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 अ ाय चार  

४. नेपाली उखान, तु ा र वा ाराको अ यन 

४.१. नेपाली उखान र तु ाको प रचय तथा प  

नेपाली लोकजीवनसँग स त लोकले आिजत गरेका अनुभवह लाई लोक भाषामा 

अिभ  ँदै आएका ानका सार प नै नेपाली उखान र तु ाको प मा  न सिक छ। 

नेपाली समाज िविभ  न भािषक एवम् सां ृ ितक पृ  ठभूिमबाट आएका मािनसह को  समागमले 

बिनएको समाज हो। ेक भािषक एवम् सां ृ ितक समुदायका आ ना आ नै मौिलक िवशेषता 

बोकेका उखान अिन तु ाह  छन्। अतः नेपाली समाज र सं ृ ितमा सको मूलमा रहेको 

ो ब ोत ा  च र  तः समािहत रहनु ाभािवक हो। यो त  नेपाली लोकसं ृ ितका 

मह पूण अङ् ग मािनएका उखान, तु ा र वा ाराह मा पिन लागु रहेको पाउन सिक छ। जात-

जाित स ी, खानपान स ी, म वा पेसा स ी, सं ार-सं ृ ित स ी िविभ  न नेपाली 

उखान, तु ाह मा यसतो वैिश  कोलाउन सिक छ। ज -ै  

नेपाली उखानह  

 अ छीले जित जैसीले जा ैन,  

 गु ुकमा जात फा नु। 

 मागेको मोहीले िढँडो धेरै खाइ छ। 

 भैलो खे ै  पोइला जाने, इ ािद। 

नेपाली तु ाह - 

 अङ् गारभ ा काली, दस ठाउँमा टाली, अनुहार न दनुवार पोइ खो  न थाली। 

 अिमलो जाँडको धेर िनगार, नरा ो मा छेको धेर िसँगार ( ङ् गार)। 

 काम गन कालु, मकै खाने भालु। 

 तामङको रस साउनको भेल, मगरको रस कोदोको तेल, आिद। 
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यस िकिसमका िवषयह को वणन पाइ  नु नेपाली उखानको मौिलक िवशेषता मािन छ। 

नेपाली उखानह मा सावभौिमक िवषयव ु वा िवशेषताका साथ साथ े ीय तथा नेपालीपन 

झ ने उखानह  पिन छन्। जो अ  भाषाका उखानह सँग निम ने र छुट् टै िवशेषता वा 

मैिलकता बोकेका उखानह  पर रागत पमा नेपाली लोक जीवनमा ा  छन्। मािथ 

उ खत उखानह मा नेपाली लोकजीवनका सां ृ ितक अनुभूितह   पमा दे  न पाइ छ, 

ज ै- जैसी, गु ुक, मोही, ढँेडो, ा  खानु, भैलो खे नु, जाँडको िनगार आिद कुराह  नेपाली 

समाज तथा सं ृ ितसँग घिन  स  रा छन्। यस कारका उखान तु ाह  अ  भाषाका 

उखान तु ाह सँग िम ैनन् अथात् सोझै श ानुवाद गदा अथहीन ब  न पु छन्।  नेपाली 

समाजका िविभ  न भािषकाका उखान र तु ाह ले पिन नेपाली लोको को भ ारलाई िवशेष 

िव ार र आ ता दान गरेका छन्।  

 

४.१.१.  नेपाली उखान र तु ाका िवशेषता 

नेपाली उखान र तु ा प रचना तथा शैलीका ि ले  पर र बे ै भए तापिन उ े , 

िवषय तथा िवशेषताका ि ले एकै कारका मा  न सिक छ। यसथ अ यन सुिवधाका िन  नेपाली 

उखान र तु ाका िवशेषतालाई एकै लहरमा राखेर अ यन ग रने छ। नेपाली उखान र तु ामा 

पिन अ  ज ै सावभौम िवशेषतासँगै भाषागत आ नै केही िवशेषताह  छन्। नेपाली समाजको 

व था, रीित-िथित, रहन-सहन, चाल- चलन आिद अनु प उखान र तु ाका िवशेषताह  रहेका 

पाइ छन्। िविभ  न िव ान् ह ले िविवध मतह  ितपादन गद नेपाली उखानका िवशेषताह  

केलाउने काम गरेका छन्। ‘नेपाली लोकसािह को िववेचना’ का लेखकह ले नेपाली उखान र 

तु ाका िवशेषता पाँच कारका देखाएका छन्।१  ज ै – 

१. लोकअनुभवलाई आ सात गरेको नु। 

२. जनिज ोबाट िव ा रत र िवकिसत नु। 

३. ग ा क भएर पिन लया क नु। 

                                                             
१ धमराज थापा, हंसपुरे सुवेदी,नेपाली लोकसािह को िववेचना, पूववत् पृ  ४२१  



६१ 
 

४. भाषालाई िसँगारी चुटिकलो र भावकारी बनाउनु। 

५. संि  र सारगिभत नु। 

यस िकिसमका उखान, तु ाह मा लोक जीवनमा भोगेका दैन न अनुभवह , घटनाह  

आउँदो िपँढीका िन  संरि त सू ा क सार कथनह  न्, जो वहा रक जीवनोपयोगी ँदछन्। 

कृ साद पराजुलीले नेपाली उखान, तु ाबारे केही िव ृत पमा िवचार गद िन  न ६ िकिसमका 

िवशेषताह  देखाएका छन् २ - 

१. सारगिभतता 

२. संि ता 

३. सरलता 

४. पिविवधता 

५. सजीवता 

६. लोकि यता। 

 

चूडामिण ब ुले उखान, तु ाका पाँचवटा िवशेषताह  देखाउँदै सबारे चचा प रचचा 

गरेका छन्,३ ज ै- 

१. अनुभविस  ान 

२.  जातीय जीवनको स  

३.  सावभौम र सावकािलक अिभ  

४.  संि ता र सरलता 

५.  जीव ता र लोकि यता। 

                                                             
२ कृ साद पराजुली, (२०१२) नेपाली उखान र गाउँखाने कथा, र  पु क भ र, काठमाडौ ँनेपाल, पृ  ३३ 

३ चूडामिण ब ,ु नेपाली लोकसािह , पूववत्, पृ  ३३३, ३३४  
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उखान र तु ाका िवशेषताह  िनधारण गन ममा िव ान् ह का मत-मता रको समी ा 

गदा सुवेदी, थापा, ब ु र पराजुलीमा लगभग मतै  रहेको पाइ छ। उनीह ले उखान र तु ाका 

िन  न िल खत िवशेषताह  औँ ाएका छन्-  

१. अनुभविस  ान 

२.  जातीय जीवनको स  

३.  सावभौम र सावकािलक अिभ  

४.  संि ता र सरलता 

५.  जीव ता र लोकि यता। 

६.  पिविवधता आिद। 

 िशव साद पौ ालले पूववत  िव ान् ह का मत-मता रलाई पिन समावेश गद उखान र 

तु ाका दस कारका िवशेषताह  देखाएका छन् तापिन उनले चचा गरेका िवशेषताह  

चूडामिण ब ुद् वारा िनधा रत िवशेषतािभ ै समेिटन स  ने पाइ छन्। चूडामिण ब ुद्ले िविवध 

