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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 
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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।    


