घाम पतन डुब्ने नै हो । जुन पतन डुब्ने नै हो । राजा पतन मने नै हो । रै िी पतन मने नै हो ।
हे पपिापुखािहरु हो । हे सुजननमा पारुहाङ ।

“मि
ु ोस । मि
ु ोस ।”
ृ कको आत्मालाई साथ र्दनह
ृ कको आत्मालाई िास र्दनह

हार्दि क श्रद्धान्जली

जन्म :

मत्ृ यु :

............................

...........................

स्व. ....................

..... ...... .... ...... जजल्ला, ...................... गा. बि. स., वडा नं. ....... ... .... .........

(हाल ........................ ........................ ........................ .................................) िस्ने
श्री .................. ................ ................ ................ ....................................... को
श्रीमान/श्रीमती/छोरा/छोरी ....... ................ ..................................................... को

ममति ................... मा जन्म भै वर्ि ...... को उमेरमा यही ममति ....................

को र्दन

............................................................................................................ कारणले

र्दवंगि हुनुभएकोमा समवेदना प्रकट गदिछौं । यस दख
ि ारण गने
ु द घडडमा पररवारजनलाई धैयध
शजति ममलोस भतन सजु ननमा पारुहाङसंग प्रर्िना गदिछौं ।

ननमन्त्रणा
श्रद्धान्जली कायिक्रम

िस ब्यावस्र्ापन

ममति : ........................................

िस लाग्ने समय : .............

श्रद्धान्जली स्र्ान : .......................

युनलोंग सनपकि : ...............

समय : ........................................

जोडिन सनपकि

अन्त्येजटट स्र्ान : .........................

: ..................

चन
ु वान सनपकि : ...............

मलामी चोखाउने : ......................

वानचाई सनपकि : ............

ककराि राई यायोतखा हङकङ

www.kiratrai.org
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कार्यसुचि १
हङकङमा ककरात राईहरुको मृत्यु संस्कार

मुन्धुम संकलक – शचश मदन राई
कुलपच िः चकरा राई प्रज्ञा प्रच ष्ठान
हङकङ (सन २०१८)
१. मृत्यु संस्कार
हङकङमा चकरा राईहरुको मृत्यु संस्कार र्स दे शका कानुन,
पररवेश र समर्ले गदाय केही चवचिहरु नेपाल भन्दा फरक हुन पुगेको
छ । नेपालमा समे चकरा राईहरुको मृत्यु संस्कार थर, पाछा, खोला,
थुम अनुसार फरक फरक पाईन्छ । मृत्यु संस्कार समर् अनुसार
पररव यन हुुँ दै गएको छ । मुन्धुम चलखख रुपमा नराखख मौखखक
रुपमा बोचलन्दै जाुँ दा समे कमयकाण्डका चवचिहरु फरचकन्दै गएको
हो । समर्नुकुल बनाउदा पचन चवचिहरु फरचकन्दै गएको छ ।
२. नेपाल र हङकङमा किन्नता
1. नेपालमा मृत्यु भएकै चदन अन्तेचि गररन्छ । हङकङमा अन्तेचिको लाचग बुचकङ गनय पदय छ ।
2. नेपालमा चकरा राईहरुलाई गाढ् ने िलन छ । हङकङमा गाढ् नको लागी महङगो डलर च नय पदय छ वा
महङगो हवाईजहाज भाडा च रे र नेपाल लान पदय छ।
3. हङकङमा पाथीव शरररलाई गाढ् न वा नेपाल लानको ुलनामा जलाउन ५० प्रच श सस्तो पदय छ ।
त्यसैले जलाउने चविी चकरा राईहरुले खिकारे का छन ।
4. हङकङमा मृ कको खरानीलाई चक पैसा च रे र प्राईभेट कलम्वररर्ममा राख्न पदय छ चक ोकेको
सामुखिक एररर्ा मा बगाउन पदय छ र्ा सम्झनाका फुलबारीहरुमा राख्न पदय छ । हाल खरानीलाई
नेपाल लचग आफ्नै रर ी ररवाज अनुसार कमयकाण्ड गरे को पाईन्छ ।
5. नेपालमा छाक छाड् नु, नुन ेल बारनु, काजचिर्ा गनुय आचद सबै आआफ्नै खोला, भाषा, ठाुँ उ अनुसार
चनचि चदनमा गररन्छ । हङकङमा दै चनक कार्य गनुयपने भएकोले छाक छाड् नु, नुन ेल बारनु,
काजचिर्ा गनुयपरे चनचि चदन न ोचक पखिक होचलडे वा आई बारको चदन गनुयपने बाध्य ा रहे को छ ।
३. हङकङमा ककरात राईको मृत्यु िएमा के गने ?
1. किरात राई िसैिो मृत्यु भएमा पााँ चछािे दाजुभाई र दे शकिदे शमा रहे िा नरनाताहरु सवैलाई तुरुन्तै
खिर गनुु पदु छ ।
2. पााँ चछािे दाजुभाईले मृत्यु भएिै कदनदे खी पााँ च छाि िानुु पदु छ । अन्य दाजुभाईहरुले सुनेिै कदनदे खी
पााँ च छाि िानुु पदु छ ।
3. सन्तानहरुले मृत्यु भएिै कदनदे खी अन्तेकि नगररन्जेल सम्म सफा सेतो िपडा लगाई, नुन तेल नखाई,
ढोगभेट नगरी मृत्यु शोिमा िस्न पदु छ ।
4. शोिािुल पररवारले मनोरन्जन र मनोरन्जनिा साधनहरु िन्द गनुु पदु छ ।
5. घरिो िुनै एि िोठामा मृतििो फोटोमा फुलमाला, पुष्पगुच्चा राखख थान थपना गरर कदयोिकि
िालीकदन पदु छ ।
6. मृतििो फोटोिो छे उमा एि माना चामल, एि िोदल रक्सी, एउटा िलशमा दु िो, कततेपाती राखख
कदन पदु छ । अन्य नरनाता आएिो िखत धुप िाल्न लगाउनु पदु छ ।
7. मृतििो फोटोिो अगाडी एउटा थाल वा िचौरा राख्नु पदु छ र घरमा जे पिाईन्छ, खाईन्छ, खानु
अगावै मृतिलाई अकलिती सारीकदनु पदु छ ।
४. हङकङमा ककरात राईहरुको मृत्यु संस्कार विवि :
हङकङमा मृ कको आफन्तले आफ्नो दाजुभाई भए, आफ्नै कुचवचम भए, आफ्नै भाचषक संगठनहरु भए
आफ्नै ररच ररवाज अनुसार मृत्यु संस्कार गनय सक्नेछन । र मृ कको आफन्तले मृत्यु संस्कार गररचदन
किराया हङिङलाई चनवेदन गरे कनम्न तररिाले कवधी संचालन गरर कदने छ । िकतवटा कवकध संचालन गने
मृतििो आफन्तिो ईच्छामा भर पनेछ ।

“समय सापेक्ष र अनुकुलिा, ककराि संस्कार जोगाउन आजको आवश्यकिा ”
– चकरार्ा हङकङ
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क. चुला बाविर गररने वििी
1. थान उठाउनी कवधी – मृतििो घरमा ।
2. आत्मा जगाउने कवधी – श्रद्धान्जली स्थलमा ।
3. आत्मा छु ट्याउने कवधी – अन्तेकि स्थलमा ।
4. मलामी चोख्याउने – (सकिन्छ भने सुप्तुलुङ खखममा
गने)
ख. चुला वित्र गररने वििी
5. चुलामा मृतििो आत्मालाई िोलाउने कवधी ।
6. चुलामा मृतििो आत्मालाई सोधनी गने कवधी ।
7. मृतििो आत्मालाई बाटो लाउने कवधी ।
8. िाजकिया । (नुनतेल, ढोगभेट फुिाउने कवधी)
५. एजेन्सि कनयुन्सि
• प्राचथयव शरररलाई नेपाल लाने वा सदग हङकङमा गने चनर्यर् गरर एजेखिको चनर्ुखि गने ।
• श्रद्धान्जलीको लाचग फनेरल हल (मलामी संख्या अनुसार) बुचकङ गनय लाउने।
• अन्तेष्ठीको लाचग िेमाटोरी हल ३ घण्टाको बुचकङ गनय लाउने।
• लास राख्ने बाकस खररद, मृ कको फेश डे कोरे शन, श्रद्धान्जली फोटो, िुप आचद र्ार गनय लाउने।
• अन्तेष्ठीको लाचग शव वाहन, मलामी जान आउन रुचटन अनुसार बस ब्यावस्थापन गनय लाउने।
• मृ कको खरानी चनकाल्न डे ट चफक्स गने, खरानी चबशयजनको स्थान र् गने ।
६. ककराया हङकङ सदगत ब्यािस्थापन एजेन्टहरु:
आदम, फोन : 5113 6184
ज्याकि, फोन : 9755 3088
७. दाजुिाई/संस्था कनयुन्सि
• मलामी ब्यावस्थापन ।
• कुचवचमलाई खबर ।
• श्रद्धान्जली पुखस्तका ।
• श्रद्धान्जली िायुिम ।
• अन्तेचष्ठ कार्यिम
• मलामी िोख्याउने
• कजेरीहरुको ब्यावस्था ।

