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शोध ब को सारांश  

 

लोकवाताका िविवध िवधाह म े लोकसािह  एउटा सश  िवधा हो। लोको  एउटा यसको उपिवधा 

मािन छ, जसअ गत उखान, तु ा, वा ारा, गाउँखाने कथा र िक द ी पदछन्। नेपाली र ले चा 

लोको मा रहेका उखान, तु ा एवम् वा ारालाई मु  िवषयका पमा हण गरी तुलना क अ यन गन 

उ े ले ुत शोध ब को शीषक ‘नेपाली र ले चा उखान, तु ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन’ 

रा खएको छ। यस ममा दुवै भाषा र समाजमा चिलत लोको का यी तीनै उपिवधाह लाई पा क, 

िवषया क ि का आधारबाट तुलना र िववेचना गन यास यस शोध ब मा ग रएको छ।  

मोठ सातवटा अ ायमा िवभािजत यस शोध ब को पिहलो अ ायमा शोध कायको प रचय 

रा खएको छ। ज ा  नौवटा उपशीषक िदएर यस अ ायको सङ् गठना क प तयार ग रएको छ- १) 

शोधशीषक, २) शोध ब को उ े , ३) सम ा कथन,  ४) शोधकायको सीमाङ् कन, ५) शोधिविध,  

पूवकायको सव ण, ६) साम ी सङ् कलन िविध, ७) सै ा क ढाँचा वा िव ेषण िविध, ८) पूवकायको 

सव ण, ९)  शोध ब को सङ् गठन। यस अ ायमा शोधकायको योजन र औिच लाई काश पान काम 

ग रएको छ भने यसबारे अ यनको सै ा क आधारलाई सीमाङ् कन  गन काम भएको छ।  

दो ो अ ायमा ‘नेपाली र ले चा जाितको संि  त प रचय’ शीषकअ गत ज ा आठवटा  

उपशीषकह मा  िवषयको िवभाजन गरी ुत ग रएको छ। यस अ ायमा रहेका उपशीषकह - १) नेपाली 

जाितको संि  त प रचय, २) नेपाली जाितको नामकरण, ३) नेपाली समाज र सं ृ ितको संि  त जानकारी,  ४) 

नेपाली भाषाको संि  त प रचय, ५) ले चा जाितको संि  त प रचय, ६) ले चा जाितको नामकरण, ७) ले चा 

समाज र सं ृ ितको संि  त प रचय अिन ८) ले चा भाषाको संि  त प रचय रहेका छन्। सव थम यस 

अ ायमा रहेका उपयु  उपशीषकह मा नेपाली र ले चा जाित वा समाजको नामकरण, भाषा र सां ृ ितक 

मू  मा ता साथै ऐितहािसक त ाङ् कह का आधारमा यी दुवै जाितलाई सङ् ि  पमा िचनाउने काम 

भएको छ। नेपाली जाित तथा समाजको प तथा संरचनाबारे पिन सङ् ेपमा अ यन ग रएको छ। यसका 

साथै नेपाली भाषाबारे पिन प रचया क चचा ग रएको छ। ै कारले ले चा भाषा र सािह को िवकास 

िठक पले न नस  नाका केही कारणह लाई पिन बँुदागत पमा देखाउने काम शोध ब को यस 
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अ ायमा ग रएको छ। ुत अ ायमा यी दुवै भािषक समुदायका सामािजक, सां ृ ितक आिद िविवध 

प ह को अ यन गदा दे खएका त ाङ् कह लाई िन  न बँुदाह मा समेट्न सिक छ- 

 वष दे ख एउटै भौगोिलक े मा बसोवास गन यी दुई जाितका धेरजसो सं ारमूलक 

ि याकलापह मा िविवधता रहेको पाइ छ।  

 नेपाली जाित एउटै आनुवंिशकमूलको जाित नभई िविभ  न उपजाितह  िमलेर बनेको एउटा 

िसङ् गो सां ृ ितक, भािषक गो ी िवशेषका पमा िचिन छ।  

 नेपाली जाितलाई एउटा िसङ् गो जाितका पमा थािपत गराउने दुईवटा मुख कुराह  

दे ख छन्- एउटा भाषा र अक  सं ृ ित।  

 ले चा जाित एउटा िसङ् गो जाित भएकोले गदा यस जाितका  वेषभुषा, सां ृ ितक ि याकलापह  

तथा भाषागत योग चलनमा एक पता रहेको दे ख छ। 

 नेपाली र ले चा एकै भू-भागमा रिहआएकाले र नेपालीह  ब सङ् क पमा रहेका नाले 

ियनीह  माझ नेपाली भाषालाई नै साझा भाषा वा स क भाषाका पमा योग गन गदछन्। 

 

 ते ो अ ायअ गत ‘उखान, तु ा र वा ाराको सै ा क प रचय’ शीषकमा  लोकवाताको कीण 

भेदअ गत उपिवधाका पमा रहेका उखान, तु ा र वा ाराको पको प रचय अिन िविभ  न 

िव ान् ह ले िदएका ितनका प रभाषाह बारे समी ा क पले अ यन गद यी तीनै उपिवधाका आधारभूत 

िवशेषताबारे बँुदागत पमा िववेचना ग रएको छ। यसअ गत िविभ  न आठवटा उपशीषकह मा िवषय 

ितपादन ग रएको छ। यस अ ायमा उखान, तु ा र वा ारालाई छु ा-छु ै  पमा अ यन गन यास 

ग रएको छ भने नेपालीमा ‘तु ा’ र ‘टु ा’ श को योग र अथबारे पिन िविवध आधारबाट िव ेषण गरी 

िन ष हण ग रएको छ। िविभ  न भाषामा लोक चिलत केही उखान, तु ा अिन वा ाराह लाई उदाहरण 

प ुत गद ती लोकवाङ् मयका उपिवधाह बारे िव ान् ह ले गरेका वग करणका िविभ  न आधार र 

िन षको समी ा क अ यन गन काय यस शोध ब मा ग रएको छ। लोक जीवनमा मौ खक पमा 

चिलत रहेका य ा लोको ह ले समेटेका िवषयव ु, प एवम् संरचनागत प िविवध रहेका ँदा 

त ी िव ान् ह ले गरेका अ यन-िव ेषण साथै वग करणका आधारह लाई यस अ ायमा 

समी ा क पले िन ल गद सङ् ेपमा ुत गन काम भएको छ। अ तः यस शोध ब मा उखान र 

तु ालाई पा क ि ले चारवटा वगमा अिन िवषया क ि ले नौवटा िविभ  न वगमा छु ाएर हे रएको 
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छ।  यस अ ायमा लोको का उपभेदका पमा उखान, तु ा र वा ारास ी िववेचना गद िविभ  न 

िव ान् ह का मत मता र र प रभाषाह को पिन िन ल गरी उखान, तु ा र वा ाराबारे अ यन ुत 

ग रएको छ। िवशेष गरी नेपालीमा तु ा र टु ास ी दे खएको अ ोललाई के  गरी नेपालीका िविभ  न 

श कोश, ाकरण, अिन िविभ  न िव ान् ह का अवधारणाह को समी ा क अ यन गरी एउटा 

िन षमा पु  ने यास ग रएको छ। जसलाई बँुदागत पमा िन  न कारले देखाउन सिक छ- 

 

 लोको ह  मौ खक चलनमा ाचीन र पर रागत रहेका पाइए तािन ियनलाई िल खत 

पमा िव ृत अ यन सङ् कलन गन  पर रा आधुिनक युगको देन मािन छ।  

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

वा ाराह  मानव समाजमा जबस  भाषा रह छ तबस  योग चलन रिहरहने दे ख छ। 

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

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

 चिलत तु ा र टु ा श  दुईवटा बे ै अवधारणाह  नभएर एउटै कुराका दुईवटा 

नामह  न् जसले तुकब ीयु  उखान अथात् अनु ासयु  कथनलाई बुझाउँदछन्। 

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

संरचनाशैली, लया कता, रागा कता  र अनु ासका ि ले यी दुवै उखान र तु ा िभ  ना 

िभ  नै उपभेद न्।  

 

 शोध ब को चौथो अ ायमा ‘नेपाली उखान, तु ा र वा ाराको अ यन’ शीषक िदई नेपाली उखान र 

तु ाका प अिन िविवध िवशेषताबारे अ यन ग रएको छ। यस अ ायमा नेपाली लोकसािह  

अ यनका े मा कलम चलाउने िविभ  न िव ान् ह ले देखाएका उखान र तु ाका िवशेषताबारे पिन 

अ यन-िव ेषण गन काम भएको छ। नेपाली लोक जीवनमा पर रागत उखान तु ाह का िवषयव ुलाई 

कितपय यो ाह ारा फेर बदल गरी नयाँ िकिसमले योग गन यास भएरहेको पिन दे खएको ँदा स 

िकिसमका लोक-कथनह लाई पिन िलएर बे ै वगमा के त गरी यहाँ अ यन गन यास ग रएको छ। 

आधुिनक नेपाली समाजमा यस कारका कथनलाई लोको का पमा कानु वा न कानु भ  ने कुरा 

िभ  नै भए तापिन य ा साम ी योग चलनमा रहेका तथा केही सङ् कलनकताह ले ितनलाई नै लोको का 

पमा सङ् किलत र कािशत समेत गरेका ँदा यस कारको आधुिनक  उखानका लािग अङ् ेजीको ‘ए ी 
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ोभ  ्’-को समानाथ  नेपाली श  ‘ ुखान’ अिन तु ाका िन  ‘ ित-तु ा’-को योग गरी केही 

उदाहरणका सहायताले िववेचना गन यास यस अ ायमा ग रएको छ। ै कारले नेपाली वा ाराबारे पिन  

प रचय िदँदै सको वग करणका आधारबारे चचा ग रएको छ। नेपाली उखानका प रचय र ितनका 

िवशेषताह  देखाउनु यस अ ायको मु  ेय रहेको छ भने अनु ासका ि ले आिद, म , अ  र 

आ ोपा ानु ासका आधारमा नेपाली तु ाह लाई वग करण गद उदाहरणह सिहत अ यन गन काम 

भएको छ। यस अ ायमा केवल नेपाली उखान, तु ा र वा ारालाई मा  िलएर अ यन ग रएको छ, जसलाई 

बँुदागत पमा यसरी 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 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।  

 

अ ाय पाँचमा केवल ले चा लोको मा चिलत ‘रोङ रङ्तोम’ (roŋ riŋtom) अथात् ले चा उखान, 

‘छु   योम’ (chukpyjom) अथात् तु ा, एवम् ‘रोङ तुङ्बोर रङ’ (roŋ tuŋbor riŋ)  अथात् ले चा 

वा ाराबारे अ यन ग रएको छ। शोध ब को यस अ ायको शीषक ‘ले चा भाषाका उखान, तु  का र 

वा ाराको अ यन’ राखी ले चा भाषामा लोक चिलत उखान, तु ा र वा ाराबारे ले चा िव ान् ह को 

अवधारणा र ितनका प रभाषा, िवशेषताबारे अ यन ग रएको छ। ले चामा भएका ले चा उखान, तु ा र 
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वा ारा स ी अ यनको पिन सङ् ेपमा समी ा यहाँ ग रएको छ। नेपालीमा झै ँ ले चा लोक सािह का 

अ ेयताह ले पिन लोको का उपभेदका पमा उखान, तु ा र वा ाराको  अ यन गरेका छन्। उखान, 

तु ा र वा ाराबारे यसरी दुवै भाषाका अ ेता एवम् आलोचकह ले ितपादन गरेका सै ा क मतह का 

आधारमा ले चा उखान र तु ाका िवशेषताबारे िविभ  न  उपशीषकह मा राखेर अ यन ग रएको छ। ले चा 

लोको बारे ग रएका अ यनलाई यसरी ँदागत पमा देखाउने यास ग र छ-  

 ले चा लोक सािह को अ यनको े मा अ ाविध तु ास ी कुनै ठोस काय भएको पाइ  न। 

यस शोध कायमा यस कुराबारे ‘छुक  योम’ (chukpyjom) अथात् ले चा तु  काको प रचय 

प रभाषा’ उपशीषक िदएर अ यन ग रएको छ।  

 ले चा लोको का यी उपयु  तीन भेदह  ायः मौ खक पमा नै रहेका छन्, िल खत पमा  

थोरै मा  सङ् किलत छन्। के पी तामसाङको ले चा उखानस ी पिहलो मा १२५ अिन दो ो 

मा ७२६ वटा उखानह  सङ् कलन ग रएका बाहेक अ  िव ान् ह ले केही छुटपुट पमा 

ले चा उखानह  काशमा ाएका छन्। आजस को अ यनलाई िन ल गदा ले चा उखान र 

तु ाह को िल खत सङ् ा पुग नपुग १००० वटा जित काशमा आएका पाइ छन्।  

 ले चामा तु ास ी  अवधारणाको िवकास भइसकेको  पाइँदैन भने ले चा तुङ्बोर रङ 

अथात् वा ाराबारे छु ै  का पमा अ यन सङ् कलन भएको पिन पाइँदैन। 

 

शोध ब को  छैटौ ँअ ाय ‘नेपाली र ले चा उखान, तु ा, एवम् वा ाराको तुलना क अ यन’-मा 

के त छ। यस अ ायमा यी दुई जाितका भाषामा चिलत उखान, तु ा, एवम् वा ाराह लाई िविभ  न 

प बाट तुलना क अ यन र िववेचन गन यास ग रएको छ। तुलना क िववेचना गन ममा िवशेष गरी 

वग करणका आधारबाट पा क र िवषया क अिन अ  िविवध प बाट पिन हेद सोही आधारबाट 

तुलना क अ यन ग रएको छ। सव थम पा क वग करणका आधारमा नेपाली र ले चामा चिलत उखान 

र तु ाको तुलना क ि ले अ यन गन ग रएको छ। यसअ गत लघु आकार, मझौला आकार र लामा 

आकारका साथै उ रगभ  नमूलक र  नो रीमूलक उखान र तु ा दुवैलाई यसै वग करण अनुसार राखी 

अ यन गन ग रएको छ। िवषया क वग करणअ गत िविभ  न िवषयह लाई ज ा  ९ वटा शीषकमा 

िवभाजन ग रएको छ। िवषया क वग करणका ९ वटा शीषकह को अ म वा नवौ ं शीषकलाई १) नारी 

पूवा हमूलक उखान, २) हा ङ् स ी उखान ३) जातपातस ी उखान, ४) साइनो एवम् 

नातागोतास ी उखान यी चार उप-शीषकह मा िवभाजन गरी नेपाली र ले चा समाजमा चिलत स 
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कारका उखान र तु ाह को तुलना क अ यन ग रएको छ। पा क वग करणका साथै अनु ासका 

आधारमा आ ानु ास, म ानु ास, अ ानु ास र आ ोपा ानु ास गरी अनु ासका आधारमा नेपाली र ले चा 

दुवै भाषाका तु ाह को तुलना क िव ेषण ग रएको छ। अ मा दुवै भाषामा पाइएका वा ाराबारे 

संरचना क आधारमा एक पदीय र दुई पदीय अिन ि यामु  र ि यायु  गरी िवभाजन गरेर अ यन 

ग रएको छ अिन िवषया क ि ले िविभ  न ५ उप-शीषकह मा बाँडेर तुलना क िववेचना ग रएको छ। 

उदाहरणह  ुत गन ममा ले चा उखान, तु ा र वा ाराह को नेपालीमा पिन अनुवाद गरी ोत भाषा 

र ल  भाषा दुवैमा ुत ग रएको छ। यसरी उखान र तु ाह को िवषया क वग करण गदा देखापरेका 

सम ाह बारे उपयु  उदाहरणह  ुत गद िव ेषण गन काम यस अ ायमा ग रएको छ। ुत 

अ ायमा नेपाली र ले चा उखान, तु ा, एवम् वा ाराको तुलना क अ यन गदा दे खएका 

त ाङ् कह लाई बँुदागत पमा यसरी देखाउन सिक छ-  

 

