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अ याय छ 

६.दापु  ख डमा पाइने भौितक लोकवाताको िव  लेषणा मक अ ययन 

६.१. लोकिश प र िविध 

भौितक लोकवाताअ तगत लोकिश पको अ ययन उ लेखनीय रहकेो छ। मु यतः यवहार साथै 

कला मकताको िम ण रहने लोकिश पलाई उ  िश प िनमाण गदा योग ग रने साधनका आधारमा 

िवभाजन गरेर अ ययन गन सिक छ। दाप ुख डबाट सङ्किलत लोकिश पलाई यस ैआधारमा वग करण 

गरेर तलका तािलकामा ततु ग रएको छ- 

लोकिश प र िविध 

 का िश प  धातिुश प  पणिश प       मिृ कािश प    तरिश प  खा -पेय िश प 

 चमिश प  ऊण िश प  खा -पेयिश प  लोक वा तिुश प  लोकपिहरन 

६.१.१ का िश प र िविध 

 दाप ुख डको लोकजीवनमा का िश पका िविभ न कारह  चिलत रहकेा छन।् यहाँ काठ र बाँस दवु ै

कारका भौितक साधनह लाई का िश पका क चा साधनका पमा िलइएको छ। ियनै भौितक साधनका 

आधारमा का िश पलाई िन न दईु कारमा िवभाजन गरेर अ ययन ग रएको  छ– 
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 काठका साम ी  

 दाप ुख ड िसङ्गिलला बना चलले ढािकएको ठाउँ हो। यसकारण  यहीकँा िविभ न खह बाट दैिनक 

जीवनमा उपयोगी हन ेसाम ीह  बनाएर योग ग रएको पाइ छ। िवशेष िचलाउन,े कटुस, िशरीष, खमारी, 

दार, उि स, मलातो, चापँ, फलाटँ, धु पी आिदका काठबाट य ता साम ीह  बनाउने चलन रहकेो छ। 

य ता साम ीह  घरमा र खतेीपाती गदा योग ग र छन।् यसथ, योग ग रने थान र प रवेशका आधारमा 

काठबाट बनाइने लोकसाम ीह  िन न कार छन-्  

 

 

काठ खोपेर य ता साम ीह  बनाउने पसेावाल का रगरलाई ‘चुँदार’ वा ‘चुँदारी’ भिन छ। 

चदुाँरीह ले काठका साम ी आकषक पमा बनाउन े ममा यसलाई िच लो र सफा पान र आव यक 

बु ा भन गछन।् यसमा नै उनीह को कला मक िसप पिन दखेा पदछ। यस ख डमा बसोबासो गन कामी 

समदुायका कितपयले चुँदारी कामलाई पसेाका पमा िलएका छन।् य ता चुँदारह ले ठेक , हप, फाम, 

दधुेरो , तोलङु, िघउमाली, चौठँो, आरी, तोङ्बा, या ङुको ढोल आिद बनाउने गरेका छन।् चुँदारबाहके 

घरमा योग ग रने   खेतीमा  योग 

 

अचानो, हप, ठेक , फाम, दधुेरो , माली ब ा, चौठँो, 

आरी, िसङमाङ, तोलङु, काठेिपरा, भ  याङ, तोङ्बा, 

तोलङु, या ङु र मादलका पङुमाङ , दािबलो,  

ओखली, मसुली, िढक , आिद। 

 

हलो, अनौ, ह रस, जवुा, याउला, पाटी, 

याउरी, दादँे, मङ्ु ो। कुटे, कोदालो, काँटा, 

हिँसया, अलैचँी िट ने छुरी आिदका िबँड। 
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काठका सामा य काम गन अ य पेसावाल यि लाई भने काठ िम ी भिन छ। य ता काठ िम ीह ले 

काठका घर, फिनचर, याल, ढोका आिद बनाउने र यसमा बु ा आिद खो ने काम गछन।् 

काठका यी साम ीह म ये ठेक , तोङ्बा, लौरो, मादल, या ङु साम ीह  िववाह र चाडपवसँग 

पिन ितनको सां कृितक मह व पिन रहकेो छ। दही जमाउन र मही पानका अित र  ठेक  यस ख डका 

छे ी, बाहनह ले िबहमेा दही बो नका िनि त पिन योग गछन।् पैयुँको लाउरो पिन छे ी, बाहनह ले 

ज ती जाँदा बो ने गछन।् तोङबा यस ख डका िल बहू ले िववाह र अ येि  ि या साथै चाडपवमा पिन 

चलाउने गछन।् मादल देउसी खे नहे ले र ितहारका बेलामा मा नी ना नहे ले बजाउन े गछन।् खमारी 

आिद काठबाट बनाइन े या ङु िल बहू ले िववाह , घर पैचँो अिन अ य शभु कायह मा बजाउने बाजा 

हो।  

 बाँसका साम ी

का िश पअ तगत बाँसका साम ीह  पिन उ लेखनीय छन।् यस ख डमा घरिभ  र घरबािहर योगका 

लािग बासँ र प  याङ आिदका साम ीह  बनाइ छ। यस ख डमा बासँका साम ीह  बनाउन मु यतः 

चोयाबासँ, मलबाँस र भालबुाँस, प  याङ, िनभा, मािलङ्गो आिद िविभ न बासँका जाितह  योग 

ग र छ। य ता साम ीह लाई पिन िन न कार मु य दईु भागमा िवभाजन गरेर हने सिक छ- 

 चोयाका साम ी

चोयाबासँ, प  याङ, िनभा, मािलङगोको चोया काढी िविभ न कारका साम ीह  बिुन छ। य ता चोयाह  

पिन चोयाबाँस र िनभाको निछि पएको बोट काटेर चोया कािढ छ भने प  याङ र मािलङ्गोको भने 

िछि पएको बोट काटेर पिन चोया  काढ्ने ग र छ। यसबाट ब ने साम ीह  िन न कार छन-् 
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चोयाबाट बिुनने य ता लोकसाम ीह को बनुाइका ‘मा े’, ‘िच ’े, ‘िसि ङ्गे’ र ‘आँ ले’ गरी चारवटा 

शैली चिलत छन।् डोको, खङराङ, फुलङु, झक, महला, या ,ु पेरेङगो, खोगँी आिद साम ीह  

‘आँ ले’ र ‘िसि ङ्गे’ शैलीमा बिुन छ। मा ो, नाङ्लो, छपनी, थु से, पाथी, तलुासी आिद मा  ेशैलीमा 

बिुन छन ्भने  भकारी, कोठो, भक्ु, चु ङ्गी आिद साम ीह  िच े शैलीमा बिुन छ। 

 

 बाँसका अ य साम ी 

चोयाबाहके बासँ वा प  याङलाई ठु याएर अथवा फुटाएर पिन साम ीह  बनाइ छ। य ता साम ीह  

िन न तािलकाअनसुार रािख छ- 

 

घरिभ  योग ग रने घरबािहर योग ग रने 

भ  याङ, सोते, तोङबा, िपि सङ, तोलङु, िधरी, ढुङ् ो, 

दािबलो आिद। 

अखन,े िच ा, या ला,  

िटप, िग ला, गलेुली, िचम आिद।   

 

 

 

घरमा योग ग रने 

 

खेित र अ य काममा योग ग रने 

छपनी, चा नी, पे ङ्गो, नाङ्लो, मा ो, को ो, थु से, 

पाथी, भकारी, चाँदे, या ,ु तलुासी, िचःिलङ्गे, कोठो, 

सरेङ आिद। 

डोको, खङ् राङ, ना लो, दा लो, डोरी, फुलङ्ु, 

झक, महला, भकु, चु ङ्गी, खोगँी, घमु, िचया 

िट ने टो  आिद।  
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६.१.२. पणिश प र िविध 

बोटिब वा आिदका हाँगािबँगाबाट िन कन े ह रयो एवम ् पातलो अवयव; प ; बोटिब वाले सास फेन 

अङ्ग नै पात हो१। पातको यस शाि दक अथलाई म यनजर रा दै यस शोध ब धमा पराल, िस  र मकैको 

खोसेलालाई पिन पातअ तगत नै राखरे हे रएको छ। यसैले पराल, िस  र मकैको खोसेलो साथै अ य 

उि दक्ा  पातह बाट बनाइने िविभ न लोकसाम ीसमतेलाई  पातका िश प भनेर ततु ग रएको छ। दाप ु

ख डको लोकजीवनमा चिलत पातका य ता िश पह लाई ती साम ीह  बनाइने  भौितक साधनका 

आधारमा िन निलिखत कारले िवभाजन गन सिक छ -     

        

पराल खोसेला िस  केरा, नेभारा, 

मलातो, पाते बर 

आिदका पात  

धोितसारो भाला 

गु ी, बैठक,     

िपरा,      दोरी 

िपरा, बैठक, 

डालो 

छानो, 

लठारो 

दनुा , तपरा र बोहोता िपरा    घमु छाउन 

योग, दनुा 

टपरा, 

बोहोता 

गाँ न 

 

य ता लोकसाम ीह  पिन िविभ न शैलीमा बिुन छन।् परालले बिुनन ेगु ी ‘हतास’े र ‘मा े’ गरी 

दईु कारका  चिलत छन।् यीम ये हतासे गु ी बु नका िनि त तान बनाएर काठको ‘हतासो’ नामक साधन 
                                                             
१  बासदुवे ि पाठी (स पा),  िव स ं२०६७, बहृत ्नेपाली श दकोश ,  पृ ७६३ 
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योग ग र छ भने मा  ेगु ी हतासो िबना केवल हातले मा  बिुन छ। ‘गजरा’ नामक िबनाहतासो बिुनन े

गु ीको एउटा कार पिन चलनमा रहकेो पाइ छ। ‘िपरा’ मु यतः मकैको खोसेलोले बिुन छ। यसबाहके 

पराल र धोतीसारोको िपरा पिन बु ने ग रएको पाइ छ। य ता िपराका ‘घमुाउने’, ‘साधा’, ‘िसवि ङगे’  र 

‘दईुप े’ शैलीमा बिुनएको पाइ छन।्   

 

६.१.३ तर िश प र िविध 

यस ख डमा ढुङ्गाका शिै पक साम ीह  पिन चलनमा रहकेा छन।् यसअ तगत ढुङ्गालाई तरासेर वा 

कँुदेर बनाइएका साम ीह  पछन।् य ता साम ीह  िन न कार छन-्  

 

 िसलौटो 

या टो ढुङ् गालाई फलामको कु जो वा िछनो आिदले खोपेर िसलौटो बनाइ छ। य ता िसलौटाह  

योजनअनसुार साना, ठुला आकारका चिलत छन।्  

 

 लोहोरो 

यो िसलौटोसँगै योग ग रने ढुङ्गे साधन हो। यो केही गोलो र लाि चलो आकारमा बनाइ छ। 

 

 जाँतो  

कडा र केही बा लो या टो ढुङ् गालाई गोलो आकार िदएर अ न िपँ न बनाइने िवशेष कारको 

लोकसाम ी नै जातँो हो। य ता दईुवटा ढुङ् गाह लाई तल-मािथ ख ट्याएर िबचमा अ न िप ने काम 

