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८. उपसंहार एवम ्िन कष 

८.१. उपसंहार 

‘दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइन े लोकवाताको िव  लेषणा मक अ ययन’ शीषक रहकेो ततु 

शोध ब धमा यस ख डमा पाइने लोकवाताका चार िवषय े को िव  लेषणा मक अ ययन ततु ग रएको 

छ। ज मा आठ आ यायमा िवभािजत ततु शोध कायको पिहलो अ यायमा शोध कायको प रचय 

रािखएको छ। यस अ यायलाई ज मा नौवटा उपशीषकमा िवभाजान गरेर रािखएको छ- १) शोध शीषक, 

२) शोध सम या कथन, ३) पवूकायको सव ण, ४) शोधको आव यकता र औिच य, ५) शोधको उ े य, 

६) साम ी सङ्कलनका िविध र ोत, ७) सै ाि तक ढाँचा र िव  लेषण िविध, ८) शोधकायको 

सीमाङ्कन, ९) शोध ब धको परेखा। यस अ यायमा शोधकायको आव यकता र औिच य तथा 

योजनमािथ काश पाद ततु अ ययनका िनि त अपनाइएका सै ाि तक आधार एवम ् सीमाङ्कन र 

शोधिविधबारे जानकारी ततु ग रएको छ। 

दो ो अ यायमा जैिवक तथा सां कृितक िविवधताले यु  दाप ुख डलाई लोकवाता अ ययनका 

िनि त उ लेखनीय े  िचि त गद यहाँको थलाकृितगत एवम ्जनसाङ् ि यक य त याङ्कसिहत भािषक 

तथा सां कृितक ि थितबारे जानकारी रािखएको छ। यस अ यायमा लोकवाता अ ययनका सै ाि तक 

प बारे लोकवातािवदह ले य  गरेका िबचारह को उ लेख गद दाप ु ख डमा पाइने लोकवाताको 

िव  लेषणा मक अ ययनका िनि त अ नाइएको आधारह बारे चचा ग रएको छ।  

ततु शोध ब धको ते ो अ यायलाई ‘दाप ु ख डमा पाइने मौिखक लोकवाताको िव  लेषण’ 

शीषक िदएर अ ययन ततु ग रएको छ। यसरी अ ययन गन ममा यस ख डमा चिलत मौिखक 
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लोकवातालाई लोकसािह य र लोकश दावली गरी मु य दईु भागमा िवभाजन गरेर रािखएको छ। 

लोकसािह यको अ ययन िव  लेषणअ तगत  दाप ुख डमा पाइने लोककथा र लोकगीत तथा लोकगाथाको 

वग करण र िव  लेषण ततु ग रएको छ। लोकगीतको अ ययन गन ममा सङ्गवश ले चा, िल ब,ू शेपा 

र तामाङ गीतह को चचा पिन ग रएको छ। लोकसािह यकोअ तगत नै उखान, तु का, वा धारा, गाउँखान े

कथा र लोकप को अ ययन ततु ग रएको छ। लोकश दावलीअ तगत बोलाउने वा िज काउन े

यि नाम, आशीवाद िदँदा तथा सरा दा योग ग रने श द, मा छेले मा छेलाई गाली गदा योग ग रने 

श द, आपद पदा योग ग रने श द, अिभवादन गदा योग ग रन े श द एवम ् लोक चिलत म बारे 

अ ययन ततु गरेर अ यमा यस अ यायको िन कष पिन ततु ग रएको छ।  

 शोध ब धको चौथो अ यायलाई ‘दाप ु ख डमा पाइने यवहारमलूक लोकवाताको िव  लेषण’ 

शीषक िदएर यसको अ ययन ततु ग रएको छ। यसअ तगत दाप ु ख डमा चिलत ‘लोकिव  वास’, 

‘लोक-रीित रवाज’, ‘चाडपव’ तथा ‘लोकउपचार’ को अ ययन ततु ग रएको छ। यस े मा पिुजन े

देवीदेउता, म साइन े भतू- ेत, मसान तथा चलनमा रहकेा पर प रत पजुारी, अपशकुन, जोखाना, 

लागोभागो, सपना, सराप, िनषधे आिदलाई लोकिव  वासअ तगत राखरे अ ययन ग रएको छ। यस ख डमा 

बसोबासो गन िविभ न समदुायमा चिलत ज म, िववाह र मृ य ुसं कार तथा गहुारी, कामदारी, पम, पैचँो, 

