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अ याय पाँच 

५.दापु ख डमा पाइने कायस पादनमूलक लोकवाताको  िव  लेषणा मक 

अ ययन 

५.१.  लोक सङ्गीत 

मखुले उ चारण गरेर तथा वा वादनबाट िनकािलने ती धनुह  नै लोकसङ्गीत हन ्जसको स पादन लोक 

बाँचकेो ठाउँमा न ैगन ग र छ। यसको मखु उ े य यापा रक नभएर उ  सङ्गीत स पादन गन र यसको 

वण गन यि लाई आन द िदन ु रहकेो ह छ।१ लोक सङ्गीत एउटा पु ताले अक  पु तालाई वण र 

स पादनका मा यमले पर प रत पमा ह ता तरण गद आएको ह छ।२ यसरी पर प रत पमा ह ता तरण 

हदँै आएका िविभ न कारका लोकधनुह  दाप ुख डमा पिन पाइ छन।्  य ता िविभ न कारका धनुह को 

वग करण भन ेलोकले गरेको पाइ न। य िप दाप ु ख डमा पाइने धनुह लाई उ  धनुसँग स बि धत वा  

य का आधारमा िन न कार िवभाजन गरेर अ ययन गन सिक छ- 

१.तालबाज- मादल, या ङु, नगरा, दमाहा, बाहताल, ट्या को, ढ्याङ ो, डम  आिद 

२.सिुसर बाजा- सनाही, निसङ्गा, बाँसरुी, पात बाजा, शङ्ख, काङिलङ्, मचुङ्ुगा, िबनायो, फँेडी 

आिद 

३. तार बाजा- एकतारे बाजा, टुङ्ना, सारङ्गी 

१ थोमस ए ि न (स पा), सन ्१९९७, ‘फोकलोर- एन एनसाइ लोपेडीया अफ िबिल स, क ट स, टे स, यिुजक ए ड 
आट,’ सा ता बारबरा, यालोफोिनया, प.ृ३४०   
२ जवाहरलाल हा डू, सन ्२०००, ‘थेउरेिटकल एसजे इन इि डयन फोकलोर’, जोनी पि लकेसन, मैसरु,भारत, प ृ१८ 
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४.घन बाजा- कासँाको थाल, याली, या टा, घ टी, मजुरुा  आिद 

यस कार दाप ु ख डमा चिलत वा  य ह लाई चार भागमा िवभाजन गरेर रा न सिक छ। 

य ता वा ह लाई ितनीह का नामअनसुार येकका ताल र धनुह को िन न कार िव  लेषण ग र छ-  

 

५.१.१.  मादलका ताल  

यस ख डमा चिलत रहकेा लोकबाजाह म ये मादल एउटा हो। मादलका अ येताह ले यसको पवू , 

म यवत  र पि मी गरी तीन कारको बनावट हने मानकेो पाइ छ३। केही सानो र लाि चलो आकार हने 

मादल नपेालको पि मितर बजाइने र िबच भागमा िनकै ठुलो फुिलएको आकारको मादल काठमाडौकँा 

नेवारह मा चिलत रहकेो र नपेालको पवूभाग साथै दािजिलङ-िसि कमितर बजाइने मादलको िबच भाग 

केही फुिलएको र आकारमा पिन पि मी मादलभ दा ठुलो रहकेो पाइ छ। यी मादलह म ये दाप ुख डमा 

पवुली मादल चिलत रहकेो छ। पवुली मादलका भाले र पोथी गरी दईु कार चलनमा रहकेा छन।् ायः 

२०-२२ इ च लामो हने य तो मादलम ये भाले मादल केही लामो र ठुलो गजन िदने ह छ भने पोथी मादल 

केही छोटो र पातलो वर िदने ह छ।  

 यस ख डमा मादल िवशेषतः मा नी नाच ना दा मा नी गीतसँगै ितहारका बेलामा  बजाउन े

ग र छ। यसबाहके लोकगायकह ले मनोर जनका िनि त अ य सामा य बेलामा पिन मादल बजाउने गरेका 

छन।् मादलका अ येताह ले यसका सो वटातालको चचा गरेका छन।्४ नेपाली लोकसािह यका अ येता 

एम एम गु ङले िबरानी, याली, छोकडा, ठाडे ट पा, लहरे ट पा, भरा ट पा, िवभास, संभला, या टा, 

चड्ुक  तालस म थाहा भएको जानकारी िदएका छन।्५ मादले गीतका सङ्कलक एस एम वाइबाले िवरहनी, 

                                                             
७८ http://SupremeMasterTV.com नछेुबहादरु डङ्गोल , १३ िदस बर २०१० ि भवुन िव िव ालय, काठमाडौ,ँ 
अ तवाता, सिु म टेिलिभजन नेपाल, द एनचेि टङ स अफ नेपाल,  भाग १५५१  
४ काजीिसहं िव ाथ , सन ्१९९९, ‘मादलको शा ीय एवम ् यावहा रक प रचय’,पवन चामिलङ ‘िकरण’(स पा)  
‘िनमाण सं कृित िवशेषाङ्क’, िसि कम, िनमाण काशन, प ृ७४५ 
५ एम एम गु ङ, सन ्१९८३, ‘िविसएको सं कृित’, दािजिलङ, याम दश काशन, प ृ२६   
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गरा, लहरे ट पा, याली, छोकडा, ठाडे ट पा, समला, चड्ुके- या टा गरी ज मा आठवटा तालको चचा 

गरेका छन।्६ दाप ुख डमा भने  मादलका िवरहनी, याली, गरा, लहरे ट पा, छोकडा, समला, या टा,  

ठोकन, चड्ुके गरी नौवटा तालह  चलनमा रहकेा पाइए। 

मािथ उ लेख ग रएका तालह म ये ठोकन ताल मा नी नृ यको ार भमा बजाइने ताल हो। यस 

तालमा गीत गाइदँनै। ठोकनबाहके मािथ उि लिखत सबै तालह मा गीत गाउन ेग र छ। यी तालह  म ये 

सव थम ठोकन यसपिछ िवरहनी ताल बजाउनपुन िनयम रहकेो छ। िवरहनी तालमा सर वती जगाउने 

पर परा रहकेाले यसलाई िवशेष तालका पमा पिन िलइ छ। यसपिछ याली तथा अ य तालह  बजाउन े

ग र छ।   

दाप ुख डका मादल वादकह ले मादल िवशेष दसै ँर ितहारमा बजाउने गरेका छन।् मु यतः मा नी 

नाचका गीतह  बजाउँदा बजाइने मादललाई यसका वादकह ले िववाह, शोभाया ा आिद शभुकायह मा 

पिन बजाउने गरेका छन।्     

 

५.१.२.  या ुङका ताल 

या ङु यस ख डमा बसोबासो गन िल बहू मा चिलत तालबाजा हो। खमारी, िस रस आिदको ठुलो 

मढुालाई िभ प  खोपेर दािहनपे  बा ाको छाला औ दे ेप  िमग अथवा गो को बा लो छाला मोहोरेर 

चोया अथवा छालाकै डोरीले त काएर या ङु बनाइ छ। यी दईु भागम ये दािहनपे को  िकि चत पातलो 

छालालाई औलँा र ह केलाले बजाइ छ भन ेदे ेप को बा लो छाला भएको भागलाई ‘केसाङ्ला’ नामक 

काठको सानो टु ाले बजाउने ग र छ।    

या ङु मु यतः दईुभ दा अिधक तर जोडी सङ् यामा बजाइन े ठुलो तालबाजा हो। यो बाजा 

िववाह, घरपैचँो तथा अ य शभुकायमा बजाइ छ। दाप ु ख डका िल बहू ले ितहारका बेलामा या ङु 

बजाएर दउेसी पिन खे ने गछन।् उ  देउसीलाई उनीह  ‘नामिलङ्गेक’ वा ‘ला रङ्गेक’ भ छन।्  

                                                             
६एस एम वाइबा, सन् २००८, ‘पर परागत नेपाली लोकगीत-लोकसं कृित’, िसि कम, िनमाण काशन, प ृ३७-७९ 
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या ङुका अिधकांश तालह  नृ यसिहत बजाइ छन।् य िप कितपय तालह  भने नृ यिबना पिन 

बजाइने ह छन।् यसथ, या ङुका तालह लाई मु यतः नृ यरिहत र नृ यसिहत ब जाइने गरी दईु भागमा 

िवभाजन गन सिक छ।  

 

 लामके 

लामके िववाहको ज ती जाँदा अथवा अितिथ आिदलाई वागत गन र िबदा गन आधा बाटास म जादँा 

िहड्ँदै िबलि बत गितमा बजाइन े या ङुको नृ यरिहत एउटा ताल हो। या ङुको दािहनपे  रहकेो 

भागलाई चारप ट िहकाएपिछ दे ेप को भागलाई एकचोिट िहकाएर यो ताल िनकािल छ।  

 

 मे काम ्काम ्एवं थक थाम ्थाम् 

िववाहमा लगनका बेलामा केटाको घरमा रहकेो मलू खाँबाका व रप र घु द ैबजाइने या ङुको ताललाई 

‘म ेकाम ्काम’् भिन छ भने नयाँ घर बनाएपिछ उ  घरमा सदा मलू खाँबा व रप र घमुरे बजाइने ताललाई 

‘थक् थाम ्थाम’् भिन छ। यसरी लगन र घरपैचँो दवुै अवसरमा  बजाइने या ङुका ताल एउटै भए पिन ती 

दईु ताललाई ‘म ेकाम ्काम’् र ‘थक् थाम ्थाम’् भनी अलग अलग नामले स बोधन ग र छ। म ेकाम ्काम ्र 

थक् थाम ् थाम ् दवुै ताल या ङुको दािहनपे को भागलाई चारप ट िबलि बत गितमा र दे ेप को 

भागलाई ु त गितमा दईुचोिट िहकाएर िनकािल छ।  

 

 कुसर पा 

नृ यसिहत बजाइने या ङुका तालह मा ‘कुसर पा’ एउटा हो। यो या ङु ना दा ार भमा बजाइन ेताल 

हो। कुसर पा ताल एकोहोरो र दोहोरो तालमा बजाइ छ। िल ब ू भाषामा या ङुको एकोहोरो कुसर पा 

ताललाई ‘िथ से बा’ र दोहोरो ताललाई ‘िनसे बा’ भिन छ। यही तालमा िविभ न कारका नृ यह  
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ग र छ। यसै तालमा यस ख डका िल बहू ले िववाहका बेलामा ‘मे काम सा लो’ नामक गीत पिन गाउन े

गछन।्  

कुसर पा तालमा नै ‘िसङखे ा’ नामक नाच नािच छ तर यो ताल बजाउँदा भने या ङुको 

दे पे  रहकेो या ङुको िबटमा केसाङला नामक काठको टु ाले ठ्याक ठ्याक ग र िहकाएर लाहाँचेले 

काठ ठँुगेको झै ँ विन िनकािल छ। यसथ, यो िवशेष कारको ताल रहकेो छ।  

यस ख डमा ना दै बजाइने या ङुका तालह मा ‘ना भचेङ’ नामक ताल पिन उ लेखनीय 

रहकेो छ। यो ताल बजाउँदा या ङुको िसङ्सागेप  केसाङ्लाले दईुचोिट ु त गितमा िहकाएर ह सागेप  

एकचोिट िहकाइ छ। यसरी बजाउँदा ङु ङु याङ , ङु ङु याङ गन िवशेष कारको विन िनि कन े

ह छ।  

यस कार दाप ुख डमा या ङुका लाम ्के , म ेकाम ्काम,् कुसर पा, ना भचेङ, िसङखे ा आिद 

तालह  चलनमा रहकेा छन।् यीम ये लाम ्के र मे काम ्काम,् थक् थाम ्थाम ्तालह  नृ यरिहत बजाइन े

तालह  हन।् यी तालह म ये पिन कुसर पा तालमा भन ेगीत पिन गाउने ग र छ। 

 यागे

यागे िल ब ूसमदुायमा चिलत आनु ािनक ढोल बाजा हो। या ङुकै बनावटमा रह े पिन यसका  वादन 

शैली र िनयमह  या ङुभ दा अलग कारका रहकेा छन।् यसलाई िल बहू मा चिलत येबा-येमा 

नामक पर प रत पजुारीह ले योग गछन।् उनीह ले यो वा  ‘या ाङिसङ’ नामक िलङ्गाका फेदमा 

बाँधेर यसका व रप र ना ने गछन।् यो वा  येबा-येमाह ले क प छुटेका बेलामा एकोहोर कारले ु त 

गितमा केसाङलाले ठोकेर बजाउने गछन।् कितपय अ येताह ले यो वा  िल बहू मा चिलत फेदाङमा, 

सा बा र येबा-येमाह ले धािमक अनु ानह मा योग गन भनी७ जानकारी िदए तापिन यस ख डमा भन ेयो 

