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१ 

चन्द्र शेखय ङ्ञघङ्झभये 
तीनजङ्टये य सातऩते्रको फीच हाम्रो गाउॉ । 

जरस्रोत य असराभा खोयङ्वाकै नाउॉ ।। 

गाइखङ्टयी, फोक्सीभाया, हाइड्रो, भोयाहाङ्ग बीय । 

धानका फारा, रारीगङ्टयाॉस छङ्टटाउने ऩीय ।। 

भगृ, सारक कारीज य जङ्टयेरीको ङ्ञचङ्जविय । 

हेनि जाउॉ है भेन्द्छमामेभ झङ्टल्के घाभ ङ्झभङ्झभिय ।। 

भाघेनी य भॊङ्झसयेभा सफै झङ्टङ्ञमभएको । 

ऩारभ, सेरो साकेरा य ख्मारी गङ्टङ्ञिएको ।। 

गङ्टजो, ङ्जटॊभङ्टय, ङ्ञचयाइतो फेंसी य रेकारी । 

फहङ्टजाती तागाधायी सेता भगङ्टयारी।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
२ 

ऩङ्जवत्रा बट्टयाई  
भेन्द्छामाभरे ङ्ञचङ्झनएको हाम्रो गाउॉऩाङ्झरका  

फसोफास गछौ महाॉ धेयै जातजाङ्झतका 
जता ततै हङ्चयमारी सङ्टन्द्दय हाम्रो गाउॉ छ 

जहाॉ गए ङ्झन मही ठाउॉको माद हामराई आउॉछ 

घय-घयभा खानेऩानी ङ्जवजङ्टरी छ झरर 

पङ्ट स्को छानो छैन काही ीँ जस्ताऩाता टरर 

ऩमिटक ङ्झबत्र्माउने गौखङ्टयी धाभरे 

वोक्सीभाया इप्र ङ्टङ झयना भ्मूटावयको नाभरे 

ऩढी रेङ्ञख ङ्ञशङ्ञऺत छन ्सफै फारफाङ्झरका  

गौयवशारी सङ्टन्द्दय छ हाम्रो गाउॉऩाङ्झरका 
भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ४, तेह्रथङ्टभ । 

 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरकास्तयीम ऩाङ्झरका गान रेखन प्रङ्झतमोङ्झगताभा सहबागी  
हङ्टनङ्टबएका स्रष्टाहरूको यचना 
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३  

सङ्झतश बट्टयाई 
हाम्रो भेन्द्यामेभ प्मायो भेन्द्छमामेभ 

श्रीजङ्टङको शीयभा छ च ङ्टरी भेन्द्यामेभ 

त्मसैफाट यहन गमो ऩाङ्झरकाको नाभ 

एक बइ ऩौठाक, श्रीजङ्टङ्ग अङ्झन भोयाहाङ्ग 

सङ्टन्द्दय ऩाङ्झरका मो तेह्रथङ्टभको सान 

 

ऩाउ भेयो खोरूङ्गा शीय भेन्द्छमामेभ  

डाॉडाखोरा फेँसी फीच गौखङ्टयीधाभ 

जातजाङ्झत दजिनौ छन ्बाषाबाषी 
जर, जङ्झभन, जॊङ्गर जडीफङ्टटी खानी 
हाम्रो भेन्द्यामेभ प्मायो भेन्द्यामेभ 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ४, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

 

४  

रक्ष्भण काकी 
ऩङ्जहचान य सॊस्कृङ्झतराई याखेय कामभ 

ऩाउ हाम्रो खोरूङ्गा खारा शीय भेन्द्छमामेभ। 
सवै जाङ्झत, बाषा, धभि एकै भाराभा 
ऩोखी ऩौयख नभङ्टना ऩाछौं हाम्र ैऩारभा। 

ङ्जहॉड्छौ सॉधै ऩ ङ्टखािरे देखाएको फाटोभा  

पराउॉछौं भोती दाना मही भाटोभा । 

एकता भै फर छ फङ्टझी फन्द्छौं भाहङ्टयी 
जगाउॉछौ आशाको ङ्छदऩ, छेक्छौं आॉङ्झध हङ्टयी 
ऩङ्जहचान ............................................ 
............................................ भेन्द्यामेभ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका १, तेह्रथङ्टभ । 
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५  

