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५.४ फयङ उ�ि�दे�ख 
फयङ साँबाको उद् भवस्थल (मुनाते�े) मेवाखोला साँबा �स्थत िलङथाङ यक हो । 
जसलाई साँबाको मा�ेना यक पिन भिनन्छ जहाँबाट फयङको वंशक्रम आर� 
�न्छ । 

 
Figure 1  साँबा फयङ वृ�को फेद 

 
प्र�ुत वंशक्रम साँबाबाट फयङ िवकास भएपिछको रेखािचत्र हो । यहाँबाटै 

िविभन् न स्थानमा शाखा, प्रशाखा भएर फयङ साँबाको वंश िव�ार भएको छ ।  
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५.५ ता�ेजुङ मेवाखोला थूममा बसोबास गन� फयङ साँबा (क) 
 

 
Figure 2  मेवाखोलामा साँबा फयङ प�रवार 
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फयङ साँबा तु�ाहाङ �ातफ�  तेस्रो पु�ाका सर�ा र यर�ा प�रवार 

मेवाखोला साँबामा छन् । सोही पु�ाका चनुवा र युब�ा मेवाखोला साँबाबाट 
आठराई हाङपाङ, सङ्खुवासभा, पाँचथर छुि�एका �न् । हाङपाङबाट एक हाँगो 
पुनः  भुटान िव�ा�रत भएका छन् । �हाँबाट नागा�ा�समेत गइबसेका छन् । 
असममा फैिलएको साँबा फयङ प�रवार पिन हाङपाङबाटै गएका �न् । 
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५.६ आठराई हाङपाङमा बसोबास गन� फयङ साँबा  
यो उपशीष�कमा फयङ साँबा हाङपाङमा किहले कसरी आए अिन उनीह�ले �हाँ 
अ� जाितका िल�ूिसत केक�ो �वहार गरे भन् ने चचा� ग�रएको छ । फयङहाङ 
साँबा िल�ूको वंशावली २०५६ (स�लक- ऐतराज फयङ साँबा तथा प्रकाशक- 
नवराज सु�ा फयङ साँबा) मा उ�ेख भएअनुसार मेवाखोला साँबा गाउँबाट फयङ 
साँबाको पिहलो समूह िव.सं. १८०६ सालमा हाङपाङ आएको हो (Phayang AR, 
1999) ।  

फयङहाङ साँबाका एक जानकार टेकबहादुर फयङहाङ साँबा िल�ूअनुसार 
बाजे पु�ाका वही थेबा (तु�ाहाङ िहरीका चौथो पु�ा पञ् चन�) को भनाइअनुसार 
साँबाह� िव.सं. १८०० सालितर आफ्नो थुम मेवाखोला साँबा छाडेर एक समूह 
हाङपाङ आएका �न् । उपरो� त�लाई हालसालै साँबा िमङ्स्रा स�ङ्भोको 
मुखपत्रमा साँबाको वीर�को चचा� गन� क्रममा पिन आएको छ । िव.सं. १८०० 
सालदे�ख मेवाखोलाबाट साँबाह� चैनपुरमा गोरखालीसँग लड्न िल�ूको सेनामा 
भत� �न थाले । उनीह�ले िल�ुवान कमा�र काङ्सोरे (काङ्सु राय) लाई 
सहयोग गन� पटक पटक चैनपुर आउजाउ गरे । यही क्रममा तु�ाहाङ �ा तु�ा 
(जेठा) का स�वतः  चौथो पु�ाका प�क�ा र तु�ाहाङ िहरी (कान्छा) का चौथो 
पु�ाका शाहीवाल बीचमा पन� हाङपाङ गाउँमा खुप��ाक गरी बसाइँ सरे ।  

हाल चिलरहेको १२ पु�ा र चौथो पु�ाको बीचमा अ�र ९ पु�ा �न्छ । िव.सं. 
१८०६ दे�ख २०७६ सालस� २७० वष� �न्छ । एक पु�ाको २५–३० वष�ले गुणन 
गदा� उ� ९ पु�ािसत िम�ोजु�ो �नआउँछ । यसलाई पुि� गन� मािथ प�न�ले 
िव.सं. १८०० सालितर भनेर जुन दाबीलाई पिन िलन सिकन्छ । उनी �यम् 
शाहीवालका नाित �न् (TB. Phyang, personal communication, August 
15, 2019) । नाितले आफ्ना हजुबाका कुरा सुन् न र सम्झन स�छन् । �सैले 
वंशावलीको पिहलो खाका तयारपादा� कागजपत्र केलाएर िव.सं. १८०६ साल दावी 
ग�रएको हो । यसमा केही वष� तलमािथ �नसक्छ । हाललाई िव.सं. १८०० दे�ख 
१८०६ सालमा फयङ साँबा हाङपाङ आएर खुप��ाक गरी बसे भनी िव�ेषण 
ग�रन्छ ।  

