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िकरात राई जाितमा मृ यु सं कार र िच तन
भोगीराज चाि लङ
पिरचय
िकरातीह दाशर्िनक ि कोणले समृद्ध जाित हुन् । तर िकरात दशर्नबारे भने प्रारि भक
छलफल मात्र शु भएको देिख छ ।1 यो लेखमा मृ यु सं कार र मृ यु सं कार गदार् नछुङ
(धामी) ले गाउने मु दमु मा यक्त मृ यु िच तन माफर् त िकरात राईह को दाशर्िनक ि कोण
खुट्ट्याउने प्रारि भक प्रयास गिरएको छ । य तो िच तनलाई सृि , जीवन र मृ युबारे िकरात
राईह को दाशर्िनक ि कोणको सं े षण भ न सिक छ । यो िकरात राईह को सामािजक
भ दा पिन प्रकृ ित सँगको संघषर् मुख्य रहेको युगमा पैदा भएको दशर्न हो । यसैले, यो
दशर्न प्राकृ ितक भौितकवादी रहेको देिख छ । िकरात राईह का स दभर्मा मृ युसँग तीन
कुरा जोिडएको छ—सं कार, िच तन, र आिदम बसाइँसराइको मरण । तर यो लेखमा
िकरातह को आिदम बसाइँसराइबारे भने चचार् गिरएको छै न । मृ यु सं कार अितिरक्तका
सं कारह मा गाइने मु दुममा आिदम बसाइँसराइको कथा भिनने हुनाले यो अकैर् बृहत्
पाटो रहेको छ ।
िकरात राईह ले मृ यु सं कारलाई यादै मह व िदएको पाइ छ । तर थान िवशेष
अनु स ार सं कारमा सापे क्ष िभ नता पाइ छ । खोटाङका चाि लङ राईह ले गनेर् र
सोलुखु बुका खािलङ र कुलुङह ले गनेर् मृ यु सं कारमा असल मरण भए मृता मालाई कुल
िपतृमा राख्ने र खराब मरण भए बाटो लगाउने तथा शव गाड्ने ज ता िविध र मा यतामा
एक पता पाइ छ । तर, पिरि थितज य के ही िभ नता भने िन य नै छ । दिक्षण पहाडबाट
जित उ र िहमाली क्षेत्रतफर् उँ भो लािग छ, िकरात राईह का सं कारमा मौिलकता बढी
जोिगएको पाइ छ । िहमालबाट जित दिक्षणतफर् लािग छ, िह दू िच तन र सं कारको
प्रभाव बढी परे को देिख छ । यो लेखमा मूलतः खोटाङ र सोलुखु बुमा बसोबास गिररहेका
िकरात राईह ले अ यास गिररहेका मृ यु सं कारको तुलना मक चचार् गदैर् मृ यु सं कारबारे
िकरात राईह को मौिलक िवशेषता र ि कोण खुट्ट्याउने प्रयास गिरएको छ । तर, िकरात
1

हेनर्ुह ोस्, सु बा (२०६८) । य तै , हेनर्ुह ोस् भक्त राईले “िकरात राई त वमीमां स ा” र
च द्रकुमार सेमार्ले “िकरात धमर्, मु धुम दशर्न” शीषर्कमा नेपाल प्रज्ञा-प्रित ान र नेपाल प्रािज्ञक
अनुस धान के द्रद्वारा २०७४ मा संयुक्त पमा आयोिजत दशर्न गो ीमा प्र तुत गनर्ुभएका कायर्पत्र ।
समाज अ ययन १३ ः ९९–११९, २०७५
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राईह मा मृ युल ाई बु ने कु रा र सं कारमा जित िनकटतम समानता पाइ छ मु दुम का
िरिसया ( ोक) ह मा यित नै धे रै िविभ नता छ । कु नै एक जना नछु ङको िरिसया
अक सँग मेल खाँदैन । तर सारत व भने एकै रहेको हु छ । खास यिक्तको रचना नभएर
लोकले नै रचना गनेर् भएकोले य तो हुन पुगेको हो । लोकले सारत व पिक्रयो, यसलाई
यक्त गनेर् श द, लय र शैलीमा चािहँ आ-आ नै ढंगले िवकास गरे । यसैले, मु दमु को
िवशेषता भ नु नै सारत वमा समानता, अिभ यिक्त शैलीमा िविभ नता हो । यो कुरा यस
लेखमा समावेश चार जना नछुङह ले (िशवराज राई र देशवीर राईले मृ यु सं कार र
ित्रभुराज राई र ह तबहादरु राईले छौवा गदार्) गाउने मु दमु का उद्धृत अंशमै पिन देिख छ ।
यो लेख मल
ू भतू पमा िकरात राई ोत यिक्तह सँग गिरएको कुराकानी र नछुङह द्वारा
सं कार गदार् गाइने मु दुमको थलगत संकलनका क्रममा उपल ध प्राथिमक ोतह मा
आधािरत छ । यसको पिहलो ख डमा िकरात राई जाितबारे संक्षेपमा जानकारी िदइएको
छ । दो ो ख डमा िकरात राईह मा प्रचिलत मृ युका प्रकारबारे चचार् गिरएको छ । ते ो
ख डमा उनीह को मृ यु सं कारमा पाइने मौिलकता के लाउने प्रयास गिरएको छ । चौथो
ख डमा उनीह को मृ यु िच तन र पाँचौ ँ ख डमा िह दू प्रभाव खुट्ट्याउन खोिजएको छ ।
अि तम ख डमा िनचोड प्र तुत गिरएको छ ।

िकरात राई जाितको सिं क्ष िचनारी

िकरात राईह संखुव ासभा, धनकुटा, भोजपुर, ओखलढुंग ा, खोटाङ, उदयपुर (पहाडी
भूभ ाग) र सोलुखु बु िज ला अ तगर् त ने प ालका पूव ीर् पहाडी भूभ ागमा के ि द्रत भएर
बसोबास गिररहेका जाित हुन् । उनीह नेपालको पूवीर् पहाडका प्राग्ऐितहािसक जाित
हु न् भ ने अनुम ान उनीह का घर-घरमा सं क लन गरे र रािखएको मु दुम मा बै थ र भिनने
ढुंगे हितयारबाट गनर् सिक छ । भारतको आसाममा पाइने ढुंगे हितयारसँग समान बनोट
भएका य ता ढुंगे हितयार पूवीर् पहाडमा पाइएका छन्, जुन लगभग इसा पूवर् २००० वषर्
पुरानो मािन छ (पा डे य र रे ग्मी २०६२ : ८६) । काठमाडौ ँ उप यका-के ि द्रत िल छिव
शासनकालमा पूव ीर् पहाडमा िकरातह को राजकीय स ा कायम िथयो भ ने देि ख छ
(वज्राचायर् २०५३[२०३०] : २३; नेपाल २०७४[२०४०] : १७२) । उनीह दधू कोशी,
सुनकोशी, अ ण ज ता नदी र खोलाह प याएर बसोबास गरे कोले सहज आवतजावत
हुन नसक्दा भाषा-सं कृ ितमा के ही िभ नता पिन देिख छ । यद्यिप, िनरपेक्ष िभ नता भने
होइन, मूलभूत पक्ष एउटै रहेको छ । खास गरी पिछ लो समयमा िकरात राईिभत्र भािषक
समूहका पमा पिहचान िनमार्ण भएको देिख छ । हाल िकरात राईिभत्र दुई दजर्न जित
भािषक समूह छन् ।
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राि ट्रय जनगणना २०६८ ले िकरात राईह को जनसंख्या ६,२०,००४ देखाएको छ ।
तर जनगणनामा आठपहिरया, कुलुङ, खािलङ, चाि लङ, थुलुङ, लोहो ङ, नािछिरङ,
बा तावा, बािहङ, मेवाहाङ, या फू र सा पाङह को छुट्टै त यांक समेत समावेश गिरएकोले
सो सिहत जोड्दा िकरात राईह को जनसंख्या कूल जनसंख्याको २.६१ प्रितशत रहेको
छ । राईह आफूलाई िकरात धमार्वल बी ठा छन्, जसमा िल बू, सुनुवार र याक्खा सिहत
िकरात धमार्वल बीको जनसंख्या कूल जनसंख्याको ३.०४ प्रितशत रहेको छ । मातृभाषाका
पमा राई उ लेख गनेर् र भािषक समूहका पमा उ लेख गनेर् मातृभाषी जनसंख्या गरी
राई समुदायिभत्र मातृभाषा बो नेको जनसंख्या कूल जनसंख्याको १.४२ प्रितशत रहेको
छ (सीबीएस सन् २०१२ : १४४–१४७, १६४–१६७) ।
िकरात राई जाितले ज मदेिख मृ यु स मका िविभ न सं कार तथा चाडपवर्ह गरी
थुप्रै सं कार-सं कृ ित मा ने गछर् न्, जसम ये उधौली-उभौलीमा गिरने भूिम पूजा (साके ला),
चुला पूजा (हुइलुङ), पानी पूजा (वाइको) लगायतका सामूिहक-पािरवािरक सं कारह
मह वपूणर् छन् । मा छे क ो जीवन-चक्रसँ ग स बि धत सं कारह म ये मृ यु सं कारमा
मृतकको आ मालाई िपतृ अथार्त् चुलामा राख्ने र बाटो लगाएपिछ बाँचेका मृता मालाई
ठे गान लगाउनुपनेर् मह वपूणर् कायर् गनर्ुपनेर् भएकोले यो िवशेष मह वका साथ गिरने सं कारमा
पछर् । अक कुरा, पािरवािरक शोकलाई सामा यीकरण गनर्ुपनेर् अहम् दािय व पिन यो
सं कारसँग जोिडएको छ ।

