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Abstract 
উত্তরবঙ্গের ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির বলোকজ উৎসব ও পোলোপোববণ আঙ্গলোচনোর আঙ্গগ ‘উত্তরবে’ সম্পঙ্গকব তকছু ধোরণো 
থোকো দ্রকোর। ‘উত্তরবে’ ভোরঙ্গির পতিেবে রোঙ্গজযর উত্তরোাংঙ্গশ অবতিি দ্োতজবতলাং, জলপোইগুত , আতলপুরদু্য়োর, 
বকোচতবহোর, উত্তর-দ্তিণ দু্ই তদ্নোজপুর এবাং েোলদ্হ এই সোিতি বজলো তনঙ্গয় গতিি। আসঙ্গল এই বজলোগুতল 
‘জলপোইগুত  তিতভশনভুক্ত’, এর বভৌঙ্গগোতলক সীেোনো উত্তঙ্গর তসতকে ও ভুিোন রোষ্ট্র, পতিে সীেোনোয় তবহোর রোজয ও 
বনপোল রোষ্ট্র, পূবব সীেোনোয় অসে রোজয, দ্তিঙ্গণ গেো নদ্ী ও েুতশবদ্োবোদ্ এবাং দ্তিণ-পূঙ্গবব বোাংলোঙ্গদ্শ। তকন্তু আজঙ্গক 
সোধোরণভোঙ্গব বকোচতবহোর, জলপোইগুত , আতলপুরদু্য়োর এবাং দ্োতজবতলাং বজলোঙ্গক উত্তরবে তহসোঙ্গব ধঙ্গর বনওয়ো যোয়।  
তবঙ্গশ্বর েঙ্গধয ববতচঙ্গযযর আর এক নোে হল ‘উত্তরবে’। ববতচযয বযেন এখোনকোর প্রকৃতিঙ্গি বিেতন রঙ্গয়ঙ্গছ েোনব সেোঙ্গজ। 
ভোরিিীঙ্গথবর েঙ্গিো ববতচযযপূণব উত্তরবঙ্গের ভূখঙ্গে চোরতি ভোষোঙ্গগোষ্ঠী তবদ্ধেোন— ভোরিীয় আযব, দ্রোতব , অতিক ও 
েঙ্গেোলীয়। আেরো জোতন উত্তরবঙ্গে ববোঙ্গ ো-বেচ, রোভো, গোঙ্গরো, বিোঙ্গিো, ধীেোল, চোাঁই, বলপচো, িোেোাং, ওাঁরোও, েুন্ডো, সোাঁওিোল, 
রোজবাংশী প্রভৃতি জনজোতির বসবোস— যোর ফঙ্গল তেশ্র সাংসৃ্কতি এ-েোতির অনযিে ববতশষ্ট্য।  
ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি েঙ্গেোলীয় জনঙ্গগোষ্ঠীর অন্তগবি। এই েঙ্গেোলীয় জনজোতির আগেন সম্পঙ্গকব গঙ্গবষক 
প্রত্নিত্ত্বতবদ্গঙ্গণর কোঙ্গছ জোনো যোয় ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি তিস্টপূবব সহস্রোঙ্গের পূঙ্গববই ভোরিবঙ্গষব প্রঙ্গবশ কঙ্গরতছল এবাং 
তিস্টপূবব পঞ্চে বথঙ্গক চিুথব শিঙ্গকর েঙ্গধযই তহেোলয় পববিেোলোর দ্তিঙ্গণর ঢোলু বথঙ্গক উত্তরপূবব ভোরঙ্গি, তবহোর সাংলগ্ন 
বনপোল, অসে ও উত্তরবঙ্গে ছত ঙ্গয় পঙ্গ তছল। উত্তরবঙ্গে েূলি বয-চোরতি বজলোয় ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির বসবোস, বসতি 
হল—দ্োতজবতলাং, জলপোইগুত , আতলপুরদু্য়োর ও বকোচতবহোর।   
   
    প্রোচীন যুগ বথঙ্গক বগোষ্ঠীবদ্ধ হঙ্গয় জীবনযোপন করোর ফঙ্গল তনজস্ব ‘বোঙ্গথৌ’ ধেব বযেন গঙ্গ  উঙ্গিঙ্গছ বিেতন সেোঙ্গজর 
নিুন নিুন আচোর-আচরণ, নীতি, ববশ-ভূষো, ভোষো এবাং সাংসৃ্কতিও বিতর হঙ্গয়ঙ্গছ। আঙ্গেোদ্তপ্রয় এই ববোঙ্গ ো-বেচ জনঙ্গগোষ্ঠী 
