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अ ाय तीन  

३. उखान, तु ा र वा ाराको सै ा क प रचय 

 ३.१.  उखानको अथ र प रचय 

 

उखानका अ ेताह ले उखानलाई िविभ  न कारले प रभािषत गरेका छन्। कुनै पिन 

भाषामा चिलत उखानह ले हाँको जीवनशैली, रहन सहन, रीित- रवाज, जाित, धम, पेसा, 

आ था, िव  वास, इितहास, घटना आिद िविवध प को यथाथ िच  बोकेका छन्।१ ितनै 

प ह का आधारमा उखानलाई प रभािषत ग रएको पिन पाइ छ। उखानमा समाजको 

वा िवक ितिब  झ एको ँदछ। व ुतः उखान मौ खक पर रामा िचरकालस  

बाँिचरहन स  ने कृितको भएकाले यसबारे ग रने गहन खोज अनुस ान िल खत सािह को 

अनुस ान अ यनझै ँसहज दे खँदैन। यसलाई अ यन अनुस ानको मु  िवषयका पमा 

हण गरी यसका आधारमा समाजको भािषक, सामािजक, सां ृ ितक तथा राजनीितक व था 

र थितबारे अ यन गन सिकने दे ख छ। लेखनकलाका े मा जसरी कथा, किवता, उप ास, 

नाटक, िनब  आिद िविवध िवधाह को िवकास न सकेको छ, सरी लोकसािह  तथा 

यसका अ  िवधाह को िवकास न सकेको पाइँदैन। उखान मानव जीवनको अन कालीन 

अनुभवह को कोश हो र यसमा समाजको स ूण इितहास लुकेको छ। यस स भमा 

उखानह को सङ् हलाई आजको वेद मा  न सिक छ भ  ने मत च पालिसंहको रहेको पाइ छ।२ 

य ा लोकसािह का िविवध िवधा-उपिवधाह बारे खोज अनुस ान गन आव क दे ख छ, 

जसद् वारा सामािजक, भािषक तथा सां ृ ितक पुनिनमाण काय गन पिन  स व दे ख छ।  

उखान लोकसािह  अ गत लोको   िवधाको एउटा उपिवधाका पमा चिलत र 

मह पूण िवषय मािन छ। लोकजीवनसँग यस उपिवधाको घिन  स  रहेको छ। ावहा रक 

ि कोणले पिन यो जनिज ामा चिलत रहेको दे ख छ। उखान यथाथमा मानव जाितको 

                                                             
१ कृ साद पराजुली (२०६९) नेपाली उखान र गाउँखाने कथा, काठमाडौ ँनेपाल, र  न पु क भ ार पृ ४२ 

२ च पाल िसंह (सन् १९८३) लोको यो ंकी सामािजक भूिमका, स ा सुरेशच  ागी लोक-सािह  मेरठ 
िव िव ालय िह ी प रषद एवं कु  लोक सं थान, मेरठ पृ १४५ 
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दैन न जीवनसँग स  रही मौ खक पमा िवकिसत ँदै आएको छ। आज यसका 

िल खत र मौ खक दुवै प पाइ छन्, तथािप मौिलक पमा  यो मौ खक नै छ। लोकवाताका 

अ  िवधाह ः– लोकगीत, लोककथा, लोकनाटक, लोकनृ , लोकबाजा-गाजाका अ  

लोपो ुख दे ख छन्। नेपाली समाजमा ठेकी, हप, ओखल, मुसल, िढकी, जाँतो, घुम, थु े, आिद 

लोक औजार, लोकिश , लोक बाजा-गाजा, लोक उपकरणह  िवलु  भईसकेका पाइ छन् 

अथवा िनजी सङ् हालयका कोठा सजाउने व ु बिनसकेका पिन दे ख छन्।  य िप लोको  

अ गत उखान, तु ा र वा ाराह  भने समाजमा सङ् गअनु प खा रँदै- फे रँदै योग 

चलनमा रिहरहेका छन्। यसरी उखान कुनै पिन युगको जनिज ामा टाँिसएर बसेको छ। 

यसकारण लोकवाताका अ  िवधाह का तुलनामा यो िचर  जीवी भई लोकमा रिहरहने 

कृितको दे ख छ। 

‘उखान’ सं ृ तको ‘उपा ान’-बाट िवकिसत ँदै आएको नेपाली श  हो। सं ृ तको 

उपा ानबाट ाकृतमा ‘उ ाण’ ँदै नेपालीमा उखान ब  न पुगेको पाइ छ।३ उखानका 

पयायवाची श का पमा आहान, बखान, भनाइ, कथन, िक ा र लोको  ज ा श ह को 

पिन योग गरेको दे खए तापिन नेपाली जनिज ोमा उखान श  नै बढी मा ामा चिलत रहेको 

पाइ छ। उखानलाई अङ् ेजीमा ोभ , ािटनमा ोवितयो, ीकमा ारोइिमया, ेिनसमा 

रे ान, तुक मा आतलोर सोजु, रिसयालीमा पो ोिव ा, अरबीमा मथाल, िह ुमा मशाल, र 

भारतीय भाषाह म े िह ीमा कहावत, सं ृ तमा सू , सुभािषत, लोको , बङ् गलामा 

वाद, लोको , राज थानीमा कहवट, ओखाणो, गुजरातीमा उखाणु ,कहेवट, र गढवालीमा 

उ ाण वा पखाण, मराठीमा आणा ाय, अिन तेलेगुमा समीटा भिनएको पाइ छ।४ यसरी 

उखानलाई िव  वका सबैजसो जाित र भाषामा िविभ  न कारले प रभािषत गद िविभ  न नामह  

िदइएको पाइए तापिन यसले िदन खोजेको मूल ान वा उ े  अिन यसको मह , शैली एवम् 

संरचना आिदका ि ले लोकसािह को एउटा उपिवधाका पमा यो सबै भाषामा उ ै-उ ै 

पमा देखा पदछ।   

                                                             
३ मोतीलाल पराजुली र जीवे  िगरी, (२०६८) नेपाली लोकसािह को परेखा, साझा काशन, पृ ३१२ 

४ ीराम शमा, (१९९२) लोकसािह  : िस दा  और योग, िवनोद पु क म र, आगरा,भारत, पृ १५६ 
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३.१. २. उखानको प रभाषा 

उखान कुनै पिन जाितको लोकजीवनसँग स त चिलत र मौिलक अिभ  हो। 

पर रादे ख पु ाह माझ ह ा रत ँदै आएका उखानह  ेक जाित वा समाजका 

भािषक समुदायका प रपु  साझा अनुभवका सार न्। ियनमा ा मूलक एवम् सू ा क 

अिभ  पाइ छन्। भािषक वहारको ममा उखानले आ नो अिभ लाई भावकारी 

बनाउँदछ। यसथ उखान लोकजीवनका सामािजक, सां ृ ितक तथा दैिनक वहारको ितिब  

बनेर देखा पदछन्। उखानलाई प रभािषत गन िव ान् ह ले िविभ  न मत र प रभाषा िदएको 

पाइ छ। केही िव ान् ह का  मत र प रभाषाह को  यहाँ समी ा क उ ेख ुत गनु 

सा िभक दे ख छ।  

पा  चा  िव ान् अर ु उखानलाई त ानका ख ह बाट चुनेर रा खएको अंश 

मा छन् भने िफ े उखानलाई ावहा रक जीवनको मागदशक उ  मा छन्। टे का 

मतमा यो दे ा सानो भए पिन अन पी औलँामा सधै ँ च करहने मिण हो, सभा सले 

उखानलाई लामा अनुभवबाट िन े का छोटा वा का पमा कारेका छन्। उखान मानवीय 

ानको घिनभूत र  न हो जसलाई बु  र अनुभवका िकरणह बाट िन े को ोित ा  छ 

भ  ने धारणा वासुदेवशरण अ वालको रहेको पाइ छ।५ ै कारले शिशका  सोनवणेका 

िवचारमा उखानह  लोकसमाज तथा लोकजीवनको उ  नयनका लािग लोकमानसले 

छािडराखेका तीर न्।६ भारतीय कहावत सङ् हको भूिमकामा िव  वनाथ िदनकर नरवणेले 

उखानलाई यसरी प रभािषत गरेका छन्  उखान य ो ादेिशक कथन वा उ  हो जो 

शता यौदेँ ख एउटै  उ े का लािग चलनमा रहेको छ, जो लोकको च ी पँुजी हो अिन 

                                                             
५ धमराज थापा, हंसपुरे सुवेदी ( १९८५) नेपाली लोकसािह को िववेचना, पा म िववेचना के  काठमाडौ,ं पृ ४११ 

६ शिशकांत सोनवणे ( २००८) लोक सािह , (खा ेश और कु देश की लोको यो ंके प र े  म) अभय काशन, 
कानपुरम् 
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जसले सोझो आशयलाई  नगरी कुनै अलङ् कारमा उपमा, उ े ा, ा का साथमा यु  

