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ऋ�ेद शमा�
२०७६ वैशाख २४ गते

२४ वैशाख, दोलखा । लिलतपुर पाटनमा रातो म�� नाथको रथारोहण भइसकेको छ । िह)दु र बौ, धमा�वल.ी मा0ै होइन जा0ामा
र2े हजारौ ंआ5थावान रातो म�� नाथको उ7वमा छन् । बुधबारबाट सु9 :ने रथ जा0ापिछ त देशभरको ;ान पाटनमा :नेछ ।

तर कमैलाई थाहा छ, गएको ह>ा रातो म�� नाथकै जा0ा पाटनबाट झ@ै १३० िकलोिमटर पर दोलखाको िभमेCरमा नौ िदनसD
चलेर सिकयो । दोलखामा किहलेदे�ख रातो म�� नाथको रथजा0ा सु9 भयो भGे अनुसIानकै िवषय हो । तर, पाँच सय
वष�अिघसD जा0ा मनाइएका आधारह9 भने भेिट)छन् ।

दोलखालीह9 पिन वषा� र सहकालको देवता, क9णामय र अवलोिकतेCरका 9पमा रातो म�� नाथको आराधना गछ� न् । जसलाई
उनीह9 बुMेउका 9पमा स.ोधन गछ� न् । यसको अथ� ‘बोकेर लिगने’ भGे :)छ ।

पाटनमा दे�खने भNा फरक भीमेCरको रातो म�� नाथ जा0ामा ठाडो उकालोमा रथ तािनने भएकाले पिन रथको वनावट र शैली नै
िभG छ । झ@ै ३० िफट अRो रथको पाSा ख@ख@ परेको छ । जसलाई 5थानीय भाषामा गरTा भिन)छ । गरTाको बनोटले
रथलाई उकालोमा लैजान पिन केही सिजलो बनाउँछ ।
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भीमेCर म�Nर

सयौ ंवष�अिघ यUो उकालो गाउँमा िकन रातो म�� नाथको जा0ा मनाइयो त ? एउटा िकला पिन नठोकी यित अRो रथ VUो
उकालोमा ताG कसरी सWव भइरहेको छ ? यUा XYको जवाफ Vहाँको अव�5थित र धािम�क सामािजक पZसँग जोिड)छ ।

आ[नो घरअगािड रथ आएपिछ 5थानीयह9 पूजा गछ� न्, रथ ताG सहभागी :)छन् । जुन टोलमा रथ लिग)छ, Vही टोलका बािसNाले
तोिकएको ठाउँसD रथ पु]याउने िजDेवारी :)छ । यसरी रथ बनाउँदादे�ख जुटेका 5थानीय जा0ा नसिकँदासD सँगसँगै रह)छन् ।

हरेक वष� मनाइने रथजा0ा ०४१ सालितरबाट झ@ै १४ वष� आिथ�क अभावले रोिकयो । ०५५ सालमा 5थानीय कािल_ोक युवा
`बको सिaयतामा सहयोग संकलन गरेपिछ पुनः जा0ाले िनरbरता पाएको छ ।

म�� नाथ जा0ाको धािम�क पZ भीमेCरमा पिन पाटनको भNा िभG छैन । सामािजक पZमा भने अ9 आयामह9 पिन दे�खएका
छन् ।

कला, भाषा र सcदाको धनी भीमेCरमा जा0ा मा0 दे�खएन, भूकcपिछको उठान दे�खयो । मानवीय स.I दे�खयो । धािम�क
आ5था दे�खयो । सcदाको कला दे�खयो । आिथ�क उपाज�न भयो ।
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भीमेCर टोल र पृeभूिममा चfरकोट बजार ।

अिन उपVकामा जUै भीमेCरमा पिन सcदा पुनिन�मा�णका कमजोरी दे�खयो । ढलानले छोिपएको ऐितहािसक पोखरी दे�खयो ।
पोखरीमािथ ठiाइएको aंिaट भवन दे�खयो । पुराता�jक म�Nरमा छािपएका िसमेk दे�खयो ।

भीमेCरमा पिहले माटो, ढँुगा र काठ Xयोग गfरएका चार तले घरह9 िथए । केही वष�अिघसD राजा पृ�lिसंह देवले बनाएको देगल
िथयो । राजदरबार िथयो ।

अिहले दोलखा बसपाक�  रहेको ठाउँबाट ओरालो झरेपिछ ढुSा छािपएको पुरानो बाटो छ । तल िपSल टोलसD नै घरह9 VUै छन्
। कोही भूकcपिछकै टहरामा बसेर घर बनाइरहेका छन् । कोही नयाँ घरमा सfरसकेका छन् । घरह9को भnावशेषबाट उठेर
5थानीयह9 िसमेk, इँटाका घरमा फिक� सoा पिन हराएका देगल र राजदरबारको खोजी भने छैन । राजदरबारको मूित�ह9 भने
संरZणमा नै छन् ।