তবতভন্ন পূজোপোববণ, অনুষ্ঠোন ও নোচ-গোঙ্গনর েধয তদ্ঙ্গয় িোাঁঙ্গদ্র আঙ্গবগঙ্গক নোনো আতেঙ্গক িুঙ্গল ধঙ্গর। বযেন— নববষব, কৃতষ-
জীবঙ্গনর সুখ-দু্ুঃখ, েৎস ও পশু তশকোর, তববোহ ও বপ্রেগীি এই প্রসঙ্গে উঙ্গেখযঙ্গযোগয। উত্তরবঙ্গের ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি 
বিবেোঙ্গন তবতভন্ন উৎসব অনুষ্ঠোঙ্গনর েোধযঙ্গে তনঙ্গজঙ্গদ্র বলোকসাংসৃ্কতিঙ্গক তিতকঙ্গয় রোখোর বচষ্ট্ো অনবরি চোতলঙ্গয় যোঙ্গে। 
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আর এই উৎসব অনুষ্ঠোঙ্গন িোাঁরো একতদ্ঙ্গক বযেন এঙ্গক ওপঙ্গরর সঙ্গে তেতলি হঙ্গে তিক বিেতন এই উৎসবঙ্গক বকন্দ্র 
কঙ্গর বোৎসতরক নোনো অনুষ্ঠোন উত্তরবঙ্গের তবতভন্ন অঞ্চঙ্গল প্রোয়ই হঙ্গয় থোঙ্গক। বযেন— ‘ববোঙ্গ ো সোতহিয সভো’, ‘ববোঙ্গ ো 
কৃতষ্ট্ আফোৎ’, ‘ববশোগু বফতস্টভোল’  ইিযোতদ্। 

____________________________________________________ 

সূচনো :  
উৎসব জোতির প্রোণ। েোনুঙ্গষর তনুঃসে একোকীঙ্গের তদ্ন বথঙ্গক সেতষ্ট্ জীবঙ্গনর উত্তরঙ্গণর পঙ্গথই উৎসঙ্গবর সৃতষ্ট্। েূলি 
েোনুঙ্গষর ভতক্ত, ভয়, তবশ্বোস ও সাংস্কোরঙ্গক বকন্দ্র কঙ্গরই বদ্বঙ্গদ্বীর সৃতষ্ট্রূপ বৃি, প্রস্তর, বন, নদ্ী ইিযোতদ্র প্রতি পূজো 
হয়। উৎসব আন্তবণব বন্ধন, উৎসব সেোজ সাংহতি। আর পোববণ হঙ্গলো উৎসঙ্গবর আতদ্রূপ। পঙ্গবব পঙ্গবব বোাঁধন হঙ্গল পোববণ।১ 
িোই একিো জনজোতির সঙ্গে পতরচয় হঙ্গি হঙ্গল বযেন িোাঁঙ্গদ্র ভোষো জোনো দ্রকোর। বিেতন বসই জনজোতিঙ্গক গভীরভোঙ্গব 
জোনঙ্গি হঙ্গল বসই জনজোতির বলোকসাংসৃ্কতি জোনোও প্রঙ্গয়োজন। কোরণ ভোষো ও সাংসৃ্কতির েঙ্গধযই লুতকঙ্গয় থোঙ্গক একিো 
বগোষ্ঠীর সোেতিক পতরচয়। জন্মসূঙ্গয ও কেবসূঙ্গয উত্তরবঙ্গে থোকোর ফঙ্গল ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির তবতভন্ন রীতিনীতি, 
আচোর-আচরণ, জীবন-সাংসৃ্কতি, উৎসব, বলৌতকক পোলোপোববণ, বপোশোক-পতরেদ্, তববোহ-পরম্পরো, বলোকবোদ্য, সোজসজ্জো 
প্রভৃতির সঙ্গে আতে পতরতচি। িঙ্গব আরও তবষয়িোঙ্গক সুস্পষ্ট্ভোঙ্গব তচতিি করোর জনয বিযসেীিো (field Work)-ও 
করঙ্গি হঙ্গয়ঙ্গছ।   
 
ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির পতরচয় :  
উত্তরবঙ্গের ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির বলোকজ উৎসব, পোলোপোববণ ও সাংসৃ্কতির সম্পঙ্গকব আঙ্গলোচনোর আঙ্গগ ‘উত্তরবে’ 
সম্পঙ্গকব তকছু ধোরণো থোকো প্রঙ্গয়োজন। আয়িঙ্গনর তদ্ক বথঙ্গক উত্তরবে বগোিো পতিেবঙ্গের প্রোয় এক-চিুথবোাংশ। উত্তরবে 
িথো জলপোইগুত  তিতভশন ২১,৬২৫০ বগব তকঙ্গলোতেিোর।২ তবঙ্গশ্বর েঙ্গধয ববতচঙ্গযযর আর এক নোে হল উত্তরবে। ববতচযয 
