রতি বসর চৈত্রী 

পুর্ধিমাতে তাহার সেবিত শ্রীগোগীনাথদেব রথ আরোহণে সমাধিস্থলে শুভ 

বিজয় করেন। এছাড়া শ্রীউদ্ধব _ দামোদর ও পুরুষোত্তমের স্থাপিত 

বিগ্রহও সেবিত হন । প্রীপ্রীগোগীনাথদেব অত্র গ্রপন্নাশ্রমের শাখা প্রীশুদ্ধ 

ভক্তিনিকেতন কাশিয়াড়ীতে সেবিত হইতেছেন | 

খ 

্রড়গ্ন্ত__খড়দহ উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত । শিয়ালদহ- 

রাণাঘাট রেলপথে খড়দহ ষ্টেশন । শ্ঠামবাঁজার-বারাকপুর বাসরুটের মধ্য- 

বর্তী অবস্থিত প্রভু নিত্যানন্দের বিহারভুমি। এখানে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত 

বীরচন্দ্র প্রভু ও গঙ্গাদেবী, প্রভু বীরচন্দ্রের পুত্র গোগীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও 
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রামচন্দ্র প্রভুর প্রকটভূমি ৷  প্রতু রামচন্দ্রের বংশধরগণই ভ্রীপাঁটের 
গোস্বামী | প্রভু নিতাঁনন্দ প্রেম প্রচারে নীলাচল হইতে যখন গৌড়দেশে 
আগমন করেন : সে সময় খড়দহে পুরন্দর পঞ্জিতের ভবনে পদ।্পণ করেন । 

শ্ীপ্রীশ্টামন্ুন্দর জীউ, খড়দ 

তথাহি --গ্রীচৈতগ্ঠ ভাগবতে_ 

“তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে । 

পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে ॥” 

তারপর প্রভু নিত্যানন্দ বন্ুুধা;ও জাহৃবা দেবীকে বিবাহ করিয়া খড়দহে 

আগমন করতঃ সম্ভবতঃ পুরন্দর পপ্তিতের ভবনেই শ্রীপাট স্থাপন করেন। 

গ্রভু বীরচন্দ্র এখানে শ্যামনুন্দরের শ্রীমুন্তি স্থাপন করেন । শ্রী ্রশ্যামুন্দরের 

প্রকট সম্পর্কে প্রেমবিলাসের বর্ণন যথা _ তথাহি - 

“পাংশাহ বোলে গ্রোসাগ্জি ফকির প্রধান । 

ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান॥ 

গোসাঞ্চি বোলে বছ মুল্যের তেলুয়া পাথর 

তোমার দ্বারেতে শৌভে করে ঝলমল ॥ 

গোসাঞ্চি বোলে ইহা নিতে আমীর আগ্রহ | 

ইহা দির গগাইব সুন্দর বিগ্রহ ॥ 

আীশীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ৫১ 

পাঁশাহ পাথর খোলি বীরচন্দ্রে দিল | 

পাথর লইয়? বীর থড়দহে গেল ॥ 

সেই পাথরে গড়াইল শ্যামস্থুন্দর মৃন্তি ৷ 

দেখিয়া সকল লোকে গেল সব আন্তি।” 

বীরচনদ্র প্রভু প্রেমপ্রচারে যখন গৌডদদেশে পদার্পণ করেন তখন 

গৌড়ের নবাব তাহার বৈভৰ দর্শন করিয়া তাহার চরণে শরণ লইলেন এবং 

কিছু দান লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন । রাজার দ্বারদেশে শোভমান 

একটি তেলুয়া পাথর ছিল ॥ প্রভূ বীরচন্দ্র তাহা চাহিয়া! লইলেন। সেই 

পাথর খডদহে আনয়ন করতঃ ্ রীশ্যাম বন্দর জীউর স্রীমুগ্তি নির্মাণ করিয়া 

সেবা স্থাপন করেন। অবশিষ্ট পাথর শ্রনন্দছুলাল ও প্রীবল্লাভজীউর 

রমুন্তি নিমিত হয় । শ্রীনন্দছুলাল সাইবোনায় ও স্রীবল্লাভজী বল্পভপুরে 

প্রতিঠিত হন । 

প্রভু নিত্যানন্দ সর্বপ্রথম খড়দহে ্্রীশ্যামহু্দর শ্রবিগ্রহে অন্ত্ধান 

করেন। পরে পুনঃ প্রকট হইয়া! একচাক্রাধামে গমন করতঃ শ্রীবন্কিমদেব 

অন্তদ্ধান করেন । 

তথাহি_শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে 

“নিরন্তর খডদছে অত্যন্তরে স্থিতি । 

শ্যামন্রন্দরেও কতূ দেখে “গৌরমুন্তি' ॥ 

কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব | 

মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব 7” 

রীশ্যামন্থন্দর ক্লীবিগ্রছে প্রভু নিত্যানন্দের অন্তদ্ধান বাক্যে এক প্রশ্নের 

অভ্যুথান ঘটে । কোন স্তুধীব্যক্তি এই প্রশ্নের সপ্রমাণ স্থষোগ্য মীমাংস 

প্রাদান করিলে ধন্য হইব ৷ প্রভূ বারচন্দর ্ীনিত্যানন্দর অন্তর্ধানের পরে 

মায়ের সমীপে দীক্ষা গ্রহণের কতদিন পর প্রেম প্রচারে বাহির হইয়া 

গৌড়ের নৰাবকে উদ্ধার করেন। তাহার নিকট হইতে প্রস্তরথণ্ড আনিয়া 

তাহাতে প্রীশ্যামসুন্দর মুক্তি নির্গাণ করান। ইহাই বদি সত্য হয়, তাহা 
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হইলে প্রভু নিত্যানন্দ কোন্ শ্যা মনুন্দরে অন্তর্ধীন করেন । প্রভু নিত্যানন্দের 
সেবিত শ্রীশ্ঠামনুন্দর নামধারী কৌন স্ত্রীবিগ্রহ কিংবা৷ অবধূত বেশে গলদেশে 

স্থিত শ্রীগিরিধারীদেব "্ঠামনুন্দর' নামে প্রতীয়মান হইতেছেন প্রভু নিত্যা- 
নন্দের শ্রীশ্রীগিরীধারীদেবকে সঙ্গে লইয়া খড়দহে অবস্থান করিতেন । প্রত 

নিত্যানন্দের অন্তদ্ধীনের পর সেই শ্রাগিরীধারীদেবকে প্রভু বীরচন্দ্র সঙ্গে 
লইয়া বেড়াইতেন । 

তথাহি - শ্রীনরোত্তম বিলাসে__ 

প্রভু নিত্যানন্দ দন্ত গোবদ্ধন শিলা | 

প্রভু বীরচন্্র সেবে সঙ্গে তেঁহ ছিলা॥৮ 

প্রভু নিত্যানন্দের উক্ত শিলা প্রাপ্থির রহগ্য ্রীভক্তি রত্বাকর গ্রন্থে বিশেষ 

বর্ণন রহিয়াছে । অবধূত বেশে তীর্থ পর্যটনকালীন প্রভূ নিত্যানন্দ গিরি 

গোবর্ধানে উপনীত হন। তথায় ভ্রনবলরামদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রভু 
বলরামের দর্শন আকাঙ্খায় কালাতিপাত করিতেছেন | তিনি প্র নিত্যা 
নন্দের দর্শন পাইলেন । তারপর নিশাভাগে ন্বঞ্পে বলরাম ও নিত্যানন্ন 

অভিন্ন কলেবর ইহা জ্ঞাত হইলেন । প্রাতে বিপ্র প্রভু নিত্যানন্দের সমীপে 

অ।সিলে প্র$ তাহাকে বলিলেন 

তথাহি এ্ীভক্তিরত্বীকরে 
এবে এ অপুর্ব্ব গৌবদ্ধনের শিলায়। 

স্বর্ণবদ্ধ করি দেহ রাখিব গলায় ॥ 

ন্বর্ণবদ্ধ করি বিপ্র শিল৷ দিলা আনি । 

রাখিল! গলায় অবধৃত শিরোমণি ॥৮ 

ধরা শাল-_বীরভূম জেলায় অবস্থিত । হাওড়া বা শিয়ালদহ 

ঠেেশন থেকে আসানসোলগামী ট্রেনে অগ্ডাল জংশন স্টেশন | সেখান থেকে 

অগ্ডাল-সাইথিয়া লাইনে পাঁচড়া ষ্টেশনে নেমে বাস, ট্রেকার বা রিক্সায় 

খয়রাশোল আসা যায় । কলিকাতা শহিদ মিনার থেকে সি, এস, টি, সি 
বাস কলিকাতী-সিউড়ী বাসে সিউ ডী নেমে বাসে খয়রাশৌল যাঁওয়! যায় 

্ীস্তীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ৫৩ 

এখানে ্রীপানুয়া গোপালের নিত্য অনন্ত ঠাকুরের শ্রীপাট । সুন্দরানন্দ 

গোপাল নীলাচল হইতে শ্রীবলরাম দেবের শ্রীমৃদ্তি লইয়া! প্রভু নিত্যানন্দের 
সঙ্গে প্রেম প্রচারে পানিহাটি গ্রামে আদেন। প্রভূ নিতানন্দ রাঘব ভবনে 
অভিষিক্ত হইয়া বৈভব প্রকাশ করেন। তারপর সুন্দরানন্দ প্রিয়শিব্য ঞ্ুব 

গোন্বামীকে শ্রীবলরাম বিগ্রহ প্রদান করেন ।  ফ্ুবগোঁন্ামী শ্রীবলরাম 

বিগ্রহ লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে খয়রাশোলে এলেন । পান্ুয়৷ গোপালের 

সঙ্গে মিলন ঘটল । এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহ লইয়া 

যাইতে উদ্ঠোগী হইলে শ্রীবিগ্রহ উত্তোলন করিতে পারিলেন না । ঞ্ুব- 

। গোন্বামী চিন্তিত হইলে ব্বপ্নে বলিলেন, তুমি আমাকে এখানে রেখে যাও । 

আমার সেবা পুজা সখ্যভাবে অনন্তই করবেন। প্রস্ুর আদেশে ঞ্ুব- 
গোস্বামী শ্রীবলরাম প্রণাম করে বিদায় নিলেন তদবধি শ্রীবলরাম খয়রা- 

শোলে অবস্থান করে লীল! বিস্তার করিলেন | রথযাত্রার সময় এখানে 

আজও শ্রীবলরাম রথে চড়ে গোষ্টডাঙ্গায় অপর প্রান্তে রথমঞ্চে গমন 

করেন।  অনুশরণকারী অগণিত ভক্ত রথের দড়ি ধারণ করে শ্রদ্ধা 

নিবেদনের জন্য জম[য়েত হন | 

শ্রীখণ্ড_ শ্রীখণ্ড বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল হইতে কাটোয়া 

ংশনে নামিয়। কাটোয়া বদ্ধমান রেলপথে প্রথম স্টেশন শ্রীপাট শ্রীথণ্ড 

স্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। আর কাটোয়া ষ্টেশনে নামিয়া কাটোয়া 

দাইহাট"বাসে শ্রীখণ্ড বাজারে নামিয়া যাওয়া যায় । শ্রীপাট শ্রীখণ্ড কৰি 

ও সাহিত্যিকের দেশ । শ্তীগৌরাঙ্গ পার্ষদ স্্রীনরহারি সরকার, মুকুন্দ দাস, 
রঘুনন্দন, চিরপ্রীব ও সুলোচন, গৌরাঙ্গ 'দাস ঘোষাল, মধুন্ুদন বৈদ্য, 

মহানন্দ ও চক্রপাঁণি মজুমদার, তংবংশধর কৰি রামগোঁপাল ও তৎপুত্র 

গীতান্বর, যশরাজখান, দীমোদর মহাকবি, কবিরঞ্জন, রাঘব সের, আত্মীরাম 

দাস তৎপুত্র নিত্যানন্দ দাঁস প্রভৃতির প্রকটভূমি | মুকুন্দ দীস, নরহরি ও 

কাদার এতিহ্বো শ্্ীখণ্ড চিরগৌরবাস্বিত এবং অন্যান্য সকলে তাহাদের 
॥ বমগ্তলে িরগৌরবের আসন অধিকার করিয়াছেন | 
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নরহরির শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ, মধু পুক্ষরিণী, বড়ভাঙ্গি,বুন্দারনচন্্র ও চিরঞ্জীব 

সেনের স্থান প্রভৃতি দর্শনীয় । নরহরি ঠাকুরের শ্রীগৌরাজ স্থাপন রহস্য 
( কুলাই ডরষ্টব্য )! 

একদা প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদ শ্রীখণ্ডে আগমন করিয়া ঠাকুর নরহরির 
গুরু!শ পরিক্ষুট্ করিলেন । 

_-্তথাহি-- 

“শুনি মধুমতী নাম আসিয়াছি তৃধিত হইয়। 

এত শুনি নরহরি. নিকটেতে জল হেরি েই জল ভাজনে ভরিয়া ॥ 

আনিয়া ধরিল আগে ঘন্ু স্সিগ্ধ মিষ্ট লাগে গণসহ খায় নিত্যানন্দ | 

যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ॥ 

মধুমতী মধুদান সপার্ষদ করি পান উনমত অবধূত ধায়। 

হাসে কান্দে নাচে গায় ভমে গড়াগন্ডি যার উদ্ধব দাস বস গায় ॥ 

জ্া্মীনরহরি ঠাকুরের গুহ ও আসন । 

শরীশীগৌডীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্ধ্যটন ৫৫ 

এইভাবে প্রতু নিতাীনন্দ ঠাকুর নরহরির হিম প্রকাশ করিলেন । যে 

স্থান হইতে জল আনিয়া প্রভু নিত্য. নন্দকে পান করাইয়াছিলেন, মন্দিরের 

পার্সে সেই পুষ্ষরিণী “মধু পু্রিণী” নামে অগ্ঠাপি বিরাজিত। 

বড়ডাঙ্গির মন্দির |. 

একদা প্রীরঘুনন্দনের মহিমা প্রকীশের জন্য শ্রঅভিরামগোপাল 

স্রীথণ্ডে অ.সিয়। রঘুনন্দনকে দর্শন করিতে চাহিলেন | পিতা মুকুন্দ দাঁস 

দ্বারে কপাট দিয়া পুত্রে লুকাইয়া রাখিলেন। অভিরাম নিরাশ হইয়া কিছু 

দূর গমন করতঃ “বডডাঙ্গি” নামক স্থানে নির্জনে বসিলেন। তথায় 

অলক্রিতে জ্রীরঘুনন্দন গিয়া মিলিত হইলেন । 
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তথাহি পদং-- 
“বড়ডাঙ্গি নামে স্থান নিরজনে নৈরাশ হইয়া বসি । 
বুঝে তার মন শীরঘুনন্দন অলক্ষিতে মিলে আসি ॥ 
দেখিয়া তাহারে দণ্ডবত করে ছুই চারি পাঁচ সাতে। 
শ্রীরঘুনন্দন করি আলিঙ্গন আনন্দ আবেশে মাতে ॥ 
এবে ছুষ্ঠ মিলি নাচে কুতুহুলি নিজ পু গুণ গাইয়া | 
চরণ ঝাড়িতে নুপুর পড়িল আকাই হাটেতে যাঁঞা ॥” 

বড়ডাঙ্গি নামক স্থানে এই অপ্রাকৃত লীলায় রঘুনন্দনের মহিমা জগতে 
প্রকাশিত হইল। এইভাবে রঘুনন্দনের গুণ মহিমা প্রক।শিত হইল । 
রঘুনন্দনের শ্রীরুষ্ণ সেবা সর্বজন বিদিত | 

তথাহি - শ্াচৈতন্য চরিতামুতে 
“রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে । 
দ্বারে পু্ধরিণী তার ঘাটের উপরে ॥ 
কদন্ধের এক বৃক্ষ ফুটে বার মাসে । 
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্চ অবতংশে ॥ 

একদা মুকুন্দ দাস স্বীয় গোগীনাথ সেবার ভার শিশুপুত্র রথুনন্দনের 
উপর দিয়! বিশেষ কাধ্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিলেন এবং বলিলেন, 
তুমি ঠাকুরকে ভালভাবে খাওয়াইবে |” আজ্ঞামত রঘুনন্দন সেবাদ্রব্য 
লইয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন | খাও? খাও? বলিয়া কাদিতে কীদিতে 
বলিতে লাগিলেন । প্রভু তার প্রেমের বশে সকলি ভক্ষণ করিলেন । গহে 
ফিরিয়া মুকুন্দ দাস প্রসাদ চাহিলে রঘুনন্দন বলিলেন, ঠাকুর সকলই ভক্ষণ 
করিয়াছেন। শুনিয়া! মুকুন্দ দাস বিস্মিত হইলেন । একদিন পুর্বমত আজ্ঞা 
দিয়া ঘরের বাহিরে লুকাইয়৷ রহিলেন। তখন এক অপ্রাকৃত লীলার 
প্রকাশ ঘটিল। তথাহি পদং - 

শ্রীরঘুনন্দন অতি, হই হরষিত মতি, গোঁপীনাথে নাড়ু দিয়া, করে ) 
খাও "খাও? বলে ঘন, অদ্েক খাইতে হেন, সময়ে মুকুন্দ দেখি ছ্বারে ॥ 
যে খাইল রহে হেন, আর না খাইল পুনঃ, দেখিয়৷ মুকুন্দ প্রেমে ভোর | 
নন্দন লইয়া কোলে, গদগদ স্বরে বলে, নয়ানে বরিখে ঘন লোর । 

ীপ্রীগৌড়ীয় বৈষবতীর্ঘ পর্যটন. ৫৭ 

1 ভ/গাপীনাথ ও ভ্রীগৌরাজদেব ॥ 

অগ্ঠাপি স্রীখগুপুরে,  অদ্ধ নাড়ু আছে করে, দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে । 

অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই, এ উদ্ধব দস রস ভনে ॥ 

এইভাবে রথুনন্দনের অতযজ্জল মহিমার প্রকাশ লীলা ঘটিল। 

স্্ীমন্দিরের পার্থ ঠাকুর নরহরির সমাধি বিরাজমান | - আগ্রহায়ণ সাসের 
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কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে ঠাকুর নরহরির অন্তর্ধান উৎসব অনুষ্ঠানে তৎকালীন 
প্রকট গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ উপস্থিত হইয়া সন্থীর্তন তরঙ্গে শ্রীখগ্কে মাতাইয়া 
ছিলেন ।  স্ীরঘুনন্দন ভোগান্তে প্রসাদাদি অর্পণ করিয়া! বাহিরে 
আসিলেন। পুনঃ দ্বার উদঘাটন করিতেই দেখিলেন ঠাকুর নরহরি আসনে 
উপবীষ্ট আছেন । 

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্বাকয়ে-_ ৯ম তরঙ্গে 
বাহিরে আসিয়া রহিলেন কতক্ষণ | 

সময় জানিয়া চলে দ্রিতে আচমন ॥ 

দ্বার ঘুচাইয়া দেখে প্রভূ নরহরি | 

আসনে বসিয়া আছে দিব্য রূপ ধরি ॥ 

অগ্ভাপি উক্ত তিথিতে বিরাট উৎসব সংঘটিত হইয়া থাকে। এই 

স্থানে শ্রীরঘুনন্দন প্রকট হন। তৎপর ঠাকুর কীনাই তাহার অন্তর্ধান 
উৎসব অনুষ্ঠান করেন | 

এই শ্রীখণ্ডে গৌরাঙ্গ পাদ শ্রীচিরপ্জীব সেন বিবাহ করিয়া কুমীরনগরে 

আসিয়া বাস করেন । এই শ্রীখণ্ডে মাতামহ শ্রদামোদর কবিরাজের ভবনে 

পদকর্তা শ্রীগোবিন্দ দাসের জন্ম হয়। এই শ্রীখণ্ডে ঠাকুর নরহরি শিক্কু 

শ্রীচক্রপাণি মজুমদারের শ্তরীবৃন্দাবন চন্দ্র সেবা অবস্থিত । মহানন্দ ও 

চক্রপাঁণি ছুই ভাই ক্ষেত্রে গমন করিয়া মহাপ্রভুর আদেশ গ্রহণ করতঃ 

শ্রীবন্নাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপন করেন । শ্রীবুন্বাবনচান্দ্রের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে 

ভ্রীরঘুনন্দন শাখা নিয় গ্রন্থের বর্ণন যথা 

খঞ্জ ছাড়ি গৌড়দেশে করিল! গমন । 
পদ্মায়. ডুবিয়া নৌকা সবে গেলা ভাসি । 
বক্ষে বন্দাবনচন্দ্র তিন দিন উপবাসী ॥ 
ভাসিতে.ভাসিতে গেল। পোখরিয়া গ্রাম । 

প্রাচীন লোক কহে তথা করিল। বিশ্রাম ॥ 
বুন্দাবন চন্দ্র ঘাট সেই স্থানে হয় । 
নবীন বুন্দাবনচন্দ্র এখন তথাই আঁশ্রায় ॥ 

2 এসসপপ  াশাশ 
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ঠাকুর লঞ্াা খণ্ডে আসি সেবা আরস্তিল! | 

তাঁর ঘরণী মালিনী সেবা! অনেক করিলা ॥ | 

দুগ্ধ সরভাঁজা আর ব্যঞ্জন পরিপাটি । ৰ 

অগ্ঠাবধি আছে মন্দিরের ইট মাঁটি ॥ 

অগ্ঠাপি শ্তরীরন্দাবনচন্্র শ্রীথণ্ডে বিরাজ করিতেছেন । শ্্রীচক্রপাঁণি 

মজুমদারের বংশধরগণ পালানুক্রমে ঘরে ঘরে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা 

করিতেছেন প্রীনরহরির শাখা নির্ণয়ে শ্রীখণ্ডে চন্দ্রশেখর বৈগ্ঠের শ্রীরসিক 

রায় বিগ্রহ সেবার কাহিনী উল্লেখ রহিয়াছে । 

তথাহি-_ 

“চন্দ্রশেখর নামে বৈদ্য আছিলা৷ খণ্ডেতে 

যার বসত বাটি খগ্ুক্ষেত্রের তলাতে ॥ 
“রসিক রায়? বিগ্রহ তীর সেবা অতিশয় । 

স্বর্ণ ঠাকুর বলি মোগল বেড়িল আলয় ॥ 

বক্ষে রাখিলা ঠাকুর তবু না ছাড়িলা 

চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোঘলে কাটিলা ॥ 

কাটামুণ্ড পুনঃ পুনঃ বেশলে নরহুরি | 

সে সেবাতে গোপাল দাস ঠাকুর অধিকারী ॥৮ 

দ্্রীগৌরাঙ্গ দাস ঘোষালের ভবন সম্পর্কে বর্ণন যথা £ তথাহি--ত্ৈব 

«গৌরাঙ্গ দাস ঘোদাল আছিল! একজনে | 

তাঁর বাটা মধুপুফ্করিণীর অগ্নিকোণে ॥” 

প্রীরামগোপাল দাসেব লিখিত রসকল্পবর্লী গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের পাশাপাশি. 

কিছু স্থানের নাম পাওয়া যায়। বথা-__ 

তথাহি--৭ম কোরকে-- 

“খণ্ড সুদপুর আর ষাজিগ্রাম। 

বৈষণবতল! মেল! বৈষ্ণবের ধাম ॥” 
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তৎকালীন সেই সকল স্থানে রূপঘটক, রাধাকৃষ্ণ দাস (রামগোপালের 
পিতৃব্য ), গৌরগতি দাস, গোপাল মোহান্ত, জয়রাম দাস, রামেশ্বর 
ভট্টাচাধ্য, গিরিধর চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বিরাজ করিতেন । আর 
রসকল্পবল্লী গ্রন্থ লিখিবার জন্য বে সকল স্থানের বৈষ্ণবগণ অনুরোধ করিয়। 
ছিলেন সেই সকল স্থানের নাম । যথা 

তথাহি ১ম কোরকে__ 

“কেতুগ্রামে ভান্ুগ্রামে বৈষঃব ছুই চারি | 

সভাকার উপরোৌধ এড়াইতে নারি ॥৮ 

এইভাবে অগণিত বৈষ্ণবের মহিমায় মহিমান্বিত মহাপাট জ্রীখণ্ড গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের মহামহিম তীর্থ । 

ধ্ালার্ুল খানাকুল কঞ্চনগর-হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া 
তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর স্টেশনে নামিয়া ২৭এ বাসযোগে খানাঝুল 
যাওয়া যায়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্থতম অভিরাম ঠাকুরের লীলা- 
ভূমি । এই খানাকুলের নাম কাজীপুর ছিল |. অভিরামের পত্রী মালিনী 
দেবী “খানাকুল” নাম প্রদান করেন । - শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশে লীলার 
কারণে বৃন্দাবন হইতে অভিরাম গোপাল নিজ শক্তিরূপা৷ এক বন্যা সৃষ্ট 
করিয়া সিন্ধুকে আবদ্ধ করতঃ নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন । সেই সিদ্ধুক 
ভাসিতে 'ভাসিতে কাজীপুরের নদীতটে আসিলে এক অপ্রাকৃত লীল! 
ঘটিল | তথাহি__ক্ীঅভিরাম লীলামৃত__ 

“সিদ্ধুক সহিত কন্যা কাজীপুর আইলা 
তটেতে লাগিয়া সিদ্ধুক তথায় রহিলা ॥ 

প্রবেশ হইবা মাত্র দেখে তার শক্তি। 

ভুবনে ঘোষয়ে সব ধাহার খিয়াতি ॥ 

মালীর মালঞ্চ সেই তটেতে আছিলা.. 

পরশ.করিবা মাত্র চমৎকার হৈল। ॥ 

শ্ীশীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্ধ্যটন ৬১ 

পুষ্প বুক্গ বলে সব আনন্দিত হইয়া | 

দ্বাদশ বৎসর মোরা ছিলার শুকাইয়া ॥ 

সিন্ধুক পরশে মোরা পাইনু জীবন । 

সিন্ধুক ভিতবে বুঝি আছে সাধুজন ॥ 

তথায় এক মালী আসিয়া সিদ্ধুক দর্শন করতঃ মৃচ্ছিত হহেলন। 

মালীর বিলম্ব দেখিয়া অন্যান্য মালীগণ আসিয়া! তাহাকে চেতন করতঃ 

সিন্ধুক উত্তোলন করিলে এক দিব্য কন্ঠারত্ব পাইলেন । মালীগণ কন্যারত্বে 

পাইয়া সযতনে গুহে রাখিলেন ৷ এদিকে সংবাদ শুনিয়া কাজী সেই কন্যা- 

রত্ধে লইয়া যাইবার জন্ত মালীগণকে বীধিয়া লইলেন ৷ শেষে মালীগণ 

কাজীর হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিবে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে ছাড়া 

পাইলেন। তারপর মালীগন কন্যার আদেশ লইয়! পুষ্পরথারোহণে 

কন্যাকে কাঁজীর গৃহে আনিলেন | কাঁজী কন্যার আদেশমত স্বহস্তে গোগৃহ 

মার্জন করতঃ কন্যাকে অধিষ্ঠান করাইলেন এবং মিষ্টান্ন ভোজনের বাবস্থ৷ 

করিলেন । মালীগণ তথায় সেবক হইয়া সেবা করিতে লাগিলেন । কন্যা- 

শ্্রীমীলিনী দেবী কাজীর ভবনে রহিলেন। কতদিন পরে ঠাকুর অভিরাম 

ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীপুরের অপর পারে উপস্থিত হইলেন । 

এদিকে শ্রীমালিনীদেবী আপনার দাসীগণকে সঙ্গে লইয়া নদীতে 

কানের জনা গমন করিলেন | সে সময় ঠাকুর অভিরাম অপর পারে রহিয়। 

ইঙ্গিতে তীহাকে আহ্বান করিলেন | তখন মালিনীদেবী সাতার দিয়া পর 

পারে একাকী গমন করত; নিজ গ্রাণনাথের সহিত মিলিত হইলেন। তার 

পর ঠাকুর অিরাম তীহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন | এইভাবে মালিনী- 

দেবী অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করিয়া খানাকুলকে মহা'তী'৫ঘে পরিণত 

করিলেন । 

প্রেতুরী _ খেতুরী রাজশাহী জেলায় রামপুর বোয়লিয়ার ছয় ক্রোশ 

দূরে অবস্থিত । শিয়ালদহ দেশন হইতে লালগোলা লইনে লালগোলাঘাট 
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নামিয়া স্রীমারে পার হইলেই প্রেমতলী ' তথা হইতে ছুই দূরে খেতুবী 

অবস্থিত । 

তথাহি__ শ্রীভক্তি রত্বাকরে_-৮ম তরঙ্গে 

“অতি বৃহৎ গ্রাম শ্রীথেতুরী পুণা ক্ষিতি। 

মধ্যে মধ্যে নামান্তর অপূর্ধব বসতি ॥ 

রাজধানী স্থানে সে গোপালপুর হয় । 

এঁছে গ্রাম নাম বু ধনাঢ্য বৈসয় ॥ 

এই স্থানে প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশ মুন্তি ঠাকুর নরোত্বমের প্রকট- 

ভূমি। এই স্থানে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুজ্জরূপে ঠাকুর নরোত্তম জন্ম গ্রহণ 

করেন। ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাবের পূর্বের প্রভু নিত্যানন্দ কর্তৃক পদ্মা 
গর্ভে প্রেমসম্পদ রক্ষিত হয়। ঠাকুর নরোত্তম প্রকট হইয়া নদীতে 
অবগাহনকালে সেই প্রেম প্রাপ্ত ছন। ১৪৩৬ শকাৰে প্রভূ বৃন্দাবন ধাত্রার 

উদ্দেশে গৌড়দেশে আসেন: সে সময় কানাইর নাটযশাল। হইতে 

প্রত্যাবর্তন করিয়া ফিরিবার পথে পদ্মাগর্ভে প্রেমসম্পদ রক্ষা করেন। নাট 

শালায় সঙ্কীর্থন [বিলাসকালে নরোত্তম স্মরণ হওয়ায় প্রভূ নিত্যানন্দ 

বলিলেন _“আমি তাহাকে লইয়৷ ধাইব।” তখন প্রভূ বলিলেন 

তথাহি-_শ্রীপ্রেমবিলাসে ৮ম বিলাস 

প্রভূ কহে, গড়ের হাট বড় সুখের স্থান, 

দেখিলেই তোমার থাকিতে হবে মন ॥ 

শুন শুন ভ্রীপাদ কছি বিবরিয়ী । 

প্রাণধন সঙ্গীর্তন রাখিতে চাহি ইহ] 

নবদ্বীপে সম্ধীর্তন হইল প্রকাশ । 

গোৌড়দেশ ছাড়ি আমার নীলাচলে বাস & 

অতঃপর সন্কীর্তন চাহি রাখিবারে । 

গড়ের হাটে থুইব প্রেম কহিল তোমারে ॥ 

গড়ের হাটে প্রেম প্রভু কেমনে রাখিবা । 

পাত্র কেবা আছে তারে হেন প্রেম দিবা ॥ 
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প্রভু কহে যাঁবৎ তুমি আছ বিরাজমান | 

তাঁবং আমার প্রেম-নহে অন্তর্ধান ॥ 

পাত্র স্থানে এই প্রেম রাখিলে সে হয়। 

অপাত্রে পড়িলে প্রেম হয় অপচয় ॥ 

প্রেমে মন্ত পৃথিবী না! জানে স্থানাস্থান | 

হেনজনে দেহ প্রেম সবে করে পান ॥ 

অতএব চল ভাই যাই গড়ের হাট | 

এমন জনে প্রেম দিয়ে কান্দায় ঘাট বাট ॥” 

এইমত দুই প্রভু পরামর্শ করিয়া কুড়োদারপুরে এলেন । তথায় 

গ্রাতে পঞ্মাবতীতে জীন কবিলেন। গণসহ সন্থীর্ভন করতঃ 'নরোন্তম ! 

নরোত্বম !? বলিয়া ফুৎকার করিতে লাগিলেন । তারপর পন্মাগর্ডে প্রেম 

রাখিলে পদ্মাবতী উলিত হইল । জলে জনপদ প্লাবিত হইলে গ্রামবাসী- 

গণ ভীত হইলেন | সে সময় নিত্যানন্দ বলিলেন _ 

তথাহি_ তত্রেব_ 

ল্রীপাদ বলেন প্রেম ভাল রাখ প্রভূ । 

গ্রাম উজাড় হয় ইহা নাহি দেখি কতু ॥ 

প্রভু কহে, পদ্মাবতী ধর প্রেম লহ। 

নরোত্বম নামে প্রেম তারে তুমি দিহ ॥ 

নিত্যানন্দ সহ প্রেম রাঁখিল তৌম। স্থানে । 

যত্ব করি ইহা! তুমি রাখিবাঁ গোপনে ॥ 

পদ্মাবতী বলে প্রভু করো নিবেদন | 

কেমনে জানিব কাঁর নাম নরোত্তম | 

ধাহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। 

সেই নরোন্তম, প্রেম তীরে তুমি দিবা ॥ 

প্রভূ কহে, এইসব যে কহিলা তুমি ৷ 
এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ্ঞ৷ দিল আমি ॥ 
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আনন্দিত পদ্মাবতী রাখিলেন তটে। 

বিরলে রাখিল প্রেম বিরল যে ঘাঁটে ॥” 

এইরূপে প্র প্রেমসম্পদ রাখিয়া পদ্মা পার হইয়া নীলাচলে গমন 
করেন। এদিকে কতদিনে ঠাকুর নরোত্বম জন্মগ্রহণ করিলেন। সহসা 
একদিন একাকী পদ্মা স্ানে আগমন করিলে পদ্মা! নরোত্তমকে প্রভুর গচ্ছিত 
প্রেমসম্পদ প্রদান করিলেন | প্রেম প্রভাবে নরোত্তমের কুষ্ণবর্ণ অঙ্গকাস্তি 
গৌরবর্ণ হইল এবং বাহ্াজ্ঞানহীন অবস্থায় নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন । 
পুত্রের বিল কারণে পিতামাতা অন্বেবণে আসিয়। সহসা তাহাকে চিনিতে 

পারিলেন নাঁ। বাহাম্মৃতি পাইয়া নরোত্তম পিতামা তাকে প্রণাম করিলে 
তখন সকলে চিনিতে পারিলেন ৷ কিন্ত নরোত্তমকে গুহে রাখিতে পারিলেন 

না.। তিনি ব্রজে যাত্রা করিলেন ৷ তারপর কতদিনে ভক্তিগ্রন্থ লইয়া গৌড় 
দেশে আগমন করতঃ খেতুরী ধামে আগমন করেন, তদবধি. এই স্থানে আব- 

স্থান করিয়। অতান্ভুত লীলার প্রকাশ কবেন ৷ খেতুরী ধামে যে অপ্রাকৃত 

লীল!র প্রকাশ ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত | বিপ্রদাসের ধান্যগোল। 

হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ মুক্তি প্রকট করিয়া এবং স্বপরক্রমে : পাচ মুন্তি গ্রীবিগ্রহ 
নির্মাণ করিয়। প্রতিষ্ঠা করেন: ফাল্গনী পুমা শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত উৎসবে শ্রীজাহ্বাদেবী সহ তৎকালীন প্রকট সমস্ত 

গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে এত বড় বৈষ্ণব 

সম্মেলন আর কোথাও সংঘটিত হয় নাই। উত্ত উৎসবে সপার্মদ শ্রীগৌরাঙ্গ 

দেব প্রকট হইয়! সঙ্ধীর্তন করিয়াছিলেন | 

সে সময় প্রকটাপ্রকটের অভিন্নতী প্রকাশ ঘটিযাছিল । সেই সময়ে 

ঠাকুর নরোত্তম যে নবতালের স্বজন করেন তাহাই পগয়নাহাটি সুর” নামে 

প্রসিদ্ধ! নরোন্তমের নবতাল ও গে।বিন্দ কবিরাজের পদ রচন। বৈষ্ণব 

সমাজে নবভাবের উদ্দীপন করিয়াছিল: শ্রীপাট খেতুরীতে ঠাকুর নরোওম- 

এর শিল্পুগণ মধ্যে ভ্রাতা সান্তোৰ রায়, ভ্রাতুপ্দুত্র রমাকান্ত, বলরাম ও 

রূপনারাযণ পুজারী, ছূর্গাদ'স প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ । 
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গ 

(গাপীবল্লভপৃৰ _ গোগীবল্লভপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত গৌড়ীয় 
মহাতীর্ঘ। শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচাধ্যের প্রকাশ মুক্তি শ্ঠামানন্দ ও তৎশিষ্য 
শ্রীরসিকানন্দের লীলাভূমি | দক্ষিণ-পুর্র্ব রেলপথে হাওড়া স্টেশন হইতে 

খড়গপুর স্টেশনে নামিয়া, বাসে কুটিঘাট নামিতে হয় । তথা হইতে নদীর 
পার ( সুবর্ণরেখা ) শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির। আর হাওড়া ষ্টেশন 

হইতে ঝাড়গ্রাম ষ্টেশনে নাঁমিয়। বাসে কুটিঘাট যাওয়া যায়। 

ভ্রীপাট গোগীবল্পভপুর গুপ্ত-বুন্দাবন” নামে খ্যাত | শ্রীল গোবিন্দ 

দেব স্বয়ং তথায় প্রকট বিহার করিতেছেন । প্রভু শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের 

প্রেমলীল। এঁতিহ্োর পুর্ণ নিদর্শন প্রাচীন মল্পভূমি পরগণায় চোর চিতা- 
তপা, তার মধ্যে নুয়াবসানের সমীপে এক গ্রাম | তথায় রসিকানন্দের 

জোষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথ “কাশীপুরণ নামে রাজ্য স্থাপন করেন । রাজা অচ্যুতের 
অন্তদ্ধীনে রসিকানন্দের ভ্রাতাগণ গৃহবিবাদে প্রমত্ত হন। রসিকানন্দের 

বৈষ্ণবসেবা ভ্রাতাগণের চরম বিষক্রিয়া! হইল । ভ্রাতাগণের বৈষ্ণব নিন্দায় 
রসিকানন্ৰ গৃহসম্পদ সমস্ত বর্জন করিয়া সন্ত্রীক কাশীপুরে আসিয়া! অবস্থান 

করিতে লাগিলেন। তাহাদের কুলদেবতাকে ভগ্জরাজা বলপুরর্বক লইয়! 
গিয়াছিলেন। 

রসিকানন্দ ভর্জরাজারসমীপে£গিয়া সেই বিগ্রহ আনয়ন করেন এবং 

তথায় সেই বিগ্রহ স্থাপন করিয়৷ সেবানন্দে বিভোর রহিলেন। পূর্বববৎ 

রসিকানন্দ বৈষ্ণব সেবায় প্রমন্ত হইলেন। সহসা প্রতু শ্টামানন্দ তথীয় 
উপনীত হইলে রসিকানন্দ তাহাকে বলিতে লাগিলেন । 

তথাহি _শ্রীরসিক মঙ্গলে__ 
“্রীমুত্তি আছেন গৃহে চিরকাল হৈতে । 
তার নাম আজ্ঞ' কর সেই লয় চিতে ॥ 

শুনি শ্যামানন্দ কহে মধুর বচনে | 

'গোলীবল্পভ রায় বলিবে সব্বজনে ॥ 
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এ গ্রামের নাম শ্রীগোগীবল্লভপুর । 
ইথে সাধু কৃষ্ণ সেবা হবে পরচুর ॥ ৃ 

অনেক আনন্দ হবে এ গ্রাম ভিতরে | 

বৃন্দাবন সম এই হবে পরচারে ॥ 

্রীন্তীগৌডীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্ধ্যটন কাঠ 

তার হৃদে আমি বিহারিব অনুক্ষণ । 

ত্রিভুবন পুজিবেন আমার চরণ ॥ 

বেন নীলাচলে সেবা করে সর্বজনে | 

তেমনই বিশ্বাস হবে তোমার সে-স্থানে ॥” 

এ গ্রাম মহিমা কিছু কহিতে না জানি । 
প্রকাশ হবেন এথা গোবিন্দ আপনি ॥ 

বেইরূপ ধ্যানেতে করিয়ে নিরীক্ষণ । 

বিদ্যমান সেইরূপ দেখিবে সর্বজন ॥ 

কতদিনে কৃষ্ণ হেনরূপে আচস্বিতে | 
পরকীশ হবেন গোবিন্দ এ গ্রামেতে ॥ 

এ গ্রামের অধিকারী শ্য।মদাসী মাতা | 

সেই হতে সেবায় করিল নিয়োজিতা ॥ 

উদাসীন রসিক সে আমার সঙ্গতে | 

নিরবধি ভ্রমিবেন জীব উদ্ধারিতে ॥ 

শ্রাগোপীবল্পভপুর শ্যামদাসী স্থানে | 
সাধু সেবা কৃষ্ণ সেবা কৈল সমর্গপণে ॥৮ 

এইরূপে প্রত শ্ঠামানন্দ কাশীপুর গ্রামের গোপীবল্লভপুর নামকরণ 
করিয়৷ রসিকানন্দের পরী শ্যামাদাসীকে শ্রীগো ীবল্লভপুরে সাধু-কৃষ্ণ সেবা- 
কাধ্য সমর্পণ করিলেন । 

শ্যামাদাসীর সেবা নিষ্ঠায় গোপীবল্লপভপুরে যে অপ্রাকৃত লীলা! ঘটিয়াছে 
সহস্র বদনে স্বয়ং অনন্তদেবও বণিতে সক্ষম নহেন । 

কিছুদিন পরে রসিকানন্দ ক্ষেত্রে গমন করিলে শ্রীজগন্নাথদেব তাহাকে 

স্বপ্নে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । 

শ্রীপ্বীগোবিন্দদেব 

জ্্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞা পাইয়া রসিকানন্দ সেই বাক্য সকলকে 

বলিলেন। সহসা রঘু ও আনন্দ নামক দুইজন তথায় আসিয়৷ মিলিত 

হইলেন । এই দুই তাই নীলাচলবাসী ও বিশ্বকম্মা। সদৃশ শিল্পকাধ্যে 

অভিজ্ঞ। রসিকানন্দ সেই দুইজনকে লঙ্গে লইয়! থুরিয়া নগরে প্র 

শ্যামানন্দ সমীপে আসিলে তিনি ছুইজনকে শ্রীবিগ্রহ নির্মাণের জন্য আজ্ঞা 

যথা-_-তথাহি_ তত্রেব__ 

“আমার প্রকাশ তুমি করহ তথায় । 

ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ শ্রীগোবিন্দ রায় ॥ 
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আগমন করিলেন এবং তথায় রহিয়া আজ্ঞান্থুরূপে শ্্রীবিগ্রহ নির্মাণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। সুচারুরূপে শ্রীবিগ্রহ নিম্মিত হইল । তারপর প্রভূ শ্যামানন্দ 
তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোবিন্দ দেবের অভিষেকাদি করতঃ মহামহোৎসব 
করিলেন। এইরূপে শ্রীগোবিন্দদেৰ গুপ্ত বৃন্দাবন ভ্রীগোগীবল্লভপুরে প্রকট 
হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন । রসিকানন্দের তিন পুত্র রাধানন্দ, কৃষ্ণ- 
গতি ও রাধাকুষ্ণ ; এক কন্যা বুন্দাবতী | রসিকানন্দ অন্তর্ধানকালে স্বীয় 
পুত্র কন্তা ও পার্ধদমগুলীর সর্বসম্মতিক্রমে পুত্র রাধানন্দের হস্তে স্ত্রীপাট 
গোপীবল্লভপুরের প্রেমসেবা! সমর্পণ করেন । 

বর্তমানে প্রতু শ্তামানন্দের সেবিত স্রীশ্ঠামরায় ভ্রীগোগীবল্পভপুর ভ্রীপাটে 
বিরাজ করিতেছেন । পাট গোগীবল্লভপুরে গ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর 
মন্দিরে শ্যামানন্দ প্রভুর পঠিত শ্রীমন্তাগবত, শ্ঠামানন্ প্রভুর প্রাচীন চিত্রপট 
এবং শ্ামানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত কন্থা ও আসন পুজিত হইতেছেন। 

গান্তীলা_গান্তীলা মুগ্িদাবাদ জেলায় অবস্থিত। সম্ভবতঃ 
গান্তীলার বর্তমান নাম জিয়াগঞ্জ ।  শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে 
জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত গ্রীনিত্যানন্দের প্রকাশমৃত্রি 
ঠাকুর নরোত্রমের লীলাভূমি । এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিল্ শ্রীগঞ্গা- 
নারায়ণ চক্রবর্তীর পাট । 

তথাহি_শ্রীপ্রেমবিলাসে - 

“আর শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবস্তী | 

গঙ্গাতীরে গান্তীলা গ্রামেতে যার স্থিতি ॥৮ 

এই গান্তীলা গ্রামে ঠাকুর নরোত্তম প্রীত অপ্রারুত লীলার প্রকাশ 
করেন। ঠাকুর নরোত্বম প্রেম প্রভাবে বিপ্রাদি সর্ধববর্ণের লোক তীর 
চরণাশ্রয় করিতে লাগিলেন ৷ তাহা দেখিয়া বিপ্রসমাজ ঈর্ষান্বিত হইয়া 
উঠিলেন। পরম করুণ ঠাকুর মহাশয় সেই সকল নিন্দুকগণের উদ্ধারার্থে 
এক লীলার প্রকাশ করিলেন । 

্ীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ডু 

তথাহি_ল্রীনবৌত্তম বিলাসে_- 

এপ্রতুর সেবাতে সভে সাবধান করি 

কথোজন সঙ্গে গীঘ্র আইলা! বুধরি ॥ 
তথা হৈতে আইল! গান্তীল! গঙ্গাতীরে। 

অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্য।পিল শরীরে ॥ 
চিতাশয্যা। কর শীঘ্র এই আভা দিয়া । 
রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া ॥ 

রঙ রক রি 

এীছে মহাশয় তিন দিন গোঙাইলা | 

লোকদুষ্টে দেহ হৈতে পৃথক হইলা! ॥ 

মহাশয়ে স্সান করাইয়। সেইক্ষণে | 

চিতার উপরে রাঁখিলেন দিবীসনে ॥ 

পরস্পর কহে সুখে ত্রা্মণ সকল । 

বিপ্র শি কৈল যৈছে হৈল তার ফল ॥ 

গঙ্গানা রায়ণ ব্রহ্মা কিছু না কহিল | 

বাকা রোধ হৈয়া নরোত্তম দাস মৈল ॥ 

গঙ্গানারায়ণ এছে পণ্ডিত হইয়] | 

হইলেন শিল্প নিজ ধর্ম তেয়াগিয়া ॥ 

দেখিল গুরু দশ! হইল যেমন । 

না জানি ইহার দশা হইবে কেমন ॥ 

্রাক্মণগণ গঙ্গানারায়ণকে শুনাইয় শুনাইয়া এইভাবে বলিতে লাগি- 

লেন। পাণ্তী বিপ্রগণের দুর্মতি বিনাশ করিয়! উদ্ধার করিবার হট 

গঙ্গানারায়ণের চিন্তে দার উদয় হইল । তিনি চিতা সমীপে গমন করতঃ 

করজোড়ে স্তব সহকারে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু সদয় হইয়া পাষণীদিগকে 

ত্রাণ করুন । ইহারা আপনার অলৌকিক মহিমা জ্ঞাত হইতে না পারিয়া 



ও ীত্রীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্থ- পর্যটন 

অজ্ভোচিত কর্ন করিতেছে । আপনি ইহাদের প্রতি সদয় হইয়। আমাদের 
মনছুঃখ দূর করুন| তখন গল্জানারায়ণের বাক্যে ঠাকুরের কৃপার প্রকাশ 
ঘটিল। 

তথাহি -তব্রৈব-- 
গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে। 

নিজ দেহে মহাশয় আইলা সেইক্ষণে ॥ 

রাধাকঞ্ চৈতন্ত' বলিয়া নরোত্তম | 

উঠিলেন চিতা হৈতে.যেন সুধ্যসম ॥ 

চতুর্দিকে হরিধ্বনি করে সবর্জনে | 
অকম্মাৎ পুষ্প বরিষয়ে দেবগণে ॥ 

দুরে থাকি দেখি সব নিন্দুক ত্রাঙ্মাণ | 

মহাভয় হইল স্টির নহে কৌনজন ॥৮ 

এইভাবে নিন্দুক ত্রাহ্মণগণের মতিচ্ছন্নতা দূর হইল | সকলে সবিনয়ে 
মহাশয় অভয় পদারবিন্দে আশ্রয় লাভে শ্রীগৌরপ্রেম রসার্ণবে ভাসিতে 
লাগিলেন | এইভাবে গান্তীলা গ্রামে বনু অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ 
ঘটিয়াছে। মহাশয় মধ্যে মধ্যে খেতুরী হইতে বুধরির মধ্য দিয়া গাস্তীলায় 
গঙ্গান্নানে আসিতেন | বৈষ্ণবগণের খেতুরী গমনাগমনের এই পথ। খেতুরী 
উৎসবে বৈষ্ণবগণ এইস্থান দিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পরে ঠাকুর নরোত্তম 
এই গান্তীলার গঙ্গাঘাটে স্নানে আসিয়া অন্তর্ধান হন। ল্্ীগঙ্গানারায়ণ 
চক্রবর্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচাধ্য গল্গাঘাটে মহাশয়কে বসাইয়। শ্রীঅঙ্গ মার্জন 
করিতেছেন, হঠাৎ নদীর তরঙ্গে দুগ্ধাকারে মহাশয় অন্তর্দান করেন । 

তথাহি- তত্রৈব_- 

“বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা৷ গান্তীলে । 
গঙ্গাক্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাকুলে ॥ 
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে | 
মোর অঙ্গ মার্জন করহ দুইজনে ॥ 
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প্রোহা, কিবা মার্্জন করিব পরশিতে | 

ছুগ্ধপ্রায় মিশীইল গঙ্গার জলেতে ॥ 

দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইল অন্তর্দীন | 

অত্যন্ত দ্ুতের্ব য় বুঝিব কি আন ॥ 

অকম্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উলিল । 

দেখিয়া লোকের মহাবিস্ময় হইল ॥ 

প্রীমহাশয়ের এছে দেখি সঙ্গোৌপন | 

বরিষে কুনুম স্বর্গে রহি দেবগণ ॥ 

এইভাবে ঠাকুর নরোত্তম শ্্ীপাট গান্ডীল! গ্রামে অলৌকিক লীলা 

করিয়। মহামহিম তীর্ঘে পরিণত করেন। এই ্রীপাঁট গাস্তীলায় শ্রীগঙ্গ- 

নারায়ণ চক্রবর্তী ভ্রীগোবিন্দদেবের ভ্্রীবিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন । 

তথাহি - শ্রীগঙ্গ'নারায়ণ চক্রবর্তীর চকে 

শ্রীগোবিন্ব, মনোহর বিগ্রহ, যজ্জীবনধন প্রাণ আধার | .. 

(গায়াগ - গোয়াস মু্সিদাবাদ জেলার পদ্মা, ও গঙ্গার সঙ্গম স্থানে 

অবস্থিত। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে লালগোলা ঘণট স্টেশনে 

নামিতে হয়। তথা হইতে ট্টীমারযোগে পাতিবান! ঘাটে নামিয়া পদ্মার 

পশ্চিম পার্থ যাইতে হয় । 

তথাহি__শ্রীপ্রেমবিলাসে _ 

“আর শাখা রামকৃষ্ণীচাধ্য মহাশয় । 

গঙ্গা পদ্মার সঙ্গমস্থুল গোঁয়াসে আলয় ||? 

তথায় ্রীশিকাই আচাধ্যোর পুত্র হরিরাম আচার্য ও রামকৃষ্ণ আচাধ্যের 

পাট । হরিরাম ও রামকৃষ্ণ ছুই ভাই । হরিরাম শ্রীনিবাস আচার্য্ের 

শিল্ক ও রামকুঞ্চ ঠাকুর নরোত্তমের শিল্প । হরিরাম ও রামকৃষ্ণ পিতার 

আদেশে ছাগ মহিষাদি আনিতে পদ্মাপারে যান। তথায় শ্রীরাম 

কবিরাজ ও ঠাকুর নরোব্তমের দর্শন প্রাপ্ত হন! তাহাদের প্রসাঁদে উভয়ে 
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বৈষ্ণব হইয়া কতদিন খেতুরীতে অবস্থান করত; গোয়াসে প্রত্যাবর্তন করেন । 

তথায় আসিয়া বলরাম কবিরাজের ভবনে অবস্থান করেন । প্রাতে পিতার 

সহিত মিলন ঘটিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বৈষ্বতীকে হেয় করিবার 
জন্ত বহু চেষ্টা করেন। মথুরাবাসী দিগ্িজয়ী মুরারীর সহিত বু শাস্ত্র চর্চা 
হইল | শেষে সকলে পরাভূত হইল । শ্রীরামকৃষ্ণ আচীর্ধ্য শ্রীমন্মোহন 

ও শ্রীহরিরাম আচাধ্য শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সেবা! প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
আচাধ্য শ্রীমন্মোহন রায়ের সেবা স্থাপন সম্পর্কে বচন থা - 

তথাহি-__স্ুচক _ 

“শ্রীমন্মোহন রায় সুবিগ্রহ সেবা. সতত নিযুক্ত প্রধান, 

এই শ্রীমন্মোহন রায়ের সেবা সম্ভবতঃ সৈদাঁবাদেরপ্রতিষিত হয় । 
(সৈদাবাদ দ্রঃ) শ্রীহরিরাম আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ রায় সেবা স্থাপন সম্পর্কে বচন ! 

যথা তথাহি _ স্থচকে_ 
“ভ্্রীন্রীকষ্ণ রায়. বজ্জীবন ভনব কি নরহরি মহিম! অপার ॥৮ 

এখানে শ্রীশ্রীনিবাস আচাধ্য শিঘ্ত গোগীরমণ কবিরাজ ও তৎভ্রাত৷ 

দুর্গাদাসের শ্রীপাট । 

তথাহি_কর্ণানন্দে__ 

দগোগীরমণ দাস বৈদ্য মহাশয় । 

তাহারে প্রভুর কৃপা হৈল অতিশয় ॥ 
গোয়াসে তাহার বাঁড়ী বড়ই রসিক 

দা কৃষ্ণ রসকথা যাতে প্রেমীধিক ॥” 

(গাপীলাথপুর - গোগীনাথপুর বগুড়া জেলায় অবস্থিত। বগুড়ার 
সীড়া স্ীমারঘাট হইতে আলেপুর রেল ষ্টেশন । তথা হইতে ৫ মাইল পূর্ব 
দিকে সীতাঠাকুরাণীর শিষ্য গ্রীনন্দিনীর শ্রীপাট । 

অদ্বৈত পত্ঠী সীতাঠাকুরাণীর শিষ্য ক্ষেত্রীকুলজাত নন্দরাম সীতা- 
ঠাকুরাণীর আদেশে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া নন্দিনী নামে জগতে পরিচিত হন । 

শীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ৩ 

কতককাল সেবা করার পর একদ1 সীতারাণী নন্দিনীর প্রতি বলিলেন, 

“তুমি বনাশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভজন কর | তথায় আচম্বিতে এক 

কুমারীর গর্ভ হইবে। তাহাতে এক মহাপুরুষ জন্মিরে। সেই হইতে 

গণের, প্রচার ঘটিবে। তখন নন্দিনীসীতাঠাকুরাণীর আদেশ প1লন করি- 
রার জন্য এই. স্থানে আগমন করতঃ এক শুদ্রীলয়ে রহিলেন ॥ গৃহস্থ 

তাহাকে একখানি ঘর দিলেন । তপস্থিনী বেশে নন্দিনী তথায় রহিলেন। 

সহস! একদিন সহজ্স লক্কর হস্তী ঘোঁড়াসহ এক নবাব এ গ্রামে আসিলেন। 

গ্রামবাসী এক বিগ্র নবাবকে বলিলেন, এই গ্রামে এক পুরুষ স্ত্রী বেশ 

ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ৷ অত্যাশ্চর্ধ্য বাক্য শুনিয়া! বিস্ময়ে নবাব তাহার 

সমীপে আগমন করতঃ তাহাকে পরীক্ষা করিলেন । 

তথাহি _-ল্রীসীত| চরিত্রে 

“ভুকুম হৈল সবার খুলিতে বসন 
নন্দিনী বলেন আজি রজঃম্বল! দিন ॥ 

আচম্থিতে উরু বহি নান্বয়ে রুধির | 

দেখিয়া নবাব চিত্ত হইল আস্ছির ॥ 

স্তবন করেন সাহেব চরণে ধরিয়। 

অপরাধ ক্ষমা কর শিবে পদ দিয়া ॥ 

তিন গ্রাম ছাড়ি দিলাম লিখে দানপত্র। 

স্থাপিলেন গোগীনাথের শ্রীমৃত্তি তত্র” 

এইরূপে নন্দিনীদেবী তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোগীনাথের সেবা 

স্থাপন করিলেন । সহসা এঁ গ্রামে সপ্তম বর্ীয়৷ এক কন্তা গর্ভবতী হইল । 

তীর গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করিল ৷ প্রসবের পর সন্তান রাখিয়া কন্তা 

পরলোক গমন করিলে গ্রামবাসীগণ সেই সন্তানকে নন্দিনীর হস্তে সমর্পণ 

করিলেন। - নন্দিনী সেই সন্তানকে পালন করিতে লাগিলেন। এই পুত্র 

হইতেই নন্দিনীর শাখা চলিল ৷ এইরূপে গোপীনাথপুরে নন্দিনী অপ্রীকৃত 
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লীলার প্রকাশ করিলেন । 

গুপ্তিপাড়া_ গুপ্তিপাড়া হুগলী জেলায় অবস্থিত । ব্যাণ্ডেল-বার- 
হারওয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়ার মধ্যবর্তী গুপ্তিপাড়া রেলস্টেশন । 
স্টেশনের এক ক্রোশ পূর্বে শ্রীৃন্দাবন চন্দ্রের শ্ীমন্দবির 'বিরাঁজিত। 
গৌরাঙ্গ পার্ধদ শ্রীসত্যানন্দ সরম্বতী এখানে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা স্থাপন 
করেন। 

॥ শ্রীবুন্দাবন চন্দ্রের প্রীমন্দির ॥ 

তথাহি- শ্রীপাট পর্যটনে _- 

“গোপতি পাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী । 

বৃন্দাবন চন্দ্র'সেবেন করিয়া পিরীতি ॥ 

গোণ্বাট _এখানে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট । 

বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত । 

পক 
্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ৭৫ 

তথাহি-_শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের*ন্ুচকে-- 

গোঁঘাট নিবাসী ছাডি, জগন্নাথ মিশ্র বাঁচী, যেহ আসি করিল! আশ্রয় 1” 

গোঘাট হইতে শ্রীজগদ্দীশ পণ্ডিত পত্রী দুখিনী ও ভ্রাতা৷ শ্রীমহেশ পণ্তিতকে 

সঙ্গে লইয়া গ্রীধাম নবদ্ধীপে আসিয়! বাস করেন । 

(গোপালপুর-__ গোপালপুর বদ্ধমীন জেলায় রাঁট অঞ্চলে অবস্থিত। 

এখানে শ্রীনিবাস আচার্ধের দ্বিতীয়া পত্তী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়াদেবীর 
জন্মভূমি | 

তথাহি - শ্রীভক্তি রতবাকরে_- 

“গোপালপুর নামেতে গ্রাম রাঢ়দেশে 

ব্রাহ্মণ সমাজ তথা অশেষ বিশেষে ॥ 

সেই গ্রামে রদুনাথ বিপ্রের আলয়। 

শ্রীরাঘব চক্রবর্তী নাম কেহে। কয় ॥” 

শ্রীরাঘব চক্রবর্তী ও তৎপত্রী ল্লীমাধবীদেবী স্বপ্ধে দর্শন করিয়। শ্রীনিবাস 

» াচা্যাকে হী ই পি 

৬৮ গোপাবলগর__গোপালনগর হুগলী জেলায় অবস্থিত । বর্তমানে 

কঞ্চনগর ও খানাকুলের মধাবর্তী স্টান। এখানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের 

শিল্প প্রীহরিদাসের প্রীপাট । অভিরামের আদেশে হরিদাস এখানে শ্রীরাম 

কানাই বিগ্রহ স্তাপন করেন। একদা প্রীপাট খানাকুলে ভাবাবেশে 

নুতযগীত করিতেন, সেই সময় একজন ভাস্কর প্রীরামকানাই বিগ্রহদয় 

আনিয়। তাহার হস্তে অর্পণ করেন। তখন হরিদাস আসিয়া মিলিত হইলে 

ঠাহাকে বলিলেন যে “তুমি এই বিগ্রহত্বয় লইয়া! সেবা স্থাপন কর। আমা 

হইতে এই বিগ্রহদ্ধয় ভিন্ন নহে | এই বলিয়া অভিরাম এক লীলার 

প্রকাশ করিলেন । বথা _ 



৭৬ ৃ শ্রীন্রীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্থ পধ্যটন প্ীল্রীগৌডীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন. - ৭৭ | 
লু স্পা 

তথাহি - শ্রীঅভিরাম লীলামৃত-- অরণ্যে বাস কর।” হরিদাস ্রীগুরু আজ্ঞা পালনের জন্য গোপালনগর 

হইতে শ্রীরামগোঁপাল বিগ্রহদ্ধয় লইয়া গৌরাঙ্গপুরে আসিলেন এবং পরে ] 

“এক মৃত্তি দেখি তিনে হয় একরপ। তথায় সেবানন্দে রহিলেন । | 
এক দেহে তিন দেহ হয় রসকুপ ॥ ৷ ত71678589 (গীব্াজপুন- গৌরা্গপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর ] 

কাহারে লইব মনে করিয়া বিশ্বাস ॥ হইতে ২০এ বাসে গৌরাঙ্্পুরে যাওয়া ষায়। এখানে গৌরাঙ্গ কীর্তীয়া 

বুঝিন্নু গৌসাই জীউ করেন চাতুরী | জবাযনেবগাতরকনিযানি। ৃ ভিন এক মুনতি এই দেখি সে নিষদারী॥” . 9১৮১১) ৃ 
শেষে অভিরাম গোপাল বলিলেন । যথা “বানু ঘোষের এইখানে গৌরাঙ্গপুর হয় । 

তি - 'নব--- 
]] 

৪ থা যাদব সিংহের নবরত্ব দেখিতে বিস্ময় ॥ 
শুনিয়া তখন পুনঃ গৌঁসাই কহিল । 

শ্রীরাম গোপাল লহ তোমারে দিইলা ॥ শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে যাদব সিংহের নাঁম পাওয়া যায়। 

আমান করিকেহধর ? ীমন্হাপ্রভুর লীলাকালীন যাদব সিংহ এ অঞ্চলের রাজ ছিলেন । ঠাকুর 

শ্রীরাম গোঁপালে লয় করিলে তেমন ॥ অভিরাঁমের অভিশাপে গুরুদেব সহ যাদব সিংহের অপঘাঁত ত্য হয়। 

সাক্মাউন উর মোঁ়গীরকানীইদ এই গৌরাঙ্গপুরে ঠাকুর অভিরামের শি প্রীকমলাকর দাসের শ্রীপাট। 

পুলীন ভৌজন তিনে কৈলা। এক ঠাই ॥ নদীর ধারে কমলাকর দাসের সমাধি রহিয়াছে। 

সাক্ষাতে দেখিলে তুমি সে সব আচার | তথাহি - ভঅভিরাম শাখা নিয়ে _ 

গোপালনগরে কর প্রকাশ দু হার ॥ “গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকর দাস আখ্যান ॥” 

তখন হরিদাস শ্রীরামগোপালকে লইয়া গোপীলনগরে আসিলেন । ্রীগ্ুরু আদেশে হরিদাস গোপালনগর হইতে এখানে আসিয়া বাঁস 

গ্রামবাসীগণ স্রীমৃন্তি দর্শনে আনন্দিত হইল এবং একখানি বাসা দিয়া করেন। 

সেবার সুব্যবস্থা করিল। ক্ষীর সর নবনী আনিয়া সকল যোগাইতে তথাহি--প্রীঅভিরাম লীলামূতে _ 

লাগিল। দেশ-দেশান্তর হইতে শ্রীরাম গোপালকে দর্শনের জন্য লোক 

আসিতে লাগিল । এখানে এমন প্রভাব সৃষ্টি হইল যে লোকে খানাকুলে 

না গিয়! গোপাঁলনগরে দলে দলে আসিতে লাগিল । অভিরাঁম অন্তরে 

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন বটে কিন্তু খানাকুলের সেবা অচলপ্রায় হইল খানাকুসে হরিদাসকে ডাকিয়া অভিরাম এই বাক্য বলিলে হরিদাস 
দেখিয়া কান্ুকৃষ্ণের দ্বারা হরিদাসকে ডাকাইয়া আনিলেন ৷ তখন তাহাকে গোপালপুরে আসিয়া শ্রীরামগোপালকে সমস্ত নিবেদন করিলেন । তখন 

বলিলেন, “তুমি গোপালনগর হইতে শ্রীরামগোপালকে লইয়া গৌরাঙ্গপুরে গুতুদ্ধয় হরিদ্রাসকে বলিলেন । যথা 

«গোপালনগর হৈতে যাহত উঠিয়া । 

গোঁপালপুরেতে রহ নগর ছাঁভিয়া ॥৮ 
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তথাহি - তন্রৈৰ 

পুর্ববাপর তার লীলা কহনে না যায়। 

নিজগুণ প্রকাশিবে হইবে সহায় ॥ 

গৌরাঙ্গপুরেতে রহ বনাশ্রয় করি 
ইহাকে লইয়! চল কহি যে নির্ধারি ॥৮ 

তখন হরিদাস প্রভু ও শ্রীগুরু আদেশক্রমে শ্রীবামগোপাল বিগ্রহ- 
দ্য লইয়া! গৌরাঙ্গপুরে বনাশ্রয়ে রহিলেন। গ্রামবাসীগণ আনন্দে প্রতু- 

ছয়ের সেবার নুব্যবন্থা করিলেন । কিন্তু বনে অতিথি ন| পাওয়ায় হরিদাস 

দানী হইয়া পথে বসিয়া থাকিতেন। কোনক্রমে অতিথি পাইলে মহা 
সমাদরে আশ্রমে আনিয়া যথাযোগ্য সেবা করিতেন । এইরূপে কতদিন 

গৌরাঙ্গপুরে সেবা করিয়া পুনরাদেশে গৌরহাটিতে সেবা গ্বাপন করিলেন । 

গৌরহাটি--গৌরহাটি হুগলী জেলায় অবস্থিত । তারকেশ্বর হইতে 
বাসে আরামবাগ তথা হইতে বাসে গৌরহাটি যাওর। যায়। ঠাকুর 
অভিরামের আদেশে হরিদাস শ্রীরামগোপাল বিগ্রহরয়ে লইয়া গৌরাঙ্গপুর 

হইতে গৌরহাটিতে আগমন করেন. গৌরাঙ্গপুরে বনাশ্রয়ে হরিদাসের 
কষ্ট দেখিয়া ঠাকুর অভিরাম পুনর।দেশ করিলেন । যথা - 

তথাহি--গ্রীঅভিরাঁম লীলা মুতে -- 

“অগসনে বসিয়া তিহ বলেন বচন। 

বনাশ্রম দেখি মোর উৎকন্ঠিত মন ॥ 

শীঘ্রনতি হরিদাস শুনহ অ.সিয়া। 

শ্রীরামগোপ।লে সেব নগরে যাইয়া ॥ 

গৌরহাট গ্রাম এই নিকটে দেখিয়ে ! 
ছুটি ভাই লয়ে চল সেবা নিয়োজিয়ে ॥৮ 

হীরামগোপালদেবের ম ও । 1 
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ঠাকুর অভিরাম শ্রীরামগোপালসহ হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া দ্বয়ং 

গৌরহাটি গাঁমে আগমন করিলেন |  গ্রামব'সীগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“তোঁমরা স্বজন জ্ঞানে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহ ছুইটিকে সেবা' করিবে |” 

গ্রামবাসীগণ তখন বলিলেন, “আপনি সেবক রাখিয়! সেবা স্থাপন করুন, 

আমর! সেবার সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিব ।৮ তখন ঠাকুর অভিরাম পুলীন 

গোঁজন লীলারঙ্গে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহৰয়কে স্থাপন করিয়া মহামহোৎসব 

অনুষ্ঠান করিলেন । তদবধি হরিদাস গৌরহাটি গ্রামে অবস্থান করিয়! 

