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নীল নদ 
 
উত্তর আতিকায় প্রিাতহি এক অস্বাভাতিক নদ। ৪১৫৭ মাইল দীর্ম- পৃতিিীর দীর্মিম 
নদী- যার নাম নীল নদ। নামতে এহসহে তিক শব্দ নীহলাস রিহক। তিকরা রকািা রিহক 
রপল শব্দো িা অজানা, কারণ এর িীহর যারা িাস করি িারা এোহক শুধু “নদী” 
িহলই জানি। 
 
নীল নহদর সিহেহয় উত্তহর পৃতিিীর সিহেহয় প্রােীন দুতে সভযিা গহড় উহেতেল, আর 
প্রায় েয় হাজার িের ধহর এর উভয় কুল িরাির িামগুতলহি জতেল সমাজিযিস্থা গহড় 
ওহে। 
 
এ সময়োহি রকউই জানি না এই নহদর উৎপতত্ত রকািায় হহয়হে। এর জলধারা দতিণ 
রিহক উত্তহর প্রিাতহি। িহি প্রােীন ভূমধযসাগরীয় অঞ্চহলর রকাহনা মানুষই সিম দতিহণ 
এর উৎসস্থল আতিষ্কার করহি পাহরতন। প্রােীন জাতিসমূহহর কাহে নীহলর উৎস সন্ধান 
তেল োাঁহদর অপরপৃষ্ঠ আতিষ্কাহরর মহিাই রকৌিূহহলাদ্দীপক আর দুুঃসাধয- যিতদন না 
উপিহহর মাধযহম োাঁহদর উহটাতপহের েতি আমাহদর দৃতিসীমায় আহস, িিতদন োাঁহদর 
উহটাতপহের রেহারা তেল সিার অজানা। 
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শুধু উনতিংশ শিাব্দীর তিিীয়াহধমই ইউহরাপীয় আর আহমতরকান অতভযাত্রীরা নীল নহদর 
গতিপি অনুসরণ কহর িার উৎসমূহল রপৌঁেহি সমিম হয়। ১৮৫৭ সাহল জন রহতনং 
নাহম এক ইংহরজ এক তিশাল হ্রদ তভহটাতরয়াহি রপৌঁহে তিহেহনর িৎকালীন রাতনর 
নামানুসাহর িার নাম রাহে তভহটাতরয়া। এো তেক তনরিহরোর উপর আর এোন 
রিহকই নীল নহদর উৎপতত্ত। মধয-পূিম আতিকার রোে িড় অহনক নদীই এহস তমহশহে 
নীল নহদর সাহি। 
 
উত্তরমুেী গতিপহি এহক অহনক সংকীণম আর োড়া উপিযকা রপতরহয় রযহি হহয়হে। 
উন্মত্ত জলধারা প্রস্তরেহের উপর তেেহক পড়হে আর তনম্নমুেী গতিপহি সৃতি কহরহে 
অহনক জলপ্রপাি। উত্তাল জলধারা আর জলপ্রপাি পার হহয় জাহাজ েলােল সম্ভি নয়, 
আর িাই নদীো তিভক্ত রহয়হে কহয়ক েহে। 
 
প্রপািগুতলর সংেযা তনণময় করা হয় উত্তর রিহক দতিহণ। প্রিম প্রপািো অিতস্থি 
রমাহনা রিহক প্রায় েয়শ মাইল দতিহণ। িিমমাহন প্রপািো আহসায়ান শহহরর সামানয 
দতিহণ, িহি প্রােীনকাহল তিকহদর কাহে শহরো পতরতেি তেল “সাইতয়তন” নাহম। 
 
রমাহনা রিহক প্রিম প্রপাি পযমন্ত নীল নহদর প্রিমাংশ এই িহের মূল দৃশযপে। নদীর 
এই অংশ অতি সাধারণ রনৌযাহনর জনযও সহজনািয, যার ফহল এোহনই গহড় উহেহে 
এক লিণীয় সভযিা। 
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সাহারা মরুভূতমর পূিমপ্রান্ত রর্াঁহষ নীল নদ প্রিাতহি। সাহারা (আরিী ভাষায় যার অিম 
মরুভূতম) উত্তর আতিকার অতধকাংশ এলাকা জুহড়ই অিতস্থি আর এর আয়িন প্রায় 
যুক্তরাহের সমান। প্রকৃিপহি এো পৃতিিীর িৃহত্তম মরুভূতম। এই রগাো এলাকাহিই 
রকাহনা িৃতিপাি নাই। রযেুকু পাতন আহে িা মাতের অিযন্ত গভীহর, শুধু মাহে মাহে 
মরুদযাহন িা ভূপৃহষ্ঠর কাোকাতে উহে এহসহে। 
 
িহি সাহারা তেরকাল মরু অঞ্চল তেল না। তিশ হাজার িৎসর পূহিম ইউহরাহপর 
অতধকাংশ এলাকা তহমিাহহ আিৃি তেল, আর শীিল িাযু়প্রিাহ রসোন রিহক আর্দ্মিা 
িহয় তনহয় আসি উত্তর আতিকায়। আজ রযোহন মরুভূতম রসকাহল রসোহন তেল নদী, 
হ্রদ, অরণয আর িৃণভূতমহশাতভি মহনারম এক ভুেও। প্রাগগতিহাতসক মানুষরা রসোহন 
রু্হর রিড়াি আর িারাই ররহে রগহে পািহরর অমসৃণ অস্ত্রশস্ত্র। 
 
ধীহর ধীহর অপসৃি হহলা তহমিাহ আর জলিাযু় হহি িাহক উষ্ণির আর শুকির। 
অতধক সংেযায় মানুষ নীল নহদর আহশপাহশ তভড় জমাহি িাহক। শুরু হহলা অনািৃতি 
আর ধীহর ধীহর িা িীিির হহয় উেল। গােপালা মহর রগল আর জীিজন্তু আর্দ্মির 
অঞ্চহলর তদহক সহর রযহি িাহক রযোহন িারা পযমাপ্ত োদয আর উপযুক্ত আিাসস্থল 
পাহি। মানুষও সহর রযহি িাহক তকেু দতিহণ তিষুিীয় অঞ্চহলর তদহক আর তকেু উত্তহর 
সমুর্দ্ উপকূহলর তদহক। সিহেহয় রিতশ জহড়া হহি িাহক নীল নহদর উপিযকায়, রসই 
সুদূর অিীহি যা তেল আরও প্রশস্তির আর ধীরগতিহি প্রিহমান তেল িৃহৎ জলাভূতমর 
মধয তদহয়। িাস্ততিকপহি নীল নহদর উপিযকা মানিিসতির জনয রমাহেই সুেকর তেল 
না যিতদন না এর জলধারা তকেুো হ্রাস পায়। 
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এমনো র্োর পহর নীহলর উপিযকা হহয় উেল ঈশ্বহরর আশীিমাদরূহপ। আিহাওয়া 
যিই শুষ্ক রহাক না রকন নীল নদ হহয় রইল মাতে ও মানুহষর জনয তনরন্তর পাতনর 
উৎস, যাহি কহর জীিন রয শুধু সম্ভি িাই নয় আরামদায়কও হহয় উেল। 
 
সমি শীিকালিযাপী মধয-পূিম আতিকার পিমি শীহষম ভূপীকৃি হহি িাহক িরফ। 
িসহন্তর আগমহন িৃতি নাহম আর জমাে িরফ গলহি শুরু কহর। তিপুল জলধারা 
পিমহির গা রিহয় প্রিল রিহগ রনহম আহস আর িা নদীর ররাহি আর িড় িড় হ্রহদর 
জহল তমহশ যায়। অিহশহষ এই জলধারা এহস পহড় নীল নহদ আর িা উত্তর তদহক 
প্রিাতহি হয়। 
 
নীল নহদ প্রিাতহি পাতনর পতরমাণ িৃতি রপহি িাহক জুলাই মাস রিহক আর িা সহিমাচ্চ 
মাত্রায় রপৌঁহে রসহেম্বহর। পাতনর উচ্চিা স্বাভাতিক স্তহর রনহম আহস অহটািহর। 
তফিকায় পাতনর প্রিাহ কূল োতপহয় দু পাহশর িৃষ্ণািম ভূতমহক তসক্ত কহর আর উত্তহরর 
পাহাড় রিহক িহয় তনহয় আহস উিমর পতলমাতে। কাহজই নদী উপিযকার মাতের অতিরাম 
রূপান্তর র্েহে আর উিমরিা িজায় রােহে। 
 
মানুষ যেন প্রিম নীল উপিযকায় প্রহিশ কহর, িেন িনযা তেল প্রিল আর তিস্ত ি তেল 
জলাভূতম আর নদীর উভয় িীহর তেল অসংেয জলহতস্ত, িল্গাহতরণ, সারস, আরও নানা 
রকহমর তশকাযম পশু। ক্রমিধমমান শুষ্কিা িনযা কতমহয় আনল আর রশষ পযমন্ত শুধু নদীর 
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দুই িীহরই সীমািি হহয় রইল, আর িহু সহর িের পূিম রিহক আজ পযমন্ত িহমান 
নদীর দুই ধাহর শুধু িার মাইল পযমন্তই নীল নহদর সুতিধাপ্রাপ্ত এলাকারূহপ তেহক রইল। 
 
িারহেহয়ও িড় কিা উিমর োষহযাগয ভূতমর সীমানা এমন স্পিভাহি তনতদমি হহয় যায় রয 
রকাহনা িযতক্ত এক পা উিমর ভূতমহি আর অনয পা মরুভূতমহি ররহে দাাঁতড়হয় িাকহি 
পাহর। 
 
. 
 
নিয প্রস্তর যুগ 
 
সমহয়র সাহি সাহি রযহহিু নীল উপিযকায় জনসংেযার োপ িাড়হি িাহক আর রসই 
সাহি তশকাযম পশু কমহি িাহক, িাই তকেু একো উপায় রির করা অিযািশযক হহয় 
পহড়। রয রকাহনা ভাহিই রহাক োদয সরিরাহ িাড়াহি হহি। রসৌভাগযিশি ৮০০০ 
তিস্টপূিমাহব্দ যেন উত্তহরর তহমিাহ িার রশষ ধাহপ তগহয় রপৌঁহেতেল িেন দতিণপূিম 
এতশয়ার রকাহনা রকাহনা সম্প্রদাহয়র মহধয একো নিুন পিতির উদ্ভি হহয়তেল। নীল 
নহদর হাজার মাইল পূহিম ইরান ও ইরাহক- রযোনকার উাঁেু ভূতমহি পাতনর প্রােুযম। 
রসোহন রকাহনা রকাহনা সম্প্রদাহয়র মানুষ িীজ রিহক ফসল উৎপাদহন সফলিা অজমন 
কহরতেল। 
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এোহকই িলা যায় তনওতলতিক এজ িা নিয প্রস্তর যুহগর সূেনা। নিয প্রস্তর যুহগর 
মানুষরা িেন পযমন্ত ধািুর িযিহার রশহেতন আর িাই পািহরর উপোহরর উপরই তনভমর 
করহি হহিা। এসি পািহরর যন্ত্রপাতি আতদ ও মধয প্রস্তর যুহগর রভািা অমসৃণ 
যন্ত্রপাতির োইহি অহনক রিতশ সূক্ষ্ম ও কাযমকর তেল। নিয প্রস্তর যুহগর আর সি 
অিগতির মহধয উহেেহযাগয তেল মাতের পাত্র তিতর, পশুপালন ও পশুোরণ, আর িলা 
উতেি, িীজ িপন ও ফসল কিমন। আমরা সতেকভাহি িলহি পারি না কীভাহি এই 
কৃতষ যুহগর উত্থান র্হে, িহি এর ফল সহজহিাধয, কারণ এর ফহল োদয সরিরাহ 
তনতিি হহয়তেল। 
 
নিয প্রস্তরযুগীয় জীিনধারা রকাহনা তনতদমি এলাকায় রপৌঁোহনার আহগ রসোনকার 
মানুহষর জীতিকা তনভমর করি পশু তশকার, ও ফলমূল সংিহহর উপর। িহি তশকার ও 
ফলমূহলর সরিরাহ অহেল তেল না, আর রকাহনা রকাহনা দুিমৎসহর োদয সরিরাহহর জনয 
মানুষহক দূর দূরাহন্ত ভ্রমণ করহি হহিা। রকাহনা সীমািব্ধ এলাকায় োদয সরিরাহ 
তনতিি করা সম্ভি তেল না। 
 
পশুপালন ও ফসল ফলাহনা আয়ত্ত করার পর প্রাকৃতিকভাহি আহরহণর োইহি োদয 
সরিরাহ মানুহষর জনয অহনক রিতশ তনতিি করা সম্ভি হহলা। রকাহনা তনতদমি এলাকায় 
পশুপালন ও ফসল ফলাহনা তনতিি করার পর পশুপালক ও কৃষকহদর িযিস্থা তনহি 
হহলা যাহি িনয পশু িা অনয রগাহত্রর রলাকজন রসগুতল নি না কহর িা দেল কহর না 
রনয়। োদয সরিরাহ রযমন পতরমাহণ িৃতি রপল রিমতন সুরতিিও রইল, আর এো 
কৃতষর জনয অতধকির প্রহযাজয হহলা, কারণ পশুপালহনর োইহি ফসল ফলাহনা 
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অতধকির সহজ এিং তনরাপদ। এক একর কৃতষ জতম এক একর িনভূতমর োইহি 
অহনক রিতশ পতরমাণ মানুহষর োদয তনিয়িা তদহি পাহর। আর এ কারহণই রযোহনই 
নিয প্রস্তর যুহগর অনুপ্রহিশ রসোহনই এো জনসংেযা িৃতিরও কারণ হহয় দাাঁড়াল। 
 
অতধকন্তু, রযোহনই মানুষ তশকাহরর উপর তনভমরশীল (অিিা তকয়ৎ পতরমাহণ পশুপালন 
িা পশুোরণ) িারা কেহনাই এক জায়গায় তস্থতিশীল তেল না। অপরপহি যারা রযোহন 
ফসল ফলাি, রসোহনই িাহদর িসিাস করহি হহিা। িাহদর িাস করহি হহিা একহত্র 
সংর্িি হহয়, কারণ তশকাতর িা পশুপালক রগাষ্ঠীর হাি রিহক তনহজহদর সুরিার 
প্রহয়াজন তেল (এসি উেহকা রলাক তনহজরা ফসল না ফলাহলও অহনযর ফসল তেতনহয় 
তনহি আপতত্ত তেল না)। আর এভাহিই গহড় ওহে আতদম িসতি িাম ও নগর। 
 
রযহহিু িাহমর িাতসন্দাহদর এহক অহনযর সাহি িাধয হহয় মাতনহয় েলহি হহিা, িাই 
তশকাতর যুহগর রস্বচ্ছাোতরিার অিসান র্েল। আর িাই র্রিাতড় তনমমাণ, প্রতিরিা 
িযিস্থা, ভূতম কষমণ প্রভৃতি কাহজর জনয িামিাসীহদর ঐকয গহড় উেল। আর এভাহিই 
র্েল সভযিার রগাড়া পত্তন। 
 
ইরাহনর উচ্চভূতমহি রগাড়াপত্তহনর পরিিমী সহরাহব্দ কৃতষকাজ েিুতদমহক সম্প্রসাতরি 
হহি িাহক। অনযানয রগাষ্ঠীর রলাহকরাও কৃতষহক আপন কহর রনয় আর তিহশষ কহর দুতে 
এলাকায় এর িযাপক উন্নতি র্হে। এর মহধয একো দুই নদী ইউহিতিস ও োইতিহসর 
মধযভাহগর উপিযকায়, আর অনযতে এর হাজার মাইল পতিহম নীল নহদর উপিযকায়। 
ইউহিতিস িাইতিস এলাকা তনকেিিমী হওয়ায় িযাপারো শুরু হহয়তেল রিশ আহগই, 
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আর সভযিার উন্নয়নও র্হেতেল আহগভাহগই- িহি নীল উপিযকাও রিমন তপতেহয় তেল 
না। 
 
তমশহর নিয প্রস্তরযুগীয় জীিনধারার পতরপূণম আত্মপ্রকাশ র্হেতেল ৫০০০ তিস্টপূিমাব্দ 
নাগাদ। এ সময় নীল উপিযকা তেল সুতস্থর, িহি কদমমাক্ত আর অরণযসংকুল িাকায় 
কৃতষকাহজর জনয রিমন উপযুক্ত তেল না, তকন্তু নীহলর পতিম িীহর আর ভূমধযসাগহরর 
প্রায় ৪৫০ মাইল দতিহণ তেল একো হ্রদ, যার আহশপাহশর এলাকা তেল কৃতষকাহজর 
জনয আদশম। 
 
পরিিমীকাহল এই জলাধারতের পতরতেতি হহয়তেল তমহয়তরস হ্রদ নাহম, কারণ প্রায় ৪৫০ 
তিস্টপূিমাহব্দ তিক ঐতিহাতসক পযমেক রহহরাহ াোস এোহন রিড়াহি এহস হ্রদো রদহে 
রভহিতেহলন এক রপৌরাতণক রাজা তমহয়তরস কিৃমক কৃতত্রমভাহি িানাহনা হহয়তেল এতে। 
 
িহি এো রমাহেই কৃতত্রম রকাহনা জলাশয় নয়, আর তমহয়তরস একতে তমশরীয় শব্দ, যার 
অিম হ্রদ। রহহরাহ াোহসর অহনক আহগই উত্তর আতিকার এই অঞ্চল অহনক রিতশ 
জলাভূতমহি আকীণম তেল আর এো িারই অিহশষ। এই হ্রহদর পাতনহি জলহতস্তসহ 
আরও অহনক তশকাযম জলজন্তু তেল যার কারহণ ৪৫০০ রিহক ৪০০০ তিস্টপূিমাহব্দর 
মহধয এর িীর রর্াঁহষ অহনক নিয প্রস্তরযুগীয় িসতি গহড় ওহে। 
 
িহি এই ভূভাহগর অতিরাম শুষ্কভিহনর কারহণ এর জলাধারও ক্রমান্বহয় হ্রাস রপহি 
িাহক। পাতনর উচ্চিা কমার সাহি সাহি জলজ প্রাণীর সংেযাও হ্রাস রপহি িাহক। যার 
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ফহল উপকূলিিমী িামগুতলও িতয়ষু্ণ অিস্থায় েহল যায়, আর অনযতদহক নীল উপিযকায় 
সভযিার তিসৃ্ততি র্েহি িাহক, রযোহন জীিনযাপন সহজলভয, কারণ এোনকার পাতনর 
প্রিাহ সুদূর দতিহণর পিমিমালা রিহক উৎসাতরি। 
 
তিস্টপূিম ৩০০০ অব্দ নাগাদ তমহয়তরস হ্রদহক একো রশাভনীয় আকাহর রাো সম্ভি 
হহয়তেল। এহক নীল নহদর সাহি সংযুক্ত রাো সম্ভি হহয়তেল আর নদী উপকূলিিমী 
জনগণহক এজনয অহনক পতরশ্রম করহি হহিা। এো করার সিাম এেন রিহক প্রায় 
এক হাজার িের আহগই রশষ হহয় তগহয়তেল, আর এেন হ্রদো প্রায় তনুঃহশতষি। এর 
জায়গায় এেন যা রহয়হে িা হহলা একো শুকহনা তনেু ভূেে যার মাে িরাির রহয়হে 
তত্রশ মাইল দীর্ম আর পাাঁে মাইল েওড়া রোে একো হ্রদ। এই জলাধারতে এোনকার 
আরিী ভাষাভাষী রলাহকর কাহে পতরতেি তিরহকি কারুন নাহম। এোই রসই প্রােীন 
তমহয়তরস হ্রহদর অিহশষ। এই িুর্দ্ জলাশহয়র িীহরই রহয়হে আধুতনক শহর এল 
ফাইযু়ম। 
 
নীল নহদর িীহর রয তনওতলতিক িসতি গহড় উহেতেল (যা র্হেতেল তমহয়তরস িীহরর 
িসতির পরিিমী র্েনা) পরিিমীকাহল িা-ও উৎোি হহয় যায়। পরিিমী িামগুতলর 
অিহশষ রদো যায় পূিমিিমী িাহমর উপতরভাহগ। পুরািত্ত্বতিদরা প্রতিতে প্রােীন িাহমর 
নাম তদহয়হেন রসোনকার আধুতনক িাহমর নামানুসাহর রযোহন েনন কহর উহেেহযাগয 
অিহশষ পাওয়া রগহে। 
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িাই িলা হহয় িাহক িাতসয়ান, িাদাতরয়ান, আম্রাতশয়ান ইিযাতদ কালোর। িাতসয়ান 
জনহগাষ্ঠী ইতিমহধযই কৃতষকাজ শুরু কহর তদহয়তেল। িাদাতরয়ানরা উন্নি মাহনর মাতের 
পাত্র তিতর করহি পারি। আম্রাতশয়ানরা গরু, রভড়া, শূকর ইিযাতদ পশুপালন করি 
আর নলোগড়া তদহয় রনৌকা িাতনহয় নীল নহদ পাতড় জমাি। 
 
. 
 
রসে 
 
পতিম এতশয়ার আতদ কৃতষতভতত্তক জনহগাষ্ঠী কৃতষিযিস্থা গহড় িুহলতেল শুধু রসসি 
এলাকায় রযোহন প্রহয়াজনীয় িৃতির পাতন সহজলভয তেল। ইউহিতিস িাইতিস এলকায়, 
তিহশষ কহর নীল উপিযকায়, কৃতষকাহজ পাতন সরিরাহহর জনয িৃতির উপর একান্ত 
তনভমরিা সম্ভি তেল না। িার পতরিহিম নদীর পাতন িযিহাহরর প্রহয়াজনীয়িা রদো 
তদহয়তেল। 
 
প্রিম তদহক নীল অিিাতহকার অতধিাসীহদর িনযার পাতন অপসৃি হওয়া পযমন্ত অহপিা 
করাই যহিি তেল, িারপর কদমমাক্ত মাতেহি িীজ তেতেহয় রদওয়া। িহি জনসংেযা িৃতির 
সাহি সাহি এই পিতিহি ফসল ফলাহনা যহিি তেল না। িার পতরিহিম নদীর উভয় 
পাহশম োল রকহে দূরিিমী এলাকায় পাতন সরিরাহ জরুতর হহয় পহড়তেল। একতে কযানাল 
রনেওয়াহকমর মাধযহম নীল এিং ইউহিতিস িাইতিস এলাকায় রসে তদহয় শুষ্ক মওসুহম 
যেন িনযার পাতন সহজলভয তেল না িেনও ভূতমহি আর্দ্মিা িজায় রাো সম্ভি হহিা। 
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এো একতদক তদহয় অিস্থা আরও কতেন কহর িুহলতেল। প্রিমি োল কাো কাজো 
রিমন সহজ তেল না আর রসো িযিহার উপহযাগী রাোও তেল রিমতন কতেন। কহোর 
পতরশ্রম করহি হহিা, িৃতির জনয অহপিা করার োইহি অহনক রিতশ কতেন। কাজো 
করহি হহিা অহনহক একসাহি তমহলজুহল- সাধারণ কৃতষকাহজর োইহি অহনক রিতশ 
ঐকযিিভাহি। 
 
প্রকৃিপহি, এই অতিতরক্ত ঐহকযর প্রহয়াজহন, এিং রসে িযিস্থায় উন্নি রকৌশল উদ্ভািন 
উচ্চভূতমহি সাধারণ কৃতষর োইহি রসে এলাকায় সমৃি কৃতষ, সভযিার অিগতিহি 
তিহশষ উদ্দীপনা প্রদান কহর। 
 
নদী িীরিিমী শহরগুতলহক সুসংগতেি করহি হহয়তেল। রযসি কুশলী জনগণ কযাহনল 
তিতর এিং রিণাহিিহণ তিহশষ পারদশমী তেল িারাই শহরগুতলহি প্রাধানয লাভ করি। 
রকাহনা স্থানীয় রদিিার নাহম িারা তনহজহদর মযমাদা ও িমিা প্রতিতষ্ঠি করি। 
 
আতদ যুহগর মানুহষরা সি সময় তিশ্বাস কহর এহসহে রয রকাহনা না রকাহনা 
অতিপ্রাকৃতিক সত্তা িীজ রিহক োরা উৎপাদন এিং িৃি ফলিান করা তনয়ন্ত্রণ কহর 
িাহক, আর শহহরর তনয়ন্ত্রকহকই তনতদমি রদিিাহক িুি করার জনয উপযুক্ত যাদুমন্ত্র 
প্রহয়াগ করহি হয়। সাধারণ জনগহণর দাতয়ত্ব পুহরাতহিরা রযন সতেকভাহি সকল 
আনুষ্ঠাতনকিা পালন করহি পাহর রসতদহক দৃতি রাো। সাধারণ জনগণ তিশ্বাস করি 
যাহদর উপর এসি আনুষ্ঠাতনকিা সম্পাদহনর দাতয়ত্ব, িাহদর জ্ঞান ও সহেিনিার 
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উপরই শহহরর সমৃতি তনভমর কহর। এভাহিই নীল উপিযকায় একতে পুহরাতহি-িহন্ত্রর 
প্রতিষ্ঠা লাভ কহরতেল যা হাজার হাজার িের ধহর তেহকতেল। 
 
রসে কাহজ রযেুকু কিহভাগ করহি হহয়তেল এর সুফহলর িুলনায় রসো অতি িুচ্ছ। 
মানুষ যি রিতশ ঐকযিি হহয় কাজ করহি তশহেতেল িি রিতশ সুতিধা রভাগ করহি 
রপহরতেল। উদাহরণস্বরূপ মানুষহক জানহি হহয়তেল তেক কেন নীল নহদ িনযা আসহি, 
যতদ এর রিহক সিমাতধক ফল লাভ করহি হয়। রযসি পুহরাতহহির ওপর িনযা 
পযমহিিহণর দাতয়ত্ব তেল িারা তদহনর পর তদন নদীর পাতনর উচ্চিা পযমহিিণ করি, 
আর িাহি কহর িারা তনণময় করহি রপহরতেল গহড় প্রায় ৩৬৫ তদন পর পর িনযা 
আহস। 
 
কাহজই নীল উপিযকার মানুষরাই সিমপ্রিম ৩৬৫ তদন তভতত্তক একো পতিকা আতিষ্কার 
করহি সিম হহয়তেল। প্রতিতে িেহরর মহধয তেল িাহরাতে মাস, কারণ প্রতিতে িেহরর 
সামানয কম সমহয়র মহধয েহের িাহরাতে সুস্পি আিিম লি করা রযি। আর নীল 
নহদর িাতসন্দারা (অনয অহনহকর মহিা) েেতভতত্তক একো কযাহলন্ডার িযিহার করহি 
তশহেতেল। প্রতিতে মাহসর তদর্ময ৩০ তদন তনধমারণ করা হহয়তেল, আর িেহরর রশষ 
প্রাহন্ত অতিতরক্ত পাাঁে তদন রযাগ করা হহিা। 
 
প্রােীনকাহল আতিষৃ্কি সকল কযাহলন্ডাহরর মহধয এোই সিোইহি সরল ও িযিহার 
উপহযাগী তেল। ঐতিহাতসকরা এর আরম্ভকাল তনণময় করহি পাহরনতন, িহি ২৮০০ 
তিস্টপূিম িহণহযাগয অনুমান মহন হয়। পরিিমী তিন হাজার িের ধহর এর োইহি 
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ভাহলা রকাহনা উপায় রির করা সম্ভি হয়তন। আর পরিতিমকাহল রয কযাহলন্ডার আতিষ্কার 
করা হহয়তেল রসোর তভতত্তও তেল সামানয সংহশাধনসাহপহি তমশরীয় কযাহলন্ডার। সতিয 
িলহি তক আমাহদর িিমমান কযাহলন্ডার তমশরীয় কযাহলন্ডাহররই অনুসারী। 
 
িারপহরও নীহলর িনযা, মানুহষর অতধকৃতি মুহে রফলত্ব। রসই সীমানা পুনতনমধমারহণর 
একো উপায় রির করা আিশযক তেল। তহসািতনকাহশর একো পিতি ধীহর ধীহর 
উদ্ভাতিি হহয়তেল যাহক িলা হয় তজওহমতি (ভূ মাপন)। গতণহির অনযানয শাোরও উন্নতি 
হহয়তেল। 
 
ভূতমর সীমানা ও উৎপাতদি ফসহলর ররক ম সংরিণ করা প্রহয়াজন হহয় পহড়তেল। 
তিতভন্ন সংেযার প্রিীক উদ্ভািন আিশযক তেল যা তিতভন্ন জাতি, আলাদা ফসল ও তভন্ন 
তভন্ন র্েনা ও তিিরণ তনণময় করারও সহায়ক তেল। 
 
িাইতিস ইউহিতিস এলাকার রলাকজন ৩০০০ তিস্টপূিমাহব্দর আহগই এক ধরহনর 
তেত্রতলতপ আতিষ্কার করহি রপহরতেল যা িস্তুর প্রতিতিম্বরূহপ তেতত্রি হহিা। প্রিম তদহক 
এসি প্রিীকী তেহ্ন তেল রিশ সরল, িহি ধীহর ধীহর িা জতেল রূপ ধারণ কহর আর 
রশষ পযমন্ত মানুহষর রয রকাহনা ভািনাহক রূপ তদহি সিম হয়। 
 
নীল উপিযকার মানুহষরা তলেনগশলীর ধারণা লাভ কহরতেল সম্ভিি ইউহিতিস িাইতিস 
এলাকা রিহক, উভয় অঞ্চহল যািায়ািকারী িতণক সম্প্রদাহয়র মাধযহম। নীল উপিযকার 
অতধিাসীরা শীঘ্রই প্রাপ্ত তলেনগশলীহক িাহদর িযিহার উপহযাগী পতরিিমন কহর রনয়। 
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িারা তনহজহদর মহিা কহর প্রিীক তেহ্ন আতিষ্কার কহর যা ইউহিতিস িাইতিস এলাকার 
োইহি অহনক রিতশ আকষমণীয়। ৩০০০ তিস্টপূিমাহব্দর অল্প পহরই নীল উপিযকার 
তলেন পিতি পতরপূণম তিকাশ লাভ কহর। 
 
এই তলেনপিতি মূলি পুহরাতহিহদর হাহিই সীমািি িাহক। সাধারণ জনগণ এসি 
জতেল প্রিীক তেহ্ন রপ্ত করহি পাহরতন রযমনো এযুহগর সাধারণ মানুষ উচ্চির গতণি 
আয়ত্ত করহি পাহরনা। আরও কহয়ক শিাব্দী পহর যেন এোহন তিক পযমেক ও 
তসনযহদর েল রনহমতেল, িারা এই প্রােীন তলতপর পাহোিার করহি পাহরতন, িহি 
রযহহিু িারা এগুতল উত্তীণম রদহেতেল শুধু মতন্দহরর গাহয়, িাই িারা ধহর তনহয়তেল 
এগুতলর তনিয়ই ধমমীয় িাৎপযম আহে, আর িাই এর নাম তদহয়তেল তহয়াহরাতিতফক্স 
(পতিত্র রোদাই)। 
 
. 
 
তনরাপত্তা 
 
রসে িযিস্থার উন্নয়হনর কারহণ নীল উপিযকায় উচ্চির সভযিা গহড় ওহে আর দুতে 
রিহত্র ইউহিতিস িাইতিস এলাকার সাহি িার পািমকয লি করা যায়। িাইতিস 
ইউহিতিস এলাকার পূিম, পতিম ও উত্তর প্রান্ত তেল অরণযহিতিি িিমর জাতি অধুযতষি। 
অতিরাম আক্রমণ ও লুেপাহের ভহয় নদীিীরিিমী এলাকার িামিাসীরা তনহজহদরহক 
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প্রােীরহিতিি কহর ররহেতেল। িাহদর রযমন সংেযািৃতি র্েতেল, রিমতন অস্ত্রশস্ত্র ও 
যুিহকৌশহলরও উন্নতি র্োতচ্ছল। 
 
এই উপাহয় ইউহিতিস িাইতিস এলাকার জনগণ অতধকাংশ সমহয়ই িিমরহদর আক্রমণ 
প্রতিহি করহি সিম হহয়তেল। উপজািীয় প্রশাতন্তর সমহয় সশস্ত্র িামিাসীরা িাহদর 
অস্ত্র ও রলাকিল তদহয় কী কহরতেল? অলস হহয় িহস িাকহি তদহল রয শহর িাহদর 
তনহয়াগ তদহয়হে, রসোহনই অশাতন্ত সৃতি করহি পারি। রসহিহত্র শহরগুতল স্বভািিই 
তনহজহদর মহধয সংর্হষম তলপ্ত হহি পারি। 
 
এ ধরহনর লড়াই একক শাসনাধীন (সাম্রাজয) এলাকার তিরাে অংহশ হরহাহমশাই 
র্হেহে। অপরপহি, এসি লড়াই কৃতষ ও কৃতষকাহজ িযিহাযম যন্ত্রপাতি রযমন নি করি, 
রিমতন ঐকযও িতিস্ত করি, রয ঐহকযর উপর কৃতষর সমৃতি তনভমরশীল তেল, যার 
কারহণ সূেনা হহয়তেল এক অন্ধকার যুহগর রযোহন লিণীয় সভযিার অহধাগতি আর 
সমৃতির অিিয়। ফহল পাশ্বমিিমী িিমরহদর পহি সামতয়ক দেলদাতরর সুহযাগ সৃতি 
হহয়তেল। 
 
নীল এলাকার অতধিাসীরা এসহির হাি রিহক িহু শিাব্দীিযাপী মুক্ত িাকহি রপহরতেল। 
িাহদর শাতন্তময় এলাকার পূিম ও পতিহম তেল মরুভূতম, শত্রুিাতহনী যা সহহজ অতিক্রম 
করহি পারি না। উত্তহর তেল ভূমধযসাগর, আর প্রিম তদহক তসনয ও রসদ পতরিহহণর 
মহিা যহিি িড় জাহাজ তেলনা, যাহি কহর িারা সমুর্দ্ পাতড় তদহয় আসহি পাহর। 
দতিহণ তেল প্রিম জলপ্রপাি, যা নীহলর পহি পাতড় তদহয় রনহম আসা সম্ভি তেল না। 
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িাই দীর্মতদন যািৎ নীহলর অতধিাসীরা তিতচ্ছন্ন তনরাপত্তার মহধয িাস কহরতেল। িাহদর 
িামগুতল রহয় তগহয়তেল তনরস্ত্র অনাক্রান্ত। রকাহনা রকাহনা আম তেল তিশাল আয়িহনর 
যাহি নীল উপিযকাহক িণমনা করা যায় এক দীর্ম শহরিলীর শৃিলরূহপ। 
 
এর ফহল আরাম-আহয়স লাভ করা যায় তেকই িহি জীিনযাত্রায় রকাহনা পতরিিমন 
আহস না। রযোহন অনযানয নদী অিিাতহকার রলাহকহদর তনিযই নূিন নূিন পতরতস্থতির 
রমাকাহিলা করহি হহিা, রযোহন শকমরা তনিযনূিন পিতি তনহয় আসি, অিিা 
অতধিাসীহদর তনহজহকও প্রতিরিার নূিন রকৌশল েুাঁহজ রির করহি হহিা, রসোহন নীল 
অিিাতহকার রলাকহদর এসি তকেুই করহি হহিা না। পুরুষানুক্রহম পুরহনা জীিনধারাই 
িারা যহিি মহন করি। 
 
ইতিমহধয িতহরাগিরা নীল উপিযকায় প্রহিশ কহর এিং রজার কহর স্থানীয়হদর উপর 
িাহদর শাসন কহয়ম কহর। স্থানীয়রা িাহদর পূরহনা রীতিনীতিহক এমন কহোরভাহি 
আাঁকহড় ধহরতেল রয ইতিহাহস িারাই পৃতিিীর মহধয সিহেহয় রিণশীল জাতি তহসাহি 
প্রতিপন্ন হহয়তেল (েীনারা িযতিক্রম হহলও হহি পাহর)। 
 
িাহদর তলেনপিতি জতেলই রহয় তগহয়তেল, উদাহরণস্বরূপ, অসংেয প্রিীক, যার 
অহনকগুতলই তনতদমি শব্দ রিাোি, আিার কিকগুতল শব্দাংশ। প্রায় ১৫০০ তিস্টপূিমাহব্দর 
তদহক ভূমধযসাগহরর পূিম উপকূহলর রকাহনা এলাকায় প্রিীকগুতলহক মাত্র  জনদুহয়হকর 
মহধয সীতমি রাো হহয়তেল, যার প্রহিযকতে রকাহনা িযিনিহণমর প্রিীক তেল। রসই কতে 
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িহণমর সাহাহযয হাজার হাজার শব্দ রলো সম্ভি তেল, যাহি কহর পুহরা তলেনপিতি 
সহজহিাধয হহয়তেল। 
 
নীল অিিাতহকার অতধিাসীরা রযহহিু িাহদর সভযিার প্রােীনত্ব তনহয় অহংকার করি, 
আর রসই প্রােীন জীিনধারার মহধয তনহজহদর শক্ত কহর রিাঁহধ রাোর রেিা করি, িাই 
পরিিমী দুই সহরাব্দ পযমন্ত িারা রসই িণমমালা িহণ কহরতন। একগুহয়মীভাহি িারা রসই 
দুহিমাধয কিকর পিতিই আাঁকহড় ধহরতেল। প্রিম তদহক অতভনি ও কাযমকর হহলও এো 
পরিিমীকাহল দুিমহ রিােয় পতরগতণি হয়। এরূপ রিণশীলিা শুধু অনয প্রগতিশীল 
জনহগাষ্ঠীর কাহজ রলহগতেল যারা এগুতল িযিহার কহর নীল অতধিাসীহদর রপেহন রফহল 
অহনকদূর এতগহয় তগহয়তেল (িমাহন েীনারা িাহদর প্রিীকী তলেনপিতি পতরিযাগ 
কহরতন, তমশরীয়হদর মহিাই জতেল)। 
 
আর একো রিণশীলিা লি করা যায় কযাহলন্ডার সংক্রান্ত িযাপাহর। নীল অিিাতহকার 
পুহরাতহিরা ৩৬৫ তদহনর িৎসর উদ্ভািন কহরতেল। প্রতি েিুিম িৎসর হহি ৩৬৬ 
তদহনর। এো তনধমারণ করা হহয়তেল নীহলর িনযার সাহি সম্পকম ররহে। এই কযাহলন্ডার 
অনুযায়ী িেহরর একো তনতদমি সমহয় নীহলর িনযা একো তনতদমি স্থাহন অিস্থান করি। 
িহি কযাহলন্ডাহরর এসি সংহশাধনী সাধারণ রলাকহদর িহণ করাহনা সম্ভি হয় নাই। 
রলাহকরা অিীহির সি রীতি প্রিাহক আাঁকহড় ধহর িাকহিই রিতশ স্বাচ্ছন্দয রিাধ করি, 
যতদও এহি কহর আগাতম িনযার সময় তনধমারহণ জতেলিা রদো তদি। 
 
. 
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দুই তমশর 
 
নীল অিিাতহকার অতধিাসীরা িাহদর রদহশর নাম তদহয়তেল “রেম”। িাহদর স্থানীয় 
ভাষায় এর আপাি অিম “কাহলা”। সম্ভিি নীহলর িনযায় ররহে যাওয়া কাহলা মাতে 
রিাোহিই এই নামো রদওয়া হহয়তেল। নীহলর উভয় পাহশ্বম মরুভূতমর লালহে রিহল 
মাতের সাহি যার পািমকয তেল রিশ স্পি। 
 
পরিিমীকাহল তিকরা রদশতের নাম তদহয়তেল এইতজেস। হয়হিা িারা এই নামো 
তিকৃিভাহি আহরণ কহরতেল পরিিমী এক তিেযাি তমশরীয় শহহরর নামানুসাহর যার 
সাহি িাহদর র্তনষ্ঠ পতরেয় তেল। উত্তরাতধকারসূহত্র আমরা এই নাহমই রদশোর সাহি 
পতরতেি। 
 
সভযিার আতদপহিম তমশর রদশতে তেল অহনকগুতল রোে রোে শহর িা রনামস (nomes) 
তনহয় যার প্রহিযহকর জনয আলাদা আলাদা রদিিা, আলাদা মতন্দর, পুহরাতহি এিং 
প্রশাসক তেল, যারা নদী এলাকার কৃতষভূতম তনয়ন্ত্রণ করি। এক শহর রিহক আর এক 
শহহরর পতরিহণ িলহি তেল একমাত্র জলপি, আর িা তেল রিশ সহজসাধয, কারণ 
জলপ্রিাহ তেল এক তদহক আর িাযু়প্রিাহ তেল িার তিপরীি তদহক। পাল োড়া েলি 
একতদহক আর পাল িুহল িার তিপরীি তদহক। 
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প্রতিতে শহহরর রলাক এহক অহনযর সাহি সহহযাতগিা করি, িযাপারোহক আরও সহজ 
কহর িুহলতেল, কারণ শহরগুতলও এহক অহনযর সাহি সহহযাতগিা করি। িাহদর মহধয 
তমত্রী (League) স্থাপন কহরতেল যার মাধযহম িারা প্রতিহিশী শহরগুতলর মাধযহম 
সাধারণ সমসযা দূর করার রেিা করি। র্েনাক্রহম রকাহনা রকাহনা শাসক নদীর তিহশষ 
এলাকায় দেল রপাক্ত করার প্রয়াস রপি। 
 
সাধারণভাহি অিিাতহকাতে দুতে প্রধান অঞ্চহল তিভক্ত তেল একতদহক তেল নদীর সরু 
উপিযকা, যার তিস্তার তেল প্রিম জলপ্রপাি রিহক রলক তমহয়তরস পযমন্ত সমুর্দ্ রিহক 
রমাোমুতে একশ মাইল। এো তেল এক সংকীণম ভূভাগ যাহক িলা যায় আপার ঈতজে। 
আপার ঈতজহের উত্তহর নীল নদ রিশ কহয়কতে জলধারায় তিভক্ত হহয় রগহে যা ১২৫ 
মাইল প্রশস্ত এক তত্রভুজাকৃতি ভূেে। অহনকগুতল ধারায় তিভক্ত হহয় নীল নদ সাগহর 
প্রহিশ কহরহে, আর এসি জলধারার মধযিিমী প্রহিযকতে ভূেে উিমর কৃতষভূতম। এই 
উিমর কৃতষভূতম দীর্মতদনিযাপী দতিহণর পাহাড় রিহক নীহলর িহয় আনা পতলমাতে িারা 
সৃি। 
 
আধুতনক ভূহগালতিদরা মযাহপর মহধয রলায়ার ঈতজেহক আপার ইতজে রদতেহয় তমশহরর 
মযাপ এাঁহকহেন িা সতিযই তকি। িহি নদীই তেল এর প্রতিভূ। রকউ যতদ নদীর 
ররািহক অিলম্বন কহর রমাহনার তদহক অিসর হয়, আমরা িতল “ভাতের” তদহক যাওয়া 
হহচ্ছ, আর িার উহটা তদহক রগহল িতল “উজান” তদহক। তকন্তু এহিহত্র িযাপারো 
উহটা। 
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তিক িণমমালার একতে অির “র টা এর অিম সমিাহু তত্রভুজ। িাই তিকরা তনুঃ 
তমশরহক এর তত্রভুজাকৃতির কারহণ িলি নীহলর র টা। আজকাল রয রকাহনা নদীর 
রমাহনাহক িলা হয় “র টা” িার আকৃতি রযমনোই রহাক না রকন। রযমন আমরা িহল 
িাতক তমতসতসতপ র টা, যতদও িার গেন অতনয়তমি। 
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ইমিহাস 
 
সাধারণভাহি, মানি ইতিহাস সম্বহন্ধ আমাহদর ধারণা তিনতে উৎস রিহক উৎসাতরি। 
প্রিমি তকেু উপকরণ রযগুতল ইচ্ছাকৃিভাহি ইতিহাহসর উৎসরূহপ রপেহন রফহল রাো 
হয়তন। উদাহরণস্বরূপ িলা যায় আতদ মানহির িারা িযিহৃি যন্ত্রপাতি ও মৃৎপাত্র, রয 
সহির অিহশষ লি লি িের অিীহির উপর অস্পি আহলাকপাি কহর। 
 
অিশয এসি অিহশষ অেে কাতহনীর ধারক হহয় ওহেনা। িরং এগুতল হোৎ হোৎ তিদুযৎ 
েমহকর আহলায় িই পড়ার রেিার মহিা। অিশয সমূ্পণম রনতিিােকিার োইহি িরং 
এোও অহনক ভাহলা। 
 
তিিীয়ি পুরুষানুক্রহম মুহে মুহে েহল আসা কাতহনী। িহি িার িার িলহি িলহি এর 
অতধকাংশই তিকৃি হহয় রগহে। ফহল সৃতি হহয়হে পুরাণ আর কল্পকিা যাহক কেহনাই 
আিতরক সিয িহল িহণ করা যায় না, যতদও এর অহনকগুতলর মাহেই গুরুত্বপূণম সিয 
লুতকহয় আহে। 
 
এভাহিই তিক পুরাহণ কতিি িহয়র যুি পুরুষানুক্রহম মুহে মুহে েহল এহসহে। তিকরা 
এগুতলহক িহণহযাগয ইতিহাস িহল রমহন তনহয়হে। আসল সিয লুতকহয় আহে এদুহয়র 
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মােোহন। গি শিাব্দীর পুরািাতত্ত্বক অনুসন্ধাহন িিয তমহলহে রয রহমাহর িতণমি অহনক 
কাতহনীই প্রকৃি র্েনার কােকাতে (হহামাহর িতণমি রদিিাহদর কাতহনী তনেক রূপকিা)। 
 
সিহশহষ রহয়হে তলতেি ররক ম, রপৌরাতণক কাতহনীও যার অন্তগমি। যেন এসি তলতেি 
তিষয় রলেহকর সমসামতয়ক র্েনার সাহি সম্পকমযুক্ত, রসো ঐতিহাতসক রয রকাহনা 
তিিরহণর োইহি অহনক রিতশ সহন্তাষজনক। এোহক অিশয আদশম তহসাহি িহণ করা 
যায় না, কারণ রলেহকরা তমিযাও িলহি পাহর িা পিপািদুি হহি পাহর অিিা 
ভুলভ্রাতন্তও িাকহি পাহর। িাোড়া িারা সতেক তলেহলও পরিতিমকাহল কতপ করার সময় 
অসািধানিািশি তিকৃি হহয় িাকহি পাহর। এক ঐতিহাতসহকর সাহি আর এক 
ঐতিহাতসহকর িুলনা করহল, িা সকল ঐতিহাতসক তিিরহণর সাহি পুরািাতত্ত্বক 
অনুসন্ধাহনর িুলনা করহলই ভুল িা তিকৃতিো ধরা পড়হি। 
 
িিু তলতেি তিিরহণর োইহি তিস্তাতরি অনয রকাহনা উৎস রিহক পাওয়া যায় না। 
রমাহের উপর আমরা যেন মানুহষর ইতিহাহসর কিা িতল, িেন মূলি রকাহনা না 
রকাহনা তলতেি তিিরহণর কিাই রিাোহি োই। তলেনপিতি আতিষ্কাহরর পূহিম রকাহনা 
তিহশষ অঞ্চহল রযসি র্েনা র্হেহে, িা ইতিহাসপূিম হহলও সভযিাপূিম নয়। 
 
এভাহিই ৫০০০ রিহক ২০০০ তিস্টপূিম তমশরীয় সভযিার তিিরণ আমাহদর জ্ঞাহনর 
সীমায় এহসহে, িহি সভযিার এই পিমোহক অিশযই প্রাগগতিহাতসক িলা যায়, কারণ 
িেনও তলেনপিতি আতিষ্কার হয়তন। একতে জাতির প্রােীন ইতিহাস অিশযই অস্পি, 
োপসা, আর ইতিহাসতিদরা দুুঃহের সাহি এো রমহন তনহয়হে। তলেন আতিষ্কাহরর পরও 
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যেন রসোর পাহোিার করা যায় না, িেন ঐতিহাতসকহদর কাহে এো কিো 
হিাশািযিক িা সহহজই অনুহময়। সামহন রহয়হে ইতিহাস িহি রসো িালািি। 
 
৩০০০ তিস্টপূিমাব্দ রিহক ১৮০০ তিস্টাব্দ পযমন্ত এোই তেল তমশহরর ইতিহাস, আর 
সতিয িলহি তক অনযানয সভযিার রিহত্রও একই কিা োহে। ১৮০০ তিস্টাব্দ নাগাদ 
রযসি প্রােীন ভাষা পতরপূণমরূহপ জ্ঞাি তেল রসগুতল হহলা লযাতেন, তিক আর তহম। িাই 
গুরুত্বপূণম রযসি প্রােীন ইতিহাস রলো হহয়তেল িা এসি ভাষাহিই, রয ইতিহাস পূণম িা 
আংতশকভাহি আধুতনককাল পযমন্ত েহল এহসহে। রস কারহণই, ররামান, তিক এিং ইহুতদ 
ইতিহাস আমরা ভাহলাভাহি জানহি পাতর। এর প্রহিযক রিহত্রই প্রাগগতিহাতসক 
পুরাণকিা আমাহদর কাহে েহল এহসহে। 
 
তমশর অিিা ইউহিতিস িাইতিস এলাকার অতধিাসীহদর প্রােীন ইতিহাস তিনতে 
পতরতেি ভাষার কল্পকিার মাধযম িযতিি ১৮০০ তিস্টাব্দ পযমন্ত অজানাই রহয় যায়। 
িাহদর সমহয় তিকরা আমাহদর সমহয়র মহিাই তমশরীয় িযাপাহর িফািই রহয় যায়। 
িারাও হায়াহরাতিতফক তলতপর পাহোিার করহি পাহরতন, আর িাই কহয়ক শিাব্দীিযাপী 
তমশরীয় ইতিহাস সম্বহন্ধ অজ্ঞই রহয় যায়। িাহদর সমহয় তমশরীয় সভযিা জীিন্তই তেল 
আর তিকাশ লাভ করতেল। রসোহন তেল তমশরীয় পুহরাতহিরা, যারা রিাধগমযভাহি 
হাজার হাজার িেহরর প্রােীন তমশহরর ইতিহাস সম্বহন্ধ সহেিন তেল। 
 
রকৌিূহলী তিক, যারা ৬০০ তিস্টাহব্দর পর দল রিাঁহধ তমশহর েুহক পহড়তেল আর প্রােীন 
তমশহরর প্রকাে সি সৃ্মতিতেহ্ন রদহে যাহদর রোে োনািড়া হহয় রযি, আর এ তিষহয় 
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তনতিি হওয়ার জনয িারা রোাঁজ েির তনি, িহি তমশরীয় পুহরাতহিরা তেল সহন্দহপ্রিণ 
আর তিহদতশহদর প্রতি তিহিষপরায়ণ। রসজনয িারা মুহে কুলুপ এাঁহে িাকি। 
 
তিক ঐতিহাতসক রহহরাহ াোস তমশর ভ্রমহণ এহস পুহরাতহিহদর তনতিড়ভাহি প্রশ্ন 
কহরতেহলন। িার অহনক প্রহশ্নরই উত্তর রদওয়া হহয়তেল আর এভাহি প্রাপ্ত িিয িার 
ইতিহাহসর িইহি সতন্নহিশ কহরতেহলন। িহি িার অতধকাংশ িিযই অতিশ্বাসয মহন 
হয়। ধারণা করা যায় পুহরাতহিরা ইচ্ছাকৃিভাহি অনতভজ্ঞ ঐতিহাতসহকর রলগ পুল 
কহরতেল তযতন পুহরাতহিহদর রয রকাহনা িিয তেন্তাভািনা না কহরই রগািাহস 
তগহলতেহলন। 
 
অিহশহষ ২৮০ িীস্টপূিমাহব্দ যেন তিকরা তমশহর িমিা প্রতিতষ্ঠি কহর, িেন একজন 
তমশরীয় পুহরাতহি রিণশীলিার রোলস রিহক রিতরহয় নূিন শাসহকর সুতিধাহিম তনজ 
হাহি তিক ভাষায় তমশহরর ইতিহাস তলহেতেহলন। অিশয সহন্দহ নাই, এহি তিতন 
রপৌহরাতহহিযর উৎসহকই িযিহার কহরতেহলন। িার নাম তেল মাহনহিা। 
 
৩০০০ িীস্টপূিমাহব্দর পহর তকেুতদহনর জনয তমশর সতিযকাহরর ঐতিহাতসক তমশর হহয় 
উেহি রপহরতেল, এমনতক যতদও মাহনহিা আিতশযকভাহিই তেহলন অসমূ্পণম এিং িার 
কাতহনী তিতন সাতজহয়তেহলন পিপািদুি তমশরীয় পুহরাতহহির দৃতিভতিহি। 
 
অিশয দুভমাগযিশি মাহনহিার ইতিহাস িা িার উৎস রকাহনাোই তেহক িাহকতন। ররামান 
সাম্রাহজযর পিহনর পর ঐতিহাতসক তমশর মানুহষর অজ্ঞিার তিতমহর হাতরহয় যায়, আর 
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পরিিমী রেৌদ্দশ িের ধহর রসভাহিই রহয় যায়। এমনো নয় রয অজ্ঞিাো তেল েূড়ান্ত। 
মাহনহিার রলো রিহক অহনক রলেকই েুকহরা েুকহরাভাহি উিৃি কহরহেন, যাহদর 
রলো এেন পযমন্ত তেহক আহে। তিহশষ কহর তমশরীয় শাসকহদর একো দীর্ম িাতলকা, যা 
মাহনহিার ইতিহাস রিহক উিৃি। িার মহধয তিহশষভাহি উহেে করা যায় মাহনহিার েয় 
শিাব্দী পহর জীতিি তসজাতরয়ার একজন তিস্টান ঐতিহাতসক ইউহসতিয়াহসর নাম। িহি 
এর মহধযই সিতকেু সীমািি, যাহক রমহেই যহিি িলা েহল না। রাজার িাতলকা শুধু 
ঐতিহাতসকহদর িৃষ্ণাই িাতড়হয় তদহয়হে, আর িাহি কহর পাতরপাতশ্বমক অন্ধকারহকই 
আরও র্নীভূি কহর িুহলহে। 
 
অিশয এেনও তমশহরর অহনক জায়গাহিই হায়াহরাতিতফক তলতপ েতড়হয় তেতেহয় আহে, 
িহি রসগুতল এেন রকউই আর পড়হি পাহর না। সিতকেু হিাশাজনকভাহি রহসযময়ই 
রহয় রগহে। 
 
এরপর ১৭৯৯ সাহল রনহপাতলয়ন রিানাপােম তমশহর যুিাতভয়ান শুরু কহরন। রিাশাদম 
নাহম এক ফরাতস রজনাহরলএকো দুগম রমরামি করহি তগহয় একো কৃষ্ণপ্রস্তর রদেহি 
পান। দুগমো তেল নীহলর এক পতিম শাোনহদর রমাহনায় অিতস্থি রতশদ শহহরর 
তনকেিিমী। ইউহরাপীয়রা রজনাহরহলর নামানুসাহর পািরোর নাম তদহয়তেল “ররাহজট্টা” 
পাির। 
 
ররাহজট্টা পািহর তিক ভাষায় তকেু উৎকীণম তেল, রযোহন িাতরে রদওয়া তেল ১৯৭ 
তিস্টপূিম। রলোো তনহজ রিহক রিমন রকৌিূহহলাদ্দীপক তেল না, িহি রয তিষয়ো 
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ররাহজো পািরহক আকষমণীয় কহর িুহলতেল িা হহলা, রসোহন পাশাপাতশ দুধরহনর 
হায়াহরাতিতফকও তেল। রযমনো মহন হহয়তেল তিনতে আলাদা তলতপহি একই কিা 
তলতেি তেল, িাহহল ধহর রনয়া যায় অনয দুতে তলতপ হায়াহরাতিতফহকরই অনুিাদ। 
 
ররাহজট্টা পািহরর পাহোিার কহরতেহলন ইংহরজ তেতকৎসক েমাস ইয়ং এিং ফরাতস 
পুরািত্ত্বতিদ জাঁ িাহসায়া শাহপাতলহয়াাঁ। শাহপাতলহয়াাঁ তিহশষ কহর আর একো ভাষা কতেক 
লযাংগুহয়জ িযিহার কহরতেহলন, যা িেন পযমন্ত তমশহরর তিতভন্ন এলাকায় প্রেতলি তেল। 
িিমমাহন তমশহর প্রেতলি ভাষা আরতি, রিহরাশ িের আহগ আরিহদর তমশর তিজয়হক 
ধনযিাদ। শাহপাতলহয় এই মি রপাষণ কহিন রয কতেক ভাষা আমাহদরহক আরি 
তিজহয়র পূহিমর প্রােীন ভাষার রাহজয তফতরহয় তনহয় যায়। ১৮৩২ সাহল মৃিুযর পূহিম 
শাহপাতলহয়াাঁ প্রােীন তমশরীয় ভাষার একতে অতভধান ও একতে িযাকরণ তলহে ররহে 
তগহয়তেহলন। 
 
আপািদৃতিহি শাহপাতলহয়াাঁহক সতেক িহলই মহন হয়, কারণ ১৮৬০ এর দশহক তিতন 
হায়াহরাতিতফহকর রহসয উহন্মােহন সিম হহয়তেহলন, আর ধীহর ধীহর সকল প্রােীন 
তলতপরই পাহোিার করহি রপহরতেহলন। 
 
উৎকীণম তলতপগুতলহক অিশয ভাহলা ইতিহাসরূহপ িহণ করা যায় না (কল্পনা করুন 
আপতন তিতভন্ন সরকাতর িাসভিন আর সমাতধ তলেন রিহক আহমতরকার ইতিহাস রিাোর 
রেিা করহেন)। এমনতক রযসি তলতপ রকাহনা ঐতিহাতসক র্েনার সাহি সংতিি রসগুতলও 
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রকাহনা না রকাহনা শাসহকর গুণগাহনর মহধযই সীমািি। রসগুতলহক িলা যায় সরকাতর 
প্রপাগান্ডা আর িা অকােযরূহপ সিয নয়। 
 
িিাতপ এসি তলতপ এিং অনযানয উৎস রিহক, যার মহধয অন্তভুমক্ত তেল মাহনহিার 
রাজাহদর িাতলকা, ঐতিহাতসকরা যিো িিয সংিহ করহি পাহরন, িার রিহক তমশহরর 
প্রােীন ইতিহাস রয পতরমাহণ উহন্মাতেি হয়, ররাহজো পাির আতিষ্কাহরর পূহিম িা রকউ 
কল্পনাও করহি পারি না। 
 
. 
 
একতত্রকরণ 
 
মাহনহিা রাজাহদর িাতলকা শুরু কহরন তযতন উভয় তমশর, আপার ও রলায়ার একত্র কহর 
িার সাম্রাহজযর অধীহন তনহয় আহসন। ঐতিহযিাহী এই রাজার নাম তেল রমহনস, যা 
তমশরীয় শব্দ রমনার তিক রূপান্তর। একতত্রকরহণর পূহিম স্পিিই আপার ঈতজহে রাজত্ব 
করহিন। 
 
একসময় ধারণা করা হহিা রমহনস তেহলন একজন কল্পকিার রাজা, িাস্তহি এমন 
রাজার অতস্তত্বই তেল না। যাহহাক, একজন শতক্তশালী রাজার রিা অিশযই িাকার কিা 
তযতন সমি তমশরহক এক করহিন, আর তিতন যতদ রমহনস নাও হহয় িাহকন, িাহহল 
অিশযই অনয রকউ। 
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প্রােীন উত্তীণম তলতপগুতল তনহয় গহিষণা হহয়হে, িহি প্রায়শই রদো যায়, রাজারা 
তসংহাসহন আহরাহহণর সময় অনয নাম িহণ করহিন, িাহদর প্রকৃি নাহমর রিহক যা 
সমূ্পণম আলাদা। এমনতক মৃিুযর পহরও িাহদর নাম পতরিিমন হহিা। ১৮৯৮ সাহল 
একো প্রােীন সমাতধ েনন কহর প্রাপ্ত প্রস্তর ফলহক রদো রগহে একজন রাজার নাম 
নামার, প্রিহম যাহক রদো তগহয়তেল রাজমুকুে মািায় আপার ঈতজহের শাসক, িারপর 
িাহকই রদো রগল রলায়ার ঈতজহের মুকুে মািায়। প্রাসতিকভাহি িাহকই তমশর 
একত্রীকরহণর নায়ক তহসাহি ধহর রনওয়া যায়, আর সম্ভিি নামমার আর রমহনস একই 
িযতক্তর দুই তিকল্প নাম। 
 
রযভাহিই রহাক, রমহনস রগাো তমশহরর রাজা হন ৩১০০ তিস্টপূিমাহব্দ, তেক যেন তমশহর 
প্রাগগতিহাতসক যুহগর পতরসমাতপ্ত র্েতেল। তিতস্মি না হহয় উপায় নাই কীভাহি এো 
সম্ভি হহয়তেল। রমহনস তক একজন মস্ত রযািা তেহলন, নাতক একজন সুেিুর 
কূেনীতিক? এো তক তদিাৎ, নাতক সুপতরকতল্পি? এর সাহি তক রকাহনা “রগাপন অস্ত্র” 
জতড়ি তেল? 
 
কারণ একো তিষয় লিণীয়, রমহনহসর কহয়ক শিাব্দী আহগ রিহকই তমশহর এশীয় 
অতভিাসন শুরু হহয় তগহয়তেল, হয়হিা িারা যুিতিধ্বস্ত তনরাপত্তাহীন রদহশর োইহি 
সিুজ শযামল উিমর শাতন্তপূণম নীল অিিাতহকাহক অতধক িাসহযাগয মহন কহরতেল (আর 
এো েহলতেল প্রাগগতিহাতসক যুহগর রশষ প্রান্ত পযমন্ত যেন এই উপিযকায় হাতির রদো 
তমলি, এি উিমর, এি প্রশস্ত, এি কম জন অধুযতষি)। 
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এযুহগ সূক্ষ্ম এশীয় প্রভাি লিণীয়। উদাহরণস্বরূপ, তকেু স্থাপিয ও তশতল্পক রকৌশল যার 
আতিভমািকাল ৩৫০০ তিস্টপূিমাব্দ িহল তনণময় করা রগহে, িার মহধয সুস্পিভাহি 
িৎকালীন এশীয় রকৌশল লিণীয়। এশীয় অতভিাসীরা তনিয়ই িাহদর সাহি 
ইউহিতিস-িাইতিস অঞ্চহল প্রেতলি তলতপও সাহি কহর তনহয় এহসতেল। 
 
এসমহয় এই প্রভাি রলায়ার ঈতজহের োইহি আপার ঈতজহে রিতশ লি করা যায়, 
কাহজই সভযিার রয অিগতি িার সূেনা আপার ঈতজহেই র্হেতেল। 
 
অপরপহি এো আপাি দৃশযমান রয একো পুরািাতত্ত্বক দুর্মেনার ফহলই এো দৃতিহগাের 
হহয়তেল। রলায়ার ঈতজে শিাব্দীর পর শিাব্দী নীলিাতহি পতলর তনহে োপা পহড় 
তগহয়তেল। কাহজই রসই অঞ্চহলর পুরািাতত্ত্বক তনদশমন েুাঁহড় রির করা তেল রিশ কতেন। 
িুলনামূলকভাহি আপার ঈতজে ও রলক তমহয়তরহসর মহিা স্বল্প িনযাপ্রিণ অঞ্চহল এো 
তেল অহনক সহজ। এই কারহণই হয়হিা রলায়ার ঈতজেহক অিমূলযায়ন করা হহয়হে। 
িিু যেন দুই তমশরহক এক জাতিহি একত্র করা হয়, তিহজিার অভুযত্থান হহয়তেল 
আপার ঈতজে রিহকই। 
 
এশীয় অতভিাসীরা তশল্পরীতি এিং তলেনগশলী োড়া আরও তকেু তক সহি কহর তনহয় 
এহসতেল, রযমন যুি এিং রদশ জহয়র রকৌশল, আতদযুহগ রযো শাতন্তপূণম তমশরীয় 
জনগহণর মহধয কেহনাই গহড় ওহেতন। রমহনস তনহজও তক এশীয় িংহশাদূ্ভি তেহলন, 
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যাহদর ঐতিহয তেল যুি এিং তিজয়, যাহদর তসনযরা িাহদর প্রতিহিশীহদর উপর প্রাধানয 
তিস্তার করি? তিতনও তক িার পূিমজহদর মহিা সাম্রাজয প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রদহেতেহলন? 
 
রমহনহসর সমহয়র রিশ কহয়ক শিাব্দী পূহিমই উত্তর-পূিম তমশহরর তসনাই উপিীপ এিং 
অনযানয অঞ্চহলর অতধিাসীরা প্রাপ্ত আকতরক গতলহয় িামা সিহ করহি তশহেতেল। 
তনতিি কহর িলা যায়, রসানা, রূপা, িামা ইিযাতদ ধািু মাতের অভযন্তহর তপোকাহর 
অহনক আহগই পাওয়া তগহয়তেল, রযগুতল গলাহনার প্রহয়াজন হহিা না (িাদাতরয়াহনর 
ধ্বংসািহশষ রিহক িামার তিতর তকেু উপোর পাওয়া তগহয়হে যার সময় তনণময় করা 
হহয়হে প্রায় ৪০০০ িীস্টপূিম)। এমনতক রলৌহ ধািুরও সন্ধান তমহলহে যা আকাহশর 
উল্কাপাহির মাধযহম সৃি। অিশয অতিতমশ্র ধািু পাওয়া তেল অিযন্ত দুলমভ এিং এসি 
ধািু েুি অল্প পতরমাহণই পাওয়া রযি, যা শুধু অলংকার রূহপই িযিহার করা হহিা। 
 
ধািু গলাহনার পিতি আতিষ্কাহরর সাহি সাহি পযমাপ্ত পতরমাহণ সঞ্চহয়র উৎস রিহক 
িামা সংিহ কহর তিতভন্ন প্রহয়াজন রমোহনার মহিা নানা উপকরণ তিতর শুরু হয়। িামা 
তনহজ রিহক অস্ত্রশহস্ত্র িযিহার করার মহিা যহিি শক্ত নয়, িহি তেহনর সাহি তমশ্রণ 
র্তেহয় িা তদহয় রিাি িানাহল িা যহিি শক্ত হয়। রয যুহগ তসনযিাতহনীহক রিাহির 
উপকরণ তদহয় সতিি করা হয়, িাহক অতভতহি করা হয় রিাি যুগ রূহপ। 
 
রমহনহসর রাজত্বকাল রশষ হওয়ার কহয়ক শিাব্দী পার হওয়ার পূহিম রিাি যুগ পূণমরূহপ 
তিকতশি হয়তন, িহি িার তিহশষ িাতহনীহক সতিি করার মহিা তক যহিি রিাি 
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সহজলভয তেল? এসি অস্ত্রশহস্ত্রর সাহাহযযই তক তিতন তমশহরর উপর শাসন োতপহয় 
তদহি সিম হহয়তেহলন? হয়হিা এো রকাহনা তদনই তনতিিরূহপ জানা যাহি না। 
 
মাহনহিার তিিরণ অনুসাহর রমহনহসর জন্ম শহর তেল তিতনস, যার অিস্থান তেল আপার 
ঈতজে, রমাোমুতেভাহি প্রিম জলপ্রপাি ও িিীহপর মাোমাতে স্থাহন। রমহনস এিং িার 
উত্তরাতধকারীরা এোন রিহকই রাজয শাসন করহিন। 
 
রমহনস হয়হিা িুেহি রপহরতেহলন রলায়ার ঈতজহের উপর িাহক যতদ অতধকার কাহয়ম 
রােহি হয় িাহহল িাহক যিাসম্ভি স্বহদশীরূহপ তনহজহক ফুতেহয় িুলহি হহি, দূরত্বও 
কতমহয় রফলহি হহি, আিার আপার ঈতজহের রলাহকর কাহেও তনহজর পতরেয় অিুণ্ণ 
রােহি হহি। এর সমাধান হহলা দূই অঞ্চহলর মাোমাতে এক জায়গায় িার রাজধানী 
স্থাপন করহি হহি- রযো দুই রাহজযর িহলই প্রতিভাি হহি- আর এোহক অন্তি 
েেকালীন রাজধানী িানাহি হহি (যুক্তরাহেও এই িযিস্থাো িহণ করা হহয়তেল যেন 
এর তিতভন্ন অঞ্চল একীভূি করা হয়। সংতিধান প্রণয়হনর পর রদো তগহয়তেল উত্তর ও 
দতিহণর রাজযগুতল পরস্পহরর প্রতি সহনশীল নয়, িাই দুই অঞ্চহলর মাোমাতে একতে 
জায়গা ওয়াতশংেহন রাজধানী স্থাপন করা হহয়তেল)। 
 
রমহনহসর নূিন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হহয়তেল িিীহপর অিভাগ রিহক পহনহরা মাইল 
দতিহণ। তমশরীয়রা হয়হিা এর নাম তদহয়তেল তেকুণ্ঠা (োর িাতড়), হয়হিা তমশরীয়রা 
এোন রিহকই “এতজেস” নামো রপহয়তেল আর আমাহদর কাহে রযো হহয় দাাঁড়ায় 
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ঈতজে। পরিিমীকাহল শহরোর তমশরীয় নাম দাাঁতড়হয়তেল রমনহফ তিকহদর কাহে রয 
নামো হহয় দাাঁতড়হয়তেল রমতস, আর ইতিহাহস এো এই নাহমই পতরতেি। 
 
৩৫০০ িের ধহর তমশহরর ইতিহাহস রমতিস তেল এক গুরুত্বপূণম শহর, আর অতধকাংশ 
সময় ধহর এো তেল রাজধানী ও রাজকীয় সংস্থাপহনর ধারক িাহক। 
 
. 
 
পারহলৌতকক জীিন 
 
মাহনহিা তমশরীয় শাসকহদর তিতভন্ন রাজিংহশ তিভক্ত কহরন। প্রতিতে িংশ একতে তনতদমি 
পতরিাহরর অন্তগমি যারা পুরুষানুক্রহম তমশহরর উপর কিৃমত্ব কহরহে, শাসন কহরহে। 
মাহনহিা তিন সহর িষমিযাপী তত্রশতে রাজিংহশর িাতলকা প্রদান কহরহেন। 
 
িাতলকার মহধয রসইসি রাজনযিগমহকই অন্তভুমক্ত করা হহয়হে যারা শুধু একত্রীকরহণর 
পরই শাসক তেহলন, কাহজই প্রিম রাজিংহশর প্রিম রাজা তেহলন রমহনস। রমহনহসর 
আহগর শাসনকালহক িলা হহয়হে “প্রাক-িংশীয় তমশর”, যা প্রায় প্রাগগতিহাতসক 
তমশহরর সমািমক। 
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প্রিম দুই িংশ, যাহদর প্রহিযহকই তেল তিতনহসর জািক, িাহদরহক িলা হহয়হে 
তিতনসীয় িংশ। িাহদর শাসনকালহক িলা হহয়হে তমশহরর প্রােীন যুগ, আর স্থায়ীত্বকাল 
তেল তিস্টপূিম ৩১০০ রিহক ২৬৮০ পযমন্ত োর শিাব্দীর অতধক সময় পযমন্ত। 
 
রমতিহসর গুরুত্ব, এমনতক প্রােীন তমশহরর পতরহপ্রতিহিও তনণময় করা যায় রস সমহয়র 
সমাতধগুতল রদহে। আর ইতিহাহস কিহরর গুরুত্ব অনুধািন করা যায় এর ধমমীয় 
সংতিিিার মাধযহম, তিহশষ কহর প্রােীন তমশরীয় ধমম। 
 
প্রােীন তমশরীয় ধহমমর উদ্ভিহক যুক্ত করা যায় প্রাগগতিহাতসক তশকার-তনভমর জীিনযাত্রার 
সাহি, যেন জীতিকাতনভমর করি তশকারপ্রাতপ্তর উপর, আর রকান তশকারপ্রাতপ্তহক মহন 
করা হহিা তদিতনভমর। িাই রস যুহগ এক ধরহনর প্রাণী-রদিিার উদ্ভি র্হে, কারণ 
তিহশষ রদিিাহক িুি করহি পারহল রসই রদিিার তনয়ন্ত্রহণ িাকা প্রাণী তশকার সহজ 
হহি। যতদ প্রাণীতে তিপিনক হয় িহি আংতশকভাহি রসই প্রাণীর সাহি সাদৃশযপূণম 
রদিিাহক িুি করহি পারহল প্রাণীতে তশকার কম িতিকর হহি। মহন হয় রসই 
কারহণই, এমনতক পরিিমী কাহলও রদো রগহে তমশরীয় রদিিাহদর মািা রূপ তনহয়হে 
িাজ, রশয়াল, ইতিস, নয়হিা জলহতস্তর। 
 
িহি যেন কৃতষ জীিনধারহণর প্রধান উপায়রূহপ আতিভূমি হহলা িেন নিুন রদিিা 
এিং নিুন ধমমীয় তিশ্বাস প্রােীন ধারার সাহি যুক্ত হহলা। প্রাকৃতিক উপাসনার পযমাহয় 
উহে এল সূযমহদিিা। তনহমর্ তমশরীয় আকাহশ সূযম তেল শতক্তশালী অনুষি, আর িা তেল 
আহলা ও উত্তাপ তিিরহণর প্রধান উৎস। িদুপতর তমশহর িনযার আগমন র্েি রকিল 
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িারকাহদর সাহি সূহযমর একো তনতদমি অিস্থাহনর সমহয়ই। কাহজই সূযমহক রদো হহিা 
নদীর প্রাণদায়ী শতক্ত তহসাহি এিং সকল প্রাহণর উৎসরূহপ। হাজার হাজার িের ধহর 
তমশরীয়রা সূযমহক পূজা কহরহে তিতভন্ন নাহম। রর িা রা নাহমই তিতন সিমাতধক পতরতেি 
তেহলন। 
 
সম্ভিি জীিনেক্র; জন্ম, মৃিুয, পুনজমহন্মর ধারণা রিহকই সূযমপূজার উদ্ভি। প্রতিতদন 
সন্ধযাহিলায় পতিম আকাহশ সূযম অস্ত যায়, আিার রভারহিলায় উতদি হয়। তমশরীয়রা 
প্রভাহি সূহযমাদয়হক কল্পনা কহরতেল এক তশশুর জন্ম, রয দ্রুি রিহড় উহে মধযাহহ্ন পূণম 
রযৌিনপ্রাপ্ত হয়, িারপর ধীহর ধীহর িয়প্রাপ্ত হহয় অিহশহষ জরাজীণম হহয় মৃিুযর রকাহল 
েহল পহড়। তকন্তু িারপহরও পািালপুরীর অন্ধকার গুহাপি রপতরহয় পরতদন প্রভাহি 
আিার তশশুরূহপ িার পুনজমন্ম র্হে। 
 
কৃতষতভতত্তক সমাহজ কৃতষর রিহত্রও অনুরূপ জীিনেক্র সহজ লিণীয়। ফসল পাহক, 
রসো কাো হয়, যা মৃিুযর সমিুলয, িহি পরিিমী মওশুহম িীজ রিহক আিার ফসহলর 
জন্ম। 
 
র্েনাক্রহম এমতন এক জীিনেক্র তমশরীয় ধহমমও প্রতিফতলি। এো গহড় উহেহে 
ফসহলর রদিিা ওতসতরসহক রকে কহর যাহক পুহরাপুতর মানতিক েতরহত্র তেতত্রি করা 
হহয়হে। পুরাণকিা অনুসাহর তিতনই তমশরীয়হদর তশল্প ও কলা তিদযা তশতেহয়হেন, যার 
মহধয কৃতষও অন্তভুমক্ত। প্রকৃিপহি তিতনই সভযিার রূপকার। 
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কল্পকিা প্রেতলি আহে রয অতসতরস িার রোে ভাই রসে এর িারা তনহি হয় (হসে 
সম্ভিি শুষ্ক মরুভূতমর রূপকল্প, কারণ যতদ রকাহনা কারহণ নীহলর িনযা িযাহি হয়, 
িাহহল ফসলহাতন অতনিাযম)। অতসতরহসর সুন্দরী ও একান্ত অনুগি স্ত্রী আইতসহসরও 
সমূ্পণম মানতিক রূপ লিণীয়, িার িার িার শরীর পুনরুিার কহর িাহি প্রাণ সঞ্চার 
করা হয়, তকন্তু রসে িার িার িাহক েুকহরা েুকহরা কহর রফহল, আর পূনতনমমমাহনর সময় 
একো েুকরা হাতরহয় যায়। অসমূ্পণম অতসতরস কেহনা মানিজাতির ভাগয তনয়ন্ত্রণ করহি 
পাহর না, আর িাই রস পািালপুতরহি েহল যায়, রযোহন রস অধুঃপতিি মানি আত্মার 
উপর কিৃমত্ব কহর। 
 
অতসতরস ও আইতসহসর পুত্র রহারাস (িাজপাতের মািাতিতশি রদিিা, রয তেল প্রােীন 
রপৌরাতণক শসয-রদিিার নূিন রূপ) রসেহক হিযা কহর িার প্রতিহশাধসৃ্পহা তনিৃত্ত 
কহর)। 
 
এই গল্পতেও সূযমেহক্রর সাহি সামিসযপূণম। অতসতরসহক অস্তায়মান সূহযমর প্রতিরূপ 
কল্পনা করা রযহি পাহর, রয তনহি হয় রাতত্রর িারা। মৃিপ্রায় সূযম পািালপুতরহি 
অিিরণ কহর, রযমন কহর অতসতরস। 
 
স্বাভাতিকভাহিই এমতন একতে জীিনেক্র মানুহষর উপরও আহরাতপি করা যায়। েুি কম 
রলাকই মৃিুযহক স্বাগি জানায় আর প্রায় সিাই আশা কহর মৃিুযর পহরও রকাহনাভাহি 
রযন জীিন দীর্মাতয়ি হয়, অিিা পুনজমীিন লাভ করা যায়, রযমনো র্হে িাহক শসয 
এিং অতসতরহসর রিহত্র। 
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মানুহষর পুনজমহন্মর তনিয়িা প্রদাহন রদিিারা, (তিহশষ কহর অতসতরস), এসি িযাপাহর 
যার িমিা তেল তনরঙু্কশ, িাহক অিাতধকার তদহয় উপাসনা করহি হহি। 
 
তমশরীয়রা সািধানিার সাহি প্রািমনার আনুষ্ঠাতনকিা, মন্ত্র এিং প্রািমনা-সিীি তলতপিি 
কহর রােি, রসগুতল রযন সতেকভাহি উচ্চারণ করা যায় এিং গীি হয়, যাহি মৃিুযর 
পহর আত্মার অতিনাতশিা তনতিি হয়। এসি মন্ত্র আনুষ্ঠাতনকিা যুগ যুগ ধহর সতঞ্চি 
হহি িাহক, িহি প্রকৃিপহি এগুতলর সময়কাল প্রােীন যুহগ প্রসাতরি, এমনতক তমশহর 
রাজিংশ প্রতিতষ্ঠি হওয়ারও পূহিম। 
 
এসি ফমুমলার িাতলকাভুক্ত একো দতলল- যা একো হায়াহরাতিতফক সংিহ, আর যার 
সাহি সাদৃশয রহয়হে িাইহিহলর একো প্রািমনা সিীহির সাহি রযো ১৮৪২ সাহল কালম 
তরো ম রলপতসনস নাহম এক জামমান তমশরিত্ত্বতিদ প্রকাশ কহরন। এো িার কাহে তিতক্র 
কহর এক লুহেরা, একো প্রােীন সমাতধ লুে করার সময় রস এো রপহয়তেল। 
 
দতললোর নামকরণ হয় “দয িুক অি দয র  ,” যতদও এই নামো তমশরীয়হদর রদওয়া 
নাম নয়। িইোহি রদওয়া আহে রসইসি মন্ত্র ও ফমুমলা যাহি মৃিরা তনরাপহদ 
তিোরগৃহহর মধয তদহয় অতিক্রম কহর রযহি পাহর। আর যতদ পাপ রিহক মুতক্ত লাভ করা 
যায় (পাপ পুণয সম্বহন্ধ তমশরীয়হদর ধারণা আধুতনক কাহলর একজন সৎ মানুহষর 
মহিাই), িাহহল রস অনন্ত সুহের রাহজয প্রহিশ করহি আর রদিিা অতসতরহসর সাহি 
অনন্তকাল িাস করহি। 
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পরকাহলর অনন্ত সুে উপহভাগ করহি হহল সশরীর উপতস্থতি প্রহয়াজন। হয়হিা এই 
ধারণাোর উদ্ভি র্হেহে তমশহরর শুষ্ক ভূতমর কারহণ, রযোহন মৃহির শরীর িয়প্রাপ্ত হহিা 
অিযন্ত ধীর গতিহি, রযোহন দীর্মতদন শরীহরর স্বাভাতিকত্ব িজায় িাকি। এ রিহকই 
তমশরীয়রা শরীহরর প্রলতম্বি ধারণা লাভ কহর, রয ধারণাো তেল িাহদর কাহে রযমন 
স্বাভাতিক রিমতন কাতিি, আর িারা এোহক দীর্মাতয়ি করার উপায় উদ্ভািন কহরতেল। 
 
এভাহিই িুক অি র  -এ মৃহির শরীর সংরিহণর উপায় তনহয় তনহদমশনা তেল। 
অভযন্তরীণ অিপ্রিযি (যাহি প্রিহমই পেনতক্রয়া শুরু হয়) িা অপসারণ কহর আলাদা 
পাহত্র সংরিণ করা হহিা, িহি হৃৎতপে, যাহক জীিহনর রকে িহল মহন করা হহয়তেল, 
িা শরীহরর অভযন্তহরই ররহে রদয়া হহিা। 
 
িারপর রদহতে রকতমকযাহল  ুতিহয় িযাহন্ডজ জতড়হয় িার উপর তপহের প্রহলপ মাতেহয় 
রদয়া হহিা যাহি আর্দ্মিা ররাধ করা যায়। এভাহি সংরতিি মৃিহদহহক িহল “মতম”। 
মতম একতে ফাতসম ভাষার শব্দ, যার অিম তপে (ফাতসম রকন? কারণ িীস্টপূিম পঞ্চম 
শিাব্দীহি একসময় পারতসকরা তমশর শাসন করি, িাহদর তকেু তকেু শব্দ তিক ভাষার 
মহধয েুহক পহড় আর রসোন রিহক আমাহদর কাহে। 
 
হহি পাহর মতমকরণ তিষয়তে তমশরীয়হদর উৎকণ্ঠা আর কুসংস্কাহরর ফসল, িহি 
অিশযই এর তকেু ভাহলা ফল রহয়হে। এো তমশরীয়হদর রাসায়তনক সম্বহন্ধ জানার 
রপ্ররণা রযাগায়। এভাহি িারা অহনক িযিহাতরক জ্ঞান অজমন কহরতেল, এমনতক অহনহক 
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মহন কহর “রেম” (Khem) শব্দ রিহক রকতমতি (Chemistry) শহব্দর উদ্ভি। এই রেম 
শব্দতে প্রােীন তমশহরর নাম। 
 
যতদ রকাহনা কারহণ সংরিণ প্রতক্রয়ায় িযার্াি র্হে িা অপহৃি হয়, িাহহল জীিন 
পুনস্থাপহনর জনয অনয িযিস্থাও রাো হহিা। মৃি িযতক্তর মূতিম তনমমাণ কহর সমাতধর মহধয 
স্থাপন করা হহিা, আর জীতিি অিস্থায় িযতক্ততে রযসি তজতনস িযিহার করি- রযমন 
যন্ত্রপাতি, অলংকার, আসিাি ও োকর িাকহরর িুর্দ্ প্রতিরূপ, এমনতক োদয পানীয়ও 
ররহে রদয়া হহিা। 
 
িাোড়া মৃি িযতক্ততের জীিৎকাহলর র্েনািতল সমাতধর রদয়াহল উৎকীণম এিং তেত্র 
রোদাই কহর রাো হহিা। এসি রদয়ালতলেন ও তেত্র রিহক রসকাহলর তমশরীয়হদর 
জীিনযাত্রা সম্বহন্ধ অহনক তকেু জানা যায়। হাতি, জলহতস্ত ও কুমীর তশকাহরর েতি 
উৎকীণম রহয়হে। িাোড়া রহয়হে রসকাহলর নীল উপিযকার সমৃি জীিনযাপহনর 
রলেতেত্র। 
 
রভাজহনাৎসহির তেত্রও রদো যায়, রযোন রিহক আমরা তমশরীয় োিাহরর ধারণা লাভ 
করহি পাতর। র্তনষ্ঠ পাতরিাতরক জীিন ও রেহলহমহয়হদর রেলাধুলার েতিও রদো যায়। 
পাতরিাতরক জীিহন উষ্ণ রপ্রহমর সম্পকমও রদোহনা হহয়হে। রমহয়রা সমাহজ উচ্চ মযমাদা 
রভাগ করি (তিকহদর োইহি অহনক উাঁেু); তশশুরা অহনকো রিতশ প্রশ্রয় পাওয়ার 
কারহণ নি হহয় রযি। এো রিশ অিাক করার মহিা রয তমশরীয়হদর ইহহলৌতকক 
তেন্তার োইহি পারহলৌতকক ভািনা অহনক রিতশ অিাতধকার লাভ কহরতেল। 
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মৃিুযর পহর জীিহনর তনিয়িাতিধান অহনক তিস্তার ও িযয়িহুল হহয় দাাঁতড়হয়তেল। 
সম্ভিি এো এই কারহণ রয প্রিম তদহক শুধু রাজনযহদর রিহত্রই এো প্রহযাজয তেল। 
রাজাহক রদো হহিা রদিিাহদর সাহি সম্পহকমর রিহত্র সকল জনগহণর প্রতিতনতধ 
তহসাহি আর রসজনয রাজার উপর রদিত্ব আহরাপ করা হহিা। যতদ তিতন সকল 
রীতিনীতি রমহন রদিিাহদর সাহি সম্পকম িজায় রােহি পাহরন, িাহহল নীহলর পাতনর 
স্ফীতি সতেক মাত্রায় িাকহি, অহেল ফসল ফলহি আর ররাগিালাই দূহর িাকহি। রাজাই 
সিতকেু, রাজাই তমশর। 
 
স্বাভাতিকভাহি রাজার মৃিুয হহল সকল আনুষ্ঠাতনকিা যিাযি মযমাদার সাহি পালন করা 
আিশযক তেল, কারণ এো তেল সমি তমশহরর সমাতহিকরণ, আর িার রাজত্বকাহল 
যাহদর মৃিুয হহয়হে, রাজার সাহি সাহি িারা সিাই অনন্ত জীিন লাভ করহি। 
 
সময় গতড়হয় েলার সাহি সাহি তমশহরর সম্পদ িৃতি হহি িাহক, তিতভন্ন কিমা িযতক্তরা, 
প্রাহদতশক শাসকরা- যারা অতভজাি সম্প্রদায় একই সম্মাননা প্রিযাশা শুরু কহর। 
িারাও সমাতধ মতন্দর আর মতমকরণ কামনা কহর িযতক্তগি তেরস্থায়ীত্ব, রাজার মাধযহম 
নয়। এো িৃহত্তর ধমমীয় মাত্রা সংহযাজন করহি পারহলও, তমশরীয়হদর জািীয় প্রহেিার 
অতধকাংশই একো তনষ্ফল সমাতহিকরণ প্রতক্রয়ার মহধযই িযতয়ি হহয় যায়। িাোড়া 
অতভজাি সম্প্রদাহয়র িমিা রিহড় যায় তিপিনক মাত্রায়। 
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রযহহিু সম্পদশালী আর িমিাশালীরাই এভাহি সমাতহি হহিা, িাই এহক অনযহক 
অতিক্রম করার প্রতিহযাতগিায় রনহম পড়ি। িাই মৃহির আত্মীয়স্বজন সিমদাই রেিা 
করি স্বজনহদর জাাঁকজমকপূণমভাহি সমাতহি করার। 
 
সমাতধগৃহহ মূলযিান ধািুর অলংকার ও তিজস রদওয়ার কারহণ সিমদাই িা কির 
লুহেরাহদর আকষমণ করি। িাই কির রিা, মূলযিান সম্পদ তনরাপদ রাো, আইহনর 
প্রতিিন্ধকিা ও রদিিাহদর ররাষ রিহক িাাঁেহনা অিযন্ত কতেন তেল, আর েুি অল্পসংেযক 
কিরই আজহকর তদন পযমন্ত তেহক রহয়হে। 
 
আমাহদর িুেহি হহি এমন এক সময় যেন তিকল্প কাগহজর মুর্দ্ার প্রেলন হয়তন, িেন 
তমশরীয়হদর এভাহি তিপুল পতরমাণ স্বণম কিহর ররহে রদয়া রমাহেই িুতিমাহনর কাজ তেল 
না, যাহি কহর অিমনীতিহিও ধস রনহমতেল। কির লুহেরাহদর মিলি যাই িাকুক না 
রকন, িারা রসানারূপা রির কহর এহন মুর্দ্া সাকুমহলশন িজায় রােহি সহায়িা 
কহরতেল। 
 
কিহরর নতজর রিহকই প্রােীনকাহল রমতিহসর গুরুত্ব রিাো যায়। এক সময় রযোহন 
রমতিস শহর তেল, রসোহন নীল নহদর প্রান্ত রর্াঁহষ শুরু হহয় মরুভূতমর সীমান্ত পযমন্ত 
রমৌোহকর মহিা অসংেয েুনামাতের কির েতড়হয় রহয়হে। িিমমাহন এোহন রহয়হে 
সাক্কারা নাহম একো িাম, আর সমাতধহিত্রোও এই নাহমই পতরতেি। 
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প্রােীনিম কিরগুতল িাতড়র িাইহর তনতমমি আয়িাকার রিহঞ্চর মহিা। আধুতনক আরতি 
ভাষায় এই রিঞ্চগুতলহক িহল “মাস্তািা,” আর প্রােীন কিরগুতলহকও এই নাহমই 
অতভতহি করা হয়। প্রােীন মাস্তািাগুতল তেল ইহের তিতর। সমাতধকিতে তেল একতে 
সুরতিি কতফন, রকাহনা রকাহনাতে পািহরর তিতর, রকাহনা রকাহনাতের উপতরিলও 
পািহরর। এর উপহর িাকি একো রেম্বার রযোহন মৃি িযতক্ত জীিনতেত্র অতঙ্কি িাকি 
যাহি রলাহক িার আত্মার মুতক্তর জনয প্রািমনা করহি পাহর। সিমপ্রােীন রকাহনা রকান 
সমাতধহক মহন করা হহিা প্রিম ও তিিীয় রাজিংহশর। যতদ িাই হয়, িাহহল 
তকেুকালিযাপী রমতিস তেল রসই সমহয়র রাজধানী। 
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ইিরহারেপ 
 
প্রিম দুই রাজিংহশর রাজগনতিক তিিরণ েুি কমই পাওয়া যায়। মাহনহিার িাতলকায় 
আমরা প্রায় তিশ জন রাজার নাম রদেহি পাই, িহি িার রিতশ নয়। কাতহনী প্রেতলি 
আহে রয রমহনস প্রায় ষাে িের রাজত্ব কহরতেহলন, যারা তমশহরর পতিম উপকূহল 
কিৃমত্ব করি িাহদর তিরুহি অতভযান পতরোলনা কহরতেহলন, আর রশষ পযমন্ত তিতন 
একতে জলহতস্তর উদরস্থ হন। িহি এগুতলর রকাহনাোহকই যিািম িহল রমহন রনয়া যায় 
না, তিহশষ কহর রশহষরতে, কারণ জলহতস্তরা িৃণহভাজী। 
 
িৎসহত্বও প্রােীন তমশর ক্রমান্বহয় সমৃতিশালী হতচ্ছল, আর রসই সাহি রদিহত্বর দািীদার 
রাজাহদর প্রিাপ িৃতি পাতচ্ছল। প্রজাহদর রোহে িারাই তেল ধনসম্পহদর তনয়ন্তা। 
 
স্বাভাতিকভাহিই রাজারা িযাপৃি িাকি জনগহণর ধমমীয় অনুভূতিহক িযিহার কহর 
তনহজহদর প্রভাি প্রতিপতত্ত িৃতি করহি। কারণ জনগহণর শ্রিাভতক্ত এিং িাহদর উপর 
রদিত্ব আহরাপ রাজাহদর তিহশষভাহি আপুি করি। িাোড়া এর একো দীর্মস্থায়ী 
প্রভািও তেল। জীতিি ও মৃি উভয় রিহত্র রাজাহদর শানশওকি, িাহদর রদিত্ব তনহয় 
প্রজাহদর মহধয তনিয়িা িৃতি করি, আর এহি কহর িার তনরাপহদ রাজয শাসহনর 
সম্ভািনা িৃতি রপি। 
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এধরহনর তনরাপত্তাহিাধ সৃতি নূিন রাজিংশ প্রতিষ্ঠার পর আরও িৃতি রপি। আমরা েুি 
কমই জানহি রপহরতে কীভাহি পুরহনা রাজিংহশর সমাতপ্ত আর নূিন রাজিংহশর উত্থান 
র্েি। অনুমান করা যায় পর পর কহয়কজন দুিমল উত্তরাতধকারীর কারহণই রাজিংহশর 
পিন র হক আনি। হয়হিা রকাহনা শতক্তশালী রজনাহরল িমিা দেল করি, অিিা 
রাজদরিাহরর রকাহনা প্রভািশালী অমািয প্রিহম রাজার উপহদিা, িারপর রাজার 
শতক্তদািা এিং রশষ পযমন্ত রাজার িাধমকয অিিা দুিমলিার সুহযাহগ িাহক সতরহয় তদহয় 
িা রগাপহন হিযা কহর তনহজই রাজিমিা দেল। এমনও হহি পাহর রয রাজিংহশ 
পুরুষ উত্তরাতধকারীর অভাি রদো তদল আর রসই সুহযাহগ রকাহনা রজনাহরল িা 
রাজকমমোরী পুরািন িংহশর রকাহনা মতহলাহক তিহয় কহর তনহজহক নূিন রাজিংহশর 
প্রতিষ্ঠািা িহল রর্াষণা করল। 
 
জাতিও পুরহনা রাজিংহশর একজন দুিমল, অিম, অপ্রাপ্তিয়সী শাসহকর পতরিহিম 
একজন শতক্তশালী রাজাহক স্বাগি জানাি। িহি একজন রদিিৃপ্রাপ্ত রাজপতরিাহরর 
প্রতি মানুহষর ভতক্তশ্রিা সহহজ দূর করা সম্ভি হহিা না। রস কারহণ নূিন শাসক এমন 
তকেু েমকপ্রদ তদিী শতক্ত প্রদশমহনর রেিা করি যা পূিমিন রাজাহদর কীতিমহক অতিক্রম 
কহর যায়। 
 
এোই র্হে িাকহি পাহর যেন িৃিীয় রাজিংশ তসংহাসহন আহরাহণ কহর। িমিার 
প্রদশমন এিই উহেেহযাগয তেল রয এই রাজিংহশর আরম্ভহক িলা হয় প্রােীন রাজত্ব 
(এর কারণ তহসাহি উহেে করা হয় পরিিমী রাজিংশসমূহহর মহানুভিিা ও জাাঁকজমক, 
ইতিহাহস যাহদর পতরেয় তিিীয় ও িৃিীয় রাজিংশরূহপ)। 
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িৃিীয় রাজিংহশর প্রিম (সম্ভিি তিিীয়) রাজা তেহলন রজাসার। িার রাজত্বকাহলর শুরু 
আনুমাতনক ২৬৮০ তিস্টপূিমাহব্দ, আর তিতন ভাগযিান তেহলন ইমহহাহেহপর মহিা 
একজন জ্ঞানী িযতক্তহক উপহদিা রপহয়। 
 
ইমহহাহেপ ইতিহাহস পতরতেি প্রিম তিজ্ঞানী তহসাহি। শিাব্দীর পর শিাব্দী পার হয় 
আর িাহক তর্হর কল্পকিা তিতর হহি িাহক। তিতন পতরতেতি লাভ কহরন একজন মহান 
তেতকৎসকরূহপ, যার আরওগয করার তেল যাদুকরী িমিা। প্রকৃিপহি িহু শিাব্দী পহর 
তমশরীয়রা িাহক তেতকৎসা শাহস্ত্রর রদিিা িহল গণয করি। মহন করা হয় তিতন োদয 
সঞ্চয় কহর েরাজতনি দুতভমহির হাি রিহক তমশরিাসীহক রিা কহরতেহলন। আর 
সম্ভিি িাইহিহলর রযাহসহফর কাতহনী ইমহহাহেপহক তর্হরই গহড় উহেতেল। 
 
তেতকৎসক তহসাহি গহড় ওো কল্পকাতহনী োড়াও একজন কমমকুশলী তিজ্ঞানী তহসাহিও 
িার যহিি েযাতি তেল। িহি এো িাস্তি সিয রয ইমহহাহেপই তেহলন একজন 
সতিযকাহরর স্থপতি। তিতন রজাসাহরর জনয একো মাস্তািা তনমমাণ কহরন রযো তেল 
এযািৎ তনতমমি কিহরর মহধয সিহেহয় িড় আর এো তিতর হয় পাির তদহয়, ইে তদহয় 
নয়। আর এহিই নূিন রাজিংহশর সিমহশ্রষ্ঠ রাজা তহসাহি েযাতি লাহভর আকাঙ্ক্ষা 
পতরিৃপ্ত হহয়তেল। ইমহহাহেপ উভয় পাহশ্বম ২১০ তফে দীর্ম আর ২৫ তফে উচ্চ এই 
মাস্তািাো তনমমাণ কহরতেহলন সাক্কারাহি। এোই পৃতিিীহি সহিমাচ্চ প্রস্তর তনতমমি স্থাপনা, 
িহি এো মানি তনতমমি সংরিণ, কারণ পাির এমনভাহি রোদাই করা হহয়তেল যাহি 
কহর স্থাপনাো িৃি িা নলোগড়ার রূপ লাভ কহর। 
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রজাসার তকন্তু মাস্তািা তনহয় সন্তুি িাকহি পাহরনতন, অিিা হয়হিা ইমহহাহেপ তনহজও 
িার নূিনহত্ব িৃপ্ত হহি পাহরনতন। িাই এর োইহি উন্নিির তকেু করহি রেহয়তেহলন। 
কারণ যাই রহাক না রকন ইমহহাহেপ মাস্তািাোর তভতত্তর তদর্ময প্রস্থ িাতড়হয় ৪০০ ও 
৩০০ তফে কহরন। িারপর এর উপহর িুর্দ্ির আর একো মাস্তািা তনমমাণ কহরন, িার 
উপহর আরও একো এমতন কহর পর পর অহনকগুতল। অিহশহষ যার উচ্চিা তগহয় 
দাাঁড়ায় ২০০ তফে। 
 
িার রেহয়ও িড় কিা, এহক তর্হর আরও অহনকগুতল িুর্দ্ির স্থাপনা তনমমাণ কহরন, যার 
তনশানা এেনও রহয় রগহে, আিার রগাো এলাকাো লাইমহস্টাহনর পযাহনল তদহয় রর্রাও 
করা। পতরহিতিি স্থানতের তদর্ময ১৮০০ তফে এিং প্রস্থ ৯০০ তফে। 
 
তনমমাণগশলীর রসৌন্দযম ও মহহত্ত্বর অহনকোই এেন ম্লান হহয় রগহে, িহি আতদ স্থাপনা 
ভািাহোরা আর অযত্ন রমরামহি অহনকো ম্লান হহলও তনমমাহণর ৪৬০০ িের পহরও এো 
এেনও তেহক আহে। এো রয শুধু পািহরর তিতর পৃতিিীর প্রিম স্থাপনা িাই নয়, 
মানুহষর তিতর সিমপ্রােীন তনমমাণ যা এেনও পৃতিিীর িুহক মািা উাঁেু কহর দাাঁতড়হয় আহে। 
 
সহন্দহ নাই ইমহহাহেপ কিৃমক রজাসাহরর িহুমুতে মাস্তািা তনমমাণ অিীহির তনমমাণগশলীর 
এক মহান তনদশমন, সমহয়র মাপকাতেহি এ তিশাল অিগতি, যার প্রশংসা কহর কেহনা 
রশষ করা যাহিনা, িহি শূনয রিহক এর আতিভমাি র্হেতেল মহন করা ভুল হহি। 
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আেলাতিহসর আশ্রয়প্রািমীহদর িারা এর সূত্রপাি ভািাও তেক নয়। তমশরীয়হদর িহু 
শিাব্দীর ধীর ও কিসাধয পতরশ্রহমই গহড় উহেতেল এই রকৌশল। 
 
িহি তিশাল জাাঁকজমকপূণম সৃ্মতিহসৌধ তনমমাহণর মহধযই প্রােীন রাজিংহশর কীতিমকলাপ 
তনুঃহশষ হহয় যায়তন। রজাসাহরর রাজত্বকাহলই তমশরীয় তলতপ পতরপূণমিা লাভ কহর 
(ইমহহাহেপ, যার উপর তমশহরর সকল অিগতির কৃতিত্ব আহরাতপি হয়, তমশরীয় তলতপ 
ও স্থাপহিযরও যহিি উন্নতি সাধন কহরন)। হায়াহরাতিতফক তলেন আর শুধু িস্তুর 
কােুমহনর মহধযই সীমািি রইল না, মানিতেন্তার তিমূিম অতভিযতক্তও প্রকাশ রপল। 
 
পযাতপরাস রী  (পযাতপরাস শব্দতে আমাহদর কাহে এহসহে তিক ভাষা রিহক িহি এর 
উৎস অজানাই রহয় রগহে), যা নীল নহদর উপিযকায় প্রেুর পতরমাহণ জন্মি, িাই 
রলোর উপকরণরূহপ িযিহৃি হহিা। রীহ র অন্তুঃসার তনষ্কাশন কহর রনয়া হহিা, 
িারপর আো তদহয় রজাড়া তদহয় শুতকহয় রনয়া হহিা, যার ফহল একতে মসৃণ, দৃঢ়, এিং 
স্থায়ী অিিল পাওয়া তগহয়তেল। প্রােীন রকাহনা জাতিই এি উন্নি রলোর উপকরণ লাভ 
কহরতন। ইউহিতিস িাইতিস অঞ্চহল ভারী মাতের ফলক িযিহার করা হহিা আর 
প্রিীকগুতল এর উপর েুহক রদয়া হহিা। এো িাহদর উহদ্দশয সাধহনর জনয পযমাপ্ত তেল 
তেকই িহি তমশরীয়হদর মহিা এি সুন্দর তেলনা। 
 
তিক ও ররামান সভযিাহিও পযাতপরাস িযিহার করা হহয়তেল যিতদন না এর সরিরাহ 
এি কহম তগহয়তেল রয এো অিযন্ত িযয়সাধয হহয় দাাঁতড়হয়তেল। আজকাল আমরা প্রায় 
একই ধরহনর একো তজতনস রলোর কাহজ িযিহার কতর যার উপাদান কাে রিহক 
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সংিহ হয়, আর আমরা এোহক এেনও িতল রপপার, যতদও পযাতপরাহসর সাহি এর 
রকাহনা সম্পকম নাই। 
 
রলোর জনয সুতিধাজনক ও সস্তা অিিল প্রাতপ্ত সভযিার অিগতিহি তিরাে ভূতমকা 
ররহেহে। মুহের কিার োইহি তলতেি তনহদমশনা প্রদান অহনক রিতশ কাযমকর তেল, 
তিহশষ কহর রয সি তিষহয় ভ্রাতন্ত তিপিনক হহি পাহর, রযমন অহস্ত্রাপোহরর রিহত্র। 
 
সম্ভিি এো রকাহনা তদিক্রম নয় রয সিমপ্রােীন রয পযাতপরাস িেতে আতিষৃ্কি হহয়হে 
(হয় এো প্রােীন রাজিংহশর আমহলর, নয়হিা রস সমহয়র রকাহনা িইহয়র কতপ) িলা 
হয় এ ুইন তস্মি পযাতপরাস, যাহি িযাকোহরর মহিা ররাহগর তেতকৎসার কিা রলো 
আহে। 
 
. 
 
