
 

अति तिमान्तिकृि िमूह 
िंस्था:  

गोरखा न्िल्लाको उत्तरी भागमा चमु उपत्यका अवित्थि रहेको छ । यि उपत्यकामा गोरखा न्िल्लाको दईु गा.वव.ि. हरु चमु्चेि र छेकम्पार पददछन ्। यि चमु 
उपत्यका गणेश वहमाल र तिङगी वहमालको फेदमा कररब िमतुर ििह देन्ख १,८९० मीटर उचाईमा पददछ । गोरखा न्िल्लाको उत्तर पूवदबाट पन्िम दन्िण हदैु बग्न ेतियार 
खोलाको पूवदमा तिब्बििँग िोतिएको यि चमु उपत्यकाको दईु गा.वव.ि.हरुमा बिोबाि गने िनिातिहरु लाई "चमु्बा" (तियार)  भनेर न्चतनतछ ।   

यो िातिको उत्पत्ती थलो तिब्बिी भएिा पति कररब ६-७ िय बर्द पवहले चमु उपत्यकामा आई बिोबाि गरेको हनुाले चमु उपत्यकालाई नै वयनीहरुको मूलथलो मातनतछ 
। तिब्बति भार्ामा नपु्री भनेका पन्िमतिर भने्न बनु्ितछ भन ेश्यारले पूवदतिर वा पूवद ददशा भने्न बनु्ितछ । त्यिैले नपु्रीबाट पूवदतिर श्यार खोला छ । त्यिै खोलालाई िंकेि गरी 
न्शयार खोला भतनएको र िो न्शयार खोला छेकम्पार गाववि हदैु  बढुीगण्िकीमा तमतिएको छ ।  

यि िातिले आफ्नो थरमा लामा लेख्न ेगददछन ्। िर चमु उपत्यकामा बस्न ेभएको हनुाले यि िाति मातनिहरुले आफुलाई चमु्बा भनेर िातिय पवहचान ददन चाहतछन ्।  
यि उपत्यका पौरान्णक, धातमदक िथा ऐतिहातिक वहिाबले महत्वपूणद मातनतछ ।आठौं शिाब्दीमा बौद्धधमद गरुु तमलारेपाले चमुमा आई यहा ँआई ध्यान गरेको भने्न 

ववश्वािअनरुुप गरुुपद्मिम्भव को पिुा गररतछ ।  यि उपत्यका लाई “ववयलु” लकेुको पववत्र स्थल पतन भतनतछ । परापूवदकालमा बौद्धमागी लामा गरुुहरु यि शाति, रमणीय 
ठाँउमा आई ध्यान गने हनुाले यि ठाउँ लाई “ववयलु” भनेर भतनएको भने्न स्थानीयहरुको भनाई छ । वकम्बदन्ति अनिुार गरुु पद्म िम्भबलाई वकमो (तियार भार्ामा पोथी 
कुकुर) ले बाटो देखाउदै यि उपत्यकामा ल्याएको त्यि भतदा अन्ि यि उपत्यकामा मानव बिोवाि नरहेको स्थानीयहरुको भनाई रहेकोछ । तियार िातिका मातनिहरुले 
आफुलाई चमु उपत्यकाको भमुीपतु्र पतन भतछन ्अवहले पतन चमु उपत्यकामा तियार िातिको मात्र बिोबाि रहेको पाईतछ ।  

१२ औ ंशिाब्दीमा तिब्विबाट आएर यि उपत्यकामा ध्यान गरेका बौद्धगरुुले एक िना स्थानी मवहलािंग फापरको रोटी खानको लातग माग्दा उक्त मवहलाले आधा 
रोटीमात्र ददएको हनुाले यि उपत्यकाको आधा भाग ितमनमा मात्र खेिी हनु ेभने्न भनाई यि िेत्रका स्थानी बातितदाको छ । 