ङ्झतथियाज बट्टयाई 
इप्र ङ्टङ झयना ब ङ्टवान डाॉडा गनेको त्मो बीय। 

श्रीजङ्टङ्ग ऩौठाक ङ्झसयानभा भेन्द्यामेभको शीय।। 

भङ्ञन्द्दय गङ्टमफा ऩाटी ऩौवा अनङ्झगन्द्ती देवीथान। 

ऩमिटकीम दृङ्जष्टकोणरे अङ्झत सङ्टन्द्दय भेन्द्छमामेभ।। 

ब्राभण ऺेत्री, याई, ङ्झरमफू अन्द्म जनजाङ्झत। 

बेषब ङ्टषा यीङ्झतङ्चयवाज ऩ ङ्टखैदेङ्ञख साथी।। 

रेक औरो जङ्झभन्द्बाको उब्जनीभा याम्रो। 

खेङ्झतऩाङ्झत ऩशङ्टऩारन ्ब्मवसाम हाम्रो।। 

हाइड्रोऩावय उत्ऩादन भेन्द्यामामभै बाको । 

ङ्झफकास ङ्झनभािण क्रङ्झभक रूऩरे अङ्ञघ फढ्दै गाको ।। 

खोरूङ्गाको ङ्जकनायभा गौखङ्टयीको धाभ। 

तीन गाङ्जवस एउटै बमो जमजम भेन्द्यामाभ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

 

 

६  

रीरा देवी दाहार 
भोयाहाङ्ग, श्रीजङ्टङ्ग, ऩौंठाक एउटै भारा फनाई 

ऩमिटन डाॉडा भेन्द्छमामेभरे गाउॉऩाङ्झरका जनाई। 

उकारी,  ओयारी, बञ्ज्माङ गङ्टयाॉसरे वन सजेको 
शङ्खको ध्वङ्झन च्माब्रङ्टङ, डमपङ्ट  ऩञ्चै फाजा फजेको। 

गौखङ्टयी देवी भेन्द्छमामेभ गङ्टपा ऐङ्झतहाङ्झसक ठाउॉहरू 

फीचभा खोरा खोरूङ्गा सङ्टन्द्दय खेत गाउॉहरू। 

जात, धभि, बाषा पयक ङ्झभरेय सॊस्कृङ्झत भनाउॉछौं 
उङ्ङङ्झत ऩथभा रमकेय सभदृ्ध ऩाङ्झरका फनाउॉछौं । 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका १, तेह्रथङ्टभ । 
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७  

बङ्झगभान खाऩ ङ्टङ्ग 
भेन्द्यामेभको आॉगन हो श्रीजङ्टङ्ग, ऩौठाक, भोयाहाङ्ग 

ङ्जवङ्जवध जाङ्झत धभि हाम्रो सॊस्कृङ्झत छ केराङ्ग 

तर ऩमो खोरूङ्गाभा ङ्झतयभा गौखङ्टयीको धाभ 

शीयभा हेमो हेदाि याम्रो हाम्रो भेन्द्छमामेभ  

चौंयी चछि गङ्टयाॉस पङ्ट ल्छ फसन्द्तको माभ 

खेती गयी अङ्ङ बछिन हाम्रा ङ्जकसान 

स्वच्छ शान्द्त हयाबया जम भेन्द्यामेभ  

हाम्रो प्मायो भातबृङू्झभ जम जम भेन्द्छमामेभ ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

८  

ङ्जवष्णङ्टकङ्ट भाय खाऩ ङ्टङ्ग 
सभावेशी एकता सफैभा सभानता 
फहङ्टर जाङ्झत ङ्झभरी फस्नङ्ट हाम्रो ङ्जवशेषता । 

भेन्द्छमामेभ शीय गौखङ्टयी धाभ इतङ्टङरङ्टङ बकायी 
बङ्टवाङ डाॉडा राभाटाय गङ्टपा ऩ ङ्टष्ऩ छन ्सङ्टनाखयी । 

