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মধ্যপ্রস্তর যু  আমাতদর ভারতীও উপমহাতদতশর ইবতহাতস এক গুরুত্বপূর্ ি সাাংসৃ্কবতক অগ্র বতর িা 

সমৃদ্ধির পয িায় িা সময়। প্রতয়াজন গয  ক্রমশ মানুষ গক  িুদ্ধিিবৃব িা কতম ি পবরশীবেত িা সময় উপতযা ী 

উন্নত রুতপ বনতয় গযতত পাতর পুরাপ্রস্ততরর পতর এই পি ি টি আমাতদর জানিার ইচ্ছািাতক অতনকিা বনিবৃ 

করতত পাতর। অস্ত্রশস্ত্র গুবে কু্ষদ্র হতত থাতক ততি উন্নতরূতপ, খাদযর সবহত িসিাতসর স্থাবয়বকরতনর 

প্রির্তা সৃটি হতত শুরু কতর। আমাতদর আজতকর জীিনযাত্রার গয রূপ, তার উৎস পি ি মধ্যপ্রস্তর যু । 

অথ িাৎ আধু্বনক যুত র সূত্রপাততর গখা োঁজ গপততপাবর ঐ মধ্যপ্রস্তর যুত । যাযাির জীিন গথতক স্থায়ী কৃবষ- 

জীিতন উবরতর্র আতোড়ন পি ি বিে মধ্যপ্রস্তর যু ।  

                                     পড়িার িা জানিার উতেশয ঃাঃ-  

                     বিষয়টি পাঠ করতে বনম্নউতেবখত বদকগুবে আমাতদর বনকি সহজ হতত পারতি িা আমরা 

আমাতদর জ্ঞান গক সমৃি করতত পারি।  

১) মানুতষর প্রতয়াজতনর সবহত প্রযুদ্ধি ত পবরিতিতনর সম্পকি বক ? 

২) মানুতষর আধু্বনক জীিতনর প্রাথবমক পি িটির  সময় গকাথায় ? 

৩) বক ভাতি এিাং কখন কৃবষ-িাসস্থান সূচনা হতত থাতক? 

৪) এিাড়াও বনরবিদ্ধচ্ছন্ন অগ্র বতর ধ্ারািাবহকতার সম্পতকিও আমাতদর ধ্ারর্া পিু হতত পারতি। 

 

                                                মূেবিষয় ঃাঃ- 

                                        

মধ্যপ্রস্তর যু  কাতক িতোঃ- 

প্রত্নতাদ্ধিক যুত র ২য় পয িায় হে মধ্যপ্রস্তর যু , যা ইাংরাদ্ধজ ভাষায় ‘ Mesolithic’ িতে পবরবচত। এই 

যু তক /সময়কাে গক ‘ Microlithic’ িা কু্ষদ্র প্রস্তর যু  িতেও অবভবহত করাহতয় থাতক। এই পয িাতয় 

পাথতরর হাবতয়ারগুবে বিে আকাতর কু্ষদ্র ; গিবশরভা  হাবতয়ারগুবের দদঘ্য ১-৩ গসবিবমিার, গকাতনা  

গকাতনা গক্ষতত্র ৮ গসবিবমিার । সাধ্ারার্ভাতি এই যু তক খাধ্যসাংগ্রতহর পয িায় ধ্রা হতেও ভারততর সি িত্র 



এই ধ্ারা একই সাতথ িজায় থাতকবন। এই কু্ষদ্রপ্রস্তর যুত ই গিশ বকিু এোকায় জীি জন্তুতক গপাষ  

মানাতনা , এমনবক গশষ বদতক প্রাথবমক        কৃবষর সূচনা ঘ্তিবিে।  

সময়কাে ও গভৌ বেক বিসতৃ্বতাঃ-  

ভূতাদ্ধিক বহসাতি ‘ Holosin’ িা আধু্বনক যুত র সুত্রপাত গথতকই ভারতিতষ ি কু্ষদ্রপ্রস্তর যুত র সাংসৃ্কবতর 

ধ্ারা  তড় উতঠবিে গয সম্মতে গকাতনা সতেহ গনই  এিাং উচ্চ-পুরাপ্রস্তর যু  গথতকই, অথ িাৎ ভুতাববক 

pleistocin যুত র গশষ পয িায় গথতকই এই সাংসৃ্কবতর ধ্ারা বিিবত িত হতত থাতক সম্ভিত। অনযবদতক বিস্টীয় 

