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  [আর কশয়কনদ� পর এই মম ম�শসরই ১৭ মEশক ২৪ ��নরখ পর �ন সপ�হ জ�শড় বগড়�র মজ!�র পনKম অঞশ!র নবসOণ � 
এ!�ক�য় শর হশ� র�শRS ন�শ�� উৎসব। এই গরতবহ ঐন�হ+ব�হ) ম!�কউৎসবন� এখ� পর �ন নমনডয়� ও আধ�ন�ক 
ম���শষর অশগ�চশরই রশয় মগশS। অEচ নবষয়ন� ঐন�হ�নসক,�O��নYকসহ মর মক�� গশবষক ও সZসO ন�ম�ষ ম���শষর ন�ক� 
নচর�কষ �ক এক নবষয় হশ� প�শর। ম!খক সয়Z এই এ!�ক�র অনধব�স) হওয়�শ� কণ �$� !)র ম�ধ+শম এই নবষয়ন� ��শ! ধর�র 
একন� পয়�স গহণ কশরশS�।]

  ন�শ�� উৎসব বগড়� মজ!�র ক�হ�!� ও মশরপ�র এ!�ক�র একন� ম!�কজ উৎসব র� বষ �� ঋ�� আগমশ�র পaশব � প�ন!� হয়। 
এন� স�প�চ)�ক�! মEশক এ অঞশ! চশ! আস� উৎসব র�শক মকন কশর এ!�ক�র সক! ধম ��ব!ম)র ম���ষ আ�শd মমশ� 
উশe। ন�শ�� উৎসবশক এ!�ক�র ম���ষ একন� নবশ��দ�মa!ক উৎসব নহস�শব মদশখ E�শক।এন� ��র� মক� প�!� কশর 
E�শক�,  �� ক�নদশ� প�র��� মক�ই ব� এ উৎসব শধ� এই এ!�ক�য় প�ন!� হয় ��র মক�� সদ�রর ��র� নদশ� প�শর� ��। 
ব��ম�� পবশf ঐন�হ�নসক,মভgগন!ক,  �O��নYক ও স�ZসO ন�ক মপক�প� নবশ�ষণ কশর এ উৎসশবর পকO ন�,প�চ)�ত ও �� 
সZঘন�� হব�র  ক�রণসমaহ ব+�খ+� কর�র একন� পয়�স ম�ওয়� হশয়শS।

ন�শ�� উৎসব অ��নj� হয় জজj+ম�শসর নl�)য় সপ�শহ বগড়� মজ!�র কশর�শ��য়� ও ��গর �দ)র মধ+ব�m এ!�ক�য় র� 
ক�হ�!� ও মশরপ�র উপশজ!�র অন�গ�। এ উৎসব নবশশষ আড়মশরর স�শE প�ন!� হয় ক�হ�!�র ম�!ঞ�,  জ�মগ�ম 
ইউন�য়শ�র নবনভন গ�শম। উৎসশবর মকননবd� হশ!� ন�শ��। র� পকO � পশক একন� বZশদন।একন� ৩০ মEশক ৪০ $� � 
উচ��র ব�sশ মকশ� �� রনt� ক�পশড় মম�ড়�শ�� হয়। ব�sশন�শ� কশয়ক $� � পর পর ব�sধ� হয় চ� শ!র মগ�S� এবZ এর 
শ)ষ �নবd�শ�ও ��শক বড় এক গচ চ�!। এই বZশদন ব� ন�শ��শক কশয়কনদক মEশক দনড় নদশয় মব sশধ দ�sড় কনরশয় র�খ� হয় 
এবZ ��র স�মশ� কর� হয় নবনভন পক�র �O�+ ও গ)� এর ম�শv সল নবরন� নদশয় উচ !শয় মx�! ব�জ�শ�� হয়। মx�! 
