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Abstract 

"Bengali" means thirteen festivals in twelve months. Similarly, thirteen festivals are 

celebrated in twelve months in the Santhal community of the tribal community. Although 

there are different types of festivals in the Santhal society, they are based on religion and 

family. Santhal people enjoy each and every festival. Nowadays, Santhal festivals have 

changed a lot in modern public life.The Santhal community is one of the first indigenous 

people of the Indian sub-continent to be recognized as the holder of an agricultural 

production system and culture. The main deity of the Santhals is Surya, whom these people 

call by the name "Singh Banga". They call all their deities as "Bonga". They consider 

natural elements - trees, stones as gods. The Santhal community does not use idol worship, 

as they consider various natural objects to be gods. 
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বূতভকা: াাঁওতার ম্প্রদায় খুফ উৎফতিম জাতত। ফাঙাতরজদয ভত এজদযও ফাজযা ভাজ ততজযা াফবণ রক্ষ্য 

কযা মাম, তজফ ফাঙাতরজদয ভত বফাখ ভাজ ফছয রৄরু ম না এাঁজদয ফছয রৄরু ম ভাঘ ভাজ, তৌল ভা 

জে ফবজল ভা। ভাঘ ভা তথজক রৄরু কজয াযা ফছয ধজয াাঁওতার জনজগাষ্ঠী নানাযকভ াভাতজক ও 

ধভবীম ানুষ্ঠাজনয াজথ জত জম থাজক। াাঁওতার ভাজজ ‘াঅখ া’ কথায উজেখ াওমা মাম- তমখাজন তাযা 

নানাযকভ নাচ-গান কজয াঅনজে তভজত থাজক। াাঁওতার নাযীযা িাকৃততক তফতবন্ন উাদান তমভন পুর, 

াতা,  ার াআতযাতদ তযধান কজয তনজজজদয াতজজম ততাজরন। াাঁওতার ভাজজ তরাক াতজতযয িবাফ 

াজনক তফত তাাআ তাযা তফতবন্ন ানুষ্ঠাজন ভুজখ ভুজখ তাজদয গান, ছড়া াআতযাতদয িচরন ঘটাম। াাঁওতার 

জনজগাষ্ঠীয একতট ানযতভ বফতষ্ট্য জরা কৃতিভ ফাদযমন্ত্র ফযফায না কজয তাযা তুভদা-টাভাক াথবাৎ ধাভা 

ভাদর এয ফযফায কযজত তফত াবযস্ত। মতদও ফতবভাজন কৃতিভ ফাদযমজন্ত্রয িফণতা রক্ষ্য কযা মাম।  
 

    ফছজযয রৄরু াথবাৎ ভাঘ ভাজয িথভ তদন উৎফ রৄরু ম ফাঙাতরযা তমটাজক নফফলব ফজর থাজক, ভাঘ 

ভাজয ূতণবভায তদন মবন্ত এাআ উৎফ জম থাজক। এাআ ভম ভুযতগ খাওমা ম, তাআ জনয এাআ উৎফ তক 

ভাঘ তভ ফরা য়, তভ কথায াথব ‘ভুযতগ’। এাআ ুজজা না ওমা মবন্ত তকাজনা যকভ তকায, াতা ততারা, 

ফজন মাওমা তনতলদ্ধ, কযা মাম না তকাজনা রৄব কাজ। ভাজজয ুজযাততজক ফরা ম ‘নায়জক’ তমতন ভগ্র 
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জূাচবনায দাতমজে থাজকন। এাআ ুজজা াধাযণত ভাজে জম থাজক, ফন, াা , গরু, খার-তফর, গ্রাজভয 

তভানা াআতযাতদ নাভ কজয ুজজা কযা ম।  
 

    এাআ ুজজাজত তখচুত  যান্না কযা ম, এাআ তখচুত  গ্রাজভয ফাাআ বাগ কজয খাম মাজত তাাঁজদয ভজধয একতা 