खोरूङ्गा खोरा ताङ्मामा हाम्रो धयतीको वैबवता 
गङ्टयाॉसको धनी भेन्द्छमामेभ ढाॉऩ सङ्टन्द्दय फाङ्जटका । 

मावङ्टङ् मङ्टप्र ङ्टङ ऩॉधेये फेशी अङ्ङको बण्डाय 

प्मायो मो हाम्रो भेन्द्छमामेभ ऩाङ्झरका स्वगि कै सङ्टन्द्दय,  

धयती कै सङ्टन्द्दय । 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ६, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

९  

कभरप्रसाद साऩकोटा 
श्रीजङ्टङ्ग, ऩौठाक, भोयाहाङ्ग एउटै गाउॉऩाङ्झरका भेन्द्छमामेभ 

रारीगङ्टयाॉस शीय हाम्रो हाम्रो खोरूङ्गाभा गौखङ्टयीधाभ 
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च्माब्रङ्टङ चण्डी डमपङ्ट  नाच स्माब्रङ्ट सॊङ्झगनी फारन 

सॊस्कृङ्झतका धनी हाभी धाननाच सेरो ऩारभ। 

चण्डीऩ ङ्टणे याॉके भेरा भॊङ्झसये भेरा भाघेनी 
ङ्जवङ्जवध जाङ्झत बाषा ऩयमऩया हाभी स्वाङ्झबभानी। 

कृङ्जष ङ्जवद्यङ्टत ऩमिटन आमआजिनका आमाभ 

स्वामत्त शान्द्त सङ्टन्द्दय प्मायो हाम्रो भेन्द्छमामेभ । 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ६, तेह्रथङ्टभ । 
 

१०  

ङ्झबभकङ्ट भायी अङ्झधकायी खङ्झतवडा 
सॊस्कृङ्झतको फङ्टटे्टचोरी, प्रकृङ्झतको आॉचर। 

शीयैभाङ्झथ गङ्टयाॉस ऩाकि  नाच्ने डाॉपे भङ्टनार ।। 

हजाय थयी कङ्ट सङ्टभको, भारा कस्तो याम्रो । 

ऩङ्टखािहरूरे ङ्झसङ्ञजिएको भेन्द्यामेभ बङू्झभ हाम्रो ।। 

खोरूङ्गाको करकर ऩानी, भेन्द्यामेभ ढाॉऩको छामाॉ । 

गौखङ्टयीधाभ गङ्टमफा भङ्ञन्द्दय देउयारीको भामा ।। 

राखौ जाङ्झत, बाषा, धभि, सॊस्कायको ठाउॉ। 

स्वतन्द्त्र य अटर यहोस ्जम जम भेन्द्यामेभ गाउॉ ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

११  

ङ्जवष्णङ्टकङ्ट भाय खाऩ ङ्टङ्ग 
श्रीजङ्टङ्ग, ऩौठाक, भोयाहाङ्ग धङ्झति गौयवशारी, 
गाउॉऩाङ्झरका भेन्द्छमामेभ फाङ्झसन्द्दा हाभी नेऩारी। 

फहङ्टजाङ्झत बाषा, धभि सॊस्कृङ्झत हाम्रो ऩङ्जहचान, 
गौखङ्टयीधाभ, इतङ्टङ्रङ्टङ झनाि समऩदा छन,् भहान । 

भेन्द्यामेभ डाॉडा, भङ्टयाहङ् ओडाय ऐङ्झतहाङ्झसक थर, 
सदङ्टवा, खोरूङ्गा, ताङ्मामा खोरा फगेका सरर। 

गङ्टयाॉस पङ्ट ल्ने यभणीम रेक प्रकृङ्झतको देन, 
मङ्टगौ मङ्टग अटर बङू्झभ प्मायो भेन्द्यामेभ । 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 



 

6 

 

