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কক ত্রিচ্লন যাণকে 
ইমন র্বুাচ্ের 

 

 
 

যাণকে ত্রিচ্লন প্রাযীন িারচ্ের অন্যেম ত্রযন্তাত্রবদ। খুব কবত্রি ননত্রেকোর ওপর কর্ার কদনত্রন যাণকে। বচ্লচ্িন খাড়া গাি 
আর িাচ্লা মানুষ ধরািােী হে আচ্গ। রাষ্ট্রপত্ররযালনাে োাঁর কুত্রিল নীত্রের র্ন্য োর নাম হচ্েত্রিল ককৌত্রিলে। প্রাযীন ঋত্রষচ্দর 
েুলনাে যাণচ্কের এখাচ্নই ফারাক। ত্রিচ্লন বাস্তববাদী। েচ্ব আধোত্রিকোচ্ক অস্বীকার কচ্রনত্রন। কামিাচ্ের রযত্রেো কে 
বাৎসােন- োর সচ্ে অচ্নচ্কই যাণকের সচ্ে অত্রিন্ন মচ্ন কচ্রন। যাণকের অন্যনাম ত্রবষ্ণুগুপ্ত। 
 

নর্ন সূি অনুোেী যাণকের র্ন্ম বেজমান িারচ্ের কগালা কর্লার যনক গ্রাচ্মর একত্রি ব্রাহ্মণ পত্ররবাচ্র। পচ্র অবশ্য 
আর্ীত্রবক ধমজ গ্রহন কচ্রত্রিচ্লন যাণকে। কিচ্লচ্বলা কেচ্কই পড়াচ্িানার ক াাঁক। পত্ররনে বচ্েচ্স েক্ষত্রিলাে পড়চ্ে এচ্লন। 
কসকাচ্লর েক্ষিীলা ত্রবশ্বত্রবদোলেত্রি ত্রিল বেজমান পাত্রকস্থাচ্ন। বেজমান ইসলামাবাচ্দর ৩৫ ত্রকচ্লাত্রমিার পত্রিচ্ম ও রাওোলত্রপত্রডির 
ত্রকিু উত্তরপত্রিচ্ম। েক্ষত্রিলার কাচ্িই ত্রিল গান্ধার নগর ও পসু্কলাবেী,  মাচ্ন বেজমান কপিওোর। ত্রিস্টপবূজ ৫০০ কেচ্ক ৬০০ 
ত্রিস্টপবূজ অবত্রধ েক্ষত্রিলা হচ্ে উচ্েত্রিল ত্রহন্দুচ্বৌদ্ধ সংসৃ্কত্রের অন্যেম পীেস্থান। যাণকে ত্রিচ্লন েক্ষিীলা ত্রবশ্বত্রবদোলেত্রির আযােজ। 
ককান্ ত্রবিাচ্গ? আমাচ্দর সমচ্ের ত্রবযাচ্র রাষ্ট্রত্রবজ্ঞান ত্রবিাচ্গ। আচ্গই বচ্লত্রি কমধাবী ত্রিচ্লন যাণকে। ত্রলচ্খত্রিচ্লন ১৫ পচ্বজর 
রাষ্ট্রনীত্রে ত্রনচ্ে গ্রন্থ: অেজিাে। 

 
অচ্নচ্কই মচ্ন কচ্রন যাণকেই অেজনীত্রের র্নক। োচ্ক িারেীে মোত্রকোত্রিত্রলও বলা হে। ো কহাক। েখন ৩২৬ 

ত্রিস্টপবূজ। িারচ্ের সীমানাে আচ্লকর্ান্দার ত্রগ্রক নসন্যচ্দর ত্রনচ্ে এচ্স কগচ্িন। কসই অ্চলচ্ল পত্ররত্রস্থত্রে েমেচ্ম। যাণকে 
পািত্রলপুি যচ্ল এচ্লন। পািত্রলপুি েখন মগচ্ধর রার্ধানী। মগধ িাসন করে নন্দরা। সম্রাচ্ির নাম ধননন্দ,  ত্রিচ্লন নর্ন। 
যাণকে যাকত্রর ত্রনচ্লন নন্দচ্দর প্রিাসচ্ন। ব্রাহ্মন পত্ররবাচ্র র্ন্মাচ্লও েক্ষত্রিলা োকার সমে আর্ীত্রবক ধমজ গ্রহন কচ্রত্রিচ্লন 
যাণকে। কী িাচ্ব রাষ্ট্র পত্ররযালনা করচ্ে হে কস ত্রবষচ্ে যাণকের ধারণা ত্রিল। কসসব কো সম্রাি ধননন্দ কক বলচ্েই যাণকের সচ্ে 
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সম্রাি ধননন্দর মেত্রবচ্রাধ হল। সম্রাি ধননন্দ অপমান করচ্লন। যাণকে পড়াচ্িানা করা কলাক। োর আাঁচ্ে িীষন লাগল। প্রযডি 
মনক্ষুন্ন হচ্লন ত্রেত্রন। 
 

