
 

अति तिमान्तिकृि िमूह 

िंस्था: नेपाल बराम िंघ, केन्तिय कायय ितमति, काठमाडौं। 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनिुार बरामहरुको कूल जनिंख्या ८,१४० रहेको छ । िो मध्ये आफ्नो मािभृाषा बोल्नेको िंख्या १५५ 
मात्र रहेको छ । बरामहरु आफुलाई बालाबाङ भनेर पतन न्िनाउँदछन ्। "बरा"को अथय वाँण र "म"ु को अथय मानव वा मातछे हतुछ । 
त्यिैले बराम जाति धनषु वाँण िलाउने मातछे भनी बनु्ितछ ।  

बरामहरु मध्यम कद, िरल, िोिा, मिौला, गहुँगोरो, मंगोतलयन शारररीक बनौट भएका हतुछन । 

ष्ट्रयनीहरुले बोल्ने भाषालाई बालकुरा भतनतछ । यो भोट बमेली भाषा पररवार अतिरगि बोतडक शाखा तभत्र पदयछ । "बाल"को अथय 
मातछे र "कुरा" को अथय भाषा भने्न हतुछ । त्यिैले "बालकुरा" भन्नाले मातछेले बोल्ने भाषा भने्न बनु्ितछ । उक्त बालकुरा वियमान िमयमा 
लोपोतमखु अवस्थामा रहेको छ । बालकुराको आफ्नो तलष्ट्रप नभई देवनागरी तलष्ट्रपलाई नै प्रयोगमा ल्याएका छन।् 

बराम जाति प्रकृति पूजक भएिा पतन वियमान िमयमा ष्ट्रहतृ धमयबाट बढी प्रभाष्ट्रवि भएको पाइतछ । 

बराम परुुषहरुको पष्ट्रहरनमा िरुुवाल, दौरा, इस्टकोट, भोटो, कछाड, धोिी, गादा, ऐठे, टोपी र फेटा आदद लगाउँछन।् गरगहनामा कानमा 
गकुल, गलामा रेशमी धागोको माला आदी । त्यस्िै बराम मष्ट्रहलाहरु मगुीको फररया, पाटको िोलो, गाउन फररया, नैनििु र ि ुँदरीको 
पटुका, घलेक, ढाकापछ्यौरा, पाँगा लगाउँछन ्। गरगहनामा कानमा ढुङग्री, मारवाडी, गलामा तिलहरी, कण्ठमाला, िाँदीका िमु्का, दठम्रा 
िथा मगुाको माला, नाकमा बलुाकी, लाहरे फुली, ष्ट्रवतभन्न रङ्गका पोिे, िरुा, पािे िनु, बालो, रैया, ठीङगरुा आदद लगाउँदछन।् 

यि जाति आददमकाल देन्ख गोरखा न्जल्लाको मध्य पहाडी भागमा िेपे नदीको पूवय, बूढीगण्डकी नददको पन्िम मनास्ल ुष्ट्रहमालको दन्िण 
र मस्यायङदी नदीको उत्तर पष्ट्रिको बीि भागमा बिोबाि गदै आइरहेको छ ।बराम जातिको बिोबाि गोरखा न्जल्लाको मिेल, िाकुकोट, 
पतिङु, आरुआबायङ, आरुिनौटे, मािलाकुटीबोट, थमुी, आरुपोखरी, पाँिखवुा, देउराली, छोप्राक, श्रीनाथकोट, यालाजङु, स्वाँरा, िोरपानी, 
िातिाङ, नारेश्वर, बगदुा, धुँवाकोट, फुजेल गाउँपातलका हनु ्। ष्ट्रयनीहरु यि बाहेक अतय न्जल्लाहरु धाददङ, न्ििवन, लतलिपरु, नवुाकोट, 
मकवानपरु, बारा, रौिहट आदी न्जल्लामा छररएर बिेका छन ्।  

यि जातिका घरहरु खर, ढुङ्गा, जस्िा पािाले छाएका थेप्िा खालका घरहरु नन्जक नन्जक बनाएर गजुमुजु ुरूपमा बिोबाि गरेको 
पाइतछ । प्रत्येक बराम बस्िीमा ष्ट्रवतभन्न देवी देविाका थान, कोि र मन्तदरहरु रहेको पाईतछ । यि जातिमा दइुपाखे, िारपाखे र गोलाकार 
गरी िीन ष्ट्रकतिमका घर बनाउने प्रिलन छ । यि जातिले ष्ट्रपिलेृ िलु्होमा बाि गदयछ भने्न ष्ट्रवश्वािले अगेनाको पूजा गने िलन रहेको छ ।  