हाङपाङ िकन आए होला भन् ने िज�ाशामा िल�ुवान सेनामा भत� नै मान् न 
सिकन्छ । मेवाखोलाका साँबाले िल�ुवान सै� कमा�र काङसोरेलाई सहयोग 
गरे । यही क्रममा उनीह� चैनपुरमा जाँदा आउँदा बीच बाटोमा पन� हाङबाङ 
(हाङपाङ) राम्रो ज�ा देखेर फडानी गरी बसेको साँबा फयङका बुढापाकाको 
भनाइ छ । अ� जाितले पिन चँुवाखोला �ेत्र साँबाको खुप��ाक हो भनेका छन् ।  

िव.स. १८०० आर�दे�ख गोरखा–िल�ुवान यु�कालस� फयङ साँबा आफ्नो 
मूलथलो मेवाखोलाबाट चलायमान भएको त� उनीह� संखुवासभा, पाँचथर 
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छुि�एर गएका प�रवारको वंशक्रम गणनािसत समेत िमल्न आउँछ । �सबेला 
ियनीह� हाङपाङ मात्र होइन सङ्खुवासभा, पाँचथरमा छ�रएको प्रमाण वंशावली 
स�लनका क्रममा थाहा भयो (Phayang M.H., 2019; Phayang R.B., 
2019)।  

फयङसाँबा समूह सोवुवाखोलाको चँुङ्वा दोभानदे�ख उँभो हाल हाङपाङको 
म� भूभागको जङ् गल फँडानी गरेर चारिक�ा बाँधेर बसे । �सैले �सबेला 
साँबाले फँडानी गरेको ज�ालाई 'साँबाको खुप��ाक' भिन�ो । उसबेला 
हाङपाङ गाउँमा हाङबाङ थरका िल�ू र गाउँको मािथ�ो भाग िसङ्सोबामा 
सुनेबा थरका आिदवासी िल�ू बसोबास गद�थे । आफ्नो थातथलो मेवाखोलाबाट 
हाङपाङमा आएर फयङहाङ साँबा खुप��ाकमा बस् ने िल�ू भए तापिन उ� 
स्थान हाङबाङ र सुनेबाले पिह�ै ओगटेको थुम भएकाले फयङ साँबा हाङपाङमा 
िबिज�े िल�ू किहए ।  

आठराई हाङपाङमा साधनस्रोतलाई िलएर पिहलेदे�ख बसोबास गन� हाङबाङ 
र सुनेबा िल�ूबीच झगडा भइ रह�ो । �समािथ फयङ साँबा िल�ूको 
उप�स्थितले िल�ूबीच तनाव उ�न् न भयो । हाङपाङका फयङ साँबाको सुभा�ी 
मेवाखोलामा रहेकाले हाङपाङमा ज�ा �वस्थापन िमलाउन उनीह�ले 
त�रखोलाबाट य�ोलाई िज�ावाल िज�ा बन् न डाके र सुभा�ी िदलाए (TB. 
Phyang, personal communication, August 15, 2019) । 

फयङहाङ साँबाले हाङपाङको बसाइँ सहज बनाउन िज�ावाल िज�ा बन् न 
डाकेका य�ोिसत पिछ िव.सं. १८०७ सालमा फयङ साँबाको ज�ामा िकचलो भयो 
। �सबेला य�िप फयङ साँबा र य�ोबीच िमलापत्र भयो (AB. Phyang, 
personal communication, April 22, 2018; DR. Phyang, personal 
communication, January 16, 2018) ।  

