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Abstract 
প্রাচীন ভারতীয় সাভিতে চচিা ও পঠন-পাঠলনর ক্ষক্ষলে অভভলেখ সাভিলতের গুরুত্ব অতুেনীয়। ভিলশষতঃ এই সাভিতে প্রিালির 
কাোনুসারী ইভতিালসর কাঠালমা ভনমিালণ অভভলেলখর সাক্ষেই সম্ভিপর িলয়লছ। সাভিলতের কভিলদর পভরচয় জানলত এিং 
কালিের সময় ভনর্িারণ করলত অভভলেলখর গুরুত্ব অসামানে। িহুলক্ষলে ক্ষদখা যায় কািেগুভেলত ক্ষেখলকর সময় িা কালিের 
রচনা কাে উলেখ থালক না। ক্ষসই সমি ভিখেত কািেসমূলির সভঠক সময় ভনর্িারলণ অভভলেখই প্রমাণ করলত সিায়ক 
উপাদান।  
            সার্ারণত অভভলেখগুভে রাজা, মন্ত্রী, রাণী, ক্ষকালনা সার্ারণ মানুলষর দ্বারা জাভর করা িলয়ভছে। অভভলেলখর  
রচভয়তারা একভি ভনভদিষ্ট নমুনা অনুসরণ কলর যা সার্ারণত রাজার িংশতাভেকা র্ারণ কলর। এখালন কভিরা তালদর সাভিতে 
রচনায় দক্ষতা প্রকালশর যুলযাগ পান। গুপ্তযুলগর শুরুর ভদলক অভভলেখগুভে গদে ও পলদের সমন্বলয় রভচত িলয়লছ। 
পরিতিীলত পলদের িেিিালরর িাহুেে ক্ষদখা যায়। কভিরা অভভলেখগুভেলত ভিভভন্ন ভিষয় িণিনা করলত ভগলয় তালদর কাভিেক 
দক্ষতা ক্ষদখালনায় তাাঁরা ভপছপা  িনভন।  
             ক্ষয ক্ষকালনা যুলগর অভভলেখ সাভিতেলক ক্ষসই সমলয়র সাভিতে ভিকালশর সূচক ভিসালি িো ক্ষযলত পালর। যভদও 
সমি অভভলেখগুভেলতই কভির পভরভচভত পাওয়া ভগলয়লছ তা নয়। তলি গুপ্ত যুলগর ক্ষিভশরভাগ অভভলেখগুভেলতই কভি 
পভরচয় ক্ষসই অভভলেখলতই িো িলয়লছ। অজ্ঞাতনামা কভি রাজা চলের ক্ষমিলরৌভে িম্ভলেখ রচনা কলরলছন। এই িম্ভলেলখ 
রাজা চলের ক্ষশৌলযির িণিনা করলত ভগলয় কভি ক্ষলাকগুভেলত এমন সুন্দর ভমশ্র অেংকালরর প্রলয়াগ কলরলছন তা এককথায় 
অসার্ারণ। আসলে অভভলেখ কভিলদর ভনলয় ক্ষকালনা ভশক্ষাভিদ গণ িা গলিষক পৃথকভালি আলোচনার প্রয়াস কলরন ভন িলে 
মলন িয়। অভভলেখ কভিগণলক পরিতিী অেংকারশালের কভিলদর পূিিসূরী িেলে ক্ষতমন ভুে িয় না। ভকন্তু সমি অভভলেখ 
কভিই ক্ষয খুি সুন্দর সািেীে, স্বচ্ছন্দ শব্দচয়ন, অেংকার প্রলয়াগ কলরলছন তা নয়, তলি ক্ষিভশর ভাগ কভিই তাাঁলদর রভচত 
অভভলেখগুভেলত অিেীোক্রলম ছন্দ, অেংকার ও ভাষার দক্ষতা প্রলয়ালগ তাাঁলদর কভিত্বশভি প্রমাণ কলরলছন। বিদভিী, 
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ক্ষগৌড়ী রীভত ক্ষয সমি রীভত সপ্তম শতলকর আেংকাভরক আচাযি দন্ডী তাাঁর আলোচনা কলরলছন ক্ষসগুভে অভভলেখ কভিরা 
তাাঁলদর রচনায় অিেীোয় প্রলয়াগ কলরলছন। ক্ষয ক্ষকালনা প্রথম ক্ষশ্রণীর কভিলদর সলে অভভলেখ কভিলদর এক আসলন িসার 
ক্ষযাগে ভনঃসলন্দলি িো যায়। 
           তাই প্রাচীন ভারতীয় অভভলেখ সাভিলতে প্রশভি কভিলদর সম্পলকি আলোচনা করার প্রলয়াজন আলছ িলে মলন 
িয়। এই প্রিলে কলয়কজন প্রশভি কভি িা অভভলেলখর কভিলদর সম্পলকি আলোচনা করার ক্ষচষ্টা করি।  