বযেন এখোনকোর প্রকৃতিঙ্গি বিেতন রঙ্গয়ঙ্গছ েোনব সেোঙ্গজ। ভোরিিীঙ্গথবর েঙ্গিো ববতচযযপূণব উত্তরবঙ্গের ভূখঙ্গে চোরতি 
ভোষোঙ্গগোষ্ঠী তবদ্ধেোন— ভোরিীয় আযব, দ্রোতব , অতিক ও েঙ্গেোলীয়। যোর ফঙ্গল তেশ্র সাংসৃ্কতি এ-েোতির অনযিে ববতশষ্ট্য 
হঙ্গয় রঙ্গয়ঙ্গছ। এঙ্গহন তেশ্র সাংসৃ্কতির ববতচঙ্গযযর উপর তবশ্বোয়ঙ্গনর অতনবোযব আক্রেণ ও অবিয় িোঙ্গক পুঙ্গরোপুতর ধ্বাংস 
করঙ্গি নো পোরঙ্গলও অঙ্গনক জনজোতির ভোষো ও সাংসৃ্কতির তনজস্বিো আজ তিঙ্গক থোকোয় দ্োয় হঙ্গয় পঙ্গ ঙ্গছ। এর েঙ্গধয 
অনযিে হল ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির ভোষো ও সাংসৃ্কতি।  
ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি েঙ্গেোলীয় জনঙ্গগোষ্ঠীর অন্তগবি। চোরুচন্দ্র সোনযোল-এর েঙ্গি—বেোেলীয়রো ভোরি ও ব্রহ্মঙ্গদ্ঙ্গশর 
েধযবিবী পোিঙ্গকোই পোহোঙ্গ র েধয তদ্ঙ্গয় এ-বদ্ঙ্গশ আসোর পর তিনতি দ্ঙ্গল তবভক্ত হঙ্গয় তিনতদ্ঙ্গক অিসর হঙ্গয়তছল। বলো 
বোহুলয এই তিনতি দ্ঙ্গলর েঙ্গধয একতি দ্ল দ্তিণ কোছোর তদ্ঙ্গক অিসর হঙ্গয় ‘কোছোরী’ নোঙ্গে পতরতচি হল অনয দু্ঙ্গিো 
দ্ল ব্রহ্মপুঙ্গযর অববোতহকো ধঙ্গর বিবেোন আসোে রোঙ্গজযর বগোয়োলপো ো এবাং বসখোন বথঙ্গক তকছু অাংশ উত্তরবঙ্গে এঙ্গসতছল। 
িোরোই ববোঙ্গ ো-বেচ নোঙ্গে পতরতচতি লোভ কঙ্গর। আবোর তব.এইচ.হজসন ‘BODO’ শেতিঙ্গক জোতি এবাং ভোষোগি শে 
ববোঝোঙ্গি প্রথে বযবহোর কঙ্গরন। ‘BODO’ শেতি তিব্বঙ্গির প্রোচীন নোে ‘ববঙ্গদ্ো-উইল’ বো ‘ববোঙ্গদ্ো-পোস’ বথঙ্গক এঙ্গসঙ্গছ। 
বযঙ্গহিু ইাংঙ্গরতজ ‘D’ অঙ্গনক সেয় ‘R’ উচ্চোতরি হঙ্গয়ঙ্গছ, িোই ‘ববোঙ্গিো’ (BODO) ‘ববোঙ্গ ো’ উচ্চোতরি হঙ্গয়ঙ্গছ। এই প্রসঙ্গে 
সুনীতিকুেোর চঙ্গটোপোধযোয় বঙ্গলঙ্গছন, ‘the Bodo’s appear first to have settled over the entire 
Brahmaputra Valley, and extended west into North Bengal (in Koch Bihar, Rangpur and 
Dinajpur districts).’৩ বিবেোন উত্তরবঙ্গে েূলি চোরতি বজলোয় ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির বসবোস। বযেন— দ্োতজবতলাং 
বজলোয় খত বোত , িোাঁরোবোত , েোনসোরোঙ্গজোি, েোতিগো ো, নকশোল বোত , শোলুগ ো ও জলপোইগুত  বজলোয় ওদ্লোবোত , 
ঘোসেোত , গঙ্গয়রকোিো, শোলবোত , নরতসবাংপুর এবাং আতলপুরদু্য়োর বজলোয় এঙ্গথলবোত , ভগিপো ো, কোজবীপো ো, দ্লগোাঁও, 
তশশুবোত , রোেোতলবোজনো, আেবোত , বছকোেোতর, বছোিশোলকুেোর, বঙ্গ ো শোলকুেোর, সোিোতল, হোন্টোপো ো, খঙ্গয়রবোত , 