ँदछ।७  यसथ उखानह  सरल अिन अलङ् कृत भाषामा अिभ  लोकका उ  न्।  

नेपाली िव ान् ह माझ पिन उखानबारे आ-आ नै िकिसमका मतह  रहेका पाइ छन्। 

पारसमिण धान उखानलाई भाषाको ान अिन जाितको अनुभवका सार मा छन्। बालकृ  

पोखरेलले उखानलाई लौिकक वाणीह  र लोकमा ता ा  महापु षह का सू  भनेका 

छन्।८ ै कारले उखानले ेक जाित वा समाजको मािमक तथा प रपु  साझा अनुभवलाई 

काश पादछ जसमा ा मूलक एवम् सू ा क अिभ  पाइ छ भ  ने धारणा कृ साद 

पराजुलीको रहेको छ।९ चूडामिण ब ु उखानलाई जातीय जीवनको स , अनुभविस  ानका 

पमा सावभौिमक र सावकािलक अिभ का पमा छोटो-छ रतो जीव  र लोकि य 

अिभ  मा छन्,१० भने घन ाम नेपालको मतमा उखान मानव समुदायका िचरसि त 

अनुभवह को सार अिभ  हो र यसको संरचना वा ा क अिन पचािहँ सू ा क 

छ।११ यस े मा कलम चलाउने िव ान् ह ले िदएका मत-मता रह  तथा प रभाषाह मा 

उखानको उ े , मह , िवषयव ु, प-संरचना आिद कुराह लाई पिन समेट्न सकेको 

पाइ छ। 

िव ान् ह का मत वा प रभाषालाई िन ल गदा के दे ख छ भने उखानह  पर रागत 

पमा आिजत लोकका अमू  स ि  न्, जो किहले िस एर जाँदैनन्। यहाँ अर ुले 

उखानलाई त ानको ख ह को अंश भनेर ो ानसँग दाँजेर उखानको मह  र 

मू लाई  पले ाएको दे ख छ। त ान भ ाले मूलतः आ ा क तथा दाशिनक 

ानसँग स त िवषय मा  न सिक छ। यस अथमा पौरािणक तथा वैिदक म , धम ह मा 

भएका नीित-उपदेश, वचन आिदलाई मािनसले जुन िन  ठा भावले ीकारेका छन् ही अथमा 
                                                             
७  स ा नरवणे िव  वनाथ िदनकर, भारतीय कहावत सङ् ह, थमा ख , ि वेणी सङ् गम  भाषा िवभाग ११२/५, भात 
पथ, पुणे, ४११००४, पृ १५ 

८  बालकृ  पोखरेल (२०५५) रा भाषा, साझा काशन, पृ  ११९ 

९ कृ साद पराजुली ( २०१२) नेपाली उखन र गाउँखाने कथा, र  न पु क भ ार, काठमाडौ,ं नेपाल, पृ २१ 

१० चूडामिण ब ु ( २०६६) नेपाली लोकसािह , एकता बु , काठमाडौ,ँ नेपाल, पृ  ३३४ 

११ घन ाम नेपाल किवता लामा, (२००९) उ  मा ािमक नेपाली ाकरण र रचना, एकता बु  हाउस ा िल 
िसलगढी, पृ  २४१ 
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लौिकक जगत् मा उखानलाई ीकारेका छन् भ  ने कुरा उनको प रभाषाले  पारेको 

छ।पा  चा देशह मा उखानका मु  ोत बाइबलमािथका टीका -िट णीह लाई नै 

मािनएको पाइ छ।१२ यसो ँदा उखानमा मािनस मा का िन  िविभ  न ानगुणका कुराह लाई 

समेटेको दे ख छ। उखानको प रभाषा िदने ममा वो ाङ् ग िमडरद् वारा ितपािदत 

प रभाषा खुबै िव ृत दे ख छ। उनका िवचारमा उखान एउटा छोटो र सामा  दे खने लोक 

वा  हो जहाँ ान, स , नीित-उपदेश अिन ला िणक, ढ अिन त  पमा अिभ  

छ, जुन  पु ौ-ँ पु ौदेँ ख ह ा रत ँदै आएको छ।१३  यसरी उ खत प रभाषाह मा 

ुत धारणाह लाई िन  न बँुदाह मा देखाउन सिक छ- 

 उखानह  लोकको अनुभवका सार न्। 

 उखानमा स ूण ानगुणका कुराह  टडकारो पमा एका छन्। 

 यी पु ैनी स ि  प पर रागत पमा ह ा रत ँदै आउने गदछन्। 

 ियनमा स  त को उद् घाटन छ। 

 उखान लोकद् वारा िनिमत सू ा क छोटा वा का पमा चिलत दे ख छन्। 

 यी त  र सङ् गअनु प त ाल योग गनसिकने वृि का छन्। 

 यी भाषाका आभूषण न्। 

 ियनले लोकलाई स ाग दशन गदछन्। 

 उखानह  ला िणक अथले यु  ँदछन्। 

 उखानह  भािषक  अल ारको पमा हणीय मािन छन्, आिद। 

 उ खत मत-मता रह लाई िन ल गदा उखानह लाई अनुभवद् वारा आिजत सार 

कथन तथा सू ा क कथन न् भ  ने कुरामा िव ान् ह को मतै  पाइ छ। अ त: उखान 

भ  नाले लोकअनुभवद् वारा ा  ान र उपदेशले भ रएको चोिटलो भनाइ हो, जो ङ् पूण, 

                                                             
१२ जे  िद मािटन, (१९९५) ोवब ओ  टे ामे  गाइड, धान स ा आर एन वाई े, से  एकाडेिमक ेस 
िलिमटेड, मेनसन हाउस्, १९ िकङ् गिफ  रोड, ईङ ा , पृ १० 

१३ वो ाङ् ग िमडर (Wolfgang mieder) (२००४) ोभबस ए ा  बुक, ि नवुड ेस, ८८ पो  रोड वे , 
वे पो  िसटी ०६८८१, पृ ३ 
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उ वैिच पूण ँदछ अिन यसले छोटकरीमा लामा उपदेश र ानका साथै स  त को 

उद् घाटन गदछ।  

 

 ३.१.३. उखानको वग करणका आधारह   

 

कुनै पिन िवषयको वग करण िविभ  न प र े बाट र ि कोणका आधारमा िविभ  न 

कारको नस छ। एउटै उखानले िविभ  न िवषयह लाई समेट्न स  ने मता राखेको ँदछ। 

ज ै– ‘िबहेको अ मलले केटी मा  नै िब ।’ – यस उखानमा विणत िवषयह लाई यसरी 

िविभ  न प बाट हेन सिक छ-  

१. सामािजक िवषय, 

२. सं ार तथा सं ृ ित िवषय   

३. हा ङ् मूलक िवषय 

४. िववाहस ी उखान  

५. नीित चेतनामूलक िवषय   

उपयु  ५ वटा िवषयह  एउटै उखानमा समािव  भएका छन्। एउटै उखानले 

उ खत िविभ  न िवषयका जानकारी िदएको पाइ छ। िबहे गनुभ ा पिहले नै केटी मागेको 

नुपछ न  िववाह स व छैन भ  ने उपदेश तथा नीित चेतनामूलक िवषय  पिन  पमा 

ु िटत भएको छ। ‘कागलाई बेल पा ो हष न िव ात्’ यस उखानमा पिन प छी स ी र 

फलफूल स ी, ाकृितक िवषयलाई समेटेको पाइ छ। यसरी िवषया क  टले वग करण 

गदा िसङ् गो एउटा िवषयलाई मा  के  गरेको नभई अ  िविभ  न िवषयलाई पिन उखानले 

छोएको पाइ छ। यसथ कुनै पिन उखानलाई  एउटै िवषय तथा प संरचना भएको उखान हो 

भनेर िकटान गन सिकँदैन। सरीनै अक  ‘नेपाल बसी भोट दे  ने’। यो उखान प संरचनाका 

 टले छोटो आकार भएको उखान हो भने वा का  टले सरल वा मूलक  उखान हो अिन 

िवषया क  टले ङ् ा क  र थानस ी उखानअ गत पदछ। यसकारण उखानलाई  

वग करण गन िन  चत आधार देखाउन किठन दे ख छ। 
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 उखानका अ ेताह ले उखानको वग करणका मूलतः दुई मुख आधारह  देखाएका 

छन्-  (१) िवषया क आधार र (२) पा क आधार ।१४ िवषया क ि ले उखानह को 

वग करण िन  न कारले ग रएको पाइ छ -  

 

पा  चा  िव ान् जोन ि चयनले उखानलाई िन  न कारले वग करण गरेका छन्-  

१. मािनसका कमी कमजोरी ुिट तथा अवगुणसँग स त  

२.  सांसा रक ान िवषयक 

३. सामािजक र नैितक  

४. जाितका िवशेषतासँग स  

५. कृिष र कानुनस ी  

६. पशु तथा सामा  जीवज ुिसत स त। 

 

