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হয বংশীয় শাসক অজাত শ
হয

বংেশর পরবতী শাসক অজাত শ

িবি সােরর শাসন কােল অজাতশ
অৈধয হেয় িতিন শষ পয

ও তার পরবতী কােলর শাসকগণ
ী িল িব রাজকন া চতনার গভজাত স ান।

িছেলন িবি সােরর ি তীয়া

িছেলন। মগেধর িসংহাসেন আেরাহন করার জন

চ ার শাসক িহসােব িনযু

িবি সার ক হত া কের িসংহাসেন বেস িছেলন বেল দািব করা হেয়েছ বৗ

ািদেত।

যভােবই িতিন িসংহাসেন আেরাহন ক ন না কন, িপতার সা াজ বাদী স সারেণর নীিতেক িতিন অবশ অব াহত
রেখিছেলন। এিদক থেক
ডািরক ও অজাতশ

ািশয়ার শাসক ি তীয়

ডািরক এর সে

তােক তু লনা করা চেল।

উভেয়র সে ই তােদর িপতােদর স ক িছল খু বই িত তর, অথচ তােদর শাসনকােল উভেয়ই

তাঁেদর িপতার নীিত অনু সরণ কেরিছেলন। একিদক থেক িপতা িবি সার ও পু
উভয় চেয় িছেলন একটা বৃ হ র সা ােজ র
তােক ব দূ র পয

কননা ি তীয়

মেধ িমল িছল। কারণ

অজাতশ

িত া ঘটােত। তেব িবি সােরর রাজ কােল সা ােজ র য পিরিধ িছল

িব ৃ ত কেরিছেলন অজাত শ । তার সময়ও মগেধর রাজধানী িছল রাজগৃ হ। চািরিদেক পাহাড় ারা

বি ত এই শহরিট িছল বশ সু রি ত। এক কথায় িতিন য কবল িবি সােরর যাগ উ রািধকারী িছেলন তাই নয়,
তার সময় এই হয বংেশর গৗরব ও

ভাব

িসংহাসন লােভর িকছু কাল পেরই অজাত শ
কাশেলর এই যু ে র কারণ িছল অজাত শ
শােক

িতপি এর উ সীমা
কাশল রাজ

সংঘেষ জিড়েয় পেড়ন। মগেধর সে

হয় তার ফলাফল

েসনিজৎ কািশ াম তার িপতার দওয়া যৗতু ক
থমিদেক অিনি ত হেলও শষ পয

েসনিজৎ অজাতশ র কােছ আ সমপণ করেত বাধ হন।
িববাহ দন। তাছাড়া যৗতু ক

েপ অজাত শ

েসনিজৎ িনেজও কন া

বিজরার

সে

অজাতশ র

ভগবতী সূ

ও িনয়মাবলী

ক কাশী িফিরেয় দন।

রাজে র সবােপ া উে খেযাগ ঘটনা হেলা িল বী গণরাজ অিধকার। জন
অজাত শ র িব ে

জাতে র সংঘাত। এই যু

ত াহার কের

অজাতশ র অনু কূেল যায়।

থেক জানা যায় য মাট 36 িট গণরাজ িল িব রাজ চতেকর নতৃ ে অজাতশ র িব ে

ব তপে

েসনিজৎ এর ভি

াণত াগ কেরন। ইিতপূ েব কাশল দবীেক িববাহ কের িবি সার কাশেলর অংশিবেশষ কাশী ীম যৗতু ক িহেসেব

নন। এর ফেল য যু

সূ

েসনিজেতর সে

কতৃ ক িবি সার ক হত া করা। এর ফেল কাশলরাজ

পেয়িছেলন। কাশল দবীর মৃ তু র পর কাশলরাজ

অজাতশ

শ কেরিছল।

চতক এর নতৃ ে

সং ােম অবতীণ হয়।

এই সং াম িছল মগেধর সা াজ বােদর তথা রাজতে র িব ে

ায়ী হেয়িছল 15 বছর বা তারও বিশ। িম

সংেঘর সে মগেধর এই িবেরােধর কারণ

স েক জন এবং বৗ সািহেত িভ িববরণ পাওয়া যায়। জন সািহত অনু সাের িবি সার বশালীর রাজা চতেকর
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দু ই পু েক য মিনমু া ও হ ী দান কেরিছেলন, িসংহাসন আেরাহেণর পর অজাত শ
হয়। এখােন উে খেযাগ