তপরাতম  
 
তিশালাকৃতি সমাতধগৃহ তনমমাণ তমশরীয়হদর তেন্তাহক আচ্ছন্ন কহর ররহেতেল। তমশরীয় 
রাজাহদর উত্তরসূতররাও পূিমজহদর মহিা সমাতধ তনমমাহণর তেন্তায় উদি হহয় পড়ি, রসই 
সমাতধ হহি আরও তিশাল আরও জাাঁকজমকপূণম। এই ইচ্ছার োপ রিহকই স্থাপিয 
কলাকুশলিায় উন্নতি হতচ্ছল। ইমহহাহেপ িার স্থাপনায় িযিহার কহরতেহলন রোে রোে 
পাির, ইতিপূহিম িযিহৃি রপাড়ামাতের ইহের অনুকরহণ। এসি রোে পািহরর েুকরা 
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মাপমহিা রকহে, মসৃণ কহর সতেক স্থাহন িসাহনার োইহি িড় িড় প্রস্তরেে সাইজ 
মহিা রকহে সতেক স্থাহন িসাহনা অহনক সহজ তেল। পািহরর আকার যি িড় হহিা, 
রসগুতল যিাস্থাহন িসাহি সময় িি কম লাগি, অিশয পািরগুতলর িহনসাধয হওয়া 
আিশযক তেল। 
 
তিশাল তিশাল পািরেে িহন করার কাহজ তমশরীয়রা িযিহার কহরতেল রিজ, ররালার, 
এিং র্ষমণ কমাহনার জনয প্রেুর পতরমাণ রিল, আর তিপুল পতরমাণ মানুহষর রপতশশতক্ত। 
পরিিমী দুই শিাব্দী যািৎ রযসি তিপুলায়িন সমাতধহসৌধ তনমমাণ করা হহয়তেল, িা 
সিমকাহলর জনয তিহশ্বর তিস্ময়রূহপ পৃতিিীর িুহক তেহক িাহক, যা প্রােীন রাজিংশ িিা 
তমশহরর সাতিমক পতরতেতি। 
 
দুহাজার িের পহর যেন তিকরা দহল দহল তমশহর প্রহিশ কহরতেল, এসি তিপুলায়িন 
স্থাপনা রদহে িাহদর মুে হা হহয় তগহয়তেল, রযসি স্থাপনা ইতিমহধযই িহু শিাব্দী পার 
হহয় এহসহে। িারা এগুতলর নাম তদহয়তেল তপরাতম  (pyramid), শব্দতের উৎস 
অজ্ঞাি। রজাসাহরর িহুমুেী মাস্তািা এই প্রকাহরর একক উদাহরণ, যা এযািৎ তেহক 
আহে। পরিিমী রাজাহদর মািায় এই তেন্তাো রেহল তগহয়তেল রয তপরাতমহ র প্রান্তগুতল 
ধাহপ ধাহপ উহত্তাতলি না কহর মসৃণ রােহলই িা রেকসই হওয়ার রিতশ সম্ভািনা 
(ধাপতিতশি হওয়ায় রজাসাহরর তপরাতম হক িলা হয় তসাঁতড় তপরাতম )। 
 
নূিন ধারার প্রেলন হয় ২৬১৪ তিস্টপূিমাহব্দ, যেন তমশহর েিুিম রাজিংশ িমিা লাভ 
কহর। এই রাজিংহশর শাসনকাহল তমশর িার সংসৃ্কতির শীহষম আহরাহণ কহর। 
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সম্ভিি রেহফরু তেহলন এই রাজিংহশর প্রিম িযতক্ত, তযতন িার পূিমসূতর িৃিীয় 
রাজিংশহক রপেহন রফহল এতগহয় রযহি রেহয়তেহলন। এো করার জনয তিতন িার তসাঁতড় 
তপরাতম হক আহগর োইহি আরও অহনক িড় কহর িাতনহয়তেহলন- যার ধাপ তেল 
আেতে। িারপর তিতন ধাহপর মধযিিমী অিহচ্ছদগুতল পূরণ কহর রদন যাহি পাশ্বমহদশগুতল 
সুসমিল রদোয়, অিহশহষ পুহরা স্থাপনাো সাদা লাইমহস্টান তদহয় রেহক রদয়া হয়, 
যাহি উজ্জ্বল তমশরীয় সূযমতকরণ প্রতিফতলি হহয় এর মতহমা পূিমিন সকল কীতিমহক 
োতড়হয় যায়। দুভমাগযিশি পরিিমী প্রজহন্ম এর লাইমহস্টান েুিহল িুহল তনহয় অনযত্র 
িযিহার করা হহয়হে (অনয তপরাতমহ র রিহত্রও একই কিা প্রহযাজয)। িাোড়া রকাহনা 
রকাহনা রিহত্র লাইমহস্টান এমতনহিই েহস পহড়হে, যাহি মহন হয় তপরাতম তে অসম 
স্তহর তনতমমি। 
 
রেহফরু আরও একো তপরাতম  তিতর করান রযোহন প্রতিতে উপহরর ধাপ তনহের 
োইহি সামানয রোে, কাহজই তপরাতম  স্তরতিনযস্ত কহরও মসৃণ রইল। উপহরর তদহকর 
প্রস্তরগুতলহক একেু রিতশ োলু করা হহয়তেল যাহি শীহষম রপৌঁেহনা দ্রুিির হয়। হয়হিা 
িহয়ািৃতির কারহণ রমহফরু োইতেহলন তনমমাণ কাজো দ্রুিির করহি যাহি িার মৃিুযর 
পূহিমই তনমমাণ কাজো সমূ্পণম হহয় যায়। িাই এোহক িলা হয় িক্র তপরাতম । 
 
রেহফরুর পর প্রহিযকতে তপরাতম  সতিযকাহরর তপরাতম  হহয় উহেতেল (আতশোর মহিা 
এেনও তেহক আহে) রযগুতল মসৃণভাহি োলু হহয় উপহরর তদহক উহে রগহে। 
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েিুিম রাজিংহশর তিলাতসিা, যা রূপলাভ কহরহে তপরাতমহ র মধয তদহয়, িাহি অনুমান 
করা যায়, িারা তনিয়ই োকতেকযময় দুগম িাতনহয়তেল, আর রাজারা িযিসািাতণহজয 
উৎসাহ রযাগাি। তমশহরর ক্রমিধমমান সম্পদ িযয় করা হহিা, রযসি সম্পদ রদহশ 
উৎপন্ন হহিা না রসগুতল তিহদশ রিহক ক্রয় করার কাহজ। তমশরীয় রসনািাতহনী তসনাই 
উপিীপ দেল কহরতেল, কারণ তেল এর িামার েতন- রয িামা অলংকার তহসাহি রদহশ 
িযিহার করা রযি, আিার তিহদহশও রফিাতন করা হহিা। 
 
একো অিযন্ত প্রহয়াজনীয় পণয রদহশ পাওয়া রযি না, আর িা হহলা কাহের গুাঁতড়, যা 
পাওয়া রযি রসাজা দীর্ম গাে রিহক। কাহের গুাঁতড় িযিহার হহিা দৃঢ়, আকষমণীয় স্তম্ভ 
তনমমাহণ। তিশাল স্থাপনা তনমমাহণ পািহরর োইহি সহহজ পতরিহণহযাগয। পািরকাো, 
িহন করা, মসৃণ করা অহনক রিতশ কতেন। নীহলর উপিযকায় সতেক প্রজাতির গাে 
জন্মাি না, ওোনকার গােপালা উপ-উষ্ণমেলীয়, িহি এগুতল ভূমধযসাগহরর পূিম-
উপকূহল তসনাই উপিীহপ পাহাহড়র োহল জন্মায়। 
 
এই অঞ্চলোর নানারকম নাম আহে। প্রােীন তহিম্নরা উপকূহলর দতিণাংশহক িলি 
রকনান, এর সামানয উত্তরাঞ্চল পতরতেি তেল রলিানন নাহম। রলিানহনর তস ার িৃি 
তেল েিুিম রাজিংহশর কাহে দারুণ কাতিি। িাই িাইহিহল িহুিার এর গুণকীিমন করা 
হহয়হে। 
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পরিিমী শিাব্দীগুতলহি তিকরা ভূমধযসাগরীয় অঞ্চলহক িলি তফতনতশয়া, আর এর 
রপেহনর এলাকাহক িলি তসতরয়া। এসিই েুি পতরতেি, আর আতম এই নামগুতলই 
িযিহার করি। 
 
েিুিম রাজিংহশর রাজারা হয়হিা তসনাইহয়র উপর তদহয় স্থলপহি িাতণজযিহর পাোি, 
আর িারপর উত্তর তদহক রযোহন তস ারিৃি সহজলভয তেল। উভয় পি তমহল এর তদর্ময 
তেল প্রায় ৩৫০ মাইল, আর রসসি তদহন স্থলপহি যািায়াি তেল শ্রমসাধয আর কিকর। 
িার রেহয়ও িড় কিা এি দীর্ম পহি কাহের গুাঁতড় রেহন আনা তেল প্রায় অসম্ভি। 
 
তিকল্প িযিস্থা তেল জলপহি তফতনতশয়া রপৌঁোহনা। দুভমাগযিশি তমশরীয়রা সমুর্দ্গাতম 
জাতি তেলনা (আর কেহনা হহিও পাহরতন)। িাহদর অতভজ্ঞিা িলহি নীহলর মৃদু শান্ত 
ররািধারা। িারা এো ভাহলাভাহিই কাহজ লাতগহয়তেল। প্রকৃিপহি রেহফরুর আমহল 
১৭০ তফহের মহিা রনৌকা নীহলর উজান ভাতেহি তনতিমহে েলােল করি। 
 
িহি নদীহি েলােহলর উপহযাগী জাহাজ ভূমধযসাগহরর অশান্ত েহড়া আিহাওয়ার জনয 
রমাহেই উপহযাগী তেল না। িিু োতহদার িাতগহদ রেহফরু েতেশোর মহিা জাহাজ 
পাতেহয়তেহলন তস ার কাে সংিহহর জনয। এ ধরহনর তকেুো শক্ত কহর িানাহনা জাহাজ 
নীল নদ রিহক রিতরহয় ভূমধযসাগহর েুহক পড়ি আর সমুহর্দ্র কূল রর্াঁহষ যাত্রা কহর 
অিহশহষ তফতনতশয়ায় প্রহিশ করি। রসোহন তিশাল তিশাল কাহের গুাঁতড় এিং অনযানয 
প্রহয়াজনীয় সামিী রিাোই কহর আিার তমশহর তফহর আসি। 
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আমাহদর সহন্দহ, তকেু তকেু জাহাজ মােপহি হাতরহয় রযি (হযমনো সি যুহগই হহয় 
িাহক, এমনতক আমাহদর সমহয়ও), িহি যহিিসংেযক তেহক িাকি লাভজনক িাতণজয 
োতলহয় যাওয়ার জনয। তমশরীয়রা অহপিাকৃি িুর্দ্ রলাতহি সাগহরও প্রহিশ করার 
সাহস রদতেহয়তেল, রযো তেল রদহশর পূিমপ্রাহন্ত, আর রস পহি িারা দতিণ আরহি 
প্রহিশ করহি সিম হহয়তেল, আর রসোন রিহক আতিকার রসামাতল উপকূহল। রসোন 
রিহক িারা ধুনা আর ররতসন সংিহ করি। 
 
এমনতক নীহলর প্রিাহ ধহর প্রিম প্রপাি পার হহয় দতিহণর রহসযময় অরহণয প্রহিশ 
করি, আর রসোন রিহক হাতির দাাঁি আর পশুর োমড়া তনহয় আসি, (েিুিম 
রাজিংহশর আমহল উপিযকার ক্রমিধমমান জনসংেযা এিং তনতিড় োষািাহদর কারহণ, 
ইতিমহধযই রসোনকার িৃহদাকার প্রাণীহদর উপর এর তিরূপ প্রভাি পড়তেল, হাতিরা 
দতিণ তদহক প্রিম প্রপাি পার হহয় েহল তগহয়তেল)। 
 
. 
 
তিশাল তপরাতম  
 
রেহফরুর উত্তরাতধকারী তেহলন েুফু। িার আমহলই তপরাতম  তনমমাণ সহিমাচ্চ রূপ লাভ 
কহর, কারণ তিতনই সিমকাহলর সিমিৃহৎ তপরাতম  তনমমাণ কহরন। এো র্হেতেল ২৫৮০ 
তিস্টপূিমাহব্দ, ইমহহাহেহপর তনমমাহণর তেক এক শিাব্দী পহর। এ সময়োহি তমশরীয় 
প্রযুতক্তর দ্রুি তিকাশ র্েতেল। 
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েুফু িার দানিাকার তপরাতম  িাতনহয়তেহলন সাক্কারা রিহক কহয়ক মাইল উত্তহর একো 
পাহাড়ী উপিযকায়, আজ রযোহন তগজা শহর অিতস্থি। এর তনমমাণ কাজ রশষ হহল রদো 
রগল এর িগমাকৃতি িলহদহশ প্রহিযক পাহশ্বমর তদর্ময ৭৫৫ তফে, যাহি কহর এো রিহরা 
একর জায়গা দেল কহর তেল। এর রদয়ালগুতল োলু হহয় উহে রগহে ভূতম রিহক ৪৮১ 
তফে। তিশাল তপরাতম ো তনমমাণ হহয়তেল ২৩০০০০০ তনহরে পািহরর স্ল্যাি তদহয় যার 
প্রহিযকোর ওজন তেল ২.৫ েন। প্রহিযকতে িহয় আনা হহয়তেল প্রায় েয়শ মাইল দূর 
রিহক (জাহাহজ কহর নীল নহদর ররাহির সাহাযয তনহয় প্রিম প্রপাহির পাহাতড় এলাকা 
রিহক)। 
 
রস সময়কার প্রযুতক্তর তিহিেনায়, যেন রকাহনা স্থাপনা তনমমাহণর জনয শুধু মানুহষর 
হাহির সাহাযযই একমাত্র সম্বল তেল (এমনতক োকার সাহাযযও পাওয়া যায়তন), মহান 
তপরাতম হক অিশযই সারা পৃতিিীর অননয স্থাপিযকীতিমরূহপ স্বীকৃতি তদহি হহি, েীহনর 
প্রােীরহক একমাত্র িযতিক্রম মহন করা রযহি পাহর। 
 
তপরাতম হক তনহয় মানুহষর তিস্ময় কেহনা তনিৃত্ত হিার নয়, মানুহষর তিতর সিমিৃহৎ 
স্থাপনা; এর তনমমাহণর ৪৫০০ িের পহরও এহক অতিক্রম করা সম্ভি হয়তন। তিকরা 
এহক এিং এর আহশপাহশর তপরাতম গুতলহক “তিহশ্বর সপ্তম আিহযমর” একতে িহল 
অতভতহি কহরহে। আর িাহদর িাতলকাভুক্ত আিহযমর মহধয একমাত্র তপরাতম ই আজ 
অিতধ তেহক রহয়হে। হয়হিা প্রােীন তমশরীয় ও তিক সভযিার মহিা িিমমান সভযিা 
ধ্বংস হহয় যাওয়ার পরও এগুতল তেহক িাকহি। 
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মহান তপরাতম তে স্বভািিই রহহরাহ াোহসর মহনাহযাগ আকষমণ কহরতেল, আর তিতন এ 
সম্বহন্ধ অতধকির িিয সংিহহর জনয তমশরীয় পুহরাতহিহদর তজজ্ঞাসািাদ কহরতেহলন। 
িারা িাহক অহনক দীর্ম মজাদার কাতহনী শুতনহয়তেল রযগুতল রমাহেই যুতক্তিাহয তেলনা। 
িারা রহহরাহ াোসহক িহলতেল রয এই তপরাতম ো তিতর করহি তিশ িের সময় 
রলহগতেল, আর এক লি রলাক তনহয়াতজি তেল। কিাো হয়হিা সতিয। 
 
িারা রহহরাহ াোসহক রাজার নামও িহলতেহলন তযতন এো িাতনহয়তেহলন, িহি তিতন 
রসো এমনভাহি অনুিাদ কহরতেহলন যাহি তিকহদর কাহে শ্রিণসুেকর হয়, িাই েুফু 
হহয় তগহয়তেল তেওপৃস। িারপর লযাতেন ভাসমহন রসো হহয় রগল তেপস, (সাধারণভাহি 
তমশরীয় নাহমর লযাতেন িানাহন তিক ভাসমহনর সাহি আমরা অতধক পতরতেি (এরপর 
আতম রকাহনা িযােযা োড়াই লযাতেন িানান িযিহার করি)। 
 
এো িহুল প্রেতলি রয লাে লাে তপরাতম  তনমমািারা সিাই তেল ক্রীিদাস, যারা 
িত্ত্বািধায়কহদর কষার্াহি কািরাহি কািরাহি কাজ করহি িাধয হহিা। িাইহিহলর 
িুক অি এহক্সা াস রিহক অহনহকই ধারণা লাভ কহর রয তনমমািারা তেল ক্রীিদাহস 
পতরণি করা ইসরাইতল, িহি প্রকৃি সিয হহলা ইসরাইতলহদর তমশহর প্রহিশ করার 
হাজার িের আহগই তপরাতম গুতল তনতমমি হহয়তেল, আর যাই রহাক না রকন, 
তপরাতম গুতল স্বাধীন মানুষহদর িারাই তনতমমি হহয়তেল, আর শ্রতমহকরা েুতশ মহনই কাজ 
কহরতেল, আর িাহদর সাহি ভাহলা িযিহারই করা হহয়তেল। 
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আমাহদর অিশযই স্মরণ রাো উতেি রয রস যুহগর তমশরীয় সংসৃ্কতিহি এধরহনর 
তপরাতম  তনমমাণ অতি স্বাভাতিক িযাপার তেল। এগুতল তনতমমি হহয়তেল ঐশ্বতরক রাজা 
এিং রদিিাহদর েুতশ করার জনয, আর রসই সাহি জনগহণর সুে, শাতন্ত ও সমৃতি 
তনতিি করার জনয। তনমমািারা সম্ভিি একই মানতসকিা তনহয় অিসর হহয়তেল, রয 
মানতসকিায় উিুি হহয় মধযযুহগ মানুষ কযাতিড্রাল তনমমাহণ এতগহয় এহসতেল, আর 
আধুতনক মানুষ তনমমাণ কহর তিশাল হাইহড্রাতলক  যাম। রকাহনা রকাহনা ঐতিহাতসক মহন 
কহরন রয তপরাতম  তনমমাহণর একো তিহশষ মওসুম তেল, আর িা হহলা নীহলর িনযার 
সময়, যেন কৃতষহিহত্র রকাহনা কাজ িাকি না। কাহজই িলা যায় একো উহদ্দশয 
মানুষহক কাজ পাইহয় রদয়া আর িাহদর িযস্ত রাো। 
 
গি শিাব্দীহি তপরাতম  সম্বহন্ধ রয ঔৎসুকয, িার মূহল তেল আধযাতত্মক রেিনাহিাধ। 
কারণ স্থাপনাগুতল এি তিশাল আর এি তনেুাঁিভাহি তিতর (িগমাকার অিকাোহমা 
সতেকভাহি উত্তর দতিণ ও পূিম পতিম তনণময় কহর িসাহনা হহয়তেল)। অহনহকই মহন 
কহর তমশরীয়হদর তিজ্ঞান ও িযিহাতরক গতণহির জ্ঞান অহনক সমৃি তেল। এমনো ভািা 
হয় রয অভযন্তরীণ গতলপিগুতল রকাহনা তদিিাণীহক অনুসরণ কহর তনতমমি, আর রসগুতল 
এতগহয় রগহে ভতিষযকাহলর পতরমাপ কহর আর িার রশষ প্রান্ত পৃতিিীর সমাতপ্ত জ্ঞাপন 
কহর। অহনহকই এোহক িাৎপযমপূণম িহল মহন কহরন রয মহান তপরাতম  এমন এক 
জায়গায় স্থাপন করা হহয়হে রযোহন ৩০ ত িী উত্তর অিাংহশর সাহি ৩০ ত িী পূিম 
র্দ্াতর্মাংশ রেদ কহরহে, মহন হয় রযন তমশরীয়রা জানি রয পৃতিিী িিুমলাকার, িৃহত্তর 
মাহে ৩৬০ ত িী পাওয়া যায়, আর সি োইহি রযো গুরুত্বপূণম িা হহলা, িহু সহরাব্দ 
পহর তনণমীি হয় রয ভূমধযহরো তেক লন্ডহনর কাে তদহয়ই েহল রগহে। 
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অহনহকই অনুমান কহরন রয মহান তপরাতম তে তেল প্রকৃিপহি এক ধরহনর 
রজযাতিগিমজ্ঞাতনক মানমতন্দর, আর একদা এক িযতক্ত একতে িে রেনা কহরতেহলন (যার 
পােুতলতপ আমাহক রদোহনা হহয়তেল) যাহি ইতিি করা হহয়তেল রয অিকাোহমাতে 
প্রকৃিপহি তনমমাণ করা হহয়তেল মহাকাশযান উড্ডয়হনর র্াাঁতে তহসাহি। 
 
িহি দুুঃহের তিষয়, এসি জল্পনা কল্পনা রনহািই তভতত্তহীন। তমশরিত্ত্বতিদরা েূড়ান্তভাহি 
প্রমাণ কহরহেন মহান তপরাতম  যা হওয়ার কিা আসহল িাই- একতে সুতনতমমি সমাতধ। 
িাোড়া এো িার আসল উহদ্দশয সাধহনও িযিম হহয়হে, অিমাৎ রাজার মৃিহদহ ও সম্পদ 
রিা করা। েুফুর মৃিহদহতে এক তিশাল প্রস্তরসূ্তহপর তনহে সংরিণ করা সহত্ত্বও, আর 
রসোহন রপৌঁোহনার পিতেও নানান রগালকধাাঁধার মাধযহম তিতর করা এিং গন্তহিয নানান 
প্রতিিন্ধকিা সহত্ত্বও, রোহররা সি প্রতিিন্ধকিা রভহিেুহর মূল রকহে েুহক যায়। রশষ 
পযমন্ত আধুতনক পযমহিিকরা যেন রকহে তগহয় রপৌঁোন, িেন রসোহন এক শূনয 
শিাধার োড়া আর তকেুই রদেহি রপহলন না। েুফুর তপরাতম  উল্কহষমর পরম তশেহর 
রপৌঁহেতেল। িারপর রিহক স্থাপিযগশলীর তিোহর শুরু হয় অহধাগতি। 
 
েুফুর উত্তরাতধকারীরূহপ শাসনভার লাভ কহরন িার রজযষ্ঠপুত্র এিং িারপর আর এক 
কতনষ্ঠ পুত্র। এই কতনষ্ঠজন তেহলন োহি, রহহরাহ াোস যাহক অতভতহি কহরতেহলন 
রকহিন (Chephren)। ২৫৩০ তিস্টপূিমাহব্দ তযতন িাতনহয়তেহলন িার তপিার োইহি 
অহপিাকৃি িুর্দ্াকৃতির একো তপরাতম । তিতন িার তপিা েুফুহক রেক্কা তদহি 
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রেহয়তেহলন িার তপরাতম হক তপিার তপরাতমহ র োইহি আরও উাঁেু কহর িাতনহয়। এর 
অতধকাংশ েুনাপািহরর আস্তরণ রহয় রগহে শীষমহদহশর কােকাতে। 
 
োহির পুত্র এিং উত্তরাতধকারী তেহলন রমনকুহর, তিকহদর কাহে তযতন মাইহসতরনাস 
(Mycerinus)। তিতন িৃিীয় আর একতে তপরাতম  িাতনহয়তেহলন রযতে তেল তিনতের 
মহধয সিহেহয় রোে, যার তনমমাণকাল ২৫১০ এর কাোকাতে। 
 
এই তিনতে তপরাতম  একসাহি তগজায় অিতস্থি, ৪৫০০ িের আহগর প্রােীন সাম্রাহজযর 
মহহত্ত্বর তনদশমন। অিশয আতদহি এগুতল রয আকাহর তেল এেন আমরা এগুতলহক আর 
রস আকাহর রদেহি পাই না। কিাো রয শুধু েুনাপািহরর আস্তরণ সম্বহন্ধ প্রহযাজয িাই 
না, প্রহিযকোহক তর্হরই রহয়হে পরিিমী রাজাহদর অসংেয রোে রোে তপরাতম , রযগুতল 
তনতমমি হহয়তেল পরিিমী রাজা এিং রাজ পতরিাহরর সদসযহদর সমাতধ তহসাহি। োহির 
তপরাতমহ র প্রহিশপহি রহয়হে কমপহি ২৩ জন রাজার মূতিম। কাহজই এগুতলহক শুধু 
তপরাতম  না িহল িলা েহল তপরাতম  কমহেক্স। 
 
একো তজতনস, যা তপরাতমহ  তেল না, েিুিম রাজিংহশর সমহয় তনতমমি রসই তজতনসতে 
তপরাতমহ র েযাতিহকও ম্লান কহর তদহয়তেল, আর রসো তেল োহির তপরাতমহ র 
প্রহিশপহি তিশাল এক শাতয়ি তসংহহর মূতিম, তপরাতম  রিহক মাত্র ১২০০ তফে দূহর। 
একো প্রাকৃতিক প্রস্তর সূ্তপ তশল্পীর িাোহলর আাঁেহড় রূপ রনয় এক তিস্ময়কর তশল্প 
তনদশমনরূহপ। তসংহহর মািাতে রাজকীয় সিায় ভূতষি। মূতিমতে রাজা োহির প্রতিতিম্ব 
আর সমি মূতিমতে রাজার িমিা ও রগৌরহির রূপায়ণ। 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

60 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

 
পরিিমী শিাব্দীগুতলহি তিকরা তমশরীয় ভাস্কহযম উিুি হহয় তসংহহর মূতিমর মহধয তসংহহর 
শরীহর মানি (িরং মানিীর) মস্তহক একো দানহির কল্পকাতহনী আতিষ্কার কহরতেল। 
তিকরা এই মূতিমর মহধয মানহির অমিহলর ধারণা রপহয়তেল, িাই িারা মূতিমোর নাম 
তদহয়তেল তস্ফংক্স, যার অিম শ্বাসহরাধকারী। তিক প্রিাহদ িলা হহয়হে, তসংহমানিী তস্ফংক্স 
পতিকহদর একো ধাাঁধার উত্তর তজজ্ঞাসা করি আর উত্তর তদহি িযিম হহল িাহক গলা 
তেহপ হিযা করি। িাই রয রকাহনা মানুষ যতদ রহসযজনক আেরণ কহর িাহহল িলা হয় 
রস তফংহক্সর মহিা িযিহার করহে। 
 
তমশহর হাজার হাজার তস্ফংক্স আহে িহি সিমিৃহৎ তস্ফংক্সতে তনমমাণ কহরতেহলন োহি। 
আর এর গম্ভীর মুোিয়ি মরুভূতমর মহধয এক মহা রহহসযর সৃতি কহরহে। িহি 
রনহপাতলয়হনর তসনযরা এই মহান তসংহমানি মূতিমতে দারুণ িতিিস্ত কহরহে, িাহদর 
কামাহনর ধার পরীিা করার জনয। এমনতক পরিিমী রাজিংহশর অহপিাকৃি িুর্দ্াকৃতি 
তপরাতম গুতলর রদয়াহলর তলতপ, যার উহদ্দশয তেল সমাতহি িযতক্তর পারহলৌতকক 
জীিনযাপন সহজির করা। তপরাতমহ র এসি তলতপহি তমশরীয়হদর িৎকালীন 
ধমমতিশ্বাস সম্বহন্ধ ধারণা লাভ করা যায়। প্রকৃিপহি এসি তলতপ এিং “দয িুক অি 
র  ” সিমপ্রােীন ধমমতিশ্বাহসর দতলল। 
 
. 
 
অিিয় 
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রমনকুহরর মৃিুযর মাত্র কহয়কিের পর এিং কহয়ক শিাব্দী সাফলযমতেি রাজহত্বর পর 
প্রায় ২৫০০ তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ েিুিম রাজিংহশর সমাতপ্ত র্হে। এো তক রমনকুহরর 
িংশধহরর অপ্রাপ্ত িয়হস মৃিুয, নাতক রকাহনা সফল তিহর্দ্াহহর কারহণ, রসো তনণময় করা 
আমাহদর আয়হত্তর িাইহর। এ রিহত্র কল্পকাতহনীও নীরি। 
 
িহি তনতিি কহর িলা যায়, তিভতক্ত এহসতেল। েিুিম রাজিংহশর আগমহনর পূহিম 
একোনা পাাঁে শিাব্দীিযাপী তমশর একক রাজিংহশর শাসনাধীহন তেল, িহি িার মাহে 
রয রীতি প্রিার তিহভদ তেল না িা নয়। এই তিভতক্ত তেল ধমমতভতত্তক, এিং প্রহিযক 
নগহরর আলাদা আলাদা রদিিা তেল, আর রস তিভতক্ত কালান্তহর রিহড়ই েহলতেল। 
রাজিংহশর পতরিিমহনর সাহি সাহি ধমমােরণ পিতিহিও পতরিিমন সূতেি হহিা। আর 
তসংহাসহনর উত্তরাতধকারীর দুিমলিার সুহযাগ তনহয় পুহরাতহিরাও রাজিংশ পতরিিমহন 
ভূতমকা রােি। 
 
এভাহিই েিুিম রাজিংশ রহারাসহক িাহদর প্রধান রদিিারূহপ গণয করি, আর িাহক 
মানয করি িাহদর পূিমপুরুষহদর প্রিীকরূহপ। রযহহিু রমতিহসর পৃষ্ঠহপাষক রদিিা 
তিশ্বরিা ো, তযতন তেহলন তশল্প-সংসৃ্কতির পৃষ্ঠহপাষক, িাই িাহকও মানয করা হহিা। 
িহি রমতিহসর তত্রশ মাইল উত্তহর ওনুহি প্রধান রদিিা তেল সূযমহদিিা রী, নগরতে 
হাজার হাজার িের ধহর রী এর অনুগি তেল। তিকহদর কাহে নগরতে পতরতেি তেল 
রহতলওপতলস (Heliopolis), অিমাৎ দয তসতে অি সান িা সূযম নগরী নাহম। 
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রী এর পুহরাতহিরা তেল অিযন্ত িমিাধর, এমনতক েিুিম রাজিংহশর রাজারাও িাহদর 
তসংহাসহনর সাহি সূযমহদিিার নাম যুক্ত করহি রপহর রগৌরিাতন্বি মহন করি, যাহি 
কহর োহি আর রমনকুহরহক একসাহি পাই। 
 
েিুিম রাজিংশ দূিমল হওয়ার সাহি সাহি রসো রয কারহণই রহাক না রকন- রমনকুহরর 
মৃিুযর পর রী এর পুহরাতহিরা িাহদর তনহজহদর একজনহক তসংহাসহন িতসহয় পঞ্চম 
রাজিংহশর সূেনা র্োয়। এই িংশতে তেহকতেল প্রায় রদড় শিাব্দী যািৎ, আর িারপর 
আনুমাতনক ২৩৪০ তিস্টপূিমাহব্দ শুরু হয় ষষ্ঠ রাজিংহশর। 
 
তপরাতম  তনমমাহণর অিনতি র্েহি িাহক পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজিংহশর আমহল। রকাহনা 
তিশাল দানিীয় মূতিম তনমমাণ হয় নাই, িার জায়গায় তিতর হহয়তেল রোে রোে মূতিম। 
হয়হিা তমশরীয়রা তিশালহত্ব িযক্ততিরক্ত হহয় পহড়তেল, যার মহধয রকাহনা নূিনত্ব েুাঁহজ 
পাওয়া রযি না। এহি শুধু জািীয় শ্রহমরই অপেয় র্েতেল, ইতিমহধযই তমশহর যার 
অভাি রদো তদহয়তেল। 
 
তমশহর তশহল্পর উৎকষম সাধন হতচ্ছল, আর সামতরক শতক্তর তদক তদহয়ও তমশর এতগহয় 
যাতচ্ছল। তমশর সামতরক শতক্তহি েরহমাল্কষম লাভ কহরতেল প্রিম রপতপর শাসনামহল, 
তযতন তেহলন ষষ্ঠ রাজিংহশর িৃিীয় রাজা, আর তযতন তেহলন রমমতফহসর িাতসন্দা। 
রপতপর আমহলই অনয রয রকাহনা রাজার োইহি সিমাতধক সৃ্মতিহসৌধ তনতমমি হহয়তেল, 
আর সাক্কারাহি িার একো রোে তপরাতম  তেল। 
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িার তেল এক রজনাহরল যার নাম উতন, যার সম্বহন্ধ আমরা জানহি পাতর িারই রেহড় 
যাওয়া একো তশলাতলতপ রিহক (আমাহদর তিশ্বাস এই তশলাতলতপোহি রিমন অতিরিন 
তেল না)। একজন অেযাি দরিারী রিহক তিতন তনহজহক একজন রজনাহরহলর 
পদমযমাদায় উন্নীি করহি রপহরতেহলন। তিতন পাাঁেিার সীমান্ত আক্রমণকারী যাযািরহদর 
তিিাতড়ি করহি সমিম হহয়তেহলন, যার ফহল েতনজসমৃি তসনাই উপিীহপ তমশহরর 
অতধকার পাকাাঁহপাক্ত হহি রপহরতেল। এমনতক িার িাতহনী তসনাইহয়র উত্তরপূহিম এশীয় 
ভূেহেও প্রহিশ করহি সিম হহয়তেল। প্রিম জলপ্রপাহির দতিহণও তিতন অতভযান 
পতরোলনা কহরতেহলন। 
 
িহি হয়হিা এসি দুুঃসাহতসক সামতরক অতভযান আর রসই সাহি তপরাতম  আর মতন্দর 
তনমমাণ িৎকালীন তমশরীয় সম্পহদর উপর অতিতরক্ত োপ সৃতি কহরতেল আর তমশরীয় 
সমৃতির ধারািাতহকিায় অিিহয়র সূেনা কহরতেল। একো তিষয় প্রতণধানহযাগয রয 
রাহজযর সীমা যিই প্রসাতরি হহি িাহক, কাজকমম িৃতি রপহি িাহক, িি রিতশ 
পতরমাহণ রাজনযহদর উপর দাতয়ত্ব অপমণ করহি হয়, আর িেন স্বাভাতিকভাহিই 
কমমোরী, রজনাহরল আর প্রাহদতশক শাসকহদর িমিা িৃতি রপহি িাহক, আর 
আনুপাতিক হাহর রাজার িমিা হ্রাস রপহি িাহক। 
 
এই সমহয় অতভজাি রশ্রণীর পৃিক মতমকরণ আর পারহলৌতকক জীিন তনতিিকরহণর 
দাতি ক্রমান্বহয় িৃতি রপহি িাহক। একতদক রিহক রদেহল এোহক হয়হিা প্রগতিশীল 
মহন হহি পাহর, কারণ এহি রাজার সাহি সমতিগি পারহলৌতকক জীিহনর পতরিহিম 
িযতক্তগি মুতক্তর দাতি উচ্চাতরি হহয়তেল, যাহি প্রহিযক মানুহষর িযতক্তগি অজমহনর 
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উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এভাহি ধহমমর গণিাতন্ত্রকীকরহণর মাধযহম এর মহধয 
একো তনতিকিার প্রহিপ রদয়া সম্ভি হহয়তেল। 
 
অপরপহি রাজনযরা শতক্তধর হহল, িারা তনহজহদর মহধয েগড়াতিিাদ কহর, আর িার 
ফহল রদহশর সিমসাধারহণর সমসযাগুতল োপা পহড় যায়, যার পতরণাম রভাগ কহর 
সিমসাধারণ। 
 
প্রিম রপতপর একজন অপ্রাপ্তিয়স্ক পুত্র রপতপ তিিীয় নাম ধারণ কহর ২২৭২ 
তিস্টপূিমাহব্দ তসংহাসহন আহরাহণ কহরন, িহি তসংহাসহন আহরাহহণর সময় তিতন তেহলন 
তনিান্তই নািালক। একতদক তদহয় তিোর করহল িার শাসনকাল তেল ইতিহাহস অননয। 
এর স্থায়ীত্বকাল তেল নব্বই িের। এোই তেল ইতিহাহস ররক মভুক্ত একক িযতক্তর 
দীর্মিম শাসনকাল। এই দীর্ম শাসনকাল তমশহরর জনয ভয়ািহ পতরণতি িহয় এহনতেল। 
 
প্রিমি, প্রায় প্রিম এক দশক, রযহহিু এি কমিয়সী একজন রাজা রদশ শাসহন 
অসমিম, িাই প্রহয়াজন তেল একজন শতক্তধর রাজহনযর িা একজন সিম দরিারীর। 
এরূপ একজন িযতক্ত রাজার সমান পতরপূণম আস্থা ও সম্মান অজমন করহি পাহরনা। 
এমিািস্থায় অতিরাম প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও িন্দ্ব েলহি িাহক িমিা দেহলর জনয। একজন 
নািালহকর দীর্মতদন তসংহাসহন আসীন িাকার ফহল রাজার হাি রিহক িমিা 
রাজনযহদর হাহি েহল যাওয়াোই স্বাভাতিক। 
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তিিীয় রপতপর আমহল তেক এমনোই র্হেতেল। অতভজাি রশ্রণীর সমাতধগুতল রাজাহদর 
সমাতধর োইহি আরও রিতশ রসৌকযমময় হহয় উেতেল, আর যতদও তমশরীয় িাতণহজযর 
তিস্তার র্েতেল, এো রকেীভূি হহয় পড়তেল রকেীয় সরকাহরর পতরিহিম মুতিহময় 
ধতনকহশ্রণীর হাহি। 
 
যেন তিিীয় রপতপ সতিযকাহরর রাজদে হাহি িুহল তনহলন, িিতদহন রাজনযিগম এিই 
শতক্তশালী হহয় উহেতেল, রয িাহদর সামলাহনা কতেন, আর রাজাহকই সন্ত্রস্ত হহয় েলহি 
হয়, কারণ িিতদহন তিতন তনহজই জরািস্ত, দুিমল, আর রসই দুিমল মুতষ্ঠহি রাহজযর রতশ 
সামহল রাো সম্ভি তেলনা। তসংহাসহন রয িযতক্ততে িহস আহেন তিতন রাজার োয়ামাত্র, 
মৃিুযর প্রহর গুনহেন। 
 
২১৮২ তিস্টপূিমাহব্দ রপতপর মৃিুয হয়, আর িার মৃিুযর দুই িেহরর মহধযই তমশর েে 
তিেে হহয় যায়। রকাহনা রাজাই কলহরি অতভজাি সম্প্রদাহয়র তিরুহি রিতশতদন 
তেকহি পাহরতন। ষষ্ঠ রাজিংশ এিং রসইসাহি প্রােীন সাম্রাজযও ধহস পড়ল, তমশহরর 
একত্রীকরহণর সি সম্ভািনাই রলাপ রপল আর তমশর পতরণি হহলা এক েে তিেে 
অরাজক ভূেহে। 
 
ষষ্ঠ রাজিংহশর রশষ সমহয়র একো পযাতপরাস তলেন সংরতিি অিস্থায় পাওয়া যায়। 
এর রলেক ইপুয়ার রাহজয অরাজকিা আর রৃ্ণা তিহিহষর ফহল রয ভয়ািহ অিস্থার সৃতি 
হয় িার জনয প্রেুর তিলাপ কহরন। িার তিলাহপর মহধয হয়হিা কাতিযক অতিশহয়াতক্ত 
তেল িহি একো িতয়ষু্ণ রাহজয প্রজাহদর দুুঃেকহির একো জীিন্ত তেত্র পাওয়া যায়। 
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ইপুয়াহরর রলোয় মানি দুহভমাহগর কাতহনী* এিই জীিন্ত তেল রয, ১৯৫০ সাহল রলো 
ইসরাইলী রলেক ইমানুহয়ল রভতলকভতস্ক িার রলো “ওয়ালম মস ইন কতলশন” িইহি 
স্পি উহেে কহরহেন রয িাইহিহলর এহক্সা াস পহিম রয ভয়ািহ রেহগর উহেে আহে 
িা অতিকল ইপুয়াহরর রলোর সাহি তমহল যায়। 
 
 [*একো অংহশ তিতন িহলহেন… ‘তেরিহর মুহে রগহে মানুহষর মুহের হাতস যা আর 
রকাহনাতদন তফহর আসহিনা। তিষাদ রু্হর রিড়াহচ্ছ মূতিমমান হহয়, আর িার সাহি তমহশ 
আহে তিলাপ… এেন রয ভূেও রপেহন পহড় আহে িা ক্লান্ত, অিসন্ন… োরতদহক 
ফসহলর ধ্বংসপ… রগালার্র এেন শূনয আর িার মাতলক এেন ধরাশায়ী…’] িহি 
িযাপারোর মহধয যহিি অতিকিন রহয় রগহে। রভতলকভতস্কর তনসতগমক দুহযমাগ 
তিজ্ঞাতনকভাহি অতসি (আর ইপুয়াহরর কাতিযক অতিকিন রমাহেই আিতরক সিয িহল 
রমহন রনয়া যায়না) রয সমহয়র উহেে রহয়হে রসো িাইহিহল উতেতেি সমহয়র োইহি 
অন্তি হাজার িের পূহিমর। 
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মিমিস 
 
এক শিাব্দীর অস্পিিা, “অন্ধকার যুগ” আর গৃহযুি, অতস্থরিা আর তসংহাসহনর ভুয়া 
দাতিদারহদর মাহে তিিাদ। এই যুহগ মহান তপরাতম  তনমমািা মহান রােহদর সকল 
কৃতিত্ত্ব ম্লান হহয় যায়। প্রকৃিপহি এ সময়কার তিহশষ রকাহনা েেতেত্র পাওয়া যায়তন। 
রস সময়কার রোেোহো শাসকহদর তনহজহদর অতস্তত্ব রিাহিই িযস্ত িাকহি হয়, মহান 
সমাতধ িা তিস্তাতরি তশলাতলতপ রকাহনাোই িাহদর করা সম্ভি হয়তন। 
 
এই অন্তিমিমী সমহয় মাহনহিা োরতে রাজিংহশর উহেে কহরন িহি পৃিকভাহি রকাহনা 
রাজার নাম উহেে করহি পাহরনতন, আর িারা রিমন প্রতিষ্ঠা অজমন করহিও 
পাহরনতন। কাহজই এ যুগো রধায়াহশ রহয় যায়। সম্ভিি িারা তেল স্থানীয় রগাষ্ঠীপতি, 
যারা তনহজহদর রাজা িহল দাতি করি, িহি তনহজহদর শাসনহকহের িাইহর িাহদর 
সামানযই িমিা তেল। 
 
সপ্তম ও অিম রাজিংশ রমতিস রিহক িাহদর শাসনকাযম পতরোলনা করি আর িারা 
রসই শহরহকই প্রােীন সাম্রাহজযর রাজধানীর মযমাদা দাতি করি। নিম ও দশম 
রাজিংহশর রকে তেল রহরাতকমওপতলস। এো রমাহয়তরস হ্রহদর িীহর অিতস্থি একো 
প্রােীন শহহরর িিমমান তিক নাম। 
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সহন্দহ নাই রস সময় তমশর যতদ অনয রকাহনা রদশ হহিা (এমনতক যতদ রসো পরিিমী 
রকাহনা শিাব্দীহিও হহি) এই তিহভদ তিভাজন অতনিাযমভাহিই পাশ্বমিিমী রদশসমূহহর 
মহধয অপ্রতিহরাধয প্রহলাভহনর সৃতি করি। রদশতে আক্রান্ত হহিা, অতধকৃি হহিা, রক 
জাহন কি তদহনর জনয। এোহক তমশহরর রসৌভাগয িলা যায় রয রস সময় পাশ্বমিিমী 
রকাহনা রদশই এর সুহযাগ রনওয়ার অিস্থায় তেল না। অিহশহষ মুতক্ত তমলল সুদূর 
দতিহণর এক শহর- রমতিস রিহক ৩৩০ মাইল দতিহণ আর প্রিম জলপ্রপাি রিহক 
মাত্র ১২৫ মাইল উত্তহর। এই শহহরর প্রধান রদিিার নাম তেল আমন অিিা আহমন, 
উিমরিার রদিিা, পূিমিিমী রাজহত্বর আমহল যার রকাহনা অতস্তত্ব তেলনা, িহি সাম্রাহজযর 
দুিমলিার সমহয় যেন নগরতের গুরুত্ব ধীহর ধীহর িৃতি পাতচ্ছল, রসই সাহি এই রদিিার 
গুরুত্বও িৃতি পাতচ্ছল। এই শহরতে পতরতেতি রপহয়তেল নুহয় নাহম (অিমাৎ আহমহনর 
শহর) িাইহিহল নাহ্ নাহম যার উহেে আহে। 
 
অহনক শিাব্দী পহর যেন তিকহদর আগমন র্েল, িিতদহন নগরতের পতরসর অহনক 
িৃতি রপহয়হে আর রসোহন অহনক তিশালাকৃতি মতন্দর তনতমমি হহয়হে। কাহজই তিকরা 
এর নাম রদয় “ াহয়াসপতলস মযাগনা” িা রদিিার তিশাল শহর। এরই একো 
উপশহহরর নাম িারা ররহেতেল তিতিস, িাহদর তনহজহদর শহহরর নামানুসাহর। 
ইতিহাহস এই তিতিস নামোই রিতশ পতরতেি, যতদও নামো রিশ রগালহমহল, কারণ তিক 
নাহমর এই শহহরর সাহি এহক গুতলহয় রফলার সম্ভািনা রহয়হে। 
 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজিংহশর আমহল তিতিহসর অহনক উন্নতি র্হেতেল সহন্দহ নাই, কারণ 
এই সমহয় প্রিম প্রপাহির পাশ তদহয় একো িাতণজযপি তনতমমি হহয়তেল। রলায়ার 
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ঈতজহে রমতস, রহতলওপতলস, রহরাতক্লওপতলহসর রক্তিয়ী িমিার িহন্দ্ব রয তিশৃিল 
পতরতস্থতির সৃতি হহয়তেল এই শহরতে িা রিহক তনহজহক িাাঁতেহয় রােহি রপহরতেল। এই 
অন্ধকার শিাব্দীর মাোমাতে রিহক তিস্টপূিম ২১৩২ পযমন্ত তিতিহস পরপর রিশ তকেু 
সিম গভনমর িমিায় এহসতেল যারা ক্রমান্বহয় আপার ঈতজহে িাহদর অতধকার 
সম্প্রসারণ করহি সমিম হহয়তেল। মাহনহিা িাহদর একাদশ রাজিংশরূহপ িাতলকাভুক্ত 
কহরতেহলন। িারা আে িের ধহর রহরাতক্লওপলীয়হদর সাহি যুি োতলহয়তেল। অিহশহষ 
২০৫২ তিস্টপূিমাহব্দ তিিীয় রমহহাহেপ এই তিজয় অতভযান পূণম কহরতেহলন। 
 
রপতপর রাজহত্বর ১৩০ িের পর আিারও একিার তমশর একক সম্রাহের অতধকাহর 
এহসতেল। িলা যায় মধয রাজিংহশর সূেনা হহলা। ধহমমর উপরও এই যুহগর প্রতিফলন 
র্হেতেল, তিিীয় রদিিা আহমন অিযন্ত শতক্তশালী হহয় উহেতেল, (কারণ িার অতধষ্ঠান 
তেল শাসন িমিায় অতধতষ্ঠি রাজিংহশর তনজ শহহর) রয রদিিা রী’র পুহরাতহিরা 
নূিন রদিিাহক পূিমিন রদিিার প্রতিরূপ িহল স্বীকৃতি, তদহি িাধয হহয়তেল, আর 
আহমনহকই সহিমাচ্চ রদিিা িহল রমহন তনহয়তেল। 
 
এই সমহয় তিতিস প্রসাতরি ও শতক্তধর হহয় উেতেল, সমাতধ ও সৃ্মতিহসৌধ িাহক আরও 
ঋি কহর িুলতেল। এমনতক রাজিংহশর পিহনর পরও এো তেহক তেল। মধয সাম্রাহজযর 
রগাড়াপত্তহনর প্রায় অধম শিাব্দী পহর, একাদশ রাজিংশ এক কতেন সমহয়র মহধয পহড় 
রগল। রমহহাহেপ িংহশর রশষ রাজার (েিুিম িা পঞ্চম িংশধর) জুহেতেল একজন অতি 
সিম উতজর যার নাম তেল আহমহনমহাে, তযতন তনহজও তেহলন তিতিস িংহশর, কারণ 
রদিিা আহমহনর সাহি িার নাহমর আংতশক তমল তেল। 
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তিস্তাতরি তিিরণ আমাহদর অজানা, িহি আহমহনমহাে ১৯৯১ তিস্টপূিমাহব্দ অিশযই 
তিহর্দ্াহ কহর তনহজহক প্রিম আহমহনমহাে নাহম িাদশ রাজিংহশর প্রিম সম্রােরূহপ 
তসংহাসন দেল কহর িহসন। তিতন তিতিস রিহক অপসারণ কহর রমতিহসর ২৫ মাইল 
দতিহণ তলশ নগহর রাজধানী প্রতিষ্ঠা কহরন। কারণ িহু দূরিিমী তিতিস রিহক তিিুব্ধ 
সাম্রাহজযর উপর তনয়ন্ত্রণ রিা করা কতেন তেল। িহি তিতিসও িার অিগতির রিগ ধহর 
রােহি সিম হহয়তেল। কারণ পরিিমী শিাব্দীহি এো আিার রাজধানী হহয়তেল আর 
পরিিমী পহনহরাহশা িের ধহর পৃতিিীর রশ্রষ্ঠ নগরীর মযমাদা লাভ কহরতেল। 
 
. 
 
নুতিয়া 
 
পুনহরকতত্রি তমশর আিারও একিার কমমোঞ্চহলয ভহর ওহে। আিার োলু হহলা তপরাতম  
তনমমাণ, এিং প্রিম আহমহনমহাে এিং িার পুত্রহকও তলশ শহহরর কাহে তনতমমি 
তপরাতমহ  সমাতহি করা হয়। প্রিম আহমহনমহাে তসনাইহি িার িমিা পাকাাঁহপাক্ত 
কহরন, দতিহণর সাহি িার িাতণজয িজায় রাহেন এিং অমািযহদর পদানি রােহি 
সমিম হন। এো অন্ধকার শিাব্দীর সি কলুষ দূরীভূি হওয়ার মহিা, রকাহনা তকেুই 
তেরিহর দূর করা যায়না। মধয রাজিংহশর রকাহনা রাজাই প্রােীন রাজিংহশর রাজাহদর 
মহিা একচ্ছত্র আতধপিয লাভ করহি পাহরতন। মধয সাম্রাহজযর পাতরষদহদর কেহনাই 
সমূ্পণমরূহপ রপাষ মানাহনা যায়তন। 
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িিু িলা যায় েিুিম রাজিংহশর মহিা িাদশ রাজিংশহকও সুিণমযুগ িলা যায়, আর 
তপরাতম গুতল তিশালাকৃতি না হহলও অহনক তশতল্পক কারুকাযমময় তেল। মধয রাজিংহশর 
তকেু তকেু অলংকার, রযগুতল লুহেরাহদর হাি রিহক রিা রপহয়তেল আর আধুতনকরা 
আতিষ্কার করহি রপহরতেল িার তিস্ময়কর সুক্ষ্ম কারুকাজ। িুর্দ্ তশল্পকমম, কাহের উপর 
রোতদি তত্রমাতত্রক তেত্রকমম রাজার জীিনপিতি প্রতিফতলি কহর কিহর রাো হহিা। 
১৯২০ সাহল তিতিহসর এক সমাতধগৃহহ এমতন এক গুপ্ত ভাোহরর পুহরাোই অতিকৃি 
অিস্থায় আতিষৃ্কি হয়। সমাতধগৃহহর তিশাল জাাঁকজমহকর োইহি এসি সুক্ষ্ম কারুকাজ 
অহনক রিতশ আকষমণীয় তেল। ( মধয রাজিংহশর সাতহিযকমমও যহিি উৎকষম লাভ 
কহরতেল। প্রকৃিপহি তমশহরর িাদশ রাজিংশহক তমশরীয় সাতহহিযর ধ্রুপদী যুগরূহপ 
আেযাতয়ি করা হয়। অিশয আজ পযমন্ত যা তেহক আহে িা সামতিক সৃতিকহমমর িুর্দ্ 
ভগ্াংশ মাত্র। রক জাহন যা তেহক আহে িা যা তেহক নাই িার কি িুর্দ্াংশ! 
 
প্রিমিাহরর মহিা জাগতিক সাতহিয (যা পুরাণ িা ধমমীয় সাতহিয রিহক সমূ্পণম তভন্ন) 
রতেি হহয়তেল। িলা যায় প্রিমিাহরর মহিা পােহযাগয সাতহিয উপকরণ আমাহদর 
হস্তগি হহয়তেল। 
 
উদাহরণস্বরূপ িলা যায় উদ্দীপনাময় কল্পনাশ্রয়ী দুুঃসাহতসক অতভযাহনর কাতহনী, রযমন 
জাহাজ ুতি এক নাতিহকর কিা রয তদিযাকার এক সরীসৃহপর রদো রপহয়তেল। আর 
এক গহল্প আহে “দুই ভাইহয়র” কাতহনী যা অহনকো আরিয উপনযাহসর কাতহনীর মহিা, 
যা প্রায় অতিকৃিভাহি আমাহদর হাহি এহসহে, রযাহসহফর িাইহিহলর অহনক কাতহনী 
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হয়হিা এসি গহল্পর রিহক অনুহপ্ররণা লাভ কহরতেল। িাোড়া রহয়হে “তসমুহহর 
কাতহনী” যাহি রহয়হে এক তমশরীয়র কিা রয তসতরয়ায় যাযািরহদর সাহি তনিমাতসি 
জীিনযাপন কহরতেল। এহি তসতরয় যাযািরহদর অদু্ভি জীিনপ্রণালীর কাতহনী রহয়হে 
যার সাহি তমশরীয়হদর রকাহনা তমল নাই। 
 
তিজ্ঞাহনর উন্নতিও লিণীয়, অন্তি “ঢ়াইন্ড রপপার” নাহম এক দতলহলর পাহোিার কহর 
িাহি রদো তগহয়তেল, যা রলো হহয়তেল িাদশ রাজিংহশর আমহল যাহি িণমনা রহয়হে 
তকভাহি ভগ্াংশ ও তত্রমাতত্রক িস্তুর পতরমাপ করা যায়। তমশরীয় গতণি অিযন্ত 
িাস্তিিাতেি যাহি তিহশষ তিহশষ সমসযা সমাধাহনর তনয়ম রদওয়া আহে (তেক রযমন 
রান্নার ররতসতপ)। রিহরা শিাব্দী পহর তিকরা এরই সাধারণীকরণ কহরতেল। অিশয 
দুুঃহের কিা আমাহদর জ্ঞান “ঢ়াইন্ড রপতপরাহসর” মহধযই সীমািি। আমরা িলহি 
পাতরনা আরও কি গুরুত্বপূণম দতলল নি হহয় রগহে। 
 
িাোড়াও রহয়হে জ্ঞানঋি িাণী আর িত্ত্বকিা, যার উহদ্দশয তেল জীিনহক সতেক পহি 
পতরোতলি করা। রয উদাহরণোর সাহি আমরা সিহেহয় রিতশ পতরতেি িা হহলা 
িাইহিহলর প্রিেন অধযায়। এর তমশরীয় সমিুলয আহে যা প্রায় হাজার িেহরর পূরহনা। 
এর একোহক যুক্ত করা হহয়হে প্রিম আহমহনমহাহের সাহি। মহন করা হয় এো িার 
পুত্রহক রদওয়া উপহদশািলী, উহদ্দশয তক কহর ভাহলা রাজা হওয়া যায় এই তশিা 
রদওয়া। এহি তকেু তিক্ত িক্তিয আহে যাহি রিাো যায় তকেু দরিারী রলাকজন িার 
প্রাণনাহশর রেিা কহরতেল। 
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এমন হহি পাহর আহমহনমহােহক হিযা করা হহয়তেল, িহি রসো যতদ হহয়ও িাহক, 
িাহি রাজিংহশ রকাহনা পতরিিমন সূতেি হয় নাই। কারণ িার উত্তরসূতর তহসাহি 
তসংহাসহন িহসতেল প্রিম রসনুসহরে, যার জনয তপিা ররহে তগহয়তেহলন জ্ঞানসমৃি 
প্রিাদ প্রিেন। তযতন রাজত্ব কহরতেহলন ১৯৭১ রিহক ১৯২৮ তিস্টপূিমাব্দ পযমন্ত, তিকহদর 
কাহে তযতন পতরতেি তেহলন রসহসাহিস নাহম। 
 
প্রিম রসহসাহিস মধয রাজিংহশর শতক্তহক সাম্রাহজযর সীমা িৃতির কাহজ প্রহয়াগ কহরন 
আর তিতনই প্রিম তমশরীয় সম্রাে তযতন রদশজহয় মহনাতনহিশ কহরন। সম্প্রসারহণর 
একো যুতক্তিাহয এলাকা তেল দতিহণ নীলনদ সমৃি এলাকা, প্রিম প্রপাি রিহক 
উজাহনর তদহক। এই এলাকায় সাি শিাব্দী আহগ রোহফরুর আমল রিহক তমশরীয় 
রােরা িাতণজয োতলহয় আসতেল, িহি মাহে মাহে তিে র্েি উি রযািা সম্প্রদাহয়র 
আক্রমহণর ফহল। এই িাতণজয পি সুরিার জনয রোহফরুহক প্রায়ই অতভযান পতরোলনা 
করহি হহিা রযমনো করহি হহিা ষষ্ঠ রাজিংহশর প্রিম রপতপহক। 
 
রেহফরুর ধারণা তেল একো সামতিক তিজয় তনতিি করা রগহল এিং সমি তমশরহক 
একক আতধপহিয আনা রগহল িযিসা িাতণজয সহজির হহি এিং তমশহরর সমৃতি 
তনতিি করা যাহি। রসহসাহিহসর পদহিহপর ফহল তমশহরর দতিহণর রদশগুতলহিও 
সমৃতির রোাঁয়া রলহগতেল। তমশরীয় এিং িাইহিলীয় রলেকহদর রলোয় দতিহণর এই 
অঞ্চলতে পতরতেি তেল কুশ নাহম। তিকহদর কাহে অঞ্চলতে পতরতেি তেল ইতিওতপয়া 
নাহম, যার অিম “রপাড়া মুে” যা হয়হিা তনহিাহদর কাহলা মুহের তদহক ইতিি কহর 
(অিিা হয়হিা এো ঈতজে নাহমর তিকৃি রূপও হহি পাহর)। 
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িহি তমশহরর আধুতনক ইতিহাসতিদহদর িারা িযিহৃি ইতিওতপয়া নামতে রিশ 
তিভ্রাতন্তকর, কারণ িিমমান সমহয় রয অঞ্চলোহক ইতিওতপয়া নাহম অতভতহি করা হয় 
প্রােীন তিকহদর পতরতেি ইতিওতপয়া অঞ্চহলর অহনকো দতিণ পতিহম অিতস্থি (সুদান 
একতে আরিী শব্দ যার অিম কাহলা, কাহজই ইতিওতপয়া ও সুদান শব্দ দুতের মমমািম 
একই)। অিশয আধুতনক সুদান আমাহদর আহলাতেি অঞ্চহলর োইহি অহনক তিসৃ্তিির 
এলাকা তনহয় গতেি। 
 
িহি এই এলাকার সহিমাকৃি নাম, রযতে আতমও িযিহার করহি োই িা হহলা নুতিয়া। 
এর িারা আমাহদর আহলােয অঞ্চলতেহক সরাসতর উহেে করা যায়। এর ফহল আর 
কারও পহিই তিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভািনা িাহকনা। এতে একতে আঞ্চতলক উপজািীয় শব্দ, 
যার অিম “দাস,” হয়হিা িতহরাগি আক্রমণকারীহদর িারা স্থানীয় অতধিাসীহদর 
দুভমাহগযর কিাই মহন কতরহয় রদয়। 
 
রসহসাহিসহক যতদ তিজয়ীর জীিন শুরু করহি হয় িাহহল অিশযই িার একো 
তসনযিাতহনী িাকহি হহি, িহি িার এমন রকাহনা িড়সড় তসনযিাতহনী তেলনা। তমশরহক 
রসৌভাগযিান মহন করা যায় রয িার সুরিার জনয তসনযিাতহনীর রিমন প্রহয়াজন তেলনা, 
একো রাজকীয় রদহরিীিাতহনী তদহয়ই েলি, রযো স্থানীয় পুতলশ িাতহনীর োইহি িড় 
তেলনা। তসনাই অতধকৃি অসংগতেি আতদিাসীহদর তনয়ন্ত্রণ করার জনয এোই যহিি 
তেল। এমনতক মধয রাজিংহশর আমহলও, যেন শিাব্দীিযাপী অন্তকমলহ এিং অরাজকিা 
রেকাহনার জনয তসনযসংেযা িৃতি করা হহয়তেল এিং উন্নি প্রতশিণ রদয়া হহয়তেল, 
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রসোও পূহিমর এশীয় শতক্তর িুলনায় রনহাৎ অতকতঞ্চৎকর তেল। নুতিয়া িেন তেল আতদম 
জাতি অধুযতষি এলাকা যারা তমশহরর দুিমল সামতরক শতক্তরও রমাকাতিলা করহি পারি 
না। 
 
কাহজই প্রিম রসহসাহিস িার রসনাদল তনহয় প্রিম প্রপাি পযমন্ত এতগহয় তগহয় নীলনদী 
িরাির সাতর সাতর দুগম িাতনহয়তেহলন আর প্রিম প্রপাি রিহক ২০০ মাইল দতিহণ 
তিিীয় প্রপাি পযমন্ত সমস্ত িাতহনীহক িার অতধভুক্ত করহি রপহরতেহলন। ঐ িংহশর অনয 
রাজারা আরও দতিহণ অিসর হহি রপহরতেল, আর িৃিীয় প্রপাহি সমুর্দ্িন্দর প্রতিষ্ঠা 
কহরতেল, যা তেল আরও দু’শ মাইল উজাহন। 
 
তনুঃসহন্দহহ তমশরীয়রা অহংকার করহি পাহর রয িারা অসংগতেি প্রতিহিশীহদর উপর 
কিৃমত্ব প্রতিষ্ঠা করহি রপহরতেল (জািীয় পযমাহয় রয রকউ দুিমল প্রতিহিশীর উপর কিৃমত্ব 
প্রতিষ্ঠার কৃতিহত্বর দাতি করহিই পাহর)। পহনহরা শিাব্দী পহর যেন রহহরাহ াোস তমশর 
ভ্রমহণ তগহয়তেহলন, িেন তমশরীয়হদর রদহেতেহলন তনহজহদর দুিমলিায় িীি যন্ত্রণা 
অনুভি করহি, আর পুহরাতহিরা িাহদর রপৌরাতণক অিীহি আশ্রয় েুাঁজতেল। িারা 
অিীি রাজাহদর তিজয়কাতহনী তনহয় অতিশহয়াতক্ত করি আর ভান করি িারা 
িৎকালীন পতরতেি পৃতিিীর সিোই জয় করহি রপহরতেল। আর িারা রসই তিজয়ী 
রপৌরাতণক রাজার কী নাম তদহয়তেল, রকন? রসহসাহিস! 
 
. 
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রগালক ধাাঁধা 
 
প্রিম রসহসাহিহসর পুত্র ও উত্তরাতধকারী তিিীয় আহমহনমহাহের রাজত্বকাহল পুি নাহম 
এক রাহজযর সাহি িাতণহজযর প্রসার র্হেতেল। পুি সম্বহন্ধ আমরা শুধু এেুকুই জাতন রয 
ভূমধযসাগহরর মধয তদহয় রসোহন রপৌঁো রযি, হয়হিা সাগহরর দতিণ উপকূহল অিতস্থি 
তেল। এো িিমমাহন আরি উপিীহপর ইহয়হমন অিিা তিপরীি তদহক আতিকার উত্তর 
উপকূহলর রসামালীলযান্ড। রস যাই রহাক, রসোনকার প্রাপ্ত রসানা সংিহ কহর তসরীয় 
উপকূহলর কযানানাইে শহরসমূহহ িাতণজয োলাহনা হহিা। তকেুো িতণকহদর মাধযহম আর 
তকেুো সামতরক শতক্তর মাধযহম প্রিমিাহরর মহিা তমশরীয় শতক্ত তসতরয়া পযমন্ত তিস্তার 
লাভ কহরতেল। 
 
শাতন্তর কলাহকৌশলহকও অিহহলা করা হয় নাই, িাদশ রাজিংহশর আমহল রলক 
রমহয়তরস উন্নি করার উহদযাগ রনয়া হয়। ২৫ শিাব্দী আহগ রিহকই এো সংকুতেি হহি 
িাহক, রয সমহয় উপকূলভাহগ নিয প্রস্তর যুহগর িাম-িসতি গহড় ওো শুরু কহর, আর 
এর সাহি নীহলর সংহযাগ তিতচ্ছন্ন হহয় যায়। 
 
রমহয়তরস রিহক োল রকহে নীহলর প্রিাহ তেক রাোও মধয রাজিংহশর ফারাওহদর 
একো তেন্তার তিষয় তেল। িনযার সময় রযমন োল আেহক তদহয় রিমতন শুষ্ক রমৌসুহম 
োহলর মুে েুহল তদহয় প্রিাহ স্বাভাতিক রাো রযি। 
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তমশরীয় শ্রতমকহদর কিা তিহিেনায় তনহল এো রমাহেই আিহযমর তিষয় নয় রয প্রায় 
রেৌদ্দ শিাব্দী পহর রহহরাহ াোস রলকতে রদহে রভহিতেহলন এো কৃতত্রমভাহি তনতমমি। 
 
িৃিীয় আহমহনমহাহের রাজত্বকাহলই িাদশ রাজিংশ িমিা ও ঐশ্বহযমর শীহষম আহরাহণ 
কহরতেল, তযতন ১৮৪৯ রিহক ১৭৯৭ তিস্টপূিমাব্দ পযমন্ত প্রায় অধম শিাব্দীকাল রাজত্ব 
কহরতেহলন। িার রাজত্বকাহল তমশর সাম্রাজয িৃিীয় প্রপাি রিহক তসতরয়া সীমান্ত পযমন্ত 
তিসৃ্তি তেল, যার দূরত্ব প্রায় নয়শি মাইল আর জনসংেযা পহনহরা লি অতিক্রম কহর 
তগহয়তেল। িহি মধয সাম্রাহজযর কারও িমিাই তপরাতম  তনমমািা প্রােীন সম্রােহদর 
ঐশ্বযমহক অতিক্রম কহর রযহি পাহরতন। 
 
সম্ভিি িৃিীয় আহমহনমহাে িা তনকেিম রকাহনা পূিমহজর আমহলই রপৌরাতণক 
রগাষ্ঠীপতি আিাহাম পযাহলস্টাইহন িাস করহিন। যতদ িাইহিহলর কাতহনীহক িহণহযাগয 
িহল রমহন রনয়া হয়, িাহহল মহন হহি রয আিাহাম রকনান রিহক তমশর পযমন্ত রগাো 
এলাকায় স্বাধীনভাহি েলাহফরা করহিন, আর এহি কহর এোই তনহদমশ কহর রয উভয় 
অঞ্চল একই রাজিৃভুক্ত তেল। 
 
িৃিীয় আহমহনমহাে ২৪৯ তফে উচ্চিার দুতে তপরাতম  তনমমাণ কহর স্থাপিযগশলীহক 
তিতশিিা প্রদান করহি রপহরতেহলন। রসই সাহি তনমমাণ কতরহয়তেহলন তনহজর এক 
তিশালাকৃতি মূতিম আর রমহয়তরস হ্রহদর িীর িরাির একক প্রােীরহিতিি একপ্রস্থ জতেল 
ইমারি যা তেল িার প্রাসাদ। এর অংশতিহশষ সমাতধর জনয তনতদমি তেল। শুধু ভারত্ব 
আর িমিা তদহয় তপরাতমহ র মতমগুতলর সুরিা তনতিি করা সম্ভি তেলনা, কাহজই 
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আহমহনমহাে তকেু রকৌশল অিলম্বন কহরতেহলন ভারত্ব তদহয় নয়, েিুরিা তদহয় কির 
লুহেরাহদর তিভ্রান্ত করহি রেহয়তেহলন। 
 
রহহরাহ াোস প্রাসাদ জতেলিা রদহে তিতস্মি হহয়তেহলন, যা তপরাতমহ র তিস্ময়হকও হার 
মানায়। তিতন এর সাহড় তিন হাজার কহির িণমনা তদহয়হেন, যার অহধমকো মাতের উপর 
আর অহধমকো মাতের তনহে (িাহক অিশয মাতের তনহের কিগুতলহি প্রহিশ করহি রদয়া 
হয় নাই, কারন এগুতল তেল সমাতধকি)। তিতন এর জতেল আাঁকািাাঁকা প্রহিশ পহিরও 
িণমনা তদহয়হেন। 
 
তমশরীয়রা এই স্থাপনাতের নাম তদহয়হে, হ্রহদ “প্রহিশ পহির মতন্দর”। তিকরা িাহদর 
ভাষায় এর নাম তদহয়তেল “লযাতিতরহোস”, যার ইংহরতজ রূপান্তর “লযাতিতরে” 
(হগালকধাাঁধা)। আজকাল এই শব্দতে িযিহার করা হয় রয রকাহনা আাঁকািাাঁকা পি 
রিাোহি। 
 
তমশরীয় রগালকধাাঁধার আকৃতি, এর সুেিুর তনমমাণ-কুশলিা, রশ্বিপাির, ঋি অলংকরণ 
অিাক করার মহিা, িহি দুুঃহের কিা আমাহদর যুহগর প্রশংসা অজমহনর জনয িা 
িিমমান কাল অিতধ তেহক িাহকতন। িৎসহত্ত্বও িলা যায় মধয সাম্রাহজযর স্থপতিহদর এি 
সি উদ্ভািনী কুশলিা েুি একো কাহজ লাহগতন। এর রভিহরর কিরগুতল মহা ধুরন্ধর 
কির লুহেরাহদর কাহে হার রমহনতেল। 
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তনতিি কহর িলা যায়, মধয রাজিংহশর তমশরীয় রগালকধাাঁধার কিা েুি কম রলাকই 
জানহি রপহরতেল, অহনহকই শুধু তিক পুরাহণর মাধযহমই এসি কিা রজহনতেল। এই 
রগালকধাাঁধার প্রহয়াগ রদো যায় ক্রীে িীহপর রাজধানী “নহসাহস” (নীল উপিযকা রিহক 
যার অিস্থান প্রায় োরশ মাইল উত্তহর)। এহি কল্পকিা রহয়হে, এোহন িাস করি এক 
“তমহনািাউর,” ( যাাঁহড়র মািাওয়ালা তদিয) যাহক িধ কহরতেল এহিনীয় িীর 
“তিতসউস”। 
 
ক্রীে সম্বহন্ধ িীক রলাকগািা আতিষ্কার হহয়তেল তিংশ শিাব্দীর শুরুর তদহক, যার 
সতিযকাহরর তভতত্ত তেল। এই িীহপও তেল এক প্রােীন সভযিা, যা তমশহরর োইহি কম 
প্রােীন তেলনা, আর প্রােীন রাজিংহশর পুহরাো সময় ধহরই এই দুই রদহশর মাহে 
িাতণতজযক রযাগাহযাগ তেল (তমশরীয়রা সমুর্দ্োরী জাতি না হহলও ক্রীতেয়রা িা তেল, 
প্রকৃিপহি ক্রীতেয়রাই ইতিহাহসর প্রিম রনৌসাম্রাজয প্রতিষ্ঠা কহরতেল)। 
 
তমশহরর মধয রাজিংহশর আমহলই ক্রীহের প্রাসাদগুতল তিসৃ্ততি লাভ করহি িাহক। 
হয়হিা এগুতল তমশরীয় রগালকধাাঁধার কাতহনীর িারা িযাপকভাহি প্রভাতিি হহয়তেল, 
এমনতক রসগুতলর তকেু অনুকৃতিও এর মহধয েুহক িাকহি পাহর। এমনতক তিক পুরাহণও 
এর অনুপ্রহিশ র্হে িাকহি পাহর। োঁড়হক উিমরিার প্রিীকরূহপ িহণ করার মহধযই 
রহয়হে তমহনািাউহরর কল্পনা অহনক ধহমমর মহধযই তক্রেীয় প্রভাি লি করা যায়। 
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িাদশ রাজিংশও িীিীয় উৎহসর কিা অস্বীকার কহরতন। দতিহণর শহরগুতল তনতমমি 
হহয়তেল এিং রসগুতল রসৌন্দযমমতেি করা হহয়তেল এিং অহনক মতন্দর ও স্থাপনা তনমমাণ 
করা হহয়তেল, যতদও পরিিমী িীিীয় িংহশর িারা রসগুতল েিমাকার করা হহয়তেল। 
 
িহি িৃিীয় আহমহনমহাহের মৃিুযর পর তকেু একো র্হেতেল। হয়হিা রকাহনা একজন 
দুিমল রাজা তসংহাসহন আহরাহণ কহরতেল, আর রসই সুহযাহগ অমািযরা কলহহ তলপ্ত হহয় 
পহড়তেল। হয়হিা রগালকধাাঁধা তনমমাহণ অহনক শতক্তিয় হহয়তেল, রযমনো র্হেতেল িহু 
শিাব্দী পূহিম তপরাতম  তনমমাহণর কারহণ। 
 
কারণ যা-ই িাক না রকন, মহান সশ্রহের মৃিুযর কহয়ক িেহরর মহধযই মধয রাজিংহশর 
সমৃতির অিসান র্েল। এো তেহকতেল মাত্র আড়াই শিাব্দীিযাপী, প্রােীন সাম্রাহজযর 
অতস্তত্বকাহলর অহধমক মাত্র। 
 
আিারও সাম্রাজয রভহি েুকহরা েুকহরা হহয় রগল, েতেি রাজযগুতল অতভজািহদর িারা 
শাতসি হহি িাহক। আিারও োয়া সম্রােরা তসংহাসহনর দাতি তনহয় হাতজর। মাহনহিা 
দুতে রাজিংহশর কিা উহেে কহরহেন, িাদশ ও এহয়াদশ িংশ যারা একই সমহয় 
রাজত্ব করহিন, যারা রকউই সাম্রাহজযর সতিযকাহরর দাতিদার তেহলন না। িাস্ততিকপহি 
রমহনহসর সুকৃতি আিারও ধহস পড়ল, আর দুই তমশর আলাদা হহয় রগল ত্রহয়াদশ 
রাজিংশ তিতিসহক রকে কহর আপার ঈতজহে রাজত্ব করি, আর েিুদমশ রাজিংশ 
রলায়ার ঈতজহে িার শাসনকাজ োলাি িিীহপর তেক রকেস্থহলর এক শহর 
“রজাইসহক” রকে কহর। 
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আিার এক শিাব্দী ধহর েলল তিশৃিলা আর এল এক অন্ধকার যুগ। এিার অিশয 
তিিদমান রাজিংশগুতল এককভাহি যুি কহর এর রিহক রিতরহয় আসার রকাহনা সুহযাগ 
রপল না, িারা রকউই সমি জাতিহক ঐকযিি করহি সমিম তেল না। িার িদহল এমন 
তকেু র্েল, সভযিার সূত্রপাহির পহর তমশহরর ইতিহাহস ইতিপূহিম রযমনো আর 
কেহনাই র্হেতন। তিহদতশ এক আিাসন র্েল যারা তমশহরর দুিমলিার সুহযাগ রনয়ার 
জনয প্রস্তুি হহয় তেল। 
 
তমশরিাসীগণ, যাহদর রহয়তেল রদড় হাজার িেহরর প্রােীন সভযিার ইতিহাস, যারা 
এমন একো রদহশর অতধিাসী রযোহন রহয়হে রদড় হাজার িেহরর প্রােীন তপরাতম , 
যারা অহনযর সাহি িাতণজয করি শুধু কাাঁোমাল আহরহণর জনয কাহের িক্তা, মশলা, 
ধািুর িাল। রযোহন তমশরীয় তসনযরা অতভযান পতরোলনা কহরতেল এিং িাহদর 
আতধপিয প্রতিষ্ঠা করহি রপহরতেল, রযমন নুতিয়া এিং তসতরয়া, রসসি রদহশর রলাক 
অহনক কম সম্পদশালী এিং প্রযুতক্তগি তদক তদহয় স্বহল্পান্নি। িারা তনহজহদরহক তনহয় 
অহংকার করি রযমনো করি রাতন তভহটাতরয়ার আমহল ইংহরজরা তনহজহদরহক তনহয় 
অিিা এেন রযমনো কহর িাহক যুক্তরােহক তনহয়। 
 
িাহহল এমনো কী কহর র্েল রয সামানয তকেু তিহদতশ িাতহনীর আক্রমহণ সমি তমশর 
ধহস পড়ল- এমনতক তিভক্ত তমশরও, আর এো দেল কহর তনল রকাহনা রকম প্রতিহরাধ 
োড়াই? 
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তহক্সস 
 
পরিিমী তমশরীয় ইতিহাসতিদগণ তমশর ইতিহাহসর এই অধযায়তে তনহয় লিাহিাধ কহরন, 
আর িাহদর ইতিহাসিে রিহক এই পিমতে মুহে রফলার সিমাত্মক রেিা কহরন, আর 
আমাহদর দুুঃহের তিষয় হহলা এই পিমতে সম্বহন্ধ িা কারা এই আিাসক তেল িাহদর 
সম্বহন্ধ তকেুই জাতন না। এমনতক তিজয়ী আক্রামকহদর নামও েুি কমই জানহি পাতর। 
 
তিস্টীয় প্রিম শিাব্দীহি ইহুতদ ঐতিহাতসক রযাহসফাস রমহনহিহক উিৃি কহর 
তলহেতেহলন আিাসকহদর িলা হহিা তহক্সস আর এর অিম করা হয় “রমষপালক রাজা।” 
এহি রিাো যায় িারা তেল যাযাির, যাহদর জীতিকা তেল রমষোরণ, রযো সভয 
তমশরীয়রা িহু পূহিমই িযাগ কহর কৃতষতনভমর সভযিায় প্রহিশ কহরহে, আর রযোহক িারা 
িিমরিা মহন করি। 
 
