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পটভিম
ঊনিবংশ শিতকাত ভাৰতত পি মীয়া িশ াৰ যেথ
সাৰ ঘেট। সই পি মীয়া িশ াৰ পাহেৰ ব ভাৰতীয় মানুহৰ মন অিধক মুকিল কিৰ তােল।
ফলত ভাৰতীয় মানুহৰ সামািজক আৰু সাং ৃ িতক জীৱনেৰা ব সাল-সলিন ঘ বৈল ধেৰ। পি মৰ উদাৰ যুি বাদী িচ াধাৰােৰ নতু নৈক িশি ত হাৱা
ভাৰতীয়ৰ মনত নতু ন আশাৰ স াৰ ঘেট। ফলত যুগ যুগ ধিৰ চিল অহা পৰ ৰা ৰীিত-নীিত, অ িব াস, গাড়ামী, জািতেভদ থাৰ -িনয়মেবাৰ
পি মীয়া িশ া ব ৱ াৰ ভাৱত দূৰ হাৱাৰ উপ ম হ’ল। ধমৰ নামত ব ি ৰ িয এটা অমানৱীয় অি
ভাৰতীয় সমাজ ব ৱ াৰ অ গত কথা হ
পিৰিছল িস বাৰুৈক সমােলাচনাৰ স খ
ু ীন হ’ল। অ শ
ৃ তাৰ িনিচনা সামািজক - থাই ব যুগ ধিৰ ভাৰতীয় সমাজক কলুিষত কিৰ ৰািখিছল। ধম
শা অধ য়নৰ অিধকাৰৰপৰা সমাজৰ তলৰ
ণীৰ লাকক সতেত বি ত কিৰ ৰখা হিছল। িবেবকৰ াৰা পিৰচািলত হাৱাৰ সলিন মানুহ য ৱ
অনুশাসনৰ াৰােহ পিৰচািলত হিছল। সমাজত নাৰীৰ পদ মযাদা অিত তলত ৰখা হিছল। ধমৰ আমত ব কদয অনাচাৰ চিলিছল। পৗ িলকতা অিত
সাধাৰণ কথা আিছল। সামািজক িবেভদতাৰ ব ািধেয় ভাৰতীয় লাকক একৰকম পং কিৰ তু িলিছল। গিতেক তেন িবৰ আৰু িপছপৰা সমাজ এখনত
নতু ন যুগৰ পাহৰ িবেলাৱা এক বা ৱ েয়াজন হ পিৰিছল। ই -ইি য়া কা ানীৰ ৰাজ দৃঢ় হ অহাৰ লেগ লেগ পি মীয়া িশ াই ভাৰতত গা কিৰ
উেঠ। পি মৰ যুি বাদী িচ াধাৰােৰ পুৰঠ হ উঠা ব ভাৰতীয় লােক ধম য় আৰু সামািজক সং াৰৰ হেক কাম কিৰবৈল আগবািঢ় আেহ। তওঁেলােক
ইউেৰাপীয় িশ , সািহত , দশন, িব ান, যুি িন তা, মানৱতা, ব ি
াত বাদ, াধীনতা ীিত, কৃ িতবাদ,কমিন আিদ আধুিনক যুগৰ ব কথাৰ
সমাদৰ কিৰবৈল লয়। আধুিনক যুগৰ পাহৰ দখা তেন এচাম লাকৰ মনত ভাৰতীয় ধম, আচাৰ-অনু ান, সািহত , িশ -বািণজ , িশ া, সমাজ,
অথনীিত, ৰাজনীিত, িবচাৰ-িবে ষণ কিৰ কৃ ত আ কাশৰ এক বল আকাং া জািগ উেঠ। তােৰ ফল িত িহচােপ ভাৰতত ঊনিবংশ শিতকাত এক
নেৱান াসৰ আৰ িণ হয়। আধুিনক ভাৰতৰ জ দাতাসকলৰ িভতৰত ৰাজা ৰামেমাহন ৰায়ৰ নাম সব থেম লব লািগব। ৰামেমাহেন ভাৰতীয় সমাজত
ৰাজৈনিতক, সামািজক, ধম য় চতনা জগাই তু িলবৈল চ া কৰাৰ ফলত এক ভ িতি য়াৰ যুগ আৰ হয়। সেয়েহ ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ বাটক য়া
িহচােপ তেখতৰ নাম িচৰ ৰণীয়।
ক তেনধৰেন ন ায়মূিত মহােদৱ গািব
ৰাণােড, ামী দয়ান
সৰ তী, পি ত ঈ ৰ চ
িবদ াসাগৰ, মহিষ
দেব নাথ ঠা ৰ,
ান
কশৱ চ
সন, ৰামকৃ
পৰমহংস, ামী িবেবকান
মুেখ মহান ভাৰতীয় সমাজ সং াৰক সকলৰ অৱদানৰ মােজিদ
আধুিনক ভাৰতৰ জ হ’ল বুিলব পািৰ। এইসকল াত: ৰণীয় ব ি ৰ উপিৰও ঊনিবংশ শিতকাত ভাৰতৰ ব
া ত িবিভ সং াৰক তথা ভিৱষ
াৰ গঠনমূলক কােম ভাৰতীয় নৱজাগৰণক খৰতকীয়া কিৰ তােল। ঊনিবংশ শিতকাত ভাৰতৰ িবিভ
া ত ভােলমান
ােসৱী সংগঠেন ধম য়
আৰু সামািজক সং াৰৰ কাম হাতত লিছল। ধম য়, অ িব াস, সামািজক সং াৰ, পৗ িলকতাৰ সলিন এেক ৰবাদী বদা দশনৰ কথা উপলি
কেৰাৱা, নাৰীৰ নায অিধকাৰ তথা সামািজক স ান সু িতি ত কৰা, নাৰীমুি
আে ালনক সমথন িদয়া, সামািজক সাম
িত া, বণেভদৰ
িবেৰািধতা, সকেলােৰ বােব িশ া আিদক সুিনি ত কৰাই
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ উৈমহতীয়া সং াৰ কাযসূচী হ পিৰিছল। সতীদাহ িনবাৰণ, িশ বধ
আৰু নৰবিল িদয়া থা ব কৰা, বাল িববাহৰ িতেৰাধ, িবধৱা িববাহৰ চলন, ী িশ াৰ সাৰ, ইংৰাজী ভাষা িশকাত উ গিন িদয়া, মানৱ সৱা
ধম আচৰণ কিৰবৈল িশেকাৱা, নাৰী পুৰষ
ু ৰ সম অিধকাৰ সাব , সা দািয়ক স ীিত বেঢ়াৱা, দাস থাৰ িবেলাপ ঘেটাৱা, ভাতৃ ৰ ভাৱ জগাই তালা
আিদ গিতশীল ব ৱ াৱলীৰ যােগিদ ভাৰতত এক নতু ন যুগৰ পাতিন মলা হিছল। ভাৰতীয় পুনৰ জাগৰণৰ অ গত ধম য় সং াৰ আে ালনৰ
ত
া সমাজ, াথনা সমাজ ,আয সমাজৰ ভূ িমকা িবেশষভােৱ মন কিৰবলগীয়া।
া সমাজ :
ভাৰতীয় ধম সং াৰ আে ালনৰ কথা কবৈল যাওঁেত া সমাজৰ িবষেয় িকছু আেলাচনাৰ দৰকাৰ হয়। ৰাজা ৰামেমাহন ৰায়ৰ চ াত ১৮২৮ ী:ত
কিলকতাত া সমাজ িতি ত হয়। ১৮৩৩ ী:ত ৰাজা ৰামেমাহন ৰায়ৰ মৃতু হয়। তওঁৰ িপছত যথা েম মহিষ দেব
নাথ ঠা ৰ,
ান
কশৱ সন, পি ত িশৱনাথ শা ী আিদেয় া সমাজ পিৰচালনা কেৰ। া সমাজৰ ভাৱ অসময়ত ভাৰতৰ চািৰওিদশেত পেৰ। ১৮৬৬ ৰ পৰা
১৮৭৮ ী:ৰ িভতৰত মূল া সমাজ ‘আিদ া সমাজ’, ‘ভাৰতৰ া সমাজ’ আৰু ‘সাধাৰণ া সমাজ’ িহচােপ িতিনভাগ হ পেৰ।
া সমাজৰ অৱদান :

া সমােজ ধম য় আৰু সামািজক এই
মােথা উপাসনা কৰা, মূিত পূজা বাদ
মিহলাৰ সামািজক মযাদা উ ত কৰা,
এক আেলাড়নৰ সৃি কিৰিছল। তাৰ
িববাহ ব কৰা, ী িশ াৰ িত পূণ

দুেয়া িদশেৰ সং াৰ িবচািৰিছল। িহ ু ধমৰ নামত আড় ৰপূণ কমকা ৰ সলিন বদা দশনৰ এেক ৰবাদ মািন
িদয়া, বণেভদৰ িবেৰািধতা, অ িব াস আৰু - থাৰ িবেলাপ ঘেটাৱা, সকেলােৰ মাজত িশ াৰ পাহৰ িবেলাৱা,
সামািজক সাম , যুি বাদী সমাজ, মানৱতা, ব ি
াধীনতা আিদৰ হেক য় িদ া সমােজ ভাৰতীয় সমাজত
উপিৰও িহ ু সমাজত ব িববাহৰ িবেৰািধতা কৰা, িবধবা িববাহৰ সমথন, পদা থাৰ িবলুি ঘেটাৱা, বাল
সমথন আগবেঢ়াৱা আিদ কাযসূচীেৰ া সমােজ ভাৰতত এখন গিতশীল সমাজ গঢ়াৰ চ া কিৰিছল।

াথনা সমাজ :
া

সমাজৰ আদশ িবেলাৱাৰ উে শ েৰ কশৱ চ
সেন ভাৰতৰ িবিভ ঠাই মণ কেৰ।
ান
কশৱ চ
সনৰ
ৰণােৰ ১৮৬৭ ী:ত মহাৰা ত াথনা সমাজ িতি ত হয়। আ াৰাম পা ৰাংগ নামৰ এজন মহাৰা ীয় সমাজ সৱকৰ
উেঠ। আ াৰাম পা ৰাংগৰ উপিৰও ন ায়মূিত মহােদৱ গািব ৰাণােড, আৰ. িজ. ভা াৰকাৰ াথনা সমাজৰ অন তম
উপাসনা আৰু সমাজ সং াৰ এই দুটা িদশত িনজ কাযসূচী সীমাব ৰািখ আগবািঢ় যাৱাই াথনা সমাজৰ ল
আিছল।
নামেদৱ, তু কাৰাম, ৰামদাস আিদ স মহাপুৰষ
ু সকলৰ অমৰ িশকিন পালন কিৰ মানৱ সমাজৰ কল াণ সািধব পািৰ তােকই
সকেল চাৰ কিৰিছল।

াৰা পিৰচািলত া সমাজৰ
উেদ াগত াথনা সমাজ গিঢ়
িৰ ধেৰাঁতা আিছল। ঈ ৰৰ
িহ ু সমাজেত থািক কেনৈক
াথনা সমাজৰ িৰ ধেৰাঁতা

াথনা সমাজৰ অৱদান :
ঊনিবংশ শিতকাৰ ি তীয়া ত মহাৰা ৰ এেন এটা আথ-সামািজক আৰু সাং ৃ িতক িদশ নাই য’ত গািব
ৰাণােডৰ ভূ িমকা নািছল। ৰাণােডৰ মহান
চ ােত ১৮৮৪ ীত ‘ ড ান এডু েকচন ছছাই ’ িতি ত হয়। সইধৰেণ ১৮৬১ ী:ত তওঁৰ চ ােত ‘িবধবা িববাহ সিমিত’ ািপত হিছল। এইেবাৰ
ােসৱী সংগঠনৰ ভাৱ একালত সম দাি ণাত ত বল হ পেৰ। জািতেভদ থা দূৰ কৰা, িবধৱা িববাহ চলন, ী িশ াৰ সাৰ, পদা থা দূৰ
কৰা, বাল -িববাহ ব কৰা আিদ সমাজ সং াৰক কাযসূচীৰ ৰূপ িদয়াই াথনা সমাজৰ মূল ল
আিছল। সামািজক, অথৈনিতক, ধম য়, িশ া এই
সকেলা িদশেত সামি ক সং াৰ সাধন কিৰ এক গিতশীল ভাৰতীয় সমাজ গিঢ় তালাৰ বােব াথনা সমাজৰ অনুগামীসকল কৃ ত সংক আিছল। াথনা
সমাজৰ উেদ া াসকলৰ জীৱনৰ ত আিছল সতেত সামািজক গঠনমূলক কৰা। মহাৰা ীয় লাকৰ উপিৰও তেল ভাষীসকলৰ মাজেতা াথনা সমাজৰ
আদশই সমাদৰ লাভ কিৰিছল। াথনা সমােজ নাৰী আৰু িশ কল াণৰ হেক িবিভ কাযসূচী হণ কিৰ মহাৰা ত এক গিতশীল যুগৰ পাতিন মেল।
িশ সদন, অনাথ আ ম, িবধৱা আ ম, িচিক সালয় আিদ িত া কিৰ াথনা সমােজ কৃ ত সমাজ উ য়নৰ কাম কিৰ দখুৱাব পািৰিছল।
ৰামকৃ

িমছন :

ঊনিবংশ শিতকাৰ ভাৰতত িয ধম য় সং াৰ আে ালন হিছল তাৰ চু ড়া পিৰণিত িহচােপ ৰামকৃ
িমছন িত াৰ কথা কব লািগব। ৰামকৃ
পৰমহংস আিদেত গদাধৰ চে াপাধ ায় নােমেৰ জনাজাত আৰু িবেশষ িলখা পঢ়া জনা মানুহ নািছল। িক আধ াি ক িদশত চৰম উ িত লাভ কিৰ তওঁ
মহাপুৰষ
ু হয়। যৗিগক শি
আৰু ধ ান মাগৰ যােগিদ চৰম উ কষতা লাভ কিৰ সহজ সৰলভােৱ ভগৱ তথা মানৱ
মৰ কথা ক পৰমপুৰষ
ু
ৰামকৃ
পৰমহংসই এক নব িহ ু ধমৰ জাৱাৰ আিনিছল। ৰামকৃ
পৰমহংসৰ আধ াি ক িব জনীনতাই ভাৰতীয় সমাজত এক নতু ন চতনাৰ স াৰ
কিৰিছল।পৰমহংসই সতেত সকেলা ধমৰ সাৰমম য এেকই তােকই কিছল। ‘নৰনাৰায়ণৰ সৱাই পৰম ধম’ এেয় আিছল পৰমহংসেদৱৰ মূল বাণী।
ৰামকৃ
পৰমহংসই কিলকতাৰ দি েণ ৰৰ কালী মি ৰৰ কালী গাসানীেত জগতকতাৰ পূণৰূপ দখা পাইিছল। ৰামকৃ ৰ িশকিনেয় িহ ু ধমৰ
পুনৰু ানক এক নিতক অনুেমাদন, দাশিনক িভি আৰু এক নতু ন আধ াি ক বিশ
দান কেৰ। তওঁ আিছল মানুহৰ মহ ত অটল িব াসী।
হতাশা
মানুহক আ িব াসৰ অি ম েৰ দীি ত কৰাই তওঁৰ ল
আিছল। মানুহৰ অ িনিহত শি
জা ত কৰােতা ৰামকৃ
পৰমহংসই সতেত
িবচািৰিছল। ৰামকৃ ই মানুহৰ
, নাৰীমুি , সৱাদশ আৰু মানৱ িহৈতষণাৰ বাণীেক চাৰ কিৰিছল।
ম, শাি আৰু সহানুভূিতৰ আদশেৰ
মানৱজীৱন মহান কিৰ তালাৰ কথােকই পৰমহংসই সতেত কিছল। ৰামকৃ
পৰমহংসৰ সাথক উ ৰািধকাৰী, ল
দশে ম আৰু আ িব াসৰ মূত
তীক আিছল ামী িবেবকান । দািৰ , অ শ
ৃ তা, িনৰ ৰতা, দাস , জািতেভদ, নাৰী িনযাতন, পৰানুকৰণ, ধম য় িবেৰাধ আিদ কথােবাৰৰ িবৰুে
মু কে তী িবেষা গাৰ কিৰ িবেবকান ই সম ভাৰতত নতু ন জাগৰণৰ সৃি কেৰ। িবেদশী শাসনৰ অধীনত িনযািতত, টাপিনত লাল কাল হ
পৰা, হীনমন তাত ভু িগ থকা, মুমষ
ূ ভাৰতবাসীক জগাই তালাই িবেবকান ৰ জীৱনৰ ত আিছল। ভাৰত মুি েয়ই আিছল িবেবকান ৰ জীৱনৰ ল ।
মানুহ গিঢ় তালাৰ ধম িশিকবৈল ামী িবেবকান ই ১৮৯৭ ী:ত ‘ৰামকৃ
িমছন’ িত া কেৰ। ইিতমেধ ৰামকৃ
পৰমহংসৰ আদশেৰ অনু ািণত হ
১৮৮৭ ী:ত বংগেদশৰ বৰাহ নগৰত থম মঠ িত া হিছল। ামী িবেবকান ৰ পূণ িব াস আিছল য নৱভাৰত গিঢ় তু িলবৈল হ’ ল সমাজৰ ধনীদুখীয়া, উ -নীচৰ ভদােভদ, অ শ
দশবাসী য় িদব লািগব। ঐক , সংহিত, ধম িনৰেপ তাক বাদ িদ মহান
ৃ তা, শাষণ ওফৰাই একমুঠ হ সম
ভাৰত গিঢ়ব পৰা অস ৱ। াচ -পা াত , াচীন আৰু আধুিনক জীৱন দশনৰ মােজিদ নৱভাৰত সৃি স ৱপৰ হ’ব। এেয় আিছল িবেবকান ৰ িব াস।
ৰামকৃ

িমছনৰ অৱদান :

ৰামকৃ
িমছন িত াৰ মূলেত আিছল আধ াি কতা আৰু মানৱ সৱাৰ হেক কাম কিৰবৈল এদল সৱকৰ সৃি কৰা। ভাৰতীয় জািত গঠনৰ বােব িয
চিৰ , িন া, আচৰণ িবিধ, গঠনমূলক কামৰ নতৃ আৰু কৃ ত কম দশন দৰকাৰ সই েয়াজন পূৰণ কৰাই ৰামকৃ
িমছনৰ মুখ ল । ই কােনা
ধম চাৰৰ সংগঠন নহয়। আতু ৰ মানুহক সৱা কৰা, িশ ানু ান গিঢ় তালা, িচিক সালয় িত া, া
সৱা, দুেযাগৰ সময়ত েয়াজনীয় সহায়
কৰা, সমাজ সৱা আিদ ৰামকৃ
িমছনৰ মুখ কাযসূচী। বিহভাৰতেতা ৰামকৃ
িমছেন কাম কিৰ আিহেছ।
ােসৱী অনু ান িহচােপ ৰামকৃ
িমছেন
মানৱ সৱা তথা িব মানৱতাৰ হেক কৰা কামেবাৰ অতু লনীয়।
আয সমাজ :
ামী দয়ান সৰ তীেয় ১৮৭৫ ী:ৰ ১০ এি লত বা াই বতমানৰ মু াই চহৰত আযসমাজ আনু ািনকভােৱ িত া কেৰ। ামী দয়ান ৰ জ
জৰাটৰ মিভ ৰাজ ৰ অ গত টনকাৰা নামৰ সৰু চহৰ এখনত। ামী দয়ান ই া
সমাজৰ িৰ ধেৰাঁতা কশৱ চ
সনৰ সং শৈল
অনু ািণত হয়। ামী দয়ান ই ভাৰতৰ িবিভ ঠাইত ঘূিৰ আযসমাজৰ ল
আৰু কাযসূচী জনসাধাৰণৰ আগত দািঙ ধেৰ। প াৱ, উ ৰ
ৰাজপুতনা আৰু জৰাটৰ জনসাধাৰেণ ামী দয়ান ৰ িত িবপুল সঁহািৰ জনায়। ামী দয়ান ই সত াথ কাশ, বদভাষ ভূ িমকা আৰু বদভাষ
িতিনখন িবখ াত পুিথ িলিখ গেছ।
ল

আৰু কাযসূচী :

হিছল
আিহ
েদশ,
নামৰ

ঊনিবংশ শিতকাৰ ভাৰতত ধম য় আৰু সামািজক সং াৰৰ
ত আয সমাজৰ ভূ িমকা িবেশষ উে খেযাগ । ামী দয়ান সৰ তীেয় মূিত পূজা, ব
িববাহ, জািত ভদ আিদৰ তী িবেৰািধতা কিৰিছল। বদৰ াধান
ীকাৰ কিৰ িহ ু সমাজৰ সং াৰ সাধন কৰা আয সমাজৰ মূল ল
আিছল।
এেক ৰবাদ মািন চলা, সমাজত নাৰীৰ মযাদা উ ত কৰা আৰু সুৰ া িদয়া, বাল িববাহ ব কৰা, িবধবা িববাহ চলন কৰা, জািতেভদৰ গাড়ািম
ত াগ কৰা, িশ া িব াৰৰ কাযসূচী লাৱা আিদ কৃ ত সং াৰধম আে ালন জগাই তালাত আযসমাজ যেথ কৃ তকায হিছল। আয সমাজৰ আন এ
উে খেযাগ কাযসূচী আিছল ‘ ি আে ালন’। অথা
বিদক থােৰ আন মানুহেকা সনাতন িহ ু ধমৰ অনুগামী িহচােপ হণ কৰা। সনাতন িহ ু ধমৰ
িতপ কৰা আযসমাজী লাকসকলৰ অন তম ল
বুিলব পািৰ। ামী
ান ই ‘ ি আে ালন’ ৰ িৰ ধিৰিছল। আয সমাজৰ আদশই
ধানৈক প ীমীয়া ব ৱ ােৰ িশি ত এচাম িবিশ
লাককেহ আকিষত কিৰিছল। আয সমাজৰ ব াপক ভাৱ ধানৈক উ ৰ ভাৰত আৰু প াৱত
পিৰিছল।
আয সমাজৰ অৱদান :
ামী দয়ান সৰ তীেয় ধম য় িশ াৰ উপিৰও লাক িহৈতষণা কামেতা যেথ
ৰু িদিছল। সামািজক সৱা িহচােপ দুিভ ৰ সময়ত সাহায দান আৰু
ইংৰাজী িশ াৰ সাৰৰ হেক কৰা কাম উে খনীয়। ামী দয়ান ৰ অনুগামীসকল শাৰীিৰক, সামািজক, আধ াি ক উ িত সািধব পৰা কামত তী
হিছল। তওঁৰ উ ৰািধকাৰী লাল হ ৰাজ, পি ত ৰুদ , লালা লাজপ ৰায়ৰ চ াত আয সমােজ ভাৰতীয় সমাজৰ উ িতকে পি মীয়া িশ া
িব াৰৰ িবিভ কাযসূচী লিছল। ‘দয়ান এংগল’ চমুৈক ‘িড. এ. িভ.’ ু ল আৰু কেলজ িত া কিৰ বিদক আদশ আৰু পি মীয়া যুি বাদৰ সম য়
ঘটু ৱাই ভাৰতীয় সমাজৰ এক নৱজাগৰণ গিঢ় তালাৰ
ত আয সমাজৰ ভূ িমকা অিত শংসনীয়। এই িদশৰপৰা িবচাৰ কিৰেল আয সমােজ ঊনিবংশ
শিতকাৰ শষভাগত ভাৰতত এক যুি বাদী আে ালন গিঢ় তালাত া সমাজতৈক িকছু আগবািঢ় গিছল। িহ ু সমাজৰ পুনৰ জাগৰনৰ কথাত আ া
ৰািখ আয সমাজী সকেল ব কাম কিৰ গেছ। সই ধৰেণ ামী
ান ই বিদক আদশক সাৱ
ল হিৰ াৰৰ ওচৰত ৰু ল কাংগাৰাই িশ ানু ান
গিঢ় তালাত িনজেক সমিপত কেৰ। বতমান ই িব িবদ ালয় পযায়ৈল উ ীত হেছ। আয সমাজৰ ধম য় আৰু সামািজক সং াৰৰ কাযসূচী কৃ ত বিদক
আথ সামািজক আদশেৰ পিৰপু । এই
ােসৱী সংগঠনৰ িবিভ কাযসূচীেয় ভাৰতীয় নৱজাগৰণ গিঢ় তালাত যেথ বৰঙিন যাগাইিছল। ভাৰতীয়
সভ তা সং ৃ িতৰ িব জনীনভাৱ পুনৰ সজীৱ কিৰ তালাত আয সমােজ এক সাথক ভূ িমকা লিছল। ঐিতহািসক ড° অমেলশ ি পা ৰ মেত ভাৰতত
চৰমপ ী ৰাজনীিত িবকাশত ামী দয়ান
সৰ তী আৰু আয সমাজৰ ভূ িমকা উে খনীয়। এটা সময়ত প াবত ি ছৰ িবৰুে
হাৱা স াসবাদী
কাযকলাপৰ বােব আয সমাজেক জগৰীয়া বুিল ধৰা হয়। আয সমােজ এহােতিদ ব েতা সং াৰ কাযসূচীেৰ ভাৰতত এখন গিতশীল সমাজ গঢ়াৰ হেক
খা িছল আনহােতিদ তওঁেলাকৰ অত ািধক বদ াধান ৰ কথাই পেৰা ভােৱ সা দািয়ক মৗলবাদৰ বােব ই ন যাগাইিছল বুিল কাৱা হয়। আয
সমােজ িহ ৰ
ু মাজত ঐক িত া কৰাত সাথক হিছল যিদও িহ ,ু মুছলমান, পাচ , ীি য়ান এই সকেলা স দায়ৰ ভাৰতীয়ৰ মাজত স ীিতৰ বা
কটক য়া কৰাত অিৰহণা যাগাব পৰা নািছল।
িথয়চিফেকল ছচাই

:

সনাতন িহ ু ধমৰ ভাৱ পি মৰ জগতেতা নপৰাৈক থকা নািছল। ভাৰতৰ আধ াি ক ভাৱৰ ফলেত এিদন আেমিৰকাৰ িনউইয়ক চহৰত িথয়চিফেকল
ছচাই
ািপত হিছল। ১৮৭৫ ী:ৰ ১৭ নেৱ ৰত মাডাম এইছ. িপ. াভা ি আৰু কেণল এইছ. এছ. অ’লকট নামৰ দুগৰাকী ব ি ৰ আশাসুধীয়া
চ াত িথয়চিফেকল ছচাই ৰ জ হয়। ১৯০৫ ী:ৰ ৩ এি লত চ াইৰ আদায়াৰত িথয়চিফেকল ছচাই ৰ ভাৰতীয় শাখাৰ মূল কাযালয় ািপত হয়।
এই
ােসৱী সংগঠনেটা মূলত: সত স ানী আধ াি কতাৰ আদশেৰ মানৱতাৰ সৱাত তী এ অনু ান। ব বাদক বাধা িদয়া আৰু ধম য় আদশক
পুনৰ জীিৱত কৰা িথয়চিফেকল ছচাই ৰ অন তম ল ।
উে শ আৰু মূল কথা :
িথয়চিফেকল ছচাই ৰ উে শ িহচােপ িতিনটা কথা আেছ :
(১) জািত, স

দায়, ধম, িলংগ, বণৰ ভদােভদ দূৰ কিৰ মানুহৰ মাজত িব ভাতৃ

(২) ধম, দশন আৰু িব ানৰ তু লনামূলক অধ য়নক
(৩)

ৰু

গিঢ় তালা।

িদয়া।

কৃ িতৰ ব াখ া নােহাৱা িনয়মেবাৰ অনুস ান কিৰ তাৰ সহায়ত মানুহৰ মাজত সু

হ থকা ঐ িৰক শি ৰ িবকাশ ঘেটাৱা।

ভাৰতত িথয়চিফেকল ছচাই ৰ ল
হ’ল আধ াি ক িচ া চচাৰ িবকাশ, বদ উপিনষদৰ সাৰমমৰ গৗৰৱক পুনৰ িত া কৰা। আধ াি ক িচ া চচাৰ
উপিৰও সকেলা
ণীৰ মানুহৰ মাজত িশ া িব াৰ িথয়চিফেকল ছচাইিতৰ অন তম কাযসূচী। িথয়চিফেকল ছচাই ৰ মেত সত তৈক ওপৰত কােনা ধম
নাই। অধ য়ন, অনুিচ ন,
জীৱন যাপন, উ আদশৰ িত িন া দশনৰ মােজিদ সত ক পাব পািৰ। আেন জািপ িদয়া মাণিবহীন মতবাদৰ
যােগিদ সত উপলি নহয়। সত ক একমা অে ষণৰ যােগিদেহ পাব পািৰ।
িথয়চিফেকল ছচাই ৰ অৱদান :
িথয়চিফ সকলৰ েচ ােত ১৮৯৮ ী:ত
িব িবদ ালয় হয়। ১৮৮৯ ী:ৰ িপছৰপৰা
ভাৰতত ‘হ’ম ৰুল’ আে ালনৰ সৃি কিৰ
বছা িহ ু ধম আৰু সং ৃ িতৰ এক িন
এটা সময়ত ভাৰতৰ ব গন -মান ব ি
উ ু হ’বৈল িথয়চিফেকল ছচাই েয় বাট