S�ড়�ও স���ই,  ব�sনশসহ অ�+��+ ব�দ+রন ব+বহ�র কর� হয়। ন�শ�� উশl�ধ� কর� হয় অE��ৎ ব�sশv�ড় মEশক ন�শ�শ�র জ�+ 
ব�sশ ক��� হয় এভ�শব নবনভন ব�দ+রন ব�নজশয় উৎসবম�খর পনরশবশ সOনz কশর। এ উৎসব স�� নদ� E�শক। সপ�হ মশশষ 
মম�ড়�শ�� ক�পড় ও ��র চ�!গন! খ�শ! ন�শয় ব�sশন�শক প�ক� শর মগ sশE মদব�র মধ+ নদশয় ন�শ�� নবসজ �� মদওয়� হয়। 
নবসজ�শ�র সময়ও x�ক-মx�! ব�নজশয় একই পক�র উৎসব কর� হশয় E�শক। বSশর একব�রই এই উৎসব হয়।
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                          ন�শ��
মর গ�শম ন�শ�� উৎসব হয় মস গ�ম S�ড়�ও ন�শ�� ন�শয় সZ!গ গ�মগন!শ� র�ওয়� হয় এবZ মক�� $�sক� জ�য়গ�য় ন�শ�� 
দ�sড় কনরশয় মরশখ ��চ গ��সহ নবনভন নবশ��দ�মa!ক অ��j�� কর� হয়। মর গ�শম ন�শ�� উৎসব হয় মস গ�শম এ উপ!শক+ 
ন�শ�� E�ক� অবস�য় সপ�শহর ন�নদ �z এক নদ� মম!� বশস,এ মম!� ন�শ�শ�র মম!� ��শম পনরনচ�। এ মম!�র স�নয়ত কশয়ক 
ঘন�। দ�প�শরর পর মম!� বশস সf+�য় �� মশষ হশয় র�য়। �শব ব��ম�শ� মম!� সf+�য় মশষ �� হশয় একনদ� আশগ শর হশয় 
একনদ� পশর মশষ হয়। মম!� ও ন�শ�� উপ!শক+ মস গ�শমর সমস ক�+� র�শদর অ�+ত নবশয় হশয়শS ��র� নপ�O গOশহ 
আশস। নবশশষ কশর গ�শমর ন�শ�শ�র মম!�র নদ� পaব � ন�নদ �z হওয়�য় র�শদর সমশয় অভ�ব E�শক ��র� অন� মম!�র নদ� 
গ�শম উপনস� E�শক। মম!�র  সময় মম!� প�ঙশ� ন�শ�� র�খ� হয় আর মম!� চ!�ক�!)� প�শর� সময়জ�শড় ন�শ�শ�র স�মশ� 
নবনভন ব�জ�� ও ��চ কর� হয়। 
 ব��ম�শ� শহর�য়� পন�য়�য় ও চ�ক� র)র স�ব�শদ র�র� গ�শমর ব�ইশর অবস�� কশর� ��র�ও ন�শ�শ�র মম!�র নদ� গ�শম 
উপনস� E�শক�। এ নদ� গ�শমর সক! অনধব�স) র�র� কম � উপ!শক+ অ�+ত বসব�সকশর� ��শদর পশ�+শকর স�শE 
পশ�+শকর স�ক�শ�র স�শর�গ ঘশ�। মম!� উপ!শক+ গ�শমর পশ�+ক ব�ড়)শ�ই ভ�শ!� খ�ব�শরর ব+বস� কর� E�শক। ন�শ�� 
উৎসশব এ!�ক�র নহd� ম�স!ম�� উভয় সমদ�শয়র ম���ষ অZশগহণ কশর E�শক �শব এ উৎসব মর এ!�ক�য় হয় �� মa!� 
ম�স!ম�� অধ�+নষ� এবZ এ সক! এ!�ক�য় নহd� ধম ��ব!ম)র সZখ+� প�য় শaণ+। ব��ম�� সমশয়ও ঈশদর মশ�� ধমmয় ব� 
�ব�শনর মশ�� অস�মদ�নয়ক উৎসব সশYও এ!�ক�র অনধব�স)র� ন�শ�� উৎসবশক ��শদর এ!�ক�র সব  ৎসব মশ� কশর 
�� সZঘন�� কর�র মকশত নবনভনভ�শব ব�ধ� সOনz কশর E�শক�। উৎসশবর প�শ�প�নশ এ অ��j�� বf কর�র জ�+ও গ�শমর 