यि िेत्रमा महत्वपूणद ऐतिहातिक गफुा, मानी िथा गमु्बाहरु छन ्।धातमदक आस्था र ववश्वािले गदाद यि िेत्रलाई वहंिा मकु्त िेत्र िोवर्ि गररएकोछ । यि िेत्रमा कुनै 
पतन वकतिमको न्िविति ुमानदका लातग रोक लगाइएकोछ । कुनै न्िविति ुमारेमा ििायस्वरुप िररमाना गने प्रचलन छ । लामा िेराप दोिे रपुा ररम्पोचे ले िन ्१९२० मा 
चमु उपत्यकालाई “िाक्या” अथादि वहंिारवहि िेत्र िोर्णा गने भनेर ७ बदेु तनयम प्रस्िाब गरेकातथए । उक्त स्वीकृि गररएका ७ बदेु तनयमहरु तनम्न तलन्खि छन:् १. न्शकार 
गनद नपाईन े२.पािो थाप्न नपाईने ३.मह तनकाल्न नपाईने ४.किाईलाई गाईबस्ि ुबेच्न नपाईन े५.चौरीगाईको बाछो िथा अतय िलचर, थलचर िानाठुला प्राणीहरुको वहंिा गनद 
नपाईने ६. मािं प्रायोिकका लातग पश ुआयाि तनयादि मागदमा पूणदि प्रतिबतध लगाउने ७.पहाि पवदि र बनपािामा आगो लगाउन नपाईने भनेर उल्लेख गररएकोछ । 

तियार िातिको पाररवाररक िंरचना हेदाद दबैु िंयकु्त पररवार र एकल पररवारमा बस्न ेप्रचलन रहेकोछ । यि िातिमा बहपुति प्रथाको प्रचलन रहेको छ । िर नयँा पसु्िामा 
यो चलन िट्दै गएको पाईतछ ।  

यि िातिमा परम्परागि मनु्खया प्रथा प्रचलनमा रहेको छ । मनु्खयालाई स्थानीय भार्ामा “धतछेन” भतनतछ कातिदकमा बालीनाली तभत्राए पतछ नयँा मनु्खया चतुनतछ । 
मनु्खयाहरुको अवतध एक वर्दको हतुछ उनीहरुको मखु्य न्िम्मेबारी भनेको गाँउको मदु्दा मातमला हेने, गाँउका मातनिहरुको खेिीबालीको िरुिा गनुद रहेकोछ । यि बाहेक विा 
हेने मनु्खयाहरु पतन हतुछन ्उनीहरुलाई ितके भतनतछ । गाँउको मनु्खया धतछेन परुुर् मात्र हनु ेगददछ भने विा को मनु्खया ितके मवहला पतन हनु ेगददछ ।  

तियार िातिको मखु्य पेशा कृर्ी र पशपुालन रहेकोछ । वहमाली िेत्रमा बिोवाि गने यि िातिले वहमाली िेत्रमा पाईने उब्िनी हनु ेफापर, आल,ु कोदो, मकै, करु, 
ओखर आददको उत्पादन गददछन ्। त्यिैगरी पशपुालनमा चौरी, भेिा, च्यांग्रा, िोिा आदद पाल्न ेगददछन ्। कृर्ी र पशपुालन बाहेक वयनीहरु परुख्ौ देन्ख तिमापार तिब्बिमा 
गई ब्यापार गने पतन गददछन ्। तिब्बतिहरु न्िउ, न्चनी, लगुा, कपिा, ितु्ता, िलाई, चरुोट, थमोप्लास्ट, िाबनु, रक्िी ब्याट्री, तिटरिेतट पाउिर आदद वकतछन ्भन ेत्यिबाहेक 
ननु, च्याङ्ग्ग्राको छाला, चामल, उन, बोिो नेपालमा ल्याइतछ । पवहले पवहले ननु र अन्नको ब्यापार त्यति चलेन । त्यिबेला ननु र अन्न बराबर िावटत्यो(गरुुङ,२०७३:१६) 
। पवहला तिमापार तिब्बिमा आउँिाउ िन्िलै िंग गनद िवकत्यो कुनै रोकिोक तथएन अवहले भने तिब्बि िानका लातग तिमा कािद देखाउनपुने हतुछ ।  तिब्बि आउँिाउँ 
चैत्र देन्ख कातिदक मवहना िम्म हनु ेगददछ । 

