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       প্রাচীন ভারতের ইতেহাতের উপাদান  

কাতের অত াঘ তনয়ত  ইতেহাতের েকে বস্তুই তববেত নশীে। এই তববেত নশীে 

ইতেহাতের রথচক্র দবুতার গতেতে েমু্মখপাতন ছুতে চতেতছ। স্মরণােীে কাে ধতর যুতগর 

পর যুগ, শোব্দীর পর শোব্দী ধতর তববতেত ে কাতের কথা জানতে  আ াতদর 

অনুেতিৎেু  ন অেীতের ফেতে আো উপাদাতনর  াধযত   ানব েভযোর অগ্রগতের 
ধারা অনুেিান কতর চতেতছ।তকন্তু প্রাচীন ভারতের ইতেহাে রচনার একটি গুরুত্বপণূত 
প্রতেবিকো হে েতথযর অপ্রেুেো। প্রাচীন ভারেীয়রা জ্ঞান-তবজ্ঞাতনর নানা 
শাখায় অো ানয োেতেযর পতরচয় তদতেও প্রাচীন ভারতে তকন্তু ফকাতনা ইতেহাে গ্রন্থ 
রতচে হয়তন। েতব ইতেহাে রচনার কাতজ ভারেীয়তদর অনাগ্রহ তছে, এ ন 
অতভতযাগ েঠিক নয়। R.C.Majumdar এর  তে “প্রাচীন ভারতে ইতেহাে ফচেনার 
অভাব তছে না েতব কাোনকু্রত ক ও তবতেষন ূেক োতহতেযর অভাব তছে। ”এই 
কারতণ তবতভন্ন প্রাচীন তনদশতন বা উপাদাতনর উপর তভতি কতর প্রাচীন ভারতের 
ইতেহাে রচনা করা হয়। 

                       প্রাচীন ভারতের ইতেহাতের উপাদান গুতেতক  েূে দটুি ভাতগ তবভক্ত 
করা যায়- (ক)োতহতেযক উপাদান, (খ)প্রত্নোতিক উপাদান। োতহতেযক উপাদানতক 
আবার দটুি ভাতগ ভাগ করা যায়- ১.)ভারেীয় োতহেয, ২.)তবতদতশ োতহেয। 
অনুরূপভাতব প্রত্নোতিক উপাদান গুতেও তেতপ,  ুদ্রা,স্থাপেয-ভাস্কযত-তচত্রকো প্রভৃতে 
ভাতগ তবভক্ত। 

                                   আ রা এখাতন আতোচনার শুরুতে প্রথত  োতহতেযক 
উপাদান গুতে তনতয় আতোচনা করতবা। আতগই বো হতয়তছ ফয োতহতেযক 
উপাদানগুতে দটুি ভাতগ তবভক্ত তছে- ১.)ফদশজ োতহেয, ২.)ববতদতশক োতহেয। ফদশজ 
োতহতেযর আতোচনার ফেতত্র প্রথত ই বো যায় ফয এই অংতশ োতহেয, ধ তশাস্ত্র, 
 হাকাবয, জীবনীোতহেয, পরুান ইেযাতদ তছে তবতশষ ভাতব গুরুত্বপণূত। 

                              ঋক ববতদক যুগ ফথতক ফপৌরাতণক যুগ পযতন্ত ভারতের ইতেহাে 
রচনার জনয ভারেীয় ধ তগ্রন্থ ও ধ ততনরতপে রচনাগুতে গুরুত্বপণূত।উতেখতযাগয 
ধ তগ্রন্থগুতে হে-ফবদ, রা ায়ণ,  হাভারে, পরুান ে গ্র ইেযাতদ।এগুতে ফথতক ববতদক 



ও পরবেী ববতদক যুতগর আথত-ো াতজক, রাজননতেক, ধ ীয় জীবন েম্পতকত  ধারণা 
পাওয়া যায়। ঋকতবদ প্রাচীনে  গ্রন্থ এবং আতদ ববতদক যুতগর (তিস্টপবূত ১৫০০-
১০০০)প্রধানে  েথযেূত্র।প্রতেটি ফবতদর  তধয েংতহো, ব্রাহ্মণ, আরণযক ও উপতনষদ 
এই চারটি অংশ আতছ। অবশয প্রতেটি অংশ একোতথ ফেখা হয়তন। এগুতে ফথতক আযত - 
অনাযত েংসৃ্কতের েংত শ্রতনর আভাষ পাওয়া যায়।চেুতবতদ ছাড়াও ফবদাঙ্গ,ধ তেূত্র 
ববতদক োতহতেযর অন্তভুত ক্ত। এগুতেতে  ূেে পরবেী ববতদক যুতগর ঘেনা তবনযাে 
পাওয়া যায়।এছাড়া উপতনষতদর দাশততনক তচন্তাধারাতক তভতি কতর রতচে হতয়তছ 
ষড়দশতন। এটিও ভারতের জীবনতবাতধর ধারণা ফদয়। 