मृ युका प्रकार

िकरात राई जाितमा मा छे को मृ यु भएपिछ सवर्प्रथम मरण कसरी भएको छ भ ने खट्टु ् याइ छ ।
मरणलाई मूलभूत पमा दईु भागमा बाँिडएको हु छ : राम्रो मरण र नराम्रो मरण । बूढाबूढी
भएर तथा िबरामी नै भए पिन जीउमा घाउचोट नलागी, रगत नबगी वाभािवक पमा
हुने िनधनलाई सहज मरण (नक्मइ) मािन छ । दघु र्टना, आ मह या र सु के री यथा लागेर
मरे कालाई नराम्रो मरण मािन छ, जसलाई असहज मरण (झे मइ) भिन छ । िशशुह को
मरणलाई पिन िकरात राईह असहज मरणका पमा िल छन् ।
िकरात राईह मा मूलतः सहज र असहज गरी दईु प्रकारको मृ यु हुने भए पिन खािलङ
राईमा चािहँ मृ यु तीन प्रकारको हु छ । लुतो, घाउ-खिटरा आएर म¥यो वा रगत अिल-अिल
आएर म¥यो भने सहज र असहज कुनै वगर्मा रािखँदैन, र यसलाई सहज मृ यु र असहज मृ यु
बीचको मृ यु मािन छ । सहज मृ यु हुनेह को मृता मालाई कुल िपतृमा रािख छ । कुलुङ
र खािलङ राईह ले सहज पमा िनधन हुनेलाई कोठाबारीमा गाड्ने गछर् न् भने चाि लङ
राईले घरभ दा अिल टाढा िचहानघारीमा गाड्ने गरे को पाइ छ । असहज मृ यु हुनेह लाई
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जंगलमा गािड छ र कुल िपतृमा पिन रािखँदैन । चाि लङ र बा तावा राईमा दाँत नउम्री
िशशुको िनधन भएमा मृता मा बुङ्वाँखा (फूलबारी) मा रािख छ (राई २०६७ : ५१) ।2
असहज मरणलाई झे मइ (खािलङ), याक्सी (कोयू/कोयी), इसाखािल (चाि लङ)
आिद भिन छ । असहज मृ युलाई िकरात राईह ले थुप्रै वगर्मा िवभािजत गरे को पाइ छ ।
खािलङ राईले असहज मृ युलाई चार प्रकारमा िवभािजत गरे को देिख छ भने चाि लङ
र कुलुङ राईह ले तीन प्रकारमा िवभािजत गरे को पाइ छ । यसको अथर् खािलङ राईमा
असहज मृ युको प्रकार बढी हु छ भ ने होइन । कुलुङ र चाि लङ राईह ले आ मह या
गनेर्, दघु र्टनामा परे र मनेर् अथवा कसैबाट मािरएकालाई एकमु पमा िह सी (कुलुङ) वा
िहलावा (चाि लङ) भ छन्, तर खािलङ राईह ले चािहँ दघु र्टनामा परे र मनेर्लाई यिचरीयइरी
र आ मह या गरे र मनेर् ल ाई क्यु यु या भने र अलग्गै नामकरण गरे क ो पाइ छ । सु के री
यथाले मरे का मिहलालाई अलग वगर्को असहज मृ यु मा छन्, जसको मृता मालाई ममअ
ख्वा य (खािलङ), मोमोसी (कुलुङ)3, वा मामोसी (चाि लङ) भिन छ । दाँत नउिम्रकन
मरे का ब चाह लाई पिन िकरात राईह ले असहज मृ यु नै मा ने गछर् न् । कुल िपतृमा
नरािखने भएकोले मात्रै िशशुको मृ युलाई असहज मािन छ, जसलाई ङास (खािलङ) वा
छाचाउ (कुलुङ) भिन छ ।
सहज मरण (नसी) भएकालाई बािहर मरे पिन घरमा याउँ छन् । अिहले यित प्रचलनमा
नरहे पिन चाि लङ राईमा मा छे मरे को टुंगो भएपिछ नछुङले असल बाटो (कुल िपतृ) मा
गयो िक खराब बाटो (सेहे)ँ मा गयो भनेर खुट्ट्याउँ छ । यसका लािग पिहले-पिहले बेत
बाँसको प्रयोग हु यो । अिहले बेत बाँस नपाइने हुँदा खुट्टाको औँलादेिख िशरस म धागो
त काएर मु दमु को िरिसया गाउँ दै कुन बाटोमा गयो भनेर पिहचान (खामािखम) गछर् । यो
चलन पिन लोप हुने अव थामा पुिगसके को छ । अि तम मृ यु सं कार गनर्ुभ दा अिघ
पिन नछुङले अदुवा काटे र कचुर हा दै कुल िपतृ िक सेहे ँ भयो भनेर हेनेर् (यारी खोँमा)
चलन छ ।4 अ वाभािवक मरण (सुि नएर, लडे र, सु के री यथा, आ मह या आिद) चािहँ
वतः सेहेमँ ा पछर् न् ।

मृ यु सं कारमा मौिलकता

िकरात राई जाितका मृ यु सं कार स ब धी मौिलक पक्षह छन् जसले उनीह अ
समुदायभ दा अलग देिख छन् । तर म य-पहाडी (दिक्षणी) क्षेत्रमा ब ने राईमा आयर्-खस
2

कुलुङ राई सं कृ ितका जानकार गडुलमान राईसँग फागुन १२, २०७३ मा गिरएको कुराकानी ।
कुलुङ राई सं कृ ितका जानकार भूप वज थोमरोससँग फागुन १२, २०७३ मा गिरएको
कुराकानी ।
4
गडुलमान राईसँग फागुन ११, २०७३ मा गिरएको कुराकानी ।
3
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जाितको प्रभाव अिल बढी परे क ो देि ख छ भने िहमाली (उ री) क्षे त्र मा बसोबास गनेर्
राईह मा अझै पिन मौिलक सं कार यथावत् छ । तीम ये के ही मूल भूत िवशेष ताबारे
यहाँ चचार् गिरएको छ ।

िचहान पा ने
िकरात राईह म ये म य-पहाडी (दिक्षणी) क्षेत्रमा ब ने राईह मा िचहान पा ने सं कार
देिखँदैन । उनीह ले यो सं कार लगभग भुिलसके का छन् । सां कृ ितक अवशेषका पमा
िचहानमा एक िदन खाने कु रा रािखिदने स म गछर् न् । िहमाली (उ री) क्षे त्र , खास गरी
सोलुखु बु िज लामा बसोबास गनेर् कुलुङ र खािलङ राईह मा भने यो सं कार अद्यािप
जीिवत छ । मृतकप्रित गिरने मानवीय स मानको ग जब अ यास हो यो ।
खािलङ र कु लुङ राईह ले अिहले पिन सहज मरण भएकालाई तीन मिहनास म
िचहानमा खानेकुरा लिगिदने गछर् न् । यसलाई िचहान पा नु भिन छ । कुलुङह लामो समय
िचहान पा नुलाई िसलु के इम् भ छन्, एक-िदनेलाई ब बवालुङ भ छन् ।5 खािलङह
िवशेषतः औँसीलाई आधार बनाएर मृ यु सं कार गछर् न् । औँसी आउनुभ दा दईु िदनअिघ
नै मृ यु सं कार गनर्ुपछर् । यिद औँसीभ दा दईु िदन मात्रै अिघ मृ यु भएमा त कालै िजउमै
मृ यु सं कार गिर छ, जसलाई वार् बी घ्या या भिन छ । पूणेर्को िदन म¥ यो भने औँसीस म
िदनिदनै खाना-पानी ( या) खुवाइ छ । दश छाक निबराई िदनुपछर् , यसपिछ छाक िबराएर
िदन सिक छ । तर, अि तम सं कार गनर्ुभ दा पिहले चार-पाँ च छाक चािहँ मृत कलाई
िचहानमा निबराई खाना-पानी िदनुपछर् । बुबुलमलाई िचहानमा गाडेको भोिलप ट एक छाक
मात्र िचहानमा खुवाइ छ भने अ वाभािवक मृ यु भएकाह लाई खाना-पानी खुवाइँदैन ।6
कुलुङह मृ यु भएको पिहलो मिहना (िस ला) िबहान-बेलुका िचहानमा खानेकुरा
िद छन् । दो ो मिहना (वाइ ला) ह ामा एक पटक िद छन् । ते ो मिहना (काइ ला)
चािहँ मृता मालाई िबदा गिर छ । िबदा गनर्ुभ दा किरब ह ा िदनअिघ चािहँ दैिनक खा की
लगेर िदइ छ । यस बखत ज-जसको नाममा साङ (सेतो रङको वजा) रािखएको हु छ,
ती चेलीह लाई खबर गिर छ । उनीह ले अि तम सं कार गनर्ुभ दा अगािड कुनै िदन
मृता मालाई खानेकुरा खुवाउन आउँ छन् ।
खािलङ राईह सहज मरण भएकाको िचहानलाई सेतो कमेरोले िल छन् । घोचा गाडे र
िचत्रा, भकारी या खरले छाएर िचहानघर (सलमकम) बनाउँ छन् । िचहानघर बनाउँ दा मृतकको
खुट्टापिट्ट होचो र टाउकोितर अिल अग्लो बनाइ छ । यसमािथ मृतकले देश-परदेश गदार्
5

