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भूिमका
तङु दङु ् गे मन्ु धमु िवशेषतः िकरात िलम्बमू ध्ये साँबा जाितको एक पैित्रक आख्यान हो । यो
ऐितहािसक गाथा हाल एक धािमर्क अन�ु ानमा प�रणत भएको छ । फयङ साँबाको वंशावली अध्ययनका
क्रममा तङु दङु ् गे मन्ु धम अध्ययन ग�रयो । मन्ु धमु अध्ययन गद� जाँदा यो िपतृपजू ा मात्र नभएर ऐितहािसक
घटनाक्रम भएको थाहा भयो । मन्ु धमु को यात्रामागर् कोशीबराहदेिख धनकुटा, संखुवासभा ह�दँ ै
मेवाखोलासम्म पगु ेको छ । िबचमा पन� िविभन्न स्थलका नाम मन्ु धमु मा विणर्त छन् । कोशीबराहका
कोकाहा राजाका राजकुमार तङु दङु ् गेलाई साँबाका पुखार् सल
ु ङु िगन (सल
ु ङु िदन) साँबाले दाजभु ाइ मानेर
स्वागत गरे को कथा मन्ु धमु मा विणर्त छ । तङु दङु ् गे देवलाई हरे क तीनवषर्मा पजू ा गरे मा घरप�रवारलाई
शभु लाभ ह�ने, र�ा ह�ने जनिव�ास छ ।
मौिखक �पमा साम्बाले मन्ु धमु वाचन गदार् तङु दङु ् गे देवलाई स्वागत गन� साँबा पात्र (कतै मादेन,
कतै िमक्के न्दाङ कतै मदु न्े छङ) भन्ने गरे को देिखन्छ । तर आजभन्दा १६० वषर्अिघ नन्दप्रसाद चङबाङ
साँबा र इन्द्रप्रसाद चङबाङ साँबाले िलिपवद्ध गनर्भु एको मन्ु धमु मा सल
ु ङु िदन साँबाले स्वागत गरे
भिनएको ह�दँ ा उ� िलिखत आँकडालाई नै भरपद� प्रमाण मान्न सिकन्छ । स्मृित तथा मौिखक परम्परामा
कितपय कुरा अपभ्रंश ह�नसक्ने संभावना रहन्छ । जेहोस् मािथ उल्लेिखत िविभन्न साँबाका उपथर अलग
देखाइएता पिन ती सबै सल
ु ङु िदन साँबाका दरसन्तान िथए भन्ने वश
ं ावली र इितहासले बताउँछ (Sen
2007) ।
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महत्वपणू र् कुरो मन्ु धमु ले कोशी बराहाका कोकाहा राजवंश र मेवाखोलाका साँबा वंशिबच
र�गत अनन्या रहेको देखाउँछ । तङु दङु ् गे मन्ु धमु उपिशषर्कमा ग�रएको मेरो अध्ययन लेख पस्ु तक र
जनर्लमा पिन प्रकािशत ह�ने छन् । ती सामग्री हेनर्भु एमा ऐितहािसक सेन, साँबा पृ�भिू म छलर्ङ्ग ह�नेछ ।
यो लेखको मख्ु य आशय तुङदङु ् गे मन्ु धमु लाई साझा बनाउनु हो । यसको साथै मन्ु धमु लाई प�रचय
गराउँदै संि�� समी�ा गरी अद्याविधक �ान साझा गनर्ु हो ।
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मुन्धुम प�रचय
मन्ु धमु शब्दमा रहेको ‘मनु ’् वणर्को अथर् हिल्लनु वा घम्ु नु र ‘थमु ’ भन्नाले बिलयो ह�न्छ ।
इितहासकार इमानिसंह चेमजोङ अनसु ार मन्ु धमु ले ‘ठूलो बलको शि�’ तथा ‘मौिखक �पमा चलायमान
�ान’ जनाउँछ । उहाँले िकरातको मन्ु धमु लाई िहन्दू धमर्ग्रन्थ वेद समतल्ु य बताउनु भएको छ
(Chemjong 2003) । ह�न पिन मन्ु धमु वा वेद दवु ैको अथर् �ान भएकाले िकरातमन्ु धमु लाई वेद भिनएको
हो । मन्ु धमु लाई िकरात िलम्बल
ू े मन्ु धमु , राईले ‘मन्ु दमु ’, ‘मदु मु ’, ‘िदउला’ भन्दछन् । यसै गरी मन्ु धमु लाई
सनु वु ारले ‘मक्ु दमु ’ र याक्खाले ‘मन्ु तमु ’ भन्ने गदर्छन् । ध्विनसाम्यका आधारमा यो िसद्ध ह�न्छ िक यी
सबैमा �पमा स्थानीय जातीय दशर्न भए तापिन सारमा सबै िकरात मन्ु धमु �ान ह�न् ।
िवद्वानह�को मतलाई सं�ेषण गदार् मन्ु धमु िकरात जाितको श्रिु त र स्मृित परम्परामा आधा�रत
लोकसािहत्य हो । यो एक आस्था हो जीवनदशर्नय�
ु मागर्दशर्क �ान हो । यसिभत्र सृि�कथा, यात्रागाथा,
िविध–िवधान, आचारसंिहता, उपचार िविध िवद्यमान ह�न्छन् । यो एक बौिद्धकमय, काव्यात्मक तथा
सङ्गीतमय परम्परा हो । मन्ु धमु मा अिभधा, ल�णा र व्यञ्जना शब्दशि� ह�न्छन् । मन्ु धमु को रचना �पक
अलङ्कारले भ�रपणू र् छ । भिनन्छ, मन्ु धमु किहल्यै नसक्ु ने �ानको महु ान हो ।
मन्ु धमु श्रिु त र स्मृित परम्परामा आधा�रत लयवद्ध �ानवद्र्धक महाकाव्य हो । जे भए पिन यो
लोकसािहत्य नै हो । यसैले यसको रचियता अ�ात रहन्छ । घटनाप्रधान काव्य मन्ु धमु मा रचनाकाल र
रचनास्थान पिन अ�ात रहन्छ । यो मौिखक परम्परामा बाँचेको र फै लेको �ान हो । यसले सवार्ङ्गीण
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�पमा सामािजक परम्पराको उद्बोधन गन� गदर्छ । यसमा प्राकृ तता, औपदेिशकता, ऐितहािसकता पाइन्छ ।
अतः मन्ु धमु िकरात लोकसंस्कृ ितको बाहक पिन हो ।
तङु दङु ् गे मन्ु धमु साँबा िलम्बू जाितको एक िविधवत िपतृ–पजू ा हो । िविभन्न पजू ा सामग्री
सजाएको माङथानमा फे दाङ्मा वा साम्बा वा येबाद्वारा गाथागायन गरी अन�ु ान ग�रन्छ । हरे क तीन वषर्मा
तीनवष� बोका र भालेसिहत तङु दङु ् गका िप्रय हातहितयार, वाद्यवादन, खाद्यवस्तु अपर्णाथर् सजाएर यो
पजू ा ग�रन्छ । पजू ा गदार् प�रवारजनको भलो ह�ने िव�ास ग�रन्छ । यो पजू ा गदार् मािनसको मनिस्थित,
क्रोध, आवेगलाई िनयन्त्रण ह�न्छ, घरप�रवारलाई र�ा ह�न्छ र मङ्गल प्राि� ह�न्छ भन्ने जनिव�ास रहेको
छ (Chongbang 2009; Mudenchhong 2007) । यो पजू ा िनङ्लेकु थरका िलम्बूले पिन गन� गदर्छन्
। साँबाका छोरीचेलीद्वारा फै िलएर हाल गैर–साँबा िलम्बल
ू े पिन तङु दङु ् गे पजू ा गन� गदर्छन् । अतः यो पजू ा
हाल सबै िलम्बक
ू ो साझा पजू ा बनेको छ ।

साँबा जा�तको प�रचय
िकरात अन्तगर्त िलम्ब,ू राई, याक्खा, सुनवु ार आिद पदर्छन् । िलम्बू आिदवासी जनजाित ह�न् ।
ियनीह� भोट–बम�ली भाषा प�रवार अन्तगर्तको याक्थङु पान बोल्दछन् । ियनीह� आिदम कालदेिख
परम्परागत �पमा िशवलाई कुलग�ु मान्दछन् (Danielou 2003) । साथै ियनीह� सास्ं कृ ितक �पमा
प्रकृ ितपजू क, आत्मापजू क (Animistic-Shamanistic) वोन धमर् र दशर्नबाट पिन प्रभािवत छन्
(Balikci-Denjongpa 2003; Dutta 2014; Bickel 2000; The Editors of Encyclopaedia
Britannica 2019, 2020) ।
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आजकल िलम्बू जाित नै एक महाजाित भइसक्यो िकनभने यस अन्तगर्त ३७९ थर, उपथर छन् ।
िलम्बक
ू ो सयौँ थर मध्ये एक थर साँबा हो । यसिभत्र पिन डेढदजर्न उपथर रहेका छन् । यद्यिप साँबा उपथर
गणना बारे स्वयम् उनीह�िबच मतैक्यता छै न । साँबा उपथरको सङ्ख्या एिकन गनर् उनीह� तल्लीन छन् ।
िविभन्न साँबा वंशावली समाज तथा अन्य ऐितहािसक स्रोतका आधारमा अद्याविधक साँबाका उपथर
यसप्रकार छन–् (१) चङबाङ (२) लङु िहम्बा (३) फे न्छाङ्वा (४) फयङ (५) काईदाङ्बा (६)
िमक्के न्दाङ (७) मादेन (८) तङदप्पा (९) स्रेङ (१०) मदु न्े छङ (११) तेस्येबा (१२) वेत्नेबा (१३)
