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नेपाल 

 

 
 

नेपालको सुदरूपश्चिम प्रदेशको उत्तरपश्चिम ककनारामा अवश्थित दािुलुा श्िल्ला सदरमुकाम 

खलंगाबाट आठ कोष टाढा रहेको श्री माललकािुनु गाउँपाललका वडा नं. ३ मडमा अवश्थित श्री शैल्य 

माललकािुनु थवामीको पववत्र तीिथुिल श्री शैल्य लशखरको मंलसर त्रयोदशी ततथिमा हुन ेमहान पववत्र 

िात्रा पव ुयही लमतत २०७५ मंलसर ५ गते परेको छ । 
 

सौराष्ट्रे सोमनाि ंिः श्रीशैल्य माललकािुनुम ्। 

 उज्िैनयां महाकालं िः मोमकार मोमलेचवरम ्।। 

  परल्यामं बैिनािमिः डांककनयाम लिम शंकरम ्। 

                    सेतु बनधेतु रामेचवरम ्नागेशम दारुकावने ।। 

बाराणथयाम ववशचेवरम त्रमबक्येम्गोतलमतड े। 

                    हहमालयश ेकेदारम ्घुथमेसनतु लशवालये ।। 

                    यतातन ज्योततललगुानी सायम प्रातः पठेननर । 

सप्त िनम कृतमपापम ्थमरणेन ववनथयतत ।। 

 



        लशवपुराण लगायतका पौराणणक ग्रनिहरुमा देवाथधदेव महादेव द्वादश ज्योततललङु्गरुको वणनु 

गररएको पाईनछ । िस अनुसार सौराष्ट्रे सोमनाििःः श्री शःैल्य माललकािुनु िनश्ः माललकािुनुलाई 

द्ववतीय ज्योततललङु्गको रुपमा वणनु  गरेको पाईनछ । महालशव पुराणको शश्ःव सहथत्र नाममा 
कैलाश लशखरबासी सववुासी सदालशव िनेर महादेव लशवलाई लशखरबासी माललकािुनु महादेव लशव हुन 

िनने कुराको पुश्ष्ट्ट हुन आउछ । माललकािुनुलाई  मलयनाि वा मलैनाि पतन ितननछ । 

      िारतमा मुगल सम्राटहरुको िवरिथती धम ुपररवतनुको ियत्रासले आफ्नो धमकुो रक्षाि ुकट्टर 
धम ु अनुयायी अियराि पाण्ड,ेनीम नाि योगी, िीम राि िट्ट, सुरदास औिी  लगायत अनय 

व्यक्तश्ःहरु दक्षक्षण िारतको अल्मोडा कत्युरबाट मःालमदेश हुदै आउदा दािुलुा श्िल्लाको 
ररठािौपातामा आइपुग्दा आफुसंगै  ल्याएको पःूिा गने शालीग्राम आलोप िई श्री शैल्य लशखरमा 
ज्योततललङुगको रुपमा पुकार िएको ककम्बदःंती रहह आएको छ । श्री शैल्य माललकािुनुको 
ज्योततललङु्गलाई थफुट ललङ्ग पतन ितननछ । 

        दािुलुा श्िल्ला माललकािुनु गाउँपाललका वडा नं ३ मडमा अवश्थित श्री शैल्य मश्ल्लकािुनुको 
रःीतश्ःश्थितत अनुसार पूिन पद्धततको आफ्नै ववशषेता रहह आएको छ । प्रिम पटक दशनु गन े

श्रद्धालु िक्तिनहरुका लाथग यो समय अषारे िात्रा उत्तम मातननछ । िात्रामा दशनु गन ु िान 

कश्म्तमा १० देणख १५ हदनसम्म प्रत्येक हदन थनान गरःी हदनमा एक छाक मात्र खाने मासु, प्याि 

,लसुन, मसुर आहद खाने कुराहरु बाने र हरश्ःशयनी एकादशी, लशकरीय एकादशी को अतनवाय ुव्रत 

बथने यात्र पःूव ुसरसफाईको साि रहन ुपने यहाँको धालमकु परम्परा रहह आएको छ । 

      खास गरर मड गाउँ िनदा करीब ५ ककमी माथि उिाईमा रहेको सुनदर ििुरुालाई नै श्री शैल्य 

लशखर ितननछ ।यहाँ खास गरःी असार शुक्लपक्ष ितःुदुशी र काततकु शुक्लपक्ष त्रयोदशी र ितुदुशीमा 
िगवान श्री शैल्य मश्ल्लकािुनु थवामीको पववत्र महान िात्रा पव ुहुने गरेको छ िने समथत हहनदहूरुको 
महान पव ुवडादशैं सुदरूपश्चिमेलीहरुको महान  पव ुगौरा लक्ष्मीपूिा लहटनाि देवताको िात्रा लशवरात्री 
ितैेदशैंको सािै ववलिनन समयमा यहाँको थिानीय पूिन काय ुठूलो महत्वका साि मनाईनछ । 

       श्री शैल्य लशखरवासीको दशनु गन ुनेपालको सुदरूपश्चिम क्षेत्रबाट मात्र निई लमत्रराष्ट्र िारतको 
उत्तराखण्ड प्रदेशका वपिौरागढ, अथकोट,िौलश्िवी, बलुवाकोट आहद ठाउँहरुबाट समेत हिारौ 
िक्तिनहरु ठूलो धालमुक ववचवासका साि आउने गदुछन । िात्रामा दशनु गन ुिानेहरु िात्रा हुने एक 

हदन अगाडी मडगाउँमा अवश्थित श्री शैल्य माललकािुनु थवामीको िण्डारी घरमा राती िागराम बथने 



श्री माललकािुनु थवामीको सम्पूणु इततहास िएको प्राग ऐततहालसक फाग, झोडो ,लोक ििन एवम 