ि कोणबाट समी ा गद नेपाली उखान, तु ाका िवशेषताह  केलाएर  पारेका छन्। यसथ 

चूडामिण ब ुले िनधा रण गरेका नेपाली उखान र तु ाका िवशेषताह लाई सै ा क पमा 

उखान र तु ाका मु  अिभल ण मानी नेपाली  ले चा उखान र तु ाह को तुलना क 

अ यन गन अिभ ाय यस शोध ब मा ग र छ।  

 

४.१.१.१.अनुभविस  ान 

भाषाको उ ि  र िवकाससँगै उखान र तु ाह  पिन लोकजीवनमा िवकिसत ँदै आएका 

दे ख छन्। उखान र तु ा समाजको कुनै एकजना को दैन न जीवन भोगाइको मका 

अनुभवद् वारा रचना ग रएका भए तापिन काला रमा ती कुनै का रचना नभएर लोकको 

साझा स ि  ब  न पु छन्। यसरी अनुभवशील रा भिनएका स  त  र ानले भ रएका 

मािमक कथनलाई लोकले हण गरी योग चलनमा ाएपिछ ती कथन लोको  वा उखान, ब  न 

पु छन्।४ लोकजीवनमा चिलत अनुभवद् वारा खा रएको सू मय कथन उखान, तु ा भएको 

                                                             
४  शिशकांत सोनवणे, लोक सािह , (खा ेश और कु देश की लोको यो ंके प र े  म) पूववत्, पृ  ४१-४३ 
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नाले यी अनुभविस  ानका सार मािन छन्। यसकारण िव ान् ह ले उखान, तु ालाई लामो 

अनुभवबाट िन े को छोटो वा  भनेको पाइ छ।५ ियनै आधारमा उखान र तु ाह  अनुभविस  

ानका पमा हणीय छन्। नेपाली लोक जीवनमा चिलत स िकिसमका उखान र तु ाह  

श ै छन्। ज -ै 

 

नेपाली उखानह  

 काम गनले ग ी गछ। 

 करेलालाई गुडको मल िदए पिन िततै फ छ। 

 पैसा कमाएपिछ मती िब छ, इ ािद। 

नेपाली तु ाह  

 अकटको कुलो िबकटको खेत, िबसँछु दाजै िसलोकको फेद। 

 अघाएको भ छ डाँडा पारी खाऊँ, भोकाएको भ छ डाँडावा र खाऊँ। 

 िपलोलाई माया नगनू, रोलाई हेला नगनू, आिद। 

 

४.१.१.२. जातीय जीवनको स   

उखानले जातीय जीवनको स  र त  कुराह लाई  पमा काश पादछ। ज ै  

नेपाली मा चिलत उखान ‘देखौलँा पाँडेको दीघायु‘ लाई नेपालका म  ी पाँडे काजीको नामसँग 

जोडेर िव ान् ह ले नेपालको ऐितहिसक घटनािसत स त ठहराएका छन्। उसै गरी 

‘मुकु सेनले मुलुक मान नजानेको र तँ फु ाले खर खान नजानेको एकै भो‘- भ  ने उखानले 

थमा को नेपाली इितहासको एउटा अ यनतफ औँ ाएको सपाइ छ। ै अक  तु ा छ- 

‘बािहर माले िभ  गु ुक उमाले‘– यहाँ यस तु ाले गु ुक उमालेर खाने नेपाली जाित वा 

समाजको िवशेषता िनत गदछ। गु ुक नेपालीह को जातीय खा  पदाथ मिन छ। नेपालीबाहेक 

                                                             
५ चूडामिण ब ,ु नेपाली लोकसािह , पूववत्, पृ  ३३३ 
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अ  ब ाली, मारवाडी, िबहारी आिदले गु ुकलाई खा  पदाथको पमा हण गरेको पाइँदैन। 

यस तु ाले नेपाली जातीय खा  बोध गराउँदछ। यसरी उखान र तु ाका मा मले कुनै पिन 

देशसँग स त जनताको िवचारधारा, रहन सहन, सं ृ ित आिदका िवषयमा सिजलैसँग प ा 

लगाउन सिकने ँदछ।६ यसरी उखान र तु ामा जातीय जीवनको अिभ  पाइ  ने ँदा ितनलाई 

ही जाितका िवशेषता, ि याकलाप, सं ृ ित, भािषक  आिदका  सङ् हालय न् भ  न सिक छ।  

 

४.१.१.३. सावभौिमकता र सावकािलकता 

उखान र तु ाह  जातीय सं ृ ित िविश  ट ँदा ँदै पिन ितनमा सावभौम अनुभूितह को 

अिभ  समेिटएको छ। देश काल र प रवेश आ-आ नै भए पिन िव  वमा कही ँपिन मािनसले 

भो  नुपन आधारभूत कुराह  ाय: एकै छन्। िव  वका मािनसका थायीभावह  पिन एकै ने 

ँदा ितनै भावह को काशनका िन  मा मगत पमा देखा पन उखान र तु ाह  पिन 

िम ा जु ा नु ाभािवक दे ख छ। यसका अित र  कुनै एउटा जाित वा भाषा िवशेषका उखान 

वा तु ा अनुवाद वा पा रद् वारा  अ  जाितका भाषा वा समाजमा पिन अथपूण ब  न स छन्। 

ज ै, अङ् ेजीको चिलत उखान ‘नेसेिसटी इज िद मदर अफ इ भे न्‘ नेपालीमा पा र भई 

‘आव कता नै आिव ारकी जननी न्‘ चिलत दे ख छ भने ले चामा ‘आगत रे सा ङसा आबो 

मो‘ अथात् आव कता नै सोचाइको बाबु हो भ  ने उ  चिलत छ। यसरी उखान र तु ामा 

अनुभवको सावभौिमकता रहेको पाउन सिक छ। सु दे ख नै योग चलनमा रिहआएका उखान र 

तु ाह  प-संरचना र अथका ि ले  आज पिन ज ाको त ै पमा योग नस े ँदा 

यसको सावकािलक प  ँदछ। अतः उखान अिन तु ाह  िविश  ट समाज-सां ृ ितक 

पर राका कुरा भए तापिन ितनमा  अनुभूितह मा मानव मा को साझा भाव अ िनिहत 

रहने ँदा ितनमा सावभौम च र  पाइनु ाभािवक हो। 

 

 

                                                             
६ ीराम शमा, लोकसािह  : िस दा  और योग, पूववत्, पृ  १५६ 
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४.१.१.४. संि ता र सरलता 

संि  र सरल पमा न स  ुउखान र तु ाको अक  मह पूण िवशेषता हो। उखान 

र तु ाह  एकै वा मा टुिङ् गने छन् तर ितनले िदने अथ गहन ँदछन्। एकै वा मा टुिङ् गने 

उखान र तु ाले जीवनका अनुभवह को सार प ुत गदछन्। उखान र तु ाह  संि  

अिन सरल िकिसमतका छन्। धेरैजसो उखान र तु ामा आ ाना क त  लुकेको छ। य ा 

उखान र तु ालाई िव ृत पमा ा ा गद जाँदा हाँिभ  एउटा कथा वा आ ान लुकेर 

बसेको थाहा पाइ छ। ा आ ानलाई एउटै वा मा ते रज कसेर उखान वा तु ाका पमा 

सरल भाषामा अिभ  ग रएको छ। सरल नका साथै उखान र तु ामा  जना कता र 

सारगिभतता पिन रहेको छ। सैकारण उखान र तु ाले मूल कुरालाई भावकारी ढङ् गमा एकै 

वा मा  ग रिद छन्। यसकारण यी सिजलै बु  न सिकने, बु ा  र मुख थ रा  न सिकने 

कृितका ँदछन्। ज ै- 

नेपाली उखानह  

 आगो मा  न आए ज ो। 

 उ केको माछा ठुलो। 

 औसर आउँछ पखदैँन। 

 बाँदरलाई िल  नो। 

 ित ाको मुखै बैरी। 

 धेर खाए गँुड पिन िततो छ, आिद। 

नेपाली तु ाह  

 अित भए खित छ। 

 अ छे ित ो ादे िज ो। 

 िकन रोइस मङ् गले? आ नै ढङ् गले। 

 पुस फासफुस। 

 नेहार दैव नटार, आिद। 
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४.१.१.५. जीव ता र लोकि यता 

