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Abstract: 

Bengal region and the island of Sri Lanka share several genetic roots that have been proven 

by scientific studies involving these two populations. Since genes contribute to the 

development of behavior and immediate reflexive responses, the traits that govern the flow 

of history and the development of civilization are influenced by the genes. This work 

compares similar aspects of history between Bengal and Sri Lanka. Historical events are 

categorized as Political, Diplomatic, Cultural, Social, Economic, and Intellectual history. 

Both regions suffered from king-to-king in-fighting and showed a tendency to betray for 

personal gains. The Naxal movement and Tamil tiger movement or revolts against the 

ruling systems are also notably similar. The cultural similarities can be found in the dance 

constumes with large masks and layered colored clothes worn by the “chhou” and “devil” 

dancers of these two regions. The response of these two civilizations on the British invasion 

were strikingly similar. To fight the British rulers, both regions supported the help from 

Japan, while the rest of the Indian subcontinent did not support Japan’s involvement or 

fighting with arms. History does get influenced by the local events and local differences, but 

the similarities observed between these two geographically disconnected regions are 

noticeable and can perhaps only be explained by the behavioral traits formed from genetic 

similarities, which is also known as Neurohistory.  
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বূনভওো: ফোিংরো এফিং নিংররয (ফততভোন শ্রীরিংওো) অনধফোীরদয ইনতো অরেলণ ওযরর প্রবূত নভর চঘোরঔ 

রে। এই দুই চনভনিরত নচনকত োদৃে যরয়রঙ ফরর অরনও করফলও তোরদয ভত ফেক্ত ওরযরঙন। 

আভযো এই প্রফরে নচন তরেয উরয নবনি ওরয এওনি োইরোনথন দোাঁে ওযোরনোয প্রয়ো ননরয়নঙ, মো 

ইনতো চথরও আনযত জ্ঞোরনয ভোধেরভ বনফলেরতয নদও ননধতোযণ ওযরফ এফিং চইরে ইনতোরয এওনি 

নতুন নদও ননরয় আভযো এঔোরন আররোঘনো ওযরফো মোয ইিংনযনচ নোভ ‘ননউরযো ননি’। োধোযণতঃ ইনতো 

ফররত চফোছোয় অতীরতয অনবজ্ঞতো মতরফক্ষণ, প্রোপ্ত উোদোরনয নবনিরত চই মতরফক্ষণ  উরনিয 
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নফরেলণ এফিং তোয তেতো মোঘোই ওযো। নওঙু ঐনতোনও খিনো প্রওৃনতয স্বোবোনফও ননয়রভ ননযন্তয খরি ঘরর 

চমভন, ‘প্রোওৃনতও ইনতো’। নওন্তু তো এঔোরন আভোরদয আররোঘে নফলয় নয়। এই প্রফরে আভযো ইনতোরয 

চই নদও ননরয় আররোঘনো ওযফ মো ভোনুরলয ওভতওোরেয ভোধেরভ করে উরঠরঙ। ‘ননউরযো ননি’ এওনি 

আন্তঃনফলয়ও নঘন্তোধোযো, মো স্নোয়ুনফজ্ঞোরনয চপ্রক্ষোরি ঐনতোনও খিনোগুনররও নফরফঘনো ফো নফরেলণ ওরয। 

ভোনুরলয ফেফোনযও আঘযণ আিংনওবোরফ নচন খনিত ওোযরণ ননয়নিত য়। Thiessen 
[1]

  ভোনুরলয 

আঘযরণয চক্ষরে নচরনয প্রবোফ ম্পরওত নফরদ আররোঘনো ওরযরঙন এফিং তো ওরযরঙন চই 1971 োরর। 
তোযয ভোনুল এফিং শুক্ষীয য এই নফলরয় আরযো করফলণো রয়রঙ মোয পরর ফেফোরযয উয নচরনয 

প্রবোফ িংক্রোন্ত তে আরযো ুদৃঢ় রয়রঙ। এিো তে চম, ভোনুরলয আঘযণ শুধুভোে নচন দ্বোযো ননয়নিত নয় ফযিং 

নওঙুিো নযনিনত এফিং নওঙুিো প্রোপ্ত নক্ষো  প্রনক্ষরণয ভোধেরভ করে রঠ। তোরর ভোনুরলয ওভতওোরেয 

পরস্বরূ চম ইনতো করে রঠ, তোরত নচরনয প্রবোফ েরত ফোধে। মনদ তো অিংরওয ননয়ভ চভরন দুরয় 

দুরয় ঘোয ওযো এওযওভ অোধে। আভোরদয প্রফরে এভন দুনি চোনতকত চকোষ্ঠী ম্বরে আররোঘনো ওযো 

রয়রঙ মোরদয নচনকত কঠন এওই ধযরনয চমভন, ফোিংরো (নিভফে  ফোিংরোরদ এওরে) এফিং শ্রীরঙ্কো। 

এই দুই অঞ্চররয চোনতরকোষ্ঠীয চক্ষরে নচনকত িংনভশ্ররণয নভর এওনি নফরল রক্ষণীয় বফনিে। নওন্তু এয 

চথরও নও অনুধোফন ওযো মোয় চম এরদয ভরধে ইনতোকত োদৃে ফততভোন? নচরনয িংনভশ্রণ ভোনুরলয 

ফেফোরযয য প্রবোফ চপরর; ভোনুরলয ঘনযে এফিং স্নোয়ু চননত ইচ্ছো ননযরক্ষ নক্রয়োয উয ফেনক্তনফররলয 

নচরনয নভশ্ররণয প্রবোফ আরঙ। তোই চওোন নফরল প্রনতফেওতোয ম্মুঔীন রর তোৎক্ষনণও নদ্ধোরন্ত উনীত 

য়োয চক্ষরে চই ফেনক্তয নচরনয প্রবোফ অফেম্ভোফী। এই প্রফে নফনবন্ন ঐনতোনও খিনোফরী িংগ্র যফিং 

তো নফরেলণ ওরয চদঔোরত চঘরয়রঙ, চম থ অনুযণ ওরয ভোনুল চওোন নদ্ধোরন্ত উনীত য় তোরত চনকত 

োদৃে ওতিো যরয়রঙ। 

     শ্রীরিংওোয অনধফোীযো চওোথো চথরও এরনঙর তোয ফৃিোন্ত োয়ো মোয় US ওিংরগ্র রোইরেনযয 
[2] 

মতরফক্ষরণ, চমঔোরন ফরো রয়রঙ, উনন তও চথরও শ্রীরঙ্কোয় ঘোযনি নফনি চোনতরকোিীয প্রবোফ নফস্তোয 

রক্ষে ওযো মোয়, মোয ভরধে ফৃিভ চোনতরকোষ্ঠী নিংনররদয অনবপ্রয়োণ খরিরঙ বোযরতয উিযোঞ্চর চথরও 

প্রোয় 500 নিস্টফূতোব্দ নোকোদ। Metspalu এফিং অনেোনেযো 
[3] 

ভরন ওরযন চম এয নওঙুওোর রয বোযতীয় 

উভোরদর এওোনধওফোয ফনযোক্রভণ খরিরঙ এফিং ফগুনর আক্রভণই খরিনঙর বোযরতয উিয-নিভ 

নদও চথরও। পরর উিয- নিভোঞ্চর চথরও দূযফততী িোরন অফনিত য়োয দরুন ফোিংরো বোযরতয 

ূফতোঞ্চররয অনধফোীরদয চীফন তুরনোভরূওবোরফ ননযদ্রুফ এফিং োনন্তণূত নঙর। Josh 
[4]

 বোযতীয় 

উভোরদর নফনবন্ন চোনতরকোষ্ঠীয অনস্তত্ব নঘনিত ওরযরঙন এফিং চদনঔরয়রঙন চম ফোিংরো অঞ্চররয 

ফিংোনুক্রনভও চনভনি এওনি স্বতি ধোযোয় প্রফোনত রয়রঙ। 

    Reich এফিং অনেোনেরদয 
[5]

 ভরত ভোনফচোনতয নযফততনীরতো  নবন্নতোয নচরনোভ নবনিও ভীক্ষোয 

ননদতন ৃনথফীয অনেোনে িোরনয তুরনোয় বোযতফরলত চফ স্বল্প। ফততভোন বোযতফোীয অনধওোিংই চম নচনকত 

নবন্নতো ম্পন্ন দুনি প্রোঘীন চনভনিয ফিংোনুক্রনভও ধোযো, তোয স্বরক্ষ প্রভোণ যফযোরয চনে তোযো 25নি 

নফনফধ চকোষ্ঠীয নফরেলণ ওরযরঙন। এয ভরধে প্রথরভ উর ঔ ওযো রয়রঙ আনদ উিয বোযতীয়রদয ম্পরওত, 

মোযো প্রওৃতরক্ষ নচনকতবোরফ ভধেপ্রোঘে, ভরধে এীয় এফিং ইউরযোীয়রদয রে খননষ্ঠ। অযনি র আনদ 

দনক্ষণ বোযতীয় ফিংোনুক্রনভও ধোযো, মোযো উিয বোযতীয় এফিং ূফত এনয়রদয চথরও এরওফোরযই স্বতি। 

এওনি ূঘও ওোমতপ্রণোরী ভোধেরভ বোযতীয়রদয নঠও (িংনভশ্রণ খরিনন এভন) ুরুলোনুক্রনভও রয়রঙন 

বোযতফরলত আনদ উিয-বোযতীয় ফিংধোযোয় উনিনতয োয অঞ্চর নফররল তওযো 39 চথরও 71 বোক। 
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ভোরচয ঐনতেকত উচ্চফরণতয ভরধে এযো আফোয ঊর্ধ্ততন এফিং ম্পূণতবোরফ ইরদো-ইউরযোীয় বোলী। 

অনেনদরও আনদ দনক্ষণ- বোযতীয় ফিংধোযোয চকোষ্ঠীগুনরয অনস্তত্ব বোযরতয ভূর বূঔরে দীখতিোয়ী য়নন। মনদ 

ফৃিয আদোভোনফোী, মোরদয রে উিয বোযতীয় ফিংধোযোয চওোন ম্পওত নঙর নো, চওফর দনক্ষণ বোযতীয় 

ফিংধোযোয রেই মোযো ম্পওতমুক্ত নঙর, তোযো বোযতীয় ভরূ বূঔরে উনযন নঔত নফরদী ফিংধোযোয 

আকভরণয ূরফতই আদোভোরনয দ্বীগুনররত তোরদয ফনত করে তুররনঙর।  

    ইনতো ভোরন নও ুদূয প্রোঘীনওোররয বফনদও মুক ফো চৌযোনণও মুরকয আররোঘনোয ভরধে ীভোফদ্ধ থোওো? 

