
 

सवुिधा िञ्चित समूह 

संस्था: नेपाल शेपाा संघ, टुसाल, बौद्ध, काठमाडौं । 

नेपालको वहमाली के्षत्रमा परापूिाकाल देञ्चि बसोबास गदै आएका बौद्ध धमाािलम्बी शेपााहरुको आफ्नै मौललक इलतहास  संस्कृलत, रहनसहन र परम्परा छ । शेपााहरुको 
परु्ख्यौली थलो िमु्ब ुके्षत्रमा ई.सं.१९५० अगाडी कुनै विदेशी अध्ययन अनसुन्धान तथा पिातारोहणका लागी प्रिेशाज्ञ लथएन । शेपाा जालत इमान्दारी, पररश्रमी, कुशल पिातारोहणका 
कारण विश्वभर पररञ्चित छन ्। शेपाा भाषामा "श्यार"को अथा पूिा र "पा" को अथा बालसन्दा हनु्छ । यगुौ देञ्चि नेपालको पूिी भागमा बसोबास गदै आएकाले श्यारपा अथाात 
शेपाा भलनएको मालनन्छ । राविय जनगणना २०६८ अनसुार शेपाा जालतको कुल जनसंर्ख्या ११२,९४६ रहेको छ ।  

शेपााहरु मंगोलाइड मूलका शाररररक रुपमा ह्रष्टपषु्ट र बललया, कालो कपाल, कालो आिँा, पातलो दाह्री जङु्गा, िौडा अनहुार, सानो थेप्िो नाक र रातो िणाका हनु्छन । 
शेपााहरुको परम्परागत पेशा पशपुालन, कृवष र ब्यापार भएता पलन हाल आएर वयनीहरु पिातारोहण र त्यससँग सम्बञ्चन्धत पेशा ब्यिसायमा आबद्ध रहेका छन।्   

बौद्ध धमा वयङमापा सम्प्रदायका महायायी रहदै आएका शेपााहरुको संस्कृलत परम्परा र ब्यिहार बौद्ध दशानमा आधाररत छ । वयनीहरु लतब्बत भोट बमेली भाषा पररिार 
अन्तगातको सेरिी ताम ्ङे अथाात शेपाा भाषामा बोलिाल र लेिनमा सम्भोटा ललपी प्रयोग गदाछन ्। शेपााहरुले बोल्ने भाषालाई शेिी तामङे/ ताम्गे भलनन्छ । यो भाषा बोलडश 
शािामा पने शेपााको प्रमिु ध्िनी विशेषता नाल हो । जनगणना २०६८ अनसुार शेपाा भाषा बोल्नेको संर्ख्या ११४,८३० रहेको छ । 

शेपााहरुको विलभन्न थर र उपथरहरु हनु्छन । लमङयाक्पा, च्यािा, लथमी र लामा ४ वकलसमका थर छन ्। यी िार थर लभत्र लमङयाक्पा अन्तगात टक्थो, गोले, गजाा, 
वपनासा, पाङकामाा, पेनाक्पा, यलुगोङमा, शयरीतोपा, मेन्देिा, िापा, ञ्चशरे उपथरहरु रहेका छन। लथमी अन्तरगत पाल्दोजे, ममुीनछो, गोपमाा, छ्युश्येिा, सलाका ल्हाक्श्यीन्थो, 
पेफुलो, ठोम्पा छन।् च्यािामा कुनै उपथर छेन । रुसम्दा अन्तरगत ल्हकु्पा, नािा, श्याङकु, पेफोले, साक्याप, िाम्पा, सोनाक्पा, मलुमान र जोडनापा छन । प्रत्येक थर समूहले 
लभन्दा लभन्दै देिी देिताहरुको पजुाआजा गने गदाछ ।  

पौराञ्चणक कथा मौञ्चिक कथालाई आधार मान्दा शेपााहरु पूिी लतब्बतको िाम के्षत्र साल्मोगाङ (ितामान िीनको लसिआुन प्रान्त)बाट बसाई सरेर नेपाल प्रिेश गरेका हनु 
भलनन्छ । कसैले १५ देञ्चि १६ औ ंशताब्दीको अिलधमा लतब्बतको कोको नोर प्रदेशबाट मंगोलहरुको सैलनक आक्रमणका कारण बसाई सरेको उल्लेि गरेका छन ्। 

शेपााहरुको मूलथलो सोलिुमु्ब ुञ्चजल्लाको उत्तरी के्षत्र दूधकोशी तथा सनुकोशी नदीको उपत्यका र त्यस के्षत्रको आसपासको भ-ूभाग हो । यस ठाउँमा रहेका वहमाल, 
पहाड, िोलानाला, जङ्गल र संसार कै सबैभन्दा अग्लो ञ्चशिर सगरमाथाको मौललक नाम "ज्योमोलाङमा" नाम समेत शेपाा भाषामा नै रहेका छन।् शेपाा जालतको बस्ती अन्य 
पहाडी ञ्चजल्लाहरु ताप्लेजङु, पाँिथर, इलाम, भोजपरु, संििुासभा, रामेछाप, दोलिा, लसन्धपुाल्िोक, उदयपरु, रसिुा र ओिलढंुगामा पलन पाइन्छ ।  

