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 গৗড়ীয় িশে র ইিতহাস 

আমােদর কােছ তাঁর পিরচয় ইিতহাসিবদ িহসােব।  মুিশ দাবােদর স ান রাখালদাস 
বে  াপাধ ায় িবখ াত মেহে াদােরা সভ তার আিব ারক িহসােব।  িক  তাঁর এই 
পিরচেয়র বাইেরও আরও একিট পিরচয় আেছ যার খবর আমরা অেনেকই রািখনা।  
িশ কলা িনেয় তাঁর ভাবনািচ ার  কাশ ঘেটেছ  বশিকছু  লখার মেধ  িদেয়।  এিট 
তারই মেধ  একিট। 
 
আমােদর  দেশ িশে র ইিতহােসর চচ া অেনক িদন পূেব ই আর  হইয়ােছ।  বের -
অনুস ান-সিমিতর  িত া হইেত  ে য়  ীযু  অ য়কুমার  মে য়, রায় বাহা র  ীযু  
রমা সাদ চ , কুমার  ীযু  শরৎকুমার রায় এম-এ,  ীযু  ননীেগাপাল মজুমদার এম-এ, 
ঢাকা িচ শালার অধ    ীযু  নিলনীকা  ভ শালী 
 মুখ অেনেকই আমােদর বা ালা  দেশর পুরাতন িশ -
 গৗরেবর চচ া কিরয়ােছন।  অেনক িদন ধিরয়া 
মালমশলা সং হ হইবার পের এখন  গৗড়- দেশর 
 াচীন িশে র ইিতহাস সংকলন কিরবার সময় উপি ত 
হইয়ােছ।   গৗড়- দশ বিলেল পূেব   কবল উ র ও 
পি ম বে  বুঝাইত, িক  ি ে র জে র আটশত 
নয়শত বৎসর পর হইেত মগধ, অ , তীরভূি , 
িমিথলা, রাঢ়, বের , বক ীপ, হিরেক , চ  ীপ 
 ভিৃত নাম ভারতবেষ র মানিচ  হইেত  ায় মুিছয়া 
 গল।  এই সম  নাম িল মােঝ মােঝ ফুিটয়া উিঠত 
বেট, িক  ভারতবেষ র অন ান   েদেশর  লাক  শান-
তীর হইেত   পু  পয    এবং িহমাচেলর পাদমূল হইেত বে াপসাগর পয   সম  
 েদশ িলেত ি  াে র  াদশ শতক পয     গৗড়েদশ বা  গৗড়রাজ  বিলয়াই জািনত।  ইহার 
কারণ মগেধর    বংেশর অধঃপতেনর পের পালবংশীয়  থম রাজা  গাপালেদব কতৃ  ক 
মগধ ও  গৗেড় (উ র ও পি মবে ) একিট নূতন রাজ   াপন।   থম  গাপােলর পু  
ধম  পােলর রাজ কােল মগধ (দি ণ িবহার) ও  গৗেড়র এই  ু  রাজ িট  ায় সম  
উ রাপথব াপী িবশাল সা ােজ  পিরণত হইয়ািছল।  ি ে র জে র  ই িতন শতক পূেব  
মগেধর রাজারা  যমন উ রাপেথর পূব াংেশ জয় কিরয়া  াচ -রাজ আখ া লাভ কিরয়ািছেলন 
পাল বংেশর রাজারা  সই েপ ি ে র অ ম হইেত  াদশ শতক পয     গৗড়-রাজ বিলয়া 
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পিরিচত হইয়ািছেলন।  মেধ  মেধ   গৗড়  দশ পাল বংেশর রাজােদর হ চু ত হইেলও 
তাহািদগেক অপর  দেশর িশলােলেখ  গৗড়-রাজ বিলয়াই উে খ করা হইয়ােছ। 

