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কওোডো চনচোততয ধভমতফশ্বো  কদফ-কদফী 0 এওতি ঐততোতও মমোলরোঘনো
অতভত ওুম্ভওোয

কলফলও, ইততো তফবোক, ফোাঁওুডো তফশ্বতফদযোরম, ফোাঁওুডো, তিভফঙ্গ
Abstract:
The Kora is a tribal group of eastern India. They are mostly found in the states of Bihar,
Jharkhand, Odissa and West Bengal. Like many other tribal communities, the Kora had
their own distinct culture, customs, rituals and way of life. Religion is an essential part of
human society in daily way of life. In the case of tribal communities, they are developed
their own religious beliefs and practices from pre historic time. The Kora community also
had their own distinct religious beliefs and practices. However Over long time of period
taken so many changes in their religious life. They are mostly influenced by mainstream
Hinduism. Globalisation and modernity also affected their religious life. Now the Kora
community gradually moving towards in the mainstream Hindu society. However the Kora
till now practice their own traditional religious beliefs. This research paper focuses on the
Koras religious life and changes over long time of period from prehistoric times to present
day in historical perspectives.
Keywords: Kora community, religious life, mainstream Hindu society, changes, impact of
modernity and globalization.
ভোনফভোলচ ধলভময তফলল বূতভওো যলমলঙ। ধলভময ভোধযলভ োভোতচও ংকতিত ত্তোয প্রোয খলি মো ভোলচয োভোতচও
ফন্ধনলও দৃঢ ওলয ভোচলও অগ্রকততয তদলও এতকলম তনলম মোম। ভোনফ ভোলচ ধলভময ্ভব ফ প্রলঙ্গ ত ত ভলর অলনও
ভতফোদ প্রঘতরত যলমলঙ। এই প্রলঙ্গ নৃতত্ত্বতফদ িোইরোয ‘ফমপ্রোণফোদ’ অথমোৎ আত্মোয ধোযণো ফো আত্মোয তফশ্বো লত ধলভময
প্রোথতভও ধোযণোয ওথো ফযোঔযো ওলযলঙন। তততন ভলন ওলযন কম, ৃতথফীলত তযফযোপ্ত অংঔয আত্মোয লঙ্গ ভোনুললয ম্পওম
প্রততষ্ঠোয প্রলঘষ্টোয ভধয তদলমই ধলভময ্ভব ফ লমলঙ এফং কম প্রলঘষ্টোয ভূরওথো র দুষ্ট আত্মোলদয তফতোডন  তষ্ট আত্মোলদয
ন্তুতষ্ট তফধোন। ওোরক্রলভ ই আত্মোলদয ্লযই ঘোভডো  ভোং ফললঙ তোযো কদফতো  অলদফতোম মমফতত লমলঙ। ১
