
२७५ 

छैट ौँ ऄध्याय 

 

छैट ौँ ऄध्याय 

 

ईपसहंार एवम ्ननष्कषष  

 

६.१ ईपसहंार 

नसक्किम र दार्जजनिङ क्षेत्रका मगरहरूका िोकवाताषको प्रतीकरपरक ऄध्ययन गररने क्रममा 

नवशेषत: िोकवाताषको पररचय, िोकवाताष ऄध्ययनमा प्रतीकको महत्त्व र नतनका अधारहरू 

केिाईौँद ैछवटा ऄध्यायहरूमा नवभाजन गरी शोधकायषिाइ ऄनघ बढाआएको छ।  

पनहिो ऄध्ययायमा शोधकायषको पररचय रानखएको छ। यसऄन्तगषत शोधको पररचय, 

समस्याकथन, शोधको ईद्दशे्य, पूवषकायषको सवेक्षण र समीक्षा, शोधको औनचत्य, शोधको सैद्धानन्तक 

ढाौँचा, शोधको सामग्री सङ्किन नवनध, शोध सामग्रीको स्रोत, शोधप्रबन्धको सङ्गठन, 

शोधकायषको ननष्कषष र भावी शोधकताषहरूिाइ सुझाई रानखएको छ। 

दोस्रो ऄध्यायमा िोकवाताषको प्रतीकपरक ऄध्ययनको सदै्धानन्तक ढाौँचा रानखएको छ। 

यसऄन्तगषत िोकवाताषको पररचय राख्द ै यसका ऄध्ययन पद्धनि, नवधागत वगीकरण, सीमा र 

सैद्धानन्तक ढाौँचाका अधारहरूबारे पररचय रानखएको छ। नवशेषत: यस ऄध्यायमा िोकवाताषको 

स्वरूप, पररचय र यसका सङ्घटक तत्त्वहरूबारे चचाष गने क्रममा िोकमानस, ऄनभप्राय, नमथक र 

प्रतीकिाइ नवशेष अधारका रूपमा रानखएको छ। यसऄन्तगषत िोकवाताषको प्रतीकरपरक 

ऄध्ययनको सैद्धानन्तक अधारहरू राख्द ैप्रतीकको स्वरूप, िक्षण, नवशेषताबारे चचाष गररएको छ। 

प्रतीक, प्रतीकात्मकता र प्रतीकपरक ऄध्ययनका अधारहरू केिाईने क्रममा यसका प्रकारबारे पनन 

चचाष यस ऄध्यायमा गररएको छ ।  

तेस्रो ऄध्यायमा नसक्किम र दार्जजनिङको भ-ूसासं्कृनतक पररचय रानखएको छ। यस 

ऄध्यायमा नसक्किम ऄनन दार्जजनिङको प्रागैनतहानसक पृष्ठभूनम, भ गोनिक ऄवस्थान, ऐनतहानसक 
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पृष्ठभूनम, नामकरण र त्यसनसत जोनडएको म नखक आनतहास, जातजानतको ऄन्तसषम्बन्ध, जानतको 

जनसङ्ख्या र िेप्चा, निम्ब ुसौँगसौँगै मगरजानतको ऐनतहानसक पृष्ठभूनमबारे पनन ईठान गररएको 

छ। नसक्किम र दार्जजनिङमा मगरहरूको मगरजोङ, गढीहरूबारे पनन संनक्षप्तमा ऄध्ययन प्रस्ततु 

गररएको छ। 

च थो ऄध्ययायमा मगर जानतको पररचय रानखएको छ। यस ऄन्तगषत मगर शब्दको 

व्युत्पनतगत ऄथष केिाईौँद ै मगरका ऄनेक नामहरूबारे ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ। यसका साथ ै

मगरहरूका प्रमुख दइु समूह बाह्र मगरात र ऄठाह्र मगरातबारे संनक्षप्त चचाष गररएको छ। 

मगरजानतको ईत्पनि, वंश नवस्तार र नतनका प्रमुख समूह, बाह्र मगरात र ऄठाह्र मगरातबारे 

संनक्षप्त चचाष गररएको छ। यस क्रममा मगरहरूका साआनो सम्बन्ध, कुटुम्ब, पाररवाररक सरंचना 