पाकसाँबा (१४) तम्ु साँबा,(१५) लेगवु ा (१६) साम्बाहाङ (१७) ताप्मादेन र (१८) िहनाहाङ
(Chongbang 2009; Sangchumbho 2018; Tumbahang 2011; Sembu 2014) ।
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पूजा िविध तथा सामग्री
तङु दङु ् गे देवको थान बनाउँदा अलग स्थान सफा गरी पि�म मोहडा फकार्इ एक िडल उठाएर
थान बनाउनु पदर्छ । घोचा गाडेर टाँड थापेर छे उमा पात्लेको स्याउलालाई घोचामा िसउ�रनु पदर्छ ।
िततेपाती तेस� पारे र बार बाँध्नु पदर्छ । थान अगािड तोमार्, दिदरा रािखन्छ । त्यसपिछ धपु बाल्दै साम्बा
वा फे दाङ्बाले मन्ु धमु वाचन गदर्छन् । तङु ् दङु ् गे साम्माङ खमा िथम पजू ासामग्री, पजू ािविध तथा मन्ु धमु
यसप्रकार छन् :—
पजू ा सामग्री
१. पात्ले (िसगाप) को टुप्पासिहतको घोचा– ५ थान
२. िततेपाती – एक मट्ठु ी (जि�)
३. िविभन्न िकिसमका फूलह� – एक टपरी (जि�)
४. बन्दक
ु (ितम्मक) – एक थान
५. ढाल तरवार (मदु म्े फे मा, खयाफे मा)– एक जोडी
६. धपु ÷अ�ता– १ टपरा
७. दिदरा (बाँसको मिसनो भाटामा भेडाको ऊन, िघउ टुप्पामा राखेको– १०८ गोटा
८. तोमार् (चामल र कोदोको िपठोबाट बनाएको– १०८ थान
९. च्याब्रङु (के ः)– १ थान
१०. पोना (रातो र सेतो कपडा)
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११. बाँसको सानो तोङबा र िपपा– २ जोडी
१२. थन्ु चे– १ थान
१३. कलश– १ थान
१४. धपु , अ�ता, कोइला
१५. टाँड थाप्नलाई आवश्यक मात्रामा बाँस र स्याउला आिद ।
(Chongbang 2009, 129; Mudenchhong 2007, 140)

तङु दङु ् गे देवको माङथान (दायाँ) Limbu 2016, माङथान अगािड खडा बोका र भाले (वायाँ) Limbu 2020.
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तुङदुङ्गे मुन्धुम
(तङु दङु ् गे मन्ु धमु िलम्बू भाषामा वाचन ग�रन्छ । िलम्बू भाषा भोट–बम�ली भाषा प�रवारको एक
भाषा हो । यसलाई श्रीजङ्घा िलिपमा लेख्ने ग�रन्छ । श्रीजङ्घा िलिप ब्रा�ी िलिप अन्तगर्त पदर्छ । अतः
यहाँ मन्ु धमु लाई भारोपेली भाषा प�रवार अन्तगर्तको नेपाली भाषा र ब्रा�ी िलिप अन्तगर्तकै देवनागरी
िलिपमा प्रस्ततु ग�रएको छ ।)
आल्ल खेने लेक्वादो सम्ु बदो माङले कुस्सा फोक्वा तङु दङु ् गे माङे साँबा माङ्ङे खेने सोदान
याः�रन कोत्छे के बेयाङ के यागेल्ले थाबेरा के म्बारे िसङ्धक्से के न्तम्ु भु हाः माङवाहाङ्वा हातसु �
ु ,
िप�स�
ु िसल्ले खेन ग आ�ु के त्येआङ याङ्नु के त्येआङ थाबेरा पानु यम्बाए आङ्गा के सा फोक्वाँग
साम्मािदङ माङ्वाहाङ्वा आलक के िन्बराङगेन फाङ पेली पान्जा के ना�ुल्ले आसा फोक्वाए खनेआङ
साक्वािदङ हाङवा माङवा के देक्लो ! आसा साक्विदङ याक्लाआङ के देक्लो फाङ् थाबेरा के म्बारे मइु ङ्
के िबरे आङ थाबेरा के म्बा नु थाबेरा के म्फुग तेमेन होप्मा ? वरङ होप्मा आसािदङ यो लाम पेगेिसमरु ो ।
थाबेरा के म्फु नु थाबेरा पानु यम्बा कम्भेल�रक असिदङ्ग् यो लाम पेिसल्लेग खेने पाराहा माङ्ग् कोकाहा
माङले कुसा फोक्वा ग थामसवु ाः, सोगब,ु लेगवु ा, िपंगवु ा, बेलबोटे टे कु�रल्या, जलहारा, बेल्हारा,
पािख्रवास तेम्बे यो इक्सो िमक्सो थाननु लाइकुम खम्बु पाङफे , खजमु याख्या पाङफे थो लाम्बा अ�ना
ब�ना वहङ ितम्नु इक्सो िमक्सो मेिलगेन्नेले सभाया काम्माया होप्मा लेप्साङ ईक्सो िमक्सो के थान्नवु ाङ
बाह्रिबस्या, फोसवु ा, सिजक, िसगेिदम्बा फाक्खङ्बा, याक्खङ्बा, ितराफारा, िचदेन साम्द्योक के दोक
पाङ्भे साम्सो यिमङ के वान्दरु थो के धाङे ल्ले काइयम्बा फाङजङ यम्बा कान्द्वा फुक्कु, िचन्द्वा फुक्कु
खङ्खङ् लङ्मु ा िथकसेन िमक्सो के द्यान्दरु मैवा होप्मालेः च्वामा हाङफाबङु थोप्रा िचन्दङु ् ग् वा
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साम्सोयािमङ के वान्दरु फङद्वारा, फाक्खोङ्मा फागयोः फागो स साम्सो यािमङ के वान्दरु ने�वा वहङ्ग्
साम्सो यिमङ के वान्दु के थावा चफत् थङु ् वा के ग�आ
ु ङ् िप�रङ्सो यक्मा खनसेन ग म याङके घोङिसङ
आङमामस्ता हाङ्मा, पेलीपाला कङ् साङ्िसल्ले खन्ु छी मन्ु धमु िदङ चेक्या के म्यसु�ेलले खेने ग मासवु ासे
सोरे कबा, ताक्ङङ् लक्ु वाने िनङफाङ् के मे�सु ी । आल्ल खेनेकन् ते साम्लाम् मेन्चोके कन्हा कुगोिसङ
के थामेरा साःिसपिनरो । चाङ्िख िदनङ् नःु मािन िपरे सेओ । खायोः लाम्बा खेने चोक्माखाम्बा जेवादो
थोलाम् के थाङे हाि�खावा भसु न्ु या खेसन्या िसजेपोमा गजार् ढुङ्ग्ये चेिमफम्मा बहङ् दबय्या सिु म्जरी
सभु लाम्दोग (दोबाटे) फुक्क के ग�आङ् िसयाक्पेआङ् चङ्धो तङु दङु लाङ्मा साम्माङ् लाङ्मा इक्सो
िमक्सो के ःथान्दल्ु ले नाङ्गेन िपसाङ् सांक्वाखवु ा वहङ् चम्ु साङ् फे न्छाङ् पनुनबु ा नावा चइत् के जोगु आङ्
के नक्ु सेरो ।
आ�यु ाङ्नु जङ्मु ा लाम्ग दबाय्या दङु गे, गोजार् िसजेपोमा तेमेन होप्मा मैवा होप्मा िपरे ङ्गे यक्मा
हाङवादोमा लाम थो तेसुरो ओख्राबु याङख्राबु नातेसु ग सल
ु म्ु फ� साँधा वरक (सान्थाक्रा) िसरे ङ सोरे क
साम्सोङ यिमङ्ग् वान्नु िदङ्ला साप्ला िलङतेपमा हाङगाम्बा सयम्बा साम्सु यिमङ के वान्दु मङु ् वा
सािम्सङ्वा थक
ु यमु ा यङु ् तेम्बे पेवा चेन्चेला साम्सी ङबङु ् साम्सो यिमङ् के वान्दु आङ् चफितङ् थङु ् वा
के ःले�ु (मेवाखोला) थरे येप्पो, सम्ु लङु ् वा लग्रु ङ्बा, फोफोबा िथकसेन याङ्के द्योड्िसङ् आङ् िलबाङ्हा
पेिलिदङ पाला के तासिु स । िलबाङ्हा पगिु थङ् कुिद्य मेद्यङु ् ल्लेग: लासािदङ कुदक लक
मेजेआङ्मे यागेल्ले लकलकिथम्बा साम्सो यिमङ के वान्दिु सरो । खनसेन खेने खाम्द्यो सम्ु द्यो तेम्बे
याङके द्योङिसङ आङ सम्ु येन थिल्लक थाप्साङ लन्दे के येबे थापन पजेक के येबे पे�रिदङ कायोक्ले
पेिलिदङ्पाला के सामेरो ।
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चाङ्बक
ु � क्याबो सान्छोलो । िनदक
ु � सुम्दक
ु � क्याबो सान्छोलो । िभजाम्फाङ्लो । िभजाम्फाङ्लो
। के पातु आङ् अतिु दङ् याङ्नु के नक्ु सेरो । सोने, पाङ्ने, चङ्लाङ् यईक्पा साम्सु यिमङ् के वान्दआ
ु ङ मेनरु ी
िलङ्पो थापसाङ् लन्दे के फे र साङ्साङ् खाउ के येबे आङ पोिलपाञ्जा के सामेल्ले यो हाङ्जमु देन ओ
के समु िसङ्वा िथबोङ् याक्थङु साँबा फुः नःु सा लक्कफे कके ओ मादेन् साँबालेमु खःने फुःनेइ नसु ानेइ?