साँबा िमङ्स्रा स�ङ्भोले समग्र साँबाको चचा� गन� क्रममा गोरखाली–िल�ुवान 
यु�को चचा� गरेको छ । िल�ुवानका सै� नेता काङसोरेको नेतृ�मा मेवाखोलाका 
साँबाले चैनपुर सङ्खुवासभा �ेत्रमा गई पटक पटक गोरखाली िव��को यु�मा 
भाग िलएको दाबी गरेको छ । आफ्ना सरदार काङसोरेलाई ष��पूव�क मारेपिछ 
दुः �खत बनेका िल�ूमािथ गोरखालीले थप चलाखी गरे । गोरखाली सेनाका 
नेतृ�कता� रामभद्र थापा मगरले पटक पटक िल�ुवान आक्रमण गदा� पिन ह�ाउन 
नसकेपिछ िल�ूका नेतालाई वंशावली िझकाए । उ� वंशावली अ�यनपिछ 
िल�ूका पुखा� र मगरका पुखा� एकै भएकाले अब यु� नलडौ ँभनेर गोरखाली र 
िल�ूबीच सम्झौता गन� सम्झाए । वंशावलीमा काशी वंशका िल�ू र मगर सेनवंश–
स�� दे�खएपिछ िल�ू प� यु� रो� राजी भए । जुन कुरा िकरात 
इितहाससमेतले उ�ेख गरेको छ । सोही आधारमा फेदाप, त�रखोला र 
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मेवाखोलाका िल�ूले गोरखालीबीच सहमित भयो र नुनपानी स�� भयो । य�िप 
गोरखाली–िल�ुवान यु� गोरखालीको प�मा गयो ।  

िव.सं. १८३१ सालमा गोरखालीले िल�ुवान हात पारे । यस ऐितहािसक घटनामा 
ओहोर–दोहोर गदा� मेवाखोलाका फयङ साँबा मेवाखोला साँबाबाट सङ्खुवासभा, 
आठराई हाङपाङ, पाँचथर �ेत्रमा फैिलइसकेका िथए । धनकण�का छोरा धम��ज 
मुदेनचािहँ भोटबाट नेपालमा नुनको �ापार गद� थे । उनको घरमा पैसा राख् ने 
भकारी िथयो । उनकी एकजना बुहारी आङबुहाङ् िथइन् । घरमा रीस उठ्दा 
उनलाई तेरो माइतीमा मेरो पैसा राख् ने भकारी जत्रो पिन धानको भकारी छैन भनेर 
हो�ाएको कुरा माइतीलाई पोल लगाइन् । उसो भए ��ो भकारीमा आगो 
झोिसदेऊ भनेर माइतीले आवेशमा भनी िदँदा नभ�ै म�िदमागकी बुहारीले 
भकारीमा आगो झोसेर घर खरानी पा�रिदइन् । आगोबाट बचेका कितपय �ाल 
ढोका र चौकोस पिछ स्थानीय हाङपाङका प्रसाईंह�ले िकनेर लगे भनेर यो 
लेखकलाई आफ्नी बजु (हजुरआमा) स�रानीले बा�कालमा सुनाएकी िथइन् । जे 
होस्, फयङ साँबा हाङपाङ आएपिछ सामािजक आिथ�क अवस्थामा उतारचढाव 
आएको घटनाक्रमले बताउँछ ।  

फयङहाङ साँबा र य�ोबीच कुटु�ेरी साइनोले पिन स�� निजक रहेको 
दे�खन्छ । िकनभने फयङहाङ साँबाले य�ोलाई आफ्ना छोरीचेली र दाइजो ��प 
ज�ा िदएको जानकार बताउँछन् । उदाहरणको लािग हाङपाङ चँुवा बस् ने 
अ�रबहादुर य�ोकी आमा असलबहादुर फयङहाङ साँबाकी फुपू चेली �न् । 
उनको अ�ायुमै िनधन भएकोले अ�रबहादुरका िपताले पुनः  मृतककी भदैनीलाई 
िववाह गरे । �सैले अमरबहादुरकी आमा र कान्छी आमा दुवै असलबहादुर 
फयङकी चेलीह� िथए । यही नाताले फयङ साँबा ज�ामा अ�रबहादुर य�ो 
तथा खड्गबहादुर य�ो बसेका �न् भनी जानकारह�ले यो कलमलाई सुनाएका 
िथए (S. PhyangAngbuhang, personal communication, January 11, 
2018; N.M. MudenchhongPhyang, personal communication, 
August 20, 2019)। 