______________________________________________________ 
Discussion 
অভভলেখ ভিষলয় চচিা করলত ক্ষগলে প্রথলমই ‘অভভলেখ’ শব্দভির  অথি ও িুৎপভি ভনণিয় করা প্রলয়াজন। অভভলেখ শব্দভির 
ইংলরভজ সমাথিক শব্দরূলপ দুভি শব্দ পাওয়া যায়– 1. Epigraphy 2. Inscription. গ্রীক ‘epi’ িা ‘ep’ উপসগি এিং 
‘graphein’ র্াতু ভমভেলয় ‘epigraphain’ র্াতু ভমভেলয় ‘epigraphain’ শব্দভি গভঠত িলয়লছ। গ্রীক  শব্দ Epigraphe 
< Epigraphein ক্ষথলক ইংরাভজ Epigraphy এই শব্দভি এলসলছ। গ্রীক ‘Epi’ িা ‘ep’ এই উপসলগির অথি িে – ‘on’, 
‘upon’, ‘over’; ‘above’, এিং ‘graphein’ র্াতুভির অথি িে ‘to write’.১ তািলে ‘Epigraphy’ পদভির অথি দাাঁড়ায় 
‘to write on’ অথিাৎ ক্ষকালনা ভকছুর ওপর ক্ষেখা।   
         অভভলেখ পলদর ভদ্বতীয় সমাথিক শব্দ ‘Inscription’। এই শলব্দর মূে র্াতুভি িে ‘inscribe’, েোভিন শব্দ 
‘inscribere’ ক্ষথলক এলসলছ। ক্ষযভির অথি িে “to write, print or engrave or mark (a surface) with letters 
or words”.২ অথিাৎ ক্ষকালনা কভঠন িস্তুতলের ওপর ক্ষখাদাই কলর ক্ষেখা অক্ষরগুভে ক্ষক ক্ষিাঝায়। অভভলেলখর সংজ্ঞা প্রসলে 
D.C. Sircar িলেলছন–  

“Epigraphy is the study of inscriptions, and inscriptions’ literally means any writing 
engraved on some object”.৩  