१२  

बेषयाज साऩकोटा 
ङ्झफङ्झबङ्ङ जाङ्झत बाषाभा सॊस्कृङ्झत एकता ङ्झभरेको  
जडीफङ्टटी अनेकौं चौंयी गाई भगृ चयेको 
खोरूङ्गा, इवा, ताङ्मामा तीन नदीरे ङ्झसॉचेको 
साकेरा, सेरो, बजन, च्माब्रङ्टङ सॉगै नाचेको 
उत्तय हङ्चयमारी वनऩाखा रारीगङ्टयाॉस पङ्ट रेको  

दङ्ञऺण फेंसी पाॉटभा धानका फारा झङ्टरेको 
देवी देउतारे बयेको गौखङ्टयी ऩाथीबया भेन्द्यामेभ 

ऩौंठाक, श्रीजङ्टङ्ग, भोयाहाङ्ग ऩाङ्झरका हाम्रो भेन्द्छमामेभ ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ६, तेह्रथङ्टभ । 
 

१३  

भङ्टङ्ञिनाथ बट्टयाई 
हङ्चयमारी डाॉडा भाङ्झथ भेन्द्छमामेभको ढाऩभा। 

ङ्जहउॉ खेल्न गङ्टयाॉस हेनि ऩमिटकको साथभा 
खोरा नारा रेकफेसी जङ्झडफङ्टटी वनभा। 

प्राकृङ्झतक भनोहयरे शाङ्ञन्द्त ङ्झभल्छ भनभा ।। 

जातजाङ्झत बाषाबाषी पयक बए ऩङ्झन। 

भठभङ्ञन्द्दय चैत्म गङ्टमफा ऩ ङ्टज्छौ एकै भाङ्झन।। 

भोयाहाङ्ग, श्रीजङ्टङ्ग, ऩौठाक हो हाम्रो प्मायो गाउॉ । 

ङ्झफकासप्रेभी जनता हाभी कीङ्झति याखी जाउॉ । 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

१४  

ङ्झनभिरा बट्टयाई 
हङ्चयमारी डाॉडा काॉडा सौन्द्दमिको खानी। 

ऩमिटक घङ्टमन आउॉछन ्यभाइरो भानी।। 

रेकै हेदाि घना जॊगर भेन्द्यामेभको नाभरे। 

फेंसी झदाि खोराफगय गौखङ्टयीको धाभरे ।। 
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धेयै जातका गङ्टयाॉस अङ्झन भङ्ञन्द्दयहरूको गाउॉ। 

भोयाहाङ्ग, श्रीजङ्टङ्ग, ऩौंठाकरे ङ्ञचङ्झनन्द्छ मो ठाउॉ ।। 

नगदे य अङ्ङफारी जङ्झडफङ्टटी अङ्झन । 

फहङ्टर जाङ्झत, बाषा, धभि, सॊस्कृङ्झतका धनी ।। 

फाहै्र भङ्जहना ऩानी छ सरर । 

हाइड्रो ऩावय ङ्झफजङ्टरी झरर ्।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

१५ 

सङ्टवासचन्द्र ताभाङ्ग 
नेऩारको ऩूवॉ ऩहाड तेह्रथङ्टभभा यहेको 
अनेकथङ्चय जातजाङ्झत बाषाबाषी बएको । 

भोयाहाङ्ग, श्रीजङ्टङ्ग, ऩौठाकराई ६ वडाभा फाडेय 

फनेको छ भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका तीन गा.ङ्जव.स. ङ्झभरेय 

ङ्जहन्द्दू, फौद्ध, ङ्जकयाॉत आङ्छद अन्द्म सफै धभिभा  

सफै ङ्झभरी यभाउॉछौं साॊस्कृङ्झतक चाड ऩविभा 
इप्र ङ्टङ झयना, भेन्द्छमामेभ डाॉडा ऩमिटन ऺेत्र 

धेयै छन,् है सङ्टन्द्दय ठाउॉ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र 

देशैबयी चचाि चरोस गाईखङ्टयी धाभको 
गयौं-गयौं जमजमकाय भेन्द्छमामेभ नाभको 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

