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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। 

 

 


