९९

अ

ाय: छ

६. ने पाली र ले चा उखान, तु का एवम् वा

ाराको तु लना

कअ

यन

६.१. प रचय

भाषा र सां

ृ ितक मू

प रवे शिभ सहअ

-मा ता बे

ा-बे

ै रहे तापिन धेरै समयदे ख एउटै भू-सं ृ ितक र

मा रही आएका नेपाली र ले चा जाितको स क भाषा ने पाली भाषा नै रहे को

छ। कुनै पिन जाितका आ-आ नै लोकवाताका िविभ न िवषयह
अ गत िविभ न िवधाह

भए झै ँ ले चा लोक सािह मा पिन ले चा लोककथा, लोक किवता, लोक

नाटक, उखान (रोङ रङ् तोम), तु का (छु
िवधाह

योम), वा ारा (तुङ्बोर रङ), आिद िवधा उप-

पाइ छन् । ले चा लोकवाताका मािथ उ

पले गहन अ यन, अनु स ान आजस
प रपूरण गनका िन

खत िवधाह बारे

अपे ि त नै छ।

ाि क

रमा अिन िविधवत्

ही अभावलाई आं िशक

पमा

यो शोधकाय ग रएको छ। यी दु ई जाित तथा भाषाका लोकमा

चिलत

उखान, तु का र वा ाराह
गरी ितनीह

छन्। ने प ाली लोकसािह

लाई िवभ न िवषयव

माझ पाइने सा -वै ष

ु संरचना, शैली आिद िविभ न ि ले वग करण

को अ यन िववेचन यस अ ायमा

ुत छ।

ले चा लोकवाताको अ यनका तुलनामा नेप ाली लोकवाता अ यनको पर
रहे को पाइ छ। यसो

ँदा ने पाली लोकवाता अ यनमा वै ािनक प ितह

को

रा धेरै पुरानो
योगमा पिन

िवकास भइरहे को दे ख छ। ती प ितका आधारमा ने पाली लोकवाताका िविभ न िवधामा

ाि क

रमै पिन अ यन अनु स ान काय भइरहे को पाइ छ।१ यसरी ले चा लोकवाताको सङ् कलन र
अ यनका

े मा य

ो िवकास अ ाविध अपे ि त नै रहे को

ँदा नेपाली लोकवाताका

अ येताह ले योग गरे का प ित वा प रपटीकै आधारमा ले चा उखान, तु
पिन िव

ेषण र वग करण गरी तुलना क अ यन ग रने छ। नेपाली र ले चा यी दु ई जाित वा

भाषाका लोको

को तुलना क अ यन गन

िववे चन ग रने र

सपिछ

१

ा र वा ाराह को

मैले तु

ममा सव थम नेपाली र ले चा उखानबारे अ यन

ा र वा ाराको अ

चूडामिण ब ु, (२०६६) नेपाली लोकसािह , पूववत्, पृ ११०

यन यस शोध ब मा ग रएको छ।

१००

६.२. वग करणका ि ले नेपाली उखान र रोङ रङ् तोमको तुलना

लोकवाता अ यनका
प ित वा आधारह
कुराको उ

े मा उखान, तु
छन् । य

ा र छु

ा लोको

ह लाई रसका आधारमा पिन अ यन गन सिकने
सोनवणेले गरे का छन्।२ यहाँ उखान र रोङ

योम आिदको िवषयगत ि ले वग करण गरी

िवशेषताह को िववरण

यन

ा एवम् वा ारालाई अ यन अनु स ान गन िविभ न

ेख िह ी लोकवाताका अ े ता शिशका

रङ् तोम, तु

कअ

ु त ग र छ। उखान र रङतोम अिन तु

ा र छु

ेक वगमा पाइ ने
योमको वग करण

मािथ अ ाय चारमा िन न िल खत कुराका आधारमा ग रएको छक.

पा क आधार
१.

आकारगत ि ले – लघु, मझौला, र लामा आकार भएका उखान अिन तु

२.
३.

नमूलक र

नो रीमूलक उखान अिन तु

अनु ासका ि ले –आिद, म , अ

ा।

ा।

र आ ोपा ानु ास भएका तु

ा।

ख. िवषया क आधार
१.

नीितिश ा र

ावहा रक ानस

२. सामािजक जीवनस
३.

कृिष

४.

ी उखान।

ी उखान।

५. धम एवम् सं ृ ितस

ी उखान।

६. पशुप छी र जीवज ु स
७.

कृितजगत्स

८. लोकिव वासस
९. अ

ी उखान।

ी उखान।
ी उखान।

िविवध िवषयस

ी उखान आिद।

ियनै िविवध आधारबाट उखान र रङतोम अिन तु
अ यन ग र छ।

२

शिशका

ा।

ी उखान।

वसायस

थानस

ी उखान तु

सोनवणे (२००८) लोक सािह , पूववत्, पृ ४१- ४२

ा र छु

योमको तुलना क

पले
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६.२.१.

यहाँ

पा

क वग करणका आधारमा नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

ेक वगका उखान र रोङ रङतोममा पाइने साझा िवशेषता तथा वै िश

ग र छ।

पा क वग करणअ गत उखानको

अ यन ग र छ। यसकारण उखानलाई
दे ख छ।

प-रचना, आकार- कार आिद कुराह बारे

पा क वग करणको आधारमा अ यन गनु आव

पा क वग करणबाट उखानको रचना शैलीमा पाइने लया कता, श

आलङ् का रक चम
पौ

ह बारे चचा

ार, िश

ालले संरचनागत

गत मधुरता आिद ज

ा िवशेषताह

क

संयोजन,

काशमा आउँ छन् ।३

पका ि ले उखानलाई चार वगमा वग करण गरे का छन् । (१) आकार

(२) लया कता (३) आलङ् का रकता र (४)
रङतोमको तुलना क अ यन यहाँ

नमूलकता। ियनै अिभल णका आधारमा उखान र

ुत छ।

६.२.१.१. आकारका ि ले नेपाली उखान र रोङ रङ् तोमको तु लना

उखान सू ा क अिभ
गनस ने

हो। यसथ एक-दु ईवटा पदावलीमा नै लामो कुरालाई अिभ

मता उखानमा रहे को

ँदछ। ने पाली उखान र रोङ रङ् तोममा यो िवशेषता रहे को

पाइ छ। य िप ने पाली उखानका स भमा ब ुले तीनभ ा बढी वा
भने र – ‘जोगीलाई फु
गफीलाई टु

ा, भोगीलाई

जे िलएका लामा उखानह

ा,

ा, जफतीलाई मु

ा,

घोडालई कोरा, िफर ालाई गोडा,
जािगरे लाई तोडा, त नीलाई जोडा,’– ज
िकिसमको कथनलाई तु

ा मािनएको

४

पदावलीस

को रहे को पाइ छ। आकार

कारका

छोटा, छ रता, लामा भए तापिन उखानले गहनभ ा गहन कुरालाई समेटेको

ँदछ। यसरी आकारका
३

ुतः यस

ँद ा यसलाई उखानको वगमा र न सिकँदै न। उखान

छोटोमा दु ई पदावलीदे ख िलएर लामोमा बा
ि ले उखानह

ा लोक कथनलाई राखेका छन् ।४ व

ि ले उखान र रङतोम दु वै तीन

िशव साद पौ ाल, नेपाली उखानको िवषया क अ यन, पूववत्, पृ ९४
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कारका रहे का पाइ छन्- (१) लघु
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आकारका उखान (२) मझौला आकारका उखान र (३) लामो आकारका उखान।

ेक कारका

उखान र रङ् तोमका िवशेषता यस कार छन्-

क. लघु आकारका ने पाली उखान र रोङ रङ् तोम

लघु आकारका उखानह
पदब

दु ईदे ख चार श

र एउटा ि या पदब

वा पदावली भएका पाइ छन् जसमा एउटा नाम

वा ि या पदब

लोप भई दु ईवटा नाम पदब

बने का पाइ छन्। यस िकिसमका उखान र रङतोमह
पू ण सरल वा

कोही उपवा

रका

छन् भने कोही

रका पिन पाइ छन् । ज ै- ‘आँ खाकी सोझी नाक‘, ‘कालो अ र भैस
ँ ी बराबर‘,

‘करे लोलाई गुँ डको मल िदएर पिन िततै फ छ‘। यसरी उखानमा यु
संरचना क
उखानह

मा ै िमलेर पिन

पलाई दे खाउन सिक छ।

उदाहरण

ै

पदह लाई केलाएर ियनका

कारले यहाँ यी दु वै भाषाका केही लघु

प िन न कारले दे खाउन सिक छ-

तािलका-३

नेपाली उखानह

संरचना

 उ दै तीन पात।

ि

क

प

प ब+ना प ब+असमािपका ि यायु

ि याको अनु प थित+उपवा

।

 एकता नै बल हो।

ना प ब+ि

प ब- पू ण सरल वा

 अवसर आउँ छ पखदैँ न।

ना प ब+ि

प ब+ना प ब लोप- उपवा

 करले गु आउँ दैन।

ना प ब+ि

प ब – उपवा

 खोटो काम लु

ना प ब+ि

प ब – उपवा

ना प ब+ि

प ब अनुप थित- उपवा

ै न।

 चोरमािथ चकार आिद।

।
।

।

+सहायक
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तािलका– ४

लघु

आकारका

रोङ

अथ

संरचना

क

प

रङ् तोमह
 आतान आन आअम।

उ

ालो

ोित उँ भोितर।

 आमाक नालोन आ जी।

 मरे पिछ वै ।

ना प ब+ि
ि

प ब लोप- उपवा

प ब+ना प ब+सहायक ि

अनुप थित- उपवा
 उङ् लेन िव कोन

 पानीभ ा रगत चहिकलो

ना प ब+ि
उपवा

 कोम
 पनु न म

ोक म।
ो ने ।

 लीगु ल ङक् न ली जुक।

।

प ब को अनु प थित-

।

 पै सा बो छ है

ना प ब+ि

प ब- उपवा

 राजाले छोड् दैन

ना प ब+ि

प ब- अपू ण वा

 घडे री हे रेर घर बनाउनू , आिद। ना प ब+ि
वा

।

।
।

प ब- िव थमूलक

।

लघु आकारका ने पाली उखान र रोङ रङ् तोमह लाई तुलना क ि ले हेदा यहाँ ले चामा
भ ा ने पालीमा यस कारका उखानह
रोङ रङ् तोममा दु ईवटा श

ले मा

पाइ छ। यस िकिसमका उखानह
स

धेरै

पिन एउटा सारपू ण लघु आकारको उखान संरिचत भएको
नेपाली र ले चा भाषाका व

े दे ख छ। लघु आकारका उखानह

िवषयका ि ले दु वै भाषाका उखानह
यावत् कुराह लाई समेटेको पाइ छ।

योग- चलनमा रहे का दे ख छन्। नेपाली उखान र

सङ् गवश झ

ाले सहज कारले मुख थ रा न
योग गन िम ने

वृ ि का

लोकले दे खेका, भोगे का तथा अनु भाव गरे का

छन् ।
कृितका

१०४

ख.

मझौला आकारका ने पाली उखान र रोङ रङ् तोम

नेपाली र ले चा लोको

मा मझौला आकारका उखानह

चारको अ यनका आधारमा श
उखानह

सङ्

ाका

नै

श

रहे का छन् । मािथ अ ाय

ि ले पाँ चदे ख आठ श

ह

भएका

लाई यस शोध ब मा मझौला आकारका उखान मािनएको छ। ने पाली र ले चा भाषामा

यस कारका उखानह को बढी योग भएको पाइ छ। मझौला आकारका नेप ाली उखान र रोङ
रङ् तोमका उदाहरणह

िन न कारका छन्-

तािलका- ५

मझौला आकारका नेपाली उखान

संरचना

 अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पदन।

ना प ब+ि

 आ नो काम बनाउनु कोढीको पिन ना प ब+ि

क

प

प ब- पू ण वा

।

प ब+सहायक ि

प- पू ण वा

।

पाउ म नुप छ
 उँ धो बगाएर उँ भो खो नुप न।

ना प ब+ ि

प ब- अपूण वा

।

 एकादशीभ ा भाइ ितहार िनको।

ना प ब +ि

प ब- अपूण वा

।

 भाले बा ने ठाउँ मा पोथी बासेको ना प ब+ि

प ब- पू ण सरल वा

।

सुहाउँ दैन,आिद।

तािलका- ६

मझौला

आकारका

रोङ

अथ

संरचना

क

प

रङ् तोम
 आ ाक कातका
मसुने।

ाकतु क ने त  एउटा टाउकामा दु ईवटा टोपी ना प ब+ि
अिडँ दैन।

वा

।

प ब- पू ण सरल

१०५

 आजोम रे अम मअम जोबा  खाना िमठो निमठो खाएपिछ ना प ब+ि
कताप


ाक

प ब+सहायक

ो।

मा थाहा पाउँ छ।

ि - सरल वा

ु ङुनसेत बु रे ङुनसेत दो म।

 ने नामी टदन है।

ना प ब+ि
वा

 सतेत

ु

ोङ उतेत आि क।

 जित भाँडो उित आवाज।

।

ना प ब+ि
उपवा

 वोमुरे सथाला फो ने त ओरे दो 
आसाकका मछत्ने ।

ाल एउटै पासोमा दु ईप

प ब- अपू ण

प ब अनु प थित-

।

ना प ब+ि

प ब- पू ण वा

किहले पिन पदन, आिद।

ग. लामो आकारका नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

नेपाली र ले चा दु वै भाषामा लामो आकार भएका उखान पाइ छन् । य िप

योग

यस कारका उखानह

ग ा क, लया क

साथै गे या क

ले चामा कमै दे ख छन् । नेपालीमा य

छन् । दु वै भाषामा आठभ ा धे र श

ा उखानह

चलनमा भने

ह को मेलद् वारा िनिमत उखानह लाई

लामो आकारका उखान मािनएको छ ।
तािलका- ७

लामो आकार भएका नेपाली उखान
अ

संरचना

क

लीले नबो ने कुरा र कागले नखाने ना प ब + ि

कुरा केही छै न।
 इखालु मािनस र िबखालु सपको मा
दु िनयाँ ले भाउ रा छ।
 उ ानु हात

प ब+ सहायक ि याको

उप थित- संयु
ना प ब + ि

वा

।

प ब+ सहायक ि याको

उप थित- संयु

ने को कुरो भ ा घो ो हात ना प ब + ि

ने को कुरो हो ठहछ।

प

वा

।

प ब+ सहायक ि याको

उप थित- पू ण वा

।

।

१०६

 कुकुरको पु

र बा

वष ढु ङ् ामा राखे ना प ब+ि

पिन बाङ् गाको बाङ् गै ।
 गु नी जनको गुन
बात, अ छीको

प ब+सहायक ि याको

अनुप थित- अपू ण वा

ारो, स

नको

ारो ना प ब+ि

।

प ब तथा सहायक ि याको

ारो िन ा, भतुवाको अनुप थित- उद् गारा क वा

।

ारो भात, आिद

तािलका- ८
लामो आकार भएका रोङ

अथ

संरचना

क

प

रङ् तोम
 आबु ङ आ रङ रे आ युम िल, मुखले चािहं

रा ो कुरा गनु ना प ब+ि

आन आ रङ आपे त रे आचोक अिन काम कुरो चािहं चा ो ि यायु
मात।

कातका

उङ

- अपू ण वा

।

गनु।

 आमेल िन ु

 आदो

प ब+सहायक

फो यु

ोम तन न नोङ

जोङ
ो।

ाँख

भएको

ो।

ी ना प ब+ि

िमिलजुली उिडजा छ।

ाङ कोम मिन गोङने ित ोमा
ोङका ङुला मिनन्

चराचु

पै सा

खोलामा माछा

प ब+संयु

ि या- पू ण सरल वा

न नु

चािहँ ना प ब+ि

।

प ब+सहायक

न नु बराबर ि या- पू ण सरल वा

।

हो।
 आमुसा

िनन

थोङन

म न, आमाको

आबोसा ाङपत युप।

दु ध

चु सेर

भएन ना प ब+ि

बाउको गोडा चुस।

ि या- िव थमूलक वा

 इयोक कताप जु क आन मलेम काम मा एकोहोरो ग यो अिन ना प ब+ि
मचेल नु गङने नमिस
ोङ ङुन
क
थाप

ु त

ो।

ु वोङ

ाल ठ ा गरे न भने मा छे
लाटा- लुटी

म नाम कित ने त बा
सोङतेत

त

वष

ोलका ढु ङ् ोमा

प ब+सहायक

ि या- संयु

।

प ब+सहायक
वा

।

छ।
कुकुरको
हालेपिन

पू

र ना प ब+ि

प ब+सहायक

बा ाको ि याको अनु प थित- अपू ण

१०७

थापथोङ गोङला काङकुल दो।

घ.