१६  

नयेन्द्र खाऩ ङ्टङ्ग सॊमभ 
गङ्टयाॉसको थङ्टॉगा भेन्द्छमामेभको शान 

फहङ्टजाङ्झत फहङ्टबाषी हाम्रो ऩङ्जहचान 

गाईखङ्टयी भङ्टयाहङ इङ्झतहासको ऩाना 
रेकफेसी ऩोङ्ञखयहन्द्छन ्भोती दाना 
ताङ्मामा खोरूङ्गा प्रकृङ्झतको उऩहाय 
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थङ्चय-थङ्चय धभि सॊस्कृङ्झत छन,् अऩाय 

सद्भावभा सधै ऩाङ्झरकाको गाथा गाउॉ 
वीयहरूको सन्द्तान हाभी शीय नझङ्टकाउ 

मो सानो सङ्टन्द्दय बङू्झभ ऩ ङ्टखािहरूको देन 

स्वगिबङू्झभ ऩाङ्झरका जम जम भेन्द्यामेभ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ६, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

१७  

ङ्जवभरा कोइयारा दाहार 
भेन्द्यामेभको हयाबया प्राकृङ्झतक समऩङ्झतभा  

रारीगङ्टयाॉस, जङ्झडफङ्टटी ऩमिटन प्रङ्जवङ्झधभा 
श्रीजङ्टङ्ग, भयाङ, ऩौठाकराई काखभा च्माऩी च्माऩी 
रारीगङ्टयाॉस याजधानी आफ्नै शीयभा याखी 
ऻान बङू्झभ यभण बङू्झभ अनेक जाङ्झत सॊस्कृङ्झत 

ङ्जवकासका क्रभ चारङ्ट छन ्अकाट्य समफङृ्जद्ध 

 

ऩशङ्टऩारन, ऩमिटन, गङ्टपाऩोखयी, भाङधेनरे 

हाक्ऩाये, ऩारभ, च्माब्रङ्टङ ऩञ्चै फाजारे 

भङ्ञन्द्दय गङ्टमवा, भाङ्घेन, चचि, गौखङ्टयी गॊगारे 

भेन्द्छमामेभको उङ्ङङ्झत त दीगो ङ्जवकासरे 

भेन्द्यामेभको हयाबया ........................ 
................................. प्रङ्जवङ्झधभा 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ४, तेह्रथङ्टभ 
 

 

१८  

फरीप्रसाद गौतभ 
तेह्रथङ्टभको ऩूविउत्तय भेन्द्यामेभकी यानी 
दङ्ञऺणाभा ताङ्मामा, स्वाङ्झबभानी हाभी 
ङ्झतम्रो फऺस्थरभा खोरूङ्गा य मावा 
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प्रच ङ्टयभा ङ्झसॊचाई य जरङ्जवद्यङ्टत धाया 
सभ्मताको ङ्जकयण सॉगै फहङ्टजाङ्झत हाभी 
बाषा, धभि, सॊस्कृङ्झतभा सङ्जहष्णङ्टता फङ्झन 

ऩमिटनभा रारीगङ्टयाॉस, ऩाथीबया, गौखङ्टयीको धाभ 

तेङ्ङाहाङ्गको याजधानी मही हाम्रो ठाभ 

चण्डी ऩूङ्ञणिभा, भाघेभेरा घङ्टङ्झभघङ्टङ्झभ आउॉछन ्

मी सफरे भेन्द्छमामेभको ऩङ्चयचम ङ्छदन्द्छन ्। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

१९ 

टीकादेवी ढकार 
भेन्द्यामेभको डाॉडै डाॉडा हावा सयय 

(शीयभा राको यातो ङ्चयफन बमो पयय)२ 

बाषा अङ्झन बौगोङ्झरकरे भेन्द्यामेभ यमो नाउ 

रारीगङ्टयाॉस ढकभक पङ्ट ल्ने हाम्रो गाउॉ 
खोरूङ्गाको ङ्जकनायभा गौखङ्टयीको धाभ 

भेन्द्यामेभको ब ङ्टवनडाॉडा अको एउटा शान 

खोरा नारा हङ्चयमो फनरे ढाकेको मो गाउॉ 
गौथरी य भाङ्ञङ्रङ्वा गङ्टपा ऩ ङ्टग्नै ऩने ठाउॉ 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका २, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