िबलो, िमत लगाउन ुज ता लोक यवहार साथै  दसै,ँ ितहार, माघे सङ् ाि त, चैते दसै,ँ साउने सङ् ाि त, 

ितज, असारको प , लोसार, न बन, गु पिूणमा ज ता चाडपवह को अ ययन पिन यसै अ यायमा ततु 

गरी िन कषमा पिुगएको छ। 

 शोध ब धको पाचँौ ँ अ यायलाई ‘दाप ु ख डमा पाइन े कायस पादनमलूक लोकवाताको 

िव  लेषण’ शीषक िदएर यसको अ ययन ततु ग रएको छ। यस अ यायअ तगत दाप ुख डमा चिलत 

‘लोक सङ्गीत’, ‘लोक नृ य’, ‘लोक नाटक’ तथा ‘लोक खले’ बारे अ ययन ग रएको छ।  लोक 

सङ्गीतअ तगत मादलका ताल, या ङुका ताल नगराका ताल, ड फुका ताल, नौमती बाजाका धनु, 

एकतारे बाजाको धनु, िबनायोको धनु, मचुङ्ुगाको धनु , पातबाजाको धनु, या टाको धनु, सनाहीको 
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धनुबारे अ ययन ततु ग रएको छ। लोक नृ यअ तगत अनु ािनक नृ य र  सामा य नृ य गरी दईु भागमा 

िवभाजन गरी अ ययन ग रएको छ।  लोकनाटकअ तगत यस ख डमा चिलत बालन लोकनाटकको 

अ ययन ततु ग रएको छ। लोकखलेलाई  बाल र वय क गरी दईु भागमा िवभाजन गरेर अ ययन ग रएको 

छ। अ यमा यस अ यायको िन कष ततु ग रएको छ। 

शोध ब धको छैटौ ँ अ यायलाई ‘दाप ु ख डमा पाइने भौितक लोकवाताको िव  लेषणा मक 

अ ययन’ शीषक िदएर यसलाई ‘लोकिश प’ र ‘लोककला’ गरी मु य दईु भागमा िवभाजन गरेर 

अ ययन ग रएको छ। लोकिश पअ तगत दाप ु ख डमा चिलत का िश प, धातिुश प, पणिश प, 

मिृ कािश प, तरिश प, खा -पेय िश प तथा  वा तिुश प, लोकपिहरनबारे अ ययन ततु ग रएको 

छ। लोककलाअ तगत लोकिच कला एवम ्अ य कलाकृित उपशीषक िदएर माटाका रङ्ग, बटन फुल, 

धानका पतुली, गर-गहना आिदको अ ययन गरेर अ यायको िन कष ततु ग रएको छ।  

शोध ब धको सातौ ँअ याय ‘दाप ुख डमा पाइने लोकवाताको प रवितत ि थित’ शीषकमा रहकेो छ। यस 

अ यायमा दाप ु ख डको लोकवाताका िविभ न िवषय े मा आइरहकेो प रवतन र यसका कारणह  

स धान गन काय ग रएको छ। दाप ुख डको लोकवाताको प रवितत ि थितका भािषक, आिथक, धािमक, 

शैि क तथा वै ािनक िवकासज ता एकािधक कारणह  रहकेो िन कष यस अ यायमा ततु ग रएको छ।  

शोध ब धको अि तम अ याय ‘उपसंहार एवम ् िन कष’ रहकेो छ। यसअ तगत ततु 

शोध ब धको सार प र सम  शोधकायबाट ा  िन कषलाई बुँदागत पमा ततु ग रएको छ। 

यसैअ तगत ‘भावी अ ययनका िनि त स भा य शोध शीषकह ’ उपशीषकमा भावी शोधकताका िनि त 

ज मा छवटा शोधका स भािवत शीषकह  पिन  रािखएका छन।् अ तमा स दभ सचूी, शोधकायका ममा 

बनाइएका सचूकसँगको अ तवाताका सचूी र आव यक िच ह  राखरे शोधकायको सङ्गठन पणू ग र एको 

छ। 
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८.२. शोध कायको िन कष 

 दाप ु ख डमा पाइन े लोकवाताका िविभ न प ह को अ ययनले यहाँ चिलत लोकवाताका िविवध 

कार, शैली र पबारे जा न सिकएको छ। यसरी ग रएको अ ययनले यस ठाउँको लोकसािह य, भािषक 

िवशेषता, लोकिव  वास, रीित रवाज, जीिवका उपाजनका पर प रत त रका, यहाँ चिलत पर प रत 

िश प, कला, खले, लघ ुउ ोग र यसको प रवितत ि थित आिदबारे त य उद ्घा टन भएको छ। अतः यी 

