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Abstract 

The Singpho are an ethnic group who are ancient tribe of Mongoliod races. They largely inhabit in 

the Kachin Hills in the northern Myanmar’s Kachin state and neighbouring Yunnan Province of 

China and North Eastern India’s Arunachal Pradesh and Assam. The Singpho society is not as 

complex as of other tribal societies. They believe in Buddhism and they sacrifice buffaloes and other 

animals. They believe in grace. They are exogamous and have cross-cousin marriage. They have 

several class and are governed by chiefs. 
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ভূচেকা: উত্তরপূব্ে ভারত চব্চভন্ন জাচত জনমগাষ্ঠীর চেন ভূচে। এখামন চব্চভন্ন েময় চব্চভন্ন জাচতর োগে ঘমটমছ। 

চব্মলকমর আামে চব্চভন্ন েময় চচিংম ৌ, চেচচিং, সামনাব্া, কছারী, সেউরী, চা জনমগাষ্ঠী, কাচব্ে, চডোছা, ব্ম া, েরান, 

েটক, টাই ামক, াজিং, টাই খাচেয়িং, োন টাইভাী, চেচকর, চেমজা, া িং, টািংছা, চেচচে প্রভৃচত জনমগাষ্ঠী এম 

লাচিপূর্েভামব্ াব্স্থান কমর অননমকযর েমধ্য ঐমকযর ধ্ারর্ামক  েৃঢ় কমর। আামে ব্ব্া করা প্রাচীন জনমগাষ্ঠীর েমধ্য 

অনযতে  চচিংম ৌ োমজর সামকরা। আাে এব্িং অরুর্াচ প্রমেমল ব্ব্া করা চচিংম ৌরা ভাচক েৃচিভঙ্গীর চেক সেমক 

েূত চতব্বত ব্েেী। চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠীর ইচতা এব্িং তামের জীব্নধ্ারা, খােযাভা, নৃতয-গীত, উৎব্-পাব্ের্ ইতযাচের 

চব্ময় চব্স্তৃত আমাচনার অব্কাল আমছ।  
 

     চচিংম ৌ লমের ব্ািংা অেে  োন । বৃ্ত্তর েমঙ্গাীয় জনমগাষ্ঠীর অিভ েক্ত চচিংম ৌরা পৃচেব্ীর চব্চভন্ন অঞ্চম ব্চত 

স্থাপন কমর। চচিংম ৌমের আচে ব্াস্থান  তামের ইচতা চনময় পচিতমের েমধ্য েতাননকয সেখা যায়। ঐচতাচক চনেলেন 

েমত আন োচনক চিস্টপূব্ে ৮০০ সেমক ৭০০ মনর েমধ্য চচিংম ৌরা েমঙ্গাীয়া সেমক চতব্বমত আম এব্িং সখান সেমক 

চিস্টপূব্ে ১০০ ব্ছর আমগ তারা ভারমত পোপের্ কমর। উত্তরপূব্ে ভারমতর চব্মল কমর আাে  অরুর্াচ প্রমেমল তারা 

ব্চত স্থাপন কমর। চতব্বমতর ‘েজইচচিংরা ব্ ে’ নামের োভূচেমত োকার েয় সেমক চচিংম ৌমের ইচতামর ূত্রপাত 

ময়মছ ব্ম তারা চব্শ্বা কমর। চচিংম ৌরা উত্তরপূব্ে ভারত ছা া োয়ানোর, চীমনর য় নান অঞ্চ, োইযান্ড প্রভৃচত অঞ্চম 

ব্ব্া কমর চনমজর অচস্তত্বমক অক্ষ ণ্ণ রাখমত ক্ষে ময়মছ।  
 

    চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠীর েমধ্য প্রধ্ানত পাটচচট ভাগ আমছ, সযেন-চেচরপ (Marip),  ুঃে (Lahtaw), া াই (Lahpai), 

ইনখ ে (N Hkum) এব্িং েরান (Maran) । অঞ্চ সভমে তামের নােকরর্ চভন্ন। আামের েমধ্য তারা চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠী 

চমমব্ পচরচচত অনযোয় োয়ানোমর তামের পচরচয় কাচচন নামে। আব্ার একই জনমগাষ্ঠীর সামকমের চীমনর েমধ্য 

চজিংম ৌ নামে জানা যায়। জনিংখযার চেক সেমক ভারমতর ত নায় চীন ব্া োয়ানোমরর চচিংম ৌমের িংখযা অমনক সব্চল। 

সকান সকান স্থামন তারা স্থানীয় স্বায়ত্ত লামনর  মযাগ সপময়মছ। চকন্তু উপয ক্ত িংরক্ষর্ ব্া  মযামগর অভামব্ উত্তরপূব্োঞ্চমর 

চব্মল কমর আামের চচিংম ৌমের অচস্তত্ব চব্পন্ন। যচে তারা প্রধ্ানত পৃচেব্ীর চতনচট সেমল ব্চত স্থাপন করমত ক্ষে 

ময়মছ তোচপ তামের ভাা িংস্কৃচতর েমধ্য ঐকয পচরচক্ষত য়। চচিংম ৌরা পৃচেব্ীর চব্চভন্ন স্থামন ছচ ময় প ম ব্া 

প্রব্চজত ম চীন, োয়ানোর  ভারতব্েমক চনমজর েূভূচে চমমব্ চব্শ্বা কমর। আমাে রাজা সগৌরীনাে চিংমর 
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রাজত্বকামর েময় চচিংম ৌরা আামে প্রমব্ল কমর ব্ম ঐচতাচক চনেলেন পায়া যায়। উজান আামের চব্মল কমর 

পাটকাই অঞ্চম চচিংম ৌরা ব্চত স্থাপন কমর। চচিংম ৌরা কখন ভারমত পোপেন কমর তা চনময় েতাননকয সেখা যায়। আব্ার 