অনযতদলও পযোত ভোচতত্ত্বতফদ এতভর ডুলঔমইভ ভলন ওলযন কম- ওর ধভমতফশ্বোলয ভূলর এওতি ধোযণোই আলঙ, এওতি
যযভম ননফযতত্তও তিয ধোযণো মো ভোনফভোচলও তনমন্ত্রণ ওলয এফং এই তিয ধোযণোয ভূর আলঙ ফযতিয ্য োভোতচও
ওতৃমলেয ফোস্তফতো। কিোলিভ লে ই োভোতচও ওতৃমলেয দৃযভোন প্রতীও অথমোৎ কিোলিভ তফশ্বো কথলওই ধলভময ্ভব ফ।২ আফোয
কচভ কপচোয এয ভলত চোদু তফশ্বো  চীফন ধোযলণয ্লমোকী তক্রমো -ওরো গুতরয অনুীরলনয দরুন আঘোয অনুষ্ঠোন গুতর
লত ধলভময ্ভব ফ লমলঙ, তওন্তু চোদু তফশ্বোলয ধোযণো ওর কেলে প্রলমোচয নম ফো ওর কেলে পরপ্রূ নম তোই ভোনুল
প্রোওৃততও তিয ্য বযো যোঔলত নো কলয অতত-প্রোওৃতলও’ই আশ্রম ওলযতঙর মো কথলওই ধলভময ধোযণো তফওতত
লমতঙর।৩ এঙোডো অলনও তিত কপ্রত ূচোয ভধয তদলম ধলভময ্ৎতত্তয ওথো ্লেঔ ওলযলঙন। ুতযোং কদঔো মোলে
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ভোনফভোলচ ধলভময ্ভব ফ  ধলভময আতদ স্তয কওোনতি তো তনলম ত ত ভলর তওম-তফতওম তফদযভোন তলফ ওলর এই তফললম
তনতিত কম তফতবন্ন চনচোতত কওৌভ চীফন ঘঘমোলতই ধলভময আতদ রূ তফওতত লমতঙর এফং এ তফললম কওোলনো লে কনই।
বোযতীম আতদফোী ভোলচয চীফন ঘঘমো মমোলরোঘনো ওযলর ্লযোি ধযোন-ধোযণোয এওোতধও নতচয আভযো কদঔলত োফ। ৪

কওোডো চনচোততয প্রোথতভও তযঘম 0
কওোডো বোযলতয অনযতভ এওতি চনচোতত। কওোডোযো ভূরত ূফম বোযলতয তফোয, ছোডঔ , ্তডলযো  তিভফলঙ্গ ফফো
ওলয । ২০১১ োলরয আদভরৄভোতয অনুমোমী বোযলত কভোি কওোডো চনংঔযো র ২,৪৬,৫৯৮ চন।৫ তলফ অনযোনয যোলচযয
তুরনোম তিভফলঙ্গ এলদয চনংঔযো অলনও কফত। ২০১১ োলরয আদভরৄভোতয অনুোলয তিভফলঙ্গয কভোি কওোডো চনংঔযো
র ১,৫৯,৪০৪ চন মো তিভফলঙ্গয ভগ্র আতদফোী চনংঔযোয ৩.২ তোং।৬ কওোডোযো তিভফলঙ্গয তফতবন্ন কচরো মথো
ফোাঁওুডো, ুরুতরমো, তিভ কভতদনীুয, হুকতর, ফধমভোন, দতেণ ২৪ যকনো কত ফফো ওলয। কওোডো চনচোততয নৃতোতত্ত্বও তযঘম
প্রলঙ্গ তযচলর োলফ ভলন ওলযন কম, “The Koras are a Dravidian caste of earth-workers and cultivators in
Chhotonagpur, Western and Central Bengal, probably, an offshoot from the Munda tribe. The Koras
of Manbhum and Bankura have well marked totemistic clans of the same as Mundas, and the latter
admit that some sort of affinity may at one time have been recognised. The Koras of Santal parganas