ग र छ। यी दईुवटा ढुङ् गाह लाई जोड्ने काम एउटा सानो फलामको िकलाले गरेको ह छ जसलाई मानी 

भिन छ। मानी वाल पा रएको त लाप को ढुङ्गालाई िबचमा छेडेर यसमा ठाडो गािडएको ह छ। 
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जाँतोको मािथ लो भागलाई िबचमा छेिँडएको ह छ जसमा उ  फलाम े मानी िछराएर जाँतोलाई एउटै 

धरुीमा व रप र घु ने बनाइ छ। जाँतोको यही मािथ लो भागको एक छेउमा छेडेर काठको ठाडो हातो पिन 

ठोिकएको ह छ जसमा समातेर जाँतो घमुाइ छ। यसको िभ ी भागमा अ न मिसनो गरी िपिसयोस ् भनेर 

िसलौटामा ज तै कु जोले ठँुिगएको ह छ जसलाई जाँतोको दातँ भिन छ। य ता दाँत िटि टके र धक गरी दईु 

कारका खोिप छन।् कोदो आिदको िमिहन िपठो िप न िटि टके र मकै आिद ख ो अ न िप नका िनि त 

धक दाँत खोिप छ। 

 

 हितयार उ याउने ढुङ् गो   

िविभ न कारका हितयारह  उ याउनका िनि त खोलाको िच लो र कडा ढुङ् गा योग गन गरेको 

पाइ छन।् य ता ढुङ् गाह  घरको आगँनमा रा ने ग र छ। 

 

 ओखल 

यो िढक को एउटा भाग हो जनु ठुलो ढुङ् गो खोपेर खोिप टो बनाइ भइुमँा गािड छ। यस खोिप टामा 

िढक को फलाम ेसावँी र दाँतयु  मु लीले हार गरेर धान, िचउरा आिद कुट्न ेग र छ।  

 

 दलिसङ् ढुङ् गा  

दलिसङ् ढुङ् गालाई चकमकसँग ठोकाएर आगो बा ने काम ग र छ। य िप य तो िविध अिहले लु ायः 

भएको पाइ छ। 

 

६.१.४. मृि का िश प र िविध 

यस ख डमा मिृ का िश प कम मा ामा चिलत छ। यस ैख डको पलुबाजार नामक ठाउँमा माटाका घरेल ु
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साम ीह  बनाउने कुमालेह  िथए भ ने जानकारी पाइ छ। य िप सन ् २०१४ मा उ  ठाउँमा जानकारी 

िलन जाँदा भने ती पसेावाल कुमालेह  नरहकेो पाइएको छ। यस कार यस ख डमा अिहले य ता पेसावाल 

मिृ का िश पीह  नरह ेतापिन या पा, मिटया, हाँडी, तोङ्बा आिद माटाका परुाना साम ीह  कितपय 

घर-प रवारमा हालस म पिन योग ग रएको पाइ छ। 

 

६.१.५. धातुिश प र िविध 

यहाँ धात ुिश पअ तगत फलाम, हलङ्ुगे अथात ए यिुमिनयम, काँसा, ताँबाका साम ीह लाई रािखएको 

छ। सनु र चादँीका साम ीह लाई भने सौ दय साधनका ि ले लोककलाअ तगत राखरे अ ययन 

ग रएको छ। दाप ुख डमा योग ग रने धातिुश पका साम ीह लाई ती साम ी बनाइने धातकुा आधारमा 

िन न कारले वग करण गरी रािखएको छ- 

 

 फलामका साम ी 

यस ख डमा बसोबासो गन मािनसह  मु यतः खतेीपातीमा िनभर रहकेा हनाले यहाँ खतेीपातीसँग 

स बि धत िविभ न कारका साम ीह  नै अिधक मा ामा चिलत रहकेा छन।् खतेीपातीबाहके फलामका 

कितपय साम ीह  घरिभ  पिन योग ग र छ। खकुुरी र खमु ज ता साम ीह  भने आव यकताअनसुार 

घरिभ  र घरबािहर दवुैितर चलाइने हनाले ितनलाई अपवादका पमा राखरे हदेा यस ख डमा पाइने 

फलामका लोकसाम ीह लाई मलूतः खतेीपाती र अ य कायका िनि त योग ग रने कुराका आधारमा 

िन निलिखत दईु कारमा िवभाजन गरेर हने सिक छ।  

 

घरिभ  चलाइन े खतेीपातीका िनि त चलाइन े
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खकुुरी, खमु  कद, चलेुसँी, बा फक, िच टा, 

छुरा, छुरी, ओदान, साङली(साकुँल), काँजो, 

क जा, साँबी, काटँी, िछनो, िसयो, क वा, 

बिसला आिद। 

खकुुरी, हिँसया वा िस कल, कँिचया, खमु , खपुा, 

कलम े छुरी, ब चरो, कोदालो, कोदाली, कु ,े काटँा, 

गैतँी, र भा, ह बर, भाला, बछा, क वा, फाली, आरी, 

आरा, कु जो, िछनो, मात ल आिद। 

 

यी साम ीह म ये खकुुरी र बा फोक, खमु  ज ता साम ीह  आव यकताअनसुार  घरिभ  र 

घरबािहर दवुैितर योग ग र छ।  

 

 खुकुरी 

खकुुरीलाई योजनअनसुार घरिभ  र घरबािहर खतेीपाती तथा मास ु काट्नका िनि त तथा यि गत 

शारी रक सरु ाका िनि त योग गन ग रएको पाइ छ। धािमक तथा सां कृितक मह वसमते रहकेो खकुुरीका 

‘िस पाते’, ‘बदुनुे ’, ‘बाँसपाते’ र ‘चे सा’-ज ता चारवटा कारह  यस ख डमा चिलत चिलत छन।्  

िस पाते खकुुरी केही सु रलो, लामो र क ती मा ामा घोि टएको ह छ भने तलुना मक पमा हदेा 

बाँसपाते खकुुरी िस पातेभ दा िकि चत ् अिधक घो टो र धारितरको भाग केही फुिलएको ह छ। बदुनुे 

खकुुरी भने  िनकै घो टो, िस पातेभ दा छोटो र िबचको भाग केही फुिलएको ह छ। बदुनुे खकुुरी यस े मा 

क ती मा ामा चलाइ छ।  चे सा भने अिधक सामा य योगका लािग बनाइएको ह छ जसको फेद केही 

सानो र टु पो िकि चत ्मा ामा ठुलो रहकेो पाइ छ।  

 िस पाते, बासँपाते र बदुनुे खकुुरीलाई आकषक बनाउनका िनि त यसका ढाडको त लो भागमा 

तरवार र अधच कार जोिडएको ठाडो बु ा हािन छ। खकुुरीको धारितर फेदमा कौडी नामक गोलो अथवा 
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अध गोिलत आकार बनाइ छ। यसको मु य उ े य मास ुकाट्दा रगत खकुुरीको िबँडमा नलागोस ् भ ने 

रहकेो ह छ। य तो कौडीले खकुुरीलाई आकषक बनाएको ह छ। चे सामा भने य ता बु ा र कौडी बनाइदँनै। 

 खकुुरीको िबँड काठ, बासँका जरा साथै भैसँी आिदका िसङबाट पिन बनाइएको पाइ छ। यीम ये 

िविभ न ाणीका िसङ आिदका साना-साना टु ाह लाई जोडेर कला मक कारका िबँड पिन बनाइएको 

पाइ छ। खकुुरीको िबँडलाई समाउने यो य र हातबाट नफुि कने कारको आकारमा बनाइएको ह छ। य तो 

िबँडको िबच भागमा एउटा केही उठेको आकारमा र अ  तीनवटा मिसना धकाह   को रएको पाइ छ 

जसले िबँडलाई सहुाउँिदलो र हा केलामा अिडने बनाएको ह छ। 

  खकुुरीको िबँडको फेदमा ‘टाली’ नामक िप ल अथवा हलङ्ु गे आिदको एउटा सानो टु ा 

टािल छ जसले खकुुरी नफु कोस ्भ ने हतेलेु खकुुरीको पारो िनकालेर यस टालीमा अड्काइ छ।   

 खकुुरीको िबँडमा खकुुरी ठो दा िबँड नफुटोस ् भ न े हतेलेु िप ल, हलुँगे, ताँबा अथवा फलाम 

आिद धातकुो ‘काँजो’ नामक साधन लगाइ छ। मा  ेर धक बु ा हािनने य तो काँजोले खकुुरीलाई सहुाउँदो 

बनाएको ह छ। यस कार यस ख डको लोकले अ य हितयारका तलुनामा खकुुरीलाई अिधक कला मक 

प िदएर योग गद आएको छ। यो मु यतः पु षले चलाउँने गरेको हितयार हो। यस ख डका राई, िल ब ू

आिद समदुायकाह ले पु ष मा छे मरेका बेलामा मतृका िशरमा खकुुरी ठाडो रा ने गछन।् यसकारण 

खकुुरीको सां कृितक मह व पिन रहकेो छ। 

 

 कद 

 कद खकुुरीको िखसामा लगाएर बोिकन े हितयार हो। मिसना चोया आिद केलाउन साथै अ य सामा य 

कामकुरामा यसको योग ग र छ। 
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 च  मक  

च  मक खकुुरीको दाबमा कदका साथ नै बोिकने धार िबनाको िवशेष हितयार हो। यसको योग खकुुरीको 

धार िमलाउन साथै दलिसङ ढुङ् गासँग ठोकाएर आगो बा ने काममा ग र छ। य िप यसरी आगो बा न े

काम भने तमान समयमा मािचसले नै ग रने हनाले आगो बा ने यो िविध लु ायः भएर गएको छ। 

 

 हँिसया 

 हिँसया घासँ आिद काट्न योग ग रन ेिवशेष हितयार हो। यसका साधा धार भएको र आराका ज ता दाँत 

भएको गरी दईु कार चिलत छन।् य ता साधा धार भएकालाई हिँसया र आराज तो धार भएकालाई 

कँिचया भिन छ। साधा धार भएको हिँसया साना र ठूला आकारमा चिलत छन।् ठुलो आकारको 

हिँसयालाई खपुा वा िस कल पिन भ ने ग र छ। आराको ज तो धार भएको हिँसयाचािह ँतलुना मक ममा 

केही सानो आकारमा मा  रहकेो पाइ छ। 

 

 खुम  

 किचयाज तै खमु  सानो आकारको हितयार हो। िवशेष ीह ले घरबािहर सामा य व तहु  काट्न, कोदो 

आिद िट न यसको योग गन गछन।् यसका साथै य ता खमु लाई  देउताका थानमा पिन रा न ेग रएको 

पाइ छ। यस ख डमा रहकेा माता नामक ी पजुारीह ले आ नो मि दरमा खमु  रा ने गछन।् यसबाहके 

