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तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किम र दार्जजसिङको भू-साांस्कृसतक पररचय 

 

३.१  ससक्किम र दार्जजसिङ क्षते्रको भ-ूसाांस्कृसतक पररचय 

भौगोसिक दसृििे भारतको उत्तर-पूर्वी राज्यहरूका धरैेजसो भ-ूभाग पहाडी अञ्चिका 

रूपमा फैसिएर गएका छन।् यस भौगोसिक क्षेत्रमा सर्वसभन्न जातजासत एर्वां जनजासतका भाषा 

बोल्ने मासनसहरू बसोबास गददछन्। पुरातत्त्र्वर्वेत्ता, मानर्वशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरू उत्तर-पूर्वी 

क्षेत्रिाई अध्ययनको एउटा सर्वशेष स्थान मान्दछन्। पुरातत्त्र्वर्वेत्ताहरूिे कुनै पसन स्थानसर्वशेषको 

मानर्व समाज, सांस्कृसत र सभ्यताको अध्ययन गदाद सर्वशेषत: सनधादररत क्षेत्रिाई पुरापाषाण युग, 

मध्यपाषण युग र नर्वपाषाण युगका स्तरमा बााँडरे अध्ययन गरेको थाहा पाइन्छ। ससक्किम-

दार्जजसिङ क्षेत्रबाट पुरातत्त्र्वसर्वद्हरूिे नर्वपाषण युगका अर्वशेषहरू पाइने तथ्यहरूबारे प्रकाश 

पारेका छन्। 

भारतको उत्तर-पूर्वी क्षेत्रअन्तगदत ससक्किम-दार्जजसिङको पुरातासकर्वक अध्ययन सर्वदप्रथम सन ्

१९०४ मा इ एच जी र्वाल्सिे गरेका सथए। र्वैज्ञासनक रूपमा भारतीय परुातत्त्र्व सर्वके्षण सर्वभागिे 

भने सन् १९४० दसेख यता यस क्षेत्रको अध्ययन गरेको थाहा िाग्दछ।१ पसछबाट  डी सने (सन ्

१९४८), भी डी कृष्णास्र्वामी (सन ्१९६०), पी सी दासगपु्ता (सन् १९७१), के डी ब्यानजी (सन 

१९८०) जस्ता पुरातत्त्र्वर्वते्ताहरूि े नर्वपाषाण युगका हात हसतयारहरू ससक्किम, दार्जजसिङ, 

कासिम्पोङ र यसका र्वरपरका क्षेत्रहरूमा पाइएको कुरो जी के िामािे आफ्नो शोधमूिक िेखमा 

                                                           
१जी के िामा, सन् २०१४, न्योसिसथक कल्चर अफ समड नथद-इस्टनद ररजन अफ इसन्डया: अ न्यु च्याप्टर इन सप्र-

सहस्टोररक ररसचद, बी आर मसण र अन्य (सम्पा) प्राच्यार्वोध, क्कदल्िी, बी आर पसब्िससङ कपोरेसन, पृ १५३ 
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बताएका छन्।२ पुरातत्त्र्वर्वेत्ताहरूिे नर्वपाषाण युगको आरम्भ ई पू ३५०० दसेख ई पू ९५०० िाई 

मान्दछन्। जसिाई पुरापाषाण युगको अन्कय पसन मासनन्छ। मानर्व समाजमा कृसष प्रौद्योसगकीको 

सर्वकास नर्वपाषाण युगमा आएर नै भएको मासनन्छ। मानर्व समूहहरू समिेर खेतीपाती गने ढुङ्गा र 

माटाका घर बनाएर बस्ने, ढुङ्गाकै सर्वसभन्न क्ककससमका हात-हसतयारहरू छुरी, बन्चरो, बज्र, खरी, 

बाससिा, पाटा, फािी र सछनोजस्ता औजारहरूको प्रयोग उनीहरूिे गन ेगरेको पाइन्छ। ससक्किमका  

नाचेबुङ, रानीपुि, अप्पर सन्दरु, साङ्खोिा, मातादम, टम्बुटार, झोिेपुि, रादाङ बस्ती, राङ्का 

गाउाँ , आहो बस्ती, िोर्वर ससच्छे बस्ती, सिङताम, आदामपुि बस्ती, नादङु, बोझाघारी, बुतुदक, 

रटङ्िा, राङ्का बादादङ, आसामसिङ्जे, पेङ्िोङगा िा, रटङ्दा आक्कद ठाउाँबाट, कासिम्पोङका 

डुङ्रा बस्ती, ससन्दबेोङ, पुदङु, ससमाना बस्ती असन दार्जजसिङको बदामतामबाट यस्ता हात 

हसतयारहरू ४०० भन्दा असधक प्राप्त भएको तथ्य पी सी दास गपु्तािे बताएका छन्।३ उत्तर-पूर्वी 

राज्यअन्तगदत ससक्किम-दार्जजसिङ क्षेत्रमा सन् १९८० मा ए के शमादको अगुर्वाइमा भारतीय 

परुातत्त्र्व सर्वके्षण सर्वभागिे पूर्वद ससक्किम र उत्तर ससक्किमको जोङ्गु र रटस्टा नदीको क्ककनारसतर 

सर्वेक्षण गदाद  ढुङ्गाका यस्ता छुरी, बन्चरो, बज्र, खरी, बाससिा, पाटा, फािी र सछनोजस्ता थुपै्र 

अर्वशेषहरू पाइएको जानकारी पाइन्छ।४ 

यसप्रकार ससक्किम, दार्जजसिङ, कासिम्पोङमा पाइएका ती नर्वपाषाण युगका हात 

हसतयारि ेतककािीन समयमा प्रौद्योसगक सर्वकास द्रतु गसतमा नै भएको थाहा हुन्छ। तर कयहााँका 

कुन जातजासत एर्वम् जनजासतहरूबारे बसोबास गद ैआएका सथए भने्न कुरो स्पि उल्िेख गरेका 

छैनन् । इ सी र्वोरम्यान (सन ्१९४९) को तथ्य उल्िेख गद ैजी के िामाि ेभनेका छन,् दार्जजसिङ, 

ससक्किम, कािेबुङसतर पाइएका यस्ता नर्वपाषाण युगका हात हसतयारहरू कश्मीर असन दसक्षण 

सचनका यनुानमा पसन पाइएका छन्। कुनै न कुनै समय यस क्षेत्रमा बसोबास गने जातजासत, 

जनजासत कयही ाँबाटै बसाइाँ सरेर दसणणसतर आएको हुन सके्न अनुमान उनिे िगाएका छन्।५ उत्तर-

                                                           
२जी के िामा, सन् २०१४, न्योसिसथक कल्चर अफ समड नथद-इस्टनद ररजन अफ इसन्डया: अ न्यु च्याप्टर इन सप्र-

सहस्टोररक ररसचद, बी आर मसण र अन्य (सम्पा) प्राच्यार्वोध, पूर्वदर्वत्, पृ १५२ 

३जी के िामा, सन् २०१४, न्योसिसथक कल्चर अफ समड नथद-इस्टनद ररजन अफ इसन्डया: अ न्यु च्याप्टर इन सप्र-

सहस्टोररक ररसचद, बी आर मसण र अन्य (सम्पा) प्राच्यार्वोध, परू्वदर्वत्, पृ १५६ 

४एच सी शमाद, सन्, सप्र-सहस्टोररक आर्ककयोिजी अफ नथद-इस्ट इसन्डया, टी बी सुब्बा, (सम्पा) नथद-इस्ट इसन्डया, ए 

ह्यान्डबकु अफ एन्रोपिजी, क्कदल्िी, ओररयन्ट ब्िाक सान, पृ १४ 

५जी के िामा, सन् २०१४, न्योसिसथक कल्चर अफ समड नथद-इस्टनद ररजन अफ इसन्डया: अ न्यु च्याप्टर इन सप्र-

सहस्टोररक ररसचद, प्राच्यार्वोध, पूर्वदर्वत्, पृ १६९ 
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पूर्वी भारतमा बसोबास गने जातजासत, जनजासतससत सम्बसन्धत समथक, गाथा, िोकसर्वश्वास, 

सांस्कृसत र भासषक पृिभूसमहरू पसन जोडरे हदेाद कुनै न कुनै समय उनीहरू उत्तरसतरैबाट दसक्षण 

एससयासतर झरेको हुन सके्न अनुमान गनद सक्ककन्छ।  

 

३.२  ससक्किमको भौगोसिक अर्वस्थान 

भौगोसिक दसृििे ससक्किमको अर्वस्थान २७ᵒ०५’ र २८ᵒ०७’ उत्तर अक्षाांश एर्वां ८८ᵒ१०’ र 

८८ᵒ५५’ पूर्वद द्रासघमाांश सबच पददछ।६ भारतको उत्तर-पूर्वीय सहमािी राज्यहरू मध्य ेससक्किम एउटा 

हो। ससक्किम राज्य १६ मई, सन् १९७५ दसेख भारत सरकारको गृहमन्त्राियको (Affairs No. 

S.O. 208 (E) dated 16th May 1975) नागररक असधसनयम 1956 (57 of 1955) अनुसार 

एउटा असभन्न राज्यको रूपमा भारतमा ससम्मसित हुन पुगेको हो।७ यसभन्दा असघ ससक्किम एउटा 

स्र्वतन्त्र राजतन्त्रीय दशे सथयो। पूर्वदमा भूटान, पसिममा नेपाि, उत्तरमा सतब्बत सचन र दसक्षणमा 

पसिम बङ्गाि राज्यससत यसको ससमाना गााँससएको छ। 

ससक्किम राज्य समुद्रतिदसेख ३२०० क्कफट उाँचाइमा अर्वसस्थत छ असन यसको क्षते्रफि 

२८१८ र्वगदमाइि छ। ७०९६ र्वगद क्ककिोसमटर८ क्षेत्र भएको ससक्किम राज्यिाई जम्मा उत्तर ससक्किम, 

दसक्षण ससक्किम, पसिम ससक्किम र पूर्वद ससक्किम गरी चारर्वटा सजल्िामा सर्वभाजन गररएको। पहाड-

पर्वदत, खोिा-नािा, छााँगा-छहरा, तिाउ-पोखरी, बनजङ्गि आक्कदिे भररएको यसको फैिार्वट 

उत्तरदसेख दसक्षणसम्म ११४ क्ककिोसमटर असन पूर्वददसेख पसिम ६४ क्ककिोसमटर छ।९ यहााँका 

पहाडहरू ८०० क्कफटदसेख २८,२०८ क्कफटसम्म अग्िा रहकेा पाइन्छन्।१० 

                                                           
६टी बी सुब्बा, सन् १९८३, कास्ट, क्िास एन्ड एररेरयन ररिसेन इन नसेप्िस सोसाइटी अफ् दार्जजसिङ एन्ड ससक्किम, 

ससिगडी, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, अप्रकासशत सर्वद्यार्वाररधी शोधप्रबन्ध, पृ २५ 

७आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम: दार्जजसिङ कम्पसेडयम अफ् डकुमने््स, सुमारािया, कासिम्पोङ, प्र सां, पृ १९२ 

८सुरेश कुमार गुरूङ, सन् २०११, ससक्किम इथसनससटी एन्ड पोसिरटकि डाइनासमक्स ए टे्रसडक पस्पसेक्टभ, क्कदल्िी,  

कुनाि बुक्स, प्र सां, पृ २९ 

९जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ २ 

१०सुरेश कुमार गुरूङ, ससक्किम इथसनससटी एन्ड पोसिरटकि डाइनासमक्स ए टे्रसडक पस्पसेक्टभ, पूर्वदर्वत्, पृ ३० 
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ससक्किमको पूर्वदपरि खोिा पर्वदतमािा अर्वसस्थत छ। पसिममा ससहिीिा पर्वदतमािाि े

ससक्किमिाई नेपािदसेख छु्याएको छ। उत्तरतफद  केही असग्िएर गएको सहमािय पर्वदतमािा छ 

असन ससहिीिा र सहमािय दईु पर्वदतमािाका सबचमा छुम्बी उपकयका छ। उत्तर ससक्किममा 

चुङथाङदसेख उाँभोको क्षेत्रिाई धेरै अग्िा पर्वदतमािाहरूिे घेरेका छन्। पूर्वदमा नाथुिा (१५,५१२ 

क्कफट), जेिेपिा (१३,३५४ क्कफट) जसिे ससक्किम असन सतब्बतिाई जोडकेो छ, पसिममा ससहिीिा 

पर्वदतमािािे नेपािससत छु्याएको छ, उत्तरमा मुूयरूपमा सचया भन्ज्याङ (१०,३२० क्कफट) 

असन कञ्चनजङ्गा पर्वदतमािा (२८,१५६क्कफट) पर्वदतहरू अर्वसस्थत छन्। यसप्रकार तीनसतरबाट 

पहाडिे छेकेको ससक्किमको दसक्षणतफद  रटस्टा नदी बग्ने गददछ।११ 

 

३.३  ससक्किमको प्रागसैतहाससक पषृ्ठभसूम 

आजको ससक्किम ऐसतहाससक ससक्किमको एउटा सानो स्र्वरूप हो। बृहत ्ससक्किमको ससमाना 

उत्तरमा छुम्बी घाटी, पूर्वदमा पारो घाटी, दसक्षणमा नक्सिर्वाडी, सततासिया असन पसिमसतर 

सिम्बुर्वानसम्म फैसिएको सथयो। समाजशास्त्री ए सी ससन्हा अनसुार, िगभग ४०० र्वषद पसहिे 

क्ककरातर्वांशीय िेप्चा, सिम्ब ु असन मगर जनजासतहरू सहमाियका गुफा, कन्दरा, क्ककल्िाहरूमा 

कन्दमूि खाएर बस्दथे। उनीहरू आ-आफ्ना मुसखयाहरूका अधीनका गाउाँहरूमा बस्दथे१२ भने्न कुरा 

पसन उनिे अनुमान गरेका छन्।  

समाजशास्त्री टी बी सबु्बा अनुसार, ससक्किममा सन् १६४२ साि असघसम्म जसमनको 

मासिक को हुन्थे असन कसका अधीनमा हुन्थे भने्न कुराबारे स्पि उल्िेख पाइाँदनै। सिरटसहरूको 

आगमन पूर्वद यहााँका जसमनको व्यर्वस्थापन तीन प्रकारिे हुाँदथ्यो, (१) ससक्किमका महाराजाहरूका 

अधीनमा (२) गुम्पाहरूका अधीनमा (३) स-साना जनपदका सरकारको अधीनमा। यस्ता 

जसमनहरू १०४ इिाकाहरूमा सर्वभासजत सथए जसमा ११ इिाका सरकारको असधनमा, १५ 

इिाका महाराजाहरूका असधनमा ५ इिाका गुम्पाको अधीनमा सथए। अन्य इिाकाहरूबारे 

                                                           
११सुरेशकुमार गुरूङ, ससक्किम इथसनससटी एन्ड पोसिरटकि डाइनासमक्स ए टे्रसडक पस्पसेक्टभ, पूर्वदर्वत्,  पृ ३१ 

१२ए सी ससन्हा, सन् २००८, सामन्तर्वाद और साम्राज्यर्वाद के सर्वरूद्ध ससक्किमी सांघषद, सचन्तन-सजृन, क्कदल्िी, आस्था 

भारती,  

र्वषद-६, अङ्क-१, पृ ४४ 



१०३ 

तेस्रो अध्याय 

 

जानकारी प्राप्त गनद नसक्ककए तापसन ती इिाकाहरू गाउाँका मुसखया, मण्डिहरूमा सर्वभाजन गरी 

कुतमा चिाउन क्कदइएका हुन्थे१३ भने्न कुराको उल्िेख सुब्बािे गरेका छन्। ज ेआर सबु्बाअनुसार, 

ससक्किम भारतमा गासभन असघ इिाका, स-साना क्ककल्िा, जोङका रूपमा सर्वभासजत सथयो। सिसखत 

इसतहासपूर्वद बहृत ्ससक्किममा मूि शासक को सथए भने्न कुरो थाहा नपाइए तापसन स-साना शासक, 

मुसखया, मण्डि र प्रधानहरूिे शासन गथे१४। ससक्किमको जनशु्रसतअनुसार सुरुदसेख न ैिेप्चा, सिम्ब ु

र मगरहरू साँगसाँगै रहाँद ै बस्द ै आएका हुन्१५ भने्न कुरो सन्ध्या थापािे आफ्नो अप्रकासशत 

शोधप्रबन्ध इसथ्नससटी, क्िास एन्ड पोसिरटक्स इन ससक्किममा उल्िेख गरेकी छन्। 

 

३.४  ससक्किमको नामकरण र ऐसतहाससक पषृ्ठभसूम 

‘ससक्किम’ शब्दको व्युकपसत्तबारे सर्वद्वान् हरू माझ अनेक मत-मतान्तर छन्। ससक्किमिाई 

पौरासणककािमा इन्द्रकीि भसनन्थ्यो भने्न समथकीय कथन पसन प्रचसित पाइन्छ। गुरूनाथ 

भिचायदद्वारा सम्पाक्कदत सांस्कृत कसर्व भारसर्वको क्ककरातजुदसनयम ्को भूसमकामा इन्द्रकीि पर्वदतको 

उल्िेख पाइन्छ र यही इन्द्रकीि पर्वदत नै र्वतदमान ससक्किम हो१६ भने्न भनाइ पुष्पा शमादको छ। 

इन्द्रकीिको साधारण अथद इन्द्रको क्ककल्िा हो  र यस दसृििे पौरासणक इन्द्रकीि र्वतदमान 

सतब्बत हो। सतब्बतको राजधानी ल्हासाको अथद ‘इन्द्रको आसन’ अथर्वा ‘इन्द्र बस्ने ठाउाँ  हो’ भने्न 

भनाइ रहकेो पाइए तापसन महाभारतिगायत पौरासणक रन्थहरूमा इन्द्रकीिनै ससक्किम हो१७ भनरे 

प्रमासणत भएको थप जानकारी पषु्पा शमादि े क्कदएकी छन्। महाभारतको र्वनपर्वदमा पसन 

इन्द्रकीिको उल्िेख पाइन्छ र अजुदनि ेयही इन्द्रकीि पर्वदतमा तपस्या गरी क्ककरातशे्वर महादरे्विाई 

                                                           
१३टी बी सुब्बा, सन् १९८९, एगेररयन सोससयि स्ट्रक्चर एन्ड चेन्ज इन ससक्किम, सोससयि चने्ज, माचद, भोि १९, न 

