
 
 
 

 
 

सवुिधा िञ्चित समूह 
संस्था: विरात याक्खा छुम्मा, िेञ्चरिय िायय समममत, िाठमाडौं । 

आदििासी याक्खा जामत पूिी नेपालिो संखिुासभािो िञ्चिणी भ-ुभाग र धनिुटा ञ्चजल्लािो उत्तरी पहाडी भ-ु
भागलाई आफ्नो 'याक्खालेन' उद्गम थलो र यसै स्थानमा बसोबास गररएिो पाईरछ । पल्लो विरात प्रिेश अरतगयत 
याक्खा उिगमस्थल याि  षालेन िेत्रमा विरातिंशीहरु याि  षािो अथय 'टहरो िटेरो' बनाएर बसोबास गने भएिाले 
यसैबाट याक्खा भमनएिो भने्न विश्वास छ । याक्खा जामत विरात िै िंशिा रुपमा रहेिो मामनरछ । 

वि.स.२०६८ िो राविय जनगणना अनसुार नेपालमा याक्खा जामतिो िूल जनसंख्या २४,३३६ रहेिो छ । यी 
मध्ये याक्खा मातभृाषी १९,५५८ रहेिो िेखाईएिो छ ।भोट बमेली भाषा पररिारिा याक्खा जामत याक्खा भाषी 
थतुरुीििे मरुथमुमा आधाररत मौमलि विरात धमायिलम्बीहरु हनु  । याक्खा जामत विरात धमायिलम्बी भएिाले आफ्नो 
धाममयि संस्िार, संस्िृमत, धमयग्ररथ मरुथमुमा आधाररत रहेिो पाईरछ । याक्खा जामतले आफ्नो मौमलि पवहचान, 
जामतय मारयता, भाषा, संस्िृमत, ररमतररिाज, परम्परागत रुपमा जीिरत राख्िै आई रहेिो पाईरछ ।  

याक्खा जामतले आफुलाई याक्खािा (परुुष) र याक्खामा (मवहला) भनी आफ्नो पररचय दिरछन  । याक्खा 
जामतलाई मञ्चिया, ञ्चजम्िार (ञ्चजमी) र िेिान भनेर पदिय ञ्चजम्मेिार दिईएिो मथयो ।  याक्खा जामतिो विमभन्न थर र 
सामवुहि उपथर सामेअछोङहरु हरुछन  । उनीहरुिो शभुिायय, धाममयि िायय लगायत मानि जीिनमा याक्खा परम्परा 
अनसुार विमभन्न िाययहरुमा गोत्र (सामेअछोङ) बाट नै पिुाने गरररछ । याक्खा जामत मभत्र थर ममल्नेहरु बीच एि 
अिाय थरमा वििाह चल्िैन/ चलाउन हिैुन । एिै थरिा भाईिरध ुमभत्र िसैिो मतृ्य ुभएमा नून, तेल बाने, छाि 
जठुो बाने चलन छ । याक्खा जमतमा मौमलि थर र मौमलि सामेज्यमलङ/ सामेअछोङ (गोत्र -सामवुहि उपथर) िो 
साथ साथै पखु्यौली उिगमस्थल िश मञ्चिया, पााँच मञ्चिया र पााँच खपन मध्येिा गाउाँहरु हनु ुअमनिायय मामनरछ  

भेषभषुा: याक्खा जामतहरु िपास खेती गने र त्यसबाट धागो िाटेर िपडा बनेु्न गियछ । परुुषिा लामग फेटा, 
िौरा, सरुुिाल, टोपी, पटुिा, आस्िोट आदि मसलाएर लगाउन ेगियछ । मवहलाहरुले चोलो, भोटो, पटुिा, मछटिो 
साडी, खेस र सतुी धागोले बनुेिो पछ्यौरा आदि लगाउने चलन छ । गरगहनामा माल-बााँस, मनगालो बााँस र मामलङ्गोिो 
चोया र भाटाबाट बनाएिा बटु्टािार फुल िपालमा मसउररन, िाइाँयो बनाई प्रयोग गरररछ । मवहलाले ञ्चशरमा सनुिो 
फुल, िानमा मडिारी, मरुिी, नािमा बलुािी (मरुिी), फुली, ढुङ्ग्ग्री, गला (घााँटी) मा नौगेडी, िण्ठ, पिााँलोमाला, 
चरिहार, हातमा सनु चााँिीिा चरुा र खटु्टामा चााँिीिा िल्ली समेत लगाउन ेगरेिो पाइरछ । 