य ता खमु ह  भाकल गरेर मि दर आिदमा चढाउने तथा जोगीह लाई दान िदने चलन पिन छ। खमु लाई 

बढुीबोज,ू जङ् गली आिद देवीको हितयार भ न ेलोकिव  वास पिन चिलत रहकेो छ। यसैकारण हिँसयाकै 

सानो कारज तो देिखन ेखमु को धािमक र सां कृितक मह व पिन रहकेो छ। यसको िबँडमा धक बु ाह  

पिन खोिपएका पाइ छन ्भने िबँडको फेदमा काँजो  र मु ी पिन झु ड्याइएको ह छ।  

 



 
२३ ३  

अ याय छ                                                                                                                        
 
 
 छुरा  

छुरा सानो आकारको टु पो कािटएको धा रलो हितयार हो। यसको ल बाइ िबँडबाहके लगभग तीनदेिख 

चार इ चस म ह छ भने चौडाइ ायः एक इ चको ह छ। यसले िवशेष केश तथा दा ी जुँघा आिद खौरन े

ग र छ। यसमा गोलो, सानो िबँड लगाइ छ जसमा काजँो पिन लगाइएको ह छ। 

 

 छुरी  

 सागस जी आिद काट्न योग ग रने सानो र एकप  धार भएको हितयार नै छुरी हो। य ता छुरीको िबँडमा 

पिन गोलो काँजो लगाइ छ। 

 

 िच टा  

फलामलाई चे ट्याएपिछ दोबारेर कुन ै व त ुचे न े यो यको बनाइने उपकरण नै िच टा हो। िच टा घरिभ  

िवशेष कोइला समाउन, आगोमा परेका र पोिलएका व तहु लाई यापेर िनका न साथै िस न ुआिद िट न े

काममा योग ग र छ। 

 

 चु पी 

यो पिन सानाितना सरसामान तथा मास ुआिद व त ुकाट्नका िनि त योग ग र छ। सानो आकारमा रहन े

यस हितयारको टु पा ितखो र केही उँभो घमुकेो ह छ। यसको िबँड भने केही या टो कारको ह छ।  

 

 चुलेसँी 

फेदबाट ठाडो हदँै गएको र चराको ज तो चु चो भएर िनह रएको, ढाडप बाट स जी आिद काट्न ेकाममा 



 
२३ ४  

अ याय छ                                                                                                                        
 
 

योग एक कारको फलाम ेहितया न ैचलेुसँी हो।२ चलाउन केही असिुबधा हने यो हितयारको योग यस 

ख डमा केही कम मा ामा पाइ छ। 

 

 भाला 

टु पाप  चे ट्याएर ितखो पा रएको र पिछप  िबँड िछराउन ेदलुो बनाएर यसमा लामो िबँड लगाई कुन ै

पश ु वा श लुाई घो न योग ग रने हितयार नै भाला हो।  य िप िसङ् गो लामो फलामको भाला पिन 

बनाइएको ह छ जसमा िबँड लगाउन ुपदन। यसको मु य योग सुँगरु र बँदेल मान ग रएको पाइ छ। 

 

 बा फोक 

टु पो कािटएको या टो आकारको ठुलो हितयार नै बा फक हो। यसको ल बाइ िबँडबाहके ायः छदिेख 

आठ इ चस मको ह छ भने चौडाइ ायः तीनदेिख चार इ चस मको ह छ। ठुला बाँस, दाउरा साथै मास ु

आिद काट्न यसको योग ग रएको पाइ छ। यसमा पिन गोलो िबँड लगाइ छ जसमा गोलो काँजो 

लगाइएको ह छ। 

 

 क ी 

ठुलो र लामो  साथै टु पामा केही कुि एको आकारमा रहकेो यो हितयार पिन मु यतः यु का लािग नै 

योग ग र यो भ ने जानकारी पाइएको छ। वतमान समयमा यसको योग दसैमँा मार हा नका लािग 

ग रएको पाइ छ। यसमा दाब लगाइदँनै। 

 

                                                             
२  वासदुवे ि पाठी (स पा), िव स ं२०६७, बहृत ्नेपाली श दकोश,  पवूवत्, प ृ४०१ 
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 खु ँडा 

खुडँा ठुलो र या टो, टु पाप  केही घोि टएको साथै फेदभ दा टु पाको चौडाइ िकि चत ् ठुलो र टु पो 

कािटएको हन ेधा रलो हितयार हो। यसको योग िवशेष यु ाह मा हने गरेको गरेको थाहा पाइएको छ। 

वतमान समयमा यसको योग पाइदँैन। यसमा पिन दाब लगाइदँैन।   

 

 तरवार 

काट्ने काममा उपयोग हने लामो, पातलो र धा रलो फलाम ेहितयर नै तरबार हो।३ यसको दाब पिन रहकेो 

ह छ जसलाई यान भिन छ। यो हितयार पिन मु यतः यु का िनि त योग ग रने हनाले तमान समयमा 

यसको यावहा रक योगभ दा आलङ्का रक योग नै रहकेो पाइ छ। यसलाई सजाएर बैठक अथवा पजूा 

कोठामा रािखएको  पाइ छ। 

 

 पातङ 

पातङ या टो लामो र टु पोमा तेस  कािटएको धा रलो हितयार हो। यसमा पिन काठको िबँड, िप ल 

आिदको काँजो लगाइ छ। यसलाई दाबमा रािख छ। 

 

 खुपा 

खपुा टु पामा केही कुि एको हितयार हो। यसको िबँड सामा य गोलो आकारको ह छ भने यसमा काँजो 

पिन लगाइएको ह छ।  िवशेष घाँस-दाउरा काट्न वा झार-जङ्गल फाँड्न यसको योग ग र छ। यसमा दाब 

भने लगाइदँैन।  

                                                             
३ वासदुवे ि पाठी (स पा), नेपाली बहृत ्श दकोश , पवूवत्, प ृ५५६ 
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 ब चरो 

ठुला ख ढा न र दाउरा िचन योग ग रने हितयार नै ब चरो हो। यसको ठुलो र या टो धार रहकेो ह छ औ 

िबँड लगाउनका िनि त िबँड अटाउन ेदलुो पिन बनाइएको ह छ। फलाम घमुाएर बनाइएको यस भागलाई 

पासो भिन छ। ब चरो साना ठुला थु ै आकारमा चिलत पाइ छ। यसको िबँड कोदालो वा काटँाकोज तै 

लामो ह छ।  

 

 कलमे छुरी 

कलम ेछुरी खपुाकै बनावटमा बनाइने केही सानो आकारको हितयार हो। यो हितयार िवशेष िचयाबारीमा 

िचयाका कलम काट्न योग ग र छ। यसैले यसलाई कलम ेछुरी भिन छ। 

 

 अलैचँी छुरी 

अलैचँी छुरी अलैचँी िट दा योग ग रने िवशेष कारको हितयार हो। सानो सरुीलो फलामलाई टु पामा 

चे ट्याएर धार िनकािल छ औ यसलाई अिलकित कु ाएपिछ कुि एको िभ प  आरा झै ँ धार पिन 

िनकािल छ। अलैचँीको बङ्ु गा िट दा यही धा रलो भागले घो ने र आरा भएको कु ो भागले ता न ेग र छ। 

यसको िबँड गोलो र केही लामो रािख छ भने यसमा काँजो पिन लगाइ छ।  

 

 कोदालो 

कोदालो खते-बारी ख न योग ग रने मखु उपकरण हो। यसमा लामो िबँड पिन लगाइ छ। यसमा िबँड 

लगाउने दलुो उठाइएको ह छ जसलाई ‘पासो’ भिन छ। कोदालोको य तो पासो छोटो ह छ। कोदालो पिन 

साना ठूला गरी एकािधक आकारका चिलत छन।् 
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 कोदाली 

कोदाली पिन कोदालोकै आकारमा रहकेो उपकरण हो तर यी दईुमा केही िभ नता रहकेो पाइ छ। 

कोदालीको पासो लामो र केही कुि एको ह छ भने िबँड कोदालोको तलुनामा केही छोटो ह छ। यसको 

योग मु यतः खते रो दा आली िमलाउनमा ग र छ। 

 

 कु े 

पासो र िबँड कोदालोकै ज तो रहने तर प ाको चौडाइ भन ेकेही सानो मोटो ह छ। िब वा आिद रो न र मकै 

आिद अ न-बाली गोड्न योग ग रन ेहनाले यसलाई हलकुा ठाडो उठाइएको ह छ। कु  े पिन कोदालोज तै 

साना ठूला आकारमा पाइ छ। 

 

 काँटा 

िबँड िछराउने पासो कोदालोको ज तै भए पिन मु य भाग भने तीनवटा ितखा फलामको बनाइने िवशेष 

हितयार नै काटँा हो। यसको योग गाई भैसँीका गोबर सोहोन साथै बाँझो जिमन फोन आिद काममा ग र छ। 

 

 ख ती  

यो सानो फलामलाई टु पामा सामा य चु चो पारेर चलाइन े हितयार हो। यसको योग त ल ख ने साथै 

िकला आिद गाड्नका लािग भइुमँा डोब बनाउन ग र छ।  

 

 या पल  

डोलो ठुलो फलम ेछडका दईुितर वा एकप  मा  चे टाएर सामा य धार िनकालेर बनाइने लामो हितयार न ै

या पल हो। बाँझो फोन साथै ठुला ढुङ् गा फुटाउन, प टाउनका िनि त यसको योग िग छ। 
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 ह बर 

तीनदिेख पाचँ िकलोस मको फलामको छोटो र लाि चलो-गोलो आकारको हितयार न ैह बर हो। 

ठुलो ढुङ् गा फुटाउन, टु याउन वा चोइट्याउन यसको योग ग र छ। ठुला हितयार आिद बनाउँदा 

लोहारह ले पिन यसको योग गन गछन।्   

 

 फाली 

हलाको जोितने भागको टु पामा लगाइन ेफलामको एक-डेढ िफट लामो उपरण नै फाली हो। यो 

फलामलाई िपटेर केही बा लो र या टो लामो आकारमा बनाइ छ। यसको एकप को टु पो केही धा रलो र 

क ती ितखो पिन बनाइएको ह छ। 

 

 क वा 

हलामा लगाइने फलामको फाली नफु कोस ्भ ने उ े यले यसलाई नहि लने पान ठोिकने िवशेष साधन न ै

क वा हो।  

 

 राँभो 

मोटो गोलो र छोटो फलामलाई एकाप  चे ट्याएर धार िनकािलएको एक कारको हितयार नै राँभो हो। 

हलो बनाउन वा काठ आिदलाई खोपेर वाल पान यसको योग ग र छ।  

 

 िछनो 

ढुङ् गे र  काठे गरी िछनोका दईु कार पाइ छ। ढुङ् गे िछनोले ठुला ढुङ् गा फुटाउन र काठे िछनोले काठ 
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छेड्ँ न ेकाम ग र छ। छोटा आकारमा हरन ेदवुै िछनोम ये काठे िछनो सानो फलामको बनाइ छ भन ेढुङ् गे 