এক ম�ণ)র ম���ষ �ৎপর হশয় উশe। এসক! ব�ধ� সশYও ন�শ�� উৎসব স�রa� �ভ�শব সZঘন�� হশয় আসশS। 

ন�শ��     উৎসশবর     প�চ)�ত  :   পaশব �ই উশ�খ কর� হশয়শS এ!�ক�র এক ম�ণ)র ম���ষ ন�শ�� উৎসশবর নবশর�ধ)�� কশর �� 
সZঘ�শ� ব�ধ� পদ�� কশর E�শক�---এশদর স��)য়ভ�শব ব!� হয় “$�র�জ)” অপরপশক র�র� ন�শ�শ�র আশয়�জ� কশর 
E�শক� ��শদর ব!� হয় “গ�ই�”। গ�� ব� সঙ)� মEশক মর “গ�ই�” শশ�র উদব ��শ� সশdশহর মক�� অবক�শ ম�ই। 
অE��ৎ ন�শ�� উৎসশবর সমশয় মর সক! নবশ��দ�মa!ক অ��j�শ�র আশয়�জ� কর� হশয় E�শক ��শক মকন কশরই এই জ��)য় 
��শম অনভনহ� কর� হয়। অপরনদশক “$�র�জ)” একন� ঐন�হ�নসক শ� র� ন�:সশdশহ $�র�শয়জ) মEশক উদব।
  আমর� জ�ন� $�র�শয়জ) আশd�!� ব�Z!�য় সZঘন�� একন� ধমmয় ও র�জন�ন�ক আশd�!� র�র সaতপ�� ঘ��� হ�জ) 
শনরয়����হ ১৮১৮ স�শ!। ১৮৪০ স�শ! শনরয়����হর মO��+র পর ��র প�ত দ�দ� নময়� এ আশd�!শ�র ম��O ত মদ� ১৮৬২ 
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স�শ! ��র মO��+র পaব � পর �ন। $�র�শয়জ) আশd�!�ক�র)র� মস সময় ব�Z!�য় পচন!� পচ� র পE�শক অন�স!�নমক আখ+�নয়� 
কশর �� উশচদ করশ� সশচz হশয়নSশ!�। আশd�!�ক�র)র� ওরস,নম!�দ,মহরশমর ��নজয়�,  প)র ও প)শরর ম�নরদ হওয়� 
পভO ন� ক�র ��মশক $�র�শয়জ)র� ন�নষদ কশরনSশ!�। মশ� কর� মরশ� প�শর $�র�শয়জ) আশd�!�ক�র)র� এ এ!�ক�র ন�শ�� 
উৎসবশকও ন�নষদ কশরনS!। মস সময় মEশক এক ম�ণ)র ম�স!ম�� ন�শ�� উৎসশবর নবশর�ধ)�� কশর আসশS। মস�� উন�শ 
শ�শকর পEম�শধ � ব� ন�:সশdশহর ১৮৫০ এর পaব �ব�mক�! মEশক ন�শ�� উৎসব আশয়�জশ� ব�ধ� আস� শর কশর। এ মEশক 
আমর� ধ�র�� করশ� প�নর মর উন�শ শ�শকর পEম নদশক এ এ!�ক�য় ন�শ�� উৎসব সZঘন�� হশ��।
ন�শ�� উৎসশবর প�চ)�ত ন�ণ �শয়র মশ�� মক�� ঐন�হ�নসক উপ�দ�� আম�শদর ক�শS ম�ই। �শব এই উৎসশবর 
স�ZসO ন�ক,�O��নYক ও মভgগন!ক মপক�প� নবশ�ষণ করশ! এ উৎসশবর আনবভ ��বক�! সমশক� ধ�র�� !�ভ কর� র�য়।এন� 
পর)নক� নবষয় মর ন�শ�� উৎসশবর স�শE ইস!�ম ধমmয় স�ZসO ন�র মক�� নম! ম�ই। ব�Z!�য় ইস!�ম ধশম �র অ��পশবশ ঘশ� 
দশম মEশক তশয়�দশ শ�ক পর �ন ক�!ব+�প) সমশয়। ধ)শর ধ)শর $নকর, প)র ও আউন!য়�র l�র� ন�� শ�শকরও মবশ) সময় 
ধশর �ম�নশয় ইস!�ম ধম � ব�Z!�য় পশবশ কশরনS!। ন�শ�� উৎসশবর স�শE ইস!�ম ধমmয় সZসO ন�র নম! �� E�ক�র ক�রণ 
এন� এই উৎসব এ মদশশ ইস!�ম ধম � পশবশশর পaব � মEশক প�ন!� হশয় আসনS!। আর �� হশ! এ উৎসশবর উদশবর ক�! 