तियार िातिका िबै मातनिहरु बोद्ध धमद माने्न गददछन ्। चमु उपत्यकामा धेरै  बदु्ध गमु्बाहरु छन ्। १२ औ ंशिाब्दीमा बौद्ध गरुु तमलारोपाले यहाकँो गफुामा आई 
िपस्या गरेको भने्न भनाई बाट पतन यि उपत्यकामा पवहले देन्खनै बौद्ध धमदको प्रभाव रहेको भने्न कुराको पवुि हतुछ । छकम्पार र चमु्चेि गा.वव.ि मा बाटो दबैुतिर छोरिेनहरु 
भेवटतछन ्। त्यिैगरी छोरिेन बनाउँन प्रयोग गररएका िथा त्यस्का वरीपरी रहेको न्शलालेख हरुमा बौद्ध धमद िम्बन्तध श्लोकहरु कुददएका हतुछन ्। तियार िातिले मनाउँन े
तबतभन्न चािपबदहरुमा धानछेन, िाकाधावा, नारक पूिा आदद पददछन ्। नारक पूिा धातमदक, िामान्िक िथा िंस्कृतिक पवदको रुपमा मनाईतछ । यो पवद िािोको मौिम िमाप्त 
भएपतछ र वरे् बाली लगाउने िमय शरुु हनु ुअन्ि बैशाख र िेठ मवहना तभत्र अथवा िािो प्रारम्भ हनु ुअन्ि र बालानाली तभत्रयाइ िकेपतछ मंतिर मवहनामा यो पूिा गरीतछ । 
यो पिुा गाँउ अनिुार फरक फरक िमयमा फरक फरक गमु्बामा गने गररतछ । यिको तितथतमति लाप्राङ लामाहरुले आफ्नो परम्परागि पात्रो हेरेर िय गने गररतछ । यि 
नारक पूिा गनादले आफुले िान अतिानमा गरेका पापहरुबाट मकु्ती तमल्न ेर ग्रह दशाहरु िमेि कटाउँछ  भने्न धातमदक ववश्वाि छ । पूिाहरु िंचालन िथा व्यवस्थापन गनदका 
लातग परम्परागि धातमदक िंस्था स्थापना गररएको हतुछ ििलाई तियार भार्ामा "नारा छोप्पा" भतनतछ । यि नारा छोप्पामा १९ िना गाउलेहरुको िफद बाट र बा“की गमु्बाका 
लामाहरु गरेर िम्मा २५ िना िदस्य रहने प्रचलन छ ।  

पूिा गमु्बा पररिरमा िंचालन हतुछ । पूिामा पाठ गने ग्रतथलाई स्थानीय तियार भार्ामा "थकु्टुक" भतनतछ । मतत्रहरु तिब्बिी र िंस्कृि दबैु भार्ामा लेन्खएको हतुछ 
।  त्यिैगरी पिुाको िमयमा ववर्शे वकतिमका बािाहरु िस्िै िण्टी (वटल्प)ु, िमरु (ज्याम्रा), तत्रशलु (खटम), राल्टी , धोचे आदद बिाईन ेगररतछ । पिुामा “छयाम”् नाँच 
नाच्ने प्रचलन छ ।यस्िा पवदहरुले िमािका िदस्यहरुमा आत्मीयिा र िामान्िक िद्भाव कायम राखी िम्पूणद िातिलाई एकिाको ितु्रमा बाध्न महत्वपूणद भतुमका खेल्दछ ।  
 
ितदभद िामाग्री: 
मगर श्रीि, मीन.२०७५चािवािहरुको िमािशास्त्रीय ववश्लरे्ण, लतलिपरुः आददवािी िनिाति उत्थान राविय प्रतिष्ठान 
गरुुङ, चेि कुमारी.२०७३ िलवाय ुपररविदि र यिका अिरहरु (चमुको िायरी), लतलिपरु: आददवािी िनिाति उत्थान राविय प्रतिष्ठान 
राविय िंस्कृति नीति २०६७,िंिीय मातमला, िंववधानिभा, िंिदीय ब्यवस्था िथा िंस्कृति मतत्रालय तिंहदरबार, काठमािौं 

 
 

 