पिहलो शताpीदे�ख एकीकरण अिघसD छुqै राr रहेको दोलखा भीमेCरमा जा0ा, पव�, सांsृितक रीितfरवाजसँगै सcदाह9को
िवकास भएको दे�ख)छ । भीमेCरमा झ@ै आधा घtाको पैदलमा महjपूण� ऐितहािसक सcदा पछ� न् । जहाँ चारनारायण छ ।
अिजमाह9 छन् । ि0पुरासुNरी, बालकुमारी, हfरिस�,, बuयोिगनी, नारायण म�Nर, तलेजु, पशुपित, भीमेCर, गणेश,

vामसुNरसिहत बु, गु.ा र चैVका अनुपम कला दे�ख)छन् ।
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चैV

भीमेCरमा कुनै समय दुSल र िपSल गरेर बािहरी र िभ0ी बजार िथयो । िवUारै बUी बढ्दै जाँदा बजार बढ्दै गयो । अिहले भने
चfरकोट बजारको िवUारले भीमेCर सुनसान छ ।

रथ तािनने ड्वाकुलुङा टोलदे�ख िपSल टोलसD पिहले चलेको बजार रहेको 5थानीय ७५ वष�का च दास जोशी सxझ)छन् । अिहले
भने रथ जा0ाबाहेकको समयमा गाउँ नै सुनसान :ने उनले सुनाए ।

भीमेCर पिहले त yापाfरक के  नै हो । दिZण भारत र चीनसँग समेतको yापाfरक के  भएकाले पिन नेवारी बUीको बा:z
भएको दे�ख)छ । इितहासले भ)छ, म{कालमा सcG राr हो दोलखा । खेितयो| जिमन र yापारले फ}ाएको दोलखामा
पिछसD बािहरी आवतजावत पिन धेरै नै िथयो ।

भिन)छ, महे  म{ले भNा २९ वष� अगािड नै राजा इ सेन देवले दोलखा भीमेCरमा रहेको ट�ारबाट नै मोहर िनकािलसकेका
िथए । जुन ट�ार घर अिहलेसD छँदैछ । भूकcपिछ िजण� बनेकाले ऐितहािसक ट�ार घर पुनिन�मा�ण र संरZणको पखा�इमा छ ।

दोलखाको जा0ाले देखाएको देश ! | Nepal Museum Association https://www.museumassociation.org.np/news-dolakha-jatra.php

4



ट�ार घर ।

�ीस सरकारको सहयोगमा तलेजु म�Nर, ि0पुरासुNरी म�Nर, भीमेCर भ@ारको पुनिन�मा�ण चिलरहँदा पुरानो ट�ार घर भने
पुनिन�मा�णका लािग 5थानीय प�ख�रहेको छ । िबि�एका अ9 सcदामा पुरातj िवभागमाफ� त काम भइरहँदा y��को नाममा
रहेकाले ट�ार घरको पुनिन�मा�ण :न नसकेको वडा;Z िवराजमान �ेe बताउँछन् ।

5थानीयले रातो म�� नाथ जा0ामा 5थानीयUरमा पाइने काठ, वेत र डोरीले उकालोमा ताG सिकने, नढ�ने, नभाँिचने रथ िनमा�ण
गरेर कािलगरीको उ�ृ� नमूना देखाइरहेको भए पिन Vही शैली घर र म�Nर िनमा�णमा Xयोग गन� सकेका छैनन् । हेन� जानेह9
िज�{)छन्, काठैकाठको चुकुलमा य0ो रथ कसरी नढलाई तािन)छ !

‘यहाँ ब�ेह9 अिल कम आय�ोत भएका मा)छे छन् । िक सरकार ता�े िक िवदेशी दाता ता�े बानी पfरसकेको छ । हामी आफ� ले
सcदाको पुनिन�मा�ण गन� स�े �5थित नै छैन’ इितहासको िव�ाथ� तथा 5थानीय िशZक तीथ�नारायण जोशीले सुनाए ।

सcदा जोगाउनु पछ�  भनेर बुझेको भए पिन आफूह9ले Vसमा काम गन� नसकेको उनको भनाइ छ ।

:न त रातो म�� नाथकै िनमा�णमा पिन 5थानीयले आधुिनक अ�ास घुसाइसकेका छन् । पाSामा फलामले जे�नेदे�ख रSीचSी
�ाि�क �जा हा�न थािलएको छ । जसलाई दे�दा पुखा�को िसपले उनीह9लाई �ख�ाउँछ ।

