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अ याय तीन 

३.दापु  ख डमा पाइने मौिखक लोकवाताको िव  लेषण 

३.१. लोकसािह य 

मौिखक लोकवाताका िविभ न िवधाह म ये लोकसािह य एउटा उ लेखनी िवधा हो। यसअ तगत 

लोककथा, लोकगीत, लोकगाथा, उखान, तु का, वा धारा अिन गाउँखाने कथा ज ता िवधाह  दाप ु

ख डमा पिन चिलत छन।् यस ख डमा मु यतः नपेाली भाषामा नै लोकसािहि यक साम ीह  अिधक 

चलन रहकेा कारण यहा ँयही भाषाका सङ्किलत साम ीह को िव  लेषणा मक अ ययन ततु ग रएको 

छ। लोकगीतह  भने नपेालीलगायत, ले चा, िल ब,ू शेपा र तामङ भाषाबाट पिन सङ् कलन ग रएका छन।् 

अतः यस ख डमा पाइने लोकसािह यका िविभ न िवधाह लाई िन निलिखत कारले वग करण गरेर 

अ ययन तथा िव  लेषण ग र छ- 

३.१.१.  दापु  ख डमा पाइने लोककथाह को वग करण एवं  िव  लेषण  

कथन- वणका मा यमले एक पु तादिेख अक  पु तामा ह ता त रत हदँै आएका  लोककथा  दाप ुख डको 

लोकजीवनमा पिन उ लेखनीय सङ् यामा चिलत रहकेा छन।् यस ख डबाट सङ्किलत 

लोककथाह लाई तल वग करण ग रनछ- 

 पौरािणक कथा

यसअ तगत ागैितहािसक घटना तथा सिृ  िवषयका कथाह लाई रािखएको छ। य ता कथाह मा कुन ै

देश या जाितका धािमक िवश ्वास, ाचीन देवी-देवता तथा वीरता र बहादरुी  आिदको वणन  उपल ध 
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ह छ। य ता कथाह मा लोकको धािमक मू य, आ था र िव  वास अिङ् कत र ितिबि बत ह छन।्१ देवी-

देवता, मा छे तथा िविभ न व तहु को  सिृ सँग स बि धत कथाह  यसअ तगत पछन।् दाप ुख डबाट 

सङ् किलत काथाह म ये ‘देउता र मा छे छुिट् टएको कथा’, ‘पापो माछाको कथा’, ‘केसामी नामसामीको 

कथा’, ‘म को उ पि ’, ‘आठाने देउताको उ पि ’, ‘याङपाित छुकु र सोनारी आजीको कथा’, ‘मा छेको 

उ पि  भएको कथा’,  ‘िचलदेउताको उ पि  भएको कथा,’ ‘बाँदरदउेताको उ पि  भएको कथा’ आिद 

कथाह   यसअ तगत  रािखएका छन।् 

 

 पश-ुप ी िवषयक कथा 

अ येताह ले पश-ुप ीको सहभािगता भएका कथाह लाई पश-ुप ी र नीितकथा गरेर दईु कारमा  

वग करण गरेका छन।् यी दईुम ये िवशेष पश-ुप ीका वभाव आिदलाई दशाइएका र मु यतः 

मनोर  जनका िनि त किथन े कथाह लाई पश-ुप ी िवषयक कथाअ तगत रा न सिक छ।२ य ता 

कथाह मा पश-ुप ीबाहके मा छे र देउताह  पिन पा का पमा आउन स छन।्३ य ता कथाह मा पश-ु

प ीह  मानवीय च र ज तै यवहार गछन।् सङ् किलत कथाह म ये ‘गहते र यालको कथा’, ‘सो पाको 

कथा’ र ‘ याउली चरीको कथा’ यसअ तगत रािखएका छन।् यस ख डका ले चाह ले सो पाको कथा दईु  

कारका उ े यले कथेको पाइ छ। जसम ये एक कारका कथाह मा  कथकले सो पाको कथालाई 

मनोर  जनका उ े यले क न े गरेका छन।् यस उ े यले किथएको कथामा सो पाको अ ु त शारी रक 

िवशेषता र यसको गणु आिदलाई मह व िदइएको पाइ छ। यसरी किथने सो पाको कथाको मलू उ े य 

ोताह लाई मनोर  जन िदन ु रहकेो पाइ छ। अक  उ े यले किथएको सो पाको कथामा ले चाह ले 

सो पा आ नो बाजे तद ्याङको िमत रहकेो तर मन निमलेपिछ तद ्याङ बाजेले सो पालाई चातु  याँइपवूक 

मारेको कथा क न ेगरेको पाइ छ। यसरी किथने कथामा सो पाभ दा तद ्याङ बाजे अिधक बिु मान रहकेो 
                                                             
१ तलुसी िदवस, िव स ं२०३३, ‘नेपाली लोककथा: केही अ ययन’, काठमाडौ,ँ ने रा  प,  प ृ५९ 
२ तलुसी िदवस, िव स ं२०३३, ‘नेपाली लोककथा: केही अ ययन’,  पूववत,् प ृ४२ 
३ तलुसी िदवस, िव स ं२०३३, ‘नेपाली लोककथा: केही अ ययन’, पवूवत्, प ृ४२। 
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िच ण ग रएको पाइ छ। यस कथामा त याङ बाजेले सो पा मारेको ठाउँको वणन पिन पाइ छ। यसैकारण 

यी एकै ोतका तर केही अलग उ े य रहकेा कथाह लाई दईु िभ न वगमा रािखएको  छ। यी दईुम ये 

मनोर  जनका लािग किथन ेसो पाको कथालाई पश-ुप ीकथा अ तगत रािखएको छ। य तै कारले िल ब ू

कथकह बाट सङ् कलन ग रएको ‘ याउली चरीको कथा’ मा याउली र घामज ता पा ह  मानवीय गणुले 

यु  छन।् िवशेष पहेलँो चु चो भएको याउलाई कसरी य तो पहेलँो चु चो घामले िदयो भ ने कुरा 

मनोर  जक र मािमक कारले किथएको छ।   

 

 नीितकथा   

नीितकथामा पश ुर प ी नै मु य पा ह  रह ेतापिन य ता कथाह को मु य उ े य भने उपदशे िदन ुरहकेो 

ह छ। आकार कारमा केही िभ नता नरह े तापिन िवशेष उ े यका आधारमा सङ् किलत कथाह म ये 

‘सेमे वा चरीको कथा’, ‘गहते र यालको कथा’ लाई यस वगमा रािखएको छ। यी कथाह मा 

कथकह ले घटनाह को वणन गरेर अ यमा ‘यसरी मा छेले किहले पिन भलु गन ुह न’- ज ता अथवा 

‘मा छेले सङ्गअनसुार झ  बिु  चलाउनपुछ’ भ ने उपदेश िदइएका पाइ छ। 

 

 िकंवद ती  

इितहाससँग स बि धत वीर पु ष- ीका कथाह  यस वगमा रािखएका छन।् दाप ु ख डबाट सङ्किलत 

कथाह म ये ऐितहािसक घटनाह सँग स बि धत ‘दामोदर पाँडे’, ‘तेअङ्सी िस रजङ् गा’, ‘लामा लमनेी’, 

‘सो पाको कथा’, ‘ वग जाने िसँढी’-ज ता कथाह लाई यस वगमा रािखएको छ। छोटा आकारमा रहकेा 

य ता कथाह लाई लोकले गवसाथ भ ने, सु ने गरेको छ। य ता कथाह  क नेले ती कथासँग स बि धत 

त यह  पिन उ लेख गरेका पाइ छ। लोकवातािवद ् रचड एम डोसन ारा स पािदत पु तकमा य ता 

कथाह लाई ‘िलजे ड’ भिनको छ। य ता कथाह मा स य त यह  रहन,े यसलाई जाँ नका लािग 
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भौितक साम ीह  पिन उपल ध हन े तथा स य मािनएका तर केही मा मक कुराह  पिन रहकेा ह छन।्४ 

दाप ुख डबाट सङ्किलत उ  कथाह मा स बि धत ऐितहािसक त यह  पिन पाइ छन।् यहाँको लोकले 

दामोदर पाँडेले यसै ख डको तमान कँैजले ाम प  चायतअ तगत पन गिसङ् गे नामक ठाउँमा िसि कम े

फौजसँग वीरतापवूक लडेको र यहा ँ हा ी बाँ ने ढुङ्गा पिन गाडेको कथा पिन क ने गरेका छन।् उ  

ढुङ्गा अहलेस म पिन यही ठाउँमा रहकेो त य फेला परेको छ। यसबाहके दामोदर पाँडेले उ  ठाउँमा 

मा छेको बिल िदएर पानी उमारेको भनी एउटा परुानो कुवा पिन स बि धत ठाउँका मािनसह ले देखाउन े

गरेका छन।् य तै कारले सो पाको कथामा यसै ख डको रि बक ाम प  चायतअ तगत पन तबुनु 

िनवासी ले चाह ले सो पाको कथा क ने ममा त याङ आ योको वीरताको कथा भ ने गरेका पाइ छ। 

उनीह अनसुर त याङ बाजे ले चाह कै पखुा हन ् जसले रि बकदेिख अझ मािथ अवि थत समानदेन 

नामक ठाउँमा सो पालाई ढुङ् गाको दजन थापेर मारेको अिन यहाँ ले चाह ले त याङ र सो पाका नाममा 

वािषक पमा पजूा गद आएको त य पिन िदने गरेका छन।् य तै कारले लामा लमेनीको कथामा पिन यसै 

ख डमा अवि थत नेजी नामक ठाउँमा रहकेो एउटा उ च ठाउँमा लामा लमनेी अ पकेा कथा भ ने गरेका 

छन।् अिहले पिन यस ठाउँमा गएर अवलोकन ग रए यहाँ कुनै समय ढुङ् गाको गा ो लगाएर बनाइएको 

घरज तो आकृित भ नावशेषका पमा ा  गन सिक छ। यसै ठाउँमा लामा लमनेी अि पएको कथा 

यहाँको लोकले भ ने र सु ने गरेका छन।् यस ख डका िल बहू ले तेअङ्सी िस रजङ् गालाई िसि कमको 

माताम भ ने ठाउँमा ह या ग रएको र यस ठाउँमा अझै पिन उनले छोडेका िनसानीह  पाइने तक रा न े

गरेका छन।् कथामा अिभ य  िव  वासअनसुार िल ब ूभाषा तथा सं कृितका चारक िस रजङ्गाको ह या 

यहीका लामाह ारा ग रएपिछ उनको मतृदहे  खोलामा बगाइयो। यसरी उनको मतृदेह बगाउँदा उ  

मतृदेहबाट एउटा चरा उडेर गएपिछ न ै यहाकँा लामाह ले उनको नाममा पजूा गन गरेका छन।्  य तै 

कारले एउटा कथाअनसुार यसै ख डको निजकमा अवि थत िसि कम रा यको पि ममा पन दरामदने 

नामक ठाउँमा ले चाह ले वग जान ेिसढँी बनाएका िथए। उ  िसँढी ढ दा दािजिलङ पलुबजार ख डमा 

                                                             
४ िल डा डेघ, सन ्१९७२, ‘फोक यारेिटभ’,  रचड एम डोसन ( स पा ) ‘फोकलोर ए ड फोकलाइफ’, ल डन, 
यिुनभिसटी अफ िसकागो,  प ृ७४    
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अवि थत कँैजले भ याङ र माने भ याङज ता भ याङह ले आ नो भौगोिलक व प िलएको हो। 

यस कार िकंवद तीका पमा चिलत य ता लोककथाह मा इितहास मत केही त यह  पिन पाइ छन ्

जसमा लोकले केही अलौिकक र अस भव िवषयह लाई पिन स य  मानेर आइरहकेो पाइ छ। 

 

 परीकथा   

परीकथा भ नाले मु यतः परी अथवा अ सरा पा  भएको कथा भ ने पिन बिुझ छ तर यो परीकथाको 

सीिमत अथ हो। यसको िव ततृ अथमा यसले जमन भाषाको माखनले जनाउन ेद येकथा बझुाउँछ।५ य ता 

कथाह  क पनामा आधा रत ह छन।्६ यसैले यहाँ परी  भएका साथै परी  नभएर  रा स आिद 

अितमानवीय च र ह  मा  भएका कथाह लाई पिन परीकथाअ तगत रािखएको छ। सङ् किलत 

कथाह म ये, ‘रा स बोज ू नाितनीको कथा’, ‘च फा रानीको कथा’, ‘िसङ खु ु वाको कथा’  लाई 

यसअ तगत रािखएको छ। 

 

 हँ यौली  

दािजिलङ पलुबजार ख डको लोकजीवनमा हँ यौली वा यङ् या मक छोटा कथाह  पिन चलनमा 

रहकेा छन।् लोकजीवनमा य ता चडुिकलाह  ‘जो स’ नामले चिलत छन।् अङ् ेजी श द ‘जोक’-बाट 

बनेको ‘जो स’ श दले ‘कसैलाई हसँाउनका लािग भिनने कुरा’ अथवा ‘हासँउठ्दो कथा’ भ ने शाि दक 

अथ बझुाउँछ।७यसको नेपाली पा तर ‘हँ यौली’ वा ‘ठट्यौली’ हने दिेख छ। यसथ, यही जो सलाई 

बझुाउने नपेाली श द ‘हँ यौली’ नै यहाँ योग ग रएको छ। य ता कितपय हँ यौलीह  िवशेष यि ह का 

नाम र च र मा पिन आधा रत छन।् यस े मा ‘हमजाएगा’-का य ता हँ यौलीह  उ लेखनीय मा ामा 

                                                             
५ चडूामिण ब धु, िव स ं२०६६, ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ ँ, एकता बु स िडि यटुस ा  िल, प ृ२८६ 
६ तलुसी िदवस, िव स ं२०३३, ‘नेपाली लोककथा: केही अ ययन’, पवूवत्,  प ृ२७ 
७ स ली वे इर (स पा), सन् २०००, ‘अ सफोड एडभा ड लनस िड सनेरी’, य ुयक , अ सफोड यिुनभिसटी ेस,  प ृ
६९७ 
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चिलत छन।् छोटा आकारमा रह े पिन ितनमा कथानकको संयोजन, च र , उ े य आिद लोककथाका 

त वह  भेिटने हनाले यहाँ यसलाई पिन लोककथाकै एउटा कार मानेर रािखएको छ। 

 

कथाका त वका आधारमा िव  लेषण 

दािजिलङ पलुबजार ख डबाट सङ् किलत लोककथाह लाई िवषयव त,ु पा , च र -िच ण, पयावरण, 

भाषा तथा उ े य र अिभ ायका  आधारमा िन न कार िव  लेषण ग र छ- 

 

 िवषयव तु 

यस ख डमा पाइने लोककथाह ले ागैितहािसक, ऐितहािसक तथा का पिनक र सामािजक 

िवषयव तहु लाई समटेेका छन।् सङ् किलत काथाह म ये ‘म को उ पि कथा’, ‘मा छे र देउताह  

छुटेको कथा’, ‘पापो माछा’, ‘केसामी नामसामीको कथा’, ‘सोनारी आजी र याङपाित छुकुको कथा’, 

‘सो पाको कथा’, ‘आठाने देउताको उ पि ’ आिद देवी दउेता र सिृ का कथाह  ागैितहािसक 

िवषयव तमुा आधा रत कथाह  छन।् तलुना मक ि ले हने ुपरे यस ख डमा य ता कथाह को सङ् या 

अिधक पाइ छ। ागैितहािसक िवषयव त ु रहकेा य ता कथाह मा क पना त व रहकेा भए तापिन ती 

कथाह लाई साचँो कथाका पमा भ ने र सु न े पर परा पाइ छ। ‘दामोदर पाँडे’, ‘िस रजङ् गा’, ‘लामा 

लमनेीको कथा’ आिद भने ऐितहािसक िवषयव तमुा आधा रत कथा छन।् तलुना मक पमा हदेा यस 

ख डमा ऐितहािसक िवषयव तमुा आधा रत कथाह  यनू मा ामा चिलत छन्। ‘रा स बोज ुनाितनीको 

कथा’, ‘च फारानीको कथा’, ‘िसङ खु ु वाको कथा’, ‘सेमे वा चरीको कथा’ आिद का पिनक 

िवषयव तमुा आधा रत कथा हन ्भने ‘गहते र यालको कथा’, ‘ याउली चरीको कथा’ आिद सामािजक 

िवषयव तमुा आधा रत कथा हन।्  
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 पा

दािजिलङ पलुबजार ख डबाट सङ् किलत लोककथाह मा पा  िविभ न कारका छन।् उ  कथाह मा 

मा छे, पश,ु प ी, देवी-देउता, ेत, िनज व व त,ु रा स आिद िविभ न कारका पा ह  रहकेा छन।् पश ु

पा ह मा याल, िचतवुा, बाघ, सो पा, िसंह, आिद छन ्भने प ी पा ह मा याउली, िचल, सेमे वा, 

भङ् गेरी आिद छन।् कथामा य ता पा ह  मानवीय वभावले यु  छन।् यी पा ह लाई मा छेको वभाव  

तथा सामािजक िवषयह  ततु गन तीका मक पले योग ग रएको छ।  

 च र -िच ण

सङ् किलत कथाका पा ह  धतू र चतरु , सोझा, मखू, लठुवा, सु त, उ , शि शाली, वीर, सु दरी, 

इमानदार वभाव र पका छन।् ‘गहते र यालको कथा’-को  याल, ‘िसङ् खु ु वाको कथा’-मा रहकेा 

जेमकुा का र दाह  चतरु र धतू वभाव भएका पा ह  हन्। ‘गहते र यालको कथा’-को गहते, अपतुाली 

द पित, धोबी आिद सोझा पा का पमा रहकेा छन ् भन े ‘सेमे वा चरीको कथा’ क  पा  सेमे वाक  

आमा, ‘िसङ् खु ु वाको कथा’-का चुदँारी आिद मखू  पा का पमा िचि त  छन।् ‘िसङ् खु ु वा कथा’-का 

चुँदारी लठुवा पा का पमा िचि त छन।् य तै कारले ‘म को उ पि  कथा’-को िशवजी, ‘सेमे वा 

चरीको कथाक  आमा’, ‘च फारानी’, कथाको रा स ‘केसामी नामसामी’ कथाको केसामी, ‘सो पाको 

कथा’-को सो पा आिद उ  वभाव भएका प का पमा िचि त छन।् ‘सो पाको कथा’-को त याङ बाजे, 

‘तेअङसी िस रजङ् गा’ कथाको िस रजङ् गा, ‘दामोदर पाँडे’ कथाको दामोदर पाँडे आिद वीर च र  भएका 

पा का पमा रहकेा छन।् य तै कारले च फारानी अित सु दरी पा का पमा रहके  छे। च फारानी 

कथाको ‘च फारानी’कथाको रा स बाबा, ‘गहते र यालको कथा’ को राजा इमानदार पा का पमा 

रहकेा छन।्  

यी कथाह मा  कथकले पा का गणुदोष आिदको य  वणन गरेर अथवा उनीह को  संवाद, 

भाव-भङ् गीमा आिदका मा यमले उनीह को च र  िच ण गरेका छन।् लोककथाका कथकले यसरी च र  
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िच ण गन ममा िब बह को योगका साथै आ नो भावभङ् गीको पिन योग गरेको पाइ छ। कथकले 

सो पालाई भु लै भु ला भएको भैसँीज तो , मा छेका टाउका भाँडाकँुडाज तो रङ् गै सजाउन,ु तातेर रातो 

भएको ब चरो रा सले मखु आ ँगदा वा ै हािलिदन ुज ता िब बा मक श द योग गरेर कथाका च र  र 

प रवशे दवुैलाई जीव त पारेको पाइ छ। 

 पयावरण

लोककथाह मा कथकले पा ह  बाँचकेो प रवेश तथा व तिु थितह को वणन गरेका ह छन।् पयावरणको 

िविभ न अथ लागे तापिन आ यानमा पयावरण भ नाले इितवृ को म र कृितलाई  प रभािषत गन तथा 

पा का बािहरी आचरण एवम ् बािहरी प रवशेलाई िविश ता दान गन कृित, मानवीय स ब ध एवम ्

सामािजक-आिथक पृ भिूम आिद भ ने बिुझ छ। ८ दािजिलङ पलुबजार ख डबाट सङ् किलत 

लोककथाह मा िचि त पयावरणको अ ययन गदा यस े को भौगोिलक ि थित, सामािजक सं रचना र 

आिथक पृ भिूमबारे जा न सिक छ। सङ् किलत कथाह िभ  पहाडी भौगोिलक े को वणन पाइ छ। 

‘सो पाको कथा’, ‘सेमे वा चरीको कथा’, ‘याङपाित छुकु र सोनारी आजीको कथा’,  ‘पापो माछा’, 

‘दामोदर पाँडे’, ‘तेअङ्सी िस रजङ् गा’, ‘ वग जाने िसँढी’, ‘गहते र यालको कथा’ आिद कथाह मा 

पहाडी े का उकाली-ओराली, िभर-पहरा, डाँडा-काँडा, भ याङ,  खोप, खोलानाला, बख झरी आिदको 

वणन पाइ छ। ‘गहते र यालको कथा’, ‘ याउली चरीको कथा’, ‘मा छे र देउता छुटेको कथा’ आिदमा 

मगनी िबह,े किलया, बेहला-बेहली, वाइ,ँ माइती, माइती घर, िमत, चेलीको भाग िसकारको दािहने िफला, 

सनुको गहना, ससरुालीले िदने मजेमान, ज ती, याली, या टा, नौमती बाजा, भलाप च, बढ्ुयौली साथै 

छुटानाम, परुाण, िसकार खले, िल ब ू र छे ीह को िम ता र एकसाथ बसोबास आिद ज ता समाज-

सां कृितक स ब ध, नीित-िनयम र यवहारह को िच णबाट उ  कथाह  िनमाण भएको समाज-

सां कृितक पृ भिूम के क तो रहछे भ ने थाहा पाइ छ। यसका साथै ‘गहते र यालको कथा’- मा खाना 

खान नपाएको गहते, गहत मा  खाएर ब नाले ‘गहते’ नाम रािखएको पा , धनी राजा, धनी तर अपतुाली 

८ घन याम नेपाल, सन ्२००५, ‘आ यानका कुरा’, िसलगढी, एकता बकु हाउस ा िल  प ृ९३ 
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बढुा-बढुी तथा ‘िसङखु ु वाको कथा’- मा खाना नपाएका िददी र भाइ,  ‘सेमे वा चरीको कथा’-मा याउ 

खाएर बाँ न ुपरेका सेमे वा र उसक  आमा आिदका वणनले असमान तथा क जोर आिथक पृ भिूमबारे 

पिन जानकारी  हदँछ। यी कथाह मा मकै, धान, कोदो, फापर, तोरी, याउ आिद खा का वणन 

पाइनाले यस े को खतेीपाती र खानपानबारे पिन जानकारी ा  गन सिक छ। यसबाहके यी कथाह मा 

गु ी, िसकार थािपन े दजन, काँड, धन,ु िततेपाती, कुश, माछाको िसकार, थाल, बटुको, गा ो, बासँको 

ढुङ् ो, घयेु ँ ो, िमग, घोरल, िचतवुा, याउली, सेमे वा चरी, भँगेरी चरी आिदको वणन पाइ छ। यी सम  

िवषयव तहु  िमलेर कथामा पयावरणको िनमाण भएको छ। कथाह मा ततु उ  पयावरणले  

दािजिलङ पलुबजार ख डकै पयावरणको ितिनिध व गरेको छ।   

 

 भाषा-शैली 

दािजिलङ पलुबजार ख डमा लोककथाह  नेपाली, िल ब ू र ले चा भाषामा चिलत छन।् य िप ती 

कथाह को सङ् कलन गदा िल ब ूर ले चा कथकह ले नेपाली भाषामा पिन ती कथाह  भ ने गरेका हनाले 

नेपाली भाषामा न ै ती कथाह  सङ् कलन ग रएका छन।् य ता ि भाषी कथकह ले नपेाली भाषामा 

लोककथाह  क न े गदा स बि धत भाषीह को लवज योग गन गरेका छन।् कथािभ का च र ह को 

संवाद आिदमा पिन उ  भािषक िवशेषता पाइ छ।  कथक र पा ह को य तो भािषक योगले यस े मा 

बोिलने नपेाली भाषाको िवशेषताबारे पिन जानकारी ा  हदँछ। िवशेषतः भािषक योगमा ीिलङ् ग र 

पिुलङ् गको पाथ य नहनु, आदराथ को योगमा िवचलन, ले ो तानेर बो न ु आिद िवशेषताह  यी 

सङ् किलत लोककथाह मा रहकेा भािषक िवशेषता हन।् भाषा खािल मखुो च रत विन - तीकह को 

िविश  यव था मा का पमा पणू हदँनै। उ च रत विनह सँगसँगै हने अङ् ग-स चालन, आखँाका नानी 