আধুননও করফলওযো নওন্তু তো ভরন ওরযন নো। অতীত বেতো চথরও নক্ষো গ্রণ অফেই প্ররয়োচন, তরফ 

ফততভোন  বনফলেৎ চীফরনয থননরদতনওো যঘনোয চক্ষরে শুধুভোে এই প্রোঘীন নক্ষোরওই তোযো ম্পূণত ফরর 

ভরন ওরযন নো, ওোযণ তোরদয োরত নফনবন্ন তথেঞ্জী উরি, মো নদরয় তোযো নক্ষো চকরতয নোনোনফধ 

নফলয়গুনরয ভরধে নফদেভোন চমোকূেগুনর কবীযবোরফ অনুধোফন ওরয িংকৃীত নতুন তথেোফরীয ভোধেরভ 

ইনতোরয মুরকোরমোকী নফরেলণ ওরযরঙন মো ননঃরদর রক্ষণীয় নফলয়। New York নফশ্বনফদেোররয়য 

অধেোও Renwick 
[6]

 এয করফলণোয নফলয়ফস্তু র চীফ-নফদেো এফিং ভোচনফজ্ঞোন চথরও নওবোরফ 

ইনতো করে রঠ তোয অনুেোন। নফলয়নি চোধে নয় এফিং আভযো চওোন ঙরও ফোাঁধো নভুনো চঔোাঁচোয চঘিো 

ওনযনন। তরফ নযনিনত োররক্ষ আভোরদয ভরধে চম তোৎক্ষনণও প্রনতনক্রয়ো খরি তো অফেই চীফতে এফিং 

োভোনচও প্রবোফ চথরওই ননধতোনযত য়। চমভন ভোথোয় রোনঠয ফোনে েরর, োরোরফো নো প্রতেোখোত ওযফ তো 

আর তোৎক্ষনণও অনবফেনক্ত চথরও মো প্রধোনত নচরনয প্রবোরফই খরি এফিং এই ফেফোরযয োথতওে 

ইনতোরয খিনোপ্রফো োরে চদয়োয চনে মরথি। ভোচনফজ্ঞোরনয উয আন্তঃনফলয়ও প্রবোফ ম্পরওত 

Sherpa এফিং অনেনেযো 
[7]

 তোরদয করফলণোয় আররোঘনো ওরযরঙন উচ্চনক্ষো দোরনয চক্ষরে আন্তঃ 

নফলয়ওতোয অগ্রকনত 3নি ভোেোয উয ননবতয ওরয। এগুনর র মথোক্ররভ- 

আন্তঃ নফলয়ও নক্ষোিংক্রোন্ত ভোেো: নোনো দৃনিবনে ফো চপ্রক্ষোরি ওনঠন ফো চনির নফলয় নঔনওোরর চওোন 

ভেো ভোধোরন মুনক্ত চওনিও করফলণো নবনিও ঠন- োঠরনয নক্ষো। এওিো নফরল নফলয় অথফো নফরল 

ভেো ভোধোন ওযোয য নবনি ওরয প্রওৃত জ্ঞোন অচতন ওযো, শুধু চোনোয চনে চোনো নয়। 

নক্ষোনূঘ নবনিও ভোেো: এভন োঠেক্ররভয ফোস্তফোয়ণ মো ভেো ভোধোরনয ভোধেরভ আন্তঃনফলও অগ্রকনতয 

নফলয়নিরওই অনধও গুরুত্ব চদয়। ভেো ভোধোননবনিও নক্ষোরও ভচফুত ওযরত রর চই নফলরয় প্ররমোচে 

উদোযরণয ভোধেরভ তো প্ররয়োক ওযরত রফ। 

    প্রোনতষ্ঠোননও ভোেো: মুনক্তনবনিও করফলণোরও আয উন্নত ওযোয ররক্ষে রোব-চরোওোন ফেনতরযরও ছুাঁনও 

চনয়োয প্রনত ভথতন এফিং োিংকঠননও ভথতন এওোন্ত প্ররয়োচন। নফশ্বনফদেোরয় স্তরযই বনফলেরতয নদও ননণতয় 

ওযো, নফলয় ননফতোঘরন অগ্রোনধওোয এফিং োিংকঠননও ভেয় ওযো অতেন্ত প্ররয়োচন। 

   এইওর করফলওরদয চরঔো েরর চফোছো মোয় চম নক্ষো র প্রওৃতরক্ষ এওনি ভেো ভোধোরনয মি। 

ভরয়য রে চমভন ভেো ফদরোয়, নক্ষোয ধোযো চই যওভ ফদরোরত য় মোরও অনবরমোচন ফরর। চওোন 

রথ এই অনবরমোচন খিরফ চিো প্রোনতষ্ঠোননও িংকঠন নঠও ওরয। যফততীরত চই ননরদতনোগুররো নক্ষও 

ঙোেরদয চঔোন এফিং ঙোেযো তো ওোমতরক্ষরে প্ররয়োক ওরয। এইফ স্তরয চম ফেনক্তকত োনন্নধে থোরও তোরত 

নচনকত প্রবোফ আর। এওই নযনিনতয ম্মুঔীন রর নফনবন্ন চদরয ভোনুল নবন্ন নবন্ন যওরভয প্রনতনক্রয়ো 

ওরয থোরও। এই প্রনতনক্রয়োয় নচনকত প্রবোফ থোরও এফিং চিোই এঔোরন আভোরদয আররোঘে। করফলণোয 

নফলয়ফস্তু নররফ ননউরযো-ননি উৎোচনও রর োোোন তুরনো ওযোয ভরতো তথে োয়ো চফ 



 

Volume- X, Issue-II                                                    January  2022           70 

ওনঠন। ভনিকতবোরফ ফোগোনর  নঙ্ঘরীরদয ভরধে আভযো নওঙু নচনকত এফিং ঐনতোনও োদৃে ঔুাঁরচ 

চরয়নঙ মো এই প্রফরে তুরর ধযো রয়রঙ। 

    Moorjani এফিং অনেোনেরদয 
[8]

 যঘনোয়, িংনভশ্রণ খরিরঙ এভন বোযতীয় চনভনিয এওনি নফস্তৃত 

আররোঘনো োয়ো মোয়। চমঔোরন চদঔো মোরচ্ছ, দুনি নভশ্র ফিংধোযোয চনভনি চথরও অনধওোিং বোযতীয় 

চকোষ্ঠীয অফতযণ খরিনঙররো। এয ভরধে উিয বোযতীয় ফিংধোযো ভধে এনয়, ভধেপ্রোঘে, ওরওীয় এফিং 

ইউরযোীয়রদয রে ম্পওতমুক্ত নওন্তু দনক্ষণ বোযতীয় ফিংধোযো বোযতীয় চওোরনো চকোষ্ঠীয রে খননষ্ঠ রূর 

ম্পওতমুক্ত নয়। িংনভশ্ররণয ভয়নরন অচোনো নওন্তু বোযতীয় ইনতো চফোরধয চক্ষরে এয প্রবোফ 

অনস্বীওোমত। ননরে বোযতীয় উভোরদর নচনকত িংনভশ্ররণয উর ঔ ওযো ররো। 

চননগ্ররিো- চওযোরো; 

চপ্রোরিো- অিোররয়ড- ভধেবোযত- োাঁতোর, বীর, কে, ভেুো, যোাঁ; 

ভরেোররয়ড-রোদোঔ, ননওভ, অরুণোঘর প্ররদ; 

বূভধেোকযীয়- দনক্ষণ-নিভ এনয়োয বোযরতয ফৃদোিং; 

ননডতও ফো আমত-োঞ্জোফ, নফয়োনো, যোচিোন, চম্ম,ু; 

 ফোগোনরযো ইরদো-আমত নররফ নফরফনঘত য়, ঔুফ ম্ভফত আমত এফিং চপ্রোরিো-অিোররয়ডরদয এওনি 

িংনভশ্রণ। Papiha  অনেোনেযো। [9]
 এফিং Kshatriya 

[10]
 ননযীক্ষণ ওরযরঙন, নিংনররদয নচনকত 

রূরযঔোয 25% বফনিে ফো নফরল রক্ষণ ফোগোনররদয নচনকত ভেয় এয অনুরূ। আরযো নফদবোরফ ওযো 

এওনি নচনকত যীক্ষোয় চদঔো মোরচ্ছ চম, তোরদয উয ফোগোনর নচরনয প্রবোফ 70% এয চফন। আভোরদয 

প্রফরেয রযয অিংর দুই অঞ্চররয ঐনতোনও বফনিেগুনর তুরনো ওযো রয়রঙ। এঔোরন ফরো  রয়রঙ। 

এঔোরন ফরো চমরত োরয চম, বোযরত মঔন ইিংরযচরদয অনুপ্ররফ খরি তঔন প্রদি চওোন নযনিনতরত 

ইিংরযচ োরফরদয ফেফোয  প্রনতনক্রয়ো স্বরদীরদয চথরও অরনও আরোদো নঙর। ইিংরযচযো ওররই চম 

ননক্ষত ফো নক্ষো নো চরর ওনঠন ভেোয ভরধে যরর চম তোৎক্ষনণও নদ্ধোন্ত গ্রণ ওযরতন তোয ভরধে 

োদৃে নঙর এফিং চিো অফেই নচন চথরওই আর। িোনোবোরফ এঔোরন ইিংরযচরদয নচন নফলরয় নফদ 

আররোঘনো ম্ভফ ররো নো। 

ফোগোনর এফিং নিংনররদয ইনতো নফলয়ও োদৃে: 

     ভোনুরলয অফদোরন করে ঠো ইনতোরও নফস্তৃতবোরফ ঙয় বোরক বোক ওযো মোয় 
[11] চমভন- যোচনননতও 

ইনতো, ওূিনননতও ইনতো, োিংস্কৃনতও ইনতো, োভোনচও ইনতো, অথতনননতও ইনতো, োিংস্কৃনতও 

ইনতো, োভোনচও ইনতো, অথতনননতও ইনতো, এফিং ফুনদ্ধফৃনিও ইনতো। এঔোরন আররোরঘে নফলয়ফস্তু 

র ইনতোরয এই ঙয়নি বোক ম্পরওত ননরে আররোঘনো ওযো র। 

যোচনননতও ইনতো: ফনযোকত নেনি োওফকত ফোিংরো এফিং শ্রীরঙ্কো উবরয়য চক্ষরেই এওই ধযরনয োন 

চওৌর অনুযণ ওরযনঙর। ফোিংরোয ইনতো অধেয়ন ওযরর চোনো মোয় চম, নেনি োনূরফতয অতীরত 

চঔোরনয চফনযবোক এরোওোগুনর নবন্ন নবন্ন যোচোয োনোধীন নঙর। শ্রীরঙ্কো এয ফেনতক্রভ নয়, এই ক্ষুদ্র 

চদনি োম্প্রনতও অতীরতয অনধওোিং ভয় এওোনধও োরওয অধীরন ঔে ঔে যোরচে নফবক্ত নঙর এফিং 

এই ওর যোচোরদয ভরধে নফশ্বোখোতওতো  অন্তদ্বতন্দ্ব চররকই থোওত। শ্রীরিংওোয ইনতোর ফনণতত 

অনুযোধোুরযয যোণী অনুরোয নফল প্ররয়োক ওরয এওোনধও যোচোয তেোয খিনো তোয জ্বরন্ত উদোযণ। এনদরও 

ভোযোচো োঙ্কই প্রথভ োফতরবৌভ োও নররফ ফোিংরোয ফৃদোিং োন ওরযনঙররন। তোাঁয োনওোররয 

নফনবন্ন খিনোফরী মো নরনফদ্ধ আওোরয োয়ো মোয়, তোরত চদঔো মোরচ্ছ এই ভয় োওফকত োযস্পনযও দ্বন্দ্ব 
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 তেোওোরেই দীখত ভয় অনতফোনত ওরযনঙররন। ফোিংরো এফিং শ্রীরঙ্কো উবরয়য ওোরঙই তোরদয চবৌকনরও 

অফিোরনয ওোযরণ োিংস্কৃনতও  ফোনণনচেও চক্ষরে প্রোধোনে নফস্তোরযয ুরমোক নঙর, নওন্তু চঔোরনয োওফকত 

যোচনীনতয চম থ অনুযণ ওরযনঙররন তোরত চদঔো মোরচ্ছ ননরচরদয অনস্তত্ব নিরওরয় যোঔরতই তোযো অনধও 

নক্রয় নঙররন, বনফলেত উন্নয়রনয নযওল্পনোয নফলয়নিরত তোরদয উদোীনতোই রক্ষে ওযো মোয়। 

    প্রথরভ ধযো মোও শ্রীরিংওোয ওথো। ফোগোনর োঠওরদয ওোরঙ ফোিংরোয ইনতো অরনওিোই চোনো, নওন্তু 

শ্রীরিংওো ম্বরে তোযো ততিো অফকত নো থোওরত োরযন; তোই শ্রীরিংওোয ওথো তুরনোভূরওবোরফ চফন 

আররোঘনো ওযো ররো। Attanayake 
[12]

 য চরঔো চথরও চোনো মোয় নওবোরফ োভুনদ্রও চযভ রথয মুক 

চথরওই ফরেোোকয বোযত ভোোকযীয় ফোনণচে নফরশ্ব এওনি গুরুত্বূণত বূনভওো োরন ওরযনঙর এফিং বোযত 