পালবংেশর  িত ার অিত অ কাল পের  াচীন  ােচ  িশ  নবজীবন লাভ 
কিরয়ািছল।  গা াের যবন বা ি ক রাজগেণর সমেয়, মথুরায় শক ও কুশান রাজগেণর 
সমেয়  যমন নূতন িশ রীিত জ লাভ কিরয়ািছল  সই প বৃহ র  গৗড়েদেশ ভা েরর িশ  
নূতন অবয়ব ধারণ কিরয়া ‘‘ গৗড়ীয় রীিত’’ আখ া লাভ 
কিরয়ােছ।  িশে র এই নূতন রীিত আিব ােরর দািব 
কিরয়ািছেলন সব  থেম পুজনীয়  ীযু  অ য়কুমার 
 মে য়।  িক   স সমেয়  গৗেড়র রা ীয় ইিতহাস 
স ূণ  েপ  াত না থাকায় িশে র  মিবকাশ ও িব ার 
স ূণ  েপ অধীত হয় নাই।   গৗড়ীয় িশে র  য সম  
িনদশ  ন পি েম  াব ী ও পূেব  আসাম পয    ছড়াইয়া 
আেছ তাহা হইেত বুঝা যায়  য, এই নূতন িশ রীিত 
মথুরার িশ রীিতর ন ায়  গৗড়- দশ ছাড়াইয়া ব  দূর 
িব ার লাভ কিরয়ািছল।   গৗড়ীয় ভা েরর মূিত র কতক 
িবেশষ  আেছ, উিড়ষ ার িশে র সিহত ইহার  কােনাই 
স ক  িছল না।   গৗেড়র ভা র িগয়া  নপােল নূতন 
িশ -রীিত  বত ন এবং িত েত  গৗড়ীয় রীিতর শাখা  িত া কিরয়া আিসয়ািছল।  সুদূর 
যব ীেপও ইহার  ভাব পিরলি ত হইয়া থােক এবং উিড়ষ ায় ি  াে র প দশ শতেক 
সূয  বংেশর নূতন সা াজ   িতি ত হইেল ওিড়শায়  াদশ শতা ীেত  গৗড়ীয় ভা েরর 
িশষ    ীকার কিরয়ািছল। 

 বত মান সমেয়র খাস বা ালা  দশ আসােমর  ীহ  ও কাম প, সম  দি ণ ও উ র 
িবহার এবং যু - েদেশর গািজপুর ও  গারখপুর িজলায়  য সম  মূিত  পাওয়া যায় তাহােদর 
িশ ীেদর আদেশ  র  মিবকােশর ইিতহাস সংকলন কিরবার একিট সু র উপায় আেছ।  
বা ালা ও িবহােরর অেনক মূিত েত িকছু-না-িকছু  লখা আেছ  দিখেত পাওয়া যায়।   বৗ  
মূিত র মেধ  শতকরা ৯০িট ও িহ ু মূিত র মেধ  শতকরা ৩০িট  কানও-না- কানও  লখযু ।  
 কানও মূিত েত রাজার নাম,  িত াতার নাম ও তািরখ  লখা থােক, অিধকাংশ  বৗ মূিত েত 
একিট  বৗ ম   খািদত আেছ।   য সকল মূিত েত রাজার নাম ও তািরখ আেছ তাহার 
তািরখ সহেজই জািনেত পারা যায়।  এই সম  মূিত র িশলােলেখর তািরখ  কানও অে র 
তািরখ নেহ।  এ পয     গৗড়েদেশ যত মূিত  পাওয়া িগয়ােছ তাহার মেধ  মা   ই িতনিটেত 
 কানও অে র তািরখ  দিখেত পাওয়া যায়।  অবিশ  িলেত রাজার নাম ও তাহার রাজ া  
 দওয়া থােক;  যমন ‘‘ ীেদবপালেদব রােজ  স ৎ ৩৫’’।  ইহা হইেত মূিত িট ি  াে র 
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 কা  শতেকর  কা  দশেক  তয়াির হইয়ািছল তাহা পয    বুিঝেত পারা যায়।  ধম  পাল, 
