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कृतज्ञता ज्ञापन 

 

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध सिक्किम र दार्जिसिङ क्षते्रका मगरहरूका िोकवातािको प्रतीकपरक अध्ययन सवषयमा 

केसन्ित रहकेो छ। यिको एउटा उद्दशे्य सवद्यावाररसध (सपएच सि) प्राप्त गनुि हो। िन ्२००७ मा एम 

क्किि तहको अध्ययनमा मैिे ‘मगर जासत र मगर भाषा: एक अध्ययन’ शीषिकमा िघु शोध प्रबन्ध 

तयार पारेको सिए।ँ त्यि िमय सवद्यावाररसध नै गने सवचारिे यि सवषयको िािनी गरेको सिइनँ। 

पसछबाट िन २०१२ मा िोकवाताि सवषयिाई सिएर शोध गने क्रममा प्रस्तावना तयार गररँदा 

सवभागबाट सिक्किम र दार्जिसिङ क्षते्रका मगरहरूका िोकवातािको प्रतीकपरक अध्ययन शीषिकमा शोध 

गने िुझाउ  प्राप्त भएको हो। 

यि शोधकायििाई यि रूपमा प्रस्तुत गनिमा मिाई धेरैजना महानुभवहरूको िल्िाह, िुझाउ र 

िहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूिाई म यहा ँकृतज्ञतािसहत िम्झनँ चाहन्छु। सवशेषत: यो शोध िाल्न 

असघ र िासििकेपसछ आफ्ना िमय क्कदएर मिाई यि प्रासज्ञक िेखनमा मागि सनदशेन गनुि हुने मेरा गुरु 

िा पुष्कर पराजुिीप्रसत म ऋणी छु। शोध सनदशेनका क्रममा उहाँिे मिाई शोधप्रसतको सजम्मावारी, 

शोधािीको दासयत्व र शोधको िक्ष्यिम्बन्धी उसचत परामशि र प्रोत्िाहन क्कदनु भएको छ। यिका िाि ै

मेरो शोध िेखनमा आइपरेका सवसभन्न अप्ठ्यारा िमस्याहरूको िमाधान गने क्रममा ितू्रहरू बताइक्कदनु 

भएर मेरा कमजोरी िुधाने मौका क्कदनु भएकोमा उहाँप्रसत हार्दिक कृतज्ञता जाहरे गदिछु।  

शोधकायिको िािनीमा शोधको िीमाङ्कन र शोधिम्बन्धी िर-िल्िाह, िुझाउ क्कदनु हुन े

सवभागका प्राज्ञ गुरुवरद्वय प्रो घनश्याम नेपाि असन प्रो मोहन पी दाहािप्रसत म कृतज्ञता प्रकट गदिछु। 

यिरी नै शोधिम्बन्धी भेटघाटमा िदवै हुटहुटी िगाउनु हुने गुरुद्वय िा कृष्णराज घतानी असन प्रो 

िञ्जय बान्तवाप्रसत कृतज्ञता प्रकट गदिछु। यिका िािै सवसभन्न िहयोगका िासग सवभागका उप-

प्राध्यापकद्वय िा िप सछररङ िेप्ठ्चा असन श्रीमती कृष्णमाया मगरिाई पसन यहाँ िम्झकेो छु। 

सवश्वसवद्याियबासहर यि सवषयमासि शोध गने िल्िाह क्कदन ु हुन े आदरणीय (स्व) कुमार 

प्रधान िरिाई पसन यहाँ िम्झन चाहन्छु। उहाँिे सिक्किम र दार्जिसिङ क्षेत्रका जासत र मौसखक 

इसतहािमासि काम गने िल्िाह क्कदइरहन ुहुन््यो। यिरी नै प्रो बी के राना, हावािि सवश्वसवद्यािय, प्रो 

जी के िामा, काशी सहन्द ूसवश्वसवद्यािय, प्रो क्कदवाकार प्रधान, काशी सहन्द ूसवश्वसवद्यािय, प्रा बिराम 

पान्ि,े सिक्किम सवश्वसवद्यािय, प्रा िञ्जय सवष्ट, प्रा योगेश खासत, िा क्कदिकुमार प्रधान, गुरुमा  िा ररञ्जी 

इिने वाङ्दी, प्रा िाङ्गे िोमा िुक्पा, िा रासगनी िापा, िा रेसमका िापाप्रसत उहाहँरूि ेमिाई यि 

शोधकायिमा पुस्तक, पत्रपसत्रका र जनििहरू उपिब्ध गराउनु भयो त्यिका सनसम्त म  आभार व्यक्त 

गदिछु। 

यो शोध सवशेषत: सिक्किम र दार्जिसिङ क्षेत्रका मगरहरूका िोकवाताििम्बन्धी अध्ययन भएको 

हुनािे दवुै ठाउँका क्षेत्रकायिको िवेक्षण गरेर अध्ययन र सवशे्लषण गनुि मेरा सनसम्त सनकै चनुौसतपूणि 

सियो। यस्ता कायिमा मिाई धेरैजना पाका, सवषयका ज्ञाता र अनुभवी अग्रज िािै अनुज िािीहरूि े

झको नमानीकन िहयोग पुर् याउनु भएको छ। उहाँहरूिे यि शोधकायिमा िूचक (शोध 
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िहयोगी/िहभागी) का रूपमा रहरे मिाई ठुिो गुण िगाउनु भएको छ। पसिम सिक्किम, िुल्िुङ 

सनवािी श्री मानधोज आिे मगर, श्री नरबहादरु मगर, श्री के बी िापा मगर, श्री िन्तोष आिे मगर, 

श्री िुरेन िापा मगर, श्री गोखाि िापा मगर, श्री क्ककिन छेत्री जििे मिाई धेरै िामग्रीहरू िङ्किन 

गनि पसिम सिक्किमको िुल्िुङ बस्तीका घर-घर घुमाउनु भएको सियो। यिरी न ै दसक्षण सिक्किमका 

आिाङिाङका श्री कमि िापा मगर, नरबहादरु दिािमी मगर, पूवि सिक्किम गान्तोकका सवष्णु राना, 

जििे मिाई शोध िामग्रीहरू पठाइक्कदएर िहयोग गनुि भएको छ, दार्जिसिङ, सिटोङका श्री बी बी 

मगर, श्री सगरीराम मगर, श्री रतन िापा जिि ेसिटोङ बस्तीमा बिेर मगर िोकवातािबारे अध्ययन 

गने प्रबन्ध समिाइक्कदनु भएको सियो, दार्जिसिङ मगर िङ्घ भारतका िदस्यहरू श्री रसबन राना, श्री 

िन्तोष राना मगर, श्री असमट िापा मगर, श्री अजय िापा मगर, श्री शङ्कर राना मगर, श्री दीपक 

िापा मगर, श्री ज्ञानेन्ि िापा, श्री मनीष राना, श्री राजेश िापा मगर आक्कदप्रसत कृतज्ञता प्रकट गदिछु। 

यि शोधकायिमा सवशेषतः उत्तर बङ्ग सवश्वसवद्याियको केन्िीय पुस्तकािय, काशी सहन्द ू

सवश्वसवद्याियको पुस्तकािय, िोनादा ग्रामीण पुस्तकािय, सजल्िा पुस्तकािय दार्जिसिङ, कासिपद 

घोष तराई महासवद्याियको पुस्तकािय, िाउिक्किल्ि महासवद्याियको पुस्तकाियबाट िहयोग प्राप्त 

भएको छ। यी िबै पुस्तकाियका असधकारी र कमीबन्धुहरूिाई िम्झनामा राखी धन्यवाद प्रकट गदिछु। 

शोध िेखनका क्रममा िोकवाताििम्बन्धी पुस्तकहरू िोटो कपी असन बाइसन्िङ गरी उपिब्ध 

गराउनु हुन े दाइ टेकबहादरु छेत्री, सिक्किम, असन भाइ रूपेश राई, मैिरुिाई सवशेष धन्यवाद प्रकट 

गदिछु। उिरी नै मगर जासतिम्बन्धी सवसभन्न पुस्तकहरू खोज्न िहयोग पुर् याउन ु हुने भाइ क्कदपेन 

तामाङ, दाइ पारिचन्ि आिेप्रसत आभार प्रकट गदिछु। िािीभाइहरूमा िदीप प्रधान, योगेश पन्त, 

ज्ञानेन्ि िुब्बा, भुपेन तामाङ, दवेचन्ि िुब्बा, सवक्रम राई, सनमा शेपाि, सवक्रम सवश्वकमाि, दगुाि शमाि, 

मुसक्तनाि शमाि, िपन प्रधान, क्कदपेश िामा, सनरज िापा र दाइ िोनाम शेपािप्रसत शोधिम्बन्धी सवसभन्न 

िहयोगका सनसम्त आभारी छु। 

मेरा आमा-बाबािे पढाइ-िेखाइको क्रममा मिाई िानादसेख ठुिै भइञे्जििम्म अध्ययन गन े

िुसवधापूणि वातावरण बनाएर िदवै पे्ररणा प्रदान गरररहनु भयो, उहाँहरूको आशीवािद, माया र पे्ररणा 

मेरो सनसम्त ठुिो ऊजािका स्रोत हुन्। उहाँहरूको स्नहेिे नै म आफ्नो कामको यात्रामा यसतिम्म आइपुग्न 

िकेको छु। मेरा भाइ बुहारी जयदवे िापा र जमुना िापाको मप्रसतको िद्भावना र माया पसन मेरा 

सनसम्त पे्ररणादायी रहकेो छ। भसतज सचरागिाई िस्नेह यहाँ िम्झेको छु। मेरा िािु-ििुरा तिा 

पररवारका िम्पूणि िदस्य-िदस्यावगिको पसन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा मिाई िहयोग प्राप्त भएको छ। 

िबैिाई यहाँ िम्झनामा राखकेो छु। 

अन्तमा मेरा हरेक कामकुरामा मिाई प्रीसतपूविक िल्िाह, िुझाउ र िहयोग पुर् याइरहने मेरी 

पत्नी कसवता (शशी) राई असन छोरा समखामिाई मैिे यहाँ पे्रमपूविक िम्झनामा राखेको कुरा प्रकट गदाि 

म हर्षित छु। 

 

         वािदुवे िापा 

नेपािी सवभाग, कासिपद घोष तराई महासवद्यािय, बागिोगरा, दार्जिसिङ। 
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शोध-प्रबन्धको सार  

(ABSTRACT) 

 

भारतको उत्तर-पूर्वी इलाकामा अर्वस्थित स्सक्किम-दार्जिस्लङ क्षेत्रको भू-भाग पहाडी अञ्चलका 

रूपमा फैस्लएर गएको छ। यस भौगोस्लक क्षेत्रमा स्र्वस्भन्न जातजास्त एर्वम् जनजास्तका भाषा बोल्न े

मास्नसहरू बसोबास गदिछन।् पुरातत्त्र्वर्वेत्ता, मानर्वशास्त्री तिा समाजशास्त्रीहरूले उत्तर-पूर्वी क्षेत्रलाई 

अध्ययनको एउटा स्र्वशेष थिान मान्दछन्। स्सक्किम-दार्जिस्लङ क्षेत्रबाट नर्वपाषण युगका हातहस्तयार 

४०० भन्दा अस्धक पाइएको तथ्य पुरातत्त्र्वस्र्वद्हरू मान्दछन्। सर्विप्रिम सन ् १९०४ मा ई एच जी 

र्वाल्सले यस क्षेत्रको पुरातास्वर्वक अध्ययन गरेका स्िए। वयसपस्छ ‘भारतीय पुरातत्त्र्व सर्वेक्षण स्र्वभाग’ले 

भने सन् १९४० दसे्ि यता यस क्षेत्रको अध्ययन गरेको िाहा लाग्दछ।  नर्व पाषाण युगमा मानर्व 

समूहहरूल ेस्मलेर िेतीपाती गने, ढुङ्गा र माटाका घर बनाएर बस्ने, ढुङ्गाकै हात-हस्तयारहरू छुरी, 

बन्चरो, बज्र, िरी, बस्सला, पाटा, फाली र स्छनोजथता औजारहरूको प्रयोग गने गरेको जानकारी 

पाइन्छ। समाजशास्त्री ए सी स्सन्हा अनुसार लगभग ४०० र्वषि पस्हले क्ककरातर्वंशीय लेप्चा, स्लम्बु अस्न 

मगर जास्त स्हमालयका गुफा, कन्दरा, क्ककल्लाहरूमा कन्दमूल िाएर बथदिे, अस्न उनीहरू आ-आफ्ना 

मुस्ियाहरूका अधीनका गाउँहरूमा बथदिे।  

उद ्स्भदशास्त्री जे डी हुकरले मगरहरू स्सक्किमका आक्कदम जास्त हुन् जसलाई लेप्चा र स्लम्बुहरूल े

अरुण नदीको पस्िमस्तर लिेटेका स्िए भनेका छन्। इस्तहासकार कुमार प्रधानले सत्रौ ँशताब्दी भन्दा 

अस्घ न ैस्तब्बतल ेस्सक्किममा आक्रमण गदाि यस भू-क्षेत्रमा अनेकौ ँमगर गाउँहरू पस्न स्जत्नु परेको  कुरो 

उल्लेि गरेका छन्। स्सक्किम-दार्जिस्लङका धेरै थिानहरूमा मगरहरूद्वारा मगरजोङ थिापना गररएको 

मौस्िक इस्तहास पाइन्छ र वयथता मगरजोङका अर्वशेषहरू आजपयिन्त पाइन्छन्। यथता मगरजोङहरू 

अझ धेरै हुन सके्न अनुमान लगाउन सक्ककन्छ। स्सक्किम-दार्जिस्लङ क्षेत्रमा बसोबास गने मगर जास्तस्सत 

सम्बस्न्धत सृस्ि रचनाको स्मिक, लोकस्र्वश्वास, लोकगीत, लोकनाच, लोककिा, लोकोस्ि, चाडपर्वि, 

िानपान, गरगहना, लोकरीस्तजथता लोकर्वातािहरू हरेरँदा उनीहरूका पुिािहरू यस भू-क्षेत्रमा धेरै अस्घ 

दसे्ि नै बसोबास गद ैआएका हुन् भन्न सक्ककन्छ। 

स्सक्किम र दार्जिस्लङका क्षते्रका मगरहरूका लोकर्वातािको प्रतीकपरक अध्ययन शीषिक रहकेो यो 

शोधकायि स्र्वशेषत: प्रािस्मक स्रोत तिा क्षेत्रकायिको सर्वेक्षणबाट प्राप्त सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर सम्पन्न 

गररएको छ। यस शोधप्रबन्धलाई छ र्वटा अध्यायमा स्र्वभाजन गररएको छ। 

पस्हलो अध्ययायमा शोधकायिको पररचय रास्िएको छ। यसअन्तगित शोधको पररचय, समथया-

किन, शोधको उद्दशे्य, पूर्विकायिको सर्वेक्षण र समीक्षा, शोधको औस्चवय, शोधको सैद्धास्न्तक ढाँचा, 

शोधको सामग्री सङ्कलन स्र्वस्ध, शोध सामग्रीको स्रोत, शोधप्रबन्धको सङ्गठन, शोधकायिको स्नष्कषि र 

भार्वी शोधकतािहरूलाई सुझाउ रास्िएको छ। 
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दोस्रो अध्यायमा लोकर्वातािको प्रतीकपरक अध्ययनको सदै्धास्न्तक ढाचँा रास्िएको छ। 

यसअन्तगित लोकर्वातािको पररचय राख्द ैयसका अध्ययन पद्धस्त, स्र्वधागत र्वगीकरण, सीमा र सैद्धास्न्तक 

ढाँचाका आधारहरूबारे चचाि गररएको छ। स्र्वशेषत: यस अध्यायमा लोकर्वातािको थर्वरूप, पररचय र 

यसका सङ्घटक तत्त्र्वहरूबारे चचाि गने क्रममा लोकमानस, अस्भप्राय, स्मिक र प्रतीकबारे पस्न आर्वश्यक 

चचाि गररएको छ। यसअन्तगित लोकर्वातािको प्रतीकरपरक अध्ययनको सैद्धास्न्तक आधार राख्द ैप्रतीकको 

थर्वरूप, लक्षण, स्र्वशेषताबारे चचाि गररएको छ। प्रतीक, प्रतीकावमकता र प्रतीकपरक अध्ययनका 

आधारहरू केलाउने क्रममा यसका प्रकारबारे पस्न चचाि यस अध्यायमा गररएको छ । यसको सारांश 

स्नम्न प्रकारले रास्िन्छ- 

• लोकर्वातािको प्रतीकपरक अध्ययन मूल रूपमा समाज-मनोर्वैज्ञास्नक दसृ्िकोण हो। 

यसले मानर्व व्यर्वहारका मूति-अमूति थर्वरूप, सामास्जक अन्तसूित्र र मनोर्वृस्त्तहरूको 

पुञ्जलाई इस्ङ्गत गदिछ। 

• लोकमा भएका रहथयावमक, सूक्ष्म र जरटल सामास्जक अन्तर्क्क्रि याहरूको अध्ययन 

प्रतीकपरक अध्ययनले गदिछ। 

• लोकमा भएका ज्ञान, दशिन, आवमस्र्वकासको प्रक्कक्रया र समाज स्बचका अन्तर्क्क्रि याहरू 

मास्नसले प्रतीक र्वा सङ्केतहरूकै माध्यमले बुझेका हुन्छन।् 

• लोकर्वातािको प्रतीकपरक अध्ययनले कुन ैपस्न जास्त, समाज र राष्ट्रकै प्रतीकावमक 

अन्तर्क्क्रि या र स्तनका सांथकृस्तक अस्भव्यस्िबारे अध्ययन गदिछ। 

• प्रतीकदशिन अनुसार लोकमानस मानर्वप्रकृस्तको गस्तसूचक हो यसले मानर्वस्भत्र रहकेो 

आक्कदम प्रकृस्तलाई अर्वशेषका रूपमा बचाइरािेको हुन्छ।  

 

तेस्रो अध्यायमा स्सक्किम र दार्जिस्लङको भ-ूसाथंकृस्तक पररचय रास्िएको छ। यस अध्यायमा 

स्सक्किम अस्न दार्जिस्लङको प्रागैस्तहास्सक पृष्ठभूस्म, भौगोस्लक अर्वथिान, ऐस्तहास्सक पृष्ठभूस्म, 

नामकरण र वयसस्सत जोस्डएको मौस्िक इस्तहास, लेप्चा, स्लम्ब ूसँगसँगै मगरजास्तको ऐस्तहास्सक 

पृष्ठभूस्मबारे अध्ययन गररएको छ। यस अध्यायमा स्सक्किम र दार्जिस्लङ क्षेत्रका मगरजोङ, गढीहरूबारे 

पस्न अध्ययन प्रथतुत गररएको छ। यस अध्यायको साराशंलाई यस प्रकारले राख्न सक्ककन्छ- 

• स्सक्किम र दार्जिस्लङको भौगोस्लक, ऐस्तहास्सक, सामास्जक र सांथकृस्तक संरचना 

आरम्भमा एउटै स्ियो। दार्जिस्लङ स्सक्किमकै एउटा भू-भाग स्ियो जसलाई अङ्ग्रेजहरूल े

स्सक्किमबाट प्राप्त गरेका स्िए। 

• स्सक्किम र दार्जिस्लङ क्षेत्रमा बसोबास गने आक्कदम जास्तका रूपमा लेप्चाहरू सँगसँग ै

स्लम्बु र मगर पस्न स्िए। 

• स्सक्किम र दार्जिस्लङ दरु्वै क्षते्रका मगरजोङ, क्ककल्ला, गढी र स्तनीहरूबारे मौस्िक 

इस्तहास पाइन्छ। 

चौिो अध्यायमा मगर जास्तको पररचय रास्िएको छ। यसअन्तगित मगर शब्दको व्युवपस्त्तगत 

अिि केलाउँद ैमगरका अनके नामहरूबारे अध्ययन प्रथतुत गररएको छ। मगर जास्तको उवपस्त्त, र्वंश-
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स्र्वथतार र स्तनका प्रमुि समूह, बाह्र मगरात र अठाह्र मगरातबारे संस्क्षप्त चचाि यस अध्यायमा गररएको 

छ। यस क्रममा मगरहरूका साइनो सम्बन्ध, कुटुम्ब, पाररर्वाररक संरचना आक्कदबारे पस्न अध्ययन गन े

प्रयत्न गररएको छ। यस अध्यायको साराशंलाई यस प्रकारले रास्िन्छ- 

• मगरहरूलाई मङ्गोलका सन्तानका रूपमा स्चस्न्हत गररएको पाइन्छ। सुरुमा मगर 

नामले उल्लेि नगरी महारास्जका, महरा, मगरा हुदँ ैमगर भएको उल्लेि पाइन्छ। 

• मगरहरूको आगमन स्हमालयको उत्तरी भागमा स्थित ‘स्सन’ प्रान्तबाट स्तब्बत हुदँ,ै 

स्सक्किमको उत्तरमा स्थित ‘काङपाचेन’ उपवयकाबाट नेपाल र भुटानस्तर भएको 

अनुमान गररएको छ। 

• मगरहरूबारे सबैभन्दा पस्हलो उल्लेि ११०० स्ििाब्दमा एउटा ताम्रपत्रमा ‘मंग्र्वर 

स्र्वषय’ पदार्वलीद्वारा भएको छ। 

• मगरहरूका ‘सने’ र ‘िान’ गरी दईु मुख्य र्वंशज राजाहरू स्िए। मगरहरूका सने र्वंशका 

प्रिम राजा स्सन्तुपस्त सेन स्िए भने िान राजाहरू स्मचा िान, जया िान, कुमन्डल 

िान, स्र्वस्चत्र िानको उल्लिे पाइन्छ। 

 

पाँचौ अध्ययायमा स्सक्किम र दार्जिस्लङ क्षते्रका मगरहरूका लोकर्वातािको प्रतीकपरक अध्ययन 

रास्िएको छ। यसअन्तगित मगर लोकर्वातािलाई चारर्वटा र्वगीकरणमा रािेर स्तनको प्रतीकपरक अध्ययन 

प्रथतुत गररएको छ। ती हुन ्- १)स्चन्तनमूलक लोकर्वाताि २) भौस्तक लोक संथकृस्तमूलक लोकर्वाताि  ३) 

मौस्िक लोककला एरं्व कलापरक लोकर्वाताि  ४) लोक रीस्त एरं्व परम्परामूलक लोकर्वाताि । यस 

अध्यायको साराशंलाई स्नम्न प्रकारले रास्िन्छ- 

• स्चन्तनमूलक लोकर्वातािमा मगरहरूका सृस्ि रचनाको स्मिक, लोकस्र्वश्वास, 

लोकउपचार, लोकऔषधी, तन्त्रमन्त्र, लोक दरे्वी-दरे्वतासम्बन्धी अध्ययन गररएको छ। 

• मगरहरूका स्चन्तनमूलक लोकर्वातािले लोकज्ञानका अनके प्रसङ्गलाई प्रतीकावमक 

रूपले इस्ङ्गत गरेको हुन्छ। यथता प्रतीकहरू दरे्वर्वगीय प्रतीक, थर्वप्न प्रतीक र आद्य 

प्रतीकका रूपमा दसे्िन्छन्। 

• भौस्तक संथकृस्तमूलक लोकर्वाताि लोकजीर्वन, लोककला, लोकस्शल्प र लोक संथकृस्तका 

भाषेतर लोकर्वातािका रूपमा प्रतीकावमक रहकेो  दसे्िन्छ। 

• मगरहरूका भौस्तक संथकृस्तमूलक लोकर्वातािमा घर, घरेलु सामग्री, हात-हस्तयार, 

िानपान, रहन सहन र यसका परथपर सम्बन्धको आधार मास्नसको जैस्र्वक पे्ररणाका 

रूपमा रहकेो दसे्िन्छ।  

• मौस्िक कलापरक लोकर्वातािमा मगरहरूका लोकगीत, लोकनाच, लोकभाका, 

लोककिा, लोकनाटक, उिान, टुिा र र्वाग्धरा, गाउँिाने किा आक्कदबारे अध्ययन 

गररएको छ। 

• मौस्िक परम्पराका रूपमा रहकेा मगरहरूका लोकर्वातािको अध्ययन शास्ब्दक कला 

एर्वम् भास्षक लोकर्वातािका रूपमा गररएको छ। यस क्ककस्समका लोकर्वातािमा आद्य 

प्रतीक, अलङ्कारमूलक प्रतीक, धारणावमक प्रतीक रहकेो पाइन्छ। 
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• लोकरीस्त एर्वम् परम्परामूलक लोकर्वातािमा मगरहरूका जन्म, धमि, स्र्वर्वाह, कमि र 

मृवयु संथकारबारे अध्ययन गररएको छ। 

• मगरहरूका लोकरीस्त एर्वम् आक्कदम परम्परागत मूल्यको अस्भव्यस्ि धारणावमक 

प्रतीक, प्रकृस्तपरक प्रतीक, मनोर्वैज्ञास्नक प्रतीक र आद्य प्रतीकका रूपमा भएको 

पाइन्छ। 

 

छैटौ ँअध्यायमा उपसहंार एर्वम ्स्नष्कषि रास्िएको छ। यस अध्यायमा मास्ि उस्ल्लस्ित पाँचर्वटा 

अध्यायमा चचाि गररएका स्सक्किम र दार्जिस्लङ क्षेत्रका मगरहरूका लोकर्वाताि र स्तनका प्रतीकबारे 

गररएको अध्ययनको स्नष्कषि बुँदागत रूपमा प्रथतुत गररएको छ। स्नष्कषिमा प्राप्त केही मुख्य कुराहरू 

यहाँ स्नम्न प्रकारले रास्िन्छ-  

• स्सक्किम-दार्जिस्लङ क्षेत्रमा बसोबास गने लेप्चा र स्लम्बुहरू सँगसँगै दिेापरेका जास्तको 

रूपमा मगरहरूलाई आक्कदम जास्त मास्नएको छ। 

• स्सक्किम-दार्जिस्लङका धेरै थिाननाम, मौस्िक इस्तहास र वयसको अर्वशेषले गढी, 

क्ककल्ला र मगरजोङबारे जानकारी गराउँदछन्। 

• स्सक्किम-दार्जिस्लङ क्षेत्रमा बसोबास गन े मगरहरूका लोकर्वातािहरूमा अस्भव्यि 

प्रतीकहरू दरे्वर्वगीय प्रतीक, आद्य प्रतीक, पुराकिावमक प्रतीक, प्रकृस्तपरक प्रतीक, 

धारणावमक प्रतीक र अलङ्कारमूलक प्रतीक रहकेो दसे्िन्छ। 

• मगरहरूले पृथ्र्वी, ब्रह्माण्ड, चट्याङ (नमचन), अस्सना (झेरल्युङ), जल, माटो 

आक्कदलाई शस्िको आधार मान्द ैसृस्ि र मानर्व सभ्यताको रचना स्यनै तत्त्र्वहरूद्वारा 

स्नर्मित छ भन्ने कुरामा स्र्वश्वास गरेको पाइन्छ। 

• मगरहरूले ‘सूयि’ लाई ‘नमिान’ भन्दछन्, ‘नम’ को अिि ‘आकाश’, ‘िान’ को अिि ‘तातो 

हुनु’ भने्न लाग्दछ। मगरहरूले सूयिलाई आकाशमा रहकेो ‘तातो स्पण्ड’ एर्वम् अस्िको 

प्रतीक मानेको दसे्िन्छ। 

• मगरहरूले ढ्याङ्ग्रोलाई ब्रह्माण्डको प्रतीकका रूपमा रािरे वयसमास्ि  सूयि, चन्र, ग्रह-

नक्षत्र, तारामण्डल, पहाड, पर्वित, स्हमाल, रुि, पशु, पक्षी, क्ककरा, स्लङ्ग, योस्न, माछा, 

बाटा, क्कदशा आक्कदको स्चत्र अङ्कन गररएको हुन्छ।  

• मगरहरूका लोकजीर्वन, लोककला, लोकस्शल्पल ेलोकसथंकृस्तका भौस्तक ससंाधनबारे 

अभास्षक लोकर्वातािका रूपमा प्रतीकावमक अस्भव्यस्ि क्कदएको पाइन्छ। 

• मगर लोकगीतहरूमा ख्याली, समला, थयाम्बो गीत, लोकोर्वाङ्गे गीत, माल ै गीत, 

सालैजो, दम्के गीत, दाइँ गीत, हैसँा गीत आक्कद मुख्य हुन्छन्।  

• लोक नाचहरूमा मारुनी, सोरठी, कौराहा र्वा कौरा, घाटु, हुराि, पैथयारु आक्कद मुख्य 

मास्नन्छन्।  

• यथता लोकर्वाताि एक पुथतादसे्ि अकाि पुथतामा हथतान्तररत हुन ेहुदँा स्यनको अस्थतवर्व 

मौस्िक परम्पराका रूपमा न ैरस्हआएको छ। 
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• मगरहरूका लोकरीस्त एरं्व परम्परामूलक लोकर्वातािअन्तगित मगरहरूका जन्म, न्र्वारन 

कमि, धमि हुदँ ै मृवयु संथकारबारे लोकर्वातािहरूको अध्ययनमा लोकरीस्तमूलक 

लोकर्वातािमा लोकमानसको समग्र अस्भव्यस्ि भएको िाहा लाग्दछ। 

• मगरहरूका यी लोकरीस्तमूलक लोकर्वातािको कायिसम्पादन र्वाप्पा, रमी र भसुालद्वारा 

सञ्चालन गररन्छ। 

• मगरहरू प्रायः न ैप्रकृस्तमा आस्ित र प्रकृस्तप्रस्त कृतज्ञ रहकेो िाहा पाइयो। उनीहरूले 

सम्पन्न गने प्रायः अनुष्ठान र संथकारगत कायिहरूमा प्रकृस्तलाई एउटा बृहत ्शस्ि र 

सत्ताका रूपमा थर्वीकार गरेको बुस्झएको छ। 
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पहिलो अध्याय 

शोधकाययको  परिचय 

 

१.१ शोधको शीर्यक 

प्रस्तुत शोध लोकवाताय हवर्यमा केहरित छ। लोकवाताय एउटा बृित् क्षेत्र भएको हुनाले यस 

शोधप्रबरधको शीर्यक हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षते्रका मगििरूका लोकवातायको प्रतीकपिक अध्ययन 

िाहिएको छ। 

 

१.२ समस्या-कथन 

प्रस्तुत शोधप्रबरधमा भाितका हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रमा बसोबास गद ै आएका 

मगििरूका लोकवातायका सामग्रीिरू सङ्कलन गिी हतनको प्रतीकपिक अध्ययन ि हवशे्लर्ण गरिन े

छ। हनम्नहलहित समस्यािरूमाहथ यो शोधकायय केहरित ििने छ, 

▪ हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रमा मगििरू किााँ किााँ, कसिी बसेका छन् ि हतनीिरूका 

लोकवाताय, लोकसंसाधन ि इहतिास के - कस्ता छन् ?  

▪ हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगिजोङ अहन  हतनको मौहिक-इहतिासको सम्बरध कस्तो 

छ? 

▪ हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोकहवश्वास, लोकप्राथयना, लोक दवेी-दवेता, 

लोकधमय आक्कदका प्रतीकात्मक स्वरूप ि हतनीिरूको अरतसयम्बरध के - कस्ता छन् ? 
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▪ हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोकवातायमा  लोक िीहतमूलक लोकवातायिरू 

कस्ता छन् ? 

▪ हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोकसाहित्य, लोककला, लोकहशल्प, लोकगीत, 

लोकनाच, उिान-तुिािरू कस्ता छन् ? हतनको प्रतीकात्मक स्वरूप कस्तो छ ? 

▪ हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूले बोल्ने भार्ाको सामाहजक तथा आहधकारिक 

हस्थहत कस्तो छ ? 

उपयुयक्त मूलभूत समस्यािरूलाई नै यस शोधका मुख्य समस्यािरूका रूपमा ग्रिण गिेि हतनको 

समाधान गने उद्दशे्यमा यो शोधकायय केहरित ििने छ। 

 

१.३ शोधकाययको उद्दशे्य  

प्रस्तुत शोधकाययको मूल उद्दशे्य हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रमा बसोबास गन े मगििरूका 

लोकवातायको प्रतीकपिक अध्ययन ि हवशे्लर्ण गनुय िो। प्रस्ताहवत शोधकाययको उद्दशे्यलाई बुाँदागत 

रूपमा हनम्नप्रकािले िनेय सक्ककरछ, 

➢ लोकवातायका आधािमा हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूको मौहिक इहतिासको 

हवशे्लर्ण गनुय। 

➢ लोकवातायका आधािमा हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूको लोकसृहि, लोकहवश्वास ि 

हचरतनमूलक लोक लोकपिम्पिाको अध्ययन गनुय। 

➢ लोकवातायका आधािमा हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूको लोककला, लोकसाहित्य, 

लोकगीत, लोकनाच, उिान-तुिा आक्कदको प्रतीकपिक अध्ययन गनुय। 

➢ लोकवातायका आधािमा हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोक िीहतमूलक अवधािणा 

आक्कदको  प्रतीकपिक हवशे्लर्ण गनुय। 
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➢ लोकवातायका आधािमा हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रका सामाहजक अरतर्मयश्रण हबच मगि 

लोकवातायका हवशेर्तािरू हचहरित गद ैहतनको अध्ययन गनुय। 

➢ उत्ति बङ्ग हवश्वहवद्यालयको  कला, वाहणज्य तथा ऐन सङ्कायअरतगयत  सफलतापूवयक 

शोधकायय सम्पन्न गिी  हवद्यावारिहध (हपएच हि) प्राप्त गनुय। 

 

१.४ पवूयकाययको सवके्षण तथा समीक्षा 

मगि जाहत, भार्ा ि संस्कृहतबािे हवहभन्न दशेी-हवदशेी लेिक, शोधाथी, सम्पादक तथा हवद्वान्  

प्राज्ञिरूबाट हवहभन्न तिमा धेिथोि अध्ययन भएको पाइरछ। त्यस्ता कहतपय अध्ययनमा धेिैल े

मगििरूका लोकसंस्कृहत तथा लोकवातायजस्ता हवर्यलाई आंहशक रूपमा मात्रै अध्ययन गिेको 

पाइरछ। मगििरूबािे भएका अध्ययन-काययलाई समीक्षात्मक रूपमा हनम्नहलहित अनुच्छेदिरूमा 

चचाय गरिएको छ। 

शितचरि दासले अ जनी टु ल्िासा एरि सरेरल रटबेट नामक उनको पुस्तकमा हसक्किमको 

उत्तिमा पने काङ्पाचेन नदीको तल्लो उपत्यकामा सवयप्रथम मगििरू दिेापिेका हथए१ भने्न कुिा 

उल्लेि गिेका छन्। उनल ेत्यिााँ मगििाजा ि मगििानीको ित्या भएको प्रसङ्ग पहन उल्लेि गिेका 

छन्। जजय ए हग्रयसयनले उनको पुस्तक ल्याङ््वजे अफ् नथयइस्टनय इहरिया ए सवे - मा मगि भार्ा 

अहन हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रमा  बसोबास गने मगििरूका जनसङ्ख्याको हवविण प्रस्तुत गिेका 

छन्।२ 

इमानससंि चेम्जोङले क्ककिााँतको इहतिास ि ससं्कृहत भने्न पुस्तकमा मगििरूलाई मङ्गोलका 

सरतान हुन् भनी चचाय गिेका छन्।३ मगििरू ‘मोङ्ग’ अथायत ‘मङ्गोल’ का शािाबाट आएको 

जाहत हुनुपछय भने्न कुिाको चचाय उनले गिेका छन्।  

                                                           
१शितचरि दास, सन् १९९८, अ जनी टु ल्िासा एरि सरेरल रटबटे, बुक फेथ अफ् इहरिया, भाित, पुनमुयिण, पृ २३ 

२जजय हगययसन्, सन् २०००, ल्याङ््वेज अफ नथय इिनय इहरिया ए सवे, ज्ञान पहललहसङ िाउस, नयााँ क्कदल्ली, पृ २३२ 

३इमानससंि चेम्जोङ, हव सं २०५१, क्ककिााँतको इहतिास ि ससं्कृहत, नेपाल, झापा, प्र सं, पृ १३९ 
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िर्यबिादिु बुढामगिले मगि एरि म्याि इन ् सचय अफ् एरससे्टसय भने्न पुस्तकमा मगि ि 

म्याििरूका उद्गम स्थल एउटै िो भनकेा छन्।४ उनले िङ्गेिीका म्याि जाहतहसत मगििरूको 

कुनै न कुनै क्ककहसमको सम्बरध हुन सक्छ भने्न कुिाको अनुमान गद ैमगि भार्ा ि म्याि भार्ामा 

पाइने शलदिरूको तुलना गिेि दिेाएका छन्। 

मगि जाहतको इहतिास अहन ससं्कृहत (हसक्किमको सरदभयमा) पुस्तकमा सरतोर् आलेले 

हसक्किममा मगििरू मङसािी मगिजोङमा पााँचौ ाँ शतालदी भरदा अहिदहेि नै बसोबास गद ैआएका 

हथए भने्न कुिाको उल्लेि गिेका छन्।५ यसका साथ ै उनले हसक्किमका मगििरूका हवहभन्न 

लोकसांस्कृहतक पिम्पिा अहन मगि भार्ाबािे पहन चचाय गिेका छन्। पहिलो पिि पुस्तकमा 

धवलस्रोत वा धौलाहगरि अञ्चललाई ११०० हििालदको एउटा ताम्रपत्रमा मं् वि हवर्य भनिे 

उल्लेि गरिएको छ, मगििरूबािे सबैभरदा पहिलो उल्लेि यिी दहेिएको िो भने्न भनाइ कुमाि 

प्रधानको पाइरछ।६ अकाय लेिक प्रा िाजािाम सुवेदीले ज ेएलानको भनाइलाई उद्धृत गद ैभनेका 

छन्, सातौं शतालदीको आिम्भ नहुाँद ैहमहििकुलका हुणिरूको िाज्य हवहभन्न टुक्रा भएि ठाउाँ -ठाउाँमा 

बााँहिन गयो। ती मध्ये हमहििकुलका सरतहत नै हमहििकुलीन < मििकुलीन < मगिकुलीन < 

मगिकुल हुाँद ैअरत्यमा ‘मगि’ भहनए।७ 

केशिजङ्ग बिालल ेआफ्नो पुस्तक पाल्पा तनहुाँ ि स्याङ्जाका मगििरूको ससं्कृहतमा भनकेा 

छन्, भूमध्यसागिबाट दहक्षण पूवय हुाँद ै आएका मगििरूको एउटा शािा नेपाल प्रवेश गनुय भरदा 

अहि त्यिी ाँ उपत्यकामा बसोबास गिेको हथयो। त्यस उपत्यकाबाट आएका मगििरूले आफूलाई 

मिि भरदथे। त्यसिी मिििरू बस्ने उपत्यकालाई मििलोक भहनयो। मिि उपत्यकाबाट आएकाले 

मिि भहनएको  ि मििबाट मगि भएको तकय  हवश्वसनीय ििकेो पाइरछ। यस तकयलाई जुम्लेली 

िाजा पुण्यमल्लको कनकपत्र १२५८ ले पहन पुहि गनय सियोग पुर् याउाँछ। त्यस कनकपत्रमा पहन 

मिािाजाजीका मिि, मितो, मगििाजािरूको उल्लेि भएको ि मगिााँत प्रदशेलाई प्राचीनकालमा 

                                                           
४िर्यबिादिु बुढामगि, हव सं २०५३, मगि एरि म्याि इन सचय अफ एरससे्टसय, शिीद लिन थापा श्रद्धाञ्जली सहमहत, 

काठमािौ, पृ ५ 
५सरतोर् आले, सन् २००३, मगि जाहतको इहतिास अहन ससं्कृहत (हसक्किमको सरदभयमा), हसक्किम, प्र सं, पृ ३ 

६कुमाि प्रधान, सन् २०१०, पहिलो पिि, साझा प्रकाशन, लहलतपुि, काठमािौं, दोस्रो संस्किण, पृ ३ 

७िाजािाम सुवेदी, हव सं २०६४, मगिको नालीबेली, गरिमा, गोपाल पिाजुली (सम्पा) वर्य २६, अङ्क १, 
पूणायङ्क ३०१, साझा प्रकाशन, काठमािौं, प ृ१११ 



५ 

पहिलो अध्याय 

 

 

‘मििलोक’ भनेि उल्लेि गिेको पाइरछ।८ सुभिा सुलबा दािालले आफ्ना एउटा लेि मगि जाहत – 

ससं्कृहत ि भार्ामा मगि जाहतको परिचय, हतनीिरूका लोक संस्कृहत ि मगिभार्ाबािे चचाय गद ै

नेपाली भार्ा ि मगि भार्ामा धेिै आदान-प्रदान ििकेो बताएकी छन्। यो आदान-प्रदान एकोिोिो 

िोइन, दोिोिो क्ककहसमको छ भनी उनले भनेकी छन्।९ 

शाहरतिाज शमायले िस क्ककिााँत ससं्कृहत पुस्तकमा लेिेका छन्, मगि एउटा जात िोइन, जाहत 

िो। ‘मङ्गोल’ शलदबाट ‘मङ्गोि’ हुाँद ै ‘ि’ ि ‘ल’ मा उच्चािण भेद नहुनाले मङ्गि भएको िो। 

मङ्गोलबाटै ‘मुिल’ ‘मोगल’ भए झैं मङ्गि भएको िो भने्न उनको तकय  पाइरछ।१० उनको 

भनाइअनुसाि मगििरू मङ्गोलकै सरतानिरू  हुन् । 

जोिन रट हिचककले उनको शोधमूलक पुस्तक मगसय अफ् बनयान हिल्समा  मगििरूलाई 

नेपालका जनजाहतका रूपमा उल्लेि गद ै नेपालका बनयान पिािी अञ्चलमा बसोबास गन े

मगििरूबािे मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत गने क्रममा मगि लोकसंस्कृहतबािे पहन उनले अध्ययन 

गिेका छन्।११ गोहवरद आचाययले उनको पुस्तक िाप्ती लोकसाहित्यमा  नेपाली, थारु, अवधी  ि  

मगि लोकसाहित्यको तुलनात्मक अध्ययन गिेका छन्।१२ यस पुस्तकमा उनले चािै भार्ामा पाइने 

िाप्ती अञ्चलको लोकसाहित्यको अध्ययन प्रस्तुत गिेका छन्। दवेससंि पोिरियाल ेउत्तिाििं लोक 

ससं्कृहत औि साहित्य नामक पुस्तकमा उत्तििण्िका प्राचीन हनवासीिरूमा कोल, यक्ष, नाग, 

क्ककन्नि, गरधवय, क्ककिात, िस, मगि, तंगण, पितंगण आक्कद हुन् भनेि चचाय गिेका छन्।१३ 

                                                           
८केशि जङ्ग बिाल, हवसं २०५०, पाल्पा, तनहुाँ ि स्याङ्जाका मगििरूको ससं्कृहत, नेपाल िाजकीय प्रज्ञा प्रहतष्ठान, 

काठमािौं, प्र सं, पृ २६ 

९सुभिा सुलबा दािाल, सन् १९९९, मगि जाहत – संस्कृहत ि भार्ा, हनमायण ससं्कृहत हवशेर्ाङ्क, पवन चामहलङ 

क्ककिण (सम्पा), हनमायण प्रकाशन, हसक्किम, पृ ३७० 

१०शाहरतिाज शमाय, सन् १९९५, िस-क्ककिात ससं्कृहत, नेपाली साहित्य प्रचाि सहमहत, हसलगिी, प्र सं, पृ ६० 

११जोिन रट हिचकक, सन् १९६६, मगसय अफ् बहनयान हिल, केस स्टिी इन कल्चिल एररोपोलजी, युनाइटेि स्टेट अफ् 

अमेरिका, प्र सं, पृ ३ 

१२गोहवरद आचायय, हव सं २०६३, िाप्ती लोकसाहित्य, पैिवी प्रकाशन्, काठमािौ, पृ ९ 

१३दवेससंि पोिरिया, सन् २००९, उत्तिािण्ि लोक ससं्कृहत औि साहित्य, नेसनल बुक रस्ट अफ इहरिया, नई क्कदल्ली, 

प्र सं, पृ ६ 



६ 

पहिलो अध्याय 

 

 

िाहगनी थापाले आफ्नो अप्रकाहशत शोधप्रबरध दार्जयहलङ पिािी क्षते्रका स्थाननामिरूको  

हवश्लरे्णात्मक अध्ययनमा मगिभार्ामा िाहिएका स्थाननामिरूको उल्लेि गद ै दार्जयहलङका 

मगिजोङमा मगििरू पर्ौ ाँ शतालदीभरदा पूवयदहेि ििाँद ैबस्द ैआएका हथए भने्न कुिा उल्लेि गिेकी 

छन्।१४ 

इमानससंि चमे्जोङले उनको पुस्तक क्ककिााँत इहतिासमा मगििरूका िाजा लोिाङ सेनल े

वतयमान दार्जयहलङको ििसाङ, हगद्ध ेपिाि हुाँद ैमिानदीसम्म आएि सााँध हसमाना लगाएका हथए 

भने्न कुिा उल्लेि गिेको  पाइरछ।१५ चूिामहण बरधुले आफ्ना पुस्तक नेपाली लोक साहित्यमा  

मगििरूको मुख्य नाच कौिा ििकेो उल्लेि गद ैमगििरूबािे संहक्षप्त चचाय गिेका छन्।१६ नगेरि 

शमायले आफ्नो पुस्तक नपेाली जनजीवनमा नेपाली समाजका हवहभन्न जातगोष्ठीिरूको परिचय 

प्रस्तुत गने क्रममा मगििरूका ििन-सिन, संस्काि, संस्कृहतबािे संहक्षप्त रूपमा चचाय गिेका छन्।१७ 

क्कदलप्रसाद िाणा आफ्नो एउटा लेि ‘मगि जाहतको उद्भव, भार्ा ि धार्मयक पिम्पिा’मा 

लेख्छन्, नेपालको सने वंशको वंशावलीमा ‘नाग’ जाहतको उल्लेि पाइरछ। सेन वंशको तुभा 

िावका छोिा क्कदहभ िावले पाल्पाको ‘नाग’ जाहतलाई हजतेका हथए। त्यसताक पाल्पाका हनवासी 

मगििरू नै हथए। ती मगििरूलाई नाग जाहत पहन भहनर्यो। दार्जयहलङको आजको नागिी एक 

समय नागजाहतको गढी हथयो। पहछ त्यिी नागगढी शलद अपभ्रंश हुाँद ै नागगढी  > नागगिी > 

नाग्री> नागिी भएको  िो।१८ यस भनाइलाई गढी स्थापना गने पिम्पिाहसत तुलना गिेि पहन िनेय 

सक्ककरछ। मकवानपुिका िाजा मकुुरद सने प्रथम (सन् १५४०-१५७५) आफ्नो िाज्य फैलाएि पूवयमा 

हनकै विसम्म आएका हथए। नेपालमा पाइएका यस्ता गढीिरूमा हसरधुलीगढी, हचसापानी गढी, 

                                                           
१४िाहगनी थापा, सन् २०११, दार्जयहलङ पिािी क्षते्रका स्थाननामिरूको हवश्लेर्णात्मक अध्ययन, उत्ति बङ्ग 

हवश्वहवद्यालय, हसलगिी, हवद्यावारिधी, अप्रकाहशत शोध-प्रबरध, पृ १३६ 

१५इमानससंि चेम्जोङ, सन् २००३, क्ककिााँत इहतिास, क्ककिााँत याक्थुङ, केरिीय काययलय, काठमािौ, पााँ सं, पृ २८ 

१६चूिामहण बरधु, हव सं २०५८, नेपाली लोकसाहित्य, एकता बुक्स, काठमािौ, प्र सं, पृ १२९ 

१७नगेरि शमाय, हव सं २०४२, नेपाली जनजीवन, साझा प्रकाशन, काठमािौं, दोस्रो संस्किण, पृ ९३ 

१८क्कदलप्रसाद िाणा, सन् २०००, मगि जाहतको उद्भव, भार्ा ि धार्मयक पिम्पिा, स्मारिका, क्कदलप्रसाद िाना (सम्पा), 

मगि समाज दार्जयहलङ, पृ ४ 



७ 

पहिलो अध्याय 

 

 

मकवानपुि गढी, उदयपुिगढी आक्कद पाइरछन्।१९ यसिी नै गोिायको आहधपत्य बढन अहि पाल्पामा 

सेनवंशको आहधपत्य मगिााँतमा हथयो, पूवय नेपालको तिाईमा िाज्य बढाउने सनेवंशी िाजािरूलाई 

हसक्किमको इहतिासले िरििरि ‘मगििाजा’ भनकेो छ  भने्न भनाइ कुमाि प्रधानको पाइरछ।२० 

हवििी काइाँला आफ्ना पुस्तक प्रसङ्गमा लेख्छन्,  सोह्ौ ाँ शतालदीमा मुकुरद सेनका छोिा 

लोिाङ सेनले आफ्ना हपताबाट मकवानपुि प्राप्त गिेका हथए। हयनी हपता जस्तै पिाक्रमी हथए। हुन 

सक्छ लोिाङ सेनले हवशाल सेना लोिागढबाट केिी कोश पूवयहति बग्ने बालासन नदीको क्ककनािै 

क्ककनाि हुाँद ै उत्तिमा हतलबत, पूवयमा मिानदी, दहक्षणमा पूर्णयया हजल्ला औ पहिममा बेहतया 

(मकवानपुि) गिेि हसमाना लगाएका हथए। आजको िाङभाङ िोला ि बालासन नदीको हबचको 

सलामी पिेको िााँिामा उनले सैहनक क्ककल्ला ििा गिेका हथए। त्यसै क्ककल्ला वा गढीलाई पहछ 

मगिजोङ भहनयो। यो  ‘मगिजोङ’ शलद लेप्चािरूले मगििरूको क्ककल्ला भनेि क्कदएको नाम िो ।२१ 

मिानरद पौड्यालले उनको एउटा लेि हसक्किमको मगिजाहत : एक परिचचायमा मगििरू पहन 

प्रागैहतिाहसक कालदहेि नै हसक्किममा भएको कुिो हनर्वयवाद छ भने्न कुिा उल्लेि गिेका छन्। 

उनीअनुसाि नेपालमा मगििरूको थलो गोिायदहेि पहिमहति फैहलएको छ। त्यस जमानामा त्यहत 

टाढाका मगििरू कसिी हसक्किममा भेरटए यसको उस्तो रठम्याउने कुनै ऐहतिाहसक साधन पाइाँदनै। 

जब भुरटयािरू हसक्किमहभत्र पसे त्यसताक त्यिााँ लेप्चा, हलम्बु ि मगििरू अहिबाटै हथए।२२ 

गोहवरद प्रसाद थापाले उनको लेि वसे्टनय भ्यजु अन क्कद रिहलजन, कल्चि एरि ल्याङ््वजे अफ 

मगसय मा नेपालका मगििरूका धमय, संस्काि ि भार्ाबािे चचाय गिेका छन्। उनले नेपालमा 

बृितरूपमा बोहलने जनजाहतिरूको भार्ामा मगि भार्ाको स्थान सातौ ाँमा पछय भने्न कुिा  पहन 

उल्लेि गिेका छन्।२३ 

                                                           
१९तेजप्रसाद श्रेष्ठ, हव सं २०६०, नेपाली लोकससं्कृहत केिी सम्पादा, केिी पिम्पिा, साझा प्रकाशन्, काठमािौ, पृ ११ 

२०कुमाि प्रधान, पहिलो पिि, पूवयवत्, पृ ४  

२१हवििी ाँ काइाँला, सन् २०१०, प्रसङ्ग, साहित्य सम्मेलन हमरिक, हमरिक, दार्जयहलङ, पृ १ 

२२मिानरद पौड्याल, सन् २००४, हसक्किमको मगि जाहत : एक परिचचाय, सेिचेलाम, एल के थापा मगि (सम्पा), 

अहिल भाितीय मगि सङ्ि, कालेबुङ, पृ ४८ 

२३गोहवरद प्रसाद थापा, हव सं २०६३, वेस्टनय भ्युज अन क्कद रिहलजन, कल्चि एरि ल्याङ््वेज अफ मगसय, िोश, 

(सम्पा), नेपाल मगि हवद्याथी सङ्ि, हत्र हव कीर्तयपुि, पृ ५५ 



८ 

पहिलो अध्याय 

 

 

हभम नािायण िे्मीले आफ्नो पुस्तक नपेाली ि मगि भार्ा (ढुट) मा प्रिेणाथयक सिंचना 

तलुनात्मक अध्ययनमा नेपाली ि मगि भार्ामा पाइने पे्रिणाथयक संिचनाको रूपताहववक, 

शलदताहववक ि वाक्यताहववक तिमा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गिेका छन्।२४ नेपाली ि मगि 

भार्ामा पाइने प्रेिणाथयक क्कक्रयाको हयनले भार्ावैज्ञाहनक हवशे्लर्ण ि अध्ययन प्रस्तुत गिेका छन्। 

मनबिादिु गुरूङले आफ्नो एउटा लेि मगि जाहत एव ं गीत पिम्पिामा मगििरूका 

वंशावलीको चचाय गद ै मगि गीत ि यसका हवहभन्न प्रकािबािे चचाय गिेका छन्।२५ लोकबिादिु 

थापामगिले आफ्ना पुस्तक मगि भार्ा (ढुट) व्याकिणमा मगि भार्ाको वणयव्यवस्था, रूपव्यवस्था, 

वाक्यव्यवस्था आक्कदको भार्ावैज्ञाहनक आधािमा मगि व्याकिण लेिेि मगि भार्ाको अध्ययन 

प्रस्तुत गिेका छन्।२६ हवष्णुकमाि हसङ्जाली अहन हििामती िानाले आफ्नो पुस्तक मगि ढुटआङ् 

कुिाकानीमा मगिभार्ाको कुिाकानी, उिान, टुिाबािे चचाय गद ैमगि, नेपाली अहन अङ्ग्रेजीमा 

तुलनात्मक व्याख्या प्रस्तुत गिेका छन्।२७ 

मानवशास्त्रमा शोध गरिििकेी श्यामु थापा मगिले आफ्नो शोधमूलक लेि मगसय एरि दयेि 

इहरिजीहनयस नलजे हसस्टम्स एरि प्र्याहक्टससे इन तनहुाँ हिहस्रक्ट अफ नपेालमा तनहुाँ हजल्लामा 

बसोबास गने मगि महिला अहन पुरूर् दवुैमा और्हधमूलक उहद्भदिरूबाट हवहभन्न क्ककहसमको 

और्धी बनाइने आक्कदम ज्ञान ि पद्धहत ििकेो कुिा चचाय गिेकी छन्।  

त्यस क्षेत्रमा पाइन े हवहभन्न उहद्भदिरू सङ्ग्रहित गिेि त्यसबाट बहनएका हवहभन्न क्ककहसमका 

और्धीबािेका त्यिरू प्रस्तुत गद ै हतनको अनुपात ि प्रहतशत दिेाउाँद ैमगििरूमा पाइने आक्कदम 

पिम्पिागत ज्ञानको जीहवतताबािे उनले चचाय गिेकी छन्।२८ 

                                                           
२४भीम नािायण िे्मी, सन् २०१२,नपेाली ि मगि भार्ा (ढुट)मा प्रिेणाथयक संिचना तलुनात्मक अध्ययन, नेपाल 

मगि सङ्ि केरिीय सहमहत, काठमािौं, पृ ११ 

२५मनबिादिु गुरूङ, सन् १९९३, मगि जाहत एवं गीत पिम्पिा, मगिजोङ, प्रेमकुिमाि आले (सम्पा), मगि लाफा 

सङ्ि, िसायङ, पृ ४५ 

२६लोकबिादिु थापा मगि, हव सं २०६८, मगि भार्ा (ढुट) व्याकिण, नपेाल िाजकीय प्रज्ञा प्रकाशन, काठमािौं, पृ १ 

२७हवष्णुकुमाि हसङजाली ि अरय, हव सं २०६६, मगि ढुटआङ् कुिाकानी, आक्कदवासी जनजाहत उत्थान िाहिय 

प्रहतष्ठान, काठमािौं, पृ १ 

२८श्यामु थापा मगि / Magar, ShyamuThapa : Magars And Their Indigenous Knowledge System 

And Practice in Tanahu  District of Nepal,  
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इिने भाहरसटाटयल ेआफ्नो पुस्तक गिुायजमा मगििरूमा  मुख्य छ थिी - आल,े बुढाथोकी, िती, 

पुन, िाना अहन थापा पाइरछन्२९ भने्न कुिा उल्लेि गिेका छन्। यसप्रकाि माहथ प्रस्तुत गरिएका 

मगि जाहत, भार्ा ि संस्कृहतहसत सम्बहरधत हवहभन्न क्ककहसमका पूवयकाययिरूले मगि लोकवातायबािे 

छुटपुट रूपमा भए पहन परिचय क्कदएका छन्।  

पूवयकाययमा भएका मगि लोकसंस्कृहत, मगि भार्ा, मगि जाहत हवर्यक हवहभन्न अध्ययनल े

मगििरूको प्राचीनता ि वतयमानको परिवर्तयत समाजको अध्ययन गिेका छन।् ति मगि 

लोकवातायबािे हसङ्गो रूपमा अध्ययन कायय भन ेआजसम्म कत ैपहन गरिएको पाइाँदैन। यसकािण 

यस शोधमा हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रलाई मात्रै समेटेि भए पहन मगि लोकवातायको अध्ययन ि 

हवशे्लर्ण  गरिने लक्ष्य िाहिएको छ। 

 

१.५ शोधको आवश्यकता ि औहचत्य 

लोकवाताय आफैमा अध्ययनको एउटा व्यापक क्षेत्र िो। यसहभत्र पने लोकका अनेक प्रसङ्गिरूल े

कुनै पहन जाहत, समुदाय ि समूिको सामाहजक संिचना, ऐहतिाहसकता, धार्मयक पिम्पिा, 

िीहतरिवाज, जीवनदशयनका मूल्य-मारयताजस्ता कुिािरूलाई समेटेका हुरछन।् प्रस्ताहवत 

शोधकाययमा भाितको उत्ति-पूवायञ्चल क्षेत्रका हसक्किम-दार्जयहलङमा बसोबास गने मगििरूका 

लोकवातायबािे अध्ययन गरिन ेलक्ष्य िाहिएको छ। नेपाली जाहतगोष्ठी हबचका  छेत्री, बाहुन, हलम्ब,ू 

तामाङ, िाई, गुरुङ, नेवाि, सुनुवाि, दवेान, कामी, दमाई, लेप्चा, भोटे, सेपाय, थारु, दनवािी, 

कोचे, मेचे, िाउटे आक्कद समुदायका लोकवाताय जस्त ैमगििरूको पहन आफ्नो लोकवाताय पाइरछ। 

लोकसमाजले िस्तारतिण गिेको पािम्परिक रूपमा माननाँद ैआएका यस्ता लोकवातायहभत्र कुनै पहन 

जाहतगोष्ठीको लोककला, लोकसंस्कृहत, लोकहवश्वास दहेि जीवन-जगतका अनेकौ ाँ ििस्यात्मक ज्ञान, 

दशयन ि हचरतनमूलक मारयतािरू समेरटएको हुरछ। 

                                                                                                                                                                      

http://himalaya.socantha.camac.uk/collection/journals/opsa/pdf/opsa_11_05.pdf बाट २४ नवम्बि 

२०१२. 

२९इिेन भारसीटाटय, सन् २०१२, गुिायज, एहसयन एिुकेसनल सर्वयस्, रयू क्कदल्ली, दो सं, पृ ८६ 

http://himalaya.socantha.camac.uk/collection/journals/opsa/pdf/opsa_11_05.pdf
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हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रमा बसोबास गने मगििरूका लोकवातायको प्रतीकपिक अध्ययन यस 

शोधको मूल कायय िो। कुन ैपहन जाहतको लोकवातायिरू न ै हतनीिरूका सभ्यता ि ज्ञानको आधाि 

हुनाले यस्ता अध्ययनको औहचत्य दहेिरछ। हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रमा बसोबास गन ेमगििरूबािे 

अहिबाटै भएका हवहभन्न अध्ययनिरूमा लोकवातायलाई नै हलएि अध्ययन गरिएको आजसम्म कत ै

पहन नपाइएको हुनाले न ैयसलाई शोधको आवश्यक हवर्य ठाहनएको िो। तसथय यसको औहचत्य 

स्वत:स्पि छ। 

 

१.६ शोधकाययको क्षते्र ि सीमाङ्कन 

यस शोधकाययमा हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूको लोकवातायअरतगयत हवहभन्न 

हवधािरूलाई समेट्ने प्रयास गरिने छ। हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोकवातायको 

सङ्कलन गिेि हतनका ऐहतिाहसक, पािम्परिक, सामाहजक ि सांस्कृहतक अरतसयम्बरधिरूको 

प्रतीकपिक अध्ययन गरिने छ। हसक्किम ि दार्जयहलङलाई नै केरि गरिने यस शोधकाययमा मगि 

लोकवाताय एउटा हवशेर् िटकका रूपमा माहनहलएि त्यसको प्रतीकपिक अधययन गरिने छ। तसथय 

यिी नै प्रस्ततु शोधकाययको  क्षेत्र ि सीमा िो। 

 

१.७ शोधहवहध 

यस शोधकाययलाई हनम्न दईु थिीका शोध हवहधद्वािा सम्पन्न गरिने  छ। 

१. शोधको सदै्धाहरतक आधाि   २. सामग्री सङ्कलन हवहध 

१.७.१ शोधको सदै्धाहरतक आधाि 

लोकवातायमा कुन ैपहन जातगोष्ठी वा समुदायको लोकजीवनको मूल्य, मारयता, ज्ञान, दशयन 

ि हवश्वास साथै हतनका हवहभन्न सरदभयिरूबाट मानव जीवनकै सांस्कृहतक अध्ययन गरिरछ। 

आजभोहल लोकवातायहवद ्िरूले यस्ता सामग्री सङ्कलन गिेि सङ्ग्रािलय तथा अहभलेिालयमा 



११ 

पहिलो अध्याय 

 

 

िाख्नु पन े कुिामा जोि क्कदएका छन्। यसका साथै अरतिायहिय प्राहज्ञक जगत् ल ेपिम्पिासाँग सम्बद्ध 

क्षेत्रकायय अध्ययनद्वािा प्राप्त त्यिरूलाई अहभलेिालयसाँग जोिकेा छन्। यसै क्रममा प्रस्ताहवत 

शोधकाययमा हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोकवातायको अध्ययनमा सङ्कहलत गरिएका 

सामग्रीिरूको सचूी तयाि गिेि हतनलाई वगीकृत गिेि अध्ययन गरिने छ। हसक्किम-दार्जयहलङ 

क्षेत्रका मगििरूका लोकजीवनका पिम्पिागत प्रासहङ्गक सामग्रीिरूलाई पहन ध्यान क्कदएि 

सङ्कलन गरिने छ। मगििरूमा पाइने मौहलक िीहतपिम्पिा ि त्यसका हवशेर्तािरू िोज गिी 

त्यसको अध्ययन, हवशे्लर्ण ि सङ्कलन गरिने छ। सङ्कलन गरिएका मगि लोकवातायका 

सामग्रीिरूको प्रतीकपिक अध्ययन गरिन ेछ। 

प्रतीकको प्रयोग लोकमा माहनसले सहृिको प्रािम्भदहेि नै गद ै आएको पाइरछ। लोकका 

अनेकानेक वस्तुलाई हचन्न वा बुझ्नका हनहम्त माहनसले प्रतीककै सिायता हलएको पाइरछ। 

लोकवातायमा प्रतीकको अध्ययनबाट लोकमा भएका ज्ञान-हवज्ञान दवुै पक्षको अध्ययन हुने गदयछ। 

लोकमा गौण रूपमा ििकेा ज्ञान-हवज्ञानका हवहभन्न प्रसङ्गिरूलाई प्रकाशमा ल्याउने काम 

प्रतीकपिक अध्ययनबाट मात्रै सम्भव दहेिरछ।३० लोकहसत भएका हवश्वास, मूल्य, मारयता, शु्रहत 

पिम्पिा ि सांस्कृहतक प्रसङ्गले लोकको प्रतीकात्मक अथयिरूलाई व्याख्या गनय सिायता गदयछन्। 

प्रतीकको माध्यमले लोकवातायमा माहनसको सामाहजक अरतसयम्बरध, सांस्कृहतक प्रक्कक्रया, सामाहजक 

भूहमका अहन समाजहसत ऐहतिाहसक सम्बरध के कस्ता छन् भने्न कुिाको अध्ययन गरिरछ।३१ 

सिेी बी अटयनि लेख्छन्, प्रतीकले जसिी माहनसको मन-महस्तष्कमा कुनै एउटा वस्तहुवशेर्को 

अवधािणा उत्पन्न गिाउन एउटा माध्यमको काम गछय, त्यसिी नै त्यसले वस्तुको प्राकृहतक, 

सामाहजक अहन मनोवैज्ञाहनक अरतसयम्बरधिरूको यथाथय पहन बताउन ेकाम गिेको हुरछ। माहनस 

आफ्ना परिवेशप्रहत अहत सवंेदनशील ििकेो हुरछ। लोक-जीवनका हवहभन्न िागात्मक स्फुिणले 

नदीनाला, पिाि पवयत, समुि झिना, प्रकृहत वनस्पहत, पशुपक्षी आक्कदहसत भावात्मक नाता िािेको 

                                                           
३०बाटयलेट एफ सी / Bartlett F.  C: Symbolism in folklore, in Proceeding of the 7th International 

Congress of Psychology, Cambridge, UK: Cambridge University Press (pp.278-289), 

http:www.bartlett.psycho.cam.ac.uk/index.html बाट २० अगस्त, सन् २०१३ 

३१लेस्टि बी. िवनरी अहन मागयिेट िलल्यु करके / Lester B. Rowntree and Margaret W. Conkey: (1980), 

Symbolism and the Cultural Landscape, Annals of Association of American Geography, Vol. 

70, No. 4, pp.459-474, http: www.jstor.org/stable/2562922बाट ९ सेप्टेम्बि, सन् २०१३ 
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पाइरछ। लोकजीवन प्रकृहतमा भएका हवनाश ि सृहिदहेि भा्दनै, लोकको हवजय साँगसाँगै दिु, कि, 

हविि, वेदना जस्ता पिाजयलाई पहन लोकले हस्वकािेको हुरछ। मानवीय सम्बरधिरूका हनश्छल 

अहन समग्र सत्यलाई लोकल े लोककलािरूमा पहन अहभव्यक्त गिेको हुरछ। लोक-जीवनका यस्ता 

कलािरू िदेाय सिल, स्वाभाहवक, अकृहत्रम दहेिए तापहन हयनमा अहभव्यक्त भएका हवर्यिरू 

गम्भीि ि प्रतीकात्मक हुरछन्।३२ 

प्रतीकको िचना समाजमा माहनस आफैले हनमायण गिेको हुरछ। आफ्ना दनैहरदन जीवनमा 

चाहिने महसना एकाइिरू, िाद्यवस्तु, गिगिना, िङ्ग, हचत्र, चािबाि, ििबाि, पूजा अचयना, 

लोकहवश्वास आक्कद ि हतनका अरय सम्बरधिरूल े कुनै पहन एउटा हनहित समुदाय वा जाहतको  

सामाहजक ि सांस्कृहतक जीवनको प्रतीकात्मक अहभव्यहक्त क्कदएको हुरछ। ति प्रतीकले िाहल कुन ै

पहन जाहतको सामाहजक ि सांस्कृहतक रूप मात्रै बचाएि िािेको हुाँदनै, यसले त्यसका सीमािरू 

पहन बााँधेका हुरछ। प्रतीकिरू सीमामा बााँहधए तापहन यी स्थीि वस्त ु िोइनन्, हवश्वमा 

मानवजाहतको हवकासशील प्रवृहत्त ि प्रक्कक्रयाहसतै प्रतीक पहन परिवर्तयत हुाँद ै बढेको पाइरछ। 

प्रतीकको अथयमा सामाहजक परिवतयन साँगसाँगै सांस्कृहतक मूल्यअनुरूप परिवतयन आएको पाइरछ। 

सामाहजक परिवतयनसाँगसाँग ै सामाहजक वस्तुले, हवचाि, व्यविाि, आकृहत, रूपिचना आक्कदको  

प्रतीकात्मक अथयमा परिवतयन ल्याउाँछन्।  हभक्टि टनयि लेख्छन्, सामाहजक गहतशीलताका लाहग 

प्रतीकले समाजमा भौहतक, नैहतक, आर्थयक आक्कद हवहभन्न पक्षको कािक सम्बरधलाई दिेाउाँछ। ३३ 

वतयमान समयमा लोकवातायको अध्ययन अझ व्यापक बरद ै गइििकेो  पाइरछ। लोकवातायल े

समेट्ने गिेका हवहभन्न भेद ि उपभेदबािे मात्रै पहन व्यापक मात्रामा अध्ययन ि हवशे्लर्ण हुन 

थालेको पाइरछ। लोकवातायहसत ज्ञानका अरय शािा मानवशास्त्र, भार्ाहवज्ञान, इहतिास, 

मनोहवज्ञान ि समाजशास्त्र आक्कदको पहन गहििो सम्बरध ििकेो छ। तसथय लोकवातायको अध्ययनमा 

यी ज्ञानानुशासनका सरदभयलाई पहन ध्यान क्कदएि लोकवातायको वगीकिण गनुय युहक्तसङ्गत हुरछ। 

हवहभन्न लोकवातायहवद ्िरूल ेक्कदएका वगीकिणका आधािमा लोकवातायको वगीकिण गने प्रयत्न यिााँ 

गरिएको छ।  

                                                           
३२सेिी बी अटयनि, गड्स बिीस, गड्स फुि, अ हसम्बोहलक एनाहलहसस अफ अ सेपाय रिच्युवल,द इरटिहप्रटेसन अफ् 

हसम्बोहलज्म (सम्पा.) िोय हवहलस, मालेबी प्रेस, लरिन, सन् १९७५, पृ १३३ 

३३हभक्टि टनयि, / Turner Victor : Symbolic Studies, Annual Review of Anthropology, Vol. 4, 1975, 

pp 145 -161, http:// www.jstor.org/annrevs.htmlबाट १७ अगस्त, २०१३ 

http://www.jstor.org/annrevs.html
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१. हचरतनमलूक लोकवाताय - हचरतनमूलक लोकवाताय भन्नाले मानवीय चेतनाको 

आरतरिक शहक्त एवं ज्ञान बुहझरछ। यसअरतगयत सृहि िचनाबािेका मनोहवम्ब, हमथक, 

लोक हवश्वास, तरत्रमरत्र, टुना व्यापाि, झािफुक, लोक दवे-दवेीको आिाधना, 

लोकप्राथयना, लोकधमय, लोकऔर्धी, लोकोपचाि, लोक मारयता आक्कद पदयछन्। मगि 

लोकवातायको हचरतनमूलक लोकवातायमा हयनैबािे अध्ययन गनय सक्ककरछ। 

 

२. भौहतक ससं्कृहतमलूक लोकवाताय - भौहतक लोकसंस्कृहत भन्नाले मानवजीवनको बाह्य 

जगतहसत सम्बहरधत वस्तबुािेका ज्ञान बुहझरछ। माहनसलाई बाह्य जगतमा िि, 

िाद्यपदाथय, िात िहतयाि, भािाकुाँ िा, ििेलु सामग्री आक्कद बुहनयादी वस्तुिरू 

अपरििायय आवश्यकता हुन्। कुनै पहन जाहतको भौहतक ससं्कृहतमा लोकको अहभव्यहक्त 

अभाहर्क लोकवातायका रूपमा अहभव्यक्त हुरछ। मगि लोकवातायको भौहतक 

लोकसंस्कृहतमूलक लोकवातायमा हयनैबािे अध्ययन गनय सक्ककरछ। 

 

३. मौहिक लोककला एवम ् कलापिक लोकवाताय - मौहिक लोककला एवं कलापिक 

लोकवातायमा भार्ाको माध्यमद्वािा लोकमा प्रचहलत पिम्पिादहेि चहलआएका 

हवहभन्न क्ककहसमका मौहिक सामग्रीिरू आउाँछन्। यसलाई भाहर्क लोकवाताय वा 

शाहलदक कला पहन भहनरछ। हसक्किम दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका मगि भार्ामा 

लोकसाहित्य धिैे नपाइए तापहन लोकगीत, लोकभाका, लोकनाच, लोककथा, 

लोकगाथा, गाउाँ  िाने कथा, उिान, टुिा, वा्धािा आक्कद यसहभत्र आउाँछन्। 

 

४. लोकिीहत एवम ्पिम्पिामलूक लोकवाताय - लोकिीहत एवं पिम्पिामूलक लोकवातायमा 

मानवजीवनको जरमसंस्कािदहेि सुरु गिेको हवहभन्न पािम्परिक िीहतिरू हववाि 

संस्काि, धमय संस्काि, मृत्य ु संस्काि आक्कद हवर्यमा अध्ययन गनय सक्ककरछ। यसको 

सम्बरध भौहतक संस्कृहतमूलक लोकवाताय ि हचरतनमूलक लोकवातायहसत पहन ििकेो 
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पाइरछ। सामूहिक रूपमा पिम्पिाबाट प्राप्त आक्कदम िीहतिरू माहनसले आद्य प्रतीक, 

पुिाकथात्मक प्रतीकका रूपमा पालन गद ैआएका छन्। 

प्रस्तुत शोधकाययमा हयनै वगीकिणका आधािमा हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगि 

लोकवातायबािे प्रतीकपिक अध्ययन ि हवशे्लर्ण गरिन ेलक्ष्य िाहिएको छ। लोकवातायको अध्ययन 

आफैमा व्यापक ि हवस्तृत क्षते्र भएको हुनाल ेयसलाई चाि प्रकािमा वगीकिण गिी अध्ययन प्रस्तुत 

गरिएको छ। 

 

१.७.२ सामग्री सङ्कलन हवहध 

यस शोधकाययमा सामग्री सङ्कलनका लाहग मूलत: दईु प्रकािका हवहध ग्रिण गरिएको छ। 

१.७.२.१ पसु्तकालय हवहध 

प्रस्तुत शोधकाययका हनहम्त उत्ति बङ्ग हवश्वहवद्यालयको केरिीय पुस्तकालय, काशी हिरद ू

हवश्वहवद्यालयको केरिीय पुस्तकालय, दार्जयहलङ हजल्ला पुस्तकालय, सोनादा ग्रामीण पुस्तकालय, 

काहलपद िोर् तिाई मिाहवद्यालयको पुस्तकालयका पत्र-पहत्रका, पुस्तक हनरूपण, शोधपत्र, 

अरतवायताय, दनैहरदनी, जीवनी आक्कदको अध्ययन ि अवलोकन गिी सामग्री सङ्कलन गरिएको छ। 

१.७.२.२ क्षते्रकाययको अध्ययन हवहध 

प्रस्तुत शोधकाययमा क्षेत्रकाययको सवेक्षण मुख्य ििकेो छ। हसक्किम ि दार्जयहलङका हवहभन्न 

ठाउाँमा गएि स्थलगत भ्रमण एवम् सवेक्षण गिी शोध सामग्रीिरू सङ्कलन गरिएको छ। शोध 

सामग्री सङ्कलनलाई तीन प्रकािले सङ्कलन गरिएको छ। प्रश्नावली, अरतवायताय, फोटोग्राफी एवम् 

हभहियोग्राफीमाफय त् सामग्रीिरू सङ्कलन गिेि त्यसको वगीकिण ि हवशे्लर्ण गरिएको छ।  

हसक्किम, पहिम हजल्लाका पाका कणय बिादिु मगि (७१), अध्येता सरतोर् आल ेमगि (५१), 

मगि वाप्पा निबिादिु दलायमी मगि (७२), निबिादिु मगि (४७), मगि भार्ाका हशक्षक सुिेन 

थापा मगि (३४), गोिाय मगि (३३), हवष्णु िाना मगि (४४), दहक्षण हसक्किम, आसाङथाङका 
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कमल मगि (५५) आक्कद। ििसाङ, हसटोङका  मादले हगिीिाम मगि (७८), बी बी मगि (६४), 

ितन थापा मगि (५४), हवनोद दलायमी मगि(६८), सनमान माझी(६६), पािस चरि आले (४८), 

िाहगनी थापा मगि (४८)। दार्जयहलङका पे्रमकुमाि आले (६०), पहपल चरि आले(५८), िहबन िाना 

मगि (५६), िाजेश पाङ् मी मगि (५२), अजय थापा मगि(४८), अशोक मगि(५३), महणर् िाना 

(४५), ज्ञानेरि थापा (४४), अजुयन प्रधान (६९) आक्कद यसका साथै प्रो बी के िाना (५७), िावायि 

युहनभर्सयटी, प्रो. जी के लामा (५६), काशी हिरद ू हवश्वहवद्यालय, बनािस, हसलगिीबाट (स्व) 

कुमाि प्रधान, प्रा शाहरतिाज शमाय आक्कदल ेशोध सियोगी सूचकका रूपमा सामग्री सङ्कलन एवम् 

सवेक्षणका क्रममा सियोग पुऱ्याएका छन्। 

 

१.८ शोध प्रबरधको सङ्गठन 

प्रस्तुत शोधकाययलाई अध्ययन सुहवधाका लाहग छ वटा अध्यायमा हवभाजन गरिएको छ। 

प्रत्येक अध्यायको शीर्यकअनुसाि त्यसका उप-हवभाजन पहन गिेि प्रमाण ि हवशे्लर्णिरूद्वािा 

त्याक्कदकोपुहि गद ैशोधकायय सम्पन्न गरिएको छ। 

पहिलो अध्ययायमा शोधकाययको परिचय िाहिएको छ। शोधकाययको रूपिेिा तयाि पाने 

क्रममा शोधको परिचय, समस्याकथन, शोधको उद्दशे्य, पूवयकाययको सवेक्षण ि समीक्षा, शोधको 

औहचत्य, सैद्धाहरतक ढााँचा, शोधको सामग्री सङ्कलन हवहध, शोध सामग्रीका स्रोत, शोधप्रबरधको 

सङ्गठन, शोध काययको हनष्कर्य ि भावी शोधकतायिरूलाई सुझाउ िािी यसमा शोधको परिचय 

िाहिएको छ। 

दोस्रो अध्यायमा लोकवातायको प्रतीकपिक अध्ययनको सदै्धाहरतक ढााँचा िाहिएको छ। 

यसअरतगयत लोकवातायको परिचय िाख्द ैयसका हवधागत वगीकिण, सीमा ि सैद्धाहरतक ढााँचाका 

आधािबािे परिचयात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ। यस अध्यायमा लोकवातायका सामारय 

परिचय ि यसका सङ्िटक तवविरूबािे चचाय गने क्रममा लोकमानस, अहभप्राय, हमथक ि 

प्रतीकलाई हवशेर् आधािका रूपमा िाहिएको छ। यसअरतगयत लोकवातायको प्रतीकिपिक 
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अध्ययनको सैद्धाहरतक आधाििरू िाख्द ै प्रतीकबािे आवश्यक परिचय िाख्ने काम गरिएको छ। 

लोकवातायको अध्ययन क्रममा वास्तवमा प्रतीक एउटा अपरििायय तववका रूपमा दखे्न पाइरछ। 

लोकमा ििकेा ििेक ज्ञान, दशयन, हवश्वास, मारयता, आदशयजस्ता वाह्य-आरतरिक सामाहजक 

मनोहवज्ञानबािे अध्ययन गने क्रममा प्रतीक नै सिायक तवव हसद्ध भएको दहेिरछ। प्रतीकका 

माध्यमले लोकमा भएका ििस्यात्मक त्यिरू, यथाथयिरू, ज्ञान, दशयन ि हसपका कुिािरू पत्तो 

लगाउन सक्ककरछ। यसैले यस अध्यायमा लोकवाताय अध्ययनको सैद्धाहरतक आधाि प्रतीकलाई मानेि 

मगि लोकवातायबािे अध्ययनको ढााँचा तयाि पारिएको छ। 

तेस्रो अध्यायमा हसक्किम ि दार्जयहलङको भ-ूसासं्कृहतक परिचय िाहिएको छ। यस 

अध्यायमा हसक्किम अहन दार्जयहलङको प्रागैहतिाहसक पृष्ठभूहम, भौगोहलक अवस्थान, ऐहतिाहसक 

पृष्ठभूहम, नामकिण ि त्यसहसत जोहिएको इहतिास, जातजाहत, जाहतको जनसङ्ख्या हुाँद ैलेप्चा, 

हलम्बु साँगसाँग ै मगिजाहतको ऐहतिाहसक पृष्ठभूहमबािे पहन उठान गरिएको छ। हसक्किम ि 

दार्जयहलङमा मगििरूद्वािा हनर्मयत मगिजोङ, गढीिरूबािे पहन संहक्षप्तमा अध्ययन प्रस्तुत गरिएको 

छ। 

चौथो अध्यायमा मगिजाहतको परिचय िाहिएको छ। यसअरतगयत मगि शलदको 

व्युत्पहतगत अथय केलाउाँद ै मगिका अनेक नामिरूबािे अध्यन प्रस्तुत गरिएको छ। यसका साथ ै

मगििरूका प्रमुि दईु समूिबाह् मगिात ि अठाह् मगिातबािे संहक्षप्त चचाय गरिएको छ। 

मगिजाहतको उत्पहत्त, वंश हवस्ताि ि हतनका प्रमुि समूि, हतनीिरूका थि, उपथििरूबािे पहन 

आवश्यक संहक्षप्त चचाय गरिएको छ। यस क्रममा मगििरूका साइनो सम्बरध, कुटुम्ब, पारिवारिक 

संिचना आक्कदबािे पहन अध्ययन गने प्रयत्न गरिएको छ। 

पााँचौ अध्ययायमा हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षते्रका मगििरूका लोकवातायको प्रतीकपिक 

अध्ययन िाहिएको छ। यसअरतगयत मगि लोकवातायलाई चािवटा वगीकिणका आधािमा 

हतनीिरूका प्रतीकपिक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ। मूलत:१)हचरतनमलूक लोकवाताय२) भौहतक 

लोक ससं्कृहतमलूक लोकवाताय ३) मौहिक लोककला एवम ् कलापिक लोकवाताय ४) लोक िीहत 

एवम ् पिम्पिामलूक लोकवाताय गिी चािवटा वगीकिणअरतगयत हवधागत रूपमा प्रतीकबािे 

हवशे्लर्ण गने प्रयत्न गरिएको छ। १)हचरतनमलूक लोकवातायअरतगयत सृहि िचनाको हमथक, 
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लोकहवश्वास, लोक दवेी-दवेता, लोकप्राथयना, लोकउपचाि, लोकऔर्धी, चािपवय, पूजा-अनुष्ठान 

आक्कदबािे अध्ययन गरिएको छ। मगििरूमा पाइने यी हचरतनमूलक लोकवातायिरूले समाज-

मनोहवज्ञानका रूपमा मानवीय व्यविािको मूतय-अमूतय स्वरूप, मानवीय अरतर्क्क्रय याको प्रकृहत, 

संिचना ि सामाहजक सम्बरधिरूको गहतशीलतालाई सङ्केत गिेको पाइरछ। २) भौहतक लोक 

ससं्कृहतमलूक लोकवातायअरतगयत हसक्किम अहन दार्जयहलङ क्षेत्रमा बसोबास गद ैआएका मगििरूका 

हवहभन्न गाउाँ -बस्तीिरू सवेक्षण गिेि उनीिरूले आफ्ना िि-परिवािमा चलाउने सि-सामग्रीिरू, 

हवहभन्न क्ककहसमका वास्तुकला, िानपान, भााँिाकुिा, ििेलु िात िहतयाि आक्कदबािे अध्ययन 

गरिएको छ। मगििरूका भौहतक लोकसंस्कृहतमूलक लोकवातायिरूमा वास्तुकला, भााँिाकुिा, 

िातिहतयाि ि यसहसत सम्बहरधत ििेलु सामग्रीिरूबािे अध्ययन गरिएको छ। ३) मौहिक 

लोककला एव ं कलापिक लोकवातायमा सौरदयय, मनोिञ्जन, लोक मङ्गलका अहभव्यहक्तिरू 

पाइरछन्। लोकजीवनमा लोकमङ्गलको सबैभरदा मित्वपूणय स्थान छ। लोकमङ्गलको कामना 

सामूहिक अवचतेनमा हनहित हुरछ। तसथय कलाको आक्कद स्रोत पहन लोक-चेतना नै िो। स्वतरत्रता ि 

हसजयना दवुै लोककै लक्षण हुन्। यसअरतगयत लोकगीत, लोककथा, लोकनाटक, उिान टुिा, 

लोकहचह्न, लोकहचत्र आक्कद बािे अध्ययन गरिएको छ। ४) लोकिीहत तथा पिम्पिामलूक 

लोकवातायअरतगयत मगििरूले मारद ैआएका हवहवध पिम्पिामूलक िीहत, उनीिरूको जीवनदशयन, 

हपतापुिायका मूल्य मारयतािरू ि यसका अरतसयम्बरधबािे अध्ययन गरिएको छ। मगििरूका जरम, 

कमय, धमय, मृत्यु संस्कािबािे ि हतनका प्रतीकबािे पहन अध्ययन गरिएको छ। यसका साथै यी 

लोकिीहत एवं पिम्पिामूलक लोकवातायका प्रतीकिरूले कसिी सामाहजक मूल्य-मारयतालाई बोकेि 

आएका छन् हतनीिरूको पहन अध्ययन यस अध्यायमा गरिएको छ। 

छैटौ ाँ अध्यायमा उपसिंाि एवम ्हनष्कर्य िाहिएको छ। यस अध्यायमा माहथका पााँचवटा 

अध्यायमा हवस्तृत रूपमा चचाय गरिएका हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोकवाताय ि 

हतनका प्रतीकबािे बुाँदागत रूपमा शोधप्रबरधलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यसका साथै ती बुाँदािरूलाई 

क्रहमक रूपमा िािी हनष्कर्यिरू पहन ददाँद ैअध्ययनमा हुन सके्न अरय सम्भाव्य दहृिकोणिरू पहन 

िाहिएका छन्। मगि लोकवातायको अध्ययन, सङ्कलन, हवशे्लर्णमा दिेापिेका हवहवध 

प्राहप्तिरूलाई पहन बुाँदागत रूपमा समाहित गरिएको छ। 
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१.९ शोध सामाग्रीको स्रोत 

प्रस्तुत शोधकाययका हनहम्त प्राथहमक स्रोत ि हद्वतीयक स्रोत गिी दईु प्रकािले सामग्री स्रोतको प्रयोग 

गरिएको छ। 

￭ प्राथहमक स्रोत 

यस शोधकायय सम्पन्न गदाय प्राथहमक स्रोतबाट धेिै भरदा धेिै सामग्रीिरू हलइएका छन्। शोधकताय 

आफैले िोजेि, जोिेि, अध्ययन, अनुशीलन गिेि जम्मा गरिएका सामग्री अहन हवज्ञजनबाट 

हलइएका अरतवायताय, व्यहक्तगत भेटवाताय, पत्राचाि, प्रश्नावलीजस्ता सामग्रीिरू प्राथहमक स्रोतका 

रूपमा हलइएका छन्।  

￭ हद्वतीयक  स्रोत 

यस शोधकाययको हनहम्त पुस्तकालय, सङ्ि-संस्था, व्यहक्तद्वािा हलहित वा सङ्कहलत पुस्तक, 

शोधपत्र, पहत्रका साथै दनैहरदनी, जीवनवृत्त आक्कदलाई हद्वतीय स्रोत सामग्रीका रूपमा ग्रिण 

गरिएका छन्। 

 

१.१० शोधकाययको हनष्कर्य 

हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोकवातायको प्रतीकपिक अध्ययनबाट प्राप्त भएका 

हनष्कर्यिरूलाई हनम्न बुाँदािरूमा िाहिएका छन ्- 

१. भाितको उत्ति-पूवी क्षेत्रअरतगयत हसक्किम-दार्जयहलङको पुिाताहत्वक अध्ययन सवयप्रथम 

सन् १९०४ मा ई एच जी वाल्सल ेगिेका हथए। भाितीय पिुातवव सवके्षण हवभागले 

सन् १९४० दहेि यता यस क्षेत्रको अध्ययन गिेको थािा ला्दछ। पहछबाट  िी सने (सन ्

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

लयानजी (सन १९८०) जस्ता पुिातवववेत्तािरूले नवपार्ाण युगका िात िहतयाििरू 

हसक्किम, दार्जयहलङ, काहलम्पोङ ि यसका विपिका क्षते्रिरूमा पाइएको त्य प्रकाश 

पािेका छन्। मानव समूििरू हमलेि िेतीपाती गने ढुङ्गा ि माटाका िि बनाएि बस्ने, 
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ढुङ्गाकै हवहभन्न क्ककहसमका िात-िहतयाििरू छुिी, बरचिो, बज्र, ििी, बहसला, पाटा, 

फाली ि हछनोजस्ता औजाििरूको प्रयोग यस क्षेत्रमा नवपार्ाण युगमा नै भएको थािा 

पाइरछ। 

 

२. हसक्किमका  नाचेबुङ, िानीपुल, अप्पि सरदिु, साङ्िोला, मातायम, टम्बटुाि, झोलेपुल, 

िादाङ बस्ती, िाङ्का गाउाँ , आिो बस्ती आक्कद ठाउाँबाट, काहलम्पोङका िुङ्ग्रा बस्ती, 

हसरदबेोङ, पुदङु, हसमाना बस्ती अहन दार्जयहलङको बदामतामबाट नव पार्ाण युगका 

िात िहतयाििरू ४०० भरदा अहधक प्राप्त भएको त्य पी सी दास गपु्ताले बताएका 

छन्। ई सी वोिम्यान (सन् १९४९) ले प्रस्तुत गिेको त्य उल्लेि गद ैजी के लामाल े

भनेका छन्, दार्जयहलङ, हसक्किम, कालेबुङहति पाइएका यस्ता नवपार्ाण युगका िात 

िहतयाििरू कश्मीि अहन दहक्षण हचनका यनुानमा पहन पाइएका छन्। कुनै न कुन ैसमय 

यस क्षेत्रमा बसोबास गने जातजाहत, जनजाहत त्यिी ाँबाटै बसाइाँ सिेि दहणणहति आएको 

हुन सके्न अनुमान उनले लगाएका छन्। 

 

 

३. हसक्किम अहन दार्जयहलङमा पाइएका नवपार्ाण युगका िात िहतयािले तत्कालीन 

समयको मानव, मानव-समाज, संस्कृहत ि सभ्यताको हवकास कसिी हुाँद ै आयो भने्न 

त्यहति अग्रसि गिाउाँछन् साथै त्यिााँ कुन जाहत, जनजाहतिरू हथए भने्न कुिाहति 

सङ्केत गिाउाँछन्। हवशेर्त: हसक्किम-दार्जयहलङका स्थाननामिरूको अध्ययन गदाय 

अहधकांशतः स्थाननाम नै लेप्चा भार्ामा िाहिएको पाइरछ तथाहप यस क्षेत्रमा 

लेप्चािरू साँगसाँगै दिेापिेका जाहत हलम्ब ुि मगि पहन हथए भने्न त्य थािा पाइरछ। 

उत्ति-पूवी भाितमा बसोबास गन ेजातजाहत, जनजाहतहसत सम्बहरधत हमथक, गाथा, 

लोकहवश्वास, संस्कृहत ि भाहर्क पृिभूहमिरू पहन जोिेि िदेाय कुनै न कुनै समय यी 

जाहतिरू उत्तिहतिैबाट दहक्षण एहसयाहति झिेको हुन सके्न अनुमान गनय सक्ककरछ। 
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४. शित् चरि दासको भनाइअनुसाि मगििरूको एउटा समूि हसक्किमको उत्तिमा पने 

‘काङवाचेन’ नदीको माहथल्लो उपत्यका ि हतलबतको रठक तल्लो उपत्यकामा आफ्ना 

क्ककल्लािरू बनाएि बसेको हथयो। पहछ यिी समूिका सरतानिरू नै हसक्किम, दार्जयहलङ, 

भुटान ि नेपालहति फैनलाँद ैगएको अनुमान उनल ेगिेका छन्। हसक्किमबाट मगििरूलाई 

लेप्चा ि हलम्बिुरूल ेपहिमहति लिेटेि नेपालको अरुण नदी पाि गिाएको कुिो हुकिले 

आफ्नो पुस्तक हिमालयन जनयलमा उल्लेि गिेका छन्। उनले मगििरूलाई हसक्किमका 

आक्कदम जाहत हुन् भनी मानकेा छन्। 

 

५. मगििरूका प्राचीनतम इहतिासबािे कुमाि प्रधानल े क्कदएको हवविणअनुसाि उत्तिमा 

हिमालय, दहक्षणमा मिाभाित शृङ्िला, पूवयमा हत्रशूली ि पहिममा कालीगण्िकीको 

पानीढलो माझको भू-भागलाई बाह् मगिात भहनर्यो। धवलस्रोत वा धौलाहगरि 

अञ्चललाई ११०० हििालदको एउटा ताम्रपत्रमा ‘मं् वि हवर्य’ भहनएको छ। 

मगििरूबािे सबैभरदा पहिलो उल्लेि यिी ाँ दहेिएको िो। 

 

६. हसक्किम ि दार्जयहलङको इहतिासमा लेप्चा िाजािरूका शासनकालमा भुरटयािरूको 

आगमन हुनभरदा अहिदहेि नै हलम्बु ि मगि दिेापिेका हथए। हसक्किम-दार्जयहलङका धिैे 

स्थानिरूमा मगििरूले मगिजोङ स्थापना गिेको मौहिक इहतिास ि त्यसको अवशेर् 

आजपययरत पाइरछ। सत्रौ ाँ शतालदी भरदा अहि नै हतलबतले हसक्किममा आक्रमण गदाय यस 

भू-क्षेत्रमा अनेकौ ाँ मगि गाउाँिरू पहन हजत्नु पिेको  कुिो इहतिासकाि कुमाि प्रधानले 

उल्लेि गिेका छन्।  

 

७. हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रमा बसोबास गने मगििरूका लोकवातायिरूमा सृहि िचनाको 

हमथक, लोकहवश्वास, लोक दवेी-दवेता, तरत्रमरत्र, लोक प्राथयना, लोककथा, लोकभाका, 

लोकगीत, लोकनाच, लोककला, उिान तुिा, गाउाँिाने कथा, लोकहचह्न, चािपवय, 

गिगिना, िानपान, भााँिाकुिा,  लोकिीहत, जरम ससं्काि, हववाि संस्काि, मृत्यु 

संस्काि, धमयसंस्काि आक्कदले मगि लोकवातायको हनमायण भएको दहेिरछ।  
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८. मगििरूका हचरतनमूलक लोकवातायअरतगयत सृहि िचनाको हमथक, लोकहवश्वास, लोक 

दवेीदवेता, लोक उपचाि, लोक और्धी, लोक मरत्र, लोक हचह्न आक्कदबािे प्रतीकपिक 

अध्ययनबाट थािा लागे अनुसाि मगििरूका कुलपूजाको प्रतीकात्मक अहभव्यहक्तमा 

सृहि िचना ि लोक िचनाको हमथक पाइरछ। मगििरूले पृ्वी, ब्रह्माण्ि, चट्याङ् 

(नमचन), अहसना (झेिल्युङ), जल, माटो आक्कदलाई शहक्तको आधाि मारद ै सृहि ि 

मानव सभ्यताको िचना हयनै तवविरूद्वािा हनर्मयत छ भने्न कुिामा हवश्वास गिेको 

पाइरछ। उनीिरूल ेझा, िी, नाम्स,ु नम, नमिान, नमचन अथायत,् माटो, पानी, िावा, 

आकाश, सूयय ि चट्याङ्लाई प्राकृहतक शहक्तका रूपमा मानेको दहेिरछ। मगििरूल े

‘सूयय’ लाई ‘नमिान’ भरदछन्, ‘नम’ को अथय ‘आकाश’, ‘िान’ को अथय ‘तातो हुनु’ भने्न 

ला्दछ। मगििरूले सूययलाई आकाशमा ििकेो ‘तातो हपण्ि’ एवम् अहग्नको प्रतीक 

मानेको दहेिरछ। मगििरू प्रकृहतपूजक हुरछन्, दिेात्मवाद तथा झााँक्रीवादमा हवश्वास 

गदयछन्। तसथय हचरतनमूलक लोकवातायमा दवेप्रतीक ि आद्यप्रतीक पाइने कुिा यसबाट 

स्पि हुरछ। 

 

९. मगििरूका कुलपूजा, हपतृपूजा, बाजे-बिाज्यू, भुयि पूजा, चण्िी पूजा आक्कद सम्पन्न गदाय 

चलाइने  सि-सामग्रीिरूमा पहन ििस्यात्मक अहभव्यहक्त पाइरछ। ती सामग्रीिरू हुन्-  

१. जिायो (हचत्तल)को हसङ २. हमगयको हसङ ३. अनायको हसङ ४. गौिी गाईको हसङ ५. 

हनलो गाईको िड्डी ६. जङ्गली बािाको िुि ७. थािको हसङ ८. िोिलको हसङ ९. 

बनभेिा १०. नागमाला (नागको िड्डीको माला) ११. फुबाय (थुमी, भाल े पोथी) १२. 

चट्याङ् (झेिलुङ) को ढुङ्गा १३. कुहभरिो १४. ढ्याङ्ग्रो ि गज।  ढ्याङ्ग्रोलाई 

ब्रह्माण्िको प्रतीकका रूपमा िािेि त्यसमाहथ  सूयय, चरि, ग्रि-नक्षत्र, तािामण्िल, 

पिाि, पवयत, हिमाल, रुि, पशु, पक्षी, क्ककिा, हलङ्ग, योहन, माछा, बाटा, क्कदशा 

आक्कदको हचत्र अङ्कन गरिएको हुरछ। मगििरूका गुरु वाप्पाले चलाउने गिेको यस्ता 

ढ्याङ्ग्रोिरू नौ क्ककहसमका हुरछन्। ती मध्ये पहन हवशेर्तः चाि प्रकािका ढ्याङ्ग्रोलाई 

मगििरूले हवशेर् अनुष्ठानिरूमा चलाउने गिेको बुहझएको छ। 
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१०. मगििरूका भौहतक संस्कृहतमूलक लोकवातायमा िि, ििेलु सामग्री, िातिहतयाि, 

दहैनक जीवनमा चाहिने सि-सामग्री, िाद्यवस्त,ु भााँिाकुिा आक्कद पदयछन्। यस्ता 

सामग्रीले उनीिरूका लोकजीवन, लोककला, लोकहशल्प, लोकसंस्कृहतका भौहतक 

संसाधनबािे अभाहर्क लोकवातायका रूपमा प्रतीकात्मक अहभव्यहक्त क्कदएको पाइरछ। 

हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका हवहभन्न लोक संसाधनल े उनीिरूको भौहतक 

लोक संस्कृहतलाई झल्काएको पाइरछ। माहनसलाई संस्कृहतका प्रत्येक एकाइिरूको कुन ै

न कुनै रूपमा आवश्यकता पदयछ। यी भौहतक संस्कृहतहसत सम्बद्ध सामग्री ि हतनका 

आवश्यकतािरू एक-अकायसाँग जोहिएका हुरछन्। यो अरतर्क्क्रय या वा पिस्पि सम्बरधको 

आधाि माहनसका जैहवक पे्रिणािरू ि आवश्यकतािरू हुरछन्। तसथय लोकमा भएका 

यस्ता भौहतक संस्कृहतमूलक सामग्रीको कुनै पहन एकाइ प्रकाययिीन वा काम नलाग्ने 

हुाँदनैन्। यी प्रत्येक तवव कुनै न कुनै कायय गनयका लाहग नै हुरछन् ि हतनको अहस्तत्व पहन 

सोिी समयसम्म ििरछ जबसम्म हतनीिरूल ेकुनै न कुनै कायय गरिििरछन्। 

 

११. हसक्किम-दार्जयहलङका मगििरू बसेका गाउाँ -िि ि बस्तीिरूको सवके्षण गिेि िदेाय 

उनीिरूका लोकजीवनमा दहेिएका यस्ता भौहतक संस्कृहतमूलक तथा प्रकाययमूलक लोक-

सामग्रीिरू अरतसयम्बहरधत ििकेा दहेिरछन्। हसक्किम-दार्जयहलङका हिमाली क्षेत्रमा 

पाइने रुिद्वािा हनर्मयत भौहतक सामग्रीिरू कोसी, चौ ाँठी, ठेकी, पोङ्ग, फाम आक्कद, 

बााँसद्वािा हनर्मयत िालो, िोको, ढाकि, थुरसे, ढुङ्ग्रो, तोलुङ, पेरुङ्गो, फुलुयङ, नाङ्लो 

आक्कद, पातबाट हनर्मयत टपिी, ठिि, दनुा आक्कद, ढुङ्गाबाट हनर्मयत जााँतो, हसलौटो, 

लोिोिो आक्कद सामग्रीिरू भौहतक संस्कृहतका एकाइिरू हुन्। हयनले भौहतक आवश्यकता 

साँगसाँगै सांस्कृहतक प्रतीकको अहभव्यहक्त पहन गरिििकेा हुरछन्। वास्तवमा यी 

िातिहतयाि, ििेलु सि सामग्री आक्कदका हवहभन्न प्रयोग ि प्रयोजनमा पहन जाहतका 

हवहवध कायय ि जीवन शैलीको अहभव्यहक्त भएको हुरछ। 
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१२. मगििरूका मौहिक लोककला एवम् कलापिक लोकवातायअरतगयत लोकगीत, 

लोकनाच, लोकसङ्गीत, लोकभाका, लोककथा, लोकनाटक, उिान-तिुा, लोकोहक्त 

आक्कदबािे अध्ययनबाट थािा लागे अनुसाि मगि लोकगीतिरूमा ख्याली, समला, 

स्याम्बो गीत, लोकोवाङ्गे गीत, मालै गीत, सालैजो, दम्के गीत, दाइाँ गीत, िै ाँसा गीत 

आक्कद मुख्य हुरछन्। लोक नाचिरूमा मारुनी, सोिठी, कौिािा वा कौिा, िाटु, हुिाय, 

पैस्यारु आक्कद मुख्य माहनरछन्। मौहिक रूपमा ििकेा यस्ता लोकवाताय एक पुस्तादहेि 

अकाय पुस्तामा िस्तारतरित हुने हुाँदा हयनको अहस्तत्व मौहिक पिम्पिाका रूपमा न ै

िहिआएको छ। मौहिक रूपमा दीियकालदहेि लामो यात्रा पुिा गिेको हुनाल ेकलापिक 

लोकवातायलाई शाहलदक कला पहन भहनरछ। प्रत्येक समुदायले आफ्ना हपता-पुिाय तथा 

पिम्पिाबाट प्राप्त गिेका भाहर्क लोकवातायमा उिान, तुिा ि वा्धािािरूमा पहन 

अलङ्कािमूलक प्रतीकिरू पाइरछन्। यस्ता लोकोहक्तिरू सूक्ष्म रूपिचनाका हुनाले 

हतनको अहभव्यञ्जनामा प्रतीकात्मकता ििकैे हुरछ। लोकजीवनका हवहवध कायय ि 

आयाममा साङ्केहतक अथय विन गने तथा थोिै भनेि धेिै बुझाउने लोकोहक्तिरू 

प्रतीकपिक हुरछन् भनी मान्न सक्ककरछ।   

 

 

१३. हसक्किम दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोकिीहत एवं पिम्पिामूलक 

लोकवातायअरतगयत मगििरूका जरम, रवािन कमय, धमय हुाँद ै मृत्यु संस्कािबािे 

लोकवातायिरूको अध्ययनमा लोकिीहतमूलक लोकवातायमा लोकमानसको समग्र 

अहभव्यहक्त भएको थािा ला्दछ। सामूहिक रूपमा पिम्पिाबाट प्राप्त आक्कदम िीहतिरूको 

पालन माहनसले आद्य प्रतीक, पुिाकथात्मक प्रतीकका रूपमा गद ै आएका छन्। 

माहनसका यस्ता लोकिीहतिरू अवचेतनमा अवशेर् ि अहभप्रायका रूपमा बााँचेका 

हुरछन्। लोकिीहतमूलक लोकवाताय पुिातवव, समाजशास्त्र तथा नृहवज्ञान, मानव-वंश-

हवज्ञानहसत पहन अरतसयम्बहरधत हुनाले यसको क्षेत्र अझ हवस्तारित हुन सक्छ। हसक्किम 

ि दार्जयहलङका मगििरूका लोकिीहतमूलक लोकवातायको अध्ययनमा जरम संस्कािदहेि 



२४ 

पहिलो अध्याय 

 

 

सरतान, कुटुम्ब, हववाि, धमय ि मृत्यु संस्कािसम्मको अध्ययन गदाय थािा पाइए अनुसाि 

मगििरू प्रायः नै प्रकृहतमा आहश्रत ि प्रकृहतप्रहत कृतज्ञ ििकेो थािा पाइयो। उनीिरूल े

सम्पन्न गने प्रायः अनुष्ठान ि संस्कािगत काययिरूमा प्रकृहतलाई एउटा बृित ् शहक्त ि 

सत्ताका रूपमा स्वीकाि गिेको बुहझएको छ। 

 

१४. हसक्किम–दार्जयहलङ क्षेत्रमा बसोबास गने मगििरूले सामाहजक रूपमा 

लोकआस्था, लोकप्रथालाई आफ्ना लोकजीवनमा ग्रिण गद ै आएको दहेिरछ। जरम 

संस्कािमा रवािन, पुिभद,ै पास्नीजस्ता लोकिीहतमूलक लोकवाताय, धमयसंस्कािअरतगयत 

मगििरूका लोकहवश्वास, झााँक्रीवाद, ताहरत्रक आत्मावादजस्ता लोकहवश्वासिरू 

पदयछन्। तसथय यस्ता लोकवातायिरू हचरतनमूलक लोकवातायहसत पहन अरतसयम्बहरधत 

छन्। हववाि संस्कािअरतगयत मगििरूका लगरया, चोिी हववाि, पे्रम हववाि, जािी 

हववाि, हवधवा हववाि लोकिीहतमूलक प्रथाहभत्र पदयछन्। यसका साथ ै मृत्य ु

संस्कािअरतगयत पुिायिरूद्वािा गरिने लोकहवश्वास अनुसाि मगििरूमा संस्काि सम्पन्न 

हुने गदयछ। मगििरूका यी लोकिीहतमूलक लोकवातायको काययसम्पादन वाप्पा, िमी ि 

भुसालद्वािा सञ्चालन गरिरछ। लोकल ेमारद ैआएका हवहभन्न पिम्परित मारयता, आस्था 

ि हवश्वासले एउटा हनहित समुदायको लोकजीवनलाई प्रतीकात्मक रूप प्रदान गिेको 

हुरछ भने्न कुिामा मगििरूले माने्न हवहवध संस्काि ि लोकहवश 

 

 

१५. समग्रमा लोकवातायमा मानव जीवनका मूल्य, मारयता, ज्ञान, दशयन ि हवश्वासको 

अहभव्यहक्त पाइरछ। लोकका अनेकानके हवर्यलाई समाहित गिेि कुनै पहन जाहत, 

गोष्ठी, समुदायले आफ्नै लोकवातायको हनमायण पहन गिेको हुरछ। लोकवातायमा प्रथमत: 
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लोकमा बस्ने माहनसिरूका भूहम, दोस्रो उनीिरूका भौहतक जीवनशैली, तेस्रो उनीिरूल े

पिम्पिागत रूपमा मारद ै आएका कला, कौशल, ज्ञान, दशयन, मूल्य, हवश्वास आक्कद 

अध्ययनका मुख्य क्षेत्र दहेिरछन्। यस्ता लोकवातायिरू बाहििबाट िरेिाँदा सिल, सिज, 

स्वाभाहवक ि अकृहत्रम दहेिए तापहन यसको आभ्यारतरिक संिचना उहत्तकै सूक्ष्म, 

जरटल, बृित्, गम्भीि ि ििस्यात्मक हुरछन्। लोकवातायिरू ििस्यात्मक भएकै कािण 

प्रतीकात्मक पहन हुरछन्। प्रतीकको िचना समाजमा माहनसले बााँचेको जीवन-शैलीबाट 

नै हुरछ। आफ्ना दनैहरदन जीवनमा चाहिने महसना एकाइिरू, ििबाि, िाद्यवस्तु, 

गिगिना, िङ्ग, हचत्र, चािबाि, पूजा-अचयना, मरत्र, तरत्र, लोकहवश्वास, लोकभाका, 

लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, उिान तुिा आक्कदका माध्यमबाट आफ्ना समुदाय वा 

जाहतको  सामाहजक ि सांस्कृहतक जीवनको प्रतीकात्मक अहभव्यहक्त लोकजीवनले 

क्कदएको हुरछ। प्रतीकले िाहल कुन ै पहन जाहतको सामाहजक ि सांस्कृहतक रूप मात्रै 

बचाएि िािेको हुाँदनै, यसल ेत्यसका सीमािरू पहन बााँधेको हुरछ। प्रतीकिरू सीमामा 

बााँहधए तापहन यी हस्थि हुाँदनैन्, हवश्वमा मानव जाहतको हवकासशील प्रवृहत्त ि 

प्रक्कक्रयाहसतै प्रतीक पहन परिवर्तयत हुाँद ै गएको पाइरछ। प्रतीकको अथयमा सामाहजक 

परिवतयन साँगसाँगै सांस्कृहतक मूल्यअनुसािको परिवतयन पहन आएको पाइरछ। सामाहजक 

गहतशीलताका लाहग प्रतीकले समाजका हवहभन्न सांस्कृहतक पक्षको कािक सम्बरधलाई 

दिेाउाँछ भने्न कुिालाई मगि लोकवातायको अध्ययनबाट बुझ्न सक्ककएको छ।  
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१.११ भावी शोधकतायका लाहग सझुाउ 

हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोकवातायको प्रतीकपिक अध्ययन गदाय क्षते्रकाययको 

प्राथहमक स्रोतबाट अहधकांश सामग्रीिरू सङ्कलन गिेि अध्ययन गने काम भएको छ। मगि 

लोकवाताय आफैमा एउटा व्यापक ि हवस्तृत अध्ययनको क्षेत्र भएको हुनाले यसबािे अझ शोध हुन 

आवश्यक ििकेो दहेिरछ। यसै सरदभयमा भावी शोधकतायिरूलाई हनम्नहलहित सझुाविरू िाख्न 

सक्ककरछ,  

क) हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रका मगििरूका लोक प्रहवहध ि िस्तहशल्पको अध्ययन । 

ि) हसक्किम ि दार्जयहलङ क्षेत्रमा बोहलने मगिभार्ाको उिान, टुिा ि वा्धािाको अध्ययन। 

ग) हसक्किम-दार्जयहलङ क्षेत्रका लेप्चा, हलम्बु ि मगििरूका लोकहवश्वासिरूको तुलनात्मक 

अध्ययन। 

 

 



२७ 

दोस्रो अध्याय 

 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकवार्ााको प्रर्ीकपरक अध्ययनको सदै्धान्तर्क ढााँचा 

 

२.१ ‘लोक’  शब्दको  व्यतु्पन्िगर् अर्ा 

‘लोक’ र्त्सम शब्द हो। अमरकोशमा ‘लोक’ शब्दको अर्ा जगर््, भुवन र जन१ ददइएका 

छन्। संस्कृर् अङ्ग्रेजी न्िक्सनरीमा ‘लोक’ शब्दले मान्नस, ससंार, जगर्,् दनु्नयााँ२ जस्र्ा अर्ाहरू 

बर्ाइएको पाइतछ। कृष्णप्रसाद पराजलुीअनुसार, संस्कृर् व्याकरणमा ‘लोक’ शब्दको व्युत्पन्ि 

‘लोकृ दशाने’ धार्ुमा ‘घञ्’ प्रत्यय लगाउाँदा लोक् + घय् (अ) = ‘लोक’ शब्द बनेको दने्ितछ जसको 

अर्ा ‘दने्िनु’३ बर्ाइएको छ। 

महशे गपु्ताअनसुार ‘लोक’ शब्दले सामातयर्: दईुवटा अर्ा बुझाएको पाइतछ; पन्हलो अर्ाले 

‘सारा ससंार’ अर्ाार्् ‘भौगोन्लक जगर््’ अन्न दोस्रो अर्ाले ‘मानवजान्र् र मानवन्सर् सम्बन्तधर् 

समाज बुझाएको छ’।४ 

कृष्णप्रसाद पराजलुीअनसुार, वैददक कालमा ‘लोक’ शब्द ‘जन’ को पयाायवाची शब्दका 

रूपमा प्रयोग गररएको पाइतछ भने ऋग्वेदमा प्रयुक्त ‘दने्ह लोकम’् का अनुसार ‘लोक’ को प्रयोग 

                                                           
१कुलचतर गौर्म शमाा, न्व सं २०२६, अमरकोश, काठमािौं, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रन्र्ष्ठान, प्र सं, पृ २१९ 

२अर्ार ए म्याक्िोनल, सन् २००४, ससं्कृर्-अङ्ग्रजेी न्िक्सनरी, ददल्ली, एन्सयन एिुकेसनल सर्वासेस, पृ २६४ 

३कृष्णप्रसाद पराजुली, न्व सं २०५७, नेपाली लोकगीर्को आलोक, काठमािौं, रत्न पुस्र्क भण्िार, पृ १८ 

४महशे गुप्त, सन् २००८, लोक सान्हत्य का शास्त्रीय अनशुीलन, ददल्ली, नेहा प्रकाशन, प्र सं, पृ १७ 
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स्र्ानका अर्ामा पन्न भएको छ।५ संन्हर्ा, ब्राह्मणरतर् र उपन्नषद्हरूमा ‘लोक’ शब्दलाई मूलर्: 

जगर्् वा ब्रह्माण्िका रूपमा रहण गररएको  र समयातर्रमा यस शब्दले अरू अर्ा ललाँद ैगएको 

पराजुलीले बर्ाएका छन्। एलने िुतिेअनुसार ‘फोक’ शब्दले मान्नसहरूको कुनै त्यस्र्ो समूहलाई 

बुझाउाँछ जसको आफ्नो भने्न एउटा साझा परम्परा हुतछ। उनीहरूका न्बच समान पेसा, भाषा 

अर्वा धमा आदद नभए र्ापन्न समूह बन्ननका लान्ग र्ोरैमा पन्न एउटा आफ्नो भने्न साझा 

परम्परा एवम् लोक हुनु आवश्यक छ।६  यसप्रकार प्रत्यके समुदायको आफ्नै दकन्समको लोक 

हुतछ। 

िगतेरप्रसाद लुइटेलअनसुार, लोक शब्दको पयाायवाचीका रूपमा जन र्र्ा राम्य शब्दको 

प्रयोग पाइए र्ापन्न जन शब्दको साटो लोक शब्दलाई न ैअन्धकांशले बढी महत्त्व ददइएका छन्। 

‘जन’ शब्दले ‘लोक’ शब्दले जन्र्को व्यापकर्ा नओगट्न ेहुाँदा जनसान्हत्य, जनन्वश्वास, जनगीर् 

आददको प्रयोग नगरी लोकसान्हत्य, लोकन्वश्वास, लोकगीर् आददको प्रयोग गररएको पाइतछ।७ 

लोक शब्दले सहरी वा राम्य दवुै र्रीका जनर्ामध्ये सामातय मान्नसहरूलाई बुझाउने हुाँदा 

लोक शब्दलाई नै बढी महत्त्व ददइएको दने्ितछ। वैददक सान्हत्यमा समेर् चर्चार् लोक शब्दल े

उिर वैददक कालमा वेद न्भन्न भने्न रूढ अर्ा ललाँद ैवेद र लोक जस्र्ा न्वपरीर्ार्ी प्रकृन्र्मा पन्न 

यो पररभान्षर् हुाँद ै आएको दने्ितछ। वैददक ज्ञान वर्ामान समयमा पुस्र्कीय ज्ञानमा सीन्मर् 

रहकेो दने्ितछ जो सान्हत्य वा वाङ्ग् मयका रूपमा न्चन्नतछ र्र लौदकक ज्ञान भन्नाले र्ात्कान्लक 

वा सावाकान्लक व्यवहार-कुशलका रूपमा मान्नसले रहण गद ै आएका कुरा हुन् भने्न बुन्झतछ। 

लोकज्ञान व्यावहाररक सन्िर् कोषका रूपमा लोककै न्नन्म्र् प्रयोगमा आएको हुतछ। र्सर्ा 

लोकज्ञानको न्वशेष महत्त्व रहकेो छ। लोकज्ञानको अभावमा शास्त्रीय ज्ञान व्यर्ा हुतछ।  

 

                                                           
५कृष्णप्रसाद पराजुली, नपेाली लोकगीर्को आलोक, पूवावर््, पृ १७ 

६एलेन िुतिे, सन् १९६५, द स्टिी इन फोकलोर, सम्पा, युनाइटेि स्टेट अमेररका, पृ ३ 

७िगेतरप्रसाद लुइाँटेल, न्व सं २०६८, लोकसान्हत्यको पररचय, काठमािौं, न्वद्यार्ी पुस्र्क भण्िार, पृ २ 
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मनोहर लान्मछानेअनुसार, बौद्ध दशानमा प्रयोग गररएको ‘लोक’ शब्दले सम्पूणा 

मानवसमाज र्र्ा सम्पूणा सम्प्रदायलाई स्वीकार  गदाछ। यसका पुन्िका लान्ग अशोकको 

न्शलालेिमा उन्ल्लन्िर् ‘मनुवर्रं सवालोक न्हर्ाय’ र्र्ा ‘नास्र्े न्हर्कंरे सवालोक न्हर्ाए’ र्र्ा 

‘नास्र्े न्हर्ंकरे सवालोक न्हर्व्य’ ले आफ्ना प्रजाजनलाई बुझाएको हो भने्न उल्लेि भेरटतछ।८ 

पूर्णामा श्रीवास्र्वअनुसार लोकको अर्ा त्यो जन-समाजन्सर् जोन्िएको छ जो न्वस्र्ृर् 

रूपले यस पृथ्वीमा फैन्लएर बसेका छन् अन्न जसमा सबै दकन्समका मान्नसहरू सन्म्मन्लर् 

हुतछन्।९ नेपाली बहृर््  शब्दकोशमा ‘लोक’ शब्दको न्वन्भन्न अर्ा पाइतछन्, १. ब्रह्माण्िको कुन ै

भाग, िण्ि, ससंार, जगर्, दनु्नया / २. पुराणअनुसार स्वगा, मत्या र पार्ाल र्ीन स्र्ान वा 

पृथ्वीसन्हर् उाँभोमा भुलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, र्पलोक, सत्यलोक सार् र 

उाँधोका अर्ल, सुर्ल, न्वर्ल, र्लार्ल, रसार्ल, महार्ल र पार्ाल सार्समेर् चौध भुवन / ३. 