८. चुलामा गररने काययहरु (ऐन्सिक)
• िुलामा मृ कको आत्मालाई बोलाउने ।
• िुलामा मृ कको आत्मालाई सोिनी ।
• मृतििो आत्मालाई बाटो लाउने ।
• मृ कको खरानी ब्यावस्थापन ।
• नुनतेल/ढोगभेट फुिाउने कवधी ।
• िाजकिया ।

९. मृत्यु संस्कार गनय परे :
1. किराया हङिङिो िायुसकमकतमा ७ चदन अगावै मृत्यु संस्कार फारमभरी िुझाउनु पनेछ ।
2. फारम किरायािो वेभ साईड http://kiratrai.org/form/ िाट डाउनलोड गनु सकिने छ ।
3. किराया हङिङले तोकिएिो समयमा मृत्यु संस्कार कवधी गररकदनेछ ।
4. मृत्यु संस्कार गररचदए वाप चकरार्ा कोषमा १००० जम्मा गनुय पनेछ ।
5. मृत्यु संस्कारमा लागेिो अन्य सम्पुर्ु खचु मृतििो आफन्तले िेहोनुु पनेछ ।
6. किराया िुकिकम चलाउने वा आफ्नै िंशिो िुकिकम चलाउने स्वोईच्छामा भर पनेछ ।
7. सामुकहि चुलाबाट मृ कको आत्मा बाटो लगाउने वा नलगाउने स्वोईच्छामा भर पनेछ ।
१०. श्रद्धान्जलीको लावग आिश्यक सामाग्रीिरु
क. घरबाट तयार गनुुपननेः
३ चमटर से ो कपडा, १ माना िामल, १ चसक्का पैसा, १ बोदल रखक्स, ३ बोदल पानी, १ चकलो माटो, ५००
चमचल ेल, १ बक्स िुप, १ कलश फुलपा ी, १ चदर्ोबचि, १ केजी कोईला, ३ वटा आगो बाल्ने स्टाटय र, १ आगो
बाल्ने बटु को, १ लाईटर ।
ख. कुवबवमले तयार गनुुपननेः
१ कचण्डो, १ धनुिााँ ड, ३ चोगे, १ भयाु ङ, १ अदु वा ।
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कार्यसुचि २
मृतििो घरमा थान उठाउनी कवधी
(पकहलो िायुिम )
१. मृतकको घरमा पाकथयव शररर/थान उठाउनी बारे मा
किरात धमु अनुसार किरात राईहरुिो मृत्यु भएमा अन्तेकि गनु जान अगावै मृतििो घरमा पााँ चछािे
दाजुभाई तथा आफन्तजनहरु भेला भई पाचथयव शररर उठाउनी चविी गररन्छ । हङकङमा पाचथयव शररर
घरमा नहुने भएकोले मृ कको नाममा बनाएको थानलाई उठाउनी गररन्छ । मृतििो पाचथयव शररर वा थान
उठाउनी भनेिो मृतिले कजवनमा भुलिस िुनैपकन गखिहरु गरे िो भए कपतापुखाु हरुसंग माकफ माग्दै
अन्तेचिको लाचग लान आज्ञा माग्नु हो । यो िायु िुकिकमले मुन्धुमी भाषामा िखानी उठाउनी चविी गदु छ ।
२. मृतकको घरमा पाकथयव शररर वा थान उठाउनी मुन्धुम :
(िाम चलाउनिो लाकग मुन्धुम साम्पाङ भाषामा लेखखएिो छ । अन्य भाषाको कुचवचम भए सोही भाषामा
मुन्धुम बािन गनेछन । र्सलाई िमशः लेखखदै लकगने छ । )

हाँ ...ऊदू हाँ पारुहाँ वा, सुम्नीमा नयूमावा, राक्षािूपा खचूलूप्वा, वाईलूङ्मे वातूङ्मेवा, अथेपा हाँ छाराम्पी, याँलीसेलो,
मरीमुन्मा मूनेचीलो, पापारिी रिीिूङ्मी, मा:माचूनू चूनूिूङ्मी, सागूवापी, मरीमून्मा याँ मूनेकचलो, ए छाब्िािी
छाब्िूरीवा, याँ छाब्मा छावेलो, िाए हाँ छा, याँ हूल्मा, हूलेिाँङा, याँ धामा याँधेिङा, अथेपा लूङ्छीरीमा, िाँचूली,
दू ङ् गुसाु वा सीमानाम्री, याँ िूसूलो, िाए हाँ छा, याँ धेिङा ।
राजादू ङसाँ याधीनि, तायामीसाँ याधीनि, िूिीमीसाँ याधीनि, सीिीछा भ्याम्माछासाँ याधीनि, तायामी
ताङखीसाँ याधीनि, चाप्चा याँसाँ याधीनि, ब्यापाु याँसाँ याधीनि, तूप्सूङ याँसाँ याधीनि, कधलूङ याँसाँ याधीनि,
हादीयाँ चापी याँसाँ याधीनि िाँङा ईिा मूरुलीसूङ अाँ रुमीपमी सेले याँसाँ मान्दू ङ्क, अाँ सागुवाछा, तायामी,
तूम्सािूसाँ मान्दू ङ्क, िाँङा ईिा खािाराचा पयवाचा मूरुलीसूङ पाँमान्छे मा सीरीम्ला वालापी खिसानू
लायासामा सीखीम्री याँ िूदूम्सूम्ने खाङुम्नेवो ..... ।
िुकिकमले मुन्धुम बािन गररसिेपकछ मृतििो थानलाई त्यहााँ िाट उठाई श्रद्धान्जली स्थलमा लचगने छ ।
३. मृतकको आत्मालाई वनषेि :
मृतििो आत्मालाई िाटो नलाईन्जेल सम्म आत्मा जतै ितै डु कल कहडे िो हुन सक्तछ भन्ने किस्वास गररन्छ र
जकतवेला पायो तेकतिेला घरकभत्र नपसोस भकन कनषेध गने चलन छ । यसिो लाकग मलामीहरु श्रद्धान्जलीिो
लाकग घरिाट कनखि सिे पकछ २ जना मकहलाहरुले घर उल्टोिाट (कभत्रिाट िाहीर) कलप्दै वा िढादै कनस्कनु
पदु छ ।

श्रद्धान्जली स्थलमा आत्मा जगाउने कवधी
(दोस्रो िायुिम)
४. पावथुि शररर सजाउने तररका :
1. फोटो सजाएिो ठााँ उकतर मृतििो टाउिो पारे र राख्नु पदु छ ।
2. मृतििो शरररमा िन्धनहरुभए भए फुिाली कदनु पदु छ ।
3. कनधारमा एि कसक्का पैसा राखी सेतो िपडाले ढाकिकदन पदु छ ।
4. नकजिमा चामल, रक्सी, र िलशमा दु िो, कततेपाकत राखख कदयोिकि िालीकदन पदु छ ।
5. मृतििो खुट्टा पकट्ट सेतो िपडा च्याकत माटो कदनिो लागी राखख कदनु पदु छ ।
6. मृतििो शव िािसिो खुट्टा पकट्ट भुाँईमा िटु िोमा िोईला िालीकदनु पदु छ ।
7. मृतिलाई िेकह िस्तुहरु कदने भए खुट्टा कतर राखखकदन पदु छ ।
५. श्रद्धान्जली स्थलमा मृतकको आत्मा जगाउने वििी
किरात धमु अनुसार माकनसमरे पकछ आत्मा पाकथुव शरररसंगै सुतेर िसेिो हुन्छ भन्ने कवस्वास गररन्छ । यसैले
मृतिलाई अन्तेचि गनय अगावै मृतििो आत्मा जगाउने कवधी गररन्छ । यो िायु िुकिकमले मुन्धुमी भाषामा
गदु छ ।
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६. मृतकको आत्मा जगाउने मुन्धुम
(िाम चलाउनिो लाकग मुन्धुम साम्पाङ भाषामा लेखखएिो छ । अन्य भाषाको कुचवचम भए सोही भाषामा
मुन्धुम बािन गनेछन । र्सलाई िमशः लेखखदै लकगने छ । )

