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नेपालको पहिलो “ममीभूत” अवशेष
शुक्र सागर श्रेष्ठ
बर्से नि हजारौ ँ पर्य ट क पश्चिम ने प ालका विभिन्न उपत्यका तथा नदीका बगर पार गरी,
उकाली-ओराली चढ्दै-ओर्लंदै, विश्वको सबैभन्दा गहिरो कालीगण्डकी गल्छी छिचोलेर
धवलागिरि र अन्नपूर्ण हिमशृंखलापारि पुग्छन् ।1 यो यात्राक्रममा, ध्यान दिएर हेर्ने हो भने,
कालीगण्डकी तथा त्यसका सहायक नदीले बनाएका टारमा मानव बस्तीका भग्नावशेषहरू
देख्न सकिन्छ । बगरको दवु ैतर्फ का भीर तथा पाखामा हजारौ ँ गुफा खोदिएका पाइन्छन् । धेरै
पहिलेदेखि ती बस्ती र गुफालाई मानिसहरूले त्यागिसके का हुन् । मुक्तिनाथ उपत्यकाको
३,६०० मिटरभन्दा उच्च स्थानमा रहेका मानव-निर्मित गुफामध्ये एउटामा प्राग्-ऐतिहासिक
चिहान पाइएको छ । यस गुफामा प्राकृ तिक रूपले ममीभूत2 अवशेष तथा मानव एवं
पशुका आंशिक लासहरू पनि भेट्टाइएका छन् । ती गुफाको प्रयोजन के थियो? त्यस्तो
कठिन वातावरणमा पनि ती प्राचीन बस्ती कसरी त्यति व्यापक भए? त्यहाँ कसरी मानिसले
1

यो लेख जर्मनीको माइन्ज विश्वविद्यालयका आल्ट र अरू (सन् २००३) द्वारा प्रकाशित
चौध जनाको संयुक्त लेखनको सरलीकृ त र संक्षेपीकृ त नेपाली अनुवाद हो । सो लेखका सहलेखक
मध्येका एक शुक्र सागर श्रेष्ठले यसको अनुवाद गर्नुका अतिरक्त के ही नयाँ मौलिक खण्डसमेत
थपी यो लेख तयार भएको हो । अन्य १३ जना सहलेखकको विवरण यसप्रकार छ ः कुर्ट डब्लु.
आल्ट, माइन्ज विश्वविद्यालय, जर्मनी; याओखिम बर्गर, माइन्ज विश्वविद्यालय, जर्मनी; एंगेला
सिमोन्स, कोलोन विश्वविद्यालय, जर्मनी; वेर्नर श्योन, कोलोन विश्वविद्यालय, जर्मनी; गीजेला ग्रुपे,
म्यूनिख विश्वविद्यालय, जर्मनी; सुसानी हुम्मेल, गोटींगेन विश्वविद्यालय, जर्मनी; बिर्गिट ग्रोशकोफ,
दक्षिणी डे नमार्क विश्वविद्यालय, डे नमार्क ; वेर्नर वाख, दक्षिणी डे नमार्क विश्वविद्यालय, डे नमार्क ;
कार्लोस बुइट्रागो तेलेज, युनिभर्सिटी हस्पिटल अफ बासेल, स्विट्जरल्याण्ड; क्रिस्टियान-हर्बर्ट
फिशर, हान माइटनर इन्ष्टिच्यूट, जर्मनी; सुसान म्योलर विरिङ, आर्के ओलोगिस लाण्डेसम्युजियम,
जर्मनी; सान्द्रा एल. पिच्लर, इन्ष्टिच्यूट अफ अर्कीयोमेट्री, जर्मनी; र एंगेला भोन डे न ड्रीश, म्यूनिख
विश्वविद्यालय, जर्मनी ।
2
प्राचीनकालमा इजिप्टलगायतका विभिन्न स्थानमा मृत मानव शरीरलाई विशे ष विधि
अपनाएर र कपडाले बे रे र गुफ ा/कफिनमा सुर क्षित राखे क ो पाइन्छ । यस्तो तरिकाले सुर क्षित
राखिएका मानव लासका अवशेषलाई ममी भनिन्छ । हामीकहाँ लासलाई ममीका रूपमा सुरक्षित
राख्ने चलन भएको पाइँदैन ।
समाज अध्ययन ११ ः ५–२४, २०७३
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जीवनयापन गर्न सके ? यी रहस्यमय प्रश्नको उत्तर खोज्न मुस्ताङ जिल्लाको उच्च हिमाली
भे ग का ती बस्ती र गुफ ाको खोजी तथा हिमालपारि र गं ग ा उपत्यका बीचको उन्नत
व्यापारिक मार्गको अन्वेषण गर्नु आवश्यक थियो । यो काम जर्मनीको कोलोन विश्वविद्यालय
र नेपालको पुरातत्त्व विभागका पुरातत्त्वविद्हरूद्वारा सन् १९९२ देखि शुरू गरियो । सो
उत्खनन कार्यमा २,००० वर्षभन्दा पुराना चाखलाग्दा तथ्य उद्घाटित भएका छन् । ती
उत्खननमध्ये सन् १९९५ मा मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ उपत्यकामा रहेको झोङ गाउँ को
मेब्राक भन्ने पाखामा भेट्टिएका चिहान गुफामा यो लेख के न्द्रित छ ।
यो ले खको शुरूमा मुस ्ताङ पुरातत्त्वको छोटो परिचय दिइन्छ । दोस्रो खण्डमा सो
चिहान गुफ ा कसरी पत्ता लाग्यो भन्ने कु राको विस्तृत वर्ण न गरिन्छ, जुन यो ले ख को
एउटा मौलिक पक्ष हो । त्यसपछिको खण्डमा चिहान गुफामा भेटिएका मानव अवशेष
र सामग्रीको चर्चा गरिन्छ, साथै तिनको पुरातात्विक एवं नृतत्व (अथवा मानवशास्त्रीय)
विश्ले षण गरिन्छ । चौथो खण्डमा सो चिहान गुफालगायत मुस्ताङमा सन् १९९२ देखि
जर्मन र नेपाली पुरातत्त्वविद्हरूले गरे का सम्पूर्ण अनुसन्धानबाट प्राप्त मानव अवशेष र
सामग्रीको विश्लेषणबाट अवधि निर्धारण गर्दै त्यहाँको मानव संस्कृतिको विकासक्रमको
चर्चा गरिन्छ । अन्तमा, मुस्ताङ क्षेत्रमा हालै भएका पुरातात्विक र सम्पदा सं रक्षणका
प्रयासहरूको उल्लेख गरिन्छ ।

