
 
नेपाल ब�धुह�को कुलदेवता 

ब�धु�व स�वोधन  ह े! कुलदेव ित�ो परय� शरणमा िन
रेर हामी सब । देउ यो वरदान हामी सबमा उवल वनोस ्कुल् अब ॥ ज�मुन ह ैकुलमा अनेक चतुरा  िव�ान िसपालु सबै ।॥ डाँका चोर बे-इतीह� कुनै 
दँै नहोऊन् कबै ॥१॥  लाटा पँगु र �दघ� रोगीह�को ज�म ैनदउे व� । मा"छौ यो वरदान् िवशेष सबले ित�ो िवचारै अ� ॥ यौटै ह� यो कुलका सबै कणह� शाखा 'शारण भई  कारण जो िविवधै भएर सब ती  ब*छ� िवदेशमा गई॥२॥  शाखाले जती ढा,छ यो पृ.वी ता रा�ो छ सारै /योता  धा�ध�ले कुल िब1सय� य�द भने 
दँैन रा�ो /यता  स3झौ ब�धुह� िमल� खुशी भई द3भी नबन� सब ब�धु भाइ िगरी गए य�द भने तान� उचाली अब ॥३॥                                          कण कण् िमलेर बनौ ब6 हामी         फोर� पाहाडै भई 8तुगामी         िशरै नझु9े यिह कुल हा�ो          से:रएर मदा� ब� मा<े रा�ो ॥४॥ अनेक शाखा तर मूल एक  भे=ी< मुलै पिन शाखा खास्  अन�तमा नै सब यो रहकेो  आ�द र अ�/य कुनहो भएको?॥५॥  एउटै घरका सबजना हामी  यौटै 
न् बावु सव भाइ नानी  एउटै चुलो हो यौटै हो थात  िविबधताले भइयो अथात ॥६॥  सधै साल फे:र एउटै थलोमा   खाने गरेको बुिझने यसैमा   य ैिह कुलैको अित नै मह/व  पुरानै घरको यहाँ 
�छ प@ो ॥७॥   



  भाइ िमलेमा जुन शAB 
�छ । /यही िह कुलै दब्े भनी गिन�छ  सम*त ब�धु जब भेट 
�छन्  सो भेटमा कुल खुशी रह�छन् ॥९॥         शAB /यसैको िलई हामी सबले         सहयोग गर� भाइ भएर एकल े         मदा� र पदा� सब भाइ जुCने         सानो कुराले  नगर� ह ैफुCने ॥१०॥ भाइ जुटेमा विलया 
नेछ�  भाइ फुटेमा ए,लै Dने छ�  अ�तर िवरोध 
न जा�छ भाइ   मेटाउँ िवरोध जहाँ 
�छ ताही:        िवरोध वढाइ कुल िबEने छन्                             िवरोध हटाइ कुल सि'ने छन्                             कुल सि'येमा बल वFछ हा�ो                 बल बढ�दएमा 
न जा�छ रा�ो  मानG र पानG सब�धु फुटाIने  िवचारै लगाइ कुरा बाJगो पानG  /यिह हो ठूलो पाप कुल नाश गनु�  /य*तो िवचारले अिघनै नसनु�                



 
दवेदवेदवेदवे    �ा�ा�ा�ाथ�थ�थ�थ�नानानाना        ह ेहा�ा वंश ब�धुले मानेका कुलदवेता । स3झना भAB हा�ो छ ितिमलाइ सदा सदा  ितमी तुKतट भइ दउे हामीमा सुख स3पि@ काय� िसिL हउन सारा िवM बाधा नहोस् Nित ॥ ॥ इO दवेह� सदाखुिस होउन भ�द ैगरी अप�ण । िपPी दवे पिन खुशी र
न भ�छौ िन ब�धुगण  ब�धु 'ेम िनर�तरै रिहरहोस ्नहोस कतै िभ<ता हा�ो कुल र वंशमा वर िमलोस् ह ेदवेदवेी सदा ॥ वंश लता (वंश िव*तार ) (नेपाल थरको वंश ) कुलको Qान नजािन अ�पट विन बRे कित ब�धु छन् । स3पुण� कुल व�धुले वुिझिलए कुल वंश बFने झन् आSनो वंश पर3परा र कुलको गाथा कथाका कृती इितहास र धम� जीिवत वनी झIकB रहोस् सं*कृती ॥ 
 
 

इितहास ख�ड 
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नपेालनपेालनपेालनपेाल    ह�कोह�कोह�कोह�को    गो�गो�गो�गो�    

    घृतकौिशक गोP 'वर घृतकौिशक अघमष�ण िव]ािमPuयिेत िP 'वर गोP 'वर �दिपका  तथा नेपाल बाट 'कािसत स3पुण� पvवाJगमा भने घृतकौिशक: गोP घृतकौिशक: वै*वािमP: २ 'वर रािखएको छ ।तर गोP 'वर स3बि�ध Pी िव िव मा रहकेा सोध पP हनेG हो भने ३ 'वर नै पाइ�छ ।     गोP 'वर  वेदा: उपवेदा: शाखा: सूPाणी दवेा: िशखा: पादा: घृतकौिशक: घृतकौिशक: वै]ािमP साम ग�धव�: कौथुमी गोिभलम ् िवKणु: दNा दN:                      यो तािलका �दवाकर श3मा� मैठाणी चतुवGदी �ारा िलिखत भुपालमानYसह काकs �ारा पुन 'कािशत गोP 'वर �दिपका बाट साभार ग:रएको हो । योतािलका लाइ माP हनेG हो भने हािमले पूजा आजा गदा� ग:रने संकIप नै गIती ज*तो भान 
�छ । �कन�क हािम शु,ल यजुवGदाgयाियनी माgयि�दनी शाखा�तग�त भिन बोIने गरेका छौ । उA तािलका अनुसार भने सामवेदाgयायीनी कौथुमी शाखा�तग�त भिन बोIन पनG 
�छ ।   घृतकौिशक गोPका आ�द पुDष कुश मािन�छन । ियनको वंश पर3परा यस 'कारको छ — कुश —  कुशा3बु —गािध — िव]ािमP — कुिशक —घृतकौिशक । कौिशकले घृतधारा�ारा देव भजनको पर3परा  चलाएकाले उनको नाम घृतकौिशक रहकेो भ<े उIलेख पाई�छ । कुनै वंशका िविशO ऋिषहD लाई 'वर पू�ष भनी आदर ग:र�छ । घृतकौिषक गोPका अघमष�ण, दवेरात र िव]ािमP तीन 'वर मािननछन । अघमष�ण  — कुिशकले स/यzत ( िPशंकु ) लाई पु^य दान गरेपिछ कुDप भए । िव]ािमPका कृपाले nील पव�तमा  शैले]रीको दश�न पkात अघ ( पाप ) मष�ण ( पुछनु ) पाप मुA भए पिछ अघमष�ण भए । दवेरात —  शुनः शेप ऋिष अगीगत�का पुP िथए जसलाई ह:रk�8 पुP रोिहतले बिलका लािग �कनी Iयाएका िथए ।  िव]ािमPल ेआSनो म�P 'योग �ारा ह:रk�8को रोग हटाए पिछ शुनःशेप लाई मुA गरी आSनो जेठा  छोराको मा�यता �दएर दवेरात नाम राखे । दवेरात पिछ ठूला म�P 8Oा ऋिष भए । िव]ािमP ियनी  राजा गािधका छोरा 
न । ियनले तप*या �ारा V3हतेज 'ाh गरेका िथए । ऋिष कुलमा ियनी धेरै  शिAशाली र स3मािनत िथए । ियनले धेरै म�PहD '/यN गरेका िथए । गायPी म�P ियनैको दने हो ।         



 
घृतकौिशकघृतकौिशकघृतकौिशकघृतकौिशक    गो�गो�गो�गो�    प�रचयम्प�रचयम्प�रचयम्प�रचयम्    

    िब]ािमPघमषण� दवेरातेित बै{य: । वेदसामयजुQGयो, ि�वेदीया *तपो धना:॥            गोPघृतकौिशक*य, िव]ािमPो मूलिमित । िवKणु भगवती गौडी, कुलदवेा: सनातना:॥ फारसदशेे 'थम ं*थानं, िस�धु दशेे ि�ितयकम्। क<ौज काशी NेPं च, िह�दनूां के�8 वत�ते ॥ तृतीयं काशी ि*थता, *थानकव*ती िनवासनम्  अनुपम: 'थमो नाम, बंशोऽ}िस \मागत: ॥ चतुथ~ जु3लानृप*य, राजगु� 'ितिeता । गु�कम� 'दानाथ�, भ=पदवी 'दािपता ॥  पZमो बरै िनपानी,खनाय िबता� 'ािपता ।  Pय ब�धु{य *थाने, वराल नेपाल खनाल थरा: । पि^डत सगोPा व�धुज�न:,कम�िण केवलम् । वै�दककम�णा पूणा�:, पि^डता: प:रपालका : ॥ 
 
 
घृतकौिशक गो�का सगो�ीह�  :- 
 पि^डत,नेपाल,बराल,खनाल,सुतारकाकs,भ=,जोसी,रे"मी,कुशौला-पा^डे,िबडाल,जीरे,नेमी,कािशया,कुशे,चलाउने,रोहताली,बाजपेयी िय मािथका थर मgय े१६ थरनेपाल मा र बाजपेयी भारतमा पाई�छ ।  बाजपेयी बाहके अ� यो सबैले महाम^डलीमOाको उपासना गद� आएको पाइ�छ ।   

    
    
    
    
    
    
    



    
नेपालथरनेपालथरनेपालथरनेपालथर    “नेपा + आलयो:पुमान् इित य*य स:नेपालय: इिति*थते य: लोपा<ेपाल जात:, nीम�िवKणुपुराण –िगता'ेस गोरखपुर नेपाल थर उ�म*थल नेपाlया िवमलाऽपचाग िनकट ि{ दवेगाडJगना ।  कणा�ली बसगा स:र/सुरबरा य�मासाि<सृता ॥ साध�गा ब�णंगता] िवमला दलंुघित मgयत: ॥ नेपा Eाम सहाि*त भूसुरबरा नेपाल मूल�थली ॥  