 नेपाली र ले चा लोको का िवषयमा ग रएको यस तुलना क अ यनमा उखानस ी 

पा क र िवषया क साथै समान प र भाव भएका उखानह लाई पिन केलाएर हे रएको छ। 

यस स भमा आकारगत ि ले नेपाली र ले चामा लघु, मझौला र लामा आकारका उखानह को 

थितबारे तुलना क ि ले हेदा ले चामा लघु र मझौला आकारका तुलनामा लामा आकारका 

उखानह  धेरै कम योग चलनमा रहेको दे ख छ।  

 रोङ रङ्तोमअ गत  नो रीमूलक उखानह  पिन थोरै रहेका दे ख छन्। यस कारका केही 

उखानह  ले चा भाषामा अ  भाषा िवशेष गरी नेपालीबाट पा रत भई योग ने गरेको 

दे ख छ।  

 िवषयव ु स ी नेपाली र ले चा उखानह लाई तुलना क ि ले हेदा जाितगत सां ृ ितक 

मौिलकता यी दुवै भाषाका उखानह मा पाइ छ। ज ै- रोङ रङ्तोममा ‘स  अकका टुक पत’-

को अथ ‘बाँदरको हातमा गा ेको फल’ भ  ने छ। यसको नेपालीमा पयाय प ‘बाँदरको 

हातमा न रवल’, भ  ने उखानमा पाइ छ। यसरी यी दुई जाितका लोको मा विणत न रवलको फल 

र गा ेको फलमाझ ितनीह को धािमक- सां ृ ितक पर रा यहाँको भौगोिलक-जैिवक 

प रवेशमा आधा रत रहेको दे ख छ। यसथ हीअनु प उखानह मा आ-आ नो सां ृ ितक 

मौिलकताको  अिभ  र तदनुसार श संयोजन ँदछ भ  ने कुरा  छ।  

 



छ 
 

शोध कायको अ म अ ाय शोधको ‘उपसंहार एवम् िन ष’ रहेको छ जसमा स ूण शोध ब को 

सारका साथै िन ष प शोध कायका उपल  तथा ा ह लाई बँुदागत पमा ुत ग रएको छ। 

यस शोध ब को िनमाणका ममा अ यन र योग ग रएका िविभ  न स भ साम ीह को िववरण तयार 

पारी अ मा ुत ग रएको छ।  

 

 

िन ष 
 

 नेपाली र ले चा एकै े मा बसोवास गन दुई जाितह  न् जसमाझ एकाअकाका सामािजक, 

भािषक र सां ृ ितक ि याकलापह मा दुवैको पर र गहन सहभािगता रहेको पाइ छ। ती दुवै 

जाितका भाषाह मा चिलत उखान, तु ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन गदा ले चा 

उखानका तुलनामा नेपाली उखानबारे खोज अनुस ान र अ यन काय अपे ाकृत िव ृत पमा 

भइरहेको पाइ छ भने रोङ रङ्तोमबारे अ यन र खोज-अनुस ान न अझ बाँकी नै रहेको 

दे ख छ।  

 ले चा भाषाको भूगोल सीिमत रहनाका साथ ै यसको औपचा रक पमा िश ण-अ यन, उ  

िश ाका तहमा अ यन-अ ापन तथा शासिनक योगको अभाव, अ  भाषाको ापक भाव र 

योग आिदले गदा यसको अ यन ो सीिमत पमा भएको दे ख छ। प रणाम प ले चा 

लोकवाताका य ा िनिधह   लु  ने अव था रहेको पिन  दे ख छ।  

 कुनै पिन जाितको पर रा वा  सं ृ ितलाई पूण पले जीिवत रा  ने त  वा मा म नै भाषा हो। 

अझ लोको ह  मौ खक पले लोक पर रामा रहने ँदा भाषाको योग चलनमा ास आए 

मानवीय अनुभवका सार प य ा लोको ह  काला रमा तः लु  ने कुरा  पमा 

दे ख छ। ले चा जाितमै पिन आज ले चा भाषा बो न जा  ने वा योग गनह  अ सङ् क पमा 

रहेका पाइ छन्।  

 नेपाली र ले चा जाित वा समुदाय माझ रहेको सामािजक र सां ृ ितक स लाई पिन केही 

नेपाली र ले चा उखान, तु ा र वा ारह ले  पारेको दे ख छ। ज ै- ‘ला चे गुहार गनु’, 

‘ला चे म ल नु’, उखान- ‘ला चेको बु  राित बा  बजे पलाउँछ’ अिन तु ामा ‘नेपालीको दसै,ँ 

ला चेको रजाइँ’, ’पहाडेको दसै,ँ ला चेको रजाइँ’  आिद चिलत छन्। यसै गरी नेपालीबारे उखान 
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ले चामा पिन पाइ छ, ज ै-’रोङ रे रोङदो बा ा आरात लुमसङ् ु ो  नोन्’ अथात् ले चाचािहँ 

प खब ा भोटे र नेपालीले डाँडा का ो, ले चा वा ारामा ‘तु ोम े बु’ साधरण अथमा लामो 

नाक भएको छ भने िवशेष अथमा छे ी र बा न जाितलाई भ  ने गरेको पाइ छ।  

 नेपाली भाषामा पाइने थानस ी उखानका तुलनामा ले चामा थानस ी उखानह को 

सङ् ा थोरै रहेका पाइ छन्, भने नारी पूवा हमूलक उखान र तु ाह  पिन थोरै योग 

चलनमा रहेका पाइ छन्।  

 यसरी नेपाली र ले चा दुई जाितका उखान, तु ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन गदा यी 

दुई भािषक समुदायका सामािजक, भािषक, सां ृ ितक आिद िविवध कुराह लाई पिन समेट्ने 

यास यस शोध ब मा ग रएको छ। यस िकिसमको अ यन दुवै समाजका िन  

जानकारीमूलक अिन उपयोिगिस  नस छन्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



झ 
 

ावना 

 

नेपाली िवषयमा िव ावा रिध (िपएच डी) उपािधका िन  नेपाली िवभागमा उ रबङ् ग िव  विव ालय कला, 

वािण  अिन ऐन सङ् काय अ गत ुत शोध ब  ‘नेपाली र ले चा उखान, तु ा एवम् वा ाराको 

तुलना क अ यन’ शीषकमा शोधकाय ग रएको छ। लोकवाताको तुलना क अ यन प ितअ गत  दुई 

िविभ  न िवषय तथा िवधाह को अिन दुई िभ  न जाित वा भाषाको लोकवाताका िवधा-उपिवधाह को तुलना 

गन सिक छ भ  ने िव ान् ह को मत रहेको दे ख छ। ियनै आधारबाट िविभ  न िव ान् ह ले लोकवाता 

अ यनमा िवकिसत गरेका िस ा  वा प ितह लाई हण गरी दुई िभ  न भािषक समुदाय नेपाली र ले चा 

लोक सािह का िवधा लोको का पमा चिलत उखान, तु ा र वा ाराह को यस शोध ब मा िविभ  न 

ि कोणबाट तुलना िववेचना ग रएको छ। यसका साथै शोध ब मा पाद िट णी रा  ने, फ को आकार 

रा  ने, पङ् माझ ठाउँ छोड्ने काममा ‘एम एल ए ा बुक फर राइटस अफ रसच पेपर’, सातौ ँसं रण 

अिन ‘नेपाली लेखन शैली’-लाई आधार िलइएको छ। शोधकायका िन  िलइएका स भ ह का काशन 

काल र काशन सं था शोधकताले ा  गरी पढेकै ह मा आधा रत छन्। पु कका जुन-जुन सं रण 

शोधकतालाई ा  भए ितनैका काशन साल र सं थाह  स भ सूचीमा  ुत ग रएको छ भने कितपय 

पु कह मा काशन साल उ ेख नभएका तर ा  भई पिढएका पु कह को काशन साल उ ेख 

ग रएको छैन।  

यसरी िव  विव ालय अनुदान आयोग ारा स  चािलत राजीव गा ी राि य अनुदान आयोगअ गत २२ 

माच २०११ दे ख उ रबङ् ग िव  विव ालयको नेपाली िवभागमा शोधाथ को पमा रही ‘नेपाली र ले चा उखान, 

तु ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन’ शीषकमा शोधकाय ार  ग रएको हो। यसरी शोधकायलाई 

अिघ बढाउन साथै सफल तु ाउनमा कुशल िनदशन िदनु ने मेरा शोध िनदशक गु वर घन ाम नेपाल ित 

हािदक कृत ता अपण गदछु। नेपाली िवभाग िवशु  पमा नेपाली भाषा र सािह का शैि क सं थान भए 

तापिन ले चा भाषा र सािह बारे पिन केही काय गनुपछ भ  ने उहाँको मागदशन, सुझाउ, ेरणा रणीय छ, 

जसको फल प ुत शोध ब  तयार पान स व भयो। आ नो शोधकायलाई अिघ बढाउन िविभ  न 

े बाट सहयोग पु  याउनु ने िवभागका आदरणीय गु  ो मोहन पी दाहाल ित आभार कट गदछु। य ै 

कारले शोधकायबारे सोध-खोज र उिचत सर-स ाह िदनु ने िवभागका डा. नरेशच  खाती, डा. पु र 

पराजुली, डा. कृ राज घतानी स ूण गु जन ित हािदक कृत ता अपण गदछु।  
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“पढ छोरा पढ, धन नभए पिन मन छ, पढ्नेलाई म करङ् ग ब की राखेर पढाउँला” पूजनीय मेरा 

ग य िपताको यो वचनलाई कुनै प र थितमा पिन भु  न सिकएन। शैि क े मा आफूले जे जित गन 

सिकरहेको छु ती सब उहाँकै ेरणाको फल ठा छु। दुःख-िबमारदे ख िलएर मेरो हरेक कुरामा साथ िदनु ने 

पूजनीय माताको चरण कमलमा सादर णाम अपण गदछु। मेरा सबै भाइ-बिहनी अिन ारी ीमती मौसमी 

गाङ्गुली ले चा जसले मेरो िवकट थितलाई सहज बनाउन सहयोग गद पढ्न, ले  नका िन  चुर ेरणा र 

समय िदई उनी ित  नेहपूण आभार  गदछु।    

जसो-तसो मा िमक तहको िश ा हािसल ग जेलस मा मेरा माता-िपताले गाई गोठ र बा ा 

खोरलाई आिथक ोत बनाएका िथए। मा िमक परी ा पिछ घरबाट पढाउन नस े भए। सातजना मेरा भाइ-

बहीनीह  भएकाले “सबैलाईलाई पढाउनु पछ अब तँ यित नै पढ“ भ  ने आमाको  यस सुझाउ  वहा रक भए 

तापिन कानु मेरो िन  किठन िथयो। आफू धेरै पढ्ने ई ा र िपताजीको उ लाई सफल तु ाउनु 

आफैले केही गनपन ँदा घरबाट एक पैसा खच निलने तर आ नो पढाईलाई यथावत रा  ने स ाह िलएँ। 

यसपिछको िव ाथ  जीवन पैसा जोहो गनलाई कु ी, आरावाल, भारीवाल आिद सबै नु परेको जीवन िथयो। 

य ो समयमा दैिनक रोजगारी गन जाँदा ु ले केटो भनेर आ नो रोजाना बाहेक थप खाता, कलम िकन भनेर 

मेरो शैि क जीवनमा सहयोग पु  याउने सबै शुभिच क ित आभार  गदछु। मेरो शैि क जीवनमा तन 

मन र धन िदएर पढ्ने र अिग बढ्ने सुझाउ िदरहनु ने मेरा अित आदरणीय गु दाइ अशोक ले चा र िददी 

लिमत ले चा ित कृत  छु। प रवारको िवकट थितमा आिथक सहयोग र सुझाउ दान गरेर आ नो शैि क 

जीवनलाई यथावत् रा  न सहयोग पु  यािदनु ने िगतडा ङ हाइ ु लका धान अ ापक मेरा आदरणीय दाइ 

ोते प ले चा अिन मामा ी सुकिछ रङ ले चा, िछदेन ले चा, स जु राई (ले चा) ित हािदक कृत ता अपण 

गदछु।   

ले चा भाषाका उखान, तु ा र वा ारास ी काय गद जाँदा सहयोग पु  याउनु ने ‘मायोल ाङ 

ले चा डेभलोभमे  बोड’- का िचयरमेन ी ाङसोङ तामसाङ, ले चा एसोिसएसनका महासिचव, एन. िट. 

ले चा, ले चा भाषास ान पुर ार ापक ी िप. िट. िसिमक अिन रयोन ब ीका ौढवग ओङिछ रङ ले चा 

र पेमिछ रङ ले चा, ङासे ब ी छ माइल कालेबुङकी सु ी चुरमीत ले चा, पे ङ ब ीका ी तेनिछ रङ 

ले चा, िददी सु ी मारिमत ले चा अिन बमब ी िनवासी ले चा नाटक अकादमी पुर ार ापक सोनाम िछ रङ 

ले चा र सु ी साम रत ले चा, तथा पु कह  उपल  गराइिदनु ने डा ङ ोङ सेजुमका सिचव िनमिसङ 

ले चा, िब. िट. ले चा (सर) अिन िबमला छे ी जसले मेरो हरेक शैि क े मा अिघ बढ्ने उ ाह िदइरहनुभयो 
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  अ ाय एक 

१, शोधकायको प रचय 

 

१.१. शोधशीषक 

 

लोकवाताको िवशाल े मा लोकसािह  एउटा सश  िवधा हो, जसम े लोको  एउटा 

उपिवधाका पमा रहेको छ। यसअ गत उखान, तु ा, वा ारा, गाँउखाने कथा, िक द ी आिद 

पदछन्। यीम े नेपाली र ले चा भाषा वा समाजमा चिलत उखान, तु ा एवं वा ाराह लाई 

हण गरी तुलना क िववेचना गन अिभ ाय िलएर ‘नेपाली र ले चा उखान, तु ा एवम् वा ाराको 

तुलना क अ यन’-लाई ुत शोधकायको शीषकका पमा हण ग रएको छ।  

 

 

१.२. शोध ब को उ े  र योजन 

  

नेपाली र ले चा दुवै भाषा तथा समाजमा उखान तु ा एवं वा ाराह  स  मा ामा रहेका छन्। 

य ा लोको बारे नेपालीमा केही अ यन, सकङ् लन काय भएको पाइए तापिन ले चा भाषाका 

चिलत ले चा लोको बारे अ ाविध कुनै काम भएको पाइँदैन। ले चा र अङ् ेजी भाषामा केही 

पमा सङ् कलन काय मा  भएको पाइ छ। यी दुवै भाषामा चिलत लोको बारे तुलना क 

अ यन काय आजस  काशमा आएको दे खँदैन। यसथ एउटै भौगोिलक े  र प रवेशमा 

शता यौदेँ ख बसोबास गरीआएका यी दुवै भािषक समुदायका चिलत उखान, तु ा र 

वा ाराको तुलना क अ यन अनुस ान गरी यी दुई भािषक समुदायका जीवन ि , मू -मा ता 

आिद माझ सा  भेद केलाउनु यस शोधकायको उ े  रहेको छ। य ै उ े ले तयार ग रएको यो 

शोध ब  िपएचडी उपािधहेतु उ र बङ् ग िव  विव ालयको नेपाली िवभागमा ुत ग र छ। 
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१.३. सम ा कथन 

 

िविभ  न जाितका िविवध िवशेषताह ले यु  आ-आ नै लोकवाताह  छन्। तीम े कितपयबारे 

अ यन, अनुस ानको लामो पर रा रहेको पाइए तापिन नेपाली र ले चा ज ा अपे ाकृत समान 

भाषा भाषी समुदायका चिलत उखान, तु ा र वा ाराबारेको य ो अ यन कतै पाइ  न। यसथ 

ुत शोधकायको मूल सम ा एउटै े मा बसोबास गन दुई भािषक समुदाय नेपाली र ले चाका 

लोको  अ गत उखान, तु ा र वा ाराको तुलना क अ यन गनु हो। यस स भमा िन  न 

िल खत सम ाह  िच त ग रएका छन्- 

 

  नेपाली र ले चा जाितको ऐितहािसक, भौगोिलक एवम् सां ृ ितक प रचय के हो? 