मौ खक चलनमा एउटै प र र शैली अिन उही अथमा रिहरहनु, प रवतन न नु आिद 

कुराह  उखानका जीव ता र लोकि यताका ल ण  मा  न सिक छ। सबै वगका मािनसले हण 

गरेका ले  र क  दुवै पमा योग गन स े ँदा यसले त: आफै जीव ता रहेको पाइ छ भने 

यसको योगले भाषालाई पिन जीव  तु ाउँदछ। लोकि यता उखानको अक  मह पूण िवशेषता 

हो। उखानह  समाजमा चिलत छन् भने योग र चलनले नै लोकि यता पिन ा  गदछन्। 

यसरी लोक चलनमा रिहरहेका ँदा यी लोकि य उ  ब  न पुगेका पाइ छन्। उखान र तु ा 

लोककै स ि  नाले नेपाली लोक जीवनमा लोकवाताका अ  िवधाह भ ा यी उखान र 

तु ाह  खुबै लोकि य छन्। भाव अिभ को ममा यी तः योगमा आइहा ने ँदछन्। 

 

४.१.२. नेपाली उखान र तु ाका संरचना तथा पिविवधता 

उखानह  प र संरचनाका ि ले िविवध कारका पाइ छन्। मूलत: पिविवधता 

उखानको पा क वग करण अ गत अ यन ग रने िवषय हो। ब ु, पौ ाल आिदले उखान र 

तु ाको परचनाका अ यन िन  निल खत दुईवटा कुराका आधारमा गन सिकने देखाएका छन्७ 

-  

१) वा  संरचना  

२) आकार  

िशव साद पौ ालले नेपाली उखानलाई िन  न पमा वग करण गरेको पाइ छ 

१.  नमूलक  

२.  नो रमूलक 

३. किवता क 

४. अनु ासमूलक  

                                                             
७ चूडामिण ब ु, नेपाली लोकसािह , पूववत्, पृ  ३३३ 
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५. भाषा र भािवत 

उखानलाई पका आधारमा ६ भेदमा िवभाजन गन सिकने कुरा उ ेख गद ीराम शमाले 

यसका िन  न भेदह  देखाएका छन्-८  

१.  न पक उखानह  

२. िन  चय पक उखानह  

३. िनषेध पक उखानह  

४. िविध पक उखानह  

५. उपमान पक उखानह   

६. संवाद पक उखानह  

ै कारले झमक साद शमाद् वारा उखान तु ाकाबारे िव ृत पमा चचा गद 

वग करणका मु  दुई आधारह  देखाउँदै सका पिन भेद उपभेदह मा वग कृत गरेका छन्। 

उनले उखान र तु ालाई  १) पा क वग करण, यसलाई तीन भेदमा िवभ  गरेका छन् –  

क. श श मूलक ि कोण,  

ख. संरचनामूलक ि कोण  

ग. रसमूलक ि कोण।  

यी तीन भेदलाई पिन अझ िविवध उपभेदह मा िवभ  गरेकाछन्। २) िवषया क वग करण 

अ गत ज ा ५ भेदह  देखाउँदै यसका पिन िविभ  न भेद-उपभेदह  देखाएका छन्।९ उनले 

गरेका वग करणमा केही तकसङ् गत दे खए तापिन ल ा चौडा भेद-उपभेदह ले अ ोल सृजना 

ने बढी स ावना रहेको दे ख छ। मूलतः उखान र तु ाको संरचना क शैलीबारे िववेचना गन 

ममा उनीद् वारा वग कृत पा क वग करणअ गत ख) संरचनामूलक ि कोणलाई हेन 

सिक छ। यसलाई पिन उनले ए ाईस उप-भेदह मा  िवभ  गरेका छन्। यी म े लघु आकार, 

मझौला आकार, लामो आकार, अनु ास वा तुकब ीयु ,  नमूलक र  नोतरा क उखान र 

                                                             
८ ीराम शमा, लोकसािह  : िस दा  और योग, पूववत्, पृ  १६५ 

९ झमक साद शमा, बृहत् नेपाली उखान भ ारण, पूववत्, पृ v-vi 
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तु ाबारे यस शोध ब मा चचा गनु सा िभक  दे ख छ। आकारका ि ले लघु आकारका उखान 

वा तु ाह  तीनदे ख चार पद वा श का नुपन उनको मत रहेको छ भने मझौला आकारका 

उखानह  बढीमा बा दे ख प  श ह  नुपन र लामो आकारअ गत मझौला आकारका 

उखान वा तु ाभ ा लामो नुपन मत रहेको पाइ छ।१० आकारका ि मा उनले गरेका 

वग करणअ गत लधु आकारका उखान र तु ाह  तीन वा चार श का नुपन भनेका छन्। 

य ा लोक चिलत कथनह  एकै श जोडाका अथात् दुई श का पिन छन्, जो उनले गरेका  

वग करणिभ  पदन। ज ै-   

उखानह  

 गधालाई फूलबारी। 

 गरेपिछ जािन छ। 

 छेपारोको उखान। 

 चोरमािथ चकार। 

 ज सँगै मृ ु। 

 दीयोमुिन अँ ारो। 

  पापीलाई बैकु ठ। 

 बाँदरलाई िल  नु। 

 भालुको क ट। 

 मरेपिछ ओखती। 

 मरौमािथ का ो, आिद। 

 

तु ाह  

 िच  नु निचनाउनु। 

 जङ् गलमा मङ् गल। 

 तास वनवास। 

 नआि नु नमाि नु। 
                                                             
१० झमक साद शमा, बृहत् नेपाली उखान भ ारण, पूववत्, पृ viii-ix 
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 पाप फिलफाप। 