िह ीका लोकवातािवद्  कृ देव उपा ायले उखानको वग करणका पाँचवटा आधार 

देखाएका छन्-  

१. थानस ी  

२. जाित स ी  

३. कृित तथा कृिषस ी  

४. पशुप छी स ी   

५. कीण। 

 

यसरी नै शिशका  सोनवणेले केवल िवषयका ि ले १०  वटा वग करणका आधारह  

देखाएका छन् जो िन  न कारका छन्- 

१. हा ङ् परक  उखान 

२. खेती स ी उखान 

३. ापार स ी उखान 

                                                             
१४ कृ साद पराजुली, (२०६९) नेपाली उखान र गाउँखाने’कथा, पूववत्, पृ ३८  
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४. कृित स ी उखान 

५. लोक वहार स ी उखान 

६. नारी वा  ी स ी उखान 

७. ा  स ी उखान 

८. चाडपव स ी उखान 

९. ऐितहािसक घटना आिद स ी उखान 

१०. जाित स ी उखान। 

 

नेपाली लोकवाताका अ ेयता तथा अनुस ाताह ले पिन नेपाली उखानलाई दुईवटा मुख 

कुराका आधारमा वग करण गरेको पाइ छ- (१) पा क र (२) िवषया क। पा क 

वग करणअ गत (क) श श मूलक  ट र (ख) संरचना क  ट गरी दुई िकिसमले 

िवभाजन गरी सं ेपमा चचा गरेका छन् भने िवषया क वग करणअ गत उखान र तु ालाई 

पाँच कारले वग करण गरेका छन्।१५ ती िन  न कारका छन् –  

 

१.  सामािजक तथा नीितचेतना स ी  

२.  ान-िव ान स ी  

३.  कृिष वसाय स ी 

४.  लोकिव  वास स ी  

५.  िविवध िवषयस ी।  

 

धमराज थापा र हंसपुरे सुवेदीले उखानलाई िवषयगत ि ले तीन िकिसमले वग करण गरेका 

छन्। ती यस कार छन्- 

१. नीितरचना (उपदेशा क) पका लोको  

२. सू  (सुभािषत) पका लोको  

३. ल ाथ वा  ाय पका लोको । 

                                                             
१५ कृ साद पराजुली (२०६९) नेपाली उखान र गाउँखाने’कथा, पूववत्, पृ ४३ 
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यसका अित र  ियनीह ले अिभ गत ता यको आधार िलई उखानलाई सात 

कारले वग करण गरेको पिन पाइ छ। ती न् (१) सामािजक लोको ह  (२) ऐितहािसक 

लोको ह  (३) सां ृ ितक लोको  (४) ङ् ा क लोको  (५) जाितस ी लोको  

(६) थानस ी लोको  (७) िविवध (िमि त) लोको ह ।१६ 

चूडामिण ब ुले पा कता एवम् िवषया कता  दुवै आधारलाई समातेर उखानलाई 

मूल पमा ६ वगमा िवभािजत गरी ितनका अ  उपवगह  देखाउँदै उदाहरणह  ुत गरेका 

छन्। ती िन  न कारका छन्- 

१. श ोतका आधारमा- (क) त म, (ख) तद् भव र (ग) आग ुक। 

२. वा - संरचनाका आधारमा- (क) सरल र (ख) जिटल। 

३. वा ाथ वा भावका आधारमा- (क) िन  चयाथक, (ख)  नाथक र  (ग) िव थक। 

४. ि िव दुका आधारमा-(क) थम पु ष, (ख) म म पु ष र (ग) अ  पु ष। 

५. आकारका आधारमा- (क) छोटा, (ख) मझौला र (ग) लामा। 

६. अथका आधारमा- (क) अिभधामूलक, (ख)ल णामूलक र  (ग)  जनामूलक। 

 

मािथ उ खत िव ान् ह ले गरेका वग करणका आधारह लाई हेदा उखानका साथै 

तु ा र वा ारालाई पिन वग करण गन दुई मुख आधारह  देखा पदछन्- ती १) पा क 

वग करण अिन  २) िवषया क वग करण। यस शोध ब मा उपयु  िव ान् ह ले गरेका 

वग करणलाई समेटेर िन ष हण गद िन  न िकिसमले वग करण गरी नेपाली र ले चा उखान र 

तु ाको तुलना क िववेचना ग रएको छ -  

 

उखान र तु ाको पा क वग करण अ गत    

१. लघु आकारका उखान र तु ा 

२. मझौला आकारका उखान र तु ा 

३. लामो आकारका उखान र तु ा 

                                                             
१६ धमराज थापा र हंसपुरे सुवेदी, (१९८४ ) नेपाली लोकसािह को िववेचना,काठमाडौ,ँ साझा काशन, पृ ४२४  



४१ 
 

४.  नमूलक र  नो रमूलक उखान र तु ा 

 

िवषया क ि ले उखान र तु ाका कार- 

१. नीितिश ा र ावहा रक ानस ी उखान र तु ा 

२. सामािजक जीवनस ी उखान र तु ा 

३. कृिष वसायस ी उखान र तु ा 

४. थानस ी उखान र तु ा 

५. धम एवम् सं ृ ितस ी उखान र तु ा 

६. पशुप छी र जीवज ुस ी उखान र तु ा 

७. कृितजगत् स ी उखान र तु ा 

८. लोकिव  वासस ी उखान र तु ा 

९. अ  िविवध िवषयस ी उखान र तु ा आिद। 

 

३.२.  टु ा र तु ास ी मतह को समी ा 

नेपालीमा ‘तु ा’ र ’टु ा’ दुवै श  कोशीय घटकका पमा रहेका पाइ छन्। ’टु ा’ 

श को योग चलन कहाँबाट भयो र यसको ु ि गत अथ के हो, सो कसैले िकटान गरेर 

भ  न सकेका छैनन्। एकाध िव ान् ह ले टु ा श को मौिलकता मािथ जोड िदएको पाइए 

तापिन सको कुनै ठोस आधार पाइँदैन। िशव साद पौ ालले  ’टु ा’  झर  नेपाली श  हो 

भनेका छन्।१७ उनले यसो भने तापिन यस श को ोत, ु ि मूलक अथ आिद उनले 

िन  चत पमा देखाउन सकेका छैनन्। िव ान् ह ले यस श को अथ, प रभाषा र यसका 

उदाहरणह   ुत गन ममा कसैले यसलाई अनु ासयु  कथन वा तु ा भनेका छन्, अिन 

कसैले चािहँ ला िणक अथले यु  लोक चिलत कथन वा वा ारा, वा ांश, मुहावरा, वा ित 

                                                             
१७  क) िशव साद पौ ाल, नेपाली टु ाह को सव ण र िव ेषण, पूववत् पृ  १ 

 ख) िशव साद पौ ाल, (२०६८) नेपाली टु ा कोश, शङ् कर नगर, पे ेही, पृ  (क)  
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आिद मानेका छन्। यसरी ’टु ा’ श को योग पर रा र अथको  िकटान उपल  छैन। 

चिलत नेपाली श कोशह मा यस िवषयक िवि लाई मैले यहाँ ुत ग रने छ। 

टनरको ए क ारेिटभ ए  इिटमोलिजकल िड नरी अफ नेपाली ाङ ेज-मा टु ा  

तु ा- तुक िमलाउनु किवताको अ म चरणको फाँकी िमलाउनु भ  ने अथमा िलइएको छ अिन 

तु ा र टु ा एउटै अथमा योग ग रने श  मािनएको पाइ छ।१८ यस श कोशले टु ा र 

तु ाको एउटै अथ र प रभाषा िदएको पाइ छ। रामच  ढु ानाद् वारा स ािदत संि  नेपाली 

कोश-मा टु ा र तु ाको अथ यसरी िदइएको छ- टु ा (ना.)- तु ा, अ ानु ास िमलेको 

वा  वा किवता, फ का र तु ा (ना.)- टु ा।१९ यस श कोशले पिन टु ा र तु ा 

पयायवाची श का पमा हेरेको पाइ छ। सूयिव म वालीको नेपाली संि  श कोश-मा 

(टु ा) टु (तु) ा-  (ना.) सङ् गित, िवसङ् गित वा मािमक हा जनक कुरा बुझाउने 

श ाल ार परेका दुई वा ख को योग भनेर उदाहरणमा – ’काम गन कालु, मकै खाने भालु’  

