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कृत ता ापन 
 
 

उ र बङ्ग िव  विव ालय कला, वािण य अिन ऐन सङ्कायअ तगत नेपाली िवभागबाट िव ावा रिध 
(िपएच डी) उपािधका िनि त  ततु शोध ब ध ‘दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने लोकवाताको 
िव  लेषणा मक अ ययन’ शीषकमा शोधकाय स प न ग रएको छ। पर प रत र अिलिखत पमा एक 
पु तादिेख अक  पु तामा ह ता तरण हदँै आएको ानलाई सै ाि तक आधार िदएर अ ययन गन प ितको 
िवकास भएपिछ संसारभ र न ै यसको अ ययन अनसु धान गन काय भइरहकेो छ। अतः यही िवषयमा 
केि त रहरे अनसु धान गन सझुाव िव जन , अ येताह बाट ा  भएपिछ आफू यस िवषयतफ आकृ  
भएर अिघ बढ्ने काम ग रएको हो। यसैका फल व प ततु शोध ब धले मतू प ा  गरेको हो।   
 
आफू बीए तरको छा  हदँादेिख नै िपएच डी गन अठोट िलएर पढाइमा लागेपिछ उ र बङ्ग 
िव  विव ालयअ तगत एम िफल गदा गद आफूलाई िव  विव ालय अनदुान आयोगले सन ् २०१० मा जे 
आर एफ- का पमा चनुपेिछ औपचा रक पमा अनसु धान कायमा वेश गन सअुवसर ा  भएको 
िथयो। पणू िविधस मत पमा स प न गनपुन अनसु धानज तो जिटल र मसा य काय मरेा लािग पहरा 
फोरेर बाटो ख नजु तै र ो। यस कायलाई यहासँ म याउनमा मरेा गु जन, शभुिच तक तथा नहेी 
यि ह को ठुलो सहयोग रहकेो छ जसलाई म यहाँ स ा एवम ्स ेम स झना गन चहा छु। 

 
आ ना एकािधक कायका माझमा पिन मलाई शोधकायमा िदशा िनदश गनहुने  मरेा ेय गु  ोफेसर 
घन याम नपेाल ित म कृत  छु। अनसु धानको िवषय छनोटदेिख िलएर शोधकायका एकािधक 
रीितिविधबारे हरेकचोिट मरेा कमजोरी र अ ानतालाई सधुानमा उहाँले जित म खिचन ुभएको छ यसका 
िनि त म उहाँ ित आजीवन ऋिण रहनेछु।  
 
शोधकायका ारि भक कालमा केही समय िवभागका आदरणीय गु  डा पु कर पराजलुी मरेा शोध 
िनदशकका पमा रहनभुएको िथयो। ारि भक चरणदिेख पिछ ला कालस म उहाँको स ेम सझुाव र 
हौसलाले यो काय स प न गनमा म सफल भएको छु। यसका िनि त उहाँ ित म िवशेष आभार य  गदछु। 
शोध ब धलाई चाँडै मतू प िदने लोकवाता िवषयमा िवशेष काय गरी िनर तर अिघ बढ्ने हौसला िदनहुन े
उ र बङ्ग िव  विव ालय, नेपाली िवभागका व र  ोफेसर डा मोहन पी दाहाल ित आभार य  गदछु। 
वतमान नेपाली िवभाग, उ र बङ्ग िव  विव ालयका िवभागा य  डा कृ णराज घतानीलाई उहाकँो 
सझुाव, हौसला साथै शोधकायसँग स बि धत िवभागीय तकिनक  सहयोगका िनि त ध यवाद भ न 
चहा छु। शोध कायका ममा सझुाव िदनहुने  िवभागका आदरणीय ोफेसर स जय राई, शोधकै ममा 
सहयोग गनहुने मरेा आ मीय िम  एवम ् सोही नपेाली िवभागकै उप- ा यापक डुपिछ रङ ले चा साथै 
विहनी उप- ा यािपका ीमती कृ णमाया मगरलाई पिन स झन चहा छु। िवभागका भतूपवू ोफेसर डा 
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भीमका त उपा याय र गु बा शाि तराज शमालाई पिन ारि भक चरणका सझुावका िनि त स झना गदछु। 
यस शोध कायलाई पणू गनमा िवशेष सहयोग गनहुने आ मीय दाज ु डा बासदुेव थापा  र भाइ सपन 

धानलाई हािदक ध यवाद िदन चहा छु। उहाहँ को साथ र सहयोगले मरेो कायलाई यहाँस म याउन 
सकँे। दाजहु मा डा योगेश प थ, डा टेकबहादरु छे ी , सदीप धान, डा िदपने तामङ, सरुज गु ङ , शीव 
ताि लङ, जगत सु बा, कमल िगरीलाई उहाँह का हौसलाका िनि त स झना गन चहा छु। िम  भपुने 
तामङ, डा दवेच  सु बालाई सहयोगका िनि त ध यवाद िदन चहा छु। भाइ पेश राई, मिु नाथ शमा, 
योगेश िल ब,ू काश छे ी, मनोज िल ब,ू बिहनी रना सु बा, िनल ुगहतराज, नीता धान, र दावा लेडेन 
शेपालाई िविभ न सहयोग र हौसलाका िनि त स झना गन चहा छु। मलेै िश ण पेशामा िनयु  पाएपिछ 
शोधकायलाई बराबर अिघ बढाउन ुचनुौती रहकेो िथयो। यस समय मरेा सहकम ह बाट आ मीय साथ र 
हौसला पाएको िथएँ। यसैले गो बथान सरकारी महािव ालयका मरेा सहकम ह  राजे  िम ी, अपणा 
का देन, सन छे ी, अमतृ शमा, डा सोनाम शपेा  साथै तीत तामङलाई  यहाँ स झन चहा छु। 
 
यस शोधकायलाई पणू गनका िनि त िविभ न पु तकालय , सरकारी अिधकारी तथा ोत यि ह को 
उ लेखनीय सहयोग रहकेो छ। यसै ममा उ र बङ्ग िव  विव ालयअ तगत के ीय पु तकालयका  
कमचारीगण, दािजिलङ िज ला पु तकालयका अिधकारी अमतृ सु बा , रेिलङ पु तकालयका कमचारी 
समीर चाि लङ, िबजनबारी ामीण पु तकालयका कमचारीगण, दािजिलङ पलुबजार ख ड िबकास 
अिधकारी र कमचारीगणसँग उहाँह को सहयोग ित कृत  छु। यो शोधकाय मु यतः े कायको 
सव णमा आधा रत छ जसका िनि त मलेै एकािधक शोध सहयोगीह सँग काय गन ुपरेको िथयो। मलेै 
अ तवाता िलएका उ  शोध सहयोगी यि ह का जानकारी प रिश मा राखकेो छु। उहाँह को साथ र 
सहयोग िबना यो काय स भव िथएन। उहाँह ले िदनभुएको यस सहयोगका िनि त म उहाँह ित िवशेष 
कृत  छु।  
 
मलाई धेरै ‘पढेर ठुलो मा छे हन’ू भनी सधँै आशीवाद िदनहुने मरेा आदरणीय बाबा मनबहादरु सु बा अिन 
ममतामयी आमा सकुमाया सु बा , िददी भनेा रीता सु बा अिन रमशे सु बा , माइला भाइ पथृीराज र बहुारी 
इ सा गु ङ, का छा भाइ अपण र बहुारी अपणा मिुखया , बिहनी टेन,ु सोनहुाङ, रािधका र काका-काक लाई 
उनीह को साथ, सहयोग र म ितको िव ासका िनि त स झना गदछु।  अ यमा मरेा हरेक दःुख सखुमा 
साथ िदने मरेी यारी ीमित अ जना सु बा र ाण यारी छोरी फुङनामलाई नेहसिहत स झना गन 
चहा छु। 
  

         ाने  सु बा 
       नेपाली िवभाग, गो बथान सरकारी 

महािव ालय 
          कालेबङु। 
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शोध ब धको सार 

(ABSTRACT) 

भारतको पि  चस बङ्गाल रा यअ तगत दािजिलङ िज लाको दािजिलङ महकुमािभ  पन 

िविभ न शासिनक ख डह म ये दािजिलङ पलुबजार ख ड एउटा हो। कुल ४१६.३०४ वग िकलोिमटर 

े फलमा फैिलएको यस ख डलाई लोकवाता अ ययनका िनि त मह वपणू ठाउँका पमा िचि त गरी 

ततु शोधकाय स प न ग रएको छ। मु यतः बना चल, खासमहल र िचयाबारीले ढािकएको यस े लाई 

व यजीव र िविभ न वान पाितक िविवधताले यु  भखू ड मा न सिक छ। सन ् २०११ को 

जनगणनाअनसुार  कुल जनसङ् या १२६७४७ (एक लाख छि बस हजार सात सय सैतँािलस) जना रहकेो 

यस े मा राई, िल ब,ू ले चा, सनुवुार (मिुखया) शपेा, गु ङ, मगर, तामङ, नेवार, छे ी, बाहन, कामी, 

दमाई, साक , थामी, माझी, जोगी, भिुटया, डु पा, िबराही, मारवाडी आिद िविभ न समदुायका मािनसह  

बसोबासो गछन।् यी िविभ न समदुायह को सामिूहक लामो बसोबासोले यहाँको लोकवाता िवकिसत 

भएको त य यस अ ययनमा  उ ािटत छ। 

‘दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने लोकवाताको िव  लेषणा मक अ ययन’ शीषक रहकेो यो 

शोधकाय मु यतः ाथिमक ोत तथा े कायको सव णबाट ा  साम ीह मा आधा रत छ। यस शोध 

ब धलाई आठवटा अ यायमा िवभाजन ग रएको छ। 

 यस शोधकायको पिहलो अ यायमा ‘शोध प रचय’ रहकेो छ। यसअ तगत शोध ब धको 

शीषक, शोध सम या कथन, पवूकायको सव ण, शोधको आव यकता र औिच य, शोधको उ े य, 

साम ी सङ्कलनका िविध र ोत, सै ाि तक ढाचँा र िव  लेषण िविध, शोधकायको सीमाङ्कन, शोध 

ब धको परेखा र  भावी शोधकतालाई सझुाव गरी ज मा दसवटा उपशीषकह  रािखएका छन।् यी 

येक उपशीषकह मा स बि धत िवषयबारे आव यक जानकारी तक र त यह समते रािखएका छन।् 

अ याय दईुमा  दािजिलङ पलुबजार ख डलाई लोकवाता अ ययनको े का पमा िचनाइएको छ। यसो 

गन ममा यस ख डको थलाकृितगत एवम ्जनसाङ् ि यक य त याङ्कसिहत भािषक तथा सां कृितक 
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ि थितबारे काश पाद  लोकवाता र यसका िविभ न िवधाह  तथा लोकवाता अ ययनका सै ाि तक 

आधारह बारे आव यक उ लेख पिन ग रएको छ। यसको सारांश िन न कारले रािख छ- 

- दािजिलङ पलुबजार ख ड दािजिलङ िज लाको पहाडी भेगमा रहकेो एउटा शासिनक ख ड 

हो जो लोकवाता अ ययनका िनि त उ लेखनीय े  रहकेो छ। 

- यस ख डमा भारोपेली तथा भोट-बमली मलूका भाषा तथा बोली योग गन भािषक समदुाय 

साथै िह द,ु बौ , इसाई, मसुलमान औ कृित तथा िपतपृजूक जनजाितह को िमि त 

बसोबासो रहकेो छ। 

- लोकवाता श दले लोकको पर प रत ान भ ने अथ िदँदछ। यसअ तगत लोकले पर प रत 

पले ह ता तरण गद आएका भािषक तथा भाषतेर , गोचर-अगोचर आिद स पणू 

ि याकलापह  पदछन।् 

- लोकवातालाई मौिखक लोकवाता, यवहारमलूक लोकवाता, कायस पादनमलूक लोकवाता 

तथा भौितक लोकवाता गरी ज मा चार मु य भागमा िवभाजन गरेर अ ययन ग रएको छ। 

यसम ये मौिखक लोकवाताअ तगत लोकसािह य र लोकश दावली; यवहारमलूक 

लोकवाताअ तगत लोकिव  वास, लोकरीित र लोकोपचार; कायस पादनमलूक 

लोकवाताअ तगत लोकसङ्गीत, लोकनृ य, लोकनाटक र लोकखले औ भौितक 

लोकवाताअ तगत लोकिश प र लोककलाको अ ययन ग रएको छ। 

 

 अ याय तीनमा दाप ु ख डमा पाइन े ‘मौिखक लोकवाता’-को िव  लेषणा मक अ ययन स प न 

ग रएको छ। यसो गन ममा यस ख डमा पाइने मौिखक लोकवातालाई ‘लोकसािह य’ र 

‘लोकश दावली’ भनी मु य दईु भागमा िवभाजन गरी यसअ तगत पन िविभ न प ह मािथ 

िव  लेषणा मक अ ययन गरी िन कष पिन ततु ग रएको छ। यसको सारांश िन न कारले रािख छ- 
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- दाप ुख डमा पौरािणक कथा, पश-ुप ी िवषयक कथा, नीितकथा, िकंवद ती, परीकथा तथा 

हँ यौलीज ता लोककथाका कारह  चिलत छन।् 

 

- यस ख डमा सामा य अव थामा गाइने र िवशेष अवसरमा गाइने दईु कारका लोकगीत 

चलनमा रहकेा छन।् य ता गीतह  मु यतः नेपाली र केही यून सं यामा ले चा, िल ब,ू 

शेपा र तामङ आिद भाषामा चिलत छन।् 

 

- यस ख डमा लोकगाथा नपेाली र िल ब ू भाषामा चिलत रहकेा छन ् भने उखान , तु का, 

वा धारा, गाउँखाने कथा ज ता लोकसािह यका क ण भदेह  पिन चिलत रहकेा छन।् 

 

- यस ख डमा िसलोक र देउसीज ता लोकप ह  पिन चिलत छन।् 

 

- यस ख डमा यि का िज याउने नाम, पश-ुप ी तह लगाउँदा योग ग रने श द, आशीवाद 

िददँा, गाली गदा तथा सरा दा योग ग रने श द, मा छेले मा छेलाई हकादा योग ग रने 

श द, अिभवादन गदा  योग ग रने श द तथा म  ज ता लोक चिलत श दावलीह  पिन 

चिलत छन।् 

 

अ याय चारमा दाप ुख डमा पाइने ‘ यवहारमलूक लोकवाता’-को िव  लेषणा मक अ ययन 

ततु ग रएको छ। यसअ तगत यस ख डमा चिलत ‘लोकिव  वास’, ‘लोक-रीित रवाज’, 

‘चाडपव’ तथा ‘लोकउपचार’ को अ ययन ततु ग रएको छ। यसको साराशं िन न कार 

रािख छ- 

- यहाँको लोकले घरिभ  र घरबािहर पिुजने गरी दईु कारका देवीदवेताह को पजूा गन 

गरेको छ। 
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- यस ख डमा बसोबासो गन िविभ न समदुायह ले देवीदेवताह को पूजा स प न गन साथै 

भतू- ेतज ता अिन कारी शि ह लाई म साउनका िनि त धामी, झाँ  आिद योग गन 

गरेका छन।् य ता पजुारीह लाई  िभ न िभ न समदुायले िविभ न नामले स बोधन गन 

गरेका छन।् 

- यस ख डमा लोदर वा अपसकुन, जोखाना, लागो-भागो वा नजर ला न,ु सपना स ब धी 

िव  वास, सराप तथा िनषधेज ता लोकिव  वासका अ य कारह  पिन चिलत रहकेा 

छन।् 

- लोकले जीवनलाई सहज, िनयिमत र िनयमब  पानका िनि त िनि  चत रीितिविधह  

िनधारण गन गरेको छ। दाप ु ख डमा य ता रीित रवाजह ले यहाँको लोकजीवनमा 

उ लेखनीय भिूमका िनवाह गरेको छ। ज म, िववाह र मृ यकुा िनि त यस ख डमा 

बसोबासो गन समदुायह ले लोक रीित रवाजह  अनसुरण गन गरेका छन।्  

- यसबाहके गहुारी, कामदारी, पम, पैचँो, िबलो बाँड्न,ु िमत लगाउन ु ज ता 

लोक यवहारह  पिन चलनमा रहकेा छन।् 

- यस ख डमा दसै,ँ ितहार, माघे सङ् ाि त, चैते दसै,ँ साउने सङ् ाि त, तीज, असारको 

प , लोसार, न बन, गु  पूिणमाज ता चाडपवह  मा ने पर परा रहकेो छ। 

- दाप ुख डमा लोकउपचारका औषधीमलूक र त म मलूक  गरी दईुवटा िविध चिलत 

छन।् 

  

 अ याय पाचँमा दाप ु ख डमा पाइने ‘काय स पादनमलूक लोकवाता’-को िव  लेषणा मक 

अ ययन ततु ग रएको छ। यसअ तगत यस ख डमा चिलत ‘लोक सङ्गीत’, ‘लोक नृ य’, ‘लोक 

नाटक’ तथा ‘लोक खले’ बारे अ ययन ततु ग रएको छ। यसको सारांश िन न कार रािख छ- 

- दाप ुख डमा मादल, या ङु, नगरा, दमाहा, बाहताल, ढ्याङ ो, डम ज ता तालबाजा, 

सनाही, निसङ्गा, बासँरुी, पात बाजा, शङ्ख, काङिलङ, मचुङ्ुगा , िबनायो, फँेडी, 
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मरुलीज ता सिुसर बाजा , एकतारे बाजा, टुङ्ना, सारङ्गीज ता तारबाजा साथै काँसाका 

थाल, याली, या टा, घ टी, मजुरुाज ता घन बाजाह  चिलत छन।्  

- यस ख डमा आनु ािनक र सामा य गरी दईु कारका नृ य चिलत छन।् य ता 

नृ यह मा मा नी, टेटा, पर प रत पजुारी नृ य, थक् थाम ्थाम ्नाच, म ेकाम ्काम ्नाच, 

सँिगनी नृ यज ता नृ यह  आनु ािनक औ या ङु नाच, गमु,ु धान नाचज ता नृ यह  

सामा य नृ यका पमा चिलत छन।् 

- यस ख डमा बालन लोकनाटक चिलत रहकेो पाइ छ। 

- यस ख डमा बाल र वय क लोकखले गरी दईु कारका खलेह  चिलत छन।् बाल 

खलेह  अनकुरणमलूक र ितयोिगतामलूक छन ् भने वय क लोकखलेह  

ितयोिगतामलूक छन ्जो घरिभ  र घरबािहर खिेलने गरी दईु कारका छन।्  

 अ याय छमा दाप ुख डमा पाइने भौितक लोकवाताको िव  लेषणा मक अ ययन ततु ग रएको 

छ।  यसअ तगत यस ख डमा चिलत लोकिश प र भौितक लोककलाको अ ययन ग रएको छ।  यसको 

सारांश  िन निलिखत कारले रािख छ- 

- दैनि दन जीवनमा यवहार ग रने भौितक साम ीह लाई कला मक व प िदएर योग 

ग रने लोकिश पका एकािधक कारह  यस ख डमा चिलत छन।् यस ख डमा 

चिलत य ता िश पका का िश प, धातिुश प, मिृ कािश प, तरिश प, चमिश प, 

ऊणिश प, वा तिुश प र लोकपिहरनज ता िविभ न कारह  चलनमा छन।् 

- लोकिश पका य ता िविभ न साम ीह  घरिभ  र खतेीमा योग ग रने गरी मु य दईु 

कार छन।् 

- यस ख डको लोकले मु यतः दनैि दन जीवनमा योग ग रन े अथवा यावहा रक 

योजनदेिख बाहकेका साम ी तथा कलाकृितह  िनमाण गन गरेका छन ् जसलाई 

लोककलाअ तगत राखरे अ ययन गन सिक छ। यस ख डको लोकले िविभ न रङ्गको 
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माटो, उि दका पातबाट रङ्ग बनाएर घरका िभ ामा फुल आिदका िच ह  बनाउन े

गरेको छ। रातो माटो, कमरेो माटो, चनुा साथै गोबर र माटो िमसाएर बनाइएको रङ्गले घर 

िलपपोत गरेर सु दर बनाउने पर परा रहकेो छ। यस ख डमा घरका िभ ाह मा बटनफुल 

नामक फुलको िच  बनाउने पर परा पिन रहकेो छ। मु यतः िल ब ूसमदुायमा य ता फुल 

बनाउने पर परा रहकेो छ। 

- धान पाकेपिछ यसका बालाबाट ‘धानका पतुली’ नामक एक कारको कला मक 

आकृित बनाएर घरका बािहरी िभ ामा सजाउन ेग रएको पाइ छ। 

- यस ख डमा सनु, चादँी, पुवँालो आिदका गरगहना पिन चलनमा रहकेा छन ्जसलाई 

भौितक लोककलाकै नमनुा मा न सिक छ। 

  

 अ याय सातमा दाप ुख डमा पाइने लोकवाताको प रवितत ि थितबारे अ ययन ततु ग रएको 

छ। प रवतनशीलता लोकवाताको एउटा िवशेषता नै हो। यसैले यो जीिवत िवधा पिन हो। समय ममा  

 लोकवाताका िविभ न अङ्गह मा प रवतन देिखने गदछ। दाप ुख डको लोकवातामा पिन य तो 

प रवतनको ि थित देखापरेको छ। जसको साराशं िन न कारले िदइ छ- 

- यस ख डमा पाइने मौिखक लोकवाताका साम ीह  प रवितत अव थामा रहकेा छन।् 

यस ख डमा िवगतमा चिलत ‘असारे गीत’ वा ‘रिसया’, ‘मा नी नाच’-सँग स बि धत 

गीतह  तथा ‘िसलोक भ न’े थामा ास आएको छ भने मकै गोड्दा गाइने ‘द के’ गीत 

भने गाउनै छोिडएको छ। यसबाहके जवुारी खे ने गीत तथा तीजको गीत गाउने पर परामा 

यनूता आएको छ। यस ख डमा िवगतमा बालबािलकाह ले खे दै गाउने ‘ढुकुमकुु 

ढुकुमकुु’ बालगीत गाउन छोिडएको छ। 

- यस ख डमा पाइने यवहारमलूक लोकवाता पिन प रवितत अव थामा रहकेो छ। 

िवगतमा वहृत ्मा ामा चलनमा रहकेो पशबुलीका साटो अिहले फल-फुल र दधु आिद 

सादह  चढाएर पजूा गन पर परा ार भ भएको छ। लोकिव  वासअनसुार अ थायी 



xii 
 

पमा िहिँडरहने देवी-देवताह का थायी मि दर आिद िनमाण गन पर परा ार भ भएको 

छ। िल ब ूर ले चा पर प रत पजुारीह को सङ् या घट्दो अव थामा रहकेो छ। यसबाहके 

वैवािहक रीित रवाजमा पिन प रवतान आएको छ। 

- दाप ु ख डमा पाइने कायस पादनमलूक लोकवातामा पिन प रवतन आइरहकेो त य 

सङ् ह ग रएको छ। कितपय लोकनृ यह  स पादन ग रने समय र ि थित आिद प रवितत 

अव थामा रहकेा छन।् मा नी नृ यलाई यसको उदाहरण व प िलन सिक छ। िवगतमा 

मा नी नृ य ितहारका बेलामा िनयमब  रहरे गाउने चलन रह े तापिन अिहले यसरी 

गाउनको साटो जनभेला तथा सां कृितक काय म आिदमा ना ने ग रएको छ। यसरी 

ना दा यस नृ यसँग स बि धत गीत र नृ य दवुै भािवत भएका छन।् यस ख डमा अिहले 

लोकखलेह को थान लोकि य खलेह ले िलइरहकेो पाइ छ। 

- यस ख डको भौितक लोकवाता पिन प रवितत अव थामा रहकेो छ। दैनि दन जीवनमा 

योग ग रने लोकसाम ीह  बनाउने तथा बु ने पर परामा ास आएको छ। य ता 

लोकसाम ीह का ठाउँ कारखानामा िनमाण ग रन े साम ीह ले िलइरहकेा छन।् गहृ 

िनमाणका पर प रत शैली र साधनह  प रवतन भइरहकेा छन।् िवगतमा यहाकँा ीह ले 

लगाउने गरेका पर प रत गहनाह  अिहले कम मा ामा चिलत छन।् यसम ये चादँीका 

क ली, च हारज ता गहनाह  लगाउने पर परा भन ेलु  भएको छ। 

यस कार दाप ु ख डमा पाइने भौितक लोकवाताका साम ीह  प रवतन हनका पिछ भािषक, 

आिथक, शिै क तथा वै ािनक िवकासज ता एकािधक कारणह  रहकेा छन।् 

  

 अ याय आठमा दाप ु ख डमा पाइने लोकवाताको िव  लेषणा मक अ ययनको उपसहंार एवम ्

िन कष  रािखएको छ।  यसमा स पणू शोधकायको उपसंहार तथा ा  िन कषलाई बुदँागत पमा ततु 

ग रएको छ।    
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िन कष 

दािजिलङ िज लाअ तगत अवि थत दाप ुख ड लोकवाता अ ययनका िनि त उ लेखनीय े   

रहकेो छ। यहा ँ पाइने लोकवाताको अ ययनले यहाकँो जीवनयापनका लोकरीितिविध, लोककला, 

लोकिश प, लोकिव  वास आिद के क ता रहछेन ्भ ने त य उ ाटन गरेको छ। िन कषमा मखु बुँदाह  

तल िदइ 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 नपेाली, िल ब,ू शपेा, ले चा, तामाङ आिद भाषामा लोकगीतह   चिलत 

छन।् नेपाली, िल ब ू र ले चा भाषामा लोककथाह  चिलत छन ्भने नेपाली र िल ब ू

भाषामा लोकगाथाह  चिलत छन।् 

- यस ख डको लोकमनोिव ानको िनमाणमा देवी-देवता, भतू ेत, लोदर, लागोभागो, 

िनषधे आिदले मह वपणू भिूमका िनवाह गरेको छ। दवेी -दवेताह  घरिभ  र घरबािहर 

मािनने गरी दईु कारका रहकेा छन।्  

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

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

लोकजीवन यवि थत पमा स चािलत छ। 

- यस ख डमा गहुारी, कामदारी, पम, पैचँो, िबलो बाँड्न,ु िमत लगाउन,ु प चेत ब न,ु 

बनभात खान ु ज ता लोक यवहारह  चलनमा रहकेा छन ् जसले यहाँको सामा िजक 

जीवनमा रहकेो सहकायलाई दशाउँदछ। 

- यस ख डमा दसै,ँ ितहार, माघे सङ् ाि त, चैते दसै,ँ असारको प , ितज, न बन,  

लोसारज ता चाडपवह  मा ने ग र छ। यी चाडह मा यहाकँो सं कृित अिभ य  भएको 

पाइ छ। 
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- यस ख डमा भौितक र मनोवै ािनक गरी लोकउपचारका दईुवटा ाकारह  चलनमा 

रहकेा छन।् भौितक उपचारका साधनका पमा िविभ न उि द,् खिनज पदाथ तथा यहा ँ

पाइने 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।् 

- यस ख डमा पर प रत पमा योग ग रने  धामी, झाँ , फेदाङमा, बङ्ुिथङ, माङपा 

आिद पर प रत पजुारीह को सङ् या ासो मखु अव थामा रहकेो छ भने ‘माता’ नामक 

ी पजुारीह को सङ् या भने बड्दो अव थामा रहकेो छ। 

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

ख डमा अ य ठाउँितर बजाइने अिधकांश  तालह  नबजाइएको पाइ छ। 

- 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 सिँगनीज ता नाचह  

आनु ािनक नृ य औ या ङु, गमु ुतथा धान नाचज ता नृ यह  सामा य नृ यका पमा 

चिलत रहकेा पाइ छन।् 

- 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। 

- यहाँ बाल एवम ्वय क दवुै उमरेका यि ह माझ लोकखले चलनमा रहकेो पाइ छ। 

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

रहकेा छन।् 

- यस ख डमा काठ, पात, ढुङ्गा, माटो, फलाम, काँसा, ताबँा, हलङ्ुगे तथा ाणीका 

छाला एवम ् ऊनज ता क चा पदाथह मा पर प रत िसप र शैली योग गरेर िविभ न 

िश पको िनमाण गन पर परा रहकेो छ। 
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- यसै ख डको जलवायमुा उि ने, फु न,े फ ने 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 दै एकतले र दईु तले घर िनमाण गन गरेको छ। घरका 

याल, ढोका र कोठाह को िनमाण पिन सोहीअनु प रहकेा छन।्  

- दाप ु ख डमा लोकवाताका िविवध साम ीह  प रवितत अव थामा रहकेा छन।् यसरी 

प रवतन हनमा भािषक, आिथक, धािमक, शिै क, वै ािनक िवकास आिद कारणका 

पमा रहकेा छन।् 

  यस कार पहाडी भेगमा अवि थत दाप ु ख डमा पाइने लोकवाताले यहाँको मौिखक 

इितहास,  यहा ँबसोबासो गन िविभ न भािषक र सां कृितक मलूका समदुायह को िमि त बसोबासोका 

प रणाम व प िवकिसत  िम त सं कृित र सौ दयचेतनालाई बहन गरेको छ। सम मा भ नपुदा दाप ु

ख डको  जनजीवन मु यतः यहीकँो लोक ान ारा स चा रत र स चािलत रहकेो छ। 
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१. शोधकायको प रचय 

 

१.१.  शोध शीषक 

यस शोध ब धको शीषक ‘दािजिलङ पुलबजार ख डमा पाइने लोकवाताको िव  लेषणा मक 

अ ययन’ रहेको छ।  

 

१.२. शोध सम या कथन  

खासमल, िचयाबारीले ढािकएको दािजिलङ पुलबजार ख डमा िविभ न समुदाय र िविभ न भािषक 

मूलका मािनसह  बसोबासो गछन्। िसङ्गिलला वना चलको ठुलो भागले ढािकएको यस े मा 

लोकऔषिध योगको पर परा पिन उ लेखयो य रहेको छ। लोकवाताका िविभ न प र िवशेषताह  

पाउन सिकने स भावना रहकेो  यस े को लोकजीवन र यहाँका लोकसािह य लोकिश प, 

लोककला तथा रीित-िविध एवम् लोकिव  वास आिदबारे अ ययन अनुस धान हनु आव यक छ। 

यसथ, यस अनुस धानले िन निलिखत सम यह बारे शोध तथा अ ययन गरी िन कषमा पु ने उ े य 

राखकेो छ-   

 यस े मा लोकवाताका क ता-क ता प, शैली र कारह  चिलत छन?् 

 यस े मा साझा पमा योग ग रने नेपाली भाषामा लोकवाताका िविवध प,  शैली  र 

कारह  दशाउन ेसाम ीह  के कित पाइ छन?् 

 नेपाली भाषाबाहेक यस े मा चिलत िल बू, ले चा, शेपा आिद भाषामा लोकवाताका 

साम ीह  के कित पाइ छन् अिन यहाँको नेपाली लोकसािह यसँग ितनको पार प रक भाव 

के क तो पमा पाउन सिक छ? 
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 िविभ न समुदायह को िमि त बसोबासो रहेको यस ख डको लोकवाताको िवशेषता के 

क तो रहेको छ? 

  यसै े का  भौगोिलक िवशेषताह मा आधा रत लोकवाताका साम ीह  कित छन ्? 

 िसङ्गिलला वना चलले ढािकएको यस े मा पाइने लोकऔषिधह  र ितनको  योगिविध 

क तो ह छ? 

 यस ख डमा चिलत लोकवातामा के क ता प रवतन आइरहेका छन?् यसका कारणह  के 

के हन?्  

 यस े को लोकवाताका मौिलक वैिश ्यह  के के दिेख छन?् 

 

१.३.  पूवकायको सव ण 

अिहलेस म दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइन ेलोकवाता िवषयमा केि त भएर ाि क अनसु धान 

ग रएको पाइएको छैन। य िप यस ख डको लोकवाताका केही प ह सँग य -परो  पले 

स ब ध रा ने केही लघशुोध, लेख तथा पु तकह  भने कािशत भएका छन।् यसकारण यहाँ मूलतः 

दािजिलङ पुलबजार ख डमा चिलत लोकवातासँग स बि धत पु तक तथा लेखह को सव ण गरी 

ितनको समी ा मक िववरण तुत छ। यसबाहेक यहाँ यसै सङ्गमा कािशत आव यक अ य 

पु तक तथा शोध ब धह को पिन सव ण गरी ितनको समी ा मक िववरण तुत ग रएको छ। 

 उ र बङ्ग िव  विव ालयको नेपाली िवभागबाट नेपाली लोकवाता िवषयका साम ीह  

सङ्कलन ग रएको ‘नेपाली लोकवाताः अ ययनह ’(फरवरी, २०१३) नामक पु तक कािशत भएको 

छ। नेपाली लोकवाता िवषयका िविभ न लेखह को सङ्कलन रहेको यस पु तकमा कबीर ब नेत ारा  

तयार पा रएको लेख ‘नेपाली मगीत दािजिलङको स दभ’ र राधा शमा ारा तयार पा रएको  

‘दािजिलङको लोकजीवनका वृ मा  चिलत केही उखान’ उ लेखनीय छन।् कबीर व नेतले 

दािजिलङ े मा चिलत मगीतह  भनेर ‘कृिषसँग स बि धत मगीत’, ‘िचयाबारीसँग स बि धत 

मगीत’, ‘ढ्वाङ ता दा वा बाटो बनाउँदा गाइने मगीत’, ‘गोठालाह ले गाउने मगीत’, 

‘मछुवाह सँग स बि धत मगीत’, ‘घरेल ु मसँग स बि धत मगीत’, ‘लाहरेह सँग स बि धत 
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मगीत’ भनेर िविभ न कारका मगीतह को चचा गरेका छन।् यस लेखमा िदइएका ती गीतह को 

उदाहणह को अ ययन गदा ती दािजिलङ पलुबजार ख डमा पिन चिलत रहेका  पाइ छन् ती  

गीतह मा रहेका भाका, थेगो तथा यसका लयह  दाप ुख डमा चिलत लोकगीतह सँग समान रहे 

पिन ती गीतका श दह  भने फरक रहेका छन।् यस पु तकमा राधा शमा ारा तयार पा रएको लेख 

‘दािजिलङको लोकजीवनका वृ मा चिलत केही उखानह ’-मा उखानह को प रवितत 

अव थामािथ िवशेष काश पा रएको छ जो वतमान दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने उखानह को 

पिन िवशेषता हो। उनले यस लेखमा उदाहरण व प तुत गरेका उखानह  दािजिलङ पुलबजार 

ख डमा पिन चिलत छन।् यस पु तकमा रािगनी थापा ारा िलिखत ‘दािजिलङ े को 

थाननामह मा अिभ य  लोकसं कृित’ शीषकको एउटा लेख पिन सङ्किलत छ। उनले आ नो उ  

लेखमा  सं कृितसूचक थाननामह को चचा गन ममा दािजिलङ पुलबजार ख डमा रहेका 

‘लोधोमा’, ‘रमाम’, ‘गोक’,‘माने डाँडा’, ‘िसङबुङ डेरा’ आिद थान नामह को उ लेख गद यससँग 

स बि धत  सां कृितक प को चचा गरेक  छन।्  

 उ र बङ्ग िव  विव ालयको नेपाली िवभाग ारा कािशत नेपाली लोकवाता अङ्क, 

‘नेपाली अकादमी जनल’ (वष:९, माच २०१३)- मा कािशत बा वटा लखेह म ये चारवटा 

लेखह  दािजिलङ पुलबजार ख डमा चिलत लोकवातासँग स बि धत छन्। यस जनलमा ल खीदेवी 

सु दास ारा िलिखत  ‘दािजिलङमा नेपाली उखान’, ‘लोकप  र लोकगीतको पर परा’ लेखमा नेपाली 

उखान र लोकप लाई नेपाली सािह यको आधार व प चचा गद यसमा रहेको लया मकता र 

यसको सं रचना प मािथ काश पा रएको छ। उखानबाहके चार लहरको कुट प  पिन दािजिलङमा 

चिलत रहेको कुरा उनले उ  लेखमा काश पारेक  छन।् उनल ेउ  लेखमा दािजिलङ भगेमा रहेका 

छे ी र बाहनह मा चिलत िसलोकको उदाहरणसिहत चचा गरेक  छन ् जो दािजिलङ पलुबजार 

ख डमा पिन चिलत छन्। यसबाहेक उनले १४ अ रमा रहने किवतको चचा पिन गरेक  छन ् जो 

दािजिलङ पुलबजार ख डमा पिन ा  छन।् यसबाहेक उनले यस लेखमा चचा गरेका १६ अ रका 

लोकगीतह  पिन दािजिलङ पलुबजार ख डमा चिलत छन्। उनले य ता गीतह मा आएका थानीय 

ठाउँह को चचा गरेक  छन।् उनले ‘जहुारी गीत’,‘ मा नी गीत,’ ‘देउसी गीत’, ‘मालिसरी’ तथा 
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‘केटाकेटी खे ने गीत’ भनेर दईुवटा बालगीतको चचा पिन गरेक  छन।् उनले उ लेख गरेका यी गीतह  

म ये दाप ुख डमा कितपय  यही पमा भने कितपय फरक पमा पिन चिलत छन्। यस लेखमा 

दािजिलङ े मा चिलत परुाना गीतह को चचा ग रए पिन यसको  तािकक वग करण भने ग रएको 

छैन। यसै पु तकमा साङ्गेडोमा डु पा ारा िलिखत दािजिलङ  ‘िसि कम े का नवेार जाितमा बेल 

िववाह था’ शीषकको अक  उ लेखनीय लेख रहेको छ। यस लेखमा उनले यस े का नेवार 

समुदायमा चिलत बेल िववाहको चचा गद केही प रवतनसमेत आइरहेको जानकारी पिन िदएक  छन।् 

य तै कारले यस पु तकमा रािगनी थापा ारा िलिखत ‘िसि कम दािजिलङ े का थान नामह मा 

लोकसां कृितक स दभ’ शीषकको लेखमा दािजिलङ पलुबजार ख डअ तगत पन ‘रमाम’, 

‘तामसाङ’, ‘कमजेर’ ज ता थाननामह को यु पि  र यसका सां कृितक स दभको चचा ग रएको 

छ। यसो गन ममा लेखकले यहाँ चिलत िकंवद ती आिदको सहयोग िलएक  छन।् उनले गरेका यस 

कायलाई यस ठाउँको थाननाम अ ययनका िनि त उ लेखनीय आधार मा न सिक छ। यस पु तकमा 

सङ्किलत ाने  सु बा ारा तयार पा रएको ‘दािजिलङ पलुबजार ख डवासी थामी जाितको ज म 

सं कार िविध’ अक  उ लेखनीय लेख हो। दािजिलङ पुलबजार ख डमा बसोबासो गन थामी 

समुदायमा नै केि त रहेर तयार पा रएको यस लेखमा थामीह को पर प रत ज म सं कारबारे काश 

पा रएको छ। 

 उ र बङ्ग िव  विव ालयअ तगत नपेाली िवभागबाट नेपाली लोकवातासँग स बि धत 

िवषयह मा छुटपटु मा ामा अनसु धान काय भएका छन।् य ता कायह मा नातको र र एम िफल 

तहका लघ ुशोध ब धह  मु य पमा रहेका छन।् भीमका त उपा यायले आ नो िव ावा रिधको 

शोध ब ध ‘नेपाली  लहरी सािह यको  प रचय र िव  लेषणा मक मू याङ्कन’- मा  सङ्गवश 

नेपाली लोकगीत र लोकगाथाबारे चचा गरेका छन।् उनल ेआ नो ब धको दो ो प र छेदअ तगत 

‘नेपाली लोकगीत र लोकगाथाका स दभमा लहरी का य ’ नामक शीषकमा यसबारे चचा गरेका छन्। 

यसमा उनले लोक किवताको िवशेषता तथा नपेाली लोकगीतबारे काश पारेका छन।् उनले िविभ न 

नेपाली अ येताह ले गरेका नेपाली लोकगीतको वग करणलाई उ लेख गद याउरे, सवाई र सेलो 

आिद छ दसँगै स बि धत रहकेो लहरी का यलाई लोक पर परामा खो द ै यसलाई नेपाली 
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लोकगीतको वग करणका ममा छु ै पमा राखरे हनेपुन कुरा गरेका छन।् उनले नपेाली लोकगीतका 

उपकरणह बारे चचा गन ममा मु यतः लहरी सािह यसँग पिन स बि धत रहेको भनेर ‘थेगो’  वा 

‘रहनी’, ‘फेद  वा टु पो’, ‘भाका  वा भाखा’, ‘जहुारी’ वा ‘जुवारी’ आिदको चचा गरेका छन्। 

 मन साद सु बाको स पादनमा िबजनबारी नगर पु तकालय ारा कािशत ‘काला तर’ 

शीषकमा लेखह को सङ्कलन ग रएको पु तकिभ  रहेका केही लेखह ले दािजिलङ पलुबजार 

ख डको लोकवातालाई समेटेका छन्। यी लेखह  म ये पूण सु बा साँबाहाङ ारा िलिखत ‘दािजिलङ 

पहाडमा जातीय सं कृित’ दािजिलङ पहाडमा जातीय सं कृित लेख उ लेखनीय रहकेो छ। ो र 

शैलीमा तयार पा रएको यस लेखमा दािजिलङमा बसोबासो गन राई, िल ब,ू गु ङ, मगर, तामङ, 

सनुुवार, कामी, दमाई, नेवार, छे ी, बाहन, ले चा, थामी, भोटे, शेपा आिदका बारेमा सङ्ि  अ ययन 

ततु गरेका छन्। उनले यस लेखमा मु यतः यी समुदायसँग स बि धत लोकगीत, लोकनाच तथा 

लोक वा वादनबारे सं ि  चचा गरेका छन।् यही काला तर पु तकमा रहेको ानच  लामा ारा 

िलिखत ‘गरिसंगेमा हा ी बाँधेको ढुङ्गा’ नामक लेखमा पाँडे काजीले हा ी बाँधेको ढु ङ्गाको चचा 

रहेको छ। या ा सं मरणा मक शैलीमा लेिखएको यस लेखमा पाँडे काजी स ब धी यस भगेमा चलकेो 

िकंवद ती लिेखएको छ जो यस ख डको लोककथाह को अ ययनका िनि त मह वपणू रहेको छ। यसै 

पु तकमा रहेको ाने  सु बा ारा िलिखत ‘िबजनबारी े को लोकजीवन’ अक  उ लेखनीय लेख 

हो। यस लेखमा यस े को लोकजीवनमा चिलत लोकिव  वास, चाडपव तथा भौितक लोकसाम ी 

आिदको चचा ग रएको छ। यस पु तकमा रहेका अ य लेखह मा एम पिथक ारा िलिखत दईुवटा लेख 

‘रङ्गीत िकनारमा क पनी सरकार र िसि कमको लडाइ’ र ‘ला रङको जोरधारािसत उिनएको पुखाको 

इितहास’ साथै अमरजीत याङदन ारा िलिखत ‘कम  टेट र िशला–समािध’ लेखमा यस ठाउँसँग 

स बि धत िकंवद तीह  पिन काशमा आएका छन।् उ  पु तकमा सामावेश रहेका यी लखेह ले 

दािजिलङ पुलबजार ख डमा चिलत लोकवाताबारे अ ययन गन सहयोग िम दछ। 

 गु  धान ारा िलिखत अनसु धाना मक थ ‘धूिमल पृ ह ’ पु तकमा दािजिलङ 

पलुबजार ख डको  ऐितहािसक पृ भिूम साथै यस भगेमा चिलत लोकगीतह बारे पिन त यह  

ततु ग रएका छन।् यसबाहेक यस पु तकमा उ तृ हाजीरमान राईको ‘िमठािमठा नेपाली गीत’ साथै 
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अ य किवह का सवाईह को अ ययन गदा ितनले  दािजिलङ पलुबजार ख डमा चिलत रहेका 