কুেোরিোে, েোরোখোিো, বিতলপো ো, খঙ্গয়রিোেো, শোেুকিলো প্রভৃতি জোয়গোয় ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি অতধক সাংখযোয় রঙ্গয়ঙ্গছ। 
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এ ছো ো বকোচতবহোর বজলোর তবতভন্ন জোয়গোয় বদ্খো যোয়।৪ এই প্রসঙ্গে ভোষোতবদ্ তনেবল দ্োশ উত্তরবঙ্গের ববোঙ্গ ো-বেচ 
জনজোতির অবিোন সম্পঙ্গকব বঙ্গলঙ্গছন, ‘বেচ জনসাংখযোর (পতিেবে) শিকরো ৯৭% জলপোইগুত  বজলোর পববি-সতন্নতহি 
এলোকোয় অবতিি, অবতশষ্ট্রো বকোচতবহোর ও দ্োতজবতলাং বজলোয় উপতনতবষ্ট্। বভোিচীনীয় ভোষোবঙ্গগবর অন্তগবি ‘বেচ’ (ববোঙ্গ ো) 
ভোষোই এঙ্গদ্র প্রথে ভোষো, তিিীয় ভোষো বোাংলোর আঞ্চতলক উপভোষো; অঙ্গনক বিঙ্গয ঘঙ্গরর ভোষো ‘বেচ’, আর বোইঙ্গরর 
ভোষো বোাংলো।’৫  
 
ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির ভোষো :   
উত্তরবঙ্গের ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির তনজস্ব ভোষো ও সাংসৃ্কতি আঙ্গছ। িঙ্গব এই ভোষো ও সাংসৃ্কতি প্রকৃতির তনয়ঙ্গে পতরবতিবি 
হঙ্গে প্রতিতনয়ি । তেশ্র ভোষো ও সাংসৃ্কতির েঙ্গধয ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির বসবোস িোর একতি অনযিে কোরণ। উত্তরবঙ্গে 
ববোঙ্গ ো-বেচ, রোভো, গোঙ্গরো, বিোঙ্গিো, ধীেোল, চোাঁই, বলপচো, িোেোাং, ওাঁরোও, েুন্ডো, সোাঁওিোল, রোজবাংশী প্রভৃতি জনজোতির 
বসবোস। এই সব জনজোতির ভোষো ও সাংসৃ্কতির বযেন পতরবিবন ঘিঙ্গছ বিেতন ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতিরও পতরবিবন বদ্খো 
তদ্ঙ্গয়ঙ্গছ। ভোষোর বিঙ্গয তবঙ্গশষ কঙ্গর উত্তরবঙ্গে িরোই ও িুয়োসব এলোকোয় ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি কেপঙ্গি দু্ই বথঙ্গক 
তিনতি ভোষোয় কথো বঙ্গল। ফঙ্গল এঙ্গদ্র ভোষোর েূল শেগুঙ্গলো পতরবতিবি হঙ্গে। আবোর সাংখযোগতরষ্ঠ ভোষোভোষী জনজোতির 
েঙ্গধয সাংখযোলঘু জনজোতির ভোষো তিঙ্গক থোকঙ্গি পোঙ্গর নো। বনপোতল, সোদ্তর, রোজবাংশী, বোাংলো ভোষোভোষী সোঙ্গথ বসবোস 
করোর ফঙ্গল অঙ্গনক জোয়গোয় ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি িোর তনজস্ব ভোষো আর বঙ্গলন নো; বযেন আতলপুরদু্য়োর বজলোয় 
তশশুবোত র কঙ্গয়কতি বহ্মবপতরবোর, আেবোত র বশবয পতরবোর, দ্লদ্তলয়োর বশবয পতরবোর, জঙ্গিশ্বঙ্গরর বশবয পতরবোঙ্গরর 
কঙ্গয়কতি বোত ।  
     ২০১১ সোঙ্গল ভোরঙ্গির জনগণনো অনুসোঙ্গর ববোঙ্গ ো ভোষী জনসাংখযো ১৪৮২৯২৭ জন। আর পতিেবঙ্গে এর পতরেোণ 
প্রতি দ্শ হোজোঙ্গর পোাঁচ জন (census of India 2011— statement-1 and statement-3)। বসই তহসোঙ্গব পতিেবঙ্গে 
ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির সাংখযো পঞ্চোশ হোজোর। িঙ্গব এই গণনো সতিক নয়। িোর কোরণ তহসোঙ্গব বলো যোয়, উত্তরবঙ্গের 
ববোঙ্গ ো-বেচ েোনুঙ্গষরো জনগণনোর সেয় েোিৃভোষো তহসোঙ্গব বোাংলো ভোষোঙ্গক তনববোচন কঙ্গর থোঙ্গকন। এখোঙ্গন শুধু িোঙ্গদ্রই 
ভুল বলঙ্গল হয় নো। এর তপছঙ্গন তকছু রোজননতিক চক্রোন্ত রঙ্গয়ঙ্গছ। বযেন সোঙ্গভব সেয় বয িোতলকো িোঙ্গদ্র সোেঙ্গন িুঙ্গল 
ধরো হয় িোর েঙ্গধয বোাংলো ও তহতিরই অপশন রোখো হয়। যোর ফঙ্গল ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির েোনুঙ্গষরো জনগণনোর সেয় 
বোধয হঙ্গয় তনজ েোিৃভোষোঙ্গক অস্বীকোর কঙ্গর বোাংলো বো তহতিঙ্গকই িোতলকোয় তচতিি কঙ্গর। িোই উত্তরবঙ্গের েঙ্গধয ববোঙ্গ ো-
বেচ জনজোতির প্রকৃি সাংখযো কি িো সতিকভোঙ্গব সরকোতর জনগণনোয় জোনো সম্ভব নো। (ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির 
বছঙ্গলঙ্গেঙ্গয়রো ববতশরভোগ বছোঙ্গিো বথঙ্গক বোাংলো েোধযঙ্গে প োঙ্গশোনো কঙ্গর, িোই িোঙ্গদ্র েোিৃভোষো বোাংলো)। বিবেোঙ্গন পোওয়ো 
জনগণনো অনুয়োয়ী পতিেবঙ্গে ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি আনুেোতনক ২ লি ৭৫ হোজোর।    
     উত্তরবঙ্গের ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি ববোঙ্গ ো ভোষোয় কথো বঙ্গল। এই ববোঙ্গ ো (BODO) ভোষো ভোরিীয় সাংতবধোঙ্গন ২০০৩ 
সোঙ্গল অষ্ট্ে তসতিউঙ্গল িোন বপঙ্গয়ঙ্গছ ।৬ ভোষোতি বভোিচীনীয় (Sino-Tibetan)-এর অন্তগবি একতি শোখো। ভোষোচোযব 
সুনীতিকুেোর চঙ্গটোপোধযোয় Sino-Tibetan ভোষোঙ্গগোষ্ঠীঙ্গক দু্তি বশ্রতণঙ্গি তবভক্ত কঙ্গরঙ্গছন— (১) Tibeto-Burman, (২) 
Siamcse-Chinese;৭ Sino-Tibetan শোখোর উপশোখো অসে বেবী(Assam-Burmese Group) এবাং -এর বথঙ্গক সৃষ্ট্ 
ববোঙ্গ ো-নোগো ভোষোঙ্গগোষ্ঠীর (Bodo-Naga Group) অনযিে ভোষো ববোঙ্গ ো (Boro)। আর িোর একতি উপভোষো শোখো 
ববোঙ্গ ো-বেচ উপভোষো (Mech dialect of North Bengal, West Bengal)। ববোঙ্গ ো ভোষোর তনজস্ব বকোঙ্গনো তলতপ 
বনই। বোাংলো, অসতেয়ো, বরোেোন বো বদ্বনোগরী তলতপঙ্গি বলখো হয়। িঙ্গব আসোঙ্গের তশিো প্রতিষ্ঠোঙ্গন সরকোতরভোঙ্গব প্রোথতেক 
বথঙ্গক স্নোিঙ্গকোত্তর স্তর পযবন্ত বদ্বনোগরী তলতপ বযবহোর করো হয়। িঙ্গব উত্তরবঙ্গের তিিীয় ভোষো যোঙ্গদ্র বোাংলো িোরো 
বোাংলো হরফই বযবহোর কঙ্গরন। ১৯১৫ সোঙ্গল ববোঙ্গ ো ভোষো সোতহঙ্গিযর প্রথে িন্থ ‘বঙ্গ োতন তফছো ও আঙ্গয়ন’ (BORONI 
