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CC-3.3.  

১) ভারতীয় সভযতা ও সংসৃ্কতততত গ্রীকতের অবোন আত াচনা কর।                                       ৫  )  

২) শক-সাতবাহন সংঘাত সম্পতকে আত াচনা কর।                                                              ৫১০)  

৩) তকভাতব শক শাসক রুদ্রোমন ভারতত শক শক্তির পুনরুত্থান ঘটিতয়তিত ন।                      ৫১০)  

                                  অথবা,  

     িীকা ল খঃ শক শাসক রুদ্রোমন।                                                                                  ৫১০/ )  

৪ ) সংতিপ্ত িীকা ল খঃ  শক িত্রপ নহপান                                                                           ৫ )  

 ) সংতিপ্ত িীকা ল খঃ কত তের খারতব                                                                              ৫ )  

৬) ল ৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর তবতশষ উতেখপূব েক সাতবাহনতের কৃততত্ব তবচার কর।                      ৫১০)  

৭) তকভাতব মধ্য এতশয়া লথতক আক্রমর্ণ ভারতবতষ ে এক নতুন ধ্রতর্ণর রাষ্ট্রবযবস্থা, সমাজ ও সংসৃ্কততর 

জন্ম তেতয়তি ? তবতশষভাতব কুষার্ণতের উতেখসহ উত্তর ল খ।                                                  ৫১০)  

৮) কুষার্ণ শাসকতের কার্ েক াতপর উোহরর্ণ তেতয় লেখাও লর্ তকভাতব অথ েননততক উপাোনগুত  

রাজননততক ইততহাসতক প্রভাতবত কতর।                                                                                   ৫১০)  

৯) প্রথম কতনতের কৃতততত্বর মূ যায়ন কর।                                                                               ৫১০) 

১০ ) কুষার্ণ সাম্রাতজযর পতন লকন ঘতি? ?                                                                                    

 ৫ )  

 

CC-3.4.  

১০) সাম্রাজযস্থাপনক তহসাতব সমুদ্রগুতপ্তর মূ যায়ন কর।                                                            ৫১০)  

১১) গুপ্তর্তু র প্রশাসতনক বযবস্থার চতরত্র ও ববতশষ্ট্যগুত  তবচারপূব েক আত াচনা কর                   ৫১০)  

১২) স্কন্দগুতপ্তর শাসতনর তাৎপর্ ে তক তি ?                                                                          ৫১০/ )  

১৩) ভূতমস্বত্ব ও ভূতমোতনর তবতশষ উতেখসহ গুপ্তর্ুত র অথ েনীততর ধ্রর্ণ বযাখযা কর।                ৫১০)  

১৪) তুতম তক মতন কর লর্ সামন্তততের উদ্ভব গুপ্তর্তু র ন র লকন্দ্রগুত র পততনর প্রধ্ান কারর্ণ।                             

 ৫১০/ )  

১ ) “উপর লথতক সামন্ততে” ও “নীচ লথতক সামন্ততে” ব তত তক লবাঝায়?                               ৫ )  

১৬) িীকা ল খঃ গুপ্তমদু্রা।                                                                                                       ৫ )  

১৭) অগ্রহার বযবস্থা সম্পতকে একটি িীকা ল খ।                                                                        ৫ )  
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১) ভারতীয় সভযতা ও সংসৃ্কতততত গ্রীকতের অবোন আত াচনা কর।                                       

➢ ভারতীয় সভযতা ও সংসৃ্কতততত গ্রীকতের অবোন স্মরর্ণীয়। গ্রীক রাজারা তাতের মুদ্রায় একই 

সতে গ্রীক ও প্রাকৃত ভাষা বযবহার কতরতিন। তা াঁতের পৃষ্ঠতপাষকতায় প্রাকৃত ভাষা তনঃসতন্দতহ 

সমৃদ্ধ হতয়তি। অতনতক অবশয সংসৃ্কত সাতহতয, তবতশষ কতর নািতকর লিতত্র, তগ্রকতের 

অবোতনর কথা বত ন। তা াঁতের ধ্ারর্ণা গ্রীক প্রহসতনর অনুকরতর্ণই সংসৃ্কত নািতক পেো বা 

র্বতনকার বযবহার হয়। “র্বতনকা” শব্দটির মতধ্যও গ্রীক প্রভাব সহতজই  িয করা র্ায়। 

ভারতীয় নািতকর সূত্রধ্ার, সূত্রধ্ারীরা লর্ন গ্রীক প্রহসতনর আতকেতমনাস ও আতকেতমমাতের 

প্রততকৃতত। নাতয়কার প্রতত নায়তকর তবস্মরর্ণক্তজতনত উতপিা ও পতরতশতষ উভতয়র পুনতম ে তনর 

লর্ িতব “অতভজ্ঞানশকুন্ত ম” প্রভৃতত নািতক লেখা র্ায় তাততও অতনতক ইউতরতপতেস, 

তমনান্ডার প্রমুখ গ্রীক নািযকারতের প্রভাব  িয কতরন।  

   ভারতীয় মুদ্রার উপর লর্ গ্রীক মদু্রার তবতশষ প্রভাব পতেতি  তা অস্বীকার করা র্ায় না। 

আত কার ভারতীয় মদু্রা প্রতীকসব েস্ব—লসখাতন না আতি লকান ল খ, না আতি লকানও রাজার 

বা লেবতেবীর মূততে। কা ক্রতম গ্রীক মদু্রার প্রাভতব এসইব ববতশষ্ট্য ভারতীয় মদু্রায় আত্মপ্রকাশ 

কতর। মদু্রার লিতত্র ভারত লর্ লকব  গ্রহীতার ভূতমকা পা ন কতরতি তা নয়, লস গ্রীক মুদ্রার 

উপরও কখনও কখনও প্রভাব লেত তি। পযান্টাত ওন ও এ াতথাতিতসর মততা গ্রীক রাজারা 

তিতশ ার স্থানীয় মুদ্রার আংতশক অনুকরতর্ণ তাম্রমদু্রা উৎকীর্ণ ে কতরতিত ন। গ্রীক িা াঁকশাত  

গ্রীক তশল্পীতের সতে সম্ভবত ভারতীয় তশল্পীরাও কাজ করততন।  

   তচতকৎসাতবজ্ঞাতনর লিতত্র গ্রীকতের সতে ভারতীয়তের হয়ত পারস্পতরক ভাব তবতনময় 

ঘতিতি  র্তেও এসম্পতকে লকানও সুতনতেেষ্ট্ তথয লনই। গ্রহ-নিতত্রর অবস্থান এবং বযটষ্ট্ ও 

সমটষ্ট্র জীবতন রার ে াে  সম্পতকে লজযাততষশাতের তকিু পক্তিম এশীয় ধ্যানধ্ারর্ণা সম্ভবত 

গ্রীকতের মাধ্যতম এসমতয় ভারতত আতস।  

   তাই ব া র্ায় ভারতীয় সভযতা ও সংসৃ্কততর তববতেতন প্রাচীন বযাকট্রীয়-গ্রীকতের ভূতমকা 

অতবস্মরর্ণীয়।  

২) তকভাতব শক শাসক রুদ্রোমন ভারতত শক শক্তির পুনরুত্থান ঘটিতয়তিত ন।                       

                                  অথবা,  

     িীকা ল খঃ শক শাসক রুদ্রোমন।   

➢ চষ্ট্তনর মৃতুযর পর তা াঁর লপৌত্র রুদ্রোমন মহািাত্রপ পতে অতভতষি হন। বীর্ েবান, 

প্রজানুরঞ্জক ও ভারতীয় সংসৃ্কততর ধ্ারক এই তবতেশী শাসক প্রাচীন ভারতীয় ইততহাতসর এক 

স্মরনীয় বযক্তিত্ব। ১ ০ তিস্টাতব্দ উৎকীর্ণ ে তা াঁর জনুা ে ল খতত তা াঁর শাসনকাত র তবশে বর্ণ েনা 

আতি।  

   জনুা ে ল খ লথতক জানা র্ায় পক্তিম ভারততর এক তবস্তীর্ণ ে অঞ্চ  রুদ্রোমতনর 

অতধ্কারভুি তি । তা াঁর অতধ্কৃত অঞ্চ গুত র অন্তভুেি তি  আকর বা পূব ে মা ব, অবতন্ত বা 

পক্তিম মা ব, অনূপ—নম েো অববাতহকার মান্ধাতা অথবা মাতহশ্বর অঞ্চ , কুক্কুর বা তনম্ন 

তসনু্ধ অববাতহকা ও পক্তিম তবন্ধয পব েতমা ার মধ্যবতী অঞ্চ , আনতে বা দ্বারকা অঞ্চ , 
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সুরাষ্ট্র, শ্বভ্র বা সবরমতী অববাতহকা, কচ্ছ, মরু বা মাতরায়াে, তসনু্ধ বা তনম্ন তসনু্ধ উপতযকার 

পূব োঞ্চ , অপরান্ত বা উত্তর লকাঙ্কর্ণ এবং তনষাে বা পক্তিম তবন্ধয ও আরাবেীর পাব েতয অঞ্চ । 

