
आव�यक सामा
ीह : 
1. वाबकमाु  रि
स,  अदवाु , दह� चामालको अ�ता 

2. काँसे थाल, एकमाना चामल, �स
का पैसा, 

3. �स�, दबोु , �ततेपाती, फलपातीु , 

4. दसवटा दनामाु  जाँडको छो%ा (कोदो मचा' �मसाएको) 

5. जोडी कलश, जो*ड +दयो र दईजनाु  क.याकेट�ह� 

6. एउटा थ0सेमा अ.नु , खपा'ु , टेकवाु  र एकजना बो
ने 2यि
त 

7. एउटा भाले (ऐि5छक) 
 

गहृ पजाू  �व�ध : 
1. दईु जना क.या के+टह�लाई कलश र +दयो बो
न पद'छ । एकजना 

2यि
तले थ.सेु  र टेकवाु  बो
न पद'छ । कसैले जाँडको छो%ा, कसैले 

अ�ता बो
न पद'छ र सबैजना घर बा+हर �न8कन पद'छ । 

2. 9यसप�छ घरमल�लाईु  मलु :वेश दवारमाु  बि9त बा;न लगाई ढोग 

गराउन पद'छ । य�तबेला गहृ :वेश :ाथ'ना बाचन ग?र+दन पद'छ । 

3. 9यसप�छ कबीमीू लाई म.धमु ु  बाचन गन' लगाई, मलु :वेश दवारलाईु  

भालेले छवाउदैु , रि
सले छBक' .दै पजाू  गद'छ । य�तबेला कबीमीसंगैू  

सबैले जाँडको छो%ा र अ�ताले मलु :वेश दवारलाईु  छBक' नु पद'छ । 

4. तेसप�छ घर �भD प�स घरलाई दाँया पारेर जाँडको छो%ा र अ�ताले 

छका'उदै घ0नु ु पद'छ । अ.9यमा मलु खाँबोलाई पजाु  गन' पद'छ । 

5. 9यसप�छ भालेको घाँट�को भ9लाु , कलशको फलु  र �ततेपातीलाई 

�स�ले बाँधी मलु खाँबोमा झFडाईु  +दनु पद'छ । मलु खाँबो नभए 

:वेश दवारमाु  झFडाईु  +दनु पद'छ । 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

:काशन सौज.य :  

लेखन तथा :काशन : Bकरात राई :Iा :�तJठान हङकङ, 9203 3715 

गहृ �वेश काय��म 

 

 
 

 

गहृ �वेश काय��म गनभए�  : 

हङकङमा मौ�लक Bकराती सं8कार अनसार गह :वेश काय'%म गन भए ु ृ M

गह :वेश काय'%मको फारम भ?र Bकराया हङकङमा बझाउन पनछ । ृ ु ु M

Bकराया हङकङले उपय
तु  समय �मलाई यस काय'%मको आयोजना ग?र 

+दने छ । 
 

स पक�  : 
Bकरात धम' संर�ण तथा सं8कार Pबभाग, 6282 8464; 5498 3077 

Bकरात राई यायो
खा हङकङ, 6993 7354; 5125 2628 

www.kiratrai.org/ritual-depart 



गह �वेश सं"कारृ  : 

Bकरातीह�को आQनै मौ�लक सं8कारह� छन । सं8कार भनेको PबRध, 

Pबधान, �नयम, आचारण हो । Bकरातीह�को ज.म देSख म9य पय'.त ृ
स0मको सं8कारह� छन भने कनै कामको थालनी देSख अ.9य गन ु M

स0मको सं8कारह� छन । Bकरातीह�को Pबहान उठे देSख बेलकT ु
स�त.जेल स0मको �न�तु , �नयमह� छन भने के गन' हने र के गन' नहने ु ु
आचारणह� छन । यी सं8कारह� Bकरात म.धममा पाई.छ । म.धम ु ु ु ु
भनेको स+दयU बष'देSख Wपता पखा'ह�ले संगाल� ;याएको िजवन ु र 

जगतको �नयम हो । दश'न हो । म.धमको पालना गन' Bकरातह�को धम' ु ु
हो । यसै म.धमको एक अशं हो गह :वेश सं8कार ।ु ु ृ  

 

Bकरातीह�ले घर बनाई सकेप�छ गह :वेश गन ृ M सं8कार गद'छ । यसलाई 

घरपXचो समेत भ�न.छ । यस +दन घर बनाउने %ममा काठको काम गन M

�सकमYह�, ढङगा फटाउने 2यि
तह�ु ु , माटो मZने 2यि
तह�ु , पखा'ल 

लगाउने डकमYह� र ढङगा माटो बो
ने सबैजनाु  लगायत घर�भDको 

दाजभाई र नरनाता ईJट�मDह�लाई �नम.Dणाु  ग?र.छ । गह :वेशको ृ
+दन घरको मल:वेश दवार र मल खाँबोको पजा ग?र.छ ।ु ु ु ु   

 

काय��मको परेखा : 
1. प?रचय [हण – घरमल� तथा �नमि.Dत 2यि
त9वह�ु  

2. गह :वेश सं8कारबारे जानकार� ृ – सं8कार Wवभाग 

3. :वेश दवारमा +दयोबि9त बा;ने ु – घरमल�ु  

4. गह :वेश :ाथ'ृ ना बाचन – संचालक 

5. गह पजा ृ ू – कबीमीू  

6. सगन Pबतरण ु – स9कार Pबभाग 

7. क.याकेट�ह�लाई +टका तथा धामीलाई �शर उठाउनी – घरमल� बाटु  

गहृ �वेश �ाथ�ना : 
 

हे सि0नमाु  पा�हाङ । 

हे Wपता पखा'ह�ु  हो । 

हे यस ठाँउको �समेभमेु नागनगेनीह� हो , 

हे यस धतYको ढङगाु , माटो, बन8पतीह� हो । 
 

आजदेखी यस घरमा, सबै प?रवारको 

�शर उ5च राSख र�ा गन'होसु , 

सबैको स8वा8थयु  र +दघा'यु +दनहोसु  । 

हे धतY ढङगाु , माटो, बन8पतीह� हो । 

सवैलाई आ�श'बाद +दनहोसु  । 
 

हे Wपता पखा'ह�ु  हो, 

हामीले जाँडर
सी, अ.न, पैसा, +दयो राखी, 

�ततेपाती र फलकोु  कलश राखी, 

पजाू  ग?ररहेका छU । 
 

यस घरमा कनैु  आपत Pबपत आई नलागोस । 

घर प?रवार सद8यह�को 

मनले Rचताएको कराु  पRगरहोसु  । 

बाजेबोजु, बबाआमाु , बालब5चा 

सबैको �शर सध ैउ5च र+हरहोस । 
 

जय Wपता पखा'ह�ु  हो । 

जय स0नीमाु  पा�हाङ ।। 

ध.यबाद ।।। 