नेपालह�को कुलदेवता 
 ह ेहा�ा वंश ब�धुले मानेका कुलदवेता । स3झना भAB हा�ो छ ितिमलाइ सदा सदा  ितमी तुKतट भइ दउे हामीमा सुख स3पि@ काय� िसिL हउन सारा िवM बाधा नहोस् Nित ॥ ॥                हािमले कुल दवेताको पूजन त एक ठाउँमा माP गनG काय�को सुDवात त गय� तर यो िनकै नै ठुलो चुनौित िथयो ।यसलाइ िनर�तरता �दनु हा�ो कत�m पिन हो । यहाँ िनकै नै ठुलो चुनौितको Dपमा नामाविल िमलान हो । नामाविल िमलान गदा� कुन दवेता कुन 'योजन का 
न । ज*का संभािवत म�Pके के 
न स,लान । नामाबिल मा सो दवेताको 'योग कहाँ कहाँ भएको  छ । वेद शा{ मा के क*ता प:रभाषा रािखएको छ जसलाइ हािमले के कस:र प:रभािषत गनG र नेपाल अिधराrय भरीका नेपाल ब�धुहD संग कुलदवेता को पूजन र qयाlया स3व�धमा  हािम '*तुत 
दा हा�ो मा�यता यो यो हो भ�दै के के कस:र बुझाउने ज*ता कुरा हD समाधान होस भ<े धारणाका साथ यो तयार ग:रइको हो ।हािमले पूजा भेद माP वै�दक, ताि�Pक,लौ�कक र िमnीत 
�छ भ<े अgययन ग:रएको मा यहा दवेताको नाम समेत य*तै पाइएको 
दाँ केिह अ�यौलता अव�यमेव भएको तर यो नै  कुनै आkय�को कुरा होइन ।यहा '*तुत ग:रएको लौकBक शqद ले चािह भिAभावल ेओत'ोत त भइ आSना इuछाले र पूव�जहDले ग:रआएको दखेे सुनेको भरमा  कुनै िनिkत िविध नअपनाइ आSना खुिसले पूजा ग:रएको लाइ प:रभािषत ग:र हािमले बु�न खोजेका माP हो ।ज*तो हा�ो यहाँ उIलेिखत मgये गायPी सािवPी पूजनका उIलेख लौ�कक 
न् भने बारा पूजन कतै बाट आयाितत िमिnत पूजा होला भ<े  िनता�त qयABगत सोचाइ हो। यस लाइ पुिO गनG वा हटाउने वारे    वाद ेवादे जायत ेत/व बोध होला भ<े आस रािखएको छ ।  यो वाद ेवाद ेजायते  त/व बोध बाट नामाविल एउटै भै हाल रहकेो अ�यौलको अव*था बाट ब�धूह�  मुA 
नेछन् भ<े आस रािखएको छ । साथै  न मानसं पठे/{ोPं वािचकं तु 'श*यते ।  क^ठतः पाठाभावे तु पु*तकोप:र वाचयेत् ।  न *वयं  िलिखतं {ोPं ना VाWण िलYप पठेत ।  भ<े 'माण यदा कदा सुिनएकोले यो वादे वादे जायत ेत/व बोध रा�ु अ/य�त ज�:र हािमले स3झेका छ� ।    



 
महाम�डलीम�ा 

 
कुलकुलकुलकुल    दवेतादवेतादवेतादवेता    पजूनपजूनपजूनपजून    मह�वमह�वमह�वमह�व    ::::----     ऊ,j�म ेसुनृताचमे ……………………………कIप�ताम ॥ िमOा<ै अिन स/य वा,य रिसला होस द"ुधको 'ािh र । िमठा 
न् मध ुिघउ साथ हिँसलो 
न् ब�धु औ बा�धव ॥ रा�ो बृिO भएर धा�य ब�ढहोस् होस् शPु िजcे बल ॥ बारीमा तुल-फूल जे पिन फलुन् भै यQको नै फल ॥ िव@Zम े………………………… कIप�ताम ॥ पाएको धन गन� रNण सकँू होस 8m 'ािh सब ॥ जो भो जो छ 
ने सबै सुखह� पाऊँ म साथी अझ ॥ मेरो िजवनमा सधै िमिलरहोस् साफIय साम.य�को । पाउँ वुिL,िववेक स�मित सबै यो यQबाटै 'भो ! । ि�zहय��मे  …………………. कIप�ताम् ॥ यQैकोफलबाट ब
धा उqजा हवोस् भूिममा । कोदो, कागुन,जौ,ग
,ँितलह� धेरै फलाउँ यहाँ । अ<ैको प:रपूतiल ेह:ट �दओस् स3पूण� यो दीनता ।  /य*तै धान र दाल,मास ,मुसुरी 
न् मूगँ आलु चना ॥ ॥  िव]े अ} म�तो िव] ऽउती िव]े नोदवेा अवसागम�तु िव]म*तु 8िवणं वाजो अ*मे ॥ यजुवGद १८/३१ आज हा�ो यस यQमा स3पूण� म�दगण(मOा )पाIनुहोस संरNणगनG सम*त दवे स@ा (िव]ेदवेा आ�द) रNासाधनह�सिहत यQमा आउनुहोस्  सम*त अिpह� '�दh 
न् । हािमलाइ महान ऐ]य� र अ< 'ाh होस ॥             



 
कुलदवेताकोकुलदवेताकोकुलदवेताकोकुलदवेताको    नामनामनामनाम    ::::----    'म^डल :- खhडी 'म^डल , मOा:-  महाम^डलीमOा भा�जा*थानी :- काँणा VW  इOदवेी- गंगा ,भवानी, सर]ती,       + (टौदह चा�लाखेल मा “दNीणकाली समेत ) गोO दवेता:- महाD8 –पाव�ती , सहायक गोO दवेता :- गैडु ,गोसाई,गैया,गौडा बछला-भवानी गोO रNक :- ऐरा (ऐरी ,अिहर ,) बन रNक :-वनिशकारी  बन दगुा� वा Eामदवेी :- िव�gयवािसनी ,च^डी झाँ\B :- सुनझाँ\B पाष�द :- ितवारी,बेताल भैरव ,VWबेताल ,�मशानी आरधना :-िशवै]य� समाराधना, िशखा:- उgव�िशखा  बेद शाखा:- शु,लयजुवGद वाजसेनेय शाखा र सामवेद  पाद :दNीण पाद  काया:कुशा�तकाया  गण :- खश गण  समुह :- पंचगौड समुह  

                        टौदह चा�लाखेलमा मािनआएका कुलदवेता 
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कुलदवेताकोकुलदवेताकोकुलदवेताकोकुलदवेताको    पजूनपजूनपजूनपजून        रररर    �थान�थान�थान�थान    

              कुनै पिन प:रवार एउटा नृवंशको नयाँ ठाउँमा 'वेश भएको बेलाला घटेको घटना र मा�यता 'ाhगरेका सव�शिAस3प< म�त् देवताको '1त�प मOा बस� सरेका ठाउँमा पिन नपुpे कुरै भएन ।नयाँ ठाउँमा जाँदा कुलदवेताको �पमा पुिजएका मOा (महाम^डलीमOा) संगै लिगए । वायू�प 
दा पिहले दिेखनै मूतi कIपना नै ग:रएन ।एक ठाउँमा िनिkत �पले मान भाउ,पूजा गन� सिजलो पनG 
दाँ गाऊँ घर नजीक वनको छेउमा सानो कुटी वा मि�दर बनाएर  /यसै िभP आराधना गनG चलन चIयो ।*थान भेदले,जाितय भेद,र गाउँ ठाउँको नाउँले मOोका पिन भेद 
द ैगए । पूजाआजामा *थािनयताको 'भाव पनु� *वाभािवक हो ,कदािचत यसलाइ अ*वभािवक मािनदनै  ता पिन *थानीय आचाय� भेद ,8Oा भेद,वAाभेद,पूजा अच�ना भेद इ/या�द कारणले गदा� िन:स�दहे पाथ�,य दOृीगोचर 
�छ नै । हा�ा िपता पुखा� अिpहोPी बाWण थीए जुन कुरा कौिशकादी स�तती बाट जानकारी 
�ँछ ।अिpहोPी सदवै साि/वक 
�छन् /यसैले साि/वक म^डलका महाम^डली मOा पुजा पुखा�ले गद� आएको 
नु पनG हािमले भ< स,दछौ ।  नेपाल थरको शु�वात ,कस:र 
नगो भनी । खोजीगदा� भनाई य*ता, अगाडी सुिनयो पिन॥     फारस बाट िस�धु
द,ै भारत बाराणसी महां ।    अनुपम ि�वेदीका ,स�तान ब*तथे जहां ॥                मुि*लमको आ\ंमण बाट ,आSना दम� बचाउन ।              भागे वाराणिस दिेख, थाले उ@र आउन  ॥ आउंदा आउद� जावा,ितला नदी दोभानमा अिpहोP जगाइ बस,ेवाuछािह छेउ ओढारमा ॥                                    जुि3ल राजा बिलराजले ,यQकेिह गर� भिन ।                                   पि^डत खोज तलास गदा� ,ि�वे�द भे:टए ियिन ॥ ियनैको सहायता बाट यQ स3प< भो अिन । ित प^डीतह� लाइ,ज"गा िवता� �दए पिन ॥                                 जसले पाए बरै गाऊँ, बराल थरका भए ।                              खनया बास पाउने, खनाल थरका भए । दिNणा माP पाउने ,पि^डत नै रिहरह े। नेपा गाउँ पाउनेह�,नेपाल भिनने भए ।  मािथको पाIपा िनवासी पं ह:र 'साद नेपालले बनाउनु भएको किवता अनुसार  पिन हा�ा िपता पुखा� अिpहोPी र अनुपम िथए । जसले दईु वेद अgययन  ग:रएका िथए । साि/वक नभइ अिpहोPी न
ने 'माण पाइ�छ ।                  



     “साि/वक अिpहोPी VाWणले मOोको आरधना ग�रदा िह�द ूपर3परामा अमृतमािनएको गाइको दधू,खीर, आ�दकािलन सfयताको मुlय भोजन टाटे (बाबर रोटी) , नौिन �य,ू चढाइ पूजाग:रने म^डलीमO, दधेुमO, लाडेमOलाइ साि/वक मOको Dपमा मा< स�क�छ ।“ (नेपाली खस –बा
नका कुलदवेता मOो- कुलच�8 कोइराला ।  खhड(खेचरा�8का )मा^डिलक 'जाहDल ेमािनएका कुलदवेता भएकोले मOा समेत म^डलीमOा भएका 
न्   । “क)मंडले]र –राrयशासनका सामा�य अधीकरण वाहके�याियक अिधकार 'ाhराजाहD जो धा1मक मािमलाका स�ाटलाई नसोिधकन *वय ंिनण�य �दन समथ� रह�थे । ख) माडिलक – खस सा�ाrय अ�तग�त कुनैकुनै राrयह� गण राrयका लNणमा िथए जसमा के�8�ारा िनयूA अडै,काकs आ�दले राrयशासनमा ती गणनायकह�लाइ सहभािग गराइरा� अिनवाय� िथयो ॥ साथै केि�8य महासभामा ती मांडिलकह�को सद*यता रह�.यो ।“ कौ.स १६९   
कुलकुलकुलकुल    दवेतादवेतादवेतादवेता    पजूनपजूनपजूनपजून    मामामामा    हालहालहालहाल    स मस मस मस म    �योग�योग�योग�योग    ग�रदैग�रदैग�रदैग�रदै    आएकोआएकोआएकोआएको    म��म��म��म��    

    ॐ कुलाियनी घृतवती पुरि�ध:*योने िसद सदने पृिथmा: ।  आिभ /वा D8ा वसवो गृणि��वमा VW पीिपिह सौभगायाि]नाgवयू� सादयतािमह /वा ।  कुल गृिहणी र वसुधारायुA गराएर अिघिIतर रािखने ितमी पृिथवीको यो सुखमय *थानमा बस ।�8 वसु आ�द  देवताह�ले ित�ो 'शंसा ग�न् । सौभा"यका लािग ितिम यी म�Pह�लाई आ�याियत गर । दवेताका अgवयु� अि]नीकुमारह�ले ितमीलाई यहा ँ'ितिeत गराऊन् ॥    सं*कार पLती नेपालीभाषा ह े! इO ! हजुरह� िनवासयो"य घरबाट यूA भै ,पौिOक घृता�द पदाथ� �ारा स3प< वनी,पूरको धारणा गनG वाली पृ.वीको सुख 'द गृहमा बRु होस् ।D8 एवं वसुगण तपाइको *तुित गनु�होस् । यिह म�P तपाइको आSनो सौभा"यको संवLन हतुे सुरNीत हनुे�होस ।दवैु अि]नीकुमार अgयू�को�पमा तपाइलाई यो यQ *थलमा िवराजमान ग�न् । यजुवGद िह�दी :टका बाट साभार ।            



 
टौदहमाटौदहमाटौदहमाटौदहमा    पजूापजूापजूापजूा    ग�रआएकाग�रआएकाग�रआएकाग�रआएका    दवेतादवेतादवेतादवेता    बारेमाबारेमाबारेमाबारेमा     