এ সক  অঞ্চ  তততন তপতামতহর শাসনকাত ই জয় কতরতিত ন।  

   লর্ সক  শতূ্রতের পরাক্তজত কতর তততন এ সক  অঞ্চ  অঞ্চ  অঞ্চ  অতধ্কার কতরন 

তা াঁতের সম্পতকে লকানও তবস্তাতরত তববরর্ণ পাওয়া র্ায় না। জনুা ে ল খতত রুদ্রোমতনর 

প্রততপিতের মতধ্য লকব মাত্র সাতকতর্ণ ে ও লর্ৌতধ্য় তর্ণর কথা ব া হতয়তি। সাতকতর্ণ েতক 

পরাক্তজত কতর তততন সম্ভবত আকর, অবতন্ত, অনূপ, অপরান্ত, সুরাষ্ট্র ও আনতে পুনরুদ্ধার 

কতরন। অনযানয অঞ্চত  তার প্রততপি কারা তি  জানা র্ায় না।  

   জনুা ে ল খতত রুদ্রোমন োবী কতরতিন তততন েতির্ণপথরাজ সাতকতর্ণ েতক একবার নয় 

পরপর েুবার পরাক্তজত কতরতিন। তকন্তু সাতকতর্ণ ের সংতে তা াঁর তনকি সম্পকে থাকার েত  

তততন তা াঁতক সংহার কতরনতন। মতন হয় ল ৌতমীপতুত্রর পুত্র বতশষ্ঠীপুত্র সাতকতর্ণ ের সতে 

রুদ্রোমন তনজ কনযার তববাহ তেতয়তিত ন। কানতহতরতত পাওয়া একখাতন ল খতত বতশষ্ঠীপতু্র 

সাতকতর্ণ ের উতেখ আতি। তততন লর্ মহািত্রপ রুদ্রোমতনর কনযার পার্ণীগ্রহর্ণ কতরতিত ন লস 

কথাও ল খটিতত ব া হতয়তি। অতনতক অবশয মতন কতরন, রুদ্রোমতনর প্রততপি 

ল ৌতমীপতু্র সাতকতর্ণ ে নন, প্রততপি তিত ন বতশষ্ঠীপুত্র পু ুমাতব। তা াঁরা আরও বত ন কানতহতর 

ল খতত লর্ বতশষ্ঠীপুত্র সাতকতর্ণ ের উতেখ আতি তা আসত  পু ুমাতব।  

   লর্ৌতধ্য়রা রুদ্রোমতনর আর এক প্রব  প্রততপি তিত ন, তা াঁতেরও তততন পরাক্তজত কতরন। 

িক্তত্রয় সমাতজ বীর বত  লর্ৌতধ্য় তর্ণর সুখযাতত তি । লর্ৌতধ্য় তর্ণর তবরুতদ্ধ তবজয় াভতক 

তততন তা াঁর এক লেষ্ঠ কৃততত্ব বত  উতেখ কতরতিন। লর্ৌতধ্য় র্ণ সম্ভবত লসই সময় েতির্ণ 

পাঞ্জাব ও সতিতহত অঞ্চত  রাজত্ব করততন।  

   রুদ্রোমন শুধু্ রর্ণতনপুর্ণ রাজনীততজ্ঞ নন, তততন এক উচ্চতশতিত, কৃটষ্ট্বান, মানবেরেী 

প্রশাসকও। তা াঁর রাজতত্বর প্রথম বিতরই জনুা তের তনকিবতী সুেশ েন হ্রতের বা াঁতধ্ অততবৃটষ্ট্র 

কারতর্ণ োি  ধ্তর। চন্দ্রগুপ্ত লমৌর্ ে এই জ াধ্ারটি তনম োর্ণ কতরন এবং তা াঁর লপৌত্র অতশাক 

হ্রেটির র্থার্থ রির্ণাতবির্ণ ও উিয়তনর বযবস্থা কতরন। হ্রেটি তবনষ্ট্ হওয়ায় এর সক্তঞ্চত 

জ রাতশ লবতেতয় র্ায়। এর েত  তনকিবতী কৃতষতিত্রগুত  জত র অভাতব মরুভূতমর রুপ 

ধ্ারর্ণ কতর। কৃতষ উৎপােন ভীষর্ণভাতব িততগ্রস্ত হয়। স্থানীয় অঞ্চত  কৃতষজ  েস  অবযাহত 

রাখার জনয হ্রেটির সংস্কার জরুরী হতয় লেখা লেয়। অসামানয তৎপরতার সংত  সুতবশা  

জ াধ্ারটিতক নতুন কতর তততন তনম োর্ণ কতরন। হ্রেটির ততনগুর্ণ েৃঢ় ও তবস্তৃত করা হয়। 

জ াধ্ারটিতক সংস্কার করতত রুদ্রোমনতক প্রচুর অথ ে বযয় করতত হয় তকন্তু এর জনয তততন 

প্রজাতের উপর লকানও বােতত করভার চাপান তন।  

   রুদ্রোমন সংসৃ্কততজ্ঞ তিত ন। তশিার প্রতত তার অকৃক্তত্রম আগ্রহ তি । সংসৃ্কত ভাষার  েয 

ও পেয রচনা কতর তততন প্রভূত খযাতত অজেন কতরন। তা াঁর তনতেেশনায় রতচত জনুা ে ল খটি 

পে ও িতন্দর অনুপম প্রতয়াত  রতসাত্তীর্ণ ে সাতহততয উিীত হতয়তি। সংসৃ্কত িাো বযাকারর্ণ, 

রাজনীতত, সং ীত, তকেতবেযা প্রভৃতত জ্ঞানতবজ্ঞাতনর নানা শাখায় তততন বুৎপতত্ত অজেন কতরন। 

সংসৃ্কততর লকন্দ্ররুতপ উজ্জতয়নীর জয়র্াত্রা রুদ্রোমতনর রাজত্বকাত ই শুরু হয়।  

   ১ ০ তিঃ পর লকানও এক সমতয় রুদ্রোমতনর মতুৃয হয়। ভারতত শক শক্তির পুনরুদ্ধাতর 

রুদ্রোমতনর অবোন উতেখতর্া য।  

 

৩ ) সংতিপ্ত িীকা ল খঃ  শক িত্রপ নহপান  
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➢ কুষার্ণতের হাতত পরাক্তজত হতয় উত্তর-পক্তিম ও উত্তর ভারতত শক আতধ্পততযর অবসান ঘতি। 

তকন্তু শীঘ্রই শকরা পক্তিম ভারতত পরাক্রান্ত রাজননততক শক্তিরুতপ আত্মপ্রকাশ কতর। 

পক্তিম ভারতত শক অভুযত্থাতনর তর্তন নায়ক তা াঁর নাম ভূমক। ভূমতকর পর নহপান 

িত্রপপতে অতভতষি হন। ভূমতকর মততা তততনও িহরত বংতশর সন্তান। তকন্তু এ েুজতনর 

মতধ্য তক সম্পকে তি  তা জানা র্ায় না। নহপাতনর রাজতত্বর কা সীমা সম্পতকেও অতনিয়তা 

রতয়তি। েীতনশচন্দ্র সরকার মতন কতরন নহপান ১১৯ এবং ১২  তিঃ মধ্যবতী সমতয় রাজত্ব 

কতরন। অতনতক আবার মতন কতরন তিঃ প্রথম শততকর লশষ লথতক তিঃ তদ্বতীয় শততকর 

প্রথম পব ে পর্ েন্ত তততন রাজত্ব কতরন। ততব আনুমাতনক ১০০-১২৪ তিঃ পর্ েন্ত নহপাতনর 

রাজতত্বর সম্ভাবয কা  রুতপ  র্ণয করা লর্তত পাতর।  

   িত্রতপর আসতন বতসই নহপান আপন প্রভুত্ব তবস্তাতর মতনাতর্া ী হন। তা াঁর সামতন 

সূতর্া ও এতস উপতস্থত হয়। এই সময় প্রথম কতর্ণে মারা র্ান, েত  তা াঁর উপর লকন্দ্রীয় শক্তির 

তনয়ের্ণ তশতথ  হতয় পতে। সাতবাহন রাতজযও এইসময় েুতেেন চ তি । এ সূতর্াত  নহপান 

সাতবাহন রাতজযর এক সুতবস্তীর্ণ ে অঞ্চ  অতধ্কার কতর বতস। তনম্ন তসনু্ধ উপতযকা, গুজরাত, 

রাজস্থান এবং পক্তিম মধ্যপ্রতেশ পূব ে লথতকই িত্রপ রাজযভূি তি । এসব অঞ্চত  নহপান 

লর্ তার কতৃত্ব অিুি রাতখন তাতত সতন্দহ লনই। তা াঁর একটি ল খ লথতক জানা র্ায় লর্ 

আজতমর তা াঁর রাজযভুি তি ।  

   লকাঙ্কর্ণ উপকূ সহ মহারাতষ্ট্রর তবস্তীর্ণ ে অঞ্চত  নহপাতনর লবশতকিু মদু্রা আতবেৃত হতয়তি। 