বনাৰসত চে ল িহ ু ু ল িতি ত হয়। সই অনু ান েক গইনা ল ১৯১৫ ী:ত বনাৰস িহ ু
ড° এিন বছাে িথয়চিফেকল ছচাই ৰ িৰ ধিৰবৈল লয়। তওঁ ১৮৯৩ ী:ত ভাৰতৈল আেহ। এিন বছাে
এক শি শালী ৰাজৈনিতক ভূ িমকা লিছল। ভাৰতৰ াধীনতা সং ামত এিন বছা ৰ অৱদান অতু লনীয়। এিন
াৱান সিৱকা আিছল। িথয়চিফেকল ছচাই ৰ েচ াত মহাৰা ৰাজ ত ভােলমান িশ ানু ান গিঢ় উ িছল।
এই সংগঠনৰ সদস আিছল। আধ াি ক, সামািজক আৰু িপছৈল দশে মৰ মহান আদশেৰ ভাৰতীয় লাকক
দখুৱাইিছল।।

আিলগড় আে ালন :
ভাৰতত ি ছ শাসন আৰ
হাৱাৰ সময়ৰপৰা িহ স
ু কেল পিৰৱ ব ৱ াক আদিৰ লিছল। িহ স
ু কলৰ ব েতই ইংৰাজী ভাষা িশিক, লগেত পি মীয়া
িশ া হণ কিৰবৈল আগবািঢ় আেহ। তেনেলাকক ি ছ চৰকােৰ িবিভ পযায়ৰ চাকিৰ িদ অনুগত জা কিৰ তােল। অথচ সই এেক সময়েত
ভাৰতীয় মুছলমান সকেল ি ছ শাসনৰ িত িবৰূপ মেনাভাৱ দখুৱােল। মুছলমানসকেল ভাৰতত ৰাজৈনিতক কতৃ
হৰুৱাই িবতু
হ পেৰ। পি মীয়া

িশ া হণ, ইংৰাজী ভাষা িশকা আিদ কথাৰ িত নিতবাচক মেনাভাৱ দখুৱাবৈল লয়। ওৱাহািব আে ালন আৰু ১৮৫৭ ী:ৰ মহািবে াহৰ অ ত
ি ছ শাসক গা ীও মুছলমান সকলৰ িত নাৰাজ হ পেৰ। ফলত মুছলমানসকল িশ া-দী া, চাকিৰ আৰু অন ান ৰাজ অনু হৰ পৰা বি ত হ
পিৰল। ভাৰতৰ এক বুজন সংখ ক জনসাধাৰণ িনৰ ৰতা, দিৰ তা আৰু অন সৰতাৰ মৰপাকত সামাই পৰাত সমস া
মা েয় জ ল হ পিৰল।
তেন সমস াব ল অৱ াৰ ওৰ পলাবৈল ভাৰতীয় মুছলমানসকলৰ মাজত ঊনিবংশ শিতকাৰ ি তীয়াধত ধীেৰ ধীেৰ এ
জাগৰণ জািগ উেঠ। িহ ু
সমাজৰ সবেতা কাৰৰ উ িতৰ হেক ৰাজা ৰামেমাহন ৰােয় িয কাম কিৰিছল তেনধৰেণ মুছলমানসকলৰ বােবও এজন াণকতাৰ আিবভাৱ হয়। সই
গৰাকী ব ি ৰ নাম আিছল চাৰ চয়দ আহমদ খাঁন। চাৰ চয়দ আহমেদ ভাৰতীয় মুছলমান সকলৰ দুখ-দুদশা, হতাশা আৰু িবৰতা দূৰ কৰাৰ হেক
ব কাম কিৰ গ’ল। আিলগড়ক ক কিৰ গিঢ় উঠা বােবই ভাৰতীয় মুছলমানসকলৰ মাজত ঊনিবংশ শিতকাত হাৱা পুনৰ জাগৰণ আে াল ‘আিলগড়
আে ালন’ নােমেৰ পিৰিচত হ ৰ’ল। সই আিলগড় আে ালনৰ ধান িৰ ধেৰাঁতা আিছল চাৰ চয়দ আহমদ খাঁন।
চাৰ চয়দ আহমদ খাঁনৰ অৱদান :
১৮১৭ ী:ত জ হণ কৰা চয়দ আহমদ খাঁন িৰ বছৰ বয়সত চৰকাৰী চাকিৰত সামায়। সময়ত তওঁ চাব-অৰিদেন জাজ িহচােপ পেদা িত লাভ
কেৰ। ১৮৫৭ ী:ৰ মহািবে াহৰ সময়ত তওঁ িবজেনৗৰ চহৰত সদৰ আমীন আিছল। সই সময়ত চয়দ আহমদ খাঁন ইংৰাজৰ স ূণ অনুগত লাক
আিছল। ১৮৬৯ ী:ত তওঁ ইংেল
মণৈল যায়। চয়দ আহমদ খাঁেন ১৮৭৬ ী:ত চৰকাৰী চাকিৰৰ পৰা অৱসৰ লয়। তওঁক ি ছ চৰকােৰ
১৮৮৮ ী:ত ‘নাইট দ’ দান কেৰ। তিতয়াৰ পৰা তওঁ চাৰ চয়দ আহমদ খাঁন নােমেৰ পিৰিচত হয়। তওঁ গৱণৰ জেনেৰল কাউি লৰ সদস ও
হিছল। ১৮৯৮ ী:ত চাৰ চয়দ আহমদ খাঁনৰ মৃতু হয়। চাৰ চয়দ আহমদ খাঁেন জীৱনৰ আৰ িণেৰ পৰা ভাৰতীয় মুছলমান স দায়ৰ দুখ-দুদশা
কেনৈক দূৰ কিৰব পািৰ তাৰ বােব সতেত িচ া কিৰিছল। ১৮৫৭ ী:ৰ িবে াহৰ িপছেত ইংৰাজ চৰকােৰ ভাৰতীয় মুছলমানসকলক ঘাৰ অিব াস
কিৰবৈল লয়। সেয়েহ চৰকাৰৰ ঘৰত মুছলমান সকল অৱেহিলত লাক হ পেৰ। তাৰ উপিৰও সা াজ বাদী চৰকােৰ িবেভদ নীিতেৰ শাসন কিৰবৈল ল
িহ ু মুছলমানৰ মাজত এক িবৰাট ব ৱধানৰ সৃি কিৰিছল। এেনেবাৰ কাৰণেত ভাৰতীয় মুছলমানসকলৰ মাজত আধুিনক গিতশীলতা কম আিছল।
পুৰিণ গাড়ািম, িশ াৰ অভাৱ, অন সৰতা আিদ সমস াই মুছলমান সকলক আ িৰ আিছল। চাৰ চয়দ আহমদ খাঁেন ভাৰতীয় মুছলমান স দায়ৰ
মাজত আধুিনক িশ াৰ সাৰ ঘটাই যুি বাদী নতু ন সমাজ এখন গিঢ় তালাৰ আঁচিন লয়। সই িদশৰ থম পদে প িহচােপ ১৮৬৪ ী:ত আহমদ
খাঁেন গাজীপুৰত মুছলমান সকলৰ বােব এখন ইংৰাজী িশ াৰ িবদ ালয় খােল। তাৰ িপছৰ বছৰত তওঁ ‘চাইি িফক ছচাই ’ নামৰ এ সংগঠন গিঢ়
তােল। সই সংগঠনৰ উে শ আিছল ইংৰাজী ভাষাৰ সকেলা েয়াজনীয় পুিথ উদু ভাষাৈল তজমা কৰা। চাৰ চয়দ আহমদ খাঁনৰ েচ ােত ১৮৭৭
ী:ত আিলগড়ত ‘মহেমদান এংগল’ অিৰেয়ে ল কেলজ’ নামৰ ইংৰাজী মাধ মৰ িশ া িত ানেটা িতি ত হয়। উ
িশ ানু ানৰ উে শ আিছল
মুছলমানসকলৰ মাজত আধুিনক কলা-িব ানৰ
ান িবেলাৱা। ১৯২৭ ী:ত উ
অনু ােনই ‘আিলগড় মুছিলম ইউিনভাৰিচ ’ ত পিৰণত হয়ৈগ।
মুছলমান স দায়ৰ মাজত উদাৰ ধ ান-ধাৰণা জগাই তু িলবৰ বােব তওঁ ‘ মেহেমদান এডু েকছেনল কনফােৰ ’ নামৰ সংগঠন এটাও গিঢ় তু িলিছল।
আহমদ খাঁনৰ এই সকেলােবাৰ েচ াৰ মূল উে শ আিছল অৱেহিলত মুছলমান স দায়ৰ মাজৰ পৰা অ তা দূৰ কিৰ এক গিতশীল বাতাবৰণৰ সৃি
কৰা। তওঁৰ এেন েচ াই ভাৰতীয় মুছলমান সকলৰপৰা যেথ সঁহািৰ পাইিছল। চাৰ চয়দ আহমদ খাঁনৰ আিলগড় আে ালন সময়ত এক ভাৰতীয়
জাতীয় কংে ছ িবেৰাধী মুছলমান ৰাজনীিতৈল পিৰৱিতত হয়। ইয়াৰ মূলেত আিছল সা াজ বাদী ইংৰাজ চৰকাৰৰ িবেভদ নীিতৰ ট- কৗশল েয়াগ। এই
কামত আিলগড়ৰ থম ইংৰাজ অধ
িথয়দ’ৰ বক নামৰ ব ি গৰাকীৰ ভূ িমকা উে খেযাগ । অধ
বকৰ স াদনাত কািশত ‘ই
উট গেজট’
নামৰ পি কাত ভাৰতত সংসদী চৰকাৰ িত াৰ িবৰুে যুি
দখুৱাই ৰাজৈনিতক ব
ছেপাৱা হিছল। কৃ তাথত সই ব ত ভাৰতীয় িহ ু
মুছলমানৰ িবেভদ দখুৱাৰ েচ ােহ কাশ পায়। িথয়দ’ৰ বেক ণালীব
ভােৱ আহমদ খাঁনক ভাৰতীয় জাতীয় আে ালনৰ িবৰুে
পিৰচািলত
কিৰিছল। ভাৰতীয় মুছলমানসকলৰ উ িত সধাতৈক ি ছ সা াজ বাদী াথ অটু ট ৰখাৰ হেকেহ বেক কাম কিৰিছল। ১৮৯৩ ী:ত ‘ মেহেমদান এংগল’
অিৰেয় াল িডেফ এচিছেয়ছন’ নাম িদ িয সংগঠন কৰা হিছল তাৰ মূল উে শ ই আিছল মুছলমান সা দািয়কতা জগাই তালা। ইংৰাজৰ এেন ট
কৗশলৰ মাজেতা ব সংখ ক উদাৰপ ী মুছলমােন ভাৰতীয় জাতীয় কংে ছৰ নতৃ ত াধীনতা আে ালনত সি য় ভূ িমকা লাৱােটা মন কিৰবলগীয়া
কথা ; অথা ভাৰতত জাতীয়তাবাদী মুছলমান লাকৰ অভাৱ হাৱা নািছল। ৰাজৈনিতক ভূ িমকাৰ কথা বাদ িদ চাৰ চয়দ আহমদ খাঁেন ভাৰতীয়
মুছলমানৰ সামািজক, সাং ৃ িতক উ িতৰ হেক িযিখিন কাম কিৰিছল তাক নশলািগ নাৱািৰ। পি মীয়া িশ া লাভ কৰাৰ ফলত মুছলমান সমাজত
চিলত ব অ িব াস, ধম য় গাড়ািম কিম গিছল। িবেশষৈক িশ াৰ
ত িপছ পিৰ থকা অৱ াৰ উ িত হিছল। আহমদ খাঁেন ভাৰতীয়
মুছলমানৰ দুদশা
অৱ াৰ অ
পলাবৈল ইংৰাজৰ সাহায অপিৰহায বুিল এক ব মূল ধাৰণা পাষণ কিৰিছল। চতু ৰ ইংৰাজ শাসক সকেল তেন
এক ভাৱ জগাই তালাত সতেত সেচ আিছল। গিতেক ঊনিবংশ শিতকাৰ ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণৰ মূল সুিঁ তৰপৰা মুছলমানসকলক আঁতৰাই িনয়াৰ
চ াৰ অ ৰালত ইংৰাজৰ সা াজ বাদী াথৰ সি য় ভূ িমকা দখা যায়। চাৰ চয়দ আহমদ খাঁেন গােটই জীৱনজুিৰ পৰ ৰাৰ িত অ আনুগত ,
ৰাজনীিতৰ ওপৰত স ূণ িনভৰশীল আৰু অযুি বাদৰ িবৰুে যুজ
ঁ িদিছল। তওঁ আনিক পিৱ কাৰাণ পুিথেকা সমকালীন যুি বাদী ব ািনক ব াখ াৰ
িভি তেহ হণ কিৰব িবচািৰিছল। ধমা তা, ঠক মেনাবৃি আৰু অপৰবিধতা দিলয়াই বহল মন এটা আৰু সহনশীলতাৰ েণেৰ মুছলমান ছা সকলক
িবভূ িষত হ’বৈল আ ান জনাইিছল। ধম য় সহনিশলতাত চয়দ আহমদ খাঁনৰ পূৰা িব াস আিছল। তওঁ সা দািয়ক িবেৰাধৰ িবেৰািধতা কিৰিছল।
আহমদ খাঁনৰ আন এ িব াস আিছল য িচ া-চচা আৰু কাম-কাজত আধুিনক হ’ব পািৰেলেহ ইংৰাজ ৰাজ ৰ িবৰুে সাথকভােৱ যুিঁ জব পৰা যাব।
পদা থা আঁতৰাই ী িশ াৰ
সাৰ ঘটু ৱাই সমাজৈল এক গিতশীলতা আিনব পৰা যাব বুিল আহমদ খাঁেন দৃঢ় মত পাষণ কিৰিছল। তওঁ
মুছলমানসকলৰ মাজত চিলত ব িববাহক িন া কিৰিছল। সামি কভােৱ িবচাৰ কিৰেল দখা যায় য ভাৰতীয় মুছলমান অনু ত অৱ াৰপৰা
আধুিনক যুগৰ বােব উপেযাগী কিৰ তু িলবৈল চাৰৈচয়দ আহমদ খাঁেন অেশষ য
লিছল। আিলগড় আে ালনৰ আন িবিশ
নতাসকল আিছল িচৰাগ
আিল, উদু কিব আলতাফ হােচন আিল, মৗলানা িশবিল নামািন, নািজৰ আহেমদ, কিব হািল, িশ ািবদ খাদা ব । ি জািত ত আৰু সা দািয়ক
মতাদশ চাৰৰ বােব ঐিতহািসকসকেল আিলগড় আে ালনক জগৰীয়া কিৰব িবচােৰ। আনহােতিদ ড° ৰেমশ চ মজুমদাৰৰ মেত ঊনিবংশ শিতকাত
িহ স
ু কলৰ কাৰেণ নৱজাগৰণ আৰু জাতীয়তাবাদী আে ালন যেন আিছল, মুছলমানসকলৰ কাৰেণও আিলগড় আে ালন ক তেন আিছল।

আিলগড় আে ালনৰ কইিটমান বিশ
(১) চাৰ চয়দ আহমদ খাঁনৰ সা দািয়ক কাযকলাপ ি ছৰ ভাৱ নীিতৰ ফলতেহ গা কিৰ উেঠ।
হাৱাতৈক মুছলমানসকলৰ াথত ি ছ নীিতৰ লগত তাল িমলাই চিলবৈলেহ িবচািৰিছল।
(২) এই আে ালনৰ লগত সাধাৰণ দুখীয়া আৰু িপছপিৰ থকা মুছলমান
উ িব মানুহ আৰু চাকিৰজীিৱ লাকৰ াথই সামািজক িভি আিছল।

লাকসকলৰ

কােনা স

তওঁ ি

ছ িবেৰাধী আে ালনৰ অংশীদাৰ

ক নািছল। উ ৰ

েদশৰ িকছু সংখ ক জিমদাৰ,

(৩) ি ছ চৰকােৰ আিলগড় আে ালনক ভাৰতীয় জাতীয় কংে ছৰ িবক িহচােপ
য় কেৰাৱা নািছল। িক
ওৱাহাবী আৰু ফৰাচী আে ালনৰ
সময়ত দখা িদয়া ধম উ াদনা আৰু িহংসাৰ ভয় ি ছ চৰকােৰ পাহৰা নািছল। গিতেক আিলগড় আে ালনৰ পৃ েপাষকতা ি ছ সা াজ বাদী াথৰ
বােব েয়াজনীয় হ পেৰ।
িশখসকলৰ ধম য় সং াৰ
ঊনিবংশ শিতকাৰ শষৰ ফােল অমৃতসৰ আৰু লােহাৰত িশখসকলৰ মাজত ‘িসংহসভা’ নােমেৰ এক সংগঠন ািপত হয়। এই সংগঠনৰ যােগিদ
িশখসকলৰ মাজত ধম আৰু সমাজ সং াৰৰ আে ালন আৰ হয়। সই সময়েত অমৃতসৰত িবখ াত খালচা কেলজ ািপত হয়। খালচা কেলজ িত াই
িশখসকলৰ মাজত ধম য় আৰু সামািজক সং াৰ কাযসূচী খৰতকীয়া কিৰ তােল। অৱেশ ১৯২০ ী:ৰ আগেত িশখ জনসাধাৰেণ তেন সং াৰ
আে ালনৰ আও ভাও পাৱা নািছল। ১৯২০ ী:ত িশখসকলৰ আকািল দল গঠন হয়। আকািল দলৰ গঠেন সং াৰ আে ালনক শি শালী কিৰ তােল।
আকািলসকলৰ মূল ল
আিছল ৰু াৰেবাৰ দুন িতমু আৰু পিৱ কিৰ তালা। লগেত ইয়াৰ পিৰচালনাৰ এক সু ব ব কিৰ তালা। দীঘকাল ধিৰ
ৰু াৰেবাৰত ভ সকলৰ দান-বৰঙিনেৰ থুপ খাই থকা ধন স ি ৰ দুব বহাৰ হিছল। ইয়াৰ মূলেত আিছল
ৰু াৰৰ দািয় ত থকা দুন িত
ব ি সকল। ধমৰ নাম ল বষিয়ক ভাগ সুখত ব
থকা তেন এচাম লাকৰ িবৰুে আকািলসকেল এক আে ালন আৰ কেৰ। এই আে ালনৰ
ফল িত ৰূেপ ১৯২২ ী:ত চৰকােৰ ‘িশখ ৰু াৰ আইন’ বতন কেৰ। সইমেত ৰু াৰ ব ক সিমিত গঠন কিৰ দুন িত
মহ সকলৰ কবলৰপৰা
িশখ ধম আৰু ধমানু ানক সুৰ া িদয়া হ’ল। িশখসকলৰ সং াৰ আে ালন মূলত: ধমেক ীক হ’ লও ইয়াৰ সামািজক তা পয আিছল।
ধম য় সং াৰ আে ালনৰ বিশ
ঊনিবংশ শিতকাত ভাৰতত হাৱা ধম য় সং াৰ আে ালন িবে ষণ কিৰেল কই মান বিশ
ওলাই পেৰ। পান থেম যুি বাদৰ ভাৱৰ কথা ক’ব
লািগব। পৰ ৰাগত ধম য় আচাৰ অনু ানেবাৰ চািল-জািৰ চাই অথহীন কথােবাৰ বাদ িদবৈল সং াৰকসকেল আ ান জনায়। তেন আ ানৰ িত ঘাইৈক
পি মীয়া িশ ােৰ িশি ত উ অহা মধ িব
ণী আকিষত হিছল। সং াৰক সকেল ধম য় গাড়ািম, অ িব াস, অযুি কৰ, দুেবাধ আচাৰ অনু ান
ত াগ কিৰবৈল জেনাৱা আ ানৰ িত মধ িব , নগৰবাসী
ণী লাকৰ সঁহািৰ মনকিৰবলগীয়া। ি তীয়েত, সং াৰক সকলৰ ভােলমান াচীন
নীিত,
িব াস আৰু কমৰ পুনৰ িত া হাৱােতা িবচািৰিছল। সইসকেল পূবৰ সৰল ব ব ােবাৰ পুনৰ জীিৱত কিৰ আড় ৰপূণ আৰু ব য়ব ল কমকা
চাব
খুিজিছল। অতীতৈল ঘূিৰ যাৱা নীিতেয় ধমৰ নামত উ ৱ হাৱা সমস ােবাৰৰ িব ানস ত সমাধান িকমান িদব পািৰিছল িস িবচায কথা।
সং াৰকসকলৰ গিতশীল িচ াধাৰাৰ ব াপক সমাদৰ ব ে ত হাৱা নািছল। বৰ
মৗলবাদীসকেল তেনেলাকৰ িবৰুে
সা ৰটনা কিৰিছল।
উদাহৰণ ৰূেপ া সমাজ আৰু চয়দ আহমদ খাঁনৰ িবৰু প ীসকলৰ কাযকলাপৰ কথা কব পািৰ। ধম য় আে ালেন পুেৰািহতত আৰু কমকা ৰ
াধান ৰ িবেৰািধতা কিৰ সহজ-সৰল ধম আচৰণ তথা ভগৱ
সৱা আৰু মানৱ কল াণৰ ওপৰতেহ ৰু িদিছল।দুেবাধ জ লতা বাদ িদ ধমক
কেনৈক মানৱীয় নিতকতাৰ উ িতৰ হেক লগাব পািৰ তাৰ বােব সং াৰক সকেল মত দািঙ ধিৰিছল। ভাৰতীয় ধম য় সং াৰ আে ালনৰ ফলত
ব েলাক আধুিনক জগতখনৰ লগত পিৰিচত হ পেৰ। সইসকলেলােক জাতপাত, ধম য় গাড়ািম আিদৰ ঠক মেনাবৃি ত াগ কিৰ এক িব জনীনতা,
ধমিনৰেপ তা আৰু ৰা ীয় দৃি ভংগীেৰ সকেলা কথা িবচাৰ কিৰবৈল লয়। তওঁেলাকৰ িকছু মােন পি মৰ অ অনুকৰণ কিৰবৈল গ সময়ত িনজৰ ভু ল
বুিজ পাইিছল। সং াৰ আে ালনৰ ফলত এচাম িশি ত ভাৰতীয় িনজ দশৰ াচীন ঐিতহ ৰ িত সেচতন হ পেৰ। আধুিনকতা আৰু াচীন ঐিতহ ,
এই দুইৰ সম য় কেনৈক ঘটাব পািৰ সই িবষেয়ও িচ া চচা কৰা লাক ওলাইিছল। তেন িচ াশীল আৰু উদাৰপ ী লাকৰ চ াত ভাৰতীয় সং ৃ িতৰ
মূলধাৰাই আধুিনকতাৰ পৰশ পাবৈল ধেৰ। ঊনিবংশ শিতকাৰ ধম য় সং াৰ আে ালেন অগণন ভাৰতীয় জনতাক কৃ তেত
শ কিৰিছল ন নাই সয়া
িবচায িবষয়। আগেতই কাৱা হেছ য সং াৰ আে ালেন ঘাইৈক সীিমত সংখ ক নগৰীয়া মধ িব তথা পি মীয়া িশ ােৰ িশি ত লাকক আকষণ
কিৰিছল। কা
কা
ামীণ জনতাক ধম য় সং াৰ আে ালনৰ িত সেচতন কিৰ তালাৰ কােনা ব ব া নািছল। ফলত পৰ ৰাগত ৰীিত- নীিতৰ
বাজাই ভাৰতীয় ামীণ জনতাৰ জীৱন দুবহ কিৰ তু িলিছল। ধম য় সং াৰ আে ালনৰ আন এ
নিতবাচক িদেশা আেছ। সং াৰক সকলৰ ভাৰতীয়
সং ৃ িতৰ াচীন ঐিতহ ত ৰু আেৰাপৰ ফলত আন এক সমস াৰ সৃি হয়। মােথা অতীতৈলেক ঘূিৰ যাৱা নীিতেয় সামািজক গিতশীলতাক বাধা িদেয়।
একমা
াচীন কালৰ সং ৃ িতৰ কথা ক থািকেল সাধাৰণেত পৰৱত কালৰ অৱদান অ ীকাৰ কৰা হয়। ভাৰতীয় সং ৃ িতৰ িবৱতন যুেগ যুেগ হ
আিহছ। গিতেক একমা
াচীন যুগেত আব থািকেল ঐিতহািসক আৰু সামািজক দৃি েকাণৰপৰা ভু ল কৰা হ’ব। তাৰ উপিৰও ভাৰতীয় জনতাৰ জীৱন
অকল ধমেত সীমাব নহয়। িশ -কলা, সািহত , সংগীত, গীত-মাত, িব ান, যুি িবদ া এই সকেলােবাৰ
েত জনতা জিড়ত আৰু অৱদান আেছ।
ভাৰতীয় সং ৃ িত আৰু ঐিতহ ৰ এক সামি ক িবচাৰ নকৰাৈক ধম য় সং াৰৰ হেক কাম কিৰবৈল লাৱাত িকছু অস ূণতা ৰ গিছল বুিল
সমােলাচকসকেল কয়। িহ ,ু ইছলাম, জেৰাি য়ান, িশখ আিদ ধমৰ সং াৰ আে ালেন িনজ ধমৰ অনুগামীসকলক অনু ািণত কিৰিছল ; িক
আনহােতিদ িত ধমৰ সুকীয়া অি
কাৰা েৰ কট হ পেৰ। সই কথাই সময়ত সা দািয়কতাক ই ন যাগাইিছল বুিল কাৱা হয়। যুগ যুগ ধিৰ
স ীিতৰ মােজেৰ বাস কিৰ অহা িবিভ ধমাবল ী ভাৰতীয় জনতাই এক সংিমি ত সং ৃ িত গঢ় িদ অহা ে ও এেকা সময়ত তাত ফাট মিলেছ।
ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণৰ লগেত সা দািয়কতাই গা কিৰ উঠােতা আধুিনক ভাৰত বুৰ ীৰ এ মন কিৰবলগীয়া িদশ। সা দািয়কতাৰ আথ-সামািজক
কাৰণেবাৰৰ উপিৰও অত িধক ধম য় সেচতনতা অন তম কাৰণ বুিলব পািৰ।
নাৰীমুি

আে ালন

াচীন কালত ভাৰতীয় সমাজত নাৰীৰ মযাদা যেথ উ আিছল। বৗ যুগেতা তাৰ িবেশষ হীনেদিঢ় ঘটা নািছল। মধ যুগৰ পৰা ভাৰতীয় নাৰীৰ
সামািজক ি িতৰ সাল-সলিন ঘেট। ৰাজৈনিতক অি ৰতা, ধম য়, সামািজক পটভূ িম সলিন আিদ কথাই লােহ লােহ পূবৰ অৱ া নাইিকয়া কিৰেল। নাৰীপুৰষ
ু ৰ সমমযাদা নােহাৱা হ’ল। ভাৰতীয় নাৰী জািত নানান সামািজক কেঠাৰ িনয়মৰ তলতীয়া হ পিৰল। ফলত নাৰীজািতেয় িনজ স ান হৰুৱাই
পুৰষ
ু
ধান সমাজ এখনত িনযািতত ভােৱ জীৱন যাপন কিৰব লগা হ’ল। এটা সময়ত ভাৰতত িশ বধ, বাল িববাহ, সতী থা, পদা ব ৱ া, ব
িববাহ, কেঠাৰ বধব জীৱন যাপন, িশ া-দী াৰপৰা বি ত অ িব াস আৰু
থাই নাৰী সমাজক জজিৰত কিৰ তু িলিছল। ইউেৰাপীয় জািতেবাৰ
ভাৰতৈল অহাৰ লেগ লেগ এক ব াপক পিৰবতনৰ যুগ আৰ হয়। িবেশষৈক ইংৰাজী িশ া িব াৰৰ লেগ লেগ ভাৰতীয় মানুহৰ দৃি ভংগী আৰু মেনাভাৱ
সলিন হ’বৈল ধেৰ। নাৰী আৰু পুৰষ
ু ৰ সম অিধকাৰৰ কথা ীকাৰ কিৰ যুি বাদৰ ওপৰত িতি ত সমাজ এখন গঢ়াৰ বােব ব
দশী-িবেদশী লাক
আগবািঢ় আিহল। সইসকল ব ি েয় ভাৰতত নাৰী িশ া আৰু নাৰীকল াণমূলক আিদ আঁচিনৰ বা ৱ ৰূপ িদয়াত উ পিৰ লািগিছল। এইিখিনেত ী ান
িমচেনৰীসকলৰ ভূ িমকা মন কিৰবলগীয়া। পি মৰ যুি বাদী আৰু িব ানস ত ধ ান ধাৰণােৰ পু ভাৰতীয় সমাজ সং াৰকসকেলও ভাৰতত লাপ পাই
যাৱা নাৰীৰ স ান, মযাদা, আথ- সামািজক ীকৃ িত, ব ি
াধীনতা পুনৰু াৰৰ বােব িকছু মান কাযকৰী আঁচিন আগবঢ়ায়। চৰকােৰও আইন
ণয়নৰ াৰা পিৰি িতৰ িকছু উ িত সাধনত আ হ দখুৱাইিছল। উদাহৰণ ৰূেপ ঈ ৰ চ
িবদ াসাগৰৰ সমথনত ১৮৫৬ ী া ত িবধবা িববাহ