अक्कदबारे पनन ऄध्ययन गने प्रयत्न गररएको छ। 

पाौँच  ऄध्ययायमा नसक्किम र दार्जजनिङ क्षते्रका मगरहरूका िोकवाताषको प्रतीकपरक 

ऄध्ययन रानखएको छ। यसऄन्तगषत मगर िोकवाताषिाइ चारवटा वगीकरणमा राखेर नतनको 

प्रतीकपरक ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ। ती हुन् - १)नचन्तनमूिक िोकवाताष २) भ नतक िोक 

संस्कृनतमूिक िोकवाताष  ३) म नखक िोककिा एवं किापरक िोकवाताष  ४) िोक रीनत एवं 

परम्परामूिक िोकवाताष । १) नचन्तनमूिक िोकवाताषऄन्तगषत सृनि रचनाको नमथक, िोकनवश्वास, 

िोक दवेी-दवेता, िोकप्राथषना, िोकईपचार, िोकऔषधी, चाडपवष, पूजा-ऄनुष्ठान अक्कदबारे 

ऄध्ययन गररएको छ। मगरहरूमा पाआन े यी नचन्तनमूिक िोकवाताषहरूिे समाज-मनोनवज्ञानका 

रूपमा मानवीय व्यवहारको मूतष-ऄमूतष स्वरूप, मानवीय ऄन्तर्क्रक्रयाको प्रकृनत, सरंचना रसामानजक 

सम्बन्धहरूको गनतशीितािाइ सङ्केत गरेको पाआन्छ। २) भ नतक िोक संस्कृनतमूिक 

िोकवाताषऄन्तगषत नसक्किम ऄनन दार्जजनिङ क्षेत्रमा बसोबास गद ैअएका मगरहरूका नवनभन्न गाईौँ -

बस्तीहरू सवेक्षण गरेर ईनीहरूका नवनभन्न क्ककनसमका वास्तुकिा, एवम् घर-पररवारमा चिाईन े

सरसामग्री, खानपान, भाौँडाकुडा, घरेिु हात हनतयार अक्कदबारे ऄध्ययन गररएको छ। मगरहरूका 

भ नतक िोकसंस्कृनतमूिक िोकवाताषहरूमा वास्तुकिा, खानपान, खाद्यवस्त,ु भाौँडाकुडा, 

हातहनतयार र यसनसत सम्बनन्धत घरेिु सामग्रीहरूबारे ऄध्ययन गररएको छ। ३) म नखक 

िोककिा एवं किापरक िोकवाताषमा स न्दयाषत्मक मनोरञ्जनमूिक िोक मङ्गिका ऄनभव्यनिहरू 

पाआन्छन्। िोकजीवनमा िोकमङ्गिको सबैभन्दा महत्वपूणष स्थान छ। िोकमङ्गिको कामना 
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सामूनहक ऄवचतेनमा नननहत हुन्छ। तसथष किाको अक्कद स्रोत पनन िोक-चेतना नै हो। स्वतन्त्रता र 

नसजषना दवुै िोककै िक्षण हुन्। यसऄन्तगषत मगरहरूका िोकगीत, िोककथा, िोकनाटक, ईखान 

टुिा, िोकनचह्न, िोकनचत्र अक्कदबारे ऄध्ययन गररएको छ। ४) िोकरीनत तथा परम्परामूिक 

िोकवाताषऄन्तगषत मगरहरूिे मान्द ैअएका नवनवध परम्परामूिक रीनत, ईनीहरूको जीवनदशषन, 

नपतापुखाषका मूल्य मान्यताहरू र यसका ऄन्तसषम्बन्धबारे ऄध्ययन गररएको छ। मगरहरूका जन्म, 

कमष, धमष, मृत्यु संस्कारबारे र नतनका प्रतीकबारे पनन ऄध्ययन गररएको छ। यसका साथै यी 

िोकरीनत एवम् परम्परामिूक िोकवाताषका प्रतीकहरूिे कसरी सामानजक मूल्य-मान्यतािाइ 

बोकेर अएका छन ्नतनीहरूको पनन ऄध्ययन यस ऄध्यायमा गररएको छ। 

छैट ौँ ऄध्यायमा ईपसहंार एव ं ननष्कषष रानखएको छ। यस ऄध्यायमा मानथ पाौँचवटा 

ऄध्यायमा नवस्तृत रूपमा चचाष गररएको नसक्किम दार्जजनिङ क्षेत्रका मगरहरूका िोकवाताष र 