  नेपाली र ले चामा चिलत उखान, तु ा एवं वा ारा के-क ा छन् र ितनको 

तुलना क अ यनका स ावनाह  के-क ा छन्?  

 लोकको का स भमा उखान, तु ा (टु ा) अिन वा ारा स ी के-क ा 

सै ा क आधारह  छन्?  

  नेपाली र ले चा दुवै भाषाका उखान, तु ा एवं वा ाराको प-रचनाबारे  के कित 

समानता वा िभ  नता दे  न सिक छ? 

  तुलना क  टले नेपाली र ले चा दुवै भाषाका उखान, तु ा एवं वा ाराका आ-

आ ना वैिश  के-के न्? 

 यी दुई भािषक समुदायमाझ चिलत लोक पर रामा रहेका उखान, तु ा र 

वा ारामा समािजक तथा सां ृ ितक अ स ह  के कित छन् ? 

 वग करणका ि ले यी दुई भाषाका उखान, तु ा र वा ारालाई कुन-कुन आधारमा 

वग कृत गन सिक छ? आिद। 
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१.४. शोधकायको सीमाङ् कन 

 

िवषय अ यनको गहनता, िव ृतता एवम् े  र पाटाह लाई े  र सीमािभ  राखी अ यन गदा 

यसले स ुिलत मापद  ा  गरेको ँदछ। यो शोध ब  ‘नेपाली र ले चा उखान, तु ा एवम् 

वा ाराको तुलना क अ यन‘ िवषय रहेको ँदा, यी दुई भािषक समुदायका लोको ह  

(उखान, तु ा र वा ारा)-मा सीिमत रही िविभ  न ि कोणबाट तुलना क अ यन तथा िव  लेषण 

गन योजनाद् वारा तयार ग रएको छ। 

 

१.५. शोधिविध 

 

ुत शोधकायको शोधिविधका िन  न प ितह  अँगािलएको छ- 

१. साम ी सङ् कलन िविध 

२. सै ा क ढाँचा वा िव  लेषण िविघ 

 

१.५.१. साम ी सङ् कलन िविध 

 

यस िविधअ गत िन  न दुई कारका प ितह  यो शोध ब  तयार गदा अ  नाइएको छ। 

क) पु कालय अ यन िविध 

ख) े काय सव ण िविध 

 

क) पु कालय अ यन िविध-  

 

यस ममा उपयोग ग रएका पु कालयह मा उ रबङ् ग िव  विव ालयका के ीय पु कालय र 

नेपाली िवभागीय पु कालय तथा िगतडा ङ ामीण पु कालय, कालेबुङ महकुमा पु कालय 

अिन कोलकता थत नेशनल लाइ ेरी मुख छन्। यसका अित र  वतमान स  चार व थाको 

सुिवधा अनु प इ रनेटका मा म ारा पिन शोधसँग स त साम ीह  खो  ने काम ग रएको 

छ। यस सुिवधा ारा िविभ  न पु कालयका पु क सूची एवम् अनलाइन जनलका लेखह  उपल  
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गराउने वेवसाइट खो  ने र साम ी सङ् कलनका िन  काय योजना बनाउने काम ग रएको छ। 

यसले आफूसँग नभएका साम ीह बारे सही जानकारीसिहत कामको सुिवधा शोधकतालाई ा  

भएको छ।     

 

ख) े काय सव ण िविध 

 

ुत शोधकाय ‘नेपाली र ले चा उखानको तुलना क अ यन’ भएको ँदा यी दुई भािषक समूहमा 

चिलत उखान, तु ा र वा ाराको तुलना क अ यनका िन  यी दुवै भाषाका दैन न 

लोकजीवनमा चिलत लोको ह लाई यहाँ साम ीको पमा हण ग रएको छ। शोध ब  

तयार पानका िन  ग रएका शोधकायअ गत शोधकता ारा स त  एवम् लेखक, 

अ ेताह सँग भेट गरी साम ी सङ् कलन गन काम भएको छ। यस िविध ारा िविभ  न सङ् घ-

सं थाह  लगायत िस म दािजिलङका िविभ  न े ह मा गई साम ीह  भेला गन काम पिन 

ग रएको छ।  

 

१.५.२. सै ा क ढाँचा वा िव  लेषण िविघ 

 

ुत शोध ब  तयार पानका िन  उपल  साम ीह को िव  लेषण गरेर सै ा क ढाँचा 

िनमाण गन काम यस शोध कायमा ग रएको छ। उपल  साम ीह को िव  लेषण र 

सामा ीकरण ारा िन षमा पु  ने ममा यस शोधकायमा िवशेष गरी पा  चा  अिन पूव य 

िच कह को सा िभक िस ा  र प ितह लाई अङ् गीकार ग रएको छ। लोकवाताका 

अ ेताह ले तुलना क प ितअ गत कुनै लोकवाताका िवषयमा गन सिकने त  कट गरेका 

छन् जसअ गत लोकवाताका दुई िविभन् न िवषय तथा िवधाह को अिन दुई िभ  न जाित व भाषाका 

लोकवाताका िवधा-उपिवधाह को तुलना गन सिक छ। ियनै आधारबाट िविभ  न िव ान् ह ले 

लोकवाता अ यनमा िवकिसत गरेका िस ा  वा प ितह लाई हण गरी दुई िभ  न भािषक 

समुदाय नेपाली र ले चा लोकसािह का िवधा लोको का पमा चिलत उखान, तु ा र 

वा ाराह को यस शोध ब मा िविभ  न ि कोणबाट तुलना िववेचना ग रएको छ। यसका साथै 

शोध ब मा पाद िट णी रा  ने, फ को आकार रा  ने,पङ् कितमाझ ठाउँ छोड्ने काममा ‘एम एल 
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ए ा बुक फर राइटस अफ रसच पेपर‘, सातौ ँ सं रणलाई आधार िलइएको छ। शोधकायका 

िन  िलइएका स भ ह का काशन काल र काशन सं था शोधकताले ा  गरी पढेकै 

ह मा आधा रत छन्। पु कका जुन-जुन सं रण शोधकतालाई ा  भए ितनैका काशन 

साल र सं थाह  स भ सूचीमा  ुत ग रएको छ भने कितपय पु कह मा काशन साल 

उ ेख नभएका तर ा  भई पिढएका पु कह को काशन साल उ ेख ग रएको छैन।  

 

१.६. पूवकायको सव ण 

 

लोको  लोकसािह को एउटा िवधा हो, जसअ गत उखान, तु ा र वा ाराह  उपिवधाका 

पमा  पाइ छन्। नेपाली र ले चा दुवै भाषामा उखान, तु ा र वा ाराह  आ-आ ना कारका 

छन्। यी दुवै भाषा भाषीह  धेरै समयदे ख सँगसँगै ब ै आएका भए तापिन यी दुवैका उखान, 

तु ा र वा ाराका िवषयमा ाि क रमा पया  अ यन भएको पाइँदैन। नेपाली उखान, तु ा 

र वा ारा स ी िविभ  न लोकवातािवद् ह ले धेरथोर अ यन अनुस ान गरेको पाइए तापिन 

ले चा उखान, तु ा र वा ारा स ी शोध काय र अ यन   कमै मा  भएको दे ख छ। अझ 

नेपाली र ले चा उखान, तु ा र वा ाराको तुलना क अ यन गन काय कसैले गरेको पाइँदैन। 

ले चा भाषामा पिन उखान, तु ा र वा ाराह को सङ् कलन काय मा  पिन व थत पले 

भएको दे खँदैन। 

ले चा भाषामा उखानको सङ् कलन काय भखरै मा  न थालेको पाइ छ तर उखानबारे 

अ यन िववेचन भएको भने पाइँदैन। ले चा उखानको सङ् कलन कायका थम चरणमा देखा परेको 

के पी तामसाङद् वारा सङ् किलत पु क ‘रोङ आन िफिलङमु रङ्तोम’ (ले चा ोभबस् िवद देयर 

इङ् स इ  वभेले ्स, सन् १९९८)–लाई नै मा  न सिक छ सभ ा अिघ ले चा उखानको 

सङ् कलन काय भएको पाइँदैन। के पी तामसाङद् वारा सङ् किलत यस उखानसङ् हमा ज ा २४५ 

वटा ले चा उखानह लाई अङ् ेजी भाषामा पा रण गरी ितनको अथ काश पान यास भएको 

छ। यसरी ‘रोङ आन िफिलङ्मु रङ्तोम‘ (१९९८) कािशत भएको लग ै अक  वष सन् १९९९ –मा 

के पी तामसाङद् वारा सङ् किलत र कािशत ‘रोङ रङ्तोम’ अथात् ले चा उखानह  यस िवषयको 

दो ो कृितका पमा दे ख छ। यस उखान सङ् हमा ज ा ७२४ वटा उखानह लाई ले चा 
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भाषामा कािशत ग रएको छ। आजस को ले चा उखान अ यन तथा सङ् कलन पर राको 

इितहासमा यी दुई कृितह  मा  फेला पान सिक छ। 

 ले चा वा ारा स ी सव थम जी बी मेनवे रङ्ले आ नो  ’ ामर अफ द रोङ 

ाङ्वेज’ मा सङ् ेपमा चचा मा  गरेका छन्। सपिछ फोिनङले आ नो मा ’तुङ्बोर रङ’ 

अथात् वा ारालाई ’ रङ- ोक’ अथात् श माला श को योग गद रोमन िलपीमा छवटा ले चा 

वा ाराह को उदाहरण ुत गरेकाछन्, ज ै ’अ ाक बुक’ अथात् टाउको ठटाउनु, ’अक ेन’ 

अथात् लामो हात गनु आिद।१ पासाङ िछ रङ ले चाद् वारा ले चामा तयार ग रएको पा  पु क 

‘मायल प ोर’ (सन् २००३ ) मा ५४ वटा ले चा वा ाराह  र खएका  छन्। यस मा पिन 

वा ाराबारे प रचय, प रभाषा वा चचा प रचचा गन जमक  ग रएको पाइँदैन।२ ले चा भाषामा 

कािशत उ  कृितमा ५४ वटा वा ाराह को सङ् कलन र ले चमा नै ितनका अथ पिन िदने काम 

भएको पाइ छ। ले चा वा ाराको अ यन पर रामा पासाङ िछ रङ ले चाको ‘मायल प ोर‘-लाई 

ार  िब दु मा  न सिक छ। ले चा भाषामा आजस  उखान, तु ा र वा ारा स ी  

अवधारणा कुनै पिन िव ान् ह ले िदएको पाइँदैन। 

नेपाली लोकजीवन र सं ृ ितका य ा मह पूण स ि को पमा रहेका लोको  अ गत 

उखान, तु ा र वा ाराह को सङ् कलन गरी व थत र वै ािनक पमा ितनको खोज अ यन 

अनुस ान गन थु ै यास भएको दे ख छ। िविभ  न समयमा िविभ  न िव ानह ले नेपाली लोकवाता 

साथै लोकसािह का िवधा-उपिवधाह लाई छु ाएर अ यन सङ् कलन गरेका छन्  जसको 

काल िमक िववरण यहाँ ुत छ- 

 

• आजस को लोको बारे अ यन पर रालाई हेदा नेपालीमा उखानबारे कलम चलाउने 

थम का पमा मोतीराम भ लाई मािन छ। उनको ‘उखानको बखान जा  ने 

कथाको सङ् ह‘ शीषकबारे चचा पाइए तापिन यो कृित अ ा  रहेको छ।  

• पादरी गङ् गा साद धानको ‘नेपाली उखानको पो क‘ (सन् १९०८), नेपाली 

लोकसािह को अ यन पर रामा मह पूण  मािन छ।  

                                                             
१ ए आर फोिनङ (दो सं २००३) ले चाः माइ भेिनिसङ टाइब, शैली, ४ए मािनकतोला मेन रोड, कोलकता, ७०००५४, पृ १७२  

२ पासाङ िछ रङ ले चा (सन् २००३) मायल प ोर, िद ले चा एसोिसएसन हेड  वाटस् कालेबुङ, पृ ९१ 
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• सपिछ काजी महावीरिसंह गडतौलाको ‘उखान-बखानको वाह‘ (सन् १९१७) आिद 

उ ेखनीय दे ख छन्।  

• पारसमिण धानको ‘नेपाली मुहावरा‘ नामक कृित िव. स. २०१७ सालमा कालेबुङबाट 

कािशत ग रएको पाइ छ। 

• बालकृ  पोखरेलको ‘रा  टभाषा’ काठमाडौ ँ थत साझा काशनबाट िव. स. २०२२ 

सालमा पिहलोप  छािपएको र िव. स. २०४८ –मा आठौ ँसं रण पिन कािशत भएको 

छ जसमा भाषाको प रचय िदँदै नेपाली उखान तु  काको िवषयमा पिन काश पान काम 

ग रएको पाइ छ। 

• कृ साद पराजुलीको ‘रा ो रचनाःमीठो नेपाली’ ाकरणा क कृित २०२३ सालमा 

पिहलोपटक सहयोगी ेस, काठमाडौबँाट कािशत को पाइ छ। यस कृितमा ाकरणको 

िवषयका अित र  उखान तु  कालाई भाषाका ‘अमू  र  न’ ठहर गद िव  लेषण ग रएको 

पाइ छ। 

• राममिण आ दी को ‘उखान सङ् ह’ २०२७ सालमा नेपालको लिलतपुर थत जगद ा 

काशनबाट कािशत ग रएको पाइ छ। यस कृितमा नेपाली, िह ी र सं ृ त भाषाका 

वा , किवता, कहावत, दोहा र सू ह  पिन समावेश ग रएको पाइ छ। 

• कृ साद पराजुलीको ‘नेपाली उखान र गाउँखाने कथा’ नामक कृित २०३९ सालमा 

र  नपु क भ ार काठमाडौबँाट कािशत, उखानस ी सै ा क चचा पिन ग रएको 

यो एउटा मह पूण कृितका पमा देखा पदछ। 

• उखानलाई तुलना क अ यन गन ममा कुल साद कोइरालाको ‘नेपाली र मैिथली 

उखानको तुलना क अ यन’ शीषकको लघु अनुस ान ितवेदन ि भुवन 

िव  विव ालयको मानिवकी तथा सामािजक शा  सङ् काय, कीितपुर २०४१ –मा ुत 

ितवेदन अ कािशत पमा रहेको पाइ छ। 

• धमराज थापा र हंसपुरे सुवेदी लेखक यको ‘नेपाली लोक सािह को िववेचना’ नामक कृित 

२०४१ सालमा ि भुवन िवशविव ालयको पा म िवकास के बाट कािशत भएको 

पाइ छ। यस कृितको छैटौ ँ ख मा उखान र तु  काको प रचय र गाउँखाने कथाको 

प रचय िदँदै उखान र वा ारा स ी अ यन ुत गरेका छन्। 
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• चूडामिण रे ीले नेपाली वा ारा स ी केही िव ृत पमा अ यन सङ् कलन गरेका 

छन्। उनले वा ारालाई टु ा नाम िदएर वा ारबारे एउटा  नै तयार गरेका छन्। 

जुही काशन च गढी झापाबाट िव स २०४१ मा कािशत ‘नेपाली टु ाह को अ यन’ 

