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Abstract 

The Tai Khamyang of Assam is one of the sub groups of larger Tai people of South East 

Asia. The Tai groups of people are scattered in mostly China, Thailand, Myanmar and in 

Assam and Arunachal Pradesh of North East India also. Tai Khamyangs have been 

migrated to this region from their ancient homeland during 13
th

 century after crossing the 

Patkai Hill range. In Assam they are mostly found in Jorhat, Sibsagar, Golaghat and 

Tinsukia district. They belong to Mongoloid racial group and linguistically they are 

included in Shyam – Chine or Thai-Chine. They follow patrilineal descent and the followers 

of Buddhism. 
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বূতভকা : াঅামভয টাাআ খাভয়াাং লরামকযা ফৃত্তয টাাআ জনমগাষ্ঠীয ান্তগেত ানযতভ ফণোঢয জনমগাষ্ঠী। 

লজনয টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয াঅামভ প্রব্রজমনয াআততা ফৃৎ টাাআ লগাষ্ঠীয ভরূ ফাবূতভ এফাং প্রব্রজমনয 

মে তমপ্রাতবামফ জতিত। টাাআ জনমগাষ্ঠীয লরামকযা এতয়া ভামদময তফস্তীণে াঞ্চমর তফমলকময চীন, 

থাাআমরণ্ড, ভযায়ানভায এফাং াঈত্তযূফে বাযমত ছতিময় াঅমছ। নৃতাতিক দৃতিমকান লথমক তফচায কযমর লদখা 

মায় টাাআ কর ভমোরীয় লগাষ্ঠীয ান্তগেত এফাং বালাতাতিক তফচাময তাযা যাভ-চীন ফা থাাআ-চীন াখায 

ান্তগেত।  
 

    টাাআ জনমগাষ্ঠীয াঅতদ ফাস্থান লকাথায় তা তনময় াআততাতফদমদয ভমধয ভতাননকয যময়মছ। তামদয 

াআততা প্রব্রজমনয াআততা। ভূরত চীন লদ লথমক ৃতথফীয তফতবন্ন াঞ্চমর প্রব্রজন ঘটা টাাআ জনমগাষ্ঠীয 

লরামকযা তিস্টীয় ািভ তমক াঅামভ প্রমফ কযায ূত্রাত ঘটমর াঅনুভাতনক ত্রময়াদ তমকয য 

তাযা এখামন স্থায়ীবামফ ফফা শুরু কময। াঅামভ প্রব্রজন কযা টাাআ জনমগাষ্ঠীয ভমধয ফেপ্রথভ াঅমাভযা 

১২২৮ তিস্টামে াটকাাআ তগতযমথ প্রমফ কময স্থায়ীবামফ ফফা শুরু কময। যফতেী ভময় তফমল কময 

ািাদ তােীমত টাাআ জনমগাষ্ঠীয ান্তগেত “টাাআ খাভতত, টাাআ পামক, টাাআ খাভয়াাং, টাাআ টুরুাং এফাং টাাআ 

াঅাআতন লরামকযা াঈত্তযূমফেয তফতবন্ন াঞ্চমর প্রমফ কময স্থায়ীবামফ ফতত স্থান কময। 

াঅামভ ফফা কযা টাাআ খাভয়াাং কর ফৃত্তয টাাআ জনমগাষ্ঠীয ান্তগেত একতট দর। াঅামভ ফতত 

স্থামনয ূমফে তাযা খাভজাাং াঞ্চমর ফতত স্থান কময তকন্তু লখামন তচাংমপৌ জনমগাষ্ঠীয মে তামদয 

াংঘামতয ূত্রাত য় এফাং খাভয়াাং লরামকযা ল াঞ্চর তযাগ কময াঅামভ প্রব্রজন কময। ফতেভান ভময় 
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তাযা াঅামভয তফাগয, লমাযাট, লগারাঘাট এফাং তততনুকীয়া লজরায় ফতত স্থান কযমত ক্ষভ 

ময়মছ। 
 

টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয াধাযণ তযচয় : টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকমদয খাভয়াাং ফমর াতবতত 

কযমর াধাযণত তামদয নযা নামভ জানা মায়। তখনকায ভময় াঅামভয স্থানীয় জনাধাযণ তামদয 

নযা নামভাআ মবাধন কযমতন। তকন্তু টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকযা তনমজমদয খাভয়াাং ফমর তযচয় 

তদমত গফেমফাধ কময। নযা ফরমত াঅমাভ লভৌঙ্ কঙ্ এফাং ব্রাহ্মী ফা ভান ে লভাগঙ্ ফা লভাগাাঈঙ্ লদমক 

ফুঝায়। ভরূতাঃ নঙ্ যাাআ ে লথমকাআ নযা মেয াঈৎতত্ত। নঙ্ ভামন হ্রদ ফা তফর এফাং যাাআ ভামন প্রজ্বতরত 

থাকা। প্রকৃতমক্ষ নঙ্ যাাআ ভামন র জরাতক াঞ্চর ফা লদ। ল লদম জরপ্রমকাময ভমধয লথমক তাযা 

ধান চাল কময জীফন তনফো কযমত ক্ষভ ময়মছ। ত্তাাআ খাভয়াাং াআততা ভমত, নযা েতট াঅমাভ বালায 