भूप वज थोमरोससँग फागुन १२, २०७३ मा गिरएको कुराकानी ।
खािलङ राई उ थान संघका अ यक्ष अजर्ुन खािलङसँग फागुन १५, २०७३ मा गिरएको
कुराकानी ।
6
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टे क्ने लौरो, डोको, टे कुवा आिद रािख छ । यसभ दा मािथ हिरयो बाँस रािखएको हु छ,
यहाँ अ न रािख छ । योभ दा अझ मािथ अक बाँसमा आफ तह ले याएको सेतो
रङको वजा (खािलङह साङ्खी र कुलुङह साङ भ छन्) रािख छ । कुलुङ राईह ले
मृतक १५ वषर् मुिन भए दईु जना चेली (िददी, बिहनी, फुपू) को नामबाट, १५ वषर् मािथको
भए चार चेलीह को नामबाट तीन मिहना वजा राख्छन् । एक जना बराबर दुई ओटा
िलंगो गाडे र जोडी बनाएर वजा रािख छ । खािलङ राईह वजा सिहतको िचहानघर
भ काउँ दैनन् ।7 तर कुलुङह चािहँ एक वषर् पुगेपिछ भ काएर ढुंगाले छो छन् । यसका
लािग दुई जना मा छे , जसलाई खा फो चीम् भिन छ, भूत प्रे त लाग्दैन भ ने िव ासमा
जाँड-रक्सी खाएर िचहानघर भ काउन जा छन् । यही नै मृ यु सं कार स ब धी अि तम
कायर् हु छ । तर असहज िनधन भएकाह को िचहान पािलँदैन, िचहानघर बनाइ छ तर
सोही िदन भ काइ छ ।8

मृतकलाई िचहानमा राखेपिछ भोज गनेर्

कु लु ङ राईह मृत कलाई िचहानमा गाडे र घर फिकर् एपिछ बाख्रा बाहेक गो , सँु गु र ,
भसी आिदको मासु सिहत भोज खा छन् ।9 मृतकलाई खाना खुवाउन र बाटो लगाउन
अिलकित िसकु टी भए पिन गाई गो को मासु अिनवायर् हु नुप छर् । जं ग बहादुर राणाको
पालामा जारी मुलुकी ऐनले गाईको मासु खान प्रितब ध लगाएपिछ गाई-गो को सुकेको
मासु प्रयोग हुन थालेको हो ।10 म य-पहाडी (दिक्षणी) क्षेत्रका कितपय राईह ले मृ यु
सं कार गदार् मु दुम मा गाई-गो को मासुक ो उ ले ख स म गनेर् गरे क ा छन्, धेरै ज सोले त
उ लेख गनर् पिन िबिसर्सके का छन् । कुलुङ राईह पिन मृतकलाई गाडे को िदन सँुगुर,
कुखुरा काटे र भोजभतेर गछर् न् । भोजभतेर नगरी पठाउँ दा पिहले िपतृ थानमा पुिगसके का
िपतृ/मातृह ले मृतकलाई कमजोर रहेछ, गरीब रहेछ भनेर हे छन् भनेर भोजभतेर गिर छ ।
यससँगै मृतकलाई अ नको िबउ पिन िदइ छ । भोजभतेर गरे को पशुपंक्षी र अ नको िबउ
मृतकले िपतृ थानमा पिन पाउँ छ भ ने िव ास छ । म य-पहाडी क्षेत्रमा ब ने चाि लङ,
बा तावा, सा पाङ लगायतमा भोजभतेर गनेर् चलन छै न । तर िहमाली र म य-पहाडका
7

अजर्ुन खािलङसँग फागुन १५, २०७३ मा गिरएको कुराकानी ।
भूप वज थोमरोससँग फागुन १२, २०७३ मा गिरएको कुराकानी ।
9
भूप वज थोमरोससँग फागुन १२, २०७३ मा गिरएको कुराकानी ।
10
मुलुकी ऐनमा “गोवध ग यार्” (गाई मानेर्) लाई सजायको य तो यव था गिरएको िथयो :
“१. जािन जािन गाइ मा¥ यो भ या. ते तालाइ दामल गनर्ु. २. गाइलाइ कसैले जािन जािन हितयार
चलायो. यू मरे न भ या. नमािस या जातलाइ अैन वमोिजम उ को अंस सवर् व गरी छािड िदनु.
मािस या जातलाइ मािस िदनु” (नेपाल सरकार २०२२ : २८१) ।
8
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राईह का बीचमा ब ने कोयीह मा भने यी दुई थरी राईह का सं कारको सि म ण
पाइ छ । कोयीह मा छे िचहानमा राखेपिछ घरमा आएर नुनिबना सँुगुरको मासु र माछा
पकाएर खा छन् (राई सन् २०११ : ८१) । माछा-मासु पकाउने सं कार िहमाली क्षेत्रका
राईसँग िम छ भने नुन प्रयोग नगनेर् सं कार चािहँ म य-पहाडका राईसँग ।

नुन-तेल नबानेर्

कुलुङ र खािलङ राईह ले नुन-तेल र खानेकुरा के ही पिन बादैर्नन् । सोलुख बुबाट टाढा
रहेका इलाम अथवा िसिक्कम ितरका कुलुङले चािहँ बाछर् न् । अ जाितसँग स पकर् मा
पुगेकोले यसो भएको हो । कुलुङले िस नु र िपँडालु चािहँ बानेर् गछर् न् । मा छे मरे को
के ही िदन कुलुङ राईले िस नु र िपँडालु खाँदैनन् । यसको पिन खास कारण रहेको छ ।
मृतकलाई गाड्नुभ दा अगािड िचहानबाट लाउ (सातो) िनका न गइ छ । यित खेर िस नु
प्रयोग गिर छ । लास पु¥ याउनुभ दा अगािड नै दईु जना मा छे ले थु सेमा िस नु बोके र गई
िचहानिभत्र राख्छन् । लास पु¥ याएपिछ िचहान उघारे र िस नु िझकी मृता मालाई “खबरदार,
कसै क ो सातो लै ज ालास्, लिगस् भने ते र ो खुट्ट ा भाँ छौ ,ँ तँ ल ाई काट् छ ौ ,ँ माछ ” भने र
मृतकलाई गाली गिर छ । यसरी सातो िझक्नुलाई लाउलाइम् (लाउ भनेको सातो, लाइम्
भने को िझक्नु) भिन छ । िपँडालुले चािहँ मा छे को िदमाग खलब याउँ छ भ ने िव ास
छ । 11 तर िह दू सं कृ ितको प्रभावमा परे र म य-पहाडी (दिक्षणी) क्षे त्र का राईह ले
नुन-तेल बानेर् गरे का छन् । यसको यापकता चािहँ पृ वीनारायण शाहले थानीय िकरात
रा यह लाई के द्रीय रा यमा गाभेपिछ भएको हो । अिहले नुन-तेल बानेर् सं कार िकरात
राईह मा य तरी िभिजसके को छ िक उनीह यो सं कार अ समुदायबाट उ रािधकारमा
प्रा भएको समेत थाहा नपाउने अव थामा पुगेका छन् । नुन-तेल बानेर् सं कार कोयी (राई
२०११ : ८१), चाि लङ (चाि लङ २०७३ : २७५, ३४६), बा तावा (राई २०५५ :
१३४, १४४; राई, २०६२[२०५६] : १७१), सा पाङ (राई िमित नखुलेको : २७३–२७५;
राई (सा पाङ) २०७० : २६४–२६५) लगायतमा पाइ छ । िह दू समाज (खस-आयर्) मा
ते िदनस म नुन, तेल, मासु बािर छ । रातो टीका लगाइँदैन, नाचगानमा सहभागी हुनु
हुँदैन (िव सन् १९८० : १३) । उनीह को संगतमा परे का कारण िकरात राई समाजमा
यो सं कार मा ने गरे को देिख छ ।