रहमण्िल सूयालोक, चतरलोक, ध्रुवलोक / ४. मुख्य दवेर्ाको न्नवासस्र्ल न्शवलोक, न्वष्णुलोक, 

ब्रह्मलोक  / ५. पुराणअनुसार प्राणी जीन्वर् छाँदा भोग गन ेर मरेपन्छ पुग्ने ठाउाँ  इहलोक र परलोक 

/ ६. समान संस्कृन्र्, भावना र सामान्जक न्स्र्न्र् भएका भौगोन्लक एकाइमा रहने मान्नसको 

समुदाय जनसमूह।१० यसप्रकार लोक शब्दको प्रयोग-प्रचलन प्राचीनकालदने्ि नै न्वन्भन्न अर्ामा 

हुाँद ैआएको पाइतछ। 

महशे गपु्त के लेख्छन् भने, ‘लोक’ मानव समाजका यस्र्ा वगा हुन्, जसले आफ्ना प्राचीन 

मूल्य, मातयर्ा र परम्पराप्रन्र् सदवै न्वश्वास राख्र्छन्। उनीहरू आधुन्नक सभ्यर्ा एवं 

कृन्िमर्ादने्ि टाढा आफ्ना प्राचीन सभ्यर्ान्सर् पन्न जोन्िएका हुतछन्। उनीहरू अन्शन्िर् होऊन ्

वा न्शन्िर् दवुै वगाले आफ्ना प्राचीन परम्परा, संस्कृन्र् र मूल्य-मातयर्ाहरूलाई छाड्दनैन्। 

                                                           
८मनोहर लान्मछाने, न्व सं २०६५, लोकसान्हत्य र ससं्कृन्र्का केही पाटाहरू, काठमािौं, साझा प्रकाशन, पृ २ 

९महशे गुप्त, लोक सान्हत्य का शास्त्रीय अनशुीलन, पूवावर््, पृ १७ 

१०बालकृष्ण पोिरेल र अतय (सम्पा), न्व सं २०४०, नेपाली बृहर् ् शब्दकोश, काठमािौं, नेपाल राजकीय प्रज्ञा 

प्रन्र्ष्ठान, प्र सं, पृ ११८८ 
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उनीहरून्सर् आददम युगका मनोवृन्िहरू कर्ै न कर्ै अवशेषका रूपमा बााँन्चरहकैे हुतछन्।११ 

लोकले मानव समाजका सारा वगालाई आफ्ना प्राचीन मूल्य-मातयर्ा एवं परम्पराहरू प्रन्र् 

आस्र्ावान भई अन्घ बढ्ने प्रेरणा ददतछ। यसप्रकार लोक शब्दले न्वस्र्ृर् अर्ा वहन गरेको पाइतछ। 

 

२.२ लोकवार्ााको  स्वरूप  र पररचय 

लोकवार्ाा ‘लोक’ र ‘वार्ाा’ को योगबाट बन्नएको समास शब्द हो। अङ्ग्रेजीको ‘फोक’ 

शब्दको समानार्ी रूपमा ‘लोक’ शब्द न्स्वकार गररएको छ। फोक शब्दको सामातयअर्ा सभ्यर्ाबाट 

टाढा रहने पुरानो जान्र् वा रामजगर्् हुतछ भने न्वशेष अर्ामा यसले कुनै सुसंस्कृर् राष्ट्रका सम्पूणा 

मान्नसलाई पन्न जनाउाँछ।१२ 

नतदलाल कल्लाअनुसार, अङ्ग्रेजीको ‘फोक’ शब्दमा ‘लोर’ शब्द जोन्िएर ‘फोकलोर’ 

शब्दको न्नमााण भएको पाइतछ। ‘फोक’ एङ्ग्लोसेक्सन शब्द ‘फोल्क’ बाट व्युत्पन्न भएको हो जसको 

अर्ा साधारण जनर्ा हुतछ अन्न ‘लोर’ शब्द भने एङ्ग्लोसेक्सनकै ‘लर’ बाट व्युत्पन्न भएको हो 

जसको अर्ा न्वद्या वा ज्ञान भने्न हुतछ। यसरी हदेाा ‘फोकलोर’ र्र्ा ‘लोकवार्ाा’ शब्दको अर्ा 

साधारण जनर्ाको ज्ञान र्र्ा न्वद्या१३ भने्न बुन्झतछ ।  

जमान भाषामा ‘फोकलोर’ शब्दको साटो ‘भोल्कस् कुतद’े चलाइएको पाइतछ। न्हतदीमा जमान 

शब्द ‘भोल्क’ को अर्ा ‘लोक’ अन्न ‘कुतद’े को अर्ा ‘वार्ाा’ मान्नएको छ भने्न भनाइ हरद्वारीलाल 

शमााको पाइतछ।१४ िगेतरप्रसाद लुइाँटेलअनुसार, युरोपेली दशेमा सवाप्रर्म सन् १६८७ मा जोन 

आब्रेले आफ्नो पुस्र्क ‘ररमेतस अफ् जेन्तटन्लज्म एति जिुाइज्म’ मा जनसाधरणका रीन्र्ररवाज, 

आचार-व्यवहार, रहन-सहन, धमा, अतधन्वश्वास आददको अध्ययन प्रस्र्ुर् गरी लोकवार्ााको 
                                                           
११महशे गुप्त, लोक सान्हत्य का शास्त्रीय अनशुीलन, पूवावर््, पृ १७ 

१२https://en.wikipedia.org/wiki/Folklore. बाट २१ अप्रैल २०१३ 

१३नतदलाल कल्ला, सन् २०००, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, राजस्र्ान,बुक्स टे्रजर जोधपुर, पृ १९४ 

१४हरद्वारी लाल शमाा, सन् १९९०, लोकवार्ाा न्वज्ञान, लिनऊ, उिर प्रदशे न्हतदी संस्र्ान, प्र सं, पृ २० 

https://en.wikipedia.org/wiki/Folklore
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अध्ययन परम्परा सुरु गरेको मान्नतछ।१५ यस अध्ययन परम्परालाई न्रम दाजुभाइ न्वन्लयम न्रम 

र जेकब न्रमले ‘न्रम्स फेयरीटेल्स’ १८१२-१८१४ मा पन्न अन्ग बढाएका न्र्ए। र्र ‘फोकलोर’ 

शब्दको प्रर्म प्रयोग भने न्ब्रटेनमा भएको पाइतछ। सवाप्रर्म सन् १८४६ मा यस शब्दको प्रयोग 

न्वन्लयम जोन र्ामसले ‘एतर्ेन्नयम’ भने्न एउटा पन्िकामा गरेका न्र्ए भने्न कुराको चचाा ररचािा 

एम िोरसनले गरेको पाइतछ।१६ यसपन्छ जजा जेम्स फ्राजरले द गोल्िने बाउ (१८९०-१९१५) 

नामक कृन्र् प्रकान्शर् गरेपन्छ लोकवार्ााको अध्ययन अझ अन्घ बढेको दने्ितछ। उन्नाईसौ ाँ 

शर्ाब्दीको पूवााद्धामा लोकजीवनको अध्ययन अनुशीलन गररने शास्त्रलाई पपुलर ‘एन्तटदिटीज’ 

भन्नतथ्यो।१७ 

आज ‘फोकलोर’ शब्दले एउटा पाररभान्षक शब्दका रूपमा समस्र् युरोपमा स्वीकृन्र् 

पाएको दने्ितछ। बेलायर् र अमेररकामा ‘फोकलोर सोसाइटी’ को स्र्ापना भएपन्छ लोकवार्ााल े

अझ बढी महत्त्व पाउाँद ैगएको दने्ितछ। मार्ाा वारेन बकेन्वर् लेन्ख्छन्, लोकवार्ाा मृर् र्ुल्य वस्र्ु 

होइन र्र एउटा न्जउाँदो कला हो, जसले न्नरतर्र पुराना वस्र्ुहरूलाई नयााँ रूपमा पुनर्साजान 

गरररहतछ।१८ 

द इनसाइक्लोपने्िया अमरेरकानाअनुसार  फोकलोरअतर्गार् साधारणर्: अन्लन्िर् न्मर्क, 

कर्ा, गीर्, गार्ा, रूढ रीन्र् अन्न चािपवाका न्वन्भन्न रूप र शैलीहरू मौन्िक रूपमा एउटा 

पुस्र्ादने्ि अको पुस्र्ामा हस्र्ातर्ररर् गररएको हुतछ।१९ यसरी हरेराँदा लोकवार्ाामा परम्परागर् 

रूपले चन्लआएको मौन्िक अन्भव्यन्क्त पन्न भएको हुनाले अन्लन्िर् रूप र मौन्िकर्ा पन्न यसको 

एउटा मुख्य न्वशेषर्ा मान्न सदकतछ। यसले यर्ा सम्भव लोकजीवनका  सबै न्वषयलाई समेटेको 

हुतछ।  

                                                           
१५िगेतरप्रसाद लुइाँटेल, न्व सं २०६८, लोकसान्हत्यको पररचय, काठमािौं, न्वद्यार्ी पुस्र्क भण्िार, पृ १६ 

१६ररचािा एम िोरसन (सम्पा), सन् १९७२, फोकलोर एति फोकलाइफ एन इतट्रोिक्सन, युएसए,  

द युन्नभर्साटी अफ् न्सकागो, पृ १ 

१७केनेर् िब्ल्यु मेरी क्लाका , सन् १९६३, इतट्रोड्यनु्सङ् फोकलोर, न्सकागो, तयू योका , पृ ८ 

१८ररचािा एम िोरसन (सम्पा), सन् १९७५, स्टिी इन फोकलोर, पेररस, मटन एति कम्पनी, पृ ९ 

१९द इनसाइक्लोपने्िया अमरेरकाना, सन् १९६९, अमेररकेन कपोरेसन इतटरनेसनल एन्िसन, भो २, पृ ४२२ 



३२ 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकवार्ाा लोकको मौन्िक सम्पन्ि भएकाले मानवसमाजको उदय साँगसाँगै यसको प्रारम्भ 

भएको मान्नतछ। लोकका न्वन्भन्न भावना, संस्कार, रीन्र्न्र्न्र्, व्यवहार, बोलीवचन आदद 

अन्लन्िर् वा मौन्िक रूपमै मान्नसल े चलाउाँद ै आएका छन्। र्र  लोकवार्ााको अध्ययन सुरु 

हुनुभतदा पन्हले धेरै समय व्यन्र्र् भइसकेकाल ेज्याद ै पुराना लोकवार्ााहरू ओझेलमा परेका छन्। 

यसो भए पन्न आयाहरूले वदेलाई मौन्िक रूपमै धेरै कालसम्म जीन्वर् रािेका न्र्ए भने्न भनाइ 

र्ेजप्रसाद शे्रष्ठको पाइतछ।२० पौरान्णक कर्ाहरूका रूपमा लोकन्वश्वास र आस्र्ाहरू समेटेर 

पुराणहरूको रचना पन्न भएको पाइतछ। पन्छ र्ी पुराणहरू सङ्ग्कन्लर् भई न्लन्िर् रूपमा पन्न 

आए। पिर्ति, न्हर्ोपदशे, र्तिाख्यान र मतुधुमजस्र्ा रतर्हरू पन्न प्राचीन लोकवार्ाा कै उपज 

हुन् भन्न सदकतछ। 

भारर्ीय लोकवार्ाान्वद ् दवेेतर सत्यार्ी लेख्छन्, लोकवार्ाा शब्द नयााँ होइन र्र यसको 

प्रयोग अवश्य नयााँ दने्ितछ। लोकवार्ाा शब्दको अर्ा अङ्ग्रेजीको फोकलोरल ेददन ेअर्ा भतदा अन्धक 

अर्ापूणा छ। जनसाधारणले युग-युगदने्ि भतद-ैसुतद ै आएका अनेकन मौन्िक परम्पराका सम्पूणा 

सामरीहरू लोकवार्ााअतर्गार् पदाछन्। २१ 

रन्वतर भ्रमरका भनाइअनुसार,  लोकवार्ाा आददम मान्नसको मनोवैज्ञान्नक अन्भव्यन्क्त 

हो।  दशान, धमा, न्वज्ञान, औषधी, सामान्जक अनुष्ठान, इन्र्हास र्र्ा लोककाव्य आददमा यसको 

आददम मनोन्वम्ब उपन्स्र्र् हुतछ।२२ लोकवार्ाामा मान्नसहरूले  मौन्िक कला र भौन्र्क रूपका 

माध्यमले आफूलाई अन्भव्यक्त गदाछन्। यस दकन्समको अन्भव्यन्क्त व्यन्क्तन्वशेष दने्ि समूह  हुाँद ै

मौन्िक  र्र्ा न्लन्िर् दवुै रूपमा पुस्र्ा-पुस्र्ामा सद ैगएको हुतछ। यसै क्रममा एउटा दशे हुाँद ैअको 

दशेमा पन्न सद ै गएको हुनसक्छ। लोकवार्ााको न्सजाना  न्शन्िर्-अन्शन्िर्, जान्र्-जनजान्र्, 

रामबासी-सहरबासी सबैले मौन्िक कलाका रूपमा समाजमा बचाएका हुतछन्। यसैल ेलोकवार्ााले 

                                                           
२०र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, न्व सं २०६७, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य : एक छोटो चचाा, प्रज्ञा, महादवे अवस्र्ी (सम्पा),  

काठमािौं, नेपाल राजकी प्रज्ञा प्रन्र्ष्ठान, वषा ४०, पूणााङ्ग्क १०३, पृ १०१ 

२१नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ १९८ 

२२रबीतर भ्रमर, सन् १९९१, लोक-सान्हत्य की भनू्मका, इलाहाबाद, सान्हत्य सदन, प्र सं, पृ १२ 



३३ 

दोस्रो अध्याय 

 

बृहर्् संस्कृन्र्को न्नमााणमा महत्त्वपूणा भून्मका न्नवााह गरेको हुतछ भने्न कुरो जोगशे्वर बोहराल े

आफ्नो पुस्र्कमा चचाा गरेका छन्।।२३ 

नपेाली बहृर् ्शब्दकोशअनसुार ‘वार्ाा’ शब्दको अर्ा दईु वा सोभतदा बढी मान्नसका न्बच 

आपसमा गररने कुराकानी, बाचन्चर्, समाचार, हल्ला, जनशु्रन्र् आदद भने्न बुन्झतछ।२४ 

चूिामन्ण बतधुअनुसार, नपेाली लोकसान्हत्यन्वद ् सत्यमोहन जोशी, धमाराज र्ापा, 

कान्लभक्त पतर् आददले अङ्ग्रेजीको ‘फोकलोर’ शब्दलाई लोकवार्ाा नभनेर ‘लोकसंस्कृन्र्’ भन्न 

रुचाएको दने्ितछ।२५ र्र लोकसंस्कृन्र् शब्दले अङ्ग्रेजीको ‘फोक कल्चर’ शब्दको अर्ा व्यक्त गने 

हुनाले लोकवार्ाा शब्दको प्रयोग नै यस सतदभामा अन्धक उपयुक्त हुने बुन्झतछ। 

न्हतदीका लोकसान्हत्यन्वद ् कृष्णदवे उपाध्यायले ‘फोकलोर’ शब्दको पयाायवाचीका 

रूपमा‘लोकसंस्कृन्र्’ भन्न नै रुचाएका छन्। उनले लोकससं्कृन्र्अतर्गार् जनजीवनन्सर् सम्बन्तधर् 

आचार-न्वचार, न्वन्ध-न्नषेध, न्वश्वास, प्रर्ा, परम्परा, धमा, अनुष्ठान आदद सब ैकुरा आउाँछ भनेका 

छन्। जनसमाजमा लोकवार्ााभतदा लोकसंस्कृन्र् शब्द न ै न्चरपररन्चर् शब्द पन्न हो भने्न न्वचार 

उनले व्यक्त गरेका छन्।२६ 

न्हतदी न्वश्वकोशले ‘वार्ाा’ शब्दको अर्ा ‘आध्यान्त्मक संवाद’ बर्ाएको पाइतछ।२७ हरद्वारी 

लाल शमााले वार्ााको अर्ा वृर्ातर्, प्रवृन्ि र जनशु्रन्र् बर्ाएका छन्।२८ सनु्नन्र्कुमार च्याटजील े

                                                           
२३जोगेश्वर बोहरा, सन् १९९६, फोक एन्लमतेट्स इन रामासरस्वर्ी, कलकर्ा, पुतर्ी पुस्र्क, पृ २३ 

२४बालकृष्ण पोिरेल (सम्पा), नपेाली बृहर् ्शब्दकोश, पूवावर््, पृ १२१० 

२५चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक्स हाउस, पृ ४ 

२६कृष्णदवे उपाध्याय, लोकसान्हत्य की भनू्मका, पूवावर््,  पृ १८ 

२७नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ १९८ 

२८हरद्वारी लाल शमाा, लोकवार्ाा न्वज्ञान, पूवावर््, पृ १५ 



३४ 

दोस्रो अध्याय 

 

फोकलोर शब्दका न्नन्म्र् ‘लोकयान’ शब्द प्रयोग गरेका छन्।२९ मराठीमा लोकवार्ाालाई 

‘लोकन्वद्या’ शब्दका रूपमा चलाएको पाइतछ ३० र्र यस शब्दमा पन्न अव्यान्प्त दोष रहकेो पाइतछ।  

नेपाली लोकसान्हत्यको अध्ययन परम्परामा ‘लोकवार्ाा’ शब्दको प्रर्म प्रयोग र्ुलसी 

ददवसले हाम्रो ससं्कृन्र् (सन ्१९६७) भने्न पन्िकामा ‘लोकवार्ाा : एक गन्र्शील वैज्ञान्नक शास्त्र’ 

लेिमा गरेका न्र्ए भने्न कुरो र्ेजप्रसाद शे्रष्ठले उल्लेि गरेका छन्।३१ यसप्रकार नेपाली अन्न न्हतदी 

दवुै भाषाहरूमा ‘लोकवार्ाा’ शब्दको प्रयोगबारे मर्-मर्ातर्र रहकेो दने्िए र्ापन्न अन्धकांशर्: 

आजभोन्ल ‘लोकवार्ाा’ शब्द नै प्रयोग-प्रचलनमा रहकेो छ। अको ठाउाँ  धमाराज र्ापा अन्न हसंपरेु 

सवुदेी लेख्छन्,  लोकवार्ाा लोकजीवनमा सर्र् प्रवाहमान पद्धन्र् हो, गन्र् हो। कुनै िास समय र 

न्स्र्न्र्न्वशेषमा र िास अवस्र्ामा यसको जतम  प्रादभुााव भएको होइन। यो र् लोकको हरेक गन्र् 

वा जीवनयािामा अवलम्बन गररन े गन्र्शील भइरहन े न्वधान हो। लोकको अपररन्मर् शन्क्त, 

साहस, मनोभाव, मातयर्ा, न्वश्वास, राग-द्वषे, परम्परा, न्वधान, अनुष्ठान, टुनामनुा, र्तिमति, 

रीन्र्ररवाज, गीर्-कर्ा-कर्न, भेषभूषा आदद समेर्लाई समन्ि रूपमा लोकवार्ाान्भि समावेश गना 

सदकतछ।३२ 

लोकसंस्कृन्र् भन्नाले साधरणर्: लोकजीवनका रीन्र्-ररवाज, न्वन्ध-न्वधान, दक्रयाकलाप, 

प्रर्ा, न्वश्वास, परम्परा, गार्ा, गीर्, कर्ाआदद बुन्झतछ भने लोकवार्ाामा न्यनैबारेका ज्ञानलाई 

अध्ययन, अतवेषण र न्वशे्लषणसम्म गररएको हुतछ। यसरी हदेाा लोकवार्ााले लोकका न्वन्शि 

ज्ञानबारे अध्ययन र न्वशे्लषण गने काम गछा। यसैले लोकवार्ाालाई न्वज्ञान पन्न भन्नतछ।  

 हरद्वारी लाल शमााअनुसार, संस्कृन्र् लोकवार्ाादने्ि मान्र्ल्लो  र्हको चन्म्कलो, शे्रष्ठ, भर 

सर्ही र्ल हो। मान्नसको समुच्च व्यन्क्तत्व ज्ञान र न्शिा मािै होइन, त्यसको मूलमा रहकेा उसका 

न्वश्वास, न्नष्ठा, आत्मगौरव, अर्ीर् चेर्ना आदद कुरा लोकवार्ाादने्ि अिुण्ण रहन सकै्तनन्। 

                                                           
२९कृष्णदवे उपाध्याय, लोकसान्हत्य की भनू्मका, पूवावर््, पृ १८ 

३०धमाराज र्ापा र… सन् १९८५, नेपाली लोकसान्हत्यको न्ववचेना, काठमािौं, साझा प्रकाशन, प्र सं, पृ ६ 

३१र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य ; एक छोटो चचाा, प्रज्ञा, पूवावर््, पृ १०२ 

३२धमाराज र्ापा र अतय, सन् १९८५, नपेाली लोकसान्हत्यको न्ववचेना, पूवावर््, पृ ८ 



३५ 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकवार्ाा मान्नसलाई समन्िन्सर् जोन्िराख्ने एउटा गभा-नाल न ै हो, जसको सम्बतध छुट्नसार् 

उसका जीवनका सारा मूलस्रोर् नै सुकेर जान ेन्स्र्न्र् हुतछ।३३ 

न्वन्लयम बास्कमल ेभनकेा छन्, मान्नसका सम्पूणा न्वषयहरू लोकवार्ाादने्ि टाढा हुाँदनैन्। 

मान्नसन्सर् जतमदने्ि मृत्युको अन्तर्म अवस्र्ासम्म लोकवार्ाा सार्मा रहतछ। यसर्ा लोकका सारा 

वस्र्ुन्सर् सम्बन्तधर् न्वषयबारे चचाा गद ै लोकवार्ाा एउटा मौन्िक कला हो।३४ यसप्रकार 

लोककर्ा, लोककला, उिान, र्ुक्का, लोकन्वश्वासजस्र्ा सम्पूणा कुरा एउटा पुस्र्ादने्ि अकाा 

पुस्र्ासम्म लोकले मौन्िक रूपमा अन्घ बढाएको हुतछ भने्न भनाइ बास्कमको रहकेो पाइतछ। 

रन्सयाली न्वद्वान् वाई एम सोकोलोभ लेख्छन,्  लोकवार्ाा न्बर्ेका समयको प्रन्र्ध्वन्न 

हुनका सार्ै वर्ामानको पन्न ओजस्वी आवाज हो। यसले वगा सङ्ग्घषामान्र् पन्न प्रकाश पाछा।३५ 

यसैले लोकवार्ाा एउटा जीन्वर् शास्त्र हो।  जन्र् लोकको जीवन न्वस्र्ृर् छ त्यन्र् न ैलोकवार्ााको 

न्वस्र्ार र व्यापकर्ा छ। लोकमा बस्ने जन (मान्नस),  उनीहरूको भनू्म र भौन्र्क जीवन अन्न 

उनीहरूको संस्कृन्र् आदद नै लोकवार्ााका मुख्य वस्र् ुहुन्।  

िब्ल ु जी सम्मर लेख्छन्, लोकवार्ाा प्राकृन्र्क रूपमा उत्पाददर् शन्क्त हो, जसलाई 

मान्नसहरूल ेअवचेर्न अवस्र्ामा नै भोग्द ैआएका हुतछन्, जसरी पशुप्राणीले पन्न भोग्द ैआएका 

हुतछन्, र्र त्यसलाई मान्नसहरूले चालहाँ आफ्ना अनुभवहरूका माध्यमले ज्ञान, दशान अन्न धार्माक, 

नैन्र्क, चररिका रूपमा न्वकन्सर् गद ैगएका हुतछन्।३६ लोकवार्ाामा जनमानसका न्वन्भन्न भौन्र्क 

सामरी र रीन्र्परम्परामान्र् चचाा गद ैअकाा लोकवार्ाान्वद ्आचार टेलर लेख्छन्, लोकवार्ाा एउटा 

यस्र्ो भौन्र्क वस्र्ु हो जो पारम्पररक रूपमा एउटा पुस्र्ादने्ि अको पुस्र्ामा हस्र्ातर्ररर् गररतछ। 

यो शान्ब्दक, मौन्िक र पारम्पररक मातयर्ाहरूका रूपमा प्रसाररर् हुतछ। यसअतर्गार् लोकगीर्, 

लोककला, लोककर्ा, लोकप्रहने्लका, उिान-र्कु्का, लोकन्वश्वास र अतय भौन्र्क सामरीहरू 

पदाछन्। भौन्र्क वस्र्ुहरूमा पारम्पररक हार्-हन्र्यार, गरगहना, पारम्पररक न्चह्न आददलाई 

                                                           
३३हरद्वारी लाल शमाा, लोकवार्ाा न्वज्ञान, पूवावर््, पृ २०–२१ 

३४ररचािा एम िोरसन (सम्पा), सन् १९७५, स्टिी इन फोकलोर, पेररस, मटन एति कम्पनी, पृ ९ 

३५ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

३६जोगेश्वर बोहरा, सन् १९९६, फोक एन्लमतेट्स इन रामासरस्वर्ी, कलकर्ा, पुतर्ी पुस्र्क, पृ २६ 
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३६ 

दोस्रो अध्याय 

 

एउटा पुस्र्ाले आफ्ना अन्घका पूवाजहरूले जसरी चलाउाँद ै आएका छन ् उसरी न ै

लोकन्वश्वासअनसुार त्यसलाई अन्घ बढाउाँद ैगएको पाइतछ।३७ 

लोकवार्ाालाई सांस्कृन्र्क अङ्ग्गका रूपमा पुन्ि ददाँद ै अकाा लोकवार्ाान्वद ् फ्रान्तसस ली 

योटलीले न्वन्लयम बास्मकको भनाइ उद्धृर् गद ै लेख्छन्, लोकवार्ाा मानवशास्त्रीहरूका न्नन्म्र् 

संस्कृन्र्को एउटा अंश माि हो, न्सङ्ग्गै संस्कृन्र् होइन। यसले न्मर्क, अनुशु्रन्र्, उिान, र्ुक्का, 

प्रहने्लका, गार्ा आददलाई समेटेको हुतछ। यसका सार् ैलोककला, लोकनाच, लोकसङ्ग्गीर्, लोक 

भेषभूषा, लोकऔषधी, लोकपरम्परा, लोकन्वश्वास आददबारे पन्न अन्नवाया रूपमा यसैन्भि 

अध्ययन गररतछ चाह े त्यो अन्शन्िर्हरूको समाजमा होस् अर्वा न्शन्िर्हरूकै समाज होस्। 

लोकवार्ाा मौन्िक रूपमा प्रसाररर् हुतछ, र्र मौन्िक रूपमा प्रसाररर् गररएका पाठहरू माि ै

लोकवार्ाा होइनन्। अतय भौन्र्क  र पराभौन्र्क लोकन्चह्नहरू पन्न लोकवार्ाा नै हुन्।३८ यसप्रकार 

लोकवार्ाालाई आधुन्नक युगमा आएर दईु प्रकारल ेव्याख्या गरेको पाइतछ, एकान्र्र लोकवार्ाालाई 

न्नतदात्मक व्याख्या गद ैअतधन्वश्वास, अन्शन्िर्, असभ्य, प्राचीन रूदढगर् अवधारणान्सर् जोिरे 

हरेरएको छ भन े अकाान्र्र लोकवार्ाालाई सहजरूपमा व्याख्या गद ै सरल, अन्वकृर्, स्वाभान्वक, 

रामीण अन्न प्रकृन्र्न्सर् नन्जकमा रहकेा अवधारणाको रूपमा चचाा गररएको छ।३९ पूवीय र 

पाश्चत्य दवुैन्र्रका न्वन्भन्न न्वद्वान् हरूल े लोकवार्ाालाई न्वन्भन्न व्याख्याद्वारा पररभान्षर् गन े

प्रयास गरेका छन्। यी व्याख्याहरू न्बच धेरैको न्भन्न न्भन्न न्वचार रह ेर्ापन्न एकाध न्वचारहरूल े

लोकवार्ााको पररभाषा समेट्ने प्रयत्न गरेका छन् भन्न सदकतछ।  

ररचािा एम िोरसनले ‘फोकलोर’ र‘ फेकलोर’ बारे पन्न आफ्ना न्वचार प्रस्र्ुर् गरेका छन्। 

उनले‘ फेक’ अर्ाार् झुटो, कृन्िम अन्न बनावटी ‘लोर’ र्र्ा वार्ााहरूको माध्यमद्वारा गररन े

अध्ययनबाट सर्का  रहनुपन े कुराको चचाा गरेका छन्।४० यस्र्ा वार्ाामा सत्य र र्थ्य केही पन्न 

                                                           
३७आचार टेलर, सन् १९६५, फोकलोर एति द स्टुिेतट अफ न्लटरेचर, द स्टिी इन फोकलोर, एलेन िुतिे (सम्पा), 

युनाइटेि स्टेट अमेररका, पृ ३४ 

३८न्ल योटली फ्रान्तसस, सन् १९६५, फोक न्लटरेचर एन ओपरेसनल िेदफनेसन, द स्टिी इन फोकलोर, एलेन िुतिे 

(सम्पा), युनाइटेि स्टेट अमेररका, पृ ११  

३९ररचािा एम िोरसन, सन् १९७८, फोकलोर इन द मोिना वल्िा, पेररस, मोटन पन्ब्लससा, द हग, पृ ११ 

४०ररचािा एम िोरसन, / Dorson, Richard M.: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 
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३७ 

दोस्रो अध्याय 

 

हुाँदनैन्। लोकमानसको सहज प्रदक्रयाबाट उत्पन्न लोक प्रकृन्र् अनरुूप ज्ञानहरू कपोलकन्ल्पर् 

कल्पनाभतदा न्भन्न हुतछन्। 

 

२.३ लोकवार्ाा न्वज्ञान   

लोकवार्ाा न्वज्ञान अङ्ग्रेजीको ‘फोकलोररन्स्टक्स’ शब्दको नेपाली रूपातर्र हो। वास्र्वमा 

न्वज्ञान र वैज्ञान्नक अवधारणाहरू पन्न लोकवार्ाान्भि नै सङ्ग्रन्हर् र्र्ा सुरन्िर् रहकेा हुतछन्। 

लोकवार्ााका गभामा न्वन्वध ज्ञान र न्वज्ञानका स्रोर्-सामरीहरू हुतछन्। र्सर्ा लोकमा भएका 

न्वज्ञानको पूवारूप हनेालाई लोकवार्ााको आधार नन्लई हुाँदनै।  

लोकवार्ाालाई युगौ ाँदने्ि साधारण मान्नसले बटुल्द ै ल्याएका अनुभवको न्नन्ध  र अिय 

कोष मान्न सदकतछ। यसै कोषबाट न्वज्ञानले न्वन्भन्न ज्ञानानुशासनहरू न्वकन्सर् गरेर लोकमा 

प्रचार- प्रसार गरेको पाइतछ। यसैले न्वज्ञान आज पन्न लोकवार्ाादने्ि अिुण्ण छैन। आज आएर 

न्वज्ञान भन्नाले न्वन्वध न्नरीिण, परीिण, प्रयोग, र्का  अन्न युन्क्त आददले बुन्नएको कुन ै एउटा 

न्वशेष दकन्समको ज्ञान एवं शास्त्र बुन्झतछ। र्र यसका आधार र स्रोर्हरू पन्हल्याउाँद ै गएमा 

लोकवार्ाासम्म पुग्नै पने हुतछ। यसर्ा लोकमा भएका अनेक ज्ञानबाटै न्वज्ञानको आरम्भ भएको 

न्स्वकाना सदकतछ। ‘लोकवार्ाामा हामी लोकजीवनको त्यस गन्हराइ, उाँचाइ र्र्ा न्वस्र्ार सम्बतधी 

अध्ययन गछछ ाँ, जहााँ लोकका अन्भव्यन्क्तहरूको पन्न न्ववचेन र न्वशे्लषण भएको हुतछ। सार् ैत्यसमा  

भएका जीवतर् र्त्त्वहरूमा साधारण मान्नसहरूको न्वश्वास कसरी बााँचेको हुतछ, त्यसको पन्न 

अध्ययन र न्वशे्लषण लोकवार्ाा न्वज्ञानमा गररएको हुतछ। र्र कन्हले काही ाँ  न्वज्ञानको र्ार्का क युन्क्त 

र न्वचारको धारले लोकजीवनको सार नि पन्न भएको पाइतछ। यस्र्ा कुराहरूदने्ि चालहाँ 

लोकवार्ााका अध्येयर्ाहरू सदवै सावधान रहनु पछा भने्न भनाइ लोकावार्ाान्वद ् हरद्वारीलाल 

शमााको पाइतछ। ४१ 

अकाा ठाउाँ  उनले नै न्र्योड्यलू ए ररबोको न्वचार उद्धरृ् गरेर भनेका छन्, र्का  अर्वा 

वैचाररक प्रदक्रयाका दईुवटा रूप हुतछन्, एउटाले चरे्नाको बौन्द्धकर्ामा प्रन्र्ष्ठान्पर् भएर 

                                                           
४१हरद्वारी लाल शमाा, लोकवार्ाा न्वज्ञान, पवूावर््, पृ ३६ 
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दोस्रो अध्याय 

 

असङ्ग्गन्र्, न्वसङ्ग्गन्र्, न्वरोध आददलाई पर सारी असंददग्ध ज्ञानरान्शलाई बटुल्दछ भने अकााले 

मान्नसको भावनामा जागररर् करुणा, पे्रम, वैरी, स्नेह, समपाण, न्नष्ठा, आस्र्ा आदद भतदा पन्न 

गन्हरा न्वचारसम्म पुग्ने काम गदाछ।४२ यसप्रकार ररबोले मान्नसमा बुन्द्धको र्का  र भावनाको र्का  

दवुै सन्म्मन्लर् भएर काया गछा भनेका छन्। र्सर्ा लोकवार्ाान्वज्ञानमा बुन्द्ध र भावना दवुैको 

समन्तवर् न्वचारद्वारा लोकजीवनको अध्ययन गररएको हुनुपछा भने्न ठान्नतछ। शोधको उपयोन्गर्ा, 

आयामअनुसार र लोकजीवनका न्वन्भन्न र्थ्यहरूको वैज्ञान्नक अध्ययन गद ै लानुपछा। 

लोकवार्ाान्वज्ञानलाई ऐन्र्हान्सक न्वज्ञान पन्न भन्न सदकतछ। ऐन्र्हान्सक भन्नाको कारण के हो भन े

यसले मानवजीवनको अर्ीर् उद्घाटन गने काम गछा। र्र अर्ीर्लाई उद्घाटनगदाा यसले कुन ै

दकन्समको पूवाअनुमान्नर् वस्र्ु अन्न कपोलकन्ल्पर् कल्पनाद्वारा नभएर त्यसलाई न्नगमनात्मक 

प्रणालीद्वारा न्सद्ध गछा जसलाई वैज्ञान्नकर्ाका सार् जााँच्न सदकतछ।४३ यसप्रकार लोकवार्ाा 

न्वज्ञानले मानवजीवनका हरेक पिको अध्ययन र न्वशे्लषण गरेको हुतछ। जोगशे्वर बोहरा लेख्छन्, 

लोकवार्ााको अध्ययनल े हामीलाई हाम्रा पूवाजहरून्सर् भेट गराउाँछ। यसन्भि राष्ट्रकै अमूल्य 

सम्पन्िको भण्िार हुतछ।४४ 

 

२.४ लोकवार्ााको ििे, प्रयोजन र सीमा 

लोकवार्ाा एउटा जीन्वर् र गन्र्शील शास्त्र हो। जनमानसको जीवनशैली जन्र् न्वस्र्रृ् छ 

उन्र् नै लोकवार्ााको न्वस्र्ृन्र् रहकेो दखे्न सदकतछ। लोकवार्ाामा प्रर्म लोकमा बस्ने मान्नसहरूका 

भून्म, दोस्रो उनीहरूका भौन्र्क जीवनशैली, र्से्रो उनीहरूले परम्परागर् रूपमा मातद ैआएका जन-

संस्कृन्र् आदद अध्ययनका मुख्य िेि रहकेो दने्ितछ। लोकवार्ााअतर्गार् लोकलय, लोककौशल, 

लोकऔजार, लोकपररधान, लोकरीन्र् लोकन्वश्वास, लोकआचार, लोकभोजन, लोकगीर्-सङ्ग्गीर्, 

लोकनाच, लोकिेल, लोकअङ्ग्ग, लोकवाणी, सङ्ग्केर् आदद पदाछन्।४५ 

                                                           
४२हरद्वारी लाल शमाा, लोकवार्ाा न्वज्ञान, पूवावर््, पृ ३७ 
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३९ 

दोस्रो अध्याय 

 

गणशे दि सारस्वर् लोकवार्ााको िेि न्वस्र्ारका बारेमा लेख्छन्, लोकको मानन्सक 

सम्पन्नर्ाअतर्गार् आउन ेन्वश्वास, आचरण, अभ्यास, रीन्र्-ररवाज, कर्ा, गार्ा, गीर् र्र्ा उन्क्त-

सून्क्त आदद सबै लोकवार्ााका न्वषय िेि हुन्। लोकसान्हत्यन्भि मािै सीन्मर् नरहरे मानवशास्त्र, 

समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र, इन्र्हास र्र्ा पुरार्त्त्व आददन्सर् पन्न यसको घन्नष्ठ सम्बतध छ।४६ यसैल े

लोकवार्ााको िेि न्नकै न्वस्र्ाररर् दने्ितछ। लोकवार्ाामा मौन्िक परम्पराको बन्लयो भून्मका 

रहकेो हुतछ। यसका लान्ग समुदायले लेख्य रूपमा नभए पन्न कथ्य परम्पराद्वारा त्यस समुदायको 

उनीहरूको अन्स्र्त्व लोकवार्ाान्भि बचाएर रािेको हुतछ। लोकवार्ााको अध्ययनमा समाजका 

पुराना मूल्य, मातयर्ा, न्वन्ध, व्यवहार, भौन्र्क संस्कृन्र्का सामरीहरू सबैको अध्ययन, अनुशीलन 

र सङ्ग्कलन गद ैजानु पने बुन्झतछ। 

 लोकवार्ााको अध्ययन लोक सामरीहरू सम्बतधीको अध्ययन पन्न हो। समाजका 

जनसमुदायमा प्रचन्लर् रीन्र्न्र्न्र्, परम्परा, संस्कृन्र्, न्वश्वास, मौन्िक, श्रव्य, दशृ्य र 

न्चतर्नमूलक अन्भव्यन्क्तसाँग सम्बद्ध समस्र् सामरी र त्यसको अध्ययन नै लोकवार्ााको काया िेि 

हो। लोकवार्ाा यसर्ा समाजदने्ि अलग रहन सकै्तन। यो समाजमै परम्परादने्ि रहाँद ै आएको 

सामान्जक सम्पन्ि पन्न हो। यसको सामान्जक मूल्य महत्त्वपूणा दने्ितछ। लोकवार्ााका न्वन्भन्न 

न्वधा लोककर्ा, लोकगीर्, उिान, र्ुक्का आददमा समाजमा प्रचन्लर् आस्र्ा, न्वश्वास, न्वचार-दशान 

आदद अन्भव्यक्त हुने हुाँदा यसको सामान्जक भून्मका पन्न हुतछ। 

 

२.५ लोकवार्ाा अध्ययनका पद्धन्र् एव ंसम्प्रदाय 

बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर लोकवार्ााको अध्ययनमा न्वन्वध पद्धन्र्, प्रदक्रया र प्रवृन्िहरूको 

न्वस्र्ार भएको पाइतछ। न्वन्भन्न न्सद्धातर्, पद्धन्र् र सम्प्रदायका लोकवार्ाान्वद ्हरूल े यसको 

अध्ययन िेिमा नौला नौला दनृ्िकोण र अध्ययन पद्धन्र्हरू प्रन्र्पादन गरेका छन्। र्ी अध्ययन 

पद्धन्र् एवं न्सद्धातर्हरू मध्य ेकेही महत्त्वपूणा पद्धन्र्हरूको चचाा न्नम्नप्रकारले गना सदकतछ। 

 

                                                           
४६नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ २०० 



४० 

दोस्रो अध्याय 

 

२.५.१ वणानात्मक  पद्धन्र् 

लोकवार्ााका अध्ययन पद्धन्र् मध्ये वणानात्मक एउटा हो। यसमा लोकवार्ााको यर्ान्स्र्न्र् 

र यर्ास्र्ानगर् अध्ययन गररतछ। यस पद्धन्र्बाट लोकवार्ााका न्वन्भन्न न्वधाको वर्ामान न्स्र्न्र् 

अध्ययन गररने हुाँदा यसलाई समकान्लक पद्धन्र् पन्न भने्न गररतछ। यस पद्धन्र्मा िेिकाया गरी 

लोकवार्ाान्वषयक सामरी सङ्ग्कलन गरेर त्यसको वगीकरण र न्वशे्लषण एउटै सीमा र स्र्ानमा रही 

गररतछ र समस्यालाई स्पि रूपमा पररभान्षर् गरी समाधान िोन्जतछ। यसैले यस पद्धन्र्लाई 

लोकवार्ााको िेिकाया पन्न भने्न गररतछ।  

वणानात्मक एवं ऐन्र्हान्सक पद्धन्र्मा लोकवार्ााको न्वगर्का ऐन्र्हान्सक पि र घटनाका 

आधारमा न्वशे्लषण र न्वषयलाई दईु समय सीमामा रािी क्रन्मक न्वकासको अध्ययन गररतछ। यस 

पद्धन्र्लाई कालक्रन्मक वा बहुकान्लक अध्ययन पन्न भन्नतछ।४७ लोकवार्ााको अध्ययनको 

आरम्भमा न्वद्वान् हरूले ऐन्र्हान्सक पिलाई नै जोि ददएका न्र्ए। रुसमा यसको अध्ययन 

नृवजै्ञान्नकर्ावादन्सर् सम्बन्तधर् गरी न्ब ए न्मलरल े (सन ् १८४८-१९१३) अध्ययन गरेको 

पाइतछ४८ भने यसैबाट ऐन्र्हान्सक सम्प्रदायको जतम भएको दने्ितछ। 

आजको न्स्र्न्र्लाई न्हजोको अवशेषका रूपमा हने े अवशेषवादीहरूले र आजको 

स्वरूपलाई न्हजोकै न्वकासका रूपमा न्लन े न्वकासवादीहरूले पन्न लोकवार्ाालाई ऐन्र्हान्सक 

सतदभाबाट नै हरेेको पाइतछ। यसप्रकार वणानात्मक एवं ऐन्र्हान्सक पद्धन्र् लोकवार्ाा अध्ययनको 

एउटा न्वशेष र पन्हलो दकन्समको पद्धन्र् दने्ितछ। लोकमा भएका धेरै पुराना र्थ्यहरू कहााँ, 

कन्हले, दकन र कसरी परम्परामा अन्स्र्त्वमान भएर बााँचेका  छन् त्यसको वणानात्मक अध्ययन 

पन्न यसै पद्धन्र्द्वारा गररतछ। 

 

 

 

                                                           
४७र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, न्व सं, २०६७, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य : एक छोटो चचाा, प्रज्ञा,  पृ १०४ 

४८सत्येतर, सन् २००६, लोक सान्हत्य न्वज्ञान, जोधपुर,राजस्र्ानी रतर्ागर, दो सं, पृ ९३ 



४१ 
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२.५.२ र्लुनात्मक पद्धन्र् 

र्ुलनात्मक पद्धन्र्लाई अन्घ बढाउने काम  न्रम दाजभुाइले सन ् १८१२ न्र्र गरेका 

न्र्ए।४९  पन्छ आएर एतटी आन े र न्स्टर् र्म्पसनले यसलाई अझ ब्यापक बनाएर लगेको र्ाहा 

पाइतछ। यसमा युरोपेली दशेका लोककर्ाहरूको सङ्ग्कलन गरी र्ुलनात्मक पद्धन्र्द्वारा अध्ययन 

गरेको पाइतछ।५० यस पद्धन्र्मा लोकवार्ााका कुनै एउटा न्वषयको न्वधा, प्रकार, रूप, धारा र 

प्रवृन्िबारे र्ुलनात्मक अध्ययन गररतछ।  

एउटै जान्र्का भाषाको लोकवार्ााका न्भन्न न्वधा, रूप वा प्रकारको अध्ययनन्सर्ै अतय 

जान्र् वा भाषाको र्ुलनात्मक अध्ययन  र न्वशे्लषण पन्न यस पद्धन्र्अतर्गार् गररतछ।  यसबाट 

लोकवार्ााको वास्र्न्वक र्थ्य पिो लगाउन र वस्र्ुगर् न्नष्कषा पन्हल्याउन सघाउ पुग्छ। त्यसैल े

ऐन्र्हान्सक-भौगोन्लक पद्धन्र्को मुख्य आधार र्ुलनात्मक पद्धन्र् नै हो भने्न कुरो ररचािा एम 

िोरसनले बर्ाएको पाइतछ।५१ यसले इन्र्हासको पुनसंरचना गना सघाउ पुऱ्याउाँछ। लोककर्ाको 

मौन्िक परम्पराबाट कुन ैएउटा जान्र्को इन्र्हास, रीन्र् परम्पराको उत्पन्ि, लोकगार्ाको जरटल 

संरचना आददका आधारमा र्ुलना गरेर ऐन्र्हान्सक र्थ्यन्सर्ै लोकवार्ााको अध्ययन यस पद्धन्र्मा 

गररतछ। 

 

२.५.३ परुाकर्ात्मक पद्धन्र् 

पुराकर्ात्मक पद्धन्र्को चचाा जमानीका दईु दाजभुाइ जेकोब न्रम र न्वलहले्म न्रम, 

म्याक्समुलर, न्र्योिर बेतफे आददले गरेका छन्। न्रम दाजुभाइले लोककर्ाको पन्हलो व्यवन्स्र्र् 

                                                           
४९ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

५०ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

५१ररचािा एम िोरसन / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 
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सङ्ग्कलन र अध्ययन गरेका न्र्ए। सन ्१८३५ मा जेकोब न्रमले जमान न्मर्ोलजी पुस्र्क प्रकान्शर् 

गरेका न्र्ए। यसैका आधारमा उनीहरूलाई लोकवार्ाा अध्ययनका जनक पन्न भन्नतछ। जकेोब 

न्रमल ेम्याक्समुलरबाट प्रभान्वर् भई न्रसेली र संस्कृर् न्मर्कहरूको र्ुलना पन्न गरेका न्र्ए।५२ 

लोककर्ाहरू पौरान्णक कर्ाका अवशेष हुन्, कर्ालाई बुझ्न पौरान्णक कर्ाहरूको 

अध्ययन गनुा आवश्यक छ भने्न न्नष्कषा न्नकाल्द ैन्यनीहरूले पुराकर्ामूलक पद्धन्र्को न्वकास गरे। 

संस्कृर्का ज्ञार्ा अकाा जमान न्वद्वान् म्याक्समुलरले पुराणहरूको न्नमााण कसरी भयो भने्न बारेमा 

आफ्नो अवधारणा ददएर पुराणहरूको जतम र न्वकासको न्सद्धातर् प्रन्र्पादन गरेका न्र्ए। उनको 

धारणाअनुसार सूयाको असाधारण शन्क्तवाट प्रभान्वर् भएर मान्नसल े दवेदवेीको कल्पनाद्वारा 

पौरान्णक कर्ाहरू रचेका हुन्। यही सूयाको आधारमा न्नमााण भएको उनको न्सद्धातर्लाई 

सौयान्सद्धातर् भन्नतछ। अकाा न्वद्वान् स्कवाजाले हुरीको  प्रचण्ि वेग र असाधारण शन्क्तलाई 

मान्नसले दवेर्ा मानरे त्यसैबाट पुराकर्ाहरूको रचना भएको हो भने्न धारणा प्रस्र्ुर् गरेका न्र्ए।  

न्र्योिर बेतफेले पन्न संस्कृन्र्को अध्ययन गरेर लोकवार्ाामा प्रसारन्सद्धातर् प्रन्र्पादन गरे। उनल े

सन् १८५९ मा जमान भाषामा पिर्तिको अनुवाद गरी प्रकान्शर् गराएका न्र्ए।५३ उनी यस्र्ा 

कर्ाहरू एक स्र्ानबाट अरू स्र्ान सद ै जाने कुरामा न्वश्वास गछान्। उनले पिर्तिको अध्ययन 

गरेर र्ी कर्ाहरू अतय दशेहरूमा कसरी र कन्हले सरे भने्न कुरा स्पि पारे। प्रसारवाद उनको यस 

न्सद्धातर्लाई धेरै न्वद्वान् हरूले समर्ान गरे पन्न उनकै न्शष्य जोसेफ बेन्ियरले न्वरोध गरेका न्र्ए। 

बेन्ियरअनुसार र्ी कर्ाहरू त्यस्र्ै भए पन्न बान्हरबाट रहण गररएका होइनन्। 

 

२.५.४ मानवशास्त्रीय पद्धन्र् 

 मानवशास्त्रीय पद्धन्र्ले प्रसारवादी न्सद्धातर्को िण्िन गरेको छ। कुनै पन्न दशेका 

सांस्कृन्र्क मूल्य र मातयर्ाको दनृ्िबाट अध्ययन गनुा मानवशास्त्रीय पद्धन्र् हो। यस न्सद्धातर्को 

न्वकासमा बेलायर्का छ जना लोकवार्ाान्वद ्हरूको योगदान रहकेो छ। उनीहरू मध्ये हटाल्यातिल े

लोकवार्ााका दक्रयाकलापको संवद्धान गद ै आगमनात्मक पद्धन्र्को न्वकास गरेको दने्ितछ। उनले 

                                                           
५२बी बी कुमार, सन् १९९३, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, तयु ददल्ली, ओम सतस पन्ब्लकेसन, पृ ३१ 

५३बी बी कुमार, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३३ 
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कर्ा सनुाउन े न्वश्वव्यापी प्रचलनमा मानव मनले सबैन्र्र एउटै दकन्समले काम गछा भने्न न्वचार 

प्रस्र्ुर् गरे। कर्ाहरूलाई अवशेषका रूपमा ललाँदा उनल ेके पन्न बर्ाए भने आजका कर्ा प्राचीन 

कालका शास्त्रीय पुराणका कर्ा होइनन्, र्र कर्ाहरू त्यस्र्ा सामरी पन्न हुन ् जसबाट प्राचीन 

पौरान्णक कर्ाहरू आएका हुन्। अवशेषको धारणालाई न्लएर हटाल्यातिले लोककर्ाको गन्हरो 

अध्ययन गरे।५४ उनीहरूका समूहद्वारा प्रन्र्पाददर् लोकवार्ााको अध्ययनमा मानवशास्त्रीय 

पद्धन्र्को योगदान महत्त्वपूणा न्र्यो।  

त्यसै गरी बेलायर्का न्वद्वान् इ बी टेलरले बेतफेको प्रसारवादी पद्धन्र्को आलोचना गद ै

लोकवार्ाा वा लोकसान्हत्यको अध्ययनको मानवशास्त्रीय अवधारणामा पदार्ाात्मवादलाई 

सफलर्ापूवाक प्रस्र्ुर् गरे। उनीअनुसार सबै मान्नसहरूको उत्पन्ि र न्वकासक्रममा उनीहरू 

जङ्ग्गलीपना, बबारर्ा र पाशन्वक पररन्स्र्न्र्को एउटै बाटो लहाँिरे सभ्यर्ान्र्र लन्म्कएका 

हुतछन्।५५ मानवशास्त्रीय पद्धन्र्मा फे्रजरको टुनावाद र मानवशास्त्री मने्लनोभ्स्कीको प्रकायावाद 

पन्न महत्त्वपूणा छन्। यस पद्धन्र्को न्वकासमा एत्य ुल्याङ्ग्ग, फ्रातज बोआसजस्र्ा न्वद्वान् को पन्न 

महत्त्वपूणा योगदान रहकेो छ। फे्रजरले लोकवार्ााको अध्ययनमा मान्नसको मनोन्वज्ञानलाई भतदा 

टुनावादी अवधारणालाई धेर महत्त्व ददएका छन्। 

 

२.५.५ ऐन्र्हान्सक-भौगोन्लक पद्धन्र् 

ऐन्र्हान्सक-भौगोन्लक पद्धन्र्का प्रवर्ाकहरू दफनल्याण्िका जनु्लयस क्रोह्न अन्न 

िनेमाकाका सी िब्ल्य ुभोन न्सतिोब र एनले ओन्लन्वक हुन्। जनु्लयस क्रोह्नका छोरा काला क्रोह्नल े

यस पद्धन्र्लाई अझ अगान्ि बढाएको पाइतछ। उनीहरूले नै अतर्राान्ष्ट्रय स्र्रमा लोकवार्ााको 

संवद्धान गना पन्न योगदान पुऱ्याएका न्र्ए।  

यस पद्धन्र्ले लोकवार्ााका भौगोन्लक रूपहरूको अध्ययन गरेर न्र्नका आधारमा 

ऐन्र्हान्सक न्वकास-प्रदक्रयाको अध्ययन न्वशे्लषण गना सदकतछ भने्न मातयर्ा न्वकास गरेको पाइतछ। 

र्र यसका केही सीमाहरू पन्न छन्। यस पद्धन्र्मा लोककर्ा, लोकगार्ा र छतदका सूिबद्ध 

                                                           
५४र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, न्व सं २०६७, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य : एक छोटो चचाा, प्रज्ञा, पूवावर््, पृ १०४ 

५५बी बी कुमार, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३२ 
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पहलेीहरू र्र्ा उिानहरूको बढी प्रयोग र आद्य रूप वा आधारभूर् रूप सापेि न्वषय भएकाले यो 

पररकल्पना जस्र्ै हो भने्न सीमाहरू दिेा पछान्।  

यही पद्धन्र्लाई दफनल्यातिका एतटी आनेल े र्ुलनात्मक पद्धन्र्बाट अगान्ि बढाए। 

उनीहरूल ेलोककर्ाको सङ्ग्कलन गरेर त्यसमा भएका मन्सना-मन्सना आद्य रूपको पन्न न्वभाजन 

गरेर हरेेका छन्।५६ 

आनेको यस पद्धन्र्लाई अमेररकाली न्वद्वान् न्स्टर् र्म्पसनले पन्न प्रयोग गरेर उन्नर् 

गरेकाले यसलाई आन-ेर्म्पसन पद्धन्र् पन्न भन्नतछ। एतटी आनेले लोककर्ाका प्रकारका न्वषयमा 

काया गद ै कर्ाको आद्य रूपलाई आधार मानी कर्ाप्रकार शब्दको प्रयोग गरी यसको वगीकरण 

गरेका न्र्ए। उनले लोककर्ा, आख्यान, लोकगीर्, लोकसङ्ग्गीर्मा पटक-पटक दोहोररने र्त्त्वका 

रूपबाट अन्भप्रायहरूको पन्न महत्त्व दसााएका छन्। 

 

२.५.६  मनोवजै्ञान्नक पद्धन्र् 

लोकवार्ाामा लोकका मनोन्वम्बको पन्न अध्ययन गररतछ। यस पद्धन्र्लाई 

मनोन्वशे्लषणात्मक पद्धन्र् भन्नतछ। यसका मूल प्रवर्ाक मनोन्वशे्लषक न्सग्मति फ्रायि हुन्। उनल े

लोकवार्ााको अध्ययनमा पन्न दन्मर् कामवासनाको महत्त्वपूणा भून्मका रहतछ भने्न धारणा अन्घ 

सारेका छन्। फ्रायिले चेर्न, अधाचेर्न र अचेर्न गरी मनका र्ीनवटा स्र्र अन्न इदम्, अहम् र 

पराहम्  गरी र्ीनवटा अवस्र्ाबारे चचाा गरेका  छन्।  

पुराकर्ाहरूमा सामून्हक अचेर्नको अन्भव्यन्क्त आद्य रूपमा प्रकट हुतछ भने्न उनको 

धारणा छ। त्यसपन्छ मनोवैज्ञान्नक पद्धन्र्लाई आफ्नै र्ररकाले अगान्ि बढाउने काम न्वल्हमे बुतट, 

इररक फ्रोम, गसान लगेम्यान आदद लोकवार्ाान्वद ्हरूल े गरेको पाइतछ।५७ उनीहरूले लोककर्ा, 

न्मर् अन्न सपनाका न्वन्भन्न सतदभाबाट लोकमनोन्वम्बबारे मनोन्वशे्लषणात्मक अध्ययन-न्वशे्लषण 

गरेको पाइतछ। लोकवार्ाामा मनोवैज्ञान्नक पद्धन्र्बारे लोकवार्ाान्वद ्हरूमा मर्-मर्ातर्रहरू रह े

                                                           
५६बी बी कुमार, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३३ 

५७बी बी कुमार, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३५ 
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र्ापन्न यसको अध्ययनन्बना मानवीय लोकको न्वशे्लषण नै गना सदकाँ दनै। न्सग्मण्ि फ्रायिले 

लोककर्ा, न्मर्क, दतत्यकर्ाको पन्न मनोन्वशे्लषणात्मक अध्ययन गना सदकने चचाा गरेका छन्।  

 

२.५.७ सरंचनावादी  पद्धन्र् 

लोकवार्ााको सरंचनाको आधारमा गररने अध्ययन पद्धन्र्लाई सरंचनावादी पद्धन्र् 

भन्नतछ। यो एउटा नवीन पद्धन्र् पन्न हो। यस पद्धन्र्लाई अन्घ बढाउने दईु न्वद्वान् हरू हुन् – 

भ्लाददन्मर जे प्रप अन्न क्लि लेन्भस्त्रास। 

रन्सयाली न्वद्वान ्भ्लाददन्मर प्रपले लोकवार्ााको रूपर्त्त्वमान्र् न्वशेष जोर ददएका छन्। 

प्रपअनुसार लोककर्ाको रूपर्ान्त्त्वक न्वशे्लषण भनेको यसका घटकहरू र यी घटकहरूको एक 

अकाासाँग र सम्पूणासाँग सम्बतध दिेाउनु हो। घटकहरू र्ी प्रकायाहरू हुन् जो चल-चररिहरूका अचल 

काया हुन् जसको न्वशेष भून्मका कर्ानकको न्वकासमा हुतछ। उनले प्रकायालाई आधारभूर् एकाइका 

रूपमा मानेर रन्सयाली लोककर्ाहरूको न्वशे्लषण गरे। यसका सार्ै लोककर्ाका एकर्ीसवटा 

प्रकायाहरू न्नधाारण गरेर सबै िाले कर्ाहरूको न्वशे्लषण गना सदकने न्वचार पन्न व्यक्त गरे। प्रपले 

सन् १९२८ मा लेिेको लोककर्ासम्बतधी पुस्र्क मफोलजी अफ द फोकटेल अङ्ग्रेजीमा सन ्

१९६८मा प्रकान्शर् भएको पाइतछ।५८ पन्छ गएर अमेररकाली एलेन िुतिलेे  उनको न्सद्धातर्मा 

केही पररवर्ान गरे । यसर्ा यस पद्धन्र्लाई प्रपलेी – िुतिलेी पद्धन्र् पन्न रहन गयो। प्रपको यस 

पद्धन्र्को नाउाँ  रूपवादी सरंचनावादी पद्धन्र् पन्न भन्नतछ। अकाा संरचनावादी प्रवर्ाक क्लि 

लेभीस्त्रस हुन्। उनल ेआफ्नो पुस्र्क स्ट्रक्चरल एतरोपोलोजीमा नार्ागोर्ा, शास्त्रीय न्वन्धन्वधान, 

अपररष्कृर् मन्स्र्ष्कजस्र्ा र्त्त्वको आधार न्लएर न्मर्कहरूको अध्ययन गरेका छन्। उनल े

न्मर्कका ससाना घटकलाई ‘न्मर्ेम’ भनेका छन् र उनी न्मर्को संरचना भनु्न न ै ‘न्मर्मे’ का 

समूहका न्बचको सम्बतध हो भने्न मातयर्ा राख्दछन्।५९ यस पद्धन्र्लाई फ्रातसका न्वद्वान् क्लि 

ब्रेमोिले पन्न लोककर्ाहरूको न्वशे्लषणका लान्ग अाँगालेको र्ाहा पाइतछ। 

                                                           
५८जेन हरेोल्ि बुतभेति, सन् १९७६, फोकलोर अ स्टिी एति ररसचा गाइि, तयू योका , सेतट मार्टान प्रेस, पृ ५३ 

५९टेरेतस हक्स, सन् २००९, स्ट्रक्चरन्लज्म एति सने्मयोरटक्स, तयूयोका , रूटलेज, टेलर एति फ्रान्तसस रुप,  

भारर्ीय मुरण, पृ ३३ 
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२.५.८  माक्सावादी न्चतर्न पद्धन्र् 

लोकवार्ाामा माक्सावादी न्चतर्न पन्न एउटा महत्त्वपूणा अध्ययन पद्धन्र् मान्नतछ। वीसौ ाँ 

शर्ाब्दीको सुरुमा रुस र अतय दशेमा साम्यवादी शासन स्र्ान्पर् भएपन्छ माक्सा र एङ्ग्गेल्सको 

न्चतर्नको प्रभाव बढ्द ै गएको पाइतछ। द्वतद्वात्मक भौन्र्कवाद र्र्ा राजनैन्र्क अर्ाव्यवस्र्ा 

माक्सावादी न्चतर्नको प्रमुि आधार मान्नतछ।  

लोकवार्ाामा लोककै सान्हत्य भएकाल े यसलाई जनसान्हत्य भन्न रुचाउन े न्वद्वान् हरूल े

माक्सावादी पद्धन्र् अाँगालेको पाइतछ। जमान न्वद्वान् हतेस नोमनेले लोकवार्ाालाई श्रमजीवीहरूको 

न्सजानात्मक अन्भव्यन्क्त हो भनेका छन्।६० त्यसैले माक्सावादी दनृ्िले लोक वा जनपिीय न्चतर्नका 

आधारमा लोकवार्ााको अध्ययन गररएको पाइतछ। र्र न्वन्भन्न दशेमा लोकवार्ाा र लोकसान्हत्यको 

अध्ययनमा माक्सावादी दनृ्िकोणलाई फरक फरक दकन्समले प्रयोग गररएको छ।  

अकाा न्वद्वान् वाई एम सोकोलोभ र भसे्लोभ्स्की न्मलरले पन्न श्रमजीवीहरूका लोकगार्ा र 

लोककाव्यलाई न ै लोकवार्ाा भन्न रूचाएका छन्।६१ यन्र् हुाँदा हुाँद ै पन्न जमानी र अमेररकाली 

लोकवार्ाान्वद ्हरूमा पन्न माक्सावादी न्चतर्नले ठुलै प्रभाव पारेको छ। जमानीका फ्र्याङ्ग्क फुटा 

सम्प्रदायका न्चतर्कहरूले माक्सावादी न्चतर्नद्वारा लोकवार्ााको अध्ययन, न्वशे्लषणमा पुऱ्याएको 

योगदान महत्त्वपूणा छ। 

 

२.५.९  सतदभावादी - सम्पादनमलूक पद्धन्र् 

लोकवार्ाामा समाज, भाषा र संस्कृन्र्का सतदभामा अध्ययन गररन ेपरम्परा पन्हलेदने्ि नै 

न्वकन्सर् हुाँद ै आएको पाइतछ। यसरी यी जम्मै न्वषयको सातदर्भाकर्ाका आधारमा यसलाई 

सातदर्भाक लोकवार्ाान्वज्ञान भन्नएको पाइतछ। अमेररकाका प्रन्सद्ध समाज भाषावैज्ञान्नक र्र्ा 

                                                           
६०ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

६१ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

http://www.jstor.org/journel/ucpress.html
http://www.jstor.org/journel/ucpress.html
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लोकवार्ाान्वद ् िले हाइम्सको वाणीको जान्र्र्त्त्व अर्ाार्् ‘एथ्नोरादफक अफ् न्स्पदकङ’ सन् 

१९६२ले भाषा, सान्हत्य, संस्कृन्र् र लोकवार्ााका ििेलाई समेर् प्रभान्वर् पाऱ्यो।६२ यस्र्ा 

अवधारणाको न्वकासमा जे एल अन्स्टन, जोन सला, राइस, िले हाइतस, बाउम्यान, लाउरी होतको 

आददको प्रमुि योगदान रहकेो दने्ितछ।६३ बेलायर्ी न्वद्वान् अन्स्टनले काया-सम्पादन हुनका न्नन्म्र् 

सम्पादनमूलक दक्रयाको प्रयोग हुनु पदाछ भने्न न्वचार राख्द ै काया-सम्पादनकारी दक्रयाकलापको 

अवधारणा अन्घ सारेर सम्पादनमूलक पद्धन्र्को प्रन्र्पादन गरे। अन्स्टनका चेला जोन सलाले यसको 

व्याख्या गरेर अझ अन्घ बढाएका न्र्ए। सलाले दक्रयाको अर्ा, वक्ताको अन्भप्राय र श्रोर्ामा पने 

प्रभावका आधारमा पााँच प्रकारमा वाक् दक्रयाको न्वभाजन गरेर अध्ययन गरेका न्र्ए। यसरी न ै

राइसले सहकायाात्मक न्सद्धातर् अन्घ सारे। ररचिा बाउम्यानल ेलोकसान्हत्य सिार हो र भान्षक 

कला पन्न हो भतद ै लोकवार्ााको अध्ययन गदाा सम्पादनलाई बढी जोि ददएका छन्। लाउरी 

होतकोले पन्न सतदभावादी पद्धन्र्कै आधारमा परम्परा र पररन्स्र्न्र्को पद्धन्र् अन्घ सारेका छन। 

 

२.६ लोकवार्ाा र यसको वगीकरण 

लोकवार्ााको सङ्ग्कलन, सूचीकरण र वगीकरण गने काम बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा 

अन्भलेिालयहरूको स्र्ापना भएदने्ि यर्ा भएको हो। त्यस्र्ा अन्भलेिालयहरूमा लोकवार्ााका 

पाठहरू, सतदभा सामरीहरू, लोक सम्पदा आददको सङ्ग्कलन भएको पाइतछ। लोकवार्ााको 

पररभाषाले समेट्ने सामरीको सङ्ग्कलन, सूचीकरण, व्यवस्र्ापन र वगीकरण गनुा उन्र् सहज 

दलेिाँदनै। दकनभने लोकवार्ााको सामरी सङ्ग्कलनमा नयााँ नयााँ न्वधाहरूको िोज, अध्ययन र 

अतवेषणहरू समान्वि भइरहकेा छन्। लोकवार्ााको वगीकरणका धरैे आधारहरू हुन सक्छन्। 

न्र्नीहरू मध्ये धेरैले रूप वा आकार, प्रकाया, उद्दशे्य अन्न लिण आददका आधारमा लोकवार्ााको 

वगीकरण गरेको पाइतछ।६४ 

                                                           
६२चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, पन्हलो संस्करण, पृ ५४ 

६३र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य ; एक छोटो चचाा, प्रज्ञा, पूवावर््, प ृ१०५ 

६४हरद्वारी लाल शमाा, लोकवार्ाा न्वज्ञान, पूवावर््, पृ ७६ 



४८ 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकवार्ााको वगीकरण गरराँदा लोकजीवनका असङ्ग्ख्य अन्भव्यन्क्तहरूमा पाइन े

लोकमानसका न्वन्वध भाव-भङ्ग्गीमा ध्यान ददएर गररनुपछा। यसमा लोकजीवनको जीवतर्र्ा 

त्यसका अद्यर्न उपयोन्गर्ा, सार्ाकर्ा, शन्क्त एवं संवद्धर्ा आददप्रन्र् ध्यान ददनुपन ेहुतछ। यसका 

सार्ै वगीकरण वैज्ञान्नक उपयोन्गर्ा र उपादयेर्ालाई पन्न बुझेर गनुापछा। लोकवार्ाामा न्वन्भन्न 

दशेमा भएका नयााँ नयााँ अनसुतधानहरूले गदाा केही न केही नयााँ सामरीहरू पिो लागेका  हुतछन् र 

र्ी सामरीहरू र्ुलनात्मक अध्ययनका लान्ग उन्िकै उपयोगी पन्न हुतछन्। यसैल े लोकवार्ााको 

सामरी यन्र् हो र यसको वगीकरण यन्र् नै हुतछ भनेर र्ोक लगाउन सदकाँ दनै। धरैे 

लोकवार्ाान्वद ्हरूले अध्ययन सुन्वधाका न्नन्म्र् लोकवार्ााको वगीकरण गने प्रयास गरेको पाइतछ।  

भारर्ीय लोकवार्ाान्वद ्न्िलोचन पाण्ियेले लोकवार्ाालाई न्नम्न प्रकारले वगीकरण गरेका छन६्५ 

१. लोकसान्हत्य – १. लोकगीर्, २. लोककर्ा, ३. लोकगार्ा, ४. धमागार्ा, ६. अवदान, ७. 

लोकनाटक। 

२. लोकाचार वा रीन्र् ररवाज – १. जतम संस्कारसम्बतधी रीन्र्, २. धार्माक परम्परा, ३. 

साइनो सम्बतध र्र्ा नार्ागोर्ा, ४. चािपवा, जुलुस, मेला उत्सव, ५. आचार-न्वचार 

सम्बतधी न्नयम, ६. मृत्यु संस्कार । 

३. लोकन्वश्वास एव ंमातयर्ा – १. शास्त्रोक्त न्वश्वास, मति, जप, र्प, स्र्ुन्र्, २. लौदकक 

न्वश्वास, जाद,ु टुना, झारफुक, शकुन, अपशकुनसम्बतधी धारणा, अतधन्वश्वास। 

४. लोककला – १. लोक नृत्य, २. लोक सङ्ग्गीर्, ३. लोकन्चि, ४. लोकन्शल्प (वास्र्ुकला, 

हार्-हन्र्यार बनाउने कला वा न्सप), ५ लोक व्यवसाय । 

५. लोक क्रीिा एव ंमनोरञ्जन – १.बाल - बान्लकाहरूका िेलकुद, २. बालगीर्, ३. अतय 

िेल। 

६. लोकभाषा – १. लोक शब्दावली, २. लोकोन्क्त, उिान, र्ुक्का, वाग्धारा, २. लोक 

जीवनका सनू्क्त, उन्क्तहरू । 

७. अतय गौण न्वषय – १. लोक प्रर्ीक, २. लोकज्ञान, ३. लोकन्वचार, ४. लोक 

औषधीसम्बतधी ज्ञान, ५. लोक उपचार। 

                                                           
६५नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ २०२ 



४९ 

दोस्रो अध्याय 

 

 अमेररकाली लोकवार्ाान्वद ्ररचािा एम िोरसनले उनको पुस्र्क फोकलोर एति फोकलाइफ 

एन इतट्रोिक्सनमा न्नम्न प्रकारको वगीकरण हुने कुरा उल्लेि गरेका छन् ६६ 

१. मौन्िक परम्परा – लोक सान्हत्य, लोकगीर्, लोकगार्ा, लोककन्वर्ा, लोककर्ा, 

उिान, र्ुक्का, पहलेी, लल्लोरी, लोकभाषा, लोकमति प्रार्ानाहरू। 

२. भौन्र्क ससं्कृन्र् – लोकन्सप, लोकप्रन्वन्ध र्र्ा न्र्नका आधारमा बनेका िाद्यपदार्ा, 

वास्र्ुकला, लुगालिा, गरगहना, भााँिाकुाँ िा, औजार, घरका सामान, कला-कौशलका 

सामरी आदद। 

३. लोक रीन्र् – रीन्र्न्र्न्र्, लोकन्वश्वास, लोकव्यवहार, लोकमूल्य मातयर्ा, सामान्जक 

संस्कार, प्रर्ाहरू, धार्माक सम्प्रदाय आदद। 

४. काया सम्पादनमलूक – लोकनाच, लोकनाटक, लोकगीर् आदद। 

 

अकाा लोकवार्ाान्वद ्सर जजा लरेतस गोम्जे (सन् १८५३-१९६०) ले आफ्नो पुस्र्क द ह्याति 

बकु अफ् फोकलोरमा पन्न लोकवार्ााको वगीकरण गदाा यसलाई चारवटा मूल प्रकारमा  दिेाएको 

र्ाहा लाग्छ,६७ 

१ पाराम्पररक आख्यान – लोककर्ा, लोकगार्ा, लोकगीर्, दतत्यकर्ा, परीकर्ा आदद। 

२ पाराम्पररक रीन्र् – स्र्ान्नकरीन्र्, चािपवा, िेलकुद, भेषभूषा, पाराम्पररक पवा 

आदद। 

३ लोकन्वश्वास – टुनामतर्र, बोक्सीकला, ज्योन्र्ष, अतधन्वश्वास, मोहनी, लोकजीवन। 

४ लोकबोली – प्रचन्लर् उन्क्त - सून्क्त, उिान, र्ुक्का, स्र्ान्नक नाम, प्रहने्लका आदद। 

यसरी न ैनेपालीमा लोकवार्ाान्वज्ञान र लोकसान्हत्य नामक पुस्र्कमा मोहनराज शमाा अन्न 

िगतेरप्रसाद लइुाँटेलल ेलोकवार्ाालाई मूलर्: र्ीन चरणमा वगीकृर् गरेका छन्,६८ 

                                                           
६६ररचािा एम िोरसन (सम्पा), सन् १९७२, फोकलोर एति फोकलाइफ एन इतट्रोिक्सन, यु एस ए, द यनु्नभर्साटी अफ् 

न्सकागो, पृ २-५ 

६७बी बी, कुमार, सन् १९९३, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, प्र सं, पृ २. 

६८मोहनराज शमाा र अतय न्व सं २०६४, लोकवार्ाान्वज्ञान र लोकसान्हत्य, काठमािौ, न्वद्यार्ी प्रकाशन, पृ ५. 



५० 

दोस्रो अध्याय 

 

१. मौन्िक-श्रव्य लोकवार्ाा  

क) लोकसान्हत्य  

१. स्र्ूल न्वधा – लोककन्वर्ा, लोकगीर्, लोकगार्ा, लोककर्ा, लोकनाटक 

२. सूक्ष्म न्वधा – गाउाँिाने कर्ा, उिान, टुक्का, मति। 

ि)  लोकसङ्ग्गीर् – गीर्, लोकभाका, लोकलय। 

२. दशृ्य लोकवार्ाा – लोककला, लोकन्शल्प, लोकभेषभूषा, लोकआभूषण, लोकनृत्य, 

लोकअनुष्ठान। 

३. न्चतर्नमलूक लोकवार्ाा – लोकन्वश्वास, लोकप्रर्ा, लोकोपचार, लोकयुन्क्त आदद। 

मान्र्का न्वन्भन्न वगीकरणका आधारहरू एकअकाामा न्भन्न दने्िए र्ापन्न केही वगीकरण 

एकअकाामा  न्मल्ने दकन्समका पन्न छन्। वर्ामान समयमा लोकवार्ााको अध्ययन अझ व्यापक र 

न्वस्र्ृर् बतद ैगएको छ। लोकवार्ााले समेट्ने गरेका न्वन्भन्न न्वधागर् भेद र उपभेदबारे मािै पन्न 

व्यापक मािामा अध्ययन र न्वशे्लषण हुन र्ालकेो पाइतछ। लोकवार्ाान्सर् ज्ञानका अतय शािाका 

रूपमा मानवशास्त्र, भाषान्वज्ञान, इन्र्हास, मनोन्वज्ञान र समाजशास्त्र आददको पन्न गन्हरो 

सम्बतध भएकाले लोकवार्ााको अध्ययनमा र्ी ज्ञानानशुासनका सतदभालाई पन्न ध्यान ददएर 

लोकवार्ााको वगीकरण गनुा युन्क्तपूणा पन्न हुतछ।मान्र् न्वन्भन्न लोकवार्ाान्वद ्हरूले ददएका 

वगीकरणका आधारमा लोकवार्ााको वगीकरण  न्नम्नप्रकारले गने प्रयत्न गररएको छ , 

 

२.६.१ न्चतर्नमलूक लोकवार्ाा - न्चतर्नमूलक लोकवार्ाा भन्नाले मानवीय आतर्ररक शन्क्त 

एवं ज्ञान बुन्झतछ। यसअतर्गार् सृन्ि रचनाबारेका न्मर्क, लोक न्वश्वास, र्तिमति, टुनामुना, 

झारफुक, लोक दवे-दवेीको आराधना, लोकप्रार्ाना, लोकधमा, लोकऔषधी, लोकोपचार, लोक 

मातयर्ा आदद राख्न सदकतछ।  

 



५१ 

दोस्रो अध्याय 

 

२.६.२ भौन्र्क लोक ससं्कृन्र्मलूक लोकवार्ाा - भौन्र्क लोक संस्कृन्र् भन्नाल ेबाह्य जीवन-

जगर्् न्सर् सम्बन्तधर् वस्र्ुबारे मानवजीवनको ज्ञान बुन्झतछ। यसले मान्नसलाई बाह्य जीवन-

जगर्् मा चान्हने वास्र्कुला (घर), िाद्यपदार्ा, हार्-हन्र्यार, भेषभूषा, गरगहना, भािाकुाँ िा, 

चािपवा आददन्सर् सम्बन्तधर् गराउाँछ।  

 

२.६.३ मौन्िक लोक कलाएवम ् कलापरक लोकवार्ाा - मौन्िक लोक सान्हत्य एवं 

कलापरक लोकवार्ाा भन्नाले लोकमा प्रचन्लर्  परम्परादने्ि चन्लआएका न्वन्भन्न दकन्समका 

कलापरक मौन्िक सामरीहरू आउाँछन्। लोकगीर्-सङ्ग्गीर्, लोकसान्हत्य, लोकनाच, लोकन्चि, 

लोकन्शल्प, लोकगार्ा, लोककर्ा, लोकनाटक, लोक उिान, र्कु्का, वाग्धारा आदद यसअतर्गार् 

पदाछन्। 

 

२.६.४ लोक रीन्र् एवम ् परम्परामलूक लोकवार्ाा - लोकरीन्र् एवं परम्परामूलक 

लोकवार्ाामा मानवजीवनको जतम संस्कारदने्ि सुरु गरी न्वन्भन्न पारम्पररक रीन्र्न्र्न्र्, न्ववाह 

संस्कार, धमा संस्कार, मृत्यु ससं्कार आददलाई रािेर अध्ययन गना सदकतछ। 

यसप्रकार लोकवार्ााका न्यन ैचारवटा प्रकारमा रान्िएको वगीकरण यस शोधको न्वशेष 

आधार हो। यसैका आधारमा न्वन्भन्न दकन्समले लोकवार्ााको अध्ययन गना सदकतछ। यहााँ यसै 

आधारका माध्यमल ेलोकवार्ााको प्रर्ीकपरक अध्ययनको स्वरूप र ढााँचा र्यार पाररने छ। 

 

२.७  लोकवार्ाा अध्ययनका सङ्ग्घटक र्त्त्वहरू 

लोकवार्ाा अध्ययनका न्वन्भन्न सङ्ग्घटक र्त्त्वहरू छन्। र्ी मध्ये लोकमानस (मनोन्वम्ब),  

अन्भप्राय (कर्ानक रूदढ),  न्मर्क र  प्रर्ीकलाई मुख्य मान्न सदकतछ। लोकवार्ााको अध्ययनमा यी 

र्त्त्वहरू कन्हल े मनोन्वम्बका रूपमा, कन्हले अन्भप्रायका रूपमा, कन्हले न्मर्कका रूपमा अन्न 
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कन्हले प्रर्ीकका रूपमा साटफेर भएर उपन्स्र्र् भइरहकेा हुतछन्। लोकवार्ााका न्वन्भन्न 

न्वधाहरूको अध्ययन र न्वशे्लषणमा यी सङ्ग्घटक र्त्त्वहरूले महत्त्वपूणा भून्मका न्नवााह गरेका 

हुतछन्। 

लोकन्वश्वास, लोककर्ा, लोकगीर्, लोकगार्ा, लोकन्चि, लोकन्शल्प, उिान, र्ुक्का, 

वाग्धरा आददको अन्भव्यन्क्तमा लोकवार्ााका न्यनै सङ्ग्घटक र्त्त्वहरूको उपन्स्र्न्र् टड्कारो रूपमा 

रहकेो बुझ्न सदकतछ अन्न न्यनका सहायर्ाल े लोकवार्ााको अध्ययन न्वशे्लषण गना सदकतछ। यहााँ 

न्वशेषर्: लोकवार्ााको अध्ययनमा न्र्नै सङ्ग्घटक र्त्त्वहरूको संन्िप्त पररचय राख्ने क्रममा 

प्रर्ीकबारे न्वस्र्ृर् अध्ययन गररने छ । 

 

२.७.१ लोकमानस   

लोकवार्ााका न्नधाारक र्त्त्वहरू मध्ये लोकमानस मुख्य हो। यसलाई लोकमनोन्वम्ब पन्न 

भन्नतछ। लोकमानस लोकवार्ाा र्र्ा लोकसान्हत्यको पन्न मानक र्त्त्व हो। लोकवार्ाा मूलर्: कुन ै

पन्न जान्र्को सामून्हक अन्भव्यन्क्त हो। र्सर्ा आददम लोकमानसको अवशेष लोकवार्ाामा सुरन्िर् 

पाइतछ। लोकवार्ााको मूलस्रोर् नै वास्र्वमा लोकमानस एवं लोक मनोन्वम्ब हो। कुतदनलाल 

उप्ररे्ीअनुसार, आददम लोकमानस न्शि, सर्का  अन्न प्रबुद्ध मानसभतदा सवार्ा न्भन्न र अद ्भूर् 

न्वश्वासन्सर् सम्बन्तधर् हुतछ। आददम लोकमानस भन्नाले आददम गुण-धमा एवं न्वशेषर्ाहरू भएको 

लोकचेर्ना बुन्झतछ। सभ्यर्ान्सर् जन्र् न ै अन्घ बढे र्ापन्न आजका मान्नसमा प्रत्यि-अप्रत्यि 

रूपमा आददम संस्कारका गुणहरू उपन्स्र्र् हुतछन्।६९नतदलाल कल्लाअनसुार, समस्र् 

मानवसमाजमा लोकमानस, जनमानस र मुन्नमानस गरेर मानन्सक स्वरूपका र्ीन भेद गररएका 

छन्। ‘लोकमानस’ त्यस्र्ो मानन्सक न्स्र्न्र् हो जसको उपन्स्र्न्र् आज पन्न आददम परम्पराको 

अवशेषका रूपमा मान्नसमा पाइतछ। ‘जनमानस’ भनेको आजका सभ्य समाजको मानन्सक न्स्र्न्र् 

                                                           
६९कुतदन लाल उप्रेर्ी, सन् २०००, लोकसान्हत्य के प्रन्र्मान, ददल्ली, भारर् प्रकाशन मन्तदर, र्े सं, पृ २९ 
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हो, र्र यसमा पन्न कर्ै न कर्ै लोकमानसको उपन्स्र्न्र् पाइतछ। ‘मुन्नमानस’ त्यो मानन्सक न्स्र्न्र् 

हो जो सभ्यर्ाको न्वकासमा उपार्जार् गररएको न्चतर्न, दशान र मनन गररन ेन्वन्शि मानस हो।७० 

यसप्रकार लोकमानसबाट लोकवार्ाा, जनमानसबाट व्यवहाररक र्र्ा व्यवसायपरक बुन्द्ध 

न्ववेकको काम अन्न मुन्नमानसबाट दशान, न्वज्ञान र्र्ा न्वन्शि सान्हत्य, कला र शास्त्रहरू न्सजाना 

भएको मान्नतछ। र्सर्ा लोकवार्ााको मूल उद्गम स्रोर् ‘लोकमानस’ न ै हो भन्न सदकतछ। यसैल े

‘लोकमानस’को अवधारणा अत्यतर् रोचक माि नभएर न्वचारोिेजक पन्न हुतछ। बीसौ ाँ शर्ाब्दीका 

प्रन्सद्ध मनोवैज्ञान्नक फ्रायिको आगमन पश्चार् लोकमानसको अवधारणामा पन्न पररवर्ान आएको 

दने्ितछ। फ्रायिअनुसार चेर्न, अधाचेर्न र अवचेर्नगरी मान्नसको मनन्स्र्न्र्का र्ीनवटा भेदहरू 

छन्। फ्रायिले नै मान्नसमा अवचेर्न न्स्र्न्र् प्रबल हुतछ भने्न कुरा पिो लगाएका न्र्ए। अवचेर्न 

मानसको अवधारणाले सान्हत्य िेिमा अझ प्रबल हलचल उत्पन्न भएको पाइतछ। फ्रायिले 

‘अवचेर्न मानस’ को मूलस्रोर् न्बतद ुमान्नसमा हुन ेकुण्ठालाई माने।७१  

यसै आधारमा प्राणीशास्त्रले हाम्रा पूवाजहरूका मानन्सक संस्कारहरू सम्पन्िका रूपमा 

हामीलाई प्राप्त भएको बर्ाएको छ। हाम्रा अन्धकांश न्चतर्नमूलक प्रवृन्िहरूका गन्र्शीलर्ाको 

केतरमा यही ‘अवचेर्न मानस’ उपन्स्र्र् हुतछ। यो मानन्सक न्स्र्न्र् मान्नसको अवचरे्न जगर्् मा 

हुतछ। यसप्रकारले अपरोिरूपमा रहरे पन्न यसले समस्र् मानव व्यन्क्तत्वको संस्कार न्नमााणमा 

सघाउ पुऱ्याउाँछ। यसर्ा यो अवचेर्न न्स्र्न्र्को मानस मान्नसलाई पुरूषार्ाका रूपमा प्राप्त नभएर 

पूवाजहरूबाट प्राप्त संस्कारगर् सम्पन्ि हो। पूवाजहरूल ेददएका संस्कारहरूलाई अवचेर्नका रूपमा 

मातद ैआएर मान्नसले र्ी ससं्कारहरू आफैमा सुरन्िर् रािेका हुतछन्। यसप्रकार लोकमानसलाई 

आददम मान्नसहरूका मनोवृन्िको अवशेष रूप मान्न सदकतछ।  

लोकमानसन्भि नै लोकको ज्ञान संरन्चर् हुतछ भने्न कुराको उद ्घाटन लोकवार्ाान्वद्हरूले 

गरेपन्छ यसको सिाबारे वैज्ञान्नक र्र्ा सांस्कृन्र्क ििेमा पन्न गम्भीर रूपमा अध्ययन गना 

र्ान्लएको पाइतछ। आजका न्शन्िर्, प्रबुद्ध अन्न र्ार्काक वैज्ञान्नकहरूले पन्न साधारण आददम 

जनजान्र्हरूका लोककर्ा, लोकगार्ा र लोक संस्कृन्र्हरूमा रुन्च राख्नाको र्ात्पया पन्न यही रहकेो 

                                                           
७०नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ २०५ 

७१न्सग्मति फ्रायि, सन् २००३, द इतटरन्प्रटेसन अफ् न्िम्स, नयााँ ददल्ली, श्रीजी बुक्स इतटरनेस्नल, पृ ७२६ 
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दने्ितछ। नतदलाल कल्लाल े लोक मनोन्वज्ञानको व्याख्या गद ै यसको उपयोन्गर्ाको सतदभामा 

आददम मान्नसहरूका न्वश्वास, रीन्र्ररवाज, रूदढ परम्परा आददको अध्ययनमा यसले सघाउ 

पुऱ्याउाँछ भनेका छन्।७२ लोकमानसको गहन र वैज्ञान्नक अध्ययन र्र्ा अतवषेणले कुनै पन्न 

जान्र्को मानन्सक आचार, व्यवहार र्र्ा संस्कृन्र्को स्वरूप न्नधाारण गना सदकतछ। 

मनोवैज्ञान्नकहरूका भनाइअनुसार शारीररक न्वतयासअनुसार मान्नसको बौन्द्धकर्ा, भावुकर्ा 

अन्न संकल्पशन्क्त कस्र्ा हुतछन् भने्न कुरा जान्न सदकतछ।  

यसरी नै लोक मनोन्वज्ञानको न्ववेचनाले संसारका हरेक मान्नसका लोकमानसको 

मौन्लकर्ामा समानर्ा पाएको छ। लोकमानसको उद ्घाटन सामून्हक लोक मनोन्वज्ञानको िेिमा 

एउटा यर्ार्ावादी वैज्ञान्नक आधार हो। आददम अवस्र्ाका जान्र्हरूको अध्ययनमा रून्च 

न्लनेहरूले असभ्य र सभ्य जान्र्का मानन्सक न्स्र्न्र्का न्वशेषर्ाहरू पन्न दिेाएका छन्। र्र 

धेरैको अध्ययनले के स्पि गऱ्यो भने लोकमानसका न्भन्नर्ाहरू ऐन्र्हान्सक र सांस्कृन्र्क हुतछन्। 

आददम अवस्र्ाका मानवले प्राप्त गरेको संस्कारलाई समयक्रममा आजका मान्नसले पन्न आफ्ना 

संस्कारमा न्वकन्सर् गरेर त्यसलाई मनका न्भिी र्हमा रािेको हुतछ। र्सर्ा आजको सभ्य 

समाजको मातछे पन्न आददम न्नरिर र असभ्य कहलाइन ेमातछे भतदा िास फरक हुाँदनै।  

हरद्वारीलाल शमाा लेख्छन्, लोकमानस हामीदने्ि जन्र् टाढामा छ, त्यन्र्कै नन्जकमा हामी 

हुतछौ ाँ। त्यो हाम्रो जीवन अन्न मनका गन्हराइमा हुतछ, न्र्नै गन्हरो अतर्शे्चर्न, अतर्मान अन्न 

अचेर्न हाम्रा चेर्नास्र्रका स्रोर्हरू हुन्। लोकमानस आददम मान्नसको चरे्न हो, जसबाट हामी 

संस्कृन्र् अन्न सभ्यर्ाको न्वजय यािामा लहाँिरे त्यसलाई पन्छ छोन्िआएको दखे्छौ ाँ, र्र त्यो 

हामीन्सर्ै हुतछ हाम्रा अवचेर्नमा।७३ 

यसप्रकार आददम मानवले आफ्नो व्यन्क्तत्वलाई समस्र् सृन्िदने्ि र्टस्र् राख्न सकेनन्। 

उनीहरूल ेमनदने्ि कमा, कमादने्ि भाव, भावदने्ि न्वचार समस्र् मानन्सक व्यापारलाई अङ्ग्गका 

रूपमा मान्नन्लएका न्र्ए। उनीहरूल े आफ्ना उपयोगी-अनुपयोगी र्त्त्वहरूलाई आफ्नै प्रकारल े

प्रस्र्ुर् गरेको पाइतछ। यसैलाई पन्छबाट अनुष्ठान, चाि, पवा र्र्ा परम्परा, रीन्र् भन्नएको पाइतछ। 

न्यनै कुराहरूले प्रकृन्र्का न्वन्वध र्त्त्वहरूको सङ्ग्घषा व्यापारमा उनीहरूलाई सहयोग पुऱ्याएको 

                                                           
७२नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्य शास्त्र, पूवावर््, पृ २०७ 

७३हरद्वारी लाल शमाा, सन् १९९०, लोकवार्ाा न्वज्ञान, लिनऊ, उिर प्रदशे न्हतदी संस्र्ान, प्र सं, पृ ३७१ 
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पाइतछ। शकुन-अपशकुन जस्र्ा लोकन्वश्वास पन्न प्रकृन्र्बाटै मातछेले न्सकेको बुझ्न सदकतछ। यसका 

आधारमा लोकमानसलाई चिूामन्ण बतधुल ेचार श्रेणीमा न्वभाजन गरेर दिेाएका छन,्७४ 

 

१. स्वरैकल्पना  

लोकमानसले कन्र्पय अवस्र्ामा यर्ार्ा र कल्पनामा भेद गरेर हनेा चााँहदनै। त्यस समय 

लोकमानसल ेआफ्ना स्वप्नलोकलाई पन्न जागृर् लोककै रूपमा रहण गछा। सपनाहरूको अर्ा िोजरे 

त्यसमा न्वश्वास गरी र्दनुरूप काया गछा। बाल-बान्लका, युवा-युवर्ी, बुढा-बुढीहरू सबैमा 

ददवास्वप्नमा रमाउने प्रवृन्ि पाइतछ। र्सर्ा लोकमानस स्वैरकाल्पन्नक हुतछ।७५ 

 

२. सवाात्मावाद 

लोकमानसले सवाात्मवादी दनृ्ि पन्न न्वकन्सर् गरेको पाइतछ। लोकमानसले जि, चेर्न, 

प्रकृन्र् सबैमा आत्मा रहतछ भने्न न्चतर्नलाई मातदछ। मृर् मातछेलाई पन्न जीन्वर् आत्माको रूपमा 

मानेको पाइतछ। र्सर्ा पन्छ ढुङ्ग्गा, पहाि, रुि, िोला, नाला, नदीको पन्न पूजा गना र्ान्लयो अन्न 

भूर्-पे्रर्मा पन्न न्वश्वास जगाउन र्ान्लयो।७६ 

 

३. टुनावादी न्वचार 

कुनै पन्न घटनाको संयोग अर्ाार्् काया-कारण, र्ुल्य-र्ुलना सम्बतधको न्चतर्न पन्न 

लोकमानसल ेन्वकास गऱ्यो। यसै न्वश्वासबाट जादटुुनाको न्वकास भएको बुझ्न सदकतछ। कुनै पन्न 

व्यन्क्तको नङ, नाम, लुगा, केस आददलाई आगोमा िढाएर त्यस व्यन्क्तलाई नास गना सदकतछ भने्न 

सोचाइ यसैको पररणाम मान्नतछ। मान्नसको पुत्ला बनाएर जलाएमा त्यो मान्नसको उन्िकै 

                                                           
७४चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४५ 

७५चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४५ 

७६चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४६ 



५६ 

दोस्रो अध्याय 

 

पीिादायक मृत्यु हुनेछ भने्न कुरा लोकमानसको टुनावादी न्चतर्नबाट न्वकन्सर् भएको मान्न 

सदकतछ।७७ 

 

४. आनषु्ठान्नक न्वचार 

कुनै पन्न न्वन्शि न्वन्ध र्र्ा अनुष्ठान अर्वा उपासना, व्रर् आददले कुन ैअभीि फल प्राप्त 

गना सदकतछ भने्न धारणा आनुष्ठान्नक न्चतर्नल ेगरेको पाइतछ। धामी, झााँक्री, र्तिमति, यज्ञ, होम 

आदद यसैका न्वन्वध रूपहरू हुन्। यी कुराहरू लोकजीवनमा व्याप्त भएकाले न्यनलाई 

लोकमानसको मूल प्रवृन्िका रूपमा न्लन सदकतछ।७८ आज पन्न लोकमानसले सतर्ान प्रान्प्तका 

लान्ग न्वन्भन्न मन्तदर, न्गजााघर, दउेरालीमा भाकल गदाछ अन्न सतर्-महापुरूषहरूबाट आशीवााद 

न्लने गदाछ। यी चार दकन्समका लोकमानस मान्नसमा कसरी अनवरर् रूपमा पुस्र्ापन्छ अको हुाँद ै

अवशेषका रूपमा रहकेा हुतछन् भने्न कुरा न्वचारणीय दने्ितछ। लोकजीवनमा यी न्चतर्नहरूको 

पुनरावृन्ि भइरहतछ। दीघाकालदने्ि यी न्चतर्नहरू समयका न्वन्भन्न चक्रहरू पार गद ैअपराजय 

रूपमा लोकमानसमा अवशेषका रूपमै भए पन्न  अन्स्र्त्वमान रहकेो पाइतछ। यसबाट के स्पि 

हुतछ भने लोकजीवनका परम्परागर् संस्कारहरू अवशेषका रूपमा मान्नसका लोकमानसमा 

रन्हरहकेा हुतछन्। मूलर्: लोकमानस नै मानवजान्र्को आददमभतदा आददम रूप हो, जो मान्नसल े

परापूवाकालदने्ि आफून्भि बचाएर आएका हुतछन्।  

 

यसकारण संसारका मान्नसमा रान्ष्ट्रयर्ाको रङ्ग्ग अन्न स्वभाव न्भन्न भए र्ापन्न  युरोपेली 

होस् अर्वा अदफ्रकाली, एन्सयाली होस ्अर्वा अष्ट्रने्लयाली आददम, असभ्य वा अससं्कृर् जान्र् न ै

दकन नहोस ्सबैमा लोकमानस उपन्स्र्र् हुतछ।संसारका सबै दशेहरूमा बस्ने मान्नसहरूमा कही ाँ न 

कही ाँ केही समानर्ाहरू पाइतछन्। यही समान लोकमानसको सिा ऐन्र्हान्सक कालक्रममा 

सभ्यर्ाको प्रारम्भदने्ि मान्नसमा सम्पन्िकै रूपमा अणु-सभ्यर्ासम्म अिण्ि रूपमा न्वद्यमान 

रहकेो हुतछ। यसर्ा लोकमानसलाई न्वश्वलोककै अन्भन्न अङ्ग्ग मान्न सदकतछ। यसका सार् ै

                                                           
७७चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४६ 

७८चूिामन्ण बतध,ु न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४६ 



५७ 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकमानसको सिा वैयन्क्तक नभएर सावादने्शक, सावाजनीन र्र्ा सावालौदकक र सवाव्यापी रहकेो 

मान्नतछ। लोकमानस भूर्मा पन्न न्र्यो, वर्ामानमा पन्न छ अन्न भन्वष्यसम्म रन्हरहने दने्ितछ। 

यसर्ा लोकमानसलाई मानवप्रकृन्र् र्र्ा मानसन्चतर्नको गन्र्सूचक माध्यम मान्न सदकतछ। 

साधारण झोपिीदने्ि आकाशस्पशी अट्टान्लका, गाउाँदने्ि सहर, महानगरका न्नरिरदने्ि बौन्द्धक 

सङ्ग्घ-सङ्ग्गठनका प्रत्येक प्रबुद्ध मानवसमाजले लोकमानसको उपन्स्र्न्र्लाई गम्भीरर्ापूवाक 

न्लएको पाइतछ। लोकवार्ााका यी आधारभरू् र्त्त्वहरूका आधारमा लोकका न्वन्भन्न 

ज्ञानानुशासनको अध्ययन र न्वशे्लषण पन्न गना सदकतछ। 

 

२. ७.२ न्मर्क 

न्मर्क लोकवार्ााको अको न्नधाारक र्त्त्व हो। ‘न्मर्क’ शब्द अङ्ग्रेजीको न्मर्बाट आएको 

हो। न्मर् शब्दको उद्भव न्रसेली मरु्ासबाट भएको पाइतछ जसको अर्ा मौन्लक कर्ा हो। मरु्ासक्ो 

अर्ा पुनःसंस्मरण हुतछ, यसैबाट न्मर्ोलजी र्र्ा न्मन्र्ओलजी शब्द बनेको पाइतछ। अरस्र्ुले 

पोएरटक्समा न्मर् शब्दको प्रयोग कर्ानक, कर्ाबतध, गल्पकर्ाका रूपमा प्रयोग गरेका न्र्ए।७९ 

न्हतदी भाषामा जस्र्ै नेपालीमा पन्न न्मर्क शब्दको प्रयोग पुराकर्ा, पुरावृि, कल्पकर्ा, दवेकर्ा, 

धमागार्ा, पुराणकर्ा, पुराख्यान आदद बुझाउन सराबरी रूपमा गररएको पाइतछ। 

संरचनावादी मानवशास्त्री लभेी-स्त्रासको भनाइअनसुार लेख्छन्, आददम मन्स्र्ष्कमा ठोस 

वैज्ञान्नक र प्रान्वन्धक दनृ्िकोण न्वद्यमान रहकेो पाइतछ जसको अभावमा मान्नसले आगोको 

उत्पन्ि, लुगाको बुनाइ, कृन्षकमा आदद जानु्न र बुझ्नु सम्भव हुने न्र्एन, सार्ै हामी उनीहरूलाई 

असभ्य भनेर हये दनृ्ि राख्छौ ाँ, र्र न्र्नैल ेहामीलाई समाजमा नम्रर्ा, भरर्ा अन्न बुन्द्ध न्ववेकको 

पाठ न्सकाउाँछन्।८०न्मर्क अन्र्प्राकृर् ससंारका कर्ाहरू हुन्। न्र्नको पररवेश अलौदकक र्र्ा 

धार्माक हुतछ, जसमा धार्माक वृिको महत्त्व हुतछ। न्मर्कले आददम युगका न्वश्वासहरूको संवद्धान 

गद ैनैन्र्कर्ाको सुरिा गरेर कमाकाण्ि र व्यावहाररक न्नयमहरूको संन्हर्ावद्ध प्रवर्ान पन्न गछा। 

र्सर्ा न्मर्कको अध्ययनमा धमा, लोकसान्हत्य, मानवन्वज्ञान, समाजन्वज्ञान, मनोन्वशे्लषण र्र्ा 

                                                           
७९जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, सन् १९८५, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, वाराणसी, न्वश्वन्वद्यालय प्रकाशन,  

प्र सं, पृ ६ 

८०क्लि लेन्भस्ट्रस, सन् २००६, न्मर् एति न्मन्नङ, रूटलेज क्लान्सक, लतिन एति तयु यका , पृ १३ 



५८ 

दोस्रो अध्याय 

 

लन्लर्कलाहरू पन्न पन े गदाछन्। न्मर्कलाई कन्हल्यै समाप्त नहुने जीवनधाराको मूलस्रोर्, 

रहस्यमय शन्क्तको स्रोर्, सामून्हक जीवनको गल्पात्मक अन्भव्यन्क्त, संस्कन्र्को आधार र 

मूल्याङ्ग्कन, मानवीय प्रवृन्िको नाट्यात्मक प्रस्र्ुन्र्करण, पूवाजहरूको जीवन-यािाको व्यर्ा, 

आददम मानवका अवचेर्न मनका संस्कार, जीवन-प्रवाहलाई अनुप्रान्णर् गने सत्य, आफ्नो उद्गम 

न्चने्न माध्यम, मानव न्नर्मार् न्वम्ब र वास्र्न्वक सत्यको प्रज्ज्वन्लर् रूप भनरे अथ्यााउने गरेको 

पाइतछ।८१ यसरी प्रत्येक न्मर्कले जीवन र व्यवहारका कुनै न कुनै मुरालाई दसााएको हुतछ। न्मर्क 

पन्न सामान्जक जीवनका अनेक पिबाट अनुप्रान्णर् भएर पुन: पे्ररकको रूपमा रहकेो हुतछ।  र्र  

प्रत्येक न्मर्कको आ-आफ्नै  पररन्ध, चररि र सतदशे हुतछ। त्यसैले न्मर्कको न्वन्वधर्ालाई अध्ययन 

गने प्रणाली न्भन्न र मौन्लक हुन ु आवश्यक मान्नतछ।  न्मर्क कुनै युगमा, कुनै समाजमा, कुन ै

संस्कृन्र्मा कुनै भाषा, कला र सान्हत्यमा त्याज्य हुन सकै्तन। मानव अन्स्र्त्वसाँग ैन्मर्क गााँन्सएको 

हुनाले यसको सार्ाकर्ा पन्न मानवजान्र्को न्नरतर्रर्ासाँगै गााँन्सएको छ।  

इतरबहादरु राई लेख्छन्, न्मर्कको अर्ा भनेको समाजमा न्मर्कले गरेको काया नै हो। कुन ै

चीर सत्यको उद्घाटन गदनै न्मर्कले। समाजन्वशेषमा त्यो न्मर्क कसरी कायाकर छ, कसरी त्यस 

समाजका धार्माक, आर्र्ाक, राजनीन्र्क, आचारगर् र वातधव्य न्वधानहरूमा समेर् कायाात्मक 

रूपले त्यो सम्बद्ध छ र्ी सबको न्वशे्लषण हुाँदछ न्मर्कको अर्ा। न्मर्कको सामान्जक उत्पन्ि हरेेर 

न्मर्कको अर्ा दलेिाँदनै, न्मर्कको सामान्जक कायाकर्ााले दने्ितछ। न्मर्क न्मथ्यात्व होइन, वरन ्

सत्यक हो कन्र् सत्यत्वहरूको।८२ यसैले लोकवार्ााको अध्ययनमा न्मर्कलाई पन्न एउटा आधारभरू् 

र्त्त्व मान्नएको हो। मानवजान्र्लाई उसको इन्र्हास, संस्कृन्र्, परम्परासाँग सम्बन्तधर् गराउन ेकुन ै

र्त्त्व छ भने त्यो न्मर्क नै हो। न्मर्कमा नै मान्नसको आददम जनजीवनको मूलस्रोर् पाइतछ जसका 

दईुवटा धारा छुरटएको दने्ितछन् - 

१. वैददक  पौरान्णक सान्हत्यका रूपमा न्वकन्सर्  र  २. लोकसान्हत्यका रूपमा 

न्वकन्सर्। पन्हलो परम्परा पाठीय, न्लन्पबद्ध अन्न ज्ञानात्मक हुतछ, दोस्रो मौन्िक व्यवहारपरक 

                                                           
८१जगदीश शमशेर, न्व सं २०५१, न्मर्क मीमांसा, जगदीश शमशरे : न्सद्धातर् र समीिा,  िा हररराज भट्टराई 

(सम्पा) काठमािौ, असीम सौरभ, पृ ३२ 

८२इतरबहादरु राई, सन् १९९४, अर्ाहरूको पन्छन्ल्र्र, गातर्ोक, जनपि प्रकाशन, पृ ६१-६२ 



५९ 

दोस्रो अध्याय 

 

अन्न  रञ्जनात्मक। आददम यगुमा पन्न यी दईु वगा न्वद्यमान न्र्ए।  यसरी  पन्छ आएर सामान्जक 

शे्रणीबाट ‘लोक’ र  ‘वेद’  दईु  न्भन्न-न्भन्न पतर् छुरट्टएको पाइतछ। ८३ 

मानवले न्मर्कसाँग र्ादात्म्य स्र्ान्पर् गरेको हुनाल े न ै न्मर्कको न्नरतर्रर्ा सुदढृ हुन 

गयो। मान्नसले जसरी लोकका न्वन्भन्न स्रोर्हरूबाट  न्मर्क सिा दखे्यो र रहण गर् यो, त्यसै गरी  

उसले आफ्नो न्सजानामा पन्न न्मर्कर्त्त्वलाई प्रयोग गद,ै समेट्द ैर न्नरतर्रर्ा ददाँद ैगयो। आज पन्न 

यो क्रम न्नरतर्र छ र भोन्ल पन्न न्नरतर्र हुनेछ। पूवा वदैदककाल, उपन्नषद्काल, रामायणकाल, 

महाभारर्काल, पुराणकाल अर्वा मध्यकाल हुाँद ै आजसम्म न्मर्कले आफूलाई मानव-जीवनसाँग 

लहाँिाएको ऐन्र्हान्सक र्थ्य स्वर्: प्रमान्णर् हुतछ।८४ 

न्वन्लयम रोबट्सान न्स्मर् लखे्छन्,  मान्नसहरूले आरम्भमा कुनै एउटा प्रर्ा केही न्वशेष 

कारणले गदाा प्रचलनमा न्लएर आउाँदछन्, त्यो प्रर्ा कुनै न्मर्न्सर् सम्बन्तधर् हुाँदनै। र्र पन्छ 

मान्नसहरूले के कारणले गदाा परम्परा र प्रर्ालाई मालनाँद ैआइयो भने्न कुरा न्बसातछन्, पन्हलेका 

सत्य कारणहरू, पन्छ न्र्नीहरू त्यसै प्रर्ालाई  न ैएउटा न्मर्कको रूपमा आन्वष्कार गरेर त्यस 

न्वस्मृन्र्का घटनालाई न्मर्क मातदछन्।८५ यसप्रकार आददम जनमानसले रहण गरेका यस्र् ै

परम्पराबाट न्मर्कको रचना हुतछ भन्न सदकतछ। न्मर्कले एउटा  इन्र्वृि न्नमााण गद ै सृन्िको 

संरचना, यसका वस्र्ुहरूको रचना, मान्नसको उत्पन्ि, जान्र्, जनजान्र् र उनीहरूका 

संस्कृन्र्बारेका अवधारणाहरूलाई  आजसम्म एउटा शृङ्ग्िलामा बुनेर ल्याएको हुतछ।८६ 

न्मर्कलाई न्वद्वान् हरूल े न्वन्भन्न वगामा वगीकृर् गरेका छन्। साधरणर्: वस्र्ु पररन्धका 

आधारमा न्मर्कलाई सत्य कर्ा  र झटुो कर्ा गरेर न्वभान्जर् गररएको पन्न पाइतछ। सत्य कर्ामा 

सृन्िको आरम्भ, राष्ट्र नायकहरूका साहसका कर्ाहरू र्र्ा रोगोपचारन्सर् सम्बन्तधर् अन्र्प्राकृर् 

शन्क्तहरूका कर्ालाई रान्िएको पाइतछ। यस्र्ै प्रकारल े न्मर्कलाई पन्वि र दनू्षर् वगामा रािरे 

पन्न वगीकृर् गररएको पाइतछ। पन्वि कर्ामा सृन्िशास्त्र, नििको सृन्ि, मृत्युको उद्भव आदद 

                                                           
८३जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पवूावर््, पृ २३ 

८४जगदीश शमशेर,न्मर्क मीमांसा, जगदीश शमशेर : न्सद्धातर् र समीिा, पूवावर््, पृ ३५ 

८५ Myth and Ritual, http://en.wiki/Myth_and_ritual, बाट, १९ माचा, सन् २०१३ 

८६क्लाका , केनेर् िब्ल्यु मेरी, सन् १९६३, इतट्रोड्यनु्सङ् फोकलोर,  तयु योका , न्सकागो, पृ २६ 

http://en.wiki/Myth_and_ritual
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न्वषय आउाँछन् भने दनू्षर् कर्ामा पशुप्राणीहरूका दनै्हक न्वशेषर्ाहरून्सर् सम्बन्तधर् कर्ा 

पाइतछन्। न्वषयका दनृ्िले न्मर्कहरूलाई यसप्रकारले शे्रणीबद्ध गररएको पाइतछन्।८७ 

१. सनृ्िपरक न्मर्क – न्वश्व अन्न यसका वस्र्ुहरूको उदयसम्बतधी कर्ाहरू। 

२. दवेवगीय न्मर्क – दवेहरूको जतम, कमा अन्न स्वरूप आददन्सर् सम्बन्तधर् काल्पन्नक 

कर्ाहरू। 

३. प्राणीवगीय न्मर्क – मानव अन्न पशुहरूको उद्भव अन्न कमान्सर् सम्बन्तधर् 

न्वश्वासका कर्ाहरू। 

४. प्रकृन्र्परक न्मर्क – ऋर्ुचक्र, ऋर्ु-व्यवस्र्ा (प्रकाश, अतधकार, ददनरार्) आददन्सर् 

सम्बन्तधर् कर्ाहरू। 

५. अन्स्र्त्ववगीय न्मर्क – जतम-मरण न्वषयक  धारणाका कर्ाहरू। पे्रर्-योन्न, स्वगा-

नरक, लोकात्मक-लोकोिर आदद । 

६. कमाकाण्िीय मतिात्मक न्मर्क – न्वन्भन्न अनुष्ठानहरू (औत्सन्वक, सामान्जक, 

धार्माक) र्र्ा उपचार कमान्सर् सम्बन्तधर् मतिहरू। 

७. इन्र्हासधमी न्मर्क – ऐन्र्हान्सक घटनाहरूलाई न्लएर बन्नने न्मर्क, जसको 

क्रमागर् शृङ्ग्िला वर्ामान समयसम्म चलेर आएको पाइतछ। 

 

यसप्रकार न्मर्कलाई आद्यरूपीय कर्ाबीज या घटनाको न्झल्का मान्न सदकतछ। भौगोन्लक 

रूप अंशर्: पररवर्ान हुन सक्छ, प्रकृन्र्को मुहार फेररन सक्छ, नदीले गन्र् र स्वभाव पररवर्ान गना 

सक्छ, र्र न्मर्कको सिा र स्वरूप अपररवर्ानीय रहकेो दने्ितछ। युग पररवर्ानको क्रममा पन्न 

न्मर्कले पन्हले जुन आफ्नो पररचय र चररि दिेाएको हुतछ त्यही चररि वा स्वभाव आज पन्न 

दिेाउाँछ। यसैले लोकवार्ाामा न्मर्कको अध्ययन पन्न अपेन्िर् हुतछ। 

 

                                                           
८७जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पवूावर््, पृ १९-२० 
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२.७.३  अन्भप्राय  

लोकवार्ााको अको आधारभरू् र्त्त्व अन्भप्राय हो।  अन्भप्रायको सामातय अर्ा उद्दशे्य, 

प्रयोजन, इच्छा, आशय, अर्ा, सम्बतध आदद भने्न बुन्झतछ। अमरकोशमा अन्भप्रायको अर्ा ‘छतद’ 

एवं ‘आशय’ आदद भनी बुझाइएको  पाइतछ।८८ यसलाई लोकवार्ााको एउटा सानोभतदा सानो 

इन्र्वृिको एकाइ मान्नतछ। केनरे् क्लाका अनुसार, अन्भप्रायमा कर्ाको एकांश न्वचार अिकेो 

हुतछ।८९ 

अन्भप्रायको सामातय एवं व्यापक अर्ाले मुख्यार्ासम्म पुग्न सहायर्ा गछा। कलाका न्वन्भन्न 

िेिमा अन्भप्रायको अध्ययन गररतछ। वास्र्ुकलादने्ि न्लएर मूर्र्ाकला, न्चिकला, सङ्ग्गीर्कला 

र्र्ा काव्यकलासम्म अन्भप्रायको अन्स्र्त्व न्वद्यमान रहकेो पाइतछ। अन्भप्राय अङ्ग्रेजीको ‘मोरटफ’ 

शब्दको समानार्ी दने्ितछ जो  ‘मोरटव’ शब्दबाट बनेको हो।अन्भप्रायलाई कन्र्ले ‘कर्ानक रूदढ’ 

पन्न भनेका छन्। र्र यी दईुमा केही न्भन्नर्ाहरू पन्न छन।् 

अन्भप्राय रचनार्त्त्वमा घररघरर दोहोररने आवृन्ि हो। न्स्टर् र्म्पसनले आफ्नो पुस्र्क 

मोरटफ इतिके्स अफ फोक न्लटरेचरमा भनेका छन,् अन्भप्राय कर्ान्भि भएको सकू्ष्म र्त्त्व हो, 

जसको एकांश मौन्िक परम्परामा पन्न अन्ल्झएर बसेको हुतछ। सान्हत्य एवं कलाको न्नमााणमा 

वस्र्ु, भाव वा दक्रयाको रूपमा रचनाकारद्वारा यसको अनुकरण वा अनुसरण गररतछ।९० यसर्ा 

अन्भप्रायको उद्भव परम्पराबाटै हुने गछा।  परम्पराको न्नमााण शीघ्र हुाँदनै, त्यसमा समय लाग्न 

सक्छ। कन्र्पय परम्परा न्नन्श्चर् समयमा दलेिाँदनै। अन्भप्राय उद्भवको पररन्स्र्न्र् बन्नरहतछ र 

समयमा त्यसले स्पि रूप रहण गछा। शशी जोशी लेख्छन्,  काव्यका रूदढहरूले कुनै न्नन्श्चर् िणमा 

जतम ललाँदनै, र्र समयको अजस्र धारामा न्नरतर्र बहाँद ै गएर अतत्यमा रूदढ बतछ। सहजभाव, 

न्वचार, शैली  अन्न काव्यको प्रयोगमा त्यो  रूढ भएरै अर्ीर्का प्रसङ्ग्गलाई वर्ामानमा प्रस्र्ुर् 

                                                           
८८कुलचतर गौर्म शमाा, न्व सं  २०२६, अमरकोश, काठमािौं, पूवावर््, पृ २१४ 

८९केनेर् क्लाका  र अतय, सन् १९६३, इतट्रोड्यनु्सङ् फोकलोर, तयु योका , न्सकागो, पृ २७ 

९०केनेर् क्लाका  र अतय, सन् १९६३, इतट्रोड्यनु्सङ् फोकलोर, तयु योका , न्सकागो, पृ २३ 
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गरररहतछ।९१ यसरी हदेाा रूदढ र अन्भप्रायमा िास फरक दलेिाँदनै। र्र अन्भप्रायका न्नमााण 

प्रदक्रयामा रूदढ न्नमााणमा जस्र्ो लामो समय पर्िारहन ुपने आवश्यकर्ा हुाँदनै। अल्पसमयमा पन्न 

कन्र् अन्भप्राय अन्स्र्त्वमा आउन सके्न अवसर हुतछन्। त्यस समय चालहाँ अन्भप्राय रूदढ बतद ै

गइरहकेो हुतछ।  अन्भप्रायको सर्ाहरू  रूदढ भतदा केही उदार र सुगम हुतछ। वासदुवे शरण अरवाल 

लेख्छन्, लोककर्ाहरूमा रन्चर् वस्र्ु त्यसको अन्भप्राय हो। इाँटा, ढुङ्ग्गाका सहायर्ाद्वारा जसरी 

घरको न्नमााण गररतछ, त्यसरी नै न्भन्न-न्भन्न अन्भप्रायहरूका सहायर्ाल े  कर्ाहरूका रूप 

सम्पाददर् हुने गछान्।९२ 

यसप्रकार लोकवार्ााको अध्ययनमा अन्भप्रायको भून्मका महत्त्वपूणा रहकेो दने्ितछ। न्वन्शि 

सान्हत्यको र्ुलनामा लोकसान्हत्यमा न ै अन्भप्राय अन्धक प्रचन्लर् दने्ितछ। लोकजीवन र्र्ा 

लोकसंस्कृन्र्को अन्भव्यन्क्त तयूनान्धक न्वन्शि सान्हत्यमा पन्न हुने गछा। लोककर्ाकै गभाबाट 

न्वन्शि सान्हत्यको कर्ानक रूदढ फैन्लएर गएको दने्ितछ। लोककर्ाहरूका अन्भप्रायको आवृन्ि 

आधुन्नक कर्ाहरूमा घररघरर भएको पाइतछ। अन्भप्रायका न्नन्म्र् प्राचीनर्ा अन्नवाया हुाँदनै र्र 

अन्धकभतदा अन्धक अनुकरण र अनुसरण हुनु अन्नवाया दने्ितछ। प्राचीन अन्भप्राय हुाँदा हुाँद ै पन्न 

कन्हले कही ाँ नयााँ अन्भप्रायको पन्न न्नमााण हुतछ। यसरी कन्हल े एकअकाामा परस्पर न्वरोधी 

अन्भप्रायको न्स्र्न्र् पन्न बन्नएको हुतछ। दईु अर्वा दईुभतदा अन्धक अन्भप्रायबाट समन्तवर् भएर  

अको र्ेस्रो अन्भप्राय पन्न न्नमााण हुने गछा। अन्भप्रायको रचना प्रदक्रयाका पन्न र्ीन प्रकार छन,् 

जनभावना, कन्व /लेिकको भावना र शास्त्रीय भावना।९३ 

१. जन-भावना 

अन्भप्रायको पन्हलो र मुख्य स्रोर् जन-भावना हो। लोक एवं जनर्ाका मनमा न्वद्यमान 

न्वचार एवं धारणा नै अनेक सान्हन्त्यक अन्भप्रायको मूल जतमदार्ा हो। लोकमा यस 

अवधारणालाई सत्य मान्नतछ। अन्भप्रायका लान्ग आवश्यक के हो भन े लोकल े त्यसलाई सत्य 

मान्नन्लनु  पछा । जस्र् ै  - स्वप्न, दशान, शकुन-अपशकुन,  जाद,ु  टुना, मति इत्यादद कुरामान्र् 

                                                           
९१जनादान उपाध्याय, र्ुलसी – काव्य में सान्हन्त्यक अन्भप्राय, पूवावर््, पृ १५ 

९२जनादान उपाध्याय, र्ुलसी – काव्य में सान्हन्त्यक अन्भप्राय, पूवावर््, पृ ८ 

९३जनादान उपाध्याय, र्ुलसी – काव्य में सान्हन्त्यक अन्भप्राय, पूवावर््, पृ १८ - १९ 
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आधाररर् अन्भप्राय मुख्यर्: कर्ा न्वषयक अन्भप्राय हुतछन्। यस्र्ा लोककर्ाहरूका आधारबाटै 

न्वन्भन्न अन्भप्रायहरूको रचना भइरहकेो मान्न सदकतछ। 

 

२. कन्व / लिेकको भावना 

 यो अन्भप्रायको दोस्रो मुख्य आधार हो। कन्वहरूले कुनै एउटा न्वचार एकमर् भएर 

न्नरतर्र रूपमा चलाउाँद ैआएर कथ्य न्नमााण गछान्, चाह ेत्यो कथ्य असत्य नै दकन नहोस्। कन्वको 

मुख्य प्रयोजन त्यसको प्रयोगद्वारा सौतदयोत्कषाको प्रान्प्त हुतछ। यसमा िोट उत्पन्न गने दकन्समका 

असत्यलाई पन्न उनीहरू न्स्वकाछान्। कन्वहरूका यस्र्ा दकन्समका न्वचार एवं कथ्यबाट पन्न अरू 

अनेक अन्भप्रायको  न्नमााण  भएको हुतछ। 

 

३. शास्त्रीय भावना 

शास्त्रीय भावना अन्भप्रायको र्ेस्रो मुख्य आधार हो।  शास्त्रीय भावना दईु वगामा रान्ितछ 

: क) काव्यशास्त्रीय भावना, ि) अतय शास्त्रन्सर् सम्बन्तधर् भावना। अतय शास्त्रहरूमा धमाशास्त्र, 

पुराण आदद अन्भप्राय न्नमााणका दनृ्िले उल्लेिनीय मान्नतछन्। काव्यशास्त्रले पन्न बाह्य एवं 

आतर्ररक रूपमा यस्र्ा शास्त्रबाट पन्न पे्रररर् भएर अन्भप्राय रहण गरेको हुतछ। काव्यको रूप 

न्वधानमा काव्याङ्ग्गका रस, अलङ्ग्कार, छतद आदद पन्न शास्त्रीय भावनामा आधाररर् अन्भप्राय 

हुन्। प्राचीन एवं मध्यकालीन समयमा काव्यको  सवाान्धक नन्जकको सम्बतध पुराणहरून्सर् रहकेो 

दने्ितछ। अन्भप्रायहरूका मूल स्रोर् लोकजीवन हुतछ एव ं न्र्नको उद्भव लोकजीवनबाटै भएको 

दने्ितछ। आददम युगदने्ि लोकजीवनसम्म  आइपुगेका लोकको मुिबाट सुन्नने गररएका कर्ाहरूमा 

जुन सुरुन्चपूणा कर्न पाइतछ, त्यो लोकोतमुिी कर्ा अन्भप्रायले गदाा भएको हो। यसप्रकार 

लोकवार्ााको अध्ययनमा अन्भप्रायका यी र्ीन रचना प्रदक्रयाबारे पन्न हनेुा आवश्यक दने्ितछ। 

दकनभने लोकवार्ााअतर्गार् लोकसान्हत्य, लोककर्ा, लोकगीर्, लोकनाटक, लोकगार्ा आददको 

अध्ययनमा जनभावना, कन्व लेिकको भावना र शास्त्रीय भावना आददको उपन्स्र्न्र् रहकेो 

पाइतछ। 
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२.७.४ प्रर्ीक  

लोकवार्ााको अको न्नधाारक र्त्त्व प्रर्ीक हो। प्रर्ीकको प्रचन्लर् धारणाअनुसार यसल ेकुन ै

एउटा न्वन्शि न्चह्न वा सङ्ग्केर्लाई बुझाउाँछ। प्रर्ीक केवल अप्रस्र्ुर्न्वधान मािै होइन, यसमा 

प्रस्र्ुर्को पयााय रूप पन्न हुतछ। अमरकोशमा प्रर्ीक भनेको ‘भने जस्र्ो नभएको वस्र्ुको नाम’ 

बर्ाएइको पाइतछ।९४ अर्ाार््, मूल वस्र्ु नभएर त्यसको प्रर्ीकात्मक रूप। प्रर्ीक एकदकन्समल े

स्वसमानधमी कुनै न्वषय, व्यन्क्त, घटना, भाव, न्वचार वा कायाको प्रन्र्न्नन्ध हुतछ।  भाषा, गन्णर्, 

सङ्ग्गीर्, न्चि आददमा प्रयोग गररने न्वन्वध रङ्ग्ग, भाव, न्वचार, न्चह्न, अङ्ग्क आददले पन्न 

प्रर्ीकको काम गरररहकेा हुतछन्। एम एच अब्राहम अनुसार, प्रर्ीक जे पन्न हुन सक्छ, जसले कुन ै

वस्र्ुको प्रन्र्न्नन्ध भएर त्यसलाई प्रर्ीकात्मक बनाइददतछ।९५ पूवामा वेद, उपन्नषद,् दशान, पुराण 

र्र्ा लोककर्ाहरूमा आत्मा-परमात्मा, जीवनसम्बतधी अनेकानेक प्रर्ीकहरू, प्रर्ीकात्मक प्रसङ्ग्ग 

र वणानहरू प्रशस्र्ै पाइतछन् भने्न भनाइ कुमारबहादरु जोशीको पाइतछ।९६ 

 प्रर्ीकको न्नमााण एउटा जरटल मानन्सक प्रदक्रया हो, जसको सम्बतध अवचेर्नन्सर् पन्न 

हुतछ। उनाईसौ ाँ शर्ाब्दीपन्छ प्रर्ीकको अध्ययन न्वन्वध िेिमा व्यापक र गहन रूपमा हुन र्ालेको 

पाइतछ। लोकवार्ााअतर्गार् न्मर्क, धार्माक अवधारणा, कमाकाण्ि र्र्ा पारम्पररक मानव-समूहका 

न्वन्भन्न न्नजी प्रर्ीकहरूको र्ुलनात्मक अध्ययन यस ै शर्ाब्दीमा आएर भएको पाइतछ। मानव-

समूहका न्वन्भन्न जरटल रहस्यहरूको समाधान पन्न प्रर्ीककै माध्यमबाट भएको पाइतछ। प्रर्ीकको 

अध्ययनले नृर्त्त्वशास्त्रको ििेमा पन्न सहायर्ा पुगेको दने्ितछ। 

एफ सी बाटालटेका भनाइमा, जम्मै प्रर्ीकहरू न्चह्नहरू हुन,् र्र जम्मै न्चह्नहरू प्रर्ीक 

होइनन्। कुन ै वस्र्ुप्रन्र्को कुनै सङ्ग्केर् न्चह्न हुनसक्छ, र्र प्रर्ीकमा भन े त्यस दकन्समको 

सङ्ग्केर्बाट दोहोरो अर्ा वा त्यसभतदा बहुलअर्ान्र्र पन्न सङ्ग्केर्न हुन सक्छ।९७ 

                                                           
९४कुलचतर शमाा गौर्म, न्व सं २०२६, अमरकोश, काठमािौं, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रन्र्ष्ठान, प्र सं, पृ २२० 

९५एम एच अब्राहम, सन् २००७, अ ग्लोसरी अफ न्लटरेरी टम्सा, नयााँ ददल्ली, भारर्ीय मुरण, पृ ३२० 

९६कुमारबहादरु जोशी, न्व सं २०६६, पाश्चात्य सान्हत्यका प्रमिु वाद, काठमािौं, साझा प्रकाशन, पृ ७९ 

९७बाटालेट एफ सी / Bartlett F.  C: Symbolism in folklore, in Proceeding of the 7th International 

Congress of Psychology, Cambridge, UK: Cambridge University Press (pp.278-289), 

http:www.bartlett.psycho.cam.ac.uk/index.html बाट २० अगस्र्, सन् २०१३ 

http://www.bartlett.psycho.cam.ac.uk/index.html
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आचाया रामचतर शकु्लल ेप्रर्ीकका र्ीनवटा आधार बर्ाएको पाइतछ, र्ी हुन ्- वस्र्ुगर्, 

रूदढगर् र जार्ीय संस्कारगर्। उनले प्रर्ीकका रूपमा आउने वस्र्ुमा भावोद ्बोधन शन्क्तका 

र्ीनवटा कारण बर्ाएका छन्, वस्र्ुको स्वरूपगर् आकषाण, केही न्चरपररन्चर् आरोपद्वारा अन्न 

वंशानुगर् दीघा परम्पराबाट।९८ प्रर्ीकात्मक प्रस्र्ुर्ीकरण मानवीय चेर्नाको एउटा अपररहाया काया 

हो। भाषा,  इन्र्हास, न्वज्ञान, कला, धमा आददको कायाव्यापार बुझ्नलाई प्रर्ीक नै मुख्य आधार हुन े

गदाछ। कुनै आददम युगको मानवीय दक्रयाकलापलाई राम्ररी केलाएर हनेुा हो भने न्र्नमा न्वद्यमान 

प्रर्ीकको अध्ययन हुनु आवश्यक दने्ितछ।  

लोकवार्ााको न्मर्कीय अतवेषणमा पन्न सबैभतदा पन्हले प्रर्ीकानुसतधान गनुा पने हुतछ। 

प्रर्ीक कुनै पन्न जान्र्को सांस्कृन्र्क धरोहर हो। त्यसको रचना कुनै एउटा घटनामा आधाररर् 

हुतछ। कुनै एउटा घटनापन्छ त्यसको  एउटा अर्ा हुतछ । लोकवार्ाा एवं लोकसान्हत्यको प्रकृन्र् 

बुझ्नका लान्ग प्रर्ीकानुसतधान महत्त्वपूणा काया हो। जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्वअनसुार, हाम्रा सुदरू 

अर्ीर्, प्रागैन्र्हान्सक युगका सम्पे्रष्य वस्र्ुहरू आज प्रर्ीकका रूपमा नै सरुन्िर् पाइतछन्। प्रर्ीकले 

हाम्रा यस्र्ा सुदरू अर्ीर्को दरूत्वलाई न्नयन्तिर् गछा। यसका अभावमा न र् कालगर् यर्ार्ाको 

सृन्ि सम्भव छ, न र् कालको सम्पे्रषण नै सम्भव छ।९९ 

आद्य युगका अन्धकांश प्रर्ीक आफ्ना दरूी र अमूर्ार्ाको कारणले गहन र जरटल हुन गएको 

दने्ितछ। रहस्यवादीहरूका प्रर्ीकहरू जरटल दकन्समका हुतछन्। रहस्यवादीहरूमा प्रज्ञा दशानको 

न्वन्शि शन्क्त हुतछ। उनीहरूमा नै आद्य प्रर्ीकहरू हृदयङ्ग्गम गने योग्यर्ा हुतछ। 

 

२.८  प्रर्ीकको स्वरूप र पररचय 

प्रर्ीक र्त्सम शब्द हो। नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजी भाषाको ‘न्सम्बोल’ शब्दको समानार्ी  

शब्दका रूपमा प्रर्ीक शब्द चलाइएको पाइतछ।१०० न्रसेली शब्द ‘न्सम्बोन्लन’बाट ‘न्सम्बोलन’ हुाँद ै 

                                                           
९८जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व,न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ ७१ 

९९जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पवूावर््, पृ ८७. 