 দবপাল, নারায়ণপাল, মহীপাল হইেত বা ালার পালবংশীয়  শষ রাজা মদনপােলর অেনক 
িশলােলখ ও তা শাসন পাওয়া িগয়ােছ এবং তাহা হইেত  াচীন বা ালা বণ মালার পিরবত ন 
ও বত মান বা ালা বণ মালার উৎপি  জািনেত পারা িগয়ােছ।   গৗড়রােজ  আিব ৃত  য সম  
 াচীন মূিত েত রাজার নাম বা তািরখ  লখা নাই,  কবল দাতার নাম অথবা ম  উৎকীণ  
আেছ তাহােত মূিত  পালবংেশর বা  সনবংেশর  কা  রাজার রাজ কােল  তয়াির হইযািছল 
তাহা এখন ি র কিরয়া বলা যাইেত পাের।  কিলকাতা, পাটনা ও ঢাকার িচ শালা এবং 
রাজশািহেত বের  অনুস ান সিমিতর িচ শালায়  য সম   লখযু  মূিত  আেছ তাহা 
তািরখ ধিরয়া সাজাইয়া লইয়া  গৗড়ীয় িশ রীিতর 
উৎপি  ও  মিবকাশ ি র করা হইয়ােছ। 

 গৗড়ীয় িশ রীিতর জে র পূেব   গৗড়রােজ  িশে র 
কী প অব া িছল তাহা সব  থেম িবচার কিরয়া  দখা 
আবশ ক।  পালবংেশর ইিতহাস হইেত জািনেত পারা 
যায়  য  গৗড়েদেশ  ঘারতর অরাজকতা (মাৎস ন ায়) 
উপি ত হইেল  দেশর  লােক ধনী ও  বীেণর অত াচার 
সিহেত না পািরয়া বপ েটর পু   গাপালেদবেক রাজা  
িনব াচন কিরয়ািছল।   গৗড়েদেশ যখন  ঘার অরাজকতা 
িছল তাহার পূেব  এই  দেশ  য রাজা িছেলন, তাহার রাজ  
কতদূর িব তৃ িছল এবং িতিন  কা  বংশজাত এ-পয    
তাহার িকছুই জানা যায় নাই।  গয়া ও ভাগলপুর  জলায় 
 য সম  িশলােলখ আিব ৃত হইয়ােছ তাহা হইেত জানেত পারা যায়  য, মগেধর 
  বংশজাত আিদত   সন নামক একজন রাজার রাজ কােল ৬৭২ ি  াে র িকছু পূেব  ও 
পের এই  ইিট  জলা তাহার রােজ র অ গ ত িছল।  ৬৭২ ি  াে  আিদত   সেনর 
রাজ কােল িবহাের শাহপুর  ােম একিট সূয  মূিত   িতি ত হইয়ািছল।  এই মূিত িট এখন 
আর খুিঁজয়া পাওয়া যায় না, িক  িশলােলেখর ছায়া আেছ।  আিদত   সেনর বংশধর ২য় 
জীিবত    আরা  জলায়  দওবনারক  ােম একিট মি র িনম  াণ করাইয়ািছেলন।  এই 
মি েরর একিট  ে  ওই রাজার একিট িশলােলখ আেছ।  শাহপুর ও  দওবনারেকর 
িশলােলেখর অ র  দিখয়া বুিঝেত পারা যায় ি  াে  স ম শতেকর  শষভােগ ও অ েমর 
 থমভােগ উ র-পূব  ভারতবেষ  অ েরর আকার কী প িছল।  এই প আকােরর অ র  য 
সম  মূিত র  লেখ  দিখেত পাওয়া যায়  য মূিত  িল স ম ও অ ম শতেকর।  বু গয়া, 
কু ুট িবহার বা কুরিকহার নাল া  ভিৃত  িস   বৗ  তীেথ  সহ   বৗ  ও িহ ু মূিত  আেছ, 
