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শ্রীরঙ্কায প্রাকৃতিক দৃশ্যেয 

ছতফ। বাযি ভাাগশ্যযয ফশু্যক 

একতি দ্বীযাষ্ট্র শ্রীরঙ্কা। 

াগযশ্যফতিি দ্বীযাষ্ট্র শ্রীরঙ্কায 

প্রাকৃতিক দৃে অতি ভশ্যনাযভ । 

শ্রীরঙ্কায নাভ অশ্যনকফাযই 

তযফতিিি শ্যেশ্যছ। এককাশ্যর 

এখাশ্যনই তছর রূকথায 

যাফশ্যেয রঙ্কাুযী-  আয স 

কাযশ্যেই শ্রীরঙ্কায নাভ তছর 

রঙ্কাদ্বী। শ্রীরঙ্কায আশ্যযক নাভ 

তিংর দ্বী। তফস্মেকয শ্যর 

তি-  প্রাচীন ফািংরায এক 

যাজুশ্যেয উাতধ সথশ্যক নাভ শ্যেতছর তিংর। সকননা,  ফািংরায সই মুফযাশ্যজয তিাভ তছশ্যরন প্রাচীন ফািংরায 

যাঢ় সদশ্যয তিং উাতধধাযী ক্ষতেে ফীয। এই কাযশ্যেই প্রশ্ন শ্যে ফাঙাতরযা তক শ্রীরঙ্কানশ্যদয ফূিরুুল? 

বূতভকাে ফরতছরাভ,  প্রাচীন ফািংরায 

এক যাজুশ্যেয উাতধ সথশ্যক নাভ 

শ্যেতছর তিংর। প্রখযাি ফাঙাতর 

ঐতিাতক নতরনীকান্ত বট্টারী তক 

তরশ্যখশ্যছন   ন : ‘ফাঙ্গারায ইতিাশ্য 

ফিপ্রথভ উশ্যেখশ্যমাগয ঘিনা,  তফজশ্যেয 

রঙ্কাজে। বাযশ্যিয প্রাচীন াতশ্যিয 

এই ঘিনায তকছুভাে উশ্যেখ নাই। 

ইায উশ্যেখ াই একভাে তিংশ্যরয 

ইতিাশ্য,  াতরবালাে যতচি 

তিংশ্যরয রৃইখানা প্রাচীন ইতিা 

আশ্যছ। একখানায নাভ,  ‘দীফিং’ 

অযখানায নাভ ‘ভাফিং’। 

প্রথভখাতন যতচি ইোতছর তিস্টীে 

চিুথি িাব্দীশ্যি,  তদ্বিীেখাতন যতচি 

ইোতছর তিস্টীে ঞ্চভ িাব্দীয সল বাশ্যগ।’  

( ‘ফাঙ্গারায ইতিাশ্যয গল্প।’ সদ। সুফেিজেন্তী প্রফন্ধ িংকরন (১৯৩৩- ১৯৮৩) ৃষ্ঠা, ১৯- ২৪)।  
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এখন প্রশ্ন এই- সক এই তফজে? এফিং 

কশ্যফ তিতন রঙ্কাজে কযশ্যরন? তফজে 

প্রাচীন ফািংরাযই এক যাজুে। শ্রীরঙ্কায 

সফৌদ্ধ তবকু্ষশ্যদয তরতখি িথয অনুমােী-  

ফশ্যঙ্গয যাজা কতরশ্যঙ্গয (ফিিভান উতিষ্যায) 