দশম শ�শকর পaশব �ভ�ব� ব�ঞ�)য়।
 অzম মEশক তশয়�দশ শ�ক পর �ন ব�Z!� শ�নস� হশয়শS রE��শম মবgদ ধম ��ব!ম) প�! এবZ নহd� ব� জবনদক ধশম �র 
অ��স�র) মস� র�জ�শদর l�র�। ন�শ�� উৎসশবর স�শE মবgদসZসO ন�র মক�� স�র�জ+�� মরম� প�ওয়� র�য় �� ম�মন� এর 
স�শE নহd� ব� জবনদক সZসO ন�রও খ�ব মবশ) নম! ম�ই। বরZ এ অ��j�শ�র ম!�ক�চ�র ও আ��j�ন�ক��র স�শE জবনদকপaব � 
র�শগর অন�ক সZসO ন�র অশ�ক রশয়শS। ন�শ�� উৎসশবর ম!�ক�চ�রসমaহ নবশ�ষণ করশ! প�)য়ম�� হয় মর,  ন�শ��শক 
মদব�� মশ� কশর ��র উপ�স�� কর� হয় নবনভন আ��j�ন�ক��র ম�ধ+শম। র�র স�শE প�নগন�হ�নসক র�শগর বহঈশরব�দ) 
পকO ন� পaজ�ক�র) ধম �সমaশহর নম! রশয়শS। চ�!নবনশz স�উচ বস�নব� বZশদনশক কম��শ�!) ও শন�র আধ�sর নহস�শব 
নবশবচ�� কশর ��র উপ�স��র র)ন�র পচ!� প�নগহ�নসক র�শগই সমব। মসই নদক নবশবচ�� কশর এ উৎসব স�প�চ)�ক�শ! এ 
এ!�ক�য় বসন� স�প�ক�র) ম��বশগ�j) ক�O �ক পবন��� একন� আ��j�ন�ক�� বশ! মশ� কর� মরশ� প�শর। আর ন�শ�� 
উৎসব প�!�ক�র) এ!�ক�র মভgগন!ক ও �O��নYক জবনশz+ এই ম�ই সমE�� কশর।

ন�শ�� উৎসব স�শ�র ভa পকO ন�: ন�শ�� উৎসব প�ন!� হয় বগড়� মজ!�র কশর�শ��য়� ও ��গর �দ)র মধ+ব�m অঞশ!র নকS� 
এ!�ক�য় র� ব��ম�শ� এ মজ!�র ক�হ�!� ও মশরপ�র উপশজ!�র অন�গ�। এ এ!�ক�র ম�ন� আe�শ!� ও !�!। ম�ন� মদ�sআশ 
�য় বরZ �� এsশ�! এবZ �� শ�। ভa পকO ন�র এই জবনশz+শক ব+বহ�র কশর এ এ!�ক�র ম���ষ ��শদর ব�সগOহ ন�ম ��শণর জ�+ 
স�প�চ)� ক�! মEশক ম�ন� ব+বহ�র কশর আসশS। এ এ!�ক�র প�য় সব ঘর-ব�ড়) ম�ন� নদশয় ন�নম ��। শধ� ম�ন� ব+বহ�র কশর 
এ এ!�ক�য় মদ��!� ব�ড়) পর �ন ন�নম �� হয়। করশ��য়� ও ��গর S�ড়� এ এ!�ক�য় আর মক�� মS�� �দ) ব� খ�! ম�ই, $শ! 
এ এ!�ক�য় কখশ�� ব�+�র মশ�� জ!চ�স জ��)য় প�কO ন�ক নবপর �য় ঘশ� ��। আব�র  এ!�ক�র ভa নম অ�+ন উব �র ��শ� 
প�ন� ব+বহ�র কশর সহশজ কO নষক�জ কর� র�য়। $শ! মদখ� র�য় এ এ!�ক�র সব �ত অজস প�ক� র রশয়শS। �শব খ�! খ�� 
কশর জ!শসশচর ব+বহ�র র)ন� এ এ!�ক�র মদখ� র�য় ��। অE��ৎ মসচ ব+বস�র ব+বহ�র প�চ)�ক�শ! অত এ!�ক�য় নS! ��।

ম�ন�র প�ন� ধ�র� কম�� অনধক হওয়�য় প�ক� রগন! প�য় স�র� বSরই প�ন�শ� পaণ � E�শক। �শব প�ক� শরর এই প�ন� এ!�ক�র 
পধ�� $স! ধ�� উৎপ�দশ�র জ�+ রশEz �য়। পধ�� $স! ধ�� উৎপ�দশ�র জ�+ সলক�! আশগও এ এ!�ক�র ম���ষশক 
সমaণ �ভ�শব ন�ভ �র করশ� হশ�� বOনzর প�ন� ব� বষ ��র উপর। স��র�Z ন�শ�� উৎসব নS! প�নগন�হ�নসক র�শগর পকO ন� ন�ভ �র 
