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मगर जाततको पररचय 

 

४.१ ‘मगर’ शब्दको पररचय 

‘मगर’ शब्दको व्युत्पतिबारे तिद्वान् हरूमा अनेक मत-मतान्तरहरू रहकेा छन्। इमानससह 

चेम्जोङअनुसार तचतनयााँ िा बमेलीहरू मङ्गोतलयनलाई ‘माङ’ िा ‘मोङ’ भन्दछन् अतन ‘अरूई’ र 

‘आर’ को अथथ सन्तान हुन्छ। तसथथ तचतनयााँ िा बमेली भाषामा ‘मङ्गर’ को अथथ मङ्गोलहरूको 

सन्तान हो।१ हषथबहादरु बुढामगरले बोडा सरोल्टाको भनाइलाई उल्लेख गद ै भनेका छन्, मध्य 

एतशयामा दतेखएको ‘मगर’ र हङ्गेरीका ‘मग्यार’ का सन्तान एउटै हुनुपछथ।२ उनले ‘मगर’ र 

‘मग्यार’ भाषामा पाइने शब्दगत समानताको तुलना गरेर दखेाएका छन्। धेरै शब्द र अङ्क 

गणनाहरू ‘मगर’ र ‘मग्यार’ भाषामा तमल्दाजुल्दा पाइन्छन्। 

राजाराम सिुदेीको भनाइ अनुसार, सातौ ाँ शताब्दीको आरम्भ नहुाँद ै तमतहरकुलका 

हुणहरूको राज्य तितभन्न टुक्राहरू भएर ठाउाँ -ठाउाँमा बााँतडन गए। ती मध्ये तमतहरकुलका सोझ ै

सन्ततत तमतहरकुलीन > महरकुलीन > मगरकुलीन > मगरकुल हुाँद ै अन्त्यमा ‘मगर’ भएको हो।३ 

कुमार प्रधानअनुसार मगरहरू सम्भित धरैे अतघका मङ्गोतलयन ततब्बती राजा स्रोङ्ग-त्सान-

गमे्पोका योद्धाहरूतसत आएका तथए। ततब्बती शब्द ‘माग’ को अथथ योद्धा हुन्छ। ‘मगर’ र ‘तामाङ’ 

                                                           
१इमानससह चेम्जोङ, ति सं २०५१, ककरात इततहास र ससं्कृतत, झापा, नेपाल, प्रथम संस्करण, पृ १३९ 

२हषथबहादरु बुढा मगर, ति सं २०५३, मगर एन्ड मग्यार इन सचथ अफ् एन्सेस्टसथ, काठमाडौ, प्रथम संस्करण, पृ ५ 

३राजाराम सुिेदी, तिसं २०६४, मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा.) गोपाल पराजुली, काठमाडौं, साझा प्रकाशन, 

पुस, िषथ २६, अङ्क १, पृ १११ 
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यी दईु जनजातत  ततनैका योद्धाहरू हुन सक्छ।४ नेपालको अध्ययनमा लागेका पतहलो तिटीस 

तमसनरी ककथ  प्यारिकल े मगरहरूलाई ‘मुग्गर’ भनेर उल्लेख गरेका छन ् भने्न कुरो केशर जङ्ग 

बरालले आफ्नो पुस्तकमा चचाथ गरेका छन्।५ शातन्तराज शमाथअनुसार ‘मगर’ एउटा जात 

होइनजातत हो।  ‘मङ्गोल’ शब्दबाट ‘मङ्गोर’ हुाँद ै ‘र’ र ‘ल’ मा उच्चारण भेद नहुनाले ‘मङ्गर’ 

भएको हो। मङ्गोलबाटै ‘मुघल’ ‘मोगल’ भए झैं ‘मङ्गर’ भएको हो६ भने्न कुरा पतन शमाथल े

बताएका छन्। 

केशर जङ्ग बरालअनुसार, नेपालको पतिम सीमा महाकाली नदीभन्दा पतिम तथा 

भारतको उिर पतिमबाट बग्द ै आएको चन्रभागा नदीको उिर पूिथको उपत्यकालाई ‘महर 

उपत्यका’ भतनन्छ। भू-मध्य सागरबाट दतिणपूिथ हुाँद ै आएका मगरहरूको एउटा शाखाल े नेपाल 

प्रिेश गनुथभन्दा अतघ त्यही उपत्यकामा बसोबास गरेको तथयो। त्यस उपत्यकाबाट आएका 

मगरहरूले आफूलाई ‘महर’ भन्दथे। यही महर शब्दबाट नै कालान्तरमा ‘मगर’ भएको हो७ भने्न तकथ  

उनले राखेका छन्। तखलध्िज थापा श्रीस अनसुार ति स ं१३९३ को राजा पुण्यमल्लको ताम्रपत्रमा 

पतन महर शब्द पाइन्छ। पुण्य मल्लकै कनकपत्रमा ति सं १२५८ मा महारातजक, महरा, महतो, 

मगर राजाहरूको उल्लेख भएको पतन दतेखन्छ। यसका साथै मगरहरूको मुख्य रजाइाँ भएको ठाउाँ  

मगरातलाई महरलोक पतन भतनन््यो। जमु्ला, डोटी र कुमाल भेकततर मगर जाततलाई महर 

भतनन्छ र पुण्य मल्ले ताम्रपत्रे पतन यस कुराको पुस्टाइाँ गरेको दतेखन्छ।८ 

गोतबन्द आचायथले राजनाथ पाण्डयेको भनाइ उद्धृत गद ै भनेका छन्, प्राचीनकालमा 

मगरहरूलाई मङ्गोल भने्न गररन््यो। हङ्गेरीका मङ्गोल िंशकै अको एउटा खलकलाई मग्यार 

                                                           
४कुमार प्रधान, सन् १९९१, द गोखाथ कन्वेस्ट, कदल्ली, अक्सफोडथ युतनभर्ससटी प्रेस, पृ ३५ 

५केशरजङ्ग बराल, ति सं २०५०, पाल्पा,तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत, काठमाडौ, नेपाल राजकीय प्रज्ञा 

प्रततष्ठान, पृ २५ 

६शातन्तराज शमाथ, सन् १९९५, खस ककरााँत ससं्कृतत, तसलगडी, नेपाली सातहत्य प्रचार सतमतत, प्र सं, पृ ५६ 

७केशरजङ्ग बराल, पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत,पूिथित्, पृ २५-२६ 

८
 धमथप्रसाद श्रीस (थापा), ति सं २०७१, मगराती ससं्कृतत (ऐततहातसक पृष्ठभतूम), काठमाडौ, मगर प्रातज्ञक समूह, 

थापाथली, पृ ४ 
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भतनन्छ।९ कुमार प्रधानअनुसार, उिरमा तहमालय, दतिणमा महाभारत शृङ्खला, पूिथमा तत्रशूली 

र पतिममा कालीगण्डकीको पानीढलो माझको भू-भागलाई बाह्र मगरात भतनन््यो। धिलस्रोत िा 

धौलातगरर अञ्चललाई ११०० तिष्टाब्दको एउटा ताम्रपत्रमा ‘मगं्िर तिषय’ भतनएको छ। 

मगरहरूको सबैभन्दा पतहलो उल्लेख यही ाँ दतेखएको छ।१० मगरहरू नेपालको मध्य पहाडी भागमा 

बसेका हुनाले तयनीहरूको नामकरण मगर भतनएको हो भने्न धेरै इततहासकारहरूको मत पाइन्छ। 

उनीहरू ‘मगर’ शब्दको व्युत्पति ‘मध्ये’ शब्दबाट भएको भने्न मान्दछन्। पतहले चार हजार पिथत ्

शे्रणी, बाग्लुङ इलाकाको बाईस खानीबाट तामाको धातु तनकाल्न ेकातलगढहरू मगरजातत नै तथए। 

खानीतभत्र काम गनेलाई ‘खनाल’ र बातहर माटो फाल्नेलाई ‘मगरा’ भन्दथे। कालान्तरमा मगराबाटै 

‘मगर’ भएको हुन सक्छ भन्ने तकथ  पतन पाइन्छ।११ 

यसप्रकार मगर शब्दको व्युत्पतिबारे तितभन्न तिद्वान् र शोधकताथहरूमा अनेक मत-

मतान्तरहरू दतेखए तापतन ितथमान समयमा ‘मगर’ र ‘मङ्गर’ दिुै शब्द सराबरी रूपमा प्रयोग 

प्रचलनमा रहकेो दतेखन्छ। प्रतसद्ध उतिदतिद ् हुकरले दार्सजतलङ, तसकिम र पूिीय नेपालको 

भ्रमणमा आएको समयमा मगरहरूलाई तसकिमका आकदिासी मानेका छन्, उनले अतहले नेपालको 

अरुण नदीको पतिमततर दतेखएका मगरहरू तसकिममा आकदिासीहरू हुन् जसलाई त्यहााँबाट 

लेप्चाहरूले तलम्बुहरूको दशेतफथ  लखेटे भन े तलम्बुहरूले अझ ततनीहरूलाई पतिमतफथ  लखेटे १२ 

भने्न कुरो उल्लेख गरेका छन्। 

 

४.२  मगर जाततको  आगमन र िशं तिस्तार 

मगर जाततको आगमन र िशं तिस्तारबारे तिद्वान् हरूमा धेरै ककतसमका मतहरू प्रचतलत 

छन्। मगरहरूलाई धरैेले मङ्गोलका सन्तान मानकेा छन्। यसो हुनाले तयनीहरूको िंश 

                                                           
९गोतिन्द आचायथ, ति सं २०६३, राप्ती लोकसातहत्य, काठमाडौं, पैरिी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, पृ १२ 

१०कुमार प्रधान, सन् २०१०, पतहलो पहर, काठमाडौं, साझा प्रकाशन, दोस्रो संस्करण, पृ ३ 

११केशर जङ्गबराल, पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत, पिूथित्, प ृ२६ 

१२जे डी हुकर, सन् १८५४, तहमालयन जनथल, लन्डन, िाडथ लक एन्ड कम्पनी तलतमटेड, पृ ९५ 
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परम्पराबारे खोज गद ै जााँदा मङ्गोलहरूकै नालीबेली केलाउनु पने आिश्यकता दतेखन्छ। यसै 

आधारमा धेरैल े मगरहरूलाई मध्य एतसयादतेख ततब्बत हुाँद ै उिरपूिीय भारत, तसकिम, नेपाल, 

भुटानततर पसेको चचाथ एिं अनुमान गरेका छन्।  

मनबहादरु गुरुङले योगी नरहररनाथद्वारा तयार पाररएको मगरहरूको िशंािली उद्धृत 

गरेर लेखेका  छन,्  

“महारातजक दिेास्ते महरा, मगरा, मगर 

अखण्ड ेतहमित्खण्ड ेगण्डकी मण्डल महत। 

महलोक इतत ख्यातं मगरात इतत प्रथा 

महारातजक राज्यं च मगरात तथा स्मृतम्। 

द्वदशमहाराज्यं बाह्रमगरात भव्यते । 

दतिणे मगरातधक्यं गुरुङ तधक्यं उिरे।” 

 

अथाथत्, महादिेका गणदिेताको सन्तान महारातजक, महरा, मगारा, मगरा, मगर हुाँद ै

आएका छन्। अखण्ड तहमितखण्डमा महान गण्डकी मण्डल छ। भूगोल शास्त्रमा गण्डकी 

नगरपातलकालाई महलोक भतनएको छ। महारातजक दिेमान िंश मगर जाततको राज्य हुनाल ेसत्र 

गण्डकी प्रदशेलाई मगरात पारकोट नामले पुकाररन्छ। अतघ मगर राजा २२० तथए। अन्तमा १२ 

मात्र मगर राजा शेष रहकेो बेला १२ मगरात भनरे प्रतसद्ध भयो। दतिणमा मगरहरू अतधक छन ्

औ उिरमा गुरुङ अतधक छन्।१३ 

 अकाथ अध्येता एम एस थापा मगर लेख्छन्, तचनको ऐततहातसक िृिान्त अनसुार मगरहरू 

साथै अन्य मङ्गोलहरू आजभन्दा पााँच हजार िषथअतघ नै भौगर्सभक प्रलयको कारणले गदाथ बसाइाँ 

सद ैपातमरको पठारदतेख पूिथ र ततब्बत हुाँद ैदतिणतफथ  आइपुगेको अनुमान गनथ सककन्छ। तचतनयााँ 

इततहासको उक्त िृिान्ततसत रठक तमल्दो घटनाक्रमको उल्लेख बाइबल, मनसु्मतृत र ककरााँत 

मुन्धमुमा पतन भएको पाइन्छ।१४ 

                                                           
१३मनबहादरु गुरूङ, सन् १९९३, मगर जातत एिं गीत परम्परा, मगरजङु, प्रिेशाङ्क, (सम्पा) प्रेम कुमार आले मगर, 

मगर लाफा संघ, खरसाङ,  पृ ४७ 

१४एम एस मगर,ति सं २०४९, प्राचीन मगर र अख्खातलतप, लतलतपुर, नेपाल, प्रथम संस्करण, पृ ३ 
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यसरी न ै इमानससह चेम्जोङले पतन ककरात मनु्धमुअनसुार मगरहरू तहमालयको उिरी 

भागमा तस्थत तसन नामक स्थानमा सिथप्रथम दखेा परेका तथए भने्न कुरो बताएका छन्। यही ाँबाटै 

तसन मगर र तचत ुमगर दईु मगर नेतृत्िका साथमा मगरहरू उिरदतेख दतिणतफथ  झरेका तथए। 

दतिणतफथ  झरेका मगरहरू तसकिमको उिरमा तस्थत काङ्पाचने भने्न ठाउाँमा आएर बसेका हुन् भने्न 

मत चेम्जोङको पाइन्छ।१५ मगरहरूका मूलथलोका सन्दभथमा हषथबहादरु मगरल ेके भनकेा छन् भन े

मुस्ताङघाटीबाट नेपाल प्रिेश गने मगरहरू खास गरी डोल्पा, मुस्ताङ, म्याग्दी, पिथत, बाग्लुङ,  

प्यठुान, रोल्पा र रुकुमका उिर िेत्रमा बस्ने मगरहरू १००० दतेख १५०० ईश्वी  पूिथततर नेपाल 

प्रिेश गरेको अनुमान छ। निलपरासीको मातथल्लो भाग र महाभारत पिथत शृङ्खलाको दतिणी 

भाग हुाँद ैकाली गण्डकीको पतिमदतेख तलएर पतिममा िर्ददयाको उिरी भागको पहाडदतेख हुम्ला-

जुम्लासम्म फैतलएको तिशाल भू-भाग मगरहरूको मूलथलो हो।१६ 

शरतचन्र दासअनुसार, काङ्पाचनेको उिरमा सेपाथहरूको मूलथलो सेरखम्बु अथाथत् पूिथमा 

ककरात पछथ भन े त्यसकै तल दतिणी भू-भाग तसकिमदतेख केही उिर अतन कञ्चनजङ्गाको 

पतिमपरि काङ्पाचने नदीको उपत्यकामा मगरहरू दखेा परेका तथए। त्यही ठाउाँमा 

ततब्बतीहरूद्वारा मगरराजाको हत्या भएको अतन त्यसको बदला तलन मगररानीले गरेको 

षडयन्त्रपूणथ साहसी कथा अझै पतन मगरहरूमा प्रचतलत पाइन्छ१७ भने्न उनको भनाइ छ। 

सन्तोष आलअेनुसार, तसकिमलाई महाभारतमा िर्सणत इन्रकील पिथत भतनन्छ। 

िनिासको समय महाभारतका पाण्डिले अतन्तम समय यही भूतममा तबताएका तथए भतनन्छ। 

इन्रककल पिथत अथाथत् इन्रको ककल्लाको सरुिाका तनतम्त बसोबास गने यहााँका प्राचीन जातत यि, 

गन्धिथ र ककन्नरहरूका िंशज न ैआजका लाप्चे, मगर र तलम्बुहरू हुन् भने्न कुरामा धरैे तिद्वान् हरू 

एकमत छन्। मगरहरूका राना मगर र थापा मगरमा गन्धिथ भन्ने एक उपथर पतन पाइन्छ।१८ 

बालकृष्ण पोखरेलल ेनेपालमा मगरहरूल ेपााँच समूहमा गरी  प्रिेश गरेको बताएका छन्। 

उनले पतहलो समूह पतिमबाट आएका मुनाङ्बाका सन्तान सिथप्रथम २३०० इस्िी पूिथततर 

                                                           
१५इमानससह चेम्जोङ, ति सं २०५१, ककरााँत इततहास र ससं्कृतत, झापा,  नेपाल, प्रथम संस्करण, पृ १३६ 

१६हषथबहादरु बुढा मगर, तिसं २०५३, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, काठमाडौं, प्र सं, पृ २ 

१७शरतचन्र दास दास, सन् १९९८, अ जोनी टू ल्हासा एन्ड सने्िल रटबटे, बुक फेथ् अफ इतन्डया, भारत, पृ २७ 

१८सन्तोष आले, सन् २००३, मगर जाततको इततहास र ससं्कृतत(तसकिमको सन्दभथमा), दार्सजतलङ, दपथण पतब्लकेसन्स, 

पृ १५ 
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नेपालमा प्रिेश गरेका तथए, दोस्रो समूह आसामबाट, तेस्रो समूह उिरी भेकबाट, चौथो समूह 

तसकिमबाट र पााँचौ ाँ समूह दतिणबाट प्रिेश गरेको  बताइएको छ।१९दतिणी  समूहबाट आएका 

सन्दभथमा मगध दशेबाट आएका हुनाले उनीहरूलाई मगर भतनएको हो। तयनै मध्येका कुनै मगरहरू 

तसमौनगढततर प्रिेश गरेर बस्न थालेका तथए। यी मल्ल युद्ध गने मगरहरूमा केही मगरहरू मल्ल 

ठकुरी भएर गएका छन् भन्ने भनाइ मोहन बहादरु मल्लको पाइन्छ।२० 

हषथबहादरु बढुा मगरअनुसार माइकल ओतपजले रुकुमअन्तगथत हुकामको बुढा मगरद्वारा 

तलतखत िंशािलीको अध्ययन गरेर भनकेा छन्, “मगरहरू यायािर िा अधथ यायािर मध्ये कुन ैएक 

समूहतसत सम्बद्ध तथए। तयनीहरूले प्राचीनकालमा आफ्ना पशु-िस्तुका साथ घााँस चरनका तनतम्त 

उिरी ततब्बतमा िा मङ्गोतलयामा तथा साइबेररयामा यत्रतत्र भौ ाँताररएर जीिन तबताएका 

तथए”।२१ 

यसप्रकार मगर जाततको िशं, िंशतिस्तार अतन आगमनबारे तिद्वान् हरूमाझ अनेक मत-

मतान्तरहरू रहकेा छन्। यी मत मतान्तरहरूले मगरहरू कसरी, कहााँ दखेा परे अतन कसरी 

तिस्ताररत हुाँद ैगए भने्न अध्ययनको फााँटलाई अतघ बढाउन सककने प्रशस्त सङ्केतहरू भन ेकदएका 

छन्। 

 

४.३   मगरजाततको शारीररक गठन र रूप रङ्ग 

मगरहरूका शारीररक गठन र रूपरङ्गबारे तितभन्न मानिशास्त्री, समाजतिज्ञानी, 

शोधाथीहरूले चचाथ गरेको पाइन्छ। सनुीततकुमार च्याटजीले  आफ्नो पुस्तक ककरााँत जनकृततमा 

तियसथनको तलङ् गइुतस्कक सि े अफ इतन्डया भोल्युम-१ बाट उद्धृत् गद ै भनेका छन्, मङ्गोल 

जाततको मुख्यत: तीन प्रकारका शारीररक गठन पाइएका छन्। अतत प्रातचन मङ्गोलहरूको टाउको 

लामो ककतसमको पाइन्छ, जो मध्य तहमालयको िररपरर साथै नेपाल अतन आसाम िेत्रका 

                                                           
१९गोतिन्द आचायथ, ति सं २०६३, राप्ती लोकसातहत्य, पैरिी प्रकाशन, काठमाडौं, प्र सं, पृ १२ 

२०शातन्तराज शमाथ, सन् १९९५, खस ककरात ससं्कृतत, तसलगडी, नेपाली सातहत्य प्रचार सतमतत, पृ ६५ 

२१हषथबहादरु बुढा मगर, ति सं २०५३, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, काठमाडौं, प्र सं, पृ २ 
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मङ्गोलहरूमा दखे्न पाइएको छ। त्यसपतछ प्राचीन एिं सभ्य मङ्गोलहरू बमाथदतेख बढेर आराकान 

हुाँद ै तचिगोङसम्म फैतलएका पाइन्छन्, जसको शारीररक  गठनमा टाउको सानो हुन्छ। अकाथ 

मङ्गोल ततब्बती मङ्गोलहरू हुन,् जो धेरै अग्ला अतन सेता छाला भएका छन्। यी मङ्गोलहरू धेरै 

सभ्य दतेखन्छन् जसले पतछ भारतिषथततर पतन प्रिेश गरेका तथए। यी ततब्बती मङ्गोलहरू भातषक 

तितिधताका साथ भारतिषथमा तहमालयदतेख दतिण हुाँद ै भुटान, तसकिम, लद्दाख र 

बलुतचस्तानसम्म फैतलएका पाइन्छन्।२२ 

मगरहरूका शारीररक गठनबारे तशखरनाथ सिुदेील े आफ्नो पुस्तक थरगोत्रािलीमा 

यसप्रकार चचाथ गरेको पाइन्छ- 

चेप्टो छािी तपठीऊाँ , कमर तसर नयन, केतह साना भएका 

बाटीएका तपढौंला शररभरर नसा ढाकक तभत्रै गएका 

धेरै अग्ला न पुडका गहुाँसरर रङका, ज्यू तनरोगी छ भारी। 

नेप्टो नाक हुन्छ ज्यादा असल मगरका नातस्त जुाँघा न दाह्री। 

एिं 

असल मगरको थेप्चो हुन्छ नाक, जुाँघा दाह्री हुाँदनैन् ठूलो हुन्छ चाक 

सानु हुन्छ टाउको, चेप्टो हुन्छ ढाड, बारटएका तपढौला, ठुलो हुन्छ हाड।२३ 

 

यसप्रकार नृिैज्ञातनक समाजशास्त्रीहरूदतेख तलएर लोकसमाजमा पतन मगरहरूका 

शारीररक सरंचना र जीिनस्तरबारे अनके चचाथ गरेको पाइन्छ। यसबाहके मगरहरूबारे यस्ता 

अनेक तुकबन्दीहरू पतन रहकेो पाइन्छ। 

 

 

 

                                                           
२२सुनीततकुमार च्याटजी, सन् १९७४, ककरााँत जनकृतत, द इन्डो मङ्गोलोइड्स, कलकिा, न्यू एतसयन तप्रन्टसथ, दो सं, 

पृ २० 

२३सचेन्र दमुी, सन् १९९३, मगर जातत: उत्पतत र अिस्थान...,मगरजङु, प्रेमकुमार आले (सम्पा), अनुसन्धानात्मक 

मुखपत्र, दार्सजतलङ, मगर लाफा सङ्घ केन्रीय सतमतत, खरसाङ, पृ १३ 
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४.४  प्रागतैतहातसक मगर जातत 

मानि तिकास र बसाइाँ सराइको इततहासलाई हने ेहो भने प्रागैततहातसक काल एिं ढुङ्गे 

युगदतेख नै मातनसहरू एउटा ठाउाँदतेख अकाथ ठाउाँ  बसाईाँ सरी सहडकेो थाहा पाइन्छ। प्रागैततहातसक 

कालमा मगरहरू भारतीय महाद्वीपमा ततब्बतको दतिणततर तसकिमको उिरततर काङ्पाचने 

नदीको उपत्यकामा तथए भने्न मातनन्छ। यस िेत्रलाई मगरहरूको प्रथम ककल्ला भनेर पतन 

मातनएको छ। ककल्लाका राजा तसन्तपुतत सने तथए भने्न कुरा शरदचन्र दासले आफ्नो पुस्तक अ 

जोनी टु ल्हासा एन्ड सने्िल रटबटेमा उल्लेख गरेका छन्।२४ मगर राजाको प्रसङ्गमा तितभन्न समय 

तितभन्न पुस्तकमा तसन्तपुतत सने, तसन्तसुतत सने, िा तसन्तुपतत चने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। 

काङ्िाचेन उपत्यकामा मगर ककल्ला बनाएर बसेका मगरहरूल ेत्यहााँका बातसन्दाहरूमातथ शासन 

जमाएर ततनीहरूबाट धेरै मात्रामा कर उठाएका तथए। त्यसैको फलस्िरूप त्यहााँका बातसन्दा र 

ततब्बतीहरूले षडयन्त्र गरी मगर राजाको हत्या गरेका तथए भने्न कुरो थाहा पाइन्छ। पतछ यो खबर 

मगररानीले थाहा पाएपतछ राजाको अन्त्येतष्ट कक्रयाको कदन ततब्बतीहरूलाई पतन तनमन्त्रण गरी 

तिषयुक्त जलपान गराएर लगभग एक हजारभन्दा अतधक ततब्बतीहरूलाई सहंार गरेकी छन् भने्न 

कुरा इमानससह चमे्जोङले आफ्नो पुसतक ककरााँतको इततहास र ससं्कृततमा उल्लेख गरेका छन।्२५  

रानीको त्यस षडयन्त्रप्रतत क्रोतधत भएर ततब्बतीहरूले काङ्िाचेन िेत्रको मगरजोङ ककल्लामातथ 

धािा बोलेका तथए। त्यही धािामा लड्दा-लड्द ैमगररानीले िीरगतत प्राप्त गरेकी तथइन्। रानीको 

मृत्युपतछ मगर सेनाहरू ततब्बतीहरूद्वारा लखेरटए । अरुण नदीको पूिथमा बसोबास गन े

आकदिासीहरूमातथ आक्रमण गरेर आफ्नो अधीनमा पाने अतभयानमा कञ्चनजङ्गाको दतिणी 

भागमा बस्ने मगरहरूका राजा तसन्तुपती सेनलाई हराएपतछ ततब्बतीहरूल ेआफ्नो हातमा शासन 

तलएर मगरहरूलाई त्यहााँबाट खेकदएको कुरो तसकिम गजेरटएरमा पतन उल्लेख रहकेो कुरा सन्तोष 

आलेले बताएका छन्।२६ 

ततब्बतीहरूले काङ्पाचेनबाट मगरहरूलाई खेदपेतछ दतिण-पतिमततर लाग्दा मध्य 

नेपालमाअितस्थत िीरगञ्जदतेख पूिथमा तसमङ्गढ भने्न स्थानमा मगरहरू आइपुगेका तथए। यस ै

ठाउाँबाट मगरहरू सङ्गरठत भई दईु दलमा छुरिएका तथए। ती दईु दलका नेतृत्ि फलमेी खान र यो 

                                                           
२४शरतचन्र दास, अ जोनी टु ल्हासा एन्ड सने्िल रटबटे, पूिथित्,पृ २३ 

२५इमानससह चेम्जोङ, ति सं २०५१, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, नेपाल, झापा, पृ १३९ 

२६सन्तोष आले, मगर जाततको इततहास अतन ससं्कृतत, पूिथित्, प ृ२४ 
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यो छामी खानल ेगरेका तथए।२७ यो यो छामी खान आफ्नो दल तलएर पूिथततर लागेका तथए भन े

फलमेी खान आफ्नो दललाई तलएर पतिम नेपालका  पाल्पा, गण्डकी, स्याङ्गजा, तनहुाँ, बाग्लुङ, 

गुल्मीततर पुगेका तथए। सम्भित: तयनै दईु नेताहरूका सन्तानहरू नै क्रमश: बाह्र मगरााँत र अठार 

मगरााँत समूहका हुन् भने्न भनाइ पाइन्छ। आजका बाह्र  र अठाह्र मगरााँत समूहका िशंजहरू उन ै

फलेमी  खान र यो यो छामी खानका नतेृत्िमा भारत महाद्वीपमा प्रिेश गरेका तथए भने्न मातनन्छ। 

यी दिुै मङ्गोतलयन िंशका तथए। मङ्गोतलयनहरूका सन्दभथमा सिथप्रथम बाह्रौ ाँ शताब्दीपतछका 

योद्धा चङ् तगज खााँले उठान गरेका तथए। उनी मोङ् कु जाततका तथए। उनले न ै मध्य एतसयाका 

यायािर जाततहरू ककन्, ककर, ककराइत, कारताई, कारतखताई, तखताई, उइगुर अथिा दोर, मान्चु, 

मोङ् कु, तुङ्गट, सेटजकु, कातुथक, तुकथ , बुसन, शक, कुषाण, हुण, ग्यारुङ अतन मङ्ग्याक आकद 

जाततहरूलाई एउटा सभा बोलाएर सबैको साझा नाम मङ्गोल तस्िकानथ आह्िान गरेका तथए।२८ 

त्यसै समयदतेख मध्य एतसयाका ती डुलुिा जातत सिथसम्मततद्वारा मङ्गोल कहलाइए। मगरााँती 

भाषामा राजालाई खााँ िा खान भतनन्छ।२९ तचतनयााँहरूले मङ् कु जाततलाई  मङ् कु टाटा भने्न गदथथ े

औ यस ैजाततको एउटा िंश हङ् गेरीमा बसोबास गनथ लाग्यो, जसलाई मग्यार जातत भतनन्छ। तसथथ 

मगर अतन  मग्यारहरूलाई पतहले एउटै िंशजका  तथए भने्न गरेको पाइन्छ।  

इमानससह चमे्जोङले ककरात इततहास र ससं्कृतत नामक पुस्तकमा मगरहरू मूलत: 

ककरााँइत र मङ् कु जाततसाँग सम्बतन्धत हुनुपछथ भनेका छन्। उनले अझ भनेका छन्, लपे्चाहरूको एक 

थरलाई मोगरमु भतनन्छ। सम्भित: मगरहरू लेप्चाहरूसाँग तमतसए औ लेप्चा ककरााँत भए। तसकिम 

र नेपाल पस्दा मगरहरूल े साथमा सखरखण्ड तरुल ल्याएको हुनाल े लेप्चाहरूले अझै पतन 

सखरखण्डलाई मगरबकु भन्दछन्।३०  

एम एस थापा मगरअनुसार, मगर भाषामा ‘टी’ िा ‘डी’ ले तरल अथाथत् पानीलाई 

जनाउाँछ। मङ्गोतलयाली भाषामा मुहानबाट तनस्केको पानीलाई नर भन्दछन् र डी को अथथ पानी न ै

                                                           
२७इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ २४ 

२८सचेन्र दमुी, सन् १९९३, मगर जातत: उत्पतत र अिस्थान..., मगरजङु, प्रेमकुमार आले (सम्पा) अनुसन्धानात्मक 

मुखपत्र, दार्सजतलङ, मगर लाफा सङ्घ केन्रीय सतमतत, खरसाङ, पृ ६ 

२९प्रेमकुमार आले (सम्पा), सन् १९९३, मगरजोङ, अनुसन्धानात्मक मुखपत्र, दार्सजतलङ, मगर लाफा सङ्घ केन्रीय 

सतमतत, पृ ४ 

३०इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १४० 
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हुन्छ। तसथथ नर र डीको योगबाट नहर िा नदी शब्द बनेको अनुमान गररन्छ। तचलाङ्डी, 

छाङहाङडी, मस्याथङ्दी आकद नदनदीको नाम मगर भाषामानै पाइन्छ।३१ 

 

४.५   ऐततहातसक मगरजातत 

प्राचीन समयमा भारतीय महाद्वीपमा मङ्गोलहरूको आगमनबारे उस्तो उल्लेख भएको 

पाइाँदनै। पुरातत्त्ितिद ् एिं इततहासकारहरूले  आयथहरूको आगमनबारे जसरी तिस्ततृ व्याख्या र 

चचाथ गरेका छन्, त्यसरी नै मङ्गोलहरूबारे उतत चचाथ गररएको पाइाँदनै।  

सनुीततकुमार च्याटजी लेख्छन्, भारतीय महाद्वीपको सभ्यताको इततहासमा 

मङ्गोलहरूको इततहासबारे गम्भीर अध्ययन भएको छैन। यद्यतप भारतीय सभ्यताको इततहासमा 

आयथन, रतिढ र आतस्िकहरू साँगसाँगै मङ्गोलहरूको पतन प्रशस्त योगदानहरू छन्। भारतीय 

महाद्वीपको उिर-पूिीय िेत्रमा मङ्गोलहरूको आगमन दसौ ाँ  शताब्दी िी पू रहकेो मातनएको छ, 

जुन समयमा भारतमा िेद पुस्तक लेतखसककएको तथयो। सामातसक तहन्द ुसंस्कृततमा आयथ, रतिढ र 

आतस्िकको तमश्रण भइसकेको तथयो।३२ यसो भए तापतन तिश्व मानि तिकास र तिशेष गरी 

मातनसको बसाइाँ सराइको इततहास हनेे हो भने अतत प्राचीनकालमा अथाथत् प्रागैततहातसक कालमा 

मातनसको बसाइाँ सराइ ढुङ्गे युग अथाथत ् जङ्गली अिस्था एिं अधथसभ्य अिस्थादतेख न ै भएको 

पाइन्छ। यसैले मङ्गोलहरूले पतन भारतीय महाद्वीपमा ढुङ्गे युग िा यायािर युगमा नै प्रिेश 

गरेको हुनुपछथ भन्ने अनुमान तिद्वान् हरूले चचाथ गरेका छन।्  

भारतीय सभ्यताको प्राचीन िन्थ िेदमा ककरातहरूबारे उल्लेख पाइन्छ। तर ककरातहरू 

पतन मङ्गोल न ैहुन् भने्न स्पष्ट िणथन त्यहााँ पाइाँदनै। भारतीय सभ्यताको इततहासमा ककरातबाहके 

तलच्छिीहरूको पतन उल्लेख पाइन्छ, ततनीहरू पतन आयथ होइनन्। तलच्छिीहरूल े आफ्नै भाषा 

बोले तापतन ततनीहरूमा आयथ तहन्द ु सभ्यताको प्रभाि परेको दतेखन्छ। तलच्छिीहरूले तिष्णु र 

                                                           
३१एम एस थापा मगर, प्राचीन मगर र अक्खातलपी, पूिथित्, पृ ५ 

३२सुनीततकुमार च्याटजी, सन् १९७४, ककरात जनकृतत, द इन्डो मङ्गोलोइड्स, कलकता, न्यू एतसयन तप्रन्टसथ, पृ १६ 
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तशिको पूजा गदथथे। तलच्छिीहरूबाट परातजत भएका ककरातीहरूल े पूिी नेपालको तामाकोशी र 

अरुण नदीको तबचमा छुिै राज्यको स्थापना गरेका तथए जसलाई ककरात प्रदशे भन्दथ।े३३ 

तलच्छिीहरू भारतको तबहार हुाँद ै नेपाल प्रिेश गरेर ककरातीहरूलाई तजत्द ै अतघ बढेको 

इततहास पाइन्छ। नेपालको इततहासमा ककरातहरू भन्दा अतघ गोपाल िंश तथयो। तलच्छिीहरूल े

नेपालमा चन्रिंशी र सूयथिंशी  जस्ता तलच्छिी जनपदको आरम्भ गरी सन् ३५० दतेख निौ ाँ 

शताब्दीसम्म राज्य गरेका तथए भने्न थाहा पाइन्छ। चङ्गुनारायणको मतन्दरको खााँबामा लेतखएको 

मानदिेाको जनपदले नेपालमा आरम्भका राजाहरूबारे जानकारी दददछ।३४ यसरी हदेाथ 

तलच्छिीहरू ितथमान नेपालमा को हुन ् ? ता भने्न प्रश्न  अझसम्म स्पष्ट नभएको कुरा राजाराम 

सिुदेीले उल्लेख गरेका छन।्३५ नेपालको इततहासमा निौ ाँ शताब्दीसम्म तलच्छिीहरूको राज्य 

रहकेो कुरा इततहासबाट थाहा पाइन्छ। 

यस सन्दभथमा काश्मीरका इततहास लेखक कल्हणल े काश्मीरका राजा जयापीडा (ति स ं

८०८-८३९) ले नेपालका राजा अरमडुीको भ-ूभागमा आक्रमण गरेको कुरो उल्लेख गरेका छन् भने्न 

अध्ययनबाट थाहा पाइन्छ। तर युद्धमा राजा अरमुडीले जयापीडालाई परातजत गरी बन्दी 

बनाएपतछ काश्मीरका मन्त्री दिे शमाथले राजा अरमुडीलाई धनसम्पतिको प्रलोभन दखेाइ राजा 

जयापीडालाई छुटाएका तथए भने्न कुरो उल्लेख गरेका छन्। कल्हणको उपरोक्त िणथनबाहके 

नेपालको इततहासमा राजा अरमुडीबारे उल्लेख कतै पाइाँदनै। यसरी हदेाथ राजा अरमुडीलाई 

तलच्छिीहरूकै समयमा रहकेो दतेखन्छ। नेपालको गण्डक प्रदशेमा अमाथडी, अमाथदी, अरौंदी जस्ता 

ठाउाँहरूका नाम मगरभाषामा रातखएको पाइन्छ। यसैका आधारमा इततहासकार तडल्लीरमण 

रेग्मील ेअरमुडीलाई मगर राजा हुन् भने्न कुरा पुष्टी गनथ खोजेको हो३६ भने्न भनाइ एम एस थापा 

मगरले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। यसैले सम्भित: मगरहरू कत ैन कतै तलच्छिीहरू कै 

सन्तान हुन् कक ? भने्न अनुमान राजाराम सिुदेीको रहकेो पाइन्छ।  

                                                           
३३रामप्रसाद उपाध्याय, ति सं, २०५५, नेपालको समीिात्मक इततहास, काठमाडौं, साझा प्रकाशन, पृ १४ 

३४सुनीततकुमार च्याटजी,  ककरात जनकृतत, द इन्डो मङ्गोलोइड्स, पूिथित्, पृ ६६ 

३५राजाराम सुिेदी, ति सं २०६४,  मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा), गोपाल पराजुली, पूिथित्, पृ ११० 

३६राजाराम सुिेदी, ति सं २०६४,मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा), गोपाल पराजुली, पूिथित्, पृ १११ 
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प्राचीन इततहासमा तिशेष गरी बौद्ध िन्थहरूमा तलच्छिीहरूको प्रशस्त िणथन गररएको 

पाइन्छ। नेपालमा ककरात िंशपतछ दखेापरेका तलच्छिीहरूको शासन व्यिस्था धेरै लामो 

समयसम्म चलेको तथयो। बौद्धकालीन तलच्छिीहरूको िंशज मगरजातत हुन सके्न कुरा नेपालका 

प्रतसद्ध पुरातत्त्ितिद जनरल खड्क शमसेर जङ्गबहादरु राणाले सन् १९०४ मा प्रकातशत लेख 

बतुद्धष्ट आर्दकयोलजी इन द नपेाल-तराईमा प्रष्ट भनेका छन्३७ भने्न कुरो एम एस थापा मगरल े

आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। 

तलच्छिीकालको उिरकालीन पररतस्थततमा नेपालमण्डलको अिधारणाले उपत्यकालाई 

केन्र र मोफसललाई तिषय (तजल्ला) भनी मण्डलाकार कदई नेपालमण्डल भने्न गररन््यो। हालसम्म 

त्यस नेपालमण्डलअन्तगथत एघारिटा तिषय (तजल्लाहरू)को पिो लागेका छ। ती तिषयहरूमा 

क्रमैले, गण्डीगुल्मतिषय, तजल्लोदगमतिषय, पन्नगतिषय, धिलस्रोततिषय, पञ्चाितदशेतिषय, 

उदयपुरतिषय, फनतपङतिषय, लमजुङकुङकेतिषय, मग्ग्िरतिषय, तिनायकमाध्मतिषय र 

खलतल्पमतिषय हुन्। कुमार प्रधान लेख्छन्, मगरहरूबारे पतहलो पल्ट उल्लेख मग्ग्िरतिषयबाटै 

भएको  हो, जो ११०० िीष्टाब्दको एउटा ताम्रपत्रमा उल्लेख गररएको छ।३८ अन्य तिषय अझ पिो 

लाग्न सकेको छैन। राजाराम सिुदेीअनसुार, पाल्पा, पिथत, गुल्मीततर सि सं ११५७ ताका 

मगरहरूको बसोबास भइसकेर त्यस भेकलाई तजल्लाको नाम मग्गिरतिषय रातखएको कुरा 

प्रमातणत हुन्छ। पहाडखण्ड र झारखण्ड (तराई-मधेस) सम्म फैतलएको उक्त साम्राज्यमा 

मग्गिरतिषय पतन पदथ् यो।  

कणाथली प्रदशेका खस मल्ल राजाहरू कमजोर हुाँद ैगएपतछ मगरहरूका नायक बतलहाङले 

आफ्नो राज्य स्थापना गरेका तथए। बतलहाङका चार हजार सनेाले स्थापना गरेको ठाउाँलाई 

बतलहाङगढी हुाँद ैआजभोतल बल्डङेगढी भतनन्छ।३९ ततनै मगरराजा बतलहाङ मृत्युको मुखमा पुगेका 

बेला त्यस राज्यका सारा जनताल े दउेसी र भैलो खलेमा यमराजसाँग आफ्ना राजाको आय ु

बढाइकदन प्राथथना गरेका तथए। फलस्िरूप बतलहाङ अकाल मृत्युबाट बचेका तथए। पतछ ततनै 

                                                           
३७एम एस थापा मगर, ति सं २९४९, प्राचीन मगर र अख्खातलतप, नेपाल, लतलतपुर, प्र सं, पृ ३८ 

३८कुमार प्रधान, सन् २०१०, पतहलो पहर, काठमाडौ, साझा प्रकाशन, दो सं, पृ ३ 

३९राजाराम सुिेदी, मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा) गोपाल पराजुली, पूिथित्, पृ १११ 
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सांस्कृततक परम्पराको रूपमा तिकतसत भएर दउेसी र भैलो खेल्ने परम्परा बसेको हो भने्न भनाइ 

रामराज सिुदेीको पाइन्छ। ४० 

पाल्पामा सेनिंशीय राजाहरूको राज्यस्थापना हुन ु पूिथकालसम्म बल्डेङ् गढी राज्य 

शतक्तशाली रहकेो तथयो। ति सं १४९३ मा गुल्मी, १५५० मा पाल्पा, १४९०मा अघाथ,  १४९२ मा 

खााँची, १४६५ मा धुकोट, १५५० मा मुसीकोट र इश्मा राज्यहरूको स्थापना भएपतछ बतलहाङ 

राज्य स्िाभातिक रूपमा कमजोर पद ै गएको तथयो। ती सातैिटा राज्यहरू तमलेर बतलहाङ 

राज्यमातथ एकैचोरट हमला गरी लमजुङका राजा रव्यशाहाले ध्िस्त पारेका तथए भने्न कुरो 

राजाराम सिुदेीको पाइन्छ।४१ सेनिंशका पतहलो राजा मकुुन्द सने (ति सं १५४०-७०) लाई 

मातनन्छ। डतेनयर राइटले पतन मुकुन्द सनेलाई मगरहरूका राजा मानकेा छन् भने्न कुरो कुमार 

प्रधानले आफ्नो पुस्तक द गोखाथ कन्वेस्टमा उल्लेख गरेका छन्।४२ 

 

४.६   मगरहरूका प्रमखु समहू 

समाजका लातग समूह धेरै महत्त्िपूणथ हुन्छ। समूह भनेको एकप्रकारको सामातजक संरचना 

हो। सामातजक सरंचना धरैे ककतसमका भए तापतन समूह, जातत र समाज मुख्य घटकहरू हुन्। 

गणशेबहादरु अतधकारीअनुसार, समूह भन्नाले आपसी सम्पकथमा रहकेा केही मातनसहरूको जमात 

हो, त्यस्तो जमातका मातनसहरूको सोच्ने, अनुभूत गन ेर व्यिहार गन े केही शैलीहरू तमल्दछन्। 

उनीहरू एकअकाथको व्यिहारलाई महत्त्ि पतन कदने गछथन्, त्यस्तै उनीहरूमा एकै ककतसमका इच्छा 

र आकाङिाहरू पतन हुन्छन्।४३ उक्त तिशेषताहरूले नै एउटा समूह सङ्गरठत भएको हुन्छ। 

                                                           
४०राजाराम सुिेदी, मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा) गोपाल पराजुली, पूिथित्, ११२ 

४१राजाराम सुिेदी, मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा) गोपाल पराजुली, पूिथित्, १११ 

४२कुमार प्रधान, सन् १९९१, द गोखाथ कन्िसे्ट, कलकिा, अक्सफोडथ युतनभर्ससटी प्रेस, पृ १९ 

४३गणेशप्रसाद अतधकारी, ति सं २०५६, समाजशास्त्र तथा मानिशास्त्रका आधारभतू अिधारणा, काठमाडौ ाँ, दो सं, पृ 

४७ 



१५६ 

चौथो अध्याय 

 

मगर जातत आफैमा एउटा ठुलो समुदाय हो। यद्यतप यस समुदायतभत्र पतन मूल दईुिटा 

प्रमुख समूह रहकेा छन्। केशरजङ्ग बरालले मगरहरूका समूहलाई मुख्यत: दईु प्रकारमा बााँडकेा 

छन्,४४ 

१) बाह्र मगरात समूह          

२) अठाह्र मगरात समूह 

 

४.६.१ बाह्र मगरात समहू 

मगरहरूका बाह्र मगरााँत समूह पतिम नेपालको पाल्पा, गुल्मी, ठोर, तघररङ, ररतसङ 

आकद  स्थानहरूमा फैतलएर बसेको पाइन्छ। इमानससह चमे्जोङअनुसार बाह्र मगरातका बाह्र मगर 

शासकहरू क्रमैले तसजाली थापा, तहजाली थापा, हुङ्दने थापा, छोड े थापा, मुन्ड े थापा, उदाऊ 

थापा, बदाथम थापा, हाङ्गयोङ थापा, हाङ्से थापा, एलोर थापा, पुढ्के थापा, र हाङ्याङ थापा४५ 

तथए। तयनै मगरहरू समृद्ध भएपतछ बाह्र राज्यका खान िा राजाहरूले एउटा सङ्घ गठन गरे 

जसलाई बाह्र मगरात भतनन थातलयो।  

यसका साथै तयनै समूहका सन्तानहरू न ैभारतको तसकिममा पतन स्थायी रूपमा बस्न थाले 

अतन ततनीहरूल ेिरपर तितभन्न भू-भागहरूमा गढी, ककल्ला िा जोङहरूको स्थापना गरेका तथए 

भने्न कुरो शरदचन्र दासले पतन आफ्नो पुस्तक अ जोनी टु ल्हासा एन्ड सने्िल रटबेटमा उल्लेख 

गरेका छन्। उनको भनाइअनुसार मगरहरूका यस समूहले नै काङिाचने नदीको मातथल्लो 

उपत्यका ततब्बती जाततको रठक तल्लो उपत्यकामा आफ्ना ककल्लाहरू बनाएका तथए। उनीहरूका 

राजालाई नै तसन्तसुतत सने भतनन््यो भने्न कुरो इमानससह चमे्जोङले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख 

गरेको पाइन्छ।।४६ पतछ ततब्बती एिं सेपाथ जाततसाँगको अनमेल भएका कारणले मगर राजा तिरूद्ध 

षडयन्त्र गरी राजाको हत्या गररएको तथयो भन्ने मौतखक इततहासहरू पाइन्छ। 

                                                           
४४केशर जङ्गबराल, पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत, पिूथित्, पृ ३४ 

४५इमानससह चेम्जोङ, ककरातको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १३६ 

४६इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १३७ 



१५७ 

चौथो अध्याय 

 

इमानससह चमे्जोङ लेख्छन,् एउटा नेपाली जनशु्रततअनुसार मगर जातत ककरातको एउटा 

समुदाय हो, जसले तसकिम र नेपालमा सुठुनी ल्याए, खास गरी ती लेप्चा जाततका मान्छे जसलाई 

मङ्गोमुथ४७ भतनन्छ।  

तसकिममा मगर र लेप्चाहरूको अन्तसथम्बन्ध सुरुदतेख नै भएको मान्न सककन्छ। अठारौ ाँ 

तिस्टाब्दसम्म तसकिमेली प्रमुखसाँग सङ्घषथ गनथ मगरहरू सकक्रय तथए। तसकिमेली प्रमुखले  मगर 

प्रमुखलाई आफ्नो िशमा ल्याउन सक्दो प्रयास गरेका तथए। ‘बौद्ध धमाथिलम्बी तसकिमेली 

राजाहरूका प्रभािमा मगरहरू कतहल्यै परेनन’्४८ भने्न कुराको चचाथ इमानससह चमे्जोङले आफ्नो 

पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन।् यसप्रकार तसकिममा जोङ एिं गढीहरू स्थापना गने मगरहरू बाह्र 

मगरात समूहकै मगरका सन्तानहरू तथए भन्न सककन्छ। 

 

४.६.२  अठाह्र मगरात समहू 

मगर िंशािली अनुसार अठाह्र मगरात समूह धेरै टाढाबाट आएको होइन। रणप्रसाद घती 

मगरअनुसार, १८ औ ाँ र १९ औ ाँ शताब्दीमा ककथ  पेरिक, हतेमल्टन, हडसन, भातन्सटाटथ आकदल े

नेपालको ककरातबारे लेखेको लेखमा पूिथ नेपालदतेख पतिम नेपालसम्म ककरात अतन मगरहरूल े

राज्य गरेका तथए भने्न कुराको उल्लेख गरेको पाइन्छ।४९ पतिम नेपालको अघाथखााँची, तभरकोट, 

खान राजाहरूले राज्य गरेको र ररतसङ, कास्की, घान्रङुमा मगरहरूले राज्य गरेका तथए।तर 

जाजरकोटपूिथ काटीगण्डकी पतिमी डोल्पा, दतिण अघाथखाची िेत्रमा बसोबास गने आकदिासी न ै

अठाह्र मगरातको समूह हो, जसको उल्लेख युरोपेली तिद्वानहरूल ेउतत गरेका छैनन्। 

सबुदेार बतुद्धराज तलम्बुले (सन् १९३०) सङ्कलन गरेको लेख  र  इमानससह चेम्जोङको 

‘ककरात इततहास र संस्कृतत’ मा अठाह्र मगरातबारे उल्लेख नगररए तापतन जाजरकोटदतेख पूिथ 

                                                           
४७इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १४० 

४८इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १४१ 

४९रणप्रसाद घती मगर, मगर सामातजक ससं्कार र नाता सम्बन्ध, पूिथित्, पृ १ 



१५८ 

चौथो अध्याय 

 

उिर िेत्रमा प्रिेश गने मगरहरू नै अठाह्र मगरााँत समूह तथए। यसलाई अठाह्र पन्थी मगरातको 

िेत्र मातनन्छ। उनीहरू आफूले बोल्ने मगर भाषालाई ‘खाम भाषा’ भन्दछन्। 

डतेिस िार्टसथ, माइकल ओतपज, जोहन पे्ररिकअनुसार (१९६९) अठाह्र पन्थी मगरााँत 

समूहको उत्पति स्थान पमाछार, दााँपले, तसङ, प्िास राम्झा, बाइजा ससजा, रूममा  आकद 

बताएको पाइन्छ। यसबाहके अठाह्र मगरात समूहको िेत्रबाट ततब्बत खाम प्रान्त सोझो बाटो 

भएकाले आउन जान सतजल ै हुन े हुाँदा उनीहरू त्यहााँबाट बसाइाँ सरेको हुनु पछथ भने्न कुराको 

अनुमान तिद्वान् हरूले गरेका छन्। ५० 

अठाह्र मगरााँत िेत्रलाई पतछ बाईसी चौबीसी राजाहरूले पतन परातजत गनथ सकेका 

तथएनन्। जुम्लाका काला राजाहरूल े  पतन यस िेत्रमा आक्रमण गरेका तथए। तर पतछ राजालाई 

लखेर्टद ैभारतको तसमानासम्म पुऱ्याएको ककिदन्ती पाइन्छ। यस िेत्रमा मगर समूहले न तहन्द ूधमथ 

मान्दछन् न बौद्ध धमथ, उनीहरू आफ्न ैधमथ पालन गछथन् जसलाई उनीहरू सत्कार भन्दछन्। 

यसप्रकार बाह्र मगरात र अठार मगरात दईु समूहमा मगरहरू दतेखए तापतन तयनीहरूका 

पूिथज एउटै तथए। यी दईु समूहको भौगोतलक अिस्थान र पररिेशका प्रभािले गदाथ कततपय संस्कार 

र भाषाका बोलीहरूमा तभन्नता पतन पाइएका छन्। जसरी बाह्र मगरात समूहल ेआफ्नो भाषालाई 

‘मगरढुाँट / मगरकुरा’ भने्न गरेको पाइन्छ भने अठार मगरात समूहले आफ्नो भाषालाई ‘खाम भाषा’ 

भने्न गरेका छन्। 

 

४.७   मगर जाततको थर, उपथर र गोत्रहरू 

मगर जाततको थर एि उपथरका सन्दभथमा तिद्वान् हरूमा अनेक मत मतान्तरहरू रहकेा 

छन्। कतत तिद्वान् हरूले मगरको छ थरबारे चचाथ गरेका छन्, कततले तीन थर भन े कततले सात 

थरसम्म चचाथ गरेका छन्।  

                                                           
५०रणप्रसाद घती मगर, मगर सामातजक ससं्कार र नाता सम्बन्ध, पूिथित्, पृ ४ 



१५९ 

चौथो अध्याय 

 

इडने भातन्सटाटथले आफ्नो पुस्तक गोखाथजमा  मगरहरूको थर छ ककतसमको हुन्छ भने्न कुरो 

उल्लेख गरेका छन्५१ -१)आले मगर २) बुढाथोकी मगर ३) घती मगर ४) पुन मगर ५) राना मगर 

र ६) थापा मगर। 

हकथ बहादरु बढुा मगरअनसुार मगरहरूको सात थर छन५्२ -१) आले मगर २) घती मगर ३) थापा 

मगर ४) पुन मगर ५) बुढाथोकी मगर ६) राना मगर र ७) रोका मगर। 

रणप्रसाद घतीमगरल े मगरहरूका चारिटा मात्र थर हुने बताएका छन५्३ - १)घतीमगर २)पुन 

मगर ३)बुढाथोकी मगर र ४) रोका मगर। 

यसरी नै केशरजङ्ग बरालले आफ्नो पुस्तक पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको 

ससं्कृततमा मगरहरूका छ िटा थरबारे उल्लेख गरेका छन् - १) आले मगर २) घती मगर ३) थापा 

मगर ४) पुन मगर ५) बुढाथोकी मगर र ६) राना मगर । 

 यसप्रकार मगरहरूका यी थरहरूका पतन अनेक उपथरहरू छन्। यस्ता उपथरहरू एउटै 

थरका, गोत्र, तपत्र तमले एउटै हाड सन्तान तसद्ध हुने परम्परा मगरहरूमा पतन प्रचतलत छ। कुन ै

ककतसमका शुभ-अशुभ कक्रया कमथ गदाथ िा संस्कारगत अनुष्ठानहरू पालन गदाथ तिशेष गरेर थर, 

उपथर, गोत्रको महत्त्ि थाहा पाइन्छ। मगरहरूका यी जम्मै थरहरूका पतन अरू उपथरहरू एक 

हजार भन्दा अतधक छन्। 

 

४.८    मगरहरूको सामातजक सरंचना 

मातनस सामातजक प्राणी भएकाले आकदमकालदतेख नै सामूतहक रूपमा समाजमा आबद्ध 

हुाँद ै आएको थाहा पाइन्छ। मातनसले व्यतक्त, पररिार र समाजमा आत्मरिा, लोककल्याण तथा 

संरिणका लातग नै तितभन्न रीतत, परम्परा र मान्यताहरू सामूतहक संस्कारका रूपमा पररपालन 

                                                           
५१इडेन भान्सीटाटथ, सन् २०१२, गोखाथज, एतसयन एडुकेसनल सर्सबस, न्यु कदल्ली, पूनमुथरण, पृ ८६  

५२हषथबहादरु बुढा मगर, ति सं, २०५३, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, काठमाडौ, प्र सं, पृ ६१ 

५३रणप्रसाद घती मगर, ति सं, २०६२, मगर सामातजक ससं्कार र नाता सम्बन्ध, काठमाडौ ाँ, प्र सं, पृ २२ 
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गद ैआएका छन्।  प्रत्येक समुदायको आ-आफ्नो सामातजक संरचना हुन्छ। मगरहरूका पाररिाररक, 

नाता कुटुम्ब र सामातजक सम्बन्धहरूलाई तनम्न प्रकार दखेाउन सककन्छ। 

 

४.८.१  पररिार 

पररिार कुनै पतन समाजको एकाइ हो। मातनसको जन्म, तिकास अतन संस्कारगत परम्परा 

पररिारबाटै सुरु हुन्छ। मगर पररिारहरू अतधकांशत: संयुक्त पररिार पाइन्छ। तर यसको अथथ 

उनीहरू साँधै सगोल पररिारमा बस्छन् भने्न होइन। केशर जङ्ग बरालअनुसार ‘छुरिने कदन माना 

भािे भनरे जतत पररिारका सदस्यहरूका सङ्ख्या छन् त्यतत माना नै भात पकाउने गछथन्। 

त्यसपतछ सबै पररिारका सदस्यहरू तमलेर खान ेगदथछन्।’५४ एउटा पररिारमा कम्तीमा पतन तीन 

पुस्तासम्मका सदस्यहरू एकसाथ रहकेो पाइन्छ। यस ककतसमको संयुक्त पररिारमा बाजे काम गनथ 

सिम भइन्जेल बाजे नै प्रमुख हुन्छ, बाजेले नसकेका खण्डमा बाबुले घरको मुलीका रूपमा काम 

गदथछन्। तसथथ मगर पररिारमा बाजे, बाबु र छोरो सम्बन्धको क्रम हुन्छ।  

मगर पररिारमा कामको तिभाजन मतहला र पुरुषका तबचमा स्पष्ट रूपमा भएको पाइाँदनै। 

तयनीहरूका पररिारमा मतहलाहरूलाई पाररिाररक कामकुरामा स्ितन्त्रता कदए तापतन पुरूष न ै

अतधकारको पतहलो हकदार हुन्छ, छोरी मात्र भएको पररिारमा भने छोरीलाई नै अतधकार कदन े

प्रचलन पतन मगरहरूमा पाइन्छ। मगरहरूका पाररिाररक सरंचनालाई हदेाथ उनीहरूका 

पररिारलाई तपतृसिात्मक पररिार मान्न सककन्छ।  

 

४.८.२  पाररिाररक सम्बन्ध र नाता 

मगर पररिारमा नाता, िशंज र जैतिक सम्बन्धले पाररिाररक अन्तसूथत्र गठन भएको 

पाइन्छ।  मातनस जन्माँदमैा नातामा बााँतधन्छ र तििाहपतछ अको नातामा बााँतधन पुग्छ।  मगर 

                                                           
५४केशरजङ्ग बराल, पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत, पूिथित्, पृ ४४ 
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पररिारमा दाजु-भाइ, लोग्न-ेस्िास्नी, कददी-बतहनी, आमा-बाबु आकद पाररिाररक सम्बन्धलाई 

केलाउाँद ैगएमा नाता सम्बन्धहरू तनम्न प्रकारका दखे्न पाइन्छ। 

   तातलका सङ्ख्या: ४.१, मगरहरूका पाररिाररक नाता र सम्बन्ध 

    

स्रोत: हषथबहादरु बुढामगर, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार 

 

मातथको तातलकाअनुसार मगर समाजमा पाइने बाह्रिटा सम्बन्धले लोग्ने-स्िास्नीको 

सम्बन्ध दखेाउाँछ। बाह्रिटा सम्बन्धले पतत र पत्नीको सम्बन्धलाई जनाउाँदछ। यस तातलकामा 

मगरहरूका लोग्न-ेस्िास्नीलाई जनाउने साइनोहरू मात्र दखेाइएको छ र यसले पररिारमा पुख्यौली 

सम्बन्ध दखेाउाँदनै। यसलाई तनम्न तातलकाअनसुार दखेाउन सककन्छ, 

         

 

सम्बन्ध प्रत्यि सह-सम्बन्ध 

 मोइ - बोइ मुसी – मुसी, मोइ – मुसी 

तमझारबोइ – मोइ 

तमझारबोइ - मुसी 

लोग्ने - स्िास्नी लेन्जा - माजा सौता – सौती 

लोग्ने – स्िास्नी दाजै – भौज्यू भोज्युको 

लोग्ने – स्िास्नी भया – बुहारी बुहारीको 

लोग्ने – स्िास्नी तमजा - खोन तनमाको 

लोग्ने – स्िास्नी नातत - नाततनी खोनको 

लोग्ने – स्िास्नी मुसी – बाबु, छ्यामै – काकै नाततनीको, मुसीको,  छ्यामैको 

लोग्ने – स्िास्नी बज्या – बाज्यू बज्याको 

लोग्ने – स्िास्नी भततजा – खोन खोनको 

लोग्ने – स्िास्नी डै(जेठानी) – भेना डैको 

लोग्ने - स्िास्नी देिर - देिरानी देिरानीको 
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   तातलका: ४.२, मगरहरूका लोग्न-ेस्िास्नी साइनो-सम्बन्ध 

         स्रोत: हषथबहादरु बुढामगर, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, 

 

मातथ उल्लेख गररएका साइनोसूचक शब्दहरूले पुरूष सदस्यबाट साइनो पतहल्याएको 

दतेखन्छ। पररिारमा पुरूष सदस्य र स्त्री सदस्यबाट साइनो केलाइाँदा साइनो प्राय: एकै ककतसमका 

दतेखए तापतन स्त्री सदस्यबाट साइनो केलाइाँदा दईुिटा तभन्नता दतेखन आउाँछन्। यकद साइनो 

स्त्रीबाट केलाइनु हो भने दाजु-भाइका छोरालाई छोरा नभनेर भद ैर छोरीलाई छोरी नभनेर भदनैी 

भने्न गदथछन्। मगर पररिारमा भएको नाता समूहको शब्दले सम्पूणथ पररिारमा दाजु-भाइ 

साइनोलाई समेटेको पाइन्छ। दाजु-भाइको साइनो तेह्र कदने, पााँचकदने, तीनकदन ेहुन ेगदथछन्। मातथ 

उल्लेख गररएको तातलकामा तेह्र, पााँच र तीनकदने दाज-ुभाइ सबैलाई समेरटएको छ। 

 

४.८.३  सन्तान, कुटुम्ब, नातागोता, साइनो सम्बन्ध 

मगर समाजमा  आफ्ना मामाकी छोरी तििाह गनथ पाइने हुनाले तििाहपतछ साइनो फेररन े

गदनै। नाता फेनुथ परे तापतन मगरहरूको तििाह मामाचेला र फूपुचेली तबच भएको खण्डमा 

तििाहपतछ आफ्ना सास-ूससुरालाई मामा-माइजू न ै भने्न गररन्छ। मगरहरूमा पाइने सन्तान, 

कुटुम्ब र नातागोतालाई तनम्न प्रकार दखेाउन सककन्छ, 

        

प्रत्यि सह-सम्बन्ध 

मै– लेन्जा तमजा 

मै – माझा तमजा 

मै – लेन्जा तमजा 

मै – माझा तमजा 

दाजै – भोइ ( भोया) 

दाजै – बतहनी 

ड ै– भोइ 

ड ै- बतहनी 
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  तातलका: ४.३  मगरहरूका सन्तान, कुटुम्ब र साइनो सम्बन्ध 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       स्रोत: हषथबहादरु बुढामगर, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, 

 

मगर समाजमा मामाकी छोरीसाँग तििाह नभएका खण्डमा पतन कततपय ठाउाँमा 

मगरहरूले सास-ूससुरालाई ‘माइजू-मामा’ भने्न गरेको पतन पाइन्छ। ज्िाइाँलाई ‘भान्जा’ नै भने्न 

गरेको पतन पाइन्छ। आफ्नी आमाका दाजुलाई ‘कुिा’ र भाउज्यूलाई ‘मुमा’ भने्न गदथछन्। ससुराली 

कुटुम्ब नाता पतहलेदतेख नरहकेा खण्डमा अथिा अकैकी छोरीसाँग तििाह गरेको खण्डमा भने 

मगरहरूमा सम्बन्धअनुसार साइनो लगाउने प्रचलन पाइन्छ। 

ससरुाली (मामाचलेा-चलेी) कुटुम्ब (फुप ूचलेा-चलेी) 

मामा 

गुमाजी/गुमज्यू 

गुमा 

कुिा 

मुमा 

माम ै

मामा 

गुमा 

कुिा 

मुमा 

जेठु 

गुमाजी 

माम ै

भडै  

भडनी 

कोन 

साला 

साली 

जेठु 

जेठुगुमा 

साली बुहारी 

भाइ बुहारी 

माइजू 

मािली भया 

साली डै 

दधु बाज्यु/ बज्या 

 

भान्जा 

 

 

 

 

भान्जी 

 

 

 

 

तननी। तनमा 

पुसाई। तनिा 

 

भेना 

जिै 

ससुरा 

अमज्यू 

नन्द 

भान्जी डै 

भेना भया 

नाती/नाततनी 
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४.९   तनष्कषथ 

मगर जाततको अध्ययनका क्रममा तितभन्न तिचार र मतहरू अतघ आएको दतेखन्छ। 

मगरहरूका प्राचीनतम इततहासलाई केलाएर हदेाथ मगरहरूलाई सुरुमा मगर नामले उल्लेख नगरी 

अनेकौ ाँ नामहरू – महरा, महर, मगरबाहके तलच्छिी, िृजी, तिडाल, मेडसे, भाटी, कति, अफती 

आकद नामले पतन उल्लेख गरेको पाइन्छ। अतधकांशले मङ्गोतलयाली मूल िंशका सन्तान मानरे 

मगरहरू पातमरको पठारपूिथ तसन प्रान्त र ततब्बतको काङिाचने उपत्यकामा सिथप्रथम दखेा परेका 

तथए भनी मानेका छन्। अनेकौ ाँ युगहरू पार गरेर आफ्ना िंश, परम्परा र लोकिाताथहरू बचाउाँद ै

आएका मगरजातत प्रारम्भमा भारतको उिरपूिीय िेत्र तसकिम, दार्सजतलङ, भुटानमा दखेापरेका 

तथए भने्न कुरो प्रागैततहातसक र ऐततहातसक तििरणले पररचय गराउाँदछ। ितथमान समयमा 

तसकिम, दार्सजतलङदतेख उिर पूिी भारतमा फैतलएर बसे तापतन पतिमततर अितस्थत नेपालको 

मगरात िेत्रलाई मगरहरूको मूलथलो मातनन्छ। सुरुमा सने र खान दईु मगर िंशज राजाहरूल े

मगरहरूको प्रतततनतध गरेको थाहा पाइन्छ। मगरहरूका प्रथम प्रतततनतध राजा तसन्तुपतत सने  

तसकिमको उिरमा अितस्थत काङिाचेन उपत्यकामा दखेा परेका तथए भने्न इततहास पाइन्छ। 

अकाथततर नुिाकोट, भीरकोटततर राज गने खान राजाहरू तमचा खान, जया खान, कुमन्डल खान, 

तितचत्र खान आकद मगर िंशकै तथए भने्न इततहास पतन पाइन्छ। यद्यतप यो एउटा अझ अको 

अध्ययनको तिषय हुनसक्छ। समिमा भनु्नपदाथ मगरहरूका मूल िंशज मङ्गोलहरू नै तथए। 

नृिैज्ञातनक दतृष्टकोण, भौगोतलक पररिेशका प्रभाि र समातजक संस्कारका आधारमा पतन मगरहरू 

मङ्गोलहरूकै तनकट रहकेो दतेखन्छ। 

 


