
 
 

सिमान्तकृत िमूह 

िंस्था: नेपाल पहरी विकाि िंघ, केन्द्न्िय कायय िसमसत, काठमाडौं । 

 

पहरी जासत आफुलाई "पीही" भनी न्द्िनाउँदछ । नेपालको राविय जनगणना २०६८ अनिुार पहरी जासतको कुल जनिंख्या १३,६१५ 
रहेको छ । जिमा पखु्यौली थलो दैलेख भसनएता पसन यिमा फरक मत रहेको पाइन्छ । जनिंख्याको वहिाबले लसलतपरुको गोदािरी 
नगरपासलका -४ बसडखेलमा बढी िंख्यामा बिोबाि रहेको पाइन्छ । 

पहरीहरुले आफुले बोल्न ेभाषालाई "वपही भ्या" भसनन्छ । पहरी जासत नेिार भाषा िंस्कृसतिँग केही समल्दो जलु्दो रहेको पाइन्छ । राविय 
जनगणना २०६८ अनिुार पहरी भाषा बोल्नेको कुल जम्मा िंख्या ३,४५८ रहेको छ ।  पहरीको आफ्नो मातभृाषा भएता पसन बेग्लै सलपी 
भने छैन । भाषागत सलपी नभएका कारण सलन्द्खत इसतहाि रहेको कतै पाइदैन ।  

पहरी जासत सभत्र रहेका उपजासतहरु: नगरकोटी/ पाहाडी/ पहाडी पोखल/ ढुधेल पहरी/ पहारी । पहरी जासत अन्तगयत २१ िटा थर 
रहेको पाइन्छ । ती हनु:् नगरकोटी, मासिके, ददेुल, केरूङ्ग, पहारी, पहाडी, शाक्य, शे्रष्ठ, प्रधान, मान्िथोकी, भिेुल, बन्दने, कजय, कासलञ्चोके, 
धोिे, फुलासिमे, गागयमे, गोजे, समजार, मलु्मलुिोकी, टोकान्छी, कुखरेुझाक्री, राजिंशी, ियुयिंशी, पत्थरिंशी, रघिंुशी, देउिंशी । 

नेपालको मध्य पहाडी भ-ुभाग महाभारत पहाडी शङृखलाहरा ंप्रन्द्िन काल देन्द्ख बिोबाि गदै आएका पहरी जासत काठमाडौं उपत्यकाको 
दन्द्िण पूिय काभ्र ेर लसलतपरु वयनीहरुको उद्गम स्थल मासनन्छ । वयनीहरु हालमा आएर भक्तपरु, सिन्धलुी, मकिानपरु, सिन्धपुाल्िोक, रामेछाप, 
दैलेख हदैु तराई सतर रौटहट, बारा, पिाय, िलायही, झापा, मोरङ, उदयपरु, ओखलढंुगा, इलाम, धाददङ, कास्की लगायत ४१ न्द्जल्लाहरुमा 
बिोबाि विस्तार भएको पाइन्छ । 

सलच्छिीकालमा राजा मानदेिको पालामा काभ्रकेो पलाञ्चोक भगिती मन्द्न्दरको हेरिाह, िरुिा, पजुापाठ र गठुी, जात्रा िलाउने न्द्जम्मा र 
परम्परा पहरी जासतले गदै आएको छ ।  मल्लकासलन िमयमा दरबारको िरुिाथय फौजीको रुपमा िेना पहरेदारको काम गदयथे । कीसतयपरु र 
िाङ्गाको लडाईमा पथृ्िी नारायण शाहको फौजिँग बादल सिंह पहरीको कमाण्डमा यदु्ध लडेको इसतहाि पसन पाइन्छ । काभ्र ेर सिन्धपुाल्िोक 
न्द्जल्लाको सिमानामा रहेको सिमथली गाउँमा पहरी जासतको राज्य सथयो । त्यहाँ बिोबाि गने पहरीहरुले राजा रानीको नाम गोल्म राजा गोल्म 
रानीको नामले अझ पसन पूजा गदयछ ।  