नतनका प्रतीकबारे बुौँदागत रूपमा शोधप्रबन्धिाइ प्रस्तुत गररएको छ। यसका साथै ती बुौँदाहरूिाइ 

क्रनमक रूपमा राखी ननष्कषषहरू पनन ददद ै यस ऄध्ययनमा हुन सके्न ऄन्य सम्भाव्य दनृिकोणहरू 

पनन रानखएका छन्। मगर िोकवाताषको ऄध्ययन, सङ्किन, नवशे्लषणमा दखेापरेका नवनवध 

प्रानप्तहरूिाइ पनन बुौँदागत रूपमा समानहत गररएको छ। 

 

६.२ ननष्कषष  

नसक्किम र दार्जजनिङ क्षेत्रका मगरहरूका िोकवाताषको प्रतीकपरक ऄध्ययनबाट प्राप्त भएका 

ननष्कषषहरूिाइ नन्न  बुौँदाहरूमा रानखएका छन ्- 

१. भारतको ईिर-पूवी क्षेत्रऄन्तगषत नसक्किम-दार्जजनिङको पुरातानत्वक ऄध्ययन सवषप्रथम 

सन् १९०४ मा इ एच जी वाल्सि ेगरेका नथए। भारतीय परुातत्त्व सवके्षण नवभागिे 

सन् १९४० दनेख यता यस क्षेत्रको ऄध्ययन गरेको थाहा िाग्दछ। पनछबाट  डी सने (सन ्

१९४८), भी डी कृष्णास्वामी (सन् १९६०), पी सी दासगपु्ता (सन् १९७१), के डी 

ब्यानजी (सन १९८०) जस्ता पुरातत्त्ववेिाहरूिे नवपाषाण युगका हात हनतयारहरू 

नसक्किम, दार्जजनिङ, कानिम्पोङ र यसका वरपरका क्षते्रहरूमा पाआएको तथ्य प्रकाश 

पारेका छन्। मानव समूहहरू नमिेर खेतीपाती गने ढुङ्गा र माटाका घर बनाएर बस्ने, 
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ढुङ्गाकै नवनभन्न क्ककनसमका हात-हनतयारहरू छुरी, बन्चरो, बज्र, खरी, बनसिा, पाटा, 

फािी र नछनोजस्ता औजारहरूको प्रयोग यस क्षेत्रमा नवपाषाण युगमा नै भएको थाहा 

पाआन्छ। 

 

२. नसक्किमका  नाचेबुङ, रानीपुि, ऄप्पर सन्दरु, साङ्खोिा, माताषम, टम्बटुार, झोिेपुि, 

रादाङ बस्ती, राङ्का गाईौँ , अहो बस्ती अक्कद ठाईौँबाट, कानिम्पोङका डुङ्ग्रा बस्ती, 

नसन्दबेोङ, पुदङु, नसमाना बस्ती ऄनन दार्जजनिङको बदामतामबाट नव पाषाण युगका 

हात हनतयारहरू ४०० भन्दा ऄनधक प्राप्त भएको तथ्य पी सी दास गपु्तािे बताएका 

छन्। इ सी वोरम्यान (सन् १९४९) िे प्रस्तुत गरेको तथ्य ईल्िेख गद ैजी के िामाि े

भनेका छन्, दार्जजनिङ, नसक्किम, कािेबुङनतर पाआएका यस्ता नवपाषाण युगका हात 

हनतयारहरू कश्मीर ऄनन दनक्षण नचनका यनुानमा पनन पाआएका छन्। कुन ैन कुन ैसमय 

यस क्षेत्रमा बसोबास गने जातजानत, जनजानत त्यही ौँबाटै बसाआौँ सरेर दनणणनतर अएको 

हुन सके्न ऄनुमान ईनिे िगाएका छन्। 

 