छोरी चेलीलाई ज�ा िदएर राख् ने चलन य�ोमा पिन पाइन्छ । य�ोले आफ्नी 
चेलीलाई ज�ादान िदएर गरी खान िदएका िथए । एकजना य�ो छोरीचेली सोबुवा 
बस् ने मुदेन्छङ् साँबािसत िववाह गरेर गएपिछ उनलाई पिछ य�ोले आफ्नै ज�ामा 
राखे । उदाहरणको लािग सोबुवा बस् ने आन�धोजका िपता, जसबहादुरका बाजे 
हाल नाम थाहा नभएका एकजना मुदेन्छङ साँबालाई य�ोले चेलीलाई 
दाइजो��प हाङपाङमा आफ्नो ज�ा िदए (N.M. Mudenchhong Phyang, 
personal communication, August 20, 2019) । काला�रमा ियनै 
मुदेन्छङ साँबाका दरस�ान र फयङहाङ साँबाका दरस�ानबीच कुटु�ेरी स�� 
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स्थािपत भयो । यो पङ्ितकारको िपतृवंश फयङहाङ र मातृवंश मुदेन्छङ साँबा �न् 
। �सैले लेखक मावली साइनोले कितपय य�ोलाई मामा भन्छ भने कितपय 
य�ोलाई बुबाको साइनो खे�ै लुङ्वा दाजुभाइ, काका, बडाबा आिद साइनोले 
स�ोधन गन� गद�छ । 

जङ् गल फँडानी गरेर आवाद ग�रएको ज�ालाई खुप��ाक भिनन्छ । 
हाङपाङ चँुङ्वा दोभानदे�ख दि�ण �ेत्रमा खुप��ाक गरेर बसेका फयङहाङ 
साँबा पुखा�ले चच�का चँुङ्वा �ेत्रका स्थािपत छन् । साँबा खुप��ाकबारे �ही ँ
बसोबास गन� अ� िल�ूको भनाइ के छ? अ�यन गरौ ँ। हाङपाङ िनवासी सरला 
सु�ा (आङबुहाङ) की सासु श�रमाया तुम्रोक आङबुहाङको बा�काल 
चँुङ्वाको सु�लाबारीमा िवतेको िथयो । उनले आफ्नो बा�कालमा बाजे 
(हजुरबा)बाट थाहा पाएअनुसार चँुङ्वा ज�ा साँबाह�ले खुप��ाक गरी बसेको 
ज�ा हो । उनले �ही कुरा आफ्नी बुहारी सरलालाई सं�रण सुनाएकी िथइन् (S. 
Phyang Angbuhang, personal communication, January 11, 2018)। 

हाङपाङ झरेका फयङ साँबाको पुख�ली स्थल भने मेवाखोला साँबा िथयो । 
उनीह�को िकपट पिन मेवाखोलामा नै कायम िथयो । हाङपाङ खुप��ाकमा बसे 
पिन साँबाह�को सुभा�ी मेवाखोला साँबामा रहेको िथयो । उनीह�को मा�ेना 
यक ता�ेजुङ िज�ाको मेवाखोला साँबामा नै रहेको छ । साँ◌ँबाका मा�ेना 
यकलाई िलङथाङ यक भिनन्छ ।  

