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नेपालको पहिलो “ममीभूत” अवशेष

शुक्र सागर शे्ष्ठ

बर्सेहन िजारौ ँ पर्यटक पहचिम नेपालका हवहभनन उपतरका तथा नदीका बगर पार गरी, 
उकाली-ओराली चढ्दै-ओललंदै, हवश्वको र्बैभनदा गहिरो कालीगण्डकी गल्ी ह्चोलेर 
धवलाहगरर र अननपूर्य हिमशृंखलापारर पुग्न् ।1 रो रात्ाक्रममा, धरान हदएर िेनसे िो भने, 
कालीगण्डकी तथा तरर्का र्िारक नदीले बनाएका टारमा मानव बसतीका भगनावशेषिरू 
देखन र्हकन् । बगरको दवैुतर्य का भीर तथा पाखामा िजारौ ँगुरा खोहदएका पाइन्न् । धेरै 
पहिलेदेहख ती बसती र गुरालाई माहनर्िरूले तराहगर्केका िुन् । मुहतिनाथ उपतरकाको 
३,६०० हमटरभनदा उचच सथानमा रिेका मानव-हनहम्यत गुरामधरे एउटामा प्ाग्-ऐहतिाहर्क 
हचिान पाइएको ् । रर् गुरामा प्ाकृहतक रूपले ममीभूत2 अवशेष तथा मानव एवं 
पशुका आंहशक लार्िरू पहन भेट्ाइएका ्न् । ती गुराको प्रोजन के हथरो? तरसतो 
कहिन वातावररमा पहन ती प्ाचीन बसती कर्री तरहत वरापक भए? तरिाँ कर्री माहनर्ले 

1 रो लेख जम्यनीको माइनज हवश्वहवद्ालरका आलट र अरू (र्न् २००३) द्ारा प्काहशत 
चौध जनाको र्ंरुति लेखनको र्रलीकृत र र्ंक्ेपीकृत नेपाली अनुवाद िो । र्ो लेखका र्िलेखक 
मधरेका एक शुक्र र्ागर श्ेष्ठले रर्को अनुवाद गनु्यका अहतरति केिी नराँ मौहलक खण्डर्मेत 
थपी रो लेख तरार भएको िो । अनर १३ जना र्िलेखकको हववरर रर्प्कार ् ः कुट्य ्डबलु. 
आलट, माइनज हवश्वहवद्ालर, जम्यनी; राओहखम बग्यर, माइनज हवश्वहवद्ालर, जम्यनी; एंगेला 
हर्मोनर्, कोलोन हवश्वहवद्ालर, जम्यनी; वेन्यर शरोन, कोलोन हवश्वहवद्ालर, जम्यनी; गीजेला ग्ुपे, 
मरूहनख हवश्वहवद्ालर, जम्यनी; र्ुर्ानी िुममेल, गोटींगेन हवश्वहवद्ालर, जम्यनी; हबहग्यट ग्ोशकोर, 
दहक्री ्ेडनमाक्य  हवश्वहवद्ालर, ्ेडनमाक्य ; वेन्यर वाख, दहक्री ्ेडनमाक्य  हवश्वहवद्ालर, ्ेडनमाक्य ; 
काललोर् बुइट्ागो तेलेज, रुहनभहर््यटी िहसपटल अर बार्ेल, हसवट्जरलराण्ड; हक्रहसटरान-िब्यट्य 
हरशर, िान माइटनर इहनटिचरूट, जम्यनी; र्ुर्ान मरोलर हवररङ, आकसे ओलोहगर् लाण्ेडर्मरुहजरम, 
जम्यनी; र्ानद्ा एल. हपचलर, इहनटिचरूट अर अककीरोमेट्ी, जम्यनी; र एंगेला भोन ्ेडन ड्ीश, मरूहनख 
हवश्वहवद्ालर, जम्यनी ।

2 प्ाचीनकालमा इहजपटलगारतका हवहभनन सथानमा मृत मानव शरीरलाई हवशेष हवहध 
अपनाएर र कप्डाले बेरेर गुरा/कहरनमा र्ुरहक्त राखेको पाइन् । रसतो तररकाले र्ुरहक्त 
राहखएका मानव लार्का अवशेषलाई ममी भहनन् । िामीकिाँ लार्लाई ममीका रूपमा र्ुरहक्त 
राखने चलन भएको पाइँदैन ।

समाज अध्य्यन ११ ः ५–२४, २०७३
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जीवनरापन गन्य र्के? री रिसरमर प्श्नको उत्तर खोजन मुसताङ हजललाको उचच हिमाली 
भेगका ती बसती र गुराको खोजी तथा हिमालपारर र गंगा उपतरका बीचको उननत 
वरापाररक माग्यको अनवेषर गनु्य आवशरक हथरो । रो काम जम्यनीको कोलोन हवश्वहवद्ालर 
र नेपालको पुरातत्व हवभागका पुरातत्वहवद्िरूद्ारा र्न् १९९२ देहख शुरू गरररो । र्ो 
उतखनन कार्यमा २,००० वष्यभनदा पुराना चाखलागदा तथर उद् घाहटत भएका ्न् । ती 
उतखननमधरे र्न् १९९५ मा मुसताङ हजललाको मुहतिनाथ उपतरकामा रिेको झोङ गाउँको 
मेब्ाक भनने पाखामा भेरट्एका हचिान गुरामा रो लेख केहनद्त ् ।

रो लेखको शुरूमा मुसताङ पुरातत्वको ्ोटो पररचर हदइन् । दोस्ो खण्डमा र्ो 
हचिान गुरा कर्री पत्ता लागरो भनने कुराको हवसतृत वर्यन गररन्, जुन रो लेखको 
एउटा मौहलक पक् िो । तरर्पह्को खण्डमा हचिान गुरामा भेहटएका मानव अवशेष 
र र्ामग्ीको चचा्य गररन्, र्ाथै हतनको पुराताहतवक एवं नृततव (अथवा मानवशास्तीर) 
हवशे्षर गररन् । चौथो खण्डमा र्ो हचिान गुरालगारत मुसताङमा र्न् १९९२ देहख 
जम्यन र नेपाली पुरातत्वहवद्िरूले गरेका र्मपूर्य अनुर्नधानबाट प्ाप्त मानव अवशेष र 
र्ामग्ीको हवशे्षरबाट अवहध हनधा्यरर गददै तरिाँको मानव र्ंसकृहतको हवकार्क्रमको 
चचा्य गररन् । अनतमा, मुसताङ के्त्मा िालै भएका पुराताहतवक र र्मपदा र्ंरक्रका 
प्रार्िरूको उललेख गररन् । 

मुसताङ पुरातत्वको इहतिास
हिमाली क्ेत्को उत्तर-दहक्र पाखोमा पह्लला दुई शताबदीका अनतरहतर मित्वपूर्य काम 
भएका ्न् । र्न् १८९० को दशकहतर उत्तरतर्य  धमाधम रेशम माग्यमा अनवेषर, उतखनन 
र अनुर्नधानको कार्य दु्त गहतमा बहढरिेको बेला दहक्रतर्य  लुहमबनी, कहपलवसतु, 
कुशीनगर जसता िाउँिरू धमाधम पत्ता लागदै गएका हथए । तरर्को १०० वष्यपह्, र्न ्
१९९० को दशकमा लुहमबनी-कहपलवसतुमा थप अनवेषर भए । र्ोिी र्मरमा मुसताङको 
प्ाग्  इहतिार्का पानािरू धमाधम खोहलँदै गए ।