रा दै कुनै प  वा वा , वा ांशको अ म दुई रको समानता भनेर तुकब ीयु  

कथनलाई नै औ ँ ाइएको पाइ छ।२० ै  कारले बाबुलाल धानको ’र  न नेपाली श कोश’-

मा पिन टु ाको अथ कुनै प  वा गीतको अ म चरण, तु ा, अ ानु ास िमलेको वा  नै 

भिनएको छ भने तु ाको अथ टु ा भनेको पाइ छ।२१ यस ममा ’नेपाली बृहत् श कोश’-ले 

टु ा- (ना. टु ो) कुनै किवता गीतको अंश, पाउको अ म भाग वा दुई दुई चरणको अ म 

श को फाँकी िमलाउने काम, अ ानु ास भनेर फे र अिभ  जनापूण टु े  वा  वा वा ांश, 

मुहावरा भ ै  उदाहरणमा क री ता  नु नाक काट्नु  इ ािद  रा दै तु ा हेनु भ  ने िनदश 

िदइएको छ र तु ाको अथमा तुकब ी िमलेको पद वा पदावली भिनएको पाइ छ।२२ यस 

श कोशले टु ाको अथ र प रभाषा अ िलँदो िकिसमले िदएको छ। तुकब ी र वा ांश वा 

                                                             
१८ आर  एल टनर (२००९) ए क ारेिटभ ए  इिटमोलिजकल िड नरी अफ नेपाली ाङ ेज, डी आर  टनर, 
आदश बुक, रोयल एिसयािटक सोसाइिट, नई िद ी,११०००२, पृ  २४५, पृ  २८६ 

१९ रामच  ढँुगाना (२०६८) संि  नेपाली कोश,स ा. साझा काशन, पृ  २०६ र २०४१ 

२० सूयिव म वाली (िव.स. २०४०) नेपाली संि  श कोश, काठमाडौ,ँ पृ ३१४ 

२१ बाबुलाल धान (िव.स. २०५६) र  न नेपाली श कोश, र  न पु क भ ार, काठमाडौ,ँ पृ  २०८  र  २३२ 

२२ नेपाली बृहत् श कोश (िव सं २०६७) ने रा   ा छापाखाना, काठमाडौ ँपृ ५१२ र ५७० 
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मुहावरालाई एकै ठाउँमा राखेर अझ अ  बनाउने काम गरेको बोध ँदछ।  ’ योगा क 

नेपाली श कोश’-मा टु ा श को अथ [तु ा] ना वा ाथभ ा ला िणक अथ मु  ने, 

ायः ि याका साथमा आउने िवशेष िकिसमको पदावली, मुहावरा, वा ांश (उदाहरण-  मन 

प नु, िज ो टो ु आिद।) िदँदै ’तु ा’ हेन िनदश गरेको पाइ छ भने तु ाको  अथ तुक 

िमलेको पदावली तथा रचना भनेर यस श कोशले पिन टु ा’ हेनु भ  ने नै स ाह िदएको छ।२३ 

नरे  चापागाईँको ’नेपाली श भ ार’-मा पिन टु ा श को अथ र प रभाषा िदने ममा 

किवताका पाउका अ मा िमलाइने फाँकी ला िणक वा ङ् ा क अथ ढ भएको वा ांश, 

वा ित, वा ारा, तु ा, मुहावरा भनेको पाइ छ, अिन तु ाको अथ रहनी िमलेका किवता 

फ का, वा ारा वा ित भनेर मपूण िववरण िदइएको पाइ छ।२४ ’श ाथ नेपाली 

श सागर’-मा ’टु ा’ (टु ो ना) किवता वा गीतको सानो अंश तथा दुई चरणको अ म 

श को फाँकी िमलाउने काम अ ानु ास र अिभ  जनापूण टु े  वा  वा वा ांश, मुहावरा 

भनेर अथ िदइएको छ र तु ालाई  भने वा ाथभ ा िभ  नै अथ बुझाउने पद वा वा , 

ङ् ाथ बुझाउने श रचना भिनएको छ।२५ यहाँ तु ाको अथमा तुकब ी र अ ानु ासको 

चचा पाइँदैन। यस कोशले भने यी दुईवटा श लाई बे ा-बे ै अवधारणाका सूचक मानेको 

दे ख छ। 

 यसरी ’टु ा’ र ’तु ा’ श का अथह  उ खत श कोशह मा आ-आ नै 

िकिसमका रहेका छन्। श कोशह मा ’टु ा’ श को संरचना, अथ र प रभाषा ुत गन 

ममा एउटै कुरालाई िवशेष ’तु ा’ वा तुकब ीयु  कथनलाई इिङ् गत गरेको पाइ छ। 

’टु ा’ र ’तु ा’-स ी नेपालीका सु दे ख नै कलम चलाउने िव ान् ह को प रभाषा तथा 

अवधारणाह लाई पिन यस शोध ब मा समी ा ग र छ।  

’टु ा’ र ’तु ा’-को योग चलनबारे कलम चलाउने िव ानह का मत-मतानतरलाई 

समी ा गन तीन वगमा िवभािजत गरी अ यन गन सिक छ।    थम वगका िव ानह मा 

                                                             
२३ हेमाङ् गराज अिधकारी (चतुथ सं २०६८) योगा क नेपाली श कोश, िव ाथ  काशन, काठमाडौ,ँ पृ  ४०७ र पृ  
४५८ 

२४ नरे  चापागाईँ, (  सं २०६७) नेपाली श भ ार, ाम पु क भ ार, काठमाडौ,ँ पृ ४७२ र पृ ५२७ 

२५ बस कुमार नेपाल, (  सं २०६८) श ाथ नेपाली श सागर, काठमाडौ,ँ पृ ५४५ पृ ६१० 



४४ 
 

नेपाली लोको बारे सव थम मोतीराम भट् टको ’उखानको बखान जा  ने कथाको सङ् ह’ 

शीषकमा कलम चलाए भ  ने कुराको उ ेख पाइए तापिन यो लेख कतै उपल  छैन। सपिछ 

उखानका िवषयमा कलम चलाउने थम को पमा पादरी ग ा साद धान देखापदछन् 

उनको ’नेपाली उखानको पो क’ (सन् १९०८)-लाई उखनबारे थम कृित मा  न सिक छ। काजी 

महावीरिसंह गडतौलाको ’उखान-बखानको वाह’ (सन् १९१७) आिद उ ेखनीय दे ख छन्। 

यसवगका िव ान् ह ले  उखानलाई मा  िलएर कलम चलाएको पाइ छ। टु ा वा तु ा र 

वा ारा (वा ांश, वा प ित, वा  रीित, मुहावरा) स ी उ ेख गरेको पाइँदैन।  

दो ो वगका िव ान् ह ले लोको  अ गतका उखान, टु ा वा तु ा र 

वा ारास ी (वा ांश, वा प ित, वाग् रीित, मुहावरा भनेर) उ ेख गरेको पाइ छ। यस 

ममा सव थम पु र शमशेरको ’नेपाली उखान र टु ाको वण मानुसारी सूिच  वा ांश 

वा ितको कोष’ ख  १ िव. सं.१९९८ मा कािशत भएपिछ नेपाली लोको  जगत् मा 

’टु ा’ श को योग चलन ँदै आएको मािन छ।२६ यस स भमा उखान, टु ा र वा ांश 

भनेर पु र शमशेरभ ा पिहलेका लेखक-सङ् कलकह ले यसरी छु ा-छु ै  भेद देखाएका 

िथएनन् भ  ने कृ साद पराजुलीको मत रहेको पाइ छ।२७ सपिछ पारसमिण धानको 

’नेपाली मुहावरा’ सन् १९५४, अमरमिण धानको ’नेपाली च ी उखान’ सन् १९५६ अिन 

नेपालबाट ल ण आचाय शा  ीको सन् १९५९ मा ’नेपाली राि य मुहावरा’ आिद देखा पदछन्। 

यस चरणका िव ान् ह ले ’टु ा’ श को योग िवशेष गरी तुकब ीयु  कथन वा भनाइका 

स भमा गरेको दे ख छ। पारसमिण धानले ’िटपन-टापन’ मा ’टु ा’ भनेर तुकब ीयु  

कथनलाई नै राखेका छन्, ज ै- ’सोमबारे औसँी के बार  प  यो ? काटेको खसी के बेथाले म  यो?’ 

’अङ् गारभ ा काली, दश ठाउँमा टाली, अनुहार न सनुहार पोइ खो  न थाली,’२८ यही त  पु र 

शमशेरले पिन आ नो मा राखेका छन्।२९ यहाँ टु ा  भनेर तु ा अथात् अनु ासयु  

                                                             
२६ धमराज थापा, हंसपुरे सुवेदी, (१९८४ ) नेपाली लोकसािह को िववेचना, पूववत् पृ ४१८ 

२७ कृ साद पराजुली (िव सं २०५४) नेपाली उखान र गाउँखाने कथा र  न पु क भ ार, काठमाडौ,ँ पृ २३ 

२८ पारसमिण धान (ई स १९६९) िटपन-टापन, ( थम ख ) भा ल ी काशन, कािल ोङ, पृ १५  
२९ पु र शमशेर (िव सं १९९८) नेपाली उखानटु ाको वण मानुसारी सूची र वा ांश वा दित इ ािदको कोश 
ख  १-२ काठमाडौ,ं पृ १ 
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लोक चिलत कथनलाई समेटेको पाइ छ। यस वगका िव ान् ह ले टु ा र तु ा समान वा 