हाँ ... ऊदू हाँ पारुहाँ वा, सुम्नीमा नयूमावा, राक्षािूपा खचूलूप्वा, वाईलूङ्मे वातूङ्मेवा, आना ङायुमीनाङा,
सीखीमीनाङा, ताङखीमीनाङा, िूलूमीनाङा, चासूमीनाङा, आम साम धूङलो, सारी धूङलो खामवा,
खाप्चीवासाँ धाईमूमा म्याङाना, खामवारीिू खाप्चीरीिू लोन, िूिीवासाँ धाईमूमा म्याङाना िूिीरीिू लोन,
तायावासाँ धाईमूमा म्याङाना तायारीिू लोन, चासूमवासाँ धाईमूमा म्याङाना चासूमरीिू लोन, िूलूवासाँ
धाईमूमा म्याङाना, िूलूरीिू लोन, रुमीयाँ पमीयाँवासाँ धाईमूमा म्याङाना रुमीरीिू पमीरीिू लोन, सागुवाछासाँ
धाईमूमा म्याङाना सागुररिू लोन, आम्सामङा धुङलो, सारीङ धुङलो, िाँचीली दखब्सूङ्ङा धुङलो, नूछीरी
लूदूरमावा ऱ्याप्मालूङ, घ्याप्मालूङ्ङा धूङलो, रीसीम्ला वायाला धूङलो, िूक्छामीना/िूङछामान (सामे)
छाप्िूरीया याँ छाब्मा छावानालो, िप्िूरी याँ िप्मा ििानायी खिसानू याँ िूदूम्सूम्ने । ङायुमीङो, ताङखीङो
िङा मािाई याँ गून खिसानू सानू लोन, साम धुङलो, सारी धुङलो, िाँचीली दखब्सूङ्ङा धूङलो, नूछीरी
लूदूरमाङा धूङलो, सीरीम्ला िायालाङा धुङलो, राजादू ङसाँ याधीङा, तायामीसाँ याधीङा, िूिीमीसाँ याधीङा,
सीिीछा भ्याम्माछासाँ याधीङा, तायामी ताङखीसाँ याधीङा, चाप्चा याँसाँ याधीङा, ब्यापाु याँसाँ याधीङा, तूप्सूङ
याँसाँ याधीङा, कधलूङ याँसाँ याधीङा, हादीयाँ चापी याँसाँ याधीङा । खिसानू लायेसेनेमा न िङा मािाई याँ गूाँन,
खीसूङला रहलापी आम्लावूङ्वा, याँ खिीनाले सीरीम्ला वायालापी सीिीमाु िूङवा, खिीनाले खिसानू याँ िूदू
खाङूम्सूम्नेवो ।
अखन्तम किदाईमा आत्मा छु ट्याउने कवधी
(तेस्रो िायुिम)
७. अन्तिम वबदाईमा आत्मा छु ट्याउने वबिी
पाकथुव शरररलाई अखन्तम किदाई गनु अगावै आत्मालाई शरररिाट छु ट्टाउनु पदु छ । शररर धती मुकन समाकहत
हुन्छ । आत्मा धती माकथ याँही ितै रहन्छ । पकछ आत्मालाई चुलामा िोलाई िाटो लगाईन्छ । यो िायु
िुकिकमले मुन्धुमी भाषामा गदु छ ।
८. मृतकको आत्मा छु ट्याउने मुन्धुम:
(िाम चलाउनिो लाकग मुन्धुम साम्पाङ भाषामा लेखखएिो छ । अन्य भाषाको कुचवचम भए सोही भाषामा
मुन्धुम बािन गनेछन । र्सलाई िमशः लेखखदै लकगने छ । )

हाँ ..............न आम्सूलूम् मूिािी, आम्खब्मालूङ् ताईिािी, तायामी तूम्सािू, खरुमीची झारावा आम्खारुवा
म्यानािपी ददावदा लावा धातसीना, खिसानू लायीनाधाँ सेलेखीयोपी तायामाहपावा पारु त:तलो ङ्यातीनाधाँ
आम्नूङ्ला स:सी, सेलेमी मूक्तीमीवा यासासाँ खासासाँ चीचीङख मूखक्तखवा िल्याम्खाँपी व च्यावीनािे
ङायूमीङो, ताम्खीमीङो खिसानू लेनिे । रुमीलावा, पमीलावा, वतुप्लावा वरीलावा, सीवीलावा, मदीलावा,
िूिीलावा, तायालावा लावापोतो पोिूम्नवो ...(मृतिो नाम)... ।
९. अन्तिम िुपबवि :
आत्मालाई छु ट्टाई सिेपकछ आफन्त तथा सम्पुर्ु मलामीजनलाई अखन्तम धुपिकि िाल्न लगाई मृतिलाई
अखन्तम किदाई गनु लगाउनु पदु छ ।
१०. न्तिच अन :
मृतििो सन्तानले खस्वच अन गरर पाकथुव शरररलाई धतीमा समाकहत गररन्छ ।
११. मलामी चोख्याउने :
1. मलामी चोख्याउने ठााँ उमा एउटा िटु िोमा िोईला िाली कदनु पदु छ ।
2. मलामीहरु आएपकछ खुट्टाले िोईला छु न लाउनु पदु छ ।
3. िुकिकमले िलशिो कततेपातीले मलामीहरुलाई छिुनु पदु छ ।
4. त्यसपकछ मलामीहरुलाई खानपान गराई किदा गनुु पदु छ ।
१२. मलामी खानपानिरु
मृतििो आफन्तसंग सल्लाह गरर मलामीहरुलाई खुलाउने खानपानहरु तयार गररने छ ।
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कार्यसुचि ३
चुला कभत्र गररने कवधीहरु
१. चुलाको लावग आिश्यक सामाग्रीिरु
•
•
•
•
•
•

•
•

सेउली, केराको पा , दु वो र फुल ।
िनुकाुँ ड, भाला, खुकुरी, हचसर्ाुँ , खुपाय , थुम्से, डालो, नाङलो, माना, पाचथ, ढु ङग्रो, दु ना, टपरा,
थाल, अदु वा, िुप, चदर्ो बचि,
अन्नहरु (िान, मकै, कोदो, घैर्ा, कागुनी आचद),
जाुँ डले भरे को चिण्डो (कोदो र मिाय को चमसावट), िामलको भा ,
चबचभन्न मासुहरुको चमसावट (कुखुराको मासु, कालीजको मासु, चफस्टाको मासु, डाफेको मासु,
मुनालको मासु, बदे लको मासु, िौंरीको मासु, अरनाको मासु, गाईको मासु, गोरुको मासु, मृगको मासु,
घोरलको मासु, थारको मासु, पाहाको मासु, सपयको मासु, माछाको मासु, बखिउको मासु, ररङगलको
मासु आचद)
किौरामा नुन, ेल र ामाको चसक्का, नाङलोमा अक्ष ा िामल, कलश, चदर्ो बचि, दचह िामलको
चटका, रखक्स र १ कासे बोटु को
कजेरीहरु ब्यावस्थापन, कुचवचमहरु ब्यावस्थापन