                                     প্রাচীন ভারেীয় ইতেহাতের দটুি গুরুত্বপণূত আকরগ্রন্থ হে 
রা ায়ণ ও  হাভারে।আন ুাতনক তিস্টপবূত পঞ্চ  শেক ফথতক তিষ্টীয় চেুথত শেতকর 
 তধয এগুতে রচনা েম্পূণত হতয়তছ। হাভারে রচনা শুরু হতয়তছে আতগ এবং ফশষ 
হতয়তছে পতর। দইুটি  হাকাবযই  ূেে েতত্রয় তবরগাাঁথা। রা ায়ণ ফথতক আযত-অনাযত 
দ্বন্দ্ব প্রতেেতেে হয়। হাভারতের যুতগ আযত েংসৃ্কতের তবকাশ এবং কুরুতেতত্রর যুতের 
পর ঐকযবে রাষ্ট্রগঠতনর প্রয়াে েম্পতকত  অভাে পাওয়া যায়।  হাকাবয দইু এর 
প্রাচীন গুরুত্ব হে এগুতে ফথতক ভারেীয় ে াজ ও েংসৃ্কতের পতরবেত নশীে চতরতত্রর 
েম্পতকত  ধারণা পাওয়া যায়। 

                                 হাকাতবযর ে কােীন প্রাচীন ভারতের ইতেহাতের েূত্র তহতেতব 
গুরুত্বপণূত হে পরুান। পরুাতনর অথত পরুা কাতহনী, পরুাবৃি।পরুান অতনক গুতে আতছ 
োর  তধয ১৮ টি পরুান হে প্রধান। R. C. Hazra এর  তে, “প্রাচীন ভারতের ইতেহাে 
রচনায় তদ্বধাহীন ভাতব পরুাতনর োহাযয ফনওয়া ফযতে পাতর”তকন্তু H. C. 
RoyChowdhury এর  তে,পরুাতনর বণতনায় বহুতেতত্র ফভৌতগাতেক বাস্তবোর পতরবতেত  
কতবর কল্পনা প্রাধানয ফপতয়তছ। বস্তুে পরুাতন তকংবাদন্তী ও ঐতেহাতেক েূত্র এ নভাতব 
ত তশ আতছ ফয েেকত োর োতথ ো গ্রহণ করা আবতশযক। 

                       প্রাচীন ভারতের ইতেহাে রচনার ফেতত্র ফবৌে ও বজন োতহতেযর 
একতবতশষ ভূত কা আতছ। প্রাচীন ফবৌেগ্রন্থ গুতে স্থানীয়  ানুতষর কথযভাষা পাতেতে 
তেতখে।তিস্টপবূত পঞ্চ -তদ্বেীয় অতব্দর  ধযবেীকাতের উপাদান তহতেতব জােক 
গ্রন্থগুতে গুরুত্বপণূত।  ূে ফবৌেগ্রন্থ তত্রতপেক ছাড়া তেংহেীয় ফবৌে োতহেয দীপবংশ, 
 হাবংশ ফথতক বুতের জীবনী ও ফ ৌযত শােনকাতের তকছু েথয পাওয়া যায়। বজন গ্রন্থ 
বজন ভগবেীেুত্র ফথতক তিস্টপবূত ষষ্ঠ শেতকর রাজননতেক ইতেহাে ফয ন ফষাড়শ 



 হাজনপতদর ে য়কাে েম্পতকত  ধারণা পাওয়া যায়। একই ভাতব বজনপতরতশষ্টপাবতন, 
প্রবিতচন্তা তণ  ইেযাতদ ফথতক ইতেহাতের েূত্র পাওয়া যায়। 