३. नसक्किम ऄनन दार्जजनिङमा पाआएका नवपाषाण युगका हात हनतयारिे तत्कािीन 

समयको मानव, मानव-समाज, संस्कृनत र सभ्यताको नवकास कसरी हुौँद ै अयो भने्न 

तथ्यनतर ऄग्रसर गराईौँछन् साथै त्यहाौँ कुन जानत, जनजानतहरू नथए भने्न कुरानतर 

सङ्केत गराईौँछन्। नवशेषत: नसक्किम-दार्जजनिङका स्थाननामहरूको ऄध्ययन गदाष 

ऄनधकांशतः स्थाननाम नै िेप्चा भाषामा रानखएको पाआन्छ तथानप यस क्षेत्रमा 

िेप्चाहरू सौँगसौँगै दखेापरेका जानत निम्ब ुर मगर पनन नथए भने्न तथ्य थाहा पाआन्छ। 

ईिर-पूवी भारतमा बसोबास गन ेजातजानत, जनजानतनसत सम्बनन्धत नमथक, गाथा, 

िोकनवश्वास, संस्कृनत र भानषक पृिभूनमहरू पनन जोडरे हदेाष कुनै न कुनै समय यी 

जानतहरू ईिरनतरैबाट दनक्षण एनसयानतर झरेको हुन सके्न ऄनुमान गनष सक्ककन्छ। 

 

४. शरत् चन्र दासको भनाआऄनुसार मगरहरूको एईटा समूह नसक्किमको ईिरमा पने 

‘काङवाचेन’ नदीको मानथल्िो ईपत्यका र नतब्बतको रठक तल्िो ईपत्यकामा अफ्ना 

क्ककल्िाहरू बनाएर बसेको नथयो। पनछ यही समूहका सन्तानहरू नै नसक्किम, दार्जजनिङ, 
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भुटान र नेपािनतर फैलिद ैगएको ऄनुमान ईनि ेगरेका छन्। नसक्किमबाट मगरहरूिाइ 

िेप्चा र निम्बहुरूि ेपनिमनतर िखेटेर नेपािको ऄरुण नदी पार गराएको कुरो हुकरिे 

अफ्नो पुस्तक नहमाियन जनषिमा ईल्िेख गरेका छन्। ईनिे मगरहरूिाइ नसक्किमका 

अक्कदम जानत हुन् भनी मानकेा छन्। 

 

५. मगरहरूका प्राचीनतम आनतहासबारे कुमार प्रधानि े क्कदएको नववरणऄनुसार ईिरमा 

नहमािय, दनक्षणमा महाभारत शृङ्खिा, पूवषमा नत्रशूिी र पनिममा कािीगण्डकीको 

पानीढिो माझको भू-भागिाइ बाह्र मगरात भननन्थ्यो। धविस्रोत वा ध िानगरर 

ऄञ्चििाइ ११०० नििाब्दको एईटा ताम्रपत्रमा ‘मगं्वर नवषय’ भननएको छ। 

मगरहरूबारे सबैभन्दा पनहिो ईल्िेख यही ौँ दनेखएको हो। 

 

६. नसक्किम र दार्जजनिङको आनतहासमा िेप्चा राजाहरूका शासनकािमा भुरटयाहरूको 

अगमन हुनभन्दा ऄनघदनेख नै निम्ब ुर मगर दखेापरेका नथए। नसक्किम-दार्जजनिङका धरैे 

स्थानहरूमा मगरहरूिे मगरजोङ स्थापना गरेको म नखक आनतहास र त्यसको ऄवशेष 

अजपयषन्त पाआन्छ। सत्र ौँ शताब्दी भन्दा ऄनघ नै नतब्बतिे नसक्किममा अक्रमण गदाष यस 

भू-क्षेत्रमा ऄनेक ौँ मगर गाईौँ हरू पनन नजत्नु परेको  कुरो आनतहासकार कुमार प्रधानिे 

ईल्िेख गरेका छन्।  

 

