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চ��� �মৗেয�র �নতৃে� �মৗয� সা�ােজ�র �িত�া আেলাচনা কেরা।

মগেধর ন�বংেশর �শষ রাজা ধনন� িছেলন ধনিল�ু ও

অত�াচারী। এ কারেণই তার িব�ে� �জােদর মেন অসে�াষ

জে�িছল। এই অসে�ােষর সুেযাগ িনেয় ি��পূব� ৩২৪ অে�

চ��� �মৗয� ন�রাজ ধননে�র শাসেনর উে�দ কের �মৗয�

বংেশর শাসন �িত�া কেরন।

সা�ােজ�র সংহিতদান

ভারত �থেক ি�ক িবতাড়ন 

আেলকজা�ার ভারত ত�ােগর িকছুকাল পেরই �ােন �ােন

িবে�াহ �দখা িদেয়িছল, কারণ ভারতবাসীরা �বেদিশক

শাসনেক �কােনা সমেয়ই বরদা� করেত পােরিন। চ��� এই

সুেযােগ তােদর িব�ে� যু�যা�া কেরন এবং কেয়কিট যুে�

তােদর পরািজত কের ি�ক শাসেনর অবসান ঘটােত স�ম

হন।

�সলুকােসর সে� যু� 

আেলকজা�ােরর মৃতু�র পর তার সা�াজ� িবিভ� �সনাপিতর

মেধ� িবভ� হেয় িগেয়িছল। �সলুকাস সা�ােজ�র পূব�াংেশর

অিধপিত হেয়িছেলন। চ��ে�র সে� তার সি� হয়। সি�র

শত�  অনুযায়ী �সলুকাস চ���েক িহরাট, কাবুল, কা�াহার ও

মাকরান এই চারিট �েদশ �দান কেরন। চ���ও তােক

পাঁচিট হািত উপহার �দন। �ায়ী শাি� �িত�ার জন� উভেয়র

মেধ� এক �ববািহক স��ও �ািপত হয়।

মালব, �সৗরা�, মহীশরূ, িতেনেভিল জয় 

উ�র-পি�ম ভারেত ি�ক-শাসেনর অবসান ঘিটেয়ই চ���

িনে�� িছেলন না। পর পর অিভযান পিরচালনা কের িতিন

মালব, �সৗরা� এবং মহীশেূরর িকয়দংশ তার সা�াজ�ভু�

কেরিছেলন।

উ�রাপথ, অব�ী,দাি�ণাপথ, �াচ� ও কিল�
জয় 

অেশােকর রাজ�কােল উ�রাপথ, অব�ী, দি�ণাপথ, �াচ� ও

কিল� এই পাঁচিট �েদেশর উে�খ পাওয়া যায়। অেশাক

কিল� জয় কেরিছেলন, সুতরাং এটা �� �য কিল� ছাড়া

বািক �েদশ�িল চ��ে�র সমেয়ই �মৗয� সা�ােজ�র অ�ভু� �

হেয়িছল। দি�ণ ভারেত চ��� কতদরূ রাজ�িব�ার

কেরিছেলন তা িনেয় যেথ� মতেভদ রেয়েছ।

চ��ে�র কৃিত�  

�যা�া, সুদ� শাসক ও �জািহৈতষী রাজা িহসােব চ���

ভারতীয় স�াটেদর মেধ� একজন ��� স�াট বেল �ীকৃত

হেয়েছন। িতিন অসাধারণ �িতভাবান ও শি�শালী ব�ি�

িছেলন। সামান� অব�া �থেক িতিন যেথ� শি� অজ� ন করেত

স�ম হন এবং অত�াচারী ন�রাজেক �ংস কের

�জাম�লকারী সুশাসন �িতি�ত কেরন। িবেদিশর কবল

�থেক �দশেক মু� কের িতিন উ�র-পি�ম ভারেতর

�াধীনতা িফিরেয় আেনন। �সলুকােসর আ�মণ �িতহত

কের িতিন �কবল �দশেক িবেদিশ শাসেনর �ািন �থেক মু�

কেরনিন, আ�জ� ািতক ��ে� ভারেতর স�ান বািড়েয়িছেলন।