बा ै , आिद।

सरल वा

तथा जिटल वा

भािषक

वहारका

ममा यस

नो रमूलक उखानह

दु ई

नमा सोझै हे दा

का मा नभएर

तापिन अथगत

र ले चामा

व

योगले

नो रमूलक पिन

ोतालाई आकिषत तु

कारका पाइ छन्- १) उ रगभ
सको उ र

न ग रए झै ँ दे खए तापिन

कसैले आ नोमा नभएको कुरा मागे को ख
‘आफू त महादे व क

नमूलक र

कारका उखानको

न मा रहे तापिन

छ अथात् उखानह मा हेद ा

उखानह

।

नो रमूलक ने पाली उखान र रोङ रङ् तोम

उखानह

उ रगभ

वा

मा उ र

न र २)
ा क

ो

ाले आफै

न गछ र उ र पिन िदँ दछ ज

ा केही उखानह

यु

सैमा रहे को

नमा नै उ र िनिहत

प नेपालीमा

पमा

चिलत उखान ज

ँ दछ।

ै - ‘के खो छस् काना? आँ खो।‘ ने पाली

नमूलक उखान

 अ ालाई राँ को बािलिदएर के काम?
े दे ला वर?

 आइलागे बाबु जाइला नु को सँग?
 चैतको पखालाले नै काम पु छ, भने छे राउटी िकन चािहयो?
 जँ घार तरे प िछको लौरो र मागी

ाएको कोदालोको क

 बा वष रामायण पढे र िसता कसकी जोई?
 भालुलाई पु राण सुनाएर के लाभ?

ै-

न र उ र भएका

यस कार छन्-

 आफू त महादे व क

छ।

नमूलक दे खए

तािलका- ९

नेपालीमा

ाउँ दछ।

न र उ र।

पमा

े दे ला वर?‘ भने को पाइ छ। उखानको योग गन शैली

ि मा यो आफै एउटा पू ण उ रको

छन् ।

े माया गछ?

१०८

तािलका-१०

नेपाली
 अघायौ

नो रमूलक उखान
ाइँ ? ड

एँ ब

ै!

 कहाँ गइिथस् हराउने ? िबलाउनेको दे श।
 कहाँ जा छस् मछली? मेरै ढ रया।
 िकन चाउ रस म रच? आ नै रागले।
 के खो छस् कानो? – आँ खो।
 िघउ केमा पो खयो? भागै मा,आिद।

तािलका-११
ले चामा
आ

ु

नमूलक रङ् तोम
ाउँ यङ िलकबा तु रे नहान िसत

 उलाक रे म क
 रम रे

अथ

ो पत मेन न

ोम ङुनगोङ तन

 लुकाल जुक

ु

ोङ?

?ु

ु मात खुत

 िबरालाले

ाउँ गदा को अिघ सन?

 कागलाई कटु सको फल पाकेर के?
ोङ?

 भगवान् दािहना परे कसले के गन स छ?

ु सरोङ दो जु क, सरोङ  भोिल गन काम आजै गर, आज गन काम

जु किस ु आलोङदो जु क तक न तकका
गोङ आ ोक मातबा सथा लाजु क

ोङ?

ु ङुन

अिहले नै गर, अिहले भरे नै केही भए िढलो
गदा किहले गन?

 लावो, सचक रमला परचेत बात जोक गोङने  घाम जु नलाई पिन त
नमिस


ु सा

ु रङ?

ु रे मुङ सा छ् यो?

मा छे लाई केकुरा?
 दु टसँग को िम छ? आिद।

हदशा ला छ भने

१०९

तािलका-१२

ले चामा

नो रमूलक रङ् तोम

 मोन लोम हन

 अथ

ु थुपते? –सेन ला अङ् ु क।

 मोर रे सिब लङ? तदो जो

 सुँगुरबाट के पाउँ छ? वाँ क वाँ क

ङ दो का।

 िघउ कहाँ पो खयो? भागै मा, आिद।

सम मा ने पाली उखान र रोङ रङ् तोमको
अथता

क

दे ख छन् । ज
उखानमा ज

टले यी दु वै भाषाका उखानह

पा क वग करणबारे तुलना क

समान दे खए तापिन

प-रचनाका

टले हे दा
टले िभ नै

ै- ने प ालीको उखान ‘िघउ काहाँ पो खयो?- भागै मा‘- लाई िलन सिक छ। यहाँ ने पाली
ा५श

ह द् वारा िनिमत छन् भने ले चामा

ग रने रोङ रङ् तोम ‘मोर रे सिब लङ? तदो जो

ही उखान

ही अथ र उ े

ङ दो का‘ यसमा ज

ा ७ श

ले योग
ह

िमलेर

िनमाण भएको पाइ छ।

६.२.२. िवषया

उखानले मूल

क वग करणका ि ले नेपाली उखान र रोङ रङ् तोमको तुलना

पमा समाजमा रहे को तथा समाजसँग स

चलन-चाँ जो, धािमक, सां

ृ ितक, पा रवा रक

िवषयलाई समेटी सार पमा अथात् सू ा क

त िवषय-व

ु वा घटना, नीित-िनयम,

व था, कृिष- व था, जीवनदशन आिद िविवध
पमा

ाउँ दछ। ियनै लोकजीवनका िविवध प

उखानका िवषय न्। ियनै िवषयव ु का आधारमा उखानको वग करण गनु नै िवषया क वग करण
हो। मौ खक पर रामा रहे का यी उखानह
िव ान्ह

ले समाजका स ूण िवषयलाई छोएको

ले पिन यसको िवषया क वग करण िविवध

टले आ-आ नै

कारले गरी अ यन

िव लेषण गन काम गरे को पाइ छ। झमक साद शमाले िवषया क वग करणलाई मु
िवभािजत गद अझ

ँ दा

चार वगमा

सलाई पिन िविभ न िवषयका आधारमा वग करण गरी उखानमा यु

सबै

११०

िवषयह लाई दे खाउने यास ग रएको पाइ छ।५ मूलतः सबै िव ान्ह को वग करणलाई अ
अवलोकन गरी यहाँ नेप ाली उखान र रोङ रङ् तोमको िवषया क

यन

ि ले वग करण गरी तुलना

ग रएको छ१.

नीितिश ा र

ावहा रक ानस

२. सामािजक जीवनस
३.
४.

कृिष

ी उखान।

ी उखान।

५. धम एवम् सं ृ ितस

ी उखान।

६. पशुप छी र जीवज ु स
७.

कृितजगत्स

ी उखान।

ी उखान।

८. लोकिव वासस
९. अ

ा।

ी उखान।

वसायस

थानस

ी उखान तु

ी उखान।

िविवध िवषयस

६.२.२. १. नीितिश ा र

ी उखान आिद।

ावहा रक

सबै भाषाका उखानमा नीित-िनयम तथा

ानस

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

ावहा रक ानका कुराह

पाइ छन्। पर रागत

पु खाह ले दे खेका, भोगे का अथात् अनु भव गरे का कुराह लाई सार

पमा

ाएका

पमा
छन्,

िकनभने आफूले भोगे को दु ख, क ट भावी िपँ ढीले भो नु नपरोस् भनी लोकजीवनमा छािडराखेका
सार अिभ
ानस
जो

ह
ी उखानह

नयाँ पु

पमा

चिलत रहे का

मा सदाचार, नै ितक मू

ावहा रक जीवनमा उपयोगिस

िविधको िवकासले

५

उखानका

ँदछन् । नीितिश ा र

ावहा रक

, लोकिहतको माग ित िनदिशत ग रएका

छन्। वतमान युगमा िव ानको िवकास तथा तकिनकी

ेक समाजका घर-प रवारमा ठु लो भाव पारे को दे ख छ। यसको फल

ा िवशेष गरी

छन्,

प

भािवत भएका पाइ छन्। यसरी ठु ला बडाको अित-उपदे श नसु ने र

झमक साद शमा, बृह त् नेपाली उखान भणडारण, पैरवी बु क हाउस, पृ v

१११

आफूह लाई नै जा ने र बाठो ठा ने छोरा-छोरीह का िन

ने पाली उखान यसरी चलनमा रहे को

पाइ छ – ‘खुकुरीभ ा कद ला ने ‘,‘सानो मुख ठु लो कुरा‘, आिद।
रोङ रङ् तोममा पिन अ
उखानह

श

िवषयव ु का तुलनामा नीितिश ा र

ावहा रक

पाइ छन् । ले चा जाितमा ज दे ख मृ ुस का स ू ण सं

ानस

ी

ारगत, पर रागत

धम-कम, पू जा िविध आिद ज ै कायह मा बु ङिथङ अथात् ले चा पु रोिहतले नै गन गरे को पाइ छ।
ा ि याकलापमा बु ङिथङले भने का कुराह लाई स ू ण ले चा जाितले अनु सरण गदछन्। यस
जाितमा आफूभ ा ठु ला-बडा र अनु भवी
नाले नीितिश ामूलक उखानह
ावहा रक

ानस

ले भने का कुरालाई अनु सरण गन

चुर मा ामा पाइनु

ाभािवक दे ख छ। य

ी ने पाली उखान र रोङ रङ् तोमह को उदाहरण िन न

थाझै ँ रहे को

ा नीितिश ा र
कारले िदन

सिक छ-

नीितिश ा र

ावहा रक

ानस

ी केही नेपाली उखानह



अक हा ी च

ो भ ै मा आफू धुरी चढ् नु ँ दैन।



अत र ओखती सँधै तीतो



आएको मौका नचुकाउनू।



उकालो िहँ डदा झु क्नुपछ।



कुरा सु नू अकाको बु िझिलनू आ नो।



राजाको अगािड अिन घोडाको पछािड नला नू ।



बै गुनीलाई गु नले मानुपछ आिद।

छ।

तािलका-१३

नीितिश ा
ानस

र

ावहा रक

अथ

ी रोङ रङ् तोमह

 आनोक ने त न आदु म कात मजु कने ।

 दु ईवटा कालोले एउटा सेतो बनाउँ दै न।

११२

 आ युम आओमकन् ङक।

 रा ो उ

ालोपि

हे नू, अथात् सकारा क

िवचार रा नू ।
 आ युम िमकतका आफार म

ोरने ।

 इङा-इङबोङ रे म ङकगात आन

 अ बाट रा ो कुरा िस नलाई पै सा ला ै न।
ोम  नानी

मगातने।

केटाकेटीह लाई

हे नुपछ

ितनीह को कुरा सु नु , ँदैन।

 उङ बोनबु उङलापका पुरदु मपुत।

 पानी िपउने कुवामा खरानी नहा नु ।

 नमिस

 मा छे भएर अ

ु

नत

 म ा नु बु दे प
आ

ी आपोक मात गात।
ी मातलेन तदो अ

६.२.२.२. सामािजक जीवनस

िम ने सँग िववाह गरे को असल, आिद।

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

भािषक समुदायका अथात् समाजका

ितिब

लोकजीवनको रहन सहन, जीवनशैलीको यथाथ िच झ
सबै उखान सामािजक
अ यन ग रनु आव

ाहारी नुप छ।

ाक  निच ने सँग िववाह गनु भ ा आ नो िवचार

ोक दे प ी मातबु टोक।

उखानह

तर

प
े को

छन् ।६ यसथ कुनै पिन सामािजक
क छ। मूलतः सामािजक जीवनस

छन् । ती उखानमा स

छ। यसकारण िव

ृत

त

पमा हेदा

व थाको प रचय ा त गन उखानको
ी उखानह को क

िवषयले घर-

प रवार, माता-िपता, छोरा-छोरी, िश ा-दी ा, भरण-पोषण आिद यावत् कुराह लाई समेटेको
ँदछ।७ घर प रवार, नातागोता, इ ट िम , साइनो आिद िविवध िवषयलाई पिन यसै अ गत रा न
सिक छ। नेपाली उखान र रोङ रङ् तोममा पिन यसरी नै सामािजक जीवनको ितिब
यसरी समाजमा मा छे ले भोगे का दु ख-क ट, झरी बादलकै उपज
समाजलाई नै उखानको आधारभूिम मािन छ। य
कार छन् –
६

. कृ

७

साद पराजु ली , पूववत्, पृ ४३

. चूडामिण ब ु, पूववत्, पृ ३४४

पाइ छ।

न् उखानह । यसकारण

ा केही सामािजक जीवनस

ी उखानह

िन न

११३

सामािजक जीवनस

ी केही नेपाली उखानह



आ नो छोरो मनुभ ा मीतैको छोरो मरोस्।



आइला ो बाबु कोिसत लडू ँ ।



कुमालेको गाउँ मा हाँ डीको दु ःख।



गृ िहणीिबनाको घर भूतको डे रा।



छोरी कुटी बुहारी तसाउनु।



मदका दसवटी जोई, आिद।

तािलका-१४

सामािजक जीवनस

ी केही रोङ रङ् तोम

 आलुत आिचम न तइयु ना

ेङ आजक मुथुप

अथ
 सानो िच ले रा ी त नी केटी पाइँ दैन।

ने ।
 गन फ ो सला तदो तइयु िन।
 जाछोङ ने तसा आवो तङ

 सबै मदकी आ नी केटी छ।
ोङका ङान न

 दु ई जोईको पोइ, कुना पसी रोई।

योप।
 गन मरो तदोसा कताप
 मरोम उङका नोप

ु जु क म।

ोङ गोङने तदोला उङका

फेत नोप गात म।
 वम थेङ मयोनबु सा

६.२.२.३. कृिष

 सबै ले आ नैलािग मा धन कमाउँ छ।
 अ लाई पानीमा डु बाउनु छ भने आफू पिन
आधा डु बे को नुपछ।

ूम

ूप।

वसायस

 गीत गाउन नजा ने को गला सु

ो,आिद।

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

नेपालीह

बसोबास गन भारत र ने पाल दु वै कृिष धान रा ट

जाितका

वसायलाई हेदा कृिष नै दु वै जाितको पै तृक

न् । यसकारण ने पाली र ले चा

वसाय रहे को दे ख छ। यसथ दु वै समाजमा

११४

कृिष

वसायस

बनाई

सस

ी उखानह

श

पाइ छन् । यसरी कृिष

वसायलाई नै मूल क

ी लगनशीलता मजदु री तथा शारी रक परी म गन प ित आिदको उ

उखान ने पाली र ले चा समाजमा श

िवषय

ेख भएका

भेिट छन् ।

ाचीनकालमा मानव जाितले आ नो जीवन धा ने एउटा मु ख पे सा िसकार िथयो भ ने कुराको
जानकारी हामी इितहासबाट पाउँ द छौ ँ। उखान पिन परा-पू वदे ख चिलत र िवकिसत ँ दै आएका
नाले ितनमा मानव स ताको इितहास र मा छे ले जीवन िजउने
पे साको उ

ममा अँगालेका उ ोगध ा तथा

ेख पाइ छ। मानव स ताको इितहासमा िसकार खे नु , फल-क मूल सह् ह गनु

आिद जीवन धा ने मु

पे साकै

पमा रहे को पाइ छ। नेपाली र ले चा जाितमा यस िकिसमका पे सा

रहे को पाइ छ। यसथ नेप ाली उखान र रोङ रङ् तोमह मा िसकारको वणन तथा उ
हो।

ा कृिष

कृिष

वसायस

वसायस

ी ने पाली उखान र रोङ रङ् तोमका नमुनाह

ेख पाइएको

यस कार छन्-

ी नेपाली उखान



अँ

ाराको काम खोलाको गीत।



ओखलमा हात हा



घोक ी िव ा, धाव ी खेती।



मानो खाएर मुरी उ



हतपतको काम लतपत।

ा मुसलको भार छ न सक्नु पछ।

ाउने बे ला।

ालको िसकारमा जाँ दा बाघको हितयार आिद।



तािलका-१५

कृिष

वसायस

 आ युम इयुक जु क

ी रोङ रङ् तोमह

 नेपाली अथ

ो गोङ ने तदो न दो जु क  रा ो काम गनु छ भने आफैले नै गनुपछ।

गात।
 इयुक जु क

ोङ रे सावो तोप

 इयुक रे इयुकदो म।

ोङ म।

 कम गनु नै पू जा गनु हो।
 काम-काम नै हो है ।

११५

 उङसुमका ङु थेर गोङ यु म।

 भेलमा माछा मान जानु रा ो

 काछ् यु

 मही पारे िघउ िन

ोक गोङ मोर

ो।

 तिलङ मिनन गोङ ने तकचाम कताप न जोमन  मु

छ।

छ।

ी छै न भने ओखलीले मा ै धान कुिटँ दैन।

ाप मुखत्ने ।

६.२.२.४.