প্রথম-বিতীয় শতাব্দী পয িন্তও এই ধ্ারা গকাথাও  গকাথাও টিতক বিে আমরা তা জাবন। এই যুত র তাবরখ 

বনর্ িতয়র গক্ষতত্র িহুে িযিহ্বত পধ্যবতটি হে Radio-carbon সবমক্ষা পিবত, ততি এটিও অভ্রান্ত নয়। 

সীমািিতা সতবও পুরাতাববকতদর আতোচনা উতেখ করতত পাবর।  রাজস্থাতনর বভেওয়াড়া গজোর িা র 

গ্রাতম কু্ষদ্র প্রস্তর যুত র তাবরখ অনুবমত হতয়তি বিিপূি ি ষষ্ঠ গথতক চতুথ ি সহস্রাতব্দর মতধ্য (৫০০০)। 

মধ্যপ্রতদতশর      ঙ্গািাতদর বনকিস্ত আদম তড় দটুি তাবরতখর বভতর একটি বিিপূি ি সপ্তম সহস্রাব্দ 

িুোঁ তয়, আর অনয টি মাত্র ১০০০ বিিপূি ি িুোঁ তয়। বিহাতরর দপসরা গথতকও অনুরুপ তাবরখ পাওয়া গ তি। 

মধ্যপ্রতদতশর ভীমতিিকায় গিস বকিু তাবরখ আতি; গিবশরভা ই এতোতমতো , ততি বিিপূি ি ৭ম ও ৫ম 

সহস্রাব্দ বনতয়ও দুটি তাবরখ আতি। উবরপ্রতদতশর মধ্যাঞ্ছতের সমভুবমতত অিবস্থত সারাইনাহাররাই-এর 

িয়স গরবডও কাি িন পিবততত বস্থর হতয়তি  বিিপূি ি ৮০০০ অব্দ। আিার গুজরাততর গমহসনা গজোর 

োাংঘ্নাজ –এ প্রাপ্ত কু্ষদ্র প্রস্তর যুত র গয বনদশ িন পাওয়া গ তি তা তুেনায় কম পুরতনা- বিিপূি ি ২য়  

সহস্রাব্দ এর। পদ্ধিমিতঙ্গর গক্ষতত্র প্রতযক্ষ গকান তাবরখ পাওয়া না গ তেও এখাতন পুরাপ্রস্তর যু  গশষ 

হিার পতরই মধ্যপ্রস্তর যতু র বনদশ িন বমতেতি।  

অথ িাৎ কু্ষদ্র প্রস্তর িা মধ্যপ্রস্তর যুত র সমষযা হে এর বনবদিি গকান তাবরখ গনই। গমািামুটি একিা বিস্তৃত 

সময়কােই এই পয িাতয়র। কু্ষদ্র প্রস্তর যুত র স্থান গযতহতু  উচ্ছ-পুরাপ্রস্তর যু  ও নিয প্রস্তর যু  িা খাদয 

উৎপাদন কারী সাংসৃ্কবতর মধ্যিতী স্থাতন , গসতহতু স্তরগুবের মাতে বিভাজন গরখাগুবে খুি স্পি নয়- 

প্রায়শই একটি অপরটির সতঙ্গ বমতশ গ তি।  

গভৌ বেক  িযবপ্তাঃ-  

ভারতিতষ ির প্রায় সি িত্রই কু্ষদ্র প্রস্তর যুত র বনদশ িন বমতেতি। পাঞ্জাতি মধ্যপ্রস্তর যুত র উতেখতযা য  গকন্দ্র 

হে গপতশায়াতরর বনকিস্থ সাঙ্ঘাও। রাজস্থাতন  বিতশষভাতি েুবন উপতযকায় এিাং অনযত্র যথা উদয়পুর, 

বচতর, বভেওয়াড়া, আজমীঢ়, িাংক, জয়পুর ও েেরপািন গজো গথতক এই পতি ির বনদশ িন বমতেতি। 

সিতচতয় গুরুত্ব পূর্ ি প্রত্নতকন্দ্র হে পূি ি                                                । 

                        ল            ৬০   ,        ল     ।    ড়াও ভাদর নদীর 

তীরিতী গরাজবদ ও গজিপুতরও বনদশ িন রতয়তি। মধ্যপ্রতদতশর রাইসন গজোর ভীম গিিকা গুহা, নম িদা 