সেবানন্দে মগ্র রহিলেন। এখানে এখনও প্রপাট ও সেবার বিশেষ 

ব্যবস্থা রহিয়াছে । 

(গামাঞ্চি -গোমাঞ্রি মুগিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। এখানে 

ভ্ীনিবাঁস আচার্যের কন্তা '্রীহেমলতা ঠাকুরাগীর শিষ্য শ্রীবল্পভ দাসের 

ল্লীপ'ট। 

তথাহি - ভ্ীকর্ণীনন্দে 

“জ্রীবল্পভ দীস আর সেবক তাহার | 

গোমাঞ্রি নিবাসী তিহো অনুরাগ সার ॥৮ 

গড়তেতা-_গড়বেতা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব 

রেলপথে হাওড়া হইতে খড়গপুর ষ্টেশনে নামিয়! বিধুঃপুর লাইনে মেদিনী- 

পুর ও বিধুপুরের মধাবর্তী গড়বেতা স্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। এখানে 

নিত্যানন্দ পার্ষদ সদাশিব কবিরাজের পৌত্র ও পুরুষোত্তম পণ্ডিতের পুত্র 

ঠাকুর কানাইর লীলাভুমি । ঠাকুর কানাই বোধখানা হইতে শেষ জীবনে 

আত্মীয় স্বজনগণের অজ্ঞাতসারে সন্্যাসীর বেশে গড়বেহায় আগমন করেন | 

সঙ্গে মাত্র ছর-সাত মৃন্তি শালগ্রাম শিলা ছিল । তিনি তথায় নির্জনে 

একটি কুটার নির্মান করিয়া সেবানন্দে অবপ্থীন করিতে লাগিলেন । দৈবে 

একদিন শিলাবতী নদীতে ল্লান করিতে গমন করিলে জলমধ্যে কি যেন 

পাদল্পর্শ হইল । উত্তোলন. করিয়া দেখিলেন এক ব্রাক্মণ কুমারের মৃতদেহ 
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তখন ঠাকুর কানাই করুণা করিয়া সেই ্ রান্মাণ কুমারের জীবন দান করিলেন। 
ংবাদ পাইয়া সেই ব্রাহ্মণ কুমারের পিতামাতা তথীয় উপস্থিত হইলেন। 

তাহারা পুত্রকে ঘরে লইবার জন্ত৷ বু যত্ু করিলে পুত্র পিতামাতায় বলিলেন 

“ধিনি আমার মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন, আমি তাহার সেবায় 

আত্মনিয়োগ করিব ৷”. তখন পিতামাতা অনন্যোপায় হইয়া স্বগৃহে গমন 

করিলেন | এইভাবে বিপ্রন্তুত ঠাকুর কাঁনাইর সেবক হইলেন ঠাকুর 
কানাই তাহার নাম “রামচন্দ্র রাখিলেন। এই রামচন্দ্রের বংশধরগণ 

বর্তমানে ্রীপাটের গোস্বামী | ঠাকুর কানাই লীলারঙ্গে কিছুকাল তথায় 

অবস্থান করিলেন | একদা রাসপুিমা দিবসে মহামহোৎসব করিয়া সযতনে 
বৈষ্বগণে সেবা করিলেন । উৎসবান্তে বৈষ্ণবগণকে বলিলেন, “আপনার! 

+০কস্জ্প ৯৮৯ 
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কি ভোজন করিতে বাঞ্থা কহেন”. কয়েকজন বৈষ্ণব আসর ও কাঠাল 

ভক্ষণের বাঞ্ছণ গ্রক।শ করিলে ঠাকুর কানাই সেবক রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া 

শিলাবতী নদীর তীরে গ্রমন করিলেন । তখন শিলাবতীকে তরঙ্গে ছুকুল 

প্লাবিত দেখিয়া নিজ উত্তরীয় নদীজলে ভাসাইলেন এবং তছুপরি আরোহণ 

রুরিয়া পরপারে গমন করত: এক আম বাগানে প্রবিষ্ট হইলেন | তখন 

অসময় হইলেও ঠাকুরের প্রভাবে বৃক্ষসকল ফলে পরিপূর্ণ । ঠাকুর তথ 

হইতে আম্র ও কাঠাল লইর৷ স্বগ্ৃহে আগমন করতঃ বৈষ্ণবদিগকে ভোজন 

করাইলেন। তারপর আপনি সমাধিতে বসিলেন। এদিকে পরদিবস 



৮২ শ্রীত্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন 

'ধাদকিয়া' গ্রামে বটবৃক্ষতলে এক গোপ ঠাকুর কানাইর দর্শন পাইলেন । 
ঠাকুর গোপের নিকট দধি ছুগ্ধ পান করিয়া বলিলেন, আমার কুটারে গিয়া 
শিক্কের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বলিবে যে, আমি সমাধি লাভ করিয়া 
বুন্দাবনে গমন করিলাম আমার জন্য কেহ যেন শোক না করে। আমি 
যে স্থানে সমাধিস্থ আছি সেখানেই যেন আমায় সমাধি প্রদান করে|” এই 
বলিয়া ঠাকুর কানাই অন্তর্দান করিলেন। তারপর গোপ ঠাকুরের কুটারে 
আসিয়া শিল্কগণ সমীপে সবিশেষ বলিলে শিল্তুগণ ঠাকুরের দেহ স্পর্শ 
করিতেই বুঝিলেন__ঠাকুর লীলা সপ্ধরণ করিয়াভেন। আজ্ঞান্ুরূপ সেই 
স্থানে ঠাকুরের সমাধি অর্পণ করিলেন । অগ্াপি সেই সমাধি বিরাজমান । 
তথায় তাহার সেবিত শালগ্রাম শিলাগুলিও “আউশ! বাড়ি' নামক ৩/৪ 
হস্ত পরিমিত হস্তের যষ্টি রহিয়াছে। যে স্থান হইতে আত্ম কাঠাল আনয়ন 
করিয়াছিলেন সেই স্থানের “কীর্তন মেলার বাগান” ও কানাই ঠাকুরের 
বাগান” নামে সর্ববজন প্রসিদ্ধ । কান্তিকী পূর্ণিমায় সমাধি মন্দিরে উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। 

ঘ 
ধ্রাড়াঘাট_ ঘোড়াঘাট বর্ঘমান জেলায় অবস্থিত। এখানে 

শ্রীরঘুনন্দনের শিল্ত শ্রীবনমালী কবিরাজের ্রীপাট | 
তথাহি-_ শ্রীরদুনন্দন শাখা নির্ণয়ে 
“বনমালী কবিরাজ আর শাখা হয় । 

ঘোড়াঘাটে করিল তি'হ সেবার আশ্রয় ॥ 

একদিন মহোৎসবে দেখি অনুসার | 

রঘুনন্দন বলি নারিকেল করিল! স্ুসার ॥ 

হোরকী ঠাকুরাণী শাখা তাহার ঘরণী । 
অভিশাপে সেবকে ভূত করিলা আপনি ॥ 
গোপাল দাস সেবক তার ভূতযোনি পাইয়। 
খণ্ডের বাড়িতে খরচ দিতেন আনিয়া ॥ 
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মহাপ্রসাদ খাইয়! বিদায় হইয়া যায় 
খণ্ডের সকল লোক সাক্ষাৎ দেখে তায় ॥ 

রামচন্দ্র নামে শ্রীথণ্ডে রঘুনন্দনের এক শিশ্য ছিল । তিনি অজ্ঞাত- 

সারে স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়! পরে জ্ঞাত হন। তখন লঙ্জীভিমানে সাত 

দিন লঙ্ঘন করিয়া ঠাকুর বাটীতে উচ্ছিষ্ট পাত চাটিলে ঠাকুর তাহাকে প্রহার 

করিলেন । মার খাইয়৷ রামচন্দ্র ঘোড়াঘাটে গমন করেন । তাহার স্পর্শে 

অনেকেই বৈষুব হইল | 

চ 
ক্রুশ ল- চক্রশাল টট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ 

পার্ধদ ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষাগ্তরু শ্রীপুণ্তরীক বিষ্ভানিধির 
শ্রীপাট। শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তবনীয়া, শ্রীমূকুন্দ দন্ত ও বাস্থদেব দত্তের প্রকট 
ভূমি | 

তথাহি-শ্রীপ্রেমবিলাসে__ 

চট্টগ্রামের চক্রশীলা৷ গ্রামের জমিদার | 
অতি ধনবান হয় অতি শুদ্ধাচার ॥৮ 

তথাহি -শ্রীভক্তি রত্বীকরে _ 

চন্রশাল। নাঁমে গ্রাম চাটিগ্রাম পাশে । 

সর্ধ্বমতে শ্রেষ্ঠ তার বাস বঙ্গদেশে ॥ 

শরীপুগ্তরীক বিগ্ঠানিধি চট্ট গ্রামের অন্তর্গত চক্রশাল গ্রামের জমিদার 
ছিলেন। শ্তরীমন্মহাপ্রতু তাহার অত্যন্ভূত প্রেমগুণে 'বাঁপ” বলিয়া সম্বোধন 
করিয়াছিলেন এবং “প্রেমনিধি' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । শ্ীমুকুন্দ 
দত্ত ও বান্মুদেব দত্তের প্রকট ভূমি সম্পর্কে স্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন | 

যথা- 
চাটিগ্রাম দেশে চক্রশাল গ্রাম হয় । সম্তরান্ত দত্ত অন্বষ্ট তাহে বসতি করয় ॥ 
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যেই বংশে জনমিল! ছুই ভাগবত |  শ্ত্রীমুকুন্দ দত্ত আর বান্ুদেব দন্ত ॥” 

চাতরাল্লঙপু3- চাতরাবল্পভপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়! 
ব্যাণ্ডেল রেলপথে শ্রীরামপুর স্টেশন । তথা হইতে দেড় মাইলের মধ্যে ও 
খড্দহের অপর পারে শ্ীপাট বিরাজিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ধদ 
কাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিত ও রুদ্র পণ্ডিতের শ্ীপাট। বঙ্গদেশ 
বিখ/ত মাহেশের রথযাত্রা এই অঞ্চলে অবস্থিত। বারাকগুর হইতে কেই 

মুখুজ্জোের ঘাট পার হইলেই প্রীরাধাবল্লভের ঘাট । শ্রীরাধাবল্পভেরই রথ- 
যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । শ্রীরাধাবল্লভ শ্ীরুদ্র পণ্ডিতের সেবিত । 

তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়ে _ 

'চাতরাবল্পভপুর খড়দহের পার । 

কাশীশ্বর শক্ষরারণ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত আর। 
রুদ্র পণ্ডিতের সেবা রাধাবল্লভ নাম |... 
ভূবনমোহন রূপ অভিনব কাম ॥ 

বল্পভপুরের খেয়া ঘাটের পার্থ ই স্্রীরুদ্র পণ্ডিতের শ্রীরা ধাবগ্লভদেব ও 
চৌধুরীপাড়ায় শ্রীকা শীশ্বর পণ্ডিতের দেবালয় বিরাজিত। প্রভু বীরচ্্ 
কর্তক গড়ের রাজপ্রাসাদ! হইতে আনীত তেনুর। প্রস্তরখণ্ডে শ্রীরাধাবল্লভ 
দেব নিম্মিত হন । 

ঢাকুন্দী__চাকুন্দী নদীয়া জেলায় অবস্থিত ৷ অগ্রবীপের দেড়ক্রোশ 
উত্তরে বিরাজিত। . ব্যাণ্ডেল-কাটোয়৷ ্টেশনের মধ্যবর্তী পাটুলী ষ্টেশন । 
তথা হইতে দেড়ক্রোশ ব্যবধানে শ্রীপাট, অবন্থিত |. এখানে গৌরাঙ্গ 

প্রকাশ যুক্তি শ্রীনিবাস আচার জন্মভুমি । তাহার. পিতার নাম গঞ্জাধর 
ভট্টাচার্য, মাতার_ নাম লক্ষমীপ্রিয়া |... গ্গাধর_.. ভট্টাচার্য্য কাটোয়াতে 

্রীমন্হা প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণকালীন প্রভুর সন্যা সমূপ্তি দর্শন..ও _শ্রীকৃষ্টচৈতন্য 
নাম শ্রবণ করিয়া প্রেমে অভিভূত হন এবং প্রেমাবেশে পাগলের মত 
গঙ্গার তীরে তীরে চৈতন্ত' “চৈতন্য” নাম বলিতে বলিতে চাকুন্দী গ্রামে 
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প্রবিষ্ট হন । . প্রামবাসীগণ তাহার গৌরনিষ্ঠা দর্শনে “চৈতন্য দাস নাম 
অর্পণ করেন। কতদিন পর টৈতন্ত দাস পুত্র কামনায় সপতীক ক্ষেত্রধামে 
গমন করেন | তথায় শ্রীমনুহাপ্রতুর প্রীমুখের বর গ্রহণ করিয়! ঢাকুন্দীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপরে মহাপ্রভ্ পুথিবীর দ্বারা নিজ প্রেমশক্তি 
লক্ষীপ্রিয়াতে সথণার করেন। এইভাবে শ্রীনিবাস আচাধ্যের জন্ম হয়। 

তথাহি-_ঞ্ভক্তি রতাকরে-- 

“শ্াচাকুন্দি নামে গ্রাম খ্ুরধুনী তীরে । 
তথাহি জন্মিলা বিপ্র চৈতন্যের ঘরে ॥ 

ঢুলধ।ল' এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীনন্দকিশোর 
দা;সর শ্রীপাট। 

তথাহি _ শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে_- 
চুণাখালীবাসী দাস নন্দকিশোর॥” 

্ 
জলাপন্থ- জলাপন্থ সম্ভবতঃ বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত । এখানে 

ঠাকুর নরোত্তমের শিশু হরিশচন্দ্র রায়ের জন্মভমি |  হরিশচন্দ্র রায় 
জলাপন্থের জমিদার ছিলেন প্রথমে দন্থ্যকাধ্য করিতেন । শেষে ঠাকুর 
নরোত্তমের শিল্ত হইয়া! জমিদারী ত্যাগ করতঃ উদাসী বৈষ্ণব হইলেন । 
ঠাকুর নরোত্তম তাহার নাম হরিদাস রাখিলেন । 

তথাহি _ শ্রীপ্রেমবিলাসে _ 

“জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রাঁয় | 

ছুই পাপ্তী দস্তা দেশ লুটি খায় ॥ 

স্রীঠাকুর নরোতম তাঁরে কৃপা কৈলা। 
পরে 'হরিদাস' নাম তাহার হইলা ॥ 
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জাগগ্নর- এখানে নিত্যানন্দ পার্দ দ্বাদশ গোঁপালের অন্তত 

কমলাকর পিগ্ললাইর পাট । 

তথাহি-_শ্রীপাট পধ্যটনে-- 

“আকনা মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি । 

কমলাকর পিঞ্পলাই এই যে লিখিত ॥” 

জলুন্দী - ভ্রীপাট জলুন্দী বীরভূম জেলায় অবস্থিত । হাওড় গ্লেন 

হইতে বর্ধমান বারাকরের মধ্যবর্তী খান! স্টেশন । খানা স্লাইখিয়ার মধ্যবর্তী 

বোলপুর স্টেশন। তথা হইতে পালিতপুর রেড গামী বাসে বঙ্গচক্র 

( বেংচাতরা ) নামিয়া ২ মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে ছাদশ 

গোপালের অন্যতম শ্রীধনগ্রয় গোপালের শ্রীপাট । 

তথাহি _শ্রীপাঁট পর্ধাটনে_ 

কীচরাপাড়া জন্মভূমি জলুন্দীতে বাঁস। 

ধনঞ্য় বন্ুদাম জানিধা নিধ্যাস ॥ 

প্রীধনঞ্জয় গোপাল এখানে প্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীন্সিংহ দেবের সেবা 

স্থাপন করেন। এতদ্বিষয়ে তৎপৌত্র শ্রীকানুরামদাসের বর্ণন | যথা 

“অপুবর্ব জলুন্দী গ্রাম দেখিতে সুন্দর | 

রাধাবিনোদের সেবা! অতি মনোহর ॥ 

প্রভু ধনঞ্জয় ঠাকুর ছিল নাম যাঁর । 
নং রস রর 

রস 

জলুন্দীতে স্থাপেন বিনোদ ঘুসিংহদের ॥ 

প্রভু নিত্যানন্দশীলা ঘুসিংহদেবে | 

ধনঞ্জয়ে সমপিল। দণ্ড মহোৎসবে ॥৮ 

প্রভু নিত্যানন্দ পানিহা'টা গ্রামে দণ্ড মহোৎসবে নৃসিংহ শালগ্রাম শিলা 

ধনগ্জয় পণ্ডিতকে অর্পণ করেন । ধনগয় পাণ্ডিত জলুন্দী গ্রামে শ্রীরাধা 

বিনোদ সেবা স্থাপন করিয়া তথায় নুসিংহ শালগ্রামে স্থাপন করতঃ পুত্র 

ক ক 

স্রীপ্রীগৌডীয় বৈষ্ঞবতীর্থ পর্যটন ৮৭ 

৫ শশী িশিশিশিশ 

যু চৈতন্ত ঠাকুরকে সেই”সেবা অর্পণ করেন । এবং তৎসঙ্গে সেবার বিধান 

প্রাদান করেন । 

তথাহি--তত্রৈব__ 

“জয় জয় রাধাবিনোদ গায় ভক্তগণ | 

জলুন্দী হইল সাক্ষাৎ নব বুন্দাবন ॥ 

প্রভুর আদেশে সেবার বিধান করিল । 

প্রেমেতে করিয়ে সেবা পুত্রে জনাইল ॥ 

চৌদ্দ পৌঁয়। উষ্ণ অন্ন মধ্যাহ্ন কালেতে। 
সাধ্যমত ব্যঞ্জনাদি পায়স করিবে ॥ 

বৈকালে শীতল দিবে ভিজান কলাই। 

বারটি করিয়া খণ্ড সমপিবে তাই ॥ 

নিশাকালে দুগ্ধসহ বাঁর খণ্ড দিবে। 

বিচিত্র শধ্যায় বিনোদে শয়ন করাবে ॥ 

প্রভীতে অর্চনা সারি ফলাদির ভোগ । 

চন্দন তুলসী দিবে মন্ত্রে মনযোগ ॥ 

আতিথি সেবিবে সদা কায়বাক্য মনে । 

অতিথি সেবনে ভক্তি লভে সর্ববজনে ॥ 

কাঙ্গাল ভক্তের সেবা শুন বাছাধন। 

জলুন্দীতে বিনোদ সেবা সর্বজন ॥” 

এই জলুন্দী পাটে শ্রীনগর গোপালের পু শ্্রীছচৈতন্য ঠাকুরের 

সেবিত ্রীপ্রীনামত্রক্গ শিলালিপি সেবিত হইতেছিল । পরবর্তীকালে 

যদচৈতন্ত ঠাকুরের চতুর্থ অধস্তন প্রীম্বরূপষ্ঠাদ ঠাকুর পুরুলিয়ার বেগুন" 

কেদারে গিয়। শ্রীপাট স্থাপন করেন । সেই সময় এই প্রীনামত্রদ্ধ (শিলা- 

লিপি জলুন্দী পাট হইতে তথায় লইয়া যান । অগ্ঠাবধি পুরুলিয়ার বেগুন 

কেদারে স্লীল প্রফুল্নকমল ঠাকুরের ভবনে সেবিত হইতেছেন। শ্্রীযহূটৈতন্ত 

ঠাকুরের শ্রীনামত্রন্ধ শিলালিপি প্রাপ্তি বিষয়ে যছ্ুচৈতন্য ঠাকুরের পুত্র 



ড্প বীশ্বীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্ঘথ পধ্যটন 

পদকর্তী কানুরামের বর্ণন। যথা 

“িনগয় অত ঠাকুর শ্রীযছচৈতন্য । 
নাম প্রেমদানে যিনি সর্বব অগ্রগণ্য ॥ 

কাদারা গ্রামেতে আইলা প্রভু বীরচন্দ্র ৷ 
শুনি দরশনে গেলা শ্রীযছুচৈতন্ত ॥ 
মঙ্গল ঠাকুর আদি কবি জ্ঞানদাস। 
যছুরে পাইয়া সবার পরম উল্লাস ॥ 
প্রভু বীরচন্দ্র যদ্বুরে করি আলিঙ্গন । 
'এস এস" বলি কহেন মধুর বচন ॥ 

রাট দেশে উগ্র ক্ষত্রিয়গণের নিবাস] 

নাম প্রেম দিয়া কর ভক্তির প্রকাশ ॥ 

এত বলি খুলিলেন সম্পুট আপনি । 
শিলালিপি নামব্রন্গা দিয়া জয়ধ্বনি || 

শ্ীত্রীনাসত্র্গ ! 

ভ্রীত্রীগৌডীয় বৈষ্বতীর্থ পর্যাটন 7৮৯ 
আপ পপললিলললসপস সত 

হারে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কুঞ্জ হরে হরে! 

হারে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

ধর বাঁপ নামবন্দা কন্হ প্রচার | 

কলিহত জনগণে করহ উদ্ধার । 

প্রভূ বীরচন্দ্র কুপা পাইয়া চৈতন্য | 

কানুরাম গুণ গীয় নিজে মানি ধন্য ॥৮ 

শ্রীপাট জলুন্দীর মন্দির সংলগ্ন পদকর্তা্রীবিশ্বস্তর ঠাকুরের সিদ্ধস্থান 
ও বিনোদ চুয়া পুকুর ৷ গ্রামের প্রান্তভাগে বিনোদভাঙ্গ! ৷ সেখানে প্রাতি 

বৎসর বিনোদের মেলা হয়| ? 

জিবাট--জিরাট বলাগড় হুগলী জেলায় অবস্থিত | ব্যাণ্ডেল জংশন 

হইতে ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্চেল _কাটোয়ার মধ্যবর্তী 
জিরা ষ্টেশন । এখানে প্রভু নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীর শ্রীপাট। 
নন্তাপুরবাসী শ্রীমাধব আচার্যকে প্রভূ নিত্যানন্দ নিজকন্া। শ্রীগঙ্গাদেবীকে 

সম্প্রদান করেন। তিনি জিরাট বলাগড় শ্রীপাট স্থাপন করেন। ষ্টেশন 

হইতে এক মাইল গঙ্গার দিকে শ্রীপাট বিরাজিত। তথায় শ্রীরাধা 

গোগীনাথ জীউর সেবা বির"জিত | 
তথাহি_শ্্রীপ্রেমবিলাসে _ 

জিরাট বলাগড় মাধব করে অবস্থান 

জ্রীরাঁধাগোগীনাথদেবের সেবা স্াপন সম্পর্কে গৌবদ্ধন দাসের পদের 

বর্ণনা 

শুভদিনে শুভক্ষণে, জামাতা কন্যার সনে, 

বন্ুধা জান্বা মাতা আইল । 

হয়ে ননেহ বশীভূত, নিজসেবা গোগীনাথে, 
কন্যাস্থানে সমর্পণ কৈল ॥ 

সুখসাগর গ্রামে স্থিতি, সেবা! করে নিতি নিতি, 

সুখের নাহি পাঁরাবার | 



৯ শ্রীত্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

গঙ্গার হইল তিন পুত্র, নয়ন প্রেম গোপাল সুত্র, 
এইরাপে করিল! নির্ধার ॥ 

ৰা ঙঁ 

গোঁপাল বল্পভ স্থানে, জগদীশ কন্যাদানে, 

বৈবাহিক স্ুত্রেতে গ্রথিল। | 

গোপালের পুত্র চারি, রামকানাই জ্যেষ্ঠ তারি, 
নামে ধার গঙ্গা পার কৈল ॥ 

শ্রীশ্রীরাধাগোগীনাথ জীউ 

দামোদর গোগীনাথ, দরণ্ডেতে করিয়া সাথ, 
তেঁভুলতলায় বাস কৈল | 

কল্পবৃক্ষ বর্তমান, প্রভৃপাশ বিদ্যমান, 
জীরাট গ্রামে স্থিতি কৈল ॥ 

সেই হতে এ পধ্যন্ত, সেবা চলে গুণবন্ত, 
ত্রিভুবনময় যার খ্যাভি ॥ 

জন্তণীটটাটা--জঙ্গলীটোটা মালদহ জেলায় অবস্থিত । হাওড়া- 
বারহারওয়া রেলপথে ফারাক্কা হইয়! মালদহ লাইনে যাইতে হয় | মালদহ 

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্ঘ পর্যাটন ৯১ 

ষ্টেণনে নামিয়া মালদত টাউন হইতে তিন ক্রোশ দূরে ই্রজঙ্গলীর শ্রীপাট 

বিরাজিত! অদ্বৈত আচাধোর পরী সীতা ঠাকুরাণীর শিল্ু.যোগেশ্বর 
পণ্ডিত স্ত্রীবেশ ধারণ করেন এবং 'জঙ্গলী' নামে খ্যাত হন | কতক দিবস 

শান্তিপুরে সীতাদৈতের সেবা করার পর একদিন নীতা ঠাকুরাশী জঙ্গলীকে 

বলিলেন, তুমি অরণ্যে গিয়ে '্রীচৈতন্য নাম জপ কর । তথায় হরিদ'স 

নামে এক গৃহস্থের পুত্র গোচারণে আসিয়া তোমার শরণ লইবে। তাহার 
গাধ্যমে তোমার গণের প্রচার হইবে । সীতাদেবীর আজ্ঞা পালনের জন্য 

জঙ্গলী অরণ্যবাসী হইলেন | 

তথাহি - শ্রীঅঠ্তৈ মঙ্গলে-- 

«গৌড় নিকট হএ নিজ্জীন এক হন | 
ব্যান্র ভালুক রহে বড়ই দুষ্টজন ॥ 

মনু না যায় তথা দশ বিশ জনে | 

এথা গেলে পুন না৷ আইসে ভুবনে ॥ 

সেই বনে রহেন যাইয়া এক কোঠা করি। 

নির্জনে করে সেবা মনেতে আচরি ॥৮ 

এইরূপে জঙ্গলী অরণ্যে ভ্ীবেশে অবদ্থীন করিয়। ভজন করিতে 

ল[গিলেন | সহসা কয়েকজন ব্যাধ শিকার করিতে আসিয়া দেখিল যে 

একটি স্ত্রীলোক গভীর অরণ্যে দুগ্ধ আবর্তন করিতেছে । ক্ষণকাল মধ্যে 

তাহাকে বৈরাগী বেশে দর্শন করিয়া: ব্যাধগণ অত্যাশ্ধ্য মনে জঙ্গলীর 

চরণে লুষ্টিত হইলেন ৷ তাহারা গৌড়ের পাতসাহ সমীপে এই সংবাদ 
দ্রিলেন। পাতসাহ শিকার ছলে আসিয়া পিপাসার্ত অবস্থায় জঙ্গলীর 

সপীপে উপনীত হইলেন এবং জঙ্গলীর সমীপে জল প্রার্থন। করিলেন । 

জঙ্গলী এক করেয়া জলে সকলকে তৃপ্ত করিলেন । তখন প'তসাহ তাহার 

স্বীহ্থ নিরূপণ করিবার জনা গ্রাম হইতে একটি দ্রীলোককে আনয়ন করি- 

লেন। সেই স্দ্রীলোকটি জঙ্গলীর বন্ম উন্মোচন করিয়া খতু অবস্থ! নিরীক্ষণ 

করিল | গুনবর্ধার তাহার পুরুষ দেহ দেখিয়া পাঁতসাহ সবিষ্ময়ে চরণে 



৯২ ব্লীক্বীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্থ পধ্যটন 

পড়িলেন এবং বলিলেন, আপনি আমার অমীপে যাহা ইচ্ছা, প্রার্থন! 
করুন। তখন জঙ্গলী বলিলেন _ 

.তথাহি _ শ্রীপ্রেম বিলাসে_ 

“জঙ্গলী কাহে এই বন মোরে কর দ্রান। 

শুনিয়া পাতসাহ হৈল প্রফুলিত মন ॥ 
লোক ল!গাইয়! রাজপুরী নির্মাইল । 
'জঙ্গলী কোঠা” নাম স্থান প্রসিদ্ধ হইল ॥৮ 

এইভাবে জঙ্গলী দেবী তথায় অবস্থান করিতে লাগিল । 
কিছুদিন গত হইলে এক গৃহস্থের পুত্র গোচারণে আসিয়া ভঙ্গলীর 

শরণ লইলেন। সেই পুত্র জঙ্গলী সবুশস্কস্্রীবেশ ধারণ করিয়া রহিল 
জঙ্গল” তাহার নাম “হরিপ্রিয়া” রাখিলেন। গৃহস্থ বহু চেষ্টা করিয়াও 
পুত্রকে গৃহে লইতে পারিলেন না । সহসা সসৈন্ত্সুবা তথায় উপনীত 
হইলে গ্রামবাসীগণ অভিযোগ করিল যে জঙ্গলী কি মন্ত্র দিয়া এই গৃহস্থের 
পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে । তখন সুবা জঙগলীকে উল* করিবার 
জন্য খাদিমকে ভুকুম করিল ॥ খাদিম যতই বন্ধ টানে ততই বসব বাহির 
হইতে লাগিল । সুবা উলঙ্গ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইলেন | অগনি 
স্ুবার মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল । ক্ুবা জঙ্গলী চরণে ক্ষমা 
চাহিয়া অব্যাহতি পাইলেন | তখন জঙ্গলীর মহিমা সর্বত্র ঘোষিত হইল | 
পাঁুয়৷ মৌকাম হইতে এক ফকির দেওয়ানকে ব্যাপ্পৃষ্ঠে চড়াইয়া নিজে 
রাঙ্গ্য ছড়ি হস্তে ধারণ করতঃ জঙ্গলী সমীপে উপনীত হইলেন । জঙ্গে 
বন্ছুত ফকির আসিল | জঙ্গলী সবাইকে বিছানা ও খাগ্ভ অর্পন করিয়া 
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন । দেওয়ান জঙ্গলীকে বলিল আপনি ব্যান্তর 
ধরুন, আমি গিয়া আসনে বসিব। . জঙ্গলী শিষ্য £হরিপ্রিয়াকে আদেশ 
করিল “তুমি ব্যান্রটিকে কর্ণে ধরিয়ী রাখ ।” হরিপ্রিয়। বানের কর্ণ ধরিয়া 
অতি উচ্চ করতঃ দ্বাদশ পাক ঘুরাইলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত 
হইল। এইরূপে জঙ্গলীটোটা পাঁটে সশিষ্যু জঙ্গলী অপ্রাকৃত লীলার 

অীশীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন ৯৩ 

প্রকাশ করিয়া উক্ত স্থানকে মহাতীর্ঘে পরিণত করিলেন । 

ঝ 
ঝাঘটপুর-_ঝামটপুর বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল_ 

বারহারওয়া রেলপথে কাটোয়ার এক ষ্টেশন পরে ঝামটপুর বহরান স্টেশন | 

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সালার লোকালে ব্যাপ্ডেল হইয়া ঝামটপুর বহরান 

নামিতে হয়। ষ্টেশন হইতে দেড় মাইলের মধ্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত 

গ্রন্থের লেখক গ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভ্রীপাট | একদা শ্রীকৃষ্ণদীস 

কবিরাজের গৃহে অহোরাত্র সন্কীর্ভনে মীনকেতন রামদীস আগমন করিলে 

তাহার ভ্রাতা তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন না । কারণ প্রভু নিত্যা- 

' মন্দের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল না । এই বার্তা শুনিয়া মীনকেতন ক্রোধে 

বংশী ভাঙ্গিয়। গমন করিলে কবিরাজের ভ্রাতার সর্বনাশ হইল। সেই 

রাত্রের প্রভু নিত্যানন্দ কঞ্চদাস কবিরাজকে ভূবনমোহন রূপে দর্শন দিয়া 

বৃন্দাবন গমনের নির্দেশ প্রদান করিলেন । 

তথাহি-_জ্রীচৈতন্ত চরিতাঁমুতে_ 
পনৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম 

তাহা স্বপ্ণে দেখ! দিল নিত্যানন্দ রাম ॥৮ 

প্রভূ নিত্যানন্দের আদেশে কৃষ্ণদীস কবিরাজ বুন্দাবনে গমন করত, 

রাধাকুণ্ডে শ্রীদাস গোস্বামীর সমীপে অবস্থান করিলেন । 

অগ্ঠাপি শ্্রীপাট ঝামটপুরে প্রীনিতাই গৌরাঙ্গ, কুলাদি দেবতা মদ্রন- 

মোহন, হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্য চরিতা মৃত গ্রন্থ প্রভৃতি স্মৃতি বজায় রহিয় 

কৃষ্ছদাস কবিরাজ গোস্বামীর অত্যুজ্জল মহিমা ঘোষণা করিতেছে । 

ঢু 
টেঞা টবঙ্জাপুর-টেঞা বৈত্ঠপুর বর্ধমান জেলায় অবস্থিত । 



৯৪ শ্রী্বীগৌড়ীয় বৈঝ্বতীর্ঘথ পধ্যটন 

কাটোয়ার নিকট ঝামটপুরের তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত পদকর্তা ভ্রীবৈষব- 
দাসের শ্রীপাট। 

টগরা - মুপিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। কলিকাতার ধর্্নতলা হইতে 
০-5-1-০ পাঁচথুগী বাসে আসিতে হইবে । শিয়ালদা স্টেশন হইতে 
বহরমপুর কোট, ষ্টেশনে নামিয়া বহরমপুর-_পাঁচথুলী বাসে টগরা ষ্টপেজে 
নামিতে হইবে । বদ্ধমান-পাঁচথুলী বাসে টগরা ষ্টপেজে নামিলেই শ্রীপাট 
মুশিদাবাদ জেলার পীঁচঘুগীর অতি সন্িকটে টগরা নামক এক পল্লীতে 
শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ছোট হরিদাস ঠাকুরের গু্রীপাট ছিল । উত্তর রাটীয় 
কায়স্থ বংশীয় ঘোষ নামে এক রাজা-ভূম্যাধিকারী 'টগর" ফুলের বন কাটিয় 
পুরা সম্পদে সমৃদ্ধ এক পল্লীর পন্তন করেন।  পূর্বনাম ছিল শঙ্করপুর 
ছোট হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট স্থানটি যে স্থানে ছিল, তাহা এতদঞ্চলে 
'বাগান বাড়ীর ঠাকুর বাড়ী” নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে শ্রীপাট স্থান 
সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া'গিয়াছে । 

ছোট হরিদাস ঠাকুর ভরদ্বাজ"গোত্রীয় রাঁটী শ্রেণীর "রাঙ্মাণ ছিলেন । 
ব্রজের হাবকষ্ঠি সথীই গৌরাঙ্গ লীলায় ছোট হরিদাস নামে অবতীর্ণ হন । 
তিনি গৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও. স্মুকষ্ঠের অধিকারী ছিলেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আঁদেশেই ছোট হরিদাস ঠাকুর বর্তমনে ্রীখোল" যন্ত্রের 
প্রবর্তন করেন। তিনি তাহার শ্্রীপাট স্থানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্কাপন 
করেন । বর্তমানে এই বিগ্রহ মুশিদাবাদে টেয়া গ্রামের ঠাকুরের বংশধরদের 
গৃহে বিরাজ করিতেছেন। . বর্তমানে শ্্রীনৃসিংহ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 
ভক্তগণের একাস্তিক প্রচেষ্টায় একটি স্মৃতিস্তন্ত স্থাপিত হইয় ক্রমে মন্দির 
নির্ানকার্ধ্য আরম্ত হইয়াছে । 

ত 
তড়া অপাটপুর-_হুগলী জেলার অবস্থিত। হাওড়াঁ-তারকেশ্বর 

স্রীপ্তীগৌডীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন ৯৫ 

লাইনে হরিপাল ষ্টেশনে নীমিয়া ২০নং বাসে জটপুর সাইকেলের দোকান 
ষ্টপেজে নামিতে হয় । ধর্ম্মতলা হইতে আপুর ষ্টেটবাসে যাঁওয়া যায়। 
এখানে শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'প্রীপরমেশ্বর দাসের 
জ্রীপাট। শ্রীজাহবাদেবীর আদেশে শ্রীনয়ন ভাস্কর নি্সিত শ্রীরাঁধারাদীর 
রীমূত্তি লইয়া! পরমেশ্বর দাস বুন্দাবনে গমন করেন । বুন্দাবনে প্রীগোগীনাথ 
দেবের বামে শ্রীমৃত্তি স্থাপন করিয়া খড়দহে আসিলে জাঁহুবাঁদেবী বলিলেন 
“তুমি তড়া আটপুরে গমন করিয়া শ্রীরাধা-গোগীনাথ মৃদ্তি স্থাপন কর।৮ 
তখন জাহ্ুবার আদেশে পরমেশ্বর দাস তথায় সেবার প্রকাশ করিয়া 

সেবানন্দে অবস্থান করেন । স্বয়ং জাহ্চবাঁদেবী গমন করিয়া! শ্রীবিগ্রহ 
স্থাপন করেন এবং মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন । 

তথাহি--ভক্তি রত্বাকরে-_ 

“ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে । 

জ্রীপরমেশ্বর দাসে কহে ধীরে ধীরে ॥ 

তড়া জাটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ। 
তথা রাধাঁগোগীনাথ সেবা প্রকাশহ ॥ 

ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস । 

রাধাগোগীনাথ সেবা করিলা! প্রকাশ ॥ 

শরীঈশ্বরী আগমন করিল! সেই গ্রামে | 
হৈল যে. উৎসব তা৷ দেখিল ভাঁগ্যবানে ॥৮ 

তমলুক_তমলুক মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত । দক্ষিণ-পূর্ব রেল- 

পথে হাওড়া-খড়গপুরের মধ্যবর্তী মেছদা কিংবা গাঁশকুড়া স্টেশনে নামিয়া 

বাঁসযোগে তমলুকে যাওয়া যায় । এখানে প্রীগৌরাক্গ কীর্তনীয়া ও পদ- 

কর্তা শ্রীমাধব ঘোষের শ্রীপাট ।  শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্নযাসের কিছুকাল 

পরে শ্রীমাধব ঘোষ এখানে আসিয়! শ্রীপাট স্থাপন করেন । 
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তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়ে_ বান্মুদেব ঘোষ জ্রীগৌরগত প্রাণ । 

তমলুকে মাধব ঘোষের দেবালয় । গৌরলীলা বণিয়াছে তাহার প্রমাণ ॥ 

হরিবিষুণ জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয় ॥ নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ সাক্ষাৎ অদর্শনে | ] 

্রীমন্মহাগ্রভু সন্নাাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল গমন পথে তমলুকে মাটি থোড়ে নিজ দেহ দিবে বিসর্জ্জনে ॥ 

পদার্পণ করেন: । অগ্তাপিহ নরপোতী সব্বলোকে কয় 
তথাহি -শ্রীমুরারি গুপ্ত কড়চা-- অভয় বরদ গিয়া মহীপ্রভু রয় ॥ 

॥ শা ্ত 

“তমোলিপ্তে মহপুণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদগুরুঃ | 

্রন্মকুণ্ডে কৃতন্নানো৷ দদর্শ মধুল্যাদনম্ ৮ 

তথাহি _ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল__মধ্য খণ্ড 
“তবে সেই মহাপ্রভু চলি যায় পথে। 
তমলুকে উত্তরিল মহাপুণ্য ক্ষেত্রে ॥ 
বন্গকুণ্ডে জান দেখি শ্রীমধুস্থদন | 

প্রেমায় অবশ প্রভূ আনন্দিত কন ॥ 

তমলুক সহরেই অগ্াপি শ্্রীমাধৰ ঘোষের দেবালয় বিদ্ভামান। কিন্ত 
স্যামানন্দ প্রকাশ মতে তমলুকে বান্ুদেব ঘোষ হ্রীগৌরাঙ্গ সেবা স্থাপন 
করে । শ্্রীশ্তামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থের অষ্টম দশায় ভ্রীগৌরাঙ্গ পারদ পদকর্তা 
বাস্থদেব ঘোষের শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা স্থাপন বিষয়ক বর্ণন _ 

পরের মহাপ্রভু টোটা গোগীনাথে গেলা । 
বান্ুদেব ঘোষ শুনি মহাছুঃখী হৈলা ॥ 

পত্ীরে লইয়া ঘোষ নেত্রে পট বাঁধি । 

হা হা প্রভু কোথা গেল, বলে কীদি কাদি ॥ 

আর প্রাণ না রাখিব তারে না পাইয়া । শী 

শ্রীক্ষেত্রে মহোদধিতে ঝাঁপি দিব গিয়া ॥ বাস্মুদেব ঘোষের সেবিত প্্রীগীরা্গ। 

এত বলি পতি পত্রী উপবাঁস কৈল । তৰে রাত্রে বালরূপ হইয়৷ আইলা । 

ফাপরাহাবামনঞাযাতা টিন পট খুলি দেখ মোরে বলি আজ্ঞা কৈলা ॥ 
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_. টিস্লিললীশী

শ শীট 

ঘোষ কহে কো তুমি তোমা নাম কৌন । 

তবে কহে প্রভু মোর নিমাই নাম ॥ 

শুনি ঘোষ বলে যদি নিমাই হইবে | 

নিশ্চয় মানব আপে পট খুলি যাবে ॥ 

তবে গ্রতু ইচ্ছাতে পট খুলি গেলা । 

শুইয়। আছেন নিমাই ক্রোড়েতে দেখিল। ॥ 

বলে কৌথা ছিলে আমায় ছাড়িয়া । 

দরিদ্র ধন পায় যেন দিয়ে ফেলা ইয়া ॥ 

এত বলি ক্রোডে ধরি হ্দে লাগাইল। । 

প্রভু কহে বর মাগ বলিয়া বলিল ॥ 

ঘোষ বলে মোরে যদি করিবে নুদয় ৷ 

সদা এইখানে তুমি রবে মৌরে লঞা 

এত শুনি মহাপ্রভু অঙ্গীকার কৈলা ॥ 

সেই দিনাবধি প্রভু সেখানে রহিলা ॥ 

এই প্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবান্থদেব ঘোষের স্নেহবদ্ধ হয়ে তমলুকে অবস্থান 

করিতে লাগিলেন । গ্রু শ্ামানন্দ বখন তথায় গেলেন সে সময় শ্রীগৌরাঙগ 

এক সন্ন্যাসীর অত্যাচারের ভয়ে মির্জাপুরে এক ব্রা্মণগৃহে অবস্থান 

করিতেছেন । প্রভু শ্যামীনন্দ তমলুকের রাজায় কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়। 

সন্াসীকে এ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়া মির্জীথুর হইতে শ্রীবিএহ 

আনয়ন করতঃ তমলুকে স্থাপন করেন 

প্রন শ্যামানন্দের শিব শ্রীরসিকানন্দ শ্ীগুর আদেশে গৌরাঙ্গের সন্ধান 

করিতে করিতে মির্জাপুরে গমন করিয়া! শ্রীবিগ্রহের সন্ধান পাইলেন । 

কন্যা বলে এই কুঁভিয়াতে আছে রধ্যা | 

হেঁসের ভিতরে ন্ুস্থে আছেন শুইয়া ॥ 

শ্যামরসিক মুরারী কুঁড়িয়াতে গেল | 

প্রেমানন্দ চিত্ত হএগা হেঁস খুলাইলা ॥ 

্ীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন 
৯৯ 

নবৈতন্য দেখিয়া আনন্দ হইল । 

বিনীত করিয়া বু প্রণতি করিল || 

এইভাবে রসিকানন্দ ্রীগৌরান্দের সন্ধীন পাইয়া প্রন শ্যামীনন্দে 

সমস্ত বিবরণ বলিলেন । শ্ঠামানন্দ রাজাকে কহিলে রাজ। সসৈন্যে মিজ্জী- 

পুরে গিয়া শ্রীবিগ্রহ আনয়ন করত? তমলুকে নরপৌতায় স্থাপন করেন এবং 

খেতুরীর মহোৎসবের ন্যায় মহামহোৎসব করেন | 

“খেতুরীর মহোৎসব ঠাকুর মহাশয় । 

সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তথ। করিল আলয় |! 

নরোত্ম আজ্ঞাতে রসিক মুরারী । 

তৈছে আয়ৌজিল তেঁহ সাক্ষাৎ অআবতরি ॥ 

তাত্রলিপ্ত নরপোৌতায় তৈছে মহোঁ
সব | 

্যামীনন্দ সাক্ষাৎ তেন বড়ই অপূর্ব |” 

তক্কিপুর _তকিপুর বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। কাঁটোয়ার নিকট 

বেলগ্রামের সমীপে | এখানে খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরের শিশ্য গৌপাল 

দাসের পাঁট। তাহার শ্রীখণ্ডে বাড়ী ছিল। তকিপুর গিয়া অবস্থান 

করেন।  ত্রন্মীদৈত্য ভয়ে সে বাড়ীতে কেহ থাকিত না
: তিনি প্রসাদ 

প্রদানে সেই ব্রন্মাদেত্যকে উদ্ধার করেন গ্রামবাসীগণ তাহা দর্শন পাঁয়। 

তথাহি__প্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে 

«গোপালিক নামে সথী ছিল গোঁপকুলে ॥ 

গোপাল দাস ঠাকুর সব খণ্ডে বলে | 

১৪ 
রং 

ক 

খণ্ডে বাটি তকিপুর গ্রামেতে আশ্রয় 

কেহ ব্রঙ্দৈত্য ভয়ে সে বাটিতে নাহি রয় || 

সেই দৈত্ে প্রসাদ দিয়া মুক্ত করিল! । 

গ্রামের সকল লোক প্রত্যক্ষ দেখিল। ॥ 

এখানে এখন শ্রীগৌপাল সেবা রহিয়াছে ৷ রামনবমীতে উৎসব হয় । 
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তালপ্রাভি - তালখড়ি বর্তমান বাংলাদেশের শো হর জেলায় মাগুরার 

অন্তর্গত । বশোহর হইতে ছয় ক্রে'শ উত্তরে সীমাখালি | তথা হইতে 

তিন ক্রোশ পদব্রজে তালখড়ি গ্রাম । অথবা! যশোহর ঝিনাইদহ লাইট 

রেলে শিবনগর স্টেশন হইতে পুর্র্ব-দক্ষিণ কোঁণে ছয় ক্রোশ। এখানে 
শ্রীঅদ্দৈত প্রভুর শিষ্য পদ্মনাভ চক্রব রা ও তংপুত্র প্রলোকনাথ গ্রভুর প্রকট 
ভুমি । স্তীমন্মহা প্রভু বঙ্গদেশে গিয়া ঞপদ্মনাভ চক্রবস্তীর ভবনে পদার্পণ 

করেন। 

তথাহি ভক্তিরত্বীকরে _ 

“যশোর দেশেতেতালখৈড়া গ্রামে স্থিতি । 

মাতা সীতা, পিত। পত্মনাভ চক্রবর্তী ॥ 

দণ্ডেশ্বর_দপ্ডেশ্বর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ।  নুবর্ণরেখা নদীর 
তীরে ধারেন্দার সমীপন্থ গ্রাম । এখানে প্রন শ্তামানন্দের পিতা প্রীকৃষণ 
মণ্ডলের আবাস ছিল |. পরে উৎকলে গিয়া বাস করেন | 

তথাহি_-শ্রীভক্তিরত্বাকরে - 

“গৌডদেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম । 
যথা পুবের কুঞ্চ মণ্ডলের বাসম্থান ॥ 

তারপর উৎকলেতে করিলেন বাঁস। 

কি বলিব দণ্ডেশ্বরে অদ্ভুত বিলাস ॥ 
যেই পথ'দিয়া *ামানন্দের গমন | 

শ্যামানন্দে দেখি সবে জুড়ায় নয়ুন ॥” 

ভক্তিগ্রস্থ লইয়া 'গৌড়দেশে আগমন করতঃ উৎকলের পথে প্রভু 
শ্যামানন্দ দণ্ডেশ্বরের গ্রামে আগমন করেন । গৃহত্যাগ কালে প্রভ্ স্ঠামানন্দ 
গঙ্গান্সান যাত্রীগণের সঙ্গে দণ্ডেশ্বর হইতে অস্থিকাতে আগমন করেন | 

্্ীপ্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পথ্যটন টি 

তথাহি_ তাত্রেব- 

“দপ্ডেশ্বর গ্রামে পিতামাতার সাক্ষাতে । 

বিদায় হইয়া আইল অস্থিক! গ্রামেতে ॥ 

স্বীপাগ্রাঘ-__ছবারহাটী বাঁ জীপাগ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। 

হাওড়া ষ্টেশন হইতে শেওডাঁফুলী হইয়া! তারকেশ্বর রেলপথে হরিপাল 

ষ্টেশন । তথা হইতে ৯ বা ১*নং রুটে বাঁস (বেনারস রোড়) অহল্যাবাঈ 

রোঁড়ে গজাঁর মোড় নেমে বাঁস পরিবর্তন করতঃ ১৬নং দক্ষিণেশ্বর-চাপাঁডাঙ্গা 

দ্বীপা রথতলা নেমেই প্রীমন্দির | ধর্মাতলা বিষ্ুপুর বাঁসে যাওয়া যায়। 

এখানে সেবার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে । এখানে শ্রীপাট প্রকাশ উৎসব 

উপলক্ষ্যে রথমাত্রীর দিন হইতে পুনর্ধাত্রী পরধন্ত ৯ দিন যাবৎ লীলাগান ও 

বিরাট মেল! হয়। দৌলের পর দ্বিতীয়াতে দৌল উৎসব হয় এ সময় 

অপ্রাকৃত কদন্ব পুষ্প প্রক্ফুটিত হয়| ইহার দর্শনে বুলোক সমাগম হয়। 

এখানে ঠাকুর অভিরামের শি কৃষ্ণানন্দ অবধূতের শ্রীপাট বিরাজিত | 

অভিরাঁমের আদেশে কুষ্ণীনন্দ দ্বীপাগ্রামে শ্রীগোৌপাল সেবা স্থাপন করেন । 

তথাহি _ শ্রীঅভিরাম লীলামুতে_- 

দদ্বীপাছ্বারহাট! ইবে করহ গমন | 

সেখানে গোপাল সেবা করহ স্থাপন ॥ 

তাহা হৈতে পাইবা তুমি অমূল্য রতন । 

স্থাপন করি গোঁপালে করহ সেবন ॥” 

অভিরাম এই বাক্য বলিলে কুষ্ণীনন্দ বলিলেন, আঁপনি তথায় গমন 

করিয়। সেব! স্থাপন করুন । তখন ঠাকুর অভিরাম আসিয়া গ্রামবাসী- 

দিগকে আহ্বান করিলেন এবং সবার সহযোগিতীক্রমে শ্রীগোপাল মৃদ্তি 

স্থাপন করত; মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন । পর দিবস প্রভাতে 

কৃণীনন্দ নিবেদন করিলেন যে প্রভু আমার মত অস্পর্শীকে যখন নিজগুণে 

করুণা করিলেন তখন কৃপা শক্তির এক নিদর্শন রাখুন। তখন অভিরাম 

ভক্তবাঞ্থা পুর্ণ করিলেন । 



১০২ ভ্রীল্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যউন 

তথাহি -তত্রৈব _ 

“তখন শিষ্তের মণ্ম জামিয়া গৌসাই । 

সে দন্ত ধারণ কাঁটি পুতিলেন তথাই ॥ 

দিব্য আম তরুবর ছুই শাখ। হৈলা | 

দেখিতে দেখিতে শীখা বাড়িতে লাগিল! | : 

ইহা দেখি সবাকার হইল বিস্ময় । 

কৃষগীনন্দ অবধূত আনন্দ হদয় ॥ 

এইভাবে অপ্রাকৃত লীলার প্রকীশ করিয়। ঠাকুর অভিরাম কৃষ্ণীনন্দ 

অবধূতকে দ্বারহাটায় শ্রীগোপালদেবের সেবায় নিযুক্ত করিলেন । 

দেউাধি দেউলি বাকুডা জেল!য় বনবিষুপুরের অন্তর্গত দ্বারকেশ্বর 
নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত | এখানে শ্রীনিবাস আচার্ধ্যের শিল্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ 
বলের শ্রীপাট। 

তথাহি- শ্রীভাক্তি রত্ধীকরে_- 

“শ্তীকৃষ্ণবল্পভ দেউলি গাম নিবাসী | 

শ্রীনিবাস আচাধ্য নরোত্তম ও শ্যামানন্দসহ ব্রজধাম হইতে গোস্বামী 

গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ুপুরে আসিলে রাজচরগণ গ্রন্থ অপহরণ করে । আচার্য 
বিরহে বিহ্বল হইয়! গ্রন্থ অন্বেষণে দশদিন নগর ভ্রমণ করিলেন । একদা 

এক বুক্ষতলে উপরিষ্ট আছেন | সেই সময় এক ব্রাক্মণ কুমারের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। আচাধ্য তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিতে 

লাগিলেন । 

তথাহি _স্ীপ্রেমবিলাসে _ 

“দেউলি বলিয়া গ্রাম অতি দূর নয় | 

নদী পারে অন্ধ ক্রোশ মোর বাসা হয় ॥৮ 

তারপর 'তিনি বলিলেন আমার নীম কৃষ্ণবল্পভ ৷ মর্দীপারে অর্ধ 

ক্রোশ দুরে দেউলি গ্রামে আমার বাস। কৃষ্ণবল্পভ রাজ কর্মচারী ছিলেন । 

,-- শেপ শিশিলশীপ্পাপাপাশাািাপিলর 5 

আীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্ঘ পর্যটন ১০৩ 

আচ'ধ্য তাহার মুখে গ্রন্থের সন্ধান পাইয়া, তাহার আহ্বানে তাহীর ভবনে 

গমন করিলেন । আচাধ্য কুষ্ণবল্পভকে শিষ্য করেন এবং দেউলি গ্রামে 

কুষ্ণধল্পভ ভবনে অবন্থান করিয়া ভাক্তিগ্রন্থ উদ্ধার করেন । 

(দৃনুড়-_দেনুড় বর্ধমান জেলায় অবস্থিত । হাওড় বর্ধামীন মেইন 

লাইনে মেমারি স্টেশনে নামিয়া পুটশুড়ি বাসে আসিয়া, পুটশুড়ি হইতে 

প্রীপাট দেড় মাইল। বদ্দমান-পুটগুড়ি, কালনা পুটশুড়ি, কাটোয়া-পুটশুড়ি 

নবদীপ পুটশুড়ি বাঁস পাওয়া ষায়। এখানে ভ্রীবাস পপ্চিতের ভ্রাতৃকন্তা 

নারায়ণী দেবীর পুত্র ব্যাসাবতার ্রীরদ্দাবন দাস ঠাকুরের ভ্রীপাট । এই 

স্থানে বসিয়। শ্রীবৃন্দাবন দাঁস ঠাকুর ১৪৯৫ শকাব্দে *এশ্রী ্রীচৈতন্য ভাগবত” 

গ্রন্থ রচনা করেন । শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট দেন্ুড় অবস্থান 

সম্পর্কে প্রীপাট দেন্গুড হইতে ১৩৭১-সাল ২৪শে জ্যৈষ্ঠ “তারিখে প্রচারিত 

পুঁথি উদ্ধৃত বচন | যথা 

“রাঢদেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া | 

উপনীত হইলা৷ শেষে দেনুড়া আসিয়া ॥ 

কেশব ভারতী যথা করি বাল্যলীলা । 

শৃঙ্গারী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা ॥ 

তার ত্রাতুদপুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী | 

যার পুত্র গোগীনাথ 'অতি সদাচারী ॥ 

এই গ্রামে তি'হে। বাস. করেন এখন | 

নিত্যানন্দ সঙ্গে মৌরা আইলাম-যখন ॥ 

গোগীনাথ আর ভক্ত রাম হরিদাস । 

আনেক ভক্তের সঙ্গে আইন্। প্রভু পাশ ॥ 

ভক্তি করি শ্রভুরে সবে প্রপাম-করিলা৷ | 
হরিনাম গাহি তবে নাচিতে লাগিল ॥ 

ভোজনাদি শেষ করি-মুখ-শুদ্ধি.তরে। 

হরিতকী মাগিলেন নিত্যনন্দ মোরে ॥ 
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পূর্বের সঞ্চিত এক হরিতকি লৈয়া । 

প্রভুর শ্রীকরে মুগ্রি দিলাম ভাঙ্গিয়া ॥ 

হাসি প্রভু বলে তুমি রহ এই স্থান । 

এথা রহি গাও তুমি চৈতন্য গুণগান ॥ 

প্রভুরে দেখিবে হেথা না হইও চঞ্চল । 
এথা থাকি কর সব জীবের মঙ্গল ॥ 

প্রভুর বিগ্রহ এই করহ স্থাপন । 

বিগ্রহে প্রভূরে সদ পাবে দরশন ॥ 

সেই আজ্ঞা শিরে ধরি মুঞ্িঃ অল্পজ্ঞান । 

লিখিলা এ গ্রন্থ তার পদ করি ধ্যান ॥ 

চৌদ্দ শত সাতান্ন শকের গণন । 

নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হৈলা সমাপন ॥ 

ভ্রীরুষ্ণ চৈতন্ত নিত্যানন্দ পুজা ন | 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান । 

১৪৫৭ শকাবের পুবেরই শ্রীল বৃন্দাবন দীস ঠাকুর দেন্ুড়ে ভ্রীপাট স্থাপন 

করেন। 

্েতগ্রল্ন দেবগ্রাম মুশিদাবাদ জেলায় অবস্থিত । নলহাটি আজিম 
গপ্ রেলপথে সাগরদীঘি ষ্টেশন হইতে হিরোলা! যাজিগ্রামের নিকট দেব- 

প্রাম অবস্থিত । কাটোয়া-আজিমগঞ্জের মধ্যবর্তী খাগড়াঘাট স্টেশন হইতে 

বাসে বহরমপুর । তথা হইতে ২/৩ মাইল পথ |. এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবন্তা পাদের জন্মস্থান | 

তথাহি -শ্রীনরোত্তম বিলাসে গ্রস্ককর্তার পরিচয়ে 

তীর প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময় | 

ধার ভন্মকাঁলে হৈল সবার বিস্ময় ॥ 

জন্ম ঘরে তেজঃপু্তী আগ্থির সমান । 

ক্ষণেক থাকিয়া তাহা হৈল অন্তর্ধান ॥ 

শরীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ১০৫: 

বালক দেখিয়া! সুখ বাড়িল সবার | 

মধ্যে মধ্যে বালকের দেখে চমৎকার ॥ 

দেবগ্রামবাঁসী লোক সতত আসিয়া! । 

বক্ষে করি রাঁখে কেহ না দেয় ছাড়িয়া | 

দ্বাগাছিয়'__দোগাছিয়! নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ- 

লালগোলা রেলপথে মুড়াগাছা স্টেশন । তথা হইল ছুই মাইল দূরে বড় 

গাছির নিকট অবস্থিত। কৃষ্ণনগর শহর হইতে ছুই মাইল দক্ষিণ-পূর্ব 

অঞ্জনা নদীর তীরে অরস্থিত। কৃষ্ণনগর স্টেশন হইতে কিছু পাকা ও কিছু". 

