
 

सिमान्तिकृि िमूह 

िंस्था: लाके िमाज कल्याण केतर, कुलेश्वर, काठमाडौ । 

गोरखा न्जल्लाको उत्तर हहमाली भेगमा परे्न हहमचलुी, मर्नास्ल ुर गणेश हहमालको सिचमा रहेको लाके के्षत्रमा भोटे लामा जासिहरु ियौं वर्ष देन्ख ििोिाि गदै आइरहेका 
छर्न । त्यहााँिाट गोरखा िदरमकुाम आइपगु्र्न ७ ददर्न पैदल हहड्र्न ुपदषछ भर्ने सिब्ििको भ-ुभाग पगु्र्न ३ ददर्न पैदल यात्रा लाग्दछ । त्यहााँको ििैभतदा मासथल्लो 
भेगमा लाके पाि (५१०० समटर उचाई) भने्न ठाउाँ छ । मर्नाङ न्जल्ला िाँगै जोसडएको िामा गाउाँ हवकािमा परे्न यो लाके पािको र्नाउाँिाट त्यहााँ ििोिाि गरे्न 
मासर्निहरुलाई लाके भने्न गरेको पाइतछ ।यि िामा गाउाँ के्षत्रमा मर्नोरम दृश्यहरु लाके पाि, हवरेतर िाल, काल िाल, मर्नास्ल ुहहमाल र थपु्र ैगमु्िाहरु छ ।  लामा 
भोटे भार्ामा 'ल्हा' भर्नकेो उकालो िाटो भने्न अथष लाग्दछ । िामा, ल्हो प्रोक र हवही गाहविमा िस्र्न ेमासर्निहरुलाई र्नपु्री भर्नेर न्चसर्नतछ । र्नपु्री भर्नेको लामा भोटे 
भार्ामा 'पन्िम ददशा' हो र र्नपुिाट र्नपु्री भएको मासर्नतछ । श्यार खोलाको पन्िम िस्र्नेहरुलाई (लाके) र्नपु्री भने्न गररतछ । हयर्नीहरु िोल्र्न ेभार्ालाई लाके के भार्ा 
भसर्नतछ । यो लाके (र्नपु्री) िमदुायले िोल्र्ने भार्ा लामा भोटे भार्ा सििटेो-िमषर्न पररवारको भार्ा हो ।  

हकम्िदतिी अर्निुार लाके (र्नपु्री) के्षत्र हजारौ वर्ष पहहले सिब्िि कै भ-ुभाग सथयो । यधपी लाङदारमा र्नामको सिब्ििी अन्तिम िादशाहको हत्या पछी उिका ितिार्न 
भागेर पन्िमसिर लागे। उर्नका कातछो छोरा ङारी भने्न ठाउाँमा आएर ििे भर्ने जेठो छोरा गतुथाङलाई राजधार्नी िर्नाएर ििे । र्नपु्री त्यही िेला देन्ख गतुथाङ राज्यको 
एउटा भाग सथयो । यो राज्य िर्न ्१६२० िम्म अन्स्ित्वमा सथयो । त्यि पछी जोङ्गा न्जल्ला अतिगषि रहयो ।  

 

यहााँका मासर्निहरुले िाक्लो र तयार्नो लगुा छु्यवा 'िक्ख'ु लगाउर्न ेगदषछर्न ।  घरको सर्नमाषण गदाष ढुङ्गा, माटो र काठको प्रयोग गदषछर्न । घरको मासथ धज्यू "ध्वजा" 
राखेको हरु्न ुपदषछ । असि दगुषम हहमाली भ-ुभागको पठारमा खेिी योग्य जमीर्नको अभावमा थोरै अन्न उत्पादर्न हरु्न ेहुाँदा हयर्नीहरुको जीहवकोपाजषर्न कदठर्न अवस्थाको 
छ ।   