কO নষ পধ�� একন� এ!�ক�র ম���শষর বOনzর জ�+ প�E ���  ।  
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 ন�শ�� উৎসব সZঘন�� হয় ব�Z!� জজj+ম�শসর পEম রনবব�র পরব�m সপ�শহ। মগগর) ক+�শ!ন�র অ��র�য়) র� হশব মম 
ম�শসর ১৮ মEশক ২৫ ��নরশখর মধ+ব�m সময়। স�ধ�রণভ�শব ব�Z!�শদশশ মমgস�ম) ব�য়� পশবশ কশর জ�� ম�শসর ৪ মEশক ৭ 
��নরশখর মশধ+, এ ব�য়� পশবশশর মধ+নদশয় আ��j�ন�কভ�শব বষ ��ক�! শর হয়। মমgস�ম) ব�য়� পশবশশর পaশব � মমgস�ম) ব�য়�র 
পaব �ব�m ব�য়� পভ�শব ব�Z!�শদশসহ এ এ!�ক�য় হ�!ক� বOনzপ�শ�র সaতপ�� হয়। নবশশষ কশর মম ম�শসর এই �O �)য় সপ�শহ 
হ�!ক� বOনzপ�শ�র মধ+ নদশয় বষ ��র আগমণ) ব���� মঘ�নষ� হয়। আবহ�ওয়�গ� এম� এক সমশয় পকO ন� ন�ভ �র 
প�নগন�হ�নসক ম���ষ বOনzর জ�+ প�E ��� করশব �� খ�বই স�ভ�নবক  এক নবষয়। এবZ স�ধ�রণভ�শব এই উৎসশবর সমশয় 
বOনzপ�� হশয় E�শক। নবগ� ৪০ বSশরর পনরসZখ+�� মEশক মদখ� র�য় মর, ক�হ�!�র স�ব��প�র গশম ন�শ�শ�র মম!�র নদ� 
শ�কর� ৮০% মকশত বOনzপ�� হশয়শS।
এ S�ড়� বগড়� মজ!�র এই এ!�ক�য় গ)ষক�শ! বOনzপ�শ�র জ�+ “v�বনড়” বশ! এক ধরশ�র উৎসব হয়। ��শ� ম�ন�র 
একন� সপ ন�ম ��ণ কশর ��র স�মশ� $�! $! মরশখ বOনzপ�শ�র জ�+ ��চ ও গ�� কর� হয়। ন�শ�� উৎসব “v�বনড়”র বড় 
সZসরণ বশ! মশ� কর� মরশ� প�শর।
 আমর� ন�শ��শক প�নগন�হ�নসক একন� উৎসব নহস�শব পম�ণ কর�র মচz� করনS,  $শ! এ পশ উe� স�ভ�নবক মর এই 
এ!�ক�য় প�নগন�হ�নসক ক�শ! নক আশদg ম��ব বসন� নS!? এ এ!�ক�য় স�প�চ)� ক�! মEশক মর সভ+ ও সZসO ন� সমন 
ম���শষর ব�স নS! ��র বহ �ম��� প�ওয়� র�য়। ন�শ�� উৎসশবর পধ�� এ!�ক� হশ!� ক�হ�!�র ম�!ঞ� ইউন�য়শ�র অন�গ� 
স�ব��প� �র গ�ম। এ গ�শম রশয়শS বহ মবশনকS� পতস�মনগকর ধZস�বশশষ।গ�শম রশয়শS একন� প�চ)� প�ক� র র� e�ক� র ��শম 
পনরনচ� পব�দ রশয়শS মর এ প�ক� র খ�শ�র সময় স�প�চ)�ক�শ!র মaন�� প�ওয়� র�য় বশ! প�ক� শরর ��মকরণ e�ক� র প�ক� র হয়। 
গ�শমর উরর পaব � এবZ উরর পনKম উভয় প�শন রশয়শS দ�ইন� প�চ)� উপ�স��!শয়র ধZস�বশশষ র�র প�চ)�ত ন�ণ �য় কর�র 
জ�+ এখ� পর �ন মক�� জবজ�ন�ক উশদ+�গ গহণ কর� হয় ন�। 
 এ S�ড়� এই এ!�ক�ন� বগড়�র মহ�স�� ব� প�চ)� প�নবধ �� ও �ওগ�sর প�হ�ড়প�শরর মধ+ব�m অঞশ! অবনস�। এ এ!�ক� 
মEশক মহ�স�শ�র গরত ১৫ ম�ই! এবZ প�হ�ড়প�র ৩০ ম�ইশ!র অ�নধক। অE��ৎ ন�শ�� উৎসশবর এ!�ক�ন� প�চ)�ক�শ! 