কাচা পথে রিক্সাযোগে যাঁওয়া যায়| এখানে প্রতু নিত্যানন্দ পার্ধদ পদ- 

কর্তা দ্রিজ বলরাম দাসের শ্রীপাট |. 

তথাহি_শ্রীপাট নির্ণষে-- 

“দোগাছিয়া গ্রামেতে বলরাম দ্বিজবর” 

ইহা প্রতু নিত্যানন্দের বিহারভূমি | প্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশে প্রেম 

প্রচারের জন্ত গৌড়দেশে আসিয়া প্রভু নিত্যানন্ন দোগাছিয়া_ গ্রামে বহু 

লীলা-করেন। | 

ধ 

প্রারেন্দা বাঞ্চাদুরপুর _ ধারেন্দা বাহাছুরপুর মেদিনীপুর জেলায় 

অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে হাওড়া স্টেশন হইতে খড়গপুর স্টেশনে 

নামিতে হয় । তথা হইতে বাসে কলাইকুণ্ডীয় নামিয়া এক মাইল রিক্সায় 

যাইতে হয়। . এখানে শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর প্রকাশমন্তি প্রভু শ্যামানন্দের 
জন্মভূমি | 

তথাহি -শ্রীভক্তি রত্বাকরে_ 

“ধারেন্দা বাহাছুরপুর পূর্ববা স্থিতি । 

শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি |” 
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এখানে বন্ধ শ্যামানন্দ পরিকরের বিহারভূমি | ভীমনীরিকর, রসময়, 

বংশী, মথুর, রসিক ম্ধল গ্রন্থের লেখক গ্রীগোগীজনবল্লভ প্রভৃতির প্রকট- 
ভূমি। প্রভু শ্যামানন্দের আদেশে রসিকানন্দ ঞ্রেম প্রচারের উদ্দেশ্তে 

ধারেন্দায় রসময়ের ভরনে পদার্পণ করেন । তথায় চার মাস অবস্থান করিয়া 
সন্বীর্তন_বিলাসের মাধ্যমে ধারেন্দাবামীগ্রণকে -ধন্থ করেন এরং. বনু 
ব্যক্তিকে শিশু করিয়া প্ররম বৈষর করেন৷ রসিকীনন্র কুড়ি বংসর বয়সে 
ধারেন্বার এাতাগী_রাঁজ। ভীমশীরিকরকে.ভ্রাণ. করেন | -ভীমশীরিকর রষ- 

ময়ের মাতামহ | 

তথাহি -গ্ীরপিক মঙ্গলে _ 

“একদিন সভা করি ভীমশীরিকর | 

বসিলেন আপনার গ্রহের ভিতর ॥ 
সেইখানে রসিক. সগোছি করি. সঙ্গে । 
ভীম্শীরিকরে গিয়া সম্ত1ষিল রঙে ॥ 

ভীন্মশীরিকর চরম। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী-ছিলোন | বৈষ্ণব; বেশাধারী-রসিক1- 

নন্দকেঃদেখিয়া৷ তিনি আগ্থিসম জবলিয়া উঠিলেন । বহু বাকবিতগ্ার-পর 

রাজসভায় রাজপণ্ডিতগণের সঙ্গে রসিকানন্দ শাস্ত্রচর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

শেষে রাজপ্ডিতগণ পরাভূত হইলে রাজা রসিকের চরণে শরণ লইলেন । 
রসিকের কৃপা প্রভাবে দক্্যরাজ মহাভাগবত হইলেন | তারপর রসিকানন্দ 

রসময়ের গৃহে স্বসেবিত প্রীগোপীধল্লভদেবের বিবাহ অনুষ্ঠান করিলেন | 

তথাহি--তত্রৈব-- 
“আপনার নিজালয়ে, শ্রীগোগীবল্পভ রায়ে, 

মন কৈল বিভার কারণ ॥ 

কারিগর আনাইয়া, ঠাকুরা'ণী প্রকাশিয়া, 

বিভার সামশ্রীতকৈল তথা ॥ 

রসময় বংশী ঘরে, কৈল দ্রব্য উপহারে, 

সবাকারে'কহে বিভা কথা ॥৮ 

শীশ্ীগৌভীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন ১০৭ 

রসময়ের ঘরে তিনদিন মহেণংসব হইল । রসময় অধিবাঁস করাইয়া 

ঠাকুর গৃহে আনিলেন | র্সিকীনন্দ বিবাহকার্ধ্য সমাপন করতঃ শ্রীগোগী- 
বল্পভদেবকে প্রেয়সীসহ স্বভবনে লইয়া গেলেন । সকলেই যুগল মূরতি 

দর্শনে মোহিত হইল ! ধারেন্দায় প্রভ্ শ্যামানন্দের শ্রীশ্টামরায় বিরাঁজিত। 

গ্রকট বিহারকালীন প্র শ্ঠামানন্দ যে সকল স্মানে মহোৎসব অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন প্রায় সর্ব্রই শ্রীশ্ঠামরায়কে লইয়া গিয়াছেন। আস্থিকী হইতে 
ঠাকুর "দয়ানন্দ স্বশিষ্য শ্যামানন্দের প্রভাব শুনিয়া ধারেন্দায় আগমন 
করেন এবং শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দকে অশেষ কৃপাশীষ প্রদান করেন । 

প্রাঘাশ _ধামাশ বর্ঘমান জেলায় অবস্থিত। _ হাওড়া বর্ধমান রেল- 

পথে শক্তিগড় ষ্টেশনে নামিয়া বড়্শুল বাসে বড়শুল নামিবে। বডশুল 

হইতে দামোদর নদ পার হইয়া যাইতে হয়। বড়শুল হইতে ধামাশ ৫/৬ 

কিঃ মিঃ পথ হবে। এখানে শ্রীরামাই পণ্ডিতের" -শিত্ঠু শ্রীরামচন্দ্রে 

শ্রীপাট। 

তথাহি-শ্রীবংশীশিক্ষী__ 

“ধামাশের রামচন্দ্র তপোরনে বাস” 

তথাহি -ভ্রীসুরলী বিলাসে-_ 

প্ধামাশে নিবাস বিপ্রকুলে জন্ম তীর । 

রামচন্দ্র নামে খ্যাত অতি আুকুমার' |% 

রামচন্দ্র ধামাশ হইতে গঙ্গান্নীন করিতে আসিয়া বাদ্ধাপাডীয় শ্রীরামাই 

পণ্ডিতের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর রামাই পণ্ডিতের আদেশে 

রামচন্দ্র উদাসীন হইয়া পৃশ্চিম-দ্রিকে গমন. করতঃ দামোদর পার মন্লভূমিতে 

এক তপোবনে উপনীত হইলেন | মই. রনে. অবস্থানকারী তাহার মাতুল 
ূর্ান্দ ্রমচারী-তাহা কে বিবাহ, ক্রাইলোন-। -রাম্চন্্ তথায় রাস করিয়া 
শীর্ষ বৈষ্ণব সেবা,আরম্ত করিলেন। 



] ১৯ 
১০০, শশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্ঘ পধ্যটন" ০ আতা... 

শী রপ্র।ঘ নব্দ্থীপ-্রীন্রীধাম নবদীপ নদীয়া জেলায় অবস্থিত । / ইত যে বিশেষ বিষুং পুরাণে প্রচার 
শিয়ালদহ-লালগোল! রেলপথে শিয়ালদহ হইতে কৃষ্ণনগর নামিয় ছোট সর্বধামময় এ মহিমা নদীয়া়॥ 
গাড়ীতে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে নামিতে হয় তথা, হইতে নদী পার হইয়া র্ ঁ ঁ 
জীশ্রীধায নবনীপ । . হাওড়া হইতে বারহাওয়! লাইনে নবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে... নবদ্বীপ নাম এছে বিখ্যাত জগতে | 

নামিতে হয়|. শী, শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥ 
এখানে কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহা প্রতুর প্রকটভূমি। শ্রবণ কীর্তন আদি নববিধ ভক্তি । 

কলির প্রথম সন্ধ্যায় ব্রজরাজ নন্দন মুরলীমনোহর প্রুঞ্চ সব্বধামময় নব- | দেখহ প্রীভাগবতে সপ্তমস্নদে প্রহলাদের উক্তি ॥ 
দ্বীপস্থ মাঁয়াপুর নামক স্থানে বিপ্ররাজ জগন্নাথ মিশ্রের পরী শচীদেবীর ০ - 
উদরে ১৪০৭ শকে ফাল্ভানী পুর্ণিমাবোগে প্রকট হন | রঃ 

. তথাহি--দ্রীজৈমিনী ভারতে. বি বরীগ না ভারা 
স্বর্গ নদী তীরস্থিত নবন্ধীপে জনালয়ে। দ্বীপনাম শ্রাবগে সকল ছঃখ কয় ৷ 
তত্র দিজাত্বরূপে জনমিস্ামি দিজালয়ে ॥ গলা পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥ 

পূর্বে অন্তদীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়। তথাহি - ্রীউদ্ধা্ায় তন্ত্র - গোক্রম দ্বীপ প্রীমধ্য দ্বীপ চতুষটয়॥ . 
অবতারং বিদং কৃত্বা জীব নিস্তার হেতুনা । ণ [লদ্বীপ খতু জু, মোদদ্রম আর । 
কলৌ মায়া পুরীং গন্বা ভবিষ্যামি শচীস্থৃত ॥ ৰ এ ক$ ঈিরেদীরতব 

এই নবদ্বীপ মহিম শ্ভক্তি রত্বাকর গ্রন্থে প্রীনরহরিদাস বর্ণন করিয়াছেন । রুদ্রদ্বীপ এ চিল 

তথাহি-_জ্ীভক্তি রত্লাকরে ১২ তরঙ্গে _ এই নবদ্ধীপে নব ৬74 গা ণ 

“ভারতবর্ষ ভেদে শ্ত্রীনবদ্ধীপ হয়। 044%1 
বিস্তারিয়া শ্রীবিষু পুরাণে নিরূপয় ॥৮ ী ভিবাইি পীর । রর 

তথাহি--্্ীবিষক পুরাণে (২/৩/৬৭ ) 9/7-8848) 7১8 
ভারতস্তাস্ত বর্ষস্ত নব ভেদান্সিশীয়ম্। বুন্দীবনমিদং নিত্যং বিত্রীজজ্জাহৃবী ত ধু 

ইন্্র্বীপঃ কসেরুম্চ তাত্রবর্ণ গভস্তিমান্ ॥ শিরপঞ্চ স্থিত, শক্তি সহিতং ভ পা 
নাগদ্বীপ স্তথা সৌমো গন্ধববস্তথা বারুণং । | তন্তর্মধ্যাদি নবধ দ্বীপ দিব্যন্মনোহরং ॥ 

 অয়ং তু নবমস্তেষাং ঘ্ীপ স'গরসম্ভৃতঃ। তৎপক্চ রোজনং কেছিদদন্তি ক্রোশ যোড়শং । 
_ যোজনানাং সহত্রস্ত দীপো ইয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ । সারাপুরঞচ তন্মধ্যে যত্রশ্রীভগবদ্গৃহঃ ॥ 
সাগরসমভৃত ইতি সমুদ্র প্রান্ত বর্তীতি শ্্রীধরন্ামি ব্যাখ্যা ৷ ৮৭ ষ্ঠ ৯ 

নবমন্তান্য পৃথঙনানাকথনাং নায়াপি নবদ্বীপোহয়মিতি গমাতে ॥ 



্রীশ্রীগৌভীয় বৈষ্ঃবততীর্ঘ পর্যটন 

পূরবাবতারে যে ধামে ষে.€য লীন 
গুপ্ত নবদীপে তাহা অর প্রকা্সিলা ॥ 

পুরবব পুর্ব নবদ্ীপ ধাম যে বিহার 

সেরূপ রিহারে মদ শ্রটীর কুমার ॥ 

ব্রন্মাদির অগোচর-মরদীপ্রলীলা 
যারে জামাইল প্রভু সেই সে জানিলা ॥ 

এরূদিন য়ে লীল1 করেন নদীয়ায় 
সহ বদনে তার অন্ত নাহি পায় ॥ 

যে ছাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে । 

সেই কলিষুগে প্রভু নদীয়া বিহরে ॥ 
নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহো কয় । 

অচিন্ত্য খামের শক্তি সব অত্য হয় ॥ 

নবদ্বীপ ধাম পন্প পুষ্পপ্রায় রীত। 
ক্ষণেক সক্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত ॥ 

প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে । 
সে আইসে শী .তারে দূর, নাহি স্ফুরে | 

আনয়েঅসংখ্য.লে!ক সৃষ্কীর্ত্ন তানে। 

অল্প স্থান বিস্তার তা কেহে! নাহি জানে |॥ 
সর্ব প্রকারেতে নবছীপা শ্রেষ্ঠ হয় । 
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয় |” 

নবদ্ধীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান । 

যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান 

ষৈছে বুন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর | 
তৈছে নবদ্ধীপে যোগগীঠ মায়াপুর || 
মাঁয়াঁপুর শোভা সদা ব্রন্মাদি ধিয়ায় | 

মায়াপুর মহিমা! কেবা বা নাহি গাঁয় |॥ 

শীক্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পরান ১১১ 

য়ে দ্রেখে রারেক্ তার তাপ যায় দূর । 

হেন মায়াপুরে চলে আচার্য ঠারুর | 
নরদ্বীপের নামরুরগ ঈশান ঠাকুর কর্তৃক ভ্রীমিবাস আচাধ্য, নরোত্বম 

ও ব্রামচন্দ্র রুরিরাজকে দর্দন প্রসঙ্গে ভক্তিরত্বাকরে রর্মিত রহিয়াছে 
তদন্ুরুরণে উল্লেগিত হইল | 

অন্তদ্রীপ-_শ্রীঈশান দাস ঠাকুর, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্র 

সমরিব্যহারে, মায়াপুর হইতে অন্তদ্ীপে প্রবেশ করালিন। ব্রজে গোবৎ্ত 

হরণে.অপরাধী ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করিলেও আত্মানি পরবশ হইয়া 

রম্মা আপনার মোচন উদ্দেশ্যে আগত চৈতন্য অবতার চিন্তা করিয়া: নব 
দ্বীপে আতোপুর নামক স্থানে গৌরাঙ্গ চিন্তায় মগ্ন হইলেন । ভক্তবৎসল 
প্রভু গৌরাঙ্গ দর্শন প্রদান করিতে ব্ঙ্গা স্তব আরন্ত করিয়া বলিলেন * ঠ 

“তোম[র অবতারকালে আমায় নীচুকুলে জন্মাইযা তোমার নামগানে প্রত 

রাখিরে। পূর্ব মায়াবদ্ধ করিবে না । পরিশেষে টৈভ্যতন্ জানিতে 

চাহিলে.গৌরাঙ্রদেব.সমস্ত বলিয়া অন্তরহিত, হইলেন | তদবরি এই স্থানের 
নাম অন্তদীগ রলিয়! প্রসিদ্ধ । 

সীস্বস্তদ্নীপ-__তারপর সিমুলিযা গ্রামে মান। : তাহাই সীমন্তদ্বীপ 

বলিয়। প্রসিদ্ধ | একদা কৈলাসে শঙ্কর গৌরাঙ্গ চিন্তা কুরিয়। তাহার প্ার্যদ 
বর্গের নাম উচ্চারণ করত নৃত্যাবিষ্ট হইলে কম্পিত কৈরাস গ্রিরি পার্বতী 
সমীপে সবিশেষ নিবেদন করিলেন | বার্তা শুনিয়া পার্বতী শঙ্কর সমীপে 

আঁসিলেন। শঙ্করের ভাবে শঙ্ষরীও ভাবিত হইলেন |  নৃত্যাবসরে 

ব্যা্্রাচর্মাসনৌপরি একাঁসনে উপবীষ্ট হইয়া পার্বতী নৃত্যরহস্তাদি জিজ্ঞাসা 

করিলেন। শঙ্কর সমস্ত বর্ণন করিয়া প্রসঙ্গে বলিলেন এই অবতারে প্রভূ 

শ্রীকষ্চ সবার সর্ব অপরাধ ক্ষমা ররিয়া সর্ব অবতারের ভক্তগণকে প্রেম 

প্রদংনেঅভিলাষ,পুর্ণ করিবেন | এই “বার্তা শুনিয়া পার্বতী লোভাকষ্ট 

মনে নবনথীপের এইংস্থানে সিকা গ্রৌরাঙ্জদেবের আরাধনা, ্রৃত্ত,হই- 
[লেন। সার (প্রমব্ে, প্র €গীবাঙ্গ স্বরূপে, দর্শন প্রদান, করিলেন । 
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অভূতপূর্ব রূপমাধুরী দর্শনে ভাবাবিষ্ট পার্বতী স্তব সহকারে বলিলেন, পূর্বে 
তে।ম।র ভক্ত চিত্রকেতু রাজাকে অযথা অভিশাপ প্রদান করিলেও সে 

আমার স্তব করিল। কিন্ত আমার এই অপরাধের ক্ষমা কি উপায়ে 

পাইতে পারি তাহার বিধান করুন|” প্রভূ বলিলেন, “তোমার বাছা পূর্ণ 

হইবে ।” গৌরাঙ্গ অন্তর্ধানে দেবী প্রতুর পদধুলি সীমন্তে ধারণ করিলেন । 
সেই হেতু এই স্থান সীমন্ত দ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল ) 

(গাদ্রঘ _ তারপর গাদিগাছা গ্রামে এলেন । গাদিগাছা গ্রামই 

গোদ্রমদ্বীপ নামে গ্সিদ্ধ | একদা দেবরাজ ইন্দ্র গীক্চ সমীপে আপনার 

পূর্ব অপরাধ ক্ষমা বাক্য স্মরণ করিয়?ও মন প্রসন্ন করিলেন না । ভাবিলেন 

পুনঃ যদি দণ্ড প্রদান করিয়া আমায় দাস করেন তবেই আমার বাঞ্থা পূর্ণ 

হয়। তখন এই কথ' শুনিয়। সুরভি বলিল, চিন্তা কি! আগত কলিতে 

গৌরাঙ্গ অবতারে সকলের বাঞ্ধা পর্ণ হইবে । এই বাক্য বলিয়া স্ুুরাভি 

ইন্দ্রকে লইয়া নবদ্বীপে আগমন করতঃ নবদ্বীপ শোভা দর্শন করিতে লাগি- 

লেন। সুরভি গৌরাঙ্গ আরাধনা করিলে প্রভু তাহীকে দর্শন দিলেন এবং 

অভিলধিত বর প্রদান করিলেন । সে সময় ইন্দ্র প্রভুর সমীপে আসিয়া 

সবিনয়ে বন্ুত মিনতি করিলেন | প্রভৃও ইন্দ্রের অভিলধিত বর প্রদান 

করিয়ী অন্তহিত হইলেন। সুরভি অশ্ব্থ বৃক্ষতলে বিলাস করিয়াছিল 

সেজন্ সে স্থানের নাম “গোক্রম' বলিয়া খ্যাত হইল | 

প্নাদ্রী প-- তারপর মাঁজিতা৷ গ্রামে এলেন। মাজিতা গ্রামই মধ্য- 

দ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ 1. এই স্থানে সপ্তধষি গৌর আরাধনা করিলে মধ্যাহ 

বুর্ধ্যসম মধ্যাহকালে প্রত দর্শন প্রদান করিলেন । মধ্যাহেন্র স্ধ্য সদৃশ 

মধ্যাহ্ুকালে দর্শন করায় তদবধি মধ্যদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল | 

তারপর বামনপৌর্েরা গ্রামে এলেন ৷ তথায় এক বিপ্রের পুষ্করতীর্ঘ 
দর্শন করিবার প্রবল অঠিলাষ জন্মিল । দৈহিক অসমর্থতা হেতু চিন্তায় 

আকুল হইলেন। বিপ্রর আকুলতা দর্শনে অন্তর্ধ্ামী তীর্থরাঁজ পুর এক 
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কুণডস্থষ্টি করিয়া সলিলরূপে বিপ্রকে দর্শন দিলেন ।  বিগ্রকে বলিল, 
“আমি পু্ষর জলরূপে এই কুণ্ডে বিরাজমান | তুমি অরগাহন করিয়া 
মনোবাঞ্থা পর্ণ কর 1” তীর্থরাজকে দর্শন করিয়া বিগ্র বভ্ স্তব করতঃ 
শেষে বলিল, “আপনি আম'র জন্ত এখানে আসিয়াছেন।” তীর্থরাজ 
বলিলেন: “এই নবদীপেই সর্ধ্তীর্থ বিরাজ করে ।” তৎপরে গৌর অবতাঁর 
তত্ব সকলই বলিলেন | শুনিয়া বিপ্র সেই সৌরাঁঙ্গ অবতার মৃন্তি দর্শনের 
জঙ্ক ব্যাকুল হইলেন ।  পুষ্করতীর্ঘ অন্তর্ধান করিলে 'দৈববাণীতে প্রভু 
বলিলেন, “অবশ্য তোমার বাসনা পর হইবে ।” সেই বিপ্র “পুর ব্রাঙ্মণ 
নামে খ্যাত হইল | 

তারপর হাটডাঙ্গ। গ্রামে আসিলেন । এখানে উচ্চ স্থানোপরি প্র 
আসিয়া ইন্্রাদি দেবগণ নিজ নিজ অভিলাষ উদ্ঘাটন করতঃ গৌরভক্ত 
গুণকীর্্নে প্রমন্ত হইলেন । এই উচ্চ স্থানৌপরি নৃত্যগীতাদি করিয়খ- 
ছিলেন বলিয়! “উচ্চহট” নাম হইল । 

কোলদ্লীপ -তারপর কুলিয়া পাহাড়পুরে উপনীত হইলেন। 
কে'লাদীপ পা্রতাখ্য ইহার নাম ।  এখাঁনে কোলদেবের এক ভক্ত 

নিরন্তর আরাধনা করিতেন ! ইই্ট দর্শনে ব্যাকুল হইলে প্রভূ বরাহরূপ 
ধারণ করিয়া দর্শন দিলেন | বিপ্র স্ুবাদি করিলে বলিলেন, “কলি-গোরা 
অবতীরে সব দর্শন হইবে । বিপ্র ভাগবত পুরাণাদি বাক্য স্মরণ করতঃ 
নিশ্চিন্ত হইয়া তৎকালে নিজ জন্ম চিন্তা করিলে দৈববাণীতে প্রভু বলিলেন, 

“তে'মার বাঞ্ছ প:ণ হইবে ।” পর্বত প্রমাণ কোলদেবকে এই স্থানে দর্শন 
করায় এই স্তান “কোলন্বীপ” নামে খ্যাত হইল | 

তারপর সমুদ্রগতি গেলেন ॥ সমুদ্র এখানে আসিয়া গঙ্গার ভাগ্য 
শংসা করিলে সমুদ্রের ভাগ্য বর্ণনা করিল। সমুদ্র বলিল, “আমায় 
সন্ত্যাসীরপ দেখিতে হইবে তাই তোমাকে আশ্রয় করিয়া নদীয়ায় গৌর- 
কিশোরের রূপলীলা মাধুরী দর্শন করিব। কতদিন পরে গৌরাঙ্গ প্রকট 
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টি রাশি 

হইয়া ন্থুরধনী নীরে লীলাকালে সমুদ্র সেই লীলারূপ মাধুরী অবলোকন 
করতঃ নিজ বাগ্থা পুর্ণ করিলেন | গঙ্গাসহ সমুদ্রগিতির একত্র মিলন 
“সমুদ্রগতি” নাম কথিত হয়। 

তারপর টাপ্রাহাটী গ্রামে এলেন । ইহা-পুরর্ব নামচম্পক হট্ট"। এখানে 
চম্পরু প্ুষ্পের কানন ছিল । 'মালীগণ পুষ্প য়ন করিয়া এখানে হাট 
বসাইতেন |. ব্রান্মাণ সঙ্জনগণ এই পুষ্প ক্রয় করিয়া! দেবাটিন৷ করিতেন । 
এই গ্রামে এক বিপ্র ছিলেন তিনি চম্পকপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করিতেন । 
একদা বহু পুষ্পে অর্চনা করিয় শ্যামল বুন্দররূপ চিন্তা করিতেই শ্টামল 

ুন্দররূপে গৌরাঙ্গ-বরণ দর্শন পাইলেন । চম্পকপুষ্প সম €গীরাঙ্গ-বরণ 
দর্শন করিয়া বিপ্র বিহ্বল হইলেন । শাস্ত্ররিচারে উপলব্ধি করিলেন কলি- 
যুগে গীত্বর্ণ ধারণ করিয়া শ্রীঃগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন |  অবতারে বিলম্ব 
জানিয়৷ বিপ্র দর্শন মানসে ব্যাকুল হইলেন |  ষহসা রিপ্রের নিদ্রাকর্ষণ 

হইলে স্বপ্ধে গৌরন্দ্র দর্শন দিলেন । ৮ম্পক কুসুম সমরূপ মাধুরী দর্শনে 
বিপ্র, প্রেমে গডাগড়ি দিয়া! কীদিতে লাগিলেন । চম্পকপুণ্পে দেখিয়া, বিপ্র 

বলিল, 'তুমি আমার গৌবরাঙ্গ স্রুরণ করাইলে.।' এইরূপ ভারারেশে। বিপ্র 
কালাতিপ্রত করিলেন।. ত্দরধি “চম্পকহট্ট; নাম খ্যাত'হইল.. 

ধবাতু্নীপ-_তারপর রাতুপুরে গেলেন। . ইহাকে খতুদীপ বলে। 
বড়ধতু এখানে গৌর আরাধনা করেন। সেজন্ এ স্থান খতুপীপ” নামে 

খ্যাত হয়। তারপর বিষ্ভানগরে গেলেন। বৃহস্পতি এখানে গৌর আরাধন! 
করেন। তাহাকে গৌরাঙ্গ দর্শন দিয়া বলিলেন, আমি সপার্ধদে প্রকট 

হইব | তুমি বিদ্যার প্রচার কর বৃহস্পতি গৌরাঙ্গের বিছ্যাবিলাস কারণে 

বিষ্ঠা প্রচার করায় “বিদ্যানগর" নাম হয় । 

জান্দীপ-_তারপর জাহুনগরে প্রবেশ করিলেন । ইহার 'নাম 

পূর্বে জাহ্ুত্বীপ' ছিল । এখানে জহুমুনি আগমন করিয়া গৌর আরাধনা 
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করেন। প্রত সন্নাসীরূপে তীকে দর্শন প্রদান করেন । প্রভু অভিলধিত 

বর প্রদান করিয়। অন্তর্দান কবিলে ধলিধসরিত অঙ্গে মুনি তথায় রহিলেন | 

সে কারণে জাহ্কলীপ নাম হইল 1 

'মাদক্রঘন্রী'প-_ তারপর মাউগাছি গ্রামে উপনীত হইলেন । -“মোদ 
দ্র দীপ ইহার পূর্বনাম ছিল । রাম অবতারে সীতা লক্ষাণসহ গতৃসত্য 

পালানের জন্য রামচন্দ্র ধনভ্রমণ . করিত.) করিতে, নবদীপে- আসিয়া 

নিজ লীলাস্তলী স্মরণ করতঃ ঈষৎ হাস্তা করিলেন ] জানকী হাঁক্সোর কারণ 

জিজ্ঞাসা করিলে রামচন্দ্র সমস্ত গৌবাঙ্গলীলা তত্ব বর্ণন করিলেন, বৃহদ্ট 

বুক্গতলৈ ঈীড়ীইলেন | : সীতা নবঙ্গীপলীলা দর্শন করিতে বাগ্ক করিলে 

রাঁম ভীহাকে নঘন মদিত করিতে বলিলেন ।  নযন মুদি সীতা সমস্ত 

গৌরাঙ্গলীলা দর্শন করিলেন ৷ লঙ্গাণও অন্তরে সমস্ত অনুন্ব করিলেন । 

এইভাবে সকলের হুঁদয়ামোদ বৃদ্ধি হওয়ায় এই স্থান “মৌদদ্রম দীপ" 

আখাণ হঈল | 

তথা হইতে ৈকঠপুরে চলিজেনু 4 একদা নারদ, র বৈক চা 

কৈলাসে শঙ্কর সমীপে গেলেন, । শক অ গম ঘ জিজ্ঞাসা .কুরিলে। 

নারদ বলিল, পবৈকুঠনাথ সমীপে নদীয়া লীলা রস, শুনিয়া আপনার; 

সমীপে আসিলাম ৮. তারপর তথা “হইতে নালদ নবস্বীপে আগ্রম়ন. 

করিলেন । এই ক্সানে দীডাইয়া আরাধনা করতঃ গণসহ বৈকুঠনাথকে 

দর্শন করিয়া দ্বারকাঁষ গেলেন । তথায় গ্রীক মুনির অভিপ্রাঁয়ে শ্ীগৌরাঙ্গ 

রূপ দেখাইয়া পুন কষ্ণরূপ ধরিলেন | নারদ ল্লীকৃষ্ণ কর্তৃক আবীষ্ট হই, 

কৈলীসাদি সর্ববস্থানে সকলের ধরায় প্রকটবার্তা প্রচার করিলেন ৷ তারপর 

পুন নবদ্ধীপে আপিয়া দ্বারকাসম দর্পন বাঞুণ করিলেন | চতুর্দিকে 

দেখিতেই মুনি দ্বারকীর সৌন্দর্য দর্শন করিয়া গৌবাঙ্গ দর্শন করিলেন এবং' 

অভিলধিত বর লাভ করিলেন । এই স্থানে নারদমূনি. নীরাঁয়ণের দর্শন 

লাউ করেন, সৈজন্তা এইস্টানের “বৈকৃঠপুর” নাম হয়। তথা হইতে 



১১৬ রশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্থ পধ্যটন 

মাতাপুরে এলেন । ইহার পূর্বনাম মহৎপুর ছিল। পাগুবগণ বনবাসকালে 
একচাক্রায় আসিলে বলরাম তাহাদিগকে নবদ্দীপের তত্ব বলিয়া নবদ্বীপ 
পাঠাইলেন। পাগুবগণ নবদ্বীপে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। 
তাহাদের মহতত্বে 'মহৎপুর” আখ্যান বয়। 

রুদ্রস্ঠীপ তারপর রাছুপুরে গেলেন । গণসহ রুদ্র এখানে আসিয়া 
গৌরাঙ্গলীলা স্মারণ করতঃ সঙ্কীর্ভন করেন । তখন দেবগণ পুন্প বরিষণ 
করিতে লাগিল । প্রত্ুর জন্মলীলা কীর্তনকালে গ্বীগৌরাঙ্গ দর্শন দিলেন । 
রুদ্রের বিলাস কারণে 'রুদ্র্বীপ? নাম হইল । ॥ 

তথা হইতে বেলপৌখেরা প্রামে এলেন । * ইহার পরব্বনাম বিশবপক্ষ 
ছিল | এখানে পঞ্চবক্ত,, নামে এক শিবমূত্তি ছিল । তিনি কৃষ্ণ বিষয়ক 
আত্তি পুরণ করিতেন । একদা বহু তপস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া মনোরথ কারণ 
এক পক্ষকাল বিষবদলে তাহার অ্চন করিলেন । তুষ্ট হইয়৷ আশুতোষ বর 
দিতে চাহিলে বিপ্রগণ যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ধর প্রার্থনা করিলেন শল্ত 
কষণসেব! সব্বন্রেষ্ঠ কহিল । বিগ্রগণ কহিল, “কি গ্রকারে তাহা লাভ 
হইবে ।” শঙ্তু বলিলেন, “অনায়াসেই তাহা লাভ হইবে” নবন্বীপে কু 
গৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইলে তাহার সমীপে অধ্যয়নরত হইয়। সেবানুখ লাভ 
করিবে। বিপ্রগণ কৃতার্থহইল। এক পক্ষ বিষদলে শিবাঠন কারণে 
'বিশ্বপক্ষণ নাম হইল । 

তারপর ভারুইভাঙ্গা চলিলেন। এখানে ভরগাজ মুনি তপত্তা করেন । 
সমুদ্রাদি তীর্থ ও চাকদহ হইয়া মুনি নবদ্দীপে আসেন | এই টিলা, উপরে 
গৌর. আরাধনা করিলে ভূবনমোহন রূপে গৌর দর্শন দিলেন এবং মুনি 
নদীয়ালীলা দর্শন বাঞ্ছা জান|ইলে সেই বর সমপণ করিলেন । টিলাপরি 
ভরদ্ধাজ তপস্তা কারণে “৬রঞ্াজ টিলা” নামে খ্যাত হইল । 

_ তারপর স্ুবর্ণবিহার গ্রামে এলেন |. এখানে গর্বে নারদমুনির শিষ্প 

শ্রীশরীগৌড়ীয় বৈষ্তবতীর্ঘ পর্যটন ১১৭ 

প্রশিত্তের অন্তভূক্তি এক রাজা ছিলেন৷ সহসা তীহার ঘরে এক মহাজন 

আসিলে রাজা সসম্মীনে বসাইলেন। তারপর রাজা। প্রভুর অবতার তত্ব 

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নদীয়ায় কলিতে গীতবর্ণ অবতারের তত্ব কহিলেন । 

শুনিয়া রাজা ব্যাকুলচিন্তে পুনরায় নবদ্দীপে জন্ম এবং প্রতুর লীলা দর্শন 

করিতে পারেন এই আশায় পুনঃ পুনঃ নবদ্বীপ ধামকে প্রণাম করিতে 

লাগিলেন । কৃপাময় প্রতু রাজার ব্যাকুলতীয় স্বপ্নে গীতবাগ্য মুখরিত শ্যামল 

নুন্দররূপে দেখা দিলেন । তারপর ন্ুবর্ণ বরণ ধারণে সঙ্কীর্তন বিহার 

করিতে দেখিয়া রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল । রাজা নিজ ভাগ্য রে 

করিয়া আনন্দ বিহ্বল হইলেন । . সুবর্ণ বিগ্রহের বিহার কারণে “নুবর্ণ 

বিহার” নাম হইল । . তথা হইতে দর্শনকার্ধ্য সমাপন করিয়া শ্রীনিবাস 

নরোন্তম, শ্যামানন্দসহ ঈশীন ঠাকুর পুনঃ মায়াপুরে মিশ্রগৃহে আসিলেন। : 

কৃবদিয়ু। পাথাডপুর_ ক্রীপাট কুলিয়া পাহাডপুর নবদীপের অন্তর্গত 

কোলনীপের একটি গ্রাম। এখানে বংশীবদন, কবি দণ্ড, সারঙ্গ ঠাকুর, 

কেশর ভারতী, মাধব দাস, টৈতন্থ দ।স, রামাই, শচীনন্দন ওভূতি গৌরাঙ্গ 

পার্ধদগণের লীলাভূমি | কুলি! পাহাড়পুর সম্পর্কে পাট পর্যটনের বর্ণন 

এইরূপ | যথা 

“কুলিয়! পাহাড়পুর” ছুইত নির্দার | 

বংশীবদন কবিদত্ত সারঙ্গ ঠাকুর ॥ 

এই ছুই গ্রামে তিনে সতত থাকয়। 

কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খাতি হয় ॥ 

তথাহি_ পাট নির্ণয়ে 

“নবদ্বীপ পার কুলিয়া পাহাপুর 

বংশীবদন দাস ধাহা বংশীরসপুর ॥ . 

কবিদন্ত মহাশয় ঠাকুর সারঙ্গ । 

মহাঞ্ভুর স্হান লীলা-খেলার তরঙ্গ ॥ 



১১৮ শ্ীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

অগসিয়া অরন্থধন করেন | ১9১৬ শকাবে এখানেবশীরদানর জন্ম হয় 

তধাহি--বংশীশিক্ষা, ১ম উল্লাস 

“ভাগ্রীরহী_তট'রম্যে গৌড়ে পণ্যে নুবরীপে। 
কুলীয়।রা। শুভে শাকে রষেছু বেদ চন্দ্র মে ॥ 
জ্রীরংশীবদনো। যণ্তাং প্রকট হুভুদ্িজালয়ে । 
সর্বস্গুণ পুর্ণ তাং বন্দেহহং মধু পুরিমাং ॥ 

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পুবেব বংশীবদন প্রভুর সমীপে আসিয়া 
রাত্রি অবস্থান করেন । কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গের পর প্রভু শচী ও বিধুপ্রিয়ার 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহাকে অর্পন করেন এবং বলিলেন যে, “তোমার 

অন্ত্ধানের পর তুমি পুনঃ প্রকট হইলে কোন এক স্থানে তোমার সহিত 

গ্রীরাম কানাইরূপে বিহার করিব । বংশী আগমনের ছুই দিন পরে গরুর 

সন্ন্যাস ঘটিলে বংশী প্রভুর ভবনে অবস্থান করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন 
করেন। কতদিনে অস্তর্ধীন হইলে পুনঃ রামাই পণ্ডিতরূপে প্রকট হইয়। 
জাহ্নবা কর্তৃক পালিত হন এবং বা্বাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। 

এখানে বংশীর ছুই পুত্র চৈতন্যদাস ও নিত্যানন্দের জন্ম হয় এবং টৈতন্য 
দাসের পুত্র রামাই ও শচীনন্দনের জন্ম হয় | 

এখানে বিুপ্রিয়া দেবীর খুড়তুতো ভ্রাতা। পবাশরের পুত্র মাধব দাসের 
পাট । শ্ত্রীবাসাঙ্গনে গৌরাঙ্গের মহা প্রকাশ দর্শনে মাধবের দিব্যভাবের 

উদয় হয়। তদবধি তিনি সংসার বিরাগে কুলিয়ায় আসিয়া অবস্থান 

করেন। এবং কুলিয়ায় অবস্থান করিয়া 'ভ্রীকুঞ্চ মঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন। মহাপ্রভূ ১৪৩৬ শকে বুন্দাবন যাত্রা! উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আসিয়া 

বাচস্পতি ভবন হইতে লেক ভিড়ের কারণে গোপনে কুলিয়ায় মাধব 

দাসের ভবনে আগমন করেন। পদিন মাধব ভবনে অবস্থান করিয়া 

জীবোদ্ধার করেন । এখানে শঙীম'তাদি- আসিয়া গৌরাঙ্গ দর্শন করেন । 

বংশীবদনের পিতা ভ্ীছুকভিচটোপাধ্যায় পাটুলী গ্রাম-হইতে।কুলিয়ায় 

শ্ীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্থ পর্য্যটন ১১৯ 

তথাহি শ্ীচৈভন্ত ভাঁগবতে-- 

“কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীনণি। 
সেই ক্ষণে সর্ধদিকে হৈল মহাধ্বনি ॥ 
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়। 

শুনিমাত্র সররবলোকে মহানন্দে ধায় 1? 

নবদ্বীপ হইতে গৌরাঙ্গ দর্শনার্থে এত লোক আসিল যে, অগণিত 
নৌকা ব্যবস্থায় সমাধান হইল না'। 

আবালবৃদ্ধবনিতা নদী সীতার দিয়া আসিতে লাগিল। লোক পারের 
জন্য রাত্রিতে স্থুল দৃঢ়তর বংশ দ্বার যে সেতুবন্ধন করিয়া রাখিলেন__তাহা! 

প্রাতঃকলেই চর্ণ হইত | এত লোক হইল যে প্রত ঙগল্গানে যাইতে সমর্থ 

হইতেন না এইভাবে প্রভু সাতদিন তথায় অবস্থান করিয়া দেবাননদ ও 
টাপাল গোপালাদি অপরাধীগণকে ত্রাণ করেন । ৪:১০, 

তথাহি চৈতন্য চরিতাযুতে-- 

“কুলিয়। গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ | 

গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইন শ্রীবাসাপরাধ ।” 

প্রভু রন্দাবন গমনের জন্য ন্বসিংহানন্দ কুলিয়া হইতে নাটশালা পর্যন্ত 
পথসজ্জা করেন । 

কুলিয়া গ্রামে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর শ্রীপাট 

তথাহি _ শ্রীপ্রেমবিলাসে - 

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রীকালীনাথ আচাধ্য । 
বারা বিপ্র সর্বগুণে ব্য & 
মাধবেন্্র শিষ্য হঞ্া করিল! সন্যাস। 
কেশব ভারতী” নামে জগতে প্রকাশ ॥ 

কপ্যাণী স্টেশনের সমীপে বে “কুলিয়াপাট রহিয়াছে ভীহার বিষয়ে 
গৌড়ীয় বৈষণবতীরঘ গ্রসথের বনি! যুখা -৮০[৯০ বৎসর পুর্ব জনৈক 
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গোস্ব/মী এ সেবা প্রাপ্ত হন। কিন্তু এ স্টীনের জমিদার মাধব চাদ বাবু 

খড়দরহে গোস্বামী গ্রভুকে সেবাছ্যুত করিয়া বলাগড়ের অস্যুতীনন্দ 

গোস্বামীকে সেবা প্রদান করেন । ইহার পরে কলিকাতা মলঙ্গা লেন 

নিবাসী কিবাণ দয়াল ধর মহাশয় মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দেন । 

টম্প৪ট - চম্পহট বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। নব্দীপ হইতে ছুই 

মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । অমুদ্রগ স্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। ্রীধীম 

নবদধীপের অন্তর্গত স্থান। . এখানে গৌরাঙ্গ পার্ধদ গিজ বাণীনাথের 

শ্রীপাট। 

তথাহি- শ্রীমৌরগণোন্দেশ দীপিকা - 

প্বামীনাথ দিজশ্চম্পহট্রবাসী গ্রতো প্রিয় |? 

বেশপুঞুরিয়।_ নবদীপের মধ্যবন্তী স্থান । ঞচৌন গঙ্গার গুড়গুড়ে 

খালের উত্তর তীরে রুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত | এখানে গৌরাছের মাতামহ 

্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর পাটি । শ্রীহট হইতে নীলাম্বর চক্রবর্তী নবদ্ীপে 

আসিয়া! বাঁস করেন । 

হনালাম্বর চক্রবত্তীর সোবত বিগ্রহ । 

শ্রীশ্ীগৌন্ভীয় বৈষ্বতীর্ঘ পর্যাটন ১5 

তথাহি - ল্রীপ্রমবিলাসে - ৭ম বিলাস -_ 

“শটীর পিতার গত বেল পৃখরিযাঁ 1৮ 

নীলাম্বর চক্রব্তীর দুই প্র ৷. যোগেশর পণ্ডিত ও বত্বগর্ভ পঞ্তিত। 
কষণানন্র, জীব, যদ্রনাথ কবিচন্্র এই তিনজন রত্গর্ভ আচার্ধোর পত্র । 
শীগৌবাক্দ মভাগ্রাভ নদীয়া লীলা বত্গর্ভ আচার্ধা ভবান গিয়া কপালে 
ব লীল! করেন । ল্লীলোকনাঁথ নামক শ্লীরত্বগর্ভ আঁচার্ধোর আঁর এক 
পত্রের নাম পাওয়া যাঁয়। যিনি গৌরাঙ্গদেঃবব অঠজ ল্রীবিশরূপের সঙ্গ 
সন্নাসে গমন করেন । 

মামগাটি দীধাঁম নবদ্বীপস্ত মোদদ্রম দ্বীপের অন্তর্গত মামগাছি 
( মাউগাছি ) একটি স্কান। ইহা নবগ্দীপের পশম ভাগে বর্দামান জেলার 
অন্ততর্তি | নবদীপ ধাম ছেশানের পারে ভাঁগাঁর টিকুনী ষ্টেশন হইতে ৫/৬ 

মিনিটের পথ । এখানে গৌরাঙ্গ পার্নদ '্লীবাস্মাদের দত্ত সেব! স্কাপন 
করেন । ল্রীবাস পঞ্চিতের ন্দাতিকন্া নারাঁষণী দেবী পৃত্র বুন্দাীবন দাঁসসহ 
কতককাল এখানে অবস্পান করিয়াভিলেন। 

তথাহি  শ্রীপ্রেমবিলাসে-_- 

পঞ্চম বৎসবের শিশু বৃন্দাবন দীস ! 

মাতাসহ ম'মগীছি করিল! নিবাস ॥ 

বান্সদেব দত্ত প্রভূর কুপার ভাজনা৷ মাতাসহ বুন্দাবনের করে ভরণপোষণ ॥ 

বান্ুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল । 

নানা শাস্ বুন্দাবন পড়িতে লাগিল ॥৮ 

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর পঞ্চম বর্ধ বয়সে কুমারহট শ্রীবাস ভবন 
হইতে মাতা শ্রীনারায়ণী দেবীর সঙ্গে মামগাছি গ্রামে গমন করতঃ গ্রীল 
বান্মুদেব দত্তের ঠাকুর বাগীতে অবস্থান করিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । 



১২২ ্রীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

শরীল্লীপ্রাষেশ্থর ্রীগৌরাজাদবের প্রীমন্তি প্রকট রহস্য £ 

রীমন্মহা প্রভু নীলাচলে অন্তদ্ধীন করিলে বিরাহাক্রান্ত শ্রীবিষ্ুপ্রিযা 

দেবী ও প্রীবংশীবদন অন্নজল ত্যাগ করিলেন ভক্তবৎসল প্রভূ শ্রীগৌরাঙ্গ 

উত্তযুকে স্বপ্ধে দর্শন প্রদান করিয়া সান্ত্বনা করত? বলিতে লাগিলেন । 

তীবিষকুপ্রিয়া সেবিত শ্রা/গৌরা দেব । 

তথাহি - শ্রীবংশী শিক্ষী 

“তবে গ্রতু স্বপ্নযোগে বলে ছুইজনে 

মিছা! কেন কীদ সদা! আমার বিহনে ॥ 

আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ | 

যে নিমতলায় মাতা দিলা মোরে স্তন ॥ 

সেই নিশ্ববৃক্ষে মোর মৃত্তি নির্মাইয়া ৷ 

সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া ॥ 

সেই দারুমূত্ি মধ্যে মোর হবে স্থিতি । 

এ লাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি ॥ 

প্রভুর একথা স্বপ্নে শ্রবণ করিয়া । 

দুই ঘরে ছুইজনে উঠেন কীদিয়া ॥ 

রজনী প্রভাত হৈলে ডাকিয়া কামার । 

সেই নিম্ববৃক্ষ কাটে চটের কুমার ॥ 

ভ্রীন্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্য্যটন ১১৩ 

তবে ডাক দিয়া প্রভু কহেন ভাঙ্করে | 

তৈরী করি গৌরাঙ্গ মু্ি এই কাষ্ঠে দাও মোরে ॥ 

ভাস্কর কীদিয়া কয় মোর শক্তি নাই। 

প্রভু কন দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই ॥ 

তবেত ভাঞ্চর করি প্রভূরে প্রণাম । 

নির্জনে বসিয়া করে প্রীমুত্তি নিম্মাণ ॥ 

এক পক্ষ মধ্যে মুক্তি নির্মাণ করিয়া । 
ঠাকুরে সংবাদ দিল ভাঙ্কর যাইয়া ॥ 

ঠাকুর আসিয়া শ্রীমূত্তির পদ্মাসনে। 
লৌহ অক্রে নিজ নাম করিলা৷ লিখনে ॥ 

তবে বস্ত্র সেবা আদি করিয়া ভাস্কর | 

প্রভুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ 

গৌরাঙ্গে দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মনে । 

সেইত প্রাণনাথে পাইন্ু দরশনে ॥৮ 

এইভাবে স্রীমূতি নিমিত হইল | দিন স্থির করিয়া শ্রীমতি স্থাপন 

করতঃ শ্রীবংশীবদন শ্রীযাদব মিশ্রের পুত্রকে সেবার ভার অর্পণ করেন ॥ 

তথাহি তত্রৈব - 

“তবে প্রতু শ্রাযাদব মিশ্রের নন্দনে 

নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে || 

ভাগ্যবান যাদব নন্দন মহাশয় । 

প্রভুর সেবার লাগি সকল ছাড়য় |” 

অবদ্রীণপে জাগৌরাজের লীলান্থলী-__নবদ্ীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের 

গুহে মহাপ্রভুর নিত্যবিহার। 
তথাহি _ জ্রাচৈঃ চঃ অন্তে ২য় পরিচ্ছেদ _ 

“শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্তনে | 

শ্্ীরাস কীর্তনে আর রাঘব ভবনে ॥ 
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এই চারি ঠাপ্রি প্রভুর সদা আবিভাব ॥ 
প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভুর সহজ স্বভাব |” 

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় এক ঝাঢ কুন্দপুম্পইবুক্ষ ছিল । ভক্তগণ নিত্য 

ষেই পুষ্প চয়ন করিয়া! অর্চন করিতেন ৷ শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রেমের বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন । সেই সংবাদ 'ভ্রীমান 

পণ্ডিত” বাস।দির সমীপে জ্ঞাপন করেন ॥ 

তথাহি_- 

“এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস মন্বিরে | 

কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে ॥ 

যতেক বৈধণব তোলে, তুলিতে না. পারে । 
অক্ষয় অনন্ত পুষ্প সর্বক্ষণ ধরে ॥ 

উ্বাকালে উঠিয়া! সকল ভক্তগণ । 
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা৷ মিলন.॥ 

তারপর শ্রীবাস গৃহে ্ীমন্মহা প্রভূ এশ্বধধ্য প্রকাশ লীলা ; 

--তথাহি_- 

“এই মতে ধাঞা গেলা! শ্রীবাসের ঘরে । 

কি করিস শ্রীবাস আসিয়া খলে অহস্কারে |; 

বুসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাঁস যেই ঘরে । 

পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার ছুয়ারে |! 

কাহারে পুজিয়ে, করিস কার ধেয়ান। 

যাহারে পুজিস তারে দেখ বিদ্বামান |। 

জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত | 

হইল সমাধি ভঙ্গ, চাহে চারিভিত ॥ 

দেখে বীরাঁসনে বসি আছে বিশ্বস্তর ॥ 

চতুভূজি শঙ্খ চত্র গদী পদ্মধর 1) 
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গঞ্ভিতে আছয়ে যেন মন্ত সিংহ সার | 
বাম কক্ষে তালি দিয়! করয়ে কুক্কীর ॥ 

এইভাবে এশ্ব্ধ্য প্রকাশ করিয়া! প্রিয়ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃঢ় 

প্রত্যয়ের জন্য শ্রীবাসের চতুর্থ বর্ীয়া ভ্রাতৃকন্যা প্রীনারায়ণী দেবীকে প্রেম- 
দান করিলেন । ইহাতেই শ্বাস পণ্ডিত সহ অন্যান্য ভক্তগণ নিজ আরাধ্য 

দেবতাকে চিনিতে পারিলেন | শ্রীবাস ভবনে এশ্বধধ্য প্রকাঁশকাঁলে সর্ব 
অবতারের ভক্তগণ প্রভূর মধ্যে স্বীয় অভীষ্টের দর্শন লাভ করিলেন ॥ প্রত 
বাসগৃহে অভিষিক্ত হইয়া প্রেম প্রচারের স্চনা করেন । ব্রজের রাস- 
বিলাসের ন্যায় এক বৎসরকাল '্রীবাস গৃহে নামকীর্তন লীল! প্রকট করিয়া 
পার্ষদবুন্দে আকর্ষণ ও শক্তি সঞ্চার করেন । 

তথাহি - প্রীচৈতন্য চরিতীমুতে--. 

“তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরস্তর | 
রাত্রে সঙ্কীর্তন কৈল এক সম্বংসর ॥ 

কপাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে । 

পাষ9্ী হাসিতে পাইসে না পায় প্রবেশে ॥” 

জ্লীবাস গুহে প্রভূ নিত্যানন্দের অবস্থান, স্বীয় দণ্তকমণ্লু ভঞ্জন, ব্যাস 

পুজা, মালিনীর স্তন পান ও কাকের নিকট হইতে ঘৃতের বাটী আনয়নাদি 
প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা সংঘটিত হইয়াছে । একদা প্রভুর সন্ধীর্তন লীলা 
কালে শ্বাসের পুত্র পরলোক গমন করিলে প্রভু মৃতপুত্রের মুখে বাক্য 

বলাইয়! ছিলেন । 

তথাহি--শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে -মধো -২৫ অধ্যায় 

“মৃতশিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন । 
ভীবাসের ঘর ছাড়ি বাও কি কারণ ॥ 

শিশু খলে, প্রভূ যেন নিবন্ধ তোমার । 

অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 



১২৬ শ্রীশ্রীগৌভীয় বৈষ্বতীর্ঘ পধ্যটন : 

যৃতশিশু উত্তর করয়ে গুভু সনে । 

পরম অন্ভুত শুনে সর্বব ভক্তগণে ॥ 

চক্দ্রশেশ্রর ভবন- শ্রীমনুহাপ্রভু স্বীয় মেসো শ্রীচন্দ্রশেখবের ভবনে 

দেবীভখবে নৃত্য করিয়া এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকীশ করেন। গদাধর_ 

কক্সিনী, ব্রঙ্গানন্দ_ বুড়ি, নিত্যানন্দ বড়াই, হরিদাস _ কতৌয়ল, 

শ্রীবাস__নারদ, শ্রীরাম পণ্ডিত _ স্মাতক ও শ্রীমীন পণ্ডিত_ দিউডিয়া। 

হাড়ি ইত্যাদি সাজেন। 

তথাহি--শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে -- 

“মধ্যখণ্ড কথা যেন অমুত শ্রবণ । 

বহি লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈল। নারায়ণ ॥ 
নাচিল জননী ভাবে-ভক্তিশিখাইয়া ৷ 

সবার পুরিলা৷ আশ স্তন পিয়াইয়। ॥ 
স।তদিন শ্রীআ চাধ্যারত্বের মন্দির | 

পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরস্তুরে ॥ 
চন্দ্র স্র্ধা.বিছ্যাৎ একত্রে যেন জলে । 

দেখয়ে সুকৃতি সব মহাকুতৃহলে ॥ 

যতেক আইসে লোক আচাধ্য মন্দিরে | 
ছুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া ষেন পড়ে ॥ 

০ র্ঁ 

হেন সে চৈতন্া মায়া পরম মোহন । 

তথাপিহ কোহা! কিছু না বুঝে কারণ ॥ 

স্ুরারী গুপ্তের ভবল-্রীমন্মহাপ্রভূ নদীয়া লীলাকালে শ্রীবাস 

গুহে বরাহ ভাবের শ্লোক পড়িতে পড়িতে মুরারীগুপ্তের গৃহে গমন করতঃ 

বরাহরূপ ধারণ পুর্ববক প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা করেন! 

শীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘথ পর্যটন ১২৭ 

তথাহি _ঞ্লীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যে ৩য় অধ্যায় - 

“মুরারীর ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন | 
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন ॥ 
শুকর শুকর; বলি প্রভূ ঘরে যায়। 
স্তম্ভিত মুরারী গুপ্ত এই মত চায় | 

বিষণ গৃহে প্রবীষ্ট হইল বিশ্বস্তর | 

সম্মুখে দেখেন জল-ভাজন সুন্দর || 
“বরাহ আকার" প্রত হৈলা সেইক্ষণে । 
স্বান্থভবে গাড়ু প্র তুলিলা৷ দশনে ॥ 

গর্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে খুর চারি । 

প্রহথ বলে মোর স্তাতি করহ মুরারী 1 

মুরারী প্রেমানন্ে প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রভু 
মুরারী গুপ্তের গৃহে প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা করিয়াছেন ভাঁবাবেশে মুরারী 

প্রদত্ত অন্নে প্রভুর অজীর্ণ রোগ, মুরারীর গৃহে মুরারীর প্রদত্ত জল পান 

করিয়া অজীর্ণ নিবারণ, প্রভুর বিচ্ছেদ চিন্তায় মুরারী আত্মহত্যার বাথ 
করিলে অন্তর্যামী প্রভু তাহার ভবনে আসিয়া! তাহীকে নিবারণ ও উপদেশ 

প্রদ'ন প্রভৃতি বু লীলা সংঘটিত হইয়াছে । 

আন্ত আচার্নার ভবন - নবদ্বীপে অদ্বৈত প্রভুর ভবন ছিল । 
প্রীগৌরাঙ্গের জন্মের পূর্রবাভীষে অদৈত প্রভ্ নবদ্ীপে আসিয়া টোল খুলিয়া 
অবস্থান করেন । 

তথাহি শ্রীঅ্বৈত প্রকাশে ১০ম অধ্যায়__ 

“হেথা অদ্ৈতাচার্ধা মনে বিচারিয়া 

নবদ্বীপে টোল কৈলা গৌরাঙ্গ লাগিয়া ॥ 

সেই নদীয়ায় যত পণ্ডিত সঙ্জন | 

প্রভৃরে প্রধান বলি করিল! গমন | 



২২৮ শ্রীশ্বীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্ঘ পধ্যটন 

গৌরাঙ্গের জোষ্টত্রাতা। বিশ্বরূপ অধৈত্ত ষভায় আসিয়া শান্তা 
করিতেন । 

তথাহি - শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে 

“উষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্সান 

অদৈতৈ সভায় আফি হয় উপস্থান ॥ 

ভ্রীগৌরাঙ্গদেব শৈশবে মায়ের আদেশে অদ্বৈত্ব সভা হইতে জ্ঞোষ্ঠ 
ভ্রাতাকে ডাকিয়া লইয়া আসিতেন । 

তথাহি তীত্রব - 

“মায়ের আদেশে গ্রভূ অদ্বৈত সভায় । 

আইসেন অগ্রজেরে লবার আশায় ॥” 

অদ্ৈতাদি ভক্তগণ নিজ প্রাণনাথের দর্শন পাইয়া প্রেমে বিভাবিত 

হইতেন।. এখানেই অদ্দৈত প্রভুর সহিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মিলন ঘটে ॥ 

তথাহি_-তত্রেব _ 

'হেনকালে নবদ্ধীপে_ ভ্রঈশ্বরপুরী 
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি ॥ 

স ৪ 

দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে ॥ 

যেখানে অদৈত সেবা করেন বসিয়া । 

সম্মুখে বসিলা বড সঙ্কুচিত হইয়া । 

আদ্দৈত প্রভু মুকুন্দাদি ভক্তগণ পরিবৃত, অবস্থায় উপবীষ্ট ছিলেন। 

সেই সময় অলক্ষিত বেশে পাদ ঈশ্বরপুরী তথায় উপনীত হন | উভয়ের 

মিলনে অনৃস্যপূ্বব প্রেমলীলা বৈভবের প্রকাশ ঘটিয়াছিল । 

ভ্রথগাপীলাথ আচার্মের ভবন-_শ্রীগোগীনাথ আচার্য মহেশ্বর 

বিশারদের জামাতা! ও সার্ব্বভৌম ভট্রাচার্ধের ভ্মিপতি ৷ ইহার নবদ্বীপে 
বাড়ী ছিল। গৌরাঙ্গের সন্যাস গ্রহণের কিছু পূর্বে নীলাচলে গিয়া বাঁস 

স্ীন্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্ধাটন ১২৯ 

করেন। জপাদ ঈষ্বরপুরী অত প্রভুর সহিত মিলন করিয়া ভ্রীগৌরাঙ্গের 

সহিত মিলন করতঃ কিছুদিন গোপীনাথ আচার্ধের গৃহে বাস করেন। 

তথাহি -শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে ঈম অধ্যায় _ 

“মাস কত গোগীনাথ আচাধ্যের ঘরে । 

রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে ॥ 

্রীপাদ ইশ্বরপুরীর গোগীনাথ আচার্ধোর ভবনে অবস্থান করিয়া 

আপনার কৃত শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থখানি গ্রীল গদাধর পঙ্ডিতের মাধ্যমে 

পড়াইতে লাগিলেন | গ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রত্যহ সন্ধণকাঁলে আগমন করিয়া 

পাঠ শ্রবণ করিতেন । সেইকালে একদা উত্ত গ্রস্ঠের বিচারের উপলক্ষ্যে 

প্রচণ্ড বিষ্যাগর্বে গর্ধিত প্র প্রিয়ভক্ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সমীপে আপনার 

বিদ্যাগর্ব খর্ব করাইয়। বিগ্যাগর্ব সঙ্কৌোচন লীলা! করেন । 

শ্রীন নন্দ আচার্মের গুক্ক-__নন্দন আঁাধ্য নবদ্দীপবাসী । শ্রীশ্রী 

নিতাই- গৌর-সীতানাথ লীলাঁচক্রে ইহার গৃহে আত্মগোপন করেন। প্রভু 

নিত্যানন্দ নবদীপে আগমন করিয়া সর্ববাগ্রে নন্দন আচাধ্যের গৃহে অবস্থান 

করেন। 

তথাহি - শ্রীচৈতন্য ভাগবতে-- 

ও “জানিয়া আইলা ঝাট নবদীপ পুরে । 

আসিয়া রহিল! নন্দন আচারের ঘরে 1” 

দ্্রীগোরাঙ্গদেব সপার্ধদে এখানে আগমন. করিয়া প্রভু নিত্যানন্দের 

সহিত সর্ধপ্রথন মিলন করেন । 

্্ীবাস গৃহে ভ্রীগৌরাঙ্গ এশবর্্য প্রকাশ করিয়া ডি হইতে অদ্বৈত 

আচার্ধাকে আনয়নের জন্য রামাই পপ্ডিতকে প্রেরণ. করেন। অ্ৈত প্রভু 

নবদ্বীপে আসিয়! নন্দন আচাধ্যের গ.হে গোপনে অবস্থীন করেন । 

তথাহি - শ্রীচৈতনয ভাগবতে-_মধ্যে ৬ষ্ঠ অধ্যায় 

“গুপ্ত থাকে! মুগ্রি নন্দন আচার্যের ঘরে ॥” 



এ গৌড়ীয় বৈষণবতীর্ঘ পথ্যটন 

অনৈতের নির্দেশ অনুরূপ রামাই প্রভুকে বলিলেন অদ্বৈত আসেন 
নাই। তখন প্রভূ বলিলেন - 

তথাহি তন্রৈৰ__ 

“এথাই রহিলা নন্দন আচাধ্যের ঘরে । 

মোরে পরীক্ষিতে নাঁঢ়া পাঠাইল তোরে ॥ 

লীলা রঙ্গে এ, নন্দন আচাধ্যের “ঘরে গোপনে অবস্থান 

করেন। | 

তথাহি- তত্রেব মধ্যে ২৭ অধ্যায়_ 

“ঠাকুক আইলা! নন্দন আচাধ্যের ঘরে। 

বসিল। আসিয়া বিষণ খটটার উপরে ॥ 

. নন্দন দেখিয়া! গৃহে পরম মঙ্গল | 

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥ 

রন ক স 

প্রভু বলে মোর বাক্য শুনহ নন্দন | 

আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন ॥ 

প্রভু সারারাত্রি কৃষ্ণকথা রঙ্গে অতিবাহিত_করিয়৷ প্রভাতে ভক্তগণ 

সহিত মিলন করৈন। 

ুকৃক্দ সঞ্জয় ভবন ীমন্মহাঞতু মুকুন্দ স্য়ের ভবনে টোল 
খুলিয়া বিষ্ঠা বিলাস করিতেন । 

তথাহি _ ই্টৈঃ ভাঃ আদি -১০ম অধ্যায় 

পড়ায় বৈকুষ্ঠনাথ নবদ্ধীপ পুরে | 
মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের মন্দিরে ॥ 

পক্ষ প্রতিপক্ষ স্ত্র খণ্ডন স্থাপন । 

বাখানে অশেষ রূপে শটীর নন্দন ॥ 

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘথ পর্যটন ১৩১ 

গোষ্ীসহ মুকুন্দ-সপ্তয ভাগ্যবান. 
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ধা না জানয়ে আন ॥” 

তথাহি _ তত্রেব - 
“মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে । 

পড়ায়েন প্রতু চণ্তীমণ্ুপ ভিতরে ॥৮ 

শ্রীপুক্কান্রর পল্জাঢারীর ভশন-_ প্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
সর্বাগ্রে শুক্লাশ্থর ব্রন্মচারীর ভবনে প্রেম বৈভবের প্রকাশ করেন। 

-শ্রীচৈতন্য ভাগবতে - 
“শ্রীমান চলিলেন গঙ্গীতীরে | 

শুর্লান্বর ব্রহ্মচারী তাহার মন্দিরে ॥ 

সবেই হইলা কৃষ্ণ আনন্দে মুচ্ছিত। 

গঙ্গার কুলেতে ঘর জাহ্নবী বিস্মিত ॥” 

গ্রতু শুরলাম্বরের হস্তে ভোজন বাগ! করিলে শুর্লাম্বর আলগোছে 

পাকপাজ্রে দ্রব্য প্রদান করিয়া রন্ধন.করেন | - প্রন সপার্ধদে ভোজন 

করেন। 

তথাহি -তীব্রৈব"" 
“গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে ॥." 