याक्खाहरुिो बसोबास भएिा गाउाँहरु स्याबनु, िाना, जल्जला, मसद्धपोखरी, आम्बोटे, चैनपरु, िानेश्वर (चापाङ), 
खराङ (हाञ्चत्तसढेु विङररङ), मादिमलु खिय  (िालेङ), तामाफोि (तमुोि), मािीराम्बेनी माञ्चम्लङ, आञ्चखभईु (होम्बोङ, 
आङबरुा, फाञ्चक्लङ, ओक्ख्य)ु र धनिुटा ञ्चजल्लािा डााँडागाउाँ (याइतेन), चानिुा (चेक्चेमन) आदि पियछन  । 

याक्खा जामतिो घरहरु परुानो ढााँचामा टााँडेघर (िाठिो खम्बा गाडेर बनाइने) आदिम परुाना घरहरु हनु । उक्त 
घरहरुिो भइुतलामा िाठपात, सरसामान, िस्तभुाि राख्न प्रयोग गरररछ भन ेमामथल्लो तलामा बस्न आफुले प्रयोग 
गियछ ।  

याक्खा जामतिो िृवषमा आधाररत जीिनयापन हुाँिै आएिोले मखु्य पेशा खेतीपामत र पशपुालन नै हो । आदििासी 
विपवटया याक्खा जामतले विशेष गरी ञ्चजममरिारी मञ्चिया पगरी पाएिा मथए । यसै गरी पैतिृ सम्पमत मामथ हि पमन 
परुुषमा रहिै आएिो पाइरछ ।  

याक्खा जामतिो उद्गमस्थल मामनने िेत्र अरतरगत संखिुासभािो आाँञ्चखभईु, होम्बोङमा धमयिेिी याक्खा जामत 
बसोबास भएिो मूलथलोमा पने एि महत्िपूणय धाममयि थलोिो रुपमा मलईरछ ।  याक्खाहरु परापूियिाल िेञ्चख नै 
परम्परागत रुपमा मौमलि विरात धमय "थतुरुी मरुथमु" मा धाममयि आस्था राख्िछन । त्यस्तै सानो हाञ्चत्तिन, लमलतपरुमा 
"विरात माङवहम" मञ्चरिरमा प्रत्येि िषय उभौली (िैशाख पञु्चणयमा अथायत बाली नाली लगाउन ेिा छने समय) िा दिन 
यचु्याङ पजुा र उधौली (मंमसर पञु्चणयमा अथायत बाली नाली पाक्न ेसमय) िा दिन चासोिा च्याङ विरात चाड मनाउन े
गरररछ । यो पािेिो अन्नबाली वपतहृरुलाई पवहले चढाउन ेपजुा हो । अरय धाममयि वियािलाप र विमधहरु मध्ये 
माङचिु बनाएर राख्न ेपाङ्ग्च्याङ (िूलपजुा) गने, साया पोक्मा (ञ्चशर उठाउन)े पजुा, तेन ताम्मा (गाउाँ बाने्न पजुा), 
खोलोङ्ग्िा पजुा (िेिीिो आराधना गने), र डोके्कनी नाच (डोिोलाई मवहलािो भेष लगाएर नचाईने) साङ्ग्िाराम्मािो 
प्रमतििो रुपमा आदि पियछन । 

याक्खा जामतिो सांस्िृमति सम्पिाहरुमा सांस्िृमति बाजािो रुपमा मलईन ेएि मात्र साधन िेइ 'च्याङब्रङु' (२२ 
इि लम्बाई र १४ ईि गोलाई भएिो िाठिो ढुङ्ग्ग्रोलाई बाख्रािो छालाबाट बनाईएिो एि प्रिारिो ढोल) रहेिो 
छ । च्याङब्रङु (िेइ) बोिेर नाञ्चचन ेनाचलाई 'िेइलाि' भमनरछ । यस्तै धान नाचलाई 'चािाि लाि' भमनरछ । 

याक्खा जामतिो अरतरसम्बरध याक्थङु (मलम्बू) सबु्बा जामत साँग परापूियिाल िेञ्चख रही आएिो पाईरछ । 
भौगोमलि रुपमा एमतहामसि पल्लो विरात अरुण पूियिो िेत्र िश मलम्बूिान मभत्रिो सत्रथमु मध्ये तीनथमु िश मञ्चिया, 
पााँच मञ्चिया र पााँच खपन िेत्र याक्खा जामतिो उद्गमस्थल रहेिो र अरय चौध थमुमा मलम्बू जामतिो बसोबासले गिाय 
भावषि रुपमा पमन मलम्बू जामतिो नञ्चजि रहेिो पाईरछ । सरिभय सामग्री: रामजी िोनरेन (२०६८), "याक्खा 
जामतिो ञ्चचनारी", वहसी अफसेट प्रसे, जमल, िाठमाडौं ।  

 


