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ম ৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠািা চন্দ্রগুপ্ত এর বংে পতরচয় সম্পশকয

িশেদ রশয়শে।

প্রাচীন তিন্দু তকংবদতিশি চন্দ্রগুপ্ত মক নন্দ বংশোদ্ভূ ি বশে বর্যনা করা িশয়শে।
পরবিী তিন্দু তকংবদতি অনুসাশর চন্দ্রগুশপ্তর
উপপত্নী

ািা

ুরা তেশেন েূদ্রার্ী। নন্দ রাজাশদর

ুরার না ানুসাশরই এই বংেশক ম ৌর্য বংে বশে অশনশক অতেতিি কশরশেন।

তকন্তু পুরাশন চন্দ্রগুপ্ত মক েূদ্র বংেজাি অথবা

ুরার পুত্র বা মপৌত্র বশে বর্যনা করা

িয়তন। পূরাশন বো িশয়শে মর্ নন্দ বংশের পিশনর পর

গশে বংশের রাজত্ব

স্থাতপি িয়।তকন্তু এই উতির োরা এরূপ প্র াতর্ি িয় না মর্ চন্দ্রগুপ্ত বা পরবিী
রাজারা সকশেই েূদ্র বংেের তেশেন। মবৌদ্ধ গ্রন্থ তদবযবদশন তবন্দুসার ও অশোক মক
ক্ষতত্রয় বশে অতেতিি করা িশয়শে।তিস্টীয় চিু থয েিশক রতচি

ুদ্রারাক্ষস না ক

নাটশক ও পরবিীকাশে মক্ষশ ন্দ্র কিতয ক সংকতেি বতিৎকথা গ্রশন্থ চন্দ্রগুপ্ত মক নন্দ
বংশোদ্ভূ ি বো িশয়শে।
অপরতদশক

িাবংে তদবয বদন ও

িাপতর তনবযার্ সূশত্র চন্দ্রগুপ্ত

মক ম াতরয় বংশোদ্ভূ ি বশে উশেখ করা িশয়শে। জজন গ্রন্থ পতরতেষ্ট
মক

পাবযশর্ চন্দ্রগুপ্ত

য়ূর মপাষক না ক গ্রাশ র নায়শকর মদৌতিত্র রূশপ বর্যনা করা িশয়শে। উত্তর

োরশির তি ােশয়র পাদশদশে তপপ্পতেবন না ক স্থাশন ম াতরয় নাশ
অিেুয ি এক ক্ষতত্রয় বংে রাজত্ব করি। এই ম ৌতরয়
নাশ র উদ্ভব ঘশটশে বশে অশনশকই

োকযশগাষ্ঠী

কথা মথশক ম ৌর্য বংশের

শন কশরন।

চন্দ্রগুপ্ত ম ৌশর্যর জীবনী বহু সূত্র মথশক জানা র্ায়। মদতে ও তবশদতে
সাতিশিয িাাঁর অশনক উশেখ আশে। মদশের মর্ সাতিিয বেশি প্রোনি পুরান ,
মকৌটিশেযর অথযোস্ত্র ,

তবোখা দশত্তর

ুদ্রারাক্ষস ও

সাতিিয মথশক চন্দ্রগুশপ্তর জীবনী ও িার স শয়র
মেখকশদর

শেয ম গাতস্থতনশসর - ইতিকা ,

মসা শদশবর কথাসতরৎসাগর
অশনক িথয পাওয়া র্ায়। তবশদতে

স্ট্রাশবা , তিওশিারাস , প্লুটাকয ও

জাতস্টন প্র ুখশদর রচনা মথশক ম ৌর্য রাজবংশের িথা োরি সম্পশকয
পাওয়া র্ায়।
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মবৌদ্ধ গ্রন্থাতদ মথশক জানা র্ায় মর্, তপিার
অবেম্বন তিনা

তিুযর পর চন্দ্রগুপ্ত

ািার সশে পাটতেপুশত্র আশ্রয় গ্রির্ কশরন। চন্দ্রগুপ্ত িখন তনিািই

তেশু।তেশুর রক্ষর্াশবক্ষশর্র জনয

ািা তেশুপুত্রশক এক বােশকর িাশি স পযর্ কশরন।

পশর মগাপােক টি বােক চন্দ্রগুপ্ত মক এক তেকারীর তনকট তবতি কশরন এবং
তেকাতরটি িাশক মগাচারর্ কাশর্য তনর্ুি কশর। চন্দ্রগুশপ্তর বয়স বততদ্ধর সশে সশে
তনজ গ্রাশ