मंगल गानहरु गाउने गदुछन । ववहान उठी थनान गरी त्यहाका परम्परागत देवताका पदाथधकारीहरु 

िथतै पूिारी मुणखया िण्डारे िोकरीया धामीझाक्री दमाई आहद काररनदाहरुले आ-आफ्नो श्िम्माको 
कायहुरु गदुछन । िस अनुसार मुणखया तिा िण्डारे िगवान श्री शैल्य माललकािुनुको पिून सम्बनधी 
सम्पूण ुसामग्रीहरु िण्डार घरबाट तनकाली परम्परा अनुसार त्यहाको समुदायलाई श्िम्मेवारी पूवकु 

िात्रायात्राका लाथग हथतानतरण गदुछन । ववलिनन बािागािा बिाई फाग झोडो लोक ििन गाउँदै 

त्यो शोिायात्रा मडको िण्डारी घरबाट माथि श्री शैल्य माललकािुनुको मश्नदर ततर लाग्दछ र आगनतुक 

सम्पूण ुश्रद्धालु िक्तिनहरु पतन शोिायात्रामा आ-आफ्नो हातमा धपुबत्ती बाली क्रमबद्ध रुपमा 
कलमलाको लथकर झैं माललकािुनु थवामीको मश्नदर ततर लागेको दृचय अत्यनत मनमोहक र आकषकु 

देणखनछ । 

      मड मश्नदरमा पुथग सकेपतछ शोिायात्रा केही बेरका लाथग ववश्राम ललनछ तवसम्म मड मश्नदरमा 
पूिारीबाट ववथधवत १०० गाईको गहदान गरी उक्त गहदानको िल ललइ उक्त शोिायात्रा श्री शैल्य 

लशखरबासी िगवान लशवशंकरको पववत्र लशखर टाकुराततर अगाडी बढदछ । श्री शैल्य लशखर पवतुसम्म 

िान कररव ३ देणख ४ घण्टाको बाटोमा श्रद्धालु िक्तिनहरु ववलिनन फाग, झोडो एवं श्री माललकािुनु 

थवामीको गीतगािामा आधाररत लोक ििनहरु गाउँदै रमाईलो गदै िानछन । काररनदा 
पदाथधकारीहरुले तल मड मश्नदरबाट गहदान गरी ल्याएको िल, दधु, घ्यु, धपू, फुल तिा अनय पूिन 

सामग्रीको साि िगवान लशवशंकरलाई ववथधवत िोग लगाउने पिून गने काय ुगदुछन । त्यसपतछ 

पालैपालो श्रद्धालु िक्तिनहरुको बत्ती बाली हदने, दशनु गराउने, िोकर बिाउने गदुछन । श्री शैल्य 

माललकािुनु लशखरको पूिा एवं दशनु काय ुपूरा गरी सम्पूण ुिक्तिनहरु पहहले तलबाट गएको ठाउँ 

अिाुत मडमा अवश्थित  श्री माललकािुनु थवामीको मश्नदरमा फककुनछन । त्यहाँ पतन रीतपूवकु पूिा 
एवं दशनु काय ुगरी िगवान श्री माललकािुनु थवामीको मश्नदरसंगै रहेको िगवान श्री माललकािुनुका 
अत्यनत ववचवसनीय देवता श्री बाललिनद थवामीको पतन ववथधपूवकु दशनु गने गररनछ । त्यसपतछ मड 

मश्नदरबाट कररब १५०० लमटर तल िौतडी गाउँमा अवश्थित िगवान श्री लटैनाि (िसलाई 

माललकािुनुको पुत्र मातननछ) थवामीको मश्नदर िौडमा गई त्यहा पतन परम्परागत रुपमा दशनु गने र 
पूिा गन ेगदुछन । अतन त्यसपतछ शुरुमा बास बसेको ठाउँ मड िण्डार घरमा गएर पतन परम्परागत 

पूिापाठ एवं दशनु गने परम्परा रहह आएको छ । त्यसपतछ पुन माललकािुुन मश्नदरमा फकी यतत 



पुिन एवं दशनु कायु पूरा गरी सम्पूणु श्रद्धालु िक्तिनहरु आ- आफ्नो मनले थिताएको वरदान पूरा 
हुने ववचवास रहहआएको छ । 

लशखर िात्राको एक हदन पछाडी अिाुत यसपाली मंलसर ६ गते मड गाउँमा अवश्थित मुलुक िररकै 

सातवटा धामहरु मध्येको एउटा धाम श्री माललकािुनु मश्नदरमा ववशाल िात्रा लाग्ने गदुछ । िुन 

िात्रामा दशौं हिार िक्तिन िात्रा मनाउन आउने गदुछन । मड मश्नदर िात्राको हदन ववलिनन ठाउँहरु 

नेपाल तिा िारतबाट श्रद्धालु िक्तिनहरु दमाहा बािागािा ल्याइ आउने गदुछन । रात िररमा ४०० 
– ५०० िोला दमाहा आउने गदुछन । रात िरर िक्तिन दमाहा बिाउने युवा युवतीहरु देउडा खेल्ने 
गदुछन । ववहान ततर अिाुत ५-६ बि ेततर सव ैदमाहा सहहतका िक्तिनहरुले माललकािुनु मश्नदरको 
पाँि पटक पररक्रमा गने गदुछन । िसलाई थिानीय िाषामा धपुद्यौ ितननछ । धपुद्यौमा सहिागी 
िइ पाँि पटक मश्नदरको पररक्रमा गरी सम्पूण ुिक्तिनहरु आफूले मागेको वरदान पाउने ववचवासका 
साि आ आफ्नो घर तफु प्रथिान गने गदुछन ।   

 

 धन्यवाद   । 