धवलाहगरर र अननपूर्य हशखरको बीचमा अवहसथत कालीगण्डकीको खोंच हवश्वकै 
र्बैभनदा गहिरो गल्ी माहनन् । ३,३०० देहख ३,८०० हमटर उचाइ भएको उचच हिमाली 
क्ेत्मा बसने अहिलेका बाहर्नदा र्ानाहतना खोला र तरर्बाट हर्ंहचत क्ेत् वररपरर र्-र्ाना 
गाउँमा गिुँ, जौ र रापरको खेती गरी उचच हिमाली हभरालोमा भे्डा, बाख्ा, घो्डा, खचच्ड, 
झो, चौरी, आहद पालन गरी बर्ेका ्न् । हतबबतको हचर्ो पिा्ड र भारतको उषर, उव्यर 
गंगा मैदान जो््डने रर् बाटोमा परापूव्यकालदेहख नै मानवको आवतजावत िुदँै आइरिकेो ् ।

मुसताङभरर २०० भनदा बढी उजाह्डएका गाउँ तथा गुरा र्मूिका अवशेष रत्तत् 
्ररएर रिेका ्न् । ती उजाह्डएका गाउँबािेक कनदरा, भीर तथा बगरको दुवैतर्य  िजारौ ँ
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गुरा खोहदएका ्न् । हपलसटोहर्न रुगमा जमेको खुकुलो बगरलाई िोलोहर्न रुगमा 
(१०,००० वष्यरता) खोलाले काटी बनेका हभत्तािरूमा ३,००० वष्यरता खोहदएका गुरा 
िुन् ती । ती गुरा तुलनातमक रूपमा र्ाना ्न् र र्ाधारर वषा्यले पहन भतकाउन र्कने 
खालका ्न् । अहधकतर गुरािरू िा्डो भीरमा भएकाले हिमाल आरोिर गदा्य चाहिने 
आधुहनक प्हवहध तथा र्ामानको र्िारताले मात् पुगन र्हकन् । तरिाँ ओिोरदोिोर गन्य 
प्ाचीनकालमा खु््ड हकला, बाद्यली तथा मचान बनाइएका िुनथे ।

री गुरािरूको उललेख र्व्यप्थम प्ाधरापक जी. टुचीले र्न् १९५३–१९५५ मा 
गरेका हथए । ती गुरा नेपाल-हतबबत रुद्धताका ल्डाइँका लाहग बनाइएका हथए भनेर 
उनलाई सथानीरले र्ुनाएका रिे्न् । तर उनले सथानीरको र्ो भनाइको खण्डन गददै 
री अझै पुराना िुनुप ््य  भनेका ्न् । उनले अनुर्नधानका क्रममा कुनै र्ामग्ी वा मानव 
अवशेष भने भेट्ाएका हथएनन् (टुची र्न् १९७७[१९५२] ः ५५) । तरर्पह् भूगोलहवद ्
िक्य  गुरुङले (र्न् १९८०) ती गुरािरूको रोटो हखचेर हतनको पुराताहतवक अधररन 
िुनुपनसेमा जो्ड हदएका हथए ।

चोखोपानीमा मानव कंकालको प्ाहति 3

मुसताङमा पुराताहतवक उतखनन को शृंखला फ्ानर्को लासका, चीनको प्थम बादशाि हशरान 
महृत्तका र्ैहनक र्मूि, पाहकसतानको िरपपा जसतै अचानक, अचमम र रोचक ढंगमा शुरू 
भएको हथरो । र्न् १९८२ को नोभेमबर महिनाको ६ ताररख शुक्रबार हबिान ११ बजेको 
र्मर हथरो । मुसताङ हजललाको टुकुचे गाउँदेहख पूव्य, कालीगण्डकी नदीपारर पहचिम 
रकसे को भीर प्ाह्डको चोखोपानी खोला (थकाली भाषामा मिचरा्यङ्करु) मा बाँध बाँधी 
निर बनाएर हवद्ुत गृिमा पानी खर्ालन िूलो पाइप ज्डान गन्यका लाहग िा्डो भीरमा 
पाइप अटाउने गरी खोचँ खहनँदै हथरो । कररब १०–१५ हरटको खोंच पारी हभत् ह्रेपह् 
अचानक एकमाहथ अकलो गददै चार-पाँच ओटा र्-र्ाना गुरा भेहटए । मानव कंकाल, ढंुगाका 
हर्रो, हवहभनन आकार-प्कार र नापोका खैरा रंगका पाकेका माटाका भाँ्डा, तामाका पाता, 
पुंवाला, रूं, इतराहद वसतुले गुरा भररएको हथरो । कहिलरै मानव कंकाल नदेखेका र्ोझा 
कामदारिरूमा भागदौ्ड महचचरो, कोलािल भरो । गुरा र प्ाचीन मानव र्ंसकृहत बुझने 

3 चोखोपानीमा मानव कंकाल रेला परेको घटनाबाट मुसताङमा पुराताहतवक उतखनन को 
इहतिार् शुरू िुन् । रो र्नदभ्य मुसताङको पुरातत्वर्मबनधी अरू लेखमा उललेख भएको ्ैन । 
रिाँ पािकको जानकारीको लाहग लेखकले रो खण्ड थपेका िुन्, तरर्ैले रो खण्डको शैली केिी 
हनजातमक ् । तरर् बेला जनकलाल शमा्य र देवेनद्नाथ हतवारी लेखकका र्िकमकी भएकोले 
लेखकलाई रो घटनाको जानकारी भएको िो । रर् खण्डमा उहललहखत र्मर र हमहत चोखोपानी 
र्ाना जलहवद्तु आरोजनाका ततकालीन प्मखु शोकर्धुार भैलरँ्गको कुराकानीबाट प्ाप्त भएको िो ।
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माहनर् तरिाँ हथएनन् । न गाउँलेले बुझे, न अहधकारीिरूले जाने, न र्मबहनधत हवषरका 
ज्ाता बोलाइए, न कुनै थप अनुर्नधान नै भए । पाइरो, तरर्ै ्ाह्डरो, र्हकरो । ज्ानको 
खानी, प्मारको भण्डार, इहतिार्को थैलो तरर्ै नटि भएर गरो । र्न् १९८२ तरर्ै हबतरो ।

र्न् १९८३ मा थकालीिरूको बाह्र वषसे मेला लिरेब िेन्य पुरातत्व हवभागका ततकालीन 
प्मुख अनुर्नधान अहधकारी जनकलाल शमा्य कालीगण्डकी उपतरका पुगेका हथए । तरो 
मेला िेनसे क्रममा उनले मारा्य, चोखोपानी र टुकुचे ्ुडले । तरिाँ उनले चोखोपानीको तथरकथा 
र्ुने र केिी र्ामग्ी देखे । बेहलहवसतार र्ुनेपह् आहत्तए र केिी गनसे अिोटर्हित कािमा्डौ ँ
आइपुगे । हवभागमा पुगने हबहत्तकै आरूले खटाउन र अह्राउन र्हकने अहधकृतिरूलाई 
एकपह् अकलो गददै बोलाए र चोखोपानी पुरातत्वको मित्वबारे र्मझाउन थाले । तर तरो 
“दुग्यम” मा जान कोिी तरार भएनन् । एक वा अकलो बिाना बनाई पहन्दै गए । कहतर्मम 
भने, केिी अहधकृतिरूले अरूको भाँहचएको खुट्ाको एकर्-रेर्मम पेश गरी पहन्ए रे! शमा्य 
हदकक भए, ्टपहटए । आहखर के गनसे? र्मबहनधत हवषरको ज्ान, लगनशीलता र मारा 
उनमा मात् हथरो । र्ामान उनले मात् देखेका हथए । मित्व उनैलाई मात् बोध भइरिेको 
हथरो । मन भतभती पोहलरिेको हथरो ।