२. चुला थान सजाउने
1. नाङलो माकथ तीनपत्र पारे र िेरािो पात ओछ्याई त्यसमाकथ १ माना चामल, अदु वा र टु प्पो सकहतिो
िेरािो पात राख्नु पदु छ ।
2. मृ कको खरानीलाई समे छे उमा राख्न पदय छ ।
3. दु िो, कततेपातीिो िलश, १ िठु वा रक्सी र जााँ ड, कचण्डोमा चोखो रक्सी राख्नु पदु छ ।
4. थानिो दााँ यावााँ या एि पल्टमात्र उघाएिो र नचलाईिन पिाएिो भात दु ईवटा िेरािो पातमा उल्टो
गरर कतन पटि पस्काएर राख्नु पदु छ ।
5. किकभन्न मासुहरुिो सकमश्रर् (छाँ ररसा) पकन राख्नु पदु छ ।
6. दााँ याकतर दाजुभाईहरुले ल्याएिो जााँ डरक्सीलाई राख्नु पदु छ ।
7. वााँ याकतर छोरीचेलीहरुले ल्याएिो जााँ डरक्सीलाई राख्नु पदु छ ।
8. थानमा राखखएिो जााँ ड, रक्सी, भातलाई पातले छोपी कदनु पदु छ ।
३. मृतकको आत्मा बोलाउने वबिी :
मौकलि किरात धमु अनुसार मृतििो पाथीव शरररलाई अखन्तम किदाई गररसिेपकछ सवै दाजुभाईहरु
चुलामा भेला भएर िुकिकमद्वारा मुन्धुमी भाषामा मृतििो आत्मालाई चुलामा िोलाईन्छ । मृतििो
आत्मालाई िुकिकमले िोलाउदा मृतििो अन्त्येकि गरे िो ठााँउिाट कसमेभुमे, िनजंगल, कभरपहरा, सािेवा
थान पुिादै चुलामा िोलाउन पदु छ ।
४. मृतकको आत्मा बोलाउने मुन्धुम :

हाँ ....... न िूक्छापा/िूङखामा (सामे) ङायूमीना, ताङखीमीना, सीखीमी, खारुमीङो िाँचीलीवा सीखीम्री िूदूि
याँ िूदू खाङूसोलो नूछीरी नूदूरमावा, िाँचीली दखब्सूङ्ङा, सीिूम्री मािूम्रीवा, सूलूम् हाल्मा, च्याल्याम्सूङ
हाल्मा म्याङाना, वरीधाईमा धातासाना ि िे । आम्साम धूङ्लो, सारीङा धूङ्लो, ऱ्याप्लूङ घ्याप्मालूङ्
सीरीम्ला वायालाङा धूङ्लो, ङायूमी ताङखीमी आम्छाब्िूरीवा छािाना, िप्िूरीया ििाना, खब्िूरीया खिाना
। आम्सामङा धूङ्लो, सारीङा धूङ्लो, खामवा खाप्चीवासाँ धाईमूमा म्याङाना, रीिूलोन, चासूम िूलूवासाँ
धाईमूमा म्याङाना रीिूलोन, िूिीवासाँ धाईमूमा म्याङाना रीिूलोन, तायावासाँ धाईमूमा म्याङाना तायारीिू
रीिूलोन, सीिीछा मदीछा भ्याम्माछासाँ धाईमूमा म्याङाना रीिूलोन, रुमीपमीवासाँ धाईमूमा म्याङाना
रुमीरीिू लोन, पकमरीिू लोन । िङा मािाई खिसानू सानूलोन, िूिीमीसाँ याधीङायी, तायामीसाँ याधीङायी,
लाम्लािू िूसूगूङ्साँ याधीङायी, सीिीछा मदीछासाँ याधीङायी, हाँ दूङ् साँ याधीङायी, तूप्सूङ्याँसाँ, सीिीछा
मदीछासाँ याधीङायी, धीलूङ्यसाँ याधीङायी, चासूमी िूलूमीसाँ याधीङायी, चाप्चायाँसाँ याधीङायी, िेपाु याँसाँ
याधीङायी, सीरीम्ला वायालापी िेरेिे तईमा ततीना, खाङीनाधाँ िङा ईिा मूरुलीसूङ् खािाराचा पयावाछा
लोनचीवो । (१)

(िुकिकमले यसरी मुन्धुम िाचन गदै कचन्डोिो रक्सीले अगेनामा खन्याएर अकघ कदएिो खाना उघारी हे रेर सवैमा
अकलअकल थपी पातले छोपीकदनु पदु छ ।)
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५. मृतकको आत्मालाई सोिनी गनन विवि :
मृतििो आत्मालाई चुलामा िोलाई सिे पश्चात त्याहााँ राखेिािा सामाग्रीहरु ३ चोकट खानपान गराउदै , उस्को
पुरा नभएिो ईच्छाहरु, िााँ िी रहे िो ईच्छाहरु, उस्को स्वभाकवि मृत्यु भएिो वा अस्वभाकवि मृत्यु भएिो, उ
जाने िाटो आकदिो िारे मा िुकिकमले मुन्धुमी भाषामा सोधनी गदु छ ।
६. मृतकको आत्मालाई सोिनी गनन मुन्धुम

हाँ .......िूक्छापाङो/िूङखामाङो िङा मािाई खिसानू सानूलोन, लावालूङ छीरीलूङ्लामा सीरीम्ला वायालापी
िेरेिे तईमा ततीना, खाङीनाधाँ िङा ईिा मूरुलीसूङ् खािाराचा पयावाछा लोनाकचहाँ िाँ तीम्नाचीमा । पापालाङे
लोनचीन, मा:मालाङे लोनचीन, छ्यािूमालाङे लोनचीन, सीिीलाङे मदीलाङे लोनचीन, रुमीलाङे , पमीलाङे
लोनचीन । नपी न िाँङा िूिी महपावा/ताया महपावा (िाटो लगाउनेिो नाम िताउने) छीलाम् धीलाम् प्यानािपी,
न छूरे न खामवाआम्ला लोतो, खप्चीआम्ला लोतो, िूलूआम्ला लोतो, चासूमआम्ला लोतो न ए रुमालूङ् धूमालूङ्पी
िईिछ्याम्पी याङासा दीङासालो, खामवायाँ खाप्चीयाँलो छीिूसाु दीिूसाु लो िखाँरी िाँ तीम्नाचीमा खामवाआम्ला
लोतो, रुाँरीआम्ला लोतो, साखाआम्ला लोतो, तायाआम्ला लोतो न ए फुपापाचीलो याँ ख्याप्नाचीवो । िईिाछ्याम्पी,
तूचीखम्पी, तूमा मूनाची वारी मूनाची । मीयालूङ्, मीचालूङ, मसूाँवापी ए फुपापाचीलो ख्याब्नाची । नीनािूङ्
माखािुङलो ख्याब्नाची, वारी मूनाचीहाँ आम्िाँ तीम्नाचीवो । (२) खाना उघारे र सवैमा थपीकदनुपदु छ ।
हमो.... िूक्छामी/िूक्छामा ङो । (मृतििो नाम भन्दै ) आम्सामाँङा धूङलो सारीङा धूङलो, िूिीमीसाँ धाईमूमा
म्याङाना िूिीरीिू रीिूलोन, तायावासाँ धाईमूमा म्याङाना तायारीिू रीिूलोन, चासुमवासाँ धाईमूमा म्याङाना
चासूमरीिू रीिूलोन, िूलूवासाँ धाईमूमा िूलूरीिु रीिूलोन, आम्सामाँङा धूङलो सारीङा धूङलो, िूिीमीसाँ
तमानाःना िूलूवासाँ तमानाःन, तयवासाँ तमानाःना रुाँरीवासाँ तमानाःन, िङा मािाई खिसानू सानूलोनवो ।
तीप्सूङसाँ धीलूङस याधीि, िूलू चासूम्साँ याधीि, चाप्चा िेपाुसाँ यधीि, सीिीछा मदीछासाँ याधीि, िूिीमी
तायामीसाँ याधीि, लाम्लािूङ िूसूिूङसाँ याधीि । चासूम्रीिू रीिूलोन िूलूरीिू रीिूलोन, खामवा खाप्चीरीिू
रीिूलोन सीिीरीिू रीिूलोन ।नपी न छाँ रीसा वादाम्सा, हूपरे वा, लाँपरवासा, हादीसा, पपीसा, चपीसा, भूसासा,
यासासा, चन्दू पासा, खादीसा, लीब्लीसा, राँ भसा, ताँवासा, तुवासा,धीवासा, नरवा, नप्लाँवासा, तूिूवासा, ङाचीलीसा,
धीलूम्सा, पेपयासावा, नोने लोताँलो तम्बाँरी िखाँरीपी, आम्िाँ तीम्नाचीवो । (३) खाना उघारे र सवैमा थपीकदनुपदु छ ।
७. मृतकको बारे मा जानकारी :
सम्पुर्ु िुराहरु सोधी सिे पश्चात िुकिकमले मृ कको बारे मा आफन्तहरुलाई जानिारी गराउदछ ।
८. मृतकको आत्मा बाटो लाउने वबिी :
सम्पुर्ु िुराहरु जानिारी सिे पश्चात मृतििो आत्मालाई िुकिकमले कपतापुखाु , रक्षािुपा, पारुहाँ समक्ष दे खाउदै
पुन: कसमेभुमे, िनजंगल कभरपहरा, सािेवा थान पुिादै , फिाउदै फुलाउदै उच्च रमकर्य स्थल, पकवत्र स्थल,
सुकम्नमा र पारुहाङिो पासमा पुर्ाय उने िायु गदु छ ।
९. मृतकको आत्मा बाटो लाउने मुन्धुम:

हुँ ....... बूक्छामी/बूङ्खामा (...मृ कको नाम ब ाउने...) ङो, आम्सामुँङा िूङ्लो, सारीङा िूङ्लो, कूबीमीसुँ
िाईमूमा म्याङाना, कूबीरीकू रीकूलोन, ार्ावासुँ िाईमूमा म्याङाना ार्ारीकू रीकूलोन, िासूमवासुँ िाईमूमा
म्याङाना िासूमरीकू रीकूलोन, बूलूवासुँ िाईमूमा म्याङाना, बूलूरीकू रीकूलोन, आम्सामङा िुङलो, सारीङ
िुङलो, कूबीमीसुँ माना:ना, बूलूवासुँ माना:ना, ार्ावासुँ माना:ना, रुुँरीवासुँ माना:ना कुँङा मािाई खकसानू
सानूलोनवो । ीप्सूङसुँ, चिलूङसुँ र्ािीक, बूलू, िासूम्सुँ र्ािीक, िाप्िा वेपाय सुँ र्िीक, सीबीछा, मदीछासुँ
र्ािीक, कूबीमी, ार्ामीसुँ र्ािीक, लाम्लाबूङ्, बूसूबूङ्सुँ र्ािीक, िासूम्रीकू रीकूलोन, बूलूरीकू रीकूलोन,
खामवा खाप्िीरीकू रीकूलोन, सीबीरीकू रीकूलोन, नपी न छुँ रीसा वादाम्सा, हूपेवाय लुँपेवाय सा, हादीसा, पपीसा,
िपीसा, भूसासा, र्ासा िान्दू पासा, खादीसा, लीब्लीसा, रुँ भसा, ुँवासा ूवासा, िीवासा, नरवा नाप्लुँवासा,
ूकूवासा, ङािीलीसा, िीलूम्सा, पोपर्ासा, आ ामा नोने लो ुँलो म्बुँरी, बखुँरीपी आम्कुँ ीम्नािीवो । (४)
हाँ .......सूतूलूङ, मीयामा मीचालूङपी जीमाुछ्याम् िोईिाछ्याम्पी, याँ ख्याब्मा ख्यािीनािपी ददावदा दाँ सूलाम्
िूपनाधाँ, िूिीमहपा, मुक्तीमहपा, चारीमहपा य मून्छाँ लायीनािे । ददावदा दाँ सूलाम् िूपनाधाँ िूम्पो, मीलूङ्पोवा
याँ च्याम्मा च्यामीना, सूलूम् फल्मा फलीनािे, नपी न नूङ्ला ससीधाँ झारा खाँमा खाईसीिे, ईसे नपी न िङा िूिी
महपावा/ताया महपावा (...िाटो लगाउनेिो नाम भन्ने...) वा छीलाम्धीलाम् प्यानािपी, िईिाछ्याम्पी, तूचीखम्पी,
तूमा मूनाची वारी मूनाचीवो । मीयालूङ् मीचालूङ् मसूाँवपी ख्याब्नाची, नीनािूङ् माखािूङ्लो ख्याब्नाची, वारी
मूनाची, अम्िाँ तीम्नाचीवो । (५)
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कार्यसुचि ४
१. मुन्धमु एक ककरात ईकतहास
मुन्धुम किरातहरुिो धमुग्रन्थ, संस्कार कवधीहरु मात्र नभई यसले ईकतहासलाई समेत समेट्दै लगेिो पाईन्छ।
माकनस मृत्यु भएर िाटो लगाउदा किरातहरु िताकतरिाट आएिा कथए । िहााँ िहााँ िसे र िता िता गएर
िसे सो ठााँ उहरु समेत िर्ुन गरे िो पाईन्छ । हाल आएर किरात राईहरु हङिङमा स्थायी िसोिास गरर
सिेिो र याँही सामुकहि चुला समेत गाकड सिेिो र सािेला थान समेत स्थापना गरर सिेिो र हरे ि िषु
सािेला मनाउदै आईरहे िो हुनाले अि किरात धमु मान्ने र सामुकहि चुलामा कवस्वास गने सिैलाई िाटो
लगाउदा याँकहिै कसमेभुमे, िनजंगल कभरपहरा, सािेवा थान पुिादै , याँकहिै उच्च पकवत्र स्थल “ताईमोशन
डााँ डा” मा पुर्ाय ई मुन्धुममा हङकङमा समे स्थार्ी बसोबास गरे को चकरा हरुको थप ईकतहास जोडन पदु छ
भन्ने मुन्धमु संकलकको कुचबचमहरुलाई सल्लाह रहे को छ। र्सथय,
२. िङकङमा आत्मालाई बाटो लगााँउदा :
1. अन्तेकि गरे िो ठााँ उबाट
2. सामुचहक िुलामा बोलाउने
3. सामुचहक चपत्रीहरुलाई दे खाउने
4. मृत्यु भएिो ठााँ उमा पुर्ाय उने
5. जखन्मएिो ठााँ उमा पुर्ायउने ।
किसाउने,
6. उत्पकि भएिो ठााँ उ – कनयाम्मामा पुर्ाय उने
7. खुवालुङ – सप्तिोशीमा पुर्ायउने
8. तुवाचुङ जयाजुममा पुर्ायउने
9. रै छाकुले, र्मा, खखर्मालाई दे खाउने
10. नेपाल – िाठमाण्डु मा पुर्ाय उने ।
11. राजा र्लम्वरहरुलाई दे खाउने
किसाउने,
12. िाखिन – हङिङमा बोलाउने
13. युनलङ – पुरानो चुलाघरमा पुर्ाय उने
14. ताईमोसान सािेलापािुमा पुर्ाय उने
15. सुकम्नमा पारुहाङ िास भएिो ठााँ उमाचन ताईमोसान डााँ डामा पुर्ाय उने
16. सुकम्नमा पारुहाङलाई दे खाउने, साथमा राखखचदन आग्रह गने
तत्पश्चात,
17. नराम्रो िाटो जानेलाई – ताईमोसान डााँ डा पारर राख्ने ।
18. राम्रो िाटो जानेलाई – ताईमोसान डााँ डा वारर राख्ने ।
३. वपतापुखाुिरुलाई खानपान सानन :
िाटो लगाई सिेपकछ त्याहााँ राखीएिो सामाग्रीहरु अकल–अकल िेरािो पातमा राखी दु ईवटा चुलालाई,
चारवटा कपत्रीलाई र एउटा घर िाहीर बगैंिामा सारीकदनु पदु छ ।
४. खरानी कबसयजन :
चप ापुखाय हरुलाई खानपान साररसके पचछ मृ कको खरानीलाई हङकङ सरकारले ोकेको समुिमा वा
सम्झनाको बगैंिामा चबसयजन गररचदने । अकन भन्नु पदु छ ।
ल है कपता पुखाु हो । आजदे खी ....... (मृतििो नाम).......लाई तपााँ ईहरुिो साथपास लगाएिा छौं । तपााँ ईहरु
संगै राख्नुहोस, तपााँ ईहरुले नै हे नुस है ।
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कार्यसुचि ५
िाजकिया
१. मृत्युशोक फुकाउने वििी :