 पुस फासफुस। 

 बेपार अपार। 

 भारीमािथ सुपारी,आिद। 

यस िकिसमका दुई श ले मा  बनेका उखान र तु ाह  उनी यम् ले पिन आ नो 

पु कमा राखेका छन्। मझौला आकार, र लामो आकारका उखान र तु ाका स भमा पिन उनले 

गरेका वग करण िनिद  र त परक आधार रहेको पाइँदैन। यसकारण उनले गरेका यस िकिसमका 

वग करणलाई हेदा यु सङ् गत आधार नरहेको  ँदछ।  

चूडामिण ब ुले आकारका ि ले लधु आकारमा दुईदे ख चार श का मानेका छन् भने 

मझौलामा औसत लमाइ तथा दुई-तीन समािपका ि या भएका र लामो आकारका उखानह मा 

तीनभ ा बढी वा  भएका उखान तथा तु ाह लाई मानेका छन्।११ यहाँ ब ुले वग करण गरेका 

उखान र तु ाका स भमा लधु आकारका िन  िठक दे खए तापिन मझौला र लामो आकारका 

स भमा िनिद  आधार नरहेको दे ख छ। उनले लधुका िन  लोक कथनमा यु  श का 

सङ् ालाई आधार बनाएका छन् भने मझौलाका िन  ि याका आधार िलएका छन् अिन लामो 

आकारका िन  वा का आधारमा वग करण गरेका पाइ छन्। नेपाली उखान, तु ा र वा ारा यी 

तीनैवटा िवषयलाई आकारका आधारमा वग ककरण गदा ियनमा यु  श ह को सङ् ाका 

ि ले गन सिक छ। यसो गदा  आकारका ि ले वग करणको िन  चत एउटा आधार ा  ँदछ। 

यसकारण आकारगत वग करण उखान र तु ामा यु  श  सङ् ाकै ि ले गनु यु सङ् गत 

दे खएकोले यस शोध ब मा वग करणका यस आधारलाई हण ग र छ। ब ु, शमा आिदका 

उखान, तु ाको वग करणबारे िदइएका मत-मता रह लाई पिन समी ा गद ियनमा यु  श  

सङ् ाका ि ले यसरी वग रकरण ग र छ- १) दुईदे ख चार श  वा पद भएका उखान र 

तु ालाई लघु आकार, २) पाँचदे ख आठ श ह  भएकालाई मझौला अिन ३) आठभ ा धेर श  

वा पदह  भएका लोक कथनह लाई लामा आकार भएका उखान, तु ा मा  ने यस शोध ब मा 

                                                             
११ चूडामिण ब ,ु नेपाली लोकसािह , पूरववत्, पृ ३४०-३४१ 
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िन  चत ग रएको छ। आकारगत ि ले ियनै आधारमा नेपाली उखान र तु ालाई िन  न कारले 

देखाउन सिक छ-  

क) लघु आकारका उखान र तु ाह  (दुईदे ख चार श  वा पद भएका) – 

 

लघु उखानह  

 आगो मा  न आए ज ो। 

 उ केको माछा ठुलो। 

 औसर आउँछ पखदैँन। 

 गधालाई फूलबारी। 

 बाँदरलाई िल  नो,आिद। 

 

लघु तु ाह  

 अकाको काम, किहले जाला घाम। 

 िच  नु निचनाउनु। 

 जङ् गलमा मङ् गल, आिद। 

 

ख) मझौला उखान र तु ाह  (पाँचदे ख आठ श ह  भएका)- 

मझौला उखानह  

 अगु ोले हानेको कुकुर, िबजुली च कँदा तिस छ। 

 दुई अङ् गुलको िज ो चलाउनु भ ा टाउको ह ाउनु िनको। 

 मन परेको केटो जेठा ु प  यो। 

मझौला तु ाह  

 एक कान, दुई कान, मैदान। 

 धान कुटी चामल, भुस कटी थकावट। 

 नदीमा भेल,लड्कामा खेल, साधुमा मेल, दुजनमा झेल, आिद। 
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ग) लामा आकार भएका उखान, तु ा (आठभ ा धेर श  वा पदह  भएका)-  

लामा आकारका उखानह  

 कुकुरको पु र बा  वष ढुङ् ामा हाले पिन बाङ् गाको बाङ् गै। 

 गुडु ने ढुङ् गामा काई र काममा लािगरहने फलाममा खया ला ैन। 

 भीरबाट खसेको गाईलाई राम राम पो भ  न सिक छ िप ूँ था  न सिकँदैन, आिद। 

लामा आकारका तु ाह  

 अिग राँडले जािनन, पिछ राँडले मािनन, बाघ ला ो िघ ाउन, राँडी लागी िच ाउन।  

 अघाएको भ छ डाँडा पारी खाऊँ, भोकाएको भ छ डाँडावा र खाऊँ। 

 अङ् गारभ ा काली, दस ठाउँमा टाली, अनुहार न दनुवार पोइ खो  न थाली, आिद। 

किपलदेव लािमछानेले नेपाली उखान र तु ाको संरचना गन तीनवटा मु  त ह  

देखाएका छन्। ती न् १. क  र भाव, २. भाषाशैली, र ३. उ े ।१२ उखान र तु ामा क  र भाव 

प  खुबै टड्कारो पमा अिभ  भएको छ। उखान र तु ामा व ाले भ  न खोजेको कुरा वा 

आ रक भाव नै क  पमा अिभ  ँदछ। उखान र तु ाको भाषाशैली एकदमै सरल तथा 

लोक भाषाको योगद् वारा िनिमत भएको छ। ज ै- ‘अ छीको एकै हगाइ’, ‘किमलालाई मुतको 

पैरो,’ आिद। तु ामा पिन ‘आफै बो ी, आफै धामी’, ‘बेलुकाको हा उँ, िबहानको हाइ, 

िदउँसोको िन ा कालको भाइ’, आिद यस कुराका ा  न्। यसरी उखान र तु ाह मा गहन 

भाव वा िवचारत  रहेको छ जो एकदमै सू ा क पको ँदछ। य ा भावह लाई अिभ  

गन भाषा र शैलीको आव कता पदछ। उखान र तु ाह  कुनै उ े  वा कायका लािग योग 

ग र छन्। यसकारण उखान र तु ाका संरचनाको स भमा आ रक संरचना र बा  संरचना दुवै 

प  खुबै दि लो रहेको छ। आ रक संरचनालाई अवलोकन गदा उखान र तु ाले एउटा 

आ ानलाई नै बहन गरेको छ। जो यसको भाव र िवचार प सँग स त छ। बा  संरचनालाई 

                                                             
१२ किपलदेव लािमछाने (२०६९) नेपाली उखान टु ाको अ यन, िववेक िसजनशील काशन, ा िल, काठमाडौ,ँ पृ १८ 
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केलाएर हेदा यी सरल वा मा यु  छोटा वा लामा िकिसमका छन्।  ि यायु  अिन 

ि यामु  दुवै पका उखान तु ाह  पाइ छन्।   

उखान र तु ालाई िविवध िकिसमले कट गन सिकने ँदा पिविवधतालाई एउटा 

मह पूण िवशेषताका पमा िलन सिक छ। य िप िशव साद पौ ालले देखाएका भेदह म े 

किवता क र अनु ासमूलक उखानह  वा वमा तु ा न् र ितनलाई तु ा अ गत राखेर 

अ यन ग रनु उिचत दे ख छ। 

 

४.२. नेपाली तु ाको संरचना क शैली 

 

भाव र िवषयव ु तथा सङ् गअनु प योगका ि ले उखान र तु ा एकै ज ा दे खए 

तापिन सू  पले अ यन गदा संरचनाका ि ले तु  का एकदमै िभ  न ँदछ। तु ाह को 

संरचनागत वैिश  वा यसलाई छु ाउने मुख त  तुकब ी हो जसले गदा तु ाह मा 

लया कताका साथै रागा क त  बढी टड्कारो पमा देखा पदछ। तु  कामा अनु ासको योग 

आिद, म  वा अ मा भएको छ। कुनै कुनै नेपाली तु ाह मा िस ै  उ  नै तुकब ीयु  

पिन छन्। ज  ै- 

 काम पिन नाइँ, माम पिन नाइँ,  

 खानेबेलामा िघन नस झनू, सु  नेबेलामा रन नस झनू,  

 यता फक र ो छ, उता फक िभ ो छ,  

 कताको दैलो कताको भैलो, आिद।  

यसथ यहाँ आ ानु ास, म ानु ास, अ ानु ास र आ ोपा ानु ास योगका आधारमा 

नेपाली तु ाह लाई चार वगमा िवभाजन गरी अ यन गन यास ग रएको छ। ज ै-  

आ ानु ास 

 अचार खाई, 

िवचार गनू। 

 आफै बो ी  

आफै धामी। 
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 काया भए, 

माया छ। 

 िबष खुवाए 

िबष मा  बढ्छ। 

 वनको बाघले खाओस् िक नखाओस्, 

मनको बाघले खाइस छ। 

 लहरो ता ा. 