অমনমকর েমত চচিংম ৌরা দ্বােল লতােীমত ভারমত আম। ঐচতাচক েচ েমত জানা যায় চচিংম ৌমের মঙ্গ আর চকছ  

জনমগাষ্ঠী চতব্বত সেমক ভারমত আম, তার েমধ্য উমেখমযাগয -গামরা, কছারী, ক চক, নাগা, চেচচে, আব্র প্রভৃচত। 

উত্তরপূব্ে ভারমত ব্চত স্থাপন করার পর সেমক চচিংম ৌমের মঙ্গ অনযানয চকছ  স্থানীয় জনমগাষ্ঠীর মঙ্গ িংঘমের ূত্রপাত 

য়। স েময় টাই জনমগাষ্ঠীর আগ্রামনর  ম অমনক চচিংম ৌ ম্প্রোময়র সামকরা এই অঞ্চ সেমক চব্তাচ ত য়। 

অনযচেমক সেৌিংগ টাই রাজয ধ্বিং য়ার পর চচিংম ৌরা আব্ার চনমজর আচধ্পতয চব্স্তার করমত ক্ষে য়। যচে চব্চভন্ন 

েময় চব্মরাধ্ী লচক্তর আক্রেমর্র  ম চচিংম ৌরা ছত্রভঙ্গ ময়চছ চিকই চকন্তু সলপযেি চনমজর কৃচি, ভযতা, স্বকীয়তামক 

অক্ষত রাখমত ক্ষে য়। ব্তেোমন আামের পূব্েপ্রামের োমঘেচরটা অঞ্চমর নাে াই, জাগুন, োনমজপোর গাট, কোুঃ গাট, 

চনিংগাে, োরািংকিং, টািংচা গাট, াচাক, ক েচাই, পাচ ন, চব্ছাগাট, চলব্াগর এব্িং অরুর্াচ প্রমেমলর চকছ  অঞ্চম 

লাচিপূর্েভামব্ ব্ব্া কমর ইচতামর পাতায় নচজর সরমখ যায়।  
 

চচিংম ৌ রাজযুঃ আামের ক্ষ দ্র ক্ষ দ্র জাচত জনমগাষ্ঠীর ব্র্োঢ্য িংস্কৃচতর পচরচয় ত ম ধ্রার প্রয়া কমরমছন অমনমকই। চকন্তু 

তা সয খ ব্ পযোপ্ত তা নয়। যচে চকছ  চকছ  আগ্রী গমব্ক চচিংম ৌ, টািংছা, টাই ামক, টাই খাচেয়িং প্রভৃচত জনমগাষ্ঠী ম্পমকে 

চব্চভন্ন ধ্রমর্র গমব্র্া শুরু কমরমছন। চচিংম ৌরা অচত লচক্তলাী  পরাক্রেী জাচত চমমব্ জানা যায়। উজান আামের 

চড  সেমক প্রায় পাটচ চকমাচেটার েূমর চটরাপ নেীর তীমর অব্চস্থত চব্ছা গাটর ইচতা অচত প্রাচীন। চচিংম ৌ ম্প্রোময়র 

সামকরা প্রায় দুমলা ব্ছর পূব্ে সেমক চব্ছা গ্রামে ব্ব্া শুরু কমর। এই জনমগাষ্ঠীর ইচতা পযোমাচনা করম অমনক 

ঐচতাচক তমেযর ন্ধান পায়া যায়। কমর্ে এ এ  সনরীর েমত আমাে রাজা সগৌরীনাে চিংমর রাজত্বকাম অিােল 

লতােীর সলভামগ চচিংম ৌরা আামে প্রমব্ল কমর। আব্ার অমনমকর েমত আমােরা আামে প্রব্জন করার আমগই 

চচিংম ৌরা আামে পোপের্ কমর। আামের চব্ছাগাট-এ চচিংম ৌরা রাজয প্রচতষ্ঠা কমর। চব্খযাত ইচতাচব্ে  মরন্দ্রনাে 

ব্রুয়ার েমত, “Bisa was the Paramount Chieftain over a number of dozen clans, Bisa had long ago 

exercised the same power in Hukang Valley before leaving the area.” চচিংম ৌরা প্রধ্ানত নেীতীমর এব্িং 

জঙ্গম ব্ব্া করমত পছন্দ কমর। য দ্ধচব্গ্রম পারেলেী চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠীর সামকরা এক েয় ইিংমরমজর চব্রুমদ্ধ চব্মদ্রা 

সঘার্া কমরচছ। উমেখয সয উজান আামে ইিংমরজ আার েময় চচিংম ৌমের আচধ্পতয আামের চব্স্তৃত অঞ্চম ছচ ময় 

পম । আামের প্রকাচলত প্রেে িংব্ােপত্র ‘অরুমর্ােয়’-এর েমধ্য তার যমেি প্রোন পায়া যায়। আমাচয পচত্রকায় 

প্রকাচলত ‘চচিংম ৌ চব্ব্রর্’-এ ব্চর্েত আমছ চচিংম ৌ রামজযর চার ীো উত্তমর ব্রহ্মপ ত্র নে, পূমব্ে চেচচচে পব্েত, েচক্ষমর্ পাটকাই 

পব্েত এব্িং পচিমে নেীচিংে খর সেমক সাজা চজ ব্ ঢ়ীচেচিং নেীর েচক্ষর্ পযেি। চচিংম ৌমের লান ব্যব্স্থা ক্ষ দ্র ক্ষ দ্র গ্রামে 

চব্ভক্ত চছ।  
 

চচিংম ৌমের ধ্েেচব্শ্বা: আাে চব্চভন্ন জনমগাষ্ঠীর চেন ভূচে। প্রায় প্রচতচট ক্ষ দ্র ক্ষ দ্র জাচত জনমগাষ্ঠীর চনজস্ব ভাা িংস্কৃচত 