मुस्ताङ पुरातत्त्वको इतिहास

हिमाली क्षेत्रको उत्तर-दक्षिण पाखोमा पछिल्ला दुई शताब्दीका अन्त्यतिर महत्त्वपूर्ण काम
भएका छन् । सन् १८९० को दशकतिर उत्तरतर्फ धमाधम रे शम मार्गमा अन्वेषण, उत्खनन
र अनुस न्धानको कार्य द्रु त गतिमा बढिरहेक ो बे ल ा दक्षिणतर्फ लुम्बि नी, कपिलवस्तु,
कुशीनगर जस्ता ठाउँ हरू धमाधम पत्ता लाग्दै गएका थिए । त्यसको १०० वर्षपछि, सन्
१९९० को दशकमा लुम्बिनी-कपिलवस्तुमा थप अन्वेषण भए । सोही समयमा मुस्ताङको
प्राग् इतिहासका पानाहरू धमाधम खोलिँदै गए ।
धवलागिरि र अन्नपूर्ण शिखरको बीचमा अवस्थित कालीगण्डकीको खोंच विश्वकै
सबैभन्दा गहिरो गल्छी मानिन्छ । ३,३०० देखि ३,८०० मिटर उचाइ भएको उच्च हिमाली
क्षेत्रमा बस्ने अहिलेका बासिन्दा सानातिना खोला र त्यसबाट सिंचित क्षेत्र वरिपरि स-साना
गाउँ मा गहुँ, जौ र फापरको खेती गरी उच्च हिमाली भिरालोमा भेडा, बाख्रा, घोडा, खच्चड,
झो, चौरी, आदि पालन गरी बसेका छन् । तिब्बतको चिसो पहाड र भारतको उष्ण, उर्वर
गंगा मैदान जोड्ने यस बाटोमा परापूर्वकालदेखि नै मानवको आवतजावत हुदँ ै आइरहेको छ ।
मुस्ताङभरि २०० भन्दा बढी उजाडिएका गाउँ तथा गुफा समूहका अवशेष यत्रतत्र
छरिएर रहेका छन् । ती उजाडिएका गाउँ बाहेक कन्दरा, भीर तथा बगरको दुवैतर्फ हजारौ ँ
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गुफ ा खोदिएका छन् । प्लिस्टोसिन युग मा जमे क ो खुकु लो बगरलाई होलोसिन युग मा
(१०,००० वर्षयता) खोलाले काटी बनेका भित्ताहरूमा ३,००० वर्षयता खोदिएका गुफा
हुन् ती । ती गुफा तुलनात्मक रूपमा साना छन् र साधारण वर्षाले पनि भत्काउन सक्ने
खालका छन् । अधिकतर गुफाहरू ठाडो भीरमा भएकाले हिमाल आरोहण गर्दा चाहिने
आधुनिक प्रविधि तथा सामानको सहायताले मात्र पुग्न सकिन्छ । त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्न
प्राचीनकालमा खुड्किला, बार्दली तथा मचान बनाइएका हुन्थे ।
यी गुफ ाहरूको उल्लेख सर्वप्रथम प्राध्यापक जी. टु च ीले सन् १९५३–१९५५ मा
गरे क ा थिए । ती गुफ ा ने प ाल-तिब्बत युद्ध ताका लडाइँक ा लागि बनाइएका थिए भने र
उनलाई स्थानीयले सुन ाएका रहेछ न् । तर उनले स्थानीयको सो भनाइको खण्डन गर्दै
यी अझै पुराना हुनुपर्छ भनेका छन् । उनले अनुसन्धानका क्रममा कुनै सामग्री वा मानव
अवशेष भने भेट्टाएका थिएनन् (टुची सन् १९७७[१९५२] ः ५५) । त्यसपछि भूगोलविद्
हर्क गुरु ङले (सन् १९८०) ती गुफ ाहरूको फोटो खिचेर तिनको पुर ातात्विक अध्ययन
हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

चोखोपानीमा मानव कंकालको प्राप्ति 3

मुस्ताङमा पुरातात्विक उत्खननको शृंखला फ्रान्सको लास्का, चीनको प्रथम बादशाह शियान
मृत्तिका सैनिक समूह, पाकिस्तानको हरप्पा जस्तै अचानक, अचम्म र रोचक ढंगमा शुरू
भएको थियो । सन् १९८२ को नोभेम्बर महिनाको ६ तारिख शुक्रबार बिहान ११ बजेको
समय थियो । मुस ्ताङ जिल्लाको टु कु चे गाउँ देखि पूर्व , कालीगण्डकी नदीपारि पश्चिम
फर्के को भीर पछाडिको चोखोपानी खोला (थकाली भाषामा म्हर्च्याङ्क्यु) मा बाँध बाँधी
नहर बनाएर विद्युत गृहमा पानी खसाल्न ठूलो पाइप जडान गर्नका लागि ठाडो भीरमा
पाइप अटाउने गरी खोँच खनिँदै थियो । करिब १०–१५ फिटको खोंच पारी भित्र छिरे पछि
अचानक एकमाथि अर्को गर्दै चार-पाँच ओटा स-साना गुफा भेटिए । मानव कंकाल, ढुंगाका
सियो, विभिन्न आकार-प्रकार र नापोका खैरा रंगका पाके का माटाका भाँडा, तामाका पाता,
पंुवाला, यंू, इत्यादि वस्तुले गुफा भरिएको थियो । कहिल्यै मानव कंकाल नदेखेका सोझा
कामदारहरूमा भागदौड मच्चियो, कोलाहल भयो । गुफा र प्राचीन मानव संस्कृति बुझ्ने
3

