
xvi 

आरेख र तािलका सूची 

आरेख 

म सङ् या           पृ  

अ याय दु ई:      आरेख सङ् या -१ दाप ुख डमा पाइने लोकवाताको िवषयगत वग करण २७ 

आरेख सङ् या -२ मौिखक लोकवाता  २७ 

आरेख सङ् या -३ कायस पादनमूलक लोकवाता  २९ 

आरेख सङ् या -४ भौितक लोकवाता  ३० 

अ याय चार: आरेख सङ् या -५ चाडपव   १६५ 

आरेख सङ् या -६ लोकउपचार   १७२ 

अ याय पाँच : आरेख सङ् या -७ लोक नृ य  १९३ 

अ याय छ:   आरेख सङ् या -८ लोकिश प र िविध   २२२ 

आरेख सङ् या -९ लोकपिहरन   २५९ 

तािलका 

अ याय दु ई: तािलका सङ् या -१  यवहारमूलक लोकवाता  २८ 

अ याय तीन: तािलका सङ् या -२ अिभ ाय  ४३-४८ 

तािलका सङ् या -३ बालगीत  ६२ 

तािलका सङ् या -४   यि  नाम  ११२ 

तािलका सङ् या -५ यि  नाम  ११२ 

तािलका सङ् या -६ यि  नाम  ११३ 

तािलका सङ् या -७ पश-ुप ी तह लगाउन योग ग रने श द        ११३-११४ 



 