मौचलक चकरा िमय अनुसार मृ कको छोराले आमा बाबुको मृत्यु भएको चदन दे खख छाक बारर मृत्यु
शोक बस्ने परम्परा छ । मृत्यु शोक पिा मृ कको आत्मालाईलाई बाटो लगाई सकेपचछ मृत्यु शोक
फुकाईन्छ ।
1. मृत्युशोि िस्नेले पाँधेरोमा गई वा चोखो पानीले हात, मुख, खुट्टा, टाउिो धोई सफा हुन लगाउनु पदु छ ।
2. तत्पश्चात लगाएिो लुगा फुिाली नया टोकप र नया लुगा लगाउनु पदु छ ।
२. नुनतेल फुकाउने वबवि :
मृत्यु शोि फुिाएपकछ नुनतेल फुिाउने ररती गनुुपदु छ । नुन तेल फुिाउदा एउटा दु ना वा िचौरामा नुन,
तेल र तामािो कसक्का राख्न पदु छ र पकहला घरमुली र तेसपकछ पररवारिा सदस्यहरुले दााँया हातिो िान्छी
औलाले तेल र त्यसकभत्रिो तामािो कसक्का छुाँ दै तीन पटि खुट्टाकतर छिुन पदु छ । यसिेला किवाकहत
छोरीचेली वा भान्जाभाखन्जले दु िो र कततेपाती भएिो िलशिो पानीले नुन तेल फुिाएिाहरुलाई तीन पटि
छिीएर च्योख्याउनु पदु छ । यसै गरर अन्य दाजुभाईहरुलाई पकन नुन तेल फुिाउनु पदु छ । त्यसपकछ
नुनतेल फुिाएिो जानिारी सम्पुर्ु दे श किदे शमा रहनुभएिा दाजुभाई नरनाताहरुलाई गराउनु पदु छ ।
३. ढोगिेट फुकाउने वबवि :
ढोग भेट फुिाउदा दु ईजना िन्या िेकटहरुले नाङलोमा अक्षता चामल, िलश, कदयो िकि, दकह चामलिो
कटिा, रखक्स र १ िासे िोटु िो िोिेर उकभनु पदु छ । यस पकछ चेलीले माईकतलाई िााँ से िोटु िोमा रखक्स
हाकल १ पटि खुलाउनु पदु छ । तेस्तै माइतीले चेलीलाई पकन १ पटि खुलाउनु पदु छ । त्यस पकछ चेलीले
माईकतलाई दकहचामलिो कटिा १ पटि लगाई पुछ्न लाउनु पदु छ । तेस्तै माइतीले चेलीलाई पकन १ पटि
कटिा लगाई पुछ्न लाउनु पदु छ र ढोग गनु पदु छ । ढोग गदाु चेकलले माईतीलाई टोपी र माईतीले चेलीलाई
पैसा कदने चलनछ । यस िखत टोपी माकथ टोपी खकिन पुग्छ । अन्य आफन्तजनले पकन माकथ भकनएझै कटिा
लगाउदै पुछ्दै ढोगभेट गनु पदु छ । िायुिम सिे पश्चात त्यो िााँ से िोटु िो चेलीलाई दकक्षर्ािो रुपमा कदनु
पदु छ । भकनन्छ, त्यो िोटु िोमा फेरी िकहल्यै पकन माईतीलाई खुलाउनु हुदै न ।
४. काजविया
मृत्युशोि फुिाएिो कदन वा कतन मकहना कभत्र मृतििो िाजकिया गनुु पदु छ । मृतििो िाजकिया गदाु
चौतारा िनाईकदने चलन छ । हाल शहररिरर्ले गदाु चौतारा िनाउन असम्भव भएिो िारर्ले स्मृती
अक्षयिोषहरु कनमाु र् गरर संघ संस्थालाई संचालन गनु कजम्मा कदने चलन चकल आएिो छ । िाजकिया गदाु
छोरीचेलीहरु, दाजुभाईहरु, कछमेिी नरनाताहरु लगायत सिै मलामीहरुलाई िोलाईन्छ , खानपान गराईन्छ
। िजेरर तथा िुकिमीहरुलाई कशर उठाउनी गररन्छ ।
(समाप्त)

स्मि
ृ ीकोर्

कसैको स्मि
ृ ी स्वरुप नाउमा एकमुटठ रकम जनमा गरर, केका लागग अक्षयकोर् तनमािण

गररएको हो, सो तनयमावली िनाइ तनमािण गररएको कोर्लाई स्मि
ृ ीकोर् मातननेछ । यस्को
मुलधन खचि गनि पाईने छै न । यसिाट आउने ब्याज मात्र तनयमावली अन्िरगि रही खचि
गनि पाईनेछ ।