PHISA O AYEN) বোাংলো হরঙ্গফ বলখো হয়। বযতি সম্পোতদ্ি হঙ্গয়তছল গেোচরণ কছোরী ও নরপতিচন্দ্র কছোরী’র হোব োঘোি 
ববোঙ্গ ো সঙ্গন্মলঙ্গনর প্রঙ্গচষ্ট্োয় কলকোিোর উইতলয়োেস বলঙ্গনর ৪-নাং ভবঙ্গন।৮  
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বরোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির উৎসব ও পোলোপোববণ :   
উৎসব জোতির প্রোণ। আর বলোক হল িোেীণ জনঙ্গগোষ্ঠী। আর উৎসব বলঙ্গি আেরো বুতঝ বলোকঙ্গকতন্দ্রক জীবনধোরোর বো 
বলোকজীবঙ্গনর সেঙ্গবি উেোসেুখতরি অনুষ্ঠোন বো তক্রয়োকেব। সোধোরণভোঙ্গব বলোকউৎসব বলঙ্গি ববোঝোয় িোেীণ জনগঙ্গণর 
উৎসব। আর পোববণ হল উৎসঙ্গবর আতদ্রূপ।৯ ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতিরো ধেব আচরঙ্গণর তদ্ক বথঙ্গক সোধোরণি প্রকৃতি 
উপোসক অথবোৎ জঙ্গ োপোসক(Animist)। িোাঁঙ্গদ্র প্রধোন বদ্বিো ‘বোঙ্গথৌ’ বো ‘বোঙ্গিৌ’, যো বোত র উত্তর-পূবব বকোণ-এ েোতির 
প্রদ্ীপ েঙ্গঞ্চ প্রতিতষ্ঠি ‘তসঙ্গজৌ’ নোঙ্গে পূতজি হয়। ববোঙ্গ ো-বেচরো েঙ্গন কঙ্গরন এতি েোতি, জল, অতগ্ন, বোিোস এবাং আকোশ-
এর সেন্বঙ্গয় গতিি। ‘বোঙ্গথৌ’ ববোঙ্গ ো-বেচ ভোষোয় একতি যুগ্ম শে যোহো ‘বো’ এবাং ‘বথৌ’ শে দু্তির সেন্বঙ্গয় গতিি। ‘বো’ 
েোঙ্গন েৌনবো বো পোাঁচ অথবোৎ েোতি, জল, অতগ্ন, বোিোস এবাং আকোশ। ‘বথৌ’ েোঙ্গন সোনঙ্গথৌ অথবোৎ িত্ত্ব। সুিরোাং ‘বোঙ্গথৌ’ 
েোঙ্গন পঞ্চিত্ত্ব বো পঞ্চভূি। অিএব ‘বোঙ্গথৌ ধেব’ হল পঞ্চিত্ত্ব বো পঞ্চভূি অবলতিি একতি ধেব।১০ এই ধঙ্গেবর প্রধোন 
বদ্বিো ‘অবাং লোউরী’ আর বদ্বী হঙ্গলন ‘বোতলখুাংতি’। অবাং লোউরীঙ্গক ‘বু ো বোঙ্গিৌ’ আর বোতলখাংতিঙ্গক ‘েোইনোও বুরুই’-
ও বলো হয়। অবাং লোউরীর ববতদ্িোন আতিনোর উত্তর-পূবব বকোঙ্গণর বোঙ্গিৌ ধোনশোলীঙ্গি। আর েোইনোও বুরুই এর ববতদ্িোন 
‘বনোেোঙ্গনো’ নোঙ্গে একিো উত্তঙ্গরর ঘঙ্গরর উত্তর-পূবব বকোণ-এ। এই ঘঙ্গরর নোে ‘ইতসাং’।১১ তবঙ্গয়র অনুষ্ঠোন, অন্নপ্রোশন, নবোন্ন, 
চোষ-আবোদ্, এেনতক সন্ধযো প্রদ্ীপ জ্বোলোঙ্গনো সবই এই বদ্বঙ্গদ্বীঙ্গক বকন্দ্র কঙ্গর। পুঙ্গজোর জনয িোাঁঙ্গদ্র তনজস্ব পুঙ্গরোতহিঙ্গক 
বলো হয় ‘বরোজো’ আর বরোজোর সোহোযযকোরীঙ্গক বলো হয় ‘পোনথল’। তকন্তু উত্তরবঙ্গের ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতিরো সোধোরণি 
আযবীকরঙ্গণ তহিু ও তিষ্ট্োন ধঙ্গেবর রীতিনীতি পোলন কঙ্গর থোঙ্গকন। আবোর ‘বোঙ্গথৌ’ ধেবঙ্গক বোাঁতচঙ্গয় রোখোর জনয ১৯৯৩ 
তিস্টোঙ্গে ‘ধুলোরোই বোঙ্গথৌ গুৌথুে’ িোঙ্গরন্দ্র ঈশ্বরোরীর উঙ্গদ্যোঙ্গগ বিতর হঙ্গয়ঙ্গছ।১২ এই ধেবঙ্গকই বকন্দ্র কঙ্গর গঙ্গ  ওঙ্গি বছঙ্গরর 