केही लोकगीतह का व पसँग समानता रा ने देिख छ। यसैले यस पु तकमा कािशत साम ीह  

दाप ुख डको लोकसािह य अ ययनमा उपयोगी रहेका छन।्   

 सुचन धानले उ र बङ्ग िव  विव ालयको नेपाली िवभागबाट एम. िफल. परी ाको 

आंिशक प रपू ितका िनि त ‘दािजिलङ र िसि कमको नेपाली चाडपव’-मािथ लघ ुशोध ब ध तुत 

गरेका छन्। पाँचवटा अ यायमा िवभािजत यस लघु  शोध ब धमा उनले सं कृितको प रभाषा िदएर 

यसको भौितक र अभौितक प ह छ भनेका छन।् उनले चाडपवको प रचय िदँदै ‘चाड’  र ‘पव’ िबच 

रहेको िभ नता समानताबारे िविभ न अ येताह ले िदएका तकह  ततु गरेका छन।् य िप उनले 

‘चाड’  र ‘पव’ िबच रहेको  अ तरलाई  भने आ नो प बाट ततु गरेका छैनन्। उनले अ ततः चाड र 

पवलाई एउटै अथमा िलएका छन।् उनले यस लघ ुशोध ब धमा भारतेली नेपाली सं कृितको िनमाण 

िविभ न जात गो ीह को अ तिम णले भएको कुरा ततु गरेका छन्।  दािजिलङ र िसि कम े मा 

मनाइने मखु दशवटा चाडह को चचा गद  य ता चाड पवह लाई ‘धम’, ‘ऋत’ु, र ‘चेली माइतीको 

पार प रक मे दीघायकुा लािग  मनाइने’ भनेर तीनवटा आधारमा वग करण गरेका छन्। धािमक चाड 

पवअ तगत िशवरा ी पजूा, सर वती पजूा, नागप चमी आिदको चचा गरे पिन िवशेष दािजिलङ र 

िसि कमज ता पहाडी े को लोकजीवनले सामूिहक पमा स प न गन र उ सवका पमा पालन गन 

उँधौली र उँभौली  पूजाको चचा गरेका छैनन।् उनले माघे सङ् ाि त, वस त प चमी, चैते दसै,ँ बु  

जय ती, गु  पू िणमा वा गु  पूजा, साउने सङ् ाि त, नाग प चमी, र ा ब धन, ह रतािलका, ितजपव, 

बडा दसै,ँ ितहार गरी ज मा दसवटा चाडपवह को प रचय, ितनलाई स प न गन त रका तथा ितनको 

नेपाली स दभ र मह वमािथ काश पारेका छन्। 

 ाने  सु बाले उ र बङ्ग िव  विव ालयको नेपाली िवभागबाट एम िफल परी ाको 

आं िशक प रपू ितका िनि त ‘नेपाली उखानको िव  लेषणा मक अ ययन’ नामक शीषकमा लघ ुशोध 

ब ध ततु गरेका छन्। उखानलाई लोकवाताअ तगत पन लोकसािह यको एउटा िवधाका पमा 

िचनाएर यसको िवशेषता, मह व, उ पि  ोतबारे चचा गरेका छन।् उनले यस लघ ु शोध ब धमा 

नेपाली उखानह लाई िवषय, शैली, श द ोत तथा वा य संरचनाका आधारमा िव  लेषण गरेका छन।् 
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तुलना मक पमा हेदा यस लघ ुशोध ब धमा अ  प ह मा भ दा िवषयगत प मा अिधक यान 

केि त ग रएको छ। यस लघ ु शोध ब धमा तुत ग रएको ‘श द ोतका आधारमा नेपाली 

उखानको िव  लेषण’ उ लेखनीय रहेको छ। उनले िन कषमा लोकवाताअ तगत लोकसािह यको एउटा 

अङ्गका पमा िवकिसत उखानको सङ्कलन, अ ययन, अनसु धान तथा िव  लेषण आिदले 

लोकसँग स बि धत आधारभतू जानकारी र ान आजन गन सिकने कुरा गरेका छन।्  

 डपिछ रङ ले चाले उ र बङ्ग िव  विव ालयको नेपाली िवभागबाट एम. िफल. परी ाको 

आं िशक प रपू ितका िनि त ‘नेपाली र ले चा उखानको तुलना मक अ ययन’ नामक लघ ुशोध ब ध 

ततु गरेका छन।् छ वटा अ यायमा िवभािजत यस लघ ुशोध ब धमा ले चा र नेपाली जाितको 

सं ि  प रचय, नेपाली र ले चा उखानको प रचय र िवशेषता तथा ती दईुमाझ तुलना मक अ ययन 

गरेका छन।् उनले नेपाली जाितको िनमाण मु यतः खस-िकरातको सि म णले भएको कुरा गरेका छन।् 

उनले पा मक, िवषया मक र दवुै भाषामा पाइने उखानह को समानतालाई म यनजर रा द ैआ नो 

काय स प न गरेका छन।् पा मकअ तगत उखानका आकार, लय, अलङ्कार, मूलकता र 

ो रमूलकतामािथ केि त रहेर दवुै भाषामा पाइने उखानको तुलना गरेका छन।् िवषयगत अ ययन 

गदा भने नीितिश ामूलक, यवहार ानमूलक, सामािजक जीवन स ब धी, कृिष स ब धी, धम, 

कृितजगत,् लोकिव  वास तथा अ यमा हाँ य यङ् य र जात स ब धी, साइनो तथा नातागोता स ब धी 

उखानह लाई ा त व प उ लेख गद तुलना मक िववेचना गरेका छन ्गरेका छन।् अ यमा नेपाली 

र ले चा उखानह मा ायः समानता नै रहेको देखाइएको छ भने यी दु वमैा रहकेो मु य िभ नता भने 

ले चा उखानको म यमा ‘म’ अथात् ‘है’ श द आउन ुहो जो नेपालीमा नपाइने माण ततु गरेका 

छन।् 

 उ र बङ्ग िव  विव ालयको नातको र दो ो वषका िविभ न िव ाथ ह ले िविभ न 

शैि क स मा लोकवाताका िविभ न िवषयह मािथ लघ ु शोध ब ध तुत गरेका छन।् होमनाथ 

शमाले ‘नेपाली लोक सािह यमा लोकगीतको मह व र अ ययन’ (सन् १९९४) शीषकमा लघ ुशोध 

ब ध तयार पारेका छन ् नेपाली लोकगीतलाई सामा य गीत, सं कार गीत, तब धी गीत, पव गीत, 

नृ य गीत, बाल गीत, गोठाले गीत आिद भनेर वग करण ग रएको छ। यसमा लोकगीतको भावधारा, 
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भाषा र लय आिदबारे सामा य चचा ग रएको छ। सङ्गीता दधुराजले ‘नेपाली लोककथाको व प, 

पर परा र वृ को िव  लेषणा मक अ ययन’ (सन ्१९९३) शीषकमा  लघ ुशोध ब ध गरेक  छन।् 

उ  शोध ब धमा लोककथाह लाई िवषयव तुका आधारमा वग करण ग रएको छ भने नेपाली 

लोककथाह का विृ  र भािषक िवशेषताह मािथ पिन सामा य काश पान काम भएको छ। 

उदयिसंह गहतराजले ‘नेपाली किवताको िवकासमा लोकगीत र गाथाको भिूमका’ (सन् १९९६) 

शीषकमा लघ ुशोध ब ध तुत गरेका  छन।् यसमा लोकगीत र लोकगाथाको प रचय, िवशेषता र 

कारबारे चचा गद नेपाली किवताको ाथिमक कालका किव सवुान ददासदेिख िलएर आधिुनक 

कालका िविभ न किवका किवताह मा लोकगीत र गाथाको भाव रहेको कुरा ग रएको छ। अनुपा 

राईले ‘भारतमा चिलत मुख चाडह मा अिभ य  नेपाली  सं कृित’ ( सन ्२०००) शीषकमा लघ ु

शोध ब ध तयार पारेक  छन।् यस लघ ुशोध ब धमा नेपाली सं कृित र तीसँग स बि धत भौितक 

साम ीह , भारतीय नेपाली सां कृितक पर परा तथा दसै,ँ ितहार, माघे सङ् ाि त, चैते दसै,ँ ितज, नाग 

प चमी, असारको प , साउने सङ् ाि त गरी ज मा आठवटालाई मखु नेपाली चाड मा दै ितनको 

मा ने त रका र ितनका िवशेषताह मािथ काश पा रएको छ। 

 सुचन धानले ‘िम रक े मा चिलत नेपाली  लोकिव  वास एक अ ययन’ (सन् २००७) 

शीषकमा लघ ुशोध ब ध तयार पारेका छन।् यसमा िम रक े को प रचय िददँै लोकवाताबारे केही 

चचा गरेर यस े मा चिलत धामी, झाँ , बो सी, शकुन-अपशकुन, भतू ेत तथा कितपय पूजासँग 

स बि धत देवी देउताबारेका िव  वासह  काश पारेका छन।् उनले यसका वै ािनकताबारे पिन चचा 

गरेका छन्। सिचन िव  वकमा ारा ‘लोकवाताको सै ाि तक प रचय र नपेाली  लोकसािह यको 

अ ययन पर परा’ (सन् २०१०) शीषकको लघ ुशोध ब ध ततु ग रएको  छ। यसमा लोकवाताको 

प रभाषा, यसका कार र नेपाली लोकसािह यको अ ययन पर पराबारे काश पा रएको छ। 

 िसि कम के ीय िव  विव ालयबाट मनोज िल बू ारा तुत लघ ु शोध ब ध ‘नेपाली 

लोकिव  वासमा बिल थाको सां कृितक अ ययन’ ( सन् २०१५) उ लेखनीय रहेको छ। यस लघ ु

शोध ब धमा िवशेष िसि कम र दािजिलङ े मा चिलत बिलका कार र यसको तमान 
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ि थितमािथ सं पेमा चचा ग रएको छ। शोधकताल ेयस े मा चिलत पश-ुप ी बली, अ नबिल, 

तीक बिल तथा बिलका अ य कारबारे चचा गरेका छन्।  

 भारतबाट कािशत लोकवाता िवषयसँग स बि धत पु तकह म ये एम एम गु ङको 

‘िबिसएको सं कृित’ (सन् १९८३) एउटा हो। ते वटा लेखह को सङ् ह रहेको तुत पु तकमा 

लेखकले िवशेषतः लोकगीत, लोकसङ्गीत र लोकनृ यबारे काश पारेका छन्। यीम ये पिन उनले 

मादल र मादले गीतबारे िवशेष  काश पारेका छन।् उ  पु तकमा पिन लोकगीत र लोकसं कृितबारे 

िव  लेषणा मक अ ययनको भने कमी पाइ छ। उनले ‘लयबरी’ र ‘हाकपारे’ गीतलाई एउटै मानेका छन।् 

यस पु तकले नपेाली लोकसं कृित र लोकसािह यितर िज ासा बढाउने  पु तकको भिूमका िनवाह 

गरेको छ भ न सिक छ। यस पु तकमा लोकसािह यलाई जनसािह य भिनएको छ। पु तकको प ृ भिूममा 

लेखकले ‘ तुत रचनाह  िचयाबारी र िस कोनाका बोटह को प रवेशबाट बटुलेको हँ१’ भने तापिन 

उनका यी रचनाह मा यस प रवशेसँग स बि धत लेखह को य तो चचा पाइदँनै। सम मा यस 

पु तकले पिन नेपाली लोकवाताका अ येताह का िनि त जानकारीमूलक पु तकको भिूमका िनवाह 

गन सकेको छ भ न सिक छ।  

 एस एम वाइबाको ‘पर परागत नेपाली लोकगीत-लोकसं कृित’ (सन् २००८) शीषक पु तक 

कािशत भएको छ। यस पु तकमा मु य गरेर नेपाली लोकगीतको सङ्कलन र लोकबाजाह बारे 

जानकारी िदइएको छ। लेखकले िविभ न लोकगीतह को सङ्कलन गरेर उ  लोकगीतसँग स बि धत 

सामा य जानकारी िदएका  छन।् उनले यस पु तकमा तामाङ भाषामा पाइने गीतह  पिन सङ्कलन गरी 

नेपालीमा अनुवाद गरेर राखकेा छन्। उनले पु तकका िबचिबचमा सङ्गवश लोककथा र 

लोकनृ यको उदाहरण पिन राखकेा छन।् कितपय गीतह मा भने रचनाकारका पमा आ नो नाम पिन 

राखकेा छन।्२ तर लोकगीतको एउटा मुख िवशेषता नै रचनाकार अ ात हनु  हो। यसकारण उनी ारा 

रिचत ती गीतह  लोकगीत नै नभएर लोकगीतका शैलीमा रिचएका गीत मा न सिक छ। यस पु तकमा 

लोकगीतबारे स यक वग करण र िव  लेषण ग रएको छैन। यसैले तुत पु तकले नेपाली लोकगीतका 

                                                        
१ एम एम गु ङ, सन् १९८३, ‘िविसएको सं कृित’, दािजिलङ, याम दस काशन, प ृ६ 
२  एस एम वाइबा, सन ्२००८, ‘पर परागत नेपाली लोकगीत-लोकसं कृित’, िसि कम, िनमाण  काशन,  प ृ२४२ 
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े मा काय गन अ येताह लाई सामा य जानकारी  र केही  सङ्किलत लोकगीतह  िदने काम गरेको 

छ भ न सिक छ। 

 िनमाण काशन िसि कम ारा कािशत ‘िनमाण सं कृित िवशेषाङ्क’ (सन ् १९९९)-मा 

िविभ न जाित तथा समदुायसँग स बि धत लोकवाता िवषयका लेखह  समावेश ग रएका छन्। 

चारवटा ख डमा िवभािजत उ  सं कृित िवशेषाङ्कले  नेपाली लोकवाताका िविभ न प ह मािथ 

काश पारेको  छ। 

 िव सं  २०३२ चैत १२-१६ स म नेपाल राजक य ा ित ान ारा आयोिजत तथा तुलसी 

िदवसको संयोजक वमा स प न नेपाली लोकवाता िवषयक सङ्गो ीमा ततु ग रएका कायप ह  

‘नेपाली लोक सं कृित सङ्गो ी’ शीषक िदएर िव सं २०३५ मा पु तकका पमा कािशत ग रएको छ 

जसमा इ बहादरु राई ारा िलिखत ‘दािजिलङको नेपाली लोकजीवन’ नामक कायप  पिन समावेश 

छ। उनले यस लेखमा भारतमा, िवशेष दािजिलङमा, िविभ न जातह को सि म णले नपेाली जाितको 

िनमाण भइरहेको तथािप अझ पणू पले िवकिसत नभएको जानकारी िदएका छन्। उनले यहाँको 

सं कृित अिभजाितक नभएर लौिकक रहकेो कुरा गरेका छन।्३ 

 पणू सु बा साँबाहाङ ारा िलिखत ‘सेकमुरीदेिख िमि चरीस म’ (सन् २०१०) पु तक 

दािजिलङ पुलबजार ख डअ तगत िबजनबारी े बाट कािशत भएको छ। यस पु तकमा िल ब ू

जाितको रीित रवाज तथा गीत आिदको चचा ग रएको छ। य िप उनले उ  पु तकमा चचा गरेका 

कितपय गीतह  यस ख डमा बसोबासो गन िल बूह मा चिलत नरहकेा पाइ छ।   

 एस एम सु बा ारा स पािदत तथा गोखा दःुख िनवारक स मेलन ारा कािशत ‘स झाउनी’ 

(सन् २००१), पि कामा रहेका केही लेखह  दािजिलङ पलुबजार े ह मा चिलत लोक नाच र 

गीतह सँग पिन स बि धत छन।् यस पि कािभ  रहेका य ता लेखह  म ये तेजे   गु ङ ारा िलिखत 

‘हा ो सांगीितक पर परामा मा नी नाच’ शीषकमा रहेको लेखमा मा नी नाचका िविध, नतकका 

बारेमा चचा गद यस गीतमा बजाइने मादलका तालह बारे चचा ग रएको छ। उनले यो नाच िवशेष 

गु ङ, मगर, तामाङ, साक  तथा कामी जातकाले ना ने गछन ्भनी लेखेका छन्। उनले िवशेष याली, 

                                                        
३ इ बहादु र राई , िव स ं२०३५, ‘दािजिलङको नेपाली लोकजीवन’, तलुसी िदवस (संयोजक), ‘नेपाली लोक 
सं कृित सङ्गो ी’ , काठमाडौ,ँ  नेपाल राजक य  ा ित ान,  प ृ१८८  
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िवरहनी, समला, छोकडा, ट पा, लहरे ट पा, गरा र िवभाषा तालमा मा नी नचाइ छ भनी चचा गरेका 

छन।् उनले उ लेख गरेका ताल र भाकाह मा आधा रत मा नी नृ यगीतह  दाप ुख डमा पिन चिलत 

रहेका छन्। यसै पि कामा रहेको ब ी-दगुा खरेल ारा िलिखत ‘लोकगीतितरको आकषण’ शीषकको 

लेखमा लोकगीतको साधारण चचा गरी यसको मह वमािथ चचा ग रएको छ। य िप यस लेखमा चचा 

ग रएका ‘ह रम ल राजा- भव ली रानी’ औ ‘छोरीलाई परेवी दाइजो िदन ु नहने’ गाथा उ लेखनीय 

छन।् यी दवुैलाई यस लेखमा गीतका पमा चचा ग रए तापिन दाप ु ख डबाट यी गाथाका पमा 

चिलत छन।्  

 यस कार पवूकायको सव णबाट के थाहा ला दछ भने यस ख डमा चिलत लोकगीत, 

रीित रवाज आिद बारे प पि का तथा पु तकह मा छुटपुट मा ामा चचा ग रए पिन यहाँ चिलत 

लोकवाताका िविवध प लाई िलएर अझस म ाि क शोधकाय भने ग रएको छैन।    

 

१.४.  शोधको  आव यकता र औिच य  

पवूकायको िन पणबाट थाहा लागेअनुसार यस े को लोकवाताका िवषयमा िविधस मत पमा 

ाि क अनसु धान भएको छैन। यसथ, यस े को लोकवाताका भािषक तथा भाषेतर िविभ न प र 

िवषयह बारे अ ययन गरेर यसका िविभ न िवधा-उपिवधाह को तकस मत वग करण र अ ययन गन ु

आव यक छ। यस कारको अ ययनले नपेाली  लोकजीवनसँग स बि धत िविभ न प ह मािथ 

काश पान सिक छ। यस ि कोणले हेदा तािवत शोधकायलाई एउटा आव यक अनसु धानको 

े  मा न सिक छ। यस ख डमा पाइने लोकवातामा केि त रहेर ग रएका थोरै कायह  पिन मु यतः 

भाववादी ढङ्गले नै ग रएका पाइ छ। यसकारण यस ख डमा पाइने लोकवाताका साम ीह  

सङ्कलन गरी यसलाई ाि क अनसु धानको ढाँचामा राखरे आिधका रक अ ययन गरे मा  यसको 

वा तिवक मू याङ्कन हन स ने दिेख छ। यस कुरालाई िवचारको के मा राखरे नै तुत शोध स प न 

गन िनणय िलइएको हो। 

नेपाली लोकवाताको मूल ोतका पमा कृिष, वनजङ्गल, पहाडी जीवन र यहाँका गाउँ-

ब ती र खोलानाला आिद रहेका पाइ छन।् दािजिलङ पुलबजार ख ड पिन य तै भौगोिलक 
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अव थानमा रहकेो  हनाले यहाँ लोकवाताका साम ीह  पिन सोहीअनु पका रहकेा छन्। यसथ, यस 

े लाई आधार बनाएर लाकवाताको अ ययन गरे नेपाली लोकवाताकै मह वपूण प ह मािथ काश 

पान सिकने देिख छ। यस े मा नेपाली भाषाबाहेक मु यतः िल ब,ू ले चा र केही मा ामा शेपा आिद 

भाषाका साम ीह  पिन स बि धत समुदायह मा चिलत छन।् यस शोधकायको ा प तयार पानका 

िनि त स बि धत  े मा गएर ाथिमक सव ण गदा उ  भाषाह मा पिन लोकवाताका साम ीह  

रहेको थाहा पाइएको िथयो। यसथ, यस शोधकायमा मूल अ येत य िवषयबारे शोध तथा अ ययन गन 

ममा यस े मा चिलत उ  सबै कारका साम ीह बारे पिन यथा सङ्ग अ ययन िववचेन 

ग रएको छ। 

  लोकवाता आफैमा एउटा वहृत् े  हो जसका िविवध प ह  छन्। वहृत् भौगोिलक े को 

लोकवाताको सम तामा अ ययनका िविभ न सीमा रहने हँदा यस शोध ब धमा दािजिलङ पलुबजार 

ख डको भौगोिलक सीिमत े  िलएर  यहाँ चिलत लोकवाताका िविवध प  कारह को सू म 

अ ययन ग रएको छ। 

 वै ािनक िविधको बढ्दो िवकासले अ य ज तै यस े को लोकवातालाई पिन गिहरो 

भाव पा ररहेको छ जसको फल व प थानीय लोकसाम ी, लोकानभुव, िसप, कला, औषिध आिद 

बारे तमान िपँढी झन् झन् अनिभ  हँदै गइरहेको छ। यिद यस कारको अ ययन यथाशी  नभए यस 

े मा चिलत लोकवाता आ ना िविश ताह सँगै   अ ात रही लोपसमेत हने स भावना रहेको 

हनाले यसको यथाशी  सङ्कलन र िव  लेषण गन उ े यले नै ततु शोधकाय स प न गन िनणय 

िलइएको हो। यसथ, मािथ उ लेख ग रएका िविवध प ह लाई यानमा रा दै ततु शोधकाय 

समयोिचत र आव यक ठहर गरी  यस िवषयमा एउटा शोध ब ध यथािविध तयार गरी तुत गन 

िनणय िलइएको हो। 

 

१.५. शोधको उ े य  

यस शोधकायका मुख उ े यह  बुँदागत पमा िन न कारले तुत छन-् 

१.५.१. दािजिलङ पुलबजार ख डमा पाइने लोकवाताको सङ्कलन, वग करण र िव  लेषण गरी 
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ाि क िन कषमा पु नु । 

१.५.२. स बि धत े मा पाइने लोकवाताका साम ीह को अ ययन गरेर नेपाली लोकवाताका 

िविवध िवधा र यसका फे रँदा नमनुाह  तुत गन।ु 

१.५.३. यस े मा साझा पमा चिलत नेपाली र अ य भाषाह मा  लोकवाताका साम ीह  के 

कित पाइ छन?् यसको आकलन  गन।ु 

१.५.४.  स बि धत े को ऐितहािसक, सामािजक तथा सां कृितक पृ भिूममािथ  काश पान।ु 

१.५.५. भारतमा नेपाली लोकवाताको एउटा अिभ न अङ्गका  पमा यस े को लोकवातालाई 

िचनाउनु  र यसको अ ययन अनसु धानलाई ो सािहत गद यसलाई अ याविधक तु याउन।ु 

 १.५.६.  तुत िवषयमा िविधस मत पले एउटा शोध- ब ध िव ावा रिध उपािध हेतु  तुत गन।ु 

 

१.६.  साम ी सङ्कलन िविध र ोत 

ततु शोधकायका िनि त साम ी सङ्कलन गदा मु यतः े  अ ययन िविध र गौण पमा 

पु तकालयीय िविध अपनाइएको छ। े  कायलाई मूलतः पवू सव ण र मु य सव ण गरी दईु भागमा 

िवभाजन गरेर स प न ग रएको छ। साम ी ोतमा ाथिमक तथा गौण दवुै ोतह को सहायता 

िलइएको छ। ाथिमक ोतअ तगत तािवत अनुस धानसँग य  स ब  रहकेा े काय गरी 

सङ्किलत िविवध साम ीह  तथा अनसु धाता आफैले आव यकताअनसुार सूचक तथा 

ोत यि ह बाट िलएका अ तवाता र सोधनीह बाट ा  साम ीह  रहेका छन् भने गौण 

ोतअ तगत ती िवषयमा लेिखएका पवू कािशत लेख, पु तक तथा अ य साम ीह  रहेका छन।् 

  

१.७.  सै ाि तक ढाँचा र िव  लेषण िविध  

ततु शोधकायमा दािजिलङ पुलबजार ख डमा पाइने लोकवाताबारे िव  लषेणा मक अ ययन ग रने 

हनाले यहाँ रहेका लोकवाताका साम ीह  सङ्कलन गरेर यसका वतमान प, शैली र 

िवषयव तहु को अ ययन ग रने छ। यस ममा सङ्किलत साम ीह लाई िवधागत वग करण गरेर 

यसिभ का उपिवधाह  पिन छुट्याएर अ ययन ग रएको छ। लोकवाताका िविभ न िवधाह लाई 
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मु यतः मौिखक लोकवाता, स पादनमूलक लोककलाह , यवहारमूलक लोकवाता र भौितक 

लोकवाता गरी चार भागमा िवभाजन गरेर यसको अ ययन, िव  लेषण ग रएको छ। लोकवाताका यी 

िविभ न िवधाह  दािजिलङ पलुबजार ख डमा के कित पाइ छन ्र ितनका थानीय िवषेशता के के 

छन ्भ ने िवषयलाई पिन हे रएको छ। भौितक लोकवाताका साम ीह को अ ययन गदा य ता साम ी 

बनाउने त रका र यसको उपयोिगता प लाई पिन काश पा रएको छ। यवहारमूलक 

लोकवाताअ तगत पन िविभ न रीित रवाज आिदका कार, चलन र यसको प रवितत अव थाबारे 

काश पा रएको छ। यसरी अ ययन गन ममा केही मा ामा तुलना मक प ितको पिन सहायता 

िलइने छ। ततु शोध ब ध तयार गदा गुणा मक र प रमाणा मक दवुै  कारको िव  लेषण िविध 

अपनाइएको छ।   

 

१.८.  शोधकायको सीमाङ्कन 

तािवत शोधकाय दािजिलङ सदर महकुमाअ तगत पन दािजिलङ पुलबजा र ख डको भौगोिलक 

सीमामा सीिमत रहेर यहाँ पाइने लोकवाताको सङ्कलन र सू म िव  लेषण ग रने छ। यस ख डमा 

नेपाली भाषाबाहेक ले चा, िल ब,ू शेपा आिद भाषाह  पिन स बि धत समुदायमा चिलत रहे तापिन 

ती सबै वहृ र नेपाली जाितकै घटक रहकेा र ितनीह माझ  यस े मा साझा पमा योग ग रने भाषा 

नेपाली रहेका कारण यस शोधकायका िनि त आव यक मौिखक साम ीह  मु यतः नेपाली भाषामा नै 

सङ्कलन ग रएको छ।  

 

१.९.  शोध ब धको परेखा 

अ ययन र तु ितकरणको सु िवधाका ि ले यस शोधकायलाई िन निलिखत सं रचनामा राखेर तुत 

ग रएको छ- 

 

 

 



 
१ ५  

अ याय एक 
१.९.१. अ याय एक  

यस शोधकायको पिहलो अ यायको शीषक ‘शोध प रचय’ रहेको छ। यस अ यायमा शोध ब धको 

शीषक, शोध सम या कथन, पवूकायको सव ण, शोधको आव यकता र औिच य, शोधको उ े य, 

साम ी सङ्कलनका िविध र ोत, सै ाि तक ढाँचा र िव  लेषण िविध, शोधकायको सीमाङ्कन, शोध 

ब धको परेखा र  भावी शोधकतालाई सुझाव गरी ज मा दसवटा उपशीषकह  रािखएका छन।् यी 

येक उपशीषकह मा स बि धत िवषयबारे आव यक जानकारी तक र त यह सिहत रािखएका छन।् 

 

१.९.२. अ याय दु ई 

यस अ यायमा दािजिलङ पुलबजार ख डलाई लोकवाता अ ययनको े का पमा िचनाइएको छ। 

यसो गन ममा यस ख डको थलाकृितगत एवम ् जनसाङ् ि यक य त याङ्कसिहत भािषक तथा 

सां कृितक ि थितबारे काश पाद  लोकवाता र यसका िविभ न िवधाह को आव यक उ लेख पिन 

ग रएको छ। 

 

१.९.३. अ याय तीन  

यस अ यायमा दाप ुख डमा पाइने ‘मौिखक लोकवाता’-को िव  लेषणा मक अ ययन स प न ग रएको 

छ। यसो गन ममा यस ख डमा पाइने मौिखक लोकवातालाई ‘लोकसािह य’ र ‘लोकश दावली’ 

भनी मु य दईु भागमा िवभाजन गरी यसअ तगत पन िविभ न प ह मािथ िव  लेषणा मक अ ययन 

गरी िन कष पिन तुत ग रएको छ।  

 

१.९.४. अ याय चार  

यस अ यायमा दाप ु ख डमा पाइने ‘ यवहारमूलक लोकवाता’-को िव  लेषणा मक अ ययन ततु 

ग रएको छ। यसअ तगत यस ख डमा चिलत ‘लोकिव  वास’, ‘लोक-रीित रवाज’, ‘चाडपव’ तथा 

‘लोकउपचार’ को अ ययन ततु ग रएको छ। 

 



 
१ ६  

अ याय एक 
१.९.५. अ याय पाँच  

यस अ यायमा दाप ु ख डमा पाइने ‘कायस पादनमूलक लोकवाता’-को िव  लेषणा मक अ ययन 

ततु ग रएको छ। यसअ तगत यस ख डमा चिलत ‘लोक सङ्गीत’, ‘लोक नृ य’, ‘लोक नाटक’ 

तथा ‘लोक खले’ बारे अ ययन तुत ग रएको छ। 

 

१.९. ६. अ याय छ 

यस अ यायमा दाप ुख डमा पाइने ‘भौितक सं कृित’-को  िव ेषणा मक अ ययन ततु ग रएको छ। 

यसो गन ममा यस ख डमा पाइने भौितक सं कृितलाई ‘लोकिश प’ औ ‘लोककला’ गरी मु य दईु 

भागमा िवभाजन गरेर अ ययन गन काय ग रएको छ।  

 

१.९.७. अ याय सात  

यस अ यायमा दाप ुख डमा पाइने लोकवाताका िविभ न िवधाह मा दखेापरेका प रवितत ि थित र 

यसका कारणह बारे अ ययन तुत ग रएको छ।  

 

१.९. ८. अ याय आठ  

यस अ यायमा दाप ुख डमा पाइने लोकवाताको िव  लेषणा मक अ ययनको उपसंहार एवम् िन कष 

रािखएको छ। 

   

 



 
१७  

अ याय दईु  
 

अ याय दु ई 

 

 २. लोकवाता अ ययन े का पमा दापु  ख ड 

 

२.१. दापु  ख डको भू-सां कृितक प रचय  

भारत दशेको पि  चम बङ्गाल रा यअ तगत पन दािजिलङ िज लाको पहाडी भेगलाई दािजिलङ सदर, 

खसाङ र कालेबङु गरी तीनवटा महकुमा िवभाजन ग रएको छ। ती महकुमाह लाई पिन शासन 

सिुवधाका िनि त िविभ न िवकास ख डह मा िवभाजन ग रएका छन।् य ता ख डह म ये ‘दािजिलङ 

पलुबजार ख ड’ एउटा ख ड हो। यो ख ड दािजिलङ सदर महकुमाअ तगत पदछ। दािजिलङ महकुमािभ  

पन तीनवटा ख डह म ये यो ख ड भौगोिलक पमा सबैभ दा ठुलो ख ड पिन हो। यसअ तगत ज मा 

२३ वटा ाम प चायत र एउटा प ाबङु से सस टाउन पदछ। यसको कुल े फल ४१६.३०४ वग 

िकलोिमटर रहकेो छ। दािजिलङ िज लाको उ री भागमा अवि थत यस ख डको उ र पवूमा िसि कम 

रा य, दि णमा दािजिलङ सदर महकुमाकै सिुकया जोरबङ्लो ख ड र पवूमा रङ्ली रङ् िलयट ख ड औ 

पि  चममा नपेाल रा  पदछ। मु यतः पवूदेिख पि  चमितर फैिलएको यस ख डको उ र पि  चम भागलाई 

मु यतः िसङ्गिलला वना चलले ढाकेको छ भने म यभागमा खासमहल तथा पवूमा िचयाबारीले 

ढािकएको छ। यस े को उचाइ समु तलदेिख िन नतम ्७६० िमटर औ अिधकतम ्११,९२९ िफट रहकेो 

छ।  

सन ्२०११ को जनगणनाअनसुार दाप ुख डको कुल जनसङ् या १२६७४७ (एक लाख छि बस 

हजार सात सय सैतँािलस) जना रहकेो छ। यस े मा राई, िल ब,ू ले चा, सनुवुार (मिुखया) शेपा, गु ङ, 

मगर, तामङ, नवेार, छे ी, बाहन, कामी, दमाई, साक , थामी, माझी, जोगी, भिुटया, डु पा, िबराही, 

मारवाडी आिद िविभ न समदुायका मािनसह  बसोबासो गछन।्   



 
१८  

अ याय दईु  
 यस े मा योग ग रने साझा भाषा नेपाली हो। यसबाहके िल ब,ू ले चा, शपेा, भिुटया, तामङ 

आिद भाषाह  पिन स बि धत समदुायह मा चिलत रहकेा छन।् यस कार मलूतः भारोपेली एवम ्भोट-

बमली मलूका भाषा तथा बोली योग गन जनसं याको िमि त बसोबासोले यहाकँो सं कृित पिन भािवत 

रहकेो छ। धािमक पमा हनेपुदा यस ख डमा मु यतः िह दु, बौ , इसाई, मसुलमान औ कृित तथा 

िपतपृजूक जनजाितह को िमि त बसोबासो रहेको छ। यहाँको य तो धािमक ि थितले पिन यहाकँो 

लोकजीवनमा उ लेखनीय भाव पारेको छ। यस कार िविभ न सां कृितक मलूका जाित तथा 

जनजाितह को िमि त बसोबासो रहकेो यस ख डको लोकवाता पिन सोहीअनु प रहकेो छ।  

दािजिलङ पलुबजार ख डको भौगोिलक मानिच -१ 

 

 

 

 

 

 

मानिच - १. 

 

 

                                                             
१मान िच -१, िविभ न ाम प चायतका नामसिहत दािजिलङ पुलबजार ख डको मानिच , ोत- दािजिलङ पुलबजार 
ख डिवकास कायलय । मानिच -२, दािजिलङ िज लाअ तगत दािजिलङ पलुबजार ख ड , ोत 
https://www.mapsofindia.com/maps/westbengal/tehsil/darjiling-tehsil-map.jpg, १७.०२.२०१९. 

  
 

 



 
१९  

अ याय दईु  
 

  दािजिलङ पलुबजार ख ड 

 

  

 मानिच -२.  

 

२.२.  दापु  ख डमा पाइने लोकवाता अ ययनका आधार  

‘लोकवाता’ ानका अ य अनशुासनह झै ँ सै ाि तक पमा थािपत एउटा ानानशुासन हो। यसको 

अ ययनका आ नै सै ाि तक आधारह  थािपत छन।् संसारका िविभ न ठाउँमा पाइने लोकवातामा केही 

न केही पाथ य रह ेतापािन यसको  सङ्कलन, वग करण, िव  लेषण तथा सामा यीकरण एवम ्िन कषमा  

पु ने आधारह  भने एउटै रहकेा छन।् िहमालयको काखमा अवि थत दािजिलङ पहाडी े अ तगत पन 

दाप ु ख ड लोकवाता अ ययनका िनि त उ लेखनीय े  रहकेो छ। मलूतः लोकपर परामा आधा रत 

जीवन यापन गन यस ख डका वािस दाह ले लोकवातालाई नै जीवन जीउने मु य आधार बनाएका छन।् 

भौितक तथा अभौितक दवुै कारका  लोकवाताले यहाँको जनजीवन स चािलत तथा स चा रत रहकेो छ। 

दाप ु ख डमा पाइने लोकवाताका अ यनका िनि त पिन लोकवाता अ ययनका े मा देखापरेका 

उ लेखनीय प ह मािथ काश पान ुआव यक रहकेो छ।  

 



 
२०  

अ याय दईु  
२.२.१.  ‘लोकवाता’ श दको प रचय  

पवू य वाङ् मयमा ‘लोक’ श दको योगपर परा परुानो रहकेो छ। वैिदक कालदिेख नै पवूमा योग हदँ ै

आएको ‘लोक’ श दले कही ँ थान तथा कही ँ थानीय मािनस भ ने अथ वहन गद आएको छ।२ सं कृत 

याकरणअनसुार लोक श दको मलू अथ ‘दे न’े, ‘हने’ हो भने अमरकोशले यसलाई ‘संसार’ र ‘जनता’ 

भनी अ याएको छ।३ नेपाली श दकोशले लोकको अथ ससंार, वग ा ड तथा ह आिदका साथै 

समान सं कृित, भावना र सामािजक ि थित भएका खास भौगोिलक एकाइमा रहने मािनसह को समदुाय 

भनेर अ याएको छ।४ य तै कारले अङ् ेजी ‘फोक’ श दको िवकास एङ्लो से सन भाषाको 

फोक(fock)-बाट भएको हो  जसको समा य अथ ‘ ािमण, असं कृत र अिशि त जाित’ भनेर िदइएको 

छ।५ यस कार पवू तथा पा ा य दवुैितर ‘लोक’ वा ‘फोक’ श दको आ न ै पर प रत अथ रह े तापिन 

आधिुनक यगुमा एउटा अल गै ानानशुासनका पमा थािपत ‘लोकवाता’-मा  ‘लोक’ वा ‘फोक’ 

श दलाई िवशेष अथमा योग ग रएको छ।  

 आधिुनक ानानशुासनका पमा थािपत लोकवातामा यु  ‘लोक’ श दले कुनै ठाउँ वा 

ािमण, अिशि त, असं कृत जाित ज ता पर प रत अथबाट आफुलाई मु  पाद ‘िविभ न मा यमले 

एकमु  पमा बाँिधएका, मौिलक पर परासिहत बाँ दै आएका मािनसह ’ भनी िवशेष अथ हण गरेको 

छ। यस अथअनसुार ‘लोक’ वा ‘फोक’ हनका िनि त ामीण, अिशि त, कृषक तथा आिदम हन ुमा  

पया  छैन। यस सङ्गमा अमे रकेली लोकवातािवद एलन डु डेसले उ लेखनीय कुरा काश पारेका छन।् 

उनको मतानसुार कितपय अ येताह ले ‘फोक’ श दको  अथ ‘ ािमण’ अथवा ‘कृषक समदुाय’ भनी 

िदएका छन ्तर यो ‘फोक’ श दको सङ्कुिचत अथ हो। उनको भनाइअनसुार ‘फोक’ भ नाले मािनसह को 

यो समहू बिुझ छ जो थोरैमा पिन एउटा साझा िवशेषता तथा मा यमले पर पर बािँधएका ह छन।् य ता 

                                                             
२ हर ारीलाल शमा, सन् १९९०, ‘लोक वाता िव ान- ख ड एक’, लखनऊ, उ र दशे िह दी सं थान, प ृ२ 
३ कृ ण साद पराजलुी , िव स ं२०६७, ‘नेपाली लोकगीतको आलोक’,  काठमाडौ,ँ र न पु तक भ डार, प ृ१८ 
४ वासदुवे ि पाठी (स पा), िव स ं२०५५, ‘नेपाली बहृत ्श दकोश’, काठमाडौ,ँ ने रा  , प ृ११२० 
५ चडूामिण ब धु, िव स ं२०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ,ँ एकता बु स ा िल, पृ १३  



 
२१  

अ याय दईु  
साझा  िवशेषता तथा मा यमका पमा कुनै भाषा, धम तथा यवसाय जे पिन हन स छ तर जनुै मा यमले 

बाँिधए पिन उनीह ले आ नो भ नस ने मौिलक पर परा भने िवकिसत गरेको हनपुछ जसले उनीह मा 

सामिूहक िच ारीको भावना आउँदछ।६ यस कार  लोकवाताको े मा यु  ‘लोक’ श दले िविभ न 

मा यमले एकमु  पमा बािँधएका, मौिलक पर परासिहत बाँ दै आएका मािनसह को समहू हो भ ने 

िन कषमा पिुग छ।  

 लोकवाताका े मा ‘लोक’ श दझै ँ  ‘वाता’ श दलाई पिन िवशेष अथमा योग ग रएको छ। 

अङ् ेजी भाषाको  फोकलोर (फोकलोर)-मा रहकेो ‘लोर’ श दका िनि त  नेपालीमा ‘वाता’ श द योग 

ग रएको छ। पवू य वाङ् मयमा ‘लोक’ श दझै ँ ‘वाता’ श दको पिन परुानो पर परा रहकेो पाइ छ। ईसाको 

चौथो-पाँचौ ँशता दीमा न ैअमरकोशका णेताले ‘वा ा’ श दको एउटा अथ ‘वै य वग ’ औ अक  अथ 

‘वृ ा त’, ‘विृ ’ अथवा ‘जन िुत’ िदएका जानकारी  छ।७ यस कार सं कृत वाङ् मयदेिख न ै योग हदँै 

आएको वाता श दलाई नेपाली श दकोशले ‘दईु वा सोभ दा वढी मािनसका िबच हने आपसमा ग रन े

कुराकानी, बातिचत आिद’ भनेर  अ याएको छ।८ यस कार सं कृतकलगायत नपेाली भाषामा ‘वाता’ 

श दलाई पर प रत िविवध अथमा योग ग रए तापिन  लोकवाताका े मा यसलाई िवशेष अथमा योग 

ग रएको छ। डा चडूामिण ब धकुा भनाइअनसुार नेपाली  लोकवाताका े मा योग ग रने  ‘वाता’ श दले 

अङ् ेजी भाषाको ‘लोर’ (Lore) लाई बझुाउँदछ जसको अथ हो - ान अथवा जा नपुन कुरा ।९ अक  

श दमा भ नपुदा ‘वाता’ श दले लोकले पर प रत पमा आजन गद आएका ान, कला, रीित, था, 

िव  वास, अ धिव  वास आिद बझुाउँदछ। यस कार लोक र वाता श दको सम त प लोकवाताले 

लोकको पर प रत ान भ ने बझुाउँदछ। एउटा छु ै ानानशुासनका पमा िवकिसत लोकवाताअ तगत 

                                                             
६ एलन डु डस, सन् १९८०, ‘इ टर ेिटङ फोकलोर’, युनाइटेड टेट्स अफ अमे रका, अमे रकन यिुनभिसटी ेस, प ृ६-७ 
७ हर ारीलाल शमा, सन् १९९०, ‘लोक वाता िव ान- ख ड एक’ पवूवत्, प ृ१५ 
८ वासदुवे ि पाठी, ‘ नेपाली वहृत ्श दकोश’, पवूवत्, प ृ११४१ 
९ चडूामिण ब धु, िव स ं२०७२, ‘लोकसािह यका िस ा त र अ ययन प ित’, जीवे  दवे िगरी (स पा), नेपाली 
लोकवाता, ने  , प२ृ० 