र अनहुारका मासंपशेीह मा आउने प र तन, व ा- ोता माझको भौितक दरूी वा सामी य आिद लगायत 

उ च रत विनका सरु, आघात, गाढापन वा घन व आिद ख डेतर िवशेषताह समते सबैलाई समटेेर मा  
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भािषक यापार पणू ह छ।९ लोककथा मौिखक पले ह ता त रत हदँ ै आउन े हनाले कथकले उ च रत 

विनका साथै आ नो शारी रक भावभङ् गी पिन योग गरेर कथालाई थप आकषक र उ सकुतापणू 

बनाएको पाइ छ। सङ् किलत लोककथाह का कथकह ले पिन यी उ च रत र अनु च रत दवुै का रका 

भािषक यव थाको योग गरेका छन।् 

लोककथाका कथकह ले आ नो प रवशे र समयअनसुार श दह  योग गरेका पाइ छ। दाप ु

ख डबाट सङ् किलत कथाह मा पिन ‘नरबस’, ‘ला ट’, ‘ल क ’, ‘ओभर’, ‘िफट’, ‘िटिफन’, 

‘िकलोिमटर’, ‘टाइम’ ज ता अङ् जेी श दह को यु  छन।्   यसका साथै ‘हाँ दा मखुभै र ब ी बलेको 

ज तो सु दर दिेखनु’, ‘भैसँी ज ो कालो न कालो भु लै भु ला भएको सो पा’, ‘टाउको काटेर गाँ ीज तो 

सजाउन’ु, ‘पोलेर रातो भएको ब चरो आ ँगरेको मखुमा हा दा याइ ँगरेर प न’ु, ‘ठुलो हाँडी गढ्या म 

लड् न’ु ज ता िब बा मक र ‘ याउँ याउँ’, ‘गटङ्टङ्’ आिद ज ता अनकुरणा मक श दह  उ  

कथाह मा रहकेा छन।् ‘घामले जु ा िनका छ, जाँडले कुरा िनका छ’ ज ता उखानह को योग पिन यी 

लोककथाह मा पाइ छ। य ता श दह को योगले लोककथाह  आकषक र जीव त बनेका छन।्  

 उ े य

लोककथाह  िविभ न उ े यले किथएका ह छन। मु यतः लोककथाह  नैितक उपदेश िदन वा सधुारका 

उ े यले किथएका ह छन।् कितपय कथाह  भने मनोर जनका िनि त तथा आ ना सं कार, था, िव  वास 

आिदलाई पिु  गनका िनि त किथ छ। यसका य ता कथाह  वीरह का पु षाथ सनुाउनका िनि त पिन 

भिनएका ह छन।्। एउटा लोककथा मनोर जन िलन वा िदन, उपदेश आिद स ेषण गन ज ता एकािधक 

उ े यका िनि त पिन किथएका हन स छन।्  य िप कथामा यीम ये कुनै एउटा  त व भन े मु य पमा 

रहकेो ह छ जसका आधारमा कथाको मलू उ े य थाहा पाउन सिक छ। दाप ु ख डबाट सङ् किलत 

कथाह मा पिन मनोर जन, नीित उपदशे ज ता एकािधक उ े यह  समािव  छन।् ‘गहते र यालको 

कथा’, ‘िसङ् खु ु वाको कथा’, ‘सेमे वा चरीको कथा’ आिद कथाह  नीित उपदशेमलूक लोककथाह  

९ घन याम नेपाल, सन ्२००५, ‘आ यानका कुरा’, पवूवत्, प ृ१३९ 
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हन।् ‘गहते र यालको कथा’-मा त काल बिु  लगाइए सफलता ा  गन सिक छ तथा मा छे यालज तो 

चलाख हनपुछ भ ने साङ्केितक उपदेश रहकेो छ। ‘िसङ् खु ु वाको कथा’- मा जाँड खानाले आ नो 

नो सान हन े देखाइएको छ। ‘सेमे वा चरीको कथा’-मा कुरा वा घटनालाई रा ोसँगले बझेुर मा  िनणय 

िलनपुछ भ ने उपदेश रहकेो छ। ‘रा स बोज ूनाितनीको कथा’, ‘ याउली चरीको कथा’, ‘सो पाको कथा’, 

‘च फा रानी’ आिद कथाह  मलूतः मनोर जनका िनि त किथएका लोककथाह  हन।् ‘म को उ पि  

कथा’, ‘याङपाित छुकु र सोनारी आजीको कथा’, ‘पापो माछा’, ‘मा छे र दवेीदेउता छुटेको कथा’, 

‘आठान ेदउेताको उ पि ’ ज ता कथाह  पर प रत सं कार, था, िव  वास आिदलाई पिु  िदन ेउ े यले 

रिचएका कथाह  हन।् य तै कारले ‘दामोदर पाँडे’, ‘तेअङ्सी िस रजङ् गा’, ‘लामा लमनेीको कथा’ 

आिद कथाह  भने वीरह को पु षाथ सनुाउनका िनि त किथएका लोककथाह  हन।् 

 सङ्किलत कथाह को अिभ ाय

लोककथाह  मौिखक पमा फैिलँदै जाने ममा यसका िविभ न प ह मा प र तन हदँै जान स छ तर 

यित हदँा पिन कथामा जनु अशं यथावत ्  रिहरह छ यही  नै ‘अिभ ाय’ हो। यो कथाको य तो लघतुम 

त व हो जसले पर परामा ि थर पले रहने मता रा दछ।१० य ता अिभ ाय च र , घटना र कायको 

पमा हन स छन।्११ जीवनका सामा य व त,ु िवषय र ि याह  अिभ ाय होइनन।्१२ सिजलैसँग मरण 

गन सिकने, सरल, सावभौम, अनौठो वा िविच  आिद हन ु यसको िवशेषता हो।१३ लोकवादािवद ् ि टथ 

थ पसनले धम गाथा, पश ु िवषयक, िनषधे, जाद,ु मतृक, चम कार, दै य, परी ा, बिु मान एवम ् मखू, 

धोका, भा य पि टन,ु भिव य िनदशन, अवसर तथा भा य, समाज, परु कार तथा द ड, कैदी, अ ाकृितक 

ू रता, यौन, जीवनको प, धम, च र का िवशेषता, हा य र अ य अिभ ाय गरी अिभ ायका कार 

१० हर ारीलाल शमा, सन् १९९०, ‘लोक वाता िव ान- ख ड एक’, लखनऊ, उ र दशे िह दी सं थान, प ृ५७० 
११ ीच  जैन, सन ्१९७७, ‘लोक-कथा िव ान’, जयपरु १, मङ्गल काशन, प ृ६६  
१२ चडूामिण ब धु, िव स ं२०६६, ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ ँ, एकता बु स िडि यटुस ा  िल, प ृ६६ 
१३ हर ारी लाल शमा, सन ्१९९०, ‘लोक वाता िव ान- ख ड एक’, पवूवत्, प ृ५२८ 
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अ याय तीन 

छुट्याएका छन।्१४ उनले ज मा पाचँ हजारवटा अिभ ायह को तािलका ततु गरेका छन।्१५ अिभ ायबारे 

िविभ न अ येताह ले ततु गरेका िवचारह का साथै ि टथ थ सनको अिभ ाय तािलकालाई आधर गरेर 

दाप ुख डमा चिलत लोककथाका अिभ ायह लाई िन निलिखत तािलकाअनसुार ततु गन सिक छ–  

 

अिभ ाय       लोककथा अिभ ायका िवषय 

१.धमगाथा अिभ ाय 

(A०–A २८९९) 

 

 

म  उ पितको कथा ू र दउेता, फुलबाट दउेताको सिृ , दउेता ारा िविभ न व तुह  

िनमाण, थु ै मुख भएका दउेता, दउेता ारा िलिप सिृ  

पापो माछा मा छेको पमा बोज ूदउेता, मा छेको पमा दउेता 

िसङ खु ु वाको कथा पृ वीमा आउने र मा छेलाई  िजउँदै लाने यमराज 

वग जाने िसँढी कथा वग जाने िसँढी 

मा छे र दउेता छुटेको कथा मा छे र दउेता सँगै बसोबासो गन,ु दउेताह  अि पन ु

मा छे सिृ  भएको कथा सुन चाँदीको मा छे बनाउँदा नबो नु  तर सुली, दउेिनगालो र 

पानी मुछेर  मा छेको प बनाएर बोलाउँदा बो न ु

                                                             
१४ स ये , सन् २००६, ‘लोकसािह य िव ान’, जोधपरु, राज थानी थगार, प ृ२४० 
१५ चडूामिण ब धु, पवूवत्, िव स ं२०६६, ‘नेपाली लोकसािह य’, पवूवत्, प ृ३०२ 

२. पश-ुप ी - िवषयक 

अिभ ाय (B०–B 

८९९) 

सो पाको कथा सो पा 

केसामी ना सामीको कथा केसामी बाघ ना सामी मा छेको दाज ु

सेमे वा चरीको कथा  अशभु चरी 
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अ याय तीन 
 

 

 

 

गहते र यालको कथा चतुर तथा बुि मान याल 

च फारानीको कथा मा छेलाई सहायता गन भँगेरी 

याङपाितछुकु र  सोनारीआजीको 

कथा 

सुनको िमग 

३.िनषधे िवषयक   

अिभ ाय(C०–C 

९९९)  

दामोदर पाँडे िचहानमा जान िनषधे 

पापो माछा िनि  चत ाणी(िल बनूी माछा) खान िनषधे 

िसङखु ु वाको कथा गु ी कुरा भ न िनषेध  

याउली चरीको कथा कुनै कुरा हनेु  िनषधे 

४.जादकुा अिभ ाय 

(D०–D२१९९)  

 

तेअङ्सी िस रजङ् गा  

 

काठको स दकु ढुङ् गाको स दकुमा पा तर , मरेपिछ आ माले 

चरा\चरीको प िलन,ु मा छेल ेप ीको प िलनु   

लामा लमेनी अ पेको कथा िजउँदो मा छे अि पन,ु मा छेल ेदउेताको प िलनु 

५.मतृक िवषयक  

अिभ ाय(E०-E७९९) 

  

 

दामोदर पाँडे मा छेको भोग िदएर फल ा  गन ु

िसङखु ु वाको कथा जेमु  र जेमुका माछेह  पृ वीमा आउन ु

सो पाको कथा उड्ने मा छे 

याङपाितछुकु र सोनारीआजीको 

कथा 

केसबाट सुनको  डबका, िमग िनका न ु
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अ याय तीन 
तेअङ्सी िस रजङ् गा मरेपिछ चोला फेन ु

 दामोदर पाँडे मा छेलाई असामा य मृ यु  (भोग िदएर) िदनु   

रा स बोजु नाितनीको कथा र 

सो पाको कथा 

पोलकेो रातो ब चरो/ढुङ् गा मुखबाट हालरे मल ारदिेख 

िनकालरे पोलरे मान ु

६.चम कारीअिभ ाय  

(F०-F १०९९) 

याङपाितछुकु र सोनारीआजीको 

कथा 

केसबाट सुनको व तु िनका न ु

 च फारानीको कथा असामा य परी ा (सात सात मुरी िमसाएको अ न अलग अलग 

गरेर छुट्याउन)ु-मा सफल हनु  

दामोदर पाँडे मा छेको भोग िददँा  पानी उ नु 

सो पाको कथा मा छे (त याङ बाजे) आकासमा उिडिहड्ँन ु

िसङखु ु वाको कथा जेमु  आफै पृ वीमा आउन ु

७.रा स िवषयक 

अिभ ाय(G०-

G६९९) 

म  उ पितको कथा जलिभ  ब ने रा स 

 रा स बोजु नाितनीको कथा दारै दारा भएको मा छे खाने रा सी 

च फारानीको कथा मा छे खाने दै य 

८.परी ा स ब धी 

अिभ ाय(H०-

H१५९९) 

च फारानीको कथा 

 

यो यता िस  गनका लागी असामा य परी ा (एकै ठाउँ 

िमसाइएका सात सात मुरी िविभ न अ नह  एकै रातमा 

छुट्याइस न ुपन)-मा सफल हन ु

९.बुि मान, चतु  याइ,ँ 

सोझो र लठुवा िवषयक 

अिभ ाय(J०-J 

गहते र यालको कथा  चतुर याल 

पापो माछा र िसङखु ु वाको 

कथा 

सा ै सोझो  र लठुवा हनाल ेठिगन ु
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अ याय तीन 
२७९९)  

 

 

सेमे वा चरीको कथा र वग वग 

जाने िसँढी     

बुि  नहनाल ेअमू य व तु न  हन ु

बुि  नपु दा वग जाने िसढी ँ ढ न ु

गहते र यालको कथा चतु  याइलँ ेगदा यान बाँ नु 

१०.धोख, ढाँट  

िवषयक अिभ ाय 

(K०-K२३९९) 

सो पाको कथा  सो पालाई छल गरेर मान ु

गहते र यालको कथा ढाँटेर िबह ेगन ु

११.भा य पि टन ु  

(L०-L४९९)  

च फारानीको कथा सामा य तर भा यमानी केटो 

१२.भिव य िनदशन 

िवषयक अिभ ाय  

(M०–M४९९) 

गहते र यालको कथा ग रब केटो अचानक धनी हन ु

तेअङ्सी िस रजङ् गा पुनः ज मने भिव यवाणी गन ु

१३.अवसर तथा भा य 

िवषयक अिभ ाय  

(N०-N८९९) 

च फारानीको कथा 

 

साधारण केटाल ेअित सु दरी र धनी केटी िबह ेगन पाउन ु

१४.समाज िवषयक 

अिभ ाय (P०-

P७९९) 

मा छे र दवेता छुटेको कथा मा छे र दउेतािबच कौटुि बक स ब ध 

१५.पुर कार तथा द ड 

िवषयक अिभ ाय 

(Q४००-Q५९९) 

च फारानीको कथा 

 

परु कारका पमा छोरी िदनु  र द डका पमा टाउको काटेर 

शरीर खाइिदन ु

१६.कैदी तथा भगवुा 

िवषयक अिभ ाय  

 डे ढुप राजा कैदीलाई चतु  याइसँाथ भगाउन ु



 
४७  

अ याय तीन 
(R०-R३९९) 

१७.अ ाकृितक ू रता 

िवषयक अिभ ाय  

(S०-S४९९ ) 

दामोदर पाँडे मा छेको भोग िदन ु

१८.यौन िवषयक 

अिभ ाय 

(T०-T६९९)  

केसामी ना सामीको कथा बाघ र मा छेको िपसाबबाट गभधारण 

याउली चरीको कथा घाम र याउली चरीको ेम 

१९.जीवनका प 

िवषयक अिभ ाय 

(U०-U २९९) 

येअङ्सी िस रजङ् गा  

 

श हु बाट लकेुर किठन जीवन िजउनु 

सेमे वा चरीको कथा र  

िसङ् खु ु वाको कथा 

खाने कुराको सा ै अभावमा िजउन ु

२०.धम िवषयक 

अिभ ाय 

(V०- V ५९९) 

लामा लमेनी  दउेताल ेबास गरेको ठाउँ 

तेअङसी िस रजङ् गा अवत रत भएर आउन ु

२१.च र का 

िवशषेतास ब धी 

अिभ ाय(W०-२९९) 

दामोदर पाँडे, तेअङ्सी 

िस रजङ् गा, डे ढुप राजा 

सुरबीर र सहासी दामोदर पाँडे र तअेङसी िस रजङ् गा र डे ढुप 

राजा 

२२.हा य िवषयक 

अिभ ाय(X०-X 

१०९९) 

पापो माछा लठुवा भएकामा हा य 

२३.अ य अिभ ाय- लामा लमेनी एक कारको रह यमय बि  औसंी पूणमा ब न ु
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 यस कार दाप ु ख डमा पाइन े लोककथाह को अिभ ायगत अ ययन गदा यहाँ लोकवादािवद ्

ि टथ थ पसनले ततु गरेका मलू तेइस कारका१६ अिभ ायह  ा  छन।् यी अिभ ायह  व तु, पा , 

च र  र घटनाका पमा ततु भएका छन।् एउटै कथामा एकािधक अिभ ायह  पिन रहकेा छन।् यस 

े मा लोककथालाई जीव त र लोकि य बनाउनमा  यी अिभ ायह को भिूमका मह वपणू  रहकेो  छ।  

दाप ु ख डमा पाइने लोककथाह ले यस ख डको भौगोिलक प रवेश, वातावरण, सां कृितक 

िवशेषता तथा यहाँको लोकजीवनलाई िच ण गरेको छ। कितपय कथाह ले यहाँको इितहासबारे पिन 

जानकारी िददँछन।् यी िविभ न ि कोणबाट यस ख डका लोककथाह को अ ययन मह वपणू बनकेो छ।  

 

३.१.२.  दाप ुख डमा पाइने लोकगीतह को वग करण एव ंिव  लेषण 

लोकजीवमा चिलत रहकेा लोकगीतह लाई यसका अ येताह ले िविभ न आधारमा वग करण गरेर 

अ ययन गरेका छन।् नपेाली लोकसािह यका अ येता चडूामिण ब धलेु नेपाली लोकगीतलाई सामा य र 

िविश  गरी दईु भागमा वग करण गन सिकने तक राखकेा छन।् उनले सामा य लोकगीतअ तगत एकल , 

सामिूहक र दोहोरी पमा सधँै गाइने औ िविश  लोकगीतअ तगत िवशेष अवसरमा मा  गाइने धािमक 

गीत, सं कार गीत, पािवक गीत र म गीत आिदलाई राखकेा छन।्१७  

यस े मा चिलत लोकगीतह  चाडपव तथा िववाह, मृ य ुआिद  िवशेष सं कार  अथवा धान 

रो दा, दाई ँ गदा र मकै गोड्दा ज ता िवशेष  कामका बेला  गाइन ेर साधारण पमा जनुै बेला पिन गाइन े

लोकगीतह  पाइएका छन।् कितपय गीतह  बाल बािलकाह ले मा  गाउने र कुनै िवशेष वृ  

                                                             
१६ स ये - पवूवत्, सन ्२००६, ‘लोकसािह य िव ान’, पवूवत्, प ृ२४०-२४८ 
१७ चडूामणी ब धु, िव स ं२०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ ँ, एकता बु स िडि यटुस ा  िल, प ृ१२४ 

(Z०- Z ३९९)  

 

याउली चराको कथा िघनला दो ब तु (ला )े उपभोग गन ु



 
४९  

अ याय तीन 

यि ह ले गाउने पिन रहकेा छन।् य ता गीतह म ये पिन कित ीह ले र कित पु षह ले मा  गाउने 

पिन रहकेा छन।् य तै कारले  कितपय लोकगीतह   सामिूहक, यगुल र एकल पमा पिन गाइएका 

पाइ छन।् य िप यी सबैलाई नै सम  पमा सामा य र िवशेष लोकगीतअ तगत राखरे अ ययन गन सिकन े

हनाले यहा ँ दाप ु ख डबाट सङ्किलत नपेाली, िल ब,ू ले चा, शेपा, तामङ  आिद भाषाका 

लोकगीतह लाई पिन ‘सामा य’ र ‘िविश ’ गीतका पमा नै वग करण गरेर अ ययन िव  लेषण ग रएको 

छ।  

यस ख डमा तलुना मक पमा हनेपुदा अिधक मा ामा नेपाली लोकगीतह  नै चलनमा रहकेा 

छन ्भने िल बू, ले चा, शेपा र तामाङ आिद भाषाका केही लोकगीतह  स बि धत समदुायह मा चिलत 

रहकेा छन।् अ ययन सिुवधाका लािग यस ख डमा चिलत यी िविभ न भाषामा रहकेा लोकगीतह लाई 

अलग अलग पमा िन निलिखत कारले अ ययन िव  लेषण ग र छ। 

 

सामा य लोकगीत 

सामा य अव थामा गाइने लोकगीतह अ तगत िनि  चत पव वा समयको अनशुासन पालन गन ुनपन तथा 

आ नै िचअनसुार गाउन सिकने गीतह लाई रा न सिक छ। कितपय अ येताह ले य तालाई बा ै 

मिहनाभ रमा  जिहले पिन गाउन सिकने हनाले बा मासे गीत पिन भनकेा छन।्१८ य ता गीतह  

गायकह ले िवशेष आ नो मनको बह पो न र मनोर जन िलनका िनि त गाउने गरेको पाइ छ। दाप ु

ख डमा य ता सामा य गीतह  नपेाली, िल ब,ू तामङ र ले चा भाषामा ा  भएका छन ्जो िन न कार 

छन-् 

 

 

 

                                                             
१८ कृ ण साद पराजलुी , ‘नेपाली लोकगीतको आलोक’, काठमाडौ,ँ र न पु तक भ डार िव स ं२०६७, प ृ१४५ 



५०
अ याय तीन 

 नेपाली सामा य लोकगीत

दािजिलङ पलुबजार ख डमा चिलत नेपाली लोकगीतह म ये ‘जहुारी’ वा ‘जवुारी’, ‘लैबरी’, ‘रेली’ 

रेसम आिद गीतह  यसअ तगत पछन ्जो िन निलिखत कारका छन।्  

 जुहारी

‘जहुारी’ वा ‘जवुारी’ यस ख डमा चिलत रहकेो सामा य लोकगीत हो। समय पाए इ छाअनसुार यो गीत 

गाउनेले जिहले पिन गाउन स छ। िवशेषतः यवुा यवुतीह ले ो रका पमा गाउन ेलोकगीत हनाले 

यसको कथन प ित सवंादा मक रहकेो छ। यो गीत गाउनका लािग क तीमा दईुजनाको सहभािगता 

अिनवाय रहकेो ह छ। य िप यस गीतलाई दईुभ दा अिधक सहभागीह ले सामिूहक पमा पिन गाउ न 

स छन।् केही लामो वर तानेर िवरही भाकामा गाइन े यो गीतको एक अशं िन निलिखत कार छ- 

‘केटा- अलैचँी बारी पलेटँी मारी लौ खलेौ ँजवुारी 

जहुारी खे दा िजतेछुँ भने लैजा छु बहुारी। 

केटी- अलैचँीबारी पलैटँी मारी लौ खलेौ ँजहुारी 

जहुारी खे दा हारेछु भने जाइिदउँला बहुारी। 

केटा- गाईलाई बा न ेएकसरो दा लो घोडालाई दामली 

को  हन ्ित ा माया र माइती को होलान ्मामली 

केटी- चरीलाई था न ुिलसो लै पासो  ढुकुरलाई दामली 



 
५१  

अ याय तीन 

काक  हन ्मरेा दाज ुर भाइ िनरोला मामली।’ १९ 

जहुारी गीतको मु य भाव ेम-ि ित रहकेो ह छ। यसमा ायः सो  अ रका पङ् ि  रहकेा ह छन ्

भने दईु दईु पङ् ि का अनु छेद रहकेा ह छन।् यसकारण यसलाई याउरे छ दमा रहकेो लोकगीत पिन भ न 

सिक छ। याउरे छ दमा रहन े य ता थु ै अनु छेदह  िमलेर यो गीत िनिमत ह छ। येक अनु छेदको 

पिहलो पङ् ि  परूकका पमा आएको ह छ भन ेदो ो पङ् ि  मु य कथनका पमा आएको ह छ। यसमा 

येक पिहलो पङ् ि का पाँच पाचँ अ रमा अ पिव ाम र अि तम छ अ रमा अधिव ाम 

(५+५+६=१६) ह छ भन े यही िनयम दो ो पङ् ि मा पिन दोहो रएको ह छ तर दो ो पङ् ि को अि तम 

छ अ रमा पणूिवराम ला दछ। 

जवुारीको ल बाइ कित ह छ भनेर भ न नसिकने देिख छ। गायक-गाियकाले लय िमलाएर आफै 

थ दै लानस ने हनाले यो िनकै लामो हने र िदनभ र वा रातभ र पिन खे न सिकने ह छ। केटा अथवा केटीले 

अ नो प बाट केवल एउटा अनु छेदमा मा  आ नो  वा उ र रा न पाउँछन ्भ ने िनयम भने हदँनै। 

गाउनेले एकप टमा थु ै अनु छेदह  पिन गाउन स छन ्तर अ य मा भने  वा उ र रा नपैन िनयम 

रहकेो ह छ। पङ् ि का अि तम पदमा अनु ास िमलेको हनपुछ र य तो अनु सयु  अि तम पद गायनकै  

ममा त काल िमलाउन ुनै गायकका िनि त चनुौित पिन रहकेो ह छ। यिद य ता पङ् ि ह  िमलाउन नसके 

