
नेपालका आदिवासी जनजाति 

धानकु जातिको संक्षिप्त परिचय 

पषृ्ठभतूि 

परिचय 

नेपालको िध्य ििाई िथा िधेशका तितथला िेत्रिा आदििकाल िेक्षि धानकु आदिवासी जनजाति 
बसोबास गिै आइिहेको छ । धानकु जाति ििाई िधेशिा बसोबास गने अति तसिान्िकृि जातििा पिदछ 
। धानकु जातिको उद्गिस्थल िूलि: कोशी निी िेक्षि पक्षििगण्डकी निी िेक्षि पूवद, िहाभािि पूवद िेक्षि 
िल ि गंगाको उत्तिी िैिान सम्ि हो । यो जाति ििाई िधेशिा सप्तिी, तसिाहा, िहोत्तिी, सलादही, 
धनषुा, िौटहट, बािा, पसाद, झापा, िोिङ ि सनुसिी क्षजल्लाहरुिा छरिएि बसोबास गिेको पाइन्छ । 
शहिी िेत्रिा सबै भन्िा बढी धानकु संख्या िहेको वविाटनगि नगिपातलका हो भने िोस्रोिा जनकपिु 
िहेको छ । 

धानकु जातिले पिम्पिागि रुपिा िण्डल थि प्रयोग गिै आएका छन ्। िण्डल भन्नाले िेत्र 
बझुाउँिछ भने िडि भनेि सिाजको वा परिवािको िखु्य ब्यक्षिलाई वोध गिाउँछ । वयनीहरु िेहनिी ि 
इिान्िाि हनुे गिदछ । धानकु संस्कृिको धनकु शब्िबाट तलइएको हो । जसको अथद धनषु चलाउन े
हनु्छ । यी धानकु जातिको घििा गोसाईिा अझै पतन धनषु वाण िाक्षिने ि पकु्षजने पिम्पिा छ । धनषु 
वाण धानकु जातिको प्रतिक हो । 

नेपालको जनगणना २०६८ अनसुाि धानकु जातिको कूल जनसंख्या २,१९,८०८ िहेको छ । 
धानकु जातिको सवादतधक संख्या सप्तिी क्षजल्लािा िहेको छ । 

बास स्थान: धानकु जातिको बसोबास ग्रातिण िेत्रिा ि कृवष पेशािा आधारिि भएकोले घिको संिचना 
सािान्य वकतसिको पाइन्छ । प्राय: गिेि पूवद दिशा तिि घिको ििु फकेकोलाई शभु िातनन्छ । घिको 
िीन तििबाट स-साना घि तनिादण गिेको हनु्छ । घिको एकछेउिा िेविा घि पतन िहेको हनु्छ । घि 
तनिादण गिाद बाँस, काठ, पिाल, िाटो आिीबाट बनाउने चलन िहेको छ । धानकु बसोबास िहेको 
िेत्रिा ग्राि स्थान िहेको हनु्छ । असाि िवहनािा ववशेष सबैजना भेला भई ग्रािस्थानिा पजुा गने गिदछ 
। बाजागाना सवहि क्षििपान, सपुािी लड्ड,ु धपुदिप, फलफुल चढाएि पजुा गिदछ ।  

 

जािीय इतिहास 

वकम्बिन्िी: आदििकाल िथा ते्रिायगुिा धनवुवधािा तनपणुद सििुायको रुपिा धानकु जातिलाई िातनन्थे । 
वयनीहरु धानक ितुनलाई आफ्नो पिुादको रुपिा िान्िछन ् । तितथला वविेइ िाज्य धानकु जातिको 
उिगि स्थल िातनन्छ । धनषुा क्षजल्लाको जनकपिुिा पिापूवदकालिा धानकु जातिको सघन बसोबास 



िहेको तथयो । धानकु जाति सत्ययगुका पिाक्रिी िाजा एवंि िहािनुी शिधन ु(धनकितुन) का सन्िान 
हनु ्। उनीहरु भाला, ििवाि ि धनषुवाण धािण गिदथे । धनषुवाणलाई धानकु जातिको प्रतिकको रुपिा 
िातनन्छ । धानकु संस्कृिको धनकु शब्िबाट तलइएको हो । जसको अथद धनषु चलाउने भने्न बकु्षझन्छ 
।   