पहरो गज छ, आिद। 

 

म ानु ास  -   

 खेत कमाउनू  िशरमा,  

बारी कमाउनू  पुछारमा। 

 घर खानु छोरीले, 

देश खानु छोराले। 

 राँढीको िदन जा छ, 

टु राको िदन फक छ, आिद। 

 

 अ ानु ास-  

 अनुहार न भाँित 

 उसै मेरो नाित।  

 अभागी ह  न ब ो 

 तीन िब ाको काठ प ो। 

 पानी खानु मूलको 

िबहे गनु कुलको । 

 कुमको जवाब छैन, 

कालको ओखती छैन,आिद। 
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आ ोपा ानु ास -    

 काम  पिन नाइँ माम   पिन नाइँ। 

 िक परेर जािन छ, िक पढेर जािन छ। 

 खानेबेलामा िघन  नस झनू, सु  नेबेलामा रन  नस झनू। 

 गाई भए  गोरस, भाइ भए भरोस। 

 िदएर िबसनु, िलएर निबसनु। 

 दायाँ हातले खाए पिन उहही मुखमा, 

बायाँ हातले खाए पिन उही मुखमा,आिद। 

 

 मािथ उ खत नेपाली तु ाह लाई अ यन गदा यस िकिसमका लोकथनह मा आिद, 

म , अ  र आ ोपा मा यु  तुकब ी अथात् अनु ासका ि ले वग करण ग रएको छ। 

िवद् वान् ह ले अनु ास भनेर िवशेष अ ानु ासलाई नै इिङ् गत गरेका पाइ छन्। यसरी  तु ामा 

यु  अनु ासका थानलाई हेरेर अ यन गरेको पाइँदैन। यसका अित र  तु ाह  आकारका 

ि ले वा तु ामा यु  श जोडा वा श  सङ् ाका आधारमा पिन वग करण गरी अ यन 

ग रएको छ। लघु, मझौला र लामा िकिसमका पाइ छ भने  नमूलक र  नो रीमूलक तु ाह  

पिन नेपालीमा रहेका पाइ छन्। ियनै आधारमा अ यन िववेचन गन काम यस शोधकायमा भएको 

छ। 

 

४.३. नेपाली ुखान र िततु ा 

नेपाली उखान र तु ाका िवशेषताबारे अ यन गनह ले उखानह को अनुवाद र पा र 

नस छ भ  ने धारणा  गरेका छन्। अझ भनौ ,ँ उखान र तु ाह  आजका स भमा 

प रवितत पमा पिन चिलरहेका पाइ छन्। समयको प रवतन सँगसँगै कितपय पर रागत पमा 

चिलआएका उखानह  पिन प रवतन भई समाज तथा लोकजीवनमा चिलत बनेका छन्। भाषा, 

सािह  एवम् सं ृ ितमा आएको प रवतन प मा छेको दैन न वहारमा पिन प रवतन 

आउनु ाभािवक नै दे ख छ। नेपाली समाजमा मा  नभएर अ ा  भािषक समुदायमा पिन य ा 

प रवतनह  दे  न सिक छ। पा  चा  देशह मा लोकवाता अ यनका ममा उखान र 
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तु ाह लाई िविभ  न िकिसमले अ यन गरेको दे ख छ। लोकद् वारा िनिमत उखान र 

तु ाह को प रचनाका साथै िवषयह को पिन प रवतन गरी लोकले नयाँ शैलीमा योग गद 

ाएका ा कथनह लाई अङ् ेजीमा ए ी ोभ ् भनेको पाइ छ।१३ िवशेष गरी िस म, 

दािजिलङ े का नेपाली भाषीमा यस िकिसमका उखान र तु ाह  धेरै योग- चलनमा रहेका 

छन्। य िप यस िकिसमका कथनह बारे छु ै  कारले अ यन अनुस ान भएको पाइँदैन। यस 

कारका उखानलाई अङ् ेजीमा चिलत ए ी ोभबका समानाथ  मा  न सिक छ। य ा 

संरचनाह का िन  नेपालीमा कुनै पृथक सं ा चलनमा रहेको पाइ  न। राधा शमाले 

‘दािजिलङको लोकजीवनका वृ मा चिलत केही उखानह ’ शीषक लेखमा यस िकिसमका 

उखानलाई चिलत नयाँ उखान,अिहलेको उखान, आजको उखान आिदका पमा उ ेख गरेकी 

छन्।१४ उखान वा तु ाह  ाचीन कालदे खनै योग चलन रिहआएका छन्। य िप ियनलाई 

कुनै समय र कालको आधारमा िहजोको उखान, आजको उखान, नयाँ उखान, पुरानो उखान वा 

अिहलेको उखान भनेर वग करण गनु यु सङ् गत दे खँदैन। उखान, तु ा र वा ारह  

योगकताले जुन-जुन काल वा समयमा योग गदछ ती ही कालको ब  न पु  ने वृि का छन्। 

यसथ ियनले सधै ँ नयाँ पमा नै रिहरहने िवशेषता बोकेका पाइ छन्। यसो ँदा राधा शमाद् वार 

मािथ उ ेख गरेकी आजको उखान वा नयाँ उखान वा वमा उखान नभएर उखान र तु ाह कै 

अनुकृित मा  न सिक छ।  यसथ ियनलाई छुट् टै सं ा िदएर अ यन अवलोकन गनु आव क 

दे ख छ। वतमान समयमा लोक चिलत यस िकिसमका नेपाली उखान र तु ालाई अङ् ेजीमा 

चिलत ए ी ोभबको समानाथ  पमा  मैले  ित+उखान- ुखान र ित+तु ा- िततु ा 

भ  न सिकने दे ख छ, जसले पर रागत पमा रहेको उखान र तु ाका नकल ग रएको, 

पर रागत पमा भ ा िभ  नै िकिसमको लोक चिलत कथन भ  ने अथ दान गदछन्। यस 

िकिसमका ुखान र िततु ाह ले आधुिनक िवषयव ु, आधुिनक प र थित र प रवेशलाई 

समेटेका पाइ छन्।  

                                                             
१३ वो ाङ िमडर ,(Wolfgang mieder) (२००४) ोभ   ए ा  बुक, ीनवुड ेस, ८८ पो  रोड वे , वे पो  
सी टी ०६८८१, ि ेड इन युनाइटेड ेट अफ अमे रका, पृ २५ 