एकै अथका सूचक पदका पमा  योग गरेका छन्। 

ते ो वगका िव ान् ह ले उखान-टु ा स ी िविभ  न प -पि कामा लेख रचना आिद 

कािशत गरेका पाइ छन्। ज ै- परेखा, मधुपक आिद प  पि काह को यस े मा मुख 

भूिमका रहेको पाइ छ।३० िव सं २०३१ सालमा  मोहनराज शमाको ’श -रचना र वण-िव ास 

भाषा- वै ािनक प ित’,  कृ साद पराजुलीको ’रा ो रचना: मीठो नेपाली’ २०२३ र बालकृ  

पोखरेलको ’रा भाषा’ (तृतीय सं रण २०३६, मा) पिन टु ा र उखानस ी चचा रहेको 

पाइ छ। ’बृहत् नेपाली ाकरण’ िव सं २०३३ सालमा कािशत मा उखान, तु ा र 

वा ांशबारे चचा भएको पाइ छ।३१ नेपाली लोको  जगत्   मा थमचोिट यी तीनैवटा उखान, 

तु ा र वा ारास ी छु ा-छु ै  पमा प रभािषत गन यास भएको छ। यसबाहेक उखान-

टु ालाई िलएर िविभ  न िव ान् ह ले कलम चलाएको पाइ छ। धमराज थापा र हंसपुरे 

सुवेदीको ’नेपाली लोकसािह को िववेचना’  मा पिन उखान-टु ा िवषय िव ृत चचा गरेका 

छन् र स मा पिन ’टु ा’  श को योग चलन किहलेदे ख भयो, कसरी यो श  

चलनमा आयो, टु ा हो वा तु ा भ  ने  न उठाइएका छन्।३२ य िप उनीह  पिन उ  

िवषयबारे ठोस िन षमा पु  न सकेका छैनन्। ै कारले चूडामिण ब ु, चूडामिण रे ी, 

मुकु  आचाय, िशव साद पौ ाल, गोिव  आचाय आिद िव ान् ह ले टु ाबारे कलम 

चलाएका छन्। िवशेष गरी वा ांश, वा ित, मुहावरा, वा ारा, वा  रीित आिद भनेर अिग ो 

वगका िव ान् ह ले चचा गरेका िवषयलाई यस वगका िव ान् ह ले ’टु ा’ भनेका पाइ छन्।  

यसो ँदा टु ा श  वा ारा ( वा ांश, वा  रीित, वा प ित, मुहावरा आिद।)- को पयाययवाची 

श का पमा  िचलत न पुगेको दे ख छ।    

चूडामिण रे ीले ’टु ा’ स ी आफूभ ा अिघका िव ान् ह को मत र 

प रभाषाह लाई रा दै िव ृत पमा चचा ग रएको पाइ छ। उनी भ छन्-‘पु र शमशेरले 

                                                             
३० धमराज थापा, हंसपुरे सुवेदी (१९८४ ) नेपाली लोकसािह को िववेचना, पूववत् पृ ४१८ 

३१ रोिहणी साद भट् टराई (िव सं २०३३) बृहद् नेपाली ाकरण, ने रा  , कमलादी काठमाडौ,ं पृ ५६०, ५६१, ५६२ 

३२ धमराज थापा, हंसपुरे सुवेदी (१९८४ ) नेपाली लोकसािह को िववेचना, पूववत् पृ ४१७ 
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टु ा भनेर तुकब ीवाला उखान र वा ांश नाममा टु ाबारे चचा र सङ् ह गरेका छन्।ʼ३३ 

यस भनाइबाट के  ँदछ भने ’टु ा’ नाम िदएर सु मा कलम चलाउने पु र  शमशेर, 

पारसमिण धान, कोषकार बालच  शमा आिद िव ान् ह ले अनु ासयु  कथन वा  

तु ालाई नै ’टु ा’ भनेर चचा साथै सङ् कलन गरेका न्। यस वगका ायः सबै िव ान् ह ले 

टु ालाई  तु ा पिन भिन छ भ  ने मत राखेको पाइए तापिन वा ारालाई नै टु ा नाम िदएको 

पाइ छ। यसरी उनीह का ि मा टु ा, तु ा र वा ारा एउटै संरचनाका िविवध नाउँ मा  

रहेका दे ख छन्। यसरी टु ा र तु ा माझको सा -भेद केलाउने ममा िशव साद 

पौ ालले  तुक िमलेको उखानका आधारमा उखानलाई नै उखान-टु ा भ  ने ग रएको उ ेख 

गरेका छन्। नेपालीमा टु ा  श को चलन उखानकै आधा ’टु ा’  श बाट टु ा नपुगेको 

हो भ  ने उनको मत रहेको पाइ छ।३४  अझ ’टु ा र तु ामा िभ  नता’ नामक उपशीषक िदएर  

यी दुई एकै िचज होइनन् भ  ने सङ् केत िदए तापिन उनले िदएका उदाहरणह ले भने  

पमा यी दुई माझ िभ  नता देखाउन सकेका छैनन्।  यहाँ उनले तुकब ीयु  उखान वा 

टु ाधम  र तुकब ीरिहत उखान भनेर भेद देखाइ उदाहरण िदएका छन्। ज ै- 

तुकब ीयु  उखान वा तु ा अ गत- रात रा ो जुनले, मा छे रा ो गुनले  अिन  टु ाधम  

तथा तुकब ीरिहत उखानमा – गजने मेघ वषदैँन।३५ यस कारको उदाहरणले देखाउन 

खोिजएको िभ  नता टु ा र तु ा माझको हो वा तु ा र उखान ( तुकब ीरिहत उखान)- को 

हो, सो  न नसकेको दे ख छ। 

 ’मा िमक नेपाली ाकरण र रचना’ (१९९४) मा िशवराज शमाले ’टु ा’ वा ’तु ा’ 

श  तुकब ीयु  कथनलाई नै समेट्दै सो वटा उदाहरणह  राखेका छन्। ज ै- ’धनीको 

शरण दुःखको हरण, गङ् गाको मरण ह रको चरण।’३६ पिछ आएर उनको अक  ाकरणा क 

 ’पूव र मा ािमक नेपाली ाकरण र रचना’-मा ’टु ा’-लाई वा ाराका पमा िलइएको 

                                                             
३३ चूडामिण रे ी (दो सं २०५७) नेपाली टु ाह को  अ यन, जुही काशन, झापा, पृ ५  
३४ िशव साद पौ ाल (िव सं  २०६१) नेपाली टु ाह को सव ण र िव ेषण, ीमती सुशीला पौ ाल, वदघाट, पृ  
२८ 

३५ िशव साद पौ ाल, नेपाली टु ाह को सव ण र िव ेषण, पूववत् पृ  २ 

३६ िशवराज शमा (१९९४) उ  मा िमक नेपाली ाकरण र रचना, जनप  काशन, िस म, पृ २४७ 
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पाइ छ।३७ अ ेताह ले यसरी दुई प कै नीित अ  नाएकाले यस िकिसमको िववाद सृजना 

भएको दे ख छ। 

’उ  मा िमक नेपाली ाकरण र रचना’  का लेखक य घन ाम नेपाल र किवता 

लामाले ‘वा ारा, उखान, टु ा’ शीषक िदएर छु ा-छु ै   अ यन गरेको पाइ छ। अ  

िव ान् ह ले ’टु ा’ भनेर  जुन िवषयलाई राखेका छन् सलाई  यस मा ’वा ारा’ नाम िदई 

उदाहरणह  ुत ग रएको पाइ छ।३८ ज ै- आँखा गाड्नु, घर डु नु, ढोल िपट्नु आिद। ै 

कारले यस का लेखकह ले ’टु ा’ नाम िदएर अ ानु ास िमलेको कथन अथात् 

तु ाबारे चचा गरेका छन्। यसो ँदा टु ा र तु ा दुई िविभ  न कुरा नभएर एउटै िचजका 

नाम न् भ  ने  ँदछ, जो अनु ासयु  वा तुकब ीयु  लोक चिलत कथनह  न् भ  ने 

दसाउँदै िन  न उदाहरणह  राखेका छन्।३९ ज ै- कसैलाई भने मरीमरी, कसैलाई भने परीपरी, 

अिमलो जाँडको धेर िनगार,नरा ो मा छेको धेर िसँगार आिद।  ुत कथन वा भनाइह को 

प र संरचनाका आधारमा यसलाई तु ा भनेर सबै िव ान् ह ले ीकारेका छन्।  यसलाई 

उखान, वा ारा, गाँउखाने कथा आिद िवषयलाई झै ँ छु ै  पमा अ यन सङ् कलन गरेको 

पाइँदैन। एकाध िव ान् ह ले तु ाबारे आंिशक पमा चचा मा  गरेको पाइ छ।  यस का 

लेखकह ले उखान-टु ा वा उखान-तु ा-को  मा  अ यन तथा चचा नगरेर लोको  

अ गत चिलत उखान, तु ा र वा ारा, यी तीनैवटा िवषयलाई िलएर अ यन गरेको पाइ छ। 

यसथ आजस को अ यनमा यस ले थोरै भए पिन यी तीनैवटा िवषयलाई समेटेर छु ा- छु ै  

पमा अ यन गरी िनि त एउटा फाँट तयार पारेको छ भ  सिक छ।  

दािजिलङबाट कािशत ’ि वेणी उखान, तु ा र वा ारा’-का रचनाकार डी बी िसंहले 

उखान र तु ाबारे चचा गद यी दुई माझको िभ  नता यस कारले देखाएका छन्- ‘उखान एकै 

वा मा भिनएको उ  हो र तु ाचािहँ अ ानु ास िमलेको किवतामय वा  हो।’४० उनले 

                                                             
३७ िशवराज शमा (१९९४) पूव र मा िमक नेपाली ाकरण र रचना, जनप  काशन, िस म, पृ ४०९ 

 