रसता अपि्रारा आउँदा उनी आरैलाई अरूर्ँग तुलना गनसे गथसे । आरू र्मबहनधत 
हवषरमा “जनैहवनाको बािुन” िुनु परेकोमा दुखेर्ो पोखतथे – “के गनु्य आरू परे ँ ‘जनै 
हवनाको ब्ाह्मर’; पुरातत्व हवषरमा हवषरगत प्मारपत् निुनु भनेको बािुनमा जनै निुन ु
जसतै िो ।” हवभागमा अरू धेरै “जनैधारी” हथए, तर जनै केवल देखाउने मात् । कुनै 
पहन हवदेशी हवद्ान् आउँदा पिा्डका कनदरािरूमा र तराईका औले मैदानिरूमा उनी नै 
खहटनथे । नेपालका रोगी नरिररनाथ तथा भारतका रािुल र्ांकृतरारन्, एन.आर. बेनजकी, 
आर.भी. जोशीिरू र देवाला हमत्ार्ँग र्िकार्य गरेका उनले देशी-हवदेशी हवद्ानका पह् 
लागी कागजी प्मारपत्भनदा हदमागी खुराक धेरै बटुलेका हथए ।

धेरैलाई र्मझाउँदा पहन जनकलाल शमा्यले चोखोपानीमा अहधकृत खटाउन र्केनन् । 
तरिी र्मर भख्यरै भारतको अलािाबाद हवश्वहवद्ालरबाट पुरातत्व हवषरमा एमए गरी 
रकसे का देवेनद्नाथ हतवारी लोक रे्वा आरोगबाट अहधकृत पार् गरेर आएका हथए । अनतमा 
शमा्यले हतनैलाई र्माते । हबचरा हतवारीले भख्यरै पाएको जाहगर नाइनँासती गनसे कुरै भएन । 
आदेश पाएपह् आइतबार, १५ जुन १९८३ का हदन, उनी चोखोपानीहतर हिँ्ेड । 

तराईको नरानो उषर प्देशमा िुकसे र एक-दुई तलाका भ¥ राङ मात् चढेका देवेनद्नाथ 
हतवारी ७,२०० खु््डहकलो भएको उललेरीको उकालो चढ्न पुगे । उकालो चढेपह् ् 
घणटामा घो्ेडपानीको जंगल ह्चोलदै, हशखमा भरखरै चोइहटएर खसकँदै गरेको चलारमान 
हवशाल चुनमाटोको पहिरोबाट जरान जोगाउँदै, धवलाहगररबाट झददै गरेको बोकर्ी खोलामा 
नाइटोर्मम ्ुडबने गरी खोला तददै, भरखरै हिउँ पगलेर पानी भएको कि्राँहग्दो हचर्ोले 
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गदा्य भएको अण्डाशर दुखाइले कतै इिलीला नै पो र्माप्त िुने िो हक भनने ्डरले थरथर 
काँपदै, आँर्ु झाददै हतवारी कालापानी पुगे । हतबबती पिारबाट हनरहमत आउने सराँि खाँदै, 
थाकदै, आहत्तँदै ती मधेशी मनुवा १९ जुन १९८३ का हदन टुकुचे पुगे । भोहलपलट सथानीर 
प्धानपञचले गुरा पाइएको िाउँ चोखोपानीमा उनलाई पु¥राए ।

भख्यरै काहटएको भीरहभत् ्रपसट अथाि बौहद्धक र्मपहत्त हथए । ती अमूलर अथाि 
गा्डधनको थुप्ो देखेपह् उनी अत्ताहलए्न् । र्मबहनधत हवषरमा भरखरै पढी आएका र 
तरर्मा पहन बक्य ले हवश्वहवद्ालरका हवखरात प्ाधरापक ्ेडसमण्ड कलाक्य का चेला हतवारीले 
तुरुनतै हनर्यर गरे्न्, र्बै लगेर त र्ाधर िुँदैन । र्रकारी दैहनक भ्रमर भत्तामा एक िप्ताका 
लाहग आएका उनीर्ँग पैर्ाको ख्ेडरी हथरो । तरर्ैले प्तरेक र्ामग्ीका एक-एक थान 
मात् नमूनाका रूपमा बोकाइ लाने हनधो गरे । तैपहन तीन ्डोको र्ामान भए् । जर्ोतर्ो 
भरररालाई र्ामान बोकाइ हतवारी कािमा्डौ ँ हिँ्ेड । बाँकी बचेका र्ामान उनले तरिी ँ
्ा्ेड । पह् ती बाँकी र्ामान के भए, के गररए, थािै भएन । तरर्ैले, कुनै हदन रुरोपको 
्ेडटमोल्ड रा अरू कुनै शिरमा मुसताङ र्ंग्िालर खोहलरो भने आचिर्य माननु पददैन । 

देवेनद्नाथ हतवारी र्ामान बोकाएर ् हदनमा कािमा्डौ ँआइपुगे । तरो र्मरको मुसताङ 
हजललार्ँग र्मबहनधत र्ामग्ी प्दश्यन गनसे सथल कहपलवसतुको क्ेत्ीर र्ंग्िालरमा हथरो । 
ती र्ामान प्दश्यनीको हनहमत तरिाँ पु¥राइए, जुन िालर्मम पहन प्दहश्यत भइराखेको ्, 
चोखोपानीको पुराताहतवक उपलहबधका नाउँमा । हतवारीले जर्री प्दश्यनी गररआएका 
हथए, झण्ैड ३५ वष्यपह् पहन ती र्ामग्ी तरर्री नै अद्ाहप प्दहश्यत ्न् । तर न देखाउनेले 
बुझाउन खोजे, न िेनसेले बुझन खोजे । र्बै र्ामान “शोकेर्” मा प्दहश्यत भई हनषप्ार बर्ेका 
्न् । थप अनुर्नधान कहिलरै िुन र्केन । चोखोपानीमा गुरा पाइरो, पुराताहतवक वसत ु
कहपलवसतु र्ंग्िालरमा गएर प्दश्यनीको एउटा शोकेर्मा थहनकरो, बर््! र्रकारीसतरमा 
काम तामेली भएको माहनरो ।

मुसताङमा प्ाप्त र्ामग्ीबारे तरिाँबाट रकसे पह् हतवारीले “पहचिम नेपालको हचिान 
गुरा” शीष्यकमा एउटा लेख प्ाचीन नेपालको अंक ८५ मा ्ापे । र्ो लेखमा हतवारी (र्न ्
१९८५) ले गुराका र्ामग्ी र्ाउथवाक्य , बेलारतमा पाइएको तरसतै प्कारको मदृभाण्डर्ँग 
तुलना गरी दशौ ँ शताबदी ईर्ापूव्य र्ममको िुनर्कने अनुमान गरे । हतवारीको र्ो लेखले 
सवदेशमा तरहत र्ारो प्भाव पान्य नर्के पहन हवदेश/हवदेशीमा भने केिी कौतुिलता पैदा 
गरारो । हतवारीको र्ो लेख पढ्नेमा जम्यनीका हतबबत हवशेषज् प्ाधरापक ह्डटर शू पहन 
हथए, जो बोन हवश्वहवद्ालरमा हतबबत हवषरमा अधरापन गथसे । र्न् १९८० को दशकमा 
ती प्ाधरापक कालीगण्डकी उपतरका भ्रमर गन्य आएका रिे्न् । र, हतवारीको र्ो लेख 
पढेपह् उनमा कौतुिलता बढ्रो । सथानीर बाहर्नदारँ्ग र्ोधपु् गरे र चोखोपानीको 
पाखा पहन िेरे । कालीगण्डकी उपतरकाको चारैतर्य  उनले जताततै गुरै-गुरा देखे । मूख्यले 
्ा्डी गएको र्ुनखानी जसतै भए् उनलाई ।
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केिी र्मरपह् नेपाल र्रकारलाई थाि ैनहदई ह्डटर शूले धमाधम उतखनन र अनुर्नधान 
थाले । एक-दुई राम दुई-तीन िाउँका केिी गुराको आरोिर, प्वेश र अनवेषर गन्य भराए । 
धमाधम उतखनन गरी र्ामान बटुहलरिेका शूलाई देखेर सथानीर बाहर्नदाको कौतुिलता 
बढ्रो र उनीिरूले तेस्ो र्ाल र्ोधखोज गरे र अनततः शूको र्ंकलन कार्यमा अवरोध 
गरे । सथानीरको अवरोधपह् काम पुनः र्ञचालन गनसे वा रोकने दुहवधामा परे उनी । 
काम रोहकएको कारर न जम्यनीमा र्मझाउन र्के, न ततकालीन मुसताङमा उनले काम 
गन्य पाए । अहन, नाटकीर रूपमा शू ततकालीन श्ी ५ को र्रकारलाई अनुर्नधानको 
लाहग प्सताव राखन पुगे ।