७. नसक्किम-दार्जजनिङ क्षेत्रमा बसोबास गने मगरहरूका िोकवाताषहरूमा सृनि रचनाको 

नमथक, िोकनवश्वास, िोक दवेी-दवेता, तन्त्रमन्त्र, िोक प्राथषना, िोककथा, िोकभाका, 

िोकगीत, िोकनाच, िोककिा, ईखान तुिा, गाईौँखाने कथा, िोकनचह्न, चाडपवष, 

गरगहना, खानपान, भाौँडाकुडा,  िोकरीनत, जन्म ससं्कार, नववाह संस्कार, मृत्यु 

संस्कार, धमषसंस्कार अक्कदिे मगर िोकवाताषको ननमाषण भएको दनेखन्छ।  

  

 

८. मगरहरूका नचन्तनमूिक िोकवाताषऄन्तगषत सृनि रचनाको नमथक, िोकनवश्वास, िोक 

दवेीदवेता, िोक ईपचार, िोक औषधी, िोक मन्त्र, िोक नचह्न अक्कदबारे प्रतीकपरक 
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ऄध्ययनबाट थाहा िागे ऄनुसार मगरहरूका कुिपूजाको प्रतीकात्मक ऄनभव्यनिमा 

सृनि रचना र िोक रचनाको नमथक पाआन्छ। मगरहरूिे पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, चट्याङ् 

(नमचन), ऄनसना (झेरल्युङ), जि, माटो अक्कदिाइ शनिको अधार मान्द ै सृनि र 

मानव सभ्यताको रचना नयनै तत्त्वहरूद्वारा ननर्जमत छ भने्न कुरामा नवश्वास गरेको 

पाआन्छ। ईनीहरूि ेझा, डी, नाम्स,ु नम, नमखान, नमचन ऄथाषत,् माटो, पानी, हावा, 

अकाश, सूयष र चट्याङ्िाइ प्राकृनतक शनिका रूपमा मानेको दनेखन्छ। मगरहरूि े

‘सूयष’ िाइ ‘नमखान’ भन्दछन्, ‘नम’ को ऄथष ‘अकाश’, ‘खान’ को ऄथष ‘तातो हुन’ु भने्न 

िाग्दछ। मगरहरूिे सूयषिाइ अकाशमा रहकेो ‘तातो नपण्ड’ एवम् ऄनिको प्रतीक 

मानेको दनेखन्छ। मगरहरू प्रकृनतपूजक हुन्छन्, दहेात्मवाद तथा झाौँक्रीवादमा नवश्वास 

गदषछन्। तसथष नचन्तनमूिक िोकवाताषमा दवेप्रतीक र अद्यप्रतीक पाआने कुरा यसबाट 

स्पि हुन्छ। 

 

९. मगरहरूका कुिपूजा, नपतृपूजा, बाज-ेबराज्य,ू भुयर पूजा, चण्डी पूजा अक्कद सम्पन्न गदाष 

चिाआने  सर-सामग्रीहरूमा पनन रहस्यात्मक ऄनभव्यनि पाआन्छ। ती सामग्रीहरू हुन-्  

१. जरायो (नचिि)को नसङ २. नमगषको नसङ ३. ऄनाषको नसङ ४. ग री गाइको नसङ ५. 

ननिो गाइको हड्डी ६. जङ्गिी बािाको खुर ७. थारको नसङ ८. घोरिको नसङ ९. 

बनभेडा १०. नागमािा (नागको हड्डीको मािा) ११. फुबाष (थुमी, भािे पोथी) १२. 

चट्याङ् (झेरिुङ) को ढुङ्गा १३. कुनभन्डो १४. ढ्याङ्ग्रो र गज।  ढ्याङ्ग्रोिाइ 

ब्रह्माण्डको प्रतीकका रूपमा राखेर त्यसमानथ  सूयष, चन्र, ग्रह-नक्षत्र, तारामण्डि, 

पहाड, पवषत, नहमाि, रुख, पशु, पक्षी, क्ककरा, निङ्ग, योनन, माछा, बाटा, क्कदशा 

अक्कदको नचत्र ऄङ्कन गररएको हुन्छ। मगरहरूका गुरु वाप्पािे चिाईने गरेको यस्ता 

ढ्याङ्ग्रोहरू न  क्ककनसमका हुन्छन्। ती मध्ये पनन नवशेषतः चार प्रकारका ढ्याङ्ग्रोिाइ 

मगरहरूिे नवशेष ऄनुष्ठानहरूमा चिाईने गरेको बुनझएको छ। 
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१०. मगरहरूका भ नतक संस्कृनतमूिक िोकवाताषमा घर, घरेिु सामग्री, हातहनतयार, 

