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উত্তর ভারতের রাজপুে জাতের উত্থান ও রাজননতেক ইতেহাস ;  

  

হর্ ষত্তর যুগে উত্তর রাজপুত জাততর অভুত্থান ভারগতর ইততহাগে এক উগেখগযােয ঘটনা। দ্বাদশ শতগকর 

মুেতিম আক্রমন প্রততহত কগর তহন্দ ুধগম ষর েংসৃ্কতত ও  েভযতা রক্ষার ক্ষক্ষগে রাজপুত জাতত ভারগত 

গুরুত্ব ভুতমকা পািন কগরতিি। এই কারগন ডঃ স্মিগের  মগত অষ্টম ও দ্বাদশ শতগক মধযবতী কাগি 

ভারগতর রাজননততক ইততহাগে রজপুতরাই মুখয ভুতমকা পািন কগরতিি। এই কারগন এই েময়গক 

ভারগতর ইততহাগে’ রাজপুত যুে’  তহোগব উগেখ কগরগিন ডঃ স্মিে।  

রাজপুতগদর আতদ পতরচয় তনগয় ঐততহাতেকগদর মগধয তীব্র মততবগরাধ আগি, আবার এর োগে প্রচতিত 

তবতভন্ন ক্ষিাকোো তাগদর আতদ পতরচয় ক্ষক আরও জটটি কগরগি।  ক্ষকান ক্ষকান ঐততহাতেগকর মগত 

রাজপুত শব্দটট এগেগি রাজপুে ক্ষেগক, ক্ষেই তহোগব ধগর ক্ষনওয়া ক্ষযগত পাগর তারা ক্ষস্মেয়। অগনগক 

মগন কগরন তারা ‘পূব ষ বংশীয়’  বা ‘চান্দ্র বংশীয় । ঐততহাতেক ববদয, ওঝা অবশয বগিগিন রাজপুতরা 

ক্ষহাি আরজগদর  উত্তরপুরুর্। আবার প্রাচীন তিতপগত রাজপুতগদর রাগমর বংশধর বগি েনয করা 

হগয়গি। ‘পৃথ্বী রাজ রাে’ ক্ষত বিা হগয়গি ব্রাহ্মন ক্ষেণী তনগজগদর রক্ষা করার জনয যজ্ঞর আগয়াজন 

কগরতিগিন ক্ষেখান ক্ষেগক চার বীগরর জন্ম হয় তারা হগিন- বীর পরমার, প্রততহার, ক্ষচৌহান ও চািুকয। 

এই ভাগব চারটট রাজপুত বংগশর েটৃষ্ট হয়  

কগন ষি টড  তাাঁর Annals and Antiquities of Rajasthan গ্রগে মন্ত্যবয কগরগিন রাজপুতরা হি 

বতহরােত শক , কুোন, গুজষর প্রভৃতত জাততর বংশধর। উইতিয়াম ব্রক, স্মিে অবশয টগডর এই বক্ত্যবগক 

েমে ষন কগরন । তগব রাজপুতগদর উৎপতত্ত তনগয় ঐততহাতেকগদর মততবগরাধ োকগিও এই কো বিা 

চগি ক্ষয রাজপুতরা হি একটট বণ ষ েঙ্কর জাতত এবং তারা জাততগত তিি ক্ষস্মেয় েম্প্রদাগয়র। ভারগতর 

রাজপুত জাততর মগধয উগেখ ক্ষযােয তিি গুজরাগতর চািুকয , আজতমর  ও তদতের ক্ষচৌহানরা , কগনৌগজর 

োড়ওয়াি , বুগন্দিখগন্দর চান্দে  পরমার ও কিচুতররা  

রাজপুত রাজযগুতির মগধয েবগচগয় উগেখগযােয তিি চাগন্দে রাজয , এর প্রততষ্ঠাতা তিগিন যশবম ষণ , 

বুগন্দিখন্দ অঞ্চগি তততন এই রাগজযর প্রততষ্ঠা কগরন। তততন িাড়া আর অনানয রাজারা হগিন ধঙ্গ, 
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কীততষবম ষণ, পরমারতদ। এই রাজযটট প্রততহার বংগশর অংশ তহোগব েগড় উগেতিি।এই বগের অনযতম 

রাজা তবদযাধর েুিতান মামুগদর োগে যদু্ধ কগর পরাস্মজত হন। স্থাপতয ও তশগে এই যুে যগেষ্ট ভুতমকা 

পািন কগরগি, খাজরুাহ তিি এই যুগের অমুিয েটৃষ্ট ।  

১০৮৫ খসৃ্টাগব্দ রাজা চন্দ্রগদগবর ক্ষনতৃগত প্রততটষ্ঠত হয় োহরবাি বংশ। রাজা চন্দ্রগদব রাষ্ট্রকুটগদর 

পরাস্ত কগরন এিাড়া পাঞ্চাি , বারানাতে, এিাহাবাদ অতধকার কগরন। তততন কিচুতর ক্ষদর পরাস্ত কগরন, 

এিাড়া তুতকষ আক্রমগনর তবরুগদ্ধ রাজা চন্দ্রগদব প্রততগরাধ েগড়  ক্ষতাগিন ।পরবতী শােক মদন চন্দ্র 

েজতনর শােক তৃতীয় মােুগদর েগঙ্গ যুগদ্ধ অবতীণ ষ হন।  

অবশয োহরবাি বংগশর ক্ষেষ্ঠ রাজা তিগিন ক্ষোতবন্দ চন্দ্র ,তততন োম্রাজয তবস্তাগরর নীতত গ্রহন কগরন। 

তততন চািুকয ও রাষ্ট্র কুটগদর পরাস্ত কগরন। তার অনযতম কীততষ তিি বাংিার পাি রাজাগদর পরাস্ত কগর 