भावषक अवस्था 

धानकु जातिको प्राक्षचन िािभृाषा िगधी हो । यसलाई िगही भाषा पतन भतनन्छ । तितथला िाज्य 
िगध साम्राज्यिा कायि भएको तथयो । त्यसै क्रििा िगधी भाषाको प्रभाव तितथला तििहिु िते्रिा 
फैतलएको तथयो । िगही भाषा नेपालको भावषक िथयांक २०६८ िा उल्लेि भएको छ । िगही भाषा 
बोल्नेको संख्या ०.१३ प्रतिशि िेिाईएको छ । यस जातिले आफ्नो धिद किद, पजुापाठ, िणु्डन, वववाह 
आिी कायदिा गाउने लोक गीि िगधी भािा ि लयिा नै छन ् । िगही भाषा िैथली, भोजपिुी ि 
वक्षज्जका भाषा सँग तिल्िो जलु्िो छ । धानकु जातिको भाषाको तलवप, ब्याकिण, शब्िकोष, सावहत्य ि 
पाठ्यपसु्िक िासै प्रकाशन भएको छैन ।िगधी भाषा लोपोन्ििु अवस्थािा िहेको छ । अवहले उनीहरु 
िगधी ि िैथली तिक्षिि भाषा बोल्िछन ्।ििाईिा बढी संख्यािा िैथली, भोजपिुी, वक्षजका, थारु, नेपाली 
आिी स्थानीय भाषा प्रयोग हनुे हुँिा िगधी भाषा दिनहुँ लोप हुँिै गई िहेको छ । 

 

पिम्पिागि पेशा 

धानकु जातिको िखु्य पेशा िेतिपािी ि िजििुी नै हो । धानकुहरु पशपुालनिा गाई भैसी पाल्ने 
गिदछ । वषादयाििा िेि, कुलो, िोलािा िाछा पतन िािदछन ् । िेिीपािीिा धान, गहुँ, िलहन ि 
ििकािी उत्पािन गिदछ । वयनीहरु िोवह, बवटया, अतधया ि स्वीधभिना जग्गा अन्य सििुायबाट तलइ 
उपभोग गिेको पाइन्छ ।  

 

सािाक्षजक संिचना ि सम्बन्धहरु 

धानकु जातिहरु संयिु परिवाि िथा सिूहिा बस्न िन पिाउँिछ । 

जाति थि उपथि: यस जातििा िण्डल, चौधिी, िहिो, सिा धानकु, धनकि आदि थि प्रचतलि छन । 
तसिौढ, िगवहया (िधैया), िूधवाि ि सिु गरि चाि वटा शािािा फैतलएको धानकु जातिको सगोत्री 
जातिहरुिा कुिी, केवट ि अिाि पिदछ । िेिीपािी गनेलाई तसिौढ, पशपुालन गिी िधु उत्पािन तबक्री 
गने हुँिा िधुवाि, िजििुी िथा जतिनिािहरुको ििवािी, पहिेिाि गनेलाई सपोतलया िथा िधैया 
नािाकिण भयो । नेपाल बसोबास गने धानकु जातििा िण्डल, िहिो, चौधिी, धानकु, सािा, धनकि, 
िाय, कववित्य, तडसी (धानकु िेत्री) आदि थिले क्षचतनन्छ । आचिण एवं संस्काििा आयद संस्कृति वहन्ि ु



धिद नै िेक्षिएिा पतन कतिपय धातिदक आचिण, संस्काि ि चाडपवदिा आफ्नै िौतलकिा पतन िहेको पाइन्छ 
। 

गोत्र: धानकु जातििा गोत्र आदिको प्रचलन छैन । यिाकिा कश्यप ि शाक्षण्डल भतनए पतन जातिगि 
संिचनािा यसको िासै उल्लेि भएको पाइिैन । तबहेवािीिा गोत्रको नभई वपिगृि िि सम्बन्ध हेने 
पिम्पिा छ । नािा, कुटुम्ब, नािा सम्बन्धिा आफ्नो वंशज जसलाई “दियािी” भन्िछ । वैवावहक 
सम्बन्धिा कुटुम्बको सम्बन्ध स्थावपि हनु्छ । धानकु जातििा तििेिी िथा भावनात्िक सम्बन्धबाट पतन 
साइनोहरु जोतडने चलन िहेको छ । एउटै थि भएको “दियािी” आफ्नो िगिको साइनो वंश तभत्र 
ववहेवािी चल्िैन ।  

 

धातिदक पिम्पिा ि प्रचलनहरु 

धानकु जाति वहन्ि ु धिदको अनयुायी िहेको छ । िि वयनीहरु जनै लगाउँिैनन ् । त्यस्िै 
वयनीहरुिा ववधवा वववाहको प्रचलन पतन िहेको छ । ितृ्य ुसंस्काि िाद्ध किदिा ब्राह्मणको साटो आफ्नो 
स्वजातिय िैथली ब्राह्मणबाट यज्ञ, वववाह, संस्काि, पजुा गने गिाउने चलन िहेको छ । धानकु सिाजिा 
धािी, झाँक्री, िन्त्रिन्त्र, टोनाटापि ि भिुप्रिेिा ववश्वास िािेको पाइन्छ ।  