७ जे आर सु बा, सन ्१९९९, ‘द िल बजू अब ्िद इ टन िहमालयस िवद पेिसयल रेफरे स टु िसि कम’, गा तोक, 
िसि कम,  िसि कम या थङु मु धमु सा लन , प ृ२०६ 
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वा  येबा-येमा (पु ष- ी पर प रत पजुारी) ह ले मा  योग गन गरेको पाइ छ। 

५.१.३. नगराका ताल 

नगरा यस ख डमा बसोबासो गन िल ब ू र ले चाह ले बजाउने तालबाजा हो। िल बहू ले यसलाई 

‘हाङ्  मु ला’ भ छन।् भाले र पोथी गरेर एकजोडी हने यो वा  ताँबाको धात ुिपटेर अधगोिलत आकार िदएर 

गो को छाला लगाई बनाइ छ। भाले केही सानो आकारको सु रलो वर िदने ह छ भन े पोथी ठुलो 

आकारको र आवाज पिन ठुलो ह छ। यो बाजा िववाह, शभु समारोह तथा मृ य ुसं कार गदा बजाउने ग रए 

तापिन यस ख डका िल बहू ले  मु यतः मतृदेह दफन गन लाँदा साथै अ येि  कायमा बजाउँछन।् यसका 

साथमा काँसाको घ टी पिन बजाइ छ जसलाई ‘इङ्ला’ भिन छ। एउटा नगरालाई दईुवटा ‘हजोिसङ’ 

नामक काठका साना तर टु पामा केही गोलो आकार भएका गजाले  बजाउने ग र छ। य ता गजा ज मा 

चारवटा ह छन।् एउटा नगरा दईुवटा गजाले बजाइ छ। 

 नगरा शभु र अशभु कायह मा अलग अलग कारले बजाइ छ। िववाह तथा अ य शभु 

समारोहह मा जोडी सङ् याको ताल पारेर बजाइ छ भने मृ य ुतथा अ येि  कायमा िबजोडी सङ् यामा 

बजाइ छ।  

दाप ुख डमा नगराका कुसर पा, या दज , पतामता बा, दवेसाली, िनए पा, से लो वा गरी ज मा 

छ कारका तालह  बजाइ छ।  

ले चाह ले नगरालाई ‘सोङतङदार’ भ छन।् ले चाह ले पिन िववाह, अ येि  काय तथा वागत आिद 

गनपुरे यो बाजा बजाउने गछन।् िल ब ू र ले चाह ले नगराका एकै कारका ताल बजाउने गछन।् 

िल बहू ले ‘पतामताम’ र ‘ यादोज ’ भनेका ताललाई ले चाह ले ‘बदामताम’ र ‘ या दोज  दने देन’ 

भ ने गरेका पाइ छ। यी दवुै समदुायमा नगराको योजन , वा  शैली सम मा एकै कारको रहकेो छ।   
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५.१.४. ड फुका ताल   

ड फु यस ख डमा तामङ समदुायले पर प रत पमा बजाउँदै आएको लोकबाजा हो। काठको गोलो घेरो 

बनाएर यसमा बा ाको छाला मोहोरेर मलबाँसका मिसना िखलह  ठोकेर बनाइने ड फुको िशरमा 

िफरिफर घु ने काठको चरी पिन रहने िवशेष कारको ड फुको चचा पाइए पिन यस ख डमा य तो चरी 

नभएको साधारण कारको ड फु नै चलनमा रहकेो पाइ छ। अ येताह का अनसुार ड पकुो वादन शैली 

तथा ताललाई शा ीय िहसाबले हदेा िवलि बत र ु त गरी दईु कारमा िवभाज गन सिक छ।  यसमा 

िवलि बत आठ मा ाको ‘काहखा’ र ु तमा ‘ ु त काहखा’ पाइ छ। यसलाई पि मी शैलीमा ‘टु फोर िबट’ 

भिन छ।८ यसका अ येताह ले भनेअनसुार नै दाप ुख डमा पिन ‘तामङ सेलो’ र ‘ ाई’ गाउँदा ‘ याक् धङु 

धङु’ गन एउटै तालमा मा  ड फु बजाइएको पाइ छ। 

 

५.१.५. नौमती बाजाका धुन 

दाप ुख डमा चिलत लोकबाजाह म ये नौमती बाजा पिन एउटा हो। यस बाजाका अ येताह ले यसको 

योग ज म, तब ध, िववाह, पजूा-आजा र उ सवािदमा ग रने तथा नपेालको पि मितर भने 

शवया ासमतेमा नगरा, दमाहा आिद वा य ह  बजाइने जानकारी िदएका छन।्९ य िप यस ख डमा भने 

नौमती बाजा िबह,े राजनेताको सवारी, परुाण, तब ध, पा नी, सां कृितक शोभाया ा, मलेा तथा ितहारमा 

देउसी खे दा बजाउन े चलन रहकेो छ। यस कार यो बाजा यस ख डमा शभुकायमा मा  बजाउन ेग रएको 

पाइ छ। ज मका अवसरमा भने यो बाजा बजाइएको पाइ न। दाप ुख डमा खते रो दा बेठी लगाउने र यस 

अवसरमा पिन नौमती बाजा बजाउने चलन केही वषअिघस म रहकेो जानकारी जानकारह ले िदए 

तापिन सन ् २०१४ मा यस ख डमा ग रएको े  सव णमा अचेल  यसरी बेठी लगाएर नौमती बाजा 

बजाउने चलन नरहकेो पाइएको छ।  

                                                             
८ जस यो जन यासी, सन् १९९९, ‘भारतीय लोक सं कृितमा ड फु र ड फुगीत’, पवन चाि लङ  ‘िकरण’ ( स पा ), 
‘िनमाण सं कृित िवशेषाङ्क’, िसि कम, िनमाण काशन, प ृ५१६  
९ रामशरण दनाल, ‘नेपाली सङ्गीतको िवकासमा नौमती बाजाको भिूमका’, िनमाण सं कृित िवशेषाङ्क, पवूवत ्प ृ ७२५ 
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 अ येतताह का भनाइअनसुार नौमती बाजामा दईुवटा सनाही , एउटा ढोलक , याली, दमाहा, 

बाहताल, मजुरुा , ट्या को, कणाल, भाले र पोथी नरिसङ्गा रहकेा ह छन।्१० दाप ु ख डमा पिन नौमती 

बाजामा यही वा य ह  बजाउने ग रए तापिन मजुरुाका ठाउँमा ठुलो या टा योग ग रएको पाइ छ। 

यसबाहके कणाल पिन अपवादका पमा योग गन ग रएको छ। अ य वा ह का झै ँनौमती बाजाका 

पिन िविभ न भाका वा धनुह  रहकेा छन।् ती भाकाह  बजाउने िनि  चत समय र िनयमह  रहन ुनौमती 

बाजाको िवशेषता हो। नौमती बाजा दाप ु ख डबािहर ठुलो े मा बजाइन े बाजा हनाले िविभ न ठाउँमा 

यसका िविभ न भाकाह  कमबेसी पमा बजाउने था रहन ु वाभािवक नै देिख छ। दाप ु ख डमा पिन 

यसका स पणू भाकाह  म ये केही भाकाह  मा  चलनमा रहकेा छन।् 

    

५.१.५.  नौमती बाजाका धुन 

नौमती बाजाका अ येताह ले यसका मङ्गलधनु, रामकली, चाचँरी, माल ी, िदवस राग, बेहली अ माउन े

राग, याली, याउरे, चड्ुका र सेलो आिद११ धनुह को चचा गरेको पाइए तापिन  यस ख डका नौमती 

बादकह ले देउमङ्गल, स जे जगाउन,े चारसोरे िबहानचरी, चारसोरे खका, छ सोरे डाँडा रामकली, चार 

सोरे याली, सात सोरे याली र समला, चड्ुके, गरा ज ता धनुह  मखु पले बजाउन े गरेका छन।्  

नौमती बाजाका िविभ न धनुह  बेलाअनसुार तथा अवसरअनसुार बजाउने ग र छ। यस ख डमा यो बाजा 

धेरजसो िववाहमा बजाइने हदँा यहाँ उ  अवसरमा बजाइने धनुह लाई िन न तािलकामा ततु ग र छ- 

 

नौमती बाजाका धुन बजाइने बेला 

स जे जगाउने धनु वा स या राग बेलकु  ५ दिेख ७ बजेस म 

चार सोरे िबहानचरी रम रम उ यालो देिख ६ बजे िबहानस म  

                                                             
१० रामशरण दनाल, ‘नेपाली सङ्गीतको िवकासमा नौमती बाजाको भिूमका’, पवूवत्, प ृ७२७  
११ रामशरण दनाल, ‘नेपाली सङ्गीतको िवकासमा नौमती बाजाको भिूमका’, पवूवत्, प ृ७२७ 
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चारसोरे खका  ८ देिख १० बजे िबहान। बेहला अ माउँदा बजाइन े

 

  यी धनुह बाहके समला, चड्ुके, गरा आिद धनुह  बजाउने कुनै िनि  चत बेला तोिकएको पाइदँनै। 

देउमङ्गल नामक धनु भन ेपरुाण आिद धािमक अनु ानह मा , ज ती लाँदा खोलानाला, मि दर आिद तदा 

बजाउने ग र छ।  

 नौमती बाजा यस ख डमा बसोबासो गन छे ी, बाहन, कामी, दमाई, नवेार आिदले योग गन 

गरेका छन।् िववाहका स दभमा भने यो बाजा माँगी िबह ेगदा मा  बजाउने ग र छ। यस ख डका दमाई 

समदुायले यो बाजा पर प रत पले बजाउने गरेका छन ् भने उनीह ले यस बाजालाई आिथक आय 

ोतका पमा पिन योग गद आएका छन।्   

     

५.१.६. एकतारे बाजाको धुन 

एकतारे बाजा यस ख डको लोकमा कम मा ामा योग भएको तार बाजा हो। लगभग चार िफट लामो सानो 

मलबाँस अथवा सकेुको मािलङ्गोको एकाप  सकेुको गोलो िच डोलाई काटेर िमगको छाला मोडेर 

एकतारे बाजा बनाउने ग रएको पाइ छ। एउटै मा  तार रहन े यस बाजालाई यस ख डमा बसोबासो गन 

िल ब ू समदुायका स हेाङमा धािमक प थीह ले ‘सेवा सामलो’ नामक भजन गाउँदा बजाउने गरेको 

पाइ छ। यो बाजा चोर औलँाले तारलाई हलकुा िहकाउँदै ितङ तङ तङ, ितङ तङ तङ गन एउटै िबलि बत 

सरुमा िनर तर बजाइ छ। यो बाजा िवशेष िबहान र बेलकु  बजाइ छ। 

  

५.१.७. िबनायोको धुन 

यस ख डमा बजाइन ेबाजाह म ये िबनायो पिन एउटा हो। मािलङगोबाट बनाइने यो बाजा लगभग चार 

इ च लामोस मको रहकेो पाइ छ। यस बाजालाई मखुमा राखरे एकाप  रहने डोरीलाई तानेर सास िब तारै 
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छोड्दै बजाइ छ। यसमा पिन चराह का आवाजह  अनकुरण गरेर बजाउने ग र छ। यस ख डका िबनायो 

वादकह ले कु कु, काफल पा यो, साकतु दनु (सतधलु चरी) आिद चराका वरह  अनकुरण गरेर 

िबनायो बजाएको पाइ छ। जानकारह का भनाइअनसुार यो बाजा पिहला मु यतः ीह ले बजाउने गथ 

तर सन ्२०१५ मा यस ख डमा े काय गन जादँा मु यतः पु षह ले नै यो बाजा बजाउने गरेको पाइएको 

छ। मु यतः यस ख डमा बसोबासो गन िल बहू ले यो बाजा बजाउने गरेका छन।्  

 

५.१.८. मुचुङ्गाको धुन 

मचुङुगा यस ख डको लोकजीवनमा चिलत बाजा हो। दईु इ चस म लमाइ रहन ेयो बाजा यस ख डमा 

चिलत सानो आकारका बाजाह म ये एउटा हो। यो बाजा दाँतले यापेर सासलाई हलकुा छोड्द ैचोर 

औलँाले िबच भागमा रहने तारज तो सानो अशंलाई िव तारै एकै नासले बादकले आफूितर ता ने कारले  

िहकाएर बजाइ छ। यस बाजामा पिन चराह का आवाजह  अनकुरण गरेर बजाउने ग र छ। 

  

५.१.९. पातबाजाको धुन 

किललो पालवुालाई मखुमा यापी  मखुले फुकेर अथवा सास तानेर िविभ न गीतका धनुह  िनकालेर 

पातबाजा बजाइ छ। दाप ुख डमा यो बाजा बजाउने वादकह  कम मा ामा पाइएका छन।् 

 