যক্ষ্া কযা মাম, তাআ কথা তবজফাআ তাযা যান্না কযা তখচুত  একাজথ বাগ কজয খাম। ভাঘ ভাজয য পাগুন 

ভাজ াাঁওতার ম্প্রদায় ফাা ুজজা কজযন। ুজজা ূতণবভায তদন জম থাজক। এাআ ুজজা াাঁওতার ভাজজ 

াততগুরুেূণব ুজজা, ুজজা ভাপ্ত না ওমা মবন্ত াাঁওতার তভজমযা তকান পুর তখাাম রাগাজত াজয না। 

এাআ ুজজাজক ‚ফাা ফঙ্গা‛ ফরা ম। ফাা কথায াথব র- ‚পুর’ াথবাৎ পাগুন ভাজ চাতযতদজক নতুন পুজর 

বজয ওজে তাআ ভম এাআ জুজা জম থাজক তাাআ এাআ ুজজায নাভ ফাা। এাআ ুজজা না ওয়া মবন্ত তকান 

যকভ পুর তখাায় ফযফায কযা মাম না, ভহুয়া য ান কযা মামনা, নতুন াকফতজও খাওমা মাম না। 

তমবাজফ ফাঙাতর ভাজজ কতথত াঅজছ যস্বতী ূজা না ওমা মবন্ত তকাজনা যকভ কুর পর খাওমা তনতলদ্ধ। 

এাআ ুজজা ততনতদজনয জম থাজক। াাঁওতার ভাজজ তকান ভতেজযয িচরন তনাআ, তাাঁজদয ূজাচবনা কযায 

স্থানজক ‚জাজয খান‛ ফরা জম থাজক। এাআ ‚জাজয খান‛  ার, াতা তদজম বততয ম। তমখাজন াাঁওতার 

ভাজজয তফতবন্ন ধযজনয তদফ তদফীয জূা জম থাজক, তমভন- ‚জাজয এযা‛,  ‚ভাযাাং ফুরু‛,  ‚তগাাঁাাআ‛, 

‚ভাতঝ ফঙ্গা‛ িবৃতত। এাআ স্থান াথবাৎ ‚জাজয খান‛ ূফব তিভ তদজক বততয জম থাজক। এাআ ভম 

াাঁওতারযা তুভদা-টাভাক াথবাৎ ধাভা ভাদর তনজম নাচ-গান কজয। এাআ ুজজায তজল গ্রাজভয তছজরযা 

ফজন তগজয় রৄ তকায কজয তনজম াঅজ এফাং তাআ রৄয ভাাং তদজম তখচুত  যান্না কজয ফাাআ খাম।  
 

    পারৃন ভাজয জয াঅজ বফাখ ভা, এাআ ভাজ িতত াাঁচ ফছয য য ‚ভাাঃ ভজড়‛ ূজা জম থাজক। 

এাআ ূজজায ধযণ ূজফব ফতনবত ‚ফাা ফগাাঁ‛-য ভজতা। ‘ভজড়’ কথায াথব র 5 , তমজতু এাআ ুজজা াাঁচ 

ফছয যয জম থাজক তাআ জনয এাআ ুজজায নাভ ‚ভাাঃ ভজড়‛। ানানয ুজজায ভত এাআ ুজজাজতও 

তুভদা-টাভাক তনজম াথবাৎ ধাভা ভাদর তনজয় াঅনজে তভজত ওজে। াাঁওতার ভাজজ ভদ এয ফযাক 

িচরন রক্ষ্য কযা মাম, াাঁওতার বালাম এজক ‘াাঁত ’ ফরা জম থাজক। এাআ ‘াাঁত ’ তাযা তাজদয ুজজাজত 