না-রা (জরাদৃত বূতভ) ে লথমক াঈৎতত্ত ময়মছ। খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকযা নঙ্ লখাঈ নঙ্ নক্ জাঙ্ত 

ফতত স্থান কযায ভময় দুতট াঞ্চমরাআ গ্রাভ লমত ফতত স্থান কমযতছর। একতট গ্রাভ তছর াফেতয 

াঞ্চমর এফাং ানযতট তছর জরাবূতভ াঞ্চমর। াফেতয গ্রাভতট ভান্ নয় (ভান্-গ্রাভ, নয়-ফেত) াথোৎ াফেতয 

গ্রাভ এফাং জরাবূতভ াঞ্চমরয তীযফতেী গ্রাভমক ভান্ নাম্ (ভান্-গ্রাভ, এফাং নাম্-জর) াথোৎ জমরয াশ্বফতেী 

গ্রাভ নামভ তযতচত ময়তছর। নঙ্ লখাঈ নঙ্ নকজাঙ্ াঞ্চরতট াঈজান াঅামভয াটকাাআয াশ্বফতেী ুযাতন 

লভৌঙ্ কঙ্ যামজযয ান্তবুেক্ত তছর। নঙ্ লখাঈ মেয াথে র নীর জমরয হ্রদ (নঙ্-তফর ফা হ্রদ, লখঙ-নীর) 

এফাং নঙ্ নক জাঙ্ ভামন ফমকয ভাগভ থাকা তফর (নঙ্-তফর, নকজাঙ্-ফকাতখ)। নয়তট ফেমতয াংগভস্থমর 

াফতস্থত নঙ্ লখাঈ হ্রমদয জর প্রফাতত ময় ৃতি য়া জরাবূতভ াঞ্চমর ফছমযয ফভয় াাংখয ফমকয 

ঝাাঁক লদখমত ায়া মায়। লজনয এাআ াঞ্চরমক ফক থাকা তফর ফমর াতবতত কযা য়। ফতেভামন এাআ 

াঞ্চরমক Lake of no return নামভ জানা মায়।  
 

     খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয ভমধয প্রচতরত লরাককথা ানুাময তামদয ূফেুরুমলয এক যাজায ততন লৌত্র তছর। 

তাযা ফি ময় প্রমতযমকাআ যাজায কামছ তনজস্ব বূখমণ্ডয দাফী কময। তখন যাজা লজযষ্ঠ লৌত্রমক একতট লঢার 

তদময় ফমরন লম এাআ লঢারতট তনময় মাত্রা কযায ভয় লম স্থামন লঢারতট তনমজ তনমজ লফমজ াঈঠমফ ল াঞ্চরতট 

তাযাআ মফ। একাআবামফ ভধযভ লৌত্রমক একতট জীফন্ত যাজা াতখ তদময় ফমরন লম াতখতট াঈমি তগময় 

লমখামন ফমফ ল াঞ্চমরয িাতধকাযী ল-াআ মফ। ক্রভান্বময় কতনষ্ঠ লৌত্রমক একতট তমরায়ায তদময় 

ফমরন লম এাআ তমরায়ায তনময় মায়ায ভয় লম াঞ্চমর তগময় তমরায়াযতট খা লথমক খম িমফ ল 

াঞ্চমরয ভাতরক মফ ল। জনশ্রুতত ভমত যাজায ভধযভ লৌমত্রয ফাংধয র খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকযা। 

তামদয তনজস্ব লদময নাভ ভঙু্ জাঙ্ (ভুঙ্-লদ, জাঙ্-যাজাাতখ) এফাং ভুঙ্ জাঙ্ ে লথমকাআ খাভয়াাং মেয 

াঈৎতত্ত ময়মছ।  
 

    খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকযা াঅামভ ানুপ্রমফ কযায ূমফে এখামন খাভয়াাং ফমর লকামনা টাাআ 

জনমগাষ্ঠীয াতস্তত্ব তছর না। মতদ াঅামভ দােমণয ূমফে তফতবন্ন দর লফাঁমধ টাাআ জনমগাষ্ঠীয লরামকযা 

াঈত্তয ব্রহ্মমদম শ্বান নামভ তযতচতত রাব কময। ব্রহ্মমদময যাজা াঅরভফ্রা এফাং ানযানয ফাভো যাজায 

াতযাচাময াততি ময় টাাআ জনমগাষ্ঠীয লরামকযা তফতবন্ন দমর তফবক্ত ময় তবন্ন তবন্ন ভময় াটকাাআ 

তগতযথ াততক্রভ কময াঅামভয তফতবন্ন াঞ্চমর ফতত স্থান কময স্থায়ীবামফ ফফা শুরু কময। 

ঐততাতক তনদেন ভমত ািাদ তােীয প্রায় ললবামগ াঅমাভ যাজা লগৌযীনাথ তাংময যাজত্বকামর লম 
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টাাআ জনমগাষ্ঠীয লরামকযা াটকাাআ তগতযথ াততক্রভ কময াঅামভ ানুপ্রমফ কময তামদযমকাআ খাভয়াাং 