িক  তাহােদর মেধ  স ম ও অ ম শতেকর মূিত  সংখ ায় অিত অ ।  উদাহরণ  প এই 

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 4 
 

সমেয়র িতন চািরিট মূিত র িচ   কািশত হইল; এই িচ  হইেতই বুিঝেত পারা যাইেব  য,  
ি  াে র স ম ও অ ম শতেক  গৗড়রােজ  িশে র কী  ঘারতর  দ শা উপি ত হইয়ািছল।  
ি  াে র স ম শতেকর  শষভােগ ‘‘বলািধকৃত’’ অথ াৎ  সনাপিত ম ুক উ  পুর নগের 
(পাটনা  জলার িবহার নগর)  য বু মূিত   িত া কিরয়ািছেলন তাহা  দিখেলই বুিঝেত পারা 
যায়  য ভা েরর অনুপােতর  ান  ায় িছল না।  এই যুেগ বু গয়ায় আর একিট বু মূিত  
 িতি ত হইয়ািছল, তাহা এখনও কিলকাতায় আেস নাই।  বু গয়ায় দশনািম িগির 
স দােয়র  য মঠ আেছ তাহােত অেনক সু র  াচীন  বৗ মূিত  রাখা আেছ।  এই মেঠর 
উ র িদেকর দরওয়াজার পি মপাে   একিট  ছােটা ঘের এই মূিত িট এখনও  দিখেত পাওয়া 
যায়।  বু েদব বু   লাভ কিরেল ভয়ানক ঝড় বৃি  হইয়ািছল,  সই সমেয় নাগরাজ মুচিল  
িনেজর  দহ িদেয় বু েক ঝড় বৃি  হইেত র া কিরয়ািছেলন।  এই মূিত িট  সই ঘটনার িচ ।  
এই মূিত র নীেচ একিট  বৗ  ম   খািদত আেছ, তাহার অ র হইেত বুিঝেত পারা যায়  য, 
এই মূিত  এবং বলািধকৃত ম ুেকর মূিত র বয়স এক।  বু গয়ার মূিত েত ম ুক কতৃ  ক 
 িতি ত মূিত র ন ায় ভা েরর অনুপাত  ােনর িনতা  অভাব  দিখেত পাওয়া যায়।   যমন 
পাথেরর মূিত েত ি  াে র স ম শতেকর  শেষ ও অ েমর   থেম ভা েরর অনুপাদ-
 ােনর অভাব এবং  দবাে   বিচ   বা অ - সৗ ব ফুটাইবার  চ ার িবফলতা     বুিঝেত 
পারা যায়  সই প এই যুেগর ধাতু মূিত েতও িশে র অবনিতর  চুর  মাণ  দখা যায়।  
এখন  যমন অ  ধাতুর মূিত  গিড়েত হইেল মািটর মূিত  গিড়য়া তাহার ছাঁচ তুিলয়া  সই 
ছাঁেচ অ  ধাতু ঢািলেত হয় এবং পের চাঁিছয়া ছুিলয়া পির ার কিরেত হয় তখনও তাহাই 
কিরেত হইত, িক    বংশীয় স াটিদেগর রাজ কােল িশ ীর  য উ  আদশ   িছল 
ি  াে র স ম ও অ ম শতেক তাহার কতদূর অবনিত হইয়ািছল  ত   বে  তাহা 
 দখাইবার  চ া কিরব।  তুলনা কিরেল  দিখেত পাওয়া যায়  য, ভা েরর ন ায় িশ ীর 
সব  কার অবনিত হইয়ািছল। 

উ র ভারেতর সম   েদেশর ন ায় বাঙলা  দেশ ও   যুেগ একই আদশ    চিলত 
হইয়ািছল।  এমনিক বাঙািলরা বারাণসীর ভা েরর গড়া  দবমূিত  আিনয়া বাঙলা  দেশ 