ममममहा&'हा&'हा&'हा&'    ::::----        “�दन् 8वित धावतीित D8:” । Dद ैदगुनGको D8 भिन�छ ।  अरोदी द�त:रN ेयि�}ुद ्वृYO दद<ृणाम् । चतु1भ�ष*तेन D8 इ/यािभ सं*तुत: ॥ बृह�ेवता २।३५           आय�जाितहDको मुlय धन भनेको पशु हो । गाई घोडा, बा�ा,भेडा, आ�द पशुका मुlय दवेताको �पमा दवेकालभ�दा अगािड दखेी नै D8लाई मानेकाले नेपाली VाWण NेPीय,ठकुरी,�कराँती र अ�य जाितका पिन गोठका मूल दवेता माहाD8 
न् बष�को २ पIट माग�िशष� पू1णमा र बैशाख पू1णमा मा गोO देवताको पूजा (गोठ धूप )ग:र�छ । यजुवGदको  १६ अgयाय ,जसलाइ ��8 भिन�छ ,को वै�दक िबिध हवन गनG हो ।तर नेपाली समाजमा D8ीका एकसय म�P पढी गाइको दधू, पZामृत अथवा पानीमा पZामृत (दधु,दही,�यू,मह ,सlखर)िमसाएको जलले अटूट जलधारा चुहाएर �8ी पाठग:र�छ ।D8को खोजी गनG हो भने शा{ मgय े सबै भ�दा पुरानो मािनएको ऋ"वेद मा ४३ � सूAमा  क^वघौर ऋिष�ारा गायPी र अनुOुप छ�दमा 'थम �ोकमा  क8दुाय 'चेतसे मीळ
Oमाय तmसे । वोचेम श�तम ं�दे ॥ िविशO Qानबाट स3प<,सुखी, एवं वलशाली �8दवेको लागी कुन सुख'द *तोPको पाठ गनु� पद�छ ? भिन खोिज गरको पाइ�छ । जुन हालस3म पनी खोिज यथावत नै छ ।  D8 लाई आ�वान गदा� D8ीको ५� अgयाय को १६ �ोक :-मान*तोकेतनयेमानऽआयुिषमानो गोषुमानोऽअ�]ेषुरी:रष ।मानो�वीरा�ु8भािमनो�वधीग�िवKम�त सदािम/वाहवामह े।य।वे १६/१६ नेपाली अथ�  ह ेD8!नाता कुल �ै नमार । घोडा र गाईगो� यी सपार ॥ यी वीर वा भृ/य कुनै नमार ॥ यो यQको होस फलनै अपार ॥॥ म ,मरेा स�तान छोरानातीलाई \ोधल ेनहनुे� माD8 'भु ॥ 'लयकालमा 'योग गनG हितयार म र हामीमािथ 'हार नगनु�होला । मेरा वीर अनुयायी लाइ नमानु� होला, हामी यQ(D8ी, होम,पूजा) गरेर हामी यQका खास पु�ष हजुर महादवेको सेवा गद�छौ । -----शु,लयजुवGदीय षडJगD8ी इमा �8ाय ………………. ……..नातुरम् ॥ अथ�  हामी आSनो बुिL िववेकह� दघु�ष� वीरहDको 'ेरक महावलीD8दवे 'ती सम1पत गद�छ� ताकB दोपाय (मनुKयवग�) र चौपाय (पशु आ�द वग�) सवै शाि�त पूव�क र
न् । यो Eाम (NेP) अना�तुर  (िच�ता रिहत ) तथा प:रपुO िव]को इकाइको Dपमा रहोस् । - D�8मा के छ? पु*तकबाट      



 हा�ा गाउँ यताउता चरनमा जो ज�तुको 
ल छ । आपद ,य ैनपरी उप8व िवना स3वृिL पाउन सब ॥ हा�ा स�तित, गोठका पशु सबै नीरोग भै 
कsऊन ॥ हा�ो वुिL िववेक धम�रत होस् 'ाणी सवै सुि�उन् ॥ �वसुचमे�वसित��चम े……………  कIप�ताम ्॥ अथ� रा�ा गाईह� 
न् घरपिन गितलो पुण� स3पि@ पाऊँ ॥ कम�का लािग सारा अिभलिषत कुरा, शिA साम.थ� पाऊँ ॥ पाएको 8mलाई जतन िसत 'भो ! साuन पाऊँ बढाऊँ ॥ श3भो ! ित�ो कृपाले गित-मित �दनुहोस् यQ पूरा गराऊँ ॥॥  नम*ते भगवान D8 भा*करािमत तेजसे|  नमो भवाय देवाय रसाया3बुमया/मने|| शवा�य िNित�पाय नंदीसुरभय ेनमः|  ईशाय वसवे सुfय ंनमः *पश�मया/मने| पशूनां पतये चैव पावकायािततेजसे|  भीमाय mोम �पाय शqद माPाय ते नमः|| उEायोEा*व�पाय यजमाना/मने नमः|  महािशवाय सोमाय नम*/वमृत मूत�य|े|  ॥ �8-सूAम ्॥ नम*ते D8 म�यवऽ उतो तऽ इषवे नमः। बा
fयाम ्उत ते नमः॥1॥ या ते D8 िशवा तनूर-घोरा ऽपाप-कािशनी। तया न*त�वा श�तमया िग:रशंतािभ चाकशीिह ॥2॥ यािमषंु िग:रशंत ह*ते िबभKय�*तवे । िशवां िग:रP तां कुD मा िह�सीः पुDषं जगत् ॥3॥ िशवेन वचसा /वा िग:रशाuछा वदामिस । यथा नः सव�िमज् जगद-य�मम ्सुमनाऽ असत् ॥4॥ अgय वोचद-िधवAा 'थमो दmैो िभषक् । अह�k सवा�न ज3भय�त् सवा�k यातु-धा�यो ऽधराचीः परा सुव ॥5॥ असौ य*ता�ोऽ अDणऽ उत ब ुः सुमंगलः। य ेचैनम ्D8ाऽ अिभतो �दNु िnताः सह¡शो ऽवैषाम् हडे ऽईमह े॥6॥    



  असौ यो ऽवसप�ित नीलEीवो िवलोिहतः। उतैनं गोपाऽ अदnृ<् दnृ<ु-दहारयः स दOृो मृडयाित नः ॥7॥ नमोऽ*तु नीलEीवाय सह¡ाNाय मीढुषे। अथो येऽ अ*य स/वानो ऽह ंतेfयो ऽकरम ्नमः ॥8॥ 'मुंच ध�वनः /वम ्उभयोर आर¢योर rयाम्। याk ते ह*तऽ इषवः परा ता भगवो वप ॥9॥ िवrय ंधनुः कप£�नो िवशIयो बाणवान्ऽ उत। अनेश<*य याऽ इषवऽ आभुर*य िनषंगिधः॥10॥ या ते हिेतर मीढुOम ह*ते बभूव ते धनुः । तया अ*मान् िव]तः /वम ्अय�मया प:र भुज ॥11॥ प:र ते ध�वनो हिेतर अ*मान् वृणAु िव]तः। अथो यऽ इषुिधः तवारेऽ अ*मन् िन-धेिह तम् ॥12॥ अवत/य धनुKCवम ्सह¡ाN शतेषुधे। िनशी¤य� शIयानां मुखा िशवो नः सुमना भव ॥13॥ नम*तऽ आयुधाय अनातताय धृKणवे। उभाfयाम् उत ते नमो बा
fयां तव ध�वने ॥14॥ मा नो महा�तम ्उत मा नोऽ अभ�कं मा नऽ उN�तम ्उत मा नऽ उिNतम्। मा नो वधीः िपतरं मोत मातरं मा नः ि'यास् त�वो �8 री:रषः॥15॥ मा न*तोके तनये मा नऽ आयुिष मा नो गोषु मा नोऽ अ]ेषु री:रषः। मा नो वीरान् �8 भािमनो विधर हिवKम�तः सदिमत् /वा हवामह॥े16॥                



 
��ा��क 
 नमामी शमीशान िनवा�ण �पं, िवभंु mापकं, VW वेद*व�पम ्। िनजं, िनगु�णं, िन1वकIपं, िनरीह,ं िचदाकाशं आकाशवासं भजेह ं। िनराकारं ॐकार मुलं तुरीय,ं िगरा Qान गोती-तमीशं िगरीशम् । करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार-पारं नतो अहम ।। तुषारा�8-संकाश-गौरं गंभीरं, मनोभूत को:ट 'भा nी शरीरम ्। *फुर�मौिल कIलोिलनी चा� गंगा, लसद भाल बाले�द ूक^ठे-भुजंगा॥ चल/कु^डलं  ू सुनेP ंिवशालं, 'स<ाननं नीलक^ठं दयालम् । मृगाधीश-चमा�बरं मु^डमालं, ि'यं शंकरं सव�नाथं भजािम॥ 'च^डं, 'कृO,ं 'गIभं, परेशं, अखंडं अजं भानुको:ट-'काशम्। Pय:शूल िनमू�लनं शूलपाYण, भजे अह ंभवानीपYत भाव ग3यम्॥ कलातीत-कIयाण-कIपांतकारी, सदा सनान�द दातापुरारी।  िचदान�द स�दोह मोहापहारी, 'सीद-'सीद 'भो म�माथारी॥ न यावद ्उमानाथ पादारिव�द,ं भजंतीह लोके परे वा नाराणम्। न ताव/सुखं शांित संताप नाशं, 'सीद 'भो सव�भुतािधवासम ्॥ न जानािम योगं जपं नैव पूजाम,्  नतोह ंसदा सव�दा श3भु ! तुfयम। जरा ज�म द:ुखौ} तात�यमानं, 'भो !  पािह आप<मामीश श3भो�8ाOक  इद ं'ोAं िव'ेण हरतोषये,  य ेपठंित नरा भ,/या तेषां श3भु 'सीदित ॥  िव]नाथ गुDकुल आnमबाट उपलqध gयान को �ोक उIलेख गन� वा�छिनय दिेखएकोले यहा रािखएको छ ।  D8मूतi gयान  िPिशरिस अ�णाभं नाग भुषं कपदi – -rविलत मुकुटिमशं च�8मौली सुरेशम ्िPिशखम भयमqजं साNामालां कराqजै:  दधतमुनु�दन�तं D8दवंे भजािम ॥       



 एकD8 दवे :  �यामपण�Zतुबा�
 ंकाशपुKप िनभाकृितम् जटामुकुट ख^ड�तु वृkीका भरणे rवलम ्॥ शिA व6धरािभYत कृता जालकर�यम ् प¥ासनि*थतं दवे एक D8 ंिविच�तयेत ॥॥  एकादश D8ः  चतुभु�जा िPणेPा� जटामुकुट मि^डता: । शु,ल ब{धरा*सवG शु,ल वण� 'कBतiता:  ॥ समपा*थानका*सवG प¥िपठो प:रि*थता:  । सवा�भरणंसंयुAा *सव� पुKपैरळं कृता: । अभय ंपरशंु सmे कृKण वरदवामके ।॥ महादवेि�शवो D8ो शंकरो नीललोिहत :  । ईशान िवजयो िभमो दवे दवेो भवोbव: ॥ कपािलश ईित 'ोAो D8 एकादश *मृता: ॥ ॥  िय ११ वटाको छु=ा छु=ै gयान म�P पाइएको तर जस बाट िनकै E�थको िव*तार 
न पुpे डरले यहाँ उIलेख ग:रएन । य�द हा�ा बंशजका कुनै स�तती gयानमाग� बाट एकादश D8को  उपासना साधना  गनG इuछा 'कट गरेमा उA gयान िनशुIक उपलqध गराउने छ� ।  माजिल D8  उ¦वृ�तो �ा�त िपगैि{िभरनलकणा नािNिभ: 'ो�म�त ंकोपो�नोEदीघ� 'िवरA र,"मशुमmु Eनादम् ॥ *वाद�तमुिषकाध�न �घटी�घ:टित कृ{हय द<तां । द<तां संव�द ेमाजिलD8 वरतरनखंर *त�धवालाEभागम् ॥॥           



