
 

 

पौराणिक एव ंऐतिहााँसिक जोलजजवी मेला 
सदुरुपश्चिम प्रदेशको दािुलुा श्िल्ला माललकािुनु गाउँपाललका वडा नं. ७ िोलश्िवी तथा 
भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पपथौरागढ श्िल्लाको िोलश्िवीमा सददयौ देखख मनाईदै 

आएको मेलालाई िोलश्िवी मेला भननन्छ । 

अन्दािी १८७१ मा अस्कोटी रािा पसु्कर पालले यस मेलाको सरुुवात गरेको भन्न ेभनाई 

रदि आएको छ । यो मेला भारतमा प्रत्येक वर् ु १४ नोवेम्वर देखख लाग्ने गदुछ भन े

नेपालमा मङलसर १ गते देखख लाग्न ेगदु छ । काली र गोरी गंगा संगम स्थल िोलश्िवीमा 
अस्कोटका पाल रािाले िलेचवर मिादेव र अन्नपरु् ुदेवीको मश्न्दर स्थापना गरेर मश्न्दर 
लाई िग्गा दान ददई पवधिवत रुपमा पिूा आिा गदै िालमकु मेलाको रुपमा मनाईदै 

आएको भन्न ेभनाई छ । भन ेअको भनाई अनसुार अस्कोटी रािाका तालकुदार गिेन्र 

बिादरु पालले पनन १९१४ मा यो मेलालाई िालमकु मेलाकै रुपमा ननरन्तरता ददएको 
पाईन्छ । पवलभन्न आरोि र अवरोि पार गदै आएको यो मेला िाल तीन देश ( भारत, 

नेपाल र िीन ) को साझा िालमकु, साँस्कृनतक एवं व्यापाररक मेलाको रुपमा पररर्त 



भएको छ । कुमाऊँ पवचवपवद्यालय ईनतिास पवभागका सोिाखर् ुश्रीमती पवचनाको सोि 

ग्रन्थमा उल्लेख्य भए अनसुार िोलश्िवी काली र गोरी गंगा नदीका संगम िो । ििा ँ
प्राधिन लशव मश्न्दर रिेको धथयो । िसका खण्ड र भग्नावशशे दािुलुा श्िल्ला माललकािुनु 

गाउँपाललका वडा नं ७ उकुमा रिेको छ । िुन िोलश्िवी बाट १ घण्टा टाढा रिेको 
िोलश्िवी नददको तटमा रिेको छ । उकु तत्कालीन पाल ररयासद पनन िो । 

स्कन्द परुार्मा कैलाश मानसरोवर िान ेयात्रीिरुले  काली गोरी नददको संघम अथातु 

िोलश्िवीमा स्नान गरर उक्त प्राधिन लशव मश्न्दरमा पिूा अिनुा गरर कैलाश 

मानसरोवरको यात्रा आरम्भ िुने गदुथ्यो । यस कारर् पनन मंलशर मदिनाको संक्रान्तीका 
ददन काली र गोरी नददको संगममा स्नान गरर लशव मश्न्दरमा पिुा आिा गरर भेलाको 
शभुारम्भ गररन्छ । िनु मश्न्दरको भग्नावशसे िालको नेपाल तरु् पदुछ । िसको िाल 

सम्म कुन ै अनसुन्िान उत्खनन तथा पनुनुनमाुर् िुन सककरिेको छैन । नेपालको 
सपदुरुपश्चिम प्रदेश र भारतको कुमाउ के्षत्रमा लाग्ने सब ैमेलािरु यस्तै िालमकु एवं समय 

अन्तराल पनछ पवस्तारै यो मेला व्यापाररक मेलाको रुपमा पवकलशत िुदै गयो । भारत िीन 

यदु्ि िुन ुभन्दा पदिला उत्तर भारतको सब ैभन्दा प्रलसद्ि व्यापाररक मेला धथयो । ििा ँ
नतब्वत र नेपालका व्यापररिरुको उल्लेखननय तथा सकक्रय सिभाधगता िुनथ्यो । यस 

मेलामा नेपाल मध्य पश्चिमको िुम्ला श्िल्ला ( लसिा ) बाट िुम्लीिरु घोडाको 
क्याराभान सदित घोडा व्यापारको लाधग सव ैभन्दा वढी आउथे र सब ैभन्दा वढी घोडाको 
व्यापार िुनप्थथ्यो । िाडो समयमा आवचयक पने उनी लगुा कपडा भारतको िौिार दारमा 
अनन िौदास तथा नेपालको व्यासका व्यापारीिरुले ल्याई व्यापार िुने गररन्थ्यो । र आम 

मान्छेिरु उनी कपडािरुका साथ ैआरु्लाई िरुरत परेको सामानको लाधग िोलश्िवी मेला 
पखेर बसेका िुन्थे । त्यो समयमा गोरी गगा र काली गंगामा पलू धथएन । सो समयमा 
अस्कोटी पाल रािाले न ै गोरी गंगा र काली गंगा मा कच्िी पलू िालेका धथए । र 
व्यापाररिरु तथा आम उपभोक्ता िरुलाई सश्िलो िुन आएको धथयो तत्काललन समयमा 