स पणू त य र सङ्किलत साम ीह को अ ययनबाट िन केको िन कषलाई बुँदागत पमा तल ततु 

ग र छ- 

 दाप ु ख डमा लोककथा, लोकगीत, लोकगाथा, उखान, तु का, वा धारा, गाउँखाने कथा र

लोकप  ज ता लोकसािह यका िविवध िवधाह  चिलत छन।्

 यस ख डमा पौरािणक, पश-ुप ी िवषयक कथा, नीितकथा, िकंवद ती, परीकथा, हँ यौली ज ता

लोककथाका कारह  चलनमा रहकेा छन।् यी कथाह ले यहाँको पहाडी भौगोिलक प रवशे,

आिथक, भािषक, समाज-सां कृितक अव था तथा ऐितहािसक त यबारे पिन काश पारेका छन।्

 यस ख डमा सामा य तथा िवशेष अव थामा गाइने गरी मु य दईु कारका गीतह  चिलत

रहकेा छन।् य ता गीतह  नेपाली, िल ब,ू सपेा, ले चा, तामाङ आिद भाषामा  चिलत छन।् यी

भाषाह म ये नपेाली भाषाका साम ीह  सङ् या मक पमा अिधक चिलत छन।्

 सामा य अव थामा गाइने नपेाली गीतह  जहुारी, लैबरी, रेली रेसम, तथा बालगीतह  छन ्भने 

िवशेष अव थामा गाइने लोकगीतह  भैलेनी, तीजे गीत, मालिसरी, िवरहनी, याली, लहरे ट पा,

छोकडा, रिसया वा असारे गीत, लहरे वा द के गीत आिद रहकेा छन।्

 सामा य अव थामा गाइने िल ब ू लोकगीतमा पालाम सा लो,  तामङ लोकगीतमा आ मयले 

आ मयले, ले चा लोकगीतमा तमुपमु पलुलु ु आिद चिलत छन्  भने िवशेष अव थामा गाइने

लोकगीतह मा सपेा िविश  लोकगीतमा गमु ुवा िककलकु , रेबालो; तामङ िविश  लोकगीतमा
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ाई; िल ब ूलोकगीतमा मे काम सा लो, थ थाम ्सा लो औ ले चा िविश  लोकगीतमा आ यलेु 

भमु ्आिद चिलत छन।्  

 नेपाली लोकगाथा सँिगनी, ह रम ल राजा र िबब नी रानीको गाथा, छोरीलाई परेवी दाइजो िदनु

नहने गाथा र आमा बाबाको मृ य ुिवषयक गाथा चिलत छन ्भने िल ब ूभाषामा हा पारे नामक

लोकगाथा चलनमा रहकेो छ।

 यस ख डमा लोकसािह यका साम ीह  मौिलक र प रवितत पमा चिलत छन।्

 यस ख डको मौिखक लोकवाताले यहाकँो भौगोिलक, ऐितहािसक, भािषक तथा समाज-

सां कृितक अव था र िवशेषताह   वहन गरेको छ।

 यस ख डको लोकमनोिव ानको िनमाणमा दवेी-देवता, भतू ते, लोदर, लागोभागो, िनषधे आिदले 

मह वपणू भिूमका िनवाह गरेको छ। दवेी-देवताह  घरिभ  र घरबािहर मािनने गरी दईु कारका

रहकेा छन।् िविभ न समदुायले घरिभ  मा ने देवी-देवताह  िविभ न नामले स बोधन गन गरे

तापिन ती देवी-देवता मा नका आ त रक आशय भन े स पणू समदुायको एउटै रहकेो छ। य तो

आशयमा यजमानको सु वा य र सवंिृ को कामना मु य रहकेा छन।् लोकले आ ना पखुा तथा

िपतहृ लाई घरदेवता वा कुलका पमा मा ने गरेको छ। घरबािहरका देवी-देवताह  मु यतः

सामिूहक पमा मािन छ भने ती मा नको आशय पिन यजमान तथा घर प रवारको सु वा थ तथा

घरमा पािलएका पशु ाणी र रोिपएका अ नबाली आिदको र ा होस ्भ ने रहकेो पाइ छ।

 यस ख डमा पर प रत पमा चिलत रीित रवाज, सं कार आिदले याहाँ रहकेो लोकको दैिनक

जीवनमा अनशुासनको काय गरेका छन।् यी रीित रवाजका आधारमा नै यहाकँो लोकजीवन

यवि थत पमा स चािलत छ।
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 यस ख डमा गहुारी, कामदारी, पम, पैचँो, िबलो बाँड्न,ु िमत लगाउन,ु प चेत ब न,ु बनभात खानु