 
२२  

अ याय दईु  
लोकले पर प रत पले ह ता तरण गद आएका शाि दक-अशाि दक, भौितक-अभौितक स पणू 

ि याकलापह  पदछन।्  

 लोक र वाताको उपयिु लिखत अथका आधारमा दाप ु ख डको लोक र वातालाई िचि त गन 

सिक छ। समान पर परा, भाषा, सं कृित, आिदबाहके िनि  चत भौगोिलक े का आधारमा पिन लोकको 

िनधारण गन सिक छ भनी लोकवातािवद ् एलन डु डेसले भनेका छन।्१० लोक िनधारणका य ता एकािधक 

मानद डह को अ ययनका आधारमा  दाप ुख डको भौगोिलक सीमािभ  पर प रत पले बसोबासो गद 

आएका िविभ न जाित, जनजाित वा समान सां कृितक पर परा भएका समहूह  न ै यहाँका लोक हन।् 

समान पर परा िवकास गरेर यस भौगोिलक े मा बसोबासो गद आएका य ता समहूह ले पर प रत पले 

हण गद आएका शाि दक-अशाि दक कला, िव  वास, यवहार, रीित, ान आिदको सम ता  नै यस 

ख डमा पाइने वाता हो। यस कार दाप ु ख डको लोक र वाताको सम त पले यस ख डमा पाइन े

लोकवातालाई बझुाउँदछ। 

 

२.२.२. लोकवाता अ ययनका मुख प ित 

लोकवाताको यवि थत अ ययन तथा िव  लेषणका िनि त एकािधक प ितह  िवकिसत छन।् य ता 

प ितह म ये केही उ लेखनीय प ितह  िन निलिखत कार छन-् 

 

 वणना मक प ित  

भाषािव ानका े मा यु  यस प ितलाई लोकवाताको अ ययनमा पिन योग ग र छ। यस प ितले 

कुनै एउटा समयको लोकवाताको िवतरण के क तो रहकेो छ भ ने कुरामा आफुलाई केि त गदछ। यसका 

िनि त अ येयताले मु यतः स बि धत ठाउँमा े काय गरेर यहाँ ा  यथात य साम ीह लाई वग करण 

िव  लेषण गरेर िन कष ततु गदछ। यसो गन ममा स बि धत ठाउँ र समयको लोकवाताका शैली, प र 

कारह  पिन काश पान काय ग र छ। लोकवातािवद चडूामिण ब धकुा भनाइअनसुार वणना मक 
                                                             
१० एलन डु डस, एलन डु डस, सन ्१९८०, ‘इ टर ेिटङ फोकलोर’, पवूवत्, प ृ७ 



 
२३  

अ याय दईु  
प ितले कुन ैखास समय र थानका लोकवाताको यथाि थितको पणू िववरण िद छ र यो जे ज तो पमा 

छ यही पमा ततु गछ। े काय गरी साम ीको सङ्कलन, वग करण र िव  लेषण गदा एउटै थान र 

सीमामा रही अ ययन स प न ग र छ।११  

 

 तुलना मक प ित   

लोकवाताको अ ययनका े मा तलुना मक प ित उ लेखनीय प ित हो। यसले एकािधक लोकसमहूका 

लोकवाताका िविभ न प ह को तथा एउटै लोकसमहूमा चिलत लोकवाताका िविभ न प ह को 

तलुना मक अ ययन गदछ। लोककथाह को ार भ र सार साथै सारका ममा देखापरेका िविभ न 

पाथ यह को अ ययन यस प ितले गदछ। यस प ितले अ येत य िवषय वा िवधाको ऐितहािसक 

िवकास र भौगोिलक िवशेषताह बारे काश पादछ। यसकैारण तलुना मक प ितअ तगत नै ऐितहािसक-

भौगोिलक प ितको पिन उ लेख पाइ छ।१२ कथा पह को िनधारण र िविभ न ठाउँ र जाितमा रहकेो 

लोकवातागत अिभ ायह को अ ययन पिन यस प ित ारा ग र छ। यस प ितले एउटै लोकसमहूमा 

चिलत लोकवाताका साम ीह को काल िमक अ ययन गरेर  स बि धत लोकसमहूको लोकवातामा 

देखापरेका प रवतनबारे उ लेख गदछ। 

 

 संरचनावादी प ित 

लोकवाता अ ययनका े मा सं रचनावादी प ित अक  एउटा उ लेखनीय प ित हो। यस प ितमा 

लोकवाताका सानो एकाइको सू म अ ययन गरेर यसको स ब ध अक  एकाइसँग देखाइ छ। य ता ससाना 

एकाइह का योगले ठुलो एकाइको िनमाण गदछ भ ने िस ा त नै सं रचनावादी िस ा त हो। यस प ितको 

योग गरेर साना एकाइह लाई एकाकामा जोड्ने आधारभतू िस ा तको खोज ग र छ। सं रचनावादी 

                                                             
११ चडूामिण ब ध,ु चूडामिण ब ध,ु िव स ं२०७२, ‘लोकसािह यका िस ा त र अ ययन प ित’,  पवूवत्, पृ ५८ 
१२ रचड एम डोसन, फरवरी सन ्१९६३, ‘करे ट फोकलोर योरीज’, करे ट ए ोपलजी, भाग ४, अङ्क १, द यिुनभिसटी 
अफ िसकागो, पृ ९३-९६ 



 
२४  

अ याय दईु  
प ितको योग मौिखक लोकवाताका े मा अिधक भए तापिन लोकवातािवदह् ले भौितक 

लोकवाताका साम ीह ह को अ ययनका िनि त पिन यस प ितको योग गरेका छन।्१३ यो प ित 

मौिखक लोकवाताका िविभ न िवधाह मा रहकेो िनि  चत सावभौम त वको िव  लेषण गनमा उपयोगी 

मािन छ भन े यसले इितवृ  ( यारेिटभ)- को सं रचनाको अ ययन गन ममा पा ह ले उ चारण गन 

श दका आरोह-अवरोह, बलाघत, ितखो-मधरुो आिद विनह को संरचनाबारे अ ययन गरेर इितवृ  

िनममाणमा ती विनह को भिूमकाबारे काश पादछ।१४  

 

 सािहि यक प ित 

िलिखत सािह यलाई अ ययन गन आधारह को योग गरी लोकसािह यको िववचेना ग रने प ित नै 

सािहि यक प ित हो। यस प ितले लोकसािह यका िवधाह लाई िसजना मक िलिखत सािह यकै 

अ ययनका आधारह मा आधा रत गरी हने यास गदछ।१५ लोकवाताको एउटा मखु प  रहकेो मौिखक 

लोकवाताअ तगत अ ययन ग रने लोकसािह यलाई यस प ितका आधारमा अ ययन गन ग रएको छ। 

िलिखत सािह यको अ ययनसरह लोककथा, लोकगीत, लोकप , लोकगाथा आिद लोकसािह यका 

िवधाह को िव  लेषण गदा कथाव त,ु पा , च र , पयावरण, उ े य, शैली ज ता त वह को अ ययन गन 

पर परा रहकेो छ। लोकसािह यबाटै िलिखत सािह यको िवकास भएको मा ने पर पराले  लोकसािह यको 

अ ययनमा यस  प ितको मह वलाई दशाउँदछ। 

 

 

 

                                                             
१३ माथा िस िस स, सन ्२००५, ‘िलिभङ फोकलोर’, यथुा टेट यिुनभिसिट , यथुा, य ुएस ए, प ृ१८३ 
१४ माथा िस िस स, सन ्२००५, ‘िलिभङ फोकलोर’, पवूवत्, प ृ१८४-१८५ 
१५ चडूामिण ब धु, चूडामिण ब ध,ु चूडामिण ब ध,ु िव स ं२०७२, ‘लोकसािह यका िस ा त र अ ययन प ित’,   पवूवत्, 
प ृ७८ 



 
२५  

अ याय दईु  

 मानवशा ीय प ित 

यस प ितले लोकवातालाई परुाना वा आिदम तथा मलूतः अिशि तह का समाजमा अवशेषका पमा 

रहकेा पर परा मा दै यसको समािजक भिूमकाबारे अ ययन गदछ। यस प ितमा मु यतः मौिखक 

लोकवाताको सङ्कलन गरेर यसिभ  रहकेा सां कृितक मू य-मा यता र यसको यावहा रक प को 

अ ययन ग र छ। यस प ितको योग गरेर िमथक य इितवृ ह , म ह , ाथना तथा गाथाह को 

सामािजक भिूमकाबारे अ ययन ग रएको छ।१६ यसरी यस प ितले लोकवाताको पाठ र स दभ दवुकैो 

अ ययन गदछ।१७ यसले सङ्किलत साम ीह को िवषयव त ु (क टे ट), भिूमका (फङ्सन) र शैलीको 

अ ययन गदछ। यस प ितले शैलीलाई यि गत र जनजातीय ( ाइबल) गरी दईु  भागमा िवभाजन गरी 

मु यतः जनजातीय  शैलीबारे अ ययन गदछ।१८  

 

 मनोवै ािनक प ित 

यस प ितले लोकवातालाई दिमत मनोविृ को रचना मक अिभ यि  मा दै यसकै आधारमा यसको 

अ ययन गदछ। मनोिव ेषक ायडले लोककथाका अिभ ायको िनमाण दिमत कामभावका प रणाम 

मानेका छन।्१९ यस प ितले लोकवाताका भािषक तथा भाषतेर साम ीह ले बहन गन तीका मक 

अथ यव थाको अ ययन गदछ।  

 

 

                                                             
१६ रचड एम डोसन, रचड एम डोसन, फरवरी सन ्१९६३, ‘करे ट फोकलोर योरीज’, करे ट ए ोपलजी, भाग ४, अङ्क 
१,  पवूवत्, पृ १०२ 
१७ रचड एम डोसन, रचड एम डोसन, फरवरी सन ्१९६३, ‘करे ट फोकलोर योरीज’, करे ट ए ोपलजी, भाग ४, अङ्क 
१, पवूवत्, प ृ१०२ 
१८ रचड एम डोसन,् रचड एम डोसन, फरवरी सन ्१९६३, ‘करे ट फोकलोर योरीज’, करे ट ए ोपलजी, भाग ४, अङ्क 
१, पवूवत्, प ृ१०५ 
१९ स ये , सन् २००६,  ‘लोकसािह य िव ान’, जोधपरु, राज थानी थगार, प ृ९२ 



 
२६  

अ याय दईु  

 मा सवादी प ित 

यस प ितले लोकवातालाई मजीिव जनताको अिभ यि  मा द ै यसको या या गदछ। यसले लय, 

सङ्गीत र किवतालाई आिद-मानवको मबाट िवकिसत तथा लोकवातालाई नै पर परा र प रवतनको 

मा िनर तर सि य जनसं कृित मा दछ।२०   

 

 स दभवादी प ित  

लोकवाताको अ ययनमा पाठसँगसँगै स दभको पिन यि कै मह व रह छ भनी अिघ आएको लोकवाता 

अ ययनको एउटा उ लेखनीय प ितका पमा स दभवादी प ित चिलत रहकेो छ। लोकवातािवद ्डेल 

हाइ सल लोकवाताका िवधाह को िव  लेषणका िनि त ततु ग रएको कथन प ित (ि पिकङ मडल)-

लाई लोकवाताको स दभवादी अ ययन प ितको एउटा नमनुा मा न सिक छ।२१ यस प ितअनसुार 

लोकवाताको अ ययन गदा यसका प रवेश र य (सेिटङ ए ड िसन), सहभागीह  ( पािटिसपे टस)्, 

उ े य (इ डस)्, कायको म ( ए ट िस वे स), सरु (िक), करण व (इ मे टािलिटज), ितमानह  

(नमस)्, िवधा (जँर) ज ता त वह  उ लेखनीय छन।्    

 

२.२.३. दापु  ख डमा पाइने लोकवाताको िवषयगत वग करण 

लोकवाताले समट्ेन े िविभ न िवषयह लाई िवभाजन गरेर अ ययन गन सिक छ। िविभ न 

लोकवातािवदह ले लोकवाताको य तो वग करण ततु गरेका छन।् भारतीय लोकवातािवद जवाहरलाल 

हा डूले अका लोकवातािवद रचड एम डोसन ारा ग रएको लोकवाताको वग करणलाई आधार मा द ै

लोकवातालाई मौिखक सािह य ( ओरल िलटरेचर), भौितक सं कृित (मटे रयल क चर), लोक रीित रवाज 

(सोिसयल फोक क टम) अिन कायस पादनमलूक लोककला(पफिमङ फोक आट) गरी चार भागमा 

                                                             
२० चडूामिणब धु, िव स ं२०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ,ँ एकता बु स िडि यटुस ा  िल, प ृ ७८ 
२१ चडूामिणब धु, िव स ं२०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’,  पवूवत्, प ृ ८२-८३ 



 
२७  

अ याय दईु  
िवभाजन गरेका छन।्२२ रचड एम डोसन र जवाहारलाल हा डूको वग करणसँग सा य रा न े वग करण 

लोकवातािवद ्चडूामिण व धलेु पिन ततु गरेका छन।् उनले नेपाली लोकवातालाई मौिखक लोकवाता, 

स पादनमलूक लोककला, यवहारमलूक लोकवाता र भौितक लोकवाता गरी मु य चार िवषय े मा 

िवभाजन गरेका छन।्२३ अतः यी अ येयताह ले ततु गरेका वग करणलाई आधर व प िलँदै दाप ु

ख डमा पाइने लोकवातालाई  तल ततु ग रएको  तािलकाअनसुार अ ययन गन सिक छ - 

  लोकवाता 

   

 मौिखक लोकवाता,            यवहारमलूक लोकवाता,           कायस पादनमलूक लोकवाता,           भौितक लोकवाता 

 मौिखक लोकवाता 

‘मौिखक लोकवाता’-अ तगत कथन- वणका मा यमले लोकमा सि चत र स चा रत हदँै आएका 

लोककथा, लोकगीत, लोकगाथा, उखान, तु का, वा धारा तथा गाउँखाने कथाज ता लोकसािह यका 

िविवध िवधाह  अ ययन गन पर परा रहकेो छ। यसबाहके लोकवाताअ तगत न ै ‘लोकश दावली’ 

नामाकरण गरेर अ येताह ले यि का िज काउने नाम, थाननाम आिदलाई अ ययन गन सिकने मत 

य  गरेका छन।्२४ अतः दाप ुख डमा पाइने मौिखक लोकवातालाई तल िदइएको तािलकाअनसुार राखरे 

अ ययन गन सिक छ- 

     मौिखक लोकवाता 

 

 लोकसािह य      लोकश दावली 

                                                             
२२ जवाहरलाल हा डू, सन ्२०००, ‘थेउ रिटकल एसजे इन इि डयन फोकलोर’, मैसरु, प ृ१२-१८ 
२३ चडूामिण ब धु, िव स ं२०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, पवूवत्,  प ृ२२    
 २४स ये , सन् २००६ , ‘लोकसािह य िव ान’, जोधपरु, राज थानी थगार, प ृ४०४ 



 
२८  

अ याय दईु  

 यवहारमूलक लोकवाता 

यवहारमलूक लोकवाताअ तगत समाज स चालनका ममा मा छेले गन सम त कायह , सामािजक 

तथा आिथक संगठनह , प रवार, जात र थर, नाता स ब ध, पेसा र जीवन िनवाहका िविधह , रीितिथित, 

चाल चलन र मू य मा यताह  पछन।्२५ यसलाई लोकिव  वास, लोकरीित एवम ् यवहारह  भनी 

िवभाजन गरी अ ययन गन सिक छ। ‘भौितक सं कृित’-िसत निजकको स ब ध रा न े यवहारमलूक 

लोकवाता यमा यि गत कला र तिुतभ दा अिधक सामिूहक यवहारको अ ययन ग र छ। जसअ तगत 

लोकले जीवनलाई यवि थत पानका िनि त पालन गद आएका ज म, िववाह, मृ य ु आिद सं कार, 

पर प रत यवहार, चाडपव, दवेी-देवता र भतू ेत िवषयका िव  वास आिदलाई राखरे अ ययन गन 

सिक छ।२६यसबाहके लोकले योग गद आएका पर प रत औषिध र उपचारका िविधह लाई पिन 

यसैअ तगत राखरे अ ययन ग र छ।२७दाप ु ख डको लोकमा पाइने यवहारमलूक लोकवातालाई तल 

िदइएको तािलकाअनसुार वग करण गरेर अ ययन गन सिक छ- 

 

 तािलका सूची सङ् या - १ 

                                              यवहारमूलक लोकवाता 

लोकिव  वास           लोकरीित        लोकोपचार 

 दवेी-दवेतास ब धी िव  वास 

 बो सी आिद नकरा मक 

शि  स ब धी िव  वास 

 अ य लोकिव  वास 

 िववाहरीित 

 ज मसं कार  

 मृ यसुं कार  

 अ य लोक यवहार 

 भौितक साधन 

 धािमक ताि क साधन 

                                                             
२५ चडूामिण ब धु, िव स ं२०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’,  पवूवत्,  पृ २३    
२६ जवाहरलाल हा डू, सन ्२०००, ‘थेउ रिटकल एसजे इन इि डयन फोकलोर’, पवूवत्,  प ृ१७-१८ 
२७ डोन योडर, सन् १९७२, फोक मेिडिसन, रचड एम डोसन (स पा), ‘फोकलोर ए ड फोकलाइफ एन इ ड सन’, 
िसकागो, ल डन, प ृ१९०-२१५ 
 



 
२९  

अ याय दईु  
  िनषेध,  

 चाडपव 

 

 कायस पादनमूलक लोकवाता 

कायस पादनमलूक लोकवाताअ तगत पर प रत संगीत, नृ य र नाटकलाई रािखएको छ।२८ एउटा पु ताले 

अक  पु तालाई िश ण ारा ह ता तरण गद आइरहकेो लोकवाताका साम ीह  नै कायस पादनमलूक 

लोकवाताअ तगत अ ययन ग र छ। यस आधारमा लोकअनु ानह  पिन यसअ तगत पनस ने देिखए पिन 

ती मलूतः लोकिव  वाससँग स बि धत हनाले यसलाई लोकिव  वासअ तग राखरे अ ययन गन ग रएको 

छ। लोकवाताका िविभ न िवधाह म ये लोकखले वा ि डा पिन एउटा हो। लोकखलेह  पिन खे ने काय 

स प न गरेर एउटा पु ताले अक  पु तालाई ह ता तरण गन गदछ।  यसथ लोकखलेह  पिन 

कायस पादनमलूक लोकवाताअ तगत राखरे अ ययन गन सिक छ। अतः दाप ु ख डमा पाइने 

कायस पादनमलूक लोकवातालाई िन निलिखत तािलकाअनसुार वग करण गरेर अ ययन गन सिक छ- 

           कायस पादनमूलक लोकवाता 

 

         लोकसङ्गीत                            लोकनृ य                             लोकनाटक                             लोकखेल 

 

 भौितक लोकवाता 

लोकको मानिसक सं कृितभ दा िभ न अमानिसक तथा भौितक सं कृित लोकवाताको एउटा मह वपणू प  

हो।२९ यसअ तगत लोकले पर प रत पले योग गद आएका भौितक साम ी तथा यसका योगसँग 

स बि धत प ह  पछन।् भौितक लोक साम ीह लाई िवभाजन गरेर अ ययन गन लोकवातािवदह् म ये 

                                                             
२८जवाहलाल हा डू, सन ्२०००, ‘थेउ रिटकल एसजे इन इि डयन फोकलोर’,  पवूवत्,  पृ  १८ 
२९ चडूामिणब धु, िव स ं२०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ,ँ एकता बु स िडि यटुस ा  िल, प ृ १६ 



 
३०  

अ याय दईु  
रचड एम डोसनले यसलाई लोकिश प (फोक ा ट) र लोककला (फोक आट) भनेर दईु भागमा  

िवभाजन गरेका छन।् उनले पर प रत लोकसाम ीह म ये आिथक तथा यावहा रक भिूमका  मखु रहने 

साम ीह लाई लोकिश प र सौ दयका ि ले मखु रहने र आन द िदन ु नै मखु उ े य रहकेा 

साम ीह लाई लोककला भनेका छन।्३० भारतीय मलूका लोकवातािवद ्जवाहारलाल हा डूले भने भारतीय 

लोकवाताका स दभमा भौितक लोकसाम ीह को अ ययन गदा यसमा रहकेो धािमक र आनु ािनक 

मह वलाई पिन हनेपुन तक राखकेा छन।्३१ लोकवातािवदह् ले ततु गरेका वग करण र अ ययनलाई 

आधार मानेर दाप ु ख डको लोकजीवनमा चिलत भौितक लोकसाम ीह लाई पिन लोकिश प र 

लोककला भनेर िवभाजन गरेर अ ययन गन सिक छ। यसरी िवभाजन गदा आिथक, साँ कृितक र धािमक 

मह व भएका लोकसाम ीह लाई यवहारमलूक लोकसाम ी भनेर य ता साम ीह लाई 

लोकिश पअ तगत औ सौ दयका ि ले मखु हन ेर मनोर जन नै मु य रहने साम ीह लाई लोककला 

वगमा राखरे िन निलिखत मु य दईु भागमा िवभाजन गरेर रािख छ –  

                                           भौितक लोकवाता   

 

   लोकिश प    लोककला  

 यस कार दाप ुख डमा पाइने लोकवातालाई, मौिखक, यवहारमलूक, कायस पादनमलूक औ 

भौितक लोकवाता गरी मु य चारवटा भागमा वग करण गरेर अ ययन गन सिक छ। यस ख डमा पाइन े

लोकवाताका यी वग कृत मु य भागअ तगत अ य उपभागह  पिन रहकेा छन।्  

 

 

                                                             
३० रचाड एम डोसन, सन ्१९७२, ‘फोकलोर ए ड फोकलाइफ टडी’, यु िनभिसटी अफ िसकागो ेस, ल डन, प ृ२५३ 
३१ जवाहरलाल हा डू, सन ्२०००, ‘थेउरेिटकल एसजे इन इि डयन फोकलोर’, जोनी पि लकेसन, मैसरु,भारत, प ृ१६ 



 
३१  

अ याय दईु  
२.१.४. िन कष  

दािजिलङ पहाडी े मा अवि थत दाप ुख ड लोकवाता अ ययनका िनि त उ लेखनीय े  रहकेो छ। 

पर प रत सीप र साधनलाई जीिवकोपाजनको मु य आधार बनाएर बाँ दै आएको यहाँको लोकले 

लोकवाताका िविभ न िवषय े ह लाई वतः वहन गद आइरहकेो छ। लोकवाताको सै ाि तक 

मा यताका आधारमा यहाँको लोकवातालाई मौिखक, यवहारमलूक, कायस पादनमलूक लोकवाता र 

भौितक लोकवाता भनी चार मु य िवषय े मा िवभाजन गरेर अ ययन गन सिक छ। मौिखक 

लोकवाताअ तगत लोकसािह य र लोकश दावली, यवहारमलूक लोकवाताअ तगत लोकिव  वास, 

लोकरीित र लोकोपचार, कायस पादनमलूक लोकवाताअ तगत लोकसङ्गीत, लोकनृ य, लोकनाटक र 

लोकखले औ भौितक लोकवाताअ तगत लोकिश प र लोककलाको अ ययन गन सिक छ। लोकवाता 

अ ययनका एकािधक प ितह  छन।् यसम ये वणना मक प ित एउटा उ लेखनीय प ित हो। यस 

प ितको योग गरेर स बि धत े मा अवि थत लोकवाताको एककािलक अव थाबारे मह वपणू त य र 

िन कष ततु गन सिक छ। दाप ुख डमा पाइने लोकवाताको अ ययन िव  लेषणमा मु यतः यस प ितको 

योग गरेर यहाकँो लोकवाताबारे य ता मह वपणू त यह  काश पान सिक छ। 

 



 
३२  

अ याय तीन 

अ याय तीन 

 

३.दापु  ख डमा पाइने मौिखक लोकवाताको िव  लेषण 

 

३.१. लोकसािह य  

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

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

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

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

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

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

अ ययन तथा िव  लेषण ग र छ- 

 

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

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

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

लोककथाह लाई तल वग करण ग रनछ- 

 

 पौरािणक कथा  

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

देश या जाितका धािमक िवश ्वास, ाचीन देवी-देवता तथा वीरता र बहादरुी  आिदको वणन  उपल ध 



 
३३  
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ह छ। य ता कथाह मा लोकको धािमक मू य, आ था र िव  वास अिङ् कत र ितिबि बत ह छन।्१ देवी-

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

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

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

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

कथाह   यसअ तगत  रािखएका छन।् 

 

 पश-ुप ी िवषयक कथा 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

मनोर  जक र मािमक कारले किथएको छ।   

 

 नीितकथा   

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

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

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

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

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

 

 िकंवद ती  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 परीकथा   

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

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

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

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

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

यसअ तगत रािखएको छ। 

 

 हँ यौली  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

कथाका त वका आधारमा िव  लेषण 

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

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

 

 िवषयव तु 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

िवषयव तमुा आधा रत कथा हन।्  
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 पा  

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

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

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

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

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

 

 च र -िच ण 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

रहकेा छन।्  

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

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

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

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

प रवशे दवुैलाई जीव त पारेको पाइ छ। 

 

 पयावरण  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

खान नपाएको गहते, गहत मा  खाएर ब नाले ‘गहते’ नाम रािखएको पा , धनी राजा, धनी तर अपतुाली 
                                                             
८ घन याम नेपाल, सन ्२००५, ‘आ यानका कुरा’, िसलगढी, एकता बकु हाउस ा िल  प ृ९३ 
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बढुा-बढुी तथा ‘िसङखु ु वाको कथा’- मा खाना नपाएका िददी र भाइ,  ‘सेमे वा चरीको कथा’-मा याउ 

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

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

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

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

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

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

दािजिलङ पलुबजार ख डकै पयावरणको ितिनिध व गरेको छ।   

 

 भाषा-शैली 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

भािषक यव थाको योग गरेका छन।् 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 उ े य  

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

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

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

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

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

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

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

कथा’, ‘िसङ् खु ु वाको कथा’, ‘सेमे वा चरीको कथा’ आिद कथाह  नीित उपदशेमलूक लोककथाह  
                                                             
९ घन याम नेपाल, सन ्२००५, ‘आ यानका कुरा’, पवूवत्, प ृ१३९ 
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हन।् ‘गहते र यालको कथा’-मा त काल बिु  लगाइए सफलता ा  गन सिक छ तथा मा छे यालज तो 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 सङ्किलत कथाह को अिभ ाय 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
४३  

अ याय तीन 

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

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

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

 

अिभ ाय       लोककथा अिभ ायका िवषय 

१.धमगाथा अिभ ाय 

(A०–A २८९९) 

 

 

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

िनमाण, थु ै मुख भएका दउेता, दउेता ारा िलिप सिृ  

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

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

वग जाने िसँढी कथा वग जाने िसँढी 

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

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

पानी मुछेर  मा छेको प बनाएर बोलाउँदा बो न ु

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

२. पश-ुप ी - िवषयक 

अिभ ाय (B०–B 

८९९) 

सो पाको कथा सो पा 

केसामी ना सामीको कथा केसामी बाघ ना सामी मा छेको दाज ु

सेमे वा चरीको कथा  अशभु चरी 



 
४४  

अ याय तीन 
 

 

 

 

गहते र यालको कथा चतुर तथा बुि मान याल 

च फारानीको कथा मा छेलाई सहायता गन भँगेरी 

याङपाितछुकु र  सोनारीआजीको 

कथा 

सुनको िमग 

३.िनषधे िवषयक   

अिभ ाय(C०–C 

९९९)  

दामोदर पाँडे िचहानमा जान िनषधे 

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

िसङखु ु वाको कथा गु ी कुरा भ न िनषेध  

याउली चरीको कथा कुनै कुरा हनेु  िनषधे 

४.जादकुा अिभ ाय 

(D०–D२१९९)  

 

तेअङ्सी िस रजङ् गा  

 

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

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

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

५.मतृक िवषयक  

अिभ ाय(E०-E७९९) 

  

 

दामोदर पाँडे मा छेको भोग िदएर फल ा  गन ु

िसङखु ु वाको कथा जेमु  र जेमुका माछेह  पृ वीमा आउन ु

सो पाको कथा उड्ने मा छे 

याङपाितछुकु र सोनारीआजीको 

कथा 

केसबाट सुनको  डबका, िमग िनका न ु



 
४५  

अ याय तीन 
तेअङ्सी िस रजङ् गा मरेपिछ चोला फेन ु

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

रा स बोजु नाितनीको कथा र 

सो पाको कथा 

पोलकेो रातो ब चरो/ढुङ् गा मुखबाट हालरे मल ारदिेख 

िनकालरे पोलरे मान ु

६.चम कारीअिभ ाय  

(F०-F १०९९) 

याङपाितछुकु र सोनारीआजीको 

कथा 

केसबाट सुनको व तु िनका न ु

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

गरेर छुट्याउन)ु-मा सफल हनु  

दामोदर पाँडे मा छेको भोग िददँा  पानी उ नु 

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

िसङखु ु वाको कथा जेमु  आफै पृ वीमा आउन ु

७.रा स िवषयक 

अिभ ाय(G०-

G६९९) 

म  उ पितको कथा जलिभ  ब ने रा स 

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

च फारानीको कथा मा छे खाने दै य 

८.परी ा स ब धी 

अिभ ाय(H०-

H१५९९) 

च फारानीको कथा 

 

यो यता िस  गनका लागी असामा य परी ा (एकै ठाउँ 

िमसाइएका सात सात मुरी िविभ न अ नह  एकै रातमा 

छुट्याइस न ुपन)-मा सफल हन ु

९.बुि मान, चतु  याइ,ँ 

सोझो र लठुवा िवषयक 

अिभ ाय(J०-J 

गहते र यालको कथा  चतुर याल 

पापो माछा र िसङखु ु वाको 

कथा 

सा ै सोझो  र लठुवा हनाल ेठिगन ु



 
४६  

अ याय तीन 
२७९९)  

 

 

सेमे वा चरीको कथा र वग वग 

जाने िसँढी     

बुि  नहनाल ेअमू य व तु न  हन ु

बुि  नपु दा वग जाने िसढी ँ ढ न ु

गहते र यालको कथा चतु  याइलँ ेगदा यान बाँ नु 

१०.धोख, ढाँट  

िवषयक अिभ ाय 

(K०-K२३९९) 

सो पाको कथा  सो पालाई छल गरेर मान ु

गहते र यालको कथा ढाँटेर िबह ेगन ु

११.भा य पि टन ु  

(L०-L४९९)  

च फारानीको कथा सामा य तर भा यमानी केटो 

१२.भिव य िनदशन 

िवषयक अिभ ाय  

(M०–M४९९) 

गहते र यालको कथा ग रब केटो अचानक धनी हन ु

तेअङ्सी िस रजङ् गा पुनः ज मने भिव यवाणी गन ु

१३.अवसर तथा भा य 

िवषयक अिभ ाय  

(N०-N८९९) 

च फारानीको कथा 

 

साधारण केटाल ेअित सु दरी र धनी केटी िबह ेगन पाउन ु

१४.समाज िवषयक 

अिभ ाय (P०-

P७९९) 

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

१५.पुर कार तथा द ड 

िवषयक अिभ ाय 

(Q४००-Q५९९) 

च फारानीको कथा 

 

परु कारका पमा छोरी िदनु  र द डका पमा टाउको काटेर 

शरीर खाइिदन ु

१६.कैदी तथा भगवुा 

िवषयक अिभ ाय  

 डे ढुप राजा कैदीलाई चतु  याइसँाथ भगाउन ु



 
४७  

अ याय तीन 
(R०-R३९९) 

१७.अ ाकृितक ू रता 

िवषयक अिभ ाय  

(S०-S४९९ ) 

दामोदर पाँडे मा छेको भोग िदन ु

१८.यौन िवषयक 

अिभ ाय 

(T०-T६९९)  

केसामी ना सामीको कथा बाघ र मा छेको िपसाबबाट गभधारण 

याउली चरीको कथा घाम र याउली चरीको ेम 

१९.जीवनका प 

िवषयक अिभ ाय 

(U०-U २९९) 

येअङ्सी िस रजङ् गा  

 

श हु बाट लकेुर किठन जीवन िजउनु 

सेमे वा चरीको कथा र  

िसङ् खु ु वाको कथा 

खाने कुराको सा ै अभावमा िजउन ु

२०.धम िवषयक 

अिभ ाय 

(V०- V ५९९) 

लामा लमेनी  दउेताल ेबास गरेको ठाउँ 

तेअङसी िस रजङ् गा अवत रत भएर आउन ु

२१.च र का 

िवशषेतास ब धी 

अिभ ाय(W०-२९९) 

दामोदर पाँडे, तेअङ्सी 

िस रजङ् गा, डे ढुप राजा 

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

राजा 

२२.हा य िवषयक 

अिभ ाय(X०-X 

१०९९) 

पापो माछा लठुवा भएकामा हा य 

२३.अ य अिभ ाय- लामा लमेनी एक कारको रह यमय बि  औसंी पूणमा ब न ु



 
४८  

अ याय तीन 

 

 यस कार दाप ु ख डमा पाइन े लोककथाह को अिभ ायगत अ ययन गदा यहाँ लोकवादािवद ्

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Z०- Z ३९९)  

 

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



 
४९  

अ याय तीन 

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

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

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

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

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

छ।  

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

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

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

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

 

सामा य लोकगीत 

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

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

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

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

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

छन-् 

 

 

 

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



 
५०  

अ याय तीन 

 नेपाली सामा य लोकगीत 

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

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

 

 जुहारी  

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

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

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

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

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

‘केटा- अलैचँी बारी पलेटँी मारी लौ खलेौ ँजवुारी 

जहुारी खे दा िजतेछुँ भने लैजा छु बहुारी। 

केटी- अलैचँीबारी पलैटँी मारी लौ खलेौ ँजहुारी 

जहुारी खे दा हारेछु भने जाइिदउँला बहुारी। 

केटा- गाईलाई बा न ेएकसरो दा लो घोडालाई दामली 

को  हन ्ित ा माया र माइती को होलान ्मामली 

केटी- चरीलाई था न ुिलसो लै पासो  ढुकुरलाई दामली 



 
५१  

अ याय तीन 

काक  हन ्मरेा दाज ुर भाइ िनरोला मामली।’ १९ 

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

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

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

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

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

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

छ अ रमा पणूिवराम ला दछ। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

पदह ले यसलाई लया मक प दान गरेको ह छ।  

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

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

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

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

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

जवुारीको उदाहरण िन निलिखत पङ् ि ह मा पाउन सिक छ-   

‘केटी- सपुारी खान ुहो  कुटुमा कुटु पान खान ु यापेर 

 हाँसी र िदउँला हो बोली र िदउँला िजउ िदउँला नापेर। 

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

गीतैको जवुाब हौ  िदएनौ भने हानौलँा झटारो।’ २० 

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

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

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

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

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

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

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

कार छ– 

‘साहबेले खाने हौ भकुभकेु रोटी म सीले खाने पान , 

चपरासी खा छ हौ भटेुको मकै कु लीलाई भु मान। 
                                                             
२० राजमान तामङ, शोध सहयोगी, उमेर ६१,  लोवर रेिलङ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट जनु सन ् २०१२ मा 
िलइएको गीतको अंश। 
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 प ीलाई िट न ुहौ यान टपटप दईु घु ती रोकेर , 

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

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

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

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

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

जहुारी गीत िहजआज एकल गीतका पमा पिन गाइ छ। 

  

 लैबरी  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

अनु छेद यस कार छन्-  

 ‘आठानी लाउन ुचारानी लाउन ुनलाउन ुदवुानी , 

 एकै र चरण म गीतै गाउँछु, जै गदउ भवुानी। 
                                                             
२१ राजमान तामङ, शोध सहयोगी, उमेर ६१,  लोवर रेिलङ, पवूवत् 



 
५४  

अ याय तीन 

जै गदउ भवुानी मरेो लै लै जै गदउ भवुानी।  

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

िबरानो देशमा म ैमरी गए कोइ छैन हाइ भ ने, 

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

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

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

 

 रेली रेसम 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

खते कैले ह छ र हो  रेली रेसम। 

झु कने हामी अ ताउने ितमी रेली रेसम  

भेट किहले ह छ र हो रेली रेसम। 

दािजिलङ वायो धपूीको खले रेली रेसम 

कलक ा िचरागले हो रेली रेसम। 

भमरा घु छ रसैको लािग रेली रेसम 

म घु छु िबरागले हो रेली रेसम।’ २३ 

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

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

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

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

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

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

 

 छोपीमा छोपी   

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

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

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



 
५६  

अ याय तीन 

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

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

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

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

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

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

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

‘छोपीमा छोपी  पकाउन ुकोपी छो ने छ ढकनी, 

जितलाई दे छु उितलाई माया के भाको म पिन। 

गाईलाई काटे यन दधु ैआउँछ हातकाटे रगत , 

संसारमा हछुे जोडा र जोडी म एउटा फगत।’ २४ 

 

 पानीमा छप क जाल    

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

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

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

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

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

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

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

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



 
५७  

अ याय तीन 

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

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

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

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

 ‘हा…हा…हा… 

पानीमा छप कै जाल 

जाल काट्यो कतले माछाले। 

िहमाल चलुी प लोप  छेङ छेङ गन खोला, 

िहमाल चलुी प लोप  छेङ छेङ गन खोला, 

चेली होला माइती होला सरम राखी  बोल। 

ह,ै पानीमा...’ २५ 

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

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

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

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

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

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

पङ् ि को चार-चार अ रमा अ पिव ाम र अि तम छ अ रमा  पणूिव ाम ह छ।    
                                                             
२५ न दकुमार िल ब,ू शोध सहयोगी, उमेर ५६, लामागाउँ, दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट नोभे बर, सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 
 



 
५८  

अ याय तीन 

 बालगीत 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

िन निलिखत आधारमा गन सिक छ। 

 

 

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



 
५९  

अ याय तीन 

 सरंचना 

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

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

यस कार छ- 

  ‘हाइ फाइ थाई 

  िझँगेमाछा पोिलखाई 

  कान समात।्’ २७ 

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

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

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

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

पङ्ि भ दा मािथ रहकेो पाइ छ। 

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

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

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

गीतको उदाहरण िन न कार छ- 

   

  ‘ची मसुी ची 

  मसुीले खायो धान 

  काट िबरालोको कान।’ २८ 

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



 
६०  

अ याय तीन 

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

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

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

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

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

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

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

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

दईुवटा नमनुा यस कार छन् - 

१.    

‘आदे पाद े

  ननु ुछाद े

  तामाङ गाले थसु् 

  आ दाले गिुडया 

  खादावाले हस।्’ २९ 

 

२. ‘अ का ब का  

 तीनको च का 

 लहरै लहरै 

 पानी िपिच कै।’३०  
                                                             
२९ आरती िल ब ूअिन साथीह , शोध सहयोगी, उमेर १२, लामागाउँ, दाप ुख ड , िज ला: दािजिलङबाट से टे बर, सन् 
२०१७ मा िलइएको गीतको अंश। 
 
 



 
६१  

अ याय तीन 

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

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

छ।  

  

 भािषक योग  

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

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

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

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

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

 

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

आिद। 

 याकरिणक तथा उ चारणगत िवचलन-  

माइ यलेू बोलाउँदैछे> माइजलेु बोलाउँदछै,  

रानीक  छोरी> रानीको छोरी 

पु दैन > पु दैना,  

पिहला> पैला,  

घुँडा >घरुा,  

घडी> घरी, 

तँ> तो  

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



 
६२  

अ याय तीन 

यित यित> एित एित आिद। 

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

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

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

 

 सहभािगता 

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

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

रहकेा छन ्जसलाई िन निलिखत तािलकामा ततु ग र छ- 

 

एकल बाल लोकगीत सामूिहक बाल लोकगीत 

 

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

ओकोचे बोकोचे, ओराबोरा, अ काब का, 

हाइफाइथाइ, गोलो गोलो अ डा, उकुच मकुुच 

याङबा, डुमारे आिद।  

 

ची मसुी ची, डुमारे, यितयित पानी, आठानाको 

मसला, पदमको लािग को आउन?े खोलबाई 

खोल आिद। 

 

 समाज-सां कृितक स दभ 

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

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

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



 
६३  

अ याय तीन 

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

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

लोकसां कृितक  मा यता आिद उ लेखनीय रहकेा छन।्  

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

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

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

 ‘अ बल ड बल खरेैको 

 न कल झ कल पतुलेको  

 आपँ जा िगजाहरी  

 डुमको डुम   

 गो को मास ुतैलेँ सङ्ु।’ ३२ 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
६४  

अ याय तीन 

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

पाइ छ- 

 ‘सेतो पोखरीमा सेतो सापँ 

 कालो पोखरीमा कालो साँप 

 राजाको छोरा धनबहादरु  

 रानीक  छोरी कमलको फुल।’ ३४ 

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

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

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

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

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

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

भागलाई यसको उदाहरण व प िलन सिक छ- 

 ‘मामाले बोलाउँदैछ 

 जानैिद न, 

 माइ यलेू बोलाउदैछ 

 जानैिद न, 

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



 
६५  

अ याय तीन 

 काकाले बोलाउदैछ 

 जानै िद न  

 काक ले बोलाउदैछ...’३५आिद  

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

तथा लोकसां कृितक ि थितको िच ण  पाइ छ।  

 

 प रवितत ि थित 

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

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

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

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

छ- 

 ‘ढुकुमकुु ढुकुमकुु कसको  हात? 

 राजाको हात। 

 ढुकुमकुु ढुकुमकुु कसको हात? 

 रानीको हात।’ ३६ 

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



 
६६  

अ याय तीन 

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

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

अ य ठाउँबाट सङ्कलन गरेर कािशत गरेका छन।्३७  

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

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

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

 ‘आदेपाद’े लोक बाल खलेगीतको पाठभदे- 

पाठभेद- १ ‘आदेपादे ननुु छाद े

  तामागाले थसु ् 

  आदँले गिुडया  

  नाकाचारे फुस।्’३८  

पाठभेद - २ ‘आदे पादे ननुुछाद े

  त लो घर खसी काट्छ 

  मा लो घर चपु ्चाप् 

  जो पैला हाँ छ 

  जो पैला बो छ 

  यै पदवुा।’ ३९ 

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



 
६७  

अ याय तीन 

 

‘डुमारे’ बाल लोकगीतको पाठभदे- 

पाठभेद- १ 

‘अ बल ड बल खरेेको  

 न कल झ कल पु लेको 

 आपँ जा िगजा हरी 

 डुमको डुम 

 गो को मास ुतले सङ्ु।’  

पाठभेद- २ 

 ‘अ बल ड बल खलेेको  

 न कल झ कल पारेको 

 आसी हरी िगजा 

 डुम ्डुम ्राको 

 धोती सङ्ु िनम’४० 

पाठभेद- ३ 

  ‘अ बल ड बल कैलेको 

 तँ राजा कैलेको 

 डुङ् डुङ् 

 गो को मास ु

 तैले मलेै सङ्ु।’४१ 

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



 
६८  

अ याय तीन 

 

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

भेद रहकेा पाइ छन।्  

एउटा वत  ानानशुासनको पमा िवकिसत हन अिघ लोकवातालाई मानवशा को अङ्ग 

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

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

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

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

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

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

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

‘आठानाको मसाला  

मलाई धेरै नचला। 

मरेो हातमा घाउ छ 

तँलाई िपट्ने दाउ छ। 

भेनाज ूभनेाज ू 

भेनाको हातमा घाउ छ 

डा टर बोलाइदऊे न 

िस टरको सेउ भाँ यो  

िस टरको साडी फु यो 

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



 
६९  

अ याय तीन 

िमना बोलाइदेऊ न 

िमनाको िबि डङ भ यो 

ताली बजाई देउऊ न।’ ४३ 

... 