िछनो गोलो, ठुलो र िकि चत ्छोटो आकारको फलामबाट बनाइएको पाइ छ।  

 मात ल

मात ल पिन काटँी र ढुङ्गे मात ल गरी दईु कारका चलनमा छन।् काटँी मात लमा एकितर केही 

कुि एको र िच रएको भाग रह छ भने अक ितर काटँी ठो ने भाग रािख छ। काटँी मात लभ दा ग ौ ँहन े

ढुङ्गे मात लको िबच भागमा िबँड लगाउनका िनि त दलुो पा र छ। ढुङ् गे मात लको एकप  केही या टो 

र चु चो ह छ जसले ढुङ् गालाई ठँुगेर फुठाउने ग र छ। अक प  भने यसको ढाँड रहकेो ह छ जसले 

मिसना ढुङ् गाह  फुटाउन ेर धार िमलाउने काम ग र छ।  

 खाि सयो

 यो िसयोज तो ठुलो आकारको फलामको उपकरण हो। बोरा आिद िसलाउन यसको योग ग र छ। 

 घाँडो

यो चौरँी, गाई र घोडाका घाटँीमा बाधँेर झु ड्याइन ेव त ुहो।  

मािथ उ लेख ग रएका फलामका साम ीह बाहके यस ख डमा पर प रत पमा धात ु तथा काठका 

साम ीह  बनाउद ै आएका यावसाियक यि ह ले िवशषे कारका फलामका साम ीह  गन गरेका 

छन।् य ता यावसाियक वा पेसावाल यि ह  म ये फलाम, हलङुगे र ताँबाका साम ी बनाउनेह लाई 

‘लोहार’, काठका घरेल ु साम ीह  बनाउने यि ह लाई ‘चुँदार’ औ सनु-चाँदीका साम ी 
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बनाउनेह लाई ‘सनुार’-का नामले िचि त ग र छ। तलुना मक पमा हनेपुरे यस ख डमा फलामका 

हितयार बनाउने लोहारह  नै अिधक रहकेा छन।्  

 यस कार धात ु र काठका साम ीह  पर प रत पमा बनाउँदै आइरहकेा िविभ न िश पीह ले 

चलाउने फलामका हितयारह लाई िन न कारको िवभाजन गरेर रािख छ- 

 

 लोहारले चलाउने साम ी  सुनारले चलाउने साम ी चु ँदारीले चलाउने 

साम ी 

फलामका साम ी 

बनाउनेले चलाउने 

 

सनासो, आकुँरो, 

भाँडी, ली, हो ो, घन, 

रेती 

हलुङ्गे र ताबँाका 

साम ी बनाउनेह ले 

चलाउने 

सनासो, आकुँरो, भाँडी, 

ली, हो ो, घन, रेती, 

ख रयो, ह केलो, पगाल, 

कँैची, मचुल, सु बा, बु  े

भाँडी, बु े िछनो 

ली, भाँडी, िछनो, ततका, 

जाँच, छापा, िच टा-

िच टी, वाक पाटी  

ढुङ्गा, सेतो ढुङ्गा, 

वाँख, पातन, कसाला, 

कतन , गोल ड डा, र ा, 

कु ची, ढाडा, सनासो, 

बाघनली, रेती, ढकतराज,ु 

िल ठेलो, ठेलवुा (सोते)   

बाँक, राँभो, बिसला 

 

 सनासो 

दईुवटा फलामलाई जोडेर बनाइने यस हितयारले तातो फलामलाई या ने काम ग र छ।  
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 आँकुरो 

यो सानो र केही लामो फलामको तारलाई टु पामा केही  मा ामा  बङ् याएर बनाइ छ। यसमा काठको िबँड 

पिन लगाइ छ। यसले जलेको कोइला कोट्याउन साथै तातो फलामलाई प टाउने काम ग र छ।   

 

 भाँडी 

यो सानो आकारको फलामको िछनोज तो आकारको ह छ। टु पामा केही मा ामा धा रलो हने यस 

हितयारले काँजो र अ य हितयारह मा बु ा हा ने काम ग र छ।  

 

 िलही 

िलही लोहारह ले हितयार बनाउँदा योग गन एउटा मखु साधन हो। एकप  चु चो आकारमा हने र 

अकाप  ह बरको ज तै आकार हने फलामको उपकरण नै ‘िलही’ हो। खका मढुामा चु चोप को भाग 

गाडेर ठाडो रािख छ औ ह बरज तो भागमा फलाम आिद राखरे िपट्ने र आकार आिद िदने काम ग र छ। 

 

 हो ो 

यसको आकार पिन सानो ह बरज तै ह छ। एक िकलो ामस म ओजन हन े यस हितयारले केही साना 

फलामका हितयारह  िपट्ने काम ग र छ।  

 

 घन 

यो ठुलो आकारको ह बर हो। तीन िकलो ामस मको ओजन हने घनले ठुला फलामका पाता आिद िपट्न े

काम ग र छ। 
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 रेती 

फलाम े र काठे  गरी दईु कारका रेती चलनमा रहकेा पाइ छन।् फलाम े रेतीले हितयारमा धार 

लगाउने अिन काठे रेतीले िबँडह लाई आकार िदने र िच लो पान काम ग र छ। 

फलामका साम ीह  बनाउने लोहारह ले चलाउने साम ीह बाहके हलङ्ुगे र ताँबाका 

साम ीह  बनाउने िश पीह ले थप साम ीह  पिन योग गन गछन ्जो िन न कार छन्- 

 

 ख रयो 

 ख रयो भाँडा आिद बनाउँदा योग ग रन ेिवशेष साम ी हो। केही लामो र मोटो फलामलाई एकप  सानो 

आकारको पाद लगेर टु पामा अिलकित बङ् याइ छ औ अकाप  ठुलो आकार िदँद ैलगेर टु पामा केही 

मा ामा गोलो प िदइ छ। लगभग तीन िफटस म लामो यस हितयारलाई  हाँगा छु एको मढूामा तेस  काठ 

ठोकेर केही ढ केको अव थामा राखरे योग ग र छ। यसमा भाँडा, गा ी िक ली आिद साम ी अड्याएर 

बु ा हा ने काम ग र छ। 

 

 ह केलो 

 ह केलो पिन भाँडा बनाउने िश पीह ले चलाउने िवशेष िकिसमको हितयार हो। यसमा सानो पासो ह छ। 

यसको टु पो सानो, केही या टो र लगभग एक िफट जित लामो रहकेो ह छ। य तो लामो आकारमा रहने 

यस हितयारलाई िबचदिेख अिलकित कु ो पाद लिगएको ह छ। यसले भाँडा आिद बनाउँदा अपठ्यारो 

ठाउँितर ठँुगेर आकार िदने काम ग र छ। यसमा काठको गोलो िबँड लगाइ छ। 
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 पकाल 

फलामका मिसना दईुवटा टु ालाई चे ट्याएर क पासज तै बनाइने उपकरण न ैपकाल हो। यसले समान 

बनाउँदा रेखा हा ने काम ग र छ।  

  

 कँैची 

फलामका दईुवटा केही लामा टु ालाई एकाप  चे ट्याएर कँैची बनाइ छ। यसले हलङ्ु गे र ताँबा 

आिदलाई काट्ने काम ग र छ। 

  

 मचुल 

मचुल िकि चत ् ठुलो गोलो आकारको फलामबाट बनाइ छ। यसलाई आरानकै छेउमा गाडेर रािख छ। 

यसको मािथ लो भाग केही गोलो कारको ह छ जसमा भाँडा आिदलाई अड्याएर बु ा हािन छ। 

 

 सु बा  

सु बा िछनो आकारको सानो हितयार हो। यसले धातलुाई छेड् ने र काटने काम ग र छ। 

 

 भाँडी 

भाँडी ढुङ् गे मात ल आकारमा रहकेो हितयार हो। भाँडालाई िपटेर आकार िदन यसको योग ग र छ। 
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 बु े भाँडी 

बु े भाँडी भाँडीकै एउटा कार हो। य तो भाँडीको ढाडप  िबिभ न कारका बु ाह  खोिप न।् य ता 

बु ा भएका भाँडीह ले भाँडाको बािहरी भागमा कुटेर िविभ न आकारका बु ाह  खो ने ग र छ। य ता 

भाँडीह म ये कितमा ट कने साधन लगाएर िपटुवा भाँडा बनाइ छ भने कितमा फुल, तारा तथा अ य 

रेखाह  खोपेर सोहीअनु प बु ासिहतको भाँडा बनाइ छ।   

 

 बु े िछनो 

गा ी तथा अ य साम ीह मा बु ाह  भन काम बु े िछनोह ले पिन ग र छ। य ता िछनोह  मिसना र 

छोटा फलामले बनाइएका ह छन।् अ य साधारण िछनाह ज तो यसको टु पो धा रलो नभएर यसमा 

िविभ न कारका थायी बु ाह  खोिपएका ह छन ् जसका सहायताले िविभ न कारका बु ाह  हा ने 

ग र छ। य ता बु ाह मा जुन, पात आिद मखु छन।् य ता बु ाह  िवशेष गा ीह मा हा ने ग र छ।     

हलङ्ुगे, ताँबा र िप लका साम ीह  बनाउने लोहारह ले चलाउने गरेका िविभ न कारका 

साम ीह  ज तै काठका साम ी बनाउने चुदँारीह ले पिन िवशेष कारका फलामका साम ीह  चलाउने 

गछन ्जो यस कार छन-्  

 

 बाँक   

 बाँक चुदँारीह ले मा  चलाउने िवशेष कारको हितयार हो। डोला रड आिद फलामलाई टु पामा 

चे ट्याएर धा रलो बनाइ छ र यसलाई  िच ज तो आकार िदएर यो हितयार तयार ग र छ। यसले 

काठलाई इि छत आकार िदन ेकाम ग र छ।   

 

 



 
२४ ५  

अ याय छ                                                                                                                        
 
 
 राँभो 

राँभो छोटो र केही मोटो आकारको फलामलाई एकप  चे ट्याएर धार िनकाली बनाइन ेहितयार हो। यसले 

काठमा दलुो पान , खो न ेकाम ग र छ।  

 

 बिसला 

यो सानो कुटोज तै तर धार भएको हितयार हो। छोटो िबँड लगाइन ेयस हितयारले हलो, काठ आिद ता न े

ग र छ।  

 

 काँसा, ताबँा र िप लका, हलुङ्गेका साम ी 

यस ख डको लोकजीवनमा काँसा, ताँबा, िप लका र हलङ्ुगेका िविभ न साम ीह  चलनमा रहकेा छन।् 

यी साम ीह  म ये यस ख डका लोहारह ले काँसाका साम ीह  बनाएको पाइ न। उनीह ले ताँबा, 

िप ल र हलङ्ुगेका साम ीह  भने बनाउन े गरेका छन।् यस ख डमा चिलत कासँा, ताँबा, िप ल र 