१, पृ ८३ 

१४जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, क्कदल्िी, ज्ञान पसब्िससङ हाउस, दो सां, पृ १ 

१५सन्ध्या थापा, सन् २००२, इसथ्नससटी, क्िास एन्ड पोसिरटक्स इन ससक्किम, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, ससिगडी,  

अप्रकासशत सर्वद्यार्वाररधी शोधप्रबन्ध, पृ ३८ 

१६पुष्पा शमाद, सन् २०१२, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लषेण र मलू्याङ्कण, ससक्किम,  

सासहकय ससजदन सहकारी  ससमसत सिसमटेड, प्र सां, पृ ३ 

१७पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ ४ 



१०४ 

तेस्रो अध्याय 

 

सन्तुि गराई पाशुपात अस्त्र प्राप्त गरेका सथए भसनएको छ।१८ एच एच ररस्िेिे एि ए र्वाडिेको 

भनाइ उद्धृत गद ै ससक्किम शब्द सांस्कृत भाषाको सशसखन शब्दबाट सर्वकससत भएको हो र यसको 

अथद पर्वदतीय दशे हो१९ भने्न कुरो उल्िेख गरेका छन्। 

अको एउटा मान्यताअनुसार िेप्चाहरूिे ससक्किमिाई नमेायिे-रेन-ज्योङ-ल्याङ् भन्दछन्, 

जसको अथद हुन्छ ‘इमान्दार मासनसहरू बस्ने पसर्वत्र ठाउाँ ’२० यसिाई िेप्चाहरूि े ‘मायि-ल्याङ’, 

‘रेन-जोङ् ल्याङ’ असन ‘रोङ्-ल्याङ्’ पसन भने्न गरेको पाइन्छ। एच एच ररस्िअेनुसार,ससक्किमिाई 

सतब्बतीहरूिे भन े ‘डनेज्योङ’, डमेोज्योङ तथा ड-ेज्योङ भने्न गरेको पाइन्छ जसिाई उनीहरूिे 

ब्र्हा-ज्योङ, ब्र्हा-मा-ज्योङ उच्चारण गरेको पाइन्छ। यसको अथद ‘धानको खतेी गन ेदशे ’ अथर्वा ‘धान 

फल्ने उपकयका’ भने्न गरेको पाइन्छ।२१ सतब्बती भाषाको डने-ज्योङ शब्द सचनी भाषाको ‘ची-म्हङे-

ह्सुइङ’ को पयादयर्वाची मानकेा छन् र यसको अथद ‘धानको खेती गने दशे’ २२  हुन्छ भनकेा छन्। 

सतब्बतीहरूिे ससक्किमिाई ‘डने्जोङ’ भन्थे। डने्जोङ शब्द ‘डमेाजोङ’, ‘डमेोसोङ’ हुाँद ैआएको 

मासनएको छ, जसको अथद ‘धान फल्न ेदशे’ भने्न बुसझन्छ। सन् १७३० सतर सतब्बतको भ्रमण गन े

युरोसपयन सर्वद्वान् द्वय भने ड ेपुिे असन होराक डिेा पने्नािे पसन ससक्किमिाई िामजेोन भनेका छन्, 

जसको अथद ‘धानको खेती हुने दशे’ नै भसनएको छ।२३ 

ज े आर सबु्बाअनसुार,  सिम्बुहरूि े ससक्किमिाई सुरुदसेख नै ‘सङसहम’ अथर्वा ‘सङसखम’ हुाँद ै

‘सुसक्खम’ भने्न गरेको थाहा पाइन्छ। आजभोसि पसन सिम्बुहरूका जनसजिोमा यही शब्द असल्झएर 

बसेको पाइन्छ। उनीहरूि ेअझै पसन ‘सङ् सखम’, ‘सुसखम’, ‘सुसक्खम’ शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ, 

                                                           
१८पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

१९एच एच ररस्िे, सन् २०१०, गजरेटयर अफ् सससक्हम, आइ आ पी सप्रन्टसद, क्कदल्िी, सातौ ाँ सां, पृ ३९ 

२०कुमार प्रधान, सन् २००९, द गोखाद कन्वेस्ट, सोससयि साइन्स बाहा सहमाि बुक्स, काठमाडौं, दो सां, पृ ७३ 

२१एच एच ररस्िे, सन् २०१०, गजरेटयर अफ् सससक्हम, आइ आ पी सप्रन्टसद, क्कदल्िी, सातौ ाँ सां, पृ ३९ 

२२एच एच ररस्िे, सन् २०१०, गजरेटयर अफ् सससक्हम, आइ आ पी सप्रन्टसद, क्कदल्िी, सातौ ाँ सां, पृ ३९ 

२३एच एच ररस्िे, सन् २०१०, गजरेटयर अफ् सससक्हम, आइ आ पी सप्रन्टसद, क्कदल्िी, सातौ ाँ सां, पृ ३९ 



१०५ 

तेस्रो अध्याय 

 

जसको अथद ‘नयााँ घर’ भने्न हुन्छ। सिम्बुहरूमा ‘सङ्’, ‘सु’ र्वा ‘सुक’  यी तीनर्वटा अिग-अिग 

शब्दको अथद नयााँ भने्न हुन्छ। सहम र्वा सखमको अथद घर भने्न हुन्छ।२४ यसबाहके भाषार्वैज्ञासनक 

ररचाडद स्प्रीग्सको भनाइिाई उद्धृत गद ैज ेआर सबु्बािे िेखेका छन,् सिम्बुहरूिे आफ्ना मुन्धुममा 

‘िोक्पाससङ-सखम’ भने्न शब्द धेरै ठाउाँ  चिाएका छन्, कयसबाटै ‘ससङ-सखम’ शब्द बनेको पाइन्छ, 

जसको अथद ‘बााँसको घर’  भने्न हुन्छ। तसथद ‘स-ुसखम’, ‘सङ् सखम ’ ‘भन्दा ‘ससङ्-सखम ‘ नै  ससक्किम 

शब्दको धेरै नसजक र अथदपूणद दसेखन्छ।२५ 

अकादसतर सिम्बुहरू साँगसाँगै दखेापरेका मगरहरूिे पसन मगरभाषामा ससक्किमिाई ‘सेच्छे-

इम’ भने्न गरेको पाइन्छ। ‘सेछे’ र्वा ‘सेच्छे’ को अथद ‘सुन्दर’ असन ‘इम’ को अथद घर हुन्छ। िेप्चा, 

सिम्बुहरू साँगसाँगै ससक्किममा दखेापरेका मगरहरूिे नामग्यािर्वांशी शासन सुरु हुन भन्दा पुस्तौ ाँ-

पुस्तौ ाँ असघदसेख स-साना क्ककल्िा एर्वम् जोङहरू बसाउाँद ैआएको अनुमान गररएको छ। मगरहरू 

कुनै समय  भोटे राजाहरूिाई भे्न जााँदा ससक्किमको मनोरम दशृ्यहरू देू दा उनीहरूिे ‘ही सेच्छे-

इम’ अथादत् ‘के सुन्दर घर’ भनेर आियद व्यक्त गरेका सथए। तसथद आज पसन ससक्किमका बनबस्तीका 

मगर बुढापाकाहरूिे ससक्किमिाई ‘सेच्छे-इम’ भनेको पाइन्छ भने्न कुरो अध्येता सन्तोष आििे े

आफ्नो पुस्तक मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत (ससक्किमको सन्दभदमा) मा उल्िेख गरेका 

छन्।२६ 

यसप्रकार ससक्किमको नामकरणबारे यस्ता अनेक मत-मतान्तर र जनशु्रसत पाइन्छन्। यी 

जनशु्रसत तथा मौसखक जानकारीिे पसन ससक्किमससत सम्बसन्धत यसको ऐसतहाससक पृष्ठभूसमबारे 

जानकारी प्रदान गददछन्। ससक्किमबारे नामग्याि र्वांशभन्दा असघको िेूय इसतहास नपाइए तापसन 

स्थासनय मौसखक इसतहास र यसससत जोसडएका समथकीय सन्दभदहरूिे ससक्किमको इसतहासबारे 

धेरथोर जानकारी गराउाँदछन्। 

                                                           
२४बसन्त बी िामा, सन् २००९, द स्टोरी अफ् दार्जजसिङ, दार्जजसिङ, मसण सप्रन्टीङ्ग प्रेस, दो सां, पृ ३ 

२५बसन्त बी िामा, द स्टोरी अफ् दार्जजसिङ, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

२६सन्तोष आिे, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत (ससक्किमको सन्दभदमा), पूर्वदर्वत्, पृ ९ 



१०६ 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किमका मूि आक्कदर्वासी िेप्चाहरू नै हुन् भने्न कुरा असधकाांश सर्वद्वान् हरूिे चचाद गरेका 

छन्। िेप्चाहरू साँगसाँगै सिम्बु, मगर (नेपािी) र सतब्बतीहरू सथए भने्न कुरो पसन घररघरर 

अनुसन्धताहरूिे उल्िेख गरेको पाइन्छ। तसथद यी आक्कदम जासतहरूिे आ-आफ्ना क्ककससमिे आफ्ना 

क्षेत्रको नामकरण गरेको हुन सके्न अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। 

यसप्रकार प्रागैसतहाससक कािमा ससक्किमको अर्वस्था के कस्तो सथयो भने्न कुराबारे स्पि 

जानकारी नपाइए तापसन ककर्वदन्ती र ऐसतहाससक स्थाननामहरूिे ‘ससक्किमका आक्कदर्वासीहरूमा 

रोङ (िेप्चा), चोङ (सिम्बु र मगर) हरू सथए भने्न कुरामा कुनै सर्वर्वाद छैन’ भने्न दीपक सतर्वारीि े

आफ्नो पुस्तक ससक्किमको नपेािी सासहसकयक इसतहास परम्परा, स्र्वरूप र प्रर्वसृत्तमा चचाद गरेका 

छन्।२७ िेप्चाहरू ससक्किममा कसरी, कसहिे र कहााँबाट आए भने्न कुरा स्पि नभए तापसन 

उनीहरूका िोकसमथक, िोककथा र यहााँका स्थाननामहरू िेप्चा भाषामा नै पाइने हुनाि े

ससक्किमका आक्कदर्वासी असन पसहिोचोरट शासन गन े िेप्चाहरू नै सथए भने्न कुरो इसतहासससत 

जोसडद ैआएको दसेखन्छ।  

ससक्किमका प्रथम िेप्चा राजा थकुेङ थकेिाई मासनन्छ जसिे सातौ ाँ-आठौ ाँ शताब्दीसतरै 

ससक्किममा शासन गरेका सथए।२८ यसै कािमा सतब्बतको खामक्षेत्रको समन्याक र्वांशका गुरु टासीिे 

दसक्षणसतरको डने्जोङ (ससक्किम) मा आफ्नो धार्जमक सर्वचार फैिाउन छुम्बी उपकयकाका शाक्य 

र्वांशकी राजकुमारीससत आफ्ना ज्येष्ठ छोरो राजकुमार ूय े बमु्साको सर्वर्वाह गररक्कदएका सथए। 

कयसपसछ नै ससक्किमका िेप्चा राजा थकुेङथकेससत उनिे दाजुभाइको सम्बन्धमा रहने कुरो कबी 

िङुचकु भने्न ठाउाँमा सन ्१२७५ सतर गरेका सथए।२९ यसपसछ सतब्बतीहरू ससक्किममा खलु्िा रूपमा 

सभसत्रन थािेका सथए। गरुु पद्मसम्भर्व बौद्ध धमद प्रचार गनद ससक्किम आइपुगेको कुरो धेरै 

इसतहासकारहरूिे अनुमान गरेका छन्३० भने्न भनाइ डीक बी दरे्वानिे गरेका छन्। 

इसतहासकारहरूिे  राजा तरभ ेपनिुाई पसन सतनै र्वांशका राजाको रूपमा उल्िेख गद ैतभु थकेिाई 

                                                           
२७दीपक सतर्वारी, सन् २०१३, ससक्किमको नपेािी सासहसकयक इसतहास परम्परा, स्र्वरूप र प्रर्वसृत्त, नाम्ची दसक्षण 

ससक्किम, प्र सां, पृ ३ 

२८जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

२९डीक बी दरे्वान, सन् २०१२, एडुकेसन इन ससक्किम, एन सहस्टोररकि रेट्रोस्पेक्ट सप्र-मजदर एन्ड पोस्ट-मजदर सपररयड, 

कासिम्पोङ, टेन्डर बड्स सोसाइटी, प्र सां, पृ ४६ 

३०डीक बी देर्वान, एडुकेसन इन ससक्किम, एन सहस्टोररकि रेट्रोस्पके्ट सप्र-मजदर एन्ड पोस्ट-मजदर.., पूर्वदर्वत्, पृ ४७ 



१०७ 

तेस्रो अध्याय 

 

िेप्चाहरूका असन्तम राजा मानेका छन्।३१ यसप्रकार थकुेङथके दसेख सुरु भएको िेप्चा राज्य 

शासन पन््ौ ाँ-सोह्ौ ाँ शताब्दीसतर कमजोर हुाँद ैगएको अनुमान गररएको छ। ज ेआर सबु्बािे हाफ्दन  

ससगर ( सन् १८६७) द्वारा सचूीबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरेका मायिल्याङका िपे्चा 

राजाहरूिाई सनम्न प्रकारिे दखेाएका छन्,३२ 

तासिका सङ्ूया: ३.१, िपे्चा राजाहरू असन सतनका शासन काि, 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

स्रोत: जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम 

यसप्रकार जे आर सबु्बाअनसुार, हाफ्दन ससगर ( सन् १८६७) िे िेप्चाहरूका असन्तम 

राजा थकुेङ मनु सोिङु पनु (सन् १५९५-१६४२) पसछ सोह्ौ ाँ शताब्दीको प्रारम्भदसेख नै भोटेहरू 

शसक्तशािी भएर कयही साि सन् १६४२ सतर फुन्सोग नामग्याििे राज्य आरोहण गरेको कुरो 

बताएका छन्।३३ 

                                                           
३१जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

३२जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ ३. 

३३जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री कल्चर एन्ड कस्यमु्स अफ् ससक्किम, ज्ञान पसब्िससङ हाउस, क्कदल्िी,  पृ ३ 

िपे्चा पन ु(राजा) प्रमखुहरूका नामार्विी शासन काि 

थेकुङ थेक ७-८ सय र्वषदअसघ 

थुप थेक ९-१० सय र्वषदअसघ 

थेकुङ थेक १३ औं शताब्दी 

रूजो पन ु सन् १३५२-१४१० 

तरभे पन ु सन् १४२५-१४५४ 

तारसाङ पन ु सन् १४५४-१४८१ 

तारेङ पन ु सन ्१४८१-१५२० 

ताजे पन ु सन् १५२०-१५६४ 

तायोक पन ु सन् १५६४-१५९५ 



१०८ 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किममा नामग्याि र्वांशका प्रथम राजा फुन्सोग नामग्यािका पूर्वदजहरू भारतर्वषदको 

सहमाचि प्रदशेका राजा इन्द्रबोधीका सन्तान सथए। उनीहरू सतब्बत, खामपूर्वीबाट ससक्किम पसेका 

हुन्, भने्न कुरो पुष्पा शमादिे आफ्नो शोधरन्थमा उल्िेख गरेकी छन्।३४ 

सत्रौ ाँ शताब्दीको मध्यसतर योकसोम नामक ठाउाँबाट ससक्किमको अको इसतहास सुरु भएको 

थाहा पाइन्छ। ल्यासनु छोपो, काथोक कुन्त ुजाङ्पो र नाङडाक समे्पा तीन िामाहरूद्वारा चयन 

गरी फुन्सोग नामग्याििाई सन् १६४१ मा सर्वसधपूर्वदक राजा घोसषत गररएको सथयो।३५ 

फुन्सोग नामग्यािको मृकयुपसछ सतनका छोरा तनेसङु नामग्याि सन् १६७०मा 

राज्यारोहण गरेका सथए। सन् १६७०-१७०० सम्मको समय तनेसङु नामगिेको राजकर्वकाि 

मासनन्छ। सयनिे अरुण प्रान्तका सिम्बुर्वानका क्ककरात राजा योमोहाङकी छोरी मकुर्वायङुिाई 

सबहरे गरेर कुटुम्बेिी सम्बन्धिे परस्परको र्वैरभार्व समाप्त गरेका सथए। 

छ्योदोर नामग्यािको जन्म सन् १६८६ मा भएको सथयो। तेनसुङ नामगेिपसछ सन ्

१७००-१७१६ मा सयनी राजा भएका सथए। सयनकै पािामा ससक्किममा भुटानीहरूबाट आक्रमण 

भएकािे सयनी भागेर सतब्बत पुगेका सथए भसनन्छ। सतब्बतबाट फकेपसछ सयनिे पेमायोङ्चीको 

प्रूयात गुम्बा बनाएका सथए। सयनको मृकयु सन् १७१६ मा तीस र्वषदको उमेरमा भएको सथयो। 

छ्योदोर नामगिेको मृकयु हुाँदा उनका छोरा ग्यमुेदद नामग्याि (सन् १७०७) नौ र्वषदका 

बािक नै सथए, यद्यसप सपताको मृकयुपसछ सन् १७१७ मा उनिे राज्यारोहण गरेका सथए। उनको 

सबह े सतब्बती शरणाथी महन्तकी छोरीसाँग भए तापसन सन्तान नहुाँदा अकी सभक्षुणीका गभदबाट 

नामग्याि फुन्सोगको जन्म भएको कुरो थाहा पाइन्छ। राजा ग्युमदेदको मृकयुपसछ उनकै 

इच्छाअनुसार उनका िेप्चा मन्त्री छाङजात कार्वादङि े सन ् १७३४ मा नामग्याि फुन्सोगिाई 

राजगद्दीमा चढाउने सनणदय सिएको हुन्छ, 

तर अथदमन्त्री तासम्दङिे आफूिाई राजा घोसषत गरेको कुरो िेप्चाहरूिाई पटिै मन परेको हुाँदनै। 

अथदमन्त्री तासम्दङिाई भोटेहरूिे समथदन गरेका सथए। यस सङ्राममा छङजोत कार्वादङि े

िेप्चाहरूको नेतृकर्व गरेका सथए। सन् १७४० मा तासम्दङ सतब्बतसतर भागेका सथए। सतब्बत 

सरकारिे बािक राजाको सांरक्षण गन े तथा राज्य सम्हाल्न रापदने सापादिाई खटाएको सथयो। 