আমছ। প্রমতযক জনমগাষ্ঠীই প রুান ক্রমে চকছ  চকছ  রীচত-নীচত, আচার-আচরর্, ধ্েে-চব্শ্বা পান কমর আমছ। প্রাচীনকাম 

চচিংম ৌরা প্রধ্ানত প্রকৃচতর উপাক চছ। তারপর ধ্ীমর ধ্ীমর তামের োমজ ছচ ময় পমর চব্চভন্ন ধ্রমর্র ‘নাট’ (মেব্তা)-

এর আরাধ্নার প্রভাব্। সেব্তামের ন্তুি করার জনয অমনক েয় ব্চ, েে-পানীয় ইতযাচের দ্বারা পূজা অচেনা করমতন। পূজা 

অচেনা করার োচয়ত্ব নযস্ত করা ময়চছ ‘দুেছা’ নামের এক সেচর্র প মরাচমতর উপর। স েময় চন্দ  ধ্মেের চব্মল প্রভাব্ 

সয তামের উপর পম চছ স কো ব্ম অত যচক্ত মব্ না। চকন্তু পরব্তেী েময় চব্মল কমর ১৫০ ব্ছর পূমব্ে ‘নাট’ ব্া 

সেব্তা পূজা অচেনা পচরার কমর সব্ৌদ্ধধ্মেের প্রচত আকৃি ময় সব্ৌদ্ধ ধ্েেমকই গ্রর্ কমর। উজান আামের চচিংম ৌমের েমধ্য 

সব্ৌদ্ধ ধ্েে চব্স্তামর অমৌচকক গুর্ম্পন্ন ব্রহ্মমেচলয় সব্ৌদ্ধ ন্নযাী ‘চপময়নড মব্ন চচরাে’-এর ভ চেকা চব্মলভামব্ 

উমেখমযাগয। এই সব্ৌদ্ধ ন্নযাী ব্রহ্মমেল সেমক পাটকাই অচতক্রে কমর এম উজান আামে ব্ব্া করা চচিংম ৌমের েমধ্য 

সব্ৌদ্ধ ধ্েে প্রচার কমরন। স েময় চচিংম ৌমের মঙ্গ ব্ব্া করা অনযানয চকছ  জনমগাষ্ঠী সব্ৌদ্ধ ধ্মেের প্রচত আকৃি ময় সব্ৌদ্ধ 

ধ্েেমকই গ্রর্ কমর। পূমব্ে ‘নাট’ পূজা অচেনা করা চচিংম ৌরা সব্ৌদ্ধধ্েে গ্রর্ করার মঙ্গ মঙ্গ তামের োজব্যব্স্থায় এক আেূ 

পচরব্তেন াচধ্ত য়। চব্মল কমর প্রার্ী তযা, েে-পানীয় ইতযাচের ব্যব্ার তামের োমজ ধ্ীমর ধ্ীমর হ্রা পায়। য দ্ধ 

চব্গ্রম পারেলেী চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠীর েমধ্য সব্ৌদ্ধধ্মেের পঞ্চলীমর নীচত চব্মল গুরুত্ব াভ কমর। সব্ৌদ্ধ ধ্েোব্ম্বী চচিংম ৌরা 
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উপানা করার জনয গ্রামে গ্রামে সব্ৌদ্ধচব্ার চনেোর্ কমর তামের ধ্েেচচো অব্যাত রামখন। ধ্ীমর ধ্ীমর সব্ৌদ্ধচব্ারই তামের 

াোচজক  ািংস্কৃচতক জীব্মনর েূ সকন্দ্রস্থ ময় পম । চকন্তু য মদ্ধ েৃত যব্রর্ করা চচিংম ৌ সযাদ্ধামের ব্চচব্ধ্ামনর োধ্যমে 

সেব্তার েমতা পূমজা করা য়। তামের েমধ্য আরাধ্য কময়কজন নাট -ে ুঃনাট (ইন্দ্রমেব্তা), চ্ছ ে িং (ব্নমেব্তা), ব্ েনাট 

(পাা  সেব্তা), চ ুঃনাট (অপেৃত যর সেব্তা), চচান নাট (মরামগর সেব্তা)। চচিংম ৌ োমজর েমধ্য নাট ব্া সেব্তার 

পালাপাচল চব্চভন্ন অপমেব্তার অচস্তত্বমক স্বীকার কমর। অপমেব্তার েমধ্য চব্মলভামব্ উমেচখত -কানাট (অপমেব্তা), 

ব্াখাপ নাট (গভেব্তী েচার গভেপাত কমর), চচিংগাে নাট (মপমটর অ মখ সভাগায়), চনিংশুে নাট (গৃপাচত জীব্জন্তুমক 

আক্রের্ কমর)। পূমব্ে তারা নাট ব্া সেব্তা পূজায় চব্মলভামব্ আগ্রী চছ চকন্তু সব্ৌদ্ধধ্েে গ্রর্ করার মঙ্গ মঙ্গই পূজা 

অচেনায় অনীা পচরচক্ষত য়। আামের চচিংম ৌমের েমতা অরুর্াচমর চচিংম ৌরা উনচব্িংল লতােীর সলভামগ ব্রহ্মমেলীয় 

ধ্েেগুরুমের তত্ত্বাব্ধ্ামন সব্ৌদ্ধ ধ্েে গ্রর্ কমর।  স্বরূপ তারা সব্ৌদ্ধধ্েেীয় রীচত-নীচত এব্িং উৎব্ অন ষ্ঠান যো ম্ভব্ পান 

কমর চম। প্রমতযক চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠীর সামকরা গৃচনেোর্ করার মঙ্গ মঙ্গ ব্ারান্দার পূব্েচেমক সব্ৌদ্ধেূচতে ব্া প্রােেনা গৃ 