ভোোকরযয চওিিরর অফিোন এয দরুন শ্রীরিংওো ফোনণনচেও মোেোরথয অফেম্ভোফী নফযনত ির রয় 

উরঠনঙর। ুদূয প্রোঘে চথরও ফরেোোকয ফো চরোনত োকয ফো োযে উোকয অনতক্ররভয ভয় নঘযওোর 

ভ্রভণোথতীরদয ওোরঙ শ্রীরিংওো নঙর ‘ভধেিরর অফনিত ুযনক্ষত দ্বী’, চমঔোরন ফোধেতোভরূওবোরফ মোেোওোরীন 

নফযনতয ননরদত চদয়ো ত। শ্রীরিংওো ুনফস্তৃত োভুনদ্রও ফোনণনচেও চোররয চওিনফদু নররফ স্বীওৃনত রোব 

ওরযনঙর এফিং চযোভোন  ঘীন দুনি ফৃৎ োম্রোরচেয ভোছোভোনছ অফনিত য়োয চনে বফনশ্বও চনৌ ঘরোঘররয 

চক্ষরে এয চবৌরকোনরও অফিোরনয ুপর চবোক ওযরত চরযনঙর। ননযক্ষরযঔোয 5 চথরও 10 নডনগ্র উিয 

অক্ষোিংর শ্রীরিংওোয অফিোন। প্রোঘীন চযভ মোেোরথ ঘীন এফিং চযোভোন  ঘীন দুনি ফৃৎ োম্রোরচেয ভরধে চম 

ভয় ফোনণচে ফতোনধও প্রোধোনে রোব ওরযনঙর, ভোন্থোই (ভোন্নোয এয উিরয) এফিং চকোওন্ন (নেঙ্কভোনরয ূফত 

নদরওয ফদযনকযী) নফশ্রোভ এয উরমোকী দুনি প্রধোন ফদয নররফ ওোমত োধন ওরযনঙর 
[13]। এভননও 

প্তদ তরও মঔন প্রোঘে-োিোতে ফোনণনচেও প্রনতদ্বন্দ্বীতোয ভরু যণরক্ষেনি আযফ োকয চথরও 

ফরেোোকরয িোনোন্তনযত য়, তঔন শ্রীরিংওোয উিয-ূফত উওূররয োভুনদ্রও ফদয নররফ চকোওন্ন 

(নেরঙ্কোভরী) এয গুরুত্ব এওই যওভ নঙর 
[13]।1800 িীঃ চথরও ফরেোোকয এফিং তৎিংরগ্ন এরোওোয় 

ফৃরিরনয প্রোধোনে নফস্তোয ই অঞ্চররয নক্ত ওোঠোরভো নফনেোর নযফততন খনিরয়নঙর, চই ভয় চথরওই 

ইিংরযচযো ফরেোোকয িংরগ্ন চদগুনররও নেনি ননয়িণোধীন এওনি এওও িোয় নযণত ওরয 

ননরফনও নক্ত নররফ ননরচরদয অফিোন িংখফদ্ধ ওরযনঙর। পযোন নফপ্লফ যফততী ভয়ওোরর বোযত 

ভোোকয এফিং ফরেোোকয ননয়িণ ওযোয উরমোকী শ্রীরিংওোয অতেন্ত গুরুত্বূণত অফিোন নেনিরদয 

নেরঙ্কোভোরী দঔররয নফলরয় আওৃি ওরযনঙর। এঙোেো োভনগ্রওবোরফ বোযত ভোোকযীয় অঞ্চরর 

ননরফনও োনওোরর ফেোী ননযোিোয প্ররে নেরঙ্কোভোরীরওই নেনিযো অনুওূর িোন ফরর ভরন 

ওরযনঙর। প্রোন্ত ভোোকযীয় মুদ্ধ তথো নদ্বতীয় নফশ্বমুদ্ধওোরর এই নেরঙ্কোভোরী ফদযনকযী চনৌরখোাঁনি নররফ 

অতেন্ত গুরুত্বূণত বূনভওো গ্রণ ওরযনঙর।  

    ননচ ননচ উরেে োধরন নঘন এফিং চোোন এওোনধও অথতনননতও িংরমোকওোযী রথয প্রস্তোফ নদরয়রঙ, 

মোরত চঔোনওোয স্বল্পভূররেয উৎোদন োভনগ্রও উৎোদন ফেফিোরও ঘর যোরঔ। উদোযরণ নররফ ফরো 

মোয়, নঘন এও অথতনননতও রথয উন্নয়ন এয প্রস্তোফ নদরয়রঙ, চমঔোরন বোযত, ফোিংরোরদ, ভোয়োনভোয এফিং 

নঘন [BCIM] এয ভরধে িংরমোক িোনওোযী এওনি থ ফোনোন রফ, মো ওরওোতো এফিং ঘীরনয য়ুনোন 
প্ররদরয ভরধে নদরয় প্রোনযত রফ এফিং দনক্ষণ ঘীরনয প্ররদগুনররও ফরেোোকরযয রে মুক্ত ওযরফ। 

চোোরনয প্রস্তোনযত িংরমোক িোনওোযী থনি দনক্ষণ বোযত চথরও শুরু ওরয ফোিংরোরদর-ভোয়োনভোয রয় 

ফরেোোকয োয ওরয ইরদোঘীন রয় দনক্ষণ ঘীনোকয মতন্ত নফস্তৃত রফ। শ্রীরিংওো এই ঘীন-চোোন 
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প্রস্তোনফত উচ্চভূরে ম্পন্ন িংরমোকরও আয ুদৃঢ় ওরয অথতনননতও নফওোরয ফৃনদ্ধ খিোরত ক্ষভ রত 

োযত। এই তথেগুররো চথরও চোনো মোয় চম ফোনণনচেও  অনেোনে চক্ষরে প্রকনতীর নফনবন্ন চোনতগুররোয 

রে নিংনররদয খননি চমোকোরমোরকয ুরমোক-ুনফধো থোওরর তোযো ননচ উরদেোরক উর ঔরমোকে চওোন 

অগ্রকনত খিোয়নন। ফোিংরো অরনও ুরমোক ুনফধো অফররোয় চপরর নদরয়রঙ, এফিং ফোিংরো ভরুুরওয োরথ 

শ্রীরিংওোয এই োদৃে রক্ষে ওযোয ভরতো। 

    ওরওোতো এওওোরর বোযরতয যোচধোনী নঙর। চম চওোরনো নতুন ুরমোক অথফো উন্নয়ন প্রওল্প এঔোন 

চথরওই চন্ম ননত। নওন্তু ফোগোনরযো চই ুরমোরক দ্বেফোয ওযরত োরযনন এফিং তো শুধু অদৃরিয পরর 

খরিরঙ ফররর বুর ফরো রফ, ওোযণ নচনকত োদৃরেয পরস্বরূ নিংরীরদয ভরধে এই এওই নযণোভ 

চদঔো মোয়। ভুদ্র উওূরফততী িোরনয অনধফোী য়োয দরুন নঙ্ঘনরযো অরনও চোোরচয কভনোকভন এফিং 

ফোনণনচেও আদোন প্রদোরনয প্রতেক্ষদতী য়ো রত্ব এই অনবজ্ঞতোরও তোযো তোরদয ননরচরদয উন্ননতয 

ওোরচ ফেফোয ওরযনন, মো ঘীনোযো ওরয থোরও। আচ ভুম্বোই বোযরতয প্রধোন ফোনণচে চওি, নতুন নদন  প্রধোন 

োনতোনিও চওি এফিং োয়দ্রোফোদ নফজ্ঞোন  প্রমুনক্তয চওি নররফ রফতোৎওৃি। উর ঔরমোকে নফলয় র 

ওরওোতো ফো ফোিংরোয এই ফনওঙু য়োয প্রবূত ুরমোক নঙর, নওন্তু ফেফোনযও ওোযরণ তোযো তোয দঔর 

ননরত ফেথত য়। এিো ভোররোঘনো নররফ চদঔরর বুর রফ, এঔোরন আভযো মো ফোস্তরফ খরিরঙ তোযই 

নফফযণ নদনচ্ছ ভোে। 

    Bharathi এফিং অনেোনেরদয 
[14]

 ভরত বোযতীয় নকযোয়রনয এওনি আদত অেীওোয র ওৃনলরক্ষরে 

ওরঠোযবোরফ নফদেভোন ুরুলোনুক্রনভও চশ্রনণনফনেোরয ম্ভোফে বোেন। ুনননদতি নকযোয়রনয রে চনেত আরঙ 

যম্পযোকত চোনতরকোষ্ঠীয ভরধে প্রঘনরত দূযরত্বয ফোধো চবরগ চপরোয প্রনতশ্রুনত। এই নফলরয় নফস্তোনযতবোরফ 

চোনত এফিং ধভতীয় ননথ ম্বনরত ওনতোিও রযয এওনি অননে চনভীক্ষো নবনিও তথেনঞ্জ ফেফোরযয ভধে 

নদরয় চঔোরনয নকযোয়ণ এফিং ভোভনয়ও এওনি ঙনফয ভোধেরভ নকযফনতয ৃথওীওযরণয ভরধে নফদেভোন 

োযস্পনযও ম্পওত গুনর তুরর ধযো রয়রঙ। তোরদয প্রফরে চদঔোরনো রয়রঙ যোঞ্চর এফিং গ্রোভোঞ্চররয 

ভরধে োযস্পনযও নফনচ্ছন্নতোয অনস্তত্ব প্রফর, নফরল ওরয চফেোরুরু অঞ্চরর। চই নদও চথরও ফোিংরো এফিং 

শ্রীরঙ্কোরত চনফনতয ৃথওীওযণ ওভ। এঔোরনয উচ্চ নফদেোরয়গুনররত নক্ষোথতীরদয ভূরেোয়রনয পরোপর 

রক্ষে ওযরর চদঔো মোয় চম গ্রোভোঞ্চরর নক্ষোয ভোন চফ বোররো। উর ঔরমোকে ররো শ্রীরঙ্কোরত নক্ষোয 

োয ঔুফই বোররো এফিং তো শুধ ুযোঞ্চরর ীভোফদ্ধ নয়। 

    নেনিরদয ফোিংরো দঔররয ভয় ভীযচোপরযয লেমি  নফশ্বোখোতওতো ফোিংরোয ভোনুরলয অচোনো নয়। 

নওন্তু আিরমতয নফলয় ররো নেনিরদয শ্রীরিংওো দঔররয ভরয় অনুরূ এওনি নফশ্বোখোতওতোয খিনোয 

ূেোত রয়নঙর। চঔোরন ওোনে োম্রোরচে ননরভোতোরোয়ুয়ো নোরভ যোচোয এও ঘয নফশ্বোখোতওতো ওরয 

নেনিরদয নচনতরয় চদয়োয চঘিো ওরযন, মনদ ভীযচোপরযয ভত নতনন তোাঁয রক্ষে ূযরণ পর রত 

রযননন। এই দুই খিনো দুই চোনতয ভ নঘন্তোধোযোয ভথতও। এই লেমি  নফশ্বোখোতওতো নও শুধুভোে 

নেনিরদয চওৌর, নোনও এয নঙরন আর বূনভওো গ্রণ ওরযরঙ ভোনুরলয নচনকত ফেফোরযয প্রফৃনি, চিো 

নযষ্কোয বোরফ চফোছো নো চকরর দুনি খিনোয োদৃরেয প্রনত োঠওরদয দৃনি আওলতণ ফোঞ্ছনীয়। 

ওিূনননতও ইনতো: আন্তচতোনতও ম্পওত এফিং নযঘোরন িংক্রোন্ত উরনি (Selverajah এফিং অনেোনেযো 
[15]) প্ররে ফররত য় চম, নতননি স্বতি চপ্রক্ষোি, মথো-মত্ন রোনরত িংকঠন, ুদক্ষ নযঘোরনো এফিং উৎওৃি 