তা াঁর এক অমাততযর একখাতন ল খ পুতর্ণ লজ ার জিুাতর পাওয়া ল তি। তা াঁর জামাতা 

ঋষভেতত্তর কতয়কখাতন ল খ নাতসক ও পুতর্ণ লজ ায় আতবেৃত হতয়তি। ল খগুত  সম্ভবত 

১১৯-১২৪ তিঃ উৎকীর্ণ ে। সতন্দহ লনই সাতবাহন রাজাতের পরাক্তজত কতর নহপান মহারাষ্ট্র 

অতধ্কার কতরন।  

   তা াঁর শাসতনর লশতষর তেতক নহপান লঘার তবপর্ েতয়র সন্মুখীন হন। েতিতর্ণর সাতবাহন রাজয 

এ সময় ল ৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর লনতৃতত্ব খুবই শক্তিশা ী হতয় ওতে। শক অতধ্কৃত বপতৃক 

ভূখতন্ডর পুনরুদ্ধাতরর জনয ল ৌতমীপুত্র নহপাতনর তবরুতদ্ধ র্ুদ্ধ লঘাষর্ণা কতরন। শকরাতজর 

পতি এই র্ুতদ্ধর ে  হয় মারাত্মক। নাতসক ও কা োতত ল ৌতমীপুতত্রর রাজতত্বর অষ্ট্ােশ 

বিতর েুখাতন ল খ আতবেৃত হতয়তি। এ ল খ েুখাতন লথতক জানা র্ায়, সাতবাহনরাজ  ১২৪ 

তিঃ লশষাতধ্ ে বা পরবতী বিতরর প্রথম পতব ে নহপান ও ঋষভেত্ততক মহারাষ্ট্র লথতক তবতাতেত 

কতরন। ল ৌতমীপুতত্রর হাতত লর্ নহপান পরাক্তজত হন, তা নাতসক লজ ার লজা  তথতি গ্রাতম 

পাওয়া মদু্রার সাতিযও প্রমাতর্ণত। এই গ্রাতম পাওয়া ১৩২ ০ টি লরৌপযমুদ্রার মতধ্য এক-

তৃতীয়াংশ শুধু্ই নহপাতনর, বাতক েুই-তৃতীয়াংশও নহপাতনর তকন্তু লসগুত  ল ৌতমীপুত্র কতৃেক 

পুনমু েতদ্রত। িহরাত বংশ ধ্বংস কতরতিন বত  নাতসক প্রশক্তস্ততত ল ৌতমীপুতত্রর বন্দনা করা 

হতয়তি। মতন হয়, ল ৌতমীপুতত্রর সতে র্ুতদ্ধ নহপান শুধু্ পরাক্তজতই হনতন, তনতজর প্রার্ণও 

তবসজেন লেন।  

    

 

৪ ) শক-সাতবাহন সংঘাত সম্পতকে আত াচনা কর।                                                               

➢ তিস্টপূব ে প্রথম শততকর মধ্যভাত  োতির্ণাততয সাতবাহন সাম্রাজয প্রততটষ্ঠত হয়ত, এর 

রাজধ্ানী তি  প্রততষ্ঠান। একই সমতয় শকরা ৫ তসতথয়ান) পক্তিম ভারত, মা তবর কতকাংশ ও 

মধ্যপ্রতেতশর তকিু অঞ্চত  তনতজতের প্রততটষ্ঠত কতরতিত ন রাজশক্তি তহসাতব। সাতবাহনতের 
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সতে আঞ্চত ক অতধ্কার ও বন্দরগুত র কতৃেত্ব তনতয় তারা েীঘ েস্থায়ী সংঘতষ ে জতেতয় পতেতি । 

অধ্যাতপকা উতপন্দর তসংজ জাতনতয়তিন লর্ শক-সাতবাহন দ্বতের প্রধ্ান কারর্ণ হ  লসর্ুত র 

তবখযাত বন্দর ভৃগুকচ্ছ, লসাপারা, ও ক যাতর্ণর ওপর কতৃেত্ব তনতয় তবতরাধ্। এই শক-সাতবাহন 

দ্বে প্রায় েুই শতক ধ্তর চত তি , এই সংঘতষ ে উত্থান ও পতন তি । একটি রাজবংশ 

তনরবক্তচ্ছিভাতব জয় াভ কতরতন। আঞ্চত ক অতধ্কার তনতয়ও এতের মতধ্য তবতরাধ্ তি । 

পক্তিম ভারত ও নম েো উপতযকায় সম্প্রসারতর্ণর প্রতে তবতরাধ্ তি  অবশযম্ভাবী।  

   শক ও সাতবাহনতের েুটি প্রতততবশী রাজয আঞ্চত ক সম্প্রসারর্ণ তনতয় তবতরাতধ্ ত প্ত হয়। 

শক রাজবংশ েুটি প্রধ্ান শাখায় তবভি হয়—িহরত ও কেেমক। িহরত বংতশর প্রধ্ান 

তিত ন নহপান তর্তন পক্তিম ভারতত তনতজতক প্রততটষ্ঠত কতরন। এই শক রাজা খুতব শক্তিশা ী 

তিত ন, তার একটি জা াঁকজমকপূর্ণ ে রাজসভা, প্রশাসন ও বসনযবাতহনী তি । শক রাতজযর 

সম্প্রসারতর্ণর উতেশয় তনতয় নহপান পক্তিম োতির্ণাতয অঞ্চত  সাতবাহনতের রাজয আক্রমর্ণ 

কতরন। সাতবাহনতের রাজয লথতক তততন কতয়কটি প্রতেশ তিতনতয় তনতত সিম হন। সাতবাহন 

রাজারা শকতের কাতি তাতের পক্তিতমর প্রতেশগুত  হাতরতয়তিত ন। এই পব েতক ব া হয় শক-

সাতবাহন দ্বতের প্রথম পব ে।  

   শক-সাতবাহন দ্বতের তদ্বতীয় পব ে শুরু হতয়তি  সাতবাহন বংতশর লেষ্ঠ রাজা ল ৌতমীপুত্র 

সাতকতন ের রাজত্বকাত । ল ৌতমীপুত্র তিত ন শক রাজা নহপাতনর সমসামতয়ক। নাতসক 

প্রশক্তস্ততত োতব করা হতয়তি এই সাতবাহন রাজা শক রাজা নহপানতক পরাস্ত কতর লর্সব 

প্রতেশ নহপান েখ  কতরতিত ন লসগুত  পুনরুদ্ধার কতরন। ল ৌতমীপুত্র তিত ন এক 

পরাক্রমশা ী শাসক। তততন শকতের তবরুতদ্ধ সামতরক অতভর্ান শুরু কতর তাতের রাজয মতধ্য 

প্রতবশ কতর। এইসময় ল ৌতমীপুত্র গুজরাতির কতকাংশ, মা ব, লসৌরাষ্ট্র ও লবরার জয় কতর 

সাতবাহন সাম্রাজযতক প্রসাতরত কতরন। রাজতত্বর লশশতেতক ল ৌতমীপুত্র আতরা একবার 

শকতের সতে দ্বতে ত প্ত হন। এবার শক রাতজযর লনতৃতত্ব তি  কেেমক শাখার শাসকরা। শক 

রাজা প্রথম রুদ্রোমন তা াঁর জনুা ে ল খতত এই শক-সাতবাহন সংঘতষ ের পতরচয় তেতয়তিন। 

সম্ভবত এই পতব ের দ্বতে সাতনাহন রাজা তবতশষ সুতবধ্া করতত পাতরনতন, অস্বক্তস্তকর অবস্থার 

মতধ্য পতেতিত ন। শক রাজা কতৃ েক অতধ্কৃত সাতবাহন অঞ্চ গুত  পুনরুদ্ধাতরর জনয তততন 

েুই রাজপতরবাতরর মতধ্য বববাতহক সম্পকে স্থাপতনর প্রস্তাব কতরন। র্ুদ্ধতিতত্র বযথ ে হত ও 

কূিনীতততত তততন জয়ী হন। রুদ্রোমতনর কনযার সতে ল ৌতমীপতুত্রর তববাহ হয়। রুদ্রোমন 

তা াঁর ল খতত োতব কতরতিন লর্ তততন সাতবাহন রাজাতক েুবার র্দু্ধতিতত্র পরাস্ত কতরন তকন্তু 

তা াঁতক হতযা কতরনতন কারর্ণ তততন তিত ন তার আত্মীয়।  

   তিস্টীয় তদ্বতীয় শততকর লশশতেতক শক-সাতবাহন দ্বতের তৃতীয় ও লশষ পব ে  ি করা র্ায়। 

সাতবাহন রাজবংতশর লশষ লর্া য শাসক তিত ন র্জ্ঞেী সাতকতন ে, তততন ১৬ -১৯  তিস্টাব্দ 

পর্ েন্ত শাসন িমতায় তিত ন। এই সমতয় সাতবাহন শক্তির পূব েত ৌরব, শক্তি ও সামথ েয তি না, 