बराम जातिमा गोत्रको िलन भए पतन थर र उपथरको अभ्याि र प्रिलन भएको पाइदैन । बरामहरुको गोत्र २१ वटा िम्म भएको 
मातनतछ । धेरै जिो गोत्रहरु ष्ट्रहतदिँुग िम्बन्तधि भएको पाइतछ । बराम जातिको परम्परागि धमय प्राकृतिक धमय भएिा पतन ष्ट्रहतदधुमयलाई 
पतन उन्त्त कै मात्रामा माने्न गररतछ । भमेू, देवी, िण्डी, मण्डली, तिम पूजा, वायू, कुलायन आददको पूजा खलक र दाजभुाइ तमलेर गररतछ 
।  

बराम जातिको परम्परागि पेशा कृष्ट्रष र पशपुालन हो ।बराम पखुायहरुले िमाजमा िामान्जक तनयम पालना गनय िीन िहको राजनैतिक 
िथा प्रशाितनक कायय ष्ट्रवभाजन गरेका तथए । परम्परागि प्रणाली अनिुार बरामहरुको िबैभतदा मातथको प्रशािन प्रमखु काजी हनेु गर्थ्यो । 
बस्िीमा अमनियन कायम गनय र िमस्याहरु िमाधान गनय काजीको भतूमका हतुर्थ्यो । त्यिको िल्लो िहमा एकाइ गाउँ वा िाकुको 
न्जम्मेवारी मनु्खया हतुर्थ्यो । गाउँटोलमा भोगिलन गरेको जग्गा जतमनको कर उठाउने न्जम्मेवारी न्जम्मवुालको हतुर्थ्यो । टोल वा खलक 
हेनय "थरी" हतुथे । द्वारेले मालपोिको काममा मनु्खयालाई िहयोग गथे । तमजार टोल र गाउँमा खबर एक ठाउँबाट अको ठाउँमा लाने 
ल्याउने िञ्चारवाहकको काम गथे ।  

बराम जाति ष्ट्रवतभन्न देवी देविाहरुको पजुा गदयछन ्। मखु्य देवी, मण्डलीका रुपमा रहेका देवी, भतूमका देवी, भिुप्रिेका देवी देविाहरु 
प्रति ष्ट्रवश्वाि र आस्था राख्दछन।् ष्ट्रयनीहरुको परुोष्ट्रहि वा पूजारी वा धातमयक नेिालाई "डाङ्ग्ग्र"े भतनतछ । बरामहरुले परम्परागि रुपमा 
धामी िाक्रीमा ष्ट्रवश्वाि गने िलन रहेको पाइतछ । बरामहरु तबतभन्न पूजाआजा गदयछन।् भाले र पोथी मण्डली पूजा, झ्यालक्नी पूजा, थानी 
पूजा, धमयतिङ पूजा, कुलायन पूजा, िण्डी पूजा, वाय ुपूजा, आशामखुी पूजा, वीर पूजा, भङगेरी पूजा, भमेु पूजा, अगेन पूजा, वनिाँक्री पूजा, 
िंिारी पूजा, गोठ पूजा, आइिबारे पूजा, दोबाटो पूजा, हटेले पूजा आदी ष्ट्रवशेष छन।्  

बरामहरुले मनाउने िाडपवयहरुमा िण्डी पनु्णयमा िबैभतदा ठूलो िाड हो । यि बाहेक माघै िंङ्ग्क्रान्ति, िाउने िंङ्ग्क्रान्ति, अिार १५, 
नागपञ्चमी, जनै पनु्णयमा, कुशेऔशी, िीज, दशै, तिहार, तवागी, पिु १५, श्रीपञ्चमी, फागपुनु्णयमा, िैिे दशै आदद पतन मनाउँछन।् 

बरामहरुले मनाउने जात्राहरुमा देवीथान जात्रा, माइकोट जात्रा, बाहनुबेिी जात्रा, ग्याजी जात्रा, थमुी जात्रा ष्ट्रवशेष हनु।् ष्ट्रयनीहरुको 
एउटा महत्वपूणय गीि पाँउदरेु हो । उक्त नाि िरस्विीलाई गहुादै गीिबाट शरुु गररतछ । अको महत्वपूणय नाि "घाटु" हो । 

 