आि�िन के बेक्पा फाङ सन्दो के ला�े आङ् तम्ु दमु ् हेना के मयेिसल्ले आङ्गाम सरु े ईप्पो मेन्दासा के जाबा
के �क ितम्बा नाम्बा खेम्बाआ । इङ्गाग पेिलिदङ पान्जा माक्पाआ साँगािदङ् ईङ्जा माक्वाआ
िथक्चिु म्दङ आिद्यक फे रे क्कः आबिु दङ् साई माङ्वा आ आद्यक्क थक्मा साम्माङ्आ, खजिु म्दङ् गरः
खयामा सामआ
् फे जिु म्दङ्गर फे यामा सामआ
् थामेरा कुथाङ्बारे थामेिन्दङ कुयमु ार साम्मािदङ् माङ्सोभःु
याक्ला िदङहाङ् सोभु ।
िसक्सेनाम् फोयोरे के हेबा के िसला नबु ा के चक्पा इनु िदङ्वा का�ङ्वा िथिसिपिछङ
कािप्पित्छङ्नु सारी पङगेम् थोक्मानु साङ्िसवा खाउवा तेङ्गो यराङ्बा ताक्मा चङ्द्यो सम्ु दङ्वा वका नःु
सम्ु दङ्वा वा भाल्या नु मदु ने फे मा, चल्ु ली िफया नःु तरमा कुितल्लानु िकपिथक्का येत्छी कुयसु थाम् नु
ितम्मक नु खोःनु के ःनु दिदरा नु लाचम्बा आसतु े । आम्चम्बा कुबे आसतु े । खेनी रक फुःनसु ा चम्ु देङ
के वइबा रै छ फाङ् पेिलपाञ्जा हाङ्जमु देन ओ के जम्ु बा साँबाहारे यो बराहा कोकाहा माङले कुसा फोक्वा
साम्माङदेन सम्ु दङ्बा बकारे लाचम्बा कुबे के म्स�ु ,े नाम चम्बा कुबे के म्स�ु ेरो । लेक्वा कुिनत पेकमेन
िखयासा पउम् थािसङ् ओ योन्छो खेमाङ् लाः इल्ले तान्छो ितङ्सांकनाम�ा�ीले के चेक्या के बमु ा िचगोरो
नेजेरो माङ्सा, हाङ्सानु तरमा कुिलत्या थाम् नु १०८ कुयसु ु थाम्नु कुहेला कुफरा लाद्यङु ् चल्ु ली िफयानु
लक्लङु ् पोदेन के येप्प सािम्सङ्वा खाउबा ते ङ्गोयराङ् ताक्भानु साँबा िदङयेक्कप पेिलिदङ फाङ्गप्
मेदये ,े साक्वािदङ् येक्कप माङ्ङे पेिलिदङ फाङ्गपमाङ्ङे तान्छािदङ् सक्नाम् तारे ल्ले तम्ु फुङ्ला
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पाखङु ् ला साप्मािदङ माङ्सोब,ु याक्लािदङ् हाङ्सोभु, हेिछङ्से नाम्फोयोनु यछ
ु ो खेमाङ् लोसेल्ले
िसजोरा के इङमनु लेक्वािदङ िनकप् पेक्पेक िखयासा यउमा के द्यासेल्लने नाङमारे सोरे क के देसु ।
सामिु दङ् मदु ङ् के मेतु ईम्बोिदङ् कुसङ् के लन्दे, खन्जमु ् खन्गाहा कुिसङ् के लन्दे, खन्जमु ् खन्गाहा कुिसङ्
साक्मरु ा तोने, आल्ल नाःरे ओ !
थक्ु लेिदङ् साम्माङ् िखःरे न िखबुला कुबे मम्ु फुिसङ्ओ, तम्ु फुङ्ला सेरी कुसअ पाखङु ् सेरी
कुमअक् थेबे ओ ! थत्लेिदङ् साम्माङ् तोम्भा थेबे ओ आन्छोन् खक्पङु ् पेधआ
ु ङ के म्धे�ेल्ले चािखिदङ्
पोमा के यङु े । खन्जमु ् खन्गा इिसक लोक्फा दाङ् िसङिधम्दाङ् िसफके येबो हाङहायो चाङ्िखपोमा थासे
ओ िलङ्खी नःु मा कुक्सेओ । आल्ल यो लोक्वादो सम्ु बदो माङ्ले कुसा फोक्वा ऐ एन्देन,् लाचम्बा कुबे
के सत्ु याङ् नामच्रङ्बा कुबे के म्सत्ु याङ लाउक्मा, लारोम्मा सेल्लेिफरी नाधेक् चङु ् साम्सयु िमङ् के वान्दरु
पावाभावा उदलोबा तम्ु याङ यक्मा तेम्बा िमक्के वान्दु माङ्सा हाङ्सा माङ्गेन हाङ्गेन किलससु ाङ्
माङ्सा हाङ्सा माङ्गेन हाङ्गेन िमलेगेन्लो तेन्गो यराङ् के द्यािसङ्लो फे फे वायक्पा, फङ्फङ् देम्बा
आ�रतरु ी पाङ्ली सेन्भमा सेचक्मा िमङ् के वान्दरु ईसवा याङ्सुवा साम्सु यिमङ् के वान्दु आङ् अतयु ाङ्नु
के नक्ु से आङ? ईकाङ्मा िदम्भ (?) माङ्सा हाङ्सा माङ्गेन हाङ्गेन के िलसु माङ्सा हाङ्सा िलंगेरो । कन्हा
सा? साइपइु नाक्पा तेन्लो । साइपईु थासे ओ । आल्ल याम्मु खेने खान्यो लामग वािलङ्मा सुिलङ्मा वादङ्
खेच्या सामचु े याङमचु े साम्सु यिमङ् के वान्दरु चफत् थङु ् वा के ले�ुरो । िसङचङ्मा चरखागेः ितजाङ्जाङ्
यरु ाजेक वाङ्दाजेक, चाँख, लिसला िमक्लानेम्मा साम्सयु िमङ् के वान्दु आङ्कोभेदम्े बे (कोचेतेम्बे वा
िलिलङ् कोभे तेम्बे) िथकसेन याङ्के द्योकिसङ् । सावापेक्पेक येच्नान् पेक्पेक् थाप्साङ् लन्देकेवेबे
साङ्साङ् खाउ के येबे रो पापङु ् तेम्बे पेिलपाला के सामेरो इक्सो िमक्सो के िलगेरो। च्याबक
ु � क्याबो
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साम्छोलो कङे क� क्याबो सान्छान्लो । िभजाम्भो! सुलंङु ् िदङ् कुन्दङु ् के िल्लङ् थाक्चमु मिु लङ्, चाँगा
साम्यमु ा साम्सु यिमङ् के वान्दु आङ् अतयु ाङ्नु के नक्ु से रो ।
सापम्मा उि�बङु ् तामाबङु ् लाजेथो मु घन्ु छो साप्मािदङ् कुमाङ् यक्ु ना साम्सु यिमङ् के जान्खस
आङ् कइिदङ् फाङ्जङ् के ले�ु वामन, याङ्मन ितङ्िदङ् नाःला नाहेन नाःला ितङ्िदङ् नाहेन् के सा�ु
इिसक कन खक्पङु ् कुबे के नेमाहायो आङ् िनङ्िदङ् नाहेन् सा�े ओ । थोक्फे त्र पङ्मु ा हाङ्ग्री फे क पुङ्मा,
यािसङ्ग्रायक, चेिदङ् वाना नाइयेक्सा वप्ले, कङ्थावा सावािदङ्, िलगङु ् , िलदाइ, पेिलसेक्मा, चेक्या
फक्मा िसङ्पाङ् खोमा पेकोनेमा, यिु मक्मा, पाङ्दाङ्मा साम्सु यिमङ् के वान्दु फुङ्िबसे पाङ्िबसे, िसग्रहगा,
उब्रङ्ना साम्सु यिमङ् के वान्दु आङ् अ�यु ाङ्नु के नक्ु सेरो । अतयु ाङ्नु के नुक्सेल्ले िमिक्कसो के फुङ् लामा
ताम्फुङ्नामा नःु सेन्दो तुम्मा के लोसिसरो । िमक� सो ताम्फुङ्नामेन्नु सावा पेक्पेक् कन्हासा साइपईु नाक्मा