अथवा को उ र िदन नसके गायक वा गाियकाको तथा यस प को  हार भएको मािन छ। यसरी हानले 

िज नेको सत मा नपुन िनयम रहकेो ह छ। दाप ु े मा यसरी जहुारीमा िजतेर िववाहसमते गरेका िववािहत 

द पि ह  पिन पाइ छन।् यस गीतका पङ् ि ह  कित गायकले त काल नयाँ गरी र ने ह छन ्भने कित 

परुानै पङ्ि ह  गाउँदै आएका पाइ छन।् जहुारीको येक जोर पङ् ि का अ यमा आउन ेअनु ासयु  

पदह ले यसलाई लया मक प दान गरेको ह छ।  

                                                             
१९ रेनकुा सवुेदी , शोध सहयोगी, उमेर ६३, लोवर बडारे ब ती, दाप ुख ड , िज ला: दािजिलङबाट,  जनु ,  सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश।  



 
५२  

अ याय तीन 

जहुारीका कितपय गायकह ले पङ् ि का िबचमा ‘ह’ै  अथवा ‘हौ’ भ ने थेगो थपेर पिन गाउन े

गरेको पाइ छ। यसरी िबचमा थेगो हालेर गाउँदा भने मािथ उ लेख ग रएको  जवुारीको लयभ दा केही 

मा ामा बे लै कारको लयको िसजना ह छ। य तो थेगोले जहुारीको  लयलाई िबचमा केही िबराम िदएर 

अिघ बढाउँदछ। यसलाई जवुारी गायनकै अक  एउटा कार मा न सिक छ। य तो थेगोसिहत रहकेो 

जवुारीको उदाहरण िन निलिखत पङ् ि ह मा पाउन सिक छ-   

‘केटी- सपुारी खान ुहो  कुटुमा कुटु पान खान ु यापेर 

 हाँसी र िदउँला हो बोली र िदउँला िजउ िदउँला नापेर। 

केटा - ह याङ र हलङु  हौ यो िलङ् गे िपङ त मि चने लठारो 

गीतैको जवुाब हौ  िदएनौ भने हानौलँा झटारो।’ २० 

यस कार यस े मा जवुारी नामक लोकगीत चलनमा रहकेो पाइ छ। यहाँ एउटा उ लेखनीय 

िवषय के छ भने िहजआज य ता जवुारी खे नहे  अ प मा ामा रहकेा छन ् र यही भाका र सं रचनामा 

गायकह ले एकल पमा छुटपटु मा ामा गाउन े गरेका पाइ छ। यसरी मलू पमा मु यतः दईुजनाले  

ो र शैलीमा गाइन ेयस गीतले अिहले एकल गीतको प पिन िलएको छ। य ता गायकह ले मलेा-पात 

तथा घाँस-दाउरा गन जङ् गल, बारी, खोला आिदितर जादँा ए लै यो गीत गाउने गछन।् यसरी गाउँदा केटा र 

केटी दवुैजना बसेर गाएको ज तो संवादा मक तथा ो र शैलीमा  भने गाइदँैन। गायकले एकल पमा 

लय हा दै गाउँदै जाने गदछ। जहुारी गीतको यो प रवितत प मा न सिक छ। यसको उदाहरण यस कार 

कार छ– 

‘साहबेले खाने हौ भकुभकेु रोटी म सीले खाने पान , 

चपरासी खा छ हौ भटेुको मकै कु लीलाई भु मान। 
                                                             
२० राजमान तामङ, शोध सहयोगी, उमेर ६१,  लोवर रेिलङ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट जनु सन ् २०१२ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



५३
अ याय तीन 

प ीलाई िट न ुहौ यान टपटप दईु घु ती रोकेर , 

कितिदन खान ुहौ कित िदन लाउन ुघमु टो  बोकेर। ’ २१ 

ेम भाव मखु रहन ेजहुारी गीतमा यस े को लोकले जीिवकोपाजन गन अपनाएको खतेी-पाती, 

पशपुालन आिद ज ता पेशा, उनीह को जीवन शैली र यहाँको प रवेश आिदको िच ण पाइ छ। दाप ु

ख डमा केही मा ामा िचयाखतेी पिन गन ग र छ। यहाँका  िचयाखतेी गन िमकह ले भो नपुरेको क कर 

जीवनको  िच ण जहुारी गीतमा पिन रहकेो छ। मलूतः ो र शैली योग गरेर दोहोरीका पमा गाइन े

जहुारी गीत िहजआज एकल गीतका पमा पिन गाइ छ। 

 लैबरी

यो गीत यस े मा गाइने एकल गीत हो। मु यतः ीह ले गाउने यो गीत सामा य गीत हो। िवलि बत 

भाकामा गाइने यस गीतमा सो  अ रका पङ् ि  रहकेा ह छन।् येक अनु छेदको पिहलो पङ् ि मा पाचँ- 

पाचँ अ रमा अ पिव ाम र अि तम छ अ रमा अधिव ाम (५+५+६=१६) रहकेो ह छ भने दो ो 

पङ् ि मा पाचँ-पाचँ अ रमा अ पिव ाम र अि तम छ अ रमा पणू िव ाम रहकेो ह छ। अनु छेदको ते ो 

वा अि तम पङ् ि मा पिन यही दो ो लहरकै िनयम दोहो रएको ह छ। यस गीतमा तीन तीन पङ् ि का थु ै 

अनु छेदह  रहकेा ह छन।् येक अनु छेदको पिहलो पङ् ि ले मु य भावको उठान गरेको ह छ भने दो ो 

पङ् ि मा यस भावलाई समटेेर टुङ् याइएको ह छ। यही दो ो पङ् ि को मु य आधी अशं नै ते ो 

पङ् ि मा दईुप ट दोहो रएको ह छ। यसरी दो ो पङ् ि को आधी अशं दोहो रँदा िबचमा ‘लै लै’ भ ने थेगो 

पिन थिपएको ह छ जसले यस गीतलाई िविश  लय दान गरेको ह छ।  उदाहरणका िनि त दईुवटा 

अनु छेद यस कार छन्-  

‘आठानी लाउन ुचारानी लाउन ुनलाउन ुदवुानी , 

एकै र चरण म गीतै गाउँछु, जै गदउ भवुानी। 

२१ राजमान तामङ, शोध सहयोगी, उमेर ६१,  लोवर रेिलङ, पवूवत् 



 
५४  

अ याय तीन 

जै गदउ भवुानी मरेो लै लै जै गदउ भवुानी।  

उकाली यानको च लेटी ढुङ् गा छेउ छेउमा गाई बा ने, 

िबरानो देशमा म ैमरी गए कोइ छैन हाइ भ ने, 

कोइ छैन मरेो हाइ भ ने लै लै कोइ छैन हाइ भ ने।’ २२ 

यसरी लैबरी गीत यस े मा चिलत लाकगीतह  म ये एउटा हो। येक अनु छेदको  अि तम 

पङ् ि को िबचमा आउने ‘लै लै’ भ ने थेगोले गदा अ  गीतह भ दा यसको िभ नै रहकेो छ।  

 

 रेली रेसम 

‘रेली रेसम’ भ ने पदको अ यानु ास िमलाएर या टा तालमा एक कारको गीत गाइ छ। यसका 

गायकह ले यसलाई ‘रेिलरेसम गीत’ नै भनेका हनाले यसलाई यहाँ यही नाममा न ै रािखएको छ। यस 

गीतमा चारवटा पङ् ि को एउटा अनु छेद रहकेो ह छ। यी चार पङ् ि ह म ये अिघ ला दईुवटा 

पङ् ि ह  परूकका पमा रहकेा ह छन ् भने पिछ ला दईुवटा पङ् ि ह ले मु य भाव य  गदछन।् 

चारवटा पङ् ि ह मा िनिमत उ  अनु छेदका येक पङ् ि ह का अ यमा ‘रेली रेसम’ भ ने पदको 

पनुराविृ  हदँछ। यसका साथै दो ो र चौथो पङ् ि को ार भ अथवा िबचको पदमा पिन अनु ास िमलेको 

ह छ। ‘रेली रेसम’ गीतको यही शैलीले नै यस गीतलाई अ  गीतह बाट अलग रा न सिकने आधार 

िदएको छ। चारवटा पङ् ि म ये पिहलो र ते ो पङ् ि  प  अ रका अिन दो ो र चौथो पङ् ि  बा  

अथवा ते  अ रका रहकेा ह छन।्  येक पिहलो र ते ो पङ् ि का पाचँ-पाचँ अ रमा अ पिव ाम र 

अि तम पाँच अ रमा अधिवराम ह छ (५+५+५=१५) भने दो ो र चौथो वा अि तम पङ् ि का चार चार  

अ रमा अ पिव ाम र अि तम पाँच अ रमा पणूिव ाम (४+४+५=१३) ह छ। यस गीतको एउटा 

अनु छेदको उदाहरण िन न कार रहकेो छ - 
                                                             
२२ एमकुमारी ख ी, शोध सहयोगी, उमेर ६३, लोवर लामागाँउ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट जनु सन ्२०१२ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



५५
अ याय तीन 

‘िहमालै चलुी यो प लोप  रेली रेसम 

खते कैले ह छ र हो  रेली रेसम। 

झु कने हामी अ ताउने ितमी रेली रेसम  

भेट किहले ह छ र हो रेली रेसम। 

दािजिलङ वायो धपूीको खले रेली रेसम 

कलक ा िचरागले हो रेली रेसम। 

भमरा घु छ रसैको लािग रेली रेसम 

म घु छु िबरागले हो रेली रेसम।’ २३ 

यी दईुवटा अनु छेदका  येक पङ् ि ह को अ यमा ‘रेली रेसम’ पद दोहो रएको छ भन ेपिहलो 

अनु छेदको दो ो पङ् ि को पिहलो पद ‘खते’ र चौथो पङ् ि को पिहलो पद ‘भेट’- ले अनु ासको िनवाह 

गरेको छ जसका कारण यस लोकगीतमा अ य गीतह का तलुनामा अलग कारको लय उ प न भएको छ। 

यही िनयम मािथ िदइएको दो ो अनु छेदमा पिन  लाग ु भएको छ तर यस अनु छेदमा भने पङ् ि को 

ार भमा आउन ेअनु ासयु  पदको साटो िबचमा  ‘िचराक’ र ‘िबराक’ पद आएका छन।् यस कार ‘रेिल 

रेसम’ गीत यस ख डमा चिलत एकल लोकगीतको एउटा कार मा न सिक छ।  

 छोपीमा छोपी

या टा तालमा नै गाइने ‘छोपीमा छोपी’ नामक अक  लोकगीत पिन यस े मा चलनमा रहकेो छ। 

गायकह ले यसलाई कुन ैनाम निदई या टा तालमा रहकेो ‘छोिपमा छोपी’ गीत भनकेा कारण यसलाई 

२३ लछुमन िगरी, शोध सहयोगी, उमेर ६४, अ पर बडारे, दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट नोभे बर, सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



५६
अ याय तीन 

यहाँ यही नाम िदएर रािखएको छ। यस लोकगीतको संरचना तलुना मक पमा अ  लोकगीतह भ दा 

सरल कारको रहकेो छ। यसमा दईुवटा पङ् ि को एउटा अनु छेद रहकेो ह छ। यसम ये पिहलो पङ् ि  

परूकको पमा आएको ह छ भने  दो ो पङ् ि ले मु य भाव य  गदछ। दवु ै पङ् ि का अि तम पद 

अनु ासयु  रहकेा  ह छन।्  येक पङ् ि  सो  अ रले बिनएको ह छ। पिहलो पङ् ि का सु का पाचँ-

पाचँ अ रमा अ पिव ाम  र अ यका छ अ रमा अधिव ाम (५+५+६= १६) रहकेो ह छ भने दो ो वा 

अनु छेदको अि तम पङ् ि का पाँच-पाचँ अ रमा अ पिव ाम र अ यका छ अ रमा पणू िव ाम ह छ। 

यो गीत पिन एकल गीत हो। यस गीतका दईुवटा अनु छेद िन न कार छन् - 

‘छोपीमा छोपी  पकाउन ुकोपी छो ने छ ढकनी, 

जितलाई दे छु उितलाई माया के भाको म पिन। 

गाईलाई काटे यन दधु ैआउँछ हातकाटे रगत , 

संसारमा हछुे जोडा र जोडी म एउटा फगत।’ २४ 

 पानीमा छप क जाल

या टा तालमा नै ‘पानीमा छप क जाल’ भनी गाइने एउटा लोकगीत पिन यस े मा चिलत रहकेो छ। 

यसलाई गायकह ले ‘चड्ुके’ पिन भ ने गरेको पाइ छ। यो गीत एकल अथवा सामिूहक दवुै  पमा पिन 

गाउन सिक छ। यो गीत साधारणतः सामिूहक पले नै गाउन ेग र छ। यस गीतको सु मा गाइन ेदईु पङ् ि  

येक अनु छेदपिछ दोहो रएर थायीका पमा आउने ह छन ्जसले यस गीतको लयलाई िविश  प 

दान गदछ। यो गीत आर भ गदा एकजनाले िबचिबचमा दोहो रई रहने  थायी  ‘पानीमा छप कै जाल, 

जाल काट्यो कतले माछाले’ भ ने पङ् ि  गाएर अ यानु ास िमलेका दईुवटा पङ् ि  वतः र छन।् यीम ये 

पिहलो पङ् ि  परूक र दो ो पङ् ि  मु य पङ् ि का पमा आएको ह छ। गायकले पिहलो अथवा 

२४ लछुमन िगरी, शोध सहयोगी, उमेर ६४, अ पर बडारे, पवूवत् 



५७
अ याय तीन 

सहायक पङ् ि लाई एकप ट दोहो  याउँछ जसले गीतलाई आकषक पारेको ह छ। यसपिछ मु य पङ् ि  

अथवा मु य कथन भएको पङ् ि  गाउँछन।् यस गीतमा मु य गायकले नयाँ गरी र न ेतीन पङ् ि को यही 

अनु छेद न ैमु य अनु छेद पिन हो। यसरी उ  मु य अनु छेद मलू गायकले  गाइस ने िबि कै सबैले 

‘पानीमा...’ भ ने पङ् ि  दोहो  याउँछन।् यस गीतको एउटा अनु छेदको उदाहरण  िन न का 

‘हा…हा…हा… 

पानीमा छप कै जाल 

जाल काट्यो कतले माछाले। 

िहमाल चलुी प लोप  छेङ छेङ गन खोला, 

िहमाल चलुी प लोप  छेङ छेङ गन खोला, 

चेली होला माइती होला सरम राखी  बोल। 

ह,ै पानीमा...’ २५ 

यी दईु पङ् ि म ये पिहलो पङ् ि मा आठवटा अ र ह छन ् जसम ये सु का तीन अ रमा 

अ पिव ाम र अि तम पाँच अ रमा अधिव ाम (३+५=८) रहकेो ह छ भने दो ो पङ् ि मा दशवटा 

अ र रहकेा ह छन ्जसम ये पिहला चार अ रमा अ पिव ाम ह छ भने अि तम छ अ रमा पणूिव ाम 

(५+६=१०) ह छ। यसपिछ आउने  अनु छेदका येक तीन  पङ् ि ह मा चौधवटा अ र रहकेा ह छन ्

जसको पिहलो पङ् ि का पिहला चार-चार अ रमा अ पिव ाम र अि तम छ अ रमा अधिव ाम 

(४+४+६=१४) रहकेो ह छ। यही िनयम न ै दो ो पङ् ि मा पिन दोहो र छ। यस अनु छेदको अि तम 

पङ् ि को चार-चार अ रमा अ पिव ाम र अि तम छ अ रमा  पणूिव ाम ह छ।    

२५ न दकुमार िल ब,ू शोध सहयोगी, उमेर ५६, लामागाउँ, दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट नोभे बर, सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



५८
अ याय तीन 

 बालगीत

 लोकगीतअ तगत बालगीत पिन उ लेखनीय िवषय हो। सम  लोकगीतलाई न ैउमरे-अव थाका आधारमा 

बाल, यवुा अिन ौढ गरी तीन भागमा िवभाजन ग रएको पिन पाइ छ। यस आधारमा हनेपुरे 

बालबािलकाह ारा तथा िशशहु का िनि त गाइने लोकगीतलाई बालगीतअ तगत रा न सिक छ। 

लोकबालगीतलाई पिन गायनका आधारमा बाल-बािलका वयं ले गाउन े र िशशलुाई फकाउन-फु याउन 

ठुलाले गाउने गीत गरी दईु मु य भागमा िवभाजन गरेर अ ययन गन ग र एको छ।२६ बाल-बािलका आफैले 

गाउने गीतह  पिन खलेसिहत र खलेरिहत गाइने गरी अझ अ  मु य दईु कारका ा  छन।्  

दाप ु ख डका बाल-बािलकाह ले मु यत: खलेसिहत गाउँदै आएका गीतह  नै उ लेखनीय 

मा ामा चिलत छन।् यस ख डमा ‘अ ची च ची’, ‘इ च ु िम चु’, ‘ची मसुी ची’, ‘डुमारे’, ‘एित एित 

पानी’, ‘आदेपाद’े, ‘ढुकुमकुु’, ‘ओकोचे बोकोच’े, ‘ओराबोरा’, ‘अ काब का’, ‘हाइफाइथाइ’, 

‘आठानाको मसला’, ‘ बदमको लािग को आउन?े’, ‘खोलबाई खोल’, ‘गोलो गोलो अ डा’, ‘उकुच ्

मकुुच ् याङबा’ आिद य ता गीतह  हन्। य ता गीतह  लगभग छ वषदेिख बा -ते  बषस मका बाल-

बािलकाह माझ चिलत रहकेा छन।् एउटा उ लेखनी िवषय के रहकेो छ भने यी गीतह  बालकभ दा 

बािलकाह ले नै धेरजसो गाउने गरेको पाइ छ। वा  य को आव यकता नपन यी गीतह लाई यसका लय 

र गेया मक कृितले आकषक र जीव त पारेको पाइ छ। िवशेष संरचनामा आब  य ता लोकगीतह  

बाल-बािलकाका लािग मनोर जनका साधन भएर पर प रत पले एउटा पु तादिेख अक मा ह ता त रत 

हदँै आइरहकेा छन।् पहाडी भेगमा अवि थत दाप ु ख डमा पाइने य ता बाल लोकगीतह को अ ययन 

िन निलिखत आधारमा गन सिक छ। 

२६ कृ ण साद पराजलुी , िव स ं२०६७, ‘नेपाली लोकगीतको आलोक’, काठमाडौ,ँ र न पु तक भ डार, प ृ२३७ 



५९
अ याय तीन 

 सरंचना

 यस ख डमा पाइन े बाल लोकगीतह  धेरैजसो लघ ु आयामका छन।् यी बालगीतह  छोटामा तीन र 

लामामा लगभग अठा  पङ्ि स मका रहकेा छन।् तीन पङ्ि मा रहकेो एउटा बालगीतको उदाहरण 

यस कार छ- 

‘हाइ फाइ थाई 

िझँगेमाछा पोिलखाई 

कान समात।्’ २७ 

क तीमा दईुजना र बेसीमा चारजनास मको समहूले खे दै गाइने यस गीतलाई दोहो  याएर गाइ छ। 

यसरी एउटै अनु छेद पनुः पनुः दोहो  या एर गाउन ुय ता कितपय गीतह को िवशेषता रहकेो छ। यस गीतको 

अ यमा दोहो   याइन े पङ्ि मा भन े ‘समात’् श दका ठाउँमा ‘मठार’ श द योग ग र छ। लामा 

सं रचना मक आयाम भएको ‘गे घेरानी’ नामक खलेगीत चलनमा रहकेो छ। यसको लमाइ अठा  

पङ्ि भ दा मािथ रहकेो पाइ छ। 

अनु छेदका आधारमा हनेुपरे यस ख डमा पाइन े खलेगीतह  क तीमा एक र बढीमा नौ 

अनु छेदस मका रहकेा छन।् कितपय ि थितमा  य ता गीत जोडेर नौभ दा अिधक अनु छेदस म पिन 

पु  याइ छ। ‘गे घेरानी’ गीत सबैभ दा धेरै अनु छेद भएको गीत रहकेो छ। एउटा मा  अनु छेद भएको 

गीतको उदाहरण िन न कार छ- 

‘ची मसुी ची 

मसुीले खायो धान 

काट िबरालोको कान।’ २८ 

२७ पेमा शेपा अिन साथीह -, शोध सहयोगी, उमेर १२, लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट अग त, सन ्२०१३ 
मा िलइएको गीतको अंश । 
२८ पेमा शेपा अिन साथीह , शोध सहयोगी, उमेर १२, लामागाउँ, पवूवत् । 



६०
अ याय तीन 

यी गीतह मा दईु , तीन र चार पङ्ि स मका अनु छेदह  रहेका छन।् य ता अनु छेदह म ये 

कित एकािधकपटक दोहो  याएर गाइ छन ्भने कित एकप ट मा  गाइ छन।् सङ्किलत खलेगीतह म ये 

‘अ ची च ची’, ‘इ च ु िम चु’, ‘अ का ब का’, ‘हाइ फाइ थाइ’, ‘ची मसुी ची’, ‘बदमको लािग को 

आउन?े’, ‘आदे पाद’े, ‘खोल बाई खोल’, ‘ओरा बोरा’- ज ता गीतह मा रहकेो अनु छेदलाई पटक पटक 

दोहो  याएर गाइ छ। यसरी दोहो  याएर गाउदा लयको िसजना पिन हने हनाले ितनमा िुतमधरुता, 

आकषकता पिन बढी हने गदछ। छोटा सं रचनामा रहकेा यी गीतह  नै यस ख डमा अिधक चिलत छन।् 

यसबाहके ‘डुमारे’, ‘सेतो पोखरीमा’, ‘गे घेरानी’-ज ता गीतह  भने नदोहो  याई गाइ छ। छोटा आकारमा 

रहकेा य ता गीतह का पङ्ि  दईु अथवा तीन अ रले सरंिचत छन।् छोटा पङ्ि  भएका खलेगीतका 

दईुवटा नमनुा यस कार छन् - 

१. 