ফমর াতবতত কযা য়।  
 

টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয় লরামকয ভরূ ফাস্থান : টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয় লরামকয ভরূ ফাস্থান ম্পমকে 

জানমত মর প্রথমভ ফৃত্তয টাাআ জনমগাষ্ঠী ম্পমকে ভযক ধাযণা রাব কযমত মফ। ভমোরীয় জনমগাষ্ঠীয 

ান্তগেত টাাআ ম্প্রদাময়য লরামকয াঅতদ ফাস্থান তমমফ দতক্ষণ তিভ চীনমক াতবতত কযা মর তফতবন্ন 

াঞ্চমর প্রব্রজন কযা টাাআ ম্প্রদাময়য লরামকয াঅতদ ফাস্থান তনময় তণ্ডত ভমর ভতাননকয লদখা মায়। 

মেশ্বয গনগ লাফাাংমা নদীয াঈতযকামকাআ টাাআ জনমগাষ্ঠীয াঅতদ বূতভ তমমফ তচতিত কমযমছন। তায 

ভমত, “The Tai were one of the latest and the most important of the historical races that had 

migrated from their original home-land probably in the Huwang-Ho Valley.”
১ 
 ানযতদমক জজে 

াঅব্রাাভ গ্রীয়াচেমনয ভমত টাাআ জনমগাষ্ঠীয় লরামকমদয াঅতদ ফাস্থান তছর দতক্ষণ-তিভ চীন, এফাং যফতেী 

ভময় লখান লথমক তাযা ব্রহ্মমদময াঈত্তয তদমক প্রব্রজন কময। তততন জানান, “South-Western China 

was the original home of the Tai people, or rather was the region where they attained to a 

marked separate development as a people. From there they migrated into upper Burma.”
২ 

ভযাক্সভরুায ভধয এতয়ামকাআ টাাআ জনমগাষ্ঠীয ভূর গৃবূতভ তমমফ তনধোযণ কমযমছন এফাং লখান লথমক 

তাযা ক্রভান্বময় দাতক্ষণামতয প্রব্রজন কময লভকাং, লভনাভ, াআযাফতী এফাং ব্রহ্মূত্র াঈতযকায় ছতিময় মি।  
 

    টাাআ জনমগাষ্ঠীয াঅতদ ফাস্থান তনময় তণ্ডতভর তফতবন্ন ভত প্রকা কযমর ঐততাতক তনদেন লথমক 

াঅভযা লভাটাভুতটবামফ এ তদ্ধামন্ত লৌাঁমছামত াতয লম চীন লদ লথমক াঈত্তয ব্রহ্মমদম প্রব্রজন কযা টাাআ 

জনমগাষ্ঠীয লরামকযা ফহু ূমফে ানযানয স্থান লথমক প্রব্রতজত ময় চীনমদম এমতছর। তকন্তু লকাথা লথমক 

প্রব্রতজত ময় তাযা চীনমদম দােণ কমযতছর তায তথয ায়া দুষ্কয। ুপ্রীতত পুকমনয ভন্তফযমক ধায 

কময ফরমত াতয ার াঅভমরয নৃতাতিক াধযয়ন ভমত ভনুলয প্রজাততয জমেয াঅতদ ফাস্থামনয ভমধয 

ভধযূফে এতয়া ানযতভ। ম্ভফতাঃ টাাআ জনমগাষ্ঠীয ূফেুরুমলযা ভধযূফে এতয়া লথমক ফতেভামনয 

ভমোরীয় াঞ্চমর প্রব্রতজত ময় কারক্রমভ চীন লদময লাফাাংমা াঈতযকায় ছতিময় মি। যফতেী ভময় 

তাযা চীমনয ভধয এফাং দতক্ষণ-তিভ াঞ্চমর ফফা শুরু কময।  
 

     তিস্টূফে ২৪৫০-১০৫০ এয ভমধয চীন লদম ছাাং ফাংময যাজত্ব তছর। ল ভয়  টাাআ জনমগাষ্ঠীয একতট 

াখা দতক্ষণ চীমন াঅম এফাং লখানকায াফেতয াঞ্চমর ফফা শুরু কময। দতক্ষণ-তিভ চীমন ফফা 

কযায ভময় চীনা ম্রামটয াতযাচামযয পমর টাাআ লরামকযা দতক্ষণ তদমক মাত্রা কময। যফতেী ভময় টাাআ 

জনমগাষ্ঠীয লরামকযা একতত্রত ময় নানচা নামভ এক ফৃৎ াম্রাজয গঠন কময। নানচা াম্রাজযাআ 

ফতেভামনয য়ুনান প্রমদময ফৃৎ াাং ভযায়ানভায, থাাআমরযণ্ড, রাচয াাং তফমমলয াঈতয তায তিভ 

ীভা বাযমতয ভগধ যামজযয মে াংমুক্ত তছর। টাাআ ম্রাট কুরুমপমঙ-য যাজত্বকামর নানচা াঞ্চমরয 

শ্রীফৃতদ্ধ ঘমটতছর। চীনা ম্রামটয াঈমুেতয াঅক্রভণ মি কুরুমপমঙ-য নানচা াম্রামজযয তযতধ তফস্তায 

কযমত ক্ষভ ন। তকন্তু যফতেী ভময় নানচা াম্রামজযয ম্পূণেরূম তন ঘমট। এবামফ চীনা ম্রাটমদয 