चोखोपानीमा मानव कंकाल फे ला परे को घटनाबाट मुस्ताङमा पुरातात्विक उत्खननको
इतिहास शुरू हुन्छ । यो सन्दर्भ मुस्ताङको पुरातत्त्वसम्बन्धी अरू लेखमा उल्लेख भएको छै न ।
यहाँ पाठकको जानकारीको लागि लेखकले यो खण्ड थपेका हुन्, त्यसैले यो खण्डको शैली के ही
निजात्मक छ । त्यस बे ला जनकलाल शर्मा र देवेन्द्रनाथ तिवारी लेखकका सहकर्मी भएकोले
लेखकलाई यो घटनाको जानकारी भएको हो । यस खण्डमा उल्लिखित समय र मिति चोखोपानी
साना जलविद्तयु आयोजनाका तत्कालीन प्रमख
ु शोकसधु ार भैलसँगको कुराकानीबाट प्राप्त भएको हो ।
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मानिस त्यहाँ थिएनन् । न गाउँ लेले बुझे, न अधिकारीहरूले जाने, न सम्बन्धित विषयका
ज्ञाता बोलाइए, न कुनै थप अनुसन्धान नै भए । पाइयो, त्यसै छाडियो, सकियो । ज्ञानको
खानी, प्रमाणको भण्डार, इतिहासको थैलो त्यसै नष्ट भएर गयो । सन् १९८२ त्यसै बित्यो ।
सन् १९८३ मा थकालीहरूको बाह्र वर्षे मेला ल्हफे ब हेर्न पुरातत्त्व विभागका तत्कालीन
प्रमुख अनुसन्धान अधिकारी जनकलाल शर्मा कालीगण्डकी उपत्यका पुगेका थिए । त्यो
मेला हेर्ने क्रममा उनले मार्फा, चोखोपानी र टुकुचे डुले । त्यहाँ उनले चोखोपानीको तथ्यकथा
सुने र के ही सामग्री देखे । बेलिविस्तार सुनेपछि आत्तिए र के ही गर्ने अठोटसहित काठमाडौ ँ
आइपुगे । विभागमा पुग्ने बित्तिकै आफूले खटाउन र अह्राउन सकिने अधिकृ तहरूलाई
एकपछि अर्को गर्दै बोलाए र चोखोपानी पुरातत्त्वको महत्त्वबारे सम्झाउन थाले । तर त्यो
“दुर्गम” मा जान कोही तयार भएनन् । एक वा अर्को बहाना बनाई पन्छिदै गए । कतिसम्म
भने, के ही अधिकृ तहरूले अरूको भाँचिएको खुट्टाको एक्स-रे सम्म पेश गरी पन्छिए रे ! शर्मा
दिक्क भए, छटपटिए । आखिर के गर्ने? सम्बन्धित विषयको ज्ञान, लगनशीलता र माया
उनमा मात्र थियो । सामान उनले मात्र देखेका थिए । महत्त्व उनैलाई मात्र बोध भइरहेको
थियो । मन भत्भती पोलिरहेको थियो ।
यस्ता अप्ठ्यारा आउँ दा उनी आफै लाई अरूसँग तुलना गर्ने गर्थे । आफू सम्बन्धित
विषयमा “जनैविनाको बाहुन” हुनु परे कोमा दुखेसो पोख्तथे – “के गर्नु आफू परे ँ ‘जनै
विनाको ब्राह्मण’; पुरातत्त्व विषयमा विषयगत प्रमाणपत्र नहुनु भनेको बाहुनमा जनै नहुनु
जस्तै हो ।” विभागमा अरू धेरै “जनै ध ारी” थिए, तर जनै के वल देख ाउने मात्र । कु नै
पनि विदेशी विद्वान् आउँ दा पहाडका कन्दराहरूमा र तराईका औले मैदानहरूमा उनी नै
खटिन्थे । नेपालका योगी नरहरिनाथ तथा भारतका राहुल सांकृत्यायन्, एन.आर. बेनर्जी,
आर.भी. जोशीहरू र देवाला मित्रासँग सहकार्य गरे का उनले देशी-विदेशी विद्वानका पछि
लागी कागजी प्रमाणपत्रभन्दा दिमागी खुराक धेरै बटुलेका थिए ।
धेरैलाई सम्झाउँ दा पनि जनकलाल शर्माले चोखोपानीमा अधिकृ त खटाउन सके नन् ।
त्यही समय भर्खरै भारतको अलाहाबाद विश्वविद्यालयबाट पुरातत्त्व विषयमा एमए गरी
फर्के का देवेन्द्रनाथ तिवारी लोक सेवा आयोगबाट अधिकृ त पास गरे र आएका थिए । अन्तमा
शर्माले तिनैलाई समाते । बिचरा तिवारीले भर्खरै पाएको जागिर नाइँनास्ती गर्ने कुरै भएन ।
आदेश पाएपछि आइतबार, १५ जुन १९८३ का दिन, उनी चोखोपानीतिर हिँडे ।
तराईको न्यानो उष्ण प्रदेशमा हुर्के र एक-दुई तलाका भ¥ याङ मात्र चढेका देवेन्द्रनाथ
तिवारी ७,२०० खुड्किलो भएको उल्लेरीको उकालो चढ्न पुगे । उकालो चढेपछि छ
घण्टामा घोडे पानीको जंगल छिचोल्दै, शिखमा भरखरै चोइटिएर खस्कँ दै गरे को चलायमान
विशाल चुनमाटोको पहिरोबाट ज्यान जोगाउँ दै, धवलागिरिबाट झर्दै गरे को बोक्सी खोलामा
नाइटोसम्म डुब्ने गरी खोला तर्दै, भरखरै हिउँ पग्लेर पानी भएको कठ्याँ ग्रिदो चिसोले
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गर्दा भएको अण्डाशय दुखाइले कतै इहलीला नै पो समाप्त हुने हो कि भन्ने डरले थरथर
काँप्दै, आँसु झार्दै तिवारी कालापानी पुगे । तिब्बती पठारबाट नियमित आउने स्याँठ खाँदै,
थाक्दै, आत्तिँदै ती मधेशी मनुवा १९ जुन १९८३ का दिन टुकुचे पुगे । भोलिपल्ट स्थानीय
प्रधानपञ्चले गुफा पाइएको ठाउँ चोखोपानीमा उनलाई पु¥ याए ।
भर्खरै काटिएको भीरभित्र छरपस्ट अथाह बौद्धिक सम्पत्ति थिए । ती अमूल्य अथाह
गाडधनको थुप्रो देखेपछि उनी अत्तालिएछन् । सम्बन्धित विषयमा भरखरै पढी आएका र
त्यसमा पनि बर्क ले विश्वविद्यालयका विख्यात प्राध्यापक डेस्मण्ड क्लार्क का चेला तिवारीले
तुरुन्तै निर्णय गरे छन्, सबै लगेर त साध्य हुँदैन । सरकारी दैनिक भ्रमण भत्तामा एक हप्ताका
लागि आएका उनीसँग पैसाको खडे री थियो । त्यसैले प्रत्येक सामग्रीका एक-एक थान
मात्र नमूनाका रूपमा बोकाइ लाने निधो गरे । तैपनि तीन डोको सामान भएछ । जसोतसो
भरियालाई सामान बोकाइ तिवारी काठमाडौ ँ हिँडे । बाँकी बचेका सामान उनले त्यही ँ
छाडे । पछि ती बाँकी सामान के भए, के गरिए, थाहै भएन । त्यसैले, कुनै दिन युरोपको
डे टमोल्ड या अरू कुनै शहरमा मुस्ताङ संग्रहालय खोलियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
देवेन्द्रनाथ तिवारी सामान बोकाएर छ दिनमा काठमाडौ ँ आइपुगे । त्यो समयको मुस्ताङ
जिल्लासँग सम्बन्धित सामग्री प्रदर्शन गर्ने स्थल कपिलवस्तुको क्षेत्रीय संग्रहालयमा थियो ।
ती सामान प्रदर्शनीको निम्ति त्यहाँ पु¥ याइए, जुन हालसम्म पनि प्रदर्शित भइराखेको छ,
चोखोपानीको पुरातात्विक उपलब्धिका नाउँ मा । तिवारीले जसरी प्रदर्शनी गरिआएका
थिए, झण्डै ३५ वर्षपछि पनि ती सामग्री त्यसरी नै अद्यापि प्रदर्शित छन् । तर न देखाउनेले
बुझाउन खोजे, न हेर्नेले बुझ्न खोजे । सबै सामान “शोके स” मा प्रदर्शित भई निष्प्राण बसेका
छन् । थप अनुसन्धान कहिल्यै हुन सके न । चोखोपानीमा गुफा पाइयो, पुरातात्विक वस्तु
कपिलवस्तु संग्रहालयमा गएर प्रदर्शनीको एउटा शोके समा थन्कियो, बस्! सरकारीस्तरमा
काम तामेली भएको मानियो ।
मुस्ताङमा प्राप्त सामग्रीबारे त्यहाँबाट फर्के पछि तिवारीले “पश्चिम नेपालको चिहान
गुफा” शीर्षकमा एउटा लेख प्राचीन नेपालको अंक ८५ मा छापे । सो लेखमा तिवारी (सन्
१९८५) ले गुफाका सामग्री साउथवार्क , बेलायतमा पाइएको त्यस्तै प्रकारको मृदभाण्डसँग
तुलना गरी दशौ ँ शताब्दी ईसापूर्व सम्मको हुनसक्ने अनुमान गरे । तिवारीको सो लेखले
स्वदेशमा त्यति सारो प्रभाव पार्न नसके पनि विदेश/विदेशीमा भने के ही कौतुहलता पैदा
गरायो । तिवारीको सो लेख पढ्नेमा जर्मनीका तिब्बत विशेषज्ञ प्राध्यापक डिटर शू पनि
थिए, जो बोन विश्वविद्यालयमा तिब्बत विषयमा अध्यापन गर्थे । सन् १९८० को दशकमा
ती प्राध्यापक कालीगण्डकी उपत्यका भ्रमण गर्न आएका रहेछन् । र, तिवारीको सो लेख
पढेपछि उनमा कौतुहलता बढ्यो । स्थानीय बासिन्दासँग सोधपुछ गरे र चोखोपानीको
पाखा पनि हेरे । कालीगण्डकी उपत्यकाको चारै तर्फ उनले जताततै गुफै-गुफा देखे । मूर्खले
छाडी गएको सुनखानी जस्तै भएछ उनलाई ।
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के ही समयपछि नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई डिटर शूले धमाधम उत्खनन र अनुसन्धान
थाले । एक-दुई याम दुई-तीन ठाउँ का के ही गुफाको आरोहण, प्रवेश र अन्वेषण गर्न भ्याए ।
धमाधम उत्खनन गरी सामान बटुलिरहेका शूलाई देखेर स्थानीय बासिन्दाको कौतुहलता
बढ्यो र उनीहरूले तेस्रो साल सोधखोज गरे र अन्ततः शूको संकलन कार्यमा अवरोध
गरे । स्थानीयको अवरोधपछि काम पुनः सञ्चालन गर्ने वा रोक्ने दुविधामा परे उनी ।
काम रोकिएको कारण न जर्मनीमा सम्झाउन सके , न तत्कालीन मुस्ताङमा उनले काम
गर्न पाए । अनि, नाटकीय रूपमा शू तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई अनुस न्धानको
लागि प्रस्ताव राख्न पुगे ।
सरकारले पनि उक्त धनी विद्वानसँ ग कानु न ी जोरी खोज्नुभन्दा जर्मन दूत ावासको
मध्यस्थतामा दुई-पक्षीय सम्झौता गरी अनुसन्धानको कार्य अघि बढाउन श्रेयस्कर ठान्यो ।
पुरातत्त्व विभाग र जर्मनीको काउल्फिल्ड माइसेजाल इन्ष्टिच्यूटबीच पाँच वर्षको निम्ति
काम गर्ने गरी “नेपाल-जर्मन उच्च-पर्वतीय पुरातत्त्व परियोजना” सन् १९९२ मा सम्झौता
भयो, र पाटनमा कार्यालय खोली धमाधम कार्य अघि बढ्दै गयो । जर्मन सरकारको परराष्ट्र
मन्त्रालयअन्तर्गत संसारभरि पुरातात्विक अन्वेषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नको निम्ति
छुट्टै विभाग थियो, जसमा नेपाल २३ औँ राष्ट्रमा प¥ यो ।
माथि उल्लिखित देवे न्द्र नाथ तिवारीको घटना जस्तै एक दशकपछि अर्को घटना
दोहोरियो । पुरातत्त्व विभागमा पछिल्लो परियोजनाको लागि नेपाली “काउन्टरपार्ट” खटाउन
गाह्रो परिराखेको रहेछ । यो लेखक भर्खरै भारतमा दुई वर्ष पुरातत्त्व विषयमा अध्ययन गरी
फर्के को थियो । नेपाली काउन्टरपार्टका रूपमा मुस्ताङमा काम गर्न जान तुरुन्तै हातमा पुर्जा
थमाइयो । पहिले, पर्यटन विभागको कर्मचारी छँ दा सगरमाथा, लाङटाङ, तथा मुक्तिनाथ
लगायतका हिमाली क्षेत्रको चार-पाँच पटक भ्रमण गरिसके कोले हिमाली क्षेत्रमा पुनः जान
पाउँ दा खुशी नै लाग्यो । अनि भर्खरै पढेर आएको नौलो विषयमा काम गर्न पाउँ दा मौका
नै सम्झी, खुशीले मुस्ताङको तीन-महिने काज बोकी गइयो ।
पर्यटन विभागबाट सबैभन्दा पहिलो पटक सन् १९७३ तिर मुस्ताङ जाँदा खम्पाको
बिगबिगी थियो । मुक्तिनाथका बासिन्दामध्ये नयाँ पिंढीका एका-दुईबाहेक अरू नेपाली
भाषा बुझ्दैनथे । सरकारी कर्मचारीसँग खम्पालीहरू अलि बढी नै सशंकित हुन्थे । मार्फाको
पूर्वपट्टि खोलापारि ठूलो खम्पा क्याम्प थियो । फोटो खिच्ने र खाना तथा बासको सूचना
संकलन गर्ने त्यस बेलाको भ्रमणको उद्देश्य थियो । तर पछिल्लो पटक पुरातात्विक जिम्मेवारी
बोके र जाँदा भने आमूल परिवर्तन भैसके को थियो । खम्पा काण्ड सकिइसके को थियो ।
खान-बस्न कुनै असुविधा थिएन । पिज्जा, जर्मन ब्रेड, मोका, कफी र फ्रे न्च फ्राइजसम्म
जोमसोममा उपलब्ध भइसके को थियो । यस्तो परिवे श मा काम गर्न पाउँ द ा सुख को नै
अनुभूति भयो, तिवारीले खेपेको दुःख लेखकले भोग्नु परे न ।
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झण्डै पाँ च वर्ष लगाएर मु स ्ताङमा उत्खनन कार्य भयो । सो उत्खनन मु ख ्यतया
थाकखोलाको चोखोपानी, माथिल्लो मुक्तिनाथ उपत्यकाको मेब्राक र तल्लो उपत्यकाको
फुजलिङमा गरिएको थियो (हेर्नुहोस् नक्सा १) । तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि
मेब्राकको ममीभूत अवशेष हो । त्यहाँको प्राग् इतिहासबारे वैज्ञानिक लेख छापिन पुग्यो
(कुर्ट र अरू सन् २००३) । जर्मन सरकारले त्यसपछि दुई वर्ष थप सम्झौता नवीकरण गरी
अनुसन्धानको अवधि बढाउन प्रयास गरे को थियो । तर अर्थ, गृह र परराष्ट्रका मन्त्रीहरूले
र सरकारका निकायले महत्त्व बुझ ्न नसक्दा सधै कँ ो लागि योजना बन्द भयो । जर्मन
विशेषज्ञहरू फे रि कहिल्यै फर्के र आएनन् ।

