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अ याय सात 

७. दापु  ख डमा पाइने लोकवाताको प रवितत ि थित 

७.१. मौिखक लोकवाताको प रवितत ि थित 

दाप ु ख डको लोकवाताका िविवध साम ीह  सङ्कलन र अ ययन गन ममा यहाकँो लोकवातामा 

िनर तर प रवतन आइरहकेो त य सङ् ह ग रएको छ। ती साम ीह  एकािधक कारणले प रवितत तथा 

लोपो मखु अव थामा समते रहकेा छन।्  

यस ख डको मौिखक लोकवाताका सामा ीह  प रवितत अव थामा रहकेा छन।् लोकगीतह को 

सङ्कलन गन ममा अिधकांश गायकह ले उ  गीत गाउन छोडेको िन कै लामो समय भएको भनी 

जानकारी िदएका छन।्  गीत गाउन े गायक-गाियकाह ले पिन पणू पमा गीत गाउन नसकेको अव था 

रहकेो छ। यसरी गीत गाउन नस न ुतथा िबिसनकुा का रणह बारे  गदा अिहले य ता गीतह  गाउन े

प रवशे नै नरहकेो उ र अिधकांश गायक गाियकाह बाट पाइएको छ। ‘रिसया’ वा ‘असारे’ गीत  यस 

ख डमा िवगतमा धान रो दा खतेमा बेठी लगाउँदै गाउने ग रएको जानकारी पाइए  पिन अिहले यसरी खतेमा 

धान रो दै गाउन छोिडएको छ। य तै कारले मा नी नाचका गीतह  िवगतमा ितहारका बेलामा 

वेलकु देिख िबहानस म िविभ न धनुह  गाउने चलन रह ेतापिन अिहले यसरी गाउने  पर परा लोप भएको 

जानकारी पाइएको छ। य तै कारले यस ख डमा छे ी तथा बाहन समदुायमा पिन चोरी िबहकेो चलन 

बढ्नाले िसलोक भ ने पर परामा ास आएको त य थाहा लागेको छ। ितहारमा खिेलने देउसीमा रहकेो 

िब णकुो गाथा लोप हदँै गएर केवल देउसीको भाका मा  अिहलेका पु ताले हण गद आइरहकेो त य 
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सङ् ह ग रएको छ। यसरी देउसी खे दा अिधकांश देउसहे ले केवल प को पमा देउसे भट्याउने गरेका 

छन।् य तै कारले जवुारी खे ने, तीजे गीत गाउने पर परामा यनूता आएको छ। यस ख डमा िवगतमा मकै 

गोड्दा गाइने द के गीत अिहले यसरी बारीमा गाउने पर परा पिन लु  भएको त य सङ्कलन ग रएको छ। 

बालबािलकाह ले खे दै गाउने लोक बालिगतह मा प रवतन आइरहकेो छन। बालबािलकाह ले िवशेष 

अङ् ेजी भाषा साथै िह दी िमि त बालगीतह  गाउने गरेका कारण यस ख डमा पर प रत बालगीतह  

भािवत छन।् य ता गीतह  म ये ‘ढुकुमकुु’ नामक बाल खलेगीतको चलन लु ाय अव थामा रहकेो 

छ। एउटै बालगीतको मलू पाठबाट एकािधक पाठह  पिन िवकिसत भएका छन।् यस ख डमा रहकेा 

िल ब,ू ले चा लोककथाका कथकेह  कम मा ामा पाउन थािलएका छन।् य तै कारले ती भाषामा रहकेा 

लोकगीतह  पिहलाका तलुनामा अिहले कम मा ामा गाउने ग रएको त य सङ् ह ग रएको छ। य तो 

हनका मु य कारण ती भाषाका व ाह को सङ् या घट्दो ि थितमा हन ु हो। यस कार यस ख डको 

मौिखक लोकवाताको अ ययन गदा ले चा, िल ब,ू सेपा आिद भाषाका साम ीह लाई मु यतः नेपाली 

भाषाले भािवत पाद आइरहकेो छ भन ेनपेाली भाषाका साम ीह लाई अङ् ेजी, िह दी आिद भाषाह ले 

भािवत पाद आइरहकेा छन।्  

   

७.२.  यवहारमूलक लोकवाताको प रवितत ि थित  

यस ख डमा पाइने यवहारमलूक लोकवाताका िविभ न प मा प रवतन आइरहकेो त य ा  भएको छ। 

मु यतः लोकिव  वासमा य तो प रवतन उ लेखनीय मा ामा रहकेो छ। यस ख डमा अिधकांश देवी-

देवताका पजूाह मा पशु-प ीको भोग िदने पर परा रहकेो पाइ छ। य िप अिहले यसरी पश-ुप ीको बिल 