थानस

ी ने पाली उखान र रोङ रङ् तोमह

उखानले कुनै ठाउँ , प रवे श र
थानस

ी उखानको

समा रहे का समाजको सं ृ ितलाई अव

झ

ाउँ दछ।

मुख िवशेषता यही रहे को पाइ छ। कुनै पिन ठाउँ को जाितलाई आ नो

सामािजक, भौगोिलक, ऐितहािसक, सां ृ ितक ि याकलाप प रवे श, वातावरण आिद कुराह ले
भाव पादछन् र

सै अनु

ा थानसँग स
उखानह

प समाजले आ नो लोकपर रालाई पिन समेट्दछ। उखानमा पिन

त घटना, प रवे श, अव था आिदको वणन रहे को पाइ छ। यस िकिसमका

एक ठाउँ दे ख ज ेर पिन

रिहरह छन्। ने पाली भाषामा थानस
जाितको ऐितहािसक स
गु णगान रहे को पाइनु
ज

ै– ‘ग

ापक

पमा

योग भई िचरकालस

चलनमा

ी उखान पया त मा ामा पाइ छन्। ने पाल रा टसँग नेप ाली

छ। लोकका अिभ

का

पमा

चिलत उखानह मा दे शको

ाभािवक हो। ने पालका िविभ न ठाउँ ह को वणन नेप ाली उखानमा पाइ छ।

की न कुखुरो’, ‘नेपाल बसी भोट दे ने’ आिद। यसरी एक समयमा ने पाली जाितको

भौगोिलक तथा सां ृ ितक िव

ार कितस

भएको िथयो भ ने कुराको सङ् केत पिन ने पाली

उखानह मा पाइने दे श-िवदे शका िविभ न ठाउँ ह को उ
जाितको

योग

थान, इितहास, सामािजक

ेखले सूिचत गदछ। उखानले कुनै

व था, भौगोिलक बनावट, नदीनाला आिद िवषयबारे

जानकारी िदँ दछ।
थानस

ी जानकारी िदने उखानका स भमा अ यन गदा के दे ख छ भने कुनै पिन

भािषक समुदाय बसोबास गन
छन् । यसकारण तुलना क
कारका उखानह

े

वा थानकै आधारमा यस िकिसमका उखान िनमाण भएका

टले अ यन गद जाँदा सबै भाषामा समान

प पाइँ दैन। यहाँ यस

कुनै भाषामा कम र कुनै मा धेरै पाइ छन् भने कुनै भाषाका उखानह

िन चत

११६

ठाउँ वा िन चत े बाट ज ेर रा टय तथा अ ररा टय
तर कितपय भािषक समुदायका उखानह

रमा नै िचरकालस

ती समुदायसँग नै सीिमत रहे का पाइ छन् । यसको मूल

कारण कुनै पिन जाितको बसोबास गन ठाउँ अथात् भौगोिलक फाँ ट, भािषक िव
कुरामा िनभर गरे को पाइ छ। यहाँ नेपाली भाषामा पाइने थानस
थानस

ी उखानह को सङ्

ारका सीमा आिद

ी उखानका तु लनामा ले चाका

ा थोरै दे ख छ। ले चा जाित बसोबास गन ठाउँ िस कम,

दािजिलङ, नेपाल, भुटान हो र यस जाितको सङ्

नेपालीमा य

रिहरहने ँदछन् ,

ा पिन ने पाली जाितको तुलनामा कम दे ख छ।

ा उखानह बारे अ यन गदा थान िवशेषका नाउँ (

वाचक नाम) –को

उ

ेख भएका उखानह

पाइ छन् भने ले चामा सामा

उ

ेख भएका उखानह

बढी मा ामा पाइ छन् । यसकारण ले चा भाषामा थान बु झाउने अथात्

थानस

ी उखानह

थोरै पाइ छन्। थानस

थानसूचक नाउँ (जाितवाचक नाम) –को

ी उखानह का केही उदाहरण िन न कारका

छन्-

नेपालीमा थानस

ी उखान



आफू नमरी

ग दे ख न।



घर बसी ने पाल दे ने।



जहाँ राम उहीँ अयो ा।



नेप ाली कुकुर बेलायती भुकाइ।



ल ामा सुन छ कान मेरो बु चै।



रावण मरे र ल ा रितँदैन।

तािलका-१६

थानस
त

ी रोङ रङ् तोमह

ाङसा थामपोत आिमक जाङ न ङक।

 मोन रे मा न कताप त

ाङ सी।

अथ
आकाशको फल आँ खा

ाती हे र।

सुँगुरले मरे पिछ मा आकाश दे छ।

११७

 रमसा दनका रम

ाङ आ रङ।

भगवान् को अगािड

 िलगु ल ङक न िल जु क।


घडे री हे रेर घर बनाउनु ।

ाङ रक थेङबा सगोर ाम।

६.२.२.५. धम-सं

मािनस सामािजक

ृ ितस

लहरा ता ा पहरा भ

ाणी हो। समाजमा मािनसले आ-आ नै

कारले पर रागत

ै कारले नेपाली र ले चा जाितमा पिन आ-आ नै

मुख

रहे का छन्। यही धािमक, सां

पमा िह दू , बौ

िह दू धम सं ृ ितस
पू जालाई

ृ ितक-सामािजक प रवे शका आधारमा

िविवध
८

ृ ितक मू

धम, इसाई धम, ई

पाइ छ।८ ने पाली

पमा कृित

कृितको पु जारी मा छन्। तथािप

ाम धम आिद अवल न गरी तद् अनु प आ नो

मा तालाई आ सात गरे को पिन पाउँ छौँ। ले चा जाितमा कृितस

कारका चाडपवह

िशव साद पौ

ितिब

पाइ छन्। ले चा जाितले आ नो मूल धमको

मुखता िदइएको पाइ छ। ले चा जाितले आफूलाई

धािमक, सां

ाल, पूववत्, पृ १३१

छ।

धमलाई अवल न गरे को पाइ छ। यसकारण नेपाली उखानमा

ी धेरै उखानह

कितपय ले चा जाितले बौ

ृ ितक पर रा रहे को

लाई

कारका धािमक मा ता, आ था, िव वास

ज ेका उखानमा कुनै पिन समाजको धम एवम् सं ृ ितको यथाथ
जाितले

पमा धम-कम,

ारगत ि याकलाप आिद यावत् कुराह

आ सात् गद आएका छन् । कुनै पिन जाितको आ नो धािमक र सां

ृ ितक चाडपवह

ो।

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

सां ृ ितक रीित रवाज, चाडपव, ज -मृ ुका सं

अिन सां

गको कुरा।

छन् भने नेपालीमा दसै,ँ ितहार, धािमक र सां ृ ितक

ी

टकोणले

११८

मह पू ण रहे का पाइ छन्।
नेपाली र रोङ रङ् तोमह

धम-सं

ृ ितस

सै अनु

प ने पाली जाितमा िविभ न उखानह

पाइ छन्।

ा केही

उदाहरण िन न कारले दे खाउन सिक छ-

ी केही नेपाली उखानह



उ

ाको धन फुपू को ा ।



एकादशीभ ा भाइ ितहार िनको।



खसीिबनाको दशै ँ रोटीिबनाको ितहार।



दु ःख ट यो ह र नाम िलन िब



निजकको तीथ हे लाँ।



पशुप ितको जा ा िस ाको

।

ापार।

तािलका-१७

धम-सं

ृ ितस

ी केही रोङ रङ् तोम

 िच लोप म ाम,

याक मजोन, नामतोक  आिशष अथात् धम नगुमाउनु ,

ो चङका मपोन।
 नमिस

लोदर ला छ

ु कात िचङ, आन रम न कात  मा छे ले

जु कद् योन।
 रम रे

अथ

ो समयमा िनको

एउटा

सो

ो

ाप नखानु
ँदै न।

भगवान् ले

अक

बनाइिदयो।

ोम ङुनगोङ तु न

ु मात खुत  भगवान् दािहना परे कसले के गन स छ?

ोङ।
 रम न मन
जु कबु रे म

ोङ आन मुङ न आजोम  भगवान्ले पु जारी (बु ङिथङनी) पठायो अिन
ोङ।

सैतानले खाना बनाउने पठायो.

११९

६.२.२.६. पशु प छी र जीवज

ुस

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

िभर, पहरा, वन-जङ् गलसँग िचरप रिचत ने पाली र ले चा दु वै जाितमा पशुप छी र जीवज ुस
उखानह

पिन थु ै पाइ छन् । पशु- ाणीको बानी-बेहोरासँग तुलना क

भाव आिदको वणन उखानमा पाइ छ। वा
कृितबारे ल णा क,

ङ्

हो र यो पशुसँग मूख मा छे को गु ण वा

मा छे ले प रवारकै सद

का

भाव,

भएको पाइ छ। ‘गधा’ एउटा पशु

भावको तुलना गरे को पाइ छ।

मूलतः पशुप छी जीवज ुसँग मा छे को नाता
पशु ाणीलाई िविभ न त रकाले

पमा मा छे को गुण,

वमा पशुप छीका मा मबाट मा छे को गु ण,

ा क िट णी उखानमा अिभ

ी

ाचीनकालदे ख नै रहे को पाइ छ। मा छे ले

वहार गद आएको पाइ छ। कितपय पशुप छी, जीवज ु लाई
पमा

वहार गरे को पाइ छ भने कितपय

ाणीलाई िसकार गरी

आ नो आहार पिन बनाएको पाइ छ। ियनै िविवध कारणह ले गदा पिन उखानमा पशुप छी
आिदबारे वणन िव लेषण ग रएको पाइ छ। यसरी पृ ीमा नाना िकिसमका जीवज ु , िकरा
फटे ङ् ा छन् र ितनका िवषयमा बने का उखानह

लोक जीवनमा मानवीय अनुभवको सारका

पमा योग भएको पाइ छ।९ ती पशु ाणीका गु ण अवगु णह िसत प रिचत ँदै जाँदा मािनसले
उखान िनमाण गरे को
पशु- ाणीबाट पिन

ँदछ।

स िकिसमका उखानह बाट के माण पाइ छ भने मािनसले

ान हािसल गरी समाजलाई सही िदशा िदने प मा उखानह

छन् । मा छे ले लोक जीवनमा पशु ाणी, िकट् पतङ् गबाट पिन ानका पाठह

िनमाण गरे का
ावहा रक

पमा

दे खेर अनुभव गरे र िसकेका छन् । ज ै- एकताको पाठ किमलाबाट िसके। मेहनत र
लगनशीलताको पाठ काग र बकु
त ह
स

. पौ

ामी भ

तथा इमा ारीको पाठ कुकुरबाट िसकेका

फेला पदछन्। यसथ पशु- ाणी, िकट पतङ् ग आिदको मािनसको लोकजीवनसँग घिन
रहे को छ।

रङ् तोमह

९

ाबाट,

स िकिसमका पशुप छी र जीवज ुस

िन न कारका छन्-

ाल िशव साद, पूववत्, पृ १३२

ी केही ने पाली उखान र रोङ

१२०

पशु प छी र जीवज

ुस

ी केही ने पाली उखान



आ नो खसी मन लागे को ठाउँ मा काट् न पाइ छ।



कागभ ा कोइला चङ् ख।



कालो अ र भैस
ँ ी बराबर।



कागलाई बे ल पाके हष न िव



गधालाई िहराको के मोल?



गधा धोएर गाई ँदैन।



हा ीको मुखमा िजरा।

ात्।

तािलका-१८

पशु प छीस
आ

ू

ी केही रोङ रङ् तोम

ाङ् का लाप

ोक मलोने ।

नेपाली अथ
 िबरोलाको आङमा पत अिडँ दैन।

 गन पोङबुन तदो आिलक रे म यु म।

 सबै गधाले आ नै आवाज मन पराउँ छ है ।

 वोमुरे सथाला फो ने त ओरे दो आसाकका मछतने।



 िसङ् गी रे कलोकसा नु म जोक बा ु म।

 िसंह लाईचािहँ मुसाको ऋण लागे को छ है ।

 सबा

 जहाँ घाँस ह रयो

ोक लेन उबा उन

ाम।

६.२.२.७. कृित जगत्स

मािनसको िन

ाल एउटै पासोमा घरी-घरी पदन।

हीँ घोडा भोकै,आिद।

ी ने पाली उखान र रोङ रङ् तोम

कृित नै सवसवा हो। सृ टको सु दे ख नै मािनसको कृितसँग घिन ट स

रहे को छ। कृितमा नै मािनसको ाण रहे को छ। यिद कृितमा भएको हावा नै एक पल च न ब
भए मािनस लगायत स ू ण

ाणी जगत् नै नाश

ने

थितमा पु छ। यसथ मानव जाितको

पर रागत नीित-िनयम, धमसं ृ ितिसत पिन कृितको घिन ट स
जाितमा पिन

कृितिसत स

त कैयौ ँ पू जा िविधह

रहे को छ। ने पाली र ले चा

पाइ छन् जुन पर रागत

पमा पालन

१२१

ग रँ दै आएका छन् । सूयलाई जल चढाउने , िहमाल तथा पहाड पवत, खोलानाला, डाँडा-दे वराली,
वनजङ् गल, ढु ामाटो आिदलाई पु ने पर रा यसको
कृितजगत्स

ी उखान

टा

हो।

ायः सबै भाषामा पाइ छन् । यसरी मािनसले दै न

वहार गरे का तथा अ नाएका, अनुभव गरे का कुराह

नै सार

न

पमा

पमा उखानको मा मद् वारा

कट ने ँदा ढु ा-माटो, हावा-पानी, खोला-नाला, पहाड-पवत, वन-जङ् गल, घाम-जु न, सुन-चाँ दी,
िहरा-मोती आिद कृितका यावत् कुराह
चिलत

ा केही कृितस

कृितस

स

ी उखानह

ी उखानह

पाइ छन् । ने पाली र ले चा भाषामा

िन न कारका छन्-

ी केही नेपाली उखान



ए

ै म भूिम िसँ नु।



उलको खहरे कित रह छ र?



चािहँ दाको हावा नचािहँ दा बो



ग ाको जलले सूयलाई अ ।



डाँ डाको घाम अ



ढु ाको भर माटो माटाको भर ढु ो।



अँ

ीको सास।

ाउन के बे र?

ाराको काम खोलाको गीत,आिद।

तािलका-१९

कृितस
त
चाम

ी केही रोङ रङ् तोम

अथ

ाङ रे रोम फत यु गोङने कायुन फो यु  आकाश भ े र झ यो भने हामी चरा चु
ो।

 िम मिननसा िमकान म

समा न स छौ ँ।
ने।

 िबना आगो धुँवा आउँ दैन।

 लोङरे म सतेत दो उङका थापथो गोङला  ढु ालाई पानीमा जित राखे पिन िनका
ल

ी

ोबा आसोन न आसोन दो।

 सचुक चर दनका तकिपत आओम।

सु

ा को सु

 घामको

ा

ै।

काशका

छे उमा

जु निकरीको

१२२

उ
 सनापसा इयोक रे उङ
 सो रङ बा ा तङ
स

ोङ सा वोम।

ोन

ोङ।

 घाम ला ा पराल सुकाउनु।

६.२.२.८. लोक िव वासस

धारणा र िव वासह
िव वास, धमस
ज

ा

गर

 राितको काम खोलाको गीत।

ाङ फो कात न सोसा कात मजु कने ।

मािनसले पर रागत

पमा

कुराह

 एउटा गौंथलीले िहउँ दो

ाउँ दैन,आिद।

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

हण गद

लोकजीवनमा पु
ी िवचार, भा

ालो

ाएका मू

मा ता, धारणा िव वासह

ौ ँदे ख रहे का पाइ छन् । यसअ गत ई वर ितको आ था,

ितको भरोसा, सैतान, भूत- ेत ितको डर साथै अ पर रा

उखानमा रहे का पाइ छन् । सबै भाषा र जाितमा आ-आ नै

ाइएका लोकिव वासह

छन् । ितनै

अिन तीसँग स

त लोको

ह

श

कारले

हण

ै रहे को दे ख छ। नरले

जमनीको पे निसलिभयालीह ले नयाँ सालको पवमा सुँगुरको मासु खानु शुभको सङ् केत मािनने
था रहे को उ

े ख गद

ससँग स

त उखान ‘िपग

ट फवाड, िचकन

(अथात् सुँगुरले उिधने अगािड कुखुराले खोि ए पछािड) भ ने तुकब ीयु

् याच

उखान

स समाजमा

चिलत रहे को त लाई राखेका छन् ।१० अतः लोकिव वास तथा रीित-िथितसँग स
उखानह

नेपाली र ले चा जाितमा

श

ै पाइ छन् , जसलाई

ा का

ाकवाड’

पमा िन न

त य

कारले

दे खाउन सिक छ-

लोकिव वासस

१०

ी केही नेपाली उखान



अभागीलाई खानेबेलामा रस उठ् छ।



आफै धामी आफै बो



नयाँ धामी पु रानो जै सी।

ा

ी।

साइमन जे नर, (किपराइट २००७) द िमिनङ अफ फोकलोर, िद एनालाइिटकल एसेस अफ एलान डनडे स, यु टा
े ट यु िनभिसटी ेस , लोगन यु टा ८४३२२-७२०० पृ ७७