ज ता लोक यवहारह  चलनमा रहकेा छन ् जसले यहाँको सामािजक जीवनमा रहकेो

सहकायलाई दशाउँदछ।

 यस ख डमा दसै,ँ ितहार, माघ ेसङ् ाि त, चिैत दसै,ँ सारको प , ितज, न बन,  लोसार ज ता

चाडपवह  मा ने ग र छ। यी चाडह मा यहाँको सं कृित अिभ य  भएको पाइ छ।

 यस ख डमा भौितक र मनोवै ािनक गरी लोकउपचारका दईु ाकारह  चलनमा रहकेा छन।्

भौितक उपचारका साधनका पमा िविभ न उिद ्भद,् खिनज पदाथ तथा यहाँ पाइन ेपशु ाणीका

िविभ न अङ्गह  योग ग रएको पाइ छ। मनोवै ािनक साधनका पमा पर प रत पजुारी र

उनीह ले स प न गन गरेका आनु ािनक ि याकलाप र म  आिद रहकेा छन।् यीम ये 

मनोवै ािनक साधनको योग भने तलुना मक पमा कम हदँ ैआइरहकेो छ।

 यस ख डमा पर प रत पमा योग ग रने  धामी, झाँ , फेदाङमा, बङुिथङ्, माङपा आिद

पर प रत पजुारीह को सङ् या ासो मखु अव थामा रहकेो छ भन े माता नामक ी

पजुारीह को सङ् या भने बड्दो अव थामा रहकेो छ। ले चा तथा िल ब ू समदुायका य ता

पजुारीह  कम हदँै जानको मु य कारण स बि धत भाषाका यो ाह को सङ् या ासो मखु

अव थामा रहन ुहो। स बि धत समदुायका पर प रत पजुारीह ले स बिधत भाषाकै योग गनपुन 

िनयम रहकेो छ। यसबाहके धािमक प रवतन पिन यसको अक  कारण रहकेो छ।

 दाप ुख डमा मादल, या ङु, नगरा, ड फु, आिदका तालह  चिलत रहकेा छन।् यस ख डमा

अ य ठाउँितर बजाइने अिधकाशं  तालह  नबजाइएको पाइ छ। यसकारण यस ख डमा यी

वा ह सँग स बि धत िवशेष  तालह  मा  चिलत छन।्  यस ख डमा एकतारे बाजा, िबनायो,

मचुङ्ुगा , पातबाजा, सनाही आिदका धनुह  भने यनू मा ामा चिलत छन।्
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 यस ख डमा आनु ािनक र सामा य गरी दईु कारका नाचह  चलनमा रहकेा पाइ छ।  मा नी, 

टेटा, पर प रत पजुारी नाच, म ेकाम ्काम ्नाच तथा सँिगनी ज ता नाचह  आनु ािनक नृ य औ 

या ङु, गमु ुतथा धान नाच ज ता नृ यह  सामा य नृ यका पमा चिलत रहकेा पाइ छ न।् 

 यस ख डमा बालन लोकनाटक मौिलक पमा चिलत रहकेो छ। यस नाटकमा यु  पा , 

म च, गीत र नृ य, पिहरन आिदका कारण यो  अ य ठाउँमा चिलत बालनभ दा फरक पमा 

रहकेो छ। 

 यस ख डमा बाल एवम ्वय क दवुै उमरेका यि ह मा झ लोकखले चलनमा रहकेो पाइ छ। 

यसम ये बाल-बािलकाह का खले अनकुरणा मक र ितयोिगता मक गरी दईु कारका रहेका 

छन।् यी खलेह  बाल-बािलकाका शारी रक एवम ्मानिसक िवकासका िनि त मह वपणू रहकेा 

छन।् वय क लोकखलेह  भने मनोर जनका साथै आिथक र सां कृितक पमा पिन मह वपणू 

रहकेा छन।् य ता लोकखलेह  घरिभ  र घरबािहर दवुै ठाउँमा खे ने पर परा रहकेो छ। 

 यस ख डमा काठ, पात, ढुङ्गा, माटो, फलाम, काँसा, ताँबा, हलङ्ुगे तथा ाणीका छाला एवम ्

