સિકં દર - મહાન સિજેતા
જેને ‘મહાન ઍલેક્ઝાન્ડર‘ તરીકે ઓળખિામાં આિે છે તે સિકં દરે પોતાના મઠ્ઠુ ીભર રાજ્યને�
સિશાળ િામ્રાજ્યમાં� જે રીતે પરરિસતિત કર્ું ુ તે ઇસતહાિન ંુ એક મહાન આશ્ચયય ગણાય છે . માત્ર
ુ ીના પ્રદે શો
દશ િર્યના ટૂં કા ગાળામાં પોતાના રાજ્ય ર્ ૂનાનથી છે ક ભારતના ઉત્તર સિભાગ સધ
પર તેણે સિજય પ્રાપ્ત કયયો  હતો.
સપતા રિલલપ-બીજો, ઉત્તરી ર્ ૂનાનમાં આિેલ મકદૂ ન નામની એક નાની જાગીરનો રાજા હતો.
પરં ત ુ પોતાના પરુ ુ ર્ાથય િડે િમગ્ર ર્ ૂનાન પર પોતાનો અસધકાર જમાિી દીધો. રિલલપની પ ૂરી
ુ મેદાનો પર જ પિાર થઈ. પત્ર
ુ સિકં દરના સશક્ષણ માટે એરરસ્ટોટલ જેિા મહાન
જજિંદગી ર્દ્ધ
દાશયસનકોને રિલલપે રોક્યા હતા.
ુ ીમાં અનેક ર્દ્ધ
ુ ો લડી તે
સિકં દર ગાદી પર આવ્યો ત્યારે તેની ઉંમર િીિ િર્યની હતી. ત્યાં સધ
ુ િ મેળિી ચ ૂક્યો હતો. પોતે બહાદુર છે તેિી ખાતરી તેણે કરાિી આપી હતી. પોતાના
અનભ
ુ દુુઃખમાં ભાગ લઈ હંમેશાં િૈસનકોના થઈને જ રહેિાની સિકં દરની સિશેર્તાને
િૈસનકોના સખ
કારણે િૈસનકોમાં તે ખ ૂબ જ આદરણીય બન્યો હતો. ગાદી પર બેઠા પછી, એક પછી એક દે શો
જીતતો તે ઇજજપ્ત આિી પહચ્યો. ત્યાંથી ઈરાન પર સિજય મેળિી ત્યાંના રાજ્યકતાય ડેરરયિ
ત્રીજાને હાંકી કાઢી રાજકુમારી રુખિાના િાથે લગ્નિંબધ
ં થી જોડાયો. ઇજજપ્તમાં ઍલેકઝા્ન્યયા
નામન ંુ શહેર િિાવ્ર્.ંુ એકિાથે સિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી.
ઉત્તર ભારત પર સિજય મેળિિાને લક્ષ્ય બનાિી િ્ચેેના પ્રદે શો જીતતો તે ઈ. પ ૂ. ૩૨૬માં
ુ ી આિી પહચ્યો. ત્યાંના રાજા પોરિે સિકં દરનો િામનો કરિા પ્રયત્ન કયયો  પરં ત ુ
પંજાબ સધ
પોરિ હાયયો . તેટલામાં ઈરાનમાં બળિો થયાના િમાચેાર મળ્યા. બળિો દબાિિા તે ઈરાન
ુ આગળ થઈને તે ૩૦,૦૦૦ િૈસનકો િાથે બલ ૂલચેસ્તાનના
જિા નીકળ્યો. સિિંધ ુ નદીના મખ
ભીર્ણ ઉત્તપ્ત રણમાંથી પિાર થયો. ત્યાંથી િખત ગરમી, ભ ૂખ અને તરિને કારણે તેના
અરધા િૈસનકો મરણશરણ થયા છતાં બેલબલોન પહચ્યો. ત્યાં િખત દારૂ પીિાિાને કારણે
આિી પડેલા તાિથી એકાએક ઈ. પ ૂ. ૩૨૩માં તે મરણ પામ્યો. તેના મ ૃત્ર્ુ સિર્ે જોકે લભન્ન લભન્ન
મત પ્રિયતે છે . કોઈ કહે છે કે તાિની બીમારી બાદ બેલબલોનના રાજમહેલમાં તે બળી મ ૂઓ.
કોઈ કહે છે કે તેને ઝેર આપિામાં આવ્ર્ ંુ હત ંુ તો કોઈ તેન ંુ ખ ૂન થર્ ંુ હત ંુ તેિો અલભપ્રાય આપે
છે .
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