অথিাৎ অভভলেখ ভিষলয় চচিা এিং পঠনপাঠনলকও ক্ষিাঝায় Epigraphy এই শব্দভির দ্বারা। 
 
           প্রাচীন ভারতীয় অভভলেখগুভে মূেতঃ প্রাকৃত ভাষালত ক্ষেখা িলতা। আনুমাভনক ভিভিয় প্রথম শতলকর ভদ্বতীয়ালর্ি 
সংসৃ্কত ভাষায় রভচত আভিষৃ্কত অভভলেখগুভের মলর্ে রাজা গজায়ন সিিতালতর ক্ষ াসুন্ডী এিং িাভথিাড়া প্রির অভভলেখ 
উলেখলযাগে। িীভিয় ১৫০ অলব্দ সােংকার গলদে-রভচত অভভলেখ সাভিলতের এক উজ্জ্বে ভনদশিন শক-ক্ষেপ প্রথম 
রুদ্রদামলনর জুনাগড় প্রশভি। সংসৃ্কত ভাষায় ক্ষেখা অভভলেখ প্রচুর এিং কলয়ক শতাব্দী র্লর সমগ্র ভারতিলষি সংসৃ্কত 
অভভলেখ রভচত িলয়লছ।  
          ভিষয়িস্তুর ভদক ক্ষথলক রাজপ্রশভি, দানমূেক অভভলেখ, ভূভমদান পে (তাম্রশাসন), িেভিগত দান অভভলেখ, 
স্মারক অভভলেখ, label Inscription, তীথিযাো ও ভ্রমণকারীলদর অভভলেখ, র্মিীয় অভভলেখ, কািে অভভলেখ, সীে 
অভভলেখ ভিভচে িা ভমশ্র অভভলেখ প্রভৃভত এইরূপ অভভলেখ পাওয়া যায়।  
          এখালন মূে আলোচনার ভিষয় রাজার সভাকভি িা প্রভতভাসম্পন্ন মিাকভির দ্বারা ভকছু অভভলেখ রভচত িলয়লছ 
এিং ক্ষসগুভে অসার্ারণ কািেগুলণ মভিত। আিার ক্ষকান ক্ষকান মিাকভির নাম শুরু্ অভভলেখ সাভিলতের মলর্েই রলয়লছ অনেে 
পাওয়া যায় না। ক্ষসইরকম প্রভতভািান ভিভশষ্টকভিলদর সম্পলকি আলোচনা করাই মূে ভিষয়।  
সমুদ্রগুলপ্তর ভিখোত এোিািাদ প্রশভির রচভয়তা িলেন িভরলষণ। তাাঁর মিান ঐভতিাভসক গুরুত্ব ছাড়া ও অভভলেখভি সংসৃ্কত 
কালিের ভদক ভদলয় ভিলশষ গুরুত্ব রলয়লছ। এই প্রশভি ছাড়া এই ভিভশষ্ট কভির অনে ক্ষকালনা রচনা পাওয়া যায় না। এই 
প্রশভিলত সমুদ্রগুলপ্তর ভদভিজলয়র িণিনা রলয়লছ। মিাকভি কাভেদালসর র ুিংশ নামক চতুথি সলগি র ুর ভদভিজয় িণিনার 
সাদৃশে ক্ষদলখ িহু পভন্ডত িলেলছন ক্ষয, কাভেদাস িভরলষলণর দ্বারা প্রভাভিত িলয়লছন িলে মলন িয়। 
           িভরলষণ এোিািাদ প্রশভিভি রচনা কলরভছলেন গদে ও পলদের ভমশ্রলণ। দন্ডী তাাঁর কািোদলশি কালিের ক্ষশ্রণীভিভাগ 
করলত ভগলয় িলেলছন–  
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“গদেং পদেং চ ভমশ্রং চ তৎ ভেধর্ি িেিভিতম ।”৪  
এই প্রশভির গদে ও পদে উভলয়রই গুরুত্ব রলয়লছ, ক্ষযমন চমূ্পকালিের মলর্ে গদে ও পদে উভলয়রই সমান গুরুত্ব থালক। 
এই প্রশভিভিলক চমূ্পকািে িো ক্ষযলতই পালর। তলি আলরা ভিলশষভালি িেলে ‘ভিরুদ’ও িো যায়। সাভিতেদপিলণ ভিশ্বনাথ 
কভিরাজ িলেলছন—  

“গদেপদেময়ী রাজস্তুভতভিিরুদমুচেলত।”৫  
িভরলষণ তাাঁর সাভিতে বশেী ক্ষয ছলন্দািদ্ধ রচনায় প্রদশিন কলরলছন তা অতুেনীয়। দী ি গলদে রচনা কলরও ভতভন ক্ষকাথাও 
ক্ষকালনাভালি ভারসামে নষ্ট কলরন ভন তা প্রশংসনীয়। কভি িভরলে্ণ সমুদ্রগুলপ্তর গুণািভের ক্ষয িণিনা কলরলছন তা এক কথায় 
অনিদে। ওজঃ গুণসম্পন্ন ও বিদভিী রীভতলত ভতভন সমুদ্রগুলপ্তর গুণািেী িণিনা কলরলছন। কািোদলশির প্রথম পভরলচ্ছলদ 
দশভি গুলণর কথা িো িলয়লছ–  

