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महेमहेमहेमहे  म लकोम लकोम लकोम लको ि थिति थिति थिति थित 

जा हो. हा ा िछमेक  पुकाटोल जावाहाल रैित थकाली मा या १४ टोल गोचा 

गुमाज ुमा या झा क तका त सुजखु ���� कौचा देउभाज ुउपाजा न स उपा याय 

सबै २६ टोल व या. या ग र नेपालमा अिनकाल अिस या न प या { हो भ या सभ 

व या. अथ काली चय ताि क (व) या. पुर रण गदा यो िथित महाराज 

महे म ललाई आधा राि  शु ल प मा तलेज ुमा बाट वपना भये.  

 जामा जुवा न खेलनु. सध जाको िहत गनु. स ा बोलनु. टोल गाउँको कचहरी 

गाउँटोलैमा िबलाई द या गनु. कचहरी गाउँ टोलको यौटा प ा तवक  थकाली मा या 

वसी अ यायको याय गनु. ढक  जातो लुगा बु  ेतान टु क कै ह ैपिन खाली न राखनु. 

पटािस घर बुना खािड कोरा यौटै किसमबाट न बु या अनथ या छ. पानां स दानी 

िचराखको लागी वनमागै देवदा बाट वालनु र कपडा ब दै ल या पिछ कागत ज तो 

िमह  र सफेत कपडा या छ. तेसो भया पिछ अ  गावलका र मिधल ेराजाह लाई 

िब  गरी धन  या छ . अ  राजाह  भया छेउ मुलुकमा नौला भनाउदा काम िस क 

भाँडा वतनको कामह  िस क काम चोरी यायामा आ नो मुलुकको धाक र जाको 

रवाफ् बढने छ. 

काम गदा दी रा य रा यमा गु चर गै नौला किसमका कामह  िस क आउनु. 

काम िसकन जादा थाहा पाई कैद ग  यो भ या आ न ुमुलुकको गु  कसैलाई नभ ु. मारे 

मनु. आ ना िड वुिड वुढापाका कुलल ेग  याका राखेका धम न गुमाई चोखो कामह  

िस क याउ या गनु. अक  िथित याली िपटाई द या छु. रा य भरमा आधा दन देिख 

कसलैे भोको न व ,ु मैल  ेितिमह को भात खायाको खबर ली आफु खान व दा पेटमा 
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वतरस भरीई मुखबाट अिमलो पानी आउ या अजीण को था भयो. यसो भयेकाल े

रा य भर बेहान ९ —१० घिड दन िभ ै सवैल  ेभात खा या गनु. बेलुका ८ घिड देिख 

१० घिडिभ ै खाई सकनु. १० घिडबाट १ िनमेष ना यो क घ टा बजाई द या गनु. 

कोहीले नमा या सजायँ गनु. जा भोकै भएछ भ या यस दनको पापको डंड टोलको 

थकाळी मा याह ल ेभोग या छन् . 
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