नामक रे ीको यस मा वा ारा स ी िविभ  न िव ान् ह को मत र प रभाषाह  

रा दै नेपाली वा ारालाई व थत पमा अ यन गन यास गरेको दे ख छ। 

• मोहनराज शमाको ‘ श रचना र वणिव ास’ शीषकको ाकरणा क पु क 

पा साम ी काशनबाट २०४६ सालमा कािशत भएको पाइ छ। यस पु कको ते ौ ँ

प र े दमा टु  का र उखान शीषकअ गत उखान र तु  काको भेद देखाउँदै त ी 

अ यन ुत ग रएको छ। 

• रामिव म िसजापितको ‘के ीय नेपाली भािषकाका केही उखानह ’ शीषक लेख ग रमा 

पि काको वष दो ो, अङ् क ७, पूणाङ् क १०३, असार २०४८ सालमा छािपएको लेखमा 

कणाली अ  चलको सेरोफेरोमा बोिलने र हाँको क  भाषामा िनिमत चौह रवटा 

उखानका अथ िदइएको छ। 

• किपल अ ातले ‘उखानको प रचय वग करण र िव  लेषण’ शीषकअ गत उखानको 

प रचय, िवशेषता साथै वग करण गरी अ यन ुत गरेको पाइ छ। उ  लेख नेपाली 

ा सङ् घ एकाइ सिमित वीरे  ब मुखी ा स, भरतपुर, िचतवनबाट कािशत भएको 

पाइ छ। 

• कुल साद कोइरालाको ‘नेपाली र मैिथली भाषाका उखानह को तुलना क अ यन तथा 

िव  लषेण’ नामक िव ावा रिध शोध ब  २०५६ ि भुवन िवशविव ालयको मानिवकी तथा 

सामािजक शा   सङ् काय कीितपुरमा ुत ग रएको पाइ छ। उनले यस शोध ब मा 

उखानको शैली तथा संरचनाको अ यन गरेको पाइ छ। 

• सरला चापागाईँको नेपाली उखानमा ितिब त ‘सासू-बुहारीको कु प सं ृ ित’ शीषक 

लेख ‘िनमाण‘ सं ृ ित िवशेषाङ् कको वष १९, अङ् क ३४, सन् १९९९ –मा छािपएको छ। 

िस  कमबाट कािशत यस पि काअ गत उ  लेखमा उनले नेपाली समाजमा चिलत 

नारी सम ा अथात् नारीपूवा हमूलक उखानबारे उदाहरण ुत गद िव  लेषण ग रएको 

पाइ छ। 
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• चूडामिण ब ुको ‘नेपाली लोकसािह ’ नामक , एकता बु , काठमाडौबँाट २०५८ 

सालमा कािशत भएको पाइ छ। उ  मा उनले अ ाय सो अ गत उखानबारे 

प रचय िदँदै उखानका िवशेषता वग करण, उ ि  स ी अ यन ुत ग रएको 

पाइ छ। 

• िशव साद पौ ालद् वारा ‘नेपाली उखानसङ् ह’ नामक अनुस ान ितवेदन २०५६ 

सालमा र ‘नेपाली उखानको िवषया क अ यन’ नामक अनुस ाना क कृित २०५८ 

सालमा नेपाल राजकीय ा ित  ठान कमलादी, काठमाडौबँाट कािशत भएको पाइ छ। 

यस कृितमा पौ ालले नेपाली उखानका प रचय, प रभाषा, िवशेषता साथै वग करणका 

आधारह  ुत गद िवषया क अ यन ुत गरेको पाइ छ। 

• दािजिलङबाट डी बी िसंहको ‘ि वेणी उखान-तु ा र वा ाराका‘ नामक  सन् २००५ 

मा कािशत भएको पाइ छ। यस को नामले नेपाली लोको का उखान, तु ा र 

वा ारा ज ा भेदलाई देखाउने यास गरेको दे खए तापिन यसमा भ  न उपभेदका पमा 

तु ाको सङ् कलन भएको दे खँदैन।  

• घन ाम नेपाल र किवता लामाको ‘उ  च मा िमक नेपाली ाकरण र रचना’ पु क सन् 

२००६ सालमा एकता बुक हाउस, िसलगढी, प  चम बङ् गालबाट कािशत छ। यस 

मा ाकरणका अित र  रचना ख अ गत अ ाय एकमा वा ारा, उखान, टु  का, 

शीषकमा उखानबारे चचा गद एक सयवटा उखान र चालीसवटा तु ाह  अिन 

वा ाराको चचा गद अथ काश पान काम भएको पाइ छ। 

• नेपालबाट पैरवी बुक हाउसको काशनमा झमक साद शमाको ‘बृहत नेपाली उखान 

भ ारण‘ नामक  कािशत दे ख छ। जसमा उखानको वग करण र िववेचन ग रएको 

पाइ छ। 

• माधव भट् टराईको ‘पुखाको कोसेली‘(उखान सङ् ह)  तेजपुरबाट सन् २०११ मा 

कािशत भएको पाइ छ। यस मा उखान, तु ा वा लोको  स ी प रचया  

अ यन ुत गद सङ् किलत उखान र तु ाह को अथ समेत िदएको पाइछ।  

• ‘नेपाली र ले चा उखानको तुलना क अ यन‘ शीषकमा उ र बङ् ग 

िव  विव ालयअनतगत नेपाली िवभागका िव ाथ द् वारा एमिफल तहमा लघुशोध ब  
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तयार ग रएको पाइ छ। नेपाली र ले चा लोको बारे तुलना क अ यन े मा यो थम 

अ यन मा  न सिक छ। 

 

यसबाहेक पिन नेपाली उखान, तु ा र वा ारा स ी िविभ  न पु क, प पि काह मा, 

अनुस ानमूलक, अ यन ुत गन लेखकह मा नरेशच  खाती, बलराम पा े, िदलकुमार छे ी, 

पु र पराजुली, ाने  सु ा आिद दे ख छन्। प  चम बङ् गाल िश ा िवभागअ गत मा िमक 

तथा उ  च मा िमक तहका नेपाली ाकरणा क ह का कारह ले पिन नेपाली उखान, 

तु ा र वा ाराबारे प रचय, प रभाषाह  िदँदै उदाहरणह  ुत गरेका पाइ छन्। उ खत 

िव ान् ह  अिन ह  नेपाली र ले चा भाषामा लोको  स ी आ-आ नै िकिसमले अ यन 

सङ् कलन गरेको पाइए तापिन आजपय  यी दुई भाषीका उखान, तु ा र वा ाराको तुलना क 

अ यन भएको पाइँदैन। 

 

१.७. शोध ब को ा प 

 

ुत शोध ब मा िवषयको वग करण यसरी ग रएको छ- 

 

अ ाय एक- शोधकायको प रचय। 

अ ाय दुई- नेपाली र ले चा जाित एवम् समाजको संि  त जानकारी। 

अ ाय तीन- उखान, तु ा र वा ाराको सै ा क प रचय। 

अ ाय चार-  नेपाली उखान,तु ा र वा ाराको प रचय। 

अ ाय पाँच- ले चा उखानको संि  त अ यन। 

अ ाय छ-  नेपाली र ले चा उखान, तु ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन। 

अ ाय सात- उपसंहार र िन ष। 

                स भ सूची। 

 

नेपाली र ले चा उखान, तु ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन गन ममा दुवै भाषा र 

समाजमा चिलत लोको का यी तीनै उपिवधाह लाई पा क, िवषया क ि का आधारबाट 
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तुलना र िववेचना गन यास यस शोध कायमा ग रएको छ। मोठ सातवटा अ ायमा िवभािजत यस 

शोध ब को पिहलो अ ायमा शोध कायको प रचय रा खएको छ। ज ा  नौवटा उपशीषक िदएर 

यस अ ायको सङ् गठना क प तयार ग रएको छ- १) शोधशीषक, २) शोध ब को उ े , ३) 

सम ा कथन, ४) शोधकायको सीमाङ् कन, ५) शोधिविध,  पूवकायको सव ण, ६) साम ी 

सङ् कलन िविध, ७) सै ा क ढाँचा वा िव ेषण िविध, ८) पूवकायको सव ण, ९)  शोध ब को 

सङ् गठन। यस अ ायमा शोधकायको योजन र औिच लाई काश पान काम ग रएको छ भने 

यस स ी अ यनको सै ा क आधारलाई सीमाङ् कन  गन काम भएको छ।  

दो ो अ ायमा ‘नेपाली र ले चा जाितको संि  त प रचय‘ शीषक अ गत ज ा आठवटा  

उपशीषकह मा  िवषयको िवभाजन गरी ुत ग रएको छ। यस अ ायमा रहेका उपशीषकह - 

१) नेपाली जाितको संि  त प रचय, २) नेपाली जाितको नामकरण, ३) नेपाली समाज र सं ृ ितको 

संि  त जानकारी,  ४) नेपाली भाषाको संि  त प रचय, ५) ले चा जाितको संि  त प रचय, ६) ले चा 

जाितको नामकरण, अिन ७)ले चा समाज र सं ृ ितको सङ् ि  प रचय, ८) ले चा भाषाको संि  त 

प रचय रहेका छन्। सव थम यस अ ायमा रहेका उपयु  उपशीषकह  अ गत नेपाली र ले चा 

जाित वा समाजको नामकरण, भाषा र सां ृ ितक मू  मा ता साथै ऐितहािसक त ाङ् कह का 

आधारमा यी दुवै जाितलाई सङ् ि  पमा िचनाउने काम भएको छ। नेपाली जाित तथा समाजको 

प तथा संरचनाबारे पिन सङ् ेपमा अ यन ग रएको छ। यसका साथै नेपाली भाषाबारे पिन 

प रचयाम  चचा ग रएको छ। ै कारले ले चा भाषा र सािह को िवकास िठक पले न 

नस  नाका केही कारणह लाई पिन बँुदागत पमा देखाउने काम शोध ब को यस अ ायमा 

भएको छ। 

 ‘उखान, तु ा र वा ाराको सै ा क प रचय‘ शीषक ते ो अ ायमा लोको  र यसका 

भेदोपभेदबारे िविभ  न िव ान् ह ले िदएका प रभाषाह लाई समी ा क पले अ यन गद यी 

तीनै िवषय मािथ बँुदागत पमा आठवटा उपशीषकमा िववेचना ग रएको छ। ती उपशीषकह  

न्- १) उखानको अथ र प रचय, २) उखानको प रभाषा, ३) उखानको वग करणका आधारह , ४) 

टु ा र तु ास ी िव ान् ह का अवधारणाह को समी ा, ५) तु ाको सङ् ि  प रचय र 

प रभाषा, ६) तु ाको वग करणका आधारह , ७) वा ाराको प रचय र प रभाषा, र ८) वा ाराको 

वग करणका आधारह  । यस अ ायमा उखान, तु ा र वा ारालाई छु ा-छु ै  पमा अ यन 
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गन यास ग रएको छ। नेपालीमा तु ा र टु ा नामको अवधारणा क पलाई िविवध 

आधारबाट िव ेषण गरी िन ष हण ग रएको छ। िविभ  न भाषामा लोक चिलत केही उखान, 

तु ा अिन वा ाराह लाई उदाहरण प ुत गद िव ान् ह ले गरेका यी लोकवाङ् मियक 

पह को वग करणका िविभ  न आधारबारे अ यन गन काय यस शोध ब मा ग रएको छ। लोक 

जीवनमा मौ खक पर रामा चिलत रहेका य ा लोको ह मा पाइने िवषयव ु, प संरचना 

तथा शैलीको िविवधताबारे िविभ  न िव ान् ह ले गरेका अ यन र िव ेषण साथै वग करणका 

आधारह बारे यस अ ायमा समी ा क पले काश पान यास ग रएको छ। अ तः यस शोध 

कायमा उखान र तु ालाई पा क ि ले चारवटा अिन िवषया क ि ले नौवटा िविभ  न 

कोिटह मा वग करण गरेर अ यन ग रएको छ।  

शोध ब को चौथो अ ायमा ‘नेपाली उखान, तु ा र वा ाराको अ यन‘ शीषक िदई 

नेपाली उखान र तु ाका प अिन िविवध िवशेषताबारे अ यन ग रएको छ। यस अ ायमा 

नेपाली लोकसािह  अ यनका े मा कलम चलाउने िविभ  न िव ान् ह ले देखाएका उखान र 

तु ाका िवशेषताबारे पिन अ यन-िव ेषण गन काम भएको छ। नेपाली लोक जीवनमा 

पर रागत उखान तु ाह का िवषयव ुलाई कितपय यो ाह ारा फेर बदल गरी नयाँ 

िकिसमले योग गन यास भएरहेको पिन दे खएको ँदा स िकिसमका लोक-कथनह लाई पिन 

िलएर बे ै वगमा के त गरी यहाँ अ यन गन यास ग रएको छ। आधुिनक नेपाली समाजमा यस 

कारका कथनलाई लोको का पमा कानु वा न कानु भ  ने कुरा िभ  नै भए तापिन य ा 

साम ी योग चलनमा रहेका तथा के ही सङ् कलन कताह ले ितनलाई नै लोको का पमा 

सङ् किलत र कािशत समेत गरेका ँदा यस कारको आधुिनक  उखानका लािग अङ् ेजीको 

‘ए ी ोभ ् ‘-को समानाथ  नेपाली श  ‘ ुखान‘ अिन तु ाका िन  ‘ ित-तु ा‘-को योग 

गरी केही उदाहरणका सहायताले िववेचना गन यास यस अ ायमा ग रएको छ। ै कारले 

नेपाली वा ाराबारे पिन  प रचय िदँदै सको वग करणका आधारबारे चचा ग रएको छ। नेपाली 

उखानका प रचय र ितनका िवशेषताह  देखाउनु यस अ ायको मु  ेय रहेको छ भने 

अनु ासका ि ले आिद, म , अ  र आ ोपा ानु ासका आधारमा नेपाली तु ाह लाई 

वग करण गद उदाहरणह सिहत अ यन गन काम भएको छ। यस अ ायमा केवल नेपाली 

उखान, तु ा र वा ारालाई मा  िलएर अ यन ग रएको छ।  
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अ ाय पाँचमा केवल ले चा लोको मा चिलत ‘रोङ रङ्तोम‘ अथात् ले चा उखान, 

‘छु   योम‘ अथात् तु ा, एवम् ‘रोङ तुङबोर रङ‘ अथात् ले चा वा ाराबारे अ यन ग रएको छ। 