लेन्लो साइपइु होप कःर साइपईु थासेओ ।
आल्ल दङु दङु ् गे (तङु ् दङु ् गे) माङ्ग् साँबा माङ्ग् खयो लाम्बा तेगोिदङ यराङ के थािसङ ङे ल्ले
िमिकिदङ् के फुङ्ला मेल्ले ितङ्िदङ् ना के हे?�े नाके ते साङ् ितङ्िदङ्देन िसगारायो, नाःपेगे पालङु ्
होप्मा भोजी खजमु ा िभ मक्ु मा ताईछाङ्मा (?) हाि� �म्बा स�िदङ् के भाङ सवु ा याक्लािदङ के हाङ स�ु ा
साम्सो यिमङ के वान्दु आङ िथरे िदङ पालङु ओ पमेिदङ्यावके दाङिसङ् लेक्वा िलनाम पेकपेक थाप्साङ
लन्देन के येबे । साङसाङ् खाउ के येबे । ना िथरिदङ् चाङ्बक
ु तेभवे इक्सो िदङ् िमक्सो िलगेरो पेिल पाला
के सामल
ु े पेिलपाला के सामेरो । चाङ्बक
ु क� क्याबो सान्छोतो पालङु ली क्याबो सािन्छलो िभजाम्फो ।
िभजाम्फो खयो लाम्वाग खेने पारहा कोकाहा हाङले कुसा फोक्वा दङु दभु ाङ साँबा माङ लेक्वादो िलः
नाम के येबे आङ िभ�क्मा पाक्वामा काम�ङ यक् सङखङलङु ततोरोपा नेवोरोपा साम्सोयिमङ के वान्दरु

17

फे फे मा के भाङथान साङसाङ् व�म के थासी ङल्लो कबेमाङ् कोसेसीङले आल्ल खजमु खन्गा इिसक
कुवेयाङ बसोिसङओ आल्ल याम्मु ससु गु ेन िसवातेम्बे सामछ
ु े मु पछे साम्सु यिमङ के वान्दआ
ु ङ सोदोमोः
आरीछरी पाङली सेन्मा साम्सु यिमङ् के वान्दआ
ु ङ् अतु याङ्नु के नुक्सेआङ् चारमागेः पमेनः
याङके घोिसङ् ताङवारा पे ङवारा काइिदङ फाइजङ के ले�ुरो थङु थाप साप्पोले बदु ोरा याङदोस
उम्फकमा काइिदङ फाङजङ् के ले�ुरो लङु ् पाङफे लुरा िनराथो िथ�रिदङ् चाङबुक सेन्दाङे लासी ङयेप्ना
िमयािदङ् नामिसङ् येप्ना खजमु ् िदङ खापापोना फे जुम् िदङ् फे योपोना लिदम्भक कुबेयेप्ना के िसङ् कँु गे
पत्ना तेत्लारा लासो नेन्ना तरमा कुिदल्ला यक्ु ना तदरु ाँ कुबेन यक्ु ना नेितकुभङु कुहेला कुफरा साइपईु नमु ा
तामा हाङवामाङवा ताक्मा साइलम्ु फुना नत िनगे साङभेन्नु यो हाङजमु देनन ओ के वाबा सल
ु ङु िदन
सोबाहारे खेने पारा मा कोकाहामाङ दङु दङु े (तङु ् दङु ् गे) माङसग्बा माङिङल्ले पेल्लीपान्जा के मे�सु ी
इिसक थी िथ�रचाङबक
ु तेन्लारा कोलासो लेलाओ तेल्लारा लासो के म नेत्नेरो लासेवा तईु ङ के रे रो ।
नामसेवा तइु ङ् के रे बा । लाद्यिु प हान्छाङ् के रे रो । नामद्यपु ी हान्छाङ् के रे रो । िथःदङ्बा का�ाङ्बा
पथःिपिछङ् मािप्पिछङ् सारी पङ्गेन थोक्मान,ु लाद्यपु ा नाम्द्यपु ा तईु ङ के रे बा इिसक आइन् .... (िमित र
यबोदाङ पक
ु ाद�) यन्ु छोिदङ् खेमाङ् लोसल्ले÷साक्वािदङ् कुनाम् ओतल्ले ... (साम्माङ् गन� घरधनीको
नाम िलएर) लाच्मबा कुबे सपु माः बेला के रे रो !
िथदङ्बा, का�ङ्बा िथः िपिछङ्, कािप्पिछङ् सारी पङ्गेन थोक्मा लाद्यपु ा नाम्द्यपु ा, कुईकुनाम्
नमु ाहाङ् के रे रो चेंगाङ्मा, चेबङ्मु ा िचगेरो नेगेरो माङ्सा हाङ्सा, तेङ्गोिदङ् यराङ् ताक्मा सेिन कुवा भाल्या
आङ् के रे रो) चाङ्बुिक क्याबो सन्छालो (तीनपटक भनेर बोकाको पच्ु छरको रौं थानमा चढाउने) फे �र
पालङु ् गी क्याबो सान्छालो ! (तीनपटक भन्दै बोकाको जरु ो र टाउकोको रौं थानमा चढाउने) र अन्त्यमा
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सम्ु दक
ु � क्याबोक� सान्छालो (तीनपटक भन्दै टाउकोको रौं थानमा चढाउने) आल्ल खेने तेल्लारा के लासो
नेत्ना िथरी चङ्बक
ु ा तेम्बे लेक्वा तल्ु का के यङु े रो खन्जमु ् खन्गाइिसक कन लासो नेःमेओ, लोक्फादाङ्
पिङिखम दाङ्हा आङ् लेक्वा तक्ु ला कोसेसेओ फाङ् हाङ्वामाङ्वा कुक्सेः साइपईु फुक्से फाङ् िसप्रकके
येबो दाङ् हारे सुम्दङ्वा बका, चौिजक नाम्बा, मसु क
ु नाम्बा न मा के खबु ा रे खक्पङु ् िदङ् कुबे के म्ये�ेरो,
िचगेरो नेगेरो माङ्सा हाङ्सा हा सेिनङ् कुवा माल्याले के लाङ् ताक्मा नःु िसजोरा के ईङ्सी सानु
नःु माताःमा साइपईु हाङ्बा माङ्बा थासेओ !
थक्लेिदङ् साम्माङ्, खेन्साङ् मेन्जोके ओ । नाङ्मारे सरु े दङ् थाप्मारे यरु े ङ्तङु ् पयङ् चठु ी मेन्जोके
ओ ! साप्मािदङ कुमाङ् याक्लिम्दङ् कुबे तोम्मा येबेओ । थक्लेिदङ् साम्माङ् तोम्मा येबेओ । तुम्फुङ्ला
सेरी कुअक् फुअक्पाखङु ् ला सेरी कुनात् कुनात् येबेओ । िसजोरा ईङ्म� सारे पोिलिदङ् पान्जा, अखेिदङ्
ताजेङ्क नेत्नेजेरो लेक्वाए तक्ु ला के रे रो ! लोक्फादाङ् िसिम्द्यम्दाङ्ले खप्पङु ् िदङ् कुबे के म्थे�ेरो
खक्पङु ् िदङ् कुबे ता�े ओ (भोग िदएका बोका र भालेको मटु ु िझक� थानमा चढाउने) आल्ल खेने
तङु दङु ् गे माङ् साँबा माङ्ग पे�रिदङ् पान्जा के लोसे इिसक कुकुिसङ् सल
ु ङु ् िदङ् साँबाहाङ हारे
खक्पङु ् िदङ् के म्ये�े आङ् िसकुम् िनङ्वा के सेरे आङ् माङ्वा हाङ्वा साइपईु कुबे के यासु आङ् थाबेरा
के न्यपाबारे ओ खक्पुिदङ् कुबे के गिु छङ् आङ् अ�िु दङ् याङ्नु के नक्ु से । कन्हासा पाराहा माङ्ले कुसा
फोक्वा दङु ् दङु ् गे माङ् साँबा माङ्ग् खेने थाबेरा पानु यम्बा लेक्वादो सम्ु बदो, पाराहा ककाहा माङ्लेओ
मइु ङ् नाक्से फाङ् खक्पङु ् िदङ् पेयेप्ले के माङ् िनङ्वा के हाङ् िनङ्वा सेरेआङ् सेः िनङ्वानु के धािसङ् लो
!
