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िंस्था: नेपाल दनवुार जागरण ितमति, केन्तिय कायाालय, िलााही  
    दनवुार जाति नेपालको प्रान्िन आददवािी जनजातिहरु मध्ये एक हो । ययनीहरुको बिोबाि िराई, तित्री िराई (मधेि), िरेु पहाडको दनु उपत्यका, 
नदी यकनार, पहाडको बेंिी हुुँदै काठमाडौ उपत्यकामा िम्म रहेको छ । दनवुार जातिलाई िौगोतलक र बािस्थानको आधारमा पहाड, तितत्र मधेि र िराई 
गरी ३ प्रकारमा छुट्याउन ियकतछ । पहाड र तित्री मधेिमा बस्ने दनवुारहरु यकराि राईहरुमा जस्िै "राई" शब्दले राजघरानाको िम्मान र पदवी 
बझुाउने िएकाले दनवुारहरु उच्ि वा िामान्जक प्रतिष्ठामा राख्न राईदनवुार िन्न रुिाउुँछन ्। िराईमा बस्ने दनवुारहरु आफुलाई उच्ि यहतद ुराजपिु 

दनवुारका रुपमा गवा गदाछन ्। ययनीहरु यवतधवि रुपमा जनै धारण गछान िने पहाड र तित्री मधेशका दनवुारहरु जनै धारण गदैनन ्। िौगोतलक बािस्थानका कारणले दनवुार जातिहरु तित्र 
तिन्निा देन्िएिा पतन उनीहरुको िाषा, िंस्कृति र िंस्कारको आधारििू िंरिनामा िमानिा पाईतछ । 

ययनीहरुको परम्परागि पेशा जीयवकोपाजानको लागी माछा माने हो । ययनीहरु अलौयकक शन्ि ितत्रमतत्र, टुनामनुा, धामी, झाुँक्री र देवीदेविा, बोक्िी ििुप्रिेमा यवश्वाि गदाछन ्। िराईका 
दनवुार जातिहरु आफुलाई धामी, झाक्री र पजुारी नै हनु पतन ितदछन ्। उनीहरुको जातिय पयहिान नै अलौयकक ित्वमातथको यवश्वाि हो ।  

दनवुार जातिको ईतिहाि:- दनवुार जातिको उत्पन्ि र फैलावटका बारेमा ययकन प्रमाणहरु निेयटए पतन पयहले देन्ि नै नदीजतय जीवनप्रणालीिुँग आबध्द िई नदीयकनारमा माछा मादै र 
िेिीपाति गदै आएका पाईतछ । लतलिपरु डकुुछाप गाउुँका दनवुारहरु तलच्छयवकातलन िमयमा कामरुपबाट मन्च्छतिनाथलाई नेपाल ल्याउुँदा िुँगै आएकाले आफूहरु मन्च्छतिनाथको माइिी 
िएको दावी गछान ्। दनवुार जातिको उत्पति र फैलावटका बारेमा ययकन प्रमाणहरु निेयटए पतन पयहले देन्ि नै नदीजतय जीवन प्रणालीिुँग आबध्द िई नदीयकनारमा माछा माने, नदीिटीय 
जंङ्गलमा तिकार िेल्ने र िेतिपािी गदै आएको पाईतछ । लतलिपरु डकुुछाप गाउुँ यवकाि ितमति वडा नं.३, ४ र ५ दनवुार गाउुँमा बिोबाि गदै आएका दनवुारहरुका पिुाा ऐतिहातिकिा र 
प्रान्िनिाका दृयिले तलच्छयवकातलन िमयमा ५०० वषा अन्घ काम रुपमा मन्च्छतिनाथिुँग आएका िन्न ेगरेको पाइतछ । उनीहरुको यवकाि िराई, दनु प्रदेश र नदीको यकनारबाट िएको 
देन्ितछ ।  

िौगोतलक र िामान्जक अवस्था:- दनवुार जातिको बिोबाि काठमाडौ उपत्यका देन्ि दन्िण पवुाका यवतिन्न न्जल्लाहरु काभ्र,े तितधलुी, उदयपरु, तितधपुाल्िोक, तिराहा, झापा, मोरङ, िलााही 
र लतलिपरु मा रहेको छ । उनीहरुको जीवनशैलीलाई त्यहाुँको िौगोतलक पयाावरण र िंस्कृतिको उपज मान्न ियकतछ । उनीहरुको यवकाि िराई, दूनप्रदेश र नदीको यकनारबाट यवकतिि 
िएको देन्ितछ । यि जाति बागमिी नदीको यकनार हदैु दन्िण तिरका फाुँटहरुमा जब्दीिेि, बालवुािेि, तिमिेि, नागरािेि, मालािेि, िोरयाि िेि, तिमिेि, यविाािेि, रानीिेि, िेरािेि, 
िायाटोल, गोठटोल, कनेट र गैरीगाउुँ रहेका छन ्। ययनीहरुले बागमिी र िहरेिोलामा माछा माने र यिमा ििाना कुलाहरु बनाई तिुँिाई गदै आएका पाईतछ । ययनीहरु बािस्थान वरपरका 
जंङ्गलबाट दाउरा पाि गने र काठ, ढंुङ्गाबाट घर गोठ बनाउने गदाछ ।  