চনেোর্ কমর।  
 

চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠীর জীব্ন  জীচব্কা:  চচিংম ৌরা প্রধ্ানত কৃচজীব্ী। কৃচ জচেমত তারা ধ্ান, চরা, আ , লাক  কচ  

প্রভৃচত চা কমর জীচব্কা চনব্ো কমর। ব্ীজ ব্পমনর পূমব্ে কৃচ জচেমক ভামা কমর উব্েরা কমর সনয়। গরু ব্া েচমর দ্বারা 

া চা কমর পরম্পরাগত পদ্ধচতর দ্বারা। এব্ কামজ প রুমর মঙ্গ নারীরা মযাগ কমর। তাছা া াট, ে রগী, শুকর, 

গরু, ছাগ  েচ পান কমর পাচরব্াচরক চাচো পূরর্ কমর। শুকমরর োিংমর চাচো তামের োমজ খ ব্ সব্চল। অমনমক 

আব্ার ব্তেোন েময় রকারী াামযযর োধ্যমে শুকর  ে রগীর  ােে খ ম প্রচ র টাকা সরাজগার কমর। 
 

    উত্তরপূব্ে ভারমত চব্মল কমর আামের জব্ায়  চা চামর উপয ক্ত স্থান। সেমলর অনযানয অঞ্চমর মঙ্গ মঙ্গ চব্মেমল চা 

রপ্তাচন কমর সেমলর অেেনীচতমক  েৃঢ় কমর। আামের অেেনীচতমত চা চলমের চব্মল ভ চেকা আমছ। আামের চা চামর 

ইচতামর মঙ্গ চচিংম ৌমের অব্োন উমেখনীয়। উজান আামের পাটকাই পাাম র েমধ্য ব্ব্া করা চচিংম ৌরা অচত 

প্রাচীন কা সেমক চাময়র ব্যব্ার আরম্ভ কমর। তারা চা-সক ‘ াাপ’ ব্ম। চা গামছর কচচ পাতা  ক চ মক িংগ্র কমর এক 

চব্মল পদ্ধচতর োধ্যমে সলাধ্ন কমর তামক চা চমমব্ ব্যব্ার কমর। স পাতা জম গরে কমর পানীয় চমমব্ ব্যব্ার 

কমর। চচিংম ৌরা প্রধ্ানত আার গ্রর্ করার পর চা ব্া ‘ াাপ’ পান কমর। প্রাচীন কাম তারা প্রর্াীব্দ্ধভামব্ চা চামর 

ূত্রপাত কমরচন। ঘমরর আমলপামলর জঙ্গ সকমট চা চা আরম্ভ কমর। ধ্ীমর ধ্ীমর তা এক বৃ্ৎ চলমে রূপািচরত য়। যচে 

চীন সেমল প্রেে চাময়র আচব্ষ্কার য় চকন্তু আামে চাময়র উৎপােন অমনক সব্চল। ১৮২৬ মনর ২৪ স ব্রুয়াচর ইয়ািাব্ র 

চন্ধর পর আামের রাজননচতক ক্ষেতা াভ কমর ইিংমরজরা। ইিংমরজ আগেমনর মঙ্গ মঙ্গ আামের রাজননচতক, 

াোচজক  আচেেক চেক সেমক অমনক পচরব্তেন সেখা যায়। সজনচকন এব্িং এনড্র চােটন প্রভৃচত ইিংমরজ লামকর সনতৃমত্ব 

আামের চা চামর ম্ভব্না ম্পমকে এক ব্যাপক অন ন্ধান শুরু য়। ইয়ািাব্ র চন্ধর পূমব্ে রব্াটে  ব্রু যখন আামে আমন 

তখন চচিংম ৌরা প্রেে তামক চাময়র মঙ্গ পচরচয় কচরময় সেন। পরব্তেী েময় ইিংমরজরা আামে পচরকচেতভামব্ চা চা 

আরম্ভ কমর।  স্বরূপ আামের চব্চভন্ন প্রামে চা ব্াগান সখাার এক প্রচতমযাচগতা শুরু য়। ইিংমরমজর মঙ্গ মঙ্গ আামের 

কৃকরা চা চলমে চপ্ত য়। স েময় আামের চা ককাতা ময় আিজোচতক ব্াজামর চাান সেয়া ত। চা চলমের 

াভজনক ব্যব্ার মঙ্গ চচিংম ৌরা অতপ্রতভামব্ জচ ময় পম ।  
 

     ব্য়ন চলমে আামের এক সগৌরব্েয় ঐচতয আমছ। আমাে রাজত্বকাম এই চলমের উপর চব্মল গুরুত্ব সেয়া 

ময়চছ। প্রাচীন কা সেমক আামের অনযানয জনমগাষ্ঠীর েমতা চচিংম ৌরা চনমজর প্রময়াজনীয় সপালাক পচরচ্ছে চনমজরাই 

ততচর কমর। স সক্ষমত্র নারীমের চব্মল ভূচেকা আমছ। প্রায় প্রমতযক চচিংম ৌ নারী কেমব্চল পচরোমর্ ব্য়ন চলমের মঙ্গ 

জচ ত। েচারা চনমজ ূতা সকমট কাপ  ততচর কমর। কাপ  ততচর করমত তারা প্রধ্ানত প্রাকৃচতক ভামব্ উপব্ধ রিং ব্যব্ার 

কমর। চচিংম ৌ োমজ সেময়র সযৌত ক রূমপ তাতলা সেয়া য়। তামের জাতীয় সপালাক পচরচ্ছে অনযমের সেমক পৃেক। 

প রুমরা পচরধ্ান কমর পরম্পরাগত  চঙ্গ  পাগচ  এব্িং নারীরা পচরধ্ান কমর সেমখা  চরা প্রভৃচত। উমেখয সয চচিংম ৌ 