रथ िभ0 रहेको मूित�आशन समेत िबि�सकेको पुजारी नरे  तुलाधर बताउँछन् । ‘रथ िभ0को सामानह9 टुaाटुaा भएका छन् ।
तारले बाँिधएर रा�खएको छ । बािहर दे�खने कुरामा सबैको आँखा जा)छ तर, िभ0 त आँखा कसैको पिन जाँदैन’ उनले दुःखेसो गरे ।

सcदा जानकार एवं अिभयbा आलोक िस�, तुलाधार दोलखामा मा0ै नभएर हा�ो धािम�क अ�ास पछािड लुकेको �ानमा धेरैको
;ान नभएको सुनाउँछन् ।

काठमाडौदें�ख रातो म�� नाथ रथ जा0ा हेन� दोलखा पुगेका उनी भ)छन्, ‘रथ बनाउँदा १२/१५ जाितह9को मेलिमलाप चािह)छ ।
उनीह9ले आआ[नो िजDेवारी िनभाइरहेका :)छन् । काठमा बाँ�े बेत िमलाउने, कसैले काठ िमलाउने, कसैले फूल रा�े, कसैले
िसंगान� काम गfररहेका :)छन् । Vसले सामूिहक अ�ास िसकाउँछ ।

रथ साँघुरो बाटोमा ताGुपन�, अRो भएकाले ढ��ने :)छ । काठलाई एउटामा अक� जेलेर बनाइ)छ । Vसमा चुकुल पिन काठकै
Xयोग :)छ । Vसैले लचकदार भएको :)छ । ह�{ए पिन Vो ढ�ैन । हामीलाई रथले िदएको सNेश घर बनाउँदा पिन VUै शैली
अपनाउन सिक)छ भGे हो । जसले गदा� भूकcले पिन असर गद�न ।
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िपSल टोलमा चैVसँगै रथ ।

हरेक पटक भूकc आउँदा के गरेर घर बनायो भने भूकcXितरोधी :)छ भGे �ान िवUार गन� पिन रथ िनमा�णले परापूव�कालदे�ख
हामीलाई िसकाइरहेको तुलाधरले बताए । उनी भ)छन्, ‘Vही �ानलाई देउतासँग जोiो भने मािनसले िछटो िस�छ भGे कुराले
हामीलाई जा0ा, पव�, धम�माफ� त िसकाइएको हो ।’

खोत�ै जाने हो भने धेरै कुरा थाहा :)छ । रथमा रा�े ‘ल�ा’ भिनने वन�ती औषधीको 9पमा समेत Xयोग :)छ । अिहले भने
ल�ाको ठाउँमा धुिप रा�े गfरएको दे�ख)छ । Vसले हा�ा पव�सँग जोिडएका yावहाfरक �ानह9 बुझाउँछन् ।

सcदाको बUी भीमेCरमा जा0ा र पव�को रमाइलोमा हराइरहेका युवा पुUा पिन Vसको महj र yावहाfरक पZितर भने उितसा�ो
;ान िदँदैनन् । जा0ा बाहेकका समयमा बुढाबुढीले मा0ै धानेको भीमेCरमा उपVकाबाट गएका �,ालुले नै जा0ा सWव बनाइरहेका
छन् ।

भ�पुर िठमीबाट हरेक वष� रातो म�� नाथ जा0ाको बेला भीमेCर पुnे गरेका ७३ वष�का जगबहादुर कोजु उकालोमा रथ तानेको
दंग परेर हेfररहेका िथए । पिहले त उकालोमा रथ ता)छ भनेर िवCास नलागेकैले हेन� गएका उनी अिहले भने रथसँगै भीमेCरका
सcदाह9 पिन िनया�छन् ।

िठमीकै ४० वष�का का)छा कोजु त उपVकाबाटै आएका मा)छेले भीमेCरको महj िटकाइरहेका बताउँछन् । ‘पाटनका मा)छे यहाँ
आएर उताको जUै रथ जा0ा गन� थालेका :न्, Vसैले बष�नी यहाँ उपVकाकाबाट मािनसह9 आउँछन्’ उनले भने ।

भीमेCर नगरपािलका–२ का भगवान दास �ेe भने कोजुको भनाइलाई माNैनन् । ‘बीचमा १४ वष� रोिकएर ०५६ सालबाट पुनः सु9
भएपिछ मा0ै बािहरबाट यि�का मा)छे आउन थालेका :न् । यहाँ म{काल भNा अगािडबाट नै रथ ताG थािलएको हो भनेर रथमा नै
रहेको ता�प0मा समेत दे� सिक)छ’ उनले भने ।

