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नौकुण्डको पररचय वास्तववक लिन | 

मा आग्रह गरु्क सबिाई यो गीत सुनी टदन || 

बोगिीिार जिरोबाि िाग्नु लसम्िे ततर | 

बािो राम्रो ग्राबेि भार् रै्न ठुिा लभर || 

ए हिुर ...  

पुि बन्यो अम्बास पर आउनुस हिुर नौकुण्ड सरर || 

पा खोिाको पुि तरेसी यो नौकुण्ड सुरु | 

आँप चौर र भोिे हँुदै पारच्याङ खरुुखुरु || 

अको रोड िच्याङबाि पाटिखकक  हँुदै | 

स्याउबारीको िोककि, िाङवु, थाङदोर, यासाक हँुदै || 

ए हिुर ...  

राम मजन्दरमा पहेंिो गिुर नौकुण्डमा स्वागत र् हिुर | 

नौकुण्डको सदरमकुाम पारच्याङ गाउँ माथथ | 

रमणीय िारच्याङिार पर्क अझ ैमाथथ || 

परापूवक काि को एउिा ओडारमा र् गुम्बा | 

नयाँ कुरा देख्न पाउर्ौं यो नौकुण्ड घुम्दा || 

आउनुस हिुर नौकुण्ड घुम्निाई अगाकतनक खाएर झमु्न िाई | 

सारै लमठो हुन्र् हिुर यो लसस्नु र टिडो | 

खुमिचारको भातमा तघउ खायो अतन टहड्यो || 

ए हिुर ...  

आिु मकै गहँु कोदो धान खुमिचार | 

बाउन तामाङ नेवार गुरुङ दलित र मगर || 

सबै लमलि बनायौ सानो घर सब ैगाउँिे सब हामी बराबर || 

पाटिखकक  फाँिको चामि यासाक गाउँको आिु | 

िाङवु मकै भोिे कोदो पारच्याङको वपडाि ु|| 

त्यो घट्ि को वपरो टिडो अचार गुन्रकु साँधी | 

खाँदा ज्यादै लमठो हुन्र् स्वास््यिाई तनिातत || 

 

 

ए हिुर ...  

हालम सब िना आएर वपकतनक खाउँिा िारच्याङिारमा | 

पारच्याङबाि घुम्दै माथथ िारच्याङिार डुिी | 

रमणीय डाँडा काँडा देख्र्ौ राउचुिी || 

थचसो पातन स्वच्र् हावा सबै तामाङ बजस्त | 

त्यटह गई घुमकफर गदै गनुकस मोि मस्ती || 

ए हिुर ...  

कुखुरा भािे पाइन्र् िोकि छ्याङ र टिडो कोदा कै िोकि || 

त्यतै बाित्यसो िाँदा पुग्र्ौं यासाक गाउँ | 

उलसनेको आिु खािा लसस्न ुटिडो खाउँ || 

यतैबाि टदक्िाङ हँुदै देउरािीमा बास हुन्र् | 

भोलि पल्ि २-३ बि ेगोसाइँकुण्ड पुग्र् || 

ए हिुर ...  

हेदै आउनुस सब वर पर नौकुण्डमा स्वागत र् हिुर | 

फिाख ुको हाइड्रो पावर थाङदोर पुर्ार बाि | 

सुरुङ खनी ब्राम्राङ बािति तघचेत तक || 

तघचेत पुर्ार पावर हाउस चौध मघेावाि को | 

त्यटह बाि अको फेरी पाँच ैमेघावाि को || 

ए हिुर ... 

पाँच वर्कमा सम्पन्न हँुदैर् नौकुण्डको फेररन्र् मुहार || 

कच्ची रोड पुगी सके सबै गाउँ िोि मा | 

पजक्क पुि र वपच रोड हुन्र् हाम्रो पालिकामा || 

सब िोि मा बवि बल्र् सब धारामा पातन | 

खेतत योग्य िलमन हाम्र ैककन ववदेश िानी || 

भन्नुस हिुर कस कसिाई चाटहन्र् दईु िाखैमा घडरेी पाइन्र् | 

नौकुण्डमा बस्निाई राम्रो र् | 

आउनुस हिुर नौकुण्डमा बस्निाई स्वागत हाम्रो र् || 

 

 