“ললষঃ প্রসাদঃ সমতা মারূ্যি সুকুমারতা। 
অথিিেভিরুদারত্বলমাজঃ কাভতঃ সমার্যঃ।।”৬ 

দী ি সমাস িেিিার িলে ওলজাগুলণর সৃভষ্ট িয়। ওলজাগুণ িে গলদের প্রাণ। বিদভিমালগর কভিরা গদেরচনার ক্ষক্ষলে দী িসমাস 
িেিিার কলর থালকন। A.B. Keith তাাঁর History of Sanskrit Literature এ িলেলছন– 

“Harisena’s poem bears expressly the title Kavya. Its structure is similar to the delineation 
of kings adopted in the prose romances of subandhu and bana।”৭  

শব্দােংকার ও অথিােংকার এর িেিিালর এই প্রশভি উিম কািেরূলপ পভরগভণত িলয়লছ। প্রশভির ক্ষশলষ ভতভন ভনলজই এই 
প্রশভিলক ‘কািে’ রূলপ আখো ভদলয়লছন।  

“এতচ্চ কািেলমষালমি ভিারকপাদানাং দাসসে সমীপ – পভরসর্প্িণানুগ্রলিান্মীভেত – মলতঃ খাদেকূিপাভককসে 
মিাদন্ডনাযক ধ্রুিভূভত – পুেসে সভেভিগ্রভিক কুমারামাতে মিাদন্ডনাযক িভরলষণসে সর্ব্িভূতভিত সুস্বাযাস্তু।  

সাভিলতের কভিলদর পভরচয় জানলত এিং কালিের সময় ভনর্িারণ করলত অভভলেলখর গুরুত্ব অসামানে। ভিভভন্ন সময় ক্ষদখা 
যায় কািেগুভেলত ক্ষেখলকর সময় িা কালিের রচনাকাে উলেখ থালক না। ক্ষসই সমি ভিখোত কািেসমূলির সভঠক সময়  
ভনর্িারণ করলত অভভলেখগুভেই প্রমাণ করলত সািাযে কলর।  
          ৬৩৪ ভিিালব্দ রভচত ভদ্বতীয় পুেলকশীর আইলিাে প্রশভিলত কভি রভিকীভতি ভনলজর পভরচয় সম্পলকি িলেলছন- 
‘রভিকীভিিঃ কভিতাভশ্রতকাভেদাসভারভিকীভিিঃ’। এই উভি ক্ষথলক ক্ষিাঝা যায় সপ্তম শতলকর ভদ্বতীয়ালর্ি রভিকীভতি যখন তাাঁর 
আইলিাে প্রশভিভি রচনা কলরলছন, ভঠক তার পূলিিই কাভেদাস ও ভারভি কভি ভিলসলি জনভপ্রয় িলয় উলঠভছলেন। তাাঁলদর 
রচনা প্রায় অলনক সময় ভতভন অনুকরণ কলরভছলেন। িহু ক্ষক্ষলেই ভিভভন্ন কভির রচনায় উলেখ অনে কভিলদর রচনায় 
প্রশংসা রূলপ পাওয়া যায়।   
         ভারভি-কাভেদাস-মা  প্রমুখ ভিভশষ্ট কভিলদর-রচনাংশ, ক্ষলাকাংলশর উদৃ্ধভত, তাাঁলদর রচনার অনুকরণ অভভলেলখর 
কভিরা প্রায়শই কলর থালকন। র ুিংশ মিাকালিের মেোচরণ ক্ষলাক অলনক অভভলেলখই উদৃ্ধত করা িলয়লছ। িালণর গদে 
রচনার বশেী অনুকরণ কলরলছ এমন িহু অভভলেখই পাওয়া যায়। এইভালি অভভলেলখ িহু অনুসৃত ভিভশষ্ট কভিলদর সাভিতে 
প্রভতভার জনভপ্রয়তা সম্পলকি জানা যায়। 
           ক্ষয ক্ষকালনা যুলগর অভভলেখ সাভিতেলক ক্ষসই সমলয়র সাভিতে ভিকালশর সূচক ভিসালি িো ক্ষযলত পালর। যভদও 
সি অভভলেখগুভেলত কািেগুণ ক্ষনই তলি অভভলেখগুভেলত সাভিলতের সামভগ্রক ভিকাশ প্রভতফভেত িলয়লছ। অভভলেখ সাভিলতে 
এিাও েক্ষণীয় ক্ষয সমি িলরর কভিলদর িেভিগত প্রলচষ্টা খুিই গুরুত্বপূণি।  কািেগুণসম্পন্ন মিান কভিলদর মলর্ে ভকছু 
অভভলেলখর কভিরাও ভছলেন। 
 