‘ए बी सी डी  

इ एफ जी 

जीबाट िन यो गाि धजी 

गाि धजीले खायो तोसै तोस 

तोसबाट िन यो सबुासच  बोस्...’ ४४ 

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

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

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

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

गीतह लाई यसका उदाहरण मा न सिक छ। 

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

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

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

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

 १. 

‘िच लाउनकेो बोटैमा 

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



 
७०  

अ याय तीन 

नानी रोयो को ै मा  

ह लाइदेऊ न मोदी दाइ 

आ लै लै लै लै’  

... 

२. 

‘आ लै लै लै लै लै लै 

आ लै लै लै लै लै लै’  

... 

३. 

‘को खाई को खाई को खाई 

नानी खाई 

को खाई को खाई को खाई  

नानी खाई’ ४५ 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
७१  

अ याय तीन 

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

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

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

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

आव यक रहकेो छ।  

 

 िल बू सामा य लोकगीत 

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

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

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

िन न कार छन-्  

 

 पालाम सा लो वा धाननाच गीत  

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

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

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

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

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

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

पमा राखरे अ ययन गन सिक छ। 

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

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



 
७२  

अ याय तीन 

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

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

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

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

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

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

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

 

 ‘चारखोले’ वा ‘ख ो पालाम सा लो’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘नेि छग यङ् घङ् वादु मलेे 

नेि छग यङ् घङ् वादु मलेे ...हा हा हा 



 
७३  

अ याय तीन 

नयेुम ्ले अ ख ेआदु मलेे  

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

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

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

पङ् ि ह मा पाइ छ-  

‘प चेती पैसा मे हाए 

प चेती पैसा मे हाए हा हा हा, 

थेजोरक िनङवा मे दाए 

थेजोरक िनङवा मे दाए हा हा हा। 

बाँसरुी नया ँखोिप यायो 

बाँसरुी नया ँखोिप यायो हा हा हा, 

 उ यालो िदनले छोिप यायो 

उ यालो िदनले छोिप यायो हा हा हा। 

बरैको डाला ले मा लाःबे 

िछन गरी  स मा से मा लाःबे हा हा हा।’   

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



 
७४  

अ याय तीन 

 खोइ खोइ वा मिसनो पालाम सा लो  

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

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

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

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

 ‘पाङ फइ तेरेप येमारेन साङ 

 एइ येमारेन साङ। 

 ए खो...खोइ...खोइ...खोइ। 

 यारा मा उमरेेन पेमारे साङ 

 एइ पेमारे साङ 

 ए खो...खोइ...खोइ...खोइ।’ ४७ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
७५  

अ याय तीन 

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

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

 

 तामाङ सामा य लोकगीत 

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

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

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

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

 

 ‘अ मयले अ मयले  

 अ मयले यान खाइलाला 

 अ मयले यान खाइलाला...। 

 तीनतले घरको ज केलो ह ै

 तीन तले घरको ज केलो 

 ग रराखौ ँहासँखलेो   

 ग रराख  हासँ खलेो...ला सो।’ ४८ 

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

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

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

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

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

 

 ले चा सामा य लोकगीत 

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

 

 तुमपुम पुलुलु   

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

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

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

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

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

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

यस का छ- 

 ‘तु पमु पलुलु ुबसुन लो  

 नाम न लाबो थदुेतदे 

 नाम न लबोक तु पमु बु य  

 स यङलबोको क कु याकदनु िबमपयलु िल यो  

 उथा तेतो चा कूय-ुथोकबी मनेग यो द ा 
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 जोमले लबोरे कनत लबोका चङुपात लबोरे...’४९ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 िविश  लोकगीत  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 भैलेनी   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

अनु छेदको नमनुा िन न कार रहकेो छ– 

 ‘भैलेनी आयौ ँआगँन  

 बढारी कँुढारी राख न  

 ए औसँीको िदन गाईितहारो भाइलो।’५०  

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

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

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

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

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

दईुवटा अनु छेदको उदाहरण यस कार छ - 

 ‘एसै घरका लाला बाला दबुो जैसो  गािँजई रहन्, 

 ए...औसँीको िदन गाइितहारो भैली। 

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

 ए...औसँीको िदन गाईितहारो भैली।’५१ 

  

 तीजे गीत 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

छ-  

 ‘तीजैको बेलैमा सबै गए माइत 

 म चेली अभािगनी कहाँ जान ुर। 

 म चेली अभािगनी कहाँ जान ुर।’ ५२ 

                                                             
५१ तलुसीमाया चापागाइँ, शोध सहयोगी, उमेर ६९, अ पर गदुमु , झेपी, पूववत ्
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मािथ िदइएको अनु छेदको पिहलो पङ् ि का तीन, तीन र चार अ रमा अ पिवराम र अि तम  

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

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

ह छ।   

  

 मालिसरी 

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

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

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

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

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

 

 देउडा 

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

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

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

गीतको एउटा अनु छेको उदाहरण यस कार छ- 

 ‘थालभरी अछेता त 

 अ ह ैलेऊ छोरी जसोदा हो..  

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

 धरती मातालाई चढाइदऊे।’ ५३ 

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

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

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

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

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

 

 िबरहनी  

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

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

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

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

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

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

छ– 

‘आ हा हा हा हा आ हा हा हा 

आ हा हा हा हा आ हा हा हा 

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



 
८३  

अ याय तीन 

सासकूो िपरैले हा... 

ए लै लै...दाउरै बन गएँथे ँ

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

प रगयो रात लैलै प रगयो रात 

सासकूो िपरैले म बन गएँथे।ँ’ ५४ 

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

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

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

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

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

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

ह छन।् 

 

 याली 

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

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

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

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

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

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



 
८४  

अ याय तीन 

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

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

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

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

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

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

ेमभावयु  दईु अनु छेद िन न कार छन् - 

 ‘आ… हा… हा… हा… ह… ह…ह… 

 दधुकोशी िकनारैमा जोर जोर जलेवा 

 तामाकोशी धाउने छैन। 

 आ...हा...हा...हा...ह...ह...ह... 

 दधुकोशी िकनारैमा जोर जोर जलेवा 

 तामाकोशी धाउने छैन। 

 तामाकोशी धाउने छैन 

 तामाकोशी धाउने छैन 

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

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

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

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



 
८५  

अ याय तीन 

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

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

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

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

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

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

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

  

 लहरे ट पा/ट पो  

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

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

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

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

यस गीतको एउटा अनु छेद िन न कार छ- 

 ‘अ ह ह ह ह...  

 अ ह ह ह ह... 

 हिँगयाको डुङगीया त हा...अ 

 ए लै लै मनिच ते काठैको िखयाउन ेबहना, 

 िखयाउने बहाना लै लै िखयाउने बहना, 

 धलुट कोरी जैसीलाई  हरेाऊँला िन, 



 
८६  

अ याय तीन 

 ित ो हा ो छैन लहना।’ ५६ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ‘धलुोट कोरी जैसी  हरेाउँला नी, 

 ित ो हा ो छैन लहना। 

 छैन लहना नानी  छैन लहना, 

 धलुोट कोरी जैसी  हरेौ ँित ो हा ो छैन लहना। 

 छैन लहाना नानी छैन लहना’ ५७ 

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

लोकगीत बनाएको छ। 

 

  

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



 
८७  

अ याय तीन 

 छोकडा  

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

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

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

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

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

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

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

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

अनु छेद िन न कार रहकेो छ– 

‘अ... 

 क मर िभन ुखकुुरी त 

 ए लै लै ठाडो िभन ुसङ् गीन 

 ए क मर िभन ुखकुुरी त  

 ए लै लै ठाडो िभन ुसङ् गीन, 

 हातै िलन ुढालै तलवार 

 ए हातै िलन ुढालै तलवार, 

 हाँसन ुखलेन ुआयौ  ँ



 
८८  

अ याय तीन 

 हजरुको राजै दरवार।’५८ 

   

 रिसया वा असारे गीत 

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

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

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

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

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

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

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

 ‘ए...अ...बाबा र यकूो, 

 टारी खते पानी ह ैिछ वा, 

 पानी ह ैिछ वा...हातैमा लाऊँ िक 

 माथैमा लाऊँ िक बाबरी िब वा।’५९  

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

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

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

 

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



 
८९  

अ याय तीन 

 लहरे/द के गीत 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

िदइ छ-  

 ‘मािथ लै बाट को मा छे झ  यो हातैमा ितसलु 

 ए ल...हरे...लौ माया। 

 बोलीको र को िहडेँको द को का ँगई िबस ला  

 ए ल...हरे...लौ माया’ ६० 

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

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

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

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

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

   

 मे काम सा लो  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

िन न कार छन-् 

 ‘तरङ न ुताङ्साङ् का लरो 

 तरङ न ुताङ्साङ् का लरो...  

 सरलै सर सरलै सर। 

 मिेजरी मिेखम का लरो  
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 मिेजरी मिेखम का लरो  

 सरलै सर सरलै सर।’६१ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

गाउने गछन।् 

 

 

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

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

छन–् 

 

 टेटा  

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

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

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

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

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

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

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

ततु छ – 

 

‘िसला याडो िसवालो सा... 

सबिसला पेम े याङढु ला नी 

खाङबाला खपसी डोङ सेलानी 

िसला याडो िसवालो सा 

कवाला सेरिक कवाला 

ढुङला ययुी ढुङला 
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ढुङक  सङुक  हकतीला 

यमिडल रेरे छुहीनला 

भरमी ती भारामोराला 

िसला...’६२  

 

 गुम ुवा िककलुक  

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

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

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

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

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

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

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

गाइ छ। यस गीतको उदाहरण तल ततु ग र छ- 

‘मिन ताङ पेम ेडुङला यापिसङ राइला छै 

सेमजेन लमी गफु चो कु ताङ 

याङ लािह गोब ुचो क  ताङ 

से सेकसा हनेा चो सेलेसोक 

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

देन ढुकचा मनेा देनला कुसो नामा 

मिण ताङ पेम ेदङुला यापिसङ राइला छै।’६३ 

 

 रेबालो  

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

शैलीमा गाइ छ। 

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

छन ्जो िववाहमा गाइ छ।  

 

 तामाङ िविश  लोकगीत 

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

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

 

 ाई  

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

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

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

                                                             
६३ पादे बा शेपा, शोध सहयोगी, उमेर ५१, अ पर लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट िदस बर सन ्२०१३ मा 
िलइएको गीतको अंश। 
 
६४ स तवीर लामा (पा ीन), िव  सं  २०६४, ‘त बा कइतेन ाई रमिठम’, काठमाडौ,ँ र न पु तक भ डार, पृ ४-४२  
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स बोधन गद लगनका लािग रािखएका दधु , टोटलाको फुल, बु बा, पानी, पाती, कुचो, मजरुको वाँख, 

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

िव तारै गाउँछन।् 

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

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

गितमा गाइ छ। 

 

  ले चा िविश  लोकगीत 

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

 सको िववरण िन न कार छ- 

 

 आ युले भुम 

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

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

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

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

गीतको एकांश उदाहरण यस कार छ- 

‘आ यलेु... आ यलेु 

अ टुटफो लोका क...रे 

याङफु लोकसा जाङ 

त...सो रे य ू रिङत सिबन इतना यु...हगो 
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तसो य ुसो ङलो हो येकतकु चमु कोम त चमु यनूा दे  

रेना तसो लकुालो मरमदो नथोकदो दनदी...’६५ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

३.१.३.  दाप ुख डमा चिलत लोकगाथा  

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

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

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

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

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

 

 

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



 
९७  

अ याय तीन 

 नेपाली भाषाका लोकगाथा 

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

 

 सँिगनी 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 ह रम ल राजा र िबबलनी रानीको गाथा 

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

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

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

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



 
९८  

अ याय तीन 

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

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

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

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

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

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

 ‘छोरा-बा िबस भ रया त पँधेरीम ैठिडया  

 देउन देउ घरप  आमा पँधेरीको  बास।  

 आमा–भराइ वारी आउनेमा छे पानीमा भन खो नेमा छे  

 हदँनै हदँैन पदशी दाज ुपधँेरीको बास।’ ६७ 

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

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

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

 

 छोरीलाई परेवा दाइजो िदन नहने गाथा 

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

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

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

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

 



 
९९  

अ याय तीन 

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

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

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

गाथा परूा ह छ।  

 

 आमा-बाबाको मृ यु  िवषयको गाथा 

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

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

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

 ‘सँधै त भाइको िन कुमकुम ैजु फ  

 सँधै त भाइको िन कुमकुम ैजु फ  

 आज त छैन िन भाइ जु फ   

 बा आमा क ता छन?्’ ६८ 

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

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

पाइ छ। दाप ु ख डमा चिलत नपेाली भाषाका लोकगाथाह ले  यहा ँ बसोबासो गन बाहन-छे ी 

समदुायको सां कृितक पर परा र पृ भिूमको आिंशक िच ण गरेको छ।  

 

                                                             
६८ एमकुमारी ख ी, शोध सहयोगी, उमेर 63, लोवर लामागाँउ, दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट जुन सन ्२०१२ मा 
िलइएको गाथाको अंश। 
 



 
१० ०  

अ याय तीन 

 िल बू भाषाका लोकगाथा  

यस ख डमा िल ब ू लोकगाथा पिन चिलत रहकेा छन।् मु यतः सिृ सँग स बि धत लोकगाथा नै यस 

ख डमा चिलत िल ब ूलोकगथा हो। 

 

 हा पारे 

यस े मा ‘हा पारे’ नामक िल ब ूलोकगाथा चलनमा रहकेो छ। यो मु यतः ौढह ले गाउने गाथा हो। 

यो अ ये ी वा िबहकेा बेला िवषशे बेलकु  वा रातमा समिूहक पमा ो र शैलीमा गाउने ग र छ। 

हा पारे गाथा एकािधक कारका रहकेो जानकारी पाइएको छ।६९  य िप दाप ुख डमा मु यतः ा ड, 

मािनस तथा चराचर जगत सिृ  भएको गाथा अिधक चिलत रहकेो छ।  

यस लोकगाथामा ा ड सिृ  हनअिघ महाशू य रहकेो र यसमा तागेरािनवाफूमा नामक ई रले 

पोरो मी या भामी नामक देवताह को सिृ  गरेर उनकैा मा यमले पिहला ससंार , यसपिछ जङ् गल, पश-ु

प ी र अ यमा ससंार सहुाउँिदलो पान मा छे बनाएको कथा रहकेो पाइ छ।  

 िवलि बत वरमा गाइने यस गाथाका िबचिबचमा ‘ओ रलो’  भनी थेगोका पमा ले ो तािन छ। 

मु यतः हा पारे गाउँदा एक प काले  रा ने र अक  प काले उ र िदन े ह छ। य िप िहजआज यो 

गाथा एकल पमा पिन गाइएको पाइ छ। यस ख डमा यो गाथा गाउन ेगायकह  अ प मा ामा पाइ छन।् 

हा पारे गाथाका केही पङ्ि ह को उदाहरण यस का छ- 

 ‘ए उ छोन इ साआङ हो े ले तरङ ताङसाङ हो े ले 

 ए महुङिलङ ने सेम ुखहेङिलङ ने सेमु 

                                                             
६९ पणू सु बा साँबाहाङ , सन ्२०१०, ‘से मरुीदिेख िमि चरीस म’, िबजनबारी, दािजिलङ, िबजनबारी िकरात या थमु 
चु लङु , प ृ२९७  



 
१० १  

अ याय तीन 

 ए मदुाम खदेाम लक ने से म’ु ७० 

 यस कार दाप ु ख डमा नपेाली र िल ब ू लोकगाथाह  चलनमा रहकेा पाइ छन।् य ता 

लोकगाथाह  म ये नपेाली लोकगाथाह  शभु कायह मा मा  गाइ छ भने िल ब ूलोकगाथाह  सदु् या इ ँ

कायमा पिन गाइ छ। य ता लोकगाथाह मा िवगतमा रहकेा ह रम ल राजाका सङ्ह  तथा समाजमा 

घटेका अिव मरणीय घटना, िनयम िनषधे  र ा ड सिृ का कथाह  िवषयव तकुा पमा रहकेा छन।्  

 

३.१.४.  दापु  ख डमा पाइने लोकसािह यका क ण भेदह को वग करण र िव  लेषण     

दाप ुख डमा लोकसािह यका क ण भदेह  पिन चिलत छन।् लोकले दैनि दन बोलचालमा योग गन 

गरेका उखान, तु का, वा धारा र मनोर जन तथा बिु चालका िनि त भिनने गाउँखाने कथा साथै 

लोकप लाई यसअ तगत राखरे अ ययन गन सिक छ। 

 

 उखान 

लोकले जीवन-जगत ् स ब धी आजन गरेको दीघकालीन अनभुवले यु  गहिकलो भनाइ नै ‘उखान’ हो। 

उखानलाई लोकले अनभुविस  ानका पमा िलएको पाइ छ जसको योग लोकले अव था, प रि थित 

र सङ्गअनसुार गदछ।  

 उखान कुन ै पिन मानव समदुायका िचर-सि चत अनभुवह को सारको भािषक अिभ यि  हो, 

यसको सं रचना वा या मक तरको ह छ अिन यसको व पचािह ँसू ा मक ह छ।७१ उखानह  अिभधा, 

ल णा र य  जना तीनै कारका अथ िदने ह छन।् यो लोकजीवनमा चलेको एक कारको  यङ् या मक 

                                                             
७० खड्कबहादरु िल बू, शोध सहयोगी, उमेर ५२, लोवर सु बकु , दाप ुख ड, दािजिलङबाट अ टोबर सन् २०१३ मा 
िलइएको गाथाको अंश। 
  
७१ घन याम नेपाल, सन ्२००६,  किवता लामा, धान नगर िसलगढी, उ च मा यिमक नेपाली याकरण र रचना, एकता 
बकु हाउस ा िल, प ृ२४१ 



 
१० २  

अ याय तीन 

अिभ यि  वा भनाइ हो। य ता उखानह  ायः ि यापदयु  रहकेा पाइए पिन ‘पसु फासफुस’, ‘कुल िक 

हल’-ज ता ि याहीन छोटा उखानह  पिन पाइएका छन।् 

दाप ु ख डको लोकजीवनमा पिन उखानह  योग- चलनमा रहकेा छन।् यस ख डमा पाइन े

उखानह मा पा रवा रक र सामािजक स ब ध, आिथक अव था र यहाँ रहकेो लोकको धािमक आ था 

तथा अ य िविवध िव  वासह , यहाकँो लोकले उपभोग तथा योग गद  आएका भौितक लोकसाम ी 

आिद नै िवषयव तकुा पमा रहकेा छन।्  य ता िविवध िवषयमा रहकेा उखानह का उदाहरण िन न कार 

छन-्  

 

पा रवा रक स ब धका उखानह  

लोकले ‘जेठा य’ू र ‘बहुारी’-को स ब धलाई अ ठयारो स ब ध मा छ र यस स ब धले पालन गनपुन 

लोकका आ नै िनयमह  छन।् य तै कारले लोकले लो न-े वा नीको स ब ध बिलयो हने अनभुव हण 

गरेको छ भने राजाभ दा आ नो दाजभुाइ न ैठुलो ह छ भ न े ान पिन आजन गरेको छ। य ता उखानह मा 

दाप ुख डमा बसोबासो गन लोकको घरप रवार, नातागोता र सामािजक स ब धबारेका कुराह  अिभ य  

छन।् य ता केही उखानका उदाहरण तल ततु छन-् 

-आस ला दो केटो जेठा य ूप  यो। 

-लो ने वा नीको झगडा परालको आगो। 

-जात िदने राजा भात िदने भाइ, आिद। 

 

खानिपन र भौितक साम ी िवषयका केही उखानह   

यस ख डको लोकले कुनै चाडपव तथा िबह ेतथा अ य शभु अवसरमा मास ु र जाँड र सीको सवेन  गन 

गरेको पाइ छ। य ता अवसरमा उपभोग ग रने िविभ न कारका मासमुा राँगाको मास ुपिन एउटा हो। यही 

माससुँग स बि धत एउटा उदाहरण तल ततु छ-  

 -तीन चोटमा त राँगो पिन िछ छ। 
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 य तै कारले यस े को कितपय घरमा कसैले िबह े गनका लािग केटी भगाएर घरमा याए 

अथवा िववाहको भोज गन पारे कुखरुा काट्ने र जाँड छा न े चलन पिन रहकेो छ। य ता खा -पेयसँग 

स बि धत उखानका उदाहरण तल ततु छ-   

 

-रातो अचाना िचसो छपिन। 

-घामले जु ा िनका छ जाँडले कुरा िनका छ। 

-घाँटी हरेी हाड िन न।ु 

 

लोकिव  वासबारेका केही उखानह  

यस ख डमा बसोबासो गन लोकले देवी-देउता र भतू- ेतबारे िव  वास गरेको पाइ छ। यसमा पिन भतूले 

सताउने र देउताह ले र ा गन िव  वास ग र छ। यस ख डमा काितक र चैत मिहनामा जोगीह  घु ने गछन ्

जसलाई दान िदनाले घरबाट नरा ा दशा, ह आिद जाने िव  वास ग र छ। लोकसँग आ नो कामका लािग 

आफूलाई मा  िव  वास गनपुन अनभुव रहकेो छ।  यस ख डको लोकले मराउ र सतूक बान गरेको पाइ छ। 

मराउ र सतूकम ये पिन सतूकलाई अझ िनयमपवूक बानपुन िनयम लोकमा चिलत रहकेो पाइ छ। य ता 

िव  वास कट गन उखानका उदाहरण तल ततु छ- 

-देशको दउेता गाउँको भतू। 

-जनुै जोगी आए पिन कान ैिचरेको। 

-आ नो हात जग नाथ। 

-जठुोभ दा सतूक ठुलो। 

यस कार दाप ु ख डमा पाइने उखानह ले यहाकँो लोकले अपनाएको जीवनशैली, िव  वास र 

रीित रवाज आिदको िच ण गरेको पाइ छ।  
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 तु का  

आ ना तकह लाई पिु  िदनका लािग लोकले योग गन एक कारको अनु ासयु  भनाइ न ै

‘तु का’ हो। यसको  योग मु यतः संवादका ममा हन े गछ जसले व ाको भनाइलाई भावकारी 

बनाउँदछ। तु कामा पिन उखानमा ज तै अनभुवका सारह  रहकेा ह छन।् तु कामा पिन उखानले समट्ेन े

िवषयव तहु  नै रहकेा ह छन ्साथै उ े य पिन दवुैको एउटै रहकेो ह छ। यसैले कितपय लेखकह ले यी 

दबैुलाई उखानिभ  ैराखरे पिन हरेेका छन।् २७ कितपय लेखकह ले य तो अिभ यि लाई ‘टु का’ भन ेपिन 

लोकमा ‘तु का’ श द नै चलेका हनाले यहाँ यसलाई ‘तु का’ नै भनेर रािखएको छ।  

तु का ायः दईु पङ् ि का ह छन।् अ यानु ास िमलेको हन ुय ता तु काह को एउटा िवशेषता 

हो। वा या मक अथवा उपवा या मक व पमा रहने तु का दईुवटा चरणमा सं रिचत ह छन।् य ता 

तु काका केही उदाहरण िन न कार िदन सिक छ– 

 -कामसाँिच आफूलाई 

 खानासािँच अ लाई। 

 -गु ु क पकाउन ुपदन 

 साली फकाउन ुपदन।  

 

 -नखाउँ भने िदनभरीको िसकार  

 खाउँ भने का छा बाउको अनहुार। 

तु काह ले बोलीमा चम कार भन हनाले नै लोकले यसलाई श त मा ामा योग गद आएको 

पाइ छ। 
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 वा धारा  

बो ने ममा आउने िवशेष दईु र तीन पदका वा यांशह  नै वा धारा हन।्  यसले बोली र भनाइलाई 

अलङ् कृत पादछ। वा धाराह   वा यमा ि यापदब ध व प यु  ह छन।् ‘आङमा घाम ला न’ु, ‘िज ो 

टो न’ु, ‘बात ला न’ु, ‘दाग ला न’ु आिद य ता वा धाराका उदाहरण हन।् वा धारा भइसकेका पदह को 

थान ितनका पयायवाची श दह ले पिन िलन स दनैन;् ज तै मािथ िदइएका ‘बात ला न’ु वा धाराको अथ 

बदनाम हन ुहो भने ‘दाग ला न’ु वा धाराको अथ कसकैो यि वमा कलङ्क ला न ुवा आचँ आउन ुहो। 

यी वा धाराह मा आएका ‘बात’ र ‘दाग’-का साटो ितनकै समानाथ  ‘कुरा’ र ‘टाटो’ श द लगाएर ‘कुरा 

ला न’ु र ‘टाटो ला न’ु भ दा ती वा धारा नभएर सामा य अथयु  वा यांश मा  रह छन।् यसथ, वा धाराह  

त कालै िनमाण ग रने वा याशं नभएर  लोकले धेरै लामो समयदिेख चलाउँदै आएर थािपत गरेका 

िनि  चत पदावलीह  हन्। वा धाराले लोकको यवहार, िव  वास, सं कृित  आिदलाई वहन गरेको ह छ। 

दाप ुख डको लोकजीवनमा  पिन य ता  वा धाराह  चलनमा छन।् 

 

 गाउँखाने कथा  

गाउँखाने कथालाई पहलेी वा अड्को पिन भिन छ।७२ यसलाई ‘अ ो था न’ु पिन भिन छ। दाप ुख डमा भने 

यो गाउँखान ेकथाकै नामले चिलत रहकेो छ। य तो गाउँखाने कथा यस े मा िवशेष मराउ परेका घरमा 

अथवा कतै जा म ब नपुदा समय कटनीका िनि त खिेल छ भने मनोर जनका लािग अ  बेला पिन खे न े

ग र छ। य िप िहज-आज यसरी खे ने चलनमा यनूता आएको छ। एकजना वा एक प ले अकालाई वा 

अका प लाई   गन र अकाले वा अका प ले उ र िदनपुन गाउँखाने कथामा उ र िदन नस नेले गाउँ 

िदनपुन अिन अ ो था नेले यसरी िदइएको गाउँका रा ा कुराजित आफूिसत राखरे गाउँ लान पाउने सत 

रहकेाले यसलाई गाउँखाने कथा भिनएको हो। यसका  र उ रह  लोकमा चिलत हनाले यसमा हार-

जीत हन िन कै समय ला दछ।  

                                                             
 ७२. चूडामिणब ध,ु िव स ं२०६६, ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ ँ, एकता बु स िडि यटुस ा  िल, प ृ३०९ 
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यस े मा चिलत गाउँखाने कथाह लाई अनु ासयु  र अनु ासिवही न गरी दईु भागमा 

िवभाजन गरेर िन न कारले अ ययन ग रएको छ- 

 

अनु ासयु  गाउँखाने कथा  

य ता गाउँखाने कथामा ह  अनु ासयु  ह छन।् यीम ये पिन कित एकै पङ् ि का ह छन ्भन े कित 

एकािधक पङ् ि का ह छन।् एक वा एकािधक पङ् ि  भएका गाउँखान ेकथाह का उदाहरण िन न कार 

छन-्  

एक पङ् ि को अनु ासयु  गाउँखाने कथा- ‘सेती गाई, पानी खाई, ड्वा ँकराई। के हो ? – शङ्ख’ 

 

दईु पङ् ि को अनु ासयु  गाउँखाने कथा-  

‘वारी भरेङ पारी भरेङ  

िबचमा तेरो बाउको लतेु करङ। के हो?– ‘फड्के’   

यस कार अनु ासयु  गाउँखाने कथाह  एक पङ् ि का र दईु पङ् ि का रहकेा पाइ छन।् य ता 

अनु ासयु  गाउँखाने कथाह मा पिन मु यतः िव बा मक श दह ले उ रको सङ्केत मा  िदएको ह छ 

जसले यसलाई रोचक बनाएको ह छ।  

 

अनु ासहीन गाउँखाने कथा  

कितपय गाउँखाने कथाह  अनु ास नभएका एकै लहरका पिन छन।् य ता गाउँखान े कथाह मा पिन  

िब बा मक श दह ले उ रको सङ्केत भने िदएकै ह छ, यसका केही उदाहरण िन न कार छन-् 

‘नौ तले घरको याल न ढोका, के हो ?-बाँस’ 

‘खाउँ रोटी खाई नस न,ु के हो ?– जनु’ 
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गाउँखाने कथामा दईु प म ये एउटाले उ र िदन नसके िज नेलाई हानले एउटा गाउँ  दइसकेपिछ 

िज नेले ‘यो गाउँको सेरोफेरो सबै मरेो, रा ा रा ा कुराह  सबै मरेा, कुिहएका सडेका नरा ा फोहोर जित 

सबै ित ा, अित न पित यित कथा नजा न ेके हो?’ भनी लया मक भनाइ का पमा रा दा हानले पिन 

‘के हो?’ भनी ित  रा ने चलन रहकेो छ। यसपिछ नै िज नेले ‘बाँस’ अथवा ‘जनु’ भनेर उ र 

िद छन।्  

 यस कार यस ख डमा गाउँखाने कथा लोकले मु यतः मनोर जनका लािग भ ने र खे ने गरेको 

पाइ छ। य ता गाउँखाने कथाह बाट स बि धत े को भौगोिलक प रवेश, सां कृितक पृ भिूम आिद बारे 

जानकारी पाउन सिक छ। गाउँखाने कथा मु यतः मनोर  जनका लािग भिनने तर िहजो-आज यस ख डमा 

मनोर  जनका अ य थु ै आधिुनक साधनह  उपल ध हन थालेकाले यसको चलनमा यनूता आएको 

पाइ छ। 

 

 लोकप   

लोकमा चलेका कितपय अिभ यि ह लाई यसअ तगत रा न सिक छ। िवशेषतः लया मक सरंचनाका 

पमा लोकमा च दै आएका य ता प ह  लोकगीतका निजक रह ेतापिन ती मु यतः लोकको थािपत 

लया मक अिभ यि  मा  हन ्भ न सिक छ। संरचना मक ि मा पिन लोकगीतमा गीित त व बेसी रह छ 

भने लोकप मा किवता त व बल रहकेो पाइ छ।७३ यस े मा चिलत य ता लोकप का उदाहरण तल 

ततु छन-् 

 

िसलोक 

िसलोक यस े मा बसोबासो गन बाहन-छे ीह ले छोरीको मागँी िववाहमा भ न ेगरेको पाइ छ। ज ती प  

र घरगाउँले प को िसलोकेह माझ िसलोक भ ने खिेल छ। ो र शैलीमा रहन े संवादा मक ढाँचामा 

                                                             
७३ कृ ण साद पराजलुी , िव स ं२०६७,  ‘नेपाली लोकगीतको आलोक’, काठमाडौ,ँ र न पु तक भ डार,  प ृ३५६ 
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भिनने िसलोकमा साइनोपात, ज ती, बेहला, बेहलाका गाउँघर आिदका बारेमा सबै जानकारी िलने िदने 

ग र छ। िसलोकमा  गनले उ र िदनकेो बौि क मता जाचँ ग र छ। िसलोकको येक प  दईु 

पङ् ि को ह छ जसमा  वा उ र रािखएको ह छ। य तो िसलोकका  दईुवटा अनु छेद  उदाहरण व प 

तल ततु छन् - 

‘ - कहाँ पलायो जलको िनगरुो कहाँ  पलाउँछ तामा, 

 कसक  छोरी बेहलाक  आमा कसलाई भ छौ  मामा? 

उ र- खो सामा पलाउँछ जलको िनगरुो बाँसको याङमा तामा, 

रोकाक  छोरी बेहलाक  आमा रोकालाई  भ छु मामा।’७४ 

 यस कार ो रका पमा रहकेो ोकका येक पिहलो पङ् ि का पाचँ, पाचँ, पाचँ र दईु  

अ रमा अ प िवराम ह छ भने यीम ये पिन पिहलो दस र यसपिछ सातवटा अ रमा अधिवराम ह छ। 

दो ो पङ् ि को पाचँ, पाचँ र पाँच अ रमा अ प िबराम र यही दो ो पङ् ि को दस अ रमा अध िवराम 

अिन अि तम दईु अ रमा आएर पणू िवराम ह छ।  अ यानु ास िमलेका िसलोकका य ता पङ् ि ह  

लया मक हनाले यस े मा ती लोकि य बनेका छन।्  

 

देउसी 

‘देउसी’ यस े मा चिलत एउटा लोकप  हो।  देउसी िकशोर, यवुक तथा ौढह ले ितहारका बेलामा 

सामिूहक पमा खे ने गछन्। देउसी खे नेह लाई जसलाई ‘देउस’े भिन छ। यसमा एकजना मु य नाइकेले 

एक-एकवटा चरण भट्याउँदै जा छ र येक चरणपिछ नै अ ले देउसरेु भ ने पद दोहो  याउँछन।् भट्याइन े

येक चरणमा मु यतः चारदिेख सात अ र र दईुवटा अ पिव ाम रहकेा ह छन।् यसपिछ आउन े

                                                             
७४ बालिुसङ रोका, शोध सहयोगी, उमेर ७३, सा स,ु दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट जुन सन ्२०१२ मा िलइएको 
प को अंश। 
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‘देउसरेु’ भिनने पदमा पिन दईुवटा  अ प िव ाम ह छन।् अ तमा आउने यही ‘देउसरेु’ पदले यस प लाई 

लया मक बनाएको ह छ।  

  यस प मा कितपय ौढ भट्याउनहे ले विलराज र िव णकुा कथा पिन भट्याउन ेगछन ्जसमा 

‘जे दान माँगे यही दान िद छु’ भ ने बिलराजको घम ड तोड्न िव णलेु िभ ुकको प धारण गरेर 

बिलराजलाई तीन पाइला माँ दा बिलराज आफै पिन धत मा भािसन ुपरेको र उनको मरण व प दउेस े

आएका कथा हा छन।् य िप यस ख डमा िहजोआज यसरी भट्याउने पर परा यनू हदँै गाइरहकेो छ। 

अिहले देउसी प  भट्याउनेह ले यसको भाका मा  योग गरेर अ य सङ् गह  जोडेको पाइ छ जसले 

देउसीको सा कृितक ग रमालाई हलकुा बनाउँदै याएको पाइ छ। यसको उदारण तल ततु छ- 

 ‘ लाि टको गोली देउसरेु 

 भाइटीका भोिल देउसरेु 

 ि टलको च ची देउसरेु 

 बाजेलाई स झी देउसरेु 

 आलकुो िचप िचप देउसरेु  

 यो पसैा िटप िटप दउेसरेु...’७५ आिद। 

देउसीको प लाई  मु यतः दईु भागमा िवभाजन गन सिक छ। यसरी खे दा घरकाह ले दानका 

पमा िदयो कलश र थालमा अ ता र केही िपयाँ आिद रा नअिघस म यस प को पिहलो भाग रह छ 

भने यसपिछका भागह मा देउसेह ले उ  घर र घरकाह लाई आिशष िदने काम गछन।् यसरी 

देउसहे ले िदएका आिशष पु ने िव  वास पिन ग र छ। उ लेखनीय िवषय के छ भने यस े मा बसोबासो 

गन िल बहू ले पिन िल ब ू भषामा देउसे खे ने गरेका छन।् यसमा रहकेा िव ामह को म साथै 
                                                             
७५ अदशे िल ब,ू सोध सहयोगी सचूक, उमेर १३ अिन साथीह , लामागाउँ, दापु  ख ड, िज ला: दािजिलङबाट नोभे बर 
२०१८ मा  िलइएको प को अंश। 
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िवषयव त ुपिन नपेाली भाषामा भट्याइन ेदेउसीसँग िमलेको पाइ छ। य िप िल ब ूभाषामा खिेलने दउेसीको 

भाका िकि चत ्मा ामा लामो ह छ भन े‘देउसरेु’ पदको साटो िबहान ‘नामिलङगेक्’ (घाम उदाउन ेबेला) र 

िदउँसो एवम ्बेलकु  ‘ला रङगेक्’ (जनु उदाउने बेला) र रातका बेलामा ‘इ सोलङ्ु’ (िनदाउने बेला) भनेर 

खलेेको पाइ छ। यसरी खे दा िल बहू ले या ङु नामक ढोलबाजा पिन बजाउने गछन।् यसबाहके तामङ 

सेलोको भाकामा पिन ड फु बजाउँदै देउसी खलेेका पाइ छ।  

 

३.२. लोकश दावली 

लोकले आ ना िबचार तथा आवेग आिदलाई भािषक अिभ यि  िदँदा कितपय िवशेष कारका श दह  

योग गरेको पाइ छ। लोकले यि  तथा थानका नामह  रा दा पिन आ नो िव  वास तथा उ  थानको 

भौगोिलक ि थित आिदलाई आधार िलएको पाइ छ। अतः यहा ँदाप ुख डको लोकले योग गन यी र य तै 

श दह लाई लोक श दावली भिनएको छ।  

 

३.२.१.  बोलाउने वा िज याउने यि नाम 

लोकमा यि  िवशेषलाई बोलाउने वा िज याउने नाम रा ने पर परा पाइ छ। नेपालीमा य ता नामलाई 

‘बोलाउन’े वा ‘िज याउने नाम’ भिनएको पाइ छ भन े बङ्गलामा य ता नामलाई ‘डाक नाम’ भनेर 

यसको अ ययन ग रएको पाइ छ।७६ दाप ुख डको लोकमा पिन य ता नामह  रा ने पर परा पाइ छ। कुनै 

पिन यि को ज मपि कामा अङ्िकत वा सरकारी खातामा प जीकृत नामबाहके लोकले उ  यि लाई 

बोलाउनलाई योग गन नाम नै य ता नामह  हन।् य तै बोलाउने नामले नै उ  यि  स बि धत गाउँ वा 

ठाउँमा प रिचत ह छन।् लोकमा बालबािलकाह का िनि त पिन य ता नामह  चिलत छन।् य ता 

नामह  लोकले िन निलिखत िविभ न आधारमा रा ने गरेको पाइ छ-  

 

                                                             
७६  स ये , सन ्२००६, ‘लोकसािह य िव ान’, जोधपरु, राज थानी थगार, प ृ४०६ 
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लोकिव  वासका आधारमा 

यस े को लोकमा मु यतः बाल बािलकाह का िनि त सु दा नरा ो ला न ेनाम रा ने चलन रहकेो छ। 

य ता नामह  रािखिदए नानीह  िबमार नहने िव  वास रहकेो छ। यसबाहके यिद कसकैो िशश ुज मपेिछ 

मृ य ुभइहा ने  भए फे र ज मकेा नानीलाई नरा ो नाम रािखिदनाले उ  नानीको मृ य ुनहने िव  वास रहकेो 

छ। यसथ, सु दा नरा ो ला ने य ता नामह को मनोवै ािनक मह व रहकेो छ। य ता नामह  शारी रक प 

रचना, रङ्ग र च र का आधारमा रािखएका पाइ छन ्जो िन न कार छन-्  

छोरीको नाम   छोराको नाम 

छोरीका नाम 

िच सी, चे सी, यीचँरुी, काली, फेङसलुी, 

मु टी, न कली, ड ली, पो ची आिद। 

छोराका नाम 

िच स,े या स,े िलउरे, घ टाउके, काले, मोटे, चु से, 

कु टे, मसुे, िच डे, याउकु डे, िस ,े नाइटे, आँ ले, 

मु टे, िलखरेु, भु टे, पो चे, ड ले आिद। 

 

ख, थान र घरको बनावटका आधारमा 

यस ख डमा िवशेष ख, थान र घरको बनावटका आधारमा यि को नाम रा ने पर परा रहकेो छ। 

यसका केही उदाहरण िन न कार रहकेा छन-् 

 खका नामका आधारमा - उितस,े गगनुे, िचउरीबोटे, बरबोटे, बरबोटी, बासँघरे, महेलेे आिद। 

 थान नामका आधारमा - गैरीगङ् गे, सु बकेु , नोग, िस सारे, इलाम ेआिद। 

 घरको बनावटका आधारमा – तले घर जेठा, हावाघरे,  रातोघरे आिद। 

 जात वा थरका आधारमा बोलाउन ेनामह  – साभँा का छा, राउत बाजे, राई का छा, नेवार का छा 

आिद। 
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 ज म बारका आधारमा – आइते, आइती, सोम,े मङ्गले, मङ्गली, बधुे, स चे आिद। 

 ज मको मानसुार बोलाउने नाम- जेठा, जेठी, माइला, माइली, साइलँा, साइलँी, काइलँा, काइलँी, 

अ तरे, अ तरी, म तरे, म तरी, ज तरे, ज तरी, का छा, का छी। 

 मखुसखुका आधारमा  – यि का लामा नामह  उ चारण गन गा ो पन हदँा य ता नामह  छोट्याएर 

बोलाउने ग र छ। य तो गनको मु य कारण मखुसखु न ै मा न सिक छ। य ता लामा नामह  

िन निलिखत कारले छोटा पारेर उ चारण ग र छ-    

 

नामको अिघ लो वा पिछ लो अशं मा  उ चारण गरेर अथवा यसका पिछ लोप  ए, उ, ऊ आिद मा ा 

जोडेर छोटा नाम बनाउन-े 

लामो नाम अङ् जेी वणमा बोलाउन े

मनबहादरु  

पमान 

इ बहादरु  

एम बी 

आर एम 

आई बी आिद 

प  जीकृत नाम बोलाउने नाम 

लालबहादरु , 

आसबहादरु  

एमकुमार 

मनकुमारी 

िसजना 

लाल,ू लाले 

आसे 

एमकु 

कुमारी 

सजुु 



 
११ ३  

अ याय तीन 

 

यस कार दाप ुख डको लोकले बोलाउने यि  नामह  थु ै आधारमा रा ने ग रएको पाइ छ। यी 

नामह ले यहाकँो मनोिव ान, भौगोिलक अव थान तथा समाजसां कृितक अव थाबारे पिन जानकारी 

िददँछन।्  

 

३.२.२. पशु-प ी तह लगाउन योग ग रने श द 

दाप ुख डको अिधकांश भागमा खतेी ग रन ेर यहाँको लोकले मासंाहार उपभोग गन हनाले यहाँ पश ुप ी 

पालन ग र छ। गाई, गो , भैसँी, राँगा, बा ा, खसी, भेडा, सुँगरु, कुखरुा, परेवा आिद यस ख डमा पािलन े

पश ुप ीह  हन।्  यसबाहके कुखरुा तथा अ य घरेल ुपा त ुजनावर एवम ्िब वा, िबजन आिदको र ा गन 

र याल, काग, मसुा आिद  धपाउनका िनि त घरमा कुकुर र िबरालो पिन पा ने ग र छ। पर प रत पले 

यस ख डको लोकले पा दै आएका य ता घरेल ुपशु-प ीह लाई बोलाउँदा वा धपाउँदा िवशेष श दह  

योग गन गरेका छन।् पश-ुप ीह लाई बोलाउँदा वा धपाउँदा योग ग रने श दह  िन न कार छन-् 

 