রাজযটি অবিয় ও পততনর তেতক এত তয় চত তি । র্জ্ঞেী সাতকতন ের ল খ ও মুদ্রা লথতক 

জানা র্ায় এই সাতবাহন রাজা অল্পকাত র জনয হত ও এই রাতজযর শক্তি সম্মান পুনরুদ্ধার 

করতত সিম হতয়তিত ন। তততন অপরান্ত, পক্তিম ভারততর কতকাংশ এবং নম েো উপতযকা 

লথতক শক শাসন উতচ্ছে করতত সিম হন। েুটি কারতর্ণ র্জ্ঞেী সাতকতন ে শক রাজাতের 

তবরুতদ্ধ সাে য অজেন কতরতিত ন। প্রথমটি হ  এই সময় শক শাসক জীবোমন ও প্রথম 

রুদ্রতসংতহর মতধ্য িমতার দ্বে চত তি । তীব্র অভযন্তরীর্ণ দ্বতের জনয শকরা সাতবাহনতের 

তবরুতদ্ধ প্রতততরাধ্  তে তু তত পাতরনতন। তদ্বতীয় কারর্ণ হ  মহািত্রপ ঈশ্বরেতত্তর উত্থান। 

ব া হয় এই মহািত্রপ বতোপসা র লথতক আরব সা র পর্ েন্ত তা াঁর রাজয তবস্তার 

কতরতিত ন। র্তেও এই তৃতীয় পতব ের দ্বতে সাতবাহনরা শকতের তবরুতদ্ধ সংঘতষ ে জয়ী হন 
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তকন্তু র্জ্ঞেী সাতকতন ের পর তারা তাতের সাম্রাজয টিতকতয় রাখতত পাতরনতন। র্জ্ঞেী 

সাতকতন ের মৃতুযর পঞ্চাশ বিতরর মতধ্য সাতবাহন সাম্রাজয আভীত, ইি্বাকু ও পেবরা 

তনতজতের মতধ্য ভা  কতর তনতয়তি ।  

   শক ও সাতবাহনতের মতধ্য এই েতুশা বিতরর েীঘ েস্থায়ী দ্বে উভয় রাজশক্তির শক্তি ও 

সম্পতের অপচয় ঘটিতয়তি । উভয় শক্তি হীনব  হতয় ধ্বংতসর তেতক এত তয় র্ায়। এই 

অঞ্চত  সামাক্তজক ও অথ েননততক অগ্র তত অবশযই বযাহত হতয়তি । এর অবশযম্ভাবী পতরর্ণতত 

হ  সাংসৃ্কততক অবিয়। সাতবাহন রাজারা তশল্প, সাতহতয, েশ েন ও ধ্তম ের পৃষ্ঠতপাষকতা 

করততন। তাতের পততনর সতে সতে এসব চচো িততগ্রস্ত হয়। শক-সাতবাহন দ্বতের অনয 

তাৎপর্ ে  ি করা র্ায়। এই েীঘ েস্থায়ী সংঘতষ ের েত  পক্তিমভারততর শক শক্তি অবশযই েবূ ে  

হতয় পতেতি , গুপ্ত সম্রাি তদ্বতীয় চন্দ্রগুতপ্তর পতি তাতের পরাস্ত করা সহজ হয়। গুপ্ত সম্রাি 

সমুদ্রগুপ্ত পূব ে োতির্ণাতয অঞ্চ  জয় কতর  তার অধ্ীনস্থ প্রজাতের বতসতয়তিত ন। সাতবাহন 

সাম্রাতজযর ক্তস্তত্ব তি  না। সতন্দহ লনই েীঘ েস্থায়ী শক-সাতবাহন দ্বে উভয় শক্তিতক হীনব  

কতরতি , এরা িমতা হাতরতয়তিত ন। এই েীঘ েস্থায়ী দ্বতের েত   াভবান হয় গুপ্ত সাম্রাজয। 

গুপ্ত সম্রািরা এতের রাজযাংশ তনতয় গুপ্ত সাম্রাজযতক  তে লতাত ন। গুপ্ত সাম্রাজয সংহত ও 

সুপ্রততটষ্ঠত হয়।   

 

 ) ল ৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর তবতশষ উতেখপূব েক সাতবাহনতের কৃততত্ব তবচার কর।      

➢ সাতবাহন রাজবংতশর লেষ্ঠ রাজা হত ন ল ৌতমীপুত্র সাতকতন ে। ব া হতয়তি তততন হত ন শক, 

ইতন্দা-তগ্রক ও পহ্লবতের ৫পাতথ েয়ান) ধ্বংসকারী। তা াঁর শাসনকাত  সাতবাহন রাজবংতশর 

ল ৌরবরতব উেুত হয়, এই বংতশর খযাতত চতুতেেতক িতেতয় পতে। তা াঁর রাজত্বকাত র সবতচতয় 

বে কৃততত্ব হ  তততন শকতের শাখা িহরততের কতৃেতত্বর উতচ্ছে কতরন, এই শক শাখার লেষ্ঠ 

শাসক তিত ন নহপান। সম্ভবত নহপান ল ৌতমীপতু্র সাতকতন ের কাতি ১২৪-২  তিস্টাব্দ 

না াে পরাস্ত হন কারর্ণ এরপর নহপাতনর আর লকাতনা পতরচয় পাওয়া র্ায় না। সাতকতন ের 

মাতা ল ৌতমী ব েীর নাতসক প্রসক্তস্ততত ব া হতয়তি ল ৌতমীপুত্র তকিু ভূতমোন কতরন লর্গুত  

একসময় নহপাতনর জামাতা ঋষভেতত্তর অধ্ীতন তি । এই ঋষভেত্ত নহপাতনর েতিতর্ণর 

প্রতেশগুত র  ভন ের তিত ন, এর মতধ্য নাতসক ও পুতন লজ াও তি । এই ভুতমোন সংক্রান্ত 

েত  টি ল ৌতমীপুত্র সাতকতন ে এক তবজয় তশতবতর বতস জাতর কতরতিত ন। সম্ভবত সাতবাহন 

রাজা এই সময় িহরত শকতের তবরুতদ্ধ সামতরক অতভর্ান পতরচা নার কাতজ তনর্ুি 

তিত ন। এই সামতরক অতভর্াতনর েত  শুধু্ উত্তর োতির্ণাতয নয়, পক্তিম ও মধ্যভারততর 

অতনক অঞ্চ  সাতবাহনতের অতধ্কারভুি হয়। নাতসক প্রসক্তস্ত লথতক জানা র্ায় অপরান্ত, 

অনুপ, সুরাষ্ট্র, কুকুর, আকর ও অবতন্ত ল ৌতমীপুত্র সাতকতন ের সাম্রাজযভুি হতয়তি । 

 তবষকরা অনুমান কতরতিন এসব অঞ্চ  শকরাজা নহপাতনর কাি লথতক তিতনতয় লনওয়া 

হয়।  

   সাতবাহন রাজা ল ৌতমীপুত্র সাতকতন ে শুধু্ এসব অঞ্চত র ওপর রাজত্ব কতরনতন। ব া হয় 

কৃষ্ণা অববাতহকায় ঋতষক, অস্মক৫হায়দ্রাবাে), মূ ক ও তবেতভের ওপর আতধ্পতয স্থাপন 

কতরতিত ন। ল ৌতমীপুত্র এক তবশা  রাতজযর অধ্ীশ্বর হতয় বতসতিত ন। ল াোবরী তীতর 

প্রততষ্ঠান তি  তা াঁর রাজধ্ানী। তার রাজয েতিতর্ণ কৃষ্ণা, উত্ততর মা ব ও লসৌরাষ্ট্র , পূতব ে লবরার 

লথতক পক্তিতম লকাঙ্কন পর্ েন্ত তবস্তৃত তি । ল ৌতমীপুত্র তবন্ধয পব েতমা ার েুতেতকর তবসতৃ্ত 

অঞ্চত র সাব েতভৌমত্ব োবী কতরন। মধ্য ও পূব ে তবন্ধয, সাতপুরা, তরকশাবি, পতরর্াত্রা ৫পক্তিম 
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তবন্ধয ও আরাবেী), সহয, ম য়, মতহন্দ্র ও অনযানয পব েতমা া তা াঁর রাজয মতধ্য তি । 

ল ৌতমীপতু্র সাতকতন ে তদ্বতিজতয় লবতেতয়তিত ন। ব া হতয়তি তার অশ্ব ততন সমুতদ্রর জত  

তপপাসা তমটিতয়তি —বতোপসা র, আরবসা র ও ভারত মহাসা র।  

   মৃতুযর আত  ল ৌতমীপতু্র িহরত শক শাখার কাি লথতক লর্সব অঞ্চ গুত  জয় 

কতরতিত ন লসগুত  তততন অনয তার এক শক রাজ পতরবার কেেমকতের কাতি হাতরতয়তিত ন। 

িত তমর ক্তজওগ্রাতেতত ব া হতয়তি প্রততষ্ঠান তি  শকতের রাজধ্ানী, উজ্জতয়নী তি  শক 

শাসক চষ্ট্তনর রাজধ্ানী। তততন কেেমক শাখার প্রধ্ান তিত ন। এর লথতক অনুমান করা হয় 

ল ৌতমীপতুত্রর উত্তরাতধ্কারী পু মায়ী তার তপতার সাম্রাতজযর উত্তরাঞ্চত র ওপর আতধ্পতয 