আইনসংগত কৰা ব ব া। এসময়ত সামািজক - থােবাৰ ইমােনই বল আিছল য ভাৰতীয় নাৰীৰ জীৱন দুখ-দুদশা, অত াচাৰ, িনে ষণৰ মাজত
অিতবািহত হিছল। িহ ু নাৰী স ি ৰ অিধকাৰী হাৱা নাইবা িববাহ িবে দৰ অিধকাৰৰপৰা বি ত আিছল। মুছলমান নাৰীৰ জীৱেনা ত প আিছল।
এেন পদদিলত অৱ াৰ মাজত থািকবলগীয়া হাৱা হতু েক আমাৰ দশত নাৰী জািতৰ াভািবক িতভা িবকিশত হাৱাৰ কােনা সুেযাগ সুিবধাই নািছল।
ঊনিবংশ শিতকাত যুি বাদী আৰু মানৱতাবাদী ভাবধাৰাৰ সাৰ হাৱাৰ লেগ লেগ ভাৰতীয় নাৰীৰ মযাদা সু িতি ত কৰাৰ বাতাবৰণ সৃি হয়।
িনৰ ৰতাৰ মাজত সামাই থকা অব াৰ অবসান ঘেট। িবিভ সং াৰকসকেল নাৰীৰ ব ি
াধীনতা আৰু সমতাৰ কথাত জাৰ িদেল। আন িকছু মােন
িহ ,ু ইছলাম, জেৰাি য়ান এই সকেলা ধমেত য নাৰীৰ মযাদা মূলত: আেছ সই কথা সদিৰ কিৰবৈল লেল। ব েতা ব ি , সং াৰ সংগঠন, ধম য়
সংগঠেন িবধবা িববাহ চলন, বাল িববাহ আৰু ব িববাহ িনবাৰণ, ী িশ া সাৰ ঘেটাৱা কামত তী হ পেৰ। ৰাজা ৰামেমাহন ৰায়, ঈ ৰ চ
িবদ াসাগৰ, মহা া জ ািত ফু েল, ন ায়মূিত ৰাণােড, িভ. ক.কােভ., ই.িভ. ৰাম ামী আিদ মহান সং াৰক সকেল ঊনিবংশ শিতকাত ভাৰতৰ িবিভ
া ত নাৰীমুি
আে ালনৰ জাৱাৰ তােল। ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী আে ালন আৰ
হাৱাৰ িপছৰপৰা নাৰীমুি ৰ কথাই ৰাজৈনিতক ম েতা িবেশষ
ান পাবৈল ধেৰ। িবংশ শতা ীৰ আৰ িণৰ পৰা ভাৰতৰ াধীনতা সং ামত নাৰীৰ ভূ িমকা আৰু শি শালী হ পেৰ। বংগভংগৰ িপছত েদশী
আে ালনত ব ভাৰতীয় নাৰীেয় সি য় অংশ হণ কিৰবৈল লয়। এনী বচা ৰ হ’ম ৰুল আে ালেন দশৰ ৰাজৈনিতক
ত নাৰীৰ নতৃ সবজন
ীকৃ ত কিৰ তােল। িবংশ শতা ীৰ আৰ িণেৰপৰা ব ভাৰতীয় নাৰীেয়, জাতীয় কংে ছ,
ড ইউিনয়ন, কৃ ষক আে ালন আিদত আগ ভাগ লাৱােতা
মন কিৰবলগীয়া। পূবৰ অন সৰ, ব নযু ভাৰতীয় নাৰীৰ জীৱনৈল এক নৱজাগৰণ আিহ পেৰ। িবংশ শিতকাৰ থমাধেত ভাৰতত ী িশ াৰ সাৰ
আৰু লগেত ব মিহলা সংগঠন গঢ় ল উেঠ। চৰকাৰী িপয়লৰ তথ মেত ১৮৯১ ী:ত ভাৰতত ী িশ াৰ হাৰ আিছল ০০.৫ ভাগ। ১৯০১ ী:ত সই
হাৰ ০০.৭ ভাগ হয়। ১৯৪১ ী:ত ভাৰতীয় নাৰীৰ িশি তৰ হাৰ ৬.৯ ল উি ত হয়। ১৯৯১ ী:ৰ িপয়লমেত সই সংখ া ৩৯.২৯ ল বৃি পায়।
ভাৰতীয় নাৰীৰ স ান আৰু মযাদা িত াৰ হেক ১৮৮৫ ী:ত িত া হাৱা ভাৰতীয় ৰা ীয় কংে ছৰ িদনৰ পৰা বতমানৈলেক িবিভ ৰাজৈনিতক
দলেবাৰেৰা সি য় ভূ িমকা দখা যায়। ১৯২৭ ী:ত সবভাৰতীয় মিহলা কনফােৰ
গ ত হাৱাত ভাৰতীয় নাৰীসকল সংগব ভােৱ আগবািঢ় অহাৰ
সুেযাগ আিহ পেৰ। দশখন াধীন হাৱাৰ িপছত গৃহীত হাৱা সংিবধােন ভাৰতীয় নাৰীৰ মযাদা সুৰ াৰ ভােলমান ব ব া িদেছ। সইধৰেণ ১৯৫৬ ী:ৰ
িহ ু উ ৰািধকাৰী আইেন ল’ৰাৰ লগেত ছাৱালীেকা স ি ৰ সম অিধকাৰী কিৰেল। ১৯৫৫ ী:ৰ িহ ু িববাহ আইেন িবেশষ
ত িববাহ িবে দৰ
অনুমিত িদেল। ভাৰতীয় সংিবধানৰ ১৪ আৰু ১৫ ন ৰ অনুে দৰ মেত নাৰী আৰু পুৰষ
ু ৰ মাজত সমতা িতি ত হেছ। ক তেনধৰেণ িনেদশা ক
নীিতৰ যােগিদ ভাৰতীয় নাৰীেয় এেক কামৰ বােব পুৰষ
ু ৰ সমােন দা-দৰমহা পাৱাৰ ব ব া হেছ। ভাৰতীয় নাৰীমুি অে ালনৰ বিলকা আ জািতক
সংগঠনেবাৰৰ ভােবা সমেয় সমেয় পিৰ আিহেছ। এই আে ালনৰ সমাি ঘটা দখা যায়; িক িবগত ায় দুটা শিতকাত ব পিৰবতন ঘ ল।
বণবাদৰ িবৰুে

সং াম

ভাৰতীয় সমাজ পৰ ৰাগতভােৱ বণবাদৰ ওপৰত িতি ত। তেন বণবাদ বা জািতেভদ সমস াই ভাৰতীয় সমাজখনক আিজও দুবল কিৰ ৰািখেছ। উ
জািত বা িন জািত এেনেবাৰ কৃ ি ম িবভাজেন সমাজত অকল স ীিতেক ব াহত কিৰ ৰািখেছ এেন নহয়। শাষণ আৰু অত াচাৰৰ পথ সুগম কিৰ
িদেছ। অ শ
ৃ তাৰ িনিচনা ঘৃণনীয় কথাই ভাৰতীয় সমাজক যুগ যুগ ধিৰ কলংিকত কিৰ ৰািখেছ। ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ াৰ এক বুজন পিৰমাণৰ মানুহ
অনুসূচীত জািত আৰু স দায়ৰ। সই
ণীৰ লাকৰ মাজত অন সৰতা আিজও বিছ। দশখনৰ িবিভ
া ত অনু ত জািতৰ, দিলত
ণীৰ অসংখ
লাক আেছ। তেন
ণীৰ মানুহক আথ-সামািজকভােৱ বি ত কিৰ অহা এক অমানৱীয় কথা। অ শ
ৃ তাৰ নামত ব ভাৰতীয় মানুহ যুগ যুগ ধিৰ
শাষণ আৰু অত াচাৰৰ বিল হ আিহেছ। ব তক জীয়াই থকাৰ সামান অিধকাৰৰপৰা বি ত কিৰ অহা হেছ। গিতেক সই মানুহেবাৰ অনাহাৰ,
অনা য়, িনৰ ৰতা, দিৰ তা আৰু িনে ষণত ভু িগেছ। আিজৰ িদনেতা বল অন সৰতাই সই
ণীৰ মানুহক আ িৰ আেছ। পি মীয়া িশ াই ভাৰতীয়
মানুহক যুি বাদ আৰু মানৱতাবাদৰ লগত সুপিৰিচত কিৰ িদেয়। আমাৰ দশত অমানৱীয় আৰু অগণতাি ক আচৰণৰ াদুভাৱৰ ফলত এক বুজন
সংখ ক মানুহ সতেত িত
হ আিহেছ। ঊনিবংশ শিতকাৰ শষৈল ব েকইজন সমাজ সং াৰেক বণবাদৰ নামত চিল অহা সামািজক অন ায়ৰ িবৰুে
য় িদেয়। বণবাদৰ গাড়ািমক যুি েৰ সমােলাচনা কিৰ এক উদাৰ দৃি ভংগী ি ঢ় তালাৰ বােব সইসকল সমাজ সং াৰেক আ ান জনায়। দশখনৰ
িবিভ
া ত িকছু সংখ ক
ােসৱী সংগঠেনও বণবাদৰ িনিচনা ভােলমান ল সামািজক সমস া সমাধানৰ আঁচিন হাতত লয়। বংগ দশ, প াৱ,
মহাৰা আিদ ৰাজ ত তেন
ােসৱী সংগঠনৰ কাযাৱলীৰ িবষেয় ইিতমেধ আেলাচনা কৰা হেছ। এইিখিনেত মন কিৰবলগীয়া কথা য জািত থাৰ
সমস া অকল িহ স
ত জািতৰ মাজেত উ ু কলৰ মাজেত সীমাব নহয়। মুছলমান, ীি য়ান আৰু িশখসকলৰ মাজেতা িবেশষৈক িবয়া-বাৰুৰ
নীচৰ ভদােভদ িকছু নথকা নহয়। অৱেশ তওঁেলাকৰ মাজৰ সই ভদােভদ িহ স
হাৱাৰ লেগ
ু কলৰ দেৰ কেঠাৰ নহয়। ভাৰতত ি ছ ৰাজ আৰ
লেগ ভােলমান আথ-সামািজক পিৰৱতন ঘ বৈল লয়। িবেশষৈক ঊনিবংশ শিতকাৰ মাজভাগত ৰলেসৱা ৱতন, নতু ন যাগােযাগ ব ৱ া, িপছৈল
আধুিনক জল আৰু ভূ তল পিৰবহণ ব ব া, ঔেদ াগীকৰণ, িশ বািণজ ৰ সাৰ, নগৰীকৰণ আিদেয় পৰ ৰাগত কেঠাৰ জািতেভদক িশিথল কিৰ তােল।
নতু ন ব ব াৱলীেয় পূবাপৰ চিল অহা জািতগত সামািজক ব বধান কমােল। সইধৰেণ জািত আৰু পশা এই দুইৰ অিভ
ৰূপেটা ঔেদ াগীকৰণৰ লেগ
লেগ সলিন হ’বৈল ধিৰেল। ি ছ শাসেন ভাৰতীয় সামািজক গাঁথিনৰ অপিৰৱতনীয় ৰূপেটাৰ ওপৰেতা হঁ চা িদবৈল ধেৰ। চৰকােৰ আইনৰ চ ত
সকেলা সমান এই নীিত হণ কৰাত জািতগত ব ৱধানৰ অথ নাইিকয়া হ পেৰ। সই ধৰেণ চৰকাৰী চাকিৰৰ অিধকাৰ সকেলােৰ বােব মুকিল কিৰ
িদয়াত সমাজৰ িন বগৰ লােকা উপকৃ ত হ’ল। পি মীয়া িশ াৰ ধমিনৰেপ তােয়া জািতেভদ বা বণবাদী দৃি ভংগী দূৰ কৰাত অিৰহণা যাগােল।
ভাৰতীয় জাতীয় আে ালেন জািতেভদ, অ শ
ৃ তা বজন আিদ কাযসূচী সমথন কিৰবৈল লাৱাত দশব াপী এক আেলাড়নৰ সৃি হয়। সা াজ বাদী ি ছ
শাসনৰ ওৰ পলাবৈল হ’ ল সকেলা ভাৰতীয় একেগাট হ ভদােভদ ত াগ কিৰব লািগব। এই কথা ভাৰতৰ ইমূৰৰ পৰা িসমূৰৈল চািৰত হাৱাত
বণেভদৰ কেঠাৰতা িশিথল হ’বৈল ধিৰেল। াধীনতা, সমতা আৰু ভাতৃ ৰ আদশ অনুকৰণ কিৰ াধীনতা সং ামত আ ৱাই যাবৈল িয আ ান িদয়া
হিছল তাৰ সুফল পাৱা গিছল। িন জািতৰ লাকসকলৰ মাজত িশ াৰ সাৰ হাৱাৰ ফলত তওঁেলােকা জািতেভদ থাৰ -ফলৰ িত সেচতন হ
পেৰ। তওঁেলােকা য মানৱ অিধকাৰৰ পৰা বি ত হ’ব নাৱােৰ এই কথা বুিজ উ ল। ভাৰতত জািতেভদ, অ শ
ৃ তা আিদ সামািজক অন ায়ৰ িবৰুে
যুজ
ঁ িদয়া লাকসকলৰ িভতৰত মহাৰা ৰ জ ািতবা ফু েল, কেৰলাৰ
নাৰায়ণ ৰু, মহা া গা ী, ড° ভীমৰাও আে দকাৰ আিদ মহান ব ি সকলৰ
অৱদান উে খেযাগ । ঊনিবংশ শিতকাৰ ি তীয়া ত আৰ
হাৱা জািতেভদ বা বণবাদ িবেৰাধী আে ালেন িবংশ শতা ীত এক সু-সংগ ত আৰু পূণ
ৰূপ পায়। ১৯৩২ ী:ত গা ীজীৰ াৰা িতি ত অিখল ভাৰতীয় হিৰজন সংঘ, ড° আে দকাৰৰ নতৃ ত অিখল ভাৰতীয় অনুসূিচত জািত ফদােৰচন,
অিখল ভাৰতীয় অনু ত
ণী এছিচেয়চন আিদৰ ভূ িমকা িবেশষ মনকিৰবলগীয়া। এসময়ত ভাৰতত জািতেভদৰ াদুভাৱ ইমােনই বিছ আিছল য
সমাজৰ িন বণৰ মানুেহ উ বণৰ কাষেক চািপব নাৱািৰিছল। তাৰ উপিৰও ৰাজ ৱা ান, যেন — পুখুৰী, ঁ ৱা, যান-বাহন ব ৱহাৰ , মঠমি ৰত েবশ দিলত
ণীৰ লাকৰ বােব িনিষ আিছল। সেয়েহ ভাৰতৰ াধীনতা সং ামৰ অন তম কাযসূচী আিছল এেনধৰণৰ সামািজক অন ায়ৰ
িবৰুে যুজ
ঁ িদয়া। সইধৰেণ াধীেনা ৰ যুগেতা দিলত সমাজৰ সুৰ া আৰু উ য়নৰ হেক ভােলমান চৰকাৰী আৰু
ােসৱী সংগঠন, ৰাজৈনিতক দলৰ
অৱদান লখত লবলগীয়া। ভাৰতীয় সংিবধােন অ শ
ৃ তাক িচৰকালৰ বােব িবদায় িদেল। বতমােন আইনগতভােৱ ভাৰত কােনা ধৰণৰ অ শ
ৃ তা

থািকব নাৱােৰ। অ শ
ৃ তা আইনগতভােব দ নীয় অপৰাধ বুিল ীকৃ ত। জািতেভদৰ -ফল দূৰ কৰাৰ উে েশ আইন ণয়েন ভাৰতত সামািজক
িনৰাপ া িনি ত কিৰেছ। সংিবধানৰ িনেদশা ক নীিতেয় সকেলা ভাৰতীয় নাগিৰকৰ বােব সামািজক, অথৈনিতক আৰু ৰাজৈনিতক ন ায়ৰ আদশ দািঙ
ধিৰেছ। কল ানকামী ৰা এখন িত া কৰা পথ িনেদশনা ভাৰতৰ সংিবধানত সু
ভােৱ আেছ। অৱেশ জািতেভদ, অ শ
ৃ তা আিদ সামািজক ব ািধৰ
িবৰুে আমাৰ সং াম এিতয়াও শষ হাৱা নাই।
অেশাক
িব স
ু াৰৰ মৃতু ৰ িপছত ২৭৩ খৃ: পূ: অেশাক মগধৰ িসংহাসনত আেৰাহণ কেৰ। অেশাক িব ইিতহাসৰ এজন উে খেযাগ ব ি আিছল – “One of
the greatest names in the history of the world”। অেশাকৰ স েক আৰ. িচ. মজুমদােৰ কেছ – “No figure in ancient Indian History is
more familiar to us, and none leaves a more abiding impression of a towering personality, than this immortal son of Bindusara”
(Ancient India). অেশাকৰ িশলািলিপ, িসংহলী পুিথ মহাবংশ, ীপবংশ, বৗ কািহনী িদব াবদান আিদৰ পৰা অেশাকৰ আিদ জীৱন আৰু শাসনকালৰ
কথা জনা যায়। অৱেশ এইেবাৰ পুিথৰ পৰা অেশাকৰ আিদ জীৱন স েক িবেশষ এেকা জনা নাযায়। গিতেক অেশাকৰ িশলািলিপেবােৰই আিছল
অেশাকৰ ৰাজ কালৰ িবষেয় জনাৰ ধান উপাদান।
আিদকাল
িসংহলী উপাখ ানৰ পৰা জনা যায় য ৯৯ জন ভােয়কক হত া কিৰ অেশাক িসংহাসনত আেৰাহণ কেৰ। এই কাৰেণ তওঁক ‘চ ােশাক’ বুিল কাৱা হয়।
ভােয়কসকলৰ লগত গৃহযু ত িল হবলগীয়া কাৰেণই বােল অেশাকৰ িসংহাসনত আেৰাহণ কৰা চািৰ বছৰ পলম হয়। িক
ব পি েত িসংহলী
উপাখ ানত থকা এই কথাষাৰ মািন লাৱা নাই। কাৰণ িসংহলী ইিতহাস ব িপছৰ ৰচনা আৰু সইকৰেণ িনভৰেযাগ নহয়। তদুপিৰ অেশাকৰ
িশলািলিপত অেশােক ভােয়কসকলৰ িত উি তা কাশ কৰা দখা গেছ আৰু ি য়জনৰ িত মৰমৰ ভাষা (endearing terms) েয়াগ কিৰেছ।
অেশােক িসংহাসনত বহাৰ তৰবছৰ িপছৈলেক তওঁৰ ভােয়কসকল জীয়াই আিছল বুিল কােনা কােনােৱ ম ব কাশ কিৰেছ। গিতেক ভা াৰকাৰৰ মেত
বৗ ধমৰ ভাৱত চ ােশাক অেশাক কেনদেৰ ‘ধমােশাক’ অেশাকৈল ৰূপা িৰত হিছল সইেটা দখুৱাবৈল বৗ পুিথিবলাকত অেশাকৰ চিৰ ৰ বপিৰত
িহংসা ক ৰূপেটাৰ অৱতাৰণা কৰা হেছ। অৱেশ অেশাকৰ ভােয়ক সুিশমাৰ সেত তওঁৰ িববাদ হাৱােতা সত আৰু এই িববাদৰ কাৰেণই তওঁৰ
িসংহাসনত আেৰাহণ কৰা চািৰ বছৰ পলম হিছল। এই সময়েছাৱাক “One of the dark spaces in the spectrum of Indian History” বুিল
অিভিহত কৰা হেছ। থেম অেশাক উ িয়নীৰ শাসনকতা আিছল। ত শীলাৰ িবে াহ দমন কিৰ তওঁ িনজৰ যাগ তা মাণ কেৰ আৰু তাৰ িপছত
দউতাকৰ মৃতু ৰ িপছত পাটিলপু ত িসংহাসনত বেহ। এওঁৰ মাকৰ নাম আিছল সুভ াংগী। কােনা কােনাৰ মেত অেশাকৰ মাক িব স
ু াৰৰ ীকজাতীয়
প ী।
কিলংগ িবজয়
অেশাকৰ ৰাজ কালৰ নৱম বছৰত ( কােনা কােনাৰ মেত অ ম বছৰত) অেশােক ২৬০ খৃ: পূ: ত (২৬১ খৃ: পূ:) কিলংগ জয় কেৰ। সুৱণেৰখা
আৰু গাদাৱৰী নদীৰ মাজত কিলংগ অৱি ত আিছল আৰু িন:সে েহ কিলংগ এখন জনবসিত পূণ শি শালী ৰাজ আিছল। অেশােক কিলংগ আ মণ
কৰাৰ কাৰণ আিছল ৰাজৈনিতক আৰু বািণিজ ক। কাৰণ কিলংগই মগধৰ আিধপত মািন লাৱা নািছল। তদুপিৰ মগধৰ অধীন অ ৰ ওচৰচু বুৰীয়া
ৰাজ িহচােপ দুখন শ
ৰাজ আিছল –এখন কিলংগ আৰু আনেকইখন ৰাজ চাল আৰু পা
সকলৰ অধীনত আিছল। চাল আৰু পা সকলৰ সেত
অেশাকৰ স ভাৱ নািছল। ওচৰচু বুৰীয়া ৰাজ িহচােপ শ ৰাজ থকােটা িবপদজনক বুিল অেশােক ভািৱিছল আৰু সইকাৰেণ কিলংগ আ মণ কিৰিছল।
আনহােতিদ মগধ এখন বািণজ
ধান চহৰ িহচােপ গঢ় ল উ িছল। মগধৰ বািণজ দি ণৰ মােজিদ তা িলিপ হ বংেগাপসাগৰৰ পেথিদ
, সুমা া,
জাভা পয িব ৃ ত হ পিৰিছল। িক দি ণৰ সেত যাগােযাগৰ পথত কিলংগ বাধা ৰূপ হ পিৰিছল। কিলংগ আ মণত অেশােক িনেজ নতৃ িদিছল।
যু ত কিলংগ পৰািজত হিছল আৰু ব ত লাকৰ মৃতু হিছল, ব ত লাক ব ী হিছল।অেশাকৰ েয়াদশ িশলািলিপত কিলংগ যু ৰ য় িতৰ িবৱৰণ
এেনদেৰ িদয়া আেছ – “ তওঁেলাকৰ এক লাখ মানুহ িনহত হয়, ডৰলাখ মানুহ ব ী হয়, আৰু ব ত মানুহ িবতািৰত হয় আৰু নানাভােৱ াণ
হৰুৱায়”। অেশােক িদয়া িনহত আৰু ব ীৰ সংখ া ি িজেয় িদয়া সংখ াতৈক ব ত বিছ। এই যু ত চাল আৰু পা সকেলও কিলংগৰ প
ল যু
কিৰিছল। কিলংগ যু ত ব ত মানুেহ াণ হৰুৱাব লগীয়া হাৱাত অেশাকৰ মনত িয িতি য়াৰ সৃি
হিছল সই িতি য়া অেশােক েয়াদশ
িশলািলিপত এেনদেৰ কাশ কিৰেছ –“এইদেৰই মহামিহমাি ত ৰজাৰ অ ৰত কিলংগ জয়ৰ িত তী অনুেশাচনাৰ উদয় হিছল। কাৰণ আগেত জয়
নকৰা ৰাজ এখন ৰাজ জয় কিৰবৈল যাৱা মােনই হত াকা , মৃতু আৰু ব ী কামত িল
হাৱা। মহামিহমাি ত ৰজাৰ কাৰেণ এয়া গভীৰ শাক আৰু
পিৰতাপৰ িবষয় হ পিৰল”।
কিলংগ যু ৰ ফলাফল
কিলংগ যু ত ব েতা মানুহৰ মৃতু হাৱা দিখ অেশাকৰ মন অনুেশাচনাত জজিৰত হ পেৰ। গিতেক অেশােক ৰাজ জয় নীিত পিৰহাৰ কিৰ ধমিবজয়
নীিত হণ কেৰ। মানিসক শাি লাভৰ কাৰেণ তওঁ বৗ ধম হণ কেৰ। যু নীিত পিৰহাৰ কিৰ শাি বাদী নীিত হণ কেৰ। ৰণ িনক তওঁ
শাি
িনৈল ৰূপা িৰত কেৰ। কিলংগ যু ৰ ধান ফল দুটা –
(১) কিলংগ যু ৰ িপছৰ মৗয সা াজ শাি বাদী ৰা ৈল ৰূপা িৰত হয়।
(২) িবি সােৰ আৰ

কৰা সা াজ বাদী নীিতৰ পিৰসমাি

ঘেট।

কিলংগ যু ৰ পেৰা ফল অেশাকৰ শাসন নীিতৰ ওপৰেতা পেৰ। অেশােক ৰা ক জনকল াণমুখী কিৰ গিঢ় তােল। ষ িশলািলিপত আেছ –“সম মানৱ
জািতৰ কল াণ সাধন কৰাৰ িনিচনা মহ কাম অইন এেকা নাই। মই িয সামান কিৰেছা তাৰ উে শ হ’ল জীৱ জগতৰ ওচৰত মাৰ ঋণ পিৰেশাধ
কৰা”। মনকিৰবলগীয়া য অথশা ত উে খ আেছ ৰজা সবশি ৰ আধাৰ। তওঁ কােৰা ওচৰত দায়ব নহয়। িক চ
মৗযৰ বংশধৰ অেশােক
িনেজই কেছ য তওঁ জাৰ ওচৰত ঋণ । এই পিৰৱিতত শাসননীিতৰ সফল ৰূপায়ণৰ কাৰেণ অেশােক ধম মহামা নামৰ এক
ণীৰ িবষয়াৰ সৃি
কিৰিছল। এই কমচাৰীসকেল জাৰ আধ াি ক আৰু নিতক উ িত সাধনৰ কাৰেণ কাম কিৰিছল। অেশােক উপলি কিৰিছল য জনকল াণ মােন জাৰ
জীৱন আৰু স ি ৰ িনৰাপ ােক নুবজ
ু ায় বা কৱল শাৰীিৰক উ িত সাধনেক নুবজ
ু ায়। জনকল াণ সাধন কৰাৰ অথ হ’ল, অেশাকৰ ধাৰণা মেত ,
জনগণৰ আধ াি ক উ িত সাধন কিৰ যুগমীয়া সুখ-শাি
দান কৰা। তওঁ ৰাজুক, যুত আৰু মহামা সকলক িতিন বা পাঁচ বছৰৰ মূেৰ মূেৰ