 
२२२२    पाव�तीपाव�तीपाव�तीपाव�ती::::----    gयानं  पंजरा�त शुक �याम ंपरगव� िवदा:रणीम्  प¥ा*यां प¥नयनां पाव�त� कलया3यहम ्। पाव�ती दवेीको Dपमा पूजा गरको हो जसको भैरवको Dपमा महाD8 िलएको पाइन्छ । जुन साि/वक दवेता मा पुिज�छ ।  पाव�ती*तोPम ्   िवबुधािबपतेिजनीशका�ते वदनाभािजतयािमणीशका�ते । नवकु�दिवराजमानद�ते निलनाभ ं'णमा3यह ंपदं ते ॥१॥ िवकचा3बु�हां िवलासचोरैरितशीतै: 'वह�या3बुपूरै: । शिशशेखरिच@नृ@Jगै*तरसालोकय दिेव मामपाJगै ॥२॥ अवनीधरनायक*य क�य ेकृपणं मां प:रपालयितध�य े। िविधमाधववासवा�दमा�य े8तुमु�मूिलतभAलोकैद�ैय े॥३॥ कुचिनि�दतशातकु3भशैले मिणकािZवलयोIलस¦दकूुले । प:रपालय मां भवािन बाले िPज8Nणजाग�कलीले ॥४॥ *व�चा िजततhशातकु3भे कचशोभािजतकालमेघड3भे । प:रपालय मां Pसि<शु3भे मकुटोIलािससुधामयूखिड3भे ॥५॥ कुसुमायुधजीवनािNकोणे प:रतो मामव प¥रागशोणे । *मरवै:रवशीकृत 'वीणे चरणाqजनतसि/\याधुरीणे ॥६॥ िगरेजे गगनोपमावलp ेिग:रतुJग*तनगौरवेण भुpे । वस म े§दय ेतवाJग लpे तव संदश�नमोदिस�धुमpे ॥७॥ सकलोपिनष/सरोजवाटीकलह*ंया*तव मे किव/वधाटी। कृपयािवरभू�दय ंतु पेटी वहतु /व¦गुणर3यरcकोटी: ॥८॥ ॥॥  इित nी पाव�ती*तोPम ्संपूण�म ्॥           



 
३. च�डी :- चि^ड ८ 'कारको Dपमा पुिज�छ ।  D8 च^डा 'च^डा च च^डोEा च^डनाियका । च^डा च^डवती चैव च^ड�पाितचि^डका ॥ १ D8 चि^ड २.'चि^ड ३.च^डोEा ४.च^डनाियका ५ चि^ड ६.च^डवती ७ च^ड�पा ८. अितचि^डका   महाD8को साथमा पुजा ग:रने भएकोले कसैले D8चि^डको Dपमा पुrने गद�छन् । gयान :-  ख¨गं ब6ं शरं च\मकुंशं च तथैवच । वरं िPशूलं पाPZ दिNणेन िवरािजते ॥ खेटकZ तथा घ^टं धनु�चाभयपाशकम्॥ तज�नi द/ैयकेशZ िव�दमुु8ाZ वामके ॥  सYसहमिहषाDढां रोचना�पशोिभतम् । gयाये/वा ंच महादिेव D8चि^ड नमोऽ*तु ते॥  कसैले भने चि^डको माP आ�वानगद�छन् चि^ड gयान :-  ]ेतवणा� िPनेPाच यौवनी च सुDिपणी । ख¨गं पाशं शरं च\ं व6ं वर िPशूिलनी ॥ पाP ंदिNण ह*तेषु रcालंकार भूिषता । फेटकांकुशधनुषं गदां घ^टां तु तज�नीम ्॥ दै/यकेशं िव�दमुु8ा ंबाम ह*तेषु िव ती । एवं �पातु सा दवेी nी च^डाय ैनमोऽ*तुते ॥           



 ४ ४ ४ ४ ....गैडु गैडु गैडु गैडु ::::----        ॐ नम: श3वायच.........िशवतराय च ॥अिp*थापना िबिधमा यो म�Pले गैडु दवेतालाइ आ
ित �दई�छ ।  स�सारमा सौlय �दने ितमी हौ ।  कIयाण दाता परलोकमा छौ ॥ आन�द िवQान-धन-*व�प । िनKपाप पारी �दनुहोस् मोN ॥                      �दm आन�द �दने र संसा:रक सुख �दने D8 दवेको नमन छ । ।कIयाणगनG वाला र सुख बढाउने वाला D8दवेको नम*कार ,सवै 'कारको मंगल गनG र आSनो भAहDको पिवPता 'दान गरी गित�दने D8लाइ नम*कार(नमन) गद�छ�॥  गैडु दवेता साहायक गोO दवेताको Dपमा मािन�छ । यो दवेताको जेO शु,ल पू1णमा र माग�शीष� पू1णमा धा�यप्ू1णमा को �दन िवशेष पूजा आजा ग:र�छ ।जुन पू1णमालाई गैडू पु1णमाको Dपमा िचिन�छ ।   
५५५५म�ाम�ाम�ाम�ा::::----    मDत वाट मOा भिन कसैले प:रभािषत गद�छन् । कसैले *वय3भु VWाबाट 'थम उ/प<भएका आ�दमानव*वाय3भु मनु आ�दशिAभूता शत�पाको आ�द िपता कुलदेवताको �पमा मनु वाट मOा भएको प:रभािषत गद�छन् । मDत लाइ पिन िमP��चम.े........कIप�ताम् ।म�Pमा इ�8को Dपमा मािनएको छ । ४९ मDत बाट मOाभएको भिन कुनै शा{कार को बयान पाइ�छ । ११ D8को भाइको Dपमा १२ Dप मOा mाlया पाइ�छ ।  कौिशका�द स�तती १०.शा{ा�तरमा पाइने कौिशकगण,D8गण तथा मD�णको धारा पवा�ह वण�न र कौिशक संिहता,िहमव/ख^ड,पशुपितपूराण आ�द िववेचनीय छन् । VWा िवKणु महादेव मgये कुनै लाई 'धान नमािन �कन म�द ्गण (मOा लाइ) कुलदेव मानेको होला ? यो '© सदवै हािम माझ आइरहकेो 
�छ । यसको उPर पाउन  डाँ. उ1मला D*तगी �ारा स3पा�दत वै�दक म�त हदेा� 'O 
�छ । म�तको िनिम@ ऋ"वेदमा ३३ सुA बताएको छ ।७ सुAमा ई�8को साथ,१ सुAमा अिp र १ सुAमा पुषाको साथमा *तुित ग:रएको छ ।उA ३३ सAुमा ३९१ पटक नाम उIलेख भएको छ । ८ सुAहDमा १६ पटक मDत शqदको उIलेख ग:रएको छ । ज3मा ग:र ऋ"वेदमा ४०७ पटक उIलेख ग:रएको छ । तथा १४७ सुAको २८८ ऋचाह�मा  िन3म दवेताहDका साथमा उIलेख छ ।   ऋ"वेदमा म�तको *वDप वण�न वा (म�तको मानवीकरण)    ऋ"वेद १०.७७.२ मा 'ार3भमा मDत मनुKय �पमा िथए पिछ आSनो पु^यकम� �ारा देवता बनेको उIलेख छ । ऋ"वेदमा ियिनह�का लागी ब
वचन 'योग ग:रएको छ ।ियिनह�मा सवै भाई बराबर छन् । जसमा न कोइ जेe छन् नकोिह किनe बताएको छ । ऋ.५.५८.६  जसले माला , आभुषण र धनुषको 'योग गनG बताएको छ । ऋ५.५३.४   मDतले सुवण�को समान चि3कलो कवच लगाएका छन् । ऋ.५.६०.४ मDत िबवाहको कामना गनG (वे
ला) समान वैभवशाली युबक तरह आभुषण �ारा स-ुसित छन् ऋ.५.६०.४  इनले सुवण� मुकुट (ऋ.२.३४.२), काँधमा अ{ ,पाउह�मा (भोAाजन, कटक)कडा खराउ, छाितमा सुवण� हार जिडत कवच ,हातहDमा अिp सद*ृय 'कासमान ब6, र िशरमा *व1णम् िशर{ाण  धारण गरेका छन् ।ऋ.५.५४.११   ियिनह�सबै समm*क,सम*थान र समान शोभयमान छन् ऋ।११६५.१   



    समान नेP (ऋ.८.१०.१) ,समान वेषभुषा,(ऋ.८.२०.१७) वाट सवै म�तको एकDपता अनुभुित गनG साधक मDतको समान अमर पद 'ाh गद�छन् । असीिमत ऐ]य�को *वामी (ऋ ५.५८.२) ,दीिhयAु र *वम ्'काश भएको (ऋ।१.३७.२) अिpको समान '�दh (ऋ२.३४.१,२.३४.४ )'काश फैलाउन स9े (ऋ।८.७.१) अिp समान तेज भएको (ऋ।६.६६.२,र१०.२३.७८) भिन mा,या भएकोले हािम यो भ< स,छौकB जुन 'कारले अिp आSनो चारैितर 'काश फैलाउदछ । :ठक /य*तै 'कारले मDतका (मOाको) साधक�िप �दmपु�ष आSनो गुणह�को आभा आSनो  चारैितर फेलाउदछँ ।   म�तको भोजन स3व�धमा :- यजु�वेद ३।४४ मा  'घािसनो हवामह ेम�तk :रशादस: । कर3भेण सजोहस । 'घास  तथा कर3भ नामक िबिशO हिवको भNण गनG र शPुको नास गनG मDतको हािम आ�वान गद�छौ । 'घास (जौ ) र कर3भ (जौको सातु तथा दिह िमसाइएको)  ब*तुको Dपमा mाlया गरेको पाइ�छ ।  शतपथ २.५.२.३४ मा मDतको *तुती जौ बाट ग:रएको पाई�छ ।  शतपथ २.५.३.४ मा दधु र चामल बाट तयार ग:रएको िखर मDत ह�को अिभO भोजन बताइएको छ ।   म�तको आसन स3व�धमा   ऋ"वेद १.३८ सुAको १ मा क^व घौर ऋिष�ारा  कL नूनं कथं ि'य: िपता पुPं न ह*तयो:। दिधgवे वृA व1हष:॥ ह े*तुती ि'य म�त( मOा) तपाई कुशको आसनमा िवराजमान 
नुहोस् ॥ जस:र िपताले पुPलाइ Rेह पूव�क काखमा राlदछन् ॥ /यसैगरी हािमलाइ हजुरले  किहले धारणा गनु� 
�छ ॥ भिन '© गरेको पाइ�छ ॥ ॥    
म�डम�डम�डम�डलीलीलीली::::----    माडिलक – खस सा�ाrय अ�तग�त कुनैकुनै राrयह� गण राrयका लNणमा िथए जसमा के�8�ारा िनयूA अडै,काकs आ�दले राrयशासनमा ती गणनायकह�लाइ सहभािग गराइरा� अिनवाय� िथयो ॥ साथै केि�8य महासभामा ती मांडिलकह�को सद*यता रह�.यो ।“ कौ.स १६९ खhड(खेचरा�8)का मा^डिलक 'जाहDल ेमािनएका कुलदवेता 
न् ।    

