
लोपोन्मखु समहु  

संस्था: मेचे ससवोहहरा 
अन्य नामकरण: भारतको पश्चिम बंगालमा शैब र आसाममा बोडो र बंगलादेशमा कछाडी भनेर श्चचसनने जासत 
पसन हयनीहरु कै सन्तती हनु ्। 

बसोबास: मेचेहरुको बसोबास झापा श्चजल्लाको २० वटा गाउँपासलका, २ वटा नगरपासलकामा र अन्य श्चजल्लाहरु 
मोरङ, सप्तरी, सनुसरीमा रहेको पाइन्छ । हयनीहरु सिपरुा ब्रह्मपिु नदी र धनक्षी नदीको उत्तर दश्चक्षण भाग 

भारतको ससक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा भटुान र बंगलादेशमा पसन बसोबास गरेको पाईन्छ । 

हयनीहरु सनुसरी श्चजल्लाको बादगाउँ ससनावारी, सप्तरी श्चजल्लाको सिकोवा र जगतपरु गाउँपासलका, सनुसरीको जझसुलया, मोरङको उलााबारी, काठमाडौको 
जोरपाटी, झापाको पूवी तथा दश्चक्षण के्षि जलथल, धाइजन, बाहनुडाँगी, भद्रपरु नगरपासलकाको चकचकी दवुागडी, घेरावारी, बसनयानी, पथृ्वीनगर, सनीचरे, 
शाश्चन्तनगर, शरणामती, गोलधाप, अनारमनुी, चन्द्रगडी, चारपाने, लखनपरु, ज्यासमरगडी, कुमारखोट, महेशपरु, मेची नगरपासलकाको पथरीयामा बसोबास गदै 
आई रहेका पाईन्छ ।  

नेपालको राहिय जनगणना २०६८ अनसुार मेचे जासतको कूल जनसंख्या ४,८६७ देखाईएको छ भने आफ्नो मातभृाषा बोल्नेको संख्या जम्मा ४,३७५ 
रहेको छ । मेचेहरुले भोट बमेली पररवारको मेचे भाषा बोल्दछन । हयनीहरुको भाषा भएता पसन सलपी पत्ता लगाउन सहकएको छैन । 

मेचे जासतको अंसगक लक्षण मंगोसलयन रहेको पाइन्छ । मध्यम कद, वसलष्ठ शरीर, तेसे आखँा, थेप्चो नाक, दाडी जुगँा पातलो, कपालको बाक्लो रौं, बाटुलो 
महुार र गहँूगोरो वणाको रुपमा मेहनती र पररश्रमी हनु्छन । 

कालान्तरमा मेचेहरु पूवाबाट पश्चिम तर्ा  हवस्तार भएको भसनन्छ । कुनै मेचेहरु आफ्नो पैसिक थलो भटुानको डआुर ईलाका सतर देखाउँदछन भने 
कुसैले मेची तारेर गएका दाजकुो सन्तान "ज गाउँ" बाट आएका हनु भन्छन । ऐसतहाससक प्रमाण एवं क्रमबद्ध जासतय इसतहास जनश्रतुीका आधारमा उनीहरु 
श्चचनबाट हहमाल पहाड पार गदै भारतको मेघालय राज्यमा रहेको खससया जयश्चन्तया पहाडमा आइपगु ेजहा ँजयश्चन्तया राजाहरुसँग उनीहरुको हवशाल लडाई 
भयो । यदु्ध हवजय पछी असधपत्य जमाउन यस स्थानमा बसोबास गरे भने्न हकम्बदन्ती रहेको छ ।  

मेचे जासतहरु परापूवाकाल देश्चख तराईको मेची नदीको हकनारमा चारकोसे झाडी, घनघोर जंगलको आसपास बस्दथे । शरुुमा हयनीहरुको जीवनस्तर 
असत राम्रो सथयो । हयनीहरु पहहल एकै ठाउँमा धेरैसम्म बसोबास गदैनथे । हयनीहरु झापा श्चजल्लामा स्थायी बसोबास गना थाले पसछ माि खानपान, लत्ताकपडा, 
चाडवाड, पूजाआजा, संस्कृसत पक्षमा सधुार भएको पाइन्छ ।  मेचेहरुको मखु्य पेशा कृहष नै हो । यस बाहेक जंगलमा श्चशकार खेल्ने, माछा माने, सुंगरु 
पाल्ने आक्कद पसन गदाछन ।  

मेचे परुुषहरु घर बाहहरका काम गछान भने मेचे महहलाहरु घरसभिका कायाहरु गदाछन । महहलाहरु तान बनेु्न, रेशम धागो काट्ने र डोखना भने्न 
छासत देश्चख हपडौलासम्म छोप्ने लगुा बनाउँदछ ।  