।र्नेपालको दगुषम हहमाली के्षत्र भएको हरु्नाले त्यहााँ पािलो ििोिाि भएको पाइतछ ।हव.िं.२०५८ को जर्नगणर्ना अर्निुार लाके जासिको कूल जर्निंख्या ९,००० रहेको 
छ । हयर्नका हपिा पूखाषहरु धेरै वर्ष अगाडी उत्तर सिब्िििाट आई त्यि के्षत्रमा ििोिाि गरेको हुाँदा उर्नीहरु यि के्षत्रलाई मखु्य केतरको रुपमा मातदछर्न ्। 

लाके (र्नपु्री) जासिको हहमाल, पहाड, अग्लो भ-ुभाग, गमु्िा, छोिेर्न, 'मार्ने' वर्नजंगल, चरर्न, िाल, पोखरी र खोलार्नालािाँग ऐसिहासिक, िांस्कृसिक र धासमषक िम्ितध 
रहेको हतुछ ।हयर्नीहरु ििोिाि गरे्न के्षत्रको र्नामाकरण र्नपु्री जासिको भार्ामा रै्न रहेको पाइतछ । त्यहााँ चौरी पाल्र्न,ु याक, घोडा, खच्चरमा िामार्न ओिार पिार गर्नुष, 
काठ काट्र्न,ु ढंुगामा िटु्टा कुाँ दर्न,ु छोिेर्न, गमु्िा, मार्न ेसर्नमाषण गर्नुष, ढंुगा माटोको घर िर्नाउर्न ुहयर्नीहरुको जीवर्नयापर्नका हियाकलापहरु हरु्न।  

लाके (र्नपु्र) जासिको मखु्य पेशा सर्नवाषहमखुी खेिी, पशपुालर्न, र ब्यापार रहेका छर्न ्। यि िाहेक पयषटर्न, िार्ना उधोग ब्यविाय (राडापाखी िनेु्न, ढुङ्गा काठमा िटु्टा 
कुदर्ने, चोयाको वस्ि ुिनेु्न, घरेल ुरक्िी िर्नाउर्ने) िाथै हवशेर् गरी हवसभन्न र्नाका र भञ्ज्याङहरुमा ब्यापार ब्यविायका लागी होटल, लजहरु िञ्चालर्न गरी िस्र्ने गरेको 
पसर्न पाइतछ ।     

शारररीक रुपले िसलया, चौडा छािी र फुसिषला ह्रष्टपषु्ट देन्खर्न ेकडा पररिम गरे्न यी जासिको मौसलक हवशेर्िा हो ।  

 

लाके (र्नपु्री) जासिहरु प्राचीर्नकालमा परम्परागि िोर्न (वर्नझााँिी) धमष िंस्कृसि अपर्नाइएको भने्न भर्नाई छ । वोर्न धमष िंञ्चालर्न गर्नषमा शरुुमा फन्चचेङदोक भने्न ब्यन्ि 
रै्न सथयो । उर्नको मतृ्य ुपिाि उर्नकै ितिार्नहरु रै्न आज ४ वटै गाहविका वासितदाहरु हरु्न ्भने्न भर्नाइ छ । 

हालमा लाके (र्नपु्री) िमदुायका मासर्निहरु िौद्ध धमष अतिगषि िज्रयार्न सभत्रको हङङमापा िम्प्रदाय अतिगषि पदषछर्न हयर्नीहरु िौद्ध धमषमा आस्था राख्न े'मार्ने', छोिेर्न र 
गमु्िामा पजुापाठ गरे्न गदषछर्न ।। हयर्नीहरु िौद्ध परम्परा अर्निुार न्चवाष हेरेर मात्र कुर्न कायषको थालर्नी गरे्न परम्परा रहेको छ । िौद्ध न्शक्षालाई रै्न हयर्नीहरु आफ्र्नो 
परम्परागि न्शक्षा मातदछर्न ्।हयर्नीहरु िम्िोटा सलहपमा िौद्ध गमु्िाहरुमा न्शक्षा सलर्न ेगरेको पाइतछ ।  हयर्नीहरु िदु्ध धमषिाँग िम्िन्तधि पूजापाठहरु दमु्जी, छवाच्यू, 
डुक्पाछेिी, छयोकोर, डपु्छेर्न र ङ्यङू्र्न ेआदद गदषछर्न ्।हयर्नीहरु िमग्रमा हवशेर् गरी हकमोलङुलाई ठूलो सिथषस्थलको रुपमा माने्न गदषछर्न ्भर्न ेहकमोलङुको १०८ चेला 
मध्ये िामागाउाँको ज्योकिाफलाई हयूल अथाषि मखु्य देविाको प्रसिक मातदछर्न ्।यि जासिका कूल जासिको झण्डै ३०% जसि मासर्निहरु गमु्िा न्शक्षा अध्ययर्न गरी 
सभकु्ष सभकु्षणी (लामा, ढावा र आर्नी) िर्नेका छर्न ्।  