५.१.१०.  या टाको धुन  

या टा यस ख डमा रहकेा माता नामक ी पजुारीह ले दैिनक पजूाअचना गदा योग गन गछन।् 

यसबाहके यस बाजाको योग शपेाह ले टेटा नामक लगन गीत गाउँदा बजाउने गछन।् यस ख डका 

नौमती बादकह ले नौमती बाजाम येको एउटा वा य का पमा पिन यसको योग गन गरेका छन।् 

मु यतः यसको आनु ािनक मह व रहकेो पाइ छ। 
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५.१.११.  सनाहीको धुन  

सनाही नौमती बाजािभ  पन एउटा मु य वा  भएको हनाले यो अ य वा ह सँग सामिूहक पमा 

बजाइ छ। य िप यसलाई एकल पमा बजाउन े पर परा पिन रहकेो छ। यस ख डमा चैत र काितक 

मिहनामा य ता सनाही बादकह  गाउँमा सनाही बजाउँदै घु ने गछन।् यसरी बजाउनेह लाई दान िदने था 

पिन रहकेो छ। यसबाहके यस ख डका िल बहू ले अ येि  कायमा िबजोडी सनाही बजाउन सनाही 

बदकह  िन याउने गरेको पाइ छ। य िप यसरी अ ये ी कायह मा सनाही बजाउने पर परामा भने अचेल 

कमी आएको पाइ छ। 

 मािथ उि लिखत वा य ह बाहके बाँसरुी, याली र मजुरुा  आिद पिन मादलसँग बजाइन े

वा य ह  हन।् य िप लोक वा  वादकह ले बासँरुी एकल पमा पिन बजाउने गरेको पाइ छ। 

 मािथ उ लेख ग रएका वा ह बाहके कासँाका थाल, घ टी, डम , ढ्याङ ो आिद वा ह  यस 

ख डमा रहकेा पर प रत पजुारीह ले योग गन गरेका छन।् य ता आनु ािनक वा ह  एउटै तालमा 

िनर तर लामो समयस म बजाउने ग र छ। य ता वा ह  बजाउने ममा पजुारीह ले क प छुट्दा ु त 

गितमा अिन क प नछुटेका बेलामा म यम गितमा बजाउने गछन।् 

 यस कार अ ययन गरेर हदेा दाप ु ख डमा चिलत वा य ह  मनोर जनका िनि त बजाइने 

मनोर जनमलूक र धािमक अनु ान स प न गदा बजाइने अनु ानमलूक  गरी मु यतः दईु कारमा िवभाजन 

गन सिक छ। मादल, या ङु, नौमतीबाजा, ड फु, मचुङुगा , िबनायो, बासँरुी, पातबाजा ज ता वा य ह  

मु यतः मनोर जनमलूक वा य ह  हन ्भने डम , कासँका थाल, घ टी, नगरा, यागे, या टा, ढ्याङ ो, 

एकतारेबाजा ज ता वा ह  धािमक अनु ान स प न गदा बजाइने  बाजाका पमा चिलत रहकेा छन।्  

  

५.२. लोक नृ य 

शा ीय िनयममा आधा रत नभएर लोकशैलीको वैिश ्यअनु प सिुनि  चत प ितको अनशुरण गरेर 
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सामा य जन ारा नािचने नाच नै लोकनृ य हो।१२ मु यतः अङ्ग स चालनलाई अनकुरण गरेर पर प रत 

पले स प न ग रइदँै आएको लोकनृ य लोकवाताको एउटा उ लेखनीय प  हो। िविभ न लोकसमहूमा 

िविभ न कारका लोकनृ यह  चिलत रहकेा ह छन।्  

 लोक नृ यलाई िनि  चत पव तथा अनु ानह मा नािचने र अ य सामा य अव थामा नािचन ेगरी 

दईु भागमा िवभाजन गरेर अ ययन गन सिकने िबचार अ येताह ले ततु गरेका छन।् १३ नृ यमा 

सहभागीको सङ् यालाई आधार गरेर सामिूहक र एकल गरेर पिन यसलाई हने सिक छ।१४ सामिूहक र 

एकल नृ य पिन ी वा पु षले मा  ना ने पिन हन स छन्। यसथ, अ येताह ले ततु गरेका लोकनृ यका 

िवभाजनह लाई पिन म यनजर रा दै दाप ुख डमा पाइने लोकनृ यह लाई िन निलिखत तािलकाअनसुार  

दईु भागामा  िवभाजन गरेर अ ययन ग र छ- 

     लोकनृ य 

 

                              आनु ािनक नृ य                           सामा य नृ य 

५.२.१. आनु ािनक नृ य 

यस ख डमा पव वा आनु ानह मा नृ य गन ग र छ। य ता नृ यह को धािमक मह व रहकेो छ भने 

लोकिव  वाससँग पिन जोिडएका छन।् यस ख डमा पाइने य ता नृ यह  िन न कार छन-् 

 

 मा नी 

यस ख डमा नािचने लोकनृ यह म ये मा नी एउटा हो। मा नी नृ य मु यतः काितक मिहनाको औसँीका 

                                                             
१२ दवेिसहं पोख रया, सन ्२००९,  ‘उ राखंड लोक सं कृित और सािह य’, नई िद ली, नेसनल बकु ट इिंडया, प ृ३२१ 
१३ जेि लन िस पसन,  टेभ रोड (स पा), सन ्२०००, ‘ए िड सनरी अफ इङ्ि लस फोकलोर, अ फोड यिुनभिसटी ेस’, 
ययूोक , प ृ८८ 

१४ दवेिसहं पोख रया, सन ्२००९, ‘उ राखंड लोक सं कृित और सािह य’, पवूवत्, प ृ३२१ 
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साँझ अथात ् ल मीपजूाको साँझदेिख काितक एकादशीका िदनस म खे न े ना ने ग र छ। यस नाचका 

अ येताह ले यो नाच सावजिनक पजूा, माघे सङ् ाि त, ीप चमी, चैते दसै,ँ दगुा पजूा , मलेा आिद 

शभुकायमा मा  नािच छ भनी उ लेख गरेका छन।्१५ दाप ुख डमा यो नाच िवशेष ितहारमा औ छुटपटु 

पमा मलेा तथा शोभाया ा आिदमा  ना न े पर पारा रहकेो छ। यस कार दाप ु ख डमा मा नी नाचको 

पर परा रह ेतापािन यहाँ सन ्२०१२ दिेख २०१५ स म मा नी नाचबारे त याङ्क सङ्कलन गदा यो नाच 

पिहलाका तलुनामा कम मा ामा ना ने ग रएको पाइएको छ।  

मा नी नाच मादलको तालमा गीत गाएर नािचने नाच हो। यस ख डका मादलेह ले िवरहनी, 

याली, समला, ट पा, गरा, छोकडा, चड्ुके आिद तालह  बजाउने गरेका छन।् ितहारका बेलामा नािचन े

मा नी नाचमा मादलका ियनै तालह  बेलाअनसुार बजाएर गीत गाइने र सोहीअनु प मा नी ना नपुन 

िनयम रहकेो छ। यो नाच नािचने बेलकु  सव थम िवरहनी तालमा  नाच उठान गरेर मा  याली, समला, 

ट पा, चड्ुके आिद अ य तालह मा ना नपुन िनयम रहकेो छ।  

यस ख डमा मु य पमा कामी अिन थामी समदुायह ले पर प रत पले यो नाच ना दै 

आइरहकेा छन।् थामीह ले भन े िववाहका बेलामा यस नाचलाई अिनवाय मा छन।् सन ् २०१२ देिख 

२०१५ स म यस ख डमा सव ण गरेर हदेा थामी समदुायमा यो नाच लोपो मखु अव थामा रहकेो त य 

थाहा लागेको छ। 

 

 टेटा  

टेटा यस ख डमा बसोबासो गन शेपाह ले ना ने सामिूहक नाच हो। यस नाचमा दशदिेख बा  जनास मको 

सहभािगता रहकेो ह छ। यो नाच मु यतः िववाहमा लगन हनअिघ अथवा ाङ आिद अनु ान स प न गदा 

ना ने ग र छ। यस नाचमा ी-पु षह  तेस  एउटै लहरमा िमक पमा उिभएर ना ने गछन।् यसरी ना दा 

तीन कदम तेस  ममा दे िेतर स र छ भने फे र यही ममा पनुः तीन कदम सारेर पिहलाकै ठाउमा 

                                                             
१५ एस एम वाइबा, सन ्२००८, ‘पर परागत नेपाली लोकगीत-लोकसं कृित’, पवूवत्, प ृ  
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पिुग छ। यसरी एकचोिट वरपर गरेपिछ सबैजनाले दे  ेर दािहने खु ा एकएकचोिट उचालेपिछ दािहन ेखु ा 

अिघ याएर पछा र छ। यही ममा शु मा  ‘याँडािसवालो सा’ भनी  िबलि बत तालमा गीत गाउँदै यो 

नाच नािच छ।  

 

 पर प रत पुजारी नृ य 

यस ख डमा रहकेा धामी, झाँ , िबजवुा, येबा-येमा आिदले पजूा, िच ता, खड्को आिद अनु ान साथै 

अ ये ी ि या आिदमा ना न ेगछन।् य तो नाचलाई कितपय अ येताह ले झाँ  नाच१६भनेर स बोधन 

गरेका पाइए तापिन पर प रत पजुारीह लाई सामिूहक पमा सबैलाई झाँ  भ न नसिकने हनाले 

उनीह का नाचलाई सम मा झाँ  नाच भ न सिक न। लोकमा रहकेा यी पजुारीह को भिूमका साथै काय 

गन िविध आआ न ै कारको रहकेो छ। झाँ ले मु यतः घरबािहरका देउताह को पजूा गन गछन ् भन े

धामीले कुलपजूा स प न गन गरेको पाइ छ। य तै कारले लोकिव  वासअनसुार झाँ को मलू गु  बनमा 

रहने बनझाँ लाई मािन छ भने धामी कुलदेउताबाट उ न े िव  वास रहकेो पाइ छ। यसैले यहाँ य ता 

िविभ न कारका पजुारीह लाई लोकमा चिलत पजुारी रहकेा आधारमा पर प रत पजुारी भनी उनीह का 

नाचलाई पर प रत पजुारीह का नृ य भिनएको छ। 

 पर प रत पजुारीह का नाचमा आ नो वदेीका व रप र घु नु, उ  क प छुट्न,ु आकासितर हने,ु 

वेदीलाई ढो न,ु अ ेता याँ न ुआिद िवशेषता रहकेो पाइ छ। जामा, पगरी, कौडी, ा , दु सीका काँडा , 

िचल आिदका वाँख आिद शरीरमा धारण गरेर ढ्याङ ो, कासँाका थाल आिद वा य ह  बजाउँद ैना ने 

य ता पजुारीह को नाचमा खु ाको चाल मखु रहकेो ह छ।  

 

 थक् थाम ्नाच  

यस ख डमा बसोबासो गन िल बहू मा चिलत नाचह म ये ‘थक् थाम’् नाच पिन एउटा हो। यो नाच 

                                                             
१६ एस एम वाइबा, सन ्२००८, ‘पर परागत नेपाली लोकगीत-लोकसं कृित’, पवूवत्, प ृ३२८ 
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नयाँ घरमा सदा फेदाङमा नामक िल ब ूसमदुायका  पर प रत पजुारीले मलू खाँबामा अ वानामा नामक 

देवीको पजूा गरेपिछ यसका व रप र या ङु बजाउँदै ना ने ग र छ। यितबेला बजाइने या ङुका ताललाई 

आधार गरेर यस नाचलाई ‘थक् थाम ्थाम ् के लाङ’ भिन छ। यस नाचमा या ङु बजाउनेह ले घरको 

उपकारका िनि त मङगल कामना गद गीत पिन गाउँछन।् नया ँघरको मलू खाँबो व रप र  या ङुको तालमा 

गोलो वृ मा घु न ुयो नाचको िवशेषता हो।  

 

 मे काम ्काम ्नाच 

यो नाच पिन िल ब ूसमदुायमा चिलत पाइ छ। िववाह लगनको बेलकु  केटाको घरमा फेदाङमाले लगन 

स प न ग रसकेपिछ उ  घरको मलू खाँबाका व रप र या ङु बजाउँदै नािचने नाच नै ‘म े काम ् काम’् 

या ङु नाच हो। यस नाचमा बेहलाले पिन या ङु बजाउनपुन साथै  बेहलीले पिन यस नाचमा सहभागी 

हनपुन िनयम रहकेो छ। यस  नाचमा या ङु बजाउन ेअ य पु षह  पिन रहकेा ह छन ्भन े ीह  पिन यस 

नाचमा सहभागी ह छन।् यस नाचमा या ङु बजाउँदै मलू खाँबाका व रपरी गोलो वृ मा घिुम छ। यितबेला 

‘सरलई सर’ भनी ले ो तानेर गीत पिन गाइ छ। यो नाच लगन अनु ानको प रपरूकका पमा नािचने हनाले 

यसलाई आनु ािनक नृ य मा न सिक छ।  

 