काणाँदवे :- गोठधूप तथा मOको पाष�दको Dपमा यस लेखको 'माण ख^डमा mाlया ग:रएको छ । भाoा देवताको नाम काणदवे हो ,िय भाoाको व/स गोP भिन�छ ।गंगा भवानी र सर*वती महाम^डलीमOाको बिहनीह� 
न् ।तीन विहनीमा काणँदवे कुन बिहिनका छोरा 
न् /यो भने कसैले खुल*त गरी बताए ज*तो ला"दनै ।         



 ��ा��ा��ा��ा    ::::----        महान को VW वा VWा किह�छ । सं*कृतमा यसको *व�प “VWन्” हो । पंुिIलJगमा  VWा र नपंुसक मा VW 
�छ । यो उभयिलJगी शqद पिन  हो । सृिOकता� VWा लाइ पुजन VW यQान इित म�Pले पूजा गरे पिन टौदह मा बली 'दान �दने ग:रएकोमा VWलाइ �कन बिल �दएको होला ? यो सदवै िजQासा थीयो । वेताल भैरव लाइ पाष�दको �पमा कौिशका�द स�तती पृO १६१mाlया ग:रएको  छ ।वेताल  भैरवलाइ VW वेताल भैरवको �पमा मािनएको छ । /यसैले VWलाइ VW वेताल भैरवको �पमा बली�दएको 
नु पनG र पिछ काला�तरमा बसाइ सराइको \ममा वेताल श�द ता�Pीक हDले 'योग  गनG भएकोले  वेताल  हराइ VW माP बाकBरहकेो ज*तो ला"दछ ।  जसले बिलको 'था लाइ िनर�तर पाएको 
नु पद�छ । बसाइ सराइको \ममा वेताल भैरवलाइ ता�Pीक हDले पुजा ग:रएको पाएकोल ेबेताल भैरवलाइ VW माP Dपमा मािनएको 
नु पद�छ ।      nृOीकता� VWाको Dपमा पूजा गनG हो भने शु,ल यजुबGदको अgयाय २२ को VW सुA �ारा पुजा अच�ना एवं पाठ गनु� पद�छ । र बिल 'दान गन� भने 
दैन ।केवल पायस बिल माP उ@म 
ने छ । पिहला पिहला  ॐ आVWन् VWणो …………………. न: कIप�ताम ्॥ भिन पुजा गनG गरेको िथयो । जसको अथ�  ह े! VWन् , हा�ो राªमा यQगनG  अgययनिशल V«म वच�*वी VWण ज�मून । NिPय शूरा, कुशल ,धनुधा�री, अचुक िनशान बाज र महारथी ज�मून । दधुालु गाई ,भा:रबो9 स9े गो�  र वेिगलो घोडा होऊन् । सव� गुण स3प< मिहला र िवजयी योLा हऊन् । र िय यजमानलाई   युवक सfय र िवर छोरो हओस् । हािमलाइ बेला बेलामा पािन परोस् । हा�ा अ< पात वन*पितह�  फलयूA र प:रप� हऊन् । हा�ो योग Nेम होस् ।  VW जQानं 'थम पुर*ताि� सीमत: सु�चो वेनऽआव: । सवु¬याऽउपमाऽअ*य िवOा: सतk योिनसतk िव व: ।           सृिOको 'ार3भमा VWा �पमा परमा/मा शABको 'ादभुा�व भयो जुन शAB सम*त Vहमा^डमा  mव*था Dपमा  mाh भयो । यिह काि�तमान VWा (सुया��द िविबध Dपमा ि*थत अ�त:रNादी िविभ< लोक तथा mA जगत एवं अmA जगतको 'कािशत गद�छ ।            



  VWाको *तुती  VWा*तोPम ् ॐ नम*ते सते सव�लोकाnयाय  नम*ते िचते िव]�पा/मकाय ॥   नमो ऽ�तै�वाय मुिA'दाय । नमो VWणे mािपने िनगु�णाय ॥ /वमेकं शर^य ं/वमेकं वरे^य ं /वमेकं जग/कारणं िव]�पम् । /वमेकं जगकतृपा�तृ'हातृ�  /वमेकं परं िनkलं िन1वकIपम ्। भयानां भय ंभीKहणं भीKहणानां  गित: 'ािणनां पावनं पावनानाम् । महोjै: पदानां िनय�तृ /वमेकं  परेश परं रNणं रNनानाम् ॥३॥ परेश 'भो सव��पािवनािशन्  अिनदG�य सवGि�8याग3य स/य । अिच�/याNर mापकmA त/व  जगbासकािधश पायादपायात् ॥ तदकंे *मराम*तदकंे भजाम- *तदकंे जग/सािN�पं नमाम: ।  सदकंे िनधानं िनराल3वमीशं ।  भवांबोिधपोतं शर^यं Vजाम: ।   -- महािनवा�ण त�P  
ऐरीऐरीऐरीऐरी::::----    ऐरा दवेता भनेको अहीर अथा�त् पशुपालकका 'ितक  गोठ दवेता 
न् । कौिशका�द स�तती तथा नेपाली खस VाWणको कुलदवेता मOो  जसको लािग गोe सुA पाठ गनु� उपयु�A 
�छ । सं वो गोeने  सुषदा सं र¤या सं सुभू/या । अहजा�त*य य<ाम तेना व: सं सृजामिस ।१॥ सं व: सृज/वय�मा सं पूषा सं बृह*पित:। सिम�8यो धनoयो मिय पुKयत य�सु ॥ २॥ संज"माना अिबfयुषी रि*मन् गोe ेकरीिषणी: । िबfती: सो3य ंमgवनमीवा उपेतन ॥३॥ इहवै गाव एतनेहो सकेव पुKयत । इहवैोत ' जायgवं मिय संQानम*तु व: ॥ ४॥ िशवो वो गोeो भवतु शा:रशाकेव पुKयत । इहवैोत ' जायgवं मया व: स ंसृजामिस॥५॥ मया गावो गोपितना सचgवमय ंवो गोe इह पोषियKणु: । राय*पोषेण ब
ला भव�तीजiवा जीव�ती�प व: सदमे ॥ ६॥  अथ�वेद तेnोका^डको १४ सूA (गोO सूA)  



 
वनिसकारी:-  यो �करात *व�प बनजंगलका रNक वन दवेता 
न् ।  �करातgयान (वनिशकारी ) कृKणागंि�भुजं धनु�शिशधरं मुAालकं सुि*थत: \ुराN�य ंसंयुतं िवपुलसत् व,Pवपू{ीण�कम् ॥ िशषG िव]धरं सकण� कुसुम ंशाद�लचमिबरं ॥ बजmाल िवरािजतो दरमह gयाय ै�करातं भजे ।  िव]नाथ गुDकुल आnममा �करात *व�प D8को gयान मा मािथको �ोक पाइएको छ ।    �कराताOकं वनशीकारी *तोP '/य1थ zातवNः*थलDिधरसुरा    पानम@ंपृष/कं चापे स�धाय ितeन् §दयसरिसजे   मामके तापह�ता । िपvछो@ंसः शर^यः पशुपिततनयो    सावधानः सदा नः । १  आखेटाय वनेचर*य िग:रजा    सA*य श3भोःसुतः Pातंु यो भुवनं पुरा समजिन    lयातः �कराताकृितः । कोद^डः छु:रकाधरो घनDिचः    िपvछावतंसोrवलः स /वं मामव सव�दा :रपुगण     P*तं दयावा:रधे ॥ २  यो मां पीडयित 'स सततं    दहेी /वदेकाnय ंिभ/वा त*य :रपोDरः छु:रकया    शाताEया दमु�तेः । देव /व/करपJकजोलिसतया     nीमन् �कराताकृते  त/'ाणान् िवतरा�तकाय भगवन्    काला:रपुPाoसा ॥ ३    



  िवLो मम�मसु दवु�चोिभरसतां    स�तhशIयोपमैः दhृानां ि�षतामशा�तमनसां    िख<ोऽि*म यावद ्भृशं    तावत् /वं छु:रकाशरासनधरः     िच@े ममािवभ�वन् *वािमन् दवे �करात�प शमय     '/य1थवग� Nणात् ॥ ४  हतु� िव@धम�तो मम रताः    छोराk ये दजु�नाः तेषां मम�सु ताडयाशु िविशखै    */व/कामु�काि<ःसृतैः । शा*तारं ि�षतां �करातवपुषं    सवा�थ�द ं/वामृते प�या3यP पुरा:रपुP शरण ं    ना�यं 'प<ोऽ*3यहम् ॥ ५  यN'ेतिपशाचभूतिनवहाः    दःुख'दा भीषणाः बाधा�ते नरशोिणतो/सुकिधयो    ये तां :रपु'े:रताः । चापrयािननद*ै/वमीश सकलान्    सं§/य दOुEहान् गौरीशा/मज दवैते]र �करा    ताकार संरN माम् ॥ ६  8ो"धंु य ेिनरता*/वदीयपदप   ¥ैका�तभAाय म ेमायाःछ<कळेबराk िवषदा    ना}ैःसुदा कम�िभः । व�य*तंभनमारणा�द कुशल    'ारंभ दNानरीन् दOुा�संहर दवेदवे शबरा    कार िPलोके]र ॥ ७  त�वा वा मनसा िगराऽिप सततं    दोषां िचकBष��/यलं  /व/पाद'णत*य मे िनरपरा    ध*यािप ये मानवाः । सवा�न् सहरे तान् िगरीशसुत म े   तापPयौघानिप /वामेकं शबराकृते भयहरं    नाथं 'प<ोऽ*3यहम् ॥ ८ 



 कृOो राजभटैः सदाऽिप प:रभूतोअं    खलैव�:रिभ kा�यघ~रतरै1व पलिनधौ    मpोऽि*म दःुखातुरः हा हा ®क करवै िवभो शबरवेष ं   /वामभीOाथ�द ंव�दऽेह ंपरदवैतं कुD कृपा ं   नाथाथ� ब�धो मिय ॥ ९  *तोPं यः 'जपेत् 'शा�तकरणैर्    िन/यं �कराताOकं स िN'ं वशगान् करोित नृपती    नाबLवैरानिप । सं§/या/म िवरोिधनः खलजनान्    दOुEहान�यसौ या/य�ते यमदतूभीितरिहतो    �दmाअं गYत शा]तीम् ॥ १०  इित �कराताOकं संपूण�म् ॥   हा�ो वनिशकारी वनका रक्षक भिन कौिशका�द स�ततीमा उIलेखगरीएको ले हािमले पिन वनरNक र �करात *व�प एउटै 
न स9े अनुमान को भरमा उA  �ोक यहाँ रा�े 'यास गरेका ह� ।कुनै ब�धुले उपयु�A 'माण सिहत कुनै वनिशकारी स3वि�ध केिह 'माण उIलेख गराउनु भएमा हािम सह¡ ि*वकार गनG छ� ।  िस"दले 'काशन, वाराणसी बाट 'कािशक शु,लयजुवGदीय षडJग�8ी मा  नम◌ः-कृ/Rायत ........ को अथ�मा  हजुर हामी भAलाई रNागन� आSनो कानस3म धनुष ख�चेर शPुलाई पर हटाउनु 
�छ । साथै हजुरको शरणमा पनGलाइ रNा गनु�
ने लाइ नम*कार छ । शPुलाई ितर*कार गनG लाई  नम*कार छ । वीर सेनाहDको अिधपित, वीरहDका पालक एवं भAलाई िवM गनG उप8वकारीका नाशक लाई नम*कार छ ।तलवार चलाउनु
ने ,गुhधनको हरणगनG तथा सनलाई पालन गनG लाई नम*कार छ । अपहरण गनG कामना िलएर  ंण गनG भएका चोरहDका िनय�Pण कता�  लाई नम*कार छ । वनजंगलको रNा गनG लाइ नम*कार छ ।  
िब�)यवािसनीिब�)यवािसनीिब�)यवािसनीिब�)यवािसनी    ((((वनवनवनवन    दगुा�दगुा�दगुा�दगुा�))))    : : : : ----    िव�gयवािसनी भनेको Eाम दवेी
न्  । कौिशका�द स�तती  िबgयवािसनी लाइ बन दगुा�को Dमा पुिज�छ । धन श3सेर ताि�Pक उपासना दप�ण  अिp*थापना िबिधमा ले आ
ित �दएको पाइ�छ । ॐ अ3बेऽअि3बक̄3बािलके न मानयित कkन ।सस*तय]क: सुभ�8कां का3पीलवािसनीम् *वाहा ॥   