र्रकारले पहन उति धनी हवद्ानर्ँग कानुनी जोरी खोजनुभनदा जम्यन दूतावार्को 
मधरसथतामा दुई-पक्ीर र्मझौता गरी अनुर्नधानको कार्य अहघ बढाउन श्ेरसकर िानरो । 
पुरातत्व हवभाग र जम्यनीको काउहलरल्ड माइरे्जाल इहनटिचरूटबीच पाँच वष्यको हनहमत 
काम गनसे गरी “नेपाल-जम्यन उचच-पव्यतीर पुरातत्व परररोजना” र्न् १९९२ मा र्मझौता 
भरो, र पाटनमा कारा्यलर खोली धमाधम कार्य अहघ बढ्दै गरो । जम्यन र्रकारको परराषट् 
मनत्ालरअनतग्यत र्ंर्ारभरर पुराताहतवक अनवेषर, अधररन तथा अनुर्नधान गन्यको हनहमत 
्ुटै् हवभाग हथरो, जर्मा नेपाल २३ औ ँ राषट्मा प¥रो ।

माहथ उहललहखत देवेनद्नाथ हतवारीको घटना जसतै एक दशकपह् अकलो घटना 
दोिोरररो । पुरातत्व हवभागमा पह्ललो परररोजनाको लाहग नेपाली “काउनटरपाट्य” खटाउन 
गाह्रो पररराखेको रिे् । रो लेखक भख्यरै भारतमा दुई वष्य पुरातत्व हवषरमा अधररन गरी 
रकसे को हथरो । नेपाली काउनटरपाट्यका रूपमा मुसताङमा काम गन्य जान तुरुनतै िातमा पुजा्य 
थमाइरो । पहिले, पर्यटन हवभागको कम्यचारी ्ँदा र्गरमाथा, लाङटाङ, तथा मुहतिनाथ 
लगारतका हिमाली क्ेत्को चार-पाँच पटक भ्रमर गररर्केकोले हिमाली क्ेत्मा पुनः जान 
पाउँदा खुशी नै लागरो । अहन भख्यरै पढेर आएको नौलो हवषरमा काम गन्य पाउँदा मौका 
नै र्मझी, खुशीले मुसताङको तीन-महिने काज बोकी गइरो । 

पर्यटन हवभागबाट र्बैभनदा पहिलो पटक र्न् १९७३ हतर मुसताङ जाँदा खमपाको 
हबगहबगी हथरो । मुहतिनाथका बाहर्नदामधरे नराँ हपंढीका एका-दुईबािेक अरू नेपाली 
भाषा बुझदैनथे । र्रकारी कम्यचारीर्ँग खमपालीिरू अहल बढी नै र्शंहकत िुनथे । मारा्यको 
पूव्यपरट् खोलापारर िूलो खमपा करामप हथरो । रोटो हखचने र खाना तथा बार्को र्ूचना 
र्ंकलन गनसे तरर् बेलाको भ्रमरको उद्ेशर हथरो । तर पह्ललो पटक पुराताहतवक हजममेवारी 
बोकेर जाँदा भने आमूल पररवत्यन भैर्केको हथरो । खमपा काण्ड र्हकइर्केको हथरो । 
खान-बसन कुनै अर्ुहवधा हथएन । हपजजा, जम्यन ब्े्ड, मोका, करी र फे्नच फ्ाइजर्मम 
जोमर्ोममा उपलबध भइर्केको हथरो । रसतो पररवेशमा काम गन्य पाउँदा र्ुखको नै 
अनुभूहत भरो, हतवारीले खेपेको दुःख लेखकले भोगनु परेन ।
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झण्ैड पाँच वष्य लगाएर मुसताङमा उतखनन कार्य भरो । र्ो उतखनन मुखरतरा 
थाकखोलाको चोखोपानी, माहथललो मुहतिनाथ उपतरकाको मेब्ाक र तललो उपतरकाको 
रुजहलङमा गररएको हथरो (िेनु्यिोर्् नकर्ा १) । तीमधरे र्बैभनदा मित्वपूर्य उपलहबध 
मेब्ाकको ममीभूत अवशेष िो । तरिाँको प्ाग्  इहतिार्बारे वैज्ाहनक लेख ्ाहपन पुगरो 
(कुट्य र अरू र्न् २००३) । जम्यन र्रकारले तरर्पह् दुई वष्य थप र्मझौता नवीकरर गरी 
अनुर्नधानको अवहध बढाउन प्रार् गरेको हथरो । तर अथ्य, गृि र परराषट्का मनत्ीिरूले 
र र्रकारका हनकारले मित्व बुझन नर्कदा र्धैकँो लाहग रोजना बनद भरो । जम्यन 
हवशेषज्िरू रेरर कहिलरै रकसे र आएनन् । 

मेब्ाकका ममी 
महुतिनाथ उपतरकामा रिकेो झोङ गाउँको मेब्ाक भनने पाखामा परुातत्वहवदि्रूले ऐहतिाहर्क 
र पुराताहतवक प्ाचीन गाउँका भगनावशेष तथा गुराको अनवेषर गददै जाँदा र्न् १९९५ मा 
एउटा अर्ाधारर र कौतुिलपूर्य गुरा र्मूि भेटे । र्ो गुरा मेब्ाक पाखा के्त्को दोस्ो 
खण्डअनतग्यत र्ातौ ँतलामा पद््य  । र्ो गुरा ४ देहख १२ वग्य हमटर क्ेत्मा खोहदएको र उचाइ 
पहन केवल १२० देहख १६० र्ेहनटहमटरर्ममको मात् हथरो । झण्ैड २,००० दहेख २,४०० 
वष्य पुरानो र्ामहूिक हचिानको रूपमा र्ो गुराको प्रोग भएको देहखनथरो । रिी िाउँमा 
हिमालर शृंखलामा भेहटएको पहिलो ममी पाइएको हथरो । रिाँ प्ाकृहतक रूपले ममीमा 
परररत भएका कररब ३० ओटा खण्डीकृत मतृ शरीर, कािका खाट तथा बाकर्, केिी 
गिनाहवशेष, र हचहत्त तथा कँुहदएका कािका रलराक रत्तत् ्ररएका र चराचुरंुगीका 
हवटिाले पुररएको अवसथामा हथए । र्ाथै, ्ाला तथा कप्डाका लुगा, जुत्ता, र चोराबाट 
बनेका र्ानो ्डोको जसता दैहनक प्रोगका र्ामान र घरारर्ी पालतु जनावरका टाउका 
तथा अनर िा्डिरूका थुप्ा पहन हथए ।