 सँिगनी नृ य 

सँिगनी नृ य यस ख डमा बसोबासो गन छे ी र बाहन समदुायका ीह ले ना ने नाच हो। यो नाच परुाण 

आिद धािमक अनु ान स प न गदा साथै ितज आिद पवह मा राती जा ाम ब दा नािचने नाच हो। 

सामिूहक पमा नािचने यस नाचमा ीह ले गीत गाउँदै घु दै ना ने गछन।् नतक ह ले टाउकामािथ 

कलश राखरे गीत गाउँद ैना ने गरेको पिन पाइ छ। दाप ुख डमा यो नाच पिन पिहलाका तलुनामा अिहले 

कम मा ामा ना ने ग रएको त य ा  भएको छ।  
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५.२.२ सामा य नृ य  

आनु ािनक नृ यबाहके मु यतः मनोर जनका िनि त नािचने नृ यह  यसअ तगत रािखएका छन।् य ता 

नृ यह  िवशेष अवसर र भेला आिदमा ना ने ग र छ। य ता नाचह  यस कार छन-्  

  

 या ुङ नाच  

‘म े काम ् काम’् साथै ‘थक् थाम ् थाम’् ज ता या ङुका तालह मा आनु ािनक नृ यह  ग रए तापिन 

यसबाहकेका या ङुका अ य तालह मा साधारण नाचह  पिन ग र छ। य ता नाचह  पिन गीतसिहत र 

गीतरिहतका तालह मा नािचन ेगरी दईु कारका रहकेा छन।् य ता तालह म ये ‘कुसर पा’ नामक तालमा 

‘सरलै सर’ भनी ले ो तानेर गीतसिहत आगँनमा गोलो वृ  बनाएर यवुा यवुतीह  ना ने गछन।् यसरी  यवुा 

यवुतीह  सामिूहक पले नाचे पिन या ङु भने पु षह ले मा  कुममा तेस  कारले िभरेर बजाउने गछन।् 

यसबाहके या ङुका अ य नाचह  गीतिबना केवल अङ्ग स चालन गरेर ना ने ग र छ। गीतिबना नािचन े

नृ य पु षह ले मा  ना न ेनृ य हो।  

गीतरिहत या ङु नाचमा सव थम कुसर पा नामक या ङुको उठान तालमा नाचपेिछ मा  

अ य नाचह  ना ने ग र छ। कुसर पाबाहके अ य नाचह  नतकह ले पश-ुप ी, क ट आिदका नाच र 

ितनीह का अङ्ग स चालनलाई अनकुरण गरेर ना ने गछन।् यसबाहके नतकह ले अितिथ वागत गद 

बोलाउन,े बसाउने, जाँड छा न,े भात मा ने, जकुा िट ने आिद कायह को अनकुरण वा न कल गरेर पिन 

या ङु ना ने गछन।् यसथ, उ  पश-ुप ीह कै नाम तथा कायह को अनकुरणका आधारमा या ङु 

नाचका नामह  पिन रािखएका छन।् य ता पश-ुप ी तथा कायानकुरण मलूक नामका पिछ ‘लाङ’ श द 

जोडेर उ  नाचह का नामकरण ग रएको छ, ज तै- ‘अन लाङ’। िल ब ूभाषामा ‘अन’को अथ ‘घोडा’ 

औ ‘लाङ’-को अथ नाच हो। यसरी या ङु ना नेह ले घोडा, हा ी, थार, घोरल, बादँर, माछाका भरुा, 

यागतुा, ढु कुर, मजुरु, लाहाचँे आिदका नृ य र अङ्ग स चालनलाई अनकुरण गरेर ना ने गरेको पाइ छ। 

यस ख डका िल बहू ले ना ने गरेका या ङु नृ यका कारह  िन निलिखत छन्-  
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कुसर पा लाङ, िथिस मा लाङ, िसङ्घे ो लाङ, ला पे से मा, ना भेचङ, सेक िप दाङ, ला पे 

से मा, नाभु जी, पतुकेु लाङ , वधोरी लाङ, त म े लाङ, यासा लाङ, अन लाङ, िचराफे बा लाङ, सबा 

लाङ, यालाङ, माङ लाङ, मरुालाङ, पदक लाङ, कावा लाङ, िफ वा लाङ आिद।  

 

 गुम ु 

गमु ुयस ख डमा बसोबासो गन शेपा समदुायह मा चिलत सामिूहक नृ य हो। यो नृ य शपेाह ले मलेा, 

भेटघाट आिद साधारण बेलामा ना ने गछन।् य िप शेपाह ले यो नाच मनोर जनका िनि त िववाहमा पिन 

ना ने गरेको पाइ छ। यस नृ यमा आठ जनाभ दा अिधक ी-पु षह  सामिूहक पमा ना ने गछन।् गोलो 

वृ  बनाएर नािचन े यस नृ यमा दे े र दािहनेितर तीनचार कदम वरपर सद िबच-िबचमा दािहने खु ा 

अिघितर बजाद ना ने ग र छ। नाचको िबचिबचमा दािहने हात छातीमा धारे पारी दािहनिेतर आधा फ को 

घु दै फे र दे ेहात सोही ममा राखरे पनु: अिघको आसनमा फिकने ग र छ। यसबाहके िबचिबचमा 

क मरमा हात राखरे वरपर पिन ग र छ।  

 

 धान नाच 

धान नाच यस ख डमा बसोबासो गन िल बहू मा चिलत नृ य हो। तेस  लहर  तथा गोलो ममा ी-

पु षह ले हातेमालो गरेर ना ने यो एउटा सामिूहक नृ य हो। कृिष जीवनसँग स बि धत धान नाचका बारेमा 

अ येताह ले यसका कुसर पा, िसधा पे, ता ाङगे, पा थरे, छ थरे, सिु खमे, केङजोरी, िचराक लाङ१७ 

तथा कितले कुसर पा, ता ाङगे, पाचँथरे, छ थरे, िसरधा प,े फेदा पे, सेर पा, िट मरेु, सिु खम,े केङजोरी, 

िचराक लाङ आिद नाचको उ लेख१८ गरेका छन।् यस कार अ येताह ले यी िविभ न कारका धान 

                                                             
१७ बी बी सु बा, सन ्१९९९, ‘िल ब ूसं कृितमा लोकगीतको मह व ’, पवन चाि लङ िकरण (स पा), ‘िनमाण सां कृितक 
िवशेषाङ्क’, िसि कम,िनमाण काशन, प ृ४६७ 
१८ पणू सु बा साँबाहाङ , सन ्२०१०,  ‘से मरुीदिेख िमि चरीस म’, दािजिलङ, िबजनबारी िकरात या थङु चु लङु, प ृ
२५८ 
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नाचका कारह को चचा गरे तापिन दाप ुख डमा भने सन ्२०१२ देिख २०१५ स म े काय गरेर साम ी 

सङ्कलन गदा यहाँ ‘कुसर पा’ र ‘खोइ खोइ’ नामक दईु कारका धाननाच मा  चिलत रहकेो पाइएको 

छ। ‘खोइ खोइ’ नामक धान नाचका कारलाई ‘के बा याः लाङ’ पिन भ ने ग रएको छ। 

 

 कुसर पा  

कुसर पा यवुा यवुतीह ले तेस  लहरमा हातेमालो गरी उिभएर तीन कदम अिघ सरी एकप ट एउटा खु ा 

उचालेर फे र अक प  फकर यही म दोहो  याउँदै नािचने नाच हो। यसलाई धाननाचको सामा य कार 

पिन मा ने ग र छ। यस नाचमा गीत म यम गितमा हा हा हा भ ने ले ो ता दै गाइ छ। 

 

 मिसनो याःलाङ 

‘मिसनो याःलाङ’ नामक धाननाच िब तारै खु ा उचा दै यवुायवुती तथा ौढह  आ नो शरीर िकि चत 

ढ काउँद ैना न ेनाच हो। य तो नाचमा गाइन ेगीतको अ यमा ‘खोइ खोइ खोइ’ भनी िवलि बत वरमा 

ले ो तानेर गीत अनु प िब तारै वरपर फिकदँै नािच छ। खोइ खोइ भ ने यही ले ोका आधारमा यस 

नाचलाई कितपय अ येताह ले ‘खोइ खोइ नाच’ पिन भनेका छन्१९भने कितपयले ‘के बा याःलाङ’ 

भनेका छन।्२० य िप यस ख डका धान ना नहे ले यसलाई ‘मिसनो याः लाङ’ अथवा ‘मिसनो धान नाच’ 

भ ने गरेका छन।् 

 

 

                                                             
१९ पणू सु बा साँबाहाङ , सन ्२०१०,  ‘से मरुीदिेख िमि चरीस म’, दािजिलङ, िबजनबारी िकरात या थङु चु लङु, प ृ
२५९ 
२० जे आर सु बा, सन१्९९९, ‘द िल बजू अब ्िद इ टन िहमालयस िवद पेिसयल रेफरे स टु िसि कम’, गा तोक, 
िसि कम,  िसि कम या थङु मु धमु सा लन , प ृ२१९ 
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५.३.  लोकनाटक 

लोकनाटक कायस पादनमलूक लोककलामा पन एउटा उ लेखनीय े  हो।२१लोकजीवनको आ था र 

यवहारको सरल दशनमलूक अिभ यि  न ै लोकनाटक हो। लोकनाटक दशनीको आ न ै गु पर परा 

तथा िनि  चत िविधिवधान ह छन ्भने घटनामलूक कथाव तु, लोकशैलीको म च, गीत र नृ य, वा  आिद 

हन ु यसको िवशेषता हो।२२भारतीय लोकनाटकह मा नृ य र सङ्गीत अिनवाय पमा रहने कुरा पिन 

अ येताह ले बताएका छन।्२३ दाप ु ख डबाट सङ्किलत बालन खलेलाई लोकनाटकअ तगत राखरे 

िन न कार अ ययन ग र छ- 

  

 ५.३.१. बालन  

लोकनाटकबारे अ येताह ले ततु गरेका िवशेषताह का आधारमा दाप ुख डमा चिलत रहकेो ‘बालन 

खले’ लाई लोकनाटकअ तगत राखरे अ ययन गन सिक छ। व ततुः लोकमा यसलाई नाटक वा नाच 

नभनी खले भ ने चलन छ। बालनका अ येताह ले यसको चलन नेपालको म यपहाडी भागमा ब न े

बाहन- े ीह को समाजमा२४ रहकेो जानकारी िदए तापिन यसको चलन भारतको दािजिलङ े मा पिन 

रहकेो छ। दािजिलङ िज लाको दाप ुख डमा बालन खले छे ी, बाहनबाहके नेवार तथा िव कमाह का 

घरमा पिन खलेाउने ग रएको त य ा  भएको छ। यस ख डमा चिलत बालन लोकनाटकका िवशेषताबारे 

िन निलिखत कारले अ ययन ततु ग र छ- 

 

 

 

                                                             
२१ जवाहलाल हा डू, सन् २०००,  ‘ यो रिटकल एसेज इन इि डयन फोकलोर’, मैसरु, जनूी पि लकेस स, प ृ२२ 
२२ चडूामिण ब ध,ु िव स ं  २०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ,ँ एकताबु स िडि युटस ा िल, पृ २६२ 
२३ जवाहरलाल हा डू, पवूवत्, सन ्२०००,  ‘ यो रिटकल एसजे इन इि डयन फोकलोर’, प ृ२३ 
२४ चडूामिण ब धु, िव स ं  २०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, पवूवत्, प ृ२७८ 
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 िवषयव तु

बालनको िवषयव तमुा महाभारतका पौरािणक कथाह  पिन रहने जानकारी पाइए२५ तापिन दाप ुख डमा 

भने मु यतः रामायणको कथाव तलुाई नाटक य पमा ततु गन पर परा रहकेो छ। यस नाटकमा 

अयो यामा राम, ल मण ज मकेा, साथै जनकपरुको सङ्ग र िवशेष हनमुानसँग स बि धत रामायण सु दर 

का डको िवषयव तलुाई नाटक य पमा ततु गन ग र छ। यसका साथै गायनका िबचिबचमा 

महाभारतका सङ्ग र पा का नामह  पिन सि मिलत ग रएको पाइ छ। य िप यस ख डमा खिेलन े

बालनको मु य कथाव त ुरामायण सु दर का डको पौरािणक कथाव त ुन ैरहकेो छ।  

 पा

यस ख डमा पाइन ेबालन खलेमा परुोिहत, खिलफा, ना ने बालनेह  र हनमुान गरी ज मा चार कारका 

पा ह  रहकेा ह छन।् ‘परुोिहत’ यस खलेमा पजूा ार भ गन र बालन खले सकेपिछ टीका लगाइिदने पा  

हन।् बालनको ोक भट्याउन े मखु पा लाई ‘खिलफा’ भिन छ जसलाई सेतो वा पहेलँो फेटा ओढाइ छ। 