৭
claim to have come from Nagpur.” চোতত কশ্রণীতফনযোল ভু োযো আতদ অস্ত্রোর এফং ভু োলদয লঙ্গ কওোডোলদয বোলোকত

 োংস্কৃততও তভর ফযোও। তলফ তযচলর োললফয ফিলফযয ভলধয অঙ্গতত যলমলঙ ওোযণ দ্রোতফড কওোন নযলকোষ্ঠীয নোভ নম
ত ত ভলর তো বোলোলকোষ্ঠীয োলথ ম্পৃি। এ প্রলঙ্গ দুুঃঔ বঞ্জন ফলেযোোধযোম ্লেঔ ওলযলঙন কম ফোাঁওুডো, কভতদনীুয 
ফধমভোন কচরোয তিভোংলয এফং ুরুতরমো কচরোয কওোডো ম্প্রদোম ভুতদ কওোডো নোলভ তযতঘত। আয ভুতদ ব্দতি ভু ো ফো
ভু োযী কথলও ্ৎন্ন। ভু োযী বোলোম ুেলও ফরো ম কওোডো। অতএফ ভুতদ কওোডো ওথোতিয অথম দোাঁডোম ভু োযী ুে। তততন ভু ো
্চোততয োঔো-প্রোঔো বোলোগুতরয তথো ভু োযী, োাঁতোর, কওোডো, কঔতযমোয লঙ্গ তুরনোভূরও তভর আলরোঘনো ওলয
কদতঔলমলঙন কম কওোডো ম্প্রদোম  ভু ো ম্প্রদোম এয অন্তবুমি।৮ ুতযোং এই তদ্ধোন্ত ওযো মোম কম, তিভফলঙ্গ ফফোওোযী
কওোডো চনচোতত বোযলতয এও আতদভ ফফোওোযী আতদফোী ককোষ্ঠী মোযো চোততকত কশ্রণীতফনযোলয তদও কথলও আতদ অস্ত্রোর।
আলযো স্পষ্ট ওলয ফরলর তোযো ভু ো ককোষ্ঠীয লঙ্গ ম্পৃি। এই কলফলণোভূরও প্রফলন্ধ ভূরত তিভফলঙ্গ ফফোওোযী কওোডো
চনচোততয ধভমতফশ্বো  কদফলদফীয তদওতি আলরোওোত ওযোয কঘষ্টো ওযো লমলঙ। এ প্রলঙ্গ ভূর কম প্রশ্নগুতর অনুন্ধোন ওযোয
কঘষ্টো ওযো লমলঙ তো র:
(ও) কওোডোলদয ধভমতফশ্বো  কদফ-কদফীয ঐততয তও প্রোগকততোতও? তোলদয চীফনঘঘমো  ংস্কৃততলত এয তোৎমম ওতঔোতন ?
(ঔ) ভূর করোত তেু ভোলচয লঙ্গ তোলদয ধভমতফশ্বোলয ংলমোক  ংতভশ্রণ তও ধযলনয ? তোযো তও ভূরলরোলত ভোলচয
তদলও অগ্রযভোন ?
(ক) আধুতনওীওযণ  তফশ্বোমন কওোডোলদয ধভমীম চীফলন ওতঔোতন প্রবোফ কপলরলঙ ?
কওোডোলদয ঐততযীর ধভমতফশ্বো  কদফ কদফী0 বোযলত ফফোওোযী আতদফোী চনলকোষ্ঠী ভূলয ধভমীম চীফলনয তযঘম
প্রলঙ্গ ঐততোতও নলযন্দ্রনোথ ব্োঘোমম ‘প্রোও-নফতদও  অগফতদও’ ধোযোয ওথো ্লেঔ ওলযলঙন।৯ বোযলতয প্রোও-নফতদও
বযতোয ধোযও  ফোও তফতবন্ন চোততলকোষ্ঠীয ভলধয ধভমীম কঘতনোয প্রথভ ্লেল কদঔো মোম। অতিও বোলো-বোলীয কঔযমোর
তথো কওোর ককোষ্ঠীয ভোনুললযো ফৃে, োথয, পর, পুর, রৄ-েী, তফে স্থোন প্রবৃততয য কদফে আলযো ওলয ুচো ওযত তো
কথলও ধভমীম কঘতনো তফতবন্ন তদও তফওতত ম। কওোর ককোষ্ঠীয ভোলচ কদঔো ককলঙ কম, তোযো ূচো  আযোধনোয চনয গ্রোলভয
কথলও দূলয তনচমন স্থোলন োর কোলঙয আফৃত এওতি স্থোন কও কফলঙ কনম তফে স্থোন তললফ । এভনতও কওোর ককোষ্ঠীয ভোনুল