হয়হিা িযাপারো রসরকমই, িহি িিমমাহন এোহক িুৎপতত্তজাি মহন করা হয় না। 
িৎপতরিহিম তিশ্বাস করা হয় শব্দতের উৎপতত্ত হহয়হে তমশরীয় শব্দ “তহক শাস” রিহক 
যার অিম উজান রদহশর শাসক অিিা রকিল “তিহদতশ শাসক।” 
 
িাোড়া এো তনতিি রয তহক্সসরা উত্তর-পূিম তদক রিহক তসনাই উপিীপ পার হহয় িনযার 
রিহগ রধহয় এহসহে এিং িারা তেল এতশয়ান আর িাহদর কাহে তেল উন্নি সামতরক 
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উপকরণ। ইতিপূহিম তমশরীয়রা এতশয়ার েুি অল্পদূর পযমন্তই প্রহিশ করহি রপহরতেল, 
আর এেন এশীয়রা িার রযাগয প্রিুযত্তর তদহচ্ছ। 
 
১৭২০ তিস্টপূিমাব্দ পযমন্ত ইউহিতিস িাইতিস এলাকার রলাকজন, যারা তেল এতশয়ার 
জাতিসমূহহর মহধয সামতরক শতক্তহি সিহেহয় অিগামী, এিতদন পযমন্ত িারা তমশহর 
আর্াি হানার রেিা কহরতন। িাতণতজযক এিং সাংসৃ্কতিক আদানপ্রদান তেল তেকই, িহি 
রকাহনা সামতরক সংর্াি তেল না। রয নয়শ মাইহলর দূরত্ব দুতে নদী সভযিাহক পৃিক 
কহর ররহেতেল িাহদর প্রােীন ইতিহাহস কাযমকর অন্তরক তহসাহি কাজ কহরতেল। 
 
তমশহরর প্রাগগতিহাতসক যুহগ এিং প্রােীন রাজিংহশর প্রিম শিাব্দীহি ইউহিতিস 
িাইতিহসর নগরগুতল তিতচ্ছন্নই রিহক যায়। িারা এহক অপহরর সাহি অতিরাম সংিাম 
কহর েহল, তনহজহদর নগহরর োরপাহশ সুরিা প্রােীর তনমমাণ কহর, িারপর নগরদুগম 
অিহরাধ এিং রসগুতল রভহি রফলার রকৌশল আয়ত্ত কহর। িারা তনহজহদর মহধয কলহহ 
এি িযস্ত িাকি রয িাইহরর রকাহনা অতভযাহনর কিা ভািহিও পাহরতন। 
 
তিস্টপূিম ২৪০০ অহব্দ আগাহদ নগহরর সাগমন নাহম এক শাসক সমি এলাকাতের উপর 
কিৃমত্ব প্রতিষ্ঠা কহরন এিং এক তিশাল সাম্রাজয প্রতিষ্ঠা কহরন যার সীমানা তসতরয়া এিং 
ভূমধযসাগর পযমন্ত তিস্তার লাভ কহরতেল। একই সাহি তমশর হহয় উহেতেল শতক্তশালী 
আর পঞ্চম রাজিংশ শাতন্তহি রাজত্ব কহরতেল। সাগমন িা িার উত্তরসূতর রকউই িাহদর 
সংকেময় রযাগাহযাগ লাইন সম্প্রসাতরি করহি সাহস কহরতন রযোন রিহক িারা নীল 
তিহধৌি ভূতমহি আক্রমণ োলাহি পাহর। 
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দুই শিাব্দীরও কম সমহয়র মহধয সাগমহনর সাম্রাহজয অিিয় শুরু হয় আর রশষ পযমন্ত 
তনতিহ্ন হহয় যায় আর প্রােীন তমশর সাম্রাজযও তিশৃিলার মহধয পহড় েে তিেে হহয় 
যায়। ইউহিতিস িাইতিস এলাকা পতরণি হয় তিিদমান ভূেহে আর িারা রমাহেই 
রকাহনা দুুঃসাহতসক পদহিপ িহহণ প্রস্তুি তেল না। 
 
তেক রসই সমহয় যেন তমশহর মধয সাম্রাজয িমিা পাকাাঁহপাক্ত করতেল, িেন 
এযাহমারাইেস্ নাহম এক যাযাির রগাষ্ঠী ইউহিতিস িাইতিস অঞ্চহল তনহজহদরহক 
প্রতিতষ্ঠি করতেল। িারা ইউহিতিস নদীর িীহর এক িুর্দ্ শহর “িাি-ইলুহক” (িেনও 
গুরুত্বহীন) িাহদর রাজধানী িানাল। িাি-ইলু শহব্দর অিম রদিিার প্রহিশিার। তিকহদর 
কাহে শহরতের নাম হহয় দাাঁড়ায় রিতিলন, আর এই নাহমই আমাহদর কাহে এো সমতধক 
পতরতেি। এযাহমরাইেসহদর অধীহন রিতিলন এক মহান নগহর পতরণি হয় আর পরিিমী 
রদড় হাজার িের ধহর এর মহত্ত্ব তেহক িাহক। িাই প্রােীন ইতিহাস পযমাহলােনা করহি 
রগহল ইউহিতিস িাইতিস এলাকা সেরাের এই নাহমই উহেে রদো যায়। 
 
আনুমাতনক ১৮০০ তিস্টপূিমাহব্দ রিতিলহনর রাজা হামুরাতি এক সাম্রাহজযর উপর শাসন 
কাহয়ম কহরতেহলন আয়িহন যা প্রায় সাগহনর রাহজযর সমান তেল। ইতিমহধয যতদও 
তমশহর মধয রাজিংশ িমিার তশেহর অিস্থান করতেল আর এশীয়রা শতক্তধর হহলও 
তমশহরর সাহি িমিার িহন্দ্ব অিিীণম হয়তন এমনতক তসতরয়ায় তমশরীয়হদর শাো 
প্রশাোহিও অনুপ্রহিহশর রেিা কহরতন। 
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তমশর ও এতশয়ায় িমিার উত্থান পিহনর মহধয একো ভারসাময সিমদাই তিরাজমান 
তেল, আর এতদক তদহয় িলা যায় তমশর তেল অতধক ভাগযিান যতদও রসই রসৌভাহগযর 
সময়কাল দ্রুি ফুতরহয় আসতেল। এতশয়ার িুলনামূলকভাহি রয তিস্তীণম এলাকায় সংর্ষম 
েহল আসতেল, রসোহন একো গুরুত্বপূণম সমর উপকরহণর উদ্ভি র্হে- অশ্ব এিং রি। 
এতশয়া এিং ইউহরাহপর তিস্তীণম িৃণভূতম অঞ্চল যা রিতিলহনর সভযিাহকহের উত্তহর 
প্রসাতরি, িারই রকাহনা এক জায়গায় রর্াড়াহক রপাষ মানাহনা হহয়তেল। 
 
যাযািহররা সাধারণি উত্তর রিহক দতিহণ েুহে আহস, িহি সি সময় িাহদর যুি কহর 
িাতড়হয় রদওয়ার একো সুহযাগ িাহক। যাযািরহদর একো সুতিধা হহলা িারা েমক সৃতি 
করহি পাহর এিং িারা যুি করহি অভযস্ত। সাধারণি নগরিাসীরা যুহির প্রতি 
িীিসৃ্পহ িাহক, িহি িাহদর িাহক সংগতেি সামতরক িাতহনী এিং নগরকার। তনহজহদর 
সুরিার িযিস্থা িাহদর িাহক। এযাহমারাইেসরা রিতিলহন প্রহিশ কহর তনহজহদর জনয 
রোে রোে শহর প্রতিষ্ঠা কহর, আর শুধু িেনই িড় িড় নগহরর তদহক হাি িাতড়হয়তেল 
যেন রিতিলনীয় সভযিার সাহি িারা তনহজহদর োপ োওয়াহি রপহরতেল। 
 
িহি হামুরাতি যুহগর অিসাহন যাযািহররা িাহদর নিুন হাতিয়ার তনহয় উত্তর রিহক 
দতিহণ রনহম এল। প্রতিতে রর্াড়া দুই োকার রি রেহন তসনযহদর পতরিহহণর কাজ 
কহরতেল। প্রতিতে রহি তেল দুজন কহর আহরাহী, একজন রি পতরোলনা করি আর 
অনযজন িশমা িা িীর-ধনুক তনহয় যুি করি। িাহদর অস্ত্রগুতল তেল দীর্মির, দৃঢ় এিং 
অহনক দূহর তনহিপ করার উপহযাগী, আর এসি অস্ত্র ধীরগামী পদাতিকহদর োইহি 
অহনক রিতশ কাযমকর তেল। 
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েুেন্ত রমহর্র মহিা তিদুযৎগতি অশ্বাহরাহী িাতহনীর সাহি এসি ধীরগতি পদাতিক 
িাতহনীর মুহোমুতে হওয়ার রকাহনা অতভজ্ঞিাই তেলনা। উন্মত্ত অহশ্বর েুহরর িজ্রতনহর্মাষ 
শব্দ আর র্াহড়র রকশহরর োাঁকাতন িাহদর কাহে তেল এক ভয়ািহ দৃশয। এসি 
দ্রুিগামী জম্ভর রমাকাতিলা রমাহেই সহজ তেলনা। িেন িাহদর েুহে পালাহনা োড়া 
রকাহনা গিযন্তর তেলনা আর িেন অশ্বাহরাহী িাতহনীর পহি িাহদর রর্রাও কহর েত্রভি 
কহর রদওয়া রমাহেই কতেন তেলনা। 
 
হামুরাতির আমহল অশ্বাহরাহী যাযািররা রযোহনই অিসর হহয়হে রসোহনই জয় তেতনহয় 
তনহয়হে, যতদ না শত্রুপি দ্রুি অশ্বাহরাহহণর সাহি তনহজহদর োপ োইহয় তনহি রপহরহে 
িা প্রাকারহিতিি নগহরর মহধয আশ্রয় তনহি রপহরহে। 
 
রিতিলহনর নগরসমূহ তকেু সমহয়র জনয িাহদর রেতকহয় রােহি রপহরতেল, িহি একতে 
জাতিহগাষ্ঠী, রিতিলনীয়হদর কাহে যারা পতরতেি তেল “কাশতশ” আর তিকহদর কাহে 
কযাসাইে” নাহম, িারা ক্রমাগি এতগহয় আসহি িাহক। ১৬০০ তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ িারা 
রিতিলতনয়ায় এক সাম্রাজয প্রতিষ্ঠা করহি রপহরতেল যা প্রায় সাহড় োর শিাব্দীিযাপী 
তেহকতেল। 
 
রিতিলনীয় নগরসমূহ যিতদন উত্তহরর যাযািরহদর রেতকহয় রােহি রপহরতেল, পতিহমর 
তসরীয় নগরসমূহ িিতদন িাহদর রেতকহয় রােহি পাহরতন। যাযািহররা তসতরয়া দেল 
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কহর রনয়। তকেু তকেু রকনানীয় শহর িাহদর দেহল েহল যায় আর তকেু তমত্ররূহপ 
িাহদর সাহি রযাগ রদয়। 
 
যাযাির ও রকনানীয়হদর একো সতম্মতলি িাতহনী তমশহরর উপর হামহল পহড়। িারা 
রকাহনা ঐকযিি জাতি িা রগাতষ্ঠ তেলনা, আর িারা তনহজহদরহক তহক্সসও িলি না। 
তমশরীয়রাই এই নামো িাহদর তদহয়তেল, আর রকাহনা একক নামই রকাহনা একক জাতি 
তনহদমশ কহর না। 
 
িাোড়া তহক্সসহদর রকাহনা অিসরমান সাম্রাহজযর অিভাগও িলা েহল না, িরং িারা 
তেল তিশৃিল হামলাকারী দসুযদল। িহি িাহদর আয়হত্ত তেল অশ্ব আর রি এিং িীর 
ধনুক, রযগুতল রয রকাহনা তমশরীয় অহস্ত্রর োইহি উন্নিির। 
 
তমশরীয়হদর রর্াড়া তেল না। পতরিহহণর জনয িাহদর তেল ধীরগামী গাধা। িাহদর রি 
তেল না। হয়হিা রকাহনা সিম রাজা শত্রুর হাতিয়ার সহহজই আয়ত্ত কহর তনহি পারি, 
িহি এসময় তমশর তনহজহদর মহধযই িহুধা তিভক্ত তেল। তমশহরর ভাহগয েলহে 
অিিহয়র পালা। 
 
অশ্বাহরাহীরা তিদুযিতিহি প্রহিশ করল। তমশরীয় পদাতিকরা েুহে পালাল। ১৭২০ 
তিস্টপূিমাহব্দ রকাহনা যুি োড়াই পিন র্েল তমশহরর মহান সম্রাে িৃিীয় 
আহমহনমহাহের মৃিুযর আতশ িেহররও কম সমহয়র মহধয। িহি সমি তমশহরর পিন 
র্েল না। তহক্সস িাতহনী রিমন িড়সড় তেল না। আর িারা সমি নীল অিিাতহকায় 
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েতড়হয় পড়ার সাহস পায় নাই, িরং িারা সুদূর দতিহণর নীল উপিযকাহক তনরুর্দ্হি 
রেহড় রদওয়াোহকই িুতিমাহনর কাজ রভহিতেল। রলায়ার ঈতজহের সাহি তসতরয়াহক 
অন্তভুমক্ত কহর িারা একো সাম্রহজযর উপরই িাহদর িমিা সীমািি ররহেতেল। 
 
নীল অিিাতহকার দতিণপ্রাহন্ত আভাতরস নগহর িারা িাহদর রাজধানী প্রতিষ্ঠা কহরতেল। 
িাহদর রাজহত্বর একপ্রান্ত নীল অিিাতহকা আর অনযপ্রান্ত তসতরয়া। তহক্সস িংহশর দুতে 
ধারা তমশহরর উপর রাজত্ব কহরতেল। মাহনহিা িাহদর উহেে কহরতেহলন পঞ্চদশ ও 
রষাড়শ রাজিংশরূহপ (এো মহন রাোর মহিা রয তিহদতশ শাসকহদরও রাজিংশরূহপ 
তেতহ্নি করা হহিা)। প্রকৃিপহি এসি রাজিংশ সম্বহন্ধ েুি রিতশ তকেু জানা যায় না। 
কারণ পরিিমী তমশরীয়গণ িাহদর রিহক মুে রু্তরহয় তনহি এিং িাহদর রলোয় ওহদর 
কিা রিতশ না তলেহিই পেন্দ করহিন। িাহদর তলতপহি যতদ ওহদর কিা তকেু তলেহিই 
হহিা িহি িা তেল েরম তিহিষপূণম। 
 
কাহজই এই ধারণা িিমূল হহয়তেল রয তহক্সসরা সাংর্াতিক তনষু্ঠর ও েরম অিযাোরী 
এিং িারা তমশহর তনদময়ভাহি ধ্বংসযজ্ঞ োতলহয়তেল। িহি কিাো সিয িহল মহন হয় 
না। িারা রমাোমুতে ভর্দ্ভাহিই রদশ শাসন কহরতেল। 
 
রয তিষয়তে তমশরীয়হদর রেতপহয় িুহলতেল িা হহলা তহক্সসরা এশীয় রীতিনীতি রমহন 
েলি আর িারা তমশরীয় রদিিাহদর তদহক রমাহেই দৃতি তদি না। তমশরীয়রা হাজার 
িের ধহর রয সি রীতিনীতি সুন্দর জীিনযাপহনর জনয অপতরহাযম িহল পালন কহর 
এহসহে, আর যারা তিহদতশহদর সম্বহন্ধ প্রায় তকেুই জানি না, িারা এো তকেুহিই মািায় 
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রোকাহি পারতেল না রয অনয মানুষহদরও তভন্ন জীিনধারা িাকহি পাহর, রযো িাহদর 
কাহে সতেক মহন হহি পাহর, রযমনো তমশরীয়হদর কাহে িাহদর তনহজরো। তমশরীয়হদর 
কাহে তহক্সসরা তেল সমূ্পণম ধমমহর্দ্াহী এক জনহগাষ্ঠী, এিং িাহদর কেহনাই িমা করা 
রযহি পাহরনা। 
 
সতিয িলহি তক, তিিীয় তহক্সস রাজিংহশর রষালিম শাসক পুহরাপুতর তমশরীয় হহয় 
উহেতেহলন, িহি রসো তমশরীয়হদর সন্তুি করার মহিা যহিি না হহলও এশীয়হদর িুব্ধ 
করার মহিা যহিি তেল। এো তহক্সস শাসহনর একো িড় দুিমলিা তেল। 
 
এমনো হহি পাহর রয তহক্সসহদর শাসনামহল তিপুলসংেযক এশীয় অতভিাসী তমশহর 
প্রহিশ কহরতেল, তিহশষ কহর দতিণ তসতরয়া (হকনান) রিহক। স্থানীয় তমশরীয় 
শাসনামহল এসি অতভিাসীহদর সহন্দহহর রোহে রদো হহিা, আর িাহদর তমশহর প্রহিশ 
তনরুৎসাতহি করা হহিা। অপরপহি তহক্সস রাজারা এশীয় অনুপ্রহিশ উৎসাতহি করি, 
যারা স্থানীয় অতধিাসীহদর োহপ রাোর িযাপাহর রাজাহদর সহায়ক িহল মহন করি। 
 
হয়হিা িাইহিহলর ইউসুফ ও িার ভাইহদর গল্প তমশর ইতিহাহসর এই সমহয়র 
প্রতিফলন। তনিয় তমশহরর সহৃদয় রাজা তযতন ইউসুফহক িার প্রধানমন্ত্রী িাতনহয়তেহলন 
এিং ইয়াকুি ও িার সিী ইহুতদহদর জনয রগাহশহন (িিীহপ, আভাতরহসর পূহিম) একো 
জায়গা তনতদমি কহর তদহয়তেহলন, যাহি িারা স্থানীয় তমশরীয়হদর সাহি তমহশ রযহি না 
পাহর। ঐ রাজা রয একজন তহক্সস তেহলন িাহি রকাহনা সহন্দহ নাই। 
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প্রকৃিপহি, ঐতিহাতসক রযাহসফাস, তযতন ইহুতদ জাতির মহত্ত্ব প্রতিপাদহন উিীি তেহলন, 
িাহদর একো তিজয়ী ইতিহাস রদওয়ার জনয এই তিশ্বাস রপাষণ করহিন রয তহক্সসরা 
তেল ইহুতদ আর তেক এই সময়োহিই িারা তমশর জয় কহরতেল, যতদও িযাপারো 
রমাহেও রসরকম তেলনা। 
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পনুোয় মিমিস 
 
একতদহক উত্তহর যেন তহক্সসরা রাজত্ব করহে, তিতিহস িেন মধয সাম্রাহজযর রগৌরিগািা 
িুহক ধারণ কহর আহমহনর পুহরাতহিরা রাজয োলাহচ্ছ। িারা ক্রমান্বহয় িমিা 
সুসংগতেি কহরতেল, আর এো সহজ হহয়তেল, সাংর্তষমক অিস্থা সৃতির জনয রকাহনা 
িৃহৎ শতক্তর অতস্তত্ব তেলনা- অন্তিপহি আপার তমশহর- আর িারা িড় তকেু করার 
পতরকল্পনা করতেল। 
 
তহক্সসহদর আগমহনর প্রায় সত্তর িের পর ১৬৪৫ তিস্টপূিমাহব্দ তিিীয় শাসকরা 
তনহজহদরহক রাজা িহল রর্াষণা কহর আর সিিকারহণই িারা তনহজহদরহক সমি 
তমশহরর সতিযকাহরর রাজা মহন করহি িাহক। এভাহিই এক নূিন রাজিংহশর সূেনা 
র্হে রমহনহিা যার নাম রদন সপ্তদশ রাজিংশ। 
 
প্রিমতদহক তিিীয় রাজাহদর অিস্থা রিমন আকষমণীয় রিাধ হয়তন। উত্তরাঞ্চল মূলি 
হামলাকারীহদর দেহলই রহয় যায়। নুিীয়হদর দুগম পুতড়হয় ধ্বংস কহর রদয়া হয়। িাহদর 
অতধকাহর রযেুকু রহয় যায় িা মূলি িাহদর তনজ নগর আর উত্তর দতিহণ একশ মাইল 
দীর্ম নীলনহদর সংকীণম উপিযকা। আর এেুকুও তনহজহদর অতধকাহর রােহি িাহদর 
অহনক র্াম েরাহি হয়। 
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দুতে তিষয় িাহদর অনুকূহল কাজ কহরতেল। যতদ একতে যুিিাজ জাতি কহোরভাহি 
সরল জীিনযাপহন অভযস্ত হয় আর িারা যতদ রকাহনা সভয রদশ জয় কহর িা দেহল 
রনয়, িাহহল অতি শীঘ্রই িারা তিলাসী এিং আহয়তশ জীিহন আসক্ত হহয় পহড়, আর 
অতি শীঘ্রই কিকর সামতরক জীিহনর প্রতি িীিশ্রি হহয় পহড়। 
 
িারা যুিতপ্রয় িাহক না (ঐতিহাতসকরা যুহির প্রতি এই অনীহাহক প্রায়ই অিিহয়র 
লিণ িহল ধারণা কহরন, িহি যুহির প্রতি এই তিিৃষ্ণাহক একতে অসভয জাতির 
সভযিার তদহক পদহিপ িহলও মহন করা রযহি পাহর)। 
 
রস যা-ই রহাক না রকন, তহক্সসরা স্থায়ীভাহি িসিাস কহর নমনীয় হহি শুরু কহর। 
শাসকরা, তিহশষ কহর রনিৃস্থানীয় িযতক্তরা আেরণ এিং ভািভতিহি তমশরীয় হহয় পহড় 
আর রস কারহণই আর আহগর মহিা যুিতনপুণ িাকহি পাহর না। 
 
তিিীয়ি, রগাপন অস্ত্রতে যুহি িযিহৃি হহয় যাওয়ার পহর আর রগাপন িাহক না। দতিণ 
তমশরীয়রা ইতিমহধয অশ্ব ও রহির িযিহার রপ্ত কহর রনয়, আর তহক্সসহদর সাহি সমাহন 
সমাহন লড়াই করহি সিম হয়। 
 
সপ্তদশ রাজিংহশর রাজারা তহক্সসহদর সাহি যুি কহর সামহনর তদহক এতগহয় যায়। 
িারা িাহদর িমিা উত্তর তদহক সম্প্রসাতরি কহর আর আক্রমণকারীহদর এলাকা ধীহর 
ধীহর সঙু্কতেি হহি িাহক। তহক্সসহদর রশষ রাজা কাহমাহসর রাজহত্বর রশষতদহক িাহদর 
রাহজযর সীমা রাজধানীর মহধযই আিি হহয় পহড়। 
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কাহমাস িা সামতিকভাহি তহক্সস, কাউহকই আর রশষ তিজয় রদোর অহপিায় িাকহি 
হয়তন। কী র্হেতেল রসো জানা যায়তন। অনুমান করা রযহি পাহর কাহমাহসর মৃিুযর পর 
িার রকাহনা সন্তান জীতিি তেল না। সম্ভিি িার দূর সম্পহকমর রকাহনা ভাই িমিা 
িহণ কহরতেল। রসো হহয় িাকহল িাহক রকাহনা মহিই নূিন রাজিংহশর সূেনা িহল 
িহণ করা যায় না। আমরা তেক জাতননা মাহনহিা রাজিংশ তনণমহয়র জনয রকান মানদে 
িযিহার কহরতেহলন। হয়হিা মাহনহিা রভহিতেহলন তহক্সসহদর তিিাড়হনর পর একো 
নূিন রাজিংহশর প্রতিষ্ঠা অপতরহাযম তেল, রসোহন িীণ পাতরিাতরক সম্পকম িড় িাধা 
তেল না। 
 
অিাদশ রাজিংশ (সপ্তদশ রাজিংহশর মহিাই) তমশহরর ইতিহাহস রিমন মহত্ত্ব অজমন 
করহি পাহরতন। ১৫৭০ তিস্টপূিমাহব্দ িমিায় অতধতষ্ঠি হয় যার প্রিম প্রতিতনতধত্ব কহরন 
আহহমাহস এিং তিতন িার পূিমসূতরর সম্ভিি ভাই, এিং আহমাহসর আর কাজ সমাপ্ত 
কহরন। 
 
িিীহপর এক েূড়ান্ত যুহি তিতন তহক্সসহদর রশষ রাজা িৃিীয় এযাহপাতফসহক সমূ্পণমরূহপ 
পরাতজি কহর তমশহরর িাইহর িাতড়হয় রদন। এমনতক তিতন তহক্সসহদর পযাহলস্টাইন 
পযমন্ত িাতড়হয় তনহয় যান এিং রসোহন আরও একিার িাহদর পরাতজি কহরন। 
 
এভাহিই তহক্সসরা হোৎ কহরই ইতিহাহসর পািায় েুহক প্রায় রদড় শিাব্দীিযাপী এক 
সমৃি সাম্রাজয শাসন কহর হোৎ কহরই আিার রহসযজনকভাহি তনুঃশহব্দ ইতিহাহসর 
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পািা রিহক মুহে যায়। তসতরয়া এিং আহশপাহশর অঞ্চহলর রসতমতেক রগাহত্রর রলাকহদর 
সাহি তহক্সসহদর আলগা হহলও এক ধরহনর সম্পকম তেল, আর এেন িারা রসই 
এলাকাহিই তফহর রগল। িহি তহক্সসরূহপ িাহদর আর রকাহনা পতরেয় রইল না, আর 
তিতভন্ন রসতমতেক রগাত্র রযমন রকনানীয়, তফতনসীয়, এযাহমারীয় পতরেহয় ভূমধযসাগহরর 
পূিম িীহর দীর্মতদন তমশরীয়হদর সাহি যুি কহরতেল। 
 
তহক্সসহদর সাহি রমাকাহিলা রশষ করার পর আহহমাস উত্তহর নুতিয়া পযমন্ত তমশরীয় 
িমিা পুনুঃপ্রতিতষ্ঠি করার কাহজ মহনাতনহিশ কহরন এিং প্রভািশালীহদর উপর কিৃমত্ব 
প্রতিষ্ঠা কহরন। তহক্সস উপােযান রিহক তমশরীয়রা অন্তি একতে মূলযিান তশিা লাভ 
কহরতেল, আর উিি অতভজািরা তসংহাসহনর প্রতি আনুগিয প্রকাহশ িাধয হহয়তেল। 
এভাহিই তমশরীয় পতরতস্থতি মহান েিুিম রাজিংহশর আিহহ প্রিযািিমন কহরতেল। 
আহহমাহসর শাসনকাল এভাহিই প্রায় দুই শিাব্দীিযাপী অতস্থরিার পহর িমিা সংহি 
করহি রপহরতেল। িাই পরিিমী তমশরীয় ইতিহাসহক িলা হয় নূিন সাম্রাজয। 
 
সহন্দহ নাই তহক্সসহদর আমহল রযসি এশীয় জাতি তমশহর প্রহিশ কহরতেল, প্রকৃি 
তমশরীয়রা িমিায় পুনরািিমহনর পহরও িাহদর রকউ রকউ রহয় যায় আর িারা 
স্বাভাতিকভাহিই “পঞ্চমিাতহনী” তহহসহি কাজ কহরতেল। িাই তনরাপত্তার কারহণ 
এশীয়হদর সকল প্রকার অতধকার রিহক তনিৃত্ত কহর রাো হহয়তেল। এই ক্রীিদাসত্ব 
রিহক মুতক্তলাহভক্স জনযই ইহুতদরা ফারাওহদর তিরুহি তিহর্দ্াহ রর্াষণা কহরতেল। 
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িহি অন্তি একো তিষহয় প্রােীন ও মধয সাম্রাজয রিহক নিুন সাম্রাহজযর পািমকয 
পতরলতিি হয়, আর িা হহলা তমশরীয়রা জীিহনর সিয উপলতব্ধ করহি রপহরতেল। 
িারা িুেহি তশহেতেল, পৃতিিীহি িারাই একমাত্র জাতি নয়। তমশহরর োরতদহক রয সি 
জাতি িাহদর রিিন কহর আহে িারা সিাই তনকৃি প্রাণী নয়। িাহদর োরপাহশ আরও 
অহনক যুিিাজ জাতি রহয়হে যারা িাহদর ধ্বংস কহর তদহি পাহর আর তমশরহক 
গুাঁতড়হয় রদয়ার আহগই িাহদর গুাঁতড়হয় তদহি হহি। 
 
তমশরীয় িাতহনীহি এিার যুক্ত হহলা রি, যার ঐতিহয রহয়হে শতক্তশালী শত্রুর তিরুহি 
তিজয় লাহভর। সম্রােহদর আতিভমাি র্েল যাহদর শতক্তশালী তসনযিাতহনী পতরোলনার 
মাধযহম তমশহরর িাইহর তিজয়লাহভর অতভজ্ঞিা হহয়তেল। রাজা এেন শুধু পুহরাতহি 
আর ঈশ্বর নন, তিতন এেন একজন মহাশতক্তধর রসনাপতিও িহে। এভাহিই রাজা িার 
প্রজাহদর কাহে আরও মহৎ হহয় উেল। ঈশ্বররূহপ জনগহণর কাহে িার ভািমূতিম তেল 
শান্ত, অপ্রদশমনীয় শসয উৎপাদহনর প্রিীক, িহি রসনাপতিরূহপ তিতন তেহলন উি 
ভয়ংকর মূতিমরূহপ। 
 
নিুন সাম্রাহজয তমশরীয় রাজারা এক নিুন উপাতধ অজমন কহরতেল। ইতিপূহিম তমশহরর 
সাধারণ রলাক রাহের নাম উচ্চারণ কহর িাহক অপতিত্র করা হহয়হে িহল মহন করা 
হহিা। িিমমানকাহল আপতন িলার পতরিহিম রযমন সহম্বাধন করা হয় ইয়র মযাহজতস্ট, 
এমনতক িিমমান গণিাতন্ত্রক আহমতরকাহিও সহম্বাধন করা হয় তমুঃ রপ্রতসহ ি, অিিা 
িলা হয় রহায়াইে হাউস মহন কহর রয- রিমতন তমশরীয়রা সম্রাহের উহেে করহি তগহয় 
িার প্রাসাহদর নামানুসাহর িলি “রপ-ররা” যার িিমমান রূপ ফারাও। 
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আরও স্পি কহর িলহি রগহল িলহি হয়, এই উপাতধো অিাদশ রাজিংহশর পূহিম 
িযিহৃি হয়তন, এো আমাহদর কাহে এহসহে িাইহিহলর কলযাহণ। িাইহিহল রয সি 
কাতহনী তলতপিি আহে রস সি র্েনার সূত্রপাি নিয রাজিংশহক রকে কহর। ওল্ড 
রেস্টাহমহি অগনতিহাতসকভাহি ফারাও কিাো আিাহাহমর সাহি িাদশ এিং রযাহসহফর 
(ইউসুফ) কাহলর কল্পকিা যুক্ত করা হহয়হে নিয রাজিংহশর সাহি। 
 
. 
 
সম্প্রসারণ 
 
প্রিম আমহহাহসর পুত্র ও উত্তরাতধকারী প্রিম আহমনহহাহেপ তসংহা রন আহরাহণ কহরন 
১৫৪৫ তিস্টপূিমাহব্দ (হকাহনা রকাহনা তমশর িত্ত্বতিদ আহমহনাতফস নামো রিতশ পেন্দ 
কহরন, কারণ তমশরীয় নাহমর িযাপাহর মিপািমকয না িাকহলও উচ্চারহণর িযাপাহর 
তকেুো পািমকয রহয় রগহে)। 
 
প্রিম আহমনহহাহেহপর অধীহনই তমশহর এক নিুন ধারার সূত্রপাি র্েল। িার রসনাদল 
নুতিয়ার গভীর পযমন্ত সাম্রাজয তিস্তার র্োল ইতিপূহিম রয সীমা তিসৃ্তি তেল তিন শিাব্দী 
পূহিম িৃিীয় আহমহনমহাহের আমহল। নীল নহদর পতিহম তসনাইহয়রও ওপাহর তেল িার 
সাম্রাহজযর পতরসর। 
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তমশহরর পূিমপ্রাহন্ত তিশাল সাহারা মরুভূতম। িহি এমনতক মধয সাম্রাহজযর আমহলও এো 
আজহকর মহিা িিো শুষ্ক ও জনহীন তেলনা। উপকূলীয় অঞ্চল প্রেুর রলাক রপাষহণর 
উপহযাগী যহিি উিমর তেল। আজ রযোহন শুধু তকেু রোাঁপোড় আর তকেু োগল রভড়া 
োড়া আর তকেুই রদো যায়না, রসকাহল রসোহন তেল পযমাপ্ত আঙুর িাগান, আর 
জলপাইহয়র উদযান। আর মরুদযানগুতলও তেল অসংেয আর সুতিসৃ্তি। 
 
পরিিমী শিাব্দীসমূহহ তিকরা তমশহরর পতিম উপকূহল কহলাতন স্থাপন কহর। স্থানীয় 
অতধিাসীহদর কাে রিহক তিকরা তমশহরর পতিহমর উত্তর আতিকার তিস্তীণম এলাকার 
নাম তদহয়তেল “তলতিয়া”। িাই ইতিহাহস এই এলাকার মরুদযাহন িসিাসরি রলাকরা 
পতরতেি তেল “তলিীয়” নাহম এলাকাো এেনও তলতিয়া নাহমই পতরতেি, (আর ১৯৫১ 
সাহল স্বাধীন তলতিয়া রাহির পতরতেতি লাভ কহর)। তলিীয়রা জাতিগিভাহি তমশরীয়হদর 
সমহগাহত্রর হহলও সংসৃ্কতিগিভাহি তেল অহনক। পিাৎপদ। নীল নহদর পতলিাতহি 
উিমর মাতে তমশরীয়হদর জনয োহদযর তনিয়িা প্রদাহনর কারহণ, তমশরীয়রা প্রেুর সম্পদ 
সঞ্চয় করহি রপহরতেল, যা তমশহর এক উন্নি সভযিার জন্ম তদহয়তেল। প্রাতন্তক 
সম্পহদর অতধকারী হওয়ায় তলিীয়হদর রস সুহযাগ তেলনা, পশুোরী যাযািররা রিতশদূর 
অিসর হহি পাহরতন। 
 
তলিীয়রা মাহে মাহে পূিমতদহক নীল উপিযকার শাতন্তপূণম কৃতষ অঞ্চহল আক্রমণ 
পতরোলনা করাোহক লাভদায়ক মহন করি। েতকি আক্রমহণ হিিুতি কহর তদহি 
পারহল লুহের মাল রিশ ভারীই সংিহ করা রযি আর প্রতিহশাধমূলক আক্রমহণ 
তমশরীয়রা েতড়হয় তেতেহয় িাকা তলিীয়হদর রিমন কািু করহি পারিনা। 
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এসি হামলার সংেযা রিহড় রযি যেন তমশরীয়রা তনহজহদর মহধয িন্দ্ব-সংর্াহি তলপ্ত 
িাকি। কারণ এমন অিস্থায় তমশরীয়হদর জনয সীমাহন্তর উপর নজরদাতর রাো কতেন 
তেল। তহক্সস আমহল যেন তমশহর েলতেল দারুণ তিশৃিল অিস্থা, িেনই তলিীয়রা রসই 
সুহযাগ িহণ কহরতেল আর রসই অিস্থা তমশরীয়হদর জনয তেল েরম রিদনাদায়ক। 
 
প্রিম আহমনহহাহেপ িুেহি রপহরতেহলন তলিীয়হদর রেতকহয় রাোর একমাত্র উপায় 
পতিম তদহক তনয়তমি অতভযান পতরোলনা করা। নীহলর পতিহমর মরুদযানসমূহ এিং 
উপকূহলর শক্ত র্াতেগুতল অিশযই তমশরীয় রসনািাতহনীহক স্থায়ীভাহি দেহল তনহি হহি। 
তলিীয় আক্রমণকারীহদর যতদ আসহিই হয়, িাহহল আরও দতিহণর র্াতে রিহক আসহি 
হহি। িাহদরহক িহুদূহরর পি অতিক্রম কহর আসহি হহি এিং তফহরও রযহি হহি িহু 
দূহরর পহি। রসহিহত্র িাহদর অতিরাম তমশরীয় আক্রমহণর েুাঁতকর সমু্মেীন হহি হহি। 
এহিহত্র লাহভর োইহি েুাঁতকর মাত্রাই রিতশ হহি। 
 
প্রিম আহমনহহাহেপ িার পতরকল্পনা সতেকভাহি রূপায়ণ করহি রপহরতেহলন িহলই 
তমশরীয় িমিার সীমানা িৃিীয় এিং েিুিম রাজিংহশর িুলনায় েিুতদমহক অহনক রিতশ 
দূর পযমন্ত সম্প্রসাতরি হহি রপহরতেল। উত্তহর নুিীয়, পতিহম তলিীয় এিং উত্তর-পূহিম 
রকনানীয়হদর উপর প্রভুত্ব তিস্তার করহি সিম হহয়তেল। রসজনযই এই সময়োহক 
তমশরীয় সাম্রাজয িহল অতভতহি করার একো প্রিণিা লি করা যায়। 
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প্রিম আহমনহহাহেহপর রকাহনা পুত্র, এমনতক আপািদৃতিহি রকাহনা উত্তরাতধকারীও 
তেলনা, িহি এোও সিি মহন হয়না রয তিতন একজন দেলদার তেহলন, মাহনহিা িাহক 
তদহয় রকাহনা রাজিংহশর সূেনা কহরনতন, িরং নূিন রাজা এিং িার িংশধরহক অিম 
রাজিংহশর অংশ তহহসহিই রদতেহয়তেহলন। সম্ভিি আহমনহহাহেহপর রকাহনা পুত্র তেলনা 
আর িার জামািাই তসংহাসহনর উত্তরাতধকার লাভ কহরন। িার আইনসিি 
উত্তরাতধকার তনতিি হয় িার স্ত্রীর অতধকাহরর মাধযহম। 
 
রস যাই রহাক, ১৫২৫ তিস্টপূিমাহব্দ িমিায় আসীন হহলন প্রিম িুিমস, আহনক সময় 
রয নামতে উচ্চাতরি হয় েিহমস নাহম। প্রিম িুিমস আহমনহহাহেহপর নীতি 
কহোরভাহি অনুসরণ কহরন। তিতন আরও দতিহণ েিুিম প্রপাি পযমন্ত অিসর হন, 
যাহি কহর নীল নহদর প্রায় িাহরাশি মাইল পযমন্ত িার অতধকাহর েহল আহস এক 
তিশাল এলাকা। নূিন ফারাওর সিহেহয় িড় কৃতিত্ত্ব ভূমধযসাগহরর পূিম উপকূল তনহজর 
অতধকাহর তনহয় আসা রযো পরিিমী তিন শিাব্দীিযাপী তমশহরর অংশ রহয় যায়। 
 
রযোহন রকনানীয়রা িাস করি, তিকরা যাহক িলি তসতরয়া, রসোহন একো উন্নি 
সভযিা গহড় উহেতেল। মরু সাগহরর তেক উত্তহর রজতরহকা নাহম রয শহরতে গহড় 
উহেতেল, রসো তেল পৃতিিীর সিমপ্রােীন শহরগুতলর অনযিম, যার সময় তনধমারণ করা হয় 
৭০০০ তিস্টপূিমাহব্দ এক কৃতষতভতত্তক সমাহজ, রয সমহয় নীল এিং ইউহিতিস িাইতিস 
এলাকায় সভযিার স্পশম লাহগতন। 
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রকনানীয় শহরগুতলর সাহি রকাহনা নদীপহির সংহযাগ তেলনা, িাই এগুতল কাযমকরভাহি 
ঐকযিিও হহি পাহরতন। িাহদর ইতিহাহসর অন্তকাল পযমন্ত এগুতল পৃিক 
নগররােরূহপই রহয় যায়। িাই িারা একতদহক ঐকযিি তমশর এিং অনযপাহশ 
রিতিলতনয়ার সাহি প্রতিিতন্দ্বিায় তেহক িাকহি পাহরতন। শুধু তমশর ও রিতিলতনয়ার 
দুিমল মুহূিম োড়া িারা কেহনাই স্বাধীন রােরূহপ তেহক িাকহি পাহরতন, সাম্রাজয প্রতিষ্ঠা 
রিা অহনক দূহরর কিা। 
 
তমশরীয় তসনযরা ইতিপূহিমও তসতরয়ায় প্রহিশ কহরতেল। মধয সাম্রাহজযর সুিণম যুহগ িৃিীয় 
আহমহনমহাে এক শহর দেল কহরতেহলন যাহক “রশহেম” িহল তেতহ্নি করা হয় যার 
অিস্থান তেল তসনাই উপিীহপর সীমান্ত রিহক প্রায় একশ মাইল উত্তহর। প্রিম আমহহাস 
রযোহন তহক্সসহদর িাড়া কহর তসতরয়ায় েুহক পহড়, আর প্রিম আহমনহহাহেপ রসোহন 
তিজয় অজমন কহরন। 
 
প্রিম িুিমস এর রেহয়ও রিতশ তকেু করহি রেহয়তেহলন। তিতন এক তিশাল তসনযিাতহনী 
তনহয় তসতরয়ায় প্রহিশ কহর ইউহিতিহসর উজাহন কাহধমতমশ দেল কহর রনন, যা তসনাই 
উপিীপ রিহক োরশ মাইল উত্তহর। িার উপতস্থতির তেহ্নস্বরূপ রসোহন তিতন একো 
পািহরর স্তম্ভ স্থাপন কহরন। রমর্তিহীন ভূেহের সন্তান, তমশরীয় তসনযরা িৃতির মুহোমুতে 
হহয় ভািল িাহদর উপর আকাশ রিহক নীল নদ েহর পড়হে। িারা ইউহিতিহসর 
ররাহিাধারার গতিপি রদহেও অিাক হহয়তেল, “রয নদীর প্রিাতহি হওয়ার কিা উত্তর 
তদহক িা প্রিাতহি হহচ্ছ দতিণ তদহক।” 
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নূিন রাজহত্বর আগমহন স্থাপহিযর এক অতভনি আড়ম্বরপূণম রীতির প্রেলন র্েল। 
তপরাতম  স্থাপহনর প্রােীন ও মধযযুগীয় রীতির অিসান র্েল। নূিন কহর আর রকাহনা 
তপরাতমহ র স্থাপনা হহলানা। িার পতরিহিম ফারাওরা িাহদর প্রহেিা তনহয়াতজি করল 
তিশালাকৃতি স্তম্ভ আর তিপুলায়িন মূতিম স্থাপনায়। 
 
সুদৃশয অলঙ্করহণর ধারা িহমান রইল অিম রাজিংহশর ফারাওহদর রাজধানী তিতিহস। 
এসময় একাদশ িা িাদশ রাজিংহশর মহিা িিীপ িা রলক রমাহয়তরহসর তদহক ধাতিি 
হওয়ার প্রিণিা দৃতিহগাের হহলানা। হয়হিা তনম্ন তমশর িার মযমাদা অহনকো হাতরহয় 
রফহলহে, কারণ, রয সময় তিতিস স্বাধীন, রস সমহয় এ অঞ্চলো তহক্সসহদর অধীহন 
তেল। িাোড়া দীর্ম নুিীয় এলাকা তমশরীয় আতধপহিয আসার ফহল তিতিস আরও রিতশ 
রকেীয় অিস্থাহন এহস রগল। 
 
িুিমস এিং িার উত্তরসূতররা তিতিহস তিশাল তিশাল মতন্দর তনমমাণ কহরন। প্রহিযক 
রাজাই রেিা কহরন প্রস্তরেহের প্রােুহযম ও অলঙ্করহণর আতিশহযয িার পূিমসূতরহক 
অতিক্রম করহি। এই উহদ্দশয তনহয়ই িুিমস তিতিহসর উত্তরপ্রাহন্ত আহমহন িার মতন্দর 
তনমমাণ কহরন রয স্থানতে এেন আধুতনক কামমাক িাহমর অন্ত গি। তিতিহসর দতিণ 
অংহশ পরিিমীকাহল আরও একো তিশাল জাাঁকজমকপূণম মতন্দর তনমমাণ হহয়তেল। 
 
তিতিস নগরতের অিস্থান তেল নীল নহদর পূিম িীহর। পতিম িীহর গহড় উহেতেল তিশাল 
এক সমাতধহসৌধ। িেন পযমন্ত শিহদহহক সুরতিি রাোর িযিস্থা করহি হহিা যাহি 
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শিহদহহর সাহি প্রদত্ত অলঙ্কারসমূহ তনরাপদ িাহক। ইতিপূহিম গৃহীি পদহিপসমূহ 
তনষ্ফল প্রমাতণি হহয়তেল। িাই িুিমস অনয তকেু একো রভহিতেহলন। 
 
পিমিপ্রমাণ তপরাতম  তনমমাণ কহর িার মাহে শিহদহহক রাোর পতরিহিম তিতন প্রাকৃতিক 
পাহাড়হক তনিমােন কহরতেহলন। পিমহির পাশ তদহয় সুড়ি েুাঁহড় পিমহির তনহে মাতের 
গভীহর মৃিহদহ রাোর িযিস্থা কহরতেহলন এিং রসই কিহরর সুরিার সি রকহমর 
িযিস্থাই তনহয়তেহলন। কির-িস্করহদর রিাকা িানািার জনয কিহর প্রহিহশর কতর র 
িাতনহয়তেহলন রগালকধাাঁধার আকাহর। মূলযিান রত্নসমূহ রযোহন রাো হহিা রসই প্রহকাষ্ঠ 
সুরিার সিমপ্রকার িযিস্থা রনয়া হহয়তেল এিং অনুরূপ প্রহকাষ্ঠ আরও অহনকগুতল 
িানাহনা হহিা। একতে সমাতধ স্থাপন করা হহয়তেল মাতের গভীহর ৩২০ তফে তনহে এিং 
রসোহন রপৌঁোহনার আাঁকািাাঁকা পিতে তেল ৭০০ তফে দীর্ম। 
 
পাহাহড়র তনহের প্রিম সমাতধতে তেল প্রিম িুিমহসর, িহি পরিিমী অন্তি আরও 
ষােজন ফারাও এই পিতিতে অনুকরণ কহরতেল। প্রকৃিপহি উপিযকাতে একতে মৃহির 
নগরীহি পতরণি হহয়তেল। িহি এসি তকেুই রকাহনা কাহজ আহসতন। রু্রপাক োওয়া 
সুড়িপি, ধূিম রমতক পি, গুপ্ত প্রহিশপি, শতক্তশালী িন্ত্রমন্ত্র রকাহনাতকেুই কাহজ 
আহসতন। একতে োড়া সি কিরই মাত্র কহয়ক দশহকর মহধযই িেনে হহয় যায়। রয 
একতে কির আধুতনক কাল পযমন্ত তেহক িাহক রসো রকিল তদিক্রহম। পরিিমী কির 
েনহনর িাতল পািহরর আিজমনাপ আহগরতের প্রহিশপি রেহক তদহয়তেল আর িাই 
পরিিমী পাঁয়তত্রশ শিাব্দীিযাপী আর রকউ রসই আিজমনাভূহপর তদহক দৃতি রদয়তন। 
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প্রিম িুিমহসর রাজত্বকাল রিহক শুরু কহর রিশ কহয়ক শিাব্দীিযাপী তিতিস তেল 
পৃতিিীর মহধয সিহেহয় মহান জাাঁকজমকপূণম এক নগরী। অপতরহময় িাহুলযময় রাজধানী 
জনমহন শুধু রয অহহিুক অহংকাহরর জন্ম রদয় িাই নয়, সম্ভািয শত্রুহদর মাহেও 
সমীহর সঞ্চার কহর। এোহক একপ্রকার মনস্তাতত্ত্বক যুিরূহপও িহণ করা যায়। 
আধুতনককাহল িৃিীয় রনহপাতলয়ন এই িত্ত্বতে িহণ কহরতেহলন। 
 
. 
 
মহান রাতন 
 
প্রিম িুিমহসর পহর আতিভমাি হহয়তেল এক উহেেহযাগয শাসহকর। তিতন তেহলন িার 
পুত্র এিং উত্তরাতধকারী। প্রিম িুিমহসর রাজহত্বর রশষভাহগ তিতন তপিার সাহি 
শাসনকাহযম অংশিহণ করহিন, আর তনহজর হহয় রাজত্ব কহরন অতি অল্প সমহয়র জনয, 
যতদ অিশয রিমনো করার রমাহেই সুহযাগ হহয় িাহক। প্রকৃিপহি সতিযকাহরর 
শাসকরূহপ আতিভমাি র্হেতেল এক নারীর, তযতন তেহলন প্রিম িুিমহসর কনযা আর 
তিিীয় িুিমহসর স্ত্রী। 
 
তমশরীয়হদর একো স্বাভাতিক প্রেতলি প্রিা তেল তনহজর ভগ্ীহক তিিাহ করা, রয প্রিাতে 
আমাহদর অস্বাভাতিক িহল মহন হয়। এতনহয় হয়হিা অহনক যুতক্ত দাাঁড় করাহনা যায়। 
এমনো হহি পাহর উত্তরাতধকার িতিমি হহিা কনযার মাধযহম, তপিৃিাতন্ত্রকিা প্রতিতষ্ঠি 
হওয়ার পূহিম দীর্মতদন এই প্রিাতে প্রেতলি তেল, অিিা এমনো হহি পাহর িেন পযমন্ত 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

104 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

কৃতষকাহজর দাতয়ত্ব নযস্ত তেল নারীহদর উপর (আর পুরুষহদর দাতয়ত্ব তেল তশকার 
করার), িাই ভূতমর অতধকার িিমাি নারীহদর উপর। এই রীতি তমশরীয়রা শক্ত কহর 
আাঁকহড় ধহরতেল িহু শিাব্দীিযাপী, আর কনযাহক তিিাহ করার পূিম পযমন্ত রাজপুত্র 
কেহনাই রাহজযর উত্তরাতধকারী হহি পাহরতন, কারণ কনযাই তেল প্রকৃি উত্তরাতধকারী। 
 
এমনও হহি পাহর রয তমশরীয় রাজপুত্রহক অিশযই িাহদর সমকিহক তিিাহ করহি 
হহি- রাজগৃহ রিহক প্রায়ই রয উন্নাতসক প্রিাতের তিহরাধীিা আসি। এধরহনর একো 
মহনািৃতত্ত িিমমাহন ইউহরাপীয় রাজপতরিাহরও দৃতিহগাের হয়। ইউহরাপীয় রাজপতরিাহর 
তিিাহ প্রায়ই সীমািি িাহক প্রিম কাতজহনর মহধয। িহি গীজমার ধমমতিশ্বাহসর কারহণ 
সাধারহণর মহধয এই প্রিাতের তিহরাধীিা হহয় িাহক। সীতমি সংেযার কারহণ, 
রাজপতরিাহরর িযাপাহর গীজমার পি রিহক তকেু োড় রদয়া হহয়হে। 
 
এই রগৌরহির যুহগ তমশরীয় রাজপতরিাহরর সমকি আর রকাহনা পতরিার তেলনা। 
উন্নাতসকিার কারহণই ভ্রািা-ভগ্ীর তিিাহ োড়া গিযন্তর তেলনা। রয রিহত্র তপিার 
একাতধক স্ত্রী িাকি, রসহিহত্র সৎ ভাইহিান। তিিীয় িুিমস িার সৎ রিান 
হাহশপসুিহক তিহয় কহরতেহলন। ১৪৯০ তিস্টপূিমাহব্দ তিিীয় িুিমহসর মৃিুযর পর িার 
এক রতিিার পুত্র (হাৎহশপসুহির পুত্র নয়) িাতত্ত্বকভাহি িৃিীয় িুিমহসর ফারাও 
তহসাহি তসংহাসহনর উত্তরাতধকার লাহভর কিা িাকহলও অল্প িয়হসর কারহণ শাসনকাযম 
োলাহি সিম তেহলন না এিং িার প্রতিতনতধরূহপ সম্মা হাহশপসুিই সাম্রাহজযর দাতয়ত্ব 
পালন কহরন। 
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তিতন তেহলন অিযন্ত িমিাধর এক নারী, আর শীঘ্রই একজন ফারাওর সকল িমিাই 
িহণ কহর িহসন। তিতন রযসি সৃ্মতিস্তম্ভ িাতনহয়তেহলন িাহি সিমদাই িাহক একজন 
পুরুহষর রপাশাহক রদো যায়, এমনতক িাহি রকাহনা স্তহনর ররো রদো যায়না িরং মুহে 
কৃতত্রম দাতড়হগাফই রশাভা পায়। তিতনই ইতিহাহসর প্রিম গুরুত্বপূণম নারী শাসক। 
 
অিশয কৃতত্রম দাতড়হিই সিতকেু সমাধান হহয় যায়না। তিতন দিিার সাহি তসনয 
পতরোলনা করহি পারহিন না, িাই আশা করহিন িার রসনাধযিরা এমনতক সাধারণ 
তসনযরাও িার অনুগি হহয় েলহি। এই িংহশর যুিময় ইতিহাহস িার রাজত্বকালই তেল 
সিহেহয় শাতন্তপূণম আর তিতন িার রাজযহক লুহের িারা নয় িরং তশহল্পর িারা সমৃি 
করহি রপহরতেহলন। তিতন তিহশষ উৎসুক তেহলন তসনাইহয়র েতন এিং রেিা কহরতেহলন 
তমশহরর িাতণজয সম্প্রসারহণ। 
 
তিতন তিতিহসর ওপাহর এক সুদৃশয মতন্দর তনমমাণ কহরতেহলন যাহি তিতন পাহির সাহি 
িাতণজয সম্পকম স্থাপহনর দৃশযসমূহ অতঙ্কি করান। রযসি র্দ্িয আমদাতন করা হহিা 
রসগুতল, এমনতক িার মহধয একো তেিািার্ এিং তকেুসংেযক িানরও অন্তভুমক্ত তেল 
(হাৎহশপসুি তক এগুহলা রপাষার জনয এহনতেহলন নাতক িার রকাহনা তেতড়য়াোনা তেল)। 
 
েিুহষ্কাণ স্তম্ভ (ওহিতলস্ক) সাধারণি তনমমাণ করা হহিা সূযমহদিিা রী’র প্রতি শ্রিা 
প্রদশমহনর জনয। এগুতল দীর্ম পািলা, উপহরর তদহক সামানয সরু রসাজা কহর স্থাতপি 
পািহরর স্তম্ভ এিং শীষমহদশ তপরাতমহ র মহিা িীক্ষ্ণ। আতদহি উজ্জ্বল ধািুর পাতলশ 
রদওয়া তেল যাহি পতিত্র সূহযমর তকরণ প্রতিফতলি হহি পাহর ( এহি প্রতিফতলি োয়া 
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সূযমর্তড়র মহিা সময় তনরূপহণ সহায়িা করি নাতক?)। “ওহিতলস্ক” শব্দো এহসহে তিক 
ভাষা রিহক যার অিম “সুে”। 
 
েিুহষ্কাণ স্তম্ভ সিমপ্রিম তনতমমি হয় প্রােীন রাজিংহশর আমহল, আর রস সময় এগুতল 
রিমন উাঁেু তেলনা। একক এযানাইে প্রস্তরেে রকহে তমশরীয়রা এই স্তম্ভ তনমমাণ করি, 
আর এগুতল যি দীর্ম হহি িাহক িিই এগুতল সামাল রদয়া কতেন হহয় পহড়। এগুতল 
সূযমর্তড় তহসাহিই রহাক িা সৃ্মতিস্তম্ভ তহসাহিই রহাক, দশ তফে উচ্চিাহকই উাঁেু িহল গণয 
করা হহিা। 
 
মধয রাজিংহশর আমহল যেন অহপিাকৃি িুর্দ্াকৃতি তপরাতম  তনমমাণ করা হহিা, িেন 
ওহিতলস্ক তনমমাহণ রিতশ শ্রম রদয়া সম্ভি তেল। এগুতল স্থাপন করা হহিা মতন্দহরর সামহন, 
প্রহিযক দরজার দুপাহশ। প্রায় প্রহিযক মতন্দহরর প্রহিশপহিই তেল এসি আকষমণীয় 
িস্তু। রহলওপতলস তেল এসি স্তম্ভ িারা সমৃি। এগুতল মািা িুহল দাাঁতড়হয়তেল অগুনতি 
আর এগুতলর উপর রিহক তনে পযমন্ত তহয়াহরাতিতফহক উল্কীণম তেল রসইসি রাজার 
কীতিমকাতহনী যার আমহল এতে তনতমমি হহয়তেল আর তেল রাজার ইচ্ছামহিা 
আত্মপ্রশংসা। মধয রাজিংহশর একো ওহিতলহস্কর উচ্চিা তেল ৬৮ তফে। 
 
নূিন রাজিংহশর আমহল যেন তপরাতম  তনমমাণ সমূ্পণমরূহপ পতরিযক্ত হহয়তেল, িেন 
তিশাল উচ্চিার ওহিতলস্ক তনমমাণ একো উন্মাদনায় পতরণি হয়। প্রিম িুিমস একতে 
ওহিতলস্ক তনমমাণ কহরন যার উচ্চিা তেল ৮০ তফে, এরপর হাৎহশপসুহির তনতমমি স্তম্ভ 
দুতের প্রহিযকতের উচ্চিা তেল ৯৬ তফে কহর। 
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সহিমাচ্চ ওহিতলস্ক যা আজও তেহক আহে, রসই ১০৫ তফে ওহিতলস্কতে তনতমমি হয় ররাহম। 
আর একতে ৬৯ তফে ওহিতলস্ক, রযো তিতর হহয়তেল হাহশপসুহির উত্তরাতধকাহরর 
আমহল, রসো ১৮৮১ সাহল তনউইয়কম রসন্ট্রাল পাহকম িহয় আনা হয়। রসোহন এো 
পতরতেতি লাভ কহর তমশহরর সিহেহয় তিেযাি রাতন তক্লওহপিার নামানুসাহর “তক্লওহপিার 
সুে” নাহম তযতন রাজত্ব কহরতেহলন ওহিতলস্কতে তনমমাহণর প্রায় ১৫০০ পহর। লন্ডহনও 
রহয়হে আর একো তক্লওহপিার সুে। 
 
তমশহর রযসি ওহিতলস্ক তনতমমি হহয়তেল িার মহধয আজ পযমন্ত দাাঁতড়হয় রহয়হে মাত্র 
তিনতে, একো রহতলওপতলহস আর দুতে তিতিহস। রশহষর দুতের মহধয একতে প্রিম 
িুিমস আর অনযতে হাৎহশপসুহির আমহল। 
 
ওহিতলস্ক আধুতনক মানুহষর কাহে একো ধাাঁধা হাতজর কহর। এগুতল ভীষণ ভারী, 
সিহেহয় ভারীতের ওজন প্রায় ৪৫০ েন। এি ভারী একেে পাির তকভাহি োড়া করা 
হহলা রসো এক দুহিমাধয িযাপার, যতদ রসকাহল তমশরীয়হদর আয়হত্ত রযসি যন্ত্রপাতি তেল 
িা তিহিেনায় রনওয়া হয়। এতনহয় অহনক গহিষণা হহয়হে, িহি তমশরিত্ত্বতিদরা 
এিযাপাহর একমি হহি পাহরতন, এই একই ধাাঁধার সমু্মেীন হহি হয় যেন ভাতি, 
তিেনরা প্রােীনকাহল তকভাহি রস্টানহহি উহত্তালন কহরতেল, আর এই র্েনাো র্হেতেল 
রসই একই সমহয়, তমশহরর তসংহাসহন যেন আসীন ম্রাে হাৎহশপসুি। পরিিমী 
শিাব্দীগুতলহি তপরাতমহ র অনুকরহণর রেিা না করা হহলও, ওহিতলহস্কর অনুকরণ করা 
হহয়তেল। এর সিহেহয় উৎকৃি উদাহরণ ১৮৮৪ সাহল ওয়াতশংেন স্তম্ভ যা তনমমাণ করা 
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হহয়তেল জজম ওয়াতশংেহনর সৃ্মতির উহদ্দহশ। প্রযুতক্তগি উন্নতির কারহণ ওয়াতশংেন 
স্তম্ভতে তমশহর তিতর রয রকাহনা স্তহম্ভর োইহি তিশালাকার। এর উচ্চিা ৫৫৫ তফে আর 
এ েিুহষ্কাণ তভতত্ত প্রস্তহরর প্রহিযক পাশ্বমহদশ ৫৫ তফে (এই পাাঁে সংেযাগুতল রনহাহয়ৎ 
কাকিালীয় নয়)। 
 
যিই রােোক করা রহাক না রকন, ওয়াতশংেন মনুহমি রমাহেই একক প্রস্ত রেহে 
তনতমমি নয়, সাধারণ তনমমাণগশলীর কারুকাজ আর তমশরীয়হদর মহিা রমাহেই একক 
প্রস্তরেহের তনেুাঁি তনমমাণকাজ নয়। 
 
. 
 
শীষম রদশ 
 
১৪৬৯ তিস্টপূিমাহব্দ রাতন হাহশপসুহির মৃিুযর সময় িৃিীয় িুিমস প্রায় পাঁতেশ িেহরর 
যুিক আর তনহজর রিজ ও সাহস রদোিার জনয উদিীি। পরিিমীকাহল আমরা িাহক 
রযভাহি রদতে িাহি মহন হয়না তিতন িার ফুপু-সত্মার আেলিি তেহলন। এহি রিাো 
যায় মতহলাতে কী কহোর প্রকৃতির তেহলন যাহি িৃিীয় িুিমহসর মহিা একজন শতক্তমান 
িযতক্তহক কজায় রােহি রপহরতেহলন। 
 
নূিন ফারাও মতহলার প্রতি কিো তিিৃষ্ণ তেহলন আর রাতন িার উপর কিো তনপীড়ন 
োতলহয়তেহলন িা আর রগাপন িাহকনা। হাহশপসুহির ররহে যাওয়া সৃ্মতিতেহ্নগুতলর প্রতি 
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কিো অসম্মান রদতেহয়তেহলন। িার নাম যি জায়গা রিহক মুহে রফলা যায় রসো তিতন 
কহরতেহলন আর িার জায়গায় পূিমিিমী পুিমহসর নাম িতসহয়তেহলন। এমনতক তিতন 
িার মনহমিতে অসমূ্পণম ররহেতেহলন, যা রসকাহলর পতরহপ্রতিহি সিহেহয় িড় 
অসম্মান। 
 
িারহেহয়ও িড় কিা, রয সি রিহত্র রাতন অনুজ্জ্বল তেহলন রসোহন তনহজর ঔজ্জ্বলয 
প্রকাশ করা- রযমন সামতরক রিত্র। এোহক শুধু আত্মম্ভতরিা মহন করা তেক হহিনা, 
আিতশযকিাও িহে। তসতরয়ার পতরতস্থতি িার প্রতপিামহ প্রিম িুিমহসর োইহি 
অিনতির তদহক রযহি িাহক। একো নূিন শতক্তর উত্থান র্হেতেল। 
 
দুই শিাব্দী পূহিম একতে অ-রসতমতেক জাতি হুরীয়রা উত্তর তদক রিহক উহে এহসতেল। 
িেন তসতরয়ার রসতমতেক জাতিসমূহহর উপর োপ পহড়তেল আর িাই িারা স্বীয়হদর 
দতিহণ তমশহরর তদহক িাতড়হয় তদহয়তেল যাহি তহক্সস আতধপিয তনরঙু্কশ হহি পাহর। 
এমনতক হুরীয় রসনািাতহনীর একাংশ তহক্সস িাতহনীর সাহি তমহশ তগহয়তেল। 
 
িহি হুরীয়রা মূলি ইউহিতিহসর উজান অঞ্চহলই রিহক যায়, রযোহন িারা “তমত্তানী” 
নাহম এক শতক্তশালী রাহজযর রগাড়াপত্তন কহর, রযতে ইউহিতিস ও িাইতিস অঞ্চহলর 
এক সংকীণম ভূেে। তসতরয়া তমশর সীমান্ত র্াতেহি িাহদর যহিি প্রভাি পহড়। রসই 
অঞ্চহল তমশরীয় প্রভাহির উপর এো তেল এক তিপিনক আশঙ্কা। 
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একজন শতক্তশালী রাজা হয়হিা এর রিহক মুক্ত িাকার জনয উত্তর সীমাহন্ত 
প্রতিহরাধমূলক আক্রমণ োলাহি পারি, হাহশপসুহির শাতন্তর নীতি তমশরিাসীহদর জনয 
সুেকর হহলও দূর সীমাহন্ত তিপহদর কাহলাোয়া রফহলতেল। 
 
িৃিীয় িুিমস িমিালাহভর পর তসতরয়ার রকনানীয় রাজা রভহিতেল এোই তমশরীয় 
আতধপিয েিম করার উপযুক্ত সময়। নিুন রাজা একজন নারীর ক্রীড়নক তেহলন িহল 
িাহদর মহধয ধারণা জহন্ম তিতন যুহি রিমন সামিময রদোহি পারহিন না, িাোড়া িাহদর 
রপেহন তেল নূিন শতক্ত তমত্তানী, যারা অিম ও সামতরক শতক্ত তদহয় সহায়িার আশ্বাস 
তদহয়তেল। 
 
িহি িৃিীয় িুিমস এর রযাগয জিাি তদহি রপহরতেহলন। তিতন যুিযাত্রা কহর তসতরয়ার 
“রমতগহ া” শহহর রকনানীয়হদর সতম্মতলি িাতহনীর মুহোমুতে হন। এই শহরতে িাইহিহল 
উতেতেি “আমমাহগ ন” শহর রযো পরিিমীকাহল তিশ্বেযাি রযরুজাহলম শহহর পতরণি 
হয়। রসোহন িুিমস এক মহান তিজয় অজমন কহরন, িারপর ধারািাতহকভাহি অতভযান 
োতলহয় িার আরব্ধ কাহজর সমাতপ্ত োহনন। 
 
রমতগহ ার ১২০ মাইল উত্তহর কাতদশ শহহর িার প্রতিপি িীি প্রতিহরাধ গহড় রিাহল। 
অিহশহষ িৃিীয় িুিমস ১৪৫৭ তিস্টপূিমাহব্দ কাতদশ দেল করহি সমিম হন, যতদও 
এজনয িাহক েয়তে অতভযান পতরোলনা করহি হয়। 
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কাতদহশর উত্তহর আরও একো ভয় তেল আর িা হহলা রোদ তমত্তানীর িরফ রিহক। 
িৃিীয় িুিমস আরও এগাহরাতে অতভযান পতরোলনা কহরন আর তিতন ইউহিতিস 
উপিযকা পযমন্ত অিসর হন, ইতিপূহিম রযমনো কহরতেহলন প্রিম িুিমস, িহি এিাহরর 
প্রতিপি অহনক রিতশ শতক্তশালী। তিতন ইউহিতিস পার হহয় যান, রযো িার তপিামহ 
করহি পাহরনতন, এিং তমত্তানীয় রাজয আক্রমণ কহরন। িার সি সাফহলযর মহিা 
এিারও তমত্তানীহক করদ রাহজয পতরণি কহরন। 
 
এো তমশরীয় তসনযিাতহনীর জনয এক তিপুল রগৌরহির তিষয়, আর এজনয প্রিম 
িুিমসহক িলা হয় “িুিমস দয রিে।” অিিা “তমশহরর রনহপাতলয়ন।” সামতরক 
সাফলযই যতদ সিতকেু হয়, িাহহল িুিমস একজন সফল রজনাহরল তহহসহিই ইতিহাহস 
তেতহ্নি হহয় িাকহিন। িহি রাহজযর সুশাসন তনতিি হওয়ায় তমশর এক সমৃি 
শতক্তশালী রদশরূহপ আতিভূমি হয়। রসজনয িৃিীয় িুিমসহক সিমহশ্রষ্ঠ ফারাও িহল 
অতভতহি করা হয়। 
 
স্বয়ং শাসক তহহসহি ৩৩ িের তসংহাসহন অতধতষ্ঠি িাকার পর ১৪৩৬ তিস্টপূিমাহব্দ 
িৃিীয় িুিমহসর মৃিুয হয়। তিতন তমশহর রয গতির সঞ্চার কহরন, রসই গতিহিই তমশর 
েলহি িাহক পরিিমী রপৌহণ এক শিাব্দীিযাপী আর এর জনসংেযা িৃতি রপহয় পঞ্চাশ 
লহি উন্নীি হয়। 
 
তিিীয় আহমনহহাহেপ, েিুিম িুিমস, িৃিীয় আহমনহহাহেপ, এরা সিাই িুিমস দয 
রিহের পুত্র এিং রপৌত্র তেহলন এিং িারা সিাই মহান ফারাওর ঐতিহয সযহত্ন লালন 
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কহরতেহলন। িারা অিশয সাম্রাহজযর পতরসর িাড়ািার রেিা কহরনতন, আর এো করা 
অিশযই তিহজ্ঞাতেি হহিা না, কারণ ইতিমহধয তমশহরর সীমানা এিদূর প্রসাতরি তেল, 
রয পযমন্ত একতে রদশ তনতিমহরাহধ শাসন করা যায়। রযাগাহযাগ িযিস্থা এর িাইহর 
প্রসাতরি করা সম্ভি তেলনা। 
 
েিুিম িুিমস সুতেতন্তিভাহি শাতন্তর নীতি অনুসরণ কহরন এিং তমশরীয়হদর তিতচ্ছন্নিার 
নীতি পতরিযাগ কহর এক তমত্তানীয় রমহয়হক তিিাহ কহরন। তিতন িৃিীয় িুিমহসর 
আরব্ধ সিমহশষ ওহিতলস্কতের তনমমাণকাজ রশষ কহরন, রয তদিযাকার িস্তুতে এেন ররাহম 
তিরাজমান। 
 
েিুিম িুিমহসর তমত্তানীয় রাতনর পুত্র িৃিীয় আহমনহহাহেহপর আমহল তমশহরর সমৃতি 
েরম তশেহর আহরাহণ কহর। িৃিীয় আহমনহহাহেপ, তযতন ১৩৯৭ তিস্টপূিমাহব্দ তসংহাসহন 
আহরাহণ কহরন এিং সাইতত্রশ িের ধহর তমশহরর শাসনভার িহন কহরন, িাইহর 
যুিতিিহ পতরোলনার োইহি তিতন রদহশর তভিহর তিলাতসিাহক প্রাধানয তদহিন, 
তমশরিাসীও িার সাহি রসই তিলাতসিায় অংশীদার হহিা। িার পূিমসূতররা অতিরাম রেিা 
করি তিতিহসর রসৌন্দযমিধমহন আর আহমহনর মতন্দর সম্প্রসারহণ। তিতনও রসই 
ধারািাতহকিা িজায় রাহেন োরপাহশর করদরাজযসমূহ রিহক রয অিম আসি রসই 
অহিমর সাহাহযয। 
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আপািদৃতিহি মহন হহি পাহর তমত্তানী রাতন “তি”রক তিতন েুি ভাহলািাসহিন। তিস্তাতরি 
তশলাতলতপহি তনহজর সাহি তিতন রাতনহকও শাতমল কহরন আর নীল নহদর পতিম িীহর 
এক মাইল দীর্ম তিশাল এক হ্রদ েনন করান। 
 
িার মৃিুযর পর িার সম্মানাহিম এক েমৎকার মতন্দর তনমমাণ করা হয় যার প্রহিশপহির 
দুপাহশ িার দুতে তিশাল মূতিম স্থাপন করা হয়। সূহযমাদহয়র পহরই উত্তহরর মূতিমো রিহক 
এক মধুর ধ্বতন তনগমি হহিা। মহন হয় আহমহনর পুহরাতহিরা তভিহর রকাহনা একো 
রকৌশল সংহযাজন কহরতেল যাহি সাধারণ মানুষহক অতভভূি করা যায়। আর এো 
তনতিি রয শুধু আহমহনর ভক্তরাই অতভভূি হহিা িাইনা, পরিিমীকাহল তিক পযমেকরাও 
েমতকি হহিা। 
 
প্রকৃিপহি এসি অিযািযম মৃতিমর কিা তিকহদর কাহে অহনক আহগই রপৌঁহেতেল, 
কারণ িাহদর অহনহকই কল্পকিায় আস্থা এহনতেল। একতে তিক পুরাণকিায় িহয়র যুহি 
(িৃিীয় আহমনহহাহেহপর আমহলর রদড় শিাব্দী পহরর র্েনা) ইতিওতপয়ার এক রাজাহক 
তর্হর একতে কাতহনী আহে, নীল নহদর অহনক উজাহনর ইতিওতপয়া রস সময় তমশহরর 
অতধভুক্ত তেল। রযমনন নাহমর এই রাজাতে িহয়র পি তনহয় যুি কহরতেল, আর মহন 
করা হহিা রস তেল উষাহদিী “ঈয়হসর” পুত্র। তিতন এতকহলহসর িারা তনহি হন, আর 
রমমনন প্রতি প্রভাহি িার মাহক স্মরণ কহর গান গাইি। এই রমমননই হয়হিা িৃিীয় 
আহমনহহাহেপ। 
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ধিম সংস্কােক 
 
িৃিীয় আহমনহহাহেহপর স্ত্রী এিং েিুিম আহমনহহাহেহপর মািা রাতন “তি” তমশহরর 
অহনক রগৌরহির সাহিই আহপাস কহরন। তিতন এক তমত্তানীয় নারী তহসাহি তমশহরর 
অহনক জতেল ধমমীয় তক্রয়াকলাহপর প্রতিই সহানুভূতিশীল তেহলন না। তিতন িার সরল 
রীতিনীতির প্রতিই অনুরক্ত তেহলন। 
 
িার তস্ত্রণ স্বামী (তযতন তনহজও একজন অধম তমত্তানীয় তেহলন), িার কিার প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশ করহিন। িহি তিতন তিহশষ তকেু করহি পাহরনতন, কারণ িার পহি 
শতক্তধর তমশরীয় পুহরাতহি যারা িহু শিাব্দীিযাপী ধমমভীরু তমশরীয় জনগহণর কিৃমত্ব 
কহর এি শতক্তমান হহয় উহেহে রয এমনতক ফারাওরাও িাহদর র্াোহি সাহস রপিনা। 
 
িহি রাতন “তি” অিশযই িার দহল তকেু রলাক োনহি রপহরতেহলন, কারণ িৃিীয় 
আহমনহহাহেহপর রাজহত্বর রশষ িেরগুতলহি নূিন ধহমমর তনশ্বাস তকেুো অনুভূি হতচ্ছল। 
িহি “তি”র প্রিম ধমমান্তরণ তেল িার তনজ পুত্র, আর অহনযরা িাহক অনুসরণ কহরতেল 
এই প্রিযাশায় রয “সতেক ধমম” অনুসরণ করহল তকেু তকেু সুতিধা রভাগ করা যাহি। 
 
িৃিীয় আহমনহহাহেহপর জীিকাহল িার পুত্র রিমন তকেু করহি পাহরনতন, িহি ১৩৭০ 
তিস্টপূিমাহব্দ নূিন রাজা (জন্মসূহত্র তিন-েিুিমাংশ তমত্তানীয়) িার মাহয়র কাে রিহক 
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পাওয়া নূিন মিাদশম এিং িার সাহি স্বসৃি ধারণা সম্প্রোহর শক্ত অিস্থাহন েহল 
রগহলন। 
 
এমনতক তিতন িার তনহজর নাম আহমনহহাহেপ িদহল রফলহলন, কারণ এহি তমশরীয় 
রদিিা আহমহনর প্রতি অহহিুক শ্রিা প্রদশমন করা হয়, রয রদিিাহক তিতন কুসংস্কার 
িহল ভািহি শুরু কহরহেন। িার তনজস্ব রদিিা রগৌরিমতেি সূযম, যার পূজা তিতন শুরু 
কহরন অতমশরীয় পিতিহি। তিতন িার পূজা কহরন রমাহেই রদিিা তহসাহি নয়, 
সেরাের রযমন মানি িা রকাহনা প্রাণীর আকৃতিহি, িরং আপন রতশহি ভাস্বর 
সূযমহগালক যার উজ্বল তকরহণ পৃতিিীহি আহলা আর উষ্ণিার সঞ্চাহর প্রাহণর উদ্ভি হয় 
(আধুতনক তিজ্ঞাতনক দৃতিভতিহি ধারণাো েুি অসিি নয়)। 
 
তিতন এই রগালকতের নাম রদন “আিন” আর তনহজর নামকরণ কহরন “ইেনািন” 
অিমাৎ “আিহনর সন্তুতি”। 
 
ইেনািন নাহম ইতিহাহস যার পতরেয় িার মূল উহদ্দশয তেল তমশরীয়হদর উপর িার 
তনজস্ব তিশ্বাস োতপহয় রদওয়া। ইতিহাহস তিতনই প্রিম ধহমমান্মাদরূহপ পতরতেি, যতদনা 
আমরা আিাহাহমর র্েনাো আমহল তনই, ইহুতদ কল্পকিা অনুসাহর তযতন িার আপন 
ধমমতিশ্বাস প্রতিপাদহনর জনয িার তনজ শহর “উর” এর সি রদিিার মূতিম রভহি 
রফহলন। এই র্েনাতে র্হেতেল ইেনািহনর েয় শিাব্দী পূহিম। 
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ইধনািন আিহনর মতন্দর তনমমাণ কহরন আর িার নূিন রদিিার একতে পতরপূণম 
পূজাপিতি প্রণয়ন কহরন। এমনতক তিতন সূযমহদহির েমৎকার একতে রস্তাত্রও রেনা 
কহরন, রযো উৎকীণম পাওয়া যায় িারই এক পতরষহদর সমাতধহি। এহি কহর ফারাওর 
সৃজনশীল মহনর পতরেয় পাওয়া যায়, আর এই রস্তাত্রতে িাইহিহলর একতে স্তুতিগাহনর 
অতিকল অনুকৃতি।** 
 
[** িুতম আে আমার হৃদহয় 
আর রকউ নাই রয রেহন রিামাহক 
িযতিি রিামার পুত্র… 
পৃতিিীর আতিভমাি রিামারই হাহি 
 িুতম আে স্ব-মতহমায় 
আমরা িাাঁতে রিামারই করুণায় 
রিামার দৃতিহি রহয়হে পৃতিিী 
যাহদর উিান র্তেহয়ে রিামার সন্তাহনর িহর 
রিামারই শরীর রিহক যাহদর তনগমমন: 
 রাজা,.. ইেনািন,.. 
প্রধান সহধতমমণী… রনফারতিতি…] 
 
িাস্ততিক ইেনািন আিহনর এমনই অন্ধ-ভক্ত তেহলন রয তিতন িাহক শুধু তমশরীয় 
রদিিাহদর অন্তভুমক্ত কহরই োহড়নতন, িরং িাহক তমশহরর প্রধান রদিিা িাতনহয়তেহলন। 
তিতন তসিান্ত তনহলন আিনই হহি তমশহরর একমাত্র রদিিা আর অনয সি রদিিাহদর 
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তিহলাপ করহি হহি। এভাহিই ইতিহাহস তিতনই প্রিম এহকশ্বরিাদীরূহপ পতরতেতি লাভ 
কহরন, যতদনা আিাহামহক আমরা এহকশ্বরিাদীরূহপ স্বীকার কতর। 
 
রকউ রকউ তিিকম রিাহলন িাইহিহলর মুসা ইেনািহনর সমসামতয়ক। িাই তমশরীয় 
ফারাও মহান পয়গম্বহরর তকেু তকেু ইহুতদিত্ত্ব িার ধহমম অনুপ্রহিশ র্তেহয়হেন। িহি 
রিমনো না হওয়ারই সম্ভািনা রিতশ কারণ মুসা ইিনািহনর সময় জীতিি তেহলননা, 
জীতিি তেহলন অন্তি এক শিাব্দী পহর। একিা আমহল তনহয় অহনহকই মহন কহরন 
িরং মুসাই ইেনািহনর এহকশ্বরিাহদর ধারণা লাভ কহরন এিং িাহক আরও মসৃণ 
কহরন। 
 
ইেনািন মুসাহক অনুপ্রাতণি করহি রপহরতেহলন তক না রসো অনুমাহনর তিষয় িহি 
তিতন তমশরীয়হদর তশিা তদহি সিম হনতন। তিতিহসর পুহরাতহিরা িাহক একজন রৃ্ণয 
ধমম অিমাননাকারী আেযাতয়ি কহর সমূ্পণমরূহপ প্রিযােযান কহর। কারণ িাহদর দৃতিহি 
একজন ফারাও, তযতন যিো না তমশরীয় িার োইহি রিতশ তিহদতশ, তহক্সসহদর সমিুলয। 
 
সহন্দহ নাই িারা রলাকহদর দহল োনহি সিম হহয়তেল। তমশরীয়রা রিহড় উহেহে 
মতন্দহরর জাাঁকজমক আর পুহরাতহিহদর ভীতিকর আোর অনুষ্ঠান রদহে। িারা োয়তন 
হোৎ িাহনায়াে এক সূযমহগালক এহস রসসি ওলেপালে কহর তদক। 
 
ইেনািন সান্ত্বনা রপহিন িার দরিাহর অন্তি সূযমপূজা হহচ্ছ। িার পতরিার ও 
পাতরষদরা সূযমপূজা করহে। সিহেহয় িড় সান্ত্বনা িার স্ত্রী রনফারতিতি। িার স্বামী 
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মহারাহজর োইহি আশপাহশর রলাকজন িাহক রিতশ তেনি- শুধু একতেমাত্র 
অপহকৌশহলর মাধযহম। অপহকৌশলতে এই “তিধমমী” রাজার মাধযহম তিেিাত্মক রূপ 
রনয়। প্রােীন রাজিংহশর আমল রিহকই তিহশষ স্টাইহল তনহজহদরহক রূপাতয়ি করহি 
পেন্দ করি। মািায় তিতেত্র মস্তকািরণ, শরীর দৃশযমান সামহন রিহক, িাহুিয় শক্ত কহর 
দুপাহশ শরীহরর সাহি প্রলতম্বি, পদিয়ও সুসতিি। অিভতি প্রশান্ত রগৌরিমতেি। 
 
ইেনািহনর মাধযহম একো নূিন িাস্তিিা সামহন এল। ইেনািন আর রনফারতিতি এক 
অনানুষ্ঠাতনক ভতিহি সামহন এল, রেহহর প্রকাহশ তশশুহদর সাহি ক্রীড়ারি। ইেনািন 
রয একজন কুৎতসৎ রেহারার রলাক তেহলন রসো োকার রকাহনা রেিা কহরনতন; 
রিািড়াহনা রোয়াল, রফালাহনা রপে আর মূল উরু। সম্ভিি ইেনািন রকাহনা দুরাহরাগয 
িযাতধহি ভুগহিন, যার কারহণ যুিািস্থাহিই মৃিুযিরণ কহরন। 
 
িহি সিহেহয় সুন্দর তশল্পকমম, েুনা পািহর অতঙ্কি একতে রতঙন আিি মূতিম, রযতে 
ইেনািহনর রাজধানীহি এক স্থপতির কারোনা েনহনর সময় উিার করা হয়। এেন 
এো সংরতিি আহে িাতলমন তমউতজয়াহম। 
 
আনুমান করা হয় এো রনফারতিতির মৃতিম, আর এোই তমশরীয় তশহল্পর সিহেহয় সুন্দর 
দৃিান্ত, যা আজও তেহক আহে। এর অসংেয অনুকৃতি তনমমাণ করা হহয়হে আর অজর 
দশমনািমী ফহোিাফ তনহয়হে। এো মানি মহন তমশরীয় তশল্প রসৌকহযমর অিয় কীতিমরূহপ 
তের জািি হহয় িাকহি। ভাহগযর পতরহাস রয রনফারতিতি তেহলন প্রকৃিপহি একজন 
এশীয় রাতন। 
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এো েুিই দুুঃেজনক র্েনা রয ইেনািন ও রনফারতিতির তিিাহতেহক আদশম তিিাহ িলা 
যায় না, আর রস তিিাহ দীর্মস্থায়ী হয়তন। রশষ পযমন্ত রনফারতিতি রাজার অসহন্তাষ তনহয় 
িাকহি োনতন আর তিতন হয় তিহচ্ছদ অিিা রস্বচ্ছা-তনিমাসহন েহল তগহয়তেহলন। 
তিিীয়হদর অনমনীয় প্রতিহরাহধর মুহে তিেতলি ও হহিাদযম হহয় অিহশহষ ইেনািন 
মহান রাজকীয় নগরী পতরিযাহগর তসিান্ত িহণ কহরন। ১৩৬৬ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন এক 
নূিন রাজধানী স্থাপন কহরন এিং িার পতরিার ও িার ধমমমহি আস্থা স্থাপনকারীহদর 
তনহয় রসোহন েহল যান আর এই নূিন নগরী িার রদিিার নাহম উৎসগম কহরন। তিতন 
তিতিস ও রমতিহসর মাোমাতে নীল নহদর পূিম িীহরর একতে স্থান তনিমােন কহরন, আর 
রসোই িার রাজধানী “আহেিািুন” (আিহনর তদগন্ত)। 
 
এই নগহর তিতন তনমমাণ কহরন মতন্দর, প্রাসাদ আর িার তনহজর ও রাজকীয় 
পাতরষদহদর জনয তভলা। “আিহনর” মতন্দরতে রকাহনা গিানুগতিক স্থাপনা তেলনা, কারণ 
এো তেল োদতিতহন। িার আরাধয সূযমহদি িাধাহীনভাহি এর রভির িার তকরণ িষমণ 
করহি পারি। 
 
আহেিািুহন ইেনািন িাস্তি পৃতিিী রিহক তিতচ্ছন্ন এক জগহি িাস করহি শুরু 
কহরন। এক কৃতত্রমিার মহধয তিতন তনহজহক আিি কহর রাহেন, িার ধমমীয় মহনাভাি 
িাহক আচ্ছন্ন কহর ররহেতেল। তিতন তনহজহক তনহয়াতজি কহরন আহমহনর পুহরাতহিহদর 
উৎপীড়হনর কাহজ। আহমন নামাতঙ্কি সি সৃ্মতিস্তম্ভ রভহি রফহলন, আর রদিিা শহব্দর 
িহুিেন তিলুপ্ত কহরন। 
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ইেনািহনর এহকান্মাদনা ধমম আর সিতকেু রিহক িার আিহ রলাপ কহর রদয়। তিতন 
সামতরক ও তিহদতশক তিষয়গুতলহক অিহহলা করহি শুরু কহরন। এগুতল অিযন্ত জরুতর 
তিষয় তেল, কারণ যাযাির আিাসীরা পূিতদক রিহক তসতরয়ার তদহক এতগহয় আসতেল। 
তসতরয়া রিহক রজনাহরল ও রাজপ্রতিতনতধহদর িািমার পর িািমা আসহি িাহক 
ইেনািহনর কাহে। িারা রসোনকার তিপিনক পতরতস্থতির কিা জাতনহয় আরও রিতশ 
তসনয পাোহি অনুহরাধ কহর। 
 
স্পিিই ইেনািন এসি অনুহরাহধ কণমপাি কহরনতন। একজন সৎ শাতন্তিাদী শাসক 
তহসাহি যুিতিিহহর প্রতি িার অনীহা। প্রকৃিপহি তিতন অনুভি কহরতেহলন যুি িলহি 
একমাত্র ধমমযুিই রিাোয়, আর অনয সিতকেুই রগৌণ। এমনতক তিতন এোও 
রভহিতেহলন, তমশর যতদ কিহভাগ কহর িাহহল রসো িাহদর সিযধমম রিহক তিেুযতির 
ফসল। 
 
কারণ যাই রহাক না রকন, তমশরীয়হদর ভাহগয রনহম আহস দুভমগযজনক অধুঃপিন, আর 
পূিমিিমী শিাব্দীহি িৃিীয় িুিমস ও িার উত্তরসূতরহদর রাজত্বকাহল রয অজমন তেল, িা 
হাতরহয় রগল। ইেনািহনর রাজত্বকাহলই তসরীয় সীমাহন্ত তিতভন্ন তহিম্ন রগাত্র জাতি গেন 
কহর। িারা হহলা িাইহিহল িতণমি রমায়াি, আম্মন, এদম। 
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এসি িুর্দ্ িুর্দ্ মরুভূতমর উপজাতি রগাত্র যারা তমশরহক উিযক্ত করার োইহি রিতশ 
তকেু করহি পারি না, িার োইহি অতধক গুরুত্বপূণম তিষয় তেল উত্তহরর এক মহান 
শতক্তর উদ্ভি। 
 
পূিমতদহক এতশয়া মাইনহর ইহন্দা-ইউহরাপীয় ভাষাভাষী একতে জাতি (িিমমাহন অতধকাংশ 
ইউহরাপীয় ভাষা এই ভাষা রিহক উদূ্ভি) শতক্ত সঞ্চয় করহি িাহক। রিতিলনীয় ররক ম 
অনুসাহর িারা তেল “হাতত্ত,” িহি িাইহিহল িাহদর িলা হহয়হে “তহিাইে,” রশহষাক্ত 
নাহমই সাধারণি িাহদর পতরেয়। 
 
রসই সময় যেন তমশর তেল তহক্সসহদর যািাকহলর তনহে, িেন তহট্টাইেরা একজন 
রযাগয রাজার অধীহন, িমিার শীহষম আহরাহণ কহরতেল। এোই ১৭৫০ রিহক ১৫০০ 
তিস্টপূিমাহব্দর প্রােীন তহিাইে সাম্রাজয। িহি তমিাতন্নহদর উত্থান, এই প্রােীন সাম্রাহজয 
ফােল ধরায়, আর হাহশপসুহির আমহল তহোইেরা তমিাতন্নহদর করদরাজয তেল। 
 
িৃিীয় িুিমস তমিাতন্নহদর িমিা েিম কহর তদহল তহট্টাইেহদর আরও একিার সুহযাগ 
এল। িারা িাহদর হৃি প্রাধানয পূনরুিাহরর সুহযাগ রপল, িারা তমিাতন্নহদর পরাজহয়র 
সুহযাগ তনহয়তেল। 
 
১৩৭৫ তিস্টপূিমাহব্দ সুতব্বলুতলউ নাহম এক রাজা তহোইে তসংহাসহন আহরাহণ কহরন। 
সিকমিার সাহি তিতন রাহজযর পুনগমেন কহরন রকেীয় শাসন এিং সামতরক শতক্তিৃতির 
মাধযহম। ইেনািন যেন তমশহরর তসংহাসহন আহরাহণ কহরন িেন তিতন তনহজ এিং 
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সামতিকভাহি তমশরীয়রা ধমমীয় কলহহ তলপ্ত হহয় পহড়, িেন সুতব্বলুতলউ সুহযাগ রপহয় 
যান। তিতন তমিাতন্নহদর তিরুহি এক কিকর অতভযান পতরোলনা কহরন, যেন 
তমিাতন্নহদর অিস্থান তেল তমশরীয়হদর তমত্ররূহপ। 
 
তমত্তানীয়রা তমশরীয় সহায়িার মুোহপতি তেল, িহি রস সাহাযয কেহনাই আহসতন। 
িাহদর পিন দ্রুিির হয় আর পরিিমী এক শিাব্দীর মহধয িারা ইতিহাহসর পািা 
রিহক তনতিহ্ন হহয় যায়। িার জায়গায় পত্তন হয় শতক্তশালী তহিাইে সাম্রাহজযর, যা 
তমশহরর ভীতির কারণ হহয় দাাঁড়ায়। 
 
. 
 