চনতৃরত্বয রে আিো এফিং ধোযণক্ষভতোয ভরতো ফতোরক্ষো গুরুত্বূণত নফরল প্রনতবোগুনরই বননতও চনতৃরত্বয 

বফনিে নররফ প্রনতনষ্ঠত য়োয ওথো। এই অধেয়রনয তোৎমতণুত ইনেত র চম, আিো, ধোযণ ক্ষভতো এফিং 
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আনুকতে এই বফনিেগুনর এওনি চোনতয অনুওযণ ওযো উনঘত এফিং বননতওতোয উয ওভ চচোয নদরয় বোররো 

নযঘোরনোয অনুীরন ওযো উনঘত, নওন্তু চিো ফোস্তরফ োথতও নো রত োরয, ওোযণ চম ভয় ননফতোঘন য় 

চই ভয় ভোনুল নঠও চওভন নও বোফরঙন চিোই নযণোরভ প্রনতপনরত য়। এই ওোযরণ ভোনুরলয নচনকত 

নঘন্তোধোযো ননফতোঘরনয পরোপরর প্রবোফ চপরর। 

    আধুননও ফোিংরোয় নফরলতঃ ফোিংরোরদর ভুনরভযো িংঔোগুরু রর এওওোরর ঐ ফ িোরন চফৌদ্ধধভত 

চফ চননপ্রয় নঙর। ফোিংরোয িোরন প্রোপ্ত চফৌদ্ধভঠ  ভোনফোরযয র্ধ্িংোফরল তোযই োক্ষে ফন ওযরঙ। 

চমভন ভোন নেত অতী দীঙ্কয শ্রীজ্ঞোন ঢোওো অঞ্চররয অনধফোী নঙররন। শ্রীরঙ্কোরত চফৌদ্ধ ধভতোফরম্বী  

চফৌদ্ধ ধভতোনুযোকী ভোনুরলয িংঔেো প্রঘুয। চও ফররত োরয, ভুনরভ অনুপ্ররফ নো খিরর য়রতো ফোিংরোয় চফৌদ্ধ 

ধরভতয চননপ্রয়তো ূরফতয নেোয় অক্ষুণ্ণ থোওরতো। িীি-ূফত ভয়ওোরর চফৌদ্ধ ন্নেোীরদয মোতোয়োত নঙর ফোিংরো 

এফিং শ্রীরিংওোয ভরধে। 

    Hossain 
[16] এয ভরত ফোিংরোরদরয ওূিনীনতয উৎ অনুেোন ওযরর চদঔো মোয় নিস্টীয় ঘতুথত 

তরও ভোনোনফও ফুধগুপ্ত নঘিোকিং চথরও ভোরোক্কো মোেো ওরযনঙররন এফিং ফোিংরো  ভোরোক্কোয ভরধে ওূিনননতও 

ম্পওত িোরন ভুঔে বূনভওো গ্রণ ওরযনঙররন। প্রোঘীনওোর চথরওই ফোিংরোয ভোনুল অনতনথফৎর এফিং 

ওূিনীনতরজ্ঞ ুরওৌরী। ওূিনননতও ননুণতো তোরদয চোত অবেো। ফোিংরো  অনেোনে চম ফ চদর পো-

নরয়ন, ইফন ফতুতো, য েোরপ নপ   প্রভুঔ নযেোচও দূত নররফ ভ্রভণ ওরযরঙন। বঘননও ন্নেোী মতিও 

পো-নরয়ন, 400 নিস্টোব্দ চথরও 411নিস্টোরব্দয ভরধে ফোিংরোয চোনোযকোাঁ  বোযতফরলতয নফনবন্ন িোন 

নযভ্রভণ ওরযন। প্রেত উর ঔরমোকে, অধুনো ফোিংরোরদরয অন্তকতত চোনোযকোাঁ তঔন ভনরন ফস্ত্র বতনযয 

চনে নফঔেোত নঙর। ভযরক্কো ননফোী ভুনরভ চরঔও  মতিও ইফন ফতুরতো বোযরত আরন 1334 নিস্টোরব্দ 

এফিং 8 ফঙয বোযরত অনতফোনত ওরযন। বোযরত থোওোওোরীন নতনন নররি  ফোিংরোয চোনোযকোাঁ নযভ্রভণ 

ওরযন। য েোরপ নপ   এওচন নেনি অনুেোনওোযী, নতনন চোনোযকোাঁ নযভ্রভণ ওরযন 1596 নিস্টোরব্দ। 

এইফ নযেোচওরদয যঘনো চথরও দুই চদরয অনধফোীরদয ভরধে চম চফৌদ্ধধভত প্রীনত নঙর তো চফোছো মোয়। 

     চফৌদ্ধ নেত দীিংওয শ্রীজ্ঞোন 982 নিস্টোরব্দ ঢোওোয নফক্রভযু অধীনি ফজ্ররমোনকনীরত চন্মগ্রণ ওরযন 

এফিং নিস্টীয় এওোদ তরও চফৌদ্ধ দতন প্রঘোরযয ভোধেরভ নতব্বত এফিং ফোিংরোয োযস্পনযও ম্পওত আয 

উন্নত ওযোয চক্ষরে নতনন নঙররন নথওৃৎ। শ্রীরঙ্কোয় অফিোনওোরর দীখত অধেয়রনয পরর চফৌদ্ধ ধভত ম্পরওত 

নতনন নঙররন নথওৃৎ। শ্রীরঙ্কোয় অফিোনওোরর দীখত অধেয়রনয পরর চফৌদ্ধ ধভত ম্পরওত নতনন ভেও উরনি 

এফিং চফোধ অচতন ওরযন। নতব্বরতয যোচো তোাঁরও দুইফোয আভিণ চোনোন। প্রথরভ এই আভিণ নতনন অস্বীওোয 

ওযরর চল মতন্ত দীঙ্কয শ্রীজ্ঞোন চনোর রয় োরয় োাঁরি 1041 নিস্টোরব্দ নতব্বরত মোন যোচো ফেোন ঘুফ 

(Byan chub) এয আভিরণ োেো নদরয়। এইবোরফই অতীরত চফৌদ্ধ ধভত ফোিংরো এফিং শ্রীরিংওোয ভরধে 

িংরমোক খনিরয়রঙ। 

    স্বোধীনতোয য মঔন বোযত ফো োনওস্তোনরও ভথতরনয ভয় আর তঔন ফোিংরোরদ এফিং শ্রীরিংওো 

দুরদই োনওস্তোনরও চফরঙ চনয়। মনদ চিো নঠও রয়নঙর নওনো তো ননরয় নফতওত ওযোয ুরমোক যরয়রঙ। 

স্বোধীনতোয অল্প রয শ্রীরিংওো োনওস্তোনরও উরেোচোোরচয জ্বোরোনী নদরয় োোমে ওরয, মোরত তোযো 

ফোিংরোরদর চফোভো চপররত োরয। ভোভনয়ও মুরক চদঔো মোয় ফোিংরো এফিং শ্রীরিংওো আরভনযওো অথফো 

যোনয়ো ফোদ নদরয় চোোনরও চফী ঙদ ওরয। 

    ননে ভধেনফি এফিং কনযফযো অরনওভয় উন্ননতরও এনেরয় ঘরর। চমভন অেোভোচন এয ভরতো ফে 

চওোম্পোননরও ননউ ইয়রওতয অনধফোনযো রয ঢুওরত চদয়নন। এওই যওভ মুনক্তরত ফোিংরোয নেুয এফিং 
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শ্রীরিংওোয োভফোনরিোতো এরোওোয় উন্ননতয নফরক্ষ যোয় চনয়ো য়। ফরো য় চম ঊফতয চনভ ঘোরলয চনে 

যোঔো উনঘত। মনদ চনভয অবোরফ ঔোদে উৎোদরনয ভেো এঔন চদঔো মোয় নন। 

    যোচনননতও রমোনকতোয চক্ষরে ফোিংরো এফিং শ্রীরিংওোয ভরনোবোরফয প্রবূত নভর োয়ো মোয়। নদ্বতীয় 

নফশ্বমুরদ্ধয ভয় ফোিংরোয চদরপ্রভী চনতো ুবোল ঘি চফো নযওল্পনো ওরযনঙররন, ইিংরযচরদয ক্র 

চোোরনয োোমে ননরয় এই চদ চথরও নেনি োরনয উরচ্ছদ খিোরফন। বোযরতয ফোনও অিংরয ফহু চনতো 

এই ভরতয নফরযোধী রর ফোিংরো ভোনুরলয আিো  ভথতন নঙর চনতোনচয প্রনত। এঔরনো ফোিংরোয চোতীয় 

ভনীলী নোরফ তোাঁরও ভমতোদো চদয়ো য়। আয এও ফোগোনর নফপ্লফী যোনফোযী ফযু নোভ এই প্ররে 

উর ঔরমোকে। নতনন বোযরতয স্বোধীনতোয চনে নেনি নফরযোধী ওোমতওরোর চোোরনয োোমে রোব 

ওরযনঙররন, ফস্তুতঃ নতননই আচোদ নদ চপৌরচয দোনয়ত্ববোয চনতোনচয োরত তুরর চদন। আিরমতয নফলয় 

ররো, শ্রীরিংওোয ভরনোবোফ অনুরূ নঙর। চোোন এফিং শ্রীরিংওোয ওূিনননতও ম্পওত অরনওনদরনয এফিং 

নদ্বতীয় নফশ্বমুরদ্ধ চম দুচন মুফরনতো চোোরনয োরথ োত নভনররয় নেনিরদয তোেোরনোয চঘিো ওরযনঙররন 

তোযো ররন J.R. Jayawardene এফিং D. Senanayake। নঙ্ঘনরযো এরদয নফুর ভথতন চোনোয় 

এফিং স্বোধীনতোয রয োভোনচও  যোচনননতও স্বীওৃনত চদয়। Mr. Jayawardene রয শ্রীরিংওোয 

যোষ্ট্রনত রয়নঙররন। 
 

োিংসৃ্কনতও ইনতোঃ এই প্রফরে আভযো ফোিংরো এফিং শ্রীরিংওোয ভরধে চম ধযরনয োদৃরেয আররোঘনো ওযনঙ 

তো উবয় িোরনয োিংস্কৃনতও ইনতোরয ধোযোয় নফদেভোন। যোঢ় ফোিংরো এফিং শ্রীরঙ্কোয় ঐনতেফোী ভুরঔো 

নৃতেনরী োিংস্কৃনতও ঘঘতোয অে নররফ ফহুর প্রঘনরত। এরক্ষরে োধোযণতঃ ভুরঔোরয আেোরর নৃতে 

নল্পীকণ তোরদয ননচস্ব িোরও োভনয়ওবোরফ ুপ্ত চযরঔ ম্পূণত নবন্ন এওনি িোরও চনভরক্ষ তুরর 

ধরযন। আয এই ঙদ্মরফ ধোযরণয মি নররফ উবয় িংস্কৃনতরত ভুরঔো এফিং নফরল ধযরনয চোোও 

ফেফোরযয যীনতয চম োদৃে তো নচনকত োদৃরেয পরস্বরূ খরি থোওরত োরয। দুই িোরন ভুরঔো নোরঘ 

ভুরঔো এফিং ঘনযরেয উরমোকী চোোও নযধোরনয বোফনোয োদৃে রক্ষে ওযোয ভরতো। ভুরঔো এফিং 

চোোরওয বফনিে ম্পরওত ফররত য় ভুরঔোগুনর র ফৃদোওৃনতয চোোওগুনর োত-ো ঢোওো, কোঢ় যরগয 

এওোনধও স্তযমুক্ত। োধোযণতঃ ভুরঔো নৃরতেয ভধে নদরয় ঐনতেকত এফিং ধভতীয় ফোস্তফতোরও তুরর ধযো য়, 

মো ভোনুরলয ভরূেরফোধরও প্রবোনফত ওরয। এই নৃতে ওঔন উৎরফয ভযশুরভ আনদ উরবোরকয চনে 

অনুনষ্ঠত য়, আফোয ওঔন অশুব প্রবোফ ফো চযোক ফেোনধয োত চথরও নযেোণ োয়োয চনে আঘোয োররনয 