शेपााहरुको बसोबासको थलो समदु्र सतहबाट ६,००० देञ्चि १४,००० वफट सम्मको उच्ि भ-ुधरातलमा अिञ्चस्थत रहेको हनु्छ । शेपााहरुको परम्परागत घर ढंुगाको गारो 
र काठका ञ्चिरपट र च्येप्टो ढंुगाले बनेका हनु्छन ।माललड्गोले छाइने शेपाा घरहरु प्राय दईु तले हनु्छन । घरको तल्लो तला याक र िौरी जस्ता िौपाया बाधँ्ने र दाउरा राख्न े
गररन्छ भने मालथल्लो तला बसोबासका लागी प्रयोग गररन्छ । शेपाा घरमा एउटा कोठा छ्योश्याम/ लािाङ अथाात पूजा कोठाको लागी छुट्याइएको हनु्छ । भगिान बधु्द, 
गरुु ररम्पोछेका मलुता र थाङ्का तञ्चस्िरहरु साथै कङ्ञ्यरु, तेन्ग्यरु जस्ता धालमाक ग्रन्थहरु पजुा कोठामा राञ्चिएका हनु्छन । शेपाा बासस्थानमा कनी (प्रिेशद्वार) छ्योतेन, मनी (मन्त्र 
कँुददएको ढंुगा), गोन्पा र घरहरुको समग्रताबाट एउटा लसङ्गो गाउँ लनमााण भएको हनु्छ । गोन्पा शेपााहरुको प्रमिु धालमाक तथा शैञ्चक्षक संस्था हो । 

शेपााहरु वहमाली के्षत्रमा बसोबास गदै आएकाले उनीहरुको धालमाक, साँस्कृलतक महत्ि, ररलतररिाज, लिाईििाई, लोकगीत, लोककथा वहमाल र पहाड सँगै जोलडएको हनु्छ 
। वहमाली भेगमा बस्ने भएको हुँदा वयनीहरु न्यानो लगुाहरु लगाउँदछन ्। लामा गरुुहरुले लगाउने पहेंलो र रातो लगुालाई थिे भलनन्छ । देबे्र काँध देञ्चि दावहने हातको कािी 
मलुन सम्म याङ्ञल ुबेने गदाछन  विशेष प्राथनाको समयमा लामो िचु्िो परेको पहेंलो टोपी "से-झे" लगाउँदछ । औतारी लामाले विशेष "पे-ररङ" टोपी लगाउँदछ । वििाहमा 
बेहलुाले लगाउने कपडालाई छयिुा भलनन्छ। बेहलुीले लगाउने कपडालाई आङ्गी भलनन्छ । परम्परागत शेपाा मवहलाहरु, आङ्गी िा आङ्ञदङु (बाहलुा लबनाको लामो बर्ख्ि)ु, मो 
स्या (टोपी), कािा (एक प्रकारको जतु्ता), कािा स्याङसेन, कोहोन र क्िा गरी तीन प्रकारका हनु्छन ्। मवहलाको शरीरको अगाडी पट्टी लगाउने कपडालाई दोङवटल र पछालड 
पट्टी लगाउनेलाई मवटल भलनन्छ । मवटल िावह वििावहत मवहलाले मात्र लगाउँदछन ्। शेपाा परुुषहरुको परम्परागत पोशाक ऊनको लामो गाउन छ्युिा, लसल्क कलमज-तेतङु, 
कपडाको पेटी-कारा, ऊनको टोपी-स्योमङु लछररङ वकङकाप हनु ्। विशेष अिसरमा मवहला परुुष दिैुले स्यमूङ च्याङदा (फरावकलो टोपी), िास्या (टोपी) र कािा (एक प्रकारको 
जतु्ता) लगाउँदछन ्।शेपाा मवहलाहरु ञ्चज, यू, छुरु, पोसेल, ग्यन्जीन, सटुुक, माली, घौ मगुा, अलङु, प्याकुर, फाङजी जस्ता पत्थर र सनु िादीका गरगहना लगाउँदछन।् सेगी 
मेन्दोक "सनुको फुल" र सेगी वटकवटक (सनुको पाताको हार) विशेष िाडपरिमा लगाउँदछन।् 