र्ानो गुराहभत् तीन ओटा कािका खाट (१००X११० र्ेहनटहमटर) ्न् (िेनु्यिोर्् हचत् 
१ र तहसबर १) । खाटमा प्रोग भएका कािका रलराकिरूमा जराहमतीर आकारका 
बुट्ािरू कँुहदएका ्न् र ती रंगाइएका पहन ्न् । तीनमधरे दुई ओटा खाटमा २५X३० 
र्ेहनटहमटर आकारका पवाल पहन खोहपएका ्न् । ती खाटमाहथ लार् थपकक राहखएका 
्न् । आंहशक रूपमा ममीभूत भएका लार्िरू खाटको मुहनर्मेत भेहटएका ्न् । केिी 
लार्मा कप्डा तथा चोराले िात वा खुट्ामा बाँधी राहखएका ्न् । प्ारः िा्डका टुक्रािरू 
रथाहसथहतबाट ्ुरट्र्केका ्न् । ती र्ारद दोस्ो लार् राखन पन्ाइएका हथए िोलान् । 
रर्ले गदा्य कुन िा्ड कुन वरहतिको िो भनन गाह्रो ् । तर ्डीएनए प्हवहधको र्िरोगले 
ती िा्ड एकै वंशका तीन पररवारका भएको पाइरो । बाँर् तथा हनगालाका केिी र्ामग्ी 
पहन पाइएका ्न् । कप्डा तथा चोराका टुक्रा आंहशक रूपमा रथावसथामै र्ुरहक्त ्न् । 
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हिमाल पाररको चीर्ो तथा कम आद््यता र्हितको र्ुकखा मौर्मको काररले ती खाटका 
काि तथा लार् र अनर र्ामग्ी राम्ो अवसथामा बचेका हथए ।

नकसा १ः दक्षिण मुस्ाङका उत्खनन भएका षिेत्रहरू । (क) थाक्खोलाको चो्खोपानी, 
(्ख) उपललो मुस्ाङको मेब्ाक, र (ग) ्ललो मुस्ाङको फुजक्लङ ।

मररोपरानत चढाइएका अनर र्ामग्ीमा चुरा, माला, हवहभनन आकार-प्कारका बिुमूलर 
पतथर तथा काँचका पोतेिरू ्न् । र्ाथै केिी कप्डा अहन ्ालाका पोशाक, धनुष तथा 
र्ानो हनगालोको बाँर्ुरीर्मेत ्न् । दैहनक प्रोगका माटाका भाँ्डाकँु्डा, कािका भाँ्डा 
र चोराले बुनेक र्ामग्ी पहन ्न् ।

गुराको तललो भाग भहतकएपह् वा अनर कुनै काररवश उति गुराको प्रोग िुन 
्ा्ेडपह् र्रौ ँवष्यर्मम हगद्ध, चील तथा अनर चराचुरंुगीिरू मात् तरिाँ पुगन र्कने भए । 
गुरा केवल चराचुरंुगी र हगद्धको बार्सथल बनन पुगे । रर्ले गदा्य चराचुरंुगीका हवटिाले 
गुरा ५० र्ेहनटहमटरर्मम भररएको पाइरो ।

क

ख
ग
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क्चत्र  १ ः क्चहान गुफा ६३ क्भत्र पक्हलो प्वेशमा देक््खएको दृश्य ।
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्क्सबिर १ ः ममी र ्खाट ।

पुराताह्वक हवशे्षण
मेब्ाकको उति गुराबाट प्ाप्त अवशेषिरूको अधररन बिुहवधा अधररन टोलीले गरेको 
हथरो । पुरातत्वहवद्ले र्ांसकृहतक पक् र भौहतकशास्तीले भौहतक पक् अधररन गरे भने, 
रर्ारनशास्तीले िाइ-पर्य मसेनर् हलहकव्ड क्रोमाटोग्ारी (एचपीएलर्ी) प्हवहध तथा आधुहनक 
ए-्डीएनए, हर्मेनटम् एनुलेशन र टे्र् एहलमेनट तथा सटेबल आइर्ोटोप ह्डटहम्यनेशन जसता 
हवहवध प्हवहध प्रोग गरेर हवहभनन रार्ारहनक हवशे्षर गरेका हथए । तरसतै, एकर््-रे, 
र्ीटी, र्ीबीटी, के्डबलरुए, आहद प्हवहध पहन उपरोग गररएका हथए । ममीभूत लार्का 
जममा २८ ओटा नमूनाका टुक्राको कालहनधा्यरर जम्यनीका हवहभनन तीन शिरका वैज्ाहनक 
प्रोगशालािरूमा रेह्डरोकाब्यन कालहनधा्यरर हवहधद्ारा गररएका हथए । उति नहतजाअनुर्ार 
र्ो हचिान गुरा ४०० ईर्ापूव्यदेहख ५० ईर्ार्मम कररब चार शताबदीर्मम प्रोगमा 
आएको पाइरो ।

मेब्ाकमा पाइएका कप्डाका अवशेष प्मुख पुराताहतवक वसतुमा गहनन्न् । तरिाँका 
अहधकतर कपार्बाट बनेका कप्डा ्न् भने केिी ऊन-हमहश्त कपार् र वनसपहतका 
रेशाबाट उतपाहदत कप्डा ्न् । अनर हवहवध प्कारले बनेका कप्डा पहन ्न्, जर्मधरे 
एक प्कारको मखमली जसतो कप्डा “भेलभेटीन” उललेखनीर ् । कुनै कप्डा रंगाइएको 
पाइएको ् । रर्ले दुई िजार वष्य पूव्य नै मेब्ाकका माहनर्मा हवहभनन ढाँचामा हवहभनन 
प्कारका कप्डा लगाउने र्ंसकृहत शुरूआत भैर्केको देखाउँ् । तर ती कप्डा सथानीर 
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उतपादन िुन् वा बाहिरबाट आरात गररएका िुन् भनन कहिन ् । वनसपहतका रेशा र 
ऊन बािेकका कपार् र भेलभेहटन प्कारका कप्डा बाहिरबाट आरात गररएको िुनर्कने 
र्मभावना ् । ्ालाका र्ामानमा एकजोर र्ुरुवाल र एकजोर जुत्ता ्न् । कुनै वनसपहतबाट 
हनकाहलएको रुइहवशेषलाई बटारेर बनाइएको धागो प्रोग गरी, आकष्यक ढंगले ्््डके 
पारी हर्लाइ गररएका ्न् ।

कप्डा बुनाइमा मात् िोइन रंगाइमा पहन ततकालीन र्माज दक् भइर्केको देहखन् । 
रार्ारहनक हवशे्षर गरेर िेदा्य धेरै ्डाइ गनसे रंगिरू जैहवक पदाथ्य (वनसपहत र प्ारी रा 
हकटपतंग) बाट बनाइएको पत्ता लागेको ् । दुई थरी पँिेला र एउटा रातो रंगको स्ोत रो 
लेख पहिलो पटक ्ाहपँदार्मम पत्ता लागेको हथएन । कुनै कुनै रंग चिहकलो बनाउन धेरै 
रार्ारहनक पदाथ्य हमलाइएको पाइरो । तरसतै एकै प्कारका रर्ारन तत्वबाट पहन रंगलाई 
बाकलो र पातलो गररएको देहखन् । 

उति गुरामा पाइएका जनावरका अवशेषमा जंगली प्जाहतका राता मगृ, झारल र माखलोर 
(जंगली बाख्ो) ्न् । तुलनातमक रूपमा घरपालुवा जनावरका िा्डिरू बढी पाइएका 
्न् । हरनमा ११ ओटा बोका र दुई ओटा भे्डाका टाउका पहन ्न् । एउटा घो्डाको 
शरीरको र्मपूर्य िा्ड नै टुक्रा-टुक्रा भइ ्ररएर रिेको अवसथामा पाइएको ् । हचिान 
गुराको प्वेशद्ार र्ानो भएकोले र्ारद तरो घो्डा टुक्रा गरेर मात् हभत् लगेका िोलान् ।