                       ধ ততনরতপে োতহেয তহতেতব তবতভন্ন ধ তেূত্র, স্মৃতেশাস্ত্র, অথতশাস্ত্র 
প্রভৃতে গুরুত্বপণূত। স্মৃতেশাস্ত্র গুতের  তধয আতছ নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য,  নু, বৃহস্পতে প্র ুখ 
স্মৃতেশাস্ত্র গুতে গুরুত্বপণূত। এগুতে ফথতক দন্ডনীতে ও উিরাতধকার েম্পতকত  জানা 
যায়।এছাড়া বাৎোয়তনর কা েূত্র, কা ন্দতকর নীতেোর, পেঞ্জতের  হাভাষয 
ঐতেহাতেক রচনা তহতেতব গুরুত্বপণূত। 

                          শুধু েংসৃ্কে, পাতে ও প্রাকৃে নয়,োত ে ভাষায়ও প্রাচীন ভারতে 
বহু গ্রন্থ রতচে হতয়তছে। এই ধরতণর কতয়কখাতন আতদ গ্রন্থ তনতয়ই েঙ্গ  োতহেয।েঙ্গ  
োতহতেযর কাে েম্পতকত  পতন্ডে  হতে বাগ-তবেন্ডা আতছ।েতব োত েনাড়ুর 
রাজননতেক, ো াতজক, ও অথতননতেক ইতেহাতের এক অ ূেয উপাদান এই েঙ্গ  
োতহতেয ছতড়তয় আতছ। েঙ্গ  োতহতেয োত েনাড়ুর বাতণতজযক ে ৃতের ফয ছতব 
আতছ, প্রত্নোতিক তনদশততন োর অভাে আতছ। 

                                   েঙ্গ  োতহতেযর অন্তভুত ক্ত নয় অথচ প্রাচীন োত ে ভাষায় 
ফেখা কতয়কটি োত ে  হাকাবযও আতছ। “তশেপ্পতদকার ”ও “ তণত কনে”োত ে 
ভাষায় ফেখা দ’ুখাতন ফশ্রষ্ঠ  হাকাবয। প্রাচীন তগ্রক োতহতেয ফয ন ইতেয়াড ও 
ওতডতে, ফে তন প্রাচীন োত ে োতহতেয ”তশেপ্পতদকার ”ও “ তণত কনে”।     

                                                   গুপ্ত ও গুপ্তপরবেী যুতগর তেতখে উপাদানগুতেতক 
দভুাতব ভাগ করা যায়- 

১.)জীবনী োতহেয, 

২.)স্থানীয় ঘেনাপতঞ্জ। 

জীবনী োতহতেযর  তধয বানভতের  “হষতচতরে”,তবশাখদতির “ ুদ্রারােে”, 
তবেহতনর “তবক্র াঙ্কতদবচতরে”, েিযাকর নন্দীর”রা চতরে” প্রভৃতে স্মরণীয়। 
হষতচতরে ফথতক পষুযভূতে বংতশর এবং তবতশষে হষতবধততনর রাজত্ব কাে েম্পতকত  জানা 
যায়। রা চতরে গ্রন্থ পাে বংতশর ফশষ শতক্তশােী শােক রা পাে এবং অনয অতথত 
অতযাোর রা চন্দ্রর জীবন ও কৃতেতত্বর েূত্র তহতেতব গুরুত্বপণূত। ইতেহাে আশ্রয়ী 
রচনার ফশ্রষ্ঠ তনদশতন অবশযই কেহন রতচে রাজেরতঙ্গনী। দ্বাদশ শেতক রতচে এই 



গ্রন্থ অষ্ট  শেক ও োর পবূতবেী ে তয়র কাশ্মীতরর একটি েথয তনষ্ঠ উপাদান। 
গুজরাে, ফনপাে প্রভৃতে অঞ্চতের ইতেহাে রচনার কাতজও এটি োহাযয কতর। 