३८ घन ाम नेपाल, किवता लामा, उ  मा ािमक नेपाली ाकरण र रचना, पूववत्, पृ २३५। 

३९ घन ाम नेपाल, किवता लामा, उ  मा ािमक नेपाली ाकरण र रचना, पूववत्, पृ २४६। 

४० डी बी िसंह (सन् २००५) ि वेणी उखान, तु ा र वा ाराका, िसंहमारी, दािजिलङ, पृ  [XIV] भूिमका ख । 
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टु ा श को साटो ’वा ारा’  श को योग गरी यसबारे कुनै चचा नगरी सोझै वण मानुसारी 

उदाहरण  ुत गरेका छन्। यहाँ टु ा श बारे कुनै िववादमा नपरी उनले वा ारा श को 

योग गरेका छन्। उनले उखान, तु ा र वा ाराबारे धेर चचा नगरे तापिन को नाम चयन 

गराइले  धेरै कुरा समेटेको बोध ँदछ, िकनभने लोको  अ गत िवशेष उखान, तु ा, र 

वा ारा नाम िदएर वा यी तीनै कुरालाई समेटेर ाय: िव ान् ह ले अ यन-सङ् कलन गरेको 

पाइँदैन।  

यसलाई अझ  पान थूल पमा तयार ग रएको िन  न रेखािच  सहयोगी नस छ। 

सोही रेखािच को मा मद् वारा नेपाली लोको  अ गत पन उपिवधाह लाई बु  न अिन 

टु ा र तु ाबारे पिन  न सिकने दे ख छ।  

                                           आरेखसङ् ा १ 

                 लोको                                                                                                                              

                 

िक द ी        गाउँखाने कथा          उखान                      तु ा                   वा ारा 

  

नेपाली लोको का े मा ’टु ा’ श को योग सव थम पु र शमशेरले गरे भ  ने 

िव ान् ह को मत रहेको पाइ छ, तर कुन अथ र कुन कुराका लािग गरेका िथए भ  ने िवषय ित 

िव ान् ह ले ान निदएको ँदा नै टु ा, तु ा र वा ारा माझ य ो सम ा वा िववाद देखा 

परेको  ँदछ।  यस े मा कलम चलाउने थम चरणका िव ान् ह मा पु र शमशेर, 

पारसमिण धान, बालच  शमा आिदले टु ा भनेर तुकब ीयु  कथनलाई समेटेको पाइ छ।  

सपिछ बालकृ  पोखरेल, कृ साद पराजुली, मोहनराज शमा, चूडामिण रे ी, चूडामिण 

ब ु, मुकु  आचाय, िशव साद पौ ाल आिद धेरैले नै वा ारा (वा ांश, मुहावरा, वा प ित 

आिद)-को साटो टु ा श को योग गरी अ यन सङ् कलन गरेको पाइ छ। यसका अित र  

घन ाम नेपाल, किवता लामा, पु र पराजुली, डी बी िसंह, माधव भट् टराई, नरेशच  खाती 

आिदले टु ालाई  तु ा अथात् अनु ास िमलेको लोक चिलत कथन भ  ने अथममा िलएको 
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दे ख छ। यस वगका िव ान् ह ले  ला िणक तथा  जना क अथमा यु  लोक चिलत 

कथनलाई वा ारा भनेका छन् भने सका पयायवाची श का पमा वा ांश, मुहावरा, 

वा ित, वाग्  रीित आिद चलनमा रहेको बताएका छन्। उखान तु ा वा लोको को िवषय 

कुनै िल खत इितहास तथा पुराण-शा स त िवषय नभएर लोकजीवनसँग स त रहेको छ। 

यसकारण, जनिज ो नै यसको आधार- ोत भएको ँदा ज ो उ ारण छ सैलाई यथावत् 

िलइएको ँदछ। कुनै पिन श को सही अथ, िह ,े उ ारण, प रभाषा आिद हेन सबैले 

श कोशमा नै िनभर रहनु पदछ। अिधकांश श कोशह ले पिन  टु ा र तु ा श  

पयायमूलक रहेको कुरा तफ  सङ् केत गरेको पाइ छ। नेपालीमा लोको बारे अ यन, 

सङ् कलन गन िव ान् ह  तीन वगका पाइ छन्- थम  वगका पारसमिण धान, पु र शमशेर, 

आिदले टु ा श  तुकब ीयु  कथनका पमा योग ग रएको पाइ छ भने दो ो वगका 

िव ानह  बालकृ  पोखरेल, कृ साद पराजुली, चूडमिण ब ु, चूडमिण रे ी, थापा, सुवेदी, 

िशव साद पौ ाल आिदले टु ा श को योग वा ाराका िन  योग गरेका छन्। ते ो 

वगका िव ान् ह मा घन ाम नेपाल, डी बी िसंह, पु र पराजुली, नरेशच  खाती, किवता 

लामा आिदले टु ा वा तु ा श  तुकब ीयु  कथनका िन  योग ग रइएका पाइ छन्। 

यस वगका िव ान् ह ले लोको का तीनैवटा उखान, तु ा र वा ारालाई िभ  ना-िभ  नै 

िवषयका पमा अ यन गन पर राको सु वात पिन ग रइएको दे ख छ। 

 नेपालीमा ’टु ा’ श  तुकब ीयु  कथनका िन  थम योग पु र शमशेरले गरे 

भने यस श लाई बालकृ  पोखरेलले वा ाराका  पमा योग गन पर रा बसालेको 

दे ख छ। 

 श कोशह ले ’टु ा’-को अथ र प रभाषा रा दै अ मा तु ा हेनू भनेर िनदश 

िदएको पाइ छ भने ’तु ा’-को अथ र प रभाषा िदएपिछ पिन टु ा हेनू भ  ने िनदश 

िदएकोबाट टु ा र तु ा एकै न् भ  ने कुरो  ँदछ। 

 ’टु ा’ श  ’टु ो’- बाट ’टु ा’ नबनेर टु ाको ’ट’ िन नै  ’त’ िनमा प रवतन 

भई तु ा बनेको हो। 

 ’टु ा’ र ’तु ा’-स ी कलम चलाउने सु दे खकै िव ान् ह को मत-मता र साथै 

नेपालीमा चिलत श कोशह लाई आधार बनाएर अ यन अवलोकन गदा  यी दुई 



५० 
 

िभ  ना-िभ  नै िचज नभएर एकै न् भ  ने माण िस  ँदछ। अझ भनौ ँटु ा र तु ा 

एउटै कुरालाई जनाउने दुईवटा नामह  न्। 

 

३.२.१.  तु ाको सङ् ि  प रचय र प रभाषा 

 

नेपाली लोको  अ गत तु ालाई उखानसँगै राखेर अ यन र सङ् कलन गन पर रा 

रिहआएको पाइ छ। तर संरचनागत िभ  नताका ि ले उखान र तु ा को छु ा-छु ै  अ यन 

सङ् कलन ग रनु आव क दे ख छ। कृ साद पराजुलीले तु ालाई तुकब ी भएका उखान 

भनेका छन्।४१ घन ाम नेपाल र किवता लामाले अ मा अनु ास िमलेको भनाइ तु ा हो भ  ने 

मत ुत गद आ ना मा छु ै  चालीसवटा तु ाह को उदाहरण िदएका छन्।४२ यसरी 

तुक िमलेको पदावली तथा कथन तु ा हो भ  ने अथ सबै िव ान्  र श कोशह मा रहेको 

पाइ छ। िवशेष गरी तु ा भ  नाले यहाँ अनु ास िमलेको किवता वा गीत नबुिझएर लोक चिलत 

उ  बुिझ छ, जो उखान सरह लोकमा मौ खक र िल खत दुवै पमा पाइ छ। उखान र तु ा 

हेदा एकै ज ा दे खए तापिन प र संरचनाका ि ले यी दुई माझ िभ  नता रहेका छन्। 

उखानह  सरल कारले संरिचत छन् भने तु ा तुक िमलेको अथात् अनु ास िमलेको  नु 

आव क ँदछ। उखान र तु ामा पाइ  ने मु  िभ  नता पिन यही नै मा  न सिक छ। उखानझै ँ

तु ाह  पिन लोकले बोलाइको ममा योग गन गदछन्। तु ाका िवशेषताह  पिन 

उखानसँग िम ा-जु ा नै छन् भने यसमा तुक िमलेको ँदा यो गेयगुण, लया कता र 

आल ा रकताका ि ले बढी भावकारी ँदछ। उखानमा झै ँ तु ामा पिन अनुभविस  ान, 

जातीय जीवनको स , सावभौम र सावकािलक अिभ , संि ता र सरलता, जीव ता र 

लोकि यता, रसा कता, गेया कता आिद िवशेषताह  पाइ छन्। िवषयगत िवशेषताका 

आधारमा तु ा पिन व ुतः उखान नै न्, केवल  संरचना र शैलीमा िभ  नता पाइ छ। अतः 

उखानका दुई भेद मा  न सिक छ, ज ै- 

१. तुकब ीयु - तु ा  अिन २. तुकब ीिवहीन- उखान। 

                                                             
४१  कृ साद पराजुली (आठौ ंसं. २०१२) नेपाली उखान र गाउँखाने कथा, पूववत्, पृ  १८२ 

४२ घन ाम नेपाल,किवता लामा, (  सं २००९) उ  मा ािमक नेपाली ाकरण र रचना, पूववत् , पृ  २४६ 
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लोको का स भमा तुकब ीयु  कथन तथा अनु ासयु  लोक चिलत भनाइ तु ा 