हलङ्ुगेका साम ीह  िन निलिखत तािलकामा िदइ छ- 

 

काँसाका साम ी ताँबाका साम ी िप लका 

साम ी 

हलुङ्गेका साम ी 

थाल, बटुका, भड्डु, 

िगमतृदेह, लोहोटा  

गा ी, भाँडा, 

गोडधवुा, खरकँुडो, 

पजुाका लोहोटा, 

िदयो, पजूाका साना 

काँजो, कोथी, 

टाली 

थाल, मग, बटुका, भाँडा 

कराही, भड्डु, िक ली, 

छपनी, गा ी, डाडु, 

प युँ, च ची, काँजो 
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थाली आिद  आिद 

 

 ताँबा र कासँाका साम ी 

यस ख डको लोकजीवनमा काँसा र ताँबाको सां कृितक मह व रहकेो छ। अिथितलाई स कार गन साथै 

पजूा आिद स प न गदा य ता धातकुा थाल , लोहोटा, िदयो आिद योग ग र छ। िबह े भएर गएक  

चेलीलाई कासँाका थाल साथै ताँबाका गा ी िदने ग र छ। छे ी, बाहन, कामी, दमाईह ले िबह ेभएर जान 

लागेक  छोरीलाई ताँबाको ‘गोडधवुा’ नामक भाँडो िदने गरेका छन।् ताँबाका गा ीह  पिन पोथी र भाले 

गरी दईु कारका चलनमा रहकेा छन।् यी दईु म ये पोथीमा बु ा हािन छ भने भाले गा ीमा बु ा हािनँदनै। 

दैिनक जीवनमा योग ग रने ताँबाका गा ी, भाँडा आिदमा िपटुवा बु ा हािनएको ह छ। भाँडीले िपटेर इि छ 

बु ा भ रने य ता साम ीह लाई नै िपटुवा गा ी, भाँडा आिद भनी िचिन छ।  

 दैिनक जीवनमा योग ग रने य ता साम ीह  बाहके सनाही, कणाल, दमाहा, बाहताल, ट्या को, 

भाले र पोथी नरिसङ्गा ज ता नौमती बाजामा रहने वा य ह मा पिन ताँबा र िप लको धात ु योग 

ग र छन।् यसबाहके यस ख डमा ले चा र िल बहू ले योग गद आएका नगरामा पिन ताँबाको धात ु योग 

ग रएको पाइ छ। कासँाका साम ीह मा भने झक, मदने आिद थाल औ लोहोटा, बटुका, आिद योगमा 

रहकेा छन।्  

 

 िप लका साम ी 

खकुुरीह का दाबलाई कसेर रा नका िनि त िप लको चारपाटे मु ी पिन योग ग र छ जसलाई ‘काँजो’ 

भिन छ। एउटा दाबमा य ता काँजो तीनवटास म रहकेा पाइ छन।् यसबाहके खकुुरीको िबँडको फेदमा 
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लगाइने टाली, िबँडमा लगाइने काँजो, दाबको टु पामा लगाइने कोथी आिद पिन िप लको बनाइ छ। यसरी 

लगाइएको िप लको पहेलँो रङ्गले खकुुरीको दाबलाई आकषक र सु दर बनाएको ह छ। 

  

 हलुङ्गेका साम ी 

यस ख डको लोकजीवनमा हलङुगेका घरेलु साम ीह  चिलत छन।् काँसा र ताँबाका तलुनामा य ता 

साम ीह को दाम पिन कम रहकेो ह छ। हलङ्ुगेका सामानह  भने पजुा आिद तथा अितिथ  ढोगभेट 

आिदमा योग नग रने हनाले यसको काँसा र ताँबाको ज तो सां कृितक मह व रहकेो पाइ न। य ता 

साम ीह  दैिनक घरेल ु योगका िनि त मा  बनाउन ेग र छ। थाल, मग, बटुका, कराही, भड्डु, िक ली, 

छपनी, गा ी, डाडु, प युँ, च ची, काँजो आिद य ता साम ीह  हन।् 

 हलङ्ुगेका य ता साम ीह  िपटुवा र सादा गरी दईु  कारका चलनमा छन।् ताँबाका साम ीह  

ज तै हलङुगेका भाँडा आिदमा लोहारह ले भाँडीले फुल आिदका बु ा हा ने गछन।् िपटुवा भाँडा, गा ो 

आिद नै यहाकँा लोहारह ले पर प रत पले बनाउँदै आएका य ता साम ीह  हन।् हलङ्ुगेलाई िप लको 

साटो खकुुरीको दाबमा काँजो, कोथी र टालीका िनि त पिन योग ग र छ।  

   

६.१.६. चम िश प र िविध 

यस ख डमा बा ा, गो , िमग, भैसँी आिदका छालाबाट घरेल ुसाम ी तथा िविभ न कारका वा  य ह  

बनाउने ग र छ। ाणीका छालालाई योजनअनसुार काढपेिछ काटेर अथवा बे ेर सकुाएपिछ योग 

ग र छ।  छालाबाट बिनने साम ीह लाई वा  य  र अ य गरी दईु कारका िश पह मा  िवभाजन गरेर 

िन न कार  ततु ग र छ-  
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वा  य  अ य साम ी 

ढ्याङ् ो, या ङु, नगरा, ट्या को, दमाहा, 

ढोलक ,  डम , मादल आिद 

मढुा, ह लुँड, दाब, भाटी, दाब आिद। 

  

 यसम ये ह लुँड गो  जो दा जवुामा ह रस अ झाउन योग ग र छ। ह लुँड भैसँीको छालाबाट 

मा  बनाइ छ। भाटी लोहारह ले कोइला जलाउनका िनि त योग गन साधन हो। यसका िनि त गो को 

छाला योग ग र छ।  

 

६.१.७. ऊण िश प र िविध 

दाप ुख डमा भेडाको ऊनबाट राडी बनुेर योग गन चलन रहकेो पाइ छ। उमरे पगेुको भेडाको ऊन काटेर 

चखाका सहायताले बा लो धागो बनाइ छ औ यसलाई आव यकताअनसुार तानमा लगाएर राडी बु न े

ग र छ।  य तो राडी पाहनालाई स कार गदा योग ग र छ। यसैले यसको सां कृितक मह व पिन रहकेो छ। 

 

६.१.८. खा -पेय िश प र िविध 

दाप ु ख डको लोकजीवनमा िविभ न कारका खा  र पये साम ीह  बनाउने त रका तथा िसपह  

पर प रत पले ह ता तरण हदँै आएका छन।् य ता साम ीह को अ ययनले यस ठाउँमा बसोबासो गन 

लोकले यी साम ीह को योगमा ा  गरेका अनभुव र यसका औषधीय मह वबारे पिन जा न सिक छ। 

यहाँको लोकले यस ख डको ाकृितक प रवेश, जलवायअुनुकूल खा  र पेय तयार तथा उपभोग गन 

गरेका छन।् यस ठाउँमा उपल ध काचँो खा  वा पेय पदाथलाई लोकले िविभ न कारका पर प रत उपाय 

योग गरेर यसलाई खानेयो य बनाएको पाइ छ। य ता उपभो य व तहु का स दभमा ती खा पदाथह  
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तयार पान िश प मह वपणू प  हो। लोकले एउटै अ न वा जलयु  पदाथबाट एकािधक खा  वा पेयह  

तयार पान गरेका पाइ छ। यसरी बनाउन ेत रकालाई लोकले पर प रत पमा आजन गद आएको िश प 

मा न सिक छ। यसथ, लोकले उपभोगका िनि त तयार गद आएका य ता साम ीह लाई यहाँ खा  र 

पेयिश प गरी दईु भागमा िवभाजन गरेर िन निलिखत कारले अ ययन ग र छ- 

यस ख डमा अ न, क दमलू, फल-फुल, पात तथा पश-ुप ीका मास,ु भु ला आिदबाट िविभ न 

कारका प रकारह  बनाउने चलन रहकेो छ। यी िविभ न व तहु बाट बनाइने साम ीह लाई िन न 

तािलकाह मा िदइ छ- 

 

 अ नबाट बनेका खा  साम ी 

यस ख डमा मकै, धान, कोदो, फापर आिद अ नह को खतेी ग र छ। कुटेर अथवा िपसेर अथवा उिसनेर  

य ता अ नह बाट बनाइने पर प रत खा व तहु  िन न तािलकाअनसुार छन्- 

मकै कोदो धान फापर गह ँ

भात, िढँडो, फ क , ठो के, 

पोलवुा, उिसनेको, पवुा, सादँकेो 

अचार, सात,ु दधु े मकैको 

िग लो रोटी, िचउरा, जाँड 

आिद। 

रोटी, मादँा,   

तोमा, जाँड 

 भात, खीर, ढकने, 

सेलरोटी, मचा, 

िचउरा 

आिद। 

रोटी, जाँड तोमा, रोटी, 

जाँड, सात ु

आिद 

भटमास दाल 

िकनेमा, भटेुको भटमास, सात ु दाल, िखचडी 
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यस ख डको लोकजीवनमा मकैका िविवध प रकारह  चिलत छन।् मकैलाई जाँतोमा िपसेर 

यसका केही ख ो अशंलाई भातका पमा पकाउन ेग र छ भने यसबाट िन कने िपठोबाट िढँडो ओडा ने 

ग र छ। य तो िढडो दधु , दही, मही र िस नसुँग खाने ग र छ। सकेुका मकैलाई भटेुर औ काचँो मकैलाई 

पोलेर खाइ छ। उिसनेर अथवा उिसनपेिछ सकुाई राखपेिछ चािहएका बेलामा पनुः िभजाएर ओखलीमा 

कुटेर यसको छाला िप साएर मास ुआिदसँग पकाएर खान ेग र छ। य तो खा लाई ‘फलक ’ भिन छ। दधुे 

मकैलाई कुटेर िग लो रोटी पिन बनाएर खान ेग र छ। काचँो मकैको िपठोलाई तेल आिदमा भटेुर क ती 

पानी लगाएर एक कारको खा  बनाइ छ जसलाई ‘पवुा’ भिन छ। भटेुका मकैलाई जाँतोमा िपसेर िपठो 

िनकाली फु कै खान ेग र छ जसलाई ‘सात’ु भिन छ। कुहकेा मकै अथवा रा ो मकैलाई िपसेर जाँड पिन 

बनाएर खाने वा िपउने ग र छ। 

कोदो िपसेर िपठो पारी यसबाट िग लो रोटी बनाइ छ। य तै िपठोलाई क ती चामलिसत िमसाएर 

केही िगलो खा  तयार पारेर खोले बनाएर खाइ छ। कोदोको िपठो मछेुर तोमा पिन बनाइ छ।  

धानको चामल कुटेर वा िपसेर ‘ढकन’े नामक िवशेष प रकार बनाइ छ। यस ख डमा बसोबासो 

गन बाहन र छे ीह ले मा ने गरेको ितजको चाडमा ढकने खाने गछन।् यसथ, यस खा को सां कृितक 