“অনসংযান”ত ওলাবৈল িনেদশ িদিছল। জনকল াণমূলক কামৰ অংশ িহচােপ তওঁ ঁ ৱা খ াইিছল, মানুহ আৰু প ৰ কাৰেণ িচিক সালয় াপন
কিৰিছল, গছ ৰাৱাইিছল আৰু জনসাধাৰণৰ দুখ-ক িনবাৰণ কিৰবৈল য বান হিছল। তওঁ জীৱ হত া িনিষ কিৰ িদিছল। ৰাজ াসাদৰ ৰা নীঘ
কৱল মা দুটা াণী বধ কৰাৰ িনেদশ িদিছল। অেশােক িচকাৰ যা াক ধমযা াৈল ৰূপা িৰত কিৰিছল।
[অৱেশ ব বাদী ঐিতহািসক সকেল অেশােক যু যা া পিৰহাৰ কৰাৰ কাৰন িহচােপ দখুৱাব খােজ য কিলংগ জয় কৰাৰ িপছত আৰু ৰাজ জয়
কিৰবৈল নািছল। কিলংগ জয় কৰাৰ িপছত মৗয সা াজ ৰ সংহিত পূণ হিছল। অেশােক যু নীিত এিৰ অন নীিত হণ কিৰ সা াজুঅখন সংগ ত
কিৰবৈল িবচািৰিছল। িকয়েনা অেশােক অিহংস নীিত হণ কিৰিছল বুিল ক’ব নাৱািৰ। কাৰণ তওঁ সন বািহনী ভংগ কিৰ িদয়া নািছল আৰু কােনা
িবে াহীক
মা কৰা নািছল। আনহােতিদ অেশাকৰ সময়ত সমাজখনৰ অথৈনিতক ভ েটা আিছল কৃ িষিভি ক আৰু খাদ উ পাদনকাৰী। অেশােক
উপলি কিৰিছল য তওঁৰ বৃহ সা াজ খনত কৃ িষ আৰু খাদ উ পাদন বৃি কিৰবৈল হ’ ল এটা শাি ৰ পিৰেবশৰ েয়াজন হ’ব। সই কাৰেণ তওঁ
যু নীিত পিৰহাৰ কিৰিছল।]
অেশাকৰ ধম
অেশাকৰ ব ি গত ধম আিছল বৗ ধম। কিলংগ যু ত ব েতা নৰ-নাৰী িনহত হাৱা দিখ অেশাকৰ মন অনুতাপত দ হয় আৰু মনত শাি লাভৰ
আশােৰ বৗ িভ ু উপ ৰ পৰা বৗ ধম হণ কেৰ। েয়াদশ িশলািলিপত অেশােক বৗ ধমৰ িত, বৗ সংঘৰ িত অগাধ ভি থকাৰ কথা
উে খ কিৰেছ। তওঁ বু গয়ােক ধিৰ বু ৰ জীৱনৰ সেত স ক থকা সকেলা ঠাইৈলেক গেছ। বু ৰ অিহংসাৰ বাণী জাৰ মাজত চাৰ কিৰেছ, বু ৰ
বাণী পাহাৰ,
আিদত খাদাই কিৰ িদেছ। বৰাট, ভাবৰু, এলাহাবাদ িশলািলিপৰ পৰা অেশাকৰ বৗ ধমৰ িত থকা গভীৰ অনুৰি ৰ কথা জনা
যায়। আনিক বৗ সংঘ িবলাকৰ মাজত সংহিত াপন কিৰবৈলেকা তওঁ অেশষ য কিৰিছল। সংহিত িবন
হাৱা দিখেলই তওঁ বৗ েমল আ ান
কিৰিছল। দশ িবেদশত বৗ ধম চাৰ কিৰবৰ কাৰেণ তওঁ চাৰক পঠাইিছল। িক তথািপ
হয় অেশাক বৗ হয় ন নহয়? ন তওঁ িহ ু
স াট। মনকিৰবলগীয়া য অেশােক “ দবানাম ি য়” উপািধ হণ কিৰিছল।
হয় কান ঈ ৰৰ তওঁ ি য়? বৗ ধমত ঈ ৰ নাই। গিতেক তওঁ
িন য় আয দৱতাৰ ি য় হ’ব লািগব। তদুপিৰ তওঁ বৗ
মণ সকলক িদয়াৰ দেৰ া ণসকলেকা উপহাৰ িদিছল ইত ািদ কাৰণত ব েত কব খােজ
“Asoka was essentially a Hindu”. অেশােক তওঁৰ িশলািলিপ সমূহত িবেশষৈক স ম
িলিপ, অ ম
িলিপ, স ম িশলািলিপ আিদত িয ধমৰ
চাৰ কিৰিছল সই ধম বৗ ধম নািছল। কাৰণ বৗ ধমৰ অনুশাসনেবাৰৰ উে খ তাত নাই। তদুপিৰ তওঁ তওঁৰ ধমক বৗ ধম বুিল নৈক ‘ধ ’
বুিল কেছ। গিতেক এইেটা
ক য অেশাকৰ ‘ধ ’ তওঁৰ িনজৰ আিৱ াৰ। তওঁৰ ‘ধ ’ সকেলা ধমেৰ সাৰমম। তদুপিৰ অেশাকৰ ‘ধ ’ কােনা
ধম য় ত ৰ আধাৰত িতি ত নহয়। তওঁৰ ধ
আিছল িকছু মান আচৰণ িবিধ (code of conduct)। অেশাকৰ ধ ৰ ধান উে শ আিছল
ব ি জীৱন আৰু সমাজ জীৱন
কৰা। ব ি
জীৱন
কিৰবৰ কাৰেণ তওঁ িতজন ব ি েক িকছু মান নিতক অনুশীলন যেন – দয়া, দান,
সত কথা কাৱা, পিৱ তা পালন কৰা, ভ তা আৰু ন তা পালন মািন চিলবৈল আ ান জনাইিছল। দনি ন জীৱনত যােত িকছু মান স কম পালন
কৰা হয় তাৰ কাৰেণ অেশােক িকছু মান আচৰণ িবিধ ণয়ন কিৰিছল। যেন- াণী হত াৰ পৰা িবৰত থকা, াণী বধ নকৰা, িপতৃ -মাতৃ
ৰুজনৰ
িত
া িনেবদন কৰা, ৰুক
া
াপন কৰা, দাস ভৃ ত আিদৰ িত স ব ৱহাৰ কৰা, অিহংস নীিত পালন কৰা, স য় কৰা, পাপ আৰু
কলুষতাৰ পৰা মু থকা, উ তা, িহংসা, িন ু ৰতা,
াধ, ইষা আিদৰ পৰা মু থকা ইত ািদ। এইিখিন জাই পালন কিৰিছল ন নাই সইেটা চাবৈল
তওঁ িবষয়া িনযু
কৰা নািছল। তওঁ কিছল এইিখিন পালন কৰা হেছ ন নাই সইেটা চাবৈল িতজন ব ি েয়ই আ সমােলাচনা কৰা উিচত।
সমাজখনৰ উ িতৰ কাৰেণ অথা সমাজখন পিৰ
কিৰবৰ কাৰেণ তওঁ িকছু মান নীিত পালনৰ কথা কিছল। সইেকইটা হেছ –
(১) ধম সিহ ু তা অথা

অন ৰ ধমক িন া বা ঘৃণা কৰাৰ পৰা িবৰত থকা ।

(২) পাৰ িৰক বুজাবুিজৰ কাৰেণ সকেলা স
দূৰ হ’ব বুিল তওঁ িব াস কিৰিছল।
(৩) মহামা সকেল সকেলা স
(৪) জীৱিহংসা আৰু
(৫) গৃহপিত,

দায়ৰ মানুহ এেকলেগ বসবাস কিৰ পৰ েৰ পৰ ৰৰ শা

দায়ৰ মংগলৰ কাম কৰা। সকেলা স

াণী বধ ব

কৰা। জীৱ হত া তওঁ িনিষ

দায়ৰ

িত

ৱণ কৰা। ইয়াৰ ফলত মনৰ সংকীণতা

াবান হ’বৈল তওঁ িনেদশ িদিছল।

কিৰ িদিছল।

া ণ, গৃিহণীসকলৰ ধমমংগল পালনত উ সাহ যাগাবৈল মহামা সকলক আ ান জনাইিছল।

(৬) মৃতু ৰ িপছত
বুিজ নাপায়।

গলাভৰ কথা কাৱা হিছল সাধাৰণ মানুেহ বুিজব পৰাৈক। কাৰণ বৗ

ধমৰ িনবাণ বা জ া ৰবাদ আিদৰ কথা সাধাৰণ মানুেহ

অৱেশ অেশাকৰ ‘ধ ’ বৗ ধম ন অেশাকৰ িনজৰ আিৱ াৰ সই িবষেয় িবতকৰ ল আেছ। ড° ভা াৰকাৰৰ মেত অেশােক চাৰ কৰা ‘ধ ’
আিছল লৗিকক বৗ ধম। বৗ ধমেৰা দুটা ভাগ আিছল। িকছু মান নীিত িনয়ম আিছল বৗ স াসী সকলৰ কাৰেণ। সইেবাৰৰ িনয়ম কেঠাৰ আিছল।
িকছু মান নীিত আিছল গৃহ ীসকলৰ কাৰেণ, যােত গৃহ ীসকেলও এই িনয়মেবাৰ পালন কিৰব পােৰ। এইেবাৰ ‘গৃহীিবনয়’ বালা হিছল। এই ‘গৃহীিবনয়’
বা গৃহ ীসকেল পালন কিৰবলগীয়া ধমেকই অেশােক চাৰ কিৰিছল বুিল ব েত মত কাশ কিৰেছ।
[অন মত – িপছৰ িচ া :- এগৰাকী ৰুছ গেৱষকৰ মেত –“
াচাৰী ৰাজত ৰ অধীনত সা াজ খনক ঐক ব কিৰ ৰখাৰ উে শ েৰ অেশােক বৗ
ধমক ত গতভােৱ চাৰ কিৰিছল”। ৰিমলা থাপােৰ ক’ব খােজ য “ ধম-নীিত চাৰ কিৰ জনসংেযাগ বৃি কিৰ, উদাৰ ব ি সকলৰ আ া লাভ
কিৰ ক ীভূ ত শাসন ব ৱ াৰ িবৰুে যােত িবে াহ হ’ব নাৱােৰ সই উে শ েৰই অেশােক তওঁৰ ‘ধ ’ৰ ব বহািৰক িদশৰ ওপৰত ৰু আেৰাপ
কিৰিছল। কৗশ ীৰ মেত সই সময়ত কৃ িষ বািণজ ৰ উ িতৰ ফলত
ণীৰ সৃি
হিছল আৰু সই কাৰেণ
ণী সংঘাতৰ স াৱনা আঁতৰ কিৰ ৰা ীয়
ঐক ৰ া কিৰবৰ কাৰেণ ‘ধ ’ চাৰ কিৰিছল।– এইিখিন কথাৰ পিৰে ি তত ইছলাম ধম, ী ান ধম, এেক ৰবাদৰ ধাৰণা,
া, িব ু , মেহ ৰৰ
(Trinity) ধাৰণা – আিদ ধম য় ঐক সদায় ৰাজৈনিতক ঐক ৰ খা ৰেতই য েয়াজন হিছল মননশীল ব ি সকেল িপছত কিৰ চাব।]
অেশাকৰ ধম

চাৰ

ধম

চাৰ কিৰবৰ কাৰেণ অেশােক ভােলমান ব ৱ া হণ কিৰিছল। তওঁ ধমৰ বাণীিবলাক উপযু
ানত, সকেলােৱ দখাৈক িশলৰ গাত অথবা িশলৰ
ত খাদাই কিৰ িদিছল। তওঁ িনেজও ধমযা া কিৰিছল। এই ধমযা া গতানুগিতক ৰাজকীয় মণ নািছল। ধমযা াৰ পথত তওঁ া ণ আৰু
মণসকলক দখা কিৰ উপহাৰ িদিছল। জাসকলক ধম িবষয়ক পৰামশ িদিছল আৰু ধম িবষেয় আেলাচনা কিৰিছল। িক
ইমান এখন ডাঙৰ
সা াজ ৰ ৰজা জনৰ কাৰেণ িনেজ ধম চাৰ কৰােটা স ৱপৰ নািছল। গিতেক অেশােক তওঁৰ উ পদ িবষয়া ‘ ােদিশক’, ‘যু ’ আৰু ‘ৰাজুক’ সকলক
তওঁেলাকৰ পাঁচ বছৰীয়া পিৰ মা কালত ধমিবষয়ক পৰামশ িদবৈল আেদশ িদিছল। ইয়াৰ াৰা চৰকাৰী কামৰ লগত ধম চাৰৰ কাম সাঙু িৰ িদয়া
হিছল। সাধাৰণ মানুহৰ মন ধমমুখী কিৰবৈল ‘অেশােক িবিভ
দৱতাৰ সমু ল ৰূপ ণ, গত থকা তওঁেলাকৰ াসাদ, হাতী আিদৰ দশনী’
পািতিছল। তওঁ ধম মহামা নামৰ একে ণীৰ নতু ন িবষয়াৰ সৃি কিৰিছল। এওঁেলাকৰ ধান কাম আিছল জাৰ আধ াি ক উ িতৰ কাৰেণ ল
ৰখা। আৰ. এচ. ি পা ৰ মেত –“ The appointment of Dharma-Mahamatras was an important step, for they were expected to look
after both the material and spiritual needs of the people.” (History of Ancient India)। অেশাকৰ ধম চাৰৰ কাম তওঁৰ ৰাজ ৰ
চািৰসীমাৰ িভতৰেত আৱ নািছল। তওঁ তওঁৰ ৰাজ ৰ দশ যাজনৰ আঁতৰত থকা সীমা অ লেতা ধম চাৰৰ কাৰেণ ব ৱ া হণ কিৰিছল।
িসংহলীয় ঘটনাপ ীত অেশােক িসংহল আৰু সুবণভূ িমৈল ধম চাৰক পেঠাৱাৰ িবশদ িবৱৰণ আেছ। িসংহলৈল যাৱা দলেটাৰ নতৃ
হণ কিৰিছল তওঁৰ
পু মেহ ই (ব তৰ মেত ভােয়ক)। অেশাকৰ পিৰচালনাত িচিৰয়া, ইিজ , মিচডিনয়া, এিপৰাচ আৰু চাইিৰণত ধম চাৰ হিছল। খুব স ৱ এইেবাৰ
ঠাইৈল ধম চাৰৰ কাৰেণ তওঁ তওঁৰ কটকী প য়াইিছল। তওঁ কিছল –‘িযেবাৰ ঠাইৈল মহামিহমাি ত স াটৰ কটকী যাৱা নািছল সইেবাৰ ঠাইৰ
মানুেহও ধমৰ ওপৰত িতি ত স াটৰ আদশ আৰু তওঁৰ ধম িবষয়ক িনেদশ মািন চিলেছ আৰু চিলবও’। স ৱ চীন আৰু
েদশৈল অেশাকৰ মানুহ
যাব পৰা নািছল। অেশাকৰ অনুশাসনত মৗয সা াজ ৰ ভৗেগািলক সীমােৰখাৰ বািহৰত কৰা ধম চাৰৰ কাযক ‘ধমিবজয়’ বুিল আখ া িদয়া হেছ।
ৰাইচ ডিভেদ অেশাকৰ এই িববৃিতক ‘ৰাজকীয় দাি কতা’ বুিল উলাই কিৰেছ। িক
কােনা কােনা পি তৰ মেত বৗ ধমৰ ভাৱ ই দীসকলৰ ধমৰ
ওপৰত পিৰিছল। লগেত বৗ ধমই আিদ খৃ ধমৰ িব াস আৰু চিলত ৰীিতেকা গঢ় িদিছল।
অেশাকৰ বৗ

ধম

চাৰৰ সফলতা

দশৰ িভতৰত অেশােক বৗ ধম চাৰ কৰাত সফল হিছল বুিল ক’ব পািৰ। কাৰণ বিদক যুগৰ চািৰটা
ণীৰ উপিৰও সমাজৰ পিৰৱতনৰ লেগ
লেগ আৰু ব ত
ণী যেন – গৃহপিত, বিণক,
ী আিদ
ণীৰ উ ৱ হিছল। এই
ণীেবাৰ সৃি
হাৱাৰ ফলত
ণী সংঘােতা আৰ
হিছল। সই
ত অেশােক বৗ ধম চাৰ কিৰ দশৰ সংহিত ৰ া কিৰব পািৰিছল। কাৰণ অেশাকৰ ‘ধ ’ আিছল মানৱতা সূত। ই কইটামান নীিতৰ সমি
িয নীিত পালন কিৰেলই সমাজত শাি -স ীিত, সংহিত ৰ া পিৰব বুিল ভৱা হিছল। মানৱতা সূত অেশাকৰ ‘ধ ’ই সকেলােৰ মনত ভাৱ
পলাইিছল। ই আিছল সকেলা ধমেৰ সাৰমম। গিতেক অেশাকৰ ধমৰ এটা ব ৱহািৰক িদশ আিছল। এগৰাকী বুৰ ীিবেদ কাৱাৰ দেৰ অেশােক সমাজখন
ঐক ব কিৰ ৰািখবৰ কাৰেণ বৗ ধমক ত গতভােৱ ব ৱহাৰ কিৰিছল। িক
িবেদশত বৗ ধম চাৰৰ
ত অেশােক সফলতা লাভ কিৰব
পািৰিছল ন নাই সই িবষেয় মতিবেৰাধ আেছ। িচিৰয়া, ব াকি য়া আৰু িসংহলৰ বািহেৰ অন ঠাইত অেশাকৰ ধম চাৰকসকেল িসমান সফলতা লাভ
কিৰব পৰা নািছল বুিল কােনােৱ মত কাশ কেৰ। অেশাকৰ পু মেহ আৰু কন া সংঘিম াৰ য ত িসংহলৰ ৰজা িতষ আৰু িসংহলবাসীেয় বৗ ধম
হণ কিৰিছল। কােনা কােনা ঐিতহািসকৰ মেত ীকসকলৰ মাজত বৗ ধম চাৰ কৰােতা স ৱ হাৱা নািছল।কাৰণ ীকসকল আিছল বৰ আ গব
জািত আৰু সইকাৰেণ তওঁেলােক অইনৰ ধমমত হণ কিৰব বুিল ভািববই নাৱািৰ। িক
খৃ: পূ: ি তীয় শিতকাত িসংহলত এটা বৗ প াপন
কৰাৰ সময়ত আেলকেজি য়াৰ পৰা ি শ হাজাৰ বৗ িভ ু েক যাগদান কিৰিছল আৰু তাৰ অিধকাংশই আিছল ীক। গিতেক ীকসকলক ভাৱাি ত
কৰাত বৗ ধমৰ চাৰকসকল ব থ হিছল বুিল ক’ব নাৱািৰ। ব াকি য়াৰ পৰা অেশাকৰ ধম চাৰকসকল চীন দশৈল গিছল। ড° িপ. . বাগচীৰ
মেত পি ম এিছয়াৰ ইৰাণ অ লেতা বৗ ধম িত া কৰা হিছল। ম া মুলাৰৰ মেত ীক সকলৰ জিৰয়েতই বৗ ধমই খৃ ান ধমক ভাৱাি ত
কিৰিছল। তদুপিৰ নপালৰ তৰাই অ ল, খাটান আিদ িযেবাৰ ঠাইত অেশাকৰ ভাৱ আিছল সইেবাৰ ঠাইত বৗ ধম চাৰ হিছল বুিল ভািববৰ থল
নােহাৱা নহয়।
অেশাকৰ ৰাজ ৰ সীমা
অেশাকৰ িশলািলিপ আৰু
িলিপেবাৰৰ িত াৰ ানৰ পৰা অেশাকৰ ৰাজ ৰ সীমা স েক জনা যায়। “The extent of Asoka’s empire may be
guessed from the distribution of the rock edicts which were engraved along the confines of his territories.” উ েৰ অেশাকৰ সা াজ
িচিৰয়াৰ ি তীয় এি য়কচ িথয়চৰ সা াজ ৰ ওচৰৈলেক িব ৃ ত আিছল আৰু ইয়াৰ িভতৰত চিলউকেচ এিৰ থ যাৱা ৰাজ সমূহ ( এিৰয়া, আৰাকিবয়া,
পৰেপিমেচিদ আৰু গ িচয়া) অ ভু
হিছল। উ ৰ-পি ম ভাৰতৰ ব েতা ঠাইত যেন – চাহবাজগৰহী, মানেচহৰা, ত শীলা, আৰু আফগািন ানত
তওঁৰ অনুশাসন পাৱা গেছ। উ ৰ-পি ম অ লত তওঁৰ ৰাজ ৰ িভতৰত থকা লাকসকল আিছল কাে াজ, গা াৰ আৰু স ৱত: নভক
নভপংি সকল। ‘ৰাজতৰংিগনী’ আৰু িহউেৱন চাঙৰ বণনাত উে খ থকা মেত কা ীৰ অেশাকৰ ৰাজ ৰ অ ভু
আিছল। কালিচ(Kalsi) আৰু ৰুিম
নদীত পাৱা অনুশাসন মেত নপালৰ তৰাই অ ল অেশাকৰ ৰাজ ৰ উ ৰ-পূব সীমা আিছল। কালিচ গাঁৱত পাৱা অেশাকৰ চতু দশ িশলািলিপেয় িহমালয়
ভূ খ ৰ ওপৰত অেশাকৰ িতপি থকাৰ কথা কয়। পূব বংগত অেশাকৰ অনুশাসন পাৱা নাই। িক িহউেৱন চােঙ তা িলিপ (তমলুক, পি মবংগৰ
দি ণ অ লত) আৰু পু বধনত (পূব পািক ানৰ উ ৰ অ লত) তওঁৰ ‘ প’ দিখবৈল পাইিছল। ঢৗউলা আৰু জউগড়ত পাৱা অনুশাসেন পূব
উপ লৈলেক অেশাকৰ সা াজ িব াৰৰ কথা সূচায়। পূব পািক ানৰ বগৰা িজলাত পাৱা মহা ানগড় িশলািলিপৰ পৰা জনা যায় য বংগেদশ মৗয
সা াজ ৰ অ গত আিছল। িহউেৱন চাঙৰ িদনত কামৰূপত অেশাকৰ প দিখবৈল পাৱা নৈগিছল। দি েণ খুব স ৱ তওঁৰ ৰাজ প াৰ নদীৈলেক
িব ৃ ত আিছল। দি েণ অেশাকৰ িতেবশী আিছল চাল, পা , সিতয়পু আৰু কৰলসকল। গিতেক এইেটা ধিৰ ল’ব পািৰ য এই অ ল বাদ িদ
দি ণৰ বাকী অ ল অেশাকৰ অধীনত আিছল। ীক সূ ৰ পৰা জনা যায় য পি মিদশত উ ৰ-পি ম সীমা
েদশ পাৰ হ িহ েু কাশ পবতৈলেক
অেশাকৰ সা াজ িব ৃ ত আিছল। জানালাবাদ (আফগািন ান) আৰু গা াৰৰ ত শীলাত অেশাকৰ িশলািলিপ পাৱা গেছ। পি মৰ অনুশাসনিবলাকত
ৰাি ক, ভাজ, অ , পিৰষদ সকলৰ উে খ পাৱা যায়। সাপাৰাত পাৱা অনুশাসনৰ পৰা এইেটা মািণত হয় য তওঁৰ ৰাজ পি ম উপ লৈলেক
িব ৃ ত আিছল। গিতেক সুদৰ
ূ দি ণ আৰু পূব িপেন কামৰূপ আৰু আফগািন ান আৰু বলুিচ ানৰ বািহেৰ গােটই ভাৰতবষ অেশাকৰ সা াজ ৰ অধীনত
আিছল। “Asoka empire brought about that political and cultural unity which is the dream of modern India. Symbolised by her emblem
of the capital of an Asoka Pillar.”
জা আৰু প ৰ কাৰেণ িহতকৰ কাম

জা আৰু প ৰ কাৰেণ অেশােক কৰা িহতকৰ কামিখিন তওঁৰ ধম স েক থকা ধাৰণাৰ এটা অংগ আিছল। অেশােক কেছ –“ গােটই পৃিথৱীৰ িহত
সাধন কৰাতৈক ডাঙৰ কাম এেকা নাই আৰু মই িযকণ কিৰেছা সইয়া এই বােবই কিৰেছা যােত জীৱ জ ৰ ওচৰত থকা মাৰ ঋণ পিৰেশাধ কিৰব
পােৰাঁ। যােত মই িসহঁ তৰ এই জীৱন সুখী কিৰব পােৰা আৰু িসহঁ েত যােত মৃতু ৰ িপছত গগামী হ’ব পােৰ”। অেশােক বাটৰ কাষত গছ, বটগছ আিদ
মানুহ আৰু জ ক ছাঁ িদবৰ কাৰেণ ৰুই িদিছল। আমগছৰ বািগচা কিৰিছল আৰু িত আঠ
াশৰ আঁতেৰ আঁতেৰ ঁ ৱা খ াই িদিছল। মানুহ আৰু
জ ৰ িচিক সাৰ কাৰেণও ব ৱ া হণ কিৰিছল – “য’ত মানুহ আৰু জ ৰ কাৰেণ উপকাৰী ঔষধৰ গছ পাৱা নৈগিছল সই ঠাইত বািহৰৰ পৰা
িবচািৰ আিন তেন গছ ৰাৱা হিছল, ফল মূল য’ত পাৱা নৈগিছল তেন ঠাইত ফলমূলৰ গছ আমদািন কৰা হিছল। াণী হত া আৰু ানীৰ অংগ ত
তওঁ িনিষ কিৰ িদিছল। তওঁ িনজৰ খাদ ও িনয় ণ কিৰিছল। ি পদী আৰু চতু দী জ , চৰাই িচিৰকিত আৰু জলচৰ াণীেকা িবিভ ধৰেণেৰ
উপকাৰ কিৰিছল। অেশােক এেন ধৰণৰ জনিহতকৰ ব ৱ াসমূহ কৱল য মৗয সা াজ ৰ িভতৰতেহ লিছল এেন নহয়। ওচৰ চু বুৰীয়া ীক
ৰাজ সমূহেতা এই ব ৱ াসমূহ লাৱা হিছল।
অেশাকৰ শাসন ব ব া
িকছু মান
ত অেশাকৰ শাসন ব ব া চ
মৗযৰ শাসন ব ৱ াতৈক পৃথক আিছল। অৱেশ অেশাকৰ শাসেনা চ
ৰ শাসনৰ দেৰ ক ীভূ ত
আিছল আৰু ক ীয় শাসন ব ব া
ত চ
মৗযৰ শাসনৰ লগত িবেশষ অিমল নািছল। ােদিশক শাসন ব ব াৰ
তেহ অেশােক কইটামান
নতু ন আিনিছল। তওঁ িকছু মান িবষয়াৰ সৃি কিৰিছল। কাৰণ অেশােক চৰকাৰৰ সেত ানীয় ৰাইজৰ এটা সংেযাগ াপন কিৰবৈল য কিৰিছল।
শাসনৰ সুিবধােথ সা াজ খন পাঁচখন েদশত িবভ
কিৰিছল। ৰু পূণ েদশত যুবৰাজসকলক শাসনকতা িহচােপ িনযুি
িদিছল। অবেশ সৗৰা ত
যৱনৰাজ তু সাসফকক শাসনকতা িহচােপ িনযুি িদিছল। মগধ অেশােক িনেজ শাসন কিৰিছল। েদশৰ শাসন ব ব াত তওঁ এেকধৰণৰ দ িবিধ আৰু
শাসিনক ব ৱ া ৱতন কিৰিছল। তওঁৰ উে শ আিছল শাসিনক ঐক
াপন কৰা। তওঁ ফৗজদাৰী আইন সং াৰ আৰু আইনৰ িবিধিবলাক যােত
সফলভােৱ পালন কৰা হয় সইিবষেয় চ িদবৈল ‘নগৰ ব বহািৰক’ আৰু ‘মহামা ’ সকলক িনেদশ িদিছল। কােনা দাষীৰ াণদ হ’ ল দাষীক াণদ
িদয়াৰ আগেত িতিনিদন সময় িদয়াৰ িনয়ম কিৰিছল। তওঁ তওঁৰ িসংহাসনত উঠা িদনেটা বছিৰ পালন কিৰিছল আৰু সইিদনা কাৰাগাৰত ব ী হ
থকা ব ীসকলক মুি িদিছল। এইদেৰ অেশােক ফৗজদাৰী আইনক মানিৱক ণস
কিৰবৈল য কিৰিছল। অেশােক ােদিশক শাসন িবভাগত চ
িদবৈল সৃি কৰা অন ান িবষয়াসকল আিছল ‘ ােদিশক’, ‘ৰাজুক’, ‘যু ’, ‘নগৰ ব ৱহািৰক’, ‘ধম মহামা ’, ‘ িতেবদক’, ‘ ী অধ ’, ‘অ মহামা ’, ‘ জভূ িমক’ ইত ািদ। ‘ ােদিশক’ সকলৰ দািয় স েক স কভােৱ জনা নাযায়। ‘ৰাজুক’ সকল থেম যিদও মা ৰ জৰীপ কৰা কামত
িনেয়াগ কিৰিছল িপছৈল এওঁেলাকৰ পদৰ উ িত সাধন কিৰ অেশােক এওঁেলাকক িজলাৰ সবময় শাসনকতা পািতিছল। ‘যু ’ সকল চৰকাৰী স ি ৰ
দািয় ত আিছল। ‘নগৰ ব ৱহািৰক’ সকল দ াধীশ আিছল। ‘ধম মহামা ’ সকলৰ কাম আিছল জনসাধাৰণৰ মাজত ধম চাৰ কৰা আৰু জাৰ
কািয়ক, মানিসক, নিতক উ িত সাধনৰ কাৰেণ ব ৱ া হণ কৰা। অেশাকৰ সকেলােবাৰ শাসন সং াৰ কাযকৰী কৰাৰ
ত মহামা সকেল চ
িদব। ‘ িতেবদক’ সকেল ৰু পূণ কথািবলাক যথাসময়ত ৰজাক অৱগত কিৰব লািগব। নাৰীৰ মাজত ধম চাৰ আৰু নাৰীক ধম মংগল কামত
উ সাহ যােগাৱাৰ দািয় অপণ কৰা হিছল ‘ ী অধ ’ৰ ওপৰত। সীমা অ ল আৰু জনকল াণমূলক কাম কৰাৰ দািয় ন
আিছল ‘অ মহামা ’
সকলৰ ওপৰত। ‘ জভূ িমক’ সকল গাশালা আৰু গৰু চৰা পথাৰৰ অিধকতা। িক অেশাকৰ শাসন ব ৱ াৰ আটাইতৈক ডাঙৰ মন কিৰবলগীয়া কথা
হ’ল য তওঁৰ শাসন ব ৱ া িকছু মান নীিত বাধৰ াৰা পিৰচািলত হিছল। জাৰ িত তওঁৰ এটা কতব েবাধ আিছল আৰু তওঁ জাৰ ওচৰত ঋণ
বুিল িবেবচনা কিৰিছল। এই ঋণ তওঁ পিৰেশাধ কিৰব িবচািৰেছ জা িহতকৰ িকছু মান কামৰ মােজিদ। ষ িশলািলিপত অেশােক কেছ – “ মই সকেলা
ঠাইেত সকেলা সময়েত জনতাৰ কাম কিৰবৈল
ত। জনগণৰ ওচৰত মাৰ িয ঋণ আেছ সই ঋণ এেনদেৰ কাম কিৰেয়ই মই পিৰেশাধ কিৰব
িবচােৰা”। জনগণৰ সুখ-দুখৰ িবষেয় জনােটা আৰু সইেবাৰ িনজ চ ৰ চাৱােটা তওঁ এটা কতব বুিল িবেবচনা কিৰিছল। তদুপিৰ অেশােক জাৰ িত
থকা তওঁৰ কতব ৰ কথা অ ম িশলািলিপৰ জিৰয়েত চাৰ কিৰেছ আৰু তওঁ িক ব ৱ া হণ কিৰব খুিজেছ সই িবষেয় জনসভাত জাক জনাই
িদবৈল কমচাৰী সকলক িনেদশ িদেছ। তওঁ যন জাৰ সেত এটা চু ি ত উপনীত হ’ব িবচািৰেছ। ৰজাৰ কতব িবলাক জনতাক অৱগত কৰাই তওঁ
জাক তওঁেলাকৰ অিধকাৰ স েক সেচতন কিৰ তু িলিছল। িত িতিনবছৰ বা পাঁচবছৰৰ মূেৰ মূেৰ মহামা , ৰাজুক আিদ কমচাৰীসকলক জাৰ সেত
সংেযাগ াপন কৰাৰ উে শ েৰ ৰাজ দি ণ কিৰবৈল অেশােক িদয়া িনেদশেটা তওঁৰ শাসনব ৱ াৰ এটা শি শালী
। অেশাকৰ ৰাজ কালত ভাৰতীয়
লিলত কলাৰ িবেশষ উ িত হিছল। াপত আৰু ভা য িশ ৰ িত তওঁৰ অৱদানৰ িভতৰত ৰাজ াসাদ, ‘ প’ আৰু ‘িবহাৰ’, পাহাৰৰ িশল কা
তয়াৰ কৰা হা আৰু একক িশলা ই ধান। চীনা পিৰ জক ফািহয়ােন অেশাকৰ ৰাজ াসাদ দিখ ি ত হিছল। তেখেত িলিখিছল – “ ভৗিতক
িতি য়াৰ াৰােহ যিনবা দ’ ম দ’ ম িশল পেলাৱা হিছল, দৱাল আৰু তাৰণ সজা হিছল, সুৰিু চপূণভােৱ খাদাই কাম আৰু ভা য খিচত কৰা
হিছল, কাৰণ এইেবাৰ কাম পৃিথৱীৰ কােনা মানুহৰ পে স ৱ নহয়”। বাদ মেত অেশােক গােটই ভাৰতবষত ৮৪,০০০ খন নগৰত ৮৪,০০০ ‘ প’
বা ‘িবহাৰ’ সেজাৱাইিছল। এই িবহাৰেবাৰত বু ৰ
ৃিতিচ সযে ৰখা হিছল। বৰাবৰ আৰু নাগাজুনী পবতৰ িশলত কটা হাৰ িমিহ দৱালেবাৰ
শতা ী জুিৰ িচ িচকাই আিছল। একক িশলৰ
েবাৰ সৗ য আৰু কািৰকৰী িদশৰ পৰা
অৱদান আিছল। এইেবােৰ অেশাকৰ ৰাজ কালৰ
অিভযাি ক িনপুনতাৰ কথা ঘাষণা কেৰ। সাৰনাথৰ অেশাক ৰ কথা িভনেচ ি েথ এেনদেৰ কেছ –‘ প মূিত ভা ৰৰ এই সু ৰ সৃি ৰ সমতু ল বা
ইয়াতৈক ভাল গাঁথিন কােনা দশেত িবচািৰ পাৱা নাযায়। ইয়াত বা ৱ িতৰূপৰ লগত আদশনীয় গা ীয কৃ তকাযতােৰ স
কৰাৈহেছ আৰু সকেলা
েত কামেবাৰ িনখুত
ঁ
তােৰ স
কৰা হেছ’। াপত িশ ীসকেল একক িশলা ৰ কাম কেৰােত িশলেবাৰ ইফাল িসফাল কিৰবলগীয়া হিছল।
তথািপেতা
সমূহৰ সৗ য িবন
হাৱা নািছল। অিভযাি ক িশ িনপুনতাৰ আন এটা উে খেযাগ িনদশন হ’ল জুনাগড়ৰ ওচৰত চ
ই িনমাণ
কৰা জলাধাৰেটাৰ(Reservoir) পুনৰ িনমাণ। অেশাকৰ ৰাজ কালত নলা, জলাধাৰ খাি
ইয়াক সুসি ত কৰা হিছল আৰু বািহৰৰ পৰা যােত বয়া
ব আিহ সামাব নাৱােৰ তাৰ ব ৱ া লাৱা হিছল।
অেশাকৰ িশলািলিপসমূহ
অেশাকৰ িশলািলিপসমূহ িতিন ভাগত ভাগ কিৰব পািৰ –
(১) পবতৰ গাত খাদাই কৰা িলিপ ।
(২)
(৩)