  ॐकुलाियनीघृतवती पुरि�ध: *योनेिसदसदपृेिथqया:। अिभ/वा��ा्रावसबो गृणि�तमा VWपीिपिहसौभगायाि]नाgवयु�सादयतािमिह/वा॥   उि@eपदमाभाKय पु�िष *यात् पदं तत: िपतामह: सनेPे न: *विपिष *याbय ंच मे॥ समुपि*थतमुjाय� य�दश,यमन�तरम ्अश,यं वा पुन*त�म ेवदbेगवYत तत:॥ समयािpवधू: सhYPश�णा�/मको मनु: ऋिषरार^यक �छ�दोऽ�य/यनुOुवुदां§तम्॥ देवता वनदगुा� *यात् सव�दगु�िवमोचनी षड्-िभkतुिभरOािभ: षड्-िभ:र�8य:ै॥ म�Pाण�रJगIकृिh: *यााितयुAै यथा\मम्॥ अ*या gयानम-् सौवणा�3बुजमgयगां िPनयनां सौदािमनी सि<भाम ्। शंखं च\ वराभयािन धदतीिम�दो:कलां िब तीम्॥ Eैवेयां गदहारकु^डल धरोमाख^डला}: *तुताम् । gयायेि��gयिनवािसन� शशीमुख� पा]र�थपZाननम्॥ ताि�Pक उपासना दप�ण ।  ॐअ3बेऽअि3बकेनमानयितकkन॥सस*/य]क:सुभ�8काJकाि3पलबािसनीम्॥ िव�gयवािसनी*तोPम्                  



  nीगणेशाय नमः । nीन�दगोपगृिहणी'भवा तनोतु भ8 ंसदा मम सुराथ�परा 'स<ा । िव�gया�8ग�वरगताOभुजा 'िसLा िसLःै सुसेिवतपदाqजयुगा िP�पा ॥ १॥ वेदरैग3यमिहमा िनजबोधतुOा िन/या गुणPयपराऽिखलभेदशू�या । एका 'पZकरणे िPगुणोDशिADjावचाकृितरथोऽचलजJगमा/मा ॥ २॥ पीयूषिस�धुसुरपादपवा:टरc�ीपे सुनीपवनशािलिन दKु'वेशे । िच�तामिण'खिचते भवने िनष^णा िव�gये]री िnयमनIपतरां करोतु ॥ ३॥ nु/वा *तुYत िविधकृतां कDणा8�िच@ा नारायणेन सबलौ मधुकैटभाlयौ । या सoहार जगतां 'लये तथा सा िव�gय]ेरी िवतनुतां सुमनोरथा�मे ॥ ४॥ VWेशिवKणुपुD±त
ताशना�दतेजोभवा मिहषपीिडतिनज�राणाम् । *थानाhयेऽितकृपया मिहषं ममद� िव�gय]ेरी हरतु रोगिवपि@माशु ॥ ५॥ या धू�च^डबिलमु^डिनशु3भशु3भरAाि�पपेष सुरकाय�रता�यनेका । दःुखा3बुधौ िनपितत*य िवमढूबुL1ेव�gये]री मम ददातु सुबुिLम3बा ॥ ६॥ या दगु�म ंदनुभवं प:रम}� ना²ा दगुा� बभूव च ततान शुभं सुराणाम ्। *वाचारकम�िवमुख*य जुगुि�सत*य िव�gय]ेरी दहतु वै:रगणा�सम*तान् ॥ ७॥ स3'ा�य ज�म वपुषः प:रपोषणाय संlयाितगवृिजनपुoिवधाियनो म े। च^डासुर'मिथनी लिलता च ना²ा िव�gये]री हरतु जा³महा�धकारम् ॥ ८॥ या तारय/यिखलदKुकृितलोकपुoा@ारे'ित नाम ग�दता भुवनेषु दवेी । अQानिस�धुतरणे दढृनौ*व�पा िव�gय]ेरी मम गुणा´यसुतं ददातु ॥ ९॥ रAा3बरा तDणभानुDिचः 'स<ा रAा3बुजासनकृतांिµयगुा धृता{ा । रAैः *वलJकृततनुम�िणभूषणैk िव�gये]री मम िगरं िवशदां करोतु ॥ १०॥ राPीशका�तमिणका�ततनु1वशालमुAालतालिलतवृ@कुचा कृशाJगी । ]ेता3बरा िसतसरोजकृतािधवासा िव�gये]री मम वचांिस पुनातु िन/यम् ॥ ११॥ आक^य� दीनवचनं जननीव देवी पुP*य मे सप�द सव�गदान् जहार । लेखाJगनामुकुटगुि3फतिचPपुKपरेणू/करा1चतपदाE नखांशुच�8ा ॥ १२॥ देवाि�वहाय सकलानथ कम� सव� लqgवा जनुन� कृतवां*तव दिेव! पूजाम् । मातन�मािम सततं मनसा च वाचा दहेने पादकमलं शरणागतोऽहम् ॥ १३॥ देहीOमाशु िवपुलं िनजसेवकेfयो दा:र¶म3ब हर चा:रवधं कुDKव । शाY�त च सव�जगतां िवशदां च बुYL /वं पालयाितकृपया चरणाqजगं माम् ॥ १४॥ देmाः *तवं पठित यः िशवद ंमनुKयः पूतः nृणोित च मनो िविवधैरभीOःै । पूण� िह त*य भवित 'सभं गदाk याि�त Nयं झ:टित वायकुफािनलो/थाः ॥ १५॥ ·यKय�Oभूिमिमतसव�िजदाlयवष� ईषे च मािस िसतपNयुते कवीशः । *तोPं िललेख मथुरे]रमालवीयः स<ाहमोचनभवो िवधुD8श3याम ्॥ १६॥ ॥ इित nीम�मालवीयशु,लमथुरानाथिवरिचतं िव�gयवािसनी*तोPं स3पूण�म् ॥         



 
चा�लाखेलमा                                                              
      १ ....महा+'महा+'महा+'महा+' यसको बण�न मािथ D8को मा ग:रस�कएको  छ ।  

२२२२    ....क�टारकक�टारकक�टारकक�टारक    ��������    ((((गाय�ीगाय�ीगाय�ीगाय�ी    सािव�ीसािव�ीसािव�ीसािव�ी    समेतसमेतसमेतसमेत    ))))    यसको वयान काँणदवेमा ग:रएको छ  तर क^टारक VW र गायPी सािवPीको सगै पूजा गनG 'चलन गदा� क^टारक VWा (काणँदवे )र VW एउटै 
न् भ<े 'माणीत गनु� पनG 
�छ । जुन कुरा कौिशका�द स�तती, र हा�ा नेपाल बंशज हDका कुनै पिन िव�ान ले 'मािणत गन� सकेको हािमले पाउन स�कएन । VWा र गायPी सािवPीको स3व�धमा केिह कुरा अझ 'O 
नु पनG 
�छ । जसको लािग केिह 'मािणत तक�  ह� रा�े जमक~ गरेका छौ ।  पिवP�पा सािवPी गायPी VWण: ि'या ।    ……………………… दवेी भागवत ९।१।४०  पिवP Dपका सािवPी र गायPी VWण: को ि'या 
न् । सािवPी वाम पा]�*था दिNण*था  सर*वती ।  कािलका पुराण ८२ : VWणको दzेे प=ी सािवPी दािहने प=ी सर*वती रह�छन ।  गायPी म�P ऋचाको दवेता सिवता हो ॥ गायPीम�Pको तफ�  वाट सािवPी र गायPीको  केिह सि3Nh जानकारी िलने 'यास गर� ।  सिवत ु: सुय�*य इयं सािवPी सुय�को शABको सािवPी  भि<न्छ ।   िPfय एव तु वेदfे¤य: पाद ं पादमददूहुत् ।  त�द/यृचोऽ*या: सािव·या: परमेeी 'जापित: ॥  मनु*मृती २। ७७  परम स*थान मा रहने 'जापितले ‘त/सिवतु: इ/या�द भिनने यस सािवPी ऋचाको एक एक पाउ ितनवटै वेदवाट दहुरे िनकाले ॥  मनुजीले “त/सिवतुव�रे^यम ्“  गायPी ऋचाको  को लागी स�P सािवPी श�दको 'योग गरेको पाइ�छ । गायPी यो कारणले माP भिनएको छ । �क यो गायPी छ�दमा लेिखएको छ ।  ओJकारपूवiकाि*त{ो महाmा§तयोऽmया: । Pीपदा चैव सािवPी िवQेयं VWणो मुखम ्॥  मनु २।८१     



  पूव�मा ¸कार भएका तीनोटा अिवनाशी महाmा§ितह� र ितन पाउको सािवPी पिन VWाको मुख हो । अथा�त VW 'ाhीको �ार हो ।  गायPी र VWाको िववाह । प¥पुराण सृOी ख^ड १६ अgयायमा ११५- दिेख १२४ �ोकमा केही mाlया गरको पाइ�छ ।  जहां VWाजी यQको तयारी ग:ररहकेा िथए । सवै पदाथ� '*तुत भएसके पिछ षि/वकह�ने VWाको {ी यजमानी सािवPीको बोलाउन को लागी दतु पठाएको िथए ।/यसैबेला  सािवPी काय�मा m*त िथइन् । सािवPीले मैले  घरमा िविभ< काय� गन� बाकB छ । �ारका म^डप हालस3म तयार भइको छैन । िभ@ामा िचP हाल स3म रािखएको छैन ।  'ाJगणमा *वि*तक लेिख स�कएको छैन । हाल स3म ल�मी र पाव�तीजी आइपुगेको छैनन ्। बडो आEहले ई�8ाणीको बोलाइएको छ ।उिनपिन आइपुिगनन् । हाल स3म मेधा ,nLा, िवभूित, गJगा , सर*वती माP आइ पुगेका छन् ।गएर VWाको लाइ एक मु
त� कुन�लाइ भ< भिन दतु लाइ पठाइन् । VWाजी एक मु
त� कुन� नस�क इ�8 लाइ दो¡ो पcीको खोrन लगाए । इ�8 �ारा एक गोपक�याको िलएर आए । VWाको साथ ग�धव�  िववाह  गराइ�दए  । जसको कारणले सािवPी यQ *थलबाट िहिड�दइन् र VWाको यQ रो�कयो ।  सोिह पुराणको अgयाय ३४ को ६५ – ६९ स3म VWा ले सािवPी को *तुती गरेका छन् ।  तPाऽऽयाता च ……………………………………………… पादयो: पितता त*या गायPी VWचो�दता ॥६९॥ ि'य !ियिन गायPी तेरो दासी 
न् । म ित�ो  वशमा सदवे रहने छु । जो  ितिम �ारा आQा
ने छ उसैको सदवै पालना गनG छु ।VWाको  बताएको कारणले गायPी सािवPीको चरणमा प:रन् । भ<े कथा िव*तार ग:रएको छ ।  यसकथा बाट िव*'O भाव िन:सृत 
�छ कB सािवPी VWाको मुlय पcी 
न् । ग�धव� िववाह गरेका लाइ पcीका �पमा िलन धम� शा{ले िनषेध गरेका कारणले पिन गायPीलाइ VWाको साथमा पुrन निमIने पाइ�छ । VWाजी सािवPी ( यQको शु�मा ग:रने मुlय काय�मा लागेकB पcी ) कोलागी   एक मु±त� ४५ िमनेट (२ घडी) कुन� नसकेको समयमा जुन समय िभP इ�8 �ारा क�या खोजी Iयाइ ग�धव� िबबाह गनु� काय�मा �कन एक मु
त� लागेन ? के पुराण मा किथत कथा केटाकेटी ह�को पुतली खेल 
न स,छ ? पौरािणक िलला िविचPको छ ।  तसथ� VWाको साथमा गायPी जो¨नु उपयु�A 
दनै ज*तो अनुभुती हािमले गरेका छ� ।            