‘आदे पाद े

ननु ुछाद े

तामाङ गाले थसु् 

आ दाले गिुडया 

खादावाले हस।्’ २९ 

२. ‘अ का ब का 

तीनको च का 

लहरै लहरै 

पानी िपिच कै।’३०  

२९ आरती िल ब ूअिन साथीह , शोध सहयोगी, उमेर १२, लामागाउँ, दाप ुख ड , िज ला: दािजिलङबाट से टे बर, सन् 
२०१७ मा िलइएको गीतको अंश। 



 
६१  

अ याय तीन 

 यस कार अ रह को िनि  चत िवतरण ारा िनिमत पङ्ि ह का योगले िनिमत अनु छेद तथा 

एकािधक अनु छेदह मा आब  यस ख डका लोक बाल खलेगीतह को सं रचना िविश  कारको रहकेो 

छ।  

  

 भािषक योग  

बाल लोकगीतमा िविश  कारको भाषाको योग पाइ छ। बालसलुभ भाषाको योग हन ु नै य ता 

गीतह को मु य िवशेषता हो। दाप ु ख डबाट सङ्किलत बाल लोकगीतह मा पिन बालगीतका य ता 

िवशेषता पाइ छन।् यी गीतह मा पाइने य ता भािषक िवशेषताह का केही उदाहरण िन न कार छन-् 

 बालसलुभ अथहीन तथा अनु ासयु  श द योग – ओकोचे बोकोच,े हाइ फाइ थाइ, उकुच मकुुच, 

इ च ुिम चु, अ का ब का, आदे, अटल िडटल डो िडटल आिद। 

 

 अनकुरणा मक श द योग- िकि लङ िकि लङ, हाङगजुी हाङगजुी , िच िच, िपिच कै, चु लङ्ुगै 

आिद। 

 याकरिणक तथा उ चारणगत िवचलन-  

माइ यलेू बोलाउँदैछे> माइजलेु बोलाउँदछै,  

रानीक  छोरी> रानीको छोरी 

पु दैन > पु दैना,  

पिहला> पैला,  

घुँडा >घरुा,  

घडी> घरी, 

तँ> तो  

                                                                                                                                                                                  
३० पेमा शेपा अिन साथीह , शोध सहयोगी, उमेर १२, लामागाउँ, पवूवत् 



 
६२  

अ याय तीन 

यित यित> एित एित आिद। 

यस ख डमा पाइने बाललोक गीतह मा रहकेा य ता भािषक िवशेषताह ले यी गीतह लाई न ै

थानीय िवशेषता िदएका छन।् यी श दह  िनि  चत चरण वा पद, थायी र अ तराह मा  बाल-

बािलकाह ले  गेय प िदएर ततु गदा ती अझ सजीव र वा स यभावपणू भएर ततु भएका छन।् 

 

 सहभािगता 

सहभािगताका आधारमा लोकगीतलाई एकल, यगुल र सामिूहक गरी तीन िकिसममा  छुट्याउन सिक छ।३१ 

यस आधारमा हदेा यस ख डमा पाइने बाल लोकगीतह  मु यतः एकल र सामिूहक गरी दईु कारका 

रहकेा छन ्जसलाई िन निलिखत तािलकामा ततु ग र छ- 

 

एकल बाल लोकगीत सामूिहक बाल लोकगीत 

 

अ ची च ची, इ च ु िम चु, आदेपादे, ढुकुमकुु, 

ओकोचे बोकोचे, ओराबोरा, अ काब का, 

हाइफाइथाइ, गोलो गोलो अ डा, उकुच मकुुच 

याङबा, डुमारे आिद।  

 

ची मसुी ची, डुमारे, यितयित पानी, आठानाको 

मसला, पदमको लािग को आउन?े खोलबाई 

खोल आिद। 

 

 समाज-सां कृितक स दभ 

यस ख डबाट सङ्किलत लोक बाल खलेगीतह  समाज र सां कृितक स दभमा पिन मह वपणू छन।् 

मु यतः बाल-बािलकाह को मनोर जनको साधनका पमा रहकेा यी गीतह लाई यस आधारमा पिन 

                                                             
३१  चडूामिणब ध,ु िव स ं२०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ ँ, एकता बु स िडि यटुस ा  िल, प ृ१२१ 



 
६३  

अ याय तीन 

अ ययन गन सिक छ। यी गीतह मा नेपाली लोकजीवनमा पर प रत पले चिलत हदँै आएका था, 

आिथक र  सामािजक तरका आधारमा िवभािजत समाज तथा साइनो-स ब धसँग स बि धत 

लोकसां कृितक  मा यता आिद उ लेखनीय रहकेा छन।्  

 नेपाली समाजमा पर प रत पमा रहकेो छुवाछुतको पर परालाई यस ख डमा पाइने ‘डुमारे’ 

बालगीतले दशाएको पाइ छ। तमान समयमा यस कारको था लोप हदँैगए पिन ‘डुमारे’ गीतमा यसको 

सङ्ग यथावत रहकेो पाइ छ। यस बालगीतमा रहकेा िन निलिखत पङ्ि ह ले यो कुराको पिु  गदछ- 

 ‘अ बल ड बल खरेैको 

 न कल झ कल पतुलेको  

 आपँ जा िगजाहरी  

 डुमको डुम   

 गो को मास ुतैलेँ सङ्ु।’ ३२ 

 एकजनाले गाएर सामिूहक पमा खिेलने यस खलेमा ‘डुम’ हनेले सजाय व प अ लाई छुनपुन 

औ उसले छोए छोइन े यि  डुम हन ेिनयम रहकेो ह छ। ‘डुम’ हनेबाट जोिगन सबै खलेाडीह  भा ने गछन।् 

श दकोशले पिन डुम श दलाई कुनै कुनै बालखलेमा अछुत ब ने यि  भनेर अथ िदएको पाइ छ।३३ 

यसबाहके नपेाली समाजका कितपय समदुायले उपभोग गन िनषधे गद आएको गो को मासकुो स दभ पिन 

उ लेखनीय छ। खलेमा आएको ‘गो को मास ुतैलेँ सङ्ु’ भनेर सङ्ुने खलेाडी डुम हने िनयमले उ  मास ु

उपभोग गनाले समाजबाट बिह कृत तथा अछुतसमते हनस ने सङ्केत यस गीतमा रहकेो छ। य तै कारले 

यी गीतह मा यु  धोबी, गोठालो, कालो बोरा ओड्न े आिद पा ह का सङ्गले आिथक तथा 

                                                             
३२ आरती िल ब ूअिन साथीह , शोध सहयोगी, उमेर १२, लामागाउँ, पूववत ्
३३ बासदुवे ि पाठी (स पा), िव सं  २०६७, ‘नेपाली बहृत् श दकोश’, काठमाडौ,ँ ने   , प ृ५३६ 



 
६४  

अ याय तीन 

सामािजक पमा रहकेो असमानतातफ सङ्केत गरेको छ। यसको एउटा उदाहरण िन निलिखत गीतमा 

पाइ छ- 

 ‘सेतो पोखरीमा सेतो सापँ 

 कालो पोखरीमा कालो साँप 

 राजाको छोरा धनबहादरु  

 रानीक  छोरी कमलको फुल।’ ३४ 

यस गीतमा राजाको छोरालाई धनी औ रानीक  छोरी सु दरी भनी यसका तलुनामा अ  ग रब  औ 

असु दरी वा कम सु दर भ ने अथ विनत रहकेो पाइ छ।  

 सङ्किलत बाल लोकगीतह मा रहकेा साइनो स ब धको श दह ले नपेाली लोकसं कृितको 

एउटा सानो पाटोलाई दशाएको छ। य ता साइनोलाई जनाउन िनि  चत श दह  रहकेा छन।् दािजिलङ 

पलुबजार ख डबाट सङ्किलत बाल लोकगीतह मा आमा-बाबा, काका-काक , मामा-माइ य,ू भेना य ू

आिद साइनोसचूक श दह  यु  छन।्  ‘गे घेरानी’ नामक िन निलिखत लोक बाल खलेगीतको आधा 

भागलाई यसको उदाहरण व प िलन सिक छ- 

 ‘मामाले बोलाउँदैछ 

 जानैिद न, 

 माइ यलेू बोलाउदैछ 

 जानैिद न, 

                                                             
३४ िलना िल ब ूअिन साथीह , शोध सहयोगी, उमेर ८ वष, लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट से टे बर, सन ्
२०१७ मा िलइएको गीतको अंश। 
 



 
६५  

अ याय तीन 

 काकाले बोलाउदैछ 

 जानै िद न  

 काक ले बोलाउदैछ...’३५आिद  

 यस कार दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने बाल लोकगीतह मा यहाकँो सामािजक, आिथक 

तथा लोकसां कृितक ि थितको िच ण  पाइ छ।  

 

 प रवितत ि थित 

दाप ु ख डमा बाल लोकगीतह को सङ्कलन गन काय गदा यहा ँ चिलत य ता गीतह  प रवितत 

ि थितमा पाइएका छन।् यस ख डमा ‘ढुकुमकुु’ नामक लोक खलेगीत कम चलनमा रहकेो र यसको पिन 

सानो अशं मा  चलनमा रहकेो पाइ छ। बाल-बािलकाह बाट यस गीतबारे जानकारी िलँदा अिधकाशंले 

यस गीतको सु को अशं वा चार पङ्ि मा रहने  थायी भाग मा  गाउने गरेको पाइएको छ। जो िन न कार 

छ- 

 ‘ढुकुमकुु ढुकुमकुु कसको  हात? 

 राजाको हात। 

 ढुकुमकुु ढुकुमकुु कसको हात? 

 रानीको हात।’ ३६ 

                                                             
३५ िदिपका िल ब ूअिन साथीह , शोध सहयोगी,  उमेर १२,  अ पर नोर ब ती, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट 
से टे बर, सन ्२०१७ मा िलइएको गीतको अंश। 
३६ िदिपका िल ब ूअिन साथीह , शोध सहयोगी,  उमेर १२,  अ पर नोर ब ती,  पवूवत ्



 
६६  

अ याय तीन 

 यसबारे केही ठुला उमरेकाह लाई  गदा भने उनीह ले परैु गीत गाउन े र खे ने गरेको तर 

अिहले भने िबिससकेको जानकारी िदएका छन।् यस गीतको परुा पाठ भने बाल सािह यका अ येताह ले 

अ य ठाउँबाट सङ्कलन गरेर कािशत गरेका छन।्३७  

 दाप ु ख ड भौगोिलक पले यित बहृत ् र िवकट नभए पिन यहाँ चिलत कितपय बाल 

लोकगीतका एकािधक पाठह  चलनमा रहकेा छन।् यी गीतह को अ ययनका ममा यी पाठभदेह को 

चचा उ लेखनीय रहकेो छ। एउटै गीतका एकािधक पाठभेदका उदाहरण िन निलिखत कार छन-् 

 ‘आदेपाद’े लोक बाल खलेगीतको पाठभदे- 

पाठभेद- १ ‘आदेपादे ननुु छाद े

  तामागाले थसु ् 

  आदँले गिुडया  

  नाकाचारे फुस।्’३८  

पाठभेद - २ ‘आदे पादे ननुुछाद े

  त लो घर खसी काट्छ 

  मा लो घर चपु ्चाप् 

  जो पैला हाँ छ 

  जो पैला बो छ 

  यै पदवुा।’ ३९ 

                                                             
३७  मिु  साद उपा याय, सन ्२०१५, ‘भारतेली नेपाली बाल सािह य’, िसलगढी, नेपाली सािह य चार सिमित, प ृ१८ 
३८ फिबना िल ब ूअिन साथीह , शोध सहयोगी,  उमेर १२, अ पर नोर ब ती, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट 
से टे बर, सन ्२०१७ मा िलइएको गीतको अंश। 
 



 
६७  

अ याय तीन 

 

‘डुमारे’ बाल लोकगीतको पाठभदे- 

पाठभेद- १ 

‘अ बल ड बल खरेेको  

 न कल झ कल पु लेको 

 आपँ जा िगजा हरी 

 डुमको डुम 

 गो को मास ुतले सङ्ु।’  

पाठभेद- २ 

 ‘अ बल ड बल खलेेको  

 न कल झ कल पारेको 

 आसी हरी िगजा 

 डुम ्डुम ्राको 

 धोती सङ्ु िनम’४० 

पाठभेद- ३ 

  ‘अ बल ड बल कैलेको 

 तँ राजा कैलेको 

 डुङ् डुङ् 

 गो को मास ु

 तैले मलेै सङ्ु।’४१ 

                                                                                                                                                                                  
३९ िदया छे ी, शोध सहयोगी, उमेर १२, लोवर बडारे, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट अ ेल, सन ्२०१७ मा िलइएको 
गीतको अंश। 
४० मनकुमारी सु बा, शोध सहयोगी, उमेर १२, लोवर िस रस,े दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट अ ेल २०१७ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



 
६८  

अ याय तीन 

 

य तै कारले ‘अ ची च ची’, ‘अ ची च ची’,  ‘ची मसुी ची’-ज ता बाल लोकगीतह को पिन पाठ 

भेद रहकेा पाइ छन।्  

एउटा वत  ानानशुासनको पमा िवकिसत हन अिघ लोकवातालाई मानवशा को अङ्ग 

मािन यो। यसो हनाले लोकवातालाई पिन ‘परुानो’ तथा ‘अवशेष’- का पमा अ याइएको िथयो तर 

वत  ानानशुासनका पमा यसको िवकास भएपिछ भने लोकवाता केवल ‘परुानो’ तथा ‘अवशेष’ भ ने 

अथस म मा  सीिमत नभएर यो िनर तर नयाँ ब दै जाने र प र तन भइरहने िवधाका पमा िचिनन था यो। 

यसैले लोकवातािवदह् ले नया ँ नयाँ लोक समहू िनमाण हदँै जाने र सोही अनु प ितनका नयाँ नया ँ

लोकवाता िनमाण हदँै जान े ि या रहकेो कुरा उ लेख गरेका छन।्४२ लोकवाताअ तगत लोकसािह यकै 

एउटा घटकका पमा रहकेो बाल  लोकगीतमा पिन यो िस ा त लाग ु हने दिेख छ। दाप ु ख डबाट 

सङ्किलत बाल लोकगीतह मा देखापरेको य तो न यताको ा त तलका पङ्ि मा पाइ छ-  

‘आठानाको मसाला  

मलाई धेरै नचला। 

मरेो हातमा घाउ छ 

तँलाई िपट्ने दाउ छ। 

भेनाज ूभनेाज ू 

भेनाको हातमा घाउ छ 

डा टर बोलाइदऊे न 

िस टरको सेउ भाँ यो  

िस टरको साडी फु यो 

                                                                                                                                                                                  
४१ फिबना िल ब,ू शोध सहयोगी,   उमेर १२ अिन साथीह , अ पर नोर ब ती, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट 
से टे बर, सन ्२०१७ मा िलइएको गीतको अंश। 
४२  एलेन डु डेस, सन ्१९८०, ‘इ टर ेिटङ फोकलोर’, यनुाइटेड टेट्स अफ अमे रका, अमे रकन यिुनभिसटी ेस, प ृ७ 



 
६९  

अ याय तीन 

िमना बोलाइदेऊ न 

िमनाको िबि डङ भ यो 

ताली बजाई देउऊ न।’ ४३ 

... 

‘ए बी सी डी  

इ एफ जी 

जीबाट िन यो गाि धजी 

गाि धजीले खायो तोसै तोस 

तोसबाट िन यो सबुासच  बोस्...’ ४४ 

यस कार दािजिलङ पलुबजार ख डमा चिलत लोक बाल खलेगीतह  प रवितत अव थामा 

रहकेा छन।् बाल-बािलकाह ले अङ् ेजी र िह दी भाषाका बालगीतह  गाउने गरेको पाइ छ तथा 

अङ् ेजी कुल एवम ्टी भी आिदका भाव व प पिन यसरी बालगीतह  प र तन भइरहकेा छन।् यस 

ख डका बाल-बािलकाह ले खे दै गाउने गरेका ‘ए िमना’, ‘डुडु डे सा’, ‘कभी उपर कभी िनच’े- ज ता 

गीतह लाई यसका उदाहरण मा न सिक छ। 

मािथ उ लख ग रएका लोक बालगीतह  खे दै गाइने बालगीतह  हन।् बालगीतह  नखलेी 

गाइने मा  पिन पाइ छन।्  य ता गीतह   बालबािलका आफैले गाउने र िशशहु का िनि त ठुलाले गाउन े

गरी दईु कारका चिलत छन।् सङ् या मक पमा हनेपुरे य ता गीतह  दाप ु ख डमा  यनू  मा ामा 

रहकेा छन।् य ता गीतका केही उदाहरण िन न कार छन-् 

 १. 

‘िच लाउनकेो बोटैमा 

                                                             
४३ आरती िल ब ूअिन साथीह , शोध सहयोगी, उमेर १२, लामागाउँ, पूववत ्
४४ िदया छे ी, शोध सहयोगी, उमेर १२, लोवर बडारे, पवूवत् 



 
७०  

अ याय तीन 

नानी रोयो को ै मा  

ह लाइदेऊ न मोदी दाइ 

आ लै लै लै लै’  

... 

२. 

‘आ लै लै लै लै लै लै 

आ लै लै लै लै लै लै’  

... 

३. 

‘को खाई को खाई को खाई 

नानी खाई 

को खाई को खाई को खाई  

नानी खाई’ ४५ 

 यस कार दािजिलङ पलुबजार ख डमा लोक बालगीतका िविभ न कार चलनमा रहकेा छन।् 

तीन पङ्ि स मका छोटा गीतदिेख िलएर अठा  पङ्ि देिख मािथस मका सं रचनामा आब  बाल 

गीतह  पाइ छन।् अ य ठाउँका बालगीत झै ँयस ख डका लोक बालगीतह  पिन बालसलुभ सरल श द र 

लयह ले यु  छन।् यी गीतह मा  रहकेा समाज-सां कृितक त वले नेपाली समाजमा पर प रत पले 

ह ता त रत हदँै आएका था तथा मा यताह मािथ काश पान सहायता गदछन।् यसथ, ती सां कृितक 

पले पिन मह वपणू छन।् यी गीतह  िनर तर प रवितत अव थामा  रहकेा छन।् मु यतः अङ् ेजी र िह दी 

बालगीतह ले यी गीतह  भािवत छन।् खले गीतका स दभमा भन ेकुनै खले लोप भएपिछ उ  खलेसँग 

                                                             
४५ अ जना सु बा, शोध सहयोगी, उमेर २३, लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट िडस बर, सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 
 
 



 
७१  

अ याय तीन 

स बि धत गीत पिन लोप हन ेि थित देखापरेको छ। कितपय ि थितमा खले र लय यही रह ेपिन भाषा भने 

अङ् ेजी योग ग रएको पिन छ। प र तनका ममा एउटै गीतका एकािधक पाठह  िवकिसत भएर 

यसको मलूपाठ ओझेल पद गइरहकेो पाइ छ। यस ठाउँमा ‘ढुकुमकुु ढुकुमकुु’- ज ता गीतह  भने लोप हन े

स भावना रहकेो छ। यसथ, यहाँका मौिलक लोकगीतह को सङ्कलन र द तावेजीकरण िनता त 

आव यक रहकेो छ।  

 

 िल बू सामा य लोकगीत 

यस ख डमा बसोबासो गन िल बहू माझ िल ब ू लोकगीतह  चलनमा छन।् य ता गीतह  िववाह , 

अ येि  ि या, नयाँ घर सदा तथा मलेा आिदका अवसरह मा गाउने ग र छ। िल ब ूलोकगीतह लाई 

पिन ‘सामा य’ र ‘िविश ’ गरी दईु कारमा िवभाजन गरेर रा न  सिक छ। यसम ये सामा य लोकगीतह  

िन न कार छन-्  

 

 पालाम सा लो वा धाननाच गीत  

पालाम सा लो वा धाननाच गीत िवशेष यवुा-यवुती तथा वय क ी र पु षह ले ‘या:लाङ’ वा 

‘धाननाच’ नामक उिभएर सामिूहक पमा ना दै गाइने गीत हो। यस गीतमा यवुा-यवुती वा ी पु ष दवुै 

हन ुअिनवाय ह छ। क तीमा एकजना ी र एकजना पु षको सहभािगतामा यो गीत गाइ छ। य िप दईुभ दा 

अिधक जोडीह  पिन लामो लहर वा गोलो वृ  बनाएर ना द ैयो गीत गाउन स छन।् यो गीत िववाह, 

सु याइ ँआिद परेका घरमा बेलकु  गाइन ेग रए तापिन यही बेला , समय र ठाउँमा मा  गाउनपुन िनयम भन े

रहकेो छैन। यो गीत अ य साधारण बेला र अव थामा पिन गाउन सिक छ। यसैले यसलाई सामा य गीतकै 

पमा राखरे अ ययन गन सिक छ। 

‘पालाम सा लो’ मा साइनो पन यवुा-यवुतीले सँगै ना न ुनहने र मृ य ुपरेर सु याइँ  नसकेका घरका 

सद यह ले पिन ना न ु र गाउन ु नहन े चलन छ। सचूकह को भनाइअनसुार यस े मा िल ब ू



 
७२  

अ याय तीन 

यवुायवुतीह ले  आजभ दा तीस चालीस वषअिघ यो गीत यापक पमा गाउने गथ। य ता धान 

ना नहे लाई कुनै समय पारेर िन तो िदएर पिन बोलाइ यो। तर तमान समयमा भने यसरी गाउने चलनमा 

यनूता आएको छ। अिहले यस े मा  वय कह ले मा  िबह ेआिदमा यो गीत गाउने र धान नाच ना ने 

गरेको पाइ छ। यो गीत गाउनहे  किहले एकै रात अथवा यसभ दा कम समयमा पिन गाएर छु छन ्भन े

किहले पिहलो भेटमा एक चरण र दो ो वा ते ो चरण गरेर िनकै समय वा मिहना लगाएर आधा-आधा गद 

गाउने गछन।् ‘पालाम सा लो’-का धेरै भाकाह  रहकेो चचा पाइए तापिन िहज-आज यस े मा िवशेष 

‘चारखोले’ वा ‘ख ो’ र ‘मिसनो’ गरी दईु कारका भाकाह  चलनमा छन।्  

 

 ‘चारखोले’ वा ‘ख ो पालाम सा लो’ 

‘चारखोले’ वा ‘ख ो पालाम सा लो’ नै यस े मा अिधक चलमा रहकेो छ। यो गीत ो र गरी 

संवादा मक कारले गाइ छ। य तो गीत गाउँदा यवुा-यवुतीह  हात गासँेर गोलो कारको आकार बनाएर 

ना छन।् दईुजना मा  ना नु परे दवुैले एकाकाको हात गाँसेर उिभएर यो गीत गाउँछन।्  

यस गीतमा एकािधक पङ् ि  र अनु छेदह  रहकेा ह छन ्जो एक अकािसत स बि धत ह छन।् 

क तीमा आठ पङ् ि ह मा गायक वा गाियकाले आ नो भनाइ राखकेा ह छन।् य ता भनाइह मा प रचय, 

साइनो आिद सो ने तथा िवशेषत: ेमभावमलूक ो र रािख छ। गीतका येक दईु पङ् ि म ये पिहलो 

पङ् ि  एकजनाले गाउँछ औ यसैलाई दोहो  याएर एकचोिट सामिूहक पमा पनुः गाइ छ।  यसरी 

दोहो  याइएपिछ सामिूहक पमा नै ‘हा हा हा’ गरी ले ो पिन तािन छ। यस गीतको येक पङ् ि का तीन र 

दईु अ रमा अ पिवराम र अि तम चार अ रमा अधिव ाम (३+२+४=९) ह छ भने येक दो ो लहरमा 

आउने ‘हा हा हा ’ भ ने ले ो तानपेिछ पणूिव ाम ह छ। यही ममा यो गीत अिघ बढ्द ैजा छ। ‘ख ो 

पालाम सा लो’-को एउटा नमनुा  यस कार रहकेो छ–  

‘नेि छग यङ् घङ् वादु मलेे 

नेि छग यङ् घङ् वादु मलेे ...हा हा हा 



७३
अ याय तीन 

नयेुम ्ले अ ख ेआदु मलेे

नयेु येम ्ले अ ख ेआदु मलेे  ...हा हा हा’४६ 

यस े का िल बहू माझ चलेको यस गीतमा उ लेखनीय मा मा नपेाली भाषाका श दह  तथा 

कितपय ठाउँमा अनु छेद नै नेपाली भाषामा पिन गाइएको पाइ छ। यसको उदाहरण िन निलिखत 

पङ् ि ह मा पाइ छ-  

‘प चेती पैसा मे हाए 

प चेती पैसा मे हाए हा हा हा, 

थेजोरक िनङवा मे दाए 

थेजोरक िनङवा मे दाए हा हा हा। 

बाँसरुी नया ँखोिप यायो 

बाँसरुी नया ँखोिप यायो हा हा हा, 

उ यालो िदनले छोिप यायो 

उ यालो िदनले छोिप यायो हा हा हा। 

बरैको डाला ले मा लाःबे 

िछन गरी  स मा से मा लाःबे हा हा हा।’ 

४६ भनुबीर िल बू, शोध सहयोगी,  उमेर ५२, अ पर नोर ब ती, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट से टे बर, सन ्
२०१३ मा िलइएको गीतको अशं। 



७४
अ याय तीन 

 खोइ खोइ वा मिसनो पालाम सा लो

यो गीत पिन पालाम सा लोकै एउटा कार हो। गाउन ेठाउँ र सहभागीह मा केही िभ नता नपाइए तापिन  

‘ख ो पालाम सा लो’ र यसमा केही िभ नता पाइ छ। िवशषेतः यस गीतको भाका र सं रचना केही िभ न ै

कारको ह छ। यो गीत लामो वर तानेर घमुाउरो भाकमा िब तारै गाइ छ। यसमा ‘हा हा’ को साटो ‘खोइ 

खोइ’ भ ने वर तानेर गाइ छ। यसको एउटा नमनुा िन न कार छ- 

‘पाङ फइ तेरेप येमारेन साङ 

एइ येमारेन साङ। 

ए खो...खोइ...खोइ...खोइ। 

यारा मा उमरेेन पेमारे साङ 

एइ पेमारे साङ 

ए खो...खोइ...खोइ...खोइ।’ ४७ 

यस गीतमा य ता छ-छवटा गरी बा वटा पङ् ि मा गाियका अथवा गायकले आ ना  ो र वा 

अ य अिभ यि ह  राखकेा ह छन।् यसमा आउने येक तीन पङ् ि म ये अिघ लो पङ् ि  एकजनाले 

गाउँछ र यसपिछको दो ो लहरमा पिहलो पङ् ि को आधी भाग नै सामिूहक पमा दोहो  याइ छ। यसका 

लग  ैते ो पङ् ि  वा ‘खोइ...खोइ...’ भ ने वर सामिूहक पमा गाइ छ। गायकको भाव पूण नभए पिन 

यस तीन पङ् ि मा केही ण िव ाम िलएर रहल पङ् ि ह  गाउन थािल छ। येक तीन पङ् ि म ये 

पिहलो पङ् ि को तीन तीन  र चार अ रमा अ पिव ाम ह छ भने अि तम दईु अ रमा िव ाम ह छ। दो ो 

पङ् ि को दईु अथवा तीन र चार अ रमा अ पिव ाम र अि तम दईु अ रमा िव ाम ह छ। यसरी नै ते ो 