বিঞ্ু নিবেদন করিলেন বড় সুখে |” 

প্রভূ গঙ্গাল্সান সারিয়া আত্র্যবক্স ত্যাগ করতঃ শু্লান্বরের ভবনে ভোজন 

বিলাস করেন । তারপর শয়নকালে ন্বপ্ণে বিজয় দাসকে এষ্বর্ধ্য দর্শন 

করাইয়া! প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা করেন | 

্াদকাজী ভব্ল- চাদকাজী নবদ্ীপে সংকীর্তুন বারণ করিয়া খোল 

ভঙ্গ করিলে প্রভু কাজীর ভবনে সংকীর্তন বিলাসের জন্য সদলবলে 

চলিলেন। গোধুলি সময়ে ন্বগৃহ' হইতে রগুনা হইলেন । 



১৩১ স্রীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্ধ্যটন 

প্রীচৈতন্ত ভাগবতে_মধ্যে ২৩ অধ্যায় 

“গঙ্গাতীবে তীরে পথ আছে নদীয়ার । 

আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায় ॥ 

আপনার ঘাটে আগে বন নৃত্য করি । 

তবে মাধাই ঘাটে গেল! গৌরহরি ॥ 

বারকোণ। ঘাটে নগরিয়া গিয়া | 

গঙ্গানগর দিয়া, গেলা শিমুলিয়া ॥ 
ক সু রং 

নদীয়ার একান্তে নগর শিখুিয় ৷ 

নাঁচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া ॥ 
৮ ক ৮] 

গৌরাঙ্গ সুন্দর যায় যে দিকে নাচিয়! ৷ 

সেই দিকে সব্বলোক চলয়ে ধাইয়া॥ 

কাঁজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর । 

ক ॥ 

সর্বলোক চুডীমণি প্রভু বিশ্বস্তর | 

আইল নাচিতে যথা কাজীর নগর ॥” 

এইভাবে প্রভু কাজীর ভবনে আসিয়া সপার্দে কীর্তন বিলাস করতঃ 

কাজীকে উদ্ধার করেন । 

জপ্রর পন্ডিতের ভবন - শ্রীমন্মহাপ্রভূ কাজী উদ্ধার করিয়া শঙ্খ- 

বণিক নগর তন্তবাঁয় নগর হইয়া প্রীধর পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হন। 

তথাহি - শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ২৩ অধ্যায় 

“ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার | 

উন্তরিলা গিয়া প্রভূ তাহার ছুয়ার ॥ 

সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে ছুয়ারে | 

কত স্টাই তালি তাহা চোরে না৷ হরে ॥ 

শরী্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন 

নৃত্য করে মহাপ্রভ্ শ্রীধর অঙ্গনে । 

জলপূর্ণ পাত্র গ্রভু দেখিলা আপনে || 

ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন | 
লৌহ পাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ ॥ 
জলপিয়ে মহাপ্রন স্থুখে আপনার | 

কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার || 

রি 

লৌহময় জলপাত্র, বাহিরের জল | 
পরম আদরে পান কৈলেন সকল ||” 

্ 

প্রভূ শ্রীধরে ধন্য করিয়া গাদিগ'ছা, পায়রাডাঙ্গা কীর্তন করিতে 

করিতে স্বভবনে গমন করেন | . প্রত বিগ্াবিলীস কালে নগর ভ্রমণলীলায় 
অন্য নগর, গোয়ালাপাডা, গন্ধবণিক মালাকার, তামুলীগৃ, |শঙ্খবণিক 
সর্ববজ্দের গৃহ হইয়। শ্রীমরের ভবনে আগমন করেন | তথায় শ্রীধরের সহিত 

থোর কলা মোচা লইয়া কল্হ লীল1 করতঃ ব্বভবনে আগমন করেন । 

তথাহি - তত্রৈব-_-আগদি ১ম অধ্যায় 

“এইমত গ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি | 

আইলেন নিজগুহে গৌরাঙ্গ শ্রীহারি |” 

পুণ্রীর হগিদ্যালাপ্লির ভবল-_ পুণ্রীক বিদ্যানিধি ট্টগ্রামবাসী 
হইলেও নবদ্বীপে তাহার ভবন ছিল । মধ্যে মধ নবদীপে আসিয়া বাঁস 

করিতেন । শ্রীমন্মহাপ্রতূ পুগুরীকের মহিমা! বর্ণন প্রসঙ্গে বলিলেন । 

তথাহি শ্রীচৈঃ ভা মো ৭ম অধ্যায় 

“চাটিগ্রামে আছেন, এথাও বাড়ী আছে। 

আসিবেন সম্প্রতি, দেখিব! কিছু পাছে | 

বিদ্ভানিধি নবগ্ধীপে আসিলে গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে 

বি্ঠানিধির ভবনে গমন করতঃ তাহার প্রোমশ্ব্্য দর্শন করিয়া তাহার নিকট 
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১ 

দীক্ষা! গ্রহণ করেন । 

তথাহি - তত্রৈব _ 

“বসিয়া আছেন পুগুরীক,মহাশয় । 

রাজপুত্র ঘেন-করিয়াছেন-বিজয় ॥ 

দিব্য খট হিঙ্থুলে পিস্তল শোভা করে । 

দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহা'র উপরে ॥ 

তহি দিব্য শ্যা শোভে অতিন্সক্ষা বাসে । 

পট্টনেত বালিশ শোভায়োচারি্পাশে ॥ 

ইত্যাদি ভোগৈশ্বধ্য মণ্ডিত বৈষ্ণব দর্শন করিয়া আজন্ম বিরক্ত 'গদ্বাধর 

পাপ্তিতের মনে সংশয় 'জন্মিলে মুকুন্দ শ্রীকঞ্চলীলা শ্লোক পাঠ করতঃ 

পুগ্তরীকের গুপ্ত প্রেমৈশ্বধ্যের বৈভব প্রকাশ করেন। তাহাতে 'গর্দীধর 

পঞ্তিতের সংশয় দূরীভূত হয় এবং -নিজকৃত অপরাধের 'মোচনের 'জন্ত 

পুণ্তরীক 'বিষ্ভানিধিকে গুরুরূপে বরণ করেন । 

ঘন্েশ্তর বিশারদের জাঙগ্াল _ নবদীপে মহেশ্বর বিশীরদের ভবন 

ছিল। যবন অত্যাচারে মহেশ্বর বিশারদ পুত্র সার্বভৌম ভটটাচাধ্য ও 

বি্ভাবাচপ্পতি সহ নবদ্বীপ ত্যাগ করেন | এখানে দেবানন্দ পপ্ডিত অবস্থান 

করিতেন । 

তথাহি ভ্রীচৈঃ ভাঃমধ্যে ১২ অধ্যায় 

সার্বভৌম পিতা-বিশীরদমহেগ্বর । 

তাহার জাঁভ্বালে গেলা! প্রভু-বিশ্বন্তর ॥ 

সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ॥ 

প্রভু নগর ভ্রমণকালে তথায় গন করিয়া ভাগরত ব্যাখ্যাকারী£দেৰা- 

নন্দের তক্তিহীনতার কারণে. বহুত তিরস্কার করেন । 

'জগাইমাপ্রাই ভাদ্র স্কাত_ জগাই মাধাই মগ্পের বিক্ষেপেস্প্রভুর 

শীশীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্ধ্যটন ১৩৫ 

ব্রাট়ীর সমীপে আসিয়া আস্তানা গাড়িলেন। 

তথাহি - ক্তীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ১৩ অধ্যায় 

“সেইদুই:মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে | 

'আইল যে ঘাটে প্রভূ করে গঙ্গাস্সানে ॥ 

দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক-থান1। 

বেড়াইয়া বুলে সর্ব ঠাঞ্জি দেই হানা ॥ 
সঁ ক রস 

প্রভুর বাঁড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে | 

সব্বরাত্রির প্রভূ কীর্তন শুনি'জাগে ॥ 

মৃদন্গ মন্দিরা বাজে কীর্তনের সঙ্গে | 

মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাঁচে রঙ্গে ॥ 

এইভাবে মদ্যপদ্বয় অবস্থান করিতেছে । একদা প্রভু নিত্যানন্দ 
নগর ভ্রমণ করিয়া প্রভুর ভবনে আগমনকালে দৌহার-সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
সে সময় মাধাই-তাহার অঙ্গে আঘাত করিলে _ 

তথাহি_-তীত্রেব__ 

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়! ৷ 
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী_ তুলিয়া ॥ 
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে | 
আর বারে-মারিতে ধরিল তার হাতে ॥ 

ক্ষ ক 

নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে । 

হাসে নিতানন্দ সেই ছুইর ভিতরে || 

রক্ত দেখি ক্রোধে বাহ্য নাহি জানে | 

চক্র চক্র চক্র” প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে || 
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আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল । 

জগাই মীধাই তাহা নয়নে দেখিল ॥ 

দয়াল নিতাই চক্র নিবারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে সান্ত্বনা বাক্যে 

প্রসন্ন করতঃ জগাই মাধাই-এর প্রাণভিক্ষা চাহিলেন ! (প্রেমশক্তি সঞ্চার 

করি দুইজনকে পরম ভাগবত করিলেন । 

শীছিরণা পান্ডিতব ডরল _ ভ্রীমন্মহাগ্রভু বালা চাপল্য লীলায় 

একাদশী দিনে হিরণ্য জগদীশ পণ্ডিতের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন । প্রভু নিত্যা- 

নন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভূর আদেশে গৌড়দেশে আসিয়া নব দীপে হিরণ্য পণ্ডিত্বের 

ভবনে আগমন করতঃ প্রভূত প্রেমলীল! বৈভব গ্রক!শ করেন । 

তথাহি-_শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তে ৫ম অধ্যায় 

'হিরণ্য পণ্ডিত নামে এক সুব্রান্গণ | 

সেই নব্গীপে বৈসে মহা অকিঞ্চন ॥ 

সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ | 

থাকিল' বিরলে প্রভু হইয়া! অসঙ্গ ॥' 

বলরাম ভীবাবীষ্ট প্রভু নিত্যানন্দের অঙ্গে প্রত স্বর্ণালঙ্কার ছিল । 

নবদীপবাসী কতিপয় চোর সেই অলঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য ছুই দিন 

চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন | শেষে তৃতীয় দিবসে প্রত লাঞ্ছনা ভোগ 

করতঃ শেষে প্রভু নিত্যানন্দের কৃপা লাভে ধন্য হন। দিবসত্রয়ে প্রভু 

নিত্যানন্দের অত্যদ্ভুত আশ্চধ্য লীলা দর্শন করিয়া চৌরগণের ভীবান্তর ঘটে 

এবং পরিশেষে নিতযানন্দ প্রসাদে পরম ভাগবত হন। তৃতীয় দিবসে 

হিরণ্য পঞ্ডিতের ভবনে প্রবেশ মাত্র চোরগণ অন্ধ হইয়া পথভ্রষ্ট অবস্থায় 

খানা ভোবা কণ্টকাদির মধ্যে পতিত হইল | জেঁকপোকা ড সের কামড়ে 

অস্থির হইলেন, সেই সঙ্গে প্রবল বর্ষা হওয়ায় চে!রদের ছুর্গীতির শেষ রহিল 

না। তখন চোরদের মনে গুভু নিত্যানন্দের কৃপ।র প্রকাশ ঘটিল । 

তথাহি - তত্রৈব 

“কতক্ষণে দন্থ্য সেনাপতি যে ব্রাঙ্গাণ | 

অকন্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ ॥ 

শ্রীশ্ীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্ধ্যটন ১৬৭ 

মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে। 

সত্য সেহে। ঈশ্বর মনুষ্যে সত্য কহে ॥ 

একদিন মৌহিলেন সবারে নিদ্রায় । 

তথাপিহ না বুঝিন্ু ঈশ্বর মায়ায় ॥ 

আরদিন তদভূত পদাতিক গণ । 

দেখাইল কভু মোর নহিল চেতন ॥ 

যোগ্য মুগ্রি পাপিষ্টের এসব ছূর্গাতি। 

হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈল মতি ॥ 
এ মহা! সঙ্কটে মোরে কে করিবে পার। 

নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর ॥ 

এইভাবে দন্থ্যগণ হিরণ্য পঞ্চিতের ভবনে নিত্যাঁনন্দ কৃপা। প্রভাবে ধন্য 

হইলেন । 
তথাহি _ তত্রৈব _ 

“নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করুণাসাগর | 

পাদপন্ম দিল] তার মস্তক উপর ॥ 

চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ ৷ 

ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥ 

সেই দ্বিজ দ্বারে যত চোর দস্ত্যুগণ | 

ধন্মপথে লইলেন চৈতন্য শরণ ॥ 

ডাকা ছুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার । 
সবে হইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥ 

গাঙ্গিগাছু গ্রাম-_ শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজী উদ্ধার করিয়। নগর ভ্রমণ-রঙ্গে 

ভ্রীধরের গৃহ হইতে গাদিগাছা। গ্রামে গমন করেন । 
তথাহি_ আটৈঃ ভাঃ 

“সর্ব্ব নবদ্ধীপে নাচে ত্রিভুবন রায় 

গাদিগাছা। পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়” 
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শশা শোশাশাাশা্পিশিশীপপশিশি ও] টিটি টি ১৮৫৪০১০০০
৩৬: 

প্রীজগদানন্দ পণ্ডিত কৃত 'প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে গাদিগাছা গ্রামে এক ॥ শীদ্ব করি উঠিয়া আইল গোরা পায় 

আপ্রাকৃত লীলার উল্লেখ রহিয়াছে । 
পাদস্পর্ণে দেবশিশু পরিদৃষ্য হয় ॥ 

তথাহি 
কাদি_সেই.দেব্শিশু করেন স্তবন। 

গাদিগাছা গ্রামে আসিস গোপপল্লী মাঝে পশি, দি রুথা.বলে.আরকরয়রোদন ॥ 

গোরা বলে-শুন, ভক্তগ্রণ ৷ 
89৮ দর্বাসার শাপে । 

দহকুলে-বিচরণ৯ আসি মোদের বিচরণ, [ নক্ররূপে ভ্রমি আমি, সরর্বলোকে কীপলে ॥ 

এ 
| কামাবনে মুনিবর শুতিয়৷ আছিল । 

বুক্ষমূলে-করিব_ শয়ন ॥ 
& ৩ 

চঞ্চলত করি তার জটা কাটি-নিল ॥ 

এই বট বুক্ষতলে+ গাভী, আছে কুতৃহলে, ক্রোধে মুনি কহে; “তুমি পাঞ] নক্রুরূপ | 

গোপসহ করিব বিহার 

বছুুগৌপগণ আইল। দধি ছানা ননী দিল 
চারিষুগ থাক কর্মফল অন্ধুরূপ ॥ 

| রি না রহিল আর । . 
তবে কীদিলাম আমি মিনতি-রুরিয়া | 

৪148 দয়া করি'মুমি মোরে কহিল ডাকিয়া ॥ 

সেখানে ভীম নামে এক গোপ সমাদরে প্রভূকে স্বভবনে লইয়া || ওরে দেবশিশু; যবে শ্রীনন্দ নন্দন । 

গেলেন। ভীমের মাত শ্যাম, গোয়ালিনী গঙ্গ'নগরবাসী স্যধু গৌয়ালার | নববীলেহইকোপিলরগান।। 

কন্যা ও শচীমাতাকে মা বলিয়। বত সেব। করেন । ভীম মাতুল বলিয়া ূ তাহার কীর্জনে:৫ পা গ়্ হবে। 

রতুকেসঙ্ধধনপূর্ক্ পরম য় সহকারে গৃহে আনিবে শ্যামা গৌয়াজিনী দিব্যদেহ পেয়ে তবে ্রিপিষ্টপ যাবে ॥ 

গ্রভুকে কদলীপত্রে ক্ষীর সর নবনী অর্পণ করিয়া সতনে ভৌজন করাই- || 

লেন। প্রহু ভোজন-সমাপন করিয়া দহ সমীপে উপনীত হইলে রামদাস | লমিতপূর গ্রাম ভীমন্হাপরকূ, গ্রহ, নিত্যানন্দের সহিত নবদদীপ 

নামক এক গোপ প্রভৃকে আসিয়া বলিল, এক নক্রের ভয়ে গাভীসকল হইতে শাস্তিপুর গমন পথে এখানে আসেন । 

জলপাঁন করিতে পারিতেছে না । তখন প্র সন্কীর্ন সহকারে সেই নক্রকে তথাভি জী তা 

উদ্ধার করিলেন । “মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম । 

কারি 
মন্ত্রকের কাছে সে ললিতপুর নাম || 

সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্মাসী এক আছে । 
“ক্রু এক ভয়ঙ্কর বেড়ায় দের জলে । 

জল-না খাইয়া গাভী ডাকে হাম্বা বোলে ॥ 

তাহা শুনি গোরা করে জ্রীনাম কীর্তন । 

কীর্তন আকৃষ্ট হইল নাক্রু' ততক্ষণ ॥ 

পথের সমীপে ঘর জান্কবীর কাছে | 

প্রভু ভার ঘরে-আতিথা লয় ফলমুলাদি,গ্রহণ করেন! শেষে মগ 

আনিতে চাহিলে-ছুইজনে আমন করিয়! গঙ্গায় ঝীপ দেন । 
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তথাহি-_ 

“দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ৷ 

চলিলা আচাধ্য গৃহে গঙ্গীয় ভীসিয়া ॥ 

স্বৈন মগ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে ॥৮ 

॥ টতঞ্বাঢার দর্পণন্নুত নহদ্রীপের বিবরণ। 

“সীমন্ত-গোক্রম-মধ্য আর কোলদ্বীপ | 

খতু-জহ,-মোদক্রম-রুদ্র আন্তরপ্রীপ ॥ 

এই নয় নবদ্ধীপে যথাক্রমে | 

যৌল ক্রোশ পরিধি সেই নব ভক্তিধামে ॥ 

কমল আকার তার অষ্টদল হয় । 

মধ্যে কণিকায় জগন্নাথ মিশ্রের আলয় || 

মহাযোগ গীঠ যথায় মিশরের গৃহিণী । 

শচী হইলেন বিশ্বস্তরের জননী | 

সীমন্ত দীপে বন্ছগ্রাম, নষ্টপ্রায় । 

ভ্রিপথগা-বেগে চড়া কোথা ভাঙ্গি যায় || 

অগ্ঠাপি যে আছে উত্তর রোকুনপুর । 

তন্দক্ষিণে বন পড়ে আছে বেলপুর || 

তাহার দক্ষিণে গঙ্গা বার্তাকু আকার । 

প্রবাহিনী মধ্যে আছে সিমুলিয়। চর | 

দক্ষিণে শরডাঙ্গ যাহ! বিশ্রামের স্থল । 

ছাড়ি গঙ্গার দক্ষিণ ধারে সীমলী পুজারস্থল । 

দ্বীপচন্দ্রপুর হয় পুর্ব্বোন্তর সীমা । 
ধুবুলিয়া তার নিয়ে গ্রামের গণনা || 

শোনডাঙ্গা গ্রামমাত্র কেবল পূর্ববসীমা । 
জলঙ্গীর তীরে বল্লাল দীঘির গণনা" 

ী্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

গোদ্রমেতে গাদ্রিগাছা, দে-পাড়া হরিশপুর । 

ইহা পূর্বসীমা পশ্চিমে মিয়াপুর || 

উত্তরে বামন পুকুরিয়। পশ্চিমে ভারুইডা্গ। ৷ 

তার নীচে গল্গানগর জলঙ্গী গঙ্গায় ঘূর্ণা | 

নুবর্ণ-বিহার আমঘাটা পূর্ববসীম। । 

উত্তরে জলঙ্গীখণ্ডে নৈধতে ভীম্মের মী | 

দে-পাঁড়া অরণ্য মধ্যে শ্রীন্সিংহ ক্ষেত্র 

বিখ্যাত প্রহ্লাদের রকিতা৷ আছেন মীত্র || 

অগ্ঠাপিহ ধার পূজায় গোয়ালা৷ সকল । 

গোঁ-ছুগ্ধ বিক্রুয়ে যাতে নাহি দেয় জল || 

শ্ীন্ুসিংহ পুজায় দু্ধে যেবা জল দেয় । 

তার ছুগ্ধভাগড সব ভেঙ্গে চর্ণ হয় || 

জলঙ্গী অলকীনন্দা তীরে কাশীধাম | 

হরিহর ক্ষেত্র গোক্রমেতে অন্তর্ধান || ২ 

মধ্য্দীপে মজিদা গ্রাম, নিয় বামনপুরা | 

তন্িম্নে পর্ণশিল দক্ষিণে ভালুকপাঁডা | 

নৈখতে হল, ডেঙ্গা গঙ্গ। বড প্রবাহিনী | 

বায়ুকোণ হইতে বহতা ভীগ্মজননী ॥ ৩ 

কুলিয়া পাহাড় আর সমুদ্রগ় গ্রা । 

চম্পাহাটি প্রভৃতি পশ্চিম সীমা স্থান ॥ ৪ 

খতুদ্বীপ রা্ৎপুর বিদ্যানগর নাঁম | 

বর্ষার পুরুর গাঁয়ে গঙ্গা গ্রাবহমান । ৫ 

তার উত্তরে জহদ্বীপ জান্ননগর বিদ্যমান | 

তন্মধ্যে আছে অনেক গঞ্গ্রাম । ৬ 

তুত্তরে মোদাক্রম মাওগাছি আক্ডালা । 

ক্ষেত্র বলি যার নাম অর্কটিলা ॥ 
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মাতীপুর পাগুবের নিবাস যথা । 
নানাস্রোতে বিহরেন ত্রিআতী গঙ্গী যথা ॥ ৭ 

ততন্তরে রুদ্রপাড়া আর পূরববন্থলী ৷ 
চুগীমেড় আতীর মধ্যে কোক্শেয়ালী ॥ 

গঙ্গার 'পশ্টিমতীরে রুদ্রদ্দীপ নাম । 
গণসহ কুত্র ধাহী করে নৃত্যগান ॥ ৮ 

এই অব মধ্যে অন্তদ্ীপের অবস্থান | 

স্থরনদী যার চারিদিকে বিষ্তমান ? 
সমুদযের মধ্যবন্তী কর্ণিকা আখ্যান । 
মায়াপুরে মহাযোগগীঠের অবস্থান ॥ 
জগন্নীথ মিশ্ররাপ যথা আধিষ্ঠান | 

বিশ্বরূপ বিশ্বস্তরের শ্রাছুর্ভীব স্থান ॥৮ 

নবগ্রায-_নবগ্রাম প্রীহট্র জেলায় লাউড়ের অন্তর্গত স্থান। এখানে 

শ্রীমদদ্ধৈতপ্রতুর প্রকটভূমি ৷ আত প্রভুর গ্রপিতা মহ শ্রীনরসিংহ আড়ি- 
য়াল শীস্তিপুর হইতে লাউডডে গিয়া অবস্থান করেন । 

তথাহি_ শ্রীপ্রেমবিলাসে 

গ্রভাকরের পুত্র নরসিংহ আডিয়াল। 

গণেশ রাজার মন্ত্রী ঘোঁষে সর্ববকাল ॥ 

শীস্তিপুরে তাঁর আছিল বসতি । 

তার কন্যার বিবাহে হৈল কোপের উৎপত্তি £ 

স্ীহটে-লাউড়ে গিয়া করিল! বসতি । 

মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে করে অবস্থিতি * 

তথাহি গ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে_ 

যাহার মন্ত্রনা বলে শ্রীগণেশ রাজা । 

গৌডিয়া বাদশাহে মারি গৌডে 'হৈল রাজী ॥ 
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ধার কন্তা বিবাহে হয় কোপের উৎপত্তি । 

লাউড় প্রদেশে হয় ধাহার বসতি ! 

রখ ধু সঃ 

লাউডেতে নবগ্রাম ছিল তার বাস । 

দ্রিবাসিংহ রাজার যাহা রাজত্ব বিলাস ॥ 

তবে কুবের ভা্ধ্যাসহ নবগ্রামে গেলা $” 

লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে ১৩৫৫ শকাৰে শ্রীল অদৈত প্রভু জন্মগ্রহণ 

করেন। একদা! অদ্বৈত প্রভূ বাল্যকালে দিব্যসিংহ রাজার পুন্রসহ ভ্রমণ 

করিতে করিতে দ্েবীমন্দিরে গমন করেন | সে সময় দেবীকে প্রণাম না 

করায় রাজপুত্র প্রতিবাদ করিলে অদৈত প্রন প্রচগ্ুভাবে হুঙ্কার করেন। 

হস্কারের শব্দে রাজপুত্র মূতবৎ মুচ্ছিত হইলে আদৈত প্রা সম্মুস্থ উই- 
পোতায় লুকাইলেন। সংবাদ পাইয়া রাজা দিব্যসিংহ কুবের পাণ্ডিতসহ 

ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন তাঁহারা অ্ৈত প্রভৃকে আহ্বান করিয়া 

সমস্ত বিষ অবগত হইলেন | জটদত প্রভু রাজার দুঃখ নিবারণের জন্ত 

বিষুরপাঁদো'দক প্রদান.করতঃ রাজপুত্রকে জীরিত রুরিঃলন | 

একদা দীপান্বিতা দিবসে রাজা সপার্ষদে উপবিষ্ট আছেন। সে 

সময় অত প্রভু তথায় আগমন করিয়া দেবীকে প্রণাম নী করিলে তাহার 

পিতা কুবের পগ্ডিত প্রতিবাদ করিলেন ৷ পিতাপুত্রে বহুক্ষণ শীল্তচর্চা 

হইল । শেষে পিতার সন্মান রক্ষার্থে অদৈত প্রভূ দেবীকে প্রণাম করিলে 

দেবী অন্তর্দান হইলেন | সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা বিদীর্ণ হইল | 'সভাসদ 

সকলেই আশ্চর্ধ্যাস্থিত হইলেন | অত্যীশ্চর্য্য ঘটন! দেখিষা রাজা 'আদধিতৈর 

শরণ লইলেন। অদ্বৈত প্রভু রাজাকে শ্রীকঞ্চ তজন উপদেশ “প্রদান 

করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে নবগ্রাম হইতে শীস্তিপুরে আগমন করেন । কত 

দিন পরে রাজা পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া “উদাসীনবেশে "শীস্তিপুরে 

আগমন করেন এবং অদ্ধৈতের শিশ্ন গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন পপর" 

বর্তীকালে তিনি কৃষ্ণদীস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন । 
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এই নবগ্রামে অবৈত প্রভু মাতামহ শ্রীমহানন্দ বির তথা বিজয়পুরীর 

পাট । বিজয়পুরী অধৈত প্রতুর মাতামহের পুরোহিতের পুত্র ও অদ্বৈত 

প্রভুর জীবনী লেখকগণের সব্ব আদি । তাহার গুহাশ্রমের নাম মহানন্র 

পুরোহিত । 

তথাহি 'শ্রীপ্রেমরিলাসে _ 

“সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয় । 

পরম পণ্ডিত সব্বগুণের আলয় ॥ 

তার কন্তা লাভাদেবী পরমা খুন্দরী । 

কুবের আচীর্ধ্য সহ বিয়ে হৈল তারি ॥ 

মহানন্দ পুরোহিত একটি ব্রাঙ্মণ ৷ 

লাভাদেবী যারে ভাই বোলে সর্বক্ষণ ॥ 

তথাহি  ভাঅছৈত প্রকাশে 

“সেই গ্রামবাসী আমি ছিলাম পুবনামে । 

মহানন্দের পুরোহিত পিতা গুরুতুল্য মানে ॥” 

আন্দৈত প্রত শান্তিপুরে আগমন করিলে মহানন্দ পুরোহিত অদ্বৈত 

বিরহে গৃহত্যাগ করতঃ লক্ষ্মীপতি পুরীর সমীপে সন্্যাস গ্রহণ করিয়া 

“বিজয়পুরী' নাম ধারণ করেন । এই লাউড় থামে শ্রীল অদৈত প্রভুর 

গৃহপালিত ভৃত্য ও শিল্ত। ঈশানের প্রকটভূমি | ১৪১৪ শকে লাউড় ধামে 

এক দরিদ্র ব্রাক্মাণ কুলে তিনি প্রকট হন | পিতৃকাধ্যে সহায় স্চল সকলি 

নিঃশেয় হইলে অসহায় মাতা পঞ্চম বর্ধীয় বালকপুন্রকে সঙ্গে লইয়। শান্তি 

পুরে অট্বৈত ভবনে আগমন করেন । তদবধি ঈশান নাগর অদ্বৈত গৃহে 

অবস্থান করিতে লাগিলেন । . আজীবন সেবা করিয়া অদ্থৈত প্রস্থুর অস্ত 

দ্বানের পর অদ্বৈতাদেশ পালনের জন্ত দার পরিগ্রহ করতঃ লাউড ধামে 

অবস্থান করেন এবং. তথায় অবস্থান করিয়া আদ্ৈতের প্রেমধর্ম প্রচার 

করেন । 
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১৪৯০ শকাব্দে লাউড ধামে বসিয়া “অদ্বৈত প্রকাশ" নামক গ্রন্থ রচনা 

করেন। 

তথাহি জ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে 

“চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে । 

লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু ভ্ীলাউড় ধামে ॥” 

আান্ায়ণগড়-_নারায়ণগ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া” 

ওয়ালটেয়ার রেলপথে খড়গপুর-জলেশ্বরের মধ্যবন্থী নারায়ণগড় রেলস্টেশন । 

ইহার পনের মাইল দুরে বাসে কাশীয়ান্ডী যাওয়া! যাঁয়। কাঁশীয়াড়ী প্রত 

স্যামানন্দের লীলাভূমি | ইহ! শ্রীমন্মহা প্রহর লীলাভূমি । সন্ন্যাস গ্রহণ 

করিয়া নীলাচলে যাত্রাপথে প্রতু মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগডে পদার্পণ 

করেন। সঙ্গী গোবিন্দ কর্মকার সঙ্গে তথায় ধনেশ্বরের মন্দিরে আগমন 

করিয়। প্রভূত লীল! করেন | 

তথাহি _-শ্রীগোবিন্দ দাসের কড়চা 

নারায়ণগড় পানে চল মোরা যাই । 

সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই ॥ 

আনন্দে মগন পথে চলে মোর গোরা । 

সন্ধ্যাকীলে সেই স্তানে প্ছিন্থু মোরা ॥ 

মারায়ণগড়ে আছে শিব ধলেশ্বর | 

তার দরশনে ধায় হইয়া সত্বর ॥ 

নারায়ণগন্ডের তেহ গ্রাম্যদেব হয় । 

কান্দিতে লাগিল প্রভূ অশ্রধারা বয় ॥ 

“হুর হর? বলি প্রভ্ উচ্চরব করি | 

আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি ॥ 

প্রেমে গদ গদ হয়ে গণ্ডাগডি যায় । 

বসন করঙ্গ গিয়া পড়িল কোথায় । 
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৯ এক ০ 

মহা সাহ্থিকের ভাব আসি উপজিল । 

প্রেমে লোমকুপ দিয়া শোণিত ছুটিল ॥ 

বহির্বাস কৌগীন খসিয়! গেল কতি। 

সে ভাব হেরিতে সেথা আইলা কত“ঘতি ॥ 

বন্জলোক প্রভুর দর্শনে কৃষ্প্রেমে উদ্ধদ্ধ হইল । বীরেশ্বর সেন ও 

ভবানীশঙ্কর নামক ধনী দুইজন চতুদ্দোলায় আরোহণ করিয়া হস্তী ও অশ্ব 

বন্ধ যানবাহন-ও সঙ্গীসহ প্রভুর দর্শনে আগমন করতঃ প্রহর কপালাভে ধন্য 

হন। 

অনগাপুর-_নন্তাপুর বর্দমান জেলায় অবস্থিত । ব্যাপ্ডেল বারহারওয়া 

রেলপথে কাটোয়া-আজিমগঞ্জের মধ্যবর্তী সালার_ ষ্টেশনে নিকট নবহট 

গ্রাম । নবহট বাঁ নৈহা'টা ও উদ্ধারণপুরের মধ্যবর্তী নন্যাপুর গ্রাম | এখানে 

গরু নিত্যানন্দের জামাতা শ্রীমাধব আচাধ্যের জন্মস্থান । মাধব আচাধ্য 

নন্যাপুরবাসী বিশ্বেশ্বর ও ভগীরথ উভয়ে প্রগাট বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন । 

বিশ্বেশ্বরের পত্রী মহালগ্গদী পুত্র প্রসব করিয়া, অল্পদিনের মধ্যে দেহত্যাগ 

করিলে ভগীরথ পত্তী জয়ছুর্গার উপর উক্ত পুত্রের পালনের ভার পড়ে। 

মহালক্ষী মৃত্যুর পর্বে জয়ুর্গার উপর পুত্রের পালনের ভার অপণ করেন। 

পত়ী বিয়োগ ঘটিলে বিশ্বেশ্বর আচাধ্য সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ধ্যাস গ্রহণ 

করেন । জযবর্গা উক্ত পুত্রকে পালন করিতে লাগিলেন । . পরবর্তীকালে 

তিনি নিত্যানন্দ জামাতা শ্্রীমাধর আচাধ্য নামে পরিচিত হন। এইভাবে 

মাধব আচার্য ভগগীরথ আচাধ্যের পালিত পুত্ররূপে নান্যাপুর গ্রামে বদ্ধ 

হন। 

তথাহি _ শ্রীপ্রেমবিলাসে 

নন্যাপুর ভঙ্গীরথ চট্টের আলয় । 

মাধব আচাধ্য নিয়া নন্যা পুরে রয় ॥ 

্রীল্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ১৪৭ 

 নৈছাটা-_নৈহাটা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। গ্রথু শ্তামানন্দের 

লীলাভূমি । প্রভু শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া নৈহাটাতে আগমন 

করত: অর্জ,নীর বাটীতে মহোৎসব করেন । 

তথাহি শ্রীরসিক মঙ্গলে_- 

“জগন্নাথ, দামোদর আর বধুগণে । 

অর্জ,নীর পুত্র শ্যামদাস আদি করি ॥” 

প্রভু শ্যামানন্দ নৈহা'টীতে আগমন করিয়া ইহা দিগকে শিশ্ঠ করেন । 

লাটী-_ নৈহাটী বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বাঁরহারওয়া 

রেলপথে কাটোয়া-আজিমগঞ্জের মধ্যমর্তী সালার ষ্টেশনের নিকট ও 

কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে নৈহাটী বা নবহট গ্রাম অবস্থিত । এখানে 

প্রীল সনাতন গোস্বামী: পাদের পিতৃপুরুষগণের বাসস্থান। সনাতন 

গোম্বামীর পিতা কুমারদেব জ্ঞাতি-বিরোধে এ স্থান ত্যাগ করিয়া বাকলা- 

চন্দ্র দ্বীপে গিয়া বাস করেন । 

তথাহি জ্ীভক্তি রত্বাকরে _ 

“পন্মনাভ জগন্নাথ চরণে স্মরণ | 

শিখরভূমি হোতে গঙ্গাতীরে আগমন ॥ 

নবহট্ গ্রামে আসি গডিল আলয়। 

নৈহাটী বলি নাম যার সবে কয় 

পুরুযোক্তম মূন্তি সদী করয়ে পুজন | 

মহামহোৎসব করে পরমানন্দ মন ॥৮ 

তথাহি - ্রীপাট পর্যাটনে 

“নৈহাটীতে রূপ সনাতন আছিল! নিধ্যাস ॥” 

লান্তুর_ বীরভূম জেলায় অবস্থিত ৷ এখানে বৈষ্ণব কৰি চণ্তীদাসের 

সীপাট । হাওড়া হইতে বোলপুর স্টেশনে নামিয়া বোলপুর-কিন্নাহীর বাসে 
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নান, রে-ঘাওয়া যায় । এখানে শ্রীবাস্ুলী দেবীর মন্দির বিরাজিত। নান 

হইতে বাসে কিন্নাহার যাওয়া রায়। এখানে চন্তীদাস্র সমাধি বিদ্কমান । 

কিন্নাহার হইতে বাসে উদ্ধারণপুর যাওয়া যায়। কাটোয়া-আহমদপুর 

রেলপথে কিন্াহার ষ্টেশন । ষ্টেশন হইতে চণ্তীদাসের সমাধি ৭/৮ মিনিটের 

গথ! 

নৃদসিংহপুর _নুসিংহপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত । প্রন শ্তামা- 

নন্দের লীলাভূমি । এখানে প্রত শ্যামানন্দ কিছুদিন অবস্থান করেন। 

তথাহি -ভক্তি রত্বীকরে__ 

“ভ্রীরসিকানন্দ আদি মহাহ্য হৈল1। 

শ্যামানন্দ নুসিংহপুরেতে স্থিতি কৈলা ॥ 

এখানে প্রত শ্ঠামানন্দ শিল্ঠ উদ্দগুরায়ের এভ্রীপাট । তিনি প্রথমে 

বৈষ্ণব বিদ্বেষী ও মহাদন্তথ্য ছিলেন | পরে শ্টামানন্দের কৃপা প্রভাবে পরম 

বৈষ্ণব হইলেন । 

তথাহি - শ্ররসিক মঙ্গলে 

“নুসিংহপুরে ভূঞ্যা। উদ্দণ্ড সে রায় । 

বৈষ্ণব ব্রা্গণ হিংসা করেন সদায় ॥ 

দ্রব্য লোভে বৈষবে মারে মত্ত হয় ॥” 

এইভাবে কিছুকাল যাপনের পর সহসা একদিন উদ্দগু রায় স্বপ্নাদেশ 

গ্রাপ্ত হন। 

তথাহি_ তত্রেব__ 

“সেই রাত্রে রাজা উদ্দণ্ড শুইয়া ছিল । 

শয়ন করিয়া মাত্র জাগ্রত আছিল ॥ 

হেনকালে এক মহাপুরুষ প্রধান । 

ভুঞ্ার সাক্ষাতে আসি হৈল উপসন ॥ 

শ্যামানন্দ আশ্রয় কয় হৈয়া দৃটচিতে ॥” 

জীভ॥গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ১৪৯ 

সহসা রাজা এপ ন্বপ্নাদেশ পাই চমকিত হইলেন । এদিকে প্রভু 

স্টামানন্দ তাহার ভবনে পদ্রা্গন করিলেন । শ্ঠামানন্দের আগমনে রাজার 

পরম সৌভাগ্যোদয হইল ।  প্রতু শ্যামানন্দ তাহাকে দীক্ষার্পণ করতঃ 
ধারেন্দা হইতে শ্ঠামরায়কে আনয়ন করিয়া তিন দিনব্যাগী মহামহোৎসব 

নুষ্ঠান করিলেন । শেষে উদ্দগু রায় নিজ £ছু্ষম্মের কাহিনী সব্ববসমক্ষে 

ব্যক্ত করিলেন । পুবের্ব কত বৈধুবকে হিংসা করিয়া তাহাদের দ্রব্য অপহরণ 

করিয়াছেন তাহ। দেখাইলেন। লোকদ্বার| গণন| করায় সাদ্ধণত অষ্টাদশটি 

গুধড়ি হইল তাহা! তিনি বৈষ্ঞবদিগকে বিতরণ করিয়া! দিলেন | এইভাবে 

স্থারাজ উদ্ধার প্রাপ্ত হইল | তারপর কতক কাল প্রেম গ্রচার বরিয়া! 

ভু শ্যামানন্দ নুসিংহপুরে উদ্দপ্ড রায়ের গৃহে অন্তদ্দীন হন। প্রত শ্যামানন্ৰ 

চারি মাস তথায় অনুষ্থ ছিলেন |  রসিকানন্দ বিবিধ বিধানে সেবা ও 

চটিকিৎসাদি করিলেন, তাহাতে কিছু ফল হইল ন1| ১৫৫২ শকাব্ে প্রভু 

স্যামাননদ তথ।য় অদর্শন হন | সেই সময় রসিকানন্দের উপর প্রভু শ্ামা- 
নন্দের গণ পরিচালনার ভার ন্যান্ত করিয়া যান । 

রে 

্া ঠে 

ডি 

গ 

পালিাটা- পানিহাটি চব্বিশ পরগণা জেলায় অবহ্থিত। শিয়ালদহ 

রাণাঘাট রেলপথে সোদপুর স্টেশন! তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে 

আপাট বিরাজিত | বারাকপুর স্যামবাজার বাসরুটের মধ্যবর্তী স্থান। 

রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তী দেবীর মহিমত্বে এই পানিহাটি গ্রাম চির 
গৌরবাদ্বিত। ষাহার গৃহে রন্ধনকাধ্যে ীমতী রাধারাণী সবদা বিরাজ 

করেন, 

তথাহি গ্রাচৈতন্য চরিতামুত_ 

প্রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণ 
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জীরাঘর পণ্ডিতের সেবিত শবিগহ 

বৈধবজগতে “র,ঘবের? ঝালি সমধিক প্রসিদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্বগণ 

চাতুম্মাপ্ত উদ্য।পনের জন্ঠ নীলাচলে গন করিলে সেই সময় রাঘব পণ্ডিত 

তিনটি ঝালি লইয়া যাইতেন। এই ঝালির দ্রব্য মহাপ্রঃ সারা বৎসর 

ভক্ষণ করিতেন। ঝালির ভক্ষ্য সামগ্রীর ক্রম এটৈতন্ত চরিতামতের আন্ত 

খণ্ডে ১৯ম পরিচ্ছেদে ছল কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ বিশেষভাবে 

বর্ণন করিয়াছেন । রঘবের ভগিনী দরয়ন্তী দেবী শ্রামনুহা প্রভুর ভোজন 

উপযোগী সমগ্র ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালিতে পূর্ণ করতঃ সাজাইয়া 

দিতেন। আর সেবক মকরধ্বজ করমুন্সি হইয়! নীলাচলে বহন করিরা। 

লইয়া যাইতেন। 

প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের আদেশে প্রেম গ্রগারের জন্য ক্ষেত্র 

হইতে গৌড়দেশে আগমন করত? সববাগ্রে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান 

করেন । এই স্থান হইতে প্রভু নিত্যানন্দ গৌরপ্রেম এচারের বিজয় পতাক। 

উত্তোলন করিলেন । নবাপে শ্রাবাস গুহে গৌরাঙ্গের এশ্বধ্য প্রকাশের 

ন্তায় রাঘব পণ্ডিত কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া প্রভু নিত্যানন্দ এশ্বধ্য প্রকাশ 

করিলেন 

তথাহি শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে - 

“কতক্ষণে বসিলেন খট্রার উপরে । 

আজ্ঞা হৈল অভিবেক করিবার তরে ॥ 

রাঘব পঞ্ডিত আদি পারিষদগণে । 

আহিষেক করিতে লাগিল! সেইক্ষণে ॥ 

সহস্র সহজ ঘট আনি গঙ্জাজল | 

নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল ॥ 

সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি । 

চতুর্দিকে সবেই বলেন হরি হরি ॥ 

সবেই পড়েন অভিষেক মন্ত্রগীত | 

পরম আনন্দে সবে হিল আনন্দিত ॥” 

তারপর দিব্য বসনাদি পরাইয়া প্রভু নিত্যানন্দকে- খট্টায় উপবেশন 

করাইলেন। আপনি শ্রীরাঘব পণ্ডিত ছত্র হস্তে লইয়া গ্রভুর শিরোদেশে 

ধারণ করিলেন । তখন প্রভু রাঘব পগ্ডিতকে বলিলেন, “আমায় কদণ্ধ 

পুষ্পের মাল! অর্পণ কর।” রাঘব বলিলেন, প্রভু -অসময়ে কদনধ পুষ্প 

কোথায় পাইব ? প্রস্থ বলিলেন, 'ভালভাবে বাগানে গিয়া অন্বেষণ কর, 

যদি কোথাও পাও |, তারপর রাঘব প্রভুর আদেশে ঝাগানে অন্রেষণ 

করিতে জাম্বীর বৃক্ষে অসংখ্য কদগ্ধ পুষ্প দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল, হইলেন । 

তখন প্রভুর অলৌকিক এশ্বধ্োের মহিমা দেখিয়া আনন্দে কদন্ব পুষ্গের মালা 

গাথিলেন এবং প্রভুর গলায় সেই মালা অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে 

করিলেন । সেই সময়.স্হসা দমনক পুষ্পের গন্ধে সব্ধবদিক আমোদিত 

হইল। সকলে আশ্চধ্যান্বিতভীবে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লগগি- 

লেন। সহান্ে প্রতু নিত্যানন্দ বলিলেন, 'ভ্রীগৌন্দনুনদর কীর্তন শ্রাবণ 

উদ্দেশে ক্ষেত্র হইতে আগমন করিয়া এই বুক্ষাশ্রয়ে রহিয়াছেন। প্রভুর 

গলায় দমনক পুপ্পের মালা থাকায় তোমরা সেই পুণ্পের গন্ধ পাইতেছ ।' 

প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে সকলে. সঙ্কীর্তন..করিতে আরম্ভ করিলেন । 

জ্ীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্থ পধ্যটন ১৫১ 



১৫5 হরীভ্রীগৌভীয় বৈষ্বতীর্থ প্যটন 

বিবিধ লীল।বিলাস রঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভূ তিন মাস রাঘব ভবনে অবস্থান 

করিলেন । আমক্সহা এত বুন্বাবনে গমন উদ্দেশ্যে গৌডুদেশে আগমনকালে 

৪ 

॥ শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সমাধি ॥ 

জরীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন ১৫৩ 

১৪৩৬ শকান্দে (১৫১৫ খু?) নৌকাযোগে পানিহাণী গ্রামে পদার্পণ করেন । 

গঙ্গার ঘাট হইতে রাঘৰ পণ্ডিত সপার্ধদ প্রভুকে আপনার গৃহে আনয়ন 

করতঃ বিবিধ প্রকারে সেবাদি করিলেন । কত দিনে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা 

ভঙ্গ করিয়া ফিরিবার পথে পুনঃ পানিহাটি গ্র'মে রাঘবের গৃহে পদার্পণ 
করেন। কিছুদিন পরে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপাছলে প্রভু 

নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে ব্রজের পুলীন ভোজন 

লীলার অনুকরণে এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন । শ্রীল রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী প্রভ্ নিত্যানন্দের দর্শন তৎসঙ্গে নিত্যানন্দ কৃপায় আপনার বিষয় 
বন্ধন ছিন্ন করিবার পথ প্রশস্তের জন্য পানিহাটি গ্রামে উপনীত হইলেন । 

তথাহি -শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে _ 
“পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন 
কীর্তরনীয়া সেবক সঙ্গে আর বছুজন ॥ 

গঙ্গাতীরে বুক্ষমূলে পিগার উপরে । 
বসিয়াছে প্রভূ যেন সুধ্যোদয় করে ॥ 

তলে উপরে বু ভক্ত হঞ্াছে বেষ্টিত | 
দেখি প্রস্তর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥ 

রঘুনাথ প্রকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ট হইলে প্রভু করুণা প্রকাশ করতঃ 
তাহার শিরে শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন । তারপর স্সেহে বলিলেন “চোরা 
নিকটে না আসিয়া দূরে দূরে পলাইতেছে, এখন ধরা পাইয়াছি, তোমায় 
দণ্ড করিব | তুমি আমার পারিষদ্গণকে দধি চিড়া ভক্ষণ করাও |” প্রভুর 

বাক্য শুনিয়া রঘুনাথ আনন্দে গ্রামে লোক পাঠাইয়া ভোগের দ্রব্যাদি 
আনাইলেন। চিড়া, দধি, টাপাকলা, চিনি, ঘুত, কর্পুরাদি সহ কুণ্ডতিতে 

ভিজাইয়া প্রত্যেকের সম্মুখে ছুই ছুই মৃৎকুপ্ডিকা ধরিলেন। অগণিত 

লোকের সমাগম হইল । নিতাই বিচিত্র লীলার প্রকাশ করিলেন । 

তথাহি _ তত্রৈব _ 

“একেক জনারে ছুই ছুই হোগলন। দিল । 

দধি চিড়া দুগ্ধ চিডা দুইতে ভিজাইল ॥ 



১৫৪ জরীত্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন আীআীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্ধ্যটন ১৫৫ 

কোন কোন বিপ্র উপরে স্তীন না পাইয়া 

দুই হোলনায় চিডা ভিজায় গঙ্গাতীর গিয়া ॥ 

তীরে স্থান না পাইয়া, আর কতজন । 

জলে নামি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥ 

কেহ উপরে-কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে | 

বিশজন তিন ঠাঞ্জি পরিবেশন করে ॥৮ 

পরিবেশন সমাপ্ত হইলে প্রভু নিত্যানন্দ ধ্যানাযাগে ক্ষেত্র হইতে 
মহাপগ্রন্বকে আনয়ন করিলেন । 

তথাহি - তত্রৈব _ 

“সকল লোকের চি! পূর্ণ ষবে হৈল 

ধ্যানে তবে প্রভু মহীপ্রভুরে আনিল-॥ 

মহাপ্রভু আইল! দেখি নিতাই উঠিলা| 

তীরে লঞ। সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥. 

সকল কুণ্তী হোলনার চিডা একেক গ্রাস। 

মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥ 

হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লয়া 
তার মুখে দিয়! খাওয়ায় হাসিয়া ॥ 

এইমত নিতাই বুলে সকল মগ্ডলে । 
দাড়াইয়া রঙ্গ দেখে বৈঞ্চব সকলে ॥ 

কি করিয়া বেজায় ইহা কেহ নাহি জানে । 

মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥ 

তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে | 

চারি কুণ্ডী আরোরা চিডা রাখিল ডাহিনে ॥ 

আসম দিয়া মহাপ্রভু তাহে বসাইলা । 
দুই ভাই তবে চিডা খাইতে লাগিলা ॥ 

॥ শ্রীদণ্ড মহোৎসব স্থান ॥ 



ক্ীশ্বীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন 

দেখি নিত্যানন্দ গ্রভু আনন্দিত হৈলা 1 
কত কত ভাবাবেশ প্রকাঁশ করিল ॥ 

আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন । 

হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভূবন ॥ 

হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন | 

পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ 
৪ ৯ মি 

আনন্দিত রথুনাথ গ্রভূর শেষ শাএঠ।। 

আীআীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘথ পধ্যটন ১৫৭ 

লাভাদেবী পাদোদক চাহিলে অদ্বৈত বলিলেন, “আপনি মাতা, আপমার 

এই বাক্য পালন করা কখনই সম্ভব নহে। বরঞ্চ যদি আজ্ঞ৷ করেন তাহা 

হইলে সর্ধ্তীর্ঘকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করতঃ আপনার স্নানপানাদি 
করাইতে পারি ।” এই বলিয়৷ স্বপ্পে অন্তদ্ধান করিলে মাতা জাগিয়া 

প্রভাতে স্বীয় পুত্র অদ্বৈতৈর সমীপে সমস্ত স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিলেন । তখন 

প্রভু বলিলেন, “অগ্ প্রভাতে সকল তীর্থকে আহ্বান করিয়া তোমায় 

স্নানাদি করাইব। তীর্থগণ উপনীত হইয়া আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা 

করিলে প্রভু বলিলেন, যথা - 
আপনার গণসহ খাইল বাঁটিয়। ॥ 

এইত কহিল নিত্যাঁনন্দের বিহার | 

চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাতি নাম যাঁর ॥ 

এইমত মহোৎসব অন্তে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যায় প্রভু রাঘব পণ্ডিতের 

দেবালয়ে সম্ধীর্তন আরন্ত করিলেন। রাঘবের গৃহে প্রভৃদ্ধয়ের লীলা ও 

রাঘবের সেবা পরিপাটির এতিহা বৈষ্ব জগতের চিরম্মরণীয় বিষয় । যে 
বটবৃক্ষমূলে এই অপ্রারুত প্রেমলীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল, সেই বটৃক্ষ 
অগ্যাপি শ্রীপাট পানিহারি গ্রামে বিরাজমান রহিয়। প্রভূ নিত্যানন্দের প্রেম 

বিলাসের সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছেন । বর্তমানে সেই স্থান “বৈষ্ণবতলা” 

নামে প্রসিদ্ধ। অগ্ঠাপি জযোষ্ঠ মাসের শুরু! ত্রয়োদশী তিথিতে পুর্ববলীলার 
স্মরণে চিডাদধি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । এখানে শ্রীরাঘব পঞ্জিতের সেবক 
মকরধবজ করের শ্রীপাট । পানিহাঁটির ভবানীপুর ওয়ার্ডে ছাতুবাবু লাটু- 

বাবুর রাগানের পুবের্ধ ও সুখচর যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত । 

পলাতীগ্র“ পনাতীর্থ বর্তমান বাংলাদেশের দ্রীহট জেলার অবস্থিত । 
সুনামগঞ্জ সাবডিভিশনে লাঁউড় পরগণার একটি প্রস্রবন। শাস্তিপুরনাথ 

শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের মহিমার পূর্ণ নিদর্শন | অ+দবত প্রত বাল্যকালে মাতা৷ 
লাভাদেবীর কোলে শায়িত আছেন । লাভাদেবী রাত্রিশেষে স্বপ্রযোগে 

নিজ পুত্রের অপুর্ব বিভূতি দেখিয়া স্বপ্নেই পুত্রের স্তৰ করিতে লাগিলেন 

তথাহি_ ভ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে _ 

তীর্থগণ কহে, প্রভু বৌলাইলা কেনে । 

প্রভূ কহে, এই শৈলে কর অবস্থানে ॥ 

তীর্থগণ কহে ইহা যদি করি বাস। 

বনু পুণ্যস্থানের মহিমা হয় নাশ ॥ 

গ্রহ কহে মোর বাক্য না হৈব অন্যথা । 

আসিবা বৎসরে একদিন সবে হেথা '॥ 

তীর্থগণ কহে প্রভু করহ নির্ণয় । 

কোনদিন এ পর্বতে হইব উদয় ॥ 

প্রভূ বৈল, মধু কৃষ্চা ত্রয়োদশী যোগে । 

সকলে আসিবা পণ কর মোর আগে ॥ 

তীর্থগণ কহে, মোরা সত্য কৈল পণ । 

তব ভ্তরীমুখের আজ্ঞা না হব লঙ্ঘন ॥ 
তদবধি পনাতীর্থ হৈল তার নাম | 

পানাবগাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম ॥ 
প্রভু কহে তীর্থগণ যাই শৈলোপরে | 

ঝরণারূপে রহ মোর বাক্য অনুসারে ॥ 
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তীর্ঘগণ প্রভূ আলতা ক্ধিযাণ্থীকার | 
পরত উপরে যাঁঞা করিলা বিহার 

এইভাবে পনাতীর্ঘ সৃষ্টি হইল |. অদ্বৈত (প্রভুর আদেশে তীর্থগণ 

পর্বত উপরে ঝরণা আকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তারপর অদৈত 

প্র মাতাকে সঙ্গে লইয়। পর্বত, সমীপে) উপনীত হইলেন। . মায়ের 
প্রত্যয়ের নিমিত্ত পর্বত সমীপে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া হরিধ্বনি করিতেই 
ঝরঝর করিয়া সজোরে জল ঝরিতে লাগিল । প্রভু বলিলেন সর্বদা এই 
ভাবে জল পড়িবে । শঙ্খ ঘণ্টা বাজা ইয়া হরিধ্বনি করিলে অধিক পরিমাণে 

জল ঝরিবে। তখন লাভাদেবী আনন্দে অবগাহন করিলেন । আ্ীনকালে 

বিভিন্ন রঙের জল দর্শন করিয়া তীর্থের স্বরূপত্ব সম্যক উপলদ্ধি করিলেন। 

এইরূপে লীলারঙ্গে আদৈত গগ্রভূ-পনাতীর্ন স্প্রি করিলেন ।  বারুণী যোগে 
স্নান করিলে বহু ফল হয়: 

পল্পপলী _ এখানে ঠাকুর, নরোত্তমের শিধা রাজা নরসিংহদেবের 

শ্রীপাট। 

তথাহি _ভ্রীঞ্ণেমরিলামেল-১৯-বিল।স 

“নরোদ্মের -স্বগণ-নরসিংহ রায়। 

অতি দূরদেশ-পদ্ধপল্পী রাস হয় ॥ 
গঙ্গাতীরে নগরী ষেই-অতি মনোরম | 

৷ 'পুত্রসম ন্েহে প্রজা করয়ে পালন ॥” 

পকপল্লীর রাজ৷ নরসিংহদেবের সভাপগ্ডিত ছিলেন গৌরাঙ্গ পার্ধদ স্বরূপ 
দ্ামোদরের ভ্রাতুপপুত্র গু-্্রীজীব গোস্বামী স্থানে পরাক্ভীত দিগ্ভিজয়ী পপ্তিত 

শ্রীরপনারায়ণ। খেতুরীতে ঠাকুর নরোন্তগের অতান্ভূত প্রভাবে ঈর্ষান্থিত 

রাজপগ্ডিতগণ ঠাকুর মহাশয়ের : প্রভীবকে" কুপন কৰ্ধিবারজন্য রাজাকে 

উদ্ধ-দ্ধ করেন। পণ্ডিতগণের চাঁপে বাধ্য ইয়া রাঁজী নরসিংহদেব পণ্ডিত 
মণ্ডলী সমভিব্যবহারে খেতুরী পথে রওনা হইলেন ৷ পথে কুমারপুরে উপ- 
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নীত হইলে রামচন্দ্র কবিরাজ-ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবন্তার সমীপে পণ্ডিতগণ 

পরাভূত হন | তখন রাজা পণ্থিতমগ্ডলীসহ ঠাকুর 'নরোত্তমের শিত্যতব গ্রহণ 
করিলেন। রাঁজপত্বী বূপমালাও ঠাকুয় নরোন্তমের, নিকট দীক্ষা গ্রহণ 

করেন। পরবর্তীকালে রাজা-নরসিংহ ঠাকুর -নরোত্তমের অন্তরঙ্গ শি্বে 
পরিণত হন। রাজা নরসিংহ-বাংলাভাঘাঁয় বু সঙ্গীত রচনা! করেন । 

পাক্রমাজযাটি__পাকমাল্যাটি মেদিনীপুর জেলায় জাডাগ্রীমের নিকট 

অবস্থিত, এখানে, -গ্লীঅভিরাম গেগপাল: শিয্য, শ্রীগুলফ্যা!-লারাঁয়ণের 

ন্রীপাট। - ক 
তথাহি--গ্রীঅভিরাম শীখা নির্ণয়ে 

“পাঁকমাল্যাটিতে গুলফ্যা নারায়ণ ৮ 

. পাছপাড়া_-পাছপাড়া .সাম্তরত; বাংলাদেশে, রাজশাহী জেলায় 
অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্বমের শি্কা বিপ্রদাসের শ্রীপাট। ঠাকুর 
নরোত্তম বিপ্রদাসের ধান্যগোলায় রীগৌরাঙ্গ মুক্তি প্রাপ্ত হন। 

তথাহি_শ্রীপ্রেমবিলাসে -২০ বিলাস -_ 

“আর শাখা ।রিপ্রাদার়-নাম“মহাভীগ | 

যার ধাল্গোলায়। গৌরাঙ্গ হৈলযা লাভ ॥ 

র্ র 

তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয় । 

পাঁছপাড়া গ্রাম হয়'তাহার আলয়॥” 

তথাছি _-ভ্রীভক্তি রত্ধীকরে _ ১০ 'রতঙ্গে__ 

“গোপালপুরের সন্িধানে কষুত্র গ্রাম । 

তথা বৈসে ভাগাবস্ত বিপ্রদাস নাম ॥ 

ধান্ত সর্বপাদি গোলা তার গুহান্তরে | 
থা সর্পভয়ে কে যাইতে না পারে ॥ 



১৬৭ জ্রীপ্রীগৌডীয় বৈষ্বতীর্ঘ পধ্যটন 

“সর্গাধিকারের কেহ না বুঝে কারণ । 

মন্ত্রোষধি কৈলে সর্গ গর্জে অনুক্ষণ ॥ 

না জানি শ্রীঠাকুরের কিবা হৈল মনে | 
রজনী প্রভাতে শীভ্র গেলা সেইখানে ॥ 

বিপ্রদীসআসি কৈল চরণ বন্দন | 

অতি দীন হীন হৈয়! কহে কি কাঁধ্যাগমন ॥৮ 

শ্রীপাট খেতুরীতে ঠাকুর মহাশয় অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপনে 

বাঞ্থা করিলে স্বপ্নে ছয় বিগ্রহ দর্শন দিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন । প্রভাতে 

কারিগর আনিয়া বিগ্রহ নির্মান আরম হইল । কিন্ত গৌরাঙ্গ বিগ্রহ 

কারিগরগণের শত চেষ্টা সত্বেও আও্ঞানুসারে হহল দা । তখন ঠাকুর 

মহাশয় চিন্তাযুক্ত হইলে ন্বপ্ধে গৌরচন্্র দর্শন প্রদান করিয়া বলিতে 

লাগিলেন। যথা - * 

তথাহি_ ত্রেব- 

“সন্ন্যাসের পুর্ব আমি নিজ মুক্তি নিরমিয়া | 
কেহ নাহি জানে রাখি গঙ্গায় ডুবাইয়া ॥ 

তুমি মোর প্রেমমৃত্তি তোরে করি অনু গহ। 
বিপ্রদাসের ধান্তগৌলায় রেখেছি বিগ্রহ ॥ 

স্্নাদেশ পাইয়া ঠাকুর মহাশয় বিপ্রদীসের ভবনে গমন করতঃ নিজ 

অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । তখন বিপ্রদাস বলিলেন, প্রভু বহুদিন 

যাবৎ এ ধান্তগোলার সমীপে সর্পভয়ে কেহ যাইতে পারে না। আপনি 

কিছুতেই এঁ স্থানে যাইবেন না মহাশয় বলিলেন, “ভয় নাই, আমার 

গমনে সর্গগণ পলায়ন করিবে ৷" তাহাই হইল, ঠাকুর মহাশয় ধান্যগৌলা 

সমীপে গমন করিলে সর্পগণ অন্তর্ধান হইল, প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গদেবকে 

লইয়া বাহির হইলেন । 

শ্রল্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘথ পর্যটন ১৬১ 

তথাহি -শ্রীক্তি রত্বাকরে-- 

“এত কহি বৃহৎ গোলাদ্ীর উদধাটিতে । 

সর্প অন্তর্দীন সবে দেখিল সাক্ষাতে ॥ 

গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্ত্রীগৌরাজসুন্দর | 

ক্রোড়ে আইলা হৈল সবর্ব নয়ন গোচর ॥ 

প্রিরাসহ ক্রোড়ে লইয়া শ্রীগৌরনুন্দরে | 
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইল। বাসাঘরে ॥ 

এইভাবে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকট হইলেন । 'বিপ্রদাস সবংশে 

মহাশয়ের চরণে পড়িলেন ৷ পত্রী ভগবতী পুর্রদ্ধয় যছুনাঁথ ও রমানাথ সহ 

বিগ্রদাস মহাশয়ের শরণ লইলেন। এইভাবে পাছপাড়া গ্রামে বু 

অপ্রাকৃত লীল! সংঘটিত হইল । 

পাটলা_-এখানে প্রীঅভিয়াম গোপালের শিষ্য শ্রীলক্্দীনারায়ণের 

শ্রীপাট। 9 ] 

তথাহি--আভিরাম শীখা নির্ণয়ে_ 

“পাটলা গ্রামেতে বারী শ্রীলঙ্্মীনারায়ণ 

পাতাপ্রা্_ পাতাগ্রাম বর্দামান জেলায় অবস্থিত। শ্রীপাট দেন 
হইতে ( দেন দ্রষ্টবা ) এক পোয়! পথ  বর্দমান পুরশুড়ি বাসে এখানে 

যাওয়া যাঁয়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিল্প ্রীবিদুরবরন্মচারীর শ্্ীপাট। 
এখানে শ্রীগোগীনাথ দেবের সেবা বিরাজিত | কাপ্তিকী শুক্লা নবমী ও 

দশমীতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় | 

তথাহি-ল্লীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে 

'পাতাগ্রামে বিদুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার ? 