स्मि
ृ ी कोर् िनाउ, मि
ृ कको नामलाई अमर िनाऔं, ककराि राईहरुको भार्ा, धमि, संस्कार,
संस्कृिीलाई िचाऔं । – ककराया हङकङ ।
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अनुसुची १
धाकमुि िचन (५ कमनेट)
किरात राईहरुिो श्रद्धान्जली िायुिममा धाकमुि िचन िाचन गनुु पदु छ । यस धाकमुि िचनिो उदे श्य मौकलि
किरात धमुिो प्रचार प्रसार गदै मृतआत्मालाई श्रद्धान्जली अपुर् गनुु हो ।
१. िावमुक बचन :
घाम पचन डु ब्ने नै हो । जुन पचन डु ब्ने नै हो । ारा पचन डु ब्ने नै हो । ि ी पचन नाचसने नै हो । आकाश पचन नाचसने नै
हो । सृिी पचन मने नै हो । पशुपंचछ पचन मने नै हो । माचनसहरु पचन मने नै हो । कोचह चछट्टो मने हो । कोचह
चढलो मने हो । एकचदन मनैपने हो । हे कूबीमीहरु हो । हे चप ापुखाय हरु हो । हे सुचम्नमा पारुहाङ । के कगरै अब
। के गरौ ब ।। मृ कको आत्मालाई शाखन्त चदनुहोस । मृ कको पररवारलाई िैर्यिारर् गने शखि चदनुस है ।
माकनस जन्मे पकछ मृत्य अकनवायु छ । अजम्बरर िोही छै न । यस जगतिो हरे ि भौकति वस्तुहरुिो एि कदन
मृत्यु हुनेछ । धती आिाशिो पकन एिकदन अन्त्य हुनेछ । ढु ङगा माटोिो पकन एिकदन अन्त्य हुनेछ । जुन तारा
पकन एिकदन मनेछ । मृत्यु अवश्य हुनेछ । माकनसिो मृत्यु पश्चात भौकति शरररलाई धतीमा समाकहत गररन्छ ।
आत्मालाई िाटो लगाईन्छ । यसलाई मृत्यु संस्कार भकनन्छ । मृत्यु संस्कार हरे ि धमु, क्षेत्र, जाती तथा उपजातीिो
आ–आफ्नै तररिािा छन । किरातहरुिो जन्म दे खख मृत्यु पश्चात सम्मिो ७ संस्कारहरु पदु छ ।
1. गभु संस्कार, 2. जन्म संस्कार, 3. नौरान संस्कार, 4. भात खुलाई संस्कार,
5. छे वर/गुन्युचोलो संस्कार, 6. किवाह संस्कार, 7. र मृत्यु संस्कार ।
२. वकरात िमु
किरात धमु भनेिो किरातीहरुले गने ितुब्य, आचरर्, संस्कार, कनयम, गुर्हरुिो दशुन हो । किरात धमु कभत्र
थुप्रै सम्प्रादयहरु छन । हरे ि सम्प्रादयमा िेग्ला िग्लै दशुन र संस्कारहरु प्रकतपादन गरर मान्दै ल्याएिो पाईन्छ ।
जस्तैिः १ .फाल्गुनन्द/आत्माकलङदे न किरात धमु, २ .जोसमकन सन्त सम्प्रादय, ३. सत्यहाङमा सम्प्रादय, ४ .
प्रभुदासी सम्प्रादय, ५ .ओम नन्द सम्प्रादय, ६. स्वमी डा .प्रपन्नचायु पन्थी सम्प्रादय आकद,
३. मौवलक वकरात िमु :
मौकलि किरात धमु भनेिो िुनै एि ब्यखक्तले प्रकतपादन नगरर किरातहरुिो पुस्तौ–पुस्ता पुखाु हरुले अनुभव
गरर संगाल्दै ल्याएिो दशुन हो । यो मुन्धुममा आधररत छ । मुन्धुम यस कजवन, जगत, र मरर् प्रकत माकन आएिो
दशुन हो । मुन्धुम मौखखि रुपमा संगाल्दै ल्याएिो कनयम, िानुन, आचारर्, धमु, संस्कार, ईकतहास आकदिो ज्ञान
भण्डार हो । यसिो पालना गनुु किरात धमु हो । किरात धमुमा जगत भन्नाले प्रिृतीलाई िुझाउदछ । कजवन
भन्नाले कजकवत वस्तुलाई िुझाउदछ । मरर् भन्नाले मरे िो वा मररसिे पश्चातिो अवस्थालाई िुझाउदछ ।
४. मृत्यु प्रवतको िारणा :
किरात मुन्धुम अनुसार किरात राईहरु रोग लागेर वा िृद्ध भएर कनधन भएमा स्वभाकवि मृत्यु माकनन्छ ।
स्वभाकवि मृत्यु हुनेहरु राम्रो िाटो गएिो माकनन्छ । राम्रो िाटो जानेहरु चुलामा आाँ उदछ । झैझगडा गरे र, लडे र,
आत्महत्या गरे र, दु घुटनामा परे र मृत्यु भएमा अस्वभाकवि मृत्यु माकनन्छ । अस्वभाकवि मृत्यु हुनेहरु नराम्रो िाटो
गएिो माकनन्छ । नराम्रो िाटो जानेहरु चुलामा आउनु सक्तैन । सुत्केरी ब्यथाले मृत्यु हुने मकहला समेतलाई
नराम्रो िाटो गएिो माकनन्छ । छे वर वा गुन्युचोली नगरर कनधन भएिो िालिाकलिा समेतलाई नराम्रो िाटो गएिो
माकनन्छ । छे वर वा गुन्युचोली नगरे िो भएता पकन भाई वा िकहनी जखन्म सिेिो भए राम्रो िाटो गएिो माकनन्छ ।
५. आत्मा प्रवतको िारणा :
1. माकनस मरे र गएपकछ शररर माटोमा कमल्दछ । आत्मा रकह रहन्छ भन्ने धारर्ा छ ।
2. आत्मा यकह प्रिृकतमा िस्तछ । आत्मा पृथ्वीिै पकित्र स्थल, उच्च स्थान, भीरमा, पाखामा, पखेरामा,
ढु ङगामा, चट्टानमा, रुखकिरुवामा, िादलमा, िादलिो गजुनमा िस्तछ ।
3. आत्मालाई िहााँ , िसरी, िता राख्ने, िसरी िोलाउने, िसरी खुलाउने, िसरी कमलाउने यस्को
ब्यावस्थापन िुकिकमले गदु छ ।
4. आत्मालाई प्रत्येि िषु एिचोकट उधौलीिो िेला, नया अन्निाली पािेिो िेला िोलाई नया अन्निाली
खुलाउने चलन छ ।
5. राम्रो िाटो जानेहरुलाई चुलामा खुलाईन्छ । नराम्रो िाटो जानेहरुलाई िाकहर खुलाईन्छ ।
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६. मृत्युशोक िारणा :
किरात राईहरुिो आमा िािुिो मृत्यु भएमा सन्तानले मृत्यु भएिै कदन दे खख नुनतेल छाकड मृत्यु शोि िस्न पदु छ
। मृत्यु शोि िस्दा कनम्न िुराहरु गनु हुदै न ।
1. ढोगभेट गनु, हुदै न, 2. चौतारामा िस्न हुदै न, 3. गुन्द्रीमा िस्न हुदै न, 4. दोहोरो िोल्न हुदै न, 5. गीत गाउन
हुदै न, 6. नाच्न हुदै न, 7. कटिा लाउन हुदै न, 8. जुठो खानु हुदै न, 9. नुनतेल, मासु खान हुदै न, 10. िााँ सिो
भााँ डामा खान हुदै न, 11. िािुिो मृत्युमा रक्सी खान हुदै न, 12. आमािो मृत्युमा दु ध खान हुदै न ।
७. मौवलक वकरात िमु प्रकृती पुजक हुन ।
1. कजवन, जगत, मरर् िुनै ईश्वरीय शखक्तले सृजना नगरर प्रािृकति रुपमै हुदै आएिो माकनन्छ । यो
कनरन्तर चकलरहन्छ । मनुष्यिा संस्कार पकन ईश्वरीय दे न नभई प्रिृतीिाट नै प्रेररत भएिा हुन्छन ।
संस्कार समय सापेक्ष पररवतुनकशल माकनन्छ ।
2. मनुष्यिा सम्पुर्ु किचार, धारर्ा, आचारर्, ईच्छा, िायु आकद प्रिृतीिाट नै पैदा भएिो र उसिो
प्रकवकि, किया, यात्रा, मनोिामना आकद पकन प्रिृती िाटनै कनदे कशुत हुन्छन ।
3. संसारमा घटे िा घटना, दु घुटना, प्रिोप, प्रलयहरु र मनुष्यिो जन्म, मरर् िुनै दै वीि शखक्तिो उपज
नभई प्रिृकतिै उपज हो । यसरर किरातीहरुले प्रिृतीिो पुजा गदु छ ।
८. मौवलक वकरात िमु वपत्री पुजक हुन ।
1. किरातहरुले सुकम्नमा र पारुहाङलाई यस जगतिा प्रथम मानव सृकििताु , अकदम पुखाु िो रुपमा
पुज्दछ।
2. आफुलाई जन्म कदनेलाई कपतापुखाु िो रुपमा मान्दछ । आफ्नो जन्मलाई कपतापुखाु िो ितुब्यिो
उपजिो रुपमा मान्दछ ।
3. किरातहरुले कपतापुखाु नै आफ्नो सृकििताु हो भकन मान्दछ । कपतापुखाु नै भगवान हो भकन मान्दछ ।
4. किरातहरुले स्वगु र निुमा कवश्वास गदै न । पुवुजन्म र पुनुजन्ममा कवस्वास गदै न ।
5. किरातहरुले नया अन्निाली पािेिा िेला कपतापुखाु लाई पकहला चढाएर मात्र आफु खान्छन । कपता
पुखाु हरुलाई प्राथुना गदु छन ।
6. किरातहरुले पुजागदाु पकहला कपकत्रलाई चढाएर, अकन आफुले मुख जुठ्याएर मात्र गदु छन् । मुख
नजुठ्याई पुजागरे मा अशुभ माकनन्छ ।
7. किरातहरुले जातपातमा किस्वास गदै नन् । सात पाछािा दाजुभाईहरु जम्मा भई रातो अचना कचसो
छपना गरर जुनसुिै माकनसलाई नया राई पाछामा प्रवेश गराउन सक्तछ ।
९. मौवलक वकरात िमु अनुसार वजिनमा गनुुपनन सत्कमुिरु :
१. दै चनकरुपमा मा ा चप ाको सेवा गनुय, २. वयोवृद्धलाई आदर, गररि दु :खखलाई दया गनुु, ३. खान अगावै
कपता पुखाु लाई चढाएर खानु, ४. पररवार, च निुला था पचवत्र स्थलको रक्षा गनुु, ५. खोला नाला बन जंगल
प्रकृच को रक्षा गनुु, ६. मानव िल्यार्िारी िामहरु गनुु, ७. मौचलक किरात िमय संस्कारलाई जोगाउनु ।
१०. मौवलक वकरात िमु अनुसार वजिनमा गनु नहुने असत्कमुिरु :
१. कभख मागेर नखानु, २. चोरी, ठगी नगनुु, ३. परस्त्री/परपुरुष गमन नगनुु, ४. डाहा, ईष्र्या नगनुु, ५. लोभ,
लालि नगनुु, ६. घमण्ड नगनुु, ७. मानव हत्या नगनुु ।
मुद्दु मले िन्दछ – प्रकृवतकरुपमा संसारमा वसवजुएका तथा घटे का घटना, दु घुटना, प्रकोपिरु र
मनुष्यको जन्म, मरण कुनै दै िीशन्तिको उपज निई प्रकृवतकै उपज िो ।
अथाु त, प्रिृतीिै िारर्ले गदाु, माकनसले कजवनमा असत्कमु गनु पुग्दछ । यकद अज्ञानतावस असत्कमु गरे िो
रहे छ भनेपकन चोखोकनतो भई चुलामा िसी सुकम्नमा पारुहाङ, कपतापुखाु हरुलाई सााँ कछ राखख, दाजुभाईहरुिो माझ
िकस क्षमा मागे क्षकमत हुनेछ । अस्वकभि रुपमा मृत्यु हुनेहरुलाईपकन ७ पाछािा िुढापािाहरुले क्षमागरे
मृतआत्मा क्षकमत भै चुलामा आउन सक्तछ।
हे चुलापुज्ने कपताहरु हो । हे कसमेभुमेपुज्ने पुखाु हरु हो । हे सुकम्नमा । हे पारुहाङ । मृतिले कजवनमा िथंिदाकचत
भुल गरे िो भएपकन छमा दयागरर तपाईहरुिै साथपासमा कलनुहोस है , तपााँ ईहरुसंगै राख्नुहोस है । अि जानुस
है । (हाकदु ि श्रद्धान्जली)
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अनुसुची २
कायुिमको रुपरे खा
1. मृतििो घरमा
a. मृतििो पाचथयव शररर वा थान उठाउनी बारे मा: संिालक
b. मृतििो पाचथयव शररर वा थान उठाउनी मुन्धुम: कुचवचम
c. मृ कको आत्मालाई चनषेि कार्यिम
2. श्रद्धान्जली हलमा
a. मृतििो कजवनी : संिालक
b. धाकमुि बिन बािन :
c. श्रद्धान्जली धुन सचह मौन िारर् : संिालक
d. श्रद्धान्जली सुमन :
e. मृतििो आत्मा जगाउने बारे मा: संिालक
f. मृतििो आत्मा जगाउने मुन्धुम : कुचवचम
g. माटो तथा पुष्प गुच्चा अपुर् :
3. अन्तेकि हलमा
a. मृतििो आत्मा छु ट्याउने बारे मा: संिालक
b. मृतििो आत्मा छु ट्याउने मुन्धुम: कुचवचम
c. अखन्तम धुपिकि :
d. खिि अन :
e. मलामी चोख्याउने :
4. चुलामा मृत्यु संस्कार : (ऐखिक)
a. मृतििो आत्मा िोलाउने :
b. मृतििो ईच्छा सोधनी :
c. मृतििो आत्मा िाटो लाउने :
d. मृत्युशोि/नुनतेल/ढोगभेट फुिाउने (िाजकिया) :