१००श्रीधर प्रसाद लोहनी / रामेश्वर प्रसाद अन्धकारी, सन् २०१२, एकर्ा कम््याक्ट इतगन्लस-नपेाली न्िक्सनरी, 

न्सलगिी, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ५२३.  
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‘न्सम्बोल’ शब्द बनेको दने्ितछ, जसले कुन ैपन्न वस्र्ुको केही कुरान्र्रको सङ्ग्केर् बुझाउाँछ।१०१ यस ै

‘न्सम्बोल’ शब्दमा ‘इज्म’ प्रत्यय जोन्िएर ‘न्सम्बोन्लज्म’ शब्द बन्नएको हो।१०२ प्रर्ीक एवं ‘न्सम्बल’ 

शब्दको सामातय अर्ा प्रर्ीन्र् गराउने वा झल्काउने भने्न बुन्झतछ। कुनै अनुपन्स्र्र् वस्र्ुलाई अको 

उपन्स्र्र् वस्र्ुद्वारा प्रर्ीन्र् गराउनु प्रत्यायन हो अन्न यही प्रर्ीन्र् प्रदान गराउने कुरा नै प्रर्ीक 

न्वधान हो। यसरी एउटा वस्र्ुको उपन्स्र्न्र्द्वारा अकै अनुपन्स्र्र् वस्र्ुको प्रर्ीन्र् गराउन ु न ै

प्रर्ीकको प्रयोजन पन्न मान्नतछ। पूवामा भारर्ीय दाशान्नक न्सद्धातर्को व्याख्यामा प्रर्ीकका 

सतदभामा न्नम्न श्लोक न्वचारणीय दने्ितछ।१०३ 

अन्स्र् भान्र् न्प्रय ंरूप ंनाम चते्यशंपिमकम्। 

आद्य ंिय ंब्रह्मरूप ंमायारूप ंर्र्ो द्वयम।्। 

                                                              (सरस्वर्ी रहस्योपन्नषद,् श्लोक - २३) 

 

अर्ाार्,् ब्रह्म अन्न मायाका स्वरूप पााँच अंशमा न्वभक्त छन्। प्रर्म र्ीन (अन्स्र्, भान्र्, 

न्प्रय) ब्रह्मका रूप छन् भने बााँकी दईु (रूप र नाम) मायाका रूप छन्। लौदकक रीन्र्मा यसको अर्ा 

हुतछ, कुन ै वस्र्ु (अन्स्र्) छ, जसको हामीलाई बोध (भान्र्) हुतछ, जो हामीलाई सुतदर (न्प्रय) 

लाग्छ, त्यसको  मूर्ा-अमूर्ा आकार (रूप) को हामी कल्पना गछछ ाँ अन्न त्यसलाई हामी  संज्ञा (नाम) 

ददतछौ ाँ।  

यसप्रकार यदद कुन ैवस्र्ु छ, वस्र्ु भएर पन्न त्यसबारे हामीलाई बोध नै नभए, बोध न ै

भएर पन्न र्र सुतदर नलाग्न े दकन्समको छ भने त्यस वस्र्ुको रूप र नाम हामीलाई र्ाहा हुाँदनै। 

त्यसरी नै आददम मान्नसल े पन्न आफूलाई राम्रा लागकेा बनका चराचुरुङ्ग्गी, मृग, फल, फुल, 

पहाि आददका न्चिहरू ढुङ्ग्गामा अर्वा न्भिामा िोपेर अन्ङ्ग्कर् गरेको भेरटतछ। यसप्रकार 

मान्नसले जानेर होस् अर्वा नजानरे प्रर्ीकको प्रयोग सुरूदने्ि नै गद ैआएको र्ाहा पाइतछ। पूवीय 

सान्हत्यशास्त्रमा उन्ल्लन्िर् रूपकान्र्शयोन्क्त वा समासोन्क्त अलङ्ग्कारन्सर् पन्न प्रर्ीकलाई दााँज्न 

सदकतछ। रूपकन्भिै रू्य न्नन्हर् रहने यस आलङ्ग्काररक न्स्र्न्र्साँग सादशृ्य, साधम्या, साहचाया वा 

                                                           
१०१www.wikipedia.org/wiki/Symbol, बाट,२९ अगस्ट, सन् २०१३. 

१०२एम एच अब्राहम, सन् २००७, अ ग्लोसरी अफ् न्लटरेरी टम्सा, र््सन वाड्सवार्ा, भारर्ीय मूरण, पृ ३२०. 

१०३जनादानन्मश्र, सन् १९९०, भारर्ीय प्रर्ीकन्वधा, पटना, न्बहार राष्ट्रभाषा पररषद, दो सं, पृ १. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Symbol
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सहसम्पकाका आधारमा उपन्स्र्र् वस्र्ु (रू्य) ले अनुपन्स्र्र् वस्र्ु(रूपक) लाई झल्काउन े

प्रर्ीकात्मकर्ा र्ुलनीय छ।१०४प्रर्ीक अप्रस्र्ुर् न्वधानद्वारा रूपकमूलक, व्यङ्ग्ग्यरूपक, 

रूपकान्र्शयोन्क्तमूलक अन्न अप्रस्र्ुर् प्रशंसा आददको समानधमी हुतछ। र्र प्रर्ीक अप्रस्र्ुर् न्वधान 

मािै होइन, प्रस्र्ुर् वस्र्ुको पयााय पन्न हुनसक्छ। प्रर्ीकलाई सङ्ग्केर् र्र्ा न्चह्नका सतदभामा पन्न 

हनेा सदकतछ। कन्हले काही ाँ प्रर्ीकले पन्न सङ्ग्केर् र्र्ा न्चह्नले जस्र् ैअनेकार्ाक सतदभालाई इन्ङ्ग्गर् 

गरेको हुतछ।१०५ 

सामातयर्: प्रर्ीकको उत्पन्ि प्रकृन्र्बाटै भएको मान्नतछ। सृन्िका हरेक वस्र्ुले कर्ै न कर् ै

प्रर्ीकको काम गरेकै हुतछ। संसारका सारा वस्र्ु प्रर्ीकद्वारा नै सम्पे्रन्षर् छन्। प्रर्ीक एक दकन्समल े

समानधमी कुनै न्वषय, व्यन्क्त, घटना, भाव, न्वचार वा दक्रया आददको प्रन्र्न्नन्ध हुतछ। भाषा, 

गन्णर्, सङ्ग्गीर्, सान्हत्य, न्चिकला आददमा प्रयुक्त न्वन्भन्न न्चह्न, रङ्ग्ग, भाव, न्वचार आदद 

न्वन्भन्न  आशयका प्रर्ीक हुन्। यन्र् मािै होइन प्रत्येक रङ्ग्ग, न्चि र शब्द स्वयंले पन्न िासिास 

भाव वा अर्ामा प्रर्ीकको काम गरी नै रहकेा हुतछन्।१०६ 

यसरी हदेाा ससंारका समस्र् वस्र्ु नै प्रर्ीकमय रहकेो दने्ितछ। मान्नसको समस्र् जीवन नै 

प्रर्ीकहरूद्वारा सिान्लर् दने्ितछ। मान्नस पन्न सृन्िको एउटा प्रर्ीकस्वरूप छ, मान्नसले गने हरेक 

दक्रयाकलाप वा न्वन्धन्वधानहरू प्रर्ीकद्वारा नै समाजमा सम्पे्रन्षर् छन्। यसैले मानवीय चेर्नाको 

प्रर्ीकात्मक प्रस्र्ुर्ीकरण एउटा अपररहाया कायाव्यापार हो। संसारका  कुन ैपन्न भाषा, इन्र्हास, 

कला, न्वज्ञान, धमा आददबारे जानकारी प्राप्त गनुा हो भने सबभैतदा पन्हले त्यन्सर् सम्बन्तधर् 

प्रर्ीकलाई न ैपन्हल्याउन ुपने हुतछ। प्रर्ीकमा एकार्ाकर्ा मािै हुन ुपछा भने्न छैन, र्र त्यो यसको 

व्यावहाररक लिण हो अन्न प्रायोन्गक धमा पन्न हो। प्रर्ीक अन्धकर्र अनेकार्ाक हुतछन् र न्र्नको 

अर्ाातर्रण हुाँद ै गएको  हुतछ। यस्र्ा प्रर्ीकको संरचना जरटल दकन्समको हुतछ। न्चह्न शब्द 

प्रर्ीकका न्नन्म्र् अपयााप्त हो।  

मनोन्वज्ञान, ज्योन्र्ष, गन्णर्, र्तिशास्त्र र्र्ा अतय वैज्ञान्नक सतदभा आददमा न्चह्नको 

उपयोग गररतछ, जसलाई व्यावहाररक अर्ामा प्रर्ीक भन्नतछ। न्चह्नको चचाा न्वन्भन्न प्रसङ्ग्गमा 

                                                           
१०४वासुदवे न्िपाठी, न्व सं २०५८, पाश्चात्य समालोचनाको सदै्धान्तर्क परम्परा भाग २, काठमािौ ाँ, सा प्र, प ृ७२. 

१०५जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ ६८. 

१०६कुमारबहादरु जोशी, न्वसं, २०६६, पाश्चात्य सान्हत्यका प्रमिु वाद, साझा प्रकाशन, काठमािौं, पृ७७. 



६८ 

दोस्रो अध्याय 

 

गररए पन्न त्यसको एकार्ाकर्ा िन्ण्िर् हुाँदनै। र्र प्रर्ीक यसको रठक न्वपरीर् रहकेो हुतछ अन्न 

प्रसङ्ग्गअनुसार अर्ाातर्रणशील भएर अनकेार्ाक पन्न हुतछ। प्रर्ीक अतर्:पे्ररणात्मक हुतछ र यसको 

लक्ष्य न्वन्शि पन्न हुतछ। न्चह्नको जस्र् ैयसको पन्न एउटा माध्यम हुतछ, र्र न्चह्न एउटा न्नन्श्चर् 

वस्र्ुसम्म र्थ्यात्मक सङ्ग्केर् प्रस्र्ुर् गरेर समाप्त हुतछ। प्रर्ीकले वस्र्ुको कथ्यसापेि भावदीन्प्तको 

पन्न अनुभव गराउाँछ। यसर्ा सङ्ग्केर् र्र्ा न्चह्न आवेग रन्हर्, बौन्द्धक अन्न न्वज्ञानात्मक हुतछ भने 

प्रर्ीक भाव-स्फूर्ा हुतछ।१०७ 

प्रर्ीकको स्वरूपका बारेमा  दाशान्नक, सामान्जक र मनोवैज्ञान्नक व्याख्याहरू पन्न 

पाइतछन्। अवचेर्नको व्याख्याको क्रममा स्वप्न प्रर्ीकको चचाा गद ैन्सग्मति फ्रायिल ेदन्मर् इच्छा 

र्र्ा अतर्मानको  व्यञ्जक प्रस्र्ुन्र्का रूपमा प्रर्ीकको व्याख्या गरेका छन्।१०८ 

प्रर्ीक र्र्ा प्रर्ीकात्मक न्चह्न न्वशुद्ध रूपमा पारम्पररक हुतछ। सङ्ग्केर्ल ेसङ्ग्केन्र्र्लाई 

दिेाउनु अन्नवाया हुाँदनै र्र यो पूणा यादनृ्च्छक हुतछ। यसको अर्ा सम्बतधबाट जान्न सदकतछ, जस्र् ै

– भान्षक न्चह्न, अिरहरू, शब्द र वाक्यहरू पन्न प्रर्ीकात्मक हुतछन्। यस सम्बतधमा दईुवटा 

मातयर्ाहरू अन्घ आएको दने्ितछ, पन्हलो ‘प्रत्येक शब्द आफैमा एउटा प्रर्ीक हो,’ दोस्रो  ‘प्रत्यके 

शब्दका दईुवटा प्रयोग हुतछ प्रर्ीकात्मक र भावात्मक ’।१०९ 

पन्हलो मातयर्ाअनुसार, प्रत्येक शब्दले न्नन्श्चर् एउटा अर्ा वहन गदाछ, जसको प्रयोग कुन ै

न्नन्श्चर् अन्न न्वन्शि प्रयोजन र सतदभाका लान्ग गररतछ, त्यसैले शब्द आफैमा प्रर्ीकात्मक हुतछ। 

र्र यसको र्ात्पया प्रत्येक शब्द प्रत्येकपल्टको प्रयोगमा प्रर्ीक हुतछ भने्न होइन, यदद यस्र्ो 

भइददएको िण्िमा भाषाको सारा संरचना अन्भधात्मक भई, व्यञ्जना र लिणाको सार्ाकर्ा रहन े

न्र्एन। 

दोस्रो मातयर्ाअनुसार, शब्दलाई केवल प्रर्ीकात्मक रूपमा माि राख्न न्मल्दैन यसको 

सम्बतध भावात्मक अर्ान्सर् पन्न हुतछ। यसरी शब्दको व्यञ्जना प्रर्ीकात्मक अर्वा सतदभागर् अन्न 

                                                           
१०७जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पवूावर््, पृ ६९. 

१०८रमेश भट्टराई, न्व सं २०५१, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, पूवावर््, पृ ८३. 

१०९अरूण प्रकाश न्मश्र,सन् १९८४, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, नई 

ददल्ली, जवाहरलाल नेहरू न्वश्वन्वद्यालय, अप्रकान्शर् शोधप्रबतध, पृ ३१९. 



६९ 

दोस्रो अध्याय 

 

भावात्मक रूपमा भएको हुतछ। भाव वा न्वचार त्यो अन्भव्यन्क्त हो जसलाई शब्दले प्रकट गरेर 

प्रर्ीकीकरण गदाछ। यसप्रकार भाव वा न्वचारलाई शब्दका प्रर्ीकात्मक अर्ामा समान्हर् गना 

सदकतछ। यसरी भावात्मक न्वचार र प्रर्ीकात्मक शब्दबाटै प्रर्ीक न्नमााण भएको हुतछ। 

पेयसाअनुसार प्रर्ीकहरू न्वशुद्ध रूपमा पारम्पररक सह-सम्बतधबाट सङ्ग्गरठर् हुतछन्। 

त्यसैले भाषालाई पन्न प्रर्ीकात्मक सङ्ग्केर्-व्यवस्र्ाका रूपमा हनेा सदकतछ।११० सस्युरले र्र 

भाषालाई प्रर्ीक नै भन्न रुचाएका छैनन,् कारण प्रर्ीक सधै ाँ यादनृ्च्छक नहुन पन्न सक्छ। प्रर्ीकहरू 

पन्न यादनृ्च्छक हुतछन् भने्न कुरा अङ्ग्कगन्णर्मा प्रयोग गररने न्चह्नबाट र्ाह पाउन सदकतछ। र्ी 

प्रर्ीकहरू यादनृ्च्छक हुतछन्। प्रर्ीकलाई कन्र्पय सङ्ग्केर्वैज्ञान्नकहरूले सङ्ग्केर्का रूपमा पन्न 

व्याख्या गरेका छन्। र्र धेरैले यसलाई सङ्ग्केर्भतदा न्भन्न मानेका छन्। प्रर्ीक जन्हले पन्न आंन्शक 

रूपमा प्रन्र्मापरक पन्न हुतछ।  

त्यसैले रोमन जकेोब्सनले प्रर्ीकात्मक प्रन्र्माको चचाा गरेका छन्।१११पेयसाअनुसार प्रर्ीक 

जन्हले पन्न न्वशुद्ध रूपमा पारम्पररक हुतछ, जसलाई कुनै वस्र्ुको प्रर्ीकका रूपमा उभ्याउाँदा 

त्यसको व्याख्या गना सदकतछ। प्रर्ीकहरूको व्याख्या एउटा व्यवस्र्ा र्र्ा पारम्पररक अभ्यासद्वारा 

गना सदकतछ। प्रर्ीक वस्र्ुन्सर् जोलिाँदा यसका न्नन्म्र् प्रयोग गररएको न्वचार पन्न जोन्िएको हुनु 

पछा। नि भने त्यो प्रर्ीक नहुन पन्न सक्छ। त्यसर्ा प्रर्ीक भनेको सीन्मर् शब्द माि ै होइन। यसका 

न्नन्म्र् प्रयोग गरररएका जम्मै शब्द, वाक्य, पुस्र्क अन्न अरू पारम्पररक न्चह्नहरू पन्न प्रर्ीक 

हुतछन्। यसकारण प्रर्ीक पारम्पररक न्चह्न हो।११२ 

प्रर्ीक एउटा सङ्ग्केर् नै हो जसको सङ्ग्केर्ीकरण र्र्ा त्यसलाई प्रन्र्न्नन्धत्व गन े

व्यवस्र्ामा केही हुाँदनै र्र त्यो कुनै यस्र्ो न्नयम र्र्ा व्यवस्र्ाद्वारा बन्नएको हुतछ जो व्याख्यान्यर् 

हुतछ। जस्र्ै - मातछे शब्दमा भएका दईुवटा अिर नै मातछे होइन, नर् यसन्सर् सम्बन्तधर् ध्वन्न न ै

मातछे हो। पेयसाले अझ एकठाउाँ  भनेका छन्, प्रर्ीकले कुनै वस्र्ुन्सर्को सादशृ्य वा यर्ार्र्ाक 

सम्बतधलाई दिेाउन असावधानीपूवाक न ै आफ्नो काया पूणा गरेको हुतछ।११३ वास्र्वमा न्वशुद्ध 

                                                           
११०िेन्नयल च्यातिलर, सन् २००७, सने्मयोरटक्स द बने्सक, लतिन एतितयुयोका , रूटलेज टेयलर एति फ्रान्तसस रुप, 

दो सं, पृ ३८. 

१११िेन्नयल च्यातिलर, सेन्मयोरटक्स द बने्सक, पूवावर््, पृ ३९. 

११२िेन्नयल च्यातिलर, सेन्मयोरटक्स द बने्सक, पूवावर््, पृ ४०. 

११३िेन्नयलच्यातिलर, सने्मयोरटक्स द बने्सक, पूवावर््, पृ ३९. 



७० 

दोस्रो अध्याय 

 

प्रर्ीक त्यो हो जसमा साधारण एउटा अर्ा हुतछ अन्न जसले कुन ैवस्र्ुलाई न्नन्श्चर् रूपमा दिेाउनु 

भतदा पन्न सङ्ग्केर्ीकरण मािै गरेको हुतछ। प्रर्ीकमा एउटै वस्र्ुले पारदशी भएर साहचया र 

अनुरूपर्ाका आधारमा अकाालाई द्योन्र्र् गछा। 

 

२.९  प्रर्ीकको लिण र  न्वशषेर्ा 

अरूण प्रकाश न्मश्रअनुसार, प्रर्ीकको प्रयोग प्राचीन रहकेो भेरटतछ। आददम समाज-

व्यवस्र्ामा प्रत्येक कन्बलाहरू धरैेवटा कुलमा न्वभान्जर् भएका दने्ित्न्। प्रत्येक कुलका 

मान्नसहरूले एकअकाालाई अलग-अलग कुलका रूपमा पररन्चर् गराउनका लान्ग उनीहरून्सर् आ-

आफ्ना न्चह्न हुतर्े। कसैले जनावर, कसैल े रुिपार्, कसैले चराचुरूङ्ग्गी आददलाई आधार गरेर 

न्चह्न छुट्ट्याएका हुतर्े।११४ 

आददम समाजका भौन्र्क पररन्स्र्न्र्हरूमा मान्नसलाई पशुपिी, रुिपार्, वनजङ्ग्गलले 

चारैन्र्रबाट घेरेका न्र्ए। यसैले उनीहरू पशु, पिी अन्न रुिपार्हरून्सर् पन्न उनीहरूको रक्त-

सम्बतध रहकेो न्वश्वास गर्े। यस्र्ै न्वश्वासले गदाा पशु, पिी, रुिपार्न्सर्को सम्बतधद्वारा आददम 

जीवन प्रन्र्न्म्बर् भएर प्रर्ीकको न्नमााण भएको पाइतछ। जस्र्ो – जल जीवनको प्रर्ीक, पीपल 

सृन्िको प्रर्ीक, आकाश ब्रह्मको प्रर्ीक आदद दकन्समले मालनाँद ै आएको पाइतछ। कालातर्रमा 

मध्ययुगीन सामतर्ी-व्यवस्र्ासम्म आइपुग्दा न्यनै प्रर्ीकहरू धमा अन्न साधनाका रूपमा स्वीकृर् 

हुाँद ैगएर अझ जरटल र रहस्यात्मक बतद ैगएको दने्ितछ भने्न भनाइ न्मश्रको पाइतछ।११५  

धमाको संकीणार्ा र सीमाहरूमा आबद्ध रहरे मान्नसले न्बस्र्ारै सांसाररक 

दक्रयाकलापहरूका अर्ा धार्माक प्रर्ीकहरूद्वारा उद्घारटर् गरेको बुन्झतछ। यसका सार्ै यसैलाई 

धार्माक अनुष्ठानका रूपमा पन्न मान्नसले दनै्नक जीवनमा आचार व्यवहारन्सर् जोड्द ै गएको 

दने्ितछ।  

यसप्रकार आददम न्वम्बहरूले रूढ, धार्माक न्वषय अन्न जाद,ु  टुना आददलाई पन्न 

प्रर्ीकात्मक रूपमा रहण गरेको पाइतछ। आददम मान्नसहरूले प्राकृन्र्क घटनाहरूमान्र् अलौदकक 

                                                           
११४अरूण प्रकाश न्मश्र, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, पूवावर््, पृ ३२३. 

११५अरूण प्रकाश न्मश्र, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, पूवावर््, पृ ३२४. 
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कारण आरोन्पर् गरेर त्यसबैाट जाद,ु टुनालाई न्नयन्तिर् गरेको दने्ितछ। यसप्रकार मान्नसका 

सरल, न्नश्चल रहस्यात्मक प्रर्ीक जाद ुअन्न धमान्सर् जोन्िएर समाजका आतर्ररक सङ्ग्घषाहरूको 

अन्भव्यन्क्तको माध्यम बनेको दने्ितछ।११६ 

प्रर्ीकलाई कुनै पन्न जान्र्को सांस्कृन्र्क धरोहरका रूपमा न्लन सदकतछ। कुन ै पन्न 

जान्र्को सांस्कृन्र्क संरचना केलाउनका न्नन्म्र् प्रर्ीकको अध्ययन हुनु आवश्यक मान्नतछ। 

मान्नसका सुदरू अर्ीर्, प्रागैन्र्हान्सक युगका सम्पे्रष्य भौन्र्क सामरी, हार्हन्र्यार, भेषभूषा, 

रङ्ग्गन्चि, गीर्-सङ्ग्गीर्, नाचगान आदद प्रर्ीककै रूपमा सुरन्िर् छन्। कन्र्पय लोक-व्यवहारका 

सामरीहरू न्नन्श्चर् एउटै जान्र्न्सर् मािै पन्न सीन्मर् रहकेो भेरटतछ। कसरी त्यस जान्र्ले त्यसको 

प्रयोग गथ्यो भने्न कुरा पन्न प्रर्ीककै रूपमा सरुन्िर् भएको पाइतछ। यसैले प्रर्ीकले हामीलाई 

लोकका प्राचीन दरूीहरूमा रहरे न्नयतिण गछा, यस्र्ा प्रर्ीकको अभावमा कालगर् यर्ार्ाको सृन्ि 

सम्भव छैन।११७ 

प्रर्ीकले वस्र्ुन्भि भएको गूढ रहस्य, सूक्ष्म छायााँहरू, लुप्त आशयहरूलाई उजागर गरेर 

दिेाइददतछ। प्रर्ीकलाई नाङ्ग्गो आाँिाले दिेेको भरमा मािै मूल्याङ्ग्कन गना न्मल्दनै। कन्हले काही ाँ 

कुनै सङ्ग्केर् वा न्चह्न मािै प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्तको लान्ग पयााप्त हुाँदनै, कन्र्पय प्रर्ीक बाह्य 

सङ्ग्केर् वा न्चह्नका रूपमा दलेिाँदनैन्, र्र आतर्ररक अनुभव एवं रिाको भावनाद्वारा त्यस्र्ा 

प्रर्ीकको अतवेषण गनुा पने हुतछ। र्सर्ा प्रर्ीक एउटा मानन्सक प्रदक्रया पन्न हो। यसलाई न्नम्न 

प्रकार अध्ययन गना सदकतछ,  

 

२.९.१  स्वप्न र प्रर्ीक 

आधुन्नक मनोन्वज्ञानमा स्वप्नप्रर्ीकको महत्त्वपूणा भून्मका रहकेो दने्ितछ। मनोन्वज्ञानल े

स्वप्नको अध्ययनका क्रममा महत्त्वपूणा र्थ्य अतवेषण गरेको पाइतछ। स्वप्न अज्ञार् मनको 

अन्भव्यन्क्तको यस्र्ो माध्यम हो जसबाट अज्ञार् मनको भाव अनुमान गना सदकतछ। र्सर्ा स्वप्न 

एउटा मानन्सक प्रदक्रया हो भन्न सदकतछ। स्वप्नले जारर् अवस्र्ाको मानन्सक द्वतद्वलाई समाधान 

                                                           
११६अरूण प्रकाश न्मश्र, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, पूवावर््, पृ ३२७. 

११७जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ ८७. 



७२ 
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गना पे्रररर् गदाछ। स्वप्न न्नन्ष्क्रय, काल्पन्नक, र्त्त्वहीन असङ्ग्गर् र्थ्यहरूको असम्बद्ध जमघट 

होइन। वाह्य रूपबाट हदेाा स्वप्नलाई अप्रासङ् न्गक, असातदर्भाक र न्वलिण लागे र्ापन्न यसको 

अतर्साम्बतध जीवनजगर्् न्सर् ैहुतछ जसले मानन्सक छाप छािकेो हुतछ। मानवीय भाव र न्वचारको 

अन्भव्यन्क्तका रूपमा स्वप्नप्रर्ीकको प्रयोग भएको पाइतछ।  

फ्रायिअनुसार, स्वप्न अज्ञार् मनमा प्रवेश गने एउटा मागा हो। स्वप्न संवेग एवम् अपूणा, 

अन्वकन्सर् न्वचारहरूको न्वस्र्ृर् जगर्् हो जसको अध्ययनले मानव जीवनका आददमर्ा र 

मानन्सक न्वकासको अनुमान हुाँदछ। अन्धकर्र सपनाहरू प्रर्ीकात्मक हुतछन्। स्वप्नको प्रर्ीकात्मक 

स्वरूपको अतवषेण साहचया-न्वन्ध अन्न अनुभवद्वारा पुन्ि भएको मान्नतछ। मनोन्वशे्लषणमा स्वप्नका 

कर्ाहरूलाई आददम इच्छाहरूको प्रर्ीक मान्नएको छ जो प्राकृन्र्क रूपमा कामवृन्िसम्बतधी हुन े

गदाछ। सामान्जक दनृ्िदने्ि वर्जार्, अवाञ्छनीय हुने भएकाले यसको अन्भव्यन्क्त ज्ञार् मनमा 

प्रन्र्बन्तधर् हुतछ। स्वप्न प्रर्ीकको व्याख्या सदवै व्यन्क्तका छद्म इच्छाहरूका प्रसङ्ग्गमा नै 

गररतछ।११८ 

युङ्ग्गले साइकोलजी अफ् अतकतसस नामक पुस्र्कमा के कुरा उल्लेि गरेको र्ाहा लाग्छ 

भने, व्यन्क्तमा प्रर्ीकात्मक अन्भव्यञ्जना गने शन्क्त सामून्हक अज्ञार् मनमा भएको आददम-भावले 

गदाा हो। र्सर्ा मान्नसल े स्वप्न लोक वा भाव कल्पना गदाा प्रर्ीकका माध्यमल े गदाछ। 

फ्रायिअनुसार, स्वप्नप्रर्ीकको अध्ययनले हामीलाई अन्भव्यन्क्तको अत्यतर् प्राचीन एवम् अप्रचन्लर् 

शैलीन्सर् पररचय गराउाँछ। यो एकप्रकारले प्राचीन अन्न अप्रचन्लर् आददम भाषा हो। यो 

मानवजान्र्को अत्यतर् आददम एवम् मौन्लक कल्पनाहरूको अन्भव्यन्क्त पन्न हो।११९ 

 

२.९.२ कला र प्रर्ीक 

कला अन्न मनोन्वज्ञानको घन्नि सम्बतध छ। पद्मा अरवालअनसुार,मौन्लक कलाको 

सम्बतध चेर्न, संवेदन, प्रत्यिीकरण, स्मृन्र्, न्वचार अन्न र्काका प्रदक्रयाबाट हुाँदनै, यसको उद ्गम 

स्रोर् अज्ञार् मन हो। कलाको सजाक त्यस्र्ो न्वन्शि अवस्र्ामा पुगेर कला न्सजाना गदाछ जो वाह्य 

जगर्् भतदा बेग्लै मानन्सक दक्रयाकलाप हो। कलाकारले आफ्नै काल्पन्नक-लोकको न्नमााण 

                                                           
११८न्सग्मति फ्रायि, सन् २०१४, मनोन्वश्लेषण, दवेेतर राजपाल (अनु) एति सन, ददल्ली, दो सं, पृ १२४. 

११९न्सग्मति फ्रायि, सन् २०१४, मनोन्वश्लेषण, दवेेतर राजपाल (अनु) एति सन, ददल्ली, दो सं, पृ १२२ 
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गदाछ।१२० र्सर्ा काव्यकला, न्चिकला, सङ्ग्गीर्कला एवम् नृत्यकला सबकैा आधारहरू 

मनोन्वज्ञानन्सर् जोन्िएकै हुतछन् भन्न सदकतछ, सार्ै आभ्यातर्ररक उद्वगे अन्न द्वतद्वको सङ्ग्घषामा 

कलाको उद ्गम रहकेो मान्न सदकतछ। 

पद्मा अरवाल अको ठाउाँ  लेन्ख्छन्, पाठक, दशाक र श्रोर्ाहरू कलामा अन्भव्यक्त पाठ, 

रङ्ग्ग, आकार, उपमा, रूपक, अलङ्ग्कार, गन्र्, लय जस्र्ा रूदढ न्चह्नहरूमा न ै अन्ल्झरहन 

चाहतछन्। उनीहरू यी जम्मै कुराहरूको अन्भव्यञ्जनाको पृष्ठभून्ममा कुन मानन्सक न्स्र्न्र्, इच्छा, 

अवस्र्ा, उद्वगे र भाव-रतर्ीहरूको सङ्ग्गम भएको हुतछ भने्न कुरालाई अवास्र्ा गछान्। वास्र्वमा 

कला-सौतदयाको मूल्याङ्ग्कन वाह्य न्वषयमा नभएर आभ्यातर्ररक आह्लादपूणा संवेगात्मक 

अनुभून्र्मा आन्श्रर् हुतछ।१२१ 

यङु्ग्गको दनृ्िकोणअनुसार, सााँचो कला त्यसलाई भन्न सदकतछ जसमा युग-युगातर्रदने्ि 

मानवजान्र्को गूढ-रहस्यात्मक भावहरूको अन्भव्यन्क्त हुाँदछ। यही नै कलाको प्रर्ीकात्मक भाव-

अन्भव्यन्क्तको सााँचो अन्न वास्र्न्वक स्वरूप हो। कलाको यही स्वरूपलाई न्चह्नात्मक मान्नएको 

छ।१२२ सामातयर्: वास्र्ुन्शल्प, न्चिकला अर्वा सङ्ग्गीर्कला जुनै न्वधाका माध्यमले होस्, 

न्नन्श्चर् कुनै जान्र्, दशे वा राष्ट्रको सामान्जक परम्परा, रहन-सहन, चालढाल, शैली इत्याददको 

प्रर्ीकात्मक अन्भव्यञ्जना न्र्नमा हुाँदछ। यी जम्मैको मनोवैज्ञान्नक पृष्ठभून्म हुतछ।  

यस दनृ्िले भारर्ीय कला पूणार्: प्रर्ीकात्मक रहकेो मान्नतछ। वास्र्ुकलामा जान्र्को 

आचार-न्वचार, रहन-सहन अन्न न्र्नका आत्माको प्रन्र्च्छाया पाइतछ सार्ै यसन्भि 

लोकभावनाको न्चिण गररएको हुतछ र कुनै जान्र्का लोकजीवनको ददग्दशान पन्न हुाँदछ। वस्र्ुर्: 

प्रर्ीकात्मक कलामा मानवीय प्रवृन्िको न्र्नै न्वशेषर्ाहरूको न्नरूपण हुतछ जो सामातयर्: 

आददकालदने्ि नै अपररवर्र्ार् रूपले प्रचन्लर् हुाँद ैआएका छन्। 

भारर्ीय मूर्र्ाकलामा र्ान्तिक परम्पराको प्रभाव पाइतछ। यसमा लान्लत्य, शन्क्त र 

मानवीय संवेदनशीलर्ा, आन्त्मक भावमग्नर्ा, कमनीयर्ा आददको अद ्भूर् संयोजन भएको हुतछ। 

                                                           
१२०पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ७९. 

१२१पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ७७ 

१२२न्सग्मति फ्रायि, सन् २०१४, मनोन्वश्लेषण, दवेेतर राजपाल (अनु) एति सन, ददल्ली, दो सं, पृ २१६ 
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भारर्ीय कलाका प्रर्ीकात्मक रूपको सवाशे्रष्ठ अन्भव्यन्क्त एन्लफैतटा गफुा (इस्वीको आठौ ाँ शर्ाब्दी) 

लाई मान्नतछ।१२३ यसन्भि न्शव-महशे्वरको न्वख्यार् मूर्र्ा पाइतछ। यस प्रन्र्माको न्बचको मुिको 

भाग उर, स्वयं प्रभान्वर्, न्नरपेि अन्न पारलौदकक र्त्त्पुरुष सदान्शव छ, दान्हने मुिमान्र्का 

भृकुटी वैराग्य अन्न न्वनाशका भावनाले अघोर भैरवी दने्ितछ अन्न दबे्रे मुि न्शव सङ् न्गनी, परम 

सौतदयामयी, आभूषणयुक्त उमाका स्वरूपमा छ। 

 

२.९.३ मानन्सक रोग र प्रर्ीक 

मानवीय मनको न्नराकरण र्र्ा वैज्ञान्नक अध्ययन बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर भएको र्ाहा 

पाइतछ। यसभतदा अन्घ मानन्सक रोगलाई कान्यक रोगभतदा अलग मालनाँदनै न्र्यो। शारीररक 

रूपमा मान्नसको स्नायुर्ति कमजोर हुाँदा, मन्स्र्ष्कमा आतर्ररक रूपमा गन्हरो चाप पदाा मानन्सक 

रोग हुने मान्नतथ्यो। प्राचीन अन्न मध्यकालीन युगसम्म मान्नसहरू मानन्सक न्वकृन्र्लाई भूर्-पे्रर्, 

जादुु-टुना अर्वा आत्मान्सर् सम्बन्तधर् दक्रयाकलाप मातदर्े। आधुन्नक युगमा आएर जब 

मानन्सक रोगका लिणहरू पिा लागे त्यसपन्छ मािै यसलाई मानवीय अज्ञार् भाव-कल्पना 

मान्नयो र मनसम्बतधी र्थ्यहरू प्रकान्शर् हुाँद ै गए। यसप्रकार मानन्सक रोगका बारेमा नयााँ 

दनृ्िकोण दिेापरेपन्छ आधुन्नक मानन्सक रोगका लिणहरू पिो लागेको दने्ितछ। 

 मानन्सक रोगका र्ीनप्रकारका लिण बर्ाइएका छन्, पन्हलो मानन्सक रोगको लिण 

वाह्य रूपमा पाइाँदनै, दोस्रो मानन्सक रोगको लिणको पृष्ठभून्म अज्ञार् मनका भाव र इच्छाहरू 

हुन्, अन्न र्ेस्रो मानन्सक दबुालर्ाको कारणले आभ्यातर्ररक सङ्ग्घषा, दमन, अज्ञार् मन सदक्रय हुन ु

हो।१२४ वस्र्ुर्: मानन्सक रोगका प्रसङ्ग्गमा दमन प्रदक्रयाको न्वशेष महत्त्व छ। दमन प्रदक्रयाकै 

माध्यमले वर्जार् इच्छाहरू ज्ञार्बाट अज्ञार् मन हुाँद ै वन्हष्कृर् हुतछन्। दमन प्रदक्रयाको उद ्गम 

नैन्र्क मन नै हो जो आभ्यातर्ररक जीवनको रिक पन्न हो। चेर्न जीवनमा उच्च आदशाका प्रभावमा 

प्रकृर् भाव-इच्छाहरूको दमन गररतछ। दमनबाट नै मान्नसमा मानन्सक दबुालर्ा आउाँदछ अन्न कुन ै

समयमा दन्मर् इच्छाहरू न्वस्फोरटर् हुन े सम्भावना रन्हरहतछ। सामातयर्: न्वन्िप्त मनमा यो 

                                                           
१२३सााँवन्लया न्बहारी लाल वमाा, सन् १९८९, भारर् में प्रर्ीक पजुा का आरम्भ और न्वकास, न्बहार न्हतदी रतर् 

अकादमी, पृ २५१ 

१२४पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ८९. 
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दक्रया अत्यन्धक र्ीव्र हुने गदाछ। फ्रायिअनुसार, काम-भावनाको दमन गनााले मानन्सक दबुालर्ा 

आउाँदछ भने जुङ्ग्गअनुसार कुनै पन्न इच्छा वा भावलाई दमन गनााल ेपन्न मानन्सक न्वकृन्र् हुन े

गदाछ। एिलरले पन्न मानन्सक रोगका कारणमा दमन प्रदक्रयाकै भून्मका मुख्य रहन ेकुरो बर्ाएका 

छन्।यसप्रकार अज्ञार् मनको न्वषय-वस्र्ु प्रर्ीकात्मक हुतछ, प्रर्ीकात्मकर्ा न ैयसको भाषा पन्न 

हो।  

 

२.९.४ धमा र प्रर्ीक 

धमाको उत्पन्िसम्बतधी न्वन्भन्न मर्-मर्ातर्र रहकेा छन्। पूवीय अन्न पाश्चात्य दवुै 

जगर्् मा प्राचीन कालदने्ि न ैईश्वर र धमासम्बतधी न्वन्भन्न धारणाहरू पाइतछन्। हाफा न्िङअनुसार, 

धार्माक न्वचार मानव जीवनका रहस्यात्मक सङ्ग्घषाको मनोभावना, आकाङ्ग्िा अन्न इच्छाहरूको 

प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्त हो।१२५ उनका दनृ्िमा रहस्यात्मकर्ा यर्ार्ा नभएर प्रर्ीकात्मक हुतछ भने्न 

पाइतछ। धार्माक प्रर्ीक मानन्सक अनुभून्र्हरूका प्रदशानका लान्ग प्रभावोत्पादक माध्यम मान्नतछ। 

इसाई धमामा ‘क्रस’ को प्रर्ीक त्यागको अन्भव्यन्क्त हो। बौद्धधमामा ‘कमलकोफुल’ शान्तर् अन्न 

न्स्र्रर्ाको प्रर्ीक हो। न्हतद ू धमाका प्रायःजसो मूर्र्ाहरू र न्र्नका मुराहरू प्रर्ीकात्मक छन्। 

मूर्र्ाहरू प्रर्ीक माि न्र्ए र्र यसबाटै मूर्र्ा पूजनको प्रर्ा सुरु भएको दने्ितछ। 

प्राचीनकालमा पशु पूजनको परम्परा पन्न रहकेो पाइतछ।भै ाँसी बल र्र्ा र्ागर्को, िरायो 

ररु् गन्र्को, सपा चलायमानर्ाको, लाटकोसेरो गम्भीरर्ाको प्रर्ीक मान्नएर सावाभौम रूपमा 

यस्र्ो प्रर्ीकात्मक व्यवस्र्ालाई पशु-आकृन्र्वाद मान्नतछ। न्रसमा शन्क्तका रूपमा भै ाँसीको पूजा 

गररतछ, न्मश्रमा बाख्रालाई जनन सदक्रयर्ा रूपमा मान्नतछ, सपालाई सतर्ान उत्पन्िका शन्क्तको 

प्रर्ीकका रूपमा मान्नएको पाइतछ। पूवामा पृथ्वी जननी शन्क्तको प्रन्र्रूप मान्नतछ भने गाई 

रचनात्मक शन्क्तको प्रर्ीक। न्चर्ुवा, स्याल, ससंह इत्यादद न्सकारी पशु भएको हुनाले ध्वंसको 

प्रर्ीक मान्नएको पाइतछ। यी सबै धमा प्रर्ीकका रूपमा मानव जीवनका मुख्य पे्ररक र्त्त्व 

मान्नतछन।्१२६ मनोवैज्ञान्नक दनृ्िअनुसार, धमा अन्न धार्माक वस्र्ुहरू जसरी न्वन्भन्न 

                                                           
१२५न्सग्मति फ्रायि, सन् २०१४, मनोन्वश्लेषण, दवेेतर राजपाल (अनु) एति सन, ददल्ली, दो सं, पृ २१६. 

१२६पररपूणाातद वमाा, सन् २००६, प्रर्ीकशास्त्र, उिर प्रदशे न्हतदी संस्र्ान, लिनऊ, पृ २६१. 
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सम्प्रदायहरूले आ-आफ्ना आस्र्ा, भन्क्त र न्वश्वासलाई आधार गरेर मातद ैआएका हुतछन् र्ी सबै न ै

अलौदकक,ओजस्वी, अगोचर, शन्क्तशाली र अपरम्पार मान्नएका हुाँदा नै रहस्यात्मक पन्न भएका 

हुतछन्। पद्मा अरवालको पुस्र्कमा जुङ्ग्गको भनाइलाई उद्धृर् गद ै भन्नएको छ, ईश्वरमान्र् 

आन्श्रर् हुनु भनेको एउटा बालकले आफ्ना न्पर्ाप्रन्र् आन्श्रर् रहन े भावनाको न्वस्र्ार माि हो। 

जसरी सुरुमा बालकको न्पर्ाप्रन्र् आस्र्ा प्रगाढ हुतछ र्र न्बस्र्ारै उमेर बढ्द ैजााँदा त्यही भावना 

ईश्वरमा रूपातर्ररर् हुतछ। ईश्वरप्रन्र्को घन्नष्टर्ामा त्यही र्ीव्रर्ा रहतछ जो आफ्ना न्पर्ाभतदा 

पन्न अपरम्पार, ओजस्वी, अलौदकक र अगोचर छन् ।१२७ फ्रायिले पन्न ईश्वरप्रन्र्को न्वश्वास, 

भन्क्त र आन्श्रर् हुनुलाई न्पर्ा अन्न पुिन्बचको आन्त्मक सम्बतधको पुनरावृन्ि मािै हो भनेका 

छन्।१२८ 

 

२.१० प्रर्ीकवादको पषृ्ठभनू्म र प्रवर्ान 

प्रर्ीकको प्रयोग मान्नसले सृन्िको प्रारम्भदने्ि नै गद ै आएका छन्। सृन्िमा मान्नस 

न्ववेकशील प्राणी भएकाले संसारलाई बुझ्न प्रारम्भदने्ि नै मान्नसले न्वन्भन्न प्रर्ीकहरूको सतधान 

गद ैआएको भेरटतछ। मान्नसले न्चह्न, न्चि, रङ्ग्ग, गतध, स्पशा, ध्वन्न, स्वाद आददबाट प्रर्ीकहरू 

भेटाउाँद ै आएका हुन्। आददम युगका आददम मनन्स्र्न्र्दने्ि नै मान्नस प्रर्ीकको अवधारणा 

न्वकन्सर् गद ैअन्घ बढेको दने्ितछ।  

पूवामा वेद, उपन्नषद,् दशान, पुराण र्र्ा लोककर्ा, आत्मापरमात्मा जस्र्ा 

लोकन्वश्वासमा, जीवनजगर्् सम्बतधी अनेकानेक प्रर्ीक र्र्ा प्रर्ीकात्मक प्रसङ्ग्ग र वणानहरू 

प्रशस्र्ै पाइतछन् भने पन्श्चममा पन्न न्वन्भन्न धमा, दशान, न्वज्ञान र्र्ा कला सान्हत्यमा प्रर्ीकात्मक 

वणानहरू पाइतछन्।१२९ आत्मवादी जमानेली न्वचारधारामा पन्न प्रर्ीकको चचाा भएको पाइतछ।  

वासदुवे न्िपाठीअनुसार, प्रर्ीकको सामातय अर्ा प्रर्ीर् गराउन ुवा झल्काउनु हो, जसल े

बान्हरी वस्र्ुजगर्् को बोध वा ददव्यर्ाको प्रर्ीन्र् गराउाँछ। शब्दलाई अर्ा वा वस्र्ुको प्रर्ीक ठाने्न 

                                                           
१२७पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ८९. 

१२८पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ९१. 

१२९कुमारबहादरु जोशी, पाश्चात्य सान्हत्यका प्रमिु वाद, पूवावर््, पृ ७८ 
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सोचाइ पन्न प्रर्ीन्र् गराउनु नै हो। ईश्वरीयर्ा र आन्त्मकर्ासाँगका सापेिर्ामा बाह्य वस्र्ु-जगर्् को 

प्रर्ीन्र्को कुरा आउाँछ भने भाषा वा शब्दचालहाँ ईश्वरीयर्ा, आन्त्मकर्ा र वस्र्ुजगर्् कै पन्न प्रर्ीन्र् 

गराउने न्चह्न, सङ्ग्केर् या प्रर्ीक बन्न जातछ।१३० 

सामातयर्: प्रर्ीकको अर्ा एउटा वस्र्ुका न्नन्म्र् अको वस्र्ु उन्भनु वा रान्िनु भए र्ापन्न 

यसका अर्ामा न्वन्वधर्ा छन।् प्रर्ीकले कन्वको मानन्सक उिेजना, न्वचार वा आतर्ररक संसारलाई 

रचनाका न्वन्वध र्त्त्वद्वारा व्यक्त गछा।१३१ कलररजअनसुार, प्रर्ीकले  कुनै अमूर्ा धारणाहरूलाई 

भाषाको न्चिात्मक रूपमा रूपातर्रण गछा, जो वास्र्वमा आफैमा केही नभए र्ापन्न त्यसैल ेअफ्नो 

अमूर्ार्ाबाट वस्र्ुको अवधारणा बुझाउाँछ।१३२ 

प्रर्ीकको प्रयोग र प्रयोजनले संसारका न्वन्भन्न न्वधा एवं धमा, न्वज्ञान, कला-सान्हत्य, 

गन्णर्, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र आदद िेिमा पन्न प्रभाव बनाउाँद ै गएको पाइतछ।  बौद्धधमा, 

इसाई धमा, न्हतद ुधमा आददमा पन्न प्रर्ीक प्रयोगको सुदीघा परम्परा रहकेो पाइतछ। कलासान्हत्यमा 

रोमनेली सान्हत्य, रन्सयन सान्हत्यमा उन्नाईसौ ाँ शर्ाब्दीदने्ि प्रर्ीकबारे अध्ययन र्ान्लएको 

पाइतछ। गन्णर्, न्वज्ञान, सौरन्वज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आददमा बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर  

प्रर्ीकबारे अध्ययनको प्रवर्ान भएको पाइतछ।१३३ पूवामा वैददक कल्पनाहरू प्रकृन्र्परक भई 

प्रर्ीकात्मक पाइतछन।् वैददक ऋन्षहरू मतिरिा न्र्ए। रिाको प्रयोग यहााँ लािन्णक एवं 

प्रर्ीकधमी पाइतछ। वैददक शास्त्रानुसार इतरलाई मन्स्र्ष्कको प्रर्ीक, सूयालाई चैर्तयको प्रर्ीक, 

उषालाई चैर्तयपूवा अचेर्न केतरको प्रर्ीक, न्वष्णुलाई मेरूदण्िको प्रर्ीकस्वरूप मान्नतछ। 

यसप्रकार अतय कल्पनाहरू पन्न मनोदनै्हक प्रर्ीकार्ाक पाइतछन्।१३४ 

 पन्श्चममा प्रर्ीकबारे अध्ययनको पूवााभास वा पूवाचचाा न्रसेली र्र्ा यहुदी सभ्यर्ाको 

समान्प्तपन्छ भएको मान्नतछ। प्रारम्भमा न्रसेली र्र्ा रोमनेली सभ्यर्ाहरूमा रहस्यमय प्रर्ीकबारे 

                                                           
१३०वासुदवे न्िपाठी, सवं सं २०५८, पाश्चात्य समालोचनाको सदै्धान्तर्क परम्परा भाग २, साझा प्रकाशन, पृ ६० 

१३१सी एम बोवरा, सन् १९६२, द हरेरटेज अफ् न्सम्बोन्लज्म, लतिन, सेतट मार्टातस प्रेस, पृ १९० 

१३२रोबटा जी कोह्न / Robert G. Cohn: (winter, 1974), Symbolism, The Journal of Aesthetics and 

Art Criticism, Vol. 33, No. 2, pp.181-192, http://www.jstor.org/stable/429086, बाट ९ अक्टोबर, सन ्

२०१३. 

१३३www.wikipedia.org/wiki/Symbolismबाट, ९ से्टेम्बर, सन् २०१३ 

१३४जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ ८५ 

http://www.jstor.org/stable/429086
http://www.wikipedia.org/wiki/Symbolism
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चचाा गररएको पाइतछ। र्त्कालीन ‘दकलो’, ‘आरदकक’, ‘िायोन्नन्सक’ नामक प्रचारक र्र्ा 

सम्प्रदायहरूबारे जानकारी पाइतछ।१३५पन्श्चममा धार्माक रहस्यवाद अन्न दाशान्नक रहस्यवादपन्छ 

न्रसेली न्वद्वान् ्लेटोदने्ि न ैप्रर्ीकबारे स्पि अध्ययन प्रारम्भ भएको मान्नतछ। कला-सान्हत्यमा 

रोमान्तटक धाराका कन्व-लिेकहरू दिेा परेपन्छ प्रर्ीकवादले अझ अन्घ बढ्ने मौका पायो। 

त्यसपन्छ बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर मनोन्वज्ञान न्वद्वान ् ररचड्साले पन्न प्रर्ीकवादको अध्ययनलाई 

अन्घ बढाउने काम गरेको पाइतछ। कला-सान्हत्यमा प्रर्ीकवादको वास्र्न्वक प्रवर्ान उन्नाइसौ ाँ 

शर्ाब्दीको उिराधामा आएर फ्रातसमा भएको दने्ितछ। यस ददशामा अमेररकी कन्व/लिेक एिगर 

एलने पो (सन् १८०९-४९), फ्रातसेली कन्व एवं समालोचक चाल्सा बोद्लेयर (सन् १८२१-६७) 

र्र्ा जमानेली गीन्र् नाट्यकार ररचािा वाग्नर(सन् १८१३-८३) आदद प्रमुि रूपमा अन्घ आएको 

बुन्झतछ।१३६ 

फ्रातसमा प्रर्ीकवादको उठान गनामा अमेररकी कन्व एिगर एलने पो अन्न चाल्सा 

बोद्लयेरको भून्मका उल्लेिनीय छ। उनीहरूले वस्र्ुबाट न्वचारन्र्रको अन्भव्यन्क्तमा प्रर्ीकात्मक 

सौतदयाको  प्रन्र्न्वम्बलाई नै प्रर्ीक ठानेका छन्। उनीहरू कलालाई यर्ार्ा र वैज्ञान्नकर्ान्सर् 

जोड्न चाहतर्े। व्यन्क्तको आतर्ररक आवेग र सौतदयाानुभून्र्को अन्भव्यन्क्तका रूपमा उलभाँद ै

प्रर्ीकवादले प्रत्यिर्ा, वणानात्मकर्ा, आलङ्ग्काररकर्ा, भावुकर्ा, न्ववरणात्मकर्ाजस्र्ा 

प्रवृन्िलाई अस्वीकार गछा। कुनै वस्र्ुको प्रत्यि प्रस्र्ुन्र् ददनु भतदा त्यसको सङ्ग्केर् गनाामा नै 

प्रर्ीकवादीहरूको अन्भरुन्च रहकेो बुन्झतछ।१३७ 

उन्नाईसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर प्रर्ीकवादको अध्ययन न्वन्भन्न िेिमा व्यापक र गहन रूपमा 

भएको पाइतछ। कला-सान्हत्य, लोक अन्भप्राय, लोकन्मर्क, धार्माक अवधारणा, पारम्पररक 

कमाकाण्ि, सांस्कृन्र्क रीन्र्न्र्न्र् आदद िेिमा प्रयुक्त मानवजान्र्का न्वन्भन्न प्रर्ीकहरूबारे 

र्ुलनात्मक अध्ययन भएको पाइतछ। प्रर्ीकको अध्ययनल े मानवीय कला रचना, सांस्कृन्र्क 

दक्रयाकलाप, धार्माक आस्र्ा अन्न मानवीय अतर्साम्बतधजस्र्ा न्वषयको वास्र्न्वक पररचय गराउन 

र्ालेपन्छ  नृर्त्त्वशास्त्रको िेिमा एिविा वसे्टरमाका , फ्रातज बोआज, हेनररच, क्रोबर, न्िक्सन, 

                                                           
१३५चतर कला, सन् १९६५, पूवा, मध्यपवूा और पन्श्चम में प्रर्ीकवाद, जयपुर, मङ्ग्गल प्रकाशन, प्र सं, पृ ४९ 

१३६कुमारबहादरु जोशी, पाश्चात्य सान्हत्यका प्रमिु वाद, पूवावर््, पृ ७९                                                                                                                                                                                   

१३७सी एम बोवरा, सन् १९६२, द हरेरटेज अफ न्सम्बोन्लज्म, लतिन, सेतट मार्टातस प्रेस, पृ ७. 



७९ 

दोस्रो अध्याय 

 

क्लाका  न्वस्र्र, क्लयेर आददले आददम कलाबारे अध्ययन गरेको र्ाहा पाइतछ।१३८ समाजशास्त्री 

इमाइल दरु्िामले भनेका छन,् प्रर्ीकले िान्ल कुनै एउटा  व्यन्क्त-समूहको केतरलाई माि बुझाउाँदनै, 

यसले समाजका अतय सदस्यहरून्बच एकर्ा कायम राख्द ै समाजन्भिै भएका न्वचार भावलाई 

स्पष्ट्याउाँद ैसामान्जक सद्भावको न्सजाना गछा। प्रर्ीकन्बना सामान्जक सद ्भाव आफैमा कमजोर र 

अन्स्र्र हुतछ, यसले समाजका न्वचार भावलाई न्स्र्र रूप प्रदान गद ैआएको छ। समाजमा प्रर्ीक 

सामनू्हक जीवनको एउटा अन्नवाया अंश हो।१३९ 

प्रर्ीक दशानका आधारमा आददम मातछे र उसका मानन्सक संस्कृन्र्का न्वन्भन्न अनुष्ठान, 

लोकपरम्परा, जाद,ु टुनामुना, उत्सव, पवा, नाचगान, दतत्यकर्ा, लोककर्ा, लोकगार्ा आदद 

बारेको अध्ययन बीसौ ाँ शर्ाब्दीको प्रर्म चरणदने्ि नै आधुन्नक अमेररका र यरुोपमा हुन र्ालकेो 

पाइतछ। प्रर्ीकवादीको दाशान्नक पररपे्रक्ष्यमा मनोन्वज्ञानी न्सग्मति फ्रायि र काला गसु्र्ाभ जङु्ग्गको 

महत्त्वपूणा भून्मका रहकेो मान्नतछ। फ्रायिले आददम मनोन्वम्बको चचाा गद ै लोकमानसअतर्गार् 

व्यन्क्तमन र्र्ा यौनलाई पन्न महत्त्व ददएका छन ् भने जुङ्ग्गले लोकजीवनका सामून्हक मनका 

अवचेर्नबारे चचाा गद ैआददम अनुष्ठान, भाषा र पुराकर्ा, लोककर्ा, लोकगार्ा आददलाई जार्ीय 

संस्कृन्र्को प्रर्ीकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।१४० न्वज्ञानबाट पे्रररर् न्ववेकवादका दनृ्िमा 

असङ्ग्गर् र अन्वश्वसनीय मान्नएका आददम पररकल्पना र्र्ा लोक संस्कृन्र्को अध्ययनलाई 

मनोन्वशे्लषणका सैद्धान्तर्क आधारबाटै प्रबल पे्ररणा प्राप्त भएको हो। लोकमानसको अवचेर्नबाट 

प्राप्त लोक संस्कृन्र्का न्वन्भन्न सामरीको प्रर्ीकपरक अध्ययनका लान्ग सांस्कृन्र्क मानवशास्त्रको 

सैद्धान्तर्क आधार पन्न मनोन्वज्ञानबाटै न्नमााण भएको दने्ितछ। यस िेिमा सर एिविा टेलरको 

आददम संस्कृन्र् (सन ्१८१७) अन्न सर जमे्स फे्रजरको गोल्िन बाउ (सन् १८९०-१९१५) लाई 

प्रारन्म्भक र न्वन्शि कृन्र् मान्नतछ।१४१ यसरी समाजमा मान्नसको जीवन प्रणालीलाई पन्न 

प्रर्ीकले प्रभाव पारेको दने्ितछ। मान्नसले जानेर होस् अर्वा नजानेर समाजमा प्रर्ीकमय जीवन 

बााँचेको हुतछ। प्रर्ीक सामान्जक मूल्यहरूका अन्भव्यन्क्तको यस्र्ो माध्यम हो जसले समाजमा 

                                                           
१३८जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर्, पृ ७७. 

१३९इिन्वनिब्ल्यु स्मीर्./ Smith, Edwin W: 1 (Jan-June1952), African Symbolism, The Journal of 

the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 82, No. pp 13-

37),http://www.jstor.org/stable/2844037बाट, ९ से्टेम्बर, सन् २०१३.  

१४०हाइि मेगी र..., सन् २००८, इतट्रोड्यनु्सङ जङु अ रादफक गाइि, लतिन, आइकन बुक्स न्लन्मटेि, प ृ३९ 

१४१बी बी कुमार, सन् १९९३, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३२ 

http://www.jstor.org/stable/2844037
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मान्नसहरून्बच सामान्जक सम्बतध स्र्ापना गना मुख्य भून्मका न्नवााह गरेको हुतछ। प्राचीन 

न्चिकलाहरू पन्न प्रर्ीकात्मक रहकेा पाइतछन्। प्राचीन न्चिकारहरूले आफ्ना आफ्ना न्चिकलामा 

साधारण अन्भप्राय चलाएर पारम्पररक वस्र्कुो प्राकृन्र्क र्र्ा सांस्कृन्र्क रूपको प्रन्र्न्नन्धत्व र 

सतदभाहरू दसााएको दने्ितछ।  

आददम मानवीय चेर्नाका प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्तका रूपमा न्वन्भन्न कला अनुष्ठान, उत्सव, 

पवा, दतत्यकर्ा, गीर्गार्ा, नाचगान, जाद,ु टुनामुना, रोमािक रचना आददको अध्ययन र 

न्वशे्लषणमा प्रर्ीकवादीहरूले नै न्वशेष जोि ददएको र्ाहा पाइतछ। हरेक युगका मान्नसले आफ्ना 

धार्माक रूदढ परम्परा, सम्प्रदाय, दवे-पूजाजस्र्ा कायाबाट अफ्नो प्रकृर् इच्छाको अन्भव्यन्क्त 

गरररहकेो हुतछ।  र्ी इच्छाहरू हरेक मान्नसको आफ्नो न्नजी सम्पन्ि हो। त्यसमा अन्भव्यक्त 

प्रर्ीकहरू मान्नसहरूमा न्भन्न न्भन्न दने्िए र्ापन्न भावात्मक न्चि सावाभौम हुतछ। मान्नसल े

प्रकृन्र्मा आश्रय न्लन,े न्वश्वास गन ेअन्न सामातय प्राकृन्र्क भयलाई  स्वीकार गन ेजस्र्ा भावबाटै 

धार्माक परम्पराका प्रर्ीकहरूको न्नमााण भएको बुझ्न सदकतछ। यसप्रकारले एउटा जान्र्मा 

सामून्हक स्र्ायीभाव, सामनू्हक न्वचार अन्न सामून्हक संवेगहरूका माध्यमबाट प्रर्ीकात्मक 

अन्भव्यन्क्त भइरहकेो पाइतछ।१४२ 

 

२.११ प्रर्ीकको भाषा र अर्ा रहण 

फ्रायिले प्रर्ीकको आदद स्रोर् मान्नसको व्यन्क्तगर् अवचरे्नलाई मानेका छन् भन े यङु्ग्गल े

सामनू्हक अवचरे्न। भाषा मानवजान्र्को आफ्ना मनको भाव वा न्वचार अन्भव्यक्त गने प्रबलर्म 

माध्यम हो। र्र कन्हले काही ाँ मानव हृदयमा अनेकौ ाँ यस्र्ा भाव एवम् न्वचारहरूको जतम हुतछ, 

जसलाई सहज रूपमा अन्भव्यक्त गना भाषा पन्न असमर्ा बतदछ। वस्र्ुजगर्् का न्वन्भन्न 

दशृ्यावलीहरूको न्चिण गनामा भाषा सरल माध्यम बन्न सक्छ र्र आतर्ररक मनमा उद्वने्लर् भाव 

र्रङ्ग्गलाई उस्र्ै रूपमा अन्भव्यक्त गना भाषा सिम बतदनै। दकनभने प्रत्येक अनुभावकको आफ्नै 

अतर्लोक हुतछ अन्न त्यसैका माध्यमले आफ्ना अनुभवको अन्भव्यन्क्त हुतछ। यसप्रकार जब भाषा 

संवदेनजतय अनुभून्र्हरूलाई अन्भव्यक्त गना असमर्ा बतदछ, भाषा आफैमा वाधक हुाँदछ भन े

                                                           
१४२पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ २३३ 
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त्यन्र्िेर नै मान्नसलाई प्रर्ीकको कलात्मक युन्क्तको आवश्यकर्ा पदाछ। अर्ाार्् सूक्ष्म, अमूर्ा एवं 

भावप्रवण अनुभून्र्हरूलाई वाणी ददन मान्नसलाई प्रर्ीकको आवश्यकर्ा पदाछ। प्रर्ीक नै एउटा 

यस्र्ो माध्यम हो जसल ेमानव हृदयमा सूक्ष्म, अमूर्ा रूपमा रहकेो भावलाई मुिररर् गराउाँदछ। 

यस्र्ा कन्र्पय प्रर्ीकहरू रहस्यात्मक पन्न हुाँदछन्। 

परशरुाम चर्वुदेी लेख्छन्, प्रर्ीकको प्रयोग यस्र्ा ठाउाँमा गररतछ जहााँ हाम्रा भाषा आफैमा 

पङ्ग्ग ु अन्न अशक्त भई मौन हुाँदछ। यस्र्ा अवसरमा हामीले अन्भव्यन्क्त गने माध्यम नै प्रर्ीक 

हुतछ।१४३ यसलाई अझ न्वस्र्ाररर् गद ैरामधन शमाा भतछन्, कन्व जब आफ्ना भावधारा सामातय 

शब्दमा अन्भव्यक्त गना असमर्ा हुतछ, र्ब उनले प्रर्ीकको माध्यमले न्वन्भन्न रूपकको सहायर्ा 

ललाँदछ। प्रर्ीकको आवश्यकर्ा आध्यान्त्मक र दाशान्नक प्रसङ्ग्गका वणानमा अझ महत्त्वपूणा छ, जहााँ 

सूक्ष्म, गहन ज्ञानगुणका रहस्यलाई सरलर्ान्सर् अन्भव्यन्क्त गनामा प्रर्ीक एउटा न्वशेष माध्यम 

बतदछ।१४४ वास्र्वमा प्रर्ीकको प्रयोग संसारका न्वन्भन्न दशृ्यात्मक अर्वा गोचर वस्र्कुा लान्ग 

गररतछ जसलाई अदशृ्य, अगोचर, अप्रस्र्ुर् न्वषयको प्रन्र्न्वधानन्सर् साहचयाका सम्बतधको 

कारणले र्ी न्वन्भन्न न्वषयका लान्ग प्रन्र्न्नन्धत्व  गराइतछ। 

बच्चलुाल अवस्र्ी पान्णन्नको सूिलाई व्याख्या गरेर लेख्छन्,१४५ 

प्रकृि र्ीकर् ेइन्र् प्रर्ीकम ्

                                        (पान्णन्नको सूि – ३,१,१३५) 

प्रर्ीक शब्द प्र +र्ीक धार्ुबाट ‘अ’ प्रत्ययद्वारा बनेको छ। ‘र्ीकृ’ धार्ुको अर्ा गन्र् हो अन्न सबै 

गत्यार्ाक धार्ु ज्ञानार्ाक एवं प्रा्यार्ाक हुने गदाछ। त्यसकै सहोदर ‘टीकृ’ धार्ुको ‘टीका’ अर्ाले 

ज्ञापन गने वृन्िलाई बुझाउाँछ। अर्: प्र = प्रकृि, र्ीकन =अर्ाज्ञान वा अर्ा प्रान्प्त गराउने शब्दलाई 

प्रर्ीक भन्नतछ। व्यावहाररक दनृ्िले हदेाा पन्न प्रर्ीक त्यसलाई भन्न सदकतछ जसले आफ्ना न्वशेष 

लािन्णकर्ाका कारण प्रकृि अर्ालाई व्यञ्जना प्रदान गदाछ। यो अर्ा प्रकृि यसकारण हुतछ जसल े

सोझो वाच्य रूपमा भलनाँदा वस्र्ुको न्चिात्मकर्ा शूतय भएर त्यो पूणा प्रकाशमान हुाँदनै। जब 

                                                           
१४३दबेेतर आया, सन् १९७५, न्हतदी सतर्काव्य में प्रर्ीक न्वधान, ददल्ली, सान्हत्य प्रचारक, पृ १८ 

१४४दबेेतर आया, सन् १९७५, न्हतदी सतर्काव्य में प्रर्ीक न्वधान, पूवावर््, पृ १७ - १८ 

१४५दबेेतर आया, सन् १९७५, न्हतदी सतर्काव्य में प्रर्ीक न्वधान, पूवावर््, पृ २१ 
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प्रर्ीकात्मक शब्दद्वारा त्यसलाई व्यक्त गररतछ भने वस्र्कुो त्यो न्चिात्मकर्ा अझ र्जेवान भई शब्द 

ब्रह्मका रूपमा त्यसले पूणा प्रकाश प्राप्त गदाछ। 

प्रर्ीक न्नमााणको प्रदक्रया त्यन्र्कै पुरानो हुन सक्छ जन्र् यसको सम्पे्रषण छ। मान्नसले आफ्ना 

न्वचार र्र्ा भाव प्रकट गना न्वन्भन्न प्रर्ीकहरूकै सहायर्ा न्लएको पाइतछ। मान्नसन्सर् सम्पे्रषणको 

सबैभतदा उपयुक्त माध्यम नै प्रर्ीक बतयो अन्न प्रर्ीकको माध्यम भाषा बतयो, जसले मान्नसलाई 

अतय पशुप्राणीहरू भतदा न्भन्न ै पररचय प्रदान गरेको छ। त्यसपन्छ माि मान्नसन्सर् प्रर्ीकलाई 

व्याख्यान्यर् गन ेभाषा एउटा ठुलो माध्यम बतयो।१४६ 

मान्नसबाहके अतय पशुप्राणीले आफ्ना वररपररका वस्र्ुहरूलाई कुन ै न्नन्श्चर् नामद्वारा न्चन्न 

सकै्तनन्। आज मान्नसन्सर् वाक् शन्क्त र्र्ा भाषा छ र त्यसैको माध्यमबाट आफ्ना वररपररका 

वस्र्ुहरूको प्रर्ीकीकरण सम्भव भएको छ। यसको र्ात्पया पशुप्राणीहरूमा प्रर्ीकको महत्त्व र 

प्रयोग हुाँदनै भने्न पन्न होइन। पशुप्राणीहरूमा पन्न प्रर्ीक-व्यवस्र्ा जीन्वर् रहकेो दखे्न पाइतछ, र्र 

पशुप्राणीमा त्यो  सीन्मर् भई र्ोरै सङ्ग्केर्सम्म माि बााँच्छ। त्यसले एउटा न्नन्श्चर् सङ्ग्केर् 

बुझाएपन्छ त्यो समाप्त हुतछ। त्यसदने्ि उर्ाका पशुप्राणीले त्यो बुझ्न सकै्तनन्। र्र मान्नसद्वारा 

न्नर्मार् प्रर्ीक बहुअर्ी हुतछ। त्यसको व्याख्या धरैे दकन्समले गना सदकतछ। यसैल ेप्रर्ीकको न्नमााण 

प्रदक्रया एउटा जरटल मानन्सक प्रदक्रया पन्न हो। यसको सम्बतध मानवीय अवचरे्नन्सर् पन्न 

गााँन्सएको हुतछ। मनोन्वज्ञानको िेिमा यसको अध्ययन अझ व्यापक रूपले भएको पाइतछ।  

मनोवैज्ञान्नक दनृ्िअनुसार प्रर्ीक मान्नसको अवचेर्नबाटै उत्पन्न हुतछ भने्न फ्रायिल ेमानेका 

छन्। यङु्ग्गका मर्मा पाठकको मनमा संवदेना जगाउन ेकाम अवचेर्न शन्क्तकै हुतछ, यस अवचेर्न 

शन्क्तलाई नै आर्का टाइप (आद्यरूप) भन्नतछ। उनका मर्अनुसार आर्का टाइप (आद्यरूप) भनेकै 

असङ्ग्ख्यौ ाँ अनुभवहरूको मानन्सक अवशेष हो, जो व्यन्क्तगर् मािै नभएर पूवाजहरूका अनुभवन्सर् 

सम्बद्ध छ।१४७ यसप्रकार प्रर्ीक हाम्रा न्नगूढ संस्कारहरून्सर् सम्बन्तधर् छ, जसलाई हामील े

सामनू्हक अवचरे्नका रूपमा न्स्वकाद ैआएका छौ ाँ। त्यसैल ेप्रर्ीकमा हाम्रा वंशानुगर् अनुभवहरूको 

सार पन्न सन्िर् रहकेो हुतछ भन्न सदकतछ।  क्यान्सररले भनेका छन्, प्रर्ीक नभइददनु हो भन े

मान्नसको जीवन बतदीगृहमा बतद कैदीहरूको जस्र्ो हुन े न्र्यो। मान्नसहरू जीववैज्ञान्नक 

                                                           
१४६जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर्, पृ ३६ 

१४७हाइि मेगी र अतय, सन् २००८, इतट्रोड्यनु्सङ जङु अ रादफक गाइि, पूवावर््, पृ ९० 
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आवश्यकर्ाहरून्भिै सीन्मर् हुतर्े। उनीहरूले संसारका ज्ञान, दशान, धमा, कला, न्वज्ञान आदद 

आन्वष्कार गना सके्न न्र्एनन्।१४८ 

वस्र्ुर्: भाषा सामातय अर्ामा प्रर्ीकात्मक हुतछ। मनोवैज्ञान्नकहरू भाषा प्रर्ीकहरूद्वारा न ै

व्यवन्स्र्र् हुन े कुरामा न्वश्वास गदाछन्। प्रर्ीकात्मक भाषाले अज्ञार् भाव र्र्ा न्वचारको पन्न 

अन्भव्यन्क्त ददएको हुतछ।१४९ यसप्रकार व्यावहाररक दनृ्िले पन्न भाषामा प्रर्ीकात्मक शैलीले ठुलो 

महत्त्व पाएको दने्ितछ। भाव वा न्वचारको आदान प्रदानका लान्ग गन्णर् अन्न न्चिकला आदद  

अभान्षक माध्यम भए र्ापन्न गन्णर् र न्चिकलामा पन्न प्रर्ीकात्मक न्चह्नको अर्ा हुतछ। 

यसैले प्रर्ीक मानवीय चेर्नप्रवाहको पररचायक हो। हाम्रा मन जसरी न्वचारहरूका माध्यमले 

गन्र्शील हुतछ, उसरी न ै मानवचेर्ना  प्रर्ीकहरूका सहायर्ाले न्वकन्सर् भएको हुतछ। 

प्रर्ीकन्वधानले हाम्रा सौतदयाबोधसाँग पन्न गन्हरो सम्बतध रािेको हुतछ। सौतदयाानभुून्र् साँगसाँग ै

हामी हाम्रा संवेदनाहरूलाई आकार ददनका न्नन्म्र् त्यसलाई प्रर्ीकात्मक बनाउाँछौ ाँ। प्रर्ीकले न ै

हाम्रा सौतदयाानुभून्र्लाई आकार ददएको हुतछ, यसले न ै काव्यमा रूपकात्मक सौतदया  ल्याएको 

हुतछ। प्रर्ीक आफैमा भाषा नभए र्ापन्न भान्षक अन्भव्यन्क्तको व्याख्या बुझ्न यसल ेसहायर्ा गछा। 

भाषा र प्रर्ीक दईु न्भन्न न्भनै्न धारणा भए र्ापन्न कन्हले काही ाँ प्रर्ीकले भाषाले पन्न बोक्न 

नसकेको अन्भव्यन्क्त ददएको हुतछ। र्र प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्तको व्याख्या भने भाषाको माध्यमले 

गना सदकतछ। भाषा र प्रर्ीक एकअकाामा पूरक जस्र्ा पन्न दने्ितछ। 

 

२.१२ लोकवार्ाामा प्रर्ीकको प्रयोजन र यसको अध्ययन 

प्रर्ीकको प्रयोग लोकमा मान्नसले सृन्िको प्रारम्भदने्ि नै गद ै आएको र्ाहा पाइतछ। 

लोकका अनकेानेक वस्र्ुलाई न्चन्न वा बुझ्नका न्नन्म्र् मान्नसले प्रर्ीककै सहायर्ा न्लएको पाइतछ। 

                                                           
१४८एिन्वन िब्ल्यु न्स्मर्./ Smith, Edwin W: 1 (Jan-June1952), African Symbolism, The Journal of 

the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 82, No. pp 13-

37),http://www.jstor.org/stable/2844037बाट, ९ से्टेम्बर, सन् २०१३  

१४९पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ २०८ 
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लोकका गौण वा छद्म रूपमा रहकेा ज्ञान-न्वज्ञानका न्वन्भन्न प्रसङ्ग्गहरूलाई प्रकाशमा ल्याउने काम 

प्रर्ीकपरक अध्ययनबाट मािै सम्भव दने्ितछ भने्न भनाइ वाटालेटको पाइतछ।१५० 

लोकमा प्रर्ीकहरूबारे कसरी अध्ययन हुतछ भने्न प्रश्नका उिरमा यसका न्वन्भन्न दकन्समका 

सतदभाहरू भेरटतछन्। लोकन्सर् भएका न्वन्भन्न लोककर्ा, लोकन्वश्वास, लोकरीन्र्, धार्माक 

परम्परा, सांस्कृन्र्क प्रसङ्ग्ग आददले लोकवार्ाामा प्रर्ीकात्मक अर्ाहरूलाई  इन्ङ्ग्गर् गरेका हुतछन्। 

प्रर्ीकका माध्यमले लोकवार्ाामा मान्नसको सामान्जक पररचय, सांस्कृन्र्क प्रदक्रया, सामान्जक 

भून्मका अन्न समाजन्सर् उसको ऐन्र्हान्सक सम्बतध के कस्र्ो छ भने्न कुराको अध्ययन हुतछ।१५१ 

सरेी बी अटानर लेख्छन,् जसरी मान्नसको मन-मन्स्र्ष्कमा कुनै पन्न वस्र्ुन्वशेषको 

न्वषयमा न्वन्भन्न अवधारणाहरू उत्पन्न गराउन े एउटा माध्यम प्रर्ीक बतदछ, उसरी न ै त्यसल े

वस्र्ुको प्राकृन्र्क, सामान्जक अन्न मनोवैज्ञान्नक सम्बतधहरूको यर्ार्ा पन्न बर्ाउने काम गरेको 

हुतछ। मान्नस आफ्ना पररवेशप्रन्र् अन्र् संवेदनशील रहकेो पाइतछ। लोक-जीवनका न्वन्भन्न 

रागात्मक स्फुरणले नदीनाला, पहाि पवार्, समुर झरना, प्रकृन्र्, वनस्पन्र्, पशुपिी आददन्सर् 

भावात्मक नार्ा रािेको पाइतछ। लोकजीवन प्रकृन्र्मा भएका न्वनाश र सृन्िदने्ि भाग्दनै, लोकको 

न्वजयसाँगसाँगै दिु, कि, न्वरह, वेदनाजस्र्ा पराजयलाई पन्न यसले न्स्वकारेको हुतछ।१५२ 

मानवीय सम्बतधहरूको न्नश्छल अन्न समर सत्यलाई लोककलाहरूले पन्न अन्भव्यन्क्त 

ददएका हुतछन्। लोक-जीवनका यस्र्ा कलाहरू हदेाा सरल, स्वाभान्वक, अकृन्िम दने्िए र्ापन्न 

न्र्नमा अन्भव्यक्त न्वषयहरू गम्भीर र प्रर्ीकात्मक हुतछन्। प्रर्ीकको रचना समाजमा मान्नस 

आफैले गरेको हुतछ। आफ्ना दनैन्तदन जीवनमा चान्हन े मन्सना एकाइहरू, िाद्यवस्र्ु, गरगहना, 

रङ्ग्गन्चि, चािबाि, घरबार, पूजा-अचाना, लोकन्वश्वास आदद र न्र्नमा न्नन्हर् अतय सम्बतधहरूल े

                                                           
१५०बाटालेट एफ. सी / Bartlett F.  C:(1924) Symbolism in folklore, in Proceeding of the 7th 

International Congress of Psychology, Cambridge, UK: Cambridge University Press (pp.278-

289), http:www.bartlett.psycho.cam.ac.uk/index.html बाट २० अगस्र्, सन् २०१३ 

१५१लेस्टर बी. रवनट्री अन्न मागारेट िब्ल्यु. कतकेय / Lester B. Rowntree and Margaret W. Conkey : 

(1980), Symbolism and the Cultural Landscape, Annals of Association of American 

Geography, Vol. 70,  No. 4, pp.459-474, http: www.jstor.org/stable/2562922बाट ९ से्टेम्बर, सन् 

२०१३ 

१५२अटानर, सेरी बी,गड्स बिीस, गड्स फुि, सन् १९७५, अ न्सम्बोन्लक एनान्लन्सस अफ अ सेपाा ररच्युवल,  

द इतटरन्प्रटेसन अफ् न्सम्बोन्लज्म (सम्पा) लतिन, रोय न्वन्लस, मालेबी प्रेस, पृ १३३ 
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कुनै पन्न एउटा न्नन्श्चर् समुदाय वा जान्र्को सामान्जक र सांस्कृन्र्क जीवनको प्रर्ीकात्मक 

अन्भव्यन्क्त ददएका हुतछन।् र्र प्रर्ीकले िान्ल कुनै पन्न जान्र्को सामान्जक र सांस्कृन्र्क रूप माि ै

बचाएर रािेको हुाँदनै, यसले न्र्नका सीमाहरू पन्न बााँधेको हुतछ। प्रर्ीकहरू सीमामा बााँन्धए 

र्ापन्न यो न्स्र्र वस्र् ुहोइन, न्वश्वमा मानवजान्र्को न्वकासशील प्रवृन्ि र प्रदक्रयान्सर् ैप्रर्ीक पन्न 

पररवर्र्ार् हुाँद ै जातछ। प्रर्ीकका अर्ाहरूमा सामान्जक पररवर्ान साँगसाँगै सांस्कृन्र्क मूल्यअनुरूप 

पररवर्ान आएको पन्न लन्िर् गना सदकतछ। सामान्जक पररवर्ान साँगसाँगै सामान्जक वस्र्ुले न्वचार, 

व्यवहार, आकृन्र्, रूपरचना आददको प्रर्ीकात्मक अर्ामा पररवर्ान ल्याउाँछन्।  न्भक्टर टनार 

लेख्छन्, सामान्जक गन्र्शीलर्ाका लान्ग प्रर्ीकले समाजमा  भौन्र्क, नैन्र्क, आर्र्ाक आदद 

न्वन्भन्न पिको कारक सम्बतधलाई दिेाउाँछ।१५३ 

 

२.१३ प्रर्ीकपरक अध्ययनका आधार  

प्रर्ीकको वगीकरण गने काम एउटा जरटल प्रदक्रया हो। संसारका सम्पूणा दशृ्यजगर्् अन्न 

इन्तरयसंवेद्य अनुभून्र्हरू स्वर्: प्रर्ीकमय  भएका हुनाले यसबारे पयााप्त मर्भेद रहकेो पाइतछ। 

मान्नसले ससंारमा भएका वस्र्ुहरूबारे न्जज्ञासा राख्न र्ालेदने्ि यर्ा न ैदशृ्यजगर् र इन्तरयसंवेद्य 

अनुभून्र्हरूबाट वस्र्ुजगर्लाई प्रर्ीकका रूपमा रहण गद ैआएको पाइतछ। 

भारर्ीय वाङमयमा दशे काल पररन्स्र्न्र्अनसुार स्र्ूल रूपमा प्रर्ीकलाई वगीकरण गन े

आधार दबेतेर आयाल ेन्नम्नप्रकार बर्ाएका छन्।१५४ 

२.१३.१ जलवायकुा आधारमा प्रर्ीक 

न्भन्न न्भन्न दशेका भु-प्रकृन्र्अनुसार जलवायुमा अतर्र रहने हुतछ। जलवायुले पन्न कुनै दईु 

दशे माझको लोकजीवन, रहन-सहन एवं संस्कृन्र्लाई न्भन्न-न्भन्नै दकन्समले असर पारेको हुतछ। 

भारर् अन्न यरुोपेली दशेका जलवायुमा फरक पाइतछ। भारर्का अन्धकांश भागमा उष्णर्ाको 

                                                           
१५३टनार, न्भक्टर / Turner Victor : (1975), Symbolic Studies, Annual Review of Anthropology, Vol. 

4, pp 145 -161, http:// www.jstor.org/annrevs.htmlबाट १७ अगस्र्, २०१३ 

१५४दबेेतर आया, सन् १९७५, न्हतदी सतर्काव्य में प्रर्ीक न्वधान, पूवावर््, पृ ४१-४९ 

http://www.jstor.org/annrevs.html
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प्राधातय पाइतछ भने युरोपेली दशेमा शीर्ान्धक्य पाइतछ। यसर्ा उष्णकरटबतध दशेमा शीर् 

आनतददायक हुतछ भने शीर्प्रधान दशेमा द:ुिदायी हुतछ। त्यहााँ उष्णर्ा सुि, आनतद अन्न 

उल्लासका प्रर्ीक हुतछ। र्सर्ा स्वागर्कर्नमा पन्न उनीहरूले उष्णर्ाको प्रयोग गद ै भने्न गरेको 

पाइतछ ‘वामा वेलकम’ र्र युरोपको आनतददायी उष्णर्ा भारर्का लान्ग किप्रद हुतछ। यसप्रकार 

एउटै जलवायुको प्रर्ीक पन्न दशे, काल, पररन्स्र्न्र्अनुसार बेग्लै हुतछ। 

 

२.१३.२  सभ्यर्ा एवम ्ससं्कृन्र्का आधारमा प्रर्ीक 

पूवीय अन्न पाश्चात्य संस्कृन्र्को र्ुलना गरेर हरेरयो भने प्रशस्र् अतर्र रहकेो दने्ितछ। 

भारर्ीय संस्कृन्र्को मूलभरू् आधार आन्स्र्कवादमा छ। भारर्ीय संस्कृन्र्ले भतछ, आत्माको स्वरूप 

ज्ञान प्राप्त गरेर ब्रह्म अन्न मोिसम्म पुग्न ुजीवनको चरम लक्ष्य हो। मोि आत्माको चरम गतर्व्य हो। 

त्यहााँ भौन्र्क मातयर्ा नगण्य हुतछ। यसका न्वपरीर् पाश्चात्य दशानमा भौन्र्क जगर्् को व्याख्या न ै

ज्ञानको प्रमुि स्रोर् मान्नतछ। न्वज्ञान, गन्णर्, सामान्जक, राजनीन्र्क व्यवस्र्ासम्बतधी आरह यस ै

जिात्मावादी दशानको प्रदक्रया हो।  

सभ्यर्ा अन्न संस्कृन्र्का यस मूलभूर् अतर्रका कारण प्रर्ीकहरूको न्सजाना अन्न 

न्वकासमा पन्न न्भन्नर्ा रहकेो हुतछ। ब्रह्म अन्न आत्माका धार्माक न्वशे्लषणवादका छायााँमा भारर्ीय 

गङ्ग्गाजल, कैलास, शङ्ग्ि, कामधेनु, कल्पवृि, हााँस, मजुर आदद शब्दले पन्वि अर्ाका रूपमा 

अन्भव्यक्त प्रदान गदाछन्। 

 जोन गमै्बलअनुसार, क्रस न्चह्नको आददम रूप मृत्युको द्योर्क न्र्एन र्र मृत्युमान्र् 

न्वजय प्रान्प्त गरेको प्रर्ीक न्र्यो। इसाई धमामा क्रस न्चह्म समस्र् पाप, पीिा, क्लेश आददबाट 

मुन्क्तको द्योर्क मान्नतछ। आज आएर क्रसले इसाई मन्सहको बन्लदानको स्मृन्र् गराउाँदछ। अर्: 

यस न्चह्न पन्विर्ा, वन्लदान, त्याग, उत्र्ान, स्वगीय, शान्तर् भावनको प्रर्ीक बनेको पाइतछ। 

भारर्ीय स्वन्स्र्क न्चह्नले पन्न यसै भावनाको द्योर्न गरेको पाइतछ।  
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२.१३.३  धार्माक जान्र्गर् ससं्कारका आधारमा प्रर्ीक 

भारर्ीय संस्कृन्र्को मूलभूर् प्राण धार्माक एवं जान्र्गर् संस्कारको दाशान्नक न्सद्धातर्मा 

आधाररर् प्रर्ीकमा बााँचेको छ। गणेश सबै दवेर्ाहरू मध्ये शीषास्र् छ जसको उपासना दईु अर्ामा 

गररतछ, क) आददशन्क्त परमब्रह्म ि) गुणान्भमानी र्र्ा न्नमिान्भमानी दवेर्ाका रूपमा। ‘ऊाँ ’ लाई 

गणेशको प्रर्ीक मान्नतछ। ऊाँ  को मान्र्ल्लो भाग मस्र्कको (टाउको) बृि, र्ल्लो भाग उदर (पेट) 

का न्वस्र्ार, सुाँिनाद अन्न लड्िुलाई न्बतदकुा रूपमा प्रर्ीकात्मक मान्नतछ। 

न्वष्णु अन्न उनका चार हार्लाई चार ददशाका प्रर्ीक मान्नतछ। आकाश उनका मस्र्क 

(टाउको), सूया अन्न चतर दईु नेि मान्नतछन्। चार हार्मा भएको शङ्ग्ि (वाक् मा शब्दब्रह्मको 

प्रर्ीक, सृन्िका रजोगुणको प्रर्ीक), चक्र (संहारक शन्क्तका प्रर्ीक जसले अधमालाई नाश गरेर 

धमाको स्र्ापना गछा), गदा (र्मोगुणात्मक संहार शन्क्तको प्रर्ीक), अन्न पद्म (सृन्ि न्वकासको 

प्रर्ीक) हुन्। न्वष्णुको वाहन गरूि वेद अन्न धमाको प्रर्ीक, शेषनागका कािमा रहेको शैय्या 

कालको प्रर्ीक जसले असङ्ग्ख्य रूपमा सृन्िको न्वकास गराउाँछ। 

न्शवजीका र्ीन नेि पन्न प्रर्ीकात्मक छन्। र्ीन नेिलाई क्रमैले इच्छा, ज्ञान र दक्रयाशन्क्त 

गुणका आधारमा सूया, चतर अन्न अन्ग्नको प्रर्ीक मान्नतछ। उनका हार्हरूल े ददशा, कानल े

उपददशा, अनुहारले चन्म्कलो आकाश, र्र्ा उदरले नभमण्िलको प्रर्ीकको काम गछा। यसका सार् ै

िमरू शब्दब्रम्हको प्रर्ीक मान्नतछ। धमाका रूपमा वृषभ (गोरु) वाहनको प्रर्ीक। मस्र्क (न्नधार) 

को चन्तरका अमृर्मय आनतदका प्रर्ीक मान्नतछन्। 

सरस्वर्ी, गायिी, दगुाा, काली आददलाई ब्रह्माको शन्क्त स्वरूप मान्नतछ। हााँस आत्माको 

प्रर्ीक, लसाँह सौयाको प्रर्ीक, मन्हश कालको प्रर्ीक, इतरको हािी ऐश्वयाको प्रर्ीक, लक्ष्मीको वाहन  

लाटकोसेरोलाई मदातधर्ाको प्रर्ीक मान्नतछ।  

यसप्रकार भारर्ीय दशानबाट पोन्षर् धमामा दवेीदवेर्ा अन्न यसन्सर् सम्बन्तधर् सब ै

वस्र्ुहरूको प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्त भएको पाइतछ। न्यनै प्रर्ीकहरूका आधारमा कुनै पन्न जान्र्को 

कमाकाण्ि, संस्कार, मूर्र्ा, मन्तदर आदद परम्पराको  न्नमााण भएको मान्नतछ। यस्र्ा कन्र्पय 

प्रर्ीकहरू आफैमा सावाभौन्मक चररिका पन्न पाइतछन्। जस्र्,ै लसाँह वीरर्ाको प्रर्ीक, शृङ्ग्गाल 

कायरर्ाको प्रर्ीक, स्याल चर्ुरर्ाको प्रर्ीक, सेर्ो रङ्ग्ग पन्विर्ाको प्रर्ीक, कालो रङ्ग्ग अज्ञान 
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र्र्ा र्मोगुणको प्रर्ीक आदद। यसरी प्रर्ीकहरू जान्र्, समुदाय, समाज, राष्ट्र अन्न राजनीन्र्का 

सामान्जक सतदभाअनुसार जान्र्गर् चेर्ना वा न्वशेषर्ाको अन्भव्यन्क्तका आधारमा मानव मािैका 

प्रर्ीक भएका छन्। भारर्ीय संस्कृन्र्मा पीपल, अमला, र्ुलसी, बेल, धर्ुरा, र्ीर्ेपार्ी, भैरुङपार्ी 

आदद रूिपार्ले न्वन्भन्न अनुष्ठानमा न्वन्भन्न दकन्समले प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्त ददएको पाइतछ। 

त्यसरी नै न्वन्भन्न पशु प्राणी पन्न लोक व्यवहारका न्वन्वध सतदभामा प्रर्ीकात्मक छन।् 

यसरी पशु, पिी, फुल, पार् पन्न कुनै राष्ट्रको रान्ष्ट्रय प्रर्ीक हुतछ। कमल भारर्मा रान्ष्ट्रय 

फुलको प्रर्ीक, न्लली इङ्ग्ग्लातिको रान्ष्ट्रय फुलको प्रर्ीक हो। उसरी नै मयरु भारर्को रान्ष्ट्रय पिी, 

काङ्ग्गारू आष्ट्रने्लयाको रान्ष्ट्रय पशु हो। अमेररकामा लाटकोसेरो बुन्द्धमानी पिी हो भने भारर्मा 

लाटकोसेरोलाई अज्ञानी, मूिार्ा वा र्मको प्रर्ीक मान्नतछ। यसप्रकार राष्ट्रका न्वन्भन्न धमा, रङ्ग्ग, 

चक्र आददले आफ्ना आफ्ना संस्कारगर् रान्ष्ट्रयर्ाको प्रर्ीकका रूपमा काम गरेका हुतछन्। 

 

२.१३.४  ऐन्र्हान्सक एव ंसामान्जक पररवशेका आधारमा प्रर्ीक 

कुनै पन्न दशेका रान्ष्ट्रय चेर्ना, रान्ष्ट्रय राजनीन्र्क उर्लुपुर्ुल र्र्ा ऐन्र्हान्सक सतदभाल े

पन्न प्रर्ीक न्नमााण गरेको हुतछ। रावण, कंश, न्शशुपाल आदद अत्याचार, अधमा, अन्न असत्यका 

प्रर्ीक मान्नतछन् जसमान्र् धमा, दया अन्न सत्यका सािार् अवर्ारका रूपमा राम अन्न कृष्णल े

न्वजय प्राप्त गरेका न्र्ए। उसरी न ैसीर्ा, मतदोदरी, रौपदी, सान्विी, अनुसुया अन्न दमयिी आदद 

पन्र्व्रर्ाका प्रर्ीक, उवासी, पन्द्मनी सौतदयाका प्रर्ीक भए। लक्ष्मीबाई बीरर्ाकी प्रर्ीक, राधा मीरा 

भन्क्तका प्रर्ीक मान्नतछन्। न्वभीषण, जयचतर, मीरजाफर आदद दशेरोहीका प्रर्ीक, कृष्ण अन्न 

चाणाक्य कुटनीन्र्ज्ञका प्रर्ीक, हररशचतर सत्यको प्रर्ीक, दधीन्च त्यागको प्रर्ीक, दवुाासा क्रोधको 

प्रर्ीक, कणा दानबीरको प्रर्ीक, हनुमान, भीष्म आदद ब्रह्माचारीका प्रर्ीक हुन गए। यसरी न ै

पाश्चात्य दशेमा िने्नयल तयायको प्रर्ीक, साइलाक सुरवीरको प्रर्ीक, कजुस व्यापाररको प्रर्ीक, 

रोन्मयो-जुन्लयट, लैला-मज्न,ु न्सरी-फरदाद, हीर-रााँझा आदद आदशा शुद्ध आन्त्मक पे्रमका प्रर्ीक 

मान्नतछन।् यसरी पौरान्णक, ऐन्र्हान्सक, सामान्जक न्वन्भन्न सतदभा र पािहरू प्रर्ीकका रूपमा 

स्र्ान्पर् छन्। प्रर्ीकलाई स्रोर्का आधारमा पन्न वगीकृर् गने काम भएको छ।  र्ी स्रोर्हरू हुन ्-   
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१. प्राकृन्र्क स्रोर्, २. सांस्कृन्र्क स्रोर्, ३. मनोवैज्ञान्नक स्रोर्, ४. शारीररक स्रोर्, ५. 

सामान्जक स्रोर्।१५५ 

पद्मा अरवालअनसुार प्रर्ीक उत्पन्िका न्वन्वध स्रोर्हरू सामातयर्: संन्िप्तर्ा, स्पिर्ा, 

प्रसादात्मकर्ा, सौतदया-राह्यर्ा, अर्ा-सबलर्ा अन्न व्यञ्जनात्मकर्ा हुन्।१५६ 

स्रोर्का आधारमा गररन े वगीकरण अपेिाकृर् रूपमा सौतदयाशास्त्रेर्र पिसाँग सम्बद्ध 

दने्ितछ। स्र्ूल रूपमा हरेराँदा प्रर्ीकलाई दईु भागमा बााँड्न सदकने बुन्झतछ। 

१. परम्परागर् प्रर्ीक - परम्परागर् प्रर्ीकहरू समान्जक चेर्नाका उपज हुने हुनाले 

न्यनमा सामातय दकन्समको गुण रहतछ जसल े गदाा साधारणीकरणको िमर्ा प्रबल रहतछ। र्र 

प्राचीन मूल्य र महिाको ह्राससाँगै परम्परागर् प्रर्ीक प्रयोगको क्रम पन्न टुट्न गएको छ। 

धमारतर्को प्रर्ीकात्मक व्याख्या टुटेर यसको न्नतदाको क्रम सुरु भएपन्छ परम्परागर् प्रर्ीकको 

महत्त्व पन्न सेलाएर गएको छ।१५७ 

२. वयैन्क्तक प्रर्ीक  - व्यन्क्तगर् अनुभव  र अनुभून्र्का माध्यमबाट प्राप्त हुने अचरे्नका 

न्वशृ्रङ्ग्िल मनोरन्तर्बाट न्नस्कन े वैयन्क्तक प्रर्ीक सामातयीकरणका दनृ्िले सरल र सुबोध बन्न 

सकेका छैनन्।१५८ 

स्रोर् र व्युत्पन्िकै आधारमा प्रर्ीकलाई अझ स्पि रूपमा वगीकरण गररन ेक्रममा होनोरा 

एम दफतकेल्स्टीनले र्ीन प्रकार बर्ाएका  छन्,१५९ 

                                                           
१५५रमेश भट्टराई, न्व सं २०५१, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, र्ुलसीप्रसाद भट्टराई (सम्पा) 

काठमािौं, साझा प्रकाशन, पृ ८७ 

१५६पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ १० 

१५७वासुदवे न्िपाठी, न्व सं २०५८, पाश्चात्य समालोचनाको सदै्धान्तर्क परम्परा भाग २, काठमािौ ाँ, साझा प्रकाशन, प ृ

६० 

१५८रमेश भट्टराई, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, पूवावर््, पृ ८५ 

१५९http://www.new-wisdom.org/cultural_history1/02-archetypes/symbolism.htm, बाट २२ अप्रेल, 

सन् २०१४. 

http://www.new-wisdom.org/cultural_history1/02-archetypes/symbolism.htm
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१. आद्यप्रर्ीक - आद्य प्रर्ीक सावाजनीन हुतछ, जसलाई मान्नसहरूले आफ्ना चेर्नाद्वारा 

प्रर्ीकात्मक अर्ा ददएर व्याख्या गरेका हुतछन्। 

२. पारम्पाररक प्रर्ीक - पारम्पाररक प्रर्ीक न्वन्भन्न संस्कृन्र्का सतदभाबाट बन्नएका 

हुतछन्। यसमा प्रत्येक सतदभा र परम्पराअनसुार एउटै प्रर्ीकको पन्न न्वन्भन्न अर्ा हुनसक्छ। 

३. वयैन्क्तक प्रर्ीक  - प्रत्येक व्यन्क्तअनुसार कुनै पन्न प्रर्ीकको न्नमााण न्भन्न दकन्समको 

हुनसक्छ।  प्रत्येक लेिक अर्वा सजाकले आफ्नै दकन्समको प्रर्ीकात्मक योजना गने सम्भावना 

रहतछ। 

प्रर्ीक वगीकरणका अतय मर्हरू पन्न धेरै छन्। प्रर्ीकलाई ध्वन्न र दनृ्िसाँग सम्बद्ध गरेर 

हनेे परम्परा पन्न न्वकन्सर् पाइतछ। िब्लु बी न्यट्सल े १.श्रवण (ध्वन्न) र २. दशृ्य (दनृ्ि) गरी  

प्रर्ीकको वगीकरण गरेका छन्। न्यनले दशृ्यपरक प्रर्ीकलाई ‘न्वचार प्रर्ीक’ र ध्वन्नपरक 

प्रर्ीकलाई ‘संवेगजतय वा भावात्मक’ प्रर्ीकका रूपमा वगीकृर् गरेका छन्।१६० 

प्रर्ीकको वगीकरणका क्रममा हगेेलले केही बेग्लै पारा अाँगालेका छन्। उनले प्रर्ीकका 

पााँचवटा प्रकार दिेाएका छन्, १.अचरे्न प्रर्ीक २. चेर्न प्रर्ीक ३.काल्पन्नक कूट प्रर्ीक  

४.वास्र्न्वक प्रर्ीक  र ५.साङख्यीय प्रर्ीक। १६१ 

कुनै मूर्ा, अमूर्ा,  गोचर, इतरीयार्ीर् न्वषयलाई कुनै अको मूर्ा इन्तरयगोचर वस्र्दु्वारा 

प्रन्र्न्वधान गनुा नै प्रर्ीकको काया हो। यस दनृ्िले प्रर्ीकलाई एच फ्लतेिर िबरल ेन्नम्नन्लन्िर् र्ीन 

भेदमा बााँिकेा कुरा सञ्जय राईले आफ्नो शोध प्रबतधमा उल्लेि गरेका छन्,१६२ 

१.यादनृ्च्छक प्रर्ीक - यादनृ्च्छक प्रर्ीक कला र न्वज्ञान दवुैमा पाइतछ। यसको स्रोर् धेरै 

अन्न काया नगण्य हुतछ। भान्षक र्र्ा कलागर् साहचायाको क्रन्मकर्ा गठन गने उद्दशे्यले माि यस्र्ा 

                                                           
१६०रमेश भट्टराई, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, पूवावर््, पृ ८५ 

१६१रमेश भट्टराई, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, पूवावर््, प ृ८६ 

१६२सञ्जय राई, सन् २००२, महाकन्व दवेकोटाका फुटकर कन्वर्ागर् न्वम्बन्वधानको न्वश्लषेणात्मक अध्ययन, 

न्सलगिी, अप्रकान्शर् शोधप्रबतध, उिर बङ्ग्ग न्वश्वन्वद्यालय, पृ १२१-१२४ 
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प्रर्ीकहरू बनाइतछन् र्र्ा यस उद्दशे्यले अनुवार, यादनृ्च्छक प्रर्ीक बतदछन्। धार्माक प्रर्ीकहरू यस 

दकन्समका हुतछन्। वास्र्वमा यी प्रर्ीकहरू वस्र्ुको सोझो अर्ा वा प्रन्र्कृन्र् माि हुतछन्।   

२. वणानात्मक प्रर्ीक - वणानात्मक प्रर्ीक सामातयर् स्पि हुतछ। प्रर्ीक यहााँ इन्ङ्ग्गर् 

वस्र्ुको अतर्रर्हन्सर् सम्पर्का र् हुाँदछ। कला र धार्माक िेिका  प्रर्ीकहरू मुख्यर्: वणानात्मक 

हुतछन् अन्न केही मािामा न्वज्ञानमा पन्न यस्र्ा प्रर्ीकहरू आधृर् हुतछन्। 

३. आतर्ररक प्रर्ीक - आतर्ररक प्रर्ीकमा आतर्ररक र संन्श्लि चररि न्वधान रहतछ। यस 

प्रकारका प्रर्ीकको मुख्य र स्पि चररि यसले प्रदान गने अर्ा र वस्र्ुको प्रन्र्न्नन्धत्वमा नरहरे वस्र्ु 

स्वयंमा हुने यसको उपन्स्र्र्न्सर् प्रकट हुाँदछ। आतर्ररक प्रर्ीकले पे्रिकलाई वस्र्ुको प्रन्र्दशान माि 

नगराएर अतर्दाशान गने िमर्ामा पुऱ्याउाँदछ। 

यसरी प्रर्ीकको वगीकरण गने काममा न्वन्भन्न दकन्समका प्रयत्न भएका छन्। प्रर्ीकको 

वगीकरणमा लोकका सामान्जक, आध्यान्त्मक संस्कार एवं परम्परागर् र वैयन्क्तक न्चतर्नको मूल 

सम्बद्धर्ालाई न्लएर गररएको वगीकरण अन्धक रहकेो पाइतछ। लोकमा  परम्परागर् रूपमा 

न्वद्यमान प्रर्ीकको प्रभावकाररर्ा र प्रर्ीकवादन्सर्ै उदाएको वैयन्क्तक न्चतर्नको दनृ्िले प्रर्ीकको 

परम्परागर् र वैयन्क्तक वगीकरण बढी युन्क्तसङ्ग्गर् दने्ितछ। र्र मान्नसले इन्तरयद्वारा श्रवण, 

चािुष, ध्वनन्, घ्राणीय एवं स्पशीय काया गदाछ। यी इतरीय संवेग र संवेदनाका माध्यमले मान्नसल े

सवाप्रर्म प्रर्ीकहरूको अनुभव गरेको हुन सके्न अनुमान गना सदकतछ।  

प्रर्ीकको वगीकरण र न्वशे्लषणमा दाशान्नक र समाजशास्त्रीय व्याख्याका क्रममा रहस्यमय 

प्रर्ीक र्र्ा पुराकर्ात्मक प्रर्ीकहरू परम्परागर् भएर पन्न महत्त्वपूणा छन्। मनोवैज्ञान्नक 

व्याख्याका क्रममा अवचेर्नको प्रस्र्ुन्र्स्वरूप ‘स्वप्न प्रर्ीक’ र्र्ा सामून्हक अवचरे्नका क्रममा 

‘आद्यन्वम्ब’ को प्रभावकाररर्ा पन्न छाँदछै। र्सर्ा यी सबै प्रकारका प्रर्ीकहरूका आधारमा स्र्ूल 

रूपमा वगीकरण गररएको परम्परागर् प्रर्ीक र वैयन्क्तक प्रर्ीक नै आधार रूपमा रन्हआए र्ापन्न 

प्रर्ीकको नयााँ दकन्समले वगीकरण गरेर अध्ययन गनुा  पन्न आवश्यक दने्ितछ।  
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२. १४ प्रर्ीकपरक अध्ययनका वगीकरण 

लोकवार्ााको प्रर्ीकपरक अध्ययनमा मानव जीवनन्सर् सम्बन्तधर् न्वन्भन्न प्रर्ीकात्मक 

अन्भव्यन्क्तहरूको अध्ययन भएको पाइतछ। लोकमा प्रत्यिर्: भएका ‘फेस भेल्यु’ अर्वा गौण वा 

छद्म रूपमा भएका ‘न्हिन भेल्यु’ वस्र्ुबारे अध्ययन गदाा प्रर्ीकहरूको अध्ययन गनुा आवश्यक मािै 

होइन अन्नवाया पन्न ठहदाछ। लोकमा भएका धमा, न्वश्वास, न्मर्क, उिान-र्ुक्का, गाउाँिाने कर्ा, 

लोककर्ा, दतत्यकर्ा, लोकगीर्, लोकनाच, लोकदवेी-दवेर्ा, लोकमति, लोक मातयर्ा इत्याददमा 

कलात्मक भाव-कल्पनाका सार्ै सामान्जक मनोन्वज्ञानको प्रर्ीकीकरण भएको पाइतछ। आधुन्नक 

न्वज्ञानले पन्न प्राचीन रहस्यमय घटनाहरूबाट पे्रररर् र प्रभान्वर् भएरै न्वज्ञानको न्वकास भएको 

न्वचार प्रकट गछा। प्राचीन गुफाका न्चि, युद्ध, नृत्य, उवारर्ा, टोटम, पूजा अन्न प्रन्र्बन्तधर् (टैबु) 

न्वषय आददको पालन गनुा प्राचीन समाजमा प्रचन्लर् प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्तको  प्रमाण  हो।१६३ 

यस दनृ्िले लोकवार्ााको अध्ययन सुन्वधाका न्नन्म्र् प्रर्ीकको वगीकरण न्नम्नन्लन्िर् प्रकारले गना 

सदकतछ।  

१. दवेप्रर्ीक २. पुराकर्ात्मक प्रर्ीक ३. आद्यप्रर्ीक ४. प्रकृन्र्परक प्रर्ीक ५. 