उन ज ता क चा पदाथह मा पर प रत िसप र शैली योग गरेर िविभ न िश पको िनमाण पर परा 

रहकेो छ। य ता यावहा रक व तहु मा खोिपने बु ा र  बु न ेत रकाह ले ती व तहु ला ई सु दर 

र आकषक बनाएका छन।् यस ै ख डको जलवायमुा उि ने , फु न,े फ न े अ न, क दमलू, पात, 

फुल मु टा तथा गाई, चौरँीगाई र भैसँीको दधु  र  पश-ुप ीको मास ु  आिदलाई िविभ न शैलीमा 

तयार गरेर उपभोग गन पर पराले यहाकँो लोकको दीघ अनभुव र उनीह को बसोबासोको लामो 

इितहासलाई पिु  गदछ।  

 यहाँको लोकले यहीकँो भौगोिलक अवि थित, जलवाय ु र जीवन यापनका िविभ न 

आधारह लाई म यनजर रा द ैएकतले र दईु तले घर िनमाण गन गरेको छ। घरका याल, ढोका र 

कोठाह को िनमाण पिन सोही अनु प रहकेा छन।् यसै ख डमा ा  माटो , ढुङ्गा, बाँस, खर, 
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काठ आिद योग गरेर बनाइएका पर प रत घरह  यहाकँो जलवायअुनकूुल रहकेा छन।् य िप 

अिहले िसमे ट, रड, इटा आिद योग गरेर घरह  बनाउन थािलएकाले पर प रत शैलीका घरह  

प रवितत अव थामा रहकेा छन।्    

 यस ख डको लोकले पर प रत पले रातो माटो, फु ो कमरेो, साध ुकमरेो, गोबर मछेुको माटो, 

चनुा आिद योग गरेर घरको बािहरी औ िभ ी भागलाई आकषक कारले िल ने गरेको छ। 

यसबाहके घरका िभ ामा कोइला, िसमीको ह रयो पात, रातो माटो आिद योग गरेर बटनफुल 

नामक िच  बनाउने गरेका छन।् धानको बालाबाट धानका पतुली बनाएर घरका िभ ामा सजाउन े

ग रएको छ। यसका साथै यस ख डका ीह ले लगाउने गरेका सनु र चाँदीका िविभ न शैलीका 

पर प रत गहनाह  पिन लोककलाकै स दभमा उ लेखनीय छन।् य ता पर प रत सौ दययु  

भौितक साम ीह ले यस ख डको लोकसौ दयको ितिनिध व गदछ। 

 दाप ुख डमा लोकवाताका िविवध साम ीह  वतमान समयमा प रवितत अव थामा रहकेा छन।् 

यसरी प रवतन हनमा भािषक, आिथक, शैि क िवकास, वै ािनक िवकास, कारखानाका 

साम ीह को सहज उपल धता, बनजङ्गल तथा पशु ाणी सं र णका नयाँ िनयमआिदको 

काया वय, वा थ के ह को िनमाण, गाडी िहड्ँने बाटोह को िनमाण, िबजलुी ब ीको 

उपल धता तथा पसेा प रवतन आिद एकािधक कारणह  रहकेा छन।् यसरी लोकस पदाका 

पमा रहकेो यहाकँो लोकवाता एकािधक कारणले भािवत र प रवितत हदँ ैआइरहकेो छ जसको 

थप यथाशी  िव ततृ सङ्कलन, वग कर तथा िव  लेषण आव यक रहकेो छ।  

 

 ८.३. भावी शोध तथा अ ययनका िनि त स भा य शोध शीषकह  

यस शोध कायमा दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइन े लोकवाताको िव  लेषणा मक अ ययनका ममा 

यसका िविभ न प ह मािथ काश पान काय ग रयो। यसरी यस िवषयमा अ ययन गन ममा यही 
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िवषयमा केि त रहरे भिव यमा अझ सू म शोधकाय गन सिकने स भावना दिेखएको छ। यसका िनि त 

िन निलिखत शोध शीषकह मा काय गन सिकने छ- 

१. दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने लोकवातामा अ तिनिहत पयावरण स दभ  

२. ‘कथन प ित’-का आधारमा दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने लोकगीतको अ ययन 

३.  दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने भौितक लोकवाताको तीकपरक अ ययन 

४. दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने लोककथाह को सं रचना मक अ ययन 

५. लैङ्िगक स दभका आधारमा दािजिलङ पलुबजार ख डमा चिलत लोक रीित रवाजह को 

अ ययन 

६. दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने कायस पादनमलूक लोकवाताको स दभपरक अ ययन आिद।  

 

 

 

  

 