সংস্কার তিফল 
 
১৩৫৩ তিস্টপূিমাহব্দ ইেনািহনর মৃিুয হয় আর তিতন েয় কনযা সন্তান ররহে যান, িার 
রকাহনা পুত্র সন্তান তেলনা। িার মৃিুযর পর িার দুই জামািা সংতিপ্ত সমহয়র জনয 
রাজত্ব কহরন, আর এই স্বল্প সমহয়র মহধযই সংস্কারহকর অজমন তনতিহ্ন হহয় যায় রযন 
এসহির অতস্তত্বই তেলনা, তেহক িাহক শুধু ধমমীয় রকান্দল যা তমশহরর অপূরণীয় িতি 
সাধন কহর। 
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ইেনািহনর ধমমানুসারীরা আিার পূহিমর অিস্থাহন েহল যায়। আহেিািন নগরী ধীহর 
ধীহর পতরিযক্ত হহয় যায়, এিং এক তদহিযর তনিাস আেযাতয়ি কহর ধ্বংস কহর রফলা 
হয়। 
 
পূরহনা ধহমমর পুহরাতহিরা আিার শতক্ত সঞ্চয় কহর আর সিতকেু িাহদর কজায় তনহয় 
রনয়। ইেনািহনর তিিীয় শাসক জামািা িুহিনোিন তযতন ১৩৫২ তিস্টপূিম রিহক 
১৩৪৩ পযমন্ত ফারাও তহসাহি রদশ পতরোলনা কহরন, তিতন িার নাম িদল কহর রাহেন 
িুহিনোহমন, রযহহিু আহমন প্রধান রদিিার স্বীকৃতি লাভ কহর। 
 
িিু ইেনািহনর এক প্রতিধ্বতন িিমমান সমহয়ও শ্রম্নতিহগাের হয়। িহুপূহিম তিলুপ্ত 
আহেিািহনর অিস্থানস্থহল িিমমাহন রিল-এল-আমানা িাম। ১৮৮৭ তিস্টাহব্দ এক নারী 
কৃষক তিনশি মাতের েযািহলে েুাঁহড় রির কহর যাহি রহয়হে তকউতনফমম অিহর রলো 
(হয তলতপ পুরািত্ত্বতিদরা পাহোিার করহি রপহরহেন)। এহি তমশর সম্রাহের প্রতি 
রিতিলতনয়া, আতসতরয়া ও তমিাতন্নর এশীয় রাজাহদর তকেু িািমা রহয়হে। িারা সম্রাহের 
কাহে যাযািরহদর আক্রমহণর তিরুহি সাহাযয রেহয়হে। 
 
কহয়ক িেহরর মহধয রসোহন সিকম েনন কাজ শুরু হয়। আহেিািন শহরতে এক 
তিরান ভূেহে তনতমমি হয় আর ইেিািহনর মৃিুযর পর িা সমূ্পণমরূহপ পতরিযক্ত হয়। 
িাই পরিিমী তনমমাণকাহজর িারা িতিিস্ত হয়তন, যাহি ইেনািহনর সংস্কার করা ধহমমর 
অপতরহময় নমুনা সংগৃহীি হহি পাহর। আরও তমলহি পাহর রস সমহয়র সামতরক ও 
কূেগনতিক র্েনার তিস্তাতরি তিিরণ। 
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প্রকৃিপহি পুহরাতহিহদর প্রতিহশাধসৃ্পহা আর ইিনািহনর সৃ্মতিতেহ্ন মুহে রফলার প্রয়াস 
এিই িীি তেল রয আমরা যতদ এই দতললপত্র হাহি না রপিাম, িাহহল অহনক তকেুই 
আমাহদর জ্ঞাহনর িাইহর রিহক রযি। তমশহরর ইতিহাস আর ধমমেেমার তিষহয় অহনক 
তকেুই রিহক রযি অজানা। আমানমা তলতপ তমশহর প্রাপ্ত ররাহজো পািহরর পহর সিহেহয় 
িড় প্রাতপ্ত। 
 
ইেনািহনর জামািা িুহিনোহমন আরও এক মহাসম্পদ আমাহদর কাহে রপৌঁহে 
তদহয়হে, আর রসো সাতহহিযর রিহত্র। তিতন স্বয়ং তেহলন একজন গুরুত্বহীন ফারাও। 
তসংহাসহন আহরাহহণর সময় িার িয়স তেল মাত্র ১২ িের, আর মৃিুযর সময়ও তিতন 
তকহশার কাতেহয় উেহি পাহরনতন। িৎসহত্ত্বও রিশ জমকাহলাভাহি িাহক সমাতহি করা 
হয়। 
 
িার সমাতধ অনতিতিলহম্ব লুে হহয় যায়, িহি অিাক কাে! লুহেরারা ধরা পহড় যায় আর 
লুহের মাল তফতরহয় তদহি িাহদর িাধয করা হয়। এমন একো কিা োলু আহে রয 
রাজার প্রিযািিমন প্রতিহি হওয়ার সংিাহদই লুহের কাজ িন্ধ হয়, িাই হয়হিা এই 
কির তনহয় রকউ মািা র্ামায়তন। এর দুই শিাব্দী পহর যেন অনয একজন ফারাওর 
জনয কির রোাঁড়া হতচ্ছল িেন পািহরর েুকহরাগুতল তদহয় এমনভাহি সমাতধো োকা 
পহড় যায় রয িুহিনোহমহনর কিহরর সমাতধপি োকা পহড় যায়। 
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োকা পড়ার কারহণ এো অিি রিহক যায়। তিস্টপূিম ১০০০ সাহলর মহধযই সি 
তপরাতম  এিং সি পাহাড়ী কির িেনে হহয় যায়। রকাহনা রত্নভাোরই অিি িাহকতন, 
শুধু িুহিনোহমহনরো িাহদ। 
 
১৯২২ সাহল ল ম কানমাভমন ও হাওয়া ম কােমাহরর রনিৃহত্ব একদল তিতেশ প্রত্নিাতত্ত্বক 
েননকাহল তদিক্রহম এর সমাতধহিহত্রর রত্নভাোর আতিষ্কার কহরন, তিশাল তিপুল, 
েমকপ্রদ। মহনাহাতরত্ব োড়াও তমশরিত্ত্ব গহিষণায় এর অসীম গুরুত্ব রহয়হে। এই 
আতিষ্কাহরর মাধযহম “ফারাওর রহসয উহন্মাতেি হয়, আর আতিষ্কাহরর েয় মাহসর মহধযই 
মশার কামহড় সংক্রতমি হহয় এিং তনউহমাতনয়ার আক্রমহণ ল ম কানমাভমন মৃিুযিরণ 
কহরন। সানহ  সাতেহমি এ তনহয় েড় িুলহলও মহন হয়না এর সাহি ফারাওর 
অতভশাহপর রকাহনা সম্পকম আহে। 
 
ইেনািহনর দুভমাগযজনক িযিমিার পহর রয অিাদশ রাজিংশ তমশহর দুই শিাব্দীর 
রগৌরি এহন তদহয়তেল িার তিপযমস্ত পতরসমাতপ্ত র্হে। িুহিনোহমহনর উত্তরাতধকার লাভ 
কহরন “আই” নাহমর এক ফারাও, তযতন ইেনািহনর তিশ্বাহসর তকেু তকেু োলু করার 
রেিা কহরন িহি এর সুফল লাভ করহি পাহরনতন। 
 
পুহরাতহিরা আিন-পূজা উচ্ছহন্নর েূড়ান্ত দাতয়ত্ব অপমণ কহর রসনািাতহনীর উপর। 
রজনাহরলরা সেরাের রিণশীল মহনাভাহির হহয় িাহক, যারা সামাতজক পতরিিমহনর 
তিহরাধীিা কহর িাহক। এহিহত্র তমশহরর সামতরক মযমাদার হাতন র্োয় িারা তিরক্ত 
তেল। 
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“রহাহরমহহি” নাহমর এক রজনাহরল আই এর উত্তরসূতররূহপ ১৩৩৯ তিস্টপূিমাহব্দ 
ফারাও হহয় িহসন। যার রনিৃহত্ব প্রােীন পিতি পূণম শতক্তহি প্রিযািিমন কহর। তিতন 
প্রকৃিপহি অিাদশ রাজিংহশর রকউ তেহলন না, িহি িাহক ঐ িংহশর একজন িহলই 
গণয করা হয়, কারণ তিতন ইেনািহনর একজন উচ্চপদস্থ কমমোরী তেহলন এিং িার 
তনজ িংহশর সূেনা র্োনতন। 
 
শৃিলা তফহর এল এিং সাম্রাহজযর পুনপ্রতিষ্ঠার জনয নুতিয়ায় অতভযান পাোহনা হহলা। 
িহি তসতরয়ার তদহক হাি িাড়াহনা হয়তন। ১৩৩৫ তিস্টপূিমাহব্দ শুতব্বলুতলউহয়র মৃিুয হয় 
এিং রপেহন ররহে যান এক তহট্টাইে শতক্ত রহাহরমহহি যাহক র্াোহি োনতন। 
 
১৩০৪ তিস্টপূিমাহব্দ রহাহরমহহহির মৃিুয হয় এিং িার একজন রজনাহরল প্রিম 
রাহমহসস তসংহাসহন আহরাহণ কহরন। ইতিমহধযই তিতন রিশ িহয়ািৃি হহয় পহড়তেহলন, 
আর মাত্র িেরোহনক রাজত্ব করহি রপহরতেহলন। িহি তিতন িার উত্তরাতধকার প্রতিষ্ঠা 
কহর রযহি রপহরতেহলন, আর িাই িাহক ঊনতিংশ রাজিংহশর প্রিম রাজা িহল 
অতভতহি করা হয়। 
 
িার পুত্র প্রিম “রসতক্ত” উত্তরাতধকার স্বহত্ব তসংহাসহন আহরাহণ কহরন ১৩০৩ 
তিস্টপূিমাহব্দ, আর এিার তমশর আিার পূণম শতক্তহি পুনরাতিভূমি হহলা। তিতন তসতরয়া 
আক্রমণ কহর িুতেহয় তদহলন তমশহরর শতক্তমত্তা, িহি তহট্টাইেরা িার শক্ত প্রতিপি 
হহয় দাাঁড়াল, আর শাতন্তর স্বাহিম িাহদর সাহি আহপাস করহি িাধয হহলন। তিতন 
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তলতিয়ানহদর উপরও তিজয় অজমন করহলন, আর তিতিস এিং তিতিস রিহক প্রায় একশ 
মাইল ভাতেহি আতিহ াহস তিশাল তিশাল মতন্দর তনমমাণ কহরন। তিতন পাহাহড়র োহল 
তিপুলায়িহনর এক সমাতধ তনমমাণ কহরন রযোহন অিাদশ রাজিংহশর সম্রােরা শাতয়ি 
(অিশয িাহদর কির যতদ লেভে হহয় না িাকি)। 
 
তহোইেরা িেনও রসোহন িহাল িতিয়হি আর িাহদর রমাকাহিলা করাো তিহশষ জরুতর 
হহয় দাাঁতড়হয়তেল। এোই তেল প্রিম রসতত্ত আর িার উত্তরাতধকারীর সিহেহয় িড় সমসযা, 
রয পুত্র সকল িাধাতিপতত্ত এতড়হয় এক মহান রাহের ভূতমকায় অিিীণম হহি 
রপহরতেহলন। 
 
. 
 
মহান আত্মম্ভর 
 
এই পুত্রতে হহলন তিিীয় রাহমহসস, তযতন তসংহাসহনর উত্তরাতধকার লাভ কহরন ১২৯০ 
তিস্টপূিমাহব্দ। রস সময় তিতন তেহলন রনহাহয়ি এক নািালক আর িার রাজত্বকাল 
দীর্মাতয়ি হয় ষাে িের ধহর, যা শুধু তিিীয় রপতপ োড়া আর রকউ অতিক্রম করহি 
পাহরতন। 
 
এই রাজহত্বর প্রধান তিতশিয আত্মিার্া। রাহমহসহসর িমিা তেল তনরঙু্কশ, আর তমশহরর 
পা রিহক মািা পযমন্ত তিতন তনহজর কৃতিহত্বর স্বাির সম্বতলি সৃ্মতিস্তহম্ভ রেহয় রফহলন, 
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যাহি উত্তীণম হয় িার কৃতিত্ত্ব আর মহহত্ত্বর তিিরণ। এমনতক িার পূিমসূতরহদর 
সৃ্মতিস্তহম্ভও িার কীতিমগািা তলতপিি করহি তিধাহিাধ কহরনতন। 
 
তিতন তিশাল তিতিহসর মতন্দর কমহেহক্স (হযো এেন কানমাহক) আরও তকেু সংহযাজন 
কহরন, ওহিতলস্কগুতলর উচ্চিা িৃতি কহরন, আর তনহজর তিরাে তিরাে মূতিম তনমমাণ 
করান। িার তনতমমি মতন্দর কমহেক্সতে পৃতিিীর সিমিৃহৎ, অন্তি আয়িহনর তদক রিহক। 
এই মতন্দহরর হলর্রতে পৃতিিীর সিমিৃহৎ, ৫৪০০০ িগমফুহের োইহি রিতশ, এর োদতে 
দাাঁতড়হয় আহে ১৩৪তে তপলাহরর উপর যার রকাহনা রকাহনাো ১২ তফে পুরু আর ৬৯ তফে 
উাঁেু। 
 
িার আমহল তিতিস উন্নতির শীহষম রপৌঁহে, নীল নহদর উভয় িীহর তিস্তার লাভ কহর। 
এর সীমানা প্রােীর তেল ১৪ মাইল দীর্ম, আর সভয জগহির সি প্রান্ত রিহক সম্পদ 
আহরণ কহর এোহন পুতিভূি করা হয়। অনয রদহশর রলাক যারা এসি রদেি িা এর 
কাতহনী শুনি, িারা তিস্মহয় হিিাক হহয় রযি। 
 
তিক কতি রহামাহরর িহয়র যুি তনহয় রতেি মহাকািয ঈতলয়াহ  তিতিহসর উহেে আহে 
(তযতন এো রেনা কহরন তিিীয় রাহমহসহসর সমহয়র অন্তি তিন শিাব্দী পহর), রয 
যুিতে সংর্তেি হয় তিিীয় রাহমহসহসর মৃিুযর অিযিতহি পহরই। 
 
এহি রদো যায়, রহামার িলহেন, যেন এতকহলস সকল উৎহকাে প্রহলাভন অিাহয কহর 
যুহি অিিীণম হহি অস্বীকৃতি জানাহচ্ছ, “তমশহরর তিতিহসর সকল সম্পদ যতদ আমার 
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পাহয় রেহল রদয়া হয়… রয তিতিহস পীভূি আহে পৃতিিীর সকল সম্পদ… রয তিতিহসর 
একশি রগে তদহয় একসাহি একশি অশ্বাহরাহী রির হহয় আসহি পাহর…” 
 
িহি সময় সি তকেুহক জয় কহর রনয়, আর িহু পুহিমই তিতিস লুপ্ত হহয় যায় আর 
জমকাহলা তপতিহসর মতন্দরতে এেন ভগ্প- িহি ভগু্যহপর মাহেও েমকপ্রদ। রাহমহসহসর 
একতে মূতিম, রযতে তমশহরর সিমিৃহৎ, রসতে এেন ভগ্ািস্থায় ভূপাতিি। িার ভূপাতিি 
মস্তকতেই ইংহরজ কতি রশতলহক উিীতিি কহরতেল িার রিষাত্মক কতিিা তলেহিুঃ 
 
অদু্ভি এক তভনহদশী পতিহকর সাহি আমার রদো 
রয িহল: পািহরর দুতে তিশাল রদহহীন পদযুগল 
মরুভূতমহি দাাঁতড়হয়… িার কাহে, িাতলর উপহর, 
অধম তনমতিি ভগ্ মুেমেল, যার ভ্রূকুতে 
আর িতলহরে অধহরাষ্ঠ আর শীিল কহণ্ঠর গজমন 
 জানান রদয় এর ভাস্কর িার আহিগ িুেহি রপহরতেল, 
এেনও যা জীিন্ত, তনষ্প্রাণ পািহর অতঙ্কি, 
রয হাি িাহদর িযি কহরতেল, রয হৃদয় োইহয়তেল: 
যা রোতদি রহয়হে পাদপ্রস্তহর: 
“নাম আমার অতজমাতন্দয়াস, রাজার রাজা 
 িাকাও আমার কাহজর তদহক, িুতম শতক্তমান, আর ভগ্হৃদয়?” 
পাহশ আর তকেু নাই, োরপাহশ 
 তিপুলায়িন ভগ্সূ্তপ, সীমাহীন শূনযিা 
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 তনমমল মসৃণ রিলাভূতম, তদগহন্ত প্রসাতরি। 
 
কামমাকই একমাত্র স্থান নয় রযোহন তিিীয় রাহমহসস আত্মপ্রসাহদর স্বাির ররহেহেন। 
অহনক দতিহণ প্রিম প্রপাি রিহক ১২০ মাইল দূহর, রযোহন তমশরীয় সৃ্মতিস্তম্ভ 
তনমমািারা সেরাের রযহি সাহস কহরনতন, রসোহনও তিতন এক তিেযাি মতন্দর তনমমাণ 
কহরন। 
 
িিমমাহন রয স্থানতেহি আিু তসহম্বল িাম, শিাব্দীর তিসৃ্মতি কাতেহয় সুইস আতিষ্কারক 
লু তভগ িাো ম ১৮১২ সাহল েনন কাজ োতলহয় অিীহির এক স্মরণীয় সৃ্মতিতেহ্ন 
আতিষ্কার কহরন। রসোহন পাহাহড়র পাদহদহশ তিিীয় রাহমহসহসর তিশাল দুতে 
উপহিশনরি মৃতিম আতিষ্কার কহরন, যার প্রতিতের উচ্চিা ৬৫ তফে। রসোহন িার 
পতরিাহরর অনয সদসযহদরও অহনক মূতিম পাওয়া যায়। এর সিগুতলই সূযমহদি “তর”র 
মতন্দহরর সাহি সম্পতকমি। সূযম-রদিিা রাহমহসহসর সিোইহি শ্রহিয় রদিিা, আর 
ফারাওর তনহজর নাহমর অিমও “সূহযমর পুত্র”। মতন্দরতে এমনভাহি তনতমমি রয সূযম অিাহধ 
মতন্দহরর মধযস্থহল স্থাতপি রাহমহসহসর মূতিমর উপর িার তকরণ িষমণ করহি পাহর। 
 
১৯৬০ এর দশহক প্রিম প্রপাহির তনকহে এক তিরাে িাাঁধ তনমমাণ করা হতচ্ছল, আর 
রসই িাাঁহধর উজাহন এক তিসৃ্তি দীর্ম হ্রদ সৃতি হওয়ার কিা। যতদ তিহশষ রকাহনা িযিস্থা 
রনয়া না হয় িাহহল আিু তসহম্বহলর মতন্দর ও তিশাল মূতিমগুতল পাতনহি  ুহি যাহি। 
প্রিল রেিা ও তিপুল িযহয় মতন্দর কমহপেক্সতে উাঁেু জায়গায় সতরহয় রনয়ার রেিা করা 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

131 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

হয়। রাহমহসহসর আত্মা সতিয যতদ এো রদেহি রপি িাহহল তনিয়ই পরম িৃতপ্তলাভ 
করি। 
 
রাহমহসহসর আত্মপ্রশংসা এিই প্রিল তেল আর এি দিিার সাহি রসো রূপাতয়ি 
করহি রপহরতেহলন রয মাহে মাহে তনহজই তনহজহক িলহিন “রাহমহসস দয রিে”। 
আমার মহি িাহক যতদ িলা রযি “রাহমহসস আত্মম্ভর” িাহহল রসোই হয়হিা যিািম 
হহিা। 
 
সামতরক তদক রিহক রদেহি রগহল ধারণা করা হয় তিিীয় রাহমহসস িৃিীয় িুিমহসর 
সাম্রাজয পুনরুিার করহি রপহরতেহলন, িহি ধারণাো ভ্রান্ত। তনতিি কহর িলা যায়, 
েিুিম প্রপাি পযমন্ত নুতিয়া তমশহরর তনয়ন্ত্রহণ এহসতেল, আর তলিীয়রা 
 
অিদতমিই রহয় যায়, তসতরয়া এিং িার উত্তহর তহট্টাইে শতক্ত অিিই রহয় যায়। িার 
শাসহনর প্রিম তদহক তিিীয় রাহমহসস তহোইেহদর তিরুহি অতভযান পতরোলনা 
কহরতেহলন, আর ১২৮৬ তিস্টপূিমাহব্দ কাতদহশ এক ভয়ংকর যুহি িাহদর মুহোমুতে 
হহয়তেহলন, রয শহর রিহক এক শিাব্দী পূহিম রকনানীয় তমত্রিাতহনী িৃিীয় িুিমহসর 
তিরুহি অতভযান পতরোলনা কহরতেল। 
 
যুহির ফলাফল অস্পি। একমাত্র রয তিিরণতে আমাহদর হস্তগি, রসো রাহমহসহসর 
দাপ্ততরক তশলাতলতপ। স্পিিই তমশরীয় িাতহনী অপ্রস্তুিভাহি আেকা পহড় আর তহিাইে 
অশ্বাহরাহী িাতহনীর আক্রমহণ তেন্নতভন্ন হহয় যায়। পিাদপসরণ শুরু হহয় যায় আর 
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রাহমহসস ও িার রদহরিী আক্রমহণর তশকার হয়। হোৎ রাহমহসস মতরয়া হহয় যুহি 
োাঁতপহয় পহড়ন, একাই শত্রুর রমাকাহিলা কহরন এিং িাহদর রেতকহয় রাহেন যিিণ 
না তসনযদল তফহর এহস িার শতক্তিৃতি কহর। ফারাওহয়র এমন প্রিল মহনািহল উিুি 
হহয় িার তসনযিাতহনী প্রিল পরাক্রহম যুি শুরু কহর রদয় আর তহোইে িাতহনীহক তেন্ন 
তভন্ন কহর রদয়। 
 
আমরা যতদ এই কাতহনীহক অতিশ্বাস করহি োই, িাহহল আমাহদর মাজমনা করা রযহি 
পাহর। রাহমহসস তনহজর সম্বহন্ধ সি রকহমর তমিযা িলহিই পারদশমী তেহলন, আর 
রাহমহসসহক হারতকউহলস িা সযামসহনর ভূতমকায় রদোর প্রহয়াজন নাই। এো ভািারও 
প্রহয়াজন নাই রয কাতদহসর যুহি তমশরীয়হদর জয় হহয়তেল। এো হওয়ার রমাহেই 
সম্ভািনা নাই কারণ তহিাইেরা এই যুহির পরও আহগর মহিাই শতক্তশালী তেল কারণ 
এর পহরও সির িের ধহর িাহদর সাহি তমশরীয়হদর যুি করহি হহয়তেল। 
 
সিতদক তদহয় তিোর করহল মহন হয় কাতদহসর যুি তেল একতে স্বহপ্নর যুি, আর িা না 
হহল তহিাইেহদরই একতে িুর্দ্ তিজয়। রাহমহসহসর সকল উন্মাদনা সহত্বও ১২০৯ 
তিস্টপূিমাহব্দ একো শাতন্তেুতক্ত করহি রপহর তমশর অহনকো স্বতস্তর তনশ্বাস রফহলতেল, 
রযোহন ইউহিতিস নদীর দতিহণর অঞ্চহল তহট্টাইেহদর আতধপিয রমহন রনয়া হয়, আর 
তমশহরর সতন্নতহি তসতরয়ার িুর্দ্ এলাকার উপরই শুধু তমশহরর আতধপিয িজায় িাহক। 
একজন তহট্টাইে নারীহক রাজপতরিাহর আনার মাধযহম েুতক্তোহক স্থায়ীত্ব তদহি রপহর 
রাহমহসস িৃতপ্ত লাভ কহরতেহলন, আর এর মাধযহম িার রাজহত্বর রশষভাগো শাতন্তপূণমই 
রকহেহে। 
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কাহজই যতদ ভািা হয় তিিীয় রাহমহসস িৃিীয় পুিমহসর রগৌরহির তদনগুতল তফতরহয় 
আনহি রপহরতেহলন িহি রস কিাতে তেক নয়। িৃিীয় িুিমস তমত্তানীহদর পরাতজি 
কহর করদ িাতনহয়তেহলন আর রাহমহসহসর সময় রসোহন তেল এক অপরাহজয় তহিাইে 
সাম্রাজয। 
 
এিৎসহত্বও এই দুই শতক্তর মহধয দীর্ম রক্তিয়ী যুি উভহয়র জনযই মারাত্মক তেল। 
দৃশযি িাহদরহক শতক্তমান মহন হহলও িারা িাস্তহি অন্তুঃসারশূনয হহয় পহড়তেল, আর 
িৃিীয় রকাহনা শতক্তর তদক রিহক সামানয আর্াি এহলই িারা তিধ্বস্ত হহয় পড়ি। 
 
একো প্রেতলি ধারণা রহয়হে রয তিিীয় রাহমহসস তেহলন একজন “উৎপীড়ক ফারাও,” 
িাইহিহলর এহক্সা াস পহিম এই কিাতের উহেে আহে রয তিতন ইসরাইতলহদর ক্রীিদাস 
িাতনহয় কহোর পতরশ্রম কতরহয় রনন। এর একো কারণ এই রয তিতন ইসরাইতলহদর 
িারা ফারাওর ধনভাোর “তপিম ও রামহসস” শহর তনমমাণ কতরহয়তেহলন। এোহক 
সম্ভািয িহলই মহন হয়। উনতিংশ রাজিংহশর উদ্ভি িিীহপর পূিম প্রান্ত রিহক। 
িাইহিলীয় পুরাণ কিা অনুসাহর ইসরাইতলরা িাস করি “রগাহশহন”। রাহমহসস এতদহক 
দৃতি তদহিন এোই স্বাভাতিক। নীলনদ রযোহন সাগহর তমহশহে, রসোহন “িাতনস” শহহর 
তিতন একো মতন্দর তনমমাণ কহরন আর এর রভিহর তনহজর ৯০ তফে উাঁেু এক মূতিম 
স্থাপন কহরন আর তনমমাণ কহরন সংরিণাগার যার উহেে রহয়হে িাইহিহল। এসি 
সংরিণাগার কাহজ লাহগ তহিাইেহদর তিরুহি তসতরয়ায় যুি পতরোলনার সময় রসদ 
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সরিরাহহ। সহন্দহ নাই রাহমহসস এসি কাহজ স্থানীয় রলাকহদর িাধযিামূলক শ্রম 
আদায় করহিন। 
 
তিিীয় রাহমহসহসর দীর্ম রাজত্বকাল তমশরিাসীর জনয কলযাণকর তেলনা, রযমনো তেলনা 
তিিীয় রপতপর রাজত্বকাল। সমৃি স্বতস্তকর নগরজীিহন রিহক তমশরিাসীরা তিপিনক 
তসতনক জীিহন রযহি রমাহেই ইচু্ছক তেলনা রযোহন অহিমর তিতনমহয় িতহরাগিহদর 
তসতনক তহসাহি পাওয়া সহজ তেল। শাসকহদর কাহেও স্বহদশীহদর োইহি ভাড়াতেয়া 
তসনযই রিতশ পেন্দনীয় তেল, কারণ স্বহদশী তসনযরা তিহদহশ যুহি যাওয়ার োইহি 
রদহশর অভযন্তহর অসহন্তাষ দমহনই রিতশ উৎসাহ রদোি। 
 
িহি দুতে িড় প্রতিিন্ধকিা অহনক সুতিধাহকই ম্লান কহর রদয়। প্রিমি যতদ কেহনা 
রদশ সংকহে পহড় আর ভাড়াতেয়া তসনযহদর পাওনা পতরহশাধ করহি না পাহর, িাহহল 
রসই তসনযরা মহা আনহন্দ হাহির কাহে যা পাহি িাই লুেপাে কহর রনহি, আর িেন 
িারাই রদশিাসীর কাহে তিহদতশ আক্রমণকারীহদর োইহি িড় তিপদ হহয় রদো রদহি। 
তিিীয়ি শাসক যেন যুি পতরোলনা ও তনহজর সুরিার জনয ভাড়াতেয়া তসনযহদর উপর 
তনভমরশীল হহয় পহড়ন, িেন তিতন রসসি তসনযহদর হাহির পুিুহল পতরণি হন, আর 
িেন তিতন এক মৃিহদহ োড়া আর তকেু নন। ইতিহাহস এমনো িারিার র্হেহে। 
 
. 
 
রগৌরহির সমাতপ্ত 
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১২২৩ তিস্টপূিমাহব্দ তিিীয় রাহমহসহসর রাজহত্বর পতরসমাতপ্ত র্হে, মৃিুযকাহল িার িয়স 
তেল প্রায় ৯০ িের। একো উপযুক্ত সমহয়ই িার মৃিুয। িার রাজহত্বর তিসৃ্ততি 
সিমকাহলর সিমিৃহৎ, আর িার সিহেহয় িড় শত্রু তদিক্রহম দুিমল অিস্থায় তেল। এো 
তমশহরর প্রিযি প্রহেিায় র্হেতন, িরং অভযন্তরীণ রকান্দল আর গৃহযুহির ফসল। রস 
সময় তমশর সমৃি, সম্পদশালী আর শাতন্তময়। অগতণি পত্নী আর উপপত্নীর এক দিল 
পুত্রকনযা ররহে যান তিতন। 
 
রাহমহসহসর ত্রহয়াদশ পুত্র মাহনণ্টা িার উত্তরাতধকার লাভ কহরন। ইতিমহধযই মাহনমস্টার 
িয়স ষাে িেহর রপৌঁহে রগহে, আর তিতন িার তপিার তনয়মনীতি অনুসরহণর রেিা 
কহরন। তিতন তমশহরর তনয়ন্ত্রণাধীন তসরীয় অঞ্চহল তিহর্দ্াহ দমন করহি সিম হন। আর 
রসো করহি তগহয় প্রিমিাহরর মহিা ইতিহাহস ইসরাইল নামো উহে আহস। 
 
স্পিিই, ইেনািহনর শাসনকাহলর মহিা পূিমতদহকর রকনানীয় শহর রিহক োাঁহক োাঁহক 
মরু যাযািররা েুহে আসহি িাহক। এই জাতিগুতলই ইতিহাহস ইসরাহয়তল নাহম 
অতভতহি। িারা রদহেতেল রকনানীয় শহরগুতল রমায়াি, এদন ও আমন রাজয পতরহিতিি, 
ইেনািহনর আমহল যারা ইসরাহয়তলহদর সমহগাত্রীয় তেল। প্রতিতষ্ঠি রাজযগুতল 
নিাগিহদর তিহরাধীিা কহর। আপািদৃতিহি মাহনমস্টার তসনযিাতহনী যুহি অংশ রনয় এিং 
তিজয় লাভ কহর। মাহনিার তলতপহি এই তনহয় গিম করা হয় রয “ইসরাইতলহদর তেন্নতভন্ন 
কহর রদয়া হয় আর িাহদর সি তেহ্ন মুহে রফলা হয়।“ অিশয এই কিাোর মহধয 
অতিরিন আহে, আর তমশরীয় তলতপহি এধরহনর অতিরিন অস্বাভাতিক নয়। 
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আপািদৃতিহি মহন হয় তলত য়াহি মাহনমোর অতভযান সফল হহয়তেল। িহি িজ্রার্াি 
রনহম এল অপ্রিযাতশি এক তদক রিহক। হাজার হাজার িের ধহর তমশরীয়রা রয 
তদকোহক সুরতিি রভহিতেল রসই সমুহর্দ্র তদক রিহক। 
 
তমশরীয়রা কেহনাই সমুর্দ্গাতম জাতি তেলনা, আর সমুর্দ্গাতম তক্রেীয়হদর িরফ রিহক 
কেহনাই অশঙ্কা রদো রদয়তন। তক্রেীয় সভযিার দুযতি সিমদা উত্তহর ইউহরাহপর মূল 
ভূেহের তদহক প্রতিফতলি হয়, ইউহরাহপর রসই অঞ্চহল এেন রযোহন িীস। তমশহর 
তহক্সস আতধপহিযর সমহয় তিক ভাষাভাষী জনগণ মূল ভূেহে তনহজহদর সুন্দর উন্নি 
শহর তনমমাণ কহরতেল, আর রসহিহত্র িারা তক্রেীয় ধারা অনুসরণ কহরতেল। 
 
রযোহন তক্রেীয়রা সিসময় সমুর্দ্তনভমর িাতণহজযর মাধযহম অিমগনতিক সমৃতি অজমন 
কহরতেল এিং শাতন্তর পি অনুসরণ কহরতেল, মূল ভূেহে তিকরা তেল িার তিপরীি। 
িারা রযমন প্রায়ই িীি লড়াইহয় তনহয়াতজি তেল রিমতন উত্তর রিহক লড়াকু জাতির 
আক্রমহণর আিহঙ্ক িাকি। িাহদর শহহরর োরতদহক িাকি অিযন্ত পুরু রদয়াহলর 
প্রােীর যাহক িলা হহিা “মাইহসতন”। িাই তিক সভযিার আতদ পিমহক িলা হহিা 
মাইহসনীয় যুগ। 
 
অতিরাম যুিতিিহহ তনহয়াতজি িাকার কারহণ মাইহসনীয়রা উচ্চমাত্রার সামতরক রকৌশল 
আয়ত্ত করহি রপহরতেল, আর জাহাজ তনমমাণ কহর সমুহর্দ্ প্রহিশাতধকার অজমহনর পর, 
কীেিাসীরা আর িাহদর রমাকাহিলা করহি পাহরতন, আর তমশর যেন অিাদশ 
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রাজিংহশর অধীহন িমিার উচ্চ তশেহর, িেন মাইহসনীয় জলদসরা ক্রীে আক্রমণ 
কহর দেল কহর রনয়। 
 
িহি এসি অহনক দূহরর র্েনা, আর লিণ সমুর্দ্ পার হহয় িাহদর তমশহর রপৌঁোহনা 
দূরাগি সম্ভািনা। তমশরীয় সাম্রাহজযর রসানাতল তদনগুতলহি িাহদর তনহয় রকউই রিমন 
তেতন্তি তেলনা, মাইহসনীয়হদর ক্রীে দেহলর দুই শিাব্দী পহরও তমশর তনরাপহদই তেল। 
এই পতরতস্থতি আরও দীর্মাতয়ি হহি পারি, িহি মাইহসনীয়রা তনহজরাই উত্তহরর তদক 
রিহক োহপর মুহে তেল। আরও উত্তহরর তিক ভাষাভাষী উপজািীয় রলাহকরা তক্রেীয় 
সভযিার রকামল মহনাভাি আয়ত্ত করহি পাহরতন। আর িাহদর শক্ত মহনাভাহির প্রধান 
উপাদান তেল রলৌহ। 
 
তিগি দু’হাজার িের ধহর অস্ত্র িানািার উপাদান তেল রিাি, যতদও শক্ত িমম িানাহি 
রলাহা িযিহার করা হহিা। িহি সমসযা রলাহা তেল এক দুষ্প্রাপয ধািু, যা শুধু হোৎ 
উল্কাপাহির মাধযহমই লাভ করা রযি। আর এো রমাহেই সহজলভয তেলনা। এর জনয 
প্রহয়াজন হহিা অহনক রিতশ িাপমাত্রার অতগ্তশো আর উন্নি কৃৎহকৌশল। 
 
মাইহসনীয়হদর জনয যেন উত্তহরর আিাসকহদর সামাল রদওয়া কিসাধয হহয় উেল, 
িেন িারা দতিণ ও পূিমতদহক দৃতি তদহি শুরু করল। িহয়র যুি সংর্তেি হহয়তেল 
রমহনোর রাজত্বকাহল, অিিা িার সামানয তকেু পহর, যা মাইহসনীয়হদর পূিমতদহক 
হতেহয় তদহি ভূতমকা ররহেতেল। অনযানয জলদসুযরা দতিণ তদহক দৃতি তদহয় তলিীয় 
উপকূহল অিিরণ কহরতেল। তলিীয় উপজাতিহগাষ্ঠীর অিুযৎসাহী সহায়িায় িারা 
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তমশরীয় ভূতমর তদহক অতভযান োলাহি শুরু কহর। তিক কল্পকিায় রদো যায় স্পােমার 
রাজা রমতনলাউস, িহয়র যুি রিহক রফরার পহি তকেুতদন তমশহর অিস্থান কহরতেহলন। 
এো তমশর উপকূহল তিহদতশ রশাষহণর একো ধূসর সৃ্মতি 
 
ভূমধযসাগহরর পূিম উপকূল িেন জ্বলন্ত অতগ্তশো। তহভাইেরা যেন আত্মর্ািী গৃহযুহি 
মগ্ িেন পতিম এতশয়ার একতে জাতি তিতজয়ানরা পূিম তদহক অিসর হহি িাহক। 
তকয়ঙ্কাহলর জনয সভযিার রদৌহড় তহট্টাইেরা তমশরীয়হদর সাহি পাো তদতচ্ছল, এিার িারা 
ইতিহাহসর পািা রিহক তেরিহর হাতরহয় রগল (িহি একতে তহোইে শহর দুই শিাব্দী 
পহরও তেহক তেল তসতরয়ায়, আর ইসরাইহলর রাজা র তভহ র এক রসনাপতি তহোইে 
উতরয়াহক, রসোহন রদো যায়)। 
 
সমুর্দ্োরী এসি জাতির আক্রমহণ তমশর লেভন্ড। িহি তহট্টাইেহদর মহিা তমশরীয়রা 
তনতিহ্ন হহয় যায়তন তকন্তু এহদর তিিাতড়ি করহি তগহয় এিই শতক্তিয় হহয়তেল রয 
িাহদর েরণ েহলামহলা আর রোে োপসা হহয় তগহয়তেল। িারা আর কেহনাই পূহিমর 
অিস্থাহন তফহর রযহি পাহরতন। 
 
একো কিা প্রেতলি আহে রয মাহকমিাই এহক্সা াহসর ফারাও, মুসা নিীর অতভশাহপ 
যার উপহর রেগ অিিীণম হয়, আর তযতন রলাতহি সাগহর  ুহি মহরন। এো সিয হওয়ার 
তকেুো সম্ভািনা রহয়হে, কারণ সমুর্দ্োরীহদর তদক রিহক একো তিপযময় অিশযই রনহম 
এহসতেল। 
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প্রকৃিপহি তিশৃিলার সমহয় এশীয় আক্রামকরা রসই সুহযাগ তনহয় িাকহি পাহর। িহি 
িাইহিলীয় কাতহনীহক অহনহক আিতরক অহিম িহণ করহলও প্রােীন তমশরীয় এমন 
রকাহনা প্রােীন তলতপ পাওয়া যায়তন রযোহন দাসত্বপ্রাপ্ত রকাহনা ইসরাইতলহদর তিিরণ 
পাওয়া যায়, অিিা মুসার আমহলর রকাহনা রেহগর তিিরণ। রকাহনা ফারাও সমুহর্দ্ 
র ািার কিাও রদো যায়না। 
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মলিীয়গণ 
 
১১৫৮ তিস্টপূিমাহব্দ িৃিীয় রাহমহসস মৃিুযিরণ কহরন। িার উত্তরাতধকারী (তশতিল 
রাজকীয় িংশধারার) েিুিম রিহক একাদশ রাহমহসহসর সিাই তেল দুিমল, গুরুত্বহীন। 
রাহমহসস উত্তরাতধকারীহদর আতশ িেহরর (১১৫৮-১০৭৫ তিস্টপূিমাহব্দ) শাসনামহল 
একতে িযতিি তিতিহসর প্রায় সিগুতল কির লুতষ্ঠি হহয় যায় এমনতক তিিীয় রাহমহসহসর 
সমাতধর মূলযিান সম্পদগুতলও েুতর হহয় যায়। ১১৩৮ তিস্টপূিমাহব্দ ষষ্ঠ রাহমহসসহক 
কিরস্থ করার সময় উৎতিপ্ত আিজমনার তনহে কাকিালীয়ভাহি দুই শিাব্দী পূহিম 
েুহিনোহমহনর সমাতধতে োকা পহড় যায় এিং আধুতনককাল পযমন্ত অতিকৃিভাহি তেহক 
িাহক। 
 
ফারাওহদর িমিার অিনতি র্োর সাহি সাহি পুহরাতহিহদর িমিা িৃতি হতচ্ছল। 
ইেনািহনর উপর পুহরাতহিহদর কিৃমত্বলাভ তমশরীয় রাজমুকুেহক োয়াচ্ছন্ন কহর রফহল। 
এমনতক তিিীয় রাহমহসসহকও সিকমভাহি পুহরাতহিহদর অতধকারহক সম্মান রদোহি 
হহয়তেল। নিম এিং দশম রাজিংহশর শাসনকাহল অতধকহাহর কৃতষভূতম, কৃষক এিং 
সম্পদ ফারাওহদর আয়হত্ত এহসতেল। পুহরাতহি সম্প্রদাহয়র িমিা িৃতির ফহল ধমম 
অতধকির অনমনীয় ও রিণশীল হহয় পহড়। এো জাতির জহনয রমাহেই তহিকর 
তেলনা। 
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রাহমহসস িংহশর শাসকরা পুহরাতহিহদর হাহির পুিুল তেল। িাহদর হয়হিা স্মরণ তেল 
তহক্সসহদর আতধপহিযর সময় আহমহনর পুহরাতহিরা উজান তমশহরর তিতিস শাসন 
করি। রশষ পযমন্ত ১০৭৫ তিস্টপূিমাহব্দ যেন একাদশ রাহমহসহসর মৃিুয হয় িেন 
তসংহাসহন আহরাহহণর জনয িার রকাহনা প্রিযি উহত্তারাতধকরী তেল না। িৎপতরিহিম 
আহমহনর প্রধান পুহরাতহি তযতন রসনািাতহনীর প্রধান তেহলন, তিতন তনহজহক তমশহরর 
শাসনকিমা তহহসহি রর্াষণা কহরন। অিশয তিতন অেে তমশহরর শাসক হহি পাহরনতন। 
 
ি-িীপ অঞ্চহল তিিীয় একপ্রস্ত শাসহকর উত্থান র্হে যাহদর রাজধানী তেল তিিীয় 
রাহমহসহসর তনজ শহর িাতনহস। মাহনহিা িাহদর িাতনও িংশ িহল উহেে কহরন এিং 
িাহদরহক একতিংশ রাজিংহশর মযমাদা রদন। এ সময় তমশর পূহিমর রয রকাহনা সমহয়র 
োইহি অতধকির দুিমল হহয় পহড় কারণ তমশর তেল তিভক্ত। আর এক হাজার িের 
পূহিম রমহনহসর প্রহেিা তিফহল পতরণি হয়। 
 
একতিংশ রাজিংহশর শাসনামহল তসতরয়ার সাহি রতশ োনাোতন রশষ হয়। ইসরাইতলরা 
জু ীয় রযািা র তভহ র মহধয িাহদর রনিাহক েুাঁহজ পায় আর িার রনিৃহত্ব তফতলতস্ততনরা 
সমূ্পণম পরাতজি হয় এিং আহশপাহশর রোে রোে জাতি রগাষ্ঠীগুতল িাহদর পদানি হয়। 
এো ইতিহাহসর এমন এক মুহূিম যেন নীল ও ইউহিতেস-িাইতিস উভয় এলাকায় 
দুিমল সময় অতিক্রম করতেল। কাহজই র তভ  এই সুহযাগ িহণ করহলন এিং তিতন 
এক ইসরাইতল সাম্রাহজযর প্রতিষ্ঠা কহরন যা তসনাই উপিীপ রিহক ইউহিতেস নদী পযমন্ত 
সমি ভূমধযসাগরীয় উপকূল সাম্রাহজযর অতধভুক্ত তেল। এমনতক উপকূলিিমী রকনাতনও 
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নগরসমূহ, যতদও িাহদর স্বাধীনিা উপহভাগ করতেল িারা সিকমভাহি র তভ  এিং 
িদীয়পুত্র সহলামহনর অধীনিামূলক তমত্রিায় আিি হহয়তেল। 
 
র তভ  ও সহলামহনর রাজত্বকাহল একতিংশ সম্রােহদর শাসহন েতেি তমশর অহপিা 
ইসরাহয়ল অতধকির শতক্তশালী তেল। তমশর ইসরাহয়হলর সাহি তমত্রিা করহি রপহর 
েুতশ হহয়তেল এিং ফারাও িার এক কনযাহক সহলামহনর হাহরহম পাতেহয় রদন। এই 
ফারাওতের নাম িাইহিহল উহেে নাই, িহি রযহহিু ৯৭৩-৯৩৩ তিস্টপূিমাব্দ সহলামহনর 
রাজত্বকাল রসহহিু অনুমান করা যায় ফারাওতে তেহলন তিিীয় সুহসতনস, তযতন এই 
রাজিংহশর সিমহশষ রাজা। 
 
তিিীয় সুহসতনহসর অহনক সমসযা তেল। িংশ পরম্পরায় তমশরীয় তসনযহদর দুিমলিা 
অিযতধক ভাড়াতেয়া তনভমরিা সৃতি হয় তিহশষ কহর তলিীয় দলপতিহদর অধীহন। এতে 
একতে অিশযম্ভািী িযাপার রয ভাড়াতেয়া তসনযহদর আতধকয িাহদর দলপতিহদর উপর 
তনভমরিা িাতড়হয় রদয় এিং মাহে মাহে এই ভাড়াতেয়া রসনাধযিরা সরকাহরর উপর 
প্রভাি োোয় এিং অন্তর্মাি সৃতি কহর। 
 
তিিীয় সুহসতনহসর আমহল তলিীয় রসনাধযি তেহলন শশশংক। িার সমিমন সুহসতনহসর 
জনয অিযািশযক তেল। রশশংক রাজ-পতরিারহক িাধয কহরন িার সাহি তিিাতহক 
সম্পকম স্থাপহন। রশশংহকর পুহত্রর সাহি ফারাও-এর কনযার তিিাহ হয়। এো তেল এক 
আত্মর্ািী তসিান্ত। এহি কহর পতরষ্কার হহয় যায় রয, রসনাধযিতের তসংহাসন অতধকাহরর 
একতে মিলি তেল। সম্ভিি সুহসতনস িার আরও এক কনযাহক সহলামহনর হাহি 
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তদহয়তেহলন এই আশায় রয, ইসরাইতলহদর সমিমহন রজনাহরহলর িাড়ািাতড় ররাধ করা 
যাহি। এহিহত্র তিতন হিাশ হহয়তেহলন। ৯৪০ তিস্টপূিমাহব্দ যেন তিিীয় সুহসতনহসর 
মৃিুয হয় িেন রশশংক অিাহধ তসংহাসন দেল কহর তনল। রক িাহক িাধা রদয়? 
 
নিুন ফারাও প্রিম রশশংক তহসাহি তসংহাসহন আহরাহণ কহরন এিং িাহক িাতিংশ 
রাজিংহশর প্রিম সম্রাে িহল গণয করা হয়। মাহে মাহে এই রাজিংশহক তলিীয় 
রাজিংশ িহল আেযাতয়ি করা হয়। িহি এহি তিভ্রাতন্তর সৃতি হয়। সতিযকারভাহি 
তলিীয়রা কেহনাই তমশর জয় করহি পাহরতন। আর রয সি তলিীয় তসনয তমশর অতধকার 
কহরতেল িারা প্রকৃিপহি তমশরীয় হহয় তগহয়তেল। রশশংক িার রাজধানী স্থাপন কহরন 
িাতনহসর পাঁয়তত্রশ মাইল উজাহন িুিাতস্তস নামক স্থাহন। তিতন পুনিমার তিতিস দেল কহর 
সাম্রাহজযর অেেিা তফতরহয় আহনন। একশ পাঁতেশ িের পহর তমশর আিার অেে 
শতক্তহি পতরণি হল। রশশংক তিতিসহক নীল উপিযকার সাহি যুক্ত করার জনয িার 
তনজ পুত্রহক আহমহনর পুহরাতহি তনযুক্ত কহরন। 
 
এরপর তিতন ইসরাইহলর তদহক দৃতি রদন। সম্ভিি ইসরাইহলর সাহি িার পূিমসূতরর 
তমত্রিা তিতন ভাহলা দৃতিহি রদহেনতন। প্রিহমই তিতন আক্রমণ না কহর ষড়যহন্ত্রর আশ্রয় 
রনন। উত্তর ইসরাইতলরা জুত ও িংহশর শাসন পেন্দ করি না এিং িারা তিহর্দ্াহহর 
রেিা কহর। এই তিহর্দ্াহ দমন করা হয়। িহি এর রনিা রজহরাহিায়াম রশশংহকর আশ্রয় 
প্রািমনা কহরন। ৯৩৩ তিস্টাপূিমাহব্দ সহলামহনর মৃিুযর পর রশশংক রজহরাহিায়ামহক 
ইসরাইহল রফরি পাোন এিং নিুন কহর একতে তিহর্দ্াহ সাফলয লাভ কহর। 
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র তভ  ও সহলামহনর স্বল্পস্থায়ী সাম্রাজয তেরিহর রভহি পহড়। িৃহত্তর এিং সমৃিির 
উত্তর অংশ ইসরাহয়ল নামতে ধহর রাহে। িহি তযতন এর রাজা হন তিতন র তভহ র 
িংশধর তেহলন না। রযরুজাহলমহক রকে কহর দতিহণর িুর্দ্ির রাজযতে তেল জুড়া। 
রযোহন র তভহ র িংশধর পরিিমী তিন শিাব্দী যািৎ িমিায় অতধতষ্ঠি তেল। 
 
রশশংক িার সামহন রদেহি রপহলন সংকুতেি এক জু া তিহর্দ্াহহর কিহল তিপযমস্ত। 
আর তিতন এক অতভযাহনর প্রস্তুতি তনহলন। িৃিীয় িুিমস এিং তিিীয় রাহমহসহসর 
মহিা তিতন তসনাই রিহক অতভযান শুরু করহলন। িহি এিার শতক্তশালী তমত্তানী িা 
তহট্টাইহের মহিা শতক্তশালী শত্রুর মুহোমুতে হহি হয়তন। ইতিহাহসর এই পযমাহয় 
তমশহরর রিমন সাহস তেল না। জুড়ার মহিা একতে িুর্দ্ রাজযহকই তিতন সামাল তদহি 
রপহরতেহলন। ৯২৯ তিস্টপূিমাহব্দ রশশংক জু া আক্রমণ করহলন যার ফলাফল িাইহিহল 
তলতপিি আহে (হশশংকহক এোহন তশশাক নাহম অতভতহি করা হয়)। তিতন রযরুজাহলম 
অতধকার কহরন, রসোনকার মতন্দর লুেপাে কহরন এিং তকেুকাহলর জনয জু াহক করদ 
রাহজয পতরণি কহরন। 
 
তিতন তনহজহক তিজয়ী িহল অনুভি কহর তিতিহস একতে সৃ্মতিস্তম্ভ তনমমাণ কহরন। রযোহন 
িার তিজহয়র তিসৃ্তি তিিরণ তলতপিি করা হয়। তিতন কামমাহকর মতন্দরও সম্প্রসাতরি 
কহরন এিং রসোহন িার সাম্রাহজযর সাফহলযর কিা রোদাই করান। 
 
রশশংক শুধু িার িংহশর প্রিম রাজাই তেহলন না একমাত্র তিতনই প্রকৃি সাহস রদোহি 
রপহরতেহলন। িার উত্তরাতধকারী প্রিম অসমকন ৯১৯ তিস্টপূিমাহব্দ তসংহাসহন আহরাহণ 
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কহরন এিং তিতন তমশরহক যহিি সম্পদশালী ও সমৃি রদেহি পান। িহি তিতন 
তনহজহক োড়া আর তকেুই ধহর রােহি পাহরনতন। ৮৮৩ তিস্টপূিমাহব্দ িার মৃিুযর পর 
অিসম্ভািী অধুঃপিহনর শুরু হয়। 
 
রসনািাতহনী তিশৃিল হহয় পহড় আর এর রসনাধযিরা হাহির কাহে যা পায় লুে কহর 
রনয়। ৭৬১ তিস্টপূিমাহব্দ তিতিস তিতচ্ছন্ন হহয় যায় এিং মাহনি এোনকার রাজাহক 
এহয়াতিংশ রাজিংশ িহল উহেে কহরন। এই তেল িকাহল তমশহরর দুরিস্থা। 
 
. 
 
নুিীয়গণ 
 
নিুন সাম্রাহজযর অধীহন নুতিয়া প্রকৃিপহি তেল তমশহরর একতে দতিণ সম্প্রসারণ। রস 
যুহগর সকল পুরািাতত্ত্বক আতিষ্কার রিহক রিাো যায় িা তেল সমূ্পণমরূহপ তমশরীয় 
েতরহত্রর। এর কহয়ক শিাব্দী পর তমশহরর অিিহয়র সময় নুতিয়া সমূ্পণমরূহপ দৃশযপে 
রিহক অদৃশয হহয় যায়। তনুঃসহন্দহহ িহুধাতিভক্ত তমশর এিং তিিদমান তিতিস প্রিম 
প্রপাহির ওপাহর তমশরহক ধহর রােহি পাহরতন। এহি কহর নুতিয়া জািীয়িািাদী 
শতক্তর অতধকাহর েহল যায়। 
 
দৃশযি িারা েিুিম প্রপাহির সামানয তনহে নাোহক িাহদর িমিার রকেরূহপ প্রতিষ্ঠা 
কহর। এই শহরতে প্রকৃিপহি তমশরীয় শতক্তর সীমা তনহদমশ কহর (িৃিীয় িুিমস 
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রসোহন একতে তশলাতলতপযুক্ত স্তম্ভ স্থাপন কহরতেহলন)। তমশরীয় প্রভাহির নমনীয়িা 
সহত্ত্বও এি দূহরর অঞ্চলহক ধহর রাো সম্ভি হয়তন। 
 
িহি নুতিয়াহি তমশরীয় সংসৃ্কতি তেহক তেল। যেন রশশংক তিতিস অতধকার কহরতেহলন 
িেন আহমহনর একদল পুহরাতহি নাোয় আশ্রয় তনহয়তেল এিং রসোহন িাহদর স্বাগি 
জানাহনা হহয়তেল। সহন্দহ নাই িারা রসোহন তনিমাতসি সরকাহরর মহিা কাজ কহরতেল 
এিং নুিীয় রাজাহদর তমশর আক্রমহণ িাতগদ তদি, যাহি িাহদর রাজকীয় রপৌরতহহিযর 
অতধকার িজায় িাহক। 
 
প্রকৃিপহি পুহরাতহিহদর প্রভাহিই ধমমীয় তদক তদহয় নুতিয়া তমশহরর োইহি অতধক 
তমশরীয় হহয় দাাঁড়ায়, আহমন পূজায় অতধকির রিণশীল হহয় পহড়তেল। তিজহয়র 
মধযতদহয় রগৌরি অজমন স্থানীয় রাজাহদর একতে স্বাভাতিক ইচ্ছা এিং রস রগৌরি অজমহনর 
মাধযহম ধমমহকও সুরতিি করা যাহি। ৭৫০ তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ নুিীয়রা উত্তরতদহক 
অতভযান শুরু কহর। 
 
তিজয় অজমন রিমন কতেন তেল না। কারণ িহুধাতিভক্ত তমশর সহজ তশকাহর পতরণি 
হহয়তেল। নুিীয় শাসক কাশিা অনায়াহসই তেতিস দেল কহর রনন এিং তনিমাতসি 
পুহরাতহি িংশধরহদর রসোহন পুনিমাতসি করা হয়। কাশিার উত্তরাতধকারী তপয়াংতে 
৭৩০ তিস্টপূিমাহব্দ আরও উত্তরতদহক অিসর হন, এহকিাহর ি-িীহপর অভযন্তহর। িাহক 
নিুন রাজিংহশর প্রিম রাজা তহসাহি গণয করা হয় (িার তনহজর রদশ ইতিওতপয়ার নাম 
অনুসাহর ইতিওপীয় িংশ)। তকেুতদহনর জনয জনদুহয়ক তমশরীয় শাসক ি-িীহপর 
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একাংহশ িার তিরুহি মািা িুহল দাাঁড়ািার রেিা কহর। মাহনহধয এই তমশরীয়হদর 
েিুতিমংশ এিং নুিীয় তিজয়ীহদর পঞ্চতিংশ রাজিংশরূহপ গণয কহরন। 
 
তপয়াংতের ভাই শাো ৭১০ তিস্টপূিমাহব্দ উত্তরাতধকার লাভ কহরন এিং নাো রিহক 
অতধকির রগৌরিময় তেতিস নগহর িার রাজধাণী স্থানান্তর কহরন। 
 
ইতিওপীয় রাজিংশহক িতহরাগি মহন করা তেক হহি না। তনতিি কহর িলা যায় এ 
িংহশর রাজারা তমশহরর মূল ভূেহের িাতহহরর িহি তলিীয় রাজিংহশর মহিাই 
সাংসৃ্কতিক তদক তদহয় পুহরাপুতর তমশরীয়। 
 
ইতিমহধয পতিম এতশয়ায় একতে নিুন সাম্রাহজযর অভুযিয় র্েতেল যা প্রােীন তমত্তানী ও 
তহোইেহদর তপেহন রফহল এতগহয় তগহয়তেল এিং তনষু্ঠরিার তদক তদহয় নতজর স্থাপন 
কহরতেল। 
 
. 
 
এতসরীয়গণ 
 
সাম্রাজযতে তেল এতসরীয়া। তমশহরর প্রােীন সাম্রাহজযর সময়ই িাইতিস নদীর উজান 
এলাকায় এতসরীয় শতক্তর উত্থান র্হে। এতে ইউহিতেস-িাইতিস এলাকার নগর রাহের 
সংসৃ্কতি ধার কহর একতে নিুন সমৃি িাতণতজযক জাতির জন্ম রদয়। 
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কহয়ক শিাব্দী ধহর িারা সামতরক তদক তদহয় অিসর প্রতিহিশী জাতির অধীহন তেল। 
উদাহরণস্বরূপ এতে তেল তমত্তানী অধীনস্থ রাজয এিং িৃিীয় পুিমহসর আক্রমহণ তিপযমস্ত 
তমত্তানীর অংশীদার তেল। এক শিাব্দী পহর এতে তহট্টাইেহদর অধীহন েহল যায়। ১২০০ 
তিস্টপূিমাহব্দ তহিাইেহদর পিহনর পর একতে তনরাজযকর পতরতস্থতির সুহযাহগ সমুর্দ্োরী 
তকেু জাতির আগমহন একতে অন্ধকার যুহগর সূেনা হয় যা সমি পতিম এতশয়াহক 
প্রভাতিি কহর। 
 
িহি অদু্ভি এক তিস্ময়কর র্েনা র্হে। এতসরীয়রা তহিাইেহদর কাে রিহক রলাহা 
গলাহনার পিতি তশহে রনয়। রযমনো রস সমহয়র অহনক জাতি তশহেতেল। িহি িারাই 
সিমপ্রিম এই ধািুতের িযিহাতরক পিতি আতিষ্কার করহি রপহরতেল। 
 
িারা িাহদর তসনযিাতহনীহক রলাহার অস্ত্রশহস্ত্র সতিি করহি রপহরতেল। রযমনো 
কহরতেল িীস আক্রমহণর সময়  তরয়ানরা। এতসরীয়রা ধীহর ধীহর পতরপূণম রলৌহাস্ত্র-
সতিি রসনািাতহনী গেন কহর। এতে তেল এক রগাপন অস্ত্র। এক হাজার িের পূহিম 
রযমনতে তেল অশ্ব ও রি। 
 
এতসরীয়গণ প্রািতমক যুিজহয়র আস্বাদ রপহয়তেল যেন িাহদর রাজা প্রিম তিগলাি-
তপহলসার ১১০০ তিস্টপূিমাহব্দ পতিম ভূমধযসাগহরর তদহক অতভযান োতলহয়তেল যেন 
রাহমহসস িংশধহররা তমশহর িমিাসীন। িহি এতসরীয়গণ তপেু হহে আহস যেন নিুন 
যাযািররা পতিম এতশয়ার উপর োাঁতপহয় পহড়। এিার এই যাযাির জাতিতে তেল 
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আহমমনীয় যারা ইসরাহয়ল ও জু ার উত্তহর একতে রাজয প্রতিষ্ঠা কহরতেল। ইসরাইতলহদর 
কাহে এিং িাহদর তনহজহদর কাহেও রাজযতের নাম তেল আরাম। িহি িাইহিহল তকং 
রজস-এর ভাষযমহি তিক ভাষায় রদশতের নাম তেল তসতরয়া। 
 
রয সময় তলিীয় িংশ তমশর শাসন করতেল এতসরীয়ার িেন পুণরুত্থান র্হে। এর 
তসনযিাতহনী অভুিপূিম যুিাহস্ত্র সতিি তেল, রযমন ভারী রদওয়াল ভািার উপকরণ, যা 
তদহয় সুরতিি নগরকার রভহি রফলা যায়। ৮৫৪ তিস্টপূিমাহব্দর তদহক এতসরীয় িাতহনী 
তসতরয়া আক্রমণ কহরতেল এিং তকেু সমহয়র জনয তসরীয় ইসরাইতল রযৌি িাতহনী িাহদর 
রেতকহয় রােহি রপহরতেল। িহি র তভ  ও সহলামহনর প্রতিতষ্ঠি সাম্রাহজযর দুিমলিা 
স্পি রদো তগহয়তেল আর শীঘ্রই ভূমধযসাগরীয় উপকূহলর এই রোট্ট রাজযতের পিন 
হহয়তেল। 
 
৭৩২ তিস্টপূিমাহব্দ যেন নুিীয়রা তমশর অতধকাহর িযস্ত িেন এতসরীয় রাজা িৃিীয় 
তিগলাি- তপহলসার তসতরয়া রাজয ধ্বংস কহর এর রাজধানী দামাস্কাস দেল কহর রনয়। 
দশ িের পহর িার একজন উত্তরাতধকারী তিিীয় সাগমন ইসরাহয়ল ধ্বংস কহর এর 
রাজধানী সামাতরয়া দেল কহর রনন। ৭০১ তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ সাগহনর পুত্র ও 
উত্তরাতধকারী রসনাহকতরি রযরুজাহলম অিহরাধ কহরন। 
 
ি-িীপ অঞ্চহল সদয প্রতিতষ্ঠি নুিীয় ফারাওগণ এতসরীয় ভীতি দূর করার জনয মতরয়া 
হহয় রেিা কহর। তহক্সসহদর পর রিহক এমন র্েনা আর কেহনা র্হেতন তমত্তানী-তহোইে 
িাতহনী ইউহিতেস নদীর িীহর অিস্থান করতেল। িহি এতসরীয়রা সরাসতর তমশর 
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সীমাহন্ত েহল এল। িার রেহয়ও িড় কিা, িারা ইচ্ছাকৃি এক তনষু্ঠর যুহির অিিারণা 
কহরতেল যার ফহল তমশরীয়হদর মহনািল সমূ্পণম ধহস পহড়। 
 
তমশরীয়রা িুেহি রপহরতেল রয ভয়ংকর রলৌহ িহমম সতিি এতসরীয় িাতহনীর 
রমাকাহিলা করা সম্ভি নয়। িাই নুিীয় ফারাও রেিা কহরতেহলন তসতরয়, ইসরাইতল, 
জু ীয় এিং তফতনসীয়গণহক এতগহয় আনহি। িার গুপ্তেরগণ অিম এিং তমিিাকয 
েতড়হয়তেল রযোহন রযমন প্রহয়াজন এিং এতসরীয় আক্রমহণর তিপদ সম্বহন্ধ িাহদর 
সহেিন করহি রেহয়তেল। তমশর সিকমিার সাহি িার শতক্ত সংহি কহরতেল এই 
আশায় রয রযভাহিই রহাক এতসরীয় তিপযময় রিহক িাাঁো যাহি। 
 
অিহশহষ এতসরীয় িাতহনী যেন রযরুজাহলম অিহরাধ কহর িেন সিার তেিহনযাদয় 
হহলা রয এিার যুহি নামহি হহি এিং িার ভ্রািুসু্পত্র িাহাকার অধীহন তমশরীয় 
িাতহনীহক রপ্ররণ কহরন রসনাহকতরহির রমাকাহিলা করহি। তমশরীয়রা পরাতজি হহয়তেল 
িহি রস তেল এক কতেন সিাম এিং রসনাহকতরিহক আপািদৃতিহি একতে দুিমল 
িাতহনীর রমাকাহিলা করহি হহয়তেল। িহি িার তনজ সাম্রাহজয তিহর্দ্াহহর সংিাদ শুহন 
সামতয়কভাহি িাহক তফহর রযহি হহয়তেল। তমশর রিা রপহয়তেল এিং রযরুজাহলহমও 
আনন্দ উোস েলতেল রযহহিু িারা আরও এক শিাব্দীর জীিন তফহর পায়। 
 
এতসরীয় সাম্রাহজয সকল প্রকার তিশৃিলা দূর কহর যেন সাম্রাজযহক ভীতিমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত 
করহি সিম হহলন তেক রসই মুহূহিম ৬৮১ তিস্টপূিমাহব্দ রসনাহকতরিহক হিযা করা হয় 
এিং এতসরীয় সাম্রাহজয েরম তিশৃিলা ও তনরাহজযর শুরু হয়। 
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িার পুত্র এসাহা মন আিার িাইহর দৃতি তদহি সিম হহলন। তমশর সম্বহন্ধ তিতন নিুন 
কহর ভািহি শুরু করহলন। তমশর যেন এতসরীয় ষড়যহন্ত্র িযস্ত িেন এতসরীয়া তনজ 
রদহশ এহকর পর এক তিহর্দ্াহ দমহন তনহয়াতজি। ইতিমহধয িাহাকমা ফারাও তহসাহি 
তমশহরর তসংহাসহন আসীন এিং এসহা মন তমশহরর তিরুহি যুি করহি প্রস্তুি। 
 
িাহাকমা এিং িার তমশরীয় িাতহনী মতরয়া হহয় সাহতসকিার সাহি যুি শুরু কহর। ৬৭৫ 
তিস্টপূিমাহব্দ িারা একতে যুহি এতসরীয় িাতহনীহক পরাস্ত করহি সিম হয়। িহি এহি 
েূড়ান্ত পিন শুধু তকেুতদহনর জনয তিলতম্বি হহয়তেল। ৬৭১ তিস্টপূিমাহব্দ এসাহা মন 
অতিমাত্রায় আত্মতিশ্বাস পতরিযাগ কহর সুপতরকতল্পিভাহি যুহি তফহর আহসন। তিতন 
রমতস এিং ি-িীপ অতধকার কহরন এিং িাহাকাহক দতিহণ হহে রযহি িাধয কহরন। 
 
িহি িাহাকমা হাল রেহড় রদনতন, তিতন একতে প্রতিআক্রমহণর প্রস্তুতি িহণ করহলন এিং 
ভাতের তদহকর আক্রমহণ সাফলয লাভ করহলন। ৬৬৮ তিস্টপূিমাহব্দ আর একতে 
আক্রমহণর আহয়াজন করার পূহিমই এসহা মন মৃিুযিরণ কহরন। িহি িার পুত্র 
আসুরিাতনপাল তপিার অসমাপ্ত কাজ সমূ্পণম কহরতেহলন। তিতন রয শুধু রমতস পুনদমেল 
কহরতেহলন িাই নয়, তিতন এমন একো তকেু কহরতেহলন যা ইতিপূহিম তহক্সসরাও 
করহি পাহরতন। তিতন তিতিহস আশ্রয় রনয়া িাহাকার পিািািন কহরন। 
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৬৬১ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন তিতিস দেল কহর ধ্বংস কহর রদন এিং নুিীয় ফারাও িংহশর 
সমাতপ্ত োহনন। নুতিয়াহি িারা আরও এক হাজার িের রাজত্ব কহরতেল িহি িাহদর 
সভযিার অধুঃপিন র্হে এিং এক শিাব্দীর স্বল্পস্থায়ী রগৌরহির তের অিসান র্হে। 
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মিকগণ 
 
তমশহর তিিীয়িাহরর মহিা রসতমতেক অতধকার প্রতিতষ্ঠি হহয়তেল তহক্সসহদর এক হাজার 
িের পহর এতসরীয়হদর িারা। এতসরীয় আক্রমণ আরও অভযন্তহর তিতিস পযমন্ত অিসর 
হহয়তেল। িহি এতে রিমন প্রিল আক্রমণ তেল না। রযসি তমশরীয় নুিীয়হদর তিরুহি 
তিহিষপরায়ণ তেল িাহদরহক র পুতে তহসাহি তনহয়াগ কহর এতসরীয়রা রদশ শাসন 
কহরতেল। তনম্ন তমশহর িারা রনহকা নাহম এক তমশরীয় রাজপুত্রহক র পুতে তনিমােন 
কহরতেল। এই রাজপুত্রতে দীর্মতদন এতসরীয়হদর হাহি িন্দী রিহক িুেহি রপহরতেল িার 
প্রভুরা রকান েতরহত্রর। িাই তিতন তমশরীয় রাজপ্রতিতনতধ তহসাহি কাজ করহি রাজী 
হহয়তেহলন। এই কাজতে তিতন রিশ আনুগহিযর সাহি তনিমাহ কহরতেহলন। অিহশহষ 
আসুরিাতনপাহলর পি তনহয় নুিীয়হদর তিপহি যুি করহি তগহয় মারা যান। িদীয়পুত্র 
সামতেক, যাহক তিকরা িলি সাহমতেহকাস, তিতন উত্তরাতধকার লাভ কহরন। 
 
তিতন অিযন্ত সিকমিার সাহি সুহযাহগর অহপিা করহি িাহকন, কেন এতসরীয়হদর 
কিলমুক্ত হওয়া যায়। কারণ িাহদর রগৌরহির তদনগুতল ধীহর ধীহর অিিহয়র তদহক 
যাতচ্ছল। আসুরিাতনপাল িহুতিধ সমসযায় জজমতরি তেহলন। রিতিলনীয়ায় অতিরাম তিহর্দ্াহ 
র্েতেল। রিতিলনীয়ার পূহিম অিতস্থি এলাম নাহম একতে স্বাধীন জাতি এতসরীয়ার তিরুহি 
নাহোড়িান্দা হহয় যুি করতেল। কৃষ্ণসাগহরর উত্তর রিহক তসহমরীয় নাহম একতে যাযাির 
জাতি ররাহির মহিা এতশয়া মাইনহরর তদহক রধহয় আসতেল এিং রূ্তণমেহড়র মহিা 
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রদশতেহক লেভে কহর তদতচ্ছল। আসুরিাতনপাল সিমিার সাহি তিষয়তের রমাকাহিলা 
করতেহলন। দুইতে অতভযাহন তিতন িাহদর সমূ্পণমরূহপ ধ্বংস কহর রদন এিং তিশ 
শিাব্দীর পুরহনা একতে রাজযহক তনতিহ্ন কহর রদন, যার রকাহনা তনশানা আজ আর 
তেহক নাই। 
 
সামতেক েুি সিমকিার সাহি এই তিজয়ীর রিহক দূহর সহর রইহলন। তিতন 
ভূমধযসাগহরর ওপাহর এতশয়া মাইনহরর একতে রাজয তলত য়া রিহক ভাড়াতেয়া তসনয 
সংিহ কহরন। তমশহরর মহিা তলত য়াও তেল এতসরীয় সাম্রাহজযর পতিম প্রাহন্ত এিং রস-
ও স্বাধীনিা লাহভর জনয উদ্গ্িীি তেল। 
 
তল ীয় ভাড়াতেয়া তসনযরা সামতেহকর পাশাপাতশ যুি কহরতেল এিং ৬৫২ তিস্টপূিমাব্দ 
নাগাদ তিতিহসর পিহনর মাত্র নয় িের পর তমশর রিহক এতসরীয় তসনযিাতহনীহক 
িাতড়হয় রদওয়া সম্ভি হয়। এতসরীয় অধযায় স্থায়ী হয় মাত্র তিশ িের। রমাহের উপর 
তমশর সি সময় িতহুঃশত্রুর তিপহদর আশঙ্কা রদো তদহল ঐকযিি হহয় যায় এিং 
সামতেক, প্রিম সামতেক উপাতধ ধারণ কহর শাসনভার িহণ কহরন। এিার তমশর 
সতিযকাহরর একজন স্বহদশীয়হক ফারাও তহসাহি রপল। 
 
মাহনহিার মহি সামতেক ষড়তিংশ রাজিংহশর প্রতিষ্ঠািা। সমুর্দ্ রিহক তত্রশ মাইল দূহর 
নীল নহদর পতিহমর এক শাোনদীর পাহশ সাইস নাহম এক স্থাহন তিতন িার রাজধানী 
প্রতিষ্ঠা কহরন। এ কারহণ এই িংশহক িলা হয় সাইতেক রাজিংশ এিং এই যুহগর 
তমশরহক িলা হয় “সাইতেক” তমশর। 
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সামতেক তেহলন একজন সুহযাগয শাসক। িার অধীহন তমশর রয শুধু অিমগনতিক উন্নতি 
সাধন কহরতেল িাই নয়, তিতন তশহল্পরও পুনজমীিন র্তেহয়তেহলন। সুতেতন্ত িভাহি 
অিীহির তদহক তফহর যাওয়া হয়, রযন তমশর িার গা রিহক সি ধূতল ময়লা রেহড় 
রফলহি োয়। িারা রসই রসানাতল যুহগ তফহর রযহি োয়, রয যুহগ শুধু তমশর সভযিাই 
িিমমান তেল এিং অিতশি পৃতিিীহক অিহহলার রোহে রদো হহিা। 
 
তপরাতম  তনমমাহণর সময়হক উচ্চ প্রশংসা করা হহয়তেল এিং প্রােীনকাহলর সমাতধহি রয 
সি মন্ত্রিন্ত্র ও ধমমীয় আনুষ্ঠাতনকিা তলতপিি তেল রসগুতল আিার পাে করা শুরু হল। 
মধয রাজিংহশর ধ্রুপদী সাতহিয পুনজমীতিি হল। এতসরীয়হদর িারা তিতিহসর রয 
িতিসাধন হহয়তেল, িা রমরামি করা হয়। এসি কাহজ সাইতেক িংশ নুিীয় 
ফারাওহদর পি অনুসরণ কহরতেল। িহি সমসামতয়ক পৃতিিীহকও অিহহলা করা সম্ভি 
হয়তন। যতদ সামতেকহক তমশর সুরতিি রােহি হয় িাহহল িিমমাহনর তকেু 
রীতিনীতিহকও মানয করহি হহি। 
 
সিহেহয় গুরুত্বপূণম আধুতনক অনুষি তেল তিক ধারার। তিকহদর অন্ধকার যুগ অতিক্রম 
করহি হহয়তেল িহয়র যুহির পহর এিং িারপর িারা এক রগৌরহির যুহগ প্রহিশ কহর। 
িারা িমিা ও সংসৃ্কতিহি ক্রমিধমমান শতক্ত সঞ্চার কহর। িারা উত্তরাতধকার লাভ 
কহরতেল পূিমসূতর মাইহসনীয় ও তক্রেীয়হদর রিহক। তমশরীয়রা যাহক অিযন্ত মূলযিান 
তহসাহি িহণ কহরতেল। 
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আক্রমণকারীহদর তিরুহি অতিরাম সংিাম এিং তনহজহদর মহধয তিহরাধ তিকহদর 
অহনক অিুলনীয় সামতরক রকৌশল তশতেহয়তেল। িেন এিং পরিিমী পাাঁে শিাব্দীিযাপী 
িারা সিমহশ্রষ্ঠ ভাড়াতেয়া তসনয তহসাহি িীহসর িাইহরর রসনািাতহনীহক রসিা প্রদান 
কহরতেল। তিকরা পদাতিক িাতহনীর জনয তিহশষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র আতিষ্কার কহরতেল যা 
তমশরীয় এিং এশীয় িাতহনীর িুলনায় েলমান েযাংহকর মহিা মহন হহিা। 
 
তিিীয়ি তিকরা তেল সমুর্দ্োরী। িাহদর সমুর্দ্গাতমিা শুধু তফতনসীয় োড়া আর সিাইহক 
অতিক্রম কহরতেল। িীহসর অন্ধকার যুহগ তিকরা ঈতজয়ান সমুহর্দ্র মধয তদহয় এতশয়া 
মাইনহর রযি। িারপর তিস্টপূিম অিম শিাব্দীহি যেন তমশহর অিিয় েলহে িেন 
তিক নাতিকরা কৃষ্ণসাগর তদহয় তসতসতল এিং ইিাতলহি যািায়াি করি। 
 
সামতেক এ সি তকেুই জানহিন এিং তিতন িার সুহযাগ তনহি রেহয়তেহলন। তিতন 
ইেনািহনর মহিা জানহিন কী করা সম্ভি আর কী করা সম্ভি নয়। তিতন িার 
রসনািাতহনীহি তিক ভাড়াতেয়াহদর অন্তভুমক্ত কহরতেহলন এিং ি-িীহপর পূিমভাহগ িাহদর 
জনয একতে শতক্তশালী রসনাতনিাস স্থাপন কহরতেহলন যাহি কহর পূিমতদক রিহক আগি 
রয রকাহনা অতভযান প্রতিহরাধ করা যায়। িহি এতে তেল একতে সামতয়ক িযিস্থা। তিক 
প্রতিভাহক রকন যুি ও শাতন্ত উভয় রিহত্র িযিহার করা যাহি না? তমশরীয়রাও তিকহদর 
মহিা িাতণহজয অভযস্ত তেল, িহি িাহদর রকাহনা সমুর্দ্গাতম জাহাজ তেল না। ৬৪০ 
তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ সামতেক তিকহদর উৎসাহ রদন তমশহর এহস স্থায়ীভাহি িসিাস করার 
(সহন্দহ নাই এহি কহর তমশরীয়হদর মহধয আিহঙ্কর সৃতি হহয়তেল, যারা সি সময়ই 
তিহদতশহদর সহন্দহহর রোহে রদেি)। 
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সাইহসর মাত্র দশ মাইল দতিণ-পতিহম তিকহদর একতে সামুতর্দ্ক িাতণজয র্াতে গহড় 
উহেতেল। িারা রসোহন নহক্রতেস (সমুহর্দ্র শাসক) নাহম একতে সমুর্দ্ িন্দর প্রতিতষ্ঠি 
কহরতেল। ৬৩০ তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ তিকরা তলিীয় উপকূহল একতে কহলানী গহড় রিাহল। 
তমশরীয় প্রভাহির িাইহর সাইহসর প্রায় পাাঁেশি মাইল পতিহম তিকরা সাইহরতন নাহম 
একতে নগর প্রতিষ্ঠা কহর যা একতে উন্নি তিক ভাষাভাষী অঞ্চল রূহপ িহু শিাব্দীিযাপী 
তেহক তেল। েুয়ান্ন িের রাজত্ব করার পর ৬১০ তিস্টপূিমাহব্দ সাইহরতনর মৃিুয হয়। েয় 
শিাব্দী পূহিম তিিীয় রাহমহসহসর পর এোই তমশহর দীর্মিম ও সফলিম একক িযতক্তর 
রাজত্ব। সামতেহকর জীিৎকাহল তিতন এতসরীয়ার সমূ্পণম ধ্বংস সাধন রদহে রযহি 
রপহরতেহলন। িহি িার রাজহত্বর রশষ তদহক এক অন্ধকার কাহলা রমর্ রনহম এহসতেল। 
 
. 
 