मेब्राकका ममी

मक्ु तिनाथ उपत्यकामा रहेको झोङ गाउँ को मेब्राक भन्ने पाखामा परु ातत्त्वविदह् रूले ऐतिहासिक
र पुरातात्विक प्राचीन गाउँ का भग्नावशेष तथा गुफाको अन्वेषण गर्दै जाँदा सन् १९९५ मा
एउटा असाधारण र कौतुहलपूर्ण गुफा समूह भेटे । सो गुफा मेब्राक पाखा क्षेत्रको दोस्रो
खण्डअन्तर्गत सातौ ँ तलामा पर्दछ । सो गफ
ु ा ४ देखि १२ वर्ग मिटर क्षेत्रमा खोदिएको र उचाइ
पनि के वल १२० देखि १६० सेन्टिमिटरसम्मको मात्र थियो । झण्डै २,००० देखि २,४००
वर्ष पुरानो सामहू िक चिहानको रूपमा सो गुफाको प्रयोग भएको देखिन्थ्यो । यही ठाउँ मा
हिमालय शृंखलामा भेटिएको पहिलो ममी पाइएको थियो । यहाँ प्राकृ तिक रूपले ममीमा
परिणत भएका करिब ३० ओटा खण्डीकृ त मृत शरीर, काठका खाट तथा बाकस, के ही
गहनाविशेष, र चित्रित तथा कँु दिएका काठका फल्याक यत्रतत्र छरिएका र चराचुरुं गीका
विष्टाले पुरिएको अवस्थामा थिए । साथै, छाला तथा कपडाका लुगा, जुत्ता, र चोयाबाट
बनेका सानो डोको जस्ता दैनिक प्रयोगका सामान र घरायसी पाल्तु जनावरका टाउका
तथा अन्य हाडहरूका थुप्रा पनि थिए ।
सानो गुफाभित्र तीन ओटा काठका खाट (१००X११० सेन्टिमिटर) छन् (हेर्नुहोस् चित्र
१ र तस्बिर १) । खाटमा प्रयोग भएका काठका फल्याकहरूमा ज्यामितीय आकारका
बुट्टाहरू कँु दिएका छन् र ती रंगाइएका पनि छन् । तीनमध्ये दुई ओटा खाटमा २५X३०
सेन्टिमिटर आकारका प्वाल पनि खोपिएका छन् । ती खाटमाथि लास थपक्क राखिएका
छन् । आंशिक रूपमा ममीभूत भएका लासहरू खाटको मुनिसमेत भेटिएका छन् । के ही
लासमा कपडा तथा चोयाले हात वा खुट्टामा बाँधी राखिएका छन् । प्रायः हाडका टुक्राहरू
यथास्थितिबाट छुट्टिसके का छन् । ती सायद दोस्रो लास राख्न पन्छाइएका थिए होलान् ।
यसले गर्दा कुन हाड कुन व्यक्तिको हो भन्न गाह्रो छ । तर डीएनए प्रविधिको सहयोगले
ती हाड एकै वंशका तीन परिवारका भएको पाइयो । बाँस तथा निगालाका के ही सामग्री
पनि पाइएका छन् । कपडा तथा चोयाका टुक्रा आंशिक रूपमा यथावस्थामै सुरक्षित छन् ।
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हिमाल पारिको चीसो तथा कम आर्द्रता सहितको सुक्खा मौसमको कारणले ती खाटका
काठ तथा लास र अन्य सामग्री राम्रो अवस्थामा बचेका थिए ।