१४ राधा शमा, (२०१३) दािजिलङको लोकजीवनका वृ मा चिलत केही उखानह , स ा पु र पराजुली,नेपाली 
लोकवाताः अ यन,नेपाली िवभाग, उ र बङ् ग िव िव ालय, पृ ३३ 
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पा  चा  िव ान् वो ाङ माइडरले ए ी ोभ ् लाई ‘ ारोिडइड ि ेड‘ अिन ‘  या र 

ोभ ’् भनेका छन्, य ा पर रागत पमा रहेका लोक चिलत उखान वा तु ाभ ा िभ  नै प 

र संरचनाका र आधुिनक िवषयव ु भएका हँ ौली, ाल-ठ ाका मा मले यु  ने तथा 

भािषक अ ि यामा ङ्  र उ वैिच  समेत भावकारी पमा कट गन स  े छन् भ  ने 

उनको मत रहेको पाइ छ।१५ ‘माइडरले ि ेड िव डमः मडन ए ी ोभ ्’ नामक आ नो मा 

३००० भ ा बेसी यस कारका नयाँ वा आधुिनक लोको का पमा चिलत ुखान तथा 

िततु ाह  सङ् कलन गरेको पाइ छ। नेपालीमा दािजिलङ र िस म े मा चिलत यस 

िकिसमका ुखान र िततु ाह  भौगोिलक प रवेश, राजनैितक कारण, सां ृ ितक िम ण 

आिदका कारणले सृजना भएको त  राधा शमाले उ ेख गरेकी छन्।१६ यस िकिसमका ुखान र 

िततु ाह  लोकजीवनमा श ै रहेको ँदा त ी चचा गनु समय सा िभक दे ख छ। 

य िप यस िकिसमका लोक कथनह  बेरिसला दे ख छन्। ठ ौलीका पमा चलनमा रहेका 

य ा नौला प संरचना भएका ुखान र िततु ाह  हा  ङ् का पमा यु  ने 

दे खए तापिन ितन ङ् भ ा हा  भाव धेर रहेको पाइ छ जसले गदा केही य ा ुखान र 

िततु ाह  सामा  ठ ौली गफ ज ा मा  पिन दे ख छ। ज ै- 

 

 काम पाइनस बुहारी गु ुकमा इ  ी  लगा। 

 बाँदर बेसी बाठो भए केराको पातमा हाम फा छ। 

 नम ने िपङको डोरी चँुिडयो।  

 िभरमा जाने गो लाई अल द बे , आिद। 

 

य ा ायः जसो ुखान वा िततु ाह  व ुतः मूल उखान वा तु ाका हा ानुकृित 

मा  ने नाले ियनमा मूल उखान वा तु ाको अथगौरव र िवषयगत ग ीरता र उदा  

अथािभ  जना पाइ  न। सैले कला क मू का ि ले यी मूल उखान र तु ाका छायाँका प 

मा  ठहदछन्। लोकको जीवनशैली, जीवनदशन, िव  वास एवम् िचमा आएको प रवतनले कितपय 

                                                             
१५ वो ाङ िमडर,(Wolfgang mieder) (२००४), ोभ   ए ा  बुक, पूववत् , पृ २८ 

१६ राधा शमा, दािजिलङको लोकजीवनका वृ मा चिलत केही उखानह , पूववत् पृ ३८ 
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उखान र तु ाह  वहारबाट लोप भएर गएका छन् भने कितपय प रवितत पमा ुखान र 

िततु ाका पमा चिलत रहेका पाइ छन्। दािजिलङ िस  कम े मा अचेल केही प रवितत 

पमा चिलत ा ुखान र िततु ाह का केही  नमुना यहाँ ुत छन्- 

 

दािजिलङ िस  कममा चिलत नेपाली ुखान 

 

 अकाको आङमा जु ा दे  ने, आ नोमा त जु ै भा’पो। 

 अ ले गाडी चढे आफू हवाई जहाजमा उड्ने। 

 ओ ालो लागेको धोबीलाई साबुनले पिन खेद्छ। 

 जुन गो को िसङ छैन सको नाम बाछा। 

 जुन गो को िसङ छैन, िब ारै पलाउँछ।  

 ना  न जा ैन गीतै रड् डी। 

 िभरमा जाने गो लाई पछािडबाट लात। 

 रातभ र ङ् ो उ ालो भयो। 

 रातभ र ङ् ो िबहान भयो। 

 रातभ र ङ् ो िबहान त भुसु ै ,आिद। 

 

दािजिलङ िस  कममा चिलत नेपाली िततु ाह  

 

 आफू त महादेव उ ानो पर, घो ो पर जित गर, क े िदने वर? 

 एक थुकी सुकी, हजार थुकी मैला। 

 खाई सार िक लाई सार मरेपिछ लासघर। 

 नपाउनेले आइ म पायो, तताईकन खायो। 

 नपाउनेले आइ म पायो, ड ठीिसतै  खायो 

 पैसा भए बङ् गालीले िक छ बाडी, नेपालीले िक छ गाडी िक साडी। 

 पहाडको जनता यता न उता। 

 बा  वष रामायण प ो, सपिछ ि चयन भयो। 
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 पढे नेह  छ, नपढे ढेडु छ। 

 बाँचु जेल हाँस खेल, मरेपिछ तास खेल। 

 सानो छँदा रहर ला ो, ठुलो भएपिछ डरला ो। 

 यता न उता, बोरामा सुता आिद। 

 

यसरी नौलो कारले ुत ग रएका वा प रवतन ग रएका र लोकजीवनमा चिलत ुखान 

र िततु ाह मा पिन वतमान युगमा मा छेले भोगेका कुनै न कुनै स  घटना तथा अनुभूितह  

अव  रहेका ँदा यस िवषयमा चचा गनु ासङ् िगक दे खएको छ। ले चा भाषामा भने यस 

िकिसमका कथनह  अथात् ुखान र िततु ाह  योग भएको पाइएको छैन। 

 

४.४.१. नेपाली वा ाराको सङ् ि  प रचय 

व ाले आ नो बोलीलाई ओजपूण र भावकारी बनाउन वा ाराको योग गदछ। िश  

सािह का लेखक रचनाकारले पिन आ नो रचना कृितमा वा ाराको मन े योग गरेका छन्। 

नेपालीमा नेपालीमा वा ाराको प र संरचनाबारे ‘बृहद् नेपाली ाकरण’-का लेखकले अकमक 

र सकमक ि याका आधारमा नेपाली वा ाराह  संरिचत ने त  रा दै उदाहरणह  िदएका 

छन्।१७  चुडामिण रे ीले वा ाराको वग करण गन ममा मु  दुई आधारह  क) भिषक  र ख) 

सां ृ ितक देखाएका छन्। उनले देखाएका भिषक वग करणअ गत  वा ाराको संरचनाबारे चचा 

ग रएको पाइ छ। उनले थममा एकपदीय अिन ि तीयमा ि यापदीय अिन सलाई पिन पदसमूह, 

वा ांशमा िवभाजन गरी वा ाराबारे अ यन गरेका छन्।१८ उनका मतमा नेपाली वा ाराह को 

संरचना क प यस कार रहेका छन्- 

२. िवशेषण र ि याको मेल ारा, 

३. िवशे  र िवशेषण दुवै पदह  अिन ि याको मेल ारा, 

४. अ य र ि या िमली, 

                                                             
१७ रोिहणी साद भट् टराई(िव सं २०३३) बृहद् नेपाली ाकरण, ने रा   काठमाडौ,ँ पृ ५६२ 

१८  चूडामिण रे ी (िव स २०५७) नेपाली टु ाह को अ यन, पूववत्, पृ १४-१५ 
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५. ि  श  र ि या िमली, 