सोनहुाङमा 

ला पा दोज 

िनमासाङ् गे 

सोन ु

ला पा 

िनमा आिद 

पशु -प ीका नाम बोलाउने श द धपाउने श द 

कुखरुा अः अः अः,  अः अः अः अथवा  

आः आः आः 

हा... हा, अथवा हा ह ै

काग, ढुकुर, चील, 

बाज 

      

        X 

हा... हा, अथवा हा... ह ै
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यस कार यस ख डको लोकले पश-ुप ीह लाई बोलाउन र धपाउन िवशेष श द र विनह को 

योग गरेका पाइ छ। य ता श द र विनह ले यस े को लोकले मािथ उ लेख ग रएका पश-ुप ीह का 

यवहारबारे आजन गरेको अनभुवलाई दसाउँदछन ्भन ेय ता श दह ले यस ख डमा चिलत भाषालाई 

पिन थप िविश ता दान गरेका छन।् य ता श दह ले यस ख डको कृषीजीवनको पर पराबारे पिन काश 

पादछन।्  

 

३.२.३. आशीवाद िददँा तथा सरा दा योग ग रने श द शैली 

 

आशीवाद िदँदा योग ग रने श दह  सरा दा योग ग रने श दह  

ठुलो ठुलो हन,ु आयु परूा हन,ु च मा दािहन ु होस्, 

हाँकेको ताकेको सोचेको स झेको पगुोस्, सब कुरो 

पिुगसरी होस्, िसर नढलोस,् माँगेर खान ुनपरोस्, िदएर 

थइु या म रहालोस्, भगवानले देखाइहालोस,् माँगेर 

खान ु परोस्, किहले केले पिन नपगुोस, किहले सखु 

नहोस,् कुिहएर मरोस,् मेरो आँसुले िपरोस,् मेरो रगतले 

कुकुर यो अथवा  यो यो यो आ च े

िबरालो आइज सरुी सरुी  जा 

याल  ल ह,ै ल ह ै

गो , गाई आइज, ह ह, िनउनी, होरा जा, घमु, उ ली, ओल  

बा ा आइज ला मएेए   जा  

सुँगरुको बु चो वा 

सुँगरु 

चिुक चिुक नेः नेः  चकु चकु जा  
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खान ुपरोस् आिद। िपरोस,् अगित परेर मरोस्, पानी खान नपाई मरोस्, 

भोकले मरोस्  िकरा परेर मरोस्, अपतुाली हनपुरोस् 

आिद। 

 

अ य झै ँयस ख डको लोक पिन आशीवाद, भा य र सराप आिदमा िव  वास गदछ। आशीवाद 

िदए रा ो असर  हने र सराप ेनरा ो असर हने िव  वास ग र छ। यसरी योग ग रने श दह  िन न कार छन-् 

 

३.२.४. मा छेले मा छेलाई गाली गदा योग ग रने श द र शैली 

यस ख डको लोकले आ नो रस, आवेग तथा झगडा आिदका णमा िवशेष कारका श दह  योग गन 

गरेको पाइ छ जनु सामा य पमा अपश द मािन छन।् लोकले य ता श दह लाई सामा य अव थामा 

योग गदनन।् य ता श दह का केही उदाहरण िन न कार छन-् 

 गो , गाँडु, गधा, मलूा, बोका, लाटा, लाटी, मखू, बिजया, जाठँो, जाँठा, भतवुा, रा स, र डी, क मी, 

रा ेसनी, राँडी, बे या, बे यानी, चोर, अगित, चडेुलनी, भतू, भतूनी, नामद, छे वा, पानी म वा, 

अलि छना, डङ्िकनी, बो सा, बो सी, छौडँा, छौडँी, कुकुर, कोदे, िघचवुा, भाते, अ छे, मरेको, 

चैते, काितके, मलेू, तेरो बाउको यान  आिद।  

  

३.२.५. आपद पदा योग ग रने श द 

लोकले ाकृित र आपदा आइपदा तथा अचानक घटना, दघुटना पदा पिन िवशेष श दह को योग गन 

गरेको पाइ छ। उदाहरण व प य ता केही श द-  

 

ाकृितक दु घटना र अ य पमा आइपन 

घटनाह  

योग ग रने श दह  
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३.२.६. अिभवादन गदा योग ग रने श द र शैली 

यस ख डमा िविभ न समदुायका मािनसह  बसोबासो गछन।् नपेाली , ले चा, िल ब,ू तामङ, शपेा आिद 

भाषाका बोलीह  चिलत रहकेो यस ख डमा उ  भाषासगँ स बि धत समदुायह मा अिभवादन ग रन े

श दह  चिलत छन।् य ता श दह मा नम ते वा नम कार यस ख डमा अिधक चिलत श द हो भने 

सेवारो, जदौ, खा ी, सवेा ने, याफु ला, टािसिडले, मझेोर आिद ज ता अिभवादनका श दह  पिन 

चलनमा रहकेा छन।्   

यस कार दाप ुख डको लोकमा चिलत लोकश दावलीह को अ ययन गरेर हदेा यसमा उ  

ख डको भौगोिलक, सामािजक, आिथक तथा भािषक अव थाको जानकारी पाइ छ। य ता श दह ले 

यहाँको मनोिव ानबारे जा न पिन सहायता गदछ। यहाँका मािनसह ले जीवन यापनका िनि त अपनाएको 

कृषीबारे पिन य ता श दह ले जानकारी िद छन।्  

भइुचँालो आउँदा  दहल दहल (जोडले कराइ छ), राम राम राम  

पै ो जादँा अथवा ढुङ् गा मढुा र ख आिद ढ दा राम राम राम राम 

सयू हण ला दा छोडदे चमारे छोडद े

मृ यकुो घटना अचानक सु दा वा अचानक कुन ै

ित भए 

ला.., ला…हो, ह ेभगवान,् ह ेराम  

अचानक लड्दा वा िचि लँदा, ठोि कँदा, चोटपटक 

ला दा, हातबाट कुनै सामान ख ता, कसेर फुट्दा वा 

कुनै दघुटना आिद परे 

आमा, बाबा, यसको बाउको, 

ए: ए:, अरे अरे आिद 
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श द पमा पर पराबाट ा   मानिसक तथा भौितक पलाई भाव पान स न ेिवशेष भािषक योग वा 

सिू ह  नै म  हन।् अ य तै गु  र गु  कारले साधना गनपुन िव  वास रहकेो य ता म का पारमािथक र 

लौिकक गरी दईु कार रहकेो चचा अ येयताह ले गरेका छन।्७७ यी म ये लोकवाताका े मा लौिकक 

म ह को चचा पाइ छ। 

 दाप ु े मा पिन य ता म ह को योग रहकेो पाइ छ। य ता म का योग पर प रत पजुारी तथा 

बैदाङ नामले जािनने भौितक औषिध योग गरी उपचार गन यि ह ले गन गरेका छन।् रङ्गटा ला ने, 

अपच हने ज ता सामा य िबमारी साथै पहेलेँ (जि डस) लागेका ज ता ग भीर िबमारीको उपचारका िनि त 

पिन य ता म ह को योग गरेको पाइ छ। यसबाहके साँपले ठँुगे अथवा काँडा िबझेमा, धो े  िबझेमा पिन 

भौितक औषधीका साथमा य ता म  फु ने गदछन।् छोटो अविधमा उ चारण ग रने म को  सं रचना छोटो 

कारको रहकेो पाइ छ। य ता म मा ‘ओम ्फु फट् ’ ज ता विनह  उ चारण ग रएको पाइ छ।  

 

३.३. िन कष 

यस अ यायमा दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइएका वा चिलत रहकेा लोकसािह य तथा 

लोकश दावलीह को अ ययन िव  लेषण ततु छ। यसअ तगत दाप ु ख डमा चिलत लोककथा, 

लोकगीत, लोकगाथा, उखान, तु का, वा धारा, गाउँखाने कथा, लोकप  तथा यस ख डमा चिलत 

यि  नामह , पश-ुप ी तह लगाउँदा योग ग रने श दह , आशीवाद िददँा वा सरा द योग ग रने 

श दह , मा छेले मा छेलाई गाली गदा योग गन श दह  आिदको िव  लेषणा मक अ ययन ततु 

ग रयो।   

 यस अ यायिभ  समिेटएका लोकसािह यक साम ीह को अ ययनबाट थाहा लागेअनसुार दाप ु

ख डमा लोकसािहि यक साम ीह  उ लेखनीय मा ामा चलनमा रहकेा छन।् यस ख डमा पौरािणक 

कथा, पश-ुप ी िवषयक कथा, नीितकथा, िकंवद ती, परीकथा आिद कथाका कारह  चिलत छन।्  
                                                             
७७ स ये , सन् २००६ ,‘लोकसािह य िव ान’, जोधपरु, राज थानी थगार, प ृ३९८-३९९ 



 
११ ८  

अ याय तीन 

दाप ु ख डमा मु यतः नेपाली र गौण पमा ले चा , िल ब,ू शेपा, तामङ आिद भाषाका लोकगीतह  

चलनमा रहकेा छन।् यी गीतह  पिन सामा य एवम ् िवशषे अव थामा गाइने गरी मु य दईु कारका 

पाइएका छन।् सामा य नपेाली लोकगीतअ तगत वय कह ले सामा य बेलामा गाउने गरेका ‘जहुारी’, 

‘लैबरी’, ‘रेली रेसम’, ‘छोपीमा छोपी’, ‘पानीमा छप क जाल’ ज ता लोकगीतह  पदछन।् यसबाहके 

बालबािलकाह ले गाउने गरेका साथै िशशहु का िनि त ठुलाह ले गाउन ेगीतह  पिन सामा य नपेाली 

लोकगीतअ तगत रािखएका छन।् यस ख डमा चिलत य ता बालगीतह  ‘अ ची च ची’, ‘इ च ुिम चु’, 

‘ची मसुी ची’, ‘डुमारे’, ‘एित एित पानी’, ‘आदेपादे, ढुकुमकुु’, ‘ओकोचे बोकोच’े, ‘ओराबोरा’, 

‘अ काब का’, ‘हाइफाइथाइ’, ‘आठानाको मसला’, ‘बदमको लािग को आउन?े’ ‘खोलबाई खोल’, 

‘गोलो गोलो अ डा’, ‘उकुच ्मकुुच ् याङबा’, ‘िचलाउनेको बोटैमा’, ‘को खाइ को खाइ?’ आिद  हन।् यी 

बालगीतह  बालबािलकाह ले मु यतः खे द ैगाउने गदछन।् िल ब ूसामा य लोकगीतअ तगत ‘पालाम 

सा लो’ वा ‘धाननाच गीत’ पाइएका छन।् य ता पालाम सा लो पिन ‘चारखोले पालाम सा लो’ र 

‘खोइखोइ’ वा ‘मिसनो पालाम सा लो’ गरी दईु कारका चिलत छन।् य तै कारले तामाङ सामा य 

लोकगीतमा ‘आमयले आमयले’ साथै ले चा सामा य गीतमा ‘तमुपमु पलुलुु ’-ज ता लोकगीतह  

चलनमा रहकेा छन।् चाडपव, पजूा तथा िववाह आिद िवशेष अवसरमा गाइने ‘भैलेनी’, ‘तीजे गीत’, 

‘मालिसरी’, ‘देउडा’, ‘िवरहनी’, ‘ याली’, ‘लहरेप ो’, ‘छोकडा’, ‘रिसया’ वा ‘असारे गीत’, ‘लहरे’ वा 

‘द के’-गीत ज ता िविश  नेपाली लोकगीतह  चिलत रहकेा छन।् यसबाहके िल बमूा ‘मे काम 

सा लो’, ‘मे काम सा लो’, ‘थ थाम ्सा लो’; शेपामा ‘गमुु’ वा ‘िककलकु’, ‘रेबालो’; तामाङमा ‘ ाई’ 

तथा ले चामा ‘आ यलेु भमु्’-ज ता िवशेष अवसरमा गाइने लोकगीतह  चिलत रहकेा छन।् यस 

ख डमा लोकगाथाह  पिन चलनमा रहकेा छन।् य ता लोकगाथा म ये ‘सँिगनी’, ‘ह रम ल राजा र 

िबबलनी रानीको गाथा’, ‘छोरीलाई परेवी दाइजो िदन ुनहने गाथा’, ‘आमा बाबाका मृ य ु िवषयक गाथा’ 

नेपालीमा र ‘हा पारे’ िल ब ू भाषामा चिलत लोकगाथा हन।् यस ख डमा चिलत िसलोक र देउसी 

लोकप का पमा रहकेा छन।् यी लोकप  मु यतः िववाह सं कार र चाडपवसँग स बि धत छन।् यस 

ख डमा चिलत रहकेो यि  नामाकरणको लोकपर परा, पश-ुप ी तह लगाउँदा योग ग रने श द, 
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मा छेले मा छेलाई गाली गदा वा सरा दा योग ग रन ेश द आिदले यस ख डको भािषक िवशेषतालाई 

बहन गरेको छ।  यस कार दाप ुख डमा पाइने मौिखक लोकवाताले यसै ख डको भौगोिलक, ऐितहािसक, 

आिथक, भािषक तथा समाजसां कृितक अव थाबारे काश पारेको छ। 
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अ याय चार 

४.दापु  ख डमा पाइने यवहारमूलक लोकवाताको िव  लेषण 

   

४.१.  लोकिव  वास  

लोकवाताका िविभ न े ह म ये यवहारमलूक लोकवाताअ तगत लोकिव  वास एउटा उ लेखनीय प  

हो। कुनै काम, कुरो, यि , मत, नीित आिद ित हने स यताको धारणा, ढ आ था, प यार वा ा न ै

िव  वास हो१ भने लोकले सामिूहक स यका पमा वीकार गद आएका पर परागत िव  वास नै 

लोकिव  वास हो।२  यसअ तगत िव  व ा ड, कृित, पश-ुप ी, खपात, िदन, मिहना, व न, सकुन 

आिद जनिव  वास एवम ् तीसँग स बि धत लोक यवहारह  पछन।्३ अतः दाप ु ख डको लोकले मा दै 

आएका य ता िव  वासह लाई यहाँ देवी-देवता, भतू- ेत, मसान, बो सी तथा अ य लोकिव  वास भनी 

िवभाजन गरेर अ ययन ततु ग रएको छ। 

 

४.१.१. देवीदेवता  

दाप ुख डको लोकजीवनमा घरिभ  र घरबािहर मािनने गरी दईु कारका दवेी-देवताह  चिलत छन।् 

 घरिभ  मािनने देवी-देवता 

िविभ न समदुायका मािनसह को सामिूहक बसाइ रहकेो यस ख डमा िविभ न समदुायले घरिभ  मािनने 

देवतालाई िविभ न नामले स बोधन गन गछन।् य िप यसरी िविभ न नामले स बोधन ग रए पिन ती देवी-
                                                             
१ वासदुवे ि पाठी, िव सं  २०५५ ‘नेपाली बहृत् श दकोश’, ने रा  , काठमाडौ,ँ प ृ११६६  
२ मोतीलाल पराजलुी, िव स ं२०७२, ‘लोकगाथामा लोकत व’, जीवे  दवे िगरी (स पा), नेपाली लोकवाता, ने  , 
काठमाडौ,ँ प ृ४१    
३ चडूामिण ब धु, चडूामिणब धु, िव स ं२०६६, ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ ँ, एकता बु स िडि यटुस ा  िल,  प ृ
१६  
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देवता मा नका आ त रक अिभ ाय भन े समान रहकेो पाइ छ। घरिभ  मािनने य ता मलू दवेी अथवा 

देवतालाई साझा पमा ‘कुल’ अथवा ‘कुल  देवी-देवता’ पिन भ ने ग र छ। यस े को लोकले घरदेवता 

भनेर मु यतः आ ना पवूजह लाई पु ने गरेका छन्। यसथ, यहाँको लोकले िपत ृपजूा र िपत ृआ मामा 

िव  वास राखकेो पाइ छ। यस ख डमा बसोबासो गन िविभ न समदुायले घरिभ  एकािधक दवेी-

देवताह को पजूा गन गरे तापिन ती म ये एउटा दवेी अथवा दवेतालाई आरा य देवी अथवा देवताका 

पमा िलने गरेका छन।् अतः यस ख डमा बसोबासो गन िविभ न समदुायह ले मा ने घरिभ का मलू देवी-

देवताह लाई स बि धत समदुायको नामसिहत िन न तािलकाअनसुार रािख छ- 

समुदाय घरिभ  मा ने गरेका  देवी-देवता 

कामी म टो, वाय,ु कलङ्क , िभमिसङ 

गु ङ िभ ी  दवेता र वाय ु

छे ी म टो, िभमसने, वाय,ु यमुामहारानी  

जोगी भै ङ 

डु पा फोला 

तामङ यापासमु  

थामी िचरकुन, लिखन, बारा 

दमाई  पलटे, वाय,ु म  

नेवार िभमिसङ् 

बाहन  म टो, िभमिसङ, वाय,ु यमुामहारानी 

मगर कलङ्क , वाय ु

माझी िसकारी, भोटे दवेता 

राई चलेु ढुङ्गा (सु लुङु ) िसकारी, आठाने 

िल ब ू यमुा (बोज ूदवेता) 

ले चा  स यरुम र पि दरम (बाजे र बोज ुदवेता)  
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मािथ उ लेख ग रएका घरदेवताह को थान-थपना, पजूा स प न ग रने समय, चढाइने भोग तथा 

तीसँग स बि धत िव  वास आिद िन न कार छन-् 

 

 थान 

यस ख डका िविभ न समदुायह ले मा न े भनी मािथ उ लेख ग रएका दवेी-देवताह  स बि धत 

समदुायका अिधकांशले मा न े मखु देवी-देवताह  हन।् घरिभ  य ता देवी-देवताह लाई थायी थान-

थपना बनाएर रािख छ। य ता थानमा ताँबा तथा िप लका लोहोटा वा सानो आकारको कलसमा पानी, 

िततेपाती, फुल आिद लगाएर रािख छ। यसका साथमा िदयो र धपुौरो पिन रा ने ग र छ। राई समदुायले भन े

चोखो चलुो ढुङगोलाई नै देवताका तीकका पमा रा न े गरेका पाइ छ। कुलको थान घरिभ  पवूप  

पारेर चोखो ठाउँमा रािख छ र यही ठाउँमा नै उसको बास ह छ भ ने िव  वास पिन ग र छ। कुलदवेता 

रािखन े य तो चोखो कोठालाई ‘थान’ वा ‘भँडार कोठा’ पिन भिन छ। य ता दवेी-देवताह  घरको मलू 

खाँबोमा पिन ब छन ् भ ने िव  वास ग र छ। यसैले घरको मलू खाँबो र भँडार कोठालाई िवशेष पमा 

चोखो गरी रा ने ग र छ।  

 

 पूजा स प न ग रने समय  

येक वष िवशेष असोज, मङ् िसर  र वैशाख मिहनामा घरदवेताको पजूा ग र छ। य तो पजूा वषमा दईुप ट 

गन पर प रत िनयम रह ेतापिन तमान समयमा वषमा एकप ट मा  गन ग रएको त य ा  छ। लोकले 

घरदेवताका िनि त यसरी वषमा एक वा दईुप ट मा  िवशषे पजूा स प न गन गरे तापिन घरको बारी मा 

शेपा टाङ् गार 

सुनुवार ( मुिखया ) लगा पग  
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रोिपएका अ न आिद पा दा सव थम घरदवेतालाई चढाउने ग र छ भने चाड आिद िविभ न अवसरह मा 

घरमा पकाइएका पकवान घरदवेतालाई नै पिहला चढाएर मा  खाने ग र छ। 

 

 पूजा स प न गन यि  

घरदेवताको पजूा स बि धत समदुायका पजुारी  (धामी, झाँ , फेदाङमा, बङुिथङ, िवजवुा, आिद)-ले गन 

गछन।् य िप य ता पजुारीह  उपल ध नभए घरका मलू यि ले पिन घरदवेताको पजूा गन गरेका पाइ छ। 

 

 िव  वास 

यहाँ चलेको लोकिव  वासअनसुार घरिभ का देवी-देवताले धनस पि  जरुाइिदने, प रवार तथा  घरमा 

पािलएका जीव-ज तकुो र ा गन साथै घरमा सखु, शाि त याइिदने, मा छेको आय ुबढाइिदने गदछ। य ता 

देवी-देवताह लाई इ कारी शि का पमा पिुज छन्। य िप ती इ कारी देवी-देवताह लाई स तु  पान 

नसिकए, थानमा जठुो परे दवेता  हने र यसले अिन कारी शि को प िलने िव  वास पिन रहकेो छ। 

य तो भँडार कोठामा घरदिेख बािहरकालाई प न  िनषधे ग र छ।  

 

 चढाइने भोग 

घरदेवताह म ये अिधकाशंलाई कुखरुा  (िवशेष भाले), सुँगरु , बोका, भेडा, हासँ आिद ाणीह को रगत, 

टाउको र यसको मटुु कलेजो आिद  पोलेर भोग िदइने ग र छ। य िप पश-ुअिधकार िवषयका जनचेतनाको 

विृ  साथै आिथक सचेतता तथा अ य धमको भावका कारण पिन यसरी  पश-ुप ीको भोग िदन ेचलनमा 

यनूता आइरहकेो छ। पश-ुप ी बलीको साटो यहाँको लोकले फलफुल आिद चढाएर पजूा गन गरेको पिन 

पाइ छ। यसलाई यस े को लोकिव  वासमा आइरहकेो उ लेखनीय प रवतन मा न सिक छ। 
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   घरबािहर मािनने देवी-देवता  

दाप ुख डको लोकले घरबािहर िविभ न दवेी-देवताह को पजूा गन गछन।्  य ता दवेी-देवताह को पजूा 

जङ्गल, ढुङ्गाका गफुा, िभर-पहरा तथा चोखो डाँडामा ग र छ। यहाकँो लोकले य तो पजूा मु यतः 

वैशाख र जेठ लागेपिछ सामिूहक पमा गन गछन।् यस बेला ग रने य तो पजूालाई ‘उभौलँी पजूा’ पिन 

भ ने ग र छ। य ता देवी दवेताह लाई ियनीह ले िलन ेभोगका आधारमा िन न तािलकाअनसुार राखेर ती 

देवी-देवताबारे िन निलिखत कारले अ ययन ततु ग र छ- 

 मांसाहारी देवी-देवता साकाहारी देवी-देवता 

देवी-देवताका नाम चढाइने भोग दवेी-दवेताका नाम चढाइने भोग 

जङ् गली कालो रङ् गको कुखरुा नाग-नगेनी दधु, फुल पहेलँो सतेो धजा पान 

सपुारी िमठाई आिद।  

िसकारी कुखरुा, अ डा,  मा रएको 

िसकारको मटुु, कलेजो  

पोलेको 

यरुम (िहमाली 

दवेता ) 

िघउ र टोटलाको फुल, धानको 

चामल, जाँड, चोखो क दमलू आिद  

िसङ् ग देवी बा ाको कालो वा सतेो 

पाठा, पाठी। काटेर रगत, 

टाउको चढाइने। 

सातक या देवी दधु , फुलिमठाई, वाङ, सपुारी 

पानको पात धजा आिद 

संसारी माई पठे     

भमेू रातो भाले 
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 जङ् गली 

जङ् गली यस ख डको लोकले मा ने घरबािहरक  एउटी मु य देवी हन।् यसलाई जङ् गलको र ा गन मलू 

देवी पिन मािन छ। यसथ, जङ् गलमा कुन ैठुलो काम गनअुिघ जङ् गलीको पजूा गरेर अथवा धपू लाएर मा  

गन ग र छ। लोकले जङ् गलीलाई ु  र शि स प न देवी मानेका छन।् यसले यसको भावले मा छे 

ल ने, बौलाहा-बौलाही हने र किहले काही ँमा छेको मृ यसुमते हने िव  वास ग र छ। यस े का लोकले 

मा ने बोज ूदवेता, इमासाङ, महारानी अथवा नयाँ देवीकै जङ् गली प जङ् गली देवी हन।् यसका साथमा 

िसकारी देवताह  पिन िहड्ँछन ्भ ने िव  वास ग र छ। यसलाई ायः कालो कुखरुाको भोग िदइ छ। 

  

 िसकारी 

िसकारी यस ख डमा घरबािहर मािनन ेदवेता हो। य िप राई र माझीह लाई यसका अपवादका पमा िलन 

सिक छ। य ता िसकारीह  सात भाइ हन े िव  वास ग र छ। यसैले ियनीह लाई सातै िसकारी, बगाले 

िशकारी  भनेर पिन स बोधन ग र छ। य ता िसकारीह मा िश रङ िसकारी, नाम ङिसकारी, ला चे िसकारी, 

तकसङ िसकारी, च मके िसकारी, ठो े  िसकारी आिदका नामह  यहाकँो लोकले उ लेख गरेको पाइ छ। 

यस ख डमा िसकारलाई खलेको पमा पिन िलने ग र छ र यसरी िसकार खे ने पर परा सँगसँगै यसको 

पजूा गन चलन पिन रहेको छ। िसकारी देवतालाई अ डा, कुखरुा र मा रएका िसकारको मटुु, कलेजो आिद 

पोलेर भोग िदइ छ। 

 

 देवी 

यस ख डको लोकले वैशाख मिहनाको अ य र जेठको पिहलो ह ामा देवी पजूा स प न गन गछ। सामिूहक 

पमा ग रन ेयो पजूा यस ख डको लोकले गन वहृत पजूा हो। उभौ लँी पजूाका पमा चिलत यस पजूामा 

पिुजने देवीलाई ‘िसंहदेवी’ वा ‘च डीकाली’ भिन छ। यही मिहनादिेख यस े मा अिधक मा ामा पानी पन 
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था ने र हरी पिन आउने गदछ।४ यसैकारण यहाँको लोकले यस दवेीलाई भल-पै ो, हावा-ह डरी आिदबाट 

मा छे, पश-ुप ी, जिमन, ख, िब वा आिदको  र ा ग रिदने िव ती गद सामिूहक पजूा गदछ। य तो दवेी 

पजूा ग रने ठाउँलाई ‘देवीथान’ भिन छ। यो पजूा स प न गनका िनि त चािहने साम ी, पजुारी, पजूा स प न 

ग रने ठाउँ र थपना, पिूजन े दवेी-देवता साथै यस पजूासँग स बि धत िव  वास र िनषधेह लाई  िन न 

तािलकामा राछन–् 

 

पूजा स प न ग रने मिहना    जेठ एक गते च डी पणूका िदन अथवा यसका प  चमी वा स मीमा।  

 

बेला  िबहानदिेख िदउँसोस म।  

ठाउँ  

 

 अभेक र अ ठ्यारो ठाउँमा रहकेो ढुङ् ग ेगफुा र पहराह मा।  

थान  िसहं दवेीका िनि त एउटा केही अ लो चु चो ढुङ् गा र िसकारी तथा नाग 

आिद दवेी-दवेताका लािग मिसना चु चा ढुङ् गाह  गाँडेर थान बनाइ छ। 

प  याङका िलङ्गा गाँिड छ, धजा आिद बाँिध छ।  

पूजा ग रने देवी-देवताह   िसहंदवेी, िसकारी, नाग- नगेनी 

आव यक साम ीह   एउटा कालो वा सतेो बोको, दईुवटा कुखरुा र एउटा परेवा   

 येक घरबाट आआ नो नाम लेिखएको कुखरुाको अ डा  र जोखान 

हनेका िनि त अछेता। 

 गोबरको कु डमा दधु , केराको पात, िततेपातीको धपू, मिसना परेङका 

                                                             
४दािजिलङ पुलबजार ख ड िवकास कायालयले सन ्२०११ मा तयार पारेको रपोटअनसुार यस ख डमा जुन र से टे बर 
मिहनास ममा २२०८.९० एम. एम. पानी पन गछ। ोत- दािजिलङ पुलबजार ख ड िवकास कायालय, िबजनबारी। 
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िलङ् गा, रङ् गीन मिसना धजा र एउटा अ लो िलङ्गो 

 एउटा ठुलो रातो कपडा। 

 

पुजारी धामी, झाँ , येबा, िबजवुा आिद। 

 

पालन ग रने िनयम 

िनषेधह  

 फल-फुल, दधु , िचनी, पानी आिदबाहके अ य खा  पदाथ खाएर यस 

पजूामा सामेल हन िनषेध छ। 

 मराउ परेको घरले सु ाइँ काय परूा  नसिक यस पजूामा भाग िलन पाउँदैनन।्  

 घरमा गभवती मिहला रह े यस घरका सद यह लाई  यस पजूामा िनषेध 

ग र छ। 

 पजूामा सामेल हनेह का घरमा यसिदन बारीमा काम गन िनषेध ग र छ। 

 पजूामा सामेल हनेह ले यस िदन गोबर वा माटाले घर िल नपुदछ। 

 

 

 

 संसारी  

यसलाई सातमाई संसारी पिन भ ने ग र छ। यस पजूामा पिन दवेी पजूामा झै ँस बि धत ठाउँमा बसोबासो गन 

स पणू समदुायका मािनसह को सहभागी रहकेो पाइ छ। पजूामा सामले हन चाहने येक घरबाट केही 

िपया ँसं ह गरेर आव यक साम ी िक न ेग र छ। य िप यो पजूा भने देवी पजूा झै  ँ  अ ठ्यारो र िभरालो 

ठाउँमा रहकेो गफुाह मा नगरेर अ लो चोखो डाँडामा ग र छ। परेवा उडाउन ुयस पजूाको िवशेषता हो। पजूा 

स न केही अिघ पजूामा सामले हनहे ले भोग िदइएका बा ा, कुखरुा, अ डा र चामल  आिद पकाएर 

भोज खा छन।् अ तयमा थानमा रािखएका पात आिद सबै उठाएर अछेता छरेर पजूा सकेको घोषणा ग र छ। 
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संसारी  पजूा स प न गनका िनि त चािहने साम ी, पिुजने दवेी-देवता, पजुारी, पजूा स प न ग रने ठाउँ र 

थपना आिद िन न कार छन-्  

पूजा स प न ग रने मिहना र बेला  वैशाख  

 िबहानदिेख िदउँसोस म 

ठाउँ र थान  चोखो डाँडामा ग र छ  

 सातवटा चु च े ढुङ् गा र िततपेाती, प  याङको िलङ् गो 

गाँडेर थान बनाइ छ। अ य दवेी-दवेताका लािग पिन 

ढुङ् गा गाँिड छ। 

  

पूजा ग रने देवी-देवताह  

 

 सातमाई  संसारी  

 यमुामहारानी  

 जङ् गली  

 आइतबारे,  

 नाग-नगेनी  

आव यक साम ीह   बा ाको पाठी   

 भाले, पोथी कुखरुा 

 एक जोडी परेवा 

 कुखरुाको फुल 

 दधु ,िमठाइ, पन, फुल सपुारी िस दरु , धपू, रङ् गीन धजा  

पालन ग रने िनयम िनषेधह  दवेी पजूा स प न गदा पालन ग रने िनयम िनषेधह  नै यस पजूामा 

पिन पालन  ग र छ। 
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 नाग नगेनी  

नागको पजूा पानी उ ने ठाउँमा वैशाख मिहनाको अ य र जेठ मिहनाको आर भमा  ग र छ। यसका साथै 

देवी र ससंारीको पजूा गदा पिन यसको पजूा ग र छ।  दधु , पान, फुल, िमठाइ, िस दरु , धजा आिद यसलाई 

चढाइने साम ी हन।् नागको पजूा गनाले  िसमसार वा पानीको महुान नसु ने र यसको र ा हने िव  वास 

ग र छ। पानीबाट ला नस ने िबमारह बाट जोिगनका िनि त  पिन यसको पजूा गन गछन।्   

 

 भूमे  

भमू ेपजूा यस ख डमा  बसोबासो गन थामी समदुायले सामिूहक पमा घरबािहर गन पजूा हो। यस पजूालाई 

दईु िदनमा तीवटा चरण गरेर समा  ग र छ। पिहलो चरणमा बेलकु  कुनै एकजना थामीका  घरमा पजूाको 

उठान ग र छ औ भोिलप ट िबहानै निजकैको भमू ेथानमा गएर दो ो चरण आर भ ग र छ। यही दो ो चरण 

नै यस पजूाको मु य चरण हो। ते ो अथवा आि तम चरणमा भमू ेपजूा उठाइएको घरमा आएर पजूा समा  

ग र छ। थामीह ले दाप ुख डको  कँैजले ाम प चायतअ तगत तीन न बर गाउँमा भमू ेपजूा स प न गन 

थान िनमाण गरेका छन ् जसमा ठूला-साना िशलाह  र यसका साथमा िततेपातीका बोटह  पिन रोपेर 

रािखएका छन।्  

 भमू ेपजूा स प न गनका िनि त चािहने साम ी , पजुारी, पजूा स प न ग रने ठाउँ र थपना साथै  यस 

पजूासँग स बि धत िव  वास र िनषधेह  िन न तािलकामा िदइ छ- 

पूजा स प न ग रने ठाउँ र 

मिहना 

 घरबािहर जङ् गलको चोको ठाउँमा जेठ च डी पूणका िदन  
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पूजा ग रने देवी-देवता 

 

 

 

 

 लङ् खिुस दा भमूे, िस दा भमूे, फायािस दा भमूे, यािस दा भमूे, 

बोकोिस दा भमूे  

 थाप ूभमूे  

 याङपाितछुकु र सोनारी आजी  

 काली, सतेी र पहली नाग 

 

आव यक साम ी 
 दईुवटा भाले, एउटा पोथी कुखरुा  

 कुखरुाको अ डा  

 जाँडको छोकरा  

 दधु   

 नयाँ गहकँो दईुवटा तीनपाटे ठुलो तोमा र अ  मिसना सतेा तोमा 

 काँचो बाँसको एउटा िलङ् गो र िततेपातीका िलङ् गाह   

 केराका पात, अि लसोका पात, िततेपातीका मु टा 

 फुल, िमठाई, गोलो सपुारी, िस दरु , धजा, टोटलाको फुल  

 कोइला, धपू, धपुौरो, काँसा थालमािथ एउटा िदयो, कलस र अछेता 

 चामलको टीका आिद 

पूजा स प न गन पुजारी  साइदु पा / गु आ पा  

पूजामा पालन ग रने िनयम र 

िनषेधह  

 पजूामा मृ य ु र सतूकमा परेर चोिखन बाँिक रहकेा ह ले भाग िलन 

पाँउदनैन।् 
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 भमूेको थानमा आउनेह  चोखो मखुमा आउनुपदछ। 

 थानमा लिगने कलसह  क ने केटीह ले बो नपुदछ।  

 भोग िदने काम बाम  नामक गु आ पाका सहयोगीले मा  गनपुछ।  

 रगतको भोग िददँा अ  रगत निलने दवेी-दवेताह लाई छो नपुछ।  

 यस िदन बारीमा काम गन ुहदँनै।  

 दवेी पजूामा झ पजूा थानमा पु षह  मा  सलं न नरहरे ीह  पिन 

उपि थत रहकेो पाइ छ।  

 यस पजूामा थामीह  मा  सहभागी  रहकेा ह छन।्  

 

 

 

  युरम 

यसलाई िहमाली देउता पिन भिन छ। यो दवेता यस ख डमा बसोबासो गन ले चाह ले मा ने गछन।् 

ले चाह बाहके अ ले यसको पजूा गरेको पाइ न। यसको पजूा सामिूहक पमा ग र छ। रगतको भोग 

नचढाउन ुयस पजूाको िवशेषता हो।  यो पजूा स प न गनका िनि त चािहने साम ी, पजुारी, पजूा स प न 

ग रने ठाउँ र थपना साथै  यस पजूासँग स बि धत िव  वास र िनषधेह  िन न कार छन ्–  

पजूा स प न ग रने ठाउँ र 

मिहना 

 चोखो डाँडा  

 मङ् िसर मिहना  

देवी-देवता  िहमाली दवेता 
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 िसंहदेवी 

 जलदेवी 

 दधुकु ड देवी 

 जङ् गली 

 िसकारी 

पजूा स प न गन पजुारी   बङ्ु  िथङ 

 थानमा रािखन,े गािडने   

आव यक  साम ीह   

 तीनवटा चु चा ढुङ् गा 

 िततेपातीका िलङ् गा 

 िघउ  

 दधु  

 टोटलाको फुल  

 चोयाबासँको िलङ्गो 

 केराका पात 

 धानको चामल 

 कोदाका चोखो जाँड 

 क दमलूह - कुसमु ेत ल, बैगनुे त ल, पातले त ल, यागरु, िग ा, 

वनत ल, आिद। 

 धजा  

 काचँो धागोको बाती  
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 िततेपातीको धपू  

 ले चाह ले लगाउने पर प रत व ह   

 काँड, धन,ु बा फोक  

पालन ग रने िनयम 

िनषधेह  

 िनराहार पजूा ग र छ। 

 पजूा स प न गरेपिछ तीन िदनस म खतेबारीमा काम गन िनषधे 

ग र छ।  

 

  चैन वा कम   लामा लमेनी  

दाप ुख डको कँैजले ाम प  चायतअ तगत आलेटार नामक एउटा अ लो डाँडामा ‘चैन’ अथवा ‘कम  

लामा लमनेी’ नामक थानीय देवी-देवताको पजूा ग र छ। यही ठाउँमा कम  देवी-देवताको थायी थान 

रहकेो छ।  ढुङ् गाको गा ो लगाएर बनाइएको घरको भ नावशेषज तो देिखने उ  पजूा ग रने ठाउँको 

िबचमा ढुङ् गाको थाक ज मा गरेर चु चो आकार िदइएको छ। यस ठाउँका निजक बसोबासो गन 

ले चाह का भनाइअनसुार कुनै परुानो समयमा यही  ठाउँमा लामा र लमनेीले पजूा गन गथ र एकिदन 

उनीह  यही अि पए। अिहले यही लामा-लमनेीलाई न ै यहाँका वािस दाह ले देवी-देवताका पमा 

मा ने गरेका छन।् यहाँ बसोबासो गन ले चाह का भनाइअनसुार पिहला यहाँ बङुिथङ्ह ले पजूा गन 

गथ। अिहले भने यस ठाउँमा लामाह ले वैशाखको च डी पणूका िदन पजूा गन गछन।् यस ठाउँका 

मािनसह ले यी कम  लामा-लमनेीलाई भावशाली दवेी-देवता मा छन ्र ितनका नाममा आ ना घरमा 

एउटा बासँ वा परेङको िलङ् गामा रातो झ डा लगाएर टाँ ने गछन।् यस ठाउँका बङुिथङ, धामी, झाँ , 

परुोिहतह ले पजूा स प न गदा सव थम कम  लामा-लमनेीलाई स बोधन गछन।् यसो नग रए िब न 

आइपन िव  वास रहकेो छ। य िप कम  लामा-लमनेीलाई थानीय तथा यस थानका निजक बसोबासो 

गनह ले मा  मा ने गरेको पाइ छ। दाप ुख डकै अ य ठाउँह मा भने ियनको पजूा ग रइदँैन साथै यहा ँ
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बसोबासो गन मािनसह  सरह ती देवी-देवताका तीक व प रातो धजा पिन अ य थानका मािनसह ले 

आ ना घरमा गाड्ने गदनन।् यसकैारण कम  लामा-लमनेीलाई दाप ुख डको कँैजले ाम प  चायतअ तगत 

आलेटार र यसका व रप रका सीिमत ठाउँमा मािनने एउटा छु  ै थानीय देवी-देवता मा न सिक छ।    

 यस कार मािथ उ लेख ग रएका घरबािहर मािनने देवी-देवताह  मलूतः सामिूहक पमा पजूा 

ग रने देवी-देवताह  हन।् य िप िसकारी, नागनगेनी, जङ्गलीज ता देवी-देवताह को आव यकताअनसुार 

एकल पमा पिन पजूा गन ग र छ। घरबािहर मािनने यी देवी-देवताह को पजूा गनाको आ त रक ता पय 

भने लोकको भौितक मङ् गलकामना न ैरहकेो पाइ छ। पहाडी े को खतेीपाती, वनजङ् गल र िचयाबारीमा 

िनभर यस ख डको लोकले देवी-देवताका पजूा गनाले समयमा पानी पन, अ न-बाली स ने, भल-पै ो, 

चट्याङ आिदबाट बाँिचने, िविभ न कारका िबमारह  नला ने, घा-माग  नला ने तथा घाउ-खिटरा 

निन कने लोकको िव  वास रहकेो पाइ छ। गाडी िहड्ँने बाटो साथै िबजलुी र वा य के हर को सिुवधा 

भरखर मा  पिूत भइरहकेो यस ख डमा खतेीका लािग िसचँाई यव थाको अभावले यहाँ बसोबासो गन 

मािनसह  पर प रत ान, िव  वास र संसाधनह मा न ैअिधक िनभर रहकेा छन।् थायी मि दर नहन ुय ता 

देवी-देवताह  र तीमािथ लोकको आ थाको कारमा अ तिनिहत एउटा िवशेषता हो। यी दवेी-

देवताह को पजूा गदा यही पजूा अविधभ र मा  ती दवेी-देवताह लाई ससाना चु चा ढुङ् गाह मा 

आरोप ग र छ औ भोग िदएर िबदा िदइ छ। यसरी पदाथमा आ मा आरोप हन ेिव  वासलाई आ मशीलता 

(एिनिमजम) भनी य या ग रएको छ।५ यसरी दवेी-देवतालाई ढुङ् गामा आरोप गरेर पजूा गन पर पराले यस 

ख डको लोकजीवनमा शीलापजूाको पर परा थािपत हदँै आएको पाइ छ। लोकिव  वासअनसुार य ता 

देवी-देवताह  मौसम प रवतनसँगै आ नो थान प रवतन गन ह छन।् यसअनसुार ती देवी-देवताह  गम  

मिहना अथवा उँभौलीमा उँभो लेकितर चढ्ने औ जाडो मिहना अथवा उँधौलीमा तल वा बेसँीितर झन 

गछन।् यसरी उँभो र उँधो गन ममा नै ती देवी-देवताह लाई भोग िदनपुछ भ ने िव  वास पाइ छ। देवी-

                                                             
५ मोतीलाल पराजलुी, मोतीलाल पराजुली, िव स ं२०७२, ‘लोकगाथामा लोकत व’, जीवे  दवे िगरी (स पा), नेपाली 
लोकवाता, पवूवत्, प ृ४३ 
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देवताह  यसरी उकालो-ओ ालो गदा िबसाउँदै अिघ बढ्ने िव  वास ग र छ। देवी-देवताह ले िव ाम गन 

भनी िव  वास ग रएका िनि  चत थानह लाई नै लोकले ‘देवराली’ भ ने गरेका छन।् य ता ठाउँह मा पाती 

तथा ढुङ् गा चढाउने ग र छ। एउटा उ लेखनीय िवषय के रहकेो छ भने िहजआज यी देवी-देवता पु न े

पर परामा केही प रवतन आइरहकेो छ। यस ख डका कितपय देवीथानह मा पश-ुप ीको भोग िदन छोडेर 

फल-फुलले मा  पजूा गन थािलएको छ। यस कार यस ख डमा देवी-देवता मा ने पर परामा पिन प रवतन 

आइरहकेो देिख छ। य िप यसरी दवेी-देवताको पजूा गन पर पराले िस सार, पानीका महुान आिदलाई 

पर प रत पले जोगाउँदै  आइरहकेो छ। अिहले पृ वीको बढ्दो ताप ममा लोकको य तो पर पराले 

सकरा मक भिूमका िनवाह गद आइरहकेो छ भ न सिक छ।    

  

