
नेपालका आदिवासी जनजाति 

गरुुङ्ग जातिको संक्षिप्त परिचय 

पषृ्ठभतूि 

परिचय 

नेपालको सचुीकृि आदिवासी जनजातिहरु िध्ये गरुुङ जाति पतन एक प्रिखु जाति हो । यो 
सििुायको आफ्नै भाषा, धिम, संस्कृति, पिम्पिा िथा िौतलक पहहचान िहेको छ । ििू सििुायको 
िखु्य बस्िी नेपालको िध्य उच्च पहाडी भाग िेक्षख तलएि िक्षिण चिेु भागसम्ि फैतलएका लेक, 
बेसी, टाि ि फााँटहरु पिमछन ् । गरुुङ (ििू) हरुको भौगोतलक िेत्र उत्तिी तसिाना गोिखाको 
तिब्बि, पक्षििी तसिाना काली गण्डकी, पूवमिा बूढी गण्डकी, तत्रशलुी ि िक्षिण तसिाना नवलपिासी 
िेवचलुी, विचलुी ि तत्रवेणी िेवघाट सम्ि पिमछ ।  

नेपालको २०६८ को जनगणनािा ििू (गरुुङ) जातिको जनसंख्या ५,२२,६४१ िेखाइएको 
छ । सबै भन्िा बढी ििूहरुको बसोबास कास्की क्षजल्लािा िहेको छ । गरुुङ (िि)ु हरु 
तिलनसाि, सहयोगी, शाहसी, इिान्िाि, िेहनिी ि सोझा स्वभावका हनु्छन ्। गरुुङ सििुाय िंगोल 
वणमका शािीरिक रुपिा गहुाँ गोिो, गोलो/बाटुलो अनहुाि, कालो आाँखा, कालो कपाल, िझौला कि, 
कतसला तिघ्रा ि फुतिमला िेक्षखन्छन ्। 

गरुुङहरु पहाडी उच्च भागहरुिा एउटा तनक्षिि भ-ुभागिा गजुिुजु्ज भएि बस्न िन पिाउाँछन ्
। आफ्नो खेिीपािी गने जग्गा हिीन केही टाढा पिमछ । गरुुङहरुको घिुाउने घि (स्यिु धी)ं 
पिम्पिागि शैलीको घि हो । यो ढंुङ्गा, िाटो, काठबाट गोलाकाि आकाििा बनाइएको हनु्छ । 
छानाहरु ढंुगाले छाएका हनु्छन ्। घिहरु िािा िाटा ि खिीले तलपेको हनु्छन ्। 

 

जािीय इतिहास 

गरुुङहरुको िलुथलो गण्डकी िेत्रको उत्तिी भेगिा पने क्होल सों प्र े (क्होल सों थि) 
िातनन्छ । यसिी क्होल सों प्र ेट्होबाट लिजङु, कास्की, िनहुाँ, गोिखा, स्याङजा, पवमि, क्षचिवन, 
रुपन्िेही, नवलपिासी लगायि पूवमिा रुम्जाटाि, इलाि ि पक्षिििा कञ्चनपिुसम्ि ििहुरुको बसोबास 
िहेको पाइन्छ । 

 



नेपालको िाज्य संञ्चालनको ऐतिहातसक घटनाक्रििा गरुुङहरुको भतूिका उल्लेखनीय छन ्। तिहटश 
ि भाििीय सेनािा प्रथि ि दितिय हवश्व यदु्धिा बहाििुी ि अनशुासन िेखाएको इतिहास ि िलुकुिा 
शासन प्रशासनिा पतन सहभागी भई ठूलो योगिान िेखाउाँिै आएका छन ्। 

 