নোনো ঋিুঙ্গি নোনোন উৎসব ও পোলোপোববণ। বযেন—পুরঙ্গনো বছঙ্গরর বচয েোসঙ্গক তবদ্োয় তদ্ঙ্গয় নিুন বছঙ্গরর ববশোখ 
েোঙ্গসর প্রথে তদ্ন পূজো করো হয়। এই পূজো ‘গৌদ্োন বৌছৌরঙ্গখৌ নোজোওনোই’ নোঙ্গে পতরতচি। এই পূজোর পর পুঙ্গরো ববশোখ 
েোস ধঙ্গর নৃিযগীি সহঙ্গযোঙ্গগ ‘ববশোগু রাংজোনোয়’ শুরু হয়। উত্তরবঙ্গের ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতি গি তিন বছর ধঙ্গর ‘ববশোগু 
বফতস্টবল’ বপ্রোিোে কঙ্গর আসঙ্গছ। এখোঙ্গন ববোঙ্গ ো সাংসৃ্কতিঙ্গক িুঙ্গল ধরো হয়। এই ববশোগু উৎসবঙ্গক দু্তি ভোঙ্গগ ভোগ 
করো যোয়। বযেন—‘গরু তবহু’ এবাং ‘েোনুহর তবহু’। বচয েোঙ্গসর তদ্নতিঙ্গি গরুর শরীর বধোয়োঙ্গনো হয় নদ্ী বো পুকুঙ্গর। 
িোরপর গৃহপোতলি গরুর তশঙ্গি বিল বদ্ওয়োর পর েোলো পতরঙ্গয় বদ্ওয়ো হয় এবাং িোরপর খোওয়ো বদ্ওয়ো হয়। আর 
‘েোনুঙ্গষর তবহু’র েঙ্গধয বোঙ্গিৌ বদ্বিোর পুঙ্গজো বদ্ওয়ো হয়। নিুন বছরঙ্গক স্বোগি জোতনঙ্গয় বখরোই পূজো কঙ্গর বোাঁতশ বোতজঙ্গয় 
নৃিযগীি করো হয়। িোরপর পূববপুরুষঙ্গদ্র উঙ্গেঙ্গশয েদ্, েুরতগ, ভোজো েোাংস, তপঙ্গিপুতল অপবণ করো হয়। ববোঙ্গ ো-বেচ 
সেোঙ্গজর প্রধোন ধেবীয় উৎসব বখরোই। বখর+রোই=বখরোই। ‘বখর’ অথব হোাঁিু বগঙ্গ  প্রণোে এবাং ‘রোই’ অথব প্রোথবনো করো ; 
অথবোৎ হোাঁিু বগঙ্গ  বোঙ্গথৌ বদ্বিোঙ্গক প্রোথবনো করো হয় বয উৎসঙ্গব িো বখরোই নোঙ্গে পতরতচি। বোঙ্গথৌ বদ্বিোর সঙ্গে অনযোনয 
বদ্বঙ্গদ্বীঙ্গদ্র সন্তুষ্ট্ করোই বখরোই পুঙ্গজোর েূল উঙ্গেশয।১৩   
ি. অতনল বঙ্গ ো বখরোই উৎসবঙ্গক চোরতি ভোঙ্গগ তবভক্ত কঙ্গরঙ্গছন।১৪ বযেন— 
১. দ্ৌসবৌন বখরোই : কোতিবক েোঙ্গসর প্রথে সপ্তোঙ্গহ পোতলি হয়। লক্ষ্মী বখরোই নোঙ্গেও পতরতচি।  
২. উেরোও বখরোই : অিুবোতচর পঙ্গর আষোঢ় েোঙ্গস পোতলি হয়।  
৩. ফোঙ্গলো বখরোই : েোঘ েোঙ্গসর তবঙ্গশষি েোঘী পূতণবেোয় পোতলি হয়।  
৪. বন্বোয়োওতন বখরোই : সাংসোঙ্গরর সুখ সেৃতদ্ধ কোেনোয় এই উৎসব বো পূজো বছঙ্গরর বয বকোঙ্গনো সেয় তিতথঙ্গি হঙ্গয় থোঙ্গক।     
এই তনঙ্গয় েিপোথবকয রঙ্গয়ঙ্গছ। িঙ্গব উত্তরবঙ্গে ববোঙ্গ ো-বেচরো সোধোরণি তবতভন্নভোঙ্গব বখরোই পোলন কঙ্গর থোঙ্গক। বযেন— 
১. আই বখরোই : একতি েধযতবত্ত পতরবোঙ্গর পো ো প্রতিঙ্গবশী ও আত্মীয় স্বজনঙ্গদ্র আেন্ত্রণ কঙ্গর পতরবোঙ্গরর েেল কোেনোয় 
এই পুঙ্গজো উৎসব পোলন করো হয়। এঙ্গক ‘বন্বো তেধোয় হুনোয়’ও বলো হয়। আবোর পোতরবোতরক বখরোই পূজোও বলো হয়।  
২. গোজবো বখরোই : িোেঙ্গদ্বিোর থোন-এ িোঙ্গের সবোই তেঙ্গল পতরষ্কোর কঙ্গর পুঙ্গজো কঙ্গর। ববশোখ েোঙ্গসর প্রথে তদ্ঙ্গক এই 