প�নবধ �� �গর) শ�নস� নS!।
আসশ! ব�Z!�র এই অঞশ! আর � সZসO ন� ব� জবনদক সZসO ন�ক পভ�ব প�নগন�হ�নসক ক�! মEশকই কম নS!। জবনদক 
আর �শদর ভ�রশ� পশবশ ঘশ�নS! উরর পনKম ভ�র� হশয় ন ষপaব � এক সহস�শ�। কশয়কশ� বSর ধশর �ম�নশয় উন��র 
জবনদক সZসO ন� পনKম ভ�র� মEশক পaব �নদশক পশবশ এবZ এক পর ��শয় �� মম���ম�ন�ভ�শব সমগ ভ�র�)য় উপমহ�শদশশ 
নবস�র !�ভ কশর। �শব জবনদক সZসO ন� ব�Z!�য় নবশশষ কশর ব�Z!�র পaব �প�শন পশবশশ ব�ধ� প�য়। ক�রণ ব�Z!�র পaব � 
প�শনর এই অঞশ! পaব � মEশক রশEz সভ+ ম��বশগ�j) বসব�স করনS! র�শদর সভ+��শক জবনদক আর �গণ ঈষ ��র মচ�শখ 
মদখশ��। ��র রশEz পম�� জবনদক স�নহশ�+ রশয়শS।
জবনদক গন ঐ�শরয় ব�হণ-এ এই বঙব�স)শদর “বয়�Zনস” ব� পনকজ��)য় বশ! বণ ��� কশর অবজ�র কর�র মচz� কশরশS 
জবনদক আর �গণ।নবনদক স�নহশ�+ ‘প�ন’ শশ�র উশ�খ এক�নধকব�র রশয়শS। ঐ�শরয় ব�হশণও প�নব�স)শদর ‘দস�+’ বশ! 
অনভনহ� কর� হশয়শS।1 মম�� কE�, জবনদক স�নহশ�+ আমর� প�নব�স)শদর পন� আর �শদর ঘOণ� ও নবশlষ !ক+ কনর। ��র 
ক�রণ নS! এ অঞশ!র উন� সভ+�� র� আর �শদর ন�ক� ঈষ ��র নবষয় নS!।
    আমর� জ�ন� প�নবধ �� এ!�ক�য় স�প�চ)�ক�শ! ম��ব বসন� নS!। মগg�ম ব�দ ��র ধম � পচ�শরর জ�+ সয়Z প�নবধ �� 
�গর)শ� এশস ন�� ম�স ক�! অবস�� কশর� বশ! এক�নধক মবgদসaশত উশ�খ রশয়শS এবZ এক�নধক প�চ)� জচন�ক 
পনরব�জক �� সমE�� কর�শ� এন� একন� ঐন�হ�নসক স�+ বশ! নবশবনচ� হয়। অE��ৎ ন zপaব � ষjশ�শক এ এ!�ক�য় ব�স 
করশ�� সভ+ ম���ষ, র�শদর ন�জ ধশম � দ)নক� কর�র জ�+ সয়Z মগg�ম ব�দ এ এ!�ক�য় ব�স কশর মগশS�।

1 অ��! স�র, ব�Z!�র স�ম�নজক ইন�হ�স, ( কন!ক���: নজজ�স�,১৯৮২), পO,৩।
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ন zপaব � �O �)য় শ���)র মহ�স�শ� প�প ব�হ)ন!নপ, র� ব�Z!�য় প�প প�চ)��ম ন!নপ

নl�)য়�: প�ন�বধ �� �গর)শ� প�ওয়� র�য় ব�Z!�র প�চ)��ম ন!নপ। র� ন zপaব � �O �)য় শ���)শ� মমgর � শ�স��মশ!র একন� 
ন�শদশ���।2 মহ�স�শ�র এই ব�হ)ন!নপ মEশক জ��� র�য় মর, প�ন�গর)র শ�সক নS! মহ�ম�ত ��মক মমgর � কম �ক���। এ সময় 
মক�� প�কO ন�ক নবপর �শয়র $শ! প�ন�গশর দ�নভ �ক মদখ� মদয়। এ উপ!শক মকন)য় সরক�র ক�O �ক প�ন��গশরর মহ�ম�তশক 