উরেে নররফ ফেফহৃত য় 
[17]

। 

    ফোিংরোয চঙৌ নোরঘয ভতই শ্রীরঙ্কোয় ভরূত দুই যওরভয ভুরঔোনোঘ আরঙ, চওোরোভ এফিং োনন ইয়োওভুো। 

শ্রীরঙ্কোয় প্রঘনরত ‘চওোরোভ’ চননপ্রয় এওনি নৃতে বরী, মোয ভোধেরভ প্রওৃতরক্ষ এওনি নোিরওয উিোনো 

ওযো য় অথতোৎ ‘চওোরোভ’ ‘নৃতে নবনিও নোিও’ নররফই নফরফনঘত য়। এই নৃতেোনুষ্ঠোরন এওোনধও ঘনযে মক্ত 

থোরও এফিং প্ররতেও ঘনযরেয চনে নৃতেনল্পীকণ আরদো আরোদো ভুরঔো নযধোন ওরযন। ভুরঔোগুনর বতনয 

য় প্ররতেও ঘনযরেয আরফক  অনবফেনক্ত অনুমোয়ী। 

    শ্রীরিংওোয নদ্বতীয় চননপ্রয় ভুরঔো নোঘ র োনন ইয়োওুভো, মো শ্রীরঙ্কোয দনক্ষণ অিংর (low country) 

প্রঘনরত এওনি ভুরঔো নৃতে। এঔোরন 18 ধযরনয অুঔ োযোরনোয উরেরে 18 ধযরনয োনন অরদফতো 

ফো নোরঘয ওথো ফরো রয়রঙ। এই অরদফতোরদয ৃথও ৃথও নোভ আরঙ এফিং ভরন ওযো য় নফরফওীন 

এই নোঘকণ প্ররতেরও আরোদো আরোদো অুরঔয চনে দোয়ী এফিং ইরচ্ছ ওযরর তোযো চযোক ননভূতর ওযরত 
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ক্ষভ। নৃতে নল্পীকণ অরদফতোয ভরূ প্রদতরনয চনে ওোররো চোোও, োতোয ওোরুওোমত ওযো স্কোি 

নযধোন ওরযন এফিং চইরে যো থোরও ুনননদতি অরদফতোয ভুঔোফয়ফ দৃ ভুরঔো। শ্রীরিংওোয প্রঘনরত 

ভুরঔো নৃতেগুররো অতেন্ত আঘোয যীনতনীনত নবনিও। োযীনযও  ভোননও ফেোনধ ৃনিওোযী অশুব আত্মোরও 

ন্তুি ওযোয চনে নযরফনত য় ফরর এরও য়তোন তোেোরনোয নৃতে চ উচ্চোযরণয চনে য়তোরনয নৃতে 

(Devil dance) ফরো য়। 
    অনেনদরও চঙৌ বোযরতয যোঢ় অঞ্চরর (ছোেঔন্ড, নিভফে  উনেলেো) প্রঘনরত চননপ্রয় ভুরঔো নৃতে। এই 

নৃতে নযরফনত য় নফরল ওরয বঘে োফতণ এয ফন্ত উৎরফ। প্রওৃতরক্ষ এই ভয় এওনি ফোৎনযও 

ওৃনলঘরক্রয ভোন খরি এফিং যফততী নতুন ওৃনল ঘরক্রয ূঘনো য়। 

    নিভফরেয ুরুনরয়ো চচরোয় চঙৌ উদমোনত য় ূমত উৎরফয ভয়। ুরুনরয়োয চঙৌ নৃতে আন্তচতোনতও 

স্বীওৃনত রোব ওরযরঙ 2010 োরর, ইউরনরস্কোয প্রনতনননধত্বভরূও তোনরওোয় এই নৃতে বরী উৎওীণত রয়রঙ 

ভোনফতোয স্পতনোতীত োিংস্কৃনতও ঐনতে (An Intangible Cultural Heritage) নররফ। 

ননঃরদর এই স্বীওৃনত যোঢ় ফোিংরোয োিংস্কৃনতও চক্ষরে নফরল তোৎমতূণত। ফৃৎ আওোরযয ভুরঔো নযধোন 

ুরুনরয়ো চঙৌ এয এওনি নফরল বফনিে। নল্পীকণ, অনবনীত ঘনযেগুররোয ভুরঔোওৃনত নফনি ভোনিয বতনয 

ফে আওোরযয ভুরঔো নযধোন ওরযন। ভুরঔোগুনর চফনযবোক ুযোরণ ফনণতত নদু চদফ-চদফীয প্রনতরূ। 

ভূরতঃ িোনীয় নওিংফদনন্ত, কল্পকোথো এফিং নদু ভোওোফে মথো- যোভোয়ণ এফিং ভোবোযরতয নফনবন্ন ফতই র 

চঙৌ- নোরঘয নফলয়ফস্তু ‘োইওো’ এফিং ‘নোিুয়ো’ নোঘ (নফরলবোরফ ুরুনরয়ো বরীয চক্ষরে) চঙৌ নোরঘয অগ্রদূত 

রর, ‘নোঘনন’ নৃতে চঙৌ নোরঘয ফততভোন নযনঘনত দোরনয চক্ষরে গুরুত্বণূত োরন ওরযরঙ। যোনেরফরো চঢোর, 

ধোভো, ভহুযী  োনোই প্রবৃনত ফোদেমি রমোরক চওফরভোে ুরুল নোনঘরয়যোই ঙরদোফদ্ধ চরোওনৃতেনি 

নযরফন ওরয। এওনি চঔোরো িোরন মোরও ‘আঔেো’ ফো ‘আয’ ফরো য়, চঔোরন োভনযও ওরোরওৌর, 

ভ ক্রীেো, যীযঘঘতো প্রবৃনত নযরফরনয ভধে নদরয় উৎফ উদ মোন চথরও এই নৃরতেয ফেোনপ্ত খরিরঙ বফ, 

োক্ত  বফষ্ণফ বোফধোযোয় প্রোপ্ত ধভতীয় নফলয় এওনি ওোঠোরভোফদ্ধ নৃতেনরীরত। 

   Lyer  অনেোনেযো 
[18] গ্রোভীণ বোযরতয ফতোধোযরণয চবোকেরণেয প্রোেতো অনুমোয়ী োভোনচও 

নফবোচরনয উয নতননি ঐনতোনওবোরফ গুরুত্বূণত উৎরয প্রবোফ নফলরয় করফলণো ওরযরঙন, মথো- (ও) 

ননরফনও নক্ত, (ঔ) চনভ চবোক দঔররয প্রঘনরত ফেফিোয উয নবনি ওরয করে ঠো চনভদোয-ওৃলও 

োযস্পনযও ম্পওত এফিং (ক) নদু চোনতপ্রথো অনুমোয়ী োভোনচও চবদোরবদ  ফৃদোওোয ধভতীয় িংঔেোরখ ু

চশ্রনণয উনিনত। 1991 োর চথরও োধোযরণয চবোকেরণেয এওনি উোি (data) ফেফোয ওরয তোযো 
চঔোাঁচ চরয়রঙন চম প্রোও-স্বোধীনতো ওোরর নেনি ননরফনও নক্তয অধীনি অঞ্চর এফিং চমঔোরন 

চনভদোযরদয োরত ওৃনল িংক্রোন্ত ক্ত ওুনক্ষকত নঙর, এই দুই অঞ্চরর ফতোধোযরণয ওোরঙ ণে োভগ্রী ওভ 

চৌাঁঙোরতো। উচ্চ মতোরয়য োভোনচও চশ্রনণনফনেো মুক্ত এরোওোয় চমভন চদঔো মোয়। চনভদোযীন এরোওো এফিং 

োভোনচও চবদোরবদ মুক্ত এরোওো উবয় চক্ষরেই পরোপর ুযোতন অফিোয রে োভঞ্জেূণত ফো েনতূণত 

নঙর, ভোরন ণে োভগ্রী ফণ্টরন চওোরনো ফেোখোত খরি নন। অ-নেনিরদয পরোপর আিমতচনওবোরফ স্পি 

নেনি (চনভদোয) এরোওোগুনর উর ঔরমোকে বোরফ ঔোযো ণে নফতযণ ওরযনঙর অ-নেনি এরোওোয তুরনোয়। 

তথে, ঐনতোনও প্রওৃনত এফিং মোনিও নযফততনীর দ্ধনতয (instrumental variable approach) 

রে এওরে এই ননযীনক্ষত ম্পওতগুররোয নফলরয় lyer –চদয ননঃিংয় ওরয চতোরর। চমরতু ফোিংরো এফিং 

শ্রীরিংওো চত নেনি যোরচয প্রোধোনে নঙর, োভোনচও ওোঠোরভোয নভর করে উরঠনঙর এই দুই অঞ্চরর। 
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    Anh 
[19]

 বোযত এফিং শ্রীরিংওো এই দুনি দনক্ষণ এনয়োয চদরয তুরনো ওরযরঙন। বোযত ৃনথফীয 

চনিংঔেোয নদও চথরও ঘীরনয য নদ্বতীয় ফৃিভ এফিং 3,287,263 km2 ফৃদোয়তন এরোওো চুরে এয 

নফস্তৃনত, অনেনদরও শ্রীরিংওো বোযরতয দনক্ষরণ অফনিত এওনি দ্বীযোষ্ট্র, মোয এরোওো প্রোয় 65,610km2। 

ওরয়ও তও ধরয এই চদনি ‘বোযত ভোোকরযয ভরুক্তো’ নোরভ নযনঘত নঙর, এয ুদয প্রোওৃনতও 

দৃেোফরীয চনে। প্রনতরফী চদ নররফ এফিং এওই ইনতোরয অিংীদোয নররফ বোযত এফিং শ্রীরিংওোয 

ভরধে ফহু োদৃে ফততভোন চমভন, উবয়ই কণতোনিও চদ এফিং দুনি চদরই এওভয় নেনি উননরফ নঙর, 

উবয় চদরই ইিংরযনচ স্বীওতৃ বোলো এফিং নক্ষো, ফোনণনচেও বফজ্ঞোননও ওোমতোফরীরত এই বোলো ফহুর 

ফেফহৃত। এই প্ররে আয ফরো মোয় চম, দুনি চদই ননে-ভধে আয় ম্পন্ন চকোষ্ঠী নররফ চশ্রনণবুক্ত এফিং 

নফরশ্বয প্রনতবোফোন নক্ররওিোযরদয অরনরওই এই দুই চদরয অনধফোী। দনক্ষণ এনয়োরত থোওো রে, 

বোযরত োিংস্কৃনতও োথতওে এফিং নঘন্তোধোযোয োথতওে এও যোচে চথরও আরযও যোরচে নফরল তোৎমতূণত রত 

োরয। তোই ঠোৎ ওরয চদঔরত চকরর ফোিংরো এফিং শ্রীরিংওোয ভরধে নভর োয়ো ঔুফই আিরমতয এফিং তো 

আধুননও নচন িংক্রোন্ত ঠনোঠন  করফলণোয ভোধেরভ নফরেলণ ওযরত চরয নফরেলণোত্মও ইনতোরয 

এও নতুন নদও ননরদত ওরযরঙ। 

োভোনচও ইনতো: ফোিংরো এফিং শ্রীরিংওোয োযস্পনযও দূযত্ব চফ অরনওিো এফিং তোরদয ভরধে োভোনচও 

চওোন চমোকোরমোক চনই, তফু োভোনচও ফেফোয এফিং তোয ইনতোরয োদৃে চদরঔ ঘভৎওৃত রত য়। 

উদোযণ নররফ ভোরচয মুফরকোষ্ঠীয ওথো এঔোরন ফরো ররো। ফোিংরোয নওোর এফিং শ্রীরিংওোয 

এর.নি.নি.ই উবয়ই নঙর প্রোন নফরযোধী চক্ষোব চথরও ৃনি য়ো িংকঠন এফিং প্রোরনয দীখতভয় 