কযালদীয়গণ 
 
আসুরিাতনপাল, তযতন স্বল্পকাহলর জনয তমশহর আতধপিয করহি রপহরতেহলন, ৬২৫ 
তিস্টপূিমাহব্দ িার মৃিুয হয় এিং একশি পাঁতেশ িেহর প্রিমিাহরর মহিা এতসরীয়ায় 
একজন শতক্তশালী রাজার অভাি হল। রিতিলনীয়া িেনও তনুঃহশষ হহয় যায়তন আর 
এতসরীয়ার দুিমলিাহক িারা কাহজ লাগায়। নগরতে এিং িৎসংলগ্ এলাকা তেল একতে 
রসতমতেক রগাত্র কযালদীয়হদর অধীহন যারা এই অঞ্চহল প্রহিশ কহরতেল ১০০০ 
তিস্টপূিমাহব্দ। আসুরিাতনপাহলর রশষ িেরগুতলহি কযালদীয় রাজা নাহিাহপাহলসার 
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এতসরীয় রাজ-প্রতিতনতধ তহসাহি রিতিলনীয়া শাসন করি। এতসরীয় শতক্ত যেন 
অিিহয়র েূড়ান্ত পযমাহয় িেন সামতেহকর মহিা তিতনও আর্াি হানার তসিান্ত তনহলন 
এিং এ জনয তিতন তিহদতশ তমত্রহদর সহায়িা কামনা কহরন। 
 
নাহিাহলসার রম ীয়হদর কাে রিহক এ সহায়িা রপহলন। রম ীয় জাতির রলাহকরা 
ইহন্দা-ইউহরাপীয় ভাষায় কিা িলি। যারা ৮৫০ তিস্টপূিমাহব্দ এতসরীয়ার পূিমাঞ্চহল 
িসতি স্থাপন কহরতেল। এতসরীয়া যেন িমিার শীহষম রম ীয়া িেন করদ রাজযরূহপ 
রহয় তগহয়তেল। 
 
িহি আসুরিাতনপাহলর মৃিুযর সময় সাইয়াক্সাহরস নাহম একজন রম ীয় দলপতি তকেু 
উপজািীয় রলাকজনহক িার অধীহন সংর্িি কহর একতে শতক্তশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করহি রপহরতেহলন। সাইয়াম্লাহরস নাহিাহপাহলসাহরর সাহি তমত্রিা িন্ধহন আিি 
হহয়তেহলন। 
 
এতসরীয়া পূিম তদহক রম ীস এিং দতিণ তদহক রিতিলনীয়া কিৃমক অিরুি হহয় পড়ল। 
প্রতিতক্রয়া তহসাহি এতসরীয় িাতহনী যুহি োাঁতপহয় পহড়। িহি তিগি দুই শিাব্দী ধহর 
িাহদর অহনক শতক্ত িয় হহয়তেল। িারা তিধ্বস্ত হহয় রদহশর অভযন্ত রভাহগ আিি হহয় 
পড়ল। 
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৬১২ তিস্টপূিমাহব্দ এতসরীয় রাজধানী তনহনভ দেল হহয় যায় এিং এর অতধিাসীহদর 
কহণ্ঠ উোসধ্বতন রশানা যায়, যারা দীর্মতদন এতসরীয় দুুঃশাসহন তনহেতষি হহয় আসতেল 
(িাইহিহল উতেতেি জু ীয় নিী নাহুম-এর কহণ্ঠও এই উোহসর প্রতিধ্বতন রশানা যায়)। 
 
এই েূড়ান্ত র্েনার দুই িের পর প্রিম রনহকা িার তপিার উত্তরাতধকারী তহসাহি 
তমশহরর তসংহাসহন আহরাহণ কহরন। রনহকা রদেহি রপহলন িার সামহন পতরতস্থতি 
অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুিমল এতসরীয়া তমশহরর জনয সুতিধাজনক। রসোহন যতদ নিুন রকাহনা 
শতক্তশালী সাম্রাজয-তপপাসু শতক্তর আতিভমাি হয় িাহহল রসো তমশহরর দুভমাগয। 
 
িহি রনহকার মহন হহয়তেল সিতকেু রশষ হহয় যায়তন। এমনতক তনহনহভর পিহনর পরও 
তিতচ্ছন্নভাহি তকেু এতসরীয় তসনয যুি কহর েহলতেল। একজন এতসরীয় রসনাপতি 
তনহনহভর দুইশি পাঁতেশ মাইল পতিহম হারাহন তফহর এহলন এিং রসোহন রিশ কহয়ক 
িের িমিা ধহর রােহলন। 
 
রনহকা তস্থর করহলন এ িযাপাহর তকেু একো করা দরকার। মহান িৃিীয় িুিমহসর 
পদাঙ্ক অনুসরণ কহর ভূমধযসাগহরর পূিম উপকূল ধহর তিতন এতগহয় রযহি পাহরন। িার 
মহন হহয়তেল এোই সহিমাত্তম পতলতস। যতদ তিতন হারান উিার না-ও করহি পাহরন 
িাহহলও তিতন ভূমধযসাগহরর পূিম উপকূল সুরতিি রােহি পারহিন এিং 
কযালদীয়হদরহক তমশর রিহক দূহর সতরহয় রােহি পারহিন। 
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রনহকার যাত্রাপি তেল সংকীণম রাে জুড়ার মধযতদহয়। র তভহ র িণস্থায়ী সাম্রাজয 
প্রতিষ্ঠার োরশ িের পার হহয় রগহে। িার অিহশষ জু া িেনও িিমমান এিং িার 
এক িংশধর যতশয়া িেনও রসোনকার শাসক। উত্তহরর রাজয ইসরাহয়হলর পিহনর 
পরও জু া তেহক তেল এিং িারা রসনাহকতরহির রসনািাতহনীহক রেতকহয় ররহেতেল। 
 
এিার িারা রনহকার সমু্মেীন হল। যতশয়া রনহকাহক তনতিমহরাহধ জু ার উপর তদহয় রযহি 
তদহি পাহরন না। রস সময় যতদ রনহকা জয়ী হহিন িাহহল তিতন জু ার উপর কিৃমত্ব 
করহিন আর যতদ পরাতজি হহিন িাহহল কযালদীয়রা প্রতিহশাধ তনহি দতিণ তদহক 
োাঁতপহয় পড়ি। কাহজই যতশয়া িার িুর্দ্ তসনযিাতহনী তনহয় এতগহয় রগহলন। 
 
রনহকা জু াহক তনহয় সময় নি করহি ইচু্ছক তেহলন না, িহি িার গিযন্তরও তেল না। 
৬০৮ তিস্টপূিমাহব্দ রনহকা রমতগহর যুহি যতশয়ার সমু্মেীন হহলন। পহনহরা শিাব্দী পূহিম 
িৃিীয় িুিমস এোহনই রকনানীয়হদর মুহোমুতে হহয়তেহলন। ইতিহাহসর পুনরািৃতত্ত 
র্েল। এিারও তমশহরর জয় হল এিং জু ার রাজাহক হিযা করা হল। েয় শিাব্দী পহর 
তসতরয়া আিার তমশরীয় কিৃমহত্ব এহস রগল। 
 
িহি কযালদীয়রাও এতগহয় আসতেল। ইতিমহধয িারা ইউহিতিস োইতিহসর সমি 
এলাকা তনয়ন্ত্রহণ তনহয়তেল। রনিুহলাহলসার িৃি ও অসুস্থ হহয় পহড়তেহলন িহি িার 
সুহযাগয পুত্র রনিুোহর্দ্জার কযালদীয় রসনািাতহনীহক পতিম তদহক পতরোতলি কহরন। 
যতশয়া রনহকা কিৃমক পরাতজি ও তনহি হহয়তেহলন তকন্তু তিতন তমশরীয় তসনযহক িিতদন 
রেতকহয় ররহেতেহলন যিতদন না রনিুোহর্দ্জার রাহান অিহরাধ করহি পাহরন। ৬০৬ 
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তিস্টপূিমাহব্দ রনিুোহর্দ্জার শহরতে দেল কহর রনন এিং এতসরীয় শতক্তর রশষ তেহ্ন মুহে 
রফহলন। এতসরীয়া ইতিহাস রিহক মুহে রগল। 
 
এিার কযালদীয় ও তমশরীয়রা পরস্পহরর মুহোমুতে হহলা ইউহিতেহসর িীহর কাহকমতমশ 
নামক স্থাহন, রযোহন প্রিম িুিমহসর রনিৃহত্ব তমশরীয় রসনািাতহনী প্রিমিাহরর মহিা 
উপতস্থি হহয়তেল। ফলি এই স্থানতেহি যতদ রকাহনা যাদুকরী শতক্ত রিহক িাহক িা 
তমশহরর অনুকূহল তেল না। রনহকা জু ার িুর্দ্ িাতহনীহক পরাতজি করহি সমিম 
হহয়তেহলন তেকই িহি রনিুোহর্দ্জাহরর তিশাল িাতহনী অনযরকম তেল। তমশরীয়রা 
তিধ্বস্ত হহয় তগহয়তেল আর রনহকা রয গতিহি এতশয়ায় প্রহিশ কহরতেহলন িার রেহয় 
দ্রুিগতিহি এতশয়া রিহক পলায়ন কহরতেহলন। তিন িেহরর মহধযই তমশহরর সাম্রাজয 
সম্প্রসারহণর স্বপ্ন রভহি রগল এিং িারপর তিতন আর এ রেিা কহরনতন। 
 
প্রকৃিপহি এ সময় যতদ রনিুহলাহলসাহরর মৃিুয না হহিা এিং রনিুোহর্দ্জারহক িার 
উত্তরাতধকার সুপ্রতিতষ্ঠি করহি রিতিলহন তফহর না রযহি হহিা, িাহহল হয়হিা তিতন 
তমশর আক্রমণ কহর িসহিন। 
 
ভাগযিহল তমশর এিার রিাঁহে যায়। তমশর িার অভযন্তরীণ অিমনীতি সুদৃঢ় করহি 
মহনাতনহিশ কহর। রনহকা জলপি উন্নি করহি আত্মতনহয়াগ কহরন। তমশর নদীমািৃক 
রদশ এিং িার রহয়হে হাজার হাজার োল িহি িার দুই পাহশ দুই সমুর্দ্, ভূমধযসাগর 
ও রলাতহিসাগর। দুই হাজার িেহররও রিতশ সময় ধহর এই সমুহর্দ্র উপকূল ধহর েুি 
সিকমিার সাহি তমশরীয় জাহাজ েলােল করি তফতনতসয়া এিং পাহির তদহক। তমশরীয় 
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ম্রােহদর প্রায়ই মহন হহিা রয, নীল নদ রিহক একতে োল েুাঁহড় যতদ রলাতহিসাগহরর 
সাহি সংযুক্ত করা যায় িাহহল িাতণতজযকভাহি অহনক লাভিান হওয়া যাহি। 
 
তমশরীয় ইতিহাহসর উষালগ্ রিহক নীল নদ ও রলাতহি সাগহরর মহধয সংহযাগকারী 
কযানাল পরিিমী রয রকাহনা সমহয়র োইহি অতধকির জল ধারণ করি এিং তসনাই 
সীমাহন্ত তকেু হ্রদ অিতস্থি তেল রযতে এেন আর রনই। সম্ভিি একতে োহলর মাধযহম 
এই হ্রহদর পাতন িযিহার করা হহিা। রয োলতে প্রােীন ও মধয সম্রাহজযর আমহল 
িিমমান তেল, িহি সিমদাই এতের যত্ন তনহি হহিা। ক্রমিধমমানভাহি জলিাযু় অতধকির 
শুষ্ক হওয়ার কারহণ এতের পুনরুিার করা কিসাধয তেল। 
 
তিিীয় রাহমহসস এতে পুনরুিার করহি তগহয় িযিম হন। সম্ভিি এ কারহণ রয তনহজর 
মূতিম প্রতিষ্ঠার জনযই িার অতধক শতক্ত িযয় হহয় যায়। রনহকাও এই রেিা কহরতেহলন, 
তিতনও িযিম হন। হয়হিা এ কারহণ রয এতশয়া অতভযাহন িাহক অহনক শতক্ত িয় 
করহি হয়। 
 
দৃশযি িার অনয একতে অতভপ্রায় তেল। যতদ ভূমধযসাগর এিং রলাতহিসাগরহক একতে 
কৃতত্রম জলপি িারা সংযুক্ত করা না যায় িাহহল সম্ভিি প্রাকৃতিক জল পহিই সংহযাগ 
স্থাপন করা সম্ভি। রহহরাহ াোহসর ধারণা রনহকা সংকল্প িহণ কহরতেহলন যতদ রকউ 
ভূমধযসাগর রিহক আতিকা পতরক্রমা কহর রলাতহিসাগহর রপৌঁোহি পাহর। এই উহদ্দহশয 
তিতন তফতনসীয় নাতিকহদর সাহাযয তনহয়তেহলন (এ সময় রনৌতিদযায় িারাই তেল 
সিমহশ্রষ্ঠ)। এ িযাপাহর িারা সাফলয লাভ কহরতেল এিং এই সমুর্দ্যাত্রা সম্পন্ন করহি 
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িাহদর তিন িের সময় লাহগ। অিশয রহহরাহ াোহসর তিিরণ কিো সিয িা িলা যাহি 
না। 
 
অিশয রহহরাহ াোস তনহজই উহেে কহরহেন তিতন এো তিশ্বাস কহরনতন। িার সহন্দহহর 
মূল কারণ মহন করা হয় তফতনসীয় নাতিকগণ যেন দতিণ আতিকার সিমদতিণ তিনু্দ 
অতিক্রম করতেল িেন মধযাহ্ন সূযমহক িারা েমধযহরোর উত্তহর রদহেতেহলন। 
রহহরাহ াোহসর মহি এো অসম্ভি কারণ রস কাহল পতরতেি সমস্ত পৃতিিীহিই 
মধযাহ্নকাহল সূযমহক েমধযহরোর দতিহণ রদোর কিা। 
 
পৃতিিীর আকৃতি সম্বহন্ধ রহহরাহ াোহসর ধারণা ভ্রান্ত তেল। তনতিিভাহি িলা যায় 
উত্তহরর নাতিশীহিাষ্ণ মেহল মধযাহ্ন সূযম সিমদাই েমধযহরোর দতিহণ অিতস্থি। 
প্রকৃিপহি আতিকার দতিণপ্রান্ত দতিণ নাতিশীহিাষ্ণ মেহল অিতস্থি। কাহজই 
তফতনসীয় নাতিকগণ মধযাহ্ন সূযমহক েমধযহরোর উত্তহর রদেহি এিং িারা রয আতিকা 
প্রদতিণ কহরতেল রসো সিয িহলই মহন হয়। 
 
িৎসহত্ত্বও আতিকা প্রদতিণ সফল হহয় িাকহলও রসো তেল এক দুুঃসাহতসক অতভযান। 
িাতণজয পি তহসাহি এতের গুরুত্ব তেল না কারণ এই যাত্রাপিতে তেল অতি দীর্ম। 
িাস্ততিক পহি এর দুই হাজার িের পহরই সতিযকারভাহি আতিকা প্রদতিণ সম্ভি 
হহয়তেল। 
 
. 
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ইহুতদগণ 
 
রনিুোহর্দ্জাহরর েতেশ িেহরর শাসনকাহল তমশর সি সময় আিহঙ্ক তেল। কাহকমতমহশর 
পর তমশরীয়রা কেহনাই আর িাহক র্াোহি সাহস কহরতন। িৎপতরিহিম রনহকা এিং 
িার উত্তরাতধকারীরা নুিীয় ফারাওহদর দৃিান্ত অনুসরণ কহর এতসরীয়ার তদহকই িাহদর 
দৃতি তনিি ররহেতেল। অিম ও তমি িাহকযর িারা িারা সি সময় ভূমধযসাগরীয় 
উপকূহলর রোে রোে রাজযগুতলহক ষড়যন্ত্র ও তিহর্দ্াহহ উস্কাতন তদি যাহি কযালদীয়হদর 
ভারসাময নি করা যায়। 
 
এক শিাব্দী পূহিম এই পতলতস তমশরীয়হদর শাতন্তহি িাকহি সাহাযয কহরতেল। িহি 
তসতরয়া এিং ইসরাহয়হলর অতস্তত্ব তিপন্ন হহয় পহড়তেল। রয জু া এতসরীয় সাম্রাহজযর 
সময়ও তেহক তেল, িারা উত্তহরর প্রতিহিশীহদর দুভমাগয রিহক তশিা তনহি পাহরতন। 
শতক্তশালী কযালদীয়র পতরিহিম দুিমল তমশরহক রিহে তনহয় এিং তমশরীয়হদর কূেহকৌশহল 
কযালদীয়হদর জাহল রফাঁহস তগহয়তেল। 
 
৫৯৮ তিস্টপূিমাহব্দ জু া রনিুোহর্দ্জারহক কর তদহি অস্বীকার কহর, রয কারহণ 
রযরুজাহলমহক অিরুি করা হয় এিং এোনকার তকেু গুরুত্বপূণম িযতক্ত যার মহধয 
রাজাও অন্তভুমক্ত তেহলন, িাহদরহক রিতিলহন তনিমাসহন পাোহনা হয়। 
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প্রহফে রজহরমীয়ার সতনমিন্ধ অনুহরাধ সহত্ত্বও নিুন রাজার আমহল এই পুরািন রেলাতে 
োতলহয় যাওয়া হহয়তেল। রজহরমীয়া অনুহরাধ কহরতেহলন তমশহরর সি রেহড় 
কযালদীয়হদর আহপাসরফায় আসহি। এক দশক পহর জু া আিার তিহর্দ্াহ কহর এিং 
এিার রনিুোহর্দ্জার রযরুজাহলম দেল কহর রনন এিং রসোনকার মতন্দর ধ্বংস কহর 
রফহলন এিং প্রকৃিপহি সকল অতভজািহক তনিমাসহন পাোহনা হয়। এভাহিই জু ীয় 
রাজিংহশর অিসান র্হে রসই সাহি র তভহ র িংহশরও। 
 
এর পহরও রনিুোহর্দ্জার তমশর আক্রমহণর জনয প্রস্তুতি তনহি পাহরনতন। তফতনসীয় 
নগরী োয়ার িেনও িার তিরুহি দাাঁতড়হয়তেল এিং একতে শতক্তশালী শত্রুহক ররহে 
তিতন দতিণ তদহক অিসর হওয়া িুতিমাহনর কাজ মহন কহরনতন। 
 
ইহুতদ নিী ইহজতকহয়ল, তযতন িেন রিতিলনীয়ায় তনিমাসহন তেহলন, তিতন আস্থার সহি 
ভতিষযৎিাণী কহরন রয োয়ার ধ্বংস হহয় যাহি এিং তমশর মািা রিহক পা পযমন্ত তনতিহ্ন 
হহয় যাহি (িাইহিহল এ সি কিা আহে)। িহি নিীতজর ভতিষযিাণী সতিয হয়তন। 
 
তফতনসীয় উপকূহল োয়ার নগরীতে একতে পাহাড়ী িীহপ অিতস্থি। রযোহন জাহাহজ কহর 
োদযসামিী আনা হহিা। আর রসতমতেক জাতিহগাষ্ঠীর স্বভাি অনুযায়ী এোনকার জনগণ 
মরণপণ যুি করহি প্রস্তুি িাকি। িারা রনিুোহর্দ্জারহক রিহরা িের রেতকহয় 
ররহেতেল। রনিুোহর্দ্জারও মতরয়া হহয় শহহরর উপকহণ্ঠ অিস্থান তনহয়তেহলন। িার 
মহধয তেল রসতমতেক জাতির একগুহয়তম। িহি তিতন সফল হনতন। রশষ পযমন্ত একতে 
সতন্ধসূহত্র আিি হহি িাধয হন এিং শিম িাহক রয, োয়ার িার কযালদীয় তিহরাধী-নীতি 
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রিহক সহর আসহি এিং স্বাধীনভাহি রাজয শাসন করহি। রনিুোহর্দ্জারও যুি কহর 
যহিি ক্লান্ত হহয়তেহলন। 
 
রনিুোহর্দ্জাহরর রাজহত্বর রশষাধম সম্বহন্ধ আমরা েুি কমই জানহি পাতর এিং তিতন 
তমশহর একতে োপোড়া ধরহনর আক্রমণ োতলহয় িযিম হহয়তেহলন। তমশহরর রকৌশল িার 
স্বাধীনিা রিা করহি রপহরতেল, িহি রস জনয যহিি মূলযও তদহি হয়। 
 
৫৯৫ তিস্টাপূিমাহব্দ রনহকার মৃিুযর পরও রযরুজাহলহমর অতস্তত্ব িজায় তেল। িার পুত্র 
তিিীয় সামতেক তসংহাসহন আহরাহণ কহরন। রনিুোহর্দ্জার জু ার সাহি জতড়হয় পড়ায় 
সামতেহকর সুতিধা হহয়তেল আর একতদহক দৃতি রদওয়ার, দতিণ তদহক। নাোয় িেনও 
নুিীয় রাজার শাসন েলহে এিং িারা কেহনা ভুলহি পাহরতন রয িাহদর পূিমপুরুষরা 
এক সময় তমশর শাসন করি এিং রসোহন তফহর যাওয়ার িাতগদ রিাধ কহর। িাোড়া 
রহয়হে তমশরীয় অহঙ্কাহরর প্রশ্ন। িাহদর পূিমানুমাহনর জনয নুিীয়ানহদর প্রাপয শাতস্ত 
রদওয়া। 
 
কাহজই তিিীয় সামতেক দতিহণ নুিীয়ার তদহক একতে তসনযদল পাতেহয় তদহলন এিং 
িারা সাফহলযর সাহি নাোয় তগহয় রপৌঁোল। যতদও রসোহন িাহদর িাকার ইচ্ছা তেল 
না। তমশহর ষড়তিংশ রাজিংশ নিুন রাজহত্বর মহিা তেল না। অতভযানতে যহিি তেল, 
এিং নুিীয় রাজারা তকেুো অপমানজনকভাহি শাতন্তর প্রস্তাি রমহন তনহয়তেল। 
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এই অতভযানতের কিা আমাহদর মহন িাকহি তিহশষ একতে মানতিক র্েনার জনয যা 
র্হেতেল িার স্বহদশ প্রিযািিমহনর সময়। এই অতভযাহন তমশরীয় তসনযদহল িহুসংেযক 
তিক ভাড়াতেয়া তেল। তফরতি পহি ভাড়াতেয়া তসনযরা আিু তসহম্বহলর তনকহে িািু োোয়। 
সাহড় েয় শিাব্দী পূহিম এোহনই তিিীয় রাহমহসস িার তনহজর এিং সূযমহদিিার মতন্দর 
স্থাপন কহরতেহলন, রসই সাহি তেল োরতে উপহিশনরি মূতিম। 
 
তিকহদর এসি অিীি সৃ্মতির প্রতি রিমন শ্রিাহিাধ তেল না এিং তকেুসংেক তসনয 
তিক তলতপহি স্তহম্ভর গাহয় তনহজহদর নাম রোদাই কহর রদন। আধুতনক পুরািাতত্ত্বকগণ 
এসি তলতপহি প্রােীন তিক িণমমালার সন্ধান পান। এহি আরও প্রমাতণি হয় অিীি 
এিং িিমমান সমহয় মানুহষর মহধয একই ধরহনর িালতেলযিা রহয়হে। তিিীয় 
সামতেকহক সি সময় সিকম িাকহি হহিা পাহে নুিীয়রা প্রতিহশাধ মূলক রকাহনা 
আক্রমণ কহর না িহস। পহি তেল প্রিম প্রপাহির দুরূহিা, িহি এসি অসুতিধা 
অতিক্রম করা দুুঃসাধয তেল না। ভাতের তদহক নীলনহদর একতে িীহপ তমশরীয় 
রসনাতনিাস িিমমান তেল। এোই তমশহরর সিম দতিহণর প্রতিরিা লাইন। 
 
এতলফযািাইন িীহপর এই রসনাতনিাসতের অতধকাংশ তসনযই তেল ইহুতদ ভাড়াতেয়া। 
রনিুোহর্দ্জাহরর তিরুহি জু ার তনষ্ফল অতভযাহন পরাতজি ইহুতদরা তমশহর আশ্রয় 
তনহয়তেল। িারা তেল প্রতশতিি রযািা এিং িাহদরহক তনহয়াতজি করহি রপহর সামতেক 
েুতশ তেহলন। 
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১৯০৩ তিস্টাহব্দ এতলফযািাইন িীহপ তকেু দতললপহত্রর একতে ভাোর আতিষৃ্কি হয়। এই 
রসনাতনিাসতে প্রতিতষ্ঠি হওয়ার পর দুই শিাব্দী ধহর ইহুতদহদর জীিন পিতি সম্বহন্ধ 
অহনক তকেু জানা যায়। ৫৩৮ তিস্টপূিমাব্দ রিহক শুরু কহর রযসি ইহুতদ রিতিলহন 
তনিমাসহন তগহয়তেল িারা তিতভন্ন পযমাহয় জু ায় প্রিযািিমন শুরু কহর। ৫১৬ তিস্টপূিমাব্দ 
নাগাদ একতে মতন্দর তনমমাণ করা হয়। এতলফযািাইহনর ইহুতদরা এসি কমমকাহন্ডর সাহি 
যুক্ত তেল না। রিতিলতনয়ার ইহুতদহদর িারাই আধুতনক ইহুতদিাহদর রগাড়াপত্তন হয় এিং 
এই নিুন মতন্দহর এই ধারাতে তশকড় গাহড় এিং রগাড়া ইহুতদিাহদর সূেনা কহর। এই 
জীিনধারায় উদ্দীপ্ত হহয় এতলফযািাইহনর ইহুতদরা অস্বাভাতিক একতে ধমমীয় পিতি শুরু 
কহরতেল যা রযরুজাহলম মতন্দহরর পুহরাতহিরা রর্ার তিহরাধীিা করি। 
 
৫৮৯ তিস্টপূিমাহব্দ তিিীয় সামতেহকর পুত্র আপ্রাইজ তসংহাসহন আহরাহণ কহরন 
(িাইহিহল িাহক উহেে করা হহয়হে ফারাও হা নাহম)। আপ্রাইহজর রাজত্বকাহল 
রযরুজাহলহমর পিন র্হে এিং িাহক ধ্বংস কহর রদওয়া হয়। অহনক ইহুতদ শরণািমীহক 
এ সময় তমশহর স্বাগি জানাহনা হয়। এরাই তেল পরিিমী সাি শিাব্দী ধহর তমশহর 
ইহুতদহগাষ্ঠী। িারা তমশরীয় জীিনযাত্রায় একতে গুরুত্বপূণম ভূতমকা রাহে। আপ্রাইহজর 
রাজত্বকাহলর প্রায় পুহরা সময়োহিই রনিুোহর্দ্জাহরর োয়ার অিহরাধ িজায় তেল। 
আপ্রাইজ োয়ারহক সাহাযয করার রেিা কহরতেহলন িহি িা তিহশষ কাহজ লাহগতন। 
িহি তমশর অনযত্র িার দৃতি তদহি রপহরতেল। োয়ারীয়হদর সাহাহযযই কযালদীয় 
রনকহড়হক তমশর রিহক সতরহয় রাো সম্ভি হহয়তেল। 
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তিক ভাড়াতেয়াহদর িযাপাহর আপ্রাইজ িার িংহশর পূিমসূতরহদর নীতির অনুসরণ 
কহরতেহলন। ইতিহাহস প্রিমিাহরর মহিা তমশর একতে রনৌিহর তনমমাহণর প্রহেিা 
কহরতেল। আপ্রাইজ িার রনৌিহহর অতভজ্ঞ তিকহদর নাতিক তহহসহি িযিহার কহরতেহলন 
এিং িাহদর সাহাহযয ি-িীহপর দুইশি পঞ্চশ মাইল উত্তহর সাইপ্রাস িীপ দেল কহর 
রনন। এো শুধু তমিযা অহঙ্কার তেল না। এই িীহপ একতে শতক্তশালী রনৌিহর 
রনিুোহর্দ্জাহরর তমশরহক তনরাপদ রােহি যহিি ভূতমকা ররহেতেল। কযালদীয়হদর 
আক্রমহণর আশঙ্কাও এর িারা দূরীভূি হহয়তেল। 
 
তলিীয় রগাহত্রর রলাকজনহক িাতড়হয় তদহয় সাইহরনীহি প্রতিতষ্ঠি তিক কহলানী 
সম্প্রসাতরি হতচ্ছল আর সাইহরনীয়রা িাহদর তনরাপত্তার জনয ফারাওহক অনুহরাধ 
কহরতেল। সাইহরনী পতিহম অিতস্থি রগাত্রগুতলহক অতস্থর ও প্রতিহশাধপরায়ণ রােহি 
োয়তন কারণ রস রিহত্র পূিম তদহক কযালদীয়হদর সাহি সংিাহম হয়হিা িারা তমশহরর 
উপর োাঁতপহয় পড়হি পাহর। িাই তিতন সাইহরনীর তিরুহি একতে রসনাদল 
পাতেহয়তেহলন। 
 
এহিহত্র তিতন একতে উভয়সংকহে পতিি হহলন। িার রসনািাতহনীর মূল শতক্তই তেল 
তিক ভাড়াতেয়ারা। িাই তিক নগরীর তিরুহি িাহদর যুহি পাোহনা রিাকাতম হহিা। 
সাধারণি ভাড়াতেয়ারা অহিমর তিতনমহয় রয কারও তিরুহি যুি করহি প্রস্তুি িাকি িহি 
অহনক রিহত্র িা িাস্তিসম্মি নাও হহি পাহর। আপ্রাইজ ভয় কহরতেহলন রকাহনা একতে 
তিহশষ মুহূহিম হয়হিা িার ভাড়াতেয়া তসনযদহলর একতে অংশ হোৎ দলিযাগ কহর 
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তিকপহি রযাগ তদহয় িার তিরুহিই দাাঁড়াহি পাহর। িাই তিতন তিকহদর স্বহদহশ ররহে 
তদহয় শুধু তমশরীয় তসনযহদরহকই সাইহরনীহি রপ্ররণ করহলন। 
 
িহি তমশরীয় তসনযরা তিকহদর তিরুহি যুি করহি সন্ত্রস্ত তেল। অহনক িের ধহর 
তনুঃসহন্দহহ তিহদতশহদর প্রতি তমশরীয়হদর একো আহিপ তেল। িাহদর প্রধান রিাভ 
স্বহদশীয় তসনযহদর োইহি তিক ভাড়াতেয়াহদর প্রতি অতধকির সহানুভূতি রদোহনা হহিা। 
িারা অহিহপর সাহি লি করি রসনািাতহনীহি তিহদতশহদর উচ্চপদ রদওয়া হহিা, 
অতধকহাহর রিিন রদওয়া হহিা এিং সম্মান প্রদশমন করা হহিা (িহি এসি 
আপতত্তকারীরা রমাহেই লি করি না তিক ভাড়াতেয়ারা কিো আন্ততরকিার সাহি যুি 
করি)। 
 
িাই তমশরীয় জািীয়িািাদী মুেপাত্ররা িকৃ্তিা তদি রয, সাইহরনীর তিরুহি রিহে রিহে 
তমশরীয় তসনযহদর পাোহনা হহচ্ছ যাহি কহর তিকরা িাহদর হিযা করহি পাহর এিং 
িেন সম্রাে শুধু তিক তসনযহদর তনহয়ই িার রসনািাতহনী গেন করহি পারহিন। 
 
তসনযরা তিহর্দ্াহ করল এিং আপ্রাইজ িাহদর শান্ত করার জনয িার একজন অতফসার 
স্বহদশী তমশরীয় আমহহাসহক পাোহলন তযতন তসনযহদর তনকে জনতপ্রয় তেহলন। িহি 
আমহহাস তসনযহদর তনকে অিযন্ত রিতশ জনতপ্রয় তেহলন এিং তসনযরা তেৎকার শুরু কহর 
তদল রয িাহকই নিুন ফারাও হহি হহি। 
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আমহহাস তিষয়তে রভহি রদেহলন আর তসিান্ত তনহলন ফারাও হওয়াো োরাপ তকেু না 
এিং তিতন তিহর্দ্াহীহদর হাহি তনহজহক সমপমণ করহলন। িারা মহা উৎসাহহ ি-িীহপর 
তদহক যাত্রা শুরু করল এিং উৎসাহহর আতিশহযয একতে তিক ভাড়াতেয়া তসনযদলহক 
পরাস্ত করল (এই ভাড়াতেয়া তসনযদলতে তমশরীয় তসনযহদর োইহি সংেযায় অহনক কম 
তেল)। 
 
র্েনােহক্র ৫৭০ তিস্টপূিমাহব্দ আপ্রাইজহক হিযা করা হল। তিিীয় আমহহাস তনহজহক 
তমশহরর ফারাও রর্াষণা করহলন। তিতন তিিীয় সামতেহকর এক কনযাহক তিিাহ করহলন 
(এই কনযাতে পদেুযি আপ্রাইহজর সৎ রিান), এভাহিই তিতন িার তসংহাসন আহরাহণহক 
তিধিা তদহলন এিং মাহনহিা িাহক ষড়তিংশ রাজিংহশর অন্ত ভুক্ত কহরন। তিক ভাসমহন 
তিতন আহমতসস নাহম অতধক পতরতেি। 
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পােমসকগণ 
 
যতদও তিকতিহরাধী প্রতিতক্রয়ার ফহলই আহমতসহসর তসংহাসন প্রাতপ্ত র্হেতেল, িিু তিতন 
জীিহনর সিযহক অস্বীকার করহি পাহরনতন। তিক ভাড়াতেয়াহদর িার প্রহয়াজন হহয়তেল 
এিং তিতন রসো কাহজ লাতগহয়তেহলন। তিতন নহক্রতেসহক শুধু রয িযিসাহকে রিহক 
একতে পূণমাি নগহরর রূপ দান কহরন িাই নয়, িার প্রহয়াজন তেল তিক তমত্রহদর কাে 
রিহক সুরিার অিীকার। 
 
তিতন এতশয়া মাইনহরর উপকূহল ঈতজয়ান সাগহর তিক িীপ সামুহসর সাহি তমত্রিা 
িন্ধহন আিি হহয়তেহলন। িীপতে তেল িুর্দ্, তকন্তু আহমতসহসর রাজত্বকাহল 
ভূমধযসাগহরর পূিমাঞ্চহল এতে সিমিৃহৎ রনৌিন্দর রূহপ গহড় উহেতেল। সাইপ্রাস িীপ 
িেনও আহমতসহসর তনয়ন্ত্রহণ িাকায় িার রনৌিহর এোহক িযিহার করহি পারি। তিতন 
এমনতক সাইহরনী নগহরর এক তিক মতহলাহক তিিাহও কহরতেহলন। 
 
তিকহদর প্রতি িার অতি উৎসাহহর একতে তিহশষ উহদ্দশয তেল। পূিম তদক রিহক িার 
একতে ভহয়র কারণ তেল। যতদও আহমতসহসর রাজহত্বর শুরুর তদহক রসই ভীতি িীণ 
হহয় আসতেল। ক্লান্ত, িৃি রনিুোহর্দ্জার ৫৬১ তিস্টপূিমাহব্দ মৃিুযিরণ কহরন এিং িার 
উত্তরাতধকারীরা তেল দুিমল ও শাতন্তকামী। পাঁতেশ িের ধহর কযালতদয়া তমশহরর জহনয 
রকাহনা সমসযা তেল না। 
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িতয়ষু্ণ প্রতিহিশীর োইহি তনরাপদ আর তকেুই হহি পাহর না এিং রয জাতি িার 
তনহজর ভাহলা রিাহে রস এরূপ প্রতিহিশীহক তেহক িাকহি সাহাযয কহর। ইতিপূহিম 
রনহকা মুমূষম এতসরীয়ার তদহক হাি িাতড়হয় তেহলন। এিার আহমতসসও কযালতদয়ার রসিা 
লাভ করহি সহেি তেহলন। 
 
মাত্র অধমশি িৎসর পূহিম িমিার শীহষম আহরাহহণর পর কযালতদয়া িেন মৃিপ্রায়। 
এতসরীয়া পিহনর সময় দুই তিহজিা কযালতদয়া এিং রমত য়া লুহের মাল ভাগাভাতগ কহর 
তনহয়তেল। কযালতদয়ার ভাহগ পহড় সমৃি ইউহিতেস িাইতিস উপিযকা এিং িার 
পতিহমর সমি এলাকা। রমত য়াহক সন্তুি িাকহি হয় িৃহত্তর তকন্তু কম উন্নি 
কযালতদয়ার উত্তর পূিম অঞ্চল। পাঁোত্তর িের ধহর রমত য়া শাতন্ত এিং অম্প্রসারণশীল 
নীতি িহণ কহরতেল। 
 
রিতিলনীয়ার দতিণ-পতিহম রমত য়ার একতে প্রহদশ তেল যা তিকহদর তনকে পতরতেি 
তেল পাতসমস এিং আমাহদর কাহে যার পতরেয় পারসয নাহম। ভাষা ও সংসৃ্কতির তদক 
তদহয় পারতসকগণ রম ীয়হদর কাোকাতে তেল। 
 
৫৬০ তিস্টপূিমাহব্দ অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সিম একজন পারতসক দলপতি েযাতির শীহষম 
আহরাহণ করহি িাহকন যার নাম তেল সাইরাস। সাইরাহসর দৃতি তেল রমত য়ার 
তসংহাসহনর তদহক আর এ িযাপাহর তিতন কযালদীয় রাজা রনিুতন াহসর সহায়িা লাভ 
কহরতেহলন, যার লি তেল উত্তহরর প্রতিহিশীহদর মহধয গৃহযুি উহস্ক রদওয়া। ৫৫০ 
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তিস্টপূিমাহব্দ সাইরাস রম ীয় রাজধানীর তদহক যুিযাত্রা শুরু কহরন এিং প্রিম 
অতভযাহনই িা দেল কহর রনন। তিতন রমত য়ার তসংহাসহন আহরাহণ কহরন এিং িার 
রাজয পারসয সাম্রাজয নাহম অতভতহি হয়। 
 
রনিুতন াস অহনক রদতরহি িুেহি পারহলন তিতন সাইরাসহক সাহাযয কহর ভুল কাজ 
কহরহেন। তিতন রেহয়তেহলন (এই পতরতস্থতিহি সিাই যা োয়) রয দীর্মকাল িযাপী গৃহযুি 
িজায় িাকহি এিং উভয়পিই পুরুষানুক্রহম দুিমল ও অসহায় অিস্থায় েহল যাহি। িহি 
সাইরাহসর তিজহয় রদশতে দুিমল ও স্থতির রাজার িদহল একজন রিজস্বী রযািাহক েুাঁহজ 
রপল। এিার রনিুতন াস রয কারও সাহাযয তনহি প্রস্তুি, রয সাইরাহসর তিরুহি দাাঁড়াহি 
পাহর। িহি অিযন্ত তিলম্ব হহয় রগহে। 
 
৫৪৭ তিস্টপূিমাহব্দ সাইরাস পতিম এতশয়া মাইনহর তল ীয়হদর পরাতজি কহরন এিং 
সমি উপিীপ িার তনয়ন্ত্রহণ েহল আহস, এমনতক উপকূলিিমী তিক শহরগুতলও। 
 
৫৪০ তিস্টপূিমাহব্দ সাইরাস রোদ কযালতদয়ার তদহক নজর তদহলন এিং িার তিজয় 
অতভযাত্রা অিযাহি রইল এিং এক িেহরর মহধয তিতন রিতিলনীয়া দেল কহর কযালতদয়া 
সাম্রাহজযর ইতি োনহলন। ৫৩০ তিস্টপূিমাহব্দ মধয এতশয়ায় সাম্রাজয তিস্ত ররর যুহি 
সাইরাস তনহি হন। মাহে মাহে িাহক অতভতহি করা হয় সাইরাস দয রিে নাহম। এই 
নামতে িার উপযুক্ত তেল, কারণ তিতন শুধু একজন তিহজিা তেহলন না, তিতন তিতজিহদর 
প্রতি সহনশীল মানতিক আেরণ করহিন। 
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সাইরাহসর মৃিুযকাহল পতিম এতশয়ার সমস্ত তিেযাি সভযিা এিং অতধকাংশ যাযাির 
এলাকা িার সাম্রাহজযর অন্তভুমক্ত হহয়তেল। ভূমধযসাগরীয় অঞ্চহল িার সাম্রাজযই তেল 
সিমিৃহৎ। 
 
তমশহর আহমতসস এসি কমমকাে ভহয়র সাহি লি করতেহলন। এই তিশাল অভুযদহয়র 
িুলনায় এতসরীয় ও কযালদীয় সৃ্মতি তেল রনহাহয়ি অতকতঞ্চৎকর। আহমতসস সাইরাহসর 
ক্রমিৃতি হ্রাস করার জনয িার সি শক্রহক সহায়িা তদহয়তেহলন, িহি প্রহিযক রিহত্রই 
তিতন িযিম হন। এিার তমশর পারহসযর পহি একা দাাঁতড়হয় রইল। রয রদশ িার তিরুহি 
ষড়যহন্ত্র তলপ্ত তেল, পারসয তনিয় িাহক িমা করহি না। 
 
িহি আহমতসহসর ভাগয ভাহলা, কারণ তিতন দীর্ম েতেশ িের সমৃি তমশহর রাজত্ব 
কহরহেন এিং িার জীিহনর রশষ প্রাহন্ত রপৌঁহেহেন। পারসয আর্াি হানার জনয প্রস্তুি 
এিং তমশর ভহয় তপতেহয় যাতচ্ছল। আর্াি আসার পূহিমই ৫২৫ তিস্টপূিমাহব্দ আহমতসহসর 
মৃিুয হয়। িার পুত্র তযতন িৃিীয় সামতেক তহহসহি তসংহাসহন আহরাহণ কহরন িার 
উপরই দাতয়ত্ব পহড় পারহসযর রমাকাহিলা করার। 
 
সাইরাহসর পুত্র কযাতম্বহসস পারহসযর তসংহাসহনর উত্তরাতধকার লাভ কহরন। তিতন তেহলন 
একজন রপাড়-োওয়া শাসক। তযতন িার তপিার অতভযান েলাকাহল রিতিলহনর শাসহনর 
দাতয়হত্ব তেহলন। এিার তিতন পারসয সম্প্রসারহণর রযৌতক্তক তিিীয় পদহিপ িহণ 
করহলন এিং িা তেল তমশর অতভমুহে। 
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নীল ি-িীহপর সামানয পূহিম ভূমধযসাগরীয় উপকূহল একতে দুহগম তমশরীয় তসনযরা অিস্থান 
তনহয়তেল। এই দুগমহক িারা িলি পার-আহমন (আহমহনর গৃহ)। িহি আমাহদর কাহে 
এর পতরেয় তিক শব্দ রপলুতসয়াম নাহম। যার অিম কাদার শহর। এোই রসই জায়গা 
রযোহন একদা রসনাহকতরহির এতসরীয় িাতহনীহক প্রতিহরাধ কহর তফতরহয় রদওয়া 
হহয়তেল। 
 
এিারই রপলুতসয়াম সতিযকাহরর যুি রদেহি রপল এিং িা তেল তমশহরর জনয 
দুভমাহগযর। রকতম্বহসস তমশরীয় তসনযহদরহক িাতড়হয় তনহয় যায় এিং শীঘ্রই যুহির সমাতপ্ত 
র্েল। তিতন েলায়মান রমতিহসর তদহক অিসর হহলন, তমশর আরও একিার 
তিহদতশহদর অতধকাহর েহল রগল। 
 
রকতম্বহসহসর তমশহর অিস্থান সম্পহকম রহহরাহ াোস যা িহলহেন িার োইহি রিতশ তকেু 
আমরা জাতন না (এই র্েনার এক শিাব্দী পহর রহহরাহ াোস এোহন এহসতেহলন)। 
তিতন একজন জািীয়িািাদী তমশরীয় পুহরাতহহির কাে রিহক িিয সংিহ কহরতেহলন, 
রয তেল িীি পারসয-তিহরাধী। িার কাে রিহক রকতম্বহসহসর রয তেত্র পাওয়া যায় িাহি 
যহিি অতিশহয়াতক্ত তেল। িার মহি রকতম্বহসস তেহলন তনষু্ঠর, অহধমান্মাদ, রস্বচ্ছাোরী। 
তযতন ইচ্ছাকৃিভাহি তমশহরর পতিত্র স্থানগুতল অপতিত্র কহরতেহলন এিং তমশরীয় রীতি-
ররওয়াজহক িযি কহরতেহলন। 
 
উদাহরণস্বরূপ, রকতম্বহসস যেন তমশহর তেহলন িেন তমশরীয়রা “এতপস” নাহম এক 
ষেহদিিার পূজা করি, তযতন তমশরীয়হদর ইচ্ছা পূরণ করহি পারহিন। তিতন তেহলন 
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রদিিা অতসতরহসর পাতিমি অিিার। ষাড় তেল উিমরিার প্রিীক িারা তিশ্বাস করি, 
এতপস সন্তুি িাকহল ভাহলা ফসল পাওয়া যায় এিং সুসময় আহস। তমশরীয়রা এতপসহক 
পরম শ্রিার রোহে রদেি। 
 
রহহরাহ াোহসর মহি একতে দুভমাগযজনক অতভযান রিহক তফহর এহস তমশরীয়রা িার 
পরাজয়হক মহা আনহন্দ উদযাপন করতেল এিং এতপহসর সম্মাহন িাহক পূহজা 
তদহয়তেল। রক্রাহধ উন্মত্ত হহয় রকতম্বহসস িার িরিাতর তনষ্কাশণ কহর এতপহসর মূতিমহক 
আর্াি কহরতেহলন। 
 
রকতম্বহসস তমশহরই রিহম িাকহি োনতন। নীহলর পতিহম তিতন তলিীয়া এিং তিক নগর 
সাইহরতন অতধকার কহরন। এরপর িার দৃতি তনিি হয় দতিহণ নুতিয়ার উপর, এমনতক 
অহনক পতিহম তফতনসীয় উপতনহিশ কাহধমহজর তদহক। তিতন নুতিয়ার তদহক যাত্রা কহরন 
এিং পহি তিতিস অতধকার কহর লুেপাে োলান (অধম শিাব্দী পূহিম আসুরিতনপাল এই 
কাজতে কহরতেহলন। তিতন নুতিয়ার উত্তর অংশ দেল করহি সিম হন এিং আরও 
রসদ এিং তসনয সরিরাহহর জনয তফহর আহসন (তিহিষপরায়ণ িযতক্তহদর তনকে রিহক 
প্রাপ্ত তিিরহণ রহহরাহ াোস এোহক অিমাননাকর পরাজয় তহসাহি গণয কহর এিং 
রদিিাহদর িারা অতভশপ্ত হহয় রকতম্বহসস আত্মহিযা কহরন)। 
 
পারতসক রাজাহদর তমশহরর সপ্ততিংশ রাজিংশ তহসাহি গণয করা হয় আর পারতসকরাই 
তেল প্রকৃি তিহদতশক রাজিংশ। এো তলিীয় িা নুিীয় রাজিংহশর মহিা তেল না, যারা 
শুধু িংশধারা িাদ তদহল পতরপূণম তমশরীয় তেল। তহক্সসহদর মহিাও নয় যারা তমশরীয় 
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হহয় তগহয়তেল। প্রকৃিপহি পাতসমকরা সতিযকাহরর তিহদতশক রাজিংশরূহপ শক্ত হাহি 
তমশর শাসন কহরতেল। 
 
. 
 
এহিনীয়গণ 
 
তনতিিভাহি িলা যায় রকাহনা রকাহনা তদক তদহয় পারতসক শাসন তহিকর তেল। 
রকতম্বহসহসর মৃিুযর পর কহয়ক মাহসর রগালহযাগ েহলতেল। রাজকীয় পতরিাহরর একজন 
সদসয প্রিম দারাযু়স িমিা দেল কহরন। তিতন পাঁয়তত্রশ িের রদশ শাসন কহরন 
(৫২১-৪৮৬ তিস্টপূিমাব্দ)। প্রশ্নািীিভাহি তিতন তেহলন সিহেহয় সিম পারতসক সম্রাে। 
মাহে মাহে িাহক িলা হয় “দারাযু়স দয রিে”। 
 
তিতন অিযন্ত রযাগযিার সাহি িার তিশাল সাম্রাজযহক পুনগমতেি কহরন এিং দৃঢ়ভাহি 
তমশর শাসন কহরন। তিতন নীলনদ রিহক রলাতহি সাগর পযমন্ত োল েনন সম্পন্ন কহরন 
যা শুরু হহয়তেল রনহকার আমহল। এর ফহল তমশরীয় িাতণহজযর প্রসার র্হে। 
প্রকৃিপহি দারাযু়হসর আমহল সকল তমশরীয় প্রােীন রীতিনীতি িহাল িাহক এিং 
আহমতসহসর আমহল তমশর রযমন সমৃি তেল রিমন সমৃতি লাভ কহর। তমশরীয়হদরহক 
রয কর তদহি হহিা িা েুি তনপীড়নমূলক তেল না। িাহহল িার তিরুহি আর তক 
অতভহযাগ িাকহি পাহর? 
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িিাতপ তমশরীয়হদর পিাহি তেল তিন হাজার িেহরর উন্নি ইতিহাস এিং িারা তিহদতশ 
শাসহন তনহেতষি রিাধ করি, অনয রকাহনা কারণ না িাকহলও িারা তিহদতশ শুধু এই 
কারহণ। িারা সুহযাহগর অহপিা করহি িাহক। িারা আশা কহর রকাহনা এক প্রান্ত 
রিহক পারহসযর উপর আক্রমণ রনহম আসহি এিং তমশরীয়রা রসই সুহযাগ িহণ করহি। 
৫১৫ তিস্টপূিমাহব্দ দারাযু়স ইউহরাহপ প্রহিশ কহরন এিং দাতনযু়ি নদী পযমন্ত উত্তর 
িীহসর একাংশ দেল কহরন। 
 
িীহসর স্বাধীন নগররাজযসমূহ দারুণ সন্ত্রস্ত হহয় পহড় এিং আত্মরিাহিম রয রকাহনা 
ঐকযিি িযিস্থা তনহি প্রস্তুি হয়। ৪৯৯ তিস্টপূিমাহব্দ যেন এতশয়া মাইনহরর তকেু তিক 
নগর যা পারহসযর শাসনাধীন তেল, রসোহন তিহর্দ্াহ হয়। িাহদর সাহাযযাহিম তিক নগর 
রাে এহিন্স রিহক রনৌিহর পাোহনা হয়। িুব্ধ দারাযু়স তিহর্দ্াহ দমন কহরন এিং 
অযাতেি হস্তহিহপর জনয এহিন্সহক শাতস্ত তদহি সংকল্প কহরন। 
 
৪৯০ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন একতে িুর্দ্ পারসয িাতহনীহক এহিহন্স রপ্ররণ কহরন। িহি 
সমি তিশ্বহক েমতকি কহর িদহপিা িুর্দ্ এক এহিনীয় িাতহনী মযারািহনর যুহি 
পারসয িাতহনীহক পরাস্ত কহর। দারাযু়স আরও রিতশ তিপ্ত হহয় িৃহত্তর এক রসনািাতহনী 
পাোিার পতরকল্পনা কহরন। 
 
তমশরীয়রা অিযন্ত সিকমিার সাহি এসি তক্রয়াকলাপ পযমহিিণ করহি িাহক। এতশয়া 
মাইনহরর রযসি তিক নগর পারহসযর তিরুহি তিহর্দ্াহ করহি সাহস রদোয়, 
তনতিিভাহিই িাহদরহক ধ্বংস কহর রদওয়া হয়। িহি এহিনীয়গণ তমশরহক রেতকহয় 
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রাহে এিং রশষ পযমন্ত তিজয়ী হয়। এই অপমাহনর প্রতিহশাধ তনহি পারসযহক যহিি 
শতক্তিয় করহি হহয়তেল। িৃি এিং অসুস্থ দারাযু়হসর পহি এি রিতশ তদহক দৃতি 
রদওয়া সম্ভি তেল না। এোই তমশহরর সুহযাগ। 
 
মযারািন যুহির পতরণতি দৃতিহি ররহে তমশর তিহর্দ্াহ কহর। প্রিম তদহক ভাহলাই েহল। 
৪৮৬ তিস্টপূিমাহব্দ দারাযু়হসর মৃিুয হয় এিং তমশর আশা করহি িাহক নিুন সম্রাহের 
প্রািতমক  ামাহ াহল তমশর িার স্বাধীনিা অজমহন সিম হহি। দারাযু়হসর পুত্র 
জাহরহক্সস তসংহাসহন আহরাহণ কহর এহিন্স ও তমশরহক রদেহি রপহলন 
সমসযাজজমতরি। িাহক এিার সতেক তসিান্ত তনহি হহি। এহিহন্সর তিরুহি িার তপিার 
প্রতিহশাধ িহহণর ইচ্ছার কিা জাহরহক্সহসর জানা তেল। এহিন্স একতে িুর্দ্ নগর-রাে 
আর তমশর একতে তিরাে রদশ, সম্পদশালী ও জনিহুল। কাহজই প্রিহম তমশহরর সাহি 
তহসাি তনকাশ েুকাহি হহি। 
 
আপািি িীস আক্রমহণর তসিান্ত স্থতগি রাো হয় আর তিশাল পারতসক তসনযিহর 
হিভাগয তমশহরর উপর োাঁতপহয় পহড়। তমশর পরাতজি এিং পদানি হয়। িহি এই 
কাহজ পারসযহক তিনতে িের িযয় করহি হয়। কাহজই জাহরহক্সহসর িীস আক্রমণ তিন 
িের তপতেহয় যায়। এই তিন িেহরর তিলম্ব এহিন্স ভাহলাভাহিই কাহজ লাতগহয়তেল। 
িারা িাহদর রনৌশতক্তহক উন্নি করহি সময় রপহয়তেল। এই শতক্তশালী রনৌিহরই ৪৮০ 
তিস্টপূিমাহব্দ সালাতমহসর যুহি পারতসক িাতহনীহক পরাতজি করহি সিম হয়। 
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আধুতনক তিশ্ব, যা প্রােীন িীহসর অহনক সংসৃ্কতিহক িহন কহর, িুর্দ্ িীহসর তদিযাকার 
পারতসক িাতহনীর তিরুহি তিজয়হক র তভ  ও গুতলয়াহির তিস্ময়কর কাতহনীর সাহি 
িুলনা করা যায়। িীহসর এই তিস্ময়কর তিজয় িীহসর জনগণ পুরুষানুক্রহম পাাঁে 
শিাব্দী ধহর উপহভাগ কহর। িহি একতে তিষয় স্মরণ রাো প্রহয়াজন রয তমশহরর 
অসফল তিহর্দ্াহ না র্েহল তিকহদর তিজয় হয়হিা কেহনাই সম্ভি হহিা না। 
 
তমশর রযমন িহুিার িার দুিমল প্রতিহিশীহদর িযিহার কহরহে তনজ স্বািম তসতিহি, 
রিমতন এিার তিকহদর স্বাহিমও তনহজহদর িতল তদহি হল। 
 
তমশরহক গলা তেহপ শান্ত করা যায়তন। পুহরাতহিহদর িারা উদ্দীপ্ত হহয় তমশর সিমদাই 
তিহর্দ্াহহর জনয প্রস্তুি িাকি। পারতসক শাসহনর রশষ ভাগতে তেল েুিই গুরুত্বপূণম, 
কারণ রসোহন তিিদমান উত্তরাতধকার তনহয় গৃহযুি হওয়ার সম্ভািনা রদো রদয়। িাই 
সুদূর তমশহর তিহর্দ্াহ দমহনর রিমন সুহযাগ তেল না। িার রেহয়ও িড় কিা নূিন দুিমল 
রকাহনা উত্তরাতধকারী দীর্ম, ক্লাতন্তকর, দূরিিমী রকাহনা অতভযাহন আিহী নাও হহি 
পাহরন। 
 
কাহজই ৪৬৪ তিস্টপূিমাহব্দ যেন জাহরহক্সহসর মৃিুয হয়, িেন রসো তেল আর একতে 
তিহর্দ্াহহর ইতিি। এিার তিহর্দ্াহহর মূল শতক্ত তেল তলিীয় মরুভূতমর তকেু যাযাির রগাষ্ঠী। 
িারা নামমাত্র পারতসক শাসহনর অধীহন িাকহলও মূলি তেল স্বাধীন। িাহদর 
দলপতিহদর একজন তেহলন ইনারস। তিতন িার সকল শতক্ত তনহয় ি-িীহপর তদহক 
অিসর হহলন। রযোহন অহনক তমশরীয়ই মহানহন্দ িার পি তনল। একতে িীি যুহির 
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পর জাহরহক্সহসর ভাই, তমশহরর গভমনর, তনহি হন এিং তমশর আিার স্বাধীন হল িহল 
মহন করা হয়। 
 
পারসয সমসযার মহধয িাকহলই তমশরীয়রা তনহজহদরহক অতধকির তনরাপদ মহন করি। 
সালাতমহসর যুহির সময় রিহকই এহিন্স পারহসযর সাহি অতিরাম যুহি িযাপৃি তেল। রয 
যুহি িারা সিমদাই সাম্রাহজযর সীমাহন্ত রোাঁো তদি। এসি এহিনীয় কাযমকলাহপ তমশহরর 
মূল শতক্তহক িযাহি করহি পাহরতন। িহি এর ফহল পারসয িার সিমশতক্তহক তমশহরর 
তিরুহি কাহজ লাগাহি পাহরতন। িার রেহয়ও িড় কিা তমশরীয় তিহর্দ্াহহর ইতিি রপহয়ই 
এহিনীয় রনৌিহর তিহর্দ্াহীহদর সাহাযযাহিম এতগহয় আহস। 
 
িহি নিুন পারসয সম্রাে (তমশহরর দুভমাগয) রিমন দুিমল তেহলন না। তিতন তেহলন। প্রিম 
জাহরহক্সহসর পুত্র আিমাজাহরহক্সস। তিতন তমশহর একতে তিশাল িাতহনী রপ্ররণ কহরন 
এিং তিহর্দ্াহীহদর সমূ্পণমরূহপ িাতড়হয় তদহয় ি-িীহপর তনকে একতে িীহপ আশ্রয় তনহি 
িাধয কহরন। এোহন তিহর্দ্াহীহদর পহি তকেু করা সম্ভি তেল না, কারণ িাহদর সহি 
তেল এহিনীয় রনৌিহর। তকন্তু আিমাজাহরহক্সস নীহলর একতে শাো নদীহক িীপ রিহক 
তিতচ্ছন্ন কহর তদহি সিম হহয়তেহলন। যার ফহল জাহাজগুতল অসহায়ভাহি তসকহি 
আেকা পহড় তগহয়তেল এিং এহিনীয়হদর তিিীয় একতে রনৌিহর দৃশযপহে উপতস্থি 
হওয়ার পূহিমই অহধমকো ধ্বংস কহর রদওয়া হহয়তেল। ৪৫৫ তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ তিহর্দ্াহ 
সমূ্পণমরূহপ দমন করা সম্ভি হয়। তিক শতক্তর অতধকাংশই তনতিহ্ন কহর রফলা হয় এিং 
ইনারসহক িন্দী কহর হিযা করা হয়। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

183 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

সমূ্পণম তিষয়তে এহিনীয়হদর জনয এক মহা তিপযময়। িহি ইতিহাহস এ সম্বহন্ধ রিতশ 
তকেু উহেে করা হয়তন, িার একতে কারণ র্েনাতে র্হে এহিহন্সর স্বণমযুহগ। িৎসহত্ত্বও 
এহিনীয় পরাজয়হক িার তিহদতশক নীতির দুিমলিা তহহসহি তেতহ্নি করা হয়, যাহি 
কহর িার িনু্ধরা হহয় পহড় তনরুৎসাতহি এিং শক্ররা হয় উৎসাতহি। যতদ পারতসকহদর 
তিরুহি প্রিম তমশরীয় তিহর্দ্াহ এহিন্সহক রিা কহর িাহক তিিীয়তে িাহক ধ্বংস করায় 
সাহাযয কহর। 
 
. 
 
সিমহশষ স্বহদশীয়গণ 
 
আিার তমশহরর অহপিার পালা। দুজন পারতসক রাজা এহলন এিং রগহলন। িাহদর 
মহধ তিিীয়জন, তিিীয় দারাযু়স ৪০৪ তিস্টপূিমাহব্দ মৃিুযিরণ কহরন। এিার উত্তরাতধকার 
তনহয় িীি তিহরাধ শুরু হল। দারাযু়হসর কতনষ্ঠ পুত্র এক তিশাল তিক ভাড়াতেয়া িাতহনী 
তনহয় িার রজযষ্ঠ ভ্রািার তিরুহি যুি করহি এতগহয় এহলন। রজযষ্ঠ ভ্রািারই জয়লাভ হল 
এিং তিতন তিিীয় আিমাজাহরহক্সসরূহপ শাসনভার িহণ কহরন। িহি রয সময় এসি 
র্েনা র্েহে িেন তমশরীয়রা তিহর্দ্াহ করার যহিি সময় পায় এিং এক সংকেময় 
স্বাধীনিা লাভ কহর। 
 
ষাে িের ধহর এই স্বাধীনিা তেতকহয় রাো তগহয়তেল মূলি তিকহদর সাহাযয তনহয়। 
র্েনা এমন দাাঁড়ায় রয এ সময় তিক ভাড়াতেয়া তসনযহদরই আতধকয র্েল কারণ, এ 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

184 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

সময় দুতে তিক নগররাে এহিন্স ও স্পােমার মহধয ৪৩১ রিহক ৪০৪ তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ 
িীি সংর্ষম েলতেল। এ রিহত্র স্পােমা তিজয় লাভ কহরতেল এিং িীহস স্বল্পকালীন 
সমহয়র জনয প্রাধানয তিস্তার করহি রপহরতেল। দীর্ম যুহি সিমস্বান্ত িীহস তসনযহদর 
কমমসংস্থাহনর রিমন িযিস্থা করা যাতচ্ছল না। কাহজই িারা রস্বচ্ছায় তমশর ও িীহস 
ভাড়াতেয়া তসনয তহসাহি রযাগ তদি। 
 
তমশহরর সিমহশষ স্বাধীনিার যুহগ দুতে রাজিংশ স্বল্পকালীন সমহয়র জনয তমশর শাসন 
কহরতেল। িারা তেল অিতিংশ ও ঊনতত্রংশ রাজিংশ। সিাই অহপিা করতেল রসই 
দুলমভ সমহয়র জনয যেন পারসয আিার শতক্তশালী হহয় তমশহর তফহর আসহি। ৩৭৯ 
তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ যেন তত্রংশ রাজিংশ িমিাসীন িেন তমশরীয় আিাসন অতনিাযম 
হহয় রদো তদল। 
 
ত্রহয়াতিংশ রাজিংহশর প্রিম রাজা তেহলন প্রিম রনটাহনহিা। তিতন তিক ভাড়াতেয়া 
তসনযহদর সাহাহযয তনহজর অিস্থানহক সুদৃঢ় করহি রেহয়তেহলন। তিতন িার 
তসনযিাতহনীহি এহিনীয় রজনাহরল কযাতিয়াসহক তনযুক্ত করহলন যার প্রেুর তিজয় লাহভর 
ররক ম আহে। কযাতিয়াস এহিহন্সর অনুহমাদন োড়াই এই পদ িহণ স্বীকার করহলন। 
তিতন তমশরীয় িাতহনীহক পূনগমতেি করহলন এিং সিমহশষ যুি রকৌশহল িাহদর প্রতশতিি 
করহলন। আর ি-িীহপ একতে সুদৃঢ় রসনাতনিাস গহড় িুলহলন যেন তিপরীি তদহক 
পারতসকরা সুসংগতেি হতচ্ছল। 
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তিিীয় আিমাজাহরহক্সস কযাতিয়াহসর মুহোমুতে হহি তিধািস্ত তেহলন। কাহজই তিতন 
এহিহন্সর উপর োপ সৃতি কহরন যাহি কযাতিয়াসহক তফতরহয় রনওয়া যায়। কযাতিয়াসহক 
তমশরীয় িাতহনী িযাহগ িাধয করা হয়। িহি তফহর যাওয়ার আহগ তিতন িার আরব্ধ কাজ 
ভাহলাভাহিই সম্পন্ন করহি রপহরতেহলন। পাতসমকরা যেন তমশর আক্রমণ কহর, িারা 
এমন প্রতিহরাহধর সমু্মেীন হয় রয িারা তমশর রেহড় েহল রযহি িাধয হয়। ৩৬০ 
তিস্টপূিমাহব্দ প্রিম রনাহনহিা মৃিুযিরণ কহরন। একতে স্বাধীন ও সমৃি জাতির শাসন 
সমাপ্ত হহলা। 
 
িার উত্তরাতধকার লাভ কহরন তিওস। িার সামহন িেনও পারসয একতে সমসযারূহপ 
দাাঁতড়হয়তেল। অিশয রস সময় িীহসর পতরতস্থতি এক অস্বাভাতিক রমাড় তনহয়তেল। তিক 
নগরী তিতিস স্পােমাহক পরাতজি কহরতেল। িহি িার িহুশিাব্দীর সামতরক রশৌযমিীযম 
হ্রাস রপহয় অসহায় পতরতস্থতিহি রপৌঁোয়। িার দুই রাজার মহধয একজন তেহলন 
আহজতসহলউস এিং সমসামতয়ক তিকহদর মহধয তিতন তেহলন সিমহশ্রষ্ঠ রসনাধযি, যতদও 
তিতন স্পােমাহক রিা করহি পাহরনতন। স্পােমার অিস্থা িেন এিই করুণ রয যুিািস্থায় 
রয আহজতসহলউস িীহসর উপর কিৃমত্ব কহরতেহলন এিং এতশয়া মাইনহর পারহসযর 
তিরুহি যুি কহর তিজয়ী হহয়তেহলন, তিতন অহিমর তিতনমহয় িার প্রতিভাহক তিতক্র কহর 
তদহি িাধয হন, রয অহিমর সাহাহযয যুি কহর তিতন স্পােমাহক রিা করহি োন। 
 
গতিমি স্পােমান রাজাহক এেন ভাড়াতেয়া তহসাহি কাজ করহি হহচ্ছ। তনহজহক তিতন 
তিওহসর কাহে তিতক্র কহর িার এক স্পােমান রসনাদল তনহয় তমশহর উপতস্থি হন। 
তিওস শুধু হিাশভাহি এই িৃি রসনাপতিতের তদহক িাতকহয় িাহকন (এ সমহয় 
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আহজতসহলউহসর ওহসর িয়স হহয়তেল আতশ িের), িীণকায়, িুর্দ্ পিু এক িযতক্ত। 
তিওস এই িৃিতের হাহি তমশরীয় রসনািাতহনীর তনয়ন্ত্রণ িুহল তদহি রাতজ হহলন না। 
তিতন শুধু ভাড়াতেয়া তসনযদহলর রনিৃত্ব তদহি পাহরন। ইতিমহধয কযাতিয়াস তফহর এহস 
তমশরীয় রনৌিহহরর দাতয়ত্ব িহণ কহরন। 
 
তিওস এ সময় অনুভি কহরন রয, তিতন এেন পারসয আক্রমহণর মহিা যহিি 
শতক্তশালী। পারসয ধীহর ধীহর অিিহয়র তদহক যাতচ্ছল। ইতিমহধয রিশ কহয়কিার তিক 
তসনযদল পারহসযর উপর তদহয় ইচ্ছামহিা কুেকাওয়াজ কহর তগহয়তেল এিং দীর্ম 
অধমশিাব্দীকাল রাজত্ব কহর তিিীয় আিমাজাহরহক্সস িৃি এিং তসিান্তহীনিায় ভুগহেন। 
 
অিএি তমশরীয় িাতহনী তসতরয়ার উপর আর্াি হানল। অহনক সন্নযাসীহি গাজন নি। 
এহিনীয়, স্পােমান ও তমশরীয়হদর মহধয মিতিহরাধ রদো তদল এিং িারা সমস্ত 
পতরকল্পনাতেহক নসযাৎ কহর তদল। িার রেহয়ও িড় কিা তিওহসর একজন আত্মীয় 
তসংহাসন দাতি কহর িসল আর তিওস যেন আহজতসহলউসহক আহদশ তদহলন িাহক 
দমন করার জনয, িেন স্পােমা িা প্রিযােযান করল। তিতন তমশহরর শত্রুহদর তিরুহি 
যুি করহি এহসহেন, তমশরীয় জনগহণর তিরুহি নয়। 
 
তিও পারহসয পাতলহয় রযহি িাধয হহলন এিং নিুন দাতিদার তিিীয় রনটাহনহিা তমশহরর 
তসংহাসহন আহরাহণ করহলন। আহজতসহলউহসর যহিি তশিা হহয়হে এিং তিতন স্পােমায় 
তফহর রযহি তসিান্ত তনহলন। িহি তফরতি পহি সাইহরতনহি িার মৃিুয হল। ৩৫৮ 
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তিস্টপূিমাহব্দ তিিীয় আিমাজাহরহক্সহসর মৃিুযর পর িার পুত্র িৃিীয় আিমাজাহরহক্সস 
উত্তরাতধকার লাভ কহরন যার অধীহন পারসয যহিি রশৌযমিীযম প্রদশমন কহর। 
 
৩৫১ তিস্টপূিমাহব্দ িৃিীয় আিমাজাহরহক্সস তমশর আক্রমণ কহরন। িহি তমশর িার তিক 
ভাড়াতেয়া িাতহনীর সাহাহযয িাহক প্রতিহরাধ করহি সিম হয়। তিন শিাব্দী ধহর 
তমশরীয়রা তিক ভাড়াতেয়াহদর িযিহার কহর আসহে। িহি এিারই রশষিাহরর মহিা 
িারা সফলকাম হয় (এরপর তিকহদর আক্রমহণ তমশরীয়রা প্রভু তেল না ভৃিয হহয় 
তগহয়তেল)। 
 
তসতরয়ায় তিহর্দ্াহহর কারহণ পারসয সম্রােহক িার পরিিমী উহদযাগ তিলতম্বি করহি 
হহয়তেল। অহনক কহি িাহক তিহরাধীিাকারীহদর দমন কহর শাতন্ত প্রতিষ্ঠা করহি 
হহয়তেল। ৩৪০ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন আর একিার তমশর অতভযান কহরন এিার তিতন 
তনহজই তসনযদহলর রনিৃত্ব িহণ কহরন। 
 
এতে তেল মূলি তিকহদর তিরুহি তিকহদর যুি কারণ উভয় পহিই তেল তিক ভাড়াতেয়া 
তসনয। দীর্ম সংিাহমর পর পারতসক তিকরা রপলুতসয়াহমর যুহি তমশরীয় তিকহদর 
তিরুহি তিজয় অজমন কহর। রপলুতসয়াহমর দৃঢ় অিস্থান রভদ করহি সিম হওয়ার পর 
তপেহন আর তকেুই িাতক রইল না যা পারসয িাতহনীহক িাতমহয় তদহি পাহর। 
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তিিীয় রনটাহনহিা নুতিয়ায় তগহয় আশ্রয় তনহলন। তিতনই তেহলন তমশহরর সিমহশষ 
তিষাদময় স্বহদশীয় শাসক। রয শাসন কাল শুরু হহয়তেল তিন হাজার িের পূহিম 
রমহনহসর আমহল। 
 
অধম শিাব্দী পহর তিিীয় রনটাহনহিাহক তদহয় মাহনহিা তমশরীয় রাজিংহশর ইতিহাস রশষ 
কহরন। িহি আমরা আরও এতগহয় যাি। 
 
. 
 
রমতসহ ানীয়গণ 
 
আিমাজাহরহক্সস প্রেে তনষু্ঠরিার সাহি িার পারতসক শাসন কাহয়ম কহরন, িহি রস 
শাসন দীর্মস্থায়ী হয়তন। িীহস র্হে যাতচ্ছল মহা ভয়ংকর সি র্েনা। 
 
শিাব্দীর পর শিাব্দীিযাপী তিক নগরীসমূহ পরস্পহরর সাহি যুহি তলপ্ত, আর ৩৫০ 
তিস্টপূিমাহব্দ এই যুহির তিরাম র্হে। রকাহনা একক নগরী অনয কারও উপর প্রাধানয 
প্রতিষ্ঠা করহি পাহরতন। এহিন্স, স্পােমা, আর তিতিস রেিা কহরতেল তেকই, িহি সিার 
ভাহগযই জুহেতেল হিাশাজনক দুভমাগয। 
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িাহহল এই ধমমযুহির রনিৃত্ব রক রদহি? রতশ োনাোতনহি রয প্রিম হহি পাহর তনিয়ই 
রস, তকন্তু রকউই রিা তিজয়ী হহি পাহরতন, আর মহন হতচ্ছল রকউই রকাহনা তদন তিজয়ী 
হহি পারহিনা। অন্তি নগর রাহের রকউ নয়। 
 
িীহসর উত্তহর তেল রমতস ন নাহম এক রাজয। এরা তিক ভাষা ও সংসৃ্কতি রপ্ত কহরতেল, 
িহি তিকরা সি সময় িাহদর অধমিিমররূহপই গণয কহর এহসহে। 
 
তনতিি কহরই িলা যায় এরা প্রািতমক তিক ইতিহাহস উহেেহযাগয রকাহনা স্বাির ররহে 
রযহি পাহরতন। রসই মহান সময় যেন তিক নগরসমূহ পারহসযর তিরুহি যুি কহর 
পারসয িাতহনীহক পরাতজি করহি রপহরতেল, রস সময় রমতসহ ানীয়া পারহসযর অধীন 
তেল এমনতক পারহসযর হহয় যুি কহরতেল। 
 
৩৫৬ তিস্টপূিমাহব্দ যেন তমশর িার স্বাধীনিার রশষ শাসতে িহণ করহে, িেন এক 
অননযসাধারণ িযতক্তত্ব রমতসহ ানীয়ার তসংহাসহন আহরাহণ করহলন। রসই িযতক্ততে তেহলন 
তিিীয় তকতলপ, তযতন িার রসনািাতহনীহক পুনগমতেি কহরতেহলন। তিতন সুতশতিি, 
প্রতশতিি, ভারী অস্ত্রসতিি অদময এক রসনািাতহনী গহড় িুহলতেহলন। িারা দীর্ম িশমা 
হাহি এমনভাহি সামহন অিসর হহিা রযন এক র্ন সতন্নতিি সজারুর দল এতগহয় 
েহলহে। 
 
রু্ষ, তমিযা, সামতরক প্রতিহরাধ সিই যেন িযিম, িেন তফতলপ উত্তর িীহসর তনয়ন্ত্রণ 
তনহয় তনহলন। ৩৩৮ তিস্টপূিমাহব্দ তিক নগর তিতিহসর তনকে কায়হরাতনয়ার েূড়ান্ত যুহি 
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তিতন তিতিস ও এহিহন্সর সতম্মতলি িাতহনীহক পরাতজি কহর সমি িীহস প্রাধানয তিস্তার 
করহলন। 
 
এিার িাহহল পারহসযর তিরুহি যুি করা রযহি পাহর, কারণ একজন উপযুক্ত রনিা 
পাওয়া রগহে। পরাতজি তিক নগরিাসী সিাই এজনয তফতলপহক রনিা মহনানীি 
করহলন। িহি ৩৩৬ তিস্টপূিমাহব্দ যেন অতভযান শুরু হহি যাহচ্ছ, আর তিক িাতহনী 
এতশয়া মাইনর অতিক্রম করহি যাহচ্ছ, তেক িেনই অভযন্তরীণ রকান্দহল তফতলপহক 
হিযা করা হয়। 
 
তকেুতদহনর জনয সমস্ত পতরকল্পনাোই দুিমল হহয় পহড়। তকেুতদন তিরতির পর তফতলহপর 
একুশ িের িয়সী পুত্র িৃিীয় আহলক্সান্ডার তসংহাসহন আহরাহণ করহলন। তফতলহপর 
তনয়ন্ত্রণাধীন নগর ও জাতিহগাষ্ঠীগুতল মহন করল একুশ িের িয়সী নািালহকর 
রাজত্বকালই তিহর্দ্াহ করার উপযুক্ত সময়, িহি এর রেহয় িড় ভুল আর তকেুই তেলনা, 
কারণ অহনক তদক তদহয়ই িৃিীয় আহলক্সান্ডার তেহলন এক অিুলনীয় িযতক্তত্ব। তিতন 
অিযন্ত সঙ্কেজনক ও হিাশািযিক রকাহনা যুহি পরাতজি হনতন, িাোড়া কতেন রকাহনা 
তসিান্ত তনহি তিতন এক মুহূিম তিলম্ব করহিন না (আর ফলাফল রদহে আমরা তসিাহন্ত 
রপৌঁেহি পাতর রসসি তসিান্তই তেল সতেক)। র্েনােহক্র তিতন িার রসনািাতহনীহি 
কহয়কজন অিযন্ত সুদি রসনাপতির সমাহার র্োহি রপহরতেহলন, একই রসনািাতহনীহি 
রযমনো আর কেহনাই রদো যায়তন ( এতদক তদহয় রকিল রনহপাতলয়নহক িযতিক্রমরূহপ 
গণয করা রযহি পাহর)। 
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তসংহাসহন আহরাহণ কহরই আহলক্সান্ডার তিহর্দ্াহী জাতিহগাষ্ঠীর তিরুহি এতগহয় রগহলন, 
আর প্রিম আর্াহিই িাহদর পরাস্ত করহলন, েতেকা অতভযাহন এতগহয় রগহলন িীহসর 
দতিণপ্রান্ত পযমন্ত, আর তিিীয় আর্াহিই তিক নগরগুতলহক ধরাশায়ী কহর রফলহলন। 
৩৩৪ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন িীস রেহড় এতশয়ার তদহক অিসর হহলন। 
 
ইতিমহধয আিাজাহরহক্সস মারা যান ৩৩৮ তিস্টপূিমাহব্দ, আর তকেুকাল হট্টহগাহলর পর 
৩৩৬ তিস্টপূিমাহব্দ একজন শান্ততশি িহি দুিমলিযতক্ত তসংহাসহনর পি েুাঁহজ পান, আর 
তিতন িৃিীয় দারাযু়স নাহম শাসনভার িহণ কহরন। আহলক্সান্ডারহক রকউই সফলভাহি 
রমাকাহিলা করহি পাহরতন (শীঘ্রই তিতন “আহলক্সান্ডার দয রিে” নাহম পতরতেতি লাভ 
কহরন, িহি যি শাসক “রিে” উপাতধ লাভ কহরন িার মহধয রকিল আহলক্সান্ডাহরর 
িযাপাহরই রকাহনা প্রশ্ন ওহেনা)। 
 
পারতসকহদর অিিিমী প্রতিরিাদল যারা তেল আত্মতিশ্বাহস ভরপুর, িারা এতশয়া 
মাইনহরর উত্তরাঞ্চহলর িাতনকাস নদীিীহরর যুহি সমূ্পণমরূহপ পরাস্ত হয়। 
 
আহলক্সান্ডার এতশয়া মাইনহরর উপকূল ধহর অিসর হহয় এতশয়া মাইনহরর অভযন্তহর 
আর্াি হাহনন আর িার োইহি অহনক িড়, তকন্তু গুণগি তদক রিহক তসনাপহিয 
তনম্নমাহনর পারতসক িাতহনীহক ভূমধযসাগহরর দতিণ উপকূহল ঈসাস শহহরর যুহি 
পরাতজি কহরন। 
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িারপর তিতন তসরীয় উপকূল ধহর অিসর হহয় নয় মাস অিহরাহধর পর োয়ার নগরী 
দেল কহর রনন (সম্ভিি এোই তেল িার জীিহনর সিোইহি কতেন যুি িহি 
রনিুোহর্দ্জাহরর রিহরা মাহসর অিহরাহধর কিা ভািহল এোহক রিমন িড় মহন 
হহিনা)। 
 
৩৩২ তিস্টপূিমাহব্দ আহলক্সান্ডার রপলুতসয়াহমর সামহন এহস দাাঁড়াহলন, িহি এোহন 
তমশর িার সাহি যুহি জড়াহলা না, রযমনো তমশর কহরতেল রসনাহকতরি, কযাতম্বহসস 
আর িৃিীয় আিমাজাহরহক্সহসর আমহল। এো র্েল মাত্র নয় িের পহর যেন পারসয 
রনটাহনহিাহক পরাতজি কহর তমশরহক রহক্তর নদীহি ভাতসহয়তেহলন, আর তমশরীয়হদর 
মহন রসই িি িেনও শুতকহয় যায়তন। িাই আহলক্সান্ডারহক ত্রাণকিমারূহপই স্বাগি 
জানাহনা হহয়তেল। িাস্ততিকপহি আহলক্সান্ডার ঈসাহস িাকহিই তমশরীয়রা িার সামহন 
উপতস্থি হহয় িাহদর রদশহক উিার করহি আহিদন জানায়। 
 
আহলক্সান্ডার এই অনুকূল অিস্থার সুহযাগ তনহি রমাহেই তিলম্ব কহরনতন। তিতন তমশরীয় 
রীতি অনুসরণ কহর তমশরীয় রদিিার নাহম িতল েড়াহি ভুল কহরনতন। তিহজিা তহসাহি 
নয় িরং তমশরীয় ফারাও রূহপই তিতন পতরেয় তদহি আিহী তেহলন। 
 
এই উহদ্দশযহক পূণমিা তদহি তিতন নীল নহদর প্রায় তিনশ মাইল পতিহম তলতিয়ার 
“তসি” মরুদযাহন তগহয়তেহলন, রযোহন তেল আহমহনর এক শ্রহিয় মতন্দর। রসোহন 
ফারাও হওয়ার সি আনুষ্ঠাতনকিা সম্পন্ন কহরতেহলন, এমনতক তমশরীয় রীতি অনুসাহর 
তনহজহক আহমহনর পুত্র িহল পতরেয় তদহিও তিধা কহরনতন। আহলক্সান্ডার রয একজন 
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তিহজিার আত্মম্ভররূহপ পতরেয় তদহি মত্ত হহয় উহেতেহলন এো িারই প্রমাণ, আর 
এজনয তিতন তনহজর উপর রদিত্ব আহরাপ করহি রেহয়তেহলন, এোড়া তমশরীয় 
পুহরাতহিরা িাহক ফারাওরূহপ স্বীকার করিনা। িিুও এো একো নতজর স্থাপন 
কহরতেল, এর সাহড় েয়হশা িের পহর ভূমধযসাগরীয় অঞ্চল তিস্টধমম িহণ করার পরও 
রসোনকার সম্রােরা তনহজহদর রদিত্ব আহরাহপ উন্মত্তিা প্রকাশ করি। অিশয এো প্রিম 
তদহক তিক রীতিতসি তেলনা। তিকহদর কাহে আহমন পতরতেি তেল আমন নাহম আর 
রযহহিু সহিহরা শিাব্দী পূহিম একাদশ রাজিংহশর আমহল তমশরীয়হদর সিমহশ্রষ্ঠ 
রদিিারূহপ িার স্বীকৃতি তেল, িাই তিকরা িাহক িাহদর রশ্রষ্ঠ রদিিা তজউহসর সমিুলয 
মহন করি। কাহজই তসির মতন্দর উৎসগম করা হহয়তেল “তজউস-আমহনর” নাহম। 
 
আধুতনক রসায়ন শাহস্ত্রর সাহি এই মতন্দহরর অদু্ভি রযাগসূত্র লি করা যায়। মরুভূতমহি 
জ্বালাতনর েুি অভাি, আর িাই তসির পুহরাতহিরা উহের তিষ্ঠাহক জ্বালাতনরূহপ িযিহার 
করি। এর রিহক রয কাতল মতন্দহরর রদয়াহল রলহগ িাকি িা রদেহি অহনকো সাদা 
স্ফতেহকর মহিা মহন হহিা আর িার নাম রদওয়া হহয়তেল লযাতেন ভাষায় “সযাল 
এহমাতনয়াক (আমহনর লিণ)। আর এর রিহক রয গযাস তনগমি হয় িার নাম এহমাতনয়া। 
 
এভাহিই তিতিহসর মহান রদিিা, ইেনািন যাহক অস্বীকার করহি তগহয় সফল হনতন, 
আর যাহক তিিীয় রাহমহসস তনহজর তিিীয় স্থাহনর মযমাদা তদহয়তেহলন, আহজা িা এক 
োাঁজাহলা গযাহসর মাধযহম তেহক রহয়হে। 
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আহলক্সান্ডার অিশয ফারাওরূহপ রিতশতদন তমশহর িাকহি পাহরনতন, কারণ িাহক 
পারহসযর অিতশিাংশ জয় করহি হহি, আর রসজনয প্রহয়াজন িহু িেহরর অতভযাহনর। 
িার অনুপতস্থতিহি তিতন স্থানীয় তমশরীয়হদর গভনমররূহপ মহনানীি করহলন, িহি 
িাহদর উপর আতিমক দাতয়ত্ব রদয়ার আস্থা রপহলননা (তিহর্দ্াহ করহি োকার প্রহয়াজন)। 
এই দাতয়ত্ব তদহলন তিতন নহক্রতেহসর তিকহদর হাহি, যাহদর একজন তেহলন 
“তকেওহমহনস”। কর আদাহয়র িমিাপ্রাপ্ত এই িযতক্ততে হহয় িসহলন তমশহরর প্রকৃি 
শাসক, যতদও মুেরিার োতিহর শুধু উপাতধতে িহহণ তিরি রইহলন। 
 
তমশর িযাগ করার পূহিম আহলক্সান্ডার, নীহলর সিমদতিহণর একতে শাো জতরপ কহরন, 
রযোহন অিস্থান তেল একতে রোট্ট শহহরর, শহরতের পতিহম একতে শহরিলী তনমমাহণর 
এলাকা তেতহ্নি কহরন। নূিন শহরিলীসহ পুরািন শহরতে িার সম্মানাহিম নামকরণ 
করা হয় আহলক্সাতেয়া। এই শহর তনমমাহণর মধয তদহয় তক্লওহমহনস িুেহি পাহরন ৩৩১ 
তিস্টপূিমাহব্দ রয তমশহরর তভি তনমমাণ হহলা, িা আর রকাহনা তদনই আহগর অিস্থাহন 
তফহর রযহি পারহিনা। এই শহহরর পতরকল্পনাকারী তেহলন  াইহনাহক্রতেস, রয শহহরর 
রাস্তাগুতল তেল রসাজা সরলহরোয় আর এগুতল সিসময় সমহকাহণ পরস্পরহক রেদ 
করি। 
 
আহলক্সান্ডার অহনকগুতল শহর তনমমাহণর আহদশ তদহয়তেহলন যাহদর প্রায় সিগুতলর নামই 
তেল আহলক্সাতেয়া, িহি তমশহরর আহলক্সাতেয়াই তেল সিহেহয় গুরুত্বপূণম। এোন রিহক 
নহক্রতেহসর িাতণতজযক কাযমক্রম পতরোতলি হহিা। রযহহিু প্রােীন িতণতজযক শহর োয়ার 
ধ্বংস কহর রফলা হহয়তেল, িাই আহলক্সাতেয়াই হহয় উহেতেল পূিম ভূমধযসাগরীয় 
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অঞ্চহলর প্রধান িাতণতজযক িন্দর, অনতিতিলহম্ব যা পতরণি হহয়তেল তমশহরর 
রাজধানীহি। এরপর প্রােীন রাজধানী রমতস ও তিতিস ধীহর ধীহর অিিহয় তনপতিি 
হহলা। 
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প্রিি েরলমি 
 
তক্লওহমতনহসর শাসনামহল তমশহরর যহিি অিগতি হহয়তেল আর আহলক্সান্ডার যেন 
তিজহয়াোহস পারহসযর একপ্রান্ত রিহক আহরক প্রাহন্ত েুহে রিড়াহচ্ছন, র্েনার 
 ামাহ াহল তিতন তকেুো রপেহন পহড় রগহলন। এতদহক আহলক্সান্ডার রোেিড় সি শহর 
দেল করার পর অিহশহষ সমি তমশহরর ম্রােরূহপ তনহজহক প্রতিতষ্ঠি করহলন 
(পারহসযর রশষ ম্রাে িৃিীয় দারাযু়স ৩৩০ তিস্টপূিমাহব্দ তনহজর রলাকজহনর হাহিই 
তনহি হন। 
 
দূরদূরাহন্ত অতভযান রশহষ আহলক্সান্ডার ৩২৩ তিস্টপূিমাহব্দ রিতিলহন তফহর এহস নূিন 
অতভযাহনর পতরকল্পনা করতেহলন আর িেনই িার মৃিুয হয়। 
 
মৃিুযকাহল িার িয়স হহয়তেল মাত্র রিতত্রশ িের, এক নি-যুিক, আর তিতন রপেহন 
রকাহনা সমিম উত্তরাতধকারীও ররহে রযহি পাহরনতন। িার তেল এক েগড়াহে পারতসক 
মািা, এক মানতসক জরািস্ত সৎভাই, আর এক মরহণাত্তর পুত্র। এহদর কাউহক 
তহসাহির মহধযই গণয করা যায়না। 
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প্রিাদ আহে মৃিুযকাহল আহলক্সান্ডারহক প্রশ্ন করা হহয়তেল তিতন কাহক িার 
উত্তরাতধকারী মহনানয়ন করহি োন, রশষ তনুঃশ্বাস োড়হি োড়হি তিতন নাতক 
িহলতেহলন, “সিহেহয় শতক্তমানহক।” 
 
তিতন হয়হিা এমনো নাও িহল িাকহি পাহরন, িহি িার রজনাহরলরা এমনো 
িহলতেহলন িহলই প্রোর কহরতেল। িাহদর প্রহিযহকই এক একো অংশ দেল কহর 
রনয়, আর অনয অংশগুতল কজা করহি উহে পহর রলহগ যায়। এহদর মহধয সিহেহয় 
গুরুত্বপূণম রজনাহরল তেহলন েহলমী, রসলুকাস আর এতিহগানাস। রশহষর জহনর সহায়ক 
তেল িার িদীয় পুত্র ত হমতিয়াস। 
 
েহলমী (অিিা তিক রূপান্তর েহলমাইযু়স) তেহলন একজন রমতসহ ানীয় সম্ভ্রান্ত িযতক্তর 
পুত্র, রেনা রহয়হে তিতন তেহলন তফতলহপর অগিধ সন্তান, আর রসই সূহত্র আহলক্সান্ডাহরর 
সৎ ভাই (হয়হিা এো সতেক নয়, আর রেনাতে েহলমী তনহজই েতড়হয়তেহলন িার 
ভািমূতিম িৃতি করার জনয)। 
 
আহলক্সান্ডাহরর মৃিুযর সাহি সাহিই েহলমী তমশহরর গভনমহরর পদতে দেল কহর রনন 
আর তক্লওহমহনসহক মৃিুযদে রদন (একজন দি শাসহকর উপযুক্ত পুরস্কার)। েহলমী 
রিশ সুতেতন্তিভাহিই িার িার রাহজযর সীমানা তনধমারণ কহরন। তমশর তেল এক সমৃি 
রদশ, নীহলর তনয়তমি িনযা আর কৃষকহদর অক্লান্ত পতরশ্রহমর মাধযহম তমশর িৎকালীন 
তিহশ্বর মহধয তেল সিহেহয় সম্পদশালী রদশ। 
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 েহলমী রিশ োিুহযমর সাহি আহলক্সান্ডাহরর রদহািহশষ এহন রমতিহস সমাতহি কহরন, 
রযহহিু আহলক্সান্ডাহরর ভািমূতিম িৎকালীন তিহশ্ব সিহেহয় উজ্জ্বল যাহি িার উপর 
আহরাতপি হহয়তেল অধম-রদিত্ব। 
 
রজনাহরলহদর মহধয েহলমীই তেহলন প্রিম িযতক্ত তযতন িুেহি রপহরতেহলন রকাহনা একক 
িযতক্তর পহি সমি রদশ শাসহনর দাতয়ত্ব পালন করা সম্ভি নয়। তিতন িরং তমশহরর 
শাসক হহি রপহরই সন্তুি, রগাো সাম্রাজয কজা করহি তগহয় তিিাহদ জতড়হয় পড়ার তক 
প্রহয়াজন? নীল উপিযকা আর িার প্রহিশপি িার আয়হত্ত িাকহলই হহলা, যাহি সম্ভািয 
আক্রামকহদর হাি রিহক ররহাই পাওয়া যায়, যাহি উত্তহরর সমুর্দ্পহি সংহযাগ রিা 
হহি পাহর। 
 
পতিম তদকোই সহজির িহল মহন হহয়তেল। েহলমী রেহয়তেহলন শুধু সাইহরতন ও 
তলিীয় মরুদযান িার অধীনিা স্বীকার করুক, রযগুতল পারসয ও আহলক্সান্ডাহরর অধীহন 
তেল, আর এরা েহলমীর অধীনিা স্বীকাহর রিমন োহমলা কহরতন। 
 
পূিম তদহকও রিমন সমসযা তেলনা। ৩২০ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন তসতরয়ার তদহক একতে 
অতভযান পতরোলনা কহরন। তিতন রিশ োিুহযমর সাহি রযরুজাহলম আক্রমণ কহরন 
সািাি র -রি। অতিধাতমমক ইহুতদরা সািাি র -রি যুি করহি রাতজ হয়তন, িাই রিশ 
তিনা িাধাহিই েহলমী রযরুজাহলম অতধকার কহর রনন। 
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সমসযা রদো তদহয়তেল উত্তহর। তিতন একতে রনৌিহর সাতজহয় িীহসর তিতভন্ন িীহপ 
অতভযান পতরোলনা কহরন। িার উহদ্দশয তেল রসসি এলাকায় তকেু তমত্র লাভ করা। 
রসোহন িাধা এল এতিহগানাস আর ত হমতিয়াহসর িরফ রিহক। আর রসোহন ৩০৬ 
তিস্টপূিমাহব্দ তপিা এিং পুহত্রর রনৌ আক্রমহণ েহলমীহক এক েরম পরাজহয়র স্বাদ িহণ 
করহি হহয়তেল। 
 
রস সময় এতিহগানাহসর িয়স তেল পাঁোত্তর িের আর এই িৃি িয়হস মৃিুযর আহগ তিতন 
রশ্রষ্ঠত্ব অজমহনর প্রয়াহস এতশয়ার রাজা উপাতধ ধারণ করহলন। েহলমীও এই পরাজহয়র 
জ্বালা তিনা িাধায় রমহন তনহি রাতজ তেহলননা। তিতনও তনহজহক রাজা িহল রর্াষণা 
করহলন, এতিহগানাস ও ত হমতিয়াহসর সতম্মতলি িাতহনীর তমশর আক্রমণ প্রতিহি 
করহলন, আর িাহি কহর িার নূিন উপাতধতের সািমকিা প্রতিপন্ন হহয় রগল। 
 
তমশহরর রাজারূহপ েহলমী এক িংশধারা প্রতিষ্ঠা কহর রগহলন যা পরিিমী তিন 
শিাব্দীিযাপী তেহক তেল, রযো পূিমিিমী তিন সহরাহব্দর মহধয রকাহনা রাজিংশই করহি 
সিম হয়তন। এই রাজিংশহক িলা রযহি পাহর রমতসহ ানীয় রাজিংশ িা েহলমীর তপিা 
লাতগহ র নামানুসাহর লাতগ ীয় িংশ িা তমশরীয় রীতি অনুযায়ী একতত্রংশ রাজিংশ। 
 
সাধারণভাহি এই রাজিংশহক েহলমীয় িংশরূহপ উহেে করা হয়, কারণ এই িংহশর 
সি রাজাই এই উপাতধতে িহণ কহরতেহলন। 
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শুধু েহলমী ও এতিহগানাসই একমাত্র রজনাহরল তেহলননা যারা রাজা হহয়তেহলন। 
রসলুকাস, তযতন রিতিলতনয়ায় তনহজহক প্রতিতষ্ঠি কহরতেহলন, তিতনও রাজা উপাতধতে িহণ 
কহরতেহলন। িার িংশধরহদর িলা হহিা রসলুকীয়, আর পতিম এতশয়ায় িাহদর 
রাজত্বহক িলা হয় রসলুকীয় সাম্রাজয। 
 
উত্তহর মাত্র একিার পরাতজি হওয়ার জনযই রয প্রিম েহলমী হাি গুতেহয় তনহয়তেহলন 
িা নয়। তিতন িার রনৌিহরহক পুনরায় সুসতিি কহর সুহযাহগর অহপিা করহি 
িাহকন। ৩০৫ তিস্টপূিমাহব্দ ত হমতিয়াস ররা স িীপ অিহরাধ কহর িহসন, রযো েহলমীর 
পরাজয় সহত্ত্বও তমশহরর সাহি িার তমত্রিা িজায় ররহেতেল। ররা সিাসীরা রিশ শক্ত 
প্রতিহরাধ গহড় িুহলতেল, আর েহলমী িাহদর সাহাযযাহিম রনৌিাতহনী রপ্ররণ কহরতেহলন। 
ত হমতিয়াস অিহরাধ িুহল তনহয় তপেু হহে যান। কৃিজ্ঞ ররা সিাসীরা েহলমীহক 
“রসাোর” (ত্রাণকিমা) উপাতধ প্রদান কহর। 
 
আহলক্সান্ডাহরর পরিিমী শিাব্দীগুতলহি একো প্রিা দাাঁতড়হয় তগহয়তেল, রাজারা একো 
েেকদার উপনাম িহণ করি যার মাধযহম এহক অহনযর রিহক আলাদা করা যায়, আর 
ইতিহাহস িাহদর রেনা যায়। সেরাের রয রাজা যি কমহজার িার উপনামো িিই 
েেকদার হহিা। পূিম ভূমধযসাগরীয় অঞ্চহলর প্রায় সি রাজাই এমনো করি, িহি আতম 
শুধু িাহদর সাহিই এো যুক্ত করহি োই তমশহরর সাহি যাহদর সম্পকম আহে। িাই 
প্রিম েহলমীহক িলা যায় প্রিম রসাোর। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

201 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

রযহহিু সকল রজনাহরলহদর মহধয এতিহগানাসই তেহলন সিোইহি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আর 
আহপাসরফায় রমাহেই আিহী তেহলননা, িাই েহলমী, রসলুকাস এিং আরও তকেু 
রজনাহরল িার তিরুহি রজােিি হহয়তেল, আর এই রজাহের শিম অনুসাহর েহলমী ও 
রসলুকাস িাহদর মহধয তসতরয়াহক িাহোয়ারা করহি সম্মি হহয়তেল, েহলমীর ভাহগ 
পহড়তেল দতিণাধম। 
 
এতিহগানাহসর তিরুহি অতভযান েলাকাহল েহলমীর ভয় তেল হয়হিা পরাজয় হহি পাহর, 
আর তিতন িার িাতহনীহক প্রিযাহার কহরতেহলন। ৩০১ তিস্টপূিমাহব্দ মধয এতশয়া 
মাইনহরর ইপসাহস যেন যুহির রশষ পযমায় েলহে রসই পযমাহয় এতিহগানাসই পরাতজি 
এিং তনহি হহলন, আর িার পুত্র ত হমতিয়াস তিিাতড়ি হহয় সামতয়কভাহি তনিমাসহন 
েহল রগহলন। 
 
রসলুকাহসর িেন জয়জয়কার। তিতন প্রকৃিপহি আহলক্সান্ডাহরর অতধকৃি এশীয় 
অঞ্চহলর প্রায় পুহরাোই তনহজর অতধকাহর তনহয় তনহলন। িদতিতরক্ত তিতন তসতরয়ার 
দতিণাঞ্চলও দাতি কহর িসহলন, কারণ ইপসাহসর যুহির পূহিম পিাৎমুেীনিার কারহণ 
তিতন এই অঞ্চহলর উপর িার অতধকার হাতরহয়তেহলন। িহি েহলমী িার অতধকার 
োড়হি রাতজ হনতন। পরিিমী এক শিাব্দী যািৎ দতিণ তসতরয়া ও তিহশষ কহর জুত য়া 
তমশহরর অতধকাহর রহয় যায়। আে শিাব্দী পূহিম িৃিীয় রাহমহসহসর পর এোই তমশহরর 
প্রিম এশীয় সাম্রাজয। িিু তসতরয়া প্রায় রদড় শিাব্দীিযাপী েহলমীয় এিং রসলুকীয়হদর 
মহধয তিিাহদর তিষয় হহয় রইল, আর এ তনহয় অহনকগুতল যুি র্হে যায় যা উভয় 
িংহশরই ধ্বংহসর কারণ। 
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েহলমীর সিহেহয় িড় আশীিমাদ িার দীর্ম জীিন, যাহক তমশহররও আশীিমাদরূহপ গণয 
করা যায়, িার নমনীয় এিং নযায়পরায়ণ শাসহনর কারহণ, রয জনয িার রাজহত্বর রশষ 
অিতধ তিতন জনতপ্রয় শাসহকর মযমাদা লাভ কহরন, যতদও তিতন তেহলন একজন 
িতহরাগি। তিতনই প্রিম তমশরীয় সম্রাে তযতন ধািি মুর্দ্ার প্রেলন কহরন। তমশহরর 
অিমনীতির তিকাশ র্হে। িার রাজহত্বর রশষ অধমাংশ তেল অিযন্ত শাতন্তপূণম, িহি িার 
সিহেহয় উহিহগর তিষয় তেল অিনু্ধসুলভ রসলুকাহসরও দীর্ম জীিন। 
 
২৮৫ তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ প্রায় ৮০ িের িয়হস েহলমী শারীতরক ও মানতসভাহি সিম 
আর রইহলন না। তিতন তনহজও অনুধািন করহলন িার পহি আর রাজকাযম সামাল 
রদওয়া সম্ভি নয়। এিার িাই িাহক িার উত্তরাতধকারী তনহয় ভািহি হহি, এমন 
একজন রয রসলুকাস ও িার উত্তরাতধকারীহক রেতকহয় রােহি পারহি। 
 
প্রিম েহলমীর অহনক পুত্র তেল, িার মহধয দুজন (আলাদা মাহয়র) তেল গুরুত্বপূণম। 
উভহয়ই েহলমী নাম িহন করি। িয়ুঃহজযষ্ঠজন েহলমী রসহরানাস িা “িজ্রপাতণ 
রসহরানাস” আর কতনষ্ঠজন েহলমী তফলাহ লফাস। এই নামতে িাহক রদওয়া হয় 
জীিহনর রশষ পযমাহয় যার কারণ আমরা পহর িুেহি পারি। 
 
প্রিমজন তেহলন প্রকৃি িজ্রতিদুযৎ শতক্ত, রযতদক তদহয় রযি সি জ্বাতলহয় পুতড়হয় োরোর 
কহর তদি। আর রসই আগুহন তনহজও দগ্ধ হহিা। কতনষ্ঠজন তেহলন িার তপিার মহিাই 
সুতিহিেক, নরমপেী। েহলমী তিনা তিধায় রসহরানাসহক তনিমাসহন পাতেহয় রদন এিং 
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কতনষ্ঠপুত্রহক তনহজর কাহে শাসনকাহযমর অংশীদার কহর রাহেন, এিং ২৮৫ তিস্টপূিমাহব্দ 
কতনষ্ঠ পুহত্রর অনুকূহল তসংহাসন িযাগ কহরন। দীর্ম সফল রাজহত্বর অিসাহন ২৮৩ 
তিস্টপূিমাহব্দ তিতন মৃিুযিরণ কহরন। 
 
েহলমী রসহরানাস অিহশহষ স্থান রপহলন রসলুকাহসর রাজদরিাহর, তযতন সানহন্দ িাহক 
িহণ করহলন। এই যুিা পুরুহষর মহধয তিতন রদেহি রপহলন তমশহরর ভতিষযৎ 
শাসকহক, প্রহয়াজহন যাহক তিতন হাতিয়াররূহপ িযিহার করহি পারহিন। রসলুকাস 
রমাহেই েহলমীর মহিা তেহলন না। িার িাধমকয িাহক রমাহেই তসংহাসন িযাহগর 
হািোতন রদয়তন। িমিার প্রহলাভন িেনও িার মাহে সতক্রয় আর এজনয তিতন িেনও 
সিাম কহর েহলহেন একজন সাহতস িরুহণর মহিা। 
 
২৮১ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন রশষ যুি জয় কহরন আর পরিিমী এক যুহি আহলক্সান্ডাহরর 
এক িৃি রসনাপতিহক পরাতজি ও হিযা করহি সিম হন। এতদহক প্রিম েহলমীর মৃিুয 
হওয়ায় আহলক্সান্ডাহরর রসনাপতিগহণর মহধয তিতনই একমাত্র জীতিি িযতক্ত, আর এোই 
তেল িার জীিহনর সিহেহয় আনহন্দর িযাপার (এই তিজহয়র তশেহর আহরাহহণর সময় 
িার িয়স তেল সািাত্তর িের)। 
 
িহি এই উোস দীর্মস্থায়ী হয়তন। িার তিজহয়র সুফল উপহভাগ করার জনয তিতন 
রমতসহ াহন গমন কহরন, আহলক্সান্ডাহরর রদশ িার অতধকাহর রনওয়ার জনয। িহি 
রসলুকাহসর আগমহনর সাহি সাহিই রসহরানাস িার কাযমক্রম শুরু কহর রদন। তমশহরর 
তসংহাসন িার হািোড়া হহয় যায়, িহি রকাহনা এক জায়গায় রিা িাহক তিিু হহয় 
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িসহি হহি। আপাি অমর রসলুকাহসর মৃিুযর জনয অনন্তকাল অহপিা করা যায়না। 
িাই ২৮০ তিস্টপূিমাহব্দ েুতরকার্াহি িাহক ধরাশায়ী কহর িযাপারো ফয়সালা কহর 
রফলহলন। 
 
আহলক্সান্ডাহরর রসনাপতিহদর সিমহশষ িযতক্তর জীিনািসান র্েল, এিার েহলমী 
রসাোহরর দুই পুত্রই তসংহাসন দেল কহর িসহলন। কতনষ্ঠ হহলন তমশহরর আর রজযষ্ঠ 
রমতসহ াহনর অধীশ্বর। িহি রজযষ্ঠ, তযতন হিযার মাধযহম তসংহাসন অতধকার কহরতেহলন, 
িার ভাহগয রিতশতদন তসংহাসহন িহস িাকা তলো তেলনা। পহরর িেরই উত্তহরর 
িিমরহদর িারা রমতসহ ান আক্রান্ত হয়, আর ভয়ংকর এক  ামাহ াহলর মহধয রসহরানাস 
িার প্রাণ হারান। 
 
. 
 