दनैनक जीवनमा चानहने सर-सामग्री, खाद्यवस्तु, भाौँडाकुरा अक्कद पदषछन्। यस्ता 

सामग्रीिे ईनीहरूका िोकजीवन, िोककिा, िोकनशल्प, िोकसंस्कृनतका भ नतक 

संसाधनबारे ऄभानषक िोकवाताषका रूपमा प्रतीकात्मक ऄनभव्यनि क्कदएको पाआन्छ। 

नसक्किम र दार्जजनिङ क्षेत्रका मगरहरूका नवनभन्न िोक संसाधनि े ईनीहरूको भ नतक 

िोक संस्कृनतिाइ झल्काएको पाआन्छ। माननसिाइ संस्कृनतका प्रत्येक एकाआहरूको कुन ै

न कुनै रूपमा अवश्यकता पदषछ। यी भ नतक संस्कृनतनसत सम्बद्ध सामग्री र नतनका 

अवश्यकताहरू एक-ऄकाषसौँग जोनडएका हुन्छन्। यो ऄन्तर्क्रक्रया वा परस्पर सम्बन्धको 

अधार माननसका जैनवक पे्ररणाहरू र अवश्यकताहरू हुन्छन्। तसथष िोकमा भएका 

यस्ता भ नतक संस्कृनतमूिक सामग्रीको कुनै पनन एकाआ प्रकायषहीन वा काम निािे 

हुौँदनैन्। यी प्रत्येक तत्त्व कुनै न कुनै कायष गनषका िानग नै हुन्छन् र नतनको ऄनस्तत्व पनन 

सोही समयसम्म रहन्छ जबसम्म नतनीहरूि ेकुनै न कुनै कायष गरररहन्छन्। 

 

११. नसक्किम-दार्जजनिङका मगरहरू बसेका गाईौँ -घर र बस्तीहरूको सवके्षण गरेर हदेाष 

ईनीहरूका िोकजीवनमा दनेखएका यस्ता भ नतक संस्कृनतमूिक तथा प्रकायषमूिक िोक-

सामग्रीहरू ऄन्तसषम्बनन्धत रहेका दनेखन्छन्। नसक्किम-दार्जजनिङका नहमािी क्षेत्रमा 

पाआने रुखद्वारा ननर्जमत भ नतक सामग्रीहरू कोसी, च ौँठी, ठेकी, पोङ्ग, फाम अक्कद, 

बाौँसद्वारा ननर्जमत डािो, डोको, ढाकर, थुन्से, ढुङ्ग्रो, तोिुङ, पेरुङ्गो, फुिुषङ, नाङ्िो 

अक्कद, पातबाट ननर्जमत टपरी, ठहर, दनुा अक्कद, ढुङ्गाबाट ननर्जमत जाौँतो, नसि टो, 

िोहोरो अक्कद सामग्रीहरू भ नतक संस्कृनतका एकाआहरू हुन्। नयनिे भ नतक अवश्यकता 

सौँगसौँगै सांस्कृनतक प्रतीकको ऄनभव्यनि पनन गरररहकेा हुन्छन्। वास्तवमा यी 

हातहनतयार, घरेिु सर सामग्री अक्कदका नवनभन्न प्रयोग र प्रयोजनमा पनन जानतका 

नवनवध कायष र जीवन शैिीको ऄनभव्यनि भएको हुन्छ। 
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१२. मगरहरूका म नखक िोककिा एवम् किापरक िोकवाताषऄन्तगषत िोकगीत, 

िोकनाच, िोकसङ्गीत, िोकभाका, िोककथा, िोकनाटक, ईखान-तुिा, िोकोनि 

अक्कदबारे ऄध्ययनबाट थाहा िागे ऄनुसार मगर िोकगीतहरूमा ख्यािी, समिा, 

स्याम्बो गीत, िोकोवाङ्गे गीत, मािै गीत, सािैजो, दम्के गीत, दाआौँ गीत, है ौँसा गीत 