िोलश्िवी मेला या नतव्वती र सौका व्यापारीिरु िौरी गाईको पचु्छर, कस्तुरी, पवलभन्न 

िडडवटुी, पवरे ननू ( कालो ननू) उनी कपडा गलिैा आदद समान ललएर आउथे र नघउ, तेल, 

गुड, ननङलाका पवलभन्न समानिरु र पवलभन्न रेसाबाट बनेका डोरीिरु तामा, लोिा, कौशा, 
पपतलका पवलभन्न भाडाकुडािरुको प्रशस्त मात्रामा पवकक्रपवतरर् िुनथ्यो । त्यनतवेला 
िोलश्िवी सम्म सडक बाटो पगेुको धथएन । तीथ ुयात्रीिरु कैलाश मानशरोवर यात्रामा 
िादा यस ैबाटो भएर िाने िुदा िोलश्िवी नेपाल भारत र नतव्वतको प्रमखु व्यापाररक 

केन्र बनेको धथयो । िसले गदाु यो मेला को व्याररक िालमकु तथा सासँ्कृनतक मित्व पनन 

उपत्तकै रिेको धथयो । भारत र िीन यदु्िको सव भन्द वढी प्रभाव यस ै मेला लाई परेको 
धथयो । यदु्ि पनछ नतव्वत बाट आउन ेसामान िरु अवरोि भएको धथयो िसले गदा ुयो 
मेला लाई प्रभाव पन ुगयो र काली नददको तट मा लाग्न ेबिार तथा व्यापार कमिुदै गएको 
भन्न ेभनाई छ । िाल यो मेला नेपाल र भारत दवु ै नतर कम िुदै गएको छ । भन ेअव 

प्रशासननक मेलाको रुपमा िुदै आएको छ । िाल सरकारका पवलभन्न ननकाय िरुले आफ्नो 
कायकु्रमिरुको वढी प्रािर प्रासार गदै आएको देखखन्छ । काली र गोरी नदीको संगममा िुने 

यो िोलश्िवी मेला समय पररवतनु संगै संकटमा पदै गदिरिेको छ । तीन देश को 
व्यापाररक तथा साँस्कृनतक मित्व वनाएको यस मेलालाई १९६२ मा भारत िीन यदु्ि िुन ु

भन्दा पदिला नेपाल भारत नतव्वतका व्यापाररिरुले अत्यन्त प्रेमभाव पवुकु गने व्यापारमा 
प्रत्यक्ष असर पन ुगएको देखखन्छ । िसले गदा ुनतव्वती व्यापारी िरुको आवतिावत ननकै 

न ैकम भएको देखखन्छ तर पनन नतव्वत ताकलाकोट मन्डीको समान लाई पवशरे् मित्वका 
साथ पवकक्र पवतरर् गररन्थ्यो । यस मेलाको ऐनतिालसक मित्व देखेर तत्कालीन उत्तर 
प्रदेश सरकारल े १९७५ मा सरकारी मेलाको रुपमा मनाउन सरुु गररयो भन े नेपाल 

सरकारको तरु् बाट िाल सम्म कुन ैत्यस्तो ननर्यु भएको छैन  । १९६२ को भारत िीन 

यदु्ि पचिात यस मेलाको स्वरुप िेरै न ैवदललएको भए पनन यस मेलाको सम्वन्ि भारत 

नेपाल र िीनका लाधग आि पनन साँस्कृनतक रुपमा िोडडएको छ । १० ददन सम्म िल्ने 

यस मेलामा दिमाली साँस्कृनतक प्रदशनले सवकैो मन लोभ्याउछ भन ेििारौ पररवारको 



रोिगारीको पवर्य पनन वनेको छ । िोलश्िवी मेला १४४ वर् ु परुानो मेलाले यिाकँो 
त्रत्रदेसीय व्यापार र साझा साँस्कृनतक पवरासलाई समेटेको यो मेलाको भारत उत्तराखण्ड 

सरकारल ेसंरक्षर् सम्वद्ुिन गदै ननरन्तरता ददएको छ भने नेपाल बाट पनन िाल स्थापपत 

स्थाननय सरकार माललकािुनु गाउँपाललकाले पनन ऐनतिालसक यस मेलालाई पवशरे् 

मित्वका साथ ननरन्तरता ददन भव्य र सभ्य िोलश्िवी मेला मिोत्वसवको रुपमा 
मनाउन े उत्सािपरू् ु ननर्यु गरेको िँुदा आम उपभोक्ता,व्यापारी िनसमदुाय, नागररक 

समाि, वदु्धिश्िवी, कमिुारी लगायत समस्त िनसमदुायमा आफ्नो के्षत्रबाट िुने 

सियोग र समथनुका लाधग माललकािुनु गाउँपाललका िाददुक अनरुोि गदुछ । 

 

                                                  िन्यावाद ।। 


