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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 
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‘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 
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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 
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िा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 
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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, 



१७ 

पहिलो अध्याय 

 

 

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 
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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। 

 

 