मनोवैज्ञान्नक प्रर्ीक (स्वप्न, यौन) ६. इन्र्हासधमी चररि प्रर्ीक ७. न्वचार प्रर्ीक ८. 

अलङ्ग्कारमूलक प्रर्ीक आदद। 

 

२.१४.१  दवेप्रर्ीक   

दवेप्रर्ीक दक्रयाधमी अन्न र्त्त्व रूपात्मक हुतछ। यसमा प्राकृन्र्क शन्क्त अन्न सृन्ि रचनाको 

र्ान्त्त्वकर्ाको सङ्ग्केर् पाइतछ। दवेप्रर्ीकहरूको उद्भव एवं स्रोर् प्रकृन्र्पूजालाई मान्नतछ। पूजा-

भावको उद्भावनाबाट दवेप्रर्ीकको न्नमााण भएको दने्ितछ। वैददक र्र्ा प्राग्वैददक दवेर्ा प्राकृन्र्क 

शन्क्तहरूका प्रर्ीक र्र्ा मानवीकृर् रूप हुन्।१६४ 

                                                           
१६३पद्मा अरवाल,  सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ २२९ 

१६४जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना औऱ आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ १०५ 
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मतिरिा ऋन्षहरूले सम्भवर्: प्रकृन्र्का भयङ्ग्कर शन्क्त र रहस्यमयी दक्रयान्वन्धका 

साहचायाबाट प्रभान्वर् भएर नै न्वन्वध दवेर्ाहरूको कल्पना गरेका न्र्ए। उनीहरूका दवे 

कल्पनाका मूलमा सृन्ि-रचनाको चमत्कार अन्न यसको प्रर्ीकात्मक पुनरावृन्ि चलेको पाइतछ। 

प्रकृन्र्का शन्क्तहरूबाट मानवीय मङ्ग्गल कामनाका लान्ग अन्र्प्राकृन्र्क शन्क्तहरूलाई ददव्य 

शन्क्तका रूपमा मान्नएको पाइतछ। प्राक-सृन्िकान्लक प्राकृन्र्क स्रोर्, अद्वरै् ऊजाा अन्न 

शन्क्तपूजाका अनेक रूपात्मकर्ाबाटै दवेप्रर्ीकको न्नमााण भएको मान्न सदकतछ।  

मान्नसले अन्ग्न, वायु, पृथ्वी, अतर्ररि, आददत्य, निि, वनस्पन्र्, चतरमा, सूया, जल 

आददलाई दवेप्रर्ीकका रूपमा स्र्ान्पर् गरी ददशा, इन्तरय र पिर्त्त्वन्सर् सम्बद्ध  रहकेो बर्ाउाँद ै

गएको दने्ितछ।  

यसप्रकार प्राकृन्र्क शन्क्तको अनेकरूपर्ा दिेेर नै मान्नसले अनेक दवेप्रर्ीकहरूको न्सजाना 

गरेको बुन्झतछ। वेद, पुराण, उपन्नषद ्मा पन्न दवेर्त्त्वको न्ववेचन प्रकृन्र्र्त्त्वबाटै आरम्भ भएको 

बर्ाइतछ।१६५ पाश्चात्य जगर्न्र्र न्रसमा पन्न दवेप्रर्ीकको वगीकरण सार् प्रकारमा गररएको 

पाइतछ –आकाश स्र्ानीय, पृथ्वी स्र्ानीय, पशुदवेर्ा, अतर्राल न्नवासी, पूवाज या वीर दवेर्ा, 

उत्पादक दवेर्ा अन्न न्वश्वदवेर्ा । ्लेटोले न्रसका आददम जान्र्हरूले पृथ्वी, आकाश, सूया,  

चतरमा र्र्ा र्ाराहरूलाई पन्न दवेर्ास्वरूप मातदर्े भनकेा छन्।१६६ 

 

२.१४.२  परुाकर्ात्मक प्रर्ीक  

पुराकर्ात्मक प्रर्ीकको सम्बतध प्रत्यि-अप्रत्यि दवेप्रर्ीकन्सर् रहकेो दने्ितछ। प्रत्येक 

दवेप्रर्ीक वा अवर्ार प्रर्ीकमा न्मर्क-कर्ा जोन्िएको हुतछ त्यो अमूर्ा दवेवगा होस् अर्वा मूर्ा वा 

अवर्ार वगा। यस्र्ा पुराकर्ात्मक प्रर्ीकहरूको धरैे लामो शृङ्ग्िला हुन सक्छ। प्राग्वैददक, 

पौरान्णक, उपन्नषदका दवेप्रर्ीकहरू दने्ि लोककर्ा, लोकगार्ामा वर्णार् मानव, मानवेिर 

महच्चररि आदद पन्न पुराकर्ात्मक प्रर्ीकका रूपमा आउन सक्छन्। पुराकर्ात्मक प्रर्ीक सावाभौम 

                                                           
१६५जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ १०८ 

१६६िा चतरकला, सन् १९६५, पूवा, मध्यपूवा और पन्श्चम में प्रर्ीकवाद, पूवावर््, पृ ५० 
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र सावाकान्लक प्रवृन्िका हुतछन्। पुराकर्ात्मक प्रर्ीकल े कुन ै न्नगूढ र्र्ा प्राचीन महत्त्वपूणा अर्ा 

उद ्घाटन गरेर सांस्कृन्र्क वैभव र कलात्मक चमत्कृन्र्लाई द्योर्न गदाछ।१६७ 

पुराकर्ात्मक पद्धन्र्को चचाा जमानीका दईु दाजभुाइ जेकोब न्रम र न्वलहले्म न्रम, 

म्याक्समुलर, न्र्योिर बेतफे आददले गरेका छन्। न्रम दाजुभाइले लोककर्ाको पन्हलो व्यवन्स्र्र् 

सङ्ग्कलन र्यार गरी लोककर्ाहरूबारे अध्ययन गरेका न्र्ए।  

सन् १८३५ मा जेकोब न्रमले ‘जमान न्मर्ोलजी’ नामक पुस्र्क प्रकान्शर् गरेका न्र्ए। 

यसैका आधारमा उनीहरूलाई लोकवार्ााका जनक पन्न भन्नतछ। जेकोब न्रमले म्याक्समुलरबाट 

प्रभान्वर् भई न्रसेली र संस्कृर् न्मर्कहरूको र्ुलना पन्न गरेका न्र्ए।१६८ यसप्रकार पुराकर्ात्मक 

प्रर्ीकले आधुन्नक युगका कुनै जीवतर् घटनावलीलाई जोिेर वस्र्ुपरकर्ासन्हर् न्मर्कीय 

सङ्ग्केर्को स्र्ापना गदाछ। 

 

२.१४.३   आद्य प्रर्ीक  

आद्य प्रर्ीक एउटा सावाभौम प्रर्ीक हुनाले मान्नसले जतमदने्ि नै त्यसलाई न्लएर आएको 

हुतछ। कालागुस्र्ाभ जङु्ग्गअनुसार, सबै मान्नसमा सामातयधमी आद्य प्रर्ीकहरूको न्नमााण गने 

सहजार् र समान प्रवृन्ि हुतछ। मानवीय पुख्यछलीमा, पूवामानवीय र अझ पशु अवस्र्ादने्िकै 

इन्र्हास स्वर्: र्ुन्प्रएको हुतछ।१६९  

सामून्हक अवचेर्नमा जुन सामरी जम्मा हुतछ त्यो मूर्ा रूपमा नभई अमूर्ा रूपमा अर्वा 

सम्भावनाका रूपमा रहतछ। युगौ ाँयुगदने्ि दोहोऱ्याइन े त्यस्र्ो सम्भावना सबै कालका सबै 

मान्नसमा हुन ेभएकाले आद्य प्रर्ीक  शाश्वर्, सावाभौम र सावाकान्लक हुतछ। १७० 

                                                           
१६७जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ १०४ 

१६८बी बी कुमार, सन् १९९३, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३१ 

१६९पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ १०५ 

१७०कृष्ण गौर्म, न्व सं २०५९,  आधनु्नक आलोचना : अनके रूप अनके पठन, काठमािौ, साझा प्रकाशन्, दो सं, पृ 

१४२ 
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२.१४.४   प्रकृन्र्परक प्रर्ीक  

प्राचीन ऋन्षगणले सृन्िलाई मूल र्त्त्वको रूपमा रािेर मान्नसलाई सुिी जीवनको सतदशे 

ददने गदार्े। सूयालाई सारा जगर्् को प्राणका रूपमा उनीहरूल े वणान गरेका छन्। ऋग्वेदमा पन्न 

सूयालाई आत्माको प्रर्ीकका रूपमा मान्नललाँद ै भन्नएको छ, सूयाले उदय भएदने्ि अस्र् भइतजेल 

आफ्ना दकरणले ससंारमा रोग फैलाउने सारा दकटाणुहरूको नाश गरेर मानव जीवनको रिा 

गदाछ।१७१ 

यसरी जल र वायुलाई पन्न प्राकृन्र्क प्रर्ीकका रूपमा रान्िएको छ। अर्: सृन्िमा सयूा , 

वायु, जल (वरूण) र्ीन सन्म्मन्लर् प्रर्ीक मङ्ग्गल-कलशको  रूपमा मान्नतछन्। संसारका सब ै

वैभव, प्राकृन्र्क र्त्त्व, पृथ्वी, समुर, वेद, पुराण, दवेी, दवेर्ा आदद  न्यन ैमङ्ग्गल-कलशमा न्नन्हर् 

हुतछन्१७२ भन्नएको छ। 

 

२.१४.५  मनोवजै्ञान्नक प्रर्ीक (स्वप्न, यौन)  

मनोन्वज्ञानीहरूल ेमानवजान्र्को अन्भव्यन्क्त र दक्रया-व्यापारका गूढ अर्ाहरूको  अध्ययन 

प्रर्ीकको अध्ययनद्वारा गरेका छन्। फ्रायिअनुसार,  प्रर्ीक दन्मर् भावनाहरूको अन्भव्यन्क्तको 

साधन हो। अवचेर्न मन दन्मर् इच्छाहरूको सङ्ग्रालय हो, जसबाट कामवासनाको न्वकास भएको 

हुतछ। मान्नसमा प्रर्ीकीकरणका प्रदक्रया स्वर्: पररचालन हुाँदछ।१७३ धार्माक रीन्र् र्र्ा रूदढगर् 

परम्पराको सम्पादन प्रदक्रयामा पन्न प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्त हुतछ, जसका मनोवैज्ञान्नक कारणहरू 

पन्न भेरटतछन्।  

आज पन्न जनजान्र् समूहहरूमा टोटमवाद अन्न टेबु (न्नषेध) को प्रचलन पाइतछन् । 

त्यस्र्ा जनजान्र्हरू मान्नसको र्र, गोिको सम्बतध केवल मान्नसन्सर् मािै नभएर भौन्र्क 

जगर्् का पशु, रुि, पार्, िोलानाला, पहाि-पवार् र्र्ा प्राकृन्र्क वस्र्ुहरून्सर् रहकेो न्वश्वास 

                                                           
१७१पररपूणाानतद वमाा, सन् २००६, प्रर्ीकशास्त्र, लिनऊ, उिर प्रदशे न्हतदी संस्र्ान, र्े सं, पृ ७८ 

१७२पररपूणाानतद वमाा, प्रर्ीकशास्त्र, पवूावर््, पृ ७९ 

१७३पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ १४ 
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गदाछन्।  कन्र्पय पशुन्सर् मान्नसको सम्बतध भएको हुनाले त्यसको मासु िान नहुने, कन्र्ले भन े

िानु हुन ेजस्र्ा मातयर्ा समाजमा पाइतछ। १७४  

यसबाट मान्नसमा आस्र्ा, श्रद्धा, आदर र भन्क्तभाव जतमेको दने्ितछ। फ्रायिले यस 

दकन्समका टोटमवाद र टैबु (न्नषेध) हरूलाई  मान्नसका चेर्न इच्छाहरूको र्ुन्िका लान्ग नभएर 

अवचेर्न र्र्ा आभ्यातर्ररक अनुभून्र्हरूको स्वर्: पररवद्धान र पारम्पररक प्राचीन मनोवृन्िको 

न्नरतर्रको पुनरावृन्ि मािै हो१७५ भनेका छन्। मनोवैज्ञान्नक दनृ्िले हरेराँदा यसको अर्ा अपराध-

भावको न्नराकरण रहकेो भने्न हो बुन्झतछ। 

 

२.१४.६ इन्र्हासधमी चररि प्रर्ीक  

इन्र्हासधमी चररि प्रर्ीकलाई दक्रयाधमी दवेप्रर्ीक अन्न अवर्ार प्रर्ीकलाई जस्र्ो पूजा 

गनुा पने आवश्यकर्ा पदनै। र्र त्यस पािप्रन्र् हाम्रा संस्कारगर् मन्हमाको भाव भने प्रकट हुनु 

आवश्यक छ। इन्र्हासधमी प्रर्ीक दवेवगामा पदनै। र्र सामातय मान्नस पन्न सोझै इन्र्हासधमी 

प्रर्ीक भने हुाँदनै। 

इन्र्हासमा बुद्ध, गोरिनार्, मत्स्येतरनार्, कबीर, सतर् ज्ञानददलदास आदद न्सद्ध र सतर् 

महापुरूषहरू हुन् जसका इन्र्हासबारे कुनै दकन्समको भ्रम दलेिाँदनै, अझ र्थ्यात्मक न्ववरण पन्न 

रहकेो पाइतछ। र्र लोकमा उनीहरू न्मर्कीय पाि बन्नसकेका छन्। यसप्रकार आज आएर गातधी, 

सुभाषचतर बोस आदद पन्न इन्र्हासधमी चररि प्रर्ीक बन्नसकेका छन्।  

संरचनात्मक मानवशास्त्रका जनक क्लि लेवी स्त्रसले इन्र्हासको र्थ्यपरकर्ालाई 

संरचनात्मक मानवशास्त्रीय अध्ययनको माध्यम र पूरक मानेका छन्। उनले इन्र्हास एकप्रकारल े

हाम्रो आफ्नै न्मर्कीय प्रर्ीक हो१७६ भनकेा छन्। र्र ऐन्र्हान्सक सीमाबद्धर्ा हाम्रा िमर्ादने्ि 

बान्हर हुतछ। 

                                                           
१७४रबीतर नार् मुिजी, सन् २०१०, सामान्जक मानवशास्त्र की रूपरेिा, ददल्ली, न्ववेक प्रकाशन, पृ २४१ 

१७५पद्मा अरवाल, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, पूवावर््, पृ १९१ 

१७६टेरेतस हक्स, सन् २००९, स्टक्चरन्लज्म एति सने्मयोरटक्स, लतिन एति तयुयका , पन्हलो भारर्ीय मुरण, पृ २१ 
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२.१४.७   न्वचार (धारणात्मक) प्रर्ीक 

प्रत्येक मान्नस, समाज र सभ्यर्ाको न्वचार र्र्ा धारणात्मक भाव बेग्ला बगे्लै हुतछ। 

आददम प्रर्ीकहरूको पन्न आफ्नै रूपात्मक एवं अवधारणात्मक सरंचना पाइतछ। न्वचार र 

प्रर्ीकको सम्बतध कन्र् घन्नष्ठ हुतछ भने्न कुरो यसको अध्ययनबाट मािै पिो लाग्छ। न्वचार र्र्ा 

धारणात्मक प्रर्ीकको सम्बतध त्यस्र्ो सरंचनान्सर् रहकेो दने्ितछ। 

 कुन ै न्वचार प्रर्ीकका माध्यमले सभ्यर्ाको अध्ययन गना सदकतछ। व्यापक अर्ामा सब ै

न्मर्कीय प्रर्ीकलाई धारणात्मक मान्न सदकतछ, दकनभन े न्मर्कीय चररि वस्र्ुरूप र न्वचाररूप 

दवुै हुतछ।१७७ कुनै पन्न प्रर्ीकमा वस्र्ुरूपन्सर् ै न्वचार पन्न गााँन्सएकै हुतछ। न्वचार प्रर्ीक यस्र्ो 

हुतछ जसले हरेक भावना, भाव, सृन्ि, इन्र्हास र्र्ा सभ्यर्ाको  सूक्ष्म गूढ र्त्त्वहरूको ददग्दशान 

गराउाँदछ। 

 

२.१४.८   अलङ्ग्कारमलूक प्रर्ीक 

भाषामा अलङ्ग्कार, रूपक, उपमा, उत्पे्रिा अन्न शब्दशन्क्तमा अन्भधा, लिणा, व्यञ्जना 

आददद्वारा न्वम्बको न्नमााण गरेर त्यसले संवेदनात्मक अन्भव्यञ्जना-शन्क्त प्राप्त गछा भने यसै 

रचनात्मक प्रदकयाबाट एउटा संन्श्लि अलङ्ग्कारमूलक प्रर्ीक बतदछ।१७८  सामातयर्: शब्द आफैमा 

एउटा प्रर्ीक हो, र्र शब्द, अलङ्ग्कार, न्वम्बबाट न्नर्मार् प्रर्ीकले प्रभावकारी भान्षक 

अन्भव्यञ्जनाको सौतदया न्सजाना गररददतछ।१७९ प्रर्ीकले दशृ्य (गोचर) वस्र्ुको माध्यमले कुनै अदशृ्य 

(अगोचर) न्वषयको प्रन्र्न्वधान गरेर त्यसको साहचया सम्बतध बर्ाउाँछ।  

यस दनृ्िले हरेराँदा प्रर्ीक केवल एउटा सामातय वस्र्ुन्सर्को र्ुलना माि नभएर यसन्भि 

जरटल रचनात्मक संरचना र संन्श्लि अर्ाका पिहरू पाइतछन्।१८० लोकवार्ाामा प्रकीणा सान्हत्य 

                                                           
१७७जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर्, पृ १९९ 

१७८अरूण प्रकाश न्मश्र, सन् १९८४, कबीर और र्ुलसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, नई 

ददल्ली, जवाहरलाल नेहरू न्वश्वन्वद्यालय, अप्रकान्शर् शोधप्रबतध, पृ ३१८ 

१७९अरूण प्रकाश न्मश्र, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, पूवावर््, पृ ३२१ 

१८०अरूण प्रकाश न्मश्र, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, पूवावर््, पृ ३१८ 



९८ 

दोस्रो अध्याय 

 

अतर्गार् उिान, र्ुक्का, वाग्धरा आदद यसका उदाहरण हुन्। न्यनीहरूमा अलङ्ग्कारमूलक प्रर्ीकको 

उपन्स्र्न्र् पाइतछ। 

 

२.१४ न्नष्कषा 

लोकवार्ाामा प्रर्ीकका माध्यमले व्यन्क्त, समाज र राष्ट्रकै प्रर्ीकात्मक अतर्र्क्रा याका 

सम्बतधबारे अध्ययन गना सदकतछ। प्रर्ीकात्मक अतर्र्क्रा या मूलरूपमा समाज-मनोवैज्ञान्नक 

दनृ्िकोण पन्न हो। यसल े लोकसमाजमा भएका अमूर्ा सामान्जक संरचनाहरूको स्र्ान, मानव 

व्यवहारहरूका मूर्ा-अमूर्ा स्वरूप, सामान्जक अतर्सूािहरू र सामान्जक सम्बतधका गन्र्शील 

पिहरूको अध्ययन गनामा सघाउ पुऱ्याउाँछ। लोकवार्ाामा प्रर्ीकवाद वा प्रर्ीकात्मक 

अतर्र्क्रा यावादले समाजको न्नमााणमा व्यन्क्तलाई मनोवृन्िहरूको पुञ्ज मातदछ।  

मान्नस कन्हल्यै पूणा अवस्र्ासम्म पुग्न सकै्तन र्र सदवै न्वकासको प्रदक्रयामा रहतछ भने्न 

मातयर्ालाई प्रर्ीकात्मक अतर्र्क्रा यावादले हदेाछ। सामान्जकीरणको प्रदक्रयाद्वारा मान्नसले अतय 

सामान्जक पररवेशवाट सदवै केही न केही न्सके्न वा रहण गरररहने क्रम लोकमा चन्लरहतछ। 

लोकमा सामान्जक पररवशे पररवर्र्ार् भइरहतछ। त्यसबाट प्रभान्वर् मान्नसको ज्ञान, 

आत्मन्वकासको प्रदक्रया र समाज न्बचका अतर्र्क्रा याहरू न्वकन्सर् भएका हुतछन्। मान्नसले र्ी 

जम्मै कुराहरू प्रर्ीक वा सङ्ग्केर्हरूका माध्यमल े न ै बुझेका हुतछन्। यस्र्ा प्रर्ीक वा सङ्ग्केर्को 

रचना मान्नसले नै गरेका हुतछन्। जसरी शब्द एवम् भाषा प्रर्ीक वा सङ्ग्केर्हरूकै व्यवस्र्ा हो। 

कुनै शब्दको के अर्ा हुतछ भने्न कुरो मान्नसले समाजबाटै न्नन्श्चर् गरेको हुतछ। र्सर्ा लोकवार्ाामा 

प्रर्ीकात्मक अतर्र्क्रा यावादको सम्बतध व्यन्क्तहरू न्बचको संस्कृन्र्साँग हुतछ। यसैले संस्कृन्र् पन्न 

प्रर्ीकहरूद्वारा न्नर्मार् हुतछ। समाजमा प्रचन्लर् एवं संस्कृन्र्द्वारा समर्र्ार् प्रर्ीक वा सङ्ग्केर्हरूका 

माध्यमले नै मान्नसले आफ्ना मनोवृन्िहरूको अन्भव्यन्क्त र अतर्र्क्रा या गदाछ। 



९९ 

तेस्रो अध्याय 

 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किम र दार्जजसिङको भू-साांस्कृसतक पररचय 

 

३.१  ससक्किम र दार्जजसिङ क्षते्रको भ-ूसाांस्कृसतक पररचय 

भौगोसिक दसृििे भारतको उत्तर-पूर्वी राज्यहरूका धरैेजसो भ-ूभाग पहाडी अञ्चिका 

रूपमा फैसिएर गएका छन।् यस भौगोसिक क्षेत्रमा सर्वसभन्न जातजासत एर्वां जनजासतका भाषा 

बोल्ने मासनसहरू बसोबास गददछन्। पुरातत्त्र्वर्वेत्ता, मानर्वशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरू उत्तर-पूर्वी 

क्षेत्रिाई अध्ययनको एउटा सर्वशेष स्थान मान्दछन्। पुरातत्त्र्वर्वेत्ताहरूिे कुनै पसन स्थानसर्वशेषको 

मानर्व समाज, सांस्कृसत र सभ्यताको अध्ययन गदाद सर्वशेषत: सनधादररत क्षेत्रिाई पुरापाषाण युग, 

मध्यपाषण युग र नर्वपाषाण युगका स्तरमा बााँडरे अध्ययन गरेको थाहा पाइन्छ। ससक्किम-

दार्जजसिङ क्षेत्रबाट पुरातत्त्र्वसर्वद्हरूिे नर्वपाषण युगका अर्वशेषहरू पाइने तथ्यहरूबारे प्रकाश 

पारेका छन्। 

भारतको उत्तर-पूर्वी क्षेत्रअन्तगदत ससक्किम-दार्जजसिङको पुरातासकर्वक अध्ययन सर्वदप्रथम सन ्

१९०४ मा इ एच जी र्वाल्सिे गरेका सथए। र्वैज्ञासनक रूपमा भारतीय परुातत्त्र्व सर्वके्षण सर्वभागिे 

भने सन् १९४० दसेख यता यस क्षेत्रको अध्ययन गरेको थाहा िाग्दछ।१ पसछबाट  डी सने (सन ्

१९४८), भी डी कृष्णास्र्वामी (सन ्१९६०), पी सी दासगपु्ता (सन् १९७१), के डी ब्यानजी (सन 

१९८०) जस्ता पुरातत्त्र्वर्वते्ताहरूि े नर्वपाषाण युगका हात हसतयारहरू ससक्किम, दार्जजसिङ, 

कासिम्पोङ र यसका र्वरपरका क्षेत्रहरूमा पाइएको कुरो जी के िामािे आफ्नो शोधमूिक िेखमा 

                                                           
१जी के िामा, सन् २०१४, न्योसिसथक कल्चर अफ समड नथद-इस्टनद ररजन अफ इसन्डया: अ न्यु च्याप्टर इन सप्र-

सहस्टोररक ररसचद, बी आर मसण र अन्य (सम्पा) प्राच्यार्वोध, क्कदल्िी, बी आर पसब्िससङ कपोरेसन, पृ १५३ 



१०० 

तेस्रो अध्याय 

 

बताएका छन्।२ पुरातत्त्र्वर्वेत्ताहरूिे नर्वपाषाण युगको आरम्भ ई पू ३५०० दसेख ई पू ९५०० िाई 

मान्दछन्। जसिाई पुरापाषाण युगको अन्कय पसन मासनन्छ। मानर्व समाजमा कृसष प्रौद्योसगकीको 

सर्वकास नर्वपाषाण युगमा आएर नै भएको मासनन्छ। मानर्व समूहहरू समिेर खेतीपाती गने ढुङ्गा र 

माटाका घर बनाएर बस्ने, ढुङ्गाकै सर्वसभन्न क्ककससमका हात-हसतयारहरू छुरी, बन्चरो, बज्र, खरी, 

बाससिा, पाटा, फािी र सछनोजस्ता औजारहरूको प्रयोग उनीहरूिे गन ेगरेको पाइन्छ। ससक्किमका  

नाचेबुङ, रानीपुि, अप्पर सन्दरु, साङ्खोिा, मातादम, टम्बुटार, झोिेपुि, रादाङ बस्ती, राङ्का 

गाउाँ , आहो बस्ती, िोर्वर ससच्छे बस्ती, सिङताम, आदामपुि बस्ती, नादङु, बोझाघारी, बुतुदक, 

रटङ्िा, राङ्का बादादङ, आसामसिङ्जे, पेङ्िोङगा िा, रटङ्दा आक्कद ठाउाँबाट, कासिम्पोङका 

डुङ्रा बस्ती, ससन्दबेोङ, पुदङु, ससमाना बस्ती असन दार्जजसिङको बदामतामबाट यस्ता हात 

हसतयारहरू ४०० भन्दा असधक प्राप्त भएको तथ्य पी सी दास गपु्तािे बताएका छन्।३ उत्तर-पूर्वी 

राज्यअन्तगदत ससक्किम-दार्जजसिङ क्षेत्रमा सन् १९८० मा ए के शमादको अगुर्वाइमा भारतीय 

परुातत्त्र्व सर्वके्षण सर्वभागिे पूर्वद ससक्किम र उत्तर ससक्किमको जोङ्गु र रटस्टा नदीको क्ककनारसतर 

सर्वेक्षण गदाद  ढुङ्गाका यस्ता छुरी, बन्चरो, बज्र, खरी, बाससिा, पाटा, फािी र सछनोजस्ता थुपै्र 

अर्वशेषहरू पाइएको जानकारी पाइन्छ।४ 

यसप्रकार ससक्किम, दार्जजसिङ, कासिम्पोङमा पाइएका ती नर्वपाषाण युगका हात 

हसतयारि ेतककािीन समयमा प्रौद्योसगक सर्वकास द्रतु गसतमा नै भएको थाहा हुन्छ। तर कयहााँका 

कुन जातजासत एर्वम् जनजासतहरूबारे बसोबास गद ैआएका सथए भने्न कुरो स्पि उल्िेख गरेका 

छैनन् । इ सी र्वोरम्यान (सन ्१९४९) को तथ्य उल्िेख गद ैजी के िामाि ेभनेका छन,् दार्जजसिङ, 

ससक्किम, कािेबुङसतर पाइएका यस्ता नर्वपाषाण युगका हात हसतयारहरू कश्मीर असन दसक्षण 

सचनका यनुानमा पसन पाइएका छन्। कुनै न कुनै समय यस क्षेत्रमा बसोबास गने जातजासत, 

जनजासत कयही ाँबाटै बसाइाँ सरेर दसणणसतर आएको हुन सके्न अनुमान उनिे िगाएका छन्।५ उत्तर-

                                                           
२जी के िामा, सन् २०१४, न्योसिसथक कल्चर अफ समड नथद-इस्टनद ररजन अफ इसन्डया: अ न्यु च्याप्टर इन सप्र-

सहस्टोररक ररसचद, बी आर मसण र अन्य (सम्पा) प्राच्यार्वोध, पूर्वदर्वत्, पृ १५२ 

३जी के िामा, सन् २०१४, न्योसिसथक कल्चर अफ समड नथद-इस्टनद ररजन अफ इसन्डया: अ न्यु च्याप्टर इन सप्र-

सहस्टोररक ररसचद, बी आर मसण र अन्य (सम्पा) प्राच्यार्वोध, परू्वदर्वत्, पृ १५६ 

४एच सी शमाद, सन्, सप्र-सहस्टोररक आर्ककयोिजी अफ नथद-इस्ट इसन्डया, टी बी सुब्बा, (सम्पा) नथद-इस्ट इसन्डया, ए 

ह्यान्डबकु अफ एन्रोपिजी, क्कदल्िी, ओररयन्ट ब्िाक सान, पृ १४ 

५जी के िामा, सन् २०१४, न्योसिसथक कल्चर अफ समड नथद-इस्टनद ररजन अफ इसन्डया: अ न्यु च्याप्टर इन सप्र-

सहस्टोररक ररसचद, प्राच्यार्वोध, पूर्वदर्वत्, पृ १६९ 



१०१ 

तेस्रो अध्याय 

 

पूर्वी भारतमा बसोबास गने जातजासत, जनजासतससत सम्बसन्धत समथक, गाथा, िोकसर्वश्वास, 

सांस्कृसत र भासषक पृिभूसमहरू पसन जोडरे हदेाद कुनै न कुनै समय उनीहरू उत्तरसतरैबाट दसक्षण 

एससयासतर झरेको हुन सके्न अनुमान गनद सक्ककन्छ।  

 

३.२  ससक्किमको भौगोसिक अर्वस्थान 

भौगोसिक दसृििे ससक्किमको अर्वस्थान २७ᵒ०५’ र २८ᵒ०७’ उत्तर अक्षाांश एर्वां ८८ᵒ१०’ र 

८८ᵒ५५’ पूर्वद द्रासघमाांश सबच पददछ।६ भारतको उत्तर-पूर्वीय सहमािी राज्यहरू मध्य ेससक्किम एउटा 

हो। ससक्किम राज्य १६ मई, सन् १९७५ दसेख भारत सरकारको गृहमन्त्राियको (Affairs No. 

S.O. 208 (E) dated 16th May 1975) नागररक असधसनयम 1956 (57 of 1955) अनुसार 

एउटा असभन्न राज्यको रूपमा भारतमा ससम्मसित हुन पुगेको हो।७ यसभन्दा असघ ससक्किम एउटा 

स्र्वतन्त्र राजतन्त्रीय दशे सथयो। पूर्वदमा भूटान, पसिममा नेपाि, उत्तरमा सतब्बत सचन र दसक्षणमा 

पसिम बङ्गाि राज्यससत यसको ससमाना गााँससएको छ। 

ससक्किम राज्य समुद्रतिदसेख ३२०० क्कफट उाँचाइमा अर्वसस्थत छ असन यसको क्षते्रफि 

२८१८ र्वगदमाइि छ। ७०९६ र्वगद क्ककिोसमटर८ क्षेत्र भएको ससक्किम राज्यिाई जम्मा उत्तर ससक्किम, 

दसक्षण ससक्किम, पसिम ससक्किम र पूर्वद ससक्किम गरी चारर्वटा सजल्िामा सर्वभाजन गररएको। पहाड-

पर्वदत, खोिा-नािा, छााँगा-छहरा, तिाउ-पोखरी, बनजङ्गि आक्कदिे भररएको यसको फैिार्वट 

उत्तरदसेख दसक्षणसम्म ११४ क्ककिोसमटर असन पूर्वददसेख पसिम ६४ क्ककिोसमटर छ।९ यहााँका 

पहाडहरू ८०० क्कफटदसेख २८,२०८ क्कफटसम्म अग्िा रहकेा पाइन्छन्।१० 

                                                           
६टी बी सुब्बा, सन् १९८३, कास्ट, क्िास एन्ड एररेरयन ररिसेन इन नसेप्िस सोसाइटी अफ् दार्जजसिङ एन्ड ससक्किम, 

ससिगडी, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, अप्रकासशत सर्वद्यार्वाररधी शोधप्रबन्ध, पृ २५ 

७आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम: दार्जजसिङ कम्पसेडयम अफ् डकुमने््स, सुमारािया, कासिम्पोङ, प्र सां, पृ १९२ 

८सुरेश कुमार गुरूङ, सन् २०११, ससक्किम इथसनससटी एन्ड पोसिरटकि डाइनासमक्स ए टे्रसडक पस्पसेक्टभ, क्कदल्िी,  

कुनाि बुक्स, प्र सां, पृ २९ 

९जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ २ 

१०सुरेश कुमार गुरूङ, ससक्किम इथसनससटी एन्ड पोसिरटकि डाइनासमक्स ए टे्रसडक पस्पसेक्टभ, पूर्वदर्वत्, पृ ३० 



१०२ 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किमको पूर्वदपरि खोिा पर्वदतमािा अर्वसस्थत छ। पसिममा ससहिीिा पर्वदतमािाि े

ससक्किमिाई नेपािदसेख छु्याएको छ। उत्तरतफद  केही असग्िएर गएको सहमािय पर्वदतमािा छ 

असन ससहिीिा र सहमािय दईु पर्वदतमािाका सबचमा छुम्बी उपकयका छ। उत्तर ससक्किममा 

चुङथाङदसेख उाँभोको क्षेत्रिाई धेरै अग्िा पर्वदतमािाहरूिे घेरेका छन्। पूर्वदमा नाथुिा (१५,५१२ 

क्कफट), जेिेपिा (१३,३५४ क्कफट) जसिे ससक्किम असन सतब्बतिाई जोडकेो छ, पसिममा ससहिीिा 

पर्वदतमािािे नेपािससत छु्याएको छ, उत्तरमा मुूयरूपमा सचया भन्ज्याङ (१०,३२० क्कफट) 

असन कञ्चनजङ्गा पर्वदतमािा (२८,१५६क्कफट) पर्वदतहरू अर्वसस्थत छन्। यसप्रकार तीनसतरबाट 

पहाडिे छेकेको ससक्किमको दसक्षणतफद  रटस्टा नदी बग्ने गददछ।११ 

 

३.३  ससक्किमको प्रागसैतहाससक पषृ्ठभसूम 

आजको ससक्किम ऐसतहाससक ससक्किमको एउटा सानो स्र्वरूप हो। बृहत ्ससक्किमको ससमाना 

उत्तरमा छुम्बी घाटी, पूर्वदमा पारो घाटी, दसक्षणमा नक्सिर्वाडी, सततासिया असन पसिमसतर 

सिम्बुर्वानसम्म फैसिएको सथयो। समाजशास्त्री ए सी ससन्हा अनसुार, िगभग ४०० र्वषद पसहिे 

क्ककरातर्वांशीय िेप्चा, सिम्ब ु असन मगर जनजासतहरू सहमाियका गुफा, कन्दरा, क्ककल्िाहरूमा 

कन्दमूि खाएर बस्दथे। उनीहरू आ-आफ्ना मुसखयाहरूका अधीनका गाउाँहरूमा बस्दथे१२ भने्न कुरा 

पसन उनिे अनुमान गरेका छन्।  

समाजशास्त्री टी बी सबु्बा अनुसार, ससक्किममा सन् १६४२ साि असघसम्म जसमनको 

मासिक को हुन्थे असन कसका अधीनमा हुन्थे भने्न कुराबारे स्पि उल्िेख पाइाँदनै। सिरटसहरूको 

आगमन पूर्वद यहााँका जसमनको व्यर्वस्थापन तीन प्रकारिे हुाँदथ्यो, (१) ससक्किमका महाराजाहरूका 

अधीनमा (२) गुम्पाहरूका अधीनमा (३) स-साना जनपदका सरकारको अधीनमा। यस्ता 

जसमनहरू १०४ इिाकाहरूमा सर्वभासजत सथए जसमा ११ इिाका सरकारको असधनमा, १५ 

इिाका महाराजाहरूका असधनमा ५ इिाका गुम्पाको अधीनमा सथए। अन्य इिाकाहरूबारे 

                                                           
११सुरेशकुमार गुरूङ, ससक्किम इथसनससटी एन्ड पोसिरटकि डाइनासमक्स ए टे्रसडक पस्पसेक्टभ, पूर्वदर्वत्,  पृ ३१ 

१२ए सी ससन्हा, सन् २००८, सामन्तर्वाद और साम्राज्यर्वाद के सर्वरूद्ध ससक्किमी सांघषद, सचन्तन-सजृन, क्कदल्िी, आस्था 

भारती,  

र्वषद-६, अङ्क-१, पृ ४४ 



१०३ 

तेस्रो अध्याय 

 

जानकारी प्राप्त गनद नसक्ककए तापसन ती इिाकाहरू गाउाँका मुसखया, मण्डिहरूमा सर्वभाजन गरी 

कुतमा चिाउन क्कदइएका हुन्थे१३ भने्न कुराको उल्िेख सुब्बािे गरेका छन्। ज ेआर सबु्बाअनुसार, 

ससक्किम भारतमा गासभन असघ इिाका, स-साना क्ककल्िा, जोङका रूपमा सर्वभासजत सथयो। सिसखत 

इसतहासपूर्वद बहृत ्ससक्किममा मूि शासक को सथए भने्न कुरो थाहा नपाइए तापसन स-साना शासक, 

मुसखया, मण्डि र प्रधानहरूिे शासन गथे१४। ससक्किमको जनशु्रसतअनुसार सुरुदसेख न ैिेप्चा, सिम्ब ु

र मगरहरू साँगसाँगै रहाँद ै बस्द ै आएका हुन्१५ भने्न कुरो सन्ध्या थापािे आफ्नो अप्रकासशत 

शोधप्रबन्ध इसथ्नससटी, क्िास एन्ड पोसिरटक्स इन ससक्किममा उल्िेख गरेकी छन्। 

 

३.४  ससक्किमको नामकरण र ऐसतहाससक पषृ्ठभसूम 

‘ससक्किम’ शब्दको व्युकपसत्तबारे सर्वद्वान् हरू माझ अनेक मत-मतान्तर छन्। ससक्किमिाई 

पौरासणककािमा इन्द्रकीि भसनन्थ्यो भने्न समथकीय कथन पसन प्रचसित पाइन्छ। गुरूनाथ 

भिचायदद्वारा सम्पाक्कदत सांस्कृत कसर्व भारसर्वको क्ककरातजुदसनयम ्को भूसमकामा इन्द्रकीि पर्वदतको 

उल्िेख पाइन्छ र यही इन्द्रकीि पर्वदत नै र्वतदमान ससक्किम हो१६ भने्न भनाइ पुष्पा शमादको छ। 

इन्द्रकीिको साधारण अथद इन्द्रको क्ककल्िा हो  र यस दसृििे पौरासणक इन्द्रकीि र्वतदमान 

सतब्बत हो। सतब्बतको राजधानी ल्हासाको अथद ‘इन्द्रको आसन’ अथर्वा ‘इन्द्र बस्ने ठाउाँ  हो’ भने्न 

भनाइ रहकेो पाइए तापसन महाभारतिगायत पौरासणक रन्थहरूमा इन्द्रकीिनै ससक्किम हो१७ भनरे 

प्रमासणत भएको थप जानकारी पषु्पा शमादि े क्कदएकी छन्। महाभारतको र्वनपर्वदमा पसन 

इन्द्रकीिको उल्िेख पाइन्छ र अजुदनि ेयही इन्द्रकीि पर्वदतमा तपस्या गरी क्ककरातशे्वर महादरे्विाई 

                                                           
१३टी बी सुब्बा, सन् १९८९, एगेररयन सोससयि स्ट्रक्चर एन्ड चेन्ज इन ससक्किम, सोससयि चने्ज, माचद, भोि १९, न 

१, पृ ८३ 

१४जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, क्कदल्िी, ज्ञान पसब्िससङ हाउस, दो सां, पृ १ 

१५सन्ध्या थापा, सन् २००२, इसथ्नससटी, क्िास एन्ड पोसिरटक्स इन ससक्किम, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, ससिगडी,  

अप्रकासशत सर्वद्यार्वाररधी शोधप्रबन्ध, पृ ३८ 

१६पुष्पा शमाद, सन् २०१२, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लषेण र मलू्याङ्कण, ससक्किम,  

सासहकय ससजदन सहकारी  ससमसत सिसमटेड, प्र सां, पृ ३ 

१७पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ ४ 



१०४ 

तेस्रो अध्याय 

 

सन्तुि गराई पाशुपात अस्त्र प्राप्त गरेका सथए भसनएको छ।१८ एच एच ररस्िेिे एि ए र्वाडिेको 

भनाइ उद्धृत गद ै ससक्किम शब्द सांस्कृत भाषाको सशसखन शब्दबाट सर्वकससत भएको हो र यसको 

अथद पर्वदतीय दशे हो१९ भने्न कुरो उल्िेख गरेका छन्। 

अको एउटा मान्यताअनुसार िेप्चाहरूिे ससक्किमिाई नमेायिे-रेन-ज्योङ-ल्याङ् भन्दछन्, 

जसको अथद हुन्छ ‘इमान्दार मासनसहरू बस्ने पसर्वत्र ठाउाँ ’२० यसिाई िेप्चाहरूि े ‘मायि-ल्याङ’, 

‘रेन-जोङ् ल्याङ’ असन ‘रोङ्-ल्याङ्’ पसन भने्न गरेको पाइन्छ। एच एच ररस्िअेनुसार,ससक्किमिाई 

सतब्बतीहरूिे भन े ‘डनेज्योङ’, डमेोज्योङ तथा ड-ेज्योङ भने्न गरेको पाइन्छ जसिाई उनीहरूिे 

ब्र्हा-ज्योङ, ब्र्हा-मा-ज्योङ उच्चारण गरेको पाइन्छ। यसको अथद ‘धानको खतेी गन ेदशे ’ अथर्वा ‘धान 

फल्ने उपकयका’ भने्न गरेको पाइन्छ।२१ सतब्बती भाषाको डने-ज्योङ शब्द सचनी भाषाको ‘ची-म्हङे-

ह्सुइङ’ को पयादयर्वाची मानकेा छन् र यसको अथद ‘धानको खेती गने दशे’ २२  हुन्छ भनकेा छन्। 

सतब्बतीहरूिे ससक्किमिाई ‘डने्जोङ’ भन्थे। डने्जोङ शब्द ‘डमेाजोङ’, ‘डमेोसोङ’ हुाँद ैआएको 

मासनएको छ, जसको अथद ‘धान फल्न ेदशे’ भने्न बुसझन्छ। सन् १७३० सतर सतब्बतको भ्रमण गन े

युरोसपयन सर्वद्वान् द्वय भने ड ेपुिे असन होराक डिेा पने्नािे पसन ससक्किमिाई िामजेोन भनेका छन्, 

जसको अथद ‘धानको खेती हुने दशे’ नै भसनएको छ।२३ 

ज े आर सबु्बाअनसुार,  सिम्बुहरूि े ससक्किमिाई सुरुदसेख नै ‘सङसहम’ अथर्वा ‘सङसखम’ हुाँद ै

‘सुसक्खम’ भने्न गरेको थाहा पाइन्छ। आजभोसि पसन सिम्बुहरूका जनसजिोमा यही शब्द असल्झएर 

बसेको पाइन्छ। उनीहरूि ेअझै पसन ‘सङ् सखम’, ‘सुसखम’, ‘सुसक्खम’ शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ, 

                                                           
१८पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

१९एच एच ररस्िे, सन् २०१०, गजरेटयर अफ् सससक्हम, आइ आ पी सप्रन्टसद, क्कदल्िी, सातौ ाँ सां, पृ ३९ 

२०कुमार प्रधान, सन् २००९, द गोखाद कन्वेस्ट, सोससयि साइन्स बाहा सहमाि बुक्स, काठमाडौं, दो सां, पृ ७३ 

२१एच एच ररस्िे, सन् २०१०, गजरेटयर अफ् सससक्हम, आइ आ पी सप्रन्टसद, क्कदल्िी, सातौ ाँ सां, पृ ३९ 

२२एच एच ररस्िे, सन् २०१०, गजरेटयर अफ् सससक्हम, आइ आ पी सप्रन्टसद, क्कदल्िी, सातौ ाँ सां, पृ ३९ 

२३एच एच ररस्िे, सन् २०१०, गजरेटयर अफ् सससक्हम, आइ आ पी सप्रन्टसद, क्कदल्िी, सातौ ाँ सां, पृ ३९ 



१०५ 

तेस्रो अध्याय 

 

जसको अथद ‘नयााँ घर’ भने्न हुन्छ। सिम्बुहरूमा ‘सङ्’, ‘सु’ र्वा ‘सुक’  यी तीनर्वटा अिग-अिग 

शब्दको अथद नयााँ भने्न हुन्छ। सहम र्वा सखमको अथद घर भने्न हुन्छ।२४ यसबाहके भाषार्वैज्ञासनक 

ररचाडद स्प्रीग्सको भनाइिाई उद्धृत गद ैज ेआर सबु्बािे िेखेका छन,् सिम्बुहरूिे आफ्ना मुन्धुममा 

‘िोक्पाससङ-सखम’ भने्न शब्द धेरै ठाउाँ  चिाएका छन्, कयसबाटै ‘ससङ-सखम’ शब्द बनेको पाइन्छ, 

जसको अथद ‘बााँसको घर’  भने्न हुन्छ। तसथद ‘स-ुसखम’, ‘सङ् सखम ’ ‘भन्दा ‘ससङ्-सखम ‘ नै  ससक्किम 

शब्दको धेरै नसजक र अथदपूणद दसेखन्छ।२५ 

अकादसतर सिम्बुहरू साँगसाँगै दखेापरेका मगरहरूिे पसन मगरभाषामा ससक्किमिाई ‘सेच्छे-

इम’ भने्न गरेको पाइन्छ। ‘सेछे’ र्वा ‘सेच्छे’ को अथद ‘सुन्दर’ असन ‘इम’ को अथद घर हुन्छ। िेप्चा, 

सिम्बुहरू साँगसाँगै ससक्किममा दखेापरेका मगरहरूिे नामग्यािर्वांशी शासन सुरु हुन भन्दा पुस्तौ ाँ-

पुस्तौ ाँ असघदसेख स-साना क्ककल्िा एर्वम् जोङहरू बसाउाँद ैआएको अनुमान गररएको छ। मगरहरू 

कुनै समय  भोटे राजाहरूिाई भे्न जााँदा ससक्किमको मनोरम दशृ्यहरू देू दा उनीहरूिे ‘ही सेच्छे-

इम’ अथादत् ‘के सुन्दर घर’ भनेर आियद व्यक्त गरेका सथए। तसथद आज पसन ससक्किमका बनबस्तीका 

मगर बुढापाकाहरूिे ससक्किमिाई ‘सेच्छे-इम’ भनेको पाइन्छ भने्न कुरो अध्येता सन्तोष आििे े

आफ्नो पुस्तक मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत (ससक्किमको सन्दभदमा) मा उल्िेख गरेका 

छन्।२६ 

यसप्रकार ससक्किमको नामकरणबारे यस्ता अनेक मत-मतान्तर र जनशु्रसत पाइन्छन्। यी 

जनशु्रसत तथा मौसखक जानकारीिे पसन ससक्किमससत सम्बसन्धत यसको ऐसतहाससक पृष्ठभूसमबारे 

जानकारी प्रदान गददछन्। ससक्किमबारे नामग्याि र्वांशभन्दा असघको िेूय इसतहास नपाइए तापसन 

स्थासनय मौसखक इसतहास र यसससत जोसडएका समथकीय सन्दभदहरूिे ससक्किमको इसतहासबारे 

धेरथोर जानकारी गराउाँदछन्। 

                                                           
२४बसन्त बी िामा, सन् २००९, द स्टोरी अफ् दार्जजसिङ, दार्जजसिङ, मसण सप्रन्टीङ्ग प्रेस, दो सां, पृ ३ 

२५बसन्त बी िामा, द स्टोरी अफ् दार्जजसिङ, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

२६सन्तोष आिे, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत (ससक्किमको सन्दभदमा), पूर्वदर्वत्, पृ ९ 



१०६ 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किमका मूि आक्कदर्वासी िेप्चाहरू नै हुन् भने्न कुरा असधकाांश सर्वद्वान् हरूिे चचाद गरेका 

छन्। िेप्चाहरू साँगसाँगै सिम्बु, मगर (नेपािी) र सतब्बतीहरू सथए भने्न कुरो पसन घररघरर 

अनुसन्धताहरूिे उल्िेख गरेको पाइन्छ। तसथद यी आक्कदम जासतहरूिे आ-आफ्ना क्ककससमिे आफ्ना 

क्षेत्रको नामकरण गरेको हुन सके्न अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। 

यसप्रकार प्रागैसतहाससक कािमा ससक्किमको अर्वस्था के कस्तो सथयो भने्न कुराबारे स्पि 

जानकारी नपाइए तापसन ककर्वदन्ती र ऐसतहाससक स्थाननामहरूिे ‘ससक्किमका आक्कदर्वासीहरूमा 

रोङ (िेप्चा), चोङ (सिम्बु र मगर) हरू सथए भने्न कुरामा कुनै सर्वर्वाद छैन’ भने्न दीपक सतर्वारीि े

आफ्नो पुस्तक ससक्किमको नपेािी सासहसकयक इसतहास परम्परा, स्र्वरूप र प्रर्वसृत्तमा चचाद गरेका 

छन्।२७ िेप्चाहरू ससक्किममा कसरी, कसहिे र कहााँबाट आए भने्न कुरा स्पि नभए तापसन 

उनीहरूका िोकसमथक, िोककथा र यहााँका स्थाननामहरू िेप्चा भाषामा नै पाइने हुनाि े

ससक्किमका आक्कदर्वासी असन पसहिोचोरट शासन गन े िेप्चाहरू नै सथए भने्न कुरो इसतहासससत 

जोसडद ैआएको दसेखन्छ।  

ससक्किमका प्रथम िेप्चा राजा थकुेङ थकेिाई मासनन्छ जसिे सातौ ाँ-आठौ ाँ शताब्दीसतरै 

ससक्किममा शासन गरेका सथए।२८ यसै कािमा सतब्बतको खामक्षेत्रको समन्याक र्वांशका गुरु टासीिे 

दसक्षणसतरको डने्जोङ (ससक्किम) मा आफ्नो धार्जमक सर्वचार फैिाउन छुम्बी उपकयकाका शाक्य 

र्वांशकी राजकुमारीससत आफ्ना ज्येष्ठ छोरो राजकुमार ूय े बमु्साको सर्वर्वाह गररक्कदएका सथए। 

कयसपसछ नै ससक्किमका िेप्चा राजा थकुेङथकेससत उनिे दाजुभाइको सम्बन्धमा रहने कुरो कबी 

िङुचकु भने्न ठाउाँमा सन ्१२७५ सतर गरेका सथए।२९ यसपसछ सतब्बतीहरू ससक्किममा खलु्िा रूपमा 

सभसत्रन थािेका सथए। गरुु पद्मसम्भर्व बौद्ध धमद प्रचार गनद ससक्किम आइपुगेको कुरो धेरै 

इसतहासकारहरूिे अनुमान गरेका छन्३० भने्न भनाइ डीक बी दरे्वानिे गरेका छन्। 

इसतहासकारहरूिे  राजा तरभ ेपनिुाई पसन सतनै र्वांशका राजाको रूपमा उल्िेख गद ैतभु थकेिाई 

                                                           
२७दीपक सतर्वारी, सन् २०१३, ससक्किमको नपेािी सासहसकयक इसतहास परम्परा, स्र्वरूप र प्रर्वसृत्त, नाम्ची दसक्षण 

ससक्किम, प्र सां, पृ ३ 

२८जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

२९डीक बी दरे्वान, सन् २०१२, एडुकेसन इन ससक्किम, एन सहस्टोररकि रेट्रोस्पेक्ट सप्र-मजदर एन्ड पोस्ट-मजदर सपररयड, 

कासिम्पोङ, टेन्डर बड्स सोसाइटी, प्र सां, पृ ४६ 

३०डीक बी देर्वान, एडुकेसन इन ससक्किम, एन सहस्टोररकि रेट्रोस्पके्ट सप्र-मजदर एन्ड पोस्ट-मजदर.., पूर्वदर्वत्, पृ ४७ 



१०७ 

तेस्रो अध्याय 

 

िेप्चाहरूका असन्तम राजा मानेका छन्।३१ यसप्रकार थकुेङथके दसेख सुरु भएको िेप्चा राज्य 

शासन पन््ौ ाँ-सोह्ौ ाँ शताब्दीसतर कमजोर हुाँद ैगएको अनुमान गररएको छ। ज ेआर सबु्बािे हाफ्दन  

ससगर ( सन् १८६७) द्वारा सचूीबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरेका मायिल्याङका िपे्चा 

राजाहरूिाई सनम्न प्रकारिे दखेाएका छन्,३२ 

तासिका सङ्ूया: ३.१, िपे्चा राजाहरू असन सतनका शासन काि, 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

स्रोत: जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम 

यसप्रकार जे आर सबु्बाअनसुार, हाफ्दन ससगर ( सन् १८६७) िे िेप्चाहरूका असन्तम 

राजा थकुेङ मनु सोिङु पनु (सन् १५९५-१६४२) पसछ सोह्ौ ाँ शताब्दीको प्रारम्भदसेख नै भोटेहरू 

शसक्तशािी भएर कयही साि सन् १६४२ सतर फुन्सोग नामग्याििे राज्य आरोहण गरेको कुरो 

बताएका छन्।३३ 

                                                           
३१जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

३२जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ ३. 

३३जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री कल्चर एन्ड कस्यमु्स अफ् ससक्किम, ज्ञान पसब्िससङ हाउस, क्कदल्िी,  पृ ३ 

िपे्चा पन ु(राजा) प्रमखुहरूका नामार्विी शासन काि 

थेकुङ थेक ७-८ सय र्वषदअसघ 

थुप थेक ९-१० सय र्वषदअसघ 

थेकुङ थेक १३ औं शताब्दी 

रूजो पन ु सन् १३५२-१४१० 

तरभे पन ु सन् १४२५-१४५४ 

तारसाङ पन ु सन् १४५४-१४८१ 

तारेङ पन ु सन ्१४८१-१५२० 

ताजे पन ु सन् १५२०-१५६४ 

तायोक पन ु सन् १५६४-१५९५ 



१०८ 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किममा नामग्याि र्वांशका प्रथम राजा फुन्सोग नामग्यािका पूर्वदजहरू भारतर्वषदको 

सहमाचि प्रदशेका राजा इन्द्रबोधीका सन्तान सथए। उनीहरू सतब्बत, खामपूर्वीबाट ससक्किम पसेका 

हुन्, भने्न कुरो पुष्पा शमादिे आफ्नो शोधरन्थमा उल्िेख गरेकी छन्।३४ 

सत्रौ ाँ शताब्दीको मध्यसतर योकसोम नामक ठाउाँबाट ससक्किमको अको इसतहास सुरु भएको 

थाहा पाइन्छ। ल्यासनु छोपो, काथोक कुन्त ुजाङ्पो र नाङडाक समे्पा तीन िामाहरूद्वारा चयन 

गरी फुन्सोग नामग्याििाई सन् १६४१ मा सर्वसधपूर्वदक राजा घोसषत गररएको सथयो।३५ 

फुन्सोग नामग्यािको मृकयुपसछ सतनका छोरा तनेसङु नामग्याि सन् १६७०मा 

राज्यारोहण गरेका सथए। सन् १६७०-१७०० सम्मको समय तनेसङु नामगिेको राजकर्वकाि 

मासनन्छ। सयनिे अरुण प्रान्तका सिम्बुर्वानका क्ककरात राजा योमोहाङकी छोरी मकुर्वायङुिाई 

सबहरे गरेर कुटुम्बेिी सम्बन्धिे परस्परको र्वैरभार्व समाप्त गरेका सथए। 

छ्योदोर नामग्यािको जन्म सन् १६८६ मा भएको सथयो। तेनसुङ नामगेिपसछ सन ्

१७००-१७१६ मा सयनी राजा भएका सथए। सयनकै पािामा ससक्किममा भुटानीहरूबाट आक्रमण 

भएकािे सयनी भागेर सतब्बत पुगेका सथए भसनन्छ। सतब्बतबाट फकेपसछ सयनिे पेमायोङ्चीको 

प्रूयात गुम्बा बनाएका सथए। सयनको मृकयु सन् १७१६ मा तीस र्वषदको उमेरमा भएको सथयो। 

छ्योदोर नामगिेको मृकयु हुाँदा उनका छोरा ग्यमुेदद नामग्याि (सन् १७०७) नौ र्वषदका 

बािक नै सथए, यद्यसप सपताको मृकयुपसछ सन् १७१७ मा उनिे राज्यारोहण गरेका सथए। उनको 

सबह े सतब्बती शरणाथी महन्तकी छोरीसाँग भए तापसन सन्तान नहुाँदा अकी सभक्षुणीका गभदबाट 

नामग्याि फुन्सोगको जन्म भएको कुरो थाहा पाइन्छ। राजा ग्युमदेदको मृकयुपसछ उनकै 

इच्छाअनुसार उनका िेप्चा मन्त्री छाङजात कार्वादङि े सन ् १७३४ मा नामग्याि फुन्सोगिाई 

राजगद्दीमा चढाउने सनणदय सिएको हुन्छ, 

तर अथदमन्त्री तासम्दङिे आफूिाई राजा घोसषत गरेको कुरो िेप्चाहरूिाई पटिै मन परेको हुाँदनै। 

अथदमन्त्री तासम्दङिाई भोटेहरूिे समथदन गरेका सथए। यस सङ्राममा छङजोत कार्वादङि े

िेप्चाहरूको नेतृकर्व गरेका सथए। सन् १७४० मा तासम्दङ सतब्बतसतर भागेका सथए। सतब्बत 

सरकारिे बािक राजाको सांरक्षण गन े तथा राज्य सम्हाल्न रापदने सापादिाई खटाएको सथयो। 

उनिे ससक्किममा सतरो (खजाना) िगाउन े व्यर्वस्था चिाए। सर्वजयपुरका मगरहरूको सांरक्षण 

ससक्किममा छाँद ैसथयो। यसिाई कमजोर पानद सतब्बती सरकारि े रापदने सापादिाई पठाएको कुरो 

                                                           
३४पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ २९ 

३५पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ ३० 



१०९ 

तेस्रो अध्याय 

 

मगरहरूिे थाहा पाइसकेका सथए। तासम्दङिाई भगाउनमा पसन मगरहरूिे न ै िेप्चाहरूिाई 

सहयोग पुऱ्याएकािे िेप्चा र मगरहरूमा गसहरो सम्बन्ध स्थासपत भएको सथयो।३६ 

मगरहरूिे ससक्किमको ग्याल्मो (राजा) फुन्सोग नामग्याििाई नै बनाउने र िेप्चाहरूकै 

सांरक्षणमा राज्य व्यर्वस्था चिाउने, पररआएको समस्यामा मगरहरूिे िेप्चाहरूिाई राजनैसतक 

तथा सामररक सहयोग क्कदन ेपररपाटीिाई रापदने सापादिे मन्जुर नगरे ससक्किमको दसक्षणपरिबाट 

भुटानद्वारा गररने असतक्रमणिाई मगरहरूि े नरोके्न धाक क्कदएकाि े रापदने सापाद मगरहरूदसेख 

ररसाएका सथए। सन् १७५२ मा िेप्चाहरूिे राप्दने्सी दरबारमा टाउको उठाउन पाए। राजाका 

िासग मररमे्ने छङजोत कार्वादङको राजभसक्त दरर्वारीय चािबाजीिे तासम्दङको समयमा धेरै पसछ 

पनद गएको सथयो। यसो भए तापसन मगरहरूको कुशि कुटनीसतिे तासम्दङको शासनकािपसछ 

छङजोत कार्वादङ ससक्किमका दरबारीय भए। ससक्किमको दरबारमा धरैे उथुि पुथि आएकाि े र 

तासम्दङको चािबाजीमा ससक्किमको अर्वस्था कमजोर भएको थाहा पाई भुटानिे रटस्टापूर्वदको 

इिाकामासथ अचानक हमिा गरेको सथयो। मगरहरूिे पसन तासम्दङको शासनकािमा भुटानसाँगको 

ससमाना सुरक्षािाई र्वास्ता नगरेकािे भुटानिे पसन यस प्रकारको हमिा गरेको सथयो। छङजोत 

कार्वादङिे फेरर मगरहरूको सहायता सिएर भुटान-ससक्किम ससमाना ररनोक भने्न ठाउाँमा िगाए। 

मध्यस्थताको िासग खरटएका सर्वजयपुरका प्रसतसनसध सत्रासजत मगर सथए भन्ने भनाइ पाइन्छ।३७ 

धरणीधर दाहािअनसुार, भटुानिे ससक्किमका केही इिाकाहरू क्कफताद गरे तापसन हािको 

ररनोक भोटानकै असधकारमा भएकािे िेप्चा प्रसतसनसध सथुोपिे मगर प्रसतसनसध सत्रासजतिाई 

साथमा सिएर ररनोकिाई ससक्किममा समिाएका सथए। सत्रासजत गोरखनाथ सङ्गठनका प्रसतसनसध 

भएकािे उनको दर्वाबिाई भुटानिे मानु्न पऱ्यो।३८ ससक्किमको इसतहासि ेसत्रासजत र सुथोपिाई 

एउटै व्यसक्त भनी उल्िेख गरेको छ, यो सकय होइन। सथुोप िेप्चा मूिका र सत्रासजत नेपािी 

मूिका सथए।३९ 

नामग्याि फुन्सोग सद्वतीयको मृकयु भएपसछ उनका छोरा तसेन्जङ नामग्याि सन् १७६९ 

मा राजगद्दीमा बसेका सथए। तेसन्जङ नामगेि कुशि प्रशासक, धार्जमक तथा मेधार्वी राजा सथए। 

                                                           
३६सुरेश कुमार गुरूङ, ससक्किम इथसनससटी एन्ड पोसिरटकि डाइनासमक्स ए टे्रसडक पस्पसेक्टभ, पूर्वदर्वत्,  पृ ३५ 

३७धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास (भाग १), सुब्बा प्रकाशन, गान्तोक, प सां, पृ ३२ 

३८धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास (भाग १), पूर्वदर्वत्, पृ ३२ 

३९धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास (भाग १), पूर्वदर्वत्, पृ ३१ 



११० 

तेस्रो अध्याय 

 

तथासप सयनि ेिेप्चा प्रधानमन्त्री रा-थुपमासथ राजद्रोहको दोषारोपण गरी िेप्चाहरूमासथ कोतपर्वद 

मच्चाएका सथए।४०सपता तेसन्जङ नामगेिको मृकयुपसछ सफुुद नामगिे सन् १७९३ मा राजा भएका 

सथए। सफुुद नामगिेको प्रशांसा सबैिे चतुर राजाका रूपमा गथे। सयनैका पािामा सिरटस 

सरकारिाई गुहारेर सन् १८१४ मा गोखादिी फौजिे कब्जा गरेको नागरी क्ककल्िामासथ आक्रमण 

गरेर गोखाद सैन्यिाई हटाउन सयनी सफि भएका सथए। कयसपसछ सन ्१८१७ को सततासियाको 

ससन्धअनुसार इस्ट इसन्डया कम्पनीको असधनमा रहकेा पूर्वदमा मेची नदी, पसिममा रटस्टा नदीि े

छेकेको जसमन र तराईको मेची र कनका असन ससहिीिासम्मको भूसम ससक्किमको भएको थाहा 

पाइन्छ।४१ गोखाद सेनािे ग्युमदेद नामगिे कै पािादसेख ससक्किममा आक्रमण सुरु गरेको सथयो। गोखाद 

सेनािे सिम्बुर्वान सिनअसघ नै सन् १७०९ सतर छ्योदोर कै पािामा भुटािे पसन कािेबुङ र ररनाक 

ससक्किमदसेख खोसससकेको सथयो।४२  सन् १७८८ मा पूणद आिेको नेतृकर्वमा गोखाद सेनािे पसिममा 

इिामपरिबाट पसिम ससक्किम, पूर्वदमा रटस्टासम्म फैिाउाँद ै कािेबुङ छाडरे दार्जजसिङ िगायत 

दसक्षण ससक्किमसम्म नेपािमा अन्तभूदक्त गररसकेको सथयो।४३ 

सन् १८२८ सतर इस्ट इसन्डया कम्पनीका तककािीन क्याप्टन िोयड र रान्टिाई 

दार्जजसिङ औधी मनपरेको हुनाि े ससक्किमससत समिेर नेपािसाँग युद्ध गरी ससन्धमा नेपाििाई 

मेचीसभत्र खुम्च्याएर सीसमत गरी सन् १८३५ मा दार्जजसिङ भू-भाग सिरटसिे आफ्नो हातमा 

पारेका सथए। यसका िासग सन ् १८४१ मा भएको सम्झौताअनसुार र्वसेसन सिरटस सरकारि े

ससक्किमिाई रुसपयााँ३०००/- सतरो बुझाउन ु पने भएको सथयो। सन् १८४६ मा यो र्वढेर रुसपया 

६०००/- भएको थाहा पाइन्छ।४४ सफुुद नामगिेका दोस्रो छोरा ससद्क्योङ नामग्याि सन् १८७३-

१८७४ मा राजगद्दीमा बसे। सयनिे पसन आफ्ना सपताि ेजस्तै सिरटस सरकारससत राम्रो सम्बन्ध 

बनाएका सथए।  कयसैि ेसयनका पािामा (सन् १८७३ सम्म) सिरटस सरकारि ेससक्किमिाई र्वार्जषक 

सतरो रुसपया १२०००/- भन ेगथ्यो। सन् १८७४ मा ससद्क्योङको मृकयुपसछ  उनकी पााँचौ पत्नीबाट 

                                                           
४०पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ ३३ 

४१आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम-दार्जजसिङ कम्पसेन्डयम अफ् डक्यमुने््स, पूर्वदर्वत्, पृ २४९ 

४२जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ २९ 

४३कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो पहर, काठमाडौ, साझा प्रकाशन, दो सां, पृ ७ 

४४आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम-दार्जजसिङ कम्पसेन्डयम अफ् डक्यमुने््स, पूर्वदर्वत्, पृ २४० 



१११ 

तेस्रो अध्याय 

 

जसन्मएका छोरा थटुोब नामग्याि ससक्किमका राजा भए।४५ सयनी गोखादहरूिाई जमीन्दारी हक र 

स्थायी बसोबास गनद क्कदएकोमा खुसी सथएनन् भसनन्छ। सन् १८७२ दसेख नै गोखादिी र 

भोटेहरूसबच झगडा सुरु भएको सथयो। सन ्१८८० मा फोदोङ िामा असन दोजी िोपने समिेर पुन 

सम्झौता गरेर गोखादिीहरूिाई ससक्किमको भूसममा बस्ने असधकार र हक क्कदिाएका सथए।४६ 

थटुोब नामग्याि र यसे ेग्याल्मोबाट सन् १८९३ मा टासी नामगिेको जन्म भएको सथयो। 

आफ्नी जेठी पत्नीबाट जसन्मएको छोरा ससद्क्योङ टुल्कु केही समयसम्म राजा भएर बसे तापसन 

उनको मृकयुपसछ सन् १९१४ मा  ससक्किमका एघारौ ाँ राजा भएका सथए टासी नामगिे। उनि े

ससक्किममा झारिाङ्गी अथादत् कािो भारी बोके्न प्रथा बन्द गररक्कदएका सथए। सन् १९३९ मा दोस्रो 

सर्वश्वयुद्ध र भारतर्वषदमा भइरहकेो स्र्वतन्त्र सङ्रामको प्रभार्व पसन ससक्किममा पद ैगइरहकेो अर्वस्था 

सथयो। यही समय ससक्किममा ससक्किम स्टेट कङ्रसे र ससक्किम नसेनि पाटीको गठन भएको सथयो। 

सन् १९६३ मा सर टासी नामग्यािको मृकयुपिात उनका माइिा छोरा पाल्दने थोन्डुप नामग्याि 

(छ्योग्याि) को सबह ेअमेररकी युर्वती होपकुकससत भएको सथयो। उनीहरूिे ससक्किमिाई नयााँ रूप 

क्कदन प्रयास गरेका सथए। ससक्किममा भारतको प्रभुकर्व सबस्तारै बढ्दो सथयो। यही समय सन् १९७० 

मा ससक्किम यनुाइटेड फ्रन्ट भने्न सांस्थाको जन्म भएको सथयो। तर यस सांस्थाका सांस्थापक कृष्णचन्द्र 

प्रधानिाई पके्रर बन्दी बनाइएको सथयो। सन ् १९७४ मा छ्योग्यािको पचासौ ाँ जन्म जयन्तीको 

उपिक्ष्यमा ससक्किमका गुम्बाहरूमा प्राथदना गररएको समयमा नै उनी सर्वरूद्ध नारा गुन्जेको सथयो। 

फिस्र्वरूप छ्योग्याििे पाउाँद ै गरेको सुख सुसर्वधा र राज पररर्वारका सम्पूणद असधकारहरूबाट 

र्वसञ्चत गराएर १६ मई, सन् १९७५ मा स्र्वतन्त्र दशे ससक्किम भारतको बाईसौ ाँ राज्यका रूपमा 

सामेि भएको सथयो, जसका प्रथम मुूयमन्त्री िेन्डुप काजी भएका सथए।४७ 

 

 

 

                                                           
४५आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम-दार्जजसिङ कम्पसेन्डयम अफ् डक्यमुने््स, पूर्वदर्वत्, पृ २४० 

४६पुष्पा शमाद, ससक्किमका नपेािी कसर्वता : सर्वश्लेषण र मलू्याङ्कण, पूर्वदर्वत्, पृ ३७ 

४७आर मोक्तान, सन् २००४, ससक्किम-दार्जजसिङ कम्पसेन्डयम अफ् डक्यमुने््स, पूर्वदर्वत्, पृ २४२ 



११२ 

तेस्रो अध्याय 

 

३.५   ससक्किमको  जनसङ्ूया र मगर जासत  

ससक्किमको जनगणनामा तीन प्रमुख जासतहरू िेप्चा, भुरटया र नेपािीहरू मुूय रूपमा 

छन्।  भारतीय मानर्वसर्वज्ञान सर्वके्षणिे ससक्किममा मूित: २१ र्वटा जातगोष्ठीहरू बसोबास गद ै

आएको बताइएको छ। जसिाई सनम्न तासिकामा दखेाउन सक्ककन्छ।४८ 

  तासिका सङ्ूया: ३.२, ससक्किममा बसोबास गन ेप्रमखु जासत र अन्य समहू 

   स्रोत: सुजाता बस्नते, सन् २००६, पपिुसेन अफ ससक्किम : ए ज्योराक्कफकि एनासिससस 

यी २१ जातजासतहरू ससक्किमका सर्वसभन्न क्षेत्रहरूमा छररएर बसोबास गददछन्। आफ्ना 

पारम्पररक रीसत, सांस्कृसतससतै सर्वसभन्न जिर्वायुअनुसार खेतीपाती गद ैबनर्वस्ती र गाउाँ  बसािेर 

सयनीहरू छररएर बसेका छन्। उत्तरमा भुरटयाहरू शीतप्रधान सुक्खा स्थिमा बसोबास गददछन्, 

नेपािीमूिका क्ककरातीय समूहहरू दसक्षण-पसिमसतर धेरै बसेका छन्, पसिमका इिाकाहरू 

नेपािससत नसजक जोसडएका छन्। यस क्षेत्रमा सिम्बु, राई, मगरहरू धरे बसोबास गरेका छन्।  

अन्य जातजासतहरू दसक्षण, पसिम, पूर्वदसतर खेतीपाती हुने ठाउाँहरूमा छररएर बसकेा छन्। 

ती मध्ये िेप्चाहरू आक्कदमकािदसेख नै घुमन्ते जासतका रूपमा सचसनएका हुनािे चारैर्वटा सजल्िामा 

छररएर खेतीपाती पसन गद ैउनीहरूिे बसोबास गरेको थाहा पाइन्छ। तसथद ससक्किमका असधकाांश 

स्थानका नामहरू िेप्चा भाषामा रासखएको पाइन्छ। मारर्वाडी, सबहारी, बङ्गािी, मद्रासी, 

पञ्जाबी आक्कद बासहरबाट व्यापार र्वासणज्य र सरकारी जागीर खान आइपुगेको दसेखन्छ। 

                                                           
४८सुजाता बसे्नत, सन् २००६, पपिुेसन अफ ससक्किम : ए ज्योराक्कफकि एनासिससस, असम गुर्वाहटी, गुर्वाहटी 

युसनभर्जसटी, अप्रकासशत शोधप्रबन्ध, पृ ७७ 

१. िेप्चा १. िेप्चा 

२. भुरटया १. भुरटया, २. सेपाद, ३. डुक्पा, ४. सतब्बती । 

३. नेपािी 

 

१. सिम्बु,  २. राई, ३. याखा, ४. तामाङ, ५. गुरुङ, ६. मगर, ७. 

सुनुर्वार ८. कागे ( यल्मो)  ९.  िाह्मण, १०. छेत्री,११. नेर्वार, 

१२. कामी (िोहार) १३. साकी, १४. माझी, १५. भुजिे, १६. 

ठकुरी। 

४. अन्य समूह १. मारर्वाडी, २. सबहारी, ३. बङ्गािी र अन्य। 



११३ 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किमको जनसङ्ूयाबारे सर्वदप्रथम सन् १८९१ मा एच एच ररस्ििे ेगरेको सर्वेक्षणका 

तथ्याङ्कहरू सनम्नप्रकार छन,्  

तासिका सङ्ूया: ३.३, सन ्१८९१ मा ससक्किममा बसोबास गन ेजातजासतहरूको जनसङ्ूया 

स्रोत: एच एच ररस्िे, सन ्१८९१, गजरेटयसद अफ ससक्किम,  

 

क्र स जासत परुूष स्त्री बाि-बासिका जनसङ्ूया 

१. िेप्चा २३६२ २३९९ १००१ ५,७६२ 

२. भुरटया १९६६ १९६० ९६८ ४,८९४ 

३. सिम्बु १२५५ ११५९ ९४२ ३,३५६ 

४. गुरुङ ११०८ १०४७ ७६६ २,९२१ 

५. मुमी ८०१ ७७८ १२८८ २,८६७ 

६. राई/सजम्दार ७४२ ६९१ ५८७ २,०२० 

७. खाम्बु ७२६ ६४८ ५८९ १,९६३ 

८. कामी ६२६ ४६४ ५८० १,६७० 

९ िाह्मण ५२१ ३७२ ५२१ १,४१४ 

१०. मगर ३६३ ३४६ १९२ ९०१ 

११. छेत्री ३०३ २५३ २७३ ८२९ 

१२. नेर्वार २४० १८३ ३०४ ७२७ 

१३. दास १२४ ९९ १०३ ३२६ 

१४. दजी १०२ ९२ ९३ २८७ 

१५. अन्य ३५० ७२ ९९ ५२१ 



११४ 

तेस्रो अध्याय 

 

मासथका तासिकाअनुसार सरुुमा िेप्चा  असन भुरटयाहरूको जनघनकर्व धेर भएको दसेखन्छ। 

तर पसछल्िो समयमा आएर नेपािी जासतअन्तगदतका सिम्बु, राई, गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुन, मुमी, 

दजी, नेर्वार, कामी, साकी आक्कद जातगोष्ठीहरूको जनसङ्ूया र्वृसद्धिे गदाद िेप्चा असन भुरटयाजस्ता 

जनजासतहरू अल्पसङ्ूयक भएको दसेखन्छ। 

भारतीय जनगणना २०११ ससक्किम, क्रम-१२, भाग-१२(बी) ि४े९ हािसम्म  ससक्किमको 

जनघनकर्विाई एकमुष्ठ रूपमा प्रकयेक दशकको प्रसतशत सभन्नता र जनर्वृसद्धिाई सनम्नप्रकारिे 

दखेाएको छ,  

तासिका सङ्ूया : ३.४, भारतीय जनगणनामा सन ्१९०१ देसख २०११ सम्मको ससक्किमको जनसङ्ूया,  

र्वषद जनसङ्ूया प्रसत दशकको सभन्नता 

१९०१ ५९,०१५ - 

१९११ ८७,९२० ४८.९८ 

१९२१ ८१,७२१ -७.०५ 

१९३१ १०९,८०८ ३४.३७ 

१९४१ १२१,५२० १०.६७ 

१९५१ १३७,७२५ १३.३४ 

१९६१ १६२,१८९ १७.७६ 

१९७१ २०९,८४३ २९.३८ 

१९८१ ३१६,३८४ ५०.७७ 

१९९१ ४०६,४५७ २८.४७ 

२००१ ५४०,८५१ १२.८९ 

२०११ ६१०,५७७ १२.३६ 

             स्रोत: भारतीय जनगणना २०११ ससक्किम, क्रम-१२, भाग-१२(बी) 

                                                           
४९भारतीय जनगणना २०११ ससक्किम, क्रम-१२, भाग-१२(बी), पृ (x). 



११५ 

तेस्रो अध्याय 

 

सन् १८९१ का जनगणनामा ससक्किमिे पसिम बङ्गाि राज्यको जनगणना सासङ्ूिकीको 

अगुर्वाइमा तथ्याङ्क क्कदएको सथयो। सन् १९११-१९२१ मा ससक्किमको जसङ्ूया ७.०५ प्रसतशति े

प्रसत दशक घटेको दसेखन्छ। कयसताक ससक्किममा रोगको महामारीका कारणिे धेरै मासनसको मृकय ु

भएको सथयो।५० सन् १९७१ दसेख मात्रै ससक्किमिे आफ्ना क्षेत्रको जनगणनाको तथ्याङ्क सिन 

थािेको थाहा िाग्दछ। सन् १९७१मा भने सारा ससक्किमको जनसङ्ूया २०९,८४३ रहकेो 

पाइन्छ। सन् १९६१ सम्म ससक्किमको जनसङ्ूयामा िेप्चाहरू घटेर १९ %, भोटेहरू १६ % र 

नेपािीहरू (सिम्बु, मगर, राई) बडरे ५१% पुगेका सथए। दार्जजसिङ इिाकामा अङ्रेजहरूिाई 

स्र्वास्थ्यका सनसमत्त बस्न क्कदएकािे सिरटसको शासनअन्तगदत कयहााँ नेपािीहरूको जनसङ्ूया र्वृसद्ध 

स्र्वाभासर्वक सथयो।५१ कयसरी नै सन् १९९१ को जनगणनाअनुसार सहर, बजार असन रामीण 

क्षेत्रहरू गरी कुि जनङूया ४,०६,४५७ दखेाइएको छ। सन् २००१ को जनगणनामा ससक्किमको 

कुि जसङ्ूया बढेर ५४०,८५१ पुगेको छ भने उसरी नै सन् २०११ को जनगणनामा ससक्किम 

राज्यको जनसङ्ूया बढेर ६०७,६८८ पुगेको दखेाइएको छ। जजद ए सरयसदनि े सन् १९०१ को 

भासषक जनगणनाअनुसार भने ससक्किममा मगरभाषा बोल्ने मगरहरूको जनसङ्ूया िगभग 

२०३४  बताएका  छन्।५२ जजद ए सरयसदनिे  सन् १९०१ को जनगणनाअनसुार ससक्किममा 

मगरहरूको जनसङ्ूया िगभग ११,१७४ बताएका  छन्।५३ 

मासथको जनगणनाअनुसार, ससक्किमका िेप्चा, भुरटया र नेपािीहरू चारैर्वटा सजल्िामा 

समसश्रत रूपमा फैसिएर बसकेा छन्। सर्वशेषत: िेप्चा र भुरटया, ड्रुक्पा, सेपाद, कागाते, सतब्बतीहरू 

उत्तर सजल्िा (मङ्गन खण्ड सर्वकास) अन्तगदत असधक सङ्ूयामा छररएर बसेका छन्। नेपािी 

जासतगोष्ठी असन यससभत्र पने अन्य जनजासतहरू कुन ै सनसित क्षेत्रमा स्थायी रूपि े नबसरे धेरै 

ठाउाँहरूमा अरूससत घुिसमि भएर बसेका छन्। पसिम सजल्िामा सिम्बुहरू (गेसजङ खण्ड 

सर्वकास), असधक ठाउाँहरूमा फैसिएर भएर बसकेा छन्। दसक्षणमा आसाङथाङमा मगरहरू एकसत्रत 

                                                           
५०सुजाता बसे्नत, सन् २००६, पपिुेसन अफ ससक्किम : ए ज्योराक्कफकि एनासिससस, असम, गुर्वाहटी, गुर्वाहटी 

युसनभर्जसटी, अप्रकासशत शोधप्रबन्ध, पृ १०३ 

५१ बी बी दास, सर्व स २०६४, ससक्किम गाथा, रटकाराम शमाद(अन)ु, द ससक्किम सागा, काठमाडौ, पैरर्वी बुक्स, पृ ६ 

५२जजद सगयसदन, सन् २०००, ल्याङ्ग्र्वेज अफ नथद इस्टनद इसन्डया ए सर्व,े नयााँ क्कदल्िी, ज्ञान पसब्िससङ हाउस, प्र सां,   पृ 

२३२ 

५३जजद सगयसदन, सन् २०००, ल्याङ्ग्र्वेज अफ नथद इस्टनद इसन्डया ए सर्वे, पूर्वदर्वत्, पृ २३२ 



११६ 

तेस्रो अध्याय 

 

भएर बसेको दखे्न पाइन्छ। उत्तरमा िेप्चाहरू जोङ्गु (मङ्गन खण्ड सर्वकास), भुरटयाका िाचनेपा, 

िाचुङपाहरू िाचने (चुङथाङ खण्ड सर्वकास) मा छररएर बसकेा छन्। ससक्किमका चारैर्वटा 

सजल्िाहरू मध्ये उत्तर सजल्िाका जनसङूया स्र्वाभासर्वक रूपिे कम छ। तर  पूर्वद, पसिम र 

दसक्षणका सजल्िाहरूमा सिम्बु, राई, गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुन, मुमी, दजी, नेर्वार, कामी, साकी 

आक्कद जातगोष्ठीहरूको जनसङ्ूया धेरै छ।  

दसक्षण सजल्िाका सर्वसभन्न ठाउाँहरूमा मगर, छेत्री, बाहुन, राई, मुमीहरू आसाङथाङ, 

डााँडागाउाँ , राईगाउाँ , सािघारी, सचसोपानी, कामराङ, माम्िे, भोक, क्ककताम, गोम, रोङखानी गाउाँ , 

सुम्बुक, तुरुक रामाबोङ, सदाम, कटेङ, रुचुङ, मामररङ, सचयाडााँडा, छेम्बे, सतमी, दिेप बोरोङ, 

रायोङ, सतङक्ककताम, नामथाङ, मल्िी, केराबारी, फािेडााँडा, िुङ्चुक, मुङ्रराङ आक्कद ठाउाँमा छन् । 

पसिम सजल्िामा मगर, सिम्बु, राई, गुरुङहरू सुल्डुङ आक्कद खानीससरबुङ, च्याखुङ, भस्मे, 

कामसिङ, सोरेङ् मिबासे, सोरेङ् मङ्सारी मगरजोङ, ररब्दी, माबोङ, ताकुथाङ, बमेक, बथादङ 

बफोक, सचनथाङ, कजी-नाङनाम आक्कद ठाउाँहरूमा छररएर बसेका छन्। 

पूर्वद सजल्िामा छेत्री, बाहुन, मुमी, दजी, नेर्वार, कामी, साकीहरू पाक्योङ, नाम्चबेुङ, 

कदमताम, आसामसिङ्जे, रानीपुि, रुम्तेक, फादमेचे, समुाने डााँडा, ररनाक, रङ्िी, दगुा, सेन्ट्रि 

पान्दाम, खाम्दोङ, सामदङु, ससङताम, गान्तोक, ससरर्वानी, माखा, साङ मातदम, पााँचेखानी आक्कद 

ठाउाँहरूमा छररएर बसकेा छन्। 

 

३.६   ससक्किमका मगरजोङहरू 

‘जोङ’ शब्द भोटबमेिी पररर्वारका भाषाबाट आएको शब्द हो।५४ यसको अथद क्ककल्िा, गढ, 

गढी, दगुद, कोट, कोिा र्वा अङ्रेजीको ‘फोटद’ जस्ता शब्दको अथदससत समल्दोजुल्दो पाइन्छ। दगुद, 

                                                           
५४रासगनी थापा, सन् २०११, दार्जजसिङ पहाडी क्षते्रका स्थाननामहरूको सर्वश्लेषणाकमक अध्ययन, अप्रकासशत शोध 

प्रबन्ध, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, पृ १३७ 



११७ 

तेस्रो अध्याय 

 

कोट, कोिाजस्ता शब्द सांस्कृतको ‘कौथ’५५ बाट आएको थाहा पाइन्छ। यी जोङ, क्ककल्िा, दगुद, कोट 

र गढीहरू बनाइनाको मूि उद्दशे्य युद्धको सनसम्त सामाररक शसक्त र राष्ट्र (जनपद) को सुरक्षा सथयो। 

यी जोङ, क्ककल्िा, गढ र कोटहरू कुनै समुदायका, गाउाँ , जनपदका रूपमा बनाइएको थाहा पाइन्छ। 

यी मध्ये गढ, गढी अरू क्ककल्िा र जोङहरू भन्दा केही बहृत् सांरचनाको रूपमा बनाइएको पाइन्छ, 

जहााँ हातहसतयार, खाद्यभण्डार र र्वाह्य आक्रमणबाट जनपद (राज्य) िाई बचाउन ससपाहीहरू 

पसन रासखएको हुन्थे। नेपािमा यस्ता गढ, गढी, दगुद, क्ककल्िा, कोटहरू अनकेौ ाँ रहकेो थाहा 

पाइन्छ।५६ प्रमेससह बस्नतेअनसुार क्ककरातीहरूका कािमा बनाइएका ताप्िेजुङ, मोरङ, दाङ, 

बाजहाङ, पाहुन्चो, ससरान्चु आक्कद जोङकै अर्वशेषहरू हुन्५७ भने कोट, कोिा चासह नेपािमा 

भारतबाट सछरेका सिच्छर्वीहरूिे क्ककल्िाको साटो प्रयोग गरेका शब्द सथए५८ भने्न थाहा पाइन्छ । 

ससक्किमका आक्कदम जासतका रूपमा िेप्चा र सिम्बुहरू साँगसाँगै मगरहरू दखेापरेका हुन् भने्न 

कुरो हुकरि े आफ्नो पुस्तक सहमािय जनदिमा उल्िेख गरेका छन्।५९ ससक्किमका मगरहरूबारे 

धरणीधरदाहाि आफ्नो पुस्तक ससक्किमको राजनसैतक इसतहासमा िेूछन्, “सन् १२३०-१३१६ 

सतर िेप्चा, सिम्बुहरूका साथ जनपदिाई एकीकरण गरी िेप्चा राजा तभ े पनुि े सर्वशाि 

ससक्किमको रचना गरे जसको भारादारहरू मध्ये एकजना सिम्बु  र एकजना मगर सथए।” ६० मगर 

भारादारिे राजा तभ े पनकुो मृकयुपिात् नयााँ नयााँ जनपदहरू स्थापना गरे। शत्रुहरूदसेख बााँच्न 

मगरहरूिे आफू बसेको डााँडा परेको स्थानहरूमा जोङ, क्ककल्िा, गढीहरू बनाए। जहााँबाट 

ससजिैससत चारैसतर दखे्न सक्ककन े र शत्रुहरूको सामना गनद सक्ककन े क्ककससमका मगरजोङहरू 

बनाइएका सथए।६१ पसिम ससक्किमको सलु्डुङ गढी, मङसारी मगरजोङ, दसक्षण ससक्किमका कामराङ 

मगरजोङहरू हदेाद कयहााँ दसेखएका ढुङ्गाका पहाड, क्ककल्िा र जोङका अर्वशेषहरू दखे्न पाइन्छ। 

यसरी ससक्किमका सर्वसभन्न ठाउाँमा मगरजोङ स्थापना गरी बस्ने मगरराजाहरू धरैे हुन सक्छन्, तर 

                                                           
५५प्रेमससह बसे्नत, सन् २००५, नेसप्िज फोटद एन्ड द रोयि नसेप्िज आमी इन फोटद बटेल्स, साझा प्रकाशन, काठमाडौ, 

प्र सां, पृ ४ 

५६प्रेमससह बसे्नत, सन् २००५, नेसप्िज फोटद एन्ड द रोयि नसेप्िज आमी इन फोटद बटेल्स, पूर्वदर्वत्, पृ ५ 

५७प्रेमससह बसे्नत, सन् २००५, नेसप्िज फोटद एन्ड द रोयि नसेप्िज आमी इन फोटद बटेल्स, पूर्वदर्वत्, पृ ६ 

५८प्रेमससह बसे्नत, सन् २००५, नेसप्िज फोटद एन्ड द रोयि नसेप्िज आमी इन फोटद बटेल्स, पूर्वदर्वत्, पृ ७ 

५९जे डी हुकर, सन् १८५४, सहमाियन जनदि, िन्डन, र्वाडद िक एन्ड कम्पनी सिसमटेड, पृ ९५ 

६०धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 

६१धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 



११८ 

तेस्रो अध्याय 

 

असिसखत इसतहासको गभदमा रहकेा मगरहरूिे आफ्नो इसतहास हराउाँद ैगएको दसेखन्छ। ससक्किमका 

अनुसन्धाता सन्तोष आिेिे ससक्किममा मगरहरूिे कयसताक धेरै मगरजोङ र गढीहरू बनाएको कुरा 

आफ्नो पुस्तक मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमामा उल्िेख  गरेका छन्। 

ससक्किममा बसोबास गन ेमगरहरूि ेअझै पसन आफ्ना गाउाँबस्तीहरूमा आफ्नै भाषा बोल्ने 

गरेको असन मगरजोङहरूबारे अनेक मौसखक कथाहरू भने्न गरेको थाहा पाइन्छ। मगर जासत, 

मगरभाषा र मगर सांस्कृसतमासथ स्र्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गरररहकेा अध्येता सन्तोष आििे े

ससक्किमका सर्वसभन्न स्थानहरूको सर्वेक्षण गरी तयार पारेएको खोजपरक पुस्तक मगर जासतको 

इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा- मा मगरहरूका जोङ एर्वां क्ककल्िाहरूबारे सर्वसभन्न 

तथ्यहरू उल्िेख गरेका छन्। उनि े ससक्किममा मगरहरूिे मङसारी मगरजोङ, बथादक-बफोक 

मगरजोङ, रातेपानी कटेङ मगरजोङ, कामराङ मगरजोङ, फामताम मगरजोङ, सुदङुिाखा 

मगरजोङ, सुल्डुङ गढी, क्ककताम गढी, मगरदिाम६२ आक्कद ठाउाँहरूमा मगर बस्ती, जोङ, क्ककल्िा 

एर्वम् गढीहरू भएको कुरा बताएका छन्। अकाद अध्येता ज े आर सबु्बािे आफ्नो सहस्ट्री, कल्चर  

एन्ड कस्युम अफ् ससक्किम नामक पुस्तकमा सन्तोि आिेद्वारा सचसन्हत गररएका मगरजोङ र्वा 

क्ककल्िा सबै मगरहरूका मात्रै हुन नसके्न६३ कुरो बताएका छन्। बृहत् ससक्किम हुनअसघ यस्ता जोङ, 

क्ककल्िा र गढीहरू धेरै सथए भने्न भनाइ सुब्बाको पाइन्छ। 

इसतहासकार कुमार प्रधान िेूछन्, ससक्किमको इसतहासमा सत्रौ ाँ शताब्दीमा सतब्बतीहरूि े

ससक्किमसभत्र पसी आफ्नो राज्य कायम गदाद िेप्चा र मगर गाउाँहरू सजत्नुपरेको उल्िेख छ। 

दार्जजसिङसभत्र अझ मगरजोङ (मगरको क्ककल्िा) जस्ता ठाउाँनाउाँि े कुनै समय सहमाियदसेख 

दसक्षणको बृहत ्भूखण्डमा मगरहरू व्यापक रूपमा फैसिएको अनुमान िाउन ेठाउाँ  क्कदन्छ।६४ अथादत्, 

िेप्चाहरूका हातबाट सन् १६४० मा नाग्यािर्वांशको पसहिो राजा फुन्सोग नामग्याििे असधकार 

सिएपसछ अचेिको ससक्किमसभत्र पने सर्वसभन्न ठाउाँ  कब्जा हुन थािेका सथए। रुम्तकेदसेख राग्दोङ् तरी 

याङ्गोङ् पुग्दा कयहााँ िेप्चा र मगरहरू सथए असन सतनीहरूिाई र्वशमा गराइएको उल्िेख 

ससक्किमको इसतहासमा पाइन्छ।६५सतब्बतीहरूि े ससक्किम असधकार गरेपसछ पसन रोङ (िेप्चा) र 

                                                           
६२सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ४५ 

६३जे आर सुब्बा, सन् २०१६, सहस्ट्री, कल्चर एन्ड कस्टम अफ् ससक्किम, पूर्वदर्वत्, पृ ३४७-४८ 

६४कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो पहर, काठमाडौ, साझा प्रकाशन, दो सां,  पृ ३ 

६५कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो पहर, साझा प्रकाशन, काठमाडौ, दो सां,  पृ ६ 



११९ 

तेस्रो अध्याय 

 

चोङ् (सिम्बु) हरूको सर्वद्रोह भएका असन ससक्किम राजाहरूबाट पहासडया (सिम्ब ु र मगर) 

मुसखयाहरूिाई बासहर सहड्दा आफ्नो दजाद र इज्जतको प्रदशदनका सनसम्त राज्यबाट रेशमको र्वस्त्र 

िाउन र नगरा सपटाउने असधकार प्राप्त भएका सनदहरू ती पुराना सुब्बाहरूका सन्तानहरूसाँग अझ 

दखे्न पाइन्छ भने्न उल्िेखहरू पसन यत्रतत्र रन्थमा छन्।६६ 

सन्तोषकुमार आिकेो अध्ययन र खोजअनुसार ससक्किमका सर्वसभन्न सजल्िाको क्षते्रीय 

सर्वेक्षण गरी मगरहरूद्वारा सचसन्हत गररएका मगरजोङहरूबारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यहााँ 

सतनै मगरजोङहरूबारे सांसक्षप्त रूपमा पररचयाकमक चचाद गररनेछ। 

 

१. मङसारी मगरजोङ 

मगरहरूको ककर्वदन्तीअनुसार पसिम ससक्किमअन्तगदत सोरेङ समसिको थपुद नसजकको 

ठाउाँिाई मङ्सारी मगरजोङ भसनएको छ। मङ्सारी दसेख मासस्तरको जसमनमा गोिाकार स्थानको 

घडरेी दसेखन्छ कयसैिाई मगरजोङ भने्न गररएको छ। कयस ठाउाँमा बसोबास गन े गाउाँबस्तीका 

मासनसहरूको िोकसर्वश्वासअनुसार, कुनै समय कयहााँ मगरहरूको क्ककल्िा सथयो कयही मगरजोङको 

छेउमा राजाटार भने्न ठाउाँ  छ। मगरहरूका राजािाई टारमा माररएको हुनािे कयस ठाउाँिाई 

राजाटार भसनएको हो भने्न जनशु्रसत छ।सन्तोषकुमार आिेअनुसार “आज पसन कयस ठाउाँका 

मासनसहरू मगर राजा माररएको कयस ठाउाँिाई राजाटार भने्न गददछन् भने्न कुरो ककर्वदन्तीका 

रूपमा सी बी िामा (तामाङ) बताउाँछन्।६७ मजरजोङबारे आफ्ना आफ्ना ठुिा-बडािे भनेका 

कुराहरू सुन्द ै आएको कुरो मनमाया तामाङनी बताउाँ सछन्, दरमक्कदन िुङचोकका सिम्बु राजा 

माबोहाङि ेपसन मगरराजािाई सघाए तापसन भोटेहरूका आक्रमणिे मगर राजाको मृकयु भएका 

सथए।”६८ 

 

                                                           
६६कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो पहर, साझा प्रकाशन, काठमाडौ, दो सां,  पृ ६ 

६७सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ४५ 

६८सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ४८ 



१२० 

तेस्रो अध्याय 

 

२. बथादङ-बफोक मगरजोङ 

बथादङ-बफोक मगरजोङ पसिम ससक्किमको िेकसेपदसेख केही मासस्तर पददछ। यहााँको किेज 

खोिा र राङसाङ खोिाको  दोभान परेको ठाउाँदसेख मासस्तर मगरजोङ सथयो भने्न स्थानीय 

मगरहरूको िोकसर्वश्वास पाइन्छ। कयहााँ मङ् ससर पूर्जणमाको क्कदन चामि, कुखुरा, अन्डा, फुिपाती, 

फिफुि आक्कद चढाएर बाप्पाद्वारा बिसबन्ती गररन्छ। स्थानीय पुराना र्वाससन्दा तिुाराम खपाङ्गी 

मगरअनुसार दिक्ककनार खपाङ्गी मगर भने्न मगरहरूका राजा सथए रे। तर भोरटया सेनाि े

सतनीमासथ घोडाहरू कुदाएर सतनको हकया गररक्कदएको सथयो ।६९ 

 

३. रातपेानी कटेङ मगरजोङ 

रातोपानी कटेङ मगरजोङ दसक्षण ससक्किमको मल्िी बजारदसेख मासस्तर फोङ, सइुराम 

क्षेत्रमा पददछन्। तारेभीरको ससरानमा मगरहरूको गढी सथयो भने्न ककर्वदन्ती पाइन्छ। रबी खोिाि े

छु्याएको यस क्षेत्रमा कटेङ मकरजुङ (मगरजोङ ) र सुन्तिे मकरजुङ (मगरजोङ) दईु गाउाँहरू 

छन्। कटेङको मासस्तर डााँडामा घन्टी डााँडा भने्न ठाउाँ  छ, जहााँ मगरहरूि ेचाडपर्वदमा गएर दरे्वी-

दरे्वतािाई फिफुि चढाउाँछन्।७० यहााँका मगरहरूिे आफ्ना भाषामा नै बोिचाि गददछन्। यहााँ 

ग्याङ्मी, सपठाकोटे, िुङ्गेिी, केप्छाकी र राना थरका मगरहरू तीस घरभन्दा असधक छन्। 

 

४. कामराङ मगरजोङ 

मगरहरूिे असधकाांशत: सभर-पहरा, पहाड, चिान र सभरािो ठाउाँहरूसतर बसोबास गरेको 

पाइन्छ। ससक्किमको दसक्षण सजल्िाअन्तगदत नाम्चीदसेख िगभग छ क्ककिोसमटर दरूीमा रहकेो 

सभरािो ठाउाँमा उठेको डााँडा भेरटन्छ। कयसैिाई स्थानीय पक्जेर गाउाँका मासनसहरूिे मगरजोङ न ै

भने्न गरेको थाहा पाइन्छ।७१ मगरजोङ भसनएको ठाउाँमा अग्िो उठेर गएको डााँडा छ, यसका 

                                                           
६९धरणीधर दाहाि, ससक्किमको राजनसैतक इसतहास, पूर्वदर्वत्, पृ ५ 

७०प्रकाश समाि मगर, सूचक, नाम्ची, दसक्षण ससक्किमबाट सिएको जानकारी, सन् २०१४ 

७१प्रकाश समाि मगर, सूचक, नाम्ची, दसक्षण ससक्किमबाट सिएको जानकारी, सन् २०१४ 



१२१ 

तेस्रो अध्याय 

 

र्वररपरर ठुल्ठुिा ढुङ्गाहरू छन् असन कयहााँ प्रकयेक र्वषद बारसहमीजोङ पर्वद परेको क्कदन स्थानीय 

मगरहरूबाट पुजा अचदना गने गरेको थाहा पाइन्छ। 

 

५. फामताम मगरजोङ 

रािोङ समसिको बोरोङ फामताम राम पञ्चायतअन्तगदत पददछ फामताम मगरजोङ। यस 

क्षेत्रको कजी-माङनाम भने्न ठाउाँमा िगभग १८६ घर मगरहरू छन्। कयहााँ राना, खपाङ्गी, बुजाद, 

समाि, िुङगेिी, बिाङपाकी र रोयनी थरका मगरहरू यहााँ बसोबास गददछन्। िेप्चा भाषामा 

फामताम भन्नािे ‘हारेको ठाउाँ ’ ७२ भने्न बुसझन्छ। ससक्किमका नामग्यािबांशी राजाहरूिे ससना 

जनपद बनाएर बसेका राजाहरूिाई परासजत गद ै साम्राज्य सर्वस्तार गरेको थाहा िाग्दछ। यही 

कारण यस क्षेत्रका जनपदका राजािाई पसन परासजत गरेका हुनािे नै यस ठाउाँिाई फामताम 

भसनएको हो भनी अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। यस क्षेत्रमा मगरहरूबाहके,  गुरुङ, िेप्चा र सिम्बुहरू 

पसन बसोबास गददछन्। 

 

६.  सदुङुिाखा मगरजोङ 

सुदङु िाखा मगरजोङ पूर्वद ससक्किमअन्तगदत कोप्चे भने्न ठाउाँदसेख केही मासस्तर डााँडा परेको 

ठाउाँ  हो। यस ठाउाँमा ठुिो ढुङ्गा छ जसिाई ‘हात्ती पाइिे’ भसनन्छ।  यसकै छेउछाउका इिाकामा 

मगरजोङ सथए भने्न भनाइ कयहााँका बाससन्दाको पाइन्छ। कयस गाउाँका चन्द्रकुमार िङु्गिेी 

मगरअनुसार उनका बाबु बराजुहरूि ेकयस ठाउाँिाई मगरजोङ भने्न गददथे, पसछ धरैे अरू जासतका 

मासनसहरूको आगमनसाँगै मगरजोङ नाम स्र्वत: सबिीन हुाँद ैगएको हो७३ भने्न भनाइ सन्तोष आििे े

आफ्नो पुस्तकमा उल्िेख गरेका छन्। कोप्च ेर्वरपर नाम्चबेुङ, आसामसिङ्जे, कदमतामसतर छररएर 

बसेका मगरहरू देू दा कयहााँ सनसित रूपमा मगरहरूका मगरजोङ अर्वश्यै भएको अनमुान िगाउन 

सक्ककन्छ। ती क्षेत्रहरूमा सपठाकोटे, िुङ्गेिी , ससठुङ, आिे पुर्वादछाने, समाि, ग्याङ्मी, केप्छाकी र 

                                                           
७२सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ६० 

७३सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ६२ 
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बुजाद थरका मगरहरू बसोबास गददछन्। िगभग साठीदसेख सत्तरी घर मगर पररर्वारहरू कयस 

क्षेत्रमा बसोबास गददछन्। अझ पसन उनीहरूका गाउाँमा सम्पकदको भाषा मगरभाषा नै रहकेो 

दसेखन्छ। 

 

७. सलु्डुङ गढी 

पसिम ससक्किमअन्तगदत रङ् सगत नदीको क्ककनार मासस्तर पने सभरािो ठाउाँमा सुल्डुङ पददछ। 

कासम्िङ बस्ती र सतन्जरेबुङ बस्तीको सबचमा सुल्डुङ बस्ती अर्वसस्थत छ। यी तीनैर्वटा बस्तीमा 

मगरहरूका दईु सय भन्दा असधक घरहरू छन्। यहााँ केप्छाकी, डङ्गािी, खपाङ्गी, ररखाम, घिे, 

रैका, बिाम्पाकी, समाि, ल्हायो, िुङ्गेिी, आिे, राना, िासमछाने, बह्,ै दिादमी, मास्की, पुाँर्वार, 

बुढाथोकी, खुिाि आक्कद थरका मगरहरू छन्। सुल्डुङ गढी बस्तीदसेख रठक मासस्तर उठेर गएको 

अग्िो ठाउाँमा सस्थत छ। यसको चारैसतर ढुङ्गाको दरे्वि िगाएर उठाइएको छ। फेदबाट ढुङ्गाकै 

ससडी उठाएर िसगएको छ। अग्िो उठाइएको ठाउाँिाई चारैसतर ढुङ्गािे समिाएर बाररएको छ 

जहााँबाट र्वरपर चारैसतर हनेद सक्ककने सम्म ठाउाँ  बनाइएको छ। यहााँ यस भेकमा बसोबास गने 

मगरहरूिे आफ्नै भाषामा दनैसन्दनको कायद गरेको थाहा पाइन्छ। सुल्डुङ गढी कुनै समय मगरहरूकै 

क्ककल्िा (जोङ) सथयो भने्न स्थानीय बासीहरूको भनाइ पाइए तापसन गढी बनाइएको ठाउाँमा 

सतब्बती भाषामा मन्त्रहरू कुाँ क्कदएका मानेहरू पसन अर्वसस्थत छ।७४ यसका साथ ै राईहरूिे हरेक 

मङ्सीर महीनामा इिदरे्विाई मन्त्रपाठ गरी पर्वद पािन गने गरेको थाहा पाइन्छ। 

 

८. क्ककताम गढी 

दसक्षण ससक्किमको दसक्षणसतरै पने समक्खोिा बस्तीदसेख केही परसतर बसकेो ठाउाँिाई 

क्ककताम भसनन्छ। यहााँ पसन मगरहरूको जोङ(गढी) सथयो भने्न ककर्वदन्ती छ। सन्तोष आिेअनुसार, 

                                                           
७४सुल्डुङ गढी, पसिम ससक्किमको सर्वेक्षणबाट सिएको जानकारी, सन् २०१४, सूचकद्वय - सुरेन थापा मगर, सुल्डुङ, 

गोखाद थापा मगर, सुल्डुङ। 
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क्ककतामको गढीबाट मगरहरूिे धनकुााँड, घुयेत्रोहरू चिाएर शत्रुहरूको सामना गथे भने्न जान्न 

पाइन्छ।७५ यस भकेमा िुङगेिी, ससजािी, राना, रजान, केप्छाकी थरका मगरहरू बसोबास गछदन्। 

 

९. मगरथाङ 

पसिम ससक्किमको रेसी बजार र मङ्गिबारे बस्तीको माझमा पने ठाउाँिाई मगरथाङ 

भसनन्छ। यो ररन्छेनबुङ समसिसभत्र पददछ। ‘थाङ’ को अथद सतब्बती, िेप्चा भाषामा ठाउाँ  भने्न हुन्छ। 

सन्तोष आिअेनुसार, सन ्१९२० भन्दा असघ िगभग चौध ऐकर जग्गा भएको यो ठाउाँ  कासम्िङ-

सुल्डुङ-सतन्जेरबुङका मण्डि जङ्गसबर मगरको नाममा सथयो भने्न थाहा िाग्दछ।७६ कयसताक 

मगरहरू बसोबास गरेको हुनािे नै यसिाई मगरथाङ भसनएको कुरा अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। 

 

१०. आसाङ्थाङ 

दसक्षण ससक्किमअन्तगदत पुरानो नाम्चीदसेख चार क्ककिोसमटर दसक्षणसतर फैसिएर बसेको 

ठाउाँिाई आसाङथाङ भसनन्छ। दम्साइिो ओह्ािो फैसिएर गएको यस ठाउाँमा तामाङ, राई, 

बाहुन, छेत्री र मगरहरू असधक मात्रामा फैसिएर बसेका छन्। यसको फेदसतरको गाउाँमा मगरहरू 

असधक छन्। िगभग सत्तरी घरभन्दा असधक मगरहरू बसेको यस भेगका मगरहरू आफ्नै भाषा 

बोल्छन्। यहााँ िुङ्गेिी, राना, बिम्पाकी, क्याप्छेकी थरका मगरहरू बसोबास गरेका छन्। ७७ 

यहााँका मगरहरूिे आइतबारे पूजा, चण्डीपूजा, क्कदर्वािीको पूजा, नयााँको पूजा गन े कुरो 

स्थानीय मगर पाकाहरू बताउाँछन्। यहााँका दरे्वरािी, दरे्वीस्थानमा मगरहरूि े हरेक चाडपर्वदमा 

आफ्ना कुिदरे्व, इिदरे्विाई सम्झेर कुखुरा, बाख्रा र सनुभेडािे पूजा गररन्थे भने्न कुरोहरू स्थानीय 

मगरहरू बताउाँछन्। 

                                                           
७५सन्तोष आिे, सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ६५ 

७६सन्तोष आिे,सन् २००३, मगर जासतको इसतहास असन सांस्कृसत ससक्किमको सन्दभदमा, पूर्वदर्वत्, पृ ६८ 

७७कमि थापा, मगर, सूचक, दसक्षण ससक्किम, आसाङथाङको क्षेत्रीय सर्वेक्षणबाट सिएको जानकारी, १४ जुिाई, सन् 

२०१४ 
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३.७ दार्जजसिङको भ-ूसाांस्कृसतक पररचय 

दार्जजसिङ पसिम बङ्गाि राज्यको उत्तरमा अर्वसस्थत एउटा सजल्िा हो। दार्जजसिङको 

मानसचत्र सत्रभूज आकारको छ। यसको उत्तरमा ससक्किम, भुटान, पसिममा नेपाि, पूर्वदमा पसिम 

बङ्गािको जिपाईगुडी सजल्िा र बङ्गिादशे असन दसक्षणमा सबहारको पुर्जनया सजल्िा र पसिम 

बङ्गािकै पसिम क्कदनाजपुर अर्वसस्थत छ।७८ हाि कासिम्पोङ सजल्िा छुरिएपसछ दार्जजसिङको 

भौगोसिक अर्वस्थान सभन्नै भएको छ, यसको पूर्वदमा कासिम्पोङ सजल्िा अर्वसस्थत छ। दार्जजसिङ 

सजल्िाको पहाडी खण्ड असघकतर न ै डााँडा-कााँडा, सभर-पखेरा, खोिा-नािा र खोल्सा-खोल्सीि े

भररएको छ। दार्जजसिङ सजल्िा बृहत ् क्षेत्रफि भएको सजल्िा होइन, तथासप यसको सबस्तार 

समतिको भूसमदसेख उठेर उच्च पर्वदत शृङ्खिासम्म पुगेको पाइन्छ। समति क्षेत्रबाट  उठेर खापैखाप 

थाक िागेझै ाँ दसेखने पहाडको थुप्रो भएको दार्जजसिङमा कतै कतै  दस-बाह् हजार क्कफटसम्मको 

उच्चता भएको सहउाँिे ढाक्ककन ेपर्वदत पसन छ। दसक्षणी-पसिमी मौसमी र्वायुको सोझै आउने बाटामा 

परेका हुनाि े५०० ससेन्टसमटर सम्मको र्वृसिपात यहााँ हुाँदछ।७९ 

 

३.८    दार्जजसिङको  भौगोसिक अर्वस्थान 

दार्जजसिङ सजल्िा उत्तर अक्षाांश २६ᵒ३१' दसेख २७ᵒ१३' असन पूर्वद द्रासघमाांश ८७ᵒ५९' 
दसेख ८८ᵒ५३' मा अर्वसस्थत छ। सहमाियको पहाडी क्षेत्रमा भने दार्जजसिङ उत्तर अक्षाांश २७ᵒ३' र 

पूर्वदद्रासघमाांश ८८ᵒ१६' मा अर्वसस्थत छ।८० पसिम बङ्गािको सुदरू उत्तर क्कदशामा सस्थत दार्जजसिङ 

क्षेत्रको आयतन दार्जजसिङ सदर, खरसाङ र कािेबुङ महकुमा समिाएर ३,१४५ र्वगद क्ककिोसमटर 

अथर्वा १२१५.८ र्वगदमाइि आयतन सथयो। दार्जजसिङ सजल्िाबाट कासिम्पोङ सजल्िा छुरिएपसछ 

र्वतदमान यसको आयतन २०९२.५ र्वगद क्ककिोसमटर अथर्वा ८०७.९ र्वगदमाइि आयतन भएको 

पाइन्छ।८१ सन ् १९४० मा दार्जजसिङ सजल्िामा १४२ र्वटा सचयाबारीहरू भए तापसन र्वतदमान 

                                                           
७८एि एस एस ओ मािे, सन् १९९९, बेङ्गि सडसस्ट्रक्ट गजरेटयसद दार्जजसिङ, िोगोस प्रेस, न्यू क्कदल्िी, दो सां, पृ १ 

७९डीक बी देर्वान, एडुकेसन इन ससक्किम, एन सहस्टोररकि रेट्रोस्पके्ट सप्र-मजदर एन्ड पोस्ट-मजदर सपररयड, पूर्वदर्वत्, २७ 

८०एि एस एस ओ मािे, सन् १९९९, बेङ्गि सडसस्ट्रक्ट गजरेटयसद दार्जजसिङ, परू्वदर्वत्, पृ १ 

८१https://en.wikipedia.org/wiki/Darjeeling_districtबाट २२ अगस्त २०१७ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Darjeeling_district
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दार्जजसिङ सजल्िामा ८७ र्वटा मात्र पञ्जीकृत सचयाबारीहरू छन्८२ भने्न तथ्य रासगनी थापाि े

आफ्नो शोधगन्थमा उल्िेख गरेकी छन्।सन् १९४३ मा २५८.६५ र्वगदमाइि पिा जसमनमध्य े

९८.८ र्वगदमाइि सचयाको खेती८३ र २२,४०० ऐकर  जसमन ससन्कोना खतेीको सनसम्त सरुसक्षत 

दसेखने क्षेत्रफिमा आज पररर्वतदन आएको दसेखन्छ। 

दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको स्थिाकृसतको सन्दभदमा चचाद गदाद यसको उत्तर क्कदशामा 

समुद्रतटदसेख १२०० फुटको उाँचाइमा फािुट अर्वसस्थत छ। यसिाई नेपाि, ससक्किम र दार्जजसिङको 

ससमाना स्थि मासनन्छ। यही फािुटबाट सुरु भएको पहाडी क्षेत्र र्वा डााँडाकााँडाहरू पूर्वद क्कदशा भएर 

अगासड बढ्दा रम्माम नदीको क्ककनारै क्ककनार भई रङ् सगतको क्ककनारमा दखेापने डााँडाकााँडाससत 

समल्न गई क्षेत्रको पूर्वद ससमाना सनधादररत भएको  छ।  

अकादसतर फािुटबाटै फैसिएको डााँडा पसिमसतर बढ्द ै जााँदा रटस्टा रम्फु, ररससछु आक्कद 