१२३



टडाको दे वता, निजकको भूत।



पाप धुरीबाट कराउँ छ।



पुजे दे उता नपु जे भू त।



भा मा भए परी-परी आउँ छ।



भा मानीको भुतै कमारो,आिद।

तािलका-२०

लोकिव वासस

ी

केही

रोङ

नेपाली अथ

रङ् तोम
 आ म रम लेन आथोलसा मुङ दो टोक।

 टाढाको दे वताभ ा निजकको भूत नै जाती।

क

 ग ँ को

ो तई मथान तेत बु क फान था म नने।

सातु

नखाइ जे ल

त ल

पोलेर

खानु न।
 ङुनिस ु रे म फ्िफलनु चोक मुखनने ।

 ने नामी छे केर छे िकँदै न।

 मुङन रे गनलेन तगु म रे म

 भूतले सबै भ ा पिछकालाई िल छ (खा छ)।

ो

ो।

 मुङ रे म हदो िबनको रे िव।
 सुिद मिन बु रे म जोम तचतका स

६.२.२.९. अ

 भूतलाई उसको भागचािहँ िदनु ।
ाक म।

िविवध िवषयस

 अभागीलाई खाने बे लामा रस उठ् छ है।

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

नेपाली उखान र रोङ रङ् तोमबारे िवषया क वग करणअ गत िविवध िवषयस
र िववे चना ग रए तािपन यीबाहे क कितपय िवषयस
कारले वग करण गरी अ यन गन सिक छक. नारी पू वा हमूलक उखान।

ी तु लना

ी दु वै भाषाका उखानलाई सङ् ेपमा िन न

१२४

ख. हा

ङ्

स

ग. जातपातस

ी उखान।
ी उखान।

घ. साइनो एवम् नातागोतास

ी उखान, आिद।

क) नारी पूवा हमूलक नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

नेपाली समाज पु ष धान रहे काले पारमप रक समाजमा नारीको थान पु षवगको तुलनामा कम
मह को रहे को पाइ छ। नारीलाई घरप रवार र समाजमा कठोर िनयम पालन गनुपन, शोिषत एवम्
तािडत रहनु पन त को ितिव
र अनु प

उखानमा पाइ छ। नारीह लाई आ-आ नो पद, नाता-गोताको

वहार ग रएको पाइ छ। छोरी, बुहारी, आमा, सासू, प नी आिद नाताका

बुहारीको नाताले ने पाली समाजमा नारीवग अवहेिलत ब न पुगेको त
पाइ छ।११ ज

उखानमा ितिब

त भएको

ै-



उठ् उठ् बुह ारी तेरो कपाल भु



काम पाईनस् बुहारी पाडाको क ो क ा।



कुनताकी बुह ारी भटमास खाएकी



छोरी कुटी बुहारी तसाउनु।



सत गु माएकी

ी र साङ्

ाऊँ।

ो फुकाएको कुकुरको िव वास ँ दैन,आिद।

यसरी नारीपूवा हमूलक उखान नेपाली समाजमा मा नभएर अ
पाइ छन् । ा त त ाङ् कका आधारमा अ
उखानह

टले हे दा

सबै भाषा वा समाजमा

यन अवलोकन गदा ले चा समाजमा नारीपूव हमूलक

नेप ालीको तुलनामा कम दे ख छन् । ले चा जाितमा नारी र पु ष दु वैमा समान ि रहे को

पाइ छ। ले चा जाितमा बाबु को थर गो बाबु सँग रह छ भने आमाको थर र गो आमासँगै अथात्
आमाको जु न थर छ, छोरीको पिन

११

ही थर रहने र बाबु को जु न थर छ, छोराको थर पिन

. सरला चापागाईँ (१९९९), नेपाली उखानमा ितिब त सासू-बुहारीको कु प सं
(स ादक), िनमाण, सं ृ ित िवशेषाङ् क, वष १९, अङ् क ३४, १९९९, पृ ८९३

ही ने

ृ ित, पवन चामिलङ िकरण

१२५

पर रा रहे को पाइ छ। यस जाितमा धािमक तथा सं
गन-गराउने
समाजमा पु

मता नारी पुरोिहत ‘मुन‘, पु ष पु रोिहत ‘बु ङिथङ‘ दु वैमा रहे का
ठािन छ वा स

नारीलाई शोिषत,

ान ि ले

वहारबारे उ

छन्। दु वैलाई

वहार गन ग र छ। यसथ ले चा समाजमा वा जाितमा

तािडत ब नु पदन भ ने सङ् केत दे ख छ। तथािप ले चामा नारीपू वा हमूलक

उखान छँ दै छैनन् भ ने चािहँ होइन। एकाध
दु

ारगत समाजका नीित िनयम वा पू जा-आजा

ा केही उखानह

पाइ छन् जसमा नारीको दु गुण,

ेख तथा िट णी गरे को पाइ छ। ज ै -

तािलका-२१

नारी पूवा हमूलक रोङ रङ् तोम

नेपाली अथ

 तह्युत मातबु तइयु आन याङबा ु िहगु रम  सुसेली पान केटी र बा ने पोथी भगवान् र
आन नमिस

ु रे म सथाला मगोन।

मा छे को लािग रा ो होइन।

 तइयु सा इयोक सथाला ममोकन।

 केटीह को काम किहले सिकँदै न।

 तइयु सङरे म गातको छे तको मुङ मा म।

 केटीह ले चाहे वा एकोहोरो लागे भने भूत
पिन भा नु पछ है , आिद।

यहाँ ले चामा चिलत उखान ’गन फ ो सला तदो तइयु िन’ अथात् सब मदकी आ नी केटी
छ- लाई नेप ालीको उखान ’मदकी दसवटी
दसवटी

ीसँग एकजना पु षले स

छन्’ भ ने उखानसँग दाँजेर हे दा नेपाली समाजमा

रा न स ने वा िववाह गन सक्ने कुराको उद् घाटन

भने रोङ रङ् तोममा केवल सबै केटाको आ-आ नी
टले एउटै

ने तथा एउटीसँग मा

स

ी, प नी, े िमका कुनै पिन

पमा सङ्

छ
ाका

रहने कुराको सङ् केत पाइ छ। ले चा समाजमा

एकजना पु षले एउटै मा नारीसँग िववाह गनुपन िनयम रहे तापिन िवशेष प र थितमा ब प नी
िववाह तथा पुनिववाह था रहे को पाइ छ। यसका मुख कारणह
प नीमा जनन्

मता न नु र पिहली प नीबाट छोरी मा

ठु ला बडाह सँग सरस

ाह गरी सालीलाई न

िववाहपिछ प नीको मृ ु नु ,

नु र छोरा न ने थितमा पिन प रवारका

भदै नीलाई िववाह गनुपन

था रहे को उ

ेख

१२६

पाइ छ, र यस कारको पुनः िववाह थालाई ले चामा ‘आङोप‘ भिन छ ।१२ साली र भदै नी नभएको
ख

मा अ

केटीलाई िववाह गन सिकने था रहे को पिन

ब प नी वा पु नः िववाह

था एक पा रवा रक आव

दे ख छ। यसो ँदा ले चा समाजमा

कताका

पमा रहे को दे ख छ। समयको

प रवतनसँगै ले चा समाजमा आजभोिल भदै नीलाई िववाह गन था हटाएको तथा द
थाह ला छ। यसथ ले चामा पिन

ा ब प नी िववाहसँ ग स

नीय मािनने

त केही उखानह

चिलत

रहे का पाइ छन्। यस िकिसमको उखान ले चामा चिलत रहे को पाइ छ।

ख) हा

हा

-

ङ्

ङ्

स

कट गन

चिलत रहे का

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

ेक मानव समाजमा आ-आ नै

छन् । ज ै अिभनय वा नृ

मा मद् वारा मानव समाजले हा
गन लोकरीितका िवषयह
िवषयह

त

ङ्

कारका लोकरीित वा पर राह

आिदका मा मद् वारा, बोलीचाली तथा भाषाका

कट गन गरे को पाइ छ। हा

ालीन राजनीितक,

अ ाय, शोषण, अमानवीय उ ीडनह , दु

ङ्

उ

लाई यसरी कट

ाियक, आिथक, धािमक, सामािजक अ
वृ ि

शारी रक मानिसक दु बलता आिद

रहे को पाइ छ।१३ यसरी मा छे मा रहे का कुनै पिन दोषह लाई श
हा

ङ्

िनमा

कट गन

न ँ दछ। यस िकिसमका ने पाली र ले चा उखानह लाई िन न कारले दे खाउन

सिक छ-

नेपालीमा हा

ङ्



अ ाको नाम ने

साद।



के हे छ लाटा पाकेको केरा।



गधा धोएर गाई ँदैन।



छोराछोरीले लुगामा हगे भने चाक काट् नु ँदैन धुनुपछ।

१२

द ले चा क मरी (सन् २००३ ) ल (रोङ लुङ्तेन िड
कािल ोङ, मिणि
ङ ेस कािल ोङ, पृ ८
१३

ममा

भाउप ी (२०६०) आधुिनक नेपाली हा

ङ्

ु म) इ

िजिनयस ले चा टाइबल एसोिसएसन, हेड ाटर

,नेपाल राजकीय

ा ित ान, कमलादी काठमाडौ,ँ पृ ५

१२७



जता जता बा न बाजे उतै उतै

ाहा।



थोते मुखलाई पानको िबँ डा।



िबहे गन अलमलले केटी मा नै िबिसयो, आिद।

तािलका-२२

ले चामा हा

ङ्

 इङजोङ िलकन क

रङ् तोम

अथ

ु चुक कन।

 िमतलाई बोलाई कुकुर टोकाउनु ।

 जो जो न म न जोह्युम प।

 भात खाएर भएन माड पिन खायो।

 तङपो सी न बोङ थेन।

 कौडी दे खेर लाटो हाँ

 पोङबु गोबा िलक

 गधा खुसी भए कराउँ छ।



ो

ुकथमबु

ो।

ु न त ीकपसा ी मात।

ग) जातपातस

रहे का छन्।

गरी नेपालीमा जाितस

 जु वाको धनले छोराको िबहे गनु , आिद।

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

नेपाली भाषामा जातपातस
उपजाितह

ी धेरै उखानह
सैअनु

छन्। नेपाली समाज वा जाितअ गत िविभ न

प नेप ालीमा जातस

ी पू वा हमूलक उखानह

ले चामा भने जातपातको भेद था नरहे को ँद ा
य

ो।

ी उखानह

पिन श
सस

नेपालीमा जातपातस

ी केही उखान



अ छीले जित जै सीले जा ै न।



अघाएको बा न र भोको छे ी काम ला ै न।

ै छन् । िवशेष

ै मा ामा चिलत रहे का पाइ छन् ।

ी उखानह

ा जातपात जनाउने केही नेपाली उखान र रोङ रङ् तोमह

पिन श

थोरै नै रहे का पाइ छन् ।

िन न कार छन्-

१२८



कामीका घरमा क वाको दु ःख।



कुमालेको गाउँ मा हाँ डीको दु ःख।



दमाईको काम िसयाको टु ामा।



नेवार इ ट र बाबु दु ट किह



ला चेको बु



अघाएको बा न र भोकाएको छे ीलाई नचलाउनु जाती,आिद।

ै ँ दैन।

बा बजे पलाउँ छ।

तािलका-२३

जातपातस

ी रोङ रङ् तोम

 रोङ न रोङ च ा आद् युत

अथ

म।

 ले चाले ले चा भेटे झगडा सु गछ।

 रोङकपसा िल रे हदोसा ी।

 ले चाको घर नै उसको दरबार हो।

 रोङ रे रोङ दो बा ा आरात लुम सङ

ु

नोन।

ा भोटे र ने पालीले डाँडा

काटे ।

 आरात लुम रे म गो

म, सथा

युनु

बु लातबा।

ोमु  भोटे र ने पालीले कोसेली

ाइिदँ दा मलाई

डरला छ, आिद।

घ) साइनो एवम् नातागोता स

घर-प रवार, समाजका सद
छ, ज

ोत  ले चाले प खब

ी नेपाली उखान र रोङ रङ् तोम

ह मा आ-आ नै कारका नाता, साइनो स

ै- आमा-बाबु, बाजे- ब

एका अकामा रहे को

ू , बडा-बडी, काका-काकी, मामा- माइजु , दाजु-भाउजु, दादी-

भेना, फुपा-फुपू , छोरा-बु हारी, छोरी-

ाइँ , साला- साली, दे वर- न , चेली-माइती, गु - िश , मीत-

मीतेनी, मािलक- मािलकनी, लो ने -

ा नी, नोकर- चाकर आिद। यस

िवषयस

ी पिन उखानह

मामा, िमतेरी साइनो स

कार िविवध नातागोता

िनमाण भएको पाइ छ। ने प ालीमा आमा बाबु , सासु, बुहारी,

ी िवशेष उखानह

ाइँ ,

िनिमत भएको पाइ छ। समाजमा मािनसको साइनो

१२९

वा नातामा रहे को गु ण धम, खोट आिदको िच ण उखानमा
उखान र तु

ामा सासु, बुहारी,

ाइँ आिदका िवषयमा जुन िकिसमका पू वा ह वा खोटह

दे खाइएको पाइ छ सो रोङ रङ् तोममा
रङ् तोमह

कट भएको दे न पाइ छ। ने पाली

ित पाइँ दैन।

ा केही ने पाली उखान र रोङ

िन न कारका छन् -

नेपालीमा नातागोतास

ी उखान



आ नो

ाइँ को जु ठो नखाने उसकी बाउकी जोई।



आमा बाबु को नाता पु रानो, छोरा छोरीको नाता नयाँ।



आमा पिछको मामा, दाजु पिछकी भाउजू ।



आ नो छोरो मनुभ ा मीतैको छोरो मरोस्।



उसै त बुहारी भटमास खाएकी, आिद।

तािलका-२४

ले चामा नातागोतास

ी उखान

 आकप यमबुनु तदो आबो

अथ

ाक।

 बाठो छोराले आ नो बाबु िच छ।

 आमुसा िनन थोङन म न आबोसा द् याङपत  आमाको दु ध चु सेर भएन बाउको घुँडा
चुप।

चु

 आयु आ युम न आवो आ युम जु क
 इङजोङ रे म िलकन क
 ङु आन इङजोङ
आसेर नोम

ो।

ो।

ु चुक कन।
ोल सइ ाक सामका

ो।

 रा ी प नीले पितलाई पिन रा ो बनाउँ छे ।
 िमतलाई बोलाई कुकुरले टोकाउनु ।
 माछा र िमतको साथी तीन िदनदे ख कुहे को
गनाउँ छ आिद।

१३०

६.२.३. समान

प र भाव भएका नेपाली उखान र रोङ रङ् तोमह

नेपाली र ले चा समान
पाइ छन् । वा

प र भाव तथा अथका

ि ले पिन समान भएका उखानह

वमा यी दु वै जाित एकै समाज र एकै भौगोिलक

सां ृ ितक अ रस

समेत एका-अकामा रहे को ँ दा उखानह

े मा बसोवास गन गरे का र
पिन

पा र भई दु वै भाषामा

चिलत रहे का पाइ छन्। कितपय अङ् े जी, सं ृ त तथा िह ी भाषाका उखानह
िश

का ि ले

पा

श

भाव र

रत ँदै नेपालीमा चिलत ब नपु गेका छन्। ने पालीमा चिलत उखानह

ले चामा पिन सोही रीतले आएको दे न सिक छ। यसो

ँदा ने पाली उखान र रोङ रङ् तोमह माझ

प र भावका ि ले पू ण समानता मा नभएर आं िशक समानता पिन रहे को पाइ छ। यो कुरा िन न
उदाहरणह बाट

छ-

६.२.३.१. पूण समानता भएका नेपाली उखान र रोङ रङतोमह

पू ण समानता भएका नेप ाली उखान-तु
रहे का छन् । यस कारका उखानह
अथ, भाव र िवषयका
तङ

ुन

पमा

ा र रोङ रङ् तोमह

अथ, भाव र िवषयका ि ले समान

नेपाली र ले चामा मा नभएर अ

योग भएको पाइ छ, ज

भाषाह मा पिन समान

ै- ले चामा दे खएको ‘सो रङ बा ा

ोङ‘ अथात् घाम ला ा पराल सुकाउनु , ‘मेक

े वाइल िद सन साइन‘ अङ् े जीमा पिन

रहे को पाइ छ। ले चा भाषामा सङ् किलत उखानह लाई हेद ा कितपय उखानह
भाषाबाट सोझै अनु वाद ग रएको दे ख छ भने ने प ालीबाट पिन
पाइ छ। य िप उखानह

सबै भाषा र समाजमा समान उ े

ि कै

सराबरी

पमा

नेपाली भाषाका उखानह
अथ, िवषयव
सिक छ-

ु,

योग

चलनमा आउनु

पा रण ग रएको पिन

र कायका ि ले चलनमा आउने

गदछ। यसथ ने पाली र ले चा जाित यी दु वैका समािजक र भौगोिलक
उखानह

अङ् ेजी

े

पिन एउटै भएकाले

ाभािवक दे ख छ। यसकारण िन निल खत

अिन रोङ रङ् तोमह लाई अनु वाद नगरी सोझै रा खएको छ जसको

काय आिद समान रहे का छन् । यस

कारका उखानह लाई यसरी दे खाउन

१३१

तािलका-२५

नेपाली उखानह

रोङ रङ् तोमह

 अचानाको िपर खुकुरीले जा ै न।

आ ुसा िकदक बान न मयोन।

 अँ

सनापसा इयोक रे उङ

ारोको काम खोलाको गीत।

 आफू नमरी

ग दे खँदैन।

तदो ममा

तेत रम

ोङसा वोम।
ाङ मिसने ।

 आमाको दु ध चु सेर पुगेन बाबु को घुँडा आमुसा िनन् थोङन मङुन आबोसा द् याङपत युप।
चु ने।
 एक हातले ताली ब

ै न।

आक कात कताप न

 कानो गो लाई औँसी न पु न।

िम

 खोला त यो लौरो िब

उङ

।

 गाई मरी गधा पो ने ।

ाप लोङ रे म
ोङ

ु छु

नछोऊ।

ेमसा आ

े।

ु ने र।

ाङलेन पु तुङ

िबगु सोत्न पोङबु

 गु िलयो भने जरै नराख, िततो भने पातै आ

ोक म े

ोन।

ु।

ाला मचो न, आिटमसा आलोपला

मते न।

 हा ीको ल काइ र घोडा च काइ िम

ै न।

 ाङमु लोमसा, उन लोम मदु

,े आिद।

६.२.३.२. आं िशक समानता भएका नेपाली र रोङ रङ् तोमह

नेपाली र ले चा आं िशक समानता भएका उखानह
तापिन उखानह मा
सामािजक, सां
छन्-

यु

भाव र अथका ि ले एकै िकिसमका दे खए

िवषयह मा िविवधता पाइ छन् , जसलाई जाितगत मौिलकता वा

ृ ितक, भौगोिलकता आधारमा रहे का िवशेषता मा न सिक छ। ती िन न

कारका

१३२

तािलका-२६

नेपाली उखानह

रोङ रङ् तोमह

 अकासको फल आँ खा तरी  त
मर

 कागलाई बे ल पा

आिमक

ो हष न  उकाल रे म क

ोपत मे न न

ुं?