हाङपाङ िनवासी ऐतराज फयङहाङ साँबा अनुसार मेवाखोलामा साँबा ज�ा 
नािप �नपूव� मेवाखोला साँबा तथा ओलाङचुङगोला माग�मा पन� िविभन् न स्थानबाट 
मािनसह� ितरो ितन� हाङपाङ आउने गद�थे । बाबुबाजेले भोटबाट नुन �ापार गदा� 
ओलाङचुङ गोलादे�ख मैवा दोभानस� िविभन् न स्थानमा चौरी बाँध् न तथा बास बस् ने 
पाटीह� बनाएका िथए । उ� माग�मा पन� ओलाङचुङ गोलामा काला�रमा नेपाल 
सरकारले भ�ार काया�लय तथा पुिलस चेकपो� स्थापना गन� भयो । �सको लािग 
भवनको आव�कता प¥यो । सरकारले �हाँ प्रयोगिवहीन रहेको ितनै पुराना 
पाटीपौवालाई उपयोग गन� चा�ो । यसको �ािम�लाई खोजी गद�  सरकारी 
प्रितिनिध हाङपाङ आएर ऐतराज फयङ साँबालाई भेटे । सरकारको मागबमोिजम 
उनले ओलाङचुङ गोलादे�ख मैवादोभानस� पन� पाटीपौवा र ज�ाको �ािम� 
सरकारलाई िल�खत �पमा ह�ा�रण ग�रिदए (A.R. Phyang, personal 
communication, January 15, 1999) । टेकबहादुर फयङअनुसार 
मेवाखोला साँबामा आफ्ना �ािम�का ज�ाको िकपट हक मेवाखोलामा रहेका 
दाजुभाइलाई नै सु��एको बताए (T.B. Phyang, personal communication, 
August 15, 2019) । 
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ता�ेजुङ मेवाखोला साँबाबाट आएर हाङपाङमा खुप��ाक ग�रबसेका 
फयङ साँबाले अ� कुनै जाितलाई िवस्थािपत नग�रकन चारिक�ा बाँधेर 
हाङपाङको चँुवा �ेत्रमा बसेका �न् । यस आधारमा फयङहाङ साँबालाई 
हाङपाङ चँुवाका आिदवासी वा भूिमपुत्र मान् न सिकन्छ । य�िप यही हाङपाङ 
गाउँको िबसमुरेमा बसोबास गन� हाङबाङ थरका िल�ू र िसंङसोबा �ेत्रमा बसेका 
सुनेबा थरका िल�ू जि�का पुराना जाित फयङ साँबा होइनन् । य�िप हाङपाङमा 
फयङहाङ साँबाको अल�ै िचहानडाँडा छ । हाङपाङमा चँुवाखोला वा�रपा�र बस् ने 
साँबा टोलको अलग–अलग स्थानीय पूजास्थल तथा माङगेना यक बनाएका छन् । 
चैते दश�, बडा दश�, िपतृपूजाआजा �ँदा व�ो डाँडा र प�ो डाँडामा अव�स्थत 
देवीथानमा साँबाह�को चहलपहल �ने गरेको बा�काल यो लेखकलाई सम्झना 
छ ।  

आजकल फयङ साँबा उ�ि�स्थल मेवाखोला साँबाबाट अ�त्र फैिलएका 
छन्। नेपालिभत्र उनीह� आठराई हाङपाङ लगायत संखुवासभा, पाँचथर, सुनसरी, 
मोरङ, झापा, लिलतपुर आिद िज�ामा फैिलएका छन् । देशम� ब� खो�े मािनस 
अिल पिछ केही मात्रामा तराई �ेत्र मोरङ, झापा, सु�री झरे । हाल आएर काठमाडौ ँ
उप�कािभत्र पिन साँबा फयङ बसेका छन् । रोजगारी, भौितक सुिवधा तथा 
अवसरको खोजीमा अिघदे�ख धेरै साँबाह� कोही आसाम, भुटान, िस��म पसे । 
ियनीह� क�रब एक–दुई दशकदे�ख केही सं�ामा बेलायतमा पिन छन् । वेलायती 
सेनामा पे�न पकाएर स�ानको भिव�को नाममा उनीह� उतै बसेका �न् । 
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(क)  

 
 

Figure 3  हाङपाङमा साँबा फयङ प�रवार 
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(ख)  
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(घ)  
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 (ङ) 
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५.७ संखुवासभामा  बस् ने फयङ साँबा प�रवार 

 
Figure 4  संखुवासभामा साँबा फयङ प�रवार 
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५.८ भुटानमा बसोबास गन� फयङ साँबा प�रवार 
(क)  

 
Figure 5  भुटानमा साँबा फयङ प�रवार 
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(ख)
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(ग)  
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(घ) 

 
भुटानको फयङ साँबा हाँगो हाङपाङबाट छुि�एर गएको एक शाखा हो । 

साँबा–फयङ–तु�ाहाङका आठौ ँपु�ा अथा�त् चासमुखी (इ५) का पनाित, कौिसङ 
(इ६) का नाित, रामद� (इ७) का छोरा, भुटानको फयङ साँबा हाँगो हाङपाङबाट 
छुि�एर गएको एक शाखा हो । साँबा–फयङ–तु�ाहाङका आठौ ँ पु�ा अथा�त् 
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चासमुखी (इ५) का पनाित, कौिसङ (इ६) का नाित, रामद� (इ७) का छोरा, बलिसंह 
(इ८) ई�ी सन् १९०६ (िवक्रम् स�त १९६३) सालमा भुटान लागेका िथए 
(PhayangSambaP, 2019) । बलिसंहका श्रीमती र चार छोराका साथ उनीह� 
भुटान पुगे र हाल सा�ा�ा, िसराङतो (Santapsa, Tsirangtoe, Tsirang, 
Bhutan) मा बसोबास गद�छन् । �हाँ फयङ साँबाको पु�ाक्रमको आधारमा हेदा� 
हाल बाह्राँ◌ै पु�ा च�ै छ । पे्रम साँबािसतको कुराकानी अनुसार, �हाँबाट केही 
भाइ नागा�ा� भारत पसेर नागािसत िववाहबारी गरी उतै बसेका छन् । एक हाँगो 
भुटानबाट झरेर नेपालको झापामा बसोबास गद�छन् ।  