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िथरी चाङ्बक
ु तेम्बे नु िनला, तरु ा लङु ् पाङ्फे तसराखा खम्ु लामदो, अ�ना ब�ना बफे रे थािम्बना
कइिदङ् फाङ्जङ् के ले�ुरो । चामदाङ्वा, हिटया, वासख
ु ोरा, वायख
ु ोरा, िसङ्सापोित, खरना, िहदाङ्मा,
थपु ,ु पािख्रवास, पाङ्मा, अ�ना, ब�ना, सितघाट, लाइकुम, खम्बु पाङ्फे, कु�रल्या, िपल्बोटे, िपंखवु ा,
लेगवु ा, संगप,ु लेक्वादो, सुम्बदो (बराहा कोकाहा) यो थामेरा के ङ्यबा खक्पङु ् कुबे ककनु के गेरेआङ्
थाबेरा पानु यम्बाए आङ्गा ग साँबािदङ् येत्हाङ् पाङ्फे हाओ साबा येहाङ्हा को�ङु ् िसङ्ङङ् वयाइल्ले
बकु पाङ्फेहा कइिदङ् फाङ्जङ्हा का�ुङ्आङ् वयाङ्इल्ले तेमेन वहङ् हा का�ुङ्आङ् वयाङ्इल्ले थो
के �कुम् (के तक्के ) मेवा पम्ु मा थोः सल
ु ङु ् िदङ् साँबाहाङ्रेग िचिजक के नाम्बा मयु क
ु ् के नाम्बा सद्यु दङ्बा
बारे खक्पङु ् िदङ् कुबे मे�ाङ्फाङ् थाबेर पानु यम्बाओ प�रिदङ् पान्जा के सामले िथन्दाङ् सानपु ोराए खेने
थो सावािदङ् येत्हाङ् सल
ु ुङ्िदङ् साबाहारे खक्पङु ् िदङ् कुबे के मेने�े गर, खिु न्छ चाङ्िखिदङ् पोमा,
िलंिखिदङ् नःु मा िपरे से, आबिु दङ् साई मेनाक करः आबिु दङ् साइ िपरे से । ितङ्िदङ् नाहेन हाःईःक कःरः
ितङ्िदङ् नाहेन ईक्से सोिगम सोभा इक करः सोिगम सोःभा इक्से, सिसक यङ्दङ् सोधा म�ु रङ् सगु पु
प्रङ्वात ईक्सेसे आङ् हाङ्बा माङ्बा िपरे सेफाङ् थामेरा पानु यम्बारे सामािदङ् ईङ्खङ् के मे�े । खनजमु
खन्मा इिसक्पा लोक्फा िसङ्िद्यमादाङ् हाः आप्लङु ् ङे पे�ङ् दाङ्हायो नःु मा ताःमा नाक्पा िसजोरा के इङ्भु
सारे पेली पान्जा के ने�ेरो ताङ्ङे इ ह�क्सो सेवारो । (Chongbang 2009 ; Mudenchhong 2007)
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नेपाली अनुवाद
अब ितमी ित्रवेणीदेवका कान्छा छोरा दङु ् दङु ् गे (तङु ् दङु ् गे) देव साँबादेवले िबउिबजन पयु ार्उन
जाँदा यता ितम्रा बाबल
ु े ितम्रा दाजभु ाइलाई शि� वरदान बाँिडसके काले ितमी फक� आउँदा आफ्ना
बाबसु ँग मलाई पिन शि� वरदान देउ भनी िविन्त गदार् ितम्रा बाबल
ु े हे ! मेरा कान्छा छोरा ितमीले पिन
मबाट शि� र वरदान लौ पायौ भनी आशीवार्दसिहत शि�, वरदान िदए अिन ती ितम्रा बाबु ओरालो
लागे । ितमी कोकाहाका कान्छा छोरा भने उँभो थाक्सबु ा, सोगब,ु लेगवु ा, िपखवु ा, कु�ले, जल्हारा,
बेल्हारा पािख्रबास मैदान मािथ रिमता हेद� डुल्दै खम्बु गाउँ याख्खा गाउँबाट अ�ण ब�ण नदी डुल्दै रिमता
हेद� बाह्रिबसे, कोसवु ा, सिजक, िसगेिदम्बा, फाख्खङ्बा, याङ्खङ्बा, ितराफारा, िचदेन, साम्धोक,
कंधोक गाउँह�का नाम पक
ु ाद� उकालो लाग्यौ । त्यहाँ ितमीले ठूला पहाड कन्दरा ओडार िनन्द्या ओडार
खङ्खङ् पहाड एकपटक रिमता गद� मेवाखोलाको नाम पक
ु ाय� । तम्बर नदी पार गरी िप�रङ्गढीमा पग्ु यौ ।
मास्वा रानीसँग बोल्न खोज्दा ितनीह�ले ितमीलाई िगज्याए । ितम्रो अपमान गरी ितमीलाई उल्याए ।
त्यसकारण ितमीले हे मास्वा हो ! ितमीह� नफै लने अपुताली ह�नु भनी श्राप िदयौ । तर आज हामीलाई
त्यस्तो कुनै श्राप िदने काम नगर । यी बालबच्चाह� ितम्रै उपकार चािहने सन्तान ह�न् । ियनीह�लाई आय,ु
आशीवार्द र वरदान देऊ ।
त्यसपिछ ितमी चोक्मा खाम, जैवादो ह�दँ ै उकाला हा�ीखावा, भसु न्ु या, खेसन्ु या, िसजेपोमा,
गोजार्, ढुङ्गे , चेिम्फमा खोला दोबाटे, ित्रवेणी दोबाटे ओढार पार गरी भीरपहरामािथ दङु ् दङु ् गे भई नाच्दै
घम्ु दै रिमता हेय� । त्यसपिछ ितमी पूवर्सङ्खवु ासभा दािहने देब्रे रमणीय स्थल सृि� गरी फिकर् यौ । ितमी
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फकर् ने बाटो दोबाटो, ढुङ्गे , िसजेपोमा, उँधो मैवाखोला िप�रङ्गे तदार् हाङ्वा दोभानबाट उकालो
ओख्राबु याङ्खाबु पर जाँदा सल
ु म्ु फ�, सान्धावरक, िसरे न, सोरे क नाम पक
ु ाद� िदङ्ला, साप्ला, िलङ्तेप्मा,
हाङ्गम्बा, सयम्बा नाम पुकाय� । मङु ् वा साङ्सोङ्वा थक
ु यमु ा थङु ् तेम्बे, पेवा, चेन्चेला, साम्सोङ्बङु ् नाम
पक
ु ाय� र खोला तय� । सङु ् लङु ् वा, लङु ् गवु ा, फोफोयोमा एकपटक पगु ी िलवाङ्ह�लाई बोलायौ तर
िलवाङ्ह� जाँड र भातमा मस्त भएकाले उनीह�ले ितम्रो वास्ता गरे नन् । त्यसकारण ितमीले उनीह�लाई
लठे ब्रा, अधबेस्रा नाम लगाइिदयौ । त्यसपिछ ितमी साम्यो सम्ु यो पग्ु यौ । तीन िदनसम्म पिवत्र �पमा प्रकट
भयौ । सबैले ितमीलाई बोलाए “च्याबक
ु � क्याबो साम्छोलो िनदक
ु � सािम्दक क्याबो सान्छोलो
िमजाम्फाम्फो िमजाम्फाम्फो” भन्दै फिकर् यौ । सोने पाङ्ने चङ्लाई यइक्पा नामले पक
ु ाय� र शद्ध
ु सँग प्रकट
भयौ र बोल्न थाल्यौ । सबै साँबा दाजुभाइह� भेला भएको ठाउँमा साँबाह�ले ितमी दाजु हौ िक भाइ हौ
कता जाने भनी िवनम्रतापवू र्क सोधनी िवन्ती गरे । ितमीले जवाफमा म बोली िसद्ध भएको शि� प्रा�
व्यि� ह�ँ । बालबच्चा नह�नेलाई सन्तान िदएर अपतु ालीबाट बचाउन सक्ने शि� भएको व्यि� ह�ँ । सदा
ढाल, तरवार िलएर िहँड्न मन पराउने भगवान ह�ँ भनेर बतायौ । चोखो पिवत्र जोडी तङ्बा, जोडी िपपा,
कलश धपु अ�ता, िदयो, ढाल, तरवार, चङ्मा सजाएर १०८ तोमार् लहर सजाएर तीनवष� भाले तीनवष�
बोकासँग मलाई मान भाउ गर, मेरो पक
ु ार गर, भनी भन्यौ । त्यसैले त्यहाँ भेला भएका साँबाह�ले ितमीले
भनेझै ँ गरी ितम्रो पक
ु ारा गरे । तीनवष� बोका, तीनवष� भाले, तोरमा, दिदरा, खक
ु ु री, ढाल, तरवार, ढोलसँग
पिवत्र चाङ् बनाई आठ नौ फन्को परू ा गरे । ितमीले ितनीह�लाई शि� प्रदान गय� ।
अब हामी पिन िबहानीपख ितमीलाई समय समयमा बोलाउँछौँ । आउ है ितम्रा अगवु ा, पछुवा,
िचगोरो, िनगोरो देवपत्रु ह�सँग तरमा कुिलत्या थामसँग १०८ कुयसु थामसँग रातो सेतो कुखरु ासँग