xvii 
 

  तािलका सङ् या -८ आशीवाद र सरा दा िदँदा योग ग रने श द    ११४-११५ 

  तािलका सङ् या -९ आपद पदा योग ग रने श द              ११५-११६ 

अ याय चार: तािलका सङ् या -१० घरिभ  पिुजने देवी-देवता                १२१-१२२ 

 तािलका सङ् या -११ घरबािहर पिुजने देवी-देवता            १२४  

 तािलका सङ् या -१२  देवी                १२६-१२७ 

  तािलका सङ् या-१३ संसारी                        १२८  

  तािलका सङ् या-१४ भमूे      १२९-१३१ 

  तािलका सङ् या-१५ युरम                १३१-१३३ 

  तािलका सङ् या-१६ पर प रत पुजारी               १३६-१३७ 

  तािलका सङ् या-१७ सपना स ब धी िव  वास            १४२

  तािलका सङ् या-१८ िनषेध      १४३-१४५

  तािलका सङ् या- १९ केटी माँ न ु             १४८ 

  तािलका सङ् या- २० साइनो केलाउन ु    १४९-१५० 

  तािलका सङ् या- २१ रत बुझाउन ु     १५१-१५२ 

  तािलका सङ् या-२२ ज म सं कार             १५८ 

  तािलका सङ् या-२३ वन पितबाट िनिमत लोकऔषधी  १७३-१७६ 

तािलका सङ् या-२४ व य ाणीका अङ्ग  र पदाथबाट िनिमत औषधी        १७७ 

  तािलका सङ् या- २५ लोकउपचारका त -म मूलक साधन                 १७८ 

अ याय पाँच: तािलका सङ् या-२६ नौमित बाजाका धुन               १८९-१९० 



xviii 

तािलका सङ् या- २७ लोकखले  २०६ 

अ याय छ: तािलका सङ् या- २८ काठका साम ी  २२३ 

तािलका सङ् या-२९ चोयाका साम ी   २२५

तािलका सङ् या- ३० बाँसका अ य साम ी  २२५ 

तािलका सङ् या- ३१ पण िश प र िविध  २२६ 

तािलका सङ् या- ३२ फलामका साम ी  २२९-२३० 

तािलका सङ् या- ३३ लोहार, सनुार र चुँदारी ले चलाउने साम ी  २४० 

तािलका सङ् या- ३४  काँसा, ताँबा, िप ल र हलङ्ुगेका साम ी २४५-२४६ 

तािलका सङ् या- ३५ चम िश प र िविध  २४८ 

तािलका सङ् या- ३६ अ नबाट बनाइने साम ी          २४९ 

तािलका सङ् या- ३७  वन पितबाट िनिमत खा  साम ी   २५१ 

तािलका सङ् या- ३८ क दमूलका खा  साम ी   २५२ 

तािलका सङ् या- ३९ पश-ुप ीको मासबुाट बनाइने खा   २५३ 

तािलका सङ् या- ४०      चाडपवमा पकाइने िवशेष खा    २५४ 

तािलका सङ् या- ४१       पये पदाथ   २५५ 

तािलका सङ् या- ४२ गहना   २६३ 



xx 

िवषय सूची 

क. शोधाथ को ापन प          i 

ख. शोध िनदशकको प          ii 

ग. भावहरण स ब धी माण प  iii 

घ. कृत ता ापन         iv-v 

ङ. शोध ब धको साराशं     vi-xv 

च. आरेख र तािलका सचूी       xvi-xviii 

छ. सङ् ेपीकृत श दसचूी      xix 

अ याय एक 

१. शोध प रचय   प ृस ं

१.१. शोधको शीषक   १ 

१.२. शोधको सम या कथन १ 

१.३. पवू कायको सव ण  २ 

१.४. शोधको आव यकता र औिच य ११ 

१.५. शोधको उ े य   १२ 

१.६. साम ी ोत र सङ्कलन िविध १३ 

१.७. सै ाि तक ढाचँा र िव  लेषण िविध १३ 

१.८. शोधकायको िसमाङ्कन  १४ 

१.९. शोध ब धको परेखा १४ 



xxi 

अ याय दु ई 

२. लोकवाता अ ययन े का पमा दापु  ख ड प ृस ं

२.१. दाप ु ख डको भ-ूसां कृितक प रचय  १७ 

२.२. दाप ुख डमा पाइने लोकवाता अ ययनका आधार १९ 

२.२.१. लोकवाता श दको प रचय  २० 

२.२.२. लोकवाता अ ययनका मखु प ित  २२ 

२.२.३. दाप ुख डमा पाइने लोकवाताको िवषयगत वग करण २६ 

२.२.४. िन कष  ३१

अ याय तीन 

३. दाप ुख डमा पाइने मौिखक लोकवाताको िव  लेषण  प ृस ं

३.१. लोकसािह य ३२ 

३.१.१.  दाप ुख डमा पाइने लोककथाह को वग करण एवं  िव  लेषण   ३२ 