भुटानबाट इलामको माङ्सेबुङमा िकरात धम�गु�लाई सेवा गन� बेलाबेला 
आउने जाने गरेको कुरा भुटानमा बस् ने पे्रम साँबाबाट थाहा भयो । उनीसँग 
फेसबुकमा �ाट भएको िथयो (P. Samba, Personal communication, 
Sept 2, 2019) । उनी भुटानका फयङ साँबाको वंशावली भएको तर नेपालको 
मूलथलो मेवाखोला वा हाङपाङिसत जोड्न नसकेका अवस्थामा िथए । उनले 
कुराकानीको क्रममा पुखा�का केही नाम ज�ै चासमुखी, कौिसङ, बलिसंङ 
(पलिसङ) को नाम तलमािथ पारेर बताए । प्रा� सूचनालाई लेखकिसत रहेको मूल 
वंशक्रमिसत तुलना ग�रयो । फल��प भुटानको वंशक्रमलाई समायोजन गन� काम 
भयो ।  
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५.९ पाँचथरमा बसोबास गन� फयङ साँबा प�रवार 

 
Figure 6  पाँचथरमा साँबा फयङ प�रवार 
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(ख) 

 
पाँचथरका फयङ साँबा मेवाखोला साँबाबाट गएका �न् । उनीह� पाँचथर 

िज�ाको लुङ��ा गाउँ वासुम खेतघारीमा िव.सं. १८०७ सालमा छुि�एर गएका 
�न् । उ� समूहवनजङ् गल खाली ज�ामा खुप��ाक गरेर �हाँ बसेको िथयो । 
हाल उ� स्थान पाँचथर िज�ाको िफिदम नगरपािलका वडा नं. १४ मा पद�छ । 
ियनीह� जसपाल (इ५) का कान्छी पि�का स�ान �न् ।  
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५.१० िस��म भारतमा बसोबास गन� फयङ साँबा प�रवार 

 
Figure 7  िस��ममा साँबा फयङ प�रवार 
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िकरात िल�ू इितहास तथा फयङ साँबा वंशवृ� केलाउँदा िल�ूवान–

गोरखाली यु�का क्रममा मेवाखोलाबाट धेरै फयङ साँबा अ�त्र िवस्थािपत भए । 
सा�ा िमङ्स्राअनुसार िव.स. १८०० आर�दे�ख साँबा चैनपुर संखुवासभा जान थाले 
(Samba Mingsra, 2018) । यही क्रममा धनकण�का जेठी पि�का स�ान 
हाङपाङ छुि�ए । कान्छी पि�का स�ान संखुवासभामा अल��एर िव�ा�रत भए 
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। हाङपाङका ऐतराज फयङिसत िव.स. १८०६ मा साँबा र य�ोिसत भएको एक 
ज�ािववादको मुचु�ा कागज आफूसंग लामो समय रहेको अ�रवाता�बाट थाहा 
भयो (AR. Phyang, personal communication, January 15, 1999) । 
यस आधारमा फयङ साँबा हाङपाङमा १८०० सालपिछ बसेको प्र� �न्छ ।  

पाँचथरका फयङ साँबा प�रवारका जान् नेबुझ् ने सद� आफ्नो प�रवार िव.स. 
१८०७ मा मेवाखोलाबाट छुि�एको दावी गद�छन् । उ� दावी सही मान् न सिकन्छ । 
�हाँ बसोबास गन� प�रवार इ५ जसपालका कान्छी श्रीमितका स�ान िथए । हाल 
पाँचथरमा बस् ने फयङ साँबा प�रवारको वंशक्रम इ१२,१३ पुगेको छ ।  