িনেজেদর মি ের  িত া কিরেতন।  রাজশািহ  জলার িবহাৈরল  ােম একিট বু মূিত  
আিব ৃত হইয়ােছ, তাহা চুনােরর  বেল পাথেরর মূিত  এবং  দিখেলই বুিঝেত পারা যায়  য, 
 বৗ  কাশী বা সারনােথর িশ ীর  তয়াির।  এই মূিত িট অবশ  িনেজ   যুেগর অথ াৎ 
ি  াে র প ম ও ষ  শতেকর মূিত ।  এই মূিত  বলািধকৃত ম ুেকর ও বু গয়ার বু মূিত  
হইেত পুরাতন।  িক  এই িতনিট তুলনা কিরেল বুিঝেত পারা যায়  য, ষ  শতা ীর আদশ   
হইেত ও অ ম শতেক িশ ীর আদেশ  র কতদূর অবনিত হইয়ািছল। 

 কমন কিরয়া  গৗড়রােজ  িশে র উ িত আর  হইল,  কা  কারেণ নবম শতেক 
 গৗড়ীয় িশ  হঠাৎ অভূতপূব   সৗ য   লাভ কিরল তাহা বুিঝেত হইেল অ ম শতেক উ র 
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ভারেতর রা ীয় অব া আেলাচনা কিরয়া  দিখেত হইেব।  অ ম শতেকর  শষভােগ প ােব 
 ন ও  জ  রগণ িহ ুরাজ   লাপ কিরয়ািছল, রাজপুতানা, মালব ও  জরােট  েনরা ও 
 জ  েররা অসংখ   ু  রাজ   িত া কিরয়া িহ ুধেম   দীি ত হইয়ািছল, কান কুে  অথ াৎ 
বত মান যু  েদেশ আয়ুধ উপািধকারী এক রাজবংেশর অি ে র পিরচয় পাওয়া যায়।  
তাহােদর মেধ   কবল ই ায়ুধ ও চ ায়ুধ এই  ই জন রাজার নাম পাওয়া িগয়ােছ।  সব   
 ু   ু  রােজ র রাজাগেণর মেধ  পর র িববাদ এবং সুখ শাি র অভােব উ র ভারত 
হইেত সুকুমার িশ  এ প উিঠয়া িগয়ােছ বিলেলই চেল।  এ পয    স ম ও অ ম শতেকর 
মূিত  বা মি র যু  েদশ বােঘলখ , বুে লখ , মথুরা, িদি , রাজপুতানা, মালব ও 
 জরােট পাওয়া যায় নাই।  যাহা পাওয়া িগয়ােছ তাহাও  য ি  াে র স ম ও অ ম 
শতেকর মূিত  এ কথা ি র কিরয়া বলা যায় না।  প ম ও ষ  শতেকর িশে র বড় বড় 
 কে ,  যমন পাটিলপুে , বারাণসীেত বা সারনাথ ও মথুরায়, স ম ও অ ম শতেক মূিত  
গঠন এক প ব  হইয়া িগয়ািছল।  পের মধ যুেগ অথ াৎ ি  াে র দশম ও একাদশ 
শতেক িশে র  য সম  িবখ াত  ক   িত া লাভ কিরয়ািছল তাহািদেগর আর   জ  র 
জাতীয়  িতহার বংশীয় স ােটর  িত ার পরবত ী।  মালেবর ধারা, বােঘলখে র ি পুির, 
বুে লখে র খজু  রবাহক, যু  েদেশর কান কু  এবং িদি  ও আ া অ েলর মথুরা 
ি  াে র দশম ও একাদশ শতেক  িত া লাভ কিরয়ািছল।  এই সকল িশ েকে র 
 িত ার অেনক পূেব   গৗড়ীয় িশ রীিত  দবপাল এক িব তৃ সা াজ   াপন কিরয়া  দেশ  য 
শাি   াপন কিরয়ািছেলন তাহার ফেল  গৗড়রােজ র  কে  