কওোন ভূততম ূচো ওলয নো তোই ভূততম ংযেলণয চনয ভতেয প্রলমোচন কনই, ্মুি োর কোলঙয তরোম তোলদয কযলঔ কদমো
আলঙ আতদভ মুক কথলও োথলযয ফড ফডনুতড এফং তোলদয আহ্বোলন ভঙ্গরওোযী কদফ তি কই োথযলও বয ওলয কনলভ
আল। ্লযোি তফলমতি চোলয থোলনয োরফীতথ কদলঔই কফোছো মোম কম তোলদয ভগ্ন নঘতনয ওোচ ওলযলঙ আতদভ মুলকয
আযণযও আশ্রম কথলও  কই োরফীতথলত ঘলর তোলদয ধভমীম ভন্ত্রোতদ ুনযোফৃতত্ত মো ূফমুরুল কথলও ্ত্তয ুরুল ঞ্চোতযত ম।
্লযোি ্চোততও ধভমীম তদওতি অতিও বোলোবোলী ককোষ্ঠীয তথো োাঁতোর, কওোডো, কঔতযমো, ভু ো ,বূতভচ, ভোরোোতড,
ভু োলদয ধভমীম কঘতনোয ঐততলয তো আচ প্রফোভোন।১০
Volume-VII, Issue-I

January 2021

39

কওোডো চনচোততয ধভমতফশ্বো  কদফ-কদফী 0 এওতি ঐততোতও মমোলরোঘনো
অতভত ওুম্ভওোয
এঔন কওোডো ম্প্রদোলময ঐততযীর ধভমতফশ্বো  ূতচত কদফ-কদফীয তদওতি আলরোওোত ওযো মোও। ভূরত কেেভীেোয
্য তবতত্ত ওলয তনলে এই ম্প্রদোলময ঐততযীর ধভমতফশ্বো  োভোতচও ূচো-োফমলণয আলরোঘনো ওযো র :১১
১। োরুই হুরো0 পোরৃন, নঘএ ভোল োর কোলঙয োর পুর তদলম োরুই হুরো ্ৎফ োরন ওযো ম। ূচোয ্ওযণ তোলফ
োরপুর, োরোতো, নতুন ভোতিয োাঁতড, ওরত, ভুযতক , আত ঘোর, োর োতোয নততয প্রদী ইতযোতদ। ূচোয স্থোন তোলফ
খলযয তবতলয ্ত্তয-ূফম কওোণোলও ফযফোয ওযো ম। ফোতডয ফমস্ক ফযতি ভু োযী বোলোয তনচস্ব ভন্ত্র ্চ্চোযণ ওলয ূচো ওলযন।
২। অম্বুফোঘী0 কওোডোলদয অনযতভ এওতি োভোতচও ূচো অনুষ্ঠোন। গ্রোলভয কল প্রোলন্ত োর কোলঙয তনলঘ ভোতিয নততয কখোডো
িোওুয স্থোলন আলোঢ ভোলয ৭ তোতযলঔ প্রততফঙয এই ূচো অনুষ্ঠোন ম। কখোডো িোওুয প্রতততষ্ঠত স্থোনতি কযোভফংকো ফো গ্রোভলদফতো
নোলভ তযতঘত। কওোডো ম্প্রদোম এয ূচোযী ফো রোমো নতুন ফস্ত্র তযধোন ওলয ূচো ওলযন। এই ূচোয ্লেয তললফ এওচন
কওোডো প্রতততনতধ চোনোন কম, ফলমোওোলর ফলমোয পর  ফৃতষ্ট মোলত বোলরো ম এফং ফোতডয ফোই ুস্থ থোলও তোয ্লেলয এই
ুচো ওযো ম। ১২
৩। ওোযোভ যফ0 বোদ্র ভোলয ১ তোতযঔ কথলও এই ্ৎলফয ূঘনো ম এফং োযো ভো ধলয গ্রোলভয ভোছ োডোলতওোযোভ এয
্লেলয নোঘ কোন ওযো ম। ূচোয ্ওযণ তোলফ ভূরত ওোযোভ কোলঙয ডোর ফযফোয ওযো ম। ওোযোভ ্ৎফ বোদ্র ভোলয
কল তদন োযোযোত ফযোী অতফফোতত কভলমযো এই ্ৎফ োরন ওলয। গ্রোলভয ওলর তভলর এওোলথ নোঘ, কোলনয ভধয তদলম
এই ্ৎফ ্দমোন ওলয।