হাতরতয়তিত ন। শক রাজা প্রথম রুদ্রোমন তা াঁর জনুা ে ল খতত োবী কতরতিন৫১ ০ তিঃ) লর্ 

তততন ল ৌতমীপুত্র সাতকতন ের রাতজযর অতনকখাতন জয় কতর লনন। এই তথযসূত্র লথতক আতরা 

জানা র্ায় ল ৌতমীপুত্র নহপাতনর কাি লথতক লর্সব অঞ্চ  জয় কতরতিত ন কেেমক শাখার 

প্রধ্ান রুদ্রোমন লসগুত  পুনরুদ্ধার কতরন। শুধু্ নাতসক ও পুতন লজ া েুটি তততন পুনরুদ্ধার 

করতত পাতরনতন। এই শক-সাতবাহন দ্বে ল ৌতমীপুতত্রর রাজত্বকাত  তীব্র আকার ধ্ারর্ণ 

কতরতি । সম্ভবত এই সংঘতষ ের পর েইু রাজপতরবাতরর মতধ্য বববাতহক সম্পকে স্থাতপত হয়। 

উতত্তজনা প্রশতমত হয়। অনুমান করা হয় ল ৌতমীপুতত্রর সতে রুদ্রোমতনর কনযার তববাহ 

হয়।  

   ল ৌতমীপুত্র সাতকতন ে তবতজতা তহতসতব তা াঁর প্রততভার স্বাির লরতখতিত ন। তার কৃততত্বতক 

লকাতনা মততই  ঘু কতর লেখা র্ায় না। রাজা তহতসতব তততন তিত ন অননয গুতর্ণর অতধ্কারী, 

অধ্ীনস্থ শাসকরা তা াঁতক মানয করততন। কর স্থাপতনর লিতত্র তততন তিত ন সুতবচারক, 

নযায়পরায়র্ণ, উচ্চবতর্ণ ের ও তনম্নবতর্ণ ের সব লের্ণীর মানুষতক তততন সহায়তা তেততন এবং 

সামাক্তজক অনযায় বর্ণ েসংকতরর তততন তবতরাধ্ীতা করততন। অতনতক অনুমান কতরতিন এই 

সাতবাহন রাজা ও ল াককাতহনীর তবক্রমাতেতয হত ন অতভি বযক্তি। এই অনুমান সেত নয় 

কারর্ণ ল ৌতমীপুত্র প্রততষ্ঠাতন রাজত্ব করততন লর্খাতন ঐতততহযর তবক্রমাতেততযর রাজধ্ানী তি  

উজ্জতয়নী। সাতবাহন রাজা শকাতর উপাতধ্ লননতন, তবক্রমসিত বযবহার কতরনতন। তততন 

কখতনা “তবক্রমাতেতয” উপাতধ্ ধ্ারর্ণ কতরনতন। এই র্ুক্তিও লমতন লনওয়া র্ায় না লর্ তততন 

পক্তন্দত না াজুেতনর সমসামতয়ক তিত ন। এসব কারতর্ণ তাতক ভারতীয় ঐতততহযর তবক্রমাতেতয 

তহতসতব লমতন লনওয়া র্ায় না।   

 

 

৬) তকভাতব মধ্য এতশয়া লথতক আক্রমর্ণ ভারতবতষ ে এক নতুন ধ্রতর্ণর রাষ্ট্রবযবস্থা, সমাজ ও সংসৃ্কততর 

জন্ম তেতয়তি ? তবতশষভাতব কুষার্ণতের উতেখসহ উত্তর ল খ।   

➢ প্রাচীন ভারততর ইততহাতস তিঃপূঃ ২০০ লথতক তিঃ ৩০০ পর্ েন্ত লকানও একটি প্রব  পরাক্রান্ত 

রাজশক্তির েীঘ েকা ীন একাতধ্পতয লেখা র্ায় তন। এসময় মধ্য এতশয়া ও পক্তিম এতশয়া লথতক 

তবতভি উপজাতত ও ল াষ্ঠী  ভারত আক্রমর্ণ কতর ও সাম্রাজয প্রততষ্ঠা কতর র্াতের মতধ্য 

অনযতম উতেখতর্া য হ  কুষার্ণরা। কুষার্ণ সম্রাি র্ণ ভারত ও চীতনর মতধ্য লর্া সূত্র রচনা 

কতরতিত ন। তাতের আত  উত্তর ভারততর তবস্তীর্ণ ে অঞ্চ  ইতন্দা-গ্রীক, ইতন্দা-শক ও ইতন্দা-

পাতথ েয় র্ণতের অতবরাম র্ুতদ্ধর েত  তবধ্ েস্ত হতয়তি । তাতের শাসনকা  ভারতত এক নতুন 

ধ্রতর্ণর রাষ্ট্রবযবস্থা, সমাজ ও সংসৃ্কততর জন্ম তেতয়তি ।  
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    কুষার্ণ রাষ্ট্রবযবস্থায় অতভনবত্ব আমাতের েৃটষ্ট্ আকষ ের্ণ কতর।  কুষার্ণ সম্রাি র্ণ পারতসক ও 

বচতনকতের অনুকরতর্ণ তনতজতের “তেবপুত্র” বত  লঘাষর্ণা কতরন এবং মতৃ সম্রািতের লেবতত্ব 

উিীত কতরন। তাতের জনয “তেবকু ” তনম োর্ণ করা হয়। অতনতক মতন কতরন রাজার বেব 

অতধ্কার সম্পতকেত নীততর লপিতন শুধু্ বচতনক প্রভাব নয়; এর লপিতন লরাম সাম্রাজয, 

আরাসাকীয় রাজয ও হান সাম্রাতজযরও প্রভাব তি । কুষার্ণ র্ুত  রাজার বেব উৎপতত্তর ধ্ারর্ণা 

এত লবতশ প্রব  তি  লর্ “কামরা ল খ”-লত বতসেতক “তেবপুত্র” না বত  “তেবমানুষ” ব া 

হতয়তি।  

   শক-পহ্লব ও কুষার্ণ রাজতে আর একটি অতভনবত্ব এতনতি । তা হ  র্ুগ্মশাসন; অথ োৎ ম ূ 

শাসতকর সতে রাজয পতরচা নায় অংশ তনততন অনুজ র্ুগ্ম শাসক। এইভাতব কতনতের র্ুগ্ম 

শাসক তহতসতব বতসে এবং চষ্ট্তনর র্ুগ্ম শাসক তহতসতব রুদ্রোমনতক লেখার্ র্ায়। Dr. 

B.N.Mukherjee-এর মতত কুষার্ণ সাম্রাতজয ততন লের্ণীর অঞ্চ  তি । িত্রপ এবং 

মহািত্রপশাতসত অঞ্চ  সমূহ তি  প্রথম লের্ণীভূি। এই অঞ্চ  সম্রাতির প্রতযি শাসনাধ্ীন 

তি । বযাকটট্রয়াসহ উত্তর তবভা গুত , উত্তর পক্তিম ভারত ও অন্তত লবনারস পর্ েন্ত প্রসাতরত 

উত্তর ভারত  এই অঞ্চত র অন্তভুেি তি । চষ্ট্তনর পতরবার অন্তত তকিুতেতনর জনয কুষার্ণ 

সম্রািতের সতে আনু ততযর বন্ধতন আবদ্ধ তিত ন একথা র্তে লমতন লনওয়া হয় তাহত  তারা 

লর্ অঞ্চ  শাসন করততন তা তদ্বতীয় লের্ণীভুি তি  ব া চত । তারা তকিু পতরমার্ণ স্বাধ্ীনতা 

লভা  করততন। পািা ীপুত্রসহ পূব োঞ্চত র করে তথা সামন্তরাজযগুত  তৃতীয় লের্ণীর 

অন্তভুেি তি । তাহত  ব া র্ায় লর্ আরাসাকীয় ও হান সাম্রাতজযর মত কুষার্ণ সাম্রাজযও 

কতয়কটি অঞ্চত  তবভি তি  এবং লকন্দ্রীয় সরকাতরর উপর এই অঞ্চত র তনভেরতার পতরমার্ণ 

এক তি  না।  

   কুষার্ণসহ গ্রীক ও শকরা তি  তবতেশী। তাতের পতি সরাসতর তহন্দ ুসমাতজ  ৃহীত হওয়ার 

পতথ বাধ্া থাকায় তারা লবৌদ্ধধ্ম ে গ্রহর্ণ কতরতিত ন। তকন্তু লর্তহতু িাো রাজননততক অতধ্কার 

লভা  করততন তাই ল াো ব্রাহ্মর্ণযধ্তম ের পতি তাতের সম্পূর্ণ ে উতপিা করা সম্ভব তি  না। 

তাতের “ব্রাতয িক্তত্রয়” আখযা তেতয় আতপাস করা হতয়তি । ভারতীয় রাজনীতত ও অথ েনীততর 

উপর এই তবতেশীতের চাপ সামাক্তজক সমসযার সৃটষ্ট্ ও জাতততভে বযবস্থার নীতত ত তভতত্ততক 

েবূ ে  কতরতি । র্ারা নীচজাতত তারা তবতেশীতের সতে তমত ত হতয় সমাতজর উপতরর স্ততর 

ওোর এই সূতর্া তক গ্রহর্ণ কতরতি ।  

   Dr.B.N.Mukherjee-র বত তিন কুষার্ণ র্ুত র বযবসা বাতর্ণতজয র্তথষ্ঠ কম েতৎপরতার পতরচয় 