স বয়সীশদর মনিা িশয় ওশেন। কতথি আশে মর্ একস য় িক্ষেীো

বাসী চার্কয বা মকৌটিেয বা তবষ্ণুগুপ্ত মসই গ্রাশ
তচহ্নাতদ ও িার বযতিশত্ব

অবস্থানকাশে চন্দ্রগুশপ্তর রাজ সদতে

ুগ্ধ িশয় িাশক তেকারীর তনকট মথশক িয় কশর মনন।

চার্কয চন্দ্রগুপ্ত মক তনশয় িক্ষেীোয় আগ ন কশরন এবং িাশক সা তরক ও রাষ্ট্র
তবদযায় তেতক্ষি কশর মিাশেন। িক্ষেীোয় চন্দ্রগুশপ্তর মর্ৌবন অতিবাতিি িয়।
এরপর চার্কয চন্দ্রগুপ্ত মক উচ্চতেক্ষার জনয পাটতেপুশত্র মপ্ররর্
কশরন। মসই স য় পাটতেপুত্র নন্দ রাজা েননন্দ রাজত্ব কশরতেশেন। নন্দ রাজাশদর
অিযাচারী োসশনর তবরুশদ্ধ নন্দ সাম্রাশজযর সবযত্র জনগর্ তবক্ষু ব্ধ িশয় উশেতেে। এই
অবস্থায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী র্ুবক চন্দ্রগুপ্ত ম ৌর্য নন্দ বংশের উশেদ কশে তগ্রক সািার্য
োশের আোয় আশেকজািাশরর তেতবশর গ ন কশরন তকন্তু িার ঔদ্ধিয বযবিাশর
রুষ্ট িশয় আশেকজািার িাাঁর প্রার্দশের আশদে মদন। মকাশনািশ

চন্দ্রগুপ্ত পোয়ন

কশর আত্মরক্ষা কশরন। অিঃপর তবন্ধ্য পবযশির অরশর্য িক্ষেীো বাতস সুচিু র ও
সুপতেি চার্শকযর সংশগ চন্দ্রগুশপ্তর পুনরায় সাক্ষাৎ িয়। মকান কারশন নন্দরাজ
কিতয ক অপ াতনি িয় চার্কয প্রতিশোশের উপায় খুাঁজ তেশেন । সুিরাং চন্দ্রগুপ্ত ও
চার্শকযর েক্ষয এক িওয়ায়

চার্কয চন্দ্রগুপ্ত মক সবযশিাোশব সািার্য করশি

থাশকন। চার্শকযর মচষ্টায় অে স শয়র
উপর্ুি স শয়

শেয একদে জসনয সংগতিীি িয় এবং

গশের নন্দ বংশের তবরুশদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত চার্কয অস্ত্র োরর্ কশরন।
চন্দ্রগুশপ্তর প্রথ

মথশক মচষ্টা বযথয িয়। পুনরায় জসনয

চন্দ্রগুপ্ত িত িীয়বার পাটতেপুত্র আি র্ কশরন। এই র্ুশদ্ধর
র্ায়। অশনশকর

সংগ্রি কশর

তবস্ততি তববরর্ পাওয়া

শি নন্দরাশজর তবরুশদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত তগ্রক মসনার সািার্য োে

কশরতেশেন। ত তেন্দপঞ্চশিা না ক গ্রন্থ মথশক জানা র্ায় মর্ র্ুদ্ধশক্ষশত্র 10,000 িাতি
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এক েক্ষ অশ্বাশরািী , ও 5000 রথ চােক তনিি িশয়তেে। চন্দ্রগুপ্ত পাটতেপুত্র নগর
অবশরাে কশর নন্দরাজশক আত্মস পযর্ করশি বােয কশরন। চন্দ্রগুপ্ত নন্দ রাজা মক
িিযা করার পতরবশিয িাশক সা ানয আসবাবপত্র ও িার দুই
পাটতেপুত্র িযাগ করার আশদে মদন। তকন্তু

তিষীশক তনশয়

িাবংে টিকা গ্রশন্থ উশেতখি আশে মর্

নন্দ রাজা র্ুদ্ধশক্ষশত্র তনিি িন। নন্দ বংশের উশেদ কশর চন্দ্রগুপ্ত ম ৌর্য বংশের
প্রতিষ্ঠা কশরন।
নন্দ বংশের তবরুশদ্ধ জয়োে কশর চন্দ্রগুপ্ত ম ৌর্য পাঞ্জাব ও গোর্ ুনা উপিযকায় অেীশ্বর িন। তকন্তু এশি সন্তুষ্ট না িশয় তিতন অিঃপর উত্তর
পতি

োরি মথশক তগ্রক োসন এর উশেদ করশি উশদযাগী িন। এ কথা স্মরর্

রাখা প্রশয়াজন মর্ োরিীয় নতপতিরা আশেকজািাশরর তনকট পরাতজি িশেও কখশনা
িার বেযিা আিতরকোশব স্বীকার কশরনতন। আশেকজািাশরর

তিুযর সশে সশে তগ্রক

অতেকত ি অঞ্চশে তবশদ্রাি শুরু িয় , িার সাম্রাশজযর বন্টন তনশয় িার মসনাপতি দা
পরস্পর প্রতিদ্বতন্দিায় প্রবতত্ত িন। এর ফশে োরশি তগ্রক