३.१.२.  दाप ुख डमा पाइने लोकगीतह को वग करण एवं  िव  लेषण  ४८ 

३.१.३.  दाप ुख डमा चिलत लोकगाथा  ९६ 

३.१.४. दाप ुख डमा पाइने लोकसािह यका क ण भदेह को वग करण र िव  लेषण १०१ 

३.२. लोकश दावली  ११० 

३.२.१. बोलाउने वा िज याउने यि नाम  ११० 



xxii 

३.२.२. पश-ुप ी तह लगाउन योग ग रने श द  ११३ 

३.२.३. आशीवाद िदँदा तथा सरा दा योग ग रने श द र शलैी  ११४ 

३.२.४. मा छेले मा छेलाई गाली गदा योग ग रन ेश द र शलैी ११५ 

३.२.५. आपद पदा योग ग रने श द ११५ 

३.२.६. अिभवादन गदा योग ग रने श द र शैली  ११६ 

३.२.७. म   ११७ 

३.३. िन कष  ११७

अ याय चार 

४. दाप ुख डमा पाइने यवहारमूलक लोकवाताको िव  लेषण प ृस ं

४.१. लोकिव  वास १२० 

४.१.१. देवीदेवता १२० 

४.१.२. भतू- ेत, मसान र बो सी  १३५ 

४.१.३. अ य लोकिव  वास १३९ 

४.२. लोक-रीित रवाज   १४६ 

४.२.१. िववाह रीित १४६ 

४.२.२. ज म सं कार  १५७ 

४.२.३. मृ य ुसं कार  १५९ 

४.२.४. अ य लोक यवहार १६३ 

४.३.  चाडपव  १६५ 



xxiii 

४.३.१.  दसै ँ  १६६ 

४.३.२. ितहार  १६७ 

४.३.३. माघे सङ् ाि त  १६८ 

४.३.४. चैते दसै ँ  १६८ 

४.३.५. असारको प   १६९ 

४.३.६. साउने सङ् ाि त  १६९ 

४.३.७. ितज  १७० 

४.३.८. न बन ना सङु  १७१ 

४.३.९. लोसार   १७१ 

४.३.१०. गु  पिूणमा   १७१ 

४.४. लोकउपचार  १७२ 

४.४.१. लोकउपचारका औषधीमलूक साधन  १७२ 

४.४.२. लोकउपचारका त -म मलूक साधन १७८ 

४.५.  िन कष  १७९

अ याय पाँच 

५. दाप ुख डमा पाइने कायस पादनमूलक लोकवाताको िव  लेषण प ृस ं

५.१. लोक सङ्गीत १८२ 

५.१.१. मादलका ताल  १८३ 

५.१.२. या ङुका ताल  १८४ 



xxiv 

५.१.३. नगराका ताल  १८७ 

५.१.४.  ड फुका ताल  १८८ 

५.१.५. नौमित बाजाका धनु १८९ 

५.१.६. एकतारे बाजाको धनु १९० 

५.१.७. िबनायोको धनु  १९० 

५.१.८. मचुङ्ुगाको धनु   १९१ 

५.१.९. पातबाजाको धनु   १९१ 

५.१.१०. या टाको धनु  १९१ 

५.१.११. सनाहीको धनु  १९२ 

५.२. लोक नृ य  १९२ 

५.२.१. आनु ािनक नृ य   १९३ 

५.२.२. सामा य नृ य  १९७ 

५.३.  लोकनाटक  २०० 

५.३.१. बालन  २०० 

५.४.  लोकखले  २०५ 

५.४.१. बाल लोकखले  २०६ 

५.४.२. वय क लोकखले  २१० 

५.५.  िन कष  २१९



xxv 

अ याय छ 

६. दाप ुख डमा पाइने भौितक लोकवाताको िव  लेषण प ृस ं

६.१. लोकिश प  र िविध  २२२ 

६.१.१. का िश प र िविध २२२ 

६.१.२. पणिश प र िविध २२६ 

६.१.३. तरिश प र िविध  २२७ 

६.१.४. मिृ कािश प र िविध  २२९ 

६.१.५. धातिुश प र िविध २२९ 

६.१.६. चम िश प र िविध २४७ 

६.१.७. ऊण िश प र िविध २४८ 

६.१.८. खा -पेयिश प र िविध  २४८ 

६.१.९. लोक वा तिुश प  र िविध  २५५ 

६.१.१०. लोक पिहरन  र िविध  २५९ 

६.२. लोककला   २६१ 

६.२.१. लोकिच कला एवम ्अ य कलाकृित २६१ 

६.३. िन कष  २६४



xxvi 

अ याय सात 

७. दाप ुख डमा पाइने लोकवाताको प रवितत प  प ृस ं

७.१. मौिखक लोकवाताको प रवितत ि थित  २६६ 

७.२. यवहारमलूक लोकवाताको प रवितत ि थित  २६७ 

७.३. कायस पादनमलूक लोकवाताको प रवितत ि थित २६८ 

७.४. भौितक लोकवाताको प रवितत ि थित  २६९

अ याय आठ 

८. उपसंहार एवम ्िन कष  प ृस ं

८.१. उपसहंार  २७१ 

८.२. शोध कायको िन कष  २७४ 

८.३. भावी शोध तथा अ ययनका िनि त स भा य शोध शीषकह  २७८

 स दभ सूची  २८०-२८७ 

 प रिश  सूची  २८८-३१५ 

१. जनलमा कािशत शोधप  

२. लोकवाता साम ी सङ्कलन प  

३. े काय सव णका त वीरह  