कपाल नकाट्ने

कुलुङ, खािलङ राईमा मा छे मरे पिछ घरका पु षले कपाल काट्ने चलन छै न । तर िह दू
समाज (खस-आयर्) मा कपाल खौिरने चलन छ (िव सन् १९८० : १३) । यही प्रभावले
11

भूप वज थोमरोससँग फागुन १२, २०७३ मा गिरएको कुराकानी ।
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कोयी (राई २०११ : ८६–८७), बा तावा (राई २०६२[२०५६] : १८२–८३), सा पाङ
(राई िमित नखुले क ो : २७३; राई २०७० : २६०), चाि लङ लगायतले भने कपाल
मु डन गनेर् गरे का छन् । चाि लङ राईमा वाइँ अथवा भा जाले कपाल खौिरिदनुपछर् ।
दःु ख बानेर्को कपाल खौरँ दा िबहेबारी गिरगएका चेलीह ले टपरामा था नुपछर् (चाि लङ
२०७३ : ३४५) । सा पाङ राईमा पिन मृत कलाई िचहानमा रािखसके पिछ मृत कका
छोरा अथार्त् दुःख बोक्नेलाई धारा वा कुवाको दायाँितर पारे र कपाल मु डन गिर छ ।
मु डनको काम दःु ख बोक्नेको मामा वा भा जाले गिरिदनुपछर् । मामा वा भा जा नभएमा
वजातीय वाइँले गिरिदए पिन हु छ । मु डन सिकएपिछ कात्रोको टुक्रा कपडाले टाउको
बाँिधिदनुपछर् । मृतकका छोरी मात्र भए कपाल मु डनको साटो नुहाए पुग्छ (राई २०७० :
२६०; राई िमित नखुलेको : २६२) ।

मृ यु िच तन

िकरात राई समाजमा मृ यु बारे क ो िच तनले मह वपूणर् थान ओगटे क ो छ । मृ युसँ ग
उनीह को अिधकतम साक्षा कार हुनु, मृ युको रह य बु ने र समाधान गनेर् प्रयासका क्रममा
य तो भएको हो । कृ िष जीवनमा प्रवेश गनर्ुपूवर् उनीह का लािग िशकार नै जीिवकोपाजर्नको
मा यम िथयो । िशकार मानेर् क्रममा हरे क िदन उनीह को मृ युसँग साक्षा कार हु यो ।
उनीह को आिदम जीिवकोपाजर्नको यही व पले गदार् मृ युबारे उनीह बढी िच तनशील
हुन पुगे । अक ितर, उपचार प्रणालीको खास िवकास नगिरसके को यो समयमा मा छे को
मृ यु अनुपात वाभािवक पमा अिहलेभ दा बढी िथयो । मृ यु सँगको अ यिधक साक्षा कार
र टानैर् नसिकने यथाथर् भएकोले गदार् उनीह मृ युबारे ग भीर पमा सो न बा य भए ।
प्राग्ऐितहािसक धमर् पु तकका लेखक ईओ जे सका अनुसार आिदम मानवको नाजुक र
संकटाप न अव थामा दैिनक तीन ओटा कुरा सामना गनर्ुप य : ज म, मृ यु तथा प्राकृ ितक
उ पादन र िशकारमा िनभर्र पराधीन जीिवका । प्राग्ऐितहािसक कालीन धमर् ियनै तीन
कुरामा के ि द्रत र िवकिसत भएको िथयो (म ना सन् १९९३ : ३) । िविभ न सं कारम ये
सबैभ दा बढी प्राथिमकता मृ य सं कारले पाउनुको कारण पिन यही नै हो । यहाँ िकरात
राईह को मृ यु िच तनलाई िन न पमा के लाउने प्रयास गिरएको छ ।

जीवन र मृ युको द्व द्वा मकता

िकरात राई मु दमु अनुसार जीवन र मृ यु दईु िवपरीत त व हुन्, यी दईु को एकता जीवन
हो भने िवभाजन चािहँ मृ यु । मु दमु मा यक्त जीवन र मृ यु स ब धी दाशर्िनक ि कोण
यही हो । चाि लङ राईमा प्रचिलत सृि कथा स ब धी मु दमु मा िच डो र कुिभ डो माफर् त
जीवन र मृ युल ाई द्व द्वा मक पमा बु न खोजे क ो देि ख छ (चाि लङ २०६८ : १४;

िकरात राई जाितमा मृ यु सं कार र िच तन |

107

चाि लङ २०७१ : ३२–३३) । खोटाङ िज ला सम वय सिमित अ तगर्त हलेसी तुवाचुङ
नगरपािलका-५, चुमाखुका नछुङ िशवराज राईबाट संकलन गिरएको सो मु दमु ी िरिसयाको
खस-नेपालीमा अनुवाद य तो रहेको छ :
उिहले पो
नागले समुद्रमा ढुंगा उ जायो है
उिहले पो ढुंगाको चेपमा उ यु पलायो है
उिहले पो उ युले धिमरा उ जायो है
उिहले पो धिमराले माटो उ जायो है
उिहले पो धतीर्मा दबु ो, हडबडे पलायो है
उिहले नै माटोमा िच डोको मुना टुसायो है
एक आँख्लामा कुिभ डो फ यो
एक आँख्लामा िच डो फ यो
अक आँख्लामा सेलुइमा–मालुइमा फ यो है
िनवामामा सुलर्ुमी, मुबुमी, कुबुमी
अगेना पु ने र अिजङ्गर पु ने जि मए है
(चाि लङ २०७१ : ७५–७६)

सृि र उ पि स ब धी िकरात राईह को दाशर्िनक ि कोण यक्त यो िरिसयालाई
प्राकृ ितक भौितकवादी िच तनको नमुना मा न सिक छ । मु दमु ी िजतराज राईका अनुसार
उिहले क ा िकराती पुख ार् ले रोपे क ो िच डोको लहरामा एक आँ ख् लामा िच डो र अक
आँख्लामा कुिभ डो फलेछ । ती दवु ै िचज पुखार्ले िटपेर राखेछन् । कुिभ डो चािहँ के ही
समयपिछ कुिहएछ । िच डो चािहँ कुिहएनछ, ब पानी राख्ने भाँडो र सां कृ ितक कायर्मा
प्रयोग गनेर् सामग्री भएछ । यसबाट पुखार्ले कुिभ डो चािहँ मा छे लाई काम नलाग्ने िचज
रहेछ, अथार्त् मृ यु रहेछ; िच डो चािहँ मा छे लाई काम लाग्ने िचज रहेछ, अथार्त् जीवन
रहेछ भनेर बुझेछन् । अिहले पिन चाि लङ राईमा मृतकलाई पुिरसके पिछ जीवन अ य
भएको अथर्मा िचहानमािथ दुइटा िच डो राखेर पुखार्ले फुटाउने चलन छ । खड्गो (ग्रह
दशा) काट्ने बखत चाि लङ नछुङले कुिभ डोलाई मृ युको प्रतीक मानेर काट्ने गछर् न् ।
अझ रोचक पक्ष त के छ भने खड्गो काट्ने बेला राजाको नामको पैसा पिन कुिभ डोमुिन
राख्ने गछर् न् । उनीह राजालाई पिन मृ यु (यमराज) को प्रतीक मा छन् । नछुङ िशवराज
राई भ छन्, “हामी िकरातीलाई मासे क ो कारणले यमराज माने र राजाको नामको पै स ा
कुिभ डोसँगै काट्नु परे को हो” (चाि लङ २०६८ : १४) । यसरी िकरातीह को सामािजक
जीवनमा गणताि त्रक चेतना र सं कृ ित गिहरोसँग फै िलएको पाइ छ ।
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िच डोको लहरामा िच डो र कुिभ डो फलेको मु दमु ी िरिसया माफर् त यक्त प्रतीका मक
अिभ यिक्त िकरातीह ले जीिवकोपाजर् न का लािग प्रकृ ितसँ ग संघ षर् गनेर् क्रममा आजर् न
गरे को ज्ञानको उ च सं े षण हो । उनीह ले देखे िक प्रकृ ित र जीवन भ ने कुरा िच डोको
एउटै लहरामा िच डो र कुिभ डो ज ता िवपरीत कुरा फले ज तै हो, जो अिवभा य छ ।
िकरातीह ले जीवन र मृ युलाई िवपरीत त वह को एक व र िवभाजनका पमा हेरेको
देिख छ । यसरी हेदार् माक्सर्वादले दाशर्िनक भाषामा भ ने गरे को िवपरीत त वको एक व
(अफाना येभ २०६४ : ९०) को कुरा िकरात पुखार्ले मु दमु माफर् त धेरैअिघ भ दै आएका
रहेछन् भ ने देिख छ ।