४.१.२. भूत- ेत, मसान र बो सी 

यस ख डको लोकजीवनमा भतू- ेत, मसान र बो सी स ब धी िव  वास पिन रहकेो छ। देवी-देवताह का 

िवप रत य ता भतू- ेत आिदलाई अिन कारी  शि  मािन छ। दघुटा परेर मरे र मृ य ु सं कार नग रएका, 

खान, िपउन नपाएर मरेका मा छेका आ माह ले नै अिन कारी शि को प िलने िव  वास ग र छ। य ता 

भतू- ेत तथा मसानह  बेलकु दिेख िबहान भालेको डाकस म सि य रहन े िव  वास ग र छ। यसबाहके 

औसँी र पिूणमाका रात यी अझ सि य हने िव  वास ग र छ। यस ख डमा काितक र चैत मिहनामा राती 

जोगीह ले येक घरमा िमग आिदको ठेडँी नामक िसङ फु दै िहड्ँने गछन।् य ता जोगीह ले मसान 

खलेाउने िव  वास ग र छ। यसैले उनीह ले उ  ठेडँी फु दा हने ु नहने िव  वास पिन पाइ छ।  य ता 

जोगीह ले फुकेपिछ घरमा आउनस न ेभतू ेत, मसान तथा अ य अिन कारी शि ह  हटेर जाने िव  वास 

ग र छ। जोगीह लाई यसरी राित  फुकेवापत ्भोिलप ट िबहान वा िदउँसो चामल, मकै, दाल, बेसार, तेल, 

खोसानी र केही पैसा पिन दान िदइ छ। यसो गनाले घरबाट िव न बाधा हटेर जाने िव  वास ग र छ।  

 लोकले बो सीलाई अिन कारी शि  मा न ेगरेको छ। भतू- ते, मसान आिद मृ य ुभएका मा छेको 

आ माबाट बिनने िव  वास ग र छ भने बो सीलाई जीिवत ीका पमा रहने िव  वास ग र छ। यसले 
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बालब चा िबमार पान, सु त पान र किहले वय कलाई पिन हानी गन  िव  वास ग र छ। यसको पु ष 

पलाई बो सा भिनने भए पिन यस ख डको लोकमा बो सी श द र यसको अिन कारी शि बारे न ै

अिधक िव  वास ग रएको पाइ छ। य ता िविभ न अिन कारी शि ह लाई भगाउन, प साउन र बाटो 

रोिकँिदन धामी, झाँ , िबजवुा, येबा, बङुिथङ, माता आिद पर प रत पजुारीह  योग ग र छ।  

  

 पर प रत पुजारी  

घरिभ  तथा घरबािहर पिुजने देवी-देवता आिदको पजूा गन तथा अिन कारी मािनएका भतू- ेत, बो सी 

आिदलाई म साउनका िनि त लोकले पर प रत पजुारीह  योग गन गरेको पाइ छ। य ता पजूाबाहके 

उनीह ले ज म, िववाह तथा मृ य ु  सं कारह  पिन स प न गन गछन।् य ता पजुारीह  यस ख डमा 

बसोबासो गन बाहन, छे ी, राई, िल ब,ू या खा, ले चा, कामी, दमाई, गु ङ, मगर, भजेुल, तामङ, सनुवुार 

(मिुखया), थामी, माझी, आिद समदुायमा रहकेा पाइ छन।् यी पजुारीह लाई ती समदुायले िन न कारका 

नामले स बोधन गछन-्  

 

समुदायको नाम  पर प रत पुजारीह  

ले चा   बङुिथङ , मन  

राई बङु माङपा, वाल ुमाङपा, माबी कुबी 

िल ब ू फेदाङमा, सा बा, येबा-येमा, यमुा थु मा  

नेवार झाँ   

बाहन, छे ी,  कामी दमाई, साक    

धामी, झाँ  

थामी साइदु पा  

माझी भोटे 

गु ङ प य,ु  याि ङ  
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मािथ िदइएको तािलकाबाट दाप ु ख डमा बसोबासो गन ायः सबै समदुायमा पर प रत 

पजुारीह को चलन रहकेो थाहा पाइ छ। ियनीह ले पजूा गन थायी मि दर भन े रहकेा पाइ नन।् यी 

पजुारीह ले आ ना गु बाट  मौिखक र आिङ् गक पमा ान आजन गन गछन।् मौिखक पमा गायन 

ग रने िुत पर परालाई मु धमु , मदुमु , वाखपेालोख ेआिद भनेको पाइ छ। य ता धामी, झाँ  िन कनलुाई 

लोकले ‘उ न’ु भ ने गरेको छ। यसरी उ ेपिछ क प छुटाएर  बो नलुाई भने  ‘ब न’ु भिन छ। धामी, झाँ  

आिद िन कन वा उि नका िनि त स बि धत यि लाई दैवी आदेश ह छ भ ने िव  वास रहकेो छ। य ता 

पजुारीह  मु यतः वंशानगुत पम उ ेका पाइ छन।्  धामी उि ने सङ् केत व प का न र ब न थालेपिछ 

उनी क ता र कुन कारका पजुारी हन ् भनेर बढुा-पाका र थािपत धामी, झाँ  आिदले सो ने र 

सोहीअनु प उनलाई गु  पिन िदन ेपर परा रहकेो छ। य ता पजुारीह लाई लोकमा चिलत प  च र गु ले 

मा यता िदएको हनपुछ, यसपिछ मा  उनी य ता पजुारीका पमा वीकाय ह छन।् यसका अपवादका 

पमा गु  िबना वयं  उि ने एक ारका पजुारी पिन चलनमा रहकेा छन ्जसलाई ‘भइुफुँ ा’ भिन छ। य िप 

यी दवुै कारका पजुारीह  दैवी शि ारा  न ै े रत हनपुछ भ ने िव  वास पाइ छ। यस ख डमा िल ब ूर 

ले चाबाहके अ  समदुायका य ता गु ह  पु षह  मा  रहकेा पाइ छ। िल ब ू समदुायमा ‘येमा’ तथा 

ले चा समदुायमा ‘मनु’ नामक ी पजुारीह  रहकेा पाइ छ।  

यीम ये अिधकांशले सेतो जामा र रातो पहेलँो पगरी लगाउने, ा  र कौडी, मिसना घ टी 

आिदका माला िभन, चील, आिदका वाँख र दु सीका काँडाह  टाउकामा बािँधइने फेटामा िसउ रने  

मगर भसुाल, वा पा 

तामाङ   बो बो 

सनुवुार  पोइबँ 

भजुेल  फोरो 
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गछन।् काँसाको थाल, या ङु, ढ्याङ् ो आिद ियनीह का वा  य  हन।् घङ्ुग रङ, िलसकेाउलो, 

िततेपाती र अि लसोको पात, पशु ाणीको िसङ तथा हड्डी र ब  ढुङ् गा आिद ियनीह ले चलाउन े

साम ीह  हन।् िल ब ूसमदुाका फेदाङमाले भने अ य पजुारीह  झै ँजामा लगाउदनैन ्साथै उ  क पन पिन 

गदनन।् फेदाङमाबाहके अ य पजुारीह ले उ  क प छुटाएर पजूा आिद स प न गन गछन।्  फेदाङले भन े

िब तारै क प छुटाएर पजूा स प न गन गछन।् दाप ुख डमा बसोबासो गन साथै पर प रत रीित रवाज मा न े

िल ब,ू राई, माझी र थामीह ले आ ना पर प रत पजुारीह  नै लगाएर ज म, िववाह र मृ य ु आिद 

सं कारह  स प न गन गछन।् अ य समदुायह ले भने िवशेष पि डत र लामा योग गरेको पाइ छ। 

उ लेखनीय िवषय के रहकेो छ भने अचेल िविभ न समदुायमा पर प रत पमा योग हदँै आएका य ता 

पजुारीह को सङ् या घट्दो ि थितमा रहकेो छ।  

 

 धुपौरे   

‘धपुौरे’ मलू पजुारीलाई आव यक साम ीह  सजाउन सहयोग गन यि  हो।  धपुौरेले पजूाको मममा 

धपू वाँर आिद गन सघाउने गछन।् 

 

 माता  

धामी, झाँ , फेदाङमा आिदबाहके ‘माता’ भनेर स बोधन ग रने ी पजुारीको एउटा कार पिन यस 

ख डमा चिलत रहकेो छ। य ता माताह  छे ी, शपेा, मगर, िल ब,ू राई आिद िविभ न समदुायका 

पाइ छन।् माता िन कन ेवा उ ने ि या धामी, झाँ सँग िमले पिन उनीह को काय र भिूमका भने अलग 

कारको रहकेो पाइ छ। य ता माताह ले मािथ उ लेख ग रएका िविभ न समदुायका पजुारीह ज तो 

यजमानको घरम ै गएर कमका ड आिद गरेका पाइदँनै। ियनीह  थायी मि दर बनाएर यही ँ ब ने र 

िबमारीह को झारफुक गरेर उपचार गन गछन।् उ लेखनीय िवषय के रहकेो छ भन ेमािथ उि लिखत येक 
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समदुायमा चिलत रहकेा धामी, झाँ  िबजवुा आिद पजुारीह का गु ह   पिन एकाध अपवादबाहके 

स बि धत समदुायकै रहकेा पाइ छ, तर माताह का गु , गु माह  भने िभ न समदुायबाट वा आ नै 

समदुायबाट पिन रहन स ने पाइएको छ। यसबाहके समदुाय िवशेषमा चिलत पजुारीह ले स बि धत 

समदुायकै भाषा योग गरेर कमका ड गरेको पइ छ भने माताह ले नेपाली भाषालाई नै मखु पमा योग 

गन गरेका पाइ छ। य ता माताह ले बढूीबोज ू महारानी र वन ख डी आिद देवी र ती देवीह कै िददी 

बिहनीह लाई आ नो मलू गु  मा ने गरेको  पाइ छ। ियनीह ले पहेलँो अथवा सेतो कपडा टाउकामा बाँ ने, 

गलामा ा का माला लगाउने गछन।् य ता माताह मा पिन क पन छुट्ने र जोखान भ ने िवशेषता 

पाइ छ भने ती िववािहता र अिववािहता दवुै कारका पाइ छन।् तलुना मक पमा हनेपुरे यस ख डमा 

य ता माताह को सङ् या बढ्दो ि थितमा रहकेो पाइ छ।  

 

 बैदाङ  

यस ख डमा सामा य झारफुक गन र दबाई बनाउने यि ह  पिन रहकेा छन ्जसलाई बैदाङ भिन छ। य ता 

बैदाङह ले पर प रत औषधीह  बनाउन े गछन।् ियनीह  लोकमा पर प रत पमा चिलत हदँ ै आए 

तापिन धामी, झाँ  आिदज तो  का ने र िवशेष कारको पिहरन गन गरेको पिन पाइ न।  

 

४.१.३. अ य लोकिव  वास 

देवी-देवता, भतू- ेत, बो सी आिदका िव  वासबाहके अ य कितपय सामा य िव  वासह  पिन यस ख डमा 

चलनमा रहकेा छन ्जसको चचा िन न कार ग र छ- 
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 लोदर वा अपशकुन  

अशभु वा नरा ो घटना हनस ने पवूसङ्केतका पमा मािनइदँै आएको व तु , यि  तथा घटना आिद न ै

लोदर वा अपशकुन हो। दाप ुख डमा चिलत य ता अपशकुनह का केही नमनुा िन निलिखत कार छन ्

खाली गा ो वा डोको दे न ु 

 कुकुर, याउरा आिद न ु 

 भाले राित बा न ु 

 कुखरुाको पोथी बा न ु

 िबरालाले बाटो काट्न ु  

 िबजोर ढु कुर वा पी दे न ु 

 िबहानै हातबाट दधु  आिद पोिखन ु

 उमरे िछि पएको तर जुँघा नआएको पु ष दे न ु

यस कार य ता लोदर वा अपशकुनह  यि , व त,ु घटना, पशु ाणी आिदका आधारमा 

िनधारण ग रएको पाइ छ। लोकले य ता यि , व त,ु घटना तथा पश-ु ाणीह बाट ा  गरेका ायः 

सांयोिगक काय-कारण स ब धको अनभुवले नै य ता लोदर तथा अपशकुनह  िनधारण गरेको छ। यी 

लोदर र अपशकुन  लोकको िविश  अनभुवका आधारमा चिलत रहकेा छन।् 

 

 जोखाना 

यस ख डको लोकजीवनमा जोखाना हने र यसमा िव  वास गन पर परा रहकेो छ। कुनै कारको िबमारी 

परे यसको कारण खट्ुयाउन जोखाना हरेेर यसअनसुार िविभ न दवेी-देवताह को पजूा गन अथवा भतू -

ेतज ता अिन कारी शि ह लाई प साउने पर परा रहकेो छ। यसरी जोखान हने काय पर प रत 

पजुारीह ले गन गछन।् य ता पजुारीह ले नाडी छामरे, अछेता फुकेर, पजूामा याइएको अ डाको रानी 
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हरेेर तथा भोग िदइएको कुखरुाको रगत हरेेर जोखान खट्ुयाउने गरेको पाइ छ। यसबाहके पर प रत 

पजुारीह ले िच ता नामक कमका ड तथा मृ य ुसं कार आिद स प न गदा पिन जोखाना हने र भ ने गछन।् 

यसरी जोखाना हनेह ले यजमानलाई लागेको िबमार खट्ुयाउने, घर प रवारमा आइपन स ने स भािवत 

इ -अिन  बारेमा भ ने गछन ्र यसलाई प छाउनका लािग पजूा आिद गनपुन सझुाव िदने गरेको  पाइ छ। 

 

 लागो-भागो वा नजर ला नु   

दाप ुख डको लोकजीवनमा पिन लागोभागो तथा नरा ो नजर ला न े िव  वास चिलत रहकेो छ। य ता 

लागो-भागो तथा नरा ो नजरलाई अिन कारी शि  मानेर य ता शि लाई घरिभ  वेश गन निदन 

मािनसह ले घोडाको नाल, भेडा अथवा बोका आिदको िसङ, भोग िदइएको वा पजूा ग रएको भालेको 

टाउको अथवा वाँख, बा लाका चाका आिद दैलामािथ ठो ने वा रा ने गरेको पाइ छ। यी व तहु  

दैलामािथ रा नाले घरमा अिन कारी शि ह ले वेश गन नस ने िव  वास रहकेो छ। नवजात िशशदुिेख 

िलएर साना बालबािलकालाई समते सहजै नरा ो नजर ला ने िव  वास ग रने हनाले य ता साना 

बालबािलकाह लाई चु ाको कालो मोसो िनधार अथवा गालाको एक छेउमा लगाइिदने ग र छ। 

यसबाहके खाएका व तमुा पिन लागो ला ने िव  वास ग र छ। यसरी खा  व तमुा ला ने लागोलाई लोकले 

‘चोख े ला न’ु भ ने गरेको छ। मा छेले मा छेलाई गन ई यालाई आखँीडाही र यसको भावलाई 

आखँीडाही ला न ु भनेर यसबाट जोिगनका िनि त पिन अनु ान ग रएको  पाइ छ। य तो नरा ो नजर र 

ई याबाट बाँ नका िनि त यहाँका िल ब ू समदुायले ‘नाहने खमा’ नामक अनु ान स प न गन गरेको 

पाइ छ। मा छेलाई बाहके फलेका तथा फुलेका फलफुलमा पिन नजर ला ने िव  वास ग रनाले यस ठाउँमा 

उ  अिन कारी भावलाई रो न फाटेको जु ा, गँगटा आिद झु ड्याउन े पिन ग र छ।  यस कार, 

लागोभागो, नरा ो नजर, चोख े आिदबाट जोिगन वा लागेकालाई हटाउन धामी, झाँ , िबजवुा आिद 

पर प रत पजुारीह ले यजमानका घरमा िच ता ब ने अनु ानह  पिन स प न गन पर परा चिलत रहकेो 

छ।  
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 सपना स ब धी िव  वास  

लोकजीवनमा सपनाले मह वपणू ठाउँ ओगटेको पाइ छ। दाप ु ख डको लोकले पिन सपना र यसको 

प रणाम बारे िव  वास गरेको पाइ छ। सपना र यसको प रणामलाई पिन लोकले लोदर र अपशकुनज तै 

िविश  अनभुवका पमा हण गरेको छ। क तो सपना देख े यसको क तो प रणाम ह छ भ ने अनभुव 

लोकमा रहकेो पाइ छ। शोध सहयोगीह ले सपनालाई  भिव यमा हनस ने स भािवत घटनाह सँग जोडेर 

हने गरेको र ती सपनाह म ये कित परूा हने िव  वास रहकेो त याङ्क शोधाथ लाई उपल ध गराएका छन।् 

मु यतः उ यालो हने बेलामा देिखएको सपना िछटै परूा  हने र िदनमा दिेखएको सपना नपु ने िव  वास 

ग र छ। दाप ुख डबाट सङ्किलत सपनाका केही नमनुाह ले  मु यतः उ  ख डकै भौगोिलक सं रचना, 

आिथक ि थित र  सां कृितक प रवशेलाई िच ण गरेको पाइ छ। लोकले य ता सपनाह लाई रा ो र 

नरा ो गरी दईु कारका  मानेका छन।् य ता केही सपना र यसले सङ् केत गन  स भािवत घटनाह लाई 

शभु र अशभु गरी दईु भागमा िवभाजन गरेर िन न कार रा न सिक छ -   

 

शुभ सङ् केतका पमा अ याइने  अशुभ सङ् केतका पमा अ याइने  

 उकालो चढ्न,ु खोला तन,ु साँघ ु वा फड्के तन,ु गाईको 

दधु  दे न,ु सङ्लो पानी दे न,ु कुलो काटेको दे न,ु सनु, 

चाँदी आिद बहमू य पदाथ दे न,ु हा ी दे न,ु सतेो 

चामल दे न,ु मकै, धान आिद अ न दे न,ु माछा प े को 

दे न ुआिद।  

पै ो जान,ु आगो ला न,ु धिमलो पानी दे न,ु भैसँीले 

हा न,ु कुकुरले  टो न,ु पैसा दे न,ु हलो जोतेको दे न,ु 

भुँइचालो आउनु, घर ढ न,ु घर ज न,ु ख ढ न,ु दाँत 

झन,ु मरेकाह लाई दे न,ु कालो घोडामा चढ्न,ु 

पिुलसले प नु, केस फु न ुआिद। 

 

यस कार यस ख डको लोकमा सपना र यसको प रणामबारे िव  वास रहकेो पाइ छ। यसले 

लोकको दैिनक जीवनमा भाव पा ररहकेो पाइ छ भने लोकमनोिव ानको िनमाणमा पिन यसले भिूमका 

िनवाह गरेको छ।  
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 सराप  

 लोकजीवनमा सरापबारे िव  वास पिन चिलत छ। य तो सराप यि , ठाउँ, घर आिदलाई ला ने िव  वास 

ग र छ। दाप ु ख डमा पिन य तो िव  वास चलनमा रहकेो छ। वृ ा, पीिडत तथा अपतुाली आिद 

यि ह ले सरापे जनु यि  र ठाउँलाई सरा छन ् यस यि , वंश र ठाउँलाई सराप ला ने िव  वास 

ग र छ। यसैले लोकमा सराप परेको घर, वशं वा बारी , ज गा, जिमन आिद भ ने गरेका पाइ छ। यस 

ख डमा बसोबासो गन िल ब ू र ले चाह ले य तो सरापबाट मु  हनका िनि त गाली-सराप बगाउन े

अनु ान नै गरेका पिन पाइ छ। ले चाह ले य तो अनु ानलाई ‘ याक लेत’् भनी मङ्िसर मिहनामा 

सामिूहक पमा स प न गन गछन।् िल बहू ले भने यसलाई ‘सा मरुा वादे मा’ भनी सामिूहक पमा 

काितक अथवा चैत मिहनामा यो अनु ान स प न गछन।्    

 

 िनषेध 

दाप ु ख डको लोकले िविभ न कारका िनषधेह  पालन गद आएको पाइ छ जसलाई लोकिनयमका 

पमा हने सिक छ। लोकमा चिलत िनषधेह  पिन लोकले जीवन यापन गन ममा ा  गरेका 

अनभुवह बाट नै िवकिसत भएका छन।् कितपय कायह  िनि  चत समय, बेला, बार, मिहना आिदमा गन ु

नहने र यिद यसो ग रए यसको प रणाम अशभु हने िव  वास लोकमा चिलत रहकेो छ। दाप ुख डको 

लोकजीवनमा चिलत य ता िनषधेह का केही नमनुा िन न कार छन-्  

 

 मिहना स ब धी िनषेध   

 पसु, चैत, र काितक  मिहनामा िववाह गनहुदँैन।  

 साउन मिहनामा गीत गाउन,ु ससुेला मानु, केश काट्न,ु पजूा गन ु र बाजा 
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बजाउन ुहदँनै। 

 बार, िदन र गते स ब धी िनषेध  

 भैसँी पा नेले बधुबार बानपुछ।  

 शिनबार, मङ् गलबार घरबाट बािहर बासब ने गरी जान ुहदँैन साथै घरबािहर 

बसेको भए यस िदन घरमा प न ुहदँैन।  

 एक गते घरदेिख िन कन ुर घरमा प न ुहदँनै।  

 आइतबार काम था न ुहदँैन।  

   या ा स ब धी िनषेधह    

 कतै जान ुपरे तीनजना जान ुहदँैन। 

 िहड्ँने बेलामा ढो न ुहदँनै।  

 िहड्ँने बेलामा घर बढान ुहदँैन। 

 घर स ब धी िनषेधह   

 घरको सङ्घारमा ब न ुवा उिभन ुहदँैन। 

 धरुी कटुवा घर बनाउन ुहदँनै।  

 पानी उि ने मलूको िसधा घर बनाउन ुहदँैन। 

 घरको मलू खाँबालाई खु ाले ला न ुहदँैन।  

 राित घर बढान ुहदँैन।  

 बारी वा खेती स ब धी िनषेध 

 साउने सङ् ाि तमा पन राकेँका िदन बारीमा प न ुहदँैन।  

 घरबाट देवी पजूामा सहभागी भइएका िदन उ  घरको बारी ख न ुहदँनै।  
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 एकिदन मा  काम गरेर छोड्न ुहदँैन। 

 खा  व तु स ब धी िनषेध  

 पकाएको भात नचलाई खान ुहदँैन।  

 कितपय समदुाय र थर िवशेषका मािनसले कितपय पश ुवा प ीको मास ुखान ु

हदँनै भ ने िव  वास रहकेो छ।   

 

 पूजा आिदसँग स बि धत िनषेध 

 घरको पजूा गदा बािहरका मा छेलाई घरिभ  प न िदन ु हदँनै साथै यिद पश,ु 

प ी आिद पजूाका नाममा घरिभ  कािटए यस घरकाले मा  खानपुदछ।  

 

 अ य िनषेधह  

 कु चोलाई खु ाले ला न ुहदँनै। 

 कुकुरलाई कु चोले िहकाउन ुहदँैन। 

 टाढादिेख आएर साना नानीह लाई छुनअिघ आगो छुनपुछ।  

 हातमा अ डा खोसानी आिद िलन,ु िदन ुहदँनै।  

 चेली र माइतीलाई खु ाले एकाअकालाई छुन ुहदँैन। 

   

  यस कार दाप ु ख डको लोकजीवनमा िविभ न कारका लोकिव  वासह  चलनमा रहकेा 

पाइ छ। य ता लोकिव  वासह ले यहाँको लोकमनोिव ानको िनमाणमा मह वपणू भिूमका िनवाह गरेका  

छन।् िवशेष िपत ृ पजूा , जीवा मवाद(एिनिमजम) ज ता िव  वासह ले यस ख डको लोकजीवनमा 

मह वपणू थान िलएका छन।् लोकले घरिभ  र घरबािहर पिुजने िविभ न कारका देवी-देवता साथै अ य 
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अिन कारी शि ह को पजूा आिद गनाको मु य उ े य सांसा रक सखु र सरु ा ा  गन ु नै रहकेो छ। 

यसबाहके लोकले पर प रत पले मा दै आएका अ य िव  वास र िनषधेह को उ े य पिन जीवनलाई 

यवि थत र िनयिमत बनाउन ुनै रहकेो छ। य ता िव ाह म ये कितपयमा  वै ािनकता नदिेखए पिन ती 

सबै अवै ािनक छन ्भ न सिक न। िनि  चत भौगोिलक प रवेश र ससंाधनह बाट आिजत अनभुवह  नै 

काला तरमा य ता लोकिव  वासका पमा प रणत भएर लोकमा चिलत रहकेा कारण ती लोकजीवनका 

िनि त मह वपणू िवषय हन ्भ न सिक छ।     

 

४.२. लोक-रीित रवाज  

यवहारमलूक लोकवाताअ तगत लोक-रीित रवाज अक  उ लेखनीय प  हो। कुनै कामकुरा गन यिु , 

त रका वा था न ै रीित हो।६ यहा ँ रीित श दका अिघ लोक श द राखरे लोकरीित वा लोक-रीित रवाज 

सम त पद बनाइएको छ जसले सामिूहक पले काय गन त रका िवशेष बझुाउँदछ। सामािजक पले मा य 

भएका यी रीित रवाजह  लोकजीवनका सम याह  समाधान गनका िनि त वयं  िवकिसत भएका ह छन।्७ 

दाप ु ख डको लोकजीवनमा पिन य ता रीित रवाजह  चिलत छन।् यहाँको लोकमा रहकेा िविभ न 

समदुायह का पर प रत रीित रवाजह  धेरथोर समान र केही असमान रहकेा हनाले यहाँ ती दवुैलाई 

म यनजर रा द ै यसको अ ययन ग रएको छ। यस ख डको लोकले पालन गद आएका रीित रवाजह  

िन न कार  छन-् 

  

४.२.१. िववाह रीित 

दािजिलङ पलुबजार ख डको लोकले िववाहलाई जीवनको मह वपणू घटनाको पमा िलएर यससँग 

स बि धत रीित रवाजह  पालन गन गरेको छ। यस ख डको लोकजीवनमा माँगी र चोरी िववाह गरी दईु 

                                                             
६ बासदुवे ि पाठी (स पा), िव स २०६७, ‘नेपाली बृहत ्श दकोश’,  काठमाडौ,ँ ने  , पवूवत्, प ृ१०७९  
७ डी आर सचदेव, सन ्२००१, ‘समाजशा  के िस ा त’, इलाहाबाद, िकताब महल, प ृ५९३  
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कारका िववाहह  चलनमा रहकेा छन ्जसको िववरण िन न कार छ।  

       

 माँगी  िववाह  

केटा-केटी र उनीह का प रवारको सहमित भएपिछ ग रन ेिववाह  नै माँगी िववाह हो। यस ख डको लोकले 

माँगी िववाहलाई अिधक मयािदत मा दछ। यसै कारण य तो सहमित िबना ग रन ेिववाहलाई ‘चोरी िबह’े 

भनी यसका िनि त केटा प काले ‘चोरी द ड’ नामक रीित ितनपुन िनयम पिन रहकेो छ। य िप राई 

समदुायले भने मागी िववाह गरे शभु नहने  िव  वास गन हनाले उनीह ले चोरी िववाह नै गन गरेका छन।् 

माँगी िववाह ायः आ नै समदुायिभ  मा  चलेको पाइ छ। माँगी िववाहलाई दाप ु ख डको लोकले 

िन निलिखत िविभ न चरणमा स प न गरेर परूा गन गरेका छन।् 

 

 केटी मा न ु

यहाँको लोकले उमरे पगेुका यवुा यवुतीलाई िववाह यो य ठानी उनी ह को िववाह ग रिदने गरेका छन।् यस ै

ख डमा पाइने ह रम ल राजा र िबबलनी रानीको कथा भएको सिँगनी लोकगाथामा बालिववाहको उ लेख 

पाइए तापिन  अिहले यस ख डमा यस कारको बालिववाहको चलन रहकेो पाइ न। यस ख डमा िववाहका 

िनि त केटाले केटी मा न केटीका घरमा जाने था रहकेो छ। यसरी िववाहका िनि त केटा प काले केटीका 

घरमा िववाहको ताव िलएर जानपुन थाले केटी प को मह वलाई पिन दशाउँदछ। यसका साथै 

िववाहका ममा केटा प काले केटी प कासँग हात जोडी  िवि तभाव रा दै कुरा गनपुन, नभए द ड 

ितनपुन िनयमले पिन यस कुरालाई पिु  गदछ।  

  केटाका लािग केटी मा न जादँा ायः केटा र केटाको साथी, एकजना ौढ र उनका साथी गरी 

ज मा चारजना जाने चलन रहकेो पाइ छ। िववाहका स दभमा लोकले जोडी सङ् यालाई शभु मानेको छ। 

केटी मा न जाने र िववाहमा केटी प कासँग म य थता गन यि लाई ‘किलया’ वा ‘लमी’ भ ने ग र छ। 
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मगनी गन जादँा केटा प काले केटीका घरमा सगनु लैजान े गदछन।् य ता सगनुह  िविभ न समदुायले 

केटीका घरमा आ-आ नै कारले ट याउने गदछ। य ता केही रीित जो यस कार छन–्  

 

 मािथ उि लिखत साम ी राखरे घरका ठुलाह का अिघ केटी मा न आएको ताव रा ने चलन 

रहकेो छ। य तो सगनु रा दा कासँको थाल योग ग र छ। यिद केटी प काले उ  सगनु वीकार गरे केटी 

िदन राजी भएको मािन छ औ यसपिछ िबहकेो अिघ लो रीितका लािग तयारी ग र छ।  

 

  साइनो  केलाउन ु

लोकले िववाह स प न गदा  साइनोलाई मह व िदएको छ। िववाह गदा िविभ न समदुायह ले िविभ न 

कारले साइनो बान गरेका छन।् आ नो वा तिवक स तान नभए पिन आ नो घर र गो िभ  िववाह िनषधे 

छ। सगो ीको साइनोलाई ‘ वाँगे’ भिन छ। िबह ेगदा िमतेरी साइनो तीनदिेख सात पु तास म बानपुन िनयम 

रहकेो पाइ छ।  

समुदाय                        रा नुपन सगुन 

बाहन, छे ी जनै, सपुारी, एक ठेक  दही, पान फुल आिद।   

कामी, दमाई  

   

दईु बोतल र सी र पान फुल आिद  

नेवार दईु बोतल र सी वा रम , सपुारी र फुल आिद।  

 

राई, िल ब,ू या खा, गु ङ, मगर, तामङ, 

शेपा, सनुवुार (मिुखया), थामी, भजेुल, माझी 

 

दईु  बोतल र सी, रम वा जाँड र फुल, खदा आिद  

  

 ले चा एउटा सेतो माल कोदोको जाँड, चार बोतल र सी 
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 यस कार दाप ुख डमा िववाहका िनि त मािनसह ले आ नो थर वा गो , पाछा, सामते, मावली 

थर, िमतेरी साइनो र वाँगे भाइको साइनो बाद आइरहकेो पाइ छ। िववाहका िनि न िविभ न समदुायले 

य ता साइनोम ये कुन साइनो कित पु ता  बाद आइरहकेा छन ् वा छैनन ् भ ने त य ततु गन िन न 

तािलका ततु ग र छ। यीम ये िमतेरी साइनो भने सबै समदुायले सात पु ता  बान भनेर जानकारी 

पाइएवापत यसलाई सबै समदुायमा समान पमा चिलत मानेर अलग तािलकामा रािखएको छैन।  

 

समदुाय             बारीन े साइनो/स ब ध        मावली बारीन े
पु ता 

 थर गो  मावली वाँगे िमतेरी  

बाहन, छे ी, कामी, दमाई           चार पु ता 

राई        –       –   चार पु ता 

िल ब ू        –       –   चार पु ता 

या खा        –       –   चार पु ता 

ले चा        –       –   पाचँ पु ता 

नेवार           चार पु ता 

थामी         –       तीन पु ता 

सनुवुार    (मिुखया)         –       –   तीन पु ता 

माझी        –       –   तीन पु ता 

डु पा       –       –   पाचँ पु ता 

भोटे       –       – – सात पु ता 
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शेपा       –       तीन पु ता 

तामङ      – –     – 

मगर   – –     – 

गु ङ   – –     – 

 

 यस कार दाप ुख डको लोकले िबह ेगदा आ नो थर, गो , पाछा, मावली, िमतेरी र वाँगे भाइको 

साइनो बान गरेको छ। तामङ, गु ङ, मगर र भजेुलह मा फुपचूेला, मामाचेला िबह ेगन पर परा पाइने हनाले 

उनीह मा मावली साइनो बान िनयम नरहकेो पाइ छ। यसरी मावलीप को साइनो बान पर परा नरह ेपिन  

िहजो-आज भने यी समदुायह ले पिन फुपचूेला, मामाचेला िबहलेाई अमा य गन थालेको पाइ छ। िववाह 

स ब धी लोकको य तो िनयमका आधारमा यिद बाबाप को साइनो तोडेर िबह े गरे ‘हाडफोरा’ र 

आमाप को साइनो बान पर परा रहकेाह ले उ  साइनो तोडेर िबह ेगरे ‘दधुफोरा’ भनेर लोकले य ता 

जोडाह लाई द ड िदने गरेको छ। य ता द डमा जात र वशंबाट िनका ने  आिद िनयम पिन रहकेा छन।् 

यसबाहके यस ख डको लोकजीवनमा जात िवशेषसँग िववाह गन िनषधे ग रने िनयम पिन रहकेो छ।  

 

 रत बझुाउनु  

यस ख डमा बसोबासो गन छे ी र बाहनबाहके अ य समदुायमा िबहकेा िदन केटा प काले केटीको घरमा 

केही खा  र पेय पदाथ साथै केही मा ामा िपया ँपिन बझुाउनपुन िनयम रहकेो छ जसलाई लोकले ‘ रत 

बझुाउनु’ भ ने गरेको छ। रत भनेर िविभ न समदुायले िविभ न कारका साम ीह  िलन ेगरेका छन।्  यस 

ख डका िविभ न समदुायह ले उ  रतवाचक पदावलीको योग पिन गन गरेका छन।् यसको िववरण 

िन न कार छ- 
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समदुायको नाम रतवाचक  पद/ 

पदावली 

 बझुाउनपुन साम ी  

राई दश राईको रत सुँगरुको मास,ु र सी, केही िपयाँ, एक पाना 

अदवुा , बक । 

िल ब ू

 

 

शेपा 

दश िल ब ू स  

थमुको रत 

 

बा  शपेाको रत 

सुँगरुको मास,ु र सी र जाँडको स ो, केही 

मा ामा िपयाँ, ढोगाउनी एक िपयाँको 

एकािधक मोहर। 

गो को मास,ु जाँड, र सी, खदा र केही िपयाँ ।  

तामङ बा  तामङको रत बा  िपयाँ, बा  धान  खसीको मास,ु बा  

बोतल र सी, कोदाको जाँड, सेल रोटी र 

आमाका लािग  दधुको सगनु, बक  । 

मगर बा  मगरको रत बा  िपयाँ, बा  कोरी रोटी, दईुवटा भाले र 

एउटा पोथी कुखरुा, सुँगरुको एउटा िफला, 

र सी, एक िबटो तोरीको साग। 

गु ङ दश गु ङको  रत सेल रोटी, र सी, भेडा वा खसी, खदा।  

सनुवुार        (मिुखया) बा  सनुवुारको रत खसी, एक मिटया जाँड, बा  बोतल र सी, 

ढोगाउनी एक िपयाँको मोहर, आमाका लािग 

एक बोतल दधु  र खसीको एउटा िफला। 

थामी दश थामीको रत सेलरोटी, िचउरा, िपठो, जाँड, र सी, एउटा 

खसी, मसला, चामल र दोहोरी खच िपयाँ । 
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 ‘ रत’ नामले बझुाउनपुन उपयु  साम ीह बाहके िविभ न समदुायका केटी प ले आ-आ नो 

आव यकताअनु प अ य साम ीह  पिन मा न स छन।्  दलुहीको घरमा रत बझुाएर मा  दलुही िलएर 

केटाका घरमा आउने चलन यहाँको लोकजीवनमा रहकेो छ। य तो रीितले यस ख डको लोकजीवनमा 

दलुही  वा केटी प को मह वलाई दसाएको छ। 

 ज ती  

केटीको घरमा केटी िलन वा भगाएर िबह े गरेका भए केटीिसतै िववाहका बेलामा उनको घरमा जान े

जमातलाई ‘ज ती’ भ ने चलन नपेाली लोकजीवनमा चिलत रहकेो छ। य तो ज तीमा बेहला-बेहली, 

माझी   एक पे ङ्गो माछा, र सी, सुँगरु  वा खसीको 

िफला, एक स ो जाँड, एउटा भाले र एउटा 

पोथी कुखरुा, एक िपयाँको ढोगाउनी मोहर, 

एउटा काँसे डबको, एक बोतल दधु  र एउटा 

मजे ो। 

डु पा  सुँगरुको मास,ु रम वा र सी, खदा, िब कुट । 

कामी-दमाई 

 

दश कामी वा 

दमाईको रीत 

दश िपयाँ, र सी, खसी, सुँगरु  वा खसीको 

साँ ो र कसैले भाले कुखरुा र पयाँ। 

नेवार   खसी, चामल, िचउरा, र सी, दहीको ठेक , 

सपुारी आमाको दधुौली भाग ,  ढोगाउनी पसैा। 

 ले चा  

 

 गो को या ो,  काँसको थाल लोहोटा, सेतो 

कपडा,  दईु पाथी धानको चामल , नगद िपयाँ, 

र सी, रम, खदा।    
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बेहलाको साथी, बेहलीक  साथी साथै किलया, किलयाका साथी तथा केही ी, पु ष र सरसामान बो न े

यि ह  रहकेा ह छन।्  

 

 लगन  

यस ख डको लोकले िववाहका स दभमा लगनलाई मह वपणू थान िदएको छ। य तो लगन छे ी बाहन र 

कामी, दमाईले केटीको घरमा गन गछन ्भने यीबाहकेका समदुायह ले भने केटा अथवा बेहलाको घरमा 

गन गछन।् उ लेखनीय िवषय के रहकेो छ भन ेयस ख डमा बसोसाबो गन नेवार, मगर, गु ङ, माझी, थामी, 

सनुवुार (मिुखया), भजेुल आिद समदुायह मा पिन केटीका घरमा ज गे राखरे लगन स प न गन पर परा 

रहकेो जानकारी पाइए तापिन अिहले यी समदुायह ले केटाका घरममा नै उ  सं कार स प न गन थालेका 

छन।् छे ी, बाहन, कामी, दमाई समदुायमा छोरी वाइकँा ‘गोडा धनुे’ र ‘क यादान िदन’े चलन यथावत ्

रहकेो छ। यस ख डमा बसोबासो गन नेवारह मा पिन ‘गोडा धनुे’ रीित पाइ छ। लगन गदा बाहन, छे ी, 

कामी, दमाई आिदले परुोिहत वा पि डत; शेपा, डु पा, भोटे, तामङ समदुायले लामा; ले चा समदुायले 

बङुिथङ वा  लामा; िल बहू ले फेदाङमा; राईह ले माङपाह  योग गन गरेका छन।्  

 

 दाइजो  

िववाहमा दलुहीका  बाबआुमाह ले दलुहीलाई िदएर पठाइने धनमाल नै दाइजो हो।८ छोरीलाई य तो दाइजो 

िदने पर परा यस ख डको लोकमा पिन रहकेो पाइ छ। य तो दाइजोमा िवशेष कासँाका थाल र ताँबाको 

गा ो, गोडधवुा, सनु, चादँीका गहना, थु स,े िसरक, राडी आिद  रहने गरेका छन।् य तो दाइजो िवशेष 

केटीका आमाबाबा र उनीह का शाखा-स तान आिद आफ तले वे छाले िदन ेगदछन।् केटाको घरकाले 

                                                             
८ बासदुवे ि पाठी (स पा), िव स २०६७, ‘नेपाली बहृत् श दकोश’, पूववत,् प ृ६०५ 
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तोकेर दाइजो मा ने था र केटी प काले अिनवाय पमा दाइजो िदनपुन िनयम भने चलनमा रहकेो 

पाइ न। 

 भतेर   

िबह ेभएका केटी र केटा दवुैका घरमा िबहकेा उपल यमा आ ना छर- िछमके , गाउँले र आफ तह लाई 

िन याएर भोज खवुाउने र आ ना वाइ ँवा बहुारी िचनाउने पर परा रहकेो छ। य तो भोजमा िन याइएका 

यि ह लाई ‘िन ता ’ भिन छ। य ता िन ता ह ले िबह ेघरलाई केही िपयाँ सघाउने गदछन ्जसलाई 

‘सराउ’ भिन छ। बहृत ्नेपाली श दकोशअनसुार कसकैो मृ य ुभएमा जठुोिभ  सहयोग व प लिगने अ न , 

य आिदलाई सराउ भिन छ, तर यस ख डको लोकले िबहकेा बेलामा सहयोग व प सघाइने य तो 

िपयाँलाई पिन ‘सराउ’ नै भ ने गरेको पाइ छ।  

 

 वा दान बो न ुवा साइमु ी  िछनाउनु   

वाइकँो हातमा छोरी सु प नका िनि त छोरीका बाबा-आमा अथवा केटी प काले िबहकेा िदन छोरी िबदा 

गन बेलामा उपि थत केटा र केटी दवु ै प का अिघ बो न े वचन नै ‘वा दान बो न’ु हो। यस रीितलाई 

साइमु ी िछनाउनु पिन भ ने ग र छ। यसरी छोरी िदएको सा ी दवुै प का किलया र उपि थत 

सद यह लाई मािन छ। वा दान बोिलसकेपिछ छोरीको अ येि  ि यासमते वाइकँा स तानले गनस न े

िनयम रहकेो छ। यसरी वा दान बो न े वा साइमु ी िछनाउने पर परा राई, िल ब ू आिदमा रहकेो छ। 

िल बहू ले भने िववाह भएको धेरै वषपिछ अथवा उ  िववाह भएर गएक  चेलीको मृ यपु ात मा  

साइमु ी  िछनाउने गछन।् साइमु ी िछनाउने रीित नगरेस म माइतीको हक चेली ित र चेलीको हक 

माइतघर ित रिहरहने रीित िल बहू मा रहकेो पाइ छ। यसै िनयमका आधारमा िल बहू ले आ नी 

चेलीलाई िबह े भएर गएका घरमा कुनै कारको असहनीय यवहार ग रए आ नो घरमा फकाउन स ने 

ह छ। िल बहू ले एक बोलत र सी र दश िपयाँ माइतीका अिघ राखरे साइमु ी िछनाउने रीित गछन।् 



 
१५ ५  

 अ याय चार                                                                                                                     
 

तामङ समदुायले भने िबहकेा िदन नै वा दान बो ने गरे तापिन चेलीको हाड भने माइतीसँगै रहने वचन 

िददँछन।् यसै िनयमअनुसार तामङह मा चेलीको मृ यमुा माइतीह को उपि थित अिनवाय मािन छ।  

 

 दु लही िभ याउन ु 

दलुही िभ याउँदा सासूले बहुारीलाई बक  ओढाएर, िदयो कलश बाली िभ याउन ेगरेको पाइ छ। सास ूनभए 

जेठानी वा जेठीसास ू आिदले यो काम गन गछन।् यसरी िभ याउँदा छे ी, बाहनह मा बहुारीले दैलामा 