कागलाई कटु सको फल

पाकेर

के?
 स ेक ङ

 च मा दािहना परे ताराको  रमरे
के ला छ

मन

ोक ह् युल

ोम ङुनगोङ तु न

घाँ टी हे री मासुको चो

ु मात

खत?
िपँ धले

ग  सचुक

ालो ँ दैन

चर

दनका

तकिपत

 ग ा आ रक न िवक थाम

घामको

काशका

ोङ

िग को

छे उमा

ालो।
ापले

गाई-व

ु

मदन।

 आ ु न थोङ आली

 धोबीको कुकुर घरको न  ग ुसा क

ुत

ु , न ग ुसा न िलसा

घाटको
 बाँदरको हातमा न रवल

भगवान् दािहना परे कसले के गन

जु निकरीको उ

ममा ने
ैमँ

ा िन नु ।

स छ?

आओम

 िझँगाको सरापले िडँ ग मदन

 तातै खाउँ ज

ातेर

म रसके पिछ वै ।

ात्

 जु निकरीको

आकाशको फल आँ खा
हेर।

 अमाक न नालोन आ जी

 घाँ टी हे री हाड िन नु

उ

था त

जाङ् न ङक्

 आज म यो भोिल ओखती

िव

ाङसा

अथ

तातै िपउनु िज ो िप
गु

ाको

कुकुर

ाउनु ।
गु

ाको

न

घरको।
 स आकका टु कपत

बाँदरको
फल,आिद।

हातमा

गा े को

१३३

६.३. नेपाली र ले चा तु काको तुलना

तु का भ नाले मूलतः लोको

कअ

यन

अ गत लया क, गे या क साथै अ

ानु ास िमलेको

आलङ् का रक उखान झै ँ लोकमा चिलत कथन हो। यसलाई पिन लोकले भािषक अ रि या वा
आ ना अिभ

लाई

यसलाई तुकब ीयु
भावपू ण स

भावकारी बनाउनका लािग

योग गन गदछन्। झमक साद शमाले

उखान भनेर उखानलाई लािल पू ण बनाउन अस

तश

ह

आधा जित िमलाएर तु का

तश

ह

आधा र

ने बताउँ दै ‘बा ाको टाट् नु, कित कुरा

काट् नु, फस को भेट्नु, के म रमेट्नु‘ आिद उदाहरण िदइएको पाइ छ।१४ यहाँ ‘बा ाको टाट् नु‘,
‘फस को भेट्नु‘, ज

ाश

ह

अस

िमलाउन योग ग रएको दे ख छ। वा
अथ रहे को पाइ छ, ज

त र सरोकार िबनाको श

न् जसलाई तुकब ी

सबै श

ह को मह पू ण भूिमका र

-ै ‘काम गन कालु, मकै खाने भालु‘। घन

ाम नेपाल र किवता लामाले

उखानिभ कुनै करण, इितवृ

वमा तु कामा यु

ह

-जोडा भएकालाई तु का भने का छन् ।१५ यसथ लोको

वा उ

अ गत तु कालाई उखान-तु का भनेर उखानसँगै राखेर अ यन ग रँ दै आएको पाइ छ। यसो ँ दा
नेपाली लोको
मािन

ाएको

जगत्मा उखान र तु कालाई एउटै कुराका दईवटा नाम िवषयका
ँ दछ। यस शोध ब मा उखान र तु

ालाई यसरी िभ ना-िभ नै

पमा

पमा हण

अ यन ग रइएको छ।

६.३.१. नेपाली र ले चा तु कामा अनु ास

भाव र िवषयव ु तथा
अ यन गदा संरचनाका
छु

१४

ाउने

मुख त

सङ् ग अनु

प

योगका

ि ले एकै ज

ि ले तु का एकदमै िभ न

ा दे खए तापिन सू

ँद छ। तु काह

को संरचना वा यसलाई

अनु ास हो। तु कामा अनु ास आिद, म , अ

र आ ोपा मा िमलेर

झमक साद शमा, ( काशन साल उ े ख नग रएको), बृहत् नेपाली उखान भणडारण, पैरवी बु क हाउस
रण साल- पृ - भूिमका ख
ix
१५
घन ाम नेपाल, किवता लामा (२००६) उ मा ािमक नेप ाली ाकरण र रचना, पूववत् पृ २४१
सं

पले

थम

१३४

आउने गदछ। यसरी नै ने पाली र ले चा तु

ालाई अनु ासका आधारमा िन न कारले वग करण

गरी अ यन गन सिक छ१.

आ ानु ास

२. म ानु ास
३. अ

ानु ास

४. आ ोपा ानु ास

६.३.१. १. आ ानु ास भएका ने पाली र ले चा तु

तु

ालाई उखानदे ख अलग गराउने मु

नेपाली र ले चामा लोक चिलत तु
ि ले तु

ाह

–

त कै

पमा अनु ास वा तुकब ीलाई िलइएको छ।

ाह मा यु

तुकब ी वा अनु ास िम न आउने थानका

ाका आिदमा अनु ास लागे र आउने लोक कथन वा तु

आ ानु ास मािनइएको छ। यस िकिसमका लोक चिलत तु

ाह

समाजमा रहे का छन्। जसलाई िन न िकिसमले दे खाउन सिक छ-

आ ानु ास भएका नेपाली र ले चा तु


अंशको झगडा
वंश रहे स ।



अंके
चंखे प



ोितस
त।

अचार खाई
िबचार गनु।



अँगालाको माया
भँगालाको पानी।



एउटा छोरो के छोरो



एउटा आँ खा के आँ खा, आिद।

ाह

ालाई यस शोध ब मा

नेपाली र ले चा दु वै भाषा वा

१३५

तािलका-२७

आिद अनु ास भएका ले चा तु काह

अथ

 आितम ठोम,

 ठु लो सहरमा महाशू ता।

आितम मुङ त यमला।
 आ ाक का ेन,

 एउटा ठाउकोभ ा, दु ई ठाउको िठक।

आ ाक ने त यु ।
 तदो कोम इयु बी आन
तदो

 आ नो पै सा पचो िदई आ नो साथी गु माउनु ।

ोल फात।

 तदो छु ङ िलरे म आ युम थो गोङ,
तदो छु ङ िलन ला आ युम थो

६.३.१. २. म

तु

 आफूले

ो।

ानु ास भएका नेपाली र ले चा तु

ा लोक कथनह

अिभ

म

ानु ास भएका नेपाली र ले चा तु



अकाको घर डढाउने ले



अकाको दु ःख सु ा
आ नो दु ःख लु छ।



खेत कमाउनू िशरमा
बारी कमाउनू पु

रमा।

रा न

सके

ाह

ारा म ानु ास भएका तु

ाको िनमाण

का ि ले लया क तथा गे या क गुण रहे काले

भावो ादक ँदछन् । यस िकिसमका ने प ाली र ले चा तु

आ नो घर पिन डढाउँ छ।

रा ो

आफूलाई पिन िछमेकीले रा ै रा छ,आिद ।

ाका म मा भागमा अनु ास िमलेर आएका पदह

भएका पाइ छन्। य

िछमेकीलाई

ाह

-

ाह

िन न कारका छन्-

१३६

प चाट् नु ँदैन



िसप चाट् नु

छ।

रोगीको िम ओखती



परदे शको िम िव ा
मृ को िम धम।
सबैको ओखती



छ

मुखको ओखती ँ दैन, आिद।

तािलका-२८

म

ानु ास भएका ले चा तु काह

अथ

 आमेल आजु क नु

ाँख सु रले चरी पिन सु र बनाउँ छ।

फो आजु क जु यो।
 गनसा

ोल रे ,

तुसाला

ोल मु न्ने ।

 म

सबै का िम , कसैको िम

ाङसा आ रङ आन

गको कुरा र गभको कुरा कसैलाई थाह

तबोक नोङसा आ रङ तुनला मयोन्ने ।

६.३.१. ३. अ

कुनै पिन भाषाको िश
अलङ् कारका
ज

ँदैन, आिद।

ानु ास भएका नेपाली तु

सािह

पमा पिन

ा र ले चा तु

ाह

अ गत किवता, गजल, गीत आिदमा अ

हण गरे को पाइ छ।

ै

-

ानु ास एउटा

ानु ास िमलेको दे ख छ। यी

ानु ास भएकै कारण लया क तथा गे या क गु णले यु

सिजलै मुख थ गरी मौ खक

पमा चीरकालस

मुख

कारले लोकसािह का िविवध िवधाह

ै- लोकगीत, लोक किवता, गाथा, गाउँ खाने कथा आिदमा पिन अ

स ू ण िवधाह मा अ

ँ दैन।

ने ँ दा लोकले

रा न मह पू ण भूिमका िनवाह गरे को ँ दछ। यी

१३७

अनु ासकै कारण लामा-लामा लोक गीत, गाथा, लोक कथन आिद लोकका अमू
मौ खक पर रामा जोगाई राखेका न्। यसै

ममा अ

ानु ास यु

र नह

लोकले

नेप ाली र ले चा तु

ाह

पिन लोक पर रामा चिलत छन् जो यस कार छन्-

अ


ानु ास भएका नेपाली तु

ाह

अनुह ार न भाँित
उसै मेरो नाित।



अभागी ह न ब

ो

तीन िव ाको काठ प


ो।

पानी खानू मूलको
िबहे गनू कुलको



मामाको त भाङ् ाको धोती
भा जाको के गित।



रात रा ो जुनले
मा छे रा ो गुण ले. आिद।
तािलका-२९

अ

ानु ास भएका ले चा तु काह

 आबु ङ नला ली,

अथ
मुखले पिन बो

ो, िपँधले पिन बो

ो।

आन् इचेक् नला ली ।
 गन मरो तदो तदो तनका,
आन् रम ग

ा तनका।

 पुनु रे म

म कात,

आनजे बु

े बु रे म

सबै आ-आ नै लािग, ई र सबै का लािग।

धनीलाई एउटा नीित, ग रब, दु ःखीलाई अक
म कात।

नीित,आिद।

१३८

६.३.१.४. आ ोपा ानु ास भएका ने पाली तु

नेपालीमा आिद, म

रअ

य

व

ा लोक कथनह

रहे का

ानु ासका साथै आ ोपा ानु ास भएका तु
ाका िन

मनमा रा न स

ाह

पिन रहे का छन् ।

े अिन सङ् ग अनु प योग गन स

छन् , ज ै- ‘खाने बेलामा िघन नस झनू , सु ने बे लामा रन नस झनू‘। यस तु

आिददे ख अ
तु

ा

ाह

स

ामा

े गु ण
मैले

अनु ास िमलेका छन् । ले चा भाषामा यस िकिसमका आ ोपा ानु ास भएका

पाइँ दैनन् । नेपालीमा मा यस िकिसमका लोक कथनह

श

रहे का पाइ छन्। ती

यस कार छन् -

आ ोपा ानु ास भएका ने पाली तु

ाह

-



आफैले गनु, आफैले मनु ।



एकाितरको दै लो, एकाितरको भैलो।



कसैका डाहा, कसैका आहा।



कसैलाई भने मरीमरी, कसैलाई भने परीपरी।



खाने बेलामा िघन नस झनू, सु ने बेलामा रन नस झनू ।



काम



छन् गे डी सबै मेरीछै नन् गे डी सबै टे डी।



रात पिन सिकयो बात पिन सिकयो, आिद।

ारो िक चाम

ारो।

ले चामा यसरी तु का िमलाउने पर रा िवशेष गरी ‘अ या वम‘ (Aaìa vM) अथात्
सं

ारमूलक लोकगीतमा रहे को पाइ छ। यस िकिसमका गीतमा िविभ न िवषयह

ग रएका

छन्। ज

ै नयाँ घर िनमाण गदा, खेती काम गदा गाउने , िववाह स

चाड- बाड आिद िविवध िवषय स

ी ‘अ या वम‘ अथात सं

रहे को पाइ छ। जुन गीतमा अनु ास अिनवाय
स भमा आिद, म

र अ

पमा िमलेको

ानु ास िमलेका ले चा तु

ाह

समावे श

ी, पुजा-आज,

ार गीत ले चा समाजमा चिलत
ँदछ। य िप ले चा तु

ाका

पाइ छन् भने आ ोपा ानु ास

१३९

भएका तु

ाह

ले चा लोको

मा पाइँ दैन। मूलतः ले चा भाषाका िश

सािह

वा लोक

सािह मा यसरी अनु ास वा तुकब ीबारे कतै पिन चचा भएको पाइ न।

६.३.२. वग करणका आधारमा ने पाली तु का र ले चा तु काको तुलना

नेपाली र ले चा तु काको वग करण

कअ

यन

पा क र िवषया क दु वै आधारमा गन सिक छ।

पा क

अ गत लघु, मझौला र लामो आकार भएका तु का गरी तीन वगमा िवभाजन गन सिक छ।
गरी िवषया क ि ल तु कामा

यु

िवषयह का आधारमा वग करण गरी अ यन िव

सै
ेशण

गन सिक छ। उखानलाई जुन आधारमा िव ान् ह ले वग करण गरे का छन् सोही आधारमा ने पाली र
ले चा तु काको पिन वग करण गन सिक छ। उखनलाई िवषया क वग करणका आधारमा नेपाली
उखान र रोङ रङ् तोमह को तुलना क अ यन ग रए झै ँ नेपाली र ले चा तु
िवषया क वग करणका आधारमा तुलना गरी अ यन गन सिक छ। उखानले झै ँ तु
िविवध िवषयह
तु

लाई समेटेका

ाह लाई तु लना क

छन् । यसका साथै

पा क वग करणका

ाले पिन

ि ले दु वै भाषाका

पमा अ यन ग रने छ।

६.३.२.१. नेपाली तु का र ले चा तु काको

प र संरचना क आकारका

ि ले तु कब ीयु

पा

क वग करणका आधारमा तुलना

लोक कथनलाई वग करण गन प ित नै

पा क वग करण हो। यस िकिसमको वग करण अ गत झमक
वग करण गदा तीन मु

ालाई पिन

आधारमा गरे का छन् , ज ै - १. श

श

साद शमाले उखानको
मूलक, २.संरचनामूलक र

३.रसमूलक।१६ यहाँ संरचना क तथा आकारका आधारमा तु काको लघु, मझौला र लामो आकार
भएका तु का गरी तीन थूल वगमा िवभाजन गरी दु वै भाषामा चिलत तु काह को तुलना क
िववे चना ग रने छ।

१६

झमक साद शमा, बृहत् नेपाली उखान भणडारण, पूववत्, पृ भूिमका ख

v।

१४०

क)