মগধ কেচ্ক নন্দ বংিচ্ক উৎখাে করার িপে ত্রনচ্ে উত্তর িারচ্ের গিীর অরচ্ণে পাত্রলচ্ে কগচ্লন যাণকে। কসখাচ্নই 
যন্দ্রগুপ্ত নাচ্ম এক েুবচ্কর সচ্ে পত্ররযে হল। েুবচ্কর িারীত্ররক কসৌন্দেজ বতু্রদ্ধমত্তাে আকৃষ্ট হচ্লন যাণকে। েুবচ্কর এমনই সাহস-
কস নাত্রক ত্র লাম নদীর পাচ্ড় ত্রগ্রক ত্রিত্রবচ্র ঢুচ্ক স্বেং আচ্লকর্ান্দারএর সচ্ে কদখা কচ্র এচ্সচ্ি! উচ্ত্তত্রর্ে হচ্ে উেচ্লন যাণকে। 
এমন েুবকই খুাঁর্ত্রিচ্লন ত্রেত্রন। যন্দ্রগুপ্তর পচু্রা নাম যন্দ্রগুপ্ত কমারা। কমারা মাচ্ন মেরূ। ো কেচ্ক কমৌেজ। যন্দ্রগুপ্ত কমৌেজর পবূজপরুুচ্ষরা 
ত্রিল ত্রবন্ধেপবজচ্ে। মেূর পালন করে। 
 

যন্দ্রগুপ্ত নন্দচ্দর উৎখাে করল। মগচ্ধ প্রত্রেত্রিে হল কমৌেজ বংি। কাচ্র্ই,  যাণকে দুত্রি কারচ্ণ িারচ্ে ইত্রেহাচ্স ত্রবত্রিষ্ট 
স্থান দখল কচ্র রচ্েচ্িন।১) অেজিাে কলখার র্ন্য, ২)  মগচ্ধ কমৌেজবংি প্রত্রেিাে প্রেেক্ষ িূত্রমকা রাখার র্ন্য। মগচ্ধ কমৌেজ বংি 
প্রত্রেিার পর োর রাষ্ট্রপত্ররযালনা নীত্রের প্রচ্োগ করার অপূবজ সুচ্োগ এল। কেচ্িার মচ্োই যাণকেও ঋত্রষরার্াে ত্রবশ্বাস করচ্েন। 
কমৌেজিাসচ্ন কেিুকু যাণেচ্কর নীত্রেমালা কােজকরী হচ্েত্রিল কস সব ত্রনচ্ে ত্রবেজক আর্ও যলচ্ি। যন্দ্রগুপ্ত কমৌেজ কিষ র্ীবচ্ন নর্ন 
হচ্ে োন। োাঁর কিচ্ল ত্রবন্ধুসার মগচ্ধর ত্রসংহাসচ্ন বচ্সন। (ইত্রনই সম্রাি অচ্িাচ্কর ত্রপো) সম্রাি ত্রবন্ধুসাচ্রর আমচ্লরও উপচ্দষ্টা 
ত্রিচ্লন যাণকে। সুবন্ধু ত্রিল ত্রবন্দুসাচ্রর আচ্রক উপচ্দষ্টা। োাঁর সচ্ে ত্রবচ্রাধ বাাঁধল যাণকের। হেচ্ো যাণকেচ্ক হেো কচ্রত্রিল 
সুবন্ধু। ত্রকংবা যাণকে ত্রনবজাসচ্ন যচ্ে ত্রগচ্েত্রিচ্লন।  যাণকের মৃেেু ২৮৩ ত্রিস্টপবূজ বচ্ল ধারণা করা হে। 

 