আহলক্সাতেয়া 
 
প্রিম েহলমী িার রাজয শাসন করহিন নূিন রাজধানী আহলক্সাতেয়া রিহক, আর 
পরিিমী সি েহলমীয়রাই িাই কহরহেন। সতিযকাহরর তমশর িলহি যা রিাোয় 
আহলক্সাতেয়া িার সিতকেুই, তিহশষ কহর িতহরাগিহদর কাহে। িহি তমশরীয়হদর কাহে 
আহলক্সাতেয়ার রমাহেই রকাহনা গুরুত্ব তেলনা। েহলমীয়রা তমশরীয় প্রিা এিং তমশরীয় 
রদিিাহদর প্রতি শ্রিাশীল তেল, আর িাহদর প্রািমনাহিও রযাগ তদি, আর রস কারহণই 
িাহদর তিরুহি উহেেহযাগয রকাহনা তিহর্দ্াহ র্হেতন, রযমনো র্হেতেল তহক্সস, আতসরীয় 
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এিং পারতসকহদর তিরুহি। িৎসহত্ত্বও তমশরীয়হদর মহন হহিা আহলক্সাতেয়া তমশহরর 
মহধয অনয এক রদশ। রদশো শাসন হতচ্ছল তিক রীতিহি, রদশতে তিক আর ইহুতদহি 
ভরপুর (ওোহন ইহুতদহদর আগমন র্হে জুত য়া রিহক রযো রস সময় তমশরীয় 
শাসনাধীহন তেল)। 
 
হয়হিা তমশরীয়হদর তদক রিহক রদেহি রগহল এোও তেল মিলজনক। তিকহদর 
রাজধানীহি আেহক রােহি পারায় সমি তমশর তেল তমশরীয়হদর। 
 
অহনহক মহন করি, আহলক্সাতেয়ার এক িৃিীয়াংশ তিক, এক িৃিীয়াংশ ইহুতদ আর 
এক িৃিীয়াংশ তমশরীয়। এর সম্পদ, এর আধুতনকায়ন, তিশ্বজনীয়িার কিা তিহিেনায়, 
আর অিীিোতরিা রিহক মুতক্তর কিা তিহিেনা কহর িলা যায় আহলক্সাতেয়া তেল 
রসকাহলর তনউইয়কম। 
 
প্রিম েহলমী এিং িার পুত্র তিিীয় েহলমী আহলক্সাতেয়াহক শুধু িৃহৎ, জনিহুল এিং 
সম্পদশালী করাহকই যহিি মহন করহিন না। উভহয়ই রেিা কহরতেহলন এহক একতে 
জ্ঞানেেমার রকেরূহপ গহড় িুলহি, আর এ িযাপাহর িারা সাফলযও লাভ কহরতেহলন 
(এতদক রিহক প্রিম দুজন েহলমীর মহধয রক কিো এতগহয় রসো তনণময় করা রিশ 
কতেন)। 
 
প্রিম েহলমী তনহজও একজন রলেক তেহলন আর তিতন রসাজাসাো গহদয আহলক্সান্ডার 
দয রিহের জীিনী তলহেতেহলন। এো দারুণ আফহসাহসর িযাপার রয এই তিেযাি িইতের 
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মূল কতপ আমাহদর হাহি আহসতন। িহি এর োরশ িের পহর একজন তিক ঐতিহাতসক 
আতরয়ান আহলক্সান্ডাহরর জীিনী তলেহি তগহয় উহেে কহরতেহলন রসতে মূলি প্রিম 
েহলমীর িইহয়র উপর তভতত্ত কহর। আতরয়াহনর রলো আমাহদর সময় পযমন্ত তেহক আহে 
আর িার মাধযহমই পহরািভাহি আমরা প্রিম েহলমীর িই সম্বহন্ধ জানহি পাতর। 
 
েহলমী মহান তিক দাশমতনক এতরহস্টােহলর লাইহিতর উত্তরাতধকার সূহত্র লাভ কহরন, 
আর িার সংিহ িৃতি করার সি রেিা োতলহয়তেহলন। তিতন িার লাইহিতর সুসতিি ও 
সুসংগতেি করার জনয একজন এহিনীয় লাইহিতরয়ানহক আমদাতন কহরতেহলন, যার 
ফহল আহলক্সাতেয়ার লাইহিতর িৎকালীন তিহশ্বর সিমহশ্রষ্ঠ লাইহিতরহি পতরণি হয়। 
িিমমান কাহলর োপাোনা আতিষ্কাহরর আগ পযমন্ত পরিিমী সহিহরা শিাব্দীিযাপী িার 
সাহি িুলনীয় রকাহনা লাইহিতর গহড় ওহেতন। 
 
লাইহিতর সংলগ্ তমউহজর এক মতন্দর তনমমাণ করা হহয়তেল, (তিক ভাষায় রমৌতজয়ন আর 
ররামান ভাষায় তমউতজয়াম) রযোহন পতেহিরা শাতন্ত ও তনরাপত্তার সাহি িাহদর কাজ 
োতলহয় রযহি পাহর। এহিন্স, যা তেল িঙ্কালীন তিহশ্ব তিক তিদযােেমার সিহেহয় িড় 
রকে, আহলক্সাতেয়ার কাহে িা ম্লান হহয় পহড়। পৃতিিীর তিতভন্ন প্রান্ত রিহক রসোহন 
পতেহিরা সমহিি হহি িাহক (হযোহন অিম, রসোহন রমধা পাোর হহি িাহক, এেন 
রযমন হহচ্ছ আহমতরকায়)। এই রকহের শীষম সমহয় এোহন ১৪০০ োহত্রর সমাগম 
র্হেতেল, আধুতনক মাপকাতেহিও িলা যায় এতে তেল তিশাল এক তিশ্বতিদযালয়। 
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এই আহলক্সাতেয়াহিই ইউতক্ল  িার জযাতমতির সূত্র আতিষ্কার কহরন, ইরাহিাহস্থতনস 
পৃতিিীর পতরতধ তনরুপণ এিং রহহরাফাইলাস ও ইতসহরিাস শারীরিহত্ত্ব অসাধারণ 
অিগতি সাধন কহরন আর রিতসিাস আতিষ্কার কহরন জলর্তড়। 
 
আহলক্সাতেয়ার তিদযােেমা মূলি তিক ধাাঁহের, িহি এহি তমশরীয় প্রযুতক্তর যহিি অিদান 
তেল। িাতত্ত্বক তদক রিহক তমশর িীহসর রপেহন িাকহলও, প্রযুতক্তর তদক তদহয় িারা 
িীহসর োইহি অহনক এতগহয় তেল। িহু শিাব্দীর মতম তিতরর অতভজ্ঞিা িাহদর রসায়ন 
ও তেতকৎসাশাহস্ত্র অহনকদূর এতগহয় তনহয় তগহয়তেল। 
 
তিক পতেহিরা তমশরীয় জ্ঞান আত্মস্থ করার িযাপাহর রমাহেই তিধািস্ত তেহলন না। 
তমশরীয়হদর কাহে ইতিহসর মুেযুক্ত রদিিা “িি” তেল সকল জ্ঞাহনর ভাোর, আর 
তিকরা িার সাহি তনহজহদর রদিিা হাতমমসহক তমতলহয়তেল। িারা িলি হাতমমস 
তিসহমতজিাস (তত্রগুণাত্মক হাতমমস) আর িার েত্রোয়ায় রয তিজ্ঞান গহড় উহেতেল িাহক 
িিমমাহন িলা হয় আলহকতম। 
 
েহলমীয়রা ভাষা ও সংসৃ্কতির তদক রিহক তিক িাকহলও িারা তমশরীয় সংসৃ্কতিহক যহিি 
আনুকূলয প্রদান করি। উদাহরণস্বরূপ তিিীয় েহলমী তমশহরর ইতিহাস রেনায় 
মাহনহিাহক সহায়িা তদহয়তেহলন, আর নীহলর এক রনৌযাত্রায় সাহেযম তদহয়তেহলন। 
 
েহলমীয়রা তমশরীয় ধহমমর প্রতিও যহিি শ্রিাশীল তেল। িারা তিক আর তমশরীয় 
সমন্বহয় এক নূিন ধহমমর উদ্ভািহনর রেিা কহর, রযো তনহজহদর অনুকূহল যায়। রযমন 
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ওতরতসস আর এতপহসর সমন্বহয় তিক রদিিা রসরাতপস, িাহক সমৃ্পক্ত করা হয় 
তজউহসর সাহি আর প্রিম েহলমী িার সম্মানাহিম আহলক্সাতেয়ায় এক সুদৃশয মতন্দর 
তনমমাণ কহরন। এোই রসরাতপওন িা িার ররামান রূপান্তর রসরাতপয়াম। 
 
তমশরীয় রীতি অনুসাহর ফারাওরা রযমন ভ্রািা-ভগ্ী তিিাহপাহশ আিি হহিা, তিিীয় 
েহলমী িার অনুসরণ কহর তনহজর ভগ্ী আতসমহনাহয়হক তিিাহ কহরন, ইতিপূহিম যার 
তিিাহ হহয়তেল িার সৎ ভাই েহলমী রসহরানাহসর সাহি। িাহদর তিিাহিন্ধন তেল 
অিযন্ত সুেকর, িহি িারা দুজহনই রযৌিহনাত্তীণম হওয়ায় িাহদর রকাহনা সন্তান জহন্মতন। 
 
এমনতক ইহুতদরাও েহলমীয়হদর আনুকূলয লাভ করহি সিম হহয়তেল। প্রকৃিপহি 
েহলমীয়হদর প্রারতম্ভককাহল িারা ইহুতদহদর এক প্রােীন ইতিহাহসর ধারক িাহকরূহপ 
স্বীকৃতি তদহয়তেল, যাহদর অতধকাহর তেল অহনক আকষমণীয় পতিত্র িে। এই কিা মহন 
ররহেই প্রিম েহলমী সািাি র -রি রযরূজাহলম আক্রমণ কহরন, কারণ তিতন জানহিন 
ঐতদন িাহক ইহুতদহদর প্রতিহরাহধর সমু্মেীন হহি হহিনা। েহলমীয়রা ইহুতদহদর আজি 
সি প্রিা পালহনর অনুমতি রদয় আর আহলক্সাতেয়ায় িারা অহনকোই স্বায়ত্তশাসন 
উপহভাগ কহর। 
 
আহলক্সাতেয়ার পতরহিশ অতভিাসী ইহুতদহদর জনয এিোই অনুকূল কহর রিালা হহয়তেল 
রয, ইহুতদরা শীঘ্রই জুত য়ায় িযিহৃি আরামীয় অিিা রয তহিম্ন ভাষায়। িাহদর ধমমিে 
তলতেি িার পতরিহিম িারা তিক ভাষায় কিা িলহি শুরু করল। 
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তিক ভাষায় অনূতদি িাইহিলহক িলা হয় রসয়াতজি, তিক ভাষায় যার অিম “সত্তর,” 
কারণ কতিি আহে রয সত্তরজন পতেি এই অনুিাহদর কাজতে কহরতেল। 
 
লযাতেন ভাষায় রয িাইহিহলর অনুিাদ হহয়তেল িা এই রসেয়াতজহিরই অনুিাদ। 
কাহজই প্রািতমক তিস্টীয় যুহগ এই রসয়াতজহিরই প্রেলন তেল, রসো তএকই রহাক আর 
লযাতেনই রিাক। িাই িলা যায় েহলমীয়হদর িাইহিহলর অনুিাদ সমি তিস্টীয় জগহি 
অসাধারণ গুরুত্ব িহন কহর। 
 
তিিীয় েহলমী িার রমতসহ ানীয় উত্তরাতধকাহরর কিাও রভাহলনতন। তিতন আহলক্সান্ডাহরর 
মরহদহ রমতিস রিহক আহলক্সাতেয়ায় এহন সমাতহি কহরন, আর এর উপর সুদৃশয এক 
সমাতধমতন্দর তনমমাণ কহরন। 
 
প্রিম ও তিিীয় েহলমী ধনযিাদাহাঁ এজনয রয িারা আহলক্সাতেয়াহক িাতণজযহকেরূহপই 
নয়, জ্ঞানেেমার রকেরূহপও গহড় রিাহলন। আর এো তেহক তেল পরিিমী প্রায় নয় 
শিাব্দী যািৎ। 
 
. 
 
িমিার শীহষম েহলমীয়গণ 
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তিিীয় েহলমী তমশহরর সমৃতির প্রিাহ ধহর রাোর রেিা কহরতেহলন। নীহলর সাহি রয 
োল সংহযাগ তমশহরর অিগতির প্রধান তনয়ামক িার কাযমিমিাহক সহিমাচ্চ পযমাহয় 
তনহয় যাওয়া তেল িার প্রধান লিয। তিতন োল রকহে নীহলর সাহি রলাতহি সাগহরর 
সংহযাগ র্তেহয়তেহলন, তিতন নীহলর উজান অঞ্চল আতিষ্কার কহরতেহলন, তিতন রলাতহি 
সাগহরর িীহর রসনাতনিাস ও শহর স্থাপন কহরতেহলন, যাহি আরি উপকূহল 
িযিসািাতণজয তনরাপদ করা যায়। 
 
িাোড়া তিতন রলক রমাহয়তরস সম্বহন্ধ ফারাওহদর গৃতহি নীতির সংহশাধন কহরন। এর 
পাতনর উচ্চিা িৃতির পতরিহিম তিতন এর পাতন রসহে রফহল োল েনহনর িারা নীহলর 
তমোপাতন সরিরাহ কহর আশপাহশর এলাকাহক উিমর কৃতষহিহত্র পতরণি কহরন। এর 
ফহল রসই এলাকায় জনসংেযা িৃতি পায়, অহনক শহর গহড় ওহে। পরিিমী োর শিাব্দী 
যািৎ এই এলাকাতে তমশহরর সিোইহি সমৃি এলাকায় পতরণি হয়। 
 
ভূমধযসাগহর রনৌেলােল তনরাপদ করার জনয তিিীয় েহলমী আহলক্সাতেয়ার অদূহর 
ফাহরাজ িীহপ প্রায় ৮০০ েযাহলি (আধুতনক মুর্দ্ায় প্রায় তিশ লাে  লার) িযয় কহর 
একতে লাইেহাউস তনমমাণ কতরহয়তেহলন। প্রােীন তিহশ্ব এোই তেল সিহেহয় িড় 
লাইেহাউস। তিকরা অিাক তিস্মহয় এহক িহলতেল তিহশ্বর সপ্তমািহযমর একতে। এর 
িগমাকৃতি তভতত্তভূতমর প্রহিযক পাহশ্বমর তদর্ময তেল ১০০ তফে, এর উচ্চিা (তিতভন্ন সমহয় 
িলা হহয়হে ২০০ রিহক ৮০০ তফে), যার শীষমহদহশ সিসময় একো মশাল জ্বলি। 
সিহেহয় িড় আকাহর তনতমমি হহয়তেল সমুর্দ্-রদিিা রপাতস হনর মূতিম। প্রজ্বতলি কাহের 
অতগ্কুন্ড তিশ মাইল দূর রিহক দৃশযমান তেল। এর তনমমাণ রকৌশল এেন আর জানা 
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সম্ভি নয়, কারণ এতে তনমমাহণর পহনহরা শিাব্দী পহর এক প্রিল ভূতমকহম্প এতে 
সমূ্পণমরূহপ ধ্বংস হহয় যায়। 
 
িহি েহলমীয় এিং রসলুকীয়হদর মহধয তিিাদ েলহি িাহক। প্রিম রসলুকাহসর 
উত্তরাতধকার লাভ কহরন িার পুত্র প্রিম এতিহয়াকাস। আর পুহত্র পুহত্র শত্রুিা 
কেহনাই প্রশতমি হয়তন। ২৭৬ রিহক ২৭২ তিস্টপূিমাব্দ েহল “প্রিম তসরীয় যুি” আর 
এহি জয়যুক্ত হয় তমশর, যাহি কহর তিিীয় েহলমী িার অতধকার সম্প্রসাতরি কহরন 
তফতনতসয়া ও এতশয়া মাইনহরর অংশ তিহশহষর উপর। তিিীয় তসরীয় যুি সংর্তেি হয় 
তিিীয় এতিহয়াকাস ও িৃিীয় রসলুকীয় রাজার মহধয ২৬০ রিহক ২৫৫ তিস্টপূিমাব্দ 
পযমন্ত। এো তমশরীয়হদর জনয রিমন রসৌভাহগযর তেলনা, আর এহি পূিমিিমী তকেু 
অজমনও হারাহি হহয়তেল। সম্ভিি তিহদতশক নীতির রিহত্র তিিীয় েহলমীর সিহেহয় িড় 
পদহিপতে তেল এমন একতে তিষয় যাহক রস সময় রিমন গুরুত্ব তদহয় তিোর করা 
হয়তন। ইিাতলহি ররাম নাহম একতে নগরী ধীহর ধীহর তিকতশি হতচ্ছল, যা উপিীহপর 
অতধকাংশই দেল কহর িহসতেল। রয সময় তিিীয় েহলমী তমশহরর তসংহাসহন, িিতদহন 
মধয ইিাতলর অতধকাংশই ররাহমর অন্তগমি যা দতিহণর তিক নগরসমূহহর জনয ভহয়র 
কারণ হহয় দাাঁতড়হয়তেল। 
 
তিকরা আহলক্সান্দাহরর দূর সম্পহকমর আত্মীয় পাইরাস নাহম একজন রমতসহ ানীয় 
রজনাহরলহক িাহদর সাহাযযাহিম আহ্বান কহরতেল। পাইরাস তেহলন যুহির িযাপাহর 
অতি-উৎসাহী একজন রজনাহরল আর তিতন রিশ আিহভহর এই আহ্বাহন সাড়া তদহয় 
হতস্তিহরযুক্ত রসনাদল তনহয় যুহি োাঁতপহয় পহড়ন আর দুইিার ররামানহদর পরাতজি 
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কহরন। ররামানরা অিশয মতরয়া হহয় যুহি রলহগ িাহক আর অিহশহষ ২৭৫ তিস্টপূিমাহব্দ 
পাইরাসহক পরাতজি কহর, আর িাহক ইিাতল রিহক িাতড়হয় রদয়। ২৭০ তিস্টপূিমাব্দ 
নাগাদ িারা দতিণ ইিাতলর প্রায় সিগুতল তিক নগর দেল কহর রনয়। 
 
তিিীয় েহলমী তিক সহানুভূতির িারা রমাহেই রমাতহি হনতন। িার মহন হহয়তেল 
ররামানরা একতে উেতি জাতি, আর িাই িাহদর তিপহি িাকার োইহি সাহি িাকা 
অহনক ভাহলা। িাই তিতন তিকহদর সাহি একতে তমত্রী েুতক্ত কহরন, আর তসতসতলহক 
তনহয় যেন কাহিমহজ ররামানরা এক যুহি তলপ্ত, িেনও েহলমীয়রা ররামানহদর সহায়িা 
তদহয়তেহলন। প্রকৃিপহি এই তমত্রী তমশরীয়হদর এক ঐতিহহয পতরণি হহয়তেল রযোন 
রিহক িারা কেহনা সহর আহসতন। 
 
২৪৬ তিস্টপূিমাহব্দ তিিীয় েহলমীর মৃিুযর পর িৃিীয় েহলমী তসংহাসহনর উত্তরাতধকার 
লাভ কহরন। তমশর আিার একজন রিজস্বী িুতিদীপ্ত শাসক লাভ করল। তিতন সাইতরন 
পুনদমেল কহরন তকেুতদহনর জনয যা স্বাধীনিা রভাগ কহর আসতেল। 
 
িহি রসলুকীয়হদর সাহি িাহদর তিিাদ অতিরাম েহল আসতেল, আর এেন পাতরিাতরক 
িহন্দ্ব িা আরও র্নীভূি হহলা। 
 
অিহশহষ প্রিম তসরীয় যুহির সমাতপ্তহি তিিীয় েহলমী িার কনযা, যুিরাহজর ভগ্ী 
রিহরতনসহক আর এক যুিরাজ, পরিিমীকাহল তযতন তিিীয় এতিহয়াকাসরূহপ তসংহাসন 
লাভ কহরন, িার সাহি তিিাহ রদন। 
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তিিীয় েহলমী রয িের মারা যান রসই একই িেহর তসংহাসহন আহরাহহণর অনতিতিলহম্ব 
মারা যান তিিীয় এতিহয়াকাস। কাহজই তিিীয় েহলমী আশা কহরতেহলন িার রিাহনর 
তশশু সন্তানই েিুিম রসলুকীয় রাজারূহপ তসংহাসহনর উত্তরাতধকারী হহি। িহি তিিীয় 
এতিহয়াকাহসর পূিমিিমী আরও এক স্ত্রী জীতিি তেহলন। তিতন রিহরতনস ও িার তশশু 
পুত্রহক হিযা করান এিং িার তনহজর পুত্র তিিীয় রসলুকাস তসংহাসহন আহরাহণ কহরন। 
 
িৃিীয় েহলমীর জনয যুি শুরু করার এোই পযমাপ্ত কারণ। িার ভগ্ীর মৃিুযর প্রতিহশাধ 
তনহি তিতন রসলুকীয় রাহজয অতভযান শুরু কহরন, আর এোই তেল িৃিীয় তসরীয় যুি। 
তিতন অতভযান োতলহয় রিতিলন দেল কহর রনন। তমশহরর সুদীর্ম ইতিহাহসর রকাহনা 
পযমাহয়ই এিদূর পযমন্ত অিসর হহি পাহরতন, িলা যায় এর মাধযহম েহলমীয় শতক্তর 
সহিমাচ্চ তশেহর আহরাহণ। হাজার িের পূহিম তিিীয় রাহমহসহসর পর তমশরীয়রা আর 
কেহনাই পৃতিিীহি এি শতক্তধর হহি পাহরতন। 
 
িহি িৃিীয় েহলমী িুেহি রপহরতেহলন িার অিাতভযাহনর মহধয তকেুো অিাস্ত িিা 
তেল। সামতয়কভাহি রয ভূতম তিতন দেল কহরহেন িা তেরকাল দেহল রাো হয়হিা সম্ভি 
হহিনা। িাই রস্বচ্ছায় রসলুকীয়হদর ভূতম িাহদরহক রেহড় তদহয় তপেু হহে এহলন। শুধু 
তমশহরর তনকেিিমী তকেু অঞ্চল, রযেুকু লাভজনকভাহি তনহজর অতধকাহর রােহি 
পারহিন, িাই রােহলন। 
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তিতন শুধু সহি কহর তনহয় এহলন তকেু মূতিম আর ধমমীয় উপকরণ ইতিপূহিম তিন শিাব্দী 
আহগ কযাতম্বহসস রযসি তমশর রিহক তনহয় তগহয়তেল, এিং রসগুতল স্বস্থাহন ররহে তদহলন। 
কৃিজ্ঞ তমশরীয়রা িাহক উপাতধ প্রদান কহরতেল “ইযু়হজমতেস” (মহৎ উপকারী)। আর 
এভাহিই িৃিীয় েহলমী ইতিহাহস পতরতেি ইযু়হজমতেস নাহম। রসলুকীয় রাহজয েহলমীয় 
অতভযান তনহয় একতে কাতহনী প্রেতলি আহে। িার রাতন, রসহরনীয় যুাজ্ঞী রিহরতনস িার 
তনরাপদ প্রিযািিমহনর জনয প্রািমনা কহরন, আর এো তনতিি করহণর জনয তনহজর েুল 
রকহে রদিিা এহিা াইহের মতন্দহর সমপমণ কহরন। েুলগুতল েুতর হহয় যায় আর িাহক 
সান্ত্বনা রদওয়ার জনয এক পুহরাতহি িাহক িহল, েুলগুতল রদিিা স্বহগম তনহয় রগহে, আর 
তকেু অস্পি িারকা রদতেহয় িহল ওগুতলই িার েুল। আহজা রসই িারকা মেলহক িলা 
হয় “রকামা রিহরতনহসস” িা রিহরতনহসর েুল। 
 
েহলমীর যুিংহদহী রশৌহযমর প্রকাশ আরও একো তদহক দৃশযমান আর িা হহলা, তিতন 
দতিণতদহক অিসর হহয় নুতিয়ায় প্রহিশ কহরন, ইতিপূহিম রযমনো র্হেতেল ফারাওহদর 
সমহয়। 
 
শাতন্তর আিহহও িৃিীয় েহলমীর অনীহা তেলনা। িার তপিা ও তপিামহহর মহিা তিতনও 
প্রিল আিহহ তমউতজয়াহম সহায়িা তদহয় যান। িার সমহয় িইহয়র সংেযা দাাঁড়ায় 
৪০০,০০০, আর তিতন সকল আিহী আগন্তুকহকই িই কতপ কহর রনওয়ার সুহযাগ 
তদহয়তেহলন। প্রকৃিপহি সকল েহলমীয় সম্রােই এমনতক সিহেহয় তনকৃিজনও তশল্প 
সংসৃ্কতির মহা উৎসাহী তেহলন। 
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িৃিীয় েহলমী ইহুতদহদর প্রতি আনুকূলয প্রদশমন অিযাহি রাহেন। তিতন িাহদর তিকহদর 
সমিুলয নাগতরক সুহযাগ সুতিধা প্রদান কহরন। এমনতক রসলুকীয় অতভযান রিহক 
প্রিযািিমহনর পর তিতন রযরুজাহলহমর মতন্দহর প্রিাতসি িতল প্রদান কহরন। 
 
২২১ তিস্টপূিমাহব্দ িৃিীয় েহলমীর মৃিুয হয়। রপলুতসয়াহম আহলক্সান্ডাহরর আগমহনর পর 
রিহক ১১১ িের ধহর তমশর অিযন্ত উন্নি সুশাসন লাভ কহর। স্বহদশীয় ফারাওহদর দীর্ম 
শাসহনও এমন নতজর নাই। আহলক্সান্ডার, তক্লওহমহনস এিং তিনজন েহলমীয় শাসহন 
তমশর লাভ কহরতেল তনরাপত্তা, শাতন্ত এিং সমৃতি। 
 
িহি এই সুতদহন আিার অিিহয়র সূত্রপাি হহলা। 
 
. 
 
অিিহয় েহলমীয়গণ 
 
মহান ইউহয়হজমতিহসর রজযষ্ঠপুত্র েিুিম েহলমী নাহম তসংহাসহন আহরাহণ কহরন এিং 
তফহলাহপোর (তপিার রেহভাজন) উপাতধ িহণ কহরন। তসংহাসহন আহরাহণ কহর িার 
প্রিম কিমিয তেল িার মািা রিহরতনস এিং ভগ্ীহক হিযা করা। কাহজই এো 
সহজহিাধয রয িার তপিার উপাতধ িহণ তেল রলাক রদোহনা মাত্র। হয়হিা এমনো নাও 
হহি পাহর। ঐতিহাতসক দতলহলর অনুপতস্থতিহি অহনক সময় কল্পকিাহকই সম্বল করহি 
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হয়। এসি রিহত্র সিহেহয় েেকদার কিাই তেহক িাহক, রসো যিই মমমদ রহাক না 
রকন। 
 
নূিন েহলমী তেহলন একজন দুিমল এিং তিলাসতপ্রয় শাসক। তিতন িার শাসনকাযম রেহড় 
তদহয়তেহলন িার মন্ত্রী এিং পেহন্দর রলাকহদর উপর এো তেল তমশরীয়হদর জনয তিহশষ 
দুভমাগযজনক, কারণ রসলুকীয় সাম্রাহজয িেন একজন অিযন্ত িমিাধর উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
শাসক িমিাসীন। িৃিীয় এতিহয়াকাহসর কতনষ্ঠ পুত্র তিিীয় রসলুকাস ২২৩ 
তিস্টপূিমাহব্দ রসলুকীয় তসংহাসহন আহরাহণ কহরন। 
 
তিিীয় েহলমীর হাহি িার তপিার পরাজহয়র প্রতিহশাধ িহহণ সংকল্পিি হহয় িৃিীয় 
এতিহয়াকাস েিুিম তসতরয়ার যুহি তমশরীয় িাতহনীর সমু্মেীন হন। যুিো তেক এমন 
সমহয় যেন মহান েহলমী সহিমাত্র মৃিুযিরণ কহরহেন। প্রািতমকভাহি িৃিীয় 
এতিহয়াকাহসরই জয়লাভ হয়, িহি ২১৭ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন তমশর সীমাহন্ত রাতফয়ার 
যুহি স্বয়ং েিুিম েহলমীর রনিৃহত্ব মূল তমশরীয় িাতহনীর সমু্মেীন হন। উভয় পহিই তেল 
হতস্তিহর। এতিহয়াকাহসর এশীয় হতস্ত, আর েহলমীর িৃহৎ িহি কম সেল আতিকীয় 
হতস্ত। এোই একমাত্র যুি রযোহন দুই প্রজাতির হতস্ত পরস্পহরর মুহোমুতে হহয়তেল। 
এশীয় প্রজাতি এোহন তিজয়ী িহল প্রমাতণি হহয়তেল, িৎসহত্ত্বও এশীয় তসনযিাতহনী 
পরাজয় িরণ কহর। তমশরীয় িাতহনী েূড়ান্ত তিজয় লাহভ সমিম হয় যাহি কহর মহন 
হহয়তেল েহলমীয়হদর রসৌভাগয এিার তেরস্থায়ী হহি। 
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রসলুকীয় িাতহনীর অিগতির োহপ তমশরীয় সরকার িাধয হহয়তেল িাহদর রসনািাতহনীহি 
রদশীয় রলাকহদর রিতশ কহর অন্তভুমক্ত করহি। এো তমশরীয় সরকাহরর একতে 
দুভমাগযজনক পদহিপ িহল প্রমাতণি হহয়তেল। েহলমীয় শাসন আর আহগর মহিা রইল 
না এিং সশস্ত্র তমশরীয়গণ মাহে মাহেই তিহর্দ্াহ করি যতদও রসো সাংর্াতিক হহয় 
উহেতন। 
 
েিুিম েহলমী এিং িার মতন্ত্রপতরষদ োকনা িন্ধ রােহি সিম হহয়তেল। যিতদন েিুিম 
েহলমী জীতিি তেহলন, িিতদন তমশর িার তনয়ন্ত্রহণ তেল আর িৃিীয় এতিহয়াকাস 
তনহজহক অনযত্র িযস্ত ররহেতেল। 
 
েিুিম েহলমীর একো অস্বাভাতিক রেয়াল তেল। তিতন তিশাল তিশাল সামুতর্দ্ক জাহাজ 
তনমমাহণর আহদশ তদহয়তেহলন- রযগুতল এি িড় তেল রয রসগুতল রিমন িযিহার উপহযাগী 
হহি পাহরতন, কারণ এগুতল তেল মহাতিদরু্াঁহে এিং সফলভাহি োলনার অনুপহযাগী। 
সিহেহয় িড় জাহাজতে তেল ৪২০ তফে লম্বা এিং ৫৭ তফে েওড়া। এর তেল েতেশ সাতর 
তিো এিং রস তিো োলাহনার জনয একপাল দাতড় মাতে। রদহে মহন হহিা এক 
তদিযাকার রকনই। এো দারুণ দশমনীয় হহলও যুিহিহত্র তেল তিপিনক। 
 
েিুিম েহলমীর শাসনকাল একতে হিাশাজনক র্েনার জন্ম রদয় যা িীহসর অিিয় 
র হক আহন। রমতস হন তিিীয় তফতলহপর সময় রিহক উত্তহরর রাজযগুতল তিক 
নগরসমূহহর উপর আতধপিয করি। নগরগুতল স্বািন্ত্রলাহভর রেিা কহর িযিম হয়। িারা 
ঐকযিি হওয়ার রেিা করহি তগহয় তনহজহদর মহধযই লড়াইহয় তলপ্ত হয়, রযো সি 
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সময়ই রমতস হনর পহি তগহয়তেল। তিস্টপূিম ২৩০ অহব্দ যেন িৃিীয় েহলমী তমশহরর 
তসংহাসহন আসীন িেন স্পােমায় িমিাসীন িৃিীয় তক্লওহমতনস নগরতেহক পুনগমেন 
করহি রেহয়তেহলন, অধমশিাব্দী পূহিম যা তেল িীহসর প্রধান োতলকা শতক্ত। “এতকহয়ন 
লীগ” (ম্পােমার উত্তহরর কহয়কতে নগহরর সতম্মলন) িার তিরুহি যুহি অিিীণম হয়। 
িহি িারা তক্লওহমতনহসর িারা পরাতজি হহয় রমতস নহক আহ্বান কহর, যা তেল িীহসর 
স্বাধীনিায় রশষ রপহরক। ২২২ তিস্টপূিমাহব্দ রমতসহ ানীয়া তক্লওহমতনস ও িার স্পােমান 
িাতহনীহক সমূ্পণমরূহপ তিধ্বস্ত কহর। রাজা এিং িার তকেু সহের পাতলহয় তগহয় তমশহর 
আশ্রয় িহণ কহর। 
 
িৃিীয় েহলমী িাহদর সাদহর িহণ কহরন, সম্ভিি এ কারহণ রয িাহদর রমতস হনর 
তিরুহি যুহি হাতিয়ার তহসাহি িযিহার করা যাহি। েিুিম েহলমী তসংহাসহন আহরাহণ 
কহর তক্লওহমতনসহক রদেহি রপহলন এক আপদরূহপ এিং িাহক আহলক্সাতেয়ায় 
গৃহিন্দী কহর রােহলন। 
 
২২০ তিস্টপূিমাহব্দ কারািন্দী হহয় তক্লওহমতনস যেন হিাশায় ভুগহেন, েিুিম েহলমীর 
আহলক্সাতেয়া রিহক অনুপতস্থতিহি িার একো সুহযাগ এহস রগল। তিতন কারাগার রভহি 
রিতরহয় েহলমীর দুুঃশাসহনর তিরুহি উদ্দীপনাময় ভাষণ তদহি শুরু করহলন রযন িারা 
তিহর্দ্াহ কহর তিক ধারায় স্বাধীন শাসনিযিস্থা কাহয়ম কহর। িহি তমশরীয়রা অিাক 
তিস্মহয় িার ভাষণ শুনল তকন্তু িাহদর কাহে এসি কিা অিমহীন, কারণ স্বাধীনিা িলহি 
কী রিাোয় িাই িারা জানিনা। রয তক্লওহমতনহসর জন্ম সমহয়র পূহিম, িার রিাকামী 
িুেহি রপহর তনহজই আত্মর্ািী হহলন। 
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২০৩ তিস্টপূিমাহব্দ েিুিম েহলমীর মৃিুয হয় এিং প্রিমিাহরর মহিা েহলমীয়হদর একজন 
প্রাপ্তিয়স্ক উত্তরাতধকারীর অভাি হহলা। রয রাজকুমার উত্তরাতধকার লাভ কহরন তিতন 
পাাঁে িের িয়সী এক িালক পঞ্চম েহলমী। যাহক িলা হয় “েহলমী এতপহফস” অিিা 
ঈশ্বহরর অিিার েহলমী, যতদও এই িালকতে রমাহেই রস রকম তেহলন না। তমশরীয় 
সরকার প্রায় পিার্ািিস্ত হহয় পড়ল। সরকাতর কমমকিমারা িমিার লড়াইহয় তলপ্ত হহয় 
পহড় এিং রসই সুহযাহগ রদশীয়রা তিহর্দ্াহ কহর িহস। 
 
শুধু এোই যহিি নয়, িৃিীয় এতিহয়াকাস িুেহি পারহলন এোই সুহযাগ। রাতফয়ার 
যুহির পর এিতদন তিতন এশীয় অঞ্চল, যা ইতিপূহিম পারসয সাম্রাহজযর অন্তভুমক্ত তেল 
রসোহন অতভযান োতলহয় সময় রিপণ কহরতেহলন, রয অঞ্চল ইতিপূহিম আহলক্সান্ডার 
অতধকার কহরতেহলন এিং প্রিম রসলুকাস উত্তরাতধকার সূহত্র লাভ কহরতেহলন। 
সাম্প্রতিককাহল িারা স্বাধীনিা অজমন কহরতেল। িহি িিমমাহন িৃিীয় এতিহয়াকাস 
িাহদর রজার কহর রসোন রিহক রির রদয় এিং িার সম্রাজয, অন্তি কাগহজ কলহম 
তেল তিশাল। তিতন তনহজহক আেযাতয়ি কহরতেহলন “এতিহয়াকাস দয রিে” নাহম। 
 
েিুিম েহলমীর মৃিুযর পর যেন িার পঞ্চিষমীয় পুত্র নিুন ফারাও রূহপ অতভতষক্ত হহলন, 
িেন সহি সহিই এতিহয়াকাস রমতসহ ানীয়ার শাসনকিমা েিুিম তফতলহপর সাহি একো 
রফা করহলন। যতদ িারা একত্র হহয় তমশহরর তিরুহি যুি শুরু কহরন িাহহল সহহজই 
িা জয় করা যাহি এিং িেন মৃিহদহতে ভাগাভাতগ করা যাহি। তফতলপ সহহজই এই 
পতরকল্পনার তশকাহর পতরণি হহলন এিং ২০১ েৃুঃ পূিমাহব্দ পঞ্চম তসরীয় যুি শুরু হল। 
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িহি উভয় রাজাই একতে তিষয় তহসাহির মহধয রননতন। রসতে হহলা পতিহমর রদশ 
ররাম। 
 
অধমশিাব্দী পূহিম তিিীয় েহলমীর আমহল ররাম কাহধমহজর তিরুহি এক ভয়ািহ যুহি তলপ্ত 
হহয় পহড়ন যা মাহে মাহে তিরতি তদহয় দীর্মতদন েলহি িাহক। ২১৬ তিস্টপূিমাহব্দ এক 
তিহশষ মুহূহিম যেন কাহিমজীয় রজনাহরল হাতনিল (তযতন এমন একজন সামতরক রনিা 
তযতন অহিমর জনয আহলক্সান্ডারহকও োড় তদহয়তেহলন) ইিাতলহি অতভযান শুরু কহরন 
এিং তিনতে মহান তিজয় লাভ কহরন। মহন হহয়তেল এিার ররাহমর পিন হহি। 
 
িহি ২০১ তিস্টপূিমাহব্দ ইতিহাহসর এক মহান পুনরািিমন র্হে, তেক রযমন এতিহয়াকাস 
ও তফতলপ তমশহরর তিরুহি একত্র হহয়তেল। অিহশহষ কাহধমহজর পরাজয় র্হে এিং 
পতিম ভূমধযসাগরীয় এলাকায় ররাম প্রধান শতক্তরূহপ আতিভূমি হয়। তমশরীয় সরকার 
িার শত্রুহদর তমতলি শতক্তর কাহে সমূ্পণমরূহপ তিধ্বস্ত হহয় এিং ররাহমর সাহি িার 
পূহিমর সতন্ধ স্মরণ কহর ররাহমর সাহাযয প্রািমনা কহর। 
 
এ িযাপাহর ররাম একপাহয় দাাঁতড়হয় তেল। রমাহের উপর হাতনিহলর তিজহয়র অন্ধকার 
তদনগুতলহি তমশহরর েিুিম েহলমী জাহাহজ কহর ররাহম োদযশসয পাতেহয়তেহলন অিে 
রমতস হনর পঞ্চম তফতলপ কাহিমজীয়হদর সাহি একতে তমত্রী েুতক্ত কহরতেল। ররাহমর 
অিশয তফতলহপর পূিম শত্রুিা ভুহল যাওয়ার ইচ্ছা তেল না িাই অতিলহম্ব রস রমতস হনর 
সাহি যুহি জতড়হয় পহড় এিং যেন রস রদেল িাহক ররাহমর মুহোমুতে হহি হহি িেন 
পঞ্চম তফতলপ তমশরহক তিভক্ত করার কাহজ রলহগ পহড়ন। 
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িৃিীয় এতিহয়াকাস মহা উৎসাহহ যুহি অিসর হহলন। তিতন একাই তমশরহক 
সামলাহিন যেন রমতস ন সামলাহি ররামহক। তিতন যেন একাই তমশহর যাহিন িেন 
রসোই হহি িার লভযাংশ। ররাম তনহয় িার রকাহনা মািািযিা তেল না। তিতন 
এতিহয়াকাস দয রিে নাম ধারণ কহর তিশাল এক সাম্রাহজযর অধীশর হহয় িসহলন। 
তিতন পতিহমর িিমরহদর তনহয় আর রকন মািা র্ামাহিন? 
 
অিএি তিতন যুি োতলহয় রগহলন এিং ১৯৫ তিস্টপূিমাহব্দ প্রকৃিপহিই তমশরীয় 
িাতহনীহক পরাস্ত করহি সিম হহলন। এতিহয়াকাস অতিলহম্ব জুত য়াসহ তসতরয়াহক িার 
রাহজযর সাহি যুক্ত কহর তনহলন। এহি কহর ১২৫ িেহরর নমনীয় েহলমীয় শাসহনর 
জায়গায় এক কহোর রসলুকীয় শাসন এহস রগল। 
 
িহি ওতদহক রহয় রগল রনাম। িারা রমতস নহক পরাতজি কহরতেল িহি রসো েুি 
সহজসাধয তেল না এিং পঞ্চম তফতলপ িযিাভারাক্রান্ত হৃদহয় অিসহর েহল রগহলন। 
রমতসহ ানীয়হদর রাজত্ব তেহক রইল পতিম এতশয়া মাইনহরর িুর্দ্ এক অঞ্চহল যারা পূিম 
তদহকর রসলুকীয় শতক্তর আিহঙ্ক িাকি (তিহশষ কহর উচ্চাকািিী িৃিীয় 
এতিহয়াকাহসর ভহয়)। িাই অতিলহম্ব িারা ররামান আতধপহিয তনহজহদর সমতপমি করল। 
সিাই ররাহমর কাহে আহিদন করহি লাগল এতিহয়াকাহসর তিরুহি তকেু করার, তিহশষ 
কহর ইতিপূহিম যারা এতশয়া মাইনহর তমশহরর অতধপহিয তেল। 
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ররামানরা িৃিীয় এতিহয়াকাসহক আহদশ করহলন এতশয়া মাইনর রিহক েহল রযহি, 
িহি িৃিীয় এতিহয়াকাস এহি রমাহেই কণমপাি করহলন না। কাহিমজীয় রজনাহরল 
হাতনিল িার দরিাহর তনিমাতসি তেহলন এিং তিতন এতেহয়াকাসহক অনুহরাধ করহলন 
ইিাতল অতভযাহন িাহক তসনয তদহয় সাহাযয করহি। িহি এতিহয়াকাস অনুভি করহলন 
রয ররাম অতধকাহর িাহক রিমন রিগ রপহি হহি না। তিতন একতে তসনযিাতহনী তনহয় 
িীহসর তদহক অিসর হহলন তকন্তু িাহি শুধু সময় নি হল। 
 
ররামানরা িীহসর তদহক অিসর হহয় এতিহয়াকাসহক শক্ত আর্াি হানল। তেিনয তফহর 
রপহয় রসলুকীয় রাজা এতশয়া মাইনহর তফহর এহলন রযোহন ররামান িাতহনী িার উপর 
আরও শক্ত আর্াি হানল। এিতদহন িৃিীয় এতিহয়াকাস জীিহনর সিযহক উপলতব্ধ 
করহি পারহলন। তিতন একতে অসম শাতন্ত েুতক্ত কহর এতশয়া মাইনহর তফহর রগহলন। 
 
অিশয তিতন তসতরয়া ধহর রােহি সিম হহলন, যা তমশর আর রকাহনাতদনই তফহর 
পায়তন। ররাম তমশহরর মূল ভূেে নীল উপিযকা রিা করহি রপহরতেল। রস তমশহরর 
রাজকীয় অতধকার তনতিি করহি আিহী তেল না। এিতদন তমশর এতশয়া মাইনহর যা 
তকেু অতধকার কহরতেল িা উপিীহপর তিতভন্ন জাতির মহধয ভাগ হহয় যায়- যাহদর সিাই 
হহয় পহড় ররামানহদর ক্রীড়নক। নীল উপিযকার িাইহর েহলমীয় তমশর একমাত্র রয 
এলাকা তনহজহদর অতধকাহর রােহি রপহরতেল িা হল পতিহম সাইহরনাইকা এিং উত্তহর 
সাইপ্রাস িীপ। 
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এ কাজতে সমাপ্ত করার পর ররাম পূিম সাম্রাজয িাহদর অতধকাহর রেহড় রদয় এর ফহল 
িারা তনহজহদর মহধয িন্দ্বতিিাহদ তনহজরাই তনুঃহশতষি হহয় যায়। 
 
ইতিমহধয পঞ্চম েহলমী এি িৃি হহয় পহড়ন রয, িার পহি শাসন িমিা ধহর রাোর 
সামিময তেল না। িার িাধমকয মহাসমাহরাহহ উদযাতপি হয় এিং িার রগৌরিগািা তিক ও 
তমশরীয় ভাষায় কৃষ্ণপ্রস্তহর রোদাই কহর রাো হয়। এই তলতপ প্রায় দুহাজার িের পহর 
উিার করা হয় রযমনো করা হহয়তেল ররাহজো পািহরর রিলায় যা তমশহরর প্রােীন 
ইতিহাস উহন্মােহন সহায়িা কহর। শুধু এ কারহণই িলা যায় পঞ্চম েহলমীর জীিন িযিম 
তেল না। 
 
ররামানহদর সাহাহযয তিহদতশ আশঙ্কা দূর হওয়ায় যুিক েহলমী অভযন্তরীণ শৃিলা তফতরহয় 
আনহি মহনাতনহিশ কহরন। ১৮৭ তিস্টপূিমাহব্দ িৃিীয় এতিহয়াকাহসর মৃিুযর পর পঞ্চম 
েহলমী তসতরয়া পুনরুিাহরর স্বপ্ন রদেহি িাহকন। িহি ১৮১ তিস্টপূিমাহব্দ মাত্র তত্রশ 
িের িয়হস িার মৃিুয হয়। সম্ভিি িাহক তিষ প্রহয়াগ করা হহয়তেল। 
 
তিতন দুই অপ্রাপ্তিয়স্ক পুত্রহক ররহে যান। রজযষ্ঠ ষষ্ঠ েহলমী পতরতেি তেহলন 
“তফহলাহমোর িা মািৃহপ্রতমক” নাহম। অিে িার তপ্রয় মািা যিতদন রিাঁহে তেহলন 
িিতদন তমশরহক শাতন্তপূণম রােহি সিম হহয়তেহলন। ১৭৩ তিস্টপূিমাহব্দ িার মৃিুযর পর 
ষষ্ঠ েহলমী তযতন িেনও যহিি অপ্রাপ্তিয়স্ক তিতন এক অনলিষমী মন্ত্রীর প্রভািাধীন 
তেহলন, তযতন তসতরয়া পুনরুিাহরর স্বপ্ন রদেহিন। রসলুকীয়হদর সাহি আিার রসই 
পুরািন সংিাম শুরু হল। 
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িহি ষষ্ঠ েহলমী রমাহেই রযািা তেহলন না (প্রকৃিপহি সকল েহলমীয়হদর মহধয তিতন 
তেহলন সিহেহয় রকামলহৃদয় ও মানতিক)। িার তিরুহি রসলুকীয় সাম্রাহজয তেল একজন 
নিুন সম্রাে েিুিম এতিহয়াকাস তযতন িিাকতিি এতিহয়াকাস দয রিহের যুিক পুত্র। 
েিুিম এতিহয়াকাস প্রকৃিপহি িার অতিমূলযাতয়ি তপিার োইহি অতধকির সিম িযতক্ত 
তেহলন, িহি িার প্রধান ররাগ োমহেয়ালীপনা ও িদহমজাজ। 
 
তমশরীয়হদর যুিংহদহী মহনাভাহির ইতিি রপহয় েিুিম এতিহয়াকাস িৎিণাৎ তমশর 
সীমাহন্তর তদহক েুহে যান এিং রপলুতসয়াহমর যুহি তমশরীয়হদর পরাস্ত কহর 
আহলক্সাতেয়ার প্রােীর পযমন্ত অিসর হন এিং েিুিম েহলমীহক িন্দী কহরন। হয়হিা। 
তিতন আহলক্সাতেয়া অতধকার কহর তনহিন িহি অহনক দূর ররাম রিহকই তিতন ইতিি 
পান রয এো িার জনয িাড়ািাতড় হহি। 
 
রযহহিু ষষ্ঠ েহলমী িন্দী অিস্থায় রিহক ম্রাহের দাতয়ত্ব পালন করহি পাহরনতন, 
তমশরীয়রা িাই ১৬৮ তিস্টপূিমাহব্দ িার রোে ভাই সপ্তম েহলমীহক সম্রাে রর্াষণা কহর। 
এতিহয়াকাস িৎিনাৎ ষষ্ঠ েহলমীহক মুক্ত কহর রদন এিং িার প্রতি সমিমন জ্ঞাপন 
কহরন আর তিতন একো রিশ রসাহলা গৃহযুহির আহমজ অনুভি কহরন তকন্তু দুই েহলমী 
একহত্র রাজযশাসহন আহপাসরফা কহর এতিহয়াকাহসর মিলি রভহস্ত রদয়। 
 
তিরক্ত হহয় এতিহয়াকাস তমশহরর তদহক যুিযাত্রা কহরন এিং আহলক্সাতেয়া প্রাতপ্তর 
তিতনমহয় তিষয়তে তনেতত্ত কহরন। িহি আিার িাহক িাতমহয় রদওয়া হয়। এিার ররামান 
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রােদূি আহলক্সাতেয়ার প্রােীহরর কাহে এতগহয় যান এিং িাহক তমশর রিহক েহল 
যাওয়ার আহদশ রদন। ররাহমর এই িমিাধর িযতক্ততের আহদশ প্রতিপালন কহর িার 
সমস্ত রসনািাতহনী তনহয় তফহর যাওয়া োড়া েিুিম এতিহয়াকাহসর গিযন্তর তেল না। 
কাহজই তিতন দ্রুি স্বহদহশ তফহর রগহলন। 
 
তিতন যাহক পরাতজি করহি পারহিন এমন এক িযতক্তর আহদহশ তফহর যাওয়ার 
অপমাহন িুব্ধ হহয় তিতন রযরুজাহলম দেল কহর রনন। তিতন ইহুদী মতন্দরহক অপতিত্র 
কহরন এিং যার ফহল ইহুদীহদর জািীয়িািাদী রনিা মযাকাতিহসর রনিৃহত্ব দীর্মস্থায়ী 
তিহর্দ্াহহর মুহোমুতে হন। 
 
১৬৩ তিস্টপূিমাহব্দর তদহক প্রােযহদহশ একতে িযিম অতভযাহন েিুিম এতিহয়াকাহসর মৃিুয 
হয়। এর ফহল এমনতক েহলমীয় তমশহরর োইহিও অতধকির দ্রুিগতিহি রসলুকীয় 
সাম্রাহজযর অধুঃপিন শুরু হয়। এহকর পর এক অন্তকমলহহ রদশতের মহধয তিশৃিলা 
রদো রদয় এিং ইহুদী তিহর্দ্াহ অতধকির সুহযাগ লাভ কহর। 
 
এক তিহশষ মুহূহিম শাতন্তিাদী ষষ্ঠ েহলমীও রগালমাহলর সুহযাগ তনহয় রসলুকীয়হদর 
অভযন্তরীণ রকান্দহল জতড়হয় পহড়ন। িার আশা তেল তপিার হারাহনা রগৌরি পুনরুিার 
করা। রসলুকীয় সম্রাহের রযেুকু অিতশি তেল (প্রােয প্রহদশসমূহ) আিার স্থায়ীভাহি 
তিতচ্ছন্ন হহয় যায়, রসেুকু কজা করাই তেল িার অতভপ্রায়। প্রিমি আহলক্সান্ডার িযালাস 
নাহম একজন রসলুকীয় দেলদারহক প্রিহম সহায়িা তদহয় এিং িারপর িাহক উৎোি 
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কহর তিতন সাফলযলাহভর আশা কহরতেহলন। িহি তসতরয়ায় তিতন িার রর্াড়া রিহক পহড় 
যান এিং রসই আর্াহি ১৪৬ তিস্টপূিমাহব্দ মৃিুযিরণ কহরন। 
 
এর ফহল সপ্তম েহলমী একমাত্র তসংহাসহনর উত্তরাতধকারী রহয় যান। প্রােীন 
ঐতিহাতসকরা সিমদাই িার কুেযাতি কহরন। যতদও দাপ্ততরকভাহি প্রতপিামহহর মহিা 
িার নাম তেল ইউয়াহজমতেস, িহি সিমজনীনভাহি তিতন পতরতেি তেহলন তফজকন 
(হপেহমাো কারণ তিতন অতি তিলাতসিায় ভীষণ রমাো হহয় তগহয়তেহলন) নাহম। সকল 
প্রকার িদহেয়াল ও তনষু্ঠরিার অতভহযাগ িার েুতলহি জমা পহড়তেল। িহি এো িলা 
যাহি না এর কিো অতিরিন। 
 
তশলাতলতপহি রদো যায় তিতন তেহলন তিদযােেমার পৃষ্ঠহপাষক এিং তমশরীয় মতন্দর 
সংস্কাহর এিং জািীয় সম্পদ উন্নয়হন যহিি সহায়িা তদহয়তেহলন। এমনো হহি পাহর 
রয তিকরা িাহক অপেন্দ করি কারণ িাহদর রোহে তিতন তেহলন স্বহদশীহদর অতিশয় 
প্রশ্রয়দািা। তমশরীয়রা নয় িরং তিকরাই তেল এসি ইতিহাহসর রিা এিং সম্ভিি সপ্তম 
েহলমী একারহণই এসি তমিযা অপিাহদর ভাতগদার হহয়তেহলন। 
 
তমশরীয় সাম্রাজয রভহি রযহি শুরু কহর ১১৬ তিস্টপূিমাহব্দ সপ্তম েহলমীর মৃিুযর পর। 
তিতন িার একপুত্রহক সাইহরনী ও অপর পুহত্রর নাহম সাইপ্রাস উইল কহর যান এিং 
রোদ তমশর রহয় যায় িৃিীয় পুত্র অিম েহলমীর অতধকাহর। িৃিীয় জন তিিাতড়ি হন 
নিম েহলমীর িারা আর আহলক্সাতেয়ার জনগণ নিম েহলমীহক তিিাতড়ি কহর অিম 
েহলমীহক তফতরহয় আহন। 
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এই ধরহনর যাওয়া-আসায় তমশরীয়হদর জনয এমন তকেু যায় আহসতন এিং পূিম 
সাম্রাহজযর অিতশিাংশ িাৎপযমহীন হহয় পহড়। শুধু একতে শতক্ত গণনার মহধয রিহক যায় 
এিং িা হহলা ররাম। প্রকৃিপহি এই যুহগর একতে র্েনাহক গুরুত্ব রদওয়া যায়। ৮৮ 
তিস্টপূিমাহব্দ অিম েহলমীর তসংহাসহন আহরাহহণর পর রকাহনা এক সময় তিতিস নগর 
তিহর্দ্াহ কহর িহস। িযক্ততিরক্ত হহয় েহলমী রসই নগহরর তিরুহি যুিযাত্রা কহরন। তিন 
িের ধহর এো অিহরাধ কহর রাহেন এিং অিহশহষ এহক সমূ্পণমরূহপ ধ্বংস কহর রদন, 
রয ধ্বংসপ্প রিহক এহক আর কেহনাই পুনরুিার করা যায়তন। অিহশহষ মধযরাজত্ব এিং 
নিযরাজহত্বর রাজধানীর দু’হাজার িেহরর রগৌরিগািার অিসান হল। রয মহান নগর 
তেল তিিীয় রাহমহসহসর অধীহন পৃতিিীর সিমহশ্রষ্ঠ নগরী। িহি এর রেহয়ও এক হাজার 
িেহরর পুরহনা রমিীস নগরী তমশহরর রশ্রষ্ঠহত্বর তনদশমন তহহসহি আজও তেহক আহে। 
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জুমলয়াস মসজাে 
 
েহলমীয়হদর দুিমলিা ও িালতেলযিা সহত্ত্বও তমশরীয়রা অধম শিাব্দীিযাপী শাতন্তর আিহ 
উপহভাগ কহরতেল। রয শাতন্ত ভি হহয়তেল শুধু আহলক্সাতেয়ায়। কারণ রসোহন তনতদমি 
তকেু েহলমীয়হদর উপর তনহষধাজ্ঞা তেল িারা রযন জাাঁকজমকপূণম তমশরীয় রপাশাক 
পতরধান না কহর, রাজকীয় রকাহনা অনুষ্ঠাহন অংশিহণ না কহর এিং তমশর রাহজর 
িযয়িহুল রাজযাতভহষহক না যায়। 
 
েহলমীয়রা অনায়াহস তমশরীয় তসংহাসন অতধকার করহি রপহরতেল কারণ যুহির 
িািািরণ তিহরাতহি হহয়তেল। ররামানরা শুধু প্রাহেযর অতধকার তেতকহয় রােহিই িাহদর 
শতক্ত িয় করতেল। 
 
১৪৬ তিস্টপূিমাহব্দ রমতস ন ররাহমর একতে প্রহদহশ পতরণি হয় এিং িীসও পতিহমর 
এই মহান নগরীর আতশ্রি রাহজয পতরণি হয়। ১২৯ তিস্টপূিমাহব্দ এতশয়া মাইনহরর 
পতিমাংশ ররাহমর প্রহদহশ পতরণি হয় এিং উপিীহপর অিতশিাংশ স্বাধীন হহলও এক 
ক্রীড়নক রাজযরূহপ পতরগতণি হয়। 
 
পূিম এতশয়া মাইনহরর একতে রাজয পিাস যেন ররাহমর তিরুহি যুি কহর তিজয় লাভ 
কহর, ররাম িেন িার সিমশতক্ত তনহয়াগ কহর রশষ পযমন্ত পূিমাংশ সমূ্পণমরূহপ শত্রুমুক্ত 
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রােহি সিম হয়। এই েূড়ান্ত সমাধাহনর কৃতিত্ত্ব রয ররামান রজনাহরহলর িার নাম 
রনউস পহম্পউস ইংহরতজহি যাহক িলা হয় পহম্পই। এহয়াদশ এতিহয়াকাহসর অধীহন 
রসলুকীয় সাম্রাহজযর রশষ তেহ্ন তসতরয়াহি সীমািি তেল এিং ৬৪ তিস্টপূিমাহব্দ পহম্পই-
এর আহদহশ িা প্রহদশ তহসাহি ররামান সাম্রাহজযর অতধভুক্ত করা হয়। েহলমীয় ও 
রসলুকীয়হদর রদড় শিাব্দীিযাপী যুহির অিসান হহলা। েয়তে মহাযুহি লড়াই কহরতেল 
েহলমী তিিীয়, িৃিীয়, েিুিম, পঞ্চম, ষষ্ঠ এিং অিম। সিতকেু আস্তাকুহড় তনিীপ্ত 
হহয়তেল! রমতসহ ানীয়রা পরাতজি হহয়তেল এিং ভূাঁইহফাড় ররামানরাই তিজয় লাভ 
কহরতেল। তসতরয়া ও জুত য়া িাস করা হহয়তেল। 
 
েহলমীয়হদর দূরিিমী রদশগুহলাহকও তনয়ন্ত্রহণ আনা হহয়তেল। সপ্তম েহলমীর পুত্র 
ফাইসন তযতন সাইহরতনর উত্তরাতধকার লাভ কহরতেহলন, ৯৬ তিস্টপূিমাহব্দ মৃিুযকাহল তিতন 
িা ররামানহদর নাহম উইল কহর তদহয়তেহলন এিং ৭৫ তিস্টপূিমাহব্দ এতে ররাহমর একতে 
প্রহদহশ পতরণি হয়। ৫৮ তিস্টপূিমাহব্দ সাইপ্রাস সিমিাসী ররাহমর উদরস্থ হয়। 
 
আড়াই শিাব্দী পূহিম মহান আহলক্সান্ডার তিজহয়র মাধযহম রয তিশাল এলাকা রমতস হনর 
জনয অজমন কহরতেহলন, ৫৮ তিস্টপূিমাব্দ নাগাদ শুধু তমশহরর নীল উপিযকাহিই িার 
রশষ তেহ্ন তেহক িাহক। িহি এোও তেল ররাহমর ক্রীড়নক, কারণ িরাহমর অনুমতি 
োড়া েহলমীহদর রকউই রাজা হহি পারি না। র্েনাতে এ রকম রয, একাদশ েহলমী 
(অিিা সম্ভিি িাদশ এহয়াদশও, কারণ রশষ কহয়কজন েহলমীয়হক এই পযমাহয় 
োয়ামূতিম িহল মহন করা রযহি পাহর), যার দাপ্ততরক নাম তেল েহলমী  াইওতনসাস, িহি 
তিতন জনতপ্রয় তেহলন েহলমী অহলহেস (িংশীিাদক েহলমী) নাহম। কারণ তিতন িাাঁশী 
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িাজাহনাহি ওস্তাদ তেহলন। তিতন তেহলন অিম েহলমীর (তযতন তিতিস ধ্বংস কহরতেহলন) 
অগিধ সন্তান, এিং রযহহিু রকাহনা তিধ উত্তরাতধকারী তেল না িাই তিতনই তেহলন 
তসংহাসহনর প্রিযাশী। 
 
৮০ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন তনহজহক রাজা রর্াষণা কহরন, িহি এই পদতে সুরতিি রাোর 
জনয িার ররামান তসহনহে অনুহমাদহনর প্রহয়াজন তেল। এর জনয প্রহয়াজন তেল একতে 
সুতেতন্তি এিং তিশাল অহঙ্কর উৎহকাহের। এ তনহয় দরকষাকতষহি িহু িের রকহে যায়। 
উৎহকাহের অঙ্ক িাড়াহি তিতন কর িৃতি কহরন আর এহি কহর তিপ্ত হহয় 
আহলক্সাতেয়ার রলাকজন ৫৮ তিস্টপূিমাহব্দ িাহক রদশ রিহক িাতড়হয় রদয়। 
 
প্রতিিাহদ তিতন ররাহম আশ্রয় প্রািমনা কহরন যা তেল িেন রজনাহরল পহম্পইর 
অতধকাহর। এিার অহলহিস আরও একতে উৎহকাহের রর্াষণা রদন যতদ ররামানরা িাহক 
তসংহাসন তফতরহয় তদহি পাহর, আর িা হহলা তমশহরর কৃষকহদর রশষ রক্ততিনু্দ েুহষ 
োওয়া এিং মতন্দরসমূহহর সম্পদ লুেপাে করা। 
 
অহিমর িযাপাহর ররামান রনিাহদর রিমন অনীহা তেল না এিং ৫৫ তিস্টপূিমাহব্দ 
অহলহিসহক তসংহাসহন পুনুঃস্থাতপি করা হয় রযো অসহায় তমশরীয়হদর েরম রৃ্ণা ও 
রক্রাহধর উহর্দ্ক কহর। তিতন িার অিস্থান ধহর রােহি রপহরতেহলন শুধু িৃহৎ এক 
রনামান রদহরিী িাতহনীর মাধযহম আর এই রিীিাতহনীর প্রধান তেহলন পহম্পই। িহি 
৫১ তিস্টপূিমাহব্দ িার মৃিুযর মাধযহম পৃতিিীহক ররহাই তদহয় যান এিং িার অপ্রাপ্তিয়স্ক 
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পুত্র িাদশ েহলমীহক উত্তরাতধকারী ররহে যান। তিতন উইল কহর িার পুত্রহক ররামান 
তসহনহের অধীন কহরন এিং তসহনে িাহক অতভতষক্ত কহর। 
 
িাদশ েহলমীর িয়স তেল দশ িের। িহি তিতন িার সহিহরা িের িয়স্কা ভতগ্র 
সহহযাতগিায় রদশ শাসন কহরন (এই ভ্রািা-ভতগ্র রযৌি শাসন েহলমীয়হদর জনয নিুন 
তকেু নয়, কারণ দুই শিাব্দী পূহিম এই িযিস্থা তিিীয় েহলমীর রিহত্রও রদো তগহয়তেল 
যার ভতগ্-পত্নী তেহলন রাতন আরতসহনা)। িালক রাজার ভতগ্ একতে নাম ধারণ 
কহরতেহলন, রযতে েহলমীয়হদর একতে সাধারণ প্রেলন। অিশয তিতন এই নামধারীহদর 
মহধয তেহলন সপ্তম িযতক্ত িাই তিতন পতরতেি তেহলন সপ্তম তক্লওহপিা নাহম। িহি তিতন 
তক্লওহপিা নাহমই রিতশ পতরতেি তেহলন, ররামান সংেযাতে িার নাহমর সাহি রিমন 
িযিহার হয় না (িহি গুরুত্বপূণম তিষয় হহলা তক্লওহপিার শরীহর রকাহনা তমশরীয়র রক্ত 
প্রিাতহি তেল না। িার সমস্ত পূিম পুরুষরা তেল হয় তিক নয়হিা রমতসহ ানীও)। 
 
েহলমীয় মতহলারা তেহলন পুরুষহদর োইহি অতধকির সিম, আর িলা রযহি পাহর 
তক্লওহপিা তেহলন সিার োইহি অতধকির সুদি। এোই স্বাভাতিক রয, ষড়যন্ত্র-
কিকাকীণম রদহশ সিম িড় রিাহনর োইহি অপ্রাপ্তিয়স্ক িালকহকই রিতশ পেন্দ করা 
হহি, কারণ এই িড় রিানতেহক সহহজ তনয়ন্ত্রণ করা যাহি না। তিহশষ কহর যেন 
পতিনাস নাহম এক রোাঁজা রস সময় শাসনিমিা দেহল ররহেতেল, আর রস তেল এই 
নারীর একজন তিষাক্ত শক্ত। 
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৪৮ তিস্টপূিমাহব্দ তক্লওহপিা তমশরহক এই সংকে রিহক রির কহর আনার একতে পিতি 
অিলম্বন কহরতেহলন রযতে তেল তমশহরর জনয একতে প্রেতলি পিতি। তিতন 
আহলক্সাতেয়ার িাইহর রিহক একতে তসনযিাতহনী সিহ করহি রেহয়তেহলন আর এ জনয 
তিতন তসতরয়াহক রিহে তনহয়তেহলন। তিতন একতে গৃহযুহির মাধযহম তিষয়তে সুরাহা 
করহি রেহয়তেহলন। িার এিং িার ভাইহয়র িাতহনী রপলুতসয়াহমর যুহি পরস্পহরর 
মুহোমুতে হয়, িহি প্রকৃি যুি শুরু হওয়ার পূহিমই এমন তকেু র্হেতেল যাহি সিতকেু 
ওলেপালে হহয় যায়। 
 
রস সময় ররাহমও একতে গৃহযুি েলতেল। পহম্পই িেন মতরয়া হহয় িার োইহিও 
একজন অতধকির িমিাশালী রসনাপতি জুতলয়াস তসজাহরর সাহি যুহি তলপ্ত। উভয় 
তসনয িীহস পরস্পহরর মুহোমুতে হয় আর এহি তিজয়ী হহলন তসজার। পহম্পইহয়র জনয 
পলায়ন োড়া গিযন্তর তেল না, আর সাধারণভাহিই তিতন আশ্রয় প্রািমনা কহরন তমশহর 
(হযমনো র্হেতেল দুই শিাব্দীপূহিম স্পােমান তক্লওহমতনহসর রিহত্র)। তমশর তেল কাোকাতে 
জায়গা এিং নামমাত্র স্বাধীন। রদশতে তেল দুিমল তকন্তু সম্পদশালী আর একতে 
রসনািাতহনী পুনগমেহন পহম্পইহক অিম সাহাযয তদহয়তেল। েহলমী অহলহিহসরও 
পহম্পইহক প্রহয়াজন তেল তসংহাসহন তেহক িাকার জনয। আর তিতন অহলহিহসর 
তসংহাসহনর উত্তরাতধকারী তশশু পুহত্রর অতভভািকরূহপ কাজ কহরতেহলন। 
 
িহি পহম্পইহয়র জাহাজ তমশরীয় উপকূহলর তনকেিিমী হওয়ায় তমশরীয় রাজদরিার 
রিাভ প্রকাশ কহরতেল। তনহজহদর রদহশ যেন গৃহযুি শুরু হওয়ার উপক্রম, িেন িারা 
ররাহমর গৃহযুহি অংশিহহণ উৎসাহী তেল। যতদ িারা পহম্পইহক সাহাযয কহর িাহহল 
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হয়হিা তসজার তিপ্ত হহয় তক্লওহপিার উপর আক্রমণ োলাহি পাহর। আিার যতদ 
পহম্পইহক সাহাযয করহি অস্বীকার কহর িাহহল তিতন হয়হিা িাহদর সাহাযয োড়াই 
জয়লাভ করহিন আর তিপ্ত হহয় িাহদর উপর প্রতিহশাধ রনহিন। 
 
পতিনাস একতে উপাহয়র কিা ভািহলন। তিতন পহম্পইহয়র রনৌিহহর একতে রনৌকা 
পাতেহয়তেহলন। পহম্পই মহা আনহন্দ িাহদর স্বাগি জাতনহয়তেল এিং িাহদরহক িীহর 
আসহি আহিান জাতনহয়তেল যাহি তিতন আহলক্সাতেয়ার জনগহণর িারা অতভনতন্দি 
হহি পাহরন। িারপর যেন পহম্পই কূহল পা রােহলন (হনৌকা রিহক িার স্ত্রী ও পুত্র 
অিহলাকন করতেল), িেন োন্ডা মািায় িাহক েুতরকার্াি কহর হিযা করা হল। 
 
এমনোই হওয়ার কিা তেল। পহম্পই এেন মৃি আর িাই রকাহনা প্রতিহশাধ তনহি 
পারহি না। তসজাহররও কৃিজ্ঞ হওয়া উতেি এিং তিতন তনিয়ই তক্লওহপিার তসহনযর 
তিরুহি পতিনাসহক সাহাযয করহিন। এক তেহল দুই পাতে। 
 
এর কহয়কতদন পহর োর হাজার তসহনযর একতে িুর্দ্ িাতহনী তনহয় তসজার 
আহলক্সাতেয়ার উপকূহল অিিরণ করহলন। তিতন দৃঢ়-সংকল্প তেহলন পহম্পইহক িন্দী 
করহিন, যাহি তিতন রকাহনা শতক্তশালী রসনাদল গেন করহি না পাহরন। িাোড়াও 
তসজাহরর ইচ্ছা তেল আহলক্সাতেয়ার সম্পদশালী দরিার রিহক তকেু অিমসংিহ করহিন। 
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পতিনাস অতিলহম্ব পহম্পইহয়র েতেি মস্তক তনহয় হাতজর হহলন এিং তক্লওহপিার 
তিরুহি সাহাযয োইহলন। হয়হিা এো সম্ভি রয তকেু অিম রপহলই তসজার রসই সাহাযয 
প্রদান করহিন। রকান্ েহলমী তমশর শাসন করহে, িাহি িার কী যায় আহস? 
 
িহি রকউই তক্লওহপিাহক তহসাহির মহধয রােল না। তক্লওহপিার একো তিহশষ সুতিধা 
তেল, রযো পতিনাহসর তেল না। তিতন তেহলন সুন্দরী আকষমণীয়া যুিিী। রকউই জাহননা 
আধুতনক মাপকাতেহি কিো সুন্দরী তেহলন তিতন অিিা তিতন রমাহেই সুন্দরী তেহলন তক 
না। কারণ িার রকাহনা েতিই িিমমাহন পাওয়া যায়তন। িহি প্রশ্নিীিভাহি িলা যায় 
সুন্দরী রহাক িা না রহাক পুরুষহদর আকৃি করার এক তিহশষ িমিা তেল িার। 
 
তক্লওহপিার জনয িাই প্রহয়াজন তেল িার ভাইহয়র তসনযহদর পাশ তদহয় রহাঁহে যাওয়া 
আর তসজাহরর সামহন তগহয় দাাঁড়াহনা। িাহহল তিতন তনতিি হহি পারহিন রয, িাহক 
করায়ত্ব করা যাহি তক না। কাহজই তসতরয়া রিহক তিতন রনৌযাত্রা করহলন এিং 
আহলক্সাতেয়ার উপকূহল তগহয় অিিরণ করহলন এিং রসোহন তগহয় তসজারহক একতে 
তিশাল কাহপমে উপহার তদহলন (প্রেতলি কাতহনী অনুসাহর)। পতিনাহসর তসনযিাতহনীরা 
এই উপহার প্রদাহন আপতত্তকর তকেু রদেহলা না, কারণ িারা জানিই না এই কাহপমহের 
মহধয জতড়হয় রহয়হেন রোদ তক্লওহিা। 
 
তক্লওহপিার রকৌশল পুহরাপুতর কাহজ লাহগ। কাহপমে রোলা হহল তসজার মুগ্ধ তিস্মহয় রসই 
সুন্দরী যুিিীর তদহক একদৃহি িাতকহয় রইহলন। তক্লওহপিা িার আগমহনর কারণ 
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রিাোহি সিম হহলন। িাই তিতন আহগর িযিস্থা পুনুঃস্থাপন করহি আহদশ তদহলন। 
অিমাৎ তক্লওহপিা এিং িার িালক ভ্রািা একহত্র শাসক হহিন। 
 
এো অিশয পতিনাহসর জনয পেন্দনীয় িযাপার তেল না। তিতন জানহিন রয, তমশর 
সম্ভিি ররাহমর তিরুহি যুহি তেকহি পারহি না, িহি তসজাহরর িুর্দ্ রসনািাতহনীর 
তিরুহি জয়লাভ করা সম্ভি। যতদ তসজারহক হিযা করা যায় িাহহল ররাহম 
তসজারতিহরাধীরা ররাহমর তনয়ন্ত্রণ তনহয় রনহি এিং রস রিহত্র পতিনাসও প্রশংসা ও 
কৃিজ্ঞিা লাভ করহি। পতিনাহসর এমনোই যুতক্ত। 
 
কাহজই তিতন তসজাহরর তিরুহি তিহর্দ্াহ কহর িসহলন এিং তিন মাস যািৎ ররামানরা 
ফাহয়াস িীহপ (হযোহন রহয়হে একতে লাইেহাউস) অিরুি হহয় রইল। তসজার তেহক 
রইহলন শুধু িার িযতক্তগি সাহতসকিা ও কুশলিা তদহয়, যার সাহাহযয তিতন িার িুর্দ্ 
িাতহনীহক পতরোতলি কহরতেহলন (এই িুর্দ্ যুহি আহলক্সাতেয়ার তিশাল লাইহিতর 
তনদারুণভাহি িতিিস্ত হহয়তেল)। 
 
িহি পতিনাস তনহজ রয সংকে সৃতি কহরতেহলন িা িার তিহশষ রকাহনা কাহজ লাহগতন। 
রযই মুহূহিম তমশরীয়রা আক্রান্ত হয় রসই মুহূহিমই তসজার পতিনাসহক িন্দী কহর হিযা 
কহরন। 
 
অিহশহষ তসজাহরর কাহে িার িতধমি জনিল রপাাঁহে রগল এিং তমশরীয়রা পরাতজি 
হল। তমশরীয়হদর পলায়হনর এক পযমাহয় িালক িাদশ েহলমী একতে প্রহমাদিরীহি 
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কহর নীল নহদর মধযতদহয় পলায়হনর রেিা কহর। িরীতেহি অিযতধক যাত্রী উোর কারহণ 
রসো  ুহি যায় আর এহিই িার পতরসমাতপ্ত র্হে। 
 
এিার তসজার তমশহরর সমসযা সমাধাহন এতগহয় এহলন। সিমজনীন প্রেতলি গল্প অনুসাহর 
এিার তিতন এিং তক্লওহপিা পরস্পহরর রপ্রতমক রপ্রতমকা, আর এভাহিই তক্লওহপিা িার 
তসংহাসন ধহর রাোর রেিা কহরন। যা রহাক, একজন রাতনর পহি িার একজন সহের 
অপতরহাযম। আর রসই উহদ্দহশয তসজার তক্লওহপিার আর এক রোে ভাইহক িযিহার 
করহলন। তিতন তেহলন দশ িের িয়স্ক এক িালক তযতন ত্রহয়াদশ েহলমীরূহপ রদশ 
শাসন কহরন। 
 
তসজার তেরকাল তমশহর িাকহি পাহরন না। এতশয়া মাইনহর ররামানহদর তিরুহি একো 
যুি েলতেল রযোর সুরাহা করা প্রহয়াজন। পতিম আতিকা এিং রস্পহন িেনও 
পহম্পইহয়র তিশ্বস্ত রসনািাতহনী রহয় তগহয়তেল এিং িাহদর রমাকাহিলা করা দরকার। 
িার োইহিও িড় কিা ররাহমর সরকারিযিস্থা সংস্কার ও পুনগমেন করা প্রহয়াজন। িাই 
৪৭ তিস্টপূিমাহব্দ তিতন তমশর রিহক রনৌযাত্রা কহর ররাহম তফহর এহলন। 
 
তসজার সাহি কহর ররাহম তকেু একো তনহয় এহলন। তিতন তমশহর এক পতিকা 
রদহেতেহলন রযো তেল সূযম-রকতেক যা ররাম ও িীহস প্রেতলি োে-পতিকা রিহক 
অতধকির উপহযাগী। 
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তিতন সতসতজহনস নাহম একজন আহলক্সােীয় রজযাতিতিমজ্ঞানীর সাহাযয রেহয়তেহলন এিং 
ররাহম একতে অনুরূপ পতত্রকা প্রিিমন কহরতেহলন। এই পতিকায় তেল িৎসহর ১২তে 
মাস এিং প্রতিতে মাস ৩০ ও ৩১ তদহনর। এো অিশয তমশরীয় পতিকার মহিা 
সমসংেযক ৩০ তদহনর মাস তেল না, যার রশষ মাসতে তেল ৩৫ তদহনর। িহি তমশরীয়রা 
এই পতরিিমন কেহনা িহণ কহরতন। রযহহিু প্রতিতে িের তেল ৩৬৫.২৫ তদহনর, ৩৬৫ 
তদহনর নয়, িাই প্রতি োর িের পরপর একতে অতিতরক্ত তদন রযাগ করহি হয়। এোহক 
িহল “জুতলয়ান কযাহলন্ডার” (জুতলয়াস তসজাহরর নাম অনুসাহর)। এর েয়শি িের পহর 
কযাহলন্ডাহর সামানয একেু পতরিিমন রযাগ হয় রযো এেন পযমন্ত প্রেতলি আহে। কাহজই 
আমাহদর পতিকা সরাসতর তমশহরর সাহি যুক্ত, রযো জুতলয়াস তসজাহরর স্বল্পকালীন 
তমশহর অিস্থাহনর ফসল। 
 
তসজাহরর প্রিযািিমহনর অল্পতদহনর মহধযই তক্লওহপিার এক পুত্র সন্তান জন্মিহণ কহর। 
িার নাম রদওয়া হয় েহলমী তসজার এিং িার  াকনাম তসজাতরয়ন (হোট্ট তসজার)। 
 
. 
 
মাকমএিতন 
 
ররাহম প্রিযািিমহনর পর তসজাহরর জীিন তেল সংতিপ্ত। িার তিরুহি একতে ষড়যন্ত্র 
দানা িাাঁধহি িাহক আর ৪৪ তিস্টপূিমাহব্দ িাহক হিযা করা হয়। তসজাহরর মৃিুযর 
পরপরই তক্লওহপিা িার কতনষ্ঠ ভ্রািা ত্রহয়াদশ েহলমীহক হিযা করান। কারণ িার 
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অস্বতস্তকর িয়ুঃপ্রাতপ্ত র্েতেল- ইতিমহধয িার িয়স হহয়তেল রেৌদ্দ িের এিং শাসনকাহযম 
তিতন ভূতমকা রােহি শুরু কহরতেহলন। তক্লওহপিা এিার িার পুত্র েহলমী তসজাহরর (হস 
সময় িার িয়স তিন িেহরর রেহয়ও কম) সাহি রযৌিভাহি শাসনকাযম পতরোলনা শুরু 
কহরন, যার উপাতধ তেল েিুদমশ েহলমী। 
 
ইতিমহধয ররাহম দুজন িযতক্ত িমিার শীহষম আহরাহণ করায় ধীহর ধীহর শৃিলা তফহর 
আসতেল। এর মহধয একজন হহলন মাকমাস এিতনয়াস, ইংহরতজহি যাহক িলা হয় মাকম 
এিতন। তিতন তেহলন তসজাহরর একজন তিশ্বস্ত সহহযািা। অনযজন হহলন অহটতভয়ান 
তসজার, তযতন তেহলন জুতলয়াস তসজাহরর নাতি (ভাহগ্র পুত্র)। 
 
এই দুই িযতক্ত আপাি শক্ত হহলও পরস্পহরর সাহি আহপাস করহি সম্মি হহয়তেহলন। 
রয আহপাহসর ফহল ররামান এলাকায় িাইহরর রকাহনা প্রভাি তিস্তাহরর সম্ভািনা দূরীভূি 
হহলা। অহটতভয়াহনর অতধকাহর েহল রগল ররাম নগরীসহ রাহজযর পতিম অংশ আর মাকম 
এিতনর অতধকাহর রইল পূিমাঞ্চল। 
 
এই তিভাজহনর প্রকৃতিই দুই িযতক্তর প্রকৃতি তনহদমশ কহর। মাকম এিতন তেহলন 
আকষমণীয়, হাহসযাজ্জ্বল, পানাসক্ত এিং তিতন রলাকজহনর সাহি পানহভাজন উপহভাগ 
করহিন। িার সিমিা সহত্ত্বও তিতন োন্ডা মািায় যুতক্তপূণম পতরকল্পনা করহি পারদশমী 
তেহলন না এিং সামতয়ক আহিগিাতড়ি হহয় পড়হিন। ররাম সাম্রাহজযর পূিমাংশ তেল 
অতধকির সভয ও সমৃি। এোহন মাকম এিতন আশা করহি পারহিন আরাম আহয়স ও 
তিলাতসিা। 
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মাকম এিতন অহটতভয়ানহক সাংর্াতিকভাহি অিমূলযায়ন কহরতেহলন। সাধারণি 
ঐতিহাতসকরা শীিল অহকৌিুকতপ্রয় অহেতভয়াহনর োইহি ররামাতিক মাকম এিতনহক 
অতধকির আনুকূলয রদতেহয়হেন িহি এ িযাপাহর িাহদর অিস্থান ভুল তেল। দু হাজার 
িেহরর পুরহনা ইতিহাহসর এই কালতের প্রতি যতদ আমরা দৃতি তদই িাহহল রদেহি পাি 
অহটতভয়ানই তেহলন ররামান ইতিহাহস রযাগযিম িযতক্ত। এমনতক জুতলয়াস তসজারও এর 
আওিা রিহক িাদ পহড়ন না। যতদও তপিামহহর সমিুলয সামতরক প্রতিভা িার তেল 
না। 
 
রয েক্রতে জুতলয়াস তসজারহক হিযা কহরতেল, ৪২ তিস্টপূিমাহব্দ রমতস হনর যুহি িারা 
পরাতজি হয়। িারপর মাকম এিতন জাহাহজ কহর িার পূিম সাম্রাহজয তফহর যান। 
রসোহন তিতন এতশয়া মাইনহরর দতিণ উপকূহল ভাসাস নগরহক িার শাসন রকহে 
পতরণি কহরন। 
 
এিতনর প্রধান েতহদা তেল অিম, যার সরিরাহ সিমদা আসি তমশর রিহক। িাই তিতন 
রাজকীয় ভতিহি মাহে মাহে তক্লওহপিাহক িাসাহস আসার আমন্ত্রণ জানাহিন এিং 
তসজাহরর মৃিুযর পর রসোনকার শাসন-নীতি তনহয় আহলােনা করহিন। অিশয তমশর 
সিসময় রেিা করি এ সি রর্ারপযাাঁে রিহক দূহর িাকার এিং তনরহপিিা িজায় 
রাোর, কারণ িারা জানি না রকান্ পি রশষ পযমন্ত জয়ী হহি। প্রকৃিপহি এো 
রকাহনা রদাহষর তিষয় তেল না, িহি রয রকউ এোহক অপরাধ ভািহি পারি। 
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তক্লওহপিার হাহি িেনও রসই িাম্পকা ম তেল রযো তিতন সাি িের আহগ জুতলয়াস 
তসজাহরর তিরুহি েুাঁহড়তেহলন। তিতন এক তিলাস সাহজ সতিি জাহাহজ কহর িাসমাহস 
এহলন। রস তিলাতসিার মাত্রা তেল অকল্পনীয়। আর এই জাহাহজ সিহেহয় মূলযিান 
সামিীতে তেহলন তিতন তনহজ, িার িয়স িেনও মাত্র আোশ িের। জুতলয়াস তসজাহরর 
মহিা মাকম এিতনও এই সহম্মাহনকাতরণীর রমাহহ সমূ্পণমরূহপ আচ্ছন্ন হহয় পহড়ন। 
 
জুতলয়াস তসজার রযোহন কেহনা িার ভাহলািাসাহক শাসননীতির উপহর স্থান রদনতন, 
রসোহন মাকম এিতন কেহনাই িার শাসন নীতিহক ভাহলািাসার কিল রিহক মুক্ত করহি 
পাহরনতন। 
 
ররামান রজনাহরল ও তমশরীয় রাতনর এই মুেহরােক কাতহনী ইতিহাহসর পৃষ্ঠায় স্থান 
রপহয়হে সিমকাহলর সিমহশ্রষ্ঠ রপ্রমকাতহনীরূহপ, এর সিহেহয় িড় কারণ হহলা এর একতে 
তিষাদময় পতরসমাতপ্ত রহয়হে। এই দুই রপ্রতমক রপ্রতমকা যুগল ভালিাসার জনয সিতকেু 
তিসজমন তদহয়তেহলন। রশক্সতপয়ার এই যুগহলর রপ্রম কাতহনীহক িার এিতন ও তক্লওহপিা 
নােহক অমর কহর ররহে রগহেন এিং ইংহরজ কতি জন ড্রাইহ ন িার কতিিায় প্রকাশ 
কহরহেন এভাহি সি তকেু রপ্রহমর জনয, নয়হিা হাতরহয় যাহি পৃতিিী। 
 
যতদও সহন্দহ নাই রয এই দুই িযতক্তর মহধয গভীর প্রণয়-সম্পকম তেল িহি রসো 
সমূ্পণমরূহপ ররামান্স রকতেক তেল িহল মহন হয় না। তক্লওহপিার তেল অিম-সম্পদ আর 
মাকম এিতনর রসতের প্রহয়াজন তেল। তক্লওহপিা িাহরা িের ধহর রসই অিম যুতগহয় 
রগহেন যার ফহল মাকম এিতনর পহি িমিায় তেহক িাকা সম্ভি হয়। আর মাকম 
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এিতনর তেল তসনযিল যার প্রহয়াজন তেল তক্লওহপিার। তমশহরর রাতন তহহসহি তেহক 
িাকার জনয োন্ডা মািায় তক্লওহপিা রস িাহুিলহক কাহজ লাগাহি রপহরতেহলন। 
 
৪১-৪০ তিস্টপূিমাহব্দর শীিকালতে এিতন কাতেহয়তেহলন আহলক্সাতেয়ায় তক্লওহপিার 
সাহেহযম, রয সময় তিতন আহমাদ-আহ্লাহদ মত্ত তেহলন। অিহশহষ তক্লওহপিা িার ঔরহষ 
জমজ সন্তাহনর জন্ম রদন। মাকম এিতনও সানহন্দ িাহদর িহণ কহরন এিং িাহদর নাম 
রদওয়া হয় আহলক্সান্ডার রহতলওস এিং তক্লওহপিা রসতলতন (আহলক্সান্ডার সূযম এিং 
তক্লওহপিা েে)। 
 
তকেুতদহনর জনয এই দুই রপ্রতমক রপ্রতমকার তিহচ্ছদ র্হে িহি এিতন আিার তফহর এহস 
তক্লওহপিাহক তিিাহ কহরন। যতদও প্রকৃিপহি তিতন ররাহম এহস অহটতভয়াহনর ভতগ্হকও 
তিিাহ কহরতেহলন। তিতন োন্ডা মািায় িার রনামান পত্রীহক তিিাহ তিহচ্ছহদর রনাতেশ 
পাোন। 
 
ররাহম অহটতভয়ান এিতনর এই িালতেলযিার সুহযাগ তনহয়তেহলন। তিতন রিাোহি 
রপহরতেহলন এিতন কিো তনহিমাধ অকালকুষ্মাে। ররাহমর জনগণ এোহক িহণ 
কহরতেল। িারা আরও অনুভি কহরতেল অহটতভয়ান ররাহমর জনয কিো শ্রমস্বীকার 
কহরন। তিতন অিযন্ত তমিিযয়ী, তনয়তন্ত্রি জীিনযাপন করহিন এিং ররাহমর একতে ভর্দ্ 
পতরিাহর তিিাহ কহরতেহলন। 
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মাকম এিতন এসি জনমহির েুি কমই মূলয তদহিন। িার মহি অহটতভয়ান তেহলন 
একজন অিম রজনাহরল এিং তিতন তনহজ কুশলী রযািা (িহি তিতন রযো ভািহিন 
রসো সমূ্পণম সতেক নয়)। িাই এিতন িার তনহজর পহি েলহিন আর রক কী ভািহে 
িার রমাহেই রিায়াক্কা করহিন না। 
 
তক্লওহপিা রেহয়তেহলন িার পূিমপুরুহষর তিসৃ্তি সাম্রাজয ধহর রাোর। আর এ তনহয় মাকম 
এিতন িাহক িযিতিদ্রূপ করহিন। এিতন িাহক সাইহরতন ও সাইপ্রাস তফতরহয় 
তদহয়তেহলন (হযো করার িার রকাহনা অতধকার তেল না)। এমনতক তসতরয়া ও এতশয়া 
মাইনহরর উপকূলীয় অঞ্চহলর তিসৃ্তি এলাকা যা, এক সময় িৃিীয় েহলমীর অতধকাহর 
তেল রসোও তক্লওহপিাহক উপহার রদন। এোও প্রিাদ আহে তিতন তক্লওহপিাহক “পাহগম” 
নাহমর লাইহিতর (পতিম এতশয়া মাইনহরর একতে শহর রযোনকার িে-সংিহ 
আহলক্সাতেয়ার কাোকাতে তেল) দান কহরতেহলন। 
 
অহটতভয়াহনর জনয এ সিতকেুই অপপ্রোহরর কাহজ রলহগতেল। তিতন জনগণহক 
রিাোহি রপহরতেহলন রয এিতনও িার রপ্রতমকার জনয সি তকেুই তিতলহয় তদহি 
পাহরন। এমনও গুজি আহে রয সমি প্রােয অঞ্চল তিতন তক্লওহপিাহক এিং িার 
উত্তরাতধকারী তহহসহি িার রেহলহমহয়হদর নাহম উইল কহর যান। এহি ররামানরা রক্রাহধ 
উন্মত্ত হহয় উহে রয একজন রমতসহ ানীও রাতন সিতকেু িাস করহে শুধু িার রসৌন্দহযমর 
আকষমহণ। রযো রকাহনা রমতসহ ানীও রাজাও সিম হনতন িাহুিহল জয় করহি। 
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ররামান জনগহণর রৃ্ণা ও রক্রাধহক পুাঁতজ কহর অহটতভয়ান সমিম হহয়তেহলন তমশহরর 
তিরুহি যুি রর্াষণায় তসহনহের সমিমন আদায় করহি। রয যুিতে তেল প্রকৃিপহি মাকম 
এিতনর তিরুহি। 
 
মাকম এিতন তনহজহক জাতগহয় রিালার রেিা কহরন। িেনও তিতন তনতিি তেহলন রয 
অহটতভয়ানহক সহহজই পরাতজি করহি পারহিন। তিতন জাহাজ সংিহ কহর িীহসর 
তদহক অিসর হহলন আর রস রদহশর পতিম অঞ্চহল িার রহ  রকায়ােমার স্থাপন কহর 
ইিাতল আক্রমহণর প্রস্তুতি তনহলন। প্রিম উহদযাহগই তিতন ররাম দেল কহর তনহলন। 
 
অহটতভয়ান যতদও রমাহেই দি রসনাপতি তেহলন না, িহি িার তকেু অনুগি দি 
রসনাধযি তেল। এহদর মহধয একজন হহলন মাকমাস তভহস্পতনয়াস আতি। আতিপ্পার 
অধীহন অহটতভয়াহনর রনৌিহর পতিম িীহসর জলসীমায় প্রহিশ করল। অহনক আহয়াজন 
প্রস্তুতির পর তক্লওহপিা এিতনহক একতে রনৌযুহি এতগহয় রযহি িাতগদ তদল। এিতনর 
জাহাজসমূহ সংেযায় এিং আয়িহন অহটতভয়াহনর োইহি অহনক িড় তেল। যতদ এিতন 
রনৌযুহি জয়ী হহিন িাহহল এিতনর পদাতিক িাতহনীও রযহহিু সংেযায় অহনক রিতশ 
তেল, রসহহিু েূড়ান্ত তিজয় এিতনরই হহিা। 
 
৩১ তিস্টপূিমাহব্দর ২ রসহেম্বর, পতিম িীস উপকূহল এতিয়াম নাহম এক তশলান্ত রীহপ 
যুি সংর্তেি হয়। প্রিহম যতদও অহটতভয়াহনর জাহাজসমূহ এিতনর তিশাল যুি 
জাহাহজর সামহন রমাহেই কাযমকর ভূতমকা রােহি পারতেল না িহি এতিপ্পার 
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জাহাজসমূহ দ্রুিগতিহি এিতনর জাহাহজর মধযতদহয় তক্লওহপিার ষােতে জাহাজ তপেহন 
রফহল এতগহয় যায়। 
 
কাতহনীো এরকম রয আিঙ্কিস্ত তক্লওহিা িার জাহাজসমূহ তনহয় পিাদপসরণ করহি 
িাধয হন। এিতনও যেন িুেহি পাহরন রয তক্লওহপিা এিং িার জাহাজসমূহ যুিহিত্র 
রেহড় েহল যাহচ্ছ, এিতনও িার জীিহনর সিহেহয় তনিুমতিিার কাজতে কহর িহসন। 
তিতন রোে একতে রনৌকায় েহড় িার রাজকীয় রনৌিহর এিং তসনয সামন্তহক (যারা 
হয়হিা িাহক তিজয় এহন তদহি পারি) তপেহন রফহল রাতনর সহি পলায়হন রযাগ 
তদহলন। িার পতরিযক্ত রনৌিহর প্রাণান্ত রেিা কহরতেল তকন্তু রসনাপতির অনুপতস্থতিহি 
িারা সাহস হাতরহয় রফহল এিং রশষ পযমন্ত েূড়ান্ত তিজয় অজমন কহরন অহটতভয়ান। 
 
. 
 