अनुसुची ३
कायु बााँडफााँड
ि.सं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

कायु
एजेखि फलोअप
फोहरमैला संिलन तथा ब्यावस्थापन
मलामी िस ब्यावस्थापन
प्राथकमि उपचार, सुरक्षा, कनयन्त्रर्
िुकसु, टे िल, टे न्ट ब्यावस्थापन
सदगतिा आवश्यि सामाग्रीहरु
मालामी चोख्याउने सामाग्री
साउण्ड कसस्टम, शोि धुन
न्युज/ररपोकटु ङ, अकडयो, कभकडयो, फोटो
छपाई, सुचना, धामी कनमन्त्रर्ा
फुल तथा उपखस्थकत खाता
िोष ब्यावस्थापन
मलामी खानपान तयार
मलामी खानपान कितरर्
ओसारपसार/थन्याउने

वििाग
संगठन किस्तार तथा समन्वय कवभाग
सरसफाई तथा फोहरमैला संिलन कवभाग
ब्यावसाय, रोजगार तथा यातायात कवभाग
आपतिाकलन सहयोग तथा सुरक्षा कवभाग
सुप्तुलुङखखम ममुत तथा कनमाुर् कवभाग
किरात धमु संरक्षर् तथा संस्कार कवभाग
कसकल संिलन तथा संस्कृकत कवभाग
मौकलि संिलन तथा सरसजावट कवभाग
खेलिुद, संगीत,सकहत्य तथा छपाई कवभाग
िायुलय संचालन तथा प्रचारप्रसार कवभाग
िाल, मकहला, प्रौढ तथा अकतकथ किभाग
सम्पकत तथा िोष–अकभवृखद्ध कवभाग
सुकम्नमा भान्सा तथा खानपान किभाग
कसकिमा कितरर् तथा सेवासत्कार कवभाग
ढु वानी, भण्डार तथा ओसारपसार कवभाग
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ककराया हङकङ संक्षक्षप्ि बििरण:
ककराया स्र्ापना : २८ जनवरी १९९८

बिभाग स्र्ापना: १६ माचि २०१४

चल
ु ा स्र्ापना : २८ जनवरी २००५

धामी तनयजु ति : ६ अपप्रल २०१४

च्याररटे िल मान्यिा :१९ माचि २०१२

चल
ु ाघर खररद : २० जनवरी २०१६

ककराया हङकङका बिभागहरु : 15 वटा, १ प्रतिस्ठान
1. संगठन बिस्िार िर्ा समन्वय पवभाग
2. सरसफाई िर्ा फोहरमैला संकलन पवभाग

9. खेलकुद, संगीि िर्ा सर्हत्य पवभाग

10. कायिलय संचालन िर्ा प्रचारप्रसार पवभाग

3. ब्यावसाय, रोजगार िर्ा यािायाि पवभाग

11. िाल, मर्हला, प्रौढ िर्ा अतिगर् पवभाग

4. आपिकामलन सहयोग िर्ा सरु क्षा पवभाग

12. सनपिी िर्ा कोर्–अमभवद्
ृ गध पवभाग

6. ककराि धमि संरक्षण िर्ा संस्कार पवभाग

14. मसकक्रमा बििरण िर्ा सेवासत्कार पवभाग

5. सप्ु िल
ु ङ
ु ममिि िर्ा तनमािण पवभाग

7. मशमल संकलन िर्ा संस्कृति पवभाग

8. मौमलक संकलन िर्ा सरसजावट पवभाग

13. सजु ननमा भान्सा िर्ा खानपान पवभाग

15. ढुवानी, भण्डार िर्ा ओसारपसार पवभाग
16. प्रतिटठान : ककराि राई प्रज्ञा प्रतिटठान

ककराया हङकङका भापर्क संस्र्ाहरु : 8 वटा
1. ककराि राई चाजनलङ खानिातिम हङकङ

5. ककराि राई पुमा िुप्खािाङखाला हङकङ

2. दम
ु ी ककराि राई फजन्सककम हङकङ

6. ककराि राई र्ुलुङ सामा हङकङ

3. ककराि सानपाङ राई जन
ु लेखा हङकङ

7. ककराि सोदे ल कोयी/कोयु ककम हङकङ

4. ककराि राई िान्िावा खखम हङकङ

8. ककराि राई िार्हङ मल
ु खु खम हङकङ
सेवामुलक कायिहरु :

1. संस्कार सेवा : गभि, जन्म, नौरान, पास्नी, छे वर, बििाह, मत्ृ यु संस्कार

2. पुजा सेवा : चुला पुजा, न्वगी, चुला दशिन, चुला ग्रहण, गह
ृ प्रवेश पुजा, ब्यावसाय स्र्ापना पुजा
3. प्रदिशनी : भेर्भुर्ा, गरगहना, गाजािाजा, हािहतियार, ऐतिहामसक सामाग्री, साकेला मशमल
4. प्रकाशन : यलनिर स्माररका, kiratrai.org

तनयममि कायिक्रमहरु :
1. कायिक्रमहरु : यलनिर सााँझ, खेलकुद प्रतियोगगिा

2. र्दवसहरु : येलेदङ
ु , स्र्ापना र्दवस, ियमाखखयमा र्दवस

3. चाड पविहरु : उभौली, उधौली, साउने संक्राजन्ि, माघे संक्राजन्ि, तिहार
तनमािण कायिहरु :
1. पिरीकक्ष, पस्
ु िकालय, पार्टि प्यालेस, शयनकक्ष, भेर्भर्
ु ा प्रदशिनीलय, संग्राहलय

2. संकलन/संरक्षणण : मशमल संकलन, िथ्याङक संकलन, सामाग्री संकलन, राई बिश्वकोर् तनमािण
3. ऐतिहामसक तनमाणि : सजु ननमा पारुहाङको मि
ु ी, ियामा खखयामा, रै छाकुलेको प्रतिमा, यलनिरको
िाम्रगचत्र, वािक
ु भएको प्रवेश द्वार तनमािण ।
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मि
ृ कको जजवनी :
मि
ृ कको नाम :

र्र :

पाछा :

सामे :

जन्म साल :

मत्ृ यु साल :

िािाको नाम :
आमाको नाम :
पति/पत्नीको नाम :
दाजु/भाईहरु :
र्दर्द/िर्हतनहरु :
जन्म स्र्ान :
स्र्ातय िसोिास :
हङकङको ठे गाना :
हङकङ प्रवेश साल :
छोराहरु :
छोरीहरु :
मशक्षा :
काम गरे को बिवरण :
अन्य दे श भ्रमण :
संघ संस्र्ामा आवद्ध :
सनमान अवाडि प्राप्ि :
मत्ृ युको कारण :

ककराि राई यायोतखा हङकङ
ईमेलः yayokkha@gmail.com
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