मह व पिन रहकेो छ। नयाँ धानको चामल योग गरेर िखर पिन खाने ग र छ। यस ख डका बाहन-छे ी 

ह ले नै येक साल मङ्िसरमा गोठपजूा नामक अनु ान स प न गरेर य तो खीर खाने गछन।् मचा 

बनाउनका िनि त पिन धानको चामल योग ग र छ। 

 

 वन पितबाट िनिमत खा  साम ी  

यस ख डको लोकजीवनमा िविभ न कारका वा वन पित तथा उिद ्भदक्ा  पात, फुल, मु टा आिदका खा  

तयार गरेर खाने ग रएको पाइ छ। दाप ु ख डको लोकजीवनमा चलेका य ता खा ह लाई िन न 
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तािलकाअनसुार रािख छ 

पात  फुल मु टा वा डुकु  

िस न,ु रायो, मलूा, िसमरायो आिद िस न,ु िचि फङ्, 

खाना पा, ितते  आिद 

िस न,ु ठोट्न,े बाँस, मािलङ्गो, 

िच डे आिद  

 

िस नकुा फुल, पात र किलला मु टालाई िटपेर उिसनेर खाइ छ। यस ख डमा िस नकुा घ रया, 

पातले, भाङ् े आिद कारह  पाइ छन।् िस नकुा य ता खा मा यसै ख डको िसङ्गलीला वना चलमा 

पाइने औषधीय खा  खन पा र िचि फङ् पिन िमसाएर खाने ग र छ। िविभ न कारका बाँसह म ये 

चोयाबासँ र मािलङ्गोको तामालाई उिसनेर अचार बनाएर रा ने अथवा काट्न ेिबि कै पिन खाने ग र छ। 

ठोटने नामक उिद ्भदक्ो  डुकु िटपेर काचँो अथवा सु खा पारेर तकारी खाने ग र छ। मलूा अथवा रायोको 

पात ओइलाएर कुटेपिछ खा डोमा खादँेर गु ु क बनाइ छ। अिहले लाि टक आिदका ढोल आिदमा 

जमाएर पिन गु ु क बनाइ छ। य ता गु ु क झोल बनाएर अथवा अचारका पमा खाने ग र छ। 

 

 क दमूलका खा  साम ी 

यस ख डको लोकजीवनमा आल,ु सखरख ड, िपँडाल,ु घरत ल, फुलत ल, बनत ल, िसमल त ल, 

इ कुसको जरा, िग ा, यागरु, मलूा आिद क दमलूलाई पर प रत पले तयार पारेर खाने ग रएका छन।् 

य ता खा  साम ीह म ये कित उिसनेर, कित पोलेर र कित पकाएर खानका िनि त तयार पा र छ भन े

कित काचँै पिन खाने ग र छ। कित भने उिसनेर मा  खान े ग र छ। यसरी खानका िनि त तयार ग रने 

िविधका आधारमा क दमलूलाई िन न तािलकामा राखरे हने सिक छ- 
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उिसनेर वा पोलेर खाइने उिसनेर मा  काँचै 

खाइने 

पकाएर तरकारी  

आल,ु सखरख ड, िपँडाल,ु घरत ल, बनत ल, 

िग ा यागरु, िसमल त ल, इ कुसको जरा, 

फुलत ल आिद 

 फुल त ल मलूा, 

अदवुा , 

बनत ल 

आिद 

आल,ु इ कुसको 

जरा, मलूा, अदवुा , 

घरत ल आिद   

 

 याउ  

  याउ यस ख डको लोकले पर प रत पले खाँदै आएको खा  हो। यस ख डमा झरी, गोबरे, चा े र ए ले 

आिद कारका याउह  खाने ग र छ। यी याउह  िटपेर तरकारी तथा झोल खाने ग र छ। यसबाहके 

उि स, मलातो आिद खह मा उि ने एक कारको याउ जातीय व तलुाई तातो पानीमा िभजाएर सफा 

पारेर मिसनो काटी यसलाई अ डा तथा सुँगरु, भैसँी आिदको रगतसँग मछेुर तरकारी बनाइ छ।  

 

 पश-ुप ीको मासुबाट बनाइने खा  

यस ख डको लोकजीवनमा सुँगरु , गो , खसी, भेडा, माछा, पाहा,  चपेा, कुखरुा, हासँ, परेवा आिद पश-ु

प ीका मास ुउपभोग पर परा रहकेो छ। िनि  चत समदुायह ले िनि  चत ाणीका मास ुउपभोग गन पर परा 

पिन रहकेो छ। यसथ, यहाँ ती समदुायह ले पर प रत पले उपभोग गद आएका ाणीह को िववरण 

िन न कार िदइ छ- 
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शेपा, तामङ, भोटे, डु पा, 

ले चा 

राई, िल ब,ू या खा, 

मगर  

छे ी, बाहन, कामी, 

दमाई  

माझी गु ङ नेवार 

गो  सुँगरु  खसी माछा भेडा भैसँी 

   

 यस कार यस ख डका िविभ न समदुायह ले पर प रत पले िनि  चत ाणीह को मास ु

उपभोग गद आए तापिन यी समदुायह ले एकािधक मासहु  पिन उपभोग गद आइरहकेा छन।् य ता 

मासहु  साधारण पमा तरकारी वा झोल बनाएर खाने ग रए पिन कित भने िवशेष कारका खा  बनाएर 

खने ग र छ। य ता केही िवशषे खा ह  यस कार छन-्  

 

 साँसेट 

‘साँसटे’ गो , सुँगरु, भैसँी, खसी तथा भेडाको काँचो आ ामा यसकै रगतसँग मासलुाई मिसनो पारी 

मसला, ननु् आिदसँग मछेुर लगाउने औ उिसनेर रािखने िवशषे कारको खा  हो। यसलाई यसरी उिसनेर 

रा ने र खाने बेलामा गोला गोला आकारमा काटेर तेलमा भट्ुने ग र छ। 

 

 वािचपा  

कुखरुाका ठुला पखटेाह लाई आगोले जलाएपिछ रहकेो अि तम भागलाई टक् ट याएर कुखरुाकै मटुु 

कलेजो आिदलाई मिसनो गरी काटेर तेल मसला आिदसगँ मछेुर पकाइ छ। यसरी पकाएपिछ यसमा 

पाकेको भात लगाएर अथवा नलगाई पिन खाने ग र छ। िततो वादमा रहनाले यस खा लाई ‘ितते’ पिन 

भिन छ।  
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 माछाको लोहो 

माछाको आँ ो िनकालेर ननु ् मसला हालेर पकाइने तीतो वादमा रहने माछाको होलो यस ख डको 

लोकजीवनमा  चिलत रहकेो खा  हो।  

 

 पाहा  

पाहाको मास ुपिन यस ख डको लोकजीवनमा चिलत खा  हो। यस ख डम मनपाहाको िसकार िदउँसो 

ग र छ भने खोलामा पाइने पाहाको िसकार राित राँको बालेर गन ग र छ। पाहाम ये मनपाहालाई सकुाएर 

रािख छ औ औषधीका पमा उिसनेर झोल खाइ छ। पाहाको ब चा चेपा पिन खान ेग र छ। 

 

 चाडपवमा पकाइने िवशेष खा   

यस ख डको लोकले िवशेष अवसरह मा िविभ न कारका खा  साम ीह  तयार गरेर खान ेगरेका छन।् 

य ता चाड र यस चाडमा बनाइने िवशेष खा ह का सचूी यस कार छ- 

 

ितहार माघे सङ् ाि त ितज असारको प  होसार 

सेलरोटी त ल दर (ढकने) दही िचउरा खाि सयो, याङ्ग ु

 

यी खा ह  अ य साधारण बेलामा पिन बनाएर खान े ग र छ तर यी अवसरह मा यी िवशेष चिलत 

रहकेा छन।् 
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 पेय साम ी 

यस ख डको लोकजीवनमा गाई र भैसँीका दधु , मकै, कोदो, गह,ँ चामल, पश-ुप ी आिदका हड्डी र िचया 

आिदबाट िवशेष कारका पेय साम ीह  बनाएर िपउन े पर परा रहकेो छ। यी िविवध कारका 

साम ीह बाट बनाइने पेय साम ीह  िन न तािलकाअनसुार छन-् 

गाई र 

भैसँीका दु ध 

मकै, कोदो, 

गह,ँ चामल 

 

कुखुरा मनपाहा िचराइतो र 

बुढो ओखती 

िचयाप ी 

दधु , दही, 

मही 

जाँड, िनगार, 

र सी 

िस वा झोल 

(औषधीका 

पमा िपइने)   

झोल 

(औषधीका 

पमा िपइने) 

भसराङ 

 

६.१.९. लोक वा तुिश प र िविध 

यस ख डमा घर िनमाणको लोकपर परा चिलत रहकेो छ। लोकले घर िनमाण गदा िनि  चत कारका 

शैली र िव  वासह  पर प रत पमा पालन गद आइरहकेा छन।् यस ख डको लोकजीवनमा चिलत 

वा तिुश पलाई िन न कारले अ ययन गन सिक छ। 

 

  एकतले, दु ईतले घर  

यहाँको लोकमा दईु र एकतले घर बनाउने पर परा रहकेो छ। दईु तले घरको तलामिुन भा सा गन र 

तलामािथ सु ने कोठा बनाइएका पाइ छ। यी दईु तलालाई जोड्ने िसँढी त लो तलाको एकाप  बनाइएको 

पाइ छ। 
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 गारो, ला चेबार 

दईुतले घरको त लो तला ढुङ्गाको थाक लगाए माटो मछुी िलपेर उठाइ छ जसलाई ‘गारो’ भिन छ। 

मािथ लो भागमा बासँको बार लगाएर यसमािथ माटो गोबर र पराल तथा िस  मछेुर िलिपएको पाइ छ। 

य तो बारलाई ‘ला चेबार’ भिन छ। एकतले घर भने ढुङ्गाको गा ो उठाएर वा ला चेबार मा  लगाएर पिन 

बनाइएको पाइ छ।  

 

 मूल खाँबो, िनँदाल, सरा  

दईुतले घरलाई प का र थायी बनाउनका िनि त त लो तलाको िबच भागमा एउटा बिलयो खाँबो गािड छ 

जसलाई ‘मलूखाँबो’ वा ‘धरुीखाँबो’ भिन छ। य तो धरुीखाँबोमािथ नै मािथ लो तलालाई था नका िनि त 

लामो र ठुलो मढुो ते याइ छ जसलाई ‘िनदाल’ भिन छ। उ  िनदालमािथ समान आकारका मोटा काठह  

िब याइ छ जसलाई ‘सरा’ भिन छ। य ता सरामािथ िच वा दाउरा अथवा बाँस आिद राखरे यसमािथ 

माटाले िलिप छ औ मािथ लो तला िनमाण ग र छ। 

 

