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অেশােকর সা�ােজ�র িব�ার কায�কলাপ আেলাচনা কেরা।

িব�ুসােরর মৃতু�র পর তাঁর পু� অেশাক ি��পূব� ২৭৩ অে�

মগেধর িসংহাসন লাভ কেরন। তার িসংহাসন আেরাহণ

ভারেতর ইিতহােস একিট অিব�রণীয় ঘটনা। অেশােকর

রাজ�কােলর �থম পয�ােয় (২৬১ ি��পূব� – ২৫৯ ি��পূব�)

অেশাক িপতা ও িপতামেহর অনুসৃত রাজ�িব�ার নীিত

অনুসরণ কেরিছেলন। এই রাজ�িব�ার নীিত ‘অসুর িবজয়’

নােম পিরিচত। অত�� �াভািবকভােবই অেশাক সা�াজ�

িব�ােরর িদেক দৃি� িদেয়িছেলন।

অেশােকর সা�াজ� িব�ার 

�বৗ��ে� উে�খ আেছ �য অেশাক �শ’ নামক �দশ জয়

কেরিছেলন, িক� অেশােকর িশলািলিপেত এই যুে�র �কােনা

সমথ�ন পাওয়া যায়িন। একমা� কিল� যুে�র উে�খ পাওয়া

যায়। অিভেষেকর নয় বছর পের িতিন। শি�শালী কিল�

রাজ� আ�মণ কেরন (ি��পূব� ২৬০)। চ��ে�র

শাসনকােল এই রাজ� �াধীন িছল এবং এর সামিরক শি�ও

�বল িছল। এই যুে� �ায় �দড় ল� কিল�বাসী বি� ও �ায়

এক ল� নরনারী িনহত হন।

কিল� যুে�র ফলাফল 

কিল� যুে�র মম�াি�কতা ও বীভৎসতা অেশােকর মেন এক

িবরাট পিরবত� ন এেনিছল। স�াট অেশাক যুে�র �ারা �দশ

জেয়র ও সা�াজ� িব�ােরর িচরাচিরত নীিত �ছেড় িদেয়

ধম��চার �ারা মানব�দয় জয় করবার আদশ� �হণ কেরন।

সা�ােজ�র িব�ৃিত 

উ�রািধকারসূে� �া� সা�ােজ�র সে� নবিবিজত �শ ও

কিল� সংযুি�র পর অেশােকর সা�াজ� �ায় সম� ভারত

জেুড় িব�ৃত হেয়িছল। পেরা�ভােব অেশােকর

িশলািলিপ�িলর �াি��ান �থেক এবং �ত��ভােব

িশলািলিপ�িলেত, কলহেনর ‘রাজতরি�নী’�ত, িহউেয়ন

সাঙ-এর িববৃিতেত �দশ ও থােনর উে�খ �ারা আমরা

অেশােকর সা�ােজ�র িব�ৃিত জানেত পাির।

1. উ�র-পি�েম অেশােকর সা�াজ� িসিরয়ার অিধপিত

ি�তীয় এি�ওকােসর রােজ�র �া� পয�� �সািরত হেয়িছল।

2. িশলািলিপেত উ�র-পি�ম সীমাে� অবি�ত কে�াজ, যবন

এবং গা�ার তার শাসনাধীন িছল বেল উে�খ আেছ।

3. রাজতরি�নী’ও িহউেসন সাঙ-এর িববরণ অনুযায়ী

কা�ীরও তার সা�ােজ�র অ�ভু� � িছল। �িমেয়নিদ

��িলিপ অনুসাের �দখা যায় �য �নপাল ও তরাই অঞল তার

সা�াজ�ভু� িছল।

4. পূব�িদেক পু�বধ�ন, অথ�াৎ উ�রব� সমতট অথ�াৎ পূব�বে�

এবং তা�িলে� িহউেয়ন সাঙ অেশােকর �ূপ ল�

কেরিছেলন।

উপসংহার

উপেরা� আেলাচনা �থেক �দখা যায় �য িবি�সার কতৃ� ক

অ�রাজ� জেয়র মাধ�েম মগধ সা�াজ�বােদর �য সূচনা

হেয়িছল অেশােকর কিল� িবজেয়র মাধ�েম তার সমাি� ঘেট।

তার সমেয় কাম�পও তািমল রাজ��িল ছাড়া �ায় সম�

ভারতই �মৗয� সা�ােজ�র অ�গ�ত িছল।