ियनले भट्याएपिछ यही ोक अनकुरण गरेर बालनहे  गाउँदै ना ने गछन।् बालनमा ना नहे  यस 

खलेमा मखु भिूमकामा रहकेा ह छन।् य ता पा ह को सङ् या ठाउँअनसुार कमबेसी रहकेो पाइ छ। 

यसका अ येताह ले बालनमा चार-चारजनाका दईु ड फा रहने पिन जानकारी िदएका छन।् २६ दाप ुख डमा 

भने य ता पा ह  चारदिेख छ जोिडस म खे ने गरेका छन।् यी पा ह ले पिहरनका पमा दौरा-सु वाल 

योग गछन।् यीबाहके बालनलाई नाटक य प िदने पा का पमा हनमुानको च र मा पिन एकजना यि  

रहकेो ह छ। उसको व का पमा पराल योग ग र छ। य तो व ले लोकनाटकमा पाइने थानीयता र 

हा य त वलाई कािशत पारेको छ। यसका अ येताह ले बालनमा जसे, पाते, हासँे, चे र लोहसे नामक 

पा ह  साथै नतक ह  पिन रहने उ लेख गरे२७ तापािन यस ख डमा खिेलने बालन खलेमा पा ह का 

२५ कृ ण साद पराजलुी , िव स ं२०६७, ‘नेपाली लोकगीतको आलोक’, काठमाडौ,ँ र न पु तक भ डार,  प ृ३३५ 
२६ चडूामिणब धु, पवूवत्, िव सं   २०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’,  प ृ२७८ 
२७ कृ ण साद पराजलुी , िव स ं२०६७, ‘नेपाली लोकगीतको आलोक’, पवूवत्, प ृ३३३ 
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य ता नामह  रहकेो पाइदँनै साथै नतक ह को सहभािगता पिन रहकेो पाइ न। यस ख डमा चिलत 

बालनमा पु ष पा ह  मा  रहकेा ह छन।् 

 गु  पर परा

दाप ुख डमा खिेलने बालन गु  पर पराअनसुार  एउटा पु तादेिख अक  पु तामा  ह ता त रत हदँै आउन ु। 

यस ख डमा बालन स यनारायण त कथा, परुाण आिद धािमक अनु ान आिद धािमक अनु ान लगाउँदा 

खिेलने पर परा बसकेो छ। यसमा अिधकांश ौढ यि ह को सहभािगता पाइ छ भने केही मा ामा 

यवुाह को पिन सहभािगता रहकेो ह छ। खिलफा, हनमुानको न कल गन पा  तथा ना नेह का भाव 

भङ्िगमाह  हरेेर नयाँ पु ताले यहीअनु प बालन खे न िस ै  आइरहकेा छन।् पर प रत पमा 

ह ता त रत हदँै आएको कारणले नै बालन खलेलाई यस ख डमा पाइने लोकवाताका िविभ न प ह म ये 

एउटा उ लेखनीय प का पमा हे रएको हो।  

 म च

घरको आगँन र यसका व रप रको प रवेशलाई नै बालन खलेको म चका पमा यवहार ग र छ। बालन 

खे नेह ले आगँनमा पजूाका िनि त बनाइएको य थलका व रप र गाउँदै ना ने र हनमुानले घरकै 

निजकमा रहकेा केराका झाङह मा गएर केराका बोटह  भाँ ने तथा उखलेेर याउने यले  यस खलेको 

म च वाभािवक र लोकनाटकअनु प नै रहकेो पाइ छ। बालन खलेाउने घरका मािनसह  साथै बालन हने 

आउनेह  नै यसका दशकका पमा रहकेा ह छन।् यस कार नसजाइएको ाकृितक तवरको म च हन ु

बालन लोकनाट्य म चको िवशेषता रहकेो छ।  
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 वा

बाजा लोकनाटकका लािग अिनवाय साधन मािन छ र बालनका िनि त खैजँडी य तो अिनवाय वा २८ 

मािनए तापिन यस ख डमा भने यस नाटकमा वा का पमा शङ्ख मा  योग ग रने गरेको पाइ छ। 

खलेको म य भागमा हनमुानको वेशको सङ्केतका पमा शङ्ख फु न े ग र छ। यसबाहके अ य 

बाजाह को योग पाइ न।  

 गीत र नृ य

बालन खले मु यतः गीत र नृ यका आधारमा ततु ग रने लोकनाटक हो। बालनमा गीतको धानता 

हनाले यसलाई गीत धान नाटक पिन भ न सिकने दिेख छ। यसमा रहकेो कथा, गीत र अिभनयलाई 

म यनजर रा द ैअ येताह ले यसलाई नाट्यगाथा पािन भनकेा छन।्२९ यस कार गीत, कथा, नृ य आिद 

हदँाहदँै पिन बालनलाई नाट्यका पमा भने यसका सबै अ येताह ले मािनिलएका छन।् यस ख डमा 

स प न ग रने बालन खलेमा खिलफा अथवा बालन भट्याउने नाइकेले मलू पाठ पढ्ने र यसैलाई अ यले 

गीतका पमा गाउँदै ना ने गछन।् ना नहे ले दुई ह केका जोड्दै एक कदम अिघपिछ सद सलाम गरेझ 

अङ्ग स चालन गन ु यस ख डमा नािचने बालन नाचको मु य िवशेषता हो। यसका साथै थ पडी माद 

ज गेका व रप र घु न ुर ना नेह ले एका  अकासँग हातेमालो गरेर ज गेकै व रप र घु दै ना न ुयस खलेमा 

नािचने नाचका अ य िवशेषताह  हन।् 

 समयसीमा

यस ख डमा बालन खले बेलकु दिेख िबहानस म खे ने ग र छ। यसथ, यो मु यतः राित दशन ग रने 

खलेका पमा चिलत छ। िव ाम िलँदै नािचन ेर खिेलने यो खले लगभग ९-१० घ टास म खिेल छ।  

२८ चडूामिण ब ध,ु िव स ं  २०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’,  पवूवत, पृ २६४ 
२९ कृ ण साद पराजलुी , िव स ं२०६७, ‘नेपाली लोकगीतको आलोक’,   पवूवत ्प ृ ३३३ 
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 संवाद 

बालन खले नृ य र गीत धान हनाले यसमा दोहोरो संवाद कम मा ामा रहकेो पाइ छ। यसको मलू पाठ 

भट्याइने र यसलाई गीतका पमा दोहो  याएर गाइने हनाले य  संवाद रहकेो पाइ न। य तै कारले मलू 

पाठमा रहकेो च र  हनमुानको अिभनय गन पा को पिन सवंाद रहकेो पाइ न। उनले आङ्िगक अिभनय 

मा  गन गछन।् यस कार बालन खले मु यतः एकोहोरो संवाद रहकेो नाटक मा न सिक छ।  

 उ े य

योजनका ि कोणले लोकनाटकह  अनु ानमलूक र मनोर जनमलूक हन स छन।् ३० यस आधारमा 

हनेपुरे दाप ुख डमा पाइने बालन खले अनु ानमलूक लोकनाटक हो। खलेका िबचिबचमा हा यका केही 

यह ले यसलाई मनोर जनमलूक बनाए तापिन यसको मु य उ े य भने  स तान ाि को धािमक 

अनु ानसँग जोिडएको छ। बालनेह ले घरकाह लाई आश वाद िदन े यमा यस आसयलाई य  कट 

गरेर स तान सखु ा  होस ्भनी  आिसक िदने पिन गछन।् यसरी बालन खलेाउनाले स तान ाि  ह छ भ न े

िव  वास गरेर यही फल ाि का िनि त बालन खलेाउने चलन यहाकँो लोकमा रहकेो छ। 

यस कार दाप ुख डमा बालन गीत र नृ य धान लोकनाट्यका पमा चिलत रहकेो छ। यो खले 

आजपय त लोकमा चिलत रहनकुा मु य कारणह म ये यससँग जोिडएर रहकेो यही लोकिव  वास पिन 

एउटा हो। स यनारायण तकथाको समापनपिछ राित खिेलन ु र पा ह म ये हनमुानलाई मौिलक पमा 

ततु गन ुयस ख डमा खिेलने बालन खलेको अक  िवशेषता हो। अ य ठाउँितर स पादन ग रने बालनमा 

जोडी सङ् यामा दईु लहरमा उिभएर एकाअकाको मखु हदे बालन गीत गाउन े चलन३१ रह े तापिन यस 

ख डमा भने ज गेका व रप र घमुरे बालन खे ने चलन रहकेो छ। खिलफा, नतक साथै हनमुान ज ता 

३० चडूामिण ब धु, िव स ं  २०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’,  पवूवत्, पृ २६५ 
३१ चडूामिण ब धु, पवूवत्, िव स ं  २०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, प ृ२७९
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पा ह का िनि त योग ग रने फेटा, ढाकाटोपी, दौरासु वाल, सयप ीका माला साथै परालको लगुा 

आिदले यसलाई अझ मौिलक प िदएको छ। दोहोरो सवंाद कम भएको यस खलेमा वा  य का पमा 

शङ्ख मा  बजाइएको पाइ छ। बेलकु दिेख िबहानस म स प न ग रने यस खलेको मु य अङ्ग रातका 

बेलामा ततु ग रएको पाइ छ भने म चका पमा घरको आगँन र यसका व रप र रहकेा ठाउँह  योग 

ग र छ। यस कार बालन खले यस ख डमा मौिलकताका साथ पर प रत पमा ततु हदँै आइरहकेो 

लोकनाटक मा न सिक छ। 

५.४.  लोकखेल 

श दकोशले साधारणतः सबै खलेलाई मन बहलाउन वा िदन काट्नका िनि त ग रने काम; मनोिवनोद; 

खलेबाड; डा, यायामका लािग ग रने कामकुरो, धन कमाउन ग रने मनोर जनपणू काम; तमासा, 

जादकुो खले आिद भनेर प रभािषत गरेको छ।३२ खलेको उ  प रभाषा साधारणतः स पणू खलेका िनि त 

रहकेो छ। लोक खले भने िनि  चत लोकसमहूका खलेाडीह ले आ ना पखुाह बाट पर प रत पले ा  

गरेका ह छन।् यसरी खलेाडीह ले पर पराबाट ा  गरेका खलेलाई नै लोकखले भिन छ।३३ लोकमा 

स पादन गरेर ततु ग रने हनाले यसलाई लोकवाताको कायस पादनमलूक भदेअ तगत राखरे अ ययन 

गन सिक छ।  

दाप ु ख डको लोकजीवनमा य ता पर प रत लोकखलेह  चलनमा रहकेा छन।् यस ख डमा 

चिलत य ता खलेह लाई मु यतः उमरेका आधामा बाल र वय क लोकखले भनी िवभाजन गन सिक छ 

भने यसलाई  घरिभ  वा घरबािहर खिेलने, बो दै वा नबोली, गीतगाउँदै, शारी रक बल वा बिु ले, शरीर र 

मनको समान समावेशले खिेलने गरी अ य कारमा पिन िवभाजन गन सिक छ। अतः यहाँ दाप ुख डमा 

३२ डा वासदुवे ि पाठी (स पा), िव स २०६७, ‘नेपाली वहृत ्श दकोश’, काठमाडौ,ँ ने  , प ृ२९१ 
३३ याकिलन िस पसन ए ड ि टभ रौड, सन् २०००,  ‘ए िड सनेरी अफ इिं लस फोकलोर’, अ सफोड यिुनभिसटी, 
ल डन, प ृ६०० 
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पाइने लोकखलेह लाई मु यतः उमरेका आधारमा वग करण गरेर यसैअ तगत अ य कारह को 

ासाङ्िगक पमा उ लेख गद अ ययन ग र छ- 

 लोकखेल 

बाल लोकखेल  वय क लोकखेल 

भाँडाकुटी, अ बल ड बल 

गड्ुडी, चङ्ुगी, ल कु, कु कु, सलुसलेु , इ च ु

िम च ु

   बाघचाल, छेलो, खो पी, पाङ् ा, िसकार, 

िलङ्गेिपङ 

५.४.१. बाल लोकखेल 

दाप ु ख डमा मािथ उ लेख ग रएका  बाल लोकखलेह  चलनमा रहकेा छन।् यहाकँा बाल- 

बािलकाह ले आ ना अिघ ला िपँढीबाट पर प रत पले ा  गरेका य ता लोकखलेह लाई 

अनकुरणमलूक र ितयोिगतामलूक लोकखले भनी िवभाजन गरेर अ ययन गन सिक छ। 

 अनुकरणमूलक बालखेल 

अनकुरणमलूक खलेमा बाल बािलकाह ले दैिनक जीवनका ि याकलापह लाई अनकुरण गरेर खे न े

गछन।् य ता खलेह  अ य खलेह भ दा अलग कारका छन।् अ य बालखलेह मा ितयोिगता र 

हारजीतको भावना रहकेो ह छ भने य ता बालखलेह मा य तो भावना रहकेो पाइ न। अनकुरणमलूक 

बालखलेह  स पादन थानका ि ले घरिभ  र घरबािहर दवुिैतर खिेलएको पाइ छ।  

 भाँडाकुटी

भाँडाकुटी  खलेमा बाल बािलकाह ले खाना पकाउन,े पानी भन, खान,े िपउने, बाँड्न,े सु ने, िववाह गन 
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आिद दैिनक जीवनका कायह लाई अनकुरण गन गरेको पाइ छ। यस खलेमा हारजीतको ित पधाको 