-পাজাগড়-_পানাগড় বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দামান-দুর্গাপুরের 

মধ্যে পাঁনাগড় ষ্টেশন | এখানে রামাই পপ্তিতের শিশ্যয শ্রীহরিদাসের 

প্্রীপাট | হরিদাস গ্রতূর আদেশে অন্ধ তিলক ধারণ করেন । 
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তথাহি_বংশীশিক্ষা 

“ঠাকুর হরিদাস বাঁ -পানাকিরে)-' 

প্রভুর আজ্ঞা বিচে! তিলকাদ্র-ধরে |” 

তথাহি _্রীমুলী বিল।সে «- 
প্রভুর আভ্ঞামতে শেষে পানাগ়ে বাস ৮ 

পালপাড়া_পালপাড়া নদীয়া জেল।য় অবস্থিত । শিয়ালদহ-রাণাঘাট 

রেলপথে পালপাড়া ষ্টেশনে নামিতৈ হয়। এখানে দ্বাদশ গোপালের 

অন্যতম শ্লীষহেশ পঞ্চিতের-শ্রীপাট 1; 

ভুথাঠি বংশীশিক্ষা 

“মহেশ পণ্ডিত বন্দ ভ্রীনুবাভনাম 

পালপাড়। গ্রামে ধার হইল বিশ্রাম ৮” 

ক্্ীমহেশ পঞ্থিতের সেবিত বিশ্রহ 

প্রীমহেশ পণ্ডিতের সেবিত ঈ ইনিতাই-গৌরাঙ্গ ষ্টেশনের সন্পিকটবর্ী 

বিরাঁজিত ৷ ভীহার অনতি দূরে ল্রীমহেশ পণ্ডিতের সমাধিটি-জীর্ণ অবস্থায় 

বিছমীন 7 সঙ্গাধির নিকটে একটি পুরাতন বিষুমন্দির বিরাজিত |. তথাস্ত 

অধুনা কালিমৃন্তি পুজিত হইতেছে 

শ্রীপ্রীগৌড়ীয় -বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন ১৬৩ 

পিছলদ্বা- পিছলদা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত । হাওড়া ষ্টেশন 

হইতে হাওড়া-খড়গপুর রেলপথে বাগনান ষ্টেশনে নামিয়া বাগনান হইতে 

গাদিয়াড়া (এল/বাসে),গামী বাসে গুঞ্জারপুর ষ্টপেজে নেমে দক্ষিণ-পশ্চিমে 

এক মাইল পথ (রিক্সা বা! হেঁটে) পিছলদহ মন্বির আছে । ১৪৩৬ শকাব্দ 

নমনমহা প্রভূ বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্যে গৌড়দেশ পথে আগমনকালে ওর 

দেশাধিপতির প্রদত্ত নব্য নৌকারোহণে সপাধদে এখানে আগমন করেন । 
ওট্ট দেশাধিপতি দশ নৌকা সৈম্তাসহ মন্ত্রের নদীর পারে স্বীয় রাজত্বের 

পিছলদাঁ পর্যন্ত সঙ্গে আসেন। প্রভু এখান হইতে উক্ত নৌকারোহণে 
পানিহাটী গ্রামে আসেন. 

তথাহি - জ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে _ 

“মন্ত্রেশ্বর ছুষ্টনদে পার করাইল । 

পিছলদ! পধ্যন্ত (সেই যবন.আইল ॥ 

তারে বিদায় দিল প্রভু-সেই- গ্রাম হৈতৈ। 
সেকালে তার. প্রেম চেষ্টা না পারি বণিতে ॥” 

এখানে হাটুগাড়া মহাপ্রভুর মুির পাশে তমাল বৃক্ষ রহিয়াছে, দৌলে 

বিরাট উৎসব হয়। / 

প্রেমতলী - প্রেমতল্রী রাজশাহী জেলায় অবস্থিত । শিয়ালদহ- 

লালগোলা রেলপথে লালগোলা স্বাট নামিতে হয় | তথা হইতে: গ্ীমারে 

পার হইয়া প্রেমতলী যাওয়! যায়। এখানে নিত্যানন্দের প্রকাশমৃন্তি ঠাকুর 

নরোত্তমের প্রেম প্রাপ্ডির স্থান। এই স্থানে প্রভুর রক্ষিত প্রেমধন প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন সেইজন্য সেই স্থানের'নাম 'প্রেমতলী”| প্রন নিত্যানন্দের 

প্রেমরক্ষণ বিষয় খেতুরী দ্রষ্টব্য। ইহার অনতিদুরে শ্রীপাট খেতুরী 

অবস্থিত । ঠাকুর নরোত্তম খেতুরীতে প্রকট হইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে 

একদা রজনী প্রভাতে একাকী পদ্মা্সানে গমন.করিলেন | জলম্পর্শমাত্রই 

পল্মাদেবী স্বরূপ ধারণ করিয়া! তাহার পরসম্মুখে আবিসভূতি হইলেন এবং 



১৬৪ ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্ঘ পধ্যটন 

করফোড়ে প্রভু নিত্যানন্দ কর্তৃক প্রেমরক্ষণ কাহিনী বর্ণন করিয়া সে প্রেমধন 

অমর্পণ করেন । 

তথাহি__শ্রীপ্রেমবিলসে ১৭ বিলাস - 

“পন্নাবতী কহে তুমি রাখিবা ইহা কতি। 

খাইলে মন্ততা হবে শুন মহামতি ॥ 

পদ্মাবতী স্থানে প্রেম হাত পাতি লৈল1। 
তৃষণাতে আকুল দেহ ভক্ষণ করিলা ॥ 
ভক্ষণ মাত্রেতে হেম হৈল গৌরবর্ণ। 

হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেমে হৈল পূর্ণ ॥৮ 

ঠাকুর নরোত্তম প্রেমপ্রাপ্ত হইয়া প্রচণ্ড হ্কার গর্জন সহকারে পদ্মাঘাটে 

নৃতযগীত আরন্ত করিলেন । এদিকে তীর পিতামাতা! পুত্রের বিলম্ব দেখিয়া 

পাত্রমিত্র সহ*্অন্বেষণে তথায় আসিয়া সহস| তাহাকে চিনিতে পারিলেন 

না। প্রেম প্রাপ্তির পর নরোক্তমের বর্ণান্তর ঘটায় কেহ তাহাকে চিনিতে 

পারিলেন না | কতক্ষণ পরে বাহ্ম্মুতি হইলে ঠাকুর নরোত্তম পিতামাতাকে 

প্রণাম করিলেন। : তখনই পিতা-মাত। নিজ পুত্রকে চিনিতে পারিয়৷ তথ৷ 

হইতে গৃহে আনিলেন। এইভাবে প্রেমতলীতে অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ, 

ঘটিল। 

(পাপ্রারি্জা_ এখানে শ্রীন্সিংহ চৈতন্যের শ্রীপাট । 

তথাহি--শ্রীপাট নির্ণয়ে 

“গৌড়ের ভিতরে. এক পোখুরিয়া নামে গ্রাম । 

নৃসিংহ চৈতন্থ দাসের সেবা! শ্রীবন্দাবনচন্ত্র নাম॥” 

ফ 
ফ্লুলিয়া ফুলিয়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত ৷ শিয়ালদহ-শাস্তিপুয় 

রেলপথে শিয়ালদহ স্টেশন হইতে রাণ।ঘাট হইয়া শাস্তিপুর লাইনে ফুলিয়া 

শীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন ১৬৫ 

ষ্টেশন । তথা হইতে এক মাইল নামাচাধ্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। 
ফুলিয়া নামকরণ সম্পর্কে অদ্বৈত মঙ্গল যথা 

“তুলসী পুজার ফুল দূরে ফেলে নিয়া 
সেই স্থানে গ্রাম হইল নাম ফুলিয়া ॥৮ 

অদ্বৈত প্রত শীস্তিপুর অবস্থান করিয়া যখন গৌর আগমনের জন্ 
তপস্তা করিতেছিলেন সে সময় ফুল্লবাটি গ্রাম হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া পুজা 
করিতেন। পুজার পুষ্প যেখানে ফেলিতেন সেই স্থানের নাম ফুলিয়া হয়। 
ফুল্লবাটি নাম হইতে সম্ভবত; ফুলিয়া নাম হয়। অদ্বৈত এখানে দ্বাদশ 
বৎসর অধ্যয়ন করেন । 

তথাহি--্রীঅদৈত মঙ্গলে 

“ফুল্লবাটি গ্রাম হয় শাস্তিপুয় সমীপে । 

শান্ত নামে বিপ্র রহে বিষ্ভার প্রতাপে ॥ 

বহুত শিশ্য পড়াতেন বসি গঙ্গাতীরে | 

পাণ্ডিত্য প্রকাশ করি ভক্তির বিচারে ॥ 

তথাহি _জরীপ্রেমবিলাসে - 

'শাস্তিপুর নিকট ফুল্লবাটি গ্রাম 
শান্তাচাধ্য নামে এক পণ্ডিত মহোগ্ুম ॥? 

তথাহি _শ্রীঅদ্দৈত প্রকাশে 

পূর্ণবাটি গ্রামে শীঘ্রগতি উত্তরিলা | 
শাস্তমৃত্তি শান্ত দ্বিজবরে প্রণমিলা ॥ 

ফুল্পবাটিকে অদ্বৈত প্রকাশে পূর্ণবাঁটি বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 

আদৈত প্রভূ শাস্তাচার্য সমীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়! প্রভূত অপ্রাকৃত 

লীলা করেন । 



১৬৩ রীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্ধাটন, 

তথাহি _শ্রীঅদ্ৈত প্রকাশে 

“একদিন শুন এক অদ্ভুত কথন | 

স্ানে গেলা শান্ত দ্রিজ লঞা ছাত্রগণ ৪ 

গঙ্গাসহ লগ্ন আছে বড় এক বিল 

কন্টকাদি হয় তহি অগাধ সলিল । 

তার মাঝে এক পদ্ম দেখিতে জুন্দর | 

তাহার স্ গন্ধে পুর্ণ দিগদিগন্তর ॥ 

কালসর্পগণ তাহা করযে বিহার | 

সেই পদ্ম আনিবারে শকতি কাহার 

বেদান্ত বাগীশ হণসি কহে ছাত্রগণে 

কেবা শক্তি ধরে এই কমল চয়নে ॥ 

পড়্য়াগণে কহে আনিবারে সাধ্য নাঞ্ি। 

প্রভু কহে আজ্ঞ। পাইলে মুই না! ডরাঞ্জি ॥ 

ছ্িজ কহে কণ্টক ইথে আর আছে সর্প। 

এই সুদর্গমে যাইতে না করিহ দর্প ॥ 

এত শুনি প্রভূ মনে ইঘৎ হাসিয়া । 

পরে পদ্মে পদ দিয়া চলিলা। ধাঞিওয়া ॥ 

সেই প্রফুল্লিত পঞ্ করিয়া চয়ন । 

ভক্তি করি গুরুদেবে করিলা। অর্পণ ॥” 

॥ 

এইভাবে ফুল্পবাটা গ্রামে শাস্তাচাধ্য স্থানে বিষ্ঠা অধ্যয়ন রঙ্গে প্র 

প্রীঅদ্দৈত এই অপ্রাকৃত লীলা করিলেন। লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ 

রাজ্যত্যাগ করিয়া শাস্তিপুরে আগমন করতঃ অগ্গৈত প্রভুস্থানে দীক্ষা 

গ্রহণ করিয়া ফুল্লবাটা গ্রামে গিয়া বাস করেন। 

তথাহি- শ্রীঅদ্ৈত প্রকাশে - ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 

দকৃষ্ণদাস কহে তুউ দয়'র সাগর । 

মে পাষণ্ডে উদ্ধারিল। বড় চমৎকার ॥ 

স্ীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘথ পধ্যটন ১৬৭ 

এবে আঁজ্ঞা.কর মোরে বিরলেতে যাও । 

কুষ্ণনাম জপি সদা! পরাঁণ জুড়ীও ॥ 

এত কহি ক্ুরধনী তীরে উত্তরিয়! | 

কিছুদিন বাঁস কৈলা ঝুপড়ী বান্ধিয়া ॥ 

বু পুণ্পোগ্ঠানে সুশোভিত কৈলা বাটা। 

তদবথি গ্রামের নাম হৈল ফুল্লবাটা &৮ 

অদ্দৈত প্রভু রাজা দিব্যসিংহের নাম কৃষ্ণদাস রাখেন । ক্ষ্দাস এই 

ুল্লবাটী গ্রামে ১৪০৯ শকাব্ধে শ্রীবাল্যলীলা স্তর নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় 

রচনা করিয়া অদ্বৈত প্রতুর বালাফাল হইতে লীলাকাহিনী জগতে প্রচার 

করেন । 

কষ্ণদাসের ফুল্পবাঁটা হইতে পুষ্প আনিয়া নিত্য. অদ্বৈত প্রভু অর্্চন 

করিতেন। 

তথাহি - ল্লীঅদৈত মঙ্গলে 

ফুল্লবাটা গ্রাম হয় প্রভুর পুপ্পোগ্ঠান | 

'স্থল কমল নিত্য আইসে হইয়ে যেন জ্ঞান ॥ 

কৃষ্ণদাস আনি ধরে গ্রভূর দক্ষিণে । 

একে একে ধরি প্র দেন গঙ্গাজলে !” 

হরিদাস ঠাকুর চান্দপুর হইতে শাস্থিপূরে আসিয়া অনৈত প্রভুর 

স্গিত মিলন করতঃ ফুলিয়ায় গঙ্গা্তীরে ঝুপন্ডি করিয়া! অবস্থান করিতে 

লাগিলেন। ফ,লিয়া নিবাসী রাঁমদাস' নামক এক বিপ্র তাহার পদীশ্রয় 

করিয়া নির্জনে এক গোফা করিয়ী দেন। হরিদাস তথায় অবস্থান করিয়া 

ভজন করিতে লাগিলেন । তথায় মায় হরিদাসকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া 

তাঁর স্থানে ক্র গ্রহণ করেন । এখান হইতে হরিদাসকে. লইয়া যবন 

রাজা বাইশ বাজারে প্রহার করেন । শেষে হরিদাস অলৌকিক এষ্বধর্য 

প্রকাশ করিয়া যবনগণের মতি শুদ্ধ করেন। এখানে বিষধর প্রভাবে 

জর্জরিত ভক্তগণ জানাইলে হরিদাসের বাক্যে গোফা হইতে সর্প আপনি 
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চলিয়া ঘায়। এইভাবে হরিদাস প্রভুত অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়া 
ফুলিয়! গ্রামকে মহামহিম তীর্ঘে পরিণত করেন |  ফুলিয়ার গঙ্গাঘাটেই 

অদ্দৈত প্রভুর বিবাহ হয়। নারায়ণপুরবাঁসী নৃসিংহ ভাছুড়ী শ্রী ও সীতা! 

নামক ছুই কন্তা লইয়া ফুলিয়ার ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া অবস্থান করেন এবং 

তথায় বিবাহকাধধ্য অনুষ্ঠিত হয় । 

তথাহি-_শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে _ 
“ণঙ্গাতীরে যাত্র! করি নৃসিংহ ভাছুড়ী । 

ফ,লিয়ার ঘাটে আইল মৃত্যু শঙ্কা। করি ॥ 
স নি ১৪ 

ক,লিয়ার ঘাটে গঙ্গাতীরে সমাজ করিল । 
সেইখানে কন্াদীন ভাছুডী করিলা ॥ 

বিবাহের ক্রিয়া শান্সে যে কিছুই হয়। 

সেইখানে সকল করি ঘরে তবে যায় ॥ 

্রীমন্মহাপ্রতু সন্দ্যাস গ্রহণের পর রাঢদেশ ভ্রমণ করিয়া ফ,লিয়ার 

হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন. করেন। . তথা হইতে শীস্তিপুরে 

উপনীত হন । 

তথাহি _টচতন্য ভাগবতে_- 

“নিত্যানন্দ পাঠাইয়! শ্রীগৌর জুন্দর | 

চলিলেন মহাপ্রভু ফ,লিয়৷ নগর ॥” 

মহাপ্রভু সন্যাস করিয়া শীস্তিপুর আগমনকালে এক অলৌকিক 

লীলার প্রকাশ করেন।  মহাপ্রভৃকে নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে আনিলেন ৷ 

ইতিপূর্বে আচাধ্যরত্বকে শীস্তিপুর পাঠাইয়া সংবাদ দিয়াছেন । . অদ্বৈত 

প্রভু নৌকা লইয়া গঙ্গাঘাটে উপস্থিত হইলেন । অনৈত আচার্ধাকে দেখির! 

মহাপ্রভু ভীবাবেশ বশতঃ প্রথমে আশ্চর্ধ্য হইলেন | শেষে গঙ্গাতীরে নিজ 

আগমন জানিয়া বলিলেন, নিতাই আমাকে যমুনা ভ্রমে গঙ্গায় ক্লানাদি 

করবইয়াছেন 1” তখন অদৈত প্রভু বলিলেন । 

শ্রীল্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্যটন 

তথাহি - শ্রীচৈতন্ত চরিতীমুতে- 

“প্রভু কহে, নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিল | 

গঙ্গাতে আনিয়া মোরে যমুনা কহিল ॥ 

আচাধ্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন। 

যমুনণতে জান তুমি করিলা৷ এখন ॥ 

গঙ্গায় যমুনা! বহে হঞ্া একাধার | 

পশ্চিমে যমুনা! বহে পূর্বে গঙ্গাধার ॥ 

পশ্চিম ধারে যমুনা বহে তাহা কৈলে সান।” 

এইরূপ লীলা করিয়া প্রভু শাস্তিপুরে গমন করেন।.. এই লীলা 

ফুলিয়ার. কৌন গঙ্গার ঘাট কিনা! ঝিচার্ধ্য | কারণ চৈতন্ত ভাগবতে ফুলিয়ায় 

ঠাকুর হরিদাসের স্থান হইতে প্রতু শীস্তিপুরে গমন করেন| আর শ্রীচৈতন্ত 

চরিতামৃতে ফুলিয়ার নামোল্লেখ নাই।  এতদিবয়ে শ্রীচৈতন্ত চন্দরোদয় 

নাটকের বঙ্গান্ুবাদে প্রেমদাসের বর্ণন - 

“আদৈত বলেন প্রভূ যাতে কৈলে স্বান। 

ভাগীরথী গঙ্গা ইথে দেখ বিদ্যমান ॥ 

ইহণর ওপাঁর শাস্তিপুর মোর ঘর | 

এত শুনি বাহ্য পাইলেন বিশ্বস্তর ॥ 

ফুলিয়ায় প্রভু নিত্যানন্দে পুত্র বীরচন্দ্রের জামাতা পীর্ব্বতীনাথ 

মুখার্জার ভ্রীপাট। | 

তথাহি _ ভ্রীপ্রেমবিলাসে _ 

“দুহিতার নাম হয় ভূবন মোহিনী | 

ফুলিয়ায় মুখুটি পার্ববতীনাথ স্বামী ॥৮ 

হরিপুর - ফরিদপুর ঠাকুর নরোপ্তমের শিলা শ্রীমুকুট মৈত্র ও 

স্রীনিবাস আঁার্যের শিপ প্রীরামচন্দর চক্রবর্তীর শ্রীপাট। 
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তথাহিনকভ্রীপ্রেমবিলীসেন? 

“আর শিষ্য মুকুট মৈত্র: সর্বলোকে জানে । 
ফরিদপুর বাড়ি তার কহে সর্ধবজনে ॥” 

তথাহি শ্রীরসকল্পী 
«আচার্ষোর প্রি রামচন্দ্র চক্রবর্তী ঠাকুর । 

গঙ্গাপার গ্রাম নাম ফরিদপুর ।” 

শ্রীমন্মহাপ্রভূ বিদ্যাবিলাস বঙ্গে বঙ্গদেশে গমন. করিয়া ফরিদপুরে 

পদার্পণ করেন। 

ফতেক্জাবাদ * কতেয়াবাঁদ!?ঘশৌহর' জেলায়: অবস্থিত। এখানে 

প্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর পিউভূমি । সনাতন গোস্বামীর পিতা কুমার- 

দেব'বাকলা চন্দ্র্বীপে বাসস্তান নির্দমান:কিয়া যাতায়াত কারণে ফতেয়ারাদ- 

বাসগৃহ নিম্্ান করেন । 

তথাহি_- 

“যশোহর ফতেয়াবাদ নামেতে গ্রাম | 

গতায়াত হেতু তথা গড়িল এক ধাম ॥ 

'গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ” মতে বর্তমান ফরিদপুরের পুরাতন নাম ফতেয়া- 

বাদ॥ -কুমারদের বর্তৃমান -চেঙ্গরীয়পরগণার অন্তর্গত-প্রেমভাগ (পন্মুভাগ) 

গ্রামে বাস করিতেন । চেঙ্গরীয় স্টেশন হইতে প্রেমভাগ এক মাইল-পশ্চিমে 

অবস্থিত । 

শ্রাম্নপাড়া- বাদ্ঘপাঁড়া বর্ধমান জেলায় অবস্থিত । ব্যাণ্ডেল বার” 

হারওয়া লুপ 'রেলপথে'কীলনার পরবন্তাঁ বাঞ্মাপাড়ান্টেশন। স্টেশনের-দেড় 
ক্রোশ পশ্চিমে শ্রীরামতই'পণ্ডিতের-ভ্রীপাট বিরাজিত,। স্ীরামাই -পঞ্জিত 

রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ১৭১ 

এখানে স্ত্রীরামকানাই সেব! স্থাপন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ধদ শ্ীবংশী- 
বদনের পুত্র চৈত্নাদাস |. তাহার জোস্ঠপুত্র রামাই পণ্ডিত । শ্রীমন্সিত্যানন্দ 

প্রভূর.পত্রী ্ রীজাহুবাদেবীর পালিত পুত্র । শ্রীজাহুবাদেবী; বৃন্দবিনে 

গমন করিয়া শ্রীগোপীনাথদেবের মন্দিরে অন্তর্ধান করিলে রামাই পণ্ডিত 

বিরহে অত্যন্ত বিহ্বল. হইয়া পড়েন, | সে সময় শ্রীরাম স্বগাদেশ প্রদানে 

প্রকট হন। 

তথাহি_বংশীশিক্ষা _ 

“অরুণ,উদয়কা'লে তীর্থ, পরসবন্দূনে | 
জান. করিবারে, প্রভু করেন গমনে ॥ 

ন্লামকালে কষ্ণরাম_্রীমূত্িযগল । 

প্রভু রামচন্দ্র কোলে ভাসিয়! লাগল ॥ 

সেই ছুই মুদি বক্ষে করিয়া ধারণে। 
উপনীত হৈলা! প্রভু মদন মোহনে ৰ 

এইভাবে বিগ্রহদয় প্রাপ্ত হইয়া. ভ্রীমদনমোহন দেবের মন্দিরে স্থাপন 

করতঃ অভিযেক-মহোৎসবাদি করেন এবং কাম্যবনে গমন করিয়া শ্রীজাহুবা 

দেবীর-গ্রাদেশ প্রাপ্ত হন। তখন জীবিগ্রহদয় লইয়া গৌঙদেশে আগমন: 

করেন,। 

তথাহি- তীব্রেব._ 
“আস্থিকার পশ্চিমেতে ছুই-ক্রোশ পরে । 

এক মহারণা যাঁহে ব্যান বাস করে ॥ 

নদীর দক্ষিণ তীরে সেই বন-হয়| 

সেনদীর নাম শ্রীবালুকাময়ী-কয় ॥ : 

সেই মহারণ্যে গ্রভূ রামাই;গোসাঞ্ি। 
উত্তুরিলা সঙ্গে লয় কানাই বলাই ॥” 

প্রভু রামাই,এমএ করিতে করিতে, এইস্থানে উপনীত হইয়া নদীজলে 
নান তর্পণাদি করিলেন। কতক্ষণ বিশ্রামের পর অন্ত যাইবার ছা 
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করিলে স্ত্রীবিগহণ্ঘয় ঝলিলেন, “আমরা এ স্থান ছাড়িয়া যাইব না। (্রীন্তী 

নিতাই-গৌাঙ্গ লীলাকালীন কুলীন গ্রামে যাত্রীকালে এই স্থানে উপবেশন 

করিয়া ছিলাম । . আমরা এখানে রহিয়া বিহার করিব" তখন রামাই 

পণ্ডিত নিকটবর্তী রাধানগরবাসীগণকে গ্রতুর অভিপ্রায় জানাইলেন । 

তাহারা কাঠুরিয়া আনিয়া জঙ্লাদি কাটাইল। রাঁমাই পণ্ডিত পঞ্চবটী 

বকুলারণ্যের মধ্যে পত্রকুটারে শ্রীরামকঞ্চদেবকে স্থাপন করিয়া সেবানন্দে 

রহিলেন। সেবার সামগ্রী রাধাঁনগরবাসীগণ যোগাইতে লাগিল । এক 

দিন এক ভীষণাকার ব্যাগ্র কুটার সমীপে উপনীত হইলে ভয়ে সমস্ত সেবক- 

গণ রামাই পণ্ডিতের সমীপে নিবেদন করিলেন। রামাই ক্বপ্রভাবে ব্যারের 

ভাবাস্তর ঘটাইলেন। ব্যা্র তখন রাঁমাই পঞ্ডিতের স্কাতি নতি করিয়া ছুইটি 

বর প্রার্থনা! করিলেন । এক বরে জীবনীন্ত কাঁলীবধি প্রসাদ গ্রহণ । আর 

অন্য বরে তাহার নামে গ্রামের নামকরণ” . রাঁমাই পণ্ডিত তাহার 

অভিলাষ পূরণের জন্য উক্ত স্থানের নাম বান্ধাপাঁঢা রাখিলেন। এই 

ভাবে রামাই তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । একদিন সহসা স্বপ্লাদেশ 

প্রদান করিয়া শ্ীগোপোষ্বর প্রকট হইলেন ৷ পুর্ব যখন শ্রীজাহ্ুবাদেবী 

রামাই পঞ্তিতকে সঙ্গে লইয়া খড়দহ অভিমুখে আগমন করেন । সেই সময় 

শান্তিপুরে উপনীত হইলে ভ্রীমৎ অদৈত প্রভ্ রামাইকে ন্গ্লাদেশে বলি- 

লেন, «কোন স্থানে শ্রী ্ লীনিতাই-গৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীরামকষ্ণূপে তোমার সহিত 

বিহার করিবে, সে সময় আমি. শঙ্কর স্বরূপে প্রভুর আলয়ের দুয়ারে রহিয়া 

প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিব 1” কতকাল পরে যখন রামাই 'স্রীরামকুষ্ণদেবাক 

স্থাপন করিলেন, তখন শ্্রীমদদ্বৈত প্রভূ শঙ্কররূপে প্রকট হইলেন । অদৈত 

প্রভুর স্বপ্রাদেশ মত প্রভাতে বেদদ্জ ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে বিশ্ব 

বনে শিবার্চন করিতে লাগিলেন ৷ পুজনকালে শিবা সচ্থ শঙ্কর প্রকট হইলে 

বিপ্রগণসহ রামাই পণ্ডিত স্তব করিতে লাগিলেন | মধ্যান্তে ল্রীরামকৃষ্ণের 

প্রসাদ অর্পণ করিয়া গ্রীগোপেশ্বর নাম রাখিলেন ৷ তারপর ভক্তের দ্বারা 

শ্রীমন্দির নিম্াণ ও পুকুর খনন করিলেন: 

শরীশীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

তথাহি -মুরলী বিলাসে - 

“এতেক শুনিয়া সবার আনন্দ বাড়িল। 

কৌড়' আসিয়া পুকুর আরম্ত করিল ॥ 

মন্দির পশ্চিম ভাগে করিয়া পত্তন | 

দুই মাস মধ্যে শেষ হইল খনন ॥ 

“যমুনা” বলিয়া! নাম রাখিল! তাহার । 

তার জলে হয় নিত্য সেবা! ব্যবহার ॥ 
চি র্ঁ 

একদিন ক্ষত্রিয় এক করি দরশন | 

দেখিয়। হইল প্রেমানন্দে নিমগন ॥ 

মন্দির করিয়া দিল অর্থ ব্যয় করি। 

উৎসব করিল বহু সামগ্রী আহরি ॥ 

বৈসে সুখে রামকঞ্চ মন্দির ভিতর | 

দেখিয়। ঠাকুরে হৈল আনন্দ বিস্তর ॥ 

সেবার নির্ববন্ধ বু করিয়া সে দিলা । 

রাজসেব! দেখি মহানন্দে ঘরে গেলা ॥” 

এইভাবে শ্রীমন্দিরাদি নিল্মিত হইল। ঠাকুর রামাই পুকুর প্রতিষ্ঠা 
কালে এক লীলার প্রকাশ করিলেন । 

তথাহি-_শ্রীবংশীশিক্ষা_- 

«প্রতিঠাকালে প্রভু দেবী যমুনায় । 
আনয়ন করিলেন স্তবের দ্বীরায় ॥ 

দেখিয়া আশ্চধ্য হৈল যতেক সুধীর । 

“যমুনা” রাখিলাম নাম সেই পুক্ষণির |” 

এইভাবে রামাই পঞ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । 

একদা! প্রভু বীরচন্দ্রের আদেশে তাহার বার হাজার না| শিশ্য রাত্রি দি 

প্রহরে বাঁদ্ধাপাড়ীয় উপনীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা অভিরুচি মত 



১৭৩ ীগৌডীর বৈধণবতীর্্পথাটিন: 

ভক্ষ্য অর্পণ করিতে বলিলেন । ঠাকুরু'রামাইীপৌষ মাসের দ্িপ্রহর রাজ্রে 

বকুলবৃক্ষে আতর ফলাইরী সঙ্গে স্গৈম্পাক করতঃ ভোগ' লাগাইয়া প্রসাদ 

অর্পন করিলেন। রামীইর গ্রভাক শুনিযা।গৌডের বাদশা এক ঘড়ি পাঙ্জা 

উপহার দেন। আরত্রিকীলে সেই” ঘড়িনবাঞ্জানস্হইত । ঘড়ির শব্দ 

তিন ক্রোশাবধি ধ্বনিত হইভ”।  একদ”; রাম" ক্রীবিগ্রহয়ের প্রেয়সী 

স্থাপনের চিন্তা করিয়' ব্রট্জজলৌকা পাঠাইবার; মনস্থা, করিলে শ্রীরাধাকুষণ 

্বপ্লাদেশে বলিলেন, প্রভান্তেই'ভোমারত অভীষ্ট 'সিদ্ধা- হইবে । প্রভাতে 

ব্রজাগত ভ্নীনকেতন ও কায়স্থ কৃষ্ণদাস" নামক ছুইজন বৈষ্ণব রামাইর 

সমীপে রেবতী ও রাঁধারা খীবিগ্রহঈয় অর্পণ করিলে রামাই সানন্দে সেই 

বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করিলেন 

তথাহি_শ্রীমুরলী বিলাসে- 

“গোলীনাখে ছুই মুক্ধি অপুর্ব দেখিয়া 

দুইজনে-আন্তি-করি.লইলা। ম1গিয় ॥ 

তাহাই_শুনিলা গৌড় ভুবনে, রম/ই | 

ব্রজ হতে লয়ে গেলা-কাঁনাই বলাই ॥ 

দৌহে মিলাইব লঞ্চ এই ঠাঝুরাণী । 

এই প্রেমানন্দে দোহে আইলা আপনি ॥” 

এইভীবে প্রেয়সীদ্ধয় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল ৷ তারপর রাঁমাই পণ্ডিত 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনকে নবদ্বীপ হইতে আনিয়া তাহার তিনপুত্র গাজ- 

বল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশবকে শ্রপাট বা্বাপাঁডার সেবা অর্পণ করেন। 

তাহাদের বংশধরগণ অগ্াপি প্রীপাটের সেবক । এই স্থানেই রামাই 

পণ্ডিত অপ্রকট হন । 

ম্টীনন্দন কুলদেবতী গ্রগ্রাণবল্পত ও ভ্রীগো পীনাথদেবকে রান্লাপাড়ায় 

আনয়ন করেন । বংশীবদনের আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উট্ট শ্রীগোপীনাথের সেক 

প্রকাশ করেন এবং শ্রীবংশীবদন দবয়ং ্রীপ্রাণবন্ঈত খু্তি স্থাপন করেন । 

জীন্ীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন_ 

তথাহি _বংশীশিক্ষী - 

“সাক্ষাত কৃষ্ণ কৃষ্ণ চট্ট, মহাশয় 

গোগানাথ/সবা! তার-তুয়া গৃহে হয় ॥ 

বিশুপুর  বিফুপুর বাঁকুড়া জেলায় 'অবস্থিত-। দক্ষিণ পুর্ব রেলপথে 

হাওড়া স্টেশন হইতে খড়গণুর-হইয়। মেদিনীপুরু-বীকুন্ড। জংশনের মধ্যবর্তী 

বিুপুর স্টেশন । এখানে; শ্্রীনিরাস- আচার্যের লীলাভূমি । শ্রীনিবাস 

আচার্য বৃন্দাবন হইতে গোন্বামী গ্রপ্জমবলী গাড়ীতেভরিয়া গৌড়দেশ পথে 

বনবিষুপুরে পৌ' ছিলে বিষূপুর রাজ বীরহাত্বীরের অনুচরগণ হরণ করেন । 

তখন আচার্ধ্য বিষুঃপুরে অবস্থান, করিয়া: গ্র্। অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 

কতদিন পরে রাজসভাফ় আগমন. করতঃ গ্রন্থেরসন্ধান; প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি 

্স্থ প্রচার করেন । রাজা তদবধি- পরম; বৈধ হইলেন,| আপনার অন্ধ 

বাড়ী আচার্য রাসাহ্ানের জন্ত, অর্গণ করিলেন,। রাজার প্রভাবে 

বিষুপুরেগ্রচুর মন্দির্ গড়িয়া উঠিল ৷  আচাধ্য-বিষুপুরে অবস্থান করিয়া 

অত্যন্ভূত লীলা প্রকা্ম, করতঃ বিধুপুরবাসীকে ধন্য, করিলেন.।  অগ্যাবধি 

বিষুপুর সহরে গোস্বামীপাড়ায় শ্রীনিবাস আচাধ্য সেবিত শ্রীবংশীবদন 

শিলা ও শ্রীরাধারমন শ্্রীবিগ্রহ বিরাঁজিত | শ্রীবিগ্রহ একস্থানে থাকেন 

না। বংশধরগণ পালাক্রমে সেবাঁ করেন। রাজা স্বপ্রাদদিষ্ট হইয়া 

শ্রীকালা্টাদ বিগ্রহ প্রকাশ করেন । 

তথাহি - শ্রীভক্তি রতধাকরে-_৯ম তরঙ্গে _ 

“হৈল বীর স্থাঙ্থীরের, পুর্মু উল্লাস । 

শ্রীকাল্লার্টাদের সেরা করিলা গ্রকাশ ॥” 

রাজা নিঃসন্তান থাকায় শ্রীনিবাম আচাধ্য- রাজার। পুক্রপ্রাপ্তির জন্য 

ঠাকুর অভিরামকে অনুরোধ করেন। অভিরাম রাজার সাতজন রাণীর 

সমীপে মিষ্টান্ন ভৌজন করিষা পুত্ররর প্রদান রুরিলোন | ছোটরাণী 

অভিরামের মনমত খাগ্ঠ অর্পণ করিযাছিলেন, তাই. ছোটরাণীর গর্ভে 



১৭৬ শ্র্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

'ধারীহাম্বীর" নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন মিষ্টান্ন ভৌজনকালে ঠাকুর 

অভিরাম এক লীলার প্রকাশ করেন % 

তথাহি শ্রীঅভিরাম লীলামুতে-_ 

“ভোজন করিয়া রঙ্গে উঠিয়া গৌসাই 

হস্তের আদগ্ুল চিহ্ন রাখেন তথাই ॥ 

দাল|নে রাখিয়! চিহ্ন নদীতে আইলা ৷ 

মুখ প্রক্ষালন করি নদীকে কহিলা ॥ 

“বিডাই? বলিয়া নাম হইল এবার | 

রাজার নন্দন আোত বাঁধিবে তোমার ॥ 

তথাপি বহিবে আত ঘুষিবে সবাই | 

এত বলি শ্রীনিবাসে মিলিলা। তথাই ॥ 

এইভাবে ঠাকুর অভিরাম বিষুপুরে লীলা প্রকাশ করিলেন । ইতি- 

পুর্বে যখন প্রেমানুরাগে স্্রীবিগ্রহ প্রণাম করিয়া ভ্রমণ করিতে ছিলেন সেই 

সময় বিষুপুরে শ্রীমদনমো হনদেবকে দর্শনছলে এক লীলা করেন। 

তথাহি - অভিরাম লীলামুতে _ 

“লোক সংঘটনে তি' হ দণ্ডবৎ কৈল! । 
মন্দির নিকটে যেন ভূমিকম্প হৈল। ॥ 
দণ্ডবৎ দিয়া পুনঃ দেখেন চাহিয়া । 

মদনমোহন তবু না যায় ফাটিয়া ॥ 

আর দগ্ডবৎ তখন যদি করিলা । 
পুনবার উঠি তাহা দেখিতে লাগিলা ॥ 

মদনমোহন তবু আছেন বসিয়। | 

মন্দিরের দ্বার মাত্র গিয়াছে বাকিয়া॥ 
পুনঃ এক দণ্ডবৎ করেন তখন । 

ঘাড় বাকা হৈল। সেই মদনমোহন +” 

জ্রীল্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ১৭৭ 

অভিরামের এই আচরণে মদনমোহন বলিলেন, “তুমি আমার ঘাঁড় 

বাকাইলে কেন ?” তখন অভিরাম বলিলেন, “তোমার মহিমা বদ্ধীন 

করিলাম । তুমি যে স্বয়ং স্বরূপে এই স্থানে বিরাজ করিতে ইহাই 

প্রমাণিত হইল |” তারপর ঠাকুর অভিরাম মদ্নমোহনের সহিত ত্রজের 

সখ্য বিলাসের অনুভবে মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিয়া গমন করেন | পরে 

কৃষ্ণনগরে অবস্থানের পর ও বিঞুপুরে গিয়া! বনু সন্কীর্তন বিলাস 
করিয়াছেন । 

এইভাবে অভিরাম ' ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচাধ্যের প্রেম এতিহ্যে 
এখানে বহু অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। এখানে রাজসভার 

পণ্ডিত শ্রীবাস চক্রব ব্রণ ও দেউলীগ্রামবাসী শ্রীনিবাস আচাধ্যের পার্ধদগণ 

অবস্থান করিতেন । 

বিশ্ুুপুর_ নদীয়া জেলীর চাকদহ থানার অন্তর্গত বিষুপুর গ্রাম । 

শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে চাকদহ ষ্রেশনে নেমে বাসযৌগে নেউলে 
জগন্াথবাঁড়ী ( বাঁশতলা। ) স্তনে নেমে জগন্নাথ মন্দিরে যেতে হয়| চাকদহ 

বনগ্রাম ২০নং বা! ৩২নং বাঁসরাস্তা । চাকদহ ষ্টেশন হইতে ৯ কিলোমিটার 

পূর্বে নেউলে বিষ্চপুর | শ্রীমন্মহা প্রভুর পরম গুরুদেব শ্রীপাদ মাধবেন্্র 

পুরী শ্রীহট জেলার ( বাংলাদেশ ) পুর্ণিপাট গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া 
বসবাস করেন । পুত্র বিষ্ণ,দীঁসকে অট্দ্বত প্রভুর সমীপে রেখে মাধবেক্দ্র 
পুরী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বর্তমানে যেখানে শ্রীজগন্নীথদেবের মন্ৰির 
সেখান থেকে একের চার কিলোমিটার উত্তরে নিমতলা নামক স্থানে প্রায় 
৬০০ বৎসর আগে শ্রীবিগ্রহের সেব! প্রকাশ হয়| বর্তমানে যেখানে সেবিত 

হচ্ছেন এও প্রায় ২০* বৎসর হয়ে গেল । শোনা যায় .ওই নিমতলা স্থানেই 

শ্রীপাদ মাঁধবেন্্র পুরী বসবাঁস করতেন ৷ নিমতলা স্থানে যেখানে মন্দির 

ছিল-ঠিক সেই স্থানেই শৌচাগার দেখা গেল। এ দৃশ্য বৈষ্ণব ভক্ত 
মাত্রেরই বেদনাদায়ক । 



১৭৮ জ্রাঙ্লীগৌড়ী_বৈষ্ণবতীর্ঘ পধাটন শীপ্্রীগৌড়ীর বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ১৭৯ 

বাজপ্সিংশুঞ্জামঘ--জনিত্যানন্দ পরী, ই।জীহুরাদেবীর.অগ্রধকৃত প্রেম এখানে জাহবাদেবীর পিতা সুধ্যদাস পণ্ডিতের শিত্ত গোরুল দাঁসের 

লীলা নৈদিত্রের উল নিদর্লন- এই বীরজিংহ গ্রাম । “বাঁকুড়া জেলায় জ্ীপাট। এতদ্বিষয়ে রাইটবণ. দান বিরচিত “অভিরাম বন্দনা” গ্রন্থের 

অবশ্গিত রিতা ক্রেশন হইতে বর্দমান_নেমে বন্ধমান_-বাকুড়া, বর্ধমান বর্ণন এইরূপ 

ুরুলিয়া-ভারা মোবামুখা বাসে ধনশিমলা.ডাকবর রিষ্ঞাদিতে- ৪ মাইল 

ঘোন্ত হয় ।- কলিকাতা __গুরুলিয়াভায়া ষোনামখী বাসে ধনশিমলা নেমে 

যাওয়া যায়] এখানে স্লিবৃন্দাবন চান্দ্রের সেবা অগ্ভাপি বিগ্যমন ] 

'তবে কৃহি আজীহচবা, জীউর এসঙ্গ । 

বীরসিংহাতে তা.রাজিছে মহোৎসব রঙ্গ ॥ 

৷ শুর্যযদীস পণ্ডিতের শিশ্ত শ্রীগোকুলদাস॥ 

পাহানডুপুর এখমে বৈষে পরম উল্লাস ॥ 

নূধ্যদাস পঞিতর রস্া, জাত ঠাকুরানী। 

গ্রীত করি তর সদা বলি.কহে বানী 

চাদিগাাঠ ৭ 745156058 

অতি কৃপা করি কহে মোর দিনে 1.. 

করিবে সে মহোৎসব বৈষ্র ভে।জনে॥ 

ইহা শুনি কহে গীগোকুল-দ।স তারে 

ক্ষিকরি হইব ইহা নিবেদি তোমারে ॥ 

জাতি তন্তদায় আমি শুদ্ধাশুদ্ধ নাহিজানি। 

সামভী-পাইব কোথা ন। ইহ বে-ধনী ॥ 

এত শুনি জাহিণা কহিছেন তারে । 

আমার কুপাতে সব হইব শুসারে ॥. 

নদীর কিনারে বছ হেলছঞ্চিক শক ৭. 

গুন্ুরি রহিত তাহা পারইবে পক ॥ 

রুখা জঞ্চ ব্য ন।দি,করাবে রদ্ধান। 

আমার আজ্ঞতে কর হইব উ ওম ॥ 
ক (89477845408 

এই মত আল্ঞা তার করিলা পালন । 

ভোগ লাগাইয়া কৈল বৈষ্ব ভোজন ॥ 

| টিন 



২৮০ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়_বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

সেই মহোৎসব প্রতি বংসরেতে । 

মধুমাস চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষ নবমীতে ॥৮ 

শ্রীজাহুবাদেবীর স্বপ্লাদেশে গোকুলদাস চৈত্রমাসের কৃষ্ণনবমীতে 

(ভ্ীরামনবমী) প্রাতি বংসর উৎসব করিতে লাগিলেন। এ গ্রামে ঠাকুর 
অভিরামের মহোৎসব করিতেন । তাহার অন্ত্ধানে উক্ত উৎসব বন্ধ হইবার 

উপক্রম হইলে শ্রীজাহৃবাদেবী স্বপ্রাদেশে পুনরায় গোকুলদাসকে বলিলেন 
“আমার দাদা অভিরামের উৎসব একই সঙ্গে করিবে । 

ইহা শুনি শ্রীগোকুলদাস মহাশয় । 

দুই মহোৎসব করে আনন্দ হাদয় ॥ 
তবে কথোদিন পরে বীরসিংহ গ্রামেতে | 

আইলেন মহাশয় সগোষ্ঠি সহিতে ॥ 

মহোৎসব করে সেই ছুই দিনে । 

চতুর্দশ ভোগ লীগে অতি বিলক্ষণে ॥ 

ভ্রীজাহ্ুবা অভিরাম গোপাল কৃপাতে । 

ভাগ্যবান মহাশয় সগোষ্ঠি সহিতে ॥ 

এই মত মহোৎসব বীরসিংহ গ্রামে । 

অন্ন মহোৎসব হয় অতি বিলক্ষণে ॥ 

অগ্ঠাবধি সেই গোষ্ঠী বৈসে বীরসিংহেতে । 
সেই মহোৎসব করে তাহার কুপাতে ৮” 

গোকুলদাঁস এইভাবে পাড়পুর গ্রাম হইতেবীরসিংহ গ্রামে আসিয়া 

এই মহোৎসব স্থাপন করেন। অগ্ঠাবধি তাহার বংশান্গক্রমে বীরসিংহ 

গ্রামে পূর্ববান্থুরপ সমারোহে শ্রীরামনবমীর প্রাক্কালে কতিপয় দিবস যাবৎ 

মহোৎসব অনুষ্ঠিত করিয়া থাকেন | বীরসিংহ গ্রামে শ্রীবুন্দাবনচন্দ্রের 

প্রকট রহল্ত জানা যায় না । তবে শ্রীরাঁধ! বৃন্দাবনচন্দ্র জীউর শ্রীমন্দিরে 

বে প্রাচীন শিলালিপি প্রাচীন অক্ষরে লিপি খোদিত রহিয়ীছে য্থা_ 

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন ১৮১ 

বেদ বেদাক্গ গণিতে শাকে মল্প মহীপতে 

্রীমন্মল্ল মহান'থ রঘুনাঁথ নরাধিপ ॥ 
তদা-বীরসিংহ তনয়ো হরিভক্তি পরায়ন। 

জ্ীপ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রায় নববত্বুং দদামদে ॥ (৯৪৪ অব্দ) 

বুপ্রবি _ বুধরি মুশিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ'লালগোলা! 

রেলপথে ভগবানগোলা ষ্টেশন । তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে এক মাইল 

ব্যবধানে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের শিশ্শ্রীরামচন্দ্ 

কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরীজ, জগন্নাথ আচার্য, গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য 

বু গঞ্গাদাস এবং ঠাকুর নরোত্তমের শিশ্য রবি রায় প্রভৃতির ভ্রীপাট। 

শ্রীজাহ্ছবাদেবী বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া বুধরি গ্রামে পদার্পণ করেন । সে 

সময় গ্রীশ্ঠামদাস চক্রবস্থ কন্ঠা হেমলতাকে বড়ু গঙ্গাদাসের সহিত বিবাহ 

দিয় শ্রীশ্ঠামরায় বিগ্রহ প্রতিঠা করেন এবং বড়ু গঙ্গাদীসকে শ্ঠামরায়ের 

সেবাধিকারী করেন | জাহবাদেবী প্রীমতী রাঁধিকাসহ শ্ঠামরায়কে বৃন্বীবন 

হইতে আনয়ন করেন এবং প্রভুর আদেশক্রমে এই সকল কর্ম সম্প্ 
করেন । গঙ্গাদাস ভোগের নির্বন্ধ চিন্তা করিলে ন্বপ্ধে শ্তামরায় বলিলেন, 
“যখন যাহা মিলিবে তাহাই ভক্ষণ করিব ।” এই স্বপ্রবাক্য জাহুবাদেবীকে 

বলিলে তিনি ভোগের নির্ধবন্ধ করিয়া দ্িলেন। . তদবধি বড়ু গঙ্গাদীস 

্রীশ্তামরায়ের সেবায় নিমগ্র রহিলেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের বুধরিতে 

আগমন সম্পর্কে ভক্তি রত্বাকর গ্রন্থের বর্ণন বথা _ 

তথাহি_-৯ম তরঙ্গে 

“আচাধ্য গেলেন মার্গশীর্ঘ মাস শেষে । 

রামচন্দ্র গমন করিলা৷ শেষ পৌষে ॥ 
জ্রীগোবিন্দ ছুই চারি দিবস রহিয়া | 

কুমার নগর হইতে গেলেন তেলিয়া ॥ 

তেলিয়া বুধরি আদি গ্রামবাসী যত । 

সবার আনন্দ ষৈগ্ছে কে কহিবে কত ॥ 
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যাওয়া বায়। এখানে পণ্ডিত গদাধরের শিশ্ত ভ্রীরঘুনাথ ভাগবত আচার্য্ের 

জ্রীগ্রাট ! 

তথাহি - শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে-_ 

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে | 

মহাভাগ্যবস্ত এক ব্রান্মাণের ঘরে ॥ 

শ্রীপ্লীনিতাই গৌরাঙ্গ 

১৪৩৬ -শকাব্দে বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে পগ্রীগৌরসুন্দর-গৌড়দেশে 

অ!গমন করেন | সে সময় কানাইর নাট্যশালা পর্যন্ত গমন করিয়া বুন্দাবন 

যাত্রা ভঙ্গ করতঃ প্রত্যাবর্তন পথে পানিহাটী হইতে বরাহনগর আগমন 

করেন। প্রভু রঘুনাথ বিপ্রের মুখে অত্যন্ভুত শ্রীমন্তাগবত ব্যাখ্য। শ্রবণ 

করিয়া তাহাকে ভাগবত আচাঁধ্য উপাধিতে ভূষিত করেন | তদবধি সেই 

বিপ্র ভাগবত আচাধ্য নামে খ্যাত হন। তিনি 'ক্রীকুষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী নামক 

গ্রন্থ রচনা করেন । 

হলরাঞপুর__বলরামপুর মেদিনীপুর জেলীয় অবস্থিত। খড়গণুর 

থানার অন্তর্গত স্থান । এখানে প্রভু রসিকীনন্দ কিছুদিন অবস্থান করেন 

সে সময়? একদা বিশজন বৈষ্ণব তাঁর গুহে আগমন করেন | রজিকানন্দ 
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তাহাদের রন্ধন সামগ্রী প্রদান করিয। ঘুতের জন্য অদ্ধরাত্রে নগরে প্রবেশ 

করিলেন । অন্ধকারে পথ ভুলিয়া তিনি এক বনের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন । 

পালস্কের উপর সস্ত্রীক বন উপবিষ্ট আছেন | সহসা রসিক প্রবিষ্ট হইলে 

যবন তাহাকে ধরিয় প্রচণ্ডভাবে প্রহার করিতে লাগিল ৷ তাহা দেখিয়া! 