উপতযকার গদাতঙ্গর া োঁও ও গচাবে এিাং ইন্দতরর বনকিস্থ রাউ নামক জায় ায় অনযত্র গযমন – গহাসাং ািাদ 

, নরবসাং হপুর, মতহশ্বর ও বশহরায় িহু বনদশ িতনর সোন পাওয়া যায়। উবরপ্রতদতশর গুরুত্বপূর্ ি প্রত্নতক্ষত্র –

সারাইনাহাররাই, মহাদহা, চপবনমানতডা, প্রতাপ ড় প্রভৃবত, বিহাতরর উতেখতযা য গকন্দ্র দপসরা, এিাড়া 

পািনা, ভা েপুর, মতুঙ্গর, বসাংভূম প্রভৃবত। পদ্ধিমিতঙ্গর মধ্যপ্রস্তর যুত র বিখযাত প্রত্নতখত্র হে িধ্ িমান 

গজোর দু িাপুর গরেতস্টশতনর বনকিস্থ দাতমাদর নতদর তীরস্থ িীরভানপরু, উবড়ষযার উতেখতযা য 

প্রত্নতক্ষত্র হে গেকনাকে গজোর হবরচন্দনপুর।  

বিেযপি িততর দবক্ষতর্ও মধ্যপ্রস্তর যুত র বনদশ িন আবিষৃ্কত হতয়তি। মহারাতে কু্ষদ্র প্রস্তর যুত র প্রত্নস্থে 

আবিষৃ্কত হতয়তি- আহমদন র গজোর গনভাসা, গ াদািরী উপতযকায় সতুর া োঁও, কতে া োঁও, পুনা গজোর 

গভে নদী উপতযকায় বশকারপুর প্রভৃবত স্থাতন। অন্ধ্রপ্রতদতশর ইতয়তেশরতমর বকিুিা উবতর 



িামবতরথম্পারায়, গুিূর গজোয় না ারজবুনকন্ডায় এিাং কবরমন র গজোয় মধ্যপ্রস্তর যতু র কতয়কটি 

প্রত্নতক্ষত্র আবিষৃ্কত হতয়তি। কর্ িািক ও তাবমেনাডুতত ও আতোচযপতি ির বনদশ িতনর সোন পাওয়া যায়।  

মধ্যপ্রস্তরযু ীয় সাংসৃ্কবতর কোতকৌশে ত অগ্র বতর বচত্রাঃ   

আবদপ্রস্তরযুত র তুেনায় মধ্য িা কু্ষদ্র প্রস্তরযুত  হাবতয়াতরর প্রকারতভদ িহুগুন বিিবতিত; কু্ষদ্র হতেও 

সাংখযা ত বদক গথতক তা বিে অতনকতিবশ। বিবভন্ন ধ্রতর্র হাবতয়ার দতরীর বপিতন বনদ্ধিতভাতি 

কাজকতরবিে বভন্নধ্রতনর কাতজর গপ্ররনা; পবরিবতিত সমাজ ও অথ িনীবততত বনতযনতুন কাতজর তাব তদ 

প্রতয়াজনীয় হাবতয়ার দতরীতত অগ্রর্ী হতয়বিে গসই সমতয়র মানুষ। হাবতয়ারগুবে দতরী হত সাধ্ারনত 

QUARTZ , CHALSEDENI AND CHARTE            ।                  ল                 

     ল                                দতরী করা হতয়তি। এইসমস্ত বচল্কাগুবে গিরকরা হতয়তি 

িতু িোকার গিাি প্রস্তর খণ্ড গথতক। পূি িতন যুত র হাত-কুঠার ও গকাপাবনর পবরিততি িহু দিবচত্রযপূর্ ি 

হাবতয়াতরর সমাতিশ এই সময় েক্ষয করা যায়, যথা- িািাবে, চা োঁচবন, গেড, গভামর িা তুরপুন, দ্ধত্রতকানী 

প্রস্তর অস্ত্র। পাথতরর জা োঁতা, হামানবদস্তা ও কু্ষদ্র গিদক কতয়কটি প্রত্নতখতত্র পাওয়া যায়। হাড় বকাংিা 

চকমবক পাথতরর দতরী তীর পাওয়া গ তি , যা প্রমান কতর বশকাবরতদর হাবতয়ার বহসাতি তীরধ্নুতকর 