চব্ধ্ব্া েচামের সপালাকপচরচ্ছমে সকান ব্াধ্যব্াধ্কতা সনই। অনযানয চচিংম ৌ ধ্ব্া নারীর েমতা চব্ধ্ব্া নারীরা নানা রমঙর 

পরম্পরাগত সপালাক পচরধ্ান কমর। এ ধ্রমর্র পরম্পরাগত চচিংম ৌ সপালাক পচরচ্ছমের চাচো ব্াজামর যমেি পচরোমর্ 

আমছ। ব্য়ন চলমের োধ্যমে চচিংম ৌরা অমনক স্বাব্ম্বী জীব্ন যাপন কমর।  
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চচিংম ৌ োমজ প্রচচত সাকচব্শ্বা: েমঙ্গাীয় জনমগাষ্ঠীর অিভ েক্ত চচিংম ৌ ম্প্রোময়র েমধ্য চব্চভন্ন ধ্রমর্র সাকচব্শ্বা 

অচত প্রাচীন কা সেমক চম আমছ। িংস্কৃচত একটা জাচতর জাতীয় জীব্ন ধ্ারা। আর সাকিংস্কৃচত সাকজীব্মনর চব্চভন্ন 

অচভজ্ঞতায় পচরপ ি। অমনক েয় োন  চনমজর অেৃিমক জানার জনয ব্যাক  ময় উমি। অেৃিমক জানার ব্যাক তার োধ্যমে 

জন্ম সনয় চব্চভন্ন ধ্রমর্র সাকচব্শ্বামর। সাকচব্শ্বা সাকিংস্কৃচতরই উপাোন। চকছ  চকছ  প্রাকৃচতক ঘটনা ব্া চরাচর ঘটা 

চনয়মের ব্যচতক্রে সেখা চেম োন  তামক অেৃমির পূব্োভা ব্া অেঙ্গ ব্ম ধ্মর সনয়। েৃত য জীব্মনর চরেতে তয। জন্ম, 

েৃত য  চব্ব্ামক সকন্দ্র কমর চচিংম ৌ োমজ নানা ধ্রমর্র সাকচব্শ্বামর ৃচি ময়মছ। তামের োমজ প্রচচত চকছ  চকছ  

সাকচব্শ্বামর েমধ্য - যাত্রাকাম চব্ া ব্া জারু সেমখ যাত্রা করম অেঙ্গ য় ব্ম তামের ধ্ারর্া। যাত্রাকাম মৌ 

ব্ানর সেখম অশুভ ব্ম চব্মব্চনা কমর। আোমের োমজ সযেন এক লাচক ব্া চি গাচ র ােমন চেময় যচে চব্ া 

অচতক্রে কমর তাম অশুভ মব্ ব্ম আোমের েমন ভয় জামগ। চচিংম ৌমের ধ্ারর্া সকউ যচে স্বমে াচ অেব্া নৃতয করা 

সেমখ তাম তামের অেঙ্গ য়। তারা চব্শ্বা কমর ঝম  সভমঙ্গ যায়া গামছর ব্ীজ যচে সকউ খায় তাম সই য ব্ক 

য ব্তীর েৃত য য়। আব্ার অনযচেমক চচিংম ৌ নারীর চব্ময়র েয় যচে তার মঙ্গ লয সেয়া য় তাম সই নারী োতৃমত্বর 

অচধ্কাচরর্ী য় ব্ম চচিংম ৌরা চব্শ্বা কমর। যচে সকামনা গামছ ব্জ্রপাত য় তাম সই গামছর কাি ব্যব্ার কমর না, 

এেনচক স গামছর আমলপামল সগম তামের ক ষ্ঠমরাগ য় ব্ম তামের ধ্ারর্া। াপ ব্া কাক রাস্তায় পম  োকম অশুভ য় 

ব্ম তারা ধ্মর সনয়। গৃপাচত ক ক র ব্া চব্ া যচে ঘর সছম  পাচময় যায় তাম অেঙ্গ অচনব্াযে। চব্পরীত চেমক যচে 

অমনযর ঘর সেমক ক ক র, চব্ া ব্া সেৌোচছ এম চনমজর ঘমর আেয় সনয় তাম গৃস্বােীর েঙ্গ য়। ব্াঙাচ োমজ 

সযেন এক ধ্রমর্র সাকচব্শ্বা প্রচচত আমছ সয ক্ষ্মীমপটচা যচে ঘমর প্রমব্ল কমর তাম সই ঘর ব্রাহ্মর্মক োন করমত 

য়। চচিংম ৌ োমজ এভামব্ যচে সকামনা ক্ষ্মীমপটচা ঘমরর পামল ডামক তাম ঘমরর ব্া গ্রামের অেঙ্গ য় ব্ম তামের 

চব্শ্বা। চব্চভন্ন ধ্রমর্র খােযােগ্রী চনময় তামের োমজ নানা ধ্রমর্র সাকচব্শ্বা চম আমছ। ে রগীর িযািং সছমমের 

সখমত সেয়া য়, চকন্তু সেময়মের সখমত চনমধ্ আমছ। সতেচন োতা-চপতামক সকামনা জীব্জন্তুর োো সখমত চেম তামের 

আয়  কমে ব্ম চচিংম ৌ োমজ একধ্রমর্র ধ্ারর্া প্রচচত আমছ। গভেব্তী েচারা জারুর োিং ভক্ষর্ সেমক চব্রত 

োমক। সতেচন ঝম  সভমঙ্গ প া গামছর  েূ ভক্ষর্ করম অপেৃত য য় ব্ম এক ধ্রমর্র চব্শ্বা চচিংম ৌ োমজ প্রচচত। 

িান প্রমব্র পূমব্ে যচে ভূচেকম্প য়, উল্কাপাত সেখা যায়, চন্দ্র ব্া ূযেগ্রর্ ইতযাচে প্রাকৃচতক ঘটনা ঘটম ধ্েেীয় রীচত 