ग

ख

क

नक्सा १ः दक्षिण मुस्ताङका उत्खनन भएका क्षेत्रहरू । (क) थाकखोलाको चोखोपानी,
(ख) उपल्लो मुस्ताङको मेब्राक, र (ग) तल्लो मुस्ताङको फुजलिङ ।

मरणोपरान्त चढाइएका अन्य सामग्रीमा चुरा, माला, विभिन्न आकार-प्रकारका बहुमूल्य
पत्थर तथा काँचका पोतेहरू छन् । साथै के ही कपडा अनि छालाका पोशाक, धनुष तथा
सानो निगालोको बाँसुरीसमेत छन् । दैनिक प्रयोगका माटाका भाँडाकँु डा, काठका भाँडा
र चोयाले बुनेक सामग्री पनि छन् ।
गुफाको तल्लो भाग भत्किएपछि वा अन्य कुनै कारणवश उक्त गुफाको प्रयोग हुन
छाडे पछि सयौ ँ वर्षसम्म गिद्ध, चील तथा अन्य चराचुरुं गीहरू मात्र त्यहाँ पुग्न सक्ने भए ।
गुफा के वल चराचुरुं गी र गिद्धको बासस्थल बन्न पुगे । यसले गर्दा चराचुरुं गीका विष्टाले
गुफा ५० सेन्टिमिटरसम्म भरिएको पाइयो ।

नेपालको पहिलो “ममीभूत” अवशेष |

चित्र १ ः चिहान गुफा ६३ भित्र पहिलो प्रवेशमा देखिएको दृश्य ।
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तस्बिर १ ः ममी र खाट ।

पुरातात्विक विश्ले षण

मेब्राकको उक्त गुफाबाट प्राप्त अवशेषहरूको अध्ययन बहुविधा अध्ययन टोलीले गरे को
थियो । पुरातत्त्वविद्ले सांस्कृतिक पक्ष र भौतिकशास्त्रीले भौतिक पक्ष अध्ययन गरे भने,
रसायनशास्त्रीले हाइ-पर्फर्मेन्स लिक्विड क्रोमाटोग्राफी (एचपीएलसी) प्रविधि तथा आधुनिक
ए-डीएनए, सिमेन्टम् एनुलेशन र ट्रेस एलिमेन्ट तथा स्टेबल आइसोटोप डिटर्मिनेशन जस्ता
विविध प्रविधि प्रयोग गरे र विभिन्न रासायनिक विश्ले षण गरे का थिए । त्यस्तै, एक्स्-रे ,
सीटी, सीबीटी, के डब्ल्युए, आदि प्रविधि पनि उपयोग गरिएका थिए । ममीभूत लासका
जम्मा २८ ओटा नमूनाका टुक्राको कालनिर्धारण जर्मनीका विभिन्न तीन शहरका वैज्ञानिक
प्रयोगशालाहरूमा रे डियोकार्बन कालनिर्धारण विधिद्वारा गरिएका थिए । उक्त नतिजाअनुसार
सो चिहान गुफ ा ४०० ईसापूर्व देखि ५० ईसासम्म करिब चार शताब्दीसम्म प्रयोगमा
आएको पाइयो ।
मेब्राकमा पाइएका कपडाका अवशेष प्रमुख पुरातात्विक वस्तुमा गनिन्छन् । त्यहाँका
अधिकतर कपासबाट बने क ा कपडा छन् भने के ही ऊन-मिश्रित कपास र वनस्पतिका
रे शाबाट उत्पादित कपडा छन् । अन्य विविध प्रकारले बनेका कपडा पनि छन्, जसमध्ये
एक प्रकारको मखमली जस्तो कपडा “भेल्भेटीन” उल्लेखनीय छ । कुनै कपडा रंगाइएको
पाइएको छ । यसले दईु हजार वर्ष पूर्व नै मेब्राकका मानिसमा विभिन्न ढाँचामा विभिन्न
प्रकारका कपडा लगाउने संस्कृति शुरूआत भैसके को देखाउँ छ । तर ती कपडा स्थानीय

नेपालको पहिलो “ममीभूत” अवशेष |
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उत्पादन हु न् वा बाहिरबाट आयात गरिएका हु न् भन्न कठिन छ । वनस्पतिका रे श ा र
ऊन बाहेकका कपास र भेल्भेटिन प्रकारका कपडा बाहिरबाट आयात गरिएको हुनसक्ने
सम्भावना छ । छालाका सामानमा एकजोर सुरुवाल र एकजोर जुत्ता छन् । कुनै वनस्पतिबाट
निकालिएको रुइविशेषलाई बटारे र बनाइएको धागो प्रयोग गरी, आकर्षक ढंगले छड्के
पारी सिलाइ गरिएका छन् ।
कपडा बुनाइमा मात्र होइन रंगाइमा पनि तत्कालीन समाज दक्ष भइसके को देखिन्छ ।
रासायनिक विश्लेषण गरे र हेर्दा धेरै डाइ गर्ने रंगहरू जैविक पदार्थ (वनस्पति र प्राणी या
किटपतंग) बाट बनाइएको पत्ता लागेको छ । दुई थरी पँहेला र एउटा रातो रंगको स्रोत यो
लेख पहिलो पटक छापिँदासम्म पत्ता लागेको थिएन । कुनै कुनै रंग चहकिलो बनाउन धेरै
रासायनिक पदार्थ मिलाइएको पाइयो । त्यस्तै एकै प्रकारका रसायन तत्त्वबाट पनि रंगलाई
बाक्लो र पातलो गरिएको देखिन्छ ।
उक्त गुफामा पाइएका जनावरका अवशेषमा जंगली प्रजातिका राता मृग, झारल र मार्खोर
(जंगली बाख्रो) छन् । तुलनात्मक रूपमा घरपालुवा जनावरका हाडहरू बढी पाइएका
छन् । यिनमा ११ ओटा बोका र दुई ओटा भेडाका टाउका पनि छन् । एउटा घोडाको
शरीरको सम्पूर्ण हाड नै टुक्रा-टुक्रा भइ छरिएर रहेको अवस्थामा पाइएको छ । चिहान
गुफाको प्रवेशद्वार सानो भएकोले सायद त्यो घोडा टुक्रा गरे र मात्र भित्र लगेका होलान् ।
गुफामा पाइएका घरपालुवा जनावर तथा घोडाको कंकालले त्यस बेलाको समाजमा
त्यस्ता जनावरको उपयोगिता तथा महत्त्व दर्शाउँ छ । यीमध्ये मुक्तिनाथमा अहिले झारल
मात्र पाइन्छ, राता मृग मध्यकालतिरै त्यस क्षेत्रबाट विलय भइसके का थिए । मार्खोर
यस उपत्यकामा कहिल्यै थिएन र यसको उत्पत्ति के वल उत्तरपश्चिम भारत, बलुचिस्तान,
अफगानिस्तान अनि जाय्न्डस र अमु- डार्जा नदी उपत्यकामा मात्रै पाइन्थ्यो भनिन्छ ।
मार्खोरको हाडखोरको उपस्थितिले मुक् तिनाथ उपत्यकाको तत्कालीन मानव समाजको
“माइग्रेसन” (आप्रवासन) या “मोबिलिटी” (हिँडडुल) तर्फ संकेत गर्छ ।