रािखएको चामल भ रएको मानो गोडाले लडाउन ेर पनुः भन साथै सास-ूबहुारीको टाउको ठोकाउने चलन 

पिन रहकेो छ।  

  

 दु रन फकाउन ु

केटीका घरमा िबह ेसमा  भएपिछ केटीलाई केटाका घरमा याउन ेर यसका तीन अथवा चार िदनमा पनुः 

केटीकै घरमा नयाँ द पितले सगनु लगेर जान े रीितलाई दरुन फकाउन ु भिन छ। य तो  रीित यस ख डको 

लोकमा चिलत रहकेो छ। 

  

 चोरी िबहे  

 दाप ुख डको लोकले माँगी िबहलेाई अिधक मह व िदए तापिन अिहले चोरी िबह ेनै अिधक चलनमा 

रहकेो छ। नपेाली भाषाको िव तारसँगै िविभ न समदुायिबचको स पक थािपत हन,ु माँगी िबहमेा ला ने 

लामो समय र खचाल ु रीित, िश ासँगै बढकेो सचेतता आिदका कारण पिन चोरी िबहकेो चलन बढ्द ै

गएको छ। यवुा यवुतीिबच ेम स ब ध भएर िबह े गरे तापिन य तो िबहलेाई लोकले चोरी िबह े भनेर 

यसलाई केही अमा य ठह  याएकै छ। यसरी ग रएको िबहकेा रीितह  माँगी िबहसेँग केही िमले तापिन 

यसका  केही छु ै रीितह  पिन छन।् ती रीितह  िन निलिखत कारका छन ्– 
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 चोरको सोर   

 िबहकेा लािग केटीलाई चोरी गरी केटाका घरमा लिगएको तीन अथवा चारिदनिभ मा खबर िदन केटाका 

प बाट केटीका घरमा जानपुन रीितलाई ‘चोरको सोर जान’ु भिन छ। यसरी चोरको सोर आउदा केटी 

प काले आ नै समदुाय अथवा िववाह स ब ध थािपत गन सिकने समदुाय र साइनो नला ने केटासँग 

आ नी छोरी गएक  हो भने सगनु िलन ेर िबहकेा लािग तयार गन ग र छ।\ 

 

 चोरी द ड  

चोरी गरेर िबह ेग रए केटा प काले केटीका घरमा चोरी द ड नामक रीित बझुाउन ुपदछ। य तो रीितमा केही 

िपयाँ र सगनु रहकेो ह छ।  

  

 माइती बनाउन ु  

चोरी गरी याइएक  केटी अ य जातक  भए केटाको जातको तर केटासँग साइनो नला ने थर भएका 

यि लाई केटीको माइती बनाइ छ औ केटीलाई उ  माइतीको जात र थर िदइ छ। यसपिछ यसरी माइती 

बनाइएका यि लाई केटीले आ नो माइती र केटाले पिन उ  यि  र उनको प रवारलाई आ नो ससरुाली 

मा नपुन िनयम रहकेो छ। माइती बनाउने  रीित स बि धत गाउँका भलाप  च९ले स प न गछन ् र यसको 

सा ी उनीह  नै रहकेा ह छन।्  

 दाल भात गन ु 

माइती बनाइसकेपिछ नयाँ बहुारीले पकाएको कालो दाल र भात भलाप  चह ले हण गछन।् यसपिछ 

मा  उ  बहुारीलाई वरप को समदुायमा मा यता िदइ छ। माइती बनाउने र दालभात गन रीित एकै िदनमा 

स प न ग र छ। ले चाह ले अ  जातका िबह ेगरे दालभात गदनन।् कालो दाल पकाउँदैनन।् 

                                                             
९  लोकरीित, िनयम-िनषेध आिदका जानकार तथा ौढ यि ह का समहूलाई भलाप च भिन छ। य ता प चले 
लोकिनयमह का आधारमा समाजलाई अनुशािसत गछन।्  
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 जारी िबहे  

 अकाक  वा नीलाई िववाह गन चलन यस ख डमा पिन रहकेो पाइ छ। य तो िववाहलाई ‘जारी िबह’े 

भिन छ। य तो िववाहमा पिन केटा र केटीले भागेर िववाह गन हनाले यसलाई पिन चोरी िबहअे तगत रा न 

सिक छ। यसरी िबह े गरेका ख डमा िबह े गनले िबह े गरेक  ीको पिहलाको पितलाई ितपिूत व प 

िपया ँिदनाका साथै उसले केटीलाई िदएका सनु, चादँी आिदका बहमू य गर-गहना र अ  सगनुह  पिन 

िफता बझुाउन ुपदछ जसलाई ‘जारी ितन’ु भिन छ। य ता पु षह ले एका अकालाई ‘जार’ भ छन।् य तो 

जारी रीित स प न गनका िनि त भलाप च नै उपि थत रहकेा ह छन।् उनीह का अिघ केटीको पिहलो 

पितको िशर उठाउन ेकाम पिन ग र छ। यसरी िशर उठाउँदा केटीको पिहलो पितलाई पिछ लो पितले र सी, 

पैसा आिद राखरे ढो नपुन िनयम रहकेो छ। यसपिछ उनीह लाई केटाका घरमा सामा य टीकाटालो गरेर 

पित-प नी घोिषत ग र छ। यस ख डमा िवधवा िबह ेर बह प नी िबह ेपिन चलनमा रहकेो पाइ छ।  

 

 बेल िबहे  

यस ख डमा बसोबासो गन नेवारह ले पर परागत नेवारी चलनअनसुार छोरीको बेल िबह ेगन गछन।् य तो 

िबह ेउनीह ले छोरी ायः नौ वष पु नअिघ नै ग रिदन ेगछन।् छोरी रजोवती हनअिघ  न ैय तो िबह ेगनपुन 

िनयम रहकेो छ। उनीह को मा यताअनसुार यिद छोरीको पितको  िनधन भए तापिन छोरीलाई िदइने बेल 

उनीसँगै रहसे म छोरी िवधवा हिँदनन।् य तो था अ य समदुायमा पाइदँनै।  

 

४.२.२. ज म सं कार 

 िशशकुो ज मपिछ उसको नामकरण गन पर परा वा रीितलाई लोकजीवनमा ‘ वारन’ भिन छ। यस 

ख डमा बसोबासो गन िविभ न समदुायह ले िशश ुज मकेो केही िदनप ात ्आ-आ ना रीितअनसुार छोरा 

र छोरीको वारन गन गछन ्जसको उदाहरण व प केही िववरण िन न तािलकामा ततु छ- 
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समुदायको नाम 

 

वारन ग रने िदन 

छोरीको  छोराको  

बाहन, छे ी नौ िदन एघा  िदन 

कामी, दमाई,साक   नौ िदन एघा  िदन 

नेवार एघा  िदन एघा  िदन 

गु ङ तीन वा पाँच िदन पाँच वा सात िदन 

मगर तीन पाँच वा सात 

तामङ तीन वा पाँच तीन वा पाँच 

भजुेल तीन पाँच 

थामी पाँच िदन सात िदन 

राई पाँच िदन छ िदन 

िल ब ू तीन िदन चार िदन 

शेपा तीन िदन तीन िदन 

 

 मािथ िदइएको तािलकाअनसुार यस ख डको लोकले छोरी र छोराको वारन तीनदिेख एगा  

िदनस ममा स प न गन गरेको पाइ छ। वारन समा  नभएस म उ  घरमा सतूक लागेको मािन छ। सतूक 

लागेका बेलामा घरकाह ले देवी-देवताको पजूा गदनन ् साथै खतेीबारीमा प न े र िव वा, िबजन आिद 

रो न-ेछन काम पिन गदनन।् वारनका िदनदेिख मा  नानीलाई को ामा रा ने ग र छ भने य तो को ो 

एकैिदनमा बिुनस नपुन  िव  वास पिन रहकेो छ। वारन गदा लोकमा धामी, झाँ , फेदाङमा, माङपा तथा 

परुोिहत र लामाह  योग गन पर परा रहकेो छ। गु ङ, मगर आिद समदुायमा परुोिहतको साटो भािनजले 

पिन सतूकबाट चो याउने काय गरेका पाइ छ। 
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४.२.३. मृ यु  सं कार 

मा छेको मृ यपु ात् ग रने सं कार नै मृ य ु सं कार हो। य तो सं कार यस े का िविभ न जाित तथा 

समदुायले आ-आ ना रीितअनसुार िविभ न कारले स प न गन गरेका छन।् य िप सम  पमा अ ययन 

गदा यस ख डको  लोकजीवनमा ाकृितक मृ य ुभएको  यि  र अ वाभािवक मृ य ुभएको यि को मृ य ु

सं कार गरी मु यतः दईु कारका मृ य ुसं कार गन पर परा रहकेो छ। यसथ, यस ख डको लोकजीवनमा 

चिलत मृ य ुसं कारलाई िन न दईु कारमा िवभाजन गरेर अ ययन ग र छ।   

 

 ाकृितक मृ य ुहँदा मृ य ुसं कार  

यस ख डको लोकले ाकृितक पमा मृ य ुभएका मािनसको मृ य ुसं कार िविभ न चरणमा परूा गन गरेको 

छ। यस सं कारिसत स बि धत िवशेष रीितह  िन न कार छन-्  

 

 दाह सं कार  

मा छेको मृ य ु भएपिछ मतृ देहलाई जलाउन वा गाड्न ग रने सं कार नै दाह सं कार हो। यस ख डमा 

माटोमा गाड्ने साथै जलाउने गरी दईु कारका दाहसं कार था चलनमा रहकेा छन।् यसरी मतृ देहलाई 

जलाउन वा गाड्न लानअिघ पिन केही सं कार ग र छ। यस ख डमा बसोबासो  गन बाहन, छे ी, कामी, 

दमाई र नेवारह ले मतृदहेलाई जलाउन लानअिघ ‘कुशाम ी’ नामक सं कार गछन।् यस सं कारमा 

मतृदेहलाई घरको भइुमँा एक एक मठुी माटो िशर, ढाड र खु ालाई भट्ेने गरी मलेै रािख छ। यसरी 

रािखएको माटोमािथ कुशका तीनवटा मिसना मठुा राखपेिछ यसमािथ मतृदहेलाई ते याएर रािख छ। यो 

सं कार ग रसकेपिछ उनलाई मतृ घोिषत ग र छ। यसरी रा दा मतृदहेको िशर उ र वा पि मितर फकाएर 

रा ने पर परा रहकेो छ। मतृ घोिषत भएपिछ मतृदेहको िशरप  एकमाना चामल र यसमािथ िदयो र 

िस केधपू बािल छ औ पु ष भए नाङ्गो खकुुरी र ी भए खपुा वा हिँसया ठड्याएर रा न ेचलन पिन रहकेो 

छ। मनको िनधारमा धातकुो मोहर पिन रा न े ग र छ।  बौ  धमावल बीह ले मतृदेहलाई यसरी भइुमँा 
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नराखरे खाट वा अ य केही अ लो थानमा रा ने गछन।् यसरी राखपेिछ स बि धत समदुायका रीित जा ने 

एकजना यि ले मतृकलाई स बोधन गछन।् यसरी रािखएको मतृकलाई खा  पेय व त ुपिन रािखिदइ छ।

  

 का ो िदने रीित  

मतृकलाई का ो िदने चलन यहाँको लोकमा पिन रहकेो छ। य िप यसरी मतृकलाई का ो िददँा िसयोले 

िसलाउन ु नहन े िव  वास रहकेो छ। यसथ, का ो बाँसको िस काले िख ने ग र छ। यसबाहके मतृदहेलाई 

जलाउन वा गाड्नका िनि त घाट वा जङ्गलस म लानपुदा काचँो बासँको काधँमा बो ने साधन बनाइ छ। 

मतृदेह बो ने बाँसको य तो साधनमािथ काठको बाकस पिन रा न ेग र छ। यसरी मतृदहेलाई लादँा िविभ न 

समदुायह ले आ नो पर पराअनसुार यािलङ, शङ्ख, नगरा, घ टी आिद वा  बजाउने गछन।्   

 

 गाड्ने  अथवा जलाउने रीित  

यस ख डमा बसोबासो गन छे ी, बाहन, कामी, दमाई, शपेा, तामङ, भोटे, डु पा आिद समदुायह ले 

मतृदेहलाई जलाउन ेगछन।् राई, िल ब,ू माझी, मगर आिदले माटामा दफन गन गरेको पाइ छ। गु ङ, थामी 

आिदले भने वैकि पक पमा दवुै कारले दाहसं कार गरेको पाइ छ। 

 

 मलामी   

मतृदेहलाई घाट वा जङ् गल लानका िनि त आफ त र िछमके ह  उपि थत ह छन ्जसलाई यहाकँो लोकले 

‘मलामी’ भ दछ। यसरी मलामी आउनहे ले मतृदेहलाई  दे े हातले तीन मु ी माटो िदने गछन ् जसलाई 

म ी िदन ुभिन छ। मतृदेहलाई जलाउनेह ले भने साना साना िस काह  सोलामा चढाउने गछन।् मलामीह  

घर फिकदँा बाटामा पानी र िततेपाती आिदले चोिखन ेगछन।् यसरी चोिखए शरीर शु  भइन ेिव  वास रहकेो 

छ।     
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 ननु तेल बान ु 

ननु ् तेल बान रीित मृ य ुसं कारको एउटा मह वपणू रीित हो। यसरी ननु् तेल बान म तीन चार िदनदेिख 

िलएर  १३ िदनस म चलेको पाइ छ। बौ  धमावल बीबाहके यस ख डमा बसोबासो गन अ य समदुायमा 

मृ य ु परेको घरका सद य र स तानह ले ननु, तेल, मास ु आिद बान गरेको पाइ छ। यसरी बान रीित 

समदुायअनसुार कितपयले  तीन वा चार िदन, पाचँ, सात र दश तथा ते  िदनस म राखकेो पाइ छ। यसरी ननु 

तेल बारेर बसेका ि यापु ी र अ यह ले फु को भात वा फलफुल आिद मा  खाने गछन।् यसरी खाइन े

साम ी ि यापु ी आफैले पकाउने गछन।्   

 

 केश खौरन ु 

यस ख डमा ग रने अ ये ी रीितका िविभ न प ह  म ये केस खौरन ु पिन एउटा हो। य िप बौध 

धमावल बीह ले यसरी केश खौरने गरेका पाइ न। यसरी केस खौ रँदा मामाले खौ रन ुपन था रहकेो छ। 

िवशेष छे ी बाहनह ले मतृदहेलाई जङ् गल लगेकै िदन मतृदहे जलाइएको ठाउँमा केस खौरने गरेका पाइ छ 

भने कितले अ येि  कायका िदन मा  केस खौरने गछन।् 

 

 चोिखन ु 

 अि तम सं कार नगरेस म मतृकको प रवार साथै शाखास तानह  जठुो परेको मािन छ। दाप ु ख डको 

लोकमा अ ये ी ि याका िदन पि डत अथवा भलाप  च वा भािनजका हातबाट चोिखने चलन रहकेो 

पाइ छ। यस कायका िनि त राई, थामी, िल ब ूसमदुायह ले आ नो समदुायमा योग ग रन े पजुारीह ारा 

मु धमु गायन गरेर आ नो अि तम सं कार परूा गछन ्भने  छे ी, बाहन, कामी, दमाई, भजेुल, मगर आिदले 

पि डत योग गछन ्अिन शपेा, भोटे, डु पा, तामङ आिदले लामा योग गछन।् यसरी चोिखदँा िल ब ूराई 

आिद समदुायमा भलाप चको पिन मह व रहकेो ह छ। गु ङ, मगर र तामङ समदुायमा भा जाले चोिखन े
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चलन पिन रहकेो पाइ छ। यसरी चोिखने रीित स प न नगरी िववाह गन र चाड आिद मनाउन नपाइने िनयम 

रहकेो छ।  

 

 कपुर वा मा े बनाउन ु 

राई, िल ब,ू य खा, थामी आिद समदुायले मतृकको मतृदहे दफन गरेपिछ यसका मािथ कपरु बनाउन े

चलन रहकेो पाइ छ। बौ  धमावल बीह ले भने मा े बनाउने र लङ्ुदर गाड्न े गरेको  पाइ छ।  

 

 चौतारो वा धमशाला बनाउनु   

यहाँको लोकमा मतृकका नाममा िबसाउने चौतारो बनाउने र यसका छेउमा बरिपपल रो न े चलन रहकेो 

पाइ छ। यसो गनाले मतृकको आ माले शाि त पाउने िव  वास ग र छ। य तो चौतारो दघुटनामा परेर 

मरेकाह को  बनाइदँैन। 

 

 अ ाकृितक मृ य ुहँदा ग रने  मृ य ुसं कार   

  दघुनामा परेर वा  आ मह या गरेर मनह को मृ य ु सं कार अलग कारले गन ग र छ। य तो कायमा 

िवशेष गरेर स बि धत समदुायका िवशेष पजुारीह  योग ग र छ। यही सं कारका स प न गनका िनि त 

िल बहू मा येबा (पु ष) र येमा ( ी) नामक िवशेष पजुारी पिन चलनमा रहकेा छन।् य ता पजुारीह को 

मु य काय नै मा छेलाई अकाल मृ यबुाट जोगाउन ु र यिद य तो घटना भए यसको अि तम सं कार 

ग रिदन ु रहकेो पाइ छ। यसरी मृ य ुवरण गनको सु याइ ँनग रन ु र ननु ् तेल पिन नबारीन ुय तो सं कारको 

िवशेषता हो। य तो सं कारमा एकराते िच ता राखरे मतृकको आ मालाई बाटो लगाउने काम ग र छ।  

िल बहू ले सूितका समयमा मृ य ु भएका ीह को सं कार पिन यसरी न ै गन गछन।् यो सं कार गदा 

धामी, येबा वा माङपाको शरीरमा मतृकको आ मा पसेर बो ने िव  वास रहकेो पाइ छ।  
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 िशशुको मृ यु  सं कार 

नवजात िशशकुो मृ य ुभए ायः दोबाटोमा दफन गन चलन रहकेो पाइ छ। य ता नवजात िशशहु लाई 

पिहला ओढारमा लगेर रा ने वा घरको सङ् घारमा दफन गन चलन पिन रहकेो थाहा पाइए तापिन अिहले 

य तो चल शु य ायः नै रहकेो पाइ छ। 

 

४.२.४. अ य लोक यवहार 

दाप ु ख डको लोकजीवनमा ज म, िववाह, मृ य ु आिद सं कारह बाहके सामिूहक पमा स प न ग रन े

अ य रीित-िविधह  पिन रहकेा छन ्जसलाई यहाँ ‘अ य लोक यवहारह ’ भनेर अ ययन ग रएका छ। 

ितनको िववरण िन न कार छ-  

 

 गुहारी   

िववाह अथवा सु याइ ँकाय आिद स प न गदा छर-िछमकेमा दाउरा काट्न,े डेरा आिद बनाउन ेआव यक 

कामह  िनःशु क पमा सघाइन ेपर परा रहकेो छ। यस पर परालाई यस ख डको लोकमा गहुारी भिन छ। 

 

 कामदारी  

िववाह तथा सु याइँ कायका िदन िनःशु क खा  साम ीह  पकाइिदन वा िन ता  हनेका िनि त 

िछमके ह  आउने गछन।् यसरी उ  िदन काम सघाउन आउने यि ह लाई ‘कामदारी’ भिन छ।   

 

 पम  

कामको साटो काम नै सघाउनपुन िनयमलाई ‘पम’ भिनएको पाइ छ। य तो पमका मा यमले खतेबारी 
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खनजोत गन, दाउरा काट्ने आिद कामह  ग र छ। 

 

 पैचँो         

आव यक परेका बेलामा कुन ैअ न, िपयाँ तथा अ य व त ुआिद िलएर फे र पिछ यित मा ाम ैफकाइने 

चलनलाई ‘पैचँो’ भ ने ग रएको छ।  

 

 प चायत 

ससाना मु ा तथा आप तका झै-झगडा आिद िमलाउन गाउँका जानकार र ग यमा य यि ह  भेला भएर 

छलफल गन िवशेष लोक यवहारलाई ‘प चायत ब न’ु वा ‘प चेत ब न’ु भ ने ग र छ। य तो प चेतमा 

दवुैितरका कुरा सनुेर सा ी र त यका आधारमा सामिूहक िनणय सनुाइ छ। य तो िनणयअनसुार जसले भलु 

गरेको ठह र छ उसले पीिडतलाई र सी, दधु  तथा केही िपयासँमते राखी ढोगेर िशर उठाइिदनपुन िनयम छ।

  

 बनभात  

सामिूहक पमा पैसा तथा अ न आिद उठाएर घरदेिख पर खतेबारी, जङ् गल वा खोलाका िकनारितर गएर 

भोज खाने चलन  यस ख डको लोकमा पिन रहकेो छ जसलाई ‘बनभात खान’ु भिन छ। य तो बनभात 

मिङ् सर-पसु मिहनामा खाने ग र छ। 

 

 िबलो  

आ नो घरमा सुँगरु , खसी आिद मा रए यसको मास ु आ नो छर-िछमके ह लाई ससाना भाग लगाएर 

बाँड्ने चलन रहकेो छ। यसरी बाँिडन ेमासलुाई ‘िबलो’ र यसरी बाँड्नलुाई ‘िबलो बाँड्न’ु भिन छ। 
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  िमत लगाउन ु

दईु अलग यि का  अनहुार, आनीबानी, यवहार आिद िमले उनीह लाई िमत लगाइिदने चलन रहकेो छ। 

पु ष र ी दवुैले य तो िमत लगाउने गरेको  पाइ छ। यसबाहके यिद दईु यि िबच यादै झगडा हने भए 

पिन उनीह लाई िमत लगाइिदने चलन रहकेो पाइ छ। य ता िमतलाई ‘भालिुमत’ भ ने ग र छ। िमत 

लगाइसकेपिछ एका अकाको नाम काढ्न ु  नहन े िनयम रहकेो छ। िमतलाई सहोदर सरह मािन छ। यसैले 

िववाह गदा िमतेरी साइनो बान चलन पिन रहकेो छ।  

  

४.३.  चाडपव 

यस ख डको लोकले मु यतः मनोर  जनका िनि त िविभ न चाडपवह  मनाउने गरेको पाइ छ। य ता 

चाडह  मु यत: खतेीपाती र यहाँको जलवायसुँग पिन स बि धत छन।् नयाँ वषको उपल यलाई पिन चाड 

वा पवका पमा मनाउने ग रएको पाइ छ। यस ख डमा मािनने य ता चाडह  िन न कार छन-्   

चाडपव 

 

        दसै ँ             ितहार   माघे सङ् ाि त    चैते दसै ँ     साउने सङ् ाि त         ितज 

   

       असारको प        लोसार             न बन 
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४.३.१.  दसै ँ 

दसै ँ यस ख डको लोकले मा ने मखु चाडह म ये एउटा हो। असोज मिहनामा पन यो चाड नौरथा अथवा 

नवरा ीदिेख ार भ भएर दशमीस म दश िदन रह छ। नवरथादेिख येक िबहान दगुा  भवानीको तिुत गद 

चोखो मखुले ‘मालिसरी’ नामक भजन गाउने चलन यस ख डमा पिन चिलत छ।  

स मीका िदन मु यतः छे ी, बाहनह ले नयाँ नामक दवेीको पजूा गछन।् यसरी नयाकँो पजूा गदा 

बोका, भेडा, हाँस, परेवा, कुखरुा आिद पाचँवटा पश ुप ीको भोग िदने पिन ग र छ। यसैले यस पजूालाई 

‘प चावली’ गन ुपिन भिन छ।  

नवमीका िदन दगुा भवानीका नाममा भोग चढाउने था रहकेो छ जसलाई ‘मार हा न’ु भिन छ। 

यसरी मार हा दा एउटा बोको र यससँग कुिभ डो, फस , काँ ा, इ कुस आिद आठवटा व तहु मा 

बाँसका खु ा लगाएर िविभ न ाणीह का तीक व प बनाइ छ। ती सबै व तहु लाई बोकासँग नौवटा 

पु  याएर काटी भोग चढाइ छ। यसरी बोकाको भोग िदएपिछ यसको रगत घरको बािहरी िभ ामा 

हा केलाको छाप पारेर द ने था पिन रहकेो छ। यसिदन खतेीपातीका िनि त योग ग रन े र अ य घरेल ु

हातहितयारलाई पिन िस दरु लगाई पजूा ग र छ। यस ख डमा िहज आज यसरी मार काट्ने था कम हदँ ै

आइरहकेो छ।  

यस चाडमा दशमीका िदनलाई सबैभ दा मह वपणू िदन मािन छ। ठुला-बडाह का हातबाट 

चामलको टीका र जमरा  लगाउन ेसाथै आशीवाद था न े पर परा रहकेो छ। मािनसह ले यसिदन घरको 

कुलथानमा धपूब ी बा ने गछन।् यही चाडको अवसरमा आफ तह का घरमा सगनु आिद लगेर टीका 

लगाउन जान े था पिन रहकेो छ। िवशेष गरेर नविववािहत द पितह  माइती घरमा यस कार टीका लगाउन 

जाने गरेको पाइ छ। दसैकँो अवसरमा लोकले आ नो घर िविभ न कारका रङ् गले रङ् गाउन,े नया ँलगुा 

िकनेर लगाउने साथै िविभ न कारका मास ुसाथै अ य पकवानह  बनाएर खान ेगरेको पाइ छ। पिूणमाका 
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िदन जमरा आिद चोखो ठाउँमा सेलाएपिछ दसै ँसमा  भएको मािन छ। यहाँको लोकले दसैलँाई धािमक 

तथा मनोर जन दवुै ि कोणले मनाउने गरेको  छ।  

 

४.३.२.  ितहार 

ितहार यस ख डमा मािनने अक  मखु चाड हो। यहाकँो लोकले ितहारलाई काग ितहार, कुकुर ितहार, 

गाईितहार, गो  ितहार र भाइटीका गरेर ज मा पाँच िदनस म मा ने गरेको छ। यी पाँचिदन म ये पिन ‘गाई 

ितहार’ वा ‘ल मीपजूा’, ‘गो  ितहार’ वा ‘देउसी’ आर भ हने िदन र ‘भाइटीका’ गरी तीन िदन िवशेष 

पले मा ने गछन।् काग कुकुर ितहारका िदन घरका कुकुरह लाई सयप ीको माला लगाइिदने र िमठो 

खानेकुरा िदने गछन।् गाईितहार अथवा ल मीपजूाका िदन गाई पा नेले िबहान गाईको पजूा गन, यसलाई 

सयप ीको माला, िस दरू आिद लगाइिदन े गछन।् यस ै िदन घरमा सयप ी फुलको माला घरका दैलामा 

लगाउने गछन।् लोकले यस रात ल मी नामक दवेीको पजूा गछन् जसलाई धनक  दवेी भनेर िव  वास 

ग र छ। ितन ैधनक  दवेी ल मीले यस साँझमा येकका घर-घर घु ने र बास ब न ेिव  वास लोकजीवनमा 

रहकेो छ। यसैले उनको वागत ग रएको भनी िदयो कलश बा ने र फलफुल आिद चढाएर देवीको पजूा 

गन गरेको पाइ छ। यस साँझ घरबािहर िदयो बा ने साथै पटेका पड्काउने ग र छ। यसै साँझमा मिसना 

बािलकादिेख वय कस मका ीह ले भैलेनी वा भैलो नामक गीत गाउँदै घरघर घु ने गछन।्  यसरी भैलेनी 

खे नेह ले बसेर भैली गाउने गछन।् घरकाले पिन उनीह लाई केही िपया ँआिद दान व प िदन ेगछन।् 

य तो दान नाङ्लामािथ कासँाको थाल र यसमािथ िदयो कलश राखरे िदने गछन।् उनीह ले िदएको 

आशीष ला ने लोकिव  वास पिन रहकेो छ।  

ल मी पजूाको भोिलप ट पु षह ले देउसी खे न े गछन।् सामिूहक पमा खिेलन े देउसीमा  

बिलराज र िव णकुो कथा पिन ततु गन गछन।् य िप अिहले यसरी कथा हालेर देउसी खे ने पर परामा 

ास आइरहकेो पाइ छ। यसलाई अिहले मनोर जन तथा अथ सङ् हका िनि त खिेलएको पाइ छ। यस 

ख डमा पिहला ितहारका बेलामा झु ड बनाएर मा नी ना दै देउसी खे ने पर परा रहकेो जानकारी पाइए 
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पिन अिहले समयमा यसरी खे ने पर परामा पिन ास आएको छ। देउसी खे नहे म ये कितले मादल, 

ड फु र या ङु आिद िलएर देउसी खलेेको पाइ छ।  

ल मी पजूाको पिसप ट भाइटीका लगाउने था रहकेो पाइ छ। भाइटीका चेलीले माइतीलाई 

माइतीको दीघाय,ु सु वा य र सफलताका लािग लगाइिदन ेगरेको पाइ छ। यस िदन चेलीले माइतीलाई 

िविभ न रङ् गका टीका र फुलमाला लगाइिदने गरेको पाइ छ। चेलीले माइतीह लाई िमठा िमठा भोजन 

खवुाउने अिन माइतीले चेलीलाई केही िपयाँ िदने गछन।् यसिदन पिन देउसी खे ने गछन।् 

यस कार दाप ुखणडको लोकले दसै ँर ितहार िवशेष मह वका साथ मनाउने गरेको छ। यी दईुम ये 

ितहारको आिथक मह व पिन रहकेो छ। पहाडी अ  चलमा असोज र काितक मिहनामा िवशेष कुन ै

कारको  खतेी लगाउन ुतथा उठाउनुपन हदँनै। जलवाय ुपिन अनुकूल रहने हनाले दसै ँ र ितहार यहाकँो 

लोकजीवनमा िवशेष चाडका पमा चिलत छन।्  

 

४.३.३.  माघे सङ् ाि त  

 माघ ेसङ् ाि त यस ख डको लोकले मा ने गरेको अक  चाड हो।  यो चाड येक साल माघ मिहनाको 

सङ् ाि तका िदन िवशेष पले मा ने ग र छ। यस िदन िबहानै काचँो बन त लको टीका लगाउने र िविभ न 

कारका त लह  उिसनेर घरदवेताको थानमा चढाउने, धपू बा ने ग र छ। देवताको थानमा चढाएपिछ 

भने आफूले पिन पाकेका त लह  खाने र िछमकेमा बाँड्ने ग र छ। यसिदन कितपयले तीलको िमठाइ 

बनाउने गछन ्भने  िविभ न कारका मास ुपिन खाने ग र छ। यो चाडको अवसर पारेर िववािहत चेलीह  

माइत घर आउने तथा भटेघाट गन गरेका पाइ छ। 

 

४.३.४.  चैते दसै ँ

चैते दसै ँयस ख डको लोकले मा ने गरेको अक  चाड हो। यो चाड दईु िदनस म  मािन छ। पिहलो िदनलाई 
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राम नवमी भनेर यसिदन कितले िसकार पिन खे ने गछन।् यसरी िसकार खे न सामिूहक पमा जङ् गल 

अथवा खोला जाने गछन।् य ता िसकारीह ले जङ्गलमा िमग, कािलज, दु सी  आिदको िसकार गछन ्

अथवा खोलामा दवुाली फकाएर माछा पिन मान गछन।् य िप अिहले यसरी िसकार खे ने चलन कम हदँ ै

आइरहकेो छ। व य ज तकुो सं र ण िवषयका काननुह  लाग ुहनाले पिन यसरी व य ाणीह को िसकार 

खे ने चलन कम हदँ ैआएको छ। य िप माछाको िसकार गन चलन भन ेयथावत ्न ैरहकेो छ। दसैकँो 

दो ो िदन मलू दसै ँ मािन छ। यस िदन मासभुात खान े साथै आफ तह सँग भेटघाट गन ग र छ। 

े कायबाट थाहा लागेअनसुार अिहले काितकमा मनाइन ेदसै ँपिहला चैत मिहनामा मनाइ यो। तर चैत  

मिहनामा हजैा, देशान आिद िबमारह  फैिलएर धेरै मा छे मन थालेकाले असोज मिहनामा यो चाड 

सा रएको हो। यसैले यो चाड अिहले सामा य पमा मा  मािन छ।  

  

४.३.५.  असारको प   

असारको प  यस ख डमा सामा य पमा मािनने चाड हो। दही िचउरा खान ुयस चाडको िवशेषता हो। 

यहाँ ग रन े मु य खतेीह म ये धान पिन एउटा हो। यसैले येक वष असारको प  गते िकसानह  

आ नो खतेमा काम गन र खतेम ैदही िचउरा खाने गछन।् खते नरो नहे ले पिन यसरी दही िचउरा खाने र यो 

चाड मनाउने गरेका छन।् यसिदन िवहान घरदेवताको थानमा धपू बालेर दहीिचउराको टीका पिन लगाइ छ। 

 

४.३.६.  साउने सङ् ाि त  

साउने सङ् ाि त यस ख डको लोकले िवशेष पले मा ने चाडम ये एउटा हो। यस चाडलाई लोकले सह 

याउन ेर अिनकाल भगाउने चाडको पमा मा ने गरेको छ। यो चाड येक वष असार मिहनाको अि तम 

िदनदिेख आर भ गरेर ावण दईु गतेस म ज मा तीन िदन मनाइ छ। असार मिहनाको अि तम िदनलाई 
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‘भेजो लाउने िदन’ भनेर यस िदन सामिूहक पमा पैसा उठाएर राँगा, गो , सुँगरु , खसी आिद िकनेर काट्न े

गछन।्  

साउन एक गते पाकेका मकै आिद घरदेवताको थानमा चढाउने साथै िस का डोरी बनाएर यसमा 

यही समयमा जङ् गलमा सेतो पात हन े साउने फुल, मकै, इ कुस, फस , काँ ा आिदका िचिचला वा 

फुलह  उनेर मालाज तो बनाएर घरको दैलामा लगाइ छ। यस िदन आफ तह  भटेघाट गन, मासभुात औ  

कितले जाँड, र सी आिद खाएर रमाइलो गन गछन।् साउन एक गते बेलकु  खाना खाइसकेपिछ घरका 

कुनाितरबाट कु चाले किसङ्गरह  बढारेर िनकािल छ। य तो किसङ्गर र अगु टो नाङ् लो ठटाउँदै बािहर 

याँ ने ग र छ। य तो कायलाई ‘लतुो याँ नु’ भिन छ। यसरी राँको बारीमा याँकेपिछ यसका भोिलप ट 

बारीमा प न ुनहने र यिद पस ेमकै आिद पहेलँो हने िव  वास यहाँको लोकजीवनमा रहकेो छ। मकैका बोट 

यसरी पहेलँो भए यसलाई राँके लागेको मािन छ। यस कार साउने सङ् ाि त यस ख डमा तीन िदनस म 

मा ने ग रएको पाइ छ। यो चाड मु यतः खतेीसँग स बि धत चाड रहकेो दिेख छ।  

 

४.३.७. ितज  

ितज यस ख डमा िवशेष छे ी र बाहन समदुायले येक वष भदौ मिहनामा मा ने चाड हो। यस चाडलाई 

ीह ले आ नो लो नेको दीघाय ुर सु वा यका लािग  त बसेर िशवजीको पजूा गरी पालन गन गछन।् 

यसलाई तीजे त पिन भिन छ। यस चाडका बेलामा माइतीह  चेलीका घरमा गएर चेलीलाई माइत घर 

याउन ेचलन रहकेो छ। यसरी माइत घर आएका चेलीह ले पिहलो िदन िमठािमठा पकवानह  बनाएर 

खाने गछन ्जसलाई ‘दर खान’ु भिन छ। िघउमा चामल भटेुर दधुमा पकाइएको वािद  पकवान न ै‘दर’ हो। 

यसका भोिलप ट नारीह ले त पालन गछन ्औ िशवजीको पजूा गछन्। यस चाडको पिहलो िदनका 

राित नारीह  जा म बसेर तीजे गीत गाउँछन।् यसका भोिलप ट पजूा सेलाइ छ र त पिन खोिल छ।  
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४.३.८. न बन ना सुङ 

‘न बन’ नामक चाड दाप ु ख डमा ले चाह ले मा  मनाउने नयाँ वषको चाड हो। यो चाड अङ् ेजी 

िडस बर मिहनामा मनाइ छ। यस चाडमा ले चाह ले मासभुात खाने र न बन नामक देउसी खलेेर 

मनोर  जन गन गछन।्  

 

४.३.९. लोसार  

लोसार यस ख डको भोटे, डु पा, तामङ, शेपा आिदले मनाउने चाड हो। यस चाडमा लङ्ुदर गाड्न,े 

योसाममा ब ी बा ने साथै मासभुात खाने र आफ तह सँग भेटघाट गन ग र छ। 

 

४.३.१०. गु  पूिणमा  

गु  पिूणमा यस े मा पवका पमा मनाउने ग र छ। येक वष भदौ मिहनामा पालन ग रने यस पवलाई 

मु यतः पर प रत पजुारीह ले आ ना गु ह बाट आशीवाद िलने पवका पमा पालन  गन गरेका छन।् 

आनु ािनक नृ य आिद गरेर िविधपवूक यो पव पालन गन ग र छ। यस पवले यस ख डमा रहकेा पर प रत 

पजुारीह को गु -चेला पर पराको मह वलाई दशाउँदछ। 

यस कार दाप ुख डमा चिलत चाडपवह बारे अ ययन गदा ती मु यतः मनोर जन र धािमक 

उ े यले पालन ग रएको पाइ छ। य ता चाडह को स ब ध खतेीपातीसँग पिन रहकेो छ। वषभ र प रवतन 

भइरहन ेजलवायसुँग पिन य ता चाडह  स बि धत रहकेा छन।् आफ तह सँग भटेघाट गरेर आ मीयता 

साट्ने अवसरका पमा मनाइने य ता चाडह को सामािजक मह व पिन रहकेो छ। साउने सङ् ाि त र माघ े

सङ् ाि तले यस ख डको लोकजीवनले पर प रत पले कसरी खा  आपिूत गद आइरहकेो छ भ ने 

िवषयको जानकारी गराउँदछ। यी िविभ न चाडह ले यस ख डको लोकजीवनलाई जीव तता िदनमा 

मह वपणू भिूमका िनवाह गरेको छ।   
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४.४.  लोकउपचार 

लोकले योग गन औषधी वा उपचारह लाई अ येताह ले जडीबटुी र धािमक- ताि क िविध गरी दईु 

भागमा िवभाजन गरेका छन।्१० दाप ु ख डको लोकजीवनमा पिन यी दवुै कारका उपचारिविध योगमा 

रहकेा छन ्जसलाई यहाँ औषधीमलूक र त म मलूक गरी दईु भागमा राखरे अ ययन गन सिक छ । यस 

ख डको ठुलो भाग िसङ् गिलला वना  चलले ढाकेको हनाले यहा ँिविभ न औषधीय वन पित पाइ छन।् 

यसका साथै यस ख डमा पर प रत लोकपजुारीह ले पिन ताि क साधनको योग गरेर उपचार गद 

आइरहकेा छन।् यसथ, उपचारका यी दवुै प लाई म यनजर रा दै यस  ख डको लोकले योग गद आएको 

लोकउपचारलाई िन न तािलकाअनसुार िवभाजन गरेर अ ययन ग रएको छ- 

     

                                   लोकउपचार  

                                                                                                    

 औषधीमलूक                                                   त -म मलूक  

                                                                   

वन पितबाट िनिमत औषधी,        पश-ु ाणी र अ य पदाथबाट िनिमत औषधी 

 

४.४.१. लोकउपचारका औषधीमूलक साधन 

यस साधनअ तगत लोकले योग गद आएका वन पित र व य ाणीका िविभ न अङ् गह  तथा अ य 

खिनज पदाथ आिदलाई रािखएको छ जो िन न कार छन-् 

 वन पितबाट िनिमत लोकऔषधी 

                                                             
१० रचड एम डोसन, सन ्१९७२, ‘फोकलोर ए ड फोकलाइफ एन इ ड सन’, िसकागो, प ृ१९७  
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यस ख डमा वन पितबाट िनिमत औषधीह  नै धेरै मा ामा योग ग रएको पाइ छ। मािनसह ले सामा य 

चोटपटक ला दा, ग भीर चोट ला दा, शरीरबाट रगत ब दा, हड्डी चिकदँा, भािँचदा पिन वन पितबाट 

औषधी बनाएर योग गन गरेका छन।् यस ख डको लोकले पर प रत पमा ह ता त रत गद आएका य ता 

केही वान पितक औषधीह  र ती तयार पान िविधको िववरण यस कार छ-  

 

म 

स ं

लोकमा चलेको 

नाम 

योग  ग रन े

वन पितको अङ् ग 

उपचार ग रने िबमार  तयार ग रने ि या र 

योग 

१ िततेपाती मु टा र पात ना ी फुटे, फलाम आिद 

धात ु अथवा अ य कुन ै

कारणले सामा य चोट 

लागे 

किललो मु टा  िटपेर 

मािड छ औ नाकको दलुो 

बु याइ छ। सामा य 

चोटह मा माडेर टािँस छ। 

२ कालो वनमारा मु टा र पात हात खु ा आिदमा 

सामा य चोट लागे  

मु टा माँडेर िन केको झोल 

लगाएर मािडएको 

मु टासँगै बािँध छ। 

३ ठाडे उिनउ मु टा  र पात  सामा य काटेका ठाउँमा 

रगत रो न  

माँडेर घाउमा लगाएर  

बाँिध छ। 

४ िबखमुा (सेतो) जरा अपच भए, जरो आए सकेुको िबखमुालाई नङले 

सानो अशं  काटेर खान े 

५ बढुो ओखती का ड वा जरा हड् डी वा िजउ दःुखमेा  सकेुको वा काँचो का ड 

उिसनेर झोल िपइ छ। 

६ अिबजालो जराबाहके सबै घाँटी दखुमेा , िपनास अिवजालो िटपेर धोएपिछ  
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भाग परेमा चपाइ छ र रस िनिल छ। 

७ आँ ले जरा घाँटी दःुखमेा बोट उखालेर जरा धोएर 

चपाइ छ। 

८ िचरैतो स पणू अङ्ग जोरो आएमा सकुाएर रािखएको िचरैतो 

उिसनेर झोल िपइ छ। 

९ पिुदना मु टा र पात अपच भए र भुँडी       

दःुखे  

िपसेर झोल िनकाली पानी 

िफटेर खाइ छ 

१० लाली गरुासँ फुल अथवा पात  पखाला चलेमा, 

माछाको काँडा अड्के 

अथवा मखुमा घाउ आिद 

भएमा 

चपाएर िनिल छ 

 

 

११ अ बक मु टा, पात सेतो मासी परे, पाइ रया 

भए 

चपाइ छ 

१२ मले र बढुो 

ओखती 

महेलेको दाना र 

बढुोओखतीको 

जरा 

पखाला चले दवुै सँगै उमालेर झोल 

िपइ छ। 

१३ केरा र कुरकुरे 

झार 

केराको दा चो र 

माटािभ   वा 

बािहर फलेको 

कुरकुरेका दाना 

िनर  जन परेमा दा सा काटेर िन केको 

पानीमा कुरकुरेको दाना 

कुटेर झोल बनाएर िपइ छ। 

 

 

१४ िपनासे लहरा जरा िपनास परे, नाकबाट कुटेर सङ्ुने ग र छ। 
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पानी बगे  