ফযফায কজয থাজক, এাআ ‘াাঁত ’ ছা া ূজা ম্পন্ন ম না। 
 

    এযয াঅলাড় ভাজ ‚এযাঃ তভ‛ জম থাজক। ফাাআজয তথজক তকান তযাগ মাজত গ্রাজভ িজফ না কজয 

তাআ ূনয এাআ ুজজা জম কযা য়। ানানয ুজজায তথজক এাআ ুজজা াজনকটা তছাট।  
 

    াঅলাঢ ভাজয জয শ্রাফণ ভাজ াাঁওতার জনজগাষ্ঠীয ‚ৌযয়ৌড় তভ‛ ুজজা কজয থাজক। এাআ ুজজা 

ূজফব ফতণবত ‘ভাঘ তভ’ ুজজায ভত। এাআ ুজজা ম্পূণব  না ওমা মবন্ত ছাগর, গরুয জনয ঘা কাটজত 

মাওয়া মাম না। এাআ ুজজা ম্পন্ন ওমায য গফাতদ রৄয জনয ঘা কাটজত তমজত াজয।  
 

      াঅতিন ভাজ ফাঙ্গারীজদয ফজচজম ফ  উৎফ দুগবাূজজা জম থাজক, এাআ ভাজাআ াাঁওতার 

ম্প্রদাজময গুরুেণূব ‚দাাঁায়‛ যফ জম থাজক। লষ্ঠী তথজক এাআ যফ এয ূচনা। ফাাংরা াতজতযয যুান 

ানুাজয তদফী োকুযান তভারম ফবত তথজক ভজতয তনজভ াঅজ। এাআ ভম তদফী দুগবায ূজা ম।  
 

     এাআ ভম াাঁওতার তছজরযা ‚দাাঁায় দাাঁ ান‛-এ ফায ম। এয কাযণ জরা- ূজফব বাযতীমযা তনজজজদয 

যাজে কাজমভ কযজত াযত না, তনজজজদয যাজে কাজমভ কযায জনয াাঁওতারজদয াজথ মুদ্ধ রৄরু ম। 

এাআ মুজদ্ধ াাঁওতার তছজর-তভজম ফাাআ াতভর জমতছর। তভজমজদয ভজধয 2  জন াী তভজম তক ফাছা 

জমতছর তাযা জরন ‚াঅমনভ‛ াঅয ‚কাজর‛। ত্রুযা ভজন কজযতছজরন এাআ দুাআজন াী তভজমজক 
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াযণ না কযজর তাজদয মুজদ্ধ তজতা াম্ভফ। তাআ জনয তাযা এাআ দুাআ তভজমজক াযণ কজয তনজম 

মাম। াাঁওতার জনজগাষ্ঠী এাআ দুাআ তভজমজক খুাঁজজ ফায কযায জনয ‚দাাঁায় দাাঁড়ান‛-এ তফয ম। এাআ ভম 

তছজরযা তভজমজদয রু ধাযণ কজয এক গ্রাভ তথজক ানয গ্রাজভ, ফাত -ফাত  মায়। মাওমায ভম তাযা 

তাজদয ‚দাাঁায়‛ নৃতয ও গান কজযন। তাজদয াজথ তীয-ধনুক রুকাজনা থাজক, মতদ ধযা তাজদয াজতযত 

‚াঅমনভ‛ াঅয ‚কাজর‛ তক তদখজত াম তাজর তাযা তীয ধনুক তদজম মুদ্ধ কজয তাজদয তপতযজম াঅনজফ। 

তাজদয গাজনয রৄরুজত ‚াম াম‛ ব্দ থাজক তমজতু এতট একতট দুাঃজখয যফ তাাআ তাাঁযা গাজনয রৄরুজত 

‚াম াম‛ ফজর। তমভন-  

 

‚हायरे हायरे हायरे हायरे…….. 

देऱाांग देऱाांग गुरू हो ….. देऱाांग बेरेत में 
देऱाांग देऱाांग चऱेा हो……. देऱाांग साजो: मे 

ददशोम  दाांरान गुरू को ओडोक एना हो………. 