িলিপ ।
হাৰ গাত খাদাই কৰা িলিপ ।

অিধকাংশ িশলািলিপ পািল ভাষাত ৰিচত। উ ৰ-পি মৰ িকছু মান িশলািলিপ আৰমাইক িলিপত িলখা হিছল। অেশােক উ ৰ-পি মৰ যৱনসকলৰ
কাৰেণই আৰমাইক িলিপ ব ৱহাৰ কিৰিছল। কােনা কােনা ঐিতহািসেক কব খােজ য িশলািলিপৰ জিৰয়েত চৰকাৰী িনেদশ আৰু সংবাদ চাৰ কৰা
কথােটা অেশােক পাৰস স াট দাৰায়ুসৰ পৰা লিছল। অৱেশ এটা পাথক আিছল। দাৰায়ুসৰ িশলািলিপত কাশ পাইিছল এজন মদম ৰজাৰ অহং
ভাৱৰ কাশ। অেশাকৰ িশলািলিপত কাশ পাইিছল অেশাকৰ দয়া আৰু কৰুণাৰ ভাৱ। অেশাকৰ িশলািলিপ িবলাকৰ পৰা কিলংগ যু ৰ িবৱৰণ, কিলংগ
যু ৰ িপছত তওঁৰ মনৰ িতি য়া আৰু বৗ ধম হণ, বৗ ধমৰ সংহিত ৰ া আৰু চাৰ, তওঁৰ ধম নীিত, ধম চাৰ, শাসন সং াৰ, বেদিশক
ঁ ৰিত হ আেছ।
স ক, ভাৰতৰ সাধাৰণ অৱ া ইত ািদ কথা জনা যায়। অেশাকৰ ১ ৰ পৰা ১৪ লেক
ৰ িলিপিবলাক ভাৰতৰ িবিভ ঠাইত িসচ
ইয়াৰ উপিৰও তওঁ কিলংগবাসী সকলৰ কাৰেণ দুখন িলিপ ৰচনা কিৰিছল। ইয়াৰ নাম হ’ল ত কিলংগ িলিপ। ইয়াত কিলংগ কেনদেৰ শাসন কৰা
হ’ব সই কথা িলখা আিছল। তদুপিৰ অেশাকৰ বাৰখন অ ধান িশলািলিপ আিছল। এইেবাৰ সৰু সৰু আকৃ িতৰ পাথৰৰ ফলকত খািদত কৰা হিছল।
অেশাকৰ
িলিপৰ সংখ া আিছল সাতখন। বৰাবৰ হা, কা াহাৰ আৰু লাঘমান নামৰ ঠাইত অেশাকৰ হািলিপ পাৱা গেছ।
অেশাকৰ িলিপসমূহৰ ঐিতহািসক

ৰু

অেশাকৰ িলিপসমূহ অিত িব াসেযাগ আৰু িনভৰশীল আিছল। এই িলিপেবাৰত অেশাকৰ জীৱন, তওঁৰ সা াজ ৰ িব াৰ, শাসিনক ব ৱ া, অেশাকৰ
ধম, তওঁৰ ব ি গত জীৱন আৰু চিৰ স েক সকেলােবাৰ কথা উে খ আেছ। মুঠেত অেশাকৰ শাসনকালৰ সকেলােবাৰ কথাই তওঁৰ িলিপেবাৰৰ পৰা
জনা যায়। অেশাকৰ ধমেনা িক আিছল সই িবষেয়ও িলিপেবাৰৰ পৰা জনা যায়। িলিপত উে খ থকা মেত অেশাক আিছল বৗ ধমৰ অনুগামী। কিলংগ
যু ৰ িপছত তওঁ বৗ ধম হণ কিৰিছল। অেশােক তওঁৰ ধম চাৰ কিৰবৈল িক ব ব া লিছল সই কথাও িলিপত উে খ আেছ। িক অেশাক
বৗ হ’ লও ধমসিহ ু আিছল আৰু বলপূবকভােব অইনক বৗ ধমৈল ৰূপা িৰত কৰা নািছল। তওঁ িব ক এেন এটা ধম িদিছল, িযেটাত সকেলা ধমেৰ
মূলম েবাৰ সামাই আিছল। অেশােক মানুহৰ নিতক চিৰ ৰ উ কষ সাধনত ৰু আেৰাপ কিৰিছল আৰু সই কাৰেণ
িবলাকত তওঁ বাণীেবাৰ
খািদত কিৰিছল। তেনদেৰ অেশােক তওঁৰ ধম দশৰ িভতেৰ বািহেৰ চাৰ আৰু জনি য় কিৰ তালাত সফল হিছল। অেশাকৰ িলিপসমূহত মূলত:
যিদও ধমৰ বাণীিবলােকই খািদত কৰা আিছল তথািপ িলিপসমূহৰ পৰা অেশাকৰ ৰাজ ৰ সীমা স েকও িকছু কথা জনা যায়। িযেবাৰ েদশত অেশাকৰ
িলিপেবাৰ পাৱা গিছল সইেবাৰ েদেশই অেশাকৰ ৰাজ ৰ িভতৰত আিছল। উদাহৰণ ৰূেপ অেশাকৰ িলিপ ৰূিম ী আৰু িনগিলভাত পাৱা গিছল। এই
দুেয়াখন ঠাই নপালত। ইয়াৰ পৰা এইেটা ধাৰণা কিৰব পািৰ য অেশাকৰ সা াজ নপালৈলেক িব ািৰত আিছল। সীমা ত পাৱা িলিপৰ পৰা এইেটা
ঠাৱৰ কিৰব পািৰ য অেশাকৰ সা াজ দি েণ মহী ৰৈল, পি েম আৰৱ সাগৰৈল, পূেব উিৰষ া আৰু পূব বংগৈল আৰু উ েৰ পেছাৱাৰৈলেক িব ৃ ত
আিছল। ি থৰ মেত তওঁৰ ৰাজ খাটানৈলেক িব ৃ ত আিছল। অেশাকৰ িলিপেবাৰৰ পৰা অেশাকৰ শাসনব ৱ াৰ কথাও জািনব পৰা যায়। অেশােক
শাসনৰ
ত িকছু মান পিৰৱতন সাধন কিৰিছল। তওঁ ধম, নীিতশা আৰু নিতক আদশক তওঁৰ শাসনৰ ভ
কিৰিছল। তওঁ আিল-পদুিল
ব াইিছল, গছ-গছিন ৰাৱাইিছল, ৰা াৰ দুেয়াকােষ ঁ ৱা খ াইিছল আৰু প প ী আৰু মানুহৰ কাৰেণ িচিক সালয় িনমাণ কেৰাৱাইিছল।এইেবাৰ কথা
অেশাকৰ িলিপৰ পৰা জনা যায়। উদাহৰণ ৰূেপ Rock pillar Edict (IV)-ত উে খ আেছ য অেশােক জাক িযেকােনা মু তেত িযেকােনা ধৰণৰ সহায়
কিৰব পৰাৈক সাজু হ থািকবৈল তওঁৰ িবষয়াসকলক িনেদশ িদিছল। িলিপেবাৰৰ পৰা আৰু জনা যায় য ধম চাৰৰ কাৰেণ অেশােক ধম মহামা
নামৰ এক
ণীৰ িবষয়া সৃি কিৰিছল। িয কােনা স দায়ৰ লােকই ধম মহামা হ’ব পািৰিছল। অেশাকৰ িলিপেবাৰৰ পৰা অেশাকৰ চিৰ ৰ িবষেয়ও
জািনব পািৰ। িলিপেবাৰৰ পৰা জনা যায় য অেশােক ব ি গত সুখৰ কাৰেণ িচ া নকিৰ সদায় জাৰ সুখৰ কাৰেণ িচ া কিৰিছল। কিলংগ যু ৰ
িপছৰ পৰা অেশাকৰ মনৰ পিৰৱতন হিছল আৰু জীৱৰ িত সহানুভূিতশীল হ পিৰিছল। ি ীজয়ৰ ঠাইত তওঁ ধম িবজয়ৰ নীিত ঘাষণা কিৰিছল।
কিলংগ যু ৰ িপছত তওঁ িহংসাৰ পথ পিৰহাৰ কিৰ সত আৰু অিহংসাৰ পথ লিছল। ৰজাৰ কতব েনা িক সইিবষেয় তওঁ নতু নৈক ব াখ া কিৰিছল।
কৗটল ৰ অথশা ত থকা ৰজাৰ কতব ৰ সূ তওঁ খ ন কিৰিছল আৰু কিছল য ৰজাই জাক িপতৃ েয় পু ক পালন কৰাৰ দেৰ পালন কিৰব লােগ –
“All men are my children and just as I desire for my children that they may enjoy every kind of prosperity and happiness both in
this world and next, so also do I desire for all men.” ওচৰ চু বুৰীয়া ৰা েবাৰৰ সেত অেশাকৰ স
কেন ধৰণৰ আিছল সইিবষেয়ও
িলিপেবাৰৰ পৰা জনা যায়। িচিৰয়া, ইিজ , চীন আিদৰ সেত তওঁৰ সু স ক আিছল। তওঁ বৗ ধম চাৰ কিৰবৈল িবেদশৈল ধম চাৰক
প য়াইিছল। অেশাকৰ িলিপেবাৰ িশলত,
ত আৰু হাৰ দুৱাৰ মুখত কটা হিছল। এওঁ আিছল িনপুন িশ ী। গিতেক িলিপেবাৰৰ পৰা অেশাকৰ িদনৰ
আটৰ উ িতৰ িবষেয়ও জািনব পািৰ। এই িলিপেবাৰ াকৃ ত ভাষাত িলখা হিছল। ইয়াৰ ফলত াকৃ ত ভাষাৰ লগেত িশ ােৰা চলন হিছল। মুঠেত
অেশাকৰ িলিপেবাৰ আিছল তওঁৰ শাসনকালৰ িনভৰেযাগ তথ । ম অনুসিৰ V.A. Smith এ অেশাকৰ িলিপসমূহ আেঠাটা পযায়ত ভাগ কিৰেছ। সই
কইটা হ’ল –
(১) Two Minor Rock Edicts – ইয়াৰ পৰা অেশাকৰ ব ি গত জীৱন আৰু
ৰাজ ানৰ ( বৰা ) আৰু মধ েদশৰ জ লপুৰত এই িলিপ পাৱা গেছ।

নিতকতাৰ আচৰণ িবিধ স

(২) Bhabru Rock Edict – বৰা -ত এই িশলািলিপ পাৱা গেছ। ইয়াত অেশাক য বৗ ধমৰ এজন ভ
বৗ স াসীসকলৰ িত নীিত-িনেদশনা িদয়া আেছ।

েক জািনব পািৰ। িবহাৰ(চাহবাজ),
আিছল সই কথা উে খ আেছ। ইয়াত

(৩) Fourteen Rock Edicts – অেশাকৰ ধম আৰু শাসনৰ িবষেয় এই িশলািলিপ সমূহৰ পৰা জনা যায়। িবেশষৈক ইয়াত অেশাকৰ নীিতশা িবষয়ক
নীিত আৰু ৰাজৈনিতক নীিতৰ কথা িলখা আেছ। এই িশলািলিপসমূহৰ সময় ী: পূ: ২৫৭ আৰু ২৫৬ ৰ িভতৰত িনণয় কৰা হেছ। এই িলিপসমূহ সীমা
অ লত যেন – চাহবাজগা ( পেছাৱাৰ িজলা), মানেচৰা (হাজাৰা িজলা), কলিচ ( দৰাডু ন িজলা), িগৰনাৰ (জুনাগড় িজলা), সাপাৰা (থানা
িজলা), টৗিল (পুৰী িজলা), জানগড় (গ াম িজলা) আৰু ইৰা- ৰিহ (কৰনাল িজলা) ত পাৱা গিছল। ৰজাৰ আদশ, নিতকতাৰ আচৰণ িবিধ,
অিহংসা অেশাকৰ ধম, আ িনয় ণ, অেশাকৰ তীথযা া, জনিহতকৰ কাম, ধম সিহ ু তা আৰু কিলংগ যু ৰ িবৱৰণ আিদ আিছল এই িলিপসমূহৰ
িবষয়ব ।
(৪) Kalling Rock Edict –ইয়াত কিলংগৰ শাসনীয় ব ব াৰ কথা িলিপব
িশলািলিপ পাৱা গেছ। ইয়াৰ সময় আিছল ী:পূ: ২৫৬।

কৰা আেছ। কিলংগৰ (উিৰষ া) টৗলী আৰু জৗগড়া নামৰ ঠাইত এই

(৫) Cave Inscriptions – এই িলিপ িতিনখনৰ পৰা অেশাকৰ ধম সিহ ু তাৰ িবষেয় জনা যায়। এই িলিপ
পাৱা গিছল।

কইখন গয়াৰ ওচৰৰ বৰাবৰ পবতত

(৬) Terai Pillar Inscriptions – ইয়াত অেশাকৰ ধম যা াৰ কথা উে খ আেছ। নপালৰ
গেছ।

ৰাই অ লৰ ৰুিমণেদই আৰু িনগিলভাত এই িলিপ পাৱা

(৭) Seven Pillar Inscriptions – এই
কইটা ী:পূ: ২৪২ ত িনমাণ কৰা হিছল বুিল কাৱা হেছ। এই িলিপৰ পৰা জাৰ ভালৰ কাৰেণ
অেশােক িক ব ব া লিছল আৰু ধম চাৰৰ কাৰেণ িক ব ব া লিছল সই িবষেয় জনা যায়। টাপাৰা (িদ ী), িমৰাট (িদ ী), কৗশ ী
(এলাহাবাদ), ৰামপুৰ (চামপৰন), লৗিৰয়া (আৰাৰাজ) আৰু লৗিৰয়া (ন গড়) আিদ ঠাইত এই
িলিপ পাৱা গিছল।
(৮) Four Minor Pillar Edict – এই চািৰখন
িলিপৰ দুখন সাি আৰু সাৰনাথত আৰু বাকী দুখন য়াগত পাৱা গেছ। এই িলিপেকইখনৰ পৰা
বৗ ধম পি তসকলৰ মাজত থকা মতেভদ আঁতৰ কিৰবৈল িক ব ৱ া লিছল সই িবষেয় উে খ আেছ। ী:পূ: ২৪২ ৰ পৰা ী:পূ: ২৩২ ৰ িভতৰত
এই িলিপৰ সময় িনণয় কৰা হেছ।
অেশাকৰ কৃ িত

(The achievements of Asoka) বা অেশাকৰ মূল ায়ন (Estimate of Asoka):

অেশাক আিছল দৱতাসকলৰ ি য় – দৱানাম ি য় আৰু ি য়দশ – দখাত সু ৰ। তওঁ কৱল ভাৰতৰ ইিতহাসেত নহয় িব ৰ ইিতহাসেতই উ ল
ন
িহচােপ আিজও জীিৱত। তওঁ গঢ় িদয়া মৗয সা াজ ৰ পতন হিছল িক অেশাক িব ৰ মানুহৰ মানসপটত আিজও জীয়াই আেছ। এইছ. িজ.
ওেৱলেচ স ক ভােবই অেশাকক ইিতহাসৰ অসংখ ৰজাসকলৰ িভতৰত উ ল ন
বুিল অিভিহত কিৰেছ। অেশাকৰ ধান কৃ িত আিছল তওঁৰ
িশলািলিপসমূহ। ৰাজ শাসন নীিত কাযকৰী কৰাৰ উে শ েৰ , দশ শাসনৰ নীিতক জাক অৱগত কৰাৰ উে েশ েৰ িশলািলিপৰ ব াপক ব ৱহাৰ ভাৰতৰ
কােনা জনা স ােটই কৰা নািছল। িশলািলিপ সমূহত িতফলন হিছল জাৰ িত থকা অেশাকৰ দায়ব তাৰ ধাৰণা। আিদ জীৱনত অেশাক ৰ িপপাসু
ভাতৃ হ া আিছল বুিল কাৱা হয়। িক
সইষাৰ কথাৰ সত তা দৃঢ় নহয়। ধমােশাক অেশাক ঐিতহািসক ব ি । িক
চ ােশাক অেশাক আিছল
িকংবদ ীৰ অেশাক। িকংবদ ীক ইিতহাস বুিল ধিৰব নাৱািৰ। অেশাকক ভাতৃ হ া বা ৰ েলালুপ বুিল কাৱাৰ কােনা িভি নাই। কাৰণ অেশাকৰ
ভােয়ক িতষ অেশাকৰ ৰাজ ৰ ব িদন িপছৈলেক জীয়াই আিছল। তদুপিৰ চতু থ আৰু প ম িশলািলিপত আ ীয়সকলৰ ওপৰত িন ু ৰ আচৰণ কৰাক
তওঁ িন া কিৰেছ। যা া আৰু শাসক িহচােপ তওঁ সমােন িনপুন আিছল। কিলংগৰ িনিচনা এখন পৰা মী আৰু শি শালী ৰাজ তওঁ এবছৰৰ
িভতৰেত পৰা কিৰব পািৰিছল। মনকিৰবলগীয়া কথা য কিলংগৰ ৰণাংগনত তওঁ কিলংগ, চাল আৰু পা ৰ িমিলত শি ক পৰািজত কিৰিছল। চাল
আৰু পা ই কিলংগক সহায় কিৰিছল। তাৰ াৰা তওঁ মৗয সা াজ ৰ সংহিত বৃি কিৰিছল। আৰ. এছ. ি পা ৰ মেত কিলংগ যু অেশাকৰ
শাসনকালৰ এটা উে খেযাগ ঘটনা। শাসননীিতৰ
ত অেশাকৰ িচ া ধাৰা আিছল স ূণ ব ৱহািৰক। তওঁ উপলি কিৰিছল য ক ীভূ ত শাসন
ব ব া এটা বিত থািকবৈল হ’ ল জাৰ সহেযািগতাৰ েয়াজন। সইকাৰেণ তওঁ ‘ৰাজুক’, ‘ধম মহামা ’ আিদ পদ সৃি কিৰ জাৰ সেত গভীৰ
সংেযাগ ৰ া কৰাৰ ব ব া কিৰিছল। তওঁৰ ধম চাৰৰ অ ৰালেতা এেন এটা িচ াই আিছল। কাৰণ তওঁৰ ধম আিছল িকছু মান আচৰণ িবিধেহ। সই
আচৰণ িবিধৰ জিৰয়েত তওঁ ব ি জীৱন আৰু সমাজ জীৱন পিৰ
কিৰব িবচািৰিছল। সা াজ বা দশ এখন িতি থািকবৈল হ’ ল দুেয়াটা কথােৰ
অিত েয়াজন। অেশাকৰ ধম নীিতৰ মূল নীিত আিছল সিহ ু তা। ৰাজৈনিতক, সামািজক, ধম য় সকেলা
েত সিহ ু তা থািকেল কােনা সংঘাত নহয়।
সংঘাত নাথািকেলই সা াজ বা দশৰ ভ
সুদঢ়ৃ হয়। সইকাৰেণ অেশােক িবেশষৈক ধমৰ
ত এটা উদাৰ নীিত হণ কিৰিছল। Dr. H.C.
Roychoudhury ৰ ভাষাত – “Asoka had the energy of Chandragupta, the versatility of Samudragupta and the catholicity of Akbar.”
অেশাক আিছল ধম য় সংকীণতাৰ উ ত। তওঁ মানৱ ধমক
আসন িদিছল।কিলংগ যু ৰ িপছত অেশােক বৗ ধম হণ কিৰিছল। অেশাকৰ বৗ
ধম হণ এটা তা পযপূণ ঘটনা। কাৰণ অেশাক নােহাৱা হ’ ল বৗ ধম কৱল ভাৰতেৰই ধম হ থািকেলেহঁ েতন। িক অেশােক এটা ানীয় ধমক
িব ধমৈল ৰূপা িৰত কিৰেল। দশৰ িভতেৰ বািহেৰ তওঁ বৗ ধম চাৰ কিৰিছল। দশৰ িভতৰত বৗ ধমৰ বাণী িনেজও চাৰ কিৰিছল – “For it
must be set largely to his credit that even today more than two thousand years after his death, one third of the people of the
world follow the teachings of Buddha”. অেশাকৰ বৗ ধম চােৰ পৃিথৱ পৰা িহংসা আঁতৰ কিৰব পািৰিছল ন নাই সইেটা বেলগ কথা। সেয়
হ’ লও এইছ. িজ. ওেৱলেচ কাৱা কথাষাৰৰ সত তা নােহাৱা নহয়। এইছ. িজ. ওেৱলেচ কেছ – “His reign of eight and twenty years was one
of the brightest interlude in the troubled history of mankind.” অেশাকৰ আটাইতৈক ডাঙৰ কৃ িত আিছল য তওঁ এখন কল াণকামী ৰা ৰ
সূচনা কিৰিছল। সইকাৰেণ স ৱ তওঁ এইছ. িজ. ওেৱলেচ ক’বৰ দেৰ ‘ভলগাৰ পৰা জাপানৈলেক ৰণীয়’। কল াণকামী ৰা ৰ পিৰক নাৰ অংগ তওঁ
উ কমচাৰীবৃ ক ‘অনুস ান’ বৃি কিৰবৈল কিছল। আৰ. িচ. মজুমদােৰ কেছ – “No figure in ancient Indian history is more familiar to us,
and none leaves amore abiding impression of a towering personality, than this immortal son of Bindusara.” (Ancient Indian History)
অেশাক যুেগ যুেগ
ৰণীয় এই কাৰেণই য তওঁ িনজৰ শি ক ৰাজ জয় বা িনজেক িত া কৰাৰ কামত েয়াগ নকিৰ সকেলােৰ ভালৰ কাৰেণ
িনেয়াগ কিৰিছল। এেন উদাহৰণ ইিতহাসত িবৰল। অৱেশ ভােলমান ঐিতহািসেক অেশাকৰ অিহংস নীিতৰ কাৰেণ মৗয সা াজ ৰ পতন হিছল বুিল ক’ব
খােজ। িক এইষাৰ কথা সত নহয়। এইেটা এটা ধাৰণােহ। অেশাকৰ অিহংস নীিতৰ কাৰেণ মৗয সা াজ ৰ পতন হাৱা বুিল ভবাসকেল ভােব য
দশৰ চািৰসীমাত িবেদশী আ মণৰ ছাঁ ঘনীভূ ত হ অহাৰ সময়ত অেশােক সন বািহনী িনি য় কিৰ ৰািখ সন বািহনীক অলস কিৰ পলাইিছল। এেন
এটা সময়ত ‘ৰণেভৰী’ ‘ধমেভৰী’ ল পিৰণত কৰােটা উিচত হাৱা নািছল। কৃ তেত অেশােক সন বািহনী বগংগ কিৰ িদয়া নািছল। নাইবা দশত িবে াহ
হ’ ল সই িবে াহ দমন নকৰাৈকও থকা নািছল। তদুপিৰ েয়াজন হ’ ল ৰাজ জয়ৰ কথাও অেশােক উে খ কিৰিছল। িক
তওঁ সকেলােক অত াচাৰী
নহ’বৈল কিছল – “That if still, in the face of his exhortation, conquest should yet have its attractions for them, they should be
gentle and mericifu in the pursuit of their plans and never lose sight of true conquest –(Snha & Banerjee).” ইয়াৰ পৰা ধাৰণা কিৰব
পািৰ অেশাক অবা ব অিহংসপ ী নািছল। তদুপিৰ মৗয সা াজ ৰ পতন হিছল অেশাকৰ মৃতু ৰ প াশ বছৰৰ িপছত। ভাৰতীয় লিলত কলাৰ উ িতৰ
কাৰেণ অেশােক িযিখিন কিৰ থ গ’ল সইিখিনৰ কাৰেণও অেশােক এখন িবিশ আসন হণ কিৰ আেছ – “ Asoka’s claim to the remembrance
of posterity rests not merely on his victories of ‘Dhamma’, but also on his achievements in the dormain of art and architecture.”
(History of Ancient India- R.S. Tripathi Page – 175).
অেশাকৰ উ ৰািধকাৰী সকল
অেশাকৰ উ ৰািধকাৰীসকলৰ িবষেয় জািনবৈল িনভৰেযাগ তথ নাই। এই স
মেহ