                          প্রাচীন ভারতের ইতেহাতের উপাদান রূতপ তবতদতশ োতহতেযরও এক 
তবতশষ ভূত কা আতছ। ফদশ ভ্র তণর ইচ্ছা, ধ ীয় ফপ্ররণা বা বাতণতজযক কারতণ তগ্রে, 
পারেয, তচন, প্রভৃতে ফদশ ফথতক অতনতকই ভারতে এতেতছতেন। ভারতে োতদর 
অতভজ্ঞোেব্ধ তববরণ গুতে ফথতক ভারে ইতেহাতের বহু েূত্র পাওয়া যায়।ফয েব 
তবতদশী ফদর রচনা প্রাচীন ভারতের ইতেহাতের ওপর আতোকপাে কতর োাঁতদর  তধয 
তগ্রক ঐতেহাতেক ফহতরাতডাোে েবতচতয় প্রাচীন।আর একজন প্রাচীন তগ্রক 
ঐতেহাতেক টিতেয়াে। এরা ফকউই ভারতে আতেনতন, ভারে েম্পতকত  যা তকছু জানার 
ো োাঁরা অতনযর  ুখ ফথতক শুতনতছন।েুেনায় তনয়ারকাে এবং ফ গাতস্থতনতের 
তববরণ অতনক বাস্তব।এরপাশাপাতশ অযাতরতষ্টাবুোে, কাটিত য়াে প্র ূতখর তববরণ ও 
তবতশষ ভাতব গুরুত্বপণূত। 

                            তগ্রক পযতেক ও রাজপ্রতেতনতধ ফ গাতস্থতনতের ইতন্ডকা গ্রন্থ ফথতক 
ফ ৌযত ও ফ ৌযতির ভারতের বহু েথয জানা যায়। এছাড়া তগ্রক ফেখক েতেত র ভূতগাে 
গ্রন্থ ে কােীন ভারতের ো ুতদ্রক তক্রয়াকোপ ও বাতণতজযক ফযাগাতযাতগর নানা 
েথয ফদয়। তিতন রতচে “Natural History”গ্রন্থ ফথতক ভারতের জীবজন্তু, েোগুল্ম ও 
খতনজ েম্পতদর তববরণ পাওয়া যায়। ফরা  োম্রাতজযর েতঙ্গ ভারতের বাতণজয 
ফবাঝার জনয অপতরহাযত উপাদান হে প্রথ  শেতক রতচে অজ্ঞােনা া তগ্রক 
নাতবতকর গ্রন্থ “Periplus Of the Erythrian Sea”। ষষ্ঠ শেতকর ফশষ তদতক তেতরয়ার 
কে াে ইতন্ডতকা িতয়তস্টে ভারে ও শ্রীেংকা েম্পতকত  “Christian Topography” গ্রতন্থ 
োাঁর ধারনা তেতপবে কতরতছন। 

                            প্রাচীন ভারতের ইতেহাতের উপাদান তহতেতব বচতনক পযতেকতদর 
তববরণও গুরুত্বপণূত। গুপ্ত ও গুপ্তপরবেী যুতগর ইতেহাতের জনয এতদর তববরণ েহায়ক 
এই তবচাতর ো-তহতয়ন,তহউ-এন-োঙ প্র ূতখর তববরণ গুরুত্বপণূত। এতদর তববরণ ফথতক 
ে কােীন ভারেীয় রাজনীতে, অথতনীতে, ধ ত-েংসৃ্কতে তবষতয় জানা যায়। নব  
শেতকর  তধযভাগ ফথতক আরতব, োতেত রচনায় ভারতের প্রেঙ্গ স্থান পায়। এই 
রচনাগুতের অনযে  ববতশষ্টয হে এখাতন উতেতখে েন-োতরখ েম্পতকত  তবতশষ তদ্ব ে 
ফনই।আল্ তবোদতুরর রচনায় আরবতদর তেিু আক্র ণ েম্পতকত  জানা যায়। ভারতের 
েতঙ্গ এতশয়ার তবতভন্ন অঞ্চে এবং ভু ধযোগরীয় অঞ্চতের স্থেপথ ও ে ুদ্রপতথ 



বাতণজযর ইতেহাে জানার জনয আরতবয়তদর তববরণ গুরুত্বপণূত। েুতে ান, আে ােুতদ 
প্র ূতখর ভারে েংক্রান্ত বৃিান্ত তবতশষ উপতযাগী। প্রেঙ্গে উতেখয ফয, বহু আরব 
ফেখকই ভারতে না এতেও পযতেকতদর বা বযবোয়ীতদর কথার তভতিতে তববরণ 
তেতপবে কতরতছন। োই এতদর বণতনা েম্পূণত ত্রুটি ুক্ত নয়। োছাড়া ভারেীয় ভাষা, 
ো াতজক আচার অনুষ্ঠান, ধ ততবশ্বাে ইেযাতদ েম্পতকত  োাঁতদর অজ্ঞো অতনক ফেতত্রই 
ইতেহাে রচনার কাজ ফক তবতিে কতরতছ। োই ইতেহাতের েূত্র তহতেতব তবতদশী ফদর 
তববরণ গ্রহতণর ফেতত্রও যতথষ্ট োবধানো অবেম্বন জরুতর। েী াবেো েতিও 
আতবগ বতজত ে  ও যুতক্তবাদী  ন তনতয় অনুেিান করতে প্রাচীন োতহেয ফথতকও 
ইতেহাতের উপাদান পাওয়া েম্ভব। 