मृ यु : प्राकृितक पिरघटना

िकरात राईह का लािग मृ यु प्राकृ ितक पिरघटना हो, सामािजक स ब धबाट छुिट्टनु हो ।
मनेर् मा छे लाई कुल िपतृमा राख्दा या नराम्रो मरण भएकालाई कुल िपतृमा नराखी वामाखावासे खामा पठाउँ दा नछुङले मु दमु को िरिसया गाउँ दै मृ युलाई प्राकृ ितक िनयमका पमा
याख्या गछर् न् । जसरी फूल कोिपला ब छ, फिक्र छ र झछर् ; जसरी उदाएको जून-तारा
अ ताउँ छ; जसरी डाँडाको ढुंगा उखेिलएर फे दीमा आइपुग्छ, मृ यु पिन य तै हो । स लाको
ख मछर् , सालको ख मछर् , यहाँस म िक पृ वी पिन एक िदन मािस छ (चाि लङ २०७१ :
२२६–२२८), यो सृि नै अ प-िसजर्ना ज तो छ, सबै मनर्ु-मािसनुपछर् , सबै ख जंगल,
पशुपंक्षी मछर् -मािस छ (राई २०५५ : १३१; राई २०७० : २५७), आिद भनेर मु दमु मा
मृ युलाई अकाट्य प्राकृ ितक स यको पमा याख्या गनेर् गिर छ ।
िशवराज राईबाट संकिलत असहज मरण भएकालाई बाटो लगाउँ दा गाइने मु दमु को
िरिसया चाि लङबाट खस-नेपाली भाषामा अनुवाद य तो छ :
िहजोज तै यहाँ देिखएनौ र पो त
आमाको काखबाट झ¥ यो र पो त
कुटु बेरी काखबाट झ¥ यो र पो त
नाितको काखबाट झ¥ यो र पो त
नाितनीको काखबाट झ¥ यो र पो त
दरदाजुभाइह झै ँ देखापरे नौ र पो त
ए िन ल है हराउने बाटोमा हराइगयौ
ख ने बाटोमा खिसगयौ
के गरौ ँ अब ?
कसो गरौ ँ तब ?
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धतीर् पिन नािसने नै हो
ढुंगा पिन उखेिलने नै हो
जून पिन डु ने नै हो
तारा पिन डु ने नै हो
राजा पिन मनेर् नै हो
काजी पिन मनेर् नै हो
हे अगेना पु ने, अिजंगर पु ने (पुखार्) ह हो !
हे मुबुमी, हे कुबुमी !
के गरौ ँ अब ?
कसो गरौ ँ तब ?
रीितिथित पिन मािसँदै जाने नै हो है
कटहर, िच डो (पिन)
गभर्बाट ज मने मनुवा (पिन) ख ने नै हो है
य तै नै हो है
य तै नै हो है
के गरौ ँ अब ?
कसो गरौ ँ तब ?
स ला पिन उखेिलने नै हो
साल पिन उखेिलने नै हो
ल है ल है
नराम्रो मरण मिरगयौ
शेषा तरको बाटोमा लािगगयौ
ए िन ल है हराउने बाटोमा हराइगयौ र पो त
ख ने बाटोमा खिसगयौ र पो त
आज ितमीलाई होँछाली फलानाले खोजेको, सोधेको
यसैले त ितमीलाई होँछाली फलानाले खोजेको, सोधेको
लौ है ! असल मरण मनेर्ह झै ँ हुनेछौ
असल मरण मनेर् िपतृह झै ँ हुनेछौ
जा नेसु नेह झै ँ हुनेछौ
छे पा पुखार्ह झै ँ हुनेछौ
िपता पुखार्ह झै ँ हुनेछौ
(चाि लङ २०७१ : २२६–२२८)
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मृ यु सं कार गदार् गाइने यो िरिसया पिरवार, िछमेकी र नाताकुटु बका शोकाकुललाई
थ थ याउने उ म स देश हो । यित मात्र होइन, मृ यु बारे को ठ याइ पिन हो । यो िरिसयाको
मूलभूत सार हो—प्रकृ ित र जीवन दवु ै पिरवतर्नशील छ । ज म र मृ यु िसक्काका दईु पाटा
ज तै हुन् । िब वा उम्र छ, बढ्छ र बुढो भएर मछर् , यसरी नै मा छे पिन जि म छ, हुिकर् छ
र मछर् । यो प्राकृ ितक िनयम हो, यो प्रकृ ितज य पिरघटना हो, कुनै अलौिकक घटना होइन,
अथवा भगवानद्वारा पूवर्िनधार्िरत कुरा होइन । ज मनु, बढ्नु र मनर्ु पिरवतर्नशील प्रकृ ितका
तीन िनयम हुन् । जहाँ नयाँले पुरानोलाई िनषेध गछर् , यो नै मृ यु हो ।

आ मवाद
िकरात राईह आ मा हु छ भ ने मा यतामा िव ास गछर् न् । सहज मरण भएकाको मृता मा
नै उनीह का लािग कुलमा रािखने िपतृ-मातृ ब छन् । भौितक जीवनसँग स ब ध हु छ भ ने
िव ासमा मृता मालाई िरझाउने यो धािमर्क-सां कृ ितक मा यता आिदम मानवका बीचमा
िव भिर नै प्रचिलत िथयो (म ना सन् १९९३ : ३) । िवशेष गरे र नयाँ अ न खान शु
गनर्ुभ दा पिहले िपतृह लाई चढाएर खाने चलन छ, जुन सं कारलाई चाि लङले छौवा,
कुलुङले तोस र खािलङले बु वाम फे य भ छन् । यो सं कार गदार् मृतक िपतृ-मातृह लाई
नाम पुकादैर् चुलामा नयाँ अ न र जाँड िदइ छ । गो को मासु चढाउने सं कार12 चािहँ
अिहले ब द भएको छ, मु दमु मा पुकार मात्र गिर छ । यो िनयिमत गिरने िपतृ पूजा हो ।
यस बाहेक िवशेष िपतृ पूजा पिन गिर छ जसलाई चा चे, नागा र छ मध म भिन छ ।
सा पाङ राईमा आयु माग्न, ठूलो रोग-क बाट मुिक्त पाउन वा स तान माग्न गिरने नागा
तथा चा चे पूजा; जीवनको उ च सफलता, ख्याित, मान-स मान तथा मृ यु पयर् त आ नै
मृत ा माको सुख प्राि का लािग गिरने छ मधम िवशे ष िपतृ पूज ा अ तगर् त पछर् न् (राई
२०७० : २८६) । यसबारे के ही िरिसयाह माफर् त चचार् गरौ ँ ।
ह तबहादरु राईबाट संकिलत छौवा सं कारको मु दमु को िरिसया13
12

वापर्ु बेः या गदार् सँुगुर वा राँगा काटे र पु छर चािहँ मृतक (नोक्छो) को का छी औँलामा
झु ड्याइिदने चलन छ । दईु ओटा बाँसको नोल बनाएर दईु ितरबाट बार लगाएर िवशेष खालको
लास बोक्ने बनाइ छ । तर यो अिनवायर् भने होइन । आिथर् क ि थित राम्रो हु नेले मात्र िवशेष
खालको लास बोक्ने बनाउँ छ न् । नोक्छोको मृ यु भएमा चािहँ अिनवायर् पमा बनाउनुप छर् ।
अि तम सं कार गदार् पिन शु मा जे कािटएको हो यसैको मासु चािह छ । यसमा भैसँ ी वा सँुगुर
भए आठ ओटा करङ चढाउनुपछर् ।
13
िकरात राई चाि लङ खा बाितमले प्रकाशन गनेर् मु दमु िरलुङका लािग भदौ २१, २०७४
मा मैले संकलन गरे को िरिसया ।
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उिहलेको नामदोपा दमु ायँु यिपयाको, होँछाली होँरे पाको
अगेनामा ब ने (खाने) िपतृ, सुना िपतृ, पा िपतृ यूह
खानुहोस्, िपउनुहोस्, सानीमाया
खानुहोस्, िपउनुहोस्, गो माराजा
खानुहोस्, िपउनुहोस्, गो मारानी
खानुहोस्, िपउनुहोस्, नरलक्षी
खानुहोस्, िपउनुहोस्, म त राई, बादल
खानुहोस्, िपउनुहोस्, द्धेय िपतृ यूह

यो िरिसयामा िपतृमा थान पाएका पुखार्को नाम पुकार गिरएको छ । य तै, ित्रभुराज
राईबाट संकलन गिरएको छौवाकै मु दमु ी िरिसयाको14 खस-नेपालीमा अनुवाद :
यस-उसले गदार् उिहलेदेिख वािलकु दङु वैमा िधङायो यो मैमाले,15 होँछाली पाराकुले
मेरो हात, नाग जाितको हात, मा छे को हातले तपाई ं िपतृह लाई िदएको छु
यस-उसले है यस-उसले प्रस न भएर िलनुहोस्
उिहले ज तै छ है राम्रो मरण भएका िपतृह हो, द्धेय िपतृह हो
उिहलेदेिख यो उधौली समयमा
उिहलेदेिख यो वािहला राखेर नाि चला राखेर
अदवु ा चढाएर, थानमा रािखएका अ नपात र पकवान चढाएर
कुखुराको अ डा चढाएर
िच डो पो राखेर, छै ितया िछ मारी राखेर
ल है िच डो, योलैमा राखेर िदएको छु