पङ् ि को एक, एक, दईु र दईु अ रमा अ पिव ाम हदँै अि तम दईु अ रमा िव ाम ह छ। यो गीत गाउँदा 

४७ भनुबीर िल बू, शोध सहयोगी,  उमेर ५२, अ पर नोर ब ती, पवूवत ्



७५
अ याय तीन 

एकाअकाका हात समातेर िकि चत ्दे े र दािहनेितर ढि कँद ैना ने हनाले वर पिन यहीअनु प िव तारै 

लामो तानेर गाइ छ। यस गीतको मु य भाव पिन ेम नै रहकेो पाइ छ।   

 तामाङ सामा य लोकगीत

यस ख डका तामङह माझ चिलत रहकेो ‘तामाङ सेलो’ सामा य लोकगीत हो। तामाङ सेलो नपेाली 

भाषामा नै रह े तापिन यो गीत मु यतः तामङह ले न ै गाउने गरेका कारण यसलाई यहाँ तामाङ 

लोकगीतअ तगत राखरे हे रएको छ। यो गीत गाउँदा अिनवाय पमा ड फु बजाइ छ। यो गीत तामङह ले 

िवशेष रमाईलो गनका लािग गाउने गरेको पाइ छ। यस गीतको केही नमनुा िन न कार िदइ छ-  

‘अ मयले अ मयले  

अ मयले यान खाइलाला 

अ मयले यान खाइलाला...। 

तीनतले घरको ज केलो ह ै

तीन तले घरको ज केलो 

ग रराखौ ँहासँखलेो 

ग रराख  हासँ खलेो...ला सो।’ ४८ 

यस गीतमा गायकले दईु लहरमा आ नो भनाइ राखकेो  ह छ जसलाई गायकले नै एक-एकप ट 

पनुः दोहो  याएर गाउँछन।् य तो पनुः आविृ ले यस गीतलाई लया मक बनाएको ह छ। मािथ िदइएका 

४८ बीरबहादरु तामाङ , शोध सहयोगी, उमेर ६३, लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट से टे बर, सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



७६
अ याय तीन 

दईुवटा अनु छेदम ये तीनवटा पङ् ि मा रहकेो पिहलो अनु छेद यो गीत था दा र िबच-िबचमा दोहो  याएर 

गाइ छ। यसपिछका चारवटा पङ् ि मा रहकेो अनु छेदमा गायकको आ नो मु या भनाइ कट गदछ।  

 ले चा सामा य लोकगीत

यस ख डमा बसोबासो गन ले चाह माझ केही लोकगीतह  चिलत रहकेा छन ्जो िन न कार छन।्

 तुमपुम पुलुलु 

‘तु पमु पलुलुु ’ यस ख डका ले चाह माझ चिलत सामा य लोकगीत हो। यसलाई गायकह ले ‘तु पमु 

पलुलुु’ नामले नै स बोधन गरेका हनाले यसलाई यहीअनु प रािखएको छ। यो  गीत चराह का िवषयमा 

रहकेो छ। यस गीतमा कुन चरा कराउँदा कुन खतेी लगाउनपुन हो भ ने जानकारी हरेको पाइ छ। यस गीतमा 

‘तमुपमु पलुलुु ’ (लाटकोसेरो), कु कु, याकदनु , िबमपयलु चराह  कुन मौसममा कराउछन ्भ ने जानकारी 

िदइएको पाइ छ। यो गीत चराह का वरह को अनकुरण गद िव तारै ‘तु पमु पलुलुु ’ भ दै िवलि वत 

वरमा गाइ छ। य िप यो गीत गाउने गायकह  यस ख डमा थोरै मा मा रहकेा छन।्  यस गीतको उदाहरण 

यस का छ- 

‘तु पमु पलुलु ुबसुन लो

नाम न लाबो थदुेतदे 

नाम न लबोक तु पमु बु य  

स यङलबोको क कु याकदनु िबमपयलु िल यो  

उथा तेतो चा कूय-ुथोकबी मनेग यो द ा 



 
७७  
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 जोमले लबोरे कनत लबोका चङुपात लबोरे...’४९ 

 यस कार दाप ुख डमा नपेाली, िल ब,ू ले चा र तामङ भाषामा सामा य लोकगीतह  चलना 

रहकेा छन।् यी म ये नपेाली लोकगीतह  तलुना मक पमा अिधक सङ् यामा चिलत रहकेा पाइ छ। 

िल ब,ू ले चा र तामङ भाषाका लोकगीतह  स बि धत समदुायकाह ले मा  गाउने गरेका पाइ छ भन े

नेपाली भाषाका लोकगीतह  यहाँ बसोबासो गन सबै समदुायह ले गाउने गरेका पाइ छ। य ता गीतह मा 

ेमभाव, याि क िवरह, वदेना आिद ज ता मानवीय संवदेना र लोकले भोगेका िविभ न अनभुवह  न ै

य ता गीतह मा मु य भावका पमा रहकेा पाइ छ। य ता गीतह  सहभािगताका आधारमा हने परे एकल 

र सामिूहक दवुै कारले गाउने ग रएका पाइ छ। वा  साम ीह को आव यकता नहन ुय ता गीतह को 

िवशेषता हो। य िप तामङ सेलो भने यसको अपवादका पमा रहकेो छ। नेपाली लोकगीतह मा आएका 

दािजिलङ, रङ् गीत खोला, अ बटे, रहनी, लामागाउँ आिद थाननामह  साथै छङ्छङ् गन खोला, 

िहमालचलुी, देउराली डाँडा, पाखा-पखरेो, खोपँ, च लेटँी ढुङ् गा, दािजिलङ सहरको, िबजलुी ब ी, अलैचँी 

बारी, भैसँी गोठ, िलङ् गे िपङ, िचयाको कारखाना, प ी िट न ु आिद श दह ले यस े को भौगोिलक 

प रवशेको िच ण गरेको छ। लोक गायक-गाियकाह ले य ता गीतह लाई आ नो प रवेशअनु प रचेर 

गाएका छन।् यीबाहके य ता गीतह मा पाइने चेली र माइतीको स ब ध, कुटु ब लाउँदा अपनाउनपुन िनयम 

आिदका सङ्गले यहाकँो सं कार-सं कृितबारे पिन जानकारी ा  हदँछ। 

  

 िविश  लोकगीत  

दाप ु ख डका लोकगायक गाियकाह ले िवशेष अवसरमा गाउने गरेका लोकगीतह  छन।् यहा ँ िवशेष 

अवसर भ नाले चाडपव, पजूापाठ, िववाह, मृ य ु सं कार आिद हन।् दाप ु ख डबाट सङ्किलत नपेाली, 

िल ब,ू शेपा, तामङ र ले चा  िविश  लोकगीतह को अ ययन र िव  लेषण िन न कार ग र छ- 

 
                                                             
४९अकलमान ले चा, शोध सहयोगी, उमेर ८४, अ पर नेजी, गोक २, दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट अ ेल सन ्२०१३ 
मा िलइएको गीतको अंश। 
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 नेपाली िविश  लोकगीत

यस ख डमा नपेाली लोकगीतह  दसै,ँ ितहार, ितजज ता चाडपवह का साथै पजूापाठ आिद िवशेष 

अवसरमा गाइ छन।् यसबाहके धान रो दा, मकै गोड्दा र दाइ ँ गदा पिन य ता गीतह  गाइ छन।् यसथ 

िवशेष अवसरमा र म गदा गाइने य ता लोकगीतह लाई चाडपवमा गाइने, पजूापाठ गदा गाइने र  म 

गदा गाइने गरी िवभाजन गरेर  िन न कार अ ययन गन सिक छ- 

 भैलेनी

भैलेनी यस े मा चिलत िवशेष गीत हो। काि क मिहनामा मािनन ेचाड ‘ितहार’- को ल मीपजूा बेलकु  

र राती गाइन े भैलेनी गीत ीह ले मा  गाउन े गीत हो। यो गीत िववािहत तथा अिववािहत ी तथा 

बािलकाह ले सामिूहक पमा गाउँछन।् यस गीतलाई भैलो पिन भिन छ भने यसरी खे नहे लाई  ‘भैली’ 

पिन भिन छ। गाउँनेह ले  आफूलाई बिलराजले पठाएको भ दै लया मक वरमा भैलेनी गाउँछन ् भन े

घरकाह ले दान व प नाङ्लोमािथ काँसाको थालमा चामल, िदयो कलश, फुल र केही पसैा दान व प 

रािखिदएपिछ गीतको अक  भाग ार भ गछन ्जसलाई ‘आिशष िदन’ु भिन छ। यस गीतमा बिलराजको 

सङ्ग आए तापिन यससँग स बि धत गाथा भन ेयसमा रहकेा पाइदँैन। जनु घरमा भैलेनी खिेल छ यस 

घरकालाई सखु, समिृ  आिदको कामना गन ुनै यस गीतको मु य िवषयव त ुरहकेो छ।  

यस गीतका मु य दईु भाग ह छन।्  िवलि बत वरमा गाइने यस गीतको पिहलो भागमा  तीनवटा 

पङ् ि का एकािधक अनु छेदह  रहकेा ह छन ्भने दो ो भागमा दईुवटा लहर वा पङ् ि का अनु छेदह  

रहकेा ह छन।् पिहलो र दो ो दवुै भागका येक अनु छेदह का अि तम लहर वा पङ् ि  दोहो रइ रह छन ्

जसले यस गीतलाई लया मक र िुतमधरु पारेको ह छ। येक अनु छेदको अ यमा दोहो रने लहरबाहके 

अ  लहरह  अनु छेदैपिछ अलग अलग कारले आएका ह छन।् येक भैलेनी समहूले यो गीत था दा 

‘भैलेनी आयौ ँआगँन बढारी कँुढारी राख न’ भनेर था न ेगछन।् यही लहर न ैयस गीतमा थायीका पमा 
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रहकेो ह छ। यस गीतको पिहलो भागमा आउन ेतीन पङ् ि को अनु छेदम ये येक दईुवटा पङ् ि ह मा 

िवशेष सात र आठ अ र रहकेा ह छन ् भने अि तम पङ् ि  बा  अ रको ह छ।  यस गीतको पिहलो 

भागको येक अनु छेदका थम दईुवटा पङ् ि का तीन र दईु अ रमा अ पिव ाम र अि तम तीन 

अ रमा अधिव ाम(३+२+३=८) ह छ भने अि तम पङ् ि का एक, तीन, दईु र चार अ रमा अ पिवराम 

र अि तम दईु अ रमा िव ाम (१+३+२+४+२=१२) ह छ। यस गीतको पिहलो भागमा आउने येक 

अनु छेदको पिहलो र दो ो लहरमा अ यानु ास िमलेको ह छ। ते ो लहर भने येक अनु छेदको  

अ यमा दोहो रने ए..औसँीको िदन..भ ने पङ् ि  नै दोहो रएको ह छ। भैलेनी गीतको पिहलो भागको एउटा 

अनु छेदको नमनुा िन न कार रहकेो छ– 

 ‘भैलेनी आयौ ँआगँन  

 बढारी कँुढारी राख न  

 ए औसँीको िदन गाईितहारो भाइलो।’५०  

 दान राखपेिछ भैलीह ले ‘आिशकको मलेो’ भनी यस गीतको अक  भाग गाउँन था छन।् यसमा 

दईुवटा पङ् ि को अनु छेद हदँछ। यस भागमा य ता थु  ैअनु छेदह  रहकेा ह छन ्जसमा पिहलो पङ् ि  

अनु छेदैपिछ नया ँ रहकेो ह छ तर दो ो पङ् ि  भन ेयस गीतको पिहलो भागको येक अि तम लहरमा 

दोहो रने पङ् ि  नै आएको ह छ। यसमा अ यानु ास िमलाउन ुपदन। अनु छेदको पिहलो पङ् ि  सो देिख 

िबस अ रस मको रहकेो ह छ भने दो ो पङ् ि मा बा  अ र रहकेा ह छन।् भैलेनीको यही दो ो भागका 

दईुवटा अनु छेदको उदाहरण यस कार छ - 

 ‘एसै घरका लाला बाला दबुो जैसो  गािँजई रहन्, 

 ए...औसँीको िदन गाइितहारो भैली। 

                                                             
५० तलुसीमाया चापागाइँ, शोध सहयोगी, उमेर ६९, अ पर गदुमु , झेपी, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट अ टोबर 
२०१३ मा िलइएको गीतको अंश।  
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 एसै घरका माता िपता बरिपपल जैसो तिपरहन्, 

 ए...औसँीको िदन गाईितहारो भैली।’५१ 

  

 तीजे गीत 

यस े मा बसोबासो गन िवशेषतः छे ी र बाहनह ले भदौ मिहनामा ितज नामक चाड मा ने गछन।् 

मु यतः छोरीचेली र िववािहत ीह ले आ ना पितह को सु वा य र दीघायकुो कामना गद र ्ब ने र 

तको अविध समा  भएपिछ िमठा िमठा खाना खाएर मनाउने यस चाडसँग स बि धत एउटा िवशेष भाव र 

शैलीको गीत नै ‘तीजे’ गीत हो। अिववािहत ीह ले भने भिव यमा रा ो पित पाउने कामना गद यो त 

रा ने गरेको पाइ छ। यो गीत माइत आएका चेलीह  र घरका ीह ले गाउने गछन।्   

यस े मा दःुख र सखु दईु कारको भाव भएका तीजे गीत चलनमा रहकेा छन।् चेलीह  माइत 

आएर खसुी भएर गाउने तीजे गीतमा खसुीको भाव कट भएको पाइ छ भने माइत जान नपाएका 

चेलीह ले गाएका तीजे गीत पिन पाइ छन।् य िप यस े मा दःुखको भाव रहकेो तीजे गीत अिधकांशले 

गाएको पाइ छ। य तो तीजे गीतमा चेलीह ले िबह ेभएर गएका घरमा भो नपुरेका दःुख र आ नो माइतमा 

ब दा भोगेका सखुद णह लाई मािमक अिभ यि  िदएका ह छन।् यस े मा चिलत तीजे गीतमा तीन 

र चार लहरका थु ै अनु छेदह  रहकेा छन।् तीनवटा पङ् ि  भएको तीजे गीतको एउटा उदाहरण यस कार 

छ-  

 ‘तीजैको बेलैमा सबै गए माइत 

 म चेली अभािगनी कहाँ जान ुर। 

 म चेली अभािगनी कहाँ जान ुर।’ ५२ 

                                                             
५१ तलुसीमाया चापागाइँ, शोध सहयोगी, उमेर ६९, अ पर गदुमु , झेपी, पूववत ्



८१
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मािथ िदइएको अनु छेदको पिहलो पङ् ि का तीन, तीन र चार अ रमा अ पिवराम र अि तम 

तीनअ रमा अधिव ाम (३+३+४+३=१३) रहकेो  ह छ भने दो ो र ते ो वा अि तम  पङ् ि को  एक, 

दईु ,  चार, दईु  अ रमा अ पिव ाम र अि तम तीन अ रमा पणूिव ाम (१+२+ ४+२+३=१२) रहकेो 

ह छ।   

 मालिसरी

मालिसरी दसैकँा बेलामा देवी भगवतीको आराधना गद गाइने गीत हो। यो गीत यस ख डमा दसैकँो सो  

ा  लागेपिछ गाउन थािल छ। िवशेष ‘सो  ा ’ लागेको एक िदन र ‘नौरथा’ लागेपिछ भने नवमीको 

िबहानस म येक बेलकु  गाइ छ। सामिूहक पले गाइन े यस गीतमा गणेश , देवी भैरवी, गोरखनाथ, 

हाहा वाला, नयनी माता, ि लोक  माई आिदका नाम ापवूक पकुा र छ। राग मालिसरीका नामले 

चिलत यस गीतलाई सामिूहक पले िब तारै लामो वर तानेर गाइ छ।  

 देउडा

यस ख डमा यो गीत मा नी नाच गदा मा  गाइ छ। मा नी ना दा गाइने यस गीतलाई सर वती जगाउन े

गीत तथा देउरालीलाई पाती चढाउन ेगीत पिन भिन छ। यो गीत अ  बेला गाइदँनै। मा नी उठाउँदै िदयो 

कलशको व रप र घु दै यो गीत गाइ छ। यस गीतमा चार चार पङ् ि का अनु छेद रहकेा ह छन।् यस 

गीतको एउटा अनु छेको उदाहरण यस कार छ- 

‘थालभरी अछेता त 

अ ह ैलेऊ छोरी जसोदा हो.. 

५२ सािभ ी छे ी ( वान) , शोध सहयोगी,  उमेर ५४,  िलङतेन,  दाप ुख ड, िज ला दािजिलङबाट अ टोबर ,२०१२ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



 
८२  

अ याय तीन 

 अ ह ह ह ैअछेता र पाती चनुी चनुी  

 धरती मातालाई चढाइदऊे।’ ५३ 

 यस गीतमा दवेी देउता आिदलाई स बोधन ग रएको ह छ। यस े मा यो गीत गाउँदा सव थम 

धत  मातालाई स बोधन ग र छ, यसपिछ कुल देउता, वनदेवी, िसंह देवी, कािलका, महाकाल बाबा, 

यमुारानी, आठाने, िसकारी, कम  लामा लमनेी, सगनुे आिदका साथै पशपुितनाथ , कािलका माई, कामा ा 

माई, सयू, च , नाग-नगेनी र आकाशका ते ँ ीस कोटी  दवेी-देउताह लाई पकुा र छ। यस ख डमा ब न े

राङभाङ खोला, रङ् गीत खोला र िसम,े भमू ेआिदलाई पिन पकुा र छ।  

 

 िबरहनी  

यो लोकगीत पिन मादलसँग गाइने गीत हो। िवशेष ितहारका बेलामा मा नी नाच ना दा यो गीत गाइए 

तापिन यो मादल िलएर अ  बेला पिन गाउन सिकने गीत हो। य िप यो गीत पिन यालीज तै िवशेष 

ितहारका बेलामा मा नी नाच ना दै गाइने हनाले यसलाई िवशेष गीतअ तगत रािखएको छ। यो गीत िवरही 

भाकामा िवलि बत वरमा िब तारै गाइ छ। यसैले गायकह ले यसलाई िवरह पो ने ‘िबरहनी गीत’ भनेको 

पाइ छ। यस गीतमा िविभ न िवषय र सङ्गह  जोडेर गाइएको पाइ छ। यस गीतमा चेली-माइतीको नहे, 

सौता, सासकूो िपर तथा  राम र सीताका सङ् गह  पिन आउँछन।् यस गीतको एउटा अनु छेद िन न कार 

छ– 

‘आ हा हा हा हा आ हा हा हा 

आ हा हा हा हा आ हा हा हा 

                                                             
५३  के बी वातर, शोध सहयोगी, उमेर ५९, िबजनबारी, दाप ुख ड , िज ला: दािजिलङबाट से टे बर सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश।  



 
८३  

अ याय तीन 

सासकूो िपरैले हा... 

ए लै लै...दाउरै बन गएँथे ँ

अ...ह...ह ैबनैिबच हौ  रिमिझिम प रगयो रात। 

प रगयो रात लैलै प रगयो रात 

सासकूो िपरैले म बन गएँथे।ँ’ ५४ 

यस गीतमा य ता अ  अनु छेदह  पिन ह छन।् यस गीतमा पिहलो एउटा अनु छेद गाइसकेपिछ 

फे र यही अनु छेद एकप ट दोहो  याइ छ, यसपिछ यही अनु छेदकै कितपय मु य लहर ‘ए लै लै’ भ न े

थेगोसँगै थु पै ट दोहो  याएर गीतलाई लामो बनाएर गाइ छ। अ य अनु छेद था दा फे र एकचोिट ‘आ हा 

हा हा’ गरेर थािल छ। यस गीतमा मु यतः तीनवटा पङ् ि  वा लहरको एउटा अनु छेद रहकेो ह छ भने 

यसकै अिघ लोप  ‘आ हा हा…’ भ दै ले ो तािन छ जो किहले एक लहर र किहले दईु लहरमा रहकेो 

ह छ। यस गीतका िबचिबचमा ‘ए लै लै…’ र ‘अ…ह ह’ै ज ता थेगाले यस गीतलाई िविश  पारेका 

ह छन।् 

 

 याली 

यस े मा याली नामक गीत पिन चलनमा रहकेो छ। मादलसँग गाइन े यो एकल गीत भए तापिन 

यसलाई सामिूहक पमा पिन गाउने गरेको पाइ छ। यस ख डमा यो गीत मा नी नाच ना दा िवशेष 

ितहारका बेलामा गाइ छ। यसैले यहाँ यस गीतलाई िवशेष गीतका पमा रािखएको छ। यो गीत गाउँदा 

मादल अिनवाय पले योग ग र छ। िकि चत ् रौसे त रकाले गाइने यस गीतमा यवुा-यवुतीिबचको 

ेमभावना तथा राम-सीता, महादेवका साथै केही आ याि मक सङ् गह  पिन आएका पाइ छन।् यस 

                                                             
५४ रामबहादरु मङ् ाती , शोध सहयोगी, उमेर ७७, सा स,ु दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट अ टोबर सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



८४
अ याय तीन 

गीतको थम अनु छेद चार पाउको  ह छ जसमा िवषयको उठान ग रएको ह छ। यी चारवटा 

पङ् ि ह म ये पिन पिहलो र अि तम पङ् ि मा ‘आ...हा...हा...’ ज तो ले ो तनाइ मा  रहकेो ह छ भन े

िबचका दईु पङ् ि चािह ँअथयु  ह छन।्  यसपिछ पणू अथ बो ने छवटा पङ् ि को एउटा अनु छेद रहकेो 

ह छ। अिघ लो अनु छेको िबचमा आएका दईुवटा पङ् ि ह  नै यस अनु छेदका पिहलो र दो ो 

पङ् ि का पमा आएका ह छन ् भने ते ो र चौथो पङ् ि का पमा दो ो पङ् ि  दोहो रएको ह छ। 

अनु छेदको अि तम पमा भने अनु छेदलाई अथपणू बनाउने नयाँ प ङ् ि  आएको ह छ। यस गीतका 

ेमभावयु  दईु अनु छेद िन न कार छन् - 

‘आ… हा… हा… हा… ह… ह…ह… 

दधुकोशी िकनारैमा जोर जोर जलेवा 

तामाकोशी धाउने छैन। 

आ...हा...हा...हा...ह...ह...ह... 

दधुकोशी िकनारैमा जोर जोर जलेवा 

तामाकोशी धाउने छैन। 

तामाकोशी धाउने छैन 

तामाकोशी धाउने छैन 

य तो रा ो अ लारे जोवन फे रबार आउने छैन।’ ५५ 

यालीको सं रचना ियनै दईुवटा अनु छेदभ र समिेटएको ह छ। यी दईुवटा अनु छेदह म ये पिन 

दो ो अनु छेदचािह ँमु य अनु छेदका पमा रहेको ह छ। यसपिछ यही अनु छेदको अि तम पङ् ि लाई 

५५ रामबहादरु मङ् ाती , शोध सहयोगी, उमेर ७७, सा स,ु पवूवत् 



८५
अ याय तीन 

किहले पणू र किहले आधा भाग पनुः पनुः  दोहो  याएर एउटै सरुमा मादल बजाउँदै यो गीत गाइ छ। मु य 

अनु छेदको पिहलो पङ् ि को येक चार अ र गरी तीनप ट अ पिव ाम र अि तम तीन अ रमा 

अधिव ाम (४+४+४+३=१५) रहकेो ह छ भने दो ो पङ् ि का चार र तीन अ रमा अ पिव ाम र 

अि तम दईु अ रमा पणू िव ाम (४+३+२=९) ह छ। ते ो र चौथो पङ् ि मा भने चार र तीन अ रमा 

अ पिव ाम र अि तम दईु अ रमा अधिव ाम रहकेो ह छ। पाचँौ ँपङ् ि को चार, तीन, दईु र  चार अ रमा 

अ पिव ाम र अि तम पाचँ अ रमा पणूिव ाम (४+३+२+४+५=१८) ह छ। य िप अ य कितपय 

यालीका अनु छेदह मा अ रह को िव ाममा केही तलमािथ पिन हनस ने देिख छ।  

 लहरे ट पा/ट पो

यो गीत पिन मादलसँग गाइन ेगीत हो। यस ख डमा िवशेष ितहारमा मा नी नाच ना दा यो गीत गाइ छ। 

यसमा एउटा अनु छेद पाचँदेिख बा  पङ् ि स मको हनस छ। यस गीतमा एउटै मा  अनु छेद पिन 

रहनस छ जसलाई गायकह ले अनेकप ट दोहो  याएर पिन गाउन स छन।् ेम-िपरती साथै अ य 

िवषयसमते आउन स न ेयस गीतको आर भ अ ह...ह...ह   भ ने दईु पङ् ि  ले ो िब तारै तानेर ग र छ। 

यस गीतको एउटा अनु छेद िन न कार छ- 

‘अ ह ह ह ह... 