गुरामा पाइएका घरपालुवा जनावर तथा घो्डाको कंकालले तरर् बेलाको र्माजमा 
तरसता जनावरको उपरोहगता तथा मित्व दशा्यउँ् । रीमधरे मुहतिनाथमा अहिले झारल 
मात् पाइन्, राता मृग मधरकालहतरै तरर् क्ेत्बाट हवलर भइर्केका हथए । माखलोर 
रर् उपतरकामा कहिलरै हथएन र रर्को उतपहत्त केवल उत्तरपहचिम भारत, बलुहचसतान, 
अरगाहनसतान अहन जायन्डर् र अमु-्डाजा्य नदी उपतरकामा मातै् पाइनथरो भहनन् । 
माखलोरको िा्डखोरको उपहसथहतले मुहतिनाथ उपतरकाको ततकालीन मानव र्माजको 
“माइग्ेर्न” (आप्वार्न) रा “मोहबहलटी” (हिँ्ड्ुडल) तर्य  र्ंकेत ग ््य  । 

नतृत्व हवशे्षण
गुराको हचर्ोपना र कम आद््य वातावररले गदा्य ममीभूत िा्ड तथा ्ालाका अवशेषमा 
्डीएनए नमूना र्ुरहक्त हथए । ममीका दाँतलाई हझकी एर्टीआर (शट्य ट्रान्डम ररहपट) 
परीक्र गररएको हथरो । र, रर् क्रममा हवहभनन पीर्ीआर पोहलमहर्य जम परीक्रर्मेत 
गररएको हथरो । तर ती र्बै परीक्रको नहतजा र्कारातमक आएन । र्हदरौदँेहख गुराहभत् 
प्चूर मात्ामा थुहप्एका हवहभनन चराका हवटिा र अहत र्ूक्म जीवारु तथा क्डा रार्ारहनक 
तत्वको उपहसथहतका कारर र्ो बाधा आएको अनुमान गररएको ् । र्ोिी कारर भाँ्डामा 
टाँहर्एका खाद्पदाथ्यको अवशेष खुट्राउने परीक्रबाट नहतजा हनहसकएन । तरसतै ्डीएनए 
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हरंगरहप्हनटङ/मोहलकरुलर र्ेहकर्ङबाट हलंग ्ुट््राउन र हतनका नाता प्माहरत गन्य 
हवहभनन अतराधुहनक प्हवहध र उपकरर प्रोग गररएका हथए । तर परीक्र नहतजा तरहत 
र्ंतोषजनक देहखएन ।

गुराबाट प्ाप्त मानव शरीरको हवशे्षर गदा्य १९ जना कम उमेरका वरसक, र्ात 
बचचा-बचची, अहन एक जना मात् अहल उमेर पुगेको माहनर् गाह्डएको देहखरो । 
प्ाग् पराथोलोजी पद्धहतबाट दाँत र ि््ड्डीको हवशे्षर गदा्य धेरै कुरा भनन र्हकएको ् । 
केिी वरहतिको टाउकोमा धाररलो िहतरारको िूलो चोट भएको र र्ो घाउ हनको िुन नपाई 
मतृरु भएको पाइएको ् । कोिी तरसता चोटको ओखतीमूलोपचिात् हनको भएपह् मात् 
मरेको पाइएको ् । हवहभनन उपचारबाट घाउ-खहटरा हनको भएको प्मारले ततकालीन 
र्माजमा औषधोपचार प्रालीको राम्ै उननहत भएको देखाउँ् । र्ाथै, र्माजमा िूलिूला 
झैझग्डा तथा ल्डाइँर्मम िुने गरेको र्ंकेत पहन रर्ले देखाउँ् । दाँतको परीक्रबाट 
६० प्हतशतमा दाँतको वररपरर लागने रोग (पेररओ्ेडनटल) पाइरो भने दाँत हखइने र 
चहक्य ने कम देहखरो । र्ाथै, दाँतलाई खाना चपाउनबािेक अनर कामहवशेषमा पहन प्रोग 
गररएको देहखन् । धेरै बेर चपाउनु पनसे खाद्पदाथ्यको बढी प्रोग भएको तथर दाँतको 
पराथोलोहजकल अधररनबाट देहखन् । 

हवहभनन कंकालबाट हलइएका नाकको र्ाइनर् र्हितका पनध्र टुक्रा िा्डको सटेबल 
आइर्ोटोप हवशे्षर गदा्य ती र्बै िा्ड एकै वंशका नभै हभनन पररवारका भएको तथर 
देहखरो । तर र्ाथमा पाइएका वसतुिरूबाट भने उनीिरू एकै र्ंसकृहतका भएको र्ंकेत 
ग ््य  । री वरहतििरूको भौहतक ढाँचा मंगोल तथा हतबबती मूलका उत्तरी मानवर्ँग 
हमलदाजुलदा ्न् । कंकालमा गररएको परीक्रले तीन हभनन खाद्रं्सकृहत र तीनै ओटा 
िावापानी क्ेत्मा ती मानवले जीवन वरहतत गरेको देखाउँ् । र्ाथै, रेह्डरोकाब्यन ्ेडहटङ 
हवहधले ती पनध्रै वरहतिको मतृरुबीचको अनतराल लामो रिेको पाइएको ् । रर्बाट तरर् 
उपतरकामा क्रहमक रूपमा उत्तर-दहक्र बर्ाइँर्राइ भइरिेको पाइएको ् । ती वरहतिको 
खाद्र्ंसकृहतको अधररनबाट रो टंुगोमा पुहगएको िो ।

कालीगण्डकी उपतरकामा अझै पहन बर्ाइँर्राइको प्मुख हदशा पूव्य-पहचिम र उत्तर-
दहक्र दुवैतर्य का भागमा पद्य् । तर्थ्य, पूव्य र पहचिमको हिमाल उपतरका तथा पिा्डी 
भाग, अहन उत्तरको हतबबती पिार र दहक्रको गंगा मैदानर्मम आवतजावत भइरिने िुँदा 
हवहभनन जात-जाहतका माहनर्बीचको र्ांसकृहतक र्हममश्र र्मेतको तथर उजागर भएको 
् । कंकाल र टाउकाको वैज्ाहनक मानव-मापन तथरांकले दहक्रभनदा उत्तर हतबबती पिार 
र मंगोहलरादेहखका माहनर्िरूको र्ांसकृहतक बािुलर रिेको देखाउँ् । र, तरताहतरबाट 
उत्तर-पहचिम मुसताङ िुँदै मुहतिनाथ उपतरकामा आइपुगेको देहखन् । उत्तरको हर्नहर्रानका 
र्ामग्ी र गुरा पाइएका दैहनक प्रोगमा आउने र्ांसकृहतक र्ामग्ीर्ँग तादातमर देहखन् । 
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हचिान गुरामा पाइएका चोराका भाँ्डा, माटाका भाँ्डा, ्डोको, बाख्ाका टाउका, अहन 
घो्डाको कंकालले तरसतै र्ंकेत ग ््यन् । दहक्रबाट आएका शंख-कौ्डा र उत्तरबाट आएका 
पुँवाला दुवैखाले र्ामग्ी चोखोपानीमा पाइनाले रर्ले उत्तर-दहक्र वरापार रा वरापाररक 
आदानप्दान देखाउँ् ।

अवहि हनिाधारण4

उतखनन बाट रेला परेका र्ामग्ीका हवशेषतािरूको अधररन गरेर तरर् क्ेत्मा मानव 
हवकार् कर्री भरो र तरर्र्ँग र्मबहनधत र्ांसकृहतक र र्ामाहजक अवसथा र चररबद्ध 
हवकार्क्रम थािा पाउन र्हकन् । जम्यनिरूले पाँच वष्य लगाएर मुसताङको चोखोपानी, 
मेब्ाक र रुजहलङका गुरा तथा हखंगाको पुराताहतवक हढसकोमा गरेका र्मपूर्य उतखनन मा 
र्ांसकृहतक वसतुिरूको तुलना र रेह्डरोकाब्यन ्ेडहटङ हवहधबाट काल हनधा्यरर गरेर मुसताङ 
उपतरकाको आवहधक ताहलकार्हित पुराताहतवक र्मर-र्ूची तरार गररएको हथरो । तरिाँ 
पाइएकामधरे १६० ओटाभनदा बढी नमूनाका काल हनधा्यरर गररएका हथए । रो काल 
हनधा्यररको आधारमा मुसताङ पुरातत्वलाई प्थमदेहख ्ैिौ ँअवहधर्मम हवभाजन गररएका 
्न् । मुसताङ पुरातत्वमा कुन गुरा कुन तिमा प ््य  भनी तुलनातमक रूपमा अधररन गन्य 
र्हजलोका लाहग र्मपूर्य मुसताङ क्ेत्को पुराताहतवक प्मारबाट प्ाप्त ऐहतिाहर्क काल 
हवभाजन हनमनानुर्ार गन्य र्हकन्ः चोखोपानी गुरा  मेब्ाक ६३ गुरा  हखंगा  
रुजहलङ गुरा  रुजहलङ बसती  चोखोपानी पहचिम  िालका बसतीिरू ।