েতি দুবযে িশয় পশ়ে

এবং তগ্রক োতসি অঞ্চশের অতেবাসীরা তগ্রক োসশনর উশেদ কশে তবশদ্রািী িশয়
ওশে।
চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পতি

োরশির এরূপ তবেতঙ্খো সুশর্াগ মনই

গ্রীকশদর তবরুশদ্ধ র্ুদ্ধ র্াত্রা কশরন এবং তবশদ্রাশির মনিত ত্ব গ্রির্ কশরন। কশয়কটি
র্ুশদ্ধ গ্রীকরা পরাতজি িয় এবং তিস্টপূবয 317 অশে
োরি িযাগ করশে উত্তর-পতি

তগ্রক মসনাপতি ইউতি াস

সী াশি তগ্রক োসশনর অবসান ঘশট। ম ৌর্য

ইতিিাশস তগ্রক োসশনর অবসান এক মগৌরশবাজ্জ্বে অেযায়।
তগ্রক োসশনর অবসান ঘশট চন্দ্রগুপ্ত ম ৌর্য তনশিষ্ট তেশেন না ।
প্রায় েয় েক্ষ জসনয বাতিনী তনশয় তিতন োরশির অনযানয অঞ্চশে রাজয জশয়
উশদযাগী িন। পতি

োরশি

ােব ও মসৌরাষ্ট্র িার সাম্রাজযেু ি িয়। রুদ্রদা ন

এর জুনাগ়ে তেোতেতপ মি মসৌরাষ্ট্র চন্দ্রগুশপ্তর োসনকিয া পুষয গুশপ্তর উশেখ পাওয়া
র্ায় ।
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এরপর চন্দ্রগুপ্ত ম ৌর্য দাতক্ষর্ািয তবজয় সম্পশকয সশচষ্ট িশয় ওশেন।
িশব চন্দ্রগুপ্ত ম ৌর্য দতক্ষর্ োরশি কিদূর পর্যি সাম্রাশজযর তবস্তার ঘটিশয়তেশেন িা
ঐতিিাতসকশদর

শেয িীব্র

িতবশরাে বিয ান। অশনশকর

শি নন্দ রাজাশদর

সাম্রাজযঃ র্িদূর পর্যি তবস্ততি তেে ঠিক িিদূর পর্যি ম ৌর্য সাম্রাশজযর তবস্তার ঘশট
তেে চন্দ্রগুপ্ত ম ৌশর্যর আ শে।
চন্দ্রগুপ্ত ম ৌর্য সাম্রাশজযর তবস্তততি সম্পশকয ঐতিিাতসক িঃ আর
মক

ুখাতজযর

িানুসাশর তনঃসশন্দশি বো র্ায় মর্ তিতন এক তবোে সাম্রাশজযর

অতেপতি তেশেন। ম াটা ুটি োশব বেশি মগশে আফগাতনস্থান ও দাতক্ষর্াশিযর তকেু
অংে চন্দ্রগুপ্ত ম ৌশর্যর সাম্রাজযেু ি তেে। ম ৌর্য সাম্রাশজযর তনয়ন্ত্রশর্ আনশি সক্ষ
িশয়তেশেন পাঞ্জাব কান্দািার কাবুে মসৌরাষ্ট্র পতি

োরি মবেুতচস্তান তিন্দুকুে পবযি

িীেূর ইিযাতদ স্থান। এক কথায় বেশি মগশে বো র্ায় মর্ পূশবয বেশদে মথশক
পতিশ

মসৌরাষ্ট্র ও তিন্দুকুে পবযি এবং উত্তশর তি ােশয়র পাদশদে মথশক দতক্ষশন

তিশনশেতে পর্যি িার সম্রাজয তবস্ততি তেে।
উপশরাি বর্যনা মথশক এরূপ অনু ান করা র্ায় মর্ োরশির প্রায়
সকে অংশেই চন্দ্রগুপ্ত ম ৌর্য সাম্রাজয তবস্তার োে কশরতেে এবং এই তদক তদশয়
তবচার করশে িাশক োরি উপ িাশদশের প্রথ

ঐতিিাতসক সম্রাট বেশে অিু যতি

িয় না। জজন তকংবদতি অনুসাশর চন্দ্রগুপ্ত ম ৌর্য পতরর্ি বয়শস জজন ে য গ্রির্
কশরন। এই েশ যর অনুোসন অনুসাশর তসংিাসন িযাগ কশরন এবং

িীেূশরর

অিগযি শ্রবর্শবেগো না ক স্থাশন অনেশন মদিিযাগ কশরন।
------------------------প্রশ্ন :১. ম ৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠািা মক তেশেন ? িার সম্পশকয সংতক্ষপ্ত তববরর্ দাও ।
২. চন্দ্রগুপ্ত ম ৌশর্যর তসংিাসশন আশরািন সম্পশকয তক জানা র্ায় ?
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৩. চন্দ্রগুপ্ত ম ৌশর্যর কত তিত্ব কী তেে ?
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