अ ह ह ह ह... 

हिँगयाको डुङगीया त हा...अ 

ए लै लै मनिच ते काठैको िखयाउन ेबहना, 

िखयाउने बहाना लै लै िखयाउने बहना, 

धलुट कोरी जैसीलाई  हरेाऊँला िन, 



 
८६  

अ याय तीन 

 ित ो हा ो छैन लहना।’ ५६ 

 यस गीतमा दईुवटा पङ् ि मा आउन े ले ोबाहके अ  पाचँवटा मु य पङ् ि  रहकेा ह छन।् यी 

पाचँवटा  चरणह म ये पिहला दईुवटा चरण परूकका पमा आएका ह छन ्भने चौथो र अि तम पङ् ि मा 

मलू भनाइ आएको ह छ। िबचको एउटा पङ् ि का पमा  भने दो ो पङ् ि को आधा भाग नै दोहो रएको 

ह छ। दो ो पङ् ि को ार भमा ‘ए लै लै’ भ ने थेगो आएको ह छ भने दो ो पङ् ि कै अि तम आधा 

दोहो रएको ते ो लहरको िबचमा ‘लै लै’ भ ने थेगो आएको ह छ। मु य भनाइ आउने अि तम दवुवैटा 

पङ् ि  एकप ट फे र दोहो र छन ्र ती पङ् ि म ये पिछ लो पङ् ि को आधा भाग पनुः दोहो  याएर गाइ छ 

जसले यस गीतलाई आकषक पारेको ह छ। मािथ िदइएको अि तम पङ् ि पिछ पनुः यही पङ् ि  एकप ट 

र  यसकै अि तम आधा  भाग िन निलिखत कारले दोहो  याएर गाइ छ- 

 ‘धलुोट कोरी जैसी  हरेाउँला नी, 

 ित ो हा ो छैन लहना। 

 छैन लहना नानी  छैन लहना, 

 धलुोट कोरी जैसी  हरेौ ँित ो हा ो छैन लहना। 

 छैन लहाना नानी छैन लहना’ ५७ 

यस गीतमा रहकेो मािथ उि लिखत सं रचना र िवशेषताले यसलाई अल गै शैली र भाकाको 

लोकगीत बनाएको छ। 

 

  

                                                             
५६ रामबहादरु मङ् ाती , शोध सहयोगी, उमेर ७७, सा स,ु पवूवत् 
५७ रामबहादरु मङ् ाती , शोध सहयोगी, उमेर ७७, सा स,ु पवूवत् 



८७
अ याय तीन 

 छोकडा

यो गीत पिन मादलसँग िवशेष ितहारमा मा नी नाच ना द ै गाइने गीत हो। यस गीतमा पाचँदिेख आठ 

पङ् ि स मका अनु छेद रहकेा ह छन।् ‘अ...’ गरी वर तानेर यस गीतको थालनी ग र छ। यसपिछ 

दईुवटा लहर गाइ छन ्जसलाई पनुः दोहो  या इ छ। यसपिछ अक  एउटा पङ् ि  गाइ छ र यसलाई पिन 

पनुः दोहो  याएर गाइ छ। यहाँस मका पङ् ि ह  सहायक पङ् ि का पमा आएका ह छन ्भन े यसपिछ 

दईुवटा पङ् ि  गाइ छन ्जसमा गायकको मु य भनाइ वा भाव कट भएको ह छ। यही मु य भनाइ रहकेा 

दईुवटा पङ् ि लाई नै पनुः पनुः दोहो  याएर िछटो िछटो गाइ छ जसले यस गीतलाई लामो प िदएको ह छ। 

यस गीतमा एउटै मा  मु य अनु छेद पिन रहनस छ भने अ य वत  अनु छेदह  पिन जोिडएर आउन  

स छन।् िबचमा ‘ए लै लै’ अथवा किहले ‘ए राजै’ भ ने थेगो पिन आएको ह छ। यस गीतको एउटा 

अनु छेद िन न कार रहकेो छ– 

‘अ... 

क मर िभन ुखकुुरी त 

ए लै लै ठाडो िभन ुसङ् गीन 

ए क मर िभन ुखकुुरी त 

ए लै लै ठाडो िभन ुसङ् गीन, 

हातै िलन ुढालै तलवार 

ए हातै िलन ुढालै तलवार, 

हाँसन ुखलेन ुआयौ  ँ



८८
अ याय तीन 

हजरुको राजै दरवार।’५८ 

 रिसया वा असारे गीत

यो गीत धान रो दा िवशेष ीह ले गाउने गीत हो। य िप यस ख डमा यस गीतको चलनमा यनूता 

आइरहकेो छ। यो गीत  अिहले धान रो दा यित यापक पमा गाइदँनै। यसमा गाियकाह ले धान रो दाका 

सङ् गिसत आ ना मनका बह पोखकेा ह छन।् यो गीत धान रो दा गाइन े िवशेष गीत भए पिन भैलेनी, 

मालिसरी आिद अ य िवशेष गीतह ज तो अ  बेला गाउनै नहने भ न े िनयम रहकेो छैन। धान रो दाका 

सङ् गह  आउने हनाले अिन यो गीत अ  बेला गाउँदा यित उपयु  पिन नहनाले िवशेष असार 

मिहनामा नै गाइ छ। यसैले यसलाई ‘असारे गीत’ पिन भिन छ। यसमा ायः चार पङ् ि को एउटा अनु छेद 

ह छ। यस गीतको एउटा उदाहरण िन न कार छ- 

‘ए...अ...बाबा र यकूो, 

टारी खते पानी ह ैिछ वा, 

पानी ह ैिछ वा...हातैमा लाऊँ िक 

माथैमा लाऊँ िक बाबरी िब वा।’५९ 

यस गीतमा आउने दो ो चरणको अि तम आधी अशं ते ो चरणको पिहलो आधी अशंका पमा 

दोहो र छ। यसरी दोहो रन ुयस गीतमा पाइन ेिवशेषता हो। येक लहरका अ र केही मा ामा कम बेसी हन 

स छन।् यो गीत िकि चत ्लामो वर तानेर िब तारै गाइ छ। 

५८ के बी वातर, शोध सहयोगी, उमेर ५९, िबजनबारी, पवूवत् 
५९ तलुसीमाया चापागाइँ, शोध सहयोगी, उमेर ६९, अ पर गदुमु, झेपी, दाप ुख ड , िज ला: दािजिलङबाट अ टोबर 
२०१३ मा िलइएको गीतको अंश।  



 
८९  

अ याय तीन 

 लहरे/द के गीत 

यो गीत मकै एकोहोरो गोड्दा गाइन ेगीत हो। य िप यो गीत पिन अचेल यस ख डमा छुटपटु पमा मा  

चलनमा रहकेो छ। यस ख डमा िहजआज मकैको खतेी कम मा ामा ग र छ जसको फल व प पिन उ  

खतेीसँग स बि धत  ‘द के गीत’- को चलन कम मा ामा रहकेो िन कषमा पु न सिक छ। यो गीत गाउँदा 

मकै गोड्द ैकोदालो मािथ याँ दै समाउँदै गाइ छ जसलाई ‘द के खले’ पिन भिन छ। मकै गोड्नहे म ये 

एकजनाले मु य पङ् ि  गाउँछ र अ ले झ ै थेगोका पमा ‘ल..हरे लौ माया’ भ दै सामिूहक पले लामो 

वर ता छन।् यस गीतमा चारवटा पङ् ि को एउटा अनु छेद ह छ। य ता एकािधक अनु छेदह  िमलाउँद ै

गाइ छ। यस गीतमा पिहलो अनु छेद सहायक पमा आएको ह छ भन ेदो ो लहरमा ‘ए लहरे लौमाया’ 

भ ने पङ् ि  थेगोका पमा आउँछ औ यसपिछ आउन े ते ो पङ् ि मा मु य भाव अिभ य  ग रएको 

ह छ। यसपिछ फे र चौथो पङ् ि मा ‘लहरे लौमाया’ भ न ेपङ् ि  नै दोहो र छ। यस कार यस गीतमा ‘ए 

लहरे लौमाया’ भ ने चरण थायीका पमा आएको ह छ। यस गीतको एउटा अनु छेदको उदाहरण  तल 

िदइ छ-  

 ‘मािथ लै बाट को मा छे झ  यो हातैमा ितसलु 

 ए ल...हरे...लौ माया। 

 बोलीको र को िहडेँको द को का ँगई िबस ला  

 ए ल...हरे...लौ माया’ ६० 

यस गीतका पिहलो र ते ो पङ् ि को पाचँ, पाचँ अ रमा अ पिव ाम र छ अ रमा अधिव ाम 

(५+५+६=१६) ह छ भने दो ो र चौथो लहरका दईु दईु अ रमा अ पिव ाम र अि तम तीन अ रमा  

(२+२+३=७) िव ाम ह छ। अ य अनु छेदह मा पिहलो र ते ो लहर फे र छन ्तर ‘लहरे लौ माया’ भ ने 

थेगो भने येक अनु छेदमा उही िवतरणमा दोहो रइरह छ। 
                                                             
६० लछुमन िगरी, शोध सहयोगी, उमेर ६४, अ पर बडारे, दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट नोभे बर, सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



९०
अ याय तीन 

 िल बू िविश  लोकगीत

यस ख डमा य ता िल ब ूगीतह  िववाह लगन र नयाँ घर सदा गाइ छन ्जो िन न कार छन-् 

 मे काम सा लो

यस े का िल बहू ले िववाहको लगनका बेलकु  लगन सकेपिछ लग  ै घरको मलू खाँबाका व रप र 

घमुरे दलुहा दलुहीसिहत या ङु नामक ढोलबाजा बजाउनेह का समहूले गाउने गीत नै ‘मे काम सा लो’ 

नामक गीत हो। यो गीत गाउँदा बेहलाले या ङु िभरेर बजाउँछन ् भने दलुही र या ङु बजाउने अ य 

सहभागीह  पिन उनीसँगै व रप र घु छन्। यस गीतमा यवुतीह  पिन सामले ह छन।् यो गीत गाउँदा येक 

दईु लहरपिछ ‘सरलै स…र’ भ ने वर  थेगोका पमा तािनने हनाले यस गीतलाई ‘सरलै सर’ गीत भनेर 

पिन िचिन छ। यो सामिूहक गीत हो जसमा एकजना मलू गायकले एउटा लहर गाउँछ र अ ले यही लहर 

दोहो  याएर गाउँछन।् गीतको येक लहरको अ यमा सामिूहक पमा ‘सरलै स...र’ भ ने वर ता छन।् 

यही ममा यो गीत केही समयस म गाइ छ। यस गीतमा या ङु ना नेह ले िल बहू ले मा दै आएका 

घरको मलू खाँबाक  दवेी ‘अ वानामा’-लाई र घरका अ य देवी दउेताह लाई सा ी राखी दलुहा 

दलुहीलाई नौलो जीवनको  सफलताका िनि त आशीवाद िद छन।् यितबेला या ङुको तालले ‘मते ्काम ्

काम’् भ ने आवाजसँग िम ने ताल िददँछ जसको अथ ‘िववाह लगन जोड्न’ु भ ने ह छ। यसै अथका 

आधारमा यस गीतलाई ‘मे काम सा लो’ भनी नामकरण ग रएको पाइ छ। यस गीतका केही पङ् ि ह  

िन न कार छन-् 

‘तरङ न ुताङ्साङ् का लरो 

तरङ न ुताङ्साङ् का लरो... 

सरलै सर सरलै सर। 

मिेजरी मिेखम का लरो 



 
९१  

अ याय तीन 

 मिेजरी मिेखम का लरो  

 सरलै सर सरलै सर।’६१ 

 यस गीतमा मु य दईु लहरमा गायकले आ नो भनाइ अिभ य  गछन।् मािथ िदइएका पिहलो र 

चौथो लहरमा गायकले आ नो भनाइ अिभ य  गरेका छन ्जसम ये पिहलो लहर सहायक पमा आएको 

छ जसले ‘आकास र धरती िमलोस’् भ ने अथ िददँछ भने चौथो लहर मु य लहर भएर आएको छ जसले 

‘दलुहा र दलुही एक होऊन् ’ भ ने अथ बोकेको छ। दो ो र पाँचौ ँ लहर भने पिहलो र चौथो लहरकै 

सामिूहक पमा पनुः आविृ  ग रने लहर हन।् ते ो र अि तम लहरमा ‘सरलै सर...’ भ ने थेगो आविृ  

भएको छ जसले यस गीतलाई अझ लया मक बनाएको ह छ। यस गीतमा आउने ‘सरलै स...र सरलै 

स...र’-बाहकेका येक लहरका तीन, दईु  अ रमा अ पिव ाम र अि तम तीन अ रमा अधिव ाम ह छ।  

‘थ थाम ्सा लो’ िल बहू  नयाँ घरमा सदा या ङु बजाउदै घरको मलू खाँबो व रप र घु दै गाइन े

गीत हो। गीतको भाका, गाउने त रका र िव ाम आिदका ि ले यो ‘मे काम सा लो’-ज तै ह छ तर यस 

गीतमा ‘सरलै स...र’ का ठाउँमा ‘थक थाम ्थाम’् नामक या ङुको ताल मा  िदइ छ जसको अथ ‘िकरा 

झान’ु भ ने ह छ। यसका श द र िवषयव त ुमे काम सा लोभ दा बे लै ह छन।्  या ङु बजाउँदै यो गीत 

गाउनाले उ  घर प का ह छ तथा कुनै ाकृितक आपदाबाट पिन बाँिच छ भ ने िल बहू को 

लोकिव  वास रहकेो छ। यस गीतमा पिन िल बहू ले अ वानामा नामक देवीलाई स बोधन गछन।्  

यस कार यस ख डका िल बहू ले िववाह गदा र नया ँ घर सदा िवशेष कारका लोकगीतह  

गाउने गछन।् 

 

 

                                                             
६१ खड्कबहादरु िल बू, शोध सहयोगी, उमेर ५२, लोवर सु बकु , दाप ुख ड, दािजिलङबाट अ टोबर सन् २०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



 
९२  

अ याय तीन 

 शेपा िविश  लोकगीत 

यस ख डमा बसोबासो गन शपेाह ले पिन िववाहका बेलामा िवशेष गीतह  गाउँने गछन ्जो िन न कार 

छन–् 

 

 टेटा  

यो गीत शेपाह ले िववाहमा लगन गदा गाउँछन।् यो गीत सामिूहक पमा ना द ै गाइने गीत हो जसमा 

यािलङ, या टा र दईुवटा क ी िलएर नािच छ। यो गीत लगन ग रएको घरमा रहकेा चारै सरुका खाँबा , 

मािथ ते याइएका बलाह  साथै मलू लामालाई स बोधन गद गाइ छ। बेहली याएको खसुीमा चारैितरका 

मािनसह  भेला भएर नाचकेामा आन द लागेको भावनालाई यस गीतका मा यमले अिभ यि  िदइ छ। 

म द गितमा गाइने यस गीतको थालनी ‘िसला याडो िसबालोसा’ भ दै थािल छ भने यही लहर नै येक 

िव ामपिछ दोहो  याइ छ जसले यस गीतलाई लया मक बनाएको ह छ। यसैले यस गीतलाई ‘ याडो 

िसबालो टेटा’ पिन भिन छ। यो गीत िवलि वत वरमा गाइ छ। यस गीतका केही पङ्ि का उदाहरण तल 

ततु छ – 

 

‘िसला याडो िसवालो सा... 

सबिसला पेम े याङढु ला नी 

खाङबाला खपसी डोङ सेलानी 

िसला याडो िसवालो सा 

कवाला सेरिक कवाला 

ढुङला ययुी ढुङला 



९३
अ याय तीन 

ढुङक  सङुक  हकतीला 

यमिडल रेरे छुहीनला 

भरमी ती भारामोराला 

िसला...’६२ 

 गुम ुवा िककलुक 

यो गीत पिन शेपाह ले िववाह घरमा गाउने गीत हो। यो गीत आठजनाभ दा अिधक ी पु षह को 

समहूले आप तमा हात समाएर गोलो वृ  बनाएर ना दै गाउँछन।् यो गीत ो र शैलीमा गाइ छ। तर 

एकजनाले  राख े अक  एकजनाले उ र िदन नसके  गनले नै उ र पिन गाउने गछन।् यो गीत 

सव थम एकजनाले गाउँदछ भने यसपिछ सहायकह ले उनीसँगै गाउँछन।् ो रकताले गीतमा नै टाउको 

के हो? आखँालाई के भ छौ? मटुु, कलेजो, आखँा, दाँत, खु ालाई के भ छौ? भनेर  राखकेो ह छ भने 

उ र िदनेले टाउकालाई ई रको प, कलेजालाई डाँडाकाँडा, आखँालाई आकासका तारा, दाँतलाई 

लेखकेा अ र आिद भनकेा ह छन।् य तो ला िणक ो रयु  यो गीत ‘टेटा’ गीतभ दा केही ु त गितमा 

गाइ छ। यस गीतको उदाहरण तल ततु ग र छ- 

‘मिन ताङ पेम ेडुङला यापिसङ राइला छै 

सेमजेन लमी गफु चो कु ताङ 

याङ लािह गोब ुचो क  ताङ 

से सेकसा हनेा चो सेलेसोक 

६२ िन ते शेपा, शोध सहयोगी, उमेर ४९, अ पर लामागाउँ, दाप ुख ड , िज ला: दािजिलङबाट िदस बर सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 



९४
अ याय तीन 

से सकुसा मनेा चो दनेला जु 

देन ढुकचा मनेा देनला कुसो नामा 

मिण ताङ पेम ेदङुला यापिसङ राइला छै।’६३ 

 रेबालो

यो गीत पिन शेपाह ले िववाहमा गाउन ेगीत हो। ी-पु षह ारा बसेर गाइने यो गीत जवुारी झै ँ ो र 

शैलीमा गाइ छ। 

यस कार यस ख डमा बसोबासो गन शेपाह माझ िवशेष कारका लोकगीतह  चलनमा रहकेा 

छन ्जो िववाहमा गाइ छ।  

 तामाङ िविश  लोकगीत

यस ख डमा बसोबासो गन तामङह मा ‘ ाई’ नामक िवशषे कारको लोकगीत चिलत रहकेो छ। यो 

गीत उनीह ले िववाहका अवसरमा गाउँछन ्जो िन न कार रहकेो छ-  

 ाई

तामाङह ले आ नो पर प रत गीतलाई ‘ ाई’ भ छन।् य ता तामाङ ाईह  धेरै कारका रहकेो 

जानकारी६४ पाइए तापिन यस ख डमा िवशेषतः ‘साङसेरगेम ाई’ गाइएको पाइ छ। तामाङ भाषामा रहकेो 

यो गीत लगन गनअिघ ड फु बजाएर गाइ छ। यस गीतमा घरका कुलदउेता र अ य देवी-देउताह लाई 

६३ पादे बा शेपा, शोध सहयोगी, उमेर ५१, अ पर लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट िदस बर सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 

६४ स तवीर लामा (पा ीन), िव  सं  २०६४, ‘त बा कइतेन ाई रमिठम’, काठमाडौ,ँ र न पु तक भ डार, पृ ४-४२ 



 
९५  

अ याय तीन 

स बोधन गद लगनका लािग रािखएका दधु , टोटलाको फुल, बु बा, पानी, पाती, कुचो, मजरुको वाँख, 

कटौरा, धपू, काँस े थाल आिदका बारेमा गाइ छ। यो गीत िवलि वत वरमा क तीमा दईुजना ड फारेले 

िव तारै गाउँछन।् 

 य तै कारले केटी िलन जाँदा केटीका घर पु नभ दा केही अिघ पिन ाई गाइ छ। यितबेला केटा 

प का र केटी प का ड फारेह  एकाकासँग ो र गद यो ाई गाउँछन।् यितबेला गाइने ाई केही ु त 

गितमा गाइ छ। 

 

  ले चा िविश  लोकगीत 

 यस ख डमा बसोबासो गन ले चाह माझ ‘आ यलेु भमु ’ नामक िवशेष लोकगीत चनमा रहकेो छ ज

 सको िववरण िन न कार छ- 

 

 आ युले भुम 

यस ख डका ले चाह ले यो गीत िवशेष ‘ यरुम फात्’ नामक पजूा गदा र ‘न बन’ (नयाँ वष) मनाउँदा 

तथा िववाहमा गाउने गछन।् यस गीतमा िट टा, रङ् गीत, रामाम र रथोङ आिद थानीय खोलाह को उ पित 

कसरी भयो भ ने कुराको वणन रहकेो पाइ छ। यी खोलाह  बाघपलु हदँै एकै भएर समु ितर गएको वणन 

पाइ छ। िब तारै िवलि बत वरमा गाइने यस गीतका गायकह  यस ख डमा छुटपटु मा ामा पाइ छन।् यस 

गीतको एकांश उदाहरण यस कार छ- 

‘आ यलेु... आ यलेु 

अ टुटफो लोका क...रे 

याङफु लोकसा जाङ 

त...सो रे य ू रिङत सिबन इतना यु...हगो 



 
९६  

अ याय तीन 

तसो य ुसो ङलो हो येकतकु चमु कोम त चमु यनूा दे  

रेना तसो लकुालो मरमदो नथोकदो दनदी...’६५ 

 यस कार दाप ुख डमा नपेाली, िल ब,ू ले चा, शेपा, तामङ, शेपा भाषाका िविभ न लोकगीतह  

चलनमा रहकेा पाइ छन।् यीम ये तलुना मक पमा हनेुपरे नपेाली लोकगीतह  अिधक सङ् यामा रहकेा 

छन।् नपेाली भाषामा रहकेा य ता लोकगीतह  यस ख डमा ब ने ायः सबै समदुायह ले गाउने गरेको 

पाइ छ भने िल ब,ू तामाङ, शपेा तथा ले चा गीतह  स बि धत समदुायका गायकह ले मा  गाउने गरेका 

छन।् यस ख डमा चिलत य ता िविभ न भाषामा रहकेा लोकगीतह  िवशेष िववाह, चाडपव, पजूा आिद 

शभु अवसरमा गाउने ग र छ। य िप अपवादका पमा िल बहू ले गाउने पालाम सा लोलाई िलन 

सिक छ। यो गीत भन ेिल बहू ले अ येि  कायमा पिन गाउने गछन।् िविभ न शैली र भाकाह मा गाइन े

यस ख डका य ता लोकगीतह लाई सामा य र िविश  ग र अ ययन गन सिक छ। य ता गीतह मा दाप ु

ख डको भौगोिलक, सां कृितक तथा आिथक अव थाबारे जानकारी स पिुटत रहकेो पाइ छ।  

 

३.१.३.  दाप ुख डमा चिलत लोकगाथा  

कथायु  गीत नै लोकगाथा हो। लोकगाथामा िवशेष कुनै घटना वा कथालाई िसलिसलाब  पमा गाइ छ। 

य ता घटनाह मा संसारको सिृ बारे वणनदिेख िलएर कुनै कालख डमा रहकेा भावशाली राजाह का 

कथा तथा समाजमा घटेका अिव मरणीय घटनाह  आिदलाई लोकले गाउँदै आएका ह छन।् लोकमा 

चिलत य ता कथायु  गीतह  नै लोकगाथाका पमा प रिचत छन।् दािजिलङ पलुबजार ख डमा पिन 

य ता केही लोकगाथाह  नेपाली र िल ब ूभाषामा चिलत रहकेा छन-्  

 

 

                                                             
६५ अकलमान ले चा, शोध सहयोगी, उमेर ८४, अ पर नेजी, गोक २, दाप ुख ड , िज ला: दािजिलङबाट अ ेल सन् 
२०१३ मा िलइएको गीतको अंश। 
 



९७
अ याय तीन 

 नेपाली भाषाका लोकगाथा

दाप ुख डमा नेपाली भाषामा केही लोकगाथाह  चलनमा रहकेा छन ्जो िन निलिखत कार छन्- 

 सँिगनी

‘सँिगनी’ यस े का बाहन र छे ी समदुायका ीह ले पजूा, त आिदका बेलामा राित जा ाम बसी 

गाउन े लोकगाथा हो। नपेाली लोकगीतका अ येता कृ ण साद पराजलुीले पिन सँिगनीलाई लोकगाथाकै 

पमा राखरे अ ययन गरेका छन।्६६ सँिगनी गीतमा नृ य पिन ग र छ। छुटपटु पमा सिँगनीकै भाका हालेर 

गीतका पमा पिन गाइए पिन यसमा घटनाह को वणनका साथै पा -पा ाह  पिन पाइनाले यसलाई 

लोकगाथाअ तगत नै राखरे अ ययन गन सिक छ। सामिूहक पमा बेलकु  गाइने सिँगनी लोकगाथाह मा 