अक्कद मुख्य हुन्छन्। िोक नाचहरूमा मारुनी, सोरठी, क राहा वा क रा, घाटु, हुराष, 

पैस्यारु अक्कद मुख्य माननन्छन्। म नखक रूपमा रहकेा यस्ता िोकवाताष एक पुस्तादनेख 

ऄकाष पुस्तामा हस्तान्तररत हुने हुौँदा नयनको ऄनस्तत्व म नखक परम्पराका रूपमा न ै

रनहअएको छ। म नखक रूपमा दीघषकािदनेख िामो यात्रा पुरा गरेको हुनाि ेकिापरक 

िोकवाताषिाइ शानब्दक किा पनन भननन्छ। प्रत्येक समुदायिे अफ्ना नपता-पुखाष तथा 

परम्पराबाट प्राप्त गरेका भानषक िोकवाताषमा ईखान, तुिा र वाग्धाराहरूमा पनन 

ऄिङ्कारमूिक प्रतीकहरू पाआन्छन्। यस्ता िोकोनिहरू सूष्म म रूपरचनाका हुनािे 

नतनको ऄनभव्यञ्जनामा प्रतीकात्मकता रहकैे हुन्छ। िोकजीवनका नवनवध कायष र 

अयाममा साङ्केनतक ऄथष वहन गने तथा थोरै भनेर धेरै बुझाईने िोकोनिहरू 

प्रतीकपरक हुन्छन् भनी मान्न सक्ककन्छ।   

 

१३. नसक्किम दार्जजनिङ क्षेत्रका मगरहरूका िोकरीनत एवं परम्परामूिक 

िोकवाताषऄन्तगषत मगरहरूका जन्म, न्वारन कमष, धमष हुौँद ै मृत्यु संस्कारबारे 

िोकवाताषहरूको ऄध्ययनमा िोकरीनतमूिक िोकवाताषमा िोकमानसको समग्र 

ऄनभव्यनि भएको थाहा िाग्दछ। सामूनहक रूपमा परम्पराबाट प्राप्त अक्कदम रीनतहरूको 

पािन माननसिे अद्य प्रतीक, पुराकथात्मक प्रतीकका रूपमा गद ै अएका छन्। 

माननसका यस्ता िोकरीनतहरू ऄवचेतनमा ऄवशेष र ऄनभप्रायका रूपमा बाौँचेका 

हुन्छन्। िोकरीनतमूिक िोकवाताष पुरातत्त्व, समाजशास्त्र तथा नृनवज्ञान, मानव-वंश-

नवज्ञाननसत पनन ऄन्तसषम्बनन्धत हुनािे यसको क्षेत्र ऄझ नवस्ताररत हुन सक्छ। नसक्किम 

र दार्जजनिङका मगरहरूका िोकरीनतमूिक िोकवाताषको ऄध्ययनमा जन्म संस्कारदनेख 

सन्तान, कुटुम्ब, नववाह, धमष र मृत्यु संस्कारसम्मको ऄध्ययन गदाष थाहा पाआए ऄनुसार 
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मगरहरू प्रायः नै प्रकृनतमा अनित र प्रकृनतप्रनत कृतज्ञ रहकेो थाहा पाआयो। ईनीहरूि े

सम्पन्न गने प्रायः ऄनुष्ठान र संस्कारगत कायषहरूमा प्रकृनतिाइ एईटा बृहत ् शनि र 

सिाका रूपमा स्वीकार गरेको बुनझएको छ। 

 