मेचेहरु हहन्द ुधमा मान्दछन भने प्रकृसत पजुासँग पसन सम्बश्चन्धत भएको पाइन्छ । मेचे भाषामा देउतालाई "मदाई" भसनन्छ । मेचे जासतको आगँनमा 
बाठौंको थान हनु्छ । बाठौं थानमा ससउडीको बोट रोहपएको हनु्छ र सिशलु गासडएको हनु्छ । जसलाई भगवान श्चशवको प्रसतक मासनन्छ । हयनीहरु प्रकृसत, 
रुख, नदीलाई दैवी शश्चिको रुपमा पूजा पसन गदाछन । मेचेहरुका ईश्वर तथा देवी मखु्यतय तीन प्रकारका हनु्छन ्। १) नोनी मदाई (घर देउता) २) दइनी 
मदाई (नदी देवता) ३) गासमननी मदाई (गाउँका देवताहरु) । मेचेको परुोहहतलाई "रोजा" भसनन्छ भने रोजालाई सहयोग गने व्यश्चिलाई "र्ान्थोल" 
छासनएको हनु्छ ।  

मेचे जासतको पूजाआजा: १) बाउग्रा (उब्जाएको अन्न पूखााको नाममा चढाएर माि खाने प्रहक्रया) २) कूलदेवता पूजा (आफ्नो कूल वंशमा मासनदै 
आएको पूजा) ३) बाठौं पूजा (नया ँसाल वा बैशाख महहनामा आफ्नो घरको बाठौं थानमा गररने पूजा) ४) श्चखदाई पूजा (मेचे समाजमा यो पूजा सम्पन्न 
पररवारले माि गदाथे ।) ५) नाउन पूजा (कूल पूजा) ६) आइ पूजा ( आई भन्नाले माता वा आमा देवीको पूजा) ७) सबन्दसुरी पूजा ८) लक्ष्मी सेवा/ लखी 
पूजा (सतहारमा लक्ष्मी पूजाको क्कदन गररने पूजा) ९) ग्राम देवता: सामूहहक रुपमा वषाको एक पटक बैशाख महहनामा गररने पूजा । भतुप्रते, हपचास, बोक्सी 
आक्कदबाट कुनै दैवी प्रकोप नहोस भनी ग्राम पूजा गररन्छ । १०) भमूी पूजा "आमसत" पूजा (प्रत्येक वषा जेष्ठ १५ गते पछी भमूी चोख्याउने वा खेतीपातीको 
काम शरुु गना अगाडी गररने पूजा ।  

यी जासतको आफ्नै भाषा संस्कृसत तथा चाडपवाहरु रहेको पाईन्छ । प्रमखु चाडहरु मध्ये बैशागरु बच्छर (परुानो वषालाई सबदा गदै नया ँ वषाको 
आगमनलाई स्वागत गदै मनाउने चाड), ढोल पवा - र्ाल्गनु पशु्चणामामा होली खेल्दै ढोल बजाएर मनाइन्छ । श्चशवरासि - हहन्द ुधमाको प्रभाव परेको ले 
नारीहरु व्रत वा उपबास बसेर मनाइन्छ । दसै र सतहार - नेपालीहरुको राि चाड रमाइलो गरी मनाउँदछ ।   

यो जासतमा एक जना ब्यश्चिलाई छरसछमेक ईष्टसमिमा झै-झगडा समलाउन गाउँबूढा वा गाउँ प्रमखुको रुपमा "माखाल" चनेुर राश्चखएको हनु्छ । माखाल 
हनुका लागी आसथाक अवस्था सम्पन्न भएको हनु ुपदाछ । मेचेहरुमा बालहववाह, बहहुववाहको प्रचलन त्यसत पाइदैन । 

मेचे जासतको सबसभन्न हाँगाहरु छन । वरो (वोडो), गारो, कछारी, सडमासा कछारी, सोनवुाल, डेउडी, लालङु, रामा, हाजाङ, चसुतया, कदी, कोचे, 
बसमतारी, नाजानारी, मच्छाहारी, छेम्प्राम्हारी र काजी ।  

मेचे जासतको आफ्नै हकससमको थर र गोिहरु हनु्छन ्। हयनीहरुको हवसभन्न पेशा अनसुारको थर अलग हनु्छन ्। बसमुतारी, नाजरीनारी/ नाश्चजायारी/ 
माछाहारी/ दैमारी, खेरकटारी, गोदारी, छोर्ामारी आदी । हयनीहरुमा नश्चजकको नातासगँ हववाह गने चलन छैन । 

मेचेहरुको बसोबास स्थान तराई भएकाले हयनीहरु पातलो कपडा लगाउँदछन । परुुषहरु धोती, गाम्छा, कसमज, भेष्ट लगाउँदछन । महहलाहरु सतुीका 
कपडा लगाउँदछन ्।मेचे महहलाहरु सनु चाँदीका गरगहनाहरु इन्थी, नाखार्ल, ससखोन, गोटामाला, हवछामाला, कुश्चचयामोदोर, पाउज,ु चरुा, आछानझरी, 
टाका, आछान, बाउठी, वासपतारर, नाक कान छेडी बलुाँकी, मनु्द्रा लगाउँछन ्। परुुषहरुले माला, मनु्द्रा (ईन्थी) लगाउँछन ्। 

अन्य हकरात जासतहरुसँग मेचेहरुको धेरै कुराहरुमा समानता भएकोले गदाा हयनीहरु आरू् हकरात भएको कुरा उल्लेख गदाछ ।  

 