१५ बा ाकाने र 

ऐसँेल ु

जरा गानो दःुख े दवुैको जरा कुटेर सेवन 

ग र छ। 

१६ गोल प ा पात आखँा दःुखमेा गोलप ालाई माडेर 

पातलो मालमा बेरेर 

सेिक छ। 

१७ गोल प ा पात चोट लागेमा रगत रो न माँडेर चोटमा बाँिध छ। 

१८ लालगेडी फलेको गेडा आखँामा किसङ् गर 

पसेमा 

आखँामा लगाएर आखँा 

घमुाइ छ। 

१९ अ बक जरा दाँतमा िकरा परे दखुकेो ठाउँमा यािप छ  

२० 

 

तलुसी 

 

म जरी वा प ा िज ामा घाउ िन के, 

घाँटी दःुख े

 

चपाइ छ 

 

२१ केरा गभारो सि नपात परे गभारो िनकालेर कपडामा 

िनचोरेर झोल िनकािल छ 

औ दईु  च चीभ दा बेसी 

खवुाइ छ। 

२२ मलबाँस र 

अि लसो 

मलबाँसको आखँा 

र अि लसोको 

जरा 

िपलो फुटाउन ुपरे घोटेर दिल छ 

 

२३ कालो अगेँरी     मु टा ठुलो चोट लागेमा माँडेर घाउमा बाँिध छ। 
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२४ अगेँरी मु टा लतुो वा िचलाउने घाउ 

िन केमा 

माँडेर घाउमा क ती 

मा ामा सहनस ने मा ामा 

लगाइ छ। 

२५ अदवुा  जरा सामा य खोक  र सद  

लागेमा 

क ती मा ा पोलेर 

चपाइ छ 

२६ दबुो  र तोरीको 

तेल 

दबुोको बोट र 

तो रको तेल 

पहेलेँ (जि डस) लागेमा काँसाको बटुकामा तेल, 

पानी र दबुो िमसाएर 

िबमारीको िशरमा 

घमुाइ छ। 

२७ िघउकुमारी पात आगाले पोले वा तातो 

पानीले िप स े

पातको िभ ी भागमा हन े

तरल र िच लो पदाथ 

घाउमा दिल छ। 

  

२८ 

खरेटे फुल धो े  िबझेमा िपसेर घाउमा लगाइ छ 

 

२९ ऐसँेल ु मु टा सापँले डसेमा चपाएर डसेको ठाउँमा 

लगाइ छ। 

३० हड्चडु, चौसँरु, 

काचँो खयर, 

काचँो िसि क,  

मौरीको मह 

हड्डी भािँचए   हड्चरु, चौसँरु िपसेर तातो 

पानीमा लगाएर खयर, 

िसङ रप र मह िमसाएपिछ  

खाइ छ। 
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 पश-ु ाणीका अङ्ग तथा अ य पदाथबाट िनिमत औषधी 

पश-ु ाणीका अङ्ग तथा अ य पदाथबाट िनिमत औषधीह  वन पितबाट िनिमत औषधीका तलुनामा कम 

योग भएका पाइ छन।् य ता औषधीका केही उदाहरण तल िदइ छ- 

म स ं ाणी वा अ य 

पदाथको नाम 

योग ग रन े

अङ् ग 

उपचार ग रने िबमार तयार ग रने ि या र 

योग 

१ मनपाहा स पणू अङ् ग रगत मासी लागे, 

खोक  लागे, िजउ 

दखुे  

सकेुको मनपाहा पानीमा 

उिसनेर झोल िपइ छ। 

२ दु सी  जातेँ वा िप  औले वरो आए सकेुको जातेँ वा िप  

घोटेर पानीमा िफटेर 

खाइ छ 

३ भाल ू

 

िप  औले वरो आए सकेुको िप  घोटेर 

पानीमा िमसाइ िपइ छ। 

४ रातो माटो  परपरे िट बरुले सकर 

सास रोिकए, काउसो 

लागे 

केही मा ामा माटो 

खाइ छ, काउसो लागे 

दिल छ 

 

५ खरानी 

 

 

 सामा य भुँडी ढािडए चामलका केही दानासँग 

मछेुर केही मा ामा  

खाइ छ 
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४.४.२.  लोकउपचारका त -म मूलक साधन 

नाडी छामरे अथवा अछेतामा जोखान हरेेर ताि क िविध ारा पिन िबरामीको उपचार गन पर परा यस 

ख डको लोकमा चिलत छ। यस कारको उपचारमा पजुारीह ले म  आिद उ चारण गन, ना ने साथै 

काँसका थाल, घ टी, या टा र ढ्याङ् ो, डम  आिद पिन योग गन गछन।् यस कारको उपचार 

िविधलाई मनौवै ािनक साधन पिन भ न सिक छ।  लोकमा रहकेा धामी, झाँ , येबा-येमा, फेदाङमा, 

सा बा, बङ्ु िथङ, िबजवुा, माङपा, बो बो, माता आिदले य तो उपचार गन गछन।् 

 लोकमा रहकेा पर प रत पजुारीह अनसुार िविभ न कारका यजमानलाई िविभ न कारका 

िबमारह  घरिभ  तथा बािहरका देवी-देवता तथा भतू ेत आिदका कारणले हन स छन।् उनीह ले य ता 

इ कारी र अिन कारी दवुै कारका शि ह लाई िन य ल गरेर सोहीअनसुार पजूा, अनु ान स प न गरी 

िबमारीको उपचार गन गछन।् यसका केही उदाहरण यस कार छन-् 

म स ं   िबमारको ल ण कुन देवी-देवता वा भतू ेतका  कारण 

१ एकाएक मटुु दखुे िसकारी देवताले भटेेको 

२ मानिसक अस तलुन भए घरको कुल िब केको वा िब ेको  

३ मू छा परे  जङ् गलीले भेटेको  

४ हात दखु ेवा बाङ् िगए  बाँदर देव लागेको 

५ भुँडी ढािडए जािग  लागेको 

६ बा ता लागेमा िचल देवता लागेको 

  

          यसबाहके अ य िबमारका ल ण र जोखना हरेेर िबजवुा, झाँ  आिदले उ  िबमारसँग स बि धत 

देवी-देवताको पजूा गन तथा भतू ेत आिदलाई म साउने गरेको  पाइ छ।  
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           यस कार यस ख डको लोकमा लोकउपचारका भौितक साथै धािमक ताि क दवुै कारका 

साधन चलनमा रहकेा छन।् वा य सं थानह ले िदने गरेका सिुवधा र वा य जाग कताका 

फल व प पर प रत उपचार गराउने पर परामा ास आएको छ। भौितक तथा ताि क िविधम ये ताि क 

िविधले उपचार गन पर परा यनू हदँ ैगइरहछे। य िप यी दवुै कारको उपचार िविध अिहलेस म धेरथोर 

चलनमा रहकैे छ। 

 

४.५. िन कष  

यस अ यायमा दाप ुख डमा पाइने यवहारमलूक लोकवाताका िविभ न प ह को अ ययन िव  लेषण ारा 

यस े को लोकमा चिलत लोकिव  वास, लोक-रीित रवाज, चाडपव तथा लोकोपचारका िविभ न 

कार र िविधह मािथ काश पा रएको छ।  

 यस ख डको लोकजीवनमा दवेी-देवता ज ता सकारा मक शि का साथै भतू- ेत, मसान, बो सी 

ज ता नकारा मक शि मा पिन िव  वास रा ने पर परा पाइ छ। यस ख डको लोकले घरिभ  एवम ्

घरबािहर पजूा ग रने गरी मु यतः दईु कारका दवेी -देवताह  मा ने गरेको छ। घरिभ  मािनने देवी-

देवतालाई ‘घरदेवता’ तथा ‘कुल’ भनेर पिन स बोधन ग र छ। य ता देवी-देवताह लाई िविभ न 

समदुायह ले िविभ न नामले स बोधन गरेर पु ने गरे तापिन यसरी पु ना को आ त रक आशय भने एउटै 

रहकेो छ। घरका साथै साखा स तानका येक सद यको सु वा य, उ नित तथा  घरपालवुा पशु-प ी 

एवम ् सङ् ह ग रएको भौितक स पि  आिदको सं र ण र संविृ को कामना रा न ु नै सबै समदुायको 

आ त रक आशय रहकेो पाइ छ। लोकले आ ना पखुाह लाई नै य ता घर वा कुल देवी-देवताका पमा 

थािपत गरेर पु ने गरेका छन।्  

 यसबाहके यस ख डको लोकले घरबािहर िविभ न कारका देवी-देवताह  पु ने गरेको पाइ छ। 

य ता देवी-देवताह को पजूा मु यतः सामिूहक पमा गन गरेको  पाइ छ। यसरी घरबािहर पजूा गन 

पर पराको आशय पिन यजमान एवम ् घरपालवुा पशु-प ी, रोिपएका बोट-िब वा आिदलाई िविभ न 
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कारका रोग- यािध तथा ाकृितक कोपबाट जोगाउन रहकेो छ। भतू- ेत, मसान र बो सीज ता 

नकारा मक शि ले मा छेलाई भाव पान हनाले यसको सही उपचार गनपुन िव  वास रहकेो हनाले 

लोकले यसका िनि त पर प रत पजुारीह को योग गन गरेको छ। य ता पर प रत पजुारीह  यस ख डमा 

बसोबासो गन िविभ न समदुायह का आ-आ ना रहकेा छन।् कुन ैकुन ैसमदुायमा पु ष- ी दवुै कारका 

पजुारीह को चलन रहकेो पाइ छ। य ता पर प रत पजुारीह ले नै घरिभ  साथै घरबािहरका देवी-

देवताह को पजूा गन गरेका छन।्  

 यस ख डको लोकजीवनमा लोदर, अपशकुन, लागो-भागो, सराप, सपना, िनषधे आिद 

लोकिव  वासका अ य कारह  पिन चलनमा रहकेा छन।् यस कार यस ख डको लोकजीवन पर प रत 

िव  वासह ले भािवत र स चािलत हदँ ैआएको छ।  

 लोकले दैिनक जीवन र समाजलाई यवि थत पानका िनि त पर प रत पले पालन गद आएका 

िनयमह ले नै यस ख डको लोक-रीित रवाजको िनमण गरेको छ। यस ख डमा िववाह तथा ज म र मृ य ु

सं कारका आ नै लोकपर परा र रीित रवाज चलनमा छन।् यस ख डमा िववाहका माँगी, चोरी, जारी र 

बेल िववाह चलनमा छन।् यसम ये बेल िववाह  नेवार समदुायमा मा  चिलत छ। माँगी िववाह मु यतः 

एउटै समदुायिभ  मा  मा य रहने पर परा रहकेा हनाले तलुना मक पमा य तो िववाहको चलन घट्दो 

ि थितमा रहकेो छ भन े अ तसामदुाियक िववाहको बढ्दो ि थितले चोरी िववाह सङ् या मक पमा 

बिढरहकेो छ। यस ख डमा बहप नीको पर परा पिन रहकेो छ भने िवधवा िववाहलाई पिन मा य ठािन छ। 

यस ख डको िववाह पर परामा मलूतः दलुही र उनको प को नै मखुता रहकेा कारण यहाँ मातसृ ा मक 

पर पराको भावाशेष रहकेो मा न सिक छ। लोकले ज मसं कारलाई मह वपणू घटना मानेर यससँग 

स बि धत पर प रत सं कारह  स प न गन गरेका छन।् िविभ न समदुायमा िशशकुो वारन गन िदनमा 

पाथ य रह ेपिन सतूक बान पर परा सबैमा रहकेो छ। य तै कारले यहाकँा िविभ न समदुायह ले मृ य ु

तथा अ येि  कायमा पिन लोकपर पराको िनवाह गद आएका छन।् का ो िदन,ु मलामी जान,ु म ी िदन,ु 
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माटोिभ  लगाउन ुवा जलाउनु, ननु ् तेल बानु, केस खौ रन,ु अ येि  वा सु याइ ँ आिदज ता पर परा यस 

ख डको लोकले मृ यसुं कारका िनि त पालन गद आएको पर परा हन।् अकाल मृ य ुतथा िशश ुमृ यमुा 

केही अलग सं कार गन ु पर प रत मृ यसुं कारको अक  िवशेषता रहकेो छ। कितपय समदुायमा यसरी 

अ ाकृितक मृ य ुभएकामा नुन ्तेल नबान ुतथा िशशकुो मृ य ुभए घरको सँ घार तथा दोबाटोमा गाड्न ुय तो 

मृ य ुसं कारका िवशेषता हन्। यस ख डमा चिल गहुारी, कामदारी, पम, पैचँो, प चायत, बनभात, िबलो 

बाड्न ु तथा िमत लगाउँन ु आिद लोक यवहारह ले यस ख डको लोकजीवनमा लोकपर पराको मह व 

वतः िस  हदँछ। 

 दाप ु ख डको लोकजीवनमा पहाडी अ चलको जलवाय,ु भौगोिलक अव थान तथा 

जीवनयापनका िविभ न ोत-साधनह कै आधारमा चाडपव तथा रमाइला उ सव मनाउने पर परा रहकेो 

छ। दसै,ँ ितहार, माघे सङ् ाि त, चैते दसै,ँ असारको प , साउने सङ् ाि त, ितज, न बन, लोसार आिद 

य ता सामियक चाडह  हन।् यी चाडह  यस ख डको  भौगोिलक अव थान, आिथक तथा सां कृितक 

पर परासँग पिन स बि धत छन।्  

 िसङ्गिलला वना चलले ठुलो भ-ूभाग ढािकएको तथा जैिवक िविवधताले यु  दाप ु ख डमा 

लोकऔषिधको उ लेखनीय पर परा रहकेो छ। यहाँ लोकउपचारका औषधीमलूक तथा मनोवै ािनक 

साधन चिलत रहकेा छन।् औषधीमलूक  साधनअ तगत वन पित र व य ाणीह का अङ्गह बाट 

िनिमत लोकऔषिधह  चिलत छन।् औषधीमलूक  साधनमा पिन तलुना मक पमा हनेपुरे वन पित ारा 

िनिमत औषिध न ैअिधक मा ामा चिलत रहकेा छन।् त म मलूक साधनका पमा भन ेयस ख डको 

लोकले पर प रत पजुारीह को योग गन गरेका छन।् य ता पजुारीह ले योग गन त -म  तथा िविभ न 

आनु ािनक ि याकलापह  नै लोकोपचारका मनोवै ािनक साधन हन।् 

 यस कार दाप ु ख डको यवहारमलूक लोकवाताको अ ययनबाट यस ठाउँको लोकको 

सामािजक पर परा, सां कृितक िविवधता, लोकअनभुव तथा लोकमनोिव ानबारे जा न सिक छ।   
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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   
       



 
१८ ४  

अ याय पाँच 
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।  

 



 
१९ ७  

अ याय पाँच 
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 खिेलन,े 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 प’े 

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 खिेलन े 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 



 
२१ ५  

अ याय पाँच 
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। यहा ँ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 े



 
२२ ०  

अ याय पाँच 
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 ै
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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।  
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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-् 



 
२२ ५  

अ याय छ                                                                                                                        
 
 

 

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 
 



 
२२ ७  

अ याय छ                                                                                                                        
 
 

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।  
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 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 
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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।   
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 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।् 



 
२६ १  

अ याय छ                                                                                                                        
 
 
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।  
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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।  
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अ याय आठ 

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 



 
२७ ३  

अ याय आठ                                                                                                                  
 
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 गाइन े

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 िदन ु

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 खान ु

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 



 
२७ ९  

अ याय आठ                                                                                                                  
 
ि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।  
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स दभ सूची 

 

नेपाली 

१. उपा याय, मिु  साद,  सन ्२०१५, ‘भारतेली नपेाली बाल सािह य’, िसलगढी, नपेाली सािह य 

चार सिमित। 

२. ‘िकरण’, पवन कुमार चामिलङ (स पा), सन ्१९९९,  ‘िनमाण सं कृित िवशेषाङ्क’, िसि कम, 

िनमाण काशन। 

३. िगरी, जीवे  देव (स पा), िव सं  २०७२, नपेाली लोकवाता, ने  । 

४. गु ङ, एम एम, सन ्१९८३, ‘िविसएको सं कृित’, दािजिलङ, याम दस काशन। 

५. थापा, धमराज, सवुेदी हसंपरेु , सन ् १९८५,  नपेाली लोकसािह यको िववेचना, काठमाडौ,ँ 

पाठ्य म िवकास के , ि भवुन िव  विव ालय। 

६. िदवस, तलुसी, िव स ं२०३३, ‘नेपाली लोककथा: केही अ ययन’, काठमाडौ,ँ ने रा  प। 

७. वाइबा, एस एम, ‘पर परागत नपेाली लोकगीत-लोकसं कृित’, िसि कम, िनमाण  काशन। 

८. िदवस, तलुसी (संयोजक), िव सं  २०३५, ‘नेपाली लोक सं कृित सङ्गो ी’, काठमाडौ,ँ  नपेाल 

राजक य  ा ित ान। 

९. नेपाल, घन याम, सन ्२००५, ‘आ यानका कुरा’, िसलगढी, एकता बकु हाउस ा िल। 

१०. नेपाल, घन याम, किवता लामा,  सन ् २००६, ‘उ च मा यिमक नपेाली याकरण र रचना’,  

धान नगर िसलगढी, एकता बकु हाउस ा िल। 

११.  पराजलुी, कृ ण साद, िव सं  २०६७, ‘नपेाली लोकगीतको आलोक’,  काठमाडौ,ँ र न पु तक 

भ डार। 

१२. धान, कुमार, बी मि लकाजनु( कायकारी स पा), सन ्२०११, ‘नपेाली लेखन शैली’,  भारतीय 

भाषा सं थान, मसैरु।  

१३.  ब ध,ु चडूामिण, िव सं  २०६६,  ‘नेपाली लोकसािह य’, काठमाडौ,ँ एकता बु स ा िल। 
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१४. लामा (पा ीन), स तवीर, िव  सं  २०६४,  ‘त बा कइतेन ाई रमिठम’, काठमाडौ,ँ र न पु तक 

भ डार। 

१५. सु बा (साँबाहाङ), पणू, सन ् २०१०, ‘से मरुीदिेख िमि चरीस म’, िबजनबारी, दािजिलङ, 

िबजनबारी िकरात या थमु चु लङु।  

१६. ि पाठी, वासदुेव (स पा), िव सं  २०५५, ‘नेपाली बहृत ्श दकोश’, काठमाडौ,ँ ने रा  । 
 

िह दी 

१. जैन, ीच , सन ्१९७७, ‘लोक-कथा िव ान’, जयपरु १, मङ्गल काशन।  

२. पोख रया, देविसंह, सन ् २००९,  ‘उ राखडं लोक सं कृित और सािह य’, नई िद ली, नसेनल 

बकु ट इिंडया।  
३. शमा, हर ारीलाल, सन ् १९९०, ‘लोक वाता िव ान- ख ड एक’, लखनऊ, उ र दशे िह दी 

सं थान। 

४. शमा, हर ारीलाल, सन ् १९९०, ‘लोक वाता िव ान- ख ड दो’, लखनऊ, उ र देश िह दी 

सं थान। 

५. सचदेव, डी आर, सन ्२००१, ‘समाजशा  के िस ा त’, इलाहाबाद, िकताब महल, । 

६. स ये , सन ्२००६ , ‘लोक सािह य िव ान’, जोधपरु, राज थानी थगार। 

७. ह डू, जवाहरलाल, वणलता अ वाल (स पा), सन ् १९८२, ‘लोक सािह य ’, मसैरु, भारतीय 

भाषा सं थान, । 
 

अङ् ेजी 

१. इ लाम, मजह ल, १९८५, ‘फोकलोर, द प स अफ द िपपल’,  िडपाटमे ट अफ ए ोपलजी, 

राँची,  राँची यिुनभिसटी, । 

२. डु डस,  एलन, सन ् १९८०, ‘इ टर ेिटङ फोकलोर’, यनुाइटेड टेट्स अफ अमे रका, अमे रकन 

यिुनभिसटी से। 

३. डोसन, रचाड एम, सन ् १९७२, ‘फोकलोर ए ड फोकलाइफ टडी’, ल डन, यिुनभिसटी अफ 

िसकागो ेस, । 
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४. थोमस ए (स पा), सन ्१९९७, ‘फोकलोर- एन एनसाइ लोपडेीया अफ िबिल स, क ट स, टे स, 

यिुजक ए ड आट’, सा ता बारबरा, यािलफोिनया।  

५. िफएल, रोजमरेी ( डाइरे टर), सन ्२००९, ‘एम एल ए हे डबकु फर राइिटङ अफ् रसच पपेर’, य ू

िद ली, वे ट ेस ा िल । 

६. नुभा ड, जान हारो ड,  सन ्१९७६, ‘फोकलोर- अ टडी ए ड रसच गाइड’, य ूयक, एस टी 

मािटन से। 

७. डोसन, रचड एम, फेरवरी सन ्१९६३, ‘करे ट फोकलोर योरीज’, करे ट ए ोपलजी, भाग ४, 

अङ्क १, िसकागो, यिुनभिसटी अफ िसकागो। 

८. वे इर, स ली (स पा), सन ् २०००, ‘अ सफोड एडभा ड लनस िड सनेरी’, अ सफोड 

यिुनभिसटी से, य ुयक ।   

९. साह, भागवाना, सन ्२०१५, ‘फोक लाइफ ए ड क चर अफ् ओिडसा’, य ूिद ली, कावेरी बु स 

।  

१०. िस पसन जेि लन,  रोड, टेभ (स पा), सन ् २०००, ‘ए िड सनरी अफ इङ्ि लस फोकलोर, 

ययूोक अ फोड यिुनभिसटी से’ । 

११. िस िस स, माथा, सन ्२००५, ‘िलिभङ फोकलोर’, य ुएस ए यथुा टेट यिुनभिसिट  ।  

१२. सु बा, जे आर, सन ् १९९९, ‘द िल बजू अब ् िद इ टन िहमालयस िवद पेिसयल रेफरे स टु 

िसि कम’, गा तोक,  िसि कम या थङु मु धमु सा लन । 

१३. हा डु, जवाहरलाल, सन ् २०००, ‘थेउरेिटकल एसेज इन इि डयन फोकलोर’, मसैरु, जोनी 

पि लकेसन, । 

 

शोध ब ध 

 उपा याय, भीमका त, सन ्१९९२, ‘ नेपाली लहरी सािह यको प रचय र िव ेषणा मक 

मू याङ्कन’, उ र बङ्ग िव  विव ालय, िसलगडी, िव ावा रधी, अ कािशत, 

शोध ब ध। 

 थापा, रािगनी, सन ् २०११, ‘दािजिलङ पहाडी े का थाननामह को िव ेषणा मक 

अ ययन’ उ र बङ्ग िव  विव ालय, िसलगडी, िव ावा रधी, अ कािशत शोध ब ध। 



 
 

२८ ३  
स दभ सचूी 

 थापा, वासदुवे, सन ् २०१९, ‘िसि कम र दािजिलङ े का मगरह का लोकवाताको 

तीकपरक अ ययन’, उ र बङ्ग िव  विव ालय, िसलगडी, अ कािशत शोध ब ध।  

 ले चा, डपिछ रङ, सन ् २०१७,  ‘ नेपाली र ले चा उखान, तु का एवम ् वा धाराको 

तलुना मक अ ययन’, उ र बङ्ग िव  विव ालय, दािजिलङ । 

 

 

लघु शोध ब ध 

 धान सचुन, सन ् २०१०,‘दािजिलङ र िसि कमको नेपाली चाडपव’ उ र बङ्ग 

िव  विव ालय, दािजिलङ, अ कािशत लघ ुशोध ब ध। 
 

 िल ब,ू मनोज, सन ्२०१५, ‘नेपाली लोकिव  वासमा बिल थाको सां कृितक अ ययन’, 

िसि कम िव  विव ालय, िसि कम, अ कािशत लघ ुशोध ब ध। 

 सु बा, ाने , सन ् २०१०, ‘नेपाली उखानको िव ेषणा मक अ ययन’, उ र बङ्ग 

िव  विव ालय, दािजिलङ, अ कािशत लघ ुशोध ब ध। 

 

जनल  

१. गु ङ, िब िब (स पा), २०१२, ‘िहमालयन रसच जनल’, भो यमु १, न बर १,  दािजिलङ, इ न 

िहमालय ि न इिनिसएिटभ रसच ए ड क जभसन ट, उपमा पि लकेसन कालेबङु। 

२. ............., िदस बर २०१३, ‘िहमालयन रसच जनल’, भो यमु १, न बर २, दािजिलङ, इ न 

िहमायल ि न इिनिसएिटभ रसच ए ड क जभसन ट, उपमा पि लकेसन कालेबङु। 

३. दाहाल, मोहन पी (स पा), सन ् २०१३, ‘नेपाली अकादमी जनल’(नेपाली लोकवाता अङ्क), 

नेपाली िवभाग, उ र बङ्ग िव  विव ालय।  

४. दाहाल, मोहन पी र अ य (स पा), जनवरी-जनु २०१७, ‘अिभ ान’, वष ६, अङ्क ६, नेपाली 

िवभाग, उ र बङ्ग िव  विव ालय। 
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५. शमा, पु प (स पा), अग त २०१७, ‘अनसु धान’, वष १, अङ्क २, गा तोक, नेपाली िवभाग 

िसि कम िव  विव ालय  

 

प -पि का 

१. पराजलुी, पु कर (स पा), सन ्२०१३, ‘नेपाली लोकवाता: अ ययनह ’ (लोकवाता िवषयक 

अ ययन प ह को सङ्कलन), नेपाली िवभाग, उ र बङ्ग िव  विव ालय। 

२. राई, एल बी (स पा), िदस बर १९९८, ‘खोजी’, दािजिलङ, बी बी गु ङ काशन। 

३. सापकोटा, खमे (स पा), िदस बर २०११, ‘म यममाग’, पणूाङ्क-३०, अङ्क-६, िसलगडी, 

मायादवेी सापकोटा काशन।  

४. सु बा, एल एम र अ य (स पा), सन ् २००१, ‘संगीत माधरुी’, दािजिलङ, गोखा द:ुख 

िनवारक स मलेन  

  
 
 
वेभसाइटबाट िलइएको स दभ ोत 
 
मानिच -२, दािजिलङ िज लाअ तगत दािजिलङ पलुबजार ख ड, ोत 

https://www.mapsofindia.com/maps/westbengal/tehsil/darjiling-tehsil-map.jpg, 

१७.०२.२०१९. 

http://SupremeMasterTV.com नछेुबहादरु डङ्गोल , १३ िदस बर २०१० ि भवुन िव  विव ालय, 
काठमाडौ,ँ अ तवाता, सिु म टेिलिभजन नेपाल, द एनचिे टङ स अफ नपेाल,  भाग १५५१ । 
 
 
 
शोध सहयोगी  
 

 अकलमान ले चा, उमरे ८४, अ पर नेजी, गोक २, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट ८ अ ेल 

सन ्२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 
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 अ बरबहादरु तामङ , उमरे ७५,  लोवर चङुथङु , दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट १४ िदस बर  

सन ्२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 अजनु माझी, उमरे ४७, क जेर ब ती, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट िदस बर सन ्२०१२ मा 

िलइएको अ तवाता। 

 आरती िल ब,ू उमरे १२ अिन साथीह , लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट से टे बर, 
सन ्२०१७ मा िलइएको अ तवाता। 

 एमकुमारी ख ी, उमरे ६३, लोवर लामागाँउ, दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट ७ जनु सन ्
२०१२ मा िलइएको अ तवाता। 

 िकतबहादरु िस चरुी , उमरे ५६, लोवर लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट १२ से टे बर 

सन ्२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 के बी थापा, उमरे ६८, बडारे ब ती, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट ११ से टे बर २०१३मा 

िलइएको अ तवाता। 

 के बी वातर, उमरे ५९, िबजनबारी, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट ९ से टे बर सन ्२०१३ मा 

िलइएको अ तवाता। 

 खड्कबहादरु िल बू, उमरे ५२, लोवर सु बकु , दाप ुख ड, दािजिलङबाट ८ अ टोबर सन ्२०१३ 
मा िलइएको अ तवाता। 

 टेकबहादरु मिुखया  (सनुवुार), उमरे ५८,  िसङबङु डेरा , गैरीगाउँ, दाप ु ख ड, िज ला: 

दािजिलङबाट जलुाई २२, सन ्२०१२ मा िलइएको अ तवाता। 

 डे डुप िछ रङ ले चा, उमरे ६५, अ पर नेजी, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट माच सन ्२०१३ 

मा िलइएको अ तवाता। 

 तलुसीमाया चापागाइँ, उमरे ६९, अ पर गदुमु , झेपी, दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट ६ 

अ टोबर २०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 िदिपका िल ब,ू उमरे १२ अिन साथीह ,  अ पर नोर ब ती, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट 

से टे बर, सन ्२०१७ मा िलइएको अ तवाता। 

 िदया छे ी, उमरे १२, लोवर बडारे, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट अ ले, सन ् २०१७ मा 
िलइएको अ तवाता। 
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 िदलकुमार थापा मगर, उमरे ४६, सनमान गाउँ, झेपी, दाप ुख ड, िज ला दािजिलङबाट जलुाई 
२४, सन ्२०१२ मा िलइएको अ तवाता। 

 धनपाल ले चा, उमरे ५४, तबुनु , गोक, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट जनु १५ सन ्२०१३ 

मा िलइएको अ तवाता। 

 धनबहादरु सवुेदी , उमरे ५९, लोवर सा स,ु रेिलङ, दाप ुख ड, िज लाः दािजिलङबाट २५ मई सन ्

२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 िन ते शपेा, उमरे ४९, अ पर लामागाउँ, दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट ६ िदस बर सन ्
२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 नैनिसङ गु ङ, उमरे ७९,  कँैजले बजार, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट १५ से टे बर सन ्

२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 पादे बा शेपा, उमरे ५१, अ पर लामागाउँ, दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट ६ िदस बर सन ्
२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 पेमा शेपा, शोध सहयोगी, उमरे १२ , लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट अग त, सन ्

२०१३ मा िलइएको अ तवाता 

 फिबना िल ब,ू उमरे १२, अ पर नोर ब ती, दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट से टे बर, सन ्
२०१७ मा िलइएको अ तवाता। 

 फुलमाया िल ब,ू उमरे ५५, लामागाउँ, दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट ३० अ टोबर  सन ्

२०१२ मा िलइएको अ तवाता। 

 िफपराज िल ब,ू उमरे ६४, लामागाउँ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट मई १७ सन ्२०११ मा 

िलइएको अ तवाता। 

 बालिुसङ रोका, उमरे ७३, सा स,ू दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट जनु सन ् २०१२ मा 

िलइएको प को अशं। 

 िबनोद मोथे, उमरे ४२, कँैजले, दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट ३० जलुाई २०१२ मा 

िलइएको अ तवाता। 

 भनुबीर िल बू, उमरे ५२, अ पर नोर ब ती, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट ५ से टे बर, सन ्
२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 



 
 

२८ ७  
स दभ सचूी 

 मिणच  राई, उमरे ७०, सेपी गाउँ, रि बक, दाप ुख ड, िज लाः दािजिलङबाट २५ जनवरी, सन ्
२०१२ मा िलइएको अ तवाता। 

 मिु नाथ शमा, उमरे ५०, सु तले, पलुबजार, दाप ुख ड, िज लाः दािजिलङबाट २९ िदस बर सन ्
२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 मनकुमारी सु बा, उमरे १२, लोवर िस रस,े दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट अ ेल २०१७ मा 
िलइएको अ तवाता। 

 यमबहादरु िगरी, उमरे ५३, अ पर बडारे, कँैजले, दाप ुख ड, िज लाः दािजिलङबाट २४ मई सन ्
२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 राजमान तामङ, उमरे ६१,  लोवर रेिलङ, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट ६ जनु सन ्२०१२ 
मा िलइएको अ तवाता। 

 राजहाङ िल ब,ू उमरे ४३, लोवर लामागाउँ, दाप ुख ड, िज लाः दािजिलङबाट २९ अ टोबर सन ्
२०१२ मा िलइएको अ तवाता। 

 रामिदल थामी, उमरे ४०, कँैजले, दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट २८ मई सन ् २०१३ मा 

िलइएको अ तवाता। 

 रामबहादरु मङ् ाती , उमरे ७७, सा स,ु दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट ५ अ टोबर सन ्
२०१३ मा िलइएको अ तवाता। 

 लछुमन िगरी, उमरे ६४, अ पर बडारे, दाप ुख ड, िज ला: दािजिलङबाट ३ नोभे बर, सन ्२०१३ 
मा िलइएको अ तवाता। 

 िललामाया छे ी, उमरे ५६,  लोवर सु बकु , बाहन गाउँ,  दाप ु ख ड, िज ला दािजिलङबाट 

अ टोबर ,२०१२ मा िलइएको अ तवाता । 

 सािभ ी छे ी ( वान) , उमरे ५४,  िलङतेन,  दाप ुख ड, िज ला दािजिलङबाट ८ से टे बर सन ्

२०१२ मा िलइएको अ तवाता। 

 ह र साद धान, उमरे ५९, लोवर लामागाउँ, दाप ु ख ड, िज ला: दािजिलङबाट ३० जलुाई 

२०१२ मा िलइएको अ तवाता। 
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लोकवाताको साम ी सङ्कलन प  

 

  

शोध सहयोगीको नाम- च बहादरु रोका  

 

 

शोध सहयोगीको ह ता र 

उमरे ७६ वष, जात- छे ी, पसेा- खतेीपाती 

िश ा- सा र, अनभुव- २२ वषको उमरेदिेख झाँ  काम गरेको 

सङ्किलत िवधा- िच तनमलूक लोकवाता (देवी पजूा) 

गाउँ- सा स,ु ख ड िवकास- दािजिलङ पलुबजार ख ड, िज ला- दािजिलङ 

रा य- पि म बङ्गाल 

िदनाङ्क- २०. ०५.२०१८ 

 

१. यस पूजालाई िकन देवी पूजा भिनएको हो? यसलाई अ य नामले पिन जािन छ िक? 

उ र- यो च डी कालीको पजूा हो। च डी काली बनक  देवी ह यसैले यसलाई देवी पजूा भिन छ। 

यसलाई उँभौली देवी पजूा पिन भिन छ। 

 

२. यो पूजा कहाँ स प न ग र छ? 

यो पजूा जङ्गलमा अवि थत कुनै पहरामा थापना ग रएको थानमा स प न ग र छ। यहाँ हामी 

लामागाउँको आ नो जङ्गलमा रहकेो थानमा यो पजूा गन गन गछ ।ँ 
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३. यो पूजा कुन मिहनामा कितबेला ग र छ? 

यो पजूा येक वष जेठ मिहनाको पिहलो ह ािभ मा स प न ग र छ। पजूा िबहान ल भग ७-८ 

बजे आर भ गरेर १२ बजेस ममा समा  ग र छ। 

 

४. तपाईलेँ यसको पजूा गन कसबाट िस नभुएको हो? 

मलेै यो पजूा आ ना बाबा व जसबीर रोकाबाट िसकेको ह।ँ उहाँ धामी हनहु यो। उहाँ नै मरेा गु  

हनहु यो। 

 

५. देवी पजूा कसबाट स प न ह छ? यसको पूजा क तो पुजारीले गदछ? 

देवी पजूा देवीको डाङ् ेले स प न गछ। दवेीले छानपेिछ आफै क प छुटेर डाङ् े उि छ। म आफै 

पिन दवेीको डाङ् े ह।ँ झाँ , येबा आिदले पिन यसको पजूा स प न गन गछन।् 

 

६. देवी पजूा कसरी स प न ग र छ? सु देिख अ तस म यसको ि या क तो ह छ? 

यो पजूा स प न गनअिघ पजूा गन िदन तोकेर छर-िछमकेमा बसोबासो गन सबै जातका 

मा छेह बाट पजूाका लािग समान िक न आव यक पया ँ सङ् ह ग र छ। पजूाका अिघ लो िदन  

बजारबाट पाचँ रङ्गको धजा, बदाम, वाङ, सपुारी, म रच, न रवल, फुलिमठाइ, केरा, अ बक, 

सु तला, िघउ, धपु, पानको पात, िस दरु आिद  िकनेर याइ छ। एउटा कालो बा ाको पाठो, कुखरुा, 

अ डा आिद पिन तयार पा र छ। पजूाका िदन िबहान ल भग सातबजेस ममा देवीथानमा पिुग छ। यसरी 

पगेुपिछ मलू पजुारीले देवीथानमा ढोग गरी अिघ ला सालमा चढाइएका प  या ङका िलङ्गा, धजा 

आिद सफा पा र छ। ि शलू, थानमा भएका ढुङ्गा आिद पानीले पखालेर सफा पा र छ। यसपिछ 

च डीकाली, बन ख डी (कालीको िसकारी), ब काली, जल डङ्िकनी, िस रङ िसकारी, बगाले 

िसकारी आिदका थान-थपना केराका पात, प  याङका िलङ्गा, धजा, िस दरु , काचँो धागो  आिदले 

िसँगा र छ। एउटा ठुलो िलङ्गो रातो धजा लाएर गाँिड छ। स पणू साम ी तयार भइसकेपिछ पजुारीले 

पजूा स प न गनपुछ।  सव थम बोकालाई पानीले पसाएपिछ च डीकालीलाई यसको िघ ो िछनाएर 
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टाउको भोग िदइ छ। बन ख डी(कालीको िसकारी)लाई एउटा कुखरुा काटेर भोग िदइ छ। 

ब कालीलाई परेवा चढाइ छ। अ य िशकारीलाई अ डा चढाइ छ। यस थानदेिख केही फरक पारेर 

सर वतीको थान  पिन बनाइ छ जहाँ पान, फुल आिद चढाइ छ। भोग िदइसकेपिछ पजुारीले पजूामा 

आएकाह लाई टीका लगाइिद छन।् अ यमा सबैको मङ्गल होस ्भ दै भोग िदइएका पाठा, कुखरुा, 

परेवा, अ डा र पजूामा आएकाह ले याएका चामल ज मा पारेर भोजन तयार गरी खाइ छ।  

 

७. देवी पजूा स प न गनको उ े य के ह? यो िकन ग रएको हो? 

यो पजूा गनाले घा-माग , पखाला, घाउ-खिटराबाट बाँ न सिक छ। यही पजूाले जेठदेिख शु  हने 

हावा ह डरी, भल-पै ो आिदबाट मा छे, जीव-ज त ु सबैलाई  जोगाउँदछ। बाली-नाली, बार-िब वा 

स छ। यसैले यो पजूा ग र छ। 

 

८. यस पर पराको पाठको व प क तो ह छ र यसको िवषयव तु के हो?  

हा ो मु य पसेा  खतेीपाती हो। मौसमअनसुार खतेीपाती गनपुदछ। मौसम रा ो भइिदए फसल , 

अ नबाली, दईुपाया , चौपायाले गोठ कटेरो भ र छ। मा छेलाई पिन मौसमअनसुार नै िबिभ न रोगह  

ला ने गछ। दवेीदेवताह  पिन मौसमअनसुार नै िहड्ँन ेखे न ेह छन।् वषमा  उँधौली र उँभौली दईुवटा 

याम ह छन।् उँभौलीमा गम  तलबाट मािथ सद आउँने र उँधौलीमा िचसो मािथबाट तल सद जाने ह छ। 

चरा-चु ङ्गी, िकरा-फटेङ् ासँगै देवी-देउता पिन मौसमअनसुार उँधो-उँभो ला ने ह छन।् उभौलँीमा 

देवी-देउताले देउरालीमा िबसाउँद ै दवेीथानमा चढाइएको भोग खादँै उँभो जाने हनाले यितबेलाई 

उनीह लाई  रगतको भोग िदइ छ। यितबेला दवेी-देउताको प उ  ह छ। यितबेला जङ्गलको र क 

च डीकालीसँगै उनका सान-बान, िसकारीह  पिन िहड्ँने गछन।् यी देवी-देवताह लाई पकुाद, फला दै 

बलिब ती माँिग छ। यसरी फला ने र पकुान अविध ल भग एक घ टास म लामो ह छ।  

 

 

 



                                                                                                                              
                                                                                                                                                           ३०९ 
प रिश   
 

९. यस पर परासँग स बि धत िविध-िनषेध के के छन?् 

यो पजूामा गाउँका स पणू जातले भाग िलन पाउँछन ्तर उ  यि का घरमा मराउ र सतुक भने 

परेको हन ुहदँनै। यस पजूामा गभवती भएक  घरकाह  सा मले हदँनैन।् येक घरबाट चामल, अ डा र 

तोिकएअनसुार पसैा िनका नपुछ। पजूामा आउनहे  िबहान केही नखाइ चोखो मखुमा आउनपुछ। 

यसरी पजूामा आएका यि का बारीमा काम गन िनषधे ग र छ। 

 

१०.  यस पर परामा केही प रवतन आएको छ िक छैन? प रवतन देखा परेका छन ् भने 

यसका कारण के के होलान?्  

पिहला जित ठुलो जमात र धमुधामले ग र यो अिहले य तो छैन। यहाँ व रप र अ य गाउँमा पिन 

य तो पजूा ग र छ तर  कितले  पान-फुलले मा  गन थालेका छन।् भोग-बली अिल कम गरौ ँभ न ेछन।् 

नयाँ नयाँ धमका कारणले नै य तो भएको ज तो ला छ। 

 

११.  नयाँ पु ताले यस पर परालाई कसरी अङ्गीकार गरेका छन?् 

मभ दा अिघ हा ा बाबाले यो पजूा गनहु यो। अिहले म गदछु। मपिछ मरेा जेठा छोराले यो पजूा 

गन थालेको छ। हामी साना छँदा जित भेला ह यौ ँ यितको भेला अिहले नभए पिन पजूा भन ेिनर तर 

भइरहकैे छ। पिहलाभ दा धेरै कुराह  अिहले फे रएको छ तर हामीपिछ पिन यो पजूा रा ैसँगले ह छ 

भ ने िव  वास छ।  
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े काय सव णका केही त वीरह  
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पर प रत घरमा कदम (कप फुङ) खािपएको िच , लामागाउँ, दाप ुख डबाट ३ अ टोबर, सन ्२०१९ मा 

िलइएको फोटो 
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िच  सं  २ 

निजकबाट िखिचएको कदम ( कप फुङ) खोिपएको िच , लामागाउँ, िद ख डबाट ३ अ टोबर, सन ्२०१९ 

मा िलइएको फोटो 
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िच  सं  ३ 

धानको पतुली, लामागाउँ, दाप ुख डबाट ५ जनवरी, सन ्२०१९ मा िलइएको फोटो 
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२. लोकखेल 

 

 

 

िच  सं  ४ 

पाङ् ा खे दै गरेका यवुाह , लोवर बडारे, दाप ुख डबाट १२ माच, सन ्२०१७ मा िलइएको फोटो 
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िच  सं  ५ 

पाङ् ा घमुाउने ठँुगवुा शैली, लोवर बडारे, दाप ुख डबाट १२ माच, सन ्२०१७ मा िलइएको फोटो 

 

िच  सं  ६ 

पाङ् ा घमुाउने या टे शैली, लोवर बडारे, दाप ुख डबाट १२ माच, सन ्२०१७ मा  िलइएको फोटो 
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३. लोकिव ास 

 

 

 

िच  सं  ७ 

देवी पजूा स प न गद झाँ  च बहादरु रोका , सा स,ु दाप ुख डबाट मई, सन ्२०१८ मा िलइएको फोटो 