চররকরঙ এই ধযরনয িংকঠরনয চভোওোনফরো ওযরত। ফোিংরো  শ্রীরঙ্কো প্রোরনয এই অনবজ্ঞতোয োদৃে 

ননঃরদর উর ঔরমোকে। চঙোি চঙোি দরর নফবক্ত রয় িংকঠরনয দেযো চকনযরো ওোয়দোয মুদ্ধ চওৌর 

অনুযণ ওরয। চফনযবোক মুফভোচ চথরও আো দেযো ননক্ষত প্রোপ্তফয়স্করদয দ্বোযো অনুপ্রোনণত য়। 

নওবোরফ চকনযরো মুরদ্ধয ূঘনো রয়রঙ? এনফলরয় Mehra য [20]
 চরঔো চথরও চোনো মোয় চম, ফোিংরো এফিং 

শ্রীরিংওোয চকনযরো মুদ্ধ োধোযণ অনধফোীরদয ভোননওতোয নফরুরদ্ধ রয়নঙর। এই অনধফোীরদয নচনকত 

োদৃে থোওোয় তোযো এই িংঔেোরখুরদয য ওরর নভরর এওই ধযরনয ননীেনভরূও ফেফোয 

ওরযনঙররন ফররই য়রতো এই নফরক্ষোরবয ফনঃপ্রওো খরি। এই প্ররেয উিয নদরত নকরয় বোযরতয নফপ্লফী 

ওৃলওযো চঔোরন ফরররঙন চম চদরয প্রতেন্ত অঞ্চরর োভন্ত চশ্রনণয নফররোরয চনেই শুধুভোে চকনযরো মুদ্ধ 

শুরু ওযো চমরত োরয। চশ্রনণ ক্র র্ধ্িং ফররত চওফরভোে ফেনক্ত নফররলয নফররো োধন চফোছোয় নো, চশ্রনণ 

ক্রয ওর যোচনননতও, অথতনননতও  োভোনচও ওততোফেনক্তয নফররো োধন চফোছোয়। ঘোরু ভচুভদোরযয 

চনতৃরত্ব নওোর আরদোরন কণতরিয প্ররে িংরফদনীর নয়, মনদ তোরদয নফশ্বোরমোকেতো  

গ্রণরমোকেতো তোরদয প্রবোনফত অঞ্চররয চবোিোযরদয ওোরঙই ীভোফদ্ধ। আচরওয নদরন আরদোরননিয 

অনস্তত্ব চমবোরফ নিরও আরঙ তো েরতো ভগ্র বোযতফেোী আরদোররনয চঘোযো ধোযণ ওযরফ নো। এিো মনদ 

উরনি য় তোরর করফলণোভরূও নওঙু প্রে রঠ চমভন আরদোরননিরও নও চদরয চঙোি চঙোি এওোনধও 

ক্ষুদ্র এরোওোয় ীভোফদ্ধ ওরয চযরঔ চদয়োয নযওল্পনো ওযো রয়রঙ? বোযতীয় যোষ্ট্রীয় োন ফেফিোয 

চবতরয চওোথোয় এফিং নওবোরফ এই আরদোরন ননরচয অফিোন ননরদত ওযরঙ? নফরশ্ব োভেফোরদয বয়োনও 

নযফততরনয ওথো নফরফঘনো ওরয এই আরদোরন চননপ্রয় প্রনতনননধত্ব ুনকতঠন এয নযওল্পনো নওবোরফ ওরয? 

প্রওৃনতকতবোরফ আরদোরননি নও প্রনতনননধত্বভরূও? মতক্ষণ নো আরদোররনয চনতৃফকত এই প্রেগুররোয প্রনত 

মত্নফোন রচ্ছন, ততনদন দ্বন্দ্ব উরদ্রওওোযী এওনি ম্ভোফে উৎ নররফই এই আরদোরন চথরও মোরফ বোযতীয় 
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যোচনননতও ফেফিোয়, মোয চওোরনো প্রওৃত প্রবোফ থোওরফ নো। ননীনেত, অতেোঘোনযত ভোনুরলয অনুওূরর এওনি 

অথতূণত আরদোররনয নযফরতত ননফলারো  নদয়োকীন িোরয কনতই ফৃনদ্ধ োরফ এফিং চবোরফই 

আরদোরননি চথরও মোরফ? ফোিংরোয নওোর আরদোররনয অনুরূ এর নি নি ই-য িো ভূরও ওোমতওরো 

চদঔো মোয় শ্রীরিংওোরত। 

     Flanigin 
[21] এয ভরত শ্রীরিংওোয যওোয নফরযোধী এর নি নি ই-য আক্রভণোত্মও োভনযও তৎযতো 

শুরু য় 1970 োররয ভোছোভোনছ ভয় চথরও। এয উরেে নঙর চঔোনওোয িংঔেোরখু তোনভররদয চনে 
এওনি স্বোধীন চন্মবূনভ ফোঃ ‘ইরোভ’ প্রনতষ্ঠো ওযো। নেনি ননরফনও োন ভুক্ত স্বোধীন শ্রীরঙ্কোয় দরওয 

য দও ধরয তোনভররদয প্রনত অনুৃত বফলভে এফিং ফঞ্চনোই তোরদয যওোয নফরযোধী চক্ষোরবয ভরূ ওোযণ 

(Reuter 
[22] )। এওদো িংঔেোকনযষ্ঠ নিংনরযো তোনভররদয যোচনননতও ক্ষভতো চওরে চনয়, তোনভররদয 

অোভনযও অনধওোয চরো ওযো য়, চনোফোননী, আভরোতি, প্রোন এফিং নফঘোয ফেফিোয রে মুক্ত 

তোনভররদয ফনষ্কোয ওযো য় (Wilson 
[23]

, Manogaran 
[24]

। তোনভর নফরযোধী ফঞ্চনোয নফরুরদ্ধ 

প্রনতরযোধ ক্রভ িংগ্রোরভয আওোয ধোযণ ওরয এফিং নফনবন্ন বোফোদরত নফশ্বোী িংকঠনগুনরয এওই ধযরনয 

রক্ষে অথতোৎ তোনভর ‘ইরোভ’ ফোঃ তোনভররদয ননচ নফরযোধী ফঞ্চনোয নফরুরদ্ধ প্রনতরযোধ ক্রভ িংগ্রোরভয 

আওোয ধোযণ ওরয এফিং নফনবন্ন বোফোদরত নফশ্বোী িংকঠনগুনরয এওই ধযরনয রক্ষে অথতোৎ তোনভর ‘ইরোভ’ 

ফোঃ তোনভররদয ননচ বূনভ করে চতোরোয প্রনত চছোাঁও চদঔো মোয়। 1980 োররয ভোছোভোনছ চথরও প্রোয় 2000 

এয ওোঙোওোনঙ ভয় মতন্ত শ্রীরঙ্কোয় চম তোনভর নফক্ষিু চকোষ্ঠীগুনরয অনস্তত্ব নঙর, তোরদয ভরধে ফতোরক্ষো 

নক্তোরী নঙর এর নি নি ই তোনভর িোইকোযযো। তোযো উরনি ওরযনঙর, মোযো তোরদয প্রনত ভথতনীর 

তোরদয ফোনধত ওযরত রফ োভোনচও ভথতন রোরবয চনে। চনভনিয ভথতন আদোরয়য চনে এর নি নি ই 

চদয এওনি প্ররঘিোয পর রয়নঙর। চিো র, এর নি নি ই ননয়নিত অঞ্চরগুনরয স্বোিে এফিং োভোনচও 

নযরলফোগুনর চমন এর নি নি ই’ফ তযপ চথরওই োয়। এর নি নি ই তোয রক্ষে অচতরন পর রয়নঙর। 

িোনীয়  আন্তচতোনতও চফযওোনয চস্বচ্ছোরফী িংিোয চকোষ্ঠীগুনরয চফোভরূও ওোমতওরো নযঘোরনোয চনে 

তোযো নযশ্রভ নদ্ধ প্রয়োরয ভোধেরভ, ননচস্ব চস্বচ্ছোরফী িংিো কঠন এফিং শ্রীরঙ্কো যওোরযয নযরলযো 

প্রদোনওোযী িংিোগুনররত নযঘোরন ওনভনি ননরয়োক ওরয। এইবোরফ ওরেোণওোযী যোরষ্ট্রয ওোরঙ এওনি প্রওোে 

বোফভূনতত বতনয ওরয এর নি নি ই নননিত ওরয চম তোরদয ননয়িণোধীন চনভনি তোরদযরওই প্রোথনভও েোণ 

 ুনফতোন প্রদোনওোযী নররফ চদঔরঙ। এই প্ররে উর ঔরমোকে, চম এর নি নি ই চনোনতযো এর নি নি 

ই –য ক্ষ তেোক ওরযরঙ ফো চম ফহু িংঔেোও তোনভর কৃমুরদ্ধয ওরিয দরুন নফযক্ত রয়রঙ এর নি নি ই’য 

প্রনত অথফো এর নি নি ই’য অনুকোভী নয়, এভন ফহু িংঔেও তোনভররও তেো ওযো রয়রঙ (Devotta 
[25] 

)। এওথো অনস্বীওোমত চনভোরচয ভথতন ফচোয় যোঔোই ফতোনধও গুরুত্বণূত এরক্ষরে। এই িো নফশ্বোী 

চক্ষোব দুই অঞ্চররয নভর চদঔোয়। 

     Ahuja এফিং Ostermann 
[26]

 ভরন ওরযন চোনতয কনন্ডয উনিনত, বফফোনও চক্ষরে িংনভশ্ররণয 

নফলয়নিরত ফোধো ৃনি ওরযরঙ। োম্প্রনতও উন্নয়ন নররফ নকযোয়ণ এফিং মুফ ভোরচয আয়তন ফৃনদ্ধ ভধেনফি 

চশ্রনণরও ফহুভুঔী ওরযরঙ। ঊর্ধ্তোনবভুঔী কনতীরতোয আওোঙ্ক্ষো এফিং উোচতরনয চনে অফণত নফফো প্রনত 

আগ্র কবীয রয়রঙ। এই বফনিেগুনর হুরয ভোরচয োভোনচওতোয় ম্পৃক্ত রয়রঙ, পরর নফনবন্ন চোনত 

নবনিও চকোষ্ঠীয ভরধে নফদেভোন োভোনচও দূযত্ব ূরফতয তুরনোয় হ্রো োরচ্ছ। চই চনে ফরো চমরত োরয, ফে 

ধযরনয নচরনয নভশ্রণ খরি ঘরররঙ এফিং তোয পরর ‘ননউরযো-ননি’ ইনতো অধেয়ন আরযো ওনঠন রফ। 
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অথতনননতও ইনতো: ফস্ত্র নল্প- ওোযঔোনো কঠন, ফরস্ত্রয উৎোদন তথো ফোনণরচে ফোিংরোরদরয উনিনত 

ঔুফই ুদৃঢ়। ফস্ত্র বতযীয চনে প্ররয়োচনীয় ওোরচয প্রওৃনত র দীখতক্ষণ এওনি খরযয আফদ্ধ নযরফরয ভরধে 

ফোযফোয এওই ওোরচয ুনযোফৃনি। ফোগোনর  নিংরী চদয আঘযণকত বফনিে এই ধযরনয ওোরচয উমুক্ত। 

IPS িংফোদ, চোনুয়োনয 2021এয 
[27] নযরোিত অনুমোয়ী ফোিংরোরদরয চভোি চোতীয় উৎোদরনয 20% ফস্ত্র 

নরল্পয রে মুক্ত। অনেনদরও শ্রীরঙ্কোয় 2020 োরর চভোি যপ্তোননয 40% নঙর ফস্ত্রনরল্পয রে মুক্ত ণে, 

মো চঔোনওোয চভোি চোতীয় উৎোদরনয 6% (Hamza 
[28]

। 

    Ahmed 
[29]