          যলশার্মিলনর মান্দালসার ভশোিম্ভ, অভভলেলখর কভি িলেন িাসুে। তাাঁর ভপতার নাম ভছে কক্ক। এই অভভলেলখই 
কভির নাম ও তাাঁর পভরচয় পাওয়া যায়। এই প্রশভিলত যলশার্মিলনর ক্ষগৌরকথা ও কীভতি িভণিত িলয়লছ। কভি িভরলষলণর 
এোিািাদ প্রশভির কািেগুলণর সলে এই প্রশভিলক তুেনা করা যায় না। কারণ এোিািাদ প্রশভিলত কভি িভরলষণ এক 
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উজ্জ্বেতম কভি প্রভতভার অভর্কারী তালত সলন্দলির অিকাশ ক্ষনই। ক্ষসই তুেনায় এই প্রশভির কভি িাসুে ক্ষতমন কািেগুণ 
সম্পন্ন প্রভতভার অভর্কারী নয়। ভশোিলম্ভর িণিনালত ক্ষদখা যায় কভি িভরলষলণর দ্বারা কভি িাসুে ক্ষযন প্রভাভিত িলয়লছন 
িলে মলন িয়। কারণ স্বতঃসু্ফতি প্রভতভা তাাঁর ভছে না। ভতভন সমগ্র প্রশভিলত সুন্দর ও সািেীে পদপ্রলয়াগ কলরন ভন। তাই 
অনোনে কভির অভভলেলখর মলতা এই অভভলেখভি ক্ষতমন রমণীয় িয়ভন িেলেই চলে। ভতভন কল্পনাশভির অভর্কারী ভছলেন 
তা প্রশভির ক্ষশষ ভদলকর ক্ষলাক ক্ষথলক পাওয়া যায়। প্রশভি কভি সম্পলকি নিম ক্ষলালক িো িলয়লছ–  

“ইভত তুষু্টষযা তসে নৃপলতঃ পুণে কর্ম্িণঃ। 
িাসুলেলনাপরভচতাঃ ক্ষলাকাঃ কক্কসে সূনুনা।।”৯ 

রাজার প্রশংসা করার ইচ্ছা ক্ষথলক এই ক্ষলাকগুভে কলক্কর পুে িাসুে রচনা কলরলছন। রাজার পুণেকলমি সন্তুষ্ট িলয়ই ভতভন 
ক্ষলাকগুভে রচনা কলরলছন।  
           যলশার্মিন ও ভিষু্ণির্িলনর মান্দালসার অভভলেখভি ৫৩২ ভিিালব্দ রভচত। ৩২ভি ক্ষলাক সমভন্বত এই অভভলেখ। 
শব্দােঙ্কার ও অথিােঙ্কার িেিিালর পভরপূণি এই প্রশভি। কভি প্রচভেত িহু ছলন্দর িেিিার কলরলছন।  ক্ষযমন ইেিজ্রা, 
পুভিতাগ্রা, মন্দাক্রাতা, মাভেনী, স্রগ্ধরা, ভশখভরণী, িসতভতেক। অনে একভি অভভলেখ িে ক্ষকশি রভচত ভমভিরকুলের 
ক্ষগায়াভেয়র প্রিরাভভলেখ। এই অভভলেলখ ১৩ ভি ক্ষলাক রলয়লছ। ৫১৫-৫৪৫ ভিিাব্দ নাগাদ এই অভভলেখভি রভচত। কভি 
শাদূিেভিক্রীভড়ত, মাভেনী ও আযিা ছন্দ িেিিার কলর কভিপ্রভতভার অভর্কার অজিন কলরলছন। রূপক, পভরণাম অেংকার 
িেিিালর কভির ক্ষপ্রৌঢ়তা েক্ষে করা যায়। 
           রভিকীভতি ভছলেন বজন কভি। রভিকীভতিও সংসৃ্কত অভভলেলখর অনেতম কভি। ভতভন আইলিাে প্রশভি রচনা 
কলরলছন। অভভলেখভি ৫৫৬ শকাব্দ অথিাৎ ৬৩৪ ভিিালব্দ রভচত। এই অভভলেখভি ভালোভালি অনুর্ািন করলে ক্ষিাঝা যায় 
ক্ষয কভি সংসৃ্কত অেংকারশালের সলে পভরভচত ভছলেন। অভভলেখভি ক্ষমাি ৩৭ভি ক্ষলালক রভচত এক অসামানে কািে। 
রভিকীভতি তাাঁর রচনায় দুই ভিখোত সংসৃ্কত কভি কাভেদাস ও ভারভির উলেখ কলর ভারতভিদ লদর তাাঁর কালছ ঋণী কলর 
তুলেলছন। কাভেদালসর সময়কালে এই অভভলেখভি অতেত সিায়ক িলে মলন িয়। অভভলেলখ িো িলয়লছ–  