পাওয়া র্ায়। তকন্তু এই বযাবসা বাতর্ণতজযর উপর লকাতনা পতরকতল্পত তনয়ের্ণ না থাকায় সমাতজ 

সুতবধ্াতভা ী এক লের্ণী র্তথচ্ছ অথ ে বযয় করার মতন সম্পে আহরর্ণ কতরতিত ন। এ র্ুত  

অতথ ের তভতত্ততত লের্ণী ববষময তীব্র আকার ধ্ারর্ণ কতরতি । আসসা য়ন সতূত্তর একটি 

অনুতচ্ছতের বচতনক অনুবাতে তার আভাস পাওয়া র্ায়। এতত কুষার্ণ সাম্রাতজযর অঞ্চ  

তবতশতষ “মাত ক” ও “োস” এই েইু লের্ণীর উতেখ আতি। একটি সতূত্র জনসাধ্ারর্ণতক ‘আর্ েয’ 

ও ‘তেচ্ছ’ এই েুই জাতততত তবভি করা হতয়তি। ব্রাহ্মর্ণ, িক্তত্রয় এবং ববশয র্ণ আর্ ে জাততর 

অন্তভুেি এবং শূদ্র র্ণ লেচ্ছর অন্তভুেি। োতসর তি  অপর লের্ণী “তপসস”-র অন্তভুেি। 

সম্ভবত এই তথযগুত  কুষার্ণতের সমতয়র র্ু পৎ তচরাচতরত ও পতরবততেত সমাজ তবনযাতসর 

ইতেত বহন কতর। সমাজ তখন শুধু্ সুতবধ্াতভা ী ও সুতবধ্াবক্তঞ্চত এই েইু লেতর্ণতত তবভি তি  

না। শূদ্রতের মতধ্য র্ারা ধ্নী তারা অনায়াতস আর্ ে মর্ োো লপতত পারত এবং েতরদ্র ও হীনব  

িক্তত্রয় ও ববশয র্ণ তত্ত্ব ত তেক লথতক স্বাধ্ীন হত ও স্বাধ্ীন হত ও লপসস লের্ণীভূি হত। 

সুতরাং ব া র্ায় লর্ কুষার্ণ সাম্রাতজযর সামাক্তজক অথ েননততক  েন টেক তচরায়ত 

বর্ণ েতভেবযবস্থার উপর তনভেরশী  তি  না।  
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   সুবৃহৎ কুষাণ সাম্রাজ্যে সামাজযক, ধমীয় এবং যাতিগি তিক থেজ্ক তবতিন্ন ও তবতিত্র ধরজ্ণর 

মানুষ বাস করি। এখাজ্ন নিুন নগর বাতণযে থকন্দ্র ও সামতরক ছাউতন গজ্ে ওঠায় এবং 

থসখাজ্ন সাধারণ মানুষ ও বেবসায়ীজ্ির যািায়াজ্ির ফজ্ে সমাজ্যর যটিেিা আরও বৃজি 

থেজ্য়তছে। কুষাণ সম্রািগণ কখনও িাজ্ির ধমীয় তবশ্বাস ও আিার আিরণ প্রযাজ্ির উের 

থযার কজ্র িাতেজ্য় থিনতন। িারা ধজ্ম ের থেজ্ত্র শুধু উিার মজ্নািাবই গ্রহণ কজ্রনতন, তবতিন্ন 

ধজ্ম ের েৃষ্ঠজ্োষকিাও কজ্রজ্ছন। এই কৃতিত্ব থকবে কুষাণজ্িরই প্রােে নয়, োতে েয়জ্ির 

সম্পজ্কেও একই কো বো যায়। অবশ্ে কুষাণজ্ির কাজ্যর থেছজ্ন থয ধমীয় উিারজ্বাধ তছে, 

োতে েয়জ্ির থেজ্ত্র িা তছে না। িারা ধম েতবষজ্য় উিাসীন তছজ্েন। Dr. B.N.Mukherjee মতন 

কতরতিন কুষার্ণ র্ণ সমাজ ও ধ্তম ের লিতত্র লর্ উোরতা লেতখতয়তিন তার লপিতন হয়ত তাতের 

বাতর্ণজয স্বাথ ে ও রাজস্ব তচন্তা কাজ কতরতি ।  

   কুষার্ণ রু্  উত্তর ভারততর সংসৃ্কতততত উতেখতর্া য স্থান অতধ্কার কতর। এই সংসৃ্কততর ম ূ 

কথা তি  সমন্বয়। তবতভি ধ্রতর্ণর মানুষতক কুষার্ণতের ক যাতন একই সাম্রাজয কাোতমার মতধ্য 

আনা হতয়তি । এর েত  একই ঐততহয ও বন্ধন সাম্রাতজযর তবতভি অংতশর মতধ্য নয়ঃ লরাম, 

েতির্ণ-পূব ে এতশয়া এবং েরূ প্রাতচযর সতেও  তে উতেতি । স্থানীয় প্রবর্ণতা রতিত হত ও 

কুষার্ণ সংসৃ্কতত প্রধ্ানত তবতভি ঐতততহযর সমন্বতয়র উপরই রতচত হতয়তি । এই সাম্রাতজযর 

লশষ তেতক তবতভি ভারতীয় ও অ-ভারতীয় ল াষ্ঠীর সতে তমেতনর েত  এর চতরতত্রর আমূ  

পতরবতেন ঘতিতি ।  

   ধ্তম ের লিতত্র কুষার্ণ র্ুত  তবতশষ চাঞ্চ য পতর তিত হতয়তি । এ র্ুত  মহার্ান লবৌদ্ধধ্ম ে 

জন্ম াভ কতরতি । বশব ধ্তম ের অগ্র ততর সতে সতে তশতবর সতে ঘতনষ্ঠভাতব র্িু কাততেতকয় 

পূজা প্রসার  াভ কতরতি । তমতহর৫সূর্ ে) এবং বাসুতেব কৃষ্ণ উপাসয লেবতায় পতরর্ণত 

হতয়তি । কুষার্ণ সাম্রাতজযর পূব োঞ্চত র তু নায় পক্তিমাঞ্চত র সতে গ্রীক ও ইরানীয় 

লেবতেবীর পতরচয় লবশী তি । তাতের মুদ্রায় ভারতীয় লেবতা তশব, মহাতসন ও 

স্কন্দ৫র্ুদ্ধতেবতা) িাোও ইরানীয় লেবতা তমত্র৫তমতহর), মাও৫চন্দ্র লেবতা) এবং গ্রীক লেবতা 

লহত য়াস৫চতন্দ্রর লেবী), লহরাতিস ৫ বাসুতেব কৃষ্ণ) ইতযাতে পাওয়া ল তি।  

   কুষার্ণতের সমতয় লখািান অঞ্চত  ভারতীয়তের উপতনতবশ স্থাপন শুরু হয়। এর সতে সতে 

লখািাতন ও চীতন নতুনভাতব লবৌদ্ধধ্তম ের প্রসার আরম্ভ হয়। বাতর্ণতজযর মধ্য তেতয় ভারত ও 

চীতনর মতধ্য লর্ সম্পকে স্থাপন হতয়তি  লবৌদ্ধধ্ম ে প্রচারকতের মাধ্যতম তা আরও অন্তরে হতয় 

উতেতি । ভারত ও চীতনর মতধ্য বাতর্ণজযপতথ তীথ ের্াত্রীরা র্াতায়াত করত। এর্ুত  চীতন 

লবৌদ্ধধ্ম ে েৃঢ়ভাতব প্রততটষ্ঠত হতয়তি ।  

   ভাষা, ধ্ম ে ও লপাষাতকর লিতত্র কুষার্ণ র্ণ পারসীক ও গ্রীকতের দ্বারা প্রভাতবত হতয়তি । 

তারা অতনতক পারসীক শব্দ গ্রহর্ণ কতরন। তাতের মদু্রায় গ্রীক ত তপর বযবহার লেখা লেয়। তারা 

নতুন লপাষাতকর প্রবতেন এবং গ্রীক ও পারতসক লেবতেবীর পূজা কতরন। আত কজাক্তন্দ্রয়ার 

বাজাতর তখন অতনক ভারতীয় বতর্ণকতক লেখা র্াত। ততব তারা গ্রীক সংসৃ্কতত সম্পতকে তবতশষ 

উৎসাহ লেখানতন। তকন্তু মধ্য এতশয়া ও ভারততর গ্রীক র্ণ  ান্ধার তশতল্পর তববতেতন র্তথষ্ঠ 

সহায়তা কতরতি । কুষার্ণ র্ণ বতহ েতবতশ্বর দ্বারা কতিা প্রভাতবত হতয়তি  তদ্বতীয় কতনতের 

অতভধ্ায় তার প্রমার্ণ পাওয়া র্ায়। তততন তনতজতক “মহারাজ” ৫  ভারতীয়), “রাজাতধ্রাজ 

 ৫পারসীক), “তেবপুত্র” ৫নচতনক), এবং “কাইজার” ৫তরামান) বত  অতভতহত কতরতিত ন।  

   কুষার্ণ র্ণ তশল্প ও সাতহততযর পৃষ্ঠতপাষক তিত ন। তাই তাতের সময় তশল্প, সাতহতয ও 

তবজ্ঞাতনর র্তথষ্ঠ উিতত হতয়তি। তশতল্পর মতধ্য স্থাপতয ও ভাস্কর্ েই প্রধ্ান। স্থাপতয তশল্প প্রধ্ানত 