प्थम अवहि
मुसताङ पुरातत्वको र्बैभनदा पुरानो प्मार चोखोपानीबाट प्ाप्त अवशेषबाट आरो, जर्लाई 
प्थम अवहधमा गरना गरररो । माहथ उललेख गररए जसतै, चोखोपानीमा पाइप गा््डन 
खहनएको खोंचबाट हनसकेको हचिान गुराबाट प्ाप्त प्ांगाररक वसतु – जसतै, मानव कंकाल, 
काि इतराहदको – परीक्र गदा्य रर्को अवहध ईर्ापूव्य १२०० र्मम पुगरो । ईर्ापूव्यको 
१२०० देहख ईर्ापूव्य ५०० र्मम जममा ७०० वष्य रो अवहधमा गरना गररएको ् । रो 
अवहधका र्बै र्ामग्ी चोखोपानी खोंचमा प्ाप्त भएका िुन् । रो अवहधमा बनाइएका 
माटाका भाँ्डालाई “ग्ेवेरर पटरी” भहनन्, जुन कालो खरानी रंगको र पककार्ँग पाकेको 
िुन् । रो प्हवहध मुसताङमा उत्तरहतरबाट आएको देहखन् । रो कालखण्डमा र्ंर्ारभरर 
नै रसतै खाले भाँ्डाकँु्डा उतपादन िुनथे (िेनु्यिोर्् तहसबर २ र ३) ।

4 मूल लेखमा रो खण्ड र्ामेल ्ैन । पािकको जानकारीको लाहग लेखकले रो खण्ड 
थपेका िुन् (र्मपादक) । 



18 |  शुक्र र्ागर श्ेष्ठ

्क्सबिर २ ः प्थम अवक्िका माटाका भाँडा ।

्क्सबिर ३ ः प्थम अवक्िका माटाका भाँडा ।

दोस्ो अवहि
मेब्ाकको र्ाइट नं. ९२.२–६३ को गुराबाट प्ाप्त र्ामग्ी दोस्ो अवहधको भएको पाइरो । 
रो अवहध ईर्ापूव्य ५०० देहख ईर्ाको ५० र्मम देहखएको ् । रो लेखमा वहर्यत र्बै 
नहतजा रर्ै गुराबाट आएका िुन् । ईर्ाको ५० पह् तरर् गुराको िीक तलको भाग 
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पहिरो गएकाले गुरा झुहण्डन पुगरो, जर्ले गदा्य माहनर् गुरामा जान र्केनन् । जम्यनीर्ँग 
भएको र्मझौताको कारा्यवहधको अहनतम वष्यको पहन अहनतम िप्तामा मात् तरर् गुराहभत् 
ह्न्य र्हकएकोले केवल एक िप्ता मात् तरिाँ अनुर्नधान गन्य र्हकएको हथरो ।

तेस्ो अवहि
ईर्ाको दोस्ोदेहख र्ातौ ँ शताबदीर्ममको अवहधलाई तेस्ो अवहध गरना गररएको ् । 
चोखोपानी टारको दहक्री पाखोका गुरा बसती, हखंगाको खालुङ क्ेत्, र मेब्ाकको 
टार बसतीको र्ंसकृहतले रर्को प्हतहनहधतव गरेको ् । री तीनै बसती एकर्ाथ हवकार् 
भएको देहखन् । चोखोपानी टारको दहक्री पाखोका गुरामा मुसताङ उपतरकामै पहिलो 
आराहतत माटोको पोहलएको रातो रङको भाँ्डा पाइएको ् । हखंगाको खालुङमा घरहभत् 
जगमा गाह्डएको लार्को कंकाल रथाहसथहतमै बचेको र तररै् र्मरको माहनएको िूलो 
तामाको भाँ्डा तथा सथानीर कुमालेद्ारा नै उतपादन गररएका माटाका भाँ्डाहवशेषले रो 
अवहधको हवकहर्त र्माजको हचत्र गद्य् । रो र्मरर्मम आइपुगदा माटाका भाँ्डादेहख 
धेरै कुरामा पररवत्यन आइर्केको हथरो । रर्ै अवहधमा पहिलोपटक दहक्रहतरबाट पहन 
माटाका भाँ्डा आरात गररन थाहलरो । रो कुरा माटोका भाँ्डाका मुखाकृहत र भाँ्डामा 
टाँहर्एका माइकाका टुक्रा अहन भाँ्डाका रातो रंगले प्माहरत गद्य् । रो र्मरको 
ऐहतिाहर्क वसतु रिेका धेरै जर्ो गुरा बसती चोखोपानीको दहक्री पाखो िावािुरी र 
पानीले नटि गररर्केका ्न् । रो अवहधमा मेब्ाक क्ेत्मा भने केवल टारमा बर्ेको र्ानो 
बसती र एउटा चुलिोहवशेष अहन थोरै मात्ामा र्ामग्ी पाइएको देहखन् । हखंगाको दोस्ो 
अवहध र नहजकै झोङ खोलापारर अवहसथत मेब्ाकको तेस्ो अवहध र्मकालीन देहखएको 
् (िेनु्यिोर्् तहसबर ४) ।

चौथो अवहि
चौथो अवहध ईर्ाको ९०० देहख १४०० र्मम माहनएको ् । रो अवहधहभत् टारका 
हभत्तामा रिेका गुरािरू र टारमाहथ बर्ेका र्-र्ाना गाउँबसती र्मकालीन रूपमा हवकहर्त 
भएको देहखन् । झोङ खोलाको दाराँ हकनारका मेब्ाक गुरािरू र रुजहलङका गाउँ तथा 
गुरािरू एकर्ाथ प्रोग भएको पाइन् । गुराहभत्बाट र्ंकलन गररएका प्ांगाररक वसत ु
र टारमाहथ बर्ेका बसतीको उतखनन बाट र्ंकहलत वसतुको रेह्डरोकाब्यन ्ेडहटङ गदा्य रो 
नहतजा हनसकेको िो ।
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्क्सबिर ४ ः चो्खोपानीबिाट प्ाप्त दोस्ो र ्ेस्ो अवक्िका माटाका भाँडाहरू ।

रो र्मरर्मममा कालीगण्डकी उपतरकामा पहिलो पटक राता माटाका भाँ्डा गाउँले 
सवरंले बनाई प्रोगमा लराएको देहखन् । रर्अहघ रसता भाँ्डा दहक्रबाट आरात 
िुनथे । रुजहलङ र मेब्ाक दुवै िाउँमा री भाँ्डाका अवशेषिरू पाइन्न् । भाँ्डा पोलने 
केिी अगेनािरू जोमर्ोम र कागबेनी बीचको ्डाँ्डामा पाइए । रो र्मरमा पहिलोपटक 
सथानीर कुमालेले घट्को प्रोग गरी माटोको भाँ्डो बनाए । हखंगा खालुङको तेस्ो अवहध र 
रिाँको चौथो अवहधमा पाइएका भाँ्डा र्मकालीन देहखन आउँ्न् । बनोटमा पहन र्मानता 
देहखन् । खाना पकाउने िाँ्डीदेहख खाद् पदाथ्य भण्डारर गनसे िूलिूला घरामपार्मम बनन 
थाहलर्केको देहखन् । तरर्री िूलिूला भाँ्डा बनाउँदा “््डराबर” प्रोग गरी बनाएको 
देहखन् । राम्ोर्ँग घुमने घट्मा भाँ्डाको मुख बनाइने र तललो भाग भने “एहनभल” र 
“््डराबर” को र्िारताले रुलाइन् । मुखको हमलेको चाकलोपन रर्का प्मार िुन् ।