                    এবার আ রা ফদখব প্রাচীন ভারতের ইতেহাে রচনায় প্রত্নোতিক 
উপাদান কেো গুরুত্বপণূত। প্রথত ই বো যায় ফয োতহতেযক উপাদাতনর ফচতয় 
প্রত্নোতিক উপাদান অতনক ফবতশ গুরুত্বপণূত।খননকাযত চােনা কতর  াটির েো ফথতক 
অেীে তদতনর বেরী বা অেীতে বযবহার করা ফযেব তজতনে পত্র আতবষৃ্কে হয় োই 
প্রত্নোতিক উপাদান। ফেখ াো,  ুদ্রা, স্থাপেয, ভাস্কযত,  াটি, পাথর  ও ধােুর বেরী 
তজতনে এবং আতরা অতনক তকছু প্রত্নোতিক উপাদাতনর  তধয পতড়। এগুতে ফয 
েবে য়  াটির েো ফথতকই পাওয়া যায় ো নয়,  াটির ওপতরও ফদখা যায়। এই েব 
প্রত্নো গ্রীর  তধয প্রতেেতেে হতয়তছ প্রাচীন ভারতের রাজননতেক, আথত-ো াতজক, 
ধ ীয় ও োংসৃ্কতেক জীবতনর পতরচয়। 

                          প্রত্নোতিক উপাদানগুতেতক আবার কতয়কটি শাখায় তবভক্ত করা 
যায়। ফয ন:-তেতপ বা ফেখ াো,  ুদ্রা,স্থাপেয-ভাস্কযত-তচত্রকো প্রভৃতে।প্রথত  
আ রা আতোচনা করতবা তেতপ বা ফেখ াো েম্পতকত । 

                           প্রাচীন ভারেীয় ইতেহাতের উপাদান তহতেতব ফেখ াোর োৎপযত 
অপতরেী ।ভারতে তেতপ উৎকীণত করার প্রাচীনে  নতজর েম্ভবে হরপ্পা েভযোয় 
ফদখা যায়। েতব হরপ্পা তেতপর গ্রহণতযাগয পাঠোর এখন ও পযতন্ত েম্ভব হয়তন। 
পাঠোর করা ফেখগুতের  তধয প্রাচীনে  হে অতশাতকর ফেখ াো। এগুতে প্রাকৃে 
ভাষায় এবং  েূে ব্রাহ্মী তেতপতে উৎকীণত। অতশাতকর ো ানয তকছু ফেখ াোয় 
খতরাষ্ঠী, আর াইক, তগ্রক তেতপ বযবহৃে হতয়তছ। এই েব ফেখ রাজআজ্ঞা তহতেতব 
প্রচাতরে। ো াতজক ইতেহাতের ফেতত্রও অতশাতকর তেতপগুতে গুরুত্বপণূত।অতশাতকর 
ধ ীয় ফেখগুতে ফথতক প্রশােতনক েথয পাওয়া যায়। ফয ন :-একটি ফেখ ফে বো 



হতয়তছ অতশাক, ফগৌে  বুতের জন্মস্থান েুতম্বনী গ্রাত র কর হ্রাে কতর ৮% ধাযত 
কতরন। এর ফথতক অনুত ে হয় ফয, ইতেপতূবত ফেখাতন আতরা ফবতশ করভার 
তছে।Dr.R.S.Sharma এর  তে,অতশাতকর স্তম্ভতেতপ গুতে  ূেে গুরুত্বপণূত বাতণজযপতথর 
ওপর প্রতথে তছে। এ ফথতক ফবাঝা যায় ফয, তেতন বাতণতজয উৎোহী তছতেন। 

                              ফ ৌযতির ও গুপ্তযুতগর ফেখগুতে ফবেরকাতর ও েরকাতর-এই দইু 
ভাতগ তবভক্ত। ফবেরকারী বা বযতক্তগে ফেখগুতের অতধকাংশই তছে দানপত্র। ফ ৌযত 
পরবেী কাতে গয়া, োাঁতচ, নাতেক, ও  থুরা অঞ্চতে এ ন তকছু ফেখ আতবষৃ্কে হতয়তছ 
ফযখাতন ফবৌে ও বজন ধ ততক দান-প্রদানকারী বযতক্ততদর না  তেতপবে আতছ। 
োেবাহনতদর ফেখ গুতে ফথতক ে কাতের গুরুত্বপণূত নগর, বন্দর, তশল্পী ে বায় 
প্রভৃতের না  জানা যায়। ফ ৌযতির ফেখগুতে তবতভন্ন বৃতি েম্পতকত  ধারণা ফদয়, 
অনুত ে হয় েৎকােীন ে াতজ বতণক ও শ্র জীবীতদর গুরুত্বপণূত ভূত কা তছে। 

                          ে কােীন অনযনয ফেখগুতের  তধয োেবাহনরাজ ফগৌে ীপতু্র 
োেকতনতর “নাতেক প্রশতস্ত”, কতেঙ্গরাজ খারতবে এর “হস্তীগুম্ফা তেতপ”, ে ুদ্রগুতপ্তর 
েভাকতব হতরতেন এর “এোহাবাদ প্রশতস্ত” ইেযাতদ ইতেহাতের উপাদান তহতেতব 
গুরুত্বপণূত। োেবাহন ফেখতে রাজার নাত র অঙ্গ তহতেতব রাজ াোর নাত র 
েংতযাজন নারী প্রাধাতনযর পতরচয় ফদয়। হতরতেন এর এোহাবাদ প্রশতস্ত গুপ্তযুতগর 
একটি গুরুত্বপণূত উপাদান তহতেতব স্বীকৃে। পরবেী যুতগর ভূত  বযবস্থার রূপান্তর 
অথতাৎ ভূত দান এবং ো ন্তোতিক উপাদাতনর আতবভত াব তবষয়ক েথয  ূেে তেতপর 
োেয ফথতকই পাওয়া যায়। 

                             এবার  ুদ্রার ফেতত্র বো যায় ফয, প্রাচীন ভারতের ইতেহাে 
রচনার ফেতত্র  ুদ্রার ভূত কা অপতরেী । অন ুাতনক তিস্টপবূত ৫০০ অতব্দ ধােু তনত তে 
 ুদ্রা চােু হয়। এগুতেতক “অঙ্কতচতিে” ুদ্রা বো হয়। ফরৌপয তনত তে  ুদ্রাগুতে প্রাক-
ফ ৌযত ও ফ ৌযতির কাতে আনু াতনক িীতষ্টয় প্রথ  শেক পযতন্ত পাওয়া যায়।ফ ৌযতির 
কাতে েবতাতধক  ুদ্রা পাওয়া যায়। েম্ভবে কুষান রাজারা ভারতে বযাপক ভাতব 
স্বণত ুদ্রা চাে ুকতরন।  ুদ্রাগুতে উন্নে ান ফথতক অনুত ে হয় ফয োেবাহন ও কুষান 
যুতগ ভারতে ে ৃে বাতণজযর প্রচেন তছে। োেবাহনতদর তকছু  ুদ্রায় জাহাতজর 
তচত্রকল্প ফথতক ে ুদ্রবাতনতজযর ইতঙ্গে ফ তে।  দু্রার োেয ফথতকই জানা যায় ফয 
ফ ৌযতযির যুগ ফথতক গুপ্তযুতগর েূচনা পযতন্ত বযবো বাতণজযর স্বচ্ছেো তছে এবং 
নগরায়ণ দ্রুেের হতয়তছে। 