 भँडार कोठा  

यस ख डको लोकजीवनमा कुलदेवी-देवता घरको एउटा िनि  चत कोठामा राखरे पजूा आराधना गन 

ग र छ। य तो िवशेष कोठालाई न ै ‘भँडार’ कोठा भिन छ। उ  कोठामा बािहरका यि ह लाई वेश 

िनषधे ग र छ। घरका बहमू य व त ुतथा अ न आिद भँडार कोठामा रा ने ग र छ।   

 

 चुला 

        यस ख डमा बसोबासो गन राई समदुायले आ नो घरमा तीनवटा ढुङ्गालाई गाडेर यसमा कुलदेवता 

आरोप गरेर पु ने गरेका छन।् य तो चलुा मा पिन घरबािहरका अ य यि ह लाई वशे िनषधे ग र छ। 
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 िसकुवा र पेटी 

 एक तले वा दईु तले घरको बािहरप  िसकुवा र पेटी नामक दईु िवशेष भाग रहकेा पाइ छन।् यी म ये 

िसकुवा मलू ढोकाको बािहरप  रहने केही फरािकलो ठाउँलाई भिन छ। य तो िसकुवामा पिन कितले 

खाँबो गाड्न े गरेको पाइ छ। बािहरबाट आएका मािनसह लाई अ थायी पमा िव ाम िदनका िनि त 

िसकुवाको योग ग र छ। य तै कारले घरको त लो तलाको व रप र ढुङ्गाको होचो गा ो लगाएर 

यसमािथ माटाले िलपेर बैठक कोठाज तो पटेी बनाइ छ। य तो पेटी िवशेषतः ब नका िनि त योग ग र छ 

भने बलेसँीको पानी वा भल छे न ुर घरलाई आकषक बनाउन ुयसको भिूमका रहकेो ह छ।  

 

 बर डा 

दईुतले घऱको मािथ लो तलाको बािहरप  घाम आउन ेठाउँ पारेर काठको बर डा बनाउन ेग र छ। य ता 

बर डामा घाम, तारा आिदका तीक व प काठ काटेर ठोिकएको पाइ छ। य तो बर डाले घरलाई 

सहुाउँिदलो बनाएको ह छ।  

 

 ढोका, याल  

य ता घरमा मलू ढोका र अ य ढोकाह  पिन रहकेा पाइ छन।् य ता ढोकाह म ये मलू ढोका पवूप  

रहनपुन िव  वास रहकेो पाइ छ। यही मलू ढोकामा न ै पजूा-आजाका अ ता फुल आिद टाँ ने ग र छ। 

िववाह गरेका ख डमा बेहलीलाई घरको मलू ढोकाबाट वेश गराइने हनाले पिन यस ढोकाको िवशेष 

मह व रहकेो छ। ढुङ्गाको गा ो उठाएर बनाइएको घरमा याल पिन आव यक मा ामा केही साना 

कारका रािखएका पाइ छन।् 
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 छानो 

यस ख डको लोकमा िस , िच ा, िचम आिदको छानो लगाउने पर परा रहकेो छ। य िप अिहले यादरको 

छानो लगाउने चलन अिधक मा ामा रहकेो छ। य िप यसरी छानो छाउने साधन प रवतन भए पिन छानो 

छाउने लोकपर परा भने कायम ैरहकेो छ। यस ख डमा नपेाली पाराको र घमुाउने छाना गरी दईु कारका 

छाना छाउने पर प रत शैलीह  चलनमा रहकेा छन।् 

 यहाँको लोकजीवनमा धरुीकटुवा छानो छाउन ु नहने भनेर छानो छाउने िनयमको पालन पिन 

ग रएको पाइ छ। यस िनयमअनसुार यिद एकै यि ले एकै ठाउँमा दईुवटा घर बनाए ती दवुकैो धरुी एउटै 

िदशाितर फिकएको हनपुदछ। यिद एउटा घरको धरुीलाई अक  घरको धरुीले काटे यसलाई अशभु मािन छ।  

 

 िडघर 

खतेका िबचितर केही अ लो ठाउँमा बनाइने कटेरो न ै िडही घर हो।४ दाप ु ख डको लोकले यही ‘िडही’ 

श दकै विन प रवितत प ‘िड’ श दमा ‘घर’ जोडेर ‘िडघर’ श द योग गन गरेका छन ्जसले खतेका 

िबचमा बनाइएको अ थायी घर वा कटेरो भ ने बझुाउँदछ। य तो िडघरमा खिेत गन बेलामा अ थायी पमा 

ब न,े पराल औ अ य आव यक साम ीह  रा ने तथा  गो  आिद बाँ ने ग र छ। खिेतसँग जोिडएको 

य तो अ थायी घरलाई ‘या सा’ पिन भ ने ग र छ।     

 

 यस कार यस ख डको लोकजीवनमा घर िनमाणको आ नै लोकप परा रहकेो  पाइ छ। लोकले 

घर िनमाण गदा यही ँ ा  भौितक संसाधनको योग गरेर यहीकँो भौगोिलक अव थान र जलवायअुनु प 

घर िनमाण गरेका पाइ छ।  

                                                             
४  वासदुवे ि पाठी ( स पा), िव स ं२०६७,  ‘नेपाली बृहत ्श दकोश’, नेपाल ा ित ान, काठमाडौ,ँ प ृ५३६ 
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६.१.१०. लोकपिहरन र िविध 

श दकोशले पिहरन भनेर शरीरमा लगाइने व  तथा गहना५ भनेर अ याए तापिन गहनाह लाई 

लोककलाअ तगत राखरे यहा ँव  पिहरनलाई मा  लोकपिहरन भनी अ ययन ग रएको छ। यस ख डमा 

व का िनि त चािहने काचँो पदाथको उ पादन नग रए पिन कारखानामा तयार पाइएका कपडालाई िविभ न 

अकार िदई िसलाउने घरेल ु उ ोग भने पर प रत पमा च दै आइरहकेो छ। यहाँ बसोबासो गन दमाई 

समदुायले यस कायलाई पर प रत पेसाका पमा हण गद आइरहकेा छन।् लोकजीवनमा यु  य ता 

पिहरनलाई िलङ्ग, उमरे, सामािजक तर, पेसा आिदका आधारमा पिन िवभाजन गन सिकने िवचार 

अ येताह ले ततु गरेका छन्।६ य िप य ता िवभाजन अ येताह ले स बि धत ठाउँ र यहाकँो समाज-

सां कृितक अव थाका आधारमा गनपुन ह छ। दाप ु ख डमा भने सामािजक तर र पसेाका आधारमा 

लोकपिहरनह  योगमा रहकेा पाइदँनै। यस ख डमा मु यतः िलङ्गका आधारमा पिहरनह  िवभािजत 

छन।् यसबाहके पर प रत पजुारीह ले भने िवशेष कारका पिहरन योग गन गरेका छन।् यसथ, यस 

ख डमा चिलत पिहरनह लाई मलूतः िन न कार िवभाजन गरेर रा न सिक छ-   

 

लोकपिहरन 

  

        साधारण यि को पिहरन                                                      लोकपजुारीह को पिहरन 

 

   ीको पिहरन             पु षको पिहरन    

                                                             
५बासदुवे ि पाठी( स पा), िव स ं२०६७,  ‘बहृत ्नेपाली श दकोश’, पूववत ्प ृ७५६ 
६ डोन योडर, ‘फोक क ट्यमु, फोकलोर ए ड फोकलाफ टडी’, रचड ए डोसन (स पा), पवूवत, प ृ२९६ 
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 साधारण यि का पिहरन 

यहाँ साधारण यि ह का पिहरन भ नाले पर प रत पजुारीबाहकेका यि ह ले लगाउँदै आएका पिहरन 

भ ने हो। य ता पिहरनमा पु षले लगाउन े र ीह ले लगाउने गरी मु यतः दईु भागमा िवभाजन गरेर हने 

सिक छ। यस ख डमा बसोबासो गन ले चाह ले द बनु, गादो, नामरे तथा दा ा, से ब ुज ता पिहरहनह  

योग गन गरेका पाइ छ भने  शपेा, डु पा, भोटे आिद समदुायका ीह ले लगाउने िवशेष पिहरन ब ख ु

हो। यी समदुायह बाहके अ य समदुायका पु षह ले दौ रा सु वाल, ढाकाटोपी तथा भातगाउँले टोपी, फेटा 

र ीह ले गु यू, चोली, पटुक , मजे ो र बक  ज ता व ह  पर प रत पले योग गद आइरहकेा छन।् 

यस ख डमा बसोबासो गन छे ी र बाहन समदुायका िववािहत ीह ले िसउँदोको िस दरु छो नका िनि त 

माल आिद पट्याएर िसउँदोमा रा ने गरेका छन।्  

 

 लोकपुजारीका पिहरन  

यस ख डमा धामी, झाँ , येवा, सा बा, माङपा, बङुिथङ आिदले अनु ान स प न गदा आनु ािनक व  

पिह रने गछन।् य ता व ह मा सेतो जामा तथा रातो अथवा पहेलँो कपडाको पटुक  बाँ ने गछन।् िशरमा 

सेतो, रातो औ पहेलँो कपडा ारा िनिमत गोलो आकारमा रहने िवशेष कारको पिहरन बाँ न ेगछन।् यस 

ख डको िल ब ूसमदुायमा य ता पजुारीह  ी र पु ष दवुै कारका चिलत छन।् य िप यी दवुै िलङ्गका 

पजुारीह ले सेतो जामा नै योग गन गरेका छन।् य ता पजुारीह बाहके माता नामक ी पजुारीह ले भन े

यस कारको जामा लगाउने गरेका छैनन।् य िप पहेलँो रङ्गको कपडाको व  र टाउकामा मजे ो भने 

ओढ्ने गछन।्  

 यस कार यस ख डको लोकजीवनमा चिलत पिहरनलाई मु यतः िलङ्गका आधारमा 

िवभाजन गन सिक छ। यसबाहके पर प रत पजुारी तथा िविभ न समदुायह मा िवशेष कारका पिहरनह  

चिलत रहकेा छन।् 
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६.२. लोककला 

लोककलाअ तगत यस ख डको लोकजीवनमा चिलत रहकेा य ता भौितक साम ीह लाई रािखएका 

छन ्जसको मु य उ े य आन द िदन ुरहकेो ह छ। लोककलाका य ता साम ीह  यस ख डमा कम मा ामा 

ा  भएका छन।् लोकले घर सजाउन योग गद आएका िविभ न रङ्गह , धानका पतुली साथै ी-

पु षह ले योग गद आएका गरगहनाह लाई यसअ तगत राखरे िन निलिखत कारले अ ययन ततु 

ग र छ- 

 

६.२.१. लोकिच कला एवम ्अ य कलाकृित  

यस ख डमा िवशेष घरका िभ ाह मा माटो साथै वन पि  आिदका पातह बाट बनाइएका रङ्गह  

योग गरेर घरका िभ ा आिद रङ्गाउन ेतथा िच ह  बनाउने पर परा रहकेो छ।  

 घरको बािहरी भागलाई सजावटलाई अ येताह ले लोककलाका ि ले मह वपणू मानकेा छन।्७ 

घरलाई यसरी सजाउन लोकजीवनमा िविभ न साधनह  योग गन ग र छ। यस ख डमा घर सजाउनका 

िनि त माटो, गोबर, िसमीका पात, कोइला आिदबाट िनिमत रङ्गह  योग ग र छ। रङ्गका िनि त योग 