মক্তন্দর ও তবহারতক লকন্দ্র কতরই  তে উতেতি । কুষার্ণ র্ণ অসংখয বচতয, মক্তন্দর, ন র ও 

তবহার তনম োর্ণ কতরতিত ন। মক্তন্দর তনম োর্ণ ভারতত ইততপূতব ে অনােৃত তি  না। তকন্তু এ রু্ত  
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ভারতীয় এবং ববতেতশক তশল্পী র্ণ ধ্তম ের প্রতয়াজতন তাতের তশল্প সৃটষ্ট্র নতুন প্রতয়াজন  াভ 

কতরতিত ন। প্রথম কতনতের সময় তনতম েত পুরুষপুতরর ৫তপতশায়ার) প্রখযাত বচততযর কথা ব া 

র্ায়। ো-তহতয়ন মুিকতে এই বচততযর প্রশংসা কতরতিন।  

   কুষার্ণ র্ুত  ভাস্কর্ ে ব তত প্রধ্ানত উত্তর-পক্তিতমর  ান্ধার তশল্পরীতত লবাঝায়। তকন্তু এই 

তশল্পরীতত প্রধ্ান হত ও একমাত্র তি  না। এর পাশাপাতশ  াতেয় উপতযকায় মথুরায়, অতের 

অমরাবতীতত তবতভি তশল্পরীতত  তে উতেতি । বতুদ্ধর জীবনতকন্দ্রীক এই তশতল্পর উপর গ্রীস, 

লরাম ও মধ্য এতশয়ার প্রভাতবর কথা ব া হয়; তকন্তু তা সতত্ত্বও লেশীয় ঐততহয লর্ এই তশতল্পর 

মূ  লপ্ররর্ণা তি  তা অস্বীকার করা র্ায় না। এই তশতল্পই প্রথম বুদ্ধতক প্রতীতকর পতরবততে মূততের 

মাধ্যতম উপস্থাতপত করা হয়।  ান্ধার তশতল্পর তু নায় মথুরার তশল্পরীতত তি  তবতশষভাতব 

লমৌত ক। বতুদ্ধর মূততে তভি ধ্ম েতনরতপি তবষয়ও এই তশতল্পর উপজীবয হতয়তি । 

উোহরর্ণস্বরুপ ব া র্ায় কুষার্ণ নৃপতততের মূততেও এই তশল্পরীতততত তনতম েত হতয়তি ।  

   কুষার্ণ রু্ত  প্রাচীন সংসৃ্কত সাতহততযর তবতশষ উিতত হতয়তি । গুপ্তরু্ত  এই উিতত পূর্ণ েতা 

 াভ কতরতি । ততব এতিতত্র ল ৌরতবর তসংহভা  প্রথম কতনতের প্রাপয। তার সতে লর্ নামটি 

তবতশষভাতব জতেত তততন হত ন একাধ্াতর কতব, োশ েতনক এবং নািযকার অশ্বতঘাষ। বুতদ্ধর 

জীবন অব িন কতর তার কাবয ও নািক সংসৃ্কত সাতহততয অতভনব ব া র্ায়। লকননা তার 

আত  সংসৃ্কত সাতহততয লকাতনা নািক তি  বত  মতন হয় না। তার রতচত গ্রন্থগুত র মতধ্য 

সবতচতয় তবখযাত হ  “বুদ্ধচতরত”। তৎকা ীন লবৌদ্ধ ল খকতের মতধ্য আর একজন তবখযাত 

বযক্তি তিত ন না াজুেন। তততন তিত ন মাধ্যতমক েশ েতনর প্রবতেক।  

   লভষজ তবজ্ঞাতনও এ র্তু  র্তথষ্ঠ উিতত হতয়তি । এ প্রসতে চরক ও শুশ্রুততর নাম 

উতেখতর্া য। এরা েুজতন টেক লকান সমতয়র ল খক তিত ন ব া র্ায় না। ততব ঐততহয 

অনুসাতর চরক কতনতের তচতকৎসক তিত ন।  

   উপসংহাতর ব া র্ায় লর্ প্রাচীন রু্ত  কুষার্ণ র্ণ লর্ তনজস্ব িুদ্র জ ৎ সৃটষ্ট্ কতরতিত ন তাতত 

একটি তবস্তীর্ণ ে ভূভাত  মানুতষর র্াতায়াততর স্বাধ্ীনতা তি । এর েত  বাতর্ণক্তজযক আোন প্রোন 

ব লবতেতি  ও তচন্তার লিতত্র বাধ্া েরূ হতয়তি । তাই লভৌ ত ক ও জাতত ত তেক লথতক 

তনঃসম্পকে মানুষ এতক অপরতক প্রভাতবত করতত লপতরতি ।  

    

৭) কুষার্ণ শাসকতের কার্ েক াতপর উোহরর্ণ তেতয় লেখাও লর্ তকভাতব অথ েননততক উপাোনগুত  

রাজননততক ইততহাসতক প্রভাতবত কতর।    

➢ কুষার্ণ সাম্রাতজযর বযাতপ্ত তি  তবশা । অক্সাস লথতক  ো , মধ্য এতশয়ার লখারাসান লথতক 

উত্তর প্রতেতশর অন্তে ত লবনারস পর্ েন্ত তবশা  এ াকা এই সাম্রাতজযর অন্তেভুি তি । কুষার্ণরা 

পূব েতন লসাতভতয়ত রাতশয়ার অন্তেভুি মধ্য এতশয়ার উতেখতর্া য অংশ, আে াতনস্তাতনর 

অতধ্কাংশ, প্রায় সমগ্র পাতকস্তান ও প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত তারা এক শাসনাধ্ীতন 

এতনতিত ন। আপাতেৃটষ্ট্তত মতন হয় কুষার্ণতের রাজযজতয়র মূ  লপ্ররর্ণা তি  রাজননততক। 

অঞ্চ  সম্প্রসারতর্ণর জনয স্বাভাতবক উচ্চাশা তাতের রাজযজতয়র জনয প্রতয়াজনীয় ইন্ধন 

রু্ত তয়তি । তকন্তু Dr. B.N.Mukherjee িার “Economic Factor in Kushan History” নামক 

গ্রজ্ে বজ্েজ্ছন থয শুধুমাত্র রাযননতিক কারজ্ণর মজ্ধে এই সম্প্রসারজ্ণর প্রকৃি বোখো োওয়া 

যায় না। কুষাণ সাম্রাজ্যের সমজ্য়র িারি-থরাম বোেক বাতণজ্যের এবং তনম্ন তসনু্ধ উেিেকার 

অে েননতিক গুরুজ্ত্বর কো মজ্ন রাখজ্ে মজ্ন হয় থয রাযননতিক উচ্চাশ্ার সজ্ে িাজ্ির 

অে েননতিক স্বাে ে ওিজ্প্রািিাজ্ব যতেজ্য় তছে।  



Chandan Poddar 
9903887859 Page 12 
 

    “তহাউ-হান-শু” লথতক তদ্বতীয় কেতেতসর তসনু্ধ উপতযকা জতয়র প্রকৃত তাৎপতর্ ের কথা 

জানা র্ায়। লসখাতন ব া হতয়তি এই জতয়র েত  কুষার্ণরা তবতশষভাতব ধ্নী ও শক্তিশা ী হতয় 

ওতে। সতুরাং এই জয় লর্ কুষার্ণ শক্তির উত্থাতনর পতথ একটি অতত গুরুত্বপূর্ণ ে পেতিপ তাতত 

লকান সতন্দহ লনই। এ প্রসতে উতেখয লর্ Scythia-এর ইতন্দা-পাতথ েয় র্ণ তখন আত্মক তহ 

ত প্ত তি । সুতরাং কুষার্ণ সাম্রাতজযর সংহততর পতি তবঘ্নস্বরুপ হতব এমন আশংকা তি  না। 

অনযতেতক উত্তরাঞ্চত র কুষার্ণতের কাতি তনম্ন তসনু্ধ উপতযকা লভৌ ত ক তেক লথতকও খুব 

গুরুত্বপূর্ণ ে তি  না। তকন্তু তা সতত্ত্বও এই জতয়র েত  র্খন কুষার্ণ সাম্রাতজযর েীবৃক্তদ্ধ ঘতিতি  

তখন এই জতয়র তাৎপর্ ে  এবং লপ্ররর্ণা অতনকাংতশ অথ েননততক তি  তা ব া র্ায়।  

    “তহাউ-হান-শু” লথতক জানা র্ায় লর্ কুষার্ণতের অতধ্কাতরর সময় তসনু্ধর সতে লরাম 

সাম্রাতজযর তনয়তমত বাতর্ণজয সম্পকে তি । অবশয তিতনর রচনা লথতক জানা র্ায় লর্ ৭৭ তিঃ 