शोध ब को यस अ ायको शीषक ‘ले चा भाषाका उखान, तु  का र वा ाराको अ यन‘ राखी 

ले चा भाषामा लोक चिलत उखान, तु ा र वा ाराबारे ले चा िव ान् ह को अवधारणा र ितनका 

प रभाषा, िवशेषताबारे अ यन ग रएको छ। ले चामा भएका ले चा उखान, तु ा र वा ारा 

स ी अ यनको पिन सङ् ेपमा समी ा यहाँ ग रएको छ। नेपालीमा झै ँले चा लोक सािह का 

अ ेयताह ले पिन लोको का उपभेदका पमा उखान, तु ा र वा ाराको  अ यन गरेका 

छन्। उखान, तु ा र वा ाराबारे यसरी दुवै भाषाका अ ेता एवम् आलोचकह ले ितपादन 

गरेका सै ा क मतह का आधारमा ले चा उखान र तु ाका िवशेषताबारे िन  न 

उपशीषकह मा राखेर अ यन ग रएको छ– १) जातीय जीवनको स , २) सावभौम र सावकािलक 

अिभ , ३) संि  तता र सरलता,  ४) लोकि यता र जीव ता र ५) मौिलकता।   ले चा लोक 

सािह को अ यनको े मा अ ाविध तु ास ी कुनै ठोस काय भएको पाइ  न। यस शोध 

कायमा यस कुराबारे ‘छु   योम‘ (chukpyjom) अथात् ‘ले चा तु  का को प रचय प रभाषा‘ 

उपशीषक िदएर अ यन ग रएको छ। ले चा वा ाराका िवषयमा ले चा ाकरणका लेखक 

मे ा रङ्दे ख आजस का अ ेताह का अवधारणाह लाई पिन समावेश गरी समी ा क 

अ यन ग रएको छ। ले चा लोक सािह मा वा ाराह  नेपालीमा झै ँ एकपदीय, अनेकपदीय 

ि यामु  अिन ि यायु  योग- चलनमा रहेको पाइए तापिन यसरी छु ै  पमा वग करण गरी 

अ यन ग रएको पाइँदैन। यस अ ायमा उपयु  िकिसमले ‘रोङ तुङ्बोर रङ‘ अथात् ले चा 

वा ाराको अ यन ग रएको छ। ले चा तु ाबारे रोङ रङ्तोमिभ ै रहेका ा तुकब ीयु  

लोक कथनह लाई छुट् ाएर तु ाका पमा अ यन गन यास यस अ ायमा ग रएको छ।  

शोध ब को  छैटौ ँअ ाय ‘नेपाली र ले चा उखान, तु ा, एवम् वा ाराको तुलना क 

अ यन‘-मा के त छ। यस अ ायमा यी दुई जाितका भाषामा चिलत उखान, तु ा, एवम् 

वा ाराह लाई िविभ  न प बाट तुलना क अ यन र िववेचन गन यास ग रएको छ। तुलना क 

िववेचना गन ममा िवशेष गरी वग करणका आधारबाट पा क र िवषया क अिन अ  िविवध 

प बाट पिन हेद सोही आधारबाट तुलना क अ यन ग रएको छ। सव थम पा क 

वग करणका आधारमा नेपाली र ले चामा चिलत उखान र तु ाको तुलना क ि ले अ यन गन 

ग रएको छ। यसअ गत लघु आकार, मझौला आकार र लामा आकारका साथै उ रगभ  नमूलक 
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र  नो रीमूलक उखान र तु ा दुवैलाई यसै वग करण अनुसार राखी अ यन गन ग रएको छ। 

िवषया क वग करणअ गत िविभ  न िवषयह लाई ज ा  ९ वटा शीषकमा िवभाजन ग रएको छ। 

िवषया क वग करणका ९ वटा शीषकह को अ म वा नवौ ंशीषकलाई १) नारी पूवा हमूलक 

उखान, २) हा ङ् स ी उखान ३) जातपातस ी उखान, ४) साइनो एवम् 

नातागोतास ी उखान यी चार उप-शीषकह मा िवभाजन गरी नेपाली र ले चा समाजमा चिलत 

स कारका उखान र तु ाह को तुलना क अ यन ग रएको छ। पा क वग करणका 

साथै अनु ासका आधारमा आ ानु ास, म ानु ास, अ ानु ास र आ ोपा ानु ास गरी 

अनु ासका आधारमा नेपाली र ले चा दुवै भाषाका तु ाह को तुलना क िव ेषण ग रएको छ। 

अ मा दुवै भाषामा पाइएका वा ाराबारे संरचना क आधारमा एक पदीय र दुई पदीय अिन 

ि यामु  र ि यायु  गरी िवभाजन गरेर अ यन ग रएको छ अिन िवषया क ि ले- पेसा तथा 

वसाय स ी, सं ार वा सं ृ ित स ी, पशुप ी स ी, कृित स ी र मानव शरीर 

स ी गरी  जममा ५ उप-शीषकह मा बाँडेर तुलना क िववेचना ग रएको छ। उदाहरणह  

ुत गन ममा ले चा उखान, तु ा र वा ाराह को नेपालीमा श ानुवाद र भावानुवाद गरी 

ोत भाषा र ल  भाषा दुवैमा देखाउने यास ग रएको छ। यसरी उखान र तु ाह को 

िवषया क वग करण गदा देखापरेका सम ाह बारे उपयु  उदाहरणह  ुत गद िव ेषण 

गन काम यस अ ायमा ग रएको छ।  

शोध कायको अ म अ ाय शोधको ‘उपसंहार एवम् िन ष‘ रहेको छ जसमा स ूण 

शोध ब को सारका साथै िन ष प शोधकायका उपल  तथा ा ह लाई बँुदागत 

पमा ुत ग रएको छ। यस शोध ब को िनमाणका ममा अ यन र योग ग रएका िविभ  न 

स भ साम ीह को िववरण तयार पारी अ मा ुत ग रएको छ।  
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अ ाय दुई 

२. नेपाली र ले चा जाितको संि  त प रचय 

 

२.१. नेपाली जाितको संि  त प रचय 

 

नेपाली जाित भनेर िचिनने खस र िकरात, आय जाितको स ण प हो भ  न सिक छ। 

नृत वे ा अिन इितहासकारह ले खोज-अनुस ान गरेअनु प दि ण एिसयामा पन वतमान 

भारत र नेपाललाई मा  िलएर हेन हो भने पिन ईसापूव प ौ ँशता ीितरै आयह  म  एिसयाबाट 

भारतमा वेश ग रसकेको त  थाहा ला छ।१ स समय आएका आयह  दि ण भारतको 

िह दूकुश पवतमाला पार गद आए भने िस ु उप कादे ख यमुनाको प  चमी तटस  फैिलँदै 

भारतका उ रपूव  भाग अथात् पहाडी े मा वेश गरी हाँका मूल जाित िकरातह लाई परािजत 

गरी आ नो वासभूिम बसा न सफल भएको कुरा थाहा पाइ छ।२ भारतमा आयह को आगमन नु 

अगावै िवड जाितका मािनसह  बसोबास गन गरेका िथए र िवडह  भारतका मूल वािस ा िथए 

भ  ने तकलाई पिन वतमान नृत े ा अिन इितहासकारह ले आ ना खोज-अनुस ानका आधारमा 

ख न गद यो जाितको मूल थलो पिन म  एिसयाको पवत ङ्खलामा नै िथयो भ  ने त  ुत 

गरेको पाइ छ।३  ै कारले नेपाली जाितको उद् भव र गठनका पृ  ठभूिममा रहेको अक  

समुदाय हो मङ् गोल। यो जाित ाचीन भारतका उ रपूव  भागमा बसोबास गन जाित हो। यसरी 

वेश गरेका िविभ  न जाितह  र यहीकँा मूल वािस ाह  सबैका भािषक, सामािजक, सां ृ ितक 

आिद कुराह  एका-अकामा भावरिहत रहन सकेनन्। अ मा वैवािहक स , धािमक र 

सां ृ ितक अ िम ण, भािषक स क आिद कारणह ले काला रमा जाितह को अ िम ण 

नु ाभािवक िथयो। यसरी खस, मङ् गोल र िकरातह कै िमि त प आजको नेपाली जाित र 

यसको सं ृ ित  हो भ  ने िन ष िन छ। 

                                                             
१. जनकलाल शमा (२०५८) हा ो समाजः एक अ यन, साझा काशन, पुलचोक लिलतपुर, पृ ४२ 
२ नािदम हसैन (२००१) टाइबल इ या, पलक काशन, क ैया नगर, ि  नगर िद ी ११००३५ पृ २५                                                                              
३ जनकलाल शमा (२०५८) हा ो समाजः एक अ यन,पूववत्, पृ ४२ 
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नेपाली जाित भ  नाले कुनै एउटा स ो जात नभएर िविभ  न जाितह को अ िम णद् वारा 

िनिमत जाित हो भ  ने कुरामा सबैको मतै  पाइ छ। यस जाित अ गत खस, िकरात, मङ् गोल 

आिद जाित मूलका अथात् बा न, छे ी, कामी, दमाई, साक , राई, िल ू, शेपा, तामाङ, मगर, गु ङ, 

सुनुवार, नेवार आिद जातगो  ठीह  रहेका छन्। यहाँ उ खत जाितह को पिन आ-आ नै, वेश-

भूषा, भाषा, सं ृ ित, पर रागत मू  र मा ता आिद रहेका पाइ छन्। य िप यी जातगो  ठीह का 

आ-आ नै पर रा, सां ृ ितक एवम् भािषक व था आिद रहेको पाइए तापिन सम मा 

ियनीह ले आफूलाई नेपाली जाितका पमा आ नो प रचय िदने गरेको पाइ छ। यसो नाको 

मु  कारण यी जाितले साझा भाषाका पमा नेपाली भाषाकै वहार गन गदछन्। इितहासिवद् 

कुमार धानको मतमा नेपाली श  भािषक, राजनैितक र सां ृ ितक गरी तीन साङ् केितक अथमा 

यु  रिहआएको छ।४ नेपाली भाषालाई मातृभाषाका पमा बो ने जाित वा समाज नेपाली हो भ  ने 

भािषक अथमा यो श  यु  ँदछ भने राजनैितक अथमा नेपाल रा का नाग रकह  भ  ने अथ 

बुिझ छ अिन सां ृ ितक अथमा चािहँ िवशेष गरी िस म, प  चम बङ् गालको उ रीभाग र 

पूवा  चल रा ह लगायत यसका िविभ  न थानह मा  छ रएर बसेका य िप भाषा, वेश-भूषा, 

खानिपन, रीितिथित, चाडपव आिदले पर र एउटै समुदायका पमा रही आ नो अ का लािग 

भारत सरकार सम  िविभ  न माग िलएर राजनैितक आ ोलन गन मािनसह  न्। नेपाली 

जाितबारे यहाँ चचा-प रचचा गदा नेपालको स भमा मा  नभएर नेपाल बािहरका नेपाली भाषी तथा 

नेपाली समाजलाई पिन समेट्ने यास ग रएको छ। नेपाली जाित मूलतः िव  वका िविभ  न 

ठाउँह मा छ रएर बसेको पाइए तापिन मूल पमा नेपाली भाषालाई आ नो मातृभाषाका पमा 

हण गरी योग- चलन गन समाज वा थानह  नेपालबाहेक भारतका िस  कम, भुटान, 

दािजिलङ, डुवस, तराई, पूवा  चल भारत, देहरादुन आिद दे ख छन्। 

 

२.२. नेपाली जाितको नामकरण 

 

नेपाली जाितबारे खोज अनुस ान तथा अ यन गन नृत वे ा, समाजिव ानीह  तथा 

इितहासकारह का आ-आ नै अवधारणा र मतह  पाइ छन्। नेपाली जाितको नामकरणबारेमा 

                                                             
४ कुमार धान (२०१०) पिहलो हर, साझा काशन, पुलचोक लिलतपुर, पृ १ 
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पिन िव ान् ह  माझ मतै  दे खँदैन। कसैले यस जाितलाई खस जाित भने त कसैले गोखा, कसैले 

पवते जाित५ र कसैले नेपाली जाित भनेको पाइ छ। अतः जुनै नाम िदएको पाइए तापिन िव  वमा यो 

जाित नेपाली जाितकै नामले िचि त भइसकेको पाइ छ। 

नेपाल श को उ ि बारे पिन िव ान् ह को आ-आ नै मत रहेको पाइ छ।  भोलानाथ 

ितवारीले नेपाल श को उ ि बारे दुईवटा मत राखेका छन् – १) ’ने’ ऋिष (मुिन)-को नामबाट 

नेपाल श को उ ि  भएको भ  ने मत अिन २) ’नेपार’ श  जसले नेवार जाितलाई यस श ले 

पिन बुझाउँछ। पिहलो मतअनुसार ’ने’- को अथ य ू र ’पाल’- को अथ पालन,  ने+पाल दुई 

श का मेलबाट बनेको नेपाल िस ो श को अथ जसको पालनकता य ू  भनेका छन् भने 

दो ो मतानुसार नेपाल श को स  ’नेपार’ (नेवार जाित)- बाट नेपाल भएको मा ै  मागधी 

ाकृतको सामा  वृितका अनु प नेपार को ’र’ िन नै ’ल’ मा प रवतन भई नेपाल ब  नपुगेको 

त लाई उनी यु सङ् गत मा छन्।६ नेपाली श को योग कौिट को ‘अथशा  ’-मा भएको 

उ ेख गद उनी नेपाली भाषाका स भमा यो श  अ ाधुिनक मा छन्। एउटा मतअनुसार 

नेवारी भाषामा नेपाललाई ‘नेपा’७ भ  ने गदथे, पिछ सैबाट अप ंश भई ‘नेपाल’ न पुगेको कुरा 

पाइ छ भने अक  चिलत मतअनुसार  ित ती भाषामा ‘ने’ –को अथ घर र ‘पाल’ –को अथ ऊन 

हो। अतः नेपालमा चुर मा ामा ऊन उ ादन ने भएकाले ऊनको घर अथात् नेपाल भएको हो। 

अक  एउटा िक द ीअनुसार नेपालका थम शासक गोपाल वंशमा ‘िनप’ वा ‘नेप’ नामक तापी 

राजा िथए। उनीह को घरलाई पाल भिन ो सैले उनैको नामबाट नेपाल देशको नाम रहन 

पुगेको हो।८ अ मा के भ  न सिक छ भने नेपाल देशको नामकरण जुनै कारले रहन गएको भए 

तापिन नेपाल श बाट नेपाली जाितको नामकरण भएको कुरामा िव ान् ह  एक मत दे ख छन्। 

काला रमा यस जाितको भौगोिलक िव ारसँगै यसको नामसूचक श मा पिन अथिव ार भएको 

दे ख छन्। फल प भारतमा नेपाली श को साङ् केितक अथ भाषा र सां ृ ितकै  स भमा 

के त रहेको पाइ छ। अझ भनौ, भारतमा नेपाली जाितलाई िचनाउने बिलयो आधार यसको भाषा र 

सं ृ ित नै न्। 

                                                             
५ बालकृ  पोखरेल (२०५५) खस जाितको इितहास, उदा  अनुस ान अड् डी, िवराटनगर, पृ १   
६ भोलानाथ ितवारी (२०१०) भाषा िव ान,िकताब महल. २२ए सरोजनी नाइडू माग, इलाहाबाद, पृ २०४ 

७ रेशराज अिधकारी, ह रहर िघिमरे( २०६०) नेपाली समाज र सं ृ ित, िव ाथ  पु क भ ार, भोटािहटी, काठमाडौ,ँ 
पृ१३ 

८ रेशराज अिधकारी, ह रहर िघिमरे (२०६०) नेपाली समाज र सं ृ ित, पूववत्, पृ १३ 
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२.३. नेपाली समाज र सं ृ ितको संि  त जानकारी 

 