নূতন িশ রীিত  িত া লাভ কিরয়ািছল। 

পালবংেশর ি তীয় রাজা ধম  পােলর সম  জীবন যুে  
ব য় হইয়ািছল এবং তাহার সমেয়  গৗড়ীয় িশে র িবেশষ 
উ িতর পিরচয় পাওয়া যায় না।  স ম শতেকর  শষভােগ ও 
অ ম শতেকর  থম ভােগ  গৗড়রােজ র িশে র িকি ৎ 
পিরবত ন  দখা যায় বেট, িক   স পিরবত ন িশ জগেত 
নবজীবেনর পিরচায়ক নেহ।  তখনও  গৗড়রােজ র িশ ী 
  যুেগর আদশ   নকল কিরয়াই িনেজর কাজ  শষ হইয়ােছ 
মেন কিরত, নূতনে র  য়াস বা িচ াশি র িবকাশ তাহােদর 
কােয   দিখেত পাওয়া যায় না।   গৗড়রাজ বাসী তখনও 
বািণেজ  অথবা রাজ -িব িৃতেত ধনশালী হইয়া উেঠ নাই; ভা র, িশ ী অথবা িচ করেক 
 ভূত অথ   দান কিরয়া তু  কিরবার শি ও তাহােদর হয় নাই।  ধম  পােলর ২৬শ রাজ াে  
বু গয়ায়  িতি ত িহ ুমূিত  েয় ইহার পিরচয় পাওয়া যায়।  এই মূিত  য় একই   রখে  
 খািদত।    রখে র মধ ভােগ িতনিট  ত  কে , সূয  , মহােদব ও িব ুর মূিত   খািদত 
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হইয়ািছল।  ক  েয়র দি ণপাে    য  লখা আেছ তাহা হইেত জািনেত পারা িগয়ােছ  য, 
ধম  পালিদেগর ২৬শ রাজ াে  ভা  মােসর কৃ া প মীিতিথেত শিনবাের উ  ল নামক 
ভা েরর পু   কশব কতৃ  ক একিট চতুমু  খ মহােদব  িতি ত হইয়ািছল।   য   রখে  
িশলােলখ ও মূিত  িতনিট আেছ তাহা িক  চতুমু  খ মহােদেবর মূিত  নেহ।  স বত  য মি ের 
চতুমু  খ মহােদব  িতি ত হইয়ািছল এই   রখ  তাহার  য়ােরর এক অংশ।  এই 
  রখে   য িতনিট মূিত   খািদত আেছ তাহা  দিখয়া বুিঝেত পারা যায়  য, িশে র অব া 
বা ভা েরর আদশ   ি  াে র অ ম শতেকর  থম ভাগ হইেত  শষভােগ িবেশষ উ ত হয় 
নাই।  এই িশলাখে  অি ত িতনিট মূিত র  িত াতা  কশব একজন ভা েরর পু  এবং 
তাহার আিথ ক অব াও িনতা  ম  িছল না কারণ এই িশলােলখ হইেতই জািনেত পারা 
িগয়ােছ  য, িতিন িতন হাজার    বা রজতমু া ব য় কিরয়া বু গয়ায় একিট পু িরণী খনন 
কিরয়ািছেলন।  এই সমেয়র আর একিট মূিত  িবহাের আিব ৃত হইয়ােছ, ইহাও বু মূিত ।  
এই মূিত িট ও  সনাপিত ম ুেকর মূিত  এবং বু গয়ার মুচিল  রি ত বু মূিত েত িকি ৎ 
 েভদ আেছ।  মু ুেকর  িতি ত মূিত  ও বু গয়ার মুচিল  রি ত বু মূিত েত যতটা 
পিরমােণ ভা েরর অনুপাত  ােনর অভাব  দিখেত পাওয়া যায় ইহােত তাহা পাওয়া যায় না 