মতধ্য পািাতয জ ৎ এবং ভারততর মতধ্য নতুন বাতর্ণজযপথ আতবেৃত হতয়তি । এর েত  

নাতবকরা সরাসতর লপতরইয়ার নেীর লমাহনার কািাকাতি মজুাতরস বন্দতর আসতত পারত। তকন্তু 

লপতরিাস ও লহাউ-হান-শু লথতক জানা র্ায় লর্ এই নতুন জ পথ আতবোতরর েত  রাতারাতত 

তনম্ন তসনু্ধ অঞ্চত র বন্দরগুত র গুরুত্ব হ্রাস পায়তন। তািাো পারসয উপসা র লথতক আ ত 

নাতবকতের কাতি এই বন্দরগুত  তি  প্রথম ভারতীয় বাতর্ণজযতকন্দ্র। উত্তর পক্তিম ভারততর 

বযাবসায়ীরা তর বন্দতরর মাধ্যতম অতত দ্রতু পর্ণয পাোতত পারত। শুধু্মাত্র ভারততর তবতভি 

অঞ্চত র সতে নয় মধ্য এতশয়ার তবতভি অংতশর সতেও এই বন্দরগুত র লর্া  তি । সুতরাং 

বাতর্ণতজযর উপর কর ধ্ার্ ে কতর তনম্ন তসনু্ধ অঞ্চত র র্ারা প্রকৃত তনয়ো তারা প্রভূত সম্পে 

আহরন করতত পারততন। তাই কুষার্ণতের এই অঞ্চত র গুরুত্ব উতপিা করার লকাতনা কারর্ণ 

তি  না।  

    “তিতয়ন-হান-সু”-লত চীন ও পািাতয অঞ্চত র মতধ্য েুটি বাতর্ণজযপতথর উতেখ আতি। 

একটি পথ েতিতর্ণর, অনযটি উত্ততরর। একথা তনক্তিতভাতব ব া র্ায় লর্ তদ্বতীয় কেতেতসর 

অতনক আত  লরাম সম্রাি আ স্টাতসর সময় লথতক লরাম ও চীতনর মতধ্য পতর্ণযর আোন 

প্রোন এই পতথ হত। “তহাউ-হান-শু”-লত ব া আতি লর্ প্রথম কেতেস লর্ কাবু  জয় 

কতরতিত ন লসখানকার অতধ্বাসীরা বাতর্ণতজয তবতশষ সমৃক্তদ্ধ অজেন কতরতি । সুতরাং কুষার্ণরা 

এই বাতর্ণজয সম্পতকে অবতহত তি  এই কথা ব া চত । তারা হয়ত তদ্বতীয় কেতেতসর আত ও 

মধ্যস্থরুতপ এই বাতর্ণতজয অংশগ্রহর্ণ করত। লপতরিাতস ব া আতি লর্ লরশম ও লরশমজাত 

পর্ণয চীন লথতক কুষার্ণ অতধ্কৃত ব বযাকটট্রয়ার মধ্য তেতয় বাতর াজায় এবং  ো ও সমুদ্রপতথ 

েতির্ণ ভারততর োতমতরকায় আনা হত। লপতরিাতস Scythia লথতক লরশম সতুতা রপ্তাতনর কথা 

ব া আতি। সুতরাং এই সুততা তনিয়ই তনম্ন তসনু্ধ এ াকায় তনতয় র্াওয়া হত।  

   এই সক  র্ুক্তির তভতত্ততত Dr.B.N.Mukherjee মতন কতরন লর্ তনম্ন তসনু্ধ অঞ্চত  আতথ েক 

 াতভর সম্ভাবনা তদ্বতীয় কেতেসতক এই অঞ্চ  জতয় প্র ুব্ধ কতরতি । তততন বুতঝতিত ন লর্ 

এই অঞ্চ  জয় করত  তততন চীতনর প্রভাবমুি এবং সমুদ্র পর্ েন্ত তবস্তৃত লরশম বাতর্ণতজযর 

একটি অতত গুরুত্বপূর্ণ ে পথ সম্পূর্ণ ে তনয়ের্ণ করতত পারতবন এবং এর েত  আন্তেজাততক 

বাতর্ণজয বৃক্তদ্ধ পাতব কারর্ণ এই পতরবততেত অবস্থায় চীন-লরাম বাতর্ণতজযর জনয খুব লবতশ সংখযক 

বন্দর কর তেতত হতব না। তািাো শক্তিশা ী সরকার কতৃেক সুরতিত একটি তনরাপে পতথ 

তাতের পর্ণয র্াতায়াত করতত পারতব। মতন হয় এইসব সুতবধ্ার জনয এই বাতর্ণতজয তনর্ুি 

বযাবসায়ীরা অতত উচ্চহাতর কর তেত এেবং তার েত  কুষার্ণতের পতি প্রভূত সম্পে আহরর্ণ 

করা সম্ভব হতয়তি । তনম্ন তসনু্ধ অঞ্চত র মধ্য তেতয় তখন একতেতক মধ্য এতশয়ার সতে উত্তর 

পক্তিম ভারততর এবং অনযতেতক লরাম সাম্রাতজযর সতে পক্তিম েুতনয়ার অনযানয লেতশর 

বাতর্ণজয লর্া াতর্া   তে উতেতি । তাই এই অঞ্চ  অতধ্কাতরর মাধ্যতম কুষার্ণ ন এই তদ্বতবধ্ 
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বাতর্ণজয তনয়েতর্ণর এবং তা লথতক  ভযাংশ আোতয়র সূতর্া  লপতয়তি । তাই বযাপক আতথ েক 

সম্ভাবনার কথা স্মরতন লরতখ তদ্বতীয় কেতেস তনম্ন তসনু্ধ অঞ্চ  জয় কতরন এবং এর েত  

কুষার্ণ সাম্রাতজযর আতথ েক বতুনয়াে েৃঢ়তর হয়।  

   আতথ েক  াতভর তেতক কুষার্ণতের নজতরর অনয প্রমার্ণও আতি। Dr.B.N.Mukherjee 

তিব্বজ্ির থেখক িারানাি এবং সমু্প-এর রিনা থেজ্ক উি্ধৃতি তিজ্য় থিতখজ্য়জ্ছন থয প্রেম 

কতনষ্ক মােব অতধকার কজ্রতছজ্েন। িারানাে তেজ্খজ্ছন থয এই অঞ্চজ্ে হীরক খতন 

আতবষ্কাজ্রর ফজ্ে কতনষ্ক প্রিুর ঐশ্বজ্য ের মজ্ধে বাস করজ্িন। রুদ্রিামজ্নর যনুাগে থেখজ্ি 

িাজ্ক আকর-অবন্তী অে োৎ েূব ে ও েজিম মােজ্বর অতধেতি বজ্ে বণ েনা করা হজ্য়জ্ছ। েুব ে 

মােজ্বর েতরবজ্িে আকর শ্ব্দটি বেবহার িাৎেয েেূণ ে। “আকর” শ্জ্ব্দর অে ে খতন। সুিরাং মজ্ন 

হয় থয গুরুত্বেূণ ে খতনর যনেই েূব ে মােজ্বর এই নামকরণ হজ্য়তছে। িাই অতিতরক্ত বাতণযে 

সজ্িিন কুষাণজ্ির েজ্ে মােজ্বর গুরুত্ব সম্পজ্কে অবতহি হওয়া স্বািাতবক তছে।  

   কুষাণ সাম্রাজ্যের আতে েক সমৃজি থয তবজ্শ্ষিাজ্ব বতহেবাতণজ্যের উের তনিেরশ্ীে তছে এই 

সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতির কাতহনীজ্ি িার আিাস োওয়া যায়। প্রেম বাসুজ্িজ্বর রাযত্বকাজ্ে 

এই সাম্রাজ্যের অবেজ্য়র সূিনা হয়। এটি তবজ্শ্ষিাজ্ব উজ্েখে থয একই সমজ্য় কুষাণ মুদ্রার 

উের ববজ্িতশ্ক প্রিাব তবজ্শ্ষিাজ্ব হ্রাস োয়। িজ্েমীর িূজ্গাে থেজ্ক যানা যায় থয তিিীয় 

তরিঃ মাঝামাজঝ সমজ্য়র মজ্ধে থরাম সাম্রাজ্যের েবূ োঞ্চে এবং তনম্ন তসনু্ধ এোকার মজ্ধে 

বাতণজ্যের গুরুত্বেূণ ে অবনতি হজ্য়তছে। থরাজ্মর নাতবজ্করা িখন সমদু্র যাত্রার যনে বাতণযে 

বায়ুর বেবহার করজ্ি তশ্জ্খতছে। িাই িারা তনম্ন তসনু্ধ এোকা েতরহার কজ্র থসাযা িতেণ 

িারজ্ি োতে যমাজ্ি োরি। এইিাজ্ব বাতণজ্যের কেেে েতরবতিেি হওয়ায় এই অঞ্চে 

আতে েক তিক থেজ্ক তবজ্শ্ষিাজ্ব েতিগ্রস্ত হজ্য়তছে। প্রায় একই সমজ্য় কুষাণ সাম্রাজ্যের 

অবনতি সূতিি হওয়ায় মজ্ন হয় থয কুষাণজ্ির রাযননতিক েিািেসরজ্নর থেছজ্ন 

অে েননতিক তবেয েয় কায কজ্রতছে।       

 

 

 

 

 