हो, जसलाई लोकले सङ् ग अनु प तः योग गदछ. र आ नो भनाइलाई भावकारी 

बनाउँदछ भने व ाको वाक् चातुय पिन यसद् वारा झ ँ दछ। ज ै- पोहोर म रन् सासू, अिहले 

आयो आँसु। अ ता पाती धामीलाई, बेथा जित हामीलाई। ने हार दैवनटार,  आिद।  

मूलतः उखान र तु ा काया क ि ले एकै ने ँदा तु ाको िभ  नै कारले अ यन 

अनुस ान नभएको हो भ  ने  ँदछ।  तुक िमलेका अनु ासयु  लोक चिलत कथन अथात् 

तु ाह  सबै भाषा र समाजमा लछे ै दे  न सिक छ। ज ै – 

नेपालीमा- 

 आकाशको रा , पातालको केतु 

एकफेर नपरी, कसरी चेतु। 

 लमूलमा जीउ जोगाउनू,  

अिनकालमा बीउ जोगाउनू, आिद। 

 

अङ् ेजी भाषामा- 

 िडप डाउट्स िडप िव डम, ल डाउट्स िलट्ल िव डम। 

 ा र िथक, सम िवल क। 

 नो िवस नो हनी, नो वक नो मनी।   

 टुडे म  नट बरो, म टुमरो आिद।४३ 

 

िह ी भाषामा -  

 एक अनार सौ िबमार। 

                                                             
४३ बी एन आगरवाल ( काशन साल उ ेख नग रएको), ए क ेहे भ बुक अफ ोभब, सनराइज प सस, िद ी, 
११००३२ पृ ६८१ 
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 घर मे नही ँदाने, अ ा चली भुनाने। 

 ाण जाए, पर वचन न जाए। 

 पहली बेटी, धन की पेटी आिद।४४ 

 

बाङ् ा भाषामा-   

 कालो हाँडी केयापात, तबे दे बी जग  नाथ। 

 जग  नाथ गेले, हाँडीर झाँटा खेले। 

 हाती घोडा गेलो तल, गधा बले कतो जल। 

 टाका िदए टाका फाँदे, हाती िदए बाती बाँदे आिद। 

 

ले चा भाषामा - 

 सरेबु जोङ आबो, उरेबु जोङ आकप ( ज ो बाउ ै छोरा)। 

 सोसा जोङ सो ाङ मु नने, तदो जोङ मरो आनाङ मु नने (िहउँदोझै ँ बखा ँदैन, 

आफूझै ँअका ँदैन)। 

 सोसा िमसा दुप ो, सो ाङ उङ न बु ो ( िहउँदोमा आगोको डर, वषामा पानीको 

डर) आिद। 

य ै कारले तु ा सबै भाषामा पाइ छ, तर यसलाई उखानदे ख अलग छुट् ाएर 

अ यन सङ् कलन गनबारे कुनै भाषामा पिन ग ीर पमा पहल गरेको पाइँदैन। यसरी िविभ  न 

िव ान् ह ले उखान स ी वग करण गरेका आधार अिन  उखानदे ख यसलाई अलग गराउने 

त ह कै मा मद् वारा  यस शोध ब मा नेपाली र ले चा उखान र तु ाको वग करण गरी 

तुलना र िववेचना ग रने छ।  

 

                                                             
४४ शिशका  सोनवणे, लोकसािह , (खा ेश और कु देश की लोको यो ंके प र े  मे) पूववत्, पृ ४१ 
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३.२.२. तु ाको वग करणका आधारह  

तु ाको वग करणका िविभ  न आधारह  रहे तापिन पा क वग करणको आधार 

मुख दे ख छ। अनु ास वा तुकब ीयु   संरचना नै तु ालाई उखानदे ख अलग गराउने मु  

त  हो। तु ाको वग करण गदा िवशेषतः पा क वग करणको आधार बढी सै ा क र 

तकसङ् गत दे ख छ भने िवषया क वग करण गदा िव ान् ह का आ-आ नै मत-मता र रहेका 

पाइ छन्। यसको मूलकारण उखान र तु ाले िविभ  न िवषयह लाई समेटेको छ र यसको 

उ े  पिन यही नै रहेको छ। यसकारण उखान तथा तु ाको िवषया क वग करण गनु एउटा 

जिटल िवषय ब  न पु छ भ  ने  ँदछ। अतः िव ान् ह द् वारा िनधा रत िवषया क 

वग करणले उखानको ायः सबै िवषयव ुलाई समेट्ने यास भएको दे खए तापिन तु ालाई 

छु ै  िकिसमले वग करण गरेको पाइँदैन। यसथ यहाँ थूल पमा तु ाको पा क  वग करण 

आकारका ि ले यस कारले गन सिक छ- 

१. लघु आकारका तु ा 

१. मझौला आकारका तु ा 

२. लामा आकारका तु ा 

आकारका ि ले तु ाको वग करणका आधार अिन ियनका प रभािषक वैिश बारे 

आउँदो अ ायमा ( अ ाय चारमा)  िव ृत पले अ यन ग रने छ।  

 

तु ाको संरचना क शैली तथा अनु ासका आधारमा पिन तु ालाई वग करण गन 

सिक छ। योग चलनका आधारमा तु ा लया क र गेया क िवशेषता रहेको पाइ छ। यसथ 

तु ालाई अनु ास तथा तुक िम ने आधारमा िन  न िकिसमले वग करण गन सिक छ- 

१. आिद अनु ासयु  तु ा 

२. म ानु ासयु  तु ा 

३. अ ानु ासयु  तु ा   

४. आ ोपा ानु ासयु  तु ा 
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यस िकिसमका आिद, म , अ  र आ ोपा  अनु ास िमलेका लोक चिलत तु ाह  

सबै भाषामा रहेका पाइ छन्। तथािप यसरी अनु ासको अव थितका आधारमा कुनै पिन भाषाका 

तु ाको अ यन सङ् कलन भएको पाइँदैन। ियनै िवशेषताका आधारमा नेपाली र ले चा 

तु ाह को तुलना क अ यन िववेचन यस शोधकायमा ग रने छ। 

 

३.३.१. वा ाराको प रचय र प रभाषा 

 

भाषालाई ओजपूण र भावकारी बनाउन वा ाराको योग ग र छ। वा ारा सं ृ त श  

हो र यो वाक्+धार-को योगबाट बिनएको छ।४५  यहाँ वाक्-को अथ बोली र धारा-को अथ 

वाह हो। सम  पमा वा ाराको अथ छ बोलीको वाह। वा  एउटा बोलीको वाह हो र 

ही बोलीको वाहमाझ लोक चिलत िविश  अथ दान गन पदावली नै वा ारा हो। 

वा ारालाई अङ् ेजीमा इिडयम, िह ीमा मुहावरा, उदूमा मुहािवरा, जबुल, सं ृ तमा वाग् रीित, 

वा ित, आिद भिनएको पाइ छ। नेपालीमा यसका पयायवाचीका पमा वा ांश, वा ित, 

मुहावरा आिद श को योग ने गरेको दे ख छ। कितपय िव ान् ह ले यसलाई टु ा भनेर 

पिन चचा गरेको पाइ छ तापिन वा वमा यस टु ा श ले तुकब ीयु  कथन वा तु ासँग 

स  रा  ने ँदा यसलाई वा ारा वा ांश आिदका पयायका पमा योग गनु उिचत 

दे खँदैन।  

 वा ाराबारे िविभ  न िव ान् ह ले िदएका  प रभाषाह लाई यस कार देखाउन सिक छ- 

पारसमिण धानको मतमा भाषामा चलेका कुनै कुनै पदको एउटा साधारण अथ छ अिन अक  

िवशेष अथ छ, य ो िवशेष अथ ने पदको िवशेष योगलाई मुहावरा भ छन्।४६ यस 

भनाइले वा ाराह  िविश  अथले यु  पदावली हो जसलाई लोकले िवशेष कुराको आशय 

कट गन योग गदछन् भ  ने  ँदछ। उनले वा ाराको साटो मुहावरा श  योग गरेका 

छन्। बालकृ  पोखरेलको मतमा  यिद कुनै पद अथवा पदसमूहले अत  उपदेश, सू  अथवा 

                                                             
४५ धन ाम नेपाल, किवता लामा, उ  मा िमक नेपाली ाकरण र रचना, पूववत् पृ २३५ 

४६ धान पारसमिण (१९६०), नेपाली मुहावरा, पी एम धान ए  स ् काशक र पु क िव े ता, कालेबुङ, पृ १ 
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पर रागत उद् गार कट नगरीकनै वा ाथमा बाधा ते ायो र ल ाथ जाहेर ग  यो भने ो 