२०  

हेभन्द्त ङ्झरमफू 
इङ्झतहासको द्यौतक ऩङ्जहचानको शान 

ऩङ्टखाि य प्रकृङ्झतरे आङ्ञजिको अङ्झबमान 

  (हो... हाम्री भेन्द्यामेभ)२ 

प्रकृङ्झतको सङ्टन्द्दयता जातीम ङ्जवङ्जवधता 
(शीय पूरभा सङ्ञजएकी स्वगिकी अप्सया)२ 

  (हो... हाम्री भेन्द्यामेभ)२ 
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हङ्टॉ... ङ्ञचभारी भखभङ्झरभा यङ्गीचङ्गी सङ्ञजएकी 
ऩाराभ अङ्झन फारनभा सङ्टङ्चयरी हङ्टकेकी 
  (हो... हाम्री भेन्द्यामेभ)२ 

स्वगिकी अप्सया झै उङ्झबएकी भेन्द्यामेभ ्

सप्तयङ्गी पूरझै सङ्ञजएकी भेन्द्यामेभ 

  (हो... हाम्री भेन्द्यामेभ)२ 

ङ्जवकाशको गङ्झत य सभङृ्जद्धको फाटोभा  

रङ्ञमकएकी अप्सया सभङ्टङ्ङतको फाटोभा 
  हो... हाम्री भेन्द्यामेभ 

  (हो... प्मायी भेन्द्यामेभ)२ 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ४, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

२१  

ङ्जवष्णङ्टकङ्ट भायी बट्टयाई गीता 
खोरूङ्गाको शीयभाङ्झथ भेन्द्यामेभको च ङ्टरी। 

ढकभक्क डाॉडाऩाखा रारीगङ्टयाॉस पङ्ट री ।। 

भॊगरफाये, राभऩोखयी गङ्टपै घभाइरो ।  

सङ्जङ्गनी य ऩारभरे गाउॉनै यभाइरो ।। 

ताङभामा य ईवा खोरा प्राणै फचाउने । 

जाङ्झत धभि ङ्झभरी फस्दा भनै यभाउने ।। 

बङ्टवानडाॉडा, ङ्ञचमाफायी ङ्झसके्र ऩाथीबया । 

इप्र ङ्टङ, ङ्छदऩ ङ्टङ, माफङ्टङफेसी धान हयाबया ।। 

भोयाहाङ्ग, ऩौठाक, श्रीजङ्टङ्ग ढाऩ प्रङ्झसद्ध छ नाभरे । 

जमजम बकायी देउता गौखङ्टयीको धाभरे ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

२२  

मङ्टवयाज ङ्झरमफू 
भेन्द्यामेभको शीयदेङ्ञख श्रीजङ्टङ्ग, ऩौंठाक, भोयाहाङ्ग। 
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सॊस्कृङ्झतभा ङ्झफशार धनी, फाजा नौभती केराङ्ग ।। 

भेन्द्यामेभको ढाऩदेङ्ञख पेदी समभ गौखङ्टयीको । 

रेकदेङ्ञख फेँसीसमभ ङ्झफऩ ङ्टर हाम्रो भेन्द्यामेभ ।। 

फहृत जाङ्झत बाषा तय, एकताभा भेन्द्यामेभ । 

सभङृ्जद्ध, सभानता य सभताभा भेन्द्यामेभ ।। 

सङ्टन्द्दय हाम्रो भेन्द्यामेभ, शान्द्त याम्रो भेन्द्यामेभ। 

गवि गछौ बङ्ङ ऩाउॉदा, जम-जम हाम्रो भेन्द्छमामेभ ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ६, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

२३  

शङ्टङ्ञशरा गौतभ 

तेह्रथङ्टभको भेन्द्यामेभ गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्जवकास 