এক যাজকন্যাশ্যক তফশ্যে কশ্যযতছশ্যরন। 

িাশ্যদয এক কন্যা শ্যেতছর ... সই 

কন্যায শ্যঙ্গ যাঢ় সদশ্যয তিং 

উাতধধাযী ‘আিতফক’ এক ক্ষতেে ফীশ্যযয 

তফশ্যে শ্যেতছর। এই তফফাজ াে 

তিংফাহু যাশ্যঢ় যাজয প্রতিষ্ঠা কশ্যয 

‘তিংুয’ ( স কাশ্যরয প্রাচীন ফািংরায 

ভৃদ্ধ নগযী) সথশ্যক যাঢ় ান কযশ্যি 

থাশ্যক। তিংফাহুয ুে তফজে।  

ফাঙাতরযা না- জানশ্যর তফজশ্যেয 

রঙ্কাজশ্যেয কাতনীতি শ্রীরঙ্কাে 

অিযন্ত সুতযতচি  জনতপ্রে। 

শ্রীরঙ্কায জনগশ্যনয তফশ্বা -  সম 

ফছয সগৌিভ ফুদ্ধ ভাতযতনফিান রাব 

কযশ্যরন অথিাৎ ভৃিযুফযে কযশ্যরন 

স ফছযই ফািংরায যাজুে তফজে 

সন্যাভন্ত তনশ্যে তিংর দ্বীশ্য 

অফিযে কশ্যযতছশ্যরন। িায ভাশ্যন 

ভেিা ৪৮৩ তিস্টূফি। অফে এই 

তনশ্যে ভিাথিকয যশ্যেশ্যছ। কায 

কায ভশ্যি ফশু্যদ্ধয ভাতযতনফিাশ্যনয 

ফছয তিস্টূফি ৫৪৩ এফিং স কাযশ্যে 

ফািংরায যাজুে তফজে তিংর দ্বীশ্য 

অফিযে কশ্যযতছশ্যরন ৪৮৩ 

তিস্টূশ্যফি নে ফযিং ৫৪৩ তিস্টশূ্যফি 

। তিস্টূফি ৩ে িশ্যক প্রাচীন 

বাযশ্যিয সভৌমি ম্রাি অশ্যাশ্যকয 

ভশ্যেই শ্রীরঙ্কাে সফৌদ্ধধভি প্রচায 

আযম্ভ ে । জীফদ্দাে অফে ফুদ্ধ 

সফ কশ্যেকফায শ্রীরঙ্কাে 

এশ্যতছশ্যরন।  

অনুযাধশু্যযয অবেতগতয ভে। অনুযাধুয শ্রীরঙ্কায প্রাচীন যাজধানী। 

অনুযাধশু্যযয একতি প্রাচীন স্থািয। প্রাচীন এই নগযতি আযাতব আরু 

নদীয াশ্যি অফতস্থি তছর । আজ আরু নদী নদীতি উত্তয সথশ্যক 
অনুযাধুয ছুুঁশ্যে দতক্ষেভুতখ ফশ্যে চশ্যরশ্যছ । 
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অশ্যাশ্যকয ভশ্যে তিংর দ্বীশ্যয যাজা তছশ্যরন সদফনাভতপ্রে তিা। ভূরি িাুঁয উশ্যদযশ্যগই তিস্টূফি ৩ে 

িক সথশ্যকই তিংর দ্বীশ্য সফৌদ্ধধশ্যভিয প্রায ঘিশ্যি থাশ্যক,  তফায  ঙ্ঘযাভ ( সফৌদ্ধ ভে) গশ্যি উেশ্যি থাশ্যক। 

প্রাচীন  ভধযমশু্যগয ফািংরায ভশ্যিাই সফৌদ্ধ তবকু্ষযা তফাশ্যয তফদযচচিা কযি। সই শ্যঙ্গ ইতিা চচিা কযি। 

িাযাই শ্রীরঙ্কায যাজাশ্যদয ূফিায ইতিফতৃ্ত যচনা কযায কথা সবশ্যব াতর বালাে তিংর দ্বীশ্যয যাজাশ্যদয ইতিা 

ভাফিং ফা ‘সেি ক্রতনকর’ তরশ্যখতছর। ভাফিংশ্য তিংর দ্বীশ্য তফজশ্যে আগভন সথশ্যক রৄরু কশ্যয যাজা ভাশ্যন 

(৩৩৪- ৩৬১) এয যাজয ান আশ্যরাতচি শ্যেশ্যছ। ঐতিাতক নতরনীকান্ত বট্টারীয কথা ভশ্যন থাকায কথা: 

‘ফাঙ্গারায ইতিাশ্য ফিপ্রথভ উশ্যেখশ্যমাগয ঘিনা,  তফজশ্যেয রঙ্কাজে। বাযশ্যিয প্রাচীন াতশ্যিয এই ঘিনায 

তকছুভাে উশ্যেখ নাই।’ এয ভাশ্যন তফজশ্যেয রঙ্কাজে ম্পশ্যকি অন্যিভ উৎ প্রাচীন তিংর দ্বীশ্যয সফৌদ্ধ 

তবকু্ষযা। এ প্রশ্যঙ্গই ঐতিাতক নতরনীকান্ত বট্টারী তরশ্যখশ্যছন,  ‘ভাফিংশ্যয তফফযে রূকথাযশ্য তযূেি। 

তকন্তু ভরূ কথা কেতি প্রাচীনিয দীফিং  যফিিী ভাফিংশ্য একই- এফিং িাা ভুখযি ঐতিাতক ফতরো েন 

কতযশ্যি সকান ফাধা সদতখ না। ফশ্যঙ্গয যাজা কতরশ্যঙ্গয যাজকন্যাশ্যক তফফা কতযোতছশ্যরন। িাাশ্যদয কন্যায তি 

যাঢ় সদশ্যয তিং উাতধধাযী ‘আিতফক’ সকান ক্ষতেে ফীশ্যযয তফফা ে। এই তফফাজ াে তিংফাহু যাশ্যঢ় যাজয 

প্রতিষ্ঠা কতযো তিংুয ইশ্যি যাঢ় ান কতযশ্যি থাশ্যক। িাুঁাযই ুে তফজে প্রজাতনমিািন- অযাশ্যধ তনফিাতি 

ইো জাাশ্যজ চতিো ভশু্যে বাতো শ্যি এফিং ঝশ্যি য সফশ্যগ প্রথভ সুিাযশ্যপ এফিং শ্যয বরুকশ্যে মাইো উতস্থি 

ে। এই ফন্দয রৃইতি বাযশ্যিয তিভ উকূশ্যর আজ আশ্যছ,  এফিং এখন সাাযা  বারুচ ফা সরাচ ফতরো 

তফখযাি। িথা ইশ্যি তফজে ানুচয রঙ্কাে মাইো উতস্থি ে এফিং রঙ্কায অধীশ্বয ইো ফশ্য। 

 ( ‘ফাঙ্গারায ইতিাশ্যয গল্প।’ ৃষ্ঠা,  ২৪)    

 

 

 

প্রাচীন ফািংরায ভানতচশ্যে যাশ্যঢ়য অফস্থান। প্রাচীন ফািংরায অতি ভদৃ্ধ জনদ তছর যাঢ়। ফিিভাশ্যন বাযশ্যি 

তিভফঙ্গ যাশ্যজযয ফি অিং। যাঢ় উত্তয  দতক্ষে -  এই রৃতি বাশ্যগ তফবক্ত তছর। অজে নদশ্যক উত্তয  দতক্ষে 

যাশ্যঢ়য ভধযফিিী তফবাজন- সযখা ফরা সমশ্যি াশ্যয। 