उनिे ससक्किममा सतरो (खजाना) िगाउन े व्यर्वस्था चिाए। सर्वजयपुरका मगरहरूको सांरक्षण 

ससक्किममा छाँद ैसथयो। यसिाई कमजोर पानद सतब्बती सरकारि े रापदने सापादिाई पठाएको कुरो 

                                                           
३४पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ २९ 

३५पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ ३० 



१०९ 

तेस्रो अध्याय 

 

मगरहरूिे थाहा पाइसकेका सथए। तासम्दङिाई भगाउनमा पसन मगरहरूिे न ै िेप्चाहरूिाई 

सहयोग पुऱ्याएकािे िेप्चा र मगरहरूमा गसहरो सम्बन्ध स्थासपत भएको सथयो।३६ 

मगरहरूिे ससक्किमको ग्याल्मो (राजा) फुन्सोग नामग्याििाई नै बनाउने र िेप्चाहरूकै 

सांरक्षणमा राज्य व्यर्वस्था चिाउने, पररआएको समस्यामा मगरहरूिे िेप्चाहरूिाई राजनैसतक 

तथा सामररक सहयोग क्कदन ेपररपाटीिाई रापदने सापादिे मन्जुर नगरे ससक्किमको दसक्षणपरिबाट 

भुटानद्वारा गररने असतक्रमणिाई मगरहरूि े नरोके्न धाक क्कदएकाि े रापदने सापाद मगरहरूदसेख 

ररसाएका सथए। सन् १७५२ मा िेप्चाहरूिे राप्दने्सी दरबारमा टाउको उठाउन पाए। राजाका 

िासग मररमे्ने छङजोत कार्वादङको राजभसक्त दरर्वारीय चािबाजीिे तासम्दङको समयमा धेरै पसछ 

पनद गएको सथयो। यसो भए तापसन मगरहरूको कुशि कुटनीसतिे तासम्दङको शासनकािपसछ 

छङजोत कार्वादङ ससक्किमका दरबारीय भए। ससक्किमको दरबारमा धरैे उथुि पुथि आएकाि े र 

तासम्दङको चािबाजीमा ससक्किमको अर्वस्था कमजोर भएको थाहा पाई भुटानिे रटस्टापूर्वदको 

इिाकामासथ अचानक हमिा गरेको सथयो। मगरहरूिे पसन तासम्दङको शासनकािमा भुटानसाँगको 

ससमाना सुरक्षािाई र्वास्ता नगरेकािे भुटानिे पसन यस प्रकारको हमिा गरेको सथयो। छङजोत 

कार्वादङिे फेरर मगरहरूको सहायता सिएर भुटान-ससक्किम ससमाना ररनोक भने्न ठाउाँमा िगाए। 

मध्यस्थताको िासग खरटएका सर्वजयपुरका प्रसतसनसध सत्रासजत मगर सथए भन्ने भनाइ पाइन्छ।३७ 

धरणीधर दाहािअनसुार, भटुानिे ससक्किमका केही इिाकाहरू क्कफताद गरे तापसन हािको 

ररनोक भोटानकै असधकारमा भएकािे िेप्चा प्रसतसनसध सथुोपिे मगर प्रसतसनसध सत्रासजतिाई 

साथमा सिएर ररनोकिाई ससक्किममा समिाएका सथए। सत्रासजत गोरखनाथ सङ्गठनका प्रसतसनसध 

भएकािे उनको दर्वाबिाई भुटानिे मानु्न पऱ्यो।३८ ससक्किमको इसतहासि ेसत्रासजत र सुथोपिाई 

एउटै व्यसक्त भनी उल्िेख गरेको छ, यो सकय होइन। सथुोप िेप्चा मूिका र सत्रासजत नेपािी 

मूिका सथए।३९ 

नामग्याि फुन्सोग सद्वतीयको मृकयु भएपसछ उनका छोरा तसेन्जङ नामग्याि सन् १७६९ 

मा राजगद्दीमा बसेका सथए। तेसन्जङ नामगेि कुशि प्रशासक, धार्जमक तथा मेधार्वी राजा सथए। 

                                                           
३६सुरेश कुमार गुरूङ, ससक्किम इथसनससटी एन्ड पोसिरटकि डाइनासमक्स ए टे्रसडक पस्पसेक्टभ, पूर्वदर्वत्,  पृ ३५ 

३७धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास (भाग १), सुब्बा प्रकाशन, गान्तोक, प सां, पृ ३२ 

३८धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास (भाग १), पूर्वदर्वत्, पृ ३२ 

३९धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास (भाग १), पूर्वदर्वत्, पृ ३१ 



११० 

तेस्रो अध्याय 

 

तथासप सयनि ेिेप्चा प्रधानमन्त्री रा-थुपमासथ राजद्रोहको दोषारोपण गरी िेप्चाहरूमासथ कोतपर्वद 

मच्चाएका सथए।४०सपता तेसन्जङ नामगेिको मृकयुपसछ सफुुद नामगिे सन् १७९३ मा राजा भएका 

सथए। सफुुद नामगिेको प्रशांसा सबैिे चतुर राजाका रूपमा गथे। सयनैका पािामा सिरटस 

सरकारिाई गुहारेर सन् १८१४ मा गोखादिी फौजिे कब्जा गरेको नागरी क्ककल्िामासथ आक्रमण 

गरेर गोखाद सैन्यिाई हटाउन सयनी सफि भएका सथए। कयसपसछ सन ्१८१७ को सततासियाको 

ससन्धअनुसार इस्ट इसन्डया कम्पनीको असधनमा रहकेा पूर्वदमा मेची नदी, पसिममा रटस्टा नदीि े

छेकेको जसमन र तराईको मेची र कनका असन ससहिीिासम्मको भूसम ससक्किमको भएको थाहा 

पाइन्छ।४१ गोखाद सेनािे ग्युमदेद नामगिे कै पािादसेख ससक्किममा आक्रमण सुरु गरेको सथयो। गोखाद 

सेनािे सिम्बुर्वान सिनअसघ नै सन् १७०९ सतर छ्योदोर कै पािामा भुटािे पसन कािेबुङ र ररनाक 

ससक्किमदसेख खोसससकेको सथयो।४२  सन् १७८८ मा पूणद आिेको नेतृकर्वमा गोखाद सेनािे पसिममा 

इिामपरिबाट पसिम ससक्किम, पूर्वदमा रटस्टासम्म फैिाउाँद ै कािेबुङ छाडरे दार्जजसिङ िगायत 

दसक्षण ससक्किमसम्म नेपािमा अन्तभूदक्त गररसकेको सथयो।४३ 

सन् १८२८ सतर इस्ट इसन्डया कम्पनीका तककािीन क्याप्टन िोयड र रान्टिाई 

दार्जजसिङ औधी मनपरेको हुनाि े ससक्किमससत समिेर नेपािसाँग युद्ध गरी ससन्धमा नेपाििाई 

मेचीसभत्र खुम्च्याएर सीसमत गरी सन् १८३५ मा दार्जजसिङ भू-भाग सिरटसिे आफ्नो हातमा 

पारेका सथए। यसका िासग सन ् १८४१ मा भएको सम्झौताअनसुार र्वसेसन सिरटस सरकारि े

ससक्किमिाई रुसपयााँ३०००/- सतरो बुझाउन ु पने भएको सथयो। सन् १८४६ मा यो र्वढेर रुसपया 

६०००/- भएको थाहा पाइन्छ।४४ सफुुद नामगिेका दोस्रो छोरा ससद्क्योङ नामग्याि सन् १८७३-

१८७४ मा राजगद्दीमा बसे। सयनिे पसन आफ्ना सपताि ेजस्तै सिरटस सरकारससत राम्रो सम्बन्ध 

बनाएका सथए।  कयसैि ेसयनका पािामा (सन् १८७३ सम्म) सिरटस सरकारि ेससक्किमिाई र्वार्जषक 

सतरो रुसपया १२०००/- भन ेगथ्यो। सन् १८७४ मा ससद्क्योङको मृकयुपसछ  उनकी पााँचौ पत्नीबाट 

                                                           
४०पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ ३३ 

४१आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम-दार्जजसिङ कम्पसेन्डयम अफ् डक्यमुने््स, पूर्वदर्वत्, पृ २४९ 

४२जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ २९ 

४३कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो पहर, काठमाडौ, साझा प्रकाशन, दो सां, पृ ७ 

४४आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम-दार्जजसिङ कम्पसेन्डयम अफ् डक्यमुने््स, पूर्वदर्वत्, पृ २४० 



१११ 

तेस्रो अध्याय 

 

जसन्मएका छोरा थटुोब नामग्याि ससक्किमका राजा भए।४५ सयनी गोखादहरूिाई जमीन्दारी हक र 

स्थायी बसोबास गनद क्कदएकोमा खुसी सथएनन् भसनन्छ। सन् १८७२ दसेख नै गोखादिी र 

भोटेहरूसबच झगडा सुरु भएको सथयो। सन ्१८८० मा फोदोङ िामा असन दोजी िोपने समिेर पुन 

सम्झौता गरेर गोखादिीहरूिाई ससक्किमको भूसममा बस्ने असधकार र हक क्कदिाएका सथए।४६ 

थटुोब नामग्याि र यसे ेग्याल्मोबाट सन् १८९३ मा टासी नामगिेको जन्म भएको सथयो। 

आफ्नी जेठी पत्नीबाट जसन्मएको छोरा ससद्क्योङ टुल्कु केही समयसम्म राजा भएर बसे तापसन 

उनको मृकयुपसछ सन् १९१४ मा  ससक्किमका एघारौ ाँ राजा भएका सथए टासी नामगिे। उनि े

ससक्किममा झारिाङ्गी अथादत् कािो भारी बोके्न प्रथा बन्द गररक्कदएका सथए। सन् १९३९ मा दोस्रो 

सर्वश्वयुद्ध र भारतर्वषदमा भइरहकेो स्र्वतन्त्र सङ्रामको प्रभार्व पसन ससक्किममा पद ैगइरहकेो अर्वस्था 

सथयो। यही समय ससक्किममा ससक्किम स्टेट कङ्रसे र ससक्किम नसेनि पाटीको गठन भएको सथयो। 

सन् १९६३ मा सर टासी नामग्यािको मृकयुपिात उनका माइिा छोरा पाल्दने थोन्डुप नामग्याि 

(छ्योग्याि) को सबह ेअमेररकी युर्वती होपकुकससत भएको सथयो। उनीहरूिे ससक्किमिाई नयााँ रूप 

क्कदन प्रयास गरेका सथए। ससक्किममा भारतको प्रभुकर्व सबस्तारै बढ्दो सथयो। यही समय सन् १९७० 

मा ससक्किम यनुाइटेड फ्रन्ट भने्न सांस्थाको जन्म भएको सथयो। तर यस सांस्थाका सांस्थापक कृष्णचन्द्र 

प्रधानिाई पके्रर बन्दी बनाइएको सथयो। सन ् १९७४ मा छ्योग्यािको पचासौ ाँ जन्म जयन्तीको 

उपिक्ष्यमा ससक्किमका गुम्बाहरूमा प्राथदना गररएको समयमा नै उनी सर्वरूद्ध नारा गुन्जेको सथयो। 

फिस्र्वरूप छ्योग्याििे पाउाँद ै गरेको सुख सुसर्वधा र राज पररर्वारका सम्पूणद असधकारहरूबाट 

र्वसञ्चत गराएर १६ मई, सन् १९७५ मा स्र्वतन्त्र दशे ससक्किम भारतको बाईसौ ाँ राज्यका रूपमा 

सामेि भएको सथयो, जसका प्रथम मुूयमन्त्री िेन्डुप काजी भएका सथए।४७ 

 

 

 

                                                           
४५आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम-दार्जजसिङ कम्पसेन्डयम अफ् डक्यमुने््स, पूर्वदर्वत्, पृ २४० 

४६पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ ३७ 

४७आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम-दार्जजसिङ कम्पसेन्डयम अफ् डक्यमुने््स, पूर्वदर्वत्, पृ २४२ 



११२ 

तेस्रो अध्याय 

 

३.५   ससक्किमको  जनसङ्ूया र मगर जासत  

ससक्किमको जनगणनामा तीन प्रमुख जासतहरू िेप्चा, भुरटया र नेपािीहरू मुूय रूपमा 

छन्।  भारतीय मानर्वसर्वज्ञान सर्वके्षणिे ससक्किममा मूित: २१ र्वटा जातगोष्ठीहरू बसोबास गद ै

आएको बताइएको छ। जसिाई सनम्न तासिकामा दखेाउन सक्ककन्छ।४८ 

  तासिका सङ्ूया: ३.२, ससक्किममा बसोबास गन ेप्रमखु जासत र अन्य समहू 

   स्रोत: सुजाता बस्नते, सन् २००६, पपिुसेन अफ ससक्किम : ए ज्योराक्कफकि एनासिससस 

यी २१ जातजासतहरू ससक्किमका सर्वसभन्न क्षेत्रहरूमा छररएर बसोबास गददछन्। आफ्ना 

पारम्पररक रीसत, सांस्कृसतससतै सर्वसभन्न जिर्वायुअनुसार खेतीपाती गद ैबनर्वस्ती र गाउाँ  बसािेर 

सयनीहरू छररएर बसेका छन्। उत्तरमा भुरटयाहरू शीतप्रधान सुक्खा स्थिमा बसोबास गददछन्, 

नेपािीमूिका क्ककरातीय समूहहरू दसक्षण-पसिमसतर धेरै बसेका छन्, पसिमका इिाकाहरू 

नेपािससत नसजक जोसडएका छन्। यस क्षेत्रमा सिम्बु, राई, मगरहरू धरे बसोबास गरेका छन्।  

अन्य जातजासतहरू दसक्षण, पसिम, पूर्वदसतर खेतीपाती हुने ठाउाँहरूमा छररएर बसकेा छन्। 

ती मध्ये िेप्चाहरू आक्कदमकािदसेख नै घुमन्ते जासतका रूपमा सचसनएका हुनािे चारैर्वटा सजल्िामा 

छररएर खेतीपाती पसन गद ैउनीहरूिे बसोबास गरेको थाहा पाइन्छ। तसथद ससक्किमका असधकाांश 

स्थानका नामहरू िेप्चा भाषामा रासखएको पाइन्छ। मारर्वाडी, सबहारी, बङ्गािी, मद्रासी, 

पञ्जाबी आक्कद बासहरबाट व्यापार र्वासणज्य र सरकारी जागीर खान आइपुगेको दसेखन्छ। 

                                                           
४८सुजाता बसे्नत, सन् २००६, पपिुेसन अफ ससक्किम : ए ज्योराक्कफकि एनासिससस, असम गुर्वाहटी, गुर्वाहटी 

युसनभर्जसटी, अप्रकासशत शोधप्रबन्ध, पृ ७७ 

१. िेप्चा १. िेप्चा 

२. भुरटया १. भुरटया, २. सेपाद, ३. डुक्पा, ४. सतब्बती । 

३. नेपािी 

 

१. सिम्बु,  २. राई, ३. याखा, ४. तामाङ, ५. गुरुङ, ६. मगर, ७. 

सुनुर्वार ८. कागे ( यल्मो)  ९.  िाह्मण, १०. छेत्री,११. नेर्वार, 

१२. कामी (िोहार) १३. साकी, १४. माझी, १५. भुजिे, १६. 

ठकुरी। 

४. अन्य समूह १. मारर्वाडी, २. सबहारी, ३. बङ्गािी र अन्य। 



११३ 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किमको जनसङ्ूयाबारे सर्वदप्रथम सन् १८९१ मा एच एच ररस्ििे ेगरेको सर्वेक्षणका 

तथ्याङ्कहरू सनम्नप्रकार छन,्  

तासिका सङ्ूया: ३.३, सन ्१८९१ मा ससक्किममा बसोबास गन ेजातजासतहरूको जनसङ्ूया 

स्रोत: एच एच ररस्िे, सन ्१८९१, गजरेटयसद अफ ससक्किम,  

 

क्र स जासत परुूष स्त्री बाि-बासिका जनसङ्ूया 

१. िेप्चा २३६२ २३९९ १००१ ५,७६२ 

२. भुरटया १९६६ १९६० ९६८ ४,८९४ 

३. सिम्बु १२५५ ११५९ ९४२ ३,३५६ 

४. गुरुङ ११०८ १०४७ ७६६ २,९२१ 

५. मुमी ८०१ ७७८ १२८८ २,८६७ 

६. राई/सजम्दार ७४२ ६९१ ५८७ २,०२० 

७. खाम्बु ७२६ ६४८ ५८९ १,९६३ 

८. कामी ६२६ ४६४ ५८० १,६७० 

९ िाह्मण ५२१ ३७२ ५२१ १,४१४ 

१०. मगर ३६३ ३४६ १९२ ९०१ 

११. छेत्री ३०३ २५३ २७३ ८२९ 

१२. नेर्वार २४० १८३ ३०४ ७२७ 

१३. दास १२४ ९९ १०३ ३२६ 

१४. दजी १०२ ९२ ९३ २८७ 

१५. अन्य ३५० ७२ ९९ ५२१ 



११४ 

तेस्रो अध्याय 

 

मासथका तासिकाअनुसार सरुुमा िेप्चा  असन भुरटयाहरूको जनघनकर्व धेर भएको दसेखन्छ। 

तर पसछल्िो समयमा आएर नेपािी जासतअन्तगदतका सिम्बु, राई, गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुन, मुमी, 

दजी, नेर्वार, कामी, साकी आक्कद जातगोष्ठीहरूको जनसङ्ूया र्वृसद्धिे गदाद िेप्चा असन भुरटयाजस्ता 

जनजासतहरू अल्पसङ्ूयक भएको दसेखन्छ। 

भारतीय जनगणना २०११ ससक्किम, क्रम-१२, भाग-१२(बी) ि४े९ हािसम्म  ससक्किमको 

जनघनकर्विाई एकमुष्ठ रूपमा प्रकयेक दशकको प्रसतशत सभन्नता र जनर्वृसद्धिाई सनम्नप्रकारिे 

दखेाएको छ,  

तासिका सङ्ूया : ३.४, भारतीय जनगणनामा सन ्१९०१ देसख २०११ सम्मको ससक्किमको जनसङ्ूया,  

र्वषद जनसङ्ूया प्रसत दशकको सभन्नता 

१९०१ ५९,०१५ - 

१९११ ८७,९२० ४८.९८ 

१९२१ ८१,७२१ -७.०५ 

१९३१ १०९,८०८ ३४.३७ 

१९४१ १२१,५२० १०.६७ 

१९५१ १३७,७२५ १३.३४ 

१९६१ १६२,१८९ १७.७६ 

१९७१ २०९,८४३ २९.३८ 

१९८१ ३१६,३८४ ५०.७७ 

१९९१ ४०६,४५७ २८.४७ 

२००१ ५४०,८५१ १२.८९ 

२०११ ६१०,५७७ १२.३६ 

             स्रोत: भारतीय जनगणना २०११ ससक्किम, क्रम-१२, भाग-१२(बी) 

                                                           
४९भारतीय जनगणना २०११ ससक्किम, क्रम-१२, भाग-१२(बी), पृ (x). 