ন�শদ �শ মদওয়� হয় পজ�শদর ধ��,গনক ও ক�কন�ক ম�দ�র ম�ধ+শম ঋণ পদ�শ�র। এ ন!নপ এন� পম�ণ কশর মর, ন ষপaব � 
�O �)য় শ���)শ� ব�Z!�র এই অঞশ! সভ+��র নবক�শ স�নধ� হশয় �� নবশশষ উন� এক পর ��শয় উপ�)� হশয়নS!। এ 
S�ড়� এ ন!নপ পম�ণ কশর মর সমগ ব�Z!�র মধ+ সব �পEম প�নবধ �� �গর)শ� স�নব�+স এক শ�স� ব+বস� পচন!� হশয়নS!।

ন z)য় চ��E � শ���)শ� গপ শ�স��মশ! র�জক)য় পOzশপ�ষক��য় জবনদক ধম � ও সZসO ন�র এ অঞশ! নকS��� পশবশ কশরনS!। 
পরব�mশ� গপশ�স� অবস�� ও মবgদ প�! র�জ�শদর শ�স��মশ! অzম মEশক এক�দশ শ���) পর �ন মবgদ সZসO ন� ব�Z!�র 
সম�জ জ)বশ� পভ�ব নবস�র কশরনS!। পরব�mশ� মস� শ�স��মশ! আব�র জবনদক ধম � ব�Z!�য় পভ�ব নবস�র কর� শর 
কশরনS!। নকন সলস�য়) মস� শ�স� ও অব+বনহ� পশরই ম�স!ম�� শ�স� ও ইস!�ম ধশম �র নবস�র জবনদক সZসO ন�শক 
নশকড় মগশড় বসশ� মদয় ��ই। আজও ব�Z!�র আব�হম�� সZসO ন�ক জ)বশ� অন�ক স�ZসO ন�ক জবনশj+ !ক+ কর� র�য়। 
মরম� নবব�হ অ��j�শ� ক!�গ�শSর ব+বহ�র (নহd�ধম ��ব!ম)শদর মকশত র� নবশশষভ�শব মদখ� র�য়);  ধ��-দ�ব ��ঘ�স ঘ�স 
2 D.C.Sirkar(ed.)Selected Inscriptions Bearing of Indian History and Civilization, Vol.I. Calcutta,1965, pp.
79-80.
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উপ�স��য় ব+বহ�র কর�; অন�নEশক প��-শপ�র) নদশয় আপ+�য়� কর�; গOহ ব� উৎসবসশ!র মসgdর � বOনদর জ�+ আ!প��র 
ব+বহ�র এবZ সব ��পনর নবশয়র অ��j�শ� হ!�দ-এর ব+বহ�র নবশশষ কশর নবশয়র অ��j�শ� গ�শয়-হ!�দ এর ব+বহ�র প�চ)� 
অন�ক সZসO ন� মEশক ব�t�!) জ)বশ� পশবশ কশর �� ব��ম�শ� ব�t�!) সZসO ন�র অপনরহ�র � অZশশ রপ�ননর� হশয়শS। এ 
S�ড়� অ��র � অন�কশদর পধ�� শষ+ নS! ধ��। আর প�নবধ �� �গর) সZ!গ প�চ)� ব�Z!�র এই জ�পশদ বর�বরই জবনদকপaব � 
অন�ক সZসO ন�র প�ধ��+ নS!।  ন�শ�� উৎসশবর মশ�� একন� অন�ক স�ZসO ন�ক অ��j�� ব��ম�� ক�শ!ও ��র অনসত 
বজ�য় র�খশ! ��শ� অব�ক হব�র মশ�� নকS� ম�ই।
স��র�Z মদব�� ন�শ�� মর একজ� অ��র � অন�ক ঈশর হশব� ��শ� নবন¬� হব�র নকS� ম�ই। ন�শ��শক অন�ক মদব�� 
বশ! অনভনহ� কর�র ক�রণ সব জবনদক মদব�� ম��ব সদOশ। ��শদর মর সক! মaন�� জ�র) কর� হশয়শS মসগন! আসশ! 
