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अ याय एक 

अ याय एक 

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 याय एक 
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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अ याय एक 
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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अ याय एक 
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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अ याय एक 
ि 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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अ याय एक 
े 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 



 
१ २  

अ याय एक 
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- 
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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। 