लघु आकार भएका नेपाली र ले चा तु का

लघु आकार भ नाले यहाँ दु ई श

दे ख चार श

स

भएका तु काह लाई िलन सिक छ।

नेपालीमा ‘नासो पासो‘, ‘पु स फासफुस‘ आिद सबै भ ा छोटा आकारका तु काह
ले चामा पिन यस िकिसमका तु काह
सु

भएर चार श

स

रहे को पाइए तापिन श

सङ्

ाका ि ले दु ई श

कालाई लघुआकार मा नु पन दे ख छ। नेपालीमा झै ँ दु ई श

तु का बिनएको ले चामा पाइँ दैन। यहाँ ले चा तु काह

मािन छन्।

मा िमलेर

धेरै जसोमा आिदअनु ास रहे को पाइ छ।

नेपाली र ले चामा चिलत लघु आकारका तु काह लाई िन न कारले दे खाउन सिक छ-

लघु आकारका नेपाली तु काह



अघािड लात, पछािड बात।



अिहलेको ग ँ , के क ँ ।



कान दे उ, कुरा नदे उ



िचतायो िक िबतायो।



जङ् गलमा मङ् गल।



नआितनू नमाितनू ।



नासो पासो।



पुस फासफुस।



भाइ फुटे गँवार लुटे।



रातभ र करायो दि णा हरायो।



ने हार दै व नटार,आिद।

दे ख
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तािलका-३०

लघु आकारका ले चा तु काह

अथ

 आितम सा आितम रङ।

ठु लाको ठु लै कुरो।

 इयोक रे इयोक् दो म।

काम चिहँ कामै हो।

 कोम न कोम जु क म।

पै साले पै सा बनाउँ छ।

 ची न ची

जाँ डले नाश गछ।

ो।

 मसा आगात, ङुनदो गात।

ख)

लोको
सङ्

ई रले चाहे को ने भएको,आिद।

मझौला आकार भएका नेपाली र ले चा तु का

िवधामा िवशेष गरी यस िकिसमका मझौला आकार भएका उखान र तु काह
ाका ि ले धेर रहे का छन् । पाँचदे ख आठ अ रस

भएका तु कालाई यस शोध ब मा

मझौला तु का मािनएको छ। यस कारका नेप ाली र ले चा तु काह लाई िन न कारले दे खाउन
सिक छ-

मझौला आकार भएका नेपाली तु काह


अ

ठ छन् अ लाई, लाटो ठ छ बाबु लाई।



अलम



आजका नौला, भोिल हामीज



आइमाई सुखमा ब ै नन्, बा ा स मा चदनन् ।



इखले िबख खानू , िबख खाएपिछ म रजानू ।



उखानको बखान, बेइमानको के ठे गान।



एकमाना भात खाइँ दो, मुलुकै धाक लाइँ दो।



क ालीको धन सय फेर गन।

गो , आमा एउटी बाबु स ।
ै हौला।
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कसैलाई भने मरी मरी, कसैलाई भने परी परी।



काग र कोइली, छु



खाई न पाई, छालाको टोपी लाई।



गधालाई गधाकै भारी, बोकालाई बोकाकै भारी।



जोगीदे ख भसीलाई डर, भसीदे ख जोगीलाई डर।



िदउँ आफू ना ो, निदउँ मा े को मुख बा ो।



बािहर बािहर लोकाचार, िभ िभ पोको पार।



म गछु आ ाको कुरा , स धी गछ गा ाको कुरा,आिद।

ाउने बोली।

तािलका-३१
मझौला

आकार

भएका

ले चा

अथ

तु काह
 आक आ े न, आन आलुत अ ु न।

लामो हात गनु मुटु तताउनु ।

 आगो आचे नु , आगो आचे थो

रा ो ले रा ै गछ।

 आितम ठोम, आितम मुङ त र

ु।
ा

ठु लो सहर, ठु लै शा , सुनसान।

 आ ाक का ेन, आ ाक ने त यु।

एउटै टाउको भ ा दु ईवटा टाउको असल।

 आबु ङ नला ली, आन इचेक नला ली।

मुखले पिन बो

 तुन नु म

जसले ऋण िलयो,

ो अ न िकदक् चा

ो म।

ो, िपँधले पिन बो

ो

सले दु ख पिन िलयो है,

आिद।

ले चामा नामयोगी र िवभ
पिन एउटा श
ज
अथ

कै

ह

ायः जसो अल ै ले ने चलन रहे कोले गदा िवभ

पमा हेरेको पाइ छ। यसथ तु कामा श

सङ्

ा धेर रहे को भान

लाई
ँ दछ

ै- मािथ िदएको ‘आबु ङ नला ली,आन इचेक नला ली‘ तु कालाई िलन सिक छ। यसको सोझो
छ मुखले पिन बो

ो, िपँ धले पिन बो

ो। यहाँ ले चाको ‘नला‘

श

ने पालीमा ‘ले ‘
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िवभ

को

पमा

पाइ छ।१७ यसथ िवभ
श

सङ्

यु

छ, र यसलाई ‘मुख‘ श

(आबु ङ)- सँग नजोडे र अल ै ले खएको

लाई छु ै ले ने कारणले पिन ले चा तु काह

ने पाली तु काभ ा लामा वा

ा धेर रहे को पाइ छ।

ग)

लामो आकार भएका नेपाली र ले चा तु का

ा

त ाङ् कका आधारमा भ ने हो भने ने पाली र ले चा लोको

आकारका तु काह
आकारका तु काह

सङ्

ाका

िवधाअ गत मझौला

ि ले पिहलो थानमा रहे का छन् भने दो ो थानमा लामो

रहेका छन् । नेपालीमा लामा आकार भएका तु काह

दु ई अनु ास िमलेका

पाउ वा प दे ख ६ वटा अथात तीन जोडाभ ा पिन बढी तुकब ी िमलेर बनेका तु काह
लोकमा

चिलत रहे का पाइ छन् । ज

ै- ‘रोगीलाई ताना, केटाकेटीलाई नाना, पा नालई खाना,

गँ जडीलाई ताना, घोडालाई दाना, चोरलाई थाना,‘ आिद। यस
पर रामा पिन रहेको त

आइर

कारको तु का अङ् े जी लोक

ा का उखानह को अ यन गन

आइ रस ोवबस्‘ शीषक आ नो ब मा यस िकिसमको उदाहरण
‘म

ममा िकन ानले ‘सम

ु त गरे का छन्-

र फर लिनङ

क नौट फर ि िडङ
लै

र फर िफिडङ

ए

अ

र फर िथिभङ।‘

(Munster for learning,
Connaught for breeding,
Leinster for feeding,
And Ulster for thieving.)१८
१७

के पी तामसाङ, (सन् १९९९) रोङ रङतोम, ले चा ोवबस् ,िहर मिण धान, मिणि
कालेबुङ, पृ ३

ङ् ेस , आर िस िम ी रोड,
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तुकब ीयु
िवशेषता रहे का

संरचना भएकाले यस िकिसमका उ

ह मा लया कताका साथै गे या क

छन् । ले चा लोक पर रामा पिन लामो आकार भएका तु काह

य िप तु लना क ि ले हे दा नेपालीमा जु न िकिसमका लामा लामा तु काह
पाइँ दैनन् । यस कार यी दु ई भाषामा पाइने लामा आकार भएका तु काह

रहे का छन् ।

छन् ले चामा

ित

लाई यसरी दे खाउन

सिक छ-

लामो आकार भएका नेपाली तु काह

 अ छीको ब छी पाखुरेको जाल, मदको दु वाली माछाको काल।
 आज पिन मामा भैस
ँ ी िक न जाम, भोिल पिन मामा भसी िक न जाम।
 आमा आमा ितमीलाई ता बो

ी भ छन् , चुप लाग् नानी ज

ो दे

ो ते

ै भ छन् ।

 आमा बाबु पू रा माइती, दाजु भाइ आधा माइती, भदै माइती छै न माइती।
 उखु खारी िचनी, दू ध खारी नौनी, बु

खारी गुणी, मन खारी मुिन।

 एक िदनका पा ना, िमठो िमठो खाऊन् ,
दु ई िदनका प ना जसोतसो खाऊन् ,
तीन िदनका पा ना जतासुकै जाऊन्।
 ऐया आमा घैया पा

ो िचउरी कुटाईदे उन,

िचउरी खाँ दा द ै दु

ो दू धले िभजाइदे उन,

पारीबाट ज ी

ौली लुकाइ ौन।

ाए

 काम गनाको दु ःखले जोगी भयो, जोगी भएको भोिलप


भोकै र ो।

केटा केटी आए,
गु लेली खेलाए,
चरा मान सकेनन् पु

१८

र हात ह

ाए।

जी एच िकन ान (१८८९) सम आइ रस ोवबस् ,फोकलोर जनल फोकलोर सोसाइटी ( े ट ि टे न) भ
३७

ुम ७, ल न, पृ
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घोडालाई कोरा, िफर ालाई गोडा, जािगरे लाई तोडा, त नीलाई जोडा।



ठु लो चरी पासोमा परी, सानो चरी उदे कले मरी।



पू व जाऊँ भने उतैबाट आको, प चम जाऊँ भने थाह नभाको, उ र जाऊँ भने िहवै ँ िहउँ
भाको, दि ण जाऊँ भने आगाको राँको।



वर सर बुहारी काख चेलो छ, पर सर बुह ारी काख चेलो छ, खान ला ो बु हारी बरा

ू को

थाल कता छ।


स ने घरको बे लुकाको मतो, िब ने घरको िबहानको मतो, उखेिलने घरको मतो न जतो,
आिद।

तािलका-३२

लामा आकार भएका ले चा तु काह

अथ

 आकेत अकयु का गन न इङ,

सुख शा

िकदक जो बा तुला मिनन् नम इङ।

छँ दा सबै को हाइ हाइ,

दु ख प रआउँ दा छै न कोही दाजु-भाइ।

 आमु आबो सा आलुत आकप आजोन

आमा बाउको मन छोरा-छोरीमािथ,

ोङका, आकप आजोन सा आलुत लोङ

छोरा छोरीको मन ढु ा-मुढामािथ।

ोङका।
 उङ ित ोङबा उङ लोम
िम ित ोङबा िम लोम

ोत,

खोला बढी आउँ दा खोलाको बाटो छोड् नु,

ोत।

आगो बढी आउँ दा आगोको बाटो छोड् नु।

 कसा सम कात कोन,

मेरो मन एकाितर,

रमसा सम कात कोन।

भगवानको मन अकितर।

 बामगोङ उङका लयु मला कोम
लोमगोङ आपोन

ो

ो।

ो,

बसे लेउ ला छ,
िहँ डे छे उ ला छ।

 गन मरो तदो-तदो तनका

सबै मा छे आ-आ नै लािग,

आन रम गनसा तनका।

भगवान् सबै का लािग।
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 िमकसाप

ाङका िमक

ामगात,

अ ाको ठाउँ मा आँ खा िच

थोङ

ाङका थोङ

ोपगात।

लङ् गडाको ठाउँ मा पलेट
ँ ी क नू ।

ोङ

 सुसा िमसा दु प
सो ाङ उङ न बु

घ)

ो,

चैतमा (िहउँ दो) डढे लो ला छ,

ो।

वषामा पानीले बगाउँ छ,आिद।

नमूलक एवम्

तु काह

नमूलक र

नो रीमूलक नेपाली र ले चा तु काको तुलना

नो रीमूलक मा

आधारमा पिन िनिमत भएको पाइ छ। लोको
िविभ न

नू ,

नभएर मािनसमा

ले समेटेका िवषय

ने िविभ न भावह का

ापकताकै कारण िविभ न भाव,

प-रचना, उखान तु काह मा रहे को पाइ छ। सामा ाथ, िव थ, अिन चयाथ सबै

कारका भाव तु कामा पाइ छन्। भावका आधारमा िव थक भाव कट गन तु काह

ज ै -

‘उकाली भए पिन ओराली भए पिन बीचमा एउटा ससुराली होस्, काली भए पिन गोरी भए पिन
ससुरालीमा एउटी साली होस्। हा
उङ लोम

ोत, मी ित

गनू , काम भने टानू , अिघ भने नसनू ।‘ ले चामा ‘उङ ित ोङबा

ोङबा मी लोम

ोत‘ अथात खोला बढे र आउँ दा खोलाको बाटो छोड् नू,

आगा बढे र आउँ दा आगाको बाटो छोड् नू , ज

ा तु काह

र

रहे का छन् । ले चामा

नो रीमूलक तु काह

रहे को नस

ने पालीमा श

े माण यस तु काले िदँ दछ ज

रहे का दे ख छन् । यीबाहे क

नमूलक तु का कहीँ कतै

ै ‘ङु नी उङ अले , ङु मिनन्

छ भने दु वाली फकाउनू , माछा छै न भने िकन दु वाली फकाउनू? तर
ले चा लोक पर रामा रहे को पाइँ दैन। यसथ यहाँ
तु काह बारे सङ् ेप मा चचा गद उदाहरण

ापारका लािग खुबै चाखला ा ठहदछन् भने व
नेपालीमा चिलत

नमूलक िकिसमका तु काह

नमूलक र

ु त ग र छ। यस

का

ु अले?‘ अथात् माछा
नो रीमूलक तु काह
नो रीमूलक ने पाली

कारका कथन भािषक काय-

ाको वाक्चातुय पिन ियनमा झ
ा -

नमूलक

ँ दछ।

१४७

नमूलक नेपाली तु काह



अित भने को अमृत हो, मूखबाहे क छोड् छ को?



अलाई न मलाई, केको बलाइ?



आफू त महादे व उतानो पर, को दे ला वर? य



उँ टले जिमन किहले दे



काँ ा िन खानु , थाँ ा िन भाँ नु?



काम गर का छी, िकन गन िबरामी मा छे ? भात खाने का छी? िकन नखाने बढ् ने मा छे ?

ो? सुँगु रले

ाको के भर?

ग किहले दे

ो?

जा ा जाने का छी? िकन नजाने त नी मा छे ?


काम

ारो िक, चाम

ारो?



जोईको पोइ, पोइको जोई मेरो जुँ गा खोइ?



दाँ त फुकालेको सप,

ोसँग रहने के को दप? आिद।

नो रीमूलक नेपाली तु काह



ओ

ान लाइदे स धीलाई ओ

ान लाइदे भ छौ, के ओ

ान लाउने? दाउरा आफै

लाइराका छौ।


कहाँबाट आउने को हो? अ



के ग

बू ढी आमै? िलखा िट छु बाबै ।



केटी क

ी छ? बो नै नपन, केटा क



के लाउँ छस्



केसँग खाइस् ? दू धसँग िन ै, कोसँग आइस्? बाबु सँग ए



घरभरी केटाकेटी को ाभरी थाङ् ना, कहाँ जा छौ बू ढा दाइ? धो ो थापी मा न।



ी?ब

आउने म हो।

ु, के ओढ् छस्

ो छ? हे न नपन।
ी?ब

ु।

ाइँ कुशलै? रातभ र िढकी बाले अब मुसलै, आिद।

ै।

१४८

सम मा भ नु पदा ने पालीको तुलनामा ले चा तु काह
पाइ छ। ले चामा ा

तु काह

अ

तु काह

ानु ासयु

बढी

ममा दे खएको मु

कुरा के हो भने ले चामा आिद

चिलत रहे का छन् भने नेप ालीमा यसको िठक िवपरीत

तु काह को बा

पाइ छ। आकारका आधारमा पिन ले चा तु कामा लघु

आकार र लामो आकार भएका तु काह को सङ्
कारण ले चामा अनु ासयु

चलनमा रहे को

लाई नै नेपाली तु कासँग राखेर तुलना िववे चना ग रएको छ। दु वै

भाषाका तु काह को अ यन गन
आनु सायु

अपे ाकृत कमै

उ

ा खुबै कम

चलनमा रहे को पाइ छ। यसै

(तु का) बारे िह ी र ने पाली आिद भाषाह मा झै ँ धे र चचा

भएको पाइँ दैन। ले चा भाषाबारे कलम चलाउने फोिनङ, मेनवाइ रङ, पी टी िसिमक आिदले
अङ् े जीका राइ
य

सँग िम

ा अनु ासयु

उ

कथन

ा-जु

ा साम ीलाई तु

चलनमा रहे को कुरा उ

ाका

पमा हे द ले चा लोको

े ख गरे को पाइ छ। य िप ले चामा य

लाई छु ै नाम िदएर अ यन भएको पाइँ दैन। यी िव ान् ह

लोकगीत तथा सं

ामूलक गीतह

जगत्मा

ले अनु ासको कुरा

का स भमा गरे को हो भ ने

ा

ले चा

बु िझ छ। के पी

तामसाङद् वारा सङ् किलत दु वै उखान सङ् हमा रहे का तु काह लाई िलएर साथै िविभ न
ोतबाट िलइएका तथा ले चा लोक जीवनमा मौ खक पर रामा रहे का तु काह