রসিকানন্দ সহাহ্যে বলিতে লাগিলেন, “আপনি আমায় কেন মারিতেছেন। 

আমার কৌন দোষ নাই | আমার কঠোর অঙ্গে আঘাতে আপনার কোমল 

অঙ্গই ব্যাথিত হইবে 1” তখন বন রসিকের বাক্যে বিচলিত হইয়! তাহার 

হস্ত ছাড়িয়া দিলেন এবং বনু কাঁকুতি করিয়া চরণে পডিলেন। তারপর 

রসিক অন্থস্থান হইতে ঘৃত লইয়া ন্বগ্ুহে আগমন করতঃ বৈষ্ণবগণকে অর্পণ 

করিলেন। এদিকে ছুই তিন দিন পরেই যবনের হাতী ঘোড়া! ধন-দৌলত 
সমস্ত বিনষ্ট হইয়! শেষে পত্তী বিয়োগ ঘটিল। একমাত্র নিজেই মাত্র 

জীবিত রহিল । তখন আতঙ্কে যবন আসিয়া রসিকানন্দের চরণে আশ্রয় 

লইলেন। রসিকের কৃপা৷ প্রভাবে ষবন পরম বৈষ্ণব হল এবং পুনরায় 

হৃত সর্বস্ব ফিরিয়! পাইলেন । এইরূপে প্রভূ রসিকানন্দ বলরামপুরে 
অবস্থান করিয়! বন্দু অলৌকিক লীলা করেন । 

বড় বঙ্গযামপ্র বড় বলরামপুর মেদিনীপুর জেলায় প্রবতিত। 
এখানে প্রত শ্যামানন্দের লীলাভূমি | প্রত শ্যামীনন্দ আলমগঞ্জের উৎসব 
সমাপন করিয়া ধারেন্দায় আসিলে রসময়, বংশী ও ভীমশীরিকর বলিলেন, 

“আপনি সারাজীবন তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়ীইলেন, এখন সংসার করুন|” 

তখন তাহাদের অনুরোধক্রমে প্রতু শ্যামীনন্দ দার পরিগ্রহ করিলেন। 

তখন তিনি বড় বলরামপুবে আগমন করিলেন । 

তথাহি_ শ্রীরসিক মঙ্গলে 

“তথায় আছেন জগন্নাথ ভাগাবান । 

তার কন্তা শ্টামানন্দে করিল প্রদান ॥ 

নাম শ্যামপ্রিয়া অতি বড় স্ুুরূপিণী ৫ 
রূপেগুণে লক্ষ্মী অংশে ভূবন মোহিনী ॥ 
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সঙ্ধীর্তন মহোৎসব করিয়া আনন্দে । 

বিভা করিলেন শ্যামপ্রিয় শ্যামানন্বে ॥৮ 

হড়গাছি বডগাছি নদীয়া! জেলায় অবস্থিত ।  শিয়ালদহ ষ্টেশন 

হইতে লালগোল। রেলপথে মুড়াগাছা স্টেশন | তথ! হইতে ছুই মাইল 

শালিগ্রামের নিকট | কৃষ্ণনগর করিমপুর বাঁসপথে হাটরা গ্রামে নেমে, 
মধ্যে জলঙ্গী_ নদী পার হয়ে কীচাপথে ছুই মাইল পশ্চিমে এই. গ্রাম 

অবস্থিত । এখানে গুভু নিত্যানন্দের শিয়া বিহারী কৃষণদাসের ভ্রীপাট । 
বিহারী কষ্খদাস বড়গাছির রাজা হরি হোড়ের পুত্র ছিলেন | প্রভু 

নিত্যানন্দ নবদ্বীপ হইতে শালিগ্রামে বিবাহ যাত্রাকালে ব্ডগাছি গ্রামে 

কুষ্চদাসের ভবনে আসেন | তথায় অধিবঝাস কাঁধ্য সম্পন্ন করিয়া তথ 

হইতে বিবাহযাত্রা। করেন | প্রভু নিত্যানন্দ বড়গাছি গ্রামে বু লীলা 

করেন। প্রভু নিত্যানন্দ যখন নীলাচল হইতে গোৌড়দেশে আসিয়া নবদীপে 
আগমন করেন, সে সময় বড়গ।ছি গ্রামে লীলারঙ্গে বিহার করেন। 

তথাহি _ শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে 

“খান্চৌ ডা বড়গাছি আর দোগাছিয়া,। 

গঞ্ার ওপার কভু যায়েন,কুলিয়া 

বিশেষ নুক্লুতি অতি. বড়গাছি..গ্রম | 

নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান ॥ 

বডগাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদ্রয়।। 

তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয় 

লড়াকোলা _বড়কোলা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত । প্রভু শ্যামানন্দ 

দোলযাত্র! উপলক্ষ্যে বড়কোলা গ্রামে মহোৎসর. করেন। শ্ঠামানন্দের 
আদেশে, রসিকানন্দ উৎসবের সমস্ত দ্রব্য আফোজন করেন। উৎসব 
সম্ভার লইয়া ধসিকানন্দ ধারেন্দা হইতে বসন্তপুরে অবস্থান করতঃ তথা 
হইতে বড়কোলা গ্রামে ভু শ্যামানন্দের সমীপে উপনীত হন | তখন 
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রমিকানন্দ শ্যাবানন্দের গুনরাঁদেশে ধারেন্দী গ্রাম হইতে শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ 

আনয়ন করিলেন | এই স্থানের উৎসবে মেদিনীপুরের স্থুবা! আগমন 

করেন | 

তথাহি--ঞারসিক মঙ্গলে _ 

“হেনকালে বিশ্বনাথ ভূঞা মহাশয় । 

শশধর ভূঞা তার কনিষ্ঠ তনয় ॥ 

হরিচন্দনের ভ্রাতা রাজ্য অধিপতি । 

সঙ্গীত সাহিত্যে যোগ্য বড় শুদ্ধমতি ॥ 

সর্ববগুণে গুণধর কুলশীল মাঁন। 

যাত্রা! দেখিবারে তথা করিল প্রয়াণ ॥” 

তথায় বংশীর অনুরোধে বিশ্বনাথ ভূঞ্যাকে শিষ্য করিয়া তাহার নাম 
গ্যামমনোহর? রাঁখেন। শ্যামমনোহর সব্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রেম প্রচারে 

আত্মনিয়োগ করতঃ বন্থু জীবকে ধন্য করেন । এখানে সেই দেশের রাজা 

'হরিবোলা” নামক দুষ্ট ঘবন উৎসব দর্শনে আসেন । তিনি তথা হইতে 

রসিকানন্দকে লইয়া গিয়া আলমগঞ্জে মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন । 

ঘড়গঞ্জা _ বড়গঙ্গ। শ্রীহট্র জেলায় অবস্থিত | এখানে শ্রীমন্মহা প্রভুর 
পিতৃ পুরুষগণের. আবাসভুমি । এখানে প্রভুর পিতা জ্ীজগন্নাথ মিশ্র 
প্রকট হন। প্রন বঙ্গদেশে গমনকালে এগার সিন্দুর হইতে ্রীহটে প্রবেশ 
করিয়া বড়গঙ্গা গ্রামে পিতামহ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

সে সময় তথায় এক অত্যন্ঠুত লীলার গ্রাকাশ করেন । 

তথাহি _ প্রেমবিলাসে 

“উপেন্দ্র মিশ্র চণ্ডী লিখিবার তরে | 

তালপাতা। সংগ্রহ করিল বহু তরে ॥ 

প্রভূ বসিয়াছেন পিতামহের নিকটেতে | 

উপেন্দ্র মিশ্র পহিল! শ্লোক লিখে তালপাতে! 
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উপেন্দ্র মিশ্র পত্রী আসিয়া তখন । 

উপেন্দ্র মিশ্রেকে নিল অন্দর ভবন ॥ 

তি'হ কহে নাথ দেখি স্বপন অদ্ভুত 
সাক্ষাৎ নারায়ুণ এই জগন্নাথ সত ।” 

এই বাক্য শুনিয়া মিশ্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে গৌরাঙ্গ ক্ষণ- 

কাল মধ্যে সম্পুর্ণ চণ্ডী গ্রন্থথানি লিখিয়া সমাপ্ত করিলেন। তখন অত্যন্ত 
আশ্ত্্যাস্থিত হইয়া মিশ্র প্রীগৌরাঙ্গকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। 
পিতামহী কমলাবতী স্বন্সেহে মহাগ্রভুকে একটি মিষ্টি কাঠাল ভোজন 
করাইয়া বলিলেন যে, “তুমি স্বপ্ণে সেরূপ দর্শন করাইলে এখন সাক্ষাতে 

সে রূপ দর্শন করাইয়া কৃতার্থ কর” তখন দয়াল প্রভু ভক্তবাঞ্থ পূর্ণ 
করিলেন । 

তথাহি তত্রৈব_- 

“ভক্তজনে কৃপা করি প্রভু গৌর রায়। 
মধুর মূরতী .ছুই জনেরে দেখায় ॥ 

মন্তি দেখিয়া! ছুই মনস্থির কৈল! | 

পার্ষদ দেহ ধরি দৌহে নিত্যধামে গেল। ।” 

এইরপে প্রভু বড়গঞ্গা গ্রামে বনু লীলা করেন। এখানে গৌরাঙ্গের 

মাতামহ শ্রীনীলান্বর চক্রবর্তীর শ্রীপাট | নীলান্বর চক্রবর্তী জগন্নাথ মিরর 

সঙ্গে বড়গঙ্গা হইতে নবদ্ীপে আসিয়া বাঁস করেন । 

বসন্তপুর বসন্তপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত । প্রভু রসিকানন্দ 

ধারেন্দা হইতে বড়কোলা গ্রামে গমনপথে বসন্তপুরে আগমন করেন । 

তথায় মাধব, হরিদাস ও মদনমোহন নামক প্রভু শ্ঠামানন্দের তিনজন শিল্ঠ 

অবস্থান করিতেন । রসিকানন্দ তাহাদের ভবনে ছুই তিন দিন রইয়া৷ বন 

শিত্ত করেন । 

বাইগনকোলা__বাইগনকোল' বর্দমমান জেলায় অবস্থিত । পাট 

কাটোয়ার নিকটবর্তী স্থান । 

শী্ীগৌভীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ১৮৯ 

তথাছি--শ্রীঅনুরাগবল্লী_- 

“কাটোয়ার নিকট বাইগনকেো।লা পাটবাড়ী | 

সেখানে বসতি আর সব বাড়ী ছাড়ি ॥ 

এখানে শ্রীনিবাস আচাধ্ের শিষ্য ও শ্যালক প্রীরামচরণ চক্রবর্তীর শিষ্য 

শ্রীরামশরণ টট্টরাজের শ্রীপট।  অন্ুরাগবল্লী নামক গ্রন্থের লেখক 

প্রীমনোহর দাস ত্বীয় গুরু শ্রীরামশরণ চট্টরাজের সমীপে এই পাটবাড়ীতে 

কিছুকাল অবস্থান করিয়ীছিলেন | 

শাকুল। চন্দ্র্রীপ--এখানে শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন গৌঁম্বামীর পিতৃ 

ভূমি। ঈ/পাদ সনাতন গোন্বানীর পিতা কুমারদেব নৈহাটী হইতে জ্ঞাতি 

বর্গের দূর্যবহারে উদ্ধিগ্ন হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করতঃ বাকলা চন্দ্রচীপে 

অবস্থান করেন। 

তথাহি-- 

তেহ জ্ঞীতিবর্গ হতে উদ্দিগ্ন হইয়া 

বঙ্গদেশে আসিলেন তররাদ্বিত হয়া ॥ 

বাকলা চন্দ্রণীপে আসি নিবাস গড়িল । 

স্বজন সহিতে তথা আনন্দে রহিল ॥ 

বাছাগ্,রপুর _-বাহাছুরপুর মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত । ভ্রীপাট 

বুধরীর নিকটবর্তী স্থান । ( বুধরী দ্রঃ) 

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্বাকরে _ 

“বুধরী নিকট বাহীছুরপুর গ্রাম । 

তথা বৈসে বিপ্রষ্ঠে শ্যামদীস নাম ৮ 

এখানে শ্রীনিবাস আচার্যোর শিশ্তু কর্ণপুর কবিরাজ, শ্যামদাস ও 

বংশীদাস চক্রবন্থীর 'দ্রীপাট । শ্যামদীসের কন্যার সহিত বড়ু গঙ্জাদাঁসের 

বিবাহ হয় । বংশীদাস ল্লীগোগীরমণ জীউর সেবা প্রকাশ করেন। 



১৯০ আন্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন 

তথাহি - গ্রীঅনুরাগবন্লী - 

“ন্রীবংশীদ।স ঠাকুর প্রভুর কপাপাত্র । 

পুর্বৰ বা ডী বুধৌর বাহাছুর মাত্র ॥ 
আশ্রয় শ্রীগোগারমণ জীউর সেবা | 

তাহার ভাগ্যের সীমা কহিবেক কেবা॥ 

সম্প্রাতি বাড়ী হয় আমিনা বাজার | 

জগত বিখ্যাত গণকে পাইব পার ৮ 

বানরপুর _ বানপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এই গ্রামে প্রভু 

শ্যামানন্দের লীলাভূমি । রসিকানন্দ বৈগ্যনাথ রাজার বাড়ীতে অবস্থান 

করিয়। দুষ্ট বন রাজ। আহম্মদবেগ সুবাকে কৃপা করেন৷ রাধানগর গ্রামে 

ঘবন অত্যাচারের কাহিনী সংবাদ পাইয়া প্রভু শ্ঠামানন্দ তথায় আহম্মদবেগ 

সবার সমীপে যাইতে ধসিকানন্দকে আজ্ঞা দিলেন এবং তাহার সঙ্গে বংশী 

দাসকে পাঠাইলেন । রসিক সপার্ধদে বানপুরে বৈগ্ভনাথ রাজার বাড়ীতে 

অবস্থান করিয়া এশবর্য প্রকাশ করিলেন । লক্ষ লক্ষ লোক দর্শনে আসিতে 

লাগিল। তথায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান তাহার শি হইল | স্ুবা 

যবনগণ মুখে রসিকানন্দের প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, তাহাকে এখানে 

আনয়ন কর। তিনি হিন্দুকে শিষ্য করিতে পারেন কিন্তু মুসলমানকে শিষ্য 

করেন কোন. অধিকারে ৷. লোক ভাগ্ডাইতে স্ুুবা কপট ক্রোধ দেখাইলেন । 

রসিকানন্দের অত্যনভূত মহিমা তাহীর অজ্ঞাত নহে । : তিনি দূত মারফত 

খবর পাঠাইলেন যে “তোমার কিছু কেরামতি দেখতে টাই 1” সেই সময় 

এক মন্ত হস্তীর অত্যাচারে জনপদ এমন কি সুবা পধ্যন্ত সন্ত্রস্ত । নুবা 

বলিলেন রসিক যদি হস্তীকে নাম দিতে পারেন তবে তাহাকে নারায়ন 

বলিয়া জানিব। কিন্তু তাহাই ঘটিল। রসিকানন্দ সঙ্গীগণের নিবারণ 

সত্তেও স্ুবার ভবনে চলিলেন। পথে সেই মন্ড হস্তীর সহিত মিলন ঘটিল । 

রসিকানন্দ স্বপ্রভাবে হস্তীর ভাবান্তর ঘটাইয়া হরিনাম গদ্রান করতঃ 

'গোপালদাস* নাম রাখিলেন | এই অলৌকিক কাঁধ্যের সংবাদ শুনিয়া 

্ীল্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ প্যটন ১৯১ 

স্থুবা ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন এবং রসিকানন্দের চরণে লুষ্ঠিত হইলেন । 

বিল্লগ্রাপ্ধ _বিন্বগ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম 

গোপালের শিত্ স্্ীবলরাম ঠাকুরের শ্ত্রীপাট । নাকাশী থানার অন্তর্গত এবং 

শিয়ালদহ লালগোলা রেলপথের বেথুয়াডহরী স্টেশন থেকে অথবা ৩৪নং 
জাতীয় সড়কস্থিত বেখুয়াডহরী গ্রাম হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 

অবস্থিত | 

তথাহি--ল্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে 

“বি্বগ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম 1” 

এখানে মদনমোহনের মন্ৰির রহিয়াছে । 

খিনুপাড়া--এখানে প্লীঅভিরাম গোপালের শিষ্ুু শ্রীরামকৃঞ্চ দাসের 

জ্রীপাট। 

তথাহি _-“বিনুপাঁড়াবাসী রামকৃষ্ণ দাস নাম |” 

বিভ্রমপ,র-_বিক্রমপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত।  তারকেশ্বর 
হইতে ১৬নং বাঁসে যাওয়া যায়, ইহ! আরামবাগের নিকটবর্তী । এখানে 

এখানে ঠাকুর অভিরামের লীলাভূমি । অভিরাম যখন বিগ্রহ প্রণাম 
করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, সেই সময় বিষুপুর হইতে খানাকুলে আসিবার 

পথে বিক্রমপুরে আঙ্সিলে তথায় এক বাস্ুলীদেবীর সহিত মিলন ঘটিল। 
দেবী অভিরামকে বলিলেন, “তুমি কোথায় যাইতেছ, আমি কতদিন বনা- 

শ্রয় করিয়া রহিব। আমায় স্থাপন করিয়া সেবার প্রকাশ কর।” অভি" 

রাম নিজ ভ্রমণের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন, “তুমি এখানে থাক, 
এখানেই তোমার রাজসেব। হইবে | 

তথাহি - শ্রীঅভিরাম লীলামূতে _ 
“শুনিয়া তাহার বাকা আনন্দিত হৈল | 

বিক্রমপ্ুরেতে সেই বান্ুলী রহিলা 



১৯২ ্রীপ্রীগৌডীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন শ্রীক্নীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পর্ধ্যটন ১৯৩ 

বাস্থুলীকে আশ্বাস দিয় চলিল! তুরিতে ৷ উপবাস করিয়া পরদিবস মহোৎসব করেন | স্বহস্তে বস্কিমদেবকে ভৌজন 

কাজীপুরে হৈল! দেখা মালিনী সহিতে £৮ করাইলেন এবং ভক্তগণকে পরিবেশন করিলেন । তারপর এই স্থানের 
নাম বীরন্ত্রপুর' রাখিলেন । বীরতূ ম-_ এখানে শ্রীনিবাস আচার শিশ্ঠ শ্রীভগবান কবিরাজের 

তথাহি-্্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে _ গ্রীপাট। 

তথাহি--শ্রীঅনুরাগপপ্লী_ “এইমত মহোৎসব করিয়া সম্পূর্ণ । 

“বীরভূমি মধ্যে বৈগ্ঠরাজ তিনজন । আত্মবর্গ মিলিয়া পাইল প্রসাদান্ন ॥ 

তার মধ্যে ভগবান কবিরাজ অগ্রগণ্য ॥ সেই গ্রামে তিনদিন করিলা বিশ্রাম । 

তীর ছোট শ্রীরূপ কবিরাজ নাম । “বীরচন্দ্রপুর' বলি থুইলা তার নাম ৮ 

ভগবান খুত নিমু কবিবাঁজ সদগুণ ধাম ॥” বপ্রইপাড়া__ বুধইপাড৷ মুশিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন 

বীচক্দ্রপুর বীরচন্দ্রপুর বীরভূম জেলায় অবস্থিত। প্রত বৃধইপাড়। গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে শ্রীপাট নেয়াল্লিসপানডায় স্থানান্তরিত 

নিত্যানন্দের জন্মভূমি সমীপপ্থ স্থান প্রভু নিত্যানন্দের সেধিত শ্রীবঙ্কিম হয়। ইহা সৈদাবাদের অপর পারে ভাগীরঘীর পশ্চিম তীরে বিরাজিত। 

দেব তথায় বিরাজিত । প্রভু বীরচন্দ্র মালদহ হইতে পিতু 5ম 5মি দর্শন এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিয্য শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ, তত্ভ্রাতা৷ শ্রীকুম্মুদ | 

মানসে একটাক্রায় আসিধা শ্রীবঞ্ষিমদেশকে দর্শন করেন | তীর্থে একদিন চট্টরাজ এবং তাহাদের বংশধর রাধাবল্পভ, গোগাজনবল্পভ, গোবিন্দ রায়, 

গৌরাঙ্গবল্লভ, চৈতন্ দাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি চট্টরাজ গোঁঠীর 
বিহারভূমি। এখানে রামকৃষ্ণ টট্টরাজের পুত্র গোপীজন বল্লাভের সহিত 
শ্রীনিবাস আচার্যের জ্যে্ঠা কন্যা! প্লীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর বিবাহ হয়। 
জ্্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এখানে শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন । 

তথাহি--ল্রীঅনুরাগবল্লী--. 

“কতকালে শ্রীহেমলতা৷ ঠাকুরঝি মহাশয় । 

সেবার প্রকাশ লাগি প্রযড় করয় ॥ 

অতেক প্রয়াসে তাঁর উৎকণ্ঠা জানিয়া। 
আজ্ঞ৷ দিল সেবা কর সাবধান হঞা ॥ 

আজ্ঞ! পায়! শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিল । 

অঙ্গসেবা করাইয়া মন্দিরে বসাইল ॥ 
আচাধ্য ঠাকুরের নিজ গুরুর সেবন । 

শ্রীবস্কিমদেবের মন্দির তীর নীমে নাম রাখে শ্রীরাধারমণ ।” 



১৯৪ শ্রীন্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতী্ঘ পর্যটন 

এইভাবে শ্রীবিগ্রহ নিন্মাণ করিয়া স্বয়ং ্ীনিবাস আচার্য্য প্রভুর 
আগমনে শ্বিগ্রহ স্থাপন. ও মহোৎসবাদি_ অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁটে-বসিয়া 

শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীষদুনন্দন দাস ১৫২৯ শকাঁন্দে ঠাকুরাণীর 
আদেশক্রমে শশ্রীকর্ণানন্দ” গ্রন্থ রচনা করেন । 

তথাহি আ্কর্ণানন্দ-_ 

“বু ধইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে । 

সদাই আনন্দে ভাসি জাহুবীর তটে ॥ 

পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে | 

- বৈশাখ মাসেতে আর পুর্মিম! দিবসে । 

নিজ প্রভুর পাদপপ্ধ মত্তরকে ধরিয়া । 

সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥ 

এখানে শ্ীনিবাস আচাধোর শিষ্য জ্রীক্চ কীর্তনীয়ার শ্রীপাট। 

তথাহি_ তত্রেব-_ 

বুধইপাড়াতে বাড়ী কৃয কীর্তনীয়। | 

যাহার কীর্তনে-যায় পরাণ গলিয়া ॥৮ 

নুন বুঢ়ন খুলনা জেলায় অবস্থিত । সাতক্ষীরা সাবডিভিসনের 
অন্তর্গত বুটন পরগণার মধ্যে বুুনগ্রাম | বেনাপোল হইতে তিন ক্রোশ 

উত্তরদিক ৷ খুলনা হইতে সাতক্ষীরায় গ্রিমারে যাইতে হয়। এখানে ১৩৭২ 

শকাৰে ব্রাহ্গণবংশে শ্রীহরিদীস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন । শৈশবে পিতা- 

মাতার মৃত্যু হওয়ায় অন্ুুয়ার অধিপাতি-তাহ!কে পালন করেন । 

তধাহি _গ্রীতৈন্ত ভাগবত-__ 

“বুঢুনে হইলা৷ অবতীর্ণ হরিদাস ৮ 

তথাহি ভ্রীঅদৈত প্রকাশে 

“বুটন গ্রামেতে হরিদাসের বসতি ।৮ 

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন ১৯৫ 

বেতৃজ্যা--বেতুল্যা ঢাক! জেলায় অবস্ঠিত। এখানে ঠাকুর 
নরোত্তমের প্রশিত্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিশ্ঠশ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবন্তাঁর 
গ্রীপাট। 

তথাহি-_শ্রীনরোত্তম বিলাসে_- 

“বেতুল্যা নিবাসী রাধাকৃষ চক্রবর্তী” 

খেলুন-বেলুন বর্ধমান জেলায় অবস্থিত | কাটোয়৷ বর্ধমান রেল- 
পথে ভাতার ্টেশ্বন। তথা হইতে দেড় ক্রোশ' পূর্ব অবস্থিত ভ্ীঅনস্ত- 
পুরীর শ্রীপাট। 

তথাহি_শ্রীপাট নির্ণয়ে _ 

“বেলুন অনস্তপুরী মহিমা৷ প্রচুর ॥৮ 

এইস্থান বর্তমানে বড় বেলুন নামে প্রসিদ্ধ। এখানে বাঁধাটিলা ও 
ভ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা রহিয়াছে । 

বেলটি_বেলেটি চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত । এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের 
শাক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধরের পিতা শ্রীমাধব মিশরের জন্মস্থান | তিনি 
চক্রশালের জমিদার পুগ্তরীক বিগ্যানিধির সমাধ্যায়ী ও প্রগাঁঢ বন্ধু ছিলেদ। 

তথাহি-শ্্রীপ্রেমারিলাসে_ 

“তীর প্রিয় সখ। জ্রীমাধব মিশ্র হয় । 

ট্টগ্রামে বেলেটি গ্রাম তীহার আলয় ।” 

হোত্রপ্রান।__বোধখানা যশোহর জেলায় অবস্থিত । অমৃতবাজা'র 
ডাকত্বর। এখানে শ্রীসদীশিব কবিরাজের শ্ীপাট | 

তথাহি শ্পাট পধ্যটনে-_ 
“বোধখানায় সদাশিব কবিরাজের বাস | 

সদাঁশিবের পুত্র নাগর পুরুষোত্তমদাঁস ॥ 
নি রহ ক 
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“বোধখান তে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল । 

 বোধখানাতে হলদী পরগণা জানিবা! জর্র্জনে .” 

তথাহি - শ্রীপাট নির্ণয়ে-- 

“হলদা মহেশপুর আর বোধখানা। 
এক দেশে ছুই গ্রাম একুই গণনা ! 

ঠাকুর সুন্দরের োব সেই স্থানে হয়। 

ফদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে নির্ণয় ॥৮ 

বোধখানায় প্রীপ্রাণ ল্রভের সেবা । পঞ্চম দোলের দিন মহাঁসমা- 
রোহে মহোৎসব হয় | :বৌধখানায় একটি আশ্চর্য্য বৃক্ষ রহিরাছে । পঞ্চম 

দোলের পূর্ববদিনে এ বুক্ষে একটিও পুষ্প থাঁকে না । উৎসব দিবস প্রত্যুষে 

. কয়েকটি কদম পুষ্প বৃক্ে প্র্ফুটিত দেখা যায়। প্রভু এই কদদ্ধ পুষ্প কর্ণে 
_ ধারণ করিয়া দৌলযাত্রা নিবর্বাহ করেন |. জ্রীপাট বোধখানার স্থপ্রির 

ইতিহাস এইরূপ যথা - 
তথাহি-_ শ্রীকান্তনত্ব নির্য়ে_ 

“একদা জাহৃবাদেবী সহ বৃন্দাবন । 

ঠাকুর কানাই প্রভূ করেন গমন ॥ 

তথায় কীর্তনীনন্দে বিহবল হইল | 

পুনঃ পুনঃ নানারঙ্গে নাচিতে লাগিল ॥ 

; পদের নূপুর খসি কোথায় পড়িল ॥ 

প্রেমোন্মদ ভরে তাহ জানিতে নারিল ॥ 

লীর্ভনের অরসানে বাহ স্ুপ্তি পেয়ে । 
দেখেন নূপুর নাই দক্ষিণের পায়ে ॥ 

তখন কহেন যথা নূপুর পড়িল । 

তথায় করিব বাঁস প্রতিজ্ঞা রহিল ॥ 

অন্তরে জনিল বঙ্গভূমে অবস্থিত । 

বোৌঁধখান। নামে গ্রাম আছয়ে বিক্িত ॥ 

্রন্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ১৯৭ 

এই গ্রামে ছুটি গিয়া নৃপুর পড়িল । 
সেই হেতু প্রভূ তথা বসতি করিল ॥৮ 

বিলোক_ বিল্েক হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে 

২০-এ বাসে বিলোকে যাওয়া যায় । এখানে ঘ্াদশ গোপালের অন্যতম 

ঠাকুর অভিরাম গোপালের লীলাভূমি । ঠাকুর অভিরাম খানাকুল হইতে 
শ্রীমালিনীদেবীকে সঙ্গে লইয়া! বিল্লোক গ্রামে নদীতটে আসিয়া উপবেশন 
করিলেন । সে সময় কাজীর সৈন্ুগণ আসিয়া তীঁহাকে ঘিরিলেন। দাসী 

গণের মুখে মালিনীর গমনবার্তা পাইয়া কাজী কন্যাসহ অভিরামকে ধরিয়া 

আনিতে সৈম্ত পাঠাইলেন | কাজীর সৈম্যগণ গিয়া অভিরামকে বনত 

তিরঞ্ষার করিতে লাগিলেন । সংবাদ পাইয়া গ্রামবাসী জনগণও উ 

হইয়! অভিরামের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন । 

তথাহি _ প্ীঅভিরাম লীলামৃতে__ 

“এখানে বিল্লোক গ্রামে মালিনী লইয়া । 
নদীর তটেতে দু'হে আছেন বসিয়া ॥ 

মুরলীর কাঠ তবে দেখেন সেখানে । 
সে মর্ম গৌসাই জীউ জানেন সন্ধানে ॥ 

সবার মুরলী পূর্বে একত্র করিয়া । 

আোতেতে সকলে মিলি দিলা ভাঁসাইয়া ॥ 
যমুনার শোত"যায় দক্ষিণ বহিয়া | 

তবেত সে কাষ্ঠ হেথা আইলা ভাসিয়া ॥ 

অভিরাম এক হস্তে উক্ত কাষ্ঠের বোঝা তুলিয়া বংশীনাদ করতঃ সৈ্ত- 
গণকে বলিলেন, “তোমরা অগ্রে এই কাষ্ঠের বোবাত্ত উত্তোলন কর, পরে 
আমার সহিত যুদ্ধ করিও |” তাহারা বলিল, “এ বোঝা একশত জনও 
তুলিতে সক্ষম হইবে না” । তখন অভিরামের আদেশে মালিনীদেবী এ 

বোঝাটি এক আঙ্গুলে তুলিয়া আনিলেন ৷ তাহা দেখিয়া কাঁজীর সৈম্তগণ 
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ও গ্রামবাসীগণ সকলে বিস্মিত হইল-। তখন অভিরাম আর এক লীল! 

করিলেন । 

তথাহি তত্রেব_- 

“সবাকার মনোভাব গৌঁসাই জানিয়া | 

মালিনীর হাঁতে কান্ঠ তখন-লইয়া ॥ 

মুরলী বাজায়ে কত করেন গর্জন | 

বকুলের বুক্ষতলে করিল! আসন ॥ 

মুরলী রাখিয়া তলে আসনে বিল | 
হেনকালে কাজীগণ কহিতে ল।গিল। ॥ 

এই, আশ্চধ্য বৈভব দর্শন করিয়া কাজীর সৈম্তগণ বলিল, 'এতদ্দিন 

এই কন্যা আমাদের গুহে ছিল-| তোমাদের মহিম! আমর কি প্রকারে 

বুঝিব। এখন আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃপাশীষ প্রদান 
করুন।' তখন মালিনীদেবী বলিলেন - 

তথাহি তত্রৈব _ 

“এতেক শুনিয়। কন্যা বলেন বচন । 

খানাকুল হৈল নাম কাজীপুর এখন ॥” 

তারপর কাজীর সৈন্যগণ বিদায় হইলে-অিবাম মুরলী কাষ্ঠের মধ্যে 
মালিনী দেবীকে গোপন করিয়া, ভ্রমণে চলিলেন | সে সময় নদীতে অব- 

গাহনকালে নদী অভিরামেরকৌগীন. হরণ করিলে অভিরাম নদীকে অঠি- 
শাপ প্রদান করিলেন । 

তথাহি _ তাত্রৈব 

“অন্ধবত হয়। থাক ভিনশত যে বৎসর । 

পরে এক চক্ষু তুমি পাবে রত্বাকর ॥ 

দ্বারকেশ্বর বলি নাম কেহ বা কহিবে | 

কানা নদী নামে তোম! সবাই ডাকিবে ॥ 
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রত্বাকর-নদীকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া অভিরাম কতককাল 
ভ্রমণ করতঃ পুনরায় বিল্লোক গ্রামে আগমন করিলেন এবং বংশী কাঁ্ঠের 
মধ্য হইতে মালিনীদেবীকে প্রকট করিয়লন ! তারপর অভিরাম সঙ্ধীর্তন 
বিলাসে প্রমত্ত হইলেক । এইভাবে বিল্লোক গ্রামে ঠাকুর অভিরাম বহুত 
লীলার প্রকাশ করিলেন । 

জেলাপে'ল,_ বেনাপোল ২৪-পরগণা জেলায়'অবস্থিত। শিয়ালদহ 
স্টেশন'হইতে বনর্গা লাইনে বনগাঁ স্টেশনে নামিয়া যাওয়া যায়। শিয়ালদহ 
রাণাঘাট বেলপথে চাকদহ' ষ্টেশনে নামিয়া বাসে বনগা যাওয়া যাঁয়। রাগ 
ঘাট স্টেশন হইতেও বনগী স্টেশন যাওয়া যায় । তথা হইতে রিক্লায় হরিদাস 
পুর যাওয়া যায় । বেনাপোলের বর্তমীন নাম হরিদাসপুর'। বনর্গা থানার 
অন্তর্গত । এখানে ঠাকুর হরিদীস কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন । 

তথাহি--গ্রীচৈতন্য চরিতামুতে 
“হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা। 

বেনাপোলের বনমধ্যে কতদিন রহিল ॥ 

নির্জীম বনে কুটীর করি তুলসী সেবন । 

রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সঙ্ধীর্তন ৮ 

হরিদাস ঠাকুর নির্জন কাঁননে কুটীর নির্মাণ করিয়া নাম সক্কীর্তন 
আরন্ত করিলেন এবং ব্রাঙ্মাণ গৃহে ভিক্ষা নির্্বাহন করিয়া জীবন ধারণ 
করিতে লাগিলেন ৷ সকলেই হরিদাসের মহিমা গাহিতে 'লাগিল। তাহা 
শুনিয়া সেই দেশীধিপাতি চরম বৈষ্ণব বিদ্বেষী রামচন্দ্র খানের বড়ই অসহ্য 
হইল | তিনি হরিদাসের অপমানের জন্য তৎপর'হইলেন। তখন তিনি 
পরম রূপসী এক বেশ্ঠযাকে হরিদাসের সমীপে প্রেরণ করিলেন. । হরিদাস, 
ঠাকুর স্বপ্রভাবে তৃতীয় দিবসে সেই বেশ্যার ভাবাস্তর ঘটাইয়ী কষ্ণনাম- 
উপদেশ করিলেন । তখন বেন্ঠা শ্রীগুরুদেবের আদেশে নিজের সকল 
সম্পদ ত্রাঙ্গণগণকে বিতরণ করিয়া একবন্টে মুগ্ডিত মস্তকে হরিদাসের 
সমীপে আসিলেন । হরিদীস তাহাকে দীক্ষা্দি অর্পণ করতঃ সেই-গোফায়- 



ন্ীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্৭থ পধ্যটন ২০০ 

স্থাপন করিয়া নিজে চান্দপুরে গমন করিলেন । তদবধি বেশ্যার নাম 

কুষ্ণদাসী? হইল ॥ কৃষ্ণদাসী গুরুদত্ত গোফায় অবস্থান করিয়া তিন লক্ষ 

নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণদাঁসী পরম বৈষ্ণবী হইলেন। তাহার 

প্রগাঢ় ভজন নিষ্ঠার কাহিনী শুনিয়া মহামহা। বৈষ্ণবগণ তীহাকে দর্শনের 

জন্ত আসিতে লাগিল | এদিকে হরিদাস ঠাকুরের নিকট অপরাধ করিয়া 

রামচন্দ্র খানের দুর্বদ্ধি ঘটিল | কতদিনে প্রতু নিত্যানন্দ পাষণ্ড দ্লনলীলা 

করিতে করিতে রামচন্দ্র খানের গৃহে আসিয়া তাহার দুর্গামণ্তপে উপবেশন 

করিলেন। অগণিত নিত্যানন্দ পার্রদে ছুর্গামগ্ডপ ভরিয়া গেল ।  ছুর্বদ্ধি 

রামচন্দ্র সেবক পাঠাইয়া প্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন, “এখানে সক্ধীর্ণ স্থান, 

আপনি গোয়ালার গোশালাতে গিয়ে অবস্থান করুন|” তাহা শুনিয়া প্রত 

নিত্যানন্দ সেই গ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন। প্রভূ চলিয়া গেলে রামচন্দ্র খান 

সেবককে আজ্ঞা করতঃ যে স্থানে প্রভু বসিয়াছিলেন সেই স্থান খোদাইয়। 

গোময়জলে লেপন করিলেন । এই মহা অপরাধে রামচন্দ্র বিপধ্যয় 

ঘটিল। কতদিন অপরাধরূপ বিষবৃক্ষে ফল ফলিতে আ'নন্ত করিল | রাম 

চন্দ্র রাজকর দিতেন না, একদা গ্নেচ্ছরাজ তাহ।র গৃহ ঘিরিয়া পরিজনসহ 

_ তাহাকে বন্দী করতঃ জাত-নাশ করিলেন এবং তাহার দুর্গামগ্ুপে অমেগ্ঠাদি 
রদ্ধন করতঃ তিনদিন অবস্থান করিয়া লুট করিলেন । বহুদিন সেই গ্রাম 
উজাড় হইয়া পতিত ছিল ৷ রামচন্দ্র খান মহৎ অপরাধে মতিচ্ছন্ন হইয়া 
শেষে এইরূপ ছুর্গতি ভোগ করিলেন । হরিদাস ঠাকুরের ভজনীয় স্থান 

হিসাবে এই স্থান একটি গৌীয় বৈষ্ণব তীর্থ । 

শ্রগড়ী _ বগড়ী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত | দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে 

হাওড়া খডগপুর স্টেশনের মধ্যবন্তী পাশকুড়া স্টেশন । তথা হইতে$কাসে 

ঘটাল যাইতে হয় |  ঘাটাল হইতে বাসে বগড়ী যাওয়া যাঁয়। 

এখানে শ্ত্রীসভিরাম গোপালের লীলাভূমি ৷ প্রেম অন্গুরাগে ঠাকুর | 

অভিরাম শ্্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বে ঢাইতেছিলেন, লেই সময় বিঞচুপুর 

হইতে এখাঁনে আগমন করেন : তথায় ঠাকুর অভিরাম শ্রীকৃষ্রায় নিগ্রহকে: ) 
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প্রণাম করিলে তাহার সর্বাঙ্গ কুটি! রক্ত পড়িতে লাগিল । তখন শ্রীকুষ্ণ 
রায় বলিলেন, “তুমি আমার এরূপ দশ! করিলে কেন ? ঠাকুর অভিরাম 

বলিলেন, 'ইহা রক্ত নহে, তোমার সর্ব অঙ্গ হইতে ঘাম চুয়াইতেছে। 
ইহার দ্বারা তোমার মহিমা বদ্ধিত হইল ॥” 

এতদ্বিষয়ে জ্রীঅভিরাম লীলামূতের পঞ্চম পরিচ্ছেদের বর্ণনা ঘথা-_- 

“একদগডবৎ দিয়া দেখেন চাহিয়া । 

সর্ববাঙ্গ রুধির তার পড়িছে ফুটিয়া ॥ 
ভখন সে কুষ্ণরায় বলেন বচন | 

মোর অপমান বৈলে কিসের কারণ ॥ 

শ্রীকষ্চরায় জীউর মন্দির 
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শরীর ফুটিয়া মোর রুধির পাড়িলা । 

এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞ্রি কহিলা ॥ 

এহো৷ বন্ত নতে তব চুয়াইছে ঘাম! 

প্রকাশ হইল এবে কৃষ্ণরায় নাম ॥” 

তারপর অভিরাম পুলীন ভোজন লীলান্ুক্রমে শ্রীকষ্ণরায়ের সহিত 

বিহার করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে খানাকুলে আগমন করতঃ শ্রীমালিনী 
দেবীর সন্গে মিলন করিলেন । 

ঢ 
ভরতপর- ভরতপুর মুগিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা য় অবস্থিত । 

ব্যাণ্ডেল _ বারহারওয়া লুপ রেলপথে সালার ষ্টেশন । তথা হইতে আট 

মাইল দূরে অবস্থিত ৷ পণ্ডিত গদাপরের ভ্রাতৃপ্পুত্র ঈ নয়নানন্দের জ্রীপাট । 

নীলাচলে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত আন্তর্দান করিলে নয়নানন্দ ক্ষেত্র হইতে 
তি রী টি 

শ্রীরাধাগোগীনাথ.ও মেয়োকুষ্ণ 
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গৌড়দেশে আগমন করেন ৷ সেই সময় ভ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর 

স্বহস্তে লিখিত গীতা গ্রন্থ যাহাতে স্রীমন্হাগ্রভুর হস্ত লিখিত একটি গ্লোক 

বিরাজিত রহিয়াছে, সেই গ্রন্থ এবং সর্বদা পণ্ডিত গোস্বামীর গলদেশ 

বিরাজিত গ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, এই বন্তুদ্ধয় সঙ্গে লইয়া নয়নানন্দ রাঁটদেশের ভরত 

পুর নামক স্থানে. আগমন করতঃ স্রীপাট স্থাপন করেন । 

তথাহি _ শ্লীপ্রেমবিলাসে_ 

পণ্ডিত গৌসাই প্রভুর অপ্রকট সময় 
নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয় ॥ 

মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষণমুস্তি। 
সেবন করিহ সদ করি অতি গ্রীতি ॥ 

তোমায় অপিল! এই গোপীনাথের সব! । 

ভক্তিভাবে সেবিবে না পুজিবে অন্য দেবদেবা ॥ 

স্বহত্তে লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা । 

মহাপ্রভূ এক গ্লোক ইহাতে লিখিলা! ॥ 

ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পুজন | 

এত কহি পণ্ডিত গৌসাই হৈলা অদর্শন ॥ 

চা ৫ চি 

নয়ন পণ্ডিত গোসাঞ্রির অন্তেষ্টি ক্রিয়া করি । 

রাটদেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ি ॥ 

অগ্ঠাপি শ্রীপাট ভরতপুরে শ্রীরাধাগোগীনাথ সেবা, গীতাগ্রন্থ ও 

পণ্ডিত গোস্বামীর গলদেশস্থিত শ্রীকুষণমূত্তি “মেয়োকুষ্ণ” নাম ধারণ করিয়া 

বিরাজিত রহিয়াছেন । 

ভঙগাম্বাড়ী_ ভঙ্গমো ৬ হুগলী জেলায় অবস্থিত। ইহার বর্তমান 

নাম ভাঙ্গামোডা। ভারকেশ্বর হইতে বাসে চৌতারায় নামিয্য দামোদর 

নদীর পার অবস্থিত । এখানে ভ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিত্য ভ্রীনুন্দরানন্দের 

জীপাট । 
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তথাহি_ ক অভিরাঁম শাখা নির্ণয়ে 

“ভঙমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম । 

পরম বিগান বিগ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥৮ 

এখানে পৌধী কৃষ্ণাষ্টমীতে সুন্দরানন্দের তিরৌভাব উৎসব অনুষ্ঠিত 

হয়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শি্প শ্রীরজনী পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন সেবা 

স্থাপন করেন । 

তথাহি--জ্রীঅভিরাম লীলামুতে-- 

“ভঙ্গমোডা গ্রাম সেই বড়ই সুন্দর | 
রজনী পণ্ডিত স্থাপন কৈলা পুনবর্বার ।” 

রজনী পণ্তিত সালিকা হইতে এই স্থানে আগমন করিয়া সেবা স্থাপন 
করেন | ঠাকুর অভিরাম স্বয়ং আগমন করিয়! সেবা স্থাপন করতঃ রজনী 
পগ্ডিতকে সেবাকাধ্যে নিযুক্ত করেন | এখানে শ্াপাট সেবারও বিশেষ 
ব্যবস্থা! আছে । জ্রীমদনমোহনের প্রকট রহস্য ডরষ্টব্য | 

ভিট।দ্দিয়া _ ভিটাদিয়া শ্রীহট জেলায় ব্রশগাপুত্র তীরে অবস্থিত । 
এখানে গৌরাঙ্গ পাধদ গ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পিতৃভূমি । 
শীমনমহা প্রভু বিগ্ঠাবিলাসকালে বঙ্গদেশে গমন করিয়া! ভিটাদিয়া গ্রামে 
পদার্পণ করেন।  করিদপুর-বিক্রমপুর-নুরপুর শুবর্ণগ্রাম হইতে এগার 
সিন্দুরে আগমন করেন । ইহার সমীপে ভিটাদিয়া গ্রাম । সেখানে তখন 
পদ্মগঞ্ডাচাধ্যের পুত্র ও গৌরপ্রিয় স্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
শ্রীলপ্দীনাথ লাহিড়ী অবস্থান করিতেছেন । প্রভু কয়েকদিন তথায় অবস্থান 
করেন। লক্ষ্মীনাথ লাহিডী পুত্রহীন হওয়ায় পু্রবর প্রাথন| করিলে প্র 
একটি কৃষ্ণভক্ত পুত্রের বর অর্পণ করিলেন । সেই বরে রূপচন্দ্রের জন্ম হয় । 
ঘিনি পরবর্তীকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া বুন্দাবনে ই্জীব গোস্বামীর 
খমীপে পরাভূত হন এবং রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়া ঠাকুর 'নরোস্তৎ 
মের শিষ্য হন। 

জ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ২৯৫ 
পপ পিস িপাপপি 

তথাহি--উ।প্রেমবি্লাসে - 

“বঙ্গদেশে কামরূপ রাজা অতি শুদ্ধ + 

পাঠানৈ লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ । 
এগার সিন্দুর ব্রদ্গাপুত্র তীরে মনোহর | 

তথ| রাজখানী কৈল আনন্দ অন্তর ॥ 

মিরজাকর দগগদা কুটাশ্বর । 
হোসেনপুর আদিগ্রাম রয়েছে বিস্তর ॥ 

নানাদেশী লোক বৈসে বাণিজ্য কারণ । 

সবাই আনন্দ হিয়ায় করয়ে যাপন ॥ 

এগার সিন্দুর পাঁশে ভিটাদিয়া গ্রাম । 
লব্দীনাথ লাহিড়ী বিপ্র কুলীন প্রধান ॥ 

কমলা নুন্দরী হন তার পতিত্রতা । 

তার পুত্র রূপচন্দ্র জগত বিখ্যাতা ॥৮ 

তথাহি_ তত্রৈব 

“অধ্যয়ন শেবে পঞ্সগর্ভ মহ।মতি। 

জন্মগ্টানভিটাদরিয়। করিলা। বসতি ॥ 
ভিটাদরিয়। আসি ছুই বিবাহ করিল1 | 

লগ্মীন!খ লাহিড়ী আদি-অনেক পুপ্র হৈলা *” 

ভাঙ্গাঘঠ সম্ভবতঃ শ্লীমাম নবদ্বীপের নিকটনক্ী কৌন স্থান হইতে 
পারে. এখ নে জীমদদ্বৈত প্রহর শিত্ত ঈশান দাসের আপা । ঈশান 

দাস অবৈত প্রভুর আদেশে গৌরাঙ্গ ভবন গমন করতঃ শী বিষ্ুপ্রিয়ার 

অন্তদ্ধীন পধ্যন্ত সেবা করিয়। শান্তিপুরে গুনরাগমন করিলে অদৈৈত প্রভু 

সেবা প্রদানে তাহাকে স্বভবনে র খিলেন । একদা সীতাঠাকুরাণী নীলাম্বর 

চক্রবন্ভীর ভবনে মহোংসনে দোলা আহরণে চলিলেন 1. সঙ্গে জলপাত্র 

হস্ত ঈশান দান চলিদলন । পথে জানুরায় নামক শিষ্পের ছুর্ব,দ্বিতায় 
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তথাহি-_ ক্স অভিরাম শীখ নির্ণয়ে 

“ভঙ্গমোড়াতে বাঁস সুন্ররানন্র নাম । 

পরম বিদান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥৮ 

এখানে পৌবী কৃষ্ণষ্টমীতে সুন্দরানন্দের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত 

হয়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিল্প শ্রীরজনী পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন সেবা 

স্থাপন করেন । 

তথাহি_জ্রীঅভিরাম লীলামুতে-_ 

“ভঙ্গমোড] গ্রাম সেই বড়ই নুন্দর | 

রজনী পণ্ডিত স্থাপন কৈলা৷ পুনবর্বার ॥” 

রজনী প্ডিত সালিকা হইতে এই শ্বীনে আগমন করিয়া সেবা স্থাপন 

করেন। ঠাকুর অভিরাম স্বয়ং আগমন করিয়৷ সেবা স্থাপন করতঃ রজনী 

পণ্ডিতকে সেবাকাধ্যে নিযুক্ত করেন । এখানে শ্রাপাট সেবারও বিশেষ 
ব্যবস্থা আছে। শ্রামদনমোহনের প্রকট রহন্ত দরষ্টব্য। 

[ভিট।দিয়া _ ভিটাদিয়া শ্রীহট্র জেলায় ব্রহ্মপুত্র তীরে অবস্থিত । 
এখানে গৌরাঙ্গ পাধদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোত্ামীর পিতৃভূমি | 
শ্মন্মহাপ্রভু বিগ্ঠাবিলাসকালে বঙ্গছদেশে গমন করিয়া ভিটাদিয়া গ্রামে 

পদার্পণ করেন ।  করিদপুর-বিক্রমপুর-নুরপুর সুবর্ণগ্রাম হইতে এগার 
সিন্দুরে আগমন করেন । ইহার সমীপে ভিটাদিয়া গ্রাম । সেখানে তখন 

পন্মগঞ্ভাচাধ্যের পুত্র ও গৌরপ্রিয় স্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
শ্রীলক্ষমীনাথ লাহিড়ী অবস্থান করিতেছেন । প্রভু কয়েকদিন তথায় অবস্থান 

করেন। লক্ষ্মীনাথ লাহিডী পুত্রহীন হওয়ায় পুর প্রাথনা৷ করিলে প্রভু 
একটি কৃষ্ণভক্ত পুত্রের বর অপপণ করিলেন । সেই বরে রূপচন্দ্ের জন্ম হয় । 

ঘিনি পরবর্তীকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া বুন্দাবনে ইঈজীব গোস্বামীর 
খমীপে পরাভূত হন এবং রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়া ঠাকুর নরোভ্ৎ 

মের শিষ্য হন। 

জরীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন ২০৫ 

: তথাহি--ঈপ্রেমবিলসে 

“বজগদেশে কামরূপ রাজা অতি শুদ্ধ ॥ 

পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ । 
এগার সিন্দুর ব্রদমাপুত্র তীরে মনোহর | 
তথা রাজধানী কৈল আনন্দ অন্তর ॥ 

মিরজাকর দ্রগগদ। কুটাশ্বর | 
হোসেনপুর আদিগ্রাম রয়েছে বিস্তর ॥ 

নানাদেশী লোক বৈসে বাণিজ্য কারণ | 

সবাই আনন্দ হিয়ায় করয়ে যাপন । 

এগার সিন্দুর পাশে ভিটাদিয়া গ্রাম । 

লদ্দীনাথ লাহিড়ী বিপ্র কুলীন প্রধান ॥ 

কমলা ন্ুন্দরী হন তার পতিব্রতা । 

তার পুত্র রূপচন্্র জগত বিখ্যাতা ॥” 

তথা|হি_ তত্রৈব 

“অধ্ায়ন শেষে পন্পগত মহ।মতি | 

জনাগ্রন ভিটাদিয়। করিলা বাতি ॥ 

ভিটাদিয়। আসি ছুই বিবাহ করিল।। 

লক্দমীন!খ লাহিড়ী আদি অনেক পুত্র হৈলা 

ভাঙ্গাঘঠ সম্ভবতঃ শ্রী ধাম নবদ্বীপের নিকটবর্তী কৌন, স্থান হইতে 

পাঁরে ৷ এখ নে উামদদ্ৈত প্রহর শিন্য ঈশান দাসের পাট | ঈশান 

দাস অৰৈত প্রভুর আদেশে গৌর|ঙ্গ ভবন গমন করতঃ শচী বিষ্ুপ্রিয়ার 

অন্তদ্ধান পধ্যন্ত সেবা করিয়। শান্তিপুরে দুনরাগমন করিলে অদৈত প্রভু 

সেবা প্রদানে তাহাকে স্বভবনে র.খিলেন ৷ একদা সীতাঠাকুরাণী নীলাম্বর 

চক্রবন্তীর ভবনে মহোৌংসবে দোলা আহরণে চলিলেন | সঙ্গে :'জলপাত্র 

হযন্ত-উশান দান চলিগলন ॥ পথে জানুরায় নামক শিষ্তের ছুর্বদ্ধিতায় 
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দেবী দোল! হইতে অবতরণ করিয়া জানুরায় ও ঈশীন দাঁসকে গৃহাশ্রমী 

হইতে আজ্ঞ। প্রদান করিলেন । এই আজ্ঞা, শুনিয়। ঈশীন দাস বনু 

কাকুতি মিনতি করিলে দেবী-সন্মেহে বলিলেন, “তোমার কোন দোষ নাই । 

তোমার দ্বারা এক কীন্তি রাখাই আম্যর অভিপ্রায় ॥? 

তথাহি --শ্রীসীতা চরিত্রে - 

“সীতাদেবী কহে ঈশান তুমি সাধুজন ৷ 

তোমার গৃহে জগন্নাথ করিবে গমন ॥ 

এ দেখ তরণ্য মাঝে ভাঙ্গামঠ সাজে । 

সেই স্থানে জগন্নাথ করিবে বিরাঁজে ॥ 

তোমার ছুঃখের দুঃহী হইবে জগাই । 

খাইবে তোমার অন্ন লইয়া! বলাই ॥ 

্রাহ্মাণ বৈষ্ণব ধন লুটিবে তোমার | 

সঞ্চয় না রবে ধন গৃহের মাঝার । 

তোমার বংশে জম্মিবে তিনটি তনয় । 

সমান অক্ষর তিন নামের উদয় ॥. 

মহাসাধু জন্মিবেক ভক্ত অবতার | 

কীর্তনী মঙ্গলী তিন নামে মাতোৌয়ার ॥ 

জো্ঠপুত্র হইবে অধিক গুণবান | 
সন্ধীর্তন ধ্বনি মাত্র হরিবেক জ্ঞান ॥” 

এইরূপে আশীব্বাদর করিয়া “ভাঙ্গীমঠে তাহাকে স্থাপন করিলেন । 

জানুরায়কে বলিলেন, “তুমি ধনবান হইবে, ঈশান দাঁসকে কিছু কিছু অর্থ 

সাহায্য করিবে | 

(ভ'দ্ো-ভেঁদো গ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত । ব্যাণ্ডেল স্টেশন 

হইতে; রিক্সায় কাজীডাঙ্গার মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে এক কিলোমিটার 

হেলথ, সেন্টারের পাঁশ দিয়ে গেলেই ঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট ভেঁদো দৌলবাড়ী 

সতীপ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্তবতীর্ঘ পধ্যটন ২৭ 

বিরাজিত। ব্যাণ্ডেল স্টেশন নামিরাঁ ৩১নং বাসে কাজীডাঞঙ্জার মোড 

নামিবে 1 তথা হইতে রিক্সা বা অটোতে-এখানে যাওয়া ঘায়। ঝাডুঠীকুর 

জাতিতে ভূমিমালী ছিলেন । শ্রীরঘুনাথ-দাষ_গোন্বামীর জ্ঞাতি খুড়। | 
প্রীকালিদাস বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট গ্রহণ উপলক্ষ্যে তাহার মহিমা প্রকাশ করেন । 

কালিদাস বৈষ্ণব অধরামূত গ্রহণ কারণে সর্বত্র বৈষ্ণব সমীপে গমন করি- 

তেন। সেই: অভিপ্রায়ে কালিদাস.একদা-আত-ভেট লইয়া; ঝড়ু, ঠাকুরের 
ভবনে উপনীত হইলেন । 

তথাহি-শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে-_ অস্তে ১৬ পরিচ্ছেদ 
“ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব ঝাড়ু তাঁর নাম । 
আতম্রফল লয়া তি'হো। গেলা তার স্থান ॥ 

আম ভেট দিয়া তার চরণ বন্দিল | 
তাহার পত্রীকে তবে নমস্কার কৈল ॥ 

পন্থী সহিত তি'হো৷ আছেন বসিয়া । 

বত সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া ।৮ 

ঝড়ু ঠাকুর.কালিদাসকে দেখিয়! সসক্কোচে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা (করি 

লেন। কাল্লিদাস তখন নিজ অগ্িপ্রায় জানাইলে তিনি পরম সদৈন্যে 

অসম্মতি প্রকাশ'করিলোন ।. তখন কালিদাস আস্মভেট প্রদান পূর্বক কিছু 

দূরে আসিয়া লুকাইয়া রহিলেন।  বড়ু ঠাকুর কিছুদূর সঙ্গে আসিয়া 

তাহাকে বিদায় জ্ঞাপন পুর্বক গুহে গমন করতঃ আম্ফলটি গ্রহণ করিলেন । 

তথাহি--তীত্রব 

ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আস্রফল । 
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অপিলা৷ সকল ॥ 

কল। পাটুয়! খোলা হইতে আজ নিকালিয়া । 

তার পন্থী তারে দেন খায়েন ঢুষিয়া ॥ 

চুষি চুষি চৌকা আঁটি ফেলেন পাটুয়াতে । 

তারে খাওয়াইয়া পত্রী খাইল পশ্চাতে ॥ 
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জাটি চৌকা সেই পাঁটুয়া খোলাতে ভরিয়া ৷ 

বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্তে ফেলাইল লয় | 

সেই খোলার জাটি চোকা চুষে কীলিদাখ । 
চুষি; টুঘিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥ 

শ্রীপাটে ঝড়ু ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ 

এদিকে বড়, ঠাকুর গৃহে আসিয়া কীলিদাম গ্রা্ত আমফল মানসে 

প্রীকৃঞ্চে অর্পণ করতঃ সন্ত্রীক ভোজন করিরা জী।টি বদি উচ্ছিষ্ট গর্তে ফেলি- 

লেন তারপর কালিদাস আসিয়া গর্ত হইতে উচ্ছিষ্ট টি লইয়া চুষিতে 

ঢুষিতে তথায় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । এখানে কালিদাস 

শ্রীত্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন . ২০৯ 

বৈষ্ণব অধরামূতের মহিমা দেখাইলেন। সেই আটিটাতে একটি বৃক্ষ নি 

হইয়া ভ্রীপাটে বিরাজিত ছিল । গত প্রায় ৫০/৬০ বৎসর পূর্ব উক্ত আস্ত 

-বুক্ষটি অপ্রকট হওয়ায় উক্ত স্থানে তৎসাময়িক সেবাইত স্থাতি সংরক্ষণ 
উদ্দেশ্ঠে একটি আশমনবৃক্ষ রোপণ করেন । সেই বৃক্ষ আজও বিদ্কমান। 

শ্রীপাটে ঝড়, ঠাকুরের সেবিত শ্রীমদনগোপাল বিরাজিত | বর্তমানে নৃতন 
মন্দিরের পশ্চাতে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্ভমান | মন্দিরের 
পশ্চিমে উচ্ছিষ্ট. গর্তটি পুকুররূপে পরম পবিত্রতার সহিত বিরাজিত। 
তাহার পাড়েই আমনবুক্ষ বিরাজমান । পঞ্চমদোলে এখানে উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। না 

মর 
মণ্ডগ্রান্ন এখানে শ্রীনিবাস আচাধ্যের কন্া শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর 

শি শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুরের শ্রীপাট । 

তথাহি--শ্রীকর্ণানন্দে-_ 

“আর শিষ্য তার রাধাবল্লভ ঠাকুর । 

মণ্ডল গ্রামবাসী তি'হো ভক্তি শুর ॥” 

মুতর্গবপুর _ ্রীরামাই পণ্ডিতের শিল্প ঝড়, ঠাকুরের আপাট।. 

তথাহি _শ্রীমুরলী বিলাসে _ 
“বিপ্রকুলে জন্ম মহাশয় মহাধীর । 

গোপালের সেবাতে নিষ্ঠা বুদ্ধি সুগভীর ॥ 
শিল্যু হইয়া ঠাকুরের বনু সেবা কৈলা । 
আজ্ঞাক্রমে মুনসবপুরে নিবসিলা ।৮ 

ঘ,জুক-_শ্রীপাট মুলুক বীরভূম জেলায় বোলপুরের সন্িকটে অবস্থিত । 
এখানে ভ্ত্রীধনঞ্জয়- গোপালের পৌত্র-্ত্ীকান্থুরাম ঠাকুর স্ত্রীরাধাদল্লভ ও 
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ভ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা স্থাপন করেন । 

মক্তলভিছ্ছি_ মঙ্গলডিহি বীরভূম জেলায় অবস্থিত | হাঁওডা ষ্টেশন 

হইতে বর্দমান-বরাকরের মধ্যবর্তী খানা স্টেশন । খানা-সীইথিয়ার মধ্যবর্তী 

বৌলপুর স্টেশন | তথা হইতে বৌলপুর-সিউড়িগামী বাসে পাড়ুই নামিবে 1 

তথা হইতে অন্য বাসে বা রিক্সায় ৩1৪ মাইল মঙ্গলডিহি। এখানে ছ্বীদশ 

শৌপালের অন্যতম গ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্ু শ্রীপানুয়া গোপালের 

শ্রীপাট ৷ তথায় পানুয়া গোপালের সেবিত ভ্রীশ্যামটাদ বিরাজিত। পানুযা 

গোপালের প্রেমে শ্রীষ্ঠামটাদ চিরবদ্ধ। এতছিষয়ে শ্রীশ্ঠামচন্দ্রোদয় গ্রন্থে 

বিশেষভাবে বর্ধিত রহিয়াছে | ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যেই যজ্ঞপত্রীগণের নিকট 

হইতে অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন | তীহাদেরই বংশে এক সন্তান প্রবল অনু- 

রাগে স্বপ্াদীষ্ট হইয়া চৌরাশী ক্রোশ ভ্রমণকালে শ্রীশ্যামটাদকে প্রাপ্ত হন 

এবং একাশি পুরুষক্রমে সেবায় নিমগ্ন থাকেন শেষ পুরুষ সন্নাী হইয়া 

শরীশ্ঠামটাদকে মস্তকে বহন করতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মঙ্গলডিহি গ্রামে 

শ্রীপান্ুয়া গোপালের গুহে অতিথি হন এবং তাহার বৈষ্ঃবতা৷ দেখিয়া 

দেখিয়! তাহ!র গুহে শ্রীষ্ঠামটাদে প্টাঁপন করত. চারি বৎসর নীলাচলাদি 

তীর্থ ভ্রমণ করেন । তীর্থ ভ্রমণান্তে ফিরিয়া! স্ঠামটাদকে গ্রহণ করিতে গেলে 

সবংশে গোআল বিরহসাগরে নিমগ্ন হইলেন । গোপালের প্রেমসেবা 

সম্পর্কে বর্ণন এইব্প - 

তথাহি শ্যামচন্দরোদয়ে - 

“গ্রামের নৈধতে পর্ণলতা গড়ি বাঁড়ুই আনিয়া সৌপে । 

পনের দিবসে, বরজ হইল, দেখি সর্বলোক কীপে ॥ 

সেই ববজের, এক বোঁঝা করি, পান নিন্তি নিতি লয়া । 
সেবার কারণে, ঠাকুর গোপাল, বিদেশে বেচেন যাঞা ॥ 

সেদিন হইতে, পানুয়া। গোপাল নামটি লৌকেতে বলে । 
স্যামচীন্দ তার বোঝাটি বেন, তেরি, আলগোছে চলে ॥ 
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পথ কোটে প্রথ, পঁচিশ ক্রোশ যে নিতি যাতায়াত করে । 

পান বিকি- করি, দশ দণ্ড মাঝে,সেবা করে আসি ঘরে ॥ 
এ ক 

কিঞ্চিৎ ভোগের বিলম্ব হইলে লক্ষীপ্রিয়া ঠাকুরাণী | 
মোর শ্যামরঠাদ, কুধায় গ্রীরিত, হেরয়ে মুখখানি ॥ 

কখন কখন তাহারে স্বপনে, শ্যামটাদ কহে কথা । 

কাল সকালেতে, ক্ষীর খাঁওয়াইবে, শুন লক্গীপ্রিয়া মাতা ॥ 

এইভাবে পানুয়া গোপাল পত্তী লক্ষীপ্রিয়া ও ভগ্নী মাধবীর সহিত 

শ্রীশ্যামটাদের সেবায় নিমগ্ন ছিলেন ৷ সহসা সন্ধ্যাসীর আগমনে বিনা মেঘে 

বজ্াঘাত হইল | সন্যাসী তাহীদের সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া 

শ্যামটাদকে হইয়৷ চলিলেন। কিছুদূর গিয়া শ্যামঠ'দ ভক্তবাঞ্ছ পূরণের 

জন্য এত ভারি হইলেন যে তাহাকে 'লইয়া সন্যাসী এক পদ অগ্রসর হইতে 

পারিল না|  স্টামচ'ণদ স্বপ্নে সন্নাসীকে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া আমায় 
পানুয়া গোপালের সমীপে অর্গণ কর ৷ এদিকে পীনুয়া গোপাল সবংশে 

বিরহ বাথিত হইয়া উপবাস 'করতঃ ভূমিতে শায়িত রহিয়াছে । তাহাকে 

ব্যামচ'দ ব্বপ্পে বলিলেন, আমি ফিরিয়া আসিতেছি, তুমি অগ্রবর্তী- হইয়। 
আঁমীকে লইয়া এস | স্্লীদৈশক্রীমে গৌপলি সু্টিলেন। 

তথীহি- 

পায় অঙ্গনে পড়ি, দেখিয়ী দয়াল হি, স্বপনেতে ধরিয়া উঠায় | 

আমি যাচ্ছি ঘরে ফিরি, তুমি আইস আগুসরি, গ্রামের ঈশনি পাশ পথে । 

পুনশ্চ পুনশ্চ কয়, এই স্বপ্ন মিথা। নয়, লাগ পাঁবে পথেতে আসিতে । 
তারপরে লক্্মীপ্জিয়া ভূমিতলে ছিল শুঞা, স্বপনেতে তারে কয় কথা । 

বালক রূপেতে গলে ধরিয়া বসিয়া কৌঁলে, খাইতে দেগে লক্ষমীপ্রিয়া মীতা 

ধরি রাখৈ সন্ন্যাসী, আজি আমি উপবীসী, তুমি মোর তত্ব'নাঁ করিলৈ। 

পান্গুষা জঞ্জিত ধন, তোর হস্তের রন্ধন তাঁ বিনে উপাসী আঁছি বলে॥ 
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ফিরিয়া অসিছি আমি, সামগ্রী করহ তুমি, গোপালে পাঠাও মোরে নিতে & 

পানুয়া গোপাল সন্গযাসীসহ শ্যামচণাদে পরম সমাদরে স্বগৃহে আনিয়া 

মহামহোৎসব করিলেন । তদবধি প্রেম অনুরাগে সেবানন্দে বিভোর 

হইলেন | সন্যাসী আপনাকে ধিকার করিতে করিতে কাশীধাম চলিলেন। 

একদা পান্থুয়া গোপাল পত্রী লক্্ষীপ্রিয়া সহ শ্যামচাদের চরণান্থজে নিজ 
নিজ মন আন্তি নিবেদন করিলেন । 

তথাহি_- 

চরণে ধরিয়া বলে, কোন অপরাধ ছলে, 

আর কভু না যাবে ছাড়িয়।। 

আজি হইতে মোর, না ছাড়িবে মন্দির, 

নিজগুণে থাক পুব্বাপর ॥ 

যার অপরাধ পাবে, তাহার দমন দিবে, 

তবু মোর না ছাড়িবে ঘর । 

রাজক .দৈবক হৈলে, যদি অন্থস্থানে গেলে, 
পশ্চাতে আসিবে এই ঘরে ॥ 

এইভাবে শ্যামচ'1দ শ্রীপাট মঙ্গলডিহিতে অবস্থান করিয়া জগত উদ্ধার 

করিতে লাগিলেন।  শ্যামচ'ণদের প্রেমলীলার ও পান্ুয়া গোপালের 

এঁতিহ্থে পাট মঙ্গলডিহিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ । 

গ্রামের পুর্বকোণে পুরুয়া নামক পুষ্পরিণীর ঘাটের সমীপে কদগ্বখণ্ডীতে 

সুন্দরানন্দ সমীপে পানুয়া গোপালের দীক্ষা হয়| 

তথাহি - 

পুরুয়া নামেতে একটি পুষ্ষণি গ্রামের পুবেতে রন ॥ 

তাহার ঘাটেতে কদস্ব খণ্ডিতে বৈসা স্ুন্দরানন্দ । 

সেখানে বসিয়া. আমাকে দিলেন মন্ত্র কপা করি প্রভূ 

জ্রীল্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ প্যটন ২১৩ 

যেস্থানে বসিয়৷ বুন্দরাঁনন্দ পানুয়া গোপালকে দীক্ষ' দেন এবং যে 

স্থানে তৎকালে দ্বাদশ দিন মহোৎসব হয়, সেই স্থানের স্মৃতিরক্ষার্থে 

অগ্ঠাপি নন্দোৎসবের দিন বনু নরনারী তথায় সমবেত হন | পুরিয়ায় স্নান 

করিয়া ঘাটে চিড়া, দধি, মিষ্টাননীদি ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করতঃ কৃতার্থ 

হন। পানুয়! ঠাকুরের শিষ্য কাশীনাথের বংশধরগণ এই পাটের সেবক । 

এই বংশে ল্রীপ্রেয়ভক্তিরসা এব, শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদন্ব গ্রন্থের লেখক নয়না- 

নন্দ। নয়নানন্দের ভ্রাতা গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দ, শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় 
ও জগদীনন্দের পৌত্র দ্ারকানাথ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দবল্লভ নামক সঙ্গীত 

নাটক:রচনা করেন । : আশ্ষিনী শুরু] সপ্তমীতে পান্ুুয়া গোপালের তিরো- 

ধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়|. 