“লযনালযাভজ নলি’শ্মভিি্রমথিভিলর্ৌ ভিলিভকনা ভজনলিশ্ম। 
স ভিজয়তাং রভিকীভতিঃ কভিতাভশ্রত কাভেদাস ভারভি কীভতিঃ।।”১০  

সুতরাং কভি অিশেই ভারলতর সিিলশ্রষ্ঠ কভিলদর রচনার সলে পভরভচত ভছলেন। ভিলশষতঃ কাভেদালসর সলিিাৎকৃষ্ট রচনা 
‘র ুিংশ’ মিাকািে অর্েয়ন কলর কভি উপকৃত িলয়লছন িলে মলন িয়। কারণ অলনক শব্দগুচ্ছ এিং র্ারণা ভতভন তাাঁর 
প্রশভিলত অিালর্ প্রলয়াগ কলরলছন, তাাঁর পৃষ্ঠলপাষক রাজা ভদ্বতীয় পুেলকশী, রভিকীভতির ভিজলয়র িণিনা র ুিংলশর র ু 
ভদভিজলয়র িণিনা স্পষ্টভালি গ্রিণ কলরলছন। 
          অভভলেলখর ক্ষশলষর ভদলক কলয়কভি ক্ষলালক কভি রভিকীভতি সম্পলকি আরও ভকছু তথে প্রদান কলর। কৃতী রভিকীভতি 
সকে মভিমার ভুিন স্বরূপ ভজলনের এই পাষাণ ভিন ভনমিাণ কভরলয়লছন। ভতভন ক্ষসই সতোশ্রলয়র পরম অনুগ্রি োভ 
কলরলছন। যাাঁর শাসন ভতনভি সমুলদ্রর দ্বারা ভনয়ভন্ত্রত ভছে। ভতভন এই প্রশভির রচভয়তা এিং ভেজগদ গুরু ভজলনর িসভতর 
প্রভতষ্ঠাতা ভছলেন।  
         িৎসভভি সংসৃ্কত ক্ষশ্রষ্ঠ কভিলদর সলে সেভত পূণি িওয়ার ক্ষযাগে। কুমারগুপ্ত ও িেুিমিলণর মান্দালসার প্রিরাভভলেখ 
তাাঁর একমাে রচনা ক্ষথলক জানা যায় এই অভভলেখভি খুি ক্ষছালিা ও সুন্দর কািে িো যায়। যা ৪৪ ভি ক্ষলালক িৎসভভির 
নাম উলেখ করা িলয়লছ—  