यसै गरी िस��मवासी फयङ साँबा आफू मेवाखोलाबाट छुि�एको दावी 
गद�छन् । यो भनाइले पिन मेवाखोलाबाट िव.स. १८०७ मा छुि�एका इ५ जसपालका 
जेठी श्रीमितपि�का स�ान िस��म गएको कुरालाई बल पुया�उँछ । जसरी 
धनकण�का जेठी श्रीमितका स�ान हाङपाङ र कान्छी श्रीमितपि�का स�ान 
संखुवासभामा फैिलए �सरी नै जसपालका जेठी पि�का स�ान िस��म र कान्छी 
श्रीमितपि�का स�ान पाँचथर (हालको िफिदम)मा छुि�एर बसे । तु�ाङ िहरी (इ२) 
का दरस�ान िथए जसपाल (इ५) । उनका का�न्छ श्रीमितका स�ान पाँचथरमा र 
जेठी श्रीमितका स�ान िस��ममा फैिलएको िव�ेषण ग�रन्छ ।  

पाँचथरको वंशक्रम जसपाल (इ५) दे�ख िनर�र इ१२ स� दे�खन्छ । 
िस��मको वंशक्रम हालस�को पिछ�ो पु�ा इ१२ लाई मा�ा िबचका इ६, इ७ 
र इ८ पु�ा फेला परेका छैनन् । यसमा थप अ�यनको ज�री छ ।  

 
५.११ भारतको असममा बसोबास गन� फयङ साँबा  
भारतको असममा पिन फयङ साँबा ब�छन् । अ�यनअनुसार साँबा–फयङ–
तु�ाहाङ �ापि�का धनकण�का जेठी पि�का धनराज र धम��जका आठौ ंपु�ाका 
लि�मे र असलबहादुरका स�ान (सेरबहादुर र िनरबहादुर) हाङपाङबाट भारतको 
आसाम आजभ�ा स�री वष�अिघ लागेका िथए । हाल उनीह�का स�ान असमको 
दरङ, िड�ाकोशी �ेत्रमा बसोबास गद�छन् । यसै गरी संखुवासभाबाट पिन फयङ 
साँबा भारतको असम गएको वंशावलीबाट थाहा �न्छ । उहाँह�िसत फोन स�क�  
गरेर िववरण मा�े प्रयास ग�रयो तापिन पया�� सूचना पाउन सिकएन । य�िप 
उपल� भएस� सूचना वंशावलीमा समेट्ने काम भएका छन् ।  

 
५.१२ चलायमान फयङ साँबा जनसं�ा  
फयङ साँबाको उप�स्थित नेपालमा ता�ेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभाबाहेक झापा, 
मोरङ, सुनसरी िज�ामा रहेको छ । मेवाखोला साँबा फयङ उ�ि�स्थलबाट 
उनीह� क्रमसः  आठराई हाङपाङ, पाँचथरबाट झरेका �न् । झापामा बसोबास गन� 
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कितपय फयङ साँबा प�रवार भुटानबाट झरेका �न् । तराईमा अिघ औलो रोगको 
प्रकोप िथयो । यो कम भएपिछ अथा�त् िव.सं. २०२५ सालपिछ साँबा–फयङ–
तु�ाङको नवौ ंपु�ा नेपालको दि�ण मधेश झन� क्रम सु� भएको अनुमान छ । 
धरानमा गोरखा भत� के� स्थापना भएपिछ पिन फयङ साँबा प�रवार सुनसरी, 
मोरङ झन� क्रम ब�ो ।  

भारतीय तथा वेलायती सेनामा जािगर खानेको आिथ�क अवस्था सुधार भयो । 
उनीह� तराईमा घरज�ा िकनेर ब� थाले । उनीह�का स�ान सुिवधास�न् न 
सहर धरान लगायत तराईका बजारमा ब� थाले । यसपिछ पहाडबाट अ� मािनस 
पिन तल मधेश झन� क्रम ब�ो । हाल धरान, िवराटनगर, इटहरी 
नगरपािलकालगायत पूव� नेपालका िविभन् न पािलकामा फयङ साँबा छ�रएर बसेका 
छन् । यित मात्र नभएर उप�काको लिलतपुर िज�ामा पिन बसोबास गद�छन् । 
हाङपाङ र संखुवासभाका केही साँबा फयङ प�रवार हाल वेलायतमा पिन बसेका 
छन् ।  
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