মে টাাআ জনমগাষ্ঠীয় লরামকয াংঘমলেয পরস্বরূ তাযা তকছু লছাট লছাট দমর তফবক্ত ময় ভূর ফাবূতভ 

লছমি ানযানয াঞ্চমর প্রব্রতজত মত ফাধয য়। বীভকান্ত ফরুয়ায ভমত, ‚ব্রহ্ম যাজা াঅরভফ্রা এফাং তায 

যফতেী যাজা কমর ানকামরয ভময় তফতবন্ন ধযমণয াতযাচায চারামনায পমর ািাদ তমকয 
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লমলয তদমক কময়কতট টাাআ জনমগাষ্ঠী াঅামভ প্রমফ কময এফাং লগুতর যফতেী ভময় টাাআ খাভতত, টাাআ 

পামক, টাাআ খাভয়াাং, টাাআ টুরুাং, টাাআ াঅাআতন াআতযাতদ স্থানীয় নামভ তযতচতত রাব কময।‛
৩ 

 

টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয় লরামকয াঅামভ প্রব্রজন কযায াআততা : খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকমদয াঅামভ 

প্রব্রজমনয াআততাময মে ানযানয তকছ ু টাাআ জনমগাষ্ঠীয প্রব্রজমনয াদৃ থাকমর তা ম্পূণে একাআ 

ধযমণয ফরমর বুর মফ। টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয াঅামভ দােমণয ম্পূণে তথয জানমত মর ‘খাভয়াাং 

ফুযঞ্জী’ গ্রমেয ঋণ স্বীকায কযমতাআ মফ। ‘ত্তাাআ খাভয়াাং ফুযঞ্জী’-লত খাভয়াাং কমরয াঅামভ প্রব্রজমনয 

াআততা ম্পমকে াঈমেতখত াঅমছ-লভৌঙ্ তভট যামজযয যাজা পুটাাংখামঙয চুযজাতপা, চুযকানপা এফাং চুযকাপা 

নামভ ততন ুত্র তছর। পুটাাংখামঙয ভৃতুযয য মতদ তকছু ভময়য জনয চুযজাতপা যাজা ন তকন্তু তায াকার 

ভৃতুযয য চুযকানপা তাংামন াতধতষ্ঠত ন তৎমে চুযকাপামক মুফযাজ লঘালণা কযা য়। চুযকানপা ততন 

াজায দাততক এফাং ততনত াশ্বামযাী সমনযয মে চুযকাপামক চীমনয াত লথমক ূমফে াযামনা 

যাজযখণ্ড াঈদ্ধামযয জনয াঠান। তকন্তু চুযকাপা চীমনয ম্রামটয ামত যাজয় ফযণ কময ভধযযামত 

যাজধানীয প্রধান দযজায ম্মুমখ াঈতস্থত ন মতদ ল ভয় তাংদ্বায ফন্ধ থাকায় যাজ াঅজ্ঞায ামক্ষায় 

থামকন। তকন্তু ভন্ত্রীতযলমদয কুতটর চক্রামন্ত যাজা তনমজয বাাআমক যাজধানীমত প্রমফময াতধকায না 

লদয়ায পমর চুযকাপা গবীযবামফ ভভোত ময় তনমজ একতট নতুন যাজয প্রততষ্ঠায ােীকাময াটকাাআ ফেত 

াততক্রভ কময কাভরূ যামজযয লৌভাযীমঠ প্রমফ কময। লখামন তততন াআিমদফতায নামভ একতট লভাযগ 

ফতর তদময় যামজযয ীভা তনধোযণ কময স্বমদম তপময না মায়ায তদ্ধান্ত লনন। াঈমেখয লম টাাআ বালামত 

‘াট’ ভামন কাটা ফা ফতর লদয়া এফাং ‘কাাআ’ ভামন লভাযগ। চুযকাপা লম স্থামন লভাযগতট লকমট ীভা তনধোযণ 

কমযতছমরন যফতেীকামর লাআ ফেতমক াটকাাআ নামভ জানা মায়।  
 

    ানযতদমক চুযকানপা তনমজয বুর ফুঝমত লময লছাট বাাআময়য ন্ধামন দমর দমর ভানুল াঠামত 

রাগমরন। তকন্তু লকামনা দরাআ চুযকাপায ন্ধান তদমত ামযতন। তখন চুযকানপা  টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয 

নয়তট ‘সপদ’-এয (ম্প্রদাময়য) নয়জন তফলয়া লমভন- থাভুাং, চাাাআ, াাংয়ুক, চাাঈর,ু চাাঈতরক, ফাাআরুাং, 

তুনখাাং, চাচাং এফাং পামরক সপদ-এয লনতৃমত্ব একতট দর াঠান। এাআ দরতট নানা ধযমণয ফাধা তফতত্ত 

মি াঅনুভাতনক ১২৩৬-১২৩৭ তিস্টামে চুযকাপায মে াক্ষাৎ কময যাজায াবীপ্সা াফগত কযায়। 

চুযকাপা তনজ যামজযয শুব াংফাদ াদময গ্রণ কময। খাভয়াাং কমর লখামন তপময তগময় চুযকাপায কুর 