िदने पर परामा यनूता आएको छ। अिहले पशु-प ीको साटो फल-फुल तथा दधु  आिद मा  चढाउन 

थािलएको छ। य तो ि थितलाई यस ख डको लोकिव  वासमा आएको मह वपणू प रवतन मा न सिक छ। 

यहाँको लोकमा घरबािहर पु ने दवेी-देवताह  थायी पले एउटै ठाउँमा नब ने तथा ऋत ु प रवतनसँगै 

आ नो थान प रवतन ग ररहने िव  वास गरेको पाइ छ। यसैका आधारमा यहाँको लोकले उभौलँी र 
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उधौलँीज ता ऋतसुापिे त पजूाह  स प न गन गरेका छन।् य ता देवी-देवताह को पजूा गरीसकेपिछ 

लग  ैथान-थपना आिद उठाउनपुन िनयम पिन रहकेो छ। अिहले य ता देवी-देवताह का थायी मि दरह  

पिन बनाउन थािलएको छ। यसका साथै सामिूहक दवेी पजूा गन पर परामा पिन यनूता आएको छ। यस 

ख डमा रहकेा पर प रत पजुारीह को सङ् या िमक पमा घट्दै जान ुअक  उ लेखनीय प रवतन हो। 

मु यतः ले चा, िल ब ूआिद समदुायमा चिलत य ता पजुारीह को सङ् यामा ास आइरहकेो छ। य िप 

यस ख डमा ‘माता’ नामक ी पजुारीह को सङ् या भने बढ्दो ि थितमा रहकेो छ। यसबाहके रीित रवाज 

आिदमा पिन प रवतन आइरहकेो छ। यस ख डमा िवगतमा माँगी िववाहको पर परामा यनूता आएको छ। 

मु यतः अ तसमदुाय िववाहको मा ा बढ्नाले मागी िववाहको मा ा घट्दो र चोरी िववाहको पर परा बढ्दो 

ि थितमा रहकेो छ। तामङ, गु ङ र मगर समदुायमा पर प रत पमा चिलत फुपचुेला िववाह गन 

पर परामा पिन यनूता आएको छ। य तै कारले कितपय समदुायमा छोरी िववाह भएपिछ उनको नाममा 

िलइने ग रएको िविभ न कारका रीतह  यनू ग रएको छ। य तै कारले िमत लगाउने पर परा पिन 

पिहलेका तलुनामा कम हदँै आएको पाइ छ। यस कार भािषक, धािमक आिद एकािधक कारणले गदा यस 

ख डको यवहारमलूक लोकवातामा प रवतन आइरहकेो छ।  

 

७.३. कायस पादनमूलक लोकवाताको प रवितत ि थित 

दाप ुख डमा पाइने कायस पादनमलूक लोकवातामा पिन उ लेखनीय मा ामा प रवतन देखा प ररहकेो छ। 

मु यतः यस ख डमा  िवगतमा ितहारका बेलामा मा नी नृ य स प न ग रने पर परा रहकेो जानकारी ा  

भए पिन अिहले यसरी ितहारका बेलामा मा नी नृ य स प न ग रएको पाइ न। यसरी मा नी नृ य स प न गन 

पर परामा ास आएपिछ उ  नाचसँग गाइन ेगीतह  पिन यही प रमाणमा गाउन छोिडएको छ। मु यतः 

य ता गीतह  स प न गनका िनि त उ  गीतसँगै पर प रत पमा स ब  भएर आउने गरेका समय र 

ि थित पिन उपयु  हन आव यक छ। यसकारण ती गीतह  स प न ग रने वातावरण नै नरहपेिछ 
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गायकह ले ती गीतह  यितकै प रमाणमा गाउन नसकेको अव था रहकेो छ। मा नी नृ यमा आउन े

‘सर वती गजाउने भाका’ गायकह ले केवल मा नी नृ यका बेलामा मा  गाउन ु हने भनी य  गरेका 

िव  वासलाई यसको उदाहरण व प िलन सिक छ। िनि  चत ठाउँ र प रवशेमा िनि  चत िव  वाससिहत 

ततु गनपुन  पर परा रहकेो मा नी नृ य र गीतलाई अिहले सां कृितक काय म आिद जनभेलाह मा 

ततु ग रएको पाइ छ। य ता काय मह मा यी आनु ािनक नृ य र गीतह को मौिलक व प र पाठ 

आिदलाई अधरुो गरी ततु गनाले यसको मौिलक पर परा र पाठमािथ भाव प ररहकेो छ। यहाकँो 

लोकले मु यतः मनोर जनका पमा खे दै आएका लोकखलेह  पिन प रवितत  अव थामा रहकेा छन।् 

बाल तथा वय क दवुै ले खे दै आएका य ता खलेह  एकािधक कारणले भािवत छन।् मृ य ुपरेका घरमा  