बाइस वष ह रम ल राजा र पाचँ वषक  िबबलनी रानीका गाथा, बाबा र आमाको मृ यकुो खबर िदन 

चेलीको घरमा माइती गएको िवषयको गाथा , छोरीलाई परेवी दाइजो िदन नहन े िवषयको गाथा आिद 

पछन।् आकारमा यित लामा नभए पिन य ता गाथाह मा शङ्ृ खलाब  घटनाह  आएका ह छन।्  

सँिगनीमा चार-चारवटा पङ् ि का अनु छेद रहकेा ह छन।् एका-अकामा स बि धत य ता 

एकािधक अनु छेदह  िमलेर सँिगनी लोकगाथा सं रिचत ह छ। यस गाथामा आउने येक अनु छेदह मा 

च र ह को संवाद रहकेो ह छ। य ता अनु छेदह म ये पिहलो र दो ो पङ् ि मा एउटै पङ् ि  दोहो रएको 

ह छ भने ते ो र चौथो पङ्ि मा अलग अलग पङ् ि ह  आएका ह छन।् 

 ह रम ल राजा र िबबलनी रानीको गाथा

यस लोकगाथामा बीस-बाइस वष पगेुका ह रम ल राजा र पाचँ वष पगेुक  िबबलनी रानीको िववाह भएको 

मािमक कथा पाइ छ। आमा बाबा पिन नभएक  पाँच वष नानीलाई यसरी िबह े गरेर याउनपुदा उमरे 

निमलेर ह रम लक  आमाले आ नो छोरो ह रम ललाई नै परदेश पठाएक  र बा वषपिछ ह रम ल 

६६ कृ ण साद पराजलुी , कृ ण साद पराजलुी, िव स ं२०६७, ‘नेपाली लोकगीतको आलोक’, पवूवत्, प ृ३१७ 



९८
अ याय तीन 

मा नेको प धारण गरेर आ न ैघरमा बास माँ न आइपु दा आ नै आमाले ह रम ललाई निचनेको कथा 

यसमा पाइ छ। बालिववाह र यसले याएको िवसङ् गित र बहुारीले पालन गनपुन िनयम तथा त कालीन 

समाजमा रहकेो आिथक असमानता आिदको िच ण यस गाथामा पाइ छ।  

यो सँिगनी मु यतः दईु भाकामा गाइ छ। यी दईु भाकाह म ये ह रम ल परदेश जानअिघका 

कथास म एउटा भाकामा अिन ह रम ल पदशबाट फकर घरमा बास मा न आएपिछ अक  भाकामा गाइ छ। 

ह रम लले बास मा दाको णलाई सिँगनीका पमा यस कार गाइएको पाइ छ-   

‘छोरा-बा िबस भ रया त पँधेरीम ैठिडया 

देउन देउ घरप  आमा पँधेरीको  बास। 

आमा–भराइ वारी आउनेमा छे पानीमा भन खो नेमा छे 

हदँनै हदँैन पदशी दाज ुपधँेरीको बास।’ ६७ 

यसरी आमा र छोराको वातालाप भएपिछ छोराले मलेै पँधेरी, िसकुवा, मझेरीमा बास मा दै जादँा 

आमाले यहा ँबहुारीले काम गछ यसैले बास िदननुहन ेतक रा द ैजा छे तर अ यमा छोराले बबुाले खान े

मदने थालमा भात मा दा मा  आमाले आ नो छोरो िच छे र बास िद छे। यित भएपिछ यो सिंगनी पुरा ह छ।  

 छोरीलाई परेवा दाइजो िदन नहने गाथा

यस गाथामा िबह ेभएर गएक  छोरीलाई परेवी दाइजो िदन ुनहन े िवषय नै कथाव तकुा पमा रहकेो छ। 

छोरीले जेठाबाबाका घरमा न बेजोर परेवा दे दा िबह ेभएर गएको घरमा िबहान िछ ो उठेर ध दा था नका 

िनि त एकजोर परेवा दाइजो मा दा जेठा बाबाले उनलाई ब  भैसँी दाइजो िदन ुहने तर परेवी दाइजो िदन ु

६७ िललामाया छे ी, शोध सहयोगी, उमेर ५६,  लोवर सु बकु , बाहन गाउँ,  दाप ुख ड, िज ला दािजिलङबाट अ टोबर 
,२०१२ मा िलइएको गाथाको अंश। 



 
९९  

अ याय तीन 

नहन ेभनी भ छन।् य तै कारले छोरीले अ  काकाह लाई पिन परेवी दाइजो मा दा उनीह ले छोरीलाई 

ब  हा ी, घोडा दाइजो िदन ुहन ेतर परेवी दाइजो िदन ुनहन े कुरा गछन।् अ तमा का छा काकालाई पिन 

परेवी दाइजो मा दा उनले ब  कमारी दाइजो लैजाऊ परेवी दाइजो िदनहु न भनी छोरीलाई  भनपेिछ यो 

गाथा परूा ह छ।  

 

 आमा-बाबाको मृ यु  िवषयको गाथा 

यस गाथामा चेलीका घरमा माइतीले बाबा-आमाको मृ य ुभएको खबर लगेर गएको  कुरा िवषयव त ुरहकेो 

छ। चेली र माइतीको संवाद रहकेो यस गाथामा माइतीले चलेीलाई आ ना बाबा आमाको मृ यकुो खबर 

भ न नसकेेको अव थाको िच ण ग रएको छ। यस गीतका केही पङ्ि  यस कार छन-्   

 ‘सँधै त भाइको िन कुमकुम ैजु फ  

 सँधै त भाइको िन कुमकुम ैजु फ  

 आज त छैन िन भाइ जु फ   

 बा आमा क ता छन?्’ ६८ 

यसरी यस ख डमा सँिगनी बाहन-छे ी समदुायका ीह ले पजूा अथवा परुाण आिदमा  राित 

जा ाम बसी गाउने गछन।् सँिगनी गाथामा मु यतः चेलीह ले ख नपुरेका िवसङ्गत अव थाको  वणन 

पाइ छ। दाप ु ख डमा चिलत नपेाली भाषाका लोकगाथाह ले  यहा ँ बसोबासो गन बाहन-छे ी 

समदुायको सां कृितक पर परा र पृ भिूमको आिंशक िच ण गरेको छ।  

 

                                                             
६८ एमकुमारी ख ी, शोध सहयोगी, उमेर 63, लोवर लामागाँउ, दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट जुन सन ्२०१२ मा 
िलइएको गाथाको अंश। 
 



 
१० ०  

अ याय तीन 

 िल बू भाषाका लोकगाथा  

यस ख डमा िल ब ू लोकगाथा पिन चिलत रहकेा छन।् मु यतः सिृ सँग स बि धत लोकगाथा नै यस 

ख डमा चिलत िल ब ूलोकगथा हो। 

 

 हा पारे 

यस े मा ‘हा पारे’ नामक िल ब ूलोकगाथा चलनमा रहकेो छ। यो मु यतः ौढह ले गाउने गाथा हो। 

यो अ ये ी वा िबहकेा बेला िवषशे बेलकु  वा रातमा समिूहक पमा ो र शैलीमा गाउने ग र छ। 

हा पारे गाथा एकािधक कारका रहकेो जानकारी पाइएको छ।६९  य िप दाप ुख डमा मु यतः ा ड, 

मािनस तथा चराचर जगत सिृ  भएको गाथा अिधक चिलत रहकेो छ।  

यस लोकगाथामा ा ड सिृ  हनअिघ महाशू य रहकेो र यसमा तागेरािनवाफूमा नामक ई रले 

पोरो मी या भामी नामक देवताह को सिृ  गरेर उनकैा मा यमले पिहला ससंार , यसपिछ जङ् गल, पश-ु

प ी र अ यमा ससंार सहुाउँिदलो पान मा छे बनाएको कथा रहकेो पाइ छ।  

 िवलि बत वरमा गाइने यस गाथाका िबचिबचमा ‘ओ रलो’  भनी थेगोका पमा ले ो तािन छ। 

मु यतः हा पारे गाउँदा एक प काले  रा ने र अक  प काले उ र िदन े ह छ। य िप िहजआज यो 

गाथा एकल पमा पिन गाइएको पाइ छ। यस ख डमा यो गाथा गाउन ेगायकह  अ प मा ामा पाइ छन।् 

हा पारे गाथाका केही पङ्ि ह को उदाहरण यस का छ- 

 ‘ए उ छोन इ साआङ हो े ले तरङ ताङसाङ हो े ले 

 ए महुङिलङ ने सेम ुखहेङिलङ ने सेमु 

                                                             
६९ पणू सु बा साँबाहाङ , सन ्२०१०, ‘से मरुीदिेख िमि चरीस म’, िबजनबारी, दािजिलङ, िबजनबारी िकरात या थमु 
चु लङु , प ृ२९७  



१० १
अ याय तीन 

ए मदुाम खदेाम लक ने से म’ु ७० 

यस कार दाप ु ख डमा नपेाली र िल ब ू लोकगाथाह  चलनमा रहकेा पाइ छन।् य ता 

लोकगाथाह  म ये नपेाली लोकगाथाह  शभु कायह मा मा  गाइ छ भने िल ब ूलोकगाथाह  सदु् या इ ँ

कायमा पिन गाइ छ। य ता लोकगाथाह मा िवगतमा रहकेा ह रम ल राजाका सङ्ह  तथा समाजमा 

घटेका अिव मरणीय घटना, िनयम िनषधे  र ा ड सिृ का कथाह  िवषयव तकुा पमा रहकेा छन।्  

३.१.४.  दापु  ख डमा पाइने लोकसािह यका क ण भेदह को वग करण र िव  लेषण     

दाप ुख डमा लोकसािह यका क ण भदेह  पिन चिलत छन।् लोकले दैनि दन बोलचालमा योग गन 

गरेका उखान, तु का, वा धारा र मनोर जन तथा बिु चालका िनि त भिनने गाउँखाने कथा साथै 

लोकप लाई यसअ तगत राखरे अ ययन गन सिक छ। 

 उखान

लोकले जीवन-जगत ् स ब धी आजन गरेको दीघकालीन अनभुवले यु  गहिकलो भनाइ नै ‘उखान’ हो। 

उखानलाई लोकले अनभुविस  ानका पमा िलएको पाइ छ जसको योग लोकले अव था, प रि थित 

र सङ्गअनसुार गदछ।  

उखान कुन ै पिन मानव समदुायका िचर-सि चत अनभुवह को सारको भािषक अिभ यि  हो, 

यसको सं रचना वा या मक तरको ह छ अिन यसको व पचािह ँसू ा मक ह छ।७१ उखानह  अिभधा, 

ल णा र य  जना तीनै कारका अथ िदने ह छन।् यो लोकजीवनमा चलेको एक कारको  यङ् या मक 

७० खड्कबहादरु िल बू, शोध सहयोगी, उमेर ५२, लोवर सु बकु , दाप ुख ड, दािजिलङबाट अ टोबर सन् २०१३ मा 
िलइएको गाथाको अंश। 

७१ घन याम नेपाल, सन ्२००६,  किवता लामा, धान नगर िसलगढी, उ च मा यिमक नेपाली याकरण र रचना, एकता 
बकु हाउस ा िल, प ृ२४१ 
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अ याय तीन 

अिभ यि  वा भनाइ हो। य ता उखानह  ायः ि यापदयु  रहकेा पाइए पिन ‘पसु फासफुस’, ‘कुल िक 

हल’-ज ता ि याहीन छोटा उखानह  पिन पाइएका छन।् 

दाप ु ख डको लोकजीवनमा पिन उखानह  योग- चलनमा रहकेा छन।् यस ख डमा पाइन े

उखानह मा पा रवा रक र सामािजक स ब ध, आिथक अव था र यहाँ रहकेो लोकको धािमक आ था 

तथा अ य िविवध िव  वासह , यहाकँो लोकले उपभोग तथा योग गद  आएका भौितक लोकसाम ी 

आिद नै िवषयव तकुा पमा रहकेा छन।्  य ता िविवध िवषयमा रहकेा उखानह का उदाहरण िन न कार 

छन-्  

 

पा रवा रक स ब धका उखानह  

लोकले ‘जेठा य’ू र ‘बहुारी’-को स ब धलाई अ ठयारो स ब ध मा छ र यस स ब धले पालन गनपुन 

लोकका आ नै िनयमह  छन।् य तै कारले लोकले लो न-े वा नीको स ब ध बिलयो हने अनभुव हण 

गरेको छ भने राजाभ दा आ नो दाजभुाइ न ैठुलो ह छ भ न े ान पिन आजन गरेको छ। य ता उखानह मा 

दाप ुख डमा बसोबासो गन लोकको घरप रवार, नातागोता र सामािजक स ब धबारेका कुराह  अिभ य  

छन।् य ता केही उखानका उदाहरण तल ततु छन-् 

-आस ला दो केटो जेठा य ूप  यो। 

-लो ने वा नीको झगडा परालको आगो। 

-जात िदने राजा भात िदने भाइ, आिद। 

 

खानिपन र भौितक साम ी िवषयका केही उखानह   

यस ख डको लोकले कुनै चाडपव तथा िबह ेतथा अ य शभु अवसरमा मास ु र जाँड र सीको सवेन  गन 

गरेको पाइ छ। य ता अवसरमा उपभोग ग रने िविभ न कारका मासमुा राँगाको मास ुपिन एउटा हो। यही 

माससुँग स बि धत एउटा उदाहरण तल ततु छ-  

 -तीन चोटमा त राँगो पिन िछ छ। 



 
१० ३  

अ याय तीन 

 

 य तै कारले यस े को कितपय घरमा कसैले िबह े गनका लािग केटी भगाएर घरमा याए 

अथवा िववाहको भोज गन पारे कुखरुा काट्ने र जाँड छा न े चलन पिन रहकेो छ। य ता खा -पेयसँग 

स बि धत उखानका उदाहरण तल ततु छ-   

 

-रातो अचाना िचसो छपिन। 

-घामले जु ा िनका छ जाँडले कुरा िनका छ। 

-घाँटी हरेी हाड िन न।ु 

 

लोकिव  वासबारेका केही उखानह  

यस ख डमा बसोबासो गन लोकले देवी-देउता र भतू- ेतबारे िव  वास गरेको पाइ छ। यसमा पिन भतूले 

सताउने र देउताह ले र ा गन िव  वास ग र छ। यस ख डमा काितक र चैत मिहनामा जोगीह  घु ने गछन ्

जसलाई दान िदनाले घरबाट नरा ा दशा, ह आिद जाने िव  वास ग र छ। लोकसँग आ नो कामका लािग 

आफूलाई मा  िव  वास गनपुन अनभुव रहकेो छ।  यस ख डको लोकले मराउ र सतूक बान गरेको पाइ छ। 

मराउ र सतूकम ये पिन सतूकलाई अझ िनयमपवूक बानपुन िनयम लोकमा चिलत रहकेो पाइ छ। य ता 

िव  वास कट गन उखानका उदाहरण तल ततु छ- 

-देशको दउेता गाउँको भतू। 

-जनुै जोगी आए पिन कान ैिचरेको। 

-आ नो हात जग नाथ। 

-जठुोभ दा सतूक ठुलो। 

यस कार दाप ु ख डमा पाइने उखानह ले यहाकँो लोकले अपनाएको जीवनशैली, िव  वास र 

रीित रवाज आिदको िच ण गरेको पाइ छ।  
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अ याय तीन 

 तु का  

आ ना तकह लाई पिु  िदनका लािग लोकले योग गन एक कारको अनु ासयु  भनाइ न ै

‘तु का’ हो। यसको  योग मु यतः संवादका ममा हन े गछ जसले व ाको भनाइलाई भावकारी 

बनाउँदछ। तु कामा पिन उखानमा ज तै अनभुवका सारह  रहकेा ह छन।् तु कामा पिन उखानले समट्ेन े

िवषयव तहु  नै रहकेा ह छन ्साथै उ े य पिन दवुैको एउटै रहकेो ह छ। यसैले कितपय लेखकह ले यी 

दबैुलाई उखानिभ  ैराखरे पिन हरेेका छन।् २७ कितपय लेखकह ले य तो अिभ यि लाई ‘टु का’ भन ेपिन 

लोकमा ‘तु का’ श द नै चलेका हनाले यहाँ यसलाई ‘तु का’ नै भनेर रािखएको छ।  

तु का ायः दईु पङ् ि का ह छन।् अ यानु ास िमलेको हन ुय ता तु काह को एउटा िवशेषता 

हो। वा या मक अथवा उपवा या मक व पमा रहने तु का दईुवटा चरणमा सं रिचत ह छन।् य ता 

तु काका केही उदाहरण िन न कार िदन सिक छ– 

 -कामसाँिच आफूलाई 

 खानासािँच अ लाई। 

 -गु ु क पकाउन ुपदन 

 साली फकाउन ुपदन।  

 

 -नखाउँ भने िदनभरीको िसकार  

 खाउँ भने का छा बाउको अनहुार। 

तु काह ले बोलीमा चम कार भन हनाले नै लोकले यसलाई श त मा ामा योग गद आएको 

पाइ छ। 
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अ याय तीन 

 वा धारा  

बो ने ममा आउने िवशेष दईु र तीन पदका वा यांशह  नै वा धारा हन।्  यसले बोली र भनाइलाई 

अलङ् कृत पादछ। वा धाराह   वा यमा ि यापदब ध व प यु  ह छन।् ‘आङमा घाम ला न’ु, ‘िज ो 

टो न’ु, ‘बात ला न’ु, ‘दाग ला न’ु आिद य ता वा धाराका उदाहरण हन।् वा धारा भइसकेका पदह को 

थान ितनका पयायवाची श दह ले पिन िलन स दनैन;् ज तै मािथ िदइएका ‘बात ला न’ु वा धाराको अथ 

बदनाम हन ुहो भने ‘दाग ला न’ु वा धाराको अथ कसकैो यि वमा कलङ्क ला न ुवा आचँ आउन ुहो। 

यी वा धाराह मा आएका ‘बात’ र ‘दाग’-का साटो ितनकै समानाथ  ‘कुरा’ र ‘टाटो’ श द लगाएर ‘कुरा 

ला न’ु र ‘टाटो ला न’ु भ दा ती वा धारा नभएर सामा य अथयु  वा यांश मा  रह छन।् यसथ, वा धाराह  

त कालै िनमाण ग रने वा याशं नभएर  लोकले धेरै लामो समयदिेख चलाउँदै आएर थािपत गरेका 

िनि  चत पदावलीह  हन्। वा धाराले लोकको यवहार, िव  वास, सं कृित  आिदलाई वहन गरेको ह छ। 

दाप ुख डको लोकजीवनमा  पिन य ता  वा धाराह  चलनमा छन।् 

 

 गाउँखाने कथा  

गाउँखाने कथालाई पहलेी वा अड्को पिन भिन छ।७२ यसलाई ‘अ ो था न’ु पिन भिन छ। दाप ुख डमा भने 

यो गाउँखान ेकथाकै नामले चिलत रहकेो छ। य तो गाउँखाने कथा यस े मा िवशेष मराउ परेका घरमा 

अथवा कतै जा म ब नपुदा समय कटनीका िनि त खिेल छ भने मनोर जनका लािग अ  बेला पिन खे न े

ग र छ। य िप िहज-आज यसरी खे ने चलनमा यनूता आएको छ। एकजना वा एक प ले अकालाई वा 

अका प लाई   गन र अकाले वा अका प ले उ र िदनपुन गाउँखाने कथामा उ र िदन नस नेले गाउँ 

िदनपुन अिन अ ो था नेले यसरी िदइएको गाउँका रा ा कुराजित आफूिसत राखरे गाउँ लान पाउने सत 

रहकेाले यसलाई गाउँखाने कथा भिनएको हो। यसका  र उ रह  लोकमा चिलत हनाले यसमा हार-

जीत हन िन कै समय ला दछ।  

                                                             
 ७२. चूडामिणब ध,ु िव स ं२०६६, ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ ँ, एकता बु स िडि यटुस ा  िल, प ृ३०९ 
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यस े मा चिलत गाउँखाने कथाह लाई अनु ासयु  र अनु ासिवही न गरी दईु भागमा 

िवभाजन गरेर िन न कारले अ ययन ग रएको छ- 

 

अनु ासयु  गाउँखाने कथा  

य ता गाउँखाने कथामा ह  अनु ासयु  ह छन।् यीम ये पिन कित एकै पङ् ि का ह छन ्भन े कित 

एकािधक पङ् ि का ह छन।् एक वा एकािधक पङ् ि  भएका गाउँखान ेकथाह का उदाहरण िन न कार 

छन-्  

एक पङ् ि को अनु ासयु  गाउँखाने कथा- ‘सेती गाई, पानी खाई, ड्वा ँकराई। के हो ? – शङ्ख’ 

 

दईु पङ् ि को अनु ासयु  गाउँखाने कथा-  

‘वारी भरेङ पारी भरेङ  

िबचमा तेरो बाउको लतेु करङ। के हो?– ‘फड्के’   

यस कार अनु ासयु  गाउँखाने कथाह  एक पङ् ि का र दईु पङ् ि का रहकेा पाइ छन।् य ता 

अनु ासयु  गाउँखाने कथाह मा पिन मु यतः िव बा मक श दह ले उ रको सङ्केत मा  िदएको ह छ 

जसले यसलाई रोचक बनाएको ह छ।  

 

अनु ासहीन गाउँखाने कथा  

कितपय गाउँखाने कथाह  अनु ास नभएका एकै लहरका पिन छन।् य ता गाउँखान े कथाह मा पिन  

िब बा मक श दह ले उ रको सङ्केत भने िदएकै ह छ, यसका केही उदाहरण िन न कार छन-् 

‘नौ तले घरको याल न ढोका, के हो ?-बाँस’ 

‘खाउँ रोटी खाई नस न,ु के हो ?– जनु’ 

 



१० ७
अ याय तीन 

गाउँखाने कथामा दईु प म ये एउटाले उ र िदन नसके िज नेलाई हानले एउटा गाउँ  दइसकेपिछ 

िज नेले ‘यो गाउँको सेरोफेरो सबै मरेो, रा ा रा ा कुराह  सबै मरेा, कुिहएका सडेका नरा ा फोहोर जित 

सबै ित ा, अित न पित यित कथा नजा न ेके हो?’ भनी लया मक भनाइ का पमा रा दा हानले पिन 

‘के हो?’ भनी ित  रा ने चलन रहकेो छ। यसपिछ नै िज नेले ‘बाँस’ अथवा ‘जनु’ भनेर उ र 

िद छन।्  

यस कार यस ख डमा गाउँखाने कथा लोकले मु यतः मनोर जनका लािग भ ने र खे ने गरेको 

पाइ छ। य ता गाउँखाने कथाह बाट स बि धत े को भौगोिलक प रवेश, सां कृितक पृ भिूम आिद बारे 

जानकारी पाउन सिक छ। गाउँखाने कथा मु यतः मनोर  जनका लािग भिनने तर िहजो-आज यस ख डमा 

मनोर  जनका अ य थु ै आधिुनक साधनह  उपल ध हन थालेकाले यसको चलनमा यनूता आएको 

पाइ छ। 

 लोकप

लोकमा चलेका कितपय अिभ यि ह लाई यसअ तगत रा न सिक छ। िवशेषतः लया मक सरंचनाका 

पमा लोकमा च दै आएका य ता प ह  लोकगीतका निजक रह ेतापिन ती मु यतः लोकको थािपत 

लया मक अिभ यि  मा  हन ्भ न सिक छ। संरचना मक ि मा पिन लोकगीतमा गीित त व बेसी रह छ 

भने लोकप मा किवता त व बल रहकेो पाइ छ।७३ यस े मा चिलत य ता लोकप का उदाहरण तल 

ततु छन-् 

िसलोक 

िसलोक यस े मा बसोबासो गन बाहन-छे ीह ले छोरीको मागँी िववाहमा भ न ेगरेको पाइ छ। ज ती प  

र घरगाउँले प को िसलोकेह माझ िसलोक भ ने खिेल छ। ो र शैलीमा रहने संवादा मक ढाँचामा 

७३ कृ ण साद पराजलुी , िव स ं२०६७,  ‘नेपाली लोकगीतको आलोक’, काठमाडौ,ँ र न पु तक भ डार,  प ृ३५६ 
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भिनने िसलोकमा साइनोपात, ज ती, बेहला, बेहलाका गाउँघर आिदका बारेमा सबै जानकारी िलने िदने 

ग र छ। िसलोकमा  गनले उ र िदनकेो बौि क मता जाचँ ग र छ। िसलोकको येक प  दईु 

पङ् ि को ह छ जसमा  वा उ र रािखएको ह छ। य तो िसलोकका  दईुवटा अनु छेद  उदाहरण व प 

तल ततु छन् - 

‘ - कहाँ पलायो जलको िनगरुो कहाँ  पलाउँछ तामा, 

 कसक  छोरी बेहलाक  आमा कसलाई भ छौ  मामा? 