नतृ त्त्व विश्ले षण

गुफाको चिसोपना र कम आर्द्र वातावरणले गर्दा ममीभूत हाड तथा छालाका अवशेषमा
डीएनए नमूना सुरक्षित थिए । ममीका दाँतलाई झिकी एसटीआर (शर्ट ट्यान्डम रिपिट)
परीक्षण गरिएको थियो । र, यस क्रममा विभिन्न पीसीआर पोलिमर्फि जम परीक्षणसमेत
गरिएको थियो । तर ती सबै परीक्षणको नतिजा सकारात्मक आएन । सदियौदँ ेखि गुफाभित्र
प्रचूर मात्रामा थुप्रिएका विभिन्न चराका विष्टा र अति सूक्ष्म जीवाणु तथा कडा रासायनिक
तत्त्वको उपस्थितिका कारण सो बाधा आएको अनुमान गरिएको छ । सोही कारण भाँडामा
टाँसिएका खाद्यपदार्थको अवशेष खुट्याउने परीक्षणबाट नतिजा निस्किएन । त्यस्तै डीएनए
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फिं गरप्रिन्टिङ/मोलिक्युलर से क्सि ङबाट लिं ग छु ट्ट्याउन र तिनका नाता प्रमाणित गर्न
विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरिएका थिए । तर परीक्षण नतिजा त्यति
संतोषजनक देखिएन ।
गुफाबाट प्राप्त मानव शरीरको विश्ले षण गर्दा १९ जना कम उमेर का वयस्क, सात
बच्चा-बच्ची, अनि एक जना मात्र अलि उमे र पु गे क ो मानिस गाडिएको दे खिय ो ।
प्राग्प्याथोलोजी पद्धतिबाट दाँत र हड्डीको विश्ले षण गर्दा धेरै कुरा भन्न सकिएको छ ।
के ही व्यक्तिको टाउकोमा धारिलो हतियारको ठूलो चोट भएको र सो घाउ निको हुन नपाई
मृत्यु भएको पाइएको छ । कोही त्यस्ता चोटको ओखतीमूलोपश्चात् निको भएपछि मात्र
मरे को पाइएको छ । विभिन्न उपचारबाट घाउ-खटिरा निको भएको प्रमाणले तत्कालीन
समाजमा औषधोपचार प्रणालीको राम्रै उन्नति भएको देखाउँ छ । साथै, समाजमा ठूल्ठू ला
झैझगडा तथा लडाइँसम्म हु ने गरे को सं केत पनि यसले देखाउँ छ । दाँ त को परीक्षणबाट
६० प्रतिशतमा दाँ त को वरिपरि लाग्ने रोग (पे र िओडे न ्टल) पाइयो भने दाँ त खिइने र
चर्कि ने कम देखियो । साथै, दाँतलाई खाना चपाउनबाहेक अन्य कामविशेषमा पनि प्रयोग
गरिएको देखिन्छ । धेरै बेर चपाउनु पर्ने खाद्यपदार्थको बढी प्रयोग भएको तथ्य दाँतको
प्याथोलोजिकल अध्ययनबाट देखिन्छ ।
विभिन्न कंकालबाट लिइएका नाकको साइनस सहितका पन्ध्र टुक्रा हाडको स्टेबल
आइसोटोप विश्लेषण गर्दा ती सबै हाड एकै वंशका नभै भिन्न परिवारका भएको तथ्य
देखियो । तर साथमा पाइएका वस्तुहरूबाट भने उनीहरू एकै संस्कृतिका भएको संकेत
गर्छ । यी व्यक्तिहरूको भौतिक ढाँ च ा मं ग ोल तथा तिब्बती मू ल का उत्तरी मानवसँ ग
मिल्दाजुल्दा छन् । कंकालमा गरिएको परीक्षणले तीन भिन्न खाद्यसंस्कृति र तीनै ओटा
हावापानी क्षेत्रमा ती मानवले जीवन व्यतित गरे को देखाउँ छ । साथै, रे डियोकार्बन डे टिङ
विधिले ती पन्ध्रै व्यक्तिको मृत्युबीचको अन्तराल लामो रहेको पाइएको छ । यसबाट त्यस
उपत्यकामा क्रमिक रूपमा उत्तर-दक्षिण बसाइँसराइ भइरहेको पाइएको छ । ती व्यक्तिको
खाद्यसंस्कृतिको अध्ययनबाट यो टुंगोमा पुगिएको हो ।
कालीगण्डकी उपत्यकामा अझै पनि बसाइँसराइको प्रमुख दिशा पूर्व-पश्चिम र उत्तरदक्षिण दुवैतर्फका भागमा पर्दछ । तसर्थ, पूर्व र पश्चिमको हिमाल उपत्यका तथा पहाडी
भाग, अनि उत्तरको तिब्बती पठार र दक्षिणको गंगा मैदानसम्म आवतजावत भइरहने हुँदा
विभिन्न जात-जातिका मानिसबीचको सांस्कृतिक सम्मिश्रण समेतको तथ्य उजागर भएको
छ । कंकाल र टाउकाको वैज्ञानिक मानव-मापन तथ्यांकले दक्षिणभन्दा उत्तर तिब्बती पठार
र मंगोलियादेखिका मानिसहरूको सांस्कृतिक बाहुल्य रहेको देखाउँ छ । र, त्यतातिरबाट
उत्तर-पश्चिम मुस्ताङ हुँदै मुक्तिनाथ उपत्यकामा आइपुगेको देखिन्छ । उत्तरको सिनसियानका
सामग्री र गुफा पाइएका दैनिक प्रयोगमा आउने सांस्कृतिक सामग्रीसँग तादात्म्य देखिन्छ ।
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चिहान गुफामा पाइएका चोयाका भाँडा, माटाका भाँडा, डोको, बाख्राका टाउका, अनि
घोडाको कंकालले त्यस्तै संकेत गर्छन् । दक्षिणबाट आएका शंख-कौडा र उत्तरबाट आएका
पँुवाला दवु ैखाले सामग्री चोखोपानीमा पाइनाले यसले उत्तर-दक्षिण व्यापार या व्यापारिक
आदानप्रदान देखाउँ छ ।

अवधि निर्धारण4

उत्खननब ाट फे ला परे क ा सामग्रीका विशे ष ताहरूको अध्ययन गरे र त्यस क्षेत्रमा मानव
विकास कसरी भयो र त्यससँग सम्बन्धित सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्था र चरणबद्ध
विकासक्रम थाहा पाउन सकिन्छ । जर्मनहरूले पाँच वर्ष लगाएर मुस्ताङको चोखोपानी,
मेब्राक र फुजलिङका गुफा तथा खिंगाको पुरातात्विक ढिस्कोमा गरे का सम्पूर्ण उत्खननमा
सांस्कृतिक वस्तुहरूको तुलना र रे डियोकार्बन डे टिङ विधिबाट काल निर्धारण गरे र मुस्ताङ
उपत्यकाको आवधिक तालिकासहित पुरातात्विक समय-सूची तयार गरिएको थियो । त्यहाँ
पाइएकामध्ये १६० ओटाभन्दा बढी नमूनाका काल निर्धारण गरिएका थिए । यो काल
निर्धारणको आधारमा मुस्ताङ पुरातत्त्वलाई प्रथमदेखि छै ठौ ँ अवधिसम्म विभाजन गरिएका
छन् । मुस्ताङ पुरातत्त्वमा कुन गुफा कुन तहमा पर्छ भनी तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न
सजिलोका लागि सम्पूर्ण मुस्ताङ क्षेत्रको पुरातात्विक प्रमाणबाट प्राप्त ऐतिहासिक काल
विभाजन निम्नानुसार गर्न सकिन्छः चोखोपानी गुफा  मेब्राक ६३ गुफा  खिंगा 
फुजलिङ गुफा  फुजलिङ बस्ती  चोखोपानी पश्चिम  हालका बस्तीहरू ।