हेदै फजाउॉछौं तारी त । 

भठभङ्ञन्द्दय मसै ठाउॉभा झङ्जकझकाउ छन ्है । 

सफै जना ङ्झभङ्झरजङ्टरी अझै काभ गयौ है । 

भेन्द्यामेभको शीयभा हेदाि धेयै थयी गङ्टयाॉस 

वमफदृ्ध फङ्टवा आभा नहङ्टनङ्ट होस ्ङ्झनयास। 

एक वडादेङ्ञख छ है समभ ङ्जवकास रमकाउॉदै 

जनताको जीवनराई नमाॉ फनाउॉदै । 

तीनजङ्टये य ङ्झभल्के ऩङ्झन मसै ठाउॉभा ऩछिन ्। 

औषङ्झध य जङ्झडफङ्टटी मसै वनभा ऩछिन ्। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ६, तेह्रथङ्टभ । 
 

२४  

यत्नफहादङ्टय ङ्झरमफू 
वनेको शान आफ्नै ऩङ्जहचान हेय त्मो भेन्द्यामेभ । 

ऩौयख हाम्रो गौयफ हाम्रो गाउॉऩाङ्झरका भेन्द्यामेभ ।। 

 

 हाक्ऩाये-ऩारभ, सॊङ्झगनी, सेरो, नौभती गङ्टिने, 
सोयठी, सेब्रङ्ट, साकेरा, केराङ, भारूनी नाचने, 
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अनेक जाङ्झत बाषा-बाङ्जषको पङ्ट रफायी भेन्द्यामेभ ।। 

 

गौखङ्टयी, मोप्र ङ्टङ्, तङ्टममाङमक, गङ्टमफा, भठ य भङ्ञन्द्दय, 
गङ्टयाॉस पङ्ट ल्ने, धानफार झङ्टल्ने खोयोङ्गा सरर 

तेह्रथङ्टभ ङ्ञजल्रा ऐङ्झतहाङ्झसक गाउॉ घङ्टमन जाउॉ भेन्द्यामेभ ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

 

 

 

 

२५  

ङ्छदरकङ्ट भायी ङ्चयभार ढकार 
भेन्द्यामेभको कोखफाट खोरूङ्वा करकर 

प्राकृङ्झतक स्रोतसाधन उत्ऩादनभा अब्फर। 

गौखङ्टयी, भोयाहाङ्ग, ङ्झसके्र, भठभङ्ञन्द्दय साथभा 
थयीथयी रारीगङ्टयाॉस पङ्ट ल्छन शीयभा । 

इप्र ङ्टङ्ग, श्रीजङ्टङ्ग, ताङ्मामारे छेक्मो भेन्द्यामेभ 

धान नाच्दै भेन्द्या अल्ऩी फन्द्मो भेन्द्छमामेभ । 

फहङ्टर जाङ्झत बाषा धभि सफै एउटै भारा  

यीङ्झतङ्ञस्थङ्झत सॊस्कृङ्झतराई भनाउने वारा । 

याजनीङ्झतक साभाङ्ञजक आङ्झथिक छङ्ट टै्ट आमाभ 

ङ्जवकासोन्द्भङ्टख ऩाङ्झरका जम जम भेन्द्छमामेभ ।। 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ५, तेह्रथङ्टभ । 
 

 

 

२६  

सङ्टङ्ञशरा दाहार 

भेन्द्यामेभका सन्द्तान हाभी ङ्जकयाॉतेश्वय हाम्रो भान 

अनेक जातको पूरफायी मो नेऩारीको शान । 

ताङ्मामाको सङ्रोऩानी खोरूङ्गाको काख 
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एक आऩसभा ङ्झभरौं सफै ङ्झभराएय हात । 

रेकफेंसीको सॊमोजनरे सङ्टन्द्दयता थऩेको 
गङ्टपाभङ्टनी गौखङ्टयीधाभ आफ्नै आस्था फोकेको । 

अनेक जाङ्झत बाषाबाङ्जष सॊस्कृङ्झत छन,् ङ्जवशार 

प्मायो बङू्झभ हो मो हाम्रो जम जम नेऩार 

भेन्द्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका ६, तेह्रथङ्टभ । 