“লশ্রণোলদলশন ভিো চ কাভরতং ভিনং রলিঃ। 
পূিিালচয়ং প্রযলেন রভচতা িৎসভভিনা।।”১১ 

ভগলের আলদলশ এিং ভভির কারলণ সূযিমভন্দর ভনভমিত িলয়ভছে। িৎসভভি এই প্রশভিভি রচনা কলরভছলেন। এই কভিলক 
কাভেদালসর ভঠক পরিতিী উিরসূরী মলন করা িয়। তাাঁর অভভলেলখ ক্ষম দূত ও ঋতুসংিালরর স্পষ্ট প্রভাি রলয়লছ তা েক্ষে 
করা যায়। এই অভভলেলখ োিলদলশর িণিনা পড়লত ভগলয় ক্ষম দূলতর ভিভভন্ন পুরীর কথা মলন পলড় যায়। ক্ষগৌড়ী রীভতলত 
রভচত এই কািে। ওলজাগুণ ও দী িসমালসর প্রলয়াগ কলরলছন কভি।  
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          গুলপ্তাির যুলগর ভিখোত সভাকভি উমাপভত ভিজয়লসলনর ক্ষদওপাড়া প্রশভি রচনা কলরভছলেন। আনুমাভনক ১৯০৭-
১১৫৯ ভিিালব্দ। ভতভন েক্ষণ ক্ষসলনর সভাকভি ভছলেন। জয়লদলির গীতলগাভিলন্দ তাাঁর উলেখ রলয়লছ। অভভলেখভিলত ৩৬ 
ভি ক্ষলাক রলয়লছ। ভিভভন্ন ছলন্দর প্রলয়ালগ ভতভন অসামানে কভিত্বশভির প্রমাণ কলরলছন। অভভলেখভিলত ভশি-পািিতীর 
দাম্পতেেীোর অভত মরু্র ছভি ফুলি উলঠলছ। অেংকার প্রলয়ালগ ছলন্দর বিভচলেে ও শব্দচয়লন সভাকভি উমাপভতর্র এক 
উজ্জ্বেতম কভিরূলপ অভর্ভষ্ঠত।  
          রভিশাভত িলেন ঈশানিমিার িড়ািা অভভলেলখর রচভয়তা। অভভলেলখ ৬১১ সংিৎসলরর উলেখ রলয়লছ। ক্ষসই 
অনুসালর পভন্ডতলদর মলত অভভলেলখর কাে ৫৫৪ ভিিাব্দ র্রা িয়। অভভলেখভিলত প্রর্ানত িংশ পরম্পরা ঈশানিমিলনর 
িহুগুলণর কথা এিং ভিজলয়র কথা িো িলয়লছ। তাাঁর দ্বারা ভশলির পুরাতন মভন্দলরর সংস্কালরর িণিনা রলয়লছ। ভতভন 
শব্দেংকালরর খুি সুন্দর প্রলয়াগ কলরলছন–  

“লোকভিতীনাং ভিতলয ভিতসে মলনাভরিাচারভিলিকমালগি।”১২  
কভি ক্ষগৌড়ী রীভত প্রলয়াগ কলর এই কািে ভেলখলছন। প্রশভিকভি রভিশাভতর পভরচয়ও এই অভভলেলখর মলর্েই পাওয়া যায়। 
ভতভন কুমারশাভতর পুে এিং গগিরাকলির অভর্িাসী ভছলেন। 

“কুমারশালতঃ পুলেণ গগিরাকিিাভসনা।  
নৃপানুরাগাত পূলিিযমকাভর রভিশাভতনা।।”১৩ 

উপসংিার—  
         এই ভালি অভভলেখ দ্বারা প্রকাভশত কভিলদর উপর সংভক্ষপ্ত ভিিরণ প্রাচীনকালের সাভিভতেক অিিা সম্পলকি র্ারণা 
ক্ষদয়। এিা িরং খুি দুভিাগেজনক ক্ষয উপযুি ভশক্ষাভিদ লদর দ্বারা এই অভভলেখ কভিলদর তালদর রচনার ভভভিলত মূেোয়ন 
করার প্রলচষ্টা করা িয় না। ইভতিালসর ভিভভন্ন সমলয় ভিদেমান সাভিভতেক অিিা উপেভি করার জনে এই প্রিেভি িয়লতা 
অপযিাপ্ত িলেও আশা করা যায় ভকছুিা উপলযাগী িলি। এভি সাভিতে অর্েয়লনর আর একভি অজানা ভদক ক্ষযাগ কলর।  
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