চাইেল এই িবেরােধর

সহানু ভূিতশীল িল বীেদর পে । এই যু ে
িছল না। এই কূটনীিতর কে

য মগেধর সে

সই দান

ত াহার করেত

িল িব দর এই সং ােম গৗতম বু ে র

সামিরক শি র য ভূ িমকা িছল, যু ে র কূটনীিতর ভূ িমকা তার চেয় কম

িছেলন অজাতশ র ম ী বসসাকর। িতিন এই যু ে র

িত িহেসেব আরও একিট

ব ব া অবল ন কেরিছেলন। িল বী গণ রাজ িট িছল গ া নদীর অপর তীের। মগেধর রাজধানী রাজগৃ হ গ া থেক
অেনক দূ ের অবি ত হওয়ায়
অজাত শ

পিরচালনা করা সু িবধাজনক িছল না। এই অসু িবধা দূ র করার জন

সখানেথেক যু

গ া তীের পাটিল ােম একিট দু গ িনমাণ কেরন। এইভােব ভিবষ ৎ পাটিলপু

অজাতশ র সাফেল অপর এক শি শালী রাজ অব ী ঈষাি ত হয়। অব ীরাজ
পােরন, এই স াবনায় অজাতশ

রাজগৃ েহর

িলর অিভমত। িক বৗ , িক জন

জায়গায় িতিন ধাতু িনিমত চত

সবেচেয় বড় কথা তার উেদ ােগই রাজগৃ েহ

থম বৗ

িল অজাতশ

থম জীবেন তী

অনু রাগীেত পিরণত হন। ভার েতর ভা য থেক জানা যায় য-

রাজধানী রাজগৃ েহর ব

েদ াৎ রাজগৃ হ আ মণ করেত

তার রাজ কােলর বািক সময়

বেল দািব কেরন। এ ব াপাের যা জানা যায় তা হল, অজাত শ
বৗ

ািপত হয়।

িতর ার সু কিঠন ব ব া কেরন বেল জানা যায়। অব ীর সে মগেধর

দীঘ ায়ী যু ে র কান মীমাংসার কথা জানা যায় না। অজাত শ
হেয় ওেঠন বেলই বৗ ও জন

নগরীর িভি

জােদর পে

সু শাসক

ক িনেজেদর পৃ েপাষক

বৗ িবে ষী হেলও পরবতী জীবেন

িতিন বৗ

তী থ দশন িগেয়িছেলন। িনজ

াপন কেরন। এখানকার ব

িবহার ক সং ার কেরন।

সংগীিত অনু ি ত হয়। আনু মািনক 462 ি

পূ বাে

তাঁর

জীবনাবসান হয়।
পরবতী শাসকগণ:-

বৗ

ও জন

চারজন রাজা পরপর 430 ি

পূ বা

িসংহাসেন বেসন। িতিন পাটিলপু
রাজা

অনু সাের, অজাতশ র পর উদয়ী বা উদয় ভ , অনু

েদ াৎ ক এক দীঘ ায়ী যু ে

পয

নগরী

রাজ

কেরন। অজাত শ

পর তার পু

িত া কেরন এবং সখােন মগেধর রাজধানী

পরািজত কেরন। উদয়ীর পর অনু

, মু ,নাগদশক

উদয়ী বা উদয় ভ

মূ খ

মগেধর

ানা র কেরন। িতিন অব ীর

,মু , নাগদশক পর পর রাজ

কেরন। এরা

িছেলন অেযাগ শাসক। এেদর আমেল মগেধর রাজ িব ার বা অভ রীণ অ গিত িকছু ই হয়িন। নাগ দশকেক হত া
কের 430 ি

পূ বাে

িশ নাগ মগেধর িসংহাসেন বসেল হয বংেশর পতন হয়।

:1) অজাত শ র সে

ািশয়ার কান শাসেকর তু লনা করা হয় ?

2) অজাতশ র সমেয় তার রাজধানী িক িছল ?
3) অজাতশ র রাজ িব ার স েক যা জােনা লখ।
4) অজাতশ র পরবতী বংশধর স েক যা জােনা লখ।
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