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चला �हणु  

�करात राई जा	त 
बच चलाको बे�लै अथ� रहेको छ । चलामा ू ू ३ वटा ढङगाु  गाढेको ह!छ । ु
यसले मानव समाजलाई ईि&गत गरेको ह!छ । उ(तर तफ� कोु  ढङगाले बंशलाईु , दा-हने 	तरको 

ढङगाले दाजभाईलाई र दे/े तफ� को ढङगालेु ु ु  कट0बलाई बझाउदछ । �करात राई जातीले माु ु ु 	न 

आएको चलालाई 5प7ीह8 ब9नेू  खे;ने 9थलको 8पमा मा	न!छ । �करात राईह8को 9वभा5वक 

म(य भएमाृ ु  आ(मालाई चलामा रा=ख!छ । अ9व>भक म(य भएमा चला बा-हर रा=ख!छ ।ु ु ूृ  

चलामा सामा!य भात भा!सादे=ख कम� धम�ू , @रतीAथतीका स0पण� कराह8ू ु  ग@र!छ । 

�करात राईह8 जातपातमा 
ब9वास गदCनन । सात पाछाका बढापाकाह8 ज0मा् ु  भई रातो 

अचना Aचसो छपना ग@र, दाल -ढडो चलाएर चला पाछा -दएप	छ जनसकैु ु ु  मा	नसह8 �करात 

राई जातीमा Fवेश गन� सGतछन । आHनै दाजभाईह8 समेतु  खाँदै ब9दै जाँदा बाटो 
बराएर 

अकJ धम�मा गएप	न िजउँदै रहदाँ  फेरK फ�क�  आएर मैले बाटो 
बराए छु, कलमा फेरK फक� !छू ु , 

भनेमा चोखो 	नतो गराई चलाू  Lहण गराउन स�कने । तर म(य पMचात चला Lहण गराउन ृ ु ू
स�क!दैन । 

चला �हणको उदे�य ु : 

1. मौ>लक �करात धम�, सं9कार, सं9कतीृ  अOनाउन । 

�ब�ध : 

चलामा आगो बा;न पद�छ । चलामा ू ु ू जान अगावै दबोु , तीतेपाती र चोखो पानीले 

छकरP  चोखो	नतो भई चलामा प9न पद�छ ।ू ु  

चला �हण बाचनू  

हे 5पतापखा�ह8होु , 

हे सि0नमा पा8हाङ ।ु  

तपाँईह8ले हामीलाई ज!म -दई, 

मानव संसार बसाउन भयो ।ु  

धतQलाई अ!न यो�य बनाई, 

हामीलाई बचाउन भयो ।ु  

मैले बंश, दाजभाईु , र कट0ब 
ब>स�एरु ु , 

बाटो 
बराए छ ।ु  
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अब  	तन चला 9थापना ग@रू , 

भिGत गद�छ ।ु  

कनै कामको थालनीु , कम�धम� गन�, 

सदैव 	तन चला पजने छ ।ू ु ु  

सम9त मानव समदाय र Fकती संरRणको लाAगु ृ , 

चला Fाथ�ना गद�छ ।ू ु  

सदैव �करात धम�, सं9कार, सं9कती मा!नेछ ।ृ ु  

सदैव 	तन चलाको रRा गनछ ।ु ुP  

बाटो 
बराएकोमा फेरK माफS मा�दै, 

सदा 	तनचला मा!ने Fण गद�छ ।ु ु  

जय 5पतापखा�ह8 हो ।ु  जय सि0नमा पा8हाङ ।।ु  

आव�यक सामा�ीह� : 

1. चोTयाउनको लाAग – दबोु , तीतेपाती र चोखो पानी 

2. आगो बा;नको लाAग – काईला, 9टाट�र र लाईटर 

3. पजाको लाAगू  – काँसेथालमा अ>लक	त चामल र -दयोबि(त 

4. आवMयक फेटा वा ग0छा 

खच� आ�दनी 

अ	तAथह8संग गरेको खानपान अ	तAथह8 बाहेकका सहभागीह8ले दामासाहKले उठाई खच� 

आ0दानी >मलान गन ।P  

काय� मको �परेखा : 

1. प@रचया(मक आशन Lहण 

2. चला Lहण बारेमा ू – 

3. चोTयाउने @रत – कबीमीले ू दबोु , तीतेपाती र पानीले चोTयाउन े

4. -दयोबि(त बा>ल पजा ु – 

5. चला दश�न बाचन ू – 

6. सगन खलाउने र फेटा गथाउनेु ु ु  

7. Lहण गनलाई शभकामनाFदानP ु  

8. Lहण गनको भनाईP  

9. काय�Vम समापन साथ ैसगन 
बतरण र फोटो सेसनु  