ম���শষর আকO ন�শ� ন�ম�ণ � কর� হশয়শS। পক�রশন ন�শ�� মদব�� বZশদশন ন�নম �� মদব�� র� প�ক�-আর � অন�ক র)ন�শ�ই 
মকব!ম�ত মদখ� র�য়। এই জ�শগ�j) জবনদক আর � মগ�j)ভa� নS! �� �� অ��ধ�ব� কর� র�য় এই উৎসশবর পকO ন� নবশ�ষণ 
কশর। ন�শ�� মদব��শক উৎসব মশশষ জশ! নবসজ�� মদওয়� হয় র� ব�Z!�র ন�জস র)ন�। অশ�ক পশর পবন��� দaগ��পaজ�র 
মকশতও ��ই কর� হয়। পaজ� মশশষ ��র নবসজ�� মদওয়� হয়। নকন এই র)ন� জবনদক আর �শদর উপ�স�� র)ন�শ� ম�ই। 
ব�Z!�য় মমgর � পaব �ব�m সময়ক�! পর �ন অন�ক সZসO ন� নবক�শ !�ভ কশর। স��র�Z ন�শ�� উৎসব ব� ন�শ�� মদব�� উপ�স�� 
ন�:সশdশহ ন zপaব � সপম শ���) ব� ��র পaশব �র একন� আ��j�ন�ক�� র� এই এই অঞশ! ম��ব বসন� গশড় ওe�র সময় 
পব �ন�� হয়। কO নষ পধ�� জ�শগ�j) র�শদর পধ�� শষ+ ধ��,  এ শশষ+র জ�+ ��র� সমaণ �ভ�শব প�কO ন�ক বOনzর উপর 
ন�ভ �রশ)!,র�র� মসচ ব+বস�র নবক�শ ঘ��শ� প�শর ��ই ��র� ��শদর পধ�� শষ+ উৎপ�দশ�র জ�+ বOনzর মদব��র ন�ক� 
প�E���র আশয়�জ� করশব মস��ই স�ভ�নবক। 

উপসZহ�র
 ন�শ�� উৎসব প�নগন�হ�নসকক�শ! এ এ!�ক�য় পEম বসন� স�প�ক�র) আনদম জ�শগ�j)র ক�O �ক পবন���  উৎসব। ��র� 
আর � ব� জবনদক সZসO ন�র ম���ষ নS! ��। এ এ!�ক�র জ�বসন� গশড় উশeনS! কO নষ ব+বস�শক মকন কশর স�+ �শব 
এ!�ক�র অনধব�স)র�  নমশশরর �)! অবব�নহক� ব� মমশস�পশ�নময়�র মশ�� মসচ ব+বস�র স�শE পনরনচ� নS! ��। কO নষর জ�+ 
��র� সমaণ �ভ�শব পকO ন�র উপর ন�ভ �রশ)! নS!। ন�শ�� উৎসব হশ!� বOনzর জ�+ প�E ���,  এ উৎসশবর ম�ধ+শম ন�শ�� 
মদব��শক ��z কর�র ম�ধ+শম বOনzর জ�+ প�E ��� কর� হশ��। আর উৎসশবর সময়ক�!ও নS! মমgস�ম) ব�য়� পব�শহর পaব �ব�m 
সময়। প�E���র অব+বনহ�ক�! পশরই বষ ��ক�! শর হয়। স��র�Z প�চ)� ম���ষ ন�Kয় এর কO ন�ত ন�শ�� মদব��শক পদ�� 
করশ��।
 প�চ)�ক�শ!র এই উৎসব ক�শ!র আব �শ� হ�নরশয়শS ��র দ�শ �ন�ক নভনর। এ উৎসব প�!�ক�র) এ!�ক�ব�স) জ�শ��� ��র� 
মক� এ উৎসশবর আশয়�জ� করশS এবZ �� ক�নদশ�র প�র���। ��র� শধ� ধ�র�ব�নহক�� রক�র জ�+ই এ উৎসশবর 
আশয়�জ� কশর E�শক�। প�চ)�ক�শ! ন�শ�� এক প�E��� উৎসব হশ!ও ব��ম�শ� �� এ!�ক�ব�স)র ক�শS শধ�ম�ত নবশ��দশ�র 
এক আশয়�জ� ম�ত এবZ ��  স�ম�নজক সমন� ও প�রসনরক মর�গ�শর�শগর এক  গরতপaণ � ম�ধ+ম।
ন�শ�� উৎসব ব��ম�� ক�শ! �ম�গ�ভ�শব মমg!ব�দ)শদর l�র� আ��ন হশচ। পঞ�শ বSর আশগ এ এ!�ক�র সব �ত নবপ�! 
উৎস�হ ন�শয় এ উৎসব প�ন!� হশ!ও ব��ম�শ� �� স)নম� কশ!বশর প�ন!� হশচ এবZ পন�ন�য়� রকণশ)!শদর l�র� 
আ��ন হশচ। এ উৎসব স�প�চ)�ক�শ!র আব�হম�� ব�t�!) সZসO ন�রই অZশ একনদশক ��শক মরম� মমg!ব�দ)শদর E�ব� 
মEশক মরম� ব�sনচশয় র�খশ� হশব অপরনদশক এ অ��j�� ন�শয় ব+�পক গশবষণ� হওয়� উনচ�--- র� স�মনগকভ�শব ব�t�!)র 
সZসO ন�র ইন�হ�স প�� �গeশ� সহ�য়ক হশব।
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6