অন যায়ী েচন্দর অেব্া ঘমর প্রচতচব্ধ্ান করার ব্যব্স্থা আমছ। প্রচতকার না কমর যচে িান প্রব্ য় তাম িামনর ভচব্যৎ 

অশুভ য় ব্ম চচিংম ৌরা চব্শ্বা কমর। গভেব্তী নারীরা অোব্যার েয় খ ব্ াব্ধ্ামন চম, স েয় তারা সকামনা 

প্রচতমব্চলর ঘমর যায়া আা কমর না। সকামনা দুুঃিংব্াে ব্া েৃত যর িংব্াে যচে গভেব্তী নারীরা শুনমত পায় তাম তামের 

ম্ভাব্য িামনর জমন্মর েয় চব্চভন্ন জচটতা আার ম্ভাব্না োমক। গভেস্থ িামনর  রক্ষার কো চচিা কমর িান ম্ভব্া 

েচারা সকামনা ধ্রমর্র জীব্তযা কমর না। চব্মল কমর সকামনা ধ্রমর্র াপ জাতীয় প্রার্ী তযা কমর না। শুধ্  গভেব্তী 

নারীরাই নয় ম্ভাব্য িামনর চপতা স েয় নানা ধ্রমর্র াোচজক রীচত-নীচত সেমন চম। ম্ভাব্য িামনর চপতা 

এেতাব্স্থায় েৃতমেমর পামল যায় না। টানা চেময় সকামনা রচল ব্াটমধ্ না। িান প্রব্ ম পা া-প্রচতমব্চলরা একচত্রত ময় 

ঘমর ততচর এক ধ্রমর্র োেক দ্রব্য (াপানী) গ্রর্ কমর আনন্দ প্রকাল কমর। িান জমন্মর পর ধ্াত্রীই প্রেে িামনর 

নােকরর্ কমর। তা নাম অপমেব্তা িামনর নােকরমর্র  চব্ধ্া গ্রর্ কমর। চতনচেন পযেি িানমক আটত  ঘমরই রাখা 

য়। চত েে চেন নব্জাতকমক ব্াইমর সব্র কমর চকছ  াোচজক চনয়েনীচত সেমন পচরমব্মলর ামে পচরচয় করামনা য়। 

চচিংম ৌ োমজ নানা ধ্রমর্র সাকচব্শ্বা আমছ, চকছ  চকছ  চব্জ্ঞানচভচত্তক আর চকছ  চকছ  ম্পূর্ে চভচত্তীন। চব্শ্বায়মনর য মগ 

অমনক গমব্র্ান ন্ধানী সখক চচিংম ৌ োমজর এই েস্ত সাকচব্শ্বা েূ তব্জ্ঞাচনক েৃচিভঙ্গীমত চব্মের্ কমর তামের 

উপমযাচগতা ম্পমকে চনমজর েতােত ব্যক্ত কমরমছন।  
 

চচিংম ৌ োমজ েতৃ য চনময় চকছ  ধ্ারর্া: সব্ৌদ্ধ ধ্েেীয় চচিংম ৌমের েমধ্য নানা ধ্রমর্র চনয়ে নীচত প্রাচীনকা সেমক চম 

আমছ। তামের োমজ েৃতমে োচধ্ করা অেব্া ো করা- এই দুই পদ্ধচতমতই ৎকার করা য়। যচে সকামনা ব্য়স্ক 

চচিংম ৌ সামকর েৃত য য় তাম েৃতমেমক শুদ্ধ কাপ  চেময় সঢ্মক কচ মনর েমধ্য সরমখ ম্মামন চকছ  েয় ঘমরর চভতর 

রাখা য়। আব্ার ঘমরর ব্াইমর যচে সকামনা সামকর েৃত য য় তাম তামক চচিংম ৌ চনয়ে অন ামর ঘমরর ব্াইমরই রাখা 

য়। চচিংম ৌ োমজর রীচত অন যায়ী সকামনা সামকর যচে কচিন সরামগ েৃত য য় তাম যত তা াতাচ  ম্ভব্ েৃতমেমর ো 

ব্া োচধ্র ব্যব্স্থা করা য়। অচব্ব্াচত সামকর েৃত য ম ব্াটমলর উপর লব্মে ব্ন কমর চনময় যায়ার রীচত চচিংম ৌ 
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োমজ ব্তেোন। চনুঃিান অব্স্থায় সকামনা েচার েৃত য ম চচিংম ৌ সামকরা েৃতমেমর দুই পাময় ব্াটমলর ব্া সাার 

সপমরক সেমর শ্মলামন চনময় যায়।  
 

    চচিংম ৌ োজ আত্মামক চব্শ্বা কমর চম। তামের ধ্ারর্া েৃতমকর আত্মা চতন চারচেন পযেি ঘমরর আমলপামল ঘ রমত 

োমক। কচ ন ব্ানামনার জনয এক চব্মল ধ্রমর্র গামছর প্রময়াজন য়। গাছমক কাটার আমগ তামক ভামাভামব্ পূমজা করা 

য়। েৃতমে কচ মনর েমধ্য রাখার আমগ কচ নমক পচরষ্কার করমত য়, কারর্ তামের েমন মন্দ োমক সয সই কচ মনর 

েমধ্য অনয কামরা আত্মা প্রমব্ল করমত পামর। েৃত যর পর চত েে চেন কচ নমক শ্মলামন চনময় যায়ার আমগ ঘমরর নারীরা 

পাখা চেময় ব্াতা কমর আত্মার চচরলাচি কােনা কমর। চচিংম ৌ োমজ েৃত যর প্তে চেন আেযোদ্ধ অন ষ্ঠান কমর, সখামন 