जनिंङ्ख्या : नेपालको जनगणना २०६८ अनिुार दनवुारको कूल िंङ्ख्या ८४,११५ रहेको छ । िी मध्ये आफ्नो माििृाषा बोल्नेको िं्या  ४५,८२१ रहेको छ ।  
धमा िंस्कृति : दनवुारहरु यहतदधुमाका मूल्य र मातयिामा पूणा यवश्वाि रा्दछन ्। ययनीहरुले यपि,ृ देवीदेविा र राििको अलौयकक शन्िप्रतिको यवश्वाि रा्दछन ्। ययनीहरु धामी झायक्र र 
यहतद ुपजुा यवतध शास्त्रका माध्यमव्दारा आराधना, पजुाआजा र ितत्रमतत्र िाधना गदाछन ्।देवीदेविा वा ििुप्रिे ररिाएमा बालीनाली तबतिने, पशपुिी नाश हनेु, आतथाक िंकट आई पने, 
रोगब्याधीले ििाउने आदद कुरामा यवश्वाि गदाछन ्। ययनीहरु प्रकृति पजुा, वाय ुपजुा, वनदेवी पजुा, गोठपजुा, यपि ृपजुा गरेमा ििुप्रिे र रोगब्यातधबाट बच्न ियकने कुरामा यवश्वाि गदाछन ्। 
दनवुारहरु घरतित्र कुलदेविाका रुपमा तिमिेनको प्रतिमा स्थापना गरी मु् य देविाका रुपमा र िणडीदेवीलाई गाउुँका िबैितदा ठूला िाझा देवीका रुपमा मान्ने गदाछन ्। यि जातिले काली, 
दगुाा, लक्ष्मी, िरस्विी, ब्रह्मा, यवष्ण,ु महेश, पावािी, गणेश र अतय यहतद ुदेवीदेविा मान्न ेगदाछ । ययनीहरु आफ्ना देवीदेविाहरु प्रति गयहरो धातमाक यवश्वाि रा्दछन ्। उनीहरुले घर तित्र, 
गाउुँका र गाउुँ बायहरका देवीदेविाहरुलाई तनन्िि तितथ तमतिहरुमा यवतध पूवाक रीि परु् याएर पूजा गदै बतल िमेि ददने गछान ्। देवीदेविा ररिाएमा घरपररवारका िदस्यहरु तबरामी पने, मतृ्य ु
हनेु, अवनति हनेु, पशपंुिी मने, बालीनाली निप्रने जस्िा लोक यवश्वाि रहेकाले उनीहरुमा प्राकृतिक शन्िहरुमा यवश्वाि रहेको पाईतछ । उनीहरुका देवीदेविाहरु कुनै तनन्िि आकारका मूतिाका 
रुपमा नरहेर ढुङ्गाका थानीका रुपमा देन्ितछन ्। 

दनवुार जातिले यहतदूधमािुँग िम्बन्तधि िाडपवाहरु मातदै आए पतन पवा मनाउने िररका िने फरक छन ्। िाडपवाले िामयुहक िावनालाई बतलयो बनाई राख्न मद्दि गदाछ । िाडपवामा 
देवीदेविाको पजुा गने, ठुलाबडालाई िम्मान गने, आफतिजन ईि तमत्रहरु र पररवारका िदस्यहरु एक िाथ बिी मनोरञ्जन गने गदाछन ्। उनीहरु रगिको िाईनो अतिगाि पनेहरु एकआपिमा 
कुलदेविाको पूजा गने, जठुो बाने र यपिलृाई िम्झने गदाछ । तमि िाइनो आफ्नो जाि ितदा बायहरका ब्यन्ििुँग बढी यवकतिि िएको देन्ितछ । ययनीहरु िंयिु पररवार मै बस्छन ्र पररवार 
यविण्डन हनुकुो मूल कारण पाररवाररक झैझगडालाई मान्न ियकतछ ।   

दनवुारहरुको लोक जीवनपध्दतिलाई लोकयवश्वािले अिर पारेको देन्ितछ । ययनीहरुको िानपान, लवाईिवाई, ररतिरीवाज, रहनिहन, बानीब्यहोरा, िालिलन यस्िै अलौयकक वा परम्परागि 
लोक यवश्वािबाट एक पसु्िाबाट अको पसु्िामा हस्िातिरण हदैु आईरहेको छ । 