६. असमािपका आिद ि या िमली, 

७. पदावली र ि याको मेल ारा, 

८. सम  श  र ि याको मेल ारा, 

९. वा ांश वा वा  र ि याको मेल ारा,  

१०. िवभ  िच  दे खने श  र ि या िमली बनेका वा ारा। 

य ै कारले चूडामिण ब ुले वा ाराबार चचा गन ममा अ  िव ान् ह  बालकृ  

पोखरेल, चूडामिण रे ी आिदले वग करण गरेका एकपदीय वा ाराह लाई  कारेका छैनन्। 

उनको मतमा एकपद वा एउटा श ले मा  बनेका ा श का अथलाई आलङ् का रक 

अथिव ारका प मा छन्।१९ उनले ि याका आधारमा ि यापदमु  र ि यादयु  दुई कारले 

वा ाराको िनमाण ने देखाएका छन्। यी दुईम े ि यादयु  वा ाराह  एधार िकिसमले िनमाण 

ने देखाएका छन्।२०  ज ै- 

१. नाम र ि या, 

२. िवशेषण र ि या, 

३. नाम +मा र ि या, 

४. नाम+को+नाम र ि या, 

५. िवशेषण+नाम र ि या, 

६. नाम, िवशेषण र ि या, 

७. नाम+ले र ि या, 

८. नाम+बाट र ि या, 

९. नाम+मा नाम+ि या, 

१०. नाम+मािथ ि या, 

११. नाम+दे ख+नाम+ ि या। 

                                                             
१९ चुडामिण ब ु (िव सं २०६६) नेपाली लोकसािह , पूववत्, पृ ३५१ 

२० चुडामिण ब ु (िव सं २०६६) नेपाली लोकसािह , पूववत्, पृ ३५८ 
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मािथ उ खत िव ान् ह को मत-मता रलाई अ यन गदा मूल पमा ि यायु  

वा ाराह  १) नामपद र ि यापद, २) िवशेषण र ि या, ३) नाम+िवशेषण र ि या, ४) 

िवशेषण+नाम र ि या, ५) असमािपका ि या र समािपका ि याका मेल ारा  अिन ६) िवभ -

िच  भएका श  र ि याका मेल ारा वा ाराह  िनमाण ने दे ख छ। चूडामिण रे ीले 

देखाएका- पदावली र ि याको मेल ारा, सम  श  र ि याको मेल ारा, वा ांश वा वा  र 

ि याको मेल ारा, िवभ  िच  दे खने श  र ि या िमली बनेका वा ारा भ  ने कुरा अिन  ब ुले 

देखाएका वा ाराका संरचना क प पिन ज ै मािथ देखाइएका छवटा ि याअ गत पदछन्।  

यसकारण यस  शोध ब मा यी ६ ाकारका ि यायु  वा ारा र एउटा ि यामु  वा ारा गरी 

ज ा सात िकिसमका वा ाराको संरचना क प देखाउने यास ग रएको छ। ज -ै 

क) ि यामु  वा ाराह - आकाशको फल, डाँडाको घाम, परालको आगो, आिद। 

ख) ि यायु  वा ाराह - 

१. नामपद र ि यापद- क र क  नु, कुरा काट्नु, जरा गाड्नु आिद। 

 

२. िवशेषण र ि या- अ ो नु, अिमलो नु, आिद। 

 
 

३. नाम+िवशेषण र ि या- नाक ठाडो नु, पेट कालो नु, िजउ भारी नु, आिद। 

 

४. िवशेषण+नाम र ि य- अँ ारो मुख लाउनु, चैते बाँदर नु, िछटो हात चलाउनु, तोरीका 

फूल दे  नु, आिद। 

५. असमािपका ि या र समािपका ि याका मेल ारा-  िजउँदै मनु, उडेर जानु,मरेर बाँ  नु, 

पोलेर खानु, आिद। 

 

६. िवभ -िच  भएका श  र ि याका मेल ारा वा ाराह - एक आँखाले हेनु, 

कानमा तेल हा नु, कक आँखाले हेनु,आिद।  
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 ४.४.२. नेपाली वा ाराको वग करण 

नेपाली भाषामा वा ारा  वा अ  पमा योग भइ नै रहेको पाइ छ। व ाले 

वा ाराह  पर रागत पमा लोकबाट आजन गरेको ँदा बो ा वा ले ा तः ू त पमा 

उसले ियनको योग ग ररहेका ँदछ। नेपाली वा ाराको वग करण गन म बालकृ  पोखरेलको 

‘रा भाषा‘ (िव सं २०३१) बाट ार  भएको दे ख छ। यस मा कारले नेपाली 

वा ाराह लाई १) एकपदीय र २) अनेक पदीय गरी दुई मु  भागमा वग कृत गरे भने अनेकपदीय 

वा ाराह लाई १) ि यापदयु  र २) ि यापदमु  गरी अझ दुई उप-भागह मा वग करण 

ग रएको पाइ छ।२१ रोिहणी साद भ राईले ‘नेपाली बृहद् ाकरण‘(िव सं २०३३)-मा अकमक र 

सकमक ि याका आधारमा नेपाली वा ारालाई वग करण गरेका पाइ छन्।२२ यस िकिसमको 

वग करणलाई केवल संरचना क वग करण मा  न सिक छ। यसरी नेपाली वा ारालाई वग करण 

गन ममा हंसपुरे सुवेदी, गोिव  आचाय, चूडामिण ब ु, चूडामिण रे ी, आिदले सु का 

िव ान् ह ले भ ा अिलक बे ै िकिसमले अिन केही िव ृत पमा वग करण गरेका पाइ छन्। 

चूडामिण रे ीले नेपाली वा ाराह लाई क) भािषक ख) सां ृ ितक, ग) सिह क अिन घ) 

मनोवै ािनक गरी ज ा चार मु  आधारमा  वग करण गरेका छन्।२३ उनले भािषक ि ले गरेको 

वग करणको चचा मािथ उ ेख ग रएको छ भने िवषयव ुका आधारमा पिन वा ारालाई वग करण 

गरेको पाइ छ जसलाई यसरी देखाउन सिक छ- 

१. पशु-प छी र कीट-पतङ् गस ी 

२. कृित र पदाथस ी 

३. धन-स ि स ी 

४. मान-मयादा र ित  ठास ी 

५. पेसास ी 

६. काम बुझाउने श स ी 

७. िदन र समयस ी 

                                                             
२१ बालकृ  पोखरेल (िव सं २०३१) रा भाषा, पूववत्, पृ १२२-१२४ 

२२ रोिहणी साद भट् टराई (िव सं २०३३) नेपाली बृहद् ाकरण, पूववत्, पृ ५६२ 

२३ रे ी चूडामिण (दो सं २०५७) नेपाली टु ाह को अ यन, पूववत्, पृ १४ 
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८. खेलस ी 

९. एउटै अथ भएका वा ाराह । 

 

िवषया क वग करणका  ि ले चूडामिण ब ुले पिन नौ िकिसमका नेपाली वा ाराह  

देखाएका छन्।२४ ती िन  न कारका छन्- 

१. शरीरका अङ् ग र शारी रक ि याका ि ले 

२. कृितस ी 

३. पशु-प छीस ी 

४. घर-गृह थीस ी 

५. सामािजक र सां ृ ितकस ी 

६. पौरािणक सङ् गस ी 

७. कला-कौशल र आमोद- मोदस ी 

८. राजनीित, शासन र कानूनस ी 

९. वसाय र धनोपाजनस ी। 

 