कै सङ् कलनका

आधारमा यहाँ नेपाली तु कासँग तुलना क िववे चना गन यास भएको छ।

६ .४. नेपाली र ले चा वा

वा ारा लोको
िव ान्ह
वा

ख

दान गदछ। य

कअ

िवधाको सबै भ ा छोटो संरचना क

ले यसका पयायका
का

ाराको तु लना

पमा

यु

पमा ‘वा
लोक

ां श‘ श

नेपालीमा चिलत वा ारा श

प भएको उपिवधा हो। यसैकारण

को पिन

योग गरे का छन्। वा ारा अपू ण

चिलत कथन हो जसले ला णा क र

ा वा ाराको योगले भाषा चम

सबै भाषा र समाजमा पाइने

यन

जना क अथ

ारी, भावकारी, आलङ् का रक ब न पु छ। यो

ँदा यसका िविभ न भाषामा िविभ न नामह
सं ृ तको वाक्+धारा- को सम

वाह भ ने बु िझ छ। ले चामा पिन वा ारालाई िव ान्ह

पिन िदएको पाइछ।

प हो, जसको अथ बोली-

ले िविभ न िकिसमले प रभािषत गरी

प रचय िदने काम गरे का छन् । सव थम जी बी मेनवाइ रङ् ले ले चा भाषाको अ यन गन

ममा

१४९

अलङ् कृत भाषाअ गत ले चा ‘तुङ्बोर‘ अथात् वा ाराबारे चचा गरे को पाइ छ। आलङ् का रक
तथा ला िणक अथले यु
िदएका छन्- ‘िमक
उ

श

ह

लाई तुङ्बोर भिन छ भ ने भाव

ाम‘ सोझो अथमा आँ खा ब

गद यसरी उदाहरण
छ।१९ यसकारण

गनु ला िणक अथमा ‘मनु‘

िकिसमका कथनह लाई ले चामा पिन वा ारा वा तुङ्बोर भिनएको पाइ छ। सम

िवषयलाई घुमाएको उ

पमा

तथा ला िणक कथन नै तुङ्बोर न्। यसरी ले चामा उखान र तु काको

तुलनामा ले चा वा ारा ‘रोङ तुङ्बोर रङ‘ स

ी केही अ यन र सङ् कलन काय भएको

पाइ छ।
मािथ उ

खत िव ान् ह का मत तथा प रभाषाह लाई हे दा लोकमा चिलत अ चिलत

दु वै िकिसमका ला िणक अथ भएका कथनह लाई ले चामा तुङ्बोर रङ अथात् वा ारा भिनएको
पाइ छ। नेपाली र ले चामा यस कारका उ
िकिसमको ल णा र

जनामूलक अथ

बारे तुलना क ि ले अ यन गन हो भने िविश
दान गन पद वा पदावलीह

पर रामा वा ारा मािनएको पाइ छ। ने प ालीमा ‘रात प यो‘ वा
झै ,ँ ले चा ‘बोङ‘ श
‘नाओङ‘ श
आिद
कथनह

जना क अथ िदए

पमा ‘नाओङ‘ पिन भिन छ र यस

काश पारे का छन् ।२० यसरी ला िणक,

न् भ ने त
सबै लोको

यु

वा वा ारा

जना क अथ भएका श

छन् भ ने होइन, तर लोको

वा वा ाराह

ँ दछन् भ ने हो। अ तः ले चामा पिन वा ारा स

ले आलङ् का रक भाषाका िन

दान गन वा

छ भने पयायको

ले िविभ न

लाई फोिनङले ‘तुङ्बोर रङ‘ भने का छन् जसको अथ लठे ो, िनमुखा, सुधो, मूख

िकिसमका अथमा
िव ान्ह

को अथ लाटो

लाई पिन ले चा लोक

यु

लोक चिलत ल णा क र

ां श वा पद वा पदावलीह लाई वा ारा वा ‘तुङ्बोर रङ‘

वा
यस

ी चचा गन
जना क अथ

न् भ ने भाव

गरे का छन् ।

१९

जी बी मे े रङ (सन् १९८५) ए ामर अफ िद रोङ (ले चा)
१३०
२०

ाङ् ेज, दया प

ए आर फोिनङ (सन् २००३) ले चा माइ भेिनिसङ टाइब , पूववत पृ १७१

िशङ हाउस, िद

ी ११०००६, पृ

१५०

६ .४. १. वग करणका ि ले नेपाली र ले चा वा

लोको

का अ

ाराको तुलना

िवधाह झै ँ वा ारालाई पिन वग करण गन िविवध आधारह

जसलाई िविभ न िव ान् ह ले आ-आ नै कारले दे खाएका छन्। बालकृ
पमा वग करण गरी वा ाराह

रहे का छन्

पोखरे लले संरचना क

दु ई कारका दे खाएका छन् - क) एकपदीय र ख) अने कपदीय

वा ाराह ।२१ उनले एकपदीय वा ारामा ‘लखने‘, ‘पाखे‘, ‘कुशल‘ आिद राखेका छन् भने
अने कपदीयमा ‘आड मानु‘, ‘मेख मानु मुख बाउनु‘ आिदलाई िलएका छन्। चूडामिण रे
भािषक र छोटकरीमा, ख) सां
गरे का छन् ।२२
ै

ृ ितक, ग) सािह

कारले

क र घ) मनोवै ािनक गरी चार वगमा वग करण

चूडामिण ब ु ले िवषया क र संरचना क दु ई

िवभािजत गद संरचनाका आधारमा क) ि यामु

र ख) ि यायु

ले चा ‘तुङ्बोर रङ‘ अथात् वा ारा स

ी यसरी

मुख वगमा

गरी अझ दु ई वगमा वग करण

गरे का छन् ।२३ यसरी अ यन सुिवधाका लािग कुनै पिन कुरालाई वग करण गन आव
ापक

क दे ख छ।

पमा अ यन भएको

पाइँ दैन। यसथ यसको वग करण गन कुनै काय भएको छै न। तथािप यहाँ उ
िव ान्ह

ीले क)

खत अ

भाषाका

कै वग करणका आधारमा ले चा वा ाराको वग करण गद ने पाली वा ारासँग तुलना क

पमा िववे चना ग रने छ।

६.४.१.१. संरचना

वा ाराह

िविवध

अ यन गनु बढी यु
उ

२१

ह

क ि ले नेपाली र ले चा वा

ारा

प र संरचनामा सं रिचत भएका ने ँ दा सोहीअनु

सङ् गत

छ। वा

कै एउटा अंशका

पमा

प वग करण गरी

चिलत यस िकिसमका

एक पद, दु ई वा तीभ ा बढ् ता पदह को समूहद् वारा िनमाण भएको पाइ छ। यसका

पोखरे ल बालकृ , (िव. सं . २०५५) रा भाषा, साझा काशन, पृ १२२

२२

रे

२३

ब ु चूडामिण, नेपाली लोकसािह , एकता बु

ी चूबडामिण, नेपाली टु

ाह को अ यन, पूववत्, पृ १४
, पूववत् पृ ३५८

१५१

अित र

ाकरिणक कोटीका आधारमा पिन वा ाराह

िनिमत भएको पाइ छ। ज

ै – ‘ढोल

िपट् नु‘, ‘आँ खा तनु ‘, ‘अ ो ब नु ‘, ‘उँ धो ला नु ‘ ‘धौ- धौ पनु‘, ‘उडे र जानु‘, आिद। ले चामा पिन ‘अ ोर
जे न‘- अथात कान खानु , ‘अ

ेम मात‘- मुख फुलाउनु , ‘बु ङ

ापबु- ‘ (बा ो) थुतुनो धेर चलाउने ,

‘तु ु म‘- (लाटोकोसेरो)- जिहले पिन मुख फुलाएर ब ने वा रसाइरहने , आिद कथनलाई
मे ाइ रङ् ले ले चा
तुङ्बोर रङ् लाई

ाकरणमा समावे श गरी ले चा भाषाका आलङ् का रक कथनका
कारे का छन् ।२४ यसरी दु वै समाजमा वा ाराह

पमा

नाम र ि या, िवशेषण र

ि या, अ य र ि या, ै त, समािपका र असमािपका ि या आिदद् वारा पिन िनिमत भएको पाइ छ।

क)

एकपदीय नेपाली र ले चा वा

ाराह

ने पालीमा दु ईपदी वा अने कपदीका तुलनामा य
दे ख छन् जसले वा

मा

यु

भई

भावका रता उ

एकपदीय रोङ तु ङ्बोर अथात् वा ाराह

नै बढी

ा िकिसमका वा ाराह
न गराउँ दछ। ले चा लोको

चिलत दे ख छन् । यस

तािलका-३३

साधारण अथ

िवशे ष अथ

 उपरतली

उँ धै-उँ भै नु

है जा।

 कुशल

कुश काट् न जा े

िसपालु।

 काि के

काि कको

कुकुर।

 गाईजा े

गाईजा ाको

हा

 नकचरो

नाक चढे को

िनल

 परमधाम

२४

ारा

गको घर

जी बी मे े रङ (१९८५) ामर अफ िद रोङ (ले चा)

ा

मृ ु।

ाङ ेज, पूववत्, पृ १३१

द।
।

जगत्मा

कारका ने पाली र

ले चा वा ाराह लाई िन न कारले दे खाउन सिकनछ-

एकपदीय नेपाली वा

कमै रहे का

१५२

 पाखे
 वै कु

बास

 लखने

पाखामा ब ने

अस

वै कु

मृ ु।

को बसाइ

लखन थापाज

ो

िस

।

ी, आिद।

तािलका-३४

एकपदीय ले चा वा
 कु

ारा

ङ- िग ा,

साधारण अथ

िवशे ष अथ

एक कारको जङ् गली

 कु ोङ- नेभारो,

क मूल

पातलो
आबा न चाबाको

 तसे- गु ,

एक कारको ख

िसपालु

 तु ु म- लाटोकोसेरो,

सबै काम कुरो जा ने

रसाहा

 त ् युक-

जिहले पिन मुख फु

ागु तो,

ाउने

एर ब ने

रसाइ रहने

 तुक्नोल- िच े िकरा,

फु

सा ै िढलो

 नोप- पदे रा िकरा,

िढलो िहँ ड्ने

ग े , फोहोरी

 सना- भालु ,

गनाउने िकरो

कोतन, आिद

 स - बाँदर

िहं क ज ु

चकचके, काम िबगान।

जङ् गली ज ु

यसरी यी दु ई समाजमा

चिलत एकपदीय वा ारालाई तुलना क ि ले हेदा पशु-प ी,

ख-पात, फल-फूल आिदका नाममा वा ाराह
नेपालीमा मा छे सँग स

ले चा लोक पर रामा रहेको पाइ छ, भने

त गु ण र कम आिदद् वारा िनिमत भएको पाइ छ। य िप नेपालीमा यस

िकिसमका िवषयमा आधा रत वा ारा पिन रहे का छन् । ज
आिद। मु

तः

-ै उ

ू, काग, गधा, चमेरो, बाँ दर,

ाल

ख-पात, फल-फूल आिदका नाममा भने ले चामा जित चिलत दे खयो नेपालीमा

ित धेर चिलत दे खँदैन।

१५३

ख)

ि यामु

नेपाली र ले चा लोको
वा ाराह

नै वा

र ि यायु

मा दु ई पदीय वा ाराह

वमा यु

वा ाराह लाई ि यामु

नै बढी

पू ण लोक कथनका

र ि यायु

ब नका लािग िवशेष पदमा िवशेष ि याह
र ि यायु

अनेकपदीय नेपाली र ले चा वा

ाराह

चिलत दे ख छन्। दु ई पदीय

पमा िलन सिक छ। यस

कारका

गरे र अझ दु ई वगमा िवभािजत गन सिक छ। वा ारा
जोिडएका

छन्। यस िकिसमका दु ईपदीय ि यामु

तीन िवशेष ता रहे का वा ाराह लाई एकै ठाउँ मा रखी अ यन गन सिक छ। यस

कारका ने पाली र ले चा वा ाराह का

ा

यस कार छन् -

तािलका-३५

दु ई पदीय ि यामु

नेपाली वा

ारा

दु ई पदीय ि यायु
वा

ारा

 आकाशको फल

 अचानो नु

 अँ

 आँ खा तनु

ाराको काम

 खोलाको गीत

 आगो स

नु

 गौँडाको बाघ

 इ

 िपं जराको सुग ा

 औँला भाँ नु

 बलीको बोको

 जरो गाढ् नु

 भालुको क ट

 िज ो टो

त रा नु

,ु आिद।

नेपाली
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तािलका-३६

दु ईपदीय ि यामु

ले चा वा

ारा

साधारण अथ

िवशे ष अथ

 आ ाक ित ु -

ठु ला टाउके

राजा रानी समान

आ

मामाको घर

जे ल, सुधार गृह

 ईयु मुितक-

िहरा

मू

 क ्याक फो-

कािलज चरो

काम कुरो िठक गन नस

क

ङ तेप-

िग े

लोभी, क ी

त

ी आपोक-

छोटो आ े

क

 तुक्नोम े बु-

लामो नाक भएको

बा न

 स आक-

बाँदरको हात

चकचके, काम िबगान, आिद।

ोङसा ली-

वान्
े

खाने

तािलका-३७

दु ईपदीय ि यायु

ले चा वा

ारा

साधारण अथ

िवशे ष अथ

 आक ् या ु-

हात ल काउनु ,

लोभ गनु

 आयोङ

ोक-

िगदी खलबिलनु,

बु

 आ ाक बु क-

टाउको ठटाउनु,

धोका िदनु

हात िछटो चलाउने ,

जाँ ग रलो

 आक े बु-

लामो हात गन,

चोर

 सङ् ली थेरबु-

जालो बु ने ,

ढङ् ग पु याएर बो न स

 सआर थोरनोन-

बा ो उ कनु

झु टा बो नु

 सुकु नवोम-

मलसाँ ोको जोडी,

किहले जोडी नछु ट् ने, आिद।

 आक ड ु (

ु )-

ले काम नगनु

े

१५५

६.४.१.२. िवषया

क आधारमा नेपाली र ले चा वा

िवषयका आधारमा हे दा

ा

प रलि त भएको दे न सिक छ।
अ

पमा स

लोको

ाराह

का यावत् कुराह लाई ने पाली र ले चा वा ारा मा

कृितका यावत् कुराह

मा छे को दै न

रहे का छन्। यसथ मा छे को लोक जीवनसँग घिन

ह मा पिन कृित जगत्का िविवध कुराह

रहे को

ँ दा

नेपाली

ेक उप-शीषकह मा

गरी अ यन ग रने छ।

क) मानव शरीरस

ी नेपाली र ले चा वा

ारा

िवषया क वग करणअ गत मानव शरीर स
पाइ छन् । मा छे ले जीवनका हरे क ि या-कलापह
गन गदछन् ।

ी ने पाली र ले चा वा ाराह

धेरै

िविभ न शारी रक अङ् ग उपाङ् गकै मा मले

सका साथै ती शारी रक अङ् ग-उपाङ् गह को मा मद् वारा मा छे ले िवशेष

सङ् केत तथा इशाराका मा मले भाव अिभ

का ि याह

स चालनका मा मद् वारा िविभ न भावह

गनस

ा

स

समावे श भएका छन् । ियनै कुराह

र ले चा वा ाराका िवषया क वग करणअ गत पदछन् जसलाई
िवभ

न जीवनसँग

भएको छ। यसथ िविभ न थितमा िविभ न भावह
गदछन्। ज

ै- आँ खा िझ

ाउनु, मुख बङ्

े

पिन गन गदछन् । ती अङ् ग
ाणी मा मा मा छे लाई सव े

दजा

मा छे ले शारी रक अङ् ग स चालनद् वारा

ाउनु, मु ो ह

ाउनु , िशर िन राउनु आिदले

िवशेष साङ् केितक अथ बहन गदछन्। यसथ यसैका आधारमा ने पाली र ले चा वा ाराह
लोकपर रामा िनिमत भएको पाइ छ जसलाई यसरी दे खाउन सिक छ-

तािलका-३८

मानव शरीर स

ी नेपाली वा

ाराह

िवशे ष अथ

 आँ खा उ नु ।

होस खु नु।

 आँ खाको किसङ् गर नु ।

मन नपनु।
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 औँला ठ

ाउनु।

चेताउनी िदनु ।

क

री तात्नु ।

रस उठ् नु।

क

र कस्नु ।

लािगपनु ।

 काखी

ा नु ।

प पात गनु।

 नाक कािटनु ।

इ

 टु ीबाट धुवाँ छु ट् नु।

रसले सीमा ना नु ।

 पै ताला फकाउनु

मनु ।

 मुख बङ्

मन नपराउनु , आिद।

ाउनु ,आिद।

त जानु ।

तािलका-३९

मानव शरीर स
ले चा वा

ी

साधारण अथ

िवशे ष अथ

ाराह

 आिमक ओक

ोङ-

आँ खा खो नु ,

होस पु याउनु ।

 आक ् या ु-

हात ल काउनु ,

लोभ गनु।

 आयोङ

ोक-

िगदी खलबिलनु ,

बु

 आ ाक बु क-

टाउको ठटाउनु

धोका िदनु ।

हात िछटो चलाउने

जाँ ग रलो।

 आक े बु-

लामो हात गन,

चोर।

 आ ोर जे न-

कान खानु ,

कान खानु ।

 आली तो

िज ो टो

 आक ड ु (

आ

ेम मा

ु)-

ोङोङ-

,ु

अनुहार कालो पानु

ले काम नगनु ।

मृ ु।
दु ःखी नु, अस ु

नु , आिद।

१५७

ख)