৪। নোমোফোুঃো0 এলও নফোন্ন ্ৎফ ফরো কমলত োলয। আতশ্বন-ওোততমও ভোল নতুন পর ফোতডলত এলর এই ্ৎলফয ূঘনো
ম। নতুন পলরয আনলে এই ্ৎফ অনুতষ্ঠত ম। এই ্ৎলফয প্রধোন ্ওযণ গুতর র নতুন ধোন, ভোতিয োে  এওতি
কভোযক। ফোতডয ফমস্ক ফযতি ভু োযী বোলোয তনচস্ব ভন্ত্র ্চ্চোযণ ওলয এই ূচো ওলয থোলওন।
৫। কযমোফংকো0 ওোততমও ভোল ভূরত ওোরীুচোয য এই ্ৎফ োতরত ম। ূচোয ্ওযণ তললফ রোর যলগয এওতি
কভোযক োর কোলঙয ডোর  োতো ভূর কোলঙয ডোর নতুন ভোতিয নততয ওযো নততয থোরো-ফোতি প্রদী ইতযোতদ ফযফোয ওযো ম।
লন্ধলফরোয ভম নোঘ কোলনয ভধয তদলম এই ্ৎফ োরন ওযো ম।
৬। আঔযোন0 ভোখ ভোলয প্রথভ তদলন কযোভ থোলন এই ূচো অনুতষ্ঠত ম। ুঔ  ভৃতদ্ধ ওোভনোম গ্রোভ কদফতোয ্লেলয এই
ূচো ওযো ম। কযোভফংকো কদফতোয ্লেলয ভূরত এই ুচো ্দমোন ওযো ম।
৭। যোম0 োোযোম ্ৎফ ওৃতল ওোলচয োলথ মুি এফং ্ৎফ কফ ওলমওতদন ধলয ঘলর এ ভম করু-ভতললয ফৃতদ্ধ
ওোভনো ওযো ম।

কওোডো ম্প্রদোম এয ূতচত কদফ কদফী গুতরয ভলধয অনযতভ লরো যোলকশ্বয। যোলকশ্বয ভূরত কওোডোলদয চনতপ্রম
ফনলদফতো, চঙ্গলর ফনচ ম্পদ ংগ্র ওযলত মোমোয আলক যোলকশ্বয কও স্মযণ ওযো ম। ১৩ কওোডোলদয অয এওতি অনযতভ
কদফতো লরন ফোখুত। কঔোরো আওোলয তনলঘ রো, কওেু ,োর, ভহুমো ইতযোতদ কোলঙয তরোমফোখুত কদফতোয থোন, ইতন ভূরত
ফনলদফতো তললফ ূতচত। ওোততমও ভোলয অভোফযোয তদলন চঙ্গলরয চীফ-চন্তুয োত কথলও যেো োমোয চনয ফোখুত
কদফতোয ুলচো ওযো ম। এই ূচো ্রলে কদফতোয ্লেলয ভুযতক ্ৎকম ওযো ম। ফোখুত কদফতোয ূচো  ্ভব ফ ম্পলওম
প্রোগকততোতও তওোযচীফী আতদফোী চীফন ংস্কৃততয তযঘম োমো মোম। তওোয  পরভূর ংগ্রলয চনয তোযো ফলন চঙ্গলর
প্রলফ ওযত কম ওোযলণ ফন চঙ্গলর ঘরোলপযোয ভম ভৃতুয বম ফ ভম তোলদয তফব্রত ওযত, ফন চঙ্গলরয অন্তযোলর কম
কদফতো  অলদফতোয প্রবোফ যলমলঙ তো এই চনচোততয ভলন ফদ্ধভূরম এফং এ কথলও কযোই োমোয চনয তোযো ফনলদফতো
ফোখুতলও তোলদয ধভম তফশ্বো  ংস্কৃততলত স্থোন কদম।১৪ কওোডোলদয ূতচত কদফীয ভলধয অনযতভ র ফডোভ । এয ূচো
োধোযণত কোঙ তরোলত োথয ঔি প্রতীলও ্দমোতত ম ইতন ভূরত ফনলদফী তললফ ূতচত, এই কদফী ূচোয ভলধয
অযণযঘোযী প্রোঘীন ঐততযভম আতদফোী চীফনমোেো তযঘম পুলি লি।১৫ কওোডোযো আফোয লযয কদফী তললফ িুুলও ূচো
ওলযন। নৃতত্ত্বতফদ অভর ওুভোয দো ভলন ওলযন কম, আতদফোী ভোচ প্রওৃতত তনবমযীর অথমোৎ প্রওৃতত অফরম্বন ওলয আতদফোী
ভোলচয আথম-োভোতচও  োংস্কৃততও চীফনধোযো এফং ভোনতওতো কলড ্লিলঙ এলদয তফশ্বো, আঘোয -অনুষ্ঠোন, ূচো-োফমণ