ग रने माटोह  पिन तल िदइएअनसुार एकािधक कारका छन्-   

 

 रातो माटो 

रातो माटोलाई पानीमा मछेुर य तो रङ्ग बनाइ छ। रातो माटोको योग एक वा दईुतले  घरको त लो भाग 

अथवा पटेीदेिख मािथ लगभग डेढदेिख दईु िफटस म  ठाडो िल न योग ग र छ। यसबाहके चलुो, घरका 

िभ ा, याल र ढोकाका िबट आिद िल नका िनि त पिन यसको योग ग र छ। 

                                                             
७ हनेरी लासी, ‘फोक आट, फोकलोर ए ड फोकलाइफ’, रचाड एम डोसन (स पा), पवूवत,् प ृ२५३ 
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 कमेरो माटो

िस सार ठाउँमा पाइने िल याइलो िवशेष कारको माटो न ै कमरेो माटो हो। यस ख डमा य तो कमरेो 

माटोका फु ो अिन साधकुमरेो गरी दईु कार चिलत छन।् घरका िभ ा , िपँढी, चलुो आिद िल न कमरेो 

माटोको योग ग र छ।  

 उि दका रङ्ग

घरका बािहरी िभ ा सजाउनाका िनि त फुल आिद िच  बनाउन िविभ न उि दका पातह  योग ग र छ। 

िसमी, म याम आिदका पात िनचोरेर ह रयो रङ्ग िनकालेर योग ग रएको पाइ छ। 

 गोबरको रङ्ग

गाईको गोबरमा साधारण माटो िमसाएर पानीिसत मछुी एक कारको रङ्ग बनाइ छ। गोबरको ह रयो रङ्ग र 

माटो मु दा िनि कने उ  रङ्गले घरका भइु,ँ िभ ा, िपढी आिद िल ने ग र छ। यस े मा घर बनाउँदा बाँस 

फुटाएर समान ल बाइमा काटेर ‘ला चेबार’ नामक बार लगाउँदा पिन यसलाई बािहरबाट िल दा िच टे 

माटोसँग गोबरको योग पिन ग र छ।  यस ख डमा योग ग रने िविभ न कारका माटाका रङ्गह का 

नमनुा तलका िच मा िदइ छ 

         रातो माटो, कमरेो माटो, िसमीका पात र कोइलाको रङ्ग बनाएर माटाको घरका िभ ामा फुल 

बनाउने ग रएको पाइ छ। य तो फुललाई नपेाली भाषामा ‘कदम’ वा ‘कदम खो न’ु र िल ब ूभाषामा ‘कप 

फुङ’ भ ने ग रएको छ। ायः दईुतले घरको त लो भागमा ढुङ्गाको गारो लगाएर माटाले िलिपएको ठाउँमा 

य तो फुल बनाउन े ग रएको पाइ छ। य िप यस ख डमा माटोको घर बनाउन े चलनमा यनूता आएको 

कारण अिहले य तो फुल बनाउने चलन िब तारै लोप भइरहकेो पाइ छ।  
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 धानका पुतली

पाकेको धानका केही काँचा बालालाई ि कोण आकारमा बनुेर धानका पतुली बनाएर घरका बािहरी 

िभ ामा झु ड्याउने ग र छ। यसको मु य उ े य पिन घरको बािहरी भागलाई सु दर बनाउन ुहो। यसले घरमा 

रहकेो अ नको स प नतालाई पिन दसाउँदछ। यसका भाले र पोथी गरी दईु समान आकारका पतुली 

बनाइ छन।् 

 गहना

गहनाले मािनसको यि व आकषक पान र सहुाउने ह छ। गहनाह  पिन सौ दयका ि कोणले मह वपणू 

छन।् लोकमा चिलत रहकेा पर प रत गहनाह  सौ दयका ि ले अिधक मह वपणू हनाले नै यसलाई 

यहाँ लोककलाआ तगत राखरे अ ययन गन ग रएको छ। लोकमा य ता गहनाह  मु यतः ीह ले नै 

लगाएका पाइ छ। औठँी र दाँतमा लगाउने गरेका सनु तथा चादँीका गहनाबाहके पु षह ले अ य गहनाह  

लगाउने गरेका पाइ न। य िप पु षह ले खकुुरीका दाब तथा टे ने लौरा आिदमा भने बु ा भरेर योग गन 

गरेका पाइ छ। यसथ, यहाँ ीह ले धारण गन गरेका गहनाह लाई ती गहना बनाउँदा योग ग रने धात ुवा 

व तकुा आधारमा िन न कार िवभाजन ग र छ- 

सुनका गहना चाँदीका गहना पु ँवालो 

ढुङ् ी, बलुाक , दाँतको फुल, चे टे सनु, 

गोदावरी, क ठ, नौगेडी, ितलहरी, औठँी, चरुा, 

िस , मारवाडी आिद 

 च हार, रेजी, चरुा, 

क ली, औठँी, 

नाकको फुली आिद 

माला, औठँीमा लगाइन े

इउँ 
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  दाप ु ख डको लोकजीवनमा सनुका य ता गहनाबाहके सनुका शीरव दी, शीरफुल, ल करी, 

सनुका टीका ज ता गहनाह  पिन िबगतमा चिलत रहकेो जानकारी ा  भए तापिन अिहले ती योगमा 

रहकेा पाइ न। अिहले चलनमा रहकेा सनुका गहनाह म ये नाकमा लगाइने ढुङ् ीका ‘डाइवरे’ र ‘काँडे’ 

गरी दईु कार  पाइ छ। य ता ढुङ् ीह  पिन वृ ाह ले मा  लगाएको पाइ छ। ‘गोदावरी’ कानमा लगाइन े

गोदावरी फुलको थुँगाको शैलीमा बनाइएको गोलो आकारको गहना हो। यो गहना पिन एकाध वृ ाह ले 

मा  लगाएको पाइ छ। ‘ितलहरी’ भने िववािहतह ले मा  लाउन े गहनाका पमा चिलत छ जो यवुा 

वगमा पिन चिलत रहकेो  पाइएको छ। कानमा लगाइने ‘ या टेसनु’ का भाले  र पोथी गरी दईु का रको 

हने जानकारी पाइए तापिन यस ख डमा गोलो आकारमा रहकेो पोथी या टे सनु मा  चलनमा रहकेो 

पाइ छ। भाले या टे सनु केही या टो आकारमा रहने जानकारी ा  भएको छ। क ठ, नौगेडी आिद ज ता 

गहनाह  पु षह ले पिन लगाउने गरेको जानकारी ा  भए तापिन ती अिहले चिलत रहकेा पाइ नन।् 

य ता पर प रत शैलीका गहनाह को साटो नाम खोिपएका लकेट, चने आिद नया ँ शैलीमा बनाइएका 

गहनाह को चलन बढ्दै गएको पाइ छ।   

 

६.३.िन कष 

यस कार दाप ुख डमा पाइने भौितक सं कृितका दईु मु य भाग लोकिश प र लोककलाम ये यावहा रक 

मह व मु य रहने लोकिश पका साम ीह  नै तलुना मक पमा अिधक चनमा रहकेो पाइ छ।  यस 

े को लोकले यसै ख डको भौगोिलक अव थान र जलवायमुा उपल ध काठ, बाँस, पात, ढुङ्गा, माटो, 

ाणीका छाला, उन, अ न, फल-फुल, क दमलू आिद भौितक ोत-साधनको योग गरेर लघ ुउ ोगका 

िविभ न िश प, खा  एवम ् पेय पदाथ आिद तयार गन जीवनोपयोगी िश पको िवकास गद आइरहकेो 

पाइ छ। यहाकँो लोकजीवनमा यहाँकै जलवाय ु र तापमानमा उपयु  हने पिहरनको चिलत छ। यस 

ख डमा खतेीपातीको लामो पर परा रहकेा कारण यहाँ खिेत गनका िनि त िविभ न कारका आव यक 
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साम ीह  बनाउने तथा अजा ने पर परा रहकेो छ। कासँा, ताँबा र हलङुगे धातबुाट बनाइने िविभ न 

कारका घरेल ू सामा ीह मा लगाइने फुल, पात, घाम, जनु तारा आिदका बु ाह ले यस ख डको 

लोकजीवनमा रहकेो सु चीपणू कलाका रतालाई अिभ य  गदछ। ताँबा र हलङ्ुगेका य ता घरेल ू

सामा ीमा रहकेो ‘िपटुवा’ शैली उ लेखनीय रहकेो छ। य ता सामा ीम ये काँसा र ताँबाका सामा ीह को 

सां कृितक मह व रहकेो छ। दाप ुख डको लोकजीवनमा चिलत घर िनमाणका एकतले त दईुतले शैलीले 

यहाँको भौगोिलक प रवेश र जलवायकुो जानकारी िददँछ। यस ख डको लोकले यवहारमलूक 

िश पबाहके लोकिच कला, सजावट आिद ज ता िनता त कला मक पर पराको पिन िवकास गरेको छ। 

िविभन कारका माटाका रङ्ग, घरका िभ ाह मा बनाइने फुलह का िच  था गर-गहना आिद नै य ता 

सौ दयमलूक लोककलाकृित उदाहरण हन।्    

 यस कार दाप ुख डमा पाइने पर प रत भौितक सं कृितको अ ययनले यहाँको लोकले के क ता 

भौितक साधन कसरी योग गद आइरहकेो छ भ ने िवषयमािथ काश पादछ। पहाडी े मा अवि थत यस 

ख डको लोकजीवनमा य ता साम ीह  आिथक पले मह वपणू रहकेा छन।् िनजी म र साधनले िनिमत 

य ता साम ीह ले यस े को वावल बी जीवनयापनको उदाहरण पिन िददँछ। य ता भौितक 

साम ीह लाई लोकले आ नो आ था र िव  वाससँग जोडेर हने गरेका कारण ती सां कृितक आधारमा 

पिन यितकै मह वपणू छन।् यसै भौगोिलक अव थानमा फु न,े फ ने अ न आिदबाट खा , पेय आिद 

बनाउने िविभ न लोकानभुवले यस ख डको लोकजीवनको इितहास पिन दीघकालदेिखको हो भ ने 

िन कषमा पु न सिक छ। िविभ न साम ीह मा कँुिदने वा खोिपने बु ा एवम ्घर आिद रङ्गाउन वा सजाउन 

योग ग रने रङ्ग तथा अ य कलाकृितह ले यस ठाउँको लोकमा रहकेो कलाि य एवम ् िसजना मक 

मनोिव ानलाई दसाउँदछ। यी िविभ न कारणले दाप ुख डमा पाइने भौितक सं कृितको अ ययन मह वपणू 

रहकेो छ।  

 