5थानीयह9 पिन अिहले उपVकाकाबाट मािनसह9 नजाने हो भने रथ ताG कठीन :ने भने �ीकाछ� न् । ‘जा0ा सिकएपिछ यहाँ एक
हजार जना पिन भेट्न मु�sल छ । बुढाबुढी घर कु9वा मा0ै :)छन्’ 5थानीय ७५ वष�का च दास जोशीले सुनाए ।
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भीमेCर मािथ{ो टोलको चैV

दोलखाली इितहासबारे अ;यन गरेका तीथ�नारायण जोशी पिन रातो म�� नाथ जा0ाको इितहास उपVकासँग जोिडएको नभई
दोलखाकै छुqै इितहास रहेको बताउँछन् ।

‘िबस १६३८ सालमा पाटनका मा)छे आएर म�� नाथमा परेवा चढाएको हो भGे Xमाण दे�ख)छ । Vसपिछ १७३८ सालमा राजा
महे  िसंह देवले जा0ा चलाउन गुठी तोिकिदएको दे�ख)छ । १८६० मा िगवा�णयु,ले गुठी यसरी चलाउनु भनेर बनाइिदएको ता�प0
पिन भेिट)छ, Vसैले यसको आ[नै इितहास छ’ उनले भने ।

२०३० साल ताका इितहास अ ेषक धन¡ज बuाचाय� र टेकबहादुर �ेe दोलखाबारे अ;यन गन� पुगेका िथए । उनीह9कै सिaयताले
दोलखालीलाई पिन पुरातj र इितहासका बारेमा अ;यन आवvक छ भGे �ान िमलेको िथयो । तर सcदा अ;यनको काम
Xमािणक 9पमा अझै :न सकेको छैन ।

रातो म�� नाथको रथया0ा :ने ड्वाकुलुङादे�ख िपSल टोल, न�छे टोल, कोछ� टोल, टिसचा टोल, बौ, टोल :ँदै दुSल टोलसD
पुMा पिन हरेक टोलमा एक दुईवटा पुराता�jक सcदाह9 दे�ख)छन्, जसमा काeकला, िश¢कला र मूित�कलाको नमूनाह9 रा�ा
छन् । Vसले पिन सcदामा भीमेCर कित सcG छ भGे थाहा :)छ ।

समयaमसँगै सcदाह9 कमजोर :ँदै गएको तीथ�नारायण सुनाउँछन् । ‘म{कालसD जोिगएका पुराना धरोहर शाह कालमा र राणा
कालमा धेरै नै िबि�एका :न् । पृlीनारायण शाहले एकीकरण गरेर बहादुर शाहलाई दोलखा हेन� िजDा िदँदासD पिन यहाँका
ऐितहािसक धरोहरह9 िबि�एका िथएनन् । Vसको केही समयपिछ ठूलो आगलागी भएर संरचनाहर िबि�एको भिन)छ’ उनले सुनाए ।
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रानीपोखरी

उनको भनाइअनुसार जोगाउन नसिकएको अिहले मा0ै होइन भGे बुिझए पिन भूकcपिछ पुनिन�मा�णको जुन अवसर आएको िथयो
Vसको पिन सदुपयोग भने भएको छैन ।

उदाहरणका लािग पशुपितको पुराता�jक महjको म�Nरमा Xयोग गfरएको िसमेk र रानीपोखरीमा गfरएको ढलानले नै पुि� गछ�  ।
5थानीय तीथ�नारायण नै भ)छन्, रानीपोखरी पिहले ठूलो िथयो । देगल भएको ठाउँमा भ�ाएर sूल बनाइएको िथयो, Vही sूल
िबUार गदा� अिहले रानीपोखरी पिन चेिपयो ।

राजा इ सेन देव भNा अगािड नै पोखरीको िनमा�ण भएको दोलखाको ऐितहािसक 9परेखामा उ{ेख भएको पाइ)छ । यित पुरानो
पोखरीको महj पिन भीमेCरबासीले िकन बुझेनन् त ?

रानीपोखरीको पुनिन�मा�ण पुरातj िवभागले गरेको हो । जहाँ अिहले पानी िझिकएको �ीिमङ पुल जUो मा0 दे�ख)छ । ‘पोखरीमा
पिहले तल इँटा िबछाइएको िथयो । जसले गदा� पानी आइरहेको :£ो । तर अिहले ढलान गरेको भएर पानी आएको छैन । Vो पानी
कता प�ो भGे पिन थाहा छैन’ तीथ�नारायणले भने ।
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राजिहटी

निजकै रहेको राजिहटी देखाउँदै उनी भ)छन्, हामीले बु¤नुपन� गरी ियनीह9को महj नबुझेकै हो । अिहलेसD त केही बुझेकै छैनौ,ँ
बु¤नुपन� कुरा अझ धेरै बाँकी छ ।
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