धानकु जातिले कुल िेविाको रुपिा गवहल, गोरिया, धिदिाज, ववषहिा, काली, अन्िी ि िीिालाई 
पजु्ने गिदछ । यसका साथै असािही पजुा, बटसाववत्री पजुा, भगविी पजुा, क्षजतिया पवद, तसरुवापवद, 
सिाचकेव पवद, भािदृितिया, तसिािाि, िाधाकृष्ण, क्षशवपावदिी िेवी िेविाको आिधना पतन गिदछ । िलुसी 
उधापन, िीभि भागवि, अपटयाि, तििथाटन पतन गिदछ । आक्षश्वनिा िशै, कातिदकिा िीपावली, गोबद्धदन 
पजुा, छठ ि सिाचकेवा धिुधािका साथ िनाइन्च । िखु्य चाडहरुिा नेवान, िकि संक्राक्षन्ि, क्षशविात्री 
ि होली, िािनविी, जडुक्षशिल, नागपञ्चिी, अनन्ि चरुिदशी, ििबन्धन, कृष्णआष्टिी, गणेश चििुदशी हनु 
। क्षजल्लाको प्रत्येक गाउँिा बावहि तसहवाि थान हनु्छ । वषदिा एक पटक सम्पूणद गाँउ सिाज भेला 
भई पजुा गने गिदछ । प्रत्येक गाँउिा स्थानीय कृिन िण्डली िहेको हनु्छ । पजुा भजनहरुिा 
सत्यनािायण, िलुसी, सिुिास, तििा ि ववधापतिहरु गाउने गिदछन ् । कवविपन्थीहरु तनगुदन गीि पतन 
गाउँिछन ्। धानकु िवहलाहरुले तितथला ि थारु संस्कृतिलाई अनसुिण गिै ववहे, ब्रिबन्ध ि पजुाआजा 
गने गिेको पाइन्छ ।  

लोकगीि ि नतृ्यहरु: धानकु जातिको संस्कृति िथा रितिरिवाजिा आधारिि लोक नतृ्यहरु प्रचलनिा िहेको 
छ । लोक गीिहरुिा गोसाउनी, भगि, नचािी, सांहि, सििौन, वटगिनी ि बािहिासा गीि, 
सिाचकेवा, जािजवटन, होिी गाउने चलन िहेको छ । धानकु जातिको आफ्नो पिम्पिािा आधारिि भजन 
वकिदनहरु पतन पिापूवदकाल िेक्षि गाउने चलन िहेको छ । धानकु जातििा लोकगीि, ऋि ुगीि, स्ििुी 
गीि, धािी गीि, नतृ्य गीि, वविह गीि, संस्काि गीि आिी गाउने गिदछ । यसै गिी लोक नतृ्यिा 
सोिठी, बजृिान, लौटी िनीयाि, तबसहिा, सलहेस नाच, िसतलला नाच प्रचतलि िहेको छ । 



अन्य संस्कृति: यस जातिको िखु्य िेल कुस्िी हो । जडु क्षशिलिा िेतलन ेधिुिेल, सकुिाििा िेतलन े
हिुादहिुी, फागिुा होली, सािाचकेवा, जाटजावटन आदि िनोिञ्जनात्िक िेल पतन सिदृ्ध लोक कला ि 
संस्कृतिको चलन िहेको छ ।  

 

जीवन चवक्रय प्रणाली 

सािाक्षजक संस्काि: जन्ि संस्काि अन्िगदि धानकु जातिको बच्चा जन्िे पछी सतु्केिी आिा ि बच्चा बस्ने 
छुटै्ट ववशेष कोठा ब्यवस्था गरिएको हनु्छ । सतु्केिी ि बच्चा िेििेि गनद चिाि जािको सडेुनी िवहला 
िाक्षिन्छ । बच्चा जन्िेको ६ दिनिा छवटहाि पजुा गरिन्छ । त्यस्िै बाह्र दिनिा शदु्ध पानीले आगँनिा 
नहुाई चोख्याउने ‘विही’ चलन िहेको छ । बच्चा ६ िवहना भए पतछ अन्न प्रासन हनु्छ । बच्चा जक्षन्ि 
सकेपछी पवहलो पटक छोिोलाई कपाल काट्ने िणु्डन संस्काि पतन गरिन्छ । 

वववाह संस्काििा िागी वववाह, विवध ुपिको वंशावली हेिेि िान्यजनको स्वीकृिी तलई िवैु पि 
तबच बाचा गने संस्कािलाई तिलक भतनन्छ । यो पवहले बाल वववाहको प्रचलनिा गरिन्थयो । त्यस्िै 
वववाहिा कुििन वववाहको एकदिन अक्षघ गरिने ववधी, जन्िी प्रस्थान, जन्िी स्वागि, पिीिण, स्वयम्बि, 
कन्यािान, तसन्धिुिान ि कन्या तभत्राइ सकेपछी सास ुएवंि नािेिाि िवहलाहरुले बेहलुी पन्छने ववतधहरु 
हनु ्। 