प्रथम अवधि

मुस्ताङ पुरातत्त्वको सबैभन्दा पुरानो प्रमाण चोखोपानीबाट प्राप्त अवशेषबाट आयो, जसलाई
प्रथम अवधिमा गणना गरियो । माथि उल्लेख गरिए जस्तै, चोखोपानीमा पाइप गाड् न
खनिएको खोंचबाट निस्के को चिहान गुफाबाट प्राप्त प्रांगारिक वस्तु – जस्तै, मानव कंकाल,
काठ इत्यादिको – परीक्षण गर्दा यसको अवधि ईसापूर्व १२०० सम्म पुग्यो । ईसापूर्वको
१२०० देखि ईसापूर्व ५०० सम्म जम्मा ७०० वर्ष यो अवधिमा गणना गरिएको छ । यो
अवधिका सबै सामग्री चोखोपानी खोंचमा प्राप्त भएका हु न् । यो अवधिमा बनाइएका
माटाका भाँडालाई “ग्रेवेयर पटरी” भनिन्छ, जुन कालो खरानी रंगको र पक्कासँग पाके को
हुन्छ । यो प्रविधि मुस्ताङमा उत्तरतिरबाट आएको देखिन्छ । यो कालखण्डमा संसारभरि
नै यस्तै खाले भाँडाकँु डा उत्पादन हुन्थे (हेर्नुहोस् तस्बिर २ र ३) ।
4

मूल ले ख मा यो खण्ड सामे ल छै न । पाठकको जानकारीको लागि ले ख कले यो खण्ड
थपेका हुन् (सम्पादक) ।
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तस्बिर २ ः प्रथम अवधिका माटाका भाँडा ।

तस्बिर ३ ः प्रथम अवधिका माटाका भाँडा ।

दोस्रो अवधि

मेब्राकको साइट नं. ९२.२–६३ को गुफाबाट प्राप्त सामग्री दोस्रो अवधिको भएको पाइयो ।
यो अवधि ईसापूर्व ५०० देखि ईसाको ५० सम्म देखिएको छ । यो लेखमा वर्णित सबै
नतिजा यसै गुफाबाट आएका हुन् । ईसाको ५० पछि त्यस गुफाको ठीक तलको भाग
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पहिरो गएकाले गुफा झुण्डिन पुग्यो, जसले गर्दा मानिस गुफामा जान सके नन् । जर्मनीसँग
भएको सम्झौताको कार्यावधिको अन्तिम वर्षको पनि अन्तिम हप्तामा मात्र त्यस गुफाभित्र
छिर्न सकिएकोले के वल एक हप्ता मात्र त्यहाँ अनुसन्धान गर्न सकिएको थियो ।

तेस्रो अवधि

ईसाको दोस्रोदेखि सातौ ँ शताब्दीसम्मको अवधिलाई तेस्रो अवधि गणना गरिएको छ ।
चोखोपानी टारको दक्षिणी पाखोका गुफ ा बस्ती, खिं ग ाको खालुङ क्षेत्र, र मे ब् राकको
टार बस्तीको संस्कृतिले यसको प्रतिनिधित्व गरे को छ । यी तीनै बस्ती एकसाथ विकास
भएको देखिन्छ । चोखोपानी टारको दक्षिणी पाखोका गुफामा मुस्ताङ उपत्यकामै पहिलो
आयातित माटोको पोलिएको रातो रङको भाँडा पाइएको छ । खिंगाको खालुङमा घरभित्र
जगमा गाडिएको लासको कंकाल यथास्थितिमै बचेको र त्यसै समयको मानिएको ठूलो
तामाको भाँडा तथा स्थानीय कुमालेद्वारा नै उत्पादन गरिएका माटाका भाँडाविशेषले यो
अवधिको विकसित समाजको चित्रण गर्दछ । यो समयसम्म आइपुग्दा माटाका भाँडादेखि
धेरै कुरामा परिवर्तन आइसके को थियो । यसै अवधिमा पहिलोपटक दक्षिणतिरबाट पनि
माटाका भाँडा आयात गरिन थालियो । यो कुरा माटोका भाँडाका मुखाकृ ति र भाँडामा
टाँ सि एका माइकाका टु क्रा अनि भाँ ड ाका रातो रं ग ले प्रमाणित गर्दछ । यो समयको
ऐतिहासिक वस्तु रहेका धेरै जसो गुफा बस्ती चोखोपानीको दक्षिणी पाखो हावाहुरी र
पानीले नष्ट गरिसके का छन् । यो अवधिमा मेब्राक क्षेत्रमा भने के वल टारमा बसेको सानो
बस्ती र एउटा चुल्होविशेष अनि थोरै मात्रामा सामग्री पाइएको देखिन्छ । खिंगाको दोस्रो
अवधि र नजिकै झोङ खोलापारि अवस्थित मेब्राकको तेस्रो अवधि समकालीन देखिएको
छ (हेर्नुहोस् तस्बिर ४) ।

चौथो अवधि

चौथो अवधि ईसाको ९०० देखि १४०० सम्म मानिएको छ । यो अवधिभित्र टारका
भित्तामा रहेका गुफाहरू र टारमाथि बसेका स-साना गाउँ बस्ती समकालीन रूपमा विकसित
भएको देखिन्छ । झोङ खोलाको दायाँ किनारका मेब्राक गुफाहरू र फुजलिङका गाउँ तथा
गुफाहरू एकसाथ प्रयोग भएको पाइन्छ । गुफाभित्रबाट संकलन गरिएका प्रांगारिक वस्तु
र टारमाथि बसेका बस्तीको उत्खननबाट संकलित वस्तुको रे डियोकार्बन डे टिङ गर्दा यो
नतिजा निस्के को हो ।
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तस्बिर ४ ः चोखोपानीबाट प्राप्त दोस्रो र तेस्रो अवधिका माटाका भाँडाहरू ।

यो समयसम्ममा कालीगण्डकी उपत्यकामा पहिलो पटक राता माटाका भाँ डा गाउँ ले
स्वयं ले बनाई प्रयोगमा ल्याएको देखि न्छ । यसअघि यस्ता भाँ ड ा दक्षिणबाट आयात
हुन्थे । फुजलिङ र मेब्राक दुवै ठाउँ मा यी भाँडाका अवशेषहरू पाइन्छन् । भाँडा पोल्ने
के ही अगेनाहरू जोमसोम र कागबेनी बीचको डाँडामा पाइए । यो समयमा पहिलोपटक
स्थानीय कुमालेले घट्टको प्रयोग गरी माटोको भाँडो बनाए । खिंगा खालुङको तेस्रो अवधि र
यहाँको चौथो अवधिमा पाइएका भाँडा समकालीन देखिन आउँ छन् । बनोटमा पनि समानता
देखिन्छ । खाना पकाउने हाँडीदेखि खाद्य पदार्थ भण्डारण गर्ने ठूल्ठू ला घ्याम्पासम्म बन्न
थालिसके को देखिन्छ । त्यसरी ठूल्ठू ला भाँडा बनाउँ दा “ड्याबर” प्रयोग गरी बनाएको
देखिन्छ । राम्रोसँग घुम्ने घट्टमा भाँ डाको मुख बनाइने र तल्लो भाग भने “एन्भिल” र
“ड्याबर” को सहायताले फुलाइन्छ । मुखको मिलेको चाक्लोपन यसका प्रमाण हुन् ।
तिब्बती संस्कृतिको पहिलो प्रमाण यसै अवधिबाट मात्र देखिन्छ, यसभन्दा अघिको
समयमा पाइँदैन । माटाका स-साना चैत्य, “ॐ मणि पद्मे हुँ” लेखिएका ढुंगा, अनि कागजका
टुक्रामा कोरिएका के ही चित्र पनि यो अवधिमा पाइएका वस्तु हुन् (हेर्नुहोस् तस्बिर ५) ।

