
১৬২২ �ী�া�তৰ ২৪ নেৱ�ৰত আেহাম �সনাৰ সেব�া� �নতা �মামাই তামলুী বৰবৰৱুা আৰু �তওঁৰ প�ী ��ী মৰাণৰ
পু� লািচত বৰফুকনৰ আেহাম ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ ওচেৰ-পাজেৰ �তওঁৰ জ� �হিছল বিুল �কাৱা হয়। লািচত
বৰফুকনৰ �দউতাক আেহামৰ লান-িফমা বংশৰ আিছল। বীৰ লািচত আিছল ম'-মাইৰ স�ম পু� �তেখতৰ ভাতৃৰ
নাম মবাও-লাও আৰ ুলােপট-লাও, ভ�ীৰ নাম লাইেছং, জ�সূে� �তওঁৰ নাম আিছল লা-িচত ৷

অসমৰ ইিতহাসত িযসকল বীৰ �যা�াৰ নাম িজিলিক আেছ �সইসকলৰ িভতৰত লািচত বৰফুকন অন�তম ।ইংৰাজী
২৪ নেৱ�ৰৰ িদনেটা অসমত লািচত ফুকনৰ বীৰ� আৰু শৰাইঘাটৰ যু�ত অসমীয়া �সনাৰ িবজয়ৰ �ৃিতত
লািচত-িদৱস িহচােপ �িত বছেৰ অসম বািসেয় পালন কিৰ আিহেছ।

এটা ৰাজপিৰয়ালত জ� �হণ কৰা বােব বীৰ লািচেত সামিৰক আৰু অসামিৰক দেুয়াধৰণৰ িশ�া লাভ কিৰব লগা
�হিছল। �তওঁ এটা ৰাজপিৰয়ালত জ��হণ কিৰিছল আৰু দািয়�, আনগুত� আৰু সততাৰ �ণা�ণউ�ৰািধকাৰী
িহচােপ পাইিছল। গাঁওৰ অন�তম িবখ�াত জনজািত �হেছ িবখ�াত লান িফমা ৰাজবংশ আৰু এই লািচত �সই বংশৰ
আিছল। এই ৰাজবংশৰ �থম জন ব�ি� চুকাফাৰ লগত �তঁও অসমৈল আিহিছল।

�তওঁ �থেম �ঘাঁৰাচালক িহচােপ িনযু� �হিছল। এই ি�িতত থােকােত, �তওঁ অিত শি�শালী �ঘাঁৰািনয়�ণ কিৰিছল।
�ঘাঁৰা বৰৱুা, দলুীয়া বৰবৰৱুা, িশমলু�ৰীয়া ফুকন, �দালাকাষৰীয়া বৰৱুা (�দালা কিঢ়ওৱা আৰু পািল পহৰীয়া
সকলক চেলাৱা)�হাৱাৰ িপছত চাওফা চুপুংমৰু ফুকানলংু �হ পেৰ।

লািচত বৰফুকনক �সনাপিত িনযুি� িদয়াৰ সময়ৈলেক ইিতমেধ� �মাগেল �ৱাহা� আ�মণ কিৰ ১৬৬৩ চনত
"িঘলঝাৰীঘাটৰ সি� '' নােমেৰ জনাজাত অপমানজনক শাি� চুি�ত আেহামসকলক �া�ৰ কিৰবৈল বাধ�
কৰাইিছল।পূব�েত উে�খ কৰা সি�ৰ অধীনত অন�ায় আৰ ু�বাজাদাৰ শাি� আেৰাপ কৰা �হিছল আেহাম ৰাজ�।

শৰাইঘাট যু�ৰ �শষৰ ফােল বহৃৎ �মাগল �সন�ৰ সনমখূত আেহাম বািহনীেয় িপছুৱাই যাবৈল ধিৰেল। �সই সময়ত
আেহামৰ �সনাপিত লািচতৰ �চ� �ৰ �হ আিছল। �ৰাগীয়া মানহুজেন �মাগলৰ িবৰেু� যুিঁজবৈল নাও এখনত উ�
�সিনক সকলক সে�াধন কিৰ ক’�ল, “অসমীয়া ৰণৱুা সকল মই যুিঁজেহ মিৰম। নাইবা �মাক বঙােল ধিৰ �ল যাওক
�তামােলাক সুেখেৰ ঘৰৈল �যাৱা।”এই কথােবােৰ �সিনকসকলক নতুনৈক উৎসািহত কিৰিছল আৰু �তওঁেলােক দ�ুণ
সাহেসেৰ যু� কিৰ �মাগলক পৰা� কিৰিছল।

শৰাইঘাটৰ যু�ত জয়ী �হাৱাৰ িপছেতই আেহামৰ বীৰ �সনাপিত লািচত বৰফুকনৰ ১৬৭২ �ী�া�তৰ ২৫ এি�লত
মতুৃ� হয়। যু�ৰ সময়ত �তওঁৰ তীৰকঁেপ �ৰ �হিছল আৰু �সই �ৰৰ শৰীৰৰ �সেত যুিঁজিছল। লািচতৰ মতুৃ�ৰ িপছত
চাওফা উদয়ািদত� িসংহই �যাৰহাটৰ পৰা ১৬ িকেলািমটাৰ িনলগত ১৬৭২ চনত "লািচত �মদাম" িনম�াণ কেৰ।