েক ধাৰাবািহক বংশ তািলকাও নাই।

মেহ
অেশাকৰ পু । ব তৰ মেত মেহ
অেশাকৰ ভােয়কেহ আিছল। অেশাকৰ তী নামৰ আৰু এজন পু ৰ নাম পাৱা যায়। কলহনৰ ৰাজ
তৰংিগনীত অেশাকৰ উ ৰািধকাৰী িহচােপ জেলৗকাৰ নাম আেছ। তওঁ কা ীৰত ৰাজ কিৰিছল। অেশাকৰ পু
নােল স ৱ পাটিলপু ত ৰাজ কিৰিছল
অেশাকৰ মৃতু ৰ িপছত।
দশৰথ
নালৰ মৃতু ৰ িপছত পাটিলপু ৰ িসংহাসনত কােন আেৰাহণ কিৰিছল সই িবষেয় মতিবেৰাধ আেছ। কােনা কােনাৰ মেত স িত আৰু কােনা
কােনাৰ মেত দশৰথ িসংহাসনত আেৰাহণ কিৰিছল। িয িক নহওক ি থৰ মেত ধান মৗয স াটসকলৰ শষ ব ি িহচােপ স িতেকই ভািবব লােগ।
এওঁ জন ধমৰ পৃ েপাষকতা কিৰিছল। এওঁ ভােলমান জন িবহাৰ আৰু মি ৰ িনমাণ কিৰ িদিছল।
শািলসুখ আৰু বৃহ থ
স িত আৰু দশৰথৰ িপছত শািলসুখ িসংহাসনত বেহ। এওঁৰ িদনত ােদিশক শাসনকতা সকেল িবে াহ কেৰ আৰু াধীনতা ঘাষণা কেৰ। এেকবােৰ
শষৰজন ৰজা আিছল বৃহ থ। এওঁৰ িদনেত সনাধ
পুষ িম ই বেলেৰ মৗয িসংহাসন অিধকৰ কিৰ মৗয সা াজ ৰ পতন ঘটায়।
মৗয শাসন ব ব া
মৗয যুগৰ শাসন ব ব াৰ িবষেয় জািনবৈল সাধাৰণেত পাঁচটা স লৰ ওপৰত িনভৰ কিৰবলগীয়া হয়। সই কইটা হেছ –
(১) কৗ ল ৰ অথশা
(২) মগাি িনচৰ ইি কা
(৩) অেশাকৰ িশলািলিপ
(৪) িগিৰনাগৰ িলিপ আৰু
(৫) অন ান সূ

।

মৗয শাসন ব ব া চ
মৗযৰ উ াৱন বুিল ক’ব নাৱািৰ। কৗ ল ৰ অথশা ত থকাৰ দেৰই চ
মৗযই মৗযশাসন ব ব াৰ ভ বাি িছল।
অথশা ত উপজািতক ু ৰা েবাৰক াস কিৰ এখন ডাঙৰ ৰা ৰ পিৰক না ঘাষণা কৰা হিছল। অৱেশ ব েত কব খােজ য চ
ৰ আগৰপৰাই
মগধত এটা শাসন ব ব া গিঢ় উ িছল আৰু চ
মৗযই সই শাসন ব ব াৰ আধাৰেতই মৗয শাসন ব ব া গিঢ় তু িলিছল। বিদক যুগৰ উপজাতীয়
ংস হ ডাঙৰ ৰাজ গঢ় লাৱাৰ ফলত শাসন ব ব াৰ পিৰৱতনেৰা েয়াজন হিছল। মৗয শাসন ব ব াত ৰজা আিছল সকেলা
ু
ু ৰাজ েবাৰ
মতাৰ অিধকাৰী। িক ৰজাই িনজেক দৱ শি ৰ অিধকাৰী বুিল ভবা নািছল। অৱেশ মৗয ৰজাসকেল ‘ দবনাং ি য়’ উপািধ হণ কিৰিছল। ব েত
কব খােজ য এই উপািধ হণৰ াৰা তওঁেলােক সাধাৰণ মানুহতৈক িনজৰ
দাবী কিৰিছল। িয িক নহওক ৰজাই িপতৃ ৰূেপ দশখন শাসন
কৰাৰ আৰু জাৰ সুখ শাি ক অ ািধকাৰ িদয়াই ৰজাৰ দািয় বুিল িবেবচনা কৰা হিছল। অেশাকৰ শাসন কালত এই কথা কটভােৱ দৃি েগাচৰ
হিছল। ঐিতহািসক কাৰণেত মৗয স াট সকলৰ মতা বৃি পাইিছল। কাৰণ বিদক যুগৰ ু ৰাজ িবলাক
ংস হাৱাৰ ফলত ডাঙৰ ৰাজ মগধৰ
উ ান হয়। ানীয় শাসন ক িবলাকৰ িবলুি
হাৱাৰ কাৰেণ মগধৰ মতা বৃি পায় আৰু লেগ লেগ ডাঙৰ ৰাজ মগধৰ ৰজাৰ মতাও বৃি পায়।
ৰজাই বংশানু েম শাসন কৰাৰ অিধকাৰ লাভ কেৰ। ৰজাৰ অিধকাৰ বৃি
পাৱাৰ লগেত ৰজাৰ কতব ও বৃি পায়। মগাি িনচৰ টাকাৰ পৰা জনা
যায় য ৰজাই দশ ৰ াৰ েয়াজনত যু যা া কিৰব আৰু ৰা ৰ ধান িবচাৰক িহচােপ িবচাৰ িবভাগৰ দািয় ত থািকব। কৗ ল ই কাৱা মেত
িবচাৰ দানত পলম হ’ ল অিবচাৰ হাৱাৰ আশংকা থােক। সইকাৰেণ চ
মৗযই গােটই িদনেটা ৰাজসভাত বিহ আিছল। কৗ ল ৰ মেত ৰাজ
শাসনিবলাক আৰু ৰজাৰ
ম িবলােকই দশৰ আইন িহচােপ পিৰগিণত হিছল। েয়াজন সােপে ৰজাই থা, ৰীিত পিৰৱতন কিৰ নতু ন আইন ৰচনা
কিৰব পািৰিছল। অথশা ত ৰজাক সকেলা আইনৰ উ স বুিল কাৱা হেছ। ৰজা আিছল ন ায়িবচাৰ আৰু আইনৰ ৱতক। ইয়াৰ উপিৰও ৰজাৰ
অন ান কতব আিছল –
(১) ধম আৰু
(২) যাগ
(৩)

জাৰ ধন,

লাকক িবিভ

চৰ বা

াণ ৰ া কৰা আৰু বলীৰ হাতৰ পৰা দুবলীক ৰ া কৰা।
পদত িনেয়াগ কৰা আৰু তওঁেলাকৰ আিহ িহচােপ ‘শাসন’ আৰু ‘ধম িনয়ম’ ৰচনা কৰা।

িতেবদকৰ পৰা ৰাজ ৰ অৱ া জনা।

(৪) ৰজাৰ শাসন আৰু আেদশিবলাক সাধাৰণ ৰাইজক জনাই িদয়া।
(৫) আইন ভংগকাৰীক শাি

িদয়া।

(৬) ৰাজহ আদায় কৰা আৰু কমচাৰীক বতন িদয়া।
(৭) িবিভ

সন বািহনী পিৰদশন কৰা।

ইয়াৰ উপিৰও ৰজাই জাৰ সুখক িনজৰ সুখ বুিল িবেবচনা কিৰব। িবেশষভােব মন কিৰবলগীয়া কথা য ৰাজৈনিতক
া বৃি কিৰবৰ বােব ৰজাই
িনি
এটা সময় অধ য়ন আৰু মনন কাযত ব য় কিৰব লািগব। দখাত মৗয ৰাজত
ৰত ী যন লািগেলও বা ি েথ কাৱাৰ দেৰ untempered
autocracy (কটক য়া
ৰত ) যন ধাৰণা হ’ লও কৃ তেত মৗয শাসন ব ব া
ৰত ী নািছল। কাৰণ ৰজাই জাক পু ব পালন কিৰিছল আৰু
জাই ৰজাক আনুগত আৰু কৰ িদব আৰু ৰজাই জাৰ ধন ৰ া কিৰব – এেনধৰণৰ এটা চু ি
ৰজা আৰু জাৰ মাজত হিছল। িযেটা শাসন
ব ব াত ৰজাই জাৰ মংগলৰ কাৰেণই িনজৰ ম, িচ া, উেদ াগ ব য় কিৰিছল সইেটা শাসন ব ব াক
ৰত ী বুিল কব নাৱািৰ। িক
এজন

ব ি ৰ কাৰেণ শাসনৰ বৃহ আৰু গধুৰ বাজা বহন কৰােটা স ৱপৰ নািছল –‘ it was impossible for a single individual to support the
Atlantean load of administration.’ গিতেক শাসন কাযত ৰজাক সহায় কিৰবৰ কাৰেণ ম ী আৰু ম ী পিৰষদ আিছল। দ , অিভ
আৰু িব াসী
ব ি কেহ ম ী পদত িনযুি
িদয়া হিছল। ইয়াৰ উপিৰও সাধাৰণ ম ীসকল আিছল। তওঁেলােকও জৰুৰী অব াত ম ী পিৰষদত আসন হণ কিৰ
ৰজাক ৰাজকাযত পৰামশ িদিছল। ম ী পিৰষদত মতিবেৰাধ হ’ ল সংখ াগিৰ মত হণ কৰা হিছল। অৱেশ ৰজা ম ী পিৰষদৰ িস া মািনবৈল
বাধ নািছল। মৗয সা াজ ৰ িনিচনা এখন িবশাল সা াজ এজন ৰজাৰ পে শাসন কৰােটা স ৱপৰ নািছল। সই কাৰেণ ৰজাই অমাত আৰু সিচব
িনযুি
িদিছল। এটা িবেশষ
ণীৰ পৰা এই িবষয়া বএগ িনযুি
িদয়াৰ কাৰেণ কাল মত গ সই
ণীেটা শাসক
ণীত পিৰণত হিছল। সই
কাৰেণই স ৱ মগাি িনেচ এই
ণীেটাক এটা ত
ণী িবেবচনা কিৰ এই
ণীেটাক উপেদ া আৰু ৰাজহ সং াহক (Councillors and Assessors)
বুিল আখ া িদেছ। সইদেৰ বৗ সািহত েতা ‘অমাত ল’ শ েটা পাৱা যায়। অমাত সকলৰ হাতত ৰাজহ, অথ, িবচাৰ, শাসন আিদৰ দািয় আিছল।
অথশা ত ‘সমিহতা’ আৰু ‘সাি ধাতা’ নামৰ দুই
ণীৰ অমাত ৰ কথা উে খ আেছ। সমিহতা আিছল ৰাজহ িবভাগৰ ধান আৰু সাি ধাতা আিছল
কাষাধ । অন ান অমাত সকল দৱানী, ফৗজদাৰী আৰু শাসন িবভাগত িনযু
হিছল। অথশা ত থকা িবৱৰণৰ পৰা ধাৰণা হয় য অধ
সকেলই
আিছল মৗয শাসন ব ব াৰ ভঁ । অধ সকলৰ িভতৰত নগৰ অধ , কৃ িষ অধ , খিন অধ , সনা অধ , নৗ অধ , গা, অ আৰু হ ী
অধ
উে খেযাগ আিছল। ইয়াৰ উপিৰও ব ত িন বগৰ কমচাৰীৰ াৰা শাসনকায পিৰচািলত হিছল। কমচাৰীেবােৰ নগদ বতন পাইিছল। শাসনৰ
সুিবধাৰ কাৰেণ মৗয সা াজ কইবাটাও ভাগত ভাগ কৰা হিছল। এই ভাগেবাৰক েদশ বালা হিছল ( কিতয়াবা দশ বুিলও উে খ কৰা হিছল)।
েদশেবাৰক ‘অহৰ’ বা ‘িবষয়ত’ (িজলা) আৰু িবষয়েবাৰক জনপদত ভাগ কৰা হিছল। ৰু পূণ েদশেবাৰৰ শাসন পিৰচালনাৰ দািয় ৰাজ পিৰয়ালৰ
লাকক িদয়া হিছল। তওঁেলাকক ‘আয পু ’ বুিলিছল। েদশৰ উপিৰও মৗয সা াজ ত িকছু মান াধীন ৰাজ ও আিছল বুিল জনা যায়। ীক লখক
এিৰয়ােন গণতাি ক নগৰৰ কথা উে খ কিৰেছ। েদশৰ শাসন কতাৰ ওপৰত ৰজাৰ িনয় ণ আিছল।
চৰৰ জিৰয়েত ােদিশক শাসন কতাসকলৰ
ওপৰত ৰজাই চাকা দৃি ৰািখিছল। তদুপিৰ ৰজাৰ িত আনুগত থকা মহামা নামৰ এক
ণী িবষয়া িনযু
কিৰিছল। অেশােক িজলা কমচাৰী
‘ৰাজুক’ সকলৰ মতা বঢ়াই িদয়াত উ তন কমচাৰীসকলৰ মতা িবন
হিছল। েদশৰ পৰা িনয়মীয়াৈক ৰাজক শাধাই থকােতা ােদিশক শাসন
কতাৰ ধান দািয় আিছল। েদশ িবলাকত শাসনৰ কাৰেণ িবিভ বগৰ কমচাৰী আিছল। সই কমচাৰী সকলৰ িভতৰত ৰাজুক, মহামা , পেদি ,
ধম মহামা আিদ উে খেযাগ । ােদিশক শাসনৰ এেকবােৰ তলৰ ৰত আিছল গাঁও। গাঁওেবাৰ ািমক নামৰ কমচাৰীেয় শাসন কিৰিছল। কইবাখেনা
গাঁওঅৰ ওপৰত ‘ গাপ’ নামৰ এেকাজন কমচাৰী আিছল আৰু ‘ গাপ’ৰ ওপৰত ‘ ািনক’ নামৰ কমচাৰী আিছল। ািনকসকেল জনপদত ৰাজহ আদায়,
আইন শৃংখলা ৰ া ভৃ িত কাম কিৰিছল। ানীয় শাসনৰ এেকবােৰ শীষত আিছল ‘সমিহতা’ নামৰ কমচাৰী। ৰাজহ আদায়,
আদায়, বািণজ ৰ
অনুমিত দান। মদৰ ব বসায় িনয় ণ আিদ সমিহতা সকলৰ কামৰ িভতৰত পিৰিছল। মৗয যুগত ভূ িম ৰাজহৰ পিৰমাণ আিছল ১/৬ আৰু ১/৪ ।
‘ভাগ’ আৰু ‘বিল’ নামৰ দুই কাৰৰ কৰৰ ব ব া আিছল। ইয়াৰ উপিৰও পাৰঘাট, বন, হাত-বজাৰ, খিন, আমদািন-ৰ ািন ৰ পৰা
আদায়
কৰা হিছল। গাঁৱৰ পিৰ থকা মা ‘ াম ভূ তক’ৰ (স ৱ
ীতদাস) াৰা চেহাৱা হিছল। জলিস ন ব ব া থকা মা ৰ ৰাজহ বিছ আিছল। মৗয
যুগত পৗৰ শাসন ব ব া আৰু পৗৰ সং া থকাৰ কথা জনা যায়। মগাি িনেচ পাটিলপু নগৰ খনৰ শাসনৰ কাৰেণ ি শজন সদস েৰ গ ত ছখন
কিম ৰ কথা উে খ কিৰেছ। কিম েবাৰ আিছল –
(ক)

ম-িশ

।

(খ) িবেদশী-তদাৰক ।
(গ) জ -মৃতু ৰ িহচাপ ৰ ক কিম

।

(ঘ) খুচুৰা আৰু পাইকাৰী িব ী ।
(ঙ) িশ জাত

ব উ পাদন আৰু িব ী ।

(চ) িব ী সাম ীৰ ১/১০ কৰ আদায় ।
এই পৗৰ শাসন ব ব াক সমােলাচনা কিৰ ঐিতহািসক বাচােম মৗয শাসন ব ব াক পুিলচী ৰা বুিল কেছ। কাৰণ ৰা ই সকেলা িবষয়ৰ ওপৰেত
িনয় ণ াপন কিৰিছল। সামিৰক িবভাগৰ
েটা মগাি িনেচ ি শজন সদস ৰ ছখন কিম
থকাৰ কথা কেছ। এই কিম
কইখন নৗ বাহৰ।,
যাগােযাগ আৰু সৰবৰাহ, পদািতক, অ ােৰাহী। ৰথ আৰু হ ী িবভাগৰ দািয় ত আিছল। ইয়াৰ পৰা এইেটা বুজা যায় য মৗয যুগত এটা িবশাল
সন বািহনী আিছল।ৰজা িনেজ িবচাৰ িবভাগৰ দািয় ত আিছল যিদও দূৰ অ লৰ গাঁও আৰু চহৰৰ কাৰেণ বেলগ িবচাৰালয় আিছল। গাঁৱত ৰাজুক
সকেল আৰু চহৰত ‘ পৗৰ ব বহািৰক’ বা’ মহামা ’ সকেল িবচাৰৰ কাম কিৰিছল। দওবাণী (ধমাি য়) আৰু ফৗজদাৰী (ক ক শাধন) নামৰ দুই
কাৰৰ আদালত আিছল। মৗয যুগৰ ফৗজদাৰী আইন কেঠাৰ আিছল। জিৰমনা, াণদ , অংগে দ, কাৰাদ আিদ শাি িদয়া হিছল। মৗযযুগৰ
জীিৱকাৰ ধান উপায় আিছল কৃ িষ। মা ত হাল বাবৰ কাৰেণ লাহাৰ নাঙল ব ৱহাৰ কৰা হিছল। খিনেবাৰত চু ৰ পিৰমাণৰ কাৰেণ লাহাৰ নাঙল
বেনাৱা সহজ হিছল। িতেটা পিৰয়ালৰ মা খাল বা নলাৰ াৰা িচি ত কৰা হিছল। মৗয যুগত ধানৈক ধান আৰু গমৰ খিত কৰা হিছল। ইয়াৰ
উপিৰও িবিভ ধৰণৰ দাইল, িতল, সিৰয়হ।, শাক-পাচিলৰ খিতও কৰা হিছল। জলিস ন ণালীৰ ব াপক ব ব া থকাৰ কাৰেণ খিতৰ উ পাদন
বৃি পাইিছল। কৃ ষেক িনজৰ মা ত কৰা খিতৰ কাৰেণ ১/৬ ভাগ কৰ িদব লগা হিছল। ৰজাৰ মা ত কৰা খিতৰ কাৰেণ ৰজাই িকছু অংশ
কৃ ষকক িদ বাকী অংশ িনেজ লিছল। মানুেহ গৰু, ঘাঁৰা, উট আিদ পুিহিছল। ‘আভীৰ’ নামৰ স দায়েটােৱ কৱল গৰু-ম’হ পুিহিছল। িনষাদ িবলােক
বনৰীয়া জ িচকাৰ কিৰিছল। মৗয যুগত হ িশ ৰ সাৰ ঘ িছল। লাহা, কাঠ, চামৰা, মািত, বাঁহ আৰু পাথৰৰ িশ ৰ সাৰ ঘ িছল। যু ৰ ৰথ
আৰু মালব কিঢ়য়াবৈল গাড়ী তয়াৰ কিৰবলগীয়া হাৱাত কাঠ িম ীৰ চািহদা বািঢ়িছল। ধাতু িশ ৰ উ িত হিছল আৰু সাণ ৰূপৰ অলংকাৰ িনমাণ
কৰা হিছল। দশৰ িভতেৰ বািহেৰ বয়ন িশ ৰ চু ৰ উ িত হিছল। গংগা উপত কাত কােপাৰৰ িভতৰত মচিলন কােপাৰৰ িবেশষ আদৰ আিছল।
তেনৈক কা ীৰ, গা াৰ আিদ ঠাই পচম িশ ৰ কাৰেণ িবখ াত আিছল। মৗয যুগৰ িশ আিছল অ লিভি ক যেন- বাৰানসী, মথুৰা, উ িয়নী
ব িশ ৰ কাৰেণ, মগধ লৗহ িশ ৰ কাৰেণ, ৰাজপুতনা তামৰ খিন আৰু প াৱ িনমখ িশ ৰ কাৰেণ খ াত আিছল।িশ উেদ াগ ৰা ৰ হাতত আিছল
যিদও ব ি গত উেদ াগ গঢ় ল উঠােৰা উদাহৰণ আিছল। মৗযযুগত ৰাজৈনিতক ঐক গঢ় ল উঠাৰ কাৰেণ ব বসায় বািণজ ৰ সাৰ বািঢ়িছল।
লপেথিদ িবিভ ঠাইৰ মাজত ব বসায় বািণজ চিলিছল। বাট-পথৰ উ িত হাৱাৰ কাৰেণ বািণজ ইক যাগােযাগ বৃি পাইিছল। দি ণ ভাৰতত চু ৰ
পিৰমােণ সাণ আৰু লাহাৰ খিন থকাৰ কাৰেণ দশী িবেদশী ব বসায়ী ব বসায়ৰ কাৰেণ দি ণৈল গিছল। কৗশ ীৰ মেত কােল হাৰ ওচৰত ধান কটক
নামৰ গাঁৱত ীক ব বসায়ীসকলৰ এখন গাঁওেৱই আিছল। মৗয যুগত দশৰ বািহৰেতা ব বসায় বািণজ চিলিছল। ভাৰতীয় ব ত শীলা হ ব াকি য়া,

কাি য়ান সাগৰ আৰু কেকচাচ হ ইউেৰাপৈল গিছল। ভাৰতীয় পণ ব কাবুল, কা াহাৰ, পাৰস হ পি ম এিচয়া পাইিছলৈগ। জৰাটৰ ভৃ
,
মহাৰা ৰ সাপাৰ আৰু কল াণ বংগেদশৰ তা িল
িস ব ৰ আিছল। পাটিলপু এটা িস জল আৰু ল ব ৰ আিছল। তা িল ব েৰিদ ব
দশ আৰু সুৱণ ভূ িমৈল গিছল (দি ণ পূব এিছয়া)। অ বািণজ আৰু বিহবািণজ ৰ ওপৰত কটক য়া চৰকাৰী িনয় ণ আিছল। এেক ঠাইেত ব
বচা
িকনাত বাধা আেৰাপ কৰা হিছল। মৗয যুগত ডাঙৰ ডাঙৰ নগৰৰ ব বসায়ী আৰু কািৰকৰ সকেল িগলড বা িনগম গঠন কিৰিছল। ব বসায়ৰ মাধ ম
িহচােপ মু া ব বহাৰ কৰা হিছল। কািৰকৰ, িমক আৰু ব বসায়ী
ণীেয় িনজৰ িনজৰ ব বসািয়ক াথ ৰ াৰ কাৰেণই িনগম গঠন কিৰিছল। িবিভ
িশ ৰ কািৰকৰ সকেল িনজৰ িনজৰ সংঘ গঠন কিৰিছল। ইয়াৰ উে শ আিছল ানীয় িশ ৰ উ পাদনত তওঁেলাকৰ একেচতীয়া অিধকাৰ াপন কৰা।
বিহৰাগতক হঠা
ানীয় িশ আৰ কিৰবৈল িদয়া হাৱা নািছল। িনগমৰ িনয়মকাৰণেবাৰ কেঠাৰ আিছল। দৰাচলেত ধিনক
ণীেটােৱই িনগমেবাৰত
াধান িব াৰ কিৰিছল। িগলড বা িনগমেবােৰ চৰকাৰৰ ীকৃ িত লাভ কিৰিছল। িনগমৰ ব ব া থািকেলও গৃহপিত
ণী আৰু
ণী মহাজন
ণীত
পিৰণত হিছল আৰু শতকৰা ১৫% ভাগ সুতৈল টকা ধােৰ িদিছল। বিণকসকলৰ পৰা আনিক ৬০% সুতত এই মহাজন
ণীেটােৱ লিছল।
মৗয যুগৰ সামািজক অব া ( Social life in the Maurya Age) :
মগাি িনেচ চািৰটা জািতৰ পিৰৱেত সমাজত সােতাটা জািত থকাৰ কথা উে খ কিৰেছ। সইেকইটা হ’ল –
(১) দাশিনক ( া ণ) ।
(২) কৃ ষক ।
(৩) ব াধ আৰু িচকাৰী ।
(৪) িশ ী আৰু কািৰকৰ ।
(৫) যা া ।
(৬) পিৰদশক ।
(৭) ৰজাৰ পৰামশদাতা আৰু স

াি ৰ মূল িনধাৰক ।

মনকিৰবলগীয়া কথা য এই
ণীেকইটা আিছল বৃি িভি ক; জািত িভি ক নহয়। ইয়াৰপৰা এইেটা ধাৰণা কিৰব পািৰ য মৗয যুগত জািতেভদ থাৰ
তী তা াস পাইিছল। স ৱ বৗ ধমৰ ভাৱত আৰু ীক আ মণৰ ফলত জািতেভদ থাৰ তী তা কিম গিছল। অৱেশ কৗশ ীেয় কেছ য
সমাজত অথৈনিতক পিৰৱতন হাৱাৰ ফলত জািতেভদ থােৰা ভােলিখিন পিৰৱতন হিছল।অৱেশ সমাজত যােত জািতেভদ থাৰ আৰু অিধক পিৰৱতন
নঘেট তাৰ কাৰেণ ৰ ণশীল সকেল িবেশষভােৱ য কিৰিছল। চাণক ই ৰজাক ৰজাৰ দ নীিত েয়াগ কিৰ সমাজ ব ব াক ৰ া কিৰবৈল কাৱা
কথাষােৰ এইেটা িতপ কেৰ। অৱেশ মৗয যুগত ি য় সকলৰ অিধকাৰ
মশ: বৃি পায়। কাৰণ সামািজক আৰু ৰাজৈনিতক মতা ি য়সকলৰ
হাতাত আিছল। মগাি িনচৰ মেত মৗয সমাজত দাস থা নািছল। তওঁৰ মেত সকেলা ভাৰতীয় াধীন। তওঁেলাকৰ মাজত এজেনা
ীতদাস নাই।
আনহােতিদ অথশা আৰু অেশাকৰ িশলািলিপত দাস থা থকাৰ কথা উে খ আেছ। স ৱ ীচত থকাৰ দেৰ ভাৰতত দাস থা নািছল কাৰেণই
মগাি িনেচ দাস থা দখা নািছল। কৃ তেত ভাৰতত দাস থা আিছল ভাৰতীয় দাস সকল আিছল গৃহদাস। অথশা আৰু অেশাকৰ িশলািলিপৰ উপিৰও
বিদক সািহত , বৗ জাতক, মহাভাৰত, মনুসংিহতাত দাস থাৰ কথা কাৱা হেছ। িবিভ অপৰাধৰ শাি িহচােপ আৰু জ সূ ত দাস থা অবল ন
কৰাৰ কথা মনুসংিহতাত আেছ। যু ব ী িবলাকেকা দাস িহচােপ হণ কৰা হিছল আৰু গৰাকীেয় দাসক বিচ িদবও পািৰিছল। কিলংগ যু ৰ ডৰলাখ
যু ব ীেকা দাসত পিৰণত কৰা হিছল বুিল অনুমান কৰা হিছল। িয িক নহওক অথশা ত দাস-দাসী সকলৰ িকছু মান অিধকাৰৰ কথা উে খ কৰা
হেছ। যেন –
ওপৰি

