ফাঙ্গালর চলযত্রেয অলি তত্ব্য - একটা ভনগড়া ফযাখ্যা
দিল লফত্রিল ত্রনত্রকয ভত্রতআ ফাঙ্গারী ভােআ অত্রেল, অযাভলিে, গভাযা, অড্ডাফাজ, র, তাঁত্রফিায, দতাঁয়াজকালয,
ুলফধাফািী, চতু য, ধূতত। ত্রনক ফাঙ্গালরআ এআ লনো অত্মগ্লালনত্রত অয তাাে দবাত্রগন দি  জালতয বলফলযত বাআফা।
তাত্রিয ফলর, দফল তা আত্রেন না, এআ ফাঙ্গালর চলযোফলরয দফলযবাগআ িকাযত্রবত্রি াধাযন বাত্রফ বাযলতে উভাত্রিত্রয
জনাধাযত্রনয দফরােও ফযাফলিত ে, দিত্র এফং লফত্রিত্র। অয বাযত্রতয তথাকলতত লনচু কাত্রেয ভানুত্রলযাও াজায াজায
ফছত্রযয লনত্রেলন ও লফলজত্রতয গ্লালন ভাথাে লনো অত্রযা দফল তাাে অয লনভনযতাে দবাত্রগ। আংলর, জাভতান, দেঞ্চ,
আতালরোন,লিক, অআলয, স্লাব ফাআলয অত্রছ এআযকভ দেলযও টাআ চলযত্রেয লরে। ভানুত্রলয দভৌলরক চলযত্রে দি-জালত
দবত্রি াথতকয দফল নাআ, একআ লড-এন-এ দতা। মতটু কু াথতকয তা িকৃ লত অয লযত্রফত্রয লির্তস্থালে িবাফ ভাে - দআ
লির্তস্থালে িবাফআ লনেন্ত্রন কত্রয দকান দফলক দেআট ফা আলটেকন্টগুলর ডলভত্রনট কযত্রফ লফলবন্ন জালতত্রক আলতাত্রয লফলবন্ন
খ্ত্রে।
History and nature works in great sweeps of time – ভানুল এক জীফন থফা দফল আত্রর িুআ
লতন ুযত্রু লয াধাযন লবজ্ঞতায দযপাত্রযত্রে এয লফচায কযত্রত মাআো আলতাত্রয লফলবন্ন লফন্দুত্রত ে লনত্রজত্রিয লনতাে
তা ে অথফা লনত্রজত্রিয দেষ্ঠত্রতয উল্লালত ে।
অভাযা ফা অভাত্রগা ুফত ুযলু যা াযত্রত াযত্রত ভাআয খ্াআত্রত খ্াআত্রত ফা নয দমআবাত্রফআ দাক এআ জরাবু লভয ফলিত্র অআা
অস্তানা গাড়রাভ আলতাত্রয দকাত্রনা এক ভত্রে। অত্রস্ত অত্রস্ত ালন অয অদ্রতাে বযস্ত আো দগরাভ, তাযয এক ভে
ওত্রেট যাআ কালিত্রবনও লক্ষ্যা পারাআরাভ। ুকুত্রয নলিত্রত ভাছ, ভানুল কভ, ফছত্রয লতন চাআয ভা অফাি কযত্ররআ পত্রর
ফছয চত্রর; অফায খ্ার-লফর নলি নারা বাআংঙ্গা দফল দকও াভরাও কত্রয না - াআো দগরাভ দানায ফাংরা। অভযা আত্রত
ুযু কযরাভ অত্রেল, অযাভলিে, গভাযা, অড্ডাফাজ, র ফাঙ্গালর। অত্রেল জ লজফনধাযত্রন িত্রোজন নাআ, অফায
দকাত্রনা ভাযকুট্টা ফলযঅগত্রতয ধাওোও নাআ তাআ অভযা আো দগরাভ র্যকুনা ফাঙ্গালর - static, immobile,
innovation less, adventure less, risk averse ফাঙ্গালর।
এত্রতা অযাত্রভ এত্রতা ফত্রয অয জরবয খ্াত্রিযয িাচু ত্রমযত ভাত্রঝ ভত্রধযআ জনংখ্যায লফত্রফাযন র্আটা দানায ফাংরা মাে মাে
আত্রতা। লকন্তু িকৃ লতআ তায ভাধান কআযা লিত - ভা দতরায িালক্ষ্যত্রনয ওরাওঠাে (কত্ররযাে) িাভত্রক িাভ উজাড় আো
মাআত্রতা - জনংখ্যা ধ্বআা অফায দানায ফাংরা লপযা অত্রতা। ফাঙ্গালরয চলযত্রেয দকড়ও গলবয আত্রত রাগত্ররা।
এআ অত্রেল িাকৃ লতক াআত্রকত্রর ফাগড়া লির অধুলনক লচলকৎালফজ্ঞান - ভা দতরা অয তায ওরাওঠা ফু ফযালধ লফিাে
লনর, লু ভৃতুযয ায কভত্রত থাকত্ররা, ফুড়া ফুলড়যা অত্রযা ফুড়া আো ভযায বযা কযত্ররা, অয জন্ম ায একআ থাকত্ররা।