ददशोम साांघार चऱेा को बाहेर एना हो…………‛। 

    াথবাৎ ামজয ামজয গুরু তজজগ ওজো, তচরা ততাভযা াজ গ্রণ কজযা, তদজ তফজযাজনায জনয গুরুযা 

তফতযজম তগজছ, তছরাযাও চজরা।  
             

     াথবাৎ এাআ যজফ তাজদয গুরু-তলয থাজক, তাজদয কথা এাআ গাজনয ভাধযজভ পুতটজম ততারা জমজছ। 

এাআ ভম তছজরযা াদা ধূতত জড়, ভাথায় াগড়ী াঅয ভয়ূজযয ারক থাজক, াজম থাজক ঝুভুয ও াজত 

কাাঁা াঅয কযতার। াাঁওতার াততয ানুাজয ফাজযাতট গুরু থাজক।  
              

    াঅতিন ভাজয য কাততবক ভাজ াাঁওতারজদয ফবফৃৎ উৎফ ‚তাযাম‛ াতরত ম, মতদও এরাকা 

তফজল ভজময তাযতভয রক্ষ্য কযা মাম। তকছু জামগাম কাততবক ভাজ জম থাজক, তকছু জামগাম তৌল 

ভাজয তজল জম থাজক। এাআ যফ াাঁচ তদন াাঁচ যাত জম থাজক, এাআ দীঘব ভম ধজয এাআ যফ ওমায 

জনয এাআ উৎফজক ‚াতত তরকান যায়‛ ফরা জয় থাজক। াতত তমজতু দীঘবকাম তাআজনয এাআরূ 

নাভকযণ। ানযানয ুজজায ভজতাাআ এাআ ুজজাযও দাতয়ে থাজক নাজমজকয (াাঁওতারজদয ুজযাতত) ওয। 

এাআ যজফয উজেয র গফাতদরৄজক তফা কযা। গফাতদরৄয জনয তমজতু চাল াঅফাদ জম থাজক তাআ 

জনয তাজদয িাধানয তদওমায জনযাআ এাআ ুজজা জম থাজক। তনধবাতযত তদজন গ্রাজভয ফাাআ তনজজয তনজজয 

গরুজক তনতদবষ্ট্ স্থাজন তনজম তগজম তনতদবষ্ট্ দ্ধততজত তফা ফা ূজা কজযন। এাআ ভম ফাত য তভজম-জাভাাআযা 

তনজজজদয ফাত জত তপজয াঅজন। তাআ ভম তভজম-তছজর ফাাআ যাস্তাম নাচ-গান কজয াাঁচ তদন াাঁচ যাত 

াঅনজে তভজত থাজকন। এাআ াাঁচ তদজনয তনতদবষ্ট্ নাভ াঅজছ। তমভন- িথভ তদন ‚উভা ভাা‛, তিতীম তদন 

‚াযতদ ভাা‛, তৃতীম তদন ‚খনু্টাও ভাা‛, চতুথব ও ঞ্চভ তদন ‚জাজর‛ ও ‚জাজজজর‛।  
        

     এাআ ‚যায়‛ উৎফ ফাঙ্গারীজদয কাজছ ‚ফাদনা‛ নাজভও তযতচত। াাঁওতার ভাজজও ফাঙ্গারীজদয 

ভত াযা ফছয তফতবন্ন ানুষ্ঠান জম থাজক। তফতবন্ন ানুষ্ঠাজনয তফতবন্ন যীততনীতত াঅজছ। তফতবন্ন ানুষ্ঠাজনয 

জনয তনতদবষ্ট্ গান ফা ভন্ত্র ফতণবত াঅজছ। তাজদয ভন্ত্রজক ‚ফাাঁজখড়‛ ফরা ম। ৃথক থৃক োকুজযয জনয থৃক 

ৃথক ‚ফাাঁজখড়‛ ফযফায কযা য।তজফ ফতবভান তযফতবনীর তযতস্থততজত তাজদযও াভাতজক তযফতবজনয 

ধাযা াফযত। াজনজক তছাট কজয তনজজজদয ভজতা উৎফ গুতর ারন কজয।   
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