सामन्ु नेमा पिवत्र थानमान गरी आठ नौ फन्को परू ा गरे । आठ नौ देव िबहान ह�दँ ा सनु के वरा फूलले
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शोभायमान देवतल्ु य देविमत्रह�सँग बेलक
ु � ह�दँ ा ितम्रा पक
ु ार गन� ितमीसँग बात मान� देव । ितम्रा दतू
माफर् त् ितमीले ६ पटकसम्म बोलाउँदा पिन ितम्रो मान नगन�लाई ितमीले बह�लाउने, धतरु ाउने, छारे रोगी
बनाइिदयौ र अपतु ाली पारी िदयौ । अिन पुनः निचिनने गरी प्रकट भयौ । अब त्यसरी गालीश्राप िदन
छाडी देऊ । अिघ ितम्रो मानभाउ गन�लाई शि� आशीष प्रदान गरे का िथयौ । त्यसरी नै आज यस
घरप�रवारले ितम्रो मान भाउ गद� छन् । ियनीह�को पिन राम्ररी संर�ण गरी देऊ । ियनीह�लाई जोगाई देऊ
। आशीष वरदान देऊ । हे ! ित्रवेणी वराहा कोकाहा माङका कान्छा छोरा अिघ चन्द्रसयू र् मिू तर् बनाई
लाउक्या, सारोम्मा, सेल्लेिफरी, नाधेक्चङु ् नाम लगाई पावा भावा, उङ्लोवा, तम्ु याङ्यक्मा, तेम्बा
नामधारण गरी आशीवार्द िदँदा ितम्रो आशीवार्द लागेन । त्यसपिछ ओरालो लाग्यौ । फे फे वायक्मा,
फङ्फङ् देम्मा, आरीतरु ी पाङ्लो, सेन्भामा, सेचम्मा नाम धारण गरी इसवा याङ्सुवा नामधारण गय� ।
शि� प्रा� गनर् आशीष वरदान माग्दै छन,् शि� वरदान देऊ है । अब फे �र ितमी बिलङ्मा, सािहङ्मा, वादङ्
खेच्या, साममचु े, याङ्म� चे नामधारण गरी खोला तय� । िसङ्वाचङ्मा, चखार्गे, िपजाङ्जाङ्, परु ाजेक,
पाङ्लाजेक, चङ्ख तिसला िमक्लानेम्मा नामधारण गय� । आङ्को फे देम्बे (कोचे तेखे) मा एकरात बास
बस्यौ र आठ िदन पिवत्र भइ प्रकट भयौ । पापङु ् मैदानमा बात माय�, रिमता हेय� । “चाङ्बक
ु � क्याबो
सान्छोलो कडेवी क्याबो सान्छोलो िमजाम्फाम” भन्यौ । अिन त्यहाँबाट फक� र सापम्मा, उि�बङु ् ,
नामाबङु ् गाउँलाई देवस्थान घोषण गरी डाँडा काटी गयौ र आँखी डाही छे कथनु िलई गयौ । त्यसरी नै
यहाँ उपकार ग�रनेह�को पिन आँखीडाही छली देऊ है ! गरु ाँस हाङ्िगफे क, यािसङ्ग्रायक, चेिदङ्वाना,
नाइयक्सा, वालेङ्थाबा आिद फुङ्िबसे, पाङ्िबसे, पेकोनेमा नाम लगायौ र फक� आयौ ।
यसरी फक� दा ितम्री त�नी वनदेवीसँग भेट भयो । उनीसँग ितमी आठिदन साथीसँगी भई बस्यौ ।
यो पिन आशीष वरदान माग्ने ठाउँ हो । आशीष वरदान छै न भने सातो हश
ं छै न भने साथी हश
ं लगाई देऊ
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। अब साँबादेव दङु ् दङु ् गे देव यहाँबाट ओरालो लाग्यौ अब ितम्री त�नीले ितमीलाई आँखी लगाए पिन
आँखा लगाउने ठाउँह� िसगारामािथ जाऊ । पालङु ् खोला, भोजी खजमु ा, िनःमक्ु मा, ताइछाङ्मा हा�ी�म्मा
�ेत्र ितम्रो खेली खाने ठाउँ घोषणा ग¥यौ र पालङु ् भन्ने ठाउँमा पगु ी चारिदनसम्म प्रकट भयौ र त्यस
ठाउँमा ितमीले बोलाउँदा ितमीसँग मािनस बोले । चाकबक
ु � क्याबो सान्छोलो पालङु ् ली क्याबो
सान्छोलो, यीजाम्फो िमजाम्फाम्फो । त्यहाँबाट ितमी बराह कोकाहाको छोरा दङु ् दङु ् गे देव त चारिदनसम्म
प्रकट भयौ । िम�क्मा, पाक्वामा, काम�ङ्, सङ्खङ्लुङ्ग, तङ्खङ्लङु ् गे, तवोरोपा, नेवोरोपा नामकरण
गरी ितम्रा देवस्थललाई सफा बनायौ । ितनीह�लाई संर�ण गनर् त्यहाँ फक� आयौ । चारमागे पमेनमा फे �र
पग्ु यौ ।
ताङ्वारा पेङ्वारा पहाड नाघ्यौ । थङु ् साप, साप्पोन, याङ्दोरा उम्फक्मा पहाड नाघ्यौ । लङु ् वाङे
लरु ा पिवत्र स्थलमा िदनरात ितम्रा भाला, तरवार, ढाल, बन्दक
ु सँग पिवत्र लासो थापी तरमा कुिदल्ला
राखी तन्दरु ा राखी जीवन�पी राता सेता फूलिसत आयु वरदान आशीष थाप्न थुन्सेसँग भद्रभलाद्मी बसेका
ठाउँमा साँबाह�ले ितमी बराह कोकाहादेव दङु ् दङु ् गे देव साँबादेवसँग वरदान मागे जस्तै आज शद्ध
ु पिवत्र
ितम्रो ओछ्यान लासो ओछ्याई मान भाउ गरे का छौँ है । ितम्रो मान पूरा भयो भाउ परू ा भयो । जोडी
तोङ्बा जोडी िपपा कलस राखी यस िमितमा यस मैनामका धनीह�ले बेलुक�पख, घाम अस्ताएको बेला
यस घरका मल
ू ी फलानाले ितमीलाई पक
ु ारा गन� बेला भो है पक
ु ारा गद� छ । जोडी जाँडको तोङ्बा जोडी
िपपा, कलस धपु को वास्ना िदयौ, ितम्रो मानको थान थपना परू ा गय�, नगरा, ढोल राख्यौँ । ितम्रो
स्वागतको लािग भाले पिन चढायौँ । चाङ्बक
ु � क्याबो सान्छोलो (तीनपटक वाचन गरे र बोकाको ढाडको
रौँ थानमा चढाउने) । कङे वी क्याबो सान्छोलो (फे �र तीनपटक वाचन गरे र टाउकाको रौँ चढाउने) ।
अन्त्यमा साम्दक
ु � क्याबो सान्छोलो (फे �र तीनपटक वाचन गरे पिछ टाउकोको रौँ थानमा चढाउने) । अब
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ितमी अिघ ितम्रो स्थल चङ्बक
ु ा मैदान, िसम्सार तल्ु मामा ितमीलाई लासो चढाएजस्तै आज यस घरका
धनीह�ले तीनवष� बोकासँग ितम्रो मान भाउ गरे मान भाउ पयु ार्ए । ितमीलाई ितम्रो स्वागतको लािग भाले
पिन चढाएका छन् । ितमीलाई ितम्रो मनपन� खानिपन हातहितयार राखी भोग िदएका छन् । मलाई
ितमीसँग बातमानर् दतू बनाइएको छ । यस दतू को कुरा सनु ी यस घरका मैदानका धनीह�लाई राम्रो संर�ण
गनर् आय,ु वरदान देउ । देवताह� �रसाएका भए खसु ी पारी देऊ, िजउज्यान जोगाइदेऊ, मान्छे बह�लाउने,
धतरु ाउने, छारे रोग आिदबाट बचाई देऊ । कुनै म�रमराउ, अकाल मृत्यबु ाट जोगाउन देवता सदा दािहना
पारी देऊ । यो दतू ले यही बोली िवन्ती गरे ँ है ! यस घरधनीह�को तफर् बाट पक
ु ारा यही गरे ँ है । पक
ु ारा
सिु नदेऊ । अब भोग चढाउँदै छु । भोग ग्रहण गरी देऊ है । (भोग िदएपिछ बोकाको मटु ु र भालेको मटु ु
िझके र थानमा चढाउने) । अब ितमी तङु ् दङु ् गे देव साँबादेवले भनेबमोिजम ितम्रो प्रथम पटक मान राख्ने
ितमीलाई िचन्ने सःु लङु िदङसाँबाह�ले ितमीलाई भोग िदए अिन ितमीले बिु द्ध िदयौ ।