সময়

ম কৰা ধন দাসিবলাকৰ িনজা ধন হ’ব ।

গৰাকীৰ দাসীৰ সেত অৈবধ িমলন হ’ ল আৰু স ান জ
দাসৰ কােনা উ ৰািধকাৰী নাথািকেল দাসজনৰ
অবাধ দাসক শাি

িদেলও বু

ভু েৱই

হ’ ল দাসী আৰু স ােন
া

িতপূৰণ সহ মুি

পাব ।

আিদ কিৰ িদব লািগব ।

আৰু মূৰত যােত দুখ নাপায় তাৰ

িত ল

ৰািখব লািগব।

দাসিবলাকক এেন ধৰণৰ অিধকাৰ িদয়াৰ এটা ধান কাৰণ আিছল য ধমশা িবলাকত দাস থাৰ িবেৰািধতা কৰা হিছল। ভাৰতীয় মানুহৰ আচাৰ
ব বহাৰ স েক ীক আৰু ল ন লখকসকলৰ পৰা জনা যায় য ভাৰতীয় মানুহ িমতব য়ী আিছল আৰু তওঁেলাকৰ শৃংখলােবাধ আিছল। কৃ ষকিবলাক
ন আৰু ভ আিছল। চু িৰ ডকাইিত নািছল আৰু ভাৰতীয় মানুেহ িমছা কথা নৈকিছল। টকা পইচাৰ লনেদন পাৰ িৰক িব াসৰ ওপৰেত চিলিছল।
চীল, মাহৰ, ৰিচদ আিদৰ চলন নািছল। পহৰা নৰখাৈকেয় মানুহ ঘৰ বাৰী এিৰ যাব পািৰিছল আৰু কােনা কাৰৰ গাচৰ নািছল বুিলবই পািৰ।
ভাৰতীয় মানুেহ উ সৱ আিদৰ বািহেৰ সুৰাপান নকিৰিছল। ভাৰতীয় মানুহেবাৰ বৰ সৰল কৃ িতৰ আিছল। িক
ীক আৰু ল ন িলখকসকেল
ভাৰতীয় মানুেহ িলিখব নাজািনিছল বুিল কাৱা কথাষাৰ িনভৰেযাগ নহয়। কাৰণ িনেয়ৰকচক উ ৃ িত িদ
ৰ’ই কেছ য ভাৰতীয়ই িলেননত আখৰ
িলিখিছল। আনহােত ‘কাৰ য়াচ’ৰ (Curtius) ভাৰতীয়ই িলিখবৰ কাৰেণ গছৰ ছাল ব বহাৰ কিৰিছল। িশলািলিপেবাৰত উে খ থকা মেত মৗয যুগত
‘উ সৱ’ আৰু ‘সমাজ’ৰ ওপৰত ৰু আেৰাপ কৰা হিছল। এই উ সৱ বাৰত ৰজাই অংশ হণ কিৰিছল আৰু তাৰ াৰা ৰজাই সহানুভূিত কাশ
কিৰিছল। উ সৱত নৃত , গীত আৰু বাদ য ৰ সমােবশ ঘ িছল। দৱ- দৱীৰ যেন –
া, িশৱ, সৰ তীৰ স ানােথ ‘সমাজ’ অনুি ত হিছল।
‘সমাজ’ত ম যু ৰ উপিৰও মানুহ আৰু জ ৰ মাজেতা যু
দশন কৰা হিছল। ‘ সৗিভক’ সকেল নাট দশন কিৰিছল। জুৱােখেলা হিছল। জন
‘সূ কৃ তংগ’ত উে খ থকা মেত দবােখল অিত জনি য় আিছল। সমাজত নাৰীৰ ান খুব উ আিছল বুিল কব নাৱািৰ। পুৰেু ষ িবেশষৈক অিভজাত
বংশৰ পুৰেু ষ ব িববাহ কিৰব পািৰিছল। মানুেহ িনজৰ িভতৰেত িববাহ কিৰিছল আৰু মগাি িনেচ কাৱা মেত চািৰ কাৰৰ বধ শা ীয় িববাহ ণালী
আিছল। িবেশষৈক উ জািতৰ নাৰীসকেল পদা থা মািনব লািগিছল। িলিপত উে খ থকা ‘আেলাধান’ নামৰ শ েটাৰ পৰা পদা থা আিছল বুিল ধৰা
হেছ। অিভজাত বংশৰ নাৰীেয় িলখা-পঢ়া কিৰিছল আৰু দশনৰ চচা কিৰিছল। অৱেশ
ামীৰ সেত সমােন ধমশা ৰ
ান আহৰণ কৰাত বাধা িদয়া
হিছল। অৱেশ ইয়াৰ ব িত েমা আিছল। অেশাকৰ ৰাণী ‘ কাৰবকী’ য় অেশাকৰ সেত সমােন ধম কাযত অংশ হণ কিৰিছল। নািসক িলিপত উে খ
থকা মেত মৃত ৰজাৰ মাক গৗতমী বালা েয় এটা ধম য় জীৱন যাপন কিৰিছল। নাৰীক ৰজাৰ দহৰ ীৰ কামত আৰু
চৰৰ কামত িনেয়াগ কৰা

হিছল। নাৰীৰ অৱ াৰ ওপৰত চ িদবৈল চু পািৰনেড িনেয়াগ কৰা হিছল যিদও মগাি িনেচ উে খ কৰা মেত িবধবা আৰু অসহায় নাৰীেয় ব েতা
দুখ ক
ভাগ কিৰবলগীয়া হিছল। উ ে ণীৰ িশ াৰ মাধ ম আিছল সং ৃ ত ভাষা। ছা ই বাৰ বছৰৈলেক ৰুগৃহত িশ া লাভ কিৰব লািগিছল।
বাৰানসী, উ িয়নী, ত শীলা, পা াল আিদ উ
িশ াৰ ক
আিছল। সাধাৰণ মানুেহ াকৃ ত আৰু া ী ভাষা বুিজ পাইিছল। সািহত , ছ ,
ব াকৰণৰ উপিৰও মানুেহ িচিক সাশা অধ য়ন কিৰিছল। অথশা , ‘ক সূ ’ আৰু বৗ ‘কথাভথু’ৰ উপিৰও আৰু ভােলমান পুিথ মৗয যুগেত ৰচনা
কৰা হিছল বুিল মত পাষণ কৰা হেছ। ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ িকছু অংশ মৗযযুগেত ৰচনা কৰা হিছল বুিল ভবা হয়। মৗয স াটসকেল ধম
সিহ ু তাৰ নীিত মািন চিলিছল। মৗযযুগত বৗ ধমৰ ব ল চাৰ হিছল যিদও া ণ ধম, আজীিৱক ধম, লৗিকক িশৱ, কাি ক আিদৰ পূজাও চিলত
আিছল। পূজা উ সৱৰ সময়ত বিল িদয়া থা আিছল যিদও অেশােক সই থা ব কিৰিছল। ‘অ েমধ’ আৰু ‘বাজেপয়ী’ য
পালন কৰা হিছল।
অেশােক বৗ ধমৰ পৃ েপাষকতা কিৰিছল আৰু অেশাকৰ য েতই এই ধমই িব ত খ ািত অজন কিৰিছল। ব ৱ ধমই এই যুগত সাৰ লাভ কিৰিছল।
অেশাকৰ শাসন ব ব া আৰু চ
ৰ শাসন ব ৱ াৰ মাজত এটা মূলগত পাথক আিছল। সইেটা হেছ চ
ই তওঁৰ
ৰত চু িলডালমােনা ইফাল
িসফাল কৰা নািছল। িক অেশােক তওঁৰ মতাৰ লগত জাৰ িত কতব েবাধক সংযু
কিৰেছ। অেশােক তওঁৰ
ৰত ক িকছু মান নীিতেবাধৰ
াৰা িনয় ণ কিৰেছ। তদুপিৰ ৰজাৰ মতাৰ িবষেয় জাক অৱগত কৰাই জাক তওঁেলাকৰ অিধকাৰ স েক জনাই িদয়ােটা অেশাকৰ শাসনব ৱ াৰ
নতু ন আিছল। ধমযা াৰ াৰা জাৰ মাজত সামাই পিৰ জাৰ অভাৱ অিভেযাগৰ কথা িনবৈল ল অেশােক মৗয শাসন ব ৱ াক নতু ন
দান
কিৰিছল। পাটিলপু ৰ শাসন ব ৱ াত মৗয স াট অেশােক কােনা পিৰৱতন সাধন কৰা নািছল। িক
তওঁ ‘দ সমতা’ আৰু ‘ব ৱহাৰসমতা’ ৰ
পিৰৱতন সাধন কিৰিছল। অথা ৰাজ ৰ সকেলা ঠাইেত এেক কাৰৰ ব ৱহাৰ বা আইনিবিধ আৰু এেক কাৰৰ দ বা শাি ৰ ব ৱহাৰৰ চলন
কিৰিছল। ইয়াৰ াৰা শাসনগত ঐক িত া হিছল। াণদে েৰ দি ত দাষীক িতিনিদনৰ সময় িদ আৰু ৰাজ অিভেষকৰ বষপূিতৰ িদনা ব ীক মুকিল
কিৰ িদ অেশােক িবচাৰ িবভাগক মানৱীয় কিৰ তু িলিছল। ােদিশক শাসনৰ
ত নতু নৈক যু , ৰাজুক আৰু ােদিশক – এই িতিন কাৰৰ নতু ন
কমচাৰীৰ পদ অেশােক সৃি কিৰিছল আৰু কােনা
ত পুৰিণ কমচাৰীৰ মতা আৰু পদমযাদা বৃি কিৰিছল। অেশােক ‘ধম মহামা ’ নামৰ পদৰ
সৃি কিৰ তওঁেলাকৰ হাতত ব েতা দািয় অপণ কিৰিছল। ইয়াৰ উপিৰও অেশােক ‘ িতেবদক’, ‘ ী অধ ’, ‘অ মহামা ’, ‘ জভূ িমক’, ‘নগৰ
ব ৱহািৰক’, ‘পুৰষ
ু ’ আিদ কমচাৰীৰ পদ সৃি কিৰিছল।
মৗয সা াজ পতনৰ কাৰণ
অেশাকৰ মৃতু ৰ িপছেতই ভাৰতীয় ইিতহাসৰ থম সা াজ মৗয সা াজ ৰ পতন ঘেট। ব েতা ঐিতহািসকৰ মেত িবেশষৈক H. C. Roychoudhury ৰ
মেত অেশাকৰ অিহংসনীিত মৗয সা াজ পতনৰ এটা ধান কাৰণ। যুি
তকৰ মােজেৰ িবচাৰ কিৰ চােল এইষাৰ কথা স ূণ সত বুিল কব
নাৱািৰ। ( ব – অেশাকৰ কৃ িত )। আনহােতিদ পি ত হৰ সাদ শা ীেয় ভােব য অেশাকৰ ধম নীিতৰ ফল ৰূেপ া ণ সকলৰ মাজত
িতি য়াৰ সৃি
হিছল আৰু এই িতি য়াৰ ফল ৰূেপই মৗয সা াজ ৰ পতন হিছল। মৗয সনাবািহনীৰ া ণ সনাপিত পুষ িম
ংগই া ণ
সকলৰ ষড়য ৰ সুেযাগ ল শষৰজন মৗয স াট বৃহ থক পৰা কিৰ মৗয িসংহাসন অিধকাৰ কিৰ মৗয সা াজ ৰ পতন ঘটায়। িক
া ণসকেল
মুঠ বাি অেশাক বা তওঁৰ উ ৰািধকাৰী সকলৰ িবৰুে িবে াহ কৰাৰ কােনা মাণ নাই। বৰ কা ীৰৰ া ণসকেল নালৰ িত সিদ া কাশ
কৰাৰ মাণেহ পাৱা গেছ। অেশােক িযেবাৰ া ণ িবেৰাধী নীিতৰ অৱতাৰণা কৰা বুিল কাৱা হেছ সইেবাৰ উপিনষেদ কিতয়াবাই িনিষ কিৰ থ
গেছ। অেশােক া ণসকলৰ িবৰুে সকেলােৰ কাৰেণ কৰাৰ দেৰ কেঠাৰ ভােব আইন আৰু শাি িবধান কৰাৰ কাৰেণ া ণসকল িবতু
হিছল বুিল
কাৱা হেছ। িক আনহােতিদ অথশা েতই ৰাজে াহৰ অপৰাধত অপৰাধী া ণক পানীত ডু বাই মৰাৰ িনেদশ িদয়া আেছ। আচলেত পুষ িম
ংগইও
এই া ণ িবে াহক নতৃ
িদয়া নািছল – “Sunga coup d etat was just a dynastic revolution or a successful mutiny.” (Sinha &
Banerjee P. 94) বৰ পুষ িম
ংগই ভাৰতৰ বৗ
পৰ চািৰওকােষ বৰা িদয়াই িদেছ। (Coup d etat) ব বাদী ঐিতহািসকসকেল মৗয
সা াজ ৰ পতনৰ এটা অথৈনিতক কাৰণ আেছ বুিল কেছ। দশ এখনৰ উ িতৰ
ত ভাৰসাম নাথািকেল জাতীয় ঐক সুদঢ়ৃ নহয়। মৗয সা াজ ৰ
উ ৰ অ লৰ িযমান উ িত হিছল দি ণ অ লৰ উ িত িসমান হাৱা নািছল। আনহােতিদ দি ণ অ ল উ ৰ অ লৰ সমান উবৰা নািছল। গংগা
উপত কা আিছল অ সৰ। দি ণ অ ল আিছল অন সৰ। তদুপিৰ সকেলা ঠাইৰ পৰা সমােন ৰাজহ সং হ কৰােটাও স ৱ নািছল। গিতেক মৗয
সামাজ ই অথৈনিতক সংকটৰ স খ
ু ীন হবলগীয়া হিছল।চৰকাৰী কমচাৰীৰ সংখ া বৃি কৰা হিছল; নতু ন পদবীৰ সৃি কৰা হিছল। চৰকাৰী কমচাৰী
সকলক বতন িদবৈলেক ব ত অথৰ েয়াজন হিছল। অিভেনতা আৰু গিণকািবলাকৰ ওপৰত কৰ ব ৱাব লগীয়া কথােটােৱ মৗযসা াজ ৰ অথৈনিতক
সংকটৰ কথা সূচায়। অথৈনিতক ব ৱ ােটা টনিকয়াল হেলেহ এখন ৰা ই শি শালী ভূ িমকা হণ কিৰব পােৰ। মৗয শাসনব ৱ াও
পূণ আিছল।
কমচাৰীসকেল শাসিনক ব ৱ ােটাৰ িত আনুগত
কাশ কিৰবৈল িশকা নািছল। তওঁেলােক ৰজাৰ ওচৰতেহ আনুগত
কাশ কিৰিছল। তওঁেলােক
আ িত াৰ পথেহ বািছ লিছল। শাসিনক ভ েটা ক থািকেলও কমচাৰীসকলক নিতক ণৰ অিধকাৰী এেকা এেকাজন ব ি িহচােপ গিঢ় তু িলব
নাৱািৰেল শাসিনক ভ ভািঙ পৰােটােৱই াভািৱক। ক ীভূ ত শাসন ব ৱ াৰ সকেলা িখিন দাষ মৗয শাসনব ৱ াত পিৰলি ত হিছল। ােদিশক
শাসনকতাসকেল দশৰ বৃহ ৰ াথৰ াৰা পিৰচািলত নৈহ ব ি
াথৰ াৰােহ পিৰচািলত হিছল। এেন এটা ব ৱ াত ক
যিতয়াই দুবল হ পেৰ
তিতয়াই অৰাজকতাই দখা িদেয়। িবেদশী শি েয় আ মণ কেৰ। ভাৰতৰ ইিতহাসত এেন দৃ া ব ত আেছ। অেশাকৰ মৃতু ৰ িপছেত অেশাকৰ দুবল
উ ৰািধকাৰীসকেল িবে াহ কেৰ। অেশােক ৰাজুক, মহামা আিদ িবষয়াসকলক ইমান
মতা দান কিৰিছল য অেশাকৰ মৃতু ৰ িপছত তওঁেলাকক
িনয় ণ কিৰব পৰা শাসক নািছল। এই িবষয়াসকেল ৰা ৰ কথা পাহিৰ িবে াহ ঘাষণা কিৰ াধীন ৰাজ াপন কিৰিছল। অেশাকৰ উ ৰািধকাৰীসকলৰ
মাজত িমল নথকাত িবেৰাধৰ সৃি
হিছল আৰু সই িবেৰাধৰ ফলত মৗয সা াজ িবপদাপ
হিছল। অেশাকৰ বংশধৰসকেল বেলেগ বেলেগ ৰাজ
শাসন কিৰিছল। ভাৰতীয় ইিতহাসৰ িয ক ািতগ (centrifugal) বিশ
সই বিশ ও মৗয সা াজ পতনৰ কাৰেণ অেনক পিৰমােণ দায়ী। তদুপিৰ
অেশাকৰ উ ৰািধকাৰীসকলৰ সন বািহনীৰ সেত স ক
ীণ আিছল। পুষ িম
ংগই ইয়াৰ সুেযাগ লিছল। গিতেকেমৗয সা াজ পতনৰ কাৰেণ
অেশাকেক কৱল জগৰীয়া কিৰব নাৱািৰ। আৰ. িচ. মজুমদােৰ কেছ – “ It may be easily surmised that the mighty Maurya Empire must
have in any case come to an end, sooner or later, even without the policy of Asoka .”
ংগ বংশৰ শাসন – পুষ িম

ংগ

শষৰজন মৗয স াট বৃহ থক িনহত কিৰ ী:পূ: ১৮৫ বা ১৮৭ ত ৩৬ বছৰ বয়সত পুষ িম
ংগ িসংহাসনত আেৰাহণ কেৰ। ব তৰ মেত
ংগসকল া ণ আিছল। পুষ িম
ংগৰ ৰাজ ৰ সীমা পাটিলপু ৰ পৰা নমদা নদীৈলেক িব ৃ ত আিছল। অেযাধ া আৰু িবিদশা ংগৰাজ ৰ অ ভু
আিছল। স ৱ প াৱৰ জল ৰ আৰু িশয়ালেকাটত পুষ িম
ংগই ৰাজ কিৰিছল। পুষ িম
ংগই মগধৰ িসংহাসন অিধকাৰ কৰাৰ সময়ত দখা িদয়া
খিল মিল অৱ াৰ সুেযাগ ল িবদভই াধীনতা ঘাষণা কিৰিছল। িক যু ত পৰািজত কিৰ পুষ িম ই িবদভৰ ওপৰত আিধপত িব াৰ কেৰ। কােনা
কােনা পি তৰ মেত কিলংগৰ ৰজা খাৰেভলই মগধ আ মণ কেৰ আৰু পুষ িম ক পৰা কেৰ। িক
এই কথা সত নহয়। কাৰণ স ৱ খাৰেভল
পুষ িম ৰ সমসামিয়ক নািছল। ংগসকলৰ ৰাজ কালত ীকসকেল মগধ আ মণ কিৰিছল। এই ীক আ মণকাৰী কান আিছল সই িবষেয় স কৈক

জনা নাযায়। ীক আ মণকাৰীেয় অেযাধ া, িচেতাৰ(মধ িমকা) অৱেৰাধ কিৰিছল। বুৰ ীিবদৰ মেত আ মণকাৰীজন আিছল িডিমি য়াস। কািলদাসৰ
মালিবকাি িম নাটকত উে খ কৰা মেত আ মণকাৰীজন আিছল িমিল বা িমিল াৰ। পুষ িম
ংগই দুবাৰ অ েমধ পািতিছল। পুষ িম
ংগক বৗ
িবে ষী বুিল কাৱা হয়। তওঁ বৗ িবহাৰ
ংস কিৰিছল, বৗ িভ ু সকলক িবতািৰত কিৰিছল আৰু িভ ু হত াকাৰীক পুৰ াৰ িদিছল। িক ব েতা
পি েত এইষাৰ কথা মািন লব খাজা নাই। কাৰণ পুষ িম ই বৗ িবহাৰৰ ব নী িনমাণ কিৰ িদয়া উদাহৰণেহ আেছ। অৱেশ িযসকল বৗ িভ ু েক
ীকসকলৰ প
হণ কিৰিছল সই সকলৰ িবৰুে েহ দমনমূলক ব ৱ া হণ কিৰিছল। এইেটা এটা ৰাজৈনিতক ি য়ােহ আিছল। ৰাজে াহৰ িবৰুে
দমনমূলক নীিত হণ কৰাৰ কাৰেণ পুষ িম ক বৗ িবে ষী বুিল কব নাৱািৰ।
পুষ িম

ংগৰ মূল ায়ন

পুষ িম ই িব াসঘাটকতা কিৰ শষৰ জন মৗয স াটক হত া কিৰ িসংহাসনত আেৰাহণ কিৰিছল। তওঁ শষৰ জন মৗয স াট বৃহ থৰ সনাপিত
আিছল। িপছত তওঁ যিদও এখন িবশাল সা াজ ৰ অিধকাৰী হিছল তথািপ তওঁ ৰজা উপািধ হণ কৰা নািছল। তওঁ আগৰ সই সনাপিত
উপািধেটােক ৰািখিছল। তওঁ ী:পূ: ১৪৮ ত িসংহাসনত আেৰাহণ কিৰিছল আৰু ছবছৰ কাল ৰাজ কিৰিছল। তওঁ ভােলমান সমস াৰ স খ
ু ীন হিছল
আৰু সইেবাৰ সফলভােব সমাধা কিৰিছল। তওঁ িবদভ, ীক আৰু কিলংগৰ সেত যু কিৰবলগীয়া হিছল। ীক আ মণক তওঁ সফলভােব বাধা
িদিছল। িবদভ ৰজা য েসনক পৰা কিৰিছল আৰু কিলংগ ৰজাৰ সেত যু ত িল হিছল। তওঁ য িব াসঘাটকতা কিৰ িসংহাসনত আেৰাহণ কিৰিছল
সই অপবাদ আঁতৰ কিৰবৈল ৰাজ খন সুসংগ ত কৰা কামত িনজেক ব ৰািখিছলেতওঁ তওঁৰ িবজয়যা া স ূণ কিৰ দুবাৰৈক অ েমধ য পািতিছল।
অ েমধ য
পতােটােৱ বুজাইিছল য তওঁ ৰাজ খনত শাি , শৃংখলা আৰু সমৃি
াপন কিৰব পািৰিছল। তদুপিৰ ‘পাঁচ শতা ীৰ িপছত সমু
আৰু
তওঁৰ উ ৰািধকাৰী সকলৰ িদনত া ণ বাদৰ িয উ ান হিছল পুষ িম ৰ অ েমধ য
তাৰ আৰ িণ আিছল’। (ি থ)। পুষ িম
বৗ িবে ষী বুিল
এটা অপবাদ আেছ । বৗ পুিথেবাৰত কাৱা হেছ য পুষ িম নৃশংস আৰু ধমৰ
ত অিত গাড়া আিছল। তওঁ বৗ িভ ু সকলক িবতািৰত
কিৰিছল বৗ িভ ু হত াকাৰীক এশ িদনৰ পুৰ াৰ িদিছল। তওঁ ব েতা বৗ
প আৰু মঠ
ংস কিৰিছল বুিল বৗ পুিথত উে খ আেছ। িক
পুষ িম ৰ িবৰুে থকা এই অপবাদ সত নহয়। Dr. R.S. Tripathy, Dr. R.K. Mukherjee, Dr. H.C. Roy Choudhury আিদ বুৰ ীিবদসকেল
পুষ িম
য বৗ িবে ষী আিছল সই কথা মািন লাৱা নাই। বৰ পুষ িম ই বৗ িবহাৰৰ ব নী িনমাণ কিৰ িদয়াৰ উদাহৰণ আেছ। অৱেশ িযসকল
বৗ িভ ু েক ীকসকলৰ প
হণ কিৰিছল সইসকলৰ িবৰুে েহ পুষ িম ই দমনমূলক ব ৱ া হণ কিৰিছল। এইেটা এটা ৰাজৈনিতক ি য়ােহ আিছল।
Havell ৰ মেত িযেবাৰ প আৰু মঠ ৰাজৈনিতক ষড়য ৰ ক
হ পিৰিছল সইেবাৰ প আৰু মঠেহ পুষ িম ই
ংস কিৰিছল।
পুষ িম

ংগৰ পৰৱত ৰজাসকল

১৪৯ ী:পূ: (১৫১ ী:পূ:)ত পুষ িম ৰ মৃতু হয়। তওঁৰ িপছত তওঁৰ পু অি িম িসংহাসনত বেহ আৰু আঠ বছৰ কাল ৰাজ কেৰ। তওঁৰ
ৰাজ কালৰ তেন কােনা উে খেযাগ ঘটনা নাই। কািলদাসৰ মালিবকাি িম নাটকৰ তওঁ নায়ক আিছল। অি িম ৰ িপছত
মা েয় সুেজ , সুিম ,
বসুিম (ব েত সুিম আৰু বসুিম এেকজন ব ি বুিল কয়), ব িম , ভগব িসংহাসনত বেহ। বসুিম নৃত গীতৰ িত আস আিছল। ভগব ৰ
ৰাজ কালত ীক দূত হিলওেডাৰাস তওঁৰ ৰাজসভাৈল আিহিছল। হিলওেডাৰােস ভাগৱত বা ব ৱধম হণ কিৰিছল আৰু িব ু ৰ উে েশ এটা গড়ুৰ
িনমাণ কিৰিছল। ংগ বংশৰ শষৰ ৰজাজনৰ নাম আিছল দৱভূ িত। এওঁ বৰ ইি য়াস আিছল। এওঁৰ ম ী বাসুেদৱ কা ই এজনী পিৰচািৰকাৰ
সহায়ত এওঁক হত া কেৰ। দৱভূ িতৰ মৃতু ৰ িপছত ংগ বংশৰ অ পেৰ।
ংগ বংশৰ

ৰু

ংগ বংশৰ ৰাজ কালৰ ধান ৰু আিছল য পুষ িম
ংগৰ ৰাজ কালেত া ণ ধমৰ উ ান হয় আৰু এই উ ােন
যুগত হাৱা া ণ ধমৰ
নৱজাগৰণৰ ভ বাে । পুষ িম ই সং ৃ ত ভাষাক ৰা ভাষা কিৰিছল আৰু এওঁৰ িদনেতই িহ ু আইন আৰু মনু ৃিত ৰিচত হিছল। িক
সইবুিল
পুষ িম অন ধম িবে ষী নািছল। সীমা বত বক ীয়সকলৰ আ মণ পুষ িম ই িতহত কিৰব পািৰিছল আৰু ীকসকলক ভাৰতীয় জীৱনধাৰাৰ লগত
িমিল যাবৈল বাধ কিৰিছল। ংগ বংশৰ ৰজা ভগৱ ৰ িদনত ীক ৰা দূত হিলওেডাৰােস ব ৱ ধম হণ কিৰ ব ৱ ধম হণ কিৰ ব ৱ ধমৰ
কাৰেণ কাম কৰােটা মনকিৰবলগীয়া। বক ীয় ীকসকেল ভাৰতীয় সকলৰ সেত সহব ান কিৰবৈল িশেক। হিলওেডাৰােস িনজেক ‘পৰমৈব ৱ’ বুিল
কিছল। শৃংগ বংশৰ াপত আৰু ভা য কলাও যেথ উ ত আিছল। এওঁেলােক কাঠৰ সলিন পাথৰ ব ৱহাৰ কিৰিছল।
ক