 এয করফলণো চদঔোয়, ফোিংরোরদরয প্রঘনরত প্রথো অনুমোয়ী ফস্ত্র উৎোদন ওোযঔোনোয় চম 

শ্রভ নফবোক, তোরত ওভতীরদয ফৃিভ অিংই ভনরো ওভতী। ওোযঔোনোয ভোনরওকণ ফনণতত রয়রঙন, য় আধুননও 

অথতনীনতয ছুাঁনও গ্রণওোযী উরদেোক্তো নররফ, অনেথোয় চই ভস্ত নোযী, মোযো ওোযঔোনোয় নোভভোে ভচুনযরত 

োেবোেো নযশ্রভ ওরয, তোরদয উৎীেও নররফ। এই ভনরো ভচদুয চশ্রনণয োভোনচও, যোচনননতও এফিং 

অথতনননতও প্রে ননরয় প্রফেনি নফরেলণ ওরযরঙ-নওবোরফ ভনরোরদয উোচতন নযফোরয নোযী –ুরুরলয 

ম্পওতরও প্রবোনফত ওরয। ফস্ত্র-ওোযঔোনোয শ্রনভওরদয োক্ষোৎওোরযয নবনিরত এওনি অথতনননতও  

যোচনননতও ওোঠোরভোয ঙনফ অনঙ্কত রয়রঙ। শ্রনভওরদয চশ্রনণরবরদ চম শ্ররভয অথত নবন্নরূ, এই উরনিয 

য নবনি ওরয নওবোরফ নযফোরয নোযী-ুরুরলয বূনভওো বদননদন অবেস্ত ওোচ চও প্রবোনফত ওরয তো ননরয় 

আররোঘনো ওযো য়। মনদ 1971 োরর মুদ্ধ নযনিনত চম প্রোও-আধুননও ুাঁনচফোদী চশ্রনণ বতনয ওরযনঙর 

এফিং 1975 োরর োভনযও োন ওোরর কৃীত অথতনননতও নীনত ভূ তোরদয ফততভোন ুাঁনচনত চশ্রনণ 

কেরত ক্ষভ রয়নঙর, তোয নফরেলণ ওযো রয়রঙ। নফনবন্ন চশ্রনণয ভনরোরদয চক্ষরে ওোরচয অথত নঙর 

নবন্ন নবন্ন এফিং এই অনুবূনত োনযফোনযও চক্ষরে নোযী-ুরুরলয ম্পওতরও কবীযবোরফ প্রবোনফত ওরযরঙ। 

নফনবন্ন নযরফ চথরও আকত ভনরোরদযরওই  চফনযবোক ননরয়োক ওযো য় তোয ওোযণ, তোরদয রচই 

ফোধে শ্রনভও নররফ করে চতোরো মোয়। ওোযঔোনোগুনর ঙোাঁিোইরয়য ফেফিো নফনবন্ন চশ্রনণনফবোচন ওোযঔোনোয 

শ্রনভও দররয িংনত প্রনতরযোরধ ক্ষভ রয়রচ্ছ এফিং শ্রনভও িংকঠন করে ঠোয ম্ভোফনোও অরনও চফন 

ওনঠন ওরযরঙ। ফস্ত্র নরল্প শ্রীরঙ্কোরত ুরুরলয চথরও ভনরোরদয অফদোন নতন ঘতুথতোিংরয চফন এফিং এই 

অনুোত অনে নল্প চথরও অরনও চফন। 

   নওঙু এওও (single) ভনরো উোচতরনয দরুন ননরচরদয ক্ষভতো ফোঃ অনধওোয উরনি ওযরর 

চফনযবোক নফফোনত ভনরোযো তোরদয অনধওোয করে চতোরোয ফৃিয নদ্ধোন্ত ফোস্তফোয়রনয উরেরে 

ননরচরদয উোচতরনয অথত নফননরয়োরক অক্ষভ, নওন্তু োনযফোনযও ওরেোরণয চনে এই আয় আফেও এফিং 

ভনরোরদয এই ওোচগুনর প্ররয়োচন। চম চোতীয় এফিং আন্তচতোনতও চনতোকণ যোরষ্ট্রয নীনত ুোনযরয রে 

মুক্ত রয়রঙন, তোযো ফস্ত্র- ওোযঔোনো ঘিরয ওভতযত ভোরয়রদয ওোরচয ভয় তোরদয ন্তোনরদয চদঔবোররয 

চনে নশু চদঔবোর চওি (Creches) করে চতোরোয ফেোফিো, উোচতরনয আিংনও ঞ্চয় এফিং ওোচ চথরও 

অোনযত ওভতীরও ক্ষনতূযরণয অথত প্রদোরনয রে রে আন্তচতোনতও শ্রনভও িংকঠন ননধতোনযত ওোরচয 

ভোনদে এফিং নফরশ্ব প্রঘনরত চফতনওোঠোরভোয উয চচোয নদরয়রঙন।  

    Saxena 
[30]-

য ভরত শ্রীরিংওো এফিং ফোিংরোয প্রোঘীনতভ যপ্তোননওৃত ণে োভগ্রীয নরল্পোরদেোকগুনরয 

ভরধে এওনি র ওোে  ফস্তু উৎোদন নফবোক। ফরো চমরত োরয নফনবন্ন চদর নফরলতঃ এনয়োয 

নরল্পোরদেোরকয ূঘনো খনিরয়নঙর ওোে  ফস্ত্র উৎোদন নফবোক। তৃতীয় নফরশ্বয চদগুররোরত (global 

south countries) শ্রনভওরদয ওভতঘুেত য়োয বীনত দূয ওযোয চনে উিরযয চদগুররো (Northern 
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Countries) Multi- Fiber Arrangement (MFA) করে চতোরর 1974 োরর। এই ঘুনক্তয 

ভোধেরভ উন্নত চদ মথো- আরভনযওো, ওোনোডো এফিং ইউরযোীয় ইউননয়নবুক্ত চদগুররো উন্নয়নীর 

চদগুররো চথরও ওোে  ফস্ত্র যপ্তোননয অিং নননদতি বোরফ ফন্টন ওযোয ভোধেরভ যপ্তোনন ীভোফদ্ধ ওযো য়। 

MFA-য অনস্তত্ব নঙর প্রোয় 30 ফঙয, 2005 োরর মতোয়ক্ররভ এয অফোন খরি। 

    2005 োররয (MFA-য মতোয়ক্রনভও অফরযয ভয়) ূরফতয অনধওোিং করফলণোয় অনুনভত রয়রঙ 

চম, এই ুনননদতি অিং ফো বোক ফেফিো তুরর নদরর অরক্ষোওৃত চঙোি চদগুনর ফোচোরয ফহুরোিং তোরদয 

নযওোনো োযোরফ। এই তোো ভূরও ধোযণোয প্রধোন ওোযণ নঙর, নফনবন্ন ছুাঁনও গ্ররণ আগ্রী চকোষ্ঠীগুনর ওঔন 

এই নফবোচরনয চনে প্ররয়োচনীয় নযফততন োধরন এওনেত বোরফ ওোচ ওযরত ক্ষভ রফ নো। ফইনিয 

উর ঔরমোকে োঠ নঙর, এই চকোষ্ঠীগুনর তোরদয ননরচরদয স্বোরথতয প্রনত অতেনধও দৃনি ননফে ওযরফ  তোয 

রে আরোল ওযরত আগ্রী রফ নো। চই ভয়ওোররয কতোনুকনতও জ্ঞোরনয নফযীরত চফনওঙু 

অপ্রতেোনত চদ চমভন ওরম্বোনডয়ো, ফোিংরোরদ এফিং শ্রীরিংওো শুধু চম MFA –য অনস্তরত্বয অনন্তভ 
ভয়ওোর মতন্ত নিরও নঙর তোই নয়, তোযো গুরুত্বণূত উন্ননত খনিরয়নঙর, মো আন্তচতোনতও ফোনণচে োরন 

তোরদয অনধওোয ফচোয় যোঔরত অনুভনত নদরয়নঙর। ফুনদ্ধফৃনিও ইনতো। 

    Indian Express এয প্রফরে যোয়রঘৌধুযী 
[31]

 নররঔরঙন চম শ্রীরিংওোয িংস্কৃনত, ওরো, োনরতেয 

োরথ ফোিংরো এফিং উনেলেোয অরনও োদৃে োয়ো মোয়। নিস্টূফত ভয় চথরওই এই মরকোরমোক ঘরর 

আরঙ। অচন্তো গুোয চদয়োরনঘরে নফচয় যোচোয শ্রীরঙ্কো মোয়োয খিনো ফণতনো ওযো আরঙ। যোচো নফচয় এয 

ূফত-ুরুরলযো ওনরে এফিং ফে যোরচেয োরথ মুক্ত নঙররন। প্রোঘীনওোরর োনর বোলোয ঘঘতো ফে এফিং শ্রীরিংওো 

উবয় িোরনই প্রঘনরত নঙর। এই িংক্রোন্ত ফহু ুাঁনথ এঔরনো নফদেভোন। োনর বোলো এফিং চফৌদ্ধ ধভত এই দুই 

অঞ্চররয ভরধে ম্পওত করে ঠোয চক্ষরে ভঔুে বূনভওো গ্রণ ওরযনঙর ফরো মোয়। 

    আন্তচতোনতও নফঔেোত অথতনীনতনফদ ঞ্জীফ েোনেোর তোাঁয নফঔেোত ফই “The Ocean of Churn”এ 

ফরররঙন চম ফোিংরো এফিং শ্রীরঙ্কোয় নিংরয ুরচো ওযো য় অথঘ এই দুই অঞ্চররই নিংরয ফফো চনই ফো 

ওঔরনো নঙরনো। নিং ভো দুকতোয ফোন এফিং নিংরয প্রতীও শ্রীরিংওোয অরনও নওঙুরতই ফেফোয রয় চথরও, 

চমভন শ্রীরিংওোয চোতীয় তোওোয় আভযো নিংরয ঙনফ চদঔরত োই এফিং তো োনওতোয নঘি নররফ। 

ফোিংরো বোলোয় ‘ুরুলনিং’ অথফো ‘নেনি নিং’ এইফ প্রঘনরত ব্দ ফেনক্তত্বম্পন্ন, দুদতোন্ত অথঘ ম্মোননত 

ফেনক্ত নররফ ফেফোয ওযো য়। 

    প্রঔেোত বোলোনফদ ুনীনতওুভোয ঘরটোোধেোয় ফরররঙন চম শ্রীরঙ্কোয় ইরদো-আমত বোলো ফনওোযী প্রথভ 

অনধফোীকণ নঙররন বোযরতয নিভ উওূরীয় অঞ্চর চথরও আকত। তোযয নিস্টূফত তৃতীয় তরওয 

যফততী ভয় চথরও শ্রীরিংওো  ফোিংরোয ভরধে ম্পরওতয ূেোত খরিনঙর ভকরধয ভোধেরভ এফিং ফোিংরো 

োনরতে শ্রীরিংওো  ফোিংরোয খননষ্ঠ ম্পরওতয ঐনতরেয ওথো িংযনক্ষত আরঙ (Indian Express 
[31])

। 

    োনতে, ওরো,  নক্ষো নফলরয় আররোঘনোয় Ferreira 
[32]

 –য ভরত ভোচনফজ্ঞোরন আভযো োধোযণত 

রঘি থোনও ভোনুরলয আদত ফেফোয িংক্রোন্ত ঠন-োঠরন এফিং নতনন আয ভরন ওরযন চম ইন্টোযরনি 

ভোনুরলয ফেফোরযয এই আদত গুররোয নযফততন খিোরচ্ছ। তোই ফুনদ্ধকত অনুনেৎোয প্রোথনভও স্তরয 

ভোচতোনেও এওনি ওততফের ইন্টোযরনরিয পরর  নও খিরঙ এফিং নওবোরফ তো নফনবন্ন নচননরয নযফততন 

খিোরচ্ছ চগুররো রক্ষে ওযো। দ্ধনতকতবোরফ ইন্টোযরনি এফিং নডনচিোর প্রমুনক্ত প্রওতৃই এ নফলরয় নওঙু 