िाडपवाहरु : दनवुार जाति पतन नेपालका अतय जाति जस्िै यवतिन्न िाडपवाहरु मनाउुँदै आईरहेका छन ्। िामान्जक िामतजस्यिा, ईितमत्र, घरपररवार र आफतिजनहरु माझ िशुीयाली 
िथा शिुकामना िाटािाट, दीघााय ुिथा स्वस्थ शलुिको कामना गदै िाडपवाहरु हरिोल्लािका िाथ मनाउने गररतछ । ययनीहरुमा दवैु यहतद ुर बौध्द धमाको प्रिाव देन्ितछ । िाडपवामा ठुलाले 
िानालाई आन्शबााद ददने, घर पररवार िथा आफतिजनहरु एकिाथ बिी तमठातमठा िोजन गने र नयाुँ लगुा लगाउने गदाछन ्। िाडपवामा जाुँडरक्िी, न्िउरा, रोटी, मािकुा यवतिन्न पररकारहरु 
बनाई िातछन ्। िाडपवामा मन्तदरमा गई कुिरुा, हाुँि, बोका र राुँगा बतल ददने िलन पतन रहेको छ । ययनीहरु आफ्ना यपिहृरुलाई िन्म्झने र शधु्द िानेकुराहरु पयहले उनीहरुलाई िढाई 
िके पछी मात्र आफुहरुले िहण गने गदाछन ्। दनवुार जातिले मनाउने िाडपवाहरु बैशािे औिंी, नागपञ्चमी, गदठमङ्गल, लिुो फाल्ने, िाउने िंक्रान्ति, जनैपनु्णामा, कातिाक पून्णामा, बागमिी 
पूजा, िैिेदिै, गाईजात्रा, थाङ्खनेजात्रा, रोपाईजात्रा, मन्च्छतिनाथको जात्रा, माघेिङ्खक्रान्ति, कुशेऔिंी, मािािीथाऔिंी, नेमान पजुा, दिैं, तिहार, फागपुनु्णामा, तिठी, यपिपृजुा, वायपुजुा आदद यवशेष 
छन ्।  

दनवुार जातिले यहतदधुमािुँग िम्बन्तधि िाडपवाहरु मातदै आए पतन पवा मनाउने िररका िने फरक पाईतछ । ययनीहरु देवीदेविाहरुलाई तनन्िि तितथ तमतिमा यवतधपूवाक पूजा गदै बतल 
िमेि ददने गदाछ । लतलिपरु डकुुछापका दनवुारले परम्परागि ढंगले मनाउुँदै आएका धातमाक, ऐतिहातिक िथा िाुँस्कृतिक महत्वका मन्च्छतिनाथको जात्रा काठमाडौ उपत्यकामा हनेु हुुँदा 
अतय पवुी र तित्री मधेशका दनवुार जातिहरुले िने मनाईएको पाईदैन । 

पजुाआजामा थरीथरीका िजन गीिहरु आफ्नै दनवुार िाषामा गाइतछ । जस्िै: परुुषले गाऊने िजन "परािी", "झ्रमु्रा र िमदाउन" (मयहलाहरुले गाऊने िजन), "यवरहनी" िजन (िगवान 
तिि जोतडएको गीिहरु) आदी । शकु्ल पिमा थोरै िने पतन उब्जनी िएको धान काटेर शनु्ध्दकरण गरर रान्ितछ । नेमान पजुामा यवतिन्न देवीदेउिाहरुको पजुा गररतछ । काली तिमशेन, 
कोशीका, कुतिा, धामी, िगविी, हनुमान, दगुाा िगविी, यकराि देउिा, शोिा, िैरव, गयङया, मनषुदेवा (िम्पतिको लागी), राज्यलक्ष्मी आदीको पजुा गररतछ । यि पजुाको यवशेष महत्व 
अन्नबाली राम्रो होि,् पशपुालन राम्रो होि, रोगब्याधी र प्राकृतिक यवपन्िहरु नआओि घर पररवारलाई ििु शान्ति होि िनी पजुा गने गररतछ ।  
ितदिा िामिी 
(क) "दनवुार लोकवािाा िथा लोक जीवन"; नेपाली लोकवािाा िथा िंस्कृति िमाज, काठमाडौं । 

(ि) नथनुी तिंह दनवुार (२०६१); "आददवािी दनवुार"; प्राकृतिक स्वास््य िंस्था, तिराहा ।  
(ग) "नेमान पवाक परम्परा आ प्रिंग" (२०७५ िाल अिार २८ गिे तबहीबार), गोरिापत्र िमावेशीकरणको ददशामा एउटा फड्को: गोरिापत्रव्दारा प्रकान्शि दनवुार िाषा पषृ्ठ, नयाुँ नेपाल, 

गोरिापत्र रायिय दैतनक, पषृ्ठ नं. ६ 
 