ितमीले सबैलाई आशीष वरदान िदयौ र फिकर् यौ । हे बराह कोकाहदेवको कान्छाछोरा दङु ् दङु ् गे
देव साँबादेव ! ितम्रो बाबु ित्रवेणी देव बराह कोकाहसँग सबैले शि� मागे । पिवत्र चाङ्बक
ु मैदान,
िनलातरु ा, लङु ् पाङ्भे, तसराखा, सुम्लाम्दो, अ�ण, व�ण, थािम्बना पहाड नाघ्यौ । चाम्दाङ्वा हिटया,
वासख
ु ोरा, िसङ्पासोती, खरना, िहदाङ्मा, थपु ,ु पाख्रीवास, पाङ्मा, अ�ण, व�ण, सतीघाट, लाइकुम खम्बु
गाउँ कु�ले, िपल्बोटे, िपखवु ा, लेखवु ा, सँगपबु ाट ित्रवेणी कोकाहा ितम्रा बाबु भएको ठाउँमा यो मेजमान
िदएँ । भोग िदएको भारीसँग पगु ी, हे बाबु म त िलम्बवू ान पहाड पवर्त सबै खोलानालामा घमु े ँ । यसरी
घम्ु दा मेवाथमु मा सल
ु ङु िदन साँबाले मलाई तीनवष� गन्धे बोका भोग िदएर ठूलो भालेले स्वागत गरे ।
मसँग आशीवार्द मागे, भनी भन्यौ । ितम्रा बाबल
ु े पिन ितमीलाई हे मेरा छोरा ! ितमीलाई िलम्बवू ानमा
सःु लङु िदङ्ग साँबाह�ले मानभाउ गदर्छन् भने उनीह�को प्रगित गरी देऊ । छोरा मागे छोरा देऊ । सन्तान
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मागे सन्तान देउ । ितनीह�को संर�ण गर । यिद उनीह�मा आखी डाही ई�या छ भने त्यो दरू गर । अकाल
मृत्य,ु िसहेंभमू ें, जािगत्राले दःु ख िदएको छ भने ती सबै भगाइदेऊ । आय,ु वरदान माग्दछन् भने आयु
वरदान देऊ, भनी मानेजस्तै उपकार ग�रने यस घर, मैनामका धनीह� फल्नफुल्न सकुन,् ियनीह�को
शभु लाभ होस,् ियनीह�ले संर�ण होस् भनी हजरु सँग पक
ु ारा गद� छन् है – यही िविन्तबात गन� ितम्रो दतू ले
दईु हात जोडी िविन्त गरे को छु । नमस्कार !
(भरत सब्ु बा तङु खङ िलम्बक
ू ो अनवु ादलाई भाषागत सम्पादन मात्र ग�रएको Chongbang
2009).
तङु दङु ् गे देवलाई भोग चढाएको बोका र भालेको मटु ु िझके र थानमा चढाइन्छ । त्यसपिछ मासु
प्रसादको �पमा घरप�रवार, िछमेक तथाआफन्तद्वारा भ�ण ग�रन्छ ।

26

तुलनात्मक िव�े षण
मौिखक र िलिखत मुन्धमु मा िभन्नता
मन्ु धमु मा के ही िभन्नता पाइन्छन् । तङु दङु ् गे देवलाई मेवाखोलमा स्वागत गन� पात्रमा िविभन्न
मन्ु धमु मा फरक पात्र पाइन्छन् । िलम्बू जाितको िचनारी पस्ु तकमा गोिवन्दबहादरु तुम्बाहाङले तङु दङु ् गे
मेवाखोलामा पग्ु दा तङु दङु ् गे देवलाई िमक्के न्दाङले स्वागत गरे भनी उल्लेख गनर्भु एको छ
(Tumbahang 2011) । साँबा िमङ्स्रा सङ्चम्ु भोका उपाध्य� गङ्गा साँबाले एक अन्तरवातार्मा
तङु दङु ् गे देवलाई मादेनले स्वागत गरे भन्नु भएको छ (Limbu 2020) । िकरात संस्कृ ितिवद् चन्द्रकुमार
सेमार्ले तङु दङु ् गे मेवाखोला चाबक
ु पग्ु दा मदु न्े छङ साँबाले दाजभु ाइ भनी स्वागत गरे भन्नभु एको छ
(Sherma 2009) । उल्लेिखत स्वागत गन� मन्ु धमु ी पात्र हालैका िविभन्न अध्ययनमा साम्बाबाट पाइएका
�ान ह�न् । तर क�रब १६० वषर्अिघ नन्दप्रसाद चङबाङ साँबा र इन्द्रप्रसाद चङबाङ साँबा हाङपाङ–१
ताप्लेजङु द्वारा िलिपवद्ध ग�रएको चङबाङ साँबा वंशावली र मदु न्े छङ साँबा वंशावली दवु ैले
तङु दङु ् गेलाई मेवाखोला साँबामा स्वागत गन� सल
ु ङु ् गेन साँबा बताएका छन् (Mudenchhong 2007;
Chongbang, 2009) ।
मािथ उल्लेिखत तीन िवद्वान लेखकह�ले हालसाल स्थानीय साम्बा, फे दाङ्मालाई सोधेर लेखेको
बिु झएको छ । मौिखक परम्परामा िविवधता आउनु स्वभािवक छ । तर चङबाङ साँबा वंशावली एवम्
मदु न्े छङ साँबा वंशावलीले आजभन्दा १६० वषर्अिघ िलिपबद्ध ग�रएको मन्ु धमु दाबी गरे का छन् । यसैले
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क�रब डेढ शताब्दी अिघ िलिखत सामग्रीलाई आधार मानेर लेिखएको मन्ु धमु लाई नै भरपद� र िव�सनीय
स्रोत मान्नु पदर्छ । यसथर् चङबाङ साँबा र मदु न्े छङ साँबा वंशावलीमा उल्लेख भएझै ँ तङु दङु ् गे देवलाई
सल
ु ङु गेन/साँबाह�ले स्वागत गरे को भन्ने तथ्यबढी पत्या�रलो छ। िकरात सेनेहाङ िलम्बू
वंशावलीअनसु ार यी सल
ु ङु ् गेन साँगरु ीदेिख उ�रलाग्ने सेनवंशका माइलाभाइ साबासेरेङका सन्तान िथए
(Sen 2007) । जे होस् सल
ु ङु ् गेनलगायत िविभन्न साँबाको वंश एकै भएकाले तुङदङु ् गेलाई मन्ु धमु मा
आफ्ना पख
ु ार् मािनएको हो ।

खजुम िकंम्बदन्ती
एक आख्यानअनसु ार हालको तेह्रथमू छथर खजमु बस्तीमा उिहले ९/१० वषर्को टुह�रा बालकको
�पमा कोकाहामाङ प्रकट भए र खजमु िलम्बहू �लाई दशर्न िदए तर खजमु ह�ले उनलाई िचनेनन् । त्यहाँ
उनले जङ्गल फाँडेको देखेर खजमु ह�ले कोकाहामाङलाई त्यहाँबाट लखेटे । त्यहाँबाट खेदाउदै हालको
बराह�ेत्रमा पयु ार्ए । कोकाहामाङ किहले बालक त किहले बँदल
े को �पमा प्रकट ह�दँ ै बराह�ेत्र पगु े।
बराह�ेत्रनेर खजमु ले बँदल
े लाई खक
ु ु रीले उसको थतनु ो काटी िदएछन् । बँदेल तत्काल िशलामा प�रणत
भएछ । त्यो देखेर खजमु डराएछन् र त्यहाँबाट उनीह� फक� छन् । त्यसैले खजमु जाितका िलम्बू आज पिन
बराह�ेत्र जान नह�ने कथन छ ।
हाल तेह्रथमू िजल्लाको छथर फाक्चामारा खजमु बस्तीमा कोकाहा गाउँ छ । कोकाहामाङ
पिहलोचोिट प्रकट भएको स्थानलाई छथर पोखरी भिनन्छ । हाल बराह�ेत्रमा खजमु िलम्बूका पाँच औले
छाप भएको िशला रहेको छ । उ� िशला खजमु मन्ु धमु िसत सम्बिन्धत रहेको बताइन्छ । खजमु िलम्बू
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आफ्ना पख
ु ार्लाई कोकाहामाङको श्राप परे कोले उनीह� बराह�ेत्र जान बन्देज भएको जनिव�ास छ
(Kurumbahang 2020) ।

िनङ्लेखु िलम्बू र तुङदुङ्गे पूजा
फे दापका बस्ने िनङ्लेकु थरका िलम्बक
ू ो मन्ु धमु मा पिन तङु दङु ् गेको वणर्न पाइन्छ । तङु दङु ् गे देव
ताप्लेजङु को फावाखोला िशर ह�दँ ै तम्बर नाघेर पोक्लाबाङ पगु े । िनङलेकु बस्तीमा बास बस्दा उनलाई