ै कारले अ  िव ान् ह ले पिन ियनै आधारह बाट नेपाली वा ाराह लाई वग करण 

ग रइएको पाइ छ। मािथ उ ेख ग रएको िव ान् ह को वग करणलाई अ यन गदा चूडामिण 

रे ीले शारी रक अङ् ग यु  वा ाराबारे चचा ग रएको पाइ  न जो ब ुले गरेका छन्। य ै 

कारले  रे ीले गरेका वग करणअ गत ‘ कृित र पदाथस ी‘ िभ ै  ‘िदन र समयस ी‘- का 

वा ारालाई पिन रा  न सिक छ। उनले गरेका वग करणमा सामािजक र ,सां ृ ितक राजनीितक 

पैरािणक आिद िवषयबारे चचा ग रइएको पाइँदैन। मािथ उ ेख ग रइएका िव ानह कै मत-

मता रका आधारमा िवषयव ुका ि ले नेपाली वा ाराह लाई िन  न सात कारले वग करण 

गन सिक छ- 

 

                                                             
२४ चूडामिण ब ु  वसन(२०६६), नेपाली लोकसािह  पूववत् पृ २५५-२५७ 
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१. मानव शरीर स ी  नेपाली  वा ाराह - आँखा िच नु, आँखाको तारा नु, जँुगा 

मुसानु,  पेट बो ,ु हात िदनु, आिद। 

 

२. कृित स ी नेपाली वा ाराह - आकाश छुनु, प  चमबाट घाम उदाउनु, िदन ग  नु, 

जरा गाड्नु, हावा ला  नु, आिद। 

 
३. पशुप ी स ी  नेपाली वा ाराह - कुइराको काग नु, गधा नु, बिलको वोको 

नु, िभजेको िबरालो नु, सुनको मृग नु, आिद। 

 

४. सं ार वा सं ृ ित स ी  नेपाली  वा ाराह - खरानी घ  नु, सगुन खानु, चोला 

फेनु, जोखाना हेनु, काग कराउनु, देउता चढ्नु, बो ी ला  नु,आिद। 

 

५. खान-पानस ी  नेपाली वा ाराह - खचडी पखाउनु, घर खानु, दाल ग नु, नून 

खोसानी नु, आिद। 

 

६. पेसास ी नेपाली वा ाराह - चाकरी गनु, जािगर खानु, दलाली गनु, पासो था  नु, 

बोहोनी गनु, रोजी-रोटी बढाउनु, आिद। 

 
७. राजनीित, शासन र कानूनस ी- मुलुक मानु, झ ा गाड्नु, जोलको हावा खानु, 

मामाघर जानु, खोरमा पनु, आिद। 

 

 नेपाली वा ारामा िवशेष पदह को योग भएको छ, जसलाई फेर बदल गन निम ने 

दे ख छ। वा ारामा यु  श  वा पदह लाई फेर बदल गदा सले िदने ला िणक अथ वा 

उ वैिच  न  ने र सले वा ारा नबुझाएर सामा  अथ िदने पद मा  बुिझ छ। ज ै- आँखा 

तनु- लाई च ु तनु, पेट काट्नु- लाई भँुडी काट्नु, बनाउनु न ने भ  ने प मा धेरै अ ज िव ान् ह ले 

आ ना मतह  राखेका छन्। नेपाली भाषामा ा अनेकौ ँलोक चिलत कथनह  रहेका छन् 

जसलाई सू  पले अ यन अनुस ान न आव क दे ख छ।  
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िन ष 

 यस अ ायमा ुत ग रएको नेपाली उखान, तु ा एवम् वा ाराको सै ा क प 

तथा भेदेपभेदबारे िववेचना छ। नेपाली उखान, तु ा र वा ारा स ी िविभ  न िव ान् ह ले 

ितपादन गरेका िवशेषता, वग करणका आधारह  साथै ियनका संरचनागत िवशेषता आिद 

कुराह को समी ा क अ यन ग रएको छ जसमा, नेपाली उखान, तु ा एवम् वा ाराह का 

मौिलकताका आधारह  प ा लगाई स स ी पिन केही उदाहरणका साथ िव ेषण ग रएको 

छ। नेपाली उखान, तु ा र वा ारास ी अ यन गदा दे खएका मु  कुराह लाई बँुदागत 

पमा िन  न कारले देखाउन सिक छ- 

 नेपाली लोको मा रहेका उखान, तु ा र वा ारा यी तीन उप-िवधाह लाई अलग 

अलग िवषयका पमा हण गरी अ यन गन यास ग रएको छ। यसो गदा लोको का 

ेक उप-िवधाह को संरचना क पबारे अ यन गनु सहज ने दे ख छ। िविभ  न 

तहका पाठकवग, िव ाथ , िश क-िशि कावग साथै अ ेतावगका िन  नेपाली उखान, 

तु ा र वा ाराकालाई लोको का त   उप-िवधाह  तथा िवषयका पमा हण 

गरी अ यन-अ ापन गनु र गराउनु सहयोगिस  ने भएको छ। 

 लोको मा मौिलक िवशेषता रहने मु  आधार जाित, खान-पान, समाज, भाषा र 

सां ृ ितक, भौगोिलक, ऐितहािसक आिद कुराह  न् भ  ने कुरा  पले दे खएका 

छन्।  

 संरचनागत शैली वा िवशेषताका ि ले नेपाली उखान, तु ा र वा ाराका िविवध प 

दे ख छन्।  

 आकारका ि ले उखान र तु ाह को वग करण गदा कसैले श  शङ् ालाई आधार 

िलइएका छन् भने कसैले ियनमा यु  ि याका सङ् ालाई त कसैले वा का आधार 

बनाई वग करण ग रइएको पाइ छ। यसथ सबै िव ान् ह का  अवधारणाह लाई 

एक पता दान गनका साथै तकसङ् गत आधारका पमा नेपाली उखान र तु ामा 

यु  श ह को सङ् ाकै आधारमा लधु, मझौला र लामो आकार भएका उखान र 

तु ाह  गरी ज ा तीन भागमा वग करण ग रएको छ।  
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 ुत अ ायमा उखान र तु ाह को नयाँ प तथा प रवितत पमा रहेका िस म, 

दािजिलङ े मा चिलत यस कारका कथनह लाई ुखान र िततु ाका पमा 

केही उदाहरणसिहत अ यन ग रएको छ। यस िकिसमका ुखान र िततु ाह  

पर रत लोकका उखान र तु ाह कै हा ानुकृित मािन छन्। 

 नेपालीमा वा ाराबारे अ यन पर राको लामो अविध रहेको पाइए तापिन यसलाई 

जनाउने श दे ख िलएर संरचनागत वग करण र िवषया क वग करण आिदमा 

अ ेताह को अवधारणाह  आ-आ नै िकिसमका पाइ छन्। यसकारण ती 

अवधारणाह लाई समी ा क पले अ यन गरी सैका आधारमा नेपाली 

वा ाराह लाई संरचना क ि ले सात अिन िवषयव ुका ि ले सात वगमा वग करण 

गरी अ यन गन यास ुत अ ायमा ग रएको छ।  

 

 