আবিভিাি ঘ্তিবিে। এিাড়া মধ্যপ্রতদতশর রাইতসন গজোর ভীম গিিকা গুহায় িশ িা, তীর, ধ্নুক প্রভৃবতর 

িবি েক্ষয করা যায় ; অথ িাৎ এই গয হাবতয়াতরর উন্নত রূপ তাহা োঁর বিিতিন ঘ্তিবিে অিশযই প্রতয়াজতনর 

বদতক েক্ষয গরতখ ; বিকবশত হতয়বিে খাদযসাংগ্রতহর ধ্ারা ও রীবত । শুধু্ তাই নয় আবদপ্রস্তর সবহত 

মধ্যপ্রস্তর যুত র হাবতয়াতরর মূে ত পাথ িকয সহতজই েক্ষযনীয় । কাবর রী ও উপকরতর্র গক্ষতত্র তাহা 

বিতশষ উতেতখর দািী রাতখ। বশকারজীিতন এই সমতয়র মানুষ আতরা গিশী দক্ষ হতয় উতঠবিতো। 

অস্ত্রবনম িাতর্ পাথতরর মুে অাংতশর তুেনায় পাত িা চাক্লা(গেক)-র ওপতরই গুরুব গিশী গপতয়বিে ; 

ফেস্বরূপ অস্ত্রগুবে হাল্কা ও গিশী কায িকরী হতয়বিতো। অথ িাৎ জীিন বনি িাহতক আতরা সািেীে ও উন্নত 

করার তাব তদ প্রযুদ্ধিতক পবরিতিন আনার অনেস্  প্রতচিা শুরু হতয়বিতো গসই সূদুর প্রাগ বতহাবসক 

যুত ও। 

বনতম্ন এই প্রযুদ্ধি ত অগ্র বত আতোচনা করা হে ঃাঃ- 

পুরাতনপ্রস্তরযুত র তুেনায় মধ্য িা কু্ষদ্র প্রস্তর যতু র মানুতষর মতধ্য িসিাসতক বনরাপদ করিার প্রির্তা 

সৃটি হতত শুরু কতরবিে , গযমন- মধ্যপ্রতদতশর বসবধ্তজোর িাতঘ্ার প্রত্নতকতন্দ্রর একটি এোকা গথতক িা োঁশ 

ও কাতঠর সরু ও অ ভীরভাতি গপা োঁতা কতয়কটি খুোঁটির বচনহ ্ পাওয়া যায়। এর বভববতত পদ্ধণ্ডতরা অস্থায়ী 

আশ্রতয়র অনুমান কতরতিন। আগুতনর বচহ্ন পাওয়া যায় ।  

রাজস্থাতনর বভেওয়াড়া গজোর িাত ার-এ বতনটি পয িাতয় িসবতস্ততরর পবরচয় পাওয়া যায়। এর প্রমান 

বহসাতি িড় পাথতরর চাতাে িা চত্বতরর  কথা িো গযতত পাতর। 

এিাড়া অস্ত্রশতস্ত্রর িযিহার উপতযাব তার গক্ষতত্র উপযুিতা, নতুনত্ব, আধু্বনকতা পবরেবক্ষত হয়। 

Microlith দতরী                                                ল               

                    ;                        ।                 ল              

                                                   । ৪০-৭০                   ল     

    ,                                 ,      ল                         ,                 

                            ।                                 -                    

   ।             দতরী তীর ও  ওনা(গিবসরভা  ই  ো ও কাতনর) পাওয়া গ তি। 

চাষ িাতসর প্রমান না পাওয়া গ তেও িুতনা শষয সাং গ্রহ ; উদ্ধিজ্জ দ্ধজবনস খাওয়া ইতযাবদর প্রমার্ও গমতে।  

িাত ার-এর প্রথম পতি ি গপষাই ও িািনার উপযুিতার মতন দু-ধ্রতনর পাথরই পাওয়া যায়। মধ্প্রতদতশর 



িাতঘ্াতরও গপষাইতয়র কাতজ িযিহাতরাপতযা ী পাথতরর খন্ড পাওয়া যায়। উবরপ্রতদতশর সরাইনাহাররাই- 

এ প্রাপ্ত পাথতরর জা োঁতা ও হামানবদস্তা গথতক সহতজই অনুবমত হয় গয িীজ সাংগ্রহ ও তা গপষাই করা হত। 