िकरात राईह नयाँ अ न आफू ले भ दा पिहले िपतृल ाई चढाएर मात्र खा छन् ।
िपतृलाई नचढाई नयाँ अ न खाए उनीह बेखुस भएर जीिवतलाई हानी गनेर् िव ास िकरात
राईह मा छ । यही कारण उनीह ले हरे क वषर् छौवा गरे र िपतृलाई नयाँ अ न चढाउँ छन् ।
उद्धृत दईु िरिसयाले पिन यही प गरे को छ । मृता मालाई मानमिनतो र पूजा गनेर् य तो
िव ास र िच तनलाई अलेक्जे डर गो डे नवेइजर (सन् १९३७ : २४२) ले “अिभभावक
आ मा” भनेका छन् । यस िहसाबले िकरातह का लािग मृता मा अिभभावक पिन हुन् ।
14

मु दमु िरलुङका लािग भदौ २१, २०७४ मा मैले संकलन गरे को िरिसया ।
“वािलकु डुङवैमामो िधङायो यामैमा” छोर बु, खोटाङका धामी ित्रभुराज राईको एउटा
ठूलो खलकको नाम हो ।
15
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य तै, िकरात राईह मा भौितक शरीर समा भएपिछ यो आि मक व पमा पिरणत
भएर रह छ भ ने मा यता छ । उनीह का लािग िपतृ शिक्तका ोत र रक्षक पिन हुन् ।
उनीह मा पुनजर् मको अवधारणा पाइँदैन । अक मह वपूणर् कुरा, राईह मृता मालाई
आ नो पहुँचभ दा बािहर ठा दैनन् । िपतृसँग जीिवतह को संसगर् र संवाद वगर्मा होइन
चुला (सु ुलुङ) मा हु छ । यसको मा यम चािहँ धामी हु छ । अझ मृ यु पिछको िनणर्य
समेत जीिवतले गछर् न्—धामीले मृता मालाई कुल िपतृमा राख्ने िक नराख्ने, कुल िपतृमा
बोलाउने िक नबोलाउने भ ने कुरा मृ युको प्रकृ ित अनुसार िनणर्य गछर् । यो आिदम कालका
मानवले िवकास गरे को दाशर्िनक मा यता हो, जसलाई जीवा मवाद (एिनिम म) भिन छ ।
आिदम मानवको सं कृ ितको िव तृत अ ययन गरे का एडवाडर् बी. टाइलरका अनुसार
जीवा मवादी िसद्धा तलाई दुई भागमा िवभाजन गनर् सिक छ : एक, शरीरको मृ युपिछ
यिक्त या जीवले आ माको पमा िनर तरता पाउनु; दुई, देवताका पमा शिक्तशाली
आ मा ब नु । यी आ मा जीिवत मा छे ले गनेर् कामबाट खुस या बेखुस हु छन् र सोही
अनुसार जीिवतह प्रित यवहार गछर् न् । यसैले, मृता मालाई खुसी पानर्का लािग मा छे ले
पुकार/पूजा गनेर् गछर् न् । यो आिदम र िव भिर फै िलएको दाशर्िनक मा यता हो (टाइलर
सन् १९२० : ४२६–४२७) । टाइलरले भने झै,ँ माङ चािहँ राई, िल बू, सुनुवार (कोइँच)
लगायत िसंगै िकराती समाजमा िवकास भएको शिक्तशाली आ मा (िपतृ) को पिरक पना
हो । िकरात राई समाजको मात्र कुरा गदार्, माङ बाहेक सामा य र दु ा मा गरी थप दुई
थरी आ माको अवधारणा पिन पाइ छ । सहज पमा मनेर्को आ मा सामा य खालको
आ मामा पछर् । असहज मृ यु हुनेको आ मा दु ा मामा पछर् । आ मा स ब धी चेतनाको
यस प्रकारको िवकास य तै ३० लाख वषर् पिहले शु भएको अनुमान छ, तर आ मा र
मृ यु पिछको अवधारणा भने मृतकलाई गाड्ने प्रचलन शु भएपिछ १ लाख ५० हजार
वषर्अिघ मात्र बिलयोसँग थािपत भएको हो (हेडेन सन् २००३ : ९५, ९७) । यसरी हेदार्
िकरात राईह मा िवकिसत जीवा मवादी अवधारणा हजारौ ँ वषर् पुरानो दाशर्िनक मा यता
हो भ न सिक छ ।

िह दू भाग्यवादी िच तनको प्रभाव

िकरात राईह मा दुई तिरकाले िह दूकरण भएको पाइ छ: िह दू शासकबाट बल प्रयोग
र अ तरघुलनबाट । ज तो िक दशै ँ चाड बल प्रयोग गरे र मा न बा य बनाइएको िथयो ।
फे िर कितपय य ता सं कारह छन् जुन िह दू धमार्वल बीसँग लामो उठबसबाट ग्रहण
गिरएको छ । ज तो िक िकरात राईह को िववाहमा िस दूर-पोते लगाइिदने कुरा । यो
िह दहू को सं कार हो (िव सन् १९८० : ९) । तर, िकरात राईह को िववाह सं कारमा
पिन यसले अिनवायर् अंगका पमा थान िलएको पाइ छ । बालबािलकाह को छे वर
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र पा नी गदार् पिन के ही िह दू सं कार अवल बन गरे को देिख छ । छे वर गदार् ब चालाई
गाईको दा लाले बाँ ने गिर छ । मृ यु सं कार गदार् पिन कपाल खौिरने गिर छ, जुन िह दू
सं कारको अनुकरण हो ।
यित मात्र होइन दाशर्िनक पमा पिन िकरात राईह िह दू आ याि मक िच तनबाट
प्रभािवत भएको देिख छ । िकरात राईह भाग्यवादमा िव ास गनेर् जाित होइनन् । तर,
अिहले िह दू िच तनको प्रभावमा भाग्य र भावी स ब धी मु दमु का िरिसयाह नै बनाइसके का
छन् । अ य सं कारमा भएको िह दक
ू रणले उनीह को सं कारमा मात्र पिरवतर्न याएको
छ, भाग्यवादी िच तनले उनीह को सो ने तिरकामा नै फरक याइिदएको छ । उनीह
प्रकृ ितभ दा भावीसँग बढी िनभर्र हुन थालेको देिख छ, प्रकृ ितवादीबाट अ या मवादी ब दै
जान थालेको देिख छ । िकरातीह मा जुन प्राकृ ितक भौितकवादी िच तन पाइ छ, यो
क्रमशः अ या मवादतफर् उ मुख हुन खोिजरहेको छ । देशवीर राईबाट संकिलत चाि लङ
िरिसयाका (खस-नेपालीमा अनुवाद) आधारमा चचार् गरौ ँ :
यस-उसले सानो घर, खाँबे घर, घुमाउने घरले पिन ितमीलाई छोड्दा
िचलाउने, साल, स ला र दिलनले पिन छािडिदयो
यसो हुनाले ङ्री साखा छुट्यो
आजदेिख कटहरफूल, उ हबुङ नाम लाग्यो है
लौ आजदेिख
िहजो पो बाताचोया
िचलाउने, साल, स ला र दिलन
खर, बाता चोया, ब धन चोया
बाँ नु–फुकाउनु भइआउँ दा
यस अव थामा चोला सिकयो, आयु सिकयो
कटहरफूल, उ हबुङ नाम लाग्यौ
आमाको गभर्, बाबुको पंुस व
लेखेको यित रहेछ, लौ है कटहरफूल नाम लाग्यौ16

उ लेिखत िरिसया मृ यु सं कार गनेर् क्रममा नछुङले गाउने मु दमु को अंश हो । िरिसयामा
मृ युलाई घर-पिरवार, प्रकृ ित र वन पित सँगको स ब ध सिकनु अथार्त् ती कुराह सँग
स ब ध िव छे द हुनु हो भ ने देिख छ । तर िरिसयामा अि तमितर आएर “आमाको गभर्,
16