पर प रत पले खिेलने ‘बाघचाल’का साटो अिहले तास, यारम आिद खलेह  खे न थािलएको छ। 

य तै कारले बालबािलकाह ले  पर प रत खलेका ठाउँमा फुटबल, ि केट ज ता खलेह  खे ने र 

टेिलिभजनका काटुनह  हने हनाले लोक बालखलेह  उनीह का िनि त वैकि पक मनोर जनका 

साधनका पमा मा  रहकेा छन।्  

  

 ७ .४. भौितक लोकवाताको प रवितत ि थित 

दाप ु ख डमा पाइने भौितक लोकवाता वा भौितक सं कृितमा पिन उ लेखनीय मा ामा प रवतन हदँै 

आइरहकेो त य सङ् ह ग रएको छ। यस ख डको लोकले दैिनक जीवनमा आव यक पन अिधकांश 

साम ीह  आफैले बनाउने, बु ने गरेको छ। य िप अहलेे एकािधक कारणले गदा य ता व तहु  बनाउन े

तथा बु ने पर परामा ास भएको छ। खतेीपातीको रा ो पर परा रहकेो यस े मा धानको पराल तथा 

मकैको खोसेलाका गु ी, िपरा, गजरा आिद बु ने ग रएको पाइ छ। अिहले य ता लोकसाम ीह का 

ठाउँमा बजारमा उपल ध लाि टकका चटाई, टुल, डसना आिद िकनेर योग गन ग रएको छ। यसो हनाले 

यसरी लोकसाम ीह  बु न े िश पीह  पिन कम मा ामा पाइ छन्। फल व प य ता साम ीह को 

योगमा यनूता आइरहकेो छ। यसबाहके चोयाका टोकरी, थु से, पे ङ्गो, िच ा आिदका थानमा बजारमा 
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पाइने लाि टकका बोल, बकेट, बा टी, थैलो तथा लाि टकका पाल आिदको योग ग रएको पाइ छ। 

िबगतमा यसै ख डको पलुबजारमा माटाका या पा, तोङ्बा, मिटया, हाँडी आिद बनाउने चलन रहकेो 

जानकारी पाइए पिन अिहले य ता माटाका िश पीह  नरहकेो पाइ छ। यसो हनाले य ता माटाका 

लोकसाम ीह को योग पिन शू य ायः ि थितमा रहकेो  छ। धान, कोदो आिद िपँ न ेमिसनका िमलह  

पिन बजारमा रहकेा हनाले ती अ नह  िप नका िनि त योग ग रने िढक , ओखली, जाँतो आिद 

पर परागत लोकसाम ीको  योग पिन कम मा ामा ग रएको पाइ छ। फलामका रड, िसमे ट तथा 

कारखानामा िनिमत रङ्ग आिदका योगले यहाँको घर बनाउने तथा रङ्ग पो ने लोकशैलीमा प रवतन 

आइरहकेो छ। यस ख डमा िवगतमा घर, गोठ आिद छाउनका िनि त िस को योग वहृत ्मा ामा ग रएको 

त य सङ् ह ग रएको छ। यसका तलुनामा अिहले य तो िस को योग शू य ायः भएको छ। लोक 

वा तकुलामा आएको प रवतनले लोक वा तिुश पसँग जोिडएका िव  वासह  पिन लु  भइरहकेा छन।् 

ढुङ्गा, माटो र काठको घरमा मलू खाँबो रा न े र यसको पजूा गन लोकपर परा रह े पिन िसमे ट र रड 

आिदको योग गरेर घर बनाउँदा य तो खाँबो बनाउने ग रएको पाइ न। य तै कारले िबगतमा यस 

ख डका ीह ले लगाउने गरेका िविभ न शैलीका पर प रत गहनाह  अिहले कम मा ामा चलनमा 

रहकेा छन।् ीह ले लगाउने गरेका सनुका या टे सनु , डाइबरे ढुङ् ी, बलुाक , नौ गेडी, क ठा ज ता 

गहनाह को योग अ प मा ामा रहकेो छ। यस ख डमा ीह ले िबगतमा लगाउन े गरेका चाँदीका 

क ली, च हार तथा रेजी ज ता गहनाह को योग भने यस ख डमा लु  भइसकेको त य ा  भएको छ। 

य ता गहनाह को साटो ीह ले अ य नयाँ शैलीका गहनाह  लगाउन े गरेका छन।् यस कार दाप ु

ख डको लोकवाता भािषक, आिथक, धािमक, शैि क तथा वै ािनक िवकासज ता एकािधक कारणह ले 

भािवत भएर प रवितत ि थितमा रहकेो छ।  