एक रात बाँधेर रािखयो भन्ने िकंवदन्ती छ । यसकारण िनङ्लेखल
ु े तङु ् दङु ् गे देवलाई भूलवस
बाँिधिदएकाले प्रायि�त स्व�प उनको पजू ा गन� चलन चलेको भनाइ छ । उनीह� तङु दङु ् गको पजू ाथान
बनाउँदा एक िडल अग्लो स्थानमा िडलमिु न बाँस गाडेर थान बनाउने चलन छ (Yakthungba 2020) ।

वा�महाङ िलम्बू र तुङदुङ्गे
िकरात सस्ं कृ ितिवद् चन्द्रकुमार सेमार् तङु दङु ् गे मन्ु धमु लाई अिल िभन्न ढङ्गले व्याख्या गनर्ु ह�न्छ ।
उिहले कोकाहामाङले िहउँदमा पिन तम्बरखोला धिमलो आएकाले खोला धिमल्याउनेलाई मारी िदनु
भिन ह�कुम िदए । उ� आदेश पाएपिछ तङु दङु ् गे माङ अ�ण, व�ण र तम्बरखोला �ेत्रको यात्रामा
िनिस्कए । घम्ु दै जाँदा मैवाखोलाका वा�म्हाङले आफ्नो गढ बनाउन माटो खन्दा खोला धिमलो भएको
पाए । कोकाहामाङले खोला धिमलो पान�लाई मा�रिदनु भन्ने ह�कुम भएकाले तुङदङु ् गे देवले खोला
धिमलो बनाइरहेका वा�महाङलाई मानर्लाग्दा एकजना उम्कन सफल भयो । ऊ भागेर एक घरमा रहेको
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सँगु रु को चारो खाने डुँड घोप्टो पारे र लक्ु यो । उनले त्यहाँ तान बन्ु दै गरे क� एक युवतीिसत गुहार मागेकाले
ती यवु तीले लक
ु े को वा�महाङलाई बचाइिदइन् । लखेट्दै आएका तङु दङु ् गे देवलाई ती यवु लीले आफूले
कोही मािनस यता नआएको भनी बताइिदएपिछ ती वा�म्हाङ बचे ।
त्यसबेला तङु दङु ् गे देवको अन्तरमनले व�म्हाङ लक
ु े को चाल पाए तर मिहला ढाल बनेक� ह�दँ ा
उनले व�महाङलाई छाडी िदए । त्यहाँबाट तङु दङु ् गे देव “मास्वा सेन्दवु ा फाकखोङ फपा” अथर् “ह�वा
प�वा डुँढ छोपवु ा” भनेर िगज्याउँदै अिघ बढे । उनी त्यसपिछ फागो, थोप्रा, ओख्राबु थरीका िलम्बल
ू ाई
दाजभु ाइ भनी बोलाए तर कसैले जवाफ फकार्एनन् वास्ता गरे नन् । त्यसपिछ उनी मेवाखोलाको चाँबक
ु मा
पग्ु दा उनलाई मदु न्े छङ साँबाले दाजभु ाइ भिन स्वागत गरे (Sherma 2009) ।

भोटेले छुरी हानेर साँबा मारेको मन्ु धमु
िकरात सस्ं कृ ितिवद् चन्द्रकुमार सेमार्ले धामीझाक्र� साम्बाको स्रोतको आधारमा मन्ु धमु बताउनु
भएको छ । मन्ु धमु अनसु ार उिहले एकजना साँबाले एकजना भोटेनी िववाह गरे । भोटेनीका माइतीप�ले
थाहा पाएर उ� साँबालाई चप्ु पीले रोपेर मारी िदए । मारे पिछ लासलाई तम्बरखोलामा बगाइिदए ।
मन्ु धमअनसु ार मा�रएका ती साँबा तङु दङु ् गे साम्माङ भए । उनलाई िजउँदो बोकाको मटु ु तोमार्िसतै
चढाउने ग�रन्छ भनी साम्बाले मन्ु धमु गदर्छन् (Sherma 2009) ।
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कोशी–बराह �ेत्रको दृष्य
िकरात िलम्बूका िविभन्न सम्प्रदाय कोशीबराह �ेत्रमा आएर आफ्ना पवू र्जलाई सम्झेर आराधना
(सेवा) गन� परम्परा छ । तर साँबा िलम्बक
ू ा कुलदेवता यही कोशीबराह कोकोहा राजाका कान्छा छोराको
पिवत्रस्थल भनेर तङु दङु ् गे मन्ु धमु ले फलाके पिन उ� �ेत्रको महत्व बझु ेर उिचत सेवा सम्मान गनर् तथा
शोध खोज गनर् कुनै साँबा दरसन्तानको ध्यान पगु ेको देिखन्दैन । एक ऐितहािसक �ानलाई के वल मन्ु धमु मै
सीिमत पा�रएको छ ।
आज कोशी–बराह �ेत्र व�रप�र िविभन्न साँबा जाितको बसोबास छ । त्यहाँ गएर कोकोहा
राजाको स्थल भनेर दशर्नसेवा वा कुनै सांस्कृ ितक गितिविध गद�नन् । पिहचान र अिस्तत्वको लहर
चलेको बेलामा पिन त्यहाँ �ि� नपग्ु नु एक िबडम्बना हो । जेहोस् यसले हाम्रो सास्ं कृ ितक र ऐितहािसक
चेतनामा हामी कित गम्भीर रहेछौं भन्ने देखाउँछ ।
आज यो �ेत्र िहन्दू (आयर्) सांस्कृ ितक प्रभावमा गएको देिखए तापिन यो �ेत्र प्राचीन िकरात �ेत्र
भएको र कोशीबराह �ेत्र साँबा िलम्बक
ू ो िवशेष सांस्कृ ितक स्थल भएकोमा दईु मत छै न । मन्ु धमु ले साँबा
िलम्बू िकरातलाई कोशीबराहमा गएर तङु दङु ् गे स्थलको दशर्न गनर् बाटो खल
ु ा राखेको छ ।
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सारभूत िटप्पणी
यो मन्ु धमु िकरात िलम्बू जाित मध्ये साँबा जाितको िवशेष पैित्रक पजू ा हो । यो मन्ु धमु िभत्र साँबा
जाितको ऐितहािसक पृ�भिू म लक
ु े को छ । यो मन्ु धमु को िमथक साँबा जाित लगायत व�महाङ, िनङलेखु
र खजमु िसत पिन गाँिसएको छ । हाल यो पजू ा सबै िलम्बल
ू े गन� गदर्छन् । यो मन्ु धुम अनसु ार पजू ाआजा
गरे मा शख
ु शािन्त ह�ने, िनरोगी भइने जनिव�ास छ ।
यो मन्ु धमु मा तङु दङु ् गे देवले आफ्ना नातेदारको खोजीमा गरे का िविभन्न स्थलको उच्चारण साथै
घटना िववरण सङं ् ग्रिहत छन् । आफ्ना नातेदार खोज्दै जाँदा तङु दङु ् गे देवले मेवाखोलामा सल
ु ङु िदङ
(सल
ु ङु िदन) साँबाले िचने र सेवा सत्कार गरे । देवले उनीह�लाई उनीह�को भलो ह�ने आिशवार्द िदए ।
यो कथामा प्रिसद्ध कोशी–बराह �ेत्र लगायत पवू ार्ञ्चलका िविभन्न पडाडी िजल्लाह�का
िविभन्न स्थानह� उल्लेिखत छन् । तङु दङु ् गे देव प्रिसद्ध कोशी बराह �ेत्रका राजा बराहा कोकोहाङका
कान्छा छोरा िथए । उनको यात्रा िववरणमा हालको सुनसरीको कोशी बराह�ेत्रदेिख धनकुटा,
संखवु ासभा, तेह्रथमू र ताप्लेजङु िजल्लाह�का िविभन्न भभू ाग, नदीनाला, पहाड आिदका िववरण
क्रमगतः �पमा आउँछन् ।
तङु दङु ् गे मन्ु धमु साँबा जाितको पैित्रक गाथा भएता पिन हाल यो भन्ु धमु सबै िलम्बक
ू ो आराध्य
पजू ा बनेको छ । सबै िलम्बल
ू े तङु दङु ् गे देवलाई एक देवका �पमा मान्दछन् । तङु दङु ् गे देवको पिवत्र
स्थल कोशी–बराह भएको जनाउने तङु दङु ् गे मन्ु धमु ले आिदवासी िकरात िलम्बक
ू ो धािमर्क तथा पैित्रक
स्थल कोशी–बराह �ेत्र रहेको सङ्केत र सन्देश िदएको छ ।
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