भाहषक अवस्था 

गरुुङ सििुायको भाषालाई ििकुी/ िि ुक्यईु/ ििके भन्िछन ्। २०६८ को जनगणनाको 
िथयांक अनसुाि ििू (गरुुङ) ३,२५,६२२ ले आफ्नो िािभृाषा बोल्िछ । िि ुभाषाको तलहप भनी 
यही भनी तनक्षिि भएको छैन । कसैले खेिा तलहप, स्यािन तलहप, िोिन तलहप ि िेवनागरि तलहप 
पतन प्रयोग गिेका छन ्। गरुुङ भाषा भोट बिेली भाषा परिवाि अन्ििगि पिमछ । पक्षििी गोिखा 
िेक्षख पवमि सम्ि िथा िनहुाँ ि स्याङजाका कछाड भाग सम्िका गरुुङहरु आफ्नो िािभृाषा बोल्िछन ्
। यस गण्डक िेत्र बाहेक अन्य क्षजल्लाहरुिा गरुुङ भाषा बोतलिैन ि यो िािभृाषा ि संस्कृति लोप 
हिैु जाने क्रि िहेको छ ।   

 

पिम्पिागि पेशा 

गरुुङहरुको िखु्य पेशा कृहष नै हो । उच्च भ-ुभागिा बस्ने हुाँिा खेिीपािी प्रशस्ि नहनुे हुाँिा 
वस्िभुाव कुखिुा, भेडा, बाख्रा, गाई, भैंसी पालेि अन्न साँग िधु, िही, क्षघऊ, िास,ु ऊन सट्टपट्टा गने 
गिमछ । िोजगािको शीलक्षशलािा यवुाहरु बहृटस, भाििीय, नेपाली सेना िथा प्रहिीिा साथै वैिेक्षशक 
िोजगाििा जाने गिमछन ्। 

 

सािाक्षजक संिचना ि सम्बन्धहरु 

थि उपथिहरु: गरुुङ (िि)ु सििुायको बनावट कुगी: सोंगी (लेि, लि, कोन) ि क्ष्ल्हगी (साम्री, 
रिल्िै, क्याल्िे ि डांगी घले) को संगालो हो । गरुुङ सििुायिा थपु्रै थि, उपथिहरु छन ्। एउटै 
थि भन्नु िगिको नािा भएकाले थि तभत्र जाति पसु्िा भए पतन हववाह हिैुन । गरुुङहरुको थि किै 
१७२ थि िेखाइएको छ भने किै ३४४ वटा सम्ि थि उल्लेख गरिएको छ ।  
 

 



धातिमक पिम्पिा ि प्रचलनहरु 

धातिमक रुपिा गरुुङहरु प्रकृति पजुक नै हनु ्। प्रकृति पजुक, कुल पजुक, स्थानीय िेवी 
िेविाको पजुा, खकम  खिचािी, गोठ, निी, बनजंगल आिीिा हवश्वास िाख्िछन ्। गरुुङहरु वोन धिम, 
बौद्ध धिम ि िूल कूल धिमहरुको अवधािणा िाक्षखएको छ । यस िध्ये गरुुङहरुको प्राक्षचन धिम 
प्रकृति धिम (वोन धिम) िातनन्छ । तिब्बििा ईस्वी सािौ शिाक्षब्ि िेक्षख लािा बौद्ध धिमको हवकास 
भए पतछ गरुुङ सिाजिा बौद्ध धिमको बढी प्रभाव िहेको छ । गरुुङहरु आफ्नो कुलहपि ृअथवा 
आफ्नो दिवड्गि हपिा पखुामहरुलाई खेिाको रुपिा पजुा गिमछन ्। त्यस्िै तसल्िोपाल्िो स्थानीय िेवी 
िेविा ि तसिेभिुीलाई पतन पजुा गिमछन ्। हयनीहरुको आफ्नै पच्हयू, क्लेब, िि, पैंडी ि लािाबाट 
तनिेक्षशि भई धातिमक एवं सािाक्षजक संस्कािहरु गिमछन ्। गरुु पिुोहहिबाट नै िि ुजातिका जन्ि 
िेक्षख ितृ्य ु सम्ि ि ितृ्य ु पछी गरिने सम्पूणम किमिाण्डहरु, चाडवाड, पजुापाठ िथा उपचाि 
गिाउाँिछन ्। 