 

लाकेहरुको उपथरहरुमा ङाप्दक, हेकुष ङ, पेञ्जाङ र चङुमेर्न हरु्न ्। हयरै्न उपथरहरु सभत्र उर्नीहरु सिहेवारी चल्दछ । हयर्नीहरु आफ्र्नो िमदुाय भतदा िाहहरीया िाँग 
अतिरजासिय वैवाहहक िम्ितधलाई मातयिा दददैर्नर्न ्। लाके (र्नपु्री) वािी भोटे लामाहरुमा कुर्न छोराको हववाह गरे्न र कुर्न छोरालाई गमु्िामा पठाउर्न ेभने्न िम्ितधमा 
असभभावकले रै्न सर्नणषय गरे्न चलर्न छ ।  

लाके (र्नपु्री) जासिहरुको आफ्रै्न परम्परा पद्धसिको आम्चीहरुद्वारा उपचार गरे्न, धामी, झााँिी, लामा र ितत्रमतत्रमा हवश्वाि राख्दछर्न । हयर्नीहरुको  कूलपजुा गदाष किैले 
लामा (खेतपो) द्वारा गदषछर्न भर्न ेकिैले झााँिीद्वारा गरे्न चलर्न छ । 

हयर्नीहरुमा िहपुसि प्रथा कायमै राख्दै आएको पाइतछ । हयर्नीहरुको आफ्रै्न हकसिमको राजर्नीसि, तयाय र प्रशािसर्नक प्रणाली अगाल्दै आइरहेको पाइतछ ।िार्नासिर्ना झै 
झगडा मदु्दा मासमलाहरु गाउाँलेहरु मध्ये अगवुा वा मखु्य मासर्नि (ढहङ्गक), लामा (खेतपो)ले समलाइ ददर्ने गदषछर्न ्। 

पहहरर्न: हयर्नीहरु परुुर् महहला दवैुले िख्ख ुरै्न लगाउाँदछर्न ्। यिमा वशेेर् गरी िख्ख,ु आङिमु, पाङकेप, हकटी पदषछर्न । यी वस्त्र पहहरर्नहरु यर्नीहरु प्राय आफै ियार 
गदषछर्न ्। 

चाडवाड: लाके (र्नपु्री) वािीहरुको मखु्य चाडहरु ल्होिार, दच्याङ (िीर हाने्न), मार्नछ्याङ, मसर्नर्नाटक र डुपछेर्न पजुा हरु्न ्। 

लोक िंस्कृसि: लाके (र्नपु्री) िमदुायमा लोक गीि, लोक कथा, उखार्न टुक्काहरु, हााँिो जस्िा परम्परागि िाहहत्यमा सर्नकै्क अगाडी मासर्नतछ । जि मध्ये लोकगीि, लोक 
र्नतृ्यहरु स्याब्र ुर्नाच, हयाकाष र्नतृ्य पदषछर्न ्। लोक िाजागाजाहरुमा डा (डम्फु), डामन्तयर्न र टंुर्ना, लोङि ु(मरुली), िेदङु्ग (लामाले िजाउर्ने िर्नाई जस्िै), गेलोङ 
(िर्नई), दङु (ढ्याङ्ग्रो), सडल्व ु(मरुली) आदी ।  

  

लाक्पा शेपाष (२०६८), "लाके (र्नपु्री) जासिको न्चर्नारी" 