মুলা মনুলা! মুগ্সিদাবাঁদ জেলায় অবস্থিত। ভারতী স্টেশন নেমে 
উত্তর পশ্চিম দিকে দেড় কিলোমিটার দূরে হাটাপথে মুলা গ্রাম । 

অথবা সারগাছি ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে দেড কিলোমিটার দুরে অব- 

স্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের শিশ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রুবন্তীর বাঁসম্থান। 

যিনি ভাবক চত্রুবর্তা নামে প্রসিদ্ধ । তিনি মহুলা গ্রাম হইতে বোৌরাকুলি 

গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন । 

তথাহি শ্রীভক্তি রত্ধাকরে_ 

“মহলা হইতে যৈছে বোরাকুলি আইলা ॥” 

ঘল্পাদেশ__-এখানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিল্ত শ্লীগোবিন্দ আচার্্যের 

প্রীপাট। যিনি শ্লীরাধাকৃষ্চের ধামালী গীত রচনা করেন । 

“বন্দে গোবিন্দমাচাধ্য কৃষ্ণপ্রেম সুধাময়ম্। 

গোঁবিন্দোল্লাস--রসিকং মল্লদেশ নিবাসিনম্॥” 

স্মছিলাঘড়ি- মহিনামুড়ি বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। . এখানে 

উঅভিরাঁম গোপালের শিশ্য শ্রীসত্যরাঘবের শ্রীপাট । 
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তথাহি - গ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে _ 

“মহিনামুড়িতে বাঁস সত্যরাঘব নাম ॥ 

ুরাগ্রাম - থুরাগ্রাম সম্ভবত: মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু 

শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া খাটিয়াড়া হইতে মথ্রাগ্রামে প্রবেশ 

করেন। তথায় ভীমধন নামক ব্যক্তিকে কপা করেন। প্রভু শ্যামানন্দ 

কিছুদিন এই স্থানে অবস্থান করেন । তথায় প্রত শ্যামীনন্দের পত্রী শ্রীশ্তাম 

প্রিয়া ঠাকুরাণী আগমন করেন । 

ফালিাটী - মালিহাটা মুখিদীবাদ জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-- 
বারহারওয়! রেলপথে কাটোয়ার তিন ষ্টেশন পরে মালিহাটা স্টে্গন। 

কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত শ্রীনিবাস আচাধ্যের 

কন্ত গ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিশ্যা কর্ণানন্দাদি গ্রশ্থের লেখক শ্রীযছুনন্দন 

দাসের শ্রীপাট | 

তথাহি_ শ্রীকর্ণানানেদ 

“দীন যুনন্দন বৈষ্ঠদাস নাম তার 

মালিহাটা গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার ।” 

ঘাজীপাড়া-__মালীপাড়া হুগলী জেলায় অবস্থিত। বর্তমানে 

গোস্বামী মালীপাড়া নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। হাওডা-ব্যাণ্ডেল রেলপথে 

চড়া ট্েশন হইতে ১৭ বা৷ ১৮নং বাঁসে সেনহাটা ( সেনেটা ) নামক বাস 

পেজে ন।মিয়। এক মাইল দৰে ভ্পাট অবস্থিত | এখানে  ভ্্রীগৌরাজ 

পার্ধদ খ্জন আচার্যের '্রীপাট । 

তথাহি _ শ্রীজগদীশ পঞ্িতের গ্ুচকে_- 

“ধার পিতা ভগবান খঞ্জন আচাধ্য নাঁম । 

মালীপাড়ায় প্রকাশিলা৷ আধ্য ॥৮ 

প্রীভগবান আচা্োর পুত্র শ্রীরবুনাথ আঁচাধ্য ্রীজগ্দীণ পাঞ্চিতের 

শিষ্য ছিলেন। এখানে ভ্রীরাধাগোধিন্দৈর সৌঁবা ভাছে। মীলীগাড়া 

নামকরণ-সম্পর্কে জনা ষাঁয় যে ছবাররাঁসিনী,.নামক স্থানে. দ্বারপাল নামে 

এক. স্বাধীন রাজ! রাজত্ব করিতেন । উক্ত রাজার একটি মনোরম 

পুপ্পোগ্ঠান ছিল-। তীয় উদ্যান রক্ষাবেক্ষণে কতিপন্,,মালী তথায় বাস 
করিত, কালক্রমে. একটি ক্ষুদ্র পর্লীতে পরিণত, হইয়।. মালীপাঁড়া নাঁমে 

খ্যাত হয়।. . পরবর্তীকালে ত্যালেওুর সন্নিকটবর্তী একটি মালিপাঁড়ার 

অভ্যুথান ঘটায় ইহাকে ত্যালাওু মালীপাঁডা ও. পূর্বোক্ত. মালীপাড়া 
গোম্বামীগণের, অবস্থান কারণে গোস্বামী মালীপাড়া নাম হয় শ্রীভগবান 

মালীপাভার জ্ীরাধাগোবিন্দদেৰ 

আচাধ্যের বংশধর গোম্বামীগণের বাসের কারণেই গোস্বামী মালীপাড়া 

নামে প্রসিদ্ধ | গোল্বামী মালীপাড়াই গৌ তীয় বৈষণবতীর্ঘ। 

ঘালদছ--মালদহ উত্তরবঙ্গে মধলিদহ জেলায় অবস্থিত। হাওড় 

হইতে ফারাকা রেলপথে ফারাক্কার কয়েক স্টেশনের পরবর্তী মালদহ টাউন 

স্টেশন । 

এখানে প্র নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের লীলাভূমি । গৌড়ের নবাব 

হুসেন সাহের অমাত্য ্্রীকেশকছত্রীর গুত্ ছু ছুত্রীকে কুপাচ্ছলে প্রভুর 

কীরচন্দ্র এখানে এক অলৌকিক লীল্লার প্রকাশ রুরেন। প্রভু বীরচন্্ 

স্ীপ্রীগৌড়ীয়, বৈষ্ঃরতীর্থ পর্যটন ২১৫ 
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ঢাকার নবাঁবকে উদ্ধার করিয়া সপারধদে মহানন্দা নদীর তীরে মালদহ গ্রামে 

আগমন করেন। তথায় এক ভাগ্যবন্তের গুহে অবস্থান করিয়া সন্কীর্ত্ন 

বিলাস করেন এবং সন্ধীর্তনকীলে আকাশ মেঘাবৃত হইলে তিনি প্রভীকে 

নিবারণ করেন । সেই সময় রাঁমকেলি হইতে দুর্লভ ছত্রী ্বপ্াদীষ্ট হইয়া 

হস্তী গজ সৈশ্যাসহ গ্রভূর দর্শনে আগমন করেন। . প্রভুর আজ্ঞা লইয়া 

দুর্লভ ছত্রী তথায় মহামহোতসব আয়োজন করিলেন | মহানন্ৰা নদীর তীরে 

মালদহ গ্রামে মহোৎসব আরন্ত হইল | সম্ধীর্তন তরঙ্গে মালদহ গ্রাম ধন্য - 

হইল। অগণিত কাঙ্গাল আতুর তথায় প্রসাদ_গ্রহথ করিল। পূর্বে 

যুধিষ্টির যজ্ঞ সদৃশ এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল | ছুর্নভ ছত্রী সবংশে প্রতুর 

তুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া ধন্থ হইলেন । শেষে তিনি সন্ধীর্তন স্থানটি প্রভুকে 

অর্পণ করিলেন । 

তথাহি - শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে 

“ছুই সহস্র মুদ্রা জুবর্ণ সহজ । 
উত্তরের অশ্ব ছুই বুবিন বন্ধ ॥ 

মহোৎসব স্থান দেবত্বুর পাট্টা লিখি । 

গলে বন্ধ দিয়া পড়ে প্রভু পাশে রাখি ) 

তারে কৃপা করি গ্রতু অঙ্গীকার কৈলা । 

এই স্থান প্রসিদ্ধ হইল বলি বৈল! ॥ 

সেই হইতে গ্রীপাঁট হইল মালদহ । 

এমত করিল বীরচন্দ্র অনুগ্রহ ॥৮ 

গ্রভু বীবচন্দ্রের মধ্যম সন্তান জরীরামকণ্চ গ্রন্থ শ্রীপাট মালদহে অবস্থান 

করেন। এই মালদহে ঠাকুর অভিরামের শিল্প ্ীমুরারী দাসের শ্রীপাট। 

তথাহি-শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে - 

“মালদহে মুরারী দাস করেন বসতি ।” 

ত্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ২১৭ তি য8--____হ 

ঘক্গলাক্তাট _ মঙ্গলকোট বর্দমান জেলায় অবস্থিত । বর্ধমীনকাটোয়। 

লাইন রেলপথে কৈচর স্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব কোণে । 

এখানে প্র নিত্যানন্দের শিল্ত শ্রীচন্দন মণুলের শ্রীপাট। প্রতু বীর 

চন্দ্রের জোপুত্র প্রতু গোগীজন বল্প5 এখানে 'লতাগদী? স্থাপন করেন । 

প্রভু নিত্যানন্দের পরী শ্লীজাহবাদেবী অন্ত্দান উদ্দেন্টে সর্বশেষ ব্রজযাত্া 

কালে প্রভু গোগীজন বল্পভসহ দৌলারোহণে একচাক্রা পথে চলিলেন। 

পথে মঙ্গলকোটে প্্রীন্দন মণ্ডলের ভবনে পদার্পণ করেন । ইতিপূর্বে চন্দন 

মণ্ডল একখানি দিব্য রথ নির্মাণ করিয়াছেন। চন্দন মণল যাত্রাকালে 

প্রীজাহুবাদেবীকে রথারোহণ করিতে অন্ুরোধ করিলে দেবী গোগীজন 

বল্পভ প্রভৃকে আদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি এই রথে আরোহণ 

করিয়। চন্দন মণ্তলকে সবংশে পরিত্রাণ করতঃ তাহার মনবাস্থা পুর্ণ কর ্ 

আজ্ঞানুরূপ আরোহণ করিয়! প্রভূ গোগীজন বল্পভ তথায় অত্যন্ভূত লীলার 

প্রকাশ করিলেন । 

তথাহি--প্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে _ 

পলীলীয় চডিলা। প্রভু রথের উপরে | 

চারিদিকে লোক.সব্ হবিধবনি করে । 

হরি বোল হরি বৌল জয় কৃষ্ণ রাম । ; ও 

এই নুধাধ্বনি বর্ষে সদা কৃষ্ণনীম ॥ 

রথেতে চট্টিয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল । 

বনমালা গীতবস্্ চতুর্ভূজ হইল 1. 

উত্তম মধ্যম আর প্রকৃতের গণ । 

সবে মিলি এককালে পাইল দর্শন £ 

আর এক কৃপীশক্তি করিল বিস্তার ৷ 

সবার মুখে স্ত্রতিবাকা নেত্রে জলধার ॥ 

রথ চড়ি প্রত মণ্ডলের পুজা নিল । 

বন্ড দ্রবা আয়োজনে দৃষ্টিপাত কৈল ॥ 



উদ তিক) চাহি 
হত আিসদৌকীয়নৈজ ফ্রী পান _ 

ঢাক ই) চির চর 

রথ, (টানে মগুল্ সগণে সঙ্গে লইয়া । 

৭ জু সব লোক নে কা্ডিতে তি ধরিয়া) 

এই রঙ্গে প্র বিলাস্ করিয়া, বেলা তৃতীর়, প্রহরে রথ হইতে অবতরণ 
করিলেন, খন চন্দন মণ্ডল সদদৈন্তে গুভুকে বলিলেন__ 

,তথাহি_ ১১৪৪ 

্ মা: তুমি 
চড়ি রখ | গমাতীমি 

এই, ভি হইল [তোমার অধিকার । 
রথ ৫ ক্ষেত | হইল মোর সত নাঁই আরা 

ঈষৎ হাসিয়া প্র অঙ্গীকার কৈল । 
এই সব বার্থা আসি স্রীমতির়ে কল): 
লতাতে বেষ্টিত তরু মনোহর 'তান। 

ভ্রীপাট করিয়া আখ্যান হইল-লতাধাম &” 

এইরপে প্রস্থ গোলীজন বত অগ্রাকৃত লীলীর প্রকাশ করিয়া চন্দন 
মণ্ডলের প্রদ্ স্থানে ব্ীনতীধীম' স্থাপন করিলৈন। এইভাবে মঙ্গলকোট 
মহাতীর্ঘ হইল । 

মীর্জাপুর -নীর্জাপুর মু্শিদাবাদ. জেলায় অবস্থিত । হাওড়া-আিম 
গঞ্জ প্যাসেঞ্জারে আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়ী সাহেবগঞ্জ লোকালে গণকড 

ক্টেশনে নামিলে ৫1৭ মিনিট হ্াটাপথ | এখানে শ্্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মৃত্তি 
শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিষ্য শ্রীগোপাল দীসের শিশ্ঠ শ্রীগোগীমোহনের 

ক্্রীপাট। 
লি ৪১১০০ এন 2 12 11৮ 

তথাহি__কর্ণানন্দ, -১ নির্যাস 
গোপাল দাস ঠাকুরের শিল্প মহাশয় । 
গোলীমোহন দাস মীর্জাপুরালয় ॥ 

-আীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্তবতীর্ঘ-পর্ধ্যটন ২১৯ 

তিহে'মহণভীগবত-কি-তার.কথন । 

ধার-শিত্ত স্টযামদাসংখড়গ্রীয়-ভবন ॥ 

পরড়গ্রা্থ_মুগিদাবীদ জেলায় অবস্থিত ॥ হাওড় আজিমগঞ্জ রেলপথে 
খাগড়াঘাট ক্টেশনে নেমৈ বাঁসে খড়গ্রাম পেজ! 

শ্রীপাট মীর্জাপুরে শ্রীরাধামদন গোপাল ও শ্রীসীতা-_ সীতানাথের 

্ীমুদ্তি সেবা দেখা যায় । লোঁক প্রসিদ্ধিতে ইহ! সীঁতানাথের পাট বলিয়া 
পরিচিত । শ্রীঅটঘতের গ্রাণধন ভ্রীমদন গোপাল- ও ্রীল্ীসীতানাথের 
্ীধুর্থ থাকায় কৌন তত বংশীয় বা ভার জিতানশিশত ক্রমিক কেহ.এই 
সেবী স্বপন করেন বলিরী অনমীন করা সায় | 

যাজিগ্রাম়্ যাজিগ্রাম বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন 

হইতে ব্যাগ্ডেল-বারহারওয়া লুপ রেলপথে কাটোয়া স্টেশন । তথা হইতে 

দেড় মাইল দূরে শ্্ীগাট অবস্থিত। কাটোয়াসাইহাট বাস রাস্তার পার্থ 
অবস্থিত। শ্রীগোরাক্গ প্রকাশ মুত্তি শ্রীনিবাস আগার্ধ্যের স্রীপাট | এখানে 
জ্রীনিবজি আচার্্যের মাতামহের নিবাস ছিল !. পিতৃদেব অদর্শনে শ্রীনিবাস 

আচার্য চাখন্দি হইতে যাঁজিগ্রামে আসিয়া! বাঁস করেন । 

তঁথাছি শজ্ীতক্তি রড়াকরে_-২য় তরজ্জে 
“কিছুদিন পরে গ্রীনিবাষ মহাশয় । 

যাজিগ্রাম-গেলা-মাতামহের আলয় ॥ 

বুক্তি-স্মির'করিলেন মাতার সহিত । 
যাজিগ্রামে_রাস এবে-হয়ত উচিত ॥ 

তখাহি -জী/প্রেমাবিলাঃস _ 
গকঘোকা দিবস বাসণচাখন্দিতে-করি | 

আইটুলন-লাজি গ্রামে সৈইঃস্থানক্তাগ করি ॥ 



১২০ রীক্ীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্থ পথ্যটন 
শীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্ঘ পর্য্যটন নন 

ফাল্গুন মাস পঞ্চমীতে করিল। বসতি । 

গ্রামের জমিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্প্রতি ॥ 

তেজ দেখি জমিদার করিল আদর । 

এই গ্রামে বাস কর করি-দিয়ে ঘর ॥ 

রক রঙ ৫ 

গ্রামের পশ্চিমভাগে আলয় সুন্দর ।” 

শ্রীনিবাস আচাধ্য মাতাকে যাজিগ্রামে রাখিয়া ভ্রীখণ্ডে গমন করেন । 

তথায় প্রীনরহরি ঠাকুরের আদেশে নীলাচলে গমন করেন । তথা হইতে 

গৌঁডে প্রত্যাবর্তন করিয়া গৌড্মগ্ল পরিভ্রমণ করতঃ বৃন্দাবনে গমন করন । 

কতদিনে ভ্তিগ্রন্থ লইয়! গৌড়দেশে আগমন করতঃ যাজিগ্রামে অবস্থান 

করিয়। লীলা প্রকাশ করিলেন । এখানে শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিত্তু শ্রীবূপ 

ঘটকের নিবাস ছিল । রূপঘটক আপনার বাটার অগ্ধাংশ আচাধ্য প্রতুকে 

দান করেন । 

তথাহি _ শ্রীঅনুরীগবল্লী - 

“্বাজিগ্রাম নিবাসী রূপঘটক মহাশয় । 

অর্ধেক বাড়ীতে করিয়া দিলেন নিলয় 1? 

এখানে নিবাস আচাধ্যের গ্রথমা পরী জৌপদী উষ্বরীজী) দেবীর 

প্রকটভূমি ॥ শ্বশুর শ্রাগোপাল চক্রবস্তী, শ্যালক ্ীতামদাস চক্রবর্তী 

ও শ্রীরামচরণ চক্রবন্তীর প্রপাট | উক্ত শ্ালকথয় ছয় চক্রবন্তীর দুইজন । 

তথাহি--গ্রীতক্তিরত্বীকরে-- 

*্যাঁজিগ্রামে বৈসে শ্ত্ীগোপাল চক্রবন্তী ৷ 

আঁচার্য্যের কন্ঠা দিতে তার মহা আৰ্ডি ॥ 

বৈশাখের শুভ কৃষ্ণা তৃতীয়! দিবসে । 

কন্তাদাীন করয়ে আচাধ্য শ্রীনিবাসে ॥ 

পূর্বে কন্যা নাম সবে দ্রৌপদী কহয় । 

হইল ঈশ্বরী নাম বিভীর সময় ॥ 

শ্যামদীস, রানচন্দ্র-গোপাঁল তনয় । 

শ্যামীনন্দ, রামচরণাখ্যা কেহ কয় ॥ 

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু যাজিগ্রামে বু লীলা করেন । একদা শ্রীরাম 
চন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করিয়া মহ|সমারোহে প্রভুর বাড়ীর নিকট দিয়া 

ঘাইতেছেন। 

তথাহি_-তত্রৈব_ 
“একদিন আচাধ্য ঠাকুর যাজিগ্রামে | 

সরোবর তটে গেলা বাড়ীর পশ্চিমে ॥ 

গণসহ বৈসে তথা তেজ ন্বর্ধ্য প্রায় । 

সকরুণ নয়নে _ পথের পানে চায় ॥ 

দেখে একজন দিব্য দেলার উপর । 

সুসজ্জে বিবাহ করি যাঁয় নিজ ঘর॥” 

রামচন্দ্র কবিরাজ দোল। হইতে অবতরণ করিয়া সরোবর তীরে কত- 

ক্ষণ বিশ্রাম করিলেন | সেইকালে আচার্ধ্য প্রত কন্দর্প সদৃশ অপরূপ রূপ 

বিশিষ্ট রাম কবিরাজকে উদ্দেশ্য করিয়। বনুত শাস্ত্রীয় উপদেশ খ্যাখ্য। করি- 

লেন। রামচন্দ্র কবিরাজ দূর হইতে আচার্য্য প্রভুর স্র্ধ্য সদৃশ তেজরাশী 
ও সুমধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিহবল হইলেন । তারপর গুহে গমন 

করিয়। রাত্রিষোগে গুহত্যাগ করতঃ যাজিগ্ামে আচাধ্ায সমীপে আসিলেন 

এবং তাহার শরণ হইলেন | এইভাবে শ্রীনিবাস আচাধ্য যাজিগ্রীমে 

অবস্থান করতঃ প্রিয় পারিষদগণসহ বু লীল! প্রকাশ করিয়াছেন । সেই 

অগ্রাকৃত লীলার কিছু কিছু প্রতীক বর্তমান থাকিয়া তাহার মহিমার সাক্ষ্য 
ঘোষণা করিতেছে । তথায় শ্রীমন্দির, ডালঢালা পুষ্ষরিণী, (ে স্থানে মহোৎ- 
সব কালীন শ্রীজাহ্ুবাদেবী ডাল ঢালিয়াছিলের, বীর হান্বীর দীঘি (যাহার 
তীরে রামচন্দ্র কবিরাজ অবস্থান করিয়া আচার্ধা প্রভূর উপদেশ শুনিয়া 

ছিলেন ৷ তাহা মজিয়। উচ্চ পােয় স্মৃতিটি রহিয়াছে ) দন্তধাবন নিম্ববৃক্ষ, 

আচাধ্য প্রভুর পাদুকা স্থান প্রভৃতি দর্ণনীয় । 



২২২ ্রীন্তরীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন জ্ঞ্নীগৌডীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ২২৩ 

বশোড়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত।  শিয়ালদহ স্টেশন হইতে গৌরাঙ্গের মন জানি, মনে মনে অনুমানি, 

শিয়ালদহ-রাঁণাঘাট রেলপথে চাকদহু স্টেশনে নামিয়! এক মাইল পশ্চিমে নীলাচলে করিলা বিজয় ॥ 

প্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট | ্রীজগদীশ পণ্ডিত নাঁচি জগন্নাথ আগে, ভক্তি কৈল অনুরাগে, 

নবদীপে বাস করিতেন । শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিরহে নবদ্বীপ হইতে লীলাচক্রে 
জগন্নাথ স্বপনে কহিল! 

শোড়ায় শ্রীপা'ট স্থাপন করেন৷ এতদ্বিষয়ে তাহার সূচকের বর্ণন যথা বর লহ মোর ঠাই, যাহা চাহ দিব তাই, 

“তবে কতদিন গেল, গৌরাঙ্গ সন্যাস কৈল, পণ্ডিত বর মাগিয়। লইলা ॥ 

জগদীশ দুঃখিত হয়| 

ঞ্রগৌরগোপাল রি 

তৰ পর্র্ব কলেবর, মোরে দেহ এই বর, 
শুনি প্রভু প্রসন্ন হইল! । 

রাজন্থানে দেওয়াইল, কান্ধে করি লৈয়! আইল, 
যশোডীয় প্রকট করিল ॥ শ্রীজগন্নাথ দেব 



২২৪ ্রীন্ত্ীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

মহাপ্রভু জগন্নাথে, দেখিয়া বিস্মিত চিতে, 

পণ্ডিতেরে কহে মৃছ্ভাষ । 

তুমি এইস্থানে রহ, মোরে তুমি আজ্ঞা দেহ, 

আমি করি নীলাচল বাস। 

শুনিয়া ছুঃখিনী কান্দে, কেহ পাশ নাহি বান্ধে, 

যেন ক্ষ্যাপা পাগলিনী প্রায়। 

তবে প্রভূ বাল্যরসে, জানিয়া ভকতি বশে, 

সেই তনু হৈল ছুই কাঁয়॥ 

তবে এক তন্ু নিল, গোপাল নাম থুইল, 
সেবা করে বাংসল্যের ভাবে । 

এইমত দিবানিশি, কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ভাসি, 

নিস্তারিল আপন প্রভাবে ॥৮ 

এইভাবে শ্রীপাট ষশোড়ায় জগদীশ পঞ্ডিত গ্রীজগন্নাথদেব ও প্ীগৌর 

গোপাল সেবা প্রকট করিলেন । অগ্ঠাপি সেই সেবা! বিদ্যমান থাকিয়া 

তাহার অত্যুজ্জল মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে । বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত 

হইতে হইলে মৎপ্রণীত “জগদীশ চরিত্র বিজয়" গ্রন্থ পড়ুন 

বু 

রামাকেলি-_রামকেলি গ্রাম মালদহ জেলায় অবস্থিত। মালদহ 

ষ্টেশন হইতে রিক্সায় রথবাডী মোড়, তথ! হইতে বাঁস বা ট্রেকারে রামকেলি 

যাওয়া যায়। এখানে গৌরপ্রিক় শ্রীরূপ সনাতন ব্পভ ছ্/জীব কেশব ছত্রী 
ও তংপুত্র দুর্লভ ছত্রীর ভ্রপাট। শ্রীরপ সনাতন ও বল্লভ গৌডরাজ 
হোসেন শাহের অমাত্য হইয়। রামকেলিতে পদার্পণ করেন৷ সহস। এক 

দিন অত্যনূত স্বপ্ন দর্শন করিয়া বিচলিত হন। স্বপ্ধে যেই বিপ্র তাহাকে 
ভ্রীমস্ভাগবত অর্পণ করিয়াছিলেন, প্রাতে সেই বিপ্র সাক্ষাতে আনিয়া 

শ্ীশ্রীগৌড়ীর বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন ২২৫ 

্্ীমন্তাগবত অর্পণ করিলেন. তদবধি সনাতনের ভাবোচ্ছাস ঘটিল | 

তথাহি - শ্রীভক্রিরত্বীকরে_ 

“তদবধি সনাতন প্রেমযুক্ত মন । 

শাস্্রর্চা আরস্তিল করিয়া যতন ॥ 

গায়ক বাদক নর্তনকারি আদিগণ । 

সর্বদেশ হইতে তথা করে আগমন ॥ 
কর্ণাট হইতে যত ব্রাহ্মণ আসিল । 
ভ্টবাটি গ্রামে সর্বজনে স্থান দিল । 

এই ভট্রাচাধ্যগণের নামে নাম হৈল । 

সভাসহ সনাতন আনন্দে মাতিল ॥.. 

দেব দ্বিজ বৈষ্ণবেতে শ্রদ্ধাযুক্ত মন। 
নিভৃতে করিল গুপ্ত বৃন্দাবন রচন ॥ 

কদন্ব কানন, শ্যামকুণ্ড স্থাপিল । 

বুন্দাবন লীলা স্মরি প্রেমেতে মাঁতিল ॥ 

মদন মোহন বিগ্রহ করয়ে সেবন । 

হেরিতে গৌরাঙ্গ লীল! উৎকষ্টিত মন 

এইভাবে সনাতন রামকেলিতে অবস্থান কবিতেছেন। সহসা সপার্দ 

শ্্রীগৌরাঙ্গ উপনীত হইলে ত্রীতা গ্রীরূপের সহিত হিন্দুবেশে গোপনে নিশা 

ভাগে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন | উভয়ে নিজ নিজ মর্ম্মবেদন! প্রভুর 

সমীপে জ্ঞাপন করিলে প্রত সান্ত্বনা! ছলে কৃপা ইঙ্গিত করিলেন। কত 

দিনে রূপ ও বল্পভ রাজবিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন । 

সনাতন রাঁজকর্ম ত্যাগ করিলে রাজা বনু অনুরোধ অন্তে তাহাকে কারা রুদ্ধ 

করিলেন। সনাতন কোন প্রকারে কারামুক্ত হইয়! প্রভুর সমীপে পৌঁছি- 
লেন।- সে সময় স্্রীজীব অতীব শিশু । কতদিনে তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ 

ছয়ের পথান্ুশরণ করিলেন । অগ্ভাপি তাহাদের বহু কীন্তি রামকেলি গ্রামে 

বিরাজ করিয়া তাহাদের মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে ॥ 



২২৬ শরীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

রায়পুর - রায়পুর মু্সিদাবাদ জেলায় গোঁয়াস পরগণায় অবস্থিত। 

( গোয়াস তরষটব্য ) এখানে শ্রীনিবাস আচাধ্যের শশিশ্য প্রীনারায়ণ চৌধুরীর 

প্রীপাট। তিনি এখানে শ্রীগোবিন্দ সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীনিবাস 
আচার্য স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি করেন । 

তথাহি-_শ্রীঅনুরাগবল্লী- 
“ভ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় । 
গোয়াস-পরগণ! রায়পুর বাড়ী হয় ॥ 
সেবালীল। গোবিন্দের পরম মধুর । 

ধার-অভিষেক-কৈল আচার্য ঠাকুর ॥ 

ল্াপ্রারগরর-_রাঁধানগর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে 

২০-এ বাঁসে রাধানগর নামিতে হয় । এখানে অভিরাম গোপালের শিষ্য 

শ্রী হালদারের শ্রীপাঁট | তাহার সেবিত প্মবলরাম প্রীবিগ্রহ অভিরামের 

দ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন। ৃঁ 

তথাহি শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে - 

“রাধানগরেতে বাস যছু হালদার ;৮. 

রাপ্রান্রগর _ রাধানগর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত | প্রভু শ্/মা- 

নন্দের লীলাক্ষেত্র। প্রভুষ্যামানন্দ বিবাহ করিয়া কতককাল রাঁধানগরে 

বাম করেন | 

তথাহি_শ্রীরাসিক মঙ্গলে _ 

“তবে শ্ঠামানন্দ রাধানগরে আইলা 

ও কতদিন গৃহ তথ! প্রথমে করিল| ॥” 

(রঞ্াপুর-_ রেঞ্াপুর মুশিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর তীরে জঙ্গীগুর 
সাবডিভিশনে অবস্থিত । ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়] "রেলপথে আমিনগঞ্জ-- 
বারহারওয়ার' মধ্যবর্তী জঙ্গীপুর স্টেশনে লামিয়া যাইতে হয় । এখানে 

জ্রীতক্তি রত্বাকর গ্রন্থের লেখক শ্রীনরহরি-দাঁসের শ্রীপাট _ ত্রীহার পিতা 

শশা 

প্রীশ্রীগৌভীয় বৈষ্ণবতীর্ঘথ পধ্যটন ২২৭ 

জগন্নাথ চগ্রবর্তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রুব স্তর শিষ্য ছিলেন । 

তথাহি - শ্রীনরহরির বিশেষ পরিচয়ে - 

“বিশ্বনাথের শি বিপ্র জগন্নাথ ৷ 

ভক্তি রসে মত্ত সদী সবত্র বিখ্যাত ॥ 

পীনিশালা পাশে এই রেঞ্াা্ুর গ্রাম । 
এখাই বৈসয়ে বিপ্রতীর্থে অবিশ্রীম ॥ 

রাজম্বন্থল-_ রাজমহল প্রীপাট খেতুরীর নিকট অবস্থিত। এখানে 
ঠাকুর নরোব্তমের শিষ্য শ্রীঠাদ রায়ের শ্রীপাট। ' রাজমহলের জমিদীর 

ছিলেন রাঘবেন্্র রায়। তীর ছুই পুত্র সন্তোষ রায় ও চাঁদ রায়। উভয়েই 

দন্থ্কার্্য পরিত্যাগ করিয়! পরম বৈষ্ণব হন । ) 

তথাহি - প্রীপ্রেমবিলাসে - 

“গড়ের হাটের উত্তর ভাঁগের জমিদার | 

রাঘবেন্দ্র রায় হয় অতি শুদ্ধাচার ॥” 

তথাহি--তী্রেব _ 

“রাঘবেন্দ্ বাঁয় ত্রাঙ্মীণ এক দেশবামী | 

গড়ের হাট উপর লএঞা লিখি যে গ্রকাশি ॥ 

তীর ছুই পুত্র হৈল সন্তোষ াদরায়। 

চান্দরায় বলবাম-সব লো? কয় ॥ 

মহাবীর শক্কিধরে যুদ্ধ পরাক্রুমে । 

শুনিয়া! তাহার নাম কীপয়ে-জীবনে ॥ 

চৌরাশী হাজার মুদ্রার-ছিল জঙ্িদীর | 
তার ক্থোদিনে-হৈল এমন প্েকার-॥ 
গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয় । 
রাজমহুল থানা করি-আমল করয় ॥ 

গড়ের হাটের দক্ষিণ ভাঁগের জমিদার ঠাকুর নরোত্তমৈর পিতা৷ কুষ্ণীনন্দ 
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দন্ত এবং উত্তর ভাগের জমিদার রাঘবেন্দ্র রায় । চাদরায় কতককাল দ্থ্যু 

কাধ্য করিতে করিতে হঠাৎ বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন । 

শেষে বৈষ্ণব, গনক ও দেবীর স্বপ্াদেশক্রমে ঠাকুর নরোত্তমের চরণে আশ্রয় 

প্রা্থী হইলেন। ঠাকুর মহাশয় তাহার গৃহে পদার্পণ করিতেই চীদরায়ের 

সমস্ত ব্যাধি আপনিই দূর হইয়া গেল । - টাদরায় সবংশে ঠাকুর নরোত্তমের 
পদাশ্রয় করিয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন । ৪ 

রূপপুর _ এখানে ঠাকুর নরহরির শি শ্রীকষ্ণ কিছ্করের শ্রীপাট। 
কঞ্চকিন্কর প্রীগোবিন্দ রায়ের সেবা প্রকাশ করেন । ৃ 

তথাহি _শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে _ 
“রূপপুরের শাখ। কৃষ্ণকিস্কর দাস। 
গোবিন্দ রাঁয়ের সেবা যাহার প্রকীশ ॥৮ 

রোছিলী-_ রোহিনী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। গোগীবল্পতপুর 
খানার অন্তর্গত । স্ুবর্ণরেখা ও ডোলঙ্গ নদীর সংযোগস্থানে বিরাজিত । 

কাশিয়াড়ী হইতে ১* মাইল পশ্চিমে বাসে যাইতে হুয়। . এখানে প্রভু 
শ্যামানন্দের শিষ্য শ্ররসিকানন্দের শ্রীপাট । 

তথাহি--প্রীরসিক মঙ্গলে - 
উড়িস্যাতে আছয়ে যে মন্পভূমি নাম । 

তার মধ্যে রোহিনীনগর অনুপাম ॥ 

কটক সমান গ্রাম সর্বলোকে জানে | 

সুবর্ণরেখার তটে অতি পুণ্যস্থানে ॥ 
ডোলঙ্গ বলিয়। নদী গ্রামের সমীপে । 

গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকৃপে ॥ 
রোহিনী নিকটে বিরাজিত মহাম্থান'। 

যাতে সীতা রাঁম লক্ষণ কৈল! বিশ্রাম ৪ 

রাজধানী গড় তাহে দেখিতে সুন্দর 

গড বেড়ি বসতি সে রোহিনীনগর ॥ 

শীঞ্ীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন ২২৯ 

এই রোহিনীনগরের রাজ অচুতের পুত্ররূপে প্রভু র্সিকানন্দ ৯৫১২ 

শকান্দে আবিভূ্তি হন । 

বাজ্গড়__রাজগড মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু রসিকা- 

নন্দের লীলাভমি | প্রভূ শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে আচগ্ডালে প্রেম প্রদান 

কয়িবার আদেশ প্রন করিলে রসিকানন্দ সর্বপ্রথম রাজগডে প্রবিষ্ট হন । 

তথাহি_-শ্রীরসিক মঙ্গলে _- 

“বৈষ্ঠনাথ ভপ্ভরাজা ছোট রায় সেন । 

বাউত্রা অনুজ তার তিন ভাগাবান ॥ 

মহাদীপ্ত তিন ভাই বডই প্রতাগী। 

শুদ্ধ তর্য্যবংশ ভাত বড়ই প্রতাগী *” 

প্রতু শ্ামানন্দ প্রেম প্রচারকালে নৈহাটী কাশীয়াড়ী ঝাটিয়াড় হইতে 

মথুরা পধ্যন্ত রসিকা'নন্দসহ একত্রে ভ্রমণ করিয়া রসিকানন্দকে আদেশ 

করিলে রসিকা নন্দ রাজগড়ে আসিয়া এই তিন ভাইকে শিযা করেন। 

শ 
শান্তিপূর শীস্তিগুর নদীয়া জেলায় অবস্থিত । শিয়ালদহ স্টেশন 

হইতে শীস্তিগুর লোকালে যাইতে হয় । অন্ গাড়ীতে কৃষ্ণনগর নামিয়া 
ছোট গাীতে শান্তিপুর ষ্টেশনে যাওয়া যায়। এইস্কানে কলিযুগ পাবন 
রাপ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের আনয়নকারী গ্রীল অদ্বৈত আচার্ষ্যের লীলা- 
ভূমি যেস্থানে স্ুরধনী তীরে গঙ্গাজল তুলসীযোগে আরাধনা করিয়া 

প্রভৃদ্ধয়কে আকর্ণণ :করতঃ ধরাধামে প্রকট করিয়াছিলেন _ সেই স্থান 
বর্তমানে 'বাবল' নামে পরিচিত। শীস্তিপুর রেল প্লেশন হইতে ১ মাইল 
দুরে বাবলা অবস্থিত । গৌ্ীয় বৈঝ্ণবগণের পঞ্চধামের মধ্যে শীস্তিপুর 
একটি ধাম । 
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তথাহি - শ্রীপাট পধ্যটনে_- 

শ্বীঅদ্বৈতের ধাম শাস্তিপুর হয় । 
এই পঞ্চ ধামে সবে জানিহ নিশ্চয় ॥ 

এই ধামের মহিম। সম্পর্কে শ্রীঅদৈত মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণন। যথা _- 

শান্তিপুর গ্রাম হয় যোজন প্রমাণ 

প্রভু কহে নিত্য ধাম মথুরা সমান ॥ 

এখানে শ্রীল অদ্বৈত আচাধ্্যের বৃদ্ধ পিতামহ শ্রীনরসিংহ আডিয়ালের 

বাস ছিল। তিনি শান্তিগুর হইতে শ্্রীহট্রের লাউড় ধাঁমে গিয়া! অবস্থান 

করেন। কিন্ত শান্তিপুর আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন । তদবধি 
শান্তিপুরে বাসগৃহ ছিল । 

তথাহি  ভ্রীপ্রেমবিলাসে 

“প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ আড়িয়াল'। 

গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সব্বকাল ॥ 

শান্তিপুরে তার আছিল বসতি । 
তার কন্যা বিবাহে হৈল কোপের উৎপান্তি ॥ 

হটে লাউড়ে গিয়৷ করিল। বসতি । 

যখন অদ্বৈত গরতুর পিতা কুবের পাণ্তিত অপত্যা বিরহে বিরহাস্বিত 

হইয়া শীস্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় লাভাদেবী গর্ভবতী 

হন। তারপর রাজার আহ্বানে লীউড়ে গমন করিলে তথায় গ্রীল অদ্বৈত 

প্রভুর জন্ম হয়। আদ্বৈত প্রভু দদশ বংসর বয়সে লাউড হইতে শান্তিপুর 

আগমন করেন। তারপর কতদিনে কুবের পণ্ডিত শান্তিপুরে আসিয়া 
কতককাল অবস্থানের পর এইখানেই সন্্রীক অস্তর্দান করেন ৷ অদ্দৈত প্রভূ 
পিতৃ-মাত্ শ্রাদ্ধাদি করতঃ তীর্ঘভ্রমণে চলিলেন ৷ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীমদন 

গোপাঁলিদেবের আদেশে নিকুগ্জবন হইতে বিশীখার নিক্মিত চিত্রপট-ও 
গণ্ুকী নদী হইতে শীলগ্রাম শিলা মু্তি গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আগমন 

শ্রীপ্রীগৌভীয়'বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ২৩১ 

করেন। কতদিনে গ্রীপাঁদ মাধবেন্দ্রপুরী আগমন করিলে তাহার: নিকট 

দীক্ষা গ্রহণ'করতঃ তাহার নির্দ্দেশ অদৈত প্রভু শ্রীরাধিকার চিত্রপট নিম্মাণ 

করিয়া জগতে গোগী' অনুগত যুগল কিশোরের: সেবা প্রবর্তন,করেন। 

তারপর আ'দ্ত-প্রভু গঙ্গাতীরে (বাবলা নামক স্থান) বসিয়া গঙ্গাজল তুলসী 

যোগে গোলকবিহা রী কৃষ্ণের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন । তথায় 

ত্রেতাযুগের একটি-তুলসীবৃক্ষ ছিল । : তাহার'তলায় বসিয়া শাল্ ব্যাখ্যা ও 

তপস্তা করিলেন । 

তথাহি--অদবৈত মঙ্গলে __ 

“তবে পুনঃ আইলা প্রত ্রীশশান্তিপুর । 

তুলসী পিগ্ডি'বাধি তপস্তা প্রচুর ॥ 

০ রং 

তুলমী তলাতে বসি ভাগবত পাঠ । 

শত শত লোক বৈসে তুলসী চারি বাট. ॥ 
ভ্রেতাযুগে তুলসী সেই বড়ই প্রাচীন । 
পত্র পুষ্গ হএ তার নিত্য নবীন ॥ 

স্থগদ্ধি পুষ্পেতে গিত্য তুলসী পুজন | 

গঙ্গা তুলসী লয়ে প্রভুর সেবন ॥৮ 

কতদিনে শ্রীগৌরা্গদেব প্রকট হইয়া! লীলারঙ্্রে এই স্থানে আগমন 
করতঃ সপার্ধদে বু লীল! করিয়াছেন । বাল্যে মহাপ্রভু এখানে বিদ্যা 

বিলাস করিয়াছেন ৷ পরবর্তী সঙ্কীর্তন বিলাসকালে, সন্যাস গ্রহণের পর 

বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্টে গৌড় আগমনকীলে আগমন ও. প্রত্যাবর্তকালীন 

প্রভু শাস্তিপুরে অবস্থান করিয়া অতান্ভত লীলার প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । 

জীপাদ মাধবেন্দ্পুরী পাদের আরাধনা মহোৎসবে আ্দতাচার্যের অতুল 

এশ্বর্য্যে মহিমা শ্রীমন্মহা প্রভূ নিজমুখে প্রশংসা করিয়াছেন । আর শান্তি” 
পুরে অদৈত গৃহে ভোজন লীল'কাঁলীন নিত্যানন্দ ও অইৈতের (প্রেমকলহ 

লীলা কে ন! বিদিত আছেন । 
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এখানে প্রভু সীতামাথ পৌর্ণমাসী স্বরূপা। প্রী ও সীতাদেবী নামক 

পত্ীদ্ধয় সমভিব্যবহারে প্রকট বিলাস করিয়াছিলেন । আর হরিদাস ঠাকুর 

যছুনন্দন আচাধ্য, শ্ঠ।মদাসাদি প্রিয় পার্মদ্গণের সহিত প্রভূ সীতানাথের 

বহু লীলা করিয়াছিলেন ৷. এখানে ্রীঅচ্যতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, 

বলরামাদি আচার্য পুত্রগণের প্রকটভূমি ৷ এইখানে প্রভূ সীতানাথ নিজে 

প্রাণধন শ্রীরাধামদনগোপাল দেবে অন্তর্ধান করিয়া প্রকটলীলা। বিহার 

সন্বরণ করেন । 

তথাহি- শ্রীঅদৈত প্রকাশ 

“শ্রীঅচ্যুত কষ্ণ মিশ্র গোপাল ঠাকুর । 

প্রভু বীরচন্দ্র নরহারি রসপুর ॥ 

গৌরীদাঁস পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর । 
সাতজন নৃত্য করে অতি মনোহর ॥ 

গৌরগুণ শুনি প্রভুর প্রেম উথলিল । 
সম্কীর্তন মধ্যে আসি নাচিতে ল।গিল ॥ 

রা ৫ 

তবে প্রভু কহে এই পাইন্ু গৌরাঙ্গ । 

কদন্ব কুসুম সম হৈল তান অঙ্গ ) 

হঠাৎ শ্রীমদনগোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা । 
প্রাকৃত জনের প্রভূ অগোচর হৈলা ॥” 

ই্ঈমদদ্বৈত গ্রভূর অন্তর্ধানের পর. প্রভু অফ্্যতানন্দ মহামহোৎসব 

অনুষ্ঠান করেন | অপ্ৈত প্রস্তর পৌত্র মথুরেশ গোস্বামী শাস্তিপুরে বিখ্যাত 
ত্রীবাস উৎসব প্রবর্তন করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ 
সম্পর্কে মন্দির বেদীতে উৎকীর্ণ লিপি যথা। 

“পুণ্যক্ষেত্র পুরীধামে শ্রীদোলগে!বিন্ব । 
বিরাজিল কতকাল বিতরি আনন্দ ॥ 

জ্রীপ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ পধ্যটন 

বসন্তরায়ের প্রেমে বশোহ্রাগমন । 

ঘবে মানসিংহ করে রাজ্য আক্রমম £ 

জ্রীঅপ্ৈত পৌত্র মথুরেশ মহামতি । 
আনিলেন শান্তিগুরে মোহন মূরতি ? 
জীবেরে করুণা করি ঞ্ারাধারমণ | 

জ্রীরাসবিহারী রূপে দিলেন দরশন ॥ 

আ।লিগাম_ শালিগ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত । শিয়ালদহ-লাল 

গোল রেলপথে মুডাগাছা ষ্টেশন। তথা হইতে ছুই মাইল বড়গাছির 

নিকটবর্তী ধর্মাদহের উত্তর-পরর্ব কোণে প্রভূ নিত্যানন্দের শ্বশুর শ্রীনতধ্যাদাস 

পণ্ডিতের শ্রীপাট বিরাজিত । 

তথাহি--্রীভক্তি রত্ব!করে__ ১২ তরঙ্গে 

নবদীপ হৈতে অক্পদূর শালিগ্রাম । 
তথা বৈসে পণ্ডিত শ্রীন্া দাস নাম ॥ 

গৌড়ে রাজ! যবনের কার্ষ্ে সুসমর্থ। 

সরখেল খ্যাতি" উপাজিব বহু অর্থ ॥ 

সর্ধ্যদাস চারিভ্রীত। অতি শুদ্ধাচার ॥৮ 

এখানে প্রভু নিত্যানন্দ সর্ধাদাস পগ্ডিতের ছুই কন্যা সুধা ও জাহ্ুবাকে 

বিবাহ করেন। প্রন নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়া শ্রী 
মন্মহা প্রভুর আজ্ঞ। পালনের জন্য বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন । উদ্ধারণ 
দত্তকে সঙ্গে লইয়া প্র নিত্যানন্দ শালিগ্রামে স্ূর্যাদাস পণ্ডিতের ভবনে 

উপনীত হইলেন | আপনি বাহিরে রহিয়। উদ্ধারণ দ্তকে অন্তপুরে প্রেরণ 

করতঃ নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । সুধ্যদাস পণ্ডিত রাত্রে স্বপ্যোগে 

প্রভু নিত্যানন্দের এশ্বধ্য দর্শন করিয়। কন্তা৷ সম্প্রদান করিয়াছেন । কিন্ত 

বাহ্য ব্যবহারে অসম্মতি একাশ করিলে প্রভু নিত্যানন্দ বিফল মনোরথ 

হইয়া গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলেন । এদিকে নিত্যানন্দের 
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প্রত্যাবর্তন কাহিনী শুনিয়া! বন্ুধা বিরহে প্রাণবায়ু বহির্গত করিলেন ॥ স্র্ধা 

দাস কন্ঠার প্রাণরক্ষীয় বনু চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন “প্রভু নিত্যানন্ৰ 

যদি আমার মৃত কন্ায় বাঁচাইতে পারেন তাহা হইলে অবশ্য তাহাকে 

সমর্পণ করিব 1”. তখন পণ্ডিত গৌরীদাস সজনসহ প্রভু নিত্যানন্দের 
অন্বেষণে বাহির হইয়া গঙ্জাতীরে বটবৃক্ষমূলে প্রভৃকে পাইলেন । তারপর 
গ্রভুর সমীপে সমস্ত নিবেদন করিয়া মহাসমাদরে ব্বগৃতে আনিলেন। 
নিত্যানন্দ আগমনে বন্তুধা পুনরুজ্জীবিত হইলেন । প্রভু নিত্যানন্দ প্রভূত 

অলৌকিক'লীলা। প্রকাশ করিয়া বন্গুধাদেবীকৈৎৰিবাহ করিলেন ৷ প্রভু 
জীতানাথ ও-গ্রীবাস পণ্ডিতের মধ্যস্থৃতায়'এবং বড়গীছির রাজ! হরিহোড়ের 

পুত্র কৃষ্ণদীসের সমস্ত ব্যায়ে ব্যবহারিক বিধানে গর; নিত্যানন্দের- বিবাহ 

কাধ্য সুসম্পন্ন হইল | গ্রীজাহ্ুবাদেবীর সহিত-বিঝাহকালো-্থর্যদীস ভবনে 
প্রত গিত্যানন্দের লীলা । যথা - 

তথাহি _শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে_ 

শুধ্যদীসের কন্া হন বন্দু কনিষ্ঠ । 

বাল্যকালীবধি নিত্যানন্দে তীর নিষ্ঠা ॥ 

পারশিতে মন্তুকের বসন খসিল। ৷ 

আর দুই ভূজে বাস সম্ভ্রম করিল! ॥ 
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকথিয়া । 

বসাইল বন্সুধারে দক্ষিণে আনিয়া ॥' 

সূষ্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা | 

জৌতুকে লইলাম কনিষ্ঠা এ দুহিতা। ॥ 

এইরূপ অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করিয়! প্রত নিত্যানন্দ জাহবাদেবীকে 

বিবাই করিলেন । . তারপর একদিন প্রভু নিত্যানন্দ শূর্যাদাস পপ্তিতের 

ভবনে এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন । 

তথাহি - শ্রানিত্যানন্দ চরিতীমুতে-- 

“একদিন নিত্যানন্দ এশ্ব্ধ্য প্রকাশি। 
ছুই প্রিয়া সঙ্গে লীলা করে হানি হাসি & 
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অনন্ত শব্যাতে শুই -গুভু হলধর । 

ছুই প্রিয়া সেবা করে পালক্ক উপর.॥ 

বন্থু'লঙ্ষমী_করে প্রতুর চরণ সেবন । 

জ্রীজাহবা মৃছু-যুছু হা্যশ্রীবদন-॥ 

মহাতেজে.বাপিলেক বাহির অন্তর | 

সুর্ধ দাস গৌরীদ।স ছিল বাড়ীর ভিতর ॥ 

মহাতেজ দেখি স্ভে চমৎকার হৈলা । 
জামাতা আলয়ে দুই যে গেলা ॥ 

দেখিল! পালক্ক পরি প্রভূ শুই আছে। 

ছুই কন্তা চতুর্ভজা দেখিল প্রভুর কাছে ॥ 

এইভাবে প্রভু নিতাঁনন্দ বিবাহ লীলাক/লীন-স্্ধাদাস পণ্ডিতের গৃহে 
গ্রভূত অলৌকিক লীলার প্রাকাশ করিয়া শালিগ্রামকে মহামহিম তীর্থে' 
পারিণত করিলেন । 

শ্যাঘালব্দপুর _ শ্যামানন্দপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রন 
শ্যামানন্দের লীলাভূমি । ইহার নাম “সাতটি' ছিল! পরে শ্যামানন্দপুর 
নামকরণ হয়। 

তথাহি -শ্রীরসিক বঙ্গলে _ 
তবে ছুই প্রন ঘণ্টশিল গ্রামে গেলা । 

সাধু সেব প্রসঙ্গ সে রাজারে কহিলা ॥ 

সাতটি বলিয়া গ্রাম দিল! সেই রাজ । 
বহুরূপে বসাইলা৷ তথা জনপ্রজ' * 

নাম দিল তার শ্রীশ্যামানন্দপুর | 
বু সাধু সেবা যাত্র! হইল প্রচুর +” 

প্রা, শ্ঠামানন্দ স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীহৃদয়ানন্ৰ ঠাকুরের অন্তর্গান বাক্য 

শুনিয়া শ্যামানন্দপুরে ফাঙ্জুন মীমে মহোৎসব করেন । 
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শীতলগ্রাঘ _ শীতলগ্রাম বন্দমান জেলায় অবস্থিত ৷ ইহার পুরর্বনাম 

সিদ্ধলগ্রাম । বর্দমান-কাঁটেয়া! রেলপথে কৈচর স্টেশন হইতে এক মাইল 
উত্তর-পুরর্ব কোণে অবস্থিত । কাটোয়া হইতে ৯ মাইল । এখানে দ্বাদশ 

গোপালের অন্ঠতম শ্রীধনপ্তয় পণ্ডিতের শ্রীপাট । 

তথাহি_ পাট নির্ণয়ে - 

সাচডা-পাচ৬া করন্দা শীতলগ্রাম | 

ধনপ্তয় পঞ্ডিতের সেবা অনেক বিধান |” 
শ্রীধনগ্রয় পণ্ডিত এখানে শ্রীভাগুসেবা স্থাপন করেন ।  ধনঞ্জয় 

পাণ্ডিতের পৌত্র কান্গুরামের বর্ণনা যথা 
“প্রভু ধনগ্রয় ঠাকুর ছিল নাম ধার । 

শীতল গ্রামেতে ভাগুসেবা তীর ॥ 

শীতল গ্রামের লোক সেই ভাগ্ড সেবে 1” 

ভাগ বিষয়ে দেবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব বন্দনায় 

“বিলাসী বৈরাগী বন্দে পঞগ্ডিত ধনগ্য় | 

সব্বন্য গ্রভুরে দিয় ভাগ হস্তে লয় »” 

প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে ঠাকুর ধনরয় প্রেম প্রচার উদদদান্ঠে এখানে 

আগমন করিয়া সেব৷ স্থাপন করেন । ৃী ) 

তথাহি ধনপ্রয় গোপালের শুটকে 

“পাই নিত্যানন্দ রাম, ধনগ্য় গুণধাম, | 

প্রেমাবেশে নিমগ্ন সদাই | 

আজ্ঞ৷ হৈলা তার প্রতি, ভাসাইতে রাঢক্ষিতি, 
সঙ্কীর্তন ডেএমের বন্যায় ॥ 

গ্রাউগ্র ক্ষত্রিয়গণে, প্রেম দিলা। ৃষ্টমনে, 

বদ্ধমান শীতল($গ্রামেতে । 

জ্্নগৌরাঙ্গ গোগীনাথ, সেব। স্থাপি অচিরাণ্চ 
ভরীশ্রীকুষ্ণ গৌরাঙ্গ মুক্তি আকাল সর্বজন চিতে ॥৮ 



শ্ীহট্র-_ বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত । এখানে ভ্রীগৌরাল্গদেবের 

পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র, পিতা জগন্নাথ মিশ্রা, মাতীমহ নীলাম্বর চক্রবস্তী 
প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পরিজনবর্গের প্রকটভূমি । শ্রীহট্রের বরগঙ্গায় শ্রীমন্মহা- 
প্রহর পিতৃভুমি । আমন্মহাগ্রভূ সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুরে আগমন করিলে 

নবদ্বীপ হইতে শচীমাতা আসিয়া সিলিত হন। সেই সময় মায়ের আদেশে 

পিতামহী শোভাদেবীকে দর্শন এাদাদের জন্ত অলঙ্গিতভাবে শ্ত্রীহটে উপনীত 

হন। সে সময় মধ্যাহকালে এক কৃষককে লানল চাষ করিতে দেখিয়া 

সমীপে গমন করতঃ গরুর পুষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া হরিধ্বনি করিলে গরুগণ 

ভরিধ্বনি করিতে লাগিল এবং ক্ষেত্র সহসা জলে পরিপূর্ণ হইল । তাহা 
দেখিয়া চাষীগণ এই অলৌকিক কাহিনী গ্রামবাসীগণকে বলিলে মিশ্র 
ংশীয় জনগণ প্রভুকে তাহার গ্রপিতামহের ভবনে আনয়ন করিলেন । 

সেই স্থানে এক সাববী ব্রান্মাণী পুত্রের জ্ঞানহীনতার কারণে বৃত্তি রক্ষার 

প্রয়োজনে নিবেদন করিলে প্রভূ তাহাকে একটি চণ্ডী লিখিয়া দিয়াছিলেন। 

তারপর পিতৃ জন্মভূমি বরগঙ্জাতে আসিয়া পিতামহীকে গৌর ও শ্রীকৃষ্ণ 

স্বরূপে দর্শন প্রদান করিলেন । তখন পিতামহী শোভাদেবী ন্ততি নতি 

সহকারে বলিলেন । তোমার পিতামহ কৌন প্রকার বৃত্তি না রাখিয়া পর- 

লোক গমন করিয়াছেন, তুমি তীহার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বংশের গ্রতি- 
পালনে বিধান কর। তখন শ্রীমন্মহাগ্রভ বলিলেন, আমি এই ধামে 
থাকিয়া তোমার পৌত্রগণকে সন্তানাদিক্রমে প্রতিপালন করিব । 

তথাহি _ শ্রাকুষ্ণচৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী ৩/৫৬ শ্লোক 

এবং শ্রীকষ্চচৈতন্থা জীব নিস্তারণায় ৮। 

রী মৃত্তি বিধায়াত্র স্ব গোত্রন পরি পালয়ন ॥ 

এইভাবে স্রীমন্মহা প্রত শ্রীকুঞ্ণ ঞগৌরাঙ্গ মুতে শ্রীহটে বিরাজ করিতে 

ছিলেন । বর্তমানে আীবিগ্রহদ্বয় আসাম শিলচরে বিরাজ করিতেছেন । 

বিস্তারিত তথ্য মতপ্রণীত গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্র লীলা গ্রন্থ 
ডরষ্টব্য। 

শ্রীত্রীগৌড়ীয় বৈষ্রতীর্থ পধ্যটন ২৩৫ 

এখানে:ভ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রুর শ্বশুর জীসনাতন মিশরের পিতা জীদুর্গা- 
দাস পণ্ডিতের শ্ীপাট । 

তথাহি--ভ্রীপ্রেমবিলাসে_ 

“ভ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি | 
সন্ত্রীক নদীয়া আসি করিল বসাতি 1” 

এখানে গৌরাঙ্গ পারদ '্রীরাস পণ্ডিতের প্রকটভূমি । 

তথাহি - শ্রীবাসাষ্ টকে_“আদৌ বাসন্ত শ্রীহটে” ॥ 

তথাহি__শ্রীপ্রেমবিলাসে_ 

“ভ্রীহট নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত । 
নবদ্ধীপে বাস করে হইরা সন্ত্রীক ॥৮ 

এই জলখর পণ্ডিত প্রীবাস পঞ্চিতের পিতা 1  শ্রীহটে ভিটাদিয়া 

( ভিটাদিয় দ্রঃ) গ্রামে স্বরূপ দামোদর !গোন্বামীর পিতা পদ্মগর্ভাচাধ্য, 

ভ্রাত। লক্্মীনাথ লাহাড়ী ও ভ্রাতুপুত্র রূপনারায়ণের প্রকটভমি। শ্রীহটে 
লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রাম ( নবগ্রাম দ্রঃ) অদ্ৈতাচার্ধা, তৎপিতা কুবের 

পণ্ডিত, লাউচওর রাজা দিব্যসিংহ, ঈশান নাগর, বিজয়পুরী প্রভৃতির 
গ্রকটভূমি | 

এই শ্রীহটে শ্রীগৌরন্ুন্দরের মেসো চন্দ্রশেখন আচাধ্য ও ভক্তপ্রবর 
মুরারীগুপ্তের শ্রীপাট । 

তথাহি _ভচৈতন্থ, ভাগরতে_ 

“শ্রীবাস পণ্ডিত আর জ্রীরাম. গণ্ডিত | 

পচন্দ্রশেখর দেব ট্রলোক্য পুজিত ॥ 

ভবরোগ নাশে বৈষ্ঠ মুরারী নাম যার । 

শ্রীহট্রে এসব বৈধ্বের অবতার ৮৮ 

(গ্রাজানু শ্বোডালু হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে 
বাসে চৌতারায় নামিয়। দামোদর নদী পার হইয়া এক মাইল যাইতে হয়। 



২৪৭ ্রীপ্রীগৌডীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন 

এখানে ঠাকুর অভিরামের শিন্য বাঙ্গাল কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট |. তিনি 

শ্বোডালুতে শ্রীগোগীনাথ সেবা প্রকাশ করেন । 
তথাহি-_ভ্ীঅভিরাম লীলামুতে - 

“বাঙ্গাল দেশের সেই হয় কৃষ্ণদাস | 

শ্বোডালুতে কৈলা গোগীনাথের প্রকাশ ॥৮ 
বাঙ্গাল কৃষ্দাস ঠাকুর অভিরামের আদেশে শ্বোডালুতে শ্রীগোগীনাথ 

দেবের সেবা স্থাপন করেন | স্বয়ং ঠাকুর অভিরাম গমন করতঃ পুলীন 
ভোজনলীল। করিয়া শ্/গোগীনাথকে স্বপন করেন, সেবাকাধ্যে কৃষ্ণ 

দসের প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। একদিন প্রীবিগ্রহের সেবাকাধ্য করিবার সময় 

একজন রমণী আগমন করিলে তার প্রতি নিজ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় কৃষ্ণদাস 
স্বহস্তে নিজ চক্ষু বিদ্ধ করিলেন । তখন আগোগানাথদেব তাহাকে 

বলিলেন; 'তুমি এখন অন্ধ হইলে আমার পর্চিধ্যা কে করিবে । তোমার 

ইচ্ছা কি? তাহা বুঝিতে পারিতেছি না । এখন তোমার সেবার সহায় 

বা কে করিবে ? শ্রীগোগানাথ দেবের এ জাতীয় বাক্য শ্রবণে কৃষ্ণদাস 

বিহ্বল হইয়া মুচ্ছণগত হইলে অন্তর্যামী অভিরাম তথায় উপনীত হইলেন । 
তখন সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ঠাকুর অভিরাম শিব্ুকে বর প্রদান করি- 

লেন। বলিলেন, “তুমি যখন হগোগীনাথ দেবের সেবাকাধ্য করিবে তখন 

তুমি সমস্ত দেখিতে পাইবে ! 