যীততনীতত ংস্কোয আঘযণতফতধ ইতযোতদ ভূরত প্রওৃততলও তবতত্ত ওলয কলড ্লিলঙ।১৬ কওোডোলদয ধভমতফশ্বো  ূতচত কদফ কদফীয
ভলধয প্রওৃতত তনবমযীরতোয তদওতি পুলি লি। ওৃতল চীফন, অযনয চীফনলও তখলয এলদয কদফ কদফী গুতর ৃতষ্ট লমলঙ মোয
ধোযো আচ প্রফোভোন। ঐততোতও নলযন্দ্রনোথ ব্োঘোমম ভলন ওলযন কম, ্চোততযো ভূরত চকৎ  চীফলনয ্ৎ তোলফ
ভোতৃওো কদফীয ্োও তঙর। তততন আলযো ্লেঔ ওলযন কম, ভোতি োথয ফো োলডয নততয কমওর প্রোঘীন ভোতৃওো ভূততম ৃতথফীয
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অতভত ওুম্ভওোয
নোনো স্থোলন োমো ককলঙ কগুতরয কিন কদলঔ অনুতভত ম কম এই ভূততমগুতর ভোতৃে, কবমধোযণ প্রবৃততয প্রতীও তললফ ূতচত
ত। যফতমীওোলর ওৃতলচীফী ভোলচয ধভম ফযফস্থোম চীফনদোতমনী ভোনফী ভোতো  যদোতমনী ৃতথফী ফো ফুভোতো এও লম
তকলমতঙর।১৭ কওোডোলদয ূতচত িুু, ফডোভ কদফীয ভলধয কই প্রততপরন কদঔো মোম।

ভূর করোত তেু ভোলচয কদফ কদফীয প্রবোফ0
ুদীখম প্রোগকততোতও ভম কথলও ফতমভোন ভম মমন্ত দীখম ভলময ফযফধোলন কওোডোলদয চীফন প্রণোরী  ধভম তফশ্বোল
তযফতমলনয ঙো স্পষ্ট। এলেলে ভূরলরোত তেু ভোলচয োোোত বোলফ দীখমতদন ফফো ওযোয পলর তেু  ব্রোহ্মণয
ংস্কৃততয  তফঘোয তফশ্বোলয প্রবোফ তোলদয ্য রেণীম ভোেোম লডলঙ। কওোডোযো ভূরলরোলতয তেু ভোলচয কদফ কদফী
গুলরোলও তোলদয ধভম তফশ্বো  ংস্কৃততলত অন্তবুমি ওলয তনলমলঙ। এ প্রলঙ্গ তযচলর োললফয ফিফয তফলল তোৎমমূণম 
প্রোতঙ্গও । তততন ভলন ওলযন কম – “............ in the matters of religion, Koras effect to be orthodox Hindus,
worshipping the regular gods and calling themselves shaktas or Vaishnavas accordingly as they
incline to the cult of Kali, Durga, Mansa, or to that of Radha or Krishna, Mansa the heavenly
patroness of snakes and Bhadu………… whom goats, fowls, pigeons, rice, sugar and plantain are
are offered on no fixed dates, and are divided between the worshippers and the deogharia
১৮
Brahmans………… village god‟s. In Manbhum, the Koras do not employ a Brahman…………”

প্রোথতভওবোলফ কেে ভীেো কদঔো তকলমলঙ কম, কওোডো ম্প্রদোম  ভূরলরোলতয তেু ভোলচয োোোত তফতবন্ন কদফ-কদফীয
ূচো ওলয। এলেলে কওোডোযো তফ, ীতরো, ওোতর, ভনো ,যস্বতী কদফ কদফীলও তোলদয ধভমতফশ্বো অন্তবুমি ওলযলঙন।১৯