युगौ-ँयुगदे ख नै िविभ  न जाितको स णबाट नेपाली समाज िनमाण भएको पाइ छ। यसथ 

नेपाली सं ृ ितमा भ  नु नै लोक जीवनसँग स त िमि त ि याकलाप तथा लोक वहार आिद 

बुिझ छ। नेपाली जाितको सं ृ ितमा आय सं ृ ित, खस सं ृ ित, िकरात सं ृ ित आिदको झलक 

पाइनु पिन ाभािवक दे ख छ िकनभने, नेपाली समाजमा वणा म व था मा  ने र नमा  ने दुवै 

समुदाय पाइ छन्। खस मूलका नेपालीह ले आज पिन वणा म व था पालन गरेको पाइ छ भने 

यस व थालाई पिहलेदे ख नै नमा  ने िकरात जाित पिन यस समाजमा रहेको पाइ छ।९ यसरी 

नेपाली जाितको इितहासलाई अवलोकन गदा के कुरा  ट छ भने पर रागत पमा मा ै  

आएका सामािजक मू -मा ता नीित-िनयम तथा धम सं ारका कुराह  समयको प रवतनसँगै 

बद् िलँदै जाने छन्। कुनै समयमा वणा म व थालाई अिनवाय पमा पालन गन खसह  आज 

स व थाको िवरोधीज ा दे ख छन् र कितपय ा णह ले बौ  धम हण गरेको पाइ छ भने 

कितपय िकरातह ले आ नो मु ुम धम ागी िह दू धम अवल न गरेको पाइ छ। नेपाली 

समाजमा आज धमा र गन ममा इसाई धम हण गन खस-िकरातह  पिन धेरै नै पाइ छन्। 

यसरी धमा र ि याले पिन कुनै जाित वा समाजको सं ृ ितमा अव  य प रवतन ाउने ँदा यहाँ 

यसको उ ेख ग रएको हो। कुनै धम, सं थाका आडमा जातपातको भेदभाव नु ँदैन भनी ा 

आदश क नाले े रत भई नामको पछािड जातको वणन अथात् उ ेख नगन स दाय पिन 

आजको नेपाली समाजमा पाइ छ। यसको उदाहरण ‘ ेमवाद’ अथवा ‘हेवनली पाथ’ नामक प  

हण गन कुनै पिन जाितले नामको पछािड ‘ए जल’ श को योग गरी आफूलाई िचनाउने गरेको 

नेपाली समाजमा दे  न पाइ छन्। ज ै- राजकुमार ए जल, सिबता ए जल आिद। ै कारले 

इसाई धम स दायमा पिन नामलाई मा  मुखता िदइएका य ा उदाहरण दे  न पाइ छन्। ज ै- 

िपटर पा ल, ए ोना ली प ी आिद। यसरी नामलाई मा  मुखता िदएइको ँदा उ खत 

ह  धािमक आधारबाट िचिनए तापिन यी ह को कुन जातगो  ठीका न्? तथा 

ियनीह का सामािजक, सां ृ ितक पृ  ठभूिम के-के न्? अिन कुन भािषक समुदाका न्? ज ा 

 नह को  उ र सहजै ा  गन सिकँदैन। यसमा उ  च तथा आदश िवचार र भावना रहेको पाइए 

तापिन जाितको सामािजक वा सं ृ ितक सङ् गमा साथै लोकता क  टले उिचत छ भ  न 
                                                             
९. जनकलाल शमा, हा ो समाजः एक अ यन पूववत्, पृ ४२ 
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नसिकने थित रहेको पाइ छ। कुनै पिन जाितका सां ृ ितक चाड पव एवम् नीित-िनयमह  

सं ारगत ि याकलापह  धमकै आधारमा िनमाण भएको पाइ छ। 

व ुतः यहाँ नेपाली जाित, समाज र सं ृ ितका स भमा भ  नुपदा नेपाली भाषाकै आधारमा 

अथात् भािषक वहारकै आधारमा सावभौिमक नेपाली समाजको क ना गनुपन थित रहेको 

पाइ छ िकनभने नेपाली जाित भ  नाले नेपाल रा  टका नाग रक न् वा त िव  वभ र छ रएर बसेका 

नेपाली न् भ  ने ममा पन थित दे खएको छ। िव  वभ र छ रएर बसेका नेपालीका एउटा साझा  

सं ृ ितिभ ै ससाना गो  ठीगत सां ृ ितक तथा पर रागत चाड-पवह  पिन रहेका छन् जसलाई 

िन  न कारले देखाउन सिक छ-  

 

 आय तथा खस मूलका नेपालीह सँगै खसेतर मूलकाले मा  ने रीितिथित एवम् 

चाडपवह - दसै,ँ ितहार, ितज, माघे सङ् ा , चैते दसै,ँ असार प , साउने सङ् ा , 

र ा ब न आिद। 

 िकरातमूलकाले मा  मा  ने चाडपवह - साकेवा पुजा, उँधौली, उँभौली पुजा, मु ुम, माङ 

पुजा आिद। 

 मङ् गोल मूलकाह ले मा  ने चाडपवह - लोछार, गोठ पूजा, संसारी पूजा, िविभ  न 

कारका वन ितह को पूजा आिद।  

 धािमक मा ताका आधारमा- बडािदन, बु  जय ी, कृ  अ मी, रामनवमी, िशवरा ी, 

होली पव आिद। 

 

उ खत चाड पवह  नेपाली जाितले आ-आ ना धम स दायमा रहेर मनाउँदै आइरहेको 

पाइ छ। यस अित र  ज -मृ ,ु िववाह, पूजा, तब  आिद सं ारगत ि याकलापह लाई पिन 

आ सात गरेको पाइ छ। यसरी आय तथा खस मूलका नेपाली र खसेतर मूलकाले पिन मा  ने  

रीितिथित एवम् चाड पवह द् वारा नै नेपाली जाितको पर रा, सं ृ ित आिदको िनमाण भएको 

पाइ छ।  

वतमान समयमा कुनै पिन जाितको सं ृ ितबारे चचा-प रचचाको सङ् गमा देखा परेका 

टड्कारा िवषय न् उपभो ावाद, भूम लीकरण, इ रनेट तथा साइबर सं ृ ित। िव  व बजारमा 

देखा परेको उपभो ावादसँग स त िव ापनह ले कुनै पिन जाितका जातीय वेश-भूषा, खान-
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पान आिद कुरामा भाव पारेको दे ख छ भने भूम लीकरण ि याले देश-िवदेशका जाितह मा 

अ िम णपूण जीवन प ितको िवकास भएको दे ख छ। आजको बढ्दो िव ान र तकिनकी साधन 

आिदलले वतमान मा छेको सोच िवचारमा गिहरो भाव पारेको दे ख छ जसलाई प र ाग गन 

निम ने तर युगको माग स झेर ीकानुपन थित रहेको छ। ियनै कारणह ले गदा पर रागत तथा 

सां ृ ितक मू -मा ता, सं ारगत नीित-िनयमह , धािमक आ था, िव  वास आिदमा गिहरो 

भाव पारेको दे ख छ। सामजशा  ीह को भनाइअनु प एउटा समाज ब  नका िन  मा छेको 

समूह मा  पया  त होइन। ै कारले नेपाली समाजको िनमाण नका लािग पिन ाचीनदे ख 

वतमानकालस  देखा परेका िविभ  न घटना, व ु, साधन-उपकरण, देशकाल, वातावरण तथा 

िविभ  न कारका प रवेशको पर र संलयन भएको पाइ छ। 

 

२.४. नेपाली भाषाको संि  त प रचय 

 

कुनै पिन जाितको िनमाण ना वा ब  नाका पछािड िविवध कारण रहेका दे ख छन्। यसै स भमा 

धम र देशको नामको आधारमा जाित िनमाण न स छ१० भ  ने िव ान् ह को मतलाई अझ थप बल 

िम ने कुरा यहाँ भाषाको आडमा पिन जाितको िनमाण नस े कुरा अ यन अवलोकन गदा थाहा 

ला छ। नेपाली जाितको िनमाण भाषाको आधारमा भएको पाइ छ। भारतमा संवैधािनक पमा 

नेपाली भाषाले मा ता ा  त गनुले भारतभ र छ रएर बसेका नेपालीह  आफूलाई नेपाली जाितको 

सद  बोध सगव गदछन्। यसथ कुनै पिन समाज वा जाितको अ लाई जीिवत रा  ने त  नै 

स जाितको  भाषा हो भ  ने भनाइ यहाँ साथक दे ख छ।  

नेपाली भाषा नेपालको रा  टभाषा र भारतका बाइसवटा मुख भाषाह म े एउटा हो। यो 

भाषा िव  वका िविभ  न ठाउँह मा बोिलने गरेको पाइ छ। भारतका िविभ  न ठाउँह मा यस भाषामा 

बो ने, ले  ने, पढ्ने, प -पि काह  काशन गन काम भइरहेको पाइ छ। यसरी भारतमा नेपाली 

भाषा बो नेह  बसेका ठाउँह  प  चम ब ालको दािजिलङ, डुवस-तराई, िस  कम रा , 

बनारस, भा ,ु देहरादुन, पूवा  चल भारतका सातवटा रा ह  आिद पदछन्।११ भाषािवद् ह ले 

नेपाली भाषाको पा रवा रक वग करण गन ममा यस भाषालाई भारोपेली प रवारअ गत सतम् 
                                                             
१० जनकलाल शमा, पूववत्, पृ ४२ 
११ घन ाम नेपाल, किवता लामा  (२००६), उ मा िमक नेपाली ाकरण र रचना, एकता बु  हाउस,  
    िसलगढी, प  चम बङ् गाल, पृ १३ 



२१ 
 

वगको आधुिनक भारतीय आयभाषाको एउटा शाखा अथात् आयभाषाअ गत खस पहाडी 

भाषावगको िवकिसत भाषा हो भनेको पाइ छ।१२ नेपाली भाषा आधुिनक भारतीय आयभाषाको खस 

अप ंशबाट िवकिसत भएको भ  ने सुनीितकुमार ाटज को मतलाई अ कार गद भोलानाथ 

ितवारी यंले चािहँ शौरसेनी अप ंशिसत यस भाषाको स  रहेको मत राखेका छन्।१३ यस 

भाषािभ  िविभ  न भािषका तथा बोलीह  स िलत रहेका पिन पाइ छन्। 

नेपाली भाषाका वणह  र र  जनमा िवभािजत छन्। यो भाषा देवनागरी िलिपमा 

ले ख छ। यस भाषाको श  भ ार त म, तद् भव र देशज श ह द् वारा िनमाण भएका 

पाइ छन्। नेपाली भाषाका श ह  िवशेष त रकाह द् वारा श  िनमाण ग र छ जसअ गत सग 

ि याद् वारा, समासद् वारा, स द् वारा र िद् व द् वारा श ह को िनमाण ग र छ। िलङ् ग, वचन, 

काल, पु ष, करण-अकरण, आदराथ  आिद, ाकरिणक कोिटका आधारमा नेपाली भाषाका 

श ह को पायान ँदछ। यस भाषामा कता, कम र ि याको वा ा क पद म रह छ। 

नेपाली भाषामा नामपदको पायन िलङ् ग, वचन, कारक र आदर ज ा ाकरिणक 

कोिटह ारा छ भने सवनामको पायन वचन, कारक, पु ष, आदरका आधारमा ँदछ। ै 

कारले ि यापदको पायन िलङ् ग, वचन, कारक, पु ष, आदर, काल, प , भाव, वा , करणका 

आधारमा  छ। 

यस भाषामा िविभ  न िकिसमका प -पि का, सािह क, सां ृ ितक, सामािजक, राजनैितक, 

धािमक ह  पिन कािशत भएका पाइ छन्। यसरी नेपाली भाषाको समु  नयनका े मा भएका 

प -पि का तथा पु क काशन कायह , िश ाको िव ार, सङ् घ-सं थाको थापना, ाकरण 

तथा कोशको िनमाण, भािषक आ ोलन आिदका कायह  भएका पाइ छन्। भारतमा यस भाषा 

िविभ  न संचार िविधका े मा पिन योग ग र छ भने िविभ  न शै िणक सं थानह बाट ाि क 

रमा अ यन अनुस ान काय तथा िव ावा रिध उपािधहेतु पिन अ यन ग र छ। 

 

 

 

                                                             
१२ मोहनराज शमा, खगे साद लुइँटेल (२०६०) आधुिनक भाषािव ान, िव ाथ  पु क भ ार,  
    काठमाडौ,ँ पृ २९६  
१३ भोलानाथ ितवारी (२०१०) भाषा िव ान, पूववत्, पृ २०५ 
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२.५. ले चा जाितको संि  त प रचय 

 

ले चा जाित प  चम बङ् गालको दािजिलङ िज ाको पहाडी े , िस  कम रा , भुटान अिन 

नेपालको इलाम भेकमा बसोबासो गन एउटा जनजाित हो। कृितलाई नै सृ  टको मूल आधार मा  ने 

यस जाितको उ ि  तथा इितहास स ी कसैले ठोस िल खत माण ा  गन नसकेको  

पाइ छ।१४ कुनै पिन जाित वा समुदायको उ ि  तथा िवकासको इितहास स ी िमथकीय 

अिभ ायलाई आधार बनाइएको पाइ छ। िमथकीय अिभ ायका आधारमा िह दु धमावल ीह  मनु 

र शत पा, ईसाईका आदम र इवको चचा रहेको पाइ छ। कृितलाई नै सृ  टको मूल मा  ने यस 

जाितले आफूलाई ‘मुत ी रोङकुप‘ (mutʌnci roŋkup) अथात् कृित-आमाको ारो स ान 

तथा ‘रमकुप‘ (rʌmkup) अथात् ई  वरको स ान मा छन् ।१५  िहम पवत क  चनजङ् घालाई 

ले चाह  आ नो उ ि को आधार मा छन्। ही ँ पवतको िहउँको ड ाद् वारा सृ  टकताले 

ले चा जाितका आिद नारी-पु षको सृ  ट गरे भ  ने िमथक वा जनिव  वास यस जाितका 

मािनसह मा रहेको छ। यसथ आज पिन ‘ ू रम फात’ अथात् पिव  िहमालयको पूजा एउटा 

मह पूण पर रागत पवका पमा ले चा जाितले मा ै  आएको दे ख छ।  

 प  चम बङ् गाल रा को ३८औ ँ  अनुसूचीअ गत  िविभ  न जनजाितह  म े ले चा 

जाितलाई पिन दािजिलङ िज ामा बसोबास गन एक जनजाित मिनएको छ। िस म रा मा पिन 

ले चालाई जनजाितकै दजा िदइएको पाइ छ भने ियनीह  आफूलाई ‘मुत  ची मकुप‘-को स ान 

तथा ‘मायेल ाङ‘-मा बसोबास गन जाित भनेर िविभ  न अ ेताह ले पिन उ ेख गरेका 

पाइ छन्।१६ ियनीह को उ ि  तथा पौरािणक इितहासस ी कुनै ठोस िल खत माण नरहेकाले  

िव ान् ह मा पिन िविभ  न मत-मता र रहेको पाइ छ। ईमानिसंह चेमजोङले ‘लापचा-नेपाली-

अङ् ेजी श कोश‘- को भूिमकामा ले चा जाितको उ ि बारे तीन थरीका मत राखेका छन्। थम 

मत ले चा जित नेपालको इलाम िज ाबाट िस म, भुटान र दािजिलङितर फैिलँदै गएको 
                                                             
१४ आर एन ठाकुर (१९८८) िहमालयन ले चास्,आकाइ स प शस,िड ुटस, ु िद ी ११००५५, पृ २१ 

१५. िनमा तकिनलमू (१९६८) ले चा जाितको उ ि  औ सृ  टको एक झ ो, दािजिलङ, ाम दस, पृ १  
१६ आर एन ठाकुर (१९८८) िहमालयन ले चास्,पूववत्, पृ २१ 
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आिदवासी हो भनेका छन् भने दो ो मतमा दि ण िचनको सुचुवाङ ा बाट उ र बमा, आसाम 