नदीका क्ककनार क्ककनार हुाँद ैभारत र भुटानको ससमानामा सस्थत १०,५०० क्कफटको उाँचाइमा भएको 

ररससिा भन्ज्याङससत समल्न गएको पाइन्छ।  ररससिा भन्ज्याङदसेख कयही पहाडी डााँडाको दसक्षण 

पूर्वद क्कदशा हुाँद ैक्कदच्छु भएर जिढका नदीको क्ककनारमा सस्थत डााँडाहरूससत समल्न गई दसक्षण पूर्वीय 

ससमाना छुन पुगेको छ। ससमानाकै सन्दभदमा चचाद गदाद दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको पसछसल्तर उत्तर 

पसिम क्कदशामा भने ठुिो ढािसरह भई २८,१४६ फुटको उाँचाइमा कञ्चनजङ्गा अर्वसस्थत छ। 

यसैको ५० र्वगदमाइिको दरूकर्वमा उत्तर-पूर्वद क्कदशामा २३,१४२ फुटको उाँचाइमा दोइङ्ूया पर्वदत 

पददछ।  

यसरी कञ्चनजङ्गादसेख ६० र्वगदमाइिको दरूकर्वमा दसक्षणसतर भने ससङसििा पहाड 

फैसिएको छ। फािुटपसछ ससङसििा पहाडिाई दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रकै ससमाना कोने अको प्रमुख 

पहाड मासनन्छ। १०,००० दसेख १२,००० फुटको उाँचाइको यो पहाड दसक्षणसतर सन्दकपु हुाँद ै

६,०००  फुटको उचाइाँमा दखेापने मानेभन्ज्याङको डााँडाससत समल्न गएको पाइन्छ, जुन क्षेत्र 

नेपाि राष्ट्र र दार्जजसिङको ससमानामा सस्थत छ। यही मानेभन्ज्याङदसेख पूर्वदसतर असघ बढ्दा 

७,३७१ फुटको उाँचाइमा रहकेो घुम पहाड हुाँद ै ८,६०० फुटको उाँचाइमा अर्वसस्थत ससन्चेि र 

                                                           
८२रासगनी थापा, सन् २०११, दार्जजसिङ पहाडी क्षते्रका स्थाननामहरूको सर्वश्लेषणकमक अध्ययन, उत्तर बङ्ग 

सर्वश्वसर्वद्यािय, ससिगडी, पसिम बङ्गाि, अप्रकासशत शोधरन्थ, पृ ६९ 

८३आथदर जुल्स ड्यास, सन् २०११, गजरेटयसद अफ् दार्जजसिङ, न्यास्नि िाइिेरी पसब्िससद, ससिगडी, पसिम बङ्गािा, 

पूनमूदद्रण, पृ ११४-११५ 



१२६ 

तेस्रो अध्याय 

 

टाइगरसहि भई दसक्षणपूर्वद क्कदशासतर खरसाङको महसल्दराम र डाउसहि भएर मधेश र पहाड छुन 

पुगेको पाइन्छ।पूर्वदसतर अझ तसन्कएर गएको ससङसििा पहाड तकदाह, पेसोकका डााँडाहरू हुाँद ै

रङ् सगत र रटस्टाको ससन्धस्थि पार गरी ससटोङको डााँडाससत समिेको दसेखन्छ। दार्जजसिङ सहर 

यही ससङसििा पहाड तसन्कएको मानेभन्ज्याङदसेख ससन्चेिसम्मका डााँडाहरूको िहरमा अर्वसस्थत 

छ। रटस्टादसेख पूर्वदसतर भने १०,३०० फुटको उाँचाइमा दसेखने ससक्किम, भुटान र भारतको ससमाना 

भएको सङ्गमस्थि ररससिा भेरटन्छ। मानेभन्ज्याङबाहके यस भेकमा दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको 

ससमाना बनाई बसकेा पहाड-पर्वदत, डााँडाकााँडाहरूका िहरमा खेमपुङ, सोङचोिुङ, पोदाम्िु, 

दामसोङ आक्कद ६,००० दसेख ७,००० फुटको उाँचाइमा अर्वसस्थत भेरटन्छन्। यसरी ररससिा 

पहाडससत योग भई दसक्षण पसिम क्कदशा भएर पहाडी खण्डको ससमाना िगाउन पुगेको ससङसििा 

पहाड नै यस भेकका डााँकाकााँडाहरूससत समिेर पेदोङदसेख मासस्तर कािेबुङ क्षेत्रको ससमाना 

िगाउन पुगेको दसेखन्छ। दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको स्थिाकृसतको चचाद गदाद उत्तर-पसिम क्कदशासम्म 

नै फैसिएर गएका सर्वसभन्न पहाड-पर्वदत, डााँडाकााँडािे यसको ससमाना कोनद पुगेको स्पि दसेखन्छ। 

यस क्षेत्रको ससमाना कोनदमा यहााँका खोिानािाहरूको भूसमका पसन उसत्तकै महत्त्र्वपूणद दसेखन्छ।  

समुद्रतिदसेख २१,००० फुटको उाँचाइमा उत्तर ससक्किममा सस्थत सहमनदीबाट उकपन्न 

रटस्टा र यसैका सहायक नदीहरूिे दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको ससमाना कोनद पुगेका छन।् रटस्टा नदी 

नै प्रमुख नदीको रूपमा दखेापने यस क्षेत्रमा रटस्टाकै सहायक नदीहरूका रूपमा रङ्पो, रेिी, 

ररयाङ, रङ् सगत आक्कद दसेखन्छन्। 

ससक्किम र दार्जजसिङको ससमाना भएर दखेापने रटस्टा नदी दसक्षण क्कदशासतर बढ्द ैजााँदा 

सशर्वखोिा यसमा समससएपसछ तराईमा जिपाइगुडी सजल्िाको उत्तर पसिम हुाँद ैिह्मपुत्रमा सर्विीन 

हुन गएको पाइन्छ। दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्र िगायत सजल्िाको दिेेसतर ससमाना बनाउने नदीहरूका 

रूपमा रङ्पो, रेिी, ठुिो रङ् सगत आक्कद दसेखन्छन्। यसरी न ैक्षेत्रको दासहनेसतरको ससमाना कोन े

नदीहरूका रूपमा भने ररयाङ, सेर्वोक आक्कद छन्।   

रङ् सगत नदी ससक्किमबाट दार्जजसिङ क्षेत्रको उत्तरी ससमाना बनाउाँद ै क्षेत्रीय नदी 

रम्मामससत ससम्मसित हुन गएको छ। कयही ाँबाट यो नदी तिसतर ओर्जिदा सानो रङ् सगत, 

रङ्गुनजस्ता क्षेत्रीय नदीहरू यसमा समससन्छन् जुन नदीहरूका मुहान तङिु, ससन्चेि, फािुट 

मासनन्छन्। यस भ-ूभागमा भने रटस्टाको नसजक भएर बग्ने क्षेत्रीय नदीहरूका रूपमा सिस, सघच, 

चेि आक्कद दसेखन्छन्। रटस्टाको पसिमसतर महानदी, बािासन र मेची दार्जजसिङिाई अन्य भू-



१२७ 

तेस्रो अध्याय 

 

भागहरूदसेख अिग बनाउन ेनदीहरूका रूपमा सचसन्हत छन्। यी मध्ये महसल्दरामबाट सुरु भएको  

महानदीिे पहाडी क्षेत्र हुाँद ैमधेशखण्ड भएर दसक्षण-पसिम क्कदशामा जिपाइगुडी र दार्जजसिङको 

ससमाना कोनद पुगेको दसेखन्छ।  

यसरी नै घुम ससमाना नसजक 'िेप्चा जकातद' नामक ठाउाँका डााँडाबाट सुरु भएको बािासन 

नदी खरसाङदसेख पसिम हुाँद ै तराईमा पुग्दा दईु शाखामा सर्वभासजत दसेखन्छ। जसमध्ये नयााँ 

बािासन ससिगडीको महानदीससत समल्न गएको पाइन्छ भने ठुिो बािासन अझ दसक्षण क्कदशा 

भएर असघ बढ्द ैजााँदा दार्जजसिङ सजल्िा र सबहारको पुर्जनया सजल्िाको ससमाना बन्न पुगेको छ। 

सजल्िाको पसिम ससमाना भने नेपाि र दार्जजसिङिाई छु्याउने ससमानाको रूपमा मेची नदी 

दसेखन्छ। यसरी दार्जजसिङ पहाडी क्षेत्रको स्थािाकृसतको सन्दभदमा चचाद गदाद यस पहाडी क्षेत्र 

पहाड-पर्वदत, डााँडाकााँडा, खोिानािािे घेररएको सत्रभुज आकारको मानसचत्रसभत्र अर्वसस्थत 

पाइन्छ। 

 

३. ९    दार्जजसिङको नामकरण र यसको ऐसतहाससक पषृ्ठभसूम 

दार्जजसिङको नामकरणबारे अनेक मतमतान्तरहरू पाइन्छन्। दार्जजसिङका पुराना 

िेखोटअनुसार, सन् १७५७ सतर ससक्किमको बौद्ध पेसमयोन्सी गुम्बा सतब्बती िामाहरूिे बनाएका 

सथए। उनीहरू नै आएर सन ्१७६३ मा अको गुम्बा दार्जजसिङमा बनाएका सथए जसको मुसखया 

ररङ् सजङ दोजी िाडने िा सथए। पसछ उनैको नाममा यस ठाउाँिाई सतब्बतीहरूि े ‘दोजे-सिङ’ भन्न 

थािे। सतब्बती भाषामा ‘सिङ’ भन्नािे ‘घर, सनर्वास र्वा गुम्पा’ हुन्छ। तसथद दोजेसिङ भन्नािे ‘दोज े

बस्ने सनर्वास, र्वा गुम्पा’  भसनएको हो८४ भने्न कुरो सनकोिस असन डीकी रोडसिे आफ्नो पुस्तकमा 

उल्िेख गरेको कुरो बसन्त बी िामा बताउाँछन्। 

दोस्रो मतानसुार, दार्जजसिङको ‘अब्जभेटरी सहल्स’ केही अग्िो उचाईाँमा दसेखन्छ जहााँ 

एकक्ककससमको ‘अमूल्य ढुङ्गा’ एर्वम् ‘चयाङको ढुङ्गा’ पाइएको सथयो। तसथद कयस ठाउाँिाई न ै

                                                           
८४बसन्त बी िामा, सन् २००९, द स्टोरी अफ् दार्जजसिङ, दार्जजसिङ, मसणसप्रसन्टङ हाउस, दो सां, पृ २ 
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सतब्बती भाषामा दोजीसिङ भसनएको हो। सतब्बती भाषामा दोजीको अथद ‘चयाङ’, सिङ अथद 

‘घर, सनर्वास’ हुन्छ। तसथद दोजीसिङ भन्नाि े ‘चयाङको ढुङ्गा हुने ठाउाँ ’  भसनएको हो८५ भने्न 

भनाइहरू पसन प्रचसित रहकेो कुरो एस एस  ओ मािेिे आफ्नो पुस्तकमा उल्िेख गरेका छन्। 

तेस्रो मतानुसार, िेप्चाहरू कञ्जनजङ्गाको फेद हुाँद ै दईु पररर्वार रोङ-पा असन खाम्ब-पा 

दसक्षणसतर आएका सथए। कञ्चनजङ्गाको दसक्षणी भागमा जहााँ िेप्चाहरू फैसिएर बस े कयस 

ठाउाँिाई उनीहरूि ेदार-ज्य-ुल्याङ भन,े जसको अथद िेप्चा भाषामा ‘सौन्दयदको स्र्वगीय भूसम’ ८६  

भने्न हुन्छ। 

दार्जजसिङको मूि र्वाससन्दाका रूपमा िेप्चा, भुरटया, नेपािी मुूय रूपमा दसेखन्छन्। 

नेपािी जासतअन्तगदत सिम्बु, राई, याखा, तामाङ, गुरूङ,  मगर,  सुनुर्वार, कागे (यल्मो),  िाह्मण,  

छेत्री, नेर्वार, कामी (िोहार), साकी, माझी, भुजेि, ठकुरी आक्कद पददछन्। यी जासतहरू कसरी 

ससक्किम-दार्जजसिङमा फैसिएर गए भने्नबारे सर्वसभन्न मत-मतान्तरहरू पाइन्छन्। आक्कदम जासतको 

रूपमा सचसन्हत िेप्चाहरू साँगसाँगै दखेापरेका सिम्बु र मगरहरूबारे भने यहााँ अनके जनशु्रसत र 

ऐसतहाससक तथ्यहरू पसन पाइन्छन।् 

इसतहासकार कुमार प्रधान अनुसार, सतनताक नेपािीहरू यस इिाकामा कसत सथए 

कयसको कुनै िेखाजोखा समसामसयक सूत्रबाट थाहा िाग्दनै। क्याम्पबेििे सन् १८३९ मा २० र्वटा 

झोपडी र १०० जना बाससन्दाको कुरा महाकाि डााँडाको छेउछाउको र्वा र्वतदमान दार्जजसिङ 

सहरबारे िेखकेा हुन्। गजरेटयरहरूिे सुरुदसेख क्याम्बेििाई रटपेर दार्जजसिङको जनसङ्ूया 

१८३९ मा १०० जना सथयो र दसर्वषदपसछ १८४९ मा १०,०००भएको दोहोऱ्याएका छन्। यसकै 

भरमा दार्जजसिङको इसतहास बखाने्नहरूिे यसिाई दार्जजसिङ बजारको नभई सम्पूणद दार्जजसिङ 

सदर, खरसाङ, ससिगडी महकुमाकै आाँकडाजस्तो उद्धृत गद ै आएका छन्। सन ् १८३५ मा 

अङ्रेजहरूिे पाएको झन्ड ै१३८ र्वगदमाइि र कयो बासहर पने ठुिो भू-भागबारे यो सर्वर्वरण कदासप 

मान्न सककदनै।८७ 

                                                           
८५एि एस एस ओ मािे, सन् १९९९, बेङ्गि सडसस्ट्रक्ट गजरेटयसद दार्जजसिङ, पूर्वदर्वत्, पृ १ 

८६बसन्त बी िामा, सन् २००९, द स्टोरी अफ् दार्जजसिङ, पूर्वदर्वत्, पृ २ 

८७कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो प्रहर, साझा प्रकाशन, पूर्वदर्वत्, पू १७-१९ 



१२९ 

तेस्रो अध्याय 

 

“दोजसेिङ र्वा दार्जजसिङ ज े नै भए तापसन यस नाउाँि े सुरुमा र्वतदमान महाकाि डााँडा 

अथादत् ‘अब्जभेटरी सहल्स’ र र्वररपररको सीसमत भूखण्ड मात्र जनाउाँ थ्यो। उसल्िसखत इिाकाबासहर 

रहकेा मानर्व बस्तीहरूबारे समकासिक उल्िेख पाइन्छन्। कयसबाहके सन ् १८३५ मा ससक्किमि े

क्कदएको भ-ूभागमा नेपाि सीमानसगच पने पुिबजार, सकेुपोखरी, समररक क्षेत्रहरू असन समतिमा 

ससिगडी र सतनताक भोटाङको इिाका कािेबुङ परेको सथएन। यी जम्मै भाग सनजदन सथए भनी 

मान्न सककदनै” ८८ भने्न मत कुमार प्रधानको रहकेो पाइन्छ। यसका साथै यस क्षेत्रमा सिम्बु र मगर 

जनगोष्ठी िेप्चाहरूससत असघ दसेख न ै सथए भने्न कुरोमा धेरै अध्येताहरू एकमत छन्। ससक्किम-

दार्जजसिङका स्थाननामहरूबारे अध्ययन गदाद यहााँका धेरै स्थाननामहरू िेप्चा, सिम्बु, मगर 

भाषामा रहकेो कुरो रासगनी थापािे उल्िेख गरेकी छन्।८९ 

दार्जजसिङ, ससक्किम र पूर्वी नेपाि भ्रमण गरी सहमाियन जनदि िेख्ने प्रससद्ध उसिदशास्त्री 

जोसफे डाल्टन हुकरि े भनकेा छन्, ‘अरूणको पसिमसतर सीसमत भएका मगरहरू ससक्किमका 

आक्कदर्वासी सथए, जहााँबाट सतनीहरूिाई पसिमसतर असहिेको सिम्बुहरूको दशेमा िेप्चाहरूि े

िखेटे असन सिम्बहुरूि े सतनीहरूिाई अझ पसिमसतर िेखेटेका सथए। मगरहरू असहिे पसन 

ससक्किममा यत्रतत्र छररएर बसेका छन्।’९० सतब्बत भ्रमणमा गएका शरतचन्द्र दासिे 

पसिमपरि काङ्पाचेन उपकयकामा मगरहरूका क्ककल्िा र भग्नार्वशेष दखेेको कुरो आफ्नो भ्रमण 

र्वृत्तान्त अ जनी टु ल्हासा एन्ड सने्ट्रि रटबटेमा गरेका छन्।९१ उनिे कयहााँ सनुकेो मौसखक 

परम्पराअनुसार मगरहरूिाई शेपादहरू आएर कयहााँबाट िखेटेका सथए। नोदरे मररसको भनाइमा 

दासको कयस कुरामा केही सकयता छ। कारण, नेपािको सुदरू पूर्वदमा पसन मगर र्वस्तीहरू र मगर 

बोिीको प्रचिन पाइन्छ ९२ भने्न कुरो कुमार प्रधानिे उल्िखे गरेका छन्। 

                                                           
८८कुमार प्रधान, सन् २००४, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका नयााँ अडानहरू, द महशेचन्द्र रेग्मी 

िेक्चर, नेपाि, सोसि साइन्स बहा, सहमाि एसोससएसन, प्र सां, पृ ५ 

८९रासगनी थापा, सन् २०११, दार्जजसिङ पहाडी क्षते्रका स्थाननामहरूको सर्वश्लेषणाकमक अध्ययन, अप्रकासशत शोध 

प्रबन्ध, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, पृ १३७ 

९०जे डी हुकर, सन् १८५४, सहमाियन जनदि, िन्डन, र्वाडद िक एन्ड कम्पनी सिसमटेड, पृ ९५ 

९१शरतचन्द्र दास, सन् १९९८, अ जोनी टु ल्हासा एन्ड सने्ट्रि रटबटे, क्कदल्िी, बुक फेथ अफ इसन्डया, पृ ३० 

९२कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो प्रहर, साझा प्रकाशन्, पूर्वदर्वत्, पू १७-१९ 



१३० 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किमका राजा थटुोब नामग्याि र रानी योस े डोल्पाि े सन् १९०८ मा सतब्बतीमा 

प्राचीन दस्तार्वेजहरूको आधारमा िेखेको ससक्किमको इसतहासमा पसन सत्रौ ाँ शताब्दीमा 

सतब्बतीहरूिे ससक्किम पसी आफ्नो शासन कायम गदाद कयहााँ िेप्चा र मगर गाउाँहरू सजत्नुपरेको 

उल्िेख छ। ससक्किमको इसतहासअनुसार पहासडया (सिम्ब ुर मगर) मुसखयाहरूिाई बासहर सहड्दा 

आफनो दजाद र सम्मान प्रदशदनका सनसम्त राज्यबाट ‘रेशमको र्वस्त्र िगाउने र नगरा सपटाउने’ 

असधकार प्राप्त भएका सनदहरू’ ती पुराना पररर्वारहरूमा अझ दखे्न पाइन्छ भने्न कुरो कुमार 

प्रधानिे बताएका छन्।९३ 

कुमार प्रधारअनुसार, ससक्किमको अकयाचारको सर्वरुद्ध केही िेप्चाहरूिे नेपाििाई 

सहायता माग्दा नेपाििे गनद खोजेको पदक्षेपको पोि ससक्किमिे अङ्रेजिाई सारेर हारगुहार माग्दा 

सततासियाको ससन्ध सन् १८१७ को एउटा सतदअनुसार नेपाि र ससक्किमको माझ झगडा िाग्दा 

मध्यस्थ भई झगडा समिाउने भएका अङ्रेजको चाख यस इिाकासतर बढेको सथयो। कयही बेिा 

ससक्किम र नेपािको माझ मेची र सससद्धखोिाको सााँध सिई उठेको झगडा समिाउन अङ्रेजहरू यता 

आएका सथए। उपयुदक्त सचट्ठी िेखेको दईु र्वषदपसछ सन् १८२८ मा क्याप्टन िोयड र ग्र्यान्ट 

ससक्किमको ररसन्चन्पोङसम्म पुगे, बाटामा चुङथाङबाट दार्जजसिङको सरुम्य डााँडा दखेेर आकृि भए 

असन फरर्वरी १८२९ मा िोयडिे छ क्कदन ‘दोजीसिङ भने्न पुरानो गोखादिी  गौंडामा’  सबताए।९४ 

युरोसपयनहरूका सनसम्त स्र्वास्थ्य केन्द्र बनाउने र नेपाि पस्ने ढोका  भएको दईु प्रमुख 

िाभका सनसम्त दार्जजसिङ सिनुपछद भने्न ससफाररश ग्र्यान्टिे तककािीन गर्वनदर जनरि सर्वसियम 

र्वेसन्टङ्किाई पठाएका सथए । ससक्किमका राजािे १९ माघ १८९१ मा एउटा र्वाक्य  “ कयहााँ बसी 

स्र्वास्थ्य िाभ गनद सकोस् भनी समत्रताको नातािे म दार्जजसिङ गर्वनदर-जनरििाई चढाउाँ छु ” भनी 

िािमोहर क्कदए तर ससमाना स्पि नभएकोिे पसछ िोयडिे “ठुिो रङ् सगतदसेख दसक्षण बािासन, 

कबाइि (कहाइि) र सानो रङ् सगतदसेख पूर्वद र रुङ्गनो र महानदी पसिमको इिाका ” भनी १ 

फरर्वरी १८३५ को ताररक िाएर िािमोहर पिा बनाएका सथए।९५सन् १८३५ मा अङ्रेजहरूि े

                                                           
९३कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत...द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, पूर्वदर्वत्, पृ ६ 

९४कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो प्रहर, साझा प्रकाशन्, पूर्वदर्वत्, पूर्वदर्वत्, पृ १५ 

९५कुमार प्रधान, सन् २०१०, पसहिो प्रहर, साझा प्रकाशन, पूर्वदर्वत्, पृ १५ 



१३१ 

तेस्रो अध्याय 

 

ससक्किमबाट कसथत रूपमा भटे स्र्वरूप पाएको १३८  र्वगदमाइिको दार्जजसिङ भूभागमा सन ्१८६९ 

मा गररएको जनगणनाअनसुार जनसङ्ूया २२,६०७ पुगेको सथयो।९६ कयसमा सहन्द ू भनी 

दखेाइएको ९,८८९ जनामा असधकाांश नेपािीहरू भएको अनुमान कयसको तीन र्वषदपसछ भएको 

दार्जजसिङ सजल्िाको पसहिो जनगणनाको आधारमा सहजै िगाउन सक्ककन्छ।भारतमा पसहिो 

आसधकाररक जनगणना सन् १८७१ मा भएको सथयो। दार्जजसिङका सनसम्त छुिै सङ्किन सी एफ 

मगाथदिे गरेका सथए। सतनि ेगरेको सङ्किनअनुसार सन् १८७२ मा दार्जजसिङ सजल्िाको मोठ 

जनसङ्ूया ९४,७१२ सथयो। 

 

३.१०   दार्जजसिङक्षते्रको जनघनकर्वमा  मगर जासत 

भारतमा पसहिो आसधकाररक जनगणना सन ् १८७१ मा भएको थाहा िाग्छ। 

दार्जजसिङका सनसम्त सी एफ मगाथदिे जातगत रूपमा सङ्किन गरेको तथ्यअनुसार सन् १८७२ मा 

नेपािीमूिकाहरूको जनसङ्ूया २५,७८१ भएको थाहा पाइन्छ।९७ सी एफ मगाथदिे दार्जजसिङको 

जनसङ्ूया  सनम्नप्रकार उल्िखे छन्।९८ 

   तासिका सङ्ूया: ३.५ सी एफ मगाथद जातगत आधारमा जनसङ्ूया, सन ्१८७२ 

क्र स जासत जनसङ्ूया 

१. आि े ९ 

२. बस्नेत २ 

३. सचसिङ १५ 

४. दमाई २४५ 

५. क्कदर्वान ७ 

                                                           
९६कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका...द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, पूर्वदर्वत्, पृ ९ 

९७कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका.., द महशेचन्द्र रेग्मी िके्चर, पूर्वदर्वत्, पृ ३१. 

९८कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका..., द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, पूर्वदर्वत्, पृ २८. 

 



१३२ 

तेस्रो अध्याय 

 

६. क्कदिपािी ४ 

७. दिुादमी २६ 

८. गाइने २८ 

९. घिे ५३७ 

१०. खार्वा ३१० 

११. सिम्ब ु ४६६३ 

१२. मगर ३०११ 

१३. माझी २७५ 

१४. मोक्तान ३ 

१५ . नेर्वार १०८७ 

१६. पहासडया ७२ 

१७. पर्वदतीय २१ 

१८. परेि ३ 

१९ . 

२०. 

घती 

कटुर्वाि 

१४१९ 

४७ 

२१. गुरुङ ३१५ 

२२. गुखाद ५१ 

२३. हातािी ७ 

२४. याखा २३५ 

२५. जमादार(राई) ३३ 

२६. सजमी ९९ 

२७. सजरेि ०२ 

२८. कामी १८८६ 

२९. खम्बा(राई) ३९१३ 

३०. प्रधान ३० 



१३३ 

तेस्रो अध्याय 

 

३१. राई १८१४ 

३२. ररससङ्गे ६ 

३३. सेङ्गतेन ३ 

३४. साकी ३२८ 

३५. सुचीकार ५ 

३६. ठाकुर ५६ 

३७. थामी १३ 

३८. थापा ४४७ 

३९. असनर्कदि ३९८ 

 कुि सङ्ूया २५,७८१ 

          स्रोत: कुमार प्रधान, सन् २००४,द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, नेपाि, सोसि साइन्स बहा, सहमाि एसोससएसन। 

सी एफ मगाथदको सङ्किनअनुसार सन् १८७२-१९५१ सम्म दार्जजसिङ सजल्िामा नेपािी 

जात-जासतको  जनसङ्ूया सनम्नसिसखत तासिका अनुसार सथयो, 

तासि सङ्ूया: ३.६, दार्जजसिङ सजल्िामा नपेािी जनसङ्ूया, सन ्१८७२-१९५१, जात-जात 

दार्जजसिङ सजल्िामा नपेािी जनसङ्ूया, सन ्१८७२-१९५१, जात-जासत 

जात सन्  

१८७२ 

सन्  

१९०१ 

सन्  

१९११ 

सन्  

१९२१ 

सन् 

१९३१ 

सन् 

१९४१ 

सन्  

१९५१ 

राई ६,७५४ ३३,१३३ ४०,४०९ ४१,२३६ ४७,४३१ ५६,७९४ ६४,७४५ 

छेत्री - ११,५९७ १२,५९९ - - २५,९४१ ३०,४६३ 

सन्यासी २६७ ११५१ १०६० - - - १०८५ 

िाह्मण ९०४ ६,४७० ६,१९५ ८,१७४ ८,७१९ ८,९९९ ११,३१७ 

भुजेि - - - - - ५८१६ ५७४५ 

योगी - - - - - ४५४ ४७४ 

मगर ३,०२० ११,९१२ १२,४५१ १४,९३४ १६,२९९ १७,२६२ १९,४१३ 



१३४ 

तेस्रो अध्याय 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             

स्रोत: कुमार प्रधान, सन् २००४, द महशेचन्द्र रेग्मी िेक्चर, नेपाि, सोसि साइन्स बहा, सहमाि एसोससएसन 

यसप्रकार सरुुमा धेरैजसो भोट बमेिी पररर्वारका बोिीहरू बोल्ने जातगोष्ठी सथए। 

भासषक, सामासजक, साांस्कृसतक र्वैसर्वध्य बोकेको यस जनगोष्ठीमा एककर्व र जातीयताको भार्वना 

पिाएर सशक्त हुनुमा मुूयत: नेपािी भाषा, सांस्कृसत र र्वगद नै उत्तरदायी सथए९९ भने्न कुरो कुमार 

प्रधानिे आफ्नो र्वातादमा भनेका छन्। यस सन्दभदमा आफ्ना जातबोिी बोल्न ेअसन नेपािी भाषा 

बोल्नेको जनसङ्ूया सन् १९५१ को ए के समत्रको ररपोटदअनुसार सनम्नप्रकार सथयो,  

                                                           
९९कुमार प्रधान, दार्जजसिङमा नेपािी जासत र जनजाती सचनारीका नयााँ अडानहरू, द महेशचन्द्र रेग्मी िेक्चर, 

पूर्वदर्वत्, पृ ३१ 
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गुरूङ ३६८७ ८३७८ ९२६८ ९५७५ १११५४ १५४५५ १७८६४ 

सिम्बु ४,६६३ १४,३०५ १३,८०४ १४,१९१ १६,२८८ १७,८०३ १९,८३५ 

सुनुर्वार १,१९४ ४,४२८ ३,८२० ३,६९१ ४,०५५ ४,८२२ ४,८०३ 

याखा २४२ १,१४३ १,११९ - ८५० ८२५ दताद 

गररएन 

दमाई २५२ ४,६४३ ४,४५३ ५,७८१ ५,५५१ ८,१६२ ९,११६ 
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     तासिका सङ्ूया: ३.७,  मातभृाषा बोल्न े र नपेािी भाषा बोल्नकेो जनसङ्खया, सन ्१९५१. 

 

 

                           

 

 

 

             स्रोत: ए के समत्र, सन ्१९५१ सने्सस,सडसस्ट्रक्ट ह्यान्डबकु, दार्जजसिङ, किकत्ता.१०० 

यसप्रकार दार्जजसिङको जनसङ्ूयामा सुरुदसेख नै भोटबमेिी पररर्वारका भाषा बोल्न े

मतर्वािीहरूिे पसन नेपािी भाषा नै बोिेको पाइन्छ। अन्तजादत र अन्तजदनजातीय सबहरे्वारीि े

सुरुदसेख सामासजक स्र्वीकृसत प्राप्त गरेको कारणिे दार्जजसिङमा नेपािी जासतको गठन आफ्नै 

प्रकारिे सर्वकससत भएको दसेखन्छ।  

नेपािी जासतअन्तगदतका राई, सिम्बु, गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुन, मुमी, दजी, नेर्वार, कामी, 

साकी आक्कदका जनघनकर्वको र्वृसद्ध क्रसमक रूपमा सर्वकससत भएर आएको दसेखन्छ। आथदर जलु्स 

ड्यासको सन् १८७२ दसेख सन् २००११०१ सम्मको जनसङ्ूया र सन् २०१११०२ सम्मको 

जनगणनािाई सनम्न प्रकार दखेाउन सक्ककन्छ, 

                     

 

                                                           
१००ए के समत्र, सन् १९५१ सने्सस,सडसस्ट्रक्ट ह्यान्डबकु, दार्जजसिङ, किकत्ता, पृ. ७२-९२ 

१०१http://www.census2011.co.in/census/district/1-darjiling.html.बाट २५ जनर्वरी २०१७ 

१०२http://www.census2011.co.in/census/district/1-darjiling.html.बाट २५ जनर्वरी २०१७ 

मातभृाषा बोल्नकेो 

सङ्ूया 

बोल्नकेो 

सङ्क्या 

नपेािी भाषा बोल्नकेो 

सङ्ूया 
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            तासिका सङ्ूया: ३.८, दार्जजसिङको जनसङ्ूया, सन ्१८७२ दसेख २०११ सम्म, 

र्वषद जसङ्ूया र्वसृद्ध प्रसतशत 
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१९९१ १,२९९,९१९ २९३,४८८ ४८.९५ 
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३.११  दार्जजसिङका मगरजोङ र गढी 

ससक्किम र दार्जजसिङमा िेप्चा-सिम्बुहरू साँगसाँगै सरुूदसेख नै मगरहरू रहाँद ैबस्द ैआएको 

कुरा धेरै इसतहासकारहरूिे बताएका छन्। ससक्किमबाट िेप्चाहरूिे िखेटेपसछ धेरै मगरहरू पसिम 

हुाँद ै नेपािसतर पसेको प्रसङ्ग उसिदशास्त्री हुकरिे पसन चचाद गरेका छन्। दार्जजसिङका सर्वसभन्न 

ठाउाँहरूमा पसन आज पयदन्त जोङ, गढी नामका अर्वशेषहरू पाइन्छ। यसका साथै दार्जजसिङ 

सजल्िाका सर्वसभन्न महकुमा, खण्ड, गाउाँ -बस्ती र सचयाबारी क्षेत्रमा फैसिएर बसकेा मगरहरूका 

कसतपय ऐसतहाससक तथ्यहरू धुसमि भए तापसन आज पयदन्त सयनीहरूिे आफ्नो भाषा र 

पारम्पररक सांस्कार, सांस्कृसत र पर्वदहरू मनाउाँद ैआएको देू दा सयनीहरू धेरै असघदसेखनै यस क्षेत्रमा 

रहाँद ै आएकोअनुमान ससजि ै िगाउन सक्ककन्छ। दार्जजसिङअन्तगदत नागरी (नयााँगढी), मगरजोङ, 

मन्सोङ मगरजोङ, िोहागढ, ससटोङ, नाम्सु, मोरङ क्षते्रहरूमा बसेका मगरहरूका ऐसतहाससक 

तथ्यहरू केही जोहो गनद सक्ककन्छ।  

 

१. मगरजोङ 

मगर जोङ दार्जजसिङ सहरदसेख िगभग ५५ क्ककिोसमटर टाढामा अर्वसस्थत छ। जोङ 

भन्नािे मगरभाषामा क्ककल्िा बुसझन्छ। रासगनी थापाअनुसार, िेप्चा भाषामा मगरज्यङु भन्नाि े

मगर सम्प्रदाय र्वा राज्यको सरकारी सनयम काननु चिाउनका सनसम्त सनदशे गररने ठाउाँ  भने्न अथद 

बोध गराउाँछ।१०३  कुन ै समय यस क्षेत्रमा मगरहरूका क्ककल्िा सनसित रूपिे भएको हुनुपछद। 

यसैकारण यस ठाउाँको नाम मगरजोङ भएको हुनुपछद भने्न अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। मगरजोङबारे 

अजुदन प्रधान िेूछन्, मगरजोङ जस्ता ठाउाँ  नागरीको सछमेकमा अद्यसप छाँदछै।  

सत्रौ ाँ शताब्दीसतर सतब्बतिे ससक्किम आक्रमण गदाद असङ्ूय मगर र िेप्चा गाउाँहरू सजतेको 

उल्िेख इसतहासमा पाइन्छ। कयसताक नागरीको सम्पूणद क्षेत्र राङभाङ उपकयका, सकेु, पुिबजार, 

सम्भर्वत: दार्जजसिङको धेरैजसो भ-ूभाग मकर्वानपुरका राजा िोहाङ सनेका अधीनमा सथयो। 

सतनिे यस भूखण्डको सुरक्षा र प्रशासनका सनसम्त आफ्ना एकजना मगर सनेापसत एर्वां प्रशासकिाई 

                                                           
१०३रासगनी थापा, सन् २०११, दार्जजसिङ पहाडी क्षते्रका स्थाननामहरूको सर्वश्लेषणाकमक अध्ययन, अप्रकासशत शोध 

प्रबन्ध, उत्तर बङ्ग सर्वश्वसर्वद्यािय, पृ १३६ 
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सनयुक्त राखेका सथए। पसछ ससक्किमे राजा फुन्सोग नामग्यािससत सयनै मगर सनेापसतको मुखामुख 

यस नागरी क्षेत्रमा भएको सथयो भने्न भनाइ छ। यस यदु्धमा फुन्सोग नामग्यािको सजत भएको 

सथयो। भसनन्छ सयनै मगर सनेापसतिे यहााँ मगरजोङ बनाएका सथए ।१०४ 

सिरटसहरूको आगमन भएपसछ कयस ठाउाँमा पसन सचयाखेती गररएको हुनािे असहिे 

मगरजोङ सचयाबारी नामि ेसचसनन्छ। स्थानीय बाससन्दाहरूिे मगरजोङ भनरे जान्द ैआएको यस 

ठाउाँमा तर मगरहरूको क्ककल्िा रहकेो कुनै दसी असहिसेम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। यहााँ बसोबास 

गने जातजासतहरूमा छेत्री, बाहुन, तामाङ, मगरहरू सराबरी रूपमा रहकेो पाइन्छ। सछटपुट 

रूपमा मगरहरू रहकेो यस ठाउाँका मगरहरूि ेआफ्नो भाषामा बोल्न छाड्द ैगएको थाहा पाइन्छ। 

अजुदन प्रधानअनसुार यस ठाउाँमा मगरहरूको क्ककल्िा सथयो भने्न यथेि प्रमाण नपाइए 

तापसन र्वतदमान नागरी (नयााँगढी) भएकै ठाउाँिाई अथर्वा हुनसक्छ कयसताक यो जम्मै इिाकािाई 

मगरजोङ नामिे जासनन्थ्यो।१०५ कयहााँ पाइएका ढुङ्गाका पखादि र अर्वशेष रूप हरेरदा कयहााँ कुन ै

क्ककल्िा र्वा जोङ न ैसथयो भने्न कुरो अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। 

 

२. नागरी (नयााँगढी) 

दार्जजसिङको दसक्षण-पसिमसतर अर्वसस्थत नागरीिाई पसहिे नयााँगढी भसनन्थ्यो भने्न 

इसतहास पाइन्छ। यहााँ पुराना मसन्दर र ढुङ्गाका क्ककल्िाहरूबाट कुनै समय यस क्षेत्रमा कुनै गढी र्वा 

क्ककल्िा रहकेो अनुमान िगाउन सक्ककन्छ। अजुदन प्रधानअनुसार, गोखाद फौजिे सन ् १७८० सतरै 

नयााँगढीमा क्ककल्िा स्थापना गरेदसेख नै पूजा पाठ गने चिन बसेको थाहा िाग्दछ। नागरीको गढी 

मसन्दरमा पूजा गने मगर पुजारी नै सथए भने्न मौसखक भनाइहरू पाइन्छ।१०६  

मगरहरू धुप खाने र भोग खाने दरे्व-दरे्वताको पूजा गददछन्। मगरहररूिे प्राय: दरे्वी, ससद्ध 

दरे्वता, ससकारी, जङ्गिी, दरे्वी-दरे्वताको पूजा गन े गददछन्। आफ्ना कुि दरे्वतािाई कुखुराको 

                                                           
१०४अजुदन प्रधान, सन् १९९०, गढी ाँदसेख मसन्दरसम्म,नागरी सचयाबारी, दार्जजसिङ, प्रथम सांस्करण, पृ ३ 

१०५अजुदन प्रधान, सन् २००४, ६ अक्टोबर, राङभाङ भले्िी क्षते्रका केही ठाउाँ  सर्वशषेको सन्दभदमा, सहमािय दपदण 

दसैनक, ससिगडी,     पृ ६-७ 

१०६अजुदन प्रधान, सन् १९९०, गढी ाँदसेख मसन्दरसम्म, नागरी सचयाबारी, पूर्वदर्वत्, पृ ३ 



१३९ 

तेस्रो अध्याय 

 

भािेपोथी, भेडो, बोको, सङु्गुर आक्कदको बसि मगरहरूिे चढाउने गरेको पाइन्छ। नागरीको गढी 

मसन्दरमा पसन सन् १९६० को दशकसम्म मगर पुजारीिे नै पूजा गददथे भने्न थाहा पाइन्छ। 

कयसताक दिमान मगर यस मसन्दरका मूिपुजारी सथए भने्न भनाइ पे्रमकुमार आिेिे मगरजङु 

पसत्रकामा पसन उल्िेख गरेका छन्।१०७ नागरीको गढी मसन्दरमा सन् १९६०-६१ सम्म बसिपूजा न ै

हुन्थ्यो भने्न कुरो पसन प्रचसित छ। यसबारे इसतहासकार कुमार प्रधानि े पसन धरैे ठाउाँ  उल्िेख 

गरेका छन्।  

 

३. िोहागढ 

दार्जजसिङ सजल्िाको दसक्षणपूर्वदमा अर्वसस्थत ठाउाँ  हो िोहागढ। िोहागढ दरबार हो क्कक गढ 

हो भने्न कुन ैतथ्य फेिा पानद सक्ककएको छैन। स्थानीय ककर्वदन्ती अनुसार िोहागढमा कुन ैिोहार 

राजाको दरबार सथयो, उसको पे्रत सेतो घाडामा चढेर औंसीपूणेमा घुसमसहड्छ, समतिदसेख 

मासस्तरको घना जङ्गि माझ रासत सझसिसमसि दरबारमा जस्तै उज्याता बत्तीहरू बल्छन् भने्न 

िोककथन प्रचसित पाइन्छ।  

कुमार प्रधान िेूछन,् यस भेकमा धेरै ठाउाँ  नाउाँहरूमा गुडी, गढी र्वा गढ प्रकयय पाइन्छ। 

धेरैका कथनअनुसार नेपाि असधराज्य सबस्तार गदादका क्ककल्िा र्वा गढहरू हुन् भने्न पसन पाइन्छ। 

तर कयस क्ककससमको कुनै अर्वशेष पाइाँदनै। अरू कसैको भनाइमा यस भेकका तराइ र पहाडफेदीमा 

असघदसेख मेचहरूको बहु-सङ्ूया सथयो। मेचहरूको भाषामा गडी र्वा गुडीको अथद हो गाउाँ  र्वा 

बस्ती।१०८ यी प्रकयान्त नाउाँहरू कयसैिे मान्छेहरू बसोबासो भएका ठाउाँ  बुझाउाँछन्। िोहागढ 

िोहारहरूको बस्ती र्वा िोहा पाइने गाउाँ  भएको प्रमाण पाइन्छ पाइाँदनै भन्न सक्ककएन।१०९ तर 

मगरातका सनकै ठुिो सने राज्य सनमादण गने मकुुन्द सने (अनुमासनत १५४०-१५७५) को  सने 

राज्य सतनका छोरा र भसतजाहरूमा चार राज्यमा टुक्कक्रएको सथयो। सतनमा सबैभन्दा पूर्वदपरिको 

                                                           
१०७प्रेमकुमार आिे, सन् १९९३, मगर पुजारी: बुढा सुब्बाको मसन्दर, मगरजङु, प्रेमकुमार आिे (सम्पा), मगर िाफा 

समाज, खसादङ,  

पृ ५९ 

१०८कुमार प्रधान, सन् १९८८, िोहागढ-एउटा अनुमान, माध्यम, सामसयक सङ्किन, जस योञ्जन प्यासी(सम्पा), 

गोखाद जन पुस्ताकािय, खरसाङ, पृ २९६ 

१०९कुमार प्रधान, सन् १९८८, िोहागढ-एउटा अनुमान, माध्यम, पूर्वदर्वत्, पृ २९६ 



१४० 

तेस्रो अध्याय 

 

राज्य मकर्वानपुर मुकुन्दका कासहिा छोरा िोहाङसनेिे पाए। िोहाङसेनिे मुिुक बढाउने क्रममा 

क्ककरात नतेाका छोरा बाजहाङको सहायता सिएर पूर्वदसतर बढेर सगद्ध पहाडमासथ चढाइ गरेका 

सथए। कुमार प्रधान अनुसार, इमानससह चमे्जोङिे सबजयपरुको इसतहास-मा खरसाङको सगद्ध े

पहाड ठानेर कयहााँका िेप्चा राजा तर्व ेपनुिुाई िोहाङिे सजतेको कथा जोडकेा छन्। तर मेन्र्वरेरङ र 

हसेमल्टनिे यसमा फरक फरक मत प्रकट गरेर खण्डन गरेका छन्।  

हसेमल्टनअनसुार िोहाङ सनेको राज्य पसिममा असधया नदी दसेख पूर्वद महानन्दा र्वा 

महानदीसम्म फैसिएर गएका सथए भने्न पाइन्छ। यो महानदीको बगरमा िोहाङसेनको एउटा गढ 

भएको कुरा हसेमल्टनिे िखेेका छन्। कयही िोहाङको गढबाट िोहागढ नाउाँ  जन्मेको त 

होइन(?)११० भने्न अनुमान िगाउन सक्ककन्छ भने्न कुरो आफ्ना खोजपरक िेखमा कुमार प्रधानि े

उल्िेख गरेका छन्। 

 

५. मन्सोङ मगरजोङ 

मन्सोङ एउटा सानो ससन्कोना खेती हुने ठाउाँ  हो। समुद्रतिदसेख ५००० क्कफट मासथ सस्थत 

मन्सोङ सुन्दर पहासडिो समथार हुाँद ै बसेको ठाउाँ  छ। पाररसतर कञ्चनजङ्गा असन फेदमा रटस्टा 

बसगरहकेो दसेखने मन्सोङ कासिम्पोङदसेख िगभग २० क्ककिोसमटर दरूीमा छ। अकादसतरका डााँडामा 

ससक्किम पने भएका हुनािे  रम्फु भएर पसन मन्सोङ पुग्न सक्ककन्छ। यस क्षेत्रमा मगरजोङबारे 

तथ्यहरू नपाइए तापसन मगर घर र पररर्वारहरूमा मगरजोङबारे केही कथनहरू बााँचेको पाइन्छ। 

यस क्षेत्रका मगरहरूि े आफ्ना िोक सांस्कारगत पारम्पररक चाडपर्वद, मान्यताहरू मान्द ै आएको 

थाहा पाइन्छ। 

 

६. ससटोङ 

ससटोङ शब्द िेप्चा भाषाको सस-टाङ बाट आएको हो भने्न भनाइ छ। यसको अथद थुि भने्न 

हुन्छ। अथादत् यहााँ बसोबास गन े िेप्चामा प्रचसित जनशु्रसतअनुसार यस ठाउाँमा िेप्चाहरू 

                                                           
११०कुमार प्रधान, सन् १९८८, िोहागढ-एउटा अनुमान, माध्यम, पूर्वदर्वत्, पृ २९७ 



१४१ 

तेस्रो अध्याय 

 

पसहिेदसेख नै बस्द ै रहद ै आइरहकेा सथए, पसछ पसछ उनीहरूका सन्तानहरू मरेको मरेकै भएका 

हुनािे उनीहरूिे यस ठाउाँिाई सराप परेको ठाउाँ  भनी थुि भनेर सम्बोधन गरे भने्न जनशु्रसत 

पाइन्छ।१११ 

ससटोङ क्षेत्रमा मगरहरू एकै ठाउाँमा नबसेर तीनर्वटा राम पिायतका गाउाँहरूमा छररएर 

बसेका छन्। तीनर्वटा राम पञ्चायतमध्ये ससटोङ-३ मा मगरहरू धरे सङ्ूयामा बसोबास गरेको 

पाइन्छ। यहााँ िुङ्गेिी, आिे, राना, थापा, केप्छाकी, पुर्वादछाने, िुङ्गेिी थर उपथर भएका 

मगरहरू बस्ने गछदन्। ससटोङ भेगमा बसोबास गने मगरहरूिे मगरढुट भाषा बोल्दछन्। आफ्ना 

सामासजक सांस्कारगत कायदहरू सम्पन्न गदाद मगर भाषामै गने गरेको कुरो सबखदबहादरु मगर 

बताउाँछन्। 

 ससटोङ-३ अन्तगदत नसपसत गाउाँ  भने्न ठाउाँमा मगरभाषा बोल्नेहरू असधक रहकेो थाहा 

पाइन्छ। मगरहरूिे आफ्नो भाषामा यस ठाउाँिाई नाम्स ुिाङ्गा अथादत् हार्वा चल्न ेठाउाँ  भने्न गरेको 

जानकारी पसन सबखदबहादरु थापािे क्कदएका छन्। यस गाउाँमा मगरबाहके राई, सिम्बु, िेप्चा, 

तामाङ, बाहुन र डुक्पाहरूि ेपसन मगरहरूससत कुराकानी गदाद मगरभाषामा नै गने गरेको पाइन्छ। 

नयााँ पुस्ताका मगर पररर्वारका युर्वा-युर्वतीमा भने आफ्ना भाषाप्रसत उसत चासो नराखेको कुरो 

सबखदबहादरु थापा बताउाँछन्। 

 

३.१२  सनष्कषद 

ससक्किम र दार्जजसिङ क्षेत्रका ऐसतहाससक सन्दभदमा जसहिे पसन मगरजासतको उल्िेख 

भएको पाइन्छ। ससक्किमका आक्कदम जासतका रूपमा िेप्चाहरू साँगसाँगै दखेा परेको जासतका रूपमा 

मगरहरूबारे हुकर िगायत धेरै अध्ययन कतादहरूिे उल्िेख गरेका छन्। ससक्किम र दार्जजसिङ दरु्वै 

क्षेत्रहरूका मगरजोङ अर्वशेषका रूपमा साथै मगरहरूका ऐसतहाससक दसीका रूपमा आज पयदन्त 

पाइन्छन्। ससक्किम र दार्जजसिङको भौगोसिक अर्वस्थान, सामासजक पृष्ठभूसम, ऐसतहाससक 

सर्वकासक्रम र साांस्कृसतक सांरचना एउटै प्रकारिे सर्वकससत भएर आएको कारण यहााँ बसोबास गन े

जासत एर्वां जनजासतको सर्वकास समान र सराबरी रूपिे भएको बझु्न सक्ककन्छ। सुरुदसेख िेप्चा, 

                                                           
१११सबखदबहादरु मगर, सूचक, ससटोङ, खसादङबाट सिएको जानकारी, १४ अगस्त सन् २०१२ 



१४२ 

तेस्रो अध्याय 

 

सिम्बु र मगरहरू साँगसाँगै रसहआएको ऐसतहाससक तथ्यहरूिे गदाद यहााँको िोकर्वातादबारे अध्ययन 

गररदा जासतगत सामासजक सांरचनाको अध्ययन गररनु आर्वश्यक छ।  

ससक्किमको इसतहासमा िेप्चा असन भुरटया राजाहरूका शासनकािको िामो परम्परा पसन 

पाइन्छ। कयही कािखण्डमा िेप्चा र सिम्बुको र्वैर्वासहक सम्बन्ध र सामासजक सर्वस्तारसाँगै मगरहरू 

कयहााँको बाससन्दा रहकेो कुरो इसतहासिे घररघरर दोहोऱ्याएको पाइन्छ। मगरहरूिे ससक्किम र 

दार्जजसिङका सर्वसभन्न ठाउाँहरूमा बसेर मगरजोङ, गढी एर्व क्ककल्िा आक्कद बनाएका अर्वशेषहरू 

आजपयदन्त पाइन्छन्। सत्रौ ाँ शताब्दीभन्दा असघ नै सतब्बतिे ससक्किममा आक्रमण गनदअसघ यस भ-ू

क्षेत्रमा िेप्चाहरू साँगसाँगै अनेकौं मगर गाउाँहरू पसन उनीहरूिे सजत्नु परेको कुरो इसतहासकार 

कुमार प्रधानि ेधेरै ठाउाँ  उल्िेख गरेका छन्। उनि ेयसबारे अझ सर्वस्ततृ र व्यापक अध्ययन हुन ु

आर्वश्यक छभने्न कुरासतर पसन सङ्केत गरेका छन्। ससक्किमको दसक्षण पसिम सजल्िाका सर्वसभन्न 

ठाउाँहरूमा मगरजोङ, गढी स्थापना भएको थाहा पाइन्छ भने दार्जजसिङ सजल्िाका नागरी, 

मगरजोङ, मन्सोङ, ससटोङसतर मगरहरू यत्रतत्र छररएर बसेका छन्। 



१४३ 

चौथो अध्याय 

 

चौथो अध्याय 

 

 

मगर जाततको पररचय 

 

४.१ ‘मगर’ शब्दको पररचय 

‘मगर’ शब्दको व्युत्पतिबारे तिद्वान् हरूमा अनेक मत-मतान्तरहरू रहकेा छन्। इमानससह 

चेम्जोङअनुसार तचतनयााँ िा बमेलीहरू मङ्गोतलयनलाई ‘माङ’ िा ‘मोङ’ भन्दछन् अतन ‘अरूई’ र 

‘आर’ को अथथ सन्तान हुन्छ। तसथथ तचतनयााँ िा बमेली भाषामा ‘मङ्गर’ को अथथ मङ्गोलहरूको 

सन्तान हो।१ हषथबहादरु बुढामगरले बोडा सरोल्टाको भनाइलाई उल्लेख गद ै भनेका छन्, मध्य 

एतशयामा दतेखएको ‘मगर’ र हङ्गेरीका ‘मग्यार’ का सन्तान एउटै हुनुपछथ।२ उनले ‘मगर’ र 

‘मग्यार’ भाषामा पाइने शब्दगत समानताको तुलना गरेर दखेाएका छन्। धेरै शब्द र अङ्क 

गणनाहरू ‘मगर’ र ‘मग्यार’ भाषामा तमल्दाजुल्दा पाइन्छन्। 

राजाराम सिुदेीको भनाइ अनुसार, सातौ ाँ शताब्दीको आरम्भ नहुाँद ै तमतहरकुलका 

हुणहरूको राज्य तितभन्न टुक्राहरू भएर ठाउाँ -ठाउाँमा बााँतडन गए। ती मध्ये तमतहरकुलका सोझ ै

सन्ततत तमतहरकुलीन > महरकुलीन > मगरकुलीन > मगरकुल हुाँद ै अन्त्यमा ‘मगर’ भएको हो।३ 

कुमार प्रधानअनुसार मगरहरू सम्भित धरैे अतघका मङ्गोतलयन ततब्बती राजा स्रोङ्ग-त्सान-

गमे्पोका योद्धाहरूतसत आएका तथए। ततब्बती शब्द ‘माग’ को अथथ योद्धा हुन्छ। ‘मगर’ र ‘तामाङ’ 

                                                           
१इमानससह चेम्जोङ, ति सं २०५१, ककरात इततहास र ससं्कृतत, झापा, नेपाल, प्रथम संस्करण, पृ १३९ 

२हषथबहादरु बुढा मगर, ति सं २०५३, मगर एन्ड मग्यार इन सचथ अफ् एन्सेस्टसथ, काठमाडौ, प्रथम संस्करण, पृ ५ 

३राजाराम सुिेदी, तिसं २०६४, मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा.) गोपाल पराजुली, काठमाडौं, साझा प्रकाशन, 

पुस, िषथ २६, अङ्क १, पृ १११ 
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यी दईु जनजातत  ततनैका योद्धाहरू हुन सक्छ।४ नेपालको अध्ययनमा लागेका पतहलो तिटीस 

तमसनरी ककथ  प्यारिकल े मगरहरूलाई ‘मुग्गर’ भनेर उल्लेख गरेका छन ् भने्न कुरो केशर जङ्ग 

बरालले आफ्नो पुस्तकमा चचाथ गरेका छन्।५ शातन्तराज शमाथअनुसार ‘मगर’ एउटा जात 

होइनजातत हो।  ‘मङ्गोल’ शब्दबाट ‘मङ्गोर’ हुाँद ै ‘र’ र ‘ल’ मा उच्चारण भेद नहुनाले ‘मङ्गर’ 

भएको हो। मङ्गोलबाटै ‘मुघल’ ‘मोगल’ भए झैं ‘मङ्गर’ भएको हो६ भने्न कुरा पतन शमाथल े

बताएका छन्। 

केशर जङ्ग बरालअनुसार, नेपालको पतिम सीमा महाकाली नदीभन्दा पतिम तथा 

भारतको उिर पतिमबाट बग्द ै आएको चन्रभागा नदीको उिर पूिथको उपत्यकालाई ‘महर 

उपत्यका’ भतनन्छ। भू-मध्य सागरबाट दतिणपूिथ हुाँद ै आएका मगरहरूको एउटा शाखाल े नेपाल 

प्रिेश गनुथभन्दा अतघ त्यही उपत्यकामा बसोबास गरेको तथयो। त्यस उपत्यकाबाट आएका 

मगरहरूले आफूलाई ‘महर’ भन्दथे। यही महर शब्दबाट नै कालान्तरमा ‘मगर’ भएको हो७ भने्न तकथ  

उनले राखेका छन्। तखलध्िज थापा श्रीस अनसुार ति स ं१३९३ को राजा पुण्यमल्लको ताम्रपत्रमा 

पतन महर शब्द पाइन्छ। पुण्य मल्लकै कनकपत्रमा ति सं १२५८ मा महारातजक, महरा, महतो, 

मगर राजाहरूको उल्लेख भएको पतन दतेखन्छ। यसका साथै मगरहरूको मुख्य रजाइाँ भएको ठाउाँ  

मगरातलाई महरलोक पतन भतनन््यो। जमु्ला, डोटी र कुमाल भेकततर मगर जाततलाई महर 

भतनन्छ र पुण्य मल्ले ताम्रपत्रे पतन यस कुराको पुस्टाइाँ गरेको दतेखन्छ।८ 

गोतबन्द आचायथले राजनाथ पाण्डयेको भनाइ उद्धृत गद ै भनेका छन्, प्राचीनकालमा 

मगरहरूलाई मङ्गोल भने्न गररन््यो। हङ्गेरीका मङ्गोल िंशकै अको एउटा खलकलाई मग्यार 

                                                           
४कुमार प्रधान, सन् १९९१, द गोखाथ कन्वेस्ट, कदल्ली, अक्सफोडथ युतनभर्ससटी प्रेस, पृ ३५ 

५केशरजङ्ग बराल, ति सं २०५०, पाल्पा,तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत, काठमाडौ, नेपाल राजकीय प्रज्ञा 

प्रततष्ठान, पृ २५ 

६शातन्तराज शमाथ, सन् १९९५, खस ककरााँत ससं्कृतत, तसलगडी, नेपाली सातहत्य प्रचार सतमतत, प्र सं, पृ ५६ 

७केशरजङ्ग बराल, पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत,पूिथित्, पृ २५-२६ 

८
 धमथप्रसाद श्रीस (थापा), ति सं २०७१, मगराती ससं्कृतत (ऐततहातसक पृष्ठभतूम), काठमाडौ, मगर प्रातज्ञक समूह, 

थापाथली, पृ ४ 
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भतनन्छ।९ कुमार प्रधानअनुसार, उिरमा तहमालय, दतिणमा महाभारत शृङ्खला, पूिथमा तत्रशूली 

र पतिममा कालीगण्डकीको पानीढलो माझको भू-भागलाई बाह्र मगरात भतनन््यो। धिलस्रोत िा 

धौलातगरर अञ्चललाई ११०० तिष्टाब्दको एउटा ताम्रपत्रमा ‘मगं्िर तिषय’ भतनएको छ। 

मगरहरूको सबैभन्दा पतहलो उल्लेख यही ाँ दतेखएको छ।१० मगरहरू नेपालको मध्य पहाडी भागमा 

बसेका हुनाले तयनीहरूको नामकरण मगर भतनएको हो भने्न धेरै इततहासकारहरूको मत पाइन्छ। 

उनीहरू ‘मगर’ शब्दको व्युत्पति ‘मध्ये’ शब्दबाट भएको भने्न मान्दछन्। पतहले चार हजार पिथत ्

शे्रणी, बाग्लुङ इलाकाको बाईस खानीबाट तामाको धातु तनकाल्न ेकातलगढहरू मगरजातत नै तथए। 

खानीतभत्र काम गनेलाई ‘खनाल’ र बातहर माटो फाल्नेलाई ‘मगरा’ भन्दथे। कालान्तरमा मगराबाटै 

‘मगर’ भएको हुन सक्छ भन्ने तकथ  पतन पाइन्छ।११ 

यसप्रकार मगर शब्दको व्युत्पतिबारे तितभन्न तिद्वान् र शोधकताथहरूमा अनेक मत-

मतान्तरहरू दतेखए तापतन ितथमान समयमा ‘मगर’ र ‘मङ्गर’ दिुै शब्द सराबरी रूपमा प्रयोग 

प्रचलनमा रहकेो दतेखन्छ। प्रतसद्ध उतिदतिद ् हुकरले दार्सजतलङ, तसकिम र पूिीय नेपालको 

भ्रमणमा आएको समयमा मगरहरूलाई तसकिमका आकदिासी मानेका छन्, उनले अतहले नेपालको 

अरुण नदीको पतिमततर दतेखएका मगरहरू तसकिममा आकदिासीहरू हुन् जसलाई त्यहााँबाट 

लेप्चाहरूले तलम्बुहरूको दशेतफथ  लखेटे भन े तलम्बुहरूले अझ ततनीहरूलाई पतिमतफथ  लखेटे १२ 

भने्न कुरो उल्लेख गरेका छन्। 

 

४.२  मगर जाततको  आगमन र िशं तिस्तार 

मगर जाततको आगमन र िशं तिस्तारबारे तिद्वान् हरूमा धेरै ककतसमका मतहरू प्रचतलत 

छन्। मगरहरूलाई धरैेले मङ्गोलका सन्तान मानकेा छन्। यसो हुनाले तयनीहरूको िंश 

                                                           
९गोतिन्द आचायथ, ति सं २०६३, राप्ती लोकसातहत्य, काठमाडौं, पैरिी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, पृ १२ 

१०कुमार प्रधान, सन् २०१०, पतहलो पहर, काठमाडौं, साझा प्रकाशन, दोस्रो संस्करण, पृ ३ 

११केशर जङ्गबराल, पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत, पिूथित्, प ृ२६ 

१२जे डी हुकर, सन् १८५४, तहमालयन जनथल, लन्डन, िाडथ लक एन्ड कम्पनी तलतमटेड, पृ ९५ 
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परम्पराबारे खोज गद ै जााँदा मङ्गोलहरूकै नालीबेली केलाउनु पने आिश्यकता दतेखन्छ। यसै 

आधारमा धेरैल े मगरहरूलाई मध्य एतसयादतेख ततब्बत हुाँद ै उिरपूिीय भारत, तसकिम, नेपाल, 

भुटानततर पसेको चचाथ एिं अनुमान गरेका छन्।  

मनबहादरु गुरुङले योगी नरहररनाथद्वारा तयार पाररएको मगरहरूको िशंािली उद्धृत 

गरेर लेखेका  छन,्  

“महारातजक दिेास्ते महरा, मगरा, मगर 

अखण्ड ेतहमित्खण्ड ेगण्डकी मण्डल महत। 

महलोक इतत ख्यातं मगरात इतत प्रथा 

महारातजक राज्यं च मगरात तथा स्मृतम्। 

द्वदशमहाराज्यं बाह्रमगरात भव्यते । 

दतिणे मगरातधक्यं गुरुङ तधक्यं उिरे।” 

 

अथाथत्, महादिेका गणदिेताको सन्तान महारातजक, महरा, मगारा, मगरा, मगर हुाँद ै

आएका छन्। अखण्ड तहमितखण्डमा महान गण्डकी मण्डल छ। भूगोल शास्त्रमा गण्डकी 

नगरपातलकालाई महलोक भतनएको छ। महारातजक दिेमान िंश मगर जाततको राज्य हुनाल ेसत्र 

गण्डकी प्रदशेलाई मगरात पारकोट नामले पुकाररन्छ। अतघ मगर राजा २२० तथए। अन्तमा १२ 

मात्र मगर राजा शेष रहकेो बेला १२ मगरात भनरे प्रतसद्ध भयो। दतिणमा मगरहरू अतधक छन ्

औ उिरमा गुरुङ अतधक छन्।१३ 

 अकाथ अध्येता एम एस थापा मगर लेख्छन्, तचनको ऐततहातसक िृिान्त अनसुार मगरहरू 

साथै अन्य मङ्गोलहरू आजभन्दा पााँच हजार िषथअतघ नै भौगर्सभक प्रलयको कारणले गदाथ बसाइाँ 

सद ैपातमरको पठारदतेख पूिथ र ततब्बत हुाँद ैदतिणतफथ  आइपुगेको अनुमान गनथ सककन्छ। तचतनयााँ 

इततहासको उक्त िृिान्ततसत रठक तमल्दो घटनाक्रमको उल्लेख बाइबल, मनसु्मतृत र ककरााँत 

मुन्धमुमा पतन भएको पाइन्छ।१४ 

                                                           
१३मनबहादरु गुरूङ, सन् १९९३, मगर जातत एिं गीत परम्परा, मगरजङु, प्रिेशाङ्क, (सम्पा) प्रेम कुमार आले मगर, 

मगर लाफा संघ, खरसाङ,  पृ ४७ 

१४एम एस मगर,ति सं २०४९, प्राचीन मगर र अख्खातलतप, लतलतपुर, नेपाल, प्रथम संस्करण, पृ ३ 
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यसरी न ै इमानससह चेम्जोङले पतन ककरात मनु्धमुअनसुार मगरहरू तहमालयको उिरी 

भागमा तस्थत तसन नामक स्थानमा सिथप्रथम दखेा परेका तथए भने्न कुरो बताएका छन्। यही ाँबाटै 

तसन मगर र तचत ुमगर दईु मगर नेतृत्िका साथमा मगरहरू उिरदतेख दतिणतफथ  झरेका तथए। 

दतिणतफथ  झरेका मगरहरू तसकिमको उिरमा तस्थत काङ्पाचने भने्न ठाउाँमा आएर बसेका हुन् भने्न 

मत चेम्जोङको पाइन्छ।१५ मगरहरूका मूलथलोका सन्दभथमा हषथबहादरु मगरल ेके भनकेा छन् भन े

मुस्ताङघाटीबाट नेपाल प्रिेश गने मगरहरू खास गरी डोल्पा, मुस्ताङ, म्याग्दी, पिथत, बाग्लुङ,  

प्यठुान, रोल्पा र रुकुमका उिर िेत्रमा बस्ने मगरहरू १००० दतेख १५०० ईश्वी  पूिथततर नेपाल 

प्रिेश गरेको अनुमान छ। निलपरासीको मातथल्लो भाग र महाभारत पिथत शृङ्खलाको दतिणी 

भाग हुाँद ैकाली गण्डकीको पतिमदतेख तलएर पतिममा िर्ददयाको उिरी भागको पहाडदतेख हुम्ला-

जुम्लासम्म फैतलएको तिशाल भू-भाग मगरहरूको मूलथलो हो।१६ 

शरतचन्र दासअनुसार, काङ्पाचनेको उिरमा सेपाथहरूको मूलथलो सेरखम्बु अथाथत् पूिथमा 

ककरात पछथ भन े त्यसकै तल दतिणी भू-भाग तसकिमदतेख केही उिर अतन कञ्चनजङ्गाको 

पतिमपरि काङ्पाचने नदीको उपत्यकामा मगरहरू दखेा परेका तथए। त्यही ठाउाँमा 

ततब्बतीहरूद्वारा मगरराजाको हत्या भएको अतन त्यसको बदला तलन मगररानीले गरेको 

षडयन्त्रपूणथ साहसी कथा अझै पतन मगरहरूमा प्रचतलत पाइन्छ१७ भने्न उनको भनाइ छ। 

सन्तोष आलअेनुसार, तसकिमलाई महाभारतमा िर्सणत इन्रकील पिथत भतनन्छ। 

िनिासको समय महाभारतका पाण्डिले अतन्तम समय यही भूतममा तबताएका तथए भतनन्छ। 

इन्रककल पिथत अथाथत् इन्रको ककल्लाको सरुिाका तनतम्त बसोबास गने यहााँका प्राचीन जातत यि, 

गन्धिथ र ककन्नरहरूका िंशज न ैआजका लाप्चे, मगर र तलम्बुहरू हुन् भने्न कुरामा धरैे तिद्वान् हरू 

एकमत छन्। मगरहरूका राना मगर र थापा मगरमा गन्धिथ भन्ने एक उपथर पतन पाइन्छ।१८ 

बालकृष्ण पोखरेलल ेनेपालमा मगरहरूल ेपााँच समूहमा गरी  प्रिेश गरेको बताएका छन्। 

उनले पतहलो समूह पतिमबाट आएका मुनाङ्बाका सन्तान सिथप्रथम २३०० इस्िी पूिथततर 

                                                           
१५इमानससह चेम्जोङ, ति सं २०५१, ककरााँत इततहास र ससं्कृतत, झापा,  नेपाल, प्रथम संस्करण, पृ १३६ 

१६हषथबहादरु बुढा मगर, तिसं २०५३, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, काठमाडौं, प्र सं, पृ २ 

१७शरतचन्र दास दास, सन् १९९८, अ जोनी टू ल्हासा एन्ड सने्िल रटबटे, बुक फेथ् अफ इतन्डया, भारत, पृ २७ 

१८सन्तोष आले, सन् २००३, मगर जाततको इततहास र ससं्कृतत(तसकिमको सन्दभथमा), दार्सजतलङ, दपथण पतब्लकेसन्स, 

पृ १५ 



१४८ 

चौथो अध्याय 

 

नेपालमा प्रिेश गरेका तथए, दोस्रो समूह आसामबाट, तेस्रो समूह उिरी भेकबाट, चौथो समूह 

तसकिमबाट र पााँचौ ाँ समूह दतिणबाट प्रिेश गरेको  बताइएको छ।१९दतिणी  समूहबाट आएका 

सन्दभथमा मगध दशेबाट आएका हुनाले उनीहरूलाई मगर भतनएको हो। तयनै मध्येका कुनै मगरहरू 

तसमौनगढततर प्रिेश गरेर बस्न थालेका तथए। यी मल्ल युद्ध गने मगरहरूमा केही मगरहरू मल्ल 

ठकुरी भएर गएका छन् भन्ने भनाइ मोहन बहादरु मल्लको पाइन्छ।२० 

हषथबहादरु बढुा मगरअनुसार माइकल ओतपजले रुकुमअन्तगथत हुकामको बुढा मगरद्वारा 

तलतखत िंशािलीको अध्ययन गरेर भनकेा छन्, “मगरहरू यायािर िा अधथ यायािर मध्ये कुन ैएक 

समूहतसत सम्बद्ध तथए। तयनीहरूले प्राचीनकालमा आफ्ना पशु-िस्तुका साथ घााँस चरनका तनतम्त 

उिरी ततब्बतमा िा मङ्गोतलयामा तथा साइबेररयामा यत्रतत्र भौ ाँताररएर जीिन तबताएका 

तथए”।२१ 

यसप्रकार मगर जाततको िशं, िंशतिस्तार अतन आगमनबारे तिद्वान् हरूमाझ अनेक मत-

मतान्तरहरू रहकेा छन्। यी मत मतान्तरहरूले मगरहरू कसरी, कहााँ दखेा परे अतन कसरी 

तिस्ताररत हुाँद ैगए भने्न अध्ययनको फााँटलाई अतघ बढाउन सककने प्रशस्त सङ्केतहरू भन ेकदएका 

छन्। 

 

४.३   मगरजाततको शारीररक गठन र रूप रङ्ग 

मगरहरूका शारीररक गठन र रूपरङ्गबारे तितभन्न मानिशास्त्री, समाजतिज्ञानी, 

शोधाथीहरूले चचाथ गरेको पाइन्छ। सनुीततकुमार च्याटजीले  आफ्नो पुस्तक ककरााँत जनकृततमा 

तियसथनको तलङ् गइुतस्कक सि े अफ इतन्डया भोल्युम-१ बाट उद्धृत् गद ै भनेका छन्, मङ्गोल 

जाततको मुख्यत: तीन प्रकारका शारीररक गठन पाइएका छन्। अतत प्रातचन मङ्गोलहरूको टाउको 

लामो ककतसमको पाइन्छ, जो मध्य तहमालयको िररपरर साथै नेपाल अतन आसाम िेत्रका 

                                                           
१९गोतिन्द आचायथ, ति सं २०६३, राप्ती लोकसातहत्य, पैरिी प्रकाशन, काठमाडौं, प्र सं, पृ १२ 

२०शातन्तराज शमाथ, सन् १९९५, खस ककरात ससं्कृतत, तसलगडी, नेपाली सातहत्य प्रचार सतमतत, पृ ६५ 

२१हषथबहादरु बुढा मगर, ति सं २०५३, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, काठमाडौं, प्र सं, पृ २ 



१४९ 

चौथो अध्याय 

 

मङ्गोलहरूमा दखे्न पाइएको छ। त्यसपतछ प्राचीन एिं सभ्य मङ्गोलहरू बमाथदतेख बढेर आराकान 

हुाँद ै तचिगोङसम्म फैतलएका पाइन्छन्, जसको शारीररक  गठनमा टाउको सानो हुन्छ। अकाथ 

मङ्गोल ततब्बती मङ्गोलहरू हुन,् जो धेरै अग्ला अतन सेता छाला भएका छन्। यी मङ्गोलहरू धेरै 

सभ्य दतेखन्छन् जसले पतछ भारतिषथततर पतन प्रिेश गरेका तथए। यी ततब्बती मङ्गोलहरू भातषक 

तितिधताका साथ भारतिषथमा तहमालयदतेख दतिण हुाँद ै भुटान, तसकिम, लद्दाख र 

बलुतचस्तानसम्म फैतलएका पाइन्छन्।२२ 

मगरहरूका शारीररक गठनबारे तशखरनाथ सिुदेील े आफ्नो पुस्तक थरगोत्रािलीमा 

यसप्रकार चचाथ गरेको पाइन्छ- 

चेप्टो छािी तपठीऊाँ , कमर तसर नयन, केतह साना भएका 

बाटीएका तपढौंला शररभरर नसा ढाकक तभत्रै गएका 

धेरै अग्ला न पुडका गहुाँसरर रङका, ज्यू तनरोगी छ भारी। 

नेप्टो नाक हुन्छ ज्यादा असल मगरका नातस्त जुाँघा न दाह्री। 

एिं 

असल मगरको थेप्चो हुन्छ नाक, जुाँघा दाह्री हुाँदनैन् ठूलो हुन्छ चाक 

सानु हुन्छ टाउको, चेप्टो हुन्छ ढाड, बारटएका तपढौला, ठुलो हुन्छ हाड।२३ 

 

यसप्रकार नृिैज्ञातनक समाजशास्त्रीहरूदतेख तलएर लोकसमाजमा पतन मगरहरूका 

शारीररक सरंचना र जीिनस्तरबारे अनके चचाथ गरेको पाइन्छ। यसबाहके मगरहरूबारे यस्ता 

अनेक तुकबन्दीहरू पतन रहकेो पाइन्छ। 

 

 

 

                                                           
२२सुनीततकुमार च्याटजी, सन् १९७४, ककरााँत जनकृतत, द इन्डो मङ्गोलोइड्स, कलकिा, न्यू एतसयन तप्रन्टसथ, दो सं, 

पृ २० 

२३सचेन्र दमुी, सन् १९९३, मगर जातत: उत्पतत र अिस्थान...,मगरजङु, प्रेमकुमार आले (सम्पा), अनुसन्धानात्मक 

मुखपत्र, दार्सजतलङ, मगर लाफा सङ्घ केन्रीय सतमतत, खरसाङ, पृ १३ 



१५० 

चौथो अध्याय 

 

४.४  प्रागतैतहातसक मगर जातत 

मानि तिकास र बसाइाँ सराइको इततहासलाई हने ेहो भने प्रागैततहातसक काल एिं ढुङ्गे 

युगदतेख नै मातनसहरू एउटा ठाउाँदतेख अकाथ ठाउाँ  बसाईाँ सरी सहडकेो थाहा पाइन्छ। प्रागैततहातसक 

कालमा मगरहरू भारतीय महाद्वीपमा ततब्बतको दतिणततर तसकिमको उिरततर काङ्पाचने 

नदीको उपत्यकामा तथए भने्न मातनन्छ। यस िेत्रलाई मगरहरूको प्रथम ककल्ला भनेर पतन 

मातनएको छ। ककल्लाका राजा तसन्तपुतत सने तथए भने्न कुरा शरदचन्र दासले आफ्नो पुस्तक अ 

जोनी टु ल्हासा एन्ड सने्िल रटबटेमा उल्लेख गरेका छन्।२४ मगर राजाको प्रसङ्गमा तितभन्न समय 

तितभन्न पुस्तकमा तसन्तपुतत सने, तसन्तसुतत सने, िा तसन्तुपतत चने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। 

काङ्िाचेन उपत्यकामा मगर ककल्ला बनाएर बसेका मगरहरूल ेत्यहााँका बातसन्दाहरूमातथ शासन 

जमाएर ततनीहरूबाट धेरै मात्रामा कर उठाएका तथए। त्यसैको फलस्िरूप त्यहााँका बातसन्दा र 

ततब्बतीहरूले षडयन्त्र गरी मगर राजाको हत्या गरेका तथए भने्न कुरो थाहा पाइन्छ। पतछ यो खबर 

मगररानीले थाहा पाएपतछ राजाको अन्त्येतष्ट कक्रयाको कदन ततब्बतीहरूलाई पतन तनमन्त्रण गरी 

तिषयुक्त जलपान गराएर लगभग एक हजारभन्दा अतधक ततब्बतीहरूलाई सहंार गरेकी छन् भने्न 

कुरा इमानससह चमे्जोङले आफ्नो पुसतक ककरााँतको इततहास र ससं्कृततमा उल्लेख गरेका छन।्२५  

रानीको त्यस षडयन्त्रप्रतत क्रोतधत भएर ततब्बतीहरूले काङ्िाचेन िेत्रको मगरजोङ ककल्लामातथ 

धािा बोलेका तथए। त्यही धािामा लड्दा-लड्द ैमगररानीले िीरगतत प्राप्त गरेकी तथइन्। रानीको 

मृत्युपतछ मगर सेनाहरू ततब्बतीहरूद्वारा लखेरटए । अरुण नदीको पूिथमा बसोबास गन े

आकदिासीहरूमातथ आक्रमण गरेर आफ्नो अधीनमा पाने अतभयानमा कञ्चनजङ्गाको दतिणी 

भागमा बस्ने मगरहरूका राजा तसन्तुपती सेनलाई हराएपतछ ततब्बतीहरूल ेआफ्नो हातमा शासन 

तलएर मगरहरूलाई त्यहााँबाट खेकदएको कुरो तसकिम गजेरटएरमा पतन उल्लेख रहकेो कुरा सन्तोष 

आलेले बताएका छन्।२६ 

ततब्बतीहरूले काङ्पाचेनबाट मगरहरूलाई खेदपेतछ दतिण-पतिमततर लाग्दा मध्य 

नेपालमाअितस्थत िीरगञ्जदतेख पूिथमा तसमङ्गढ भने्न स्थानमा मगरहरू आइपुगेका तथए। यस ै

ठाउाँबाट मगरहरू सङ्गरठत भई दईु दलमा छुरिएका तथए। ती दईु दलका नेतृत्ि फलमेी खान र यो 

                                                           
२४शरतचन्र दास, अ जोनी टु ल्हासा एन्ड सने्िल रटबटे, पूिथित्,पृ २३ 

२५इमानससह चेम्जोङ, ति सं २०५१, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, नेपाल, झापा, पृ १३९ 

२६सन्तोष आले, मगर जाततको इततहास अतन ससं्कृतत, पूिथित्, प ृ२४ 



१५१ 

चौथो अध्याय 

 

यो छामी खानल ेगरेका तथए।२७ यो यो छामी खान आफ्नो दल तलएर पूिथततर लागेका तथए भन े

फलमेी खान आफ्नो दललाई तलएर पतिम नेपालका  पाल्पा, गण्डकी, स्याङ्गजा, तनहुाँ, बाग्लुङ, 

गुल्मीततर पुगेका तथए। सम्भित: तयनै दईु नेताहरूका सन्तानहरू नै क्रमश: बाह्र मगरााँत र अठार 

मगरााँत समूहका हुन् भने्न भनाइ पाइन्छ। आजका बाह्र  र अठाह्र मगरााँत समूहका िशंजहरू उन ै

फलेमी  खान र यो यो छामी खानका नतेृत्िमा भारत महाद्वीपमा प्रिेश गरेका तथए भने्न मातनन्छ। 

यी दिुै मङ्गोतलयन िंशका तथए। मङ्गोतलयनहरूका सन्दभथमा सिथप्रथम बाह्रौ ाँ शताब्दीपतछका 

योद्धा चङ् तगज खााँले उठान गरेका तथए। उनी मोङ् कु जाततका तथए। उनले न ै मध्य एतसयाका 

यायािर जाततहरू ककन्, ककर, ककराइत, कारताई, कारतखताई, तखताई, उइगुर अथिा दोर, मान्चु, 

मोङ् कु, तुङ्गट, सेटजकु, कातुथक, तुकथ , बुसन, शक, कुषाण, हुण, ग्यारुङ अतन मङ्ग्याक आकद 

जाततहरूलाई एउटा सभा बोलाएर सबैको साझा नाम मङ्गोल तस्िकानथ आह्िान गरेका तथए।२८ 

त्यसै समयदतेख मध्य एतसयाका ती डुलुिा जातत सिथसम्मततद्वारा मङ्गोल कहलाइए। मगरााँती 

भाषामा राजालाई खााँ िा खान भतनन्छ।२९ तचतनयााँहरूले मङ् कु जाततलाई  मङ् कु टाटा भने्न गदथथ े

औ यस ैजाततको एउटा िंश हङ् गेरीमा बसोबास गनथ लाग्यो, जसलाई मग्यार जातत भतनन्छ। तसथथ 

मगर अतन  मग्यारहरूलाई पतहले एउटै िंशजका  तथए भने्न गरेको पाइन्छ।  

इमानससह चमे्जोङले ककरात इततहास र ससं्कृतत नामक पुस्तकमा मगरहरू मूलत: 

ककरााँइत र मङ् कु जाततसाँग सम्बतन्धत हुनुपछथ भनेका छन्। उनले अझ भनेका छन्, लपे्चाहरूको एक 

थरलाई मोगरमु भतनन्छ। सम्भित: मगरहरू लेप्चाहरूसाँग तमतसए औ लेप्चा ककरााँत भए। तसकिम 

र नेपाल पस्दा मगरहरूल े साथमा सखरखण्ड तरुल ल्याएको हुनाल े लेप्चाहरूले अझै पतन 

सखरखण्डलाई मगरबकु भन्दछन्।३०  

एम एस थापा मगरअनुसार, मगर भाषामा ‘टी’ िा ‘डी’ ले तरल अथाथत् पानीलाई 

जनाउाँछ। मङ्गोतलयाली भाषामा मुहानबाट तनस्केको पानीलाई नर भन्दछन् र डी को अथथ पानी न ै

                                                           
२७इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ २४ 

२८सचेन्र दमुी, सन् १९९३, मगर जातत: उत्पतत र अिस्थान..., मगरजङु, प्रेमकुमार आले (सम्पा) अनुसन्धानात्मक 

मुखपत्र, दार्सजतलङ, मगर लाफा सङ्घ केन्रीय सतमतत, खरसाङ, पृ ६ 

२९प्रेमकुमार आले (सम्पा), सन् १९९३, मगरजोङ, अनुसन्धानात्मक मुखपत्र, दार्सजतलङ, मगर लाफा सङ्घ केन्रीय 

सतमतत, पृ ४ 

३०इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १४० 



१५२ 

चौथो अध्याय 

 

हुन्छ। तसथथ नर र डीको योगबाट नहर िा नदी शब्द बनेको अनुमान गररन्छ। तचलाङ्डी, 

छाङहाङडी, मस्याथङ्दी आकद नदनदीको नाम मगर भाषामानै पाइन्छ।३१ 

 

४.५   ऐततहातसक मगरजातत 

प्राचीन समयमा भारतीय महाद्वीपमा मङ्गोलहरूको आगमनबारे उस्तो उल्लेख भएको 

पाइाँदनै। पुरातत्त्ितिद ् एिं इततहासकारहरूले  आयथहरूको आगमनबारे जसरी तिस्ततृ व्याख्या र 

चचाथ गरेका छन्, त्यसरी नै मङ्गोलहरूबारे उतत चचाथ गररएको पाइाँदनै।  

सनुीततकुमार च्याटजी लेख्छन्, भारतीय महाद्वीपको सभ्यताको इततहासमा 

मङ्गोलहरूको इततहासबारे गम्भीर अध्ययन भएको छैन। यद्यतप भारतीय सभ्यताको इततहासमा 

आयथन, रतिढ र आतस्िकहरू साँगसाँगै मङ्गोलहरूको पतन प्रशस्त योगदानहरू छन्। भारतीय 

महाद्वीपको उिर-पूिीय िेत्रमा मङ्गोलहरूको आगमन दसौ ाँ  शताब्दी िी पू रहकेो मातनएको छ, 

जुन समयमा भारतमा िेद पुस्तक लेतखसककएको तथयो। सामातसक तहन्द ुसंस्कृततमा आयथ, रतिढ र 

आतस्िकको तमश्रण भइसकेको तथयो।३२ यसो भए तापतन तिश्व मानि तिकास र तिशेष गरी 

मातनसको बसाइाँ सराइको इततहास हनेे हो भने अतत प्राचीनकालमा अथाथत् प्रागैततहातसक कालमा 

मातनसको बसाइाँ सराइ ढुङ्गे युग अथाथत ् जङ्गली अिस्था एिं अधथसभ्य अिस्थादतेख न ै भएको 

पाइन्छ। यसैले मङ्गोलहरूले पतन भारतीय महाद्वीपमा ढुङ्गे युग िा यायािर युगमा नै प्रिेश 

गरेको हुनुपछथ भन्ने अनुमान तिद्वान् हरूले चचाथ गरेका छन।्  

भारतीय सभ्यताको प्राचीन िन्थ िेदमा ककरातहरूबारे उल्लेख पाइन्छ। तर ककरातहरू 

पतन मङ्गोल न ैहुन् भने्न स्पष्ट िणथन त्यहााँ पाइाँदनै। भारतीय सभ्यताको इततहासमा ककरातबाहके 

तलच्छिीहरूको पतन उल्लेख पाइन्छ, ततनीहरू पतन आयथ होइनन्। तलच्छिीहरूल े आफ्नै भाषा 

बोले तापतन ततनीहरूमा आयथ तहन्द ु सभ्यताको प्रभाि परेको दतेखन्छ। तलच्छिीहरूले तिष्णु र 

                                                           
३१एम एस थापा मगर, प्राचीन मगर र अक्खातलपी, पूिथित्, पृ ५ 

३२सुनीततकुमार च्याटजी, सन् १९७४, ककरात जनकृतत, द इन्डो मङ्गोलोइड्स, कलकता, न्यू एतसयन तप्रन्टसथ, पृ १६ 



१५३ 

चौथो अध्याय 

 

तशिको पूजा गदथथे। तलच्छिीहरूबाट परातजत भएका ककरातीहरूल े पूिी नेपालको तामाकोशी र 

अरुण नदीको तबचमा छुिै राज्यको स्थापना गरेका तथए जसलाई ककरात प्रदशे भन्दथ।े३३ 

तलच्छिीहरू भारतको तबहार हुाँद ै नेपाल प्रिेश गरेर ककरातीहरूलाई तजत्द ै अतघ बढेको 

इततहास पाइन्छ। नेपालको इततहासमा ककरातहरू भन्दा अतघ गोपाल िंश तथयो। तलच्छिीहरूल े

नेपालमा चन्रिंशी र सूयथिंशी  जस्ता तलच्छिी जनपदको आरम्भ गरी सन् ३५० दतेख निौ ाँ 

शताब्दीसम्म राज्य गरेका तथए भने्न थाहा पाइन्छ। चङ्गुनारायणको मतन्दरको खााँबामा लेतखएको 

मानदिेाको जनपदले नेपालमा आरम्भका राजाहरूबारे जानकारी दददछ।३४ यसरी हदेाथ 

तलच्छिीहरू ितथमान नेपालमा को हुन ् ? ता भने्न प्रश्न  अझसम्म स्पष्ट नभएको कुरा राजाराम 

सिुदेीले उल्लेख गरेका छन।्३५ नेपालको इततहासमा निौ ाँ शताब्दीसम्म तलच्छिीहरूको राज्य 

रहकेो कुरा इततहासबाट थाहा पाइन्छ। 

यस सन्दभथमा काश्मीरका इततहास लेखक कल्हणल े काश्मीरका राजा जयापीडा (ति स ं

८०८-८३९) ले नेपालका राजा अरमडुीको भ-ूभागमा आक्रमण गरेको कुरो उल्लेख गरेका छन् भने्न 

अध्ययनबाट थाहा पाइन्छ। तर युद्धमा राजा अरमुडीले जयापीडालाई परातजत गरी बन्दी 

बनाएपतछ काश्मीरका मन्त्री दिे शमाथले राजा अरमुडीलाई धनसम्पतिको प्रलोभन दखेाइ राजा 

जयापीडालाई छुटाएका तथए भने्न कुरो उल्लेख गरेका छन्। कल्हणको उपरोक्त िणथनबाहके 

नेपालको इततहासमा राजा अरमुडीबारे उल्लेख कतै पाइाँदनै। यसरी हदेाथ राजा अरमुडीलाई 

तलच्छिीहरूकै समयमा रहकेो दतेखन्छ। नेपालको गण्डक प्रदशेमा अमाथडी, अमाथदी, अरौंदी जस्ता 

ठाउाँहरूका नाम मगरभाषामा रातखएको पाइन्छ। यसैका आधारमा इततहासकार तडल्लीरमण 

रेग्मील ेअरमुडीलाई मगर राजा हुन् भने्न कुरा पुष्टी गनथ खोजेको हो३६ भने्न भनाइ एम एस थापा 

मगरले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। यसैले सम्भित: मगरहरू कत ैन कतै तलच्छिीहरू कै 

सन्तान हुन् कक ? भने्न अनुमान राजाराम सिुदेीको रहकेो पाइन्छ।  

                                                           
३३रामप्रसाद उपाध्याय, ति सं, २०५५, नेपालको समीिात्मक इततहास, काठमाडौं, साझा प्रकाशन, पृ १४ 

३४सुनीततकुमार च्याटजी,  ककरात जनकृतत, द इन्डो मङ्गोलोइड्स, पूिथित्, पृ ६६ 

३५राजाराम सुिेदी, ति सं २०६४,  मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा), गोपाल पराजुली, पूिथित्, पृ ११० 

३६राजाराम सुिेदी, ति सं २०६४,मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा), गोपाल पराजुली, पूिथित्, पृ १११ 



१५४ 

चौथो अध्याय 

 

प्राचीन इततहासमा तिशेष गरी बौद्ध िन्थहरूमा तलच्छिीहरूको प्रशस्त िणथन गररएको 

पाइन्छ। नेपालमा ककरात िंशपतछ दखेापरेका तलच्छिीहरूको शासन व्यिस्था धेरै लामो 

समयसम्म चलेको तथयो। बौद्धकालीन तलच्छिीहरूको िंशज मगरजातत हुन सके्न कुरा नेपालका 

प्रतसद्ध पुरातत्त्ितिद जनरल खड्क शमसेर जङ्गबहादरु राणाले सन् १९०४ मा प्रकातशत लेख 

बतुद्धष्ट आर्दकयोलजी इन द नपेाल-तराईमा प्रष्ट भनेका छन्३७ भने्न कुरो एम एस थापा मगरल े

आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। 

तलच्छिीकालको उिरकालीन पररतस्थततमा नेपालमण्डलको अिधारणाले उपत्यकालाई 

केन्र र मोफसललाई तिषय (तजल्ला) भनी मण्डलाकार कदई नेपालमण्डल भने्न गररन््यो। हालसम्म 

त्यस नेपालमण्डलअन्तगथत एघारिटा तिषय (तजल्लाहरू)को पिो लागेका छ। ती तिषयहरूमा 

क्रमैले, गण्डीगुल्मतिषय, तजल्लोदगमतिषय, पन्नगतिषय, धिलस्रोततिषय, पञ्चाितदशेतिषय, 

उदयपुरतिषय, फनतपङतिषय, लमजुङकुङकेतिषय, मग्ग्िरतिषय, तिनायकमाध्मतिषय र 

खलतल्पमतिषय हुन्। कुमार प्रधान लेख्छन्, मगरहरूबारे पतहलो पल्ट उल्लेख मग्ग्िरतिषयबाटै 

भएको  हो, जो ११०० िीष्टाब्दको एउटा ताम्रपत्रमा उल्लेख गररएको छ।३८ अन्य तिषय अझ पिो 

लाग्न सकेको छैन। राजाराम सिुदेीअनसुार, पाल्पा, पिथत, गुल्मीततर सि सं ११५७ ताका 

मगरहरूको बसोबास भइसकेर त्यस भेकलाई तजल्लाको नाम मग्गिरतिषय रातखएको कुरा 

प्रमातणत हुन्छ। पहाडखण्ड र झारखण्ड (तराई-मधेस) सम्म फैतलएको उक्त साम्राज्यमा 

मग्गिरतिषय पतन पदथ् यो।  

कणाथली प्रदशेका खस मल्ल राजाहरू कमजोर हुाँद ैगएपतछ मगरहरूका नायक बतलहाङले 

आफ्नो राज्य स्थापना गरेका तथए। बतलहाङका चार हजार सनेाले स्थापना गरेको ठाउाँलाई 

बतलहाङगढी हुाँद ैआजभोतल बल्डङेगढी भतनन्छ।३९ ततनै मगरराजा बतलहाङ मृत्युको मुखमा पुगेका 

बेला त्यस राज्यका सारा जनताल े दउेसी र भैलो खलेमा यमराजसाँग आफ्ना राजाको आय ु

बढाइकदन प्राथथना गरेका तथए। फलस्िरूप बतलहाङ अकाल मृत्युबाट बचेका तथए। पतछ ततनै 

                                                           
३७एम एस थापा मगर, ति सं २९४९, प्राचीन मगर र अख्खातलतप, नेपाल, लतलतपुर, प्र सं, पृ ३८ 

३८कुमार प्रधान, सन् २०१०, पतहलो पहर, काठमाडौ, साझा प्रकाशन, दो सं, पृ ३ 

३९राजाराम सुिेदी, मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा) गोपाल पराजुली, पूिथित्, पृ १११ 
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सांस्कृततक परम्पराको रूपमा तिकतसत भएर दउेसी र भैलो खेल्ने परम्परा बसेको हो भने्न भनाइ 

रामराज सिुदेीको पाइन्छ। ४० 

पाल्पामा सेनिंशीय राजाहरूको राज्यस्थापना हुन ु पूिथकालसम्म बल्डेङ् गढी राज्य 

शतक्तशाली रहकेो तथयो। ति सं १४९३ मा गुल्मी, १५५० मा पाल्पा, १४९०मा अघाथ,  १४९२ मा 

खााँची, १४६५ मा धुकोट, १५५० मा मुसीकोट र इश्मा राज्यहरूको स्थापना भएपतछ बतलहाङ 

राज्य स्िाभातिक रूपमा कमजोर पद ै गएको तथयो। ती सातैिटा राज्यहरू तमलेर बतलहाङ 

राज्यमातथ एकैचोरट हमला गरी लमजुङका राजा रव्यशाहाले ध्िस्त पारेका तथए भने्न कुरो 

राजाराम सिुदेीको पाइन्छ।४१ सेनिंशका पतहलो राजा मकुुन्द सने (ति सं १५४०-७०) लाई 

मातनन्छ। डतेनयर राइटले पतन मुकुन्द सनेलाई मगरहरूका राजा मानकेा छन् भने्न कुरो कुमार 

प्रधानले आफ्नो पुस्तक द गोखाथ कन्वेस्टमा उल्लेख गरेका छन्।४२ 

 

४.६   मगरहरूका प्रमखु समहू 

समाजका लातग समूह धेरै महत्त्िपूणथ हुन्छ। समूह भनेको एकप्रकारको सामातजक संरचना 

हो। सामातजक सरंचना धरैे ककतसमका भए तापतन समूह, जातत र समाज मुख्य घटकहरू हुन्। 

गणशेबहादरु अतधकारीअनुसार, समूह भन्नाले आपसी सम्पकथमा रहकेा केही मातनसहरूको जमात 

हो, त्यस्तो जमातका मातनसहरूको सोच्ने, अनुभूत गन ेर व्यिहार गन े केही शैलीहरू तमल्दछन्। 

उनीहरू एकअकाथको व्यिहारलाई महत्त्ि पतन कदने गछथन्, त्यस्तै उनीहरूमा एकै ककतसमका इच्छा 

र आकाङिाहरू पतन हुन्छन्।४३ उक्त तिशेषताहरूले नै एउटा समूह सङ्गरठत भएको हुन्छ। 

                                                           
४०राजाराम सुिेदी, मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा) गोपाल पराजुली, पूिथित्, ११२ 

४१राजाराम सुिेदी, मगरको नालीबेली, गररमा, (सम्पा) गोपाल पराजुली, पूिथित्, १११ 

४२कुमार प्रधान, सन् १९९१, द गोखाथ कन्िसे्ट, कलकिा, अक्सफोडथ युतनभर्ससटी प्रेस, पृ १९ 

४३गणेशप्रसाद अतधकारी, ति सं २०५६, समाजशास्त्र तथा मानिशास्त्रका आधारभतू अिधारणा, काठमाडौ ाँ, दो सं, पृ 

४७ 



१५६ 

चौथो अध्याय 

 

मगर जातत आफैमा एउटा ठुलो समुदाय हो। यद्यतप यस समुदायतभत्र पतन मूल दईुिटा 

प्रमुख समूह रहकेा छन्। केशरजङ्ग बरालले मगरहरूका समूहलाई मुख्यत: दईु प्रकारमा बााँडकेा 

छन्,४४ 

१) बाह्र मगरात समूह          

२) अठाह्र मगरात समूह 

 

४.६.१ बाह्र मगरात समहू 

मगरहरूका बाह्र मगरााँत समूह पतिम नेपालको पाल्पा, गुल्मी, ठोर, तघररङ, ररतसङ 

आकद  स्थानहरूमा फैतलएर बसेको पाइन्छ। इमानससह चमे्जोङअनुसार बाह्र मगरातका बाह्र मगर 

शासकहरू क्रमैले तसजाली थापा, तहजाली थापा, हुङ्दने थापा, छोड े थापा, मुन्ड े थापा, उदाऊ 

थापा, बदाथम थापा, हाङ्गयोङ थापा, हाङ्से थापा, एलोर थापा, पुढ्के थापा, र हाङ्याङ थापा४५ 

तथए। तयनै मगरहरू समृद्ध भएपतछ बाह्र राज्यका खान िा राजाहरूले एउटा सङ्घ गठन गरे 

जसलाई बाह्र मगरात भतनन थातलयो।  

यसका साथै तयनै समूहका सन्तानहरू न ैभारतको तसकिममा पतन स्थायी रूपमा बस्न थाले 

अतन ततनीहरूल ेिरपर तितभन्न भू-भागहरूमा गढी, ककल्ला िा जोङहरूको स्थापना गरेका तथए 

भने्न कुरो शरदचन्र दासले पतन आफ्नो पुस्तक अ जोनी टु ल्हासा एन्ड सने्िल रटबेटमा उल्लेख 

गरेका छन्। उनको भनाइअनुसार मगरहरूका यस समूहले नै काङिाचने नदीको मातथल्लो 

उपत्यका ततब्बती जाततको रठक तल्लो उपत्यकामा आफ्ना ककल्लाहरू बनाएका तथए। उनीहरूका 

राजालाई नै तसन्तसुतत सने भतनन््यो भने्न कुरो इमानससह चमे्जोङले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख 

गरेको पाइन्छ।।४६ पतछ ततब्बती एिं सेपाथ जाततसाँगको अनमेल भएका कारणले मगर राजा तिरूद्ध 

षडयन्त्र गरी राजाको हत्या गररएको तथयो भन्ने मौतखक इततहासहरू पाइन्छ। 

                                                           
४४केशर जङ्गबराल, पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत, पिूथित्, पृ ३४ 

४५इमानससह चेम्जोङ, ककरातको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १३६ 

४६इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १३७ 



१५७ 

चौथो अध्याय 

 

इमानससह चमे्जोङ लेख्छन,् एउटा नेपाली जनशु्रततअनुसार मगर जातत ककरातको एउटा 

समुदाय हो, जसले तसकिम र नेपालमा सुठुनी ल्याए, खास गरी ती लेप्चा जाततका मान्छे जसलाई 

मङ्गोमुथ४७ भतनन्छ।  

तसकिममा मगर र लेप्चाहरूको अन्तसथम्बन्ध सुरुदतेख नै भएको मान्न सककन्छ। अठारौ ाँ 

तिस्टाब्दसम्म तसकिमेली प्रमुखसाँग सङ्घषथ गनथ मगरहरू सकक्रय तथए। तसकिमेली प्रमुखले  मगर 

प्रमुखलाई आफ्नो िशमा ल्याउन सक्दो प्रयास गरेका तथए। ‘बौद्ध धमाथिलम्बी तसकिमेली 

राजाहरूका प्रभािमा मगरहरू कतहल्यै परेनन’्४८ भने्न कुराको चचाथ इमानससह चमे्जोङले आफ्नो 

पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन।् यसप्रकार तसकिममा जोङ एिं गढीहरू स्थापना गने मगरहरू बाह्र 

मगरात समूहकै मगरका सन्तानहरू तथए भन्न सककन्छ। 

 

४.६.२  अठाह्र मगरात समहू 

मगर िंशािली अनुसार अठाह्र मगरात समूह धेरै टाढाबाट आएको होइन। रणप्रसाद घती 

मगरअनुसार, १८ औ ाँ र १९ औ ाँ शताब्दीमा ककथ  पेरिक, हतेमल्टन, हडसन, भातन्सटाटथ आकदल े

नेपालको ककरातबारे लेखेको लेखमा पूिथ नेपालदतेख पतिम नेपालसम्म ककरात अतन मगरहरूल े

राज्य गरेका तथए भने्न कुराको उल्लेख गरेको पाइन्छ।४९ पतिम नेपालको अघाथखााँची, तभरकोट, 

खान राजाहरूले राज्य गरेको र ररतसङ, कास्की, घान्रङुमा मगरहरूले राज्य गरेका तथए।तर 

जाजरकोटपूिथ काटीगण्डकी पतिमी डोल्पा, दतिण अघाथखाची िेत्रमा बसोबास गने आकदिासी न ै

अठाह्र मगरातको समूह हो, जसको उल्लेख युरोपेली तिद्वानहरूल ेउतत गरेका छैनन्। 

सबुदेार बतुद्धराज तलम्बुले (सन् १९३०) सङ्कलन गरेको लेख  र  इमानससह चेम्जोङको 

‘ककरात इततहास र संस्कृतत’ मा अठाह्र मगरातबारे उल्लेख नगररए तापतन जाजरकोटदतेख पूिथ 

                                                           
४७इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १४० 

४८इमानससह चेम्जोङ, ककरााँतको इततहास र ससं्कृतत, पूिथित्, पृ १४१ 

४९रणप्रसाद घती मगर, मगर सामातजक ससं्कार र नाता सम्बन्ध, पूिथित्, पृ १ 



१५८ 

चौथो अध्याय 

 

उिर िेत्रमा प्रिेश गने मगरहरू नै अठाह्र मगरााँत समूह तथए। यसलाई अठाह्र पन्थी मगरातको 

िेत्र मातनन्छ। उनीहरू आफूले बोल्ने मगर भाषालाई ‘खाम भाषा’ भन्दछन्। 

डतेिस िार्टसथ, माइकल ओतपज, जोहन पे्ररिकअनुसार (१९६९) अठाह्र पन्थी मगरााँत 

समूहको उत्पति स्थान पमाछार, दााँपले, तसङ, प्िास राम्झा, बाइजा ससजा, रूममा  आकद 

बताएको पाइन्छ। यसबाहके अठाह्र मगरात समूहको िेत्रबाट ततब्बत खाम प्रान्त सोझो बाटो 

भएकाले आउन जान सतजल ै हुन े हुाँदा उनीहरू त्यहााँबाट बसाइाँ सरेको हुनु पछथ भने्न कुराको 

अनुमान तिद्वान् हरूले गरेका छन्। ५० 

अठाह्र मगरााँत िेत्रलाई पतछ बाईसी चौबीसी राजाहरूले पतन परातजत गनथ सकेका 

तथएनन्। जुम्लाका काला राजाहरूल े  पतन यस िेत्रमा आक्रमण गरेका तथए। तर पतछ राजालाई 

लखेर्टद ैभारतको तसमानासम्म पुऱ्याएको ककिदन्ती पाइन्छ। यस िेत्रमा मगर समूहले न तहन्द ूधमथ 

मान्दछन् न बौद्ध धमथ, उनीहरू आफ्न ैधमथ पालन गछथन् जसलाई उनीहरू सत्कार भन्दछन्। 

यसप्रकार बाह्र मगरात र अठार मगरात दईु समूहमा मगरहरू दतेखए तापतन तयनीहरूका 

पूिथज एउटै तथए। यी दईु समूहको भौगोतलक अिस्थान र पररिेशका प्रभािले गदाथ कततपय संस्कार 

र भाषाका बोलीहरूमा तभन्नता पतन पाइएका छन्। जसरी बाह्र मगरात समूहल ेआफ्नो भाषालाई 

‘मगरढुाँट / मगरकुरा’ भने्न गरेको पाइन्छ भने अठार मगरात समूहले आफ्नो भाषालाई ‘खाम भाषा’ 

भने्न गरेका छन्। 

 

४.७   मगर जाततको थर, उपथर र गोत्रहरू 

मगर जाततको थर एि उपथरका सन्दभथमा तिद्वान् हरूमा अनेक मत मतान्तरहरू रहकेा 

छन्। कतत तिद्वान् हरूले मगरको छ थरबारे चचाथ गरेका छन्, कततले तीन थर भन े कततले सात 

थरसम्म चचाथ गरेका छन्।  

                                                           
५०रणप्रसाद घती मगर, मगर सामातजक ससं्कार र नाता सम्बन्ध, पूिथित्, पृ ४ 



१५९ 

चौथो अध्याय 

 

इडने भातन्सटाटथले आफ्नो पुस्तक गोखाथजमा  मगरहरूको थर छ ककतसमको हुन्छ भने्न कुरो 

उल्लेख गरेका छन्५१ -१)आले मगर २) बुढाथोकी मगर ३) घती मगर ४) पुन मगर ५) राना मगर 

र ६) थापा मगर। 

हकथ बहादरु बढुा मगरअनसुार मगरहरूको सात थर छन५्२ -१) आले मगर २) घती मगर ३) थापा 

मगर ४) पुन मगर ५) बुढाथोकी मगर ६) राना मगर र ७) रोका मगर। 

रणप्रसाद घतीमगरल े मगरहरूका चारिटा मात्र थर हुने बताएका छन५्३ - १)घतीमगर २)पुन 

मगर ३)बुढाथोकी मगर र ४) रोका मगर। 

यसरी नै केशरजङ्ग बरालले आफ्नो पुस्तक पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको 

ससं्कृततमा मगरहरूका छ िटा थरबारे उल्लेख गरेका छन् - १) आले मगर २) घती मगर ३) थापा 

मगर ४) पुन मगर ५) बुढाथोकी मगर र ६) राना मगर । 

 यसप्रकार मगरहरूका यी थरहरूका पतन अनेक उपथरहरू छन्। यस्ता उपथरहरू एउटै 

थरका, गोत्र, तपत्र तमले एउटै हाड सन्तान तसद्ध हुने परम्परा मगरहरूमा पतन प्रचतलत छ। कुन ै

ककतसमका शुभ-अशुभ कक्रया कमथ गदाथ िा संस्कारगत अनुष्ठानहरू पालन गदाथ तिशेष गरेर थर, 

उपथर, गोत्रको महत्त्ि थाहा पाइन्छ। मगरहरूका यी जम्मै थरहरूका पतन अरू उपथरहरू एक 

हजार भन्दा अतधक छन्। 

 

४.८    मगरहरूको सामातजक सरंचना 

मातनस सामातजक प्राणी भएकाले आकदमकालदतेख नै सामूतहक रूपमा समाजमा आबद्ध 

हुाँद ै आएको थाहा पाइन्छ। मातनसले व्यतक्त, पररिार र समाजमा आत्मरिा, लोककल्याण तथा 

संरिणका लातग नै तितभन्न रीतत, परम्परा र मान्यताहरू सामूतहक संस्कारका रूपमा पररपालन 

                                                           
५१इडेन भान्सीटाटथ, सन् २०१२, गोखाथज, एतसयन एडुकेसनल सर्सबस, न्यु कदल्ली, पूनमुथरण, पृ ८६  

५२हषथबहादरु बुढा मगर, ति सं, २०५३, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, काठमाडौ, प्र सं, पृ ६१ 

५३रणप्रसाद घती मगर, ति सं, २०६२, मगर सामातजक ससं्कार र नाता सम्बन्ध, काठमाडौ ाँ, प्र सं, पृ २२ 



१६० 

चौथो अध्याय 

 

गद ैआएका छन्।  प्रत्येक समुदायको आ-आफ्नो सामातजक संरचना हुन्छ। मगरहरूका पाररिाररक, 

नाता कुटुम्ब र सामातजक सम्बन्धहरूलाई तनम्न प्रकार दखेाउन सककन्छ। 

 

४.८.१  पररिार 

पररिार कुनै पतन समाजको एकाइ हो। मातनसको जन्म, तिकास अतन संस्कारगत परम्परा 

पररिारबाटै सुरु हुन्छ। मगर पररिारहरू अतधकांशत: संयुक्त पररिार पाइन्छ। तर यसको अथथ 

उनीहरू साँधै सगोल पररिारमा बस्छन् भने्न होइन। केशर जङ्ग बरालअनुसार ‘छुरिने कदन माना 

भािे भनरे जतत पररिारका सदस्यहरूका सङ्ख्या छन् त्यतत माना नै भात पकाउने गछथन्। 

त्यसपतछ सबै पररिारका सदस्यहरू तमलेर खान ेगदथछन्।’५४ एउटा पररिारमा कम्तीमा पतन तीन 

पुस्तासम्मका सदस्यहरू एकसाथ रहकेो पाइन्छ। यस ककतसमको संयुक्त पररिारमा बाजे काम गनथ 

सिम भइन्जेल बाजे नै प्रमुख हुन्छ, बाजेले नसकेका खण्डमा बाबुले घरको मुलीका रूपमा काम 

गदथछन्। तसथथ मगर पररिारमा बाजे, बाबु र छोरो सम्बन्धको क्रम हुन्छ।  

मगर पररिारमा कामको तिभाजन मतहला र पुरुषका तबचमा स्पष्ट रूपमा भएको पाइाँदनै। 

तयनीहरूका पररिारमा मतहलाहरूलाई पाररिाररक कामकुरामा स्ितन्त्रता कदए तापतन पुरूष न ै

अतधकारको पतहलो हकदार हुन्छ, छोरी मात्र भएको पररिारमा भने छोरीलाई नै अतधकार कदन े

प्रचलन पतन मगरहरूमा पाइन्छ। मगरहरूका पाररिाररक सरंचनालाई हदेाथ उनीहरूका 

पररिारलाई तपतृसिात्मक पररिार मान्न सककन्छ।  

 

४.८.२  पाररिाररक सम्बन्ध र नाता 

मगर पररिारमा नाता, िशंज र जैतिक सम्बन्धले पाररिाररक अन्तसूथत्र गठन भएको 

पाइन्छ।  मातनस जन्माँदमैा नातामा बााँतधन्छ र तििाहपतछ अको नातामा बााँतधन पुग्छ।  मगर 

                                                           
५४केशरजङ्ग बराल, पाल्पा, तनहुाँ र स्याङ्जाका मगरहरूको ससं्कृतत, पूिथित्, पृ ४४ 
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पररिारमा दाजु-भाइ, लोग्न-ेस्िास्नी, कददी-बतहनी, आमा-बाबु आकद पाररिाररक सम्बन्धलाई 

केलाउाँद ैगएमा नाता सम्बन्धहरू तनम्न प्रकारका दखे्न पाइन्छ। 

   तातलका सङ्ख्या: ४.१, मगरहरूका पाररिाररक नाता र सम्बन्ध 

    

स्रोत: हषथबहादरु बुढामगर, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार 

 

मातथको तातलकाअनुसार मगर समाजमा पाइने बाह्रिटा सम्बन्धले लोग्ने-स्िास्नीको 

सम्बन्ध दखेाउाँछ। बाह्रिटा सम्बन्धले पतत र पत्नीको सम्बन्धलाई जनाउाँदछ। यस तातलकामा 

मगरहरूका लोग्न-ेस्िास्नीलाई जनाउने साइनोहरू मात्र दखेाइएको छ र यसले पररिारमा पुख्यौली 

सम्बन्ध दखेाउाँदनै। यसलाई तनम्न तातलकाअनसुार दखेाउन सककन्छ, 

         

 

सम्बन्ध प्रत्यि सह-सम्बन्ध 

 मोइ - बोइ मुसी – मुसी, मोइ – मुसी 

तमझारबोइ – मोइ 

तमझारबोइ - मुसी 

लोग्ने - स्िास्नी लेन्जा - माजा सौता – सौती 

लोग्ने – स्िास्नी दाजै – भौज्यू भोज्युको 

लोग्ने – स्िास्नी भया – बुहारी बुहारीको 

लोग्ने – स्िास्नी तमजा - खोन तनमाको 

लोग्ने – स्िास्नी नातत - नाततनी खोनको 

लोग्ने – स्िास्नी मुसी – बाबु, छ्यामै – काकै नाततनीको, मुसीको,  छ्यामैको 

लोग्ने – स्िास्नी बज्या – बाज्यू बज्याको 

लोग्ने – स्िास्नी भततजा – खोन खोनको 

लोग्ने – स्िास्नी डै(जेठानी) – भेना डैको 

लोग्ने - स्िास्नी देिर - देिरानी देिरानीको 
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   तातलका: ४.२, मगरहरूका लोग्न-ेस्िास्नी साइनो-सम्बन्ध 

         स्रोत: हषथबहादरु बुढामगर, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, 

 

मातथ उल्लेख गररएका साइनोसूचक शब्दहरूले पुरूष सदस्यबाट साइनो पतहल्याएको 

दतेखन्छ। पररिारमा पुरूष सदस्य र स्त्री सदस्यबाट साइनो केलाइाँदा साइनो प्राय: एकै ककतसमका 

दतेखए तापतन स्त्री सदस्यबाट साइनो केलाइाँदा दईुिटा तभन्नता दतेखन आउाँछन्। यकद साइनो 

स्त्रीबाट केलाइनु हो भने दाजु-भाइका छोरालाई छोरा नभनेर भद ैर छोरीलाई छोरी नभनेर भदनैी 

भने्न गदथछन्। मगर पररिारमा भएको नाता समूहको शब्दले सम्पूणथ पररिारमा दाजु-भाइ 

साइनोलाई समेटेको पाइन्छ। दाजु-भाइको साइनो तेह्र कदने, पााँचकदने, तीनकदन ेहुन ेगदथछन्। मातथ 

उल्लेख गररएको तातलकामा तेह्र, पााँच र तीनकदने दाज-ुभाइ सबैलाई समेरटएको छ। 

 

४.८.३  सन्तान, कुटुम्ब, नातागोता, साइनो सम्बन्ध 

मगर समाजमा  आफ्ना मामाकी छोरी तििाह गनथ पाइने हुनाले तििाहपतछ साइनो फेररन े

गदनै। नाता फेनुथ परे तापतन मगरहरूको तििाह मामाचेला र फूपुचेली तबच भएको खण्डमा 

तििाहपतछ आफ्ना सास-ूससुरालाई मामा-माइजू न ै भने्न गररन्छ। मगरहरूमा पाइने सन्तान, 

कुटुम्ब र नातागोतालाई तनम्न प्रकार दखेाउन सककन्छ, 

        

प्रत्यि सह-सम्बन्ध 

मै– लेन्जा तमजा 

मै – माझा तमजा 

मै – लेन्जा तमजा 

मै – माझा तमजा 

दाजै – भोइ ( भोया) 

दाजै – बतहनी 

ड ै– भोइ 

ड ै- बतहनी 
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  तातलका: ४.३  मगरहरूका सन्तान, कुटुम्ब र साइनो सम्बन्ध 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       स्रोत: हषथबहादरु बुढामगर, मगर जातत र उनका सामातजक ससं्कार, 

 

मगर समाजमा मामाकी छोरीसाँग तििाह नभएका खण्डमा पतन कततपय ठाउाँमा 

मगरहरूले सास-ूससुरालाई ‘माइजू-मामा’ भने्न गरेको पतन पाइन्छ। ज्िाइाँलाई ‘भान्जा’ नै भने्न 

गरेको पतन पाइन्छ। आफ्नी आमाका दाजुलाई ‘कुिा’ र भाउज्यूलाई ‘मुमा’ भने्न गदथछन्। ससुराली 

कुटुम्ब नाता पतहलेदतेख नरहकेा खण्डमा अथिा अकैकी छोरीसाँग तििाह गरेको खण्डमा भने 

मगरहरूमा सम्बन्धअनुसार साइनो लगाउने प्रचलन पाइन्छ। 

ससरुाली (मामाचलेा-चलेी) कुटुम्ब (फुप ूचलेा-चलेी) 

मामा 

गुमाजी/गुमज्यू 

गुमा 

कुिा 

मुमा 

माम ै

मामा 

गुमा 

कुिा 

मुमा 

जेठु 

गुमाजी 

माम ै

भडै  

भडनी 

कोन 

साला 

साली 

जेठु 

जेठुगुमा 

साली बुहारी 

भाइ बुहारी 

माइजू 

मािली भया 

साली डै 

दधु बाज्यु/ बज्या 

 

भान्जा 

 

 

 

 

भान्जी 

 

 

 

 

तननी। तनमा 

पुसाई। तनिा 

 

भेना 

जिै 

ससुरा 

अमज्यू 

नन्द 

भान्जी डै 

भेना भया 

नाती/नाततनी 
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४.९   तनष्कषथ 

मगर जाततको अध्ययनका क्रममा तितभन्न तिचार र मतहरू अतघ आएको दतेखन्छ। 

मगरहरूका प्राचीनतम इततहासलाई केलाएर हदेाथ मगरहरूलाई सुरुमा मगर नामले उल्लेख नगरी 

अनेकौ ाँ नामहरू – महरा, महर, मगरबाहके तलच्छिी, िृजी, तिडाल, मेडसे, भाटी, कति, अफती 