মুগঙ্গর অতধকার কগরন। উত্তর প্রগদশ ও তবহার তার রাজয কাগি কগনৌজ এর অধীগন আগনন। এই 

প্রেগঙ্গ রগমশ চন্দ্র মজমুদার বগিগিন ক্ষোতবন্দ চগন্দ্রর েময় কগনৌজ তার পূগব ষর ক্ষেৌরব অগনকটা তিগর 

পায়।  

পরবতী শােক তবজয়চন্দ্র এর আমগি েবগচগয় বড় কৃততত্ত তিি েজনীর োেক খেররু মাতিক ক্ষক 

প্রততহত করা।এর পগরর শােক তিগিন রাজা জয়চন্দ্র , তাাঁর োম্রাজয পূগব ষ ক্ষেন োম্রাগজযর েীমানা ক্ষেগক 

পস্মিগম চাগন্দে ও ক্ষচৌহান রাজাগদর েীমানা পয ষন্ত্ তবতিত তিি। কতেত আগি  জয়চগন্দ্রর কনযা 

েংযুক্ত্ার েগঙ্গ ক্ষচৌহান বংগশর পৃথ্বী রাগজর তববাহ ক্ষক ক্ষকন্দ্র কগর দুই রাগজযর মগধয েম্পকষ খারাপ হয়। 

এর িিশ্রুতত তহোগব মহম্মদ ঘুতর যখন ভারত আক্রমন কগরন ক্ষেই েময় জয়চন্দ্র পৃথ্বী রাজ ক্ষক োহাযয 

কগরনতন তার  িগি তার পতন হয়। অনযতদগক ঘুতর ১১৯৩ খষৃ্টাগব্দ কগনৌজ আক্রমন কগরন এবং রাজা 

জয়চন্দ্র পরাস্মজত হন ও োহরবাি বংগশর পতন ঘগট ।  

 ক্ষচতদ ও প্রততহার  রাগজযর মধযবতী অঞ্চগি অবতস্থত তিি পারমার রাগজযর।  গুজরাত অঞ্চগি দশম 

শতগক প্রততটষ্ঠত হয় চািুকয রাজয। তগব রাজপুত রাজয গুতির মগধয েবগচগয় গুরুত্ব পূণ ষ তিি  ক্ষচৌহান  

বংশ । 
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ক্ষচৌহান বংশ তিি রাজপুত জাততগুতির মগধয েবগচগয় উগেখগযােয ।এই বংগশর অবস্থান তিি তদতে ও 

আজতমগের, ক্ষযখাগন এই বগের প্রততষ্ঠা কগরন আজয় রাজ। এই বংগশর অনযতম শােক অরনরাজ 

পাঞ্জাব অঞ্চগি তুতকষ আক্রমন প্রততহত করগত েক্ষম হন। তগব চািুকয রাজযর েগঙ্গ তবগরাধ বাগধ 

োম্রাজয তবস্তারগক ক্ষকন্দ্র কগর।  

এর পরবতী উগেখগযােয রাজা তিগিন চতুে ষ তবগ্রহরাজ। তাাঁর আমগি ক্ষচাহান বংশ োম্রাজয তবস্তার 

কগর।তার হাগত চািুকয, ক্ষতামার ও পারমার শস্মক্ত্ পরাস্ত হয়। তবগ্রহরাগজর আমগি োম্রাজয তদতে ক্ষেগক 

রাজপুতানা এবং পাঞ্জাব পয ষন্ত্ তবতিত হয়। এর পরবতী শােকরা হগিন তদ্বতীয় পৃতেরাজ ও ক্ষোগমস্বর 

।তগব ক্ষচৌহান বংগশর ক্ষেষ্ঠ শােক তিগিন  তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। তততন উত্তর ভারগত ক্ষিাট রাজযগুতিগক 

পরাস্ত কগর ক্ষচৌহান োম্রাজয পূব ষ পাঞ্জাব পয ষন্ত্  তবেরতৃত কগরন। ইততমগধয ১১৭৮ োগি মুহম্মদ ঘুতর 

চািুকয রাজয আক্রমন করগি তততন পৃথ্বীরাগজর েমে ষন চান , তকন্তু তততন তনরগপক্ষ োকার তেধান্ত্ 

ক্ষনন।এরপর ১১৯১ োগি মুহম্মদ ঘুতর পুনরায় ভারত আক্রমন কগরন এবং তরাইগনর যুগদ্ধ পৃথ্বীরাজ 

ক্ষচৌহান এর মুগখামুতখ হন , এই যুগদ্ধ ঘুতর পরাস্ত হন। এর পগরর বির অে ষাৎ ১১৯২ োগি আবার তততন 

পৃথ্বীরাজ ক্ষচৌহাগনর মুখমুতখ হন এবং তরাইগনর তদ্বতীয় যুগদ্ধ তাাঁগক েম্পূণ ষ পরাস্ত কগরন। এই যুগদ্ধর 

মাধযগম ভারগত এক কোয় তুতকষ শােগনর েুেপাত হয়। 

উপযু ষক্ত্ রাজপুত বংশ গুতি িাড়া ক্ষেইেময় ভারগত গুজরাগট চািুকয বংশ  , নম ষদায় ক্ষচতদ বংশ রাজত্ব 

করত তকন্তু রাজয গুতির মগধয ক্ষকান তমেতা তিি না।  িগি তুতকষ আক্রমন প্রততহত করার মত তাগদর 

ক্ষমতা তিি না , এবং ভারগত ক্ষশর্ শস্মক্ত্শািী রাজশস্মক্ত্র অবোন হয়।   

      

      