उ र- खो सामा पलाउँछ जलको िनगरुो बाँसको याङमा तामा, 

रोकाक  छोरी बेहलाक  आमा रोकालाई  भ छु मामा।’७४ 

 यस कार ो रका पमा रहकेो ोकका येक पिहलो पङ् ि का पाचँ, पाचँ, पाचँ र दईु  

अ रमा अ प िवराम ह छ भने यीम ये पिन पिहलो दस र यसपिछ सातवटा अ रमा अधिवराम ह छ। 

दो ो पङ् ि को पाचँ, पाचँ र पाँच अ रमा अ प िबराम र यही दो ो पङ् ि को दस अ रमा अध िवराम 

अिन अि तम दईु अ रमा आएर पणू िवराम ह छ।  अ यानु ास िमलेका िसलोकका य ता पङ् ि ह  

लया मक हनाले यस े मा ती लोकि य बनेका छन।्  

 

देउसी 

‘देउसी’ यस े मा चिलत एउटा लोकप  हो।  देउसी िकशोर, यवुक तथा ौढह ले ितहारका बेलामा 

सामिूहक पमा खे ने गछन्। देउसी खे नेह लाई जसलाई ‘देउस’े भिन छ। यसमा एकजना मु य नाइकेले 

एक-एकवटा चरण भट्याउँदै जा छ र येक चरणपिछ नै अ ले देउसरेु भ ने पद दोहो  याउँछन।् भट्याइन े

येक चरणमा मु यतः चारदिेख सात अ र र दईुवटा अ पिव ाम रहकेा ह छन।् यसपिछ आउन े

                                                             
७४ बालिुसङ रोका, शोध सहयोगी, उमेर ७३, सा स,ु दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट जुन सन ्२०१२ मा िलइएको 
प को अंश। 
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अ याय तीन 

‘देउसरेु’ भिनने पदमा पिन दईुवटा  अ प िव ाम ह छन।् अ तमा आउने यही ‘देउसरेु’ पदले यस प लाई 

लया मक बनाएको ह छ।  

  यस प मा कितपय ौढ भट्याउनहे ले विलराज र िव णकुा कथा पिन भट्याउन ेगछन ्जसमा 

‘जे दान माँगे यही दान िद छु’ भ ने बिलराजको घम ड तोड्न िव णलेु िभ ुकको प धारण गरेर 

बिलराजलाई तीन पाइला माँ दा बिलराज आफै पिन धत मा भािसन ुपरेको र उनको मरण व प दउेस े

आएका कथा हा छन।् य िप यस ख डमा िहजोआज यसरी भट्याउने पर परा यनू हदँै गाइरहकेो छ। 

अिहले देउसी प  भट्याउनेह ले यसको भाका मा  योग गरेर अ य सङ् गह  जोडेको पाइ छ जसले 

देउसीको सा कृितक ग रमालाई हलकुा बनाउँदै याएको पाइ छ। यसको उदारण तल ततु छ- 

 ‘ लाि टको गोली देउसरेु 

 भाइटीका भोिल देउसरेु 

 ि टलको च ची देउसरेु 

 बाजेलाई स झी देउसरेु 

 आलकुो िचप िचप देउसरेु  

 यो पसैा िटप िटप दउेसरेु...’७५ आिद। 

देउसीको प लाई  मु यतः दईु भागमा िवभाजन गन सिक छ। यसरी खे दा घरकाह ले दानका 

पमा िदयो कलश र थालमा अ ता र केही िपयाँ आिद रा नअिघस म यस प को पिहलो भाग रह छ 

भने यसपिछका भागह मा देउसेह ले उ  घर र घरकाह लाई आिशष िदने काम गछन।् यसरी 

देउसहे ले िदएका आिशष पु ने िव  वास पिन ग र छ। उ लेखनीय िवषय के छ भने यस े मा बसोबासो 

गन िल बहू ले पिन िल ब ू भषामा देउसे खे ने गरेका छन।् यसमा रहकेा िव ामह को म साथै 
                                                             
७५ अदशे िल ब,ू सोध सहयोगी सचूक, उमेर १३ अिन साथीह , लामागाउँ, दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट नोभे बर 
२०१८ मा  िलइएको प को अंश। 
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अ याय तीन 

िवषयव त ुपिन नपेाली भाषामा भट्याइन ेदेउसीसँग िमलेको पाइ छ। य िप िल ब ूभाषामा खिेलने दउेसीको 

भाका िकि चत ्मा ामा लामो ह छ भन े‘देउसरेु’ पदको साटो िबहान ‘नामिलङगेक्’ (घाम उदाउन ेबेला) र 

िदउँसो एवम ्बेलकु  ‘ला रङगेक्’ (जनु उदाउने बेला) र रातका बेलामा ‘इ सोलङ्ु’ (िनदाउने बेला) भनेर 

खलेेको पाइ छ। यसरी खे दा िल बहू ले या ङु नामक ढोलबाजा पिन बजाउने गछन।् यसबाहके तामङ 

सेलोको भाकामा पिन ड फु बजाउँदै देउसी खलेेका पाइ छ।  

 

३.२. लोकश दावली 

लोकले आ ना िबचार तथा आवेग आिदलाई भािषक अिभ यि  िदँदा कितपय िवशेष कारका श दह  

योग गरेको पाइ छ। लोकले यि  तथा थानका नामह  रा दा पिन आ नो िव  वास तथा उ  थानको 

भौगोिलक ि थित आिदलाई आधार िलएको पाइ छ। अतः यहा ँदाप ुख डको लोकले योग गन यी र य तै 

श दह लाई लोक श दावली भिनएको छ।  

 

३.२.१.  बोलाउने वा िज याउने यि नाम 

लोकमा यि  िवशेषलाई बोलाउने वा िज याउने नाम रा ने पर परा पाइ छ। नेपालीमा य ता नामलाई 

‘बोलाउन’े वा ‘िज याउने नाम’ भिनएको पाइ छ भन े बङ्गलामा य ता नामलाई ‘डाक नाम’ भनेर 

यसको अ ययन ग रएको पाइ छ।७६ दाप ुख डको लोकमा पिन य ता नामह  रा ने पर परा पाइ छ। कुनै 

पिन यि को ज मपि कामा अङ्िकत वा सरकारी खातामा प जीकृत नामबाहके लोकले उ  यि लाई 

बोलाउनलाई योग गन नाम नै य ता नामह  हन।् य तै बोलाउने नामले नै उ  यि  स बि धत गाउँ वा 

ठाउँमा प रिचत ह छन।् लोकमा बालबािलकाह का िनि त पिन य ता नामह  चिलत छन।् य ता 

नामह  लोकले िन निलिखत िविभ न आधारमा रा ने गरेको पाइ छ-  

 

                                                             
७६  स ये , सन ्२००६, ‘लोकसािह य िव ान’, जोधपरु, राज थानी थगार, प ृ४०६ 
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लोकिव  वासका आधारमा 

यस े को लोकमा मु यतः बाल बािलकाह का िनि त सु दा नरा ो ला ने नाम रा ने चलन रहकेो छ। 

य ता नामह  रािखिदए नानीह  िबमार नहने िव  वास रहकेो छ। यसबाहके यिद कसकैो िशश ुज मपेिछ 

मृ य ुभइहा ने  भए फे र ज मकेा नानीलाई नरा ो नाम रािखिदनाले उ  नानीको मृ य ुनहने िव  वास रहकेो 

छ। यसथ, सु दा नरा ो ला ने य ता नामह को मनोवै ािनक मह व रहकेो छ। य ता नामह  शारी रक प 

रचना, रङ्ग र च र का आधारमा रािखएका पाइ छन ्जो िन न कार छन-्  

छोरीको नाम छोराको नाम 

छोरीका नाम 

िच सी, चे सी, यीचँरुी, काली, फेङसलुी, 

मु टी, न कली, ड ली, पो ची आिद। 

छोराका नाम 

िच से, या स,े िलउरे, घ टाउके, काले, मोटे, चु से, 

कु टे, मसुे, िच डे, याउकु डे, िस ,े नाइटे, आँ ले, 

मु टे, िलखरेु, भु टे, पो चे, ड ले आिद। 

ख, थान र घरको बनावटका आधारमा 

यस ख डमा िवशेष ख, थान र घरको बनावटका आधारमा यि को नाम रा ने पर परा रहकेो छ। 

यसका केही उदाहरण िन न कार रहकेा छन-् 

 खका नामका आधारमा - उितस,े गगनुे, िचउरीबोटे, बरबोटे, बरबोटी, बासँघरे, महेलेे आिद।

 थान नामका आधारमा - गैरीगङ् गे, सु बकेु , नोग, िस सारे, इलाम ेआिद।

 घरको बनावटका आधारमा – तले घर जेठा, हावाघरे,  रातोघरे आिद।

 जात वा थरका आधारमा बोलाउन ेनामह  – साभँा का छा, राउत बाजे, राई का छा, नेवार का छा

आिद।
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 ज म बारका आधारमा – आइते, आइती, सोम,े मङ्गले, मङ्गली, बधुे, स चे आिद।

 ज मको मानसुार बोलाउने नाम- जेठा, जेठी, माइला, माइली, साइलँा, साइलँी, काइलँा, काइलँी,

अ तरे, अ तरी, म तरे, म तरी, ज तरे, ज तरी, का छा, का छी।

 मखुसखुका आधारमा  – यि का लामा नामह  उ चारण गन गा ो पन हदँा य ता नामह  छोट्याएर

बोलाउने ग र छ। य तो गनको मु य कारण मखुसखु न ै मा न सिक छ। य ता लामा नामह

िन निलिखत कारले छोटा पारेर उ चारण ग र छ-

नामको अिघ लो वा पिछ लो अशं मा  उ चारण गरेर अथवा यसका पिछ लोप  ए, उ, ऊ आिद मा ा 

जोडेर छोटा नाम बनाउन-े 

लामो नाम अङ् जेी वणमा बोलाउन े

मनबहादरु

पमान 

इ बहादरु

एम बी 

आर एम 

आई बी आिद 

प  जीकृत नाम बोलाउने नाम 

लालबहादरु , 

आसबहादरु

एमकुमार 

मनकुमारी 

िसजना 

लाल,ू लाले 

आसे 

एमकु 

कुमारी 

सजुु
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यस कार दाप ुख डको लोकले बोलाउने यि  नामह  थु ै आधारमा रा ने ग रएको पाइ छ। यी 

नामह ले यहाकँो मनोिव ान, भौगोिलक अव थान तथा समाजसां कृितक अव थाबारे पिन जानकारी 

िददँछन।्  

३.२.२. पशु-प ी तह लगाउन योग ग रने श द 

दाप ुख डको अिधकांश भागमा खतेी ग रन ेर यहाँको लोकले मासंाहार उपभोग गन हनाले यहाँ पश ुप ी 

पालन ग र छ। गाई, गो , भैसँी, राँगा, बा ा, खसी, भेडा, सुँगरु, कुखरुा, परेवा आिद यस ख डमा पािलन े

पश ुप ीह  हन।्  यसबाहके कुखरुा तथा अ य घरेल ुपा त ुजनावर एवम ्िब वा, िबजन आिदको र ा गन 

र याल, काग, मसुा आिद  धपाउनका िनि त घरमा कुकुर र िबरालो पिन पा ने ग र छ। पर प रत पले 

यस ख डको लोकले पा दै आएका य ता घरेल ुपशु-प ीह लाई बोलाउँदा वा धपाउँदा िवशेष श दह  

योग गन गरेका छन।् पश-ुप ीह लाई बोलाउँदा वा धपाउँदा योग ग रने श दह  िन न कार छन-् 

सोनहुाङमा 

ला पा दोज 

िनमासाङ् गे 

सोन ु

ला पा 

िनमा आिद 

पशु -प ीका नाम बोलाउने श द धपाउने श द 

कुखरुा अः अः अः,  अः अः अः अथवा 

आः आः आः 

हा... हा, अथवा हा ह ै

काग, ढुकुर, चील, 

बाज  X 

हा... हा, अथवा हा... ह ै
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यस कार यस ख डको लोकले पश-ुप ीह लाई बोलाउन र धपाउन िवशेष श द र विनह को 

योग गरेका पाइ छ। य ता श द र विनह ले यस े को लोकले मािथ उ लेख ग रएका पश-ुप ीह का 

यवहारबारे आजन गरेको अनभुवलाई दसाउँदछन ्भन ेय ता श दह ले यस ख डमा चिलत भाषालाई 

पिन थप िविश ता दान गरेका छन।् य ता श दह ले यस ख डको कृषीजीवनको पर पराबारे पिन काश 

पादछन।्  

३.२.३. आशीवाद िददँा तथा सरा दा योग ग रने श द शैली 

आशीवाद िदँदा योग ग रने श दह  सरा दा योग ग रने श दह  

ठुलो ठुलो हन,ु आयु परूा हन,ु च मा दािहन ु होस्, 

हाँकेको ताकेको सोचेको स झेको पगुोस्, सब कुरो 

पिुगसरी होस्, िसर नढलोस,् माँगेर खान ुनपरोस्, िदएर 

थइु या म रहालोस्, भगवानले देखाइहालोस,् माँगेर 

खान ु परोस्, किहले केले पिन नपगुोस, किहले सखु 

नहोस,् कुिहएर मरोस,् मेरो आँसुले िपरोस,् मेरो रगतले 

कुकुर यो अथवा  यो यो यो आ च े

िबरालो आइज सरुी सरुी  जा 

याल ल ह,ै ल ह ै

गो , गाई आइज, ह ह, िनउनी, होरा जा, घमु, उ ली, ओल  

बा ा आइज ला मएेए जा 

सुँगरुको बु चो वा 

सुँगरु 

चिुक चिुक नेः नेः  चकु चकु जा 
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खान ुपरोस् आिद। िपरोस,् अगित परेर मरोस्, पानी खान नपाई मरोस्, 

भोकले मरोस्  िकरा परेर मरोस्, अपतुाली हनपुरोस् 

आिद। 

अ य झै ँयस ख डको लोक पिन आशीवाद, भा य र सराप आिदमा िव  वास गदछ। आशीवाद 

िदए रा ो असर  हने र सराप ेनरा ो असर हने िव  वास ग र छ। यसरी योग ग रने श दह  िन न कार छन-् 

३.२.४. मा छेले मा छेलाई गाली गदा योग ग रने श द र शैली 

यस ख डको लोकले आ नो रस, आवेग तथा झगडा आिदका णमा िवशेष कारका श दह  योग गन 

गरेको पाइ छ जनु सामा य पमा अपश द मािन छन।् लोकले य ता श दह लाई सामा य अव थामा 

योग गदनन।् य ता श दह का केही उदाहरण िन न कार छन-् 

 गो , गाँडु, गधा, मलूा, बोका, लाटा, लाटी, मखू, बिजया, जाठँो, जाँठा, भतवुा, रा स, र डी, क मी,

रा ेसनी, राँडी, बे या, बे यानी, चोर, अगित, चडेुलनी, भतू, भतूनी, नामद, छे वा, पानी म वा,

अलि छना, डङ्िकनी, बो सा, बो सी, छौडँा, छौडँी, कुकुर, कोदे, िघचवुा, भाते, अ छे, मरेको,

चैते, काितके, मलेू, तेरो बाउको यान  आिद।

३.२.५. आपद पदा योग ग रने श द 

लोकले ाकृित र आपदा आइपदा तथा अचानक घटना, दघुटना पदा पिन िवशेष श दह को योग गन 

गरेको पाइ छ। उदाहरण व प य ता केही श द-  

ाकृितक दु घटना र अ य पमा आइपन 

घटनाह  

योग ग रने श दह  
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३.२.६. अिभवादन गदा योग ग रने श द र शैली 

यस ख डमा िविभ न समदुायका मािनसह  बसोबासो गछन।् नपेाली , ले चा, िल ब,ू तामङ, शपेा आिद 

भाषाका बोलीह  चिलत रहकेो यस ख डमा उ  भाषासगँ स बि धत समदुायह मा अिभवादन ग रन े

श दह  चिलत छन।् य ता श दह मा नम ते वा नम कार यस ख डमा अिधक चिलत श द हो भने 

सेवारो, जदौ, खा ी, सवेा ने, याफु ला, टािसिडले, मझेोर आिद ज ता अिभवादनका श दह  पिन 

चलनमा रहकेा छन।्   

यस कार दाप ुख डको लोकमा चिलत लोकश दावलीह को अ ययन गरेर हदेा यसमा उ  

ख डको भौगोिलक, सामािजक, आिथक तथा भािषक अव थाको जानकारी पाइ छ। य ता श दह ले 

यहाँको मनोिव ानबारे जा न पिन सहायता गदछ। यहाँका मािनसह ले जीवन यापनका िनि त अपनाएको 

कृषीबारे पिन य ता श दह ले जानकारी िद छन।्  

भइुचँालो आउँदा  दहल दहल (जोडले कराइ छ), राम राम राम  

पै ो जादँा अथवा ढुङ् गा मढुा र ख आिद ढ दा राम राम राम राम 

सयू हण ला दा छोडदे चमारे छोडद े

मृ यकुो घटना अचानक सु दा वा अचानक कुन ै

ित भए 

ला.., ला…हो, ह ेभगवान,् ह ेराम  

अचानक लड्दा वा िचि लँदा, ठोि कँदा, चोटपटक 

ला दा, हातबाट कुनै सामान ख ता, कसेर फुट्दा वा 

कुनै दघुटना आिद परे 

आमा, बाबा, यसको बाउको, 

ए: ए:, अरे अरे आिद 
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३.२.७. म  

श द पमा पर पराबाट ा   मानिसक तथा भौितक पलाई भाव पान स न ेिवशेष भािषक योग वा 

सिू ह  नै म  हन।् अ य तै गु  र गु  कारले साधना गनपुन िव  वास रहकेो य ता म का पारमािथक र 

लौिकक गरी दईु कार रहकेो चचा अ येयताह ले गरेका छन।्७७ यी म ये लोकवाताका े मा लौिकक 

म ह को चचा पाइ छ। 

दाप ु े मा पिन य ता म ह को योग रहकेो पाइ छ। य ता म का योग पर प रत पजुारी तथा 

बैदाङ नामले जािनने भौितक औषिध योग गरी उपचार गन यि ह ले गन गरेका छन।् रङ्गटा ला ने, 

अपच हने ज ता सामा य िबमारी साथै पहेलेँ (जि डस) लागेका ज ता ग भीर िबमारीको उपचारका िनि त 

पिन य ता म ह को योग गरेको पाइ छ। यसबाहके साँपले ठँुगे अथवा काँडा िबझेमा, धो े  िबझेमा पिन 

भौितक औषधीका साथमा य ता म  फु ने गदछन।् छोटो अविधमा उ चारण ग रने म को  सं रचना छोटो 

कारको रहकेो पाइ छ। य ता म मा ‘ओम ्फु फट् ’ ज ता विनह  उ चारण ग रएको पाइ छ।  

३.३. िन कष 

यस अ यायमा दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइएका वा चिलत रहकेा लोकसािह य तथा 

लोकश दावलीह को अ ययन िव  लेषण ततु छ। यसअ तगत दाप ु ख डमा चिलत लोककथा, 

लोकगीत, लोकगाथा, उखान, तु का, वा धारा, गाउँखाने कथा, लोकप  तथा यस ख डमा चिलत 

यि  नामह , पश-ुप ी तह लगाउँदा योग ग रने श दह , आशीवाद िददँा वा सरा द योग ग रने 

श दह , मा छेले मा छेलाई गाली गदा योग गन श दह  आिदको िव  लेषणा मक अ ययन ततु 

ग रयो।   

यस अ यायिभ  समिेटएका लोकसािह यक साम ीह को अ ययनबाट थाहा लागेअनसुार दाप ु

ख डमा लोकसािहि यक साम ीह  उ लेखनीय मा ामा चलनमा रहकेा छन।् यस ख डमा पौरािणक 

कथा, पश-ुप ी िवषयक कथा, नीितकथा, िकंवद ती, परीकथा आिद कथाका कारह  चिलत छन।् 

७७ स ये , सन् २००६ ,‘लोकसािह य िव ान’, जोधपरु, राज थानी थगार, प ृ३९८-३९९ 
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दाप ु ख डमा मु यतः नेपाली र गौण पमा ले चा , िल ब,ू शेपा, तामङ आिद भाषाका लोकगीतह  

चलनमा रहकेा छन।् यी गीतह  पिन सामा य एवम ् िवशषे अव थामा गाइने गरी मु य दईु कारका 

पाइएका छन।् सामा य नपेाली लोकगीतअ तगत वय कह ले सामा य बेलामा गाउने गरेका ‘जहुारी’, 

‘लैबरी’, ‘रेली रेसम’, ‘छोपीमा छोपी’, ‘पानीमा छप क जाल’ ज ता लोकगीतह  पदछन।् यसबाहके 

बालबािलकाह ले गाउने गरेका साथै िशशहु का िनि त ठुलाह ले गाउन ेगीतह  पिन सामा य नपेाली 

लोकगीतअ तगत रािखएका छन।् यस ख डमा चिलत य ता बालगीतह  ‘अ ची च ची’, ‘इ च ुिम चु’, 

‘ची मसुी ची’, ‘डुमारे’, ‘एित एित पानी’, ‘आदेपादे, ढुकुमकुु’, ‘ओकोचे बोकोच’े, ‘ओराबोरा’, 

‘अ काब का’, ‘हाइफाइथाइ’, ‘आठानाको मसला’, ‘बदमको लािग को आउन?े’ ‘खोलबाई खोल’, 

‘गोलो गोलो अ डा’, ‘उकुच ्मकुुच ् याङबा’, ‘िचलाउनेको बोटैमा’, ‘को खाइ को खाइ?’ आिद  हन।् यी 

बालगीतह  बालबािलकाह ले मु यतः खे द ैगाउने गदछन।् िल ब ूसामा य लोकगीतअ तगत ‘पालाम 

सा लो’ वा ‘धाननाच गीत’ पाइएका छन।् य ता पालाम सा लो पिन ‘चारखोले पालाम सा लो’ र 

‘खोइखोइ’ वा ‘मिसनो पालाम सा लो’ गरी दईु कारका चिलत छन।् य तै कारले तामाङ सामा य 

लोकगीतमा ‘आमयले आमयले’ साथै ले चा सामा य गीतमा ‘तमुपमु पलुलुु ’-ज ता लोकगीतह  

चलनमा रहकेा छन।् चाडपव, पजूा तथा िववाह आिद िवशेष अवसरमा गाइने ‘भैलेनी’, ‘तीजे गीत’, 

‘मालिसरी’, ‘देउडा’, ‘िवरहनी’, ‘ याली’, ‘लहरेप ो’, ‘छोकडा’, ‘रिसया’ वा ‘असारे गीत’, ‘लहरे’ वा 

‘द के’-गीत ज ता िविश  नेपाली लोकगीतह  चिलत रहकेा छन।् यसबाहके िल बमूा ‘मे काम 

सा लो’, ‘मे काम सा लो’, ‘थ थाम ्सा लो’; शेपामा ‘गमुु’ वा ‘िककलकु’, ‘रेबालो’; तामाङमा ‘ ाई’ 

तथा ले चामा ‘आ यलेु भमु्’-ज ता िवशेष अवसरमा गाइने लोकगीतह  चिलत रहकेा छन।् यस 

ख डमा लोकगाथाह  पिन चलनमा रहकेा छन।् य ता लोकगाथा म ये ‘सँिगनी’, ‘ह रम ल राजा र 

िबबलनी रानीको गाथा’, ‘छोरीलाई परेवी दाइजो िदन ुनहने गाथा’, ‘आमा बाबाका मृ य ु िवषयक गाथा’ 

नेपालीमा र ‘हा पारे’ िल ब ू भाषामा चिलत लोकगाथा हन।् यस ख डमा चिलत िसलोक र देउसी 

लोकप का पमा रहकेा छन।् यी लोकप  मु यतः िववाह सं कार र चाडपवसँग स बि धत छन।् यस 

ख डमा चिलत रहकेो यि  नामाकरणको लोकपर परा, पश-ुप ी तह लगाउँदा योग ग रने श द, 
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मा छेले मा छेलाई गाली गदा वा सरा दा योग ग रन ेश द आिदले यस ख डको भािषक िवशेषतालाई 

बहन गरेको छ।  यस कार दाप ुख डमा पाइने मौिखक लोकवाताले यसै ख डको भौगोिलक, ऐितहािसक, 

आिथक, भािषक तथा समाजसां कृितक अव थाबारे काश पारेको छ। 