साटो मले-िमलाप र सहकायको भवुना रहकेो पाइ छ। य तो खलेले बालबािलकाह मा सामािजक जीवन 

िजउने मनोिव ानको िवकास गराउने दिेख छ। यो खले ायः चार वषदिेख दस वषस मका 

बालबािलकाह ले खे ने गरेको पाइ छ।  

 ितयोिगतामूलक बालखेल

सङ् या मक ि ले हनेपुरे यस ख डमा ितयोिगतामलूक बालखलेह  न ैअिधक चलनमा रहकेा छन।् 

य ता खलेह मा दईुजना खलेाडी अथवा दईुभ दा अिधकका दईु दलिबच जी तका िनि त ित पधा हन े

गदछ। यस ख डमा खिेलने अ बल ड बल, ल कु आिद खलेह  यस कारका खलेह  हन।् यी 

खलेह मा कु े काम अिधक रहने हनाले शारी रक यायामका िनि त पिन ती मह वपणू छन।्  यी खलेह मा 

शारी रक बल र बिु  दवुैको भिूमका रहकेो ह छ।  यी खलेह  मु यतः घरबािहर नै खे ने ग र छ। 

 अ बल ड बल

यो खले बािलकाह ले सामिूहक पमा खे ने खले हो। यस खलेलाई दाप ुख डमा ‘डुमारे’ पिन भिन छ। 

गीत पिन रहन ु यस खलेको िवशेषता हो। गोलो वृ मा उिभएका येक खलेाडीह लाई एकजनाले 

औलँाले इङ्िगत गद ‘अ बल ड बल खरेै पात’ भनेर िनि  चत प  लया मक पमा भट्याउन थालेपिछ 

उ  प को अि तम पद जसको नाममा आएर समा  ह छ यस खलेाडीले अ लाई खदेेर भेट्नपुन िनयम 

रहकेो ह छ। ‘अम रस’् नामक िनयम यस खलेमा रहकेो अक  िवशेष िनयम हो। यिद खे ेले खे ा कु ेले 

यादा कु  नसके वा िबचैमा अ य कुनै योजनवश खे न िबसाउनपुरे उसले ‘अम रस’् भनेर िबसाउन 

पाउने िनयम पिन यस खलेमा रहकेो ह छ।  

 ल कु

यो पिन दईु  दलमाझ खिेलन ेखले हो। आगँन वा खलुा मदैानमा खिेलने यस खलेमा एउटा दलले मिसना 
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ढुङ्का थाक पान र यसको र ाका लािग उिभने र अक  दल ारा यस थाकलाई लाि टक आिदका 

गोलीले िहकाएर लडाउने ग र छ।   यसरी लडाइएको ढुङ्गालाई पनुः थाक पान यही दलका खलेाडीह  

जाने गछन।् यसरी थाक पान जानेलाई अका दलकाले गोिलले िहकाएर परािजत गनपुन िनयम रहकेो ह छ। 

यसरी लडाइएको ढुङ्गालाई िमलाउन स न ुर नस नमुा नै यस खलेको िनणय भर पदछ। यस खलेमा बल र 

बिु  दवुकैो मह व रहकेो ह छ। यो खले शारी रक यायामका ि ले मह वपणू मा न सिक छ।  

 कु कु

यो दईु वा दईुभ दा अिधकले खे ने खले हो। यस खलेमा एकजना लु ने र अ ले खो ने गछन।् य तो खले 

बालबािलकाह ले घरिभ  साथै घरबािहर दवुैितर खे ने गछन।् लु नेले कु कु भ ने वर िनकालेर लकेुको 

सङ्केत िदएपिछ अ ले यो वर पिह याउँदै उ  लु नेलाई खो ने िनयम रहकेो ह छ। यसरी लु नेलाई 

भेिटएपिछ फे र पिहला खो नेले लु नपुन ह छ। यस खलेले बालबािलकाह को िबचान, िठ याउनेज ता 

बौि क मता बढाउने गछ।  

 सुलसुले वा सु ली 

सलुसलेु  वा सु ली पहाडी े का बालबािलकाह ले खे ने खले हो। उ च ठाउँबाट मशः तल सिु कँद ै

खिेलने खले हनाले यसको स ब ध पहाडी भौगोिलक अव थानसँग रहकेो छ। यस ख डका 

बालबािलकाह ले िस बारी, चे लेटँी ढुङ्गामा तथा अ य िभराला ठाउँमा बाँसका खपेटा आिद िच लो 

साधन योग  गरेर यो खले खे छन।् सु केर खिेलन ेहनाले यस खलेलाई सलुसलेु  वा सु ली भिनएको हो। 

यस खलेमा मािथदेिख तल सिु कँदै फे र जित स दो चाँडो मािथ पगेुर फे र सु केर झन ित पधा ह छ। 

मनोर जनमलूक यस खलेले बाल-बािलकाह को शारी रक यायाम र ित पधाको भावना िवकासमा 

मह वपणू भिूमका िनवाह गदछ। 
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 इ चु िम चु

यो बालक-बािलकाह ले दईुवटा समहू बनाएर खे ने खले हो। यो  खले ‘इ च ु िम चु’ नामक गीतसिहत 

खिेल छ। यस खलेमा खे नहे म ये दईु  दलका एक-एकजना खलेाडीह लाई नाइके रािख छ जसले 

एकाअकाका दवुै ह केला जोडेर िबचबाट मािथ उचाली यसमिुनबाट अ लाई िछराउने गछन।् यसरी 

िछराउँदा गीतको अ यमा ‘िकिलङिकिलङ याप’् भ ने पद आए लग  ैती िछन खलेाडीह म ये िछद 

गरेको खलेाडीलाई रो न े ग र छ। यसरी रोिकएको खलेाडीलाई दईुजनाम ये कसको दलमा जाने भनी 

सोधेपिछ उसले आ नो दल छा ने गछ। यसरी छानपेिछ ऊ आफूले छानेको दलका नाइकेको पिछ उिभ छ। 

यही म अि तम खलेाडी रहसे म दोहो  याइ छ। अ यमा सबै खलेाडीह  दईु भागमा िवभािजत भएपिछ 

नाइकेका पिछ उिभनेह ले मलेै आ नो अिघ लोप  रहकेा खलेाडीलाई क मरमा ता ने कारले 

क मरमा समाउँछन।् यसपिछ दईु दलिबच एउटा  सीमा रेखा कोरेर एकाअकाका दललाई ता ने ग र छ। 

यसरी ता दा दलको नाइके अिघ रहकेो ह छ। जनु दलले तानेर सीमारेखा पार गराई आफूितर अक  दललाई 

ता न स छ यही दललाई नै िवजयी घोिषत ग र छ। 

यस खलेमा गाइने गीतले यस भेगको समाजमा रहकेो प टन जाने पर परा साथै प टने बाबाका 

बालब चाह को मनोिव ान ततु गरेको छ। यस गीतमा आउने रेलको सङ्गले यस खलेलाई थानीय 

िवशेषता दान गरेको छ। मनोर जनमलूक यस खलेले बालक-बािलकाह को शारी रक, मनोवै ािनक 

िवकासका साथै िनणय िलन े मता ज ता बौि क िवकासमा पिन मह वपणू भिूमका िनवाह गरेको पाइ छ।  

 गड्डी

यो बालक अिन बािलका दवुैले खे ने खले हो। बिु  र मनको एका ताले खिेलने यो खले यस ख ड मा 

मु यतः बािलकाह ले खे ने गरेका पाइ छ। दईु वा दईुभ दा अिधक का सहभािगतामा खिेलने यस खलेमा 

पाचँवटा मिसना ढुङ्गा योग ग र छ। यसका ‘एक िटपा’, ‘दईु  िटपा’, ‘तीन िटपा’, ‘चार िटपा’ र ‘थ पे’ 

ज ता िनयमह  रहकेा ह छन।् यो खले बालबािलकाह को मानिसक िवकासका िनि त उ लेखनीय रहकेो 

छ।  
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 चुङ्गी 

यो दईु अथवा दईुभ दा अिधक बाल -बािलकाह का सहभािगताले खिेलने खले हो। य िप तलुना मक 

पमा हदेा यो खले बािलकाह ले नै अिधक मा ामा खे न ेगरेको पाइ छ। चङ्ुगी बनमारा आिद झारका 

मु टा बाधँेर एउटा खु ाले  एक, दईुका ममा िहकाउँद ै ग दै खिेलने खले हो। यसबाहके चङ्ुगीलाई 

एकाअकाले खु ाले िदएर पिन खे ने ग र छ। यसमा खे नेह ले कित खपेस म िहकाउँदा खले सिकने हो 

यसको सीमा बाँधकेा ह छन।् उ  सीमास म जनु खलेाडी पिहला पु छ  उसले अ य खलेाडीह लाई 

िजतेको घोषणा ग र छ। बालबािलकाह ले मनोर जनका िनि त खे ने यस खलेलाई यायाम र 

ितयोिगता मक भावनाको िवकासका िनि त पिन मह वपणू रहकेो छ। तमान समयमा भने 

बालबािलकाह ले कालीझार आिदका मु टाका साटो लाबरको चङ्ुगी खे ने गरेका छन।् यस कार 

बाललोकखलेह को साधनमा पिन समयोिचत प रवतन आइरहकेो छ। 

यी बाल खलेह बाहके यस ख डमा िवगत प , िबस वषअिघस म चिलत ‘अि च चि च’, 

‘िचमसुी ची’, ‘एितएित पानी गेङ्गे रानी’, ‘ढुकुमकुु ढुकुमकुु केको हात’ आिद ज ता बाल लोकखलेह  

अिहलेका बाल-बािलकाह ले खे न छोड्दै आएको पाइ छ। भकु डो, ि केट, काटुन आिद आधिुनक 

लोकि य खलेह ले पिन यहाँका लोक बालखलेह लाई भािवत पारेका छन।् ौ ोिगक को िवकास र 

क यटुर, िटभी, मोबाइल आिदको उपल धताले पिन य ता खलेह  कम मा ामा खे ने ग रएको पाइ छ। 

य ता िविभ न साधनह मा देखाइने िभिडयो खले आिद खलेेर वा हरेर मनोर जन िलने म िनर तर 

बिडरहकेो छ। यसका साथै बाल-बािलकाह लाई िनजी पाठशालाह का किठन र अ यिधक समय ला न े

पाठ्यतािलकाह  पढ्न ुपरेकाले पिन उनीह लाई खे ने समय कम भइरहकेो जानकारी पाइ छ।  

५.४.२. वय क लोकखेल 

दाप ु ख डमा वय कह ले खे ने पर परागत खलेह  बालबािलकाह ले खे ने खलेका तलुनामा कम 

मा ामा चिलत छन।् य ता खलेह  िवशेष असोज मिहनादेिख चैत-वैशाखस म खे ने ग रएको पाइ छ। 
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यी मिहनाह मा कम मा ामा पानी पन र खलेका िनि त जलवाय ुअनुकुल रहने साथै खतेीपातीको कामबाट 

वय कह  धेर फुसद पाउने गछन।् यस ख डमा वय कह ले खे ने य ता लोकखलेह लाई ितनका 

अ तव तवुारे िव  लेषण गद  ती खलेह  स पादन ग रने ठाउँका आधारमा िन निलिखत िविभ न कारमा 

िवभाजन गरेर ततु ग र छ-  

 घरिभ  खेिलने

दाप ु ख डमा वय कह ले खे ने लोकखलेह म ये पिन घरिभ  खिेलने खलेह  अझ कम छन।् यस 

ख डमा घरिभ  खिेलने खलेह मा ‘बाघचाल’ नामक खलेबारे जानकारी सङ् ह ग रएको छ। यो खले 

घरबािहर पिन नखिेलने भने होइन। य िप यस ख डमा यो खले मृ य ुपरेका घरमा िवशेष मह वका साथ 

खिेलने हनाले नै यहाँ यसलाई घरिभ  खिेलने खलेका पमा रािखएको हो।  

 बाघचाल

यो खले मा छेको मृ य ु भएका घरमा मतृदेह ङ्नका िनि त राित जा ाम ब नेह ले खे ने गछन।् मृ य ु

परेका घरमा कोइला र मकैका दाना योग गरेर खिेलने यो खले अ  बेला घरिभ  खे न ुनहने िव  वास 

रहकेो छ। यस खलेमा ज मा सो वटा जोिडएका कोठा बनाइ छ। ती कोठाह लाई पनुः ि कोण आकारमा 