११५ 

तेस्रो अध्याय 

 

सन् १८९१ का जनगणनामा ससक्किमिे पसिम बङ्गाि राज्यको जनगणना सासङ्ूिकीको 

अगुर्वाइमा तथ्याङ्क क्कदएको सथयो। सन् १९११-१९२१ मा ससक्किमको जसङ्ूया ७.०५ प्रसतशति े

प्रसत दशक घटेको दसेखन्छ। कयसताक ससक्किममा रोगको महामारीका कारणिे धेरै मासनसको मृकय ु

भएको सथयो।५० सन् १९७१ दसेख मात्रै ससक्किमिे आफ्ना क्षेत्रको जनगणनाको तथ्याङ्क सिन 

थािेको थाहा िाग्दछ। सन् १९७१मा भने सारा ससक्किमको जनसङ्ूया २०९,८४३ रहकेो 

पाइन्छ। सन् १९६१ सम्म ससक्किमको जनसङ्ूयामा िेप्चाहरू घटेर १९ %, भोटेहरू १६ % र 

नेपािीहरू (सिम्बु, मगर, राई) बडरे ५१% पुगेका सथए। दार्जजसिङ इिाकामा अङ्रेजहरूिाई 

स्र्वास्थ्यका सनसमत्त बस्न क्कदएकािे सिरटसको शासनअन्तगदत कयहााँ नेपािीहरूको जनसङ्ूया र्वृसद्ध 

स्र्वाभासर्वक सथयो।५१ कयसरी नै सन् १९९१ को जनगणनाअनुसार सहर, बजार असन रामीण 

क्षेत्रहरू गरी कुि जनङूया ४,०६,४५७ दखेाइएको छ। सन् २००१ को जनगणनामा ससक्किमको 

कुि जसङ्ूया बढेर ५४०,८५१ पुगेको छ भने उसरी नै सन् २०११ को जनगणनामा ससक्किम 

राज्यको जनसङ्ूया बढेर ६०७,६८८ पुगेको दखेाइएको छ। जजद ए सरयसदनि े सन् १९०१ को 

भासषक जनगणनाअनुसार भने ससक्किममा मगरभाषा बोल्ने मगरहरूको जनसङ्ूया िगभग 

२०३४  बताएका  छन्।५२ जजद ए सरयसदनिे  सन् १९०१ को जनगणनाअनसुार ससक्किममा 

मगरहरूको जनसङ्ूया िगभग ११,१७४ बताएका  छन्।५३ 

मासथको जनगणनाअनुसार, ससक्किमका िेप्चा, भुरटया र नेपािीहरू चारैर्वटा सजल्िामा 

समसश्रत रूपमा फैसिएर बसकेा छन्। सर्वशेषत: िेप्चा र भुरटया, ड्रुक्पा, सेपाद, कागाते, सतब्बतीहरू 

उत्तर सजल्िा (मङ्गन खण्ड सर्वकास) अन्तगदत असधक सङ्ूयामा छररएर बसेका छन्। नेपािी 

जासतगोष्ठी असन यससभत्र पने अन्य जनजासतहरू कुन ै सनसित क्षेत्रमा स्थायी रूपि े नबसरे धेरै 

ठाउाँहरूमा अरूससत घुिसमि भएर बसेका छन्। पसिम सजल्िामा सिम्बुहरू (गेसजङ खण्ड 

सर्वकास), असधक ठाउाँहरूमा फैसिएर भएर बसकेा छन्। दसक्षणमा आसाङथाङमा मगरहरू एकसत्रत 

                                                           
५०सुजाता बसे्नत, सन् २००६, पपिुेसन अफ ससक्किम : ए ज्योराक्कफकि एनासिससस, असम, गुर्वाहटी, गुर्वाहटी 

युसनभर्जसटी, अप्रकासशत शोधप्रबन्ध, पृ १०३ 

५१ बी बी दास, सर्व स २०६४, ससक्किम गाथा, रटकाराम शमाद(अन)ु, द ससक्किम सागा, काठमाडौ, पैरर्वी बुक्स, पृ ६ 

५२जजद सगयसदन, सन् २०००, ल्याङ्ग्र्वेज अफ नथद इस्टनद इसन्डया ए सर्व,े नयााँ क्कदल्िी, ज्ञान पसब्िससङ हाउस, प्र सां,   पृ 

२३२ 

५३जजद सगयसदन, सन् २०००, ल्याङ्ग्र्वेज अफ नथद इस्टनद इसन्डया ए सर्वे, पूर्वदर्वत्, पृ २३२ 
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भएर बसेको दखे्न पाइन्छ। उत्तरमा िेप्चाहरू जोङ्गु (मङ्गन खण्ड सर्वकास), भुरटयाका िाचनेपा, 

िाचुङपाहरू िाचने (चुङथाङ खण्ड सर्वकास) मा छररएर बसकेा छन्। ससक्किमका चारैर्वटा 

सजल्िाहरू मध्ये उत्तर सजल्िाका जनसङूया स्र्वाभासर्वक रूपिे कम छ। तर  पूर्वद, पसिम र 

दसक्षणका सजल्िाहरूमा सिम्बु, राई, गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुन, मुमी, दजी, नेर्वार, कामी, साकी 

आक्कद जातगोष्ठीहरूको जनसङ्ूया धेरै छ।  

दसक्षण सजल्िाका सर्वसभन्न ठाउाँहरूमा मगर, छेत्री, बाहुन, राई, मुमीहरू आसाङथाङ, 

डााँडागाउाँ , राईगाउाँ , सािघारी, सचसोपानी, कामराङ, माम्िे, भोक, क्ककताम, गोम, रोङखानी गाउाँ , 

सुम्बुक, तुरुक रामाबोङ, सदाम, कटेङ, रुचुङ, मामररङ, सचयाडााँडा, छेम्बे, सतमी, दिेप बोरोङ, 

रायोङ, सतङक्ककताम, नामथाङ, मल्िी, केराबारी, फािेडााँडा, िुङ्चुक, मुङ्रराङ आक्कद ठाउाँमा छन् । 

पसिम सजल्िामा मगर, सिम्बु, राई, गुरुङहरू सुल्डुङ आक्कद खानीससरबुङ, च्याखुङ, भस्मे, 

कामसिङ, सोरेङ् मिबासे, सोरेङ् मङ्सारी मगरजोङ, ररब्दी, माबोङ, ताकुथाङ, बमेक, बथादङ 

बफोक, सचनथाङ, कजी-नाङनाम आक्कद ठाउाँहरूमा छररएर बसेका छन्। 

पूर्वद सजल्िामा छेत्री, बाहुन, मुमी, दजी, नेर्वार, कामी, साकीहरू पाक्योङ, नाम्चबेुङ, 

कदमताम, आसामसिङ्जे, रानीपुि, रुम्तेक, फादमेचे, समुाने डााँडा, ररनाक, रङ्िी, दगुा, सेन्ट्रि 

पान्दाम, खाम्दोङ, सामदङु, ससङताम, गान्तोक, ससरर्वानी, माखा, साङ मातदम, पााँचेखानी आक्कद 

ठाउाँहरूमा छररएर बसकेा छन्। 

 

३.६   ससक्किमका मगरजोङहरू 

‘जोङ’ शब्द भोटबमेिी पररर्वारका भाषाबाट आएको शब्द हो।५४ यसको अथद क्ककल्िा, गढ, 

गढी, दगुद, कोट, कोिा र्वा अङ्रेजीको ‘फोटद’ जस्ता शब्दको अथदससत समल्दोजुल्दो पाइन्छ। दगुद, 

                                                           
५४रासगनी थापा, सन् २०११, दार्जजसिङ पहाडी क्षते्रका स्थाननामहरूको सर्वश्लेषणाकमक अध्ययन, अप्रकासशत शोध 

प्रबन्ध, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, पृ १३७ 



११७ 

तेस्रो अध्याय 

 

कोट, कोिाजस्ता शब्द सांस्कृतको ‘कौथ’५५ बाट आएको थाहा पाइन्छ। यी जोङ, क्ककल्िा, दगुद, कोट 

र गढीहरू बनाइनाको मूि उद्दशे्य युद्धको सनसम्त सामाररक शसक्त र राष्ट्र (जनपद) को सुरक्षा सथयो। 

यी जोङ, क्ककल्िा, गढ र कोटहरू कुनै समुदायका, गाउाँ , जनपदका रूपमा बनाइएको थाहा पाइन्छ। 

यी मध्ये गढ, गढी अरू क्ककल्िा र जोङहरू भन्दा केही बहृत् सांरचनाको रूपमा बनाइएको पाइन्छ, 

जहााँ हातहसतयार, खाद्यभण्डार र र्वाह्य आक्रमणबाट जनपद (राज्य) िाई बचाउन ससपाहीहरू 

पसन रासखएको हुन्थे। नेपािमा यस्ता गढ, गढी, दगुद, क्ककल्िा, कोटहरू अनकेौ ाँ रहकेो थाहा 

पाइन्छ।५६ प्रमेससह बस्नतेअनसुार क्ककरातीहरूका कािमा बनाइएका ताप्िेजुङ, मोरङ, दाङ, 

बाजहाङ, पाहुन्चो, ससरान्चु आक्कद जोङकै अर्वशेषहरू हुन्५७ भने कोट, कोिा चासह नेपािमा 

भारतबाट सछरेका सिच्छर्वीहरूिे क्ककल्िाको साटो प्रयोग गरेका शब्द सथए५८ भने्न थाहा पाइन्छ । 

ससक्किमका आक्कदम जासतका रूपमा िेप्चा र सिम्बुहरू साँगसाँगै मगरहरू दखेापरेका हुन् भने्न 

कुरो हुकरि े आफ्नो पुस्तक सहमािय जनदिमा उल्िेख गरेका छन्।५९ ससक्किमका मगरहरूबारे 

धरणीधरदाहाि आफ्नो पुस्तक ससक्किमको राजनसैतक इसतहासमा िेूछन्, “सन् १२३०-१३१६ 

सतर िेप्चा, सिम्बुहरूका साथ जनपदिाई एकीकरण गरी िेप्चा राजा तभ े पनुि े सर्वशाि 

ससक्किमको रचना गरे जसको भारादारहरू मध्ये एकजना सिम्बु  र एकजना मगर सथए।” ६० मगर 

भारादारिे राजा तभ े पनकुो मृकयुपिात् नयााँ नयााँ जनपदहरू स्थापना गरे। शत्रुहरूदसेख बााँच्न 

मगरहरूिे आफू बसेको डााँडा परेको स्थानहरूमा जोङ, क्ककल्िा, गढीहरू बनाए। जहााँबाट 

ससजिैससत चारैसतर दखे्न सक्ककन े र शत्रुहरूको सामना गनद सक्ककन े क्ककससमका मगरजोङहरू 

बनाइएका सथए।६१ पसिम ससक्किमको सलु्डुङ गढी, मङसारी मगरजोङ, दसक्षण ससक्किमका कामराङ 

मगरजोङहरू हदेाद कयहााँ दसेखएका ढुङ्गाका पहाड, क्ककल्िा र जोङका अर्वशेषहरू दखे्न पाइन्छ। 

यसरी ससक्किमका सर्वसभन्न ठाउाँमा मगरजोङ स्थापना गरी बस्ने मगरराजाहरू धरैे हुन सक्छन्, तर 

                                                           
५५प्रेमससह बसे्नत, सन् २००५, नेसप्िज फोटद एन्ड द रोयि नसेप्िज आमी इन फोटद बटेल्स, साझा प्रकाशन, काठमाडौ, 

प्र सां, पृ ४ 

५६प्रेमससह बसे्नत, सन् २००५, नेसप्िज फोटद एन्ड द रोयि नसेप्िज आमी इन फोटद बटेल्स, पूर्वदर्वत्, पृ ५ 

५७प्रेमससह बसे्नत, सन् २००५, नेसप्िज फोटद एन्ड द रोयि नसेप्िज आमी इन फोटद बटेल्स, पूर्वदर्वत्, पृ ६ 

५८प्रेमससह बसे्नत, सन् २००५, नेसप्िज फोटद एन्ड द रोयि नसेप्िज आमी इन फोटद बटेल्स, पूर्वदर्वत्, पृ ७ 

५९जे डी हुकर, सन् १८५४, सहमाियन जनदि, िन्डन, र्वाडद िक एन्ड कम्पनी सिसमटेड, पृ ९५ 

६०धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

६१धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 
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असिसखत इसतहासको गभदमा रहकेा मगरहरूिे आफ्नो इसतहास हराउाँद ैगएको दसेखन्छ। ससक्किमका 

अनुसन्धाता सन्तोष आिेिे ससक्किममा मगरहरूिे कयसताक धेरै मगरजोङ र गढीहरू बनाएको कुरा 

आफ्नो पुस्तक मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमामा उल्िेख  गरेका छन्। 

ससक्किममा बसोबास गन ेमगरहरूि ेअझै पसन आफ्ना गाउाँबस्तीहरूमा आफ्नै भाषा बोल्ने 

गरेको असन मगरजोङहरूबारे अनेक मौसखक कथाहरू भने्न गरेको थाहा पाइन्छ। मगर जासत, 

मगरभाषा र मगर सांस्कृसतमासथ स्र्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गरररहकेा अध्येता सन्तोष आििे े

ससक्किमका सर्वसभन्न स्थानहरूको सर्वेक्षण गरी तयार पारेएको खोजपरक पुस्तक मगर जासतको 

इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा- मा मगरहरूका जोङ एर्वां क्ककल्िाहरूबारे सर्वसभन्न 

तथ्यहरू उल्िेख गरेका छन्। उनि े ससक्किममा मगरहरूिे मङसारी मगरजोङ, बथादक-बफोक 

मगरजोङ, रातेपानी कटेङ मगरजोङ, कामराङ मगरजोङ, फामताम मगरजोङ, सुदङुिाखा 

मगरजोङ, सुल्डुङ गढी, क्ककताम गढी, मगरदिाम६२ आक्कद ठाउाँहरूमा मगर बस्ती, जोङ, क्ककल्िा 

एर्वम् गढीहरू भएको कुरा बताएका छन्। अकाद अध्येता ज े आर सबु्बािे आफ्नो सहस्ट्री, कल्चर  

एन्ड कस्युम अफ् ससक्किम नामक पुस्तकमा सन्तोि आिेद्वारा सचसन्हत गररएका मगरजोङ र्वा 

क्ककल्िा सबै मगरहरूका मात्रै हुन नसके्न६३ कुरो बताएका छन्। बृहत् ससक्किम हुनअसघ यस्ता जोङ, 

क्ककल्िा र गढीहरू धेरै सथए भने्न भनाइ सुब्बाको पाइन्छ। 

इसतहासकार कुमार प्रधान िेूछन्, ससक्किमको इसतहासमा सत्रौ ाँ शताब्दीमा सतब्बतीहरूि े

ससक्किमसभत्र पसी आफ्नो राज्य कायम गदाद िेप्चा र मगर गाउाँहरू सजत्नुपरेको उल्िेख छ। 

दार्जजसिङसभत्र अझ मगरजोङ (मगरको क्ककल्िा) जस्ता ठाउाँनाउाँि े कुनै समय सहमाियदसेख 

दसक्षणको बृहत ्भूखण्डमा मगरहरू व्यापक रूपमा फैसिएको अनुमान िाउन ेठाउाँ  क्कदन्छ।६४ अथादत्, 

िेप्चाहरूका हातबाट सन् १६४० मा नाग्यािर्वांशको पसहिो राजा फुन्सोग नामग्याििे असधकार 

सिएपसछ अचेिको ससक्किमसभत्र पने सर्वसभन्न ठाउाँ  कब्जा हुन थािेका सथए। रुम्तकेदसेख राग्दोङ् तरी 

याङ्गोङ् पुग्दा कयहााँ िेप्चा र मगरहरू सथए असन सतनीहरूिाई र्वशमा गराइएको उल्िेख 

ससक्किमको इसतहासमा पाइन्छ।६५सतब्बतीहरूि े ससक्किम असधकार गरेपसछ पसन रोङ (िेप्चा) र 

                                                           
६२सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ४५ 

६३जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ ३४७-४८ 

६४कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो पहर, काठमाडौ, साझा प्रकाशन, दो सां,  पृ ३ 

६५कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो पहर, साझा प्रकाशन, काठमाडौ, दो सां,  पृ ६ 



११९ 

तेस्रो अध्याय 

 

चोङ् (सिम्बु) हरूको सर्वद्रोह भएका असन ससक्किम राजाहरूबाट पहासडया (सिम्ब ु र मगर) 

मुसखयाहरूिाई बासहर सहड्दा आफ्नो दजाद र इज्जतको प्रदशदनका सनसम्त राज्यबाट रेशमको र्वस्त्र 

िाउन र नगरा सपटाउने असधकार प्राप्त भएका सनदहरू ती पुराना सुब्बाहरूका सन्तानहरूसाँग अझ 

दखे्न पाइन्छ भने्न उल्िेखहरू पसन यत्रतत्र रन्थमा छन्।६६ 

सन्तोषकुमार आिकेो अध्ययन र खोजअनुसार ससक्किमका सर्वसभन्न सजल्िाको क्षते्रीय 

सर्वेक्षण गरी मगरहरूद्वारा सचसन्हत गररएका मगरजोङहरूबारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यहााँ 

सतनै मगरजोङहरूबारे सांसक्षप्त रूपमा पररचयाकमक चचाद गररनेछ। 

 

१. मङसारी मगरजोङ 

मगरहरूको ककर्वदन्तीअनुसार पसिम ससक्किमअन्तगदत सोरेङ समसिको थपुद नसजकको 

ठाउाँिाई मङ्सारी मगरजोङ भसनएको छ। मङ्सारी दसेख मासस्तरको जसमनमा गोिाकार स्थानको 

घडरेी दसेखन्छ कयसैिाई मगरजोङ भने्न गररएको छ। कयस ठाउाँमा बसोबास गन े गाउाँबस्तीका 

मासनसहरूको िोकसर्वश्वासअनुसार, कुनै समय कयहााँ मगरहरूको क्ककल्िा सथयो कयही मगरजोङको 

छेउमा राजाटार भने्न ठाउाँ  छ। मगरहरूका राजािाई टारमा माररएको हुनािे कयस ठाउाँिाई 

राजाटार भसनएको हो भने्न जनशु्रसत छ।सन्तोषकुमार आिेअनुसार “आज पसन कयस ठाउाँका 

मासनसहरू मगर राजा माररएको कयस ठाउाँिाई राजाटार भने्न गददछन् भने्न कुरो ककर्वदन्तीका 

रूपमा सी बी िामा (तामाङ) बताउाँछन्।६७ मजरजोङबारे आफ्ना आफ्ना ठुिा-बडािे भनेका 

कुराहरू सुन्द ै आएको कुरो मनमाया तामाङनी बताउाँ सछन्, दरमक्कदन िुङचोकका सिम्बु राजा 

माबोहाङि ेपसन मगरराजािाई सघाए तापसन भोटेहरूका आक्रमणिे मगर राजाको मृकयु भएका 

सथए।”६८ 

 

                                                           
६६कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो पहर, साझा प्रकाशन, काठमाडौ, दो सां,  पृ ६ 

६७सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ४५ 

६८सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ४८ 



१२० 

तेस्रो अध्याय 

 

२. बथादङ-बफोक मगरजोङ 

बथादङ-बफोक मगरजोङ पसिम ससक्किमको िेकसेपदसेख केही मासस्तर पददछ। यहााँको किेज 

खोिा र राङसाङ खोिाको  दोभान परेको ठाउाँदसेख मासस्तर मगरजोङ सथयो भने्न स्थानीय 

मगरहरूको िोकसर्वश्वास पाइन्छ। कयहााँ मङ् ससर पूर्जणमाको क्कदन चामि, कुखुरा, अन्डा, फुिपाती, 

फिफुि आक्कद चढाएर बाप्पाद्वारा बिसबन्ती गररन्छ। स्थानीय पुराना र्वाससन्दा तिुाराम खपाङ्गी 

मगरअनुसार दिक्ककनार खपाङ्गी मगर भने्न मगरहरूका राजा सथए रे। तर भोरटया सेनाि े

सतनीमासथ घोडाहरू कुदाएर सतनको हकया गररक्कदएको सथयो ।६९ 

 

३. रातपेानी कटेङ मगरजोङ 

रातोपानी कटेङ मगरजोङ दसक्षण ससक्किमको मल्िी बजारदसेख मासस्तर फोङ, सइुराम 

क्षेत्रमा पददछन्। तारेभीरको ससरानमा मगरहरूको गढी सथयो भने्न ककर्वदन्ती पाइन्छ। रबी खोिाि े

छु्याएको यस क्षेत्रमा कटेङ मकरजुङ (मगरजोङ ) र सुन्तिे मकरजुङ (मगरजोङ) दईु गाउाँहरू 

छन्। कटेङको मासस्तर डााँडामा घन्टी डााँडा भने्न ठाउाँ  छ, जहााँ मगरहरूि ेचाडपर्वदमा गएर दरे्वी-

दरे्वतािाई फिफुि चढाउाँछन्।७० यहााँका मगरहरूिे आफ्ना भाषामा नै बोिचाि गददछन्। यहााँ 

ग्याङ्मी, सपठाकोटे, िुङ्गेिी, केप्छाकी र राना थरका मगरहरू तीस घरभन्दा असधक छन्। 

 

४. कामराङ मगरजोङ 

मगरहरूिे असधकाांशत: सभर-पहरा, पहाड, चिान र सभरािो ठाउाँहरूसतर बसोबास गरेको 

पाइन्छ। ससक्किमको दसक्षण सजल्िाअन्तगदत नाम्चीदसेख िगभग छ क्ककिोसमटर दरूीमा रहकेो 

सभरािो ठाउाँमा उठेको डााँडा भेरटन्छ। कयसैिाई स्थानीय पक्जेर गाउाँका मासनसहरूिे मगरजोङ न ै

भने्न गरेको थाहा पाइन्छ।७१ मगरजोङ भसनएको ठाउाँमा अग्िो उठेर गएको डााँडा छ, यसका 

                                                           
६९धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास, पूर्वदर्वत्, पृ ५ 

७०प्रकाश समाि मगर, सूचक, नाम्ची, दसक्षण ससक्किमबाट सिएको जानकारी, सन् २०१४ 

७१प्रकाश समाि मगर, सूचक, नाम्ची, दसक्षण ससक्किमबाट सिएको जानकारी, सन् २०१४ 



१२१ 

तेस्रो अध्याय 

 

र्वररपरर ठुल्ठुिा ढुङ्गाहरू छन् असन कयहााँ प्रकयेक र्वषद बारसहमीजोङ पर्वद परेको क्कदन स्थानीय 

मगरहरूबाट पुजा अचदना गने गरेको थाहा पाइन्छ। 

 

५. फामताम मगरजोङ 

रािोङ समसिको बोरोङ फामताम राम पञ्चायतअन्तगदत पददछ फामताम मगरजोङ। यस 

क्षेत्रको कजी-माङनाम भने्न ठाउाँमा िगभग १८६ घर मगरहरू छन्। कयहााँ राना, खपाङ्गी, बुजाद, 

समाि, िुङगेिी, बिाङपाकी र रोयनी थरका मगरहरू यहााँ बसोबास गददछन्। िेप्चा भाषामा 

फामताम भन्नािे ‘हारेको ठाउाँ ’ ७२ भने्न बुसझन्छ। ससक्किमका नामग्यािबांशी राजाहरूिे ससना 

जनपद बनाएर बसेका राजाहरूिाई परासजत गद ै साम्राज्य सर्वस्तार गरेको थाहा िाग्दछ। यही 

कारण यस क्षेत्रका जनपदका राजािाई पसन परासजत गरेका हुनािे नै यस ठाउाँिाई फामताम 

भसनएको हो भनी अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। यस क्षेत्रमा मगरहरूबाहके,  गुरुङ, िेप्चा र सिम्बुहरू 

पसन बसोबास गददछन्। 

 

६.  सदुङुिाखा मगरजोङ 

सुदङु िाखा मगरजोङ पूर्वद ससक्किमअन्तगदत कोप्चे भने्न ठाउाँदसेख केही मासस्तर डााँडा परेको 

ठाउाँ  हो। यस ठाउाँमा ठुिो ढुङ्गा छ जसिाई ‘हात्ती पाइिे’ भसनन्छ।  यसकै छेउछाउका इिाकामा 

मगरजोङ सथए भने्न भनाइ कयहााँका बाससन्दाको पाइन्छ। कयस गाउाँका चन्द्रकुमार िङु्गिेी 

मगरअनुसार उनका बाबु बराजुहरूि ेकयस ठाउाँिाई मगरजोङ भने्न गददथे, पसछ धरैे अरू जासतका 

मासनसहरूको आगमनसाँगै मगरजोङ नाम स्र्वत: सबिीन हुाँद ैगएको हो७३ भने्न भनाइ सन्तोष आििे े

आफ्नो पुस्तकमा उल्िेख गरेका छन्। कोप्च ेर्वरपर नाम्चबेुङ, आसामसिङ्जे, कदमतामसतर छररएर 

बसेका मगरहरू देू दा कयहााँ सनसित रूपमा मगरहरूका मगरजोङ अर्वश्यै भएको अनमुान िगाउन 

सक्ककन्छ। ती क्षेत्रहरूमा सपठाकोटे, िुङ्गेिी , ससठुङ, आिे पुर्वादछाने, समाि, ग्याङ्मी, केप्छाकी र 

                                                           
७२सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ६० 

७३सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ६२ 



१२२ 

तेस्रो अध्याय 

 

बुजाद थरका मगरहरू बसोबास गददछन्। िगभग साठीदसेख सत्तरी घर मगर पररर्वारहरू कयस 

क्षेत्रमा बसोबास गददछन्। अझ पसन उनीहरूका गाउाँमा सम्पकदको भाषा मगरभाषा नै रहकेो 

दसेखन्छ। 

 

७. सलु्डुङ गढी 

पसिम ससक्किमअन्तगदत रङ् सगत नदीको क्ककनार मासस्तर पने सभरािो ठाउाँमा सुल्डुङ पददछ। 

कासम्िङ बस्ती र सतन्जरेबुङ बस्तीको सबचमा सुल्डुङ बस्ती अर्वसस्थत छ। यी तीनैर्वटा बस्तीमा 

मगरहरूका दईु सय भन्दा असधक घरहरू छन्। यहााँ केप्छाकी, डङ्गािी, खपाङ्गी, ररखाम, घिे, 

रैका, बिाम्पाकी, समाि, ल्हायो, िुङ्गेिी, आिे, राना, िासमछाने, बह्,ै दिादमी, मास्की, पुाँर्वार, 

बुढाथोकी, खुिाि आक्कद थरका मगरहरू छन्। सुल्डुङ गढी बस्तीदसेख रठक मासस्तर उठेर गएको 

अग्िो ठाउाँमा सस्थत छ। यसको चारैसतर ढुङ्गाको दरे्वि िगाएर उठाइएको छ। फेदबाट ढुङ्गाकै 

ससडी उठाएर िसगएको छ। अग्िो उठाइएको ठाउाँिाई चारैसतर ढुङ्गािे समिाएर बाररएको छ 

जहााँबाट र्वरपर चारैसतर हनेद सक्ककने सम्म ठाउाँ  बनाइएको छ। यहााँ यस भेकमा बसोबास गने 

मगरहरूिे आफ्नै भाषामा दनैसन्दनको कायद गरेको थाहा पाइन्छ। सुल्डुङ गढी कुनै समय मगरहरूकै 

क्ककल्िा (जोङ) सथयो भने्न स्थानीय बासीहरूको भनाइ पाइए तापसन गढी बनाइएको ठाउाँमा 

सतब्बती भाषामा मन्त्रहरू कुाँ क्कदएका मानेहरू पसन अर्वसस्थत छ।७४ यसका साथ ै राईहरूिे हरेक 

मङ्सीर महीनामा इिदरे्विाई मन्त्रपाठ गरी पर्वद पािन गने गरेको थाहा पाइन्छ। 

 

८. क्ककताम गढी 

दसक्षण ससक्किमको दसक्षणसतरै पने समक्खोिा बस्तीदसेख केही परसतर बसकेो ठाउाँिाई 

क्ककताम भसनन्छ। यहााँ पसन मगरहरूको जोङ(गढी) सथयो भने्न ककर्वदन्ती छ। सन्तोष आिेअनुसार, 

                                                           
७४सुल्डुङ गढी, पसिम ससक्किमको सर्वेक्षणबाट सिएको जानकारी, सन् २०१४, सूचकद्वय - सुरेन थापा मगर, सुल्डुङ, 

गोखाद थापा मगर, सुल्डुङ। 
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क्ककतामको गढीबाट मगरहरूिे धनकुााँड, घुयेत्रोहरू चिाएर शत्रुहरूको सामना गथे भने्न जान्न 

पाइन्छ।७५ यस भकेमा िुङगेिी, ससजािी, राना, रजान, केप्छाकी थरका मगरहरू बसोबास गछदन्। 

 

९. मगरथाङ 

पसिम ससक्किमको रेसी बजार र मङ्गिबारे बस्तीको माझमा पने ठाउाँिाई मगरथाङ 

भसनन्छ। यो ररन्छेनबुङ समसिसभत्र पददछ। ‘थाङ’ को अथद सतब्बती, िेप्चा भाषामा ठाउाँ  भने्न हुन्छ। 

सन्तोष आिअेनुसार, सन ्१९२० भन्दा असघ िगभग चौध ऐकर जग्गा भएको यो ठाउाँ  कासम्िङ-

सुल्डुङ-सतन्जेरबुङका मण्डि जङ्गसबर मगरको नाममा सथयो भने्न थाहा िाग्दछ।७६ कयसताक 

मगरहरू बसोबास गरेको हुनािे नै यसिाई मगरथाङ भसनएको कुरा अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। 

 

१०. आसाङ्थाङ 

दसक्षण ससक्किमअन्तगदत पुरानो नाम्चीदसेख चार क्ककिोसमटर दसक्षणसतर फैसिएर बसेको 

ठाउाँिाई आसाङथाङ भसनन्छ। दम्साइिो ओह्ािो फैसिएर गएको यस ठाउाँमा तामाङ, राई, 

बाहुन, छेत्री र मगरहरू असधक मात्रामा फैसिएर बसेका छन्। यसको फेदसतरको गाउाँमा मगरहरू 

असधक छन्। िगभग सत्तरी घरभन्दा असधक मगरहरू बसेको यस भेगका मगरहरू आफ्नै भाषा 

बोल्छन्। यहााँ िुङ्गेिी, राना, बिम्पाकी, क्याप्छेकी थरका मगरहरू बसोबास गरेका छन्। ७७ 

यहााँका मगरहरूिे आइतबारे पूजा, चण्डीपूजा, क्कदर्वािीको पूजा, नयााँको पूजा गन े कुरो 

स्थानीय मगर पाकाहरू बताउाँछन्। यहााँका दरे्वरािी, दरे्वीस्थानमा मगरहरूि े हरेक चाडपर्वदमा 

आफ्ना कुिदरे्व, इिदरे्विाई सम्झेर कुखुरा, बाख्रा र सनुभेडािे पूजा गररन्थे भने्न कुरोहरू स्थानीय 

मगरहरू बताउाँछन्। 

                                                           
७५सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ६५ 

७६सन्तोष आिे,सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ६८ 

७७कमि थापा, मगर, सूचक, दसक्षण ससक्किम, आसाङथाङको क्षेत्रीय सर्वेक्षणबाट सिएको जानकारी, १४ जुिाई, सन् 

२०१४ 
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३.७ दार्जजसिङको भ-ूसाांस्कृसतक पररचय 

दार्जजसिङ पसिम बङ्गाि राज्यको उत्तरमा अर्वसस्थत एउटा सजल्िा हो। दार्जजसिङको 

मानसचत्र सत्रभूज आकारको छ। यसको उत्तरमा ससक्किम, भुटान, पसिममा नेपाि, पूर्वदमा पसिम 

बङ्गािको जिपाईगुडी सजल्िा र बङ्गिादशे असन दसक्षणमा सबहारको पुर्जनया सजल्िा र पसिम 

बङ्गािकै पसिम क्कदनाजपुर अर्वसस्थत छ।७८ हाि कासिम्पोङ सजल्िा छुरिएपसछ दार्जजसिङको 

भौगोसिक अर्वस्थान सभन्नै भएको छ, यसको पूर्वदमा कासिम्पोङ सजल्िा अर्वसस्थत छ। दार्जजसिङ 

सजल्िाको पहाडी खण्ड असघकतर न ै डााँडा-कााँडा, सभर-पखेरा, खोिा-नािा र खोल्सा-खोल्सीि े

भररएको छ। दार्जजसिङ सजल्िा बृहत ् क्षेत्रफि भएको सजल्िा होइन, तथासप यसको सबस्तार 

समतिको भूसमदसेख उठेर उच्च पर्वदत शृङ्खिासम्म पुगेको पाइन्छ। समति क्षेत्रबाट  उठेर खापैखाप 

थाक िागेझै ाँ दसेखने पहाडको थुप्रो भएको दार्जजसिङमा कतै कतै  दस-बाह् हजार क्कफटसम्मको 

उच्चता भएको सहउाँिे ढाक्ककन ेपर्वदत पसन छ। दसक्षणी-पसिमी मौसमी र्वायुको सोझै आउने बाटामा 

परेका हुनाि े५०० ससेन्टसमटर सम्मको र्वृसिपात यहााँ हुाँदछ।७९ 

 

३.८    दार्जजसिङको  भौगोसिक अर्वस्थान 

दार्जजसिङ सजल्िा उत्तर अक्षाांश २६ᵒ३१' दसेख २७ᵒ१३' असन पूर्वद द्रासघमाांश ८७ᵒ५९' 
दसेख ८८ᵒ५३' मा अर्वसस्थत छ। सहमाियको पहाडी क्षेत्रमा भने दार्जजसिङ उत्तर अक्षाांश २७ᵒ३' र 

पूर्वदद्रासघमाांश ८८ᵒ१६' मा अर्वसस्थत छ।८० पसिम बङ्गािको सुदरू उत्तर क्कदशामा सस्थत दार्जजसिङ 

क्षेत्रको आयतन दार्जजसिङ सदर, खरसाङ र कािेबुङ महकुमा समिाएर ३,१४५ र्वगद क्ककिोसमटर 

अथर्वा १२१५.८ र्वगदमाइि आयतन सथयो। दार्जजसिङ सजल्िाबाट कासिम्पोङ सजल्िा छुरिएपसछ 

र्वतदमान यसको आयतन २०९२.५ र्वगद क्ककिोसमटर अथर्वा ८०७.९ र्वगदमाइि आयतन भएको 

पाइन्छ।८१ सन ् १९४० मा दार्जजसिङ सजल्िामा १४२ र्वटा सचयाबारीहरू भए तापसन र्वतदमान 

                                                           
७८एि एस एस ओ मािे, सन् १९९९, बेङ्गि सडसस्ट्रक्ट गजरेटयसद दार्जजसिङ, िोगोस प्रेस, न्यू क्कदल्िी, दो सां, पृ १ 

७९डीक बी देर्वान, एडुकेसन इन ससक्किम, एन सहस्टोररकि रेट्रोस्पके्ट सप्र-मजदर एन्ड पोस्ट-मजदर सपररयड, पूर्वदर्वत्, २७ 

८०एि एस एस ओ मािे, सन् १९९९, बेङ्गि सडसस्ट्रक्ट गजरेटयसद दार्जजसिङ, परू्वदर्वत्, पृ १ 

८१https://en.wikipedia.org/wiki/Darjeeling_districtबाट २२ अगस्त २०१७ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Darjeeling_district
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दार्जजसिङ सजल्िामा ८७ र्वटा मात्र पञ्जीकृत सचयाबारीहरू छन्८२ भने्न तथ्य रासगनी थापाि े

आफ्नो शोधगन्थमा उल्िेख गरेकी छन्।सन् १९४३ मा २५८.६५ र्वगदमाइि पिा जसमनमध्य े

९८.८ र्वगदमाइि सचयाको खेती८३ र २२,४०० ऐकर  जसमन ससन्कोना खतेीको सनसम्त सरुसक्षत 

दसेखने क्षेत्रफिमा आज पररर्वतदन आएको दसेखन्छ। 

दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको स्थिाकृसतको सन्दभदमा चचाद गदाद यसको उत्तर क्कदशामा 

समुद्रतटदसेख १२०० फुटको उाँचाइमा फािुट अर्वसस्थत छ। यसिाई नेपाि, ससक्किम र दार्जजसिङको 

ससमाना स्थि मासनन्छ। यही फािुटबाट सुरु भएको पहाडी क्षेत्र र्वा डााँडाकााँडाहरू पूर्वद क्कदशा भएर 

अगासड बढ्दा रम्माम नदीको क्ककनारै क्ककनार भई रङ् सगतको क्ककनारमा दखेापने डााँडाकााँडाससत 

समल्न गई क्षेत्रको पूर्वद ससमाना सनधादररत भएको  छ।  

अकादसतर फािुटबाटै फैसिएको डााँडा पसिमसतर बढ्द ै जााँदा रटस्टा रम्फु, ररससछु आक्कद 

नदीका क्ककनार क्ककनार हुाँद ैभारत र भुटानको ससमानामा सस्थत १०,५०० क्कफटको उाँचाइमा भएको 

ररससिा भन्ज्याङससत समल्न गएको पाइन्छ।  ररससिा भन्ज्याङदसेख कयही पहाडी डााँडाको दसक्षण 

पूर्वद क्कदशा हुाँद ैक्कदच्छु भएर जिढका नदीको क्ककनारमा सस्थत डााँडाहरूससत समल्न गई दसक्षण पूर्वीय 

ससमाना छुन पुगेको छ। ससमानाकै सन्दभदमा चचाद गदाद दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको पसछसल्तर उत्तर 

पसिम क्कदशामा भने ठुिो ढािसरह भई २८,१४६ फुटको उाँचाइमा कञ्चनजङ्गा अर्वसस्थत छ। 

यसैको ५० र्वगदमाइिको दरूकर्वमा उत्तर-पूर्वद क्कदशामा २३,१४२ फुटको उाँचाइमा दोइङ्ूया पर्वदत 

पददछ।  

यसरी कञ्चनजङ्गादसेख ६० र्वगदमाइिको दरूकर्वमा दसक्षणसतर भने ससङसििा पहाड 

फैसिएको छ। फािुटपसछ ससङसििा पहाडिाई दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रकै ससमाना कोने अको प्रमुख 

पहाड मासनन्छ। १०,००० दसेख १२,००० फुटको उाँचाइको यो पहाड दसक्षणसतर सन्दकपु हुाँद ै

६,०००  फुटको उचाइाँमा दखेापने मानेभन्ज्याङको डााँडाससत समल्न गएको पाइन्छ, जुन क्षेत्र 

नेपाि राष्ट्र र दार्जजसिङको ससमानामा सस्थत छ। यही मानेभन्ज्याङदसेख पूर्वदसतर असघ बढ्दा 

७,३७१ फुटको उाँचाइमा रहकेो घुम पहाड हुाँद ै ८,६०० फुटको उाँचाइमा अर्वसस्थत ससन्चेि र 

                                                           
८२रासगनी थापा, सन् २०११, दार्जजसिङ पहाडी क्षते्रका स्थाननामहरूको सर्वश्लेषणकमक अध्ययन, उत्तर बङ्ग 

सर्वश्वसर्वद्यािय, ससिगडी, पसिम बङ्गाि, अप्रकासशत शोधरन्थ, पृ ६९ 

८३आथदर जुल्स ड्यास, सन् २०११, गजरेटयसद अफ् दार्जजसिङ, न्यास्नि िाइिेरी पसब्िससद, ससिगडी, पसिम बङ्गािा, 

पूनमूदद्रण, पृ ११४-११५ 
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टाइगरसहि भई दसक्षणपूर्वद क्कदशासतर खरसाङको महसल्दराम र डाउसहि भएर मधेश र पहाड छुन 

पुगेको पाइन्छ।पूर्वदसतर अझ तसन्कएर गएको ससङसििा पहाड तकदाह, पेसोकका डााँडाहरू हुाँद ै

रङ् सगत र रटस्टाको ससन्धस्थि पार गरी ससटोङको डााँडाससत समिेको दसेखन्छ। दार्जजसिङ सहर 

यही ससङसििा पहाड तसन्कएको मानेभन्ज्याङदसेख ससन्चेिसम्मका डााँडाहरूको िहरमा अर्वसस्थत 

छ। रटस्टादसेख पूर्वदसतर भने १०,३०० फुटको उाँचाइमा दसेखने ससक्किम, भुटान र भारतको ससमाना 

भएको सङ्गमस्थि ररससिा भेरटन्छ। मानेभन्ज्याङबाहके यस भेकमा दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको 

ससमाना बनाई बसकेा पहाड-पर्वदत, डााँडाकााँडाहरूका िहरमा खेमपुङ, सोङचोिुङ, पोदाम्िु, 

दामसोङ आक्कद ६,००० दसेख ७,००० फुटको उाँचाइमा अर्वसस्थत भेरटन्छन्। यसरी ररससिा 

पहाडससत योग भई दसक्षण पसिम क्कदशा भएर पहाडी खण्डको ससमाना िगाउन पुगेको ससङसििा 

पहाड नै यस भेकका डााँकाकााँडाहरूससत समिेर पेदोङदसेख मासस्तर कािेबुङ क्षेत्रको ससमाना 

िगाउन पुगेको दसेखन्छ। दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको स्थिाकृसतको चचाद गदाद उत्तर-पसिम क्कदशासम्म 

नै फैसिएर गएका सर्वसभन्न पहाड-पर्वदत, डााँडाकााँडािे यसको ससमाना कोनद पुगेको स्पि दसेखन्छ। 

यस क्षेत्रको ससमाना कोनदमा यहााँका खोिानािाहरूको भूसमका पसन उसत्तकै महत्त्र्वपूणद दसेखन्छ।  

समुद्रतिदसेख २१,००० फुटको उाँचाइमा उत्तर ससक्किममा सस्थत सहमनदीबाट उकपन्न 

रटस्टा र यसैका सहायक नदीहरूिे दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको ससमाना कोनद पुगेका छन।् रटस्टा नदी 

नै प्रमुख नदीको रूपमा दखेापने यस क्षेत्रमा रटस्टाकै सहायक नदीहरूका रूपमा रङ्पो, रेिी, 

ररयाङ, रङ् सगत आक्कद दसेखन्छन्। 

ससक्किम र दार्जजसिङको ससमाना भएर दखेापने रटस्टा नदी दसक्षण क्कदशासतर बढ्द ैजााँदा 

सशर्वखोिा यसमा समससएपसछ तराईमा जिपाइगुडी सजल्िाको उत्तर पसिम हुाँद ैिह्मपुत्रमा सर्विीन 

हुन गएको पाइन्छ। दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्र िगायत सजल्िाको दिेेसतर ससमाना बनाउने नदीहरूका 

रूपमा रङ्पो, रेिी, ठुिो रङ् सगत आक्कद दसेखन्छन्। यसरी न ैक्षेत्रको दासहनेसतरको ससमाना कोन े

नदीहरूका रूपमा भने ररयाङ, सेर्वोक आक्कद छन्।   

रङ् सगत नदी ससक्किमबाट दार्जजसिङ क्षेत्रको उत्तरी ससमाना बनाउाँद ै क्षेत्रीय नदी 

रम्मामससत ससम्मसित हुन गएको छ। कयही ाँबाट यो नदी तिसतर ओर्जिदा सानो रङ् सगत, 

रङ्गुनजस्ता क्षेत्रीय नदीहरू यसमा समससन्छन् जुन नदीहरूका मुहान तङिु, ससन्चेि, फािुट 

मासनन्छन्। यस भ-ूभागमा भने रटस्टाको नसजक भएर बग्ने क्षेत्रीय नदीहरूका रूपमा सिस, सघच, 

चेि आक्कद दसेखन्छन्। रटस्टाको पसिमसतर महानदी, बािासन र मेची दार्जजसिङिाई अन्य भू-
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भागहरूदसेख अिग बनाउन ेनदीहरूका रूपमा सचसन्हत छन्। यी मध्ये महसल्दरामबाट सुरु भएको  

महानदीिे पहाडी क्षेत्र हुाँद ैमधेशखण्ड भएर दसक्षण-पसिम क्कदशामा जिपाइगुडी र दार्जजसिङको 

ससमाना कोनद पुगेको दसेखन्छ।  

यसरी नै घुम ससमाना नसजक 'िेप्चा जकातद' नामक ठाउाँका डााँडाबाट सुरु भएको बािासन 

नदी खरसाङदसेख पसिम हुाँद ै तराईमा पुग्दा दईु शाखामा सर्वभासजत दसेखन्छ। जसमध्ये नयााँ 

बािासन ससिगडीको महानदीससत समल्न गएको पाइन्छ भने ठुिो बािासन अझ दसक्षण क्कदशा 

भएर असघ बढ्द ैजााँदा दार्जजसिङ सजल्िा र सबहारको पुर्जनया सजल्िाको ससमाना बन्न पुगेको छ। 

सजल्िाको पसिम ससमाना भने नेपाि र दार्जजसिङिाई छु्याउने ससमानाको रूपमा मेची नदी 

दसेखन्छ। यसरी दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको स्थािाकृसतको सन्दभदमा चचाद गदाद यस पहाडी क्षेत्र 

पहाड-पर्वदत, डााँडाकााँडा, खोिानािािे घेररएको सत्रभुज आकारको मानसचत्रसभत्र अर्वसस्थत 

पाइन्छ। 

 

३. ९    दार्जजसिङको नामकरण र यसको ऐसतहाससक पषृ्ठभसूम 

दार्जजसिङको नामकरणबारे अनेक मतमतान्तरहरू पाइन्छन्। दार्जजसिङका पुराना 

िेखोटअनुसार, सन् १७५७ सतर ससक्किमको बौद्ध पेसमयोन्सी गुम्बा सतब्बती िामाहरूिे बनाएका 

सथए। उनीहरू नै आएर सन ्१७६३ मा अको गुम्बा दार्जजसिङमा बनाएका सथए जसको मुसखया 

ररङ् सजङ दोजी िाडने िा सथए। पसछ उनैको नाममा यस ठाउाँिाई सतब्बतीहरूि े ‘दोजे-सिङ’ भन्न 

थािे। सतब्बती भाषामा ‘सिङ’ भन्नािे ‘घर, सनर्वास र्वा गुम्पा’ हुन्छ। तसथद दोजेसिङ भन्नािे ‘दोज े

बस्ने सनर्वास, र्वा गुम्पा’  भसनएको हो८४ भने्न कुरो सनकोिस असन डीकी रोडसिे आफ्नो पुस्तकमा 

उल्िेख गरेको कुरो बसन्त बी िामा बताउाँछन्। 

दोस्रो मतानसुार, दार्जजसिङको ‘अब्जभेटरी सहल्स’ केही अग्िो उचाईाँमा दसेखन्छ जहााँ 

एकक्ककससमको ‘अमूल्य ढुङ्गा’ एर्वम् ‘चयाङको ढुङ्गा’ पाइएको सथयो। तसथद कयस ठाउाँिाई न ै

                                                           
८४बसन्त बी िामा, सन् २००९, द स्टोरी अफ् दार्जजसिङ, दार्जजसिङ, मसणसप्रसन्टङ हाउस, दो सां, पृ २ 
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सतब्बती भाषामा दोजीसिङ भसनएको हो। सतब्बती भाषामा दोजीको अथद ‘चयाङ’, सिङ अथद 

‘घर, सनर्वास’ हुन्छ। तसथद दोजीसिङ भन्नाि े ‘चयाङको ढुङ्गा हुने ठाउाँ ’  भसनएको हो८५ भने्न 

भनाइहरू पसन प्रचसित रहकेो कुरो एस एस  ओ मािेिे आफ्नो पुस्तकमा उल्िेख गरेका छन्। 

तेस्रो मतानुसार, िेप्चाहरू कञ्जनजङ्गाको फेद हुाँद ै दईु पररर्वार रोङ-पा असन खाम्ब-पा 

दसक्षणसतर आएका सथए। कञ्चनजङ्गाको दसक्षणी भागमा जहााँ िेप्चाहरू फैसिएर बस े कयस 

ठाउाँिाई उनीहरूि ेदार-ज्य-ुल्याङ भन,े जसको अथद िेप्चा भाषामा ‘सौन्दयदको स्र्वगीय भूसम’ ८६  

भने्न हुन्छ। 

दार्जजसिङको मूि र्वाससन्दाका रूपमा िेप्चा, भुरटया, नेपािी मुूय रूपमा दसेखन्छन्। 

नेपािी जासतअन्तगदत सिम्बु, राई, याखा, तामाङ, गुरूङ,  मगर,  सुनुर्वार, कागे (यल्मो),  िाह्मण,  

छेत्री, नेर्वार, कामी (िोहार), साकी, माझी, भुजेि, ठकुरी आक्कद पददछन्। यी जासतहरू कसरी 

ससक्किम-दार्जजसिङमा फैसिएर गए भने्नबारे सर्वसभन्न मत-मतान्तरहरू पाइन्छन्। आक्कदम जासतको 

रूपमा सचसन्हत िेप्चाहरू साँगसाँगै दखेापरेका सिम्बु र मगरहरूबारे भने यहााँ अनके जनशु्रसत र 

ऐसतहाससक तथ्यहरू पसन पाइन्छन।् 

इसतहासकार कुमार प्रधान अनुसार, सतनताक नेपािीहरू यस इिाकामा कसत सथए 

कयसको कुनै िेखाजोखा समसामसयक सूत्रबाट थाहा िाग्दनै। क्याम्पबेििे सन् १८३९ मा २० र्वटा 

झोपडी र १०० जना बाससन्दाको कुरा महाकाि डााँडाको छेउछाउको र्वा र्वतदमान दार्जजसिङ 

सहरबारे िेखकेा हुन्। गजरेटयरहरूिे सुरुदसेख क्याम्बेििाई रटपेर दार्जजसिङको जनसङ्ूया 

१८३९ मा १०० जना सथयो र दसर्वषदपसछ १८४९ मा १०,०००भएको दोहोऱ्याएका छन्। यसकै 

भरमा दार्जजसिङको इसतहास बखाने्नहरूिे यसिाई दार्जजसिङ बजारको नभई सम्पूणद दार्जजसिङ 

सदर, खरसाङ, ससिगडी महकुमाकै आाँकडाजस्तो उद्धृत गद ै आएका छन्। सन ् १८३५ मा 

अङ्रेजहरूिे पाएको झन्ड ै१३८ र्वगदमाइि र कयो बासहर पने ठुिो भू-भागबारे यो सर्वर्वरण कदासप 

मान्न सककदनै।८७ 

                                                           
८५एि एस एस ओ मािे, सन् १९९९, बेङ्गि सडसस्ट्रक्ट गजरेटयसद दार्जजसिङ, पूर्वदर्वत्, पृ १ 

८६बसन्त बी िामा, सन् २००९, द स्टोरी अफ् दार्जजसिङ, पूर्वदर्वत्, पृ २ 

८७कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो प्रहर, साझा प्रकाशन, पूर्वदर्वत्, पू १७-१९ 
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“दोजसेिङ र्वा दार्जजसिङ ज े नै भए तापसन यस नाउाँि े सुरुमा र्वतदमान महाकाि डााँडा 

अथादत् ‘अब्जभेटरी सहल्स’ र र्वररपररको सीसमत भूखण्ड मात्र जनाउाँ थ्यो। उसल्िसखत इिाकाबासहर 

रहकेा मानर्व बस्तीहरूबारे समकासिक उल्िेख पाइन्छन्। कयसबाहके सन ् १८३५ मा ससक्किमि े

क्कदएको भ-ूभागमा नेपाि सीमानसगच पने पुिबजार, सकेुपोखरी, समररक क्षेत्रहरू असन समतिमा 

ससिगडी र सतनताक भोटाङको इिाका कािेबुङ परेको सथएन। यी जम्मै भाग सनजदन सथए भनी 

मान्न सककदनै” ८८ भने्न मत कुमार प्रधानको रहकेो पाइन्छ। यसका साथै यस क्षेत्रमा सिम्बु र मगर 

जनगोष्ठी िेप्चाहरूससत असघ दसेख न ै सथए भने्न कुरोमा धेरै अध्येताहरू एकमत छन्। ससक्किम-

दार्जजसिङका स्थाननामहरूबारे अध्ययन गदाद यहााँका धेरै स्थाननामहरू िेप्चा, सिम्बु, मगर 

भाषामा रहकेो कुरो रासगनी थापािे उल्िेख गरेकी छन्।८९ 

दार्जजसिङ, ससक्किम र पूर्वी नेपाि भ्रमण गरी सहमाियन जनदि िेख्ने प्रससद्ध उसिदशास्त्री 

जोसफे डाल्टन हुकरि े भनकेा छन्, ‘अरूणको पसिमसतर सीसमत भएका मगरहरू ससक्किमका 

आक्कदर्वासी सथए, जहााँबाट सतनीहरूिाई पसिमसतर असहिेको सिम्बुहरूको दशेमा िेप्चाहरूि े

िखेटे असन सिम्बहुरूि े सतनीहरूिाई अझ पसिमसतर िेखेटेका सथए। मगरहरू असहिे पसन 

ससक्किममा यत्रतत्र छररएर बसेका छन्।’९० सतब्बत भ्रमणमा गएका शरतचन्द्र दासिे 

पसिमपरि काङ्पाचेन उपकयकामा मगरहरूका क्ककल्िा र भग्नार्वशेष दखेेको कुरो आफ्नो भ्रमण 

र्वृत्तान्त अ जनी टु ल्हासा एन्ड सने्ट्रि रटबटेमा गरेका छन्।९१ उनिे कयहााँ सनुकेो मौसखक 

परम्पराअनुसार मगरहरूिाई शेपादहरू आएर कयहााँबाट िखेटेका सथए। नोदरे मररसको भनाइमा 

दासको कयस कुरामा केही सकयता छ। कारण, नेपािको सुदरू पूर्वदमा पसन मगर र्वस्तीहरू र मगर 

बोिीको प्रचिन पाइन्छ ९२ भने्न कुरो कुमार प्रधानिे उल्िखे गरेका छन्। 

                                                           
८८कुमार प्रधान, सन् २००४, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका नयााँ अडानहरू, द महशेचन्द्र रेग्मी 

िेक्चर, नेपाि, सोसि साइन्स बहा, सहमाि एसोससएसन, प्र सां, पृ ५ 

८९रासगनी थापा, सन् २०११, दार्जजसिङ पहाडी क्षते्रका स्थाननामहरूको सर्वश्लेषणाकमक अध्ययन, अप्रकासशत शोध 

प्रबन्ध, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, पृ १३७ 

९०जे डी हुकर, सन् १८५४, सहमाियन जनदि, िन्डन, र्वाडद िक एन्ड कम्पनी सिसमटेड, पृ ९५ 

९१शरतचन्द्र दास, सन् १९९८, अ जोनी टु ल्हासा एन्ड सने्ट्रि रटबटे, क्कदल्िी, बुक फेथ अफ इसन्डया, पृ ३० 

९२कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो प्रहर, साझा प्रकाशन्, पूर्वदर्वत्, पू १७-१९ 



१३० 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किमका राजा थटुोब नामग्याि र रानी योस े डोल्पाि े सन् १९०८ मा सतब्बतीमा 

प्राचीन दस्तार्वेजहरूको आधारमा िेखेको ससक्किमको इसतहासमा पसन सत्रौ ाँ शताब्दीमा 

सतब्बतीहरूिे ससक्किम पसी आफ्नो शासन कायम गदाद कयहााँ िेप्चा र मगर गाउाँहरू सजत्नुपरेको 

उल्िेख छ। ससक्किमको इसतहासअनुसार पहासडया (सिम्ब ुर मगर) मुसखयाहरूिाई बासहर सहड्दा 

आफनो दजाद र सम्मान प्रदशदनका सनसम्त राज्यबाट ‘रेशमको र्वस्त्र िगाउने र नगरा सपटाउने’ 

असधकार प्राप्त भएका सनदहरू’ ती पुराना पररर्वारहरूमा अझ दखे्न पाइन्छ भने्न कुरो कुमार 

प्रधानिे बताएका छन्।९३ 

कुमार प्रधारअनुसार, ससक्किमको अकयाचारको सर्वरुद्ध केही िेप्चाहरूिे नेपाििाई 

सहायता माग्दा नेपाििे गनद खोजेको पदक्षेपको पोि ससक्किमिे अङ्रेजिाई सारेर हारगुहार माग्दा 

सततासियाको ससन्ध सन् १८१७ को एउटा सतदअनुसार नेपाि र ससक्किमको माझ झगडा िाग्दा 

मध्यस्थ भई झगडा समिाउने भएका अङ्रेजको चाख यस इिाकासतर बढेको सथयो। कयही बेिा 

ससक्किम र नेपािको माझ मेची र सससद्धखोिाको सााँध सिई उठेको झगडा समिाउन अङ्रेजहरू यता 

आएका सथए। उपयुदक्त सचट्ठी िेखेको दईु र्वषदपसछ सन् १८२८ मा क्याप्टन िोयड र ग्र्यान्ट 

ससक्किमको ररसन्चन्पोङसम्म पुगे, बाटामा चुङथाङबाट दार्जजसिङको सरुम्य डााँडा दखेेर आकृि भए 

असन फरर्वरी १८२९ मा िोयडिे छ क्कदन ‘दोजीसिङ भने्न पुरानो गोखादिी  गौंडामा’  सबताए।९४ 

युरोसपयनहरूका सनसम्त स्र्वास्थ्य केन्द्र बनाउने र नेपाि पस्ने ढोका  भएको दईु प्रमुख 

िाभका सनसम्त दार्जजसिङ सिनुपछद भने्न ससफाररश ग्र्यान्टिे तककािीन गर्वनदर जनरि सर्वसियम 

र्वेसन्टङ्किाई पठाएका सथए । ससक्किमका राजािे १९ माघ १८९१ मा एउटा र्वाक्य  “ कयहााँ बसी 

स्र्वास्थ्य िाभ गनद सकोस् भनी समत्रताको नातािे म दार्जजसिङ गर्वनदर-जनरििाई चढाउाँ छु ” भनी 

िािमोहर क्कदए तर ससमाना स्पि नभएकोिे पसछ िोयडिे “ठुिो रङ् सगतदसेख दसक्षण बािासन, 

कबाइि (कहाइि) र सानो रङ् सगतदसेख पूर्वद र रुङ्गनो र महानदी पसिमको इिाका ” भनी १ 

फरर्वरी १८३५ को ताररक िाएर िािमोहर पिा बनाएका सथए।९५सन् १८३५ मा अङ्रेजहरूि े

                                                           
९३कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत...द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, पूर्वदर्वत्, पृ ६ 

९४कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो प्रहर, साझा प्रकाशन्, पूर्वदर्वत्, पूर्वदर्वत्, पृ १५ 

९५कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो प्रहर, साझा प्रकाशन, पूर्वदर्वत्, पृ १५ 



१३१ 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किमबाट कसथत रूपमा भटे स्र्वरूप पाएको १३८  र्वगदमाइिको दार्जजसिङ भूभागमा सन ्१८६९ 

मा गररएको जनगणनाअनसुार जनसङ्ूया २२,६०७ पुगेको सथयो।९६ कयसमा सहन्द ू भनी 

दखेाइएको ९,८८९ जनामा असधकाांश नेपािीहरू भएको अनुमान कयसको तीन र्वषदपसछ भएको 

दार्जजसिङ सजल्िाको पसहिो जनगणनाको आधारमा सहजै िगाउन सक्ककन्छ।भारतमा पसहिो 

आसधकाररक जनगणना सन् १८७१ मा भएको सथयो। दार्जजसिङका सनसम्त छुिै सङ्किन सी एफ 

मगाथदिे गरेका सथए। सतनि ेगरेको सङ्किनअनुसार सन् १८७२ मा दार्जजसिङ सजल्िाको मोठ 

जनसङ्ूया ९४,७१२ सथयो। 

 

३.१०   दार्जजसिङक्षते्रको जनघनकर्वमा  मगर जासत 

भारतमा पसहिो आसधकाररक जनगणना सन ् १८७१ मा भएको थाहा िाग्छ। 

दार्जजसिङका सनसम्त सी एफ मगाथदिे जातगत रूपमा सङ्किन गरेको तथ्यअनुसार सन् १८७२ मा 

नेपािीमूिकाहरूको जनसङ्ूया २५,७८१ भएको थाहा पाइन्छ।९७ सी एफ मगाथदिे दार्जजसिङको 

जनसङ्ूया  सनम्नप्रकार उल्िखे छन्।९८ 

   तासिका सङ्ूया: ३.५ सी एफ मगाथद जातगत आधारमा जनसङ्ूया, सन ्१८७२ 

क्र स जासत जनसङ्ूया 

१. आि े ९ 

२. बस्नेत २ 

३. सचसिङ १५ 

४. दमाई २४५ 

५. क्कदर्वान ७ 

                                                           
९६कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका...द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, पूर्वदर्वत्, पृ ९ 

९७कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका.., द महशेचन्द्र रेग्मी िके्चर, पूर्वदर्वत्, पृ ३१. 

९८कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका..., द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, पूर्वदर्वत्, पृ २८. 

 



१३२ 

तेस्रो अध्याय 

 

६. क्कदिपािी ४ 

७. दिुादमी २६ 

८. गाइने २८ 

९. घिे ५३७ 

१०. खार्वा ३१० 

११. सिम्ब ु ४६६३ 

१२. मगर ३०११ 

१३. माझी २७५ 

१४. मोक्तान ३ 

१५ . नेर्वार १०८७ 

१६. पहासडया ७२ 

१७. पर्वदतीय २१ 

१८. परेि ३ 

१९ . 

२०. 

घती 

कटुर्वाि 

१४१९ 

४७ 

२१. गुरुङ ३१५ 

२२. गुखाद ५१ 

२३. हातािी ७ 

२४. याखा २३५ 

२५. जमादार(राई) ३३ 

२६. सजमी ९९ 

२७. सजरेि ०२ 

२८. कामी १८८६ 

२९. खम्बा(राई) ३९१३ 

३०. प्रधान ३० 



१३३ 

तेस्रो अध्याय 

 

३१. राई १८१४ 

३२. ररससङ्गे ६ 

३३. सेङ्गतेन ३ 

३४. साकी ३२८ 

३५. सुचीकार ५ 

३६. ठाकुर ५६ 

३७. थामी १३ 

३८. थापा ४४७ 

३९. असनर्कदि ३९८ 

 कुि सङ्ूया २५,७८१ 

          स्रोत: कुमार प्रधान, सन् २००४,द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, नेपाि, सोसि साइन्स बहा, सहमाि एसोससएसन। 

सी एफ मगाथदको सङ्किनअनुसार सन् १८७२-१९५१ सम्म दार्जजसिङ सजल्िामा नेपािी 

जात-जासतको  जनसङ्ूया सनम्नसिसखत तासिका अनुसार सथयो, 

तासि सङ्ूया: ३.६, दार्जजसिङ सजल्िामा नपेािी जनसङ्ूया, सन ्१८७२-१९५१, जात-जात 

दार्जजसिङ सजल्िामा नपेािी जनसङ्ूया, सन ्१८७२-१९५१, जात-जासत 

जात सन्  

१८७२ 

सन्  

१९०१ 

सन्  

१९११ 

सन्  

१९२१ 

सन् 

१९३१ 

सन् 

१९४१ 

सन्  

१९५१ 

राई ६,७५४ ३३,१३३ ४०,४०९ ४१,२३६ ४७,४३१ ५६,७९४ ६४,७४५ 

छेत्री - ११,५९७ १२,५९९ - - २५,९४१ ३०,४६३ 

सन्यासी २६७ ११५१ १०६० - - - १०८५ 

िाह्मण ९०४ ६,४७० ६,१९५ ८,१७४ ८,७१९ ८,९९९ ११,३१७ 

भुजेि - - - - - ५८१६ ५७४५ 

योगी - - - - - ४५४ ४७४ 

मगर ३,०२० ११,९१२ १२,४५१ १४,९३४ १६,२९९ १७,२६२ १९,४१३ 



१३४ 

तेस्रो अध्याय 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             

स्रोत: कुमार प्रधान, सन् २००४, द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, नेपाि, सोसि साइन्स बहा, सहमाि एसोससएसन 

यसप्रकार सरुुमा धेरैजसो भोट बमेिी पररर्वारका बोिीहरू बोल्ने जातगोष्ठी सथए। 

भासषक, सामासजक, साांस्कृसतक र्वैसर्वध्य बोकेको यस जनगोष्ठीमा एककर्व र जातीयताको भार्वना 

पिाएर सशक्त हुनुमा मुूयत: नेपािी भाषा, सांस्कृसत र र्वगद नै उत्तरदायी सथए९९ भने्न कुरो कुमार 

प्रधानिे आफ्नो र्वातादमा भनेका छन्। यस सन्दभदमा आफ्ना जातबोिी बोल्न ेअसन नेपािी भाषा 

बोल्नेको जनसङ्ूया सन् १९५१ को ए के समत्रको ररपोटदअनुसार सनम्नप्रकार सथयो,  

                                                           
९९कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका नयााँ अडानहरू, द महेशचन्द्र रेग्मी िेक्चर, 

पूर्वदर्वत्, पृ ३१ 

नेर्वार १,१२० ५,७७० ६,९२७ ८,७५१ १०,२३५ १२,२४२ १४,८२७ 

तामाङ ६,५६७ २४,४६५ २७,२२६ ३०,४५० ३३,४८१ ४३,११४ ४९,८९० 

गुरूङ ३६८७ ८३७८ ९२६८ ९५७५ १११५४ १५४५५ १७८६४ 

सिम्बु ४,६६३ १४,३०५ १३,८०४ १४,१९१ १६,२८८ १७,८०३ १९,८३५ 

सुनुर्वार १,१९४ ४,४२८ ३,८२० ३,६९१ ४,०५५ ४,८२२ ४,८०३ 

याखा २४२ १,१४३ १,११९ - ८५० ८२५ दताद 

गररएन 

दमाई २५२ ४,६४३ ४,४५३ ५,७८१ ५,५५१ ८,१६२ ९,११६ 

कामी १,१८६ ९,८२६ १०,९३९ ११,७७९ ११,३३१ १६,२७२ १९,४३२ 

साकी ३२८ १,८२३ १,९९२ २,०३६ २,४३२ २,७७८ २,९३२ 

घती १,४१९ ३,४४८ ३,५८४ - २,०५३ ४९५ ९९८ 

माझी २७५ - - - - - ३२७ 

थामी १३ - - - - - ४७५ 

ठकुरी ५६ - - - - - ८०४ 

थापा ४४७ - - - - - - 

गोखाद ५१ - - - - - - 

पहासडया ९२ - - - - - - 

पर्वदसतया २१ - - - - - - 



१३५ 

तेस्रो अध्याय 

 

     तासिका सङ्ूया: ३.७,  मातभृाषा बोल्न े र नपेािी भाषा बोल्नकेो जनसङ्खया, सन ्१९५१. 

 

 

                           

 

 

 

             स्रोत: ए के समत्र, सन ्१९५१ सने्सस,सडसस्ट्रक्ट ह्यान्डबकु, दार्जजसिङ, किकत्ता.१०० 

यसप्रकार दार्जजसिङको जनसङ्ूयामा सुरुदसेख नै भोटबमेिी पररर्वारका भाषा बोल्न े

मतर्वािीहरूिे पसन नेपािी भाषा नै बोिेको पाइन्छ। अन्तजादत र अन्तजदनजातीय सबहरे्वारीि े

सुरुदसेख सामासजक स्र्वीकृसत प्राप्त गरेको कारणिे दार्जजसिङमा नेपािी जासतको गठन आफ्नै 

प्रकारिे सर्वकससत भएको दसेखन्छ।  

नेपािी जासतअन्तगदतका राई, सिम्बु, गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुन, मुमी, दजी, नेर्वार, कामी, 

साकी आक्कदका जनघनकर्वको र्वृसद्ध क्रसमक रूपमा सर्वकससत भएर आएको दसेखन्छ। आथदर जलु्स 

ड्यासको सन् १८७२ दसेख सन् २००११०१ सम्मको जनसङ्ूया र सन् २०१११०२ सम्मको 

जनगणनािाई सनम्न प्रकार दखेाउन सक्ककन्छ, 

                     

 

                                                           
१००ए के समत्र, सन् १९५१ सने्सस,सडसस्ट्रक्ट ह्यान्डबकु, दार्जजसिङ, किकत्ता, पृ. ७२-९२ 

१०१http://www.census2011.co.in/census/district/1-darjiling.html.बाट २५ जनर्वरी २०१७ 

१०२http://www.census2011.co.in/census/district/1-darjiling.html.बाट २५ जनर्वरी २०१७ 

मातभृाषा बोल्नकेो 

सङ्ूया 

बोल्नकेो 

सङ्क्या 

नपेािी भाषा बोल्नकेो 

सङ्ूया 

राई ६४७३० ५८८७५ 

तामाङ ४९७८० ४४९२९ 

मगर १९४१३ १७४२३ 

गुरुङ १७८६४ १५५९५ 

नेर्वार १४८२७ १३४१२ 

सुनुर्वार ४८०३ ४३३९ 

थामी ४५७ ४२० 
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            तासिका सङ्ूया: ३.८, दार्जजसिङको जनसङ्ूया, सन ्१८७२ दसेख २०११ सम्म, 

र्वषद जसङ्ूया र्वसृद्ध प्रसतशत 

१८७२ ९४,९१८ - - 

१८८१ १५५,१७९ ७०,४६७ २४.१६ 

१८९१ २२३,३१४ ६८१३५ २३.३६ 

१९०१ २४९,११७ २५,८०३ ८.८३ 

१९११ २६५,५५० १६,४३३ ५.६३ 

१९२१ २८७,७४८ १७,१७८ ५.८९ 

१९३१ ३१९,६३५ ३६८८६ १२.६४ 

१९४१ ३७६,३६९ ५६,७३४ १९.४५ 

१९५१ ४४५,२६० ६८,८९१ १०.९३ 

१९६१ ६२४,६०० १७९,३८० २८.४७ 

१९७१ ७८१,७७७ १५७,१३७ २४.९३ 

१९८१ १,००६,४३१ २२४,६५४ ३५.६५ 

१९९१ १,२९९,९१९ २९३,४८८ ४८.९५ 

२००१ १,६०५,९०० ३०५,९८१ ५१.०४ 

२०११ १,८६४,८२३ २५८,९२३ १४.७७ 

 

स्रोत:ए के समत्र, सन् १९५१ सने्सस, सडसस्ट्रक्ट ह्यान्डबकु,  दार्जजसिङ, 
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३.११  दार्जजसिङका मगरजोङ र गढी 

ससक्किम र दार्जजसिङमा िेप्चा-सिम्बुहरू साँगसाँगै सरुूदसेख नै मगरहरू रहाँद ैबस्द ैआएको 

कुरा धेरै इसतहासकारहरूिे बताएका छन्। ससक्किमबाट िेप्चाहरूिे िखेटेपसछ धेरै मगरहरू पसिम 

हुाँद ै नेपािसतर पसेको प्रसङ्ग उसिदशास्त्री हुकरिे पसन चचाद गरेका छन्। दार्जजसिङका सर्वसभन्न 

ठाउाँहरूमा पसन आज पयदन्त जोङ, गढी नामका अर्वशेषहरू पाइन्छ। यसका साथै दार्जजसिङ 

सजल्िाका सर्वसभन्न महकुमा, खण्ड, गाउाँ -बस्ती र सचयाबारी क्षेत्रमा फैसिएर बसकेा मगरहरूका 

कसतपय ऐसतहाससक तथ्यहरू धुसमि भए तापसन आज पयदन्त सयनीहरूिे आफ्नो भाषा र 

पारम्पररक सांस्कार, सांस्कृसत र पर्वदहरू मनाउाँद ैआएको देू दा सयनीहरू धेरै असघदसेखनै यस क्षेत्रमा 

रहाँद ै आएकोअनुमान ससजि ै िगाउन सक्ककन्छ। दार्जजसिङअन्तगदत नागरी (नयााँगढी), मगरजोङ, 

मन्सोङ मगरजोङ, िोहागढ, ससटोङ, नाम्सु, मोरङ क्षते्रहरूमा बसेका मगरहरूका ऐसतहाससक 

तथ्यहरू केही जोहो गनद सक्ककन्छ।  

 

१. मगरजोङ 

मगर जोङ दार्जजसिङ सहरदसेख िगभग ५५ क्ककिोसमटर टाढामा अर्वसस्थत छ। जोङ 

भन्नािे मगरभाषामा क्ककल्िा बुसझन्छ। रासगनी थापाअनुसार, िेप्चा भाषामा मगरज्यङु भन्नाि े

मगर सम्प्रदाय र्वा राज्यको सरकारी सनयम काननु चिाउनका सनसम्त सनदशे गररने ठाउाँ  भने्न अथद 

बोध गराउाँछ।१०३  कुन ै समय यस क्षेत्रमा मगरहरूका क्ककल्िा सनसित रूपिे भएको हुनुपछद। 

यसैकारण यस ठाउाँको नाम मगरजोङ भएको हुनुपछद भने्न अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। मगरजोङबारे 

अजुदन प्रधान िेूछन्, मगरजोङ जस्ता ठाउाँ  नागरीको सछमेकमा अद्यसप छाँदछै।  

सत्रौ ाँ शताब्दीसतर सतब्बतिे ससक्किम आक्रमण गदाद असङ्ूय मगर र िेप्चा गाउाँहरू सजतेको 

उल्िेख इसतहासमा पाइन्छ। कयसताक नागरीको सम्पूणद क्षेत्र राङभाङ उपकयका, सकेु, पुिबजार, 

सम्भर्वत: दार्जजसिङको धेरैजसो भ-ूभाग मकर्वानपुरका राजा िोहाङ सनेका अधीनमा सथयो। 

सतनिे यस भूखण्डको सुरक्षा र प्रशासनका सनसम्त आफ्ना एकजना मगर सनेापसत एर्वां प्रशासकिाई 

                                                           
१०३रासगनी थापा, सन् २०११, दार्जजसिङ पहाडी क्षते्रका स्थाननामहरूको सर्वश्लेषणाकमक अध्ययन, अप्रकासशत शोध 

प्रबन्ध, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, पृ १३६ 
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सनयुक्त राखेका सथए। पसछ ससक्किमे राजा फुन्सोग नामग्यािससत सयनै मगर सनेापसतको मुखामुख 

यस नागरी क्षेत्रमा भएको सथयो भने्न भनाइ छ। यस यदु्धमा फुन्सोग नामग्यािको सजत भएको 

सथयो। भसनन्छ सयनै मगर सनेापसतिे यहााँ मगरजोङ बनाएका सथए ।१०४ 

सिरटसहरूको आगमन भएपसछ कयस ठाउाँमा पसन सचयाखेती गररएको हुनािे असहिे 

मगरजोङ सचयाबारी नामि ेसचसनन्छ। स्थानीय बाससन्दाहरूिे मगरजोङ भनरे जान्द ैआएको यस 

ठाउाँमा तर मगरहरूको क्ककल्िा रहकेो कुनै दसी असहिसेम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। यहााँ बसोबास 

गने जातजासतहरूमा छेत्री, बाहुन, तामाङ, मगरहरू सराबरी रूपमा रहकेो पाइन्छ। सछटपुट 

रूपमा मगरहरू रहकेो यस ठाउाँका मगरहरूि ेआफ्नो भाषामा बोल्न छाड्द ैगएको थाहा पाइन्छ। 

अजुदन प्रधानअनसुार यस ठाउाँमा मगरहरूको क्ककल्िा सथयो भने्न यथेि प्रमाण नपाइए 

तापसन र्वतदमान नागरी (नयााँगढी) भएकै ठाउाँिाई अथर्वा हुनसक्छ कयसताक यो जम्मै इिाकािाई 

मगरजोङ नामिे जासनन्थ्यो।१०५ कयहााँ पाइएका ढुङ्गाका पखादि र अर्वशेष रूप हरेरदा कयहााँ कुन ै

क्ककल्िा र्वा जोङ न ैसथयो भने्न कुरो अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। 

 

२. नागरी (नयााँगढी) 

दार्जजसिङको दसक्षण-पसिमसतर अर्वसस्थत नागरीिाई पसहिे नयााँगढी भसनन्थ्यो भने्न 

इसतहास पाइन्छ। यहााँ पुराना मसन्दर र ढुङ्गाका क्ककल्िाहरूबाट कुनै समय यस क्षेत्रमा कुनै गढी र्वा 

क्ककल्िा रहकेो अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। अजुदन प्रधानअनुसार, गोखाद फौजिे सन ् १७८० सतरै 

नयााँगढीमा क्ककल्िा स्थापना गरेदसेख नै पूजा पाठ गने चिन बसेको थाहा िाग्दछ। नागरीको गढी 

मसन्दरमा पूजा गने मगर पुजारी नै सथए भने्न मौसखक भनाइहरू पाइन्छ।१०६  

मगरहरू धुप खाने र भोग खाने दरे्व-दरे्वताको पूजा गददछन्। मगरहररूिे प्राय: दरे्वी, ससद्ध 

दरे्वता, ससकारी, जङ्गिी, दरे्वी-दरे्वताको पूजा गन े गददछन्। आफ्ना कुि दरे्वतािाई कुखुराको 

                                                           
१०४अजुदन प्रधान, सन् १९९०, गढी ाँदसेख मसन्दरसम्म,नागरी सचयाबारी, दार्जजसिङ, प्रथम सांस्करण, पृ ३ 

१०५अजुदन प्रधान, सन् २००४, ६ अक्टोबर, राङभाङ भले्िी क्षते्रका केही ठाउाँ  सर्वशषेको सन्दभदमा, सहमािय दपदण 

दसैनक, ससिगडी,     पृ ६-७ 

१०६अजुदन प्रधान, सन् १९९०, गढी ाँदसेख मसन्दरसम्म, नागरी सचयाबारी, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 
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भािेपोथी, भेडो, बोको, सङु्गुर आक्कदको बसि मगरहरूिे चढाउने गरेको पाइन्छ। नागरीको गढी 

मसन्दरमा पसन सन् १९६० को दशकसम्म मगर पुजारीिे नै पूजा गददथे भने्न थाहा पाइन्छ। 

कयसताक दिमान मगर यस मसन्दरका मूिपुजारी सथए भने्न भनाइ पे्रमकुमार आिेिे मगरजङु 

पसत्रकामा पसन उल्िेख गरेका छन्।१०७ नागरीको गढी मसन्दरमा सन् १९६०-६१ सम्म बसिपूजा न ै

हुन्थ्यो भने्न कुरो पसन प्रचसित छ। यसबारे इसतहासकार कुमार प्रधानि े पसन धरैे ठाउाँ  उल्िेख 

गरेका छन्।  

 

३. िोहागढ 

दार्जजसिङ सजल्िाको दसक्षणपूर्वदमा अर्वसस्थत ठाउाँ  हो िोहागढ। िोहागढ दरबार हो क्कक गढ 

हो भने्न कुन ैतथ्य फेिा पानद सक्ककएको छैन। स्थानीय ककर्वदन्ती अनुसार िोहागढमा कुन ैिोहार 

राजाको दरबार सथयो, उसको पे्रत सेतो घाडामा चढेर औंसीपूणेमा घुसमसहड्छ, समतिदसेख 

मासस्तरको घना जङ्गि माझ रासत सझसिसमसि दरबारमा जस्तै उज्याता बत्तीहरू बल्छन् भने्न 

िोककथन प्रचसित पाइन्छ।  

कुमार प्रधान िेूछन,् यस भेकमा धेरै ठाउाँ  नाउाँहरूमा गुडी, गढी र्वा गढ प्रकयय पाइन्छ। 

धेरैका कथनअनुसार नेपाि असधराज्य सबस्तार गदादका क्ककल्िा र्वा गढहरू हुन् भने्न पसन पाइन्छ। 

तर कयस क्ककससमको कुनै अर्वशेष पाइाँदनै। अरू कसैको भनाइमा यस भेकका तराइ र पहाडफेदीमा 

असघदसेख मेचहरूको बहु-सङ्ूया सथयो। मेचहरूको भाषामा गडी र्वा गुडीको अथद हो गाउाँ  र्वा 

बस्ती।१०८ यी प्रकयान्त नाउाँहरू कयसैिे मान्छेहरू बसोबासो भएका ठाउाँ  बुझाउाँछन्। िोहागढ 

िोहारहरूको बस्ती र्वा िोहा पाइने गाउाँ  भएको प्रमाण पाइन्छ पाइाँदनै भन्न सक्ककएन।१०९ तर 

मगरातका सनकै ठुिो सने राज्य सनमादण गने मकुुन्द सने (अनुमासनत १५४०-१५७५) को  सने 

राज्य सतनका छोरा र भसतजाहरूमा चार राज्यमा टुक्कक्रएको सथयो। सतनमा सबैभन्दा पूर्वदपरिको 

                                                           
१०७प्रेमकुमार आिे, सन् १९९३, मगर पुजारी: बुढा सुब्बाको मसन्दर, मगरजङु, प्रेमकुमार आिे (सम्पा), मगर िाफा 

समाज, खसादङ,  

पृ ५९ 

१०८कुमार प्रधान, सन् १९८८, िोहागढ-एउटा अनुमान, माध्यम, सामसयक सङ्किन, जस योञ्जन प्यासी(सम्पा), 

गोखाद जन पुस्ताकािय, खरसाङ, पृ २९६ 

१०९कुमार प्रधान, सन् १९८८, िोहागढ-एउटा अनुमान, माध्यम, पूर्वदर्वत्, पृ २९६ 
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राज्य मकर्वानपुर मुकुन्दका कासहिा छोरा िोहाङसनेिे पाए। िोहाङसेनिे मुिुक बढाउने क्रममा 

क्ककरात नतेाका छोरा बाजहाङको सहायता सिएर पूर्वदसतर बढेर सगद्ध पहाडमासथ चढाइ गरेका 

सथए। कुमार प्रधान अनुसार, इमानससह चमे्जोङिे सबजयपरुको इसतहास-मा खरसाङको सगद्ध े

पहाड ठानेर कयहााँका िेप्चा राजा तर्व ेपनुिुाई िोहाङिे सजतेको कथा जोडकेा छन्। तर मेन्र्वरेरङ र 

हसेमल्टनिे यसमा फरक फरक मत प्रकट गरेर खण्डन गरेका छन्।  

हसेमल्टनअनसुार िोहाङ सनेको राज्य पसिममा असधया नदी दसेख पूर्वद महानन्दा र्वा 

महानदीसम्म फैसिएर गएका सथए भने्न पाइन्छ। यो महानदीको बगरमा िोहाङसेनको एउटा गढ 

भएको कुरा हसेमल्टनिे िखेेका छन्। कयही िोहाङको गढबाट िोहागढ नाउाँ  जन्मेको त 

होइन(?)११० भने्न अनुमान िगाउन सक्ककन्छ भने्न कुरो आफ्ना खोजपरक िेखमा कुमार प्रधानि े

उल्िेख गरेका छन्। 

 

५. मन्सोङ मगरजोङ 

मन्सोङ एउटा सानो ससन्कोना खेती हुने ठाउाँ  हो। समुद्रतिदसेख ५००० क्कफट मासथ सस्थत 

मन्सोङ सुन्दर पहासडिो समथार हुाँद ै बसेको ठाउाँ  छ। पाररसतर कञ्चनजङ्गा असन फेदमा रटस्टा 

बसगरहकेो दसेखने मन्सोङ कासिम्पोङदसेख िगभग २० क्ककिोसमटर दरूीमा छ। अकादसतरका डााँडामा 

ससक्किम पने भएका हुनािे  रम्फु भएर पसन मन्सोङ पुग्न सक्ककन्छ। यस क्षेत्रमा मगरजोङबारे 

तथ्यहरू नपाइए तापसन मगर घर र पररर्वारहरूमा मगरजोङबारे केही कथनहरू बााँचेको पाइन्छ। 

यस क्षेत्रका मगरहरूि े आफ्ना िोक सांस्कारगत पारम्पररक चाडपर्वद, मान्यताहरू मान्द ै आएको 

थाहा पाइन्छ। 

 

६. ससटोङ 

ससटोङ शब्द िेप्चा भाषाको सस-टाङ बाट आएको हो भने्न भनाइ छ। यसको अथद थुि भने्न 

हुन्छ। अथादत् यहााँ बसोबास गन े िेप्चामा प्रचसित जनशु्रसतअनुसार यस ठाउाँमा िेप्चाहरू 

                                                           
११०कुमार प्रधान, सन् १९८८, िोहागढ-एउटा अनुमान, माध्यम, पूर्वदर्वत्, पृ २९७ 



१४१ 

तेस्रो अध्याय 

 

पसहिेदसेख नै बस्द ै रहद ै आइरहकेा सथए, पसछ पसछ उनीहरूका सन्तानहरू मरेको मरेकै भएका 

हुनािे उनीहरूिे यस ठाउाँिाई सराप परेको ठाउाँ  भनी थुि भनेर सम्बोधन गरे भने्न जनशु्रसत 

पाइन्छ।१११ 

ससटोङ क्षेत्रमा मगरहरू एकै ठाउाँमा नबसेर तीनर्वटा राम पिायतका गाउाँहरूमा छररएर 

बसेका छन्। तीनर्वटा राम पञ्चायतमध्ये ससटोङ-३ मा मगरहरू धरे सङ्ूयामा बसोबास गरेको 

पाइन्छ। यहााँ िुङ्गेिी, आिे, राना, थापा, केप्छाकी, पुर्वादछाने, िुङ्गेिी थर उपथर भएका 

मगरहरू बस्ने गछदन्। ससटोङ भेगमा बसोबास गने मगरहरूिे मगरढुट भाषा बोल्दछन्। आफ्ना 

सामासजक सांस्कारगत कायदहरू सम्पन्न गदाद मगर भाषामै गने गरेको कुरो सबखदबहादरु मगर 

बताउाँछन्। 

 ससटोङ-३ अन्तगदत नसपसत गाउाँ  भने्न ठाउाँमा मगरभाषा बोल्नेहरू असधक रहकेो थाहा 

पाइन्छ। मगरहरूिे आफ्नो भाषामा यस ठाउाँिाई नाम्स ुिाङ्गा अथादत् हार्वा चल्न ेठाउाँ  भने्न गरेको 

जानकारी पसन सबखदबहादरु थापािे क्कदएका छन्। यस गाउाँमा मगरबाहके राई, सिम्बु, िेप्चा, 

तामाङ, बाहुन र डुक्पाहरूि ेपसन मगरहरूससत कुराकानी गदाद मगरभाषामा नै गने गरेको पाइन्छ। 

नयााँ पुस्ताका मगर पररर्वारका युर्वा-युर्वतीमा भने आफ्ना भाषाप्रसत उसत चासो नराखेको कुरो 

सबखदबहादरु थापा बताउाँछन्। 

 

३.१२  सनष्कषद 

ससक्किम र दार्जजसिङ क्षेत्रका ऐसतहाससक सन्दभदमा जसहिे पसन मगरजासतको उल्िेख 

भएको पाइन्छ। ससक्किमका आक्कदम जासतका रूपमा िेप्चाहरू साँगसाँगै दखेा परेको जासतका रूपमा 

मगरहरूबारे हुकर िगायत धेरै अध्ययन कतादहरूिे उल्िेख गरेका छन्। ससक्किम र दार्जजसिङ दरु्वै 

क्षेत्रहरूका मगरजोङ अर्वशेषका रूपमा साथै मगरहरूका ऐसतहाससक दसीका रूपमा आज पयदन्त 

पाइन्छन्। ससक्किम र दार्जजसिङको भौगोसिक अर्वस्थान, सामासजक पृष्ठभूसम, ऐसतहाससक 

सर्वकासक्रम र साांस्कृसतक सांरचना एउटै प्रकारिे सर्वकससत भएर आएको कारण यहााँ बसोबास गन े

जासत एर्वां जनजासतको सर्वकास समान र सराबरी रूपिे भएको बझु्न सक्ककन्छ। सुरुदसेख िेप्चा, 

                                                           
१११सबखदबहादरु मगर, सूचक, ससटोङ, खसादङबाट सिएको जानकारी, १४ अगस्त सन् २०१२ 



१४२ 

तेस्रो अध्याय 

 

सिम्बु र मगरहरू साँगसाँगै रसहआएको ऐसतहाससक तथ्यहरूिे गदाद यहााँको िोकर्वातादबारे अध्ययन 

गररदा जासतगत सामासजक सांरचनाको अध्ययन गररनु आर्वश्यक छ।  

ससक्किमको इसतहासमा िेप्चा असन भुरटया राजाहरूका शासनकािको िामो परम्परा पसन 

पाइन्छ। कयही कािखण्डमा िेप्चा र सिम्बुको र्वैर्वासहक सम्बन्ध र सामासजक सर्वस्तारसाँगै मगरहरू 

कयहााँको बाससन्दा रहकेो कुरो इसतहासिे घररघरर दोहोऱ्याएको पाइन्छ। मगरहरूिे ससक्किम र 

दार्जजसिङका सर्वसभन्न ठाउाँहरूमा बसेर मगरजोङ, गढी एर्व क्ककल्िा आक्कद बनाएका अर्वशेषहरू 

आजपयदन्त पाइन्छन्। सत्रौ ाँ शताब्दीभन्दा असघ नै सतब्बतिे ससक्किममा आक्रमण गनदअसघ यस भ-ू

क्षेत्रमा िेप्चाहरू साँगसाँगै अनेकौं मगर गाउाँहरू पसन उनीहरूिे सजत्नु परेको कुरो इसतहासकार 

कुमार प्रधानि ेधेरै ठाउाँ  उल्िेख गरेका छन्। उनि ेयसबारे अझ सर्वस्ततृ र व्यापक अध्ययन हुन ु

आर्वश्यक छभने्न कुरासतर पसन सङ्केत गरेका छन्। ससक्किमको दसक्षण पसिम सजल्िाका सर्वसभन्न 

ठाउाँहरूमा मगरजोङ, गढी स्थापना भएको थाहा पाइन्छ भने दार्जजसिङ सजल्िाका नागरी, 

मगरजोङ, मन्सोङ, ससटोङसतर मगरहरू यत्रतत्र छररएर बसेका छन्। 