ফোধেওোযী রথ ভোচতোনেও করফলণোয ভোন উজ্জ্বর ওযরত োরয। Ferreira ভরন ওরযন ভোচ 
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নফজ্ঞোনীকণ তোরদয করফলণোয় এই নডনচিোর প্রমুনক্তগুনর অফরম্বন ওযরফন। তোয ওোযণ, আধুননও 

নক্ষোথতীরদয নডনচিোর নফলরয় প্রতেোো আরঙ এফিং এই প্রমুনক্তরত তোযো অনকতর ফোওিু। নওন্তু প্রোয়ই 

োভোনচও চক্ষরে এই প্রমুনক্তগুররো নওবোরফ ভূরে চদয়ো রফ তো চফোছোয চক্ষরে চনির নঘন্তন দক্ষতোয অবোফ 

রক্ষ ওযো মোয়। তোাঁয ভরত আভোরদয নক্ষো এফিং প্রমুনক্ত নফলয়নি মুফ ভোরচয চনে উমুক্ত ওযরত রফ 

ওোযণ তোযো নডনচিোর প্রমুনক্তয নফলরয় আরকয প্রচরন্ময চথরও চফন িু। 

    এই নচনতে চফ নওঙু ফঙয আরক শুরু য়। Fuller 
[33]

 1951 নিস্টোরব্দ ভোনুরলয নচন এফিং 

ফেফোরযয ভরধে খননি চমোকোরমোক আরঙ ফরর ভত ফেক্ত ওরযন এফিং আদোচ ওরযন, আভোরদয ভনস্তরষ্কয 

ওভতওোেরত নচরনয প্রবোফ আরঙ। ব্দ নবনিও চমোকোরমোক ওযোয চক্ষরে ভনস্তরষ্কয “basal ganglia” 

অতেন্ত গুরুত্বূণত বূনভওো োরন ওরয (Ackerman et al. 
[34] )। 

    চমরতু নিংনর এফিং ফোগোনররদয নচনকত োদৃে আরঙ, ভনস্তরষ্কয এই রব্দয অরথতোদ্ধোয ওযোয 

অঞ্চরগুনর এওই যওভ রফ ওযো মোয় এফিং তোয প্রবোফ বোলোয ভরধে রেরঙ। ওররম্বো নফশ্বনফদেোররয়য 

Pathirana অরনও উদোযণ রমোরক ফোিংরো এফিং নিংনর বোলোয োদৃরেয নফফযণ নদরয়রঙন। ওরয়ওনি 
উর ঔরমোকে োদৃে এঔোরন চদয়ো র। ফোিংরোয় ‚স্নোন ওরযো‛ নিংনর বোলোয় ‚স্নোনোয় ওযন‛; ফোিংরোয় 

‚কোন ওরযো‛ নিংনররত ‚কোয়োনয় ওযন‛। 

   এঙোেো আরঙ এই ধযরনয রব্দয ফেফোয, চমভন ‘University’য ফোিংরো র ‘নফশ্বনফদেোরয়’ এফিং 

নিংনররত ‘নফবনবদেোরয়’ (vishvavidyala)। ফোিংরো এফিং নিংনর  উবয় চক্ষরেই ফোরওেয কঠনরূ 

র “Subject-Object-Verb (Sov)”, চমভন-‚ তুনভ বোত ঔো‛। নওন্তু ইিংরযনচরত ফোরওেয কঠরনয 

রূ র “Subject –verb-Object (SVO)” অথতোৎ “You eat rice”. ফোিংরো এফিং নিংনর বোলো 

ওরয়ও তও ধরয উিংরযনচ বোলোয প্রবোরফ নঙর, নওন্তু এই ফোরওেয কঠন রূ ফদরোয়নন। ফোিংরো এফিং 

শ্রীরিংওোয চলোকোরনয ফোওে কঠরন নভর রক্ষে ওযো মোয়, চমভন ‚চনতোয িংগ্রোভ ঘররঙ ঘররফ‛-‚চনথো 

িংগ্রোভয় ঘরনয়রফ‛।  

 Doley 
[35]

 আররোঘনো ওরযরঙন, বোযতফরলত 22 নি তোনরওোবুক্ত বোলো, 100নি তোনরওোবুক্ত নয় 

এভন বোলো এফিং 1500 নি উবোলো আরঙ। বোলোতরেয নদও চথরও অতেন্ত বফনঘেেূণত এই চদনি বোলো 

তরেয নবনিরত করে ঠো ীভোনো অনুমোয়ী তঔন (2013) 28 নি যোচে  8 নি চওিোনত অঞ্চরর নফবক্ত 

নঙর। বোযতীয় ভোরচয ফহুত্বফোদী প্রওৃনত এওোনওোয নোকনযওরদয ভরধে বোলোতরেয ফেফোরয ফহুত্বফোরদয 

উত্থোন খনিরয়রঙ। আন্তঃফেনক্তকত চমোকোরমোরকয ভয় (নফরলতঃ চভৌনঔচ চক্ষরে) দুই ফো তরতোনধও বোলোয 

ফেফোয ইনতভরধেই এওনি প্রবোফোরী খিভোন নফলয়, মনদ তো অঞ্চর-চবরদ অোভঞ্জেূণত, নওন্তু রক্ষে 

ওযো চকরঙ ওথো ফরোয ভয় বোলোয নযফততন চওফরভোে ননঙও অবেোরয পরর নয়, এয নঙরন নযফততরন 

ুনননদতি অনবপ্রোয় থোরও। বোযতীয় বোলোভূরয তোনরওো প্রস্তুনত ঙোেো যঘনোনি অনুেোরনয চঘিো 

ঘোনররয়রঙ চওন বোযতীয়যো এওনি এওও ওরথোওথরন দুই ফো ওঔন নতননি বোলোরত ওথো ফরর থোরও। 

এই উরেে োধরন অিংগ্রণভরূও মতরফক্ষণ এফিং অিংগ্রণভরূও নয় এভন মতরফক্ষরণয ভোধেরভ 

ননথবূক্ত নফনবন্ন নযনিনতরত নোনো ধযরনয ওরথোওথরনয উদৃতোিং চদয়ো রয়রঙ যঘনোনিরত এফিং তো 

যীক্ষো ওরয চদঔো রয়রঙ চম নদ্ববোনলও ফোঃ ফহুবোনলওকণ মঔন নফনবন্ন বোলো ফো উবোলো ফেফোয ওযরঙন 

তঔন এওনি চওোডৃিংঔর ৃনি ওযরঙন, চমভন- বোলো-1 চথরও বোলো-2 এফিং ুনযোয় বোলো-2 চথরও বোলো -3 
চত। এই প্রনক্রয়োনি ফক্তোয ননয়নভত উিোনোয উয ক্রভোেরয় ঘররত থোরও এই বোলোকত ৃিংঔর র 
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ভোরচ নফদেভোন োভোনচও ম্পরওতয প্রনতপরন। ওরথোওথন ঘরোওোরীন বোলো ননফতোঘন ওযো য় ভূরতঃ 

নবন্ন নবন্ন চভৌনঔও নযনিনতয প্ররয়োচনীয়তোয ম্মুঔীন রর। ওোযণ ফক্তো ভরন ওরযন চম, চওোরনো এওনি 

নফলয় ফো প্রে নননদতি নওঙু বোলোরত অরক্ষোওৃত বোররো  ননঔুাঁত বোরফ আররোঘনো ওযো ম্ভফ। ফক্তো চম 

নযরফর ফফো ওরয, চঔোরনয োভোনচও নযরফ চথরওই নতনন নফনবন্ন বোলোয নক্রয়ো-ওরো িংক্রোন্ত 

জ্ঞোন আরোযণ ওরযন। তরফ এরক্ষরে ভচোদোয নফলয়নি র ফক্তোকণ তোরদয বোলো ফোঙোইরয়য প্রবোফগুনর 

ম্পরওত অফকত ফো রঘতন থোরওন নো। োধোযণত ফোগোনররদয চরঔোয় ফোিংরো এফিং ইিংরযনচয নভশ্রণ রক্ষে 

ওযো মোয়, আফোয নিংনররদয চরঔোয ভরধে নিংরী এফিং ইিংরযনচয িংনভশ্রণ চঘোরঔ রে 

(Kugathasan and Sumathipala 
[36]

 এফিং তো করফলণোয নফলয়ফস্তু নররফ ঔুফই গুরুত্বণূত ওোযণ 

অরনও ভয় এই চরঔননয ধোযো প্রফো স্বয়িংনক্রয় ফেফিোয ভোধেরভ নফরেলণ ওযো রয় থোরও। এই নভশ্র বোলো 

ফেফোয ওরয যনঘত চরঔনন চথরও ফক্তোয ফো চরঔরওয চভচোচ এফিং ঘোনযনেও বফনিে ধযো রে মো আচওোর 

োভোনচও ফোনণনচেওী ওযরণয চনে ফেফোয ওযো য়। 

    আচরওয ফোিংরো এফিং শ্রীরিংওো, উবয় অঞ্চররই িংস্কৃনতরত বফনঘে  ঐনতরেয িংনভশ্রণ খরিরঙ। এই 

প্রফরে নওঙু নওঙু ঐনতোনও োভঞ্জে তুরর ধযো র চমিো নচনকত োদৃরেয োরথ ফেোঔেো ওযো মোয়। 

আভযো ভরন ওনয, এই দুই অঞ্চরর এভন আয অরনও নওঙু খরিরঙ এফিং এঔন খরি ঘরররঙ মো নচনকত 

তরেয ভোধেরভ ফেোঔেো ওযো ম্ভফ। উৎোী করফলওরদয এই নফলরয় এনকরয় মোয়োয অনুরপ্রযণো আভযো 

নদরয় থোওরত োযরর আভোরদয নযরশ্রভ োথতও চোনফ। 
 

উিংোয: এই প্রফরে নচনকত োদৃে চথরও উৎন্ন ঐনতোনও খিনোফরীয োদৃে চদঔোরনো রয়রঙ। 

ফোিংরো অঞ্চর  শ্রীরঙ্কোরও চফরঙ চনয়ো রয়রঙ তুরনোভূরও আররোঘনোয চনে এফিং ইনতোরয নফনবন্ন 

দৃনিরওোণ চথরও উবরয়য ভরধে ফততভোন োদৃেগুনর োঠওফৃরদয ওোরঙ তুরর ধযো রয়রঙ। ‘ননউরযো-ননি’ 

ইনতো অধেয়রনয এওনি নতুন োঔো এফিং এনি ভোনুরলয বনফলেরতয ম্ভোফে ফেফোয চথরও ইনতো কেোয 

ম্ভোফনো যোরঔ। ইনতো এফিং অথতনীনত নফলয়ও খিনোয োভঞ্জে এই নচনকত োদৃে চথরও চদঔো মোয়। 

আয চদঔোরনো রয়রঙ চম, ঠোৎ নফরূ নযনিনতয ম্মুঔীন রর চম তোৎক্ষনণও প্রনতনক্রয়োয প্রওো খরি 

চরক্ষরে উবরয়য ভরধে নচনকত োভঞ্জে আরঙ। চমভন ইিংরযচরদয আকভরনয ভয় এই দুই নযরফই 

নফশ্বোখোতওতোয চন্ম নদরয়নঙর। ফোনণচে োভগ্রী ননফতোঘন ওযোয নফলরয় অরনও নভর রক্ষে ওযো মোয়, চমভন 

ফোগোনর  নিংনর উবয়ই ফস্ত্র নরল্পয প্রনত আওৃি রয়রঙ এফিং পরতো চরয়রঙ। তরফ ভরন যোঔরত রফ 

চম নচরনয নভর থোওররই ফনওঙু এওযওভ রফ তো নয়, ওোযণ নযনিনত এফিং নযরফ চপ্রযণোদোয়ী 

নররফ গুরুত্বূণত বূনভওো োরন ওরয, মো ইনতোরয কনত োররি নদরত োরয।     
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