সিমহশষ েহলমীয় 
 
আহলক্সাতেয়ায় অলস কালহিপণ োড়া এিতন তক্লওহপিার আর তকেুই করার তেল না। 
িারা অহপিা করতেল অহেতভয়ান তমশহর অহদর তপেু ধাওয়া করহি আহস তক। ৩০ 
তিস্টপূিমাহব্দ জুলাই মাহস অহটতভয়ান িাই করহলন এিং রপলুতসয়াহম এহস হাতজর 
হহলন। এিতন িাহক প্রতিহরাহধর রেিা কহর িযিম হহলন। ১ আগি অহটতভয়ান 
আহলক্সাতেয়ায় প্রহিশ করহলন আর আত্মহিযা করহলন মাকম এিতন। 
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এিার তক্লওহপিা একা। িেনও রহয়হে িার রসৌন্দযম, িার আকষমণ। তিতন আশা করহলন 
অহটতভয়াহনর উপর এো প্রহয়াগ করহিন রযমন কহরতেহলন তসজার ও এিতনর উপহর। 
এেন তিতন উনতত্রশ িের িয়স্কা। িহি এো রিমন রিতশ িয়স নয়। 
 
অহটতভয়ান িার রেহয় মাত্র েয় িেহরর রোে, িহি রসো ধিমহিযর তিষয় নয়। আসল 
সমসযা হল অহটতভয়াহনর একতে সুতনতদমি উহদ্দশয তেল, আর িা হহলা ররাহমর পুনগমেন, 
এর সরকাহরর স্বীকৃতি আর এমন সুদৃঢ়ভাহি তভি তনমমাণ কহরন যাহি িহু শিাব্দীিযাপী 
এর অতস্তত্ব তেহক িাহক (এর সিতকেুই তিতন সম্পন্ন করহি রপহরতেহলন)। 
 
এই উহদ্দশয পূরহণর জনয রাতন তক্লওহপিার আকষমণ রিহক তনহজহক মুক্ত রােহিই হহি। 
রাতনর সাহি প্রিম সািাৎকাহরই প্রমাণ হহয় যায় তিতন এসহির উহধ্বম। তিতন রাতনর 
সাহি রকামল কহণ্ঠ কিা িলহলও রাতনর িুেহি িাকী রইলনা রয মানতসকভাহি 
অহটতভয়ান কিো কহোর। রাতন িুেহি পাহরন অহটতভয়াহনর আসল উহদ্দশয িাহক শান্ত 
ররহে িন্দী কহর রহির োকায় রিাঁহধ রেহনতহাঁেহড় ররাহম তনহয় যাওয়া। 
 
এই অিমাননার হাি রিহক ররহাই পাওয়ার একতে মাত্র উপায় আত্মহিযা। তিতন সমূ্পণম 
আনুগহিযর ভান করহলন এিং মহন মহন পতরকল্পনা তস্থর করহলন। দূরদশমী অহটতভয়ান 
এই সম্ভিনাতে অনুধািন করহি পারহলন আর রাতনর কি রিহক সমস্ত তিজস ও 
তিপিনক তজতনসপত্র সতরহয় রফলহলন। িৎসহত্ত্বও ররামান তসনযরা যেন িাহক তনহয় 
যাওয়ার জনয রাতনর কহি উপতস্থি, িারা রদেহি রপল রাতন মহর পহড় আহেন। 
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রযমন কহরই রহাক রাতন আত্মহিযার একো িযিস্থা কহরই োড়হলন আর অহটতভয়াহনর 
েরম তিজহয়াোস রিহক তনহজহক সতরহয় তনহলন। তকভাহি তিতন এো করহলন রকউ 
জানহি পাহরতন। িহি কাতহনী প্রেতলি আহে রয, তিতন একতে তিষাক্ত সাপহক (এস্প 
তিষধর িুর্দ্ সপমতিহশষ) কাহজ লাতগহয়তেহলন। এো রগাপহন  ুমুহরর িাহক্স কহর িার 
কাহে পাতেহয় রদওয়া হহয়তেল। এই র্েনাতেই তেল িার রজৌলুসময় জীিহনর সিহেহয় 
েমকপ্রদ অধযায়। 
 
তমশরহক ররাহমর একতে প্রহদহশ পতরণি করা হল। িহি প্রকৃিপহি তমশর হহয় পহড় 
অহটতভয়াহনর িযতক্তগি সম্পতত্ত। তিতন অিসর হহয়তেহলন এক সাম্রাজয প্রতিষ্ঠার িাসনা 
তনহয়, িিমমাহন যাহক আমরা িতল ররামান সাম্রাজয। তিতন অগাস্টাস উপাতধ ধারণ কহর 
প্রিম সম্রােরূহপ ররাহমর তসংহাসহন আহরাহণ কহরন। 
 
আহলক্সান্ডার দয রিহের মৃিুয এিং প্রিম েহলমীর তসংহাসহন আহরাহহণর পর রিহক তিন 
শিাব্দীিযাপী তমশহর েহলমীয় শাসহনর অিসান র্েল। 
 
িহি তক্লওহপিার মৃিুযহি েহলমী িংহশর অিসান র্হেতন। তনতিি কহর িলা যায় 
অহটতভয়ান োন্ডা মািায় রাতনর দুই তশশুপুত্র তসজাতরয়ন ও আহলক্সান্ডার রহতলয়সহক হিযা 
কহরন, যাহি িার তিরুহি তিহর্দ্াহহর রকাহনা িীজ অিতশি না িাহক। তকন্তু এিতন ও 
তক্লওহপিার কনযা তক্লওহপিা রসতলতন িেনও রিাঁহে তেহলন। 
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অহটতভয়ান দশ িের িহয়সী এক তশশু কনযাহক হিযা করাহক রিমন আিশযক মহন 
কহরনতন, িহি তিতন তস্থর কহরন রমহয়তেহক তিিাহ তদহয় পৃতিিীর রকাহনা দূর প্রাহন্ত 
সতরহয় রদওয়ার, যাহি িার পি রিহক রকাহনা তিপহদর আশঙ্কা না িাহক। িার দৃতি 
তনিি হয় নুতম ীয় (এই স্থানতে িিমমাহন আলহজতরয়ার অন্তগমি) রাজার পুত্র জুিার 
তদহক। 
 
অহটতভয়ান রভহিতেহলন জুিা িযতক্ততেই হহি তক্লওহপিার কনযার কির। জুিার সাহি তিহয় 
হহয় যায় তক্লওহপিা রসতলতনর। তিতন তিিীয় জুিা নাহম িার তপিার তসংহাসহন আহরাহণ 
কহরন। কহয়ক িের পহর অগািাস (তযতন অহটতভয়ান নাহম পতরতেি তেহলন) তস্থর 
করহলন নুতম ীয়াহক ররামান সাম্রাহজযর প্রহদহশ পতরণি করাই সিি হহি এিং তিতন 
জুিা এিং িার স্ত্রীহক পতিম তদহক রমৌতরিাতনয়ায় (িিমমাহন মরহক্কা) পাতেহয় তদহলন। 
রযোহন িারা ররাহমর ক্রীড়নক তহহসহি শাতন্তহি রাজত্ব কহরন। 
 
অতধকন্তু িাহদর তেল এক পুত্র যাহক িংশধারার প্রিীক তহসাহি নাম তদহয়তেল েহলমী, 
তযতন ইতিহাহস পতরতেি েহলমী রমৌতরিাতনয়া নাহম। তক্লওহপিার এই নাতিতে (অগািাহসর 
মৃিুযর োর িের পর) ১৮ তিস্টাহব্দ তসংহাসহন আহরাহণ কহরন এিং একুশ িের ধহর 
শাতন্তপূণমভাহি রাজত্ব কহরন। 
 
৪১ তিস্টাহব্দ ররাম েহল আহস িৃিীয় ম্রাে কযাতলগুলার অধীহন। কযাতলগুলা তেহলন 
অগািাহসর মাহয়র তদক রিহক িার নাতির রেহল। তিতন রিশ ভাহলাভাহিই িার 
শাসনকাযম শুরু কহরন। িহি একো অসুহে ভুহগ তিতন উন্মাদ হহয় যান। িার 
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অতমিিযতয়িা েরম তশেহর রপৌঁহে এিং তিতন েরম অিম সংকহে পহড়ন। যেন এমনো 
র্েতেল রমৌতরিাতনয়ায় েহলমী িার সম্পদ েুি সিকমভাহি ররহেতেহলন। কযাতলগুলা 
একো িাহজ অজুহাি তদহয় িাহক ররাহম র হক পাোন এিং হিযা কহরন। 
রমৌতরিাতনয়াহক ররাহমর একতে প্রহদহশ পতরণি করা হয় আর রমৌতরিাতনয়ার সি 
ধনসম্পদ কযাতলগুলা হস্তগি কহরন। এভাহিই তক্লওহপিার আত্মহিযার সত্তর িের পহর 
িার নাতির রেহলর মৃিুযর মধয তদহয় েহলমীয় িংহশর অিসান র্হে। 
 
িহি এর রেহয়ও অদু্ভি িযাপার হল এর পহরও আর একজন তিেযাি েহলমীর 
আতিভমাি। রমৌতরিানীয় েহলমীর মৃিুযর এক শিাব্দী পহর তমশহর একজন মহান 
রজযাতিতিমদ কমমরি তেহলন। তিতন ক্লতদয়াস েহলমীয়াস নাম ধারণ কহর তলেহিন। িহি 
িার সম্বহন্ধ রিমন তকেুই জানা যায়তন, তিতন কেন জন্মিহণ কহরন, কেন মৃিুযিরণ 
কহরন, রকািায় কমমরি তেহলন অিিা তিতন তিক নাতক তমশরীয় তেহলন। আমরা িার 
সম্বহন্ধ রযেুকু জাতন িা শুধু িার রজযাতিতিমজ্ঞাহনর িইহয়র মাধযহম এিং রযহহিু রসগুতল 
তেল তিক ঐতিহহযর অনুসারী িাই িলা যায় তিতন তেহলন িংশানুক্রতমকভাহি তিক। 
রাজকীয় েহলমীহদর সাহি িার রকাহনা সম্পকম তেল না। সম্ভিি তিতন নামতে িহণ 
কহরতেহলন িার জন্মস্থাহনর নাম অনুসরণ কহর। এই েহলমীয় রজযাতিতিমদ পূিমিিমী তিক 
রজযাতিতিমদহদর কাহজর পূণমাি সংকলন প্রস্তুি কহরতেহলন। রযোহন পৃতিিীহক সমি 
তিহশ্বর রকেস্থহল স্থান রদওয়া হহয়তেল আর সূযম, েে, িহ, নিত্র সি তকেুই পৃতিিীহক 
রকে কহর আিিমন কহর। এহকই িহল “েহলমীয় পিতি”। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

249 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

রোিানগণ 
 
ররামান সাম্রাজয রিহক ররামান প্রহদহশ পতরণি হওয়াো তমশহরর পহি রিমন রকাহনা 
তিশাল পতরিিমন নয়। তনতিি কহর িলা যায়, তমশরীয় শাসকরা এেন রিহক 
আহলক্সাতেয়ার পতরিহিম ররাহম িসিাস শুরু কহরন, িহি এহি তমশরীয় কৃষক 
সম্প্রদাহয়র রিমন তকেু আহস যায় না। িাহদর কাহে আহলক্সাতেয়া এিং ররাম 
রকাহনাোই তিহদশ িহল অনুভূি হয়তন আর ফারাও ও েহলমীয়হদর োইহি ররামান 
সম্রােহদরহক রিতশ অপতরতেি িহল রিাধ হয়তন। অগািাস এিং িার পরিিমী সম্রােগণ 
তমশরহক িাহদর িযতক্তগি সম্পতত্ত মহন করহিন এিং ভাহলাভাহিই লুেপাে োলাহিন। 
িহি তমশর এহি তেরকালই অভযস্ত তেল। এক সময় এো তেল ফারাওহদর সম্পতত্ত 
পরিিমীকাহল েহলমীয়হদর, কাহজই তেরকাল এমনোই েহল এহসহে। ররামানরা যতদ 
কহরর অতিতরক্ত রোল আদায় কহর িাহহল রসো েহলমীয়হদর োইহি রিতশ তকেু তেল 
না। আর ররামান সরকাহরর সুহযাগয শাসহন রসো প্রদান করা রিমন কিসাধয মহন 
হয়তন। 
 
ইহজাগতিক সমৃতির তদক তদহয় তিোর করহল তমশহরর িুলনামূলকভাহি অতধকির 
সুতিধাই হহয়তেল। রশষাহধমর েহলমীয়গহণর রাজহত্ব অিিয় শুরু হয় আর এেন 
শতক্তশালী ররামান প্রশাসহন অিস্থার অহনকোই উন্নতি হয়। জতেল োল-েনন পিতি 
যার উপহর কৃতষ-তভতত্তক অিমনীতির তভি স্থাতপি তেল, িার আরও উন্নতি করা হয়। 
ররামানরা তিরী কহরতেল রাস্তা, তনমমাণ কহরতেল জলাধার এিং রলাতহি সাগহর িাতণতজযক 
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রনৌিহর োলু কহরতেল। রস সমহয় তমশহরর জনসংেযা সত্তর লহি উপনীি হহয়তেল এো 
অিীহির রয রকাহনা সমহয়র োইহি অতধক। 
 
িুতিিৃতত্তক অিগতিও তস্ততমি হয়তন। আহলক্সাতেয়ার লাইহিতর ও জাদুর্র সরকাতর 
প্রহণাদনায় সেল তেল এিং িা িযিহাহরর শিম আহগর োইহি নমনীয় তেল। তিক 
নগরীগুতলর মহধয আহলক্সাতেয়াই তেল সিমিৃহৎ এিং আকার ও সমৃতির তদক তদহয় 
ররামহক অতিক্রম কহর তগহয়তেল। 
 
অতধকন্তু নীতিগিভাহি তমশরীয়রা সমূ্পণম ধমমীয় স্বাধীনিা রভাগ করি এিং তমশরীয়হদর 
তিশ্বাহসর উপর রমৌতেক সমিমন তেল। এো তমশরীয় কৃষক সম্প্রদাহয়র জনয সিমাতধক 
সন্তুতের তিষয়। ইতিপূহিম আর কেহনা িাহদর ধমমমহির এি িযাপক তিসৃ্ততি র্হে নাই। 
এিহিতশ মতন্দর তনমমাণ ও সমৃি করা হয়তন। িাধাহীনভাহি তমশরীয় সংসৃ্কতি এতগহয় 
েহলতেল। তিকরা িাহদর কমমকাে শুধু আহলক্সাতেয়াহিই সীমািি ররহেতেল তকন্তু 
ররামান আমহল িা সমি ভূেহে তিসৃ্ততি লাভ কহর। সহিমাপতর ররামান শাসহন পতরপূণম 
শাতন্ত তিরাজমান তেল। সমি ভূমধযসাগরীয় এলাকা ররামানহদর এই শাতন্তহি অংশীদার 
হহি রপহরতেল। িহি রকাহনা ররামান এলাকায় তমশহরর োইহি অতধক তনতিড় ও 
তনরিতচ্ছন্ন শাতন্ত উপহভাগ করহি পাহরতন। অিশয মাহে মাহে দুতভমি ও রেগ রদো তদি 
এিং উত্তরাতধকার তনহয় িন্দ্ব-তিিাদ সৃতি হহিা, িহি দীর্মস্থায়ীভাহি তেন্তা করহল এগুতল 
রিমন মারাত্মক তেল না। 
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অগািাস তনহজই এই শাতন্ত-নীতির উহিাধন কহরতেহলন। দাতনযু়হির দতিণ এিং এল 
নদীর পতিহম িিমরহদর আক্রমণ প্রতিহি কহরতেহলন। যাহি এই সীমার িাইহর িার 
সাম্রাহজযর পতরতধ তিসৃ্তি করা যায়। 
 
কাহজই ররামানহদর তমশর অতধকাহরর অল্পতদহনর মহধযই ররামান ভাইসরয় রগয়াস 
রপহিাতনয়াহসর ধারণা জহন্ম রয ফারাওহদর সাম্রাজযিাদী িযিস্থা কাযমকরভাহি িহণ করাই 
অতধকির সুতিধাজনক। তিতনও নুতিয়ায় অতভযান োলাহি পাহরন এিং ২৫ তিস্টাহব্দ 
তিতন িাই কহরতেহলন আর িাহি তিতন তিজয় লাভও কহরতেহলন িহি অগািাস িাহক 
র হক পাোন। নুতিয়াহি িাহদর রকাহনা প্রহয়াজন নাই এিং শাতন্ত িজায় রাোই রিতশ 
প্রহয়াজন। িিু এই অতভযান রলাতহি সাগহরর ওপাহর দতিণ আরহি িাতণজয সম্প্রসারহণ 
প্রহণাদনা যুতগহয়তেল। রকাহনা যুিিাজ সম্রাে হহল হয়হিা রসই অঞ্চলতে অতধভুক্ত করহি 
োইহিন তকন্তু অগািাস এ ধরহনর রকান প্রহেিা কহরনতন। 
 
৬৯ তিস্টাহব্দ একতে স্বল্পকালীন আিঙ্ক রদো তদহয়তেল। রাহজযর তিতভন্ন অঞ্চহল তিহর্দ্াহ 
রদো রদওয়ায় ররাহমর পঞ্চম সম্রাে নীহরা আত্মহিযা কহরন। অগািাহসর রকাহনা 
উত্তরাতধকারী জীতিি তেল না। িাই তিতভন্ন প্রান্ত রিহক ররামান রজনাহরলরা িমিা িাস 
করার জনয েুহে আসহি িাহক। 
 
একতে গৃহযুহির আশঙ্কায় জনগণ রুিশ্বাহস অহপিা করহি িাহক। এমনতক সাম্রাজয 
রভহি যাওয়ার আশঙ্কাও রদো রদয়। রযমনো র্হেতেল আহলক্সান্ডাহরর সাম্রাহজয। 
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রসৌভাগযিশি অনতিতিলহম্ব তিষয়তের তনেতত্ত করা সম্ভি হয়। রভতসয়ান নাহম একজন 
ররামান রজনাহরল তযতন প্রাহেয তিহর্দ্াহ দমহন সিম হহয়তেহলন, তিতন তমশহর িার তসনয 
সমাহিশ কহরন এিং ররাহম োদয সরিরাহ িন্ধ কহর রদন (সাম্রাহজযর প্রায় অতধকাংশ 
সময় তমশর তেল ররাহমর রুতের েুতড়) এর ফহল রোেোহো সংর্হষমর মাধযহম তসংহাসন 
অতধকার কহরন। 
 
ভাগয ভাহলা, তমশহরর রিমন রকাহনা িতি হয়তন। রভস্পতসয়াহনর তসনয সঞ্চালহনর সময় 
িারা িড় রকাহনা সমসযার সৃতি কহর নাই। কহয়কজন আহলাতকি সম্রাহের তসংহাসন 
অতধকাহরর ফহল তিিীয় শিাব্দীর সূত্রপাি হয়। িাহদর মহধয একজন তেহলন হাতড্রয়ান। 
তযতন িার শাসনকাহলর প্রায় সি সময়ই সারা রাহজয রু্হর রিড়াহিন এিং রাহজযর 
তিতভন্ন প্রহদহশর অিস্থা যাোই করহিন। ১৩০ তিস্টাহব্দ তিতন তমশর ভ্রমণ কহরন। প্রায় 
রদড় শিাব্দী পূহিম পহম্পই, জুতলয়াস তসজার, মাকম এিতন ও অহটতভয়াহনর পহর তিতনই 
তেহলন সিমাহপিা তিতশি িযতক্ত। 
 
হাতড্রয়ান নীল নহদর উজান ভাতেহি ভ্রমণ কহরন এিং সিতকেুই সপ্রশংস দৃতিহি 
রদহেন। তিতন তপরাতম  এিং তিতিহসর ধ্বংসািহশষ পতরদশমন কহরন। তিতন রমমনহনর 
সংগীি শ্রিণ কহরন (ইতিপূহিম উতেতেি)। িহি এজনয তিতন রিতশ সময় তদহি 
পাহরনতন। হাতড্রয়াহনর ভ্রমহণর কহয়ক দশক পহর মূতিমতের সংস্কার প্রহয়াজন হয়। তনমমাণ 
কাহজ তকেু পতরিিমন আনা হয় যার ফহল এই সংগীি আর শ্রম্নতিহগাের হয় না। 
রমমনহনর সংগীি আর কেহনাই রশানা যায়তন। হাতড্রয়াহনর ভ্রমহণর একতে তিষাদময় 
র্েনা হল িার সািমিতণক সিী এতিহনায়াস নীল নদীহি  ুহি মারা যায় (হকউ রকউ 
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মহন কহর রস আত্মহিযা কহরতেল)। িার মৃিুযহি হাতড্রয়ান দারুণভাহি রশাকাহি হহয় 
পহড়ন এিং িার সম্মানাহিম একতে নগর প্রতিষ্ঠা কহরন (এতিহনাপতলস)। রসোহন এই 
রহভাজন িযতক্ততের অহনক তেত্র ও মূতিম তেল। 
 
. 
 
ইহুতদগণ 
 
ররামান শাসহনর প্রিম দুই শিাব্দীিযাপী শাসহন সিহেহয় রয রশােনীয় র্েনাতে র্হে িা 
হহলা ইহুতদহদর দুভমাগয। েহলমীয়হদর আমহল ইহুতদরা সমৃতির শীহষম অিস্থান করি। 
িাহদর উপাসনার স্বাধীনিা রদওয়া হহয়তেল এিং িারা তিকহদর সমমযমাদা রভাগ করি। 
িেন রিহক িিমমান কাল পযমন্ত ইহুতদরা কেহনা তিহদহশ সংেযালরু্ তহসাহি কারও কাে 
রিহক এি ভাহলা িযিহার পায়তন (একমাত্র িযতিক্রম িলা রযহি পাহর মধযযুহগ রস্পহন 
মুসতলম শাসনামহল)। িার তিতনমহয় িারা তমশহরর সমৃতি ও সংসৃ্কতিহি অিদান 
ররহেতেল। 
 
উদাহরণস্বরূপ প্রধানিম আহলক্সােীয় দাশমতনকহদর মহধয একজন তেহলন তফহলা 
জু াইউস। িার জনয ৩০ তিস্টপূিমাহব্দ, তক্লওহপিার আত্মহিযার িেহর অিিা িার অল্প 
কহয়ক িের পহর। তিতন ইহুতদ এিং তিক উভয় সংসৃ্কতিহি সুপতেি তেহলন। িাই 
তিকহদর কাহে ইহুতদ ধমমিহত্ত্বর িযােযা তদহয়তেহলন। িার তেন্তা রেিনা রেহোর তেন্তার 
এি কাোকাতে তেল রয িাহক ইহুতদ রেহো িলা হহিা। 
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দুভমাগযিশি তফহলার জীিকাহলই ইহুতদহদর ভাগযাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হহয় পহড়। িাহদর 
মহধয তকেু সংেযক স্বাধীনিা হারাহনা রমহন তনহি পাহরতন এিং এমন একজন রাজার 
অহপিা করহি িাহক তযতন হহিন স্বগমীয়ভাহি উদ্দীপ্ত (হশহষর কিাতে তহিম্ন ভাষায় 
“রমতসয়া” তিক ভাষায় “িীহস্টাস,” লযাতেন ভাষায় “তিস্টাস” এিং ইংহরতজহি 
“ক্রাইস্ট”)। রমতসয়া এহস শত্রুহদরহক পরাস্ত কহর একতে আদশম রাহের প্রতিষ্ঠা করহিন 
এিং তিতন হহিন িার অধীশ্বর যার রাজধানী হহি রযরুজাহলম এিং সমি পৃতিিী িার 
অধীহন েহল আসহি। ইহুতদ ধমমিহে এই পতরণতির কিা উতেতেি আহে। িাই 
অতধকাংশ ইহুতদ আজ পৃতিিী রযমনো আহে রিমনো রমহন তনহি রাজী নয়। 
িাস্ততিকপহি মাহে মাহেই রকাহনা একজন ইহুতদ তনহজহক রমতসয়া িহল রর্াষণা কহরন 
এিং িাহক স্বীকার কহর রনওয়ার রলাহকরও অভাি হয় না। আর এহি কহরই জুত য়ায় 
ররামানহদর সাহি িাহদর তিহরাধ সৃতি হয়। 
 
জুত য়ার োইহি আহলক্সােীয় ইহুতদরা রমতসয়া স্বহপ্ন িুলনামূলকভাহি কম আতিি তেল 
িহি তিক ও ইহুতদহদর মহধয এ তনহয় একতে োপা রিাভ তিরাজমান তেল। িাহদর 
জীিন প্রণালী অহনকোই তভন্ন তেল এিং উভহয়ই তনহজহদর অিস্থাহন অনড় তেল। 
ইহুতদরা অনড় তেল রয িাহদর ঈশ্বরই সতিযকাহরর ঈশ্বর এিং অনয ধমমহক িারা অিজ্ঞা 
করি, যাহি কহর অ-ইহুতদরা তিরক্ত হহিা। এতদহক তিকরাও অনড় তেল রয িাহদর 
সংসৃ্কতিই প্রকৃি সংসৃ্কতি। 
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অতধকন্তু তিকরা ইহুতদহদর তিহশষ সুহযাগ সুতিধা লাহভ অসন্তুি তেল। রপৌত্ততলক 
িতলদান, ম্রাহের প্রতি স্বগমীয় আনুগিয এিং িাধযিামূলক রসনািাতহনীহি রযাগদান রিহক 
ইহুতদহদর অিযাহতি (হযতে তিক ও তমশরীয়হদর জনয িাধযিামূলক তেল) িারা ভাহলা 
রোহে রদহেতন। জুত য়ার ররামান শাসকরা ইহুতদহদর ধমমীয় রগাড়ামী এিং রাজকীয় প্রিা 
তনয়হমর প্রতি সামানয শ্রিা প্রদশমহন অনীহায় তিরতক্ত রিাধ করি। এক সময় উন্মাদ 
সম্রাে কযাতলগুলা রযরুজাহলহমর মতন্দহর িার তনহজর একতে মূতিম স্থাপহনর দৃঢ়সংকল্প 
প্রকাশ কহরন আর ইহুতদরা মতরয়া হহয় এর তিরুহি তিহর্দ্াহ করহি প্রস্তুতি রনয়। 
 
তফহলা জু াইউস তনহজই একতে প্রতিতনতধ দহলর প্রধান হহয় এই অধহমমাতেি কাযম রিহক 
তিরি িাকার আহিদন তনহয় ররাহম গমন কহরন। কযাতলগুলার মৃিুয এিং িার 
উত্তরাতধকারীর তনহষধাজ্ঞা রিহকই শুধু এই পতরতস্থতি রিহক উত্তরণ সম্ভি হয়। িহি 
রকিল এই অিসম্ভািযিাহক সামতয়কভাহি স্থতগি করা সম্ভি হয়। ৬৬ তিস্টাহব্দ িুব্ধ 
ইহুতদরা স্বাধীনিার দাতিহি কর প্রদান িন্ধ কহর রদয় এিং তিহর্দ্াহহর তিহস্ফারণ র্হে। 
ররামান তসনযিাতহনী জুত য়ার তদহক েুহে যায় আর একতে তিন িের স্থায়ী অভূিপূিম 
তনষু্ঠর যুহির সূেনা হয়। ইহুতদরা অমানতিক নাহোড়িান্দা হহয় যুহি তেহক িাহক। উভয় 
পহিই তিপুলসংেযক রলাকিয় হয়। 
 
এই যুিতে ররামান সরকারহক তকেুো নাড়া তদহয় যায়। কারণ তিহর্দ্াহহর শুরুহি সম্রাে 
নীহরাহক হিযা করা হয়, অংশি এ কারহণ রয ইহুতদহদর িরফ রিহক দুুঃসংিাদতের 
জনয তিতন দায়ী। জুত য়া যুহি ররামান রসনাপতি রভস্পতসয়ানহক নীহরার স্থলাতভতষক্ত 
করা হয়। অিহশহষ ৭০ তিস্টাহব্দ জুত য়াহক শান্ত করা সম্ভি হয়। রভতসয়াহনর পুত্র 
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োইোস রযরুজাহলম অতধকার কহর ধ্বংস কহর রফহলন। মতন্দর রভহি রফলা হয় আর 
রনিুোহর্দ্জাহরর পর রিহক ইহুতদ ধমমহক সিমতনম্ন স্তহর নাতমহয় আনা হয়। 
 
জুত য়ার িাইহরর ইহুতদরা এই যুহি অংশ রনয়তন আর ররামানহদর কাে রিহক িারা 
নযায়সিি আেরণ লাভ কহরতেল (এমনতক িিমমান কাহল পালম হারিাহরর র্েনার পর 
জাপাতনরাও আহমতরকানহদর কাে রিহক এমন নমনীয় আেরণ লাভ কহরতন)। 
 
অিশয তমশহর উভয় সম্প্রদাহয়র মহধয তিহরাধ সামলাহনা কতেন হহয় পহড়। রক্তাক্ত দািা 
শুরু হহয় যায়। ইহুতদ এিং তিক রকউই এই তিহরাহধর দায় রিহক মুক্ত হহি পাহর না। 
উভয় পিই তনষু্ঠর আেরণ করহি িাহক। িহি ইহুতদহদর তিহয়াগান্ত ক ইতিহাস 
পযমাহলােনা করহল রদো যায় িারা সি সময় তেল সংেযালরু্ এিং িারাই সিহেহয় রিতশ 
িতিিস্ত হয়। আহলক্সাতেয়ার ইহুতদ মতন্দর রভহি রফলা হয়। হাজার হাজার ইহুতদহক 
হিযা করা হয় এিং আহলক্সাতেয়ার ইহুতদরা এই দুুঃসময় আর কেহনাই কাতেহয় উেহি 
পাহরতন। 
 
এসি র্েনার পর তমশহরর ইহুতদরা সি সময় ররামান ও তিক শাসহনর তিরুহি তিরূপ 
মহনাভাি প্রকাশ কহর এহসহে। সাইহরতনহি িেনও একতে শতক্তশালী ইহুতদ কহলানী 
তেল, আর ১১৫ তিস্টাহব্দ িাহদর একো সুহযাগ এহস রগল। রস সময় ররামান সম্রাে 
রিজান দূরপ্রাহেয একো যুহি তলপ্ত তেল। আর ররামান সাম্রাহজযর রশষ রেিা তহসাহি 
ররামান িাতহনীহক পারসয উপসাগহরর কাহে তনহয় রগল। হয়হিা তমশহর িার একতে 
তমিযা মৃিুয সংিাদ প্রোতরি হহয়তেল (হস সময় সম্রাহের িয়স ষাে িের), অিিা হয়হিা 
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একজন রমতসয়ার আতিভমাি প্রোতরি হহয়তেল। রস যাই রহাক না রকন, সাইহরতনর 
ইহুতদরা রিহপ তগহয় একতে ধহমমান্মাদ আত্মর্ািী তিেহি জতড়হয় পহড়তেল। হাহির কাহে 
রয তিকহকই িারা রপহয়তেল িাহকই হিযা কহরতেল, আর তিতস্মি ররামানরা িাহদর 
তিরুহি একদল তসনয পাতেহয়তেল। দু’িের ধহর এই তিশৃিল অিস্থা েলহি িাহক এিং 
১১৭ তিস্টাব্দ নাগাদ তমশর রিহক ইহুতদরা প্রকৃিপহি উৎোি হহয় যায়। 
 
এই তিহর্দ্াহ ররামান ইতিহাসহকও প্রভাতিি কহরতেল। তমশহর তিশৃিলার সংিাহদ 
রিজান তফহর যাওয়ার তসিান্ত রনন। ররামান তিজহয়র রেউ আর কেহনা এিদূর পযমন্ত 
আহসতন আর এোন রিহকই ররাহমর রসৌভাহগয ভাো পড়হি শুরু কহর। রিজাহনর 
উত্তরাতধকার লাভ কহরন হাতড্রয়ান। যার কিা আতম আহগই উহেে কহরতে একজন 
রাজকীয় পযমেক তহসাহি। রযমনো িণমনা কহরতে তমশর ভ্রমহণর পূহিমই তিতন তনজমন 
জুত য়ার মধয তদহয় অতিক্রম কহরন। আর অিতশি ইহুতদহদর ধ্বংসসৃ্তহপর প্রতি 
ভতক্তশ্রিা রদহে তিিি রিাধ কহরন। িার কাহে মহন হহয়তেল রিাধ হয় আর একতে 
তিেি আসন্ন। িাই তিতন আহদশ তদহলন রযরুজাহলমহক একতে ররামান নগরী তহসাহি 
পূনতনমমমাহণর এিং িার পাতরিাতরক নাম অনুসাহর নাম রাহেন “এতলয়া”। আর তিধ্বস্ত 
ইহুতদ মতন্দহরর জায়গায় তনমমাণ কহরন জুতপোহরর এক মতন্দর। এই নগহর ইহুতদহদর 
প্রহিশ সমূ্পণমরূহপ তনতষি করা হয়। 
 
িহি হাতড্রয়াহনর এই কাযমক্রম তিহর্দ্াহ দূর করার পতরিহিম আরও রিতশ কহর উসহক 
রদয়। আর একজন রমতসয়ার আগমন রর্াষণা কহর ইহুতদরা আিার তিহর্দ্াহ শুরু কহর। 
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িাহদর মতন্দর অপতিত্র করহল তিপ্ত হহয় িারা ১৩২ রিহক ১৩৫ তিস্টাব্দ পযমন্ত তিন 
িের যুি োতলহয়তেল। এর ফহল তমশহরর মহিা জুত য়াও ইহুতদ শূনয হহয় পহড়। 
 
এরপর রিহক ইহুতদিাহদর গুরুত্বপূণম আশ্রয় হহয়তেল রিতিলতনয়ার ইহুতদ কহলানী যা 
রনিুোহর্দ্জাহরর আমল রিহক তেহকতেল এিং ইউহরাপীয় কহলানী যা তিহর্দ্াহহ অংশ 
রনয়তন। িারা সিমদাই রসোহন ররামানহদর সহন্দহহর দৃতিহি তেল। 
 
. 
 
তিস্টানগণ 
 
আহলক্সান্ডার দয রিহের সময় রিহক এতশয়া ও আতিকায় তিক সংসৃ্কতির তিস্তার কেহনা 
একপাতিক িযাপার তেল না। তিকরা তিহদতশ সংসৃ্কতির সংস্পহশম এহসতেল আর িাহদর 
তকেু তকেু তিষহয়র প্রতি আকৃিও হহয়তেল। 
 
তিহদতশ ধমম িাহদর তিহশষ আকষমণীয় তেল কারণ এগুতল তেল তিক ও ররামান দাপ্ততরক 
ধহমমর োইহি অতধকির িতণমল, গভীরভাহি আনুষ্ঠাতনকিাপূণম এিং অতধকির আহিগময়। 
প্রাহেযর ধমমসমূহ ধীহর ধীহর পতিহম প্রসার লাভ করহি িাহক। 
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ররামানরা ভূমধযসাগরীয় অঞ্চহল িাহদর অতধকার প্রতিষ্ঠার পর শাতন্ত প্রতিষ্ঠার রেিা 
কহর, সংসৃ্কতির সংতমশ্রণ আরও দ্রুিির ও সহজির হহি িাহক। একদা যা তেল 
স্থানীয় ধমম িা সমি সাম্রাহজয তিসৃ্তি হহি িাহক। 
 
প্রিম কহয়ক শিাব্দীর মহধয তমশর এ সি ধহমমর প্রাণিন্ত তিেরণহিত্র হহয় দাাঁড়ায়। 
তিক ভািধারায় রতিি তমশরীয় রসরাতপও মিিাদ প্রিহম িীহস এিং িারপর ররাহম 
তিসৃ্ততি লাভ কহর। প্রিম দুই ম্রাে অগািাস এিং োইহিতরয়াস 
 
এসি সমিমন কহরনতন, কারণ প্রােীন ররামক ধহমমর পুনরুিীিহনর একতে িযিম স্বপ্ন 
তেল। িহি রয ভাহিই রহাক এো েতড়হয় পহড়। ইতিমহধয রিজান ও হাতড্রয়াহনর সময় 
সাম্রাহজযর এমন রকাহনা প্রান্ত িাতক রইল না রযোহন এই ধহমমর অনুসারীহদর অভাি 
তেল। তিন হাজার িের পূহিম তপরাতম  তনমমাহণর সময় রিহকই এই ধমমতের প্রেলন তেল। 
তমশরীয় রদিী আইতসস-এর ধমমমি এর রেহয়ও রিতশ আকষমণীয় তেল এিং িাহক স্বহগমর 
রাতন রূহপ তেতত্রি করা হহিা। হাতনিহলর অন্ধকার যুহগ ররামানহদর যেন ধারণা হয় রয 
রসই পরাজয় রকাহনা রদিিার ররাষাতগ্ োড়া সম্ভি তেল না, িেন রিহকই ররাহম এর 
প্রভাি দৃতিহগাের হয়। এমনতক নীল নদ রিহক দুই হাজার মাইল দূহর সুদূর িীপ 
তিহেহনও র্েনােহক্র আইতসস-এর মতন্দর তনমমাণ করা হহয়তেল এিং িার আনুষ্ঠাতনকিা 
পালন করা হহিা। িহি যতদও তমশর পৃতিিীহক ধমম তদহয়তেল রস-ও িতহতিমশ্ব রিহক 
তনহয়তেল। তিহশষ কহর জুত য়া রিহক। 
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জুত য়ার অতস্তহত্বর রশষ শিাব্দীহি যেন অহনহকই তনহজহদরহক রমতসয়া িহল রর্াষণা 
তদহি শুরু কহর, এিং যেন ইহুতদ জনগণ িার জনয িুধািম তেহত্ত অহপিা করতেল 
িেন একজহনর আতিভমাি র্হেতেল যার নাম যশুয়া। িার জন্ম অগািাহসর রাজত্বকাহল, 
৪ তিস্টপূিমাহব্দ। িার তশষযরা িাহক রমতসয়া তহসাহি সাদহর িহণ কহর। তিতন রমতসয়া 
যাওয়া, তিক ভাষায় তজসাস ক্রাইস্ট। ২৯ তিস্টাহব্দ োইহিতরয়াহসর রাজত্বকাহল িাহক 
কু্রশতিি কহর হিযা করা হয়। োইহিতরয়াহসর ভয় তেল হয়হিা রশষ পযমন্ত ইহুতদরা 
তযশুহক রাজা কহর িার তিরুহি তিহর্দ্াহ করহি। 
 
িার কু্রশতিি হওয়াহিই ইহুতদহদর মন রিহক তযশুর রমতসয়াহত্বর তিশ্বাস রলাপ পায়তন, 
আর শীঘ্রই একতে কাতহনী তিস্তার লাভ করহি িাহক রয তিতন কির রিহক পুনরুত্থান 
কহরতেহলন। ইতিহাহসর এই পযমাহয় ইহুতদহদর তিতভন্ন সম্প্রদাহয়র উদ্ভি র্হে। িাই 
এোহকও একো নিুন সম্প্রদায় তহসাহি গণয করা যায়- তযশুতিহস্টর অনুসারী অিিা 
তিস্টান তহসাহি। 
 
এই সম্প্রদাহয়র প্রিম কহয়ক িেহর রয রকউ ভািহি পাহর এহদর ভতিষযৎ রিমন 
উজ্জ্বল নয় এিং তিক ও ররামান ধমমমহির তিরুহি এর তেহক িাকার সম্ভািনা কম। 
তনতিি কহর িলা যায় কুসংস্কারােন্ন িহু রদিত্বিাহদ তিশ্বাহস তিরক্ত হহয় িহু রলাক 
ইহুতদিাহদর কহোর এহকশ্বরিাতদিা এিং িাহদর উন্নি তনতিকিাহিাহধ আকৃি হয়। 
কাহজই অহনক অ-ইহুতদ যার মহধয অহনহকই উচ্চ সামাতজক মযমাদার অতধকারী তেল 
িারা জু াইজমহক িহণ কহর। 
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এ ধরহনর ধমমান্তরকরণ েুি রিতশ তেল না, কারণ ইহুতদরা তনহজরাই এোহক কতেন কহর 
িুহলতেল। িারা সহজ জীিনােরহণর সাহি আহপাস কহরতন এিং অহনক তনয়মকানুহন 
আিি কহরতেল। িার োইহিও িড় কিা িারা সম্রাে-পূজার রর্ার তিহরাধী তেল এিং 
ধমমান্ততরিহদর এ রিহক তিরি িাকহি োপ তদি। 
 
এভাহিই তিস্টধহমম দীতিিরা তনজ সমাজ রিহকই তিতচ্ছন্ন হহয় পড়ি। ৬৬ রিহক ৭০ 
তিস্টাহব্দ ররামানরা তিস্টধহমম দীতিিহদর ষড়যন্ত্রকারী তহসাহি গণয করি এিং 
প্রকৃিপহি ধমমান্তরকরণ িন্ধ কহর তদহয়তেল। 
 
তিস্টধহমমর প্রোরকগণ অহনক অসুতিধার মহধয কাজ করহলও একজন রলাহকর প্রভাহি 
তকেুো সহজ হহয়তেল। এই িযতক্ততে তেহলন সল (পহর তযতন পল নাহম পতরতেি 
হহয়তেহলন)। তিতন তেহলন োসমাহসর (হয নগহর তক্লওহপিার সাহি এিতনর প্রিম রদো 
হহয়তেল) একজন ইহুতদ। প্রিহম তিতন তিস্টধহমমর রর্ার তিহরাধী তেহলন তকন্তু তিস্টধহমম 
দীতিি হওয়ার পহর তিস্টান তমশনারীহদর মহধয সিহেহয় তিেযাি এিং সতক্রয় 
তমশনারীরূহপ পতরগতণি হন। 
 
তিতন অ-ইহুতদ সমাহজ ভাষণ তদহয় রিড়াহিন এিং তিস্টধহমমর একতে তিতশি মিিাদ 
ধারণ কহরন যা ইহুতদ আইন ও ইহুতদ জািীয়িািাহদর তিহরাধী। িৎপতরিহিম তিতন 
একতে তিশ্বজনীন মিিাদ প্রোর কহরন রযোহন জািীয়িা ও সামাতজক অিস্থান 
তনতিমহশহষ সকল মানুষ তিস্টধমম িহণ করহি পাহর। তিতন একতে উন্নি তনতিকিার 
সাহি এহকশ্বরিাদ প্রোর কহরতেহলন রযোহন মুসার জতেল তনয়মনীতি ও িাধযিাধকিা 
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পতরহার করা হহয়তেল। এর ফহল তমশর এিং আরও অহনক স্থাহন প্রেুর রলাকজন 
তিস্টধহমম দীতিি হহি লাগল। 
 
িৎসহত্ত্বও সম্রাে-পূজার আনুষ্ঠাতনকিায় তিস্টানহদর প্রহিশাতধকার তেল না এিং 
ইহুতদহদর মহিা িাহদরহকও সহন্দহ ও ষড়যন্ত্রকারী তহসাহি রদো হহিা। ৬৪ তিস্টাহব্দ 
নীহরার রাজত্বকাহল ররাহম একতে ভয়ািহ অতগ্কাহে রদাষী সািযস্ত কহর তিস্টানহদর 
উপর অমানুতষক তনযমািন োলাহনা হয়। কতিি আহে রয, এই তনযমািহনর রশষ পযমাহয় 
পলহক মৃিুযদে রদওয়া হয়। 
 
পহলর প্রোহরর মাধযহম তিস্ট-সমাজ দুই ভাহগ তিভক্ত হহয় পহড়তেল, যার একভাগ 
ইহুতদ ঐতিহযহক আাঁকহড় ধহরতেল আর অনযভাগ িা প্রিযােযান কহরতেল। এর েরম 
পযমাহয় ইহুতদ তিহর্দ্াহ শুরু হহয়তেল। রযসি ইহুতদ তিহস্টর তশিাহক িহণ কহরতেল, িারা 
তেল পতরপূণম শাতন্তিাদী। িাহদর কাহে ইতিমহধযই রমতসয়া (তযশুর রূপ ধহর) এহসতেল 
আর িারা তেল িার অহপিায়। কাহজই তযশু িযতিি অনয কারও নাহম জুত য়ার 
রাজগনতিক স্বাধীনিার সংিাম িাহদর কাহে অিমহীন। িাই িারা পিমহি তগহয় যুহি 
অংশ তনল। রয সি ইহুতদ রিাঁহে রইল িারা তিস্টানহদর তিশ্বাসর্ািক আেযা তদল যার 
ফহল ইহুতদহদর তিস্ট ধমমান্তরকরণ তস্ততমি হহয় পড়ল। 
 
৭০ তিস্টাব্দ রিহক জুলাইজম রিহক সমূ্পণম তভন্ন এক তিস্টীয় ধহমমর আতিভমাি হয়, এিং 
ইহুতদ জগহি েতড়হয় পহড় আর তিক দশমন ও রপৌত্ততলক উৎসহির িারা তনহজও 
প্রভাতিি হহয় পহড়। 
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৯৫ তিস্টাহব্দর রশষ ভাহগ রভস্পতসয়াহনর কতনষ্ঠপুত্র ররামান রাে  তমতশয়ান ইহুতদ এিং 
তিস্টানহদর তিরুহি একতে আইন পাশ কহরতেল, আপািদৃতিহি তিতন উভয় সম্প্রদায়হক 
একই দৃতিহি রদেহিন। 
 
স্বাভাতিকভাহিই ইহুতদিাদ ও তিস্টধহমমর মহধয একতে তিহরাধ তেল। তিস্টানরা ইহুতদহদর 
প্রতি তিরূপ তেল এ কারহণ রয িারা তযশুহক রমতসয়া িহল স্বীকার কহরতন। আরও একতে 
কারণ তযশুর কু্রশতিি করহণ ইহুতদহদর একতে ভূতমকা তেল (িারা ভুহল তগহয়তেল রয 
তযশুর তশষযরাও তেল ইহুতদ)। অপরপহি ইহুতদরা তিস্ট মিিাদহক ধমমহর্দ্াহরূহপ গণয 
করি এিং িাহদর তদি-দুহযমাহগর জনয তিস্টানহদরই দায়ী করি। 
 
িিুও এই দুই ধহমমর মহধয তিক্তিা এিো ভয়ংকর হহিা না যতদনা িার মহধয তমশহরর 
প্রভাি িাকি। ইহুতদ-তিহরাধী মহনাভাি তমশরীয়হদর মহধয রয রকাহনা জায়গার রেহয় 
রিতশ তেল, যার ফহল তিস্টধহমম নতিকিাদ প্রসার লাভ কহর। 
 
নতিকিাদ তেল একতে তিস্টপূিম দশমন যা পাতিমি অতনি তনহয় রিতশ কহর ভািি। 
নতিকিাদীহদর কাহে তনিমযতক্তক ঈশ্বরই প্রকৃি ঈশ্বর। তযতন প্রকৃি কলযাণ এিং 
সিমশতক্তমান শাসনকিমা, তিতন জ্ঞাহনর প্রতিমূতিম। 
 
পৃতিিী রিহক জ্ঞান সমূ্পণম তিযুক্ত যা ধরাহোাঁয়ার িাইহর। এই তিশ্ব সৃতি হহয়হে একজন 
অধস্তন রদিিা র তমউহজমর (হ তমউজম একতে তিক শব্দ যার অিম প্রকৃি শাসক) িারা। 
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রযহহিু র তমউহজমর িমিা তেল সীমািি িাই পৃতিিী মহি পতরপূণম হহয় তগহয়তেল। 
মানি রদহ একতে তনকৃি িস্তু িাই আত্মাহক এর রিহক রিতরহয় রযহি হয়। 
 
তকেু তকেু নতিকিাদী তিস্টধহমমর প্রতি আকৃি হহয় পহড়তেল আিার রকউ রকউ এ রিহক 
রিতড়হয়ও তগহয়তেল। এই মিিাহদর একজন তিতশি রনিা তেহলন মাতশময়ন। তিতন তেহলন 
এতশয়া মাইনহরর অতধিাসী এিং মহন করা হয় তিতন একজন তিস্টান তিশহপর পুত্র 
তেহলন। 
 
রিজান এিং হাতড্রয়াহনর রাজত্বকাহল মাতশময়ন এই ধারণা রপাষণ করহিন রয, র তমউজম 
প্রকৃিপহি ওল্ডহেিাহমহির গ - তযতন একজন তনম্নির রদিিা, তযতন তিশ্ব সৃতি 
কহরতেহলন। অপরপহি তযশু তেহলন প্রকৃি তিজ্ঞ ঈশ্বহরর প্রতিতনতধ। রযহহিু তযশু 
র তমউহজমর সৃতিকহমমর সাহি সংতিি তেহলন না, িাই পতিত্র আত্মা আর মানি রদহ 
ধারহণর মাধযহম তিতন িার উহদ্দশয পতরপূণম কহরন। 
 
তকেুকাহলর জনয তমশহর নতিক মিিাদ রিশ জনতপ্রয় তেল কারণ ইহুতদতিহরাধী 
অনুভূতির সাহি িার সাদৃশয তেল। এহি কহর ইহুতদ-ঈশ্বরহক দানহির রূপ রদওয়া হয় 
আর ইহুতদ ধমম িেহক দানহির িারা অনুপ্রাতণি ভািা হয়। 
 
িহি নতিক তিস্টিাদ রিতশ তদন স্থায়ী হয়তন, কারণ তিস্টধহমমর মূল ধারা এর তিহরাধী 
তেল। অতধকাংশ তিস্টীয় রনিাই ইহুতদ-ঈশ্বর এিং ওল্ডহেিাহমিহক স্বীকৃতি তদহয়তেল। 
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িারা মহন করি ওল্ডহেিাহমহির ঈশ্বরই তনউ রেিাহমহির ঈশ্বর, তযশু যাহক ধারণ 
কহরতেহলন। 
 
যতদও নতস্টকিাদ রলাপ রপহয় যায়, িহি এো তকেু কাহলা ররো রেহড় তগহয়তেল। 
তিস্টধহমম পৃতিিী ও মানুহষর মহধয তিদযমান অশুভ সম্বহন্ধ ধারণা তেল, যার ফহল ইহুতদ 
তিহিষ আহগর োইহি আরও কহোর হয়। িার োইহিও িড় কিা তমশরীয়রা তযশুর 
সাহি সংতিি নতিক ধযানধারণাহক সমূ্পণমরূহপ পতরিযাগ করহি পাহরতন যার ফহল 
তমশরীয় তিস্ট সমাহজর মহধয একো অন্তিমন্দ্ব রহয় যায় এিং যার ফহল তমশহর তিস্টধমম 
তেহক িাহকতন। 
 
তিস্টধহমম আহরকতে তমশরীয় প্রভাি লি করা যায় স্বহগমর রাতন আইতসহসর মাধহম। তিতন 
শুধু তমশহরর নয় ররাহমও তেহলন সিহেহয় জনতপ্রয় রদিী িার ঔজ্জ্বলয রসৌন্দযম কমনীয়িা 
রূপলাভ কহরতেল কুমারী মািা রমরীর মাধযহম। এহি কহর তিস্টধহমম একতে নারী 
প্রভাহির অনুপ্রহিশ র্হেতেল। ইহুতদ ধহমম যা তেল সমূ্পণম অনুপতস্থি। 
 
. 
 
ররাহমর অহধাগতি 
 
রিজান ও হাতড্রয়ান এিং িাহদর উত্তরাতধকারী এিতনয়াস পায়াস ও মাকমাস 
অহরতলয়াহসর সাম্রাজযকাল তেল ররাহমর সিহেহয় রগৌরিজ্জ্বল তদন। আতশ িের ধহর 
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ররাম সুরিা ও শাতন্তহি তেল। িহি শীঘ্রই এর সমাতপ্ত র্েল। মাকমাস অহরতলয়াহসর 
অহযাগয পুত্র ১৮০ তিস্টাহব্দ িমিাসীন হহলন এিং ১৯২ তিস্টাহব্দ িাহক হিযা করা 
হয়। অিুঃপর ররামান সাম্রাজয একতে অতস্থর পতরতস্থতিহি তনপতিি হয় যেন 
িমিািাহসর জনয রজনাহরলরা পরস্পহরর সাহি সংিাহম তলপ্ত হয়। তেক রযমনো 
র্হেতেল নীহরার মৃিুযহি। 
 
এই সংিাহম সিহেহয় সুহযাগয িযতক্ত তেহলন রপহসতনয়াস তনগার িেন যার অিস্থান তেল 
তসতরয়ায়। শীঘ্রই তিতন তমশর অতধকার কহর িহসন যা তেল ররাহমর রুতের েুতড়, তেক 
রযমনো হহয়তেল রসায়াশ’ িের আহগ রভস্পাতসয়াহনর আমহল। ররাহমর তদহক অিসর 
না হহয় তিতন আহগর জায়গাহিই রিহক যান আর ধহর তনহয় তেহলন রয োহদযর অভাহি 
ররাম তনহজই এহস িার কাহে ধরণা রদহি। 
 
ররাহমই রহয় রগহলন দাতনযু়হির িীহর িাড়া োওয়া রজনাহরল রসতিতময়াস তসহভরাস। 
তিতন ররাহম িার আসন পাকা কহর পূিম তদহক অিসর হহয় এতশয়া মাইনহর তগহয় 
তনগারহক ধহর রফহলন এিং িাহক পরাতজি কহরন। এরপর রসতেতময়াস তসহভরাস 
ররাহমর সম্রাে হহয় িসহলন। 
 
িার রজযষ্ঠপুত্র রকরাহকলা ২১১ তিস্টাহব্দ তসংহাসহনর উত্তরাতধকার লাভ কহরন এিং 
২১২ তিস্টাহব্দ একতে আহদশ প্রোর কহরন যার মাধযহম ররাম সাম্রাহজয িসিাসকারী 
সকলহক ররাহমর নাগতরক তহসাহি স্বীকৃতি রদওয়া হয়। তমশহরর জনগণ ররাহমর 
নাগতরক তহসাহি স্বীকৃতি লাভ কহর দারুণ গিম অনুভি কহর। িাহদরহক ররাহমর 
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তসহনহেও স্থান রদওয়া হয় (হস সময় অিশয তসহনে রকাহনা রাজগনতিক গুরুত্ব িহন 
করি না, প্রকৃিপহি এো তেল এক সামাতজক ক্লাহির মহিা)। 
 
িহি ররাহমর জনয আসন্ন তদনগুতল রিশ কতেন হহয় পড়তেল। মাকমাস অহরতলয়াহসর সময় 
ররাহম এক দারুণ রেহগর আক্রমহণ প্রায় জনশূনয হহয় পহড় এিং রসই সাহি 
অিমগনতিক তদনযদশায় পতিি হয়। রােপতরোলনার জনয প্রহয়াজনীয় অিম সংিহ করা 
রিশ কতেন হহয় পহড়। শুধু নাগতরকরাই কহরর আওিাভুক্ত তেল আর রকরাহকলার 
আহদহশর ফহল িা সকল স্বাধীন জনগহণর উপর প্রহযাজয হয় এিং িাোড়াও িাড়তি 
কর ধাযম করা হহয়তেল। 
 
হাতড্রয়াহনর পহর রকরাহকলাই প্রিম তমশর ভ্রমহণ তগহয়তেহলন, িহি উপলিতে তেল 
সমূ্পণম তভন্ন। এক শিাব্দী পূহিম হাতড্রয়ান তেহলন শুধু একজন রকৌিূহলী পযমেক, তযতন 
মহনর আনহন্দ শাতন্তপূণম এক সাম্রাহজয রু্হর রিতড়হয়হেন। রকরাহকলা তেহলন এক কতেন 
সমহয় যেন উত্তর এিং পূিম রিহক শত্রুরা ররাহমর দুগমপ্রাকাহর আর্াি হানতেল। তিতন 
তমশহর তগহয়তেহলন অসন্তুি তেহত্ত শত্রুর রমাকাহিলা করহি। 
 
কতেন অিম-সংকহের োহপ তপি হহয় রকরাহকলা আহলক্সাতেয়ার তমউতজয়াহম পতেিহদর 
সহায়িা দাহন তিরি িাহকন। সম্ভিি রকরাহকলার দৃতিহি এো রিমন অহযৌতক্তক তেল 
না। এক শিাব্দীর রিতশ সময় ধহর তমউতজয়ামতে তনষ্প্রভ হহয় পড়তেল এিং জ্ঞান 
তিজ্ঞাহন েুি কমই অিদান রােতেল। তমশহরর সিমহশষ গুরুত্বপূণম তিজ্ঞানী তেহলন 
রজযাতিতিমজ্ঞানী েহলমী। িার কাজ তেল মূলি পূিমিিমী রজযাতিতিমজ্ঞানীহদর কাহজর উপর 
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গহিষণা। সম্ভিি রকরাহকলা অনুভি কহরতেহলন রয তমউতজয়ামতে মৃিপ্রায় এিং এোহন 
অিমিযয় করা তনষ্ফল যেন সাম্রাজয তনহজই অিমসংকহে ভুগতেল। এরপর আর এই 
তমউতজয়াম প্রাণ তফহর পায়তন। 
 
রকরাহকলার এই কাযমকলাপ তনুঃসহন্দহহ পতেিহদর মহধয অসহন্তাহষর সঞ্চার কহরতেল 
আর রস সমহয়র ইতিহাসতিদরা িার সম্বহন্ধ তিরূপ মহনাভাি প্রকাশ কহরতেহলন। মহন 
করা হয় তিতন িুচ্ছ কারহণ আহলক্সাতেয়া আক্রমণ কহর হাজার হাজার নাগতরকহক 
রমহর রফহলন। সহন্দহ নাই রয এতে একতে অতিরতিি কাতহনী। 
 
িহি আহলক্সাতেয়া তিজ্ঞাহন িতয়ষু্ণ হহলও তিদযােেমায় পিাৎপদ হয়তন। এক ধরহনর 
পতেি িযতক্তর উদ্ভি র্হেতেল যারা তেহলন তিস্টান ধমমিাতত্ত্বক আর এই পি অনুসরণ 
কহর আহলক্সাতেয়া পৃতিিীহক এতগহয় তনহি রপহরতেল। 
 
পহলর পহর এক শিাব্দী ধহর তিস্টধমম প্রসার লাভ কহর তনম্নহশ্রতণর মানুষ ও মতহলাহদর 
মহধয, তিহশষ কহর দতরর্দ্ অতশতিি মানুহষর মহধয। তশতিি ও সম্পদশালী রশ্রণী এর 
তিহরাধীিা কহরহে। যারা তিক দাশমতনকহদর সুক্ষ্ম িুতিিৃতত্তর অনুসারী তেহলন িাহদর 
কাহে ইহুতদ ধমমিে িিমহরাতেি এিং তিহস্টর তশিাহক সাদামাো এিং তিস্টধহমমর 
প্রোরহক হাসযকর িহল মহন হহয়হে। আহলক্সাতেয়ার ধমমিত্ত্বতিহদর এই মহনাভাহির 
তিরুহি কহোর সংিাম করহি হহয়হে। এই সংিাহম তযতন সতক্রয়ভাহি তনহয়াতজি তেহলন 
তিতন ১৫০ তিস্টাহব্দ এহিহন্স জন্মিহণকারী এক পুহরাতহি রক্লহমি, তযতন আহলক্সাতেয়ায় 
তশিা িহণ কহরতেহলন। তিতন একাধাহর তিক দশমহন ও তিিীয় িহত্ত্ব পারদশমী তেহলন। 
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তিতন তিক দশমহনর তভতত্তহি তিিীয় মিিাদহক সমৃি কহর িাহক একতে সম্মানজনক 
রূপ তদহি রপহরতেহলন। িারহেহয়ও িড় কিা তিতন এর এমন িযােযা তদহি রপহরতেহলন 
যাহি সম্পদশালী িযতক্তরাও মুতক্তর আস্বাদ রপহি পাহর। িাোড়া তিতন নতিকিাহদর 
তিরুহি একতে শক্ত অিস্থান তনহি রপহরতেহলন। 
 
রক্লহমি তেহলন একজন তিক এিং তিতন তমশহর িার তশিা প্রোর করহিন। তমশহর 
অতরহগন নাহম িার একজন তমশরীয় তশষয তেল। তিতন ১৮৫ তিস্টাহব্দ আহলক্সাতেয়ায় 
জন্মিহণ কহরন এিং িংশগিভাহি একজন তিক রপৌত্ততলহকর সন্ত তন তেহলন। 
রক্লহমহির মহিা তিতনও তিস্ট মিিাহদর সাহি তিক দশমহনর তমশ্রণ র্োহি 
রপহরতেহলন। 
 
তিতন রেহোিাদী একজন দাশমতনক রসলসাহসর সাহি তিিহকম জতড়হয় পহড়তেহলন কারণ 
রসলসাস তিস্টান ধহমমর তিরুহি একতে িে রেনা কহরতেহলন। রসলসাহসর তিরুহি 
অতরহগন একতে িে রেনা কহরতেহলন যাহি তিস্টধহমমর পহি এিং রসলসাহসর তিরুহি 
রলো হয়। 
 
িিমমাহন রসলসাহসর িইহয়র অতস্তত্ব েুাঁহজ পাওয়া যায় না, িহি অতরহগহনর িহে এর 
দশ ভাহগর নয় ভাগই উিৃতি তহসাহি পাওয়া যায়। অতরহগনহক ধনযিাদ রয িার 
প্রতিপহির তেন্তাধারাহক তিতন িাাঁতেহয় রােহি রপহরহেন। এভাহিই তিস্টধহমমর রিৌতিক 
অনুষহি তমশরীয়রা অিদান রােহি রপহরহে এিং ধ্রুপদী তিদযােেমায় তিিীয় মিিাহদর 
উত্তরণ র্োহি রপহরহে িহি সময় দ্রুি োরাপ হহি িাহক। ২২২ তিস্টাহব্দ রসতটতময়াস 
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তসহভরাহসর এক প্রহপৌত্র আহলক্সান্ডার তসহভরাস সম্রাে হহলন। তিতন একজন সহৃদয় 
তকন্তু দুিমল প্রকৃতির িযতক্ত তেহলন এিং িার মাহয়র িারা তনয়তন্ত্রি হহিন। ২৩৫ 
তিস্টাহব্দ তিতন তনহি হন। 
 
এরপর সম্রােগহণর এক জংলী উৎসি শুরু হয়। এহকর পর এক রজনাহরলরা 
তসংহাসহনর দাতিদার হহয় েহল আহসন আর িার তিহরাধী রজনাহরল িাহক হিযা কহর। 
এই অন্তিমহন্দ্ব প্রেুর শতক্ত িয় হয়। আর এর ফহল উত্তর রিহক জামমান িিমররা িনযার 
মহিা রধহয় আহস আর এোহন রসোহন েুকহরা েুকহরা রাহজযর সৃতি হয়। 
 
এিার সুহযাগ এল পারতসকহদর। েয় শিাব্দী পূহিম আহলক্সান্ডাহরর তিজহয়র পর এেন 
িার পুনজমন্ম হহলা। িৃিীয় এতিহয়াকাহসর পহর রসলুকীয় সাম্রাহজযর পূহিমর প্রহদশগুতল 
স্বাধীনিা লাভ কহর এিং একতে সাম্রাজয প্রতিষ্ঠা কহর, ররামানরা যাহক িলি পাতিময়া 
(এো পারতসয়া শহব্দরই একতে রূপান্তর)। 
 
তিন শিাব্দীিযাপী ররাম ও পারহসযর মহধয উত্থান পিহনর এক যুি েলহি িাহক যাহি 
উভয় পহি রক্তিয় োড়া আর তিহশষ তকেুই অজমন তেল না। িারপর ২২৮ তিস্টাহব্দ 
যেন আহলক্সান্ডার তসহভরাস তসংহাসহন আসীন িেন পাতিময়ান অঞ্চহল এক নিুন 
রাজিংহশর সূেনা হয়। যা তেল একজন পারতসক দলপতি সাসাহনর িংশধর। কাহজই 
এই রাজ িংশহক িলা হয় সাসানীয়। 
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আহলক্সান্ডার তসহভরাহসর মৃিুযর পর ররাহম যেন তনরাজয েলহে রসই সুহযাহগ 
পারতসকরা অতভযান োতলহয় পতিম তদহক অিসর হয়। ২৬০ তিস্টাহব্দ এহ সায় িারা 
ররামান তসহনযর মুহোমুতে হয়। ররামান তসহনযর রনিৃহত্ব তেহলন সম্রাে ভযাহলতরয়ান। 
 
তেক কী র্হেতেল িা আমরা জাতননা, িহি আপািদৃতিহি মহন হয় অদিভাহি 
পতরোতলি ররামান তসনযরা ফাাঁহদ পহড় যায় এিং পরাজয় স্বীকাহর িাধয হয় এিং 
ভযাহলতরয়ান তনহজও িন্দী হন। রকাহনা ররামান সম্রাে শত্রুহদর হাহি িন্দী হয়, এোই 
িার প্রিম দৃিান্ত আর এই িজ্রতনহর্মাষ কণমতিদারী প্রতিপন্ন হল। পারতসক তসনযরা 
ররাহির মহিা এতশয়া মাইনহরর উপর রভহি পহড়। 
 
এিার র্েল একতে তিস্মক র্েনা। সমুর্দ্ রিহক একশি তত্রশ মাইল দূহর সাম্রাহজযর পূিম 
সীমান্ত তসতরয়ায় পালতমরা নাহম একতে মরুশহর তেল। ররামান সাম্রাজয যেন িমিার 
শীহষম িেন এতে রিশ সমৃি হহয় উহেতেল। 
 
ভযাহলতরয়াহনর পরাজহয়র সময় পালতমরা তেল একজন আরি িংশীয় সদার 
অত হনিাহসর শাসনাধীন। তিতন পারহসযর তিরুহি যুি শুরু কহরন। তিতন অিশয পারসয 
তসহনযর মুহোমুতে হহি োনতন (যারা তেল অহনক পতিহম) িৎপতরিহিম পূিম ও দতিহণ 
রিতসহফাহনর তদহক অিসর হহয়তেহলন যা তেল কম সুরতিি পারতসক রাজধানী। তিরক্ত 
পারতসকরা পিাদপসারহণ িাধয হয় এিং িাহদর ররাম তিজহয়র স্বপ্ন ধূতলসাৎ হয়। 
কৃিজ্ঞ ররামানরা িাহক তিতভন্ন উপাতধহি ভূতষি কহর এিং িাহক একজন স্বাধীন রাজা 
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তহসাহি স্বীকৃতি রদয় িহি রাজকীয়িা রস যুহগ রকাহনা তনরাপদ িযিস্থা তেল না এিং 
২৬৭ তিস্টাহব্দ অত হনিাস তনহি হন। 
 
তক্লওহপিার মহিা একজন শতক্তধর ও উচ্চাকািী স্ত্রীহলাক রজহনাতিয়া িার শূনযস্থাহন 
মািা িুহল দাাঁড়াহলন। িার স্বামীর সমস্ত উপাতধ িার পুহত্রর িহল তিতন দাতি করহলন 
এিং তনহজই ররাহমর সম্রাহের পদ দেল করহি প্রস্তুি হহলন। ২৭০ তিস্টাহব্দ িার 
তসনযিাতহনী এতশয়া মাইনর অতধকার কহর তনল আর রসই শীিকাহলই তিতন তমশহর 
অতভযান পতরোলনা করহলন। 
 
তমশরীয়রা তসনাইহয়র িারপ্রাহন্ত শত্রুগসহনযর উপতস্থতি রদহে, তিন শিাব্দী পূহিম 
অগািাহসর পর রিহক রযমনো আর কেহনা রদহেতন, তিস্ময়তিমূঢ় হহয় পড়ল। িারা 
রকাহনা প্রতিহরাধই গহড় িুলহি পারল না। সাম্রাহজযর পূিমাঞ্চহলর এক িৃিীয়াংশ তনহজর 
তনয়ন্ত্রহণ এহন রজহনাতিয়া ও িার পুত্রহক ররাহমর রযৌি ম্রাে রর্াষণা করহলন। 
 
িহি ররাহম আর একজন সম্রাহের উদ্ভি র্েল তিতন অহরতলয়ান, তযতন অরাজকিার 
কাহল ররাহমর তসংহাসন আাঁকহড় ধহর তেহলন। দ্রুিগতিহি এিং শতক্তমত্তার সাহি তিতন 
এতশয়া মাইনহরর তদহক অিসর হহলন। সহি সহি রজহনাতিয়ার িাতহনী তপেু হহে তমশর 
িযাগ কহর িাহদর তনজ অিস্থাহন েহল রগল। 
 
২৭৩ তিস্টাব্দ নাগাদ অহরতলয়ান পালহমরীয় িাতহনীহক সমূ্পণম তনতিহ্ন এিং পালতমরা 
দেল কহর তনল। রজহনাতিয়া তক্লওহপিার োইহি কম রসৌভাগযিিী তেহলন। িাহক িন্দী 
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কহর তনহয় যাওয়া হয় অহরতলয়াহনর তিজহয়াৎসি অনুষ্ঠাহন। এই রগালহযাহগর সুহযাহগ 
তমশহর ফাইমাস নাহম একজন সম্পদশালী তমশরীয় তনহজহক সম্রাে রর্াষণা কহরন। 
পালতমরা রিহক তমশহর তফহর এহস অহরতলয়ান আহলক্সাতেয়া দেল কহর রনন এিং 
ফাইমাসহক কু্রশতিি কহরন। প্রিহম রজহনাতিয়া ও িারপর অহরতলয়াহনর তিি আক্রমণ 
রিহক ররহাই রপহয় তমশর িার তনজস্ব গতিহি েলহি লাগল। 
 
িহি তকেু একো হাতরহয় তগহয়তেল। সংতিপ্ত সমহয়র জনয ফাইমাস ও অহরতলয়াহনর 
হট্টহগাহল আহলক্সাতেয়ার তমউতজয়াম ধ্বংস হহয় তগহয়তেল। েহলমীয়হদর সিমহশ্রষ্ঠ অজমন 
যা েয় শিাব্দী ধহর তেহকতেল এিং তিনতে রাজিংশ যার প্রহণাদনা তদহয়তেল, িা 
তনহমহষই তনতিহ্ন হহয় রগল। 
 
িহি সি তকেু রশষ হহয় যায়তন। লাইহিতরর অসংেয রপতপরাহসর িাতন্ডল এেনও তেহক 
আহে এিং যাহি সতঞ্চি রহয়হে তিক সংসৃ্কতির হাজার িেহরর জ্ঞান এিং তিদযা। 
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উৎপীড়ন 
 
সাম্রাহজযর প্রিম শিাব্দীগুতলহি তিস্টধহমমর প্রসার পতরপূণমভাহি মসৃণ তেল না, 
তিহরাধমুক্তও তেল না। অহনক প্রতিিন্দ্বী মিিাদ তেল: সম্রাহের দাপ্ততরক মিিাদ, তিক 
রহসযময় ধমমমি, তমশহরর রসরাতপও এিং আইতসস আোর অনুষ্ঠান সিগুতল 
সমান্তরালভাহি েলহি িাহক। 
 
এ সহির োইহি শতক্তশালী তেল তমথ্রীয়িাদ, উৎস পারতসক ধমম, যা তেল মূলি সূযম-
রদিিার পূজা। অগািাস ও োইহিতরয়াহসর সমহয় ররাহম এর একতে প্রতিকহল্পর 
আতিভমাি হহয়তেল। এর এক শিাব্দী পহর রিজান ও হাতড্রয়াহনর শাসনামহল এতে েুি 
প্রতসতি লাভ কহর, প্রকৃিপহি প্রেতলি ধমমমিগুতলর মহধয সিমাহপিা জনতপ্রয়। ২০০ 
তিস্টাহব্দ ররামান সাম্রাজয জতরপ করহি তগহয় রয রকউ এই তসিাহন্ত উপনীি হহি রয, 
যতদ একতে ধমমমি প্রাধানয লাভ করহি োয় িাহহল িা হহি তমথ্রীয়িাদ, তিস্টধমম নয়। 
 
িহি তমথ্রীয়িাহদর একতে ভয়ংকর ত্রম্নতে তেল। এর আনুষ্ঠাতনকিায় শুধু পুরুষরাই 
অংশিহণ করহি পারি, রমহয়হদরহক রসোন রিহক িাদ রদওয়া হহিা আর রসজনয 
িারা প্রায়ই তিস্টান হহয় রযি। িারা তশশুহদরহক প্রতিপালন করি এিং িাহদর 
ধমমিহহণ উৎসাতহি করি। তিক দশমহনরও প্রিল প্রভাি তেল এিং এ িযাপাহর প্রতেনাস 
(জন্মসূহত্র একজন তমশরীয়) নাহম এক দাশমতনক গুরুত্বপূণম ভূতমকা পালন কহরতেহলন। 
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২০৫ তিস্টাহব্দ তিতন জন্মিহণ কহরতেহলন লাইহকাপতলস নাহম এক নগহর, যার অিস্থান 
তেল হিভাগয ইেনািহনর শহর আহেিািন রিহক মাত্র পঞ্চাশ মাইল দতিহণ। তিতন 
আহলক্সাতেয়ায় তশিা লাভ কহরন এিং এহিনীয় দাশমতনক রেহোর অনুকরহণ এক নিুন 
দশমহনর উদ্ভি র্োন, িহি রসতে নূিন ধমমমহির তদহক অিসরমান তেল। প্রকৃিপহি 
তিতন যুতক্তিাতদ তিক তেন্তার সাহি রহসযময় প্রােয তেন্তার একো সমম্বয় র্তেহয়তেহলন 
যাহক িলা হহয়তেল নিয- রেহোিাদ। 
 
সাম্রাহজয প্রেতলি সকল ধমমীয় মিিাদ ও দশমহনর মহধয তিস্টধমমই সিমাহপিা তিতশি স্থান 
অতধকার কহরতেল (যতদ অিশয ইহুতদিাদহক ধিমহিযর মহধয না তনই)। তিস্টীয়িাদ অনয 
রকাহনা মিিাহদর সাহি আহপাস করহি রাজী তেল না এিং তনহজহক একমাত্র সিযধমম 
মহন করি। 
 
অতধকন্তু প্রিম তদহক তিস্টিাদ তেল অিযন্ত শাতন্তিাদী। িারা রপৌত্ততলক সম্রােহদর হহয় 
যুি করহি অস্বীকৃতি জানাি (তিহশষ কহর রযহহিু সম্রাহের তসনযহদর সম্রাে পূজায় 
অংশিহণ করহি হহিা)। অপরপহি িারা এই ধারণা রপাষণ করি রয তিস্টধমমই 
একমাত্র ধমম রযোহন যুহির রকাহনা প্রহয়াজন িাকহি না এিং এক আদশম সমাহজর 
প্রতিষ্ঠা হহি। এহি কহর অনয মিািলম্বীহদর কাহে তিস্টধমম অিযন্ত অ-জনতপ্রয় হহয় 
দাাঁড়ায়। 
 
প্রিম তদহক তিস্টানরা প্রিল উৎপীড়হনর সমু্মেীন হয়, তিহশষ কহর নীহরা ও 
 তমতশয়াহনর রাজত্বকাহল। িহি িা তেল িুলনামূলকভাহি স্বল্পস্থায়ী এিং িড় ধরহনর 
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রকাহনা িতি করহি পাহরতন তকন্তু আহলক্সান্ডার তসহভরাহসর হিযার পর রয অরাজকিা 
শুরু হয় যেন সাম্রাজয তনহজই োলমাোল, িেন তিস্টানরা আিার অিযাোতরি হহি 
িাহক। 
 
২৫০ তিস্টাহব্দর তদহক রাে ত তসয়াস সারা সাম্রাহজয তিস্টানহদর উপর িযাপক 
অিযাোহরর তনহদমশ রদন এিং এহি কহর তিস্টানরা েরম সংকহে তনপতিি হয়। শুধু 
দুইতে তিষয় িাহদরহক িাাঁতেহয়তেল প্রিমি তিস্টানরা তেল প্রিল ধহমমান্মাদ এিং িাহদর 
তিশ্বাসহক এি দৃঢ়ভাহি আাঁকহড় ধরি রয িারা এ জনয মরহিও রাজী তেল। যাহি কহর 
পরকাহল িারা স্বহগম মহাসুে উপহভাগ করহি। এ জনয অসংেয তিস্টাহনর িতলদান তেল 
একতে উহেেহযাগয র্েনা আর অহনহকই, যারা এ তিষয়তে প্রিযি করহি রপহরহে িারা 
এই তিশ্বাহসর গুরুত্ব অনুধািন কহরহে। এই উৎপীড়হনর ফহল যি রলাক মারা রগহে 
িার োইহিও রিতশ কহর তিস্টধহমম দীিা তনহয়হে। 
 
তিিীয়ি, এরূপ উৎপীড়ন দীর্মকাল ধহর েলহি পাহর না এিং পরিিমী ম্রােগণ ধীহর 
ধীহর নমনীয় হহি শুরু কহরন। ২৫৯ তিস্টাহব্দ গযাতলহয়নাস সম্রাে হহলন। তিতন তেহলন 
প্রতেনাহসর তশষয, তযতন িেন ররাহম তশিা তদতচ্ছহলন আর নিয রেহোিাহদর সহনশীলিা 
প্রোর করতেহলন। প্রতেনাস অনুভি কহরতেহলন সিয কেহনা রজার কহর োতপহয় রদয়া 
যায় না এিং তমিযা যুতক্তিাতদিার শতক্তর কাহে তেহক িাকহি পাহর না। িাই তিস্টানহদর 
উপর োপ অহনকো হ্রাস রপল। 
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অিশয এক দশহকর উৎপীড়ন অহনকোই োপ রফহল যায়। আহলক্সাতেয়ায় অহনক 
তিশপ তনহি হন, অতরহগহনর উপর এি অিযাোর করা হয় রয তিতন প্রাহণ মারা না 
রগহলও তদতহকভাহি দারুণ িতিিস্ত হন এিং োয়াহর তগহয় অিহশহষ ২৫৪ তিস্টাহব্দ 
মৃিুযিরণ কহরন। 
 
অতধকন্তু একতে নমনীয় যুহগর পহর আিার একতে উৎপীড়হনর যুগ সৃতি হয়, আর এক 
শিাব্দী ধহর তিস্টানরা কেহনা সমূ্পণম তনরাপদ রিাধ করহি পাহরতন। ইহুতদহদর মহধয 
তেল একতে কৃসাধন রগাষ্ঠী যারা মহন করি জীিহনর কহোরিা ঈশ্বর সাধনার জনয 
অপতরহাযম, এিং পাতিমি প্রহলাভন রিহক দূহর সহর িাকহি হহি। ইহুতদহদর মহধয 
অহনহক রস্বচ্ছা তনিমাসহন তগহয় তনুঃসি জীিনযাপন করি এিং রভাগ তিলাস সমূ্পণমরূহপ 
পতরহার করি। 
 
উৎপীড়হনর যুহগ তিস্টানরা এই দৃিান্ত অনুসরণ কহরতেল। প্রকৃিপহি এতলজা 
ইসরাইহলর রাতন রজহিহলর উৎপীড়ন রিহক রিা রপহি রস্বচ্ছায় তনিমাসহন যান। 
রমকাতিস, রহর  এিং ররামানরা কহোর ইহুতদ সম্প্রদাহয়র জীিন অতিষ্ঠ কহর িুহলতেল। 
 
িাহহল তিস্টানরাই িা রকন তনিমাসহন যাহি না। এই পৃতিিী দুি, এহক পতরহার করাই 
উত্তম। এই পৃতিিীহি িাাঁেহি রগহল রপৌত্ততলকহদর উৎপীড়হনর মহধয িাকহি হহি এিং 
জীিন রিাহিম তিস্টধমম পতরিযাহগর রলাভ আসহি পাহর। িাই জিহল তগহয় আত্মার 
পতিত্রিা রিা করহি হহি। 
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তমশহরর আিহাওয়া এমন রয, তনুঃসি তনিমাসহনর জীিন সমাজ জীিহনর োইহি 
অতধকির আকষমণীয়। তনকেিিমী মরুভূতম তনজমন শান্ত, রসোহন তহহমল শীহির প্রাদুভমাি 
নাই, েড় িৃতির শশনাতন নাই। জীিনযাত্রা সরল তনতিমহরাধ। 
 
প্রিম তনিমাসহন যাওয়া তমশরীয়র নাম এেতন। ২৫০ তিস্টাহব্দ িার জন্ম আর তিশ িের 
িয়হস তিতন কৃেু সাধনার সংকল্প িহণ কহরন। ২৮৫ তিস্টাহব্দর তদহক তিতন এই 
তসিাহন্ত রপৌঁোন রয সমাহজর প্রহলাভন রিহক িাাঁোর এোই একমাত্র পি এিং রসজনয 
তিতন তনজমন মরুভূতমহি তগহয় িসিাস শুরু কহরন। 
 
িার ধাতমমকিা ও পতিত্রিার েযাতি োতরতদহক েতড়হয় পহড় এিং অহনহক িার দৃিান্ত 
অনুসরণ করার তসিন্ত রনয়। প্রতিিের অহনক রলাক মরুভূতমহি তগহয় ঈশ্বহরর সাধনায় 
আত্মতনহিদন কহর আর এভাহিই কহোর অত্মসংযমীহদর িারা তমশহরর মরুভূতম পতরপূণম 
হয়। িহি সিাই এেতনর েযাতি অজমন করহি পাহরতন। প্রিাদ আহে রয তিতন ১৫০ িের 
িয়হস মৃিুযিরণ কহরন। এেতন তিস্টধহমম সন্নযাসিাহদর প্রিিমন কহরন, তিস্টধহমমর 
ইতিহাহস যা একতে গুরুত্বপূণম ভূতমকা পালন কহর। আর এভাহিই তিস্টধহমমর আর 
একতে রূপকহল্পর জন্ম হহয়তেল তমশহরই। 
 
. 
 