कृितस

ी नेपाली र ले चा वा

कृित नै मानवका िन

ारा

गु , संर क, तथा संहारकताका

पमा दे ख छ। कृितमा रहेका घाम,

जु न, तारा, हावा, पानी, ढु ङ् गा, माटो, खोला, नाला, वन जङ् गल, पशु
स ू ण जगत्लाई नै भरण पोषण गन कुराह

ाणी आिद यावत् कुराह

न्। यसो

ँ दा मा छे को जीवनमा धेरै कुराह

कृितमा नै िनभर रहे को बोध ँदा लोकपर रा तथा लोको

ह मा यसलाई िवशेष थान ा

भएको मा न सिक छ। यसथ

िविभ न

कारले

कृितका िविभ न

पह को वणन ग रएको

लोकवाताका िविवध िवधाह मा दे न पाइ छ। तदनु प नेप ाली र ले चा व ारामा पिन सोही
कृितका िविवध

पह

को वणन पाइ छ जो यस कार छन् तािलका-४०

कृित स
वा

ी नेपाली

िवशे ष अथ

ारा

 आकाशको फल।

दु लभ कुरा।

 अँ ारोको काम।

बे टुङगाको काम वा अिन चयपू वक ग रने काम

 कुवाको

ाङ।

सीिमत ान।

 आगो स

नु ।

ं स नु।

 िभरको मौरी।

उँ धो न उँ भो नु।

 तेल काड् नु।

मेहनत गनु ।

 डाँ डा काट् नु आिद।

गइसक्नु आिद।

तािलका-४१

कृित स
वा

ी ले चा साधारण अथ

िवशे ष अथ

ारा

 ईयु मुितक-

िहरा

मू

वान्

१५८

क

ङ तेप-

िग ाको ड

 कु

ङ-

िग ा

पातलो

 कु ोङ-

नेभारो

आबा न चाबाको

 उङ

पानी िफटाउने

नरा ो काम गन

स

ग)

ा बु त

ोरबु-

पशु-प ीस

ो

लोभी, कपटी

हावा िफंजाउने

ी नेपाली र ले चा वा

थको कुरा फैलाउने , आिद।

ाराह

िवषया क वग करणअ गत वा ारामा िविभ न पशुप ी, कीट पतङ् ग आिदको वणन रहे को
ँदछ। मानव स ताको िवकीसको इितहासमा पशुप ीको मह पू ण भूिमका रहे को दे ख छ।
यसकारण यी दु वै जाितका वा ारामा पशुप ीको वणन रहे को पाइ छ। यस
ले चा वा ाराह लाई िन न िकिसमले दे खाउन सिक छ-

तािलका-४२

पशु प ी स

ी नेपाली वा

ारा

िवशे ष अथ

 आकासका चरा खसाउनु ।

असाधारण काम गनु।

 कुइराको काग नु ।

हराउनु ।

 िझँगा भ

बेइ

ाउनु।

त नु ।

 िपं जराको सुगा नु ।

ब नमा पनु ।

 िभजे को मुसो नु ।

केही काम नला े नु ।

 धोबीको कुकुर नु।

ठे गानािबनाको नु ।

 पे टमा मुसा दगु नु।

भोक ला नु ।



ाल आिद।

चतुर नु आिद।

कारका ने पाली र

१५९

तािलका-४३

पशु प ी

स

ले चा वा

ारा

ी नेपाली अथ

 तु ु म-

साधारण अथ

लाटोकोसेरो

 त ् युक-

जिहले पिन मुख फु

ागु तो

 तुक्नोल-

िच

 नोप-

िवशे ष अथ

फु

रसाहा

एर ब ने

रसाइ रहने

िढलो िहँ ड्ने

सा ै िढलो।

पदे रा िकरा

गनाउने िकरो

ग े , फोहोरी।

 सना-

भालु

िहं क ज ु

कोतन, नङ्

 बा आलोम-

कछु वाको गित

कछु वाको चाल,

िढलो

 सआर थोरनोन-

बा ो उ कनु

बा ो उ कनु

झु टो बो नु हावा िफट् नु

घ)

सं

े िकरा

ाउने

ार वा सं

ृ ितस

ी नेपाली र ले चा वा

ेक जाित वा गो ीका आ-आ नै पर रा वा सं
ले चा जाितका पिन आ-आ नै जाितगत सं

ार-सं ृ ित

ज

ै , सं

छन्।

त वा ाराह

स ु रत रहे को ितनका वा ाराह

पमा दु वै भाषाका केही वा ाराह

ा

प

वा

नेपाली वा

सं

ृ ित

स

ी

िवशे ष अथ

ारा

 खरानी घ नु ।

वैरा

कारले नेपाली र

उ

न नु साधु नु ।

ारगत

यी दु वै जाित वा समाजमा
मा पिन उखान र तु

मैिसत तल

तािलका-४४

ार

ै

ार-सं ृ ित, रीित-ितिथ, िव वास-मा ता आिद स ु रत रहे का

ानतका

सं

ारा

ार-सं ृ ित छन् । धािमक ि याकलाप, सं

मा ता, रीित रवाज, लोकिव वास आिद िवषयसँग स
चिलत रहे का पाइ छन् । अिभ

ाउने

ा

छन् भ ने कुराको
ुत ग र छ-

१६०

 चोला फेनु ।

नयाँ

 िचना हेनु।

लगन हेनु, साइत जुराउनु ।

 धूप हा नु ।

चा

ुसी गनु।

 ढोल िपट् नु।

ह

ा गनु ।

 बो

नजर ला नु , नरा ो नु।

ी ला नु ।

पमा दे न पाउनु ।

 भोग िदनु ।

साद चढाउनु ।

 भाकल गनु आिद।

ण गनु।

तािलका-४५

सं
स
क

ार वा सं

ी ले चा वा
ी बाङ

ृ ित

साधारण अथ

िवशे ष अथ

ारा
िशर ढ नु

मृ ु नु, काम नला ने नु ।

 तसे

गु

पु जारी, जा ने ।

 दारिमत-दारितक

भा मानी मिहला

सौभा वती।

 पतेक बु बु

ढु ङ् ो (तोङबा) बो

 िपक स

ोङ

ोङ

म

े

पिछ पिछ आउने ।

ाउने काम

नरा ो नदे ख जोगाउनु।

 मािन बु

माला ज ने

लामा ।

 बु ङिथङ

कुल पु जा गन

पुरोिहत, जा ने

मुख िमठाउने

मुन-पु जारी मिहला ।

 बु ङ

ा ु।

ङ)

पेसा तथा

वसाय स

ी नेपाली र ले चा वा

।

ारा

मानव समाजमा आिदकालदे ख नै जीवन धा न कुनै न कुनै पे सालाई अ नाउने गरे को छ। िसकार
गनु, फल क मूल सङ् ह गनु , पशु पालन गनु,

ापार- वसाय, खेतीपाती लाउनु , नोकर

१६१

चाकरको काम गनु , िश ा-दी ा दान गनु आिद नाना थरीका पेसा तथा
मा छे ले पे ट भनका िन
िविवध अनु भवह
अक पु

स

वा ाराह

त नु परे को छ। यसरी आ नो पे सासँग स

बटु न सकेको दे ख छ। यसै

ामा वाणी ारा ह

ा

रत ँदै आउने

पिन यही रीतले लोकमा

िकिसमका वा ाराह

वसायसँग सु दे ख नै

ममा ती अनु भवह
ममा लोको

चिलत

ह

सार

त रहँ द ा मा छे ले
पमा एक पु

िनमाण न पुगेका पाइ छन् ।

न पुगेका छन् । ने पाली र ले चामा पिन यस

चिलत दे ख छन्तािलका-४६

पेसा तथा
वा

वसाय स

ी नेपाली

िवशे ष अथ

ारा

 आकासका चरा खसाउनु ,

असाधारण काम गनु।

 दलाली गनु ।

ठगेर पै सा लुट्नु।

 चाकरी गनु ।

चा

 जाँ गर चलाउनु।

उ ाहपूवक वा जोिसएर काम गनु।

 सुन उमानु ।

कडा मेहनत गरे र असल प रणाम िनका नु ।

 रोजी-रोटी बढाउनु ।

आय ोत बढाउनु ।

 बोहोनी गनु।

थालनी वा सु गनु ।

ुसी गनु ।

तािलका-४७

पेसा तथा
ले चा वा

वसाय स

ी साधारण अथ

िवशे ष अथ

ारा

 आबे क बु-

माझको मा छे

कुरा गन िसपालु, किलया,लमी।

 आक ड ु -

िछटो हात चलाउने

जाँ गर दे खाउनु ।

जोखाना हेन

बेप ाको कुरा गन।



ोन ङकबु-

ादे ख
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 सङ् ली थेरबु-

जाल बु ने

कुरा गन िसपालु

 मलाक िन ु-

जाँ गर भएको

लगनशील।

 ता

ु बु-

कोदालो चलाउने

नेपालीमा भुजेल जाित।

ु बु -

जाल हा ने

अ ाजी कुरा गन।

ु

 सङ् ली

।

नेपाली र ले चा वा ारामाझ समानता र िभ नता दु वै रहे का पाइ छन्। नेपालीमा ‘िजरे
खोसानी‘ भने र सानो कदको तर ितखो िमजास भएको मािनसलाई भिन छ भने ले चामा ‘सङ् कार‘
अथात् खोसानी एउटा सामा ाथक पदमा का

पमा पाइ छ। ने पालीमा किहले नछु ि ने जोडालाई

‘चखेवाको जोडी‘ भिनएको पाइ छ, भने ले चामा ‘सुकु नवम‘ अथात् मिलसाँ ोको जोडी भिनएको
पाइ छ। नेपालीमा ‘चखेवाको जोडी‘ भने र पित प नी तथा े मी- े िमकालाई नै इि त गरे को पाइ छ
भने ले चामा किह
उ

ै नछु ि ने स

रहेका साथी भाइका िन

चिलत दे ख छ। ज ै ‘आनी नेत रे सुकु नवम

पिन मिलसाँ ोको जोडी भ ने

ा ला

ु गो?‘ अथात् ितमीह

मिलसाँ ोको जोडीज ?ै अक ले चा वा ारा योग भएको वा
‘सरोङ स

ाङ

यस कारको छ–

ोतका सआर थोरनोन् म‘ अथात् आज भटमास बारीमा बा ा उ

यसको िवशेष अथ यहाँ कसैले ढाँ ट्दैछ वा झु टो कुरा िफँजाउँ दैछ है , भ ने
‘लुकाल सा सोङ्
‘तागाधारीह लाई‘
तागाधारी श
‘क ोङ

ोका सुङ्की

ले चामा वा ाराकै

छ।

मा

यु

‘सुङ्की

ा ुसोङ‘ अथात्

पमा योग ने गरे एको पाइ छ।

ुमु‘ अथात् आबा न चाबाको मा छे , आिद।

यसरी ले चा वा ारामा
यी

ख-पात, पशु- ाणी आिदको वणन अिधक रहे को पाइ छ। खुबै धेर

ानतह बाट ने पाली र ले चा वा ारामा आ-आ नै जाितगत मौिलकता रहे को त
छ।

ो है ।

ा ुसोङ रे मला िलकगात मो‘ अथात् भोिलको अनु ानमा

पिन बोलाउनु पछ है। यस वा

ा ला

चािहँ के हौ

को पु ि
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िन

ष

यस अ ायमा ने प ाली र ले चा उखान, तु

ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन

ममा सव थम नेपाली र ले चा उखानलाई िविवध आधारबाट तुलना क
ग रएको छ। थमतः यी दु ई जाितमा लोक चिलत उखान, तु
वग करण गरी
पमा छु

ि ले हेन

नमूलकका

ु त ग रएको छ। यसबाहेक संरचनाका आधारमा दु वै

जाितमा चिलत वा ाराह को वग करण र िव

ेषण गरी तुलना क

पमा िववे चना ग रयो। यसै

गरी िवषया कताका आधारमा िविभ न िवषयमा आधा रत उखान, र वा ाराह

माझ तु लना क

अ यन ग रएको छ। यसरी नेपाली र ले चा लोकवाता अ गत लोक चिलत उखान, तु
वा ाराह लाई
मु

कुराह



यास

ाह लाई िविभ न कुराका आधारमा

पा क वग करण अ गत लघु, मझौला, लामा आकारका अिन

ाएर तुलना क अ यन

ुत गन

मैले हेन र केलाउने यास यस शोध ब मा ग रएको छ। यस

ा एवम्

ममा दे खएका

सङ् ेपमा िन न बुँदाह मा दे खाउन सिक छ-

नेप ाली र ले चा लोको

का िवषयमा ग रएको यस तुलना क अ यनमा उखानस

पा क र िवषया क साथै समान
हे रएको छ। यस स भमा आकारगत
आकारका उखानह को

प र भाव भएका उखानह

ी

लाई पिन केलाएर

ि ले नेपाली र ले चामा लघु, मझौला र लामा

थितबारे तुलना क

आकारका तुलनामा लामा आकारका उखानह

ि ले हे दा ले चामा लघु र मझौला
धेरै कम

योग

चलनमा रहे को

दे ख छ।


ले चा रङ् तोअ गत
कारका केही उखानह

नो रीमूलक उखानह
ले चा भाषामा अ

पिन थोरै रहेका दे ख छन्। यस

भाषा िवशेष गरी नेपालीबाट

पा

रत

भई योग ने गरे को दे ख छ।


िवषयव ु स
सां

ी ने पाली र ले चा उखानह लाई तुलना क

ृ ितक मौिलकता यी दु वै भाषाका उखानह मा पाइ छ। ज

अकका टु क पत’-को अथ ‘बाँदरको हातमा गा ेको फल’ भ ने
पयाय

ि ले हेद ा जाितगत

ै- रोङ रङ् तोममा ‘स
छ। यसको ने पालीमा

प ‘बाँदरको हातमा न रवल’, भ ने उखानमा पाइ छ। ले चाह

भौगोिलक
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ि ले पहाडी े मा मा बसोबासो गन जाित भएकाले र उनीह को धािमक- सां ृ ितक
पर

रा यहाँ को भौगोिलक-जैिवक प रवे शमा आधा रत

नाले उनीह ले बसोबासो गन

ठाउँ मा न रवल न ने तर गा े को फल पहाडी जङ् गलमा

श

पाइने

लोकजीवनसँग प रिचत वन-जङ् गल, फल-फूलको वणन उखानमा पाइनु

नाले ले चा
ाभािवक हो।

ै कारले नेपालीमा न रवल धािमक पूजाआजामा चािहने फल भएकोले यसको वणन
उखानमा पाइएको हो। यसको मूल कारण के हो भने सबै जाितको एउटै मा ता, पर रा,
सं ृ ित, रीित रवाज, रहन सहन एवम् जीवनशैली आिद
उखानह मा आ-आ नो सां ृ ितक मौिलकताको अिभ
ँद छ भ ने कुरा


तुलनाको

यास भएको छ। आकारका

लामा िकिसमका तु
तु


ा अ गत

र तदनु सार श

हीअनु

प

संयोजन

छ।

ममा नेपाली र ले चा वा ाराको पिन

अ यन गन

ँदैन। यसथ

ाह

ि ले दु वै जाित वा भाषामा लघु, मझौला र

रहे का पाइ छन् । यस

नो रीमूलक तु

ाह

पा क वग करणका आधारमा

ममा दे खएका

मुख कुरा ले चा

ले चा लोक पर रामा रहेका पाइँ दैनन्।

यस शोध ब मा नेपाली र ले चा वा ाराको पिन संरचना र िवषयका आधारमा
तुलना क अ यन ग रएको छ। यी दु ई जाितमा चिलत वा ारामा के कित कुराह मा
समानता र के कितमा िभ नता रहे का छन् भ ने प ा लगाइयो। जस अ गत संरचनागत
तवरले ले चामा एक पदीय वा ाराह
ि ले पशुप ी र

खपात स

पाइ छ। जु न कुराको पु ि उपयु

खुबै धेर योग ने गरे को दे ख छ भने िवषया क

ी वा ाराह

ले चामा धेर योग चलनमा रहे को दे न

उदाहरणह बाट

ँ दछ।