বেট, িক   সৗ েয  র আদেশ  র পিরমাণ     বুিঝেত পারা যায়। 

ধম  পাল দীঘ কাল রাজ  কিরয়ািছেলন এবং িতিন ি  াে র নবম শতেকর  থম 
পােদও জীিবত িছেলন।  তাহার পু  ও উ রািধকারী  দবপােলর  ায় ৪০ বৎসর ব াপী 
রাজ কােল  গৗড়ীয় িশে র অক াৎ  ভূত উ িত হইয়ািছল।  এই উ িত পালবংেশর  থম 
সা াজ  ন  হইেলও এেকবাের ন  হইয়া যায় নাই।  উ িত লাভ কিরয়া  গৗড়ীয় িশ   য  
আদশ   অবল ন কিরয়ািছল তাহা পূেব  ও পের ভারতবেষ র অপর  কানও  ােদিশক িশ  
অল ন কের নাই।  এই উ িত  কৃতপে  ভারেত একিট নূতন িশ রীিতর উৎপি ।  পূেব  
 যমন মথুরায়, মহারা   দেশ ও অ েদেশ নূতন িশ রীিত  িতি ত হইয়া িশ ায়তেনর সৃি  
হইয়ািছল এবং এই সকল িশ ায়তেনর িনদশ  ন  লােক ব  দূর  দেশ লইয়া যাইত, নবম 
শতা ীর মধ ভােগ জাত  গৗড়ীয় িশ রীিত  তমিন নূতন িশ ায়তেন পিরণত হইয়া  দেশ 
িবেদেশ িব ার ও  িত া লাভ কিরয়ািছল।  গা ােরর ভা েরর িশ -িনদশ  ন  যমন 
 খাটােনর ম ভূিম হইেত মথুরা পয    সব   আদর পাইয়ািছল, মথুরার িশ ীর র   র 
গিঠত মূিত   যমন পূেব  বু গয়া দি েণ সাঁিচ ও পি েম মেহন- জা-দােরা পয     লােক  
লইয়া যাইত, বারাণসীর   যুেগর ব ুমূিত   যমন বের ভূিম বা ালী িনেজর  দেশ লইয়া 
আিসয়া মি ের  িত া কিরত  সই প  গৗড়ীয় ভা েরর মূিত  ি  াে র নবম হইেত  াদশ 
শতক পয    পি েম  াব ী দি েণ পুরী বা পু েষা   পূেব    , শ াম ও মালয় উপ ীপ 
এবং উ ের িত ত পয   সাদের গৃহীত হইত।   গৗড়ীয় িশে র এই িব ােরর কািহিন 
এখনও িলিখত হয় নাই, িভ  িভ   ু   বে  ইহার কথা পাওয়া  যায় বেট, িক   য সম  
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 দেশ  গৗড়ীয় িশ রীিতর িনদশ  ন পাওয়া িগয়ােছ তাহা হইেত বুিঝেত পারা যায়  য, চািরশত 
বৎসর ধিরয়া  গৗেড়র িশ  গা ার ও মথুরায় িশ ায়তেনর ন ায় সুদূরিব ত একিট নূতন 
িশ ায়তেন পিরণত হইয়ািছল। 

এই চািরশত বৎসর  গৗড়ীয় িশ রীিত সমানভােব চেল নাই, কখনও বা ইহার উ িত 
হইয়ােছ এবং কখনও বা উ িতর পিরবেত  অবনিত  দখা িগয়ােছ।  এই  বে র সিহত  য-
সকল মূিত র িচ  মুি ত হইল তাহার সম  িলই  গৗড়ীয় ভা েরর িশে র িনদশ  ন।  িভ  
িভ  সমেয়  গৗড়ীয় িশে র কী প অব া হইয়ািছল, তাহা বুঝাইবার জন ই  গৗড়ীয় 
িশে িতহােসর িতনিট যুেগর িনদশ  ন এক  সি িব  হইল।  উপাসক ও বলিহেকর ব পািণ 