ँदै उ र बङ् गालमा वेश गरी बसोबास गन जाित पिछबाट ले चा जाित भनेर िचिनए जसको राजा 

मवारोगं न् जसले ले चा भाषाको िलिप पिन तयार गरेको उ ेख पिन उनले गरेका छन्, अिन 

उनको ते ो मतअनुसार ित तबाट आएका अक एक दल आई िस मितर पसे र ले चाह सँग 

बसोबास गन थाले पिछबाट ितनीह  आफूलाई खा ा ले चा भ  ने गरेको  त  राखेका छन्।१७ 

य िप ले चा जाितको उ ि  र िवकासस ी यहाँ मुख पमा दुई थरीका मतह  उ े  

छन्। थम थरीका जी बी मेनवाइ रङ, िनमा तकिनलमू ले चा, जी िछ रङ, कुमार धान, आर एन 

ठाकुर, तपन च ोपा ाय, के पी तामसाङ, सत पा द मजुमदार आिद अ ेतावगले ले चाह  

िहमालका फेदीमा बसोबास गन तथा िस म, दािजिलङ नै ले चाह को मुख थान हो जहाँबाट 

यी जाित अ  े ह मा फैिलँदै गए भ  ने मतलाई कारेका पाइ छन्। य ै कारले दो ो वगका 

िव ान् ह  ईमानिसंह चेमजोङ, पारसमिण धान आिदको मतमा यो जाित म  एिसया तथा चीन 

देशबाट बमा ँदै भारतका उ र-पूवा  चल े बाट वेश गरी प  चम बङ् गाल, िस म, भुटान र 

नेपालितर फैिलएर गएको भ  ने कुरालाई कारेका पाइ छन्। ले चा जाितको उ ि  वा 

बासभूिमको स भमा  उपयु  थम थरीका मतलाई ले चा जाित तथा समाजले नै पिन कारेको 

पाइ छ। उनीह ले िस म, दािजिलङ आिद स ूण ले चा जाित बसोबास गन ठाउँलाई ले चा 

भाषामा ‘मायेल ाङ‘ अथात् लुिकएको आन मय थान भिनएको पाइ छ।१८ के पी तामसाङको 

मतमा ले चाह  एिसयाली देशबाट भारतको उ र पूव  रा ह  ँदै िस ममा आएका होइनन् 

तर िस मबाट भारतका उ र पूव  ँदै अ  देशमा वेश गरेका न् भ  ने त को पुि  गद ले चा 

िक द ीअनुसार ले चाह  बसोबास गन ठाउँ (मायेल ाङ) मा रा सको राजा ‘लासोमुङ पनु‘ र 

ितनका सेनाले अशा  र अ ाचार गरेपिछ ले चाह  ान जोगाउन हाँबाट भागेर अ  

देशह मा शरण िलन पुगे भनेका छन्।१९ ै कारले िस म, दािजिलङ े का िविभ  न 

                                                             
१७ आर एन ठाकुर (१९८८) िहमालयन ले चास्,पूववत,् पृ २१ 

१८ के पी तामसाङ (दो सं १९९८) द अ  नोन् ए  अ ो  रयािलटी एबाउट िद ले चास्, पूववत् पृ १ 

१९ के पी तामसाङ (दो सं १९९८) द अ  नोन् ए  अ ो  रयािलटी एबाउट िद ले चास्, पूववत् पृ ५ 
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पहाड-पवत, खोला-नाला, क  च जङ् घा िहमाल आिदको पूजा ले चा समाजमा िपतृ पूजाकै पमा 

ग रने पर राले पिन ियनीह को उ ि  थान वा यहीकंा मूल बािस ा न् भ  ने सङ् केत पाइ छ। 

 ले चा जाित बसोबास गन भौगोिलक र राजनैितक सीमाका आधारमा ियनीह  िन  निल खत 

चार वगमा िवभािजत रहेका पाइ छन्- 

१) रे ोङमू 

२) इलाममू 

३) दामसाङमू  

४) ोमू।  

 

मूलवासी ले चा टाइबल सं था ारा कािशत िह ी पि काअनुसार सन् १८३५ भ ा अिग िस म, 

दािजिलङ, खरसाङ र िसिलगुढी े मा बसोबास गन ले चाह लाई ‘रे ोङमू‘ भिनएको छ। पूव  

नेपालको इलाममा बसोबास गन ले चालाई ‘इलाममू‘ र कालेबुङ े मा बसोबास गन ले चालाई 

‘दामसाङमू‘ अिन भुटान देशका ले चाह लाई ‘ ोमू‘ भिनएको पाइ छ। ले चा भाषामा ‘ ो‘ भ  नाले 

भुटान बुिझ छ। यसरी ले चाह  रे ोङबासी, इलामबासी, दामसाङबासी अिन भुटानबासी चार 

वगमा िवभािजत रहेका पाइ छन्। यस बाहेक ले चा जाितका िविभ  न थर र गो ह मा िवभािजत 

रहेका पाइ छन्।  

 

२.६. ले चा जाितको नामकरण 

 

कुनै पिन जाितको नामाकरण कुनै घटना वा िकंवद ी तथा जाितको पेशाका आधारमा पिन 

जाितको नामकरण भएको पाइ छ। ले चा जाितको पिन ‘ले चा‘  श बारे िकंवद ी रहेको थाह 

ला छ। ‘ले चा’ श  ले चा भाषाको ‘ल चो’ (lʌpco) श बाट अप ंश भई ‘ला चे’ अिन सपिछ 

ले चा ब  न पुगेको हो।२० ‘ल चो’ श को अथ दुई वा दुईभ ा अिधक बाटाह को सङ् गम थल 

जहाँ मािनसह  एक  छन्। ाचीन कालमा ले चाह  अिन िछमेकी देशह का मािनसह  

भोटमा नुन िलन जानुपदा सबै िस  कम देशको ‘मा-थो- ो’ अथात् ‘अ ो घाटीको बाटो’ भएर 

                                                             
२० िनमा तकिनलमू (१९६८) ले चा जाितको उ ि  औ सृ  टको एक झ ो, पूववत्, पृ १ 
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जानुप । स ठाउँलाई आज नथुला नामले िचिन छ। उसबेला ो ठाउँ घनघोर वनजङ् गलले 

ढािकएको िथयो र बाघ, भालु पिन ला  ने साथै िहउँले ढािकएको डरला ो बाटो पार गरेर जानुप । 

यसथ एक-दुईजनाको आँटले न ाउने ँदा सबै ठाउँका मािनसह  िस  कम देशमा भेला भई जाने 

गथ। सबैजना भेला ने स ठाउँलाई ले चा भाषामा ‘ल चो’ भिन ो। कुनै िदन अका देशको 

मा छेले ले चालाई ित ो जाितको नाउँ के हो? वा ितमी को हौ? भनी सो दा ले चाह ले यो ठाउँको 

नाम के हो भनी सो दैछन् भ ठानेर ‘ल चो’ भिनिदए। हीदेँ ख ल चोबाट ल चे, ला चे भनेर यो जाित 

िचिनन थालेको हो भ  ने िकंवद ी पिन ले चा समाजमा चलेको पाइ छ। ित बेलास  ले चाह ले 

आफूलाई ‘मुत ी रोङ कप’ भनेर िचनाउँथे। ‘मुत ी रोङ कप’–को अथ हो भगवान् को ारो 

स ान तथा कृित आमाको ारो स ान। उनै ‘मुत ी रोङ कप’–ह  ‘ला चो’ कहलाए। पिछबाट 

नेपालीह ले ही ‘ला चो’ श को उ  चारणलाई ‘ला चे’ बनाए। जी िछ रङको मतमा ‘ल चो’, 

‘ला चे’ रोङ भाषाको मूल  श को शु  प ‘ला चो’ हो भ ै  िकरातीह को बािहङ बोलीमा 

’ला चा’ श को अथ ढोका भएकोले आ नो देश िस मलाई श ुको आ मणबाट र ा गन 

देशको पूव ढोकामा बसेका रोङ जाितलाई ितनीह  ला चा भ  ने गरेका न् भ  ने त  काश 

पारेका छन्।२१  ही ‘ला चे’ श  पिछ अङ् ेजह को िज ाले ‘ले चा’ भनी उ  चारण गरेदे ख रोङ 

कपह को जातीय नाम ले चा भएको मािन छ।२२ ले चा जाितको नामकरण यसरी ‘ल चो’, ‘ला चो’, 

‘ला चे’ ँदै ‘ले चा’ ब  नपुगेको दे ख छ, जो आज आिधका रक पमा ‘ले चा’ जातीय नाम भई देश 

िवदेशमा िचिन छ।  

 

२.७. ले चा समाज र सं ृ ितको सङ् ि  प रचय 

 

ले चाह  सोझा छन् भ  ने कुरा यो जाितबारे अ यन गन  ायः सबै िव ान् ह को मत रहेको 

पाइ छ। तपन च ोपा ायको मतमा ियनीह  घुम े वृि का िथए। वन जङ् गल फाँडेर ढडेलो 

लगाई खेती-पाती लगाउनु मुख पेसा रहेको मािन छ। यस िकिसमको जीवन शैली भारतका उ र-

                                                             
२१ जी िछ र  (१९७१) ले चा जाितको सङ् ि  प रचय, ाम दस, दािजिलङ, पृ २ 

२२ िनमा तकिनलमू (१९६८) ले चा जाितको उ ि  औ सृ  टको एक झ ो, पूववत्, पृ २ 
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पूवा  चल े का जन-जाितह मा पिन रहेको उ ेख पाइ छ।२३ खेती-पाती, पशु-पालन, िसकार 

गनु, जङ् गली फल-क मूल सङ् ह गनु ले चाह को मुख पेसा रहेको उ ेख पाइ छ। ले चाह  

जङ् गली फल-क मू, साग-स ी, जडी-बुटीसँग रा री प रिचत छन्। यसथ ‘अिनकाल परे बाँदर 

मछ तर ले चा मदन‘ भ  ने उ  रहेको पाइ छ।२४ ेक जाितका आ-आ नै जातीयता दशाउने 

िविभ  न कुराह - कला-कौशल, भाषा, सं ृ ित, भेष-भूषा, खान-पान, रहन-सहन आिद रहेका 

छन्। ले चा जाित पिन ती कुराह  पाइ छन् ज ै- ले चा घरलाई ियनीह को भाषामा ‘दुकेमू ली‘ 

तथा ‘रोङ ली‘ अथात् ले चा घर भिन छ जो काठ, बाँस र खर ारा िनिमत ँदछ। ियनीह को 

समाजमा पु षले लगाउने भेष-भूषालाई ‘द ा‘ अिन नारीले लाउनेलाई ‘दम देम‘ भिन छ। 

ियनीह को समाजमा िववाह भइसकेपिछ पिन बाबुको थर र गो  छोराह सँग रहने र आमाको 

छोरीह सँग रहने पर रा रहेको पाइ छ। यस िकिसमको थाले ले चा समाज मातृस ा क समाज 

रहेको सङ् केत पाइ छ।  

ले चा समाजमा िविभ  न रीित- रवाज, सां ृ ितक मू -मा ता, धम-सं ार, आ था-िव  वास, 

कला-कौशल आिद रहेका पाइ छन्। पा रवा रक अिन सामािजक रमा रहेका उपयु  ज ै 

ि याकलाप स  न गराउन ले चा समाजमा ‘बुङिथङ‘ अथात् पु ष पुरोिहत अथवा ‘मन‘ अथात् 

नारी पुरोिहतको मह पूण भूिमका रहेको पाइ छ। ले चा जाितको धमको स मा िविभ  न 

िव ान् ह ले ियनीह को पार रक धम कृित पूजा हो भ  ने मत कट गरेको पाइ छ। यसथ 

ियनीह ले िहमाल, पहाड-पवत, वन-जङ् गल, खोला-नाला आिदमा आ ाको आरोप गरी पूजा 

आराधना गन पर रा रहेको उ ेख पाइ छ जसलाई अङ् ेजीमा ‘एिनिम ‘ भिनएको पाइ छ।२५ 

मूलतः ले चाह  ित ती शासकको अिधनमा आएपिछ (सन् १६४१-६२) बु  धम (िवशेष गरी 

लामावाद) अ  नाउन वा  भए भने दािजिलङ र कालेबुङमा िमशनरीको भावले कितपय ले चाह  

इसाई धमावल ी बनेको त  पाइ छ।२६ यसकारण ले चा समाजमा पर रागत पमा रहेको 

                                                             
२३ तपन च ोपा ाय (१९९०) ले चास् ए  िदयर क चरल हे रटेज, िड के प सस िड ुटस (पी) एल टी डी, १ 
अ ारी रोड ु िद ी, पृ ४३  

२४ िनवाण आमोस सु ा,(२००९) ले चा जाितको प रचया क इितहास, भेटघाट काशन,कालेबुङ, पृ २० 

२५ आर एन ठाकुर (१९८८) िहमालयन ले चास्,पूववत,् पृ ९० 

२६ के पी तामसाङ (दो सं १९९८) द अ  नोन् ए  अ ो  रयािलटी एबाउट िद ले चास्, पूववत् पृ ५३ 
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कृित पूजा िविधह  लु  ने थित रहेको दे ख छ। तथािप बु  ले चाह मा आज पिन यस 

िकिसमका पूजािविधह को  अवशेष प पाइ छन्।  

कृित ेमी ले चा जाितका पर रागत पवह  अिन पूजािविधह  सबै नै कृितसँग स  

छन्। कृितका ेक त लाई पू  र आरा का पमा हेन ले चा जाित एक कारले हेदा वन-

जङ् गल, खोलानाला, पहाड-पवत, हावा-पानी, ढु ा माटो आिद कृितका यावत् कुराह को 

र कझै ँदे ख छ। यस जाितका मु  केही य ा चाड-पव, सं ार र पूजािविधह  िविभ  न समय 

तथा अवसरमा मनाउने गरेको पाइ छ। ती न्- 

 ू रम फात अथात् पिव  िहमालयको पूजा- यो पव काितक र मङ् गिसर मिहनामा 

खरसाङमहकुमाअनतगत िसटोङ गाउँमा ले चाह  एकि त भई मनाइ  ने गरेको 

दे ख छ। 

  मुक िजक िदङ रम फात अथात् ह रयालीपूण झार-जङ् गलको पूजा वा पयावरण 

पूजा- यो पव ेक वष २० फरवरीको िदन कालेबुङको डा ङ र रयोन ब ीको 

िसमानामा पन थानमा मनाउने ग र छ। यसरी झार-जङ् गल ख-पात आिद उ ने वा 

पलाउनका िन  ग रने पूजा ले चा जाितमा खुबै चिलत रहेको दे ख छ। यसले 

ले चाह  पयावरणबारे सचेत रहने जाितको पमा पिन सङ् केत गरेको पाइ छ।  

  ाङ रम फात अथात् भूिम पूजा वा संसारी पूजा- यो पूजा पिन ले चाह ले 

डा ङमा  प  मईको िदन मनाउने गरेको पाइ छ। 

 तङ् ोङ ो रम फात अथात् तङ् ोङ पवतको उपासना- ेक वष असोज मिहनामा 

यो पव मनाइ छ। 

 स ू रम फात अथात् फसलको पूजा- काितक मिहनामा फसल अ  न-बालीको र ाथ 

यो पूजा ग रइएको मािन छ। यो पूजा सवजिनक नभएर पा रवा रक पमा पालन गरेको 

दे ख छ।   

 ली रम फात अथात् घरको पूजा वा कुल पूजा-  यो पूजा पिन प रवारका सद वगको 

सुरा ाथहेतु गन गदछ। यसका अित र  प रवारका साखा-स ानह  िमलेर ग रने ‘रम 

ची लोक‘ अथात् जाँड चढाउने पूजा, ‘पिलक रम फात‘ अथात् जङ् गलको पूजा आिद।२७ 

                                                             
२७ ले चा आिदवासी-एक प रचय (२००५) कालेबुङ, मूलवासी ले चा टाइबल सं था, पृ ३५  
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यी ेक पूजामा ‘बुङिथङ’ अथात् ले चा पुरोिहतले कृितको िविवध पलाई पुकारी 

पूजा अिन ले चाका सं ारमूलक ि याकलाप आिद स  न गदछन्।  

 

 ले चा भाषाको संि  त प रचय 

 