ফাতো যাজামক জানান এফাং যফতেী ভময় তাযা াটকাাআয াদমদম াফতস্থত নঙ্ লখাঈ নঙ্ নকজাঙ্ নাভক 

স্থামন ফতত স্থান কময এফাং ময তাযা ভান্ নাভ ভান্ নয় নামভ দুতট গ্রাভ প্রততষ্ঠা কময। এাআ াঞ্চমর প্রায় 

ততনত ফৎমযয াতধক কার াততফাতত কযায য নানা তফমদয ম্মুখীন ময় তাযা ল াঞ্চর তযাগ কময 

ারুণাচমরয চাাংরাাং লজরায ীভামন্ত াঈতস্থত ময় ল াঞ্চরমক খাভজাাং নামভ াতবতত কময প্রায় একত 

ফৎযকার লখামন াততফাতত কময। তকন্তু লখামন তচাংমপৌ জনমগাষ্ঠীয মে াংঘামতয পমর খাভজাাং 

াঞ্চর তযাগ কময ১৭৬০ তিস্টামে নাভচুভ (লটঙাানী) এফাং লভৌাং লতাঈরা (তদয়া)-লত খাভজাাং জনমগাষ্ঠীয 

লরামকযা াঅশ্রয় গ্রণ কময। ১৭৮৪ তিস্টামে ভান্ নাম্ াঞ্চমর থাকা টাাআ জনমগাষ্ঠীয গতযষ্ঠাংখযক লরাক 

লভৌাং লতাঈরা তযাগ কময াঅমাভ াম্রামজযয যাজধানী যাংুময এম াঈতস্থত য়। াঅফায ল ভময় াঅমাভ 

যামজয লভাফাভযীয়া তফমরাময পরস্বরূ ানমনযাায় ময় ুনযায় তাযা লভৌাং লতাঈরা-লত তপময াঅম। 

তখন ফৃতট যকায লভাফাভযীয়া তফমরা দভন কময লগৌযীনাথ তাংমক যাজতাংামন ফতময় ১৭৯৪ মন 

ফেমদম চমর মায়, এফাং ল ভময় াঅমাভ যামজযয যাজধানী লমাযামট স্থানান্ততযত য়। এাআ ুমমামগ 
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ভান্ নাম্ াঞ্চমর ফফা কযা টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকযা স্বগেমদাঈ লগৌযীনাথ তাংময মে াক্ষাৎ 

কময লমাযাট লজরায তততাফমযয ধতর নদীয ভীম ফতত স্থান কময। লভাফাভযীয়া তফমরাম ত্রস্ত য়া 

াঅমাভমদয তফরুমদ্ধ খাভয়াাং কমর তফমরা লঘালণা কময, তামদয মে ানযানয তকছু জনমগাষ্ঠীয লরাক 

এাআ তফমরাম লমাগদান কময। তকন্তু াঅমাভ যাজা ল তফমরা দভন কময তফমরাীমদয মুদ্ধফন্দী কযমত ক্ষভ 

ন। তাযয ১৮২৬ মন াআয়াণ্ডাফ ুতন্ধয পরস্বরূ াঅামভয ানবায াআাংমযজ যকামযয াধীমন চমর 

াঅম াঅয মে মে খাভয়াাং, পামক এফাং ানযানয ক্ষুর ক্ষুর জনমগাষ্ঠীয াধীমন থাকা াঞ্চর ভূ াআাংমযজ 

ানাতধতষ্ঠত াঞ্চমর মুক্ত য়। তকন্তু খাভয়াাং কমর তনজ যাজযখণ্ড াঈদ্ধামযয প্রমচষ্ঠায় ১৮৩৯ মন াআাংমযজ 

কমণের াঅদাভ লাফাাআটমক তযা কময তনযাদ স্থামন চমর মায়। তাযা ব্রহ্মুত্র ায ময় তডব্রুগমি এম 

খতনকয নাভক স্থামন গ্রাভ প্রততষ্ঠা কময ফতত স্থান কময। তাযয তাযা ১৯২২ তিস্টামে ভামঘেতযটায 

ানফভুখ গাাঁ-এ এম ফফা শুরু কময। ানযতদমক তততাফমযয ধতর নদীয ভীফতেী াঞ্চমর ফফা কযা 

খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকযা ফান্দযচতরয়া চা-ফাগামনয তনকমট ফযগাাঁ নামভ নতুন গ্রাভ লমত ফতত স্থান 

কময। কারক্রমভ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকয াংখযা ফৃতদ্ধ য়ায দরুন তাযা ১৯৩৬ মন তফাগয লজরায 

তদচাাংানী, ১৯৬৮ মন চরাথায, ১৯১৯ মন লগারাঘাট লজরায রুথামযয ১নাং যজাখুুযীমত তনজস্ব 

গ্রাভ প্রততষ্ঠা কময।  
 

াঅামভয টাাআ খাভয়াাং ফতত প্রধান াঞ্চর : চীন-ভযায়ানভায লথমক প্রব্রতজত ময় াঅা টাাআ খাভয়াাং 