েচ, শুকর ব্া ে রগী ব্চ চেময় পা া প্রচতমব্চল, আত্মীয় স্বজনমক চনেন্ত্রর্ খায়ায়।  
 

চচিংম ৌমের পরম্পরাগত খােয: আামের চচিংম ৌরা েূতুঃ কৃচজীব্ী এব্িং ধ্ানই তামের প্রধ্ান লয। ধ্ামনর চা ছা া তারা 

কো, চরা, োকাাই প্রভৃচত চা কমর। ম্প্রচত এই অঞ্চমর চকছ  চকছ  য ব্ক চেম তজচব্ক পদ্ধচতমত চাপাতা চামর 

প্রচত েনমযাগ চেময়মছ। চচিংম ৌ ম্প্রোময়র পরম্পরাগত খামেযর েমধ্য অনযতে  ‘সটামপাা ভাত’ ব্া ‘চাট-োকাই’। এই 

সটামপাা ভাত ততচরর জনয এক চব্মল ধ্রমর্র চা ব্যব্ার কমর তারা। ‘চেয়াটিং’ এব্িং ‘খ ’ জাতীয় চা প্রেমে তারা পাটচ 

ছয় ঘণ্টা জম চভচজময় রামখ। তারপর চব্মল পদ্ধচতমত রান্না কমর এক ধ্রমর্র পাতা চেময় সো মক রামখ। চচিংম ৌরা 

সকামনা সকামনা েয় োছ-োিং, লাক-চি প্রভৃচত আগুমন প ম  ব্া ভামপ চদ্ধ কমর খায়। অেীয়া োমজর পরম্পরাগত 

খােয খচরচা (কচচ ব্াটল চেময় ততচর এক ধ্রমর্র আচামরর েত দ্রব্য) অমনক সক্ষমত্র চচিংম ৌরা ব্যব্ার কমর োমক। োছ প ম  

খচরচার মঙ্গ চেচলময় এক ধ্রমর্র চাটচন প্রস্তুত কমর সটামপাা ভামতর মঙ্গ খায়। অমনমক কচ র মঙ্গ টমকৌ গামছর কচচ 

পাতা চদ্ধ কমর এক চব্মল পরম্পরাগত খােয প্রস্তুত কমর।  
 

   চচিংম ৌরা চব্চভন্ন ধ্রমনর  স্বাে সাপ প্রস্তুত কমর। তার েমধ্য অনযতে  কার সোচার সাপ। সাপ ততচর করার েময় 

প্রেমে তারা সছাট সছাট োছ সরৌমদ্র শুচকময় সনয়। তারপর আো, র ন  একধ্রমর্র ব্ীজ পাটামত সব্মট সনয়। শুকমনা োছ, 

কাচাঙ্কা প্রভৃচত ক চচ ক চচ কমর ক মট চনময় তার মঙ্গ আ  ব্া কচ  প্রভৃচত চেময় ভামা কমর চেের্ প্রস্তুত কমর গরে জম 

পচরোর্ েমতা ন ন চেময় পরম্পরাগত সাপ প্রস্তুত কমর। তাছা া টমেমটা, চততা করা, আ  প্রভৃচত প ম  চপয়াজ, ঙ্কা এব্িং 

চব্চভন্ন স্থানীয় েলার পাতা ব্যব্ার কমর এক ধ্রমর্র চেের্ ততচর কমর খায় চচিংম ৌরা। চাউ চেময় ততচর এক ধ্রমর্র 

োেকদ্রব্য চচিংম ৌোমজ ব্হু প্রচচত। তাছা া চচিংম ৌরা চব্চভন্ন ধ্রমর্র চপিা প চ ততচর কমর। তামের পরম্পরাগত 

খােযম্ভামরর খােযগুর্ যমেি পচরোমর্ আমছ। তারা চব্চভন্ন ধ্রমর্র চদ্ধ খাব্ারই সব্চল পছন্দ কমর। আর সত ব্া গুটম া 

েলার ব্যব্ার খ ব্ কে কমর। ব্তেোন েময় আামের চব্চভন্ন স্থামন চচিংম ৌমের পরম্পরাগত খামেযর চাচোর জনয চব্চভন্ন 

ব্যব্াচয়ক প্রচতষ্ঠান গম  উমিমছ।  
 

চচিংম ৌমের জাতীয় উৎব্ (স্বপিংয়’ঙ োনা পয়): উত্তরপূব্োঞ্চম ব্ব্াকারী প্রায় ব্ জনমগাষ্ঠীর সামকরা চনমজমের 

আচার অন ষ্ঠান, উৎব্, ধ্েেীয় রীচত-নীচত প্রভৃচত াগ্রম পান কমর। গীত-নৃমতযর োধ্যমে অন চষ্ঠত য়া চচিংম ৌমের 

জাতীয় উৎব্ ‘স্বপিংয়’ঙ োনা পয়’ তামের ব্র্োঢ্য িংস্কৃচতর অনযতে চনেলেন। প্রচত ব্ৎর ১৪ স ব্রুয়াচর চেনচটমত াজার 

াজার চচিংম ৌরা একচত্রত ময় জাতীয় উৎব্ পান কমর। চচিংম ৌমের েমত চটিংচয়মঙ চনমজর চপতা স্বপিংয়িং এব্িং 

চব্শ্বৃচিকতো (োি ে োিা)-র কামছ আলীব্োে ামভর জনয তামের গুর্ান কীতেন উৎব্ পান কমরচছ। চকন্তু কাক্রমে এই 

উৎব্ চচিংম ৌ পূব্েপ রু স্বপিংয়ঙর স্মৃচতর উমেমলয পান করা উৎব্ রূমপ পচরর্ত য়। চচিংম ৌ ভাায় ‘োনা’ লমের অেে 

 নৃতয এব্িং ‘পয়’ লমের অেে  উৎব্।  তরািং জাতীয় উৎমব্র নামের েমধ্যই সব্াঝা যায় এই অন ষ্ঠামন নৃমতযর চব্মল 