पहरीहरु िोझो, पररश्रमी र कमयठ जनजासतको रुपमा न्द्िनाउन िाहन्छन । पहरी जासतहरु प्रकृसत पूजक हनुाल वयनीहरु िनजङ्गल, ढंुगा, 
खोला नालािँग िम्बन्द्न्धत रहेको पाइन्छ । पहरी जासतको मखु्य पेशा कृवष, पशपुालन, न्द्शकार खेल्न,े माछा माने तथा मौसलक शीपको रुपमा 
जंङ्गलमा पाइने बेतबाँिबाट विसभन्न िामग्री डोको, डाली, नाङ्लो, र ्याक, फे्रम आदी बनाउने गदयछन ्। पहरी जासतलाई पेशा र बािस्थानका 
आधारमा सनम्न िगीकरण गरेको पाइन्छ । 

क) राजपहरी-राजदरिारमा सिपाही पहरेदारको काम गने । 

ख) िनुपहरी- मन्द्न्दरमा पजुाआजा गने जात्रा िलाउने । 

ग) पाखापहरी-पशपुालन, खेतीपासत र िेतबाँिको काम गने । 

घ) खोलापहरी-खोलामा माछा माने न्द्शकार गने । 

 

पहरी जासतको मौसलक भेषभषुाको रुपमा परुुषहरु दौरा िरुुिाल, भोटो, ईिकोट र टोपी लगाउन ेिलन छ । त्यिै गरी मवहलाहरु िोलो 
र फररया लगाउछन ्। परम्परागत गरगहना र रुपिज्जामा मवहलाहरु ढुङ्ग्री, झमु्का, बाला, फूली, बलुाकी र सतलहरी लगाउन ेिलन रहेको 
छ । परुुषहरुले औठी लगाउन ेगदयछन । 

पहरीहरु वहन्द ुर बौद्ध धमायिलम्बीका रुपमा रहेको पाइन्छ । वयनीहरुको प्रमखु धासमयक पजुाहरुमा भमेू पूजा, गणेश तथा देिी पूजा, 
देिानी पूजा, िमा पूजा, गठुी पूजा, रुिी पूजा र कुलदेिताको पूजा पदयछन ्। वयनीहरुको मौसलक देिी देिताको रुपमा कुमारीलाई सलने गररन्छ 
। परम्परागत देिी देिताहरुमा गणेश, देिी, खडगदेिी, िरस्िती, काली, लक्ष्मी र सभमिेन पदयछ । कुल देिताको रुपमा देिालीको ददन पजुा 
गरी मखु्य देिताको रुपमा मान्दछन । परम्परागत परुोवहतको रुपमा गभुाज ुतथा ब्राह्मणहरुलाई मान्दै आएको पाइन्छ । औषधी उपिार र 
अन्य प्रयोजनका लागी धामी झाक्री लगाउन े पसन गदयछ । मखु्य िाडपियहरुमा िैते पून्द्णयमा, गठे मङ्गल, गाईजात्रा, इन्िजात्रा, गठुीजात्रा, 
जनैपनु्द्णयमा, माघे िंक्रानती, न्द्शिरात्री, फागपुनु्द्णयमा, दशै र सतहार पदयछन ्। यि प्रकार धासमयक िांस्कृसतक पजुा आजा तथा स्थानीय जात्रा 
पियहरु मनाउन परम्परागत गठुीको ब्यिस्था भएको पाइन्छ । गठुीलाई ब्यिन्द्स्थत गने काममा स्थानीय थकाली तथा िदृ्धहरुको िवक्रयता रहदै 
आएको छ । 

पहरी जासतको आफ्नै वकसिमको राजसनसतक शािन प्रणाली रहेको सथयो । स्थानीय पहरी िमदुायको जसमन्दार "व्दारे" ले िामन्द्जक न्याय 
हेने, कर उठाउन ेर परम्परागत शािकीयको रुपमा कायय गदयथे । पहरी जासतको परम्परागत िंस्थाको रुपमा गठुीलाई सलइन्छ । परम्परा 
देन्द्ख िामान्द्जक िहयोग र कृवष उत्पादनलाई ब्यिन्द्स्थत गनय िल्दै आएको पमय प्रथा हालिम्म प्रिलनमा छ ।पहरीहरुले गाउन े"ख्याली" 
गीतको भाका पन्द्िम सतर गाइने गीतिँग समल्दो जलु्दो छ ।  

 