िकरात राई चाि लङ खा बाितम, के द्रीय कायर् सिमितको मु दुम अनु स धान तथा
अिभलेखीकरण सिमितका सद यद्वय गडुलमान राई र भोगीराज चाि लङले रत छा खोटाङका
खातँवा देशवीर राईबाट पुस ५, २०६९ मा संकलन गरे को मु दमु ।
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बाबुक ो पंुस वमा ले खे क ो यित रहेछ ” भने र भावीले आयु र जीवन िनधार् र ण गिरिदए
अनुसार मृ यु भएको बताइएको छ । यो िह दू िच तन सँगको अ तरघुलनको पिरणाम हो ।
भावी र भाग्यको कुरा कुलुङ, खािलङमा पाइँदैन तर चाि लङ, बा तावा, सा पाङ
लगायतमा देिख छ । चाि लङ राईमा भावीले िनि त आयु तोिकिदएको, लेिखिदएकाले
मृ यु भएको भ ने िरिसया नै रचना भइसके को पाइ छ । र, भावीले छै ठौ ँ िदन भाग्य लेिखिदए
अनुस ार नै मृ यु हु ने िच तनको गिहरो प्रभाव परे क ो देि ख छ (राई २०६६ [ २०६३ ] :
११२) । सा पाङ राई चािहँ तायिदनमा लेिखआए अनुसार आयु िनधार्रण हुने िव ास
गछर् न् । उनीह मृता मालाई “धामी, तायमी, मा यग य, धनी-गरीब मािनसह मात्र नभएर
िविभ न जीवह बाघ, भालु, िचतुवा, गाई, भसी लगायत सबैले एकिदन मनर्ुपनेर् र यो सबै
कुरा तायिदनमा लेिखएर आएको हु छ” (राई २०७० : २५७) भनेर बाटो लगाउने गछर् न् ।
बा तावा राई पिन मृतकलाई बाटो लगाउने क्रममा “के गनर्ु र, िहजो ितम्रो भाग्य लेख्ने
भावी (छा दुनीमा) ले यित नै लेखेछ, दुःख मन नगनर्ू, पूवर्ज िजजु सो दै पूवर्ज िजजुको
देश िदशाितर जानू है” (मुका ङ २०६२ : १८७) भनेर िबदा िदने गछर् न् । उनीह यसो
पिन भ ने गछर् न्, “लौ अब त ितमी (फलाना/फलानी) त िहजो ितम्रो बुबाको पंुश व,
आमा, द्धेय आमाको कोखमा गभर्धारण भई (फक्री) दस मिहना बसेर ितम्रो आमाको
कोखबाट ज म िलँ द ा त ितम्रो भाग्य ले ख् ने भावीले यित वषर् , यित मिहना, यित िदन
बाँची गिरखानु र िनधन हुनु भनेर लेिखिदएको रहेछ” (मुका ङ २०६१ : ६७) । बा तावा
राईले मृतकलाई िचहानमा पुनेर् बखत मट्टी िदँदा “फलाना नामको यो भूिमले पा ने छ;
यो मट्टीले वगर् पाउनू, खायनपायन होस् । सदासदा पुगोस् । सधैभँ िर भिरभराउ होस् ।
वगर् अमर, वगर् पाउनू । अब ता भूिम, घामले पा ने छ है” (राई २०५५ : १३१) पिन
भ ने गछर् न् । बा तावा-नेपालीबाट खस-नेपालीमा मु दुमका िरिसया अनुवाद गदार् पिन
िह दू भाग्यवादी िच तन17 को प्रभाव परे को देिख छ । ज तो िक हे खामालाई “ वगर्” र
िनना मा-माङ्खामालाई “भगवान्” भनेर अनुवाद गिरएको पाइ छ, जब िक िकरात राईह मा
कुल िपतृ/मातृको अवधारणा छ तर भगवानको अवधारणा पाइँदैन । य तै, वगर् र नकर् कै
अवधारणा पिन छै न । िन य नै सहज र असहज मरण हु नेको मृता मा ब ने थानको
क पना िकरात राईह ले गरे का छन्, तर िह दू मा यतामा झै ँ भाग्यवादमा आधािरत पाप
र पु यको प्रितफलमा प्रा हुने वगर्-नकर् को क पना गिरएको पाइँदैन । भाग्य र भावीबारे
िकरात राईह मा कुनै लोकोिक्त पाइँदैन । तर, अिधकांश िकरात राईह मा भाग्यवादी
17

िह दू िव ास अनुसार ज मेको छै ठौ ँ िदन भावीले ब चाको भाग्य लेख्ने गछर् । “लेखेको
पाइ छ देखेको पाइँदैन” भनेर यही भाग्यवादी दाशर्िनक मा यता उखानमा पिरणत भएको हो । यो
मा यताका कारण मा छे ह अक जुनीमा राम्रो हुने िव ासमा गरीबी र उ पीडन सहने गछर् न् र
यसको कारण भाग्यलाई ठा दै आफूलाई िधक्काछर् न् (िव सन् २००८ : ७७, ७९) ।
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िच तनको प्रभाव गिहरो प्रभाव पिरसके को देिख छ । आजकल मु दुमका िरिसयाह मा
समेत छा दारी, छा दुनीमा, तायिदन ज ता भाग्य लेख्ने भावीलाई बुझाउने श द प्रयोग
गिरएको पाइ छ ।
िकरात राईह मा िह दू भाग्यवादी िच तनको प्रभावको थालनी लगभग चार सय
वषर् हाराहारीको घटना हो । हु न त काठमाडौ ँ उप यकामा के द्र बनाएर शासन गनेर्
िकरातह लाई हराएका िह दू धमार्वल बी िल छिवह ले छै ठौ ँ शता दीदेिख नै िह दक
ू रण
शु गरे का िथए (वज्राचायर् २०५३[२०३०] : २८) । तर, िल छिव कालमै पूवीर् पहाडका
िकरातह लाई पिन िह दक
ू रण गनर् शु गिरएको िथयो भ ने आधार चािहँ छै न । पूवर्का
िकरातह को स दभर्मा दरबारका भारदारह लाई िह दक
ू रणको थालनी शाह शासकभ दा
पिहले से न ह बाट १५ औँ शता दीबाट भएको पाइ छ (चे जोङ २०५९ [ २०३१ ] :
१३) । तर, िकरात समुदायलाई िह दक
ू रण गनेर् प्रयास भएको िथयो िक िथएन अ ययनको
िवषय छ । आजस म प भए अनुसार समुदायलाई नै प्रभािवत गनेर् गरी िह दूकरणको
िव तार पृ वीनारायण शाहको पालापिछ मात्र भएको हो । यसै ले , िकरात राईह को
मु दमु को िरिसयामै थान पाइसके को भाग्यवाद दईु -अढाई सय वषर्यता शु भएको सघन
िह दक
ू रणको पिरणाम हो । िकरात राईह मा िह दक
ू रण भएको कुरा िकरातह को बाहु य
रहेका खोटाङ र सोलुखु बु िज लामा िकरात र खस-आयर् समुदायको जनसंख्याको तुलना
र िह दू र अ य धमार्वल बीह को जनसंख्याको तुलनाले खुलाउँ छ ।
ने प ालको जनगणना २०६८ (सीबीएस सन् २०१४ए : २७६, २७९; सीबीएस
सन् २०१४बी : २७–२८, ६२, ६४) अनु स ार खोटाङ िज लामा खस-आयर् ह को
जनसंख्याको तुलनामा िह दू धमार्वल बी २८.३९ प्रितशत बढी रहेको देिख छ । िकरात
राईह को जनसंख्याको तुलनामा िकरात धमार्वल बीह ७.४९ प्रितशत कम देिख छन् ।
य तै, सोलुखु बुमा खस-आयर्ह को जनसंख्याको तुलनामा िह दू धमार्वल बी १९.७९
प्रितशत मात्र बढी देिख छन् । य तै, िकरात राईह को जनसंख्याको तुलनामा िकरात
धमार्वल बीह ३.३४ प्रितशतले मात्र कम छन् । खोटाङ र सोलुखु बु दुवै िज लामा
खस-आयर् समुदायको जनसंख्याको तुलनामा िह दू धमार्वल बीको जनसंख्या अनुपात बढी
रहेको छ, जब िक िकरात राईह को चािहँ जनसंख्याको तुलनामा िकरात धमार्वल बीको
जनसंख्या कम देिख छ । खोटाङभ दा सोलुखु बुमा िह दू धािमर्क प्रभाव कम देिख छ ।
यसो हुनुमा मुख्यतः चार ओटा कुराले भूिमका खेलेको छ : एक, सोलुखु बुको भौगोिलक
िवकटता, जसले गदार् जित बढी िहमाली क्षेत्र छ यित नै कम खस-आयर् जाितको पातलो
उपि थित छ । ज तो िक सािबकको गुदेल र बुङ गाउँ िवकास सिमित । गुदेलमा एक
जना पिन खस-आयर् समुदायका बािस दा छै नन् । तर खोटाङको लगभग म य भागमा
पनेर् सािबक बाम्राङ गािवसमा राई (१,२२६) र खस-आयर् (१,०६२) छन् (सीबीएस सन्
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२०१४बी : ३८–३९), अथार्त् लगभग हाराहारी जनसंख्या छ । यो हद स मको िम णले
वाभािवक पमा एक-अकार्मा सां कृ ितक प्रभाव बढी नै प्रभाव पछर् । दुई, हालस म
प्रकािशत सेनकालीन ऐितहािसक कागजपत्र हेदार् सेन शासकह ले खोटाङस म प्र यक्ष
शासन गरे को देिख छ, तर सोलुखु बु पुगेको कागतपत्र आजस म फे ला परे को छै न (नेपाल
२०५५ : ३१०–३१५; पोखरे ल २०५७ : १३७–१४४) । तीन, जंगबहादरु राणाबाट िव.सं.
१९१० मा मुलुकी ऐन लागू गरी बल प्रयोगद्वारा गैरिह दू समेत िसंगै नेपाली समाजलाई
शु गिरएको िह दक
ू रणको सघन प्रभाव यही क्षेत्रमा बढी परे को देिख छ जहाँ सरकारी
अड्डा-अदालत िथए । राणाकालीन पूवर् ४ न बर िज लाको मुख्य अड्डा भोजपुरमा िथयो
भने छोटी अड्डा खोटाङ बजारमा िथयो, तर सोलुखु बुमा य तो अड्डा िथएन । चार,
िह दू धमर्को सामािजकीकरण । सेनदेिख शाह कालस म खस-आयर् समुदायका बाहुन,
क्षे त्र ी र स यासीलाई खोटाङ र भोजपुर मा प्रश त िबतार् जग्गा िदई रा यको थानीय
प्रितिनिधका पमा बसोबास गराइएको िथयो । लगभग ४०० वषर् हाराहारीदेिख उनीह
र थानीय िकरात राईबीच घुलिमल शु भयो जसले गदार् िह दू सं कार र िच तनको
सामािजकीकरण हुन पुग्यो ।