ले चा भाषा भोट-बमली प रवारअ गत भोट िहमाली समूहमा पन एउटा भाषा हो। कितपय 

िव ान् ह ले भोट िहमाली वा भोट-बमली समूहअ गत पन यो भाषा म ोिलयन समूहको भनेको 

पिन पाइ छ।२८ भोलानाथ ितवारीको मतमा ले चा भाषा िचिनयाँ प रवारको भोट-बमली शाखासँग 

स  भाषा मा छन्।२९ जे भए तापिन ले चा भाषा भोट-िचिनयाँ प रवार भाषा हो भ  ने मतलाई 

सबैले ीकारेका छन्। ले चा भाषालाई ले चा जाितले (roŋ-riŋ) ‘रोङ- रङ’ भ छन्। यस भाषामा 

सािह क रचना, कृितह को सङ् कलन र काशन अ  भाषाह को तुलनामा धेरै का छो 

दे ख छ। जसरी िह ी, नेपाली, बङ् गला भाषाह मा सािह को िवकास न सकेको छ, सरी 

ले चा सािह को िवकास न सकेको पाइँदैन। 

य िप अठारौ ँ शता ीको पूवाधितर ित ती भाषाबाट ले चामा अनुवाद ग रएको ‘नामथो 

नामथार’ ले चाह को धम  मािन छ अिन यही नै ले चामा ले खएको यथा ा  त पुरानो  

मािन छ।३० ले चा भाषा सन् १८२६ दे ख भारत त  ता पिछस  दािजिलङ िज ाको औपचा रक 

तथा स क भाषाका पमा रहेको िथयो भ  ने कितपय ले चा लेखक िव ान् ह को मत रहेको 

पाइ छ।३१ सन् ११८२६ मा त ालीन िस मका शासक ारा ले चा भाषाका सािह क ह , 

िल खत साम ीह  जलाएर न  ग रिदए जसको प रणाम यस जाितको भािषक िव ार र िवकास 

न नसकेको उ ेख पाइ छ।३२ यसरी ले चा भाषा नेपाली, बङ् गला आिदका तुलनामा थोरै मा  

                                                             
२८ आर के ग, (२००५) सेिडङ सम लाइट अन िद िह , ाङ ेज ए  िलटरेचर अफ िद ले चास्, कालेबुङ, 

इ िजिनयस   ले चा टाइबल एसोिसएसन, पृ ७३ 
२९ भोलानाथ ितवारी (चौवनवौ ंसं २०१०) भाषा िव ान, पूववत्, पृ १३९ 

३० ए आर फोिनङ (दो सं २००३) ले चा माइ ािनिसङ टाइब, सैली ४ए, मािनकतोला, सैन रोड, कोलकता-७०० ०५४, पृ 
१९१ 

३१  के पी तामसाङ (दो सं १९९८) िद अ  नोन ए  अ ो  रयािलटी एबाउट िद ले चास्, पूववत, पृ २४ 

३२ ले चा आिदवासी एक प रचय, (२००५) मूलवासी ले चा टाईबल सं था, मिण ि ङ ेस, कालेबुङ, पृ ५  
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फैिलन सकेको पाइ छ र यसो नाको िविभ  न कारणह  पिन छन्। तीम े केही मुख 

कारणह लाई बँुदागत पमा यसरी देखाउन सिक छ – 

 

 

 ले चाह लाई त ालीन शासक ारा राजनैितक दबाउमा रा  नु।  

 ले चा जाित अ सङ् क पमा नु। 

 ले चाह ारा धमा रण ग रनु। 

 अ  भाषाको भावमा आउनु।  

 ले चाह को राजनैितक, सामािजक,आिथक प  कमजोर नु।  

 ले चा भाषाको िल खत पको िवकासका िन  आव क त रता र ो ाहनको अभाव 

नु। 

 भाषाको मानकीकरण र आधुिनकीकरणका साथै एक पताको यासको कमी नु। 

 ले चा भाषाको ाकरिणक तथा भाषावै ािनक तवरले अ यन अनुस ान यथोिचत 

पमा नु नस  नु । 

 यी सबै नाका कारण ले चाह मा राजनैितक, सामािजक, सां ृ ितक, शैि क अिन 

आिथक थितबारे सचेत पमा यथोिचत काय न नस ुका साथै अङ् ेज उपिनवेशको 

भाव प धमा रण ि याले पिन भूिमका िनवाह गरेको दे खिनछ।  

 

उपयु  त कारणह ले गदा ले चा भाषा र सािह को िवकास तथा िव ार अव  नगयो। 

आज भोिल ले चा भाषामा िस  कम र दािजिलङका िविभ  न े ह बाट िविभ  न प -पि का र 

सािह क रचना-कृितह  कािशत भइरहेका पाइ छन्। ती प -पि का र सािह क रचना 

कृितह कै मा मबाट ले चा भाषा र सं ृ ितबारे चार- सार भएको दे ख छ। िस  कम, खरसाङ 

रेिडयोबाट पिन ले चा भाषामा समाचार वाचन तथा काय मह  सारण ग र छन्। ले चा भाषाको 

आ नै त   रोङ िलिप उपल  रहेको छ। यस ले चा भाषाको िलिप अथात् रोङ िलिपको 

उ ि बारे िविभ  न मत पाइए तापिन रोङ िलिपको सृि कताका पमा िथकुङ मेनसलोङ नामक 
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लाई नै ेय िदइएको पाइ छ।३३ ले चा भाषाका ाकरण, श कोश अिन पुराना ले चा 

धम ह लाई आधार मानेर यस भाषामा िश ण- िश ण काय भइरहेको दे ख छ। ले चा भाषामा 

‘लाजोङ’ एउटा मुख  हो। यसले भाषाका िन अथात् वणको सही पमा उ  चारण र 

वणसंयोजन गन िसकाउँछ। यस भाषामा नौवटा र वणह  छन् जसलाई ‘ ोिमङ आकुप’ 

(chjomiŋ ɑkup) भिन छ र अठ् ठाईसवटा ‘ ोिमङ आमु’ (chjomiŋ ɑmu) अथात्  जन 

वणह  रहेका छन्। ले चामा मा ालाई था न ( था न) भिन छ ती आठ िकिसमका छन्। यस 

भाषामा नेपाली, िह ी ज ा अ  भाषामा उपल  महा ाण घोष िनह  ज ै घ, झ, ढ, ध, भ 

अिन ट, ठ, ड, ढ ज ा मुध िनह  उपल  छैनन्। यसकारण ले चा भाषीह ले नेपालीको 

घाँसलाई गाँस, भात-बात, घर-गर आिद उ  चारण गरेको पाइ छ। य ै कारले ाकरिणक  टले 

ले चा भाषाका ि यापदह  िलङ् ग र वचनका आधारमा पाियत ँदैनन्। आज यस भाषा र 

सािह बारे अ यन अनुस ानमा देश-िवदेशका िव ान् ह  लािगपरेका छन् र यस भाषाको 

मानकीकरण र आधुिनकीकरणको यास पिन भइरहेको पाइ छ। 

 

 

िन ष 

यस अ ायमा नेपाली र ले चा जाितबारे  प रचया क अ यन सङ् ि  पमा ुत ग रएको 

छ। यसो गनाको उ े  सामािजक मू -मा ता, रीित- रवाज, सं ार- सं ृ ित  अिन भाषा 

स ी  केही उपल  साम ीका आधारमा यी दुईवटा जाितमाझ सां ृ ितक-भािषक समानता वा 

िभ  नताका आधारह  िचनाउने यास हो। य िप धेरजसो सं ारमूलक ि याकलापह मा 

िविवधता रहेको पाइ छ। नेपाली र ले चा यी दुई जाितका स मा मानवशा  ीय, समाजशा  ीय 

लोकता क ि ले अ यन गन यास भएको छ। वष दे ख एउटै भौगोिलक े मा बसोवास गन 

यी दुई जाितका स मा देखापरेका त ह लाई िन  न बँुदाह मा समेट्न सिक छ। ज ै- 

 नेपाली जाितलाई एउटै आनुवंिशकमूलको जाित नभई िविभ  न उपजाितह  िमलेर बनेको 

एउटा िसङ् गो सां ृ ितक, भािषक गो ी िवशेषका पमा िचिन छ।  

                                                             
३३ ए आर फोिनङ (दो सं २००३) ले चा माइ ािनिसङ टाइब, पूववत्, पृ १५४ 
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 नेपाली जाितलाई एउटा िसङ् गो जाितका पमा थािपत गराउने दुईवटा मुख कुराह  

दे ख छन्- एउटा भाषा र अक  रीितिथित तथा सं ृ ित।  

 ले चा जाित एउटा िसङ् गो जाित भएकोले गदा यस जाितका  वेषभुषा, सां ृ ितक 

ि याकलापह  तथा भाषागत योग चलनमा एक पता रहेको दे ख छ। 

 नेपाली र ले चा एकै भू-भागमा रिहआएकाले र नेपालीह  ब सङ् क पमा रहेका 

नाले ियनीह  माझ नेपाली भाषालाई नै साझा भाषा वा स क भाषाका पमा योग 

गन गदछन्। 
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अ ाय तीन  

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

 ३.१.  उखानको अथ र प रचय 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

उखान लोकसािह  अ गत लोको   िवधाको एउटा उपिवधाका पमा चिलत र 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

कृितको दे ख छ। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

पमा देखा पदछ।   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

सा िभक दे ख छ।  

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

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

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

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

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

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

िवचारमा उखानह  लोकसमाज तथा लोकजीवनको उ  नयनका लािग लोकमानसले 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

पाइ छ। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ुत धारणाह लाई िन  न बँुदाह मा देखाउन सिक छ- 

 उखानह  लोकको अनुभवका सार न्। 

 उखानमा स ूण ानगुणका कुराह  टडकारो पमा एका छन्। 

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

 ियनमा स  त को उद् घाटन छ। 

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

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

 यी भाषाका आभूषण न्। 

 ियनले लोकलाई स ाग दशन गदछन्। 

 उखानह  ला िणक अथले यु  ँदछन्। 

 उखानह  भािषक  अल ारको पमा हणीय मािन छन्, आिद। 

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

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

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

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

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

उद् घाटन गदछ।  

 

 ३.१.३. उखानको वग करणका आधारह   

 

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

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

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

िविभ  न प बाट हेन सिक छ-  

१. सामािजक िवषय, 

२. सं ार तथा सं ृ ित िवषय   

३. हा ङ् मूलक िवषय 

४. िववाहस ी उखान  

५. नीित चेतनामूलक िवषय   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

वग करण िन  न कारले ग रएको पाइ छ -  

 

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

१. मािनसका कमी कमजोरी ुिट तथा अवगुणसँग स त  

२.  सांसा रक ान िवषयक 

३. सामािजक र नैितक  

४. जाितका िवशेषतासँग स  

५. कृिष र कानुनस ी  

६. पशु तथा सामा  जीवज ुिसत स त। 

 

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

देखाएका छन्-  

१. थानस ी  

२. जाित स ी  

३. कृित तथा कृिषस ी  

४. पशुप छी स ी   

५. कीण। 

 

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

देखाएका छन् जो िन  न कारका छन्- 

१. हा ङ् परक  उखान 

२. खेती स ी उखान 

३. ापार स ी उखान 

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

५. लोक वहार स ी उखान 

६. नारी वा  ी स ी उखान 

७. ा  स ी उखान 

८. चाडपव स ी उखान 

९. ऐितहािसक घटना आिद स ी उखान 

१०. जाित स ी उखान। 

 

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

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

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

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

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

 

१.  सामािजक तथा नीितचेतना स ी  

२.  ान-िव ान स ी  

३.  कृिष वसाय स ी 

४.  लोकिव  वास स ी  

५.  िविवध िवषयस ी।  

 

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

छन्। ती यस कार छन्- 

१. नीितरचना (उपदेशा क) पका लोको  

२. सू  (सुभािषत) पका लोको  

३. ल ाथ वा  ाय पका लोको । 

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

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

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

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

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

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

छन्। ती िन  न कारका छन्- 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

तु ाको तुलना क िववेचना ग रएको छ -  

 

उखान र तु ाको पा क वग करण अ गत    

१. लघु आकारका उखान र तु ा 

२. मझौला आकारका उखान र तु ा 

३. लामो आकारका उखान र तु ा 

                                                             
१६ धमराज थापा र हंसपुरे सुवेदी, (१९८४ ) नेपाली लोकसािह को िववेचना,काठमाडौ,ँ साझा काशन, पृ ४२४  
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४.  नमूलक र  नो रमूलक उखान र तु ा 

 

िवषया क ि ले उखान र तु ाका कार- 

१. नीितिश ा र ावहा रक ानस ी उखान र तु ा 

२. सामािजक जीवनस ी उखान र तु ा 

३. कृिष वसायस ी उखान र तु ा 

४. थानस ी उखान र तु ा 

५. धम एवम् सं ृ ितस ी उखान र तु ा 

६. पशुप छी र जीवज ुस ी उखान र तु ा 

७. कृितजगत् स ी उखान र तु ा 

८. लोकिव  वासस ी उखान र तु ा 

९. अ  िविवध िवषयस ी उखान र तु ा आिद। 

 

३.२.  टु ा र तु ास ी मतह को समी ा 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ख) िशव साद पौ ाल, (२०६८) नेपाली टु ा कोश, शङ् कर नगर, पे ेही, पृ  (क)  



४२ 
 

आिद मानेका छन्। यसरी ’टु ा’ श को योग पर रा र अथको  िकटान उपल  छैन। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

दे ख छ। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२५ बस कुमार नेपाल, (  सं २०६८) श ाथ नेपाली श सागर, काठमाडौ,ँ पृ ५४५ पृ ६१० 
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नेपाली लोको बारे सव थम मोतीराम भट् टको ’उखानको बखान जा  ने कथाको सङ् ह’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

एकै अथका सूचक पदका पमा  योग गरेका छन्। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

श का पमा  िचलत न पुगेको दे ख छ।    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

हो, सो  न नसकेको दे ख छ। 

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

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

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

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

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

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

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

भएको दे ख छ। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

पाइँदैन।  

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

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

टु ा र तु ाबारे पिन  न सिकने दे ख छ।  

                                           आरेखसङ् ा १ 

                 लोको                                                                                                                              

                 

िक द ी        गाउँखाने कथा          उखान                      तु ा                   वा ारा 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

दे ख छ। 

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

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

िदएकोबाट टु ा र तु ा एकै न् भ  ने कुरो  ँदछ। 

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

भई तु ा बनेको हो। 

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

नेपालीमा चिलत श कोशह लाई आधार बनाएर अ यन अवलोकन गदा  यी दुई 
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िभ  ना-िभ  नै िचज नभएर एकै न् भ  ने माण िस  ँदछ। अझ भनौ ँटु ा र तु ा 

एउटै कुरालाई जनाउने दुईवटा नामह  न्। 

 

३.२.१.  तु ाको सङ् ि  प रचय र प रभाषा 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

उखानका दुई भेद मा  न सिक छ, ज ै- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

नेपालीमा- 

 आकाशको रा , पातालको केतु 

एकफेर नपरी, कसरी चेतु। 

 लमूलमा जीउ जोगाउनू,  

अिनकालमा बीउ जोगाउनू, आिद। 

 

अङ् ेजी भाषामा- 

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

 ा र िथक, सम िवल क। 

 नो िवस नो हनी, नो वक नो मनी।   

 टुडे म  नट बरो, म टुमरो आिद।४३ 

 

िह ी भाषामा -  

 एक अनार सौ िबमार। 

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

 ाण जाए, पर वचन न जाए। 

 पहली बेटी, धन की पेटी आिद।४४ 

 

बाङ् ा भाषामा-   

 कालो हाँडी केयापात, तबे दे बी जग  नाथ। 

 जग  नाथ गेले, हाँडीर झाँटा खेले। 

 हाती घोडा गेलो तल, गधा बले कतो जल। 

 टाका िदए टाका फाँदे, हाती िदए बाती बाँदे आिद। 

 

ले चा भाषामