Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.70-75
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রাচীন ভারাের োহস্ত দন্তশিল্প
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ABSTRACT
With the beginning of agriculture and settled life, the human society required new types of
tools and implements. This need gave impetus to the emergence of various occupations and
these new professions led to the rise of new groups of artisans. These new artisans
contributed to the socio- economic growth and development of the country.
A good number of crafts are supposed to have existed during the periods under survey.
Ivory craft was one of them. This craft represented traditional characteristics in its line,
form, style and execution. Thus ivory craft may be classified as industrial craft because the
ultimate user of all kinds of products was the large section of the society. So mass
production of these artifacts required organised labour, professionalism, creative instinct
and proficiency.
This study tries to focus the growth and development of the traditional ivory craft of
India. Various ancient Indian texts are the main sources of information about this craft.
These texts highlight the dedication, proficiency of the artisans. We also come across the
socio- economic value of this beautiful ancient Indian craft.
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খ্র ষ্টপূর্বা ষষ্টা ি রকা মধ্যা গারেো উপ যকাো ভগোেরভো সারো সারো কৃশষশরশত্তকা অেবভ শ ো শর্কািা
ঘরিশিে।া এো সারো ভ ুভা ভ ুভা জ শর্কাধ্াে া থগাষ্ঠ া া আত্মপ্রকািা করেশিে।া এইা থগাষ্ট ো মরধ্যা
হস্ত দন্তশিল্প োা শিরেভা অভয ম।া োজ রেো শর্কারিো সারো সারো শর্োসর্হুো দ্রর্যা সামগ্র ো চীনাশহদাা
র্াড়র া োরক।া এইা সমেকাো শিরল্পো মরধ্যা া হস্ত দন্তশিল্পা া শিো উরেখরর্াগয।া থর্া সর্া র্স্তুা া শদরো
শর্োসর্হুোদ্রর্যাসামগ্র াপ্রস্তু াকোাথহা ,া াোমরধ্যাহস্ত দন্তাশিোঅভয ম।াশুধ্ুা শর্োসাসামগ্র াভে,াশভ যা
প্ররোজভ ো শকিুা সামগ্র া প্রস্তু করল্পা হস্ত দন্তা র্যর্হৃ া হর া।া া আরোচীনযা সমেকারেো মরধ্যা হস্ত দন্তশিল্পা
স্বমশহমাোএকশিাশর্রিষাস্থাভাঅজবভাকের াসিমাহরেশিে।
সংস্কৃর া ‘ইরদন্ত’া িব্দশিো র্যর্হাো কোা হরেরি,া র্াো অেবা হো হস্ত দন্ত।া শিেরো জা রকা (১.৭২)া
হস্ত দন্তরকা‘দন্ত’ার্রোউরেখাকোাহরেরি।াআোথর্াসর্াশিল্প াহস্ত দরন্তোকাজাকের ভা ারদো‘দন্তকাে’া
র্োা হ ।া র্যকেণশর্দ্াা পাশণশণওা হস্ত দন্তরকা ‘দন্তা র্রো উরেখা করেরিভ।া রাে র্রষবা সুপ্রাচীন ভকাো থেরকা
র্া াোর ো জভযা ওা র্ুরেো জরভযা হস্ত রদো র্যর্হাো কোা হ ।া হস্ত দরন্তো র্যর্হারেো ফরো হস্ত ো কদো
আেওা থর্রড়া র্াে।া হস্ত দরন্তো থসৌন্দর্বা সম্পরকবা জজভা সাশহ যা ‘উরাসাগাদাসাও’-থ া একশিা র্ণবভাা পাওোা
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র্াে।াাএখারভাএকশিাস্বগব োহস্ত োকোার্োাহরেরি,ার্াোদন্তশিাফুরেোম াধ্র্ধ্রর্াসাদাাওাসুন্দেরারর্া
প্রস্ফুশি ।াএইাপ্রকাোর্ণবভাাথেরকাপ্রাচীন ভারাের াহস্ত দরন্তোসমাদোসম্পরকবাধ্ােণাাকোার্াে।
হস্ত দরন্তো সমাদো প্রসরো থর্ৌধ্ােভা ধ্মবসূরো (১া ;া ৮.৪৬)া উরেখা কোা হরেরিা থর্,া দুধ্া শদরো ধ্ুরো
হস্ত দন্তরকাশুোকোাথহা ।ামভুস্মৃশ র া(৫.১২১)াউরেখাকোাহরেরিাথর্াথগামূোঅের্াাশর্শুোজরেোদ্বাোা
হস্ত দন্তজা াসামগ্র াপশেশুোকোোপ্রোাপ্রচীনশে াাশিে।াথর্ৌোসাশহর যাহস্ত দন্তশিল্পাসম্পরকবাশকিুাগুরুত্বপূণাব
েযাপাওোার্াে।াশিেরোজা রকা(১.৭২)া র্োাহরেরিাথর্াএকর্াোএকাপশেকার্রভোমরধ্যাপোহাশেরো
থফরেশিে।া খভাহস্ত রূপ াথর্াশধ্সত্বা ারকাপেপ্রদিবণাাকরেশিে।ার্ভাথেরকাথর্রোর্াোপোঐাপশেকার্খভা
একশদভার্াোভস োদন্তকাোর্ শের া(হস্ত দন্তাশিল্পাসামগ্র োর্াজাে)াএরসাপড়ে,া খভাহস্ত দরন্তোদামাওা
কদো সম্পরকবা পশেশচীন া হে।া দন্তকােরদো শজজ্ঞাসাা কোো াোা র্েো থর্া মৃ া হস্ত দরন্তো ুেভাো জ শর্ া
হস্ত দরন্তো মূেযা অরভকা থর্শি।া থসা কোা শুরভা থোররোর্ির্ ব া হরো পশেকা আর্াো র্রভা শফরো থগো এর্ংা
থর্াশধ্সরত্বো কারিা াো দন্তা থেরকা শকিুিাা থকরিা শভরো র্ার্াো অভুমশ া প্রােবভাা কেে।া এইা গল্পা া থেরকইা
সমকাে ভাসমারজাহস্ত দরন্তোমূেযাএর্ংার্াজােদে,াচীনাশহদাাসম্পরকবাএকশিাধ্ােণাাোরাকোার্াে।
জা রকোকাশহভ াথেরকাহস্ত দন্তাশিরল্পোাশকিুাপ্রর্ুশিগ াথকৌিোসম্পরকবও াধ্ােণাাকোার্াে।াজ শর্ া
হস্ত দন্তামৃ াহস্ত দন্তাঅরপিাাঅরভকাভেম।ার্াোফরোখুর্াসহরজইাওইাদরন্তোাওপোকারুকার্বাকোার্াে।া
জ শর্ াহস্ত দরন্তাএকশিাজ োিারার্াোরকার্াামৃ াহস্ত দরন্তাোরকাভা।া াইাজ শর্ াহস্ত দন্তাসহরজইাথকরিা
শিল্পাকমবা কোাসম্ভর্।াস্বরার্ ইাএোদামামৃ াহস্ত দরন্তো ুেভাোঅরভকাথর্শিা।ািদন্তাজা রকা(৫.৫১৪)া
একোাস্পষ্টাউরেখাকোাহরেরি।ািদন্তাজা রকাএকশিািোদন্তাশর্শিষ্টাহস্ত োকাশহভ ার্ণবভাাকোাহরেরি।া
এইাজা রকোগরল্পোর্হুাদৃিযাসাাঁশচীনস্তুরপোদশিণাথ ােরণোগারোথদখর াপাওোার্াে।
আরোচীনযা সমেকারো হস্ত দন্তা শিল্পা থর্া শর্কশি া হরেশিো াো র্হুা প্রমাণা পাওোা র্াে।া র্াোভস ,া
িাকে,াকশেে,ামাের্াপ্ররৃশ াঅ্চলরোদন্তকােকরদোর্াজাোর্াাদন্তকাের্ শোশিে।াএখারভাদন্তকােোা ারদো
উৎপাশদ াদ্রর্যাসামগ্র াশর্ক্র াকে ।াথর্াসমস্তাশিকাে োাঅরেবোশর্শভমরোহস্ত দন্তার্ভাথেরকাসংগ্রহাকরো
আভ া ারদোর্োাহ া‘দন্তপজ শর্ভাহ’া।াএোাদন্তশিরল্পাউরেখরর্াগযারূশমকাাগ্রহণাকরেশিে।াজা রকাএইা
ধ্েরণোদরন্তাপজ শর্ভারহোকোাউরেখাপাওোার্াে।াব্রহ্মদরত্তোোজত্বকারোর্াোভস র াএইেকমইাএকজভা
শিকাে োগল্পাপাওোার্াে,াশর্শভাহস্ত র্ধ্াকরো াোদন্তাসংগ্রহাকরোদন্তকাের্ শের াশগরোশর্ক্র াকের ভ।
হস্ত দন্তাশিরল্পোগুণগ াউৎকষব াাশভরোএকশিাপ্রচীনশে াকাশহভ োউরেখাকোাথর্র াপারে।াএকজভাসুদিা
হস্ত দন্তকাো (দন্তকোচীনার্ব)া একর্াো আরেকজশিোো র্র্ভা থদিা পশেভ্রমরভা র্াভ।া থর্খারভা শগরো শ শভা
একজভা সুদিা র্র্ভা শিল্প ো সারো সািা া কের া র্াভ।া থসইা া শিল্প া খভা গৃরহা অভুপশস্থ া শিরেভ।া
দন্তকোচীনার্বা াো সারো হাশ ো দাাঁ া শদরো জ ে া শকিুা চীনাো (দন্ত ্ুে)া এরভশিরেভ।া থসগুরোা শ শভা র্র্ভা
শিল্প োস্ত্র োহার াশদরোোন্নাাকের ার্রোচীনরোর্াভ।ার্র্ভাশিল্প োস্ত্র া খভাঐাচীনােরকাোন্নাাকোোর্হুা
প্ররচীনষ্টাাকরোর্যেবা হভ।াএইাগল্পশিাথেরকারাে োদন্তকােরদোাশিরল্পোউৎকষব াাসম্পরকবা একিাাধ্ােভাা
কোার্াে।া ারদোহস্তশিল্পাএ িাইাউৎকৃষ্টামারভোশিোথর্,াএকজভাসুদিার্র্ভাশিল্প োস্ত্র ওা াাঅভুধ্ার্ভা
কের া পারেভশভ।া াইা হস্ত দন্তা শদরো জ ে া চীনাো শদরো রা া োন্নাা কের া শ শভা উরদযাগ া হরেশিরেভ।
শর্োসর্হুোদ্রর্যািাড়াওাহস্ত দরন্তোদ্বাোাাজদশভকার্যর্হার্বা দ্রর্যাশদওাজ ে াাথহা ।াশর্ভেশপিরকা(৩.৭)ার্োা
হরেরিাথর্া দন্তকােোাহস্ত দরন্তোথিারিাাথিারিাার্াক্সাজ ে াকের ভ,ার্াোমরধ্যাথর্ৌোশরিু-াশরিুণ রদো
সূচীনাঁ -সুর াা,াকাভাপশেষ্কাোকোোকাশি,ামেমাপ্ররৃশ াোখাোপ্রচীনেভাশিে।াশর্ভেশপিরকা(১১.৬-১২)াআেওা
র্োা হরেরিা থর্া থর্ৌো শরিুরদো ঘরেো থদওোরো থর্া ক েকা থপাাঁ াা োক ,া থসগুশো হস্ত দন্তা দ্বাোা শভশমব া
হর াা।াএইাক েকগুশো াোা ারদোশরিাপাে,ার্স্ত্রার্েভাকোোকািারমা,াথঝাোাপ্ররৃশ াঝুশেরোোখাোজভযা
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র্যর্হাোকের ভা(৩.১-৩)।াএইার্স্তুগুশোর্শদাথকদাোার্াাপােরেোপারেোকারিাোখাাথহা া রর্াইাঁদুোর্াা
সাদাাশপাঁপরড়োদ্বাোািশ গ্রস্তাহর্াোসম্ভার্ভাাশিে।া াইাহস্ত দরন্তোক েকা ারদোজ র্ভধ্ােরভোসামগ্র গুশো
েিাাকের াসাহার্যাকে ।াএিাড়াওাশরিুরদোর্যর্হাোকোোিুশেকাোহা ো(৫.১১.২)াএর্ংাথসোইরেো
জরভযা র্যর্হৃ া আেুরেো দস্তাভাা (৫.১১৫)া প্ররৃশ া হস্ত দরন্তো দ্বাোা শভশমব া থহা । শখ্রষ্ট্র ো ি রকো
প্রেমশদরকো েচীনভাা হো মহার্স্তু।া এশিা সংস্কৃর া েশচীন া থর্ৌো সাশহ য।া এইা া গ্ররো র্োা হরেরিা থর্া র্াোা
হস্ত দরন্তো কাজা কের ভ,া াোা একইা সারো িঙ্খা দ্বাোা শিল্পজা া দ্রর্যওা জ ে া কের ভ।া এইা সকো
কাশেগেরদো‘গজদন্তািঙ্খমশণ’ার্োাথহা ।া কুিাাজা রকা(মহার্স্তুা৪৭৪)াার্োাহরেরিাথর্াোজাোআরদরিা
োজাপশের্ারেোমশহোরদোাজরভযাহস্ত দন্তাওািঙ্খাশদরোঅেোোওাঅভযাভযাসামগ্র াপ্রস্তু াকোাথহা ।াএো
মরধ্যার্াো,াকাজেদাশভার্াাঅঞ্জভ ে,াগহভাোর্াক্সা,ামেমদাশভ,াঝােের্ুিাপাড়া(র্াামশহোরদোর্রস্ত্রোসারো
োগারভাা থহা )া এর্ংা ভাভাশর্ধ্া পদা অেেেরণো দ্রর্যাশদা শিো উরেখরর্াগয।া এইা গরল্পা োজাা কুিারকা এইা
ধ্েরভো একজরভা কাশেগেরূরপা থদখারভাা া হরেরি।া াোহার ো জ ে া হস্ত দন্তা ওা িঙ্খজা া দ্রর্যাশদা এ ইা
চীনমৎকাোশিোথর্া াোসূি াােিযাকরোদিাকাশেগরেোওাশর্শি াহরোথর্র ভ।া াোা ারকা‘শিল্প রেষ্ট’া
র্রো আখযাওা া শদরেশিরেভ।া প্রশ শিা শিল্পজা া দ্ররর্যো গারো কুিাা শভরজো ভামশিা থখাদাইা করো শদর া
রুের ভাভা।
এইাসমস্তাথর্ৌোসাশহর যোশর্র্েণ াথেরকাখ্র ষ্টপূর্বা ষষ্টাি রকোথেরকাশুরুাকরো াোপের্ ব াকরেকা
দিকাথর্াহস্ত দন্তাশিল্পা াোশভজস্বাএকশিাস্থাভাঅজবভাকের াসিমাহরেশিে,াএকোাসহরজইাথর্াঝাার্াে।া
থমৌর্বা র্ুরগা এইা শিল্পা আেওা োজক ো মর্বাদাোরা করে।া অেবিারস্ত্রা (২.২.৫০)া র্োা হরেরিা থমৌর্বা র্ুরগা
হস্ত র্রভোঅশস্তত্বাশিে।াএইার্রভাশুধ্ুা হস্ত োার্াসাকের ।াঅেবিারস্ত্রা োজারকাহস্ত র্ভােিাাকোোশভরদবিা
থদওোাহরেরি।াআেওার্োাহরেরিাথর্াোজাার্শদাপ্ররোজভাথর্াধ্াকরেভা রর্াহস্ত রদোেিারেবা শ শভাভ ুভা
হস্ত র্ভাসৃশষ্টাকের াপারেভ।াোরজযোস মাভাোর্ভযাএোকাাথেরকাহস্ত র্ভরকাপৃেকাকরোোখাাথহা ।াথর্া
সমস্তাথোরকোাএইার্রভাকমবে াশিরেভ,া াোাএইার্রভাপ্ররর্িাওাশভগব াহর্াোপোশচীনভর ভ।াদুগবমাপর্ব ,া
ভদ ,াজোিোপ্ররৃশ াঅশ ক্রমাকরো াোাহস্ত র্ভাথ াকাোওাথর্োহর্াোপোেপ্তাকরেশিরেভ।াহস্ত র্ভরকা
থদখাশুভাা কোো জরভযা অধ্যিা শভর্ুিা শিরেভ।া াো অধ্ রভা র্হুা কমবচীনাে া হস্ত র্ভা ওা হস্ত দরেো
েিণারর্িরণো জরভযা োকর ভ।া র্শদা থকউা হস্ত র্ধ্া কে া াো সাজাা হ া মৃ ুযদন্ত।া র্শদা থকারভাা হস্ত ো
স্বারাশর্কা মৃ ুযো পরো াো দন্তরজাড়াা থকউা থকরিা শভরো োজাো দের্ারো আভ , ারক া পুেষ্কাো থদওোা
থহা ।
অেবিারস্ত্রা (২.২.৫০)া র্োা হরেরিা থর্া পূর্বা রাের ো োজযগুশের া সরর্বাৎকৃষ্টা হস্ত া পাওোা থর্ ।া এইা
অ্চলেগুশেোমরধ্যাকশেে,াঅে,াকরুিাপ্ররৃশ াশিোউরেখরর্াগয।াপশিমারাের াামধ্যমাপ্রকাোহস্ত াপাওোা
থর্ ।া আো থসৌোষ্ট্রা ওা পা্চলজভযা োরজযো হস্ত গুশো শিো শভকৃষ্টমারভে।া এইা হস্ত গুশেরকা উন্ন ো কোো
প্রশিিণাথদওোাথহা ।াহস্ত গুশেোথদখাশুভাোজরভযাথর্াসর্াঅধ্যিাহস্ত র্রভাশভর্ুিাোকর ভা াোাহস্ত রদো
সুেিাো জরভযা র্ত্নর্াভা শিরেভ।া ভাে ,া পুরুষ,া শিশুা হস্ত া শভশর্বরিরষা প্রশিিণা থদওোা থহা ।া হস্ত ধ্যিা
প্রশিিরণো পরো হস্ত িাোা প্রদিবরভা া আসর ভ।া ক্লান্তা হস্ত োা র্ার া সশিকা পশেমারণা পুশষ্টকো খাদযা গ্রহণা
কের াপারো াোপ্রশ া াোকরিাোদৃশষ্টাোক ।াহস্ত রদোপ্রশিিরণোকরিাে াাশর্চীনাোকরো ারদোআহার্বযা
ধ্ার্বা কোাথহা ।াএিাড়াওা ারদোথসর্াাশুশ্রুষাাসর্াশকিুোদাশেত্বইাহস্ত ধ্যরিোাউপরোশিে।াগ্র িকারো
হাশ রদোধ্োাহ ।াকুশড়ার্িরেোাকমার্েস াহস্ত রদোধ্োাথহা াভা।াথর্সর্াহস্ত রদোধ্োাাথহা াভাা াোাহো
–াথিারিাাহস্ত া(শর্ক্কা),াথর্সর্াস্ত্র াহস্ত ভ রদোদন্তগুশোসমাভাজদরঘবযোশিো(মুগ্ধা),াথর্াসর্াহস্ত োদন্তাশিোভা,া
থর্াসর্াহস্ত ভ া াোশিশুরদোস্তভযপাভাকোর াা(রধ্ভুকাা)।াসু োংাএকোার্োাথর্র াপারোথর্,াএকমাোদন্তা
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প্রাচীন ভারাের োহস্ত দন্তশিল্প (খ্র ষ্টপূর্বাষষ্ঠাি কাথেরকাখ্র ষ্টপূর্বাপ্রেমাি রকোমধ্যর্ ব াপর্বারেোএকশিারূপরেখা) …..

ভূপুোদত্ত

শর্শিষ্টাহরেইাথসইাসর্াহস্ত োশিকাোকোাথহা া(অেবিাস্ত্রা২.৩২.১৩৬)।াঅেবিারস্ত্রার্োাহরেরিা(২.৩২.১৩৯)া
গজদরন্তোথগাড়াাথেরকাদরন্তোপশেশধ্োশদ্বগুভাজােগাাথিরড়াকািাাশুরুাকের াথহা ।াভদ ো ের্ ব াঅ্চলো
থেরকাসংগৃহ াহস্ত রদে(ভদ জ)াআড়াইার্িরোএকর্াোদন্তাকািাাথহা ।াআোপার্ব যাঅ্চলোথেরকাসংগৃহ া
হস্ত রদোদন্তাপাাঁচীনার্িরোএকর্াোাকািাাথহা ।
র্শদাথকাভার্যশিাহস্ত রকাশর্েিাকোোাফরোহস্ত াউন্মত্তাহরোর্যশিশিরকাআক্রমণাকে াওার্যিশিো
মৃ ুযা ঘি ,া রর্া াো পশের্ােরকা একা কুম্ভা সুো,া মাোা ,া সুগন্ধ া এর্ংা হস্ত দন্তদ্বো পশেষ্কাো কোো জরভযা
প্ররোজভ ো কাপড়া শদর া থহা ।া থসইা কাপরড়ো জদঘবযা হস্ত দন্তা পশেষ্কারেো প্ররোজভাভুর্াে া থভওোা থহা ।া
আর্াোর্শদাথকাভাহস্ত োআক্রমরণাথকাভার্যশিোমৃ ুযাথহা ,া রর্াথসইামৃ ুযরকাখুর্াসম্মাভজভকার্রোমরভা
কোাথহা ।াঅশ্বরমধ্ার্রজ্ঞোপোপশর্োস্নাভরকাথর্মভাপুভযার্রোমরভাকোা হ ,াশিকাথ মশভাহস্ত োদ্বাোা
আঘার ো ফরো মৃ া র্যশিো পুণযোরা হরেরিা র্রো মরভা কোা থহা ।া অেবিারস্ত্রা হস্ত র্ার্দা সুোদাভরকা
‘পদরধ্ৌ কেণ’া(অেবিাস্ত্রা ৪.১৩া২৩৪)ার্রোআখযাাথদওোাহরেরি।াসু োংাএইাসমস্তাশর্র্েণ াথেরকাহস্ত া
এর্ংাহস্ত দন্তজা াদ্ররর্যোসমাদোসম্পরকবাখুর্াসহরজইাধ্ােভাাকোার্াে।
গ্র কা োজাা শমভান্দাো ওা থর্ৌো পশ্ া ভাগরসরভো করোপকেভা ‘শমশেশন্দপনারহা’া গ্ররো শেশপর্ো কোা
হরেরি।াঅেবিারস্ত্রোভযাোএইাগ্রেশির াদন্তকােরদোাকোাশেশখ াহরেরি।াএইাগ্ররোআেওার্োাহরেরিাথর্া
একশিাহস্ত োসমগ্রাজ র্ভকারো াোদন্তার্হুর্াোকািাাথহা ।াসু োংাহস্ত দন্তজা াদ্ররর্যোচীনাশহদাাভাাোকরো
দন্তরেদভা কোা হ ভা।া রাে র্রষবো গুরুত্বপূণবা ভগে গুশের া হস্ত দন্তশিল্পা একশিা অভয মা জ শর্কাা শিে।া
খ্র ষ্টপূর্বা সপ্তমা ি কা থেরকা া খ্র ষ্টপূর্বা ৃ ো ি কা পর্বন্তা সমরেো মরধ্যা কশপোর্স্তু,া িি ো,া রূপাে,া
প্ররাসপ ভা,াভাগড়া,াথিাভপুোপ্ররৃশ াভগেগুশের াহস্ত দন্তজা াশিল্পাশর্রিষাপ্ররার্াশর্স্তাোকরেশিে।াএইা
সকোঅ্চলরোপ্রত্ন াশিকাউৎখভরভোফরোহস্ত দন্তজা াসামগ্র ,ার্োা-ামাোোকাাঁিা,াকাজোকাশি,াশচীনরুভ ,া
অেোরেো র্াক্স,া পািা,া ুেপুণ,া পদকা প্ররৃশ া পাওোা থগরি।া ‘দন্তর্াশণজয’া িব্দশিা থেরকা া হস্ত দন্তজা া
সামগ্র োথর্ার্যাপকার্াশণজযাচীনে ,াথসাকোাঅভুমাভাকোার্াে।াউপরোিাদ্রর্যগুশোিাড়াওাহস্ত দরন্তোার্াো,া
র্ড়াগহভা,াআেভাোহা োএর্ংািুদ্রািুদ্রাঅেোোপাওোাথর্ ।াজজভাসাশহর যাহস্ত দরন্তোমাোোকোওা
উরেখাকোাহরেরি।াসু োংাজজভাসাহ যগুশেওাহস্ত দন্তজা াসামগ্র োর্াশভরজযোসািযার্হভাকরে।
‘থপশেপ্লাসা অফা দযা ইশেশিোভা স ’া হো প্রাচীন ভা সমুদ্রা র্াশভরজযো শর্র্েণ মূেকা একশিা গ্রে।া এইা গ্রেশিা
একজভা অজাভাা ভাশর্রকো থেখাা এর্ংা া সম্ভর্ া খ্র ষ্টপূর্বা প্রেমা ি রকো েচীনভা।া এইা গ্ররো র্োা হরেরিা থর্া
প্রাচীন ভার্ন্দোর্াশেগাজাা(রব্রাচীন)াথেরকাপ্রচীনুোহস্ত দন্তজা াসামগ্র াশর্রদরিােপ্তাশভা হ ।ামাের্,া াোপ্ররৃশ া
অ্চলরেোহস্ত দন্তজা দ্রর্যার্াশেগাজাার্ন্দোমােফ ােপ্তাশভাকোাহর াা।াথকৌশিেযাআেওাউরেখাকরেরিভাথর্া
কশেোঅ্চলরেোথদাসেরণাউৎকৃষ্টাহস্ত দন্তাপাওোাথর্ ।াাএইাহস্ত দন্তগুশোএ িাইাউৎকৃষ্টাশিোথর্াএরদো
একশিা শর্রিষা ভামকেণা কোা হরেশিে।া কশেরেো হস্ত দন্তা ‘থদাসেণ’,া ভারমা পশেশচীন া শিে৩৪া থপশেপ্লারসা
আেওার্োাহরেরিাথর্ামুশজশেসামাোর্াোউপকূোথেরকাহস্ত দন্তজা াদ্রর্যাথোরমােপ্তাশভাকোাথহা ৩৫।া
হস্ত দরন্তোউৎকষব াাসম্পরকবাঅেবিাস্ত্রাওাথপশেপ্লারসাপেস্পেশর্রোধ্ ার্ির্যােিাকোার্াে।াথকৌশিরেযো
মর া কশেে,া অে,া কারুসা এর্ংা পূর্বরাে ো অ্চলেগুশের া থেষ্টা হস্ত দন্তা পাওোা থর্ ।া শকন্তুা থপশেপ্লারসো
থেখরকোমর া‘থদাসেণ’াহস্ত দন্তাশিোমধ্যমাজা ো।া রর্াহস্ত দন্তাশিল্পাথর্ার্হুোপশেমারভাশর্কশি া
হরেশিোথর্াশর্ষরোথকাভাসরন্দহাথভই।াহস্ত দন্তাসামগ্র োর্াশভজযাঅ যন্তাোরজভকাশিে।াগুশিোজা রকা
(২.২৪৩)ার্োাহরেরিাথর্ার্াোভস াথেরকাশিল্পজা াদ্রর্যাশভরোদন্তার্যর্সাে োাউজ্জশেভ াথর্র ভ।াউজ্জশেভ া
থসকারোউরেখরর্াগযার্াশণজযাথকিরূরপাপশেশচীন াশিে।
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ভূপুোদত্ত

হস্ত দন্তজা াসামগ্র াপ্রস্তু কাে াশিল্প াওার্শণকোার্রেষ্টাআশেবকাউন্নশ াকরেশিরেভ।াসাশহশ যকাশর্র্েণ া
িাড়াওাসাাঁশচীনস্তুরপোদশিণাশদরকোথ ােণাদ্বাোএইাঘিভাোসািযাপ্রমাণাথদে।াখ্র ষ্টপূর্বাপ্রেমাি রকাশর্শদিাো
হস্ত দন্তাশিল্প োাএইাথ ােণশিাশভমবাণাকরেশিরেভ।াথ ােণাদ্বারো‘রূপ-কম্মম-কািম’ািব্দশিাথদখর াপাওোা
র্াে।া এইা া িব্দশিা হস্ত দন্তকােরদো থর্াঝার া া উরেখা কোা হরেরি।া এইা িব্দশিা থেরকা থর্াঝাা র্াো থর্াা
হস্ত দন্তশিল্প াওার্যর্সাে রদোশভজস্বার্শণকাসঙ্খাশিে।া াোাথস্বোোথর্ৌোধ্রমবোাপ্রশ া ারদোঅভুেি াা
জ্ঞাপভাকোোজরভযাওইাদ্বােশিাশভমবাণাকরেশিরেভ।াঐশ হাশসকাথমাশ চীনিাার্রেরিভাথর্া
“পােরেোম াভ ুভামাধ্যরমা াোাকাজাকরেশিরেভ,া াইাা ারদোাউৎকষব াাশভরোশর্চীনাোকোা
র্াোভা।াশকন্তুাথর্রারর্া াোাশর্ষদরারর্াপােরেোওপোসূিকাজাাকরেশিরেভ,া াাদিাকাশেগো
িাড়াাকোাসম্ভর্পোশিোভা।”
খ্র ষ্টপূর্বা প্রেমাি রকোমরধ্যাহস্ত দন্তাশিল্পাপ্রাচীন ভারাের োআেবা সামাশজকাজ র্রভাগর োপ্ররার্াশর্স্তাো
কের াসিমাহরেশিে।াহস্ত দরন্তোদ্বাোাদুরারর্াসামগ্র াপ্রস্তু াকোাথহা ।াহস্ত দরন্তোথিারিাাথিািািুকরোা
থকরিা াোমরধ্যাকারুকার্বাকরোশিল্পজা াসামগ্র াপ্রস্তু াকোাথহা ।াকখরভাাআর্াোসমগ্রাদন্তশিরকাথখাদাইা
করেওাশিল্পাসামগ্র াজ ে াথহা ।া িশিো,াপ্ররাসপ ভ, উজ্জশেভ ,াোজঘাি,াশর্শদিা,াচীনিরক ুগড়াপ্ররৃশ া
অ্চলরোখ্র ষ্টপূর্বাপ্রেমাি রকোপের্ ব কারোর্যাপকাহারোহস্ত দন্তজা ার্াশণজযাশর্কািাোরাকরোএইরারর্া
হস্ত া ওা হস্ত দন্তজা া দ্ররর্যো চীনাশহদাা শুধ্ুা রাে র্রষবা ভে,া র্শহরবাের ওা শর্স্তােোরা করেশিে।া শর্োসা দ্রর্যা
িাড়াও,াশভ যপ্ররোজভ োভাভাাদ্রর্যাশদ,ার্াাসাধ্ােভামাভুষাার্যর্হাোকে া,াথসগুশোহস্ত দন্তাদ্বাোাজ ে াথহা ।া
ফরো রাের ো আেবসামাশজকা উন্নেরভা প্রাচীন ভা রাের ো া এইা শিল্পশিা একশিা উরেখরর্াগযা শভদিবভা থেরখা
থগরি।াশিল্প রদোকাশেগে াকুিে াাএইাশিল্পরকাএকশিাশরন্নামাোোউন্ন াকের াসরর্বা রারর্াসাহার্যা
করেরি।া
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1. W. H. Schoff, trans., The Periplus of the Erythrean Sea, New York: Longmans Green,
1912, p. 193.
2. E.B. Cowell , ed., The Jātaka, London: Cambridge University Press, 1895-1907, vol. I, p.
174.
3. A.K .Bhattacharyya, A Cyclopedia of Indian Ivory Art, Kolkata, Punthi Pustak, 2012, p.
3.
4. A.F. Rudolf Hoernle, ed., (trans), The Uvāsagadasāo-The Seventh Anga of the Jains,
Calcutta: Asiatic Society, First Published-1885-90, p. 74.
5. Patrick, Olivelle, ed., (trans.), Dharmasūtras, The Law codes of Ȃpastamba, Gautama,
Baudhāyana and Vasișṭha, New Delhi: Motilal Banarasidass Publishers (Pvt. Ltd.), 01,
January 2000, p. 213.
6. Patrick Olivelle, ed., (trans.), Manu’s Code of Law, A critical edition and translation of
Mānava- Dharmāsāstra, with editorial assistance of Olivelle, Suman, New York: Oxford
University Press, 2005, p. 286.
7. E.B. Cowell, ed., The Jātaka, London: Cambridge University Press, 1895-1907, vol. V, p.
20.
8. Moti Chandra, “Ancient Indian Ivories” in Bulletin of the Prince of Wales Museum,
Bombay, 1957-59, volume-6, p.8.

Volume-X, Issue-V

October 2022

74
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