জনমগাষ্ঠীয লরামকযা াঈনতফাং তােীমত াঅামভয চাযতট লজরা তফমল কময তফাগয, লমাযাট, 

লগারাঘাট এফাং তততনুকীয়ায ান্তগেত প্রায় দতট গ্রামভ স্থায়ীবামফ ফফা শুরু কময। টাাআ খাভয়াাং ফতত 

প্রধান গ্রামভয ভমধয ানযতভ র- তফাগয লজরায-চরাথায যাভ গাাঁ, যন যাভ গাাঁ, ভতণতটাং যাভ 

গাাঁ, তদচাাংানী যাভ গাাঁ, চরাফন গাাঁ, লমাযাট লজরায- ন-যাভ গাাঁ, ফাতরজান যাভ গাাঁ, লফতফাযী 

যাভ গাাঁ, লগারাঘাট লজরায ১নাং যজাখুুযী যাভ গাাঁ এফাং তততনুকীয়া লজরায ানফভুখ গাাঁ প্রবৃতত।  
 

ভামঘেতযটায ানফভখু গাাঁ-এয াআততা এফাং াফস্থান : বাযতফমলে াআাংমযজ যকামযয াঅভমর াঅাভ 

প্রমদময াধীমন ফতেভামনয তডব্রুগি  তততনুকীয়া লজরা রক্ষীভুয লজরায ান্তবুেক্ত তছর। স্বাধীন 

বাযতফমলেয রক্ষীভুয লজরা ১৯৭১ ামর দুতট লজরায় তফবক্ত য়- াঈত্তয রক্ষীভুয এফাং তডব্রুগি। যফতেী 

ভময় াঅাভ যকায ১৯৭৩ মনয ২৬ জানুয়াতযমত তডব্রুগি লজরায ভকুভা তমমফ ‘তততনুকীয়া’-লক 

ভকভুা তমমফ লঘালণা কময। ুনযায় ১৯৮৯ তিস্টামে তততনুকীয়া ভকভুামক লজরা তমমফ লঘালণা কযা 

য় এফাং ভকভুা তমমফ “তততনুকীয়া, তদয়া  ভামঘেতযটামক স্বীকৃতত লদয়া য়। াঅামভ াআাংমযজ 

ানকার শুরু য়ায ূমফে ভামঘেতযটা মযয নাভ তছর ‘ভাকভু’। ভামঘেতযটা নামভয াঈৎতত্ত ম্পমকে তকছু 

তথয ায়া মায়। াঅাভ লভতডমকর স্কুমরয প্রততষ্ঠাক লফফী লাফাাআট াঈনতফাং তােীয প্তদ দমক 

াঈজান াঅামভয ততবর াজেন তমমফ তনময়াতজত ন। াঈমেখয লম তডগনফ লথমক ারুণাচমরয ীভান্তফতেী 

াঞ্চর মেন্ত ফৃতট জতভদাতয ুদৃঢ় কযমত তায গুরুত্বূণে বূতভকা তছর। জনশ্রুতত ভমত ফৃতট জতভদায 

তফলয়ায কনযা ভাঘোমযট-এয ভাকভু াঞ্চমর দুঘেটনায় করুণ ভৃতুয ঘমট। ভাঘোমযট-এয স্মৃততমত ভাকুমভয নাভ 

ভামঘেতযটা ময়মছ ফমর ামনমক ভমন কমযন। ানযতদমক ১৮৮৪ মনয ২৪ লপব্রুয়াতয তাতযমখ ফুঢ়ীতদতাং 

নদীয াঈয তনতভেত লতুমত প্রথভ লযর চরাচর াঅযম্ভ য়। তকন্তু ১৮৯৮ ামর ফানাগ্রস্ত লতুমত াচরাফস্থা 

লদখা লদয়। ল ভময় ত াঅয লগাতনতন-য লনতৃমত্ব কামঠয লতুয তযফমতে লরাায লতু তনভোণ কযা য়। 

তচ াঅয লগাতনতন তছমরন াআতারীয নাগতযক। তায কভেদক্ষতায জনয াআতারীয যানী ভাঘোমযমটয প্রতত ম্মান 
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জাতনময় এাআ াঞ্চমরয নাভ ভাকুমভয তযফমতে ‘ভামঘেতযটা’ যাখা য়। যফতেী ভময় ১৯০০ তিস্টামেয ভাচে 

ভাম াঅাভ মেমফক্ষণ কযমত াঅা ফৃতট বাাআযয় রডে কাজেন যানী ভাঘোমযটমক ম্মান জাতনময় 

ভামঘেতযটা নাভমক ানুমভাদন জানান। লযরথ এফাং স্থরমথ ভামঘেতযটা ভকভুায াংরগ্ন াঞ্চর ভূময 

ভমধয- তদয়া, তডব্রুগি, তততনুকীয়া, তডগনফ, তরডু, ফযমগারাাআ, লমঙযী, জাগুন, লরখাানী, ফযডুভচা 

ানফ প্রবৃতত াঈমেখমমাগয। যফতেী ভময় ৩৮নাং যাষ্ট্রীয় যাজথ তনভোমণয ভাধযমভ এাআ াঞ্চমরয 

লমাগামমাগ ফযফস্থায াঈন্নতত াধন কযা য়। প্রথভ  তদ্বতীয় তফশ্বমুমদ্ধয ভয় লরখাানী লথমক ঐততাতক 