आकद नामले पतन उल्लेख गरेको पाइन्छ। अतधकांशले मङ्गोतलयाली मूल िंशका सन्तान मानरे 

मगरहरू पातमरको पठारपूिथ तसन प्रान्त र ततब्बतको काङिाचने उपत्यकामा सिथप्रथम दखेा परेका 

तथए भनी मानेका छन्। अनेकौ ाँ युगहरू पार गरेर आफ्ना िंश, परम्परा र लोकिाताथहरू बचाउाँद ै

आएका मगरजातत प्रारम्भमा भारतको उिरपूिीय िेत्र तसकिम, दार्सजतलङ, भुटानमा दखेापरेका 

तथए भने्न कुरो प्रागैततहातसक र ऐततहातसक तििरणले पररचय गराउाँदछ। ितथमान समयमा 

तसकिम, दार्सजतलङदतेख उिर पूिी भारतमा फैतलएर बसे तापतन पतिमततर अितस्थत नेपालको 

मगरात िेत्रलाई मगरहरूको मूलथलो मातनन्छ। सुरुमा सने र खान दईु मगर िंशज राजाहरूल े

मगरहरूको प्रतततनतध गरेको थाहा पाइन्छ। मगरहरूका प्रथम प्रतततनतध राजा तसन्तुपतत सने  

तसकिमको उिरमा अितस्थत काङिाचेन उपत्यकामा दखेा परेका तथए भने्न इततहास पाइन्छ। 

अकाथततर नुिाकोट, भीरकोटततर राज गने खान राजाहरू तमचा खान, जया खान, कुमन्डल खान, 

तितचत्र खान आकद मगर िंशकै तथए भने्न इततहास पतन पाइन्छ। यद्यतप यो एउटा अझ अको 

अध्ययनको तिषय हुनसक्छ। समिमा भनु्नपदाथ मगरहरूका मूल िंशज मङ्गोलहरू नै तथए। 

नृिैज्ञातनक दतृष्टकोण, भौगोतलक पररिेशका प्रभाि र समातजक संस्कारका आधारमा पतन मगरहरू 

मङ्गोलहरूकै तनकट रहकेो दतेखन्छ। 
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प ाँचौ ऄध्य य 

 

ससक्किम र द र्जजसिङ क्षते्रक  

मगरहरूक  िोकव त ाको प्रतीकपरक ऄध्ययन 

 

५.१ ससक्किम र द र्जजसिङ क्षते्रम  मगरहरूक  सचन्तनमिूक िोकव त ाको प्रतीकपरक 

ऄध्ययन 

मगरहरूक  सचन्तनमूिक िोकव त ाऄन्तगात सृसि रचन को समथक, िोकसवश्व स, िोक 

दवेी-दवेत , िोकप्र थान , िोकईपच र, िोकऔषधी, पूज -ऄनुष्ठ न अक्कदब रे ऄध्ययन गना सक्ककन्छ। 

मगरहरूम  प आने यी सचन्तनमूिक िोकव त ािे सम ज-मनोसवज्ञ नको रूपम  म नवीय 

व्यवह रहरूको मूता-ऄमूता स्वरूप ऄसन म नवीय ऄन्तर्क्रिय को प्रकृसत, संरचन  र स म सजक 

सम्बन्धहरूको गसतशीित ि इ सङ्केत गरेको प आन्छ। सम जम  प्रतीक व  सङ्केतहरूक  

म ध्यमिे नै म सनसहरूिे अफ्न  मनोवृसिहरूको ऄसभव्यसि र ऄन्तर्क्रिय  गदाछन्। व स्तवम  

म सनसहरूम  एकऄक ासबच ऄन्तर्क्रिय को प्रक्किय ि इ सहज बन ईन े म ध्यम नै प्रतीक व  

सङ्केतहरू हुन्। यस्त  प्रतीक व  सङ्केतिे िोकम  भएक  रहस्य त्मक, सवसचत्रमय कि , ज्ञ न र 

दशानब रे ऄध्ययन गना सहयोग गदाछ। तसथा िोकव त ाको क्षेत्रम  प्रतीकको ऄध्ययनिे सवशेष 

महत्त्व र खेको प आन्छ। 

यह ाँ सवशेषत: मगरहरूक  सचन्तनमूिक िोकव त ाब रे ऄध्ययन गररनेछ। सचन्तनमूिक 

िोकव त ा िोकक  स म सजक मनोवृसिससत ऄन्तसाम्बसन्धत हुन्छ। मगरहरूक  िोकको 

सचन्तनमूिक व त ाहरूब रे ऄध्ययन गद ा सतनको प्रतीक व  सङ्केतहरूब रे ऄध्ययन गनुा अवश्यक 

दसेखन्छ। यस ऄध्य यम  ससक्किम र द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गने मगरहरूम  प आने सचन्तनमूिक 
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िोकव त ाक  सवसभन्न सङ्केत तथ  प्रतीकहरूब रे ऄध्ययन गररएको छ। मगर िोकजीवनम  ती 

प्रतीकहरूक  ऄसभव्यसि के कस्त  छन्, सतनीहरूक  ऄन्तसाम्बन्ध के कस्त  छन् अक्कद सवषयि इ 

मुख्य अध र सिएर यसको सवशे्लषण गररएको छ।  

 

५.१.१ मगरहरूम  िोक तथ  ससृि रचन को समथकीय प्रतीक 

िोक तथ  सृसि रचन को समथक प्रत्येक ज तगोष्ठी तथ  समुद यको अफ्नै क्ककससमको हुन े

गदाछ। यसि इ पुर कथ त्मक एवम् समथकीय प्रतीक म न्न सक्ककन्छ। िोकबह दरु थ प  

मगरऄनुस र, मगरहरूिे ‘सूया’ ि इ ‘नमख न’ भन्दछन्, ‘नम’ को ऄथा ‘अक श’, ‘ख न’ को ऄथा 

‘त तो हुन’ु भने्न ि ग्दछ। मगरहरूि ेसूयाि इ अक शम  रहकेो ‘त तो सपण्ड’ एवम् ऄसिको प्रतीक 

म नेको दसेखन्छ। मगरहरू प्रकृसतपुजक हुन्छन्, दहे त्मव द तथ  झ ाँिीव दम  सवश्व स गदाछन्।१ 

मगरहरूको ब्रह्म ण्डसम्बन्धी ध रण  ऄन्य ज सतम  प आने कसतपय ध रण साँग पसन 

समल्दोजुल्दो प आन्छ। मगर िोकसवश्व सऄनसु र पृथ्वी थ िजस्तै बसकेो छ। पृथ्वीम  जसमन भन्द  

धेर भ ग प नी छ। यही प नीम  बस्ने ठुिो म छ  (सडस्य ) िे जसमन ध नेको छ। जब त्यो ठुिो 

म छ िे थ केर क ाँध फेना थ ल्दछ। तब जसमन हसल्िन्छ भने्न िोक सवश्व स मगरहरूम  छ। 

मगरहरूिे पृथ्वी, ब्रह्म ण्ड, चट्ड ङ् (नमचन), ऄससन  (झेरल्युङ), जि, म टो अक्कदि इ 

अध र म न्द ैसृसि र म नव सभ्यत को रचन  सयनै तत्त्वहरूद्व र  भएको छ भने्न कुर म  सवश्व स 

गदाछन्। ईनीहरूिे झ , डी, न म्स,ु नम, नमख न, नमचन ऄथ ात् म टो, प नी, ह व , अक श, सूया 

र चट्ड ङ्ि इ प्र कृसतक शसिक  रूपम  म नेको प आन्छ। अगोि इ घ मको प्रतीकक  रूपम  

बुझेको प आन्छ। सयनै तत्त्विे जगत्  र जीव (म्ह)े बनेको भन्द ैह व  ऄथ ात् ‘व यु’ ऄनन्त छ र म न्छे 

मरेपसछ म टो, प नी, ह व म  समससन्छ भने्न सवश्व स मगरहरू गदाछन् भने्न भन आ सवष्णु कुम र 

                                                           
१िोकबह दरु थ प  मगर, सव सं २०६८, मगर ज सतको जीवन दशान, दशान विी, (सम्प ) सवष्णु प्रभ त, नेप ि प्रज्ञ  

प्रसतष्ठ न, क ठम डौ, प्र सं, पृ २६७ 
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ससज िीको प आन्छ।२ प्रकृसतको सवरूद्ध गए हुरी, वष ा, ब ढी र पसहरो ज न्छ भनेर ‘मेघ’ व  वष ाको 

पूज  ‘चण्डी पुज ’ क  रूपम  गदाछन्। यसै गरी हुरी बत सक  ि सग ‘व युपूज ’ गदाछन्। मगरहरूक  

जीवनदशानऄनुस र व युतत्त्वि इ दइु रूपम  सस्वक रेको प आन्छ। एईट  प्रत्यक्ष व यु जो प्रकृसतम  

व्य प्त छ, ऄको ऄप्रत्यक्ष व यु जो पे्रत त्म को रूपम  ऄगोचर छ भनी ईनीहरू म न्दछन्। पसहिो 

जीवनि इ सुख क्कदन ेहुन्छ र दोस्रो द:ुख क्कदने हुन्छ। प्रकृसतको स झ  रूप व युम  पुख ाको सविय 

भएको हुाँद  पे्रत त्मि इ श न्त प ना ‘व युपूज ’ नै गररएको म सनन्छ। ईसरी नै म टोको पूज  ‘भूमे 

पूज ’ व  ‘भूय ाँर पूज ’, ‘रूखको पूज ’ गरेको प आन्छ। यसरी मगरहरूम  ससृि रचन को समथक 

प्रकृसत र प्र कृसतक शसिहरूससतै ग ाँससएर प्रतीक त्मक रहकेो दसेखन्छ।  

 

५.१.२ मगर िोकसवश्व स र सतनक  प्रतीक 

िोकपरम्पर म  म सनसहरूक  अस्थ , श्रद्ध  र भसिि इ नै िोकसवश्व स भसनन्छ। सवश्व स 

भने्न कुरो म सनसको  हृदयम  श्रद्ध भ विे ईत्पन्न भएको हुन्छ। परम्पर दसेख म ँनद ै र गँरद ै

अएक  च िचिन, रीसतररव ज व  प्रथ -प्रण िी सबै नै िोकम नसको चेतनदसेख ऄवचेतन 

ऄवस्थ सम्म पसन ऄवशेषको रूपम  रहके  हुन्छन्। हसंपुरे सुवेदीऄनुस र, िोकसवश्व स िोकको 

म नससक भ वन को प्रतीक हो।३ सतनै िोकम नसम  रहके  त्यस्त  परम्पर ि े िोकधमाको रूप 

ध रण गरी व्य पकत  र सवसचत्रत  ऄाँग ल्न पुगेको हुन्छ। तसथा िोकसवश्व स म नव सम जको ठुिो 

शसि पुञ्ज पसन हो। 

िोकसवश्व सब टै म सनसिे अत्मबि, ईत्स ह, दढृत , स हस अक्कद पे्ररण द यी गुणहरू 

िोकजीवनम  प्र प्त गछान्। प्र चीन ऊसषमुसन र द शासनक सचन्तकहरूि े पसन िोकसवश्व सि इ 

एईट  प्रतीकक  रूपम  ग्रहण गरेको प आन्छ।  

                                                           
२सवष्णु कुम र ससज िी, सव सं २०६८, मगर समुद यको िोक संस्कृसतको ऄवस्थ  र चुनौतीहरू, म स्टर समत्र सने 

स्मसृत प्रसतष्ठ न, क ठम डौं, नेप िको ि सग प्रस्तुत क यापत्र / जेठ ७ गते शसनव र 

३हसंपुरे सुवेदी, सव सं २०५५, नपे िी िोकजीवन : िोकसवश्व स, क ठम डौं, स झ  प्रक शन, पसहिो संस्करण, पृ २३ 
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िोकसवश्व सि इ धेरैिे रूक्कढ-परम्पर को रूपम  व्य ख्य  गना खोजे त पसन परम्पर गत 

रूपम  िोकम  प्रचसित भएक  च िचिन, रीसतररव ज, टुन मुन , तन्त्र-मन्त्र, भूतपे्रत, ड आनी 

बोक्सी, ज दमुन्तर आत्य क्कद सवषयहरू सवसचत्रमय िोकसवश्व ससभत्र पदाछन्।  

यसप्रक र िोकसवश्व सको ऄध्ययन िोकव त ाको सवर टत ऄन्तगात एईट  श ख क  रूपम  

गना सक्ककन्छ। यसको सम्बन्ध दशान, सवज्ञ न, पुर तत्त्व, आसतह स, सम जश स्त्र, भूगोि अक्कद 

सवषयसाँग पसन गसहरो क्ककससमिे ग ाँससएको प आन्छ। िोकसवश्व सको तह एक सतर मनोसचक्ककत्स  

सवज्ञ नको रूपम  छ भने ऄकोसतर धमा र संस्कृसतको धरोहरक  रूपम  पसन छ। िोकजीवनको 

परम्पर ऄन्तगात दखे पने सवसभन्न रोगोपच र, आि-ऄसनि, िगनको हरेकोर, सनद न, सनणाय अक्कद 

क याम  गररने पूज अज , तन्त्रमन्त्र, झ रफुक, धुपधुाँव र आत्य क्कद क महरू सृसिको सुदरूक िदसेख 

सबै ज सतम  प्रचसित हुाँद ैअएक  छन्। मगरहरूम  प आन ेयस्त  िोकसवश्व सहरू प्रतीक त्मक छन्। 

 

५.१.२.१ भतूप्रतेसम्बन्धी िोकसवश्व स 

मगरहरूम  कसैको मृत्यु भएपसछ मृतकको अत्म  घर फकेर अईाँछ र पररव रि इ कि 

क्कदन सक्छ भने्न िोकसवश्व स प आन्छ। तसथा मृत्यु भएपसछ मृतकको अत्म  कतै नभसककयोस् भनेर 

ईनको न मम  घरम  व प्प , रमी व  भुस ि (झ िी) द्व र  ब टो िग ईने क म गररन्छ। सवशेष 

गरेर मृत्यु ऄस्व भ सवक क्ककससमिे भएको छ भने व प्प  व  भुस ि (झ िी) बोि एर मृतकको 

न मम  एकर त सचन्त  र ख्ने गररन्छ।  

घरपररव रक  सनसम्त र तभरर व प्प द्व र  आिदवेि इ भ केर बोि-सबन्ती गररन्छ। 

मृतकको न मम  सवसभन्न क्ककससमक  ख द्य पद था चढ आने गररन्छ। यसरी मृतकको अत्म ि इ ख द्य 

पद था, सर स मग्रीहरू प्रद न गरेपसछ ‘घर पररव रम  कुनै क्ककससमक  कि र ऄसनि नगररक्कदनु ह’ै 

भन्द ैव प्प द्व र  प्र थान  गररन्छ। यसत गरे पश्च त ् त्यस मृतकको अत्म  खुसी भएर अफ्नो ब टो 

ि ग्छ भने्न िोकसवश्व स मगरहरूम  प आन्छ। यस क्ककससमको िोकसवश्व स ससक्किम, द र्जजसिङ र 
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यसक  वररपररक  सवसभन्न ग ईाँ -बस्तीसतर ऄझै पसन म ने्न गरेको दसेखन्छ। भूतपे्रत र नर म्र  सवच र 

भएक  म सनसको प्रभ व घरसभत्र रसहरहन्छ भनेर नै त्यसको सनद नक  ि सग यस क्ककससमको क या 

सम्पन्न गररन्छ। प्रतीक त्मक रूपम  यस क्ककससमक  क यािे  घर, पररव र तथ  सम जम  

मनोसचक्ककत्स को क म पसन गरेको प आन्छ। मृतकको अत्म िे ब टो प एको सवश्व सम  घर-

पररव रक  सदस्यहरू यसत गरेपसछ ढुि हुन सक्छन्। 

 

५.१.२.२ झ रफुकसम्बन्धी िोकसवश्व स 

मगरहरूम  घरक  ठुि -बड द्व र  झ रफुक गरेर पसन कसतपय सवर मीहरू सनको हुन े

कुर म  सवश्व स रहकेो प आन्छ। कसति ेयस्त  झ रफुक सवजुव , झ ाँिी तथ  व प्प द्व र  पसन गर ईन े

गरेको प आन्छ। सवसभन्न क रणिे शरीरम  अएको खरटर म , शरीर दखु्ने गरेम , सपन  नर म्रो 

दखेेम , शरीरम  शसि नभएको खण्डम  यसरी झ रफुकद्व र  झ ने व  फुके्न क म गररन्छ। यस्तो 

फुके्न व  झ न ेिमम  मगर व प्प द्व र  मन्त्र गरेर प नीम  फुकेर खुव ईने, छर्क्रकन,े िग ईने गररन्छ। 

रोगी व  सबर मीको शरीरक  सवक रहरूि इ यसरी च मि फुकेर पसन झ ने गररन्छ।यस्त  

झ रफुकहरू रहस्य त्मक रहकेो प आन्छन्। िोकम   रहेको यस्त  सवश्व सहरू ससक्किम-द र्जजसिङ 

क्षेत्रम  बसोब स गने मगरहरूम  अजपयान्त प्रचिन ब ाँचेको प आन्छ। यसिे कमजोरी व  सवर मी 

व्यसिको मनोबि बढ ईने क म गछा। व स्तवम  यसको प्रतीक त्मक ऄथाको सम्बन्ध पसन 

मनोसचक्ककत्स ससतै रहकेो प आन्छ। 

 

५.१.२.३ य त्र सम्बन्धी िोकसवश्व स 

 य त्र  गद ा क्कदन, ब र, घडी, पि  य द गरेर ँहड्न पने कुर म  मगरहरू सवश्व स गछान्। 

शसनब र घरदसेख ऄन्त कतै गआएको छ भने त्यस व्यसिि ेमङ्गिब र घरम  प्रवेश गना नहुन ेऄथव  

प्रवेश गरेको खण्डम  र तपरेपसछ म त्रै पस्न हुने कुर म  मगरहरूको िोकसवश्व स रहकेो दसेखन्छ।  
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घरदसेख एकैचोरट पररव रक  दइुजन  ऄथव  ऄन्य सदस्य ब सहर ज ाँदछै र ऄको कुन ै

सदस्य घरम  अईाँदछै भने त्यस क्ककससमको ब सि इ तीन ब स म सनन्छ। त्यसरी तीन ब स प नुा 

हुाँदनै भने्न िोकसवश्व स पसन मगरहरूम  रहकेो प आन्छ। तसथा य त्र  गद ा घडी, पि , ब र, क्कदन, 

ब सजस्त  कुर ि इ ध्य नम  र खेर ँहसडएम  म त्रै सचत एको पुिे ऄसन कुन ैक्ककससमक  ब ध हरू 

नअईने कुर म  मगरहरूको िोकसवश्व स रहकेो प आन्छ। 

 

५.१.२.४ शकुन ऄपशकुनसम्बन्धी िोकसवश्व स 

शकुन र ऄपशकुनि इ धेरैि ेिोकसवश्व सभन्द  पसन ऄन्ध-सवश्व सससत जोडरे हनेे गरेक  

छन्। यसैिे कसतपय शकुन र ऄपशकुनको प्रतीक त्मक ऄथा तका  सङ्गत भेँटदनै। मगरहरूम  

ऄपशकुनऄन्तगात जसरी सबर िोिे ब ट  क कनु, पुरूषको द सहने अाँख  फुफुा ररनु, स्त्रीको दबे्रे अाँख  

फुफुा ररन,ु ह त सचि ईन,ु खुट्ट  फुफुा ररनु अक्कद दसेखन्छ। शकुनऄन्तगात सपन म  सेतो दधु दखे्नु र म्रो 

म सनन्छ, सफि हुनुको प्रतीक, क ग कर ईाँद  र म कुर  ह व म  झुसन्डएको दखे्द  प हुन  अईन े

सङ्केत, घोड क  न िब ट म  प आए शुभ सङ्केत अक्कद िोकसवश्व स मगरहरूम  

प आन्छ।मगरहरूम  प्रचसित शकुन र ऄपशकुनहरू अफैम  प्रतीक त्मक दसेखन्छन् तर सतनको पुसि  

तका द्व र  गना सककदनै। यस्त  शकुन र ऄपशकुनजस्त  िोकसवश्व सि ेकुन ैक याप्रसत पे्ररण  ऄवश्य 

प्रद न गरेक  हुन्छन्। त्यसैिे यी दवुै प्रतीक त्मक हुन्छन्। िोक व्यवह रम  सतनिे कुनै न कुनै शुभ 

व  ऄशुभ सङ्केतक  रूपम  म न्यत  प एक  हुन्छन् र ती िोकको चतेन म  कसरी बसेक  हुन्छन ्

भने म न्छेको मनोबिि इ सतनिे प्रभ सवत प दाछन्। यो अद्य प्रतीकको रूपम  म सनसहरूक  

स मूसहक ऄवचेतनम  ऄवशेष रूपम  रहकेो म सनन्छ। 

 

 

 



१७१ 

प ाँचौ ऄध्य य 

 

५.१.२.५ ख द्यवस्त ुिनेदेनको सनषधेसम्बन्धी िोकसवश्व स 

 घरम  भएक  ख द्यवस्तुहरूक  िेनदनेम  पसन िोकसवश्व स प आन्छ। खोस ानी, ऄन्ड , नुन, 

ऄदवु , हदी अक्कद ह तम  क्कदनु हुाँदनै ऄसन सिनु पसन हुाँदनै। र तपरेपसछ हदीको न म क ड्नु हुाँदनै। 

र सत ऄदवु  बोकेर ँहड्न ु हुाँदनै। य त्र  गद ा फसी बोकु्न हुाँदनै। फिेको फि, क ाँि , फसी, िौक  

अक्कदि इ औंि िे दखे ईनु हुाँदनै नत्र कुहुन्छ। सततो र ऄसमिो पसन एकस थ ख नु हुाँदनै। ख ाँद  ब त 

म नुा हुाँदनै। जुठो न घ्नु र कुल्चनु हुाँदनै अक्कद क्ककससमक  िोक सवश्व सहरू पसन मगरहरूम  प आन्छ। 

यसक  स म सजक र स ंस्कृसतक क रणहरू प आन्छन्। यस्त  कसतपय सनषेधसम्बन्धी िोक 

सवश्व सहरू वैज्ञ सनक पसन छन्। यस्त  िोकसवश्व सहरू अद्य प्रतीकक  स्वरूप छन् जसि इ 

स मूसहक ऄवचेतनम  ऄवशेष रूप म सनन्छ। 

 

५.१.२.६ सपन सम्बन्धी िोकसवश्व स  

ऄवचेतनको व्य ख्य को िमम  स्वप्न प्रतीकको चच ा गद ै ससग्मन्ड फ्र यडिे, दसमत आच्छ  

तथ  ऄन्तमानको व्यञ्जक प्रस्तुसतक  रूपम  प्रतीकको व्यख्य  गरेक  छन।्४ मगरहरूम  

सपन सम्बन्धी िोकसवश्व स पसन प आन्छ। मनोवैज्ञ सनकहरू िोकसवश्व सि इ ऄवचेतनम  रहकेो 

ऄमूता भ वहरू म न्दछन्। यस्त  सवश्व सहरू मनस्त सत्वक हुने गछान्। तसथा िोकसवश्व सहरूब टै 

स्वप्न प्रतीकहरूि इ ि भ र ह नी व  फ प र ऄफ प गरी दइु क्ककससमम  हनेे गरेको प आन्छ।अफुिे 

दखेेक  सवसभन्न क्ककससमक  सपन क  सङ्केत व  प्रतीकको अध रम  सवसभन्न ऄथाहरू िग एर 

वताम न र भसवष्यको ऄनुम न िोकि े गदाछ। यसि इ म नससक वृसि र मनोवैज्ञ सनक प्रतीकको 

रूपम  व्य ख्य  गना सक्ककन्छ।  

 

 

                                                           
४सिग्मन्ड फ्रायड, िन ्२०१४, मनोविश्लेषण, देवेन्र राजपाऱ (अनु) एन्ड िन, ददल्ऱी, दो ि,ं प ृ१२२ 



१७२ 

प ाँचौ ऄध्य य 

 

￭    ऄफ प म सनन ेकेही सपन  र सतनक  प्रतीक 

१) पैह्रो गएको सपन  दसेखएम  कुनै अपद,् सङ्कट र द:ुख अआपने अशङ्क  गररन्छ। 

२) सपन म  अफ्न  म सथल्िो द ाँत झरेम  सन्त नम  अफूभन्द  ठुि , तल्िो द ाँत झरेम  

सन्त नम  अफूभन्द  स न को मृत्यु हुने िख क रटन्छ। 

३) सपन म  स ाँपिे ठुाँ गेम  शतु्र ि िे भय रहन्छ। 

४) सपन म  नय ाँ िुग  िग एर ँहडकेो दसेखएम  सबम री पने िख क रटन्छ। 

५) सपन म  र तो फुि म ि  िग एको दसेखएम  ऄसनि हुने शङ्क  गररन्छ। 

६) सपन म  अफू न ङ्गै नहु ईाँद ैगरेको दसेखएम  जुठो पने िख क रटन्छ। 

७) सपन म  क िो घोड म  चढेको दसेखएम  धेरै नर म्रो घटन  हुने अशङ्क  गररन्छ। 

८) अगो दसेखएम  घर झगड  हुने िोकसवश्व स प आन्छ। 

 

￭     फ प म सनन ेकेही सपन  र सतनक  प्रतीक 

१. सपन म  म छ  दसेखएम  धन प्र प्त हुन ेसवश्व स गररन्छ। 

२. सपन म  कुनै म न्छे मरेको दसेखएम  त्यस म न्छेको अयु िसम्बन्छ भने्न सवश्व स गररन्छ। 

३. सपन म  अफूि इ कसैिे अिु, ओखर, फिफुि क्कदएको दसेखयो भने पशु वस्तु ि भ हुन े

सवश्व स गररन्छ। 

४. कसैिे दधु, दही क्कदएको दसेखएम  सबै कुर को ि भ हुन्छ। तर मही क्कदएको दसेखएम  च ँह 

थोरै म त्रै ि भ हुने सवश्व स गररन्छ। 

५. सेतो घोड म  चढेको दसेखएम  म न, गौरव र प्रसतष्ठ  अक्कद प्र प्त हुने सवश्व स गररन्छ। 

६. स नो पहेाँिो सपािे डसेको दसेखएम  पुत्रि भ हुने सवश्व स गररन्छ। तर ठुि  ऄँजगर 

दसेखएम  झगड  हुने िोकसवश्व स प आन्छ। 

७. प नी परेको व  खोि न ि  दसेखएम  खेतीप ती ऄसि हुने िोकसवश्व स गररन्छ। 



१७३ 

प ाँचौ ऄध्य य 

 

८. सपन म  सेतो िुग  िग एको ऄपररसचत म न्छे दसेखएम  दवेत को मस्टो रूप म सनन्छ। यो 

सपन  ऄसि म सनन्छ। यस्तो सपन िे अआपरेको समस्य  ट ने सङ्केत क्कदएको म सनन्छ। 

िोकसवश्व स र प्रतीकको सन्दभाम  पररपूण ानन्द वम्म ा िेख्छन्,  िोकसवश्व सससत 

प्रतीकको घसनि सम्बन्ध हुन्छ। तर सवश्व स केवि भ वन त्मक हुाँदनै। सवश्व सम  वस्तुको सि  र 

सवच र दवुै ससम्मसित भएको हुन्छ। सवश्व सि इ बुसद्धको एईट  नय ाँ दसृिकोण पसन म सनन्छ। कुनै 

सवषयम  यक्कद दढृत ससत सवश्व स गररन्छ भने त्यसको त त्पया हुन्छ, भ वन भन्द  म सथ ईठेर 

बुसद्धिे सवच र तथ  सवश्व स दवुैको समन्वय गरेको हुन्छ।५ 

 

५.१.३ िोक दवेी-दवेत सम्बन्धी प्रतीक 

प्रकृसतक  शसिहरूब ट म नवको मङ्गि होस् भने्न सक्कदच्छ  र खेर ऄसतप्र कृसतक 

शसिहरूि इ क्कदव्य शसिक  रूपम  म सनएको प आन्छ। प्र कृसतक स्रोत ऄसद्वतीय उज ा ऄसन 

शसिपूज क  ऄनेक रूपक त्मकत ब टै दवेप्रतीकको सनम ाण भएको म न्न सक्ककन्छ। मगरहरू भोग 

ख ने र धुप ख ने दवेी-दवेत हरूको पूज  गछान्। भोग ख ने दवे-दवेत ि इ ईनीहरू ब जे-बज्यै भने्न 

गदाछन् र ईनीहरूको स मूसहक पूज  ख स गरी मङ् ससर मसहन म  दइुवट  सुाँगुर क टेर गररन्छ।६ 

मगरहरूक  पुज रीि इ व प्प , रमी र भुस ि भसनन्छ। ईनीहरूद्व र  मगरहरूक  हरेक 

पूज पवा क यािमहरू सम्पन्न गररन्छन्। मगरहरूिे अक्कदम संस्क रऄनरुूप प्रकृसतप्रसत अस्थ  र 

भसि र खेर पूज पवा प िन गरेको दसेखन्छ। ईनीहरू अफ्न  आि-दवेत प्रसत कसहिे भोग चढ ईाँछन्, 

कसहिे धूप म त्र क्कदन्छन्। एईटै दवेत ि इ कसहिे धूप, कसहिे भोग समेत चढ ईने भएक िे धूप 

ख ने र भोग ख न ेदवेी-दवेत ि इ स्पि पुज्न ेपरम्पर  मगरहरूक  थर र गोत्रऄनुस र बेग्ि  बेग्ि ै

भएको प आन्छ। यस िमम  ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गने मगरहरूक  ग ईाँ , बस्ती, टोि 

सवेक्षण गरेर हदे ा त्यह ाँक   रुखप त, खेत, पहर , खोि , न ि , ढुङ्ग , भञ्ज्य ङ त्यस्तो कुनै ठ ईाँ  

                                                           
५
 पररपूण ानन्द वम्म ा, सन् २००६, प्रतीकश स्त्र, िखनउ, ईिर प्रदशे सहन्दी संस्थ न, तृ सं, पृ २९७ 

६नगेन्र, सव सं २०५२, नपे िी जनजीवन, क ठम डौ ाँ, स झ  प्रक शन, दो सं, पृ ९४ 
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छैन जह ाँ कुन ै न कुन ै दवेी-दवेत को पूज  नगररएको होस्। प्रत्येक ग ईाँ , टोिम  दवेीथ न, 

सचि ईनेको रूख, बरको रूख, सपपिको रूख, दवेर िी, मसन्दरहरू भेरटन्छन।् यसब हके 

मगरहरूक  घर-घरम  कुनै न कुनै रूपम  अफ्न  कुिसपतृको स्थ पन  गररएको,  ढुङ्ग  र खेर धूप-

धुाँव र गद ै अएको भेरटन्छ। यी म सथक  सम्पूणा स्थ न, वनस्पती र िोक दवेी-दवेत सम्बन्धी 

परम्पर म  मगरहरूक  िोजीवन एक क र भएको दसेखन्छ। ईनीहरूको रोग हट ईने, सुख प्रद न 

गने, दखुब ट जोग ईने, खेतीप ती र वस्तुभ व र म्रो गने सबै सयनै दवेी-दवेत  हुन्, त्यसैिे सयनै 

दवेी-दवेत ि इ मन ईन, खुसी प ना धूप-धुाँव र गने गररन्छ। यसप्रक र यी िोक दवेी-दवेत ब रे 

िोकसवश्व सको ऄध्ययन र सवशे्लषण दवेप्रतीक तथ  अद्यप्रतीकक  रूपम  हनेा सक्ककन्छ। 

 

५.१.३.१ सपतपृजू   

मगरहरूक  सपतृपूज म  अद्यप्रतीक प आन्छ। सबै म सनसम  स म न्यधमी अद्य प्रतीकहरू 

सनम ाण गने सहज त सम न प्रवृसिहरू हुन्छन्। स मूसहक ऄवचेतनम  जुन स मग्री जम्म  हुन्छ त्यो 

मूता रूपम  नभइ ऄमूता रूपम  ऄथव  सम्भ वन को रूपम  रहन्छ। युगौ ाँयुगदसेख दोहोऱ्य आने त्यस्तो 

सम्भ वन  सबै क िक  सबै म सनसम  हुने भएक िे अद्यप्रतीक  श श्वत, स वाभौम र स वाक सिक 

हुन्छ।  

मगरहरूम  सपतृपूज  गने तररक  बेग्ि -बेग्िै रसहअए त पसन यसको ऄसभप्र य सम न 

क्ककससमको दसेखन्छ। सपतृ म ने्न परम्पर ि इ मगरहरू ‘सडड के’७ भन्दछन्। सपतृपूज म  कुखुर को 

भोग क्कदने गररन्छ। मगरहरूको सपतृपूज म  पुख ाहरूि इ बोि ईने गररन्छ, जसि इ सजजबु ज्य ु

अरघ की भसनन्छ। बोि एर प नी चढ आन्छ यसि इ सडड के ऄथव  ‘प नी र ख्ने’ भसनन्छ। 

मगरहरूिे यो परम्पर  घरसभत्रै सम्पन्न गरेको प आन्छ।  

                                                           
७केशरजङ्ग मगर, सव सं, २०६३, सजजुब ज्यू अरघ की: मगरको श्र द, रोश, र मबह दरु रोक  मगर (सम्प ), 

क ठम डौ, नेप ि मगर सवद्य थी संघ, सत्र सव ससमसत, कीर्जतपुर, पृ ५ 
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सजजुब ज्युि इ बोि ईाँद  ज्य ट (भ त), डी (प नी), ग्व स्य  (कुखुर को म सु), म ड्ड  

(रक्सी), ह न (ज ाँड), तोरीग न (तोरीको स ग), सडस्य  (ससर  म छ ), छेवोक (ऄदवु ), डुट 

(ग इको दधु) गरी जम्म  नौ क्ककससमक  ख द्य स म ग्री च सहन्छन्। यी ख द्य वस्तुहरू सवसभन्न 

स्रोतहरूब ट ईपिब्ध गर एक  हुन्छन्, ऄन्नब ट (भ त, रक्सी, ज ाँड), हररयो ईसिदब ट (तोरीको 

स ग), प नीब ट (म छ ), जनव रब ट (दधु), पक्षीब ट (कुखुर को म सु), जसमनब ट (ऄदवु ) अक्कद। 

यी स मग्रीहरू घरक  मूि म न्छेिे चोखो गरेर बेिुकी स ाँझम  सभत्र्य आसकेको हुनपुछा। पाँधेर म  

गएर िोट म  चोखो प नी थ पेर स ाँझम  कम्तीम  पसन अफ्न  तीन पुस्त क  न म पुक द ै

घरसभत्रको सपतृकोठ म  सपतहृरूि इ बोि ईाँद ैमन्त्र भसनन्छ,  

िु ह ैक नुङ सपतृको पट्ट न र ह नी ह,ै र ह नी ह,ै र ह नी ह ै 

( िु ह ैह म्र  सपत हरू अईनहुोस् ह,ै अईनुहोस् ह,ै अईनहुोस् ह)ै  

यसप्रक र सपतृि इ अह्व न गररसकेपसछ ऄसघब टै पक आएक  तथ  तय र प ररएक  

सवसभन्न पकव नहरू केर को प तम  र खेर चढ आन्छन्। त्यसपसछ सपतृि इ स्मरण गद ैघरम  सुख-

श सन्तिे ब स गरोस् भनी सबन्ती र प्र थान  गररन्छ। सबै पकव नहरू चढ एर सवसध-सवध न 

सकेपसछ ऄन्तम  मगर व प्प , भुस ि एवं रमीद्व र  भसनन्छ, 

िुनुङ्नी ह,ै नुङ्नी ह,ै नुङ्नी ह ै

(ज नुहोस् ह,ै ज नुहोस् ह,ै ज नुहोस ्ह)ै।८ 

अफ्न  सपत -पुख ाहरूि इ बोि यौ ाँ, अआक्कदनु भयो। कुटुम्ब स क्षी र खी सेव  गऱ्यौ ाँ। 

पररव रि इ नसपरोल्न,ू द:ुख नक्कदन,ू फेरर ऄको स ि यसरी न ैबोि ईनेछौ ाँ। ऄब सर सर अफ्नो 

ब टो ज नू ह ैभनेर सबन्ती गछान्। सपतृपूज को प्रतीक त्मक ऄथा अफ्न  पूवाजहरूप्रसत कृतज्ञत  प्रकट 

गनुा रहकेो दसेखन्छ। यसो गररएको खण्डम  अफ्न  वंश र पररव रम  सुख, श सन्त र समृसद्ध हुन्छ 

                                                           
८सवखाबह दरु मगर, सूचक, १२ ऄगस्त, सन् २०१२, ईमेर ६८ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, सजल्ि : 

द र्जजसिङब ट सिएको ऄन्तव ात ा। 



१७६ 

प ाँचौ ऄध्य य 

 

भने्न कुरोम   मगरहरू सवश्व स गदाछन्। यसक  स थ ै अफ्न  कुि, वंश र परम्पर प्रसत अफ्नो 

सम्बन्ध र ऄसस्तत्व ऄक्षुण्ण र ख्नु भने्न ऄसभप्र य पसन यसम  रहकेो दसेखन्छ। 

 

५.१.३.२ कुिपजू  

कुिपूज ि इ पसन अद्यप्रतीक कै रूपम  हनेा सक्ककन्छ। मगरज सतको िोकसंस्कृसतम  

कुिपूज िे ठुिो महत्त्व र खकेो प आन्छ। मगरहरूिे कुिपूज  बैश ख पूर्जणम  व  मङ् ससर पूर्जणम म  

गने गछान्। ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रक  मगरहरूम  कुिपूज  गररने परम्पर  थरऄनुस रको सभन्न-

सभन्न रहकेो दसेखन्छ। कसति ेसुाँगुर, कसति ेब ख्र , कसति ेभेड  र कसति ेकुखुर को भोग क्कदएर कुि 

पुज्ने गरेक  छन्। 

पसश्चम ससक्किमको सुल्डुङ गढीक  सूचक के बी थ प  मगरिे मगरभ ष  र मगर 

परम्पर ब रे सिआएको ऄन्तव ात ाम  भनेक  छन्, कुिपूज  घरको कुिको कोठ  ऄथव  ब सहर चोखो 

ठ ईाँम  गररन्छ। कुिको थ न र ख्द  तीन ति  थ न बन एर पसश्चम क्कदश तफा  फक ाआन्छ। थ न 

बन ईाँद  बनब ाँसको च रवट  ठ डो भ ट को थ ङ्ग्र  र बनकेर को प ति ेबन आन्छ।  

पसहिो ति म  नौ क्ककससमक  फिफुि र ऄन्न र सखन्छ। त्यसम सथ सडस्य  (म छ ) 

र सखन्छ। जोडी होङससङ, नौ मुठी च मि, नौवट  दनु म  शुद्ध जि सबै कन्ये केट िे तय र प रेको 

हुनु पछा। दोस्रो ति म  एकम न  च मि र सखएको थ िम सथ एईट  किस र क्कदयो ब िेर 

र सखन्छ। तेस्रो थ नम  कन्ये केट िे तीन क्कदनऄसघ पक एको ज नह न (भ तको ज ाँड), एईट  ऄन्ड , 

ब ाँसको क ाँडधन ुबन एर र पुव ाँिोको म ि  र सखनुपछा।  

यसक  स थै थ नम  व प्प  व  भुस िि इ दमु्सीको क ाँड, घुङररङ, झ ाँिी-सेईिी, दइुवट  

थ ि, एईट  ढ्य ङ्ग्रो, एईट  न ङ्िो, सोते, फरुव , क ाँट  र थुन्से च सहन्छन्। कुिपूज  र तभररम  

नौ चरणम  गररन्छ। सबह नपख नौजन  कन्ये केट हरूथ ि, म दि, फरुव , क ाँट , न ङ्िो, थुन्स े

बज ईाँद ैघर वररपरर घमु्छन।् त्यसपसछ मगर व प्प िे सबह नखेर धनुक ाँड सनक िेर पूवासतर त केर 
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पसश्चम, ईिरसतर त केर दसक्षणसतर ह न्छन्। यसो गन ाको ऄथा शत्रुहरूि इ झुक्य एर घर, श ख , 

सन्त नप्रसत गररने इष्य ा र जिन म नाि इ गररएको म सनन्छ।९ यसत गरेर च र क्कदश  ब रेपसछ 

मगर पररव रम  सुखश सन्त र समृसद्ध हुन्छ भने्न िोकसवश्व स गररन्छ। द र्जजसिङको खरस ङ खण्ड 

सवक सऄन्तगात पने ससटोङ्क  मगरहरूिे सुाँगुरिे कुिपूज  गदाछन्। ईनीहरू सुाँगुरको मुटु सनक िेर 

थ िम  र ख्तछन्। त्यसपसछ मुटु क ाँस को थ िम  र ख्ने सबसिकै त्यो जसतपल्ट ईफ्रन्छ त्यसत वषा न ै

कुिको पूज  गनुा नपने कुर म  त्यह ाँक  मगरहरूि े सवश्व स गछान ् भने्न कुरो सबखाबह दरु मगर 

बत ईाँछन्।१० ससटोङ क्षेत्रक  सबै थरक  मगरहरूिे एकैस थ समिेर कुिपूज  गने गरेको पसन ईनी 

बत ईाँछन्। कुिपूज  मगरहरूिे स मूसहक रूपम  पसन गरेको प आन्छ। 

कुिपूज म  सवशेष गरेर घरक  पुरूष वगािे म त्र सहभ गी हुन प ईने प्रचिन पसन 

दसेखन्छ। स्त्रीहरूि इ थ नम  अईनसमेत क्कदआाँदनै भने ससक्किमक  कसतपय मगरहरूम  भन े

स्त्रीज सतिे नै कुिपूज  गने प्रचिन रहकेो पसन भेरटएको छ। यसको त त्पया मगरहरूम  सपतृसि  

म त्रै नभएर म तृसि को पसन ऄवशेष रूप प आन्छ। 

 

५.१.३.३ रुखको  पजू   

द र्जजसिङ सजल्ि को ससटोङ क्षेत्रम  बसोब स गने मगरहरूि ेपह ड, खोि  न ि , नदी, 

रुखको फेदम  पूज  गरेको थ ह  प आन्छ। अआतब रे पूज  ससटोङक  मगरहरूिे सचि ईनेको रुख 

(घ्य ङ ससङ) को फेदम  अआतब र सबह न गद ैअएको प आन्छ।११ सपत -पुख ादसेख एक पुस्त दसेख 

ऄक ा पुस्त  हुाँद ै यो अआतब रे पूज  गद ै अएको सवश्व स मगरहरू र ख्छन्। मगरहरूको कुन ै

क्ककससमको मसन्दरहरू नप आए त पसन दईेर िी र अआतब रे थ नहरू भन े द र्जजसिङ-ससक्किमक  

सवसभन्न ग ईाँबस्तीसतर अज पसन प आन्छन्। 

                                                           
९के बी मगर, सूचक, १३ जुन सन् २०१३, ईमेर ७१ वषा, सुल्डुङ, सजल्ि : पसश्चम ससक्किमब ट सिएको ऄन्तव ात ा। 

१०सवखाबह दरु मगर, सूचक, १२ ऄगस्त, सन् २०१२, ईमेर ६८ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, सजल्ि : 

द र्जजसिङब ट सिएको ज नक री।  

११सवखाबह दरु मगर, सूचक, १२ ऄगस्त, सन् २०१२, ईमेर ६८ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, सजल्ि : 

द र्जजसिङब ट सिएको ज नक री। 
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प्रकृसतपूजकक  रूपम  रुखको पूज  गरेर मगरहरू कुिसपतृ अक्कदि इ स्मरण गदाछन्। यो 

पूज  सवशेष गरेर मङ् ससर मसहन म  वषाम  एकपल्ट गररन्छ। ससक्किमको अस ङ्थ ङक  मगर 

ग ईाँम  पसन सचि ईनेको फेदम  यस क्ककससमको पूज  गने गररएको प आन्छ। रुखको फेदम  पूज  

गररने परम्पर  मगरज सतससत रहकेो अक्कदम परम्पर को ऄवशेष रूप हो भन्न सक्ककन्छ। रूख व  

वृक्षि इ जीवनकै प्रतीकको रूपम  ईनीहरूिे म नेको प आन्छ। प्रकृसतम  रहके  रुखब ट पे्रररत भइ 

म सनसिे ब ाँच्नुपन,े ससं रि इ बच ईनुपन े ऄसभप्र य यसम  िुकेको दसेखन्छ। रुख व  वृक्षि े

म सनसि इ रक्ष  गछा, खेतीप ती, सशतित , शुद्ध व यु तथ  प नी क्कदने गछा, भि पैह्रोब ट बच ईन े

गछा। तसथा प्र कृसतक सन्तुिनक  ि सग पसन रूखको पूज  गररन ेपरम्पर  प्र चीन समयदसेख रहकेो 

प आन्छ। प्र चीन समयम  समस्र, मेसोपोट समय , युन न, रोम, ऄसस्िय जस्त  दशेम  पसन यस्त  

सभ्यत  र परम्पर  रहकेो चच ा जजा बडाईडिे गरेको कुरो पररपूण ानन्द वम्म ािे बत एक  छन्।१२ 

यसप्रक र प्रकृसति इ पुज्ने परम्पर  र प्रथ  म नवज सतको प्र चीन क या म न्न सक्ककन्छ, जसको 

प्रतीक त्मक ऄथा  िोककल्य णपरक रहकेो बुझ्न सक्ककन्छ। 

 

५.१.३.४ ब ज-ेबर ज्यकूो पजू  

मगरहरूिे ब ज-ेबर ज्यूको पूज म  अफ्न  घरक  सपत -पुख ा ऄथ ात् सपतृहरूको सम्झन  

गदाछन्। यस क्कदन ईनीहरूिे परेव , कुखुर  र सुाँगुरक  प ठ प ठीिे सपतृपूज  गने गदाछन्। 

मगरहरूक  िोकसवश्व सऄनसु र ईनीहरूक  ब जे-बर ज्यूि इ खुसी र ख्न नसके घरम  न नीहरू 

सबर मी हुने गछान्। तसथा ईनीहरूि इ खुसी र ख्न र पररव रम  सुख, श सन्त र समृसद्धक  सनसम्त 

पसन ब ज-ेबर ज्यूको पूज  गररन्छ। यसि इ भोग ख ने दवे-दवेत को रूपम  हरेरन्छ। ससक्किम-

द र्जजसिङक  मगरहरूिे ब जे बर ज्यकूो पूज  गरी यस परम्पर को प िन गद ै अएको भेरटन्छ। 

अफ्न  पूवाजहरूि इ स्मरण गरेर ईनीहरूप्रसत कृतज्ञत  प्रकट गने यस्तो परम्पर  मगरहरूम  ऄझ 

प आन्छ। यसिे अफ्न  वंश र परम्पर दसेख ऄक्षुण्ण रहने भ वन  ग्रहण गदै पुख ाहरूप्रसत वताम नको 

पुस्त  सधै ाँ कृतज्ञ रहकेो छ भने्न प्रतीक त्मकत  अत्मस त गरेको बुझ्न सक्ककन्छ। 

                                                           
१२पररपूण ानन्द वम्म ा, सन् २००६, प्रतीकश स्त्र, िखनउ, ईिर प्रदशे सहन्दी संस्थ न, त ृसं, पृ १७२ 
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५.१.३.५ ससं री पजू  

मगरहरूम  पसन संस री पूज  गन े प्रचिन दसेखन्छ। द र्जजसिङ सजल्ि को ससटोङक  

मगरहरूिे वैश ख पूर्जणम को छेक प रेर ससं री पूज  गने गछान्। सवशेष गरेर खडरेी, ऄसनक ि, 

दवैी प्रकोप, रोगव्य सध, हजै  मह म रीजस्त  प्रकोपहरूब ट म नव सम जि इ बच ईनक  ि सग 

संस रीम इि इ पुज्ने गररन्छ। संस रक  जनुै ठ ईाँम  पसन पुिे संस री दवेीको प्रभ व संस रभरर न ै

छ भने्न िोकसवश्व स मगरहरूम  प आन्छ। यस पूज म  च सहन ेस मग्रीहरू स तवट  ब ाँसको सिङ्ग , 

प नको प त, ससन्दरु, सुप री, भेटी, चन्दन र ऄक्षत  हुन्। यी स मग्रीहरू ससं री दवेीम इि इ 

चढ इ ढुङ्ग  र ब ाँसको सिङ्ग  ग सडन्छ। ‘संस री म इ’ को प्रतीक म नेर यसैको पूज  गररन्छ। 

यस पूज म  पसहिे कुखर , ब ख्र को प ठी, परेव  अक्कदको भोग पसन चढ आने गररन्थ्यो। 

अजभोसि त्यस क्ककससमक  वस्तुको स टो कसतपय ठ ईाँम  र तो ससन्दरु र अफ्न  ब रीम  फिेक  

हरेक फि-फुि, ऄन्न, स गप त आत्य क्कद पसन कुिम  चढ आ सकेर संस री म इि इ पसन चढ ईन े

गरेको प आन्छ। यसप्रक रिे सम्पन्न गररने संस री पूज म  मगरब हके ऄरू ज सतहरू पसन संिि 

रहकेो प आन्छ। यसैिे ससं री म इको पूज ब ट स म सजक एकत  वृसद्ध हुने, प रस्पररक सहयोग र 

सि वन  बढ्न ेपसन गरेको दसेखन्छ। संस री दवेी संस रभरर नै व्य प्त रहकेी छन ्भने्न सवश्व सम  न ै

िोककल्य णको भ व सनसहत रहकेो म न्न सक्ककन्छ भने यस पूज ि इ िोकि इ सवसभन्न रोगव्य सध र 

सवक रब ट बच ईने सङ्केतक  रूपम  हनेा सक्ककन्छ। 

 

५.१.३.६ भयरी पजू  

मगरहरूिे पुस मसहन को पसहिो पञ्चमीम  भेड , बोक , कुखुर  व  परेव को भोग चढ एर 

भयरीको पूज  गन ेगछान्।१३ अजभोसि यसरी भोग चढ एर गने प्रथ म  क्कदनोक्कदन पररवतान हुाँद ै

अएको छ। ससक्किमक  अस ङथ ङक  मगरहरूिे यस क्ककससमिे भयरीको पूज  गरेको थ ह  

                                                           
१३कमि थ प , सूचक, १३ जुन सन् २०१४, ईमेर ४७ वषा, अस ङ्थ ङ, न म्ची, सजल्ि : दसक्षण ससक्किमब ट सिएको 

ज नक री 
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प आन्छ। द र्जजसिङक  ससटोङ, िङ्कुसतरक  मगरहरूि े भयरीको पूज  गरे त पसन भोग क्कदने 

प्रचिनि इ भने प्रतीकक  रूपम  र तो ससन्दरु छरेर पूज  गने गरेको थ ह  प आन्छ। 

 

५.१.४ िोक प्र थान तन्त्र, मन्त्र  र यन्त्र 

िोकम  तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रको समन्वयब ट सवसशि ध्वसन कम्पन गर आन्छ। त्यस कम्पनि े

आथर तरङ्गससत सम्बन्ध स ाँधेर स र  व युमण्डिम  उज ा ईत्पन्न गदाछ भने्न सवश्व स िोकम  

प्रचसित प आन्छ। िोकम  मन्त्रको स धन प्रण िी तन्त्रि इ म सनन्छ। सफि स धन िे मन्त्रद्व र  नै 

सससद्ध प्र प्त गना सक्ककन्छ भने्न सवश्व स पसन िोकम  प्रचसित छन् भने्न भन आ खेमर ज नेप िको 

प आन्छ। १४ 

िोकम  जनसजब्रोिे तन्त्रि इ तन्तर, मन्त्रि इ मन्तर, यन्त्रि इ जन्तर भनेको प आन्छ। 

तसथा जन्तर-मन्तर, तन्तर-मन्तर अक्कद समस्त पद िोकसम जम  प्रचसित भएक  छन्। यसब ट 

िोकसम जम  तन्त्र-मन्त्रको प्रयोग अजपयान्त सवद्यम न रहकेो म न्न सक्ककन्छ। यसैिे िोकसम जम  

सृसि तत्त्वको प्रकृसत र पुरूषको समन्वयब ट मन्त्र, मुर  र प्रतीकको सनम ाण भएको म न्न सक्ककन्छ।  

मगरहरूक  गुरु व प्प , रम्म  एवम् भुस िहरूिे पसन सवसभन्न क्ककससमक  तन्त्र-मन्त्रहरूक  

मुर , ज्ञ न र सवद्य  प्र प्त गरेर िोकसम जम  सवसभन्न क्ककससमक  सवसध सवध नद्व र  ऄसभच र, 

ईपच र, स्तुसत, प्र थान  गरेको प आन्छ। यो सवशेषत: िोकसवश्व सससत पसन सम्बसन्धत हुन्छ।  

िोकम  भएक  सवश्व सहरू जस्तै, भूतपे्रत अक्कदक  छ ाँय  पने, बोक्सी ि ि,े अाँख -चोख  

ि िे, पुत्ि  ग ड्ने, मोहनी िग ईने, व ण ह ने्न, वशम  प ने अक्कद ऄसभच रसम्बन्धी क याहरू 

मन्त्रद्व र  सम्भव गन,े गर ईने िोकसवश्व सक  रूपम  दसेखन्छन्। 

                                                           
१४खेमर ज नेप ि, सन् २००३, नपे िी िोकस सहत्यको रूपरेख , नइ क्कदल्िी, स सहत्य ऄक दमी, प्र सं, पृ १७७ 
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मगरहरूक  गुरू व प्प , भुस ि, रम्म िे मन्त्रद्व र  घरब रीको च रकुन , च रक्ककल्ि  ब ाँध्न,े 

सोह्र ढुङ्ग  ह नी भतू-पे्रत अक्कदको ब टो तक ाईन,े ड आनी-बोक्सी अक्कद मन्स ईन,े मोच म न,े सुिी 

झ ने, ससएाँ झ न,े हुप झ ने, ब टो ब ाँध्न,े चोख  मन्स ईने, ड ह  म न,े सवष झ ने अक्कद सवसभन्न 

क याम  सनर्क्रदि मन्त्रहरूको प्रयोग गरेको प आन्छ।  

मगरहरूक  गुरू व प्प , भुस ि तथ  रम्म िे यस्त  मन्त्रहरूद्व र  िोकम  भएक  

ऄसभच र, ईपच र, स्तुसत, प्र थान   गद ा सवसभन्न भ व मुर म  फि क्द ै प्र थान  गने गछान्, 

मगरहरूक  गुरू व प्प िे गन ेसवसधसवध न सम्बन्धी मन्त्रहरू फि क्द  सनम्न प्रक रि ेफि के्न गरेको 

प आन्छ - 

 ऄङ्ग, थ न र किश ब ाँध्न ेमन्त्र,  

  जि ब धौ ाँ, थि ब ाँधौ ाँ, धती ब ाँधौ ाँ 

  च रैसुर ब ाँधौ ाँ, स तै ब टो ब ाँधौ ाँ 

  प ई ब ाँधौ ाँ, कौडी ब ाँधौ ाँ, 

बिीस कोठरी ब ाँधौ ाँ.... 

........................... 

त म  ध तु सुन ब ाँधौ ाँ, किस ब ाँधौ ाँ 

.............................. 

 मोच म न ेमन्त्र, 

ऄक स ब ाँधौ ाँ, पत ि ब धौ ाँ सतनै िोक ब ाँधौ ाँ 

छ ड-छोड  स त समुर प रर ज इ सुक ... 

ह ाँ..हुाँ..हुाँ हुाँ..फट् फट्.. 

   ................... 
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 ससएाँ झ न ेमन्त्र,  

   ओम ऐरूाँ , भैरूाँ , दनुु भ आ 

   ह नौ ाँ, झ रौ ाँ, म रौ ाँ हुाँ..हुाँ ..हुाँ...फट् फट्... 

 ................................... 

 व य ुब ाँध्न ेमन्त्र,  

  ऄक स चम्की बुढ्यौनी झ रौ ाँ 

  पत ि चम्की सबजुिी झ रौ ाँ 

  झ ड बुढेनी झ रौ ाँ 

  डुग  बुढेनी झ रौ ाँ 

  स तै ति  झ रौ ाँ 

  गुरूकी शसि 

  ऄक सको ब च  

  पत िको ब च ..... 

 

 कुिथ नम  सपत ृबोि ईन ेमन्त्र, 

 

िौ सजजुब ज्यु र हनी ... 

क नुङ सजजुब ज्य ुर हनी...िु ह ैक नुङ सपतृको पट्ट न र ह नी है ,र ह नी 

ह ै,र ह नी ह ैि ुह ैह म्र  सपत हरू अईनुहोस् है ,अईनुहोस् ह ै,अईनहुोस ्

ह)ैर ह  ह ैर ह  ( अईन ुभयो ह,ै अईनु भयो)१५ 

क मधेनु ग इको गईाँत जग म 

क मधेनु ग इको गोबर जग म 

नौ रेखी जग म, नौ रोटी जग म 

                                                           
१५सवखाबह दरु मगर, सूचक, १२ ऄगस्त, सन् २०१२, ईमेर ६८ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, सजल्ि : 

द र्जजसिङब ट सिएको ऄन्तव ात ा। 
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नौ छ्य ङ जग म, ढ ि तरव र जग म 

त रो जग म, धनुव ण जग म 

बेतैसोिी जग म, बेतैिौरी जग म, बेतै ड िी जग म 

नौ सिस्नु जग म 

नौ सिस्न,ु नौ सेररम , नौ म न  सचई जग म 

कप्पर ख नम  कोरी कपड  सत्यको तीन बस्न जग म 

मचे ध मी ज गो एकु मच ा जग म 

पहिेी ड ाँड म  तीन म न  ऄक्षत  जग म 

सत्यको नौ पैस  भेटी जग म,  

नौ ग्रहको चि खोसिदउे 

एक सेरी चौत री जग म 

एकु सेरी चौत रीम  गोकुि खका  हरेरिेउ 

दइु सेरी चौत रीम  ऄन ा कन ा खका  हरेरिेउ 

तीनै सेरी चौत री जग म 

भै ाँसे गोड  जग म, भै ाँसे गोड म  भै ाँसे  

चरी घुद ैछन् क्कक झुर ईाँद ैछन्   हरेरिेउ। 

फुिब री जग म, फुिब रीम  रङ सवरङको फुि फुि ेछ छैन,  

फुिम  रस छ छैन, फुिम  सत्यको भमर  घमु्छन् घमु्दनै हरेरिेउ। 

क िो प त ि जग म, क िो प त िम  मनुव हरूको  

ऄक ि सवक ि हरेरिेउ। 

सशसशर ड ाँड  जग म, सशसशर ड ाँड म  रूरू सेईिी  

ज गो छ क्कक छैन हरेरिेउ। 

ध मी खेल्ने जग म, ध मी खेल्ने ढेगरी ज गो छ छैन च रैक्कदश  हरेरिेउ। 

पूवाक्कदश म  त मे ढेङ्ग्री सपतिे ढेङ्ग्री जग म, त मे सत्रशुिी जग म,  
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त मे धज  जग म, त मे गसजय  जग म,  

पूवै क्कदश को त मे ढोक  खोसिक्कदनू  

जेठ  रम्चन क न्छ  कुि। 

 

पसश्चम क्कदश म  त मे ढेङ्ग्री सपतिे ढेङ्ग्री जग म, त मे सत्रशुिी जग म,  

त मे नेज  जग म, त मे गसजय  जग म, पसश्चम क्कदश को  

सपतिे ढोक  खोसिक्कदन,ू जेठ  रम्चन क न्छ  कुि। 

 

ईिर क्कदश म  च ाँदी ढेङ्ग्री जग म, च ाँदी सत्रशुिी जग म्,  

च ाँदी गसजय  जग म, च ाँदी नेज  जग म,  

ईिर क्कदश म  च ाँदी ढोक  खोसिदउे जेठ  रम्चन क न्छ  कुि 

दसक्षण क्कदश म  छिीयको सवद्य  ढेगरी जग म, फि मे सत्रशुिी जग म 

फि मे धज  जग म, फि मे गसजयो जग म, दसक्षण क्कदश म   

फि मे ढोक  खोसिदउे जेठ  रम्चन, क न्छ  कुि१६ 

 

क नुङ सपतृको पट्ट न नुङ्नी है ,नुङ्नी ह ै,नुङ्नी ह ै

(ज नुहोस, ज नुहोस् ह,ै ह म्र  सपत  पुख ा ज नुहोस् ह)ै 

 

यसप्रक र म सथ ईसल्िसखत िोक मन्त्रहरूम  प्रतीक त्मक ऄसभव्यसि रहकेो दसेखन्छ। यस्त  

भ सषक मन्त्रहरू गुरु सशष्य परम्पर म  असश्रत रहके  हुन्छन्। मगरहरूक  गुरु व प्प को करठन 

दखेरेखम  म त्रै सशष्यहरूिे मन्त्रको स धन  प्र प्त गना सक्छन्। मन्त्र स धन प्रक्ककय म  शरीरक  

सवसभन्न ऄङ्ग ऄङ्गम  दवेत हरूि इ अह्व न गरी ह तक  औ ाँि हरूद्व र  सवसभन्न मुर हरू बन एर 

                                                           
१६यमबह दरु पुज ा मगर (थ आाँि  झ ाँिी), सव सं २०७३, करब के ब ब को ओख  र सवसवध पजू , प्रक शक – सबि 

पुज ा, ऄन म नगर, नेप ि, क ठम डौ, पृ २३ 
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मन्त्र स धन मण्डि बन ईने गदाछन्। ह तक  औ ाँि क  मुर हरू प्रतीक त्मक हुन्छन्। तसथा तन्त्र, 

मन्त्र र मुर द्व र   व युमण्डिम  सञ्च ररत ईज ाि इ सनम्न प्रक र दखे ईन सक्ककन्छ - 

                                                      तन्त्र (प त ि) 

 

 

 

                                  यन्त्र( धती)                                                         मुर  (अक र) 

यस्त  मन्त्रहरूक  म ध्यमिे  सवसभन्न क्ककससमक  रोग, कि, ऄसनि र ऄडचनहरूको 

सनव रण गररन्छ। घर पररव रक  नक र त्मक ग्रहदश , ऄसनि र दोष सनव रण गना सक्ककन्छ भने्न 

िोकसवश्व स मगरहरूम  प आन्छ।  

सहरण्य सघसमरेऄनसु र ‘मन्त्रम  शब्द हुन्छ, त्यस शब्दि इ तन्त्रिे ऄक्षर ब्रह्म भन्दछ र त्यस 

ऄक्षर ब्रह्मको प्रभ वि इ फैि एर िक्ष्यसम्म पुऱ्य ईने प्रक्किय  ऄथव  प्रण िीि इ यन्त्र भसनएको 

छ। ज द-ुटुन , तन्त्र-मन्त्र, ध्य न-ध रण , तपस्य -स धन  अक्कदको मूि ईद्दशे्य शसि सञ्चय नै रहकेो 

दसेखन्छ’१७। त्यसैिे शसि सञ्चयको प्रतीक त्मत  तन्त्र-मन्त्रिे ग्रहण गरेको म न्न सक्ककन्छ। 

मगरहरूिे परम्पर ब ट ससक्द ैअएक  मन्त्रहरू िौक्ककक मन्त्र हुन्। मगर व प्प द्व र  तन्त्र 

(प त ि) ब ट, मन्त्र (अक श) ईच्च रण गरेर यन्त्र (धती) म  त्यसको मुर  (अक र, रूप) प्रकृसतब ट 

रोग, कि, व ध , ऄसनि हट आने क म गररन्छ। मगर व प्प द्व र  ह तक  सवसभन्न मुर द्व र  गररएको 

प्र थान  प्रतीकमय दसेखन्छ। ती मुर हरूद्व र  सवसभन्न वस्तु, भ व, मनसस्थसत अक्कदि इ सङ्केत गरेर 

प्र थान  गररन्छ। यस्त  प्रतीकहरूम  कसतपय अद्यप्रतीक हुन्छ भने कसत दवेप्रतीक हुन्छन्। तसथा 

                                                           
१७सहरण्य सघसमरे, सन् २०१५, तन्त्र, मन्त्र र यन्त्र ऄसन नेप िी सम ज, नपे िी ससं्कृसतसधु , सहरण्य सघसमरे (सम्प ), 

ऄसम, गोख ा ईन्नयन पररषद, पृ १५३ 

मन्त्र 

(अक श) 
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मगर व प्प द्व र  गररने यस्त  तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र र मुर  अफैम  रहस्य त्मकत  पसन रहकेो प आन्छ। 

मगरहरूक  पुज री गुरु व प्प द्व र  सम्पन्न यी तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र र मुर िे सवसभन्न क्ककससमक  

ऄसभप्र यहरूि इ आसङ्गत गरेको बुसझन्छ। 

 

५.१.५ िोक ईपच र 

िोकजीवनम  िोक ईपच रब रे धेरै क्ककससमक  िोकसवश्व सहरू प्रचसित रहकेो प आन्छ। 

यस्त  ऄनेक क्ककससमक  िोकसवश्व सहरूक  म ध्यमिे िोकम  भएक  रोग, ऄसनि र सवघ्न 

सङ्कटहरूक  सनव रणक  ि सग मन्त्रहरूद्व र  झ रेर, फुकेर, खर नी-धुिो धसेर, प नी छकेर िोक 

ईपच र गररएको  थ ह  प आन्छ। यसम  सवशेष गरेर स ाँपिे ठुङ्द , सबच्छीिे सचल्द  तथ  सवष ि ु

पशुहरूिे टोक्द , घ ई खरटर  ि ग्द  व प , भुस ि, व  रमीद्व र  सवसभन्न तन्त्र-मन्त्रहरू गरेर 

म सनसको ईपच र गररन्छ। यस क्ककससमक  िोक ईपच र पसन व स्तवम  िोकसवश्व ससम्बन्धी 

रहस्यव दी दवेप्रतीकहरूससत सम्बसन्धत हुन्छन् भन े कसतपय िोक ईपच रम  र स यसनक 

प्रसतक्किय  र सतनको वैज्ञ सनकत  पसन थ ह  प आन्छ। यसक  स थै िोकसवश्व स मनोसवज्ञ नससत 

पसन सम्बसन्धत भएक  हुन िे िोकम  प्रचसित यस्त  ईपच रमूिक औषधीहरूि ेम सनसम  भएक  

सवक र, नक र त्मक सवच र तथ  दषु्प्रभ व हट ईन े क म पसन गररन्छ। तसथा िोकईपच रिे 

प्रतीक त्मक ऄसभव्यसि क्कदएको दसेखन्छ। 

 

५.१.६ घरेि ुिोक औषधीको प्रयोग सवसध र महत्त्व 

ससक्किम-द र्जजसिङ पह डी ऄञ्चि प्र कृसतक सम्पद को दसृििे महत्त्वपूणा छ। सहम िय, 

पह ड, पवातब ट ईत्पन्न भएक  नदी, न ि , खोि , छ ाँग , ति ई, पोखरी, सझि ऄसन बनजङ्गििे 

पररवेसष्ठत क्षेत्र भएक  हुन िे प्रशस्त म त्र म  जरीबुटीक  ईसिदहरू यस क्षेत्रम  प आन्छन्। यह ाँ 

प आने सवसभन्न ईसिदहरू मध्ये सबखुम , सततेप ती, प खनबेत, ब ाँसक, ऄसबज िो, बेतिौरी, 
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बनम र , खस्रे खन्यु, सचसम्फङ, खनक्प , ससिरटम्बुर, बोके रटम्बुर, जट मसी, तमके, ऄमि , कदम, 

जररङ्गो, हिेदो, प ङ्ग्र , ररट्ठ , ठ ड ेईन्यु, ऄसम्िसो, हिहिे, हर ा, वर ा, कुश, सचर आतो, हरचरु, 

ससस्नु, बुढो ओखती, कसन्चनुा, क्ककम्ब,ु सबमरो, फच्य ङ, भुआाँचम्प , तुिसी, ब बरी, क िी सनगुरो, 

गुर ाँस, सघईाँ कुम री, ग ाँज , बेि, मेि, भर स,े सईर, भक्ककम्िो, अठ ने झ र अक्कद प्र कृसतक सम्पद  

एवं िोकऔषधी बन आन ेईसिदहरू प आन्छन्।यी ईसिदहरूब ट सवसभन्न प्रक रक  जरीबुटी बन एर 

िोकऔषधीक  रूपम  ससक्किम-द र्जजसिङक  मगरहरूिे प्रयोग गने गरेको थ ह  प आन्छ।  

यह ाँ सम जश स्त्री स्य म ुथ प  मगरद्व र  गररएको शोधपत्रब ट मगरहरूक  िोकऔषधी 

बन ईने अक्कदम ज्ञ नम सथको सववरण ईद हरणक  रूपम  र सखएको छ,१८ 

त सिक  सङ्ख्य :५.१ मगरहरूि ेप्रयोग गन ेरोगोपच र सम्बन्धी िोक औषधी 

िस स्थ नीय न म प्रयोग गररन ेसवसध प्रयोग गररन ेभ ग सवशषे रोगम  प्रयोग 

१ ऄसम्िसो जर  र प ति इ सपसेर  प त र जर  ग नो दखु्द  व  चोखे ि ग्द  

२ ऄसबज िो झोि बन एर ऄसन पोिरे प त, जर  सबै 

भ ग 

भुाँडी दखु्द  ऄसन सपन स हुाँद  

३ बेतिौरी झोि बन एर  बोट र जर  ससङ्ग ै ज्वरो, खोकी ऄसन घ ाँटी दखु्द  

४ 

 

बोाँझो चब एर,झोि बन एर जर  भुाँडी दखु्द , ज्वरो, सुकेन स 

हुाँद  

५ सगट्ढ  भ्य गुर ईम िेर,र म्ररी पक एर तरुि भ ग पेटक  रोग र क्ककर हरू म छान् 

६ हिहि ेस ग 

 

पक एर ऄसन जर  सपसेर प त र जर  खोकी, मुखम  घ ई हुाँद , 

जिेको क टेको ठ ईाँम  

७ क िी सनगरुो पक एर टुस हरू ट ईको दखु्द , ज्वरो, भुाँडी 

दखु्द  

                                                           
१८स्य मु थ प  मगर, मगसा एन्ड क्कदयर आसन्डसजसनयस निजे ससस्टम एन्ड प्र सक्टससे आन तनहुाँ सडसस्िक्ट ऄफ नपे ि, 

http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/opsa/pdf/OPSA_11_05.pdf, ब ट २१ 

नवम्बर २०१२ 

http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/opsa/pdf/OPSA_11_05.pdf
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८ ससक री िहर  प त र ह ाँग  सपसेर प त ऄसन क ण्ड क टेकोम  च ाँडो क म गछा 

९ ससस्नु 

 

प त र टुस को झोि 

बन एर 

प त ऄसन टुस हरू शरीरम रगतकम्ती हुाँद  

(एसनसमय ) 

१० सततेप ती 

 

सपसेर यसको झोि 

बन एर 

प त, ह ाँग , फुि अस्थ म , ऄल्सर,   

छ ि क  रोगम  

स्रोत: स्य मु थ प  मगर, मगसा एन्ड क्कदयर आसन्डसजसनयस निेज ससस्टम एन्ड प्र सक्टसेस आन तनहुाँ सडसस्िक्ट ऄफ नेप ि 

यसप्रक र म सथ प्रस्तुत गररएक  ईसिदब ट बन आएक  जरीबुटीहरू िोकऔषधीक  रूपम  

ससक्किम-द र्जजसिङक  मगरहरूिे पसन अक्कदम ज्ञ न र ससपससत ईपयोग गद ैअएको थ ह  प आन्छ। 

िोकम  भएक  यस्त  औषधीहरूिे धेरै रोगहरूको सनद न र सनव रण भएको प आन्छ। तर 

अजभोसि यस्त  ज्ञ न भएक  व्यसिहरू भन े क्कदनोक्कदन ग ईाँबस्तीब ट सबतेर गआरहके  छन्। 

ससक्किम-द र्जजसिङ दवुै क्षेत्रम  यस्त  िोकऔषधीब रे ज्ञ न भएक  व्यसिहरू ठ ईाँ -ठ ईाँम  म त्र 

प आन्छ। 

पसश्चम ससक्किमको सुल्डुङ्, दसक्षण ससक्किमको अस ङ्थ ङ ऄसन द र्जजसिङक  ससटोङम  

मगर बुढ प क हरूिे यस क्ककससमक  ओखतीमूिोको प्रयोग गने गछान्। व स्तवम  िोकऔषधीि े

धेरैवट  घरेिु ईपच रको म ध्यमिे धेरैवट  रोगहरूि इ सनको प ना मदत पुऱ्य एको दसेखन्छ। 

अक्कदम युगदसेख चि ईाँद ै अएक  यस्त  घरेि ु औषधीि इ ज ने्न र प्रयोग गने म सनसहरू 

ग ईाँबस्तीक  बुढ प क हरू म त्र रहकेो दसेखन्छ। यस्त  िोकऔषधीि इ कसतपय सशसक्षत वगाि े

रूक्कढ र ऄन्धसवश्व स म त्र ठ नेर त्य ज्य ठ ने्न गरेको पसन प आन्छ। मगर िोकव त ाम  बनजङ्गि, 

प्रकृसतको पूज -अर धन  गररएको प्रसङ्गि इ प्रकृसतम  रहकेो िोकऔषधीको ऄसीम 

भण्ड रप्रसतको कृतज्ञत क  रूपम  म सनसिन सक्ककन्छ। बनजङ्गि, प्रकृसत िोकोपक री र किक री 

भएको प्रतीक त्मकत  यस्त  कुर म  िसक्षत दसेखन्छ। 
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५.१.७ मगर व प्प  र सतनक  सर-स मग्रीहरू 

मगरहरूक  गुरु व  ध मीि इ ‘व प्प ’ भसनन्छ। कसतपय ठ ईाँम  ‘भुस ि’ एवम् ‘रम्मी’ पसन 

भने्न गरेको प आन्छ। ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  मगरहरूिे व प्प नै भने्न गरेको प आन्छ। मगरहरूि े

अफ्न  कुि ऄनुष्ठ नदसेख शुभ-ऄशुभ क या सम्पन्न गद ा व प्प को म ध्यमद्व र  नै आिदवे एवम् 

व रहीदवेि इ पुक ररन्छ। ईनैक  संसगाम  सवसभन्न मन्त्रहरूद्व र  व रहीि इ ढोगेर बोि सबन्ती 

चढ आन्छ।  

पसश्चम ससक्किमको तल्िो सुल्डुङ सनव सी नरबह दरु मगर सम ि एकजन  मगर गुरु व प्प  

हुन्। ईनीऄनसु र मगरहरूक  सवसभन्न ऄनुष्ठ नहरू कुिपूज , सपतृपूज , ब जे-बर ज्यु, भुयर पूज , 

चण्डी पूज  अक्कद सम्पन्न गद ा सनम्न सिसखत सर-स मग्रीहरू चि ईन ेगररन्छ, १९ 

१. जर यो (सचिि) को ससङ २. समगाको ससङ ३. ऄन ाको ससङ ४. गौरी ग इको ससङ ५. 

सनिो ग इको हड्डी ६. जङ्गिी ब ख्र को खुर ७. थ रको ससङ ८. घोरिको ससङ ९. बनभेड  १०. 

न गम ि  (न गको हड्डीको म ि ) ११. फुब ा (थुमी, भ िे पोथी) १२. चट्ड ङ् (झेरिुङ) को ढुङ्ग  

१३. ढ्य ङ्ग्रो र गज १४. कुसभन्डो अक्कद।२० यी स मग्रीहरू सवसभन्न प्रक रक  शुभ-ऄशुभ क या र 

पूज  ऄनुष्ठ नऄनुस र चि आन्छन्। 

मगरहरूक  गुरु व प्प िे चि ईने गरेको ढ्य ङ्ग्रोम  सवसभन्न क्ककससमक  सचत्रहरू ऄसङ्कत 

हुन्छन्। त्यस्त  ढ्य ङ्ग्रोहरू मध्ये च रप्रक रक  ढ्य ङ्ग्रोि इ मगरहरूिे सवशेष ऄनुष्ठ नहरूम  

चि ईने गछान्। ढ्य ङ्ग्रोम  ऄसङ्कत सवसभन्न सचत्रहरूिे सृसि रचन को समथक, कुिसपतृ, दवेदवेत  

र पूज  ऄनुष्ठ नक  सवसभन्न प्रतीकहरूि इ आसङ्गत गरेको प आन्छ। मगर गुरु व प्प िे चि ईने यी 

ढ्य ङग्रोहरूम  ऄसङ्कत प्रतीक त्मक सचत्रहरूम  िमैिे ब्रह्म ण्ड, पृथ्वी, जि, सूया, चन्र, त र , 

पह ड, पवात, वनस्पसत, म छ , क्ककर , पुरुष स्त्रीक  सिङ्ग-योनी अक्कद छन्।  

                                                           
१९नरबह दरु मगर सम ि, सूचक,  मगरव प्प , १६ जुि इ, सन् २०१५, ईमेर – ७१ वषा, पसश्चम ससक्किम, सजल्ि  

गेसजङ, ससक्किम, ब ट सिएको ऄन्तराव त ा 

२०नरबह दरु मगर सम ि, सूचक,  मगरव प्प , १६ जुि इ, सन् २०१५, ईमेर – ७१ वषा, पसश्चम ससक्किम, सजल्ि  

गेसजङ, ससक्किम, ब ट सिएको ऄन्तराव त ा 
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१. पसहिो क्ककससमको ढ्य ङ्ग्रोक  केन्रम  सूया र चन्रको ग्रहण ि गेको ब्रह्म ण्डको सचत्र 

ऄसङ्कत हुन्छ। त्यसपसछ त्यसक  वररपरर त र हरू ऄसङ्कत गररएको हुन्छ। ती त र हरूि इ 

पवातहरूक  म ि िे घेररएको बन आएको हुन्छ। 

२. दोस्रो क्ककससमको ढ्य ङ्ग्रोम सथ ढ्य ङ्ग्रोकै स नो सचत्र ऄसङ्कत गरेर त्यसि इ च रवट  

ब ट म  ब ाँसडएको हुन्छ। त्यसपसछ यसको वररपरर त र हरूि ेच रैसतरब ट घेररएको सचत्र ऄसङ्कत 

गररएको हुन्छ।  यसम  नौवट  त र हरूको सचत्र ऄसङ्कत गररएक  हुन्छन्। 

३. तेस्रो क्ककससमको ढ्य ङ्ग्रोको सभत्र ढ्य ङ्ग्रोकै सचत्र ऄसङ्कत गरेर च र क्कदश म  ब ाँडरे 

त्यससभत्र च रवट  त र हरूक  सचत्रहरू ऄसङ्कत गररएको प आन्छ। यसक  स थै ढ्य ङ्ग्रोको 

च रैसतर पसन त र हरू ऄसङ्कत गररएक  हुन्छन्। यसप्रक र सवसभन्न क्ककससमक  सचत्रहरू अफैम  

प्रतीक त्मक हुन्छन्। 

४. चौथो क्ककससमको ढ्य ङ्ग्रोम  म छ  त र  ऄसन स्त्रीको योसन ऄसन पुरूषको सिङ्गको 

सचत्र ऄसङ्कत गररएक  हुन्छन्। यस क्ककससमको ढ्य ङ्ग्रो सवशेषत: सवसभन्न क्ककससमक  ऄसनिक री 

नर म्र  ग्रह, ग िी सर प बग ईाँद , भूतपे्रतक  छ ाँय  खेद्नक  ि सग प्रयोग गररन्छ। 

यी ढ्य ङ्ग्रोहरूको प्रयोग प्रत्येक ऄनुष्ठ नऄनुस र गररन्छ। यसम  ऄसङ्कत सचत्रहरू 

प्रत्येकक  प्रतीक त्मक ऄथाहरू भेरटन्छन्। कुिपुज म  सवशेत: पसहिो क्ककससमको ढ्य ङ्ग्रो प्रयोग 

गररन्छ। जसम  ब्रह्म ण्डको सचत्र ऄसङ्कत गररएको हुन्छ।  

कुिपूज म  कुिदवे दवेत ि इ पृथ्वीम  बोि एर प्र थान  गररन्छ। सूया चन्र ग्रहण ि गेको 

सचत्रब ट सनश्चय पसन पररव रम  अआपने सवसभन्न क्ककससमको सङ्कटहरूि इ आसङ्गत गरेको बुझ्न 

सक्ककन्छ। तसथा यसैको सनव रणक  ि सग ढ्य ङ्ग्रोम  ऄसङ्कत प्रतीक त्मक रूपको पूज  गररन्छ। 

मगरहरूक  गुरु व प्प , रम्म  एवम् भुस ििे यी च र क्ककससमक  ढ्य ङ्ग्रोहरू सवसभन्न िय र 

प्रक रम  बज ईने गदाछन्। 

यी ढ्य ङ्ग्रोहरू बन ईाँद  सवशेषत: खम रीको क ठ र ब ाँसद्व र  गोि क र बन आन्छ ऄसन 

त्यसम  मृग व  ब ख्र को सकु एको छ ि  तन्क एर िग इ दइुसतरब ट बन्द गररन्छ। त्यसको ँबड 

सम त्न सक्ककन ेगरी बन आन्छ। त्यसम सथ सवसभन्न क्ककससमक  न ग-नगेनीक  सचत्रहरू पसन ऄसङ्कत 
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गररन्छन्। ढ्य ङ्ग्रोक  च रैसतर छ ि िे कि त्मक तररक िे बनुेर बसियो गरी ब ाँसधन्छ। 

ढ्य ङ्ग्रोको छ ि  र म्ररी सकेुपसछ म त्रै त्यसम सथ सवसभन्न सचत्रहरू, सूया, चन्र, ग्रह-नक्षत्र, त र  

मण्डि, ब्रह्म ण्ड, पह ड, पवात, सहम ि, रुख, पशु, पंक्षी, क्ककर , सिङ्ग, योसन, म छ , ब ट , क्कदश  

अक्कद ऄङ्कन गररन्छ। यस्त  ढ्य ङ्ग्रो बन ईनेि इ सले्मे भसनन्छ।२१ सेल्मे जो कोही हुनु हुाँदनै, ईनी 

मगर गुरु व प्प क  चेि  व  सहयोग कत ा नै हुनुपछा, ऄन्यिे बन एको ढ्य ङ्ग्रो पुज  ऄनुष्ठ नम  

नचल्ने हुन्छ। 

 

५.१.८ मगरहरूक  िोकसचह्न एवम ्िोकसचत्र 

मगरहरूिे प्रकृसतप्रदि वस्तुहरू सिएर दसैनक जीवनम  च सहने स मग्रीहरू तय र प छान्। 

यसरी सवसभन्न वस्तु तय र प ने ऄनेक ज्ञ न र ससप मगरहरूि ेएईट  पुस्त दसेख ऄक ा पुस्त ि इ 

हस्त न्तरण गद ैअएको भेरटन्छ। िोकिे अफ्नो दसैनक तथ  परम्पर गत क याहरू सम्प दन गना 

सवसभन्न ज्ञ न र ससपको प्रगोग गद ैअएको हुन्छ। िोकजीवन साँधै जि, जसमन र जङ्गिब ट प्र प्त 

हुने ससं धनहरू म सथ सनभार रहकेो हुन्छ।  

मगरहरूम  परम्पर गत रूपम  जीवनय पनक  िमम  कृसष क या गने, घर बन ईने, 

प ककि  गने, िुग  ससि ईने, ध गो क त्ने, गुन्री बुने्न अक्कद ज्ञ न र ससपहरू छन्। यसक  स थ ै

मगरहरूिे प रम्पररक रूपम  सवसभन्न प्रक रक  सचह्न, रङ्ग र सचत्रहरूको प्रयोग पसन गद ैअएको 

प आन्छ। जसिे मगरहरूक  िोकसचत्र तथ  िोकसचह्न अक्कदि इ आङ् सगत गरेर कि चेतन क  

ऄवशेष रूप प्रस्तुत गरेको दसेखन्छ। 

िोकजीवनम  अफ्न  सुख-दखु, हषोल्ि स, अस्थ , भसि र सवश्व सहरू यस्त  सवसभन्न 

सचह्नक  म ध्यमद्व र  पोसखएको प आन्छ। यस्त  िोकसचह्न मगरहरूम  परम्पर गत रूपि े

एकपुस्त दसेख ऄको पुस्त म  सद ै अएको दसेखन्छ। मगरहरूम  भएक  यस्त  िोक सचह्न 

                                                           
२१गोख ा मगर, १६ जुि इ, सन् २०१५, सूचक,  िोवर सुल्डुङ, ईमेर २७ वषा, पसश्चम ससक्किम, सजल्ि : गेसजङब ट, 

सिएको ज नक री 
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प्रतीक त्मक छन्।मगरहरूि े च डपवा, पूज , ऄनुष्ठ न र खेतीप सत अक्कद सम्पन्न गद ा मगरहरूि े

ऄनेक क्ककससमक  िोक सचह्नहरूको प्रयोग गरेको प आन्छ। यस्त  सचह्नहरू प्रतीक त्मक हुन्छन्। 

मगरहरूम  प आने सवसभन्न क्ककससमक  िोकसचन्ह र सतनक  प्रतीक त्मक ऄसभव्यसिब रे दसेवक  

घती मगरि े सनम्नप्रक र चच ा गरेक  छन्।२२ 

 

 गिु (न ग) चि  

खेतीप ती सुरु गद ा कुन क्कदश ब ट सबई छने भने्न िमम  यसको सचत्र बन आन्छ। 

मौसमऄनुस र सपा जसमनमुसन फकेर बस्छ। यस चिक  अध रम  सपाको सशर, पुच्छर कुन क्कदश म  

छ भनेर बुसझन्छ। त्यसऄनसु र खतेीको सबई छररन्छ। ट ईकोसतर सबई रोसपएम  खेती नहुने र 

पुच्छरसतर सबई परेम  खेती हुने भन्ने िोकसवश्व स प आन्छ। 

 

 सर (मगृ) चि 

यो चि ससक रक  ि सग प्रयोग गररने चि हो। िोकसवश्व सऄनुस र ससक र गद ा कुन 

क्कदश ब ट थ सिने भने्न कुर  यसब ट तय गररन्छ। अफू जुन क्कदश परट्ट गआरहकेो छ, त्यस क्कदश म  

ज न ईसचत छ क्कक छैन भन्ने कुर  पसन यस चिब ट हरेरन्छ।  

 

  भमुच ि चि 

यो चि ग्रहदश  हदे ा प्रयोग गररन्छ। यसम  नौवट  खण्ड रहके  हुन्छन्। यी नवग्रहक  

स्थ न म सनन्छन्। नव ग्रहको स्थ न र चिद्व र  म सनसको जीवनम  प्रभ व परेको हुन्छ भने्न 

िोकसवसश्वस मगरहरूम  पसन  प आन्छ। यो सचत्र खसहरूको ऄिदि सचत्रसाँग समल्दोजुल्दो प आन्छ।  

                                                           
२२दसेवक  घती मगर, मगर ज सतको िोककि , http://www.indigenousvoice.com, ब ट ४ जनवरी, सन २०१६ 

http://www.indigenousvoice.com/
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  वर (हिो) चि 

यो हिो चि हो। यो चि नय ाँ गोरु घरम  क्ककनरे ल्य एपसछ घरम  रहकेो पुर नो गोरुसाँग 

र ख्द  समल्छ व  समिेर बस्दनै भनेर हरेरन े चि हो। यसम  मगरहरूको सवशेषत: कृसषससत 

सम्बसन्धत िोकसवश्व स पसन रहकेो प आन्छ।  

 

  भङ (कोर) चि  

यो चि ग इ, भै ाँसी, ब ख्र  िग यतक  पशुहरू खोरसभत्र सभत्र्य ईने बेि  र म्रो क्कदन हनेाक  

ि सग हरेरने चि हो। यस चििे जीवजन्तु फ पे्न व  नफ पे्न भने्न कुर को सङ्केत पसन बुझ एको 

प आन्छ। यस चिको प्रभ विे गद ा ग इ, भै ाँसी, ब ख्र  जस्त  पशुहरू बढ्ने गदाछन् भने्न सवश्व स 

मगरहरूम  छ। 

 

  बस्त चि  

यो चि सवव ह गद ा तथ  बस्ती सन ेबेि म  ब र, समय, ग्रहदश  र क्कदश  हनेाक  ि सग 

प्रयोग गररने चि हो। यस्त  चिहरूि ेघर, बस्ती सद ा आि ऄसनिको सङ्केत पसन क्कदने गदाछ भने्न 

कुर म  मगरहरूको सवश्व स रहकेो प आन्छ। तसथा यसको पसन अफ्नै क्ककससमको प्रतीक त्मक महत्त्व 

रहकेो प आन्छ। 
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 प हुन  चि 

कसैको घरम  प हुन  पना ज ाँद  त्यस घरम  म न्छे छ य  छैन अक्कद कुर  ज न्नक  ि सग यस 

चिब ट हरेरने गररन्छ। मगरहरूिे यस्त  चि सचह्नद्व र  अफ्न  घरम  प हुन  अईने नअईन े

कुर को ज नक री पसन ँिदछन्।  

िोकिे अफ्न  दसैनक तथ  परम्पर गत क याहरू सम्प दन गना सवसभन्न ज्ञ न र ससपको 

प्रयोग गद ै अएको दसेखन्छ। िोकजीवनम  अफ्न  सखुदखु, हषोल्ि स र वेदन हरू सवसभन्न 

क्ककससमक  म ध्यमब ट पोसखएक   हुन्छन्।  िोकको दसैनक जीवनशैिी यस्त  िोकसचह्नब ट पसन 

ऄध्ययन गना सक्ककन्छ। यस्त  िोकसचह्नहरू परम्पर गत संस्क रससत जोसडएक  हुन्छन्।  

यस्त  िोककि हरूिे िोकजीवनम  ि मो परम्पर  र महत्त्वपूणा स्थ न ओगटेक  हुन्छन्। 

यही भूसमम  अक्कदम क िदसेख यह ाँको प्रकृसतसाँग पौंठेजोरी खेल्द ै अएक  मगर ज सत यह ाँक  

प्रकृसत, जिव यु, खोि -न ि , सभरपखेर , सहम ि-पह ड, िेकबेाँसीसाँग स क्ष त्क र छन्। ऄथ ात् 

यह ाँक  जि, जसमन र जङ्गिसाँग प्रत्यक्ष रूपम  मगर ज सतको सम्बन्ध रहकेो दसेखन्छ। अफ्न  

हरेक अवश्यकत  पुर  गद ा होस् ऄथव  अफूिे म ने्न हरेक पूज अज , च डपवा, संस्क रजन्य क या 

प्रकृसतसवन  ईनीहरू सम्पन्न गना सिैनन्। प्रकृसतब टै ससकेक  ज्ञ न र ससप मगरहरूिे बच एर 

अएक  छन्।  

ससक्किम-द र्जजसिङक  मगर ज सतिे जीवनय पनक  यस्त  ज्ञ नहरू एईट  पुस्त दसेख ऄक ा 

पुस्त म  हस्त न्तरण गद ै अएको भेरटन्छ। जस्तै, ब बुिे गने क ठको क म , घर बन ईने क म, 

कृसषकमा, ध गो क त्न,े गुन्री बुने्न, ख नप न पक ईने, सचत्रहरू बन ईने अक्कद ज्ञ न र ससप 

सन्त नि इ पसन ससक ईने प्रचिन प आन्छ। 
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५.१.९ सनष्कषा  

सचन्तनमूिक िोकव त ासभत्र मगरहरूक  सृसि रचन को समथक, िोकसवश्व स, िोक 

दवेीदवेत , िोकईपच र, िोकऔषधी, च डपवा अक्कदब रे ऄध्ययनब ट के थ ह  प आयो भन ेमगर 

िोकजीवनससत सम्बसन्धत िोकसचन्तनहरू रहस्य त्मक छन्। रहस्य त्मक भएकै क रण ती 

प्रतीक त्मक पसन छन्। मगरहरूक  सचन्तनमूिक िोकव त ाऄन्तगात रहकेो सृसि रचन को समथक 

प्रतीकमय प आन्छ। मगरहरूिे सूया, चन्र, पृथ्वी, जि, व य,ु चट्ड ङ अक्कदि इ सृसि रचन को 

दवेवगीय प्रतीकक  रूपम  स्थ सपत गरेको दसेखन्छ। 

ससक्किम-द र्जजसिङम  बसोब स गने मगरहरूक  सपतृपूज , कुिपूज , ब रसहमीजोङ पवा, 

भैयरी पूज , रुखको पूज , ब जे-बर ज्यूको पूज , ससद्ध दवेत को पूज जस्त  िोकव त ाहरू 

सचन्तनमूिक िोकव त ासभत्र पदाछन्। कुिपूज  सम्पन्न गद ा नौ ति  थ न, नौजन  कन्ये केट , 

ढ्य ङ्ग्रोम  नौवट  त र हरूको ऄङ्कन अक्कदिे नौ ग्रह श सन्तको प्रतीक त्मकत ि इ झल्क एको 

दसेखन्छ। 

मगरहरूम  प रम्पररक रूपम  एईट  पुस्त दसेख ऄको पुस्त म  हस्त न्तरण गद ै ऄसघ 

बढेक  यस्त  िोकसवश्व सयिु िोकव त ा दवेवगीय अद्य प्रतीकक  रूपम  दसेखन्छन्। स मूसहक 

ऄवचेतनक  रूपम  सवद्यम न यस्त  िोकव त ािे कुन ै पसन ज सतको जीवनदशानि इ प्रतीकमय 

बन एको हुन्छ।  
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५.२ ससक्किम र द र्जजसिङ क्षते्रक  मगरहरूक  भौसतक िोक संस्कृसतमूिक 

िोकव त ाको प्रतीकपरक ऄध्ययन 

ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्र सवश ि प्र कृसतक सम्पद  तथ  बहुमूल्य ईसिद, वन्य पशुप्र णी, 

खोि न ि , बनजङ्गि भएको शीतप्रध न सहम िी क्षेत्र हो। यह ाँ बस्ने मगरहरूक  भौसतक िोक 

संस्कृसतमूिक िोकव त ाहरू सयनैम  अध ररत छन्। ससक्किम ऄसन द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गद ै

अएक  मगरहरूक  सवसभन्न ग ईाँ -बस्तीहरू सवेक्षण गरेर हदे ा त्यह ाँ ईनीहरूि े अफ्न  घर-

पररव रम  चि ईन े सरस मग्रीहरू सवसभन्न क्ककससमक  रुखप त, ब ाँस अक्कदब ट बन ईने गरेको 

प आन्छ। 

पह डी आि क  र जिव यिुे यह ाँ सवशेषत: ईसिस, र नी च ाँप, सतते च ाँप, घोगे च ाँप, 

अरुप ते, बुक, िेक िी सचि ईन,े गुर ाँस, कटुस, ओख्खर, क ईिो अक्कदक  रुखहरू प आन्छन्। 

मगरहरूक  व स्तुकि , ख नप न, भ ाँड कुड , घरेिु ह त हसतय र अक्कद सतन ैससं धनहरूम  सनभार 

रहकेो दसेखन्छ। मगरहरूक  भौसतक िोकसंस्कृसतमूिक िोकव त ाम  व स्तकुि , च डपवा, 

भ ाँड कुाँ ड , ह तहसतय र र यसससत सम्बसन्धत घरेिु स मग्रीहरूि इ ईपयोगी कि  व  भ षेतर 

िोकव त ाको वगासभत्र र खेर ऄध्ययन गना सक्ककन्छ। िोकजीवनम  घरेिु स मग्रीक  रूपम  चि आन े

यस्त  ह तहसतय रि इ िोकसशल्पऄन्तगात र ख्न सक्ककन्छ। 

मगरहरूिे प्र यः प्रत्येक मसहन  कुनै न कुन ैच ड व  पवाहरू प िन गरेको थ ह  प आन्छ। 

ब रसहमीजोङ, म घे साँग्र ती, कोि ढ्य के, चैत ेदसै ाँ, चण्डी पूज , स ईने साँग्र ती, चोख,े बड  दसै ाँ, 

सतह र, मङ् ससर पूज जस्त  च डपवाहरू मगरहरूिे मन ईने गरेको प आन्छ। यस्त  च डपवाहरू 

एक सतर अद्यप्रतीकक  रूपम  सचन्तनमूिक िोकव त ाससत सम्बसन्धत दसेखन्छन् भने ऄक ासतर 

भौसतक संस्कृसतमूिक िोकव त ाक  रूपम  पसन सतनको ऄध्ययन गना सक्ककन्छ। 
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५.२.१ मगर आम र यसको प्रतीक 

मगरढंुट भ ष म  घरि इ आम भसनन्छ। मगरहरूिे तीन क्ककससमिे घर बन एको प आन्छ। 

ती हुन् – (१) प खे घर (२) ब टुि  ऄन्ड क र व  घुम ईरो घर र (३) बग िे घर। ससक्किम-

द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गने ऄसधक ंश मगरहरूि े प खे घर नै बन एको प आन्छ। यो घर 

बन ईाँद  ढुङ्ग , म टो, ब ाँस, रुख र खर अक्कद प्रयोग गरेको प आन्छ। प खे घर बन ईन ससजिो 

भएको हुन िे यस क्ककससमको बनोटिे िोकसप्रयत  प एको हुन ुपदाछ। दोस्रो क्ककससमको घर ब टुि  

ऄन्ड क र व  घुम ईरो क्ककससमको हुन्छ। यस्त  घर बन ईाँद  घरक  पख ाि र क ठ पसन गोिो 

अक रमै बन ईाँद ैिैज न ुधेरै पररश्रम पदाछ। अजभोसि यस्त  घर बन ईने प्रचिन हर ईाँद ैगएको 

दसेखन्छ। तेस्रो क्ककससमको घर बग िे घरको बन वट प्र य: च रैसतर ढुङ्ग को पख ाि िग एर प्र य: 

२३ दसेख २५ फुट सम्मको िम आ व  चौड आ रहकेो बन आन्छ। त्यस पख ािि इ म ट ि े सिपेर 

सचल्िो बन आएको हुन्छ। त्यसैिे पख ािम सथ ऄको एकति  ईठ एर खरि ेछ न  छ एको हुन्छ। 

घरसभत्र सवसभन्न ख ाँब द्व र  दसिन तथ  म सथल्िो ति  ऄ् आन्छ। ख ाँब हरू मध्ये धुरी (ख म ) 

ख ाँब  व  मयन खम्ब २३ ि इ पूज  पसन गररन्छ।  

मगरहरूम  चुह्ि को महत्त्वपूणा स्थ न हुन्छ, प हुन ि इ चुि  छुन क्कदआाँदनै। चुि  जुठो 

प रे कुि दवेत िे नसहने हुन िे छोएको खण्डम  चोखो प नीद्व र  चोख्य ईने क म गररन्छ। 

घरसभत्र दवेत  र ख्ने ठ ईाँि इ घरु  भसनन्छ।२४ तसथा ब सहरब ट अईने म सनसिे दखे्न नहुन ेगरी 

त्यसम  ब र िग आएको हुन्छ। घरको धुरी, धुरी ख म  र चुिो समय समयम  पूज  गरेर चोख्य आन े

गररन्छ। चुिो व  ऄगेन  घरसभत्रको मूि स्थ नमै र सखने हुन ि े धुाँव िे गद ा घरको सभत्री भ ग 

ध्व सोिे क िो भएको प आन्छ। घरक  झ्य ि प्र य: स न  स न  क्ककससमक  हुन्छन्। घरको सभत्रपरट्ट 

भुआाँदसेख सभि सम्म म टो र ग इको गोबरिे सिपपोत गररएको हुन्छ। दिैो तल्िो ति म  एईटै 

म त्र हुन्छ अईने ज ने। ति म सथ ज ने ब ाँस ऄथव  रुखको मुढ को ँससड सभत्रब ट बन आएको 

हुन्छ।  

                                                           
२३रबीन र न , सूचक, १५ मइ २०१३, ईमेर ४९ वषा मेरीबुङ सचय ब री, द र्जजसिङब ट सिएको ज नक री। 

२४रबीन र न , सूचक, १५ मइ २०१३, ईमेर ४९ वषा मेरीबुङ सचय ब री, द र्जजसिङब ट सिएको ज नक री। 
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घरको च रैसतर कमेरो म ट िे सिपेको हुन्छ। कमेरो म ट िे नै सिसपएको स नो ससकुव  

पसन बन आएको प आन्छ। घरक  ब सहर कमेरो म ट िे सिप्न को क रणच ँह स ाँप, क्ककर , 

फट्ड ङ्ग्र हरू घरसभत्र पस्न नक्कदनि इ हो भने्न थ ह  प आन्छ। यसरी बन आएको मगर आम (घर) 

सभत्र गरम मौसमम  सशति ऄसन ठन्ड  मौसमम  न्य नो हुने गछा। पसश्चम ससक्किम गेसजङ सजल्ि को 

सुल्डुङ क्षेत्रक  गजाम न मगरक  बग िे घर अजपयान्त यस्तै रहकेो दखे्न सक्ककन्छ।२५ द र्जजसिङसतर 

भने अजभोसि यस्त  घरक  नमुन  नप आए त पसन खरस ङ खण्डको ससटोङ क्षेत्रम  प खे घरहरू 

बन एको प आन्छ।२६ अजभोसि यस्त  घरहरू हर ईाँद ैगआरहकेो सस्थसत दसेखन्छ। 

 

५.२.२   च डपवा र यसको प्रतीक 

मगरहरूक  ब ह्र मसहन म  प्रत्येक मसहन  नै कुनै न कुनै च डपवा एवम् पुज  ऄनुष्ठ न परेकै 

हुन्छ। ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गने मगरहरूिे सवसभन्न क्ककससमक  च डपवाहरू म नरे 

अएको प आन्छ। मगरहरूिे नेप िी च डपवा स झ  रूपम  अफ्न ैक्ककससमिे मन ईने गरेको प आन्छ 

भने कसत च डहरू मगरहरूक  समूहसबच म त्रै मन आने क्ककससमक  पसन भेरटन्छन्। 

यस्त  च ड एवं पवाहरूिे पसन सम जम  सवसभन्न िोक प्रतीकहरू सनम ाण गरेक  हुन्छन्। 

ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गने मगरहरूिे मन ईने गरेक  च डपवाहरू दवेप्रतीक र अद्य 

प्रतीकक  रूपम  रसहअएको दसेखन्छ। अद्य प्रतीक कसतपय गूढ रहस्य त्मक क्ककससमक  पसन 

भेरटन्छन्। तसथा च डपवा र सतनिे सङ्केत गरेक  प्रतीकहरूि इ सनम्नप्रक र ससबस्त र चच ा गना 

सक्ककन्छ। 

५.२.२.१  ब र हीसमजोङ च ड 

‘ब र हीसमजोङ’ ि इ च डक  रूपम  मङ् ससर पूर्जणम  एवम् वैश ख पूर्जणम को क्कदन सवशेष 

गरेर ससक्किमेिी मगरहरूि े म ने्न गरेको प आन्छ। मगरभ ष म  इश्वरि इ ‘ब र ही’ पुज  तथ  

                                                           
२५गजाम न मगर, सूचक, ईमेर ६४ वषाको मगरआम िोवर सुल्डुङ, पसश्चम ससक्किमम  ऄवसस्थत छ।  

२६सवखाबह दरु मगर, सूचक, १२ ऄगस्त, सन् २०१२, ईमेर ६८ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, सजल्ि : 

द र्जजसिङब ट सिएको ऄन्तव ात ा। 
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अर धन ि इ ‘समन ट’ व  ‘मी’ ऄसन क्ककल्ि ि इ ‘जोङ’ भसनन्छ।२७ यो क्कदन ससक्किम र ज्यभरर 

सरक री सवद  पसन घोषण  गररएको थ ह  प आन्छ। ससक्किमेिी मगरहरूि ेब र हीसमजोङको क्कदन 

सम्पूणा मगर पररव र, मगर समुद य भेि  भएर अफ्न  आिदवे, पुख्यौिी र ज , कुिदवेत  अक्कदको 

स्मरण गरेर म नव म त्रको सहत र सुरक्ष क  सनसम्त प्र थान  गदाछन्। यसक  स थ ैफिफुि, कन्दमूि, 

ऄन्नब िी  अक्कद मङ् ससर मसहन म  अफ्न  आि दवेि इ सम्झेर चढ आन्छ। ती सबै ऄन्नब िी पसन 

आिदवेकै असशव ादिे गद ा फिेक  हुन् भनी मगरहरू सवश्व स र ख्तछन्।ब र हीसमजोङ पूज ि इ 

पवाक  रूपमै मगरहरूिे पर पूवाक िदसेख नै म न्द ै र मन ईाँद ै अएको थ ह  प आन्छ। पसश्चम 

ससक्किमक  ऄध्येत  सन्तोष अिेऄनुस र,‘यो पूज  सम्पन्न गद ा मगर व प्प िे चोखो रूपिे मुखम  

प नी पसन नह िी ईपव स बसेर गनुापछा। पूज  सक्ककएपसछ ईससनेक  सकरकन्द, अि,ु ससमि 

तरुि, घर तरुि,  कोदोको रोटी, फ परको रोटी, सेिरोटी अक्कद मगर घरपररव रम  ब ाँसडने 

गररन्छ। यस पूज म  सकरकन्द र अि ुहुनै पछा क्ककनभन ेपर पूवाक िम  मगरहरूिे नै ससक्किमम  

सवाप्रथम अिु र सकरखण्डको खेती सुरु गरेक  सथए भने्न िोकसवश्व स प आन्छ।’२८ ससक्किमम  

िेप्च हरूि ेअिु व  सकरकन्दि इ ‘मगरबुक’ भनेको प आन्छ। ससक्किमम  सकरकन्द एवं मगरबकु 

ल्य ईने मगरहरू नै सथए भन्ने कुरो आम नससह चमे्जोङिे पसन ईल्िेख गरेक  छन्।२९ 

 

५.२.२.२ म घ ेसाँग्र ती 

मगरहरूिे म घे साँग्र तीि इ सपत-ृच डको रूपम  पसन मन एको थ ह  प आन्छ। यो क्कदन 

मगरहरूिे अफ्न  पुख ाहरूि इ स्मरण गरेर सपण्ड पसन क्कदने गदाछन्। सपण्ड क्कदनेहरूिे मस न्तको 

क्कदन ईपव स बस्तछन ् र साँग्र तीको सबह न ै खोि  व  पधेंरो गएर एक मुठी च मि, एक मुठी 

                                                           
२७सन्तोष अिे, सन् २००३, मगर ज सतको आसतह स ऄसन ससं्कृसत-ससक्किमको सन्दभाम , ससक्किम, प्रक शक: ऄसि 

थ प , प्र सं, पृ १०३ 

२८सन्तोष अिे, मगर ज सतको आसतह स ऄसन ससं्कृसत–ससक्किमको सन्दभाम , पूवावत्, पृ १०४ 

२९आम नससह चेम्जोङ, सन् १९९३, मगर ज सत, मगरजङु, प्रेम कुम र अिे (सम्प ), द र्जजसिङ, मगर ि फ  संघ 

खरस ङ, पृ ३ 
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म सको द ि, ऄदवु  सपतृि इ चढ ईाँदछन्। यसि इ ‘मुठी क्कदने’ ऄथ ात् मगर भ ष म  ‘सडड के’३० 

भसनन्छ।यो क्कदन मगरहरूि े कन्दमुि, तरुि, फिफुि ख ने गछा। यसो गन ाि े मगरहरूम  शुभ-

मङ्गि हुन्छ भने्न िोकसवश्व स प आन्छ। कन्दमूि एवं सगट्ठ ससत सम्बसन्धत मगरहरूम  तुि  पसन 

प्रचसित छ-“सगट्ठ  भ्य गुर पि यो, मगर बुढ  रम यो।” यसप्रक र अज पसन मगरहरूम  सगट्ठ  

भ्य गुर ख ने प्रचिन प आन्छ। सगट्ठ  भ्य गुर ख न िे पेटक  रोग व  जुक  हर ईने गछा।  सगट्ठ  

भ्य गुरम  औषधीय गुण पसन रहकेो हुन्छ भने्न कुरो थ ह  प आन्छ। 

 

५.२.२.३  कोि ढ्य के 

ससक्किम-द र्जजसिङक  मगरहरूिे बसन्त पञ्चमीम  कोिढ्य के मन ईन े गदाछन्। यो क्कदन 

सवशेष गरेर ग ईाँबस्तीम  हिो, कोद िो, फरुव ि इ पूज  गरेर जसमनम  तीन पटक जोत्ने गदाछन्। 

हि गोरुको स आनो म म -भ सनज भएम  दवुै समिेर नै गोरु द ईने परम्पर  मगरज सतम  प आन्छ। 

त्यसपसछ कोिम  गएर कोिि इ पुज  गदाछन्। यसो गन ािे खेतीप ती सप्रन्छ भने्न िोकसवश्व स 

मगरहरूम  रहकेो प आन्छ। यसि इ ‘कोि ढ्य िे’३१ पसन भसनन्छ। ऄन्न ईत्प दन गरेर त्यसि इ 

भोग गना ईपयुि बन ईने प्रक्किय म  कोि, क्कढकी, ज ाँतो आत्य क्कदम  पेल्ने, सपस्ने, कुकने क म ऄसन्तम 

चरणको हुने हुन िे कोि ढ्य के ऄथ ात् कोि पूज को प्रतीक त्मक ऄथा रहकेो म न्न सक्ककन्छ। 

 

५.२.२.४  चतै ेदसै ाँ 

चैत मसहन म  मगरहरूिे भरैवको पूज  गदाछन्। मगर पुज रीिे यो क्कदन म र पसन ह ने्न 

गरेको प आन्छ। यो पूज  सकेपसछ मगरहरूिे घ टु नच ईने गछान्। ससक्किम-द र्जजसिङसतर बसोब स 

                                                           
३०केशरजङ्ग बर ि मगर, सव सं २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, क ठम डौ, नपे ि र जकीय 

प्रज्ञ  प्रसतष्ठ न,  

पृ १२२ 

३१सरेुन थ प  मगर, सूचक, ११ म चा सन् २०१४, मगरभ ष क  सशक्षक, ईमेर ३० वषा, सुल्डुङ, सजल्ि : गेसजङ, 

पसश्चम ससक्किमब ट सिएको ज नक री 
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गने मगरहरूिे यो क्कदन स म न्य चैते दसै ाँको रूपम  सुाँगुर, खसी, कुखुर , ब ख्र क  म सु पक एर 

रम आिो गरेको प आन्छ। यस च डम  अफन्तजनि इ बोि एर समठो मससनो पक एर ब ाँडचुड गरी 

खुव ईने गररन्छ। यसि इ ‘डुस धो क स्के’३२ पसन भसनन्छ। चैते दसै ाँ पवा मगरहरूम  भ तृत्व र 

सौह दाको प्रतीकक  रूपम  पसन मन ईने गरेको बुझ्न सक्ककन्छ। यस पवािे एकऄक ाम  ब ाँडचुड गने 

र मेिसमि प बढ ईने ईद्दशे्य अत्मस त गरेको छ। 

 

५.२.२.५  चण्डी पजू  

चण्डी पूज  मगर ज सति ेमन ईन ेमहत्त्वपूणा च ड हो। वैश ख मसहन को पूर्जणम को क्कदन 

मगरहरू चण्डी पूज  गदाछन्। मगरहरूिे यसि इ ‘चण्डी भजे ’ पसन भने्न गरेको प आन्छ। यो क्कदन 

मगर सम जम  मगरहरूिे प िन गनुा पने नीसत सनयमहरूम  फेरबदि र संशोधन गने क म 

गदाछन्। मगरहरूसबच एकऄक ाम  ऄन्य य-ऄत्य च र भएको खण्डम  यो क्कदन ईजुर गना प आन े

परम्पर  प आन्छ। न्य यको ि सग पसहिे-पसहिे मगरज सतिे चण्डीि इ नै पखाने गदाथे भने्न जनशु्रसत 

प आन्छ। क्ककनभन ेकसैिे सम जम  ऄनैसतक, ऄन्य य र ऄत्य च र गरेको छ भन ेचण्डी भेज म  न ै

ईजुर गना प आन्थ्यो। तसथा  यस च डि इ मगरज सति े न्य य प ईन े च ड३३ पसन भने्न गदाछ। 

चण्डीि इ कुखुर , सुाँगुर र ज ाँड चढ आने गररन्छ। चण्डी भेज  सक्ककएपसछ घ टु, कौऱ्ह , झ्य ईरे 

न च्ने गदाछन्। न्य य सनस फक  सनसम्त चण्डीि इ स ङ्केसतक बन इ मगरहरूिे गने चण्डी पूज िे 

ऄनैसतक र ऄन च री हुनब ट िोकि इ जोग ईने ऄसभप्र यको सङ्केत यसम  रहकेो म न्न सक्ककन्छ। 

 

 

 

                                                           
३२सरेुन थ प  मगर, सूचक, ११ म चा सन् २०१४, मगरभ ष क  सशक्षक, ईमेर ३० वषा, सुल्डुङ, सजल्ि : गेसजङ, 

पसश्चम ससक्किमब ट सिएको ज नक री 

३३केशरजङ्ग बर ि मगर, सव सं, २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत,् पृ १२४ 
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५.२.२.६  स ईन ेसाँग्र ती 

स ईने साँग्र तीम  मगरहरूि े अफ्न  घरको ढोक म  भि यो व  कुशको टुि  ससईररन े

गछान्। यसक  स थै ऄगुल्ठो बन एर च रै क्कदश म  फ ल्ने गररन्छ।  मगरहरूिे यसि इ स ईनी पसन 

भने्न गदाछन्। यस क्कदन ईनीहरूिे गहुाँको सपठोको सपा, छेप रो व  ब ि  अक रको रोटी पक इ 

ग ईाँक  दवेी दवेत ि इ चढ ईने गदाछन्। यसि इ मगरहरूिे रोक साँग्र ती३४ पसन भन्दछन्।  

स ाँझपख ग इको पुच्छरसतर ऄगुल्ठो र खी घरसभत्रब ट सबैको रोग भोग िैज  भनेर 

ऄगुल्ठो फ्य ाँक् ने गररन्छ। यसि इ ितुो फ ल्न े भसनन्छ। यस क्कदन मगरहरूिे समठ  ख नप न 

पकव न पसन तय र गने गदाछन्।  

 

५.२.२.७  चोख े

मगरहरूम  अफ्न  खेतीप तीम  ऄन्न बढोस् भने्न ऄसभप्र यिे भदौ मसहन म  भि योको 

ह ाँगो क टेर त्यसक  स थम  ढुङ्ग , केश, भोजपत्र, चल्ि  क सडसकेक  ऄन्ड को खोस्ट  ब रीम  

ग सडन्छ। यसो गन ािे ऄन्न, खेतीप तीम  क्ककर  ि ग्दनै भने्न िोकसवश्व स मगरहरूको प आन्छ 

यसैि इ चोख३े५ भसनन्छ।  

 

५.२.२.८  बड  दसै ाँ 

बड  दसै ाँ मगरहरूिे अफ्नै प र िे बडो धुमध मिे मन ईने गदाछन्। घरम  सुाँगुर क टेर 

सछमेकम  सवसभन्न कोसेिी िगेर भेटघ ट गने क म गदाछन्। मह ऄिमीको क्कदन सपतृ पुज पसन 

                                                           
३४सरेुन थ प  मगर, सूचक, ११ म चा सन् २०१४, ईमेर ३० वषा, मगरभ ष क  सशक्षक, सुल्डुङ, सजल्ि : गेसजङ, 

पसश्चम ससक्किमब ट सिएको ज नक री 

३५सरेुन थ प  मगर, सूचक,११ म चा सन् २०१४, मगरभ ष क  सशक्षक, ईमेर ३० वषा, सुल्डुङ, सजल्ि : गेसजङ, 

पसश्चम ससक्किमब ट सिएको ज नक री।  
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गररन्छ। दसै ाँम  छरसछमेकि इ बोि एर ख्व ईन े परम्पर ि इ मगरहरूि े भोगो छो क सके३६ 

भन्दछन्। दशमीको क्कदन घरक  ठुि -बड , मोआबोइब ट दही र च मिको रटक  िग एर असशष 

थ प्ने गररन्छ। ससरु िी ज ाँद  सवसभन्न ख द्य कोसेिी सुाँगुरको क्कफि , रक्सी, केर , समठ आ आत्य क्कद 

िगेर भेटघ ट गन े क म गदाछन्। ससक्किम-द र्जजसिङ दवुै क्षेत्रक  मगरहरूि े बड  दसैं च ड खुबै 

अनन्द र ईल्ि सससत मन ईने गरेको प आन्छ। ऄरू बेि  भेटघ ट गना नप एक  ठ ईाँहरूम  

दशमीको समय प्र य: हप्त  क्कदनसम्म अफ्न  श ख  सन्त न र कुटुम्बकह ाँ गएर भेटघ ट गने परम्पर  

ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  चिेको प आन्छ। 

 

५.२.२.९  सतह र 

मगरहरूक  च डहरू मध्ये सतह र पसन मुख्य हो।  प्र चीन परम्पर नुस र बसिह ङ न म 

गरेक  न मी, धमी, न्य यसप्रय र ज  सथए। जनशु्रसतऄनसु र मगर र ज  बसिह ङि े नै सतह रको 

प्रचिन मगरज सतम  चि एक  सथए भने्न मत केशरजङ्ग बर ि मगरिे अफ्नो पुस्तक प ल्प , 

तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत- म  िेखेक  छन।्३७ यस च डम  युव हरूिे म दि सभरेर 