উবরপ্রতদতশর দমদমা-নামক প্রত্ন গক্ষত্র গথতক পাথতরর হাবতয়াতরর সবহত গপাড়া শষযদানা পাওয়া যায়। 

িাত াতর গ াোকৃবত নুবড় পাথর পাওয়া যায়, হয়ততা গুেবতর গ াোবহসাতি িযিহৃত হত। বিদ্রকরা 

অতপক্ষাকৃত িড় ও ভারী পাথর পাওয়া গ তি ; যা সম্ভিতাঃ গকান িুোঁচাতো োটঠতত োব তয় তাতক ভারী কতর 

িীজ গপাতার  তি করার জনয িযিহৃত হত। গপাড়ামাটির তকবে কািার দ্ধজবনস ও পাওয়া যায় , যাহা সতুতা 

দতরীর পতরাক্ষ সাক্ষয। উবরপ্রতদতশর গচাপাবনমাতন্দা প্রত্নতকতন্দ্রর ৩য় পয িাতয় অথ িাৎ কু্ষদ্র প্রস্তর যুত র 

গশষভাত  প্রাপ্ত গ াে ও বডম্বাকৃবত বকিু কুটঠতরর বনদশ িতনর কথা উতেখ করা যায়। এগুবের মতধ্য 

কতয়কটি কুটঠতরর গমতেতত হাতুবড় ও বনহাইজাতীয় কাতজ িযিহৃত হতত পাতর এরকম বিবভন্ন মাতপর 

পাথর, গপষাইতয়র কাতজ ো তত পাতর এমন পাথর এিাং পুতড় যাওয়া মাটির চাকো পাওয়া গ তি।  

পবরতশতষ আমরা মন্তিয করতত পাবর গয , প্রত্নততত্বর বহসাতি নিযপ্রস্তর যু  খাদয উৎপাদতনর ও কু্ষদ্র 

প্রস্তর যু  খাদয সাংগ্রতহর হতেও ভারতিতষ ির অবধ্কাাংশ অঞ্চতেই খাদযউতপাদন পয িায় কু্ষদ্র প্রস্তরযু ীয় 

খাদযসাংগ্রহ পয িায় অিেম্বন কতরই এব তয়তি।  হৃপাবেত পশু ও িুতনা িীজ আহরর্ ; গকাথাও িীজ গিানা , 

অস্ত্রশতস্ত্রর আকার িা কাবর রীতার প্রকারতভদ- খাদযউৎপাদন শুরু হওয়ার ইবঙ্গত পবরস্কার। ভারতিতষ ির 

একটি বিশাে অাংতশ পরিতীকাতে বিসতৃ্ত চাষিাস শুরু হওয়ার মতূে এই িবি- খাদযসাংগ্রতহর ও খাদয 

উৎপাদতনর দুটি ধ্ারা গমশাতনা একটি গস্রাত , গযখাতন মতন হয় কু্ষদ্রপ্রস্তর যু ীয় খাদযসাংগ্রহ ধ্ারার 

গভততরই খাদযউৎপাদন অথিা চাষিাস এিাং পশুপােতনর ইবঙ্গত বমতশ আতি। 

--------------------------------------------------*------------------------------------------------------- 

   সহায়ক গ্রন্থপদ্ধঞ্জাঃ- 

১) ভারতিতষ ির প্রাব বতহাস- বদেীপ কুমার চক্রিতী। 

২) প্রাক-ইবতহাস-ভারতিষ ি- ইরফান হবিি। 

৩) ভারতিতষ ির ইবতহাস- গ াপাে চন্দ্র বসনহা। 

 

সম্ভািয প্রশ্নাঃ- 

১)     িা    প্রস্তরযু  কাতক িতে?                     (২)  

২)    প্রস্তর যতু র হাবতয়ার িা আয়ুধ্গুবের বিিতিতনর ধ্ারা সাংতক্ষতপ ির্ িনা কর?  (১০)  

৩)    প্রস্তরযু ীও সাংসৃ্কবতর মূে ধ্ারাগুবে বক? িযাখযা কর।  (৫)  

৪) ভারতিতষ ি    প্রস্তরযু ীও সাংসৃ্কবতর সি িপ্রাচীন সময়কাে কত ও গকাথায় পাওয়া যায়- উতেয  কর।  

(২)    

৫)                                                        ল       ।    (১০)  

     

   