ितृ्य ु संस्काि: धानकु जातििा कुनै ब्यक्षिको ितृ्य ु हुँिा निी वकनािको घाटिा लगेि ििृ शिीिलाई 
जलाई िाह संस्काि गरिन्छ । िाह संस्काि भएको िीन दिनिा िेिाइि किद हनुे गिदछ । िाह संस्काि 
भएको साि दिनिा सिलहन किद गरिन्छ । त्यस्िै १० दिनिा नोहिेश किद, ११ दिनिा िाद्ध, १२ 
दिनिा सिवपण्डन किद ि त्यसको भोली पल्ट सत्य नािायणको पजुा गरिन्छ । िाह संस्काि भएको एक 
वषद तभत्र बििी किद गने गरिन्छ ।  

 

पिम्पिागि भेषभषुा, िाना, बाजागाजा 

भेषभषुा:परुुष धानकुहरुको िौतलक पवहिन धोिी, किीज ि कुिाद नै लगाउने गिदछ । कािकाज 
िेिीपािी िथा पशपुालन कायदका लातग कतिज, गंञ्जी ि लगोटी लगाउँिछ । वववाह िथा अन्य उत्सव 
िेलािा भाग तलिा धोिी, कतिज, कुिाद ि गिदनिा गाम्छा लगाई जाने गिदछ । पढे लेिेका जागीिवालले 
कतिज, कोट पाइन्ट पतन लगाने गरिन्छ ।  

धानकु िवहलाले पवहले िईु वटा पाँच हािको गोतनया कपडा लगाउँथे । जसिा एउटा कम्िििा 
ि अको कम्िि िातथ िािेि क्षजउ ढाक्ने गरिन्थयो । धानकु िवहलाहरु कुिाद, सरुुवाल, साडी ब्लाउज 
लगाउँिछ । गिगहनािा क्षशििा िंगिीका, कानिा िनु्री, नाकिा नतथया, गलािा हौसली, औलािा 
औठंी, हाििा चाँदिको िोठा, िटु्टािा काडा ि पायल लगाउने गिदछ ।  



िानपान: धानकु जाति िैतनक िानपानिा िाल, भाि, िोटी ििकािी, सागपाि, िधुिही, फलपलु ि 
िाछािास ु नै िाने गिदछ । चाडपवद अनसुाि चािलको िोटी, िरुवाको िोटी, बतगया, बिी, कचिी, 
ठकुवा, ििवुा, भजुवुा, अिौिी, तिल, क्षिचिी, क्षचचिी भाि, क्षचउिा, ििुहीको लड्ड,ु आपँ, टिाटिको अचाि 
आदि परिकाि बनाई िान ेगिदछ ।  

 

पिम्पिागि प्रथाजतनि न्याय प्रणाली 

धानकु जातििा िेतत्रय ववभाजन गिी जातिय प्रणालीलाई सञ्चालन गने पिम्पिा छ । जसलाई 
चौिासी ि सभा भतनन्छ । चौिातसिा ८४ गाउँ पिदछ ि ठूलो भौगोतलक सीिा हनु्छ । एउटा चौिासी 
अन्िगदि िईु वा िीन वटा सभा पिदछ । जातिय स्ििको तनति तनिादण, जातिय ब्यवस्िा कायादन्वयन िथा 
वववाि सिाधान गनदका लागी चौिासी ि सभाको उपयोग गरिन्छ । हिेक सभािा िान्यजन ि िेवान 
पिम्पिागि रुपिा िहन्छ । यस पछी ववटिाि ि गोिाईि (तसपाही) आउँछन ्। 

धानकु सििुायिा िान्यजनको सवद सहििबाट कुनै सिस्याको सिाधान िथा तनणदयहरु गिदछ । 
िान्यजन पतछ िेवान, ववटिाि ि गोिाइि (तसपाही) िहेको हनु्छ । िान्यजनले गिेको तनणदयलाई 
कायादन्वयन गने काि िेवानको हनु्छ । ववटिािले गाउँभरिका धानकु जातिलाई िौक्षिक तनम्िो सचुना 
दिने गिदछ । प्रत्येक संयिु परिवाििा ि दियािीिा एक जना सबभन्िा वदृ्ध िडि (परिवािको िूली) को 
रुपिा िहन्छन ्। 

सििुायिा सिस्या उत्पन्न भएिा जाति तभत्र एक अकाद बीच जािीय प्रकृतिको वववाि उत्पन्न 
भएिा ववहावािी िथा भोज भिेि, धातिदक कायद, ववकासको कायद िथा िाद्ध किदिा पतन िान्यजनको 
उपक्षस्थतििा छलफल गिी तनणदय तलने गिदछ ।  
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