ও  িস   বৗ  পি ত  ণমিনর তারা-মূিত  মগেধ আিব ৃত।  এই  ইিট  য যুেগর মূিত  
 মে য় মূিত িটও  সই যুেগর,িক   লখিবহীন বু মূিত িট তাহার িকছু পূেব র, স বত  গাপাল 
অথবা ধম  পােলর রাজ কােলর।  নাল ায় আিব ৃত নারায়েণর বরাহ অবতােরর মূিত  ও 
িব মপুের আিব ৃত নরিসংেহর মূিত  আর এক যুেগর িশ  িনদশ  ন, এই  ইিট মূিত  
 গৗড়রােজ র িভ  িভ   েদেশর  খািদত হইেলও ইহারা একই রীিত অবল েন এবং এক 
জাতীয় আদেশ  র অনুকরেণ িনিম  ত হইয়ািছল।  নাগরাজ মুচিল  রি ত বু মূিত   ইিট 
 দখান হইয়ােছ; ইহার মেধ   লখযু  মূিত িট  গৗড়ীয় িশ ায়তন  িত ার পূব বত ীযুেগর এবং 
 লখিবহীন মূিত িট পরবত ী যুেগর িশ  িনদশ  ন।  উ রবে  রাজশািহ  জলায়  গাদাগািড় 
 ােমর িনকেট     র বা প ম শহর নামক িবখ াত দীিঘ কায় আিব ৃত এবং অধুনা বের -
অনুস ান সিমিতর সং হশালায় রি ত অধ   নারী র মূিত  এবং নাল ার চতু াে  র 
 কানও  ােন আিব ৃত খিদরবিনতারার মূিত   গৗড়ীয় িশে র ইিতহােস অপর এক যুেগর 
িনদশ  ন।  এই িতন যুেগর িশ  িনদশ  ন  দিখয়া যাহারা িশে িতহােসর আেলাচনা কেরন না 
তাহারাও বুিঝেত পািরেবন  য, নবম শতা ীর  ার  হইেত  াদেশর  শষ পয     গৗড়ীয় 
িশে র ইিতহােস ব  উ ান, পতন ও পিরবত ন  দিখেত পাওয়া যায়।  িশলােলেখর অ েরর 
িববত ন অবল ন কিরয়া  লখযু  মূিত র সাহােয  এই িতনিট যুেগর িশ াদেশ  র উ িত বা 
অবনিত মুি ত  ে র ন ায়     িতভাত হইয়ােছ। 

 
[স াদকীয় সংেযাজন : এই  ব িট সং েহ আমরা  ী কাশ দাস িব ােসর কােছ ঋণী।   লখক রাখালদাস 
বে  াপাধ ায় এই  বে   য সম  ছিব িলর কথা আেলাচনা কেরেছন  সই ছিব িলর িকছু আমরা সং হ 
করেত পািরিন এবং িকছু ছিব এমনই খারাপ অব ায় রেয়েছ  য  স িল অল রেণ ব বহার উপেযাগীতা 
হািরেয়েছ।  সে র ছিব িল উ াস স াদকম লীর িনজ  িস াে ই  দওয়া হেয়েছ।] 
িচ  পিরিচিত : ১। রাখালদাস বে  াপাধ ােয়র  ল ভ িচ ;  ২। পালযুেগর পাথেরর নত কী ;  ৩। পালযুেগর 
পাথেরর িব ুমূিত ;  ৪। ল ণেসেনর আমেল  তির  পাড়ামািটর ভা য । 
 
পুন কাশ:  বাসী, (মাঘ ১৩৩৪ ব া )  সংখ া  থেক।  শ  গঠন ও বাক  রচনায় আধুিনক রীিত অনুসরণ 
করেলও   লখািটেত রাখালদাস বে  াপাধ ােয়র বানান  মেন চলা হেয়েছ। 
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