পুঙ্গজো হঙ্গয় থোঙ্গক। এঙ্গক িোে পূজোও বলো হয়।  
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      এই বখরোই পূজোঙ্গি েূলি ‘বোঙ্গথৌ’ ববতদ্ঙ্গি ‘তসঙ্গজৌ’ গোছ বরোপণ কঙ্গর ১৮ বজো ো বোাঁঙ্গশর খুতি তদ্ঙ্গয় চোতরতদ্ঙ্গক 
বঘরো বদ্ওয়ো হয়। এই ১৮ বজো ো বোাঁঙ্গশর খুতি ১৮ বজো ো বদ্বঙ্গদ্বীর নোঙ্গে বদ্ওয়ো হয়। পুঙ্গজোর বনবদ্য তহসোঙ্গব বযবহোর 
করো হয়—আিপ চোল, কলো, পোন, কোাঁচো সুপোতর, েদ্ ইিযোতদ্। আবোর পশু বতল তহসোঙ্গব বযবহোর করো হয় েুরতগ, ছোগল, 
শূকর, পোয়রো, হোাঁস ইিযোতদ্। বখরোই উৎসঙ্গব একজন ‘বরোজো’ (ওঝো বো পুঙ্গরোতহি) এবাং একজন ‘পোনথল’ (পুঙ্গরোতহিঙ্গক 
সোহোযযকোতর) থোঙ্গক। অঙ্গনক সেয় একজন ‘বদ্ৌতদ্নী’ (বদ্বদ্োসী)ও থোঙ্গক। নৃিয সহঙ্গযোঙ্গগ হয় বঙ্গল এই পূজোয় বোদ্যযন্ত্র 
বযবহোর করো হয়। বযেন—খোে (ব  বঢোল), তচফুাং (বোাঁতশ), বজোথো (খঞ্জরী), দ্োহোল (ঢোল), এবাং থুাংিী (িঙ্গরোয়োল) প্রভৃতি। 
বরোজো বো বদ্ৌতদ্নীর েঙ্গন্ত্রোচ্চোরঙ্গণর েধয তদ্ঙ্গয় এই পুঙ্গজো হঙ্গয় থোঙ্গক। উত্তরবঙ্গের ববোঙ্গ ো-বেচ জনজোতির কঙ্গয়কতি 
বদ্বঙ্গদ্বী হল—বোঙ্গথৌ বৌরোই, স্রোাংসোথী (সরস্বিী), লৌতি (লক্ষ্মী বদ্বী), েোইনোও বুনর, েো কোলীঙ্গদ্বী, তিস্তোবুত  বো েোহোনে 
(েহোেোয়ো), েোনোসুর, িোে িোকুর, ভদ্রকোতল, পীরবোবো প্রভৃতি।          
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১০. সুবো, রঙ্গেশ চন্দ্র : বোঙ্গথৌ ধর্ম্ব, আতলপুরদু্য়োর, শহীদ্ বেতশাং বপ্রস, প্রথে সাংস্করণ : ১লো জুন ২০০০ পৃ. ২ 
১১. রঙ্গেশ চন্দ্র সুবো, বয়স—৭৮/৭৯ বছর। িোে—সোিোলী, আতলপুরদু্য়োর। বপশো—সু্কল তশিক তছঙ্গলন। বোঙ্গিৌ ধেব 
সম্পঙ্গকব, ববোঙ্গ োঙ্গদ্র বসবোস সম্পঙ্গকব আঙ্গলোচনো হয়। িথয সাংিঙ্গহর িোতরখ—২৪.০৩.২০১৯ 
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১২. সঙ্গেন্দ্র নোতজবনোরী, বয়স—৫৪/৫৫ বছর। িোে—ববোলোিোবতর, আতলপুরদু্য়োর। বপশো-বরল তিপোিবঙ্গেন্ট। ববোঙ্গ ো 
সাংসৃ্কতির একজন সেোজ সাংস্কোরক। ববোঙ্গ ো-বেচ ভোষোর সোতহিয, পযপতযকো সম্পঙ্গকব আঙ্গলোচনো কঙ্গরন। িথয সাংিঙ্গহর 
িোতরখ— ২০.০২.২০১৯       
১৩. রোয়, দ্ীপককুেোর: বোাংলো ও ববোঙ্গ ো ভোষো: একতি িুলনোেূলক অধযয়ন, উত্তরবে তবশ্বতবদ্যোলয়, ২০০৬, পৃ. ২৫  
১৪. Boro, Anil: Folk literature of The Boros: An Introduction, Guwahati-07, Adhunik     
Prakashan, 1st Edition February 26, 2001, p. ৪৮  
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