
 
 
 

 
 

सीमान्तिकृि समूह 

संस्था:  
पूर्व नेपालको कोच समदुाय राजरं्शी नामले पररन्चि छ । उनीहरु लामो समयदेन्ि मोरङ र झापा 

न्जल्लाका वर्भिन्न िागमा बसोबास गदै आएका छन ्। राजरं्शीको अथव राजपररर्ार अथावि ्राजपररर्ारसँग 
आर्द्ध हतुछ । राजा महाराजको रं्शका िएकाले वयनीहरुले आफूलाई राजरं्शी िभनएको हो िने्न िनाई छ 
। राजरं्शी जाभिलाई कोच अथावि कोचे पभन िभनतछ । आफुलाई क्षेत्रीय राजकुलको ठाने्न उनीहरु प्रारम्िमा 
वर्राट राजाले आश्रय ददएको मातदछन ्। पूर्ी नेपालमा शासन गने वकचक उनीहरु कै आददपूिाव िएको 
वर्श्वास गदवछन ्।  

समाजशास्त्री डोरबहादरु वर्ष्टका अनसुार हालको आसाममा अर्न्स्थि सनुकोशी नदी, कोश र कोशीनदी 
िौगोभलक क्षेत्रभित्र प्राचीनकाल देन्ि बसोबास गदै आएका माभनसहरुलाई कोच िभनतछ । सत्रौं र अठारौं 
शिाब्दीमा दन्क्षणको भबहार र उत्तरको मोरङ देन्ि िारिको आसामसम्म फैभलएको कोच साम्राज्य िारिमा 
अंग्रजेहरुले र झापा, मोरङ र सनुसरी न्जल्लालाई नेपाल अभिराज्यले गािेपभछ कोचहरुको राजनीभिक 
इभिहासको अत्य िएको भथयो । कोच राज्यको पिनपभछ वहतद ुर्णावश्रम व्यर्स्थाले यस जाभिको परम्परागि 
संस्कृभिमा प्रिार् पारेको र सांस्कृभिक रुपमा वहतद ुराजरं्शी, मसुलाम राजरं्शी र कोच गरी िीन समूहमा 
बाँभडएको पाइतछ । राजरं्शीको सामान्जक अर्स्था भनकै जवटल छ ।  

राजरं्शीहरुको जनसङ्ख्या २०६८ को जनगणना अनसुार जम्मा १,१५२४२ रहेको छ । ् यस्िै माििृाषा 
बोल्नेको सं्या १२२,२१४ देिाईएको छ । 

यस जाभिको प्रमिु पेशा िेिी हो । प्रमिु पेशा िेिीपाभि रहेिा पभन अवहले कृवषमा भनिवरिा घट्दो र यरु्ा 
पसु्िाहरु अतय पेशा िथा रै्देन्शक रोजगारी भिर पलायन िएको पाइएको छ । 

राजरं्शीहरु भसिा, सोझा स्र्िार्का हतुछन ्। राजरं्शीहरु प्राय: ठुलो गजुमुज्ज ुपरेर रहेको गाउँर्स्िीमा 
बस्छन ्। आफ्नो संस्कृभि, परम्परा, िाषा र सावह्यमा यो जाभि िनी छ ।    

राजरं्शीहरुको प्रचीन मौभलक पवहरनका रुपमा मवहलाले लगाउने पेटानी, गजी, बहविी र परुुषहरुले लगाउने 
पाझल, िोिी, गतजी र कभमज हो । उनीहरुको िानेकुरामा दाल, िाि, िरकारी, अचार, पतिािाि, िरिरािाि, 

गाजीमरुी, बरी, िाका, वपठ, पेरपेरी, छेल्का—पेल्का, सकुािी, फोदगो, कान्तज, सकुटा, गतुजी(घुंगी), भसि ुआदद हनु ्
। 

राजरं्शी जाभिको "हिुरु दरुा" नाच मानर् सवृष्ट र पथृ्र्ी लोकमा हनुे सम्बति बारे यस नाचमा प्रस्ििु गररतछ 
।िगर्ान वर्ष्ण ुर िगर्ान लक्ष्मी (जसलाई राजरं्शीहरुले आफ्नो िाषामा लक्की ितछन)् । बाजाका सतदिवमा 
हारमोभनयम, झाल, किावल आदद बाजाको प्रयोग गररतछ ।  

 