তথাহি_-তউআ্রেব - 

“গে।পানাথ সেবা তুমি করিবে যখন । 

সেকালে দেখিতে পাবে সেবার নিয়ম ॥ 

অলকা! তিলকা৷ আদি করিবে ঝুঠাম | 

গোগীনাথ শোভা দেখি নবঘনষ্থ্যাম ॥ 

সাক্ষাত ব্রজের নাথ হইল উদয় । 

দেখির! বাঙ্গাল তাহা! আনন্দ হাদয় ॥” 

আজিও শ্রীমন্দিরে শ্রীগোগানাথ দেবজী ও বাঙ্গাল কষ্দাসের পাদুক! 

বিদ্তমান রহিয়াছে ৷ এখানে মন্দির নষ্ট হওয়ায় মতন মন্দির হইরাছে। 

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ২৪১ 

বিশেষ পরিপাটি রূপে সেবার ব্যবস্থা, আছে । এখানে দোল উৎসব 

দর্শনীয় । 

শালভাঙ্গা ম'লসুরপুর-_-এখানে শ্রারানাই পণ্ডিতের শিল্ত শ্রীবড় 
ঠাকুরের শ্রীপাট । 

তথাহি - শ্রীবংশীশিক্ষা _ 

“বিপ্রঝুলে জন্ম' ধীর শ্রীবড়ু ঠাকুর । 
নিবাস হশালডাঙ্গা মননুরপুর ॥” 

শিধরভ,ঘি__শিখরভুমি বদ্ধমান জেলার শেবপ্রান্তে বরাকর নদীর 
তীরবর্তী প্রদেশ 1 পরেশনাথ পাহাড় হইতে বদ্ধমানের নিকট পধ্যন্ত পঞ্চ 
কুট রাজ্যের অন্তভূক্ত একটি স্থান। এখানে শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিশ্ত 
এঃগোকুল কবিরাজ ও পার্ধদ রাজা হরিনারায়ণের ভ্পাট। 

তথাহি-শ্রীঅন্গুরাগবল্লী _ “ভ্রীগোকুল দাস কবিরাজ প্রেমপুর ॥ 
পুর্ব বা্ডী তাহার কড়ই মধ্যে হয়। 

পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রাতি নিলয় ॥” 
স্গেকুল কবিরাজ শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিষ্যু অষ্ট কবিরাজের এক 

জন। তিনি নিজ বাসভুমি কই হইতে পঞ্চকুট সেরগড় নামক স্থানে 

আসিয়া বাস করেয়। এই পঞ্চকুট সেরগড়ের রাজা ছিলেন হরিনারায়ণ। 

তিনি রামচন্দ্ের উপাসক ছিলেন । . জ্ানিবাস আচাধ্য প্রভুর অত দূত 

মহিমায় উৎ্দ্ধ হইয়া তাহার চরণে শরণ লইলেন এবং তাহার সমীপে 

ললারামচন্দ্রের মন্ত্র গ্রহণের জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । আচাধ্য স্বয়ং 
রামচন্দ্র প্রকাশ না করিয়! দাক্ষিনাতা হইতে শ্রীল গোপাল ভট গোস্বামীর 

খুল্লতাতের পুত্রকে আনয়ন করিলেন এবং তাহার দারা শ্রারাম মন্ত্র প্রদান 

করতঃ আপনার পার্ধদ করিয়া রাখিলেন । 

তথাহি -ঞ্াভক্তি রত্বাকরে _ 

“শিখরভূমির রাভী হরিনারায়ণ | 
আচাধ্যের স্থানে শিত্য হৈতে তার মন ॥ 



২৪২ জ্ীস্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন 

রঙ্গক্ষেত্রে ব্রিমল্প ভটের পুত্র ছিল । 

পত্রীদ্ধারে অতি শীঘ্র তারে আনাইলা৷ ॥ 

তেঁহো। পঞ্চকুটে আসি স্েহাবীষ্ট মনে | 
রামমন্ত্রে শিধ্য কৈল হরিনারায়ণে ॥ 

হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া | 

শ্রীনিবাস আচাধ্যে দিলেন সমপিয়া ॥ 

্ীনিবাস আচাধ্য প্রভু গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে 

আগমনকালে পঞ্চকুটের মধ্য দিয়া বিষুঃপুরে অ গমন করেন । 

তথাহি শ্রীভকি রত্বাকরে _ 

“শ্রীনিবাস আচাধ্যাদি গাড়ী সহিত | 

পঞ্চকুটি হৈয়! চলে বিধুরপুর পথে ॥ 

এখানে আীপাদ সনাতন গোস্বামীর পিতৃপুরুষগণের বাস ছিল | কর্ণাট 

দেশাধিপতি সর্ববজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধদেব ৷ অনিরুদ্ধদেবের পুত্র রূপেশ্বর 

কনিষ্ঠ এ্রাতা হরিহরের চক্রান্তে রাজাত্রষ্ট হইয়া ভাধ্যাসহ অষ্ট অশ্থে আরো- 

পুররক পৌলস্তা দেশে আগমন করেন! শিখরভূমি পৌরস্তাদেশে অবস্থিত 
তথায় রূপেশ্বর ক্্ীয়বন্ধু শিখরেশ্বরের রাজ্যে বাঁস করেন। 

তথাহি_ শ্রীভক্তি রতাকরে 

শরীরূপেশ্বর 'দেব এবমরিভিনিধুতরাজাঃ(ক্রমা- 

দ্টাভিস্তরগৈঃ সমং দয়িতয়। পৌরস্তাদেশং যযৌ | 

তত্রাসৌ শিখরেশ্বরণ্ত বিষয়ে সুখু'ঃ নুখং সংবসন 

ধন; পুত্রমজীজনদ্ গুণনিধিং শীশগ্ননাভাভিধম্॥ 

বিহায় গুণশেখরঃ শিখরমুমিবাস স্পৃহ,ং 

স্কুরৎ নুরতবঙ্গিনীতটনিবাস পর্যাৎন্ুকঃ । 

ততো! দন্ুজমর্দনক্ষিতিপুজাপাঁদঃ ক্রম 
ছুবাঁস নবহট্রকে স কিল পন্মুনাভঃ কৃতী ॥ 

জ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ঞবতীর্ঘথ পধ্যটন ২৪৩ 

রূপেশ্বরের পুত্র পঞ্মনাভ শিখরভূমি হইতে গৌ রাজ দনুজমর্দনের রাজ্যে 

নবহটুতে (নৈহাটী) আসিয়া বাঁস করেন । 

শ্রীজংন্_ শ্রীজংহ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে রসিকা- 

নন্দের শিতয শ্রীরামদাস ও তৎপুত্র দীন শ্ামদাসের শ্রীপাট । 

তথাহি_ রসিক মঙ্গলে__ 

জ্নীজংহ বলিয়া-গ্রাম অতি দিব্যস্থান। 

রামদাস বলিয়া আছিলা ভাগ্যবান £ 

দ্রৌপদী বলিয়] তার পড়ী পতিব্রত! ৷ 

শিষ্ট করণ কুলে যাঁর জন্ম বিখ্যাতা ॥ 
তাহার উদরে জাত দীন শ্যামদাস । 

বালা হৈতে তার হাদে রসিক প্রকাশ । 

পীনস্ত্যু _ পৌলস্ত্য রাজ্যের বর্তমান নাম পুরুলিয়া ।  পঞ্চকুট 
পুরুলিয়া রাজ্যে অবস্থিত। রামকানালী স্টেশন হইতে অনতিদূর পঞ্চকূট 

পর্বতের সন্মিকটে রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বিছ্তমান। পুরুলিয়া রাঁজোর 

বেগুন কোদারে শ্রীনামব্রহ্ম শিলালিপি বিদ্যমান । প্র বীরচন্্র শ্রীধনপ্য় 

গোপালের পুত্র শ্ীষছচৈতন্য ঠাকুরকে প্রেম প্রচারের জন্য এই নামব্রন্গ 
শিলালিপি প্রদান করেন। প্রীপাট জলুন্দী হইতে শ্রীষছ্ুচৈতন্ত ঠাকুরের 

চতুর্থ অধস্তন ই্ন্বরূপটাদ ঠাকুর পুরুলিয়ার বেগুন কোদারে এই নামত্রন্গ 
আনয়ন করেন।  অগ্ঠাবধি তাহার চতুর্থ অধস্তন ঠাকুরের গুহে সেবিত 

হইতেছেন। 

পঞ্তগ্রাঘ সপ্রগ্রাম হুগলী (জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল স্টেশন হইতে 

ব্যাণ্ডেল-বদ্ধমান রেলপথে আদি সগ্রগ্রাম প্রথম স্টেশন । স্টেশনের কিঞ্চিৎ 

পশ্চিমে গ্রযাগুট্যাঙ্ধ রোডের পুররবধারে গ্রীউদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ী ও তাহার 

অনতিদুরে শ্রীল রথুনাথ দাস গোস্বাসীর পাট অবস্থিত ব্যাগ্ডেল হইতে 
হইতে বাসযোগে এখানে যাওয়া যায় । এখান শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, . 

উদ্ধাণ দণ্ড, 'কমলাকর পিঞ্সলাই, বলরাম আচাধ্য, কমলাকান্ত পণ্ডিত, 



২৪২ এআগৌড়ীয় বৈষ্বতীর্ঘ পধ্যটন 

সি ভাছুচী, কালিদাস, বছুনন্দন আটার্ধা, ্গ্রীব নিশ্র প্রভৃতির 
শ্রীপাট। অপ্তগ্রাম নামকরণ সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ _- 

. তথাহি__কবিকক্কন চণ্তীতে-_ 
তীর্থ মধ্যে পুণাতীর্থ ক্ষিতি অনুপাম । 

খাবর শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম ।৮ 
প্রিয়ব্রত রাজার অগ্নিদ্র মেধাতিথি বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, ছ্যাতিত্মান, সবন, ভব্য এই নয়জন পুত্র সব্বত্যাগী হইয়া এইস্থানে আগমন করতঃ 

আাধন করেন। তাহাদের তপস্যার কারণে এই স্থানের নাম সপ্তগ্রাম হয় ॥ 

শাল রথুনাথ দাস গোস্বামীর কুলদেবতা 
তথাহি - গ্রভক্তি রত্বকরে - 

'অপ্ত ধষির তপস্তার স্থান শোভাময়। 
আগঙ্গা-বমুনা-সরন্বতী ধারন্রর । 

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন ২৪৫ 

সগ্ুগ্রাম দর্শনে সকল ছুঃখ হরে | 

যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে ॥” 

তথাহি - শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে _ 

“সপ্তগ্রামে মহাতীর্ঘ জ্রিবেশীর ঘাটে ॥৮ 

মহাতীর্থ ভ্রিবেণী সপ্রগ্রামের অন্তর্গত | তখন সপ্তগ্রামের রাজ! ছিলেন 

হিরণ্য ও গোবদ্ধন দাস। গোবর্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী । 

বঘুনাথ দাস গোস্বামী ইন্্রসম এশর্ধ্য ও অপ্সরা সমান পত্বীকে ত্যাগ 
করিয়া শ্ীগৌরাঙ্গদেবের অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

টাপুর __সপ্তগ্রামের চান্দপুর নামক স্থানে হিরণ্য ও গোবর্ধন 
দাসের রাজপ্রাসাদ ছিল ।  অগ্াপি সেই রাঁজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ 
বিদ্যমান । 

তথাহি - শ্রীপাট নির্ণয়ে 

“রঘুনাথ দাসের গ্রাম টাপুর হয় । 
ভগলীর নিকট গ্রাম সব্র্বলোকে কয় ॥ 

রঘুনাথ দাস যখন শিশু তখন ঠাকুর হরিদাস তাহার ভবনে পদার্পণ 

করেন। 

তথাহি__ শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতে__ 

“হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা! টাদপুরে । 
আসিয়া রহিল বলরাম আচার্যোর ঘরে ॥ 

হিরণ্য গোবদ্ধন মুলুকের মজুমদার । 
তার পুরোহিত বলরাম নাম তার ॥ 

হরিদাসের কৃপাপত্র তাতে ভক্তি মানে । 

যত্তু করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে ॥ 

নির্জন পর্ণশালায় করেন কীর্তন । 

বলরাম তাচাধ্ ঘরে ভিক্ষা নিবাহন ॥ 



২৪৬ শলাল্রীগৌভীয় বৈষ্ণবতীর্থ পধ্যটন 
উর 

রছুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন | 

হরিদাস ঠাকুরের যাই করেন দর্শন ।” 

এইভাঁবে হরিদাস ঠাকুর চান্দপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এক 

দিন বলরাম আচা্যের সঙ্গে রাজসভায় উপনীত হইলে রাজা হিরণ্য ও 

গোবর্ধন দুইজনে ঠাকুর হরিদাঁসের যথাযোগ্য সম্মান প্রাদর্শন করিলেন । 

তথায় প্রসঙ্ক্রমে প্রীহরিনামের ব্যাখ্যায় তিনি সভাসদ সকলকেই মুগ্ধ করি- 

লেন। কিন্তু রাজার আরিন্দা ব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্তী তাহাতে নানারপ 

কুতর্কবাদ স্থাপন করিয়! হরিদাস ঠাকুরকে হেয় করিবার চেষ্টা করিলেন । 

বলরাম আটাধ্য গোপালকে বু ভর্খসনা করিলেন এবং হিরণ্য দাস ও সেই 

্রা্গণকে ত্যাগ করিলেন ৷ হরিদাসের নিকট অপরাধে তিন দিনের মধ্যে 

সেই বিগ্র কুষঠরোগে আক্রান্ত হইয়া বু শীস্তি উপভোগ করিলেন ॥ 

সকলেই ঠাকুর হরিদাসের মহিমা সম্যক উপল করিলেন । রাজপুত্র 

রুনাথ বড় হইয়া গৌরপ্রেমানুরাগে উদ্দ্ধ হইলেন। বারে বারে পলায়ন 

করেন। পিতা লোকদ্বার! ধরিয়া আনেন । সব সময় বিশজন লোকেয় 

পাহারায় আবদ্ধ রহিলেন। কতদ্রিন পরে পানিহাটা গ্রামে প্রতু নিতাই 

াদের কপাশক্তি প্রাণ হইয়া প্রতুর সমীপে নীলাচলে গমনের জন্য উদ্চোগ 

করিতে ল্যগিলেন | সেই সময় একদিন রথুনাথের গুরুদেব শ্রীযছুনন্দন 

আচাধ্য নিশাভাগে আসিয়া আপনার প্রয়োজনে রঘুনাথকে লইয়া যান। 

সেই অবসরে রঘুনাথ পলায়ন করেন ৷ রঘুনাথ দাসের গুহের পূর্বদিকে 

যদ্ুনন্দন আচাধ্যের নিবাস ছিল । 

তথাহি --শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে_- 

“আচাধ্যের ঘর হইতে পুরবৰ দিশীতে ॥” 

রথুনাথের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস বৈধ উচ্চিষ্ট ভক্ষণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ 

দেবের কপাপাত্র হন। তিনি ঝড়ু ঠাকুরের সমীপে আম্রভেট প্রসাদ করিয়া 

ভাহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন। সেই লীলাস্থলী অদুরে ভেছুয়া গ্রামে 

অবস্থিত 
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তথাহি _ক্রীপাট নির্ণয়ে - 

“কালিদাস ঠাকুরের বসতি অপ্তগ্রাম ॥৮ 

কৃষ্কপুর সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুর নামক স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। 

এখানে স্ুগ্রীব মিশরের ভবন ছিল | 

তথাহি _-শ্রীপাট নির্ণয়ে 

“সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত স্ুগ্রীব মিশ্রের ঘর 1৮ . 

তথাহি_-্্রীপাঁট পর্যাটন-- 

“উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর হয় । 

হুগলীর নিকট নিকট হয় কৃ্ণপুর গ্রাম ॥৮ 

তথাহি-_ভ্রীবংশীশিক্ষা__ 

“উদ্ধারণ দন্ত বন্দুদাম খ্যাতি | 

সপ্তগ্রামে রহে ঘি'হ গৌরপ্রেমে মাতি ॥ 
রাঁজকোপে বঙ্গদেশী বৈশ্য বেনেগণ । 

অধ্ম জাতির মধ্যে হইল গমন ॥ 

সেই বৈশ্য বেনেকুল উদ্ধার কীরণ। 

সেই কুলে বনাম লয়েন জনম ॥ 

প্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেম প্রচার উদ্দেশ্যে 

গৌড়দেশে আগমন করেন 1. সে সময় পানিহাটী হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া 

সঙ্থীর্তন বিলাস করতঃ সপ্তগ্রামকে দ্বিতীয় নবদ্বীপে পরিণত করেন । 

তথাছি _ ঞ্ীচৈতন্য ভাগবতে 

“উদ্ধারণ দক্ত ভাগাবাস্তের মন্দিরে | 

রহিলেন তথা -গ্রভৃ-ভ্রিবেশীর তীরে? 

বণিক তারিতে গিত্যানন্দ অবতার | 

বণিকেরে দিলা ্রেমভক্তি অধিকার ॥ 

সগ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে । 

আপনে গ্রীনিত্যানন্দ কীর্তরনে বিহরে ॥ 
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র্ঁ ১ 

সপ্তগ্রামে মহাগ্রভূ নিত্যানন্দ রাঁয় । 

গ্রণসহ সংকীর্ন করেন লীলায় ॥ 

অপ্তগ্রামে বত হৈল কীর্তন বিহার । 

শত বৎসরেও তাহা নারি বণিবার ॥ 

পূর্বে ষেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে | 

সেই মত সুখ হৈল অগ্তগ্রাম পুরে ৮ 

লারায়ণপ্র _ সপ্তগ্রামের নারায়ণপুর নামক স্থানে অদৈত 

প্রত্র শ্বশুর ্রীনুসিংহ ভাছুডীর শ্রীপাট | এইখানে শ্রী ও সীতাঠাকুরাণী, 

জন্মগ্রহণ করেন। 

তথাহি _ আপ্রেমবিলাসে _ 

“অপ্তগ্রামের নিকট নারায়ণপুর গ্রাম । 

বন্ৃত ব্রাঙ্গাণ তথি করে অবস্থান ॥ 

কুলীন ক্ষত্রিয় কাপেয় তথায় বসতি। 

নুসিংহ ভাছুড়ী কাপের তথি অবস্থিতি ॥ 

তথাহি জ্রীঅদত মঙ্গলে 

সপ্তগ্রামের গ্রাম নারায়ণপুর নাম । 

চতুদিকে বিল হয় সমুদ্র সমান ॥ 

স রঙ ০ 

সেহি গ্রামে নির্মল কুল নৃসিংহ ভাছুড়ী । 

তাহার ্রাঙ্গণী হয় পতিব্রতা৷ সতী ? 

ভিক্ষাবৃত্তি নির্বাহ হয় সর্ববকাল । 

সীতাদেবী কন্তা হইল মান্ত সকল ॥” 

রৃসিংহ ভাছুড়ী গ্রামের নিকটবর্তী দেবখাত হইতে পর্মপুপ্প চয়ন করিয়া 

নিত্য নারায়ণের অগ্চনা করিতেন । সহসা একদিন পুষ্প চয়নকালে একটি 
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পন্সপুম্পের মধ্যে বিরাজিত এক দিব্য কন্ারত্বে লাভ করিলেন । 

তথাহি_ল্রিঅদৈত প্রকাশে 

“তবে শুদ্ধাচারী শ্রীনুসিংহ যাঞা বিলে | 

বাছিয়! বাছিয়া বু পদ্মপুষ্প তোলে ॥ 

তুলিতেই দেখে এক শতদল পদ্ম । 

পদ্ম মধ্যে কন্তা এক পদ্ম তীর সদ্য ॥ 

অন্ষঠ প্রমাণ কন্যারূপে সৌদামিনী । 
রাধামাধবের নিতা লীল] সহায়িনী ॥ 

কন্যা দেখি ভাবে হী্ছো বুঝি ভ্রীকমলা । 
অঙ্গকাস্তি তব্ধ্যগ্রভা হৈতে সমূজ্জলা ॥ 

চতুভূ্জা পদ্মগণ শ্রীআঙ্গে শোভয় । 

চন্দ্রগণ হইয়াছে নখেতে উদয় ॥ 

এ হেন অপূর্বব রূপ কতু দেখি নাই | 

পন্পসহ কন্যারত্ব লঞ1 গৃহে যাই ॥ 

তবে সেই মহৎ পদ্ম করি উত্তোলন | 

ক্রোডে করি বেগে ঘরে করিলা গমন ॥ 

ঈশ্বরেচ্জায় সেই দিন নু্িংহ মহিলা । 

শ্রীরূপ শ্্রীনাস্সি এক কনা? প্রসবিলা ॥ 

এইভাবে নারায়ণপুরে শ্রীল ও সীতাঠাকুরাণী প্রকট হইলেন । নৃসিংহ 

ভাদুড়ী পর্ধীসহ আলাপকালেই অদ্বষ্ঠ প্রমাণ কনা! সগ্ভজাঁত কন্যার সমান 

আকার ধারণ করিলেন। পত্রী অন্তর্মানের কতককাল পরে নৃ্িংহ তাঁছুড়ীর 

কন্যাদ্য়ের বিবাহের জন্য নারায়ণপুর হইতে নৌকা আরোহনে কন্যাদয়কে 

লইয়া শাস্তিপুর অভিমুখে গমন করেন ৷ এখানে শ্ীকমলীকর পিগ্নলাইর 

অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীল রামাই পণ্ডিত কৃত গ্রীচৈতনা গণোদ্দেশের বর্ণন 

এইরূপ _ 
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“পুবের শ্রীদাম আখ্যা আছিল যাহার । 

কমলাকর পিঞ্জলাই এবে নাম তাঁর ॥ 

সগ্রগ্রামে রহিতে প্রভুর আজ্ঞা হইল । 

তাহাই রহিয়া-জীব কৃপায় তারিল 1” 

এখানে গ্রীল কমলাকান্ত পণ্ডিতের অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্ত 

ভাগবতের বর্ণন এখরূপ - 

“পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম । 

যাহারে দ্রিলেন নিত্যানন্দ সগ্তগ্রাম '” 

পৈদ। বাদ সৈদাবাদ মুশিদাবাদ জেলায় অবস্থিত । কাশিমবাঁজার 

ক্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গার ধারে-সৈদাবাদের শ্রীমোহন রায় 

রোডে ভ্রীপাট বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহ মোহন রায়ের নামেই এই রাস্তার 

নামকরণ হইয়াছে ৷ ১২৪১ বঙ্গাব্দে মণিপুরের রাজা এই মন্দির নির্মান 

করেন। উহ' বর্তমানে জীন খাগার উত্তর ভাগ গঞ্গীর পুর্র্বতীরে সৈদা- 

বাদ বিরাজিত। এখানে ঠাকুর নরোকমের শিপু জ্রীরামকৃঞ্চ আচাধ্যের 

সেবিত শ্রীমন্মোহন রায়ের সেবা বিরাজিত-|  জ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তী 

মহাশয় ব্বীয় গুরু ই। র।মচরণ চক্রবন্তীর সমীপে কতদিন, অবস্থান করেন। 

কৰি কর্ণপুর কৃত “অলঙ্কার কৌস্থস গ্রন্থের টিকার শেষে নল বিশ্বনাথ 

চক্রবর্তীর বচন যথা 

“সৈয়াদাবাদ বাসি শ্রীবিশ্বনথ।খা শশ্মানা। 

চক্রবর্তীতি-_নাস্নেয়ং কৃত৷ টক! নুবোধিনী ॥” 

সুপ্রপাগর-_ নুখসাগর নদীয়া জেলায় অবস্থিত । শিয়ালদহ-রাণা- 

ঘাট রেলপথে শিমুরালি ঠ্টেশন। তথা হইতে কালীগঞ্জ হইতে শিকারপুর 

এক ক্রোশ তথা হইতে তিন পোয়া সুখসাগর | এখানে শ্ীসদাশিব কবিঃ 

রাজেরপৌত্র ও পুরুষোত্বম দাসের পুত্র ত্রীকানা ই ঠাকুরের পাট । 

১৪৫৭ শকে আবাট়ী শুরা দ্বিতীয়ায় রথথাত্র। দিবসে বৃহস্পতি বারে ঠাকুর 

₹-স্চ 
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কানাই. এখানে প্রকট হন । ব্রজের উজ্জল_ সখা লীলা প্রকাশ ইচ্ছায় যোগী 

বেশধারণ করিয়! সুখসাগরে মুদ্ধিকাগহবরে অবস্থান করতঃ ধ্যানস্থ রহিলেন। 

কতদিনে কুষ্ভকারগণের, মৃত্তিকা খননকালে তাহার ক্ষন্ধের উপরিভাগে 

আঘাত লাগিল । তখন তিনি দান ভঙ্গ করিয়া ক্ষধার্ত অবস্থায় ুখসাগরস্থ 

ব্রীসদাশিব কবিরাজ ন্দুত শ্রীপুরুষোন্তম দাসের ভবনে আগমন করেন । 

শ্রীপুরুষোত্তম্ব পত্ী দ্রীজাহুবাঁদেবী পূত্রন্মেহে সষতনে তাহাকে ভৌজন 

করাইয়া আপন আপত্যবিহীন জনিত দুঃখ জানাইলেন এবং তাহাকে পুত্র 

রূপে স্বগ্ুহে রহিতে বলিলেন । তখন ঘোগীবর বলিলেন, “আমার এ দেহে 

অবস্থান করা সম্ভব নয়, আমি পূত্রবূপে তোমার গর্ভে জন্মিব । সে সময় 

স্মতিম্বরূপ স্ন্ধের দাগটি দেখিতে পাইবেন |. এ কথা অন্যকে বলিলে 

আপনার দেহে প্রাণ থাকিবে নাঁ1” কতদিন পরে যোগীবর অপত্যারূপে 

জন্মগ্রহণ করিলে জন্মমাত্র ল্রীজাহুবাদেবী সঢাজাত শিশুর স্কন্ধের দাগ দর্শন 

করতঃ তাহার পূর্ব স্মৃতি জাগরিত হইল | তখন তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন । 
মাতার হাস্ত দেখিয়া ধাত্রী শ্রীজাহুবাদেবীর হান্যের কারণ জিজ্ঞাসা 

করিলেন । তিনি প্রথমে অন্ধীকার করিলেও শেষে ধাত্রীর একান্ত অনুরোধে 

পর্ব বৃত্তান্ত সকল বলিলেন ! বলামাত্র মাতা পৃথিবীর বক্ষে ঢলিয়া পড়ি 

লেন। পত্ী অন্ত্দানে শ্রীপুরষোত্তম অস্তেিক্রিয়াদি সমাপন অস্তে সগ্য 
জাত শিশুর জন্য চিন্তিত হইয়া পডিলেন ৷ ভাক্তের ব্যাকুলতায় অন্তর্ধামী 

প্রভ্ নিতাইটাদ নিশাভাগে পুরুষোত্বমের বহিঃপ্রাঙ্গনে মুটকন্দ ফুলের বৃক্ষ 
তলে লুকাইয়৷ রহিলেন ৷ মুচুকুন্দ তলায় প্রতুকে দর্শন করতঃ পুরুষোত্তম 

আনন্দিত হইয়া প্রভুকে ঘরে আনিলেন ৷ তিনি বাহির হইয়। ভক্তে সান্তনা 

প্রদান করত; দ্বাদশ দিবসের শিশুকে লইয়া খড়দহে চলিলেন এবং খড়দহেই 

শিশু বদ্ধিক্ট হইয়া ঠাকুর কানাই" নামে জগত প্রসিদ্ধ হন ।  এইরূপে 

সুখসাগরে ঠাকুর কানাই প্রকটবিলাস করেন । অধুনা তাহার প্রীপাট গঙ্গা 

গর্ভে পতিত হওয়ায় শ্রীবিগ্রহ শিমুরালি ্টেশনের নিকট গঙ্গার ধারে চান্দুড় 

নামক স্থানে বিরাজিত,। 
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সালিকা এখানে শ্রীঅভিরাঁম গোপালের শিশ্ত প্রীরজনী পণ্চিতের 

শ্্রীপাট । বজনী পণ্ডিত এখানে শ্রীমদনমোহনের সেবা স্থাপন করেন । 

তথাহি__জ্ীঅভিরাম শীখা নির্ণয়ে 

“সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান ॥৮ 

সম্ভবত? অভিরামের আদেশে রজনী পণ্ডিত সাঁলিকাতে ভ্রীমদনমোহন 

বিগ্রহ স্থাপন করেন। .. পরে ভঙ্গমোড়া গ্রামে স্রীবিগ্রহ লইয়৷ স্থাপন 

করেন। সম্ভবতঃ সালিকার নাম মদনমোহনেব নামানুসারে “মদনমোহনপুর 

হয়। একদা ভজন উপদেশ প্রসন্দে অভিরাম রজনী পঞ্চিতকে বলিলেন | 

তথাহি_গ্রীঅভিরাম লীলামুতে _ 

“মদনমোহন তুমি করহ স্থাপন । 

গ্রামবাসী লয়ে কর সেবার নিয়ম ॥ 

গ্রামের সার্থক হয় সাধু আগমনে । 

মদনমোহনপুর ঘোধিবে এক্ষণে |” 

এইভাবে “মদনমোহনপুর” নামকরণ করিয়া শ্রীমদনমোহন বিগ্রহের 

গ্রকট রহস্য বলিলেন । 

তথাহি তত্রৈব- 

তুমি ভাগ্যবান হয়ে জন্মিলে সংসারে | 

নদীর গ্রভাবে দেখ কাষ্ঠ উঠে তীরে ॥ 

সেই কাষ্ঠ হৈলা এই মদনমোহন | 

পুনশ্চ বকুলবুক্ষ করিলাম রোপণ । 

এ ছুই সমতা৷ ভাব জানিবে আমার । 

বকুলের বৃক্ষ বহু করিবে সহায় ॥ 

ফলফুলে সেবা কর মদ্নমোহনে | 

যখন যেমন ভাব সেবিবে তেমনে ॥ 

অভিরাম এই বাক্য বলিলে রজনী পণ্ডিত বলিলেন ৷ গ্রামবাসীগণ 
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শশী 

আপনার দর্শন কামনা! করে আপনি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া সেবা প্রকাশ 

করুন।” রজনী পণ্তিতের অনুরোধে অভিরাম আগমন করিয়া সেবা 

গরকীশ করতঃ রজনী পণ্ডিতকে সেবক নিযুক্ত করিলেন । 

সরডাজা সুমতানপুর--সরডা্জী সুলতানপুর নদীয়া জেলায় 

অবস্থিত। ব্ুখসাগরের নিকটবর্তী স্থান । (অ্ুখসাগর দ্রঃ) এখানে দ্বাদশ 

গোপালের অন্ততম মহেশ পণ্ডিতের প্রীপাট। 

তথাহি-_শ্রীপাট নির্ণয়ে 

“সরডাঙ্গ। সুলতানগুরে মহেশ পণ্ডিতের ঘর $৮ 

তথাহি-_-জ্রীপাঁট পর্ধ্যটতে_ 

'সগুনা সরডাঙ্গ। সুখসাগর নিকটে ৷ 

মহেশ পণ্ডিত বাঁস কহি করপুটে ॥” 

গ্রাম _নবর্ণগ্াম ঢাকা জেলায় অবস্থিত । এখানে শ্রীগদাধর 

পণ্ডিতের শিশ্ঞ প্রীপুষ্পগোপালের শ্রীপাট । 

তথাহি-প্রীশীখা নিয়ে 

“পুষ্প গোঁপণল নামাসং বন্দে প্রেমবিলীসিনম্ 

্বরসৈঃ পুষ্পিতা সবর্গ্রামকো নামধেয়তঃ ॥? 

সাঁাঢড়াপাচড়া গ্রাম _ ঈ'চড়া-পীচড়া গ্রাম বর্দামান জেলায় অবস্থিত 

ব্যাণ্ডেল-বর্ধমান রেলপথে মেমারি স্টেশন হইতে ছুই ক্রোশ দূরে সাত 

দেউলে তাঁজাপুর। তথা হইতে এক ক্রোশ সীচড়াপীচডা। গ্রাম। এখানে 

ছাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পাণ্ডিতের ভ্রীপাট। 

তথাহি_জ্রীবংশীশিক্ষা_ 

'পপ্ডিত শ্রীধনগ্রয় বন্দ মহাবল । 

সীচড়া-গাঁচড়। গ্রাম যে কৈল সফল ॥' 

তথাহি - শ্রীপাট নির্ণয়ে 

সচড়া-পাঁচড়া-করন্দা শীতল গ্রাম । 

খনপ্তায় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান ৮ 
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"ইহা _পাইবোনা চধিবিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত । শিয়ালদহ 

স্টেশন হইতে রাগাঘাট রেলপথে বারাকপুর স্টেশন তথায় নামিয়া বারাক 

পুর-বারাসাত বাসে চাপিয়া “মাতারাণী ই্টপেজে নামিতে হয় । তথা হৈতে 

কিছুদূর হাটিলেই প্রীনন্রদুলালের মন্দির! প্রভু বীরচন্্র গৌড় হইতে যে 

প্রস্তরখণ্ড আনয়ন করেন, সেই গ্রস্তরখণ্ড হইতেই স্রীনন্দদুলাল প্রকট হন । 

তথাহি _ভ্রীপ্রেমবিলাসে_ 

“শ্যামসুন্দর গড়ি অবশিষ্ট যে পাথর । 

তাহা। দিয়া গড়িল ছুই মৃত্তি মনোহর ॥ 

্ীনন্দছুলাল মুন্ডি রহে স্বামীবন। 

বল্লভপুরে বন্লাভজী গ্রতিষ্ঠিত হন ॥৮ 

আনন্দছুলাল 

মাথী পুগিমায় তিন ঠাকুর দর্শন উপলক্ষ্যে এখানে মেলা হয় । 

'সীতানগর - এখানে উ।অভিরাম গোপালের শিথ্যু ঠাকুর মৌহনের 

আ।পাট ৷ ভীহার অতীব সুন্দর দাঁডির কারণে তিনি “াভিয়া মোহন? নামে 

প্রসিদ্ধ । 

তথাহি - অভিরাম শাখা নির্ণয়ে - 

'দীতানগরে বাস ঠাকুর মোহন । 

দ্রাড়িয়া মোহন নাম বলে সব্বজন ॥' 

(সালাতল? সোলাতলা হাওডা জেল।য় গড় ভবানীপুরের সন্গিকট 

বর্তী স্থান। হাওডা ষ্টেশন হইতে বামে আমতা ॥ তথা হইতে ট্যাক্সিতে 

যাওয়া যায় । এখানে অভিরাম গোপালের শিষ্য রঙ্গন কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট । 
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তথাহি শ্রীঅভিদীম শাখা নির্ণয়ে 

“সোনাতল। রঙ্গ দেশে রঙ্গন কৃষ্ণদাস নিশ্চিত ॥৮ 

এখানে অভিরাম ঠাকুরের শিয্য ্রীমুকুন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাট। তিনি 
ভ্রীগুর আদেশে সৌনাতল। গ্রামে ভশ্ঠামরায় সেবা স্থাপন করেন। 

অভিরাম গোপাল স্বয়ং আগমন করতঃ সেবা স্থাপন করিয়া তাহাকে নিযুক্ত 

করেন। 

তথাহি অভিরাম লীলাম্বতে _ 

“সোনাতলা গ্রামে রহে মুকুন্দ পাপ্তিত। 

সেব। দিয়া গৌসাই তারে করিল! তাপিত +” 

দুধনচর অুখচর ২৪ পরগণা৷ জেলায় অবস্থিত। বারাকপুর-্ঠাম- 

বাজার বাসরুটের মধ বর্তী স্থান। এখানে গ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্তবনীয়া 

ভ্রীগোবিন্দ দণ্ডের শ্রীপাট | গোবিন্দ দত্ত শ্রীভ্রীনিতাই-গৌরাঙ্ মুক্তি স্থাপন 

করেন। উক্ত বিগ্রহ ও শ্রামন্দিরাদি স্ুখচর নিবাসী মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

এর দেবালয়ের সীমার মধ্যে পতিয়াছে । 

[পালাগুখী _ সোনামুখা বাকুড়া জেলায় অবস্থিত। বদ্ধমান ঠেশন 

হইতে বর্দমান পুরুলিয়া! বাসে সোনামুখী ও কলিকাতা-পুরুলিয়া ভায়া 
সোনামুখী বাসে সোনামুখী যাওয়া যায়। এখানে শ্রীশ্যামাদের মন্দির ও 

প্রভু বীরচন্দ্রের শিব; মনোহর দাস বৈরাগীর সমাধি বিছ্বমান। মনোহর 

দাস বৈরাগীর সমাধি গ্রহণের বৈচিত্রের ক্রম এইরূপ -- 

তথাহি - 

সেবা সাধনে সাধুর দিন যায় বয়ে। 

বাদ্ধকা আমিল এবে মনে বিচারয়ে ॥ 

যেখানে শ্যামটাদের রাসমঞ্চ হয় । 

সেইত নিন স্থান মনে বিচারয় ॥ 

অষ্টাশিতি বৎসর এবে বয়ঃক্রম হল । 

সমাধি বসিব বলি কাধ্য বিচারিল ॥ 
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অপরাহ্ন কালে একদিন কুস্তকীরে বোলায়। 

কুন্তকার আসি তথা প্রণমিল পায়॥ 

কুন্তকারে কহেন সাধু এক পাৎনা গড়িবে। 

সার্ধ এক হস্ত তার মধাদেশ হবে ॥ 

মুখ বড তাহার ভিতরে আমি বসিতে পারিব | 

শেষ সংবাদ পাইতে আমি নিজে যে আনিব ॥ 

ইহা শুনি কুস্তকার নিজ গুহে গেল। 

কার্ধা শেষ করি পাল সাধুকে সংবাদিল ॥ 

তবে একদিন দাস বৈরাগী যাইয়া পালের বাঁড়ী। 

পানা লইয়া আসেন নিজ স্বন্ধে করি । 

তবে জিজ্ঞাসয় ইথে কি কার্য হইবে। 

দাস বৈরাগী বলে মৌর সমাধিতে দিবে ॥ 

এই বলিয়া মন্দিরে আগমন করতঃ সন্ধ্যারতি আস্তে ভক্তগণকে বলিলেন__ 

«আগত দিবসে, কীর্তন সম্বরি, তোমরা সাহাধ্য পুনঃ ) 

করিবে নিশ্চয়, ইহা মনে ময়, প্রতি বর্ষ পুনঃ পুনঃ | 

সেই তিথি জান, শ্রীরাম নবমী মান, ইহা উপবাস দিনঃ 

পরদিন তবে, বৈষ্ণব ভোজন হবে, তাহার জোগাড় করি ॥ 

তিনদিন ব্যাী, এখানে সেখানে, যেখানে সমাধি ধরি ।” 

শ্রীরাম নবমী তিথিতে মনোহর দীস বৈরাগী সমাধি গ্রহণ করেন। 

জনকল্যাণে সমাধির মর্ধাঁদা স্থাপনের কথা বলিলেন_ 

আর কেহ মোরে এ স্থুল দেহটি না পাবে দেখিতে জান 

সমাধি স্থানে চিড়ে মালস। দিলে রাখিব তাহার মান ॥ 

যে জন আতুর রোগাক্রান্তজন সমাধিতে হত্যা দিবে ॥ 

সমাধি স্থল মানস করিলে মনস্কাম পূর্ণ হবে ॥ 

এইভাবে তীহার সমাধির মধ্যাঁদা স্থাপনের কথা৷ বলিলেন । তারপর 

মনোহর দাস বৈরাগী সদৈন্তে সবার সমীপে বিদায় লইয়া সবাইকে সান্তনা 
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রর স্যামটাদের মন্দির পরিক্রমা সহকারে আত্মনিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ 
ধন দ্বিজ মৃৎপাত্র বাহির করিলে ভ র করি ক্তগণ সংকীত্তন আরম্ত করি, 
সমাধি গ্রহণের পালা । একট 

ডোর কৌগীল বহির্বাস আর ভিক্ষার ঝুলি । 
পরিধান করি বৈসেন স্বন্ধে হইয়া ঝুলি ॥ 
সমাধির স্থানে গর্ত হয় দেড়হস্ত পরিমাণ। 
নিয়ে পাথর স্িগ্ধ তাহার ভিত্তিতে সমান ॥ 
মনোহর দাস বৈরাগী স্বজন সম্তাষিয়া । 
প্রদক্ষিণ কৈল গর্ত হরিধ্নি দিয়া ॥ 
আসনে বসিলেন তখন উত্তর মুখেতে । 
রাঁধাকৃষ্ণ রাধাকুষ্ণ নাম বলিতে বলিতে ॥ 
এ নাম ধ্বনি, শঙ্খধবানি দুই এক মানি | 
তৎকালেতে চমকি উঠেন যেন দ্রিনমণি ॥ 
শুনিতে শুনিতে সর্বন্দ্িয় নিশ্চল হইল! 
মনোহর অধিকারী তুলসীমালা সাধুর গলাতে অপ্সিল । 

হয 

এইভাবে মনোহর দাস বৈরাগী ভীস্মের ইচ্ছা মৃত্যুর স্তায় স্বেচ্ছায় 
সমাধি গ্রহণ করিলেন ৷ অগ্ঠাবধি সমাধি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ॥ ঠা 
উক্ত স্থানের ভোগের সম্পর্কে বলিয়াছেন যথা - 

মানসিক করে ষে যাহ! ফলবান হয়েছে তাহা, 

হয় না হয় কর দেখহ তার বল ॥ 

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করি, মনোহর ঠাকুরের নাম ধরি, 
মানসিক করিবে চিড়ে মালসা । 

যদি আমার কার্য হয়, দিব চিড়ে মালসা মহাশয়, 
শ্ীশ্যামাদের ভোগ পরে এক মালস। ॥ 

ইহা বলি পাঁচসিকা তুমি, ভক্তিভাবে রাখিবে বলি, 
মানসিক কাঁধ্য হইলে ভোগ দিবে 
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কীচাছুধ কীচা গুড, সুগন্ধ ভ্রব্য খৈ প্রচুর, 

চিলাটক ধৌত সহিত মিশাবে॥ 

পক্ক রন্ত' পক ফল, নারিকেল কোর! তার জল, 

সাজাইয়া তুলসী অপিবে । 

স্ঠামচীদের ভোগ শেষে, ঠাকুর মনোহর দাসে, 

এক মালস। শেষ ভোগ দিবে ॥ 

মনোহর দাস বৈরাগীর জীবনচরিত গ্রন্থে এতব্ষিয়ে বিশেষ আলোচনা 

রহিয়াছে । 

হ 
হুজদা। মাহশপুর-_হলদা মহেশপুর যশোহর জেলায় অবস্থিত । 

যশোহরের মাজিদহ ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল পুর্ব অবস্থিত বেত্রবতী নদীর 

তীরে বাস্তভিটার চিহ্ন আছে । এখানে নিত্যানন্দ পার্ধদ দ্বাদশ গোপালের 

অন্যতম প্রীগুন্দরানন্দ ঠাকুরের কপাট । 

তথাহি_ শ্রীপাট পধ্যটনে__ 

হলদা৷ মহেশপুরে সুন্দরানন্রের বাস ॥ 

তথাহি _ ঘ্ চৈতন্তগণো দেশে 
(রামাই পণ্ডিত কৃত) 

“নুদাঁম বলিয়া যার পুর্বব নাম ছিল | 

গঙ্গাপার মহেশপুব উদয় করিল *” 

তথাহি - ভ্রীপাট পর্ধটনে - 
“হলদ। মহেশপুর আর বোধখানা । 

একদেশ ছুই গ্রাম একই গণনা ॥ 

ঠাকুর গুন্দরের সেবা সেই স্থানে হয় । 

সদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে নির্ণয় 

শ্রীনুন্দরানন্দ গোপালের সেবিত বিগ্রহ 
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স্থারি৪্ী গ্রান্ধ হরিনদী গ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শরস্তিপুর 

হইতে ছুই ক্রোশ | প্রীমন্হাপ্রতু নবদ্বীপ লীলাকালীন প্রভু নিত্যানন্দকে 

সঙ্গে লইয়া শাস্তিপুর হইতে হরিনদী গ্রামে আগমন করেন। তথা হইতে 
নৌকা আরোহণে কালনায় আগমন করেন । 

তথাহি--স্রীভক্তি রত্বাকরে__ 

“পাণ্ডিতে কহয়ে শাস্তিপুরে গিয়াছিন্থু। 
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চাডিলু ॥ 
গ্গ। পার হৈল নৌকা বহিষে বৈঠায় ॥৮ 

এখানে হরিদাস ঠাকুরকে এক ব্রা্মণ অপমান-করিলে সেই ত্রাক্ষাণ 

অপরাধধযোগ্য শাস্তি পাইলেন । 
তথাহি শ্রীচৈতন্থ ভাগবতে - 

“হরিনদী গরমে এক ব্রাহ্মণ দুজ্জন। 
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বৌলয়ে বচন ॥ 

ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোমার । 
ডাকিয়া সে নাম লহ কি হেতু ইহার ॥৮ 

ঠাকুর হরিদাস পণ্ডিত সভায় উচ্চৈত্বরে হরিনাম করিবার সুযোগ্য 
প্রমাণ অর্পণ করিলেও ব্রাহ্মণ হরিদাঁসকে কটুবাক্য বলিলেন। হরিদাস 
ক্ষমা করিলেন । কিন্তু ভগবান ভক্তবেধীর ক্ষমা করিলেন না।  বিপ্রের 
বসন্তে নাক খসিয়া পড়িল | 

লন গ্রাঘ --হেলনগ্রাম ভুগলী জেলায় অবস্থিত। . তারকেশ্বর 
হইতে ২০এ বাঁসে দীঘরুই ঘাট পার হইয়া এখানে যাওয়া যাঁয়। ইহার 
বর্তমান নাম হেলান গ্রাম । . এখানে ঠাকুর অভিরামের শিশ্তু পাখিয়া। 
গোপালের শ্রীপাট। বর্তমানে কোন স্মৃতি নাই । 

তথাহি _ ভ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে _ 
“হেলাগ্রামে পাখিয়া গোপাল দাসের স্থিতি ॥” 

একদা ঠাকুর অভিরামের শক্তি পরীক্ষার জঙ্তপ্রভু-নিত্যানন্দ ভ্রীপাট 
হেলনে আসিয়া গোপাল দাসকে বলিলেন, “আমি অত্যন্ত ন্ুধার্ত, 

এখনই জগন্নীথের মহাগ্রপাদ আনিয়া আমার অপ্পন কর, নচেৎ অভিশাপ 
ওদ্রান করিব |” তখন বিপাকে “পড়িয়া গোপাদাস ঠাকুর অভিরাঁমের 
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শরণ লইলেন | অন্তর্ধামী অভিরাম সেবককে রক্ষার জন্য হেলনে উপনীত 
হইলেন। ঠাকুর অভিরাম গোপাল দাসের দুই হস্তে দুইটি পাখা বান্ধিয়া 
শক্তি সার করতঃ পাখীর মত উড়াইয়া দিলেন । গোপালদাস ক্ষণকালের 
মধ্যে শ্ীক্ষেত্র হইতে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আনয়ন করতঃ প্রভূ নিত্যা- 
নন্দকে অর্পণ করিলেন । প্রভু নিতানন্দ ঠাকুর অভিরামসহ প্রেমর্গে 
ভোজন করিলেন । তদবধি গোপাল দাসের নাম পাখিয়! গোপাল হইল । 
গোপালদাস শ্রীপুর আদেশে এখানে শ্রীমদন গোপালদেবের সেবা স্থাপন 
করেন। 

তথাহি - শ্রীঅভিরাম লীলামুতে _ 

“ন্তীপাট হেলনে এই গোপালে স্কাপিলা । 
পাখিয়া গোপাল বলি প্রকাশ করিলা ॥ 
মদনগোপালে তুমি করাহ স্থাপন | 
সকল তরিবে জীব করিয়া দর্শন)” 

হুঙ্গনপুর-_ এখানে ঠাকুর নরোভমের গ্রশিষ্য ও শ্রীরামক্ আচারের 
শিশ্ঠ শ্রীন্বরূপ চক্রবন্তীর স্রীপাট । তিনি এইস্থানে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা! 
স্থাপন করেন । 

তথাহি _শ্রীনরোভুম বিলাসে_- 
“স্রান্বরূপ চক্রবন্তা বিজ্ঞ সবর্বমতে । 
শ্রীগোবিন্দ সেবা বাস ভসনপুরেতে ॥ 

ছিজলী__হিজলী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-জলেশ্বর 
রেলপথে খড়গণুর ও জলেশ্বরের মধ্যবন্তী হিজলী রেলস্টেশন ॥ . এখানে 
প্রহথ রসিকানন্দের পন্থী ইচ্ছাদেবীর জন্মভূমি । হিজলীর অধিপতি বলভন্র 
দাসের কন্তাকে রসিকানন্দ বিবাহ করেন । 
ৃ তথাহি -শ্রীরাসিক মঙ্গলে_- 
'হেনকালে হিজলী মণ্ডল অধিকারী | জদাশিব ভ্রাতা বলভদ্র নামধারী ॥ 
বিভীষণ মহাপাত্র খুল্লতাত তার । রাজ পরিচ্ছেদে তথ! থাকে সর্বকাল ॥ 
রাজা অধিপতি আর বু ধনবান | হিজলী মগ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান ॥ 

. বলভন্র দাস কন্তা সমপূর্ণের প্রাতিশ্রগতি প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করিলে 
তাহার ভ্রাতা সদাশিব ভ্রাতৃকন্তা ইচ্ছাদেবীকে রসিকানন্দের হস্তে সমর্গণ 
করেন। 

মম 

শ্রীবৈষচব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে 

শ্লীকিশোরী দাগ বাবাছী 
কর্তৃক নম্পাদিত 

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রস্থাবলী । 

জ্রীচৈতন্ত ডেবা, পে।৪হালিসহর, উত্তর ২৪ পরণা । 

ফোন 2 ২৫৮৫০৭৭? মৌ-৯৬৮১৭০৪৮০ ১ 

১।  শ্রীচৈতন্তভোবা মাহাত্ম্য : কুড়ি টাকা ( মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনী সহ) 

২। জগদ্গুরু প্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামূত (ভ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী) 

চল্লিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় (১০৮ জন লেখক পরি- 
চিতি )- দশ টাকা । ৪ । গৌড়ীয় বৈঞ্ণবতীর্থ পধ্যটন -একশত পঁচিশ 

টাকা । ৫। গৌর ভল্তামুত লগ্ররী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের 
জীবনী, দশ খপ্ড একত্রে) চারশত টাকা ৬ । ্রীরাধাকু্ণ গৌরাঙ্গ গণো- 
দেশীবলী (ভ্রীরাধাগোবিন্দের পা্ষদ পরিচয় ও গৌরা্জপার্ধদবর্গের পূর্বা- 
বতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী) - ত্রিশ টাকা ৭। গৌরাছের ভক্তিধর্্দ ও চৈতন্য 
কারিকায় রূপ কবিরাজ (জ্ীগোরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরপ কবিরাজের ভাব 

আদর্শ) পঁচিশ টাকা. ৮1 নিত্যানন্দ চরিতামূত বাট টাকা ৯। 

নিত্যানন্দ বংশবিস্তার - কুড়ি টাকা ১০। সম্ষল্প কল্পদ্রুমের পগ্যান্ুবাদ _ 

ত্রিশ টাকা ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় - কুড়ি টাকা ১২। অভিরাম লীলা- 
মৃত ত্রিশ টাকা ১৩1 সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাম্মরণ_-দ্রশ টাকা 

১৪ | সাধক স্মরণ (অ,ক প্রণাম, সন্ধ্যারতি, ভোগারতি গ্রভৃতি)__কুড়ি টাঃ 

১৫ ॥ গৌডীয় বৈষ্বশীস্্ পরিচয় - দশ টাকা. ১৬। নিত্য ভজন পদ্ধতি 

(বৈষ্ণবীয় পুজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি 
কীর্তন) _ আশি টাকা ১৭ । পানিহাটীর দণ্ডোৎসব--পনের টাকা ১৮। 

বিশুদ্ধ মন্ত্ক্মরণ পদ্ধতি কুড়ি টাকা ১৯ । ধনগ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম 

চন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানা গোপাল মহিমা)_ পঁচিশ টাকা ২৭। 

অ্টকালীন লীলাম্মরণ দশটাকা ২১: গৌরাঙ্গলীলা মাধুরী ( গৌরাঙ্গ 

তন্ৃবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ )-_কুডি টাকা । 



২২। বৈষ্ণবতীর্ঘ পাট অগ্রদ্থাপ-দশ টাকা ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্ত 

(শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্রাময় রহ্যাদি কুড়ি টাকা ২৪। 

শ্যামানন্দ পরকাশ-পঁচিশ টাকা ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গলীলা রহস্ত-আশি 

টাকা ২৬ প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা-কুড়ি টাকা, ২৭.| নিতাই অদ্বৈত 

পদমাধুরী (প্র নিত্যানন্দ ও অদবৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)-কুড়ি টাঃ 

১৮। পদাবলী সহিত্য সংগ্রহ কোষ, ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী) 

__কুড়ি টাকা, ২য় খণ্ড 'নরহরি চক্রবর্তীর গৌরলীলা পদ) ঘাট টাকা, ওয় 

খণ্ড ( নরহরি চক্রবর্তীর কৃষ্ণলীলা পদ )-চল্লিশ টাকা. ৪র্থ খণ্ড € ঘনশ্ঠযাম 

চক্রবর্তীর পদীবলী)-ত্রিশ টাক ৫ম খণ্ড (মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ মাধব, 

বান্ুদেব ঘোষের পদাবলী ) পঁচিশ টাকা ৬ষ্ঠ খণ্ড (বলরাম দাসের পদা 

বলী+-পঞ্চাশ টাকা, ৭ম খণ্ড (গোবিন্দ দাঁসের পদাবলী)-চ্লিশ টাকা ৮ম 

খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী । আশি টাকা, ৯ম খণ্ড ( জ্ঞানদাসের পদা- 

বলী)-আশি টাকা ২৯.| অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থদয় (অভিরাম পটল 

ও অভিরাম বন্দনা) কুড়ি টাকা ৩" জগদীশ চরিত্র বিজয় (জগদীশ 

পঞ্ডিতের জীবন কাহিনী)-পঁচিশ টাকা ৬১ । মহাতীর্থ চৈতন্তাভোবা [ইং- 

সাত টাকা ৩২ । বৈষুব ইতিহাস সার সংগ্রহ সওর টাকা ৩৩। মনঃশিক্ষা 

কুড়ি টাকা ৩৪ .। বিংশ শতাব্দীর কীর্তবনীয়। (কীর্তবনীয়াগণের পরিচয়) 

১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা, ওয় খগ্ু্রিশ টাকা, ৩য় খখ্ত্রিশ টাকা: ৩৫। 

ক্রীগৌরাঙ্গ পাধদবর্গের সুচক কীর্তন-ত্রিশ টাকা ৩৬ | রসিক মগুল (প্রত 
রসিকানন্দের জীবনী -পঞ্চাশ টাকা ৩৭। চৈতন্য শতক (সার্বভৌম ভট্টাচার্য 

কৃত) সাত টাকা ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ (অন্তৈ এভুর জীবন কাহিনী) 
চল্লিশ টাকা ৩৯ | বৈষ্ঞবতীর্ঘ গ্রাম কীচরাপাড়া-পঁণচ টাকা ৪০ | বৈষ্ণব 

তীর্থ প্রীপাট শ্্ীখণ্ড দশ টাকা ৪১। চৈতন্য ভাগবত. বুন্দাবন দাস ঠাকুর : 
এর রচনাবলী দুইশত পঞ্চাশ টাকা ৪২। চৈতন্য চন্দ্রামৃত ( প্রবোধানন্দ 

সরন্বতী কৃত) কুড়ি টাকা ৪৩. গ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ভনীয়া_ও পদাবলী- 

কুড়ি টাকা, 9৪ | অদ্বৈত আচাধ্য বিষয়ক রচনাবলী (অদৈতোদ্দেশ দীপিকা 

অগৈত স্বরূপামূত, অদৈত মঙ্গল, অনৈত বিলাস প্রভৃতি )-একশত টাকা 

৪৫ | গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহটলীলা-প'যন্রিশ টাকা । 

৪৬ শ্রীচৈতন্য চরিতামূত (ব্যাখ্যাসহ)_-তিনশত টাকা ৪৭। নেডানেড়ি 

সুষ্টি রহস্ত _পনের টাকা $৮। অষ্টকালীন লীলা! স্মরণের ক্রমবিন্তাস (অঃ 
কালীন লীলার সময় নির্ধারণ) - দশ টাকা ৪৯ | শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত 
জয়ন্তী সংখ্যা _ কুড়ি টাকা ৫০ | বৈষ্ণবতীর্ঘ শ্রীপাট ঝামটপুর কুড়ি টাঃ 
৫১ ্ত্রীভক্তি রত্বীকর-_ তিনশত টাকা ৫২ | সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গপার্ষদ -- 
পনের টাকা ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্য পনের টাকা ৫৪ শ্্রীপাট 

কুলিয়া মাহাত্ম__ পনের টাক! €৫৫। গৌরাঙ্গ পার্ধদ ঝড়, ঠাকুরের জীবন 
চরিত-_-দশ টাক! ৫৬ পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পাদ ( জয়দেব, 
বিদ্ভাপতি, চণ্তীদাস সহ একশত পঁচান্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের 
সবিস্তার জীবন কাহিনী) - ত্রিশ টাকা ৫৭ । গ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও 

বংশীশিক্ষা। ত্রিশ টাকা ৫৮। চৈতন্য মঙ্গল (্রীলোচন দাস বিরচিত)-- 

একশত পঞ্চাশ টাকা ৫৯ । শ্রীরপ সনাতনের রামকেলী লীল। - দশ টাঃ 

৬০ । প্রভু আদতের শান্তিপুরলীল! ও রাসোৎসব দশ টাকা ৬১। জয়- 

দেব ও গীতগোবিন্দ_কুডি টাকা ৬২। তীরকক্রন্গা মহামন্ত্র নাম জপ ও 

কীর্তন বিধান- কুড়ি টাকা ৬৩ সপার্ধদ ঠাকুর নরোবমের পদাবলী 

ত্রিশ টাকা ১৪ । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্োদয়াবলী (শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকের 

প্রেমাদাস কৃত বঙ্গানুবাদ) ষাট টাকা _ ৬৫. ভ্তীক্ষোত্রে জগন্নাথলীল1-- 

গঁচিশ টাকা ৬৬ শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা__ পঁচিশ টাকা ৬৭। প্রীপ্রেম 
ভক্তি (ব্যাখ্যাসহ) ত্রিশ টাকা ৬৮। নরোত্তম বিলাস: ষাট টাকা 
৬৯ । শ্রীনিবাস আঁচাধ্য বিষয়ক রচনাবলী (ভ্লীনিবাস আচাধ্য গুণলেশস্ুচক 

কর্ণানন্দ, অনুরাগবন্লী, প্রভৃতি) - একশত টীঁকী ৭51. আদ্বৈত আচার্ধাপত্রী 
সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদয় (ভ্রীসীতা চরিত্র ও সীতাগুণ কদন্ব) _ পঞ্চাশ 

টাকা ৭১ | ছোট হরিদাসের ভ্ীপাট উগরাকুডি টাকী ৭২। বৈষ্ণব 

তীর্থ শ্রপাট অগ্রদ্বীপ--দরশ টাকা ৭৩ জীপ্লী গুরুদেবই প্রেমকষ্পাতর - 
পঁচিশ টাকা । 

জীগোর গোবিদ্দের ্রীপ্নারগ মাস্বাদূনে 
বৈষব গদাবণী প্রস্থ গড়ন 



জীবনীসহ অগ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থাবলী | 

১। নরহরি সরকারের পদাবলী (প্লীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষী-ষাট টাঃ 

২.। নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী (ভ্রীগৌরলীল! ৬৩৭ পদ) ভিক্ষী-ষ'ট টাঃ 
৩ | নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী (ব্কৃষ্ণলীল। ৪৫৯টি পদ) ভিক্ষা-চল্লিশ টাঁঃ 

9। ঘনশ্ঠাম চক্রব্্ীর পদাবলী (ভ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীল1 ২৬৫টি পদ) 

ভিক্ষা-ত্রিশঢাকা। ৫ | মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বান্থদেব ঘোঁষের 

পদাবলী, ভিক্ষা-গঁচিশ টাকা | ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫টি পদ) 

ভিক্ষা-পঞ্চাশ টাকা । ৭। শ্ীখণ্ডের প্রাচীন কীর্তনীয়! ও পদাবলী (১১ 

জন পদকর্তার পদাবলী) ভিক্ষা-কুড়ি টাকা । ৮। লোচন দাসেয় ধামালী 

ও পদাবলী (১৬৮টি পদ) ভিক্ষা-কুটি টাকা | ৯। গোবিন্দ দাসের পদ! 
বলী, ভিক্ষা-একশত কুড়ি টাক! | :০ | জ্ঞানদ্বাসের পদ্রাবলী-আশি টাকা 

শীগার ঈশ্বরগুরী 
অপ্রকাশিত ও ছুঃ্্রাপ্য বৈষ্ণবশাস্ত্র রচারমূলক পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক 

ভাবে আজ ছত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রত অপ্রকাশিত বৈষ্ণবশাপ্্র ও গবেষণা 
মূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে । আপনি বাধিক টাদা ত্রিশ 

টাকা বা আজীবন সন্ত বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক 

হউন | প্রাচীন বৈষ্ঞবশীন্ম গচারের সহায়ক হউন । 

টহঞ্জর পঙ্গারলী পাছ্িত্য সংগ্র্থ (ক্রাষ 
এই ত্রেমাসিক পত্রিকার প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে সতের 

বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে | বাঁধিক টাদা ভ্রিশ;টাকা বাঁ আজীবন 

সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন । 

£ যোগাযোগ £ 

শ্রীকিশোন্বী দাঙ্গ হবাহ্বাজী 
শ্রীচৈতন্তডোবা, পোঃ-হালিসহর, উন্তর ২৭ পরগণা 

ফোন £ ২৫৮৫ ৮৭৭; 



বৰ রিগারট ইনস্টীটিউট 
 বৈষ্ুবশাস্ছ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও 

প্রচার কখ্যালয় ) 

.. বেধ্বশান্্ গবেষণায় বেষ্চব রিসাচি ইন্ট ঈউটে আনুন । এরায় 
ছুই হাজার প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলী সংরক্ষণে রহিয়াছে । 
আপনার সমীপে প্রাচীন পু'থী ও দুপ্রাপ। বৈষ্ণব শ্রন্থাবলী থাকিলে 
উইপোকায় অবস্থে নষ্ট না করে এই সংগ্রহ্শালায় দান করুন । এতে 

পে 

বেঞ্বসাহিত।, গবেষখার সহাঝুক হবে । 