বংশ

পুৰাণৰ মেত ক বংশৰ ৰজাসকেল মগধত ১১২ বছৰ ৰাজ কিৰিছল। বসুেদৱ ক এই বংশৰ থম ৰজা । তওঁ শৃংগ বংশৰ শষৰজন ৰজা
দৱভূ িতক হত া কিৰ মগধৰ িসংহাসনত আেৰাহণ কেৰ। বাসুেদৱৰ িপছত
মা েয় ভূ িমিম , নাৰায়ণ ক আৰু সুশমেণ ৰাজ কেৰ। ক বংশৰ
ৰজাসকলৰ ৰাজ মগধেত সীমাব আিছল। দাি ণাত ৰ ৰাজ সমূহ – কিলংগৰ ৰজা খাৰেভল কিলংগৰ ৰজা খাৰেভল এজন িবিশ ব ি আিছল। এওঁ
ী:পূ: থম শিতকাত কিলংগৰ ৰাজ িসংহাসনত আেৰাহণ কেৰ। এওঁৰ বংশেটা আিছল চদী বংশ। মহা- মঘবাহেন কিলংগত চদী বা চত বংশ িত া
কেৰ। খাৰেভক আিছল চদী বংশৰ তৃ তীয়জন ৰজা। এওঁৰ িপতৃ ৰ নাম আিছল ব েদৱ। হাতী মফা িশলািলিপৰ পৰা খাৰেভলৰ শাসন কালৰ কথা
জািনব পািৰ। অৱেশ হাতী মফা িশলািলিপত তািৰখ নথকাত খাৰেভলৰ সময়ৰ িবষেয় জনাত িকছু অসুিবধা হয়। তথািপ হাতী মফা িশলািলিপৰ পৰা
জনাযায় য তওঁ তওঁৰ ৰাজ ৰ থম বছৰত আভ ৰীণ শাসনৰ ওপৰত ৰু িদেয়। নগৰ, দুগ িনমাণ, পুখুৰী খ া ইত ািদ কামত তওঁ ব থােক।
ি তীয় বছৰত সাতবাহন ৰজা থম সাতকিণৰ লগত তওঁৰ যু হয়। এই যু ৰ ায়ী ফলাফল এেকা নহ’ল। চতু থ বছৰত এওঁ ভাজক আৰু
বিণকসকলক পৰা কেৰ। অ ম বছৰত এওঁ মগধ আ মণ কেৰ আৰু মগধ িবজয়ৰ
ৃিত ৰ াৰ কাৰেণ মহািবজয় াসাদ িনমাণ কেৰ। একাদশ
বছৰত খাৰেভেল পা
ৰাজ আ মণ কিৰ পা
ৰজাক কৰতলীয়া কেৰ। খাৰেভেল তওঁৰ ৰাজ কালৰ াদশ বছৰত পুনৰ মগধ আ মণ কেৰ আৰু
মগধক পৰা কেৰ। মগধক পৰা কিৰ পাৱা ধন সােণেৰ তওঁ এটা িবশাল মি ৰ িনমাণ কেৰ। এই মি ৰেটা এিতয়া ভু ৱেন ৰত দখা যায়।
খাৰেভল জন ধম আিছল যিদও আন ধমৰ িত তওঁ
াশীল আিছল। খাৰেভলৰ িদনৰ াপত আৰু ভা য ই িব য় উে ক কিৰিছল। তওঁ যু ত
ব
আিছল যিদও জাৰ কাৰেণও ভােলমান কল াণমূলক কাম কিৰ গিছল। তওঁ িবেশষৈক জলিস নৰ ওপৰত ৰু িদিছল আৰু ইয়াৰ ফলত
কৃ ষকসকলৰ উপকাৰ হিছল। খাৰেভলৰ িনিচনা শি শালী ৰজাই কিলংগত আৰু কােনািদেনই ৰাজ কৰা নািছল। তওঁ ধুমেকতু ৰ দেৰ আিহিছল আৰু
অলপ সময় পাহৰ িবলাই দুনাই অ কাৰত িবলীন হ গিছল – “ and the brilliant figure of Kharavela appears and vanishes like a mete or
withoutleaving any trace behind.” (Ancient India – R.C. Mazumdar P. 131-132 ) খাৰেভল ভাৰত বুৰ ীৰ এজন উে খনীয় ব ি ।

হাতী মফা িশলািলিপ
হাতী মফা িশলািলিপ াকৃ ত ভাষাত িলখা। ন ৰজাৰ ৩০০ বছৰ িপছত এই িশলািলিপ খািদত হিছল। ন ৰজা যিদ মহাপ ন হয় তিতয়াহ’ ল
হাতী মফা িশলািলিপ ী:পূ: ২৪ ত খািদত হিছল বুিল ধিৰব পািৰ। হাতী মফা িশলািলিপত খাৰেভলৰ কথাই িলখা হেছ। গিতেক হাতী মফা
িশলািলিপক খাৰেভলৰ শি বুিল কাৱা হয়। হাতী মফা িশলািলিপৰ পৰা মৗয যুগৰ িপছৰ ভাৰতৰ অৱ াৰ কথা জনা যায়। এই িলিপৰ পৰা কৱল
য খাৰেভলৰ ৰাজ ৰ কথাই য জািনব পািৰ এেন নহয়। হাতী মফা িলিপ সমকালীন যুগৰ ঐিতহািসক দিলল বুিল কাৱা হয়।
সাতবাহন বংশ
মহাৰা ৰ সাতবাহনসকেল কান সময়ত ৰাজ কিৰিছল সই িবষেয় মতিবেৰাধ আেছ। তওঁেলােক চািৰ শতা ী ধিৰ ৰাজ কিৰিছল বুিল কাৱা হয়।
স ৱ ী:পূ: ৩ শতা ীৰ শষৰ ফােল সাতবাহনসকলৰ ৰাজ আৰ
হিছল। পুৰাণত থকা এটা সূ মেত সাতবাহন বংশৰ িত াপক িসমুেক
ংগসকলক পৰাভূ ত কিৰ মতাৈল আেহ। তিতয়াহ’ ল িসমুক ী:পূ: থম শতা ীত মতাৈল আিহিছল। এইেটা সূ েক িনভৰেযাগ বুিল ধিৰব পৰা
যায় বুিল ব েতা ঐিতহািসেক মত কাশ কিৰেছ। পুৰাণত সাতবাহন সকলক অ
বালা হেছ। অ িবলােক গাদাবৰী আৰু কৃ া নদীৰ মাজৰ অ লত
বসবাস কিৰিছল। িক আনহােত তওঁেলাকৰ িশলািলিপত সাতবাহন সকেল অ নামেটা উে খ কৰা নাই।আধুিনক ঐিতহািসক সকলৰ মেত িপছৰ কালত
যিতয়া সাতবাহন সকলৰ াধান অ
অ লত অথা কৃ া নদীৰ মাহনাত সীমাব
হ পিৰিছল তিতয়াৰ পৰাই সাতবাহন সকলক অ
বালা
হিছল। সাতবাহন সকল া ণ আিছল। অৱেশ – “They were probably Brahmins with a little admixture of Naga biood”. (Sinha &
Banerjee). সাতবাহন সকলক ‘অ ভৃ ত ’ বুিলও কাৱা হিছল। িক
তওঁেলাক য অ সকলৰ ভৃ ত আিছল, সইষাৰ কথা কােনও মািন লাৱা নাই।
সাতবাহনসকলৰ উপজাতীয় নাম আিছল অ , সাতবাহন আিছল ৰাজবংশৰ নাম আৰু সাতকণ আিছল সাতবাহন ৰজাসকলৰ পদবী – এইষাৰ কথা ায়
সকেলা ঐিতহািসেক মািন লেছ।
সাতবাহন ৰজাসকল
িসমুক
িসমুেক ংগবংশৰ ৰাজ ৰ অ
পলাই সাতবাহন বংশ িত া কেৰ। িসমুকৰ িপছৰজন ৰজা আিছল কৃ া বা কণহ। এওঁ নািসকৈলেক ৰাজ িব াৰ
কিৰিছল আৰু তাত বৗ
মণ সকলৰ কাৰেণ এটা হা িনমাণ কিৰিছল।
থম সাতকণ
থম সাতকণ সাতবাহন বংশৰ তৃ তীয়জন ৰজা আিছল। এওঁ ব েতা ৰাজ জয় কিৰ সাতবাহন বংশৰ িতপি আৰু স ান বৃি কিৰিছল। এওঁ
মালৱাৰ পূব অ েলা জয় কিৰিছল আৰু অ মৱধ য
পালন কিৰিছল। ‘ িত ান’ত (ঔৰংগাবাদ িজলাৰ বতমানৰ পাইথান) তওঁ ৰাজ কিৰিছল।
থম সাতকণ েয় দাি ণাত ৰ উ ৰ-ভাগত অথা নমদা উপত কা,িবদভ, পি ম মালৱা িনজ ৰাজ ৰ অ ভু
কিৰিছল। সাতকণ ৰ ৰাজ ৰ সীমা পূেব
কিলংগ ৰাজ ৰ ওচৰ পাইিছলৈগ। মুঠেত – ‘ থম সাতকণ ৰ নতৃ ত গাদাবৰী উপত কাত এখন সা াজ ৰ উ ৱ হিছল িযখন সা াজ আয়তনত আৰু
শি ত গংগা উপত কাৰ ংগ সা াজ আৰু ীক সা াজ ৰ িত ী হ পিৰিছল বুিল কব পািৰ’। অৱেশ কিলংগ ৰজা খাৰেভলৰ হাতত এওঁ পৰা
হিছল। থম সাতকণ েয় আ ীয় বংশীয় নাগিনকা বা নায়িনকাক িবয়া কৰাইিছল। নাগিনকাই নানাঘাট িশলািলিপ খাদাই কিৰিছল আৰু নানাঘাট
িশলািলিপৰ পৰাই থম সাতকণ ৰ কৃ িত স েক জনা যায়। এওঁ ‘দি ণাপথপিত’ আৰু ‘অ িতহত চ ’ উপািধ হণ কিৰিছল। থম সাতকণ ৰ মৃতু ৰ
িপছত নাগিনকাই তওঁৰ দুই নাবালক পু
বিদ
আৰু শি
ৰ প
ল ৰাজ চলায়। ইয়াৰ িপছত ি তীয় সাতকণ িসংহাসনত বেহ। এওঁৰ িবষেয়
সিবেশষ এেকা জনা নাযায়। থম সাতকণ ৰ িপছত সাতবাহন সকলৰ ইিতহাস স েক ভালদেৰ এেকা জনা নাযায়। অিপলক,
ল সাতকণ আৰু হল
নামৰ িতিনজন ৰজাৰ নাম পাৱা যায়। হল াকৃ ত সািহত ৰ অনুৰাগী আিছল। খৃ ীয় থম শিতকাৰ শষভাগত সাতবাহন শি দুবল হ পেৰ আৰু
ইয়াৰ সুেযাগ ল শক জািতৰ এটা শাখা
হৰত সকেল মহাৰা ৰ উ ৰ অংশ সাতবাহন সকলক পৰািজত কিৰ লয়। ফল ৰূেপ সাতবাহন সকেল
মহাৰা ৰ দি ণ অংশত আ য় হণ কিৰবৈল বাধ হয়।
গৗতমী পু

সাতকণ

গৗতমী পু সাতকণ সাতবাহন বংশৰ
ৰজা। এওঁ ১০৬ ী:ৰ পৰা ১৩০ ী: লেক ৰাজ কিৰিছল। নািসক িলিপ নািসক শি ৰ পৰা তওঁৰ
শাসনৰ িবষেয় জািনব পািৰ। এওঁৰ মৃতু ৰ ১৯ বছৰ িপছত মাক দৱী গৗতমী বালা েয় নািসক িলিপখন ৰচনা কিৰিছল। সইকাৰেণ নািসক িলিপখনক
‘পু হাৰা মাতৃ ৰ পু ৰ সমািধ ভাসণ বুিল কাৱা হয়’। গৗতমী পু সাতকণ েয় সাতবাহন শি
পুনৰ জীিৱত কিৰিছল। এওঁ শক, প ৱ আৰু যৱন
সকলক পৰা কিৰিছল। মগধ অিধকাৰৰ
েটা ল শকসকলৰ সেত সাতবাহন সকলৰ সদােয়ই যু
হিছল। শক
প নাহপানৰ আ মণত পৰা হ
সাতবাহন সকল িনজৰ আিদ বাস ান মহাৰা এিৰ থ অ ত গ বসবাস কিৰবৈল বাধ হিছল। গৗতমী পু সাতকণ েয় শক
প নাহপানক আৰু
নাহপানৰ সনাপিত ঋষভদ ক পৰা কিৰিছল আৰু মহাৰা পুনৰ উ াৰ কিৰিছল। এওঁৰ ৰাজ মহাৰা , পথানৰ চািৰওকাষৰ ৰাজ সমূহ, কাংকনৰ
উ ৰাংশ, সৗৰা , বৰাৰ, মালৱ দশ ল গ ত হিছল। নািসক শি ৰ পৰা জনা যায় য গৗতমী পু ৰ ৰাজ পূবঘাট পবতৰ পৰা পি মঘাট
পবতৈলেক ব া আিছল। অ
েদেশা স ৱ এওঁৰ ৰাজ ৰ অ ভু
আিছল। শক শি পৰািজত হাৱাৰ িপছত শক শি পুনৰ উ াৰৰ কাৰেণ ৰু দমেন
য কৰাত ৰু দমন আৰু গৗতমী পু ৰ মাজত যু হয় আৰু যু ত ৰু দমনৰ হাতত গৗতমী পু পৰািজত হয়। এইখন আিছল ি তীয় শক যু ।
গৗতমী পু সাতকণ েয় ৰু দমনৰ হাতৰ পৰা ৰ া পাবৰ কাৰেণ অ া ণ ৰু দমনৰ কন াক িনজৰ পুেতকৈল িবয়া কৰাইিছল। ইয়াৰ পৰা িবেশষ এেকা
লাভ নহেলও এটা লাভ হিছল। সইেটা হেছ ৰু দমেন সাতবাহন সকলক ‘ টু ি ন’ বুিল ভািববৈল লিছল আৰু সাতবাহন সকলক
ংস কিৰ িদয়া
নািছল। সাতবাহন সকল জািতত া ণ আিছল। গিতেক গৗতমী পু সাতকণ েয় া ণসকলৰ াধান বজাই ৰখাৰ উে েশ
ি য়সকলক দমন
কিৰিছল। া ণ, ি য়, শ আৰু
ৰ মাজত যােত কােনা ধৰণৰ ববািহক স
াপন হ’ব নাৱােৰ তাৰ ব ৱ া তওঁ কিৰিছল আৰু তাৰ াৰা
জািতগত বষম বজাই ৰািখিছল। অৱেশ চতু বণ থা তওঁ ৰ া কিৰব পািৰিছল ন নাই সই িবষেয় সে হ আেছ। কাৰণ সই সময়েত জীিৱকাৰ
িভি ত ব েতা উপজািত গঢ় ল উ িছল। গৗতমী পু বৗ ধমৰ পৃ েপাষক আিছল।
বিশ

পু

পুলমািয়

বিশ পু পুলমািয়েয় ১৩০ ী:ৰ পৰা ১৫৪ ী: লেক ৰাজ কিৰিছল। শক
প ৰু দমনৰ সেত এওঁৰ যু
হিছল যাৰ ফলত পুলমািয়েয় তওঁৰ
ৰাজ ৰ উ ৰা ল, কাংকন, মালৱ শকসকলক এিৰ িদবলগীয়া হিছল। সাতবাহন শি ক ৰু দমেন পৰা কিৰিছল যিদও স ূণৰূেপ
ংস কিৰ িদয়াৰ
পৰা িবৰত আিছল কাৰন পুলমািয়ৰ ভােয়ক বিশ পু সাতকণ আিছল ৰু দমনৰ জাঁৱােয়ক। অৱেশ পুলমািয়েয় উ ৰাঅ ল হৰুৱােলও কৃ া নদীৰ
মাহনাৈলেক ৰাজ জয় কিৰ িতপুৰণ কিৰ লিছল।
অন ান ৰজাসকল
পুলমািয়ৰ িপছত িশৱ
আৰু িশৱসু সাতকণ িসংহাসনত আেৰাহণ কেৰ। সাতবাহন বংশৰ শষৰজন শি শালী ৰজা আিছল য শ সাতকণ । এওঁৰ
ৰাজ মহাৰা , অ আৰু উ ৰ কাংকনৈলেক িব ৃ ত আিছল। মহাৰা ৰ এটা অংশ আৰু উ ৰ কাংকন তওঁ ৰু দমনৰ িপছৰ ৰজাসকলৰ পৰা উ াৰ
কিৰ লিছল। শকসকলৰ িনিচনাৈক য শ েয় তওঁৰ মু াত তওঁৰ মূৰেটা খািদত কৰাইিছল। তওঁৰ মু াত নাৱৰ ছিব থকাৰ পৰা ধিৰব পািৰ য
তওঁৰ িদনত সামুি ক বািণজ িব ািৰত হিছল। তওঁৰ আেমালত পুৰাণৰ স াদনা কৰা কাম চিলিছল আৰু তওঁ নাগাজুনৰ পৃ েপাষক আিছল।
য শ ৰ িপছত িবজয় সাতকণ , চ শ আৰু পুলমািয় ৰজা হয়। এওঁেলাকৰ িদনৰ পৰাই সাতবাহন বংশৰ পতন আৰ হয়। আিভৰ জািত, ই া বংশ
আৰু প বসকলৰ আ মণত সাতবাহন বংশৰ চু ড়া ভােব পতন ঘেট।
সাতবাহন সকলৰ শাসন ব ব া
সাতবাহন সকলৰ শাসন ব ৱ া ধম শা ৰ িবিধ অনুসিৰ পিৰচািলত হিছল। ৰজাসকেল বংশানু েম শাসন কিৰিছল। তওঁেলােক গ য় অিধকাৰ দাবী
কৰা নািছল আৰু ‘ৰাজন’ উপািধেটা লেয়ই স
আিছল। ৰজাৰ ধান কতব আিছল দশৰ া কৰা আৰু িবেদশী আ মণ িতহত কৰা। সাতবাহন
ৰজাসকেল বণা ম ধম ৰ া কৰা আৰু ন ায় িত াৰ কাৰেণ িত িতব আিছল। ােদিশক শাসন বিছভাগ
েত ৰাজ মাৰসকেল চলাইিছল। সাম
ণীেটােৱও ৰাজকাযত অংশ হণ কৰাৰ উদাহৰণ আিছল। সে া সাম সকেল ৰজা উপািধও হণ কিৰিছল। গৗতমী পু সাতকণ ৰ িদনত ৰাজ ৰ
সীমা বৃি
হাৱাত নতু ন পদৰ সৃি কিৰবলগীয়া হিছল। নতু নৈক সৃি কৰা পদবী দুটা আিছল ‘মহােসনাপিত’ আৰু ‘মহাতলৱাৰ’। মহােসনাপিতসকলক
সীমা ৱত অ লত িনেয়াগ কৰা হিছল আৰু এওঁেলােক দিলল প ৰ ওপৰত চ িদিছল। মহাতলৱাৰ নামৰ কমচাৰীসকেল েয়াজন অনুসিৰ সন দল িদ
সহায় কিৰিছল। তওঁেলােক ায় শাসনৰ সুিবধা পাইিছল আৰু আনিক িনজৰ নামত মু া চলাব পািৰিছল। ইয়াৰ উপিৰও ািমকসকল গাঁওৰ
শাসনব ৱ াৰ দািয় ত আিছল। মহাতাৰক, মহামা , িতহাৰ, িহৰণ ক, ভা াগািৰক আিদ কমচাৰীসকেল ক ত ৰাজকাযত সহায় কিৰিছল। সমাজত
চািৰটা
ণী আিছল। মহােভাজ, মহাৰথী, মহােসনাপিত সকল উ
ণীৰ আিছল। অমাত , মহামা , ভা াগািৰক, নাইগাম (ব ৱসায়ী), াথবাহ
(ব ৱসায়ীসকলৰ মুৰ ী) আৰু
ীন (chief of the trade guild) আিছল ি তীয়
ণীৰ। বদ , িলখক, ণকাৰ, গি ক (perfumer), হালকীয়
(cultivator) আিছল তৃ তীয়
ণীৰ। মালাকাৰ (gardener), ব কী (carpenter), দাসক (fisherman), লাহাভনীজ (blacksmith) আিদক ল চতু থ
ণীেটা গ ত হিছল। পিৰয়ালৰ ( ল) মুৰ ীজনক ‘ টু মিবন’ বা ‘গৃহপিত’ বালা হিছল। তওঁ পিৰয়ালৰ কৃ তৃ বহন কিৰিছল। অথৈনিতক িভি ত
এই িবভাজন হিছল। সাতবাহনসকল া ণ ধমাবল ী আিছল। ই , সুয , চ
আৰু বাসুেদৱ এওঁেলাকৰ উপাস দৱতা আিছল। িশৱ,
আৰু
মাতৃ েদৱতাৰ পূজােকা এওঁেলােক সমথন কিৰিছল। িব ু পূজা আৰু নাগ পূজা জনি য় আিছল। সাতবাহন ৰজাসকেল বৗ ধমেকা পৃ েপাষকতা কিৰিছল।
এওঁেলােক ভােলমান বৗ িবহাৰ িনমাণ কিৰ িদিছল আৰু িভ ু সকলক দান-দি ণা িদিছল। সাতবাহন ৰজাসকলৰ আেমালত িবেদশীসকেলও হয় া ণ
ধম নহয় বৗ ধম হণ কৰাৰ উদাহৰণ আিছল। সাতবাহন সমাজত বণ থাৰ চলন আিছল। মানুেহ েয়াজন অনুসিৰ বণ সলিন কিৰব পািৰিছল।
সাতবাহন যুগত শক, প ৱ, যৱন আিদ িবেদশীক িহ স
কিৰ লাৱা হিছল। সাতবাহন যুগত িহ স
ত উদাৰতা আিছল।
ু মাজত অ ভু
ু কলৰ এই
সাতবাহন সমাজত নাৰীৰ ান উ আিছল আৰু নাৰীেয় উ িশ া হণ কিৰব পািৰিছল। িবধবা সকলৰ িত স ান দশন কৰা হিছল। সমাজত
অসবণ িববাহ চিলিছল। সাতবাহন শাসকসকেলও শক পিৰয়ালত িবয়া কৰাইিছল। সাতবাহন ৰজা পুলম
ু াভীেয় শক ৰজা ৰু দমনৰ কন া িবয়া কৰাইিছল।
আয সকেল শক, ন, প ব আিদৰ সেত িববাহপাশত আব
হিছল। ইয়াৰ ফলত বণসংকৰ, অব
আিদৰ দেৰ িমি ত জািতৰ জ
হিছল।
সাতবাহন যুগত কৃ িষৰ লেগ লেগ িশ েৰা উ িত হিছল। িশ ী কািৰকৰসকলৰ িগলড (guild- সংঘ) আিছল। এই সংঘেবােৰ বংকৰ কােমা কিৰিছল।
… “They served as banks in which money (aksaya nivi) could be invested on interest.” ৰূপ, তাম আৰু সাণৰ মু াৰ চলন আিছল।
সাতবাহন যুগত আ বািণজ আৰু বিহবািণজ সমৃি শালী আিছল। ভাৰুচ আৰু
া
ধান বািণিজ ক ব ৰ আিছল। “Ship from the west, laden
with merchandise, visited the ports of Broach, Sopara and Kalyan”. পূব িপনৰ ব ৰেবােৰিদ এিছয়াৰ সেত বহা- বপাৰ চিলিছল।
সাতবাহসকেল িবেশষৈক ৰ া মচলা, কাফু ৰ, চ নকাঠ, হাতীৰ দাঁত, ৰশম, সুগি মচলা আিদ ৰ ািন কিৰিছল আৰু তাৰ পিৰবেত সাণ আমদািন
কিৰিছল। সাতবাহন শাসক সকল সািহত ৰ পৃ েপাষক আিছল। সাতবাহন ৰজা Hala এজন কিব আিছল। এওঁ স সৰক নােম এখন িকতাপ িলিখিছল।
এই িকতাপখন ক না আৰু বা ৱৰ সু ৰ সংিম ণ বুিল সমােলাচক সকেল। সাতবাহন যুগত
ই ‘বৃহ কথা’ ৰচনা কিৰিছল। সববমেন ‘কত ’ ৰচনা
কিৰিছল। এই পুিথেবাৰ াকৃ ত ভাষাত িলখা হিছল। সাতবাহন যুগত পিত িবদ ােৰা উতকষ সাধন হিছল। কলাৰ উ িতৰ কাৰেণ বৗ ধমই অিৰহণা
যাগাইিছল। ব েতা বৗ ‘ চত হ’ িনমাণ কৰা হিছল। ইয়াত বৗ স াসী সকল থকাৰ সুিবধা আিছল। ইয়াৰ উপিৰও ব েতা হা আৰু মঠ িনমাণ
ঁ িৰত হ আিছল। John Marshall য় অমৰাৱতী পৰ
কৰা হিছল। এই প আৰু মঠেবাৰ অ
েদশ, অমৰাবতী, নাগাজুন, ঘথাযাল আিদ ঠাইত িসচ
উ
ংসা কিৰিছল। সাতবাহন যুগত াকৃ ত ভাষাৰ িব াৰ হিছল। এই বংশৰ ৰজাসকল াকৃ ত ভাষাৰ পৃ েপাষক আিছল। সাতবাহন ৰজা হেল ৭০০
গাঁথা সংকলন কিৰিছল। বা সায়েন কামসূ ৰচনা কিৰিছল। সাতবাহন যুগেত
কৰ াৰা মৃ ক ক নাটক ৰচনা কৰা হিছল। নতকী বস েসনাৰ
সেত া ণ চাৰুদ ৰ
ম এই নাটকৰ িবষয়ব আিছল। অৱেশ এইিখিনেত R.S. Tripathi য় কাৱা কথাষাৰ িণধানেযাগ । তেখেত কিছল – “It
appears rather strange, however, that the Brahaman Satavahanas neglected Sanskrit in favour of Prakrit literature.”
সাতবাহন সকল কান আিছল
সাতবাহন সকল কান আিছল সই িবষেয় বুৰ ীিবদ সকলৰ মাজত মতেভদ আেছ। সাতবাহন সকলেনা কান আিছল সই িবষেয় জািনবৈল িনভৰেযাগ
তথ নাই। পুৰাণৰ মেত সাতবাহন সকল ািবিড়য়ান সকলৰ বংশধৰ আিছল আৰু তওঁেলােক তেল ভাষা কিছল। িক
এই বংশৰ িলিপিবলাকত
এওঁেলাক া ণ আিছল বুিল কাৱা হেছ। নািসক িলিপত এই বংশেৰ এজন ৰজা গৗতমী পু ক পৰ ৰামৰ িনিচনা এজন সাহসী া ণ বুিল কাৱা
হেছ। আেটাৰীয় া ণৰ মেত আয আৰু ািবড় সকলৰ সংিম ণত সাতবাহন বংশৰ জ
হিছল। সাতবাহন সকল চ
মৗযৰ িদনত তাপী বংশ
আিছল। মগাি িনেচ সাতবাহন সকলৰ সামিৰক শি ৰ শংসা কিৰেছ। সাতবাহন বংশই ভাৰতীয় ইিতহাসত এখন িবিশ আসন হণ কিৰ আেছ।
সাতবাহন সকেল িবেদশী আ মণৰ আশংকাত সদায় সামিৰকভােব
ত হ থািকবলগীয়া হিছল যিদও ভাৰতীয় সমােজ সকেলা িদশেত উ িত সাধন
কিৰিছল। এই যুগত ধম য় সেচতনতা, সামািজক সাম স , অথৈনিতক সমৃি , সািহত আৰু আটৰ উ িত হাৱা দিখবৈল পাৱা গিছল।

উৎস: ভাৰত বুৰ ী

মান িনধাৰণ:

পৃ াৰ মান িনধাৰণ (37 ভাট িদয়ক)
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তৰাসমূহৰ ওপৰত

কৃ িষ

ীক কিৰ মান

দান কৰক।

া

িশ া

শস উৎপাদন

মিহলাৰ

প

িশ ৰ

পালন

মাছ পালন
উ ম অভ াস

া

সমাজ কল াণ

িশ ৰ অিধকাৰ

া

পিৰপুি
ৰাগসমূহ

শি

নীিত/আঁচিনসমূহ

অনুসূিচত
জািতৰ
(এছিচ)কল াণ

িশ সকলৰ জগত

জনজািত কল াণ

িশ সকলৰ

িপছপৰা
জািতৰ
(িবিচ) কল াণ

নীিত/আঁচিনসমূহ

আয়ুস

িশ কসকলৰ

অিধক চাওক….

অিধক চাওক….

অিধক চাওক….

অিধক চাওক….

ই- শাসন

শি ৰ বুিনয়াদসমূহ
শি ৰ

যুি

পিৰেৱশ
াম উ াৱন
আঁচিন
অিধক চাওক….

সৱাসমূহ

ৰা ীয়
ই- শাসন
পিৰক না

ব াপাৰ

তথ জনা অিধকাৰ
আইন, ২০০৫

অনলাইন
পাঠ মসমূহ

াম উদ মীৰ বােব
সমল
অিধক চাওক….

িবেশষ ক সাধক

াৰক
াম উদ মীৰ
সাধাৰণ
সাঁথৰ

ানৰ

এই পেটলৰ যােগেৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বদু িতন আৰু তথ - যুি ম ালয় াৰা ভাৰত িবকাশ েৱশ াৰ ক ৰ অধীনত সামািজক উ য়নৰ বােব এক ৰা েযাৰা েচ া
চলাই থকা হেছ। ইয়াৰ জিৰয়েত ৰাইজৈল সুিনি ত তথ ৰ যাগান, তথ ৰ
ান, তথ
যুি আৰু যাগােযাগ সৱা আৰু সাম ীৰ সুিবধাসমূহ আগবেঢ়াৱাৰ চ া কৰা
হেছ। আইএনিডিজ ক েটা ভাৰত চৰকাৰৰ বদু িতন আৰু তথ
যুি ম ালয় ,ৰ সহায়ত চ াৰ ফ’ৰ ডেভলপেম অব এডভা কি উ ং, হায়দৰাবাদ (CDAC)
ৰ াৰা কায কৰী কৰা হেছ।
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