हतबबती र्ंसकृहतको पहिलो प्मार रर्ै अवहधबाट मात् देहखन्, रर्भनदा अहघको 
र्मरमा पाइदँैन । माटाका र्-र्ाना चैतर, “ॐ महर पद्े िुँ” लेहखएका ढंुगा, अहन कागजका 
टुक्रामा कोररएका केिी हचत् पहन रो अवहधमा पाइएका वसतु िुन् (िेनु्यिोर्् तहसबर ५) ।

पाँचौ ँअवहि
चौधौदँेहख र्ोह्रौ ँ शताबदीको र्मरलाई पाँचौ ँ अवहध माहनएको ् । पाँचौ ँ अवहधहभत् 
मुहतिनाथ उपतरकामा उत्तरी राजनीहतक र्ंसकृहतको दबाब तथा प्भावमा परेर दरबार तथा 
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         ्क्सबिर ५ ः चौथो अवक्िमा कँुक्दएको बिोक्िसतवको मूक् त्ि ।

झोङ हकललािरू मजबुत तवरले बनन थाले । कागबेनी, हखंगा, झोरकोट, तथा झोङ 
गाउँका दरबार तथा गुमबा र हजललािरू हवकहर्त रूपमा बनन थाले । रलसवरूप, गुरामा 
बसनुपनसे बाधरता रिेन । राजनीहतक र्ुरक्रले गदा्य गाउँबसती पूरै हवकहर्त भरो । हवहभनन 
िाउँमा रिेका रर्अहघका ती अनहगनती गुरािरू बसतीको प्रोगभनदा पहन केिी वसत ु
भण्डाररका हनहमत मात् प्रोग िुन पुगे । ररै् अवहधमा मेब्ाकका गुरािरूबाट केिी 
जानी-जानी ्ोह्डएका (ह्डपाच्यर ह्डपोहजट) र्ामग्ी रेला परेका हथए । पाँचौ ँ तललाको 
गुरामा माटाका भाँ्डा, घरामपो (िेनु्यिोर्् तहसबर ६), चोराका वसतु, “ॐ महर पद् े
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िुँ” मनत् कँुहदएको एक टुक्रा ढंुगा तररै् ्ा्ेडर गएको प्मार हमलेको ् । तरसतै, एउटा 
गुराबाट मानव असतु पोको पाररएको कागजको पोको, पशुको हर्ङबाट बनेको टाँक, र 
र्ानो चमकदार ढंुगा (हक्रटिल) रेला परेको हथरो ।

         ्क्सबिर ६ः पाँचौ ँ अवक्िमा प््योग भएको घ्यामपो ।

छैटौंँ अवहि
र्ोह्रौ ँ शताबदीदेहख िालर्ममको अवहधलाई ्ैटौ ँ वा अहनतम अवहध माहनएको ् । रो 
अवहधमा गुरामा बसने प्था पूरै अनत भरो । अब गुरा केवल पुराताहतवक सथलका रूपमा 
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रिन पुगे । चारैहतर गाउँबसती हवकार् भए । राजनीहतक हसथरताले गदा्य झोङ, झारकोट, 
हखंगा, कागबेनी, मारा्य, टुकुचे जसता बसती पूरै हवकहर्त भए । र्बै बसतीमा आ-आफना 
झोङ (गढी), कङहन (प्वेशद्ार) र र्ानै अनुपातमा भए पहन दरबार बने । झोङमा बाहिरी 
आक्रमरको मुकाहवला गन्य र्बै हकहर्मका आधारभूत आवशरकताको वरवसथापन िुन् 
भने कङहन कुनै पहन बसतीको रक्ातमक प्वेशद्ार िो ।

कागबेनी एकलैले मात् पहन उत्तरहतरबाट िुने र्बै प्कारको आक्रमर थेगन र्कदथरो । 
गाउँदेहख पहचिम कालीगण्डकी पारर अवहसथत लिरै बनेका गुरा झोङ गुरा िुन् । ती 
गुरामा बर्ेर उत्तरबाट िुने आक्रमरमा शत्ुलाई अचूक हनशाना बनाई मुकाहवला गन्य 
र्हकनथरो । र्ामररक दृहटिले कागबेनी अहत मित्वपूर्य सथानमा पद्य् । 

अनतमा,
उचच हिमाली के्त्को वैज्ाहनक उतखनन भख्यरै शुरू भएको ् । तरर् क्ेत्मा हवश्वका 
अनर क्ेत्मा पाइएजसतै ममीभूत मानव अवशेषिरू पाइने अनदाज र आशा पहिलेदेहख नै 
पुरातत्वहवद्िरूले गददैआएका हथए । तर मुहतिनाथको मेब्ाक भीरको उति गुरामा तरहत 
मित्वपूर्य र्ांसकृहतक अवशेषिरू – तरो पहन हवश्वका अनर र्ंसकृहतभनदा हभनन खालका! 
– पाइएला भनेर कर्ैले र्ोचेका हथएनन् । मुसताङ उतखनन बाट प्ाप्त दैहनक प्रोगका 
र्ामानमधरे अहधक र्ंखरा एउटा गुरा (र्ं. ६३, मेब्ाक) बाट प्ाप्त भएका ्न् । रर्ले 
ईर्ापूव्य पाँचौ ँ शताबदी अहघर्ममका उचच हिमाली के्त्को अहत कहिन जनजीवनका 
हवहभनन पक् अधररन गन्य र जानकारी िाहर्ल गन्य र्मभव भएको ् । 

रो मुसताङको पुरातत्व इहतिार्को शुरूआत हथरो । रर्पह् नेशनल हजरोग्ारीको 
र्मूिले थप कार्य अहघ बढाएको ् । र, तरर्का नहतजा भख्यरै धमाधम आउन थालेका 
्न् ।5 रद्हप, हतनको नेपालीमा अनुवाद िुन र्केको ्ैन । िालै मात्, मुसताङको 
लोमानथाङको अलावा अनर कहतपर िाउँ रुनेसकोको हवश्व र्मपदा र्ूचीमा र्मावेश गन्यको 
हनहमत पिल भएको ् । चीन र रोम जो््डने रेशम माग्यलाई हवश्व र्मपदामा र्मावेश गनसे 
कार्य िुँदै् । तर रेशम माग्य जसतो अहत हवशाल क्ेत् एउटै र्मपदामा र्ूचीकृत गन्य अपि्रारो 
परेकोले रेशम माग्यर्ँग जोह्डएका र्-र्ाना क्ेत्लाई र्मेत र्मावेश गददै क्रमबद्ध रूपमा 
एउटै धागो “रेशम माग्य र्ंरहक्त समारक क्ेत्िरू” नाम हदई हवश्व र्मपदामा र्ूचीकृत गनसे 
कार्य अनतग्यत मुसताङको कालीगण्डकी उपतरकालाई पहन रेशम माग्य र्मपदामा र्मावेश 
गनसेतर्य  कारवािी भइरिेको ् । र, रो कार्य आगामी ४–५ वष्यहभत् भइर्कने िाहनएको ् ।

5 िेनु्यिोर््, National Geographic Documentary. 2011. Cave People of the 
Himalaya. www.youtube.com/watch?v=B_C9ywns3Co; २२ ह्डरे्मबर २०१६ मा 
िेररएको ।
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