                   पौरािणक कथा पिन िविचPको  छ कतै सािवPी लाइ VWा पcीको �पमा mाlया गरेको पाई�छ ।भने देवी भागवत को ९।६।१७ मा  ल�मी सर*वती गJगा ित¡ो भाया� हरेरिप । '̄3णा समा*ताि*तeY�त सततं हरीस<ीधौ । भिन mाlया गरेको पाइ�छ ।  ल�मी सर*वती र गJगा िबKण ुको पcी
न् 'ेम पुव�क सवैजना सधै ह:रका साथमा ब*दछन् । योऽ नधी/य ि�जो वेद म�य�P कुDते nमम ्। सजीव<ेव शु¦/वमाशु गuछित सा�दय: ॥॥मनु*मृती २ ।१६८ जुन ि�जाितले वेद नप�ढकन अD शा{मा प:रnम गद�छ भने /यो mAB तुD�तै आSना स�तती सिहत शु8तामा 'ाh 
�छ भ<े 'माण रहकेो पाइएकोले हािमले वेद मा VWाको र सािवPी गायPी सर*वतीको नाता कम� खोrने सानो 'यास गदा� कुनै �ोक थाहा पाएन सायद खोrने अनु\म निमलेकोले होला । िव�ान ब�धुबग�को जानकारीमा  कुनै �ोक भएमा हािमलाइ जानकारी गराउनु भएमा  /यसलाइ अgययन् र मनन ्गनG नै छौ । तसथ� मािथका 'माण हDको आधारमा हािमलाइ VW संग सािवPी गायPी सर*वतीका  स3व�ध नजोडी पुrन परेमा छु=ै पुrने होकB भ<े धारणा ब< पुगेको छ । /यसैले हा�ा बंशजका िव�ान वग� ह�ले कौिशका�द स�ततीमा सर*वती को छु¹ै पुजेको  अनुमान लगाउन स,दछौ ।   VाWी तु भारती भाषा गीवा�ग् वाणी सर*वती । mाहार उिAल�िपतं भािषतं वचनं वच । अमरकोष 'थम का^डम् ६।१ ३१२◌ः३१३ सर*वती र वचनका नाम  िनघ^टु १।११ मा  वाणीका ५७ नाम मgय े२२ � नाम सर*वतीको रहकेो पाइ�छ । कतै कतै सर*वती  न�दको �पमा mाlया पाइ�छ  ।  ऋ"वेद  ६।६१।२ ,७।९५।१ ,७।९५।२ । १०।६४।९ , ४।२६।२ , १० १८३,३   , १।१०२ ।२ यजुवGद ३४।११ मा न�दको Dपमा qयाlया गरीएको पाइ�छ ।  वेदमा सर*वतीलाइ VW पcीको Dपमा उIलेख गरीएको छैन ।                



  
३ .मुल भगवती मूल भगवतीको Dपमा कुन दिेबलाइ बुझाइएको हो सो थाहा पाउन नस�कएपिन पाव�ती कै �पमा पूिजएको 
नु पद�छ । तर टौदह ,म^डन nी चौर ,िझIटुJग पाIपा र कौिशका�द स�तती पु*तक कतै पिन यो नामले पूजा ग:रएको को दिेखदैन ,।गौरा पव�ता भिन पूजा गनG भएकोले यो मुल भगवित लाई पव�ता (पाव�ती) को �पमा पूजा ग:रएको 
नु पनG ज*तो अनुमान लगाउन स�क�छ । कौिशका�द स�ततीमा महासर*वती लाइ 'दान मािन काय� ग:रएकोले यो पिन /यिह नै होकB भ<े अनुमान पिन हािमले गन�  पाइ�छ । श,/यां िवना िशवे शुKके नामधाम न िव}ते ॥ िशवं िवना िच/कलानां कला/वं न�िचद ्भवेत ॥ भ<े 'माण आगम शा{ मा पाइएको ले महाD8 को साथमा पुिजने शिA पाव�ती 
नु पद�छ भ<े अनुमान लाइ मुत� Dप �दन 'माणको �पमा काय� गद�छ ।  

४४४४    ....वारावारावारावारा    यो शqद को 'कृित हदेा� बा� बाट अप ंस भएको 
न स9े अनुमान गनG हD पिन धेरै छन् । बा� मOा बाट वारा , एकादश D8 तथा १ D8 पुP गरी बा� बाट वारा, ज3मा कुलदवेता को संlया बा� बाट वारा भएको 
न स9े तक�  �दने ह� पाई�छन् । उिनहDको तक�  पिन आ-आSनो िहसाबमा उिचत नै मा<ु पद�छ ।  िनघ^टु १।१० मा मेघको (बादल)३० नाममा  १३ � नाम वराह: पद�छ ।  ित यस 'कार छन्  अ�8:।Eावा । गोPा: । वल: । अ© । पुDभोज: । बिलशान: । अ�मा । पव�त:। िग:र: । zज: ।च�: । वराह: । श3बर: । रौिहण:।  रैवत: ।फिलग: । उपर: । उपल: । चमस: ।अिह: । अ म ्। वलाहक : । मेघ: । दिूत: । ओदन: । वृषि�ध: । वृP:। असुर: ।कोश: । कसैले वराहः बाट वारा भएको भिन तक�  �दएको पाइ�छ ।य�द यो हो भने पूजनका \म निमIने हो कB ज*तो अनुमान ला"छ । कसैले वराह  (िवKणु भगवान)बाट वारा भएको भिन तक�  �दएको पाइ�छ ।  तर यो तक�   अनुसार हनेG हो भने बराह दवेको *तुती ग:र पूजा गनG गनु� पद�छ । तर हा�ो कौिशका�द स�तती ,म^डन nी चौर ,िझIटुJग पाIपा कतै पिन यो नामले पुिजएको पाइदनै ।य�द बराह Dपले नै पुrने हो भने िन² म�P र gयान गनु� उपयु�A 
�छ ।  “अथात: स'वNािम वराहाOाNरं परम ्॥ ॐ भूब�राहाय नमो मुिनV�Wा◌ा समी:रत:। जगती छ�द उ��O ंवराहो दबेता *मृत:। पदै: सम*तम�Pेण पZाJगािन 'कIपयेत् ॥      



 gयानम ्– “कृKणाJगं नील व,Pंच मिलनं प¥ संि*थतम ्। पृ.वी शिAयतं gयायेuछंखं\ा3बुजं गदाम्॥ भूल�मी काि�त रितिभ: सम�तात् प:रवा:रतम ्॥ कतै पिन कुलदेवता िभP उIलेख नभएकोले यसै गरी गनG र यिह म�P ले पुrने हो भिन कसैले पिन 'O भ< स�कएको छैन ।यस बारेमा भिवKयका िवLानले थप 'मािणत गनG आशा गन� हािम वाgय छ� ।      
५५५५. . . . म�ाम�ाम�ाम�ा    यसको बण�न मािथ मOाको मा ग:रस�कएको  छ ।  

६६६६    मा,डालीमा,डालीमा,डालीमा,डाली    यसको बण�न मािथ म^डलीको मा ग:रस�कएको  छ ।  
७७७७    अहीरअहीरअहीरअहीर    अिहर र ऐरी एउटै नाम हो । जुन गोO दवेताको Dपमा हो ।  अिहर िशकारी (ऐरी िसकारी) भनेको चािह आइतबारे पूजा गदा� गोठको दलैामा पूिज�छ । जुन हा�ोमा 'चलन भए ज*तो ला"दनै ।   

८८८८    गंगागंगागंगागंगा    दवेीदवेीदवेीदवेी    गंगागंगागंगागंगा    भवानीभवानीभवानीभवानी    
गंगा दवेी �यान त*यैव वाम पा]Gतु ि�नेPं ि�भुजां तथा । गंगा च शु,ल वणा� च मकारा�ढ संयुता उ/पलं दिNणे ह*ते पूण�कंुम�तु वामके । िचP व{ा समायAु सव�भरण भूिषता ॥॥ ………………………………………….. काZनाभां महाशAB कर^ड मुकुटाि�वताम ् वरदा भय संयुAा िव त� यवकांसुकाम ्        



 
भवािनभवािनभवािनभवािन    )यान)यान)यान)यान     ि�नेPां ि�भुजां सौ3यां दकूुलवसनाि�वतोम् । सवा�भरण संयAुां कर^ड मकुटाि�वताम्  शयनं दिNणं पाद ंवामपाद ं'लंिवताम्  कण� �ौ कु^डलो पेतोk< वीर समिJगतौ उरौ बाा सुनेm*तौ बामह*त*च दिNणे । सोhलं दिNणेजानु �किZद<ुत मेव च ।  इष�ेवा nीतfयZ लंिवतं भाग संयुतम ्॥॥  गंगा दवेी ,गंगा भवानी र सर*वती भनेका कुल गोP र थरले सृOीकाल दखेी मािनएका इOदवेी 
न् जसको कुनै िवकIप छैन ॥ (टंकनाथ नेपाल शा{ी, कौिशकादी स�तती) यो देवी 'ाय सबै म^डन nीचौर िवता� ,िझIटुJग ,पाIपा मा पिन पुिज�छ । तर टौदहमा भने पुिजएको पाइएन । जुन अिनवाय� पुrनै पनG देिख�छ ॥  

९९९९    डु.मडु.मडु.मडु.म    िशकारीिशकारीिशकारीिशकारी            डु\म िशकारी र वन िशकारी भनेको एउटै नाम 
न् । डु\म को अथ� डुलेर िह¨ने भ<े बुिझ�छ ॥   
१०१०१०१०    गयागयागयागया     सहायक गोO दवेता को �पमा पूजन गरी�छ । यो दवेता 'ाय सबै म^डन nीचौर िवता� ,िझIटुJग ,पाIपा मा पिन पुिज�छ । तर टौदहमा भने पुिजएको पाइएन ।     
११११११११    गैडुगैडुगैडुगैडु    यसको बर्णन मािथ ग�डुको मा ग:रस�कएको  छ ।  गाई  भ�सी qयाउदा बेगौती दधू पकाइ सात थु'ा िबगौती राखेर सातपोका बाँgछन् । ित सातपोके दवेतामा ६ वटा गोO देवतामा -१.महाD8 ,२.काँणVW ३.ऐरादवेता  ४.ग�डु,५.,गोसाई ,६. गैया पद�छन् ।कसैले कुलदवेता मOा थपी ७ पुया�उछन् ,भने कसैले कुनै कुलदवेी(काली,तारा,च^डी,दगुा�,िव�दवुािसनी मgय े एक थपेर सात बनाउदछन् ।यो 'था नेपाली जाितको पर3परागत सां*कृितक पN हो ।      