वा ारा छ।४७ उनले पिन ला िणक अथले यु  लोक कथन, वा ांश तथा पदसमूहलाई 

वा ारा भनेका छन्। वा ारास ी िह ी भाषाका िव ान्  रामनरेश ि पाठीको मतलाई 

ताराका  िम ले यसरी राखेका छन् ‘संसारमा मािनसले आ नो लोक वहारमा जुन व ुह  

अिन िवचारह लाई बढी कौतूहलताका साथ हेरे अिन बुझे अिन घ र घ र ितनलाई अनुभव गरे, 

भोगे ितनैलाई आ ना श ह मा समेट्दै लगे पिछ काला रमा सैलाई वा ारा भिनयो।’४८ 

उपयु  िव ान् ह को प रभाषा वा मत मता रलाई िन ल गदा वा ारा िवषयक मतह लाई  

बँुदागत पमा यसरी देखाउन सिक छ-  

 वा ारालाई ायः िव ान् ह ले टु ा नाम िदई अ यन गरेका छन् भने केही िव ान् 

अ ेताह ले मुहावरा, वा ांश, वा ितआिद नामको योग गरेका छन्। 

 वा ाराह  ला िणक अथले यु  लोक चिलत कथन वा भनाइका पमा यु  

पद वा पदावली न्। 

 यसको संरचना अपूण वा  वा पदब  सरह छ भने वा मा यु  ँदा मा  यो 

अथपूण ब छ। 

 वा ारामा िन  चत श  संयोजन छ जसलाई प रवतन गन सिकँदैन। 

 लोको का अ ा  िवधामा झै ँयसमा पिन िविवध िवषयह  समावेश भएका छन्। 

 श  संयोजन सरल भए तापिन अथका ि ले गहन र जिटल ँदछन्। 

 काया क ि ले वा ाराह  अथता क  तहमा बढी सि य ँदछन् भने भाषालाई 

सु र बनाउनु अिन अिभ लाई छोटो-िमठो र भावकारी तु ाउनु ियनको मु  

उ े  रहेको छ। 

 वा ारामा लोक चिलत श  र भाषाको योग ँदछ आिद। 

सबै भाषा र अिभ मा वा ाराले िवशेष थान ओगटेको छ। वा ारा उखान र 

तु ाझै ँ आफैमा पूण वा ा क एकाइ वा पूण वा  होइन। य ा िविश  अथ बुझाउने 
                                                             
४७ पोखरेल बालकृ  (दशम् सं िव सं २०२२) रा भाषा, पूववत्, पृ १२२ 

४८ िम  ताराका  (  सं २००८) मैिथली लोक सािह  का अ यन, नेशनल प िशंग हाउस, २/३५ अंसारी रोड, नयाँ 
िद ी, ११०००२ पृ ३६१ 
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पदावलीको अथ वा मा यु  ँदा मा   ँदछ। ल ाथपूण लोक चिलत पद वा पदावली 

नै वागधारा हो, जसले भाषालाई चम ारी अिन भावकारी बनाउँदछ। 

ज ै-  

 क री ताितनु-  भाइको कुरा सुनेर मेरो क री ताितयो। 

 क र क  नु-  ामले घर बनाउन क र कसे आिद। 

 

३.४.२. वा ाराको वग करणका आधारह   

 

िविभ  न िवशेषता र प संरचनाका आधारमा वा ाराको वग करण ग रएको  पाइ छ। 

िवषया क ि ले हेदा वा ाराले िविवध िवषयह लाई समेटेको पाइ छ। वग करण गन ममा 

गोिव  आचायले वा ारालाई क) संरचना र ख) िवषयव ुका आधार गरी दुई वगमा अिन 

संरचनाका आधारमा १) एकपदी, २) दुईपदी र ३) अनेकपदी गरी तीन उपवगमा छु ाएका छन् 

भने िवषयका आधारमा - १) मानव शरीरसँग स त, २) कृितसँगस त, ३) 

पशुप ीस त, ४) सं ार वा सं ृ ितस त,र ५ ) अ  गरी ज ा पाँच वगमा वग करण 

गरेको पाइ छ।४९ चूडामिण ब ुले िवषया क वग करण अ गत िव ृत पमा ियनै 

िवषयह लाई समेटेका छन्। नेपाली वा ाराह लाई सू  पले हेन वा अ यन गन हो भने 

अझ ापक पमा वग करणका आधारह  फेला पान सिक छ, ज ै- लोकिव  वास स ी, 

जातपात स ी, धम कम स ी वा ारा आिद। यस अित र  वा ारालाई िवशेष गरी 

ि यायु  र ि यामु  संरचना क आधारमा पिन िव ान् ह ले वग करणका गन सिकने 

मानेका छन्। यस कारका वा ाराह  ायः सबै भाषा र  समाजमा पाइ छन्। ज ै- 

  

अङ् ेजीमा ि यायु  वा ाराह  

 िब  ए ाट्सल एन द एयर। 

 िकक् द बकेट। 

                                                             
४९ गोिव  आचाय (िवसं २०६३) रा ी लोकसािह , पैरवी काशन, व  िनदशक पदम िसवाकोटी, पृ. १८१-१८२ 
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 िमट व ् इ , आिद। 

 

अङ् ेजीमा ि यामु  वा ाराह  

 कक् ए  बुल ोरी। 

 व ् इन ए ु मुन। 

 टेल िबि न व ् लेग, इ ािद।  

 

नेपालीमा ि यायु  वा ाराह  

 आँखा तनु, कानमा तेल हा नु, सँुइकु ा ठो ु,आिद। 

 

नेपालीमा ि यामु  वा ाराह  

 आकासको फल, आँखाको तारा, परालको आगो, आिद। 

 

 उपयु  कुराका आधारमा वा ाराह को वग करण गरी तुलना िववेचना गन सिक छ। 

िवषयका ि ले हेदा वा ाराले िविभ  न िवषयह लाई समेटेका छन्। यसथ ियनै िवषय एवम् 

संरचनाका आधारमा नेपाली र ले चा वा ाराको तुलना क िववेचना  यस शोध मा ग रने छ। 

 

िन ष 

यस अ ायमा लोको का उपभेदका पमा उखान, तु ा र वा ारास ी िववेचना 

गद िविभ  न िव ान् ह का मत मता र र प रभाषाह को पिन िन ल गरी उखान, तु ा र 

वा ाराबारे अ यन ुत ग रयो। िवशेष गरी नेपालीमा तु ा र टु ास ी दे खएको 

अ ोललाई के  गरी नेपालीका िविभ  न श कोश, ाकरण, अिन िविभ  न िव ान् ह का 

अवधारणाह को समी ा क अ यन गरी एउटा िन षमा पु  ने यास ग रएको छ। जसलाई 

बँुदागत पमा िन  न कारले देखाउन सिक छ- 
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 लोकवाता अ यनका े मा लोको ह  पर रागत अिन मौ खक पमा चलनमा 

रहेका पाइए तािन ियनलाई िल खत पमा िव ृत अ यन सङ् कलन गन  पर रा 

आधुिनक युगको देन मािन छ।  

 लोकवाताका अ  िविवध िवधा-उपिवधाह  लोप ने थित देखा परे तापिन उखान, 

तु ा र वा ाराह  मानव समाजमा जबस  भाषा रह छ तबस  योग चलन 

रिहरहने दे ख छ। 

 यी उखान, तु ा र वा ारामा अ िनहीत अपार ानका सहायताले भाषाममा 

अिभ  स भ रहनाका साथै व ाको बोलीलाई पिन  जना कता र अथगौरव 

ा  ँदछ। 

 चिलत तु ा र टु ा श  दुईवटा बे ै अवधारणाह  नभएर एउटै कुराका 

दुईवटा नामह  न् जसले तुकब ीयु  उखान अथात् अनु ासयु  कथनलाई 

बुझाउँदछन्। 

 उखान र तु ालाई िव ान् ह ले एकै ठाउँमा राखेर अ यन गन पर रा रहेको भए 

तापिन संरचनाशैली, लया कता, रागा कता  र अनु ासका ि ले यी दुवै उखान र 

तु ा िभ  ना िभ  नै उपभेद न्।  