१४. नसक्किम–दार्जजनिङ क्षेत्रमा बसोबास गने मगरहरूिे सामानजक रूपमा 

िोकअस्था, िोकप्रथािाइ अफ्ना िोकजीवनमा ग्रहण गद ै अएको दनेखन्छ। जन्म 

संस्कारमा न्वारन, पुरभद,ै पास्नीजस्ता िोकरीनतमूिक िोकवाताष, धमषसंस्कारऄन्तगषत 

मगरहरूका िोकनवश्वास, झाौँक्रीवाद, तानन्त्रक अत्मावादजस्ता िोकनवश्वासहरू 

पदषछन्। तसथष यस्ता िोकवाताषहरू नचन्तनमूिक िोकवाताषनसत पनन ऄन्तसषम्बनन्धत 

छन्। नववाह संस्कारऄन्तगषत मगरहरूका िगन्या, चोरी नववाह, पे्रम नववाह, जारी 

नववाह, नवधवा नववाह िोकरीनतमूिक प्रथानभत्र पदषछन्। यसका साथ ै मृत्य ु

संस्कारऄन्तगषत पुखाषहरूद्वारा गररने िोकनवश्वास ऄनुसार मगरहरूमा संस्कार सम्पन्न 

हुने गदषछ। मगरहरूका यी िोकरीनतमूिक िोकवाताषको कायषसम्पादन वाप्पा, रमी र 

भुसािद्वारा सञ्चािन गररन्छ। िोकि ेमान्द ैअएका नवनभन्न परम्पररत मान्यता, अस्था 

र नवश्वासिे एईटा नननित समुदायको िोकजीवनिाइ प्रतीकात्मक रूप प्रदान गरेको 

हुन्छ भने्न कुरामा मगरहरूिे माने्न नवनवध संस्कार र िोकनवश्वासिाइ दिृान्त मान्न 

सक्ककन्छ। 

 

 

 

१५. समग्रमा िोकवाताषमा मानव जीवनका मूल्य, मान्यता, ज्ञान, दशषन र नवश्वासको 

ऄनभव्यनि पाआन्छ। िोकका ऄनेकानके नवषयिाइ समानहत गरेर कुनै पनन जानत, 

गोष्ठी, समुदायिे अफ्नै िोकवाताषको ननमाषण पनन गरेको हुन्छ। िोकवाताषमा प्रथमत: 

िोकमा बस्ने माननसहरूका भूनम, दोस्रो ईनीहरूका भ नतक जीवनशैिी, तेस्रो ईनीहरूि े
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परम्परागत रूपमा मान्द ै अएका किा, क शि, ज्ञान, दशषन, मूल्य, नवश्वास अक्कद 

ऄध्ययनका मुख्य क्षेत्र दनेखन्छन्। यस्ता िोकवाताषहरू बानहरबाट हरेरदा सरि, सहज, 

स्वाभानवक र ऄकृनत्रम दनेखए तापनन यसको अभ्यान्तररक संरचना ईनिकै सूष्म म, 

जरटि, बृहत,् गम्भीर र रहस्यात्मक हुन्छन्। िोकवाताषहरू रहस्यात्मक भएकै कारण 

प्रतीकात्मक पनन हुन्छन्। प्रतीकको रचना समाजमा माननसिे बाौँचेको जीवन-शैिीबाट 

नै हुन्छ। अफ्ना दनैनन्दन जीवनमा चानहने मनसना एकाआहरू, घरबार, खाद्यवस्तु, 

गरगहना, रङ्ग, नचत्र, चाडबाड, पूजा-ऄचषना, मन्त्र, तन्त्र, िोकनवश्वास, िोकभाका, 

िोकगीत, िोकगाथा, िोककथा, ईखान तुिा अक्कदका माध्यमबाट अफ्ना समुदाय वा 

जानतको  सामानजक र सांस्कृनतक जीवनको प्रतीकात्मक ऄनभव्यनि िोकजीवनिे 

क्कदएको हुन्छ। प्रतीकिे खानि कुन ै पनन जानतको सामानजक र सांस्कृनतक रूप मात्रै 

बचाएर राखेको हुौँदनै, यसि ेत्यसका सीमाहरू पनन बाौँधेको हुन्छ। प्रतीकहरू सीमामा 

बाौँनधए तापनन यी नस्थर हुौँदनैन,् नवश्वमा मानव जानतको नवकासशीि प्रवृनि र 

प्रक्कक्रयानसतै प्रतीक पनन पररवर्जतत हुौँद ै गएको पाआन्छ। प्रतीकको ऄथषमा सामानजक 

पररवतषन सौँगसौँगै सांस्कृनतक मूल्यऄनुसारको पररवतषन पनन अएको पाआन्छ। सामानजक 

गनतशीिताका िानग प्रतीकिे समाजका नवनभन्न सांस्कृनतक पक्षको कारक सम्बन्धिाइ 

दखेाईौँछ भने्न कुरािाइ मगर िोकवाताषको ऄध्ययनबाट बु्न सक्ककएको छ।  

 

 