शेपााहरु वहमाल पहाडमा देिीदेिताको बास स्थान रहेको विश्वास गदाछन।् त्यसैले वहमाल, पहाड र िोलाहरुमा धूप बालेर पूजा गने, लङुता र दच्यो लगाउने गदाछ । 
वहमालमा देिीका पािँ जना दददी बवहनी बसोबास गने कुरामा वयनीहरु विश्वास गदाछन।् टासी लछररङमाले लामो आय ुप्रदान गने, टेकार बोसाङमाले सिु, सफलता र समञृ्चध्द 
गने, च्यापेन ददनसाङमाले धन प्रदान गने, लतङ्गी शालसाङमाले परेञ्चन्द्रय ज्ञानको प्रबद्धान गने तथा ज्योमोलोङमाले िाधिस्त ुर पोषण प्रदान गने विश्वास गररन्छ । यसैले शेपााहरु 
वहमाल िढ्न ुपूिा उक्त वहमालको पूजा गरी अनमुलत ललने र सफलताको कामना गने गदाछन ्। िमु्ब ुके्षत्रमा बसोबास गने शेपााहरु िञु्चम्बलालाई गाउँको संरक्षण गने देिीको 
रुपमा पूजा गदाछन ्।  

शेपााहरु धालमाक र सामाञ्चजक गरी दईु प्रकारका िाडपिाहरु मनाउने गदाछन । मलनररम्ड,ु ्यङुने, डमु्जी, ञ्चिरीम र ओशो आदद धालमाक िाडपिाहरु हनु भने लोसार, ्यूङने, 
फाग ङही, मलनररम्ड,ु दमु्जो र यार च्याङ सामाञ्चजक िाड पिाको रुपमा मनाउदै आएका छन ्। धालमाक िाडपिा लामा र आनीहरुले गोन्पामा पूजा गरेर मनाउँछन भने सामाञ्चजक 
िाडपिा स्थानीय गाउँले, पररिार र आफन्तजनहरु भेला भएर मनाउने गदाछन । धालमाक सांस्कृलतक संस्कारहरुमा लामा विलधमा बाजागाजा बजाउँदछन ्। बाजागाजामा डामयाङ 
(तीनतारे टंुगना बाजा), ग्यललङ (मरुली जस्तै), बकुश्याल (झ्याम्टो), काङललङ (िटु्टाको नली हाड), दोमार दठल्ब ु(घण्टी), ङह (ढ्याङ्ञग्रो), थङु (शंि), च्यो (हातको औलाले 
बजाउने सानो टेम्को), रादङु (दोमार भन्दा ठूलो ढोलक), कुङ्ञब,ु दोजी, लतङश्या आदद ।  

वयनीहरु आल,ु उिा, जौ र गहुँ िाध बाली लगाउँछन । िस्तभुािहरु याक, नाक, जोप्क्यो, जमुो, भेडा, बाख्रा आदद पाल्दछन । वयनीहरु नून, ऊन, जलडबटुी, वपठो, मास,ु 
लत्ताकपडा, धूप आदी ब्यापार गदाछन । िमु्ब ुके्षत्रका प्रत्येक शेपाा गाउँमा िेलतपातीका लागी ओशो नािा र पशपुालन र िनजङ्गलका लागी लसङ्गी नािा लनयञु्चक्त गररन्थे ।  
नािाको छनौट गने कुनै ठोस लनयम नभएता पलन गाउँका विञ्चशष्ट ब्यञ्चक्तहरु लमलेर नािा छान्ने गररन््यो । कसैले लनयम उल्लंघन गरे नािाले जररिाना लतराउने गदाथे । यसरी 
संकललत जररिाना रकम गोन्पाको कोषमा जम्मा गरी त्यसबाट गाउँमा बाटो, पलु आदीमा ििा गररन््यो । 

शेपााहरुको लोककथा अन्तरगत वहमालमा बस्ने यलत पलन पदाछ । यलत शब्द शेपाा भाषाको "येह"(िट्टान) र "तेह"(जन्त)ु लमलेर िट्टान जस्तै जन्त ुभनेर दािी गछान ्। 
शेपाा समदुायमा अलौवकक शञ्चक्तको रुपमा यलतलाई छ्युती, लमते र तेलमा गरी तीन प्रकारको रहेको विश्वास गदाछन ्। 

बौद्धमागी शेपाा जालतले नया ँिषा "लो" को गणना नाक्िी र किी ज्योलतषशास्त्रको आधारामा गररन्छ । नाक्िी ज्योलतषशास्त्र ग्यनाग (िीन) बाट प्रिार भएको मञु्जश्री भावषत 
र किी ग्यकार भारतबाट प्रिार भएका कालिक्र हनु।् यसमा १२ िषालाई विलभन्न जीिजन्तकुो नामबाट नामाकरण "लोिोर" गररएको हनु्छ । शेपााहरु िन्द्रमास पात्रो अनसुार 
लोिोर च्यूञी बाह्र िषाको िक्रमा जेठो ञ्चच्यिा मसुा िषा, जेठो मवहना ताक दािा-बाघ मवहना, ददन र समयको गणना हे्यलो -िरायो िषाबाट गणना शरुु हनु्छ ।   