को रएपिछ यहाँ ज मा पि चसवटा कोणह  िनमाण ग र छ। ती कोणह म ये िबसवटा कोणमा मकैका 

दानाह  रािख छ औ रहल पाचँवटा कोणह म ये चारवटा कोणमा चारवटा कोइला रािख छ। अ यमा 

एउटा कोण भन ेखु ला रािख छ। यस खलेमा योग ग रएका मकैका दानाह लाई बा ा र कोइलालाई 

बाघको तीकका पमा िलइ छ। सव थम खाली रािखएको कोणबाट बा ाको तीक व प रहकेो 

मकैको दानाले भा नपुन िनयम ह छ। यसरी भा दा बाघले बा ालाई एक फड्को उि एर खान स छ तर 

यसरी फड्को मानका िनि त बा ा रािखएको कोठापिछको अक  कोण खु ला रहकेो हनुपछ। यिद बाघले 

बा ा खाए ‘ याँ’ गन आवाज बाघ खे ने खलेाडीले िनका ने गदछ जसले खलेलाई अझ रोचक 
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बनाउँदछ। यस खलेमा मौका पारेर बा ाले बाघलाई पिन थु ने गछन।् यस कार हारजीत हने स भावना 

दवुैितर ह छ। यस खलेमा योग ग रने कालो कोइला र सेतो मकैले यमराज र मा छेको तीका मक अथ 

पिन बोकेको मािन छ। यसैले यो खले मृ य ु परेका घरमा मा  खे ने पर परा रहकेो छ। यस खलेमा 

िचतवुाह ले बा ा खाने गरेको यको अनकुरण ग रने हनाले यहाँ यस ख डको भ-ू ाकृितक 

अव थानमा रहकेा पशु ाणीह को साङ्केितक जानकारी पिन पाइ छ। दईुजना ित दी रहने यस खलेलाई 

ी-पु ष दवुैले खे ने गरेका पाइ छ।   

 घरबािहर खेिलने वय क लोकखेल

यस ख डमा घरिभ  खिेलने वय क लोकखलेह सँग सङ् या मक पमा तलुना गदा घरबािहर खिेलने 

वय क लोकखलेह  अिधक मा ामा चिलत रहकेा छन,् जो िन न कार छन-् 

 पाङ् ा

पाङ ा यस ख डमा पाइन ेएक कारको ठुलो लहरे उि द हो। यसका वृ ाकार ायः र या टा दाना भएको 

िविभ न औषधीय एवम ्सां कृितक उपयोिगता रहकेो पाइ छ। एकप  केही चु चो हरने पाङ ालाई भइुमँा 

घमुाएर खे ने ग र छ। पाङ् ाकै नाममा यस खलेको नाम पिन पाङ् ा खले रहकेो छ। यो खले  यस ख डमा 

यवुा तथा वय क पु षह ले पिन खे ने गछन।् यो खले घरको आगँन, बाटो तथा सु खा र मदैान ठाउँमा 

िवशेष िहउँदाका मािहनामा खे ने ग र छ। यो खले पु षह ले मा  खे ने गरेका पाइ छ। दईुजना वा दईुभ दा 

अिधकले खे ने पाङ ा खले एउटा सामिूहक खले हो। यस खलेमा पैसाको बाजी पिन लगाइ छ। पाङ् ा 

खले स प न गनअिघ उ  खले खे ने सु खा र फरािकलो ठाउँ तयार ग र छ जसमा तल िदइएअनसुारका 

नाम भएका केही रेखाह  को र छन-्   
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 तर

‘तर’ यस खलेका िनि त माटामा तािनने एउटा धका हो। यसलाई ‘नाल’ वा ‘पानी’ पिन भिन छ। पाङ् ा 

घमुाउनेले खालमा ठाडो पारी गािडएका खु ा पैसालाई नलडाईकन उ  नाल तनपुन िनयम रहकेो ह छ। 

यसरी ‘तर’ तनले मा  तरमािथदिेख पनुः पाङ् ा हा न पाउने िनयम छ। 

 खाल

पाङ् ा खे नका िनि त खु ा पसैालाई तरको लगभग दईु िफट निजकमा ठाडो कारले लहरै गािड छ। 

यस कार खलेाडीह को सङ् याअनसुार माटामा  खु ा पसैाले कोरेर बनाइन े छोटो धका नै खाल हो। 

पाङ् ा हा नेले पाङ् ा हा दा यिद उ  खालमा पैसा नढाली तरे पिन ‘तर’-लाई ना न नसके उसले फे र 

पैसा थपेर मा  पनुः यही ि थितमा आएर हा न पाउने िनयम रहकेो छ। यिद पैसा ढालेर पिन ‘तर’ नतरे 

उसले पैसा नितरी पनुः यही ि थितमा आएर पाङ् ा हा न पाउने िनयम रहकेो छ। यसथ, पाङ् ा खलेमा 

खालको मह वपणू भिूमका रहकेो ह छ।  

 डेक

‘डेक’ पाङ् ा खे नेह ले उिभएर पाङ् ा घमुाउने ठाउँ हो। यसलाई एउटा सरल तेस  धका कोरेर बनाइ छ। 

यसलाई पाङ् ा घमुाउन ुउिभन े िसमाना पिन भ न सिक छ। पाङ् ा घमुाएर तरभ दा मािथ पाङ् ा बसकेो 

ठाउँलाई पिन ‘डेक’ नै भिन छ। 

यस कार पाङ् ा खे दा तर, खाल र ढेक नामक तीन कारका रेखाह  को र छन।् यसरी 

को रसिकएपिछ पाङ् ा खिेल छ। पाङ् ा खे दा िन न कारका िनयमह  पालन गनपुदछ- 
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 बोट 

पाङ् ा खलेमा पैसाको बाजी लगाइ छ। यसरी लगाइन ेदाउलाई ‘बोट’ भिन छ। एकजना खलेाडीले बोट 

हालेपिछ मा  खे न पाउने िनयम रहकेो छ। यिद एक एक िपयाकँो बाजी खिेलए येकले एक-एक 

िपयाकँो ढ का बोटका पमा रा नपुदछ। यसबाहके यिद एक िपयाकँो खलेमा कुनै खलेाडीले दईु वा 

अिधक िपयाकँो ढ का राख े यस बोटलाई क चा बोट भिन छ। यस कार बोट क चा र प का गरी दईु 

कारका ह छन।् यसबाहके खलेाडीह ले बोट रािखएको खु ा पैसामा यसभ दा अिधक िपया ँ बोलेर 

पिन खे ने गछन।् 

 

 थाँती 

पाङ ा खलेमा पिहलोचोिट सबैले एक-एकप ट हािनसकेपिछ पिन खालमा कुन ैपैसा रह े य ता पैसालाई 

थाँित भिन छ। य तो ि थितमा खलेाडीह ले थाँितमािथ पैसा थपेर अथवा नथपी पिन खे न स छन।् 

 

 िबतरे 

पाङ् ा खे नहे ले धेरैचोिट हानेर पिन अि तम एउटा रहकेो पैसा ढा न नसके ‘िबतरे’ नामक खले 

खिेल छ। यितबेला भने खलेाडीले तर तनपुन िनयम हदँैन औ सबैले हानेपिछ जसले खालमा गािँडएको 

पैसाको निजक पाङ् ा पु  याउँछ उसको नै पिहला पालो आउँछ। उ लेखनीय िवषय के रहकेो छ भने यसरी 

हा दा खलेाडीले दवुै हात टाङमिुन बाट िछराइ बसेर हा नपुन िनयम रहकेो छ। 

 

 छुइनाले 

खलेमा यिद कुनै खलेाडीको पसैा रि ए उ  खलेाडीले बोटको आधा पसैा मा  हालेर पिन खे न पाउन े

िनयम छ। तर यसरी हा दा उ  खलेाडीले डेकबाट हा न पाउँदनै। खलेाडीह ले डेकबाट ‘तर’ तन गरी 
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हािनसकेपिछ अ यमा मा  आधा बोट लगाउन े खलेाडीले हा न पाउने िनयम रहकेो छ। तर यसरी 

तरमािथबाट हा नेह ले पसैा छोएर वा ढालेर उ केा पैसालाई मा  आधा बोट हा नेले हा न पाउने िनयम 

रहकेो छ। यसरी पाङ ा खे दा अपनाइन ेयही िविश  िनयमलाई नै ‘छुइनाले’ भिन छ। 

 

 बो ती 

एउटै पैसामा एकािधक खलेाडीह ले पैसा बोलेर पिन दाउ लगाउने गछन।् यसरी एउटै पसैामा आ नो दाउ 

हा नलुाई ‘बो ती’ भिन छ। यसरी पैसा दाउ लगाउनेबाहके कितपय खलेाडीह ले तरभ दा मािथ पिन 

धका कोरेर आ नो ठाउँ बो ने गछन।्  

 पाङ ा खलेका य ता िनयमह बाहके यसको घमुाउने र हा ने शैली पिन उ लेखनीय रहकेो छ। 

पाङ् ा घमुाउनलुाई ‘िखराउन’ु पिन भिन छ। पाङ् ा एकोहोरो र दोहोरो दईु कारले िखराइ छ। एकहोरो 

िखराउँदा नला ने हातको चोरऔलँा मािथ पारेर िखराइ छ। यसरी िखराइएको पाङ् ा िकि चत मा ामा 

घु दछ। यसका तलुनामा दोहोरो िखराइमा पाङ ा बेसी मा ामा घु दछ। य तै ाकारले पाङ् ाले पसैालाई 

हा दा ‘ठँुगवुा’, ‘सु के’ र ‘ या टे’ गरी  तीन कारले हािन छ। ठँुगवुा हा दा उिभएर हािन छ भने सु के र 

या टे हा दा बसेर हािन छ। पाङ् ा गोलो र चु चे दईु कारका पाइ छ न।् गोलो पाङ् ाले सु के र या टे र 

चु चे पाङ ाले ठँुगवुा अिधक हािन छ। 

 यस कार यस ख डमा पाङ ा पु षह मा चिलत लोकखले हो। यस ख डमा पाङ् ाका बोटह  

पिन श तै उि ने हनाले यसलाई जङ्गलबाट खोिज याएर खे ने ग र छ। यसरी खिेलने सहज उपल ध 

साधन भएको खले हनाले पिन यो खले वतमानस म पिन चिलत रहकेो छ। 

 

 छेलो 

छेलो यस ख डमा कम मा ामा चिलत लोक खले हो। यो खले यवुा तथा वय क पु षह  खे ने गछन।् 

मदैान र बारीका ग ाह मा खिेलने यस खलेमा भइुमँा रेखा कोरेर सीमाना रािख छ औ यहाँबाट लगभग 
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दईुदिेख पाँच िकलो ामस मको  ढुङ्गो फािल छ। यसरी फा दा जसले लामो दरुीस म याँ न स छ 

उसैलाई नै िवजयी घोिषत ग र छ। यो खले मु यतः मङ्िसर मिहनामा धान कािटसकेपिछ खतेमा खे न े

ग रएको पाइ छ। यो यस ख डमा चिलत सामिूहक लोकखले हो। आधिुनक राि य तथा अ ताराि य 

खले- ितयोिगताह मा एउटा मु य खलेका रहने पटु-सटकै यो परुानो र लोक-भेद दिेख छ। 

 खो पी

खो पी यस ख डका यवुा र वय कह मा चिलत लोकखले हो। मु यतः दसैकँा बेलामा यो खले अिधक 

मा ामा खे ने ग रएको पाइ छ। यस ख डमा खो पी खलेका िन न दईु कार चलनमा रहकेा छन्- 

 याँखे

याँख े खो पी खिेलने ठाउँमा लगभग तीन इ चस मको दरुी राखरे तीनवटा धका को र छ औ ितनका 

िबचमा ‘ठेनी’ नामक एउटा सानो पैसा रािख छ। यसका तल र मािथ दईुवटा धकाह मा पिन खु ा पैसा 

रािख छ। याँख े खो पी हा नेले यही िबचको सानो ठेनीलाई ढ काले लगभग आठदेिख दस िफटको 

दरुीमा को रएको धकाबाट हा नपुन ह छ। य तो ढ का ढुङ्गाको बनाइ छ। यसरी याँख ेखो पी हा दा यिद 

िबचबाहके तल र मािथ रािखएका पैसाह मा लागे हा नेले पैसा ितनपुन िनयम रहकेो ह छ। तर यिद ठेनी 

अथवा िबचको पैसालाई लगाउन सके उसले पैसा लाने गदछ। याँख ेखो पी खलेमा मु यतः पैसाको बाजी 

लगाइ छ र यसरी बाजी लगाउँदा सय िपयादँेिख मािथ पिन रा ने ग र छ। यस कार यो खले आिथक 

ि कोणले पिन मह वपणू रहकेो देिख छ। िपयाँ हारजीतको य तो खलेलाई जवुा पिन भ ने ग र छ। 