गरुुङहरुको संस्काििा ति थेंवा (नाि िाख्न)े, कििी म्रोव (छैठी), क्हो ख्रवुा (न्वािन), कैं  
कोवा (पाक्षि), पटुपटेु (आक्षमिला), क्र वावा (छेवि), क्षवव हववा (गतुनयो चोलो दिने), ङे क्रवा 
(हववाह) आदि पिमछन ्। यस बाहेक िोधी नाच्ने, घाटु नतृ्य, सोटठी नतृ्य, छयाडू (सेकाम), ितृ्य ु
संस्काििा नाक्षचने अघुम नाच, ििू ल्होछाि, टहो त्हें चाड, लोक संतगि ि उखान टुक्काहरु, लोक 
गीिहरु हनु ् । 

चाडपवम: गरुुङहरुको िखु्य चाड पषु १५ गिे िनाइने ल्होछाि हो । यस बाहेक िाघे संक्रान्िी, 
श्रीपञ्चिी, फाग ुपकु्षणमिा, चैििा ट्हो त्हें, हयााँख,ु वैशाखिा वायो पजुा, चण्डी पजुा ि घाटु नाच्ने ि 
सेलाउने, जेष्ठिा तसल्िो त्हे, गैडु (गोठ पजुा), अषाढ १५, साउने संक्रान्िी, भिौिा हिेलो पजुा, 
आक्षश्वनिा फैल ुि स्यौं पजुा, िशै तिहाि, कातिमकिा धी ंत्हें (घि िखबाि), िंतसििा न्वागी (नयााँ अन्न 
खाने) िखु्य चाडहरु हनु ्।  

 

जीवन चहक्रय प्रणाली 

गरुुङ सििुायले आफ्नो संस्कृति पिम्पिा अनसुाि जन्ि िेक्षख ितृ्य ुसम्ि हवतभन्न संस्कािहरु 
गिै आईिहेको पाइन्छ । जन्ि संकाििा भाि खवुाई, पटुपटेु (शभुकािना दिने), िेवि, ववी, चोली 
(गतुनयो चोली दिने) आदि गिमछन ्। हववाहिा पिम्पिागि िागी हववाह प्रचतलि छ । िािाको 
छोिी ि फुपकुो छोिी  हववाहिा प्राथतिकिा दिने चलन िहेको छ । गरुुङहरुको एउटै थि तभत्र 



हववाह चल्िैन । गरुुङहरुको ितृ्य ुसंस्काििा ििृ शिीि सिगि गने ि आत्ि हवसजमन गनुम पिमछ । 
ितृ्य ुभए पछी पच्यू क्ल्हेबबृाट नभए लािाहरुबाट ्ये शास्त्र अनसुाि पजुापाठ िथा अघुम गने गिमछ 
। ितृ्य ु भएको िीन दिनको सााँझ तसिी कैं  (चोखो भाि) दिन भनेि तिठा परिकािहरु बनाएि 
चढाउाँिछन ्। ितृ्य ुभए पछी पय अघुम अतनवायम गरिन्छ । यो पय ििृकको भौतिक शिीिलाई 
सिगि गिेककै दिन िेक्षख शरुु गरिन्छ भने च्हय ुपय ितृ्य ुभएको केही दिन, िहहना, वषम ि धेिै वषम 
पतछ भए पतन गरिने संस्काि हो । िि यो जोि दिन, िहहना वा वषमिा गनुम हिैुन भने्न हवश्वास छ । 
यो िीन दिन सम्ि गरिन्छ िि आजभोली िईु दिनिै सिापन गरिन्छ । आस्यो ि िावलीिािा िाम्रो 
निाम्रो संस्काि ि किम काण्डिा चोख्याउने, फुकाउन ेप्रथा गरुुङ (िि)ु संस्कृतिको हवशेषिा हो । 

 