बसिर जको ग थ ि इ दईेसी र भैिोम   ‘बसिर जको हुकुम हुाँद  अएको ह मी’ भट्ट ईने गदाछन्।  

युवती व  मसहि हरू भैिेनीम  िक्ष्मीम त ि इ पुक द ैघर-घर घुमेर अससक क्कदने गछान्। 

यसतखेर औ ाँसीको प ाँच क्कदनसम्म ब रीम  खनजोत गदनैन्। भ आरटक को क्कदन चेिीहरूिे अफ्न  

म आतीि इ सयपत्री फुिको म ि , रटक  र चन्दन िग आक्कदएर यमर जससत ईनीहरूको अय ु

म सगक्कदने गदाछन्। यसक्कदन चेिीहरू म आतीि इ सवसभन्न क्ककससमक  पकव न खुव ईने गछान्। 

ससक्किम-द र्जजसिङ दवुै क्षेत्रम  बसोब स गन े मगरहरूि े सतह रि इ एईट  सवशेष च डकै रूपम  

मन ईने गछान्। सतह रको सवशेष महत्त्व के प आन्छ भने यस च डम  नेप िी सम जम  चेिीम आती, 

                                                           
३६केशरजङ्ग बर ि मगर, सव सं २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ १२० 

३७केशरजङ्ग बर ि मगर, सव सं २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ १२१ 
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द जुभ आ, श ख -सन्त नसबच न त गोत  ऄसन स आनो सम्बन्धसभत्र सौह दा क्ककससमिे भेटघ ट गन े

गररन्छ। म आतीहरूिे अफ्न  चेिीक  ह तब ट फुिम ि , रटक , अशीव ाद ग्रहण गने गदाछन्। 

म आतीब ट चेिीि इ पसन सवशेष क्ककससमको ईपह र, भेट र रटक  िग आक्कदएर अशीव ाद क्कदने 

चिन छ। 

 

५.२.२.१० मङ् ससर पजू  

मङ् ससर पूर्जणम म  नय ाँ ऄन्न च मि चढ एर तथ  जेठको पूर्जणम म  त्यसबेि को नय ाँ ऄन्न 

जौ-गहुाँ चढ एर पूज  गररन्छ। यसतबेि  न ैससद्ध दवेत ३८ को पसन पूज  गररन्छ भने्न भन आ कमि 

थ प को प आन्छ।सुनख नी, त ाँब  ख नीम  ब ध  अईाँद  ससद्धको पूज  गररन्थ्यो भने्न कुरो दसक्षण 

ससक्किमको अस ङ्थ ङक  मगर बुढ  मनबह द ुमगर बत ईाँछन्। मगरहरूद्व र  यस क्कदन भेि  भएर 

समठ  मससन  ऄन्न फसि पक एक आिजनम  ब ाँड्ने क म पसन हन्छ। 

 

५.२.३ मगरहरूक  ख नप न  

ख नप निे कुनै पसन ज सतको स म सजक, ध र्जमक ऄसन ज तीयजीवनससत गसहरो सम्बन्ध 

र ख्तछ। तसथा ख नप न एवम् ख द्य संस्कृसत िोकव त ाको ऄसभन्न ऄङ्ग हो। अक्कदमक िम  

म सनसिे क ाँचै ख न्थे। म नव सम जको सवक स साँगसाँगै म सनसि े सबस्त रै पोिेर, ईससनेर, 

पक एर, ख न ससके। यस्त  ख नप नम  िोकि ेसवस्त रै सवसभन्न क्ककससमक  पररष्क र र पररम जान 

गद ैख द्य संस्कृसतको सवक स गद ैअएको ऄनुम न गना सक्ककन्छ।  

अज पसन धेरै ख द्यवस्तुि इ पोिेरै ख आन्छ। धेरैवट  यस्त  ख द्य वस्तहुरू छन्, जसि इ 

पोिेरै ख ाँद  ती स्व क्कदिो ि ग्छन्। नेप िी सम जम  मगरहरूससत जोसडएको एईट  िोकप्रचसित 

                                                           
३८कमि थ प  (४७ वषा),मन बह दरु मगर(७० वषा), सूचक, १३ जुन, सन् २०१४, अस ङ्थ ङ, न म्ची, सजल्ि : 

दसक्षण ससक्किमब ट सिएको ज नक री। 
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तुि  प आन्छ, ‘सगट्ढ  भ्य गुर पि यो, मगर बुढ  रम यो’।३९ अक्कदम युगम  म सनसहरूिे यस्त  

कन्दमूि ख एरै सभ्यत  ऄसघ बढेको ऄनुम न यस कथनब ट ज न्न सक्ककन्छ। अज पसन कसतपय 

मगरहरू बसेको ठ ईाँम  सगट्ठ  भ्य गुर ख ने गरेको प आन्छ। व स्तवम  सगट्ठ  ख न िे पेटम  जुक  

ि ग्दनै ऄसन शरीर सनरोगी हुन्छ४०  भने्न िोकज्ञ न यसससत जोसडएको छ। सगट्ठ म  औषधीय गुण 

पसन भएक िे मगरहरूिे सगट्ठ  ख एको बुसझन्छ। 

मगरहरूिे ख द्य न्नक  रूपम  मकै, ध न, भटम स, कोदो, जौ, फ पर, अिु आत्य क्कदको 

खेती गदाछन्। स थै ऄिै ाँची, ऄदवु , ँपड िु, क ाँि , सकरखण्ड, घरतरूि, फसी, स गप त,  फिफुि 

अक्कद पसन ईम ने गदाछन्। मकै व  ध नको भ त, फ परको रोटी, ससमी, स गप त, अिु, 

मस्य मद ि, बोडी, पहेाँिीद ि, गुन्रकु अक्कद मगरहरूक  पुख्यौिी ख द्य हुन्।४१ ससक्किमम  

सकरकन्द (मगरबुक) ल्य ईन ेमगरहरू नै सथए भने्न कथन आम नससह चमे्जोङको रहकेो प आन्छ।४२ 

ख नप नससत स्व भ सवक रूपिे च डपवा, क्किय कमा, भोजभतेर अक्कद पसन जोसडएक  

हुन्छन्। कुन समय कस्तो ख द्य ख नु ि भद यक छ, कस्त  ख द्य पौसिक छन्, कस्त  ख द्य ख ए 

ह सनक रक हुनजेस्त  कुर हरू पसन ख नप न र ख द्यपद थाससत सम्बसन्धत िोकसंस्कृसतब टै थ ह  

प आन्छ। कुन च डपवाम  कस्तो ख द्य ईपयोगी हुन्छ, ख द्य कसरी तय र प ररन्छ जस्त  ऄनके 

सवसधहरू पसन यसऄन्तगात पदाछन्। 

सेिरोटी (कोयक रोटो), ज ाँड-रक्सी (ह न) र म सु (स्य ) अक्कद प रम्पररक रूपिे प्र य: 

जसो स म सजक च डब ड र सबह े बटुि, छेवर, पूज -अज म  मगरहरूिे ख ने गदाछन्। तसथा 

मगरहरू पसन म ंस ह री र मतव िी ज सतसभत्रै पदाछन्। मगरहरूक  च डपवाम  प्रचसित ख नप न 

र यसक  िोक ऄनुष्ठ नससतको सम्बन्धि इ सनम्न प्रक र दखे आन्छ। 

                                                           
३९सवखाबह दरु मगर, सूचक, १२ऄगस्त सन् २०१२, ईमेर ६८ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, सजल्ि : 

द र्जजसिङब ट सिएकोऄन्तव ात ा। 

४०कमि थ प , सूचक, १३ जुन सन् २०१४, ईमेर ४७ वषा, अस ङ्थ ङ, न म्ची, सजल्ि : दसक्षण ससक्किमब ट सिएको 

ज नक री। 

४१कमि थ प , सूचक, १३ जुन सन् २०१४, ईमेर ४७ वषा, अस ङ्थ ङ, न म्ची, सजल्ि : दसक्षण ससक्किमब ट सिएको 

ज नक री। 

४२आम नँसह चेम्जोङ, सन् १९९३, मगर ज सत, मगरजुङ, (सम्प ) प्रेम कुम र अिे, मगर ि फ  संघ, द र्जजसिङ, पृ ३ 
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सडस्य  - सडस्य  भन्न िे म छ  ज तीय ख द्य वस्त ु बुसझन्छ, जसि इ मगरहरूि े

कुिसपतृि इ चढ ईाँछन ् र ख न्छन् पसन। सडस्य  चढ आनुको प्रतीक त्मक ऄथा समुर प र गद ा 

त्यसम सथ चढेरै सपतहृरू तदाछन् भने्न सवश्व स मगरहरू गछान् । 

ग्व स्य - पक्षी ज सतको वगाम  र खेर कुखरु  पसन कुिसपतृि इ चढ आन्छ। मगरहरू यसको 

म सु पसन ख ने गदाछन्। अक शम गा भएर ईड्ने पक्षीको प्रतीकको रूपम  ग्व स्य  चढ आन्छ। 

रक्सी - रक्सी ज तीय पद थाि इ मगरभ ष म  ह न भसनन्छ। मगरहरू आि र कुिसपतिृ इ 

प्रस दको रूपम  ह न चढ आन्छन्। यसि इ मगरहरू मदप नक  रूपम  सपईने पसन गछान्। 

तोररग न - यो स ग ज तीय वनस्पसत हो। जसि इ हररयो ईसिदक  रूपम  आि र 

कुिसपतृि इ तोररग न चढ आन्छ। यसि इ पसन ख द्यवस्तुको रूपम  चि आने गररन्छ। 

छेवोक (ऄदवु ) -  जसमनमसन फिेको वस्तुको रूपम  ऄदवु  पसन मगरहरूिे  कुिसपतृि इ 

चढ ईने गदाछन्। यसि े म नव चोि को सम्बन्ध जसमनसभत्रको म टोससत रहकेो बुझ ईाँछ। 

मगरहरूक  शुभ ऄसन ऄशुभ दवुै क्ककससमको क याम  ऄदवु  नभइ हुाँदनै। 

कोयोक रोटी – प केक  वस्तुक  रूपम  मगरहरू कोयोक रोटी व  सेिरोटी सपतृि इ 

चढ ईाँदछन्। सेिरोटी सवसभन्न च डपवा स थै ऄनुष्ठ न र कुिपूज सतर पसन दवेत ि इ चढ आन्छ। यो 

मुख्यत: नेप िीभ षी िोकसम जम  स झ  रूपम  चसिअएको ख द्यवस्तु हो । 

यी ब हके मगरहरूि े भेड , ब ख्र , खसी, सुाँगुर, भैसी अक्कदको म स ु (स्य ) पसन ख ने 

गदाछन्। यी जीवजन्तुहरू मगरहरूिे घरम  प ल्ने गरेको पसन प आन्छ जसिे पय ावरण र 

प ररसस्थकीम  सन्तुिन ल्य ईने क म पसन गरेको दसेखन्छ। ससक्किम द र्जजसिङक  ऄसधक ंश 

मगरहरूक  ग ईाँ -बस्तीहरूम  यस क्ककससमको वस्तुप िन र खेतीप ती गरेको प आन्छ ऄसन त्यसैि इ 

ख नप न एवं ख द्य संस्कृसतससत जोडकेो दसेखन्छ। 
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५.२.४ घरेि ुसर-स म न र भ ाँड कुाँ ड हरू 

अक्कदमक िम  म सनसिे ढुङ्ग म  र खेर ख न्थे भने्न कथन प्रचसित प आन्छ। त्यसपसछ 

म न्छेिे सबस्त रै क ठम , प तम , ब ाँसम  हुाँद ै सवसभन्न ध तुहरूको असवष्क रपसछ ध तुक  

भ ाँड कुाँ ड हरूको प्रयोग गना थ िेको हो भसनन्छ। त्यसक रण िोकम  अज पसन त्यसको प्रयोग-

परम्पर  ब ाँचेर अएको छ भन्न सक्ककन्छ।  

मगर समुद यम  चि आने स ध रण घरेिु सरसम नहरू सवसभन्न ध तु, क ठ, ब ाँस, प त, 

ढुङ्ग -म ट  अक्कदब ट बन एर चि एको प आन्छ। यी कसतपय घरेि ुस मग्रीहरू नेप िीभ षी बृहत ्

सम जम  स झ  रूपम  पसन चि आन्छन्।  

मगरहरूिे कसतपय भ ाँड कुाँ ड हरू भने प रम्पररक रूपम  सवशेष पवा, च ड ऄसन 

ऄनुष्ठ नसतर चि एको प आन्छ। यस्त  भ ाँड कुाँ ड ब ट पसन कुन ै पसन ज सतको िोकसम जको 

ऄध्ययन गना सक्ककन्छ। जसरी पूज -ऄनुष्ठ नम  क्कदयो किश आत्य क्कद सपिि व  त ाँब को हुन ुपछा। 

सुनप नी चढ आने ठ ईाँम  पसन ध तुको प्रयोग गररन्छ। प्रत्येक भ ाँड कुाँ ड हरू सनसश्चत क मक  ि सग 

नै बन आएक  हुन्छन्। सयनीहरूको प्रयोग िोकम  सनसश्चत क मक  ि सग भएको हुन्छ। सतनीहरूक  

शैिी, रूप, अक रब ट सवसभन्न प्रतीकहरूको ऄध्ययन गना सक्ककन्छ। 

 

५.२.४.१  ध तदु्व र  बन आएक  भ ाँड कुाँ ड हरू 

नेप िी सम जम  स झ  रूपम  चि आने ध तदु्व र  सनर्जमत भ ाँड कुाँ ड हरू मगरहरूि ेपसन 

प्रयोग गरेको प आन्छ। नेप िी िोक सम जम  फि म, त ाँब , सपिि, क ाँच, क्ककटजस्त  ध तुद्व र  

बन आएक  भ ाँड कुाँ ड हरू ऄनेक रूप, शैिी र अकृसतक  छन्। यस्त  भ ाँड कुाँ ड हरू घरेिु क म ऄसन 

पुज , ऄनुष्ठ न, शुभ-ऄशुभक याम  चि आने िमम  प्रतीक त्मक पसन हुने गरेको प आन्छ। 

सतनीहरूक  प्रयोजनि इ सनम्न प्रक र दखे आन्छ। 
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 कुाँ ड े - ग ईाँ -बस्तीम  ग इ-भै ाँसीि इ क्कदने खोिे र द न प नी पक ईन े भ ाँडोि इ कुाँ ड े

भसनन्छ। यस्त  कुाँ ड ेएल्मुसनयम, क्ककटजस्त  ध तुद्व र  बन आएको हुन्छ।  

 कर इ - कर इ व  कर ही फि म व  क्ककट ध तुद्व र  बन आन्छ। यो तरक री, म सु, पक ईन 

प्रयोग गररन्छ। यसक  दइुसतर सम त्नक  ि सग दइुवट  करहरू पसन हुन ेभएक  क रण कर इ भनेको 

हुनसके्न ऄनुम न गना सक्ककन्छ।  

 कक ाईिी - यसि इ हदे ा ड डुजस्तो दसेखन्छ। यो सपतिद्व र  बन आन्छ। सघईाँ  व  तेि 

ईघ ईन यसको प्रयोग गररन्छ। 

कसौ ाँडी - कसौ ाँडी  पसन सपिि र हिुङ्गे दवैु क्ककससमक  ध तुद्व र  बन आन्छ। द ि, भ त, 

म सु, कढडो पक ईन यसको प्रयोग गररन्छ। 

खरकुाँ डो - खरकुाँ डो ऄन्य भ ाँड हरू भन्द  केही ठुिो हुन्छ। यो त ाँब , सपििद्व र  बन आन्छ। 

सवसभन्न क्ककससमक  ठुल्ठुि  ऄनुष्ठ नसतर द ि, भ त पक एर यसम  र सखन्छ। 

ग ग्री - ग ग्री सवशेष गरेर त ाँब , सपििजस्त  ध तुद्व र  बन आन्छ। चोखो प नी र ख्न 

यसको प्रयोग गररन्छ। ग ग्रीहरू सवसभन्न अक र र ढ ाँच क  बन आन्छन्। ठुिो ग ग्रीि इ भ िे, स नो 

ग ग्रीि इ पोथी ग ग्री भसनन्छ। प नी भना यसको सवशेष प्रयोग हुन्छ। 

झके थ ि - झके थ ि त ाँब  व  सपििजस्त  ध तुद्व र  बन आन्छ। ख न सपन क  ि सग धेरै 

प्रक रक  थ िहरूको व्यवह र गररन्छ। त्यसमध्ये झकेथ ि एईट  हो। यस्त  थ िम  सवसभन्न 

क्ककससमक  बुट्ट हरू पसन भररएको प आन्छ।  

ड डु - त ाँब , सपिि, एल्मुसनयम व  हिुङ्गेजस्त  ध तुद्व र  ड डु बन आन्छ। यसको प्रयोग 

सवशेष गरेर प नी, दधु, द ि तथ  तरि पद था ईघ ईनि इ गररन्छ। 

त इ - त इ सवशेष गरेर क्ककट ध तुद्व र  बन आन्छ। यसको प्रयोग सेिरोटी पक ईनक  ि सग 

गररन्छ। सवसभन्न क्ककससमक  भुटुनहरू ख नाक  ि सग पसन यसको प्रयोग गररन्छ। 
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तसि  - तसि  भ त पक ईन प्रयोग गररने भ ाँडो हो। यसको पेट फुकेको र मुख केही 

स ाँघुररएको हुन्छ। यो सवशेष गरेर त ाँब  र हिुङ्गे ध तदु्व र  बन आन्छ। 

वताम न समयम  प्रयोग गररने सवसभन्न क्ककससमक  भ ाँड कुाँ ड को प्रयोगिे गद ा प रम्पररक 

रूपम  चि आाँद ै अएक  यस्त  भ ाँड कुाँ ड हरू हर ईाँद ै ज ने सस्थसत पसन दसेखन्छ। कसतपय 

भ ाँड कुाँ ड हरूको प्रयोग सवशेष ऄनुष्ठ न व  ऄवसरम  म त्र गररन्छ। 

 

५.२.४. २  क ठद्व र  बन आएक  भ ाँड कुाँ ड हरू 

मगरहरूिे घरम  क ठद्व र  बन आएक  सवसभन्न क्ककससमक  भ ाँड कुाँ ड हरूको प्रयोग 

प रम्पररक रूपम  गछान्। सबै क्ककससमक  ख द्यवस्तु ध तकु  भ ाँड सतर म त्रै र ख्न सककदनै। ध तकु  

भ ाँड सतर र ख्द  कुन ैकुन ैख द्यवस्तु ऄसमिो हुने, टरो हुने, कुसहने हुन्छ तर ती ख द्यवस्तु क ठक  

भ ाँड कुाँ ड सतर र ख्द  भने धरैे क्कदनसम्म सुरसक्षत पसन रहन्छन्। मगरहरूक  घरम  प्रयोग-प्रचिनम  

रहके  केही क ठक  भ ाँड कुाँ ड हरू यसप्रक रक  दसेखन्छन् – 

कोसी - कोसी खम रीको क ठद्व र  बन आन्छ। यसको अकृसत ठेकीजस्तो सबकोयुि हुन्छ। 

तर यसको अक र स नो क्ककससमको बुट्ट द र बन ईन पसन सक्ककन्छ। यसम  तेि, ऄच र अक्कद र ख्न 

सक्ककन्छ। 

चौ ाँठी - सघई, तेिजस्त  तरि पद था र खे्न क म चौ ाँठीम  गररन्छ। क ठम  बुट्ट द र प र ि े

बन आएको चौ ाँठी अक रम  केही स नो र छररतो दसेखन्छ। 

ठेकी - सबहकेो समय ठेकीम  दही िग एर िैज ने रीसत पसन मगरहरूम  प्रचसित छ। 

यसम  दधु, दही, मही र ख्न सक्ककन्छ।  

पोङ्ग - ठेकीभन्द  केही ऄग्िो क्ककससमको हुन्छ। यसम  मगरहरूिे ज ाँड, रक्सी र ख्न े

गदाछन्। 
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फ म – यो ठेकीकै अकृसतक  हुन्छ। यसको प्रयोग दही मही र ख्नि इ गररन्छ। यसम  

बुट्ट द र सबको पसन िग आन्छ। 

यसप्रक र क ठद्व र  बन आएक  भ ाँड कुाँ ड हरू ससक्किम-द र्जजसिङम  बसोब स गने 

मगरहरूक  ग ईाँबस्तीसतर अजपयान्त प्रयोगम  रहकेो प आन्छ।  

 

५.२.४.३  ब ाँसद्व र  बन आएक  सर-स मग्री 

ससक्किम-द र्जजसिङ पह डी बनजङ्गिम  ब ाँसक  सवसभन्न प्रज सत म सिङ्गो, परेङ, 

सनग िो, खस्रे, भ िुब ाँस र बेत अक्कद प आन्छन्। यी ब ाँसहरूब ट मगरहरूिे घरम  च सहने सर-

स मग्रीहरू बन एर चि ईाँछन्। ब ाँसहरूब ट बन आएक  केही स मग्री सनम्न प्रक र छन ्– 

ड िो (सगरसहङ) - ड िो ब ाँसको चोय  क डरे बन आन्छ। यसको अक र मझौि  क्ककससमको 

हुन्छ। अवश्यकत ऄनुस र यसम   च रवट  खुट्ट हरू पसन िग आन्छन्। यसको सपध चुसम्कएको ऄसन 

म सस्तर फुक्ककएको हुन्छ। 

डोको -  डोकोि इ मगरहरू ख ङ्ग्र  भन्दछन्। यो पसन चोय द्व र  नै बन आन्छ। यो प्र य 

खस्रेब ाँसब ट चोय  क डरे बन आन्छ। यो ज िीद र क्ककससमको ँछडको बुट्ट  बन एर बसुनएको हुन्छ। 

घ ाँस, द ईर  बोक्न सवशेष डोकोको प्रयोग गररन्छ। 

ढ कर - यो डोकोजस्तै अकृसतको हुन्छ। तर यसको ँपधसतर डोकोभन्द  केही चुसम्कएको 

ऄसन मुखसतर ऄसि धेर फुक्ककएको हुन्छ। यो सनग िे तथ  म सिङ्गोक  चोय द्व र  बन आन्छ। 

ढुङ्ग्रो - ज ाँड ख नि इ बन आएको ढुङ्गो खस्रे ब ाँसद्व र  बन आन्छ। यसक  फेदसतर ब ाँसको 

अाँख  र सखएको हुन्छ, मुख खुल्िै र सखएको हुन्छ। यसम  ज ाँड र प नी भनेर ब ाँसकै निी 

(क्कफसप्सङ) द्व र  रस त ने्न गररन्छ। 

थनु्स े - थुन्से पसन बेत, सनग िे, म सिङ्गोक  चोय द्व र  बन आन्छ। यसको अकृसत पसन 

डोकोको जस्तै दसेखए त पसन मुख गोि क र क्ककससमिे मोडरे बुट्ट द र समसहन क्ककससमिे बुसनएको 
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हुन्छ। यसम   सवसभन्न सर-सम नहरू ह िेर बोक्न सक्ककन्छ। सवशेष गरेर यो स्त्री ज सतिे बोकेको 

प आन्छ। 

तोिङु्ग - ब ाँसको ढुङ्ग्रोजस्तै तर केही ि मो क्ककससमको ब ाँस क टेर बन आन्छ। यो सवशेष 

गरेर भ िुब ाँस र खस्रे ब ाँसद्व र  बन आन्छ। यसम  मही प ने गररन्छ। 

पेरुङ्गो - यो सवशेष गरेर खस्रे ब ाँसद्व र  बन आन्छ। यसम  पसन बुट्ट द र ँछडहरू प री 

बुसनएको हुन्छ। सवशेष गरेर सस न  स म नहरू यससभत्र ह िेर बोक्न सक्ककछ। 

फुिुाङ - मगरहरू फुिुाङि इ िुन्ज  भन्दछन्। सनग िे व  म सिङ्गोको चोय द्व र  फुिुाङ 

बन आन्छ। सवसभन्न क्ककससमको सर-स मग्रीहरू र ख्न यसको प्रयोग गररन्छ। यसको अक र चेप्टो 

क्ककससमको हुन्छ।  

न ङ्िो – गोिो ऄसन थ िे अक रको न ङ्िो ब ाँसद्व र  बन आन्छ। यसको प्रयोग च मि, 

ध न, कोदो केि ईनक  सनसम्त गररन्छ। यसब हके सवसभन्न ऄन्न, ऄच र, च न  घ मम  सुक ईनक  

ि सग पसन यसको प्रयोग गररन्छ।यसप्रक र ब ाँसब ट सवसभन्न क्ककससमक  घरेिु भ ाँड कुाँ ड  र सर-

सम नहरू बन आन्छन्। यस्त  घरेिु सर-सम न अज पसन ग ईाँ -बस्तीसतर प्रशस्त म त्र म  प्रयोग 

गररन्छन्। 

 

५.२.४.४ हररय  प तद्व र  बन आएक  सर-स म न र ख्न ेप त्रहरू 

स ि, मित , केर , नेभ र , बर अक्कद रुखक  प तब ट घरेिु सर-सम न र ख्नि इ सवसभन्न 

क्ककससमक  प त्रहरू बन आन्छन्। यस्त  घरेिु सर-सम न सवशेष गरेर सवसभन्न क्ककससमक  स म सजक 

च डपवा, क जक्किय  र पूज  ऄनुष्ठ नसतर प्रयोग गररन्छन।् प तद्व र  सनर्जमत यस्त  सर-स मग्रीहरू 

र ख्ने प त्रहरू सनम्नप्रक रक  प आन्छन्। ससक्किम-द र्जजसिङक  मगर ग ईाँ  र बस्तीहरू सवेक्षण गद ा 

यस्त  वस्तुहरूको प्रयोग प्रशस्त भएको छ। 
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टपरी -  मगरहरूिे टपरीि इ ल्य थ ि भन्दछन्। हररयो मित , केर  र स िक  प तब ट 

सवसभन्न क्ककससमक  अक रम  ब ाँसक  मससन  ससन्क िे ईनेर टपरी बन आन्छ। भोज-भतेर, सबह,े 

पूज -अज सतर सवशेषरूपम  रोटी, भ त, म सु ख नक  ि सग टपरीको प्रयोग गररन्छ। 

ठहर – ठहर पसन हररयो मित , केर  र स िक  प तब टै बन आन्छ। यो टपरीभन्द  केही 

ठुिो अक रको तर गोिो बन आन्छ। यसको प्रयोग पसन सवसभन्न स म सजक ऄनुष्ठ न क याम  दनु , 

टपरीससहत ऄन्य न्य स म न र ख्नि इ गररन्छ। ठुि ठुि  द न, दसक्षण  गद ा सर-स म न र ख्नि इ 

पसन ठहरको प्रयोग गररन्छ। 

दनु  – दनु  पसन मित , केर  र बरक  प तब ट बन आन्छ। यसको अक र टपरीभन्द  स नो 

हुन्छ। यसम  सवशेष गरेर ऄच र, तरक री, चटनी अक्कद क्कदने गररन्छ। दनु  सवशेष गरेर अयत क र 

हुन्छ ऄसन यसम  दइुसतर चर को पुच्छरजस्तो चुच्चो प ररएको हुन्छ। दनु भन्द  अक रम  केही 

ठुिो, गोि क र तर टपरीभन्द  स नो प त्रि इ ‘बोहोत ’ भसनन्छ। 

 

५.२.४.५ ढुङ्ग -म ट द्व र   बन आएक  सर-स मग्री 

म सनसिे अक्कदम युगदसेख चि ईाँद ै अएक  ढुङ्ग -म ट क  सर-स मग्रीहरू ऄवशेषक  

रूपमै भए पसन अज पसन चि आरहकेो प आन्छ। ढुङ्ग -म ट क  भ ाँड कुाँ ड को प्रयोग गना अज पसन 

म सनसहरूिे छ डके  छैनन्। यस क्ककससमक  प त्रको प्रयोग प्रचिन मगरहरूम  पसन प आन्छन्। 

घ्य म्प  - घ्य म्प  म ट द्व र  बन आएको हुन्छ। प नी, ज ाँड र ख्नि इ यसको प्रयोग गररन्छ। 

ज ाँतो - ज ाँतोि इ मगरहरूिे न्यङु्च  िङु भन्दछन्। दइुवट  कप्टेर  ढुङ्ग ि इ एईटै 

अक रम  गोिो क टेर ज ाँतो बन आएको हुन्छ। तल्िो प ट को ढुङ्ग म  म नी र म सथल्िो प ट को 

ढुङ्ग क  छेईम  सम ईने ह तो हुन्छ। म सथल्िो ह तो सम एर घुम एर मकै, गहुाँ, च मि अक्कदको 

सपठो बन आन्छ। 
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ससिौटो - सवसभन्न क्ककससमक  मर-मसि , ऄच र र ओखतीमूिो ँपध्नक  ि सग ससिौटोको 

प्रयोग गररन्छ। ससिौट  र िोहोरो दवुै ढुङ्ग द्व र  न ैबन आन्छ। ससिौट  च्य प्टो ढुङ्ग म  द ाँतहरू 

खोपेर बन आन्छ। िोहोर केही ि म्चो, गोिो प्रक रको बन आएको हुन्छ। ससिौट म  िोहोरोिे दिेर 

व  घोटेर सपस्ने क म गररन्छ। 

 

५.२.४.६ घरेि ुह त-हसतय र एवम ्सरज महरू 

मगरहरूिे घरेि ु क मम  चि ईने सवसभन्न क्ककससमक  ह त-हसतय र एवम् सरज महरू 

सवसभन्न क्ककससमक  छन्। ह त-हसतय रको म ध्यमब ट पसन कुन ैएईट  ज सतको स म सजक संरचन  

र सतनक  जीवनस्तरब रे ज न्न सक्ककन्छ। कसतपय हसतय रहरू प्रतीक त्मक हुन्छन्। 

ध र्जमक ऄनुष्ठ नदसेख पूज प ठ गद ा सम्म घरेि ु सर-स म न एवं ह त हसतय रिे 

प्रतीक त्मक ऄसभव्यञ्जन हरू क्कदआरहकैे हुन्छन्। ससक्किम-द र्जजसिङसतर बसोब स गरेक  मगरहरूक  

घरेिु ह त-हसतय र एवं सरज महरूब रे संसक्षप्त पररचय र ख्न सक्ककन्छ। 

 

ओखिी - घरेि ुस मग्रीक  रूपम  चि आने ओखिी क ठको मुढो खोपेर बन आन्छ। सवसभन्न 

क्ककससमक  ऄन्न कुकन, फुट ईन र ँपध्नि इ यसको प्रयोग गररन्छ। सवशेष गरेर गुन्रकु, बेस र, 

ससन्की बन ईन क  ि सग पसन यसैम  र खरे कुकन ुपछा। 

कोि- यो पसन क ठब टै बन आन्छ। यसम  सवसभन्न क्ककससमक  ख नक  ि सग प्रयोग गररन े

तेि ँपधेर सनक ल्ने गररन्छ। 

 

खुपटेो - खुप ा व  छुरी झुन्् ईनक  ि सग यसको प्रयोग गररन्छ। मगरहरूम  स्त्री-पुरूष 

दवुैिे खुपेटो सभने गरेको प आन्छ। मगर पुरूषिे स्त्रीि े भन्द  केही ठुिो तर सुह ईाँ क्कदिो प र ि े

बोकेको प आन्छ। यसको दवुै प ट म  र म्ररी बुट्ट  भररएको हुन्छ। 
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क्कढकी - क्कढकी पसन क ठद्व र  नै बन आएको हुन्छ। यसको प्रयोग ध न-च मि, सचईर  

कुकनक  ि सग गररन्छ। 

कुटो - यो फि मद्व र  बन आको स नो अक रको हुन्छ। ब रीम  ऄदवु , स गप त अक्कद 

गोड्नक  ि सग यसको प्रयोग गररन्छ। 

कोद िो - कोद िो कुटेभन्द  केही ठुिो अक रको हुन्छ। गह्र -गह्र , ब री खन्न सवशेषत: 

यसको प्रयोग गररन्छ। 

यी ब हके ब ईसो, खन्ती, भ ि , खुकुरी, हाँससय , फरुव , चपर , क ाँट , अरी अक्कद 

सवसभन्न क्ककससमक  घरेि ुह त-हसतय र र औज रहरू स झ  रूपम  मगरहरूिे पसन दसैनक जीवनम  

चि ईने गछान्।  

 

५.२.५ सनष्कषा 

मगरहरूक  िोकजीवनम  भौसतक रूपम  च सहन े घर, घरेिु स मग्री, घरेिु 

स मग्रीऄन्तगात सवसभन्न क्ककससमक  ह तहसतय र, दसैनक जीवनम  च सहने स मग्रीहरूब रे ऄध्ययन 

गना सक्ककन्छ। यस्त  स मग्रीिे ईनीहरूक  िोकजीवन, िोककि , िोकसशल्प, िोकसंस्कृसतक  

भौसतक ससं धनब रे ऄभ सषक रूपम  प्रतीक त्मक ऄसभव्यसि क्कदआरहके  हुन्छन्। स म सजक, 

अर्जथक, स ंस्कृसतक तथ  ऄन्य अवश्यकत हरूको पूर्जतक  ि सग पसन भौसतक संस्कृसतमूिक 

िोकव त ा जनजीवनससत साँगसाँगै ऄसघ बढेको दसेखन्छ।  

म सनसको संस्कृसतको प्रत्येक एक आको मूि स्रोत कुन ैन कुनै अवश्यकत  नै हुन्छ। भौसतक 

संस्कृसत र अवश्यकत हरू एक-ऄक ासाँग जोसडएक  हुन्छन्। यो ऄन्तर्क्रिय  व  परस्पर सम्बन्धको 

अध र म सनसको जैसवक पे्ररण हरू र हुन्छन्। तसथा िोकम  भएक  यस्त  भौसतक संस्कृसतमूिक 

स मग्रीको कुनै पसन एक आ प्रक याहीन व  क म नि िे हुाँदनैन्।  
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प्रत्येक तत्त्व कुनै न कुनै क या गनाक  ि सग नै हुन्छ र त्यसको ऄसस्तत्त्व पसन सोही 

समयसम्म रहन्छ जबसम्म त्यसिे कुन ैन कुनै क या गरररहन्छ। 

ससक्किम-द र्जजसिङक  मगरहरू बसके  ग ईाँघर र बस्तीहरूको सवेक्षण गरेर हदे ा 

ईनीहरूक  िोकजीवनम  दसेखएक  यस्त  भौसतक संस्कृसतमूिक िोकव त ाक  प्रक यामूिक 

स मग्रीहरू ऄन्तसाम्बसन्धत रहके  दसेखन्छन्। ईनीहरूससत ब ाँचेर अएक  यस्त  भौसतक िोक 

स मग्रीहरू  सवसभन्न रूप र बुनोटक  भरेटन्छन्। व स्तवम  यी ह तहसतय र, घरेिु सर स मग्री 

अक्कदक  सवसभन्न प्रयोजन र प्रक याको पसन छुटै्ट ऄध्ययन गना सक्ककन्छ।  

ससक्किम-द र्जजसिङक  सहम िी क्षेत्रम  प आने रुखद्व र  सनर्जमत भौसतक स मग्रीहरू कोसी, 

चौ ाँठी, ठेकी, पोङ्ग, फ म अक्कद। ब ाँसद्व र  सनर्जमत ड िो, डोको, ढ कर, थुन्से, ढुङ्ग्रो, तोिुङ, 

पेरुङ्ग , फुिुाङ्ग, न ङिो अक्कद, प तब ट टपरी, ठहर, दनु  अक्कद, ढुङ्ग ब ट सनर्जमत घ्य म्प , 

ज ाँतो, ससिौट  अक्कद स मग्रीहरू पसन भौसतक संस्कृसतक  एक आहरू हुन्।  

यसप्रक र मगरहरूिे प्रयोग गने प्र य: नै बनजङ्गिब ट प्र प्त स मग्रीब ट तय र प ररएक  

छन्। यसिे मगर ज सतको प्रकृसतससतको समीपत  र प्रतीक त्मक ऄसभव्यसिि इ व्यसञ्जत गरेको छ।  
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५.३ ससक्किम र द र्जजसिङ क्षते्रक  मगरहरूक  मौसखक िोककि  एवम ्

कि परक िोकव त ाको प्रतीकरपरक ऄध्ययन 

मौसखक िोककि  एवम् कि परक िोकव त ाम  कि , सौन्दया, मनोरञ्जन तथ  िोक 

मङ्गिक  ऄसभव्यसिहरू प आन्छन्। िोकजीवनम  िोकमङ्गिको सबैभन्द  महत्वपूणा स्थ न छ। 

िोकमङ्गिको क मन  स मसूहक ऄवचेतनम  सनसहत हुन्छ। तसथा कि को अक्कद स्रोत पसन िोक-

चेतन  न ैहो। िोकब ट प्र प्त ज्ञ न, सवश्व स र परम्पर ब ट िोककि  र िोक स सहत्यको ससजानशीि 

य त्र  ऄसघ बढेको प आन्छ। संस रक  कुनै पसन ज सतससत सम्बद्ध िोकक  सवसभन्न कि परक 

सवध हरू मौसखक रूपम  न ै सवकससत हुाँद ै अएको प आन्छ। यस्त  कि परक िोकव त ाहरूि इ 

भ सषक र ऄभ सषक गरेर छुकट्ड ईन सक्ककन्छ। कि ि इ सवशेषत: ईपयोगी कि  र िसित कि क  

रूपम  वगीकरण गररएको प आन्छ। ईपयोगी कि  ऄभ सषक िोकव त ाससत सम्बसन्धत हुन्छ भन े

िसितकि  भ सषक र ऄभ सषक तथ  भ षतेर िोकव त ाससत सम्बसन्धत हुन्छ। यह ाँ सवशेषत: 

िसित कि ऄन्तगात मगरहरूक  भ सषक कि परक िोकव त ाको चच ा गररनेछ। यससभत्र सवशेषत: 

मौसखक िोककि ि इ न ै धेर महत्त्व क्कदएर ऄध्ययन गररएको छ। ऄभ सषक कि परक 

िोकव त ाब रे िोकसशल्पऄन्तगात ऄध्ययन गना सक्ककन्छ। 

 

५.३.१ मगरहरूक  िोकगीत 

िोकगीत म नव जीवनको ईदयक िदसेख नै ऄनुभूसत जन्य सवसभन्न म नससक आसतवृि, हषा, 

ऄमषा, अनन्द, क्षोभ, स्तुसत, सनन्द , ह ाँसो, खुसी, िोध, अकषाण, सवकषाण अक्कद म नवज सतक  

सवसभन्न अभ्य न्त ररक भ व सहज रूपम  ऄसभव्यि हुने िय त्मक, हृदयस्पशी, शु्रसत मधुर म ध्यम 

नै िोकगीत हो। िोकगीतहरूक  पसङ्तहरूम  पसन सृसि रचन  र िोकज्ञ नक  सन्दभाहरू ईठ न 

भएको दसेखन्छ।  सयूाकरण प ररकऄनसु र “िोकगीत अक्कदम म सनसको हृदय सभत्रैब ट ग आएको 
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गीत हो जसि े म नवजीवन र सतनक  ईल्ि स, ईमङ्ग, करूण  ऄसन रुदनक  सुखद:ुखहरू 

सरिरूपम  सचत्रण गरेको हुन्छ”।४३ िोकगीति इ कसतिे ग्र मगीत पसन भनेक  छन्। 

ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गने मगरहरूिे धरैे प्रक रक  िोकगीतहरू ग ईन े

गरेको प आन्छ। यी िोकगीतहरू ऄसधक ंशत श्रमजीवनससत सम्बसन्धत छन्। मगरहरूम  प्रचसित 

िोकगीति इ च र वगाम  र खेर वगीकरण गना सक्ककन्छ;  

१.मनोरञ्जन मूिक २.ऊतुगीत ३.ब ह्रम स ेगीत ४. श्रमगीत। 

 

५.३.१.१ मनोरञ्जनमिूक िोकगीत 

मनोरञ्चनमूिक िोकगीत सवशेषत: रम आिो गना मगरहरूक  पवा, च ड, मेि , दसै ाँ, 

सतह र, सबह-ेबटुि अक्कदम  ग ईने गररन्छ। संस रम  हरेक ठ ईाँम  यस्त  प्रचिन प आन्छन् तर 

स्थ न, ज तज सत र संस्कृसतऄनुस र त्यसको स्वरूप फरक हुन सक्छ। यस्त  गीतहरू ख्य ि-ठट्ट , 

पे्रम-प्रणय, हषा, ईल्ि सक , खेि साँगसाँगै अख्य नमूिक पसन हुन्छन्। ससक्किम द र्जजसिङक  

मगरहरूम  प्रचसित िोकगीत सनम्न प्रक रक  प आन्छन्। 

 

 ख्य िी 

ह ाँसखेि व  ख्य ि ठट्ट  गद ैप्रस्तुत गररन ेहुन िे यसि इ ख्य िी४४ भसनएको प आन्छ।यस 

गीतम  कम्तीम  पसन दइुजन  पुरूषि े म दि बज ईाँद ै जोडी बन एर ग ईने गदाछन्। यसम  

ह ाँसखेि ब हके अफ्न  ठ ईाँ  थिोक  परम्पर  र मनको सपर-व्यथ  पसन पोख्ने गरेको प आन्छ।  यो 

गीत सवशेष गरेर मनोरञ्जनमूिक ऄनुष्ठ न, पवा र च डम  मगरहरूि े खुबै रम आिो गरी ग ईन े

                                                           
४३सत्य न र यण दवुे, सन् २०१४, िोकस सहत्य की रूपरेख , आि ह ब द, श रद  पुस्तक भवन, भ रत, चौ सं, पृ ३९ 

४४कृष्णप्रस द पर जुिी, सव सं २०६४, नेप िी िोकगीतको अिोक, क ठम डौ, रत्न पुस्तक भण्ड र, दो सं, पृ १६५ 
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गदाछन्। मगर भ ष म  द र्जजसिङ ससटोङ वस्तीक  श्री सगरीर म मगरिे सुन एको ख्य िी गीत यह ाँ 

प्रस्तुत छ -  

ह न ग की पररि े 

न मच स ग की पररि ेअ...अ....अ।... 

मोर ह  जेम ङ स्य खी पररि े

स्य न ङ स्य न ङ कुरुव र , र प क्कक पररिे।४५ 

यस गीतम  ज ाँड ख न ै पछा, रक्सी पसन ख नैपछा, म त्यो भने न च्नुपछा, न च्द  न च्द ै

ि्ो भने अफै रुनुपछा भन्द ैअफ्न  मनको बह साँगसाँगै ठट्णौिीसाँग व्यि गरेको प आन्छ। खस ाङ 

खण्डसवक स ऄन्तगात पने ससटोङ बस्तीक  म दिे श्री सगरीर म मगरिे सवसभन्न मगरहरूक  च ड 

पवाम  अज पयान्त म दि सिएर ग ईने गदाछन्। 

 

 समि  

मगरहरूिे हरेक गीत प्रस्ततु गद ा म दि बज एकै हुनुपछा। म दिको ठोकन समि एर गीत 

सुरु गछान्। द र्जजसिङ सजल्ि को खरस ङ खण्ड ऄन्तगात ससटोङ बस्ती सनव सी श्री सगरीर म 

मगरि े४६ च डपवा, पुज , ऄनषु्ठ नसतर मगरभ ष म  न ैसमि  ग ईने गछान्। समि  सवशेषत: दसै ाँ, 

सतह रम  म दि सिएर ठोकन िग ईाँद ै अरम्भ गररन्छ,  

फर्जसयो म्य िुाङ ङ 

न्यो सडनी स्य िेस  ऐ िै ि ै

कसिजुगे भ्य िेस  

किे सडनी िगडसे  

सत्ये जुग सडनी कुि  भगडसे । 

 

                                                           
४५सगरीर म मगर, सूचक, १२ ऄगस्त सन् २०१२, ईमेर ७३ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, 

सजल्ि :द र्जजसिङब ट सिएको ऄन्तव ात ा. 

४६सगरीर म मगर, सूचक, १२ ऄगस्त सन् २०१२, ईमेर ७३ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, 

सजल्ि :द र्जजसिङब ट सिएको ऄन्तव ात ा. 
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यसको नेप िी व्य ख्य ऄनसु र, फसीको झ्य ङम  क ाँि  फिेछ। कसियुग सससद्धएछ। 

कसियुग पसन ि गेछ। सत्य े युग भ गेछ। ससं रम  अएको सवकटत  र पररसस्थसति इ यसरी 

प्रतीक त्मक रूपम  प्रस्तुत गना खोसजएको छ यस गीतम । यो गीत जीवन दशानमूिक पसन रहकेो 

प आन्छ। 

अह ...ह ह ह ...हहहहहह 

म्हकेि क नुङ्च गङ्ग  नदी 

ल्हसे र म र ह ि े

होङ्चन  छ ने्न 

क नुङ जीवन 

आसडक सेच भरमीऔई चोि  

िौ फेरर म सडने्न।४७ 

नेप िी व्य ख्य ऄनुस र, अहहह ....ईधो ज ने गङ्ग  नदी, ए सखी क्कफरेर अईाँदनै कठै, 

क्कफरेर अईाँदनै। यस्तै हुन्छ ह म्रो जीवन अहह...हहहह. यसत र म्रो म नव चोि  िौ फेरर अईाँदनै। 

यसरी मगरहरूि ेखुबै रम आिो गद ैसमि को त िम  जीवनदशानमूिक गीत ग एर मनोरञ्जन पसन 

प्रद न गरेको प आन्छ। 

 

ऊतगुीत   

िोकम  ऊतुऄनुस रक  िोकगीतहरूको रचन  भएको प आन्छ। यस्त  गीतम  ऊतुगत 

प्रभ व र पे्ररण  रहके  हुन्छन्। ऊतुऄनसु र व  सवशेष सवशेष ऊतुम  ग आने िोकगीति इ न ै

ऊतुगीत भसनएको प आन्छ। वसन्त (चैत-बैश ख), ग्रीष्म (जेठ-ऄस र), वष ा (स ईन-भदौ), शरद ्

(ऄसोज-क सिक), हमेन्त (मङ् ससर-पुष) र सशसशर (म घ-फ गुन) गरी सवसभन्न ऊतुऄनुस र 

ऊतुगीत ग आन्छ। यस्त  गीतहरू सनसश्चत क्कदनम  म त्रै ग आने व  प्रयोग गररने नभइ पुरै ऊतुि इ न ै

प्रभ व प ने हुन्छन्। मगरहरूम  प्रचसित ऊतुगीतहरू मध्ये स्य म्बोगीत, िोकोव ङ्गे गीत मुख्य 

रूपम  सवशेष ऊतुहरूम  ग ईने गररएको प आएको छ। 

                                                           
४७सगरीर म मगर, सूचक,१२ ऄगस्त, सन् २०१२, ईमेर ७३ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, 

सजल्ि :द र्जजसिङब ट सिएको ऄन्तव ात ा. 
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 स्य म्बोगीत 

म घे साँग्र ती मगरहरूिे मन ईने महत्त्वपूणा च ड हो। यस ऄवसरम  स्य म्बो स मूसहक गीत 

ग ईने प्रचिन मगरहरूम  प आन्छ। यस गीतम  सवशेषगरी प क  मसहि -पुरूषको सहभ सगत  

रहन्छ। स्य म्बोगीत म घे साँग्र तीम  र म घ प ाँच गतेसम्म ग आन्छ। मगर ग ईाँ  घरम  यो गीत 

म घभरर नै ग ईने गररन्छ। मगरहरूिे खुबै रम आिोससत स्य म्बो, स्य म्बो ...भ क  ह िेर यो गीत 

ग ईने गछान्, 

   म घ रे मकर ब ाँच्यौ ाँ र भेट भयो भरखर 

   नमरे ब ाँचे क ििे स ाँच ेन चौि  सरसर। 

   .................................................. 

   अध  भै ाँसी ति खोि  ह  ह ैअध  भै ाँसी प र – स्य म्ब ु

   न च न च सचिीबेटी ह  ह ैमनको फ िी ख र – स्य म्बु 

   सहईाँचुिीको ड ाँफे चरो ह  ह ैसहवैम  कर यो – स्य म्ब ु

   कै्व मोरम्ि , ख्वै ब ाँचम्ि  ह ह,ै संझनी गर यो- स्य म्बु। 

 

यसि इ स्य म्बो ग ईने व  स्य म्बो खेल्न ेपसन भसनन्छ। यस ऄवसरम  मगरहरूि ेईसहल्य ै

ईसहल्यै धनुक ाँड ह ने्न खेि पसन खेल्ने गथे, धनुक ाँड ह ने्न द जुभ आि इ क्कददी-बसहनीहरूिे ऄनी-

प नी (ख ज ) ल्य आक्कदने चिन रहकेो कुरो ड  गोसबन्द अच या४८ बत ईाँछन्। स्य म्बोगीतम  म य  

सपरती र व्यङ्ग्य सवनोदक  प्रसङ्गहरू ऄसभव्यि भएक  हुन्छन्। 

 

 

                                                           
४८गोसबन्द अच या, सव सं, २०६३, र प्ती क्षते्रम  प्रचसित िोकस सहत्य स मग्रीहरूको ससंक्षप्त पररचय, क ठम डौ ाँ, पैरवी 

प्रक शन,  

प्र सं, पृ ७१ 
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 िोकोव ङ्ग ेगीत 

‘िोकोव ङ्गे’ ि इ मगरभ ष म  िोकव ङ स्य न४े९ भसनन्छ। िोकोव ङ्गे स मूसहक 

नृत्यगीत हो। यसिे मगर ज सतम  एईट  पवा व  ज त्र कै रूपम  व्य पक मह्त्त्व र ख्दछ। यसि इ 

स्थ नऄनुस र भुमेपूज  न च, बिपूज  न च, ज त्र  न च पसन भन्ने गररएको छ। 

पुरूष:   ध न रोपे्न ऄस रको बेि म  

भेटभयो िोकव ङ मेि म । 

सहि :      पसहिो चरण ढोग दवेी दवेत ि इ 

दोस्रो चरण ढोग म य  सतमीि इ। 

िोकोव ङ्गेक  मुख्य दइु ईद्दशे्य दसेखन्छन्, प्रथम ईद्दशे्य हो प्रकृसति इ खुसी प नुा र दोस्रो 

मनोरञ्जन गनुा। समयम  वष ा नहुन िे क्ककस नहरूिे ठुिो क्षसत व्यहोनुा पछा। त्यसै गरी ऄसतवृसिि े

पसन पह डी जनजीवनि इ ठुिो प्रभ व प दाछ। तसथा मगरहरू प्र कृसतक प्रकोपब ट जनधन तथ  

प्र णी बच ईनक  ि सग भूमे पूज  गछान्। 

िोकोव ङ्गे गीतम  युव -युवती बुढ -बुढी व  दस-ब ह्रवषाक  केट -केटीहरू पसन 

ससम्मसित हुन सक्दछन्। मगर भ ष म  ‘व ङ’ भनेको समथ र हो। तसथा समथ रम  भिे  भएर यो 

गीत ग ईने ऄसन न ाँच्ने गररन्छ। 

 

 ब ह्रम स े

ब ह्र ै मसहन  ऄथव  छवटै ऊतुम  ग आन े िोकगीति इ ब ह्रम से भसनएको प आन्छ। 

ब ह्रम से िोकगीति इ धमार ज थ प  र हसंपुरे सुवेदीिे स म न्य गीतम  र खेक  छन्। ब ह्र ै

मसहन  ग आन े भएक ि े यसि इ स म न्य गीत भसनएको हुनसक्छ। तर कृष्णप्रस द पर जुिीि े

                                                           
४९गोसबन्द अच या, र प्ती क्षते्रम  प्रचसित िोकस सहत्य स मग्रीहरूको ससंक्षप्त पररचय,  पूवावत्, पृ ७१. 
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यसि इ ब ह्र ैमसहन  ग आन ेहुन िे ब ह्रम से भनु्न ईपयुि हुन्छ५० भनेक  छन्। मगरहरूम  प्रचसित 

केही ब ह्रम स ेगीतब रे चच ा यह ाँ प्रस्तुत गररन्छ। 

 

 म ि ैगीत 

ब ह्रमै स ऄन्तगात पन ेयो गीत स मूसहक रूपम  ग आन्छ व  एक्िै पसन ग ईन सक्ककने हुन्छ। 

बनप ख म  क मक ज गद ा, व  जमघट भएक  ठ ईाँम  मगर मसहि  र पुरुष सबच दोहोरीक  रूपम  

ग आने यस गीति इ म िै गीत भसनन्छ। म िै गीतको एईट  नमुन  यस्तो -  

    ख्योप : ह ह  म िै ह आछ ने ईरी च व ङ 

     भैंस  छ ने व ङि  म िै व ङि  म िै। 

     दसैसई प आनो मय  ि सगई अव कत र  मय  म िै। 

      मेम : ह ह  म िै भै ाँस  गोङ ख्य नैदकुु 

     गोङत  प खय ि म िै, य ि म िै 

     जे ऄनुह र फनफन घुमी स चोजची ख म िै। 

 

ब ह्रम से गीत ऄवसर र ऄनकुुित क  अध रमै ग आन ेहुाँद  यसम  जुनसुकै सवषयवस्तुिे पसन प्रवेश 

प ईन सक्दछ। मगरज सतम  प्रचसित ‘सझङ  रैससन’े गीतहरूपसन ब ह्रम स ेगीतकै कोटीम  पदाछन्। 

यस्त  गीतहरू प्रश्न ईिर शैिीक  हुन्छन्। 

 

 स िजैो 

स िैजो एकक्ककससमको भ क  हो त पसन यसिे गीतकै न म प एको छ। यो गीत ग ईन कुन ै

समय, ऄवसर, स्थ न च ँहदनै। घ ाँस क कद , गोठ िो ज ाँद , ध न-कोदो गोड्द  र बसससबय ाँिोक  

क्षणम  सवरह चल्द  यो गीत गुन्गुन आन्छ। स िैजोि इ स मूसहक रूपम  ग ईाँद  पुरुष र स्त्री भएर 

                                                           
५०कृष्णप्रस दर पर जुिी, नपे िी िोकगीतको अिोक, पूवावत्, पृ १५२ 
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प्र य: म दिको त िम  ग आन्छ। मनको सबरह तथ  म य  प्रीसतको ईद ्ग र सम सहत भएको यस 

गीतम  दोहोरी पसन खेल्ने गरेको प आन्छ।  

ब बि इ ज्यूको त्यो दिै मुसन स िैजो...! 

फुि फुल्यो ऄसमिो, 

न धुाँद  ज न्छ न रूाँ द  ज न्छ स िैजो...! 

यो मनको धसमिो। 

................................... 

केट  -   फैरी ह ैि म्ि  त्यै बाँक्कदय को स िैजो! 

धुरी ि म्ि  नय ाँ खर 

ईडन्त  चरी क्कफरन्त  जोगी स िैजो! 

केटी -   धोबीम  ध र यै पाँधरे  स िैजो 

धोबी िुग  धुाँद ैछ। 

के भन्थ्यौ सतमीिे के भन्थेाँ मैिे स िैजो 

यै मन त रुाँद ैछ। 

 

कुसुम क र न्यौप नेिे स िजैोको ईत्पसि स िीज्य ूशब्दब टै भएको बत एक  छन्, ईनको 

भन आऄनुस र, ‘स िीज्यू’ भन्द  भन्द ै स िैजो हुन गएको र यसै न मिे यो गीत प्रचसित रहन 

गएको हो५१ भने्न प आन्छ। स िैजो गीत सबचसबचम  ईख न, टुि  समससएक  एकोहोरी र दोहोरी 

दवुै क्ककससमक  हुन्छन्।  

 

 श्रमगीत  

कुनै क म गद ा ग आने व  श्रमजीवनससत घुिसमि भएक  गीति इ नै श्रमगीत भसनन्छ। 

मगरहरूिे खेतीप ती गद ा ग ईने गीतहरू नै श्रमगीत हुन्। मगर मसहि -पुरुषिे ग ईने यस्त  

श्रमगीतहरू ऄिग ऄिग पसन छन्। सवशेषत: मगर मसहि हरूिे मकै गोड्द , ध न क कद , ध न 

कुकद  ग ईने गीतहरू अज पसन प्रचसित छन्। ससक्किम-द र्जजसिङक  बस्ती बस्तीम  बसेक  

मगरहरूिे यस्त  गीतहरू अजपयान्त ग ईने गरेको प आन्छ।  

                                                           
५१कृष्णप्रस द पर जुिी,नपे िी िोकगीतको अिोक, पूवावत्, पृ १६६. 
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ह ह ह..ह..ह ह.. 

भै ाँसी स ट  बन 

भै ाँसी स ट  बन र ज ै

न्य हुि बन, न्य हुि च्य रन ङ 

र प क्कद प नी मन, र प क्कद प पी मन।५२ 

 

 

 दम्के गीत 

पसश्चम ससक्किमको सुल्डुङगढीक  मगरहरूिे मकै गोडग ड गद ा सवसभन्न क्ककससमक  

भ क हरू ग एर  गरेको प आन्छ। सवशेष गरेर ऄस र स ईन मसहन म  मकै गोडग ड गद ा ग आने 

गीति इ दम्के गीत भने्न गरेको प आन्छ। मगरहरू एक ऄक ाक  खेत ि प त ज ाँद  मूि घरक  

म सनसि इ क्कदनभरर मकै गोड्न सघ आसके पसछ ख ज भूज , ज ाँड-रक्सी ख आसकेपसछ मकैको 

हररयो प तको टोपी बन एर िग आक्कदने प्रचिन पसन प आन्छ। खेत ि  गएक  पुरूष-स्त्रीहरूि े

एकस थ ग ईने दम्के गीत यस प्रक र छन्५३, 

िौन मैय  िौन  ...रेसम 

िौन मैय  िौन ... रेसम 

िौन गोड्दमै  ज ईाँ ... रेसम 

िौन गोड्दमै  ज ईाँ ... रेसम 

िौन डोरी त न्द ैत न्द ैज उाँ ... रेसम 

गीतम  ग ईाँद ैग ईाँद ैज उाँ ... रेसम 

 

 द आाँ गीत 

बनबस्ती बस िेर बसेक  मगरहरू खेसतप तीम  सनभार रहकेो दसेखन्छ। पसश्चम ससक्किमक  

सवसभन्न बस्तीहरूम  मगरहरू खेतीप ती गरेरै बसेक  छन्। द आाँगीत भन्न िे ध न, गहुाँ, जौ अक्कद 

द आाँ गद ा ग आने गीत हो। द आाँ गद ा गोरु व  र ाँग को पसछसल्तर खेदवु िे पसछसल्तरब ट खेद्द ैगीत 

ग ईने गछा। द आाँ गीत ग ईाँद  धतीि इ स क्षी र खेर  खेतब री ध निे ढ कून् भनेर गीत ग आन्छ। 

                                                           
५२म नधोज अि,े सूचक, १४ जुन, सन् २०१४, ईमेर ७३ वषा, सुल्डुङ, गेसजङ, पसश्चम ससक्किमब ट सिएको ऄन्तव ात ा। 

५३नरबह दरु थ प  मगर, सूचक, १४ जुन, सन् २०१४, ईमेर ७१ वषा, सुल्डुङ, गेसजङ, पसश्चम ससक्किमब ट सिएको 

ऄन्तव ात ा। 

 



२२५ 

प ाँचौ ऄध्य य 

 

म र भ आ, म र भ आ, म र भ आ.... 

सह ल्य आदउे, सङ्क र ल्य आदउे 

ससङम सथ ल्य आदउे, जुरोम सथ ल्य आदउे 

खुरम सथ ल्य आदउे, पुच्छरम सथ ल्य आदउे 

डरी भीर ल्य आदउे, कोठरी भरी ल्य आदउे.... 

 

द आाँ गद ा ग आने यस गीतिे श्रमजीवी कृषकहरूम  थक नको ऄनुभव हुाँदनै भसनन्छ। यसक  

स थै द आाँगीतिे मनोरञ्जनमूिक व त वरणससहत सबैम  ईत्स ह र ज ाँगर जग ईने क म गदाछ भने 

घरम  िसच्छन व  मङ्गि रहोस् भन्ने ऄथाम  पसन गीत ग आएको प आन्छ। 

 

 है ाँस  गीत 

है ाँस  गीत सवशेष गरेर कुनै गह्रौ ाँ वस्तु ईच ल्न,ु ठेल्नु व  घस नुा पद ा एकस थ बि प्रयोग 

गरेर ईच्च रण गद ैग आन्छ। यस क्ककससमको गीत श्रमगद ा ऄस म न्य स्वरससत ैबि गरेर ग आन्छ। यो 

गीतम  एकजन िे भट्ड ईने गछा र समूहिे एकैस्वरम  है ाँस  व  है ाँस ेग ईाँछन्।  

िौ भन भ आ हो ----------हैंस  

िौ गरे हुन्छ--------------हैंस  

िौ अाँख  फक ाआ-----------हैंस  

िौ कम्मर मक ाइ-----------हैंस  

िौ जोरगर भ आ हो--------हैंस । 

 

यसरी समूहको बि एकसत्रत गरेर एकैस थ बि प्रयोग गरी धेरै ऄप्ट्ण र , गह्रौ ाँ व  

ठुि ठुि  चट्ट नहरूि इ ससजिैससत पन्छ ईन सक्ककन्छ। यसक  स थ ै एकत  नै बि हो भने्न 

क्ककससमको सङ्केत पसन यस गीतिे कददछ। 
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 ओहोिी गीत 

जेठदसेख भदौ मसहन सम्म खेतब रीम  स हूसहक क म हुाँद  युवक-युवतीहरूिे ‘ओहोिी’ 

ग ईने चिन छ५४। स ाँझम  क म सकेर युव हरूिे जसको खतेम  क म भयो ईनको घरको अाँगनम  

ओहोिी न च्ने प्रथ  मगरहरूम  प्रचसित सथयो। 

 

 झोर  गीत 

सतज पवाम  मगरहरूिे ‘झोर ’ गीत ग एर रम आिो गछान्। भदौ मसहन म  एघ ह्र क्कदनसम्म 

सवव सहत स्त्रीहरूिे ‘झोर ’ ग एर सतजको क्कदन सम प्त गद ा हुन्छ भने्न प आन्छ।५५ सतजको क्कदन मगर 

युवकहरूि ेमसहि हरूि इ केर , दधु खव ईने प्रचिन प आन्छ।त्यसको सट्ट म  युवतीहरूि ेदसै ाँको 

बेि म  ख नप न खुव ईने गदाछ 

 

 न च ङ्ग  

मगरहरूम  न च ङ्ग गीत भदौदसेख पुष मसहन सम्म ग ईने गदाछन्।  न च ङको ऄसन्तम 

क्कदन यसम  भ ग सिने जम्मै प त्रहरूद्व र  ब रहीको न मम  भ िे र पोथी परेव क  जोड  चढ ईने 

गररन्छ। प्रत्येक म दिेिे एक एकवट  कुखुर को भ िे पसन दवेत  ‘म यु’ ि इ चड एको थ ह  

प आन्छ५६। 

 

                                                           
५४मनबह दरु थ प  मगर, सन् १९९३, मगरहरूक  न च र गीत एक चच ा, मगरजङु, (सम्प ) प्रेम कुम र अिे, मगर 

ि फ  संघ, द र्जजसिङ, पृ ९५. 

५५मनबह दरु थ प  मगर, सन् १९९३, मगरहरूक  न च र गीत एक चच ा, पूवावत्, पृ ९६ 

५६मनबह दरु थ प  मगर, सन् १९९३, मगरहरूक  न च र गीत एक चच ा, मगरजङु, प्रेमकुम र अिे (सम्प .), मगर 

ि फ  सङ्घ खरस ङ, द र्जजसिङ, पृ ९७ 
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 झ बन्य  

न च पसन साँगसाँगै रहकेो यो गीत क र्जतकको औ ाँसीको एघ रौ ाँ र तदसेख प्रथम म घसम्म 

ग आन्छ। ‘झ बन्य ’ भन्न िे युवक-युवतीहरूक  म झम  गररने गीतको होडब जी हो।५७  ऄन्तम  

दवेत  ‘म यु’ ि इ एक जोड  परेव  चढ ईने गररन्छ। 

 

५.३.१.५ मगर िोक भ क हरू 

म सथ चच ा गररएक  िोकगीतहरू ब हके मगरहरूक  सवसभन्न िोक भ क हरू पसन रहकेो 

थ ह  प आन्छ। यस्त  िोक भ क हरूि ेिोकगीति इ ऄझ िय त्मक, िसचिो, सहज र प्रभ वक री 

बन एको हुन्छन्।  

मगरहरूक  िोकगीतम  यस्त  िोकभ क हरू धरैे क्ककससमक  िोक गीतम  भ क  फेररन ि े

त्यसिे गीति इ ऄझ रोचक ऄसन सरस बन ईाँदछ। 

 

 सने्न नी हो 

घर त  मरेो सेन्न नी हो 

सल्य नको पीमखोि  

मनको कुर  सेन्न नी हो 

बुसझ्दने को होि ....... 

क्ककन ल्य आछु सेन्न नी हो छोरी जनम 

कसतसपर सेन्न नी हो पछा मनम .....५८ 

 

 

                                                           
५७मनबह दरु थ प  मगर, सन् १९९३, मगरहरूक  न च र गीत एक चच ा, पूवावत्,  पृ ९८ 

५८खका बह दरु बुढ  मगर, सव सं २०६३, सङ्किक, मध्यपसश्चमक  िोकभ क , (प्र) िीि वती बुढ  मगर, क ठम डौ, पृ 

१ 



२२८ 

प ाँचौ ऄध्य य 

 

 स आाँिी भ क  

 

सबर्जसने स आाँिी के चिन तते को 

सहतक िी म य  ि इ भेट को 

सतम्रो म य  स आाँिी छ छैन मसतर 

कैिे कसो अइ ज नु ग ईाँ सतर... 

ग ईाँको म य  स आाँिी ग ईाँ कै छ सतसान  

ि ग्छ म य  ससक्दन सबर्जसन....५९ 

 

 

 

 घर त  र पती 

 

स ईने झरी वषे भेि अएछ 

दखुी मेरो के कमा रहछे घरत  र पती 

नमनुा नब ाँच्नु पऱ्यो अपती.... 

कैिे पसन भएन मनसथर 

कस्तो होि  म इतीको ग ईाँ सतरघरत  र पती 

नमनुा नब ाँच्नु पऱ्यो अपती....६० 

 

 

 

 चरी ई्ो भरर.... 

 

चरी ई्ो भरर 

म य  सतम्ि इ ससम्झल्य ईाँद  असुाँ बरर.. 

छुट्डो म य  के गरूाँ  

सम्झी सम्झी मै मरूाँ  

म य  मेरो क ाँ गयो 

ऐिे मि इ के भयो 

चरी ई्ो भरर... 

 

 

 

 

                                                           
५९खका बह दरु बुढ  मगर, सव सं २०६३, सङ्किक, मध्यपसश्चमक  िोकभ क , पूवावत्, पृ १५ 

६०खका बह दरु बुढ  मगर, सव सं २०६३, सङ्किक, मध्यपसश्चमक  िोकभ क , पूवावत्, पृ २७ 
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 म ..ि.ै.. 

 

म सथ कुम ख ति थकोट 

सबचैम  सल्य न म ...ि ै

जत ज न्छु ठिर ख न्छु  

भएन कल्य न म ...ि ै

सतख ा ि ग्यो कत  होि   

चीसो प नी खोि  म ...िै... 

दसुखय को दखु दखे्ने 

इश्वर क ाँ होि  म ...िै....६१ 

 

 यसप्रक र ऄसिसखत रूपम  कण्ठकै अध रम  ग आने गीतक  सवसभन्न क्ककससमक  भ क िे 

िोकगीतम  महत्त्वपूणा भूसमक  सनव ाह गरेको हुन्छ। यसिे गीतको भ व र सङ्गीतम  म धुया 

ससजान  म त्र नगरेर िोकम नसको हृदयम  हषा, ऄमषा, अनन्द,ईत्स ह, स्तुसत, सनन्द , ह ाँसो, िोध, 

अकषाण, सवकषाण अक्कदजस्त  अभ्य न्त ररक भ व सहज, स्व भ सवक रूपम  प्रव सहत गररक्कदन्छ। 

यो ऄसङ्ख्य भ वध र म  प्रव सहत हुने सवश ि समुर जस्तै ऄसीसमत हुन े गदाछ। यसथा 

िोकभ क क  सीम रेख  र सनसश्चत सङ्ख्य  ऄझ पसन यसत म त्रै हुन्छन् भनेर तोक िग ईन 

सककदनै। िोकससत भएक  यस्त  ऄनेकौ ाँ भ क हरू हर एर गआरहके  छन ् भन े कसत हर ईन े

सस्थसतम  पुगेको दसेखन्छ। िोकगीत, सङ्गीत, तथ  िोकव त ाक  सङ्किकहरूिे यसि इ केही 

म त्र म  भए पसन संरक्षण र सङ्किन गद ैअएको प आन्छ। 

 

५.३.२ मगरहरूक  िोकन च 

िोकन चको सम्बन्ध िोकगीत र िोकसङ्गीतससत ग ाँससएको हुन्छ। मगरहरूम  सवसभन्न 

क्ककससमक  िोकन चहरू प्रचसित प आन्छन्। ती िोकन चहरू मगरहरूिे सवसभन्न च डपवा, 

िोकऄनुष्ठ न र ईत्सवहरूम  न च्ने गछान्। मगरहरूिे सवसभन्न च डपवा, साँग्र ती एवम् सवशेषत: 

                                                           
६१खका बह दरु बुढ  मगर, सङ्किक, मध्यपसश्चमक  िोकभ क , प्रक शक : िीि वती बुढ  मगर, क ठम डौ, पृ ५८ 
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स म सजक ऄनुष्ठ नसतर म रुनी, सोरठी, ब ह्रम सेजस्त  िोकन चहरू न च्ने गदाछन्। यह ाँ केही 

मुख्य न चहरूब रे ईल्िेख गररएको छ। 

 

५.३.२.१ सोरठी 

 सोरठी न च मगरहरूको ध र्जमक र स म सजक न च हो। यसि इ मगरहरूिे न चन्य , 

नचरी, करङ् न च, प ङ्दरेु न च पसन भने्न गदाछन्। केशरजङ्ग बर ििे मगरभ ष को स्र ङ्दी 

शब्दब ट सोरठी भएको बत एक  छन्।६२ सोरठी न चम  १६ त ि र १६ ह ाँग  भएक िे पसन 

यसि इ सोरठी भसनएको भने्न भन आ धेरैको प आन्छ। तर सोरठीम  ऄनेक त ि हुन्छ भने्न कुर म   

मतभेद पसन प आन्छ।  

सोरठी न च दसै ाँ, सतह र, सवव ह, व्रतबन्ध, छोरो जन्माँद , नय ाँ  घर बन ईाँद  पसन न च्न े

गररन्छ। कसहिे क ही ाँ यो न च मङ् ससर र म घ मसहन म  पसन न च्न े गररन्छ। सोरठीको 

कथ वस्तुम  जयससङ्गे र ज , हमेन्ती र नी, सोरठी र नी, सवजय जैशी, सोध्य नी, कटुव िेको कथ  

प आन्छ।  

सोरठीको कथ  जयससङ्गे र ज की जेठी र नीको कपटिे गद ा क न्छी र नीकी हमेन्ती 

र नीको छोरीको सवछोड सवरह व्यथ म  अध ररत प आन्छ। सोरठी न चक  सहभ गीहरू सबै पुरुष 

हुन्छन् भसनए त पसन अजभोसि स्त्रीहरूिे न ै सोरठी न च्ने गरेको प आन्छ। सोरठी न चम  

सहभ गीहरू दइु भ गम  ब ाँसडएक  हुन्छन्,  

 सगत ङ्गहेरू – रौर , गुह्य , गर ा सगत ङगे भ गम  पदाछन् । सम्पूणा न चि इ रौर ि े

सनदशेन गरेको हुन्छ। रौर िे सुरु गरेको गीति इ गुह्य िे छोपे्न गदाछ। गर ािे स मसूहक 

रूपम  गीति इ पछ्य ईने गदाछ। 

                                                           
६२केशर जङ्ग बर ि, सव सं २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ ८६ 
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 नताकी मण्डिी – म रुनी, पुसुाङ्गे,  मोखऱ्य  र म दि।े म रुनी न च्नेहरूम  सवशेषत: 

स्त्रीहरूक  भषेभूष म  पुरुष नै सहभ गी बनके  हुन्छन्। म दि बज एर म रुनी साँगसाँगै 

म रुनीको निि गद ैन च्नेि इ मोखऱ्य  भसनन्छ। सोरठीको गीत यसरी ईठ आन्छ, 

     पसहि  सम्झौि  चन्र सूया 

     ईही पसछ सम्झौि  गुरुज्य ू

     पत िको ब सुकी न ग 

     अक सै ब ाँधी प त िै ब ाँधी 

     ब ाँधौ ाँ च रै क्कदश .....।६३ 

ससक्किम-द र्जजसिङम  मगरहरूिे सवशेषत: अफ्न  च डपवा, पूज , स ंस्कृसतक 

ऄनुष्ठ नहरूसतर सोरठी न च्ने गरेको प आन्छ। अजभोसि सोरठी न च मगर समुद यम  म त्र नभएर 

नेप िी सम जक  ऄन्य ज तगोष्ठीहरूम  पसन प्रचसित छ। सोरठी न चिे नेप िी सम जम  स झ  

न चको स्थ न प्र प्त गरेको प आन्छ। 

 

५.३.२.२ म रुनी 

मगरहरूम  ऄसत प्रचसित रहकेो न च हो म रुनी। म रुनीसाँग मगरहरूको सृसिक िदसेखन ै

सम्बन्ध रहकेो कुरो मगरहरू बत ईाँदछन्। म रुनी शब्दम  अएकोम रु संस्कृत शब्द हो जसको 

ऄथािे दीपक र गको एईट  प्रक र६४ ि इ बुझ ईाँछभने मगरभ ष म  ‘म रू’ शब्दिे नताकी६५ ि इ 

बुझ ईाँछ। त्यस ‘म रु’ शब्दम  ‘नी’ प्रत्यय जोडरे ‘म रुनी’ शब्द  बनेको प आन्छ। यह ाँ ‘म रु’ शब्दको 

सम्बन्ध मगर भ ष को शब्दको ऄथाससत नसजक रहकेो दसेखन्छ। 

                                                           
६३केशरजङ्ग बर ि मगर, सव सं २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ १८७ 

६४ब िकृष्ण पोखरेि र ऄन्य (सम्प .), सव सं २०४०, नपे िी बृहत ् शब्दकोश, क ठम डौ, नेप िी र जकीय प्रज्ञ  

प्रसतष्ठ न, पृ १०७२ 

६५ब िकृष्ण थ प , सन् २०००, मगर िोकनृत्य म रूनी न च र म दि, स्म ररक , क्कदिप्रस द र न  (सम्प .), 

द र्जजसिङ, मगर सम ज द र्जजसिङ, पृ १९ 
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म रुनी न च अज अएर नेप िी िोकन चक  रूपम  पररसचत छ। म रुनी न चम  मुख्यत 

च रजन को भुसमक  रहन्छ, दइुजन  म दिे, एकजन  म रुनी र एकजन  पुसुाङ्गे। यस न चम  

म दिेको क म म दि बज ईनु म त्रै नभएर ग यन र म रुनीसाँगै ईसिे न च्नु पसन पछा। पुसुाङ्गेिे 

म रुनीको रक्ष  गछा। म रुनीको जस्तै निि गरी गरी  न च्छ पुसुाङ्गे। म रुनीको निि गद ै

न च्नेि इ न ै ढाँटुव रे पसन भसनएको छ। पुसुाङ्गेच ँह न चसभत्र रही न च सञ्च िन गन े प त्र हो 

भनेर पसन सचन आएको छ।६६म रुनी सवशेष पवा र च डम  प्रदशान गररन्छ। यसम  दसैनक जीवनक  

ईल्ि सहरू म दिेिे गीतम  पोख ईने गछा। ‘भदौ िकसडय  म दि ठोकसडय ’ (भदौ ि ग्यो म दि 

ठोक्यो)६७ जस्त  िोकोसि ससक्किमेिी मगरहरूम  प्रचसित प आन्छ। म रुनी न च ईठ ईन पसहि े

म दि, अभूषण र वस्त्रहरूि इ पुजन गररन्छ। त्यसपसछ म दिेिे पृथ्वी, दवेी, दईेर िी, न ग-

नगेनी, ससमे-भुमेि इ शरण म िे गदाछन्। क्कदयो-दपाि इ शरण म ग्छन्। ईसरी िमश सरस्वती 

म त ि इ, सशव-प वातीि इ, श्रीकृष्णि इ, र म-सीत , प ाँच-प ण्डव, भीमसेन, जोर मृदङ्ग, 

जिम्धेर, पुसुाङ्गे, तमु-ह म,ु चन्र-सूया, स तै नक्षत्र, वनस्पसत दवेत , दइु सय सोह्र बुढेनी, स त 

डङ्केनी, स त संस री म इ,  ज्व ि  म इ, क िी म इ सबै सबैि इ गुह द ैशरण म ग्दछन्।  

शरण म ग्द  म रुनीको ईठ न यसरी गररन्छ। 

थ ि हनै भररको ऄछेत  र प ती, ह...ह.....ह..... 

दवेी-दईेर िी चढ ईन 

दवेी-दईेर िीको शरण...... 

ऄगुव  स तौ ससक री, पछुव  स तौ ाँ बुढेनीि इ चढ ईन 

ऄगुव  सतौ ाँ ससक री, पछुव  स तौ ाँ बुढेनीि इ शरण...ह...ह...हह 

थ ि हनै भररको ऄछेत ............ 

स तै डङ्केनी र स तै ससं री म इि इ चढ ईन 

स तै डङ्केनी र स तै ससं री म इको शरण......६८ 

 

                                                           
६६ब िकृष्ण थ प , सन् २०००, मगर िोकनृत्य म रूनी न च र म दि, स्म ररक , क्कदिप्रस द र न  (सम्प .), पूवावत्, 

पृ २० 

६७सन्तोष अिे, सन् २००३, मगर ज सतको आसतह स ऄसन ससं्कृसत-ससक्किमको सन्दभाम , पूवावत्, पृ. ११३. 

६८सन्तोष अिे, सन् २००३, मगर ज सतको आसतह स ऄसन ससं्कृसत-ससक्किमको सन्दभाम , पूवावत्, पृ ११५। 
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म रुनी न च पुरुषहरू म त्र सहभ गी भएर न च्ने हुन िे क्ककशोरहरू नै क्ककशोरीको 

भेषभूष िग एर न च्ने गछान्। क्ककशोरीहरूिे िग ईने गरगहन हरू – च ाँदीको चरु  र कल्िी, 

सशरबन्दी, ढुङ्ग्री, मुन्री, गोद वरी, झुम्क , घुङघुर, ह र, ससन्दरुको रटक  ऄसन भेषभूष म  

िहङ्ग , चौबन्दी-चोिी, पगरी (स द ), हमे्म री, सेतो पछ्यौरी अक्कद िग एर न च्ने गररन्छ। 

म रुनीम  म दि बज ईन ेम दिेहरूम  पसश्चम ससक्किमक  सुल्डुङ गढीक  म नधोज अि े

मगरि े कुन ै समय म रुनीको सवभ स ग एर छेईको ऄको म दिेि इ ठगठग कम एक  सथए 

भसनन्छ।६९ यस्त  मगर म दिेहरू खरस ङको ससटोङ बस्तीम  पसन धेरै भएको शोधकत ाि े

क्षेत्रक याक  समयम  थ ह  प एको छ। 

 

५.३.२.३ कौड ह (कौर ह) 

कौड ह व  कौऱ्ह  न च मगरहरूको मुख्य न च हो। यसम  सवसभन्न क्ककससमक  ग थ हरू 

पसन ग आन्छ। यो न च मनोरञ्जनक  स थै ध र्जमक पसन भएक िे सुरुम  सवसभन्न दवेी-दवेत को न म 

सिइ गीत ग ईने गररन्छ। दवेी-दवेत को न म ग ईनेि इ बन्धन सिने भन्दछन्। बन्धन ँिद  ध मी 

र पुज रीहरूि इ झोक अईने पसन गदाछ। मगरभ ष म  ‘क नर ह ’ भन्न िे ‘ह मी अयौ ाँ’ भने्न 

बुसझन्छ। मगरभ ष म  ‘क न र ह ’ व क्यब टै ‘कौर ह ’ ‘कौर ह’ हुाँद ै ‘कौर ’ व  ‘कौड ’ भएको 

बत ईाँछन्।७० 

केशर जङ्ग बर ि ऄनुस र यस न चम  युव  युवतीहरू न च्न ेभएक िे कटुव  भसनएको हो 

र क ि न्तरम  कटुव ब टै कौऱ्ह < कऱ्हव  भयो७१ भने्न तका  छ।यसि इ कसतपय ठ ईाँम  चुड्क  

भने्न गरेको प आन्छ। 

 

                                                           
६९म नधोज अिे मगर, सूचक, १६ ऄगस्त २०१४, ईमेर ६५ वषा, सुल्डुङ, सजल्ि : गेसजङ, पसश्चम ससक्किमब ट 

सिएको ज नक री। 

७०केशरजङ्ग बर ि मगर, सव सं २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ  

७१केशर जङ्ग बर ि मगर, सव सं २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत,् पृ ११५ 
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    यी न नीि इ निै छोसड्दन 

    परे पि ा मै परूाँ ि  बन्दीपुरे जेिैम  

    यो न नीि इ निै भए। 

    क ाँ हो न नी घर सतम्रो 

    क ाँ हो म आती म विी 

    न नी रैछौ ह म्रै द ाँविी।७२ 

कौर  िोकन च म घे सङ्ि सन्त व  श्रीपञ्चमीक  क्कदन सुरु गरी ऄस रको पूर्जणम क  क्कदन 

पुर  गररन्छ। स म सजक ससं्क रक  रूपम  कौर  न चको अयोजन  गद ा गुरुब को सनदशेनम  

परम्पर गत दवेत हरूको सम्झन  गरी वन्दन  गररन्छ। यो न च गद ा ऄसघ ऄसघ ध र्जमक दवे-

दवेत को ग थ  ग आन्थ्यो भन ेअजभोसि यो मनोरञ्जनसतर ढल्केको प आन्छ। तसथा अजभोसि कौर  

न चम  प्रेम प्रसङ्गक  गीत नै धेर ग आन्छ। 

 

५.३.२.४ टप्प  

टप्प  व  तपक  भन्न िे ब ज को त ि भने्न बुसझन्छ। मगर प ङ भ ष म  ‘तपव ’ को ऄथा 

ब ज  बज ईने भने्न हुन्छ। पसछ तपव ि इ नै तपक  व  टप्प  भसनएको हो भने्न भन आ खका बह दरु 

बुढ  मगरको प आन्छ।७३ यस न चम  सछटो-सछटो त िम  अकषाक ढङ्गिे ब ज  बज आन्छ। गीतको 

भ क  पसन त िऄनसु र सछटसछटो ग आन्छ। टप्प  व  तपक  केतुकी बि ब ट थ िनी भएर ट्ड म्की 

(स नो दम ह ), खैजडी र म दिको त ि बज आन्छ। ऄत्यन्त अकषाक शैिीम  त ि र गीतको िय 

सछटोसछटो गरी यो न च  प्रस्तुत गररन्छ। 

द ङको घ री बबै प री 

ध न फुिी फुिेको,  

ब ि स इि इ दसेखकन,  

मन यसै भुिेको। 

.............................. 

                                                           
७२चुड मसण बन्धु, नेप िी िोकस सहत्य, पूवावत्, पृ १२९ 

७३चूड मसण बन्धु, नेप िी िोकस सहत्य, पूवावत्, पृ ५ 
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ईभो बिे कण ािीय 

ईधो बिे भेरी 

नु प िी ब ाँसचईाँ  भन े

भेट होआज ि  फेरर। ७४ 

 

यस न चम  केट हरूिे केटीहरूससत म य  सपरतीको कुर  गदाछन्। यसम  सवशेषत: केट  र 

केटी दवुैिे स मूसहक गीतको प्रस्तुसतब ट एकऄक ाम  प्रश्न ईिर-जव ब गने गछान्। ऄन्तम  दवुैको 

कुर  समिे र जीखुसी घरजम गने कुर  ऄत्यन्त अकषाक न चद्व र  प्रस्ततु गररन्छ। 

अजभोसि ससक्किम र द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गने मगरहरूिे पसन यी न चहरू ससकेर 

सवसभन्न स ंस्कृसतक ऄनुष्ठ नहरूसतर न च्न ेगरेको भेरटन्छ। द र्जजसिङऄन्तगात म रेबुङ सचय ब रीम  

यस क्ककससमक  न चहरू सवशेष संरक्षण गने क म रवीन र न  मगरि े गरेको थ ह  प आन्छ।७५ 

 

५.३.२.५ घ टु  

घ टु न च सवशेष गरेर मगर र गुरूङ ज सतम  प्रचसित प आन्छ। यसको ईत्पसिसम्बन्धी 

सवसभन्न मतभेद प आन्छ। घ टु न च गीसत-न टकको शैिीम  प्रस्तुत गररन्छ। यो न च अध्य सत्मक, 

त सन्त्रक ऄसन दवैीशसिससत सम्बसन्धत भएको म सनन्छ। घ टु कथ को सवषयवस्तुऄनुस र घ टु 

कि क रहरूि ेसवसभन्न स मग्रीहरू सिएर अफ्नो न च प्रदशान गदाछन्।  आन्रबह दरु गुरूङऄनुस र 

दवैीशसिि इ अह्व न गद ा गीतको थ िनी....ह ....ह ....ह .. गद ैसनकै ि मो िय ह िेर बोि आने 

हुाँद  घ ाँटीम  रहकेो रूरघन्टीम  स्वर ठोक्ककइ घ ाँटीब टै अव ज अईने भएक ि े यस न चको 

न मकरण घ टु भएको हो।७६ 

यो न च चैतको पूर्जणम दसेख सुरु गरेर जेठको पूर्जणम म  सेि ईने गररन्छ। मगरहरूि ेचैत े

दसै ाँ, वैश ख पूर्जणम म  पसन घ टु न च गरेको थ ह  प आन्छ। घ टु न च ठ ईाँऄनसु र सवसभन्न 

                                                           
७४चूड मसण बन्धु, नेप िी िोकस सहत्य, पूवावत्, पृ ६ 

७५रबीन र न  मगर, सुचक, ५४ वषा, म रेबुङ सचय ब री, मगर संघ भ रत, द र्जजसिङब ट सिएको ज नक री  

७६पद्मश्रीस मगर, नपे िको िोकससं्कृसत घ टु नतृ्य, पूवावत्, पृ ५ 
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प्रक रक  छन्। पद्मश्रीस मगरऄनुस र सती घ टु, ब ह्रम से घ टु, मनोरञ्जनमुखी घ टु र कुसुन्ड  

घ टु गरी घ टुक  मुख्य च र  प्रक र प आन्छन्।७७ 

सती घ टुम  २ दसेख ५ जन सम्म, ब ह्रम से घ टुम  ३ दसेख ११ सम्म, कुसुन्ड  घ टुम  ५ 

दसेख ७ जन सम्म ऄसन मनोरञ्जनमुखी घ टुम  ३ दसेख ११ जन सम्म ऄसवव सहत कन्य हरू न च्न े

गदाछन्।  

   ह ...........ह .......ह ........... 

जुह रैि  बसहनीिे जुह रैि रे 

   हरे! घरती र म त ि इ, ससमे र भुमेि इ जुह रैि रे। 

   हरे! जमिे र ह तिे जहु रैि रे। 

हरे! ससद्ध र छत्रज्यूि इ जहु रैिे,  

हरे! क सिक  यह , मण्डिी जुह रैि रे। 

............................................. 

हरे! रहयो पयो व यु बत स जुह रैि रे 

हरे! जमिे र ह तिे जहु रैि रे....।७८ 

 

घ टु  न च्ने कन्य हरू कुकु, सपािे नटोकेको, क्कढकी, ज ाँतोिे ह तखुट्ट  नसथसचएको, 

ऄङ्गभङ्ग नभएको स थै जठुो, सुतक, गभावती, रजवती ऄशुद्ध भएको हुनु हुाँदनै भने्न िोकसवश्व स 

प आन्छ। घ टु न च कुन ठ ईाँम  गर ईने हो त्यसको सनसश्चत स्थ न तोक्ककएको हुन्छ। त्यस ठ ईाँको 

सरसफ इ गरी भएसम्म क िो ग इको गोबरिे कन्येकेटीद्व र  सिपपोत गर इ त्यसम  जौ ाँ, सति, 

सुनप नी छकी अवश्यकत नुस र च रकुने मण्डप तय र गररन्छ। मण्डपको च रकुन म  पैयुाँको 

हररयो ह ाँग , सनग िो, ईखुको प त व  केर को थ मि इ प तसाँगै र खी ग ाँड्नुपछा, ग सडएको थ म 

र सिङ्ग ि इ स त फन्को फुको घ ाँगोिे बेरेर च रै कुन म  सम्भव भएसम्म चोखो प नीिे किश, 

फुिहरू सज एर ऄबीर िग इ टपरीम  केही मुठी च मि र खी क्कदयो किस स्थ पन  पसन गररन्छ। 

                                                           
७७पद्मश्रीस मगर, नपे िको िोकससं्कृसत घ टु नृत्य, पूवावत्, पृ ६ 

७८पद्मश्रीस मगर, नपे िको िोकससं्कृसत घ टु नतृ्य, पूवावत्, पृ ५५ 
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घ टु न च सकेपसछ दवेी-दवेत को सवद इ व  ब टो कट ईनक  ि सग सेि ईने बिे म  सुनपंखी 

ऄथव  कुखुर को भ ि ेर पोथीको भोग क्कदने प्रचिन पसन प आन्छ। 

 

५.३.२.६ हुर ा 

हुर ा न च गोि क र रूपम  अबद्ध भइ एकअपसम  ह त सम ईाँद ै म दिको सधत ङ-

सधत ङ-त ङको त िम  न सचन्छ। म दिको स थम  मुरिी व  ब ाँसुरी र झ्य िी पसन त ि समि ईाँद ै

ब ज को रूपम  प्रयोग गररन्छ। यो न च सतह रम  एवम् खुससय िी मन ईाँद  सवशेष गरेर मगर 

युवक-युवती, बुढ प क हरू जमघट भएर न च्ने गरेको प आन्छ।  

हुर ा ह ..ह ..हुर ा..ह ...ह  

चेिी ड म आती िै िै झरम छ न  

हुर ा क िह  गोससङ न मेसिस म र ङच 

हुर ा ह ह ...हुह ा ह ह .....७९ 

 

ससक्किम-द र्जजसिङसतर यो न च व र सहसमजोङ च डम  न च्न ेगदाछन्। यस क्कदन मगरहरूि े

च डक  रूपम  मन ईने हुाँद  हुर ा न च गरेर रम आिो पसन गरेको दखे्न प आन्छ।    

 

५.३.२.७ पसै्य रु 

मगरप ङ भ ष म  पैस्य रुको व्युत्पसिगत ऄथा हदे ा‘पै’ भनेको ‘कोसी’ र ‘स्य रु’ भनेको 

‘न च्ने म सनस’ बुसझन्छ। ऄथ ात् ‘कोशीको सबटजस्तै गोिो घेर म  ब ाँसधएर न च्ने म सनसको समूह’ 

बन ईने भएक ि ेगद ा यसि इ पैस्य रु भसनएको बत आन्छ८०। यस न चम  प्र य: जसो म दिे गुरु नै 

                                                           
७९खका बह दरु मुढ  मगर, मध्यपसश्चमक  िोकभ क , पूवावत्,  पृ २५ 

८०खका बह दरु मुढ  मगर, मध्यपसश्चमक  िोकभ क , पूवावत्, पृ २४ 
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प ाँचौ ऄध्य य 

 

ऄगुव  भइ न च्ने गछान्। मगर ज सतससत सम्बसन्धत यो न च सवशेष गरी दसै-सतह रम  बढी 

म त्र म  न सचए त पसन वषाम  ईाँधौिी पूज म  पसन सवशेषत:यो न च न च्न ेगररन्छ। 

ऄि सैको खेती 

प ककिैको प नी 

कुिो प नी चल्दनै, 

स नी हुने म य िु न नी 

बोि ए बोल्दनै...। 

 

सखी भ आ जोहो गएको  

जोवन अईाँदनै, 

जीवन अईाँदनै। 

फुिै फुल्यो ब रैब र 

जोबन हो एकैब र..८१ 

यसरी मगरहरूम  सवसभन्न प्रक रक  स मसयक, ध र्जमक, अनुष्ठ सनक न चहरूक  साँगसाँगै ब ह्र 

मसहन  मेि प त, घ ाँस द ईर , ज त्र , च डपवा अक्कदम  सवसभन्न न चहरू न च्ने गछान्। 

 

५.३.२.७ ससस्नो ह न्न ेपवा एव ं झ ाँिी न च 

मगरहरूिे भदौ मसहन को गुरु पुर्जणम म  मन ईने पवाि इ ‘ससस्नो ह ने्न’ पवा भसनन्छ। तर 

यसम  िोकगीतको सवध न प आाँदनै। यसम  झ ाँिीहरू न च्ने गदाछन् जसि इ ‘सहिे पवा’ पसन 

भसनन्छ। यस क्कदन सवशेष गरी गुरू झ ाँिीको घरम  ऄन्य सशष्य झ ाँिीहरू ईपसस्थत भइ गुरुको 

सम्म नस्वरूप गुरूको घरम  क्कदनभरर झ ाँिी न च्ने चिन छ। यस ऄवसरम  झ ाँिी न च हनेा ऄन्य 

म सनसहरू ज ने गदाछन्। यो मूित: मनोरञ्जनक  ि सग पसन सम्प दन गररन े खेि हो। यस 

                                                           
८१खका बह दरु मुढ  मगर, मध्यपसश्चमक  िोकभ क , पूवावत्, पृ २५ 
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ऄवसरम  ससस्न ुह नू्नक  स थ ैतरुणी-तने्नरीहरूसबच सहिो छ्य प  छ्य प पसन गने चिन छ। वस्तुत: 

झ ाँिीहरूिे प्रदशान गने खेि व  न च नै ससस्नो ह ने्न पवाको मुख्य पक्ष हो। 

 

५.३.३ मगरहरूक  िोकब ज  

 िोकसङ्गीतम  िोकब ज हरूको महत्त्वपूणा भूसमक  हुन्छ। म सनसिे िोकसृसिसाँगै अफ्नो 

हषा र सबस्म ति इ िोकगीतको म ध्यमद्व र  व्यि गना सवसवध िोकब ज हरू प्रयोगम  ल्य एको 

हुनसक्छ। मगरहरूक  िोकब ज हरूम  म दि, खै ाँजडी, ढ्य ङ्ग्रो, कुटकुटे, मचेट , दनु्दी, 

च्य खुरेब ज , केतुकी ब ज , छेिर, पैजन, दरबङ , ररङ, डम्फु, दम ह , मुरसी, डौदी, झ्य िी अक्कद 

मुख्य छन्। 

 म दि – म दि मगरहरूको मुख्य िोकब ज को रूपम  दसेखन्छ। अज पसन द र्जजसिङक  

ससटोङ र िङ्कु भेकक  मगरहरूिे म दि बन ईाँछन्। मगरससत घरम  म दि भएकै हुन्छ। 

हरेक च डपवाम  मगरिे म दि घन्क एकै हुन्छ। मगरहरूिे अज पसन म दिेगीतहरू 

ग एको भेरटन्छ। यो छसतवन, खम री र द रुक  क ठब ट बन आन्छ। द र्जजसिङको खरस ङ 

खण्ड सवक सऄन्तगात पने ससटोङ – ३ को िङ्कु बस्तीक  सबनोद दि ामी मगर, 

सनबह दरु म झीि८े२ अजपयान्त म दि बन ईने गदाछन्।  

 खै ाँजडी -  खै ाँजडीि इ मगरहरू डम्फ  भन्छन्। यो पसन मगरहरूको मुख्य िोकब ज  न ैहो। 

सवशेषत: कौड  नृत्य र ऄन्य गीत ग ईद  यो बज ईने गररन्छ। यो सवशेष गरेर चौरी ग इ 

र गोरुक  छ ि ब ट बन आन्छ। 

 कुटकुटे – कुटकुटे ट्ड म्कोभन्द  केही स नो अक रको िोकब ज  हो। यसको बोि, अक र 

प्रक र ट्ड म्को साँगै दरुुस्तै समल्ने क्ककससमको हुन्छ। यसि इ पसन क ठको गजिे बज आन्छ। 

 झ्य िी – दइुवट  क ाँसक  थ िजस्तो अक रम  बन एको तर त्यसम  पिन सक्ककन ेडोरी 

सछर एको हुन्छ, यसि इ पसन मगरहरूिे िोकब ज को रूपम  बज एको प आन्छ। यसक  

                                                           
८२सबनोद दि ामी मगर, सूचक, २० ऄक्टोबर, सन् २०१२, ईमेर ५९ वषा, सनबह दरु म झी, सूचक, ईमेर ५५ वषा, 

िङ्कु, ससटोङ, द र्जजसिङब ट सिएको ज नक री  
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अक र र प्रक र पसन सबसभन्न क्ककससमक  हुन्छन्। मगरहरूिे अफ्न  िोकगीतहरूक  

ग यनम  यस िोकब ज को प्रयोग गदाछन्। 

 मरुिी – मुरिी सबशेष गरेर ब ाँसब ट बन आन्छ। िम्ब इ र चौड आऄनुस र मुरिी पसन 

सवसभन्न क्ककससमक  हुन्छन्। मगरहरूिे पसन अफ्न  िोकगीत सङ्गीत प्रस्तुत गद ा 

िोकब ज को रूपम  मुरिी पसन बज ईने गदाछ।  

 ढ्य ङ्ग्रो - मगरहरूक  पुज री व प्प िे अफ्न  ध र्जमक क या गद ा यसि इ बज आने 

गररन्छ। ढ्य ङ्ग्रोको त िम  नै व प्प हरूिे अफ्नो क यासससद्ध प्र प्त गरेक  हुन े

िोकसवश्व स प आन्छ। यसि इ पसन िोकब ज  म न्न सक्ककन्छ। ढ्य ङ्ग्रो सवसभन्न क्ककससमक  

जङ्गिी जनव रको छ ि ब ट बन आन्छ। 

 मचुुाङ्ग  – मुचुाङ्ग  फि मब ट बन आन्छ। मुखम  र खी द ाँतिे च्य पेर चोर औंि ि े

सबचको सजब्रोि इ चि एर श्व स प्रश्व सक  सह यत िे यो ब ज  बज आन्छ। यो तीन-च र 

आन्चभन्द  ठुिो हुाँदनै। मगरहरू सवसभन्न िोकगीतहरूम  मचुुाङ्ग  बज ईने गछान्। 

 

५.३.४ मगर िोककथ  र ऄसभप्र य 

िोककथ को ईत्पसिब रे िोकव त ासवद ्चूड मसण बन्धुिे प ाँचवट  मत हुने कुरो बत एक  

छन्। ती हुन,् प्रकृसतरूपकव द, प्रस रव द, आच्छ पूर्जतव द, सवक सव द र यथ थाव द८३। मगर 

िोककथ हरू मुख्यत: प्रकृसतरूपकव दसभत्रै पने क्ककससमक  भेरटन्छन्। ऄनेक क्ककससमक  प्रकृसतक  

सजीव-सनजीव एवम् म नवतेर वस्तहुरूि इ म नवीकरण गरी कसथएक  िोककथ हरू मगरहरूम  

प्रशस्त छन्। यस्त  िोककथ म  सूया, चन्र, क्कदन, र त, खोि , न ि , पह ड, झन ा, नदी, समुर 

आत्य क्कदि इ प त्र बन आएको भेरटन्छ। ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गन ेमगरहरूक  ऄनेक 

िोककथ हरू िोपोन्मुख ऄवस्थ म  पुगेको दसेखन्छ। अजभोसि यस्त  िोककथ हरू भने्न र सुने्न 

मौसखक परम्पर  हर ईाँद ै गआरहकेो क रणिे पसन मगर बुढ  प क हरूम  म त्र यस्त  कथ हरू 

ऄवशेषक  रूपम  ब ाँचेक  छन्।  

                                                           
८३चूड मसण बन्धु, नेप िी िोकस सहत्य, पूवावत्, पृ २८७ 
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प्रत्येक ज तगोष्ठीससत अफ्न  समुद यब रेक  अफ्नै क्ककससमक  िोककथ हरू हुन ेगदाछन्। 

ती कथ हरू त्यस ज सतक  िोकजीवनससत सम्बसन्धत भेरटन्छन्। 

िोककथ को ऄध्ययनक  क्षेत्रम  ईल्िेखनीय योगद न पुऱ्य ईने सवद्व न ्सस्टथ थम्पसन हुन।् 

ईनिे िोककथ ि इ सनम्न प्रक रिे वगीकरण गरेक  छन्८४ - 

 परम्पर गत कथ हरू २. परीकथ हरू ३. पशुकथ हरू ४. नीसतकथ हरू ५.पौर सणक 

कथ हरू। 

सयनैि इ अध र गरेर मगरहरूक  िोककथ हरूि इ सनम्म च र प्रक रम  वगीकरण गरेर 

सतनक  ऄसभप्र यहरूको ऄध्ययन गना सक्ककन्छ। 

 

 परम्पर गत िोककथ हरू 

परम्पर गत िोककथ हरूम  मगरहरूक  ब रेम  गररएक  ऄनेक रटक  रटप्पणीहरू 

प आन्छन्। जसिे मगरहरूि इ सोझो, िठेप्रो, ि टोजस्त  संज्ञ ि े सचन एक  छन्। मगरहरू 

स्व भ वैिे सोझ  हुन्छन् भने्न कुर ि इ ग्रहण गद ै मगरहरूसम्बन्धी त्यस्त  ऄनेक परम्पर गत 

िोककथ हरू कसथएक  प आन्छन्।कुिदवेत को कथ , स िु छने च ड, ध मी र बोक्सीको कथ , 

र ज  र नीको कथ ,  अरी दवेत को कथ  अक्कदि इ परम्पर गत िोक सवषयक कथ हरू वगाम  

र ख्न सक्ककन्छ। 

 

 परीकथ हरू 

फेयरी टेल्सि इ नेप िीम परीकथ  भसनन्छ। फेयरी शब्द ल्य रटनको फेबुिब ट  अएको 

हो, जसिे ज द ुव  ऄदशृ्य ऄम नवीय शसिि इ बुझ ईाँदछ।८५ यी ऄदशृ्य शसिि इ म ध्यम बन इ 

                                                           
८४चुड मसण बन्धु, नेप िी िोक स सहत्य, पूवावत्, पृ २९१. 
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कसथएक  यस्त  परीकथ हरू कसहिे क ही ाँ िोक कल्य णपरक पसन भएको प आन्छ। यी कथ हरूम  

अश्चया, रोम न्स ऄसन कल्पन को प्रयोग ऄसधक म त्र म  गररएको हुन्छ। यसम  सवशेषत: 

ऄिौक्कककत को म त्र  धेरै भए त पसन यस्त  कथ म  ऄद्भूत रस प आन्छ। यस्तै मगर 

परीकथ हरूक  केही ईद हरणहरू प्रस्तुत गना सक्ककन्छ। न्य हुि, पख पख कथ , चर  र टेनटेनको 

कथ , ड म्फ्य -स्य इ  अक्कदि इ मगरहरूक  परीकथ सभत्र र ख्न सक्ककन्छ।  

 

 पशकुथ हरू 

सवसभन्न क्ककससमक  जनव रससत सम्बसन्धत कथ  पशुकथ सभत्र पदाछन्। ऄङ्गे्रजीम  

यसि इ फेबुि भसनन्छ। यस्त  कथ म  जनव रहरूद्व र  म नवज सति इ नैसतक सशक्ष  एवं ईपदशे 

क्कदआएको हुन्छ। यस्त  कथ म  ईपदशे कथन िोकोसिमूिक हुन्छ । म सनसको जीवनको कुन ै

पक्षि इ सिएर कट क्ष व्यङ्ग्य  पसन गररएको हुन्छ।ब घको सशक र, भ िु र स्य िको कथ , ईसपय ाँ 

र ईडुसको कथ , ि टो भ िु र सपच्चिी चर को कथ  अक्कदि इ यस वगाम  र ख्न सक्ककन्छ। 

 

 पौर सणक कथ हरू  

पौर सणक कथ हरूम  सृसि, दवेी-दवेत , जि, अक श, व य,ु सूया, चन्र, ऄसिजस्त  

प्र कृसतक तत्त्वहरूक  सवषयम  कथ  भसनएक  हुन्छन्। यी िोककथ हरूिे प्रकृसत र सृसिक  

रहस्य त्मक तत्त्वहरूको ईद ्घ टन पसन गरेक  हुन्छन्। मगरहरूम  प्रचसितकुिदवेत को कथ , ब ज े

बर ज्युको कथ अक्कद यस्तै क्ककससमक  कथ  हुन्। मगर िोककथ म  कसतपय ठ ईाँम  मगरहरूक  

सोझोपनप्रसत व्यङ्ग्य कससएक  िोककथ हरू पसन प आन्छन्। यस्त  कथ हरू ‘ओढ रम  र तभरर 

दईेसी खेिेको’, ‘ज्व आाँको ह त ऄड् क्ककयो भनेर मूिख ाँबो ढ िेको’‘गौथिीिे गुाँड िग यो भनरे घर 

                                                                                                                                                                      
८५सत्य न र यण दबुे शरतेन्द,ु सन् २०१४, िोक-स सहत्य की रूपरेख , श रद  पुस्तक भवन, आि ह व द. संसोसधत 

संस्करण, पृ ११८ 
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सल्क एको’‘सगट्ठ  भ्य गुर पि ईाँद  रम एको’, ‘छेत्री र मगरको कथ ’ ८६ जस्त  ऄनेक िोककथ हरू 

मगरज सतससत जोडरे भन्ने गररएको प आन्छ। 

सस्टथ थम्पसनको वगीकरणक  अध रम  मगर िोककथ म  प आने प्रतीक त्मक 

ऄसभप्र यि इ सनम्न प्रक रिे दखे ईन सक्ककन्छ – 

त सिक  सङ्ख्य : ५.२, मगर िोककथ हरूक  ऄसभप्र य र सतनको वगीकरण 

 मगर िोककथ  मिू सवषय ऄसभप्र यको सवषय ऄसभप्र यको वगीकरण 

१. अरी देवत को 

कथ  

नम्रत  र चतुऱ्य आाँ A देवत हरू A १०० – A ४४९ 

२. पम्फै फुि 

(कमिको फुि) 

पुनजीवन D रूप न्तरण D ०   – D ६९९ 

३. कुखुर  र मगर 

 

गुण र सवशेषत  A च तुया परीक्षण A २२०० – A २५९९ 

४. अम , ब बु र 

छोर  

ऄसववेकी J बुसद्धहीन च ि  J २००   -J १०९९ 

५. मगर र गौथिी बेहोसीपन, ररसर ग J मूखा, हुस्सु म न्छे J १७००   -J २४४९ 

६. ओड रम  देईसी सोझोपन J बुसद्धहीन च ि  J २००   -J १०९९ 

७. मगर र छेत्री बुसद्धहीनत  N द ई र भ ग्य N ०  -N २९९ 

८. 

 

सगट्ठ  भ्य गरु ईसिदको गुण 

सवशेषत  

A बोट सबरुव सम्बन्धी A २७००  -A २७९९ 

९. कुिदेवत को कथ  अस्थ  र सवश्व स A सृसिससद्ध न्त र ज्ञ न A ६०० – A ६९९ 

 

                                                           
८६जस योञ्जन प्य सी, सन् १९९३, मङ्गर भ ष  मेरी मीतअम , मङ्ग संस्कृसत मेर  मीतब बु, मगरजङु, प्रेमकुम र 

अिे (सम्प .), मगर ि फ  सङ्घ खरस ङ, द र्जजसिङ, पृ २८-२९ 
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यसप्रक र िोककथ हरूिे पूवा सनयोसजत कुन ैन कुनै मूि ऄसभप्र यि इ बोकेको दसेखन्छ। 

कुनै रहस्य त्मक घटन िमको ईद ्घ टन गद ैिोककथ म  त्यसम  सनसहत रूढ ऄथाहरूिे यथ थाको 

प्रसतसनसधत्व पसन गरेक  हुन्छन्।  म सथ सवशे्लसषत मगर िोककथ हरूिे मगरहरूससत सम्बसन्धत 

जीवनदशान, स्वभ व, च िचिन, िोकजीवन दस ाएको प आन्छ। 

 

५.३.५ मगर िोकन टक 

ससक्किम-द र्जजसिङक  मगरहरूम  िोकन टकहरू नप आए त पसन यसक  िक्षणयुि केही 

िोकनृत्यहरू मगरहरूम  सरुसक्षत छन्। यस्त  स मग्रीहरूमध्ये ज्यौम री, मैन्य री, ड म्फ्य -स्य इ, 

घ टु मुख्य हुन्। सयनीहरूको प्रस्तुसतम  ऄसभनय कि  रहकेो प आन्छ। तसथा धेरैिे ‘घ टु न च’- ि इ 

पसन यस कोटीम  र खेक  छन्। प्रदशानमूिक भएक िे तथ  ऄसभनय कि को संिित क  क रणि े

घ टु एईट  िोक न टक हो भन्न सक्ककन्छ। 

मगरहरूम  ऄसभनय कि क  रूपम  न च र गीतको म ध्यम प्रस्तुत हुन े यी 

िोकस मग्रीि इ िोकन टक नैम सनएको छ।८७ सयनीहरूको संसक्षप्त चच ा ति गररनेछ। 

 

५.३.५.१ ज्यौम री (ज्यो म री) 

ज्यौम रीको सवषयवस्तु सवव ह हुन्छ। मगरहरूम  फुपूचेि  र म म चेिीसबच सवव ह हुन े

प रम्प ररक म न्यत  छ। अफ्न  म म को छोरीि इ ब ट की स िी भनेर हकिे सवव ह गना प आन े

मगरहरूको िोक स म सजक म न्यत  छ।  

अजभोसि यस्तो परम्पर  नरह ेत पसन यसको ऄवशेषको रूप यस िोकन टकम  प आन्छ। 

यो सवशेष गरेर म म  पक्ष र भ न्ज  पक्ष सबचम  खेसिने सवव हसम्बन्धी ऄसभनयपूणा िोकगीत 

एवम् िोक दोहोरी हो। यसम  सवव सहत  प्रौढ मसहि  र ऄसवव सहत  युवतीहरूको सहभ सगत  

रहन्छ। सहभ गी मसहि हरू म म  (म आती पक्ष) र भ ञ्ज  (आि पक्ष) समूहम  सवभ जन भइ गीतकै 

                                                           
८७गोसबन्द अच या, र प्ती क्षते्रम  प्रचसित िोकस सहत्य स मग्रीहरूको ससंक्षप्त पररचय,  पूवावत्, पृ १६६ 



२४५ 

प ाँचौ ऄध्य य 

 

म ध्यमब ट सवव हक  ि सग म म की छोरी म िे गदाछ। दवुै पक्षसबच कुर  समिेम  सवव ह हुन े

सङ्केत क्कदन्छन्।  

   केट : सजवै म म  सजवै दहीको ठेकी 

    सुगुड को स ाँपर  सतमै्र घर ल्य उाँ ि  

     स िी भेटी सवव ह गना दउे। 

   केटी:    पआि गु जवै सववइ र मसे दही ठेकी 

    सगुड को स ाँपर  ह म्रै घर छ 

    स िी भेटी ब िखै छ।८८ 

 

यो गीत प्रस्तुत गद ा दवुै समूह ि मो  िस्कर ि गी एकऄक ासबच दवुै ह त क ाँधम  र खेर 

सनहुाँररद ैऄसघ सद ैसद ैऄसभनयससहत ग ईने गछान्। भ न्ज  पक्ष र म म  पक्षक  सबच कुर क नी 

भएपसछ गीतको ईठ न थ सिन्छ। 

  भ न्ज – ज्योम री ज्यो-पन्थकि  बैन ि इ क्कदि बस्यो (जैसी हरे आम् ) 

  म म  – ज्योम री हर य ज्यो-पन्थकि  बैन ि इ क्कदन हरे यौ ाँ (जैसी को हो?) 

यसरी सवव ह प्रसङ्ग ऄसघ बढ्द ै ज न्छ। म आतीि इ अफ्नो छोरी क्कदन े सवच र भयो भन े

सक र त्मक हुाँद ैज न्छन् तर क्कदन े सवच र भएन भन ेऄनके बह न  गरेर नक र त्मक हुाँद ैज न्छन्। 

कतै कतै ऄन्तसतर दवुै पररव रसबच छोरी त न त न गरी सजत्नेको सनणाय ि गु गने चिन पसन छ।  

ज्यौम री मूित: मनोरञ्जनमूिक िोकस स्कृसतक खेि पसन हो। यो  न टक फ गुनभरर प्र य: 

सबैजसो मगर ग्र महरूम  खेल्ने चिन छ। यसि ेमगरहरूक  सवव ह संस्क र सम्बन्धी प्रथ ि इ 

ऄसघ िगेको छ। 

 

५.३.५.२ मनै्य री 

यो प्रकृसतसाँग प नी म िे ऄसभनयमूिक परम्पर  हो। मैन्य री ‘म छ  म ने’ क यासाँग 

सम्बसन्धत मनोरञ्जनपूणा ऄसभनयमूिक परम्पर गत न ट्डखेि पसन हो। मगर भ ष म  ‘मैन्य ’ को 

ऄथा कन्जुस र ‘री’ को ऄथा प नी। ऄथ ात् वैश ख-जेठसतर प्रकृसतम  प नी नभएर खडरेी पछा भने्न 

                                                           
८८गोसबन्द अच या, र प्ती क्षते्रम  प्रचसित िोकस सहत्य स मग्रीहरूको ससंक्षप्त पररचय,  पूवावत्, पृ १६७ 
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ऄसभप्र य यसम  प आन्छ।८९यसम  दइुजन  स्व ङेिे स र  शरीरभरर सहिोम टो पोतेर ि म  ि म  

सिङ्गस्वरूप बन आएक  क ठ अफ्न  ट ङमुसन च्य पेर दवुै ह तिे सम ती पसहिेब टै बन आएको 

पोखरीम  कोट्ड ईाँछन्। यसरी ऄसभनयमूिक क या सम्प दन गरेपसछ प नी पछा र खडरेी सक्ककन्छ 

भने्न िोकसवश्व स मगरहरूम  प आन्छ। 

यो केही ह स्य त्मक र प्रतीक त्मक ऄसभनयमूिक िोक न टक हो। यसम  प्रकृसत र 

पुरूषसबचको सम गमब ट ससृिको ऄपेक्ष  रहकेो कुर  व्यसञ्जत भएको म न्न सक्ककन्छ। 

 

५.३.५.३ ड म्फ्य -स्य इ 

मगर समुद यम  स ईन-भदौदसेख पुस मस न्तसम्म ड म्फ्य -स्य इ न मक ऄसभनयमूिक 

गीसतन टक प्रस्तुत गने प्रचिन छ। यसि इ झोरेल्नी व  जोर  स्य इ पसन भने्न चिन छ। यो 

ऄसभयनमूिक नृत्य अफ्नो ग ईाँदसेख ट ढ -ट ढ सम्म गएर न सचन्छ र पुस मस न्तसभत्र म घ े

सङ्ि सन्त म न्नक  ि सग घर फर्क्रकने चिन छ। अख्य नऄनुस र, ड ाँफे सहम िको न री प त्र र मयुर 

तर इको पुरुष प त्र रहन्छन्। मयुरिे ड ाँफेको ब रेम  सनकै चच ा सुनकेो हुाँद  मयुर ड ाँफे हनेाक  ि सग 

सहम िम  पुग्छ। फका ाँद  ड ाँफेि इ स थै सिएर तर इम  फर्क्रकन्छ। दवैु सबच पे्रम हुन्छ। त्यसपसछ ड ाँफे 

मयुरससतै तर इम  बस्न थ ल्छ। ड ाँफेि इ पह डी क्षेत्रम  कोद को झुप्प  कपन  ख एको य द अईाँछ 

र ईडरे पह डक  क पम  पुगेर त्यह ाँ कुटुनबुढ को ब रीम  कोदो ख न थ ल्छ। त्यसैबेि  ड ाँफे 

प सोम  परी मछा।  

ड ाँफे फकेर नअईाँद  मयुर खोजीम  सनस्कन्छ। ड ाँफेको खोजीम  सनस्काँ द  ब टोम  ऄनेक 

झरेक  प्व ाँखहरू बटुल्द ैड ाँफे म ररएको ठ ईाँम  पुग्छ। त्यसपसछ बेदन मय गीतक  द न म  ड ाँफेक  

प्व ाँखहरूको कुर  ग ाँस्द ैग ाँस्द ैअख्य न सम प्त हुन्छ। गीतको अरसम्भक चरण यसप्रक र प आन्छ - 

मदसेि  मोन्जर ब ज्र  त पद  सहईाँचुिी मोन्जर त पद  सहईाँचुिी 

(मदसेको मयुर चर  पुग्यो सहम ि ) 

ड म्फ्य  ब ि बयन ठैस्यु त पद  सहईाँचुिी। 

(ड ाँफे चर को न म सुनी पुग्यो सहम ि) 

ड म्फ्य : न स्जीम क ङ न वन क ङ न समन न ैती हो न ह ै? न समनै ती होन ह ै? 

                                                           
८९गोसबन्द अच या, र प्ती क्षेत्रम  प्रचसित िोकस सहत्य स मग्रीहरूको संसक्षप्त पररचय,  पूवावत्, पृ १६७ 
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(सतम्रो घर कह ाँ, सतम्रो बन कह ाँ, सतम्रो न म के हो ?) 