                      গুপ্ত পরবেীযুতগ  ুদ্রার েংতকাচন ফদখা যায়।৬৫০-১০০০ তিস্টাতব্দর 
অন্তবেীকাতে স্বণত ুদ্রা প্রায় ফোপ পায়।এ নতক ো া, েীো, টিন, কাো ইেযাতদ 
ধােব  ুদ্রার েংখযাও হ্রাে পায়। বাংোতদশ, কাশ্মীর,পাঞ্জাতবর তকছু রাজবংশতক বাদ 
তদতে  ুদ্রার োেযর োতথ অনযানয রাজবংশতক যুক্ত করা যায় না।  ুদ্রার অভাব 
একই োতথ বাতণজযর অবনতে ও তবনগরায়তনর েম্ভবনা স্পষ্ট কতর।  ুদ্রার তবতেষণ 
ফথতক ে কােীন শােক ও  ানুতষর জীবন ধারা, ো াতজক রীতে ও ধ ততবশ্বাতের 
আভাে পাওয়া যায়। ে ুদ্রগুতপ্তর বীনাবাদনরে  ূতেত  ফথতক োাঁর েংগীোনুরাতগর 
আভাে ফ তে। তকংবা কুষানতদর  ুদ্রায় তশব ও তবষু্ণর  ূতেত  ফথতক এই দইু ধত তর প্রতে 
োতদর অনুগতেযর পতরচয় পাওয়া যায়।  ুদ্রার আকৃতে, ধােু, ববতশষ্টয, খাতদর 
পতর ান ইেযাতদ ে কােীন যুতগর আতথতক স্বচ্ছেো বা দবুতেোর তনদশতন রূতপ 
গুরুত্বপণূত। 

                             উৎখনতনর েতে ফয শুধু ফেখ বা  ুদ্রা আতবষৃ্কে হতয়তছ ো নয়, 
পতুরাতনা যুতগর আবাে,  তন্দর, স্তুপ, তবহার, ধােুর  ূতেত , ফপাড়া াটির কাজ, ধােু, 
পাথর ও পুাঁতের গয়না, তবতভন্ন ধরণ ও আকাতরর  াটির পাত্র ইেযাতদ নানা 
তজতনেপত্রও পাওয়া ফগতছ। এইেব তজতনে ফথতক হয়তো রাজননতেক ইতেহাতের 
তবতশষ তকছু জানা যায় না তকন্তু তশল্প েংসৃ্কতের তববেত তনর ইতেহাতে এতদর গুরুত্ব 
অপতরেী । প্রাচীন ভারতের তশল্প োধনা ও ধ ীয় জীবতনর তববেত তনর স্বরূপ 
অবগতের জনয স্থাপেয,তচত্রকো ও ভাস্কতযতর প্রাচীন তনদশততনর ফকাতনা তবকল্প ফনই। 
এই েব তনদশততনর  তধয তদতয় পতরােভাতব ফদতশর আথত-ো াতজক তচত্রটি প্রসু্ফটিে 
হতয়তছ।েেতশো, োরনাথ, পােতেপতু্র, ফকৌশাম্বী, হস্তীনাপরু প্রভৃতে স্থাতন খনন কাযত 
চাতেতয় প্রাচীন ভারতের ইতেহাতের অতনক ফগৌরব য় অধযায় আতবষৃ্কে হতয়তছ। 
ভারতের বাইতর ফবেুতচস্থান ও েুতকত স্থাতন খননকাতযতর েতে ওইেব অঞ্চতের েতঙ্গ 
ভারতের ঘতনষ্ঠ ফযাগাতযাতগর কথা জানা যায়। কতম্বাতজর আতঙ্কারভাে ও জাভার 
বতরাবুদুতরর  তন্দর দটুি ভারতের ঔপতনতবতশক ও োংসৃ্কতেক তবস্তাতরর োেয বহন 
কতর। 

                    পতরতশতষ বো যায় ফয,প্রাচীন ভারতের ইতেহাতের উপাদান তহতেতব 
োতহতেযক উপাদান এবং প্রত্নোতিক উপাদান উভতয়র ভূত কাই গুরুত্বপণূত। 
োতহতেযক উপাদাতনর ফেতত্র তকছু তজতনে অতেরতঞ্জে করার েম্ভবনা ফদখা ফগতেও 
প্রত্নোতিক উপাদাতনর ফেতত্র এই রক  ফকাতনা েুতযাগ ফনই।তকন্তু েব তদক তবচার 



তবতবচনা কতর বো যায় ফয প্রাচীন ভারতের ইতেহাতের ফেতত্র এই দটুি উপাদাতনর 
ভূত কাই ফয অনস্বীকাযত ো বোইবাহুেয। 

 

                                              েহায়ক গ্রন্থপঞ্জী  

 

১.)Singh, Upinder, A History Of Ancient and Early Medieval India 

২.)চক্রবেী, রনবীর, ভারে ইতেহাতের আতদপবত(প্রথ  খন্ড ) 

৩.) ুতখাপাধযায়, জীবন, স্বতদশ েভযো ও তবশ্ব  
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