 खाले

खाले खो पी खलेको अक  एउटा कार हो। यस कारको खो पी खलेमा आगँन अथवा खु ला बाटामा 

एउटा कम गिहराइको खोिप टो बनाइ छ। य तो खोिल टोलाई ‘घु ची’ भिन छ। य तो घु ची निजक 
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लगभग तीन इ चमिुन एउटा लामो धका तािन छ। य तो धकालाई ‘पानी’ भिन छ। खो पी हा नेले यस 

धकादिेख तल लभभग आठदेिख दस िफट टाढाको दरुीबाट हा ने गदछ। खाले खो पी हा दा भन े

याँखजे तो पैसा ि थर रािखएको हदँनै। खे नहे ले सव थम ढुङ्गाको ढ काले घु चीमा पु नेगरी दाउ 

हा छन ्जसलाई ‘भ न’ु भिन छ। यसरी भ दा जनु खलेाडीको ढ का घु चीको निजक पु छ यही ममा 

उनीह ले खो पी हा न पाउने िनयम रहकेो छ। खाले खो पीमा येक खलेाडीले खु ा पैसाको आआ नो 

बोट हा छन।् खलेाडीह ले आआ नो पालोअनसुार य ता बोटमा  उठेको खु ा पसैा हातमा िलएर 

घु चीमा प नेगरी याँ छन।् यसरी याँ दा यिद घु चीमा पसैा पैसा उसैले लैजान पाउँछ। उ  पसैा मारेको 

मािन छ र उ  पसैा उनैले लान ेगछन।् यिद यसरी याँिकएको पसैा ‘पानी’ नामक धकामिुन परे यसलाई 

अ य खलेाडीह ले अ य पैसाह म ये एउटाको निजक दईु अथवा तीन इ चको निजकमा रािखिदन ेगछन ्

औ यही निजकको पैसालाई हा ने बाजी पिन लगाउँछन।् यिद उसले हा न िदइएको पैसामा नलगाएर अ  

पैसामा लगाए द ड व प एक बोट पनुः लगाउनपुदछ। तर यिद छ रएका पैसाम ये कुनै पिन पानीको 

धकामिुन नपरे छ रएको पसैा म येबाट एउटा पैसालाई लगाउन ेदाउ हािल छ।  

 याँख ेखो पी तलुना मक पमा हदेा खाले खो पीभ दा केही किठन खले हो। यसथ, याँख ेयवुा 

र वय कह ले नै अिधक मा ामा खे ने गछन ्तर खाले खो पी भन ेकेही साना उमरेकाह ले पिन खे ने 

गरेको पाइ छ। 

 यस कार दाप ु ख डको लोकजीवनमा खो पी खलेका याखँ े र खाले गरी दईु कार चलनमा 

रहकेा छन।् यस खलेमा पालन गनपुन िनयमह ले यस खलेलाई रोचक बनाएको छ। मनोर जन साथै 

आिथक ि कोणले पिन खो पी खले मह वपणू रहकेो छ। 

   

 िसकार 

िसकार यस ख डको लोकजीवनमा चिलत रहकेो अक  खले हो। यहाकँो लोकजीवनमा िसकारी देउताको 

पजूा गन पर पराले पिन यस ख डमा िसकार खलेको परुानो पर परा रहकेो थाहा पाइ छ। उिहले िसकारको 
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स ब ध मु यतः जीवन यापनसँग रहकेो भए तापिन यस ख डमा अिहले यसलाई ायः मनोर जनका 

िनि त खे ने ग र छ। यहाँ मु यतः िमग, बँदेल, दु सी , कािलज तथा माछा, पाहा आिदको िसकार ग र छ। 

िमग, बँदेल आिद ठुला ाणीको िसकार खे न जादँा भने िसकारीह ले घरमा िसकारी देउतालाई 

बल- िवि त माँगेर धपू लगाई जाने गछन।् उनीह को िव  वासअनसुार यसरी बल-िवि त माँिगए िसकार 

खे न जानेह लाई चोटपटक नला न ेसाथै िसकार पिन फेला पन ह छ। जङ्गलमा िसकार मा रए जङ्गलम ै

एउटा ढुङ्गो ठड्याएर यहाँ पिन िसकारी देउताको नाममा िसकारको रगत, कान, खरु आिद चढाइ छ। 

यसरी चढाउनलुाई ‘कानखरु गन’ु भिन छ। 

यस ख डमा माछाको िसकार िविभ न कारले गन पर परा रहकेो छ। यसम ये दवुाली थु न े

त रका अिधक चलनमा रहकेो छ। पहाडी े  भएको हनाले ओ ालो बगेको पानीलाई एकाप  थनुेर 

अक प  बगाउन ढुङ्गाको थाक र िल याइलो माटाले बाँध हा ने ग र छ। पानी एकप  सकेुपिछ 

ढुङ्गाका चपे तथा कुरितरबाट माछा िनका ने ग र छ। यसरी माछा िनका न िततेपातीका पात, मु टा आिद 

कुटेर ह रयो रस िनकालेर पानीको ठुलो भङ्गालो सकेुर िछपिछप रहकेो भागमा हािल छ। यसरी हा दा 

माछा िन कने गदछन।् दवुाली फकाइएको ठाउँको पछुारमा ‘भकु’ नामक चोयाले बिुनएको माछा था न े

साधन पिन रा ने ग र छ। यस ख डमा माछाको िसकार िहउँद मासमा ग र छ। यसबाहके ब छी खलेेर तथा 

जाल हानेर पिन माछा मान ग र छ। अिहले भने िनलाततु ुनामक िवष लगाएर , डाइनामाइट पड्काएर तथा 

िबजलुी, जेनेरेटर आिदबाट करे ट लगाएर पिन माछा मान ग रएको पाइ छ जसले माछाह को सङ् या 

भािवत हदँै आइरहकेो छ। 

माछाबाहके यस ख डको लोकजीवनमा पाहाको िसकार पिन चलनमा रहकेो छ। मु यतः 

पाहाको िसकार खोलाका िकनारितर राित राँको बालेर न ैग रने भए तापिन मनपाहा नामक ठुलो पाहाको 

िसकार भने िदउँसै ग र छ। मनपाहाको िसकार िन कै उचाइमा रहकेो लेकमा ग र छ।  

यस कार दाप ु ख डमा खलेको पमा चिलत रहकेो िसकारले यहाकँो लोकजीवनमा आहार 

आपिूत र मनोर जन िदने दवुै काम गरेको छ। िसकार खे दा अपनाइने त रका र शैली आिदले यसलाई 
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मनोर जन धान पारेको छ। यसरी िसङ्गिलला बना चलको ठुलो भागले ढािकएको दाप ु ख डमा िसकार 

खे ने पर परा िनर तर रह े तापिन अिहले वन िवभागले िसकार खलेमािथ ितब ध लगाएपिछ भने यस 

खलेमा कमी आएको छ। 

 िलङ्गेिपङ

िलङ्गेिपङ यस ख डमा खिेलन ेलोकखलेम ये एउटा हो। चारघना बासँका िलङ्गाह लाई मदैानमा गाडी 

िनह  याएर िबचमा डोरी झु ड्याई खिेलने िलङ्गे िपङ िवशषे दसैकँा बेलामा बनाउने र खे ने ग र छ। यो 

खले बालबािलकाह ले पिन खे ने गरे तापिन यवुा तथा वय कह ले न ै िवशेष पले खे न े गछन।् यो 

खले ‘एकोहोरी’ र ‘दोहोरी’ दईु कारले खे ने ग र छ। एकोहोरी िलङ्गे िपङमा एकजना मा  खे ने र 

दोहोरीमा दईुजना  िमलेर खे ने गछन।् यो ी र पु ष दवुैले खे ने खले हो। दोहोरे खले ी- ी र पु ष-पु ष 

अथवा ी-पु ष िमलेर पिन खे ने गछन।् दसैकँा बेलामा मनोर जनका िनि त खिेलने यो खले मलेा 

आिदमा पिन आयोजन गन र खे ने ग र छ।  

५.५.  िन कष 

यस कार दाप ु ख डको लोकले आ नो दैिनक जीवनलाई  मनोर जना मक एवम ् जीव त 

बनाउनका िनि त अपनाउँदै आएको कला मक ि याकलापह  उ लेखनीय छन ्। यहाँको लोकले स प न 

गद आएका पर प रत लोकसङ्गीत, लोकनृ य, लोकनाटक तथा लोक खलेह  य ता ि याकलापका 

उदाहरण हन।् यस ख डमा मादल, या ङु, नगरा, ड फु ज ता लोक तालबाजाका तालह  चिलत रहकेा 

छन ्भन ेनौमती, एकतारे, िबनायो, मचुङ्ुग , पातबाजा, या टा, सनाही आिदका धनुह  चिलत छन।् यी 

साङ्गीितक ताल तथा धनुह  म ये कितपयका ताल तथा धनुह  अ य ठाउँका तलुनामा केही कमबेसी 

बजाउने ग रएको पाइ छ।  

यस ख डमा आनु ािन र सामा य गरी दईु कारका लोकनृ यह  चिल छन।् मा नी, टेटा, 

पर प रत पजुारी नृ य, थक् थाम ्थाम ्नृ य, म ेकाम ्काम ्नृ य, सँिगनी आिद आनु ािनक नृ य हन ्भन े
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या ङु नाच,  धान नाच तथा गमुु आिद यस ख डमा नािचने सामा य लोकनृ य हन।् बालन यस ख डमा 

चिलत लोकनाटको उदाहरण हो। अ य ठाउँमा खिेलन ेबालन लोकनाटकसँग तलुना मक अ ययन गदा 

यस ख डमा चिलत बालन मौिलक पमा चिलत रहकेो छ। िवषयव त,ु पा , गु  पर परा, म च, संवाद 

तथा उ े य आिदले यस नाटकलाई यस ख डको लोकजीवनसँग निजक रहकेो स पादनमलूक लोककला 

मा न सिक छ।  

 यस ख डको लोकजीवनमा चिलत रहकेा लोकखलेह ले यस ठाउँको मनोर जनका 

लोकसाधनबारे जानकारी िदँदछन।् य ता खलेह  बाल र वय क दवु ै उमरेकाले खे न े गरे तापिन 

तलुना मक पमा हनेुपरे बालखलेह  नै अिधक मा ामा चिलत छन।् य ता बालखलेह  

अनकुरणमलूक र ितयोिगतामलूक गरी मु यतः  दईु कारका छन।्  अनकुरणमलूक बालखलेह मा बालक 

बािलकाह ले वय कह का िविभ न दनैि दन ि याकलापह  अनकुरण गरेर खे ने गछन ् भने 

ितयोिगतामलूक खलेह मा मु यतः जीतको भावना िलएर खे ने गछन।् यसकारण अनकुरणमलूक 

बालखलेह ले बालबािलकाह लाई सामािजक जीवन िजउने अ यास दान गद आइरहकेो छ भन े

ितयोिगतामलूक खलेह ले मु यतःशारी रक फूित दान गन गरेका छन।् यस कार लोकबालखलेह  

बालबािलकाह का शारी रक र मानिसक िवकासका िनि त मह वपणू रहकेा छन।्  

 वय क लोकखलेह  चाडपव, िवशेष अवसर तथा अ य सामा य बेलामा खे न ेग रएको पाइ छ। 

य ता खलेह  घरिभ  र घरबािहर खिेलने गरी दईु कारका छन।् कोइला अिन मकैका दाना योग गरेर 

खिेलने बाघचाल खले मृ य ुपरेका घरमा मा  खिेलने हनाले यो खले िवशेष कारको खले रहकेो छ। य तै 

कारले िलङ्गेिपङ भन ेदसै ँ र ितहारका बेलामा मा  खिेलने हनाले यस खलेको सां कृितक मह व पिन 

रहकेो छ। वय कह ले खे ने गरेका िसकार खलेले यस ख डको लोकमा रहकेो खा  सं ह तथा 

जीिवकोपाजनको पर प रत त रकामािथ काश पादछ। य तै कारले खो पी, पाङ् ा ज ता खलेह  पिन 

आिंशक पम ैभए पिन आिथक पमा स बि धत भएर पर प रत पमा चिलत हदँै आएका छन।् यसरी 

हनेपुदा बालखलेह  मु यतः मनोर जनकै पमा चिलत हदँै आएका छन ् भने  वय क लोकखलेह  

मनोर जनका साथै जीिवकोपाजनका िविभ न त रका तथा यस ख डको लोकसं कृितसँग स ब  हदँ ै



 
२२ १  

अ याय पाँच 
आइरहकेा छन।् ख डमा पाइने य ता कायस पादनमलूक लोककलाका िविभ न कारह ले यस ख डको 

लोकको मनोर जन तथा कलाि य मनोिव ानलाई  काश पादछ। यहाकँो लोकले य ता मनोर जनका 

िविभ न साधनह लाई आिथक तथा सां कृितक मह वका साथ स प न गद आइरहकेो छ।  

 