‘তিরমফর’ মথয মাত্রাযম্ভ কযা য় মতদ লভযাভমতয াবামফ তা এখন ফন্ধ ময় াঅমছ।  

ভামঘেতযটা ভকভুামত ভময় ভময় তবন্ন তবন্ন তদক লথমক তফতবন্ন জনমগাষ্ঠীয ভাগভ ঘমটমছ। এাআ ভকভুায় 

প্রব্রজন য়া প্রাচীন াতধফাী ভূময ভমধয ানযতভ র- লদাঈযী, চুতীয়া, ভযান, ভটক, কছাযী প্রবৃতত। 

১২২৮ তিস্টামে চুযকাপায দমরয প্রব্রজন য় ভামঘেতযটা ভকুভামত। তাযয ািাদ তােীমত এাআ াঞ্চমর 

প্রব্রজন ঘমট তচাংমপৌ, টাাআ খাভতত, টাাআ খাভয়াাং, টাাআ পাতকয়ার, ভান টাাআ াঅতদ জনমগাষ্ঠীয় লরামকয। 

ভামঘেতযটা ভকুভায ীভান্তফতেী ারুণাচর, নগাাামযয াংরগ্ন ভতর াঞ্চমর টাাংচা, লচভা-নগা, চাকভা, 

নাংমক্ত াঅতদ জনমগাষ্ঠীয ফতত তছর এফাং ফতেভান ভময় ভামঘেতযটা ভকুভায় টাাংচা, নগা, চাকভা াআতযাতদ 

জনমগাষ্ঠীয় লরামকয ফহু গ্রাভ তযরতক্ষত য়।  
 

     াআাংমযজ যকামযয াঅভমর ভামঘেতযটা ভকুভায় ামনক ফণেতন্দ ু লরামকয াঅগভন ঘমটতছর। াঅতথেক 

াঈন্নততাধন প্রকমে ভামঘেতযটা ভকভুায় লমফ চা াঈমদযাগ, লতর াঈমদযাগ, কয়রা াঈমদযাগ স্থাতত ময়তছর 

তায জনয তফতবন্ন ধযমণয দক্ষ কভেচাযীয প্রময়াজন ময়তছর, ল াঈমেময বাযতফমলেয তফতবন্ন প্রান্ত লথমক 

কভেচাযীয প্রব্রজন ঘমটতছর। তাযভমধয ানযতভ র-াঈতিলযায চা-জনজাততয লরাক, ামেয লতমরো লরাক, 

ফাঙাতর লরাক, তন্দীবালী লরাক  লনারীবালী লরাক তফতবন্ন ভময় ভামঘেতযটা ভকভুায় এম স্থায়ীবামফ 

ফফা শুরু কময।  
 

    ানফভুখ গাাঁতট ভামঘেতযটা ভকুভায ভাকভু লভৌজায ান্তবুেক্ত। ভামঘেতযটা মযয ৩৮নাং যাষ্ট্রীয় যাজথ 

লথমক প্রায় ১২ তকমরাতভটায দূযমত্ব ফুঢ়ীতদতাং নদীয াঈত্তয াময ানফভুখ গাাঁতট াফতস্থত। তায াঈত্তযতদমক 

জাংরুকুরুকা কছাযী গাাঁ, তিভতদমক তভতযকা ভাজরুী সকফতে গাাঁ, দতক্ষণতদমক ফুঢ়ীতদতাং নদী এফাং ভাতঝ 

গাাঁ, ূফেতদমক াঅমছ লখারা প্রান্তয, এাআ প্রান্তয াততক্রভ কযমর লদখা মায় লনারী ম্প্রদাময়য রাভা গাাঁ। 

তভতযকা ভাজরুী সকফতে গাাঁ-লক লঘমল যময়মছ াংযতক্ষত ফনাঞ্চর মা ারুণাচর মেন্ত তফস্তৃত ময় াঅমছ।  

ানফভুখ গাাঁতটয নাভকযণ তনময় লকামনা তরতখত তনদেন ফা ঐততাতক প্রভান লনাআ। তকন্তু জনশ্রুতত াঅমছ লম 

এাআ াঞ্চমর একতট লছাট নদী াঅমছ মা ানফভুখ চা-ফাগান লথমক প্রফাতত ময় তডগনফ াংযতক্ষত ফনাঞ্চমরয 

ভধযতদময় ভামঘেতযটায তদতাং নদী মেন্ত প্রফাতত ময়মছ। ানফভখু গাাঁতট নদীয এমকফাময ভুখ াাংমক 

াঅগমর াঅমছ ফমর য়মতা লাআ গ্রামভয নাভ ানফভখু ময়মছ ফমর ামনমকয ধাযণা। ানযতদমক 

টাাআখাভয়াাং বালামত ানফ েতট তফমেলণ কযমর লদখা মায়-‘া’ ভামন ‘ভাছ’ এফাং ‘সফ’ ভামন ‘ঠাাআ’ ফা 

‘াঞ্চর’। াথোৎ লম াঞ্চমর মোপ্ত তযভামণ ভাছ ায়া মায় ল াঞ্চরমক ানফভুখ ফমর াতবতত কযা য়।  
 

টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয় লরামকয াযীতযক সফতিয  ধভেীয় তযচয় : টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকযা 

ভূরত ভমোরীয় প্রজাততয লরাক। তামদয যীমযয ফণে প্রধানত লগৌয, রুদ  াইলৎ যক্ত ফমণেয য়। ভুমখয 

াঅকৃতত লচটা, লচায়ার ফি, নাক লভাটা  লগার, চক্ষ ুভান্তযার  ধাযামরা দৃতিয ময় থামক। টাাআ খাভয়াাং 

লরামকযা াযীতযকবামফ াতধক তক্তারী ময় থামক।  
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     টাাআ খাভয়াাং জনভামজ ততৃতাতন্ত্রক ভাজফযফস্থা প্রচতরত। তযফামযয প্রধান ফযতক্ত মরন ততৃ। ঘমযয 

প্রমতযকজন ফযতক্ত তামক শ্রদ্ধা  ম্মান কময চমর। ম্পতত্ত লফচা-লকনা, ন্তামনয তক্ষা গ্রণ, সফফাতক 

বন্ধ  তফতবন্ন ধযমণয াভাতজক ানুষ্ঠামনয গুরুত্বণূে তদ্ধান্ত তযফামযয ভুযব্বী ফযতক্ত গ্রণ কময থামকন। 

ানযতদমক ন্তামনয রারন ারন, ফৃদ্ধ ততা-ভাতায লফা-শুশ্রূলা, যান্নাফান্না, ফস্ত্র াঈৎাদমনয মে মে 

কৃতলকামমে স্বাভীমক াাময কময টাাআ খাভয়াাং ভামজ নাযীযা স্বাফরবী জীফন মান কময।  

টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয় লরামকযা লফৌদ্ধ ধমভে তফশ্বাী। তামদয ধভেীয় জীফন লফৌদ্ধতফামযয দ্বাযাাআ তনয়তন্ত্রত 

য়। ূমফে কাঠ, ফাাঁ  টমকৌামতয াামময চাাংঘমযয াঅদমর লফৌদ্ধ তফায তনভোণ কযা ত, তকন্তু ম্প্রতত 

লফৌদ্ধধভেীয় লরামকযা াআট, াথয, যড  তমভন্ট তদময় তনজ তনজ গ্রামভ লফৌদ্ধতফায তনভোণ কময। 

লফৌদ্ধতফামযয তবতময প্রাথেনা গৃম ফুদ্ধমদমফয ভূততেমক স্থান কযা য়। প্রাথেনা গৃম একতট ফৃৎ কামঠয 

াঅন তনভোণ কময তায ভমধয ভূরযফান ধাতু তদময় গমি ভূততে স্থান কযা য়, এফ ভূততে স্থানীয় াথফা 

ৃতথফীয ানযানয লফৌদ্ধ ধভোফরবী লদ লথমক াংগ্র কময াঅনা য়। াঈমেখয লম লফৌদ্ধতফাময ‘ফুদ্ধ’ ভূততে দান 

কযায একতট াঈৎফ টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয় ভামজ প্রচতরত াঅমছ। এাআ াঈৎমফয তদনমক ‘য়-র-ুফ্রা’ 

ফরা য়। ভতন্দমযয তবতমযয প্রাথেনা কমক্ষয লদয়ামর ফুদ্ধমদমফয জীফনকামরয তফতফধ াফস্থায ছতফ এফাং ফুদ্ধ 

তাকা ঝুতরময় যাখা য়।  
 

াঈাংায : প্রব্রজমনয এক দীঘে তযক্রভায ামন্ত াঅামভ ফফা কময থাকা টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয 

লরামকযা এখন মথা ম্ভফ তনজস্ব ঐততয এফাং যম্পযা যক্ষা কময চমর, মতদ ভময়য তযফতেমনয মে 

মে তামদয ভাজজীফমন নানা ধযমণয তযফতেন তযরতক্ষত য়। ুাংঘফদ্ধবামফ াভাতজক যীতত নীততমক 

প্রাধানয লদয়া টাাআ খাভয়াাং কমর তক্ষা-দীক্ষা, ফযফা-ফাতণজয প্রবৃতত তফতবন্ন কাযমণ তনজস্ব ভাজ াংস্কৃতত 

লথমক দূময থাকমত ফাধয য় এফাং ানযানয জনমগাষ্ঠীয মে সফফাতক ম্পকে স্থান কময। ভামঘেতযটায 

ানফভুখ গাাঁ-এয টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকযা তনজস্ব ভাতৃবালায় কথা ফরমর াঅামভয ানযানয 

াঞ্চমর ফফা কযা টাাআ খাভয়াাং লরামকযা াভীয়ামক তনমজয ভাতৃবালা তমমফ গ্রণ কমযমছ। াঈমেখয 

লম াংতভশ্রণ এফাং ভন্বময়য ভাধযমভাআ একতট জাতত তফকতত য়, াঅয এাআ সফতিয খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয 

লরামকয ভমধয তযরতক্ষত য়। তযমমল এ কথা ফরমতাআ য় লম টাাআ খাভয়াাং জনমগাষ্ঠীয লরামকযা 

ফৃত্তয াভীয়া জাততয এক াতফমেদয াে।  
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