मोन्जर : ङ  सस्जम मदसे, ङ  समन मोञ्जर, समन ठैस्यु ङ  र  ङु,  

ड म्फ्य  समन ठैस्यु ङ  र ङु। 

(मेरो घर मधेस, मेरो न म मयुर, ड ाँफेको न म सुनी अएको) 

ड ाँफे र मयुरको पे्रमकथ म  बुसनएको यस अख्य निे पह ड र तर इक  िोक सम जको 

ससमश्रणको दिृ न्त प्रस्तुत गरेको छ। यसिे पह ड र मधेस सबचको स ंस्कृसतक िोकसम जको 

सचत्रण गद ैप्रतीक त्मक रूपम  नेप िी समुद यहरू सबचको स म ससक संस्कृसति इ पसन आसङ्गत 

गरेको प आन्छ। तसथा मगर समुद यम  यो िोकन टकको सनकै महत्त्व रहकेो प आन्छ। 

 

५.३.५.४  घ टु  िोकन टक 

 मगर समुद यम  ऄसत प्रचसित यस िोकन टकिे नेप िी जनशु्रसतमूिक िोकको 

कथ ि इ बोकेको प आन्छ। घ टु िोकन टक मगरब हके गुरुङ, नेव र, दरै, कुम ि, सधम ि, बर म, 

थ रु अक्कद ज सतम  पसन प्रचसित सथयो भने्न म न्यत  छ। यसब हके क्ककर ाँत ज सतको मुन्धुम 

श स्त्रम  पसन यसको ऄवशेष रूप प आएको ईल्िेख भेरटन्छ। आन्रबह दरु गुरुङऄनुस र, घ टु गीसत 

शैिीम  गररने गीसतन टक हो। गीतको स्वर र ियम  त सन्त्रक दसैवक शसि पसन हुन्छ। भ ष  र 

स्वर सवशेषज्ञहरूको सवशे्लषणऄनुस र दसैवक शसिि इ अह्व न गद ा ह .....ह ......ह ....गद ै

बोि आने प्रत्येक शब्दको प्रत्येक ऄक्षरि इ स्वरम  पररणत गद ा घ ाँटीम  रहकेो रूरघण्टीम  स्वर 

ठोक्ककइ घ ाँटीब टै अव ज अईने भएक िे घ टु न मकरण भएको हो।९० पदमश्रीस मगरऄनुस र, यो 

न च चैतको पूर्जणम दसेख सुरु गरेर जेठको पूर्जणम म  सेि ईने गररन्छ। मगरहरूिे पूर्जणम , चैते दसै ाँ, 

वैश ख पूर्जणम म  पसन घ टु न टक गरेको प आन्छ। घ टु न टक ठ ईाँऄनुस र सवसभन्न प्रक रक  

छन्।९१केशरजङ्ग बर ि मगर ऄनुस र मगरहरूि े तीन क्ककससमक  घ टु प्रदशान गरेको प आन्छ- 

१.र च्य  घ टु २. म र च्य  घ टु ३. ब ह्रम से घ टु। यसरी नै पदमश्रीस मगरऄनुस र च र 

क्ककससमक  घ टु छन ्- 

                                                           
९०पदम श्रीस मगर, सव सं, २०६८, नपे िी िोक ससं्कृसत घ टु नतृ्य, क ठम डौ, सनरन्तर प्रक शन, प्र सं, पृ ४ 

९१पदम श्रीस मगर, सव सं, २०६८, नपे िी िोक ससं्कृसत घ टु नतृ्य, पूवावत्, पृ ५ 
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१.सती घ टु  २. मनोरञ्जनमुखी घ टु (दवेत  नचड्ने घ टु) ३. ब ह्रम से घ टु  ४. कुसुन्ड  घ टु। 

यी ब हके पसन सवसभन्न सवद्व न् हरूद्वर  घ टु ऄनेक प्रक रक  हुने गरेको बत ए त पसन मूि रूपम  

घ टुि इ दइु प्रक रम  ब ाँडरे ऄध्ययन गना सक्ककन्छ, 

१.ससत घ टु  र २. ब ह्रम स ेघ टु 

 सती घ टु, 

ससत घ टु जसतसुकै बेि  प्रदशान गँरदनै। सती घ टु वैश ख पूर्जणम म  म त्र न सचन्छ। वसन्त 

ऊतुको सुरु वसन्त पञ्चमी ऄथ ात् श्रीपञ्चमीदसेख घ टुको सवसधवत् थ िनी हुन्छ। सती घ टु न च 

म त सतथा औ ाँसीदसेख वैश ख पूर्जणम  ऄथ ात् बुद्ध जयन्तीको ऄसघल्िो क्कदनदसेख मध्य जठेसम्म न च्न े

गररन्छ। सती घ टु ररतपूवाक न सचन्छ। म दि र गीतको त िम  न सचन ेयो गीसत न टक हो। 

 सतीघ टुम  न च्ने कन्य हरूम  दवेी चढ्न े भएक िे त ि सबसग्रयो व  गीत सबसग्रयो भने न च्न े

कन्य हरू बेहोस् भआरहन्छन् भने्न िोकसवश्व स प आन्छ। गीसतन टकको रूपम  प्रस्तुत हुने ख स घ टु 

पसन सती घ टु नै हो। यसको प्रस्तुसत ऄनेक सवसधसवध नससत गररन्छ। 

 ब ह्रम स ेघ टु 

ब ह्रम से घ टु जसहिे पसन प्रदशान गना सक्ककन्छ। सवशेषगरी मगर ग ईाँ  बस्तीम  प हुन  ज ाँद , कुन ै

सवशेष मेि , ईत्सव, ऄनुष्ठ न अक्कदम  ब ह्रम से घ टु न सचन्छ। यसक  ि सग कुनै स आत हनेुा व  

सवशेष पूज  ऄचान  गनुा पदनै। पदमश्रीस मगरऄनुस र सती घ टु, ब ह्रम से घ टु, मनोरञ्जनमुखी 

घ टु र कुसुन्ड  घ टु गरी घ टुक  मुख्य च र प्रक र प आन्छ।  

सती घ टुम  २ दसेख ५ जन सम्म, ब ह्रम से घ टुम  ३ दसेख११सम्म, कुसुन्ड  घ टुम  ५ दसेख ७ 

जन सम्म ऄसन मनोरञ्जनमुखी घ टुम  ३ दसेख ११ जन सम्म ऄसवव सहत कन्य हरू न च्ने गछान्। 

ब ह्रम से घ टुहरूम  ररतऄनसु र, दवेत  चढ्ने नभएक  हुन िे यसि इ धेरैिे घ टु न च पसन भने्न 

गरेको थ ह  प आन्छ।  
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￭ गरुु परम्पर  

घ टु एईट  दवैी अध्य सत्मक ऄसभनयपूणा िोकन टक हो। िोकन चक  रूपम  प्रस्तुसत हुन े यस 

न टकम  गुरुब -गुरुअम िे दवेत को स्थ न सिन्छन्। घ टु दवेत म  पसन र ज र नी हुने हुन्छन् भने्न 

भन आ छ। र ज  घ टु दवेत िे सम तकेो घ टु कि क रिे र ज को भूसमक म  ऄसभनय गदाछन्। 

र ज  घ टु दवेत हरू ऊतुवणा, कैि श, नरेश्वर, दवेैर ज , प्रसुर म प्रमुख छन् भने र नी घ टुम  

सत्यवती, सवद्य वती, रेखीश्वरी, यम्म वती, ससद्ध ु मह म इ, दईेचुिी, बरचुिी, सहमचुिी, 

सधम वती दवेैर नीहरू हुन्छन्। 

￭ िोकमञ्च 

घ टु न टक कुन ठ ईाँम  प्रदशान गर ईने हो त्यसको सनसश्चत स्थ न तोक्ककएको हुन्छ। त्यस ठ ईाँको 

सरसफ इ गरी भएसम्म क िो ग इको गोबरिे कन्ये केटीद्व र  सिपपोत गर इ त्यसम  जौ ाँ, सति, 

सुनप नी छकी अवश्यकत नुस र च रकुने मण्डप तय र गररन्छ। मण्डपको च रकुन म  पैयुाँको 

हररयो ह ाँग , सनग िो, ईखुको प त व  केर को थ मि इ प तसाँगै र खी ग सडन्छ, ग सडएको थ म र 

सिङ्ग ि इ स त फन्को फुको  ध गोिे च रै कुन  बेसह्रन्छ। त्यसपसछ चोखो प नीिे किश, फुिहरू 

सज एर ऄबीर िग इ टपरीम  केही मुठी च मि र खेर क्कदयो किश स्थ पन  पसन गररन्छ। 

त्यसपसछ ऄसभनयपूणा रूपम  सवस्त रससत घ टु न चद्व र  दवे-दवेत  जग आन्छ, दवेत ि इ 

बोि आन्छ। सबै सवसधसवध नससत घ टु सकेपसछ दवे-दवेत ि इ सबद इ व  ब टो कट ईनक  ि सग 

सेि ईने बेि म  सनुपखी ऄथव  कुखुर को भ िे र पोथीको भोग पसन क्कदने प्रचिन रहकेो प आन्छ। 

￭ कथ वस्त,ु 

घ टु गुरु सगरीप्रस द थ प  ऄनुस र, सोह्रौ ाँ शत ब्दीसतर िमजुङक  एक दम्पती र ज र नीको 

सवव ह, पे्रम, गृहस्थी, र जक ज, जङ्गि प्रस्थ न, ससक र अक्कद घटन म  अध ररत भएर घ टु 

न सचन्छ। घ टुको गीतम  परशुर म र ज  र चम्प वती र नीको सवशेष कथ वस्तु रहकेो प आन्छ। तर 

ठ ईाँ  ऄनुस र यी र ज -र नीक  न महरू फरक फरक रहकेो पसन दसेखन्छ। 
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घ टुम  न च्नक  ि सग कथ को सवषयवस्तु ऄनुस र अवश्यक सङख्य म  घ टुकी कन्य  छ सनन्छ। 

ईनीहरूि इ घ टु न च्नु ऄसघ ऄक्षेत िे आिदवेी, सहईाँचुिी, बरचुिी, दईेचुिी अक्कदको पूज  गरेपसछ 

घ टु न च्ने कन्य हरूक  अाँख  बन्द हुने गछा। यसि इ नै दवेी चढेको म सनन्छ। कन्य हरूक  अाँख  

बन्द नभएसम्म दवेीहरूको न म जपु्नपछा। दवेीिे पत्य एपसछ घ टु सुरु गररन्छ। घ टु न चको सुरु 

मङ्गि चरणब ट गररन्छ। आिदवेीहरूक  स थम  अम , धती र अक शि इ स क्षी र सखन्छ। तीन-

च र क्कदनदसेख तीन मसहन सम्म नय ाँ ससक रुिे घ टुको नतृ्यम  प्रसशक्षण सिनुपने कुरो सगरीप्रस द 

थ प िे बत एक  छन्। यो गोप्य रूपिे गररने ईनको भन आ छ। मगर र गुरूङ बस्तीम  प हुन  

ज ाँद  कुनै सवशेष मेि  ईत्सव अक्कदम  ब ह्रम से घ टु न सचन्छ। सती घ टु ररतपूवाक न सचन्छ। सती 

घ टुम  न च्न ेकन्य हरूम  दवेी चढ्ने भएक ि ेईनीहरू न च्ने िमम  बहेोसी ऄवस्थ म  हुन्छन्। 

यस ऄवस्थ ि इ कुसुन्ड  भसनन्छ। घ टु गीतको िय जोसकैुि इ बुझ्न ग ह्रो हुने गछा। 

￭ प त्र-प त्र हरू 

घ टुक  दवेत  चढेक  गुरुब -गुरुम हरूिे अ-अफ्नो ठ ईाँ  र प्रचिनऄनुस र पोस क िग एको 

प आन्छ। गुरुम हरूिे चोिी, फररय , घिेक,मजेत्रो, पटुक  िग ईाँछन् भने गुरुब हरूिे टोपी, 

कछ ड, भोटो, कोट अक्कद िग ईने गछान्। घ टु न च्ने कन्य हरू कुकुर र सपािे नटोकेको, क्कढकी-

ज ाँतोिे ह तखुट्ट  नसथसचएको, ऄङ्गभङ्ग नभएको हुनुपछा ऄसन जुठो, सुतक, गभावती, रजवती 

भएको हुन ुहुाँदनै भने्न िोकसवश्व स प आन्छ।  

घ टु न च्नहेरूिे भने एकैप्रक रक  पोश कम  मखमिको चोिी, कमुाको फुिबुटे्ट मजेत्रो, ज म , 

प्रचिन नुस र सेतो, पहेंिो पटुक , कप िम  ध न भुटेको म ि को मुकुट, ऄङ्ग्य रीको फुिको जर  

र क िो व  र तो िुग  पट्ड एर बन एको क्कफत  पसन ब ाँध्न ेगदाछन्। सुनको गरगहन म  क नम  

िग ईने म डवरी, च्य प्टेसनु, न कम  ढुङ्ग्री, घ ाँटीम  कण्ठ र सशरम  सशरफुि, सशरबन्दी र 

चन्रम , च ाँदीक  गहन म  रै ाँय , चुडी, ब ि , हम ि , क ाँचको पोते पसन िग ईने गररन्छ। 
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￭ गीत  

ह ..रे ऊतुवणा र ज  चिी अउ 

ह ...रे कैि स र ज  चिी अउ 

ह ..रे भुाँयर र ज  चिी अउ 

....................................... 

ह ेसत्यवती र नी चिी अउ 

ह ेसवद्य वती र नी 

ह ेदवेैर नी 

ह ेयम्मवती चिी अउ 

ह ेरेकीश्वरी ह ेदवेैर नी चिी अउ 

.................................... 

ह  हो क्य रे ब जे बर ज्य ु

ह  हो क्य रे बर ज्य ुदवेत  

ह  हो क्य रे सनुझ ाँिी 

ह  हो क्य रे ससक री झ ाँिी 

ह  हो क्य रे ररट्ण  झ ाँिी 

ह  हो क्य रे ऄठ र झ ाँिी 

............................. 

पूवै ब ाँधौ, पसश्चमै ब ाँधौ। ब ाँधौ ब ाँधौ पूवा र पसश्चम। 

ईिरै ब ाँधौ, दसक्षणै ब ाँधौ। ब ाँधौ ाँ ब ाँधौ ईिर र दसक्षण 

ह ......ह ......ह ........ 

जुह रैि  बसहनीिे जह रैि रे 

ह ...रे....धरती र म त ि इ, ससमे र भुमेि इ जहु रैि रे..। 

ह ...रे... जमिे र ह तिे जुह रैि रे। 

ह ...रे...ससद्ध र छत्रज्यूि इ जुह रैि रे, 

ह ...रे..क सिक  मह , मण्डिी जुह रैि रे। 

................................................ 

हरे...रहयो पयो व यु बत स जह रैि रे 

हरे जमिे र ह तिे जहु रैि रे....।९२ 

 

          यसप्रक र घ टु एईट  दवैीय अध्य सत्मक ऄसभनयपूणा िोक न टक हो। यसि इ धेरैि े

जनशु्रसतमूिक िोकन टक म न्दछन्। सती घ टु र ब ह्रम से घ टुको प्रस्तुसतम  त्यस्तो ऄन्तर हुाँदनै। 

तर सती घ टु गद ा सवसधसवध नपूवाक गररनु पने हुन ि े यसको प्रस्तुसतिे न टकीय रूप सिएको 

दसेखन्छ। ईसरी नै ब ह्रम से घ टु भने जुनै समयम  एवं पवा ऄनुष्ठ नम  मनोरञ्जनमूिक न चक  

                                                           
९२पदम श्रीस मगर, नपे िको िोकससं्कृसत घ टु नतृ्य, पूवावत्, पृ ५५ 
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रूपम  प्रस्तुत गररने हुन ि ेयसि इ िोचन चक  रूपम  पसन म ने्न गरेको प आन्छ। तर सती घ टुम  

पसन स र  सवसधसवध न, गुरुब -गुरुम  र घ टुिीहरूम  घ टु दवेत  प्रवेश गरेपसछ म त्रै सबस्त रै घ टु 

न च्न ेगररन्छ। घ टु एईट  सवयोग न्तमूिक गीसत न टक हो। यसको ऄन्त्य म र्जमक हुन्छ। घ टुको 

ऄन्तम  घ टु सेि ईने गीत ग आन्छ। घ टुिीहरूि इ दवेत हरूब ट  सवद  गद ा ग आन ेगीतहरू बढो 

म र्जमक ढङ्गिे ग आन्छ। घ टुक  गुरूब , गुरूम , सुस रेहरू त्यसतबेि  भ वुक हुन्छन्। घ टुिीहरू 

पसन गहभरर अाँसु झ द ै न सचरहके  हुन्छन्। घ टु सिे आसकेपसछ मण्डपम  स तफन्को ध गो 

घ टुिीहरूिे ह तिे चुड ईाँछन् ऄसन ईनीहरू पसछ नफकी घर ज ने गदाछन्। यसरी घर ज ाँद  पसछ 

फकेर हनेा नहुन ेिोकसवश्व स पसन मगरहरूम  प आन्छ। 

 

५.३.६  मगर ईख न, तुि  र व ग्धर  

ससक्किम-द र्जजसिङम  बसोब स गने मगरहरूिे बोल्ने भ ष  मगरढुाँट भ ष  हो। मगरहरूक  

भ ष  मुख्यत तीन प्रक रि ेबोल्ने गरेको प आन्छ। ख मभ ष , क आके भ ष  र मगरढुाँट। सबैभन्द  

बेसी बोल्ने मगरभ ष  च ँह मगरढुाँट नै हो भसनन्छ। ससक्किम र ज्यम  प्र थसमक स्तरम  

प ठश ि म  एईट  भ ष क  रूपम  मगरढुाँट भ ष को पठन प ठन सुरु भएको प आन्छ। यस 

भ ष म  स वान मीकरणको ऄवशेष रूप प आन्छ। भोट बमेिी पररव रऄन्तगात पने मगर भ ष म  

पसन ऄनुन ससक ध्वसनको प्रध नत  प आन्छ। मगरढुाँट भ ष म  नेप िी भ ष को प्रभ व पसन रहकेो 

पसन दसेखन्छ। ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रक  ग ईाँ  बस्तीहरूको सवेक्षण गद ा के थ ह  प ईन सक्ककन्छ 

भने सचय ब री र सहर बज रसतर भन्द  ग ईाँ  र बस्तीसतरै मगरढुाँट भ ष  बोल्नहेरू ऄसधक म त्र म  

छन्। संस रक  प्र य: जसो भ ष हरूम  ईख न, तुि  र व ग्धर को प्रयोग भेरटन्छ। ईख न अफैम  

प्रतीक त्मक ऄसन ऄनुभवको सूत्र त्मक ऄसभव्यसि हो। िोकव त ाको ऄध्ययनम  ईख नको 

महत्वपूणा स्थ न छ। छोटो व क्यम  गहन सवषयि इ रटपेर प्रभ वक री ढङ्गम  प्रस्तुत गनुा 

ईख नको मूि सवशेषत  हो। यसैि े ईख नको परम्पर  भ ष  जसिकै पुर नो छ। ससक्किम-

द र्जजसिङक  मगरहरूि े बोल्ने मगरढुाँट भ ष म  पसन ईख न, तुि  र व ग्धर को प्रयोग प्रशस्तै 

प आन्छ। कुनै पसन ज सतको सजईाँदो भ ष ससत ईख न, तुि  र व ग्धर  ब ाँचकेो हुन्छ। म नव 

सम जम  भ ष को प्रयोग साँगसाँगै िोकोसिको प्रयोग हुाँद ैअएको हुनुपछा भन्न सक्ककन्छ। अजसम्म 



२५३ 

प ाँचौ ऄध्य य 

 

प्र प्त मौसखक स मग्रीहरूक  स थै वेद, ईपसनषद्जस्त  प्र चीन िेख्य ग्रन्थहरूम  पसन ईख नको  

प्रयोग भेरटन्छ।९३ईख न अफैम  सूत्र त्मक र प्रतीक त्मक ऄसभव्यञ्जन ि े बुसनएको हुन्छ। पसश्चम 

ससक्किमको, क सम्िङ सुल्डुङ ग्र म पञ्च यतऄन्तगात सतन्जेरबुङक  मगरहरूि े बोल्ने मगरढुाँट 

भ ष म  प्रचसित केही ईख न सनम्न प्रक रक  छन,्९४ 

१. ढुसुक ड घ र प, िौक  ड घ र प (सगट्ढ म सथ भ्य गुर) – एईट  क म नसकी ऄको 

थसपनु । 

२. कुटो न सुट न कुटो सुट, स्वगा समट िु अम ाङ सुट (कसिे गररक्कदन्छ र ख ने) – अफ्नो 

ि सग अफै नगरी हुाँदनै, पररश्रम गनुापछा। 

३. िौक  ढुसुक च्यनु म,े मुह ना न ै दखु्ि मे (कुकुर तरुिि इ सगट्ढ  ठ नु्न) – कुन ै कुर  

नज नु्न नै दखु प ईनु हो। 

४. ि ह ि ह कोछे प ङर ङ, ि ह ि ह ज्य िे (अफुिे खनकेो तरुि, अफै ख न प ईाँछ) -  

अफ्नो ि सग अफै गनुापछा। 

५. ट कन कुट क क ल्सी प िे समट क (सबन  पवा, सबन  क म) – कुसमय व  सबन  

मौक म  गररन खोज्ने क म। 

६. स्य  फ ट टकी ग्व  फ ट ( म सुम सथ ऄझ कुखुर ) -  एईट  कुरो सुध री नसकी ऄको 

कुरो अआि िु। 

७. गुमौ भ ाँड  ड ङौ समटुक ट्ण िै ख ट  (ओजन गद ा रठि समल्नु ) -  कुनै कुरो गद ा सही 

कुर  गनुा। 

८. म िेचे ट क ट क, ड ङ्गै म्ह ट म्ह ट ( नहुनु भन्द  क नो) – नहुनु भन्द  क म चि उ 

हुनु । 

९. जो त ाँधी ि नजौई हो त ाँदी ि न नतुि (अफ्नो स्व था हनेुा) - जुन थ िम  ख नु त्यही ाँ  

थ िम  थुकु्न। 

मगरहरूिे बोल्ने मगर भ ष म  तुि को पसन प्रयोग धेरथोर भएको प आन्छ। ससक्किम 

द र्जजसिङसतर बसोब स गने मगरहरूिे बोल्ने मगरढुाँट भ ष म  सनम्न क्ककससमक  तुि हरू छन्९५- 

१. कोठो र म ि,े मुिीन र म ि े(शोक न सतु ा) – केही नहुनिे इ सोक न  सतु ा। 

                                                           
९३गोसबन्द अच या, र प्ती क्षते्रम  प्रचसित िोकस सहत्य स मग्रीहरूको ससंक्षप्त पररचय,  पूवावत्, १७५ 

९४म नधोज अि ेमगर, सूचक, ईमेर ७६ वषा, सुल्डुङ ड ाँड  ग ईाँ , ऐतससह म स्की र न  मगर, ईमेर ७५ वषा, सुल्डुङ 

गैरी ग ईाँ , सतिबह दरु ल्ह म ेथ प मगर, ईमेर ७० वषा,क सम्िङ कणाबह दरु बि मप की थ प मगर, ईमेर ७० वषा, 

क सम्िङब ट २२ ऄक्टोबर, सन् २०१३, सजल्ि : गेसजङ, पसश्चम ससक्किमब ट सिएको ज नक री 

९५सतिबह दरु ल्ह म े थ प मगर, सूचक, २२ ऄक्टोबर सन् २०१३, ईमेर ७० वषा ऄसन कणाबह दरु बि मप की 

थ प मगर, ईमेर ७० वषा, क सम्िङ, सजल्ि : गेसजङ, पसश्चम ससक्किमब ट सिएको ज नक री 



२५४ 

प ाँचौ ऄध्य य 

 

२. ब न र ब न्ह , ग न र ग न्ह  (ऄसघब टै चेसतनु) – ऄसघ नै चन खो हुन,ु क म सबगे्रर 

नतसानु। 

३. ख चह च ँह छुर म छुच, ज्यूछहौ च ँह समसगट डनी म डस्च (अफु ज्य िे हुनु) – घ ट  

ि िे क मच ँह हदे ैनहनेे, फ आद  हुने क मच ँह छुनै नक्कदने। 

४. छो ज्य च सबई, ि िी ज्य च रोकोट्ड क (घ ाँडो अइ ि िु) – केटी प ईाँछ केट ि,े ऄपजस 

प ईाँछ कुटुनीिे। 

५. सह ज च्च होसइ न ङम िु ट्ड  ख छे (ऄल्झो ि िु ) – ऄच ँहदो क म गनुा। 

६. र प  र प , ग र प  (थुक सनल्नु) – िोभ गरी गरी ख नु। 

७. ल्ह  ससङ बन ङ ि,े ि ह  िोहो मन ङ्ि े (अरम्भ गनुा ) – जस्त ै भए पसन क म हुाँद ै

ज वोस,् पसछ सबच नुा। 

ईपरोि ईख न, तुि हरूको सङ्किन सुल्डुङ सतन्जेरबुङ सनव सी श्री म नधोज अिे मगर, 

ईमेर ८० वषा, सुल्डुङ ड ाँड  ग ईाँ  सनव सी ऐतससह म स्की र न  मगर, ईमेर ८५ वषा, सुल्डुङ गैरी 

ग ईाँ  सनव सी सतिबह दरु ल्ह मे थ प मगर, ईमेर ७० वषा ऄसन सुल्डुङ, क सम्िङ सनव सी 

कणाबह दरु बि मप की थ प मगर, ईमेर७० वषा अक्कदक  सह यत  र सहयोगब ट गररएको हो।  

यी ईख न, तुि हरू मगर िोकजीवनससत समल्द जुल्द  प आन्छन्। मगर भ ष  बोल्द  त्यह ाँ यस 

क्ककससमक  ईख न र तिु हरू जोडरे बोल्न े गरेको पसन सुसनन्छ।पसश्चम ससक्किमको यस क्षेत्रम  

मगरभ ष  बोल्द  ईनीहरूिे प्रयोग गने व क्यम  प आएक  व ग्धर हरू यसप्रक र छन्।९६ 

१. हुरो तर् त पोने (अिो घ ईम  नुनचकु छने क म) 

२. मेि घ्यु झ  ने  (अगोम  घ्यु थप्नु) 

३. िुहुङ प न ङ दउेट  ख ट  (ढुङ्ग  खोज्द  दवेत  प ईनु) 

४. ह ट्टी छोक्नो बीउ छ न्िे र (ह िी दबु्ि एर मुसो हुन्छ र) 

५. ख्य ङ्च स र सिस् रे (हिुङ्गो फुिको धेर महत्त्व हुन्छ) 

६. ब हुनके मन, नेव रके ढन, मगरके बन य ह के म छ न् िे (ब हुनि इ मन, 

नेव रि इ धन र मगरि इ बन क्कदनु हुाँदनै) 

यसप्रक र सवसभन्न क्ककससमक  ब ग्धर हरू नेप िी भ ष मै जस्तो मगरहरूिे प्रयोग गरेको 

प आन्छ। कसत ठ ईाँम  मगरहरूिे ईख न, तुि  र व ग्धर को प्रयोग गद ा नेप िी भ ष  बोल्द बोल्द ै

                                                           
९६म नधोज अि ेमगर, सूचक, ईमेर ८० वषा, सुल्डुङ ड ाँड  ग ईाँ , ऐतससह म स्की र न  मगर, ईमेर ८५ वषा, सुल्डुङ, 

गैरी ग ईाँ , सतिबह दरु ल्ह म ेथ प मगर, ईमेर ७० वषा,क सम्िङ ऄसन कणाबह दरु बि मप की थ प मगर, ईमेर७० 

वषा अक्कदब ट सिएको ज नक री, सजल्ि : गेसजङ, पसश्चम ससक्किमब ट २२ ऄक्टोबर, सन् २०१३ म  सिएको ज नक री 
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मगर ईख न भने्न ऄसन मगर बोल्द  नेप िी ईख नको प्रयोग गने हुाँद  पसन कसतपय ईख नम  

संरचन गत तथ  ऄथागत सम नत  प ईन सक्ककन्छ। 

 

५.३.७ मगर ग ईाँ  ख न ेकथ  

ग ईाँख ने कथ ि इ ऄङ्गे्रजीम  ररडि भसनन्छ। यसि इ ‘प्रहसेिक ’ एवम् ‘पहिेी’ पसन 

भसनन्छ। धेरै ठ ईाँम  यसि इ ‘स आतर’ ‘ऄड्को’ ‘ऄिो’ एवम ‘भने्न कथ ’ ९७ पसन भसनएको प आन्छ। 

ग ईाँख ने कथ क  िमम  ग ईाँ  ख न ेव  क्कदन ेचिन रहकेो परम्पर  छ। प्रश्नकत ाि ेसोधकेो ग ईाँख न े

कथ को रठक ईिर कथ  सनेु्न समूहम  कसैिे पसन क्कदन नसकेक  खण्डम  ग ईाँनै क्कदने प्रचिनब ट 

यसि इ ग ईाँख ने कथ  भसनएको म सनन्छ। ग ईाँख ने कथ  िोकस सहत्यको िघतुम प्रक र हो। 

यसिे िोकम  मनोरञ्जनक  स थै बुसद्धको सवक स र योग्यत को परीक्षण पसन गछा। ग ईाँख ने कथ  

मनोरञ्जनमूिक र सशक्ष परक हुने गरेको प आन्छ। 

१. ह ङ त  नम्िो भोङ्कर – ने कुङ ? (सभरम  दइुवट  भोङ्कर के हो?)  -  न कक  प्व ि 

२. पुप ि तछर िु – ह  ? (ओढ रम  धेरै भेड हरू के हो ?)  -  द ाँतहरू 

३. सझङ्ख रि स्य  रोनो – स्य र रङ्ने ? (सनग ि को झ डीम  मृगिे खेद्न ेके हो?) - जुम्र  

हरेेको 

४. ज्य  ग्य न येईाँ ग्य न – र न्ठै हनेे ? (ख ाँद ैछ हग्द ैछ के हो?)   -  ज ाँतो सपसेको 

५. ह ङि  फसिङ्क  थ ङससई –फुिी सुवए ? (सभरम  प सो थ पेको के हो?)  -  न कम  

फुिी िग एको 

६. झ र त  त कोङ भरे केसप्सई – स्य  वै ? (भ रम  अध रोटी च्य पेको के हो ?)  -  

ऄधाचन्रम  

यसप्रक र प्रत्येक ज सत समुद यक  भ ष म  अफ्नै क्ककससमक  ग ईाँख ने कथ हरू प्रचसित 

रहकेो प आन्छ। िोककथ हरू साँगसाँगै ग ईाँख ने कथ हरू पसन मगरहरूम  प आन्छ। छोटकरीम  

स धरण तरीक को सोध आम  गसहरो ऄथा ि िे यी ग ईाँख ने कथ हरू रम आि  र घत पद ा हुन्छन्। 

 

                                                           
९७मोहनर ज शम ा र ऄन्य, सव सं २०६३, िोकव त ासवज्ञ न र िोकस सहत्य, क ठम डौ ाँ, सवद्य थी पुस्तक भण्ड र, प्र सं, 

पृ ४७९                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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५.३.८   सनष्कषा 

मगरहरूक  कि परक िोकव त ाऄन्तगात िोकगीत, िोकन च, िोकसङ्गीत, िोकभ क , 

िोकस सहत्य, िोककथ , िोकन टक, ईख न तुि , िोकोसि, व ग्ध र , ग ईाँख ने कत  अक्कदब रे 

संसक्षप्त चच ा गररयो। मौसखक रूपम  रहके  यस्त  िोकव त ाहरू एक पुस्त दसेख ऄक ा पुस्त म  

हस्त न्तररत हुने हुाँद  यसको ऄसस्तत्व मौसखक परम्पर क  रूपम  नै म सनएको छ।  

कि परक िोकव त ाक  रूपम  यसिे दीघाक िदसेख ि मो य त्र  पुर  गरेक  हुन ि े

यसि इ श सब्दक कि  (भबाि अटा) पसन भसनन्छ। प्रत्येक समुद यिे अफ्न  सपत पुख ाहरूक  

परम्पर ब टै िोकगीत, िोकग थ , िोककथ , िोकोसिहरूक  सवसवध रूपहरू प्र प्त गरेको हुन्छ। 

मौसखक िोक कि  एवम् कि परक िोकव त ाऄन्तगात िोकजीवनम  प्रचसित र हस्त न्तररत हुाँद ै

अएक  िोकव त ाहरूि इ  क यासम्प दनमूिक कि क  रूपम  पसन र ख्न सक्ककन्छ।  

मौसखक रूपम  ग आने िोकगीतहरू, सङ्गीतहरू, िोकन टकहरू र िोकनृत्यहरू पदाछन्। 

परम्पर को सम्प दनब ट सवच र गद ा सम्पूणा िोकव त ा नै यससभत्र समेरटएको भए त पसन न टक र 

गीति इ िोकस सहत्यसभत्र र खेर सङ्गीत र नृत्यि इ क यासम्प दनमूिक िोककि क  रूपम  र ख्न 

सक्ककन्छ। यसब हके िोकसचत्र व  ऄन्य िोकसचह्न हस्तसनर्जमत वस्तुक  रूपम  प आने हुन ि े

यसि इ ऄिग र खेर पसन ऄध्ययन गना सक्ककन्छ। हस्तसनर्जमत वस्तुहरूको ईपयोगी पक्षिे गद ा 

यसि इ िोककौशि पसन भन्न सक्ककन्छ। यस्त  मौसखक तथ  कि परक िोकव त ाि ेिोककि  र 

यसक  ऄसभप्र यहरूि इ पसन दखे एक  हुन्छन्। 
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५.४ ससक्किम र द र्जजसिङ क्षते्रक  मगरहरूक  िोकरीसत तथ  

परम्पर मूिक िोकव त ाको प्रतीकपरक ऄध्ययन 

मगरहरूिे म न्द ै अएक  सवसवध परम्पर मूिक िोकव त ािे ईनीहरूको जीवनदशान, 

सपत पुख ा र ह ड-सन्त नब रे ज नक री गर ईाँदछ। मगरहरूक  जन्म, कमा, धमा, मृत्यु 

संस्क रब रेक  िोकव त ाहरूको ऄध्ययन गररने क म यस ऄध्य य गररनेछ। यसक  स थैयी 

िोकरीसत एवं परम्पर मूिक िोकव त ाक  प्रतीकहरूिे कसरी स म सजक मूल्य-म न्यत ि इ बोकेर 

अएक  छन् सतनीहरूको पसन ऄध्ययन यस ऄध्य यम  गररने छ। ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  

बसोब स गने मगरहरूक  िोकरीसत तथ  परम्पर मूिक िोकव त ा सवसभन्न क्ककससमक  छन्।  

 

५.४.१ जन्म ससं्क र परम्पर  र यसक  प्रतीक 

प्रत्येक ज सत तथ  समुद यको जन्म संस्क र गन े रीसत अ-अफ्नै क्ककससमको हुन्छ। 

मगरहरूम  मसहि  गभावती भएको क्कदन दसेखन ै जन्मससं्क रको अरम्भ हुन्छ। गभावती स्त्रीि इ 

ध र्जमक क याक  ि सग ऄशुद्ध म सनन्छ। सवशेष गरेर मण्डिी र ब बु-बर जु पूज म  गभावती 

मसहि को िोिेि इ पसन ऄशुद्ध म ने्न गररन्छ र पूज म  बस्न क्कदआाँदनै। ससक्किम-द र्जजसिङक  

मगरहरूिे सवशेषत: घरम  स्त्री गवावती भएपसछ हरेक पूज -ऄनुष्ठ नमै ईनीहरूि इ ऄशुद्ध म ने्न 

गरेक  छन्। 

 

५.४.१.१ न्व रन 

मगरहरूिे न नी जन्मेको सवशेषत: छ क्कदनम  न्व रन गने गदाछन्। कसतपय ठ ईाँम  भन े

छोरी भएम  च र क्कदन, छोर  भएम  प ाँच क्कदनम  न्व रन गररन्छ। न नी जसन्मएपसछ कसतपय 

ठ ईाँम  पुरोसहत बोि एर न्व रन गने गररन्छ भन े कसतपय ठ ईाँम  कुटुम्बि े न ै न्व रन गदाछन्। 

पुरोसहत बोि एर न्व रन गद ा पसन कुटुम्ब नभइ हुाँदनै। पसहिो पटक छोर  जसन्मएम  न्व रनक  
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क्कदन ‘स र रटक  प ह के’ (फुिटीक  क्कदने)९८ भनरे ग ईाँक  म सनसहरू र ट ड  ट ड क  श ख  

सन्त नि इ सनम्त्य आन्छ। यस क्कदन म विीहरूि ेब िकको ब बुि इ पसन रटक ट िो गररक्कदन्छन् 

जसि इ मगरहरूिे ‘स फ ’९९ क्कदने भन्दछन्। ‘स फ ’ ि इ बह दरुीको प्रतीक म सनन्छ। यस्तो 

क याम  ब बुको ईपसस्थसत ऄसनव या रूपम  हुन ुपदाछ।  

 

५.४.१.२ परुभद ैव  प स्नी 

मगरहरूम  छोर ि इ छ मसहन को ईमेर पुग्द  ऄसन छोरीि इ प ाँच मसहन को ईमेर पुग्द  

भ त खुव ईने क म गररन्छ जसि इ ऄन्नप्र शन ऄथव  ‘पुरभद ैव  प स्नी’१०० भसनन्छ। सवशेष गरेर 

यस क्कदन ग ईाँ  सछमेकक  अफन्तजनि इ बोि एर न नीि इ भ त खुव एर क्कदघ ायुको क मन  

गररन्छ।  

ऄन्नप्र शन व  पुरभद ै गर ईनक  ि सग ज्योसतषि इ हरे एर क्कदन सनक सिन्छ। कत ै कत ै

मगर व प्प  व  पुज रीद्व र  पसन क्कदन जुर आन्छ। त्यस क्कदन भ त खुव ईनक  ि सग अफ्न ै

सन्त नसभत्रक  कन्य  केटीि इ बोि आन्छ। यसम  कन्य  केटी र न नीको र सशफि समिे शुभ 

म सनन्छ। न नीि इ सबैभन्द  पसहिे कन्य को ह तब ट भ त ख्व आन्छ। त्यसपसछ न नीक  ब बु-

अम िे खुव ईनु पदाछ।  

यसक्कदन सकेसम्म तहे्र क्ककससमक  पररक र जुट ईने गररन्छ। न नीि इ बरको प तम  

तेह्रवैट  पररक र क्कदआन्छ। भ त खुव ईाँद  न नी रोएको शुभ म सनन्छ, नरोएम  ऄशुभ हुन्छ भनेर 

सचमोटेर पसन रुव ईने परम्पर  मगरहरूम  रहकेो प आन्छ। यसिे गद ा न नी ट ठो-ब ठो हुन्छ भने्न 

िोकसवश्व स पसन मगरहरूम  प आन्छ। ससक्किम-द र्जजसिङक  मगरहरूम  प ाँच मसहन  र च र 

मसहन म  पसन न नीकोभ त खुव आ गरेको दसेखन्छ।  

                                                           
९८केशरजङ्ग बर ि, सव सं, २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ ६१ 

९९केशरजङ्ग बर ि, सव सं, २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत, पृ ६१ 

१००हषाबह दरु बुढ मगर, सव सं २०५३, मगर ज सत र ईनक  स म सजक ससं्क र, क ठम डौ, प्रक सशक : श्रीमती 

पुष्प वती बुढ मगर मगर, पृ १० 
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५.४.१.३ छेवर व  गनु्य-ूचोिो क्कदन े

मगरहरूम  न नीको छेवर प्र य: प ाँच वषा पुग्द  गने चिन छ। तर ससक्किम र 

द र्जजसिङसतरक  मगरहरूि े ऄसधक ंश तीन र नौ वषाम  पसन गने गरेको दसेखन्छ। धेरैजसो 

ठ ईाँहरूम  छेवर म विीि ेगदाछन्। छोर ि इ छेवर गरेजस्तै छोरीि इ पसन प ाँच वषा ि गेपसछ 

अम -ब ब िे ‘गुन्यु-चोिो’ क्कदने परम्पर  मगरहरूम  रसहअए त पसन ससक्किम-द र्जजसिङसतर यस 

क्ककससमको प्रचिन रहकेो प आाँदनै। यस क्कदन मगरहरूि े छरसछमेक, श ख  सन्त न, म विी र 

कुटुम्बि इ बोि एर ब िक ब सिक ि इ अशीव ाद क्कदने गदाछन्। 

 

५.४.१.४  मगर स्त्री र परुूषि ेिग ईन ेभषेभषू  

मगरहरूक  भषेभूष  प्र य: अफ्न  च डपवा, सबहबेटुि ऄसन सवशेष पवाहरूसतर म त्रै 

िग एको दसेखन्छ। मगर पुरूषहरूको पसहरन स ध रण क्ककससमको हुन्छ। स्त्रीहरूको पसहरन 

पुरूषहरूको भन्द  धेरै न ैअकषाक  हुन्छ। मगर पुरूष ऄसन स्त्रीहरूिे पसहररने वस्त्र सनम्न प्रक रक  

छन्। 

चौबन्धी चोिी, गुन्यु, मजेत्रो (िोरफु), हमे्म री (ह प ), पछ्य ईरी (ब र क), पटुकी, 

रटकी, घिेक, खुपेटो (हसतय री) अक्कद मगर स्त्रीहरूि ेिग ईने भेषभूष  हुन्। 

कछ र (पसहिे पसहिे भ ङर को ससस्नकुो जर  कुटेर बन आन्थ्यो भने्न जनशु्रसत प आन्छ), 

भोटो, दौर , फेट , ग दो, पटुक , हजे  (खुकुरी) अक्कद मगर पुरूषिे िग ईने भषेभूष  हुन्। यस्त  

भेषभूष  अजभोसि ससक्किम-द र्जजसिङ दवुैसतरक  मगरहरूिे सवसभन्न स ंस्कृसतक ऄनुष्ठ नहरूसतर 

म त्रै िग ईने गरेको दसेखन्छ। 
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५.४.१.५ मगर गरगहन  र यसक  सौन्दयागत प्रतीक 

म सनसिे अक्कदमक िदसेख नै अफूि इ सुह ईाँदो गरगहन हरू िग ईाँद ै अएको दसेखन्छ। 

तसथा कुन गहन , कुन ऄनषु्ठ नम , कसहिे कसरी िग ईने जस्त  स म सजक संस्क रहरू अफैम  

प्रतीक त्मक छन्। यी गहन हरूक  स म सजक, ध र्जमक, स ंस्कृसतक प्रतीकहरू अ-अफ्नै क्ककससमक  

छन्। मगरहरूम  स्त्री साँगसाँगै पुरुषहरूिे पसन केही गहन  िग ईने गरेको दसेखन्छ।व स्तव म  

गरगहन  अफैम  सौन्दयाको प्रतीक हो। मगर स्त्री र पुरुषिे िग ईने गरगहन को चच ा सनम्न 

प्रक रिे गना सक्ककन्छ। 

 

 मगर स्त्रीज सति ेिग ईन ेगरगहन  

मगरहरूम  स्त्रीिे िग ईने गरगहन हरू नौगेडी, सशरबन्दी, रटकम ि , जन्तर, मुग म ि , 

अठ नी-च र नी, सतिहरी (क ाँची), पोते (पहिेो), कण्ठ, चेप्टे सनुढुङ्ग्री, बुि की, कोसपपि , 

मरव डी, रैयॉ, कल्िी अक्कद हुन्। यसक  स थ ै मगर स्त्रीहरूिे अफ्न  दबे्रे ग ि को मुसन्तर 

चन्रम को सचत्र खोपे्न गरेको पसन प आन्छ। यसि इ ईवारत को प्रतीक म सनएको प आन्छ। 

 कण्ठ - कण्ठ गि म  िग आने गहन  हो। यो सुनको ध तुद्व र  बन आन्छ। यो सवशेष गरेर 

र तो ध गोम  म ि जस्तै सनुक  द न हरूि इ जोडरे बन आएको हुन्छ। यसक  द न हरू 

ऄठ र ईन्न इसवट  हुन्छन् जसम  एईट  द न  केही ठुिो हुन्छ। कसतिे सोही एईट  द न  

पसन बन ईने गछा। 

 

 नौगडेी - सुनक  नौवट  द न हरूब ट बन आएको क रणनै यसि इ नौगेडी भसनएको हो। 

यसक  सबै द न  सम न अक रक  हुन्छन्। यो गहन  बन ईन तीनतोि सम्म सनु च सहन्छ। 
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 पोत े - मगर सवव सहत स्त्रीहरूिे पहेाँिो पोते िग ईन े गदाछन्। यो सवशेष क्ककससमको 

क ाँचक  टुि हरूक  स-स न  द न हरू ध गोम  ग ाँसेर बन एको हुन्छ। नय ाँ बेहुिी घरम  

सभत्र्य ईाँद  बेहुि िे पोते पसन िग आक्कदन्छ। 

 

 सतिहरी - सतिहरी गोि  क ाँड द र बुट्ट हरूिे मोसडएको सुनको निीमै कुाँ क्कदएको हुन्छ। 

त्यसि इ कसतिे ि मो हररयो ऄथव  र तो पोतेम  िग ईने गछान्। कसति ेर त  मखमिको 

िगु म  पसन िग ईने गछान्। 

 

 

 च्य प्टे सनु - मगर स्त्रीहरूिे च्य प्टे सुन क नक  दइुसतर गोि क र प्रक रको िग ईन े

गहन  हो। यी सवसभन्न क्ककससमक  हुन्छन्। सनगुरो छ प, कमि प ते, िहरे बुट्ट  अक्कद यसक  

प्रक रहरू हुन्। 

 

 सशरफुि  सशरफुि ट ईक को म सथल्िो भ गम  िग ईाँछन्। ठुिो गद वरी फुिको 

अक रम  बन आएको सशरफुिम  सबचम  आईाँ  पसन िग एर सुन्दर बन आएको हुन्छ। यसि े

स्त्रीहरूि इ सनिै अकषाक दसेखन्छ। 

 

 बिु की - बुि कीि इ मुन्री पसन भसनन्छ। यो गोि क र रूपम  बन आएको हुन्छ जसको 

सबचम  र त , हररय  आईाँ  पसन िग एर अकषाक बन आन्छ। यो पसन सवसभन्न क्ककससमक  

हुन्छन्। झुम्के, स द , जुिे, क्कढिे, त रफुिी, प ते गरी छ क्ककससमक  बुि की हुन्छन्। 

 

 चरु   -  चरु  ह तम  िग आने गहन  हो।मगर स्त्रीहरूिे चुर  ऄथव  ब ि  िग ईने गछान्। 

चुर  सनुको बन आए त पसन ब ि  च ँह च ाँदीको बन आन्छ। अक र र बनोट ऄनुस र यो 

सवसभन्न क्ककससमिे तथ  अकषाणीय प र िे बन ईन सक्ककन्छ। 
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 कल्िी - मगर स्त्रीहरूिे दवुै खुट्ट म  च ाँदीको कल्िी िग ईने गछान्। यसको पसन ब सहरसतर 

क ाँड द र बुट्ट  बन आएको हुन्छ। खुट्ट म  रठि हुने क्ककससमिे योतथ  बन आएको हुन्छ। 

 

 मगर परुुषज सति ेिग ईन ेगरगहन  

ऄसघ ऄसघ मगर पुरूषहरूिे पसन ब ि  (रैय ाँ), क नमुन्री (सबरबि) अक्कद िग एको 

प आन्थ्यो। अजभोसि यस्त  गहन हरू ि ईने चिन हर ईाँद ैगएको दसेखन्छ। 

 ब ि  (रैय ाँ) - मगर पुरुषिे अफ्न  दवुै ह त ऄसन खुट्ट म  ब ि  िग ईने गरेको प आऩ्छ। 

यस्तो प्रचिन धेरै ठ ईाँम  हर एर गए पसन प रम्पररक गहन क  भनी यसको सनश्चय महत्त्व 

छ भन्न सक्ककन्छ। यी ब ि हरू च ाँदीक  हुन्छन्, कसतपय मगरहरूक  घरम  यस्त  ब ि हरू 

प आन्छन्। अज पसन ब िक जसन्मएको धेरै वषा सम्म पसन च ाँदी रैय ाँ बन एर िग आक्कदन े

प्रचिन मगरहरूम  प आन्छ। 

 क नमनु्री - क नमुन्री पसन मगर पुरुषिे िग ईने गहन  मध्ये एईट  हो। क ि न्तरम  

यसको प्रचिन मगरहरूम  हर ईाँद ैगएको दसेखन्छ यद्यसप छोर को पसन क न छेड्ने परम्पर  

मगरहरूम  यथ वत रहकेो प आन्छ। 

 कण्ठ - मगर पुरुषहरूिे पसन गि म  च ाँदीको कन्ठ िग ईाँथे भने्न प क  मगरहरूब ट सुन्न 

प आन्छ। क ि न्तरम  यो िग ईने परम्पर  हर एर गएको दसेखन्छ। 

 

५.४.२ सवव ह ससं्क र र यसको प्रतीक 

कुनै पसन सम जि े मसहि  र पुरुषि इ स म सजक मूल्यऄनुस र पसत-पत्नीक  रूपम  

स्वीक र गरी वैध सनक रूपम  साँगै बस्न क्कदने म न्यत ि इ नै सवव ह भसनन्छ। सवसभन्न समूह र 

ज सतम  सवव हसम्बन्धी अफ्नै क्ककससमको परम्पर को सवक स हुाँद ैअएको प आन्छ। यसैक रण हरेक 

ज सतम  वैव सहक रीसत-ररव ज अफ्न ैक्ककससमक  हुने गदाछन्। मगर ज सतम  पसन अफ्नै क्ककससमको 

सवव ह-प्रथ  रहकेो प आन्छ। मगरहरूक  वैव सहक संस्क रम  भौगोसिक र पररवेशीय क रणिे गद ा 

परम्पर  र संस्क रम  सवसवधत  पसन प आन्छ। कसतपय ठ ईाँम  थर र गोत्रऄनुस र ऄन्य 

ज सतसमूहको प्रभ वम  रहरे पसन संस्क रम  पररवतान अएको प आन्छ। तर प रम्पररक रूपम  
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गररने मगरहरूको सवव ह ससं्क र ऄवशेषक  रूपम  कतै कतै रहकेो दसेखन्छ। द र्जजसिङको ससटोङ, 

म नेभञ्य ङ, गेिसतर मगरहरूक  सवव ह मगर व प्प द्व र  नै सम्पन्न भएको प आन्छ। ससटोङक  बी 

बी मगर ऄनुस र, मगरहरूक  सवव ह सम्पन्न गद ा अगनम  ठुिो त र को सचत्र अट  र हदीिे 

ऄसङ्कत गरेर त्यसको केन्रम  सत्रकोण अक रको सम सध बन एर अक श, धती, घ म, जुन, त र , 

अगो, ह व , म टो र प नीक  दवेदवेत हरूि इ स क्षी र ख्द ैनय ाँ बेहुि  बेहुिीि इ िगन ग ाँठोम  

ब सधन्छ।१०१ यसक  स थ ैत र द्व र  ऄसङ्कत त्यस सचत्रिे सनश्चय पसन सवव सहत दम्पसतको अग त 

जीवन चसम्किो, ईज्ज्वि त र हरूकै जस्तो होस ्भन्ने प्रतीक त्मक ऄसभव्यसि क्कदएको म न्न सक्ककन्छ। 

ऄथ ात् ऄज्ञ त भसवश्य र तजस्तै हुाँदछ तसथा त्यस र ति इ सजत्न ेत र हरू जस्त ैचसम्किो होस ्भने्न 

ऄसभप्र य रहकेो म न्न सक्ककन्छ। 

मगर संस्क रऄनसु र अफ्न  क्कददी-बैनीक  छोर ि इ छोरी क्कदने र म म की छोरीि इ 

सवव ह गने गदाछन्। यसि इ ‘म म चिेी र फुप ूचिे ’१०२ सवव ह भसनन्छ। तर फुपूकी छोरीि इ 

म म क  छोर िे सवव ह गना प आाँदनै।  मगरहरूिे अफ्न  म म की छोरीि इ ‘ब टोकी स िी’१०३ 

भने्न गदाछन्। यसिे ब टोकी स िीि इ पसहिे पसहिे हक ि ग्छ भने्न गदाथे र अफ्न  क्कददी व  

बैनीक  छोर िे म म की छोरी हुाँद -हुाँद ै ऄरू ठ ईाँब ट सवव ह गरेम  ‘ब टो सबर एको’१०४ भनरे 

म म हरूिे दण्ड क्कदने गदाथे। यसप्रक र म म चेिो र फुपूचेिी सबच सवव ह चि ए त पसन एईटै 

थरम  भन ेसवव ह गना प आाँदनै। मगरहरूक  सवव हसम्बन्धी सशखरन थ सवुदेीको कथन यसप्रक र 

प आन्छ,  

म म की छोरीससत हक सयनको ि ग्छ, भ सनज छैन भने ऄक ािे म ग्छ 

ठकुरी मगरको  यसत यौट  कुर  हुन्छ, म म की छोरीससत सबह ब री चल्छ। 

म म क  छोर ि इ  जदौ जेठ न भन्छन्,  सबह ब री नभैकन स सहनु ि ईाँछन् 

                                                           
१०१

 सवखाबह दरु मगर, सूचक, १२ ऄगस्त सन् २०१२, ईमेर ६८ वषा, ससटोङ, खरस ङ खण्ड सवक स, सजल्ि : 

द र्जजसिङब ट सिएकोऄन्तव ात ा। 

१०२केशरजङ्ग बर ि, सव सं, २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको संस्कृसत, पूवावत्, पृ ६५ 

१०३केशरजङ्ग बर ि, सव सं, २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ ६५ 

१०४केशरजङ्ग बर ि, सव सं, २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ ६५ 
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सोल्टी जेठी भए भेन  स सहन ुि ईाँछन्, ससुर ि इ पसन क्ककन म म  पो भन्छन्। 

छोरीको ह तको कन्य  भएसम्म, मगरिे कढडो द ि ख न्छन् भआ गम्म। 

मगरको सबह  नभै र जीखुसी ससत, कन्य  िगे कढडो द ि ख ने रीत। 

पसहसि सबधव  मगरिे ि न्छन्, कोदो द िछोसड ऄरू सब ख न्छन् 

सयनक  छोर छोरीदसेख कोदो द ि चल्छ, सबह  गना नसके्नक  यही यौट  चल्छ। 

(सशखरन थ सुवेदी, थरगोत्र विी)१०५ 

 

यसप्रक र मगरहरूम  म म की छोरीि इ फुपूको छोर ससत सवह व री गने स म सजक-

स ंस्कृसतक म न्यत  छ। ससक्किम-द र्जजसिङसतर पसन यस क्ककससमको सवव ह तीनपुस्त  ऄसघसम्म 

प्रचिनम  सथयो भने्न कुरो बमबह दरु थ प १०६ बत ईाँछन्। मगरहरूम  सवव हक  सवसभन्न प्रक र 

प आए त पसन मुख्यत: ‘िगन्य ’ र ‘औध न्य ’१०७ गरी दइु भ गम  सवभ जन गरेर हनेा सक्ककन्छ। 

मगनी सवव हि इ ‘िगन्य ’ र ऄरू क्ककससमक  सवव हि इ ‘औध न्य ’ भसनन्छ। 

 

५.४.२.१ िगन्य  सवव ह व  म गी सवव ह 

िगन्य  सवव हि इ मगनी व  म गी सवव ह भसनन्छ। यस्तो सवव हम  केट िे अफ्नो 

ब ट की स िीव  म म की छोरीि इ न्व रनदसेख नै ध गो ब ाँसधक्कदएको छ भने त्यस क्कदनदसेख न ै

म म की छोरीप्रसत केट को हक रहकेो जन आन्छ। यक्कद यस्तो गरेको छैन भने ब ट की स िीि इ 

म म िे भ न्ज हरूि इ सोधरे म त्रै छोरीको सवव ह ऄन्यतै्र गररक्कदने प्रचिन मगरहरूम  सथयो। 

कन्य को खोजम  ज नुपद ा मगरहरूम  एक ठेकी दही सिएर ज ने परम्पर  प आन्छ। कन्य  क्कदन े

भएम  िगेको ठेकी सस्वक ने गदाछन् र नक्कदन े भएम  दहीससहत ठेकी फक ाआक्कदने गदाछन्। यस 

प्रक्किय ि इ ‘ठेकीक के’१०८ भसनन्छ। यसरी केटी म ि ज ाँद  ररिो ह त गए ऄशुभ हुन्छ भनेर न ै

दहीको ठेकी सिएर ज ने परम्पर  मगरहरूम  रहकेो प आन्छ। ठेकी ख ाँद  केटीको पसन स्वीकृसत 

                                                           
१०५सचेन्र दमुी, सन् १९९३, मगर ज सत: ईत्पसत र ऄवस्थ न..., मगरजङु, प्रेमकुम र अिे, (सम्प ) खरस ङ, मगर 

ि फ  सङ्घ, द र्जजसिङ, पृ १३-१४ 

१०६बमबह दरु थ प  मगर, सूचक, १२ फरवरी सन् २०१४, ससटोङ – ३, िङ्कु, खरस ङ खण्ड सवक स, द र्जजसिङब ट 

सिएको ज नक री  

१०७केशरजङ्ग बर ि, सव सं, २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको संस्कृसत, पूवावत्, पृ ६७ 

१०८केशरजङ्ग बर ि,सव सं, २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ ६८ 
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सिने गदाछन्। ठेकी भ री िग एपसछ कतैकतै गहन प त म िे प्रचिन पसन मगरहरूम  प आन्छ। 

गहन प तको कुर  समिे म त्रै छोरी क्कदने गछान्। अजभोसि भने दइु बचन केटीि इ पसन सोध्न े

गररन्छ, केटी र जी भएम  म त्रै सवव ह सम्पन्न हुन्छ। ठेकी िगेपसछ छोरी क्कदने भएम  ऄको पटक 

बोि ईाँछन्। बोि एको क्कदनम   केट परट्टब ट केट को ब बु र कसिय  कन्य को घरम  ज न्छन्। क्कदन े

नक्कदने कुर  यसै क्कदन सछन फ न  गछान्। कन्य ि इ अफ्नो अम िे कदद  म विीि इ पसन एक वचन 

सोध्ने गररन्छ। क्ककनभने म विीि इ भ न्जीको हकद र म सनन्छ र म विी सबन  सवव ह हुन सक्दनै। 

छोरी क्कदएपसछ केट परट्टब ट कसिय  र केटीतफा ब ट केटीक  अम -ब बु समिेर ‘प हुर प त’१०९ 

सम्बन्धको कुर  चि ईाँछन्।मगरहरूम  यस्तो प हुरप त बुझ ईने चिनऄनुस र सनम्न कुर हरू 

बुझ ईने गरेको प आन्छ, 

१. प हुरप तम  एईट  र ाँगो, स त प थी च मिको व  मकैको ज ाँड। 

२. एक ध नी रक्सी, एक पोको सेिरोटी, एक रुसपय ाँ पञ्च चख ईनी क्कदआन्छ। 

३. एक डोको रोटी र रक्सी (जसत म सगन्छ ईसत)। यसरी बुझ आएक  वस्तुहरू म आतीदसेख 

ऄरू ग ईाँक  पञ्चिे पसन ख न ेगदाछन्। 

४. ब जे, बज्यै, जेठ न, जेठ नी सबैि इ एकएक ध नी रक्सी, एकएक पोको रोटीम  एक 

रुसपय ाँ र खेर दिुह िे ढोग गदाछन्। 

५. म म ि इ स त ध नी रक्सी, एक डोको रोटी र पैस  र खरे ढोग गनुापछा। 

६. म आजूि इ एक जोडी स री र चोिी क्कदआन्छ। यसक  स थै स त ध नी रक्सी, एक 

डोको रोटी पसन क्कदआन्छ। 

७. भ त पक ईनहेरूि इ भन्सेरी पोको भनेर एक ध नी रक्सी, एक पोको रक्सी क्कदआन्छ। 

यसरी प हुरप तको क म सससद्धएपसछ दिुह  परट्टक हरूि इ भोज खुव ईने गररन्छ। रम आिोक  

ि सग भोजम  अएक हरूको ह ाँसो र सखल्िी ईड आन्छ।  कसतपय ठ ईाँम  बेहुिीक  स थीहरूि े

बेहुि को  टोपी, जुि , रुम ि, िुक आक्कदने गदाछन्।सवव ह सछनेको क्कदन कसैि े प हुरप त ख न े

गछान्। केटीि इ केट को घरम  सभत्र्य ईाँद  दिैोम  कुखुर को भ ि े पूज  गने परम्पर  प्र य: सब ै

ठ ईाँम  नै भएको प आन्छ। यसि इ थ प क कन१े१० भसनन्छ। थ प कुटुम्बिे क कने गछान्। थ प 
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क रटसकेपसछ ढोक को दवुैसतर प नीिे भररएको ग ग्री र सखन्छ। केट  ऄसन केटीि इ त म को पैस  

क्कदआन्छ। केट िे केटीि इ ब टो दखे ईाँद ैसभत्र िैज न्छ। ईनीहरूिे त्यो क्कदएको पैस  त्यही ाँ ग ग्रीम  

खस ल्छन्। यसि इ सभसत्रसडके१११ भसनन्छ। 

 

५.४.२.२ प्रमे सवव ह व  चोरी सवव ह 

मगरहरूम  चोरी सवव हको प्रथ  पसन प आन्छ। चोरी सवव ह मगरब हके ऄन्य ज सतसाँग 

पसन हुनसक्छ। चोरी सवव ह सज सतसभत्र भएको छ भन ेम त्रै सनयम नीसतसाँग ररतभ त बुझ ईाँद ै

जन्तीससहत भएर सवशुद्ध सवव ह सम्पन्न गररन्छ। ऄथव  ऄज त केटी भए घर सभत्र्य आएकै क्कदन 

केट को कुि गोत्रम  िग आन्छ ऄसन तीन क्कदनपसछ केटीको ब बु-म आतीकह ाँ ‘ज हरेी’ पठ आन्छ। 

ईनीहरूिे एईट  क्कदन तथ  समय तय गरेर बोि आ पठ ईाँछन्। त्यसक्कदन केट ब ट अवश्यक त रतम्य 

समि इ केट  र केटीि इ बढु्यौिी र केट क  ब बु म आतीहरू कुर  समि ईन ज न्छन्।  

केटीक  ब बु म आतीिे ज तदण्ड भनी सवशेष रकम तोक्छन्। अजभोसि रीसतऄनसु र 

ज तदण्डको ररव जऄनसु र ईनीहरूिे भि पञ्चससत एईट  ऄकरन म  तय र प छान् ऄसन 

त्यसम ईपसस्थत समूहि इ सही-छ प गर ईाँछन्। ज तदण्ड सतररसकेपसछ केट परट्टक हरू केटी 

सिएर अफ्नै घर फका न्छन्। त्यस क्कदनदसेख म त्र केटी पि  मगरनी भएको म सनन्छ। यसरी नै मगर 

पररव रब ट कुनै केटी ऄज त केट िे भग एर िगे ईनीहरूक  ब बु-म आतीि इ रीसतऄनुस र ब ह्र 

थरी मगरहरूि इ बोि एर एईट  ऄकरन म  तय र प री सही-छ प गर आन्छ। 

 

५.४.२.३ ज री सबव ह 

मगरहरूम  पसन ज री सवव हको प्रचिन प आन्छ। कसैकी स्व स्नी ऄको िोिे म सनसससत 

सबह ेगरेर गए व  सबह ेगरेर ल्य ए त्यसि इ ज री सवव ह भने्न गररन्छ। ज रीको रूपम  पसहिो 

िोिेिे तोकेको रकम स्व स्नी िैज ने व्यसििे ग ईाँक  बुढ्यौिी ऄसन भि पञ्चको ऄसघ ईसभएर म फ 

म गेर बुझ ईनु पने हुन्छ। पसहिो पसतिे क्ककसनक्कदएको सम्पूणा गर-गहन  छ भन ेत्यो फक ाआक्कदनु पने 

                                                           
१११केशरजङ्ग बर ि,  सव सं, २०५०, प ल्प , तनहुाँ र स्य ङ्ज क  मगरहरूको ससं्कृसत, पूवावत्, पृ ६९ 
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हुन्छ। ऄन्त्यम  समि प-पत्र ग ईाँक  पञ्चिे तय र गरेपसछ त्यसम  सही छ प गरी ज री सतनेिे ज री 

ईठ ईनेि इ सुसम्पन्छ जसि इ मगरभ ष म  ‘फ रगसत’११२ भने्न गररन्छ।  

 

५.४.२.४ सवधव  सवव ह 

मगर सम जम  सवधव  सवव हको पसन प्रचिन प आन्छ।  कुनै पुरुषिे कुनै सवधव ि इ 

सवव ह गरे त्यो सवधव  सवव ह हुन्छ। सवधव  सवव हम  म आतीि इ व  ब बु-अम ि इ ग ग्रो-

ब ख्रो११३ भनेर ग ग्री व  कुाँ ड म  ज ाँड र स नो ब ख्रो बुझ आन्छ। त्यसपसछ ब बु-म आतीिे 

रटक ट िो गरेर सबहकेो सछन फ न  गररक्कदन्छन्। कुनै सवधरु व  अफ्न  स्व स्नी मरेकी व्यसििे पुन: 

कन्ये केटी सबह ेगरेको खण्डम  पूणा रीसतसथसतसाँग भव्य रूपम  सबह ेगररक्कदन्छ।  

बहुसवव हि इ मगर सम जम  त्यस्तो प्रध नत  क्कदआएको प आाँदनै। यद्यसप कसत मगरहरूि े

एकभन्द  धेर स्व स्नी सबह ेगरी साँगै बस्न ेगरेको पसन प आन्छ। एकजन  भन्द  धेर स्व स्नी सबह ेगरी 

साँगै बस्ने प्रथ  मगरहरूम  एक ध प आए त पसन एकभन्द  धेर स्व स्नी ऄसन एकभन्द  धेर िोिेससत 

सबह ेगना मगर सम जम  सनषधे नै रहकेो दसेखन्छ। 

 

५.४.३  मगरहरूम  धमासम्बन्धी िोक ध रण  

प्रकृसतको पूज  गन े मगरहरूको मूि धमा त सन्त्रक धमा (बोन धमा) व  अत्मव दि इ 

म सनन्छ। मगरहरूक  ध र्जमक संस्क रको क म मगर व प्प , भुस ि एवम् रम्म िे सम्पन्न गछान्। 

परम्पर गत िोकसवश्व सऄनसु र प्रकृसतपूजकक  रूपम  मगर व प्प िे टुन मुन , बोक्सी, चोखे 

छ ड्ने, मरी मस न ि ि,े व यु ि ि,े म आ ईठ्ने, सेहें ि िे, बनखण्डी दवेत  ि ि,े क्ककसचक्ककन्नीि े

छल्ने, पुत्ि  ग ड्ने, शरीरम  व ण ह ने्न अक्कद जस्त  कुर ब ट सनद न गर ईाँदछन् भने्न िोक सवश्व स 

                                                           
११२सन्तोष अिे, सन् २००३, मगर ज सतको आसतह स ऄसन ससं्कृसत-ससक्किमको सन्दभाम , पूवावत्, पृ ८२ 

११३सन्तोष अिे, सन् २००३, मगर ज सतको आसतह स ऄसन ससं्कृसत-ससक्किमको सन्दभाम , पूवावत्, पृ ८३ 
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प आन्छ।११४यस्त  ऄिौक्ककक शसिको क रणब ट भएको सवर मीि इ सन्चो गर ईन झ रफुक गने, 

दशे न फक ाईन,े दोख फ ल्न,े म आपूज  गने, मण्डिी पुज  गन,े न गपूज  गन,े बर ह, भैरव, दवेी 

अक्कदि इ बिसबसन्त म सगन्छ। यी पूज  सवसध सम्पन्न गद ा मगर गुरु व प्प िे बोक , कुखुर , परेव , 

प ड , भेंड  पशुपक्षी दवेत ि इ भोग क्कदने गदाछन्। मगरहरूक  िोकसवश्व स ऄनुस र मृत्युपसछ 

म सनस सतकमा गरेको छ भने र म्रो ब टो ज न्छ, ऄसत गरेको छ भन े नर म्रो ब टो ज न्छ भने्न 

प आन्छ। कुनै व्यसि सभर व  रूखब ट िडरे ऄक िम  मृत्यु भएको भए तथ  अत्महत्य  गरेर मरेको 

भए म सनसि ेप र प ईन सक्दनै। त्यस्तो म सनस ठ ईाँम  पुि सिैन सबचसतरै रोक्ककएर बसेको हुन्छ। 

यस्त  म सनसको मृत्युपसछ ईनीहरूको हसं मरी मस न र क्ककसचकन्नी बनरे धतीम  घुसमरहकेो हुन्छ, 

यसरी मृतकको हसंि े म सनसहरूि इ दखु क्कदएर बसकेो हुन्छ भने्न सवश्व स मगरज सतम  व्य प्त 

रहकेो प आन्छ।  

मगरहरूिे ग ईाँको कुनै नसजकैको जङ्गिसतर सचि ईनेको रुखको फेदम  सडससङकोटे 

ब जबेज्यैको स्थ पन  गदाछन्। त्यस स्थ नको वररपरर घ ाँसद ईर  र खेतीप सत गना प आाँदनै। त्यस 

स्थ नको वररपरर क्कदस -सपस ब गना पसन प आाँदनै। यसो गररएको खण्डम  ऄनेक खरटर , घ ई, 

झ ड , पख ि  ि िे गछान् भने्न िोकसवश्व स प आन्छ। मगरहरू बसेक  ग ईाँघरहरूम  प्र कृसतक 

प्रकोप, मह म री, हजै ,  दखु-सबम र भयो भन ेपसन दवेी-दवेत हरू खुसी नभएर ररस ईन िे यस्तो 

भएको हो भने्न िोकसवश्व स मगरहरूम  प आन्छ। दखुकि हर ईन कै ि सग दवेी दवेत हरूि इ 

पुक र गद ैभ कि गन े र बसिको सनसम्त कुखुर , ब ख्र , प ठो ईठ एर र ख्ने गदाछन्। ग ईाँम  कुन ै

व्यसिको मृत्यु भयो भने त्यस क्कदन ग ईाँभरर गोरु जोत्ने, खने्न, खेत ि  ज न,े खनजोत गनेजस्त  

सम्पूणा क महरू बन्द गदाछन्। यसप्रक र मगरहरूिे प रम्पररक रूपम  प्रकृसतससत सम्बसन्धत 

ध र्जमक ऄनुष्ठ न गद ै गए त पसन क ि न्तरम  मगरहरूिे सहन्द ू धमा पसन ग्रहण गरेको दसेखन्छ। 

हषाबह दरु बुढ  मगरऄनसु र, मगरहरूको मौसिक धमाब रे ऄध्ययन गने हो भने ईनीहरू जीवव दी 

                                                           
११४िोकबह दरु थ प  मगर, मगर ज सतको जीवन दशान, दशान विी, सवष्णु प्रभ त (सम्प ), क ठम डौ, नेप ि प्रज्ञ  

प्रसतष्ठ न, पृ २७२ 
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(एसनसमस्ट) हुन्।११५सखिध्वज थ प  मगरिे नेप िम  बुद्ध धमा प्रवेश हुनु धेरै वषा ऄसघदसेख 

मगरहरू ईिरसतरब ट नेप ि अइ बसोब स गरेक  हुन् पसछ गएर मगरहरूिे बौद्ध धमा पसन ग्रहण 

गद ै अएको बत एक  छन।्११६ वताम नम  अएर ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  छररएर बसेक  

मगरहरूिे प्रकृसतससत सम्बसन्धत अफ्न  परम्पर मूिक िोकधमा म न्द ै अए त पसन ईनीहरूम  

पसन सहन्द ूधमा, बौद्ध धमा स थै क्किसश्चयन धमा प िन गनेहरू छन्। यसरी ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रको 

मगर सम जक  बहुधमाको सस्थसत रहकेो दसेखन्छ। 

 

५.४.४  मृत्य ुससं्क र र यसको प्रतीक 

मगर ज सतम  कुनै व्यसिको मृत्यु भएम  खोि को क्ककन रम  ग ड्ने तथ  जि ईन े दवुै 

गछान्। पसहिे पसहिे नदीम  िगेर ि सि इ बग ईन ेगररन्थ्यो भने्न पसन थ ह  प आन्छ। म सनसको 

मृत्यु भएपसछ घरब ट ब सहर सनक ल्ने गदाछन्। घ टम  िैज ाँद  ि सको ऄसघ एकजन  म न्छेिे सेतो 

िुग को तुन म  ब ाँधेक  च मि, मकै र पैस  छद ैि सको ऄसघ ऄसघ हल्ि  मच्च ईाँद ै ँहड्ने गदाछ 

जसि इ ि म ह्व च्च११७ भसनन्छ। 

ि सि इ ऄरू ज सतक  म सनस र जन वरहरूब ट ऄिग्गै र ख्ने गररन्छ। ि स िसगसकेपसछ 

ि स र खेको ठ ईाँम  सिपपोत गररन्छ। छोर  भए छोर िे र छोर  नभएक  घरम  सन्त नक  

द जुभ आिे मृतकको मुखम  कप सको बिी ब िेर प नी ह ल्न े गदाछन्। यसि इ द गबिी क्कदन े

भसनन्छ। द गबिी घरम  ऄथव  घ टम  क्कदने गररन्छ। द गबिी क्कदने क्कदनदसेख नै जुठो फुक ईनक  

ि सग क्कदन गणन  गररन्छ। जुठो फुक ईनक  ि सग नर म्रो ब र परेम  च ाँडो फुक ईनक  ि सग 

ि सि इ मरेको भोसिपल्टै द गबिी क्कदआन्छ। ि सि इ घ टम  जि ए व  ग डपेसछ मरेको 

म सनसको हसं (अत्म ) घरम  अईने गदाछ भने्न मगरहरूम  िोकसवश्व स रहकेो छ। तसथा ि सको 

अत्म  घरम  फकेर अईन नक्कदनको ि सग दोब टो चौब टोम  तुकी छने गदाछन्। यसि इ समससव ट 

                                                           
११५हषाबह दरु बुढ  मगर, सव सं २०५३, मगर ज सत र ईनक  स म सजक ससं्क र, क ठम डौ, प्रक सशक : श्रीमती 

पुष्प वती बुड  मगर, पृ १८ 

११६हषाबह दरु बुढ  मगर, सव सं २०५३, मगर ज सत र ईनक  स म सजक ससं्क र, पूवावत्, पृ १९ 

११७म नधोज अिे मगर, सूचक, १६ ऄगस्त २०१४, ईमेर ६५ वषा, सुल्डुङ, सजल्ि : गेसजङ, पसश्चम ससक्किमब ट 

सिएको ज नक री 
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(ससव ट) फ िकेो११८ भसनन्छ। यसरी ससव ट फ ल्द  घरब ट मरेको म सनसको अत्म  ब टोघ टो 

चरेर अईाँद  अईाँद ैब टोम  ईज्य िो भएर घरम  अआपुग्दनै भने्न िोकसवश्व स मगरहरूम  प आन्छ। 

ि सि इ ग सडसक्ककए पसछ त्यस ठ ईाँम  एईट  स्य ईि  ग डरे सबै मि मीहरू समिेर त्यस 

स्य ईि ि इ सम तेर सनक ल्ने गदाछन्। त्यसि इ म्य ह्य म ा डोन्च्य ११९ (छ य ाँ सझकेको) भसनन्छ। 

ि सि इ बोके्न क म छोर हरूिे गदाछन्। सबैभन्द  पसहिे बोके्नि इ क ाँध क्कदन१े२०भसनन्छ।  

मगरहरूम  पसहिे पसहिे िोिे म सनस मद ा स्व स्नी म सनसिे पसन क ाँध क्कदने गदाथे, 

अजभोसि यो प्रचिन प आाँदनै। ि सि इ घ टम  पुऱ्य आसकेपसछ नङ्खरु गने गदाछन्। नङ्खुर गद ा 

मरेको म न्छेको नङ क टी क्कदने गदाछन्। नङ क रटसकेपसछ एक म न  च मि मुखम  ह सिक्कदन े

गदाछन्। मगरहरूक  मृत्यु ससं्क र सम्पन्न गद ा मगर व प्प , भुस ि, रम्म द्व र  गररन्छ। ि सि इ 

घ टम  पुऱ्य ईने प्रथ  ससक्किम र द र्जजसिङ क्षेत्रक  मगरहरूम  प्र य: सम न रहकेो दसेखन्छ। 

 

५.४.४.१ धती क्ककन्न े

ि सको मुख धुन,े कप ि कोने, नङ क रटक्कदने, िुग  फेररक्कदने अक्कद गरेपसछ सनध रम  सेतो 

चन्दनको रटक  िग आक्कदएर त्यसम सथ च ाँदीको रूसपय ाँ र सखन्छ। त्यसपसछ एकम न  च मि 

ि सको मुखम  िग आक्कदन्छन्। यसि इ धती क्ककन्न ेभसनन्छ। धती क्ककने्न भन्न को ऄथा मगरहरूम  

यस्तो प आन्छ, धती अम  हुन्, म सनस ईनै अम क  सम्पसि भएक  हुन िे मृति इ धतीम  खनरे 

ह सिन ेक म गररन्छ। त्यस समय ईनै धतीि इ ऄनुमसत म िु पदाछ भनी कर सतरे झै ाँ ख डि खनेको 

ठ ईाँम  च ाँदीको ससि  िग ईने गररन्छ।              

 

                                                           
११८म नधोज अि ेमगर, सूचक, १६ ऄगस्त २०१४, ईमेर ६५ वषा, सुल्डुङ, सजल्ि : गेसजङ, पसश्चम ससक्किम, सिएको 
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ज नक री 
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५.४.४.२ ब रन गनुा 

मगरहरूम  ि स िसगएको क्कदनदसेख पररव रक  म सनस र सन्त नहरू जुठो ब ने गदाछन्। 

जुठो ब ने व  चोसखने ऄवसध मगर ज सतम  फरक फरक रहकेो प आएको छ। कसतिे तेह्र क्कदने, 

कसतिे एघ रक्कदन, कसतिे दसक्कदन, कसति ेस त ऄसन तीनक्कदनसम्म ब रेर सुद्ध्य आाँ गरेको प आएको 

छ। चोँखद  मगरहरूक  पुज री व प्प , भुस ि, रम्म द्व र  क जे सम्पन्न गररन्छ भने कसतपय 

मगरहरूिे ब्र ह्मणहरूि इ बोि एर सहन्द ू संस्क रद्व र  पसन कमाक ण्ड गर ईन े गरेको प आन्छ। 

ससक्किम-द र्जजसिङसतर ऄसधक ंश मगरहरूिे दसक्कदनसभत्रै जूठो चोख्य ईने कमा गरेको दसेखन्छ। दइु 

एक ठ ईाँ सतर भने स तक्कदनम  पसन चोख्य ईने गरेको प आएको छ। 

 

५.४.४.३ कप ि खौरन,ै कोर  बस्न े

ब रनको क्कदनदसेख नै छोर हरूिे ध र म  गएर नुह एर कप ि खौरने गदाछन्। पररव रम  

छोर हरूिग यत सन्त नहरूिे पसहिो क्कदनदसेख नै छ क ब ने गदाछन्। मरेकै क्कदनब ट घरको चोखो 

ठ ईाँम  घङररङ, ब ाँसिे ब रेर छोर हरू कोर  बस्ने स्थ न बन आन्छ। यसि इ कोर  बस्ने व  दखु 

ख ने भसनन्छ।१२१ 

कुरीम  बस्नेहरूि इ ऄरूिे छुनसम्म हुाँदनै भने्न गररन्छ। कुरीम  बसके  छोर हरूि ेधोती 

म त्रै िग आ, वको ओढेर पर ि ओछ्य एर िग एर बस्ने गदाछन्। क्कदईाँसो खोि को क्ककन रम  व  

प नी भएको पंधेरोम  नुह एर पक आ ख ने गदाछन्। यसि इ मगरहरूिे रेस्के१२२(खोि  बस्ने) पसन 

भन्दछन्। भ त ख ाँद  ऄदवु , सघईसाँग ख ने गररन्छ। ख नुभन्द  ऄग सड सपतृ (मरेक  अम -ब ब ) 

ि इ चढ एर म त्र ख ने गदाछन्। ख न  ईल्टो केर को प तम  ख ने गदाछन्। यसरी एकछ क ख न  

ख ाँद  स म नहरू कुटुम्ब ऄथव  सन्त नक  ऄरूिे िैज ने गदाछन्। 

                                                           
१२१म नधोज अिे मगर, सूचक, १६ ऄगस्त २०१४, ईमेर ६५ वषा, सुल्डुङ, सजल्ि : गेसजङ, पसश्चम ससक्किमब ट 
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५.४.४.४ धोती सम्ह ल्न ु

ब रन सुरु भएपसछ कोर  बस्ने छोर हरूिे क्कदनहुाँ पाँधेरोम  गएर नहु ईन ु पछा। पाँधेर म  

पुगेर मृतकको न मम  स त ऄञ्जुिी चोखो प नी चढ ईाँनु पदाछ। यो कमा सकेपसछ पाँधेरोकै छेवैम  

नचि एको र एकैपल्टम  पक एको फुको भ त सपतृ र मनके  न मम  ख ने कुरो चढ आन्छ। त्यसपसछ 

त्यही ाँ भ त कोर म  बस्ने द जु भ आहरूिे केर क  प त ईल्ट  प रेर त्यसम सथ पसस्कएर ख न े

गदाछन्। त्यसपसछ केर क  प त चोख  ठ ईाँम  र सखन्छ। नुह ईाँद  अफ्नो धोती जतन गरेर 

र ख्नुपदाछ। कथङ्क ि अफूिे फेरेर सुक एको धोती ह व िे ईड एर िसगक्कदए दोहोरो िग ईन 

प आाँदनै भसनन्छ। त्यसैिे यसि इ धोती सम्ह ल्न ुभने्न गररएको प आन्छ। 

 

५.४.४.५ जठुो चोख्य ईन ेएव ंऄन्त्यसेि 

मगरहरूम  मरेको क्कदनदसेख ब रनको ऄसन्तम क्कदनसम्म अफ्न  सपतृप्रसतको कमाहरू 

सकेपसछ सन्त न र कुटुम्ब भिे  गरेर जुठोम  परेक हरूि इ नून तेि छुव आन्छ। यसि इ मगरहरूिे 

छ सखडी छुके१२३ नुनतेि छुन ेभन्दछन्। चोख्य ईने कमाक ण्ड मगरहरूक  पुरोसहत ब प्प , भुस ि 

व  रम्म ि े गछान्। चोख्य ईाँद  म सु नभइ हुाँदनै। सुाँगुर खसी ख कन नसके्नि े पसन कुखुर  क टेर 

चोख आने क म गररन्छ। छोर हरूि इ ननु, तेि छुव ईाँद  म सु हुनैपछा।  ननु, तेि छुव ईनक  ि सग 

ईनीहरूि ेम स,ु बटुक, ज ाँड, रक्सी ल्य ईन ेगदाछन्।  

चोख्य आ सकेपसछ मगर छोर हरूि इ एकजन  चेिीि े द जु भ आहरूक  कप िम , तेि 

िग आक्कदने परम्पर  मगरहरूम  प आन्छ। यसि इ ससडी प्य कके१२४ भसनन्छ। यसत गररसकेपसछ 

छोर हरू जुठोबह ट चोसखएको म सनन्छ। ससक्किम-द र्जजसिङक  कसतपय ठ ईाँहरूम  सहन्द ूब्र ह्मण 

                                                           
१२३सतिबह दरु ल्ह म े थ प मगर, सूचक, २२ ऄक्टोबर सन् २०१३, ईमेर ७० वषा ऄसन कणाबह दरु बि मप की 

थ प मगर, ईमेर ७० वषा, क सम्िङ, सजल्ि : गेसजङ, पसश्चम ससक्किमब ट सिएको ज नक री 
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पुरोसहतद्व र  पसन मृत्यु संस्क र सम्पन्न गरेको प आएको छ। सहन्द ूधम ाविम्बी मगरहरूिे गरुड-

पुर ण प ठ पसन गर ईाँछन्।१२५सन्त न र कुटुम्ब चोख्य ईने क म सससद्धएपसछ अफ्न  पुरोसहत 

व प्प  बोि एर सचन्त  र सखन्छ। थ न थ पेर व प्प िे क म्दै-फि क्द ै सपतृको पुज  गदाछन्। 

त्यसपसछ िोिे म सनस मरेको छ भने भ ि ेर अआम इ मरेकी सछन ्भन ेपोथी िगेर दोब टोम  पूज  

गरेर सपतृि इ चोख्य ईने क म गदाछन्। ब ट म  कुखुर ि इ पूज  गररन्छ। त्यसपसछ दोब टोम  

ढुङ्ग  ग सडन्छ र एक तफा  मनेि इ र ऄको तफा  ब ाँच्निे इ भनेर ठ ईाँ  र सखन्छ। तय र गररएको 

ख न  त्यही ढुङ्ग म  मरेको म न्छेि इ चढ आन्छ। त्यसपसछ त्यही ाँ र सत न ङ्ि म  खर नी ईड एर 

ढोक म  र ख्छन्। घरम  म सनहरूि चुपच प बस्छन्। चुपच प बसेको केही समयपसछ न ङ्िोम  

र खेको खर नी हछेान्। खर नीम  जन वरको खुट्ट को सचह्न हुन्छ। जुन जन वरको सचह्न दसेखन्छ 

सपतृहरू त्यही जन वर भएर ऄको जुनीम  जन्मछन् भने्न िोकसवश्व स मगरहरूम  प आन्छ। 

धेरै जसो ठ ईाँहरूम  मगरहरूको द ह-संस्क र सवसध ननु, तेि छोएपसछ सक्ककन्छ। नुन 

तेिको कमा सकेपसछ सन्त न र कुटुम्बेिीहरू भत्य र गन ेगदाछन्। भत्य र सकेपसछ कतै कतै द जु-

भ आिे ऄगेन म  सपतृि इ पुज  गने गदाछन्। त्यसब ट ईठ एर ल्य एको खर नी भ ाँड म  र खेर 

सन्त न जसिि इ सभत्र बोि ईने कुटुम्बि इ ब सहर र ख्न ेगदाछन्।  

यसि इ मगरहरूिे ईङ्ग्य  भ क्के्न१२६व  अत्म  छुट ईने भन्दछन्। चोख्य एपसछ 

छोर हरूिे बखी ब ने गदाछन्। बखी एक वषा, छ मसहन , पै ाँत िीस क्कदन ब ने गररन्छ। बखी ब द ा 

म सु नख न,े ग इ नछुने, चौत र म  नबस्ने गदाछन्। बखीको क्कदन पसन मगरहरूिे सुाँगुर, खसी  

क कने गदाछन्। त्यसक्कदन सन्त न र ग ईाँक  अफन्तजनब ट एक एक म न  च मि सिएर अईन े

गदाछन्। मगरहरू यसि इ घोट अाँस्के१२७ भन्दछन्।  

घोट एवं गईाँत ख न े क्कदन मगर व प्प  ऄथव  कुटुम्बिे बखी फुक ईन ेक म गदाछ। बखी 

फुक ईाँद  पसन स नोसतनो भतेर नै गने गररन्छ। कसतपय ठ ईाँम  बखी फुक ईाँद  ब हुन पुरोसहत 

िग एर पसन गने परम्पर  मगरहरूम  प आन्छ 
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५.४.५  सनष्कषा 

ससक्किम द र्जजसिङ क्षेत्रक  मगरहरूक  िोकरीसत एवं परम्पर मूिक िोकव त ाऄन्तगात 

मगरहरूक  जन्म, धमा, मृत्यु संस्क रब रेक  िोकव त ाहरूको ऄध्ययन गररन ेक म यस ऄध्य यम  

भएको छ। िोकरीसतमूिक िोकव त ाम  िोकम नसको समग्र ऄसभव्यसि हुन्छ। परम्पररत रूपम  

अक्कदम म नवक  िोकरीसतहरू ऄवशेष र ऄसभप्र यको रूपम  ब ाँचेक  हुन्छन्। िोकरीसतमूिक 

िोकव त ा पुर तत्व, सम जश स्त्र तथ  नृसवज्ञ न, म नव-वंश सवज्ञ नससत पसन ऄन्तसाम्बसन्धत 

भएक  यसक  क्षेत्र र सीम  सवस्त ररत दसेखन्छ। 

ससक्किम-द र्जजसिङ क्षेत्रम  बसोब स गन ेमगरहरूिे स म सजक रूक्कढ परम्पर , िोकअस्थ , 

िोकप्रथ ि इ परम्पररत रूपम   अफ्न  िोकजीवनम  म न्दै अएको दसेखन्छ। जन्म संस्क रम  

न्व रन, पुरभद,ै प स्नीजस्त  िोकरीसतमूिक िोकव त ा धमासंस्क रऄन्तगात मगरहरूक  

िोकसवश्व स, झ ाँिीव द, त सन्त्रक अत्म व दजस्त  िोकसवश्व सहरू पदाछन्। सवव ह 

संस्क रऄन्तगात मगरहरूक  िगन्य , चोरी सवव ह, पे्रम सवव ह, ज री सवव ह, सवधव  सवव ह 

जस्त  िोकरीसतमूिक िोकप्रथ हरू पदाछन्। यसक  स थै मृत्यु संस्क रऄन्तगात मगरहरूि े

परम्पररत रूपम  पुख ाहरूद्व र  गररन ेिोकसवश्व स ऄनुस रक  संस्क र प िन गदाछन्। 

मगरहरूक  यी िोकरीसतमूिक िोकव त ाको क यासम्प दन व प्प , रम्मी र भसु िद्व र  

सञ्च िन गररन्छ। यसम  िोकिे म न्द ै अएक  सवसभन्न परम्पररत म न्यत , अस्थ  र रूक्कढ 

परम्पर िे त्यस सनसश्चत समुद यको िोकजीवनि इ सचन एको प्रस्ट छ। 
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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, 



२७९ 

छैट ौँ ऄध्याय 

 

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।  
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ज्ञान पहललहसङ हाउस, ददल्ली। 

भ्रमर, रबीन्द्र, सन् १९९१,  लोक-साहहत्य की भहूमका, इलाहाबाद, साहहत्य 

सदन। 

मगर, लोकबहादरु थापा, हव सं २०६८,  मगर भाषा (ढुर्) व्याकरण, नेपाल राजकीय प्रज्ञा 

प्रकाशन, काठमाडौं। 

माले, एल एस ओ, सन् १९९९,  बेङ्ग्गल हडहस्रक्र् गजेटर्यसभ दार्वजहलङ, लोगोस 

पे्रस, न्यू ददल्ली, भारत।  

हमश्र, जनादभन, सन् १९९०,  भारतीय प्रतीकहवधा, पर्ना, हबहार राष्ट्रभाषा 

पटरषद, दोस्रो संस्करण। 

हमश्र, हवद्याहनवास, सन् २०१५,  लोक और शास्त्र अन्वय और समन्वय, वाणी 

प्रकाशन, नई ददल्ली, प्रथम संस्करण। 

हमत्र ए के, सन् १९५१  सने्सस, हडहस्रक्र् ह्यान्डबकु, दार्वजहलङ, कलकत्ता, 

भारत। 

मुखजी, रबीन्द्र नाथ, सन् २०१०,  सामाहजक मानवशास्त्र की रूपरेखा,ददल्ली, हववेक 

प्रकाशन। 

मेगी हाइड र अन्य, सन् २००८,  इन्रोड्यहुसङ जङु अ रादफक गाइड, लन्डन, 

आइकन बुक्स हलहमरे्ड। 

मोक्तान, आर, सन् २००४,  हसदिम: दार्वजहलङ कम्पहेडयम अफ् डकुमने््स, 

सुमारालया, काहलम्पोङ, भारत। 
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हत्रपाठी, वासुदवे, हव स ं२०५८,  पािात्य समालोचनाको सदै्धाहन्तक परम्परा भाग 

२, साझा प्रकाशन, काठमाडौ। 

थापा, धमभराज र अन्य, सन् १९८५,  नपेाली लोकसाहहत्यको हववचेना, काठमाडौं, 

साझा प्रकाशन, प्र सं। 

हतवारी, दीपक, सन् २०१३,  हसदिमको नपेाली साहहहत्यक इहतहास परम्परा, 

स्वरूप र प्रवहृत्त, नाम्ची दहिण हसदिम, भारत। 

दनाभल, रामशरण, हव स २०६४ नेपाली बाजा, रत्न पुस्तक भन्डार, काठमाडौ ाँ,  

नेपाल, दो स। 

दास, शरतचन्द्र, सन् १९९८,  अ जोनी रु् ल्हासा एन्ड सने्रल टर्बरे्, बुक फेथ 

अफ् इहन्डया, भारत, पुनमुभद्रण। 

दास  बी, हव स २०६४,  हसदिम गाथा (द हसदिम सागा), टर्काराम 

शमाभ(अनु), काठमाडौ, पैरवी बुक्स, नेपाल। 

दाहाल धरणीधर, सन ् हसदिमको राजनहैतक इहतहास (भाग १), सुलबा 

प्रकाशन, गान्तोक। 

दवेान डीक बी, सन् २०१२,  एडुकेसन इन हसदिम, एन हहस्र्ोटरकल रेरोस्पके्र् 

हप्र-मजभर एन्ड पोस्र्-मजभर हपटरयड, काहलम्पोङ, 

रे्न्डर बड्स सोसाइर्ी, भारत। 

हनत्यनन्द, स्वामी, सन् २०१२, हसम्बोहलज्म इन हहन्दइुज्म, सेन्रल हचन्मय हमसन 

रस्र्, मुम्बई, भारत । 

नेपाल, खेमराज, सन् २००३, नपेाली लोक साहहत्यको रूपरेखा,  

साहहत्य अकादमी, नई ददल्ली। 
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राई, इन्द्रबहादरु, सन् १९९४,        अथभहरूको पहछहल्तर, गान्तोक,  

                                     जनपि प्रकाशन,  हसदिम। 

यङ्ग्ग, पाहलन भी, सन् २०१०, साइहन्र्दफक सोहसयल सव े एन्ड टरसचभ, चौथो 

संस्करण, पी एच आइ, प्राइभेर् हलहमरे्ड, ददल्ली, 

भारत। 

यादव, हिजराम, सन् १९९७, लोक साहहत्य, हशल्पी प्रकाशन, हितीय संस्करण, 

दटरयाबाद, इलाहाबाद। 

टरस्ले एच, सन् १९२८, द गजटेर्यसभ अफ् हसहखम, आइ पी हप्रन्र्सभ ददल्ली, 

भारत। 

रेग्मी, भीम नारायण, सन् २०१२,  नपेाली र मगर भाषा (ढुर्)मा प्ररेणाथभक सरंचना 

तलुनात्मक अध्ययन, नेपाल मगर सङ्ग्घ केन्द्रीय 

सहमहत, काठमाडौ ाँ। 

लाहमछाने, मनोहर, हव सं २०६५,  लोककसाहहत्य र ससं्कृहतका केही पार्ाहरू, 

काठमाडौं, साझा प्रकाशन। 

लाहमछाने, माधव, हव स २०७३, नपेाली समाजमा तन्त्र परम्परा, नेपाल प्रज्ञा 

प्रहतष्ठान, काठमाडौ ाँ। 

लामा, बसन्त बी, सन् २००९,  द स्र्ोरी अफ् दार्वजहलङ, दार्वजहलङ, महण हप्रन्र्ीङ्ग्ग 

पे्रस, दार्वजहलङ, भारत। 

लुइाँरे्ल, खगेन्द्रप्रसाद, हव सं २०६८,  लोकसाहहत्यको पटरचय, काठमाडौं, हवद्याथी 

पुस्तक भण्डार। 

लेहभस्रस, क्लड, सन् २००६,  हमथ एन्ड हमहनङ, रूर्लेज क्लाहसक, लन्डन एन्ड 

नू योकभ । 
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वमाभ, पटरपूणाभनन्द, सन् २००६,  प्रतीकशास्त्र, लखनऊ, उत्तर प्रदशे हहन्दी संस्थान, 

तेस्रो संस्करण। 

लोहनी, श्रीधर प्रसाद  

रामेश्वर प्रसाद अहधकारी, सन् २०१२,  एकता कम्प्याक्र् इन्गहलस-नपेाली हडक्सनरी, 

हसलगडी, एकता बुक हाउस, प्रथम संस्करण। 

शमाभ कुलचन्द्र गौतम, हव सं २०२६,  अमरकोश, काठमाडौं, नपेाल राजकीय प्रज्ञा 

प्रहतष्ठान। 

शमाभ मोहनराज र  

खगेन्द्रप्रसाद लुइाँरे्ल, हव सं २०६४,  लोकवाताभहवज्ञान र लोकसाहहत्य, काठमाडौ, 

हवद्याथी प्रकाशन। 

शमशेर, जगदीश, हवसं २०५१,  जगदीश शमशरे : हसद्धान्त र समीिा,  डा हटरराज 

भट्टराई (सम्पा.) काठमाडौ, असीम सौरभ। 

शमाभ, नगेन्द्र, हव सं २०४२,  नपेाली जनजीवन, साझा प्रकाशन, काठमाडौं, 

दोस्रो संस्करण। 

शमाभ पुष्पा, सन् २०१२,  हसदिमका नपेाली कहवता : हवश्लषेण र 

मलू्याङ्ग्कण, हसदिम, साहहत्य हसजभन सहकारी  

सहमहत हलहमरे्ड, हसदिम, भारत। 

शमाभ, शाहन्तराज, सन् १९९५,  खस-दकरात ससं्कृहत, नेपाली साहहत्य प्रचार 

सहमहत, हसलगडी। 

शमाभ, हरिारी लाल, सन् १९९०,  लोकवाताभ हवज्ञान, लखनऊ, उत्तर प्रदशे हहन्दी 

संस्थान, हसलगडी, पहहलो संस्करण। 

शमाभ, श्रीराम, सन् २०१०, लोक साहहत्य: हसद्धान्त और प्रयोग, चौबीसवााँ 

संस्करण, श्री हवनोद पुस्तक महन्दर आगरा। 
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शाह, सुहव, हव स २०६२, नपेाली लोकगीतको झलक, साझा प्रकाशन, 

काठमाडौ ाँ, नेपाल। 

श्रीवास्तव, जगदीशप्रसाद,सन् १९८५,  हमथकीय कल्पना और आधहुनक काव्य, वाराणसी, 

हवश्वहवद्यालय प्रकाशन। 

श्रीस(थापा) धमभप्रसार, हव सं २०७१,  मगराती ससं्कृहत (ऐहतहाहसक पषृ्ठभहूम), मगर 

प्राहज्ञक समूह, काठमाडौ ाँ, नेपाल। 

श्रीस(थापा०, पदम हव स २०६८, नपेालको लोक ससं्कृहत घारु् नतृ्य,  

हनरन्तर प्रकाशन, काठमाडौ ाँ, नेपाल। 

शे्रष्ठ, तेजप्रसाद,हव सं २०६०,  नपेाली लोकससं्कृहत केही सम्पादा, केही परम्परा, 

साझा प्रकाशन्, काठमाडौ। 

सत्येन्द्र, सन् २००६,  लोक साहहत्य हवज्ञान, जोधपुर,राजस्थानी 

रन्थागर, दोस्रो संस्करण। 

हसङजाली हवष्णुकुमार, , हव सं २०६६,  मगर ढुर्आङ् कुराकानी, आददवासी जनजाहत 

उत्थान राहष्ट्रय प्रहतष्ठान, काठमाडौं। 

सुलबा, जे आर, सन् २०१६,  हहस्री, कल्चर एन्ड कस्र्म अफ् हसदिम, ददल्ली, 

ज्ञान पहललहसङ हाउस, भारत। 

हक्स, रे्रेन्स, सन् २००९,  स्रक्चरहलज्म एन्ड सहेमयोटर्क्स, न्यूयोकभ ,रूर्लेज, 

रे्लर एन्ड फ्राहन्सस रुप, भारतीय मुद्रण। 

हन्डु, जवाहरलाल , सन् १९८२ लोक साहहत्य, स्वरूप एवम ्सविेण,  

भारतीय भाषा संस्थान, मैसुर। 

हकर, जे डी, सन् १९०५, हहमालयन जनभल्स, लन्डन, वाडभ लक एन्ड कम्पनी 

हलहमरे्ड।  
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शोध प्रबन्ध (अप्रकाहशत) 

 थापा, राहगनी, सन् २०११  दार्वजहलङ पहाडी िते्रका स्थाननामहरूको हवश्लषेणात्मक 

अध्ययन, उत्तर बङ्ग्ग हवश्वहवद्यालय, हसलगडी, हवद्यावाटरधी, अप्रकाहशत, शोध-प्रबन्ध। 

 थापा, सन्ध्या, सन् २००२, इहननहसर्ी, क्लास एन्ड पोहलटर्क्स इन हसदिम, उत्तर बङ्ग्ग 

हवश्वहवद्यालय, हसलगडी, अप्रकाहशत   हवद्यावाटरधी शोधप्रबन्ध। 

 राई, सञ्जय, सन् २००२,  महाकहव दवेकोर्ाका फुर्कर कहवतागत हवम्बहवधानको 

हवश्लषेणात्मक अध्ययन, हसलगडी, अप्रकाहशत शोधप्रबन्ध, उत्तर बङ्ग्ग हवश्वहवद्यालय। 

 सुलबा, र्ी बी, सन् १९८३,  कास्र्, क्लास एन्ड एरटेरयन टरलसेन इन नहेप्लस सोसाइर्ी अफ् 

दार्वजहलङ एन्ड हसदिम, हसलगडी, उत्तर बङ्ग्ग हवश्वहवद्यालय, अप्रकाहशत हवद्यावाटरधी 

शोधप्रबन्ध। 

 

जनभल, शोधपत्र र पत्र-पहत्रका 

 काइाँला, हवरही ाँ,  सन् २०१०, प्रसङ्ग्ग, साहहत्य सम्मेलन हमटरक, हमटरक, दार्वजहलङ 

 गुरूङ, मनबहादरु, सन् १९९३, मगर जाहत एवं गीत परम्परा, मगरजोङ, पे्रमकुरमार 

आले (सम्पा.), मगर लाफा सङ्ग्घ। 

 थापा, वासुदवे, सन् २०१२, मगर जाहतमा हववाह संस्कार पद्धहत्त…, हहमालयन टरसचभ 

जनभल, डा बी गुरुङ(सम्पा) ISSN:2278-280X, भोल १, न १, नवम्बर, इस्र्नभ हहमालय 

रीन इहनहसएटर्भ एन्ड कन्जवेसन रस्र्, काहलम्पोङ, भारत। 
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 ----------------सन् २०१३, दार्वजहलङ हजल्लामा हसर्ोङ िेत्रमा बसोबास गने मगर जाहत 

र हतनको लोकसंस्कृहतको सवेिण, हहमालयन टरसचभ जनभल, बी गुरुङ(सम्पा) 

ISSN:2278-280X, भोल १, न २, नवम्बर, इस्र्नभ हहमालय रीन इहनहसएटर्भ एन्ड 

कन्जवेसन रस्र्, काहलम्पोङ, भारत। 

 ------------------सन् २०१८, मगर लोककथा र हतनको अहभप्राय, हहमालयन टरसचभ 

जनभल, बी गुरुङ(सम्पा) ISSN:2278-280X, भोल ११, न ४, नवम्बर, इस्र्नभ हहमालय 

रीन इहनहसएटर्भ एन्ड कन्जवेसन रस्र्, काहलम्पोङ, भारत। 

 ----------------सन् २०१६, , मगर लोकवाताभमा कुलपूजाको प्रतीक, अहभज्ञान, प्रो 

घनश्याम नेपाल(सम्पा), ISSN: 0976-1640 ABHIJNAN, नेपाली अद्धभवार्वषक 

शोधपहत्रका, वषभ ५, अङ्ग्क ५, जनवरी-जुन, नेपाली हवभाग, उत्तर बङ्ग्ग हवश्वहवद्यालय, 

हसलगडी, भारत। 

 थापा, गोहवन्द प्रसाद, हव स २०६३, वेस्र्नभ भ्युज अन दद टरहलजन, कल्चर एन्ड 

ल्याङ्ग्ग्वेज अफ मगसभ, रोश, (सम्पा), नेपाल मगर हवद्याथी सङ्ग्घ, हत्र हव, कीर्वतपुर। 

 प्रधान, कुमार, सन् १९८८, लोहागढ एउर्ा अनुमान,  माध्यम, सामाहयक सङ्ग्कलन,  जस 

योन्जन प्यासी (सम्पा) गोखाभ जन पुस्तकालय, खसाभङ। 

  भट्टराई, रमेश, हव सं २०५१, प्रतीक हसद्धान्त र प्रयोग : कहवताका सन्दभभमा, गटरमा, 

तुलसीप्रसाद भट्टराई (सम्पा) काठमाडौं, साझा प्रकाशन। 

 राणा, ददलप्रसाद, सन् २०००, मगर जाहतको उद्भव, भाषा र धार्वमक परम्परा, स्माटरका, 
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लोकवातानको सामग्री सङ्कलर् पत्र  - १ 

 

िोध सहर्ोगी सूचकको र्ाम – कणन बहादिु बलमपाकी मगि,  

 

 

------------------------------------ 

िोध सहर्ोगी सूचकको हस्ताक्षि 

 

उमेि – ६८ वर्न, जात – मगि, पेसा – खेतीपाती 

शिक्षा – चौथो श्रेणी, अर्ुभव – मगि भार्ाका ज्ञाता 

सङ्कशलत शवधा – शचन्तर्मूलक लोकवातान ( बािशहमीजोङ, कुलपूजा ि शपतृपूजा) 

खण्ड -३, पञ्चार्त/र्गिपाशलका – गेशजङ 

गाउँ – सुल्डुङ, शजल्ला – पशिम शसक्किम 

िाज्र् – शसक्किम, 

क्कदर्ाङ्क – १३/०६/२०१३ 

 

१. बािशहमीजोङ, कुलपजूा, शपतपृजूा जस्ता कुिाहरू कसिी शसकु्न भर्ो / कसिी जार्केो हो तपाइँल े? 

उत्ति – र्ो पिम्पिा हाम्रा वाप्पाहरूबाट ि पुखानहरूबाट शसकेि जार्ेको हो हामील।े 

२. बािशहमीजोङ कहा ँसम्पन्न गरिन्छ ? 

उत्ति – र्ो पिम्पिा आँगर्मा, घिशभत्र भँडािमा वा बाशहि चोखो ठाउँ अथवा दवेीस्थार्शति गरिन्छ। 
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३. बािशहमीजोङ, शपतपृजूा ि कुलपजूा कशहल-े कशहल ेसम्पन्न गरिन्छ?  

उत्ति – बािशहमीजोङ पवन चाहह ँ माघ मशहर्ामा गरिन्छ। शपतृपूजा ि कुलपूजाहरू विैाखको परेु्मा 

गरिन्छ। र्ो पवन गदान तोकेको लगर्अर्ुसाि सुरु गिेि पञ्चमीको क्कदर्सम्म गरिन्छ। बािशहमीजोङ 

शसक्किममा चाडको रूपमा पशर् मर्ाउँछर््। 

४. पवनहरूको कार्न सम्पादर् कसबाट हुन्छ (गरुुबा आक्कद) ? 

उत्ति -  हुर् ता र्ो कार्न वाप्पा, िम्मी वा भुसालबाटै हुर् ेगछन तथाशप घिका ठुलाबडा अथवा घिकै 

शमझाि जेठो बाठोबाट पशर् कशहले कही ँसम्पन्न हुदँछ।  

५. बािशहमीजोङ, कुलपजूा सम्पादर् गर् ेप्रक्किर्ा कस्तो छ ( सरुुदशेख अन्तसम्म) ? 

उत्ति-  र्ो पवन सम्पन्न गर्नअशघ आँगर् र्ा घिशभत्र सात तला थार् बर्ाउर् अशर्वार्न हुन्छ र्समा सातै 

तलाको बािही दवेताहरूको र्ाम पुकािेि थार्को वरिपरि र्ौजर्ा कन्र्े केटाहरूलाई थुन्सेमा काँटा, 

कोदालो, हशँसर्ा, कशचर्ा, हजेा जशत पशर् आफूले चलाउर्े हातहशतर्ाि छर्् साथै तीर्पार्े िक्सी 

(माड्डा)लाई सेतो लुगाल ेछोपिे र्ौ फन्को घुम्नु पछन।  सब ै कुिा भइसकेि बािहीलाई प्राथनर्ा गिेपशछ 

खोलामा लगेि त्र्ो थार् (छ्योपा) सेलाइन्छ। 

कुलको पूजा गदान पशर् कशत ठाउँमा सात तला कशत ठाउँशति र्ौ तला थार् बर्ाइएको पाइन्छ। सबैभन्दा 

तल्लो तलामा सुगँुि, भेडा वा बाख्रा (सेतो)को टाउको थार्मा िाशखन्छ। मगिहरूले कुलपूजामा शजउँद ै

सँुगुि वा भेडाको मुटु शर्कालेि झके थालमा िाख्छर््। त्र्ो मुटु जशतपल्ट उफ्रन्छ त्र्शत वर्न कुलपूजा 

शबसाउर् पछन भन्न े शवश्वास मगिहरू गदनछर््। दईुपल्ट उक्कफ्रए दईु वर्न शबसाउर् पछन, तीर्पल्ट उक्कफ्रए 

तीर् वर्न शबसाउर् पछन। कुलपूजामा घिका ठुलाबडा ि छि-शछमेक कुटुम्बलाई पशर् बोलाइन्छ। 

६. वािहीशमजोङ, कुलपजूा ि शपतपृजूा गर्ुनको उद्दशे्र् के छ ( त्र्ो क्ककर् गरिएको हो) ? 

उत्ति – र्ो पूजा, पवन पालर् गरिर्ुको मुख्र् उद्दशे्र् के हो भरे् सर्ातर्ी हाम्रो जुर् गर्ुन परे् कमन छ 

त्र्सको पालर् गरिएको हो। पिम्पिाबाटै गरिल्र्ाएको कुिालाई त्र्ागर्ौ ँभरे् हाम्रो संस्कृशत र् ैमेरटरे् 

सम्भावर्ा हुन्छ। हामी आफ्र्ो ( पिम्पिा, संस्कृशत) िोस रिहीछ्योटहरू छाशडक्कदए हामी बालुवामा 
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झिेको शसर्ोजस्त ै हुन्छौ। हामीले पिम्पिादशेख गरिल्र्ाएको जुर् िीशतशथशत दस्तुिीहरू छर् ् ती सब ै

हाम्रो शचर्ािी हुर््। र्ो कमनहरू गरु्न बाध्र् पिेको अको कुिो हो हामी र्ही ँकमन ि शसद्धान्तमा बाशँचिहकेा 

छौ ँ ि त्र्सैको आधािमा छौ।ँ हामीले र्स पिम्पिालाई शबर्सनक्कदर्ौ ँ भरे् हाम्रो जाशतत्व, संस्कृशत र्स ै

माशसर्े सम्भावर्ा िहन्छ। 

७. र्स्ता पिम्पिाशसत सम्बशन्धत पाठको स्वरूप (मलू शवर्र्वस्त)ु कस्तो छ ? 

उत्ति – मार्व जाशतको आफ्र्ा जातीर् िीशतरिवाज एवम ्दस्तिु, कमनकाण्डहरू अशलकशत बेगला-बेगलै 

हुन्छ। र्समा हामी मगि जाशतको पशर् आफ्र्ै पिम्पिा छ। र्सको शवर्र्वस्तु, गरिर् े ढाँचा आफ्र् ै

परिकािको अलगग ै छ। मगि समुदार्मा शर्र्ालिे हदेान धार्मनक संस्थाहरू अन्र् धमनमा जस्तो छैर्। 

मगिहरूमा प्रचशलत िीशतशथशत संस्काि, आचाि संशहता, शर्रे्ध, शवश्वास, पशवत्रता ि भशिभावशसत 

पिम्पिागत रूपमा कुलपूजा, बािशहमीजोङ, आइतबािे पूजा, प्रकृशतको पूजालाई र् ैगद ैआएका छर््। 

र्स्ता पिम्पिागत पूजा पवनलाई गशतिील बर्ाउर् ेकार्नमा घिपरिवाि ि गाउँका अग्रज िमी, वाप्पा, 

झाँिी, कुटुम्ब आक्कदको भशूमका महत्त्वपूणन िहकेो हुन्छ। गाउँशछमेकमा दखुशबमाि, भूतप्रेत, र्िाम्रो ग्रह, 

िोगकष्ट भए झािफुक गर्े, ग्रहदिा हिेेि धुपध्वजाले पूजा गर्े जस्ता ससं्काि कार्नमा पािम्परिक 

ताशन्त्रकहरूलाई चलाइरे् चलर् छ। मगिहरूका धमन ि कमनबािे कमनकाण्डका रूपमा प्रचशलत 

िीशतरिवाज, शवश्वास मान्र्ता ि अभ्र्ासहरूका समग्रतालाई र्ै शलरु् हुन्छ भरे् त्र्सका लाशग अर्ुभवी 

ज्र्ेष्ठ वा जेठोपाको र्ागरिकलाई र्ै सोध्न े गरिन्छ। उर्ैको शर्णनर्लाई शस्वकारिन्छ। अशलशखत एवम ्

मौशखक पिम्पिामा आधारित भएकाले ससं्कािजन्र् कार्नहरू सम्पादर् प्रक्किर्ामा थि र्ा उपथि 

अर्ुसाि थातथलो, ठाउँ ठाँउमै शवशवधता पशर् पाइन्छ। मगिहरूका कुल कुलार्र्हरू िमी, वाप्पा, 

झाँिीहरूद्विा र्ै जोखोर्ा खुट्ट्याएि झािफुक, शचन्ता गिी ग्रहदिा िाशन्त गरिर् ेगिेको पशर् पाइन्छ । 

८. र्स्ता पजूा पवनको पाठ ि सम्पादर्को सम्बन्धलाई समदुार्ल े (लौक्ककक अथनमा, कस्तो शवश्वास) 

कसिी हिेेको हुन्छ ? 

उत्ति – मगिहरूले गर्े जे जशत पवन, पूजा ि कमनहरू छर्् सबै प्रकृशतपूजाशसतै सम्बशन्धत छर््। 

मगिहरूल ेपिम्पिाबाटै शसकेि ल्र्ाएको पवन, पूजा, पिम्पिाले आफ्र्ा पुखानहरूशसत जोडिे िाखेका छर््। 

र्सलाई लोकशवश्वासअर्ुसाि पालर् गिेि मगिहरूले आफ्र्ा पशछल्ला पुस्ताहरूलाई पशर् शसकाउँद ै

लैजार्ु पछन। 
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९. र्स्ता पिम्पिाहरू परिवर्तनत हुर् ेगछनर् ्क्कक गदरै्र् ्(अरूबाट प्रभाशवत छर् ्वा छैर्र्)् ? 

उत्ति – प्रत्र्ेक पवन, पूजा ि पिम्पिागत संस्कािहरू सम्पादर् गर् े िममा ठाउँअर्ुसाि हिेफेि हुर् 

थालेका छर् ् अशर् त्र्सैले र्र्ाँ रूप शलएि सङ्क्षेपमा कमनहरू गर् े गिेको दखे्नमा आएका छर््। र्स्ता 

शवशध-शवधार्हरू आफ्र्ा जात, थि तथा गोत्रका अर्ुसाि पशर् अशलकता फिक हुरे् गछनर््। र्स्ता कमनहरू 

गदान आफ्र्ा विंज ि गोत्रका ठुलाबडाद्वािा र् ैगरिन्छ। 

१०  सामाशजक सन्दभनमा पिम्पिाका र्स्ता मान्र्ताहरू र्र्ा ँपसु्ताल ेकसिी अङ् गीकाि गिेको छ वा 

छैर् ? 

उत्ति – मगिहरूका समाजमा पिम्पिाबाट शसकेि ल्र्ाएको दस्तुिहरू अशहलेसम्म माहर्ँद ैआएका छर््। 

ति हाम्रा शसद्धान्तहरू र्र्ाँ पसु्ताकाशसत मेल ता खाँदरै् र्ै, उर्ीहरूको सोच अशलकशत अलगगै शभन्नै छ 

लागछ। क्ककर्भर्े हाम्रा खार्पार्, भेर्भूर्ा, बोलचाल अशर् िाखर्धिर् अन्र् पेसाहरू परिवतनर् हुदँ ै

गएको दशेखन्छ। पिम्पिाबाट शसकेि ल्र्ाएको पूजा पवनहरूबाहके र्ाचगार्, लोकगीत साथै श्लोक, लहिी 

सवाईहरू िुभ-शववाह ि अन्र् कार्निमशति गरिन्छ। आजभोशल खेतालापात, गुहाि, सघाउर्ी ओहोि-

दोहोिहरू पशहलाजस्तो छैर्र््। कुलपूजा, चाडपवन, शपतृपूजामा भरे् िाखा-सन्तार्हरू शबच भेटघाट 

हुन्छर््। पवनहरू पालर् गरिँद ैछर््। र्र्ा ँपुस्ताकाहरू धेिैले मगि भार्ा जान्दरै्र््। उर्ीहरूलाई शसकाउर् ु

परे् शजम्मावािी हाम्र ैपशर् हो। शसक्न चाहर्ेहरूले शसक्ककहाल्छर्् घि परिवािबाट र्।ै र्सलाई बचाइिाख्न ु

परे्छ। 
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