पाँचौ ँ अवधि

चौधौदँ ेखि सोह्रौँ शताब्दीको समयलाई पाँचौ ँ अवधि मानिएको छ । पाँचौ ँ अवधिभित्र
मुक्तिनाथ उपत्यकामा उत्तरी राजनीतिक संस्कृतिको दबाब तथा प्रभावमा परे र दरबार तथा
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तस्बिर ५ ः चौथो अवधिमा कँु दिएको बोधिसत्वको मूर्ति ।

झोङ किल्लाहरू मजबुत तवरले बन्न थाले । कागबे न ी, खिं ग ा, झोरकोट, तथा झोङ
गाउँ का दरबार तथा गुम्बा र जिल्लाहरू विकसित रूपमा बन्न थाले । फलस्वरूप, गुफामा
बस्नुपर्ने बाध्यता रहेन । राजनीतिक सुरक्षणले गर्दा गाउँ बस्ती पूरै विकसित भयो । विभिन्न
ठाउँ मा रहेका यसअघिका ती अनगिन्ती गुफाहरू बस्तीको प्रयोगभन्दा पनि के ही वस्तु
भण्डारणका निम्ति मात्र प्रयोग हु न पुगे । यसै अवधिमा मे ब् राकका गुफ ाहरूबाट के ही
जानी-जानी छोडिएका (डिपार्चर डिपोजिट) सामग्री फे ला परे का थिए । पाँचौ ँ तल्लाको
गुफ ामा माटाका भाँ ड ा, घ्याम्पो (हेर्नुह ोस् तस्बिर ६), चोयाका वस्तु, “ॐ मणि पद्मे
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हुँ” मन्त्र कँु दिएको एक टुक्रा ढुंगा त्यसै छाडे र गएको प्रमाण मिलेको छ । त्यस्तै, एउटा
गुफाबाट मानव अस्तु पोको पारिएको कागजको पोको, पशुको सिङबाट बनेको टाँक, र
सानो चमकदार ढुंगा (क्रिष्टल) फे ला परे को थियो ।

तस्बिर ६ः पाँचौ ँ अवधिमा प्रयोग भएको घ्याम्पो ।

छै टौंँ अवधि

सोह्रौँ शताब्दीदेखि हालसम्मको अवधिलाई छै टौ ँ वा अन्तिम अवधि मानिएको छ । यो
अवधिमा गुफामा बस्ने प्रथा पूरै अन्त भयो । अब गुफा के वल पुरातात्विक स्थलका रूपमा

नेपालको पहिलो “ममीभूत” अवशेष |
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रहन पुगे । चारै तिर गाउँ बस्ती विकास भए । राजनीतिक स्थिरताले गर्दा झोङ, झारकोट,
खिंगा, कागबेनी, मार्फा, टुकुचे जस्ता बस्ती पूरै विकसित भए । सबै बस्तीमा आ-आफ्ना
झोङ (गढी), कङनि (प्रवेशद्वार) र सानै अनुपातमा भए पनि दरबार बने । झोङमा बाहिरी
आक्रमणको मुकाविला गर्न सबै किसिमका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन हुन्छ
भने कङनि कुनै पनि बस्तीको रक्षात्मक प्रवेशद्वार हो ।
कागबेनी एक्लैले मात्र पनि उत्तरतिरबाट हुने सबै प्रकारको आक्रमण थेग्न सक्दथ्यो ।
गाउँ देखि पश्चिम कालीगण्डकी पारि अवस्थित लहरै बने का गुफा झोङ गुफा हु न् । ती
गुफ ामा बसे र उत्तरबाट हु ने आक्रमणमा शत्रुल ाई अचूक निशाना बनाई मुक ाविला गर्न
सकिन्थ्यो । सामरिक दृष्टिले कागबेनी अति महत्त्वपूर्ण स्थानमा पर्दछ ।

अन्तमा,

उच्च हिमाली क्षेत्रको वै ज्ञानिक उत्खनन भर्खरै शुरू भएको छ । त्यस क्षेत्रमा विश्वका
अन्य क्षेत्रमा पाइएजस्तै ममीभूत मानव अवशेषहरू पाइने अन्दाज र आशा पहिलेदेखि नै
पुरातत्त्वविद्हरूले गर्दैआएका थिए । तर मुक्तिनाथको मेब्राक भीरको उक्त गुफामा त्यति
महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक अवशेषहरू – त्यो पनि विश्वका अन्य संस्कृतिभन्दा भिन्न खालका!
– पाइएला भने र कसै ले सोचेक ा थिएनन् । मुस ्ताङ उत्खननब ाट प्राप्त दैनिक प्रयोगका
सामानमध्ये अधिक संख्या एउटा गुफा (सं. ६३, मेब्राक) बाट प्राप्त भएका छन् । यसले
ईसापूर्व पाँ च ौ ँ शताब्दी अघिसम्मका उच्च हिमाली क्षेत्रको अति कठिन जनजीवनका
विभिन्न पक्ष अध्ययन गर्न र जानकारी हासिल गर्न सम्भव भएको छ ।
यो मुस्ताङको पुरातत्त्व इतिहासको शुरूआत थियो । यसपछि नेशनल जियोग्राफीको
समूहले थप कार्य अघि बढाएको छ । र, त्यसका नतिजा भर्खरै धमाधम आउन थालेका
छन् । 5 यद्यपि, तिनको ने प ालीमा अनु व ाद हु न सके को छै न । हालै मात्र, मुस ्ताङको
लोमान्थाङको अलावा अन्य कतिपय ठाउँ युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नको
निम्ति पहल भएको छ । चीन र रोम जोड्ने रे शम मार्गलाई विश्व सम्पदामा समावेश गर्ने
कार्य हुँदैछ । तर रे शम मार्ग जस्तो अति विशाल क्षेत्र एउटै सम्पदामा सूचीकृ त गर्न अप्ठ्यारो
परे कोले रे शम मार्गसँग जोडिएका स-साना क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्दै क्रमबद्ध रूपमा
एउटै धागो “रे शम मार्ग संरक्षित स्मारक क्षेत्रहरू” नाम दिई विश्व सम्पदामा सूचीकृ त गर्ने
कार्य अन्तर्गत मुस्ताङको कालीगण्डकी उपत्यकालाई पनि रे शम मार्ग सम्पदामा समावेश
गर्नेतर्फ कारवाही भइरहेको छ । र, यो कार्य आगामी ४–५ वर्षभित्र भइसक्ने ठानिएको छ ।
5

हेर्नुहोस्, National Geographic Documentary. 2011. Cave People of the
Himalaya. www.youtube.com/watch?v=B_C9ywns3Co; २२ डिसेम्बर २०१६ मा
हेरिएको ।
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धन्यवाद

यो लेखको मस्यौदामा टिप्पणी गरे र सहयोग गर्ने योगेश राजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
साथै शब्द संयोजन र भाषा सम्पादनमा सहयोग गर्ने महेशराज महर्जनप्रति पनि आभारी छु ।
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