पिम्पिागि भेषभषुा, खाना, बाजागाजा 

भेषभषुा: गरुुङ सििुायिा परुुषहरुले लगाउने पिम्पिागि कपडाहरु कासा (कछाड), भोटो, भावरा, 
घिुिाडी, पेटी, कुली, टोपी बढुापाका भए के्रगी (फेटा), आस्कोट, जतु्ता लगाउाँिछन ् । यस्िै 
िहहलाहरुको भेषभषुािा ङ्युई (साडी गतुनयो), प्रो (घलेक), िम्ला (हटहकस), क्रि ु(पछ्यौिा), फगी 
(पटुका/धिो) ि चोली पिमछ ।  

गिगहना: गरुुङ िहहलाहरुले गिगहनािा च्या (औठंी), िाि-ट (शीिफूल), झोक (शीिबन्िी), 
िािचिुा (सनुको बाला), हाि, हववाह भएकाले िंगलशतु्र, असफी औठंी, तसलिनु्िी, िैवा (वाला), 
हपरु (िगुा) प्रिखु हनु ्। त्यस्िै आसे (तिलहिी), कण्ठी (पोिे), नौगेिी लगाउने चलन पतन छ ।  

 

पिम्पिागि प्रथाजतनि न्याय प्रणाली 

गरुुङ सििुायको आफ्नै पिम्पिागि सािाक्षजक न्याय प्रणाली प्रचलनिा तथए । गाउाँिा िदु्दा 
िातिला पिी हववाि भएिा गाउाँका िकु्षखया ि पञ्चभलाद्मीहरुले िबैु पिलाई िाखी िेलतिलाप िथा 
सिस्याको सािाधान गरिन्थयो ।  

नाल सभा: कालान्िििा गरुुङहरुको संसि वा संस्थालाई नाल सभा भतनन्थयो । यसलाई छोज धी ं
वा गरुुङको साििुाहयक भवन पतन भतनन्छ । एउटा नालिा थपु्रै गरुुङ बस्िी/गाउाँहरु सिावेश 
भएका हनु्थयो । गाउाँको श्रोि साधन, खेिीपािी, वस्िभुाव, वनजंगल खोलानाला, कूलोलाई 
ब्यवक्षस्थि ढंगले उपयोग गनम नाल सभा बस्ने गिमथयो ।  



क्ल्हे धी ं(िकु्षखया प्रथा): गाउाँको सवोच्च ब्यक्षिका रुपिा क्ल्हे (िकु्षखया) िदु्दा िातिला, झै-झगडा 
तिलाउन िकु्षखयाको प्रिखु भतुिका िहन्थयो । 

गाउाँलेको भेला हनु ु पिाम कटुवाल प्रथा तथयो । सबैिा खबि सन्िेश पयुामउने ि गाउाँका िदु्दा 
िातिला, गाउाँको िकु्षखया ि क्षजम्िालबाट तिलाउने चलन तथयो ।  
 

पिम्पिागि संस्थाहरु 

क्होइवो धी:ं यो गरुुङको पिुोहहि वा गरुु घि हो । यहााँ धिमगरुुहरु/खेगीहरु पच्यू, क्ल्हेब ृि वोन 
लािाहरु आफ्नो संस्कािहरुको हवतधपूवमक पजुापाठ गने स्थल हो ।  

िोधी: गरुुङहरुको िहत्वपूणम सांस्कृतिक अंगको रुपिा गाउाँको यवुायवुिीहरु भेटघाट, ििाइलो ि 
िनोिञ्जन गने घिको रुपिा तलन सहकन्छ ।  

आिा सिूह: गरुुङ बस्िीिा आिा सिूहिािा एक आपसिा सहयोग गने, हवकृतिहरु हटाउने ि 
गाउाँको हवकास तनिामण सािहुहक कायमिा सहयोग गने कायमहरु गिमछ ।  

 

सन्िभम सािरी 

 नािायण ल्हेंगे गरुुङ (२०६८) “ििू (गरुुङ) जातिको क्षचनािी”, आ.ज.उ.िा.प्रतिष्ठान, ििू 
यलु छोज धी ंगरुुङ िाहिय परिषि, हकशोि अफसेट प्रसे प्रा.तल., ठिेल, काठिाडौं । 

 

 

 

 

 

 