এতরয়ানগণ 
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২৮৪ তিস্টাহব্দ  ায়তক্লতসয়ান নাহম একজন রযাগয রসনাপতির তসংহাসহন আহরাহহণর পর 
ররামান সাম্রাহজযর একতে নূিন পযমায় শুরু হল। তিতন সাম্রাহজযর রোলনলহে পালহে 
রফহলন এিং অগািাস ও িার উত্তরাতধকারীহদর তরপািতলকান পিতি সমূ্পণম পতরিযাগ 
কহরন িার িদহল তিতন প্রতিষ্ঠা কহরন তনরঙু্কশ রাজিহন্ত্রর। 
 
িার রেহয়ও িড় কিা, তিতন একজন যুগ্ম-ম্রাহের পদ সৃতি কহরন এিং তিতন ও িার 
সহহযাগী-সম্রােও তসজার নাহম একজন কহর সহকারীর তনহয়াগ দান কহরন। কাহজই 
সম্রাহজযর প্রশাসন ও সামতরক কাহজ োর জন অংশীদাহরর সৃতি হল। পারসয-ভীতি 
তনরসহনর জনয  ায়তক্লতসয়ান তমশর এিং এশীয় প্রহদশগুতলহক তনহজর তনয়ন্ত্রহণ রনন 
এিং দতিণ-পতিম এতশয়া মাইনহরর একতে শহর তনহকাহমত য়ায় িার রাজধানী স্থাপন 
কহরন। 
 
িহি অরাজকিার পতরতস্থতি িেনও তিদযমান তেল। রসনাধযিরা িেনও অনুভি 
করহিন রয িাহদর রসনািাতহনীহক তনহয় সুহযাগ িুহে িারাও তনহজহদরহক সম্রাে রর্াষণা 
করহি পাহরন। এতকতলযু়স নাহম তমশহরর একজন রসনাপতি ২৯৫ তিস্টাহব্দ তনহজহক 
সম্রাে রর্াষণা কহরন। আে মাস ধহর আহলক্সাতেয়া অিহরাধ করা হয় এিং রশষ পযমন্ত 
িা দেল কহর এতকতলযু়সহক হিযা করা হয়। ৩০৩ তিস্টাহব্দ তিস্টানহদর উপর েরম 
এিং সিমহশষ তনযমািন শুরু কহরন  ায়তক্লতসয়ান।  ায়তক্লতসয়াহনর উত্তরাতধকারী 
গযাতলতরয়াহসর শাসনকাহলও প্রাহেয এই তনযমািহনর ধারািাতহকিা েলহি িাহক এিং 
স্বল্পমাত্রায় হহলও িার উত্তরাতধকারী তলতসতনউহসর শাসনকাহলও িা িলিৎ িাহক। 
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সাম্রাহজযর পতিমাহধমর শাসকরা সাধারণি তিস্টধহমমর প্রতি অতধকির সহানুভূতিশীল 
তেহলন। ৩০৬ তিস্টাহব্দ প্রিম কনস্টাতিন সাম্রাহজযর পতিমাঞ্চহল িমিাসীন হন। ধীহর 
ধীহর িার িমিা িৃতি রপহি িাহক এিং ৩১২ তিস্টাব্দ নাগাদ তিতন পুহরা পতিম 
সাম্রাহজযর তনয়ন্ত্রণ লাভ কহরন। কনস্টাতিন তেহলন একজন ধূিম রাজনীতিতিদ আর 
তিতন ভািহলন যতদ তিস্টানহদর সমিমন লাভ করা যায় (িেন পযমন্ত িারা তেল 
সংেযালতর্ষ্ঠ িহি সতক্রয় ও উচ্চকণ্ঠ), িাহহল সহিমাচ্চ িমিা দেল করা িার পহি 
সম্ভি হহি। কাহজই তিতন তলতসতনযু়সহক িাধয করহলন, িেন পযমন্ত তযতন সাম্রাহজযর 
পূিমাহধর ম্রাে, তিতন রযন “সহনশীলিার একতে আহদশ” জাতর কহরন যাহি সকল ধহমমর 
সমান অতধকার রর্াষণা করা হয়। 
 
তলতসতনযু়স এই আহদশতেহক িরং দুিমল ভািহলন এিং ৩২৪ তিস্টাব্দ নাগাদ প্রিম 
কনস্টাতিহনর কাহে সমূ্পণম পরাতজি হহলন। এেনও তিস্টান ধহমমর পতরপূণম তিজহয়র 
অধমশিাব্দী িাকী রহয়হে িহি তনযমািনকাহলর পতরসমাতপ্ত র্হেহে (এর রিহরা িের পহর 
িার মৃিুযশযযায় প্রিম কনস্টাতিন তিস্টধহমম দীিা রনন এিং তিতনই তেহলন প্রিম 
তিস্টান সম্রাে)। 
 
রপৌত্ততলকহদর িারা উৎপীড়হনর যুহগর রশষ হহলও অভযন্তরীণ রকান্দল রহয়ই রগল। 
তিস্টানহদর মহধয সিসময় মিহভদ তিদযমান তেল। এমনতক তিস্টধমম প্রসাহরর শুরুহি 
পহলর উপােযাহনও এই মিহভহদর কিা তলতপিি আহে। তিস্টানরা যেন অতিরাম 
তনযমািহনর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত িেন শুধু কু্রি িাকতিিো োড়া রিতশ তকেু তেল না। িহি 
ররামান সম্রাহের তিস্টধমম িহণ করার পর িারা তিতভন্ন পহি তিভক্ত হহয় পহড় আর 
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যারা ম্রাহের পহি িাকি িারাই হহিা অতধক শতক্তশালী। িাই তিস্টানরা তিধমমীহদর 
িারা উৎপীতড়ি না হহলও তনহজরাই এক পি অনয পহির উপর তনযমািন োলাি। 
 
তিস্টীয় তেন্তাধারার প্রধানিম রকে তহসাহি আহলক্সাতেয়া এই তিিাহদ গুরুত্বপূণম ভূতমকা 
ররহেতেল। এো সিয রয প্রিম কনস্টাতিহনর সময় তযশুর েতরত্র তনহয় একো তিক্ত 
তিিহকমর সৃতি হহয়তেল। 
 
প্রশ্ন উহেতেল তিতন রকাহনা তদিী শতক্তর অতধকারী তক না। িাহদর দৃতিভতিহি, যাহদর 
িলা যায় ঐকযিাদী, তযশু রমাহেই রকাহনা তদিী শতক্তর অতধকারী তেহলন না। িাহদর মহি 
ঈশ্বর মাত্র একজন এিং তিতন ওল্ড রেিাহমহির ঈশ্বর। তযশু হহলন একজন সৃি মানি, 
তিতন রযই রহান না রকন ঈশ্বর নহহন। তযশু রশ্রষ্ঠ মানি হহি পাহরন, পতিত্রিম পয়গম্বর 
হহি পাহরন, স্বগমীয় আহলাহক উদ্দীপ্ত তশিক হহি পাহরন িহি রকাহনাক্রহমই ঈশ্বর নন। 
 
অনযপহির মহি ঈশ্বহরর তিনতে রূপ যা সি তদক তদহয় সমকি এিং িারা অনন্তকাল 
তিদযমান তেল। এর একজন হহলন তপিা, তযতন প্রকৃি সৃতিকিমা আর একজন পুত্র, তযতন 
তযশুরূহপ শরীর ধারণ কহরহেন; আর একজন পতিত্র আত্মা, তযতন সাধারণ মানুহষর মহধয 
েতড়হয় আহেন, যার সাহাযয িযতিি রকাহনা মানুষই কমমিম িাকহি পাহর না। ঈশ্বহরর 
এই তিন রূপহক একহত্র িলা হহয়হে “তিতনতে” (একতে লযাতেন শব্দ যার অিম তত্রমূতিম)। 
 
এই তিতনতেিাহদর প্রধান প্রোরক হহলন এতরয়াস নাহম এক আহলক্সােীয় পুহরাতহি। 
িার মিিাহদর প্রোর এিই দৃঢ় তেল রয িার নাহম এই মিিাদহক িলা হহয়হে 
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এতরয়াতনজম, আর যারা এই মহির সমিমক িাহদর িলা হয় এতরয়ান। আহলক্সাতেয়ান 
োড়াও প্রিম কনস্টাতিহনর সমহয় এই মিিাহদর সিহেহয় রিতশ সমিমক তেল এতশয়া 
মাইনহর। তমশর িেনও নতস্টকিাহদর োয়ায় রু্রপাক োতচ্ছল, যাহি িলা হহয়হে তযশু 
একজন পতিত্র আত্মা তিতন রমাহেই রদহধারী নন, তিতন একাধাহর স্বগমীয় এিং মানিীয়। 
 
অতধকাংশ আহলক্সােীয়রাই তত্রত্বিাহদ তিশ্বাসী তেল এিং আহলক্সাতেয়ার তিশপ 
আহলক্সান্ডারহক সিসময় উসহক রদওয়া হহিা এর তিরুিিাদীহদর প্রতি কহোর হহি। 
৩২৩ তিস্টাব্দ নাগাদ আহলক্সান্ডার তিশপহদর একতে সহম্মলন (তসহনা ) আহিান 
কহরন। যারা সরকাতরভাহি এতরয়ানহদর মিিাদহক তনন্দা কহরতেল, িহি এতরয়াস এই 
তসিান্ত রমহন তনহি পাহরনতন। 
 
তেক এই সমহয় কনস্টাতিন সাম্রাহজয সািমহভৌম িমিা অজমন কহরতেহলন এিং িার 
কাহে িযাপারতে তনেতত্তর জনয একতে আহিদন জানাহনা হয় (তিশপরা হয়হিা িার 
তসিান্ত িহণহযাগয নাও ভািহি পাহরন িহি িা অমানয করার সাহসও কারও তেল না)। 
এই িযাপাহর কনস্টাতিন িার মিামি প্রদাহন তিহশষ আিহী তেহলন। তিতন এই ধমমীয় 
তিহরাহধর ভাহলামন্দ তনহয় রমাহেই ভাতিি তেহলন না। িহি তিতন এর রাজগনতিক তিপদ 
সম্বহন্ধ সমূ্পণম সহেিন তেহলন। তিতন তিস্টান সমিমহনর উপর তনভমরশীল তেহলন এিং 
রসই জনযই তিস্টানহদর েযাপাহি োনতন। িহি তিস্টানরা তনহজরাই যতদ তিিাহদ জতড়হয় 
পহড়, িাহহল িাহদর সমিমন রিমন কাহজ আসহি না। হয়হিা িার প্রতিপি তিহরাধী 
উপদলহক সমিমন কহর তসংহাসহনর তদহক হাি িাড়াহিও পাহর। 
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িাই ৩২৫ তিস্টাহব্দ প্রিম কনস্টাতিন রাজধানী তনহকাহমত য়ার পাঁয়তত্রশ মাইল দতিহণ 
তনতশয়া নগহর তিশপহদর এক তিশাল সহম্মলন আহিান কহরন এিং তিষয়তে েূড়ান্ত 
তনেতত্ত করার আহদশ রদন। এোই তেল তিস্টধমম সংক্রান্ত প্রিম কাউতন্সল, রযোহন 
সমি সাম্রাজয রিহক তিশপরা রযাগদান কহরতেহলন। 
 
তিষয়তের তনেতত্ত হয়, যতদও কাগজ কলহম। কাউতন্সল রিহক একতে ফমুমলার পহি 
মিদান হয় (তনতসন মিিাদ) যা সমি তিস্টান সম্প্রদায়হক মানয করহি হহি। এই 
সহম্মলহন তিতনতেিাদহক িহণ করা হয়। এতরয়াস এিং রগাড়া এতরয়ানহদর অহনকহক 
তনিমাসহন পাোহনা হয়। 
 
িাতত্ত্বকভাহি হহলও তিতনতেিাদহক সমি তিস্টান জগহি িহণ করা হয়, সিমজনীন োেম 
অিিা তিক ভাসমহন সিমজনীন কযািতলক োেম। কাহজই তিতনতেিাহদর সমিমকহদর িলা হয় 
কযািতলক আর এতরয়ানহদরহক আেযাতয়ি করা হয় ধমমহর্দ্াহীরূহপ। 
 
৩২৫ তিস্টাহব্দ মহন হয় আহলক্সাতেয়া গুরুহত্বর একতে শীষমতিনু্দহি রপৌঁহেতেল। 
ররাহমরই িরং একতে পিাৎ আসন লাভ হহয়তেল।  ায়তক্লতসয়াহনর তসংহাসন 
আহরাহহণর পূহিম অধমশিাব্দীিযাপী রয তনরাজয িিমমান তেল িাহি ররাহমর সম্পদ এিং 
সম্মান উভয়ই িতিিস্ত হয়। ২৭১ তিস্টাহব্দ অহরতলয়ান ররাহম প্রােীর তনমমাণ 
কহরতেহলন। যাহি প্রমাণ হয় ররাম নগরী শত্রুর আশঙ্কামুক্ত তেল না। 
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িারপর যেন  ায়তক্লতসয়ান তনহকাহমত য়ায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা কহরন িেন ররাহমর আরও 
অিনতি র্হে কারণ এো আর সম্রাহের আিাসস্থল রইল না। তনহকাহমত য়াও আকার 
আয়িহন রিমন গুরুত্ব অজমন করহি পাহরতন। নিুন সম্রাহের উপতস্থতি সহত্ত্বও এো শুধু 
একতে প্রাহদতশক শহরই রহয় যায়। 
 
. 
 
কনস্টাতিহনাপল 
 
প্রিম কনস্টাতিহনর একতে পদহিপ আহলক্সাতেয়ার অিস্থান েলায়মান হহয় পহড়। 
তিতন একতে নিুন রাজধানী স্থাপহনর তসিান্ত রনন। এর জনয তিতন রয জায়গাতে তনিমােন 
কহরন রসতে এতশয়া মাইনহরর ইউহরাপীয় প্রাহন্ত রযোহন হাজার িের ধহর একতে তিক 
নগরী িাইহজতিয়াম অিতস্থি তেল। 
 
এই রাজধানী তনমমাহণ কনস্টাতিন োরতে িের িযয় কহরন এতেহক তিশাল তিলাসিহুল 
করার জনয; আর এ জনয তিতন সাম্রাহজযর অনযানয নগরগুতলর তিেযাি তশল্পকমমগুতল িার 
নিুন রাজধানীহি সতরহয় আহনন, যার প্রধান উহদ্দশয তেল আমলা এিং অতভজাি 
সম্প্রদায়হক িার নিুন রাজধানীহি আকৃি করা। ৩৩০ তিস্টাহব্দ এই নিুন নগরহক 
কনস্টাতিহনর নাহম উৎসগম করা হয় এিং িার নামকরণ করা হয় কনস্টাতিহনাপল 
(কনস্টাতিহনর নগরী)। আহলক্সাতেয়া আিারও হোৎ কহরই তিিীয় অিস্থাহন েহল রগল, 
কারণ নিুন নগরীতে দ্রুিগতিহি সম্পদ, রজৌলুস এিং জনসংেযায় সিাইহক অতিক্রম 
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কহর রগল এিং পরিিমী হাজার িের ধহর তিস্টান জগহি সিমহশ্রষ্ঠ নগরীর মযমাদা তনহয় 
তেহক রইল। 
 
আহলক্সাতেয়ার অিস্থান আহগর রয রকাহনা সমহয়র োইহি অতধক সংকহের সমু্মেীন 
হল। ররাহমর কাহে তিিীয় অিস্থাহন যাওয়া রয নগরী তিজ্ঞান ও তশল্পকলার পতরিহিম শুধু 
রপশীশতক্তহি এতগহয় তেল িা আহলক্সাতেয়ার জনয অিমাননাকর। 
 
এরপর রয সি ধমমীয় তিহরাধ তেল িা আরও তিক্ত হহয় রদো তদল এিং রস তিহরাধ 
রকতেভূি হল কনস্টাতিহনাপল ও আহলক্সাতেয়া এই দুই নগরীর মহধয। 
 
তনতকয়ায় এতরয়ানরা পরাতজি হয়, িহি িারা তনতিহ্ন হহয় যায়তন। এতশয়া মাইনহরর 
তকেুসংেযক তিশপ এরীয় মিিাদ প্রোর করহি িাহকন। এর মহধয উহেেহযাগয তেহলন 
ইউহসতিয়াস, তযতন তেহলন তনহকাহমত য়ার তিশপ। 
 
কনস্টাতিহনাপহল দ্রুি িার প্রভাি িৃতি রপহি িাহক। শীঘ্রই কনস্টাতিন আফহসাস 
করহি িাহকন এজনয রয তনতকয়াহি তিশপহদরহক এিো প্রশ্রয় রদওয়া হহয়তেল। তিতন 
িুেহি পাহরন তিশপহদর কাযমকলাপ তিস্ট জগহির মিতিহরাধ দূর করহি সিম নয়। 
প্রকৃিপহি এতশয়া মাইনর ও িতন্নকেিিমী প্রহদশসমূহহর তিস্টানরা এতরয়ানিাদহকই 
সমিমন কহরন আর কনস্টাতিন এই সংেযাগতরষ্ঠ মিািলম্বীহদর তিরুহি দাাঁড়াহি োনতন। 
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অিএি ৩৩৫ তিস্টাহব্দ তিতন োয়াহর তিশপহদর একতে সহম্মলন আহ্বান কহরন এিং 
তনতকয়ায় গৃহীি তসিান্ত পতরিিমন করহি িহলন। এতরয়াস িার পহদ পূনিমহাল হন (িহি 
এই তসিান্ত কাযমকতর হওয়ার পূহিমই তিতন মৃিুযিরণ কহরন এিং হোৎ কহরই 
এতরয়ানিাহদর িমিা িৃতি র্হে)। িহি এহি কহর কযািতলক মিিাহদর মৃিুয র্হেতন যা 
আহলক্সাতেয়ায় তেহক িাহক। 
 
এক দশক পূহিম এহিনীসাস নাহম একজন যুিক পুহরাতহি আহলক্সাতেয়ার তিশপ 
আহলক্সান্ডাহরর রসহক্রোরী তহসাহি তনতকয়ার কাউতন্সহল রযাগ রদন। ৩২৮ তিস্টাহব্দ তিতন 
আহলক্সান্ডাহরর উত্তরাতধকারী তহসাহি তিশহপর পদ লাভ কহরন। তিতন কযািতলক 
তত্রত্বিাহদর একজন উচ্চকণ্ঠ সমিমকরূহপ আত্মপ্রকাশ কহরন। োয়াহরর তসহনাহ র 
তসিান্ত অনুসাহর এহিতনসাসহক তনিমাসন রদওয়া হয় িহি িার কণ্ঠহরাধ করা যায়তন। 
 
৩৩৭ তিস্টাহব্দ প্রিম কনস্টাতিহনর মৃিুযর পর িার তিন পুত্র সাম্রাহজযর তিনতে 
অঞ্চহলর শাসনভার িহণ কহরন। মধযমপুত্র তিিীয় কনস্টাতিউস পূিম সাম্রাহজযর 
অতধকারী হন। তিতন তেহলন এতরয়ানিাহদর একজন প্রিল সমিমক এিং ৩৩৯ তিস্টাহব্দ 
তিতন ইউহসতিয়াসহক কনস্টাতিহনাপহলর প্রধান তিশপ তনহয়াগ কহরন। স্বাভাতিকভাহিই 
ইউহসতিয়াস এিং িার উত্তরাতধকারীরা অনুভি কহরন রয তিস্টধহমমর রাজকীয় নগহরর 
তিশপ হওয়ার কারহণ িারাই হহিন োহেমর প্রধান (এই একই কারহণ ররাহমর তিশপরাও 
এই ধারণা রপাষণ করি যার কারহণ তিস্টধমম দুতে ভাহগ তিভক্ত হহয় পহড় যা িিমমান 
সময় পযমন্ত তেহক আহে)। 
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ইউহসতিয়াস এিং এহিতনসাস মিিাদগি কারহণই রয শুধু তিভক্ত হহয়তেল িাই নয়, 
প্রকৃি িমিা দেলই িাহদর মূল উহদ্দশয তেল। তিিীয় কনস্টাতিয়াহসর শাসনকাহল 
এহিতনসাস অতধকাংশ সময়ই তনিমাসহন তেহলন। ৩৩৫ তিস্টাহব্দর তদহক কনস্টাতিয়াহসর 
ভ্রািারা যেন মৃি এিং অনযানয িমিার দাতিদাররাও পরাতজি ও তনহি িেন তিিীয় 
কনস্টাতিয়াস সমি সাম্রাহজযর অতধকারী হহয় িহসন। এহি কহর মহন হয় 
এতরয়ানিাহদরই পতরপূণম জয়লাভ র্েহি। 
 
িহি কনস্টাতিয়াস তেরজীিী তেহলন না। ৩৬১ তিস্টাহব্দ িার মৃিুযর পর িার ভ্রািুসু্পত্র 
জুতলয়ান উত্তরাতধকার লাভ কহরন (তিস্টধহমম তশিা লাভ কহরও তিতন তনহজহক একজন 
রপৌত্ততলক িহল রর্াষণা কহরন)। অতিলহম্ব তিতন সমি সাম্রাহজয ধমমীয় স্বাধীনিার রর্াষণা 
রদন। তিতন িুেহি পাহরন তিতভন্ন তিিীয় সম্প্রদায়হক স্বাধীনিা তদহল িারা পরস্পরহক 
কামড়াকামতড় কহর তনহজরাই ধ্বংস হহয় যাহি। 
 
জুতলয়ান রযমনো প্রিযাশা কহরতেহলন রিমনো র্হেতন। তিতন দুই িেহররও কম সময় 
িমিায় তেহক তেহলন এিং ৩৬৩ তিস্টাহব্দ পারহসযর তিরুহি যুি করহি তগহয় তনহি 
হন। তিস্টানরাও এ সময় িুেহি পাহর রয তনহজহদর মহধয তিহরাহধ তলপ্ত িাকহল 
রপৌত্ততলকহদর উত্থান র্েহি, িাই িারা সাধারণ শত্রুর তিরুহি ঐকযিি িাকার 
প্রহয়াজনীয়িা অনুভি কহরতেল। জুতলয়াহনর স্বল্পকালীন শাসনকাহল এতরয়ানহদর িমিা 
হ্রাহস সাহাযয কহরতেল। জুতলয়াহনর আহদহশ কযািতলক তিশপরা তনিমাসন রিহক তফহর 
এহস স্বপহদ িহাল হহি রপহরতেল। এমনতক এহিতনসাসও আহলক্সাতেয়ায় তফহর 
এহসতেহলন (যতদও দীর্মকাহলর জনয নয়)। কযািতলকরা স্বপহদ প্রতিতষ্ঠি হওয়ার পর 
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িাহদরহক আর নিুন কহর েলাহনা সম্ভি তেল না, কারণ পরিিমী সম্রােরা তিিীয় 
কনস্টাতিয়াহসর মহিা এতরয়ানিাহদর রিমন রগাড়া সমিমক তেহলন না। 
 
৩৭৩ তিস্টাব্দ নাগাদ এহিতনতসয়াহসর মৃিুযর পর পতরষ্কারভাহিই রিাো যায় কযািতলক 
মিিাদ তিজহয়র তদহক অিসর হহচ্ছ। রস তিজয় অজমন হহয়তেল ৩৭৯ তিস্টাহব্দ, যেন 
প্রিম তিওহ াতসয়াস রাে হহলন। তিতন তেহলন একজন রগাড়া কযািতলক, যিো রগাড়া 
এতরয়ান তেহলন তিিীয় কনস্টাতিয়াস। ৩৮১ তিস্টাহব্দ তিতন কনস্টাতিহনাপহল একতে 
তিিীয় ধমম সহম্মলহনর আহয়াজন কহরন। 
 
এতরয়ানিাদহক আিার তনতষি রর্াষণা করা হয়, আর এিার রােশতক্ত পূণমশতক্তহি 
কযািতলকহদর সমিমহন এতগহয় আহস। এরীয় এিং অনযসি তিধমমী সম্প্রদাহয়র সমাহিশ 
তনতষি করা হয় এিং িাহদর গীজমা অতধকার কহর রনওয়া হয়। কযািতলক মিিাহদর 
িাইহর অনযানয তিিীয় সম্প্রদাহয়র ধমমেেমার রকাহনা অতধকার রইল না। 
 
এিার কনস্টাতিহনাপহলর উপর তিজয় হহলা অন্তিপহি সাম্রাহজযর সীমার মহধয (তকেু 
জামমান জাতিহগাষ্ঠীর মহধয এতরয়ানিাদ তেহক তেল প্রায় তিন শিাব্দী ধহর যারা শীঘ্রই 
ররাহির মহিা ররামান সাম্রাহজয েহল আসহি িাহক)। 
 
প্রিম তিওহ াতসয়াস রযমন রপৌত্ততলকহদর তিরুহি রিমতন তিস্টান ধমমহর্দ্াহীহদর 
তিরুহিও েড়গহস্ত তেহলন। ৩৮২ তিস্টাহব্দ পতিমাহধমর সহ-সম্রাে রিতশয়ান তসহনে 
রিহক রপৌত্ততলক রিদী অপসারণ কহরন এিং রপৌত্ততলক পুহরাতহিহদর পতিহফক্স 
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রমতক্সমাস পদিী পতরিযাগ করান। ৩৯৪ তিস্টাহব্দ তিওহ াতসয়াস অতলতম্পক ক্রীড়ার 
সমাতপ্ত রর্াষণা কহরন যা প্রায় িার শিাব্দী ধহর রপৌত্ততলক তিকহদর একতে প্রধান ধমমীয় 
উৎসি তেল। িারপর ৩৯৬ তিস্টাহব্দ িিমর আক্রমণকারীহদর (যারা তেল এতরয়ান 
তিস্টান), িারা এহিহন্সর কাহে রসতরস-এর মতন্দর ধ্বংস কহর। এহি কহর তিকহদর 
শ্রহিয় ধমম-তিশ্বাস এলুতসয়ান রহহসযর তের-অিসান র্হে। 
 
িিু রয ভাহিই রহাক না রকন রপৌত্ততলকিার তকেু অিহশষ রহয় যায়। িীহসর দাশমতনকরা 
তিধািস্ত একাহ তমক (এহিহন্সর স্বণমযুহগ রেহোর িারা রয একাহ মী প্রতিষ্ঠা) ররািাহদর 
তনকে রপৌত্ততলক মিিাদ প্রোর করহি িাহক। িহুযুহগর তমশরীয় ধমমও ররহাই পায়তন। 
একেু একেু কহর তমশহরর জনগণ অতসতরস রিহক যীশু, আইতসস রিহক রমরী 
িহুসংেযক রদিিা রিহক অসংেয সাধুহি পতরিিমন কহর। অহনক প্রােীন মতন্দর 
অিহহলায় পহড় িাহক অিিা গীজমায় পতরিিমন করা হয়। ধ্বংহসর রশষ সুর স্পিভাহি 
রশানা যায় ৩৯১ তিস্টাহব্দ যেন আহলক্সাতেয়ায় েয় শিাব্দী তেহক িাকার পর ম্রাহের 
আহদহশ রসরাতপয়ন ধ্বংস করা হয়। 
 
আহলক্সাতেয়ার ভাহগয এর রেহয়ও িড় দুহভমাগ তেল। আহলক্সাতেয়ার সিহেহয় িড় 
রপৌত্ততলক দাশমতনক তশিক তেহলন হাইহপতসয়া। তসতরল িাহক তিপিনক ভািি। ৪১২ 
তিস্টাহব্দ তিতন আহলক্সাতেয়ার তিশপ তনযুক্ত হন অংশি িার আকষমণীয় দাশমতনক এিং 
অংশি একজন ধমমতনরহপি তমশরীয় কমমকিমার সাহি িার সম্পহকমর কারহণ। 
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ধারণা করা হয় তসতরহলর উস্কাতনহিই ৪১৫ তিস্টাহব্দ একদল উহত্ততজি সাধু 
হাইহপতশয়াহক হিযা কহর এিং িারা আহলক্সাতেয়ার লাইহিতরর অহনক তকেুই ধ্বংস 
কহর রদয়। রযভাহি এক রশ্রণীর তিস্টান পাতিমি জ্ঞান-তিজ্ঞান প্রসারহক ধ্বংস করহি 
রেহয়তেল িাহি মানি সমাহজ এক অন্ধকার যুহগর সূেনা হয়। িিু তসতরহলর সমহয় 
প্রােীন ধহমমর তকেু তকেু অিহশষ তেহক তেল। 
 
অহনক দতিহণ প্রিম প্রপাহির কাহে ফাইতল িীহপ তিিীয় রনকোহনার তনতমমি 
আইতসহসর একতে মতন্দর সাি শিাব্দী ধহর তেহক তেল। তিিীয় েহলমী তফলাহ লফাস 
এিং তক্লওহপিা এো পূনতনমমমাণ কহরতেহলন। পৃতিিী যেন তিস্টধহমমর তদহক এতগহয় 
যাহচ্ছ িেনও রসোহন স্বহগমর রাতনর মৃদু হাতস রদো যাতচ্ছল এিং রগাপহন প্রােীন আোর 
অনুষ্ঠান অনুতষ্ঠি হহিা। 
 
. 
 
মহনাফাইসাইেগণ 
 
আহলক্সাতেয়া দীর্মস্থায়ীভাহি কনস্টাতিহনাপহলর প্রতিিন্দ্বী রহয় যায় এিং িাহদর মহধয 
ধমমীয় তিহরাধ েলহি িাহক। উদাহরণস্বরূপ ৩৯৮ তিস্টাহব্দ জন তক্রহস্টম 
কনস্টাতিহনাপহলর তিশপ তনযুক্ত হন। সুন্দর িকৃ্তিা রদওয়ার জনয িার একতে উপাতধ 
তেল রসানাতল মুে। 
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িার িকৃ্তিার মূল তিষয় তেল তিলাতসিা ও অমরহত্বর তিরুহি। এ িযাপাহর তিতন এমনতক 
শ্রাজ্ঞীহকও োড় রদনতন। তিরক্ত হহয় রাজ্ঞী তক্রহসাস্টমহক তনিমাসহন পাোহনার পতরকল্পনা 
কহরন। এ িযাপাহর তিতন তিওফাইলাসহক সহহযাগী তহসাহি রপহয় যান তযতন তেহলন 
তসতরহলর পূিমসূতর আহলক্সাতেয়ার তিশপ। তকেু তকেু অসুতিধা সহত্ত্বও িারা িাহদর 
উহদ্দশয সাধন করহি রপহরতেহলন, আর তনিমাসহন তক্রহস্টহমর মৃিুয হয়। আহলক্সাতেয়া 
আরও একিার তিজয় লাভ করল। এো অিশয িযতক্তহত্বর তিহরাধ তেল। িাতত্ত্বকিার 
তিহরাধ তেল দুতে নগহরর মহধয। 
 
৪২৮ তিস্টাহব্দ তসতরয়া রিহক আগি একজন পুহরাতহি তিিীয় তিওহ াতসয়াস কিৃমক 
ররাহমর তিশপ তনযুক্ত হন। এই সম্রাহের অধীহন এতরয়ান ও অনযানয তিধমমীহদর 
অহনকহক মৃিুযদে রদওয়া হহয়তেল। রনহস্টাতরয়াস যীশুহক রকে কহর আর একতে 
তিহিাধ উসহক রদন। এতে একতে সিমজনিাহয তিশ্বাস রয তযশুর একতে স্বগমীয় রূপ তেল। 
এিার এতরয়ানিাহদর সমূ্পণম পরাজয় র্োয় িার একতে মানতিক রূপ প্রকাশ পায় আর 
প্রশ্ন রদো রদয় এই দুতে রূহপর তকভাহি সমন্বয় করা যায়। 
 
রনহস্টাতরয়াস এই মিিাদ রপাষণ করহিন রয এই দুতে রূপ সমূ্পণম পৃিক এিং রমরী 
শুধু মানতিক রূহপরই মািা তেহলন, স্বগমীয় রূহপর নয়। িাহক তিহস্টর মািা িলা রযহি 
পাহর, ঈশ্বহরর মািা নয়। এই মিিাদহক িলা হহয়হে রনহস্টারীয়িাদ। 
 
এহক িলা যায় এতরয়ানিাদহর তদহক তপেন তফহর েলা এিং আহলক্সাতেয়ায় এই 
মিিাহদর তিরুহি সংিাম শুরু হহয়তেল। আহলক্সাতেয়ার তসতরল তেহলন একজন অক্লান্ত 
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শত্রু। তিিীয় তিয়হ াতসয়াস ৪৩১ তিস্টাহব্দ এতশয়া মাইনর উপকূহলর একতে শহর 
ইহফসাহস একতে ধমম সহম্মলন আহ্বান কহরন। এই কাউতন্সহল তিতভন্ন মিিাদী 
তিশপহদর সমাহিশ র্হে। তসিান্ত িহহণ তসতরল িার প্রাধানয তিস্তার কহরন এিং 
রনহস্টারীয়িাদ রিআইনী রর্াষণা করা হয়। রনহস্টাতরয়াসহক িার তনজ পদ রিহকও 
অপসারণ করা হয় এিং তমশহর তনিমাসহন পাোহনা হয়। পর পর তিনতে ধমম সহম্মলহন 
আহলক্সাতেয়ার তিজয় লাভ হয়। 
 
িিু এতশয়া মাইনর ও তসতরয়ায় রনহস্টারীয়িাদ তেহক িাহক আর এর তিরুহি যেন 
রােীয় পীড়ন অসহনীয় হহয় উহে িেন এই মিিাহদ তিশ্বাসী িযতক্তরা রদশিযাগ কহর 
পারহসয েহল যায়। র্েনাক্রহম িারা সুদূরপ্রাহেয েীন পযমন্ত তিক সংসৃ্কতির প্রসার র্োয়। 
 
িহি ইউহেতকস নাহম কনস্টাতিহনাপহলর একজন পুহরাতহি তিপরীি দৃতিভতি রপাষণ 
কহরন। িার মহি তযশু একতেমাত্র স্বরূপ আর িা হহলা স্বগমীয়। তিতন শুধু মানতিক রূপ 
ধারণ কহরতেহলন। এোই মহনাফাইসাইে (অতভন্ন প্রকৃতির তিক প্রতিশব্দ) মিিাহদর 
তভতত্ত, তমশহর রয দৃতিভতিহক সহানুভূতির দৃতিহি রদো হহয়তেল আর কনস্টাতিহনাপহল 
এহক সমূ্পণমভাহি পতরিযাগ করা হয়। 
 
আহলক্সাতেয়ার তসতরল ৪৪৪ তিস্টাহব্দ মৃিুযিরণ কহরন আর িার উত্তরাতধকারী 
কহোরভাহি মহনাফাইসাইে মিিাহদ তিশ্বাসী তেহলন। এই তিিাদ তিপিনক রূপ রনয় 
এক শিাব্দী পূহিম এতরয়ান প্রহশ্ন রযমনো র্হেতেল, এিং তিিীয় তিওহ াতসয়াস িুেহি 
পারতেহলন না তকভাহি এো সামাল রদওয়া যাহি। 
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দুই রূহপর িত্ত্ব কনস্টাতিহনাপল আর ররাহমও গৃহীি হহয়তেল এিং এো রগাড়া 
কযািতলক রূপ লাভ কহর এিং অেেরূপী মহনাফাইসাইেিাদহক ধমমহর্দ্াহ তহহসহি গণয 
করা হয়। ইউহেতকসহক তনিমাসহন পাোহনা হয়। 
 
এই পরাজয়হক আহলক্সাতেয়া সহজভাহি িহণ করহি পাহরতন। একগুহয়তমভাহি 
মহনাফাইসাইেিাদহক আাঁকহড় ধহর িাহক, তিহশষ কহর রযহহিু কনস্টাতিহনাপল এর 
তিপরীি মিিাদ রপাষণ করি। 
 
প্রিম তিওহ াতসয়াহসর মৃিুযর পর সামতরক তিপযমহয়র ফহল সাম্রাহজয ধমমীয় অগনকয 
(এহকর পর এক ধমমীয় সহম্মলন অনুতষ্ঠি হওয়ার পহরও) আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ 
কহর। িার মৃিুযর পর িার দুই পুহত্রর একজন পূিমাহধম এিং অপরজন পতিমাহধম 
শাসনভার লাভ কহরন এিং এরপর সাম্রাজয আর কেহনাই পুনহরকতত্রি হহি পাহরতন। 
িাস্তিহিহত্র দুইতে অধমাংশ হহয় রহয় যায়। একাংশ উহেতেি হয় পূিম ররামান সাম্রাজয 
এিং অপরাধ পতিম ররামান সাম্রাজযরূহপ। তিিীয় তিওহ াতসয়াস এিং মাতসময়ান যারা 
যিাক্রহম িৃিীয় ও েিুিম ধমমীয় সহম্মলহন সভাপতিত্ব কহরতেহলন িারাই পূিম ররামান 
সাম্রাহজয ম্রাে হন। অিশয তমশরও পূিম সাম্রাহজযর অন্তগমি তেল। 
 
পতিম সাম্রাজযহকই এই তিপযমহয়র অতধকির দুহভমাগ রপাহাহি হহয়তেল। প্রিম 
তিওহ াতসয়াহসর মৃিুযর পরিিমী শিাব্দীহি হুণ এিং তিতভন্ন জামমান উপজািীয়গণ 
সাম্রাহজযর পতিম প্রহদশগুতলর উপহর েড়াও হয়। রভন্ডাল নাহম একতে জামমান উপজাতি 
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রস্পহনর সংকীণম প্রণালী পার হহয় আতিকায় েুহক পহড় এিং কাহিমজহক রকে কহর 
একতে রাজয গেন কহর। পূিম সাম্রাহজযর রকাহনা রকাহনা প্রহদহশও অতভযান েহল। তমশর 
অিশয অধরাই রহয় যায়। এই শিাব্দীিযাপী হট্টহগাহলর মহধযও রযোহন শাতন্ত িজায় 
তেল। 
 
৪৭৬ তিস্টাহব্দ পতিম রনাম সাম্রাহজযর অিসান র্হে এই অহিম রয, রশষ শাসক তহসাহি 
যাহক স্বীকৃতি রদওয়া হয় িার পদেুযতি র্হে। পূিম সাম্রাজয অেে রহয় যায়। এক সময় 
মহন হয় যা তকেু হাতরহয়তেল িার সিই পুনরুিার সম্ভি। একজন সিম ম্রাে 
জাতস্টতনয়ান ৫২৭ তিস্টাহব্দ তসংহাসহন আহরাহণ কহরন এিং পূিম তদহক িার রসনা 
অতভযান রপ্ররণ কহরন িিমরহদর হাি রিহক পূিম সাম্রাহজযর প্রহদশগুতলহক উিার করার 
জনয। 
 
রসই িাতহনী উত্তর অতিকায় রভ াল রাজত্ব ধ্বংস এিং পূিম ররামান সাম্রাহজযর সাহি 
সংযুক্ত করহি সিম হয়। ইিালী এিং রস্পহনর অংশতিহশষ দেল করা হয়। এক সময় 
মহন হয় িিমরহদর রজায়ার সমূ্পণমরূহপ িাতমহয় রদওয়া সম্ভি হহি, দুই শিাব্দী পূহিম 
রযমনো র্হেতেল অহরতলয়াহসর সময়। 
 
িহি পতিহমর তিজয় জাতস্টতনয়াহনর সংকে র্নীভূি কহর িুহলতেল, তিহশষ কহর ধমমীয় 
রপ্রতিহি। জাতস্টতনয়ান তেহলন একজন উৎসুক কযািতলক এিং িার অধীহন 
রপৌত্ততলকিার তেহ্ন মুহে যায়। ৫২৯ তিস্টাহব্দ নয়শ িের ধহর িিমমান এহিহন্সর 
একাহ মী তিতন িন্ধ কহর রদন, আর তিমষম দাশমতনকরা রদশিযাগ কহর পারহসয েহল 
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যান। এই শিাব্দীহিই আইতসস এিং কাইতলর মতন্দর িন্ধ কহর রদওয়া হয় আর এহি 
কহর োর সহরাব্দ পূহিম রমহনহসর আমহল প্রেতলি প্রােীন তমশরীয় ধহমমর সমাতপ্ত র্হে। 
জাতস্টতনয়ান ইহুতদ এিং রপৌত্ততলকহদর সাহিও কহোর িযিহার কহরন। 
 
িহি মহনাফাইসাইেহদর ভাহগয তক র্েল? তমশর এিং তসতরয়ায় মহনাফাইসাইেিাদ ধীহর 
ধীহর শতক্ত সঞ্চয় করতেল। রসোহন জাতস্টতনয়ানরা রিমন পাত্তা পায়তন। জাতস্টতনয়াহনর 
স্ত্রী তিওহ ারা িার স্বামীর তিপরীহি মহনাফাইসাইেীয়হদর প্রতি তিহশষ সহানুভূতিশীল 
তেহলন, তকন্তু তিতন তনহজ িা তেহলন না। অতধকন্তু, পতিহম িার নিুন তিতজি স্থানগুতল 
মহনাফাইসাইেীয়হদর রর্ার তিহরাধী তেল এিং এই ধমমহর্দ্াহহর তিরুহি কহোর িযিস্থা 
রনওয়ার দাতি জানাি। 
 
জাতস্টতনয়ান োনতন পতিহম তিতজি স্থানগুতলহি রিাহভর সৃতি করহি এিং তমশর ও 
তসতরয়ার মহিা সম্পদশালী প্রহদশগুতলহি িার অিস্থান দুিমল করহি। ৫৫৩ তিস্টাহব্দ 
তিতন কনস্টাতিহনাপহল পঞ্চম ধমম সহম্মলহনর আহিান কহরন। রসোহন তিতন 
মহনাফাইসাইেীয়হদর তকেুো হহলও শান্ত কহর ঐকযিি করার রেিা কহরন। কাউতন্সহলর 
তসিান্ত রমহন রনওয়ার জনয তিতন আহলক্সাতেয়া ও ররাহমর তিশপহদর উপহর রাজকীয় 
শতক্ত প্রহয়াগ কহরন। িহি এো রকাহনা সুফল িহয় আহনতন। পতিহমর তিস্ট সমাজ 
এিং তমশর ও তসতরয়ার তিস্ট সমাজ আহপাসরফায় রমাহেই রাজী হয়তন। 
 
িাস্ততিকপহি জাতস্টতনয়াহনর প্রহেিার ফহল মহনাফাইসাইেীয় মিিাদ তমশর ও তসতরয়ায় 
জািীয় আহন্দালহনর রূপ িহণ কহর। উদাহরণস্বরূপ তমশহরর আহলক্সাতেয়ায় রাজকীয় 
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োহপর ফহল তিকরা কনস্টাতিহনাপলীয় অিস্থাহনর তদহক েুাঁহকতেল। অপরপহি 
তমশরীয়রা আরও দৃঢ়ভাহি মহনাফাইসাইেীয়িাদহক ধারণ কহর। এমনতক িারা 
কনস্টাতিহনাপল ও আহলক্সাতেয়ায় প্রেতলি তিক ভাষা পতরিযাগ কহর প্রািমনায় তনজস্ব 
ভাষা িযিহার করহি শুরু কহর। 
 
এই স্থানীয় ভাষাহক িলা হয় কতেক (ঈতজতেক শহব্দর তিকৃি রূপ) এিং 
মহনাফাইসাইেীয় োেমহক কতেক োেম িহল আেযাতয়ি করা হয়। একভাহি িলহি রগহল 
িলা যায় কতেক োেম তমশহরর পুনরুত্থান সূেনা কহর। িহুশিাব্দী তিহদতশহদর অধীহন 
িাকায় তমশর িার পতরেয় ধহর রাোর জনয িার তনজস্ব সংসৃ্কতি ও ধমমহক অিলম্বন 
কহর। এতসরীয়া, পারসয, তিক ও ররামান সংসৃ্কতির ররাহির মহধযও তমশরীয়রা তনজস্ব 
তিতশিয িযাগ কহরতন। 
 
শুধু তিস্টধহমমর আতিভমাহিই তমশরীয়রা নতিস্বীকার কহর এিং িতহরাগি একতে প্রভাি 
অিলম্বহন িাধয হয়। এমনতক এোহনও তিস্টধহমমর উপহর িাহদর তনজস্ব জীিনধারার 
োপ ররহে তদহি রেিা কহর। অিহশহষ িাহদর তনহজহদর মহিা একতে িযিস্থা েুাঁহজ 
পায়। তমশহরর কতিক োেম পূহিমর তিক ও পতিহমর লযাতেন তিস্টীয়িাহদর তিরুহি 
একতে শতক্তশালী জািীয়িািাদী প্রতিআক্রমণ। 
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পােমসকগণ 
 
জাতস্টতনয়াহনর আমহল সাম্রাহজযর সম্প্রসারণ দীর্মস্থায়ী হয়তন। ৫৬৫ তিস্টাহব্দ 
জাতস্টতনয়াহনর মৃিুযর অিযিতহি পহরই িিমরহদর অতভযাহন ইিাতল লেভে হহয় যায় 
এিং ৫৭০ তিস্টাব্দ নাগাদ উপিীপতে হািোড়া হহয় যায়। 
 
পতিহমর িিমর আক্রমহণর োইহিও আরও িড় উৎকণ্ঠার তিষয় তেল পূিম ররামান 
সাম্রাহজযর আরও পূহিম এক শতক্তর অভুযদয় র্হেতেল। ররামান রােরা (শুধু জাতস্টতনয়ান 
নয় িার পূিমসূতর ও উত্তরসূতররাও) পতিহম িাহদর দৃতি তনিি ররহেতেল রসোহন ররাম 
সাম্রাহজযর শক্ত অিস্থান তনমমাণ করহি। িাহদর প্রাধানয িজায় রাোর জনয সি সময় 
পারহসযর সাহি সংিাম করহি হহয়তেল। 
 
এমনতক জাতস্টতনয়ান যেন পতিহম িার তিজয় অিযাহি ররহেতেল, িেনও িাহক 
পারহসযর সাহি দুতে যুহি অংশ তনহি হয় এিং রশষ পযমন্ত শাতন্ত েুতক্তহি আসহি হয়। 
অিহশহষ পারহসয তিিীয় েসরুর আমহল পতরতস্থতি েূড়ান্ত অিস্থায় রপাাঁহে। 
 
পূিম ররামান সাম্রাজয যেন আভার যাযাির উপজাতির আক্রমহণ তিপযমস্ত িেন তিিীয় 
েসরু রসই সুহযাগ িহণ কহরন। জাতস্টতনয়াহনর মৃিুযর পর রিহকই িারা দাতনযু়ি 
নদীহক অিলম্বন কহর িারিার আক্রমণ োলাহি িাহক। পারহসযর রাজা তিপুল সাফলয 
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অজমন কহর এিং এতশয়া মাইনহরর উপর তদহয় অিসর হয়। ৬০৮ তিস্টাব্দ নাগাদ 
তিিীয় েসরু কনস্টাতিহনাপল প্রণালী পার হহয় কযালতস হন রপাাঁোন। 
 
িার তসনযিাতহনী তসতরয়াহিও অতভযান পতরোলনা কহর। রসোনকার জনগণ িাহক 
আক্রমণকারী শত্রু তহসাহি না রদহে তিস্টীয় রিণশীলিার রিড়াজাল রিহক মুতক্তদািা 
তহসাহি গণয কহরতেল। তিিীয় েসরু ৬১১ তিস্টাহব্দ এতিয়ক এিং ৬১৩ তিস্টাহব্দ 
দাহমস্ক অতধকার কহরন। 
 
৬১৪ তিস্টাহব্দ ররামান সাম্রাহজযর উপহর একতে হিাশাজনক আর্াি আহস, যেন পারসয 
িাতহনী রযরুজাহলম অতধকার কহর এিং প্রকৃি কু্রশ িহন কহর তনহয় যায় (কতিি আহে 
রয এতেই রসই কু্রশ যাহি তযশুহক রোলাহনা হহয়তেল)। ৬১৯ তিস্টাহব্দ পারতসকরা 
তমশহর প্রহিশ কহর। এজনয মহনাফাইসাইেহদর তিিকমহক ধনযিাদ রদওয়া উতেি। 
পারতসকরা সহহজই তমশর অতধকার কহর, রযমনো এক হাজার িের পূহিম আহলক্সান্ডার 
তমশর অতধকার কহরতেল। রস সময় রযমন আহলক্সান্ডারহক ভািা হহয়তেল পারতসকহদর 
যািাকল রিহক ত্রাণকিমা তহহসহি, ভাহগযর পতরহাস, এিার তিক যািাকল রিহক 
ত্রাণকিমা তহসাহি পারহসযর রাজাহক রদো হল। 
 
প্রকৃিপহি তিিীয় েসরুর তিজহয়র মাধযহম আহলক্সান্ডাহরর অজমনহক নি কহর রদয়া 
হয়। পারতসকহদর পরাজহয়র এক হাজার িের ধহর প্রজন্ম রিহক প্রজন্মান্তহর পারসয 
রনিৃিৃহন্দর প্রিহম রসলুকীয় এিং পহর ররামান সম্রােহদর তিরুহি সংিাহমর েূড়ান্ত 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

299 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

পতরণতি র্েল। রশষ পযমন্ত িারা হৃি রগৌরি তফহর রপল। ইরানীয় উচ্চভূতম, 
রমসপহেতময়া, তসতরয়া, এতশয়া মাইনর এিং তমশর িাহদর করায়ি হহলা। 
 
এই সংকে তনরসহন রহরাতক্লয়াস নাহম এক নূিন সম্রাহের অভুযদয় র্েল, তিতন হহলন 
এক িীয়মান সাম্রাহজযর অধীশ্বর। শুধু রয সমি প্রােয পারহসযর অতধকাহর েহল তগহয়তেল 
িাইনা, ৬১৬ তিস্টাহব্দ একতে জামমান উপজাতি সাম্রাহজযর পুহরা রস্পনীয় অঞ্চল দেল 
কহর রনয়। ইতিমহধয এযাভাসমরাও দাতনযু়হির তদক রিহক োপ সৃতি করহি িাহক। ৬১৯ 
তিস্টাব্দ নাগাদ িারা কনস্টাতিহনাপল পযমন্ত এতগহয় আহস। 
 
তসনযিাতহনীহক পূনগমতেি ও শতক্তশালী করহি রহরাতক্লয়াহসর দশ িের রলহগ যায়, আর 
এক প্রিল ধহমমান্মাদনার মহধয তিতন এতশয়া মাইনহর েুহক পহড়ন। ৬২২ ও ৬২৩ 
তিস্টাহব্দর মহধয তিতন উপিীপ রিহক পারতসকহদর সমূ্পণমরূহপ তিিাতড়ি করহি সিম 
হন। িারপর তিতন মহা উৎসাহহ পারহসযর মূল ভূেহের তদহক অিসর হন। এ জনয 
তিতন রকাহনা িাধা মানহি রাজী নন। ৬২৬ তিস্টাব্দ নাগাদ তিতন কনস্টাতিহনাপহলর 
উপহর োাঁতপহয় পহড়ন। 
 
কনস্টাতিহনাপল রিাঁহে তগহয়তেল। এর প্রােীর আভারহদর আক্রমহণও তেহক তেল। ৬২৭ 
তিস্টাহব্দ পুরাকাহল রযোহন তনহনভ নগরী তেল, এক কতেন যুহির পর রসোহন তিতন 
পারতসকহদর পরাতজি কহরন। এোহনই পারতসকহদর সমাতপ্ত। তিিীয় েসরু পদেুযি ও 
তনহি হন, এিং িার উত্তরাতধকারী িাড়াহুড়া কহর একতে সতন্ধেুতক্ত স্বাির কহরন। 
তমশরসহ পারহসযর সমি তিতজি স্থান সুরতিি িাহক। সতিযকাহরর কু্রশতেও তফতরহয় 
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রদওয়া হয় এিং ৬৩০ তিস্টাহব্দ রহরাতক্লয়াস তনহজই এো রযরুজাহলহম তফতরহয় আহনন। 
িল্কান এলাকায় আভার-রজায়ার তস্ততমি হহি িাহক এিং কহয়ক িেহরর মহধযই মহন হয় 
জাতস্টতনয়াহনর সমহয়র সিতকেুই পুনরুিার হহয় যায় (শুধু ইিাতল ও রস্পন োড়া)। 
 
জাতস্টতনয়ান অনুভি কহরন সাম্রাহজয একতে ভয়ানক এমতে রহয়হে, আর িা হল 
অতিরাম ধমমীয় তিহরাধ। তসতরয়া ও তমশহরর এি সহহজ পিন হয় এই ধমমীয় তিহরাহধর 
কারহণ আর রহরাতক্লয়াস জানহিন এো িারিার র্েহিই িাকহি যতদনা একতে 
সমহোিায় রপৌঁোহনা যায়। 
 
িাই তিতন একতে সমহোিার উহদযাগ িহণ কহরন। কনস্টাতিহনাপল তিশাস করি 
তযশুর দুইতে রূপ আহে, একতে স্বগমীয় এিং একতে মানতিক। অিে তমশর ও তসতরয়া শুধু 
একতে রূপহকই ধারণ করি। িাহহল এমনতে তক করা যায় না রয তযশুর দুতে রূপ 
িাকহলও িার একতে ইচ্ছা- অনয কিায় দুতে রূহপর মহধয রকাহনা িন্দ্ব িাকহি না? এই 
ধারণাহক িলা হয় মহনাহিতলতেজম (এক ইচ্ছা)। মহন হহয়তেল এই সুন্দর সমহোিায় 
সিাই সম্মি হহি। 
 
হয়হিা রসোই হহিা যতদ রসো রকিল ধমমীয় তিহরাধ হহিা। সমসযা তেল তসতরয়া ও 
তমশহরর জািীয়িািাদী মহনাভাি এই সমহোিার িযাপাহর আিহী তেল না। এোও হহি 
পাহর রয কনস্টাতিহনাপল যতদ মহনাফাইসাইতেজমহক সমূ্পণমরূহপ িহণও করি 
িাহহলও তসতরয়া ও তমশর তিিাহদর আর একতে তিষয় েুাঁহজ রির করি। কাহজই 
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অসহন্তাষ রহয়ই রগল, িাই রকাহনা কিা িা রকাহনা কাহজর িারা িার উপর প্রহলপ 
রদওয়া যাহি না। 
 
. 
 
আরিীয়গণ 
 
যিতদন রহরাতক্লয়াস তসংহাসহন তেহলন মহনাফাইসাইেীয় তিহরাধ এিং ধমমীয় অসহন্তাষ 
সমূ্পণমরূহপ িাতত্ত্বক িযাপার তেল। িহি একতে সংকহের মুহূিম এতগহয় আসহে। ররামান 
সাম্রাজয এিং পারহসযর মহধয োর শিাব্দীিযাপী যুি তিহশষ কহর রশষ তিশ িেহরর কতেন 
সংিাম উভয় পহিরই শতক্ত তনুঃহশষ কহর রফহল। িাহদর যুি একতে তস্থিািস্থার মহধয 
আহস এিং উভয়ই হাপাহি িাহক আর এই সুহযাহগ একতে নিুন সহিজ এিং ধহমমান্মাদ 
শতক্ত ময়দাহন েুহক পহড়। সিার তিস্ময়তিমূঢ় দৃতির সামহন নিুন উপসগমতে একতে 
অপ্রিযাতশি তদক- আরি উপিীপ রিহক সামহন েহল আহস। 
 
আরি উপিীপ মূলি মরুঅঞ্চল হহলও এর উিমর প্রাহন্ত একতে েকপ্রদ সভযিার তিকাশ 
র্হে এিং মাহে মাহেই িা সভযজগহির উপহর েড়াও হয়। তমশরীয় রাজারাও 
িাতণতজযক সম্পকম স্থাপন কহরতেল দতিণ আরহির সাহি রযোহন িাইহিহলর রশিা ও 
অতফর রাজয অিতস্থি তেল। 
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িহি আরিরা রকাহনা সময়ই রনহাহয়ি উৎপাহির োইহি রিতশ তকেু তেল না, আর 
যেনই উত্তর-পতিম এিং উত্তর-পূহিমর সাম্রাজয শতক্ত িাহদর তদহক এতগহয় আসি িারা 
েুরমার হহয় রযি। তকন্তু উত্তহরর উভয় সাম্রাজয লড়াই করহি করহি যেন ক্লান্ত িেন 
আরিীয়রা একজন নিুন এিং শতক্তশালী রনিৃহত্বর সন্ধান রপল। 
 
এতে তেল একতে ধমমীয় পূনজমীিহনর ফসল। প্রােীন আরিীয় িহুহদিত্বিাদ আধুতনক 
শালীন ইহুতদ ও তিস্টীয় তিশ্বাহসর িারা অপসৃি হহয়তেল। জািীয়িার কারহণ 
এহকশ্বরিাহদর অিগতি তেল িি। রযহহিু ইহুতদিাদ ও তিস্টধমম িতহরাগি িহল মহন 
হহয়তেল, িাই একতে স্থানীয় তিশ্বাহসর অিযন্ত প্রহয়াজন তেল। 
 
তমশর রিহক রলাতহি সাগহরর ওপাহর আরি উপজাতির পতিত্র নগরী মক্কায় ৫৭০ 
তিস্টাহব্দ মুহাম্মদ (স:) নাহম এক িালক তশশুর জন্ম হয়। তযতন িাাঁর েতেশ িের িয়হস 
এহকশ্বরিাদী একতে ধহমমর প্রোর শুরু করহলন। িার প্রাপ্ত প্রিযাহদশসমূহ “রকারান” 
নাহম এক পতিত্র িহে সংকতলি করা হয়। 
 
মুহাম্মদ (স:) প্রোতরি নিুন ধহমমর নাম ইসলাম (আোহর প্রতি সমপমণ)। যারা এই 
ধমমমি িহণ কহরতেল িাহদর িহল মুসলমান। তযশুর মহিা প্রিম তদহক তিতনও 
স্বহদশিাসীর আনুকূলয লাভ করহি পাহরনতন। ৬২২ তিস্টাহব্দ মুহাম্মদ (স:) িার অনুগি 
কহয়কজন সমিমকসহ মক্কা রিহক েহল রযহি িাধয হন। (তহজরি)। তিনশি পঞ্চাশ 
মাইল উত্তহর মতদনা নগহর তিতন আশ্রয় লাভ কহরন। মুহাম্মদ (স:) ধীহর ধীহর মতদনায় 
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িার অনুসারীহদর সংগতেি করহি িাহকন এিং িাহদরহক একতে রযািার দহল পতরণি 
কহরন যারা নূিন তিশ্বাহস উদ্দীপ্ত তেল। 
 
৬৩০ তিস্টাব্দ নাগাদ তিতন মক্কায় যুিযাত্রা কহরন, আে িের পূহিম রযোন রিহক িাহক 
িাতড়হয় তদহয়তেল এিং রসই যুহি জয়লাভ কহরন। এ িেরই রহরাতক্লয়াস তিজয়ীর রিহশ 
রযরুজাহলহম প্রহিশ কহরন। িতহতিমহশ্বর েুি কম জাতিই রস সময় মুহাম্মদ-এর (স:) 
মক্কা তিজয় সম্বহন্ধ জানহি রপহরতেল। 
 
এই সময় রিহক মুহাম্মদ-এর (স:) অিগতি দ্রুিির হল। ৬৩২ তিস্টাহব্দ িার। মৃিুযর 
সময় সমি আরি জাতি ইসলাহমর পিাকািহল ঐকযিি হয়। আোহর নাহম িারা 
িাহদর তিশ্বাসহক তিসৃ্তি করহি িিপতরকর তেল। আোহ িাহদর পহি িাকহল িাহদর 
হারার সম্ভািনা নাই। যুিহিহত্র অতিশ্বাসীহদর হাহি িাহদর মৃিুয র্েহলও অনন্ত স্বহগম 
িাহদর িাসস্থান তনতিি। 
 
রমাহাম্মহদর উত্তরাতধকার লাভ কহরন হযরি আিু িকর (রা:), তযতন তেহলন িার 
সিমপ্রিম অনুসারী। তিতন তেহলন প্রিম েতলফা (উত্তরাতধকারী)। িার অধীহন আরি 
িাতহনী উত্তর-পূিম তদহক পারসয সাম্রাজয এিং উত্তর-পতিম তদহক তসতরয়া আক্রমণ কহর। 
 
রহরাতক্লয়াস আরি শতক্তর অিমূলযায়ন কহরতেহলন। পারহসযর যুহি অসম্ভি শতক্ত-িহয়র 
মাধযহম তিতন রয তিজয় অজমন কহরতেহলন িাহি িুতি লাভ কহর িার রশষ জীিহন তিতন 
শুধু শাতন্তর প্রিযাশা কহরতেহলন আর স্বয়ং রকাহনা যুহি জড়াহিন না িহল তস্থর 
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কহরতেহলন। অপযমাপ্ত তসনয তনহয় তিতন িার ভাইহক যুহি পাতেহয়তেহলন। আরিরা িাহক 
পরাতজি কহর ৬৩৪ তিস্টাহব্দ দাহমহস্কর তদহক অিসর হল। প্রিাদ আহে রয, ঐ একই 
তদন হযরি আিু িকহরর (রা:) মৃিুয হয় এিং মুহাম্মদ-এর (স:) আহরকজন সিী হযরি 
ওমর (রা:) িার উত্তরাতধকারী হন। 
 
পূিম ররামান সাম্রাহজয প্রািতমক পরাজহয়র পর কনস্টাতিহনাপহলর ররামান সাম্রাজয 
নহড়েহড় িহস এিং একতে শতক্তশালী রাজকীয় িাতহনী দতিণ তদহক অিসর হয় 
তিষয়তের েূড়ান্ত সমাধান করার জনয। সামতয়কভাহি আরিরা দাহমস্ক রিহক তপেু হহে 
যায়। 
 
যা রহাক, রাজকীয় িাতহনী আপািদৃতিহিই শুধু শতক্তশালী িহল রিাধ হহয়তেল। এই 
িাতহনীর অতধকাংশ সদসযই তেল ভাড়াতেয়া আর িারা তনতিি তেল না িাহদর পাওনা 
েুকাহনা হহি তক না এিং তসতরয়ার মহনাফাইসাইে জনগণ যুহির িযাপাহর তিিৃষ্ণ তেল। 
িারা নিুন এই আরি শতক্ত ইসলাম সম্বহন্ধ রিমন তকেু জানি না িহি িারা 
তনতিিভাহি জানি রয িারা কনস্টাতিহনাপহলর ধমমীয় তক্রয়াকলাপ পেন্দ করি না। 
 
িাই ৬৩৬ তিস্টাহব্দর ২০ আগি পৃতিিীর ইতিহাহসর এক েূড়ান্ত যুি অনুতষ্ঠি হহয় 
যায়। যুিতে সংর্তেি হয় ইয়ারমুক নদীর িীহর। নদীতে জ মাহনর উপর তদহয় পতিম 
তদহক প্রিাতহি হহয় রলাতহি সাগহর পহড়হে। এতে তেল একতে কতেন যুি। রাজকীয় 
িাতহনীর আক্রমহণ আরি তসনযরা িার িার তপেু হেতেল। িাহদর অশ্ব ও উেিহর তনহয় 
অক্লান্ত আরি তসতনকরা িার িার তদক পতরিিমন করতেল এিং তফহর আসতেল আর 
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রাজকীয় িাতহনী ক্লান্ত হহয় পড়হল িাহদর প্রহিযকতে তসনযহক হিযা কহরতেল। এতে 
আরিহদর জনয তেল একতে েুড়ান্ত তিজয়। পরিিী আে শিাব্দীিযাপী ররামানরা শুধু 
আত্মরিার সংিামই কহরহে। 
 
আরিহদর কিা িলহি রগহল িারা ইচ্ছামহিা তিতভন্ন অঞ্চল দেল কহর েহলহে, যারা 
িাহদর সাহি সহানুভূতিশীল িাহদর সাহি কাাঁধ তমতলহয় এিং যারা িাহদর তিহরাধী 
িাহদর সাহি তনষু্ঠর আেরণ কহর। 
 
োর মাস অিহরাহধর পর ৬৩৮ তিস্টাহব্দ আরিরা রযরুজাহলম দেল কহর রনয়। মাত্র 
আে িের আহগ রহরাতক্লয়াস এোহন প্রকৃি কু্রশ িহন কহর আহনন আর তিস্টানরা এ 
তনহয় উেতসি তেল তকন্তু আিার নগরীতে হািোড়া হল, এিার তেরিহর। 
 
তিধািস্ত পারসয সম্রােহদর হাি রিহক তসতরয়ার অিতশিাংশ দেল হহয় যায় রযমনো 
হহয়তেল রমহসাপহেতময়ায়। িাস্ততিক পহি পারতসকরা ররামানহদর তিরুহি রযমন 
শতক্তমত্তা ও রজহদর সাহি লড়াই কহরতেল িারা এই নিুন শতক্তর কাহে অসহায় রিাধ 
করল। পারতসকরা এহকর পর এক যুহি পরাস্ত হহি লাগল এিং ৬৪১ তিস্টাহব্দ িাহদর 
আর রকাহনা প্রতিহরাহধর শতক্ত রইল না। 
 
শুধু তিশ িের আহগ রয পারসয িমিার শীহষম আহরাহণ কহরতেল এেন িারা আর রকউ 
রইল না। আরিহদর সামহন এেন শুধু রদশ দেহলর মহহাৎসি। 
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ইতিমহধয তসতরয়া রিহক আরি িাতহনীর একাংশ আমর ইিন আল-আহসর রনিৃহত্ব দতিণ 
তদহক অিসর হয়। ৬৪০ তিস্টাহব্দ রপলুতসয়াহম িাহক আমন্ত্রণ জানাহনা হয় একদা 
রিহরাশ িের পূহিম রযোহন রসনাহকতরহির তসহনযর অিস্থান তেল। 
 
একমাস অিহরাহধর পর আমর শহরতে দেল কহর রনন। প্রিম যুিতে তেল রশষ যুি 
এিং তিনা যুহিই তমশর দেল করা হয়, রযমনো র্হেতেল তহক্সসহদর সময়। 
 
৬৪১ তিস্টাহব্দ পরাজহয়র িাতন িুহক তনহয় রহরাতক্লয়াহসর মৃিুয হয় এিং পহরর িের 
৬৪২ তিস্টাহব্দ আমর আহলক্সাতেয়া দেল কহর রনন। একতে প্রতিআক্রমহণ রাজকীয় 
িাতহনী নগরতে পুনমদেল কহর িহি েুি সংতিপ্ত সমহয়র জনয। হাজার িেহরর তিক ও 
ররামান রগৌরহির এোহনই সমাতপ্ত। 
 
প্রিাদ আহে রয, আহলক্সাতেয়ার লাইহিতর এই সমহয় েূড়ান্তভাহি ধ্বংস করা হয়। 
লাইহিতরর িেসমূহ আমহরর সামহন তনহয় আসা হয়। কতিি আহে তিতন িহলতেহলন 
“এই িইগুতল যতদ পতিত্র রকারাহনর সাহি সামিসযপূণম হয় িাহহল এগুতল অপ্রহয়াজনীয় 
আর যতদ পতিত্র রকারাহনর সাহি সামিসযপূণম না হয় িাহহল এগুতল িতিকর। অিএি 
উভয় রিহত্রই এগুতল ধ্বংস করা প্রহয়াজন। িহি অহনক ঐতিহাতসক মহন কহরন এো 
রনহাহয়ি গল্প, সিয নয়। কহয়ক শিাব্দী ধহর তমশহরর তিস্টান শাসকহদর রপৌত্ততলক 
তিহরাধী শক্ত অিস্থাহনর ফহল ধ্বংস করার মহিা েুি কম িেই তেহক তেল। 
 
. 
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মুসতলম তমশর 
 
তমশহরর মহনাফাইসাইেরা রভহি িাকহি পাহর রয, কনস্টাতিহনাপলীয় তনয়ন্ত্রণ রিহক 
রিতরহয় আসহি পারহল িারা স্বাধীনভাহি িাহদর ধমমীয় আোর অনুষ্ঠান পালন করহি 
পারহি আর প্রকৃিপহি আরিরা তিস্টানহদর প্রতি সহানুভূতিশীল তেল। 
 
আরিহদর তমশর তিজহয়র তিশ িেহরর মহধযই মুসতলম তসনযরা দতিহণ নুতিয়ার তদহক 
অিসর হহয় আতিকার অিতশি ররামান প্রহদশগুতল দেল কহর রনয়। কাহিমজ অতধকার 
করা হয় ৬৯৮ তিস্টাহব্দ এিং আতিকার সমি উত্তর উপকূল মুসতলম তনয়ন্ত্রহণ আহস 
৭১১ তিস্টাহব্দর মহধযই। তমশরীয় তিস্টানরা কেহনাই ইউহরাপীয়হদর আত্মীয় ভািহি 
পাহরতন। ৬৮০ তিস্টাহব্দ কনস্টাতিহনাপহল ষষ্ঠ ধমমীয় সহম্মলন আহিান করা হহয়তেল, 
িহি দুইতে তিিদমান তিশ্বাহসর মহধয আহপাস মীমাংসা করা সম্ভি হয়তন। 
 
তমশরীয় তিস্টানরা তনুঃসহন্দহহ তনহজহদরহক পতরিযক্ত রভহিতেল, প্রিমি মুসতলম 
তিজহয়র িারা এিং তিিীয়ি ইউহরাপীয় অনমনীয়িার িারা। িাই তমশর ধীহর ধীহর 
পতরিতিমি হহি িাহক। তিন হাজার পাাঁেশি িৎসর পূহিম প্রতিতষ্ঠি রাজধানী রমতস 
অিহশহষ েূড়ান্তভাহি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর কাহেই আল-ফুস্তাহি মুসলমানহদর একতে 
নিুন রাজধানী তনমমাণ করা হয়। 
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৭০৬ তিস্টাহব্দ প্রােীন ভাষার পতরিহিম আরিী ভাষাহক দাপ্ততরক ভাষা তহসাহি গণয করা 
হয়। ধীহর ধীহর তিস্টানরা ইসলাম ধমম িহণ করহি িাহক, কারণ এহি কহর সরকাতর 
সুহযাগ সুতিধা পাওয়ার পি েুহল যায়। িহি তমশহরর সমৃতি ক্রহমই হ্রাস রপহি িাহক, 
কারণ আরিরা মরুসন্তান হওয়ায় কৃতষর িযাপাহর অনুৎসাহী তেল। কাহজই িারা 
োলগুতলর যত্ন তনহি আিহ রদোয়তন এিং এগুতল ধীহর ধীহর অিিহয়র তদহক রযহি 
শুরু কহর। সারাহদহশ অনাহার দুতভমি তিস্তার লাভ কহর যাহি কহর রদশ দাতরর্দ্পীতড়ি 
হহয় পহড় যা িিমমানকাল পযমন্ত িহাল আহে। 
 
স্থানীয় তমশরীয়রা রিশ কহয়কিার তিহর্দ্াহ কহর। ৮৩১ তিস্টাহব্দর তিহর্দ্াহ অিযন্ত 
তনষু্ঠরিার সাহি দমন করা হয় যার পহর আর কেহনা তিহর্দ্াহ রদো রদয়তন (িহি তমশর 
রিহক তিস্টধমম পুহরাপুতর তিলুপ্ত হহয় যায়তন এেনও তমশহরর পাাঁে শিাংশ রলাক কতেক 
মিিাহদ তিশ্বাসী তিস্টান)। তমশরীয় তিস্টানরা নুতিয়ায় (িিমমাহন যা ইতিওতপয়া) রসোহন 
তিস্টান তমশনারী রপ্ররণ কহর এিং িিমমাহন রস রদশতেহি তিস্টানরাই সংেযাগতরষ্ঠ। 
 
প্রােীন তমশহরর সিতকেুই রশষ হহয় রগহে- নগর, ভাষা, ধমম, সমৃতি- িহি ভূেে ও 
জনগণ এেনও রসোহন তেহক আহে আর আতম এিার তমশহরর িিমমান ইতিহাস তনহয় 
কিা িলহি োই। অিম শিাব্দীহি প্রতিতষ্ঠি মুসতলম সাম্রাজয এি তিস্তার লাভ কহরতেল 
রয িার অেেিা িজায় রাো কতেন হহয় পহড়তেল। নিম শিাব্দীহি িাহদর মহধয 
তিিদমান রগাষ্ঠীর আতিভমাি হয়। 
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৮৬৬ তিস্টাহব্দ তকেুতদহনর জনয রিালনীয় নাহম একতে দুিমল রাজিংহশর অধীহন তমশর 
একতে স্বাধীন রদহশ পতরণি হয়। ৯৬৯ তিস্টাহব্দ অতধকির শতক্তশালী ফাহিমীয়রা 
তমশহরর শাসনভার িহণ কহর। প্রিম ফাহিমীয় শাসক আল-ফুসািহক রাজধানী তহসাহি 
পতরিযাগ করার তসিান্ত রনয়, যা তিন শিাব্দী ধহর তমশহরর রাজধানী তেল। ৯৭৩ 
তিস্টাহব্দ এোন রিহক তিন মাইল উত্তহর আল-কাতহরা (তিজয়ী) নাহম এক নিুন নগর 
প্রতিষ্ঠা কহর। আমরা এহক িতল কায়হরা আর প্রায় এক হাজার িের ধহর এোই 
তমশহরর রাজধানী। 
 
আল-হাতকম তেহলন ফাহিমীয় শাসকহদর মহধয সিহেহয় কহোর। একজন রগাড়া 
মুসলমান তহহসহি তিতন তিস্টানহদর উপর কতেন তনযমািন োলান। ১০০৯ তিস্টাহব্দ তিতন 
রযরুজাহলহমর হতল রসপালকার তগজমা ধ্বংস কহর রফহলন। এহি কহর ইউহরাহপ কতেন 
রিাহভর সঞ্চার হয় আর এোই তেল কু্রহসহ র সূত্রপাি। 
 
কু্রহসহ র মাধযহমই ইউহরাপীয় ইতিহাহস তমশহরর পুনরািিমন র্হেতেল। োর শিাব্দী 
ধহর ইউহরাপ একতে অন্ধকার যুগ অতিক্রম করতেল। তমশর তেল রসই তদগহন্তর িাইহর। 
১০৯৬ তিস্টাহব্দ দুিমলভাহি সংগতেি তিস্টান িাতহনী পূহিম পযাহলস্টাইহনর তদহক অিসর 
হয় এিং অসংগতেি মুসলমানহদর তিরুহি তিজয় অজমহন সিম হয়। ১০৯৯ তিস্টাহব্দ 
িারা রযরুজাহলম দেল কহর রনয়। 
 
ইতিমহধয ফাহিমীয় িংশ অিিহয়র েূড়ান্ত পযমাহয় েহল যায়। সালাতদন ইউসুফ তিন 
আইযু়ি একজন উতজর (আমরা যাহক িতল প্রধানমন্ত্রী িমিা দেল কহর রনয়। 
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ইউহরাপীয়হদর কাহে তিতন সালাতদন নাহম পতরতেি। নয় শিাব্দী পূহিম িৃিীয় েহলমীর 
পহর তিতন তমশহরর সিহেহয় রযাগয শাসক। তিতন তসতরয়া ও তমশর িার পূণম তনয়ন্ত্রহণ 
তনহয় আহসন এিং কু্রহস ারহদর িাতড়হয় তদহয় ১১৮৭ তিস্টাহব্দ রযরুজাহলম দেল 
কহরন। 
 
িহি িার দুিমল উত্তরাতধকারীহদর সমহয় কু্রহস াররা আিার তফহর আহস এিং এমনতক 
তমশর দেহলরও রেিা কহর। ইউহরাহপর সিহেহয় উচ্চাকািী প্রহেিা তেল িাহন্সর নিম 
সুইহয়র (হসি লুই) অধীহন। ১২৪৮ তিস্টাহব্দ তিতন নীল নহদর ি-িীহপ অিিরণ 
কহরন। িহি ১২৫০ তিস্টাহব্দ লুই পরাতজি ও িন্দী হন। তমশরীয় শাসকরা মামলুক 
িাতহনীর (আরিীহি মামলুক শহব্দর অিম ক্রীিদাস) সহায়িায় রদশ শাসন কহর। 
ক্রমান্বহয় মামলুকহদর শতক্ত িৃতি র্েহি িাহক। 
 
মধয এতশয়ার একতে যাযাির জাতি যেন েহড়র রিহগ পতিম তদহক এতগহয় আসহে 
তমশহর িেন একজন মামলুক রসনাপতি িাির রসনািাতহনীর রনিৃহত্ব তেহলন। মিলরা 
েীন এিং পারসয অতধকার কহর রনয় আর কু্রহস াররা যেন তসতরয়া ও তমশহর তনষ্ফল 
সংিাহম রি িেন মিলরা সমি রাতশয়া অতধকার কহর রনয়। এিার িারা অতভযান 
োলায় দতিণ এতশয়ায়। েতেশ িের ধহর মিলরা রকাহনা যুহিই পরাতজি হয়তন। 
 
িহি ১২৬০ তিস্টাহব্দ িারা উত্তর পযাহলস্টাইহন িািহরর (ভারহির িাির নয়) মুহোমুতে 
হয়। সমি তিশ্বহক েমতকি কহর এই যুহি িািহরর মামলুক িাতহনী তিজয় লাভ কহর। 
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মিলরা তপেু হহে যায়। িাহদর অপরাহজয়িার কাতহনী কল্পকিা হহয় রইল। সমি তমশর 
িািহরর অতধকাহর েহল এল। 
 
রিশ কহয়ক শিাব্দী ধহর মামলুক শাসন েলহি িাহক। অিহশহষ অহোমান িুতকমরা 
িাহদর প্রতিিন্দ্বী হহয় সামহন এতগহয় এল। িারা ধীহর ধীহর এতশয়া মাইনর দেল কহর 
তনল এৱং ১৪৫৩ তিস্টাহব্দ ইউহরাহপ অতভযান োতলহয় কনস্টাতিহনাপল দেল কহর 
রনয়। িাহদর শতক্ত রয শুধু ইউহরাপীয় তিস্টানহদর তিরুহি প্রহয়াগ হয় িাই নয় িারা 
এতশয়া ও আতিকার মুসলমানহদর তিরুহিও যুি কহর। 
 
অহোমান সুলিান প্রিম রসতলম ১৫১৭ তিস্টাহব্দ মামলুক রসনািাতহনীহক পরাতজি কহর 
কায়হরা পযমন্ত অিসর হন। তকেুতদহনর জনয তমশরহক পিাদপসরণ করহি হয়। এরপর 
ধীহর ধীহর অহোমান শতক্ত দুিমল হহি িাহক এিং ১৬৮৩ তিস্টাহব্দ রশষিাহরর মহিা 
তভহয়নার প্রােীহর িারা আর্াি হাহন। িহি অস্থীয় ও রুশ িাতহনীর আক্রমহণ িারা তপেু 
হেহি িাধয হয়। ১৭৬৯ তিস্টাব্দ নাগাদ অহোমান শতক্ত এিই দুিমল হহয় পহড় রয, 
মামলুকরা আিার তমশর দেল কহর রনয়। 
 
পতিম ইউহরাপ এিার অহোমান শতক্তহক িাতমহয় তদহি সিম হল। সাহড় পাাঁেশ িের 
পূহিম নিম লুইহয়র পর ফরাসী িাতহনী ১৭৯৮ তিস্টাহব্দ আহরকিার তমশর আক্রমণ কহর 
িসল। এিার ফরাসী িাতহনীর রনিৃহত্ব তেহলন রনহপাতলয়ন রিানাপােম। মামলুকরা আরও 
একিার সংগতেি হওয়ার রেিা কহর। িহি িাহদর পুরহনা যুহগর িহলায়ার জািীয় 
রভাাঁিা অস্ত্রশস্ত্র এিং অতনয়তন্ত্রি িাতহনী আধুতনক যুহগর একজন রশ্রষ্ঠ রসনাপতির সামহন 
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দাাঁড়াহি পাহরতন। তপরাতমহ র যুহি মামলুক িাতহনী সমূ্পণম তনতিহ্ন হহয় যায়। 
রনহপাতলয়ন তমশর রিহক েহল রযহি িাধয হন শুধু তিতেশ রনৌিাতহনীর কারহণ। তিতেশরা 
িার সরিরাহ লাইন তিতচ্ছন্ন কহর রদয় যা তমশরীয় িা িুতকম িাতহনী পাহরতন। 
 
১৮০৫ রিহক ১৮৪৮ তিস্টাব্দ পযমন্ত রমাহাম্মদ আলীর দৃঢ় শাসহন তমশর সতিযকাহরর 
স্বাধীনিা রভাগ কহর। ১৮১১ তিস্টাহব্দ তিতন মামলুক রনিাহদর তিজহয়াৎসি পালহনর 
জনয একতে দুহগম আমন্ত্রণ জানান এিং িারা রসোহন এহল সিাইহক হিযা কহরন। 
এোহনই মামলুক িংহশর েয় শিাব্দীর রাজহত্বর অিসান র্েল। 
 
ভূ-মধযসাগর ও রলাতহি সাগহরর মহধয একতে সংহযাগ োল েনহনর গুজি আকাহশ 
িািাহস রশানা যাতচ্ছল। ১৮৫৬ তিস্টাহব্দ তমশরীয় শাসক প্রিম আব্বাস (হমাহম্মদ 
আলীর নাতি) ফরাসী উহদযাক্তা ফাত মনযান্ড দয রলহসপসূহক সুহয়জ রযাজহকর উপর তদহয় 
োল েনহনর অনুমতি প্রদান কহরন। ১৮৬৯ তিস্টাহব্দ রমাহম্মদ আলীর আর এক নাতি 
ইসমাইল দাপ্ততরকভাহি সুহয়জ োল েুহল রদন। 
 
অিশয ইসমাইহলর তিলাতসিাপূণম জীিনযাপন তমশরহক অিমগনতিকভাহি রদউতলয়া কহর 
রদয়। যার ফহল ১৮৭৫ তিস্টাহব্দ তমশর িাধয হয় তিহেহনর কাহে সুহয়জ োহলর তনয়ন্ত্রণ 
তিতক্র কহর তদহি। ১৮৮২ তিস্টাব্দ নাগাদ তিহেন তমশর অতধকার কহর রনয়। 
 
প্রিম তিশ্বযুি েলাকাহল অহোমান সাম্রাজয রশষ তনুঃশ্বাস িযাগ কহর এিং তিতভন্ন আরিী 
ভাষাভাষী রােহক স্বাধীনিার আশ্বাস রদওয়া হয়। ১৯২২ তিস্টাহব্দ রিে তিহেন তমশরহক 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

313 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

নামমাত্র স্বাধীনিা তদহি রাতজ হয় এিং তমশরীয় শাসক ইসমাইহলর কতনষ্ঠ পুত্র প্রিম 
ফুয়াদ তনহজহক রাজা রর্াষণা কহরন। িহি রিে তিহেন তমশহর সামতরক তনয়ন্ত্রণ িজায় 
রাহে। 
 
১৯৩৬ সাহল ফুয়াহদর পুত্র প্রিম ফারুক শাসনভার লাভ কহরন এিং ১৯৩৭ তিস্টাহব্দ 
তমশর লীগ অ রনশন্স-এ রযাগ রদয়। ১৯৩৯ তিস্টাহব্দ তিহেন নাৎসীহদর তিরুহি যুহি 
অিিীণম হয় এিং তমশরীয়হদর িাধয কহর তিতেহশর পহি িাকহি। িারপর ১৯৪০ 
তিস্টাহব্দ ইিাতল রযাগ রদয় জামমানীর সাহি। রযহহিু তমশহরর পতিহমর রদশ তলতিয়া তেল 
ইিাতলর তনয়ন্ত্রহণ কাহজই উত্তর আতিকায় যুি শুরু হহয় রগল। 
 
ইিাতল কিৃমক তমশর আক্রমণ সহহজই প্রতিহি করা হয় আর তিহেন তলতিয়া পযমন্ত 
যুিহক এতগহয় রনয়। তমত্রহক সাহাযয করার জনয জামমানী এতগহয় আহস এিং তিহেনহক 
আিার তমশহর িাতড়হয় তদহি সিম হয়। তমশর আহলক্সাতেয়ার ৬৫ মাইল পতিহম 
আল-আতমন পযমন্ত সহর আসহি িাধয হয়। 
 
১৯৪২ তিস্টাহব্দর নহভম্বহর তিতেশ িাতহনী আল-আতমন রিহক প্রতিআক্রমণ শুরু কহর 
এিং তিজয় লাভ কহর। জামমান িাতহনী এক হাজার মাইল তপতেহয় যায়। তমশর রিা 
পায়। তিিীয় তিশ্বযুহির পর তমশর পূণম স্বাধীনিা দাতি কহর। ধীহর ধীহর তিতেশরা তমশর 
রেহড় েহল যায় শুধু সুহয়জ োহলর উপর িাহদর তনয়ন্ত্রণ ররহে রদয়। 
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ইতিমহধয উত্তর-পূিম তদহক তমশহরর এক নিুন শত্রুর আতিভমাি র্হে। িহু শিাব্দী ধহর 
ইহুতদরা িাহদর স্বহদশভূতম জুত য়াহি প্রিযািিমহনর স্বপ্ন রদহে আসতেল। অিহশহষ 
িাহদর জনয সুহযাগ এহস রগল। ১৯৪৮ তিস্টাহব্দ আরি ভাষাভাষী পৃতিিীর প্রিল আপতত্ত 
সহত্ত্বও পযাহলস্টাইহন ইসরাহয়ল নাহম এক স্বাধীন ইহুতদ রাহের প্রতিষ্ঠা হয়। তমশর 
রেহয়তেল শতক্ত প্রহয়াহগর মাধযহম িা ররাধ করহি। িহি ইসরাহয়হলর কাহে িাহদর 
অপমানজনক পরাজয় র্হে। 
 
তমশহর সাধারণ রলাহকর মহধয একতে তিতেশ িিা পািািযতিহরাধী মহনাভাি দানা িাাঁধহি 
িাহক। ১৯৫২ তিস্টাহব্দ একতে তিহর্দ্াহহর সূত্রপাি হয়। অহনক তিহদতশহক হিযা করা 
হয়। রাজা ফারুকহক তসংহাসন িযাহগ িাধয করা হয় আর তমশহরর সাহি পতিহমর 
সম্পকম তিক্ত হহয় উহে। ১৯৫৪ তিস্টাহব্দ একজন তমশরীয় রসনাধযি গামাল আহব্দল 
নাহসর িমিা দেল কহর রনন এিং একনায়কিন্ত্র প্রতিতষ্ঠি কহরন। 
 
তমশর পতরকল্পনা িহণ কহর প্রিম প্রপাি আহসায়াহনর কাহে একতে তিশাল িাাঁধ 
তনমমাহণর, যাহি কহর মনুষযতনতমমি একতে তিরাে হ্রহদর সৃতি হহি এিং এর ফহল হাজার 
হাজার একর উিমর ফসলীভূতমর উৎপতত্ত র্েহি। যুক্তরাহের কাে রিহক অিম সাহাহযযর 
প্রিযাশা করা হহয়তেল। িহি তমশর রেিা করতেল রসাতভহয়ি ইউতনয়ন ও সমাজিাতন্ত্রক 
রদশসমূহহর সাহি সম্পকম উন্নয়ন করার এিং আহমতরকার রসহক্রোরী অি রস্টে ফস্টার 
 াহলস এর রর্ার তিহরাধী তেহলন। ১৯৫৬ সাহল অপ্রিযাতশিভাহি তিতন রর্াষণা কহরন 
যুক্তরাে সাহাযয প্রদাহন ইচু্ছক নয়। 
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িুব্ধ তমশর িাধয হহয়ই রসাতভহয়ি ইউতনয়হনর তদহক আরও রিতশ কহর েুাঁহক পহড়। 
নাহসর সুহয়জ োহলর জািীয়করণ কহরন, যাহি কহর তিহদতশ তনয়ন্ত্রহণর রশষ তেহ্ন মুহে 
যায় এিং এহি কহর রসাতভহয়ি ইউতনয়হনর কাে রিহক অিম সাহাহযযর প্রতিশ্রম্নতি পান। 
 
তিহেন, িান্স এিং ইসরাহয়ল  াহলহসর রিাো িহন করহি ইচু্ছক তেল না। িারা 
ঐকযিিভাহি সমাজিাতন্ত্রক তশতিহর তমশর যাহি রযাগ তদহি না পাহর রস জনয তমশহরর 
তিরুহি ঐকযিিভাহি যুি রর্াষণা কহর। তমশর হয়হিা রসো প্রতিহরাধ করহি পারিনা 
তকন্তু রসাতভহয়ি ইউতনয়ন অতিলহম্ব এই যুি িহন্ধর দাতি জানায়। আর  াহলস িার 
রিাকাতমর ফাাঁহদ ধরা পহড় রসাতভহয়ি ইউতনয়হনর সাহি আহপাস করহি িাধয হন। 
আহমতরকা আরি রদশসমূহহর সাহি িার িনু্ধত্ব তিতলহয় তদহি োয়তন। কাহজই আক্রামক 
িাতহনী তপেু হেহি িাধয হয়। 
 
এরপর পতরতস্থতি যা দাাঁড়ায় িাহক শাতন্ত িলা যায় না। তমশর ইসরাহয়হলর তিরুহি যুি 
োতলহয় রযহি োয় এিং িাহক সুহয়জ োল িযিহার করহি তদহি োয়না এিং 
ইসরাহয়হলর তিরুহি প্রতিহশাধ রনওয়ার জনয আরি রদশসমূহহক ঐকযিি করহি 
িাহক। রসাতভহয়ি ইউতনয়ন রদেল মধযপ্রাহেয িার প্রভাি তিস্তাহরর এতে একতে িড় 
সুহযাগ (পঞ্চাহশর দশহক আহমতরকার রদাদুলযমানিাহক ধনযিাদ)। কাহজই রসাতভহয়ি 
ইউতনয়ন তমশর ও অনযানয আরি রদহশ অহেল অস্ত্র সরিরাহ করহি িাহক। ইতিমহধয 
ইসরাহয়ল িাহন্সর কাে রিহক অস্ত্র লাভ কহর এিং িার তিশ লি তসহনযর এক তিরাে 
িাতহনী গহড় রিাহল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মিশরেে ইমিহাস । আইজাক আমসিভ  

316 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

নাহসর রেিা কহরন িার ইসরাহয়লতিহরাধী নীতির িারা সমস্ত আরি ভূেহে িার প্রভাি 
িজায় রােহি। ১৯৬৫ তিস্টাহব্দ তিতন েয় িের রময়াহদ রপ্রতসহ ি পুণতনমিমাতেি হন। 
তিতন তসতরয়ার সাহি র্তনষ্ঠ সম্পকম িজায় রাহেন এিং রযসি আরি রদশ ইসরাহয়ল ও 
পতিহমর সাহি নমনীয় মহনাভাি রপাষণ কহর িাহদর তিরুহি শক্ত অিস্থান রনন। 
এমনতক তিতন ইহয়হমন ও দতিণ পতিম আরহি একতে অসফল যুহিরও সূত্রপাি 
কহরন। 
 
অিহশহষ ১৯৬৭ তিস্টাহব্দ তিতন সতেক অিস্থাহন েহল আহসন। তিতন ইসরাহয়ল সীমাহন্ত 
তসনয রপ্ররণ কহরন এিং দতিণ রলাতহি সাগহর ইসরাহয়লী জাহাহজর প্রহিশ িন্ধ কহর 
রদন, ইসরাহয়হলর পূিম সীমাহন্তর প্রতিহিশী জ মাহনর সাহি তমত্রী স্থাপন কহরন। িার 
আশা তেল ইসরাহয়লহক রিতপহয় রদওয়া এিং ঐকযিি আরি রাহের সংেযাগতরহষ্ঠর 
োহপ ইসরাহয়লহক তনতিহ্ন করা। পাাঁে জুন তিতন ইসরাহয়লহক যুহি নামহি িাধয 
কহরন। 
 
িৃিীয়িাহরর মহিা ইসরাহয়ল তমশরহক অপমানজনক পরাজয় এহন রদয়। রসই সাহি 
জ মান ও তসতরয়াও পরাতজি হয়। কায়হরা শহহরর জনসংেযা প্রায় ষাে লি। এতে 
আতিকা মহাহদহশর সিমিৃহৎ শহর। যতদ অভযন্তরীণ সমসযা তনরসন করহি পাহর িাহহল 
তমশর এেনও তিশ্ব ইতিহাহস একতে গুরুত্বপূণম ভূতমকা রােহি পাহর। এই সমসযা 
সমাধান করহি হহল ইসরাহয়হলর সাহি িাহক এক ধরহনর সমহোিায় আসহি হহি। 
রয যুি জয় করা যাহিনা, িা অনন্তকাল োতলহয় যাওয়ার রকাহনা অিম হয় না। িাহি 
কহর িার জনগহণর আরও দুদমশা িাড়হি পাহর। তকন্তু িিু যিতদন মধযপ্রােয রসাতভহয়ি 
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ইউতনয়ন ও যুক্তরাহের োনাহপাহড়হনর মহধয রু্তে তহসাহি িযিহৃি হহি িিতদন শাতন্তর 
প্রিযাশা দুরূহ। আধুতনক তিহশ্ব রকাহনা একতে রদহশ তক শাতন্ত তিরাজ করহি পাহর, যতদ 
সিমত্র অশাতন্তর িািািরণ েলহি িাহক? 
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