পত্রর জনংখ্যা জযালভলতক াত্রয ফাড়ত্রত থাকত্ররা - ১৯৪৭ দ াত্রড় লতন দকাটি, ১৯৭১ এ াত্রড় াত দকাটি অয ২০১১ দত দক জাত্রন াত্রড় দলাত্ররা দকাটি না অত্রযা দফল (ফলকছু য ভত অিভ ুভালড়ত্রতও দবজার)।
এআ জনংখ্যায ক্রভাগত লফত্রফাযত্রন স্বাবালফকবাত্রফআ জলভ ও নযানয দফলক ম্পত্রিয িলতত্রমালগতা ুযু আত্ররা ফাঙ্গালরয
ভত্রধয, অয তা লধত্রয লধত্রয ফাড়ত্রতআ থাকত্ররা। এআ িলতত্রমালগতায িলতলক্রোে র, অত্রেল, অযাভলিে, গভাযা,
অড্ডাফাজ ফাঙ্গালরয চলযত্রে দমাগ আত্ররা ধুতততা অয ঠতা। তায ফুলিভান ওোয দকাত্রনা ম্ভফনাআ লছর না, িকৃ লত তাত্রয
ফুলিভান ওোয ভত্রতা দকাত্রনা লযত্রফআ দিে নাআ।
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লচন্তা কআযা দিত্রখ্ন ধুতততা-ঠতা অয ফুলি এআ িুআটায দভৌলরক াথতকয কআ? একআ ভযাে ধুতততা-ঠতা দখ্াত্রজ স্বল্প দভোলি
একফাত্রযয ভাধান; অয ফুলি দখ্াত্রজ লির্তত্রভোলি দটকআ ভাধান - ফা, এআটু কুআ াথতযকয। এখ্ন ফাংরায কৃ লত নযভ, এয
দভাটাভুটি ফ ভযাআ াধাযন অয স্বল্প দভোলিঃ াভানয ভাোয ঋতু লযফতত ন অয লকছু ফাৎলযকফনযা অয ঝড় মা
দতভন দকাত্রনা ভযাআ লছর না স্বল্প জনংখ্যায মুত্রগ। তাযভত্রধয নলি নারায জরাবু লভত্রত লছর না ফলত্রুয অক্রভন অয মুি
লফি, এফং তায লযনাত্রভ mass dislocation of population. িকৃ লত অয লযত্রফ ফুমগু ফাঙ্গালরত্রয দিে
নাআ mobile, innovative, adventurous, risk taker ওোয িত্রোজন। ফাঙ্গালর ধুতত ঠ না আো
ফুলিভান আত্রফা দকান িুঃত্রখ্য।
াজায াজায ফছয ত্রয স্বালধন আো, স্বাবালফক বাত্রফআ ধুতততভ অয ঠতভ ফাঙ্গালরযাআ আো দগত্ররা অভাত্রগা াক দেলন।
ফ দিত্রআ ফ কাত্ররআ াধাযন ভানুল তায চলযে ভাজা র্লা কত্রয াককুত্ররয নুকযত্রন। অভযাও তাআ কযরাভ, ভগ্ন
আরাভ অভাত্রগা ধুতততা অয ঠতায উৎকলততাধত্র
া ন।
একাত্তত্রযয স্বালধনতা মুি একটা ুত্রমাগ লিলছর অভাত্রগা চলযে লযফতত ত্রনয, অভাত্রগা লড-এন-এ দয একটা ফড় অয লির্তস্থালে
দভাত্রচাড় দিওোয। কার খ্াযা, কাযা জালন ভাে নে ভাত্রআ মুিটায এফতন কযাআো লির। না াযরাভ অভাত্রগা লড-এন-এ
দয একটা ফড় অয লির্তস্থালে দভাত্রচাড় লিত্রত, না াযরাভ দভৌলরক ভাজ অয যাষ্ট্র ংস্কায কযত্রত - খ্ালর ধুতততভ অয
ঠতভ কত্রতাগুলরত্রয রুটাট অয কাআজ্জ্যা কযায কাত্রেলভ ফযাফস্থা কআযা লিরাভ।
অা াযাআত্রেন না। অভযা ফআা থাকত্ররও িকৃ লত ফআা নাআ। তাত্রয খ্ালনকটা ফাগড়া লিত্রত ালয অভযা লফজ্ঞান অয
লচলকৎালফজ্ঞান লিো, লকন্তু তায ফাআত্রয মাওোয ক্ষ্ভতা নাআ অভাত্রগা, কাযন অভযা িকৃ লতযআ ং। দ লধত্রয লধত্রয লকন্তূ
ফধালযত গলতত্রত অভাত্রগা লড-এন-এ দয একটা িচে অয লির্তস্থালে দভাত্রচাড় দিওোয অত্রোজন কযত্রতত্রছ।
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