टुंग्याउनी

िन य नै, सृि , प्रकृ ित, जीवन र मृ यु बारे का रह य वैज्ञािनक खोजीले धेरै खुिलसके को
स दभर्मा िकरातह को मृ यु िच तनको खास अथर् नहुन सक्छ । तर िकराती समाज कुन
िच तनले डो¥ याइरहेको छ र प्रकृ ित-आि त जीवनदेिख स यताको चरणस म आइपुग्ने
क्रममा िकरातीह ले िच तन क्षेत्रमा गरे को िवकास के हो भ ने स दभर्मा चािहँ यसको
मह वपूणर् थान छ । िकरात राईह को मृ यु िच तनमा द्व द्वा मक िच तनको बीउ समेत
पाइ छ । तर, िवगत ४०० वषर् यता िकरात राईह मा िह दू िच तनको प्रभाव िव तार
हुन पुग्यो । म य-पहाडी (दिक्षण) क्षेत्रमा पनेर् खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर िज लामा ब ने
चाि लङ, बा तावा र सा पाङ राईमा सं कार र िच तन दवु ैमा उ लेख्य अनुपातमा िह दू
प्रभाव देिख छ । िहमाली र म य-पहाडको बीचमा बसोबास गनेर् कोयी/कोयू राईह चािहँ
भौगोिलक पमा म य िब दमु ा रहेको देिख छ । मृ यु सं कार र मृ यु िच तनका स दभर्मा
यो कुरा प देिख छ । तर सोलुखु बु ज ता िहमाली क्षेत्रमा भने अिहले पिन मौिलकता
बाँकी रहेको देिख छ । िहमाली क्षेत्रको सोलुखु बु िज लामा ब ने राईह म ये कुलुङ
र खािलङमा पाइने मौिलकता उनीह को मात्र नभएर समग्र राईह को प्रितिनिध व गनेर्
मौिलकता हो । अक भाषामा भ दा, िकरात राईह को मृ यु सं कार र िच तनबारे संकेत
गनेर् क पास हो यो ।
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ध यवाद
यो लेख तयार गनेर् क्रममा मैले कुराकानी गरे का ोत यिक्तह गडुलमान राई, भूप वज
थोमरोस र अजर्ुन खािलङप्रित आभारी छु । य तै, नछुङह िशवराज राई, देशवीर राई,
ित्रभुराज राई र ह तबहादुर राईप्रित हािदर्क कृ तज्ञता यक्त गछुर् । उहाँह बाट मु दुमको
िरिसया रे कडर् गनर् नपाएको भए यो लेख स भव हुने िथएन । गणेश खािलङ राईको मह वपूणर्
सहयोग भु न सिक्दनँ । अ तमा, यो लेखलाई िनखानर् सहयोग गनेर् ज्ञात-अज्ञात समीक्षकह
र स लाह सुझाव िदने मािटर् न चौतारीका साथीह लाई ध यवाद छ ।

स दभर् सामग्री
अफाना येभ, िभक्टर । २०६४ । दशर्नशा को प्रारि भक ज्ञान । अनु. राजे द्र मा के ।
काठमाडौ ँ : सहभागी प्रकाशन ।
चाि लङ, भोगीराज । २०६८ । मु दमु र माक्सर्वाद । ख बुवानपत्र २ : १० । काठमाडौ ँ :
ख बुवान प्रकाशन प्रा.िल. ।
चाि लङ, भोगीराज । २०७१ । मु दुम सृि कथा । काठमाडौ ँ : िकरात राई चाि लङ
खा बाितम् के द्रीय कायर्सिमित ।
चाि लङ, भोगीराज । २०७३ । मु दमु होसुङ (सं कार) । काठमाडौ ँ : िकरात राई चाि लङ
खा बाितम् के द्रीय कायर्सिमित ।
चे जोङ, इमानिसंह । २०५९[ २०३१] । िकरातकालीन िवजयपुरको संिक्ष इितहास ।
दो ो सं करण । काठमाडौ ँ : िकरात याक्थुङ चु लुङ के द्रीय कायार्लय ।
नेपाल, ज्ञानमिण । २०५५ । नेपालिन पण । काठमाडौ ँ : नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रित ान ।
नेपाल, ज्ञानमिण । २०७४[२०४०] । नेपालिन क्त । दो ो सं करण । लिलतपुर : साझा
प्रकाशन ।
ने प ाल सरकार । २०२२ । मुलुक ी ऐन १९१० । काठमाडौ ँ : कानून िकताब यव था
सिमित, िसंहदरबार ।
पा डे य, रामिनवास र िदनेशच द्र रे ग्मी । २०६२ । नेपालको प्रािगितहास । काठमाडौ ँ :
नेपाल र एिशयाली अनुस धान के द्र, ित्रभुवन िव िवद्यालय ।
पोखरे ल, रे वामिण । २०५७ । पोखरे लको इितहास । खोटाङ : रे वामिण पोखरे ल ।
मुका ङ, राजन । २०६१ । िकरात सं कार । काठमाडौ ँ : मकरबहादरु बा तावा, िव णुदेवी
बा तावा ।
राई, गडु ल मान । २०६६ [ २०६३ ] । िकरात सं कार । दो ो सं करण । लिलतपु र :
आिदवासी जनजाित उ थान राि ट्रय प्रित ान नेपाल तथा िसद्धाथर् राई, जीवन योित
राई, िकरण राई, आतंक राई ।
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राई, जयप्रसाद मुका ङ । २०६२[२०५६] । िरदमु ् मु दमु ् । दो ो सं करण । लिलतपुर :
मेजर बालकृ ण मुका ङ राई ।
राई, नानुमित, संकलक । िमित नखुलेको । िकरात सा पाङ राई मु ु म । काठमाडौ ँ : िकरात
सा पाङ राई जु लेखा नेपाल ।
राई, बालकृ ण मुका ङ । २०६७ । िकरात राई जाितको रीितिरवाज । लिलतपुर : ीमती
प्रेमकुमारी मुका ङ राई ।
राई, राजबहादरु कोयी । सन् २०११ । कोयी िरदमु हदमु : कोयी राई जाितको ज मदेिख
मृ युस मको सं कार । काठमाडौ ँ : िकरात कोयी/कोयू राई समाज, के द्रीय कायर्सिमित ।
राई, स तकु मार “इशारा,” सं क लक । २०५५ । दोवाङदुम सा कािलङ । काठमाडौ ँ :
िकरात राई यायोक्खा के द्रीय कायर्सिमित ।
राई (सा पाङ), खगे द्रबहादुर । २०७० । िकरात सा पाङ राई िचनारी (वं श ावली) ।
खोटाङ : क पना राई ।
वज्राचायर्, धनवज्र । २०५३[२०३०] । िल छिवकालका अिभलेख । दो ो सं करण ।
काठमाडौ ँ : नेपाल र एिशयाली अनुस धान के द्र ।
सु बा, चैत य । २०६८ । िकरात दशर्न : प्राचीन ज्ञानको आधुिनक चचार् । िव णु प्रभात,
सं. । काठमाडौ ँ : नेपाल प्रज्ञा-प्रित ान ।
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लेखक पिरचय
भोगीराज चाि लङको जननायक रामप्रसाद राई : माझिकरातको िवद्रोहदेिख िसंहदरबार
क जास म (२०७३) पु तक प्रकािशत छ । उनको अनुवाद र स पादनमा िशक्षामा माक्सर्वादी
िच तन, माओका दुलर्भ रचनाह लगायत पु तक प्रकािशत छन् । उनकै संकलन तथा
स पादनमा मु दमु का दईु ख ड मु दमु सृि कथा (२०७१) र मु दमु होसुङ (२०७३) प्रकािशत
छन् । हाल मु दमु संकलन तथा अ ययनमा के ि द्रत उनी मु दमु अनुस धान के द्र नेपालका
उपा यक्ष हुन् । ईमेल : chamlingbhogi@gmail.com