ভূচেকা আমছ। সাকচব্শ্বা অন ামর চন্দ্র-ূযে ৃচির পর ৃচিকতো জীব্-জন্তু, পশু-পাচখ, গাছ-  -  প্রভৃচত ৃচি কমরমছন। 

পৃচেব্ীর চব্চভন্ন     মর স্বাে গ্রর্ কমর পক্ষীক  আনমন্দ আত্মারা ময় পক্ষীরাজ ধ্মনমলর সনতৃমত্ব ৃচিকতোর গুর্কীতেন 

কমর এক নৃতয উৎমব্র আময়াজন কমরচছ। পক্ষীক ম আময়াজন করা এই আনন্দ উৎমব্ ‘োিংচেিংয়াউ’ নামের এক সাক 

তামত অিংলগ্রর্ করার সৌভাগয াভ কমরচছ। সই আনন্দ উৎমব্ পক্ষীক মর প্রেচলেত নৃতয োিংচেিংয়াউ-এর োধ্যমে 

চচিংম ৌ োমজ ছচ ময় পম । চচিংম ৌমের জাতীয় অন ষ্ঠান সেখার জনয েূর েূর সেমক োন মর োগে য়। ব্াই চেম নৃতয 

গীমতর োধ্যমে পরেচপতা ৃচিকতোর আরাধ্না কমর। উৎমব্র েমধ্য ৃচিকতোমক ন্তুি করার জনয ব্চ চব্ধ্ামনর ব্যব্স্থা 

আমছ। চকন্তু সব্ৌদ্ধধ্েে গ্রর্ করার পর সেমক আাে  অরুর্াচ প্রমেমলর চচিংম ৌরা ধ্ীমর ধ্ীমর ব্চ চব্ধ্ানমক ম্পূর্েরূমপ 
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তযাগ কমর। ব্তেোমন চব্চভন্ন িংঘটমনর তৎপরতায় এব্িং আাে রকামরর উমেযামগ চচিংম ৌমের জাতীয় উৎব্মক এক 

পযেটন চলমে রূপায়মনর প্রয়া চাচময় যামচ্ছ।  
 

উপিংার: চচিংম ৌরা উত্তরপূব্ে ভারমতর এক অনযতে ব্র্োঢ্য জনমগাষ্ঠী। আামে ব্ব্া করা চচিংম ৌরা চব্চভন্ন জনমগাষ্ঠীর 

িংস্পমলে এম চনমজর স্বকীয়তামক চব্জেন সেয়চন। তামের োজ িংস্কৃচতর চব্চভন্ন চেমক পচরব্তেন াচধ্ত ম েূত 

িংস্কৃচতর চব্চভন্ন উপাোন - ব্াস্থান, সপালাক পচরচ্ছে, খােযাভা, রীচতনীচত, সাকচব্শ্বা, সাকউৎব্ প্রভৃচতর চব্চভন্ন 

স্বকীয় তব্চলিয েূ এখন চনুঃমল ময় যায়চন। একচেমক চচিংম ৌ ভাার িংকট, অনযচেমক চনমজর অচস্তত্ব রক্ষার িংগ্রাে 

এব্িং রাজননচতকভামব্ ব্ঞ্চনার চলকার আামের অনযানয ক্ষ দ্র ক্ষ দ্র জনমগাষ্ঠীর েমতা চচিংম ৌমের েমধ্য লাক সগাষ্ঠীর 

চব্রুমদ্ধ চব্চভন্ন েয় অমিা প্রেচলেত য়। আব্ার একই েময় উচ্চচলচক্ষত চচিংম ৌরা উন্নয়মনর েূখয ধ্ারার মঙ্গ চনমজমের 

জচ ময় রামখ। চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠী বৃ্ত্তর অেীয়া জাচতর অচব্মচ্ছেয অঙ্গ। আামের চচরব্ জ প্রাকৃচতক পচরমব্মলর েমতা 

চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠী নাচ-গামন, প্রব্াে-প্রব্চমন, সাককো, সাকউৎমব্  সাকাচমতযর অনযানয ো েলায় েৃদ্ধ চচর 

নব্ীন এক জনমগাষ্ঠী। ব্তেোন েময় চব্মল কমর াচতয, োজতত্ত্ব  নৃতত্ত্ব চব্ভামগর চব্চভন্ন গমব্ক চচিংম ৌ জনমগাষ্ঠীর 

উপর গমব্র্া শুরু কমরমছন। যচে পূমব্ে অমনক গমব্ক তামের উপর গমব্র্া কমর ডক্টমরট চডগ্রী াভ কমরমছন। চকন্তু 

স্বে পচরমরর েমধ্য তব্চচত্রযেয় জীব্মনর (জনমগাষ্ঠীর) পচরচয় ত ম ধ্রা ম্ভব্পর ময় উমি না। অমনক চকছ  অধ্রা সেমক 

যায়। তাই ক্ষ দ্র ক্ষ দ্র জনমগাষ্ঠীর উপর যত সব্চল আমাকপাত ব্া গমব্র্া করা মব্ তামের (জনমগাষ্ঠীর) চব্চচত্র জীব্নযাত্রা 

ম্পমকে অমনক অজানা তেয চলচক্ষত ব্ চদ্ধজীব্ী োমজর জ্ঞামনর স্পৃামক লাচনত করমব্। চচিংম ৌ োজ িংস্কৃচতমক চব্মশ্বর 

েরব্ামর প্রচতচষ্ঠত করমত ম চচিংম ৌ য ব্ োজ, রকার, চব্চভন্ন ধ্রমর্র গর্োধ্যে, ব্ চদ্ধজীব্ী, গমব্ক কমর অগ্রর্ী 

ভূচেকা গ্রর্ করমত মব্।   
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