কলফলও ওোওতর োর তভে কওোডোলদয ধভমতফশ্বো প্রলঙ্গ তোয প্রফন্ধ ‘Kora Religious Belief: A Fusion of
Traditional Tribal Faith and Hinduism' কত ্লেঔ ওলযলঙন কম 'They develop stable dependent economic
ties and culture contact with the Hindus. Gradually they aspire for a corporate status in the caste
hierarchy by adopting some Sanskritic rituals and try to prove that they are not far away from the
Hindus'.২০ তততন তিভফলঙ্গয ফীযবূভ কচরোম ফফোওোযী কওোডো চনচোততয ্য কলফলণো ওলয এই ভন্তফয ওলযলঙন এফং

তোয এই ভন্তলফযয প্রোতঙ্গওতো রেয ওযো মোম তওন্তু এ ফযোোলয কঔমোর যোঔলত লফ কম তিভফলঙ্গয অনযোনয কচরোগুতরলত
কফ তওঙু তফলম োথমওয আলঙ। ফোাঁওুডো, তিভ কভতদনীুয, ুরুতরমো কচরোলত রেয ওযো ককলঙ কম এই ম্প্রদোম ্লযোি
অঞ্চলর ফফোওোযী অনযোনয আতদফোী চনচোততয তথো োাঁতোর , ভু োলদয ধভমতফশ্বো এয দ্বোযো প্রবোতফত লম তোযো ক্রভ
আতদফোী ঐততযগুলরো আমত্ত ওযোয কঘষ্টো ওযলঙন।
আধুতনওীওযণ  তফশ্বোমলনয প্রবোফ0 ঐততোতও তদও কথলও ্চোততযো বোযতীম ভোলচয অতফলেদয অং তললফ
প্রোগকততোতও ভম কথলও ফফো ওলয আলঙ তলফ ভোলচয ভূর করোলতয লঙ্গ তোলদয ম্পওম যোতয ম্পৃি নম। ভূর
করোত ভোলচয তফতেন্ন অং তললফ তনচস্ব ৃথও ৃথও চীফন প্রণোরী  ংস্কৃতত তনলম তোযো তফযোচভোন তঙর। বোযতফললময
তনলফতও োন রৄরু মোয য কথলও ্চোতত ভোনুললযো ক্রভ ভূর করোত ভোলচয োলথ অন্তবুমি লত থোলও।
োম্রোচযফোদী তব্রতি োন ফযফস্থো ্চোতত চীফন প্রণোরী  ংস্কৃততয ্য ফযোও আখোত োলন। োম্রোচযফোদী তব্রতি
যওোলযয বূতভ নীততয দরুন ওৃতলচতভ ফৃতদ্ধয চনয ফযোও তযভোলণ চঙ্গর তযষ্কোয ওযো ম মোয পলর অযণয কওতন্দ্রও
্চোতত চীফন প্রণোরী কত ফযোখোত খলি। আফোয চঙ্গর ংযেণ আয তোয ুষ্ঠু ফোতণতচযও ফযফোলযয প্রলমোচলন তনলফতও
ওতৃমে চঙ্গর চতভয তফস্তীণম অং অযণয আইলনয আতোম তনলম আল এফং ছুভ ঘোল তনতলদ্ধ ওলয মোয যোতয প্রবোফ
্চোতত চীফন প্রণোরী  ংস্কৃততলত লড।২১ স্বোধীনতো যফতমী এই ধোযো অফযোত তঙর এ প্রলঙ্গ ইেযো ভুতম ভলন ওলযন কম
– „The Indian government economic policy of globalisation and liberalisation has only accelerated
the process of alienation of the adivasis from their natural resource and created greater insecurity.
The movement of human resources commodities finance and technology across national regional
and local boundaries has adversely affected these communities‟.২২ এঙোডো তফশ্বোতমত ফোচোয কওতন্দ্রও

অথমনীতত আতদফোী চীফন প্রণোরীলত আভূর তযফতমন তনলম এললঙ প্রথোকত ঐততযভম কওৌভ-চীফন প্রণোরী  ংস্কৃততলও
কবলঙ্গ ঘুযভোয ওলয তদলমলঙ। এই আভূর তযফতমনলও কফোছোলনোয চনয তিলতযো আতদফোী চীফন ঘঘমোয কেলে ‘বযতোয
তযফতমন’ ওথোতি ্লেঔ ওযলঙন।২৩ এ কেলে ্লেঔ ওযো প্রলমোচন কম ফন চঙ্গলরয লঙ্গ আতদফোী চীফন প্রণোরী ম্পওম
তলপ্রোতবোলফ চতডত, তফশ্বোতমত ফোচোয কওতন্দ্রও অথমনীতত  আধুতনওীওযলণয প্রলমোচলন ক্রভোকত ফনেম এয পলর আতদফোী
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চীফন ঘঘমোলত অলনও অতবখোত কনলভ এললঙ। কওোডো চনচোততয ধভমতফশ্বো  ূতচত কদফ কদফী গুতর তফলেলণ ওযলর কদঔো
মোম কম ফনবূতভলও কওন্দ্র ওলয অলনওোংল কগুলরো কলড ্লিলঙ। তোলদয ূতচত কদফ কদফী গুতর মথো ফডোভযোলকশ্বয ,
ফোখুত ধভমতফশ্বোলয অনযোনয োভোতচও ূচো-োফমণ গুলরো ফনবূতভ কওতন্দ্রও। ফতমভোলন রেয ওযো ককলঙ কম, অলনও কওোডো
ম্প্রদোম এয ফতত গুলরোলত ্লযোি কদফলদফী গুতর ম্পলওম আগ্র ওলভ তকলমলঙ অলনও চোমকোম ই কদফ কদফী গুতর রুপ্ত
লম তকলমলঙ তোয প্রধোন ওোযণ র, োভোতচও চীফলন ফনবূতভয গুরুে ওলভ মোমোয ওোযলণ কদফলদফীয প্রতত আগ্র ওলভ
তকলমলঙ।২৪

এই কলফলণোভূরও প্রফন্ধ ভূরত ূফম বোযলতয এওতি অনযতভ ্চোতত ককোষ্ঠী কওোডোলদয ধভমতফশ্বো  কদফ কদফীয তযঘম তুলর
ধযো র। কদঔো মোম দীখম ভলময ফযফধোলন ভূরলরোত ভোলচয প্রবোলফ  আধুতনওীওযলণয পলর তোলদয ধভমতফশ্বো অলনও
তযফতমন এললঙ। এলেলে ভূরত ততনতি তফলম তফলল তোৎমমূণম তো র:
 কওোডোলদয ঐততযীর কম ্চোততও ধভমতফশ্বো তো আচ তোযো ফন ওলয ঘলরলঙ।
 ভূর করোত তেু ভোলচয প্রতত আওলমণ  আগ্রলয ওোযলণ তোযো ভূরলরোত তেু ভোলচয ধভম -ংস্কৃতত কফতওঙু
ঐততয গুতর আমত্ত ওলয তনলমলঙ।
 আধুতনওীওযণ  তফশ্বোমন তোলদয ধভম ংস্কৃততলও ফযোও বোলফ প্রবোতফত ওলযলঙ।
অতএফ কওোডো ্চোততয ধভমীম তফশ্বোল ঐততয  তযফতমন কফ স্পষ্ট এফং তোযো ্বলম তদলও তনলম অগ্রযভোন।
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