  कुलपूजा नगनG ह�पिन गोठपुजा गनG गद�छन् ।मोही पारेर िघउ िझकेपिछ अिpलाइ पर साद�छन् । यसलाइ धूप हाIनु भिन�छ । /योबेला खीर नऔनी, िघउ, बाबर (रोटी) नैबे} चढाउँछन्।र अमलाको पात पूजामा 'योग गद�छन् ।र दवेता पूजा गदा� महाD8, काँडाVWा, च^डी,}ौराली, गंगा, भवानी, िव�gयवािसनी,ग�डु, गोसाइँ, ग�या,ऐरा वा ऐरी िशकारी आ�दको पूजा गद�छन् । कौिशका�द स�तती- जाित वच�*वका }ोतक मO : मOका पाष�दहD: काणा VW,महाD8,ग�डाबछला-भवानी,VWवेताल,झाँ\B,िसL-िशकारी,�मशानी,आईतबारे आ�द पद�छन् । िय सबैको संग:ठत Dपलाइ कूलदवेता भ<े ग:र�छ । गोठधूप:  नेपालीका वा1षक चाडपव� मgय ेगोठधूप पिन एकहो ।यो पव� वष�मा दईुपIट मनाइ�छ ऊँधौली र ऊँभौलीका अथ�मा ।यस पव�का आराgयदवे महाD8 
न ।सहायकमा गैडु गोसाईका पूजािविधमा अपनाइने शा{ाचार तथा लोकाचार एवं समु<त िविधिवधानह� ,उँधौली उँभौली गनG दवेाली गनG र महाD8, गैडूगोसाईका *थान *थापना गनG अिन कुलदवेतालाई अप�ण गनG आलम तथा आशागूजा� इ/या�दका अवलोकनपkात् दश�कले य*तो अनुभव गनGछ ।�क यित पूराना 'चलनको सजीवता अ�यP सायद ैहोला । 
कुलदवेताकुलदवेताकुलदवेताकुलदवेता    स�ब	धीस�ब	धीस�ब	धीस�ब	धी    धा�मकधा�मकधा�मकधा�मक    �माण�माण�माण�माण    ख�डख�डख�डख�ड    

षोडशषोडशषोडशषोडश    मातकृामातकृामातकृामातकृा    पजुनपजुनपजुनपजुन    गदा�गदा�गदा�गदा�        १६ नाम आ/मन कुलदवेता आउदछ । जसको पूजन सव�दवे 'ितeा 'काश: मा  ॐ'ाणाय *वाहापानाय *वाहा mानाय*वाहा । चNुष े*वाहा nोPाय *वाहा वाचे *वाहा मनसे *वाहा ॥य.२२/२३  प@ने नगरे Eाम ेिविपने पव�ते गृह े। नाना जाित कुलेशान� दगुा�मावाहया3यहम ्॥॥ आ/मन: कुलदवेताय ैनम:। सोिह कुरा साJग-सhाह-म^डप-िविध: मा  कुलदवेी महाभागे कुला�8कृतकेतने ।  'स<ा भव मं /वं कुलदिेव नमो*तुते ॥१६॥ ले 'ाथना गरेको पािह�छ । कूलं च परमेश*य शिA: साम.थ�मूgवता ॥ *वात�Pमोजो वीय� च िप^ड:सिवuछ:ररक ॥ ॥        



 
त��लोकात��लोकात��लोकात��लोका    अिभनवपादअिभनवपादअिभनवपादअिभनवपादग/ुग/ुग/ुग/ु    

    परमे]रको लय,र 'ादभुा�व गराउने सवै कारणमgय ेमािथIलो तहको शिA,*वात�P, ओज,िवय� र सिवत ्त/वमय िप^ड नै कूल हो ॥  कूलं ही परमा शAB …………………….. लयोदयिkत*व�प*तेन त/कुलं मुjते *वभावे वोधममल ंकुलंसव�P कारणम ्सव�कत� िवभु सु�म त/कुलं वरव1णिन  सवGशं तु कुलंदिेव सव� सव�mवि*थतम ्त@ेज:परम ंघोरं…………….. शAB गोचरंग िवय� त/कुलं िवि� सव�गम ्। कुलं र परमान�द ………….. कुलंमा/म*व�पंतु                    कुलं शरीरंिम/यAूम ् । गुाद गुतंर दिेव सारात् सारं परात् परम् । साNात िशव'दं देिव कणा�कणीगतं कुलम ्॥  उ@मा िन/यपूजा*यात् मgयम ंपव�पूजनम ्॥ कुलQानो मनो विuम (विIम) सhधा िसLसेिवतम ्।  य*य(प*यदिेव परं नैव) चैव हयन�त दवेतामयम ्। सव�मा पु:रतं येन तं नमािम कुले]रम ्॥                                   उ1मकौलवण� देव  नकुलालेन नेशेना�य�वयोऽP 'द�य�य े। यतो िव�Lता*य *यादिसLा�वयता िपवा ॥॥ केवलं वुिLम�माPmािh संदश�नादिप पNधम� वला�ीमा�किच/किk/पितयते ।      ई]र िसLीदवे ।       



  कुलाचार िवधानेन पुKप धूपोपहारकै : पूजयेद ्ग�धपुKपा}ै शाAोA िविधपूव�कै ॥   उ1मकौलवण दवे २ /१४७ VWा िवKणुk �8k ई]र:िशव एव च । एते पZधरा मूला : कुलमूल गतांगत:  २/१६२ पुजये8  दवे दवेेिश *वकूले चापरे तथा । १/१८७      गोपनात् पालय�/येता कूलदmे: ख मातर: । पुPवत् प:ररNि�त य*य Qानिमदं §�द ।३/१०७  कुल �दNा िवधानेन सं\ा3य 'ितपादयेत । ३/१०८  वाणरावण चि^डश न�दी भृJगी :रटादय:  सदा िशव*य नैवे}ं सवG गृह�तु शा3भवा : ।। वाण रावण च^डाk न�दी भृिJग :रटादय  सदा िशव*य नैवे}ं सवG गृह�तु शा3भवा : ।।   *व*थान व1जता दवेा:शोक द:ुख भय'दा: ।  zWा कृतयुगे दवे{ेतायां भगवान रिव: । �ापरे भगवान् िवKणु:कलौ दवेो मह]ेर: अ�याँkािभमता�दवेान् भ,/या /व\ोधनो नर: *वम�Pै*/वच�येि</य ंपPै: पुKपै*तथाऽ3वुिभ:॥  VाWणं वैधसैम�Pै िवKणंु *वै:शJकरं *वकै: अ�यानिप तथा दवेानच�ये/*वीय म�Pकै: म�P�यासापुराकृ/वा *वदहे ेदवेतासु च । VिW भूत:शुिच:शा�तो देवयागमुप\मेत्  gया/वा 'णवपूव� तु दवेताk पृथक पृथक् नम*कारेण म�Pेण पुKपािण तु िनवेदयेत्    



   नारYसह े–“म�Pा वै�दकानाम म�Pा वा Eा :” । VाWे  ॐकारा�दसु संयAंू नम*कारा�त कB1ततम् । *वनाम सव�स/वानां म�P इ/यिभधीयते । अनेनैव िवधानेन ग�धं पुKपं िनवेदयेत्। एकैक*य 'कु1वत यथो�O \मेण तु॥  
    
    

कुलदवेता पजूनको .म खो3दाकुलदवेता पजूनको .म खो3दाकुलदवेता पजूनको .म खो3दाकुलदवेता पजूनको .म खो3दा    
    सैपुले पौडेल हDको पूजन \म हदेा� िव]3भर शमा� �ारा िलिखत पLतीमा यो पाइएको र *मरण यो"य रहकेोले यो रा�े कोिशस गरेका छौ।   अथ 'ातः समु/थाय कृतRान समािहतः । कृतसं�gयाच�ना म�Pः 'िव�य चा थ म^डपम् ॥१॥ *वगोPाः �दNीताः सवGकुलदवेाच�नकृते ॥ समादाय पिवPािण अिवसेिजतदवैतः॥२॥ आpेयभागे सं*था�य अYp rविलतक शुभम् । होम कुया�द ्घृत च�ं पृथक् पृथक् पृथक् कृतम् ॥३॥ अ"�या�दfय*ततो द}ादा
ितनां शतम् शतम् । अथवा सह¡
ितदGयो पZfयk तथैव च ॥४॥ �द,पितfय*ततो द}ा/सपिवP ंबिहब�िलम् । रोटकं पायसं कृ/वा िनवेदये}था \मम् ॥५॥ जाrवIयमाने िनधु�मे जु
वा�दOिसLये ॥ अपबृLKेवधुमेतु होमं ब�हौ न िसLयित॥६॥ Qेयात सव� 'यcेन कुलदवेी 'पूजयेत् ॥ पुKपाNतं पायसं च रोटकं कोO कोOयो ॥७॥  ईित कुलदवे पूजा िविधः वाजपेयी भ=ाचाय�*य              



    

नेपाल ब�ध ुह�को पर�परागत कुलदवेता नामावलीनेपाल ब�ध ुह�को पर�परागत कुलदवेता नामावलीनेपाल ब�ध ुह�को पर�परागत कुलदवेता नामावलीनेपाल ब�ध ुह�को पर�परागत कुलदवेता नामावली    
१)महाम�डल�म	टा 

(म�ते�वर देवता) 

२)महा सर�वती  

३)काँण ��मा(काँण ��मा) 

(म	टका पाष�द ह�) 

४)महा ! पाव�ती 

५)गंगा भवानी च�डी 

६)गैडुदेवता 

७)गोसाइँ 

८)गैया ँ

९)1ब34यबा5शनी(बछला) 

१०)महा5स9 (वन5सकार� डु:म 5शकार� डु;<े 5शकार�) 

११)ऐरा देवता 

११)5समे 

१२)भु5मदेवता.............. 

१३) नागदेवता 

१४)लँगडा देवता 

१५)भ!ा देवता 

१६)धवल5स9  

१७)सनु झाँ:@ 

१८) Aरड ेझाँ:@ 

१९)कैले झाँ:@ 

२०)धौले झाँ:@ 

२१)�मलादेवी 

२२)बCसलादेवी 

२३)सुमा� देवी 

२४)देबधामा  

२५)परामDुत � 

२६)EदFयामDूत� 

२७)सवH�वर� 

२८)कंके�वर� 

२९)EदगाIनी 

३०) पाIनी 
 

 

 

 



 

 

३१)भैरवी 

३२)का5लका ............ 

३३)दरुासैनी 

३४)भरूासैनी 

३५)DतJासैनी 

३६)गोठेनी 

३७)Dतवार� 

३८)�मशानी 

३९)�ज देवता 

४०)घटाला  

४१)कोNकला  

४२)Oवाला 

४३)भैरव 

४४)जालपा 

४५)आकाशदेवता 

४६)1बजया 

४७)वस3तमाला 

४८)हेम3तमाला 

४९)Qपशाच 

५०)भतूे�वर 

५१)कोEटला 

५२)बाEटला 

५३)महाभ ु

५४)छ5लमा: 

५५)धुमावती 

५६)�यामावती 

५७)क@ले�वर� 

५८)�Rे�वर� 

५९)वन�ख�डी 

६०)महा�मसानी 

६१)महाऐर� 

६२)महाच�डी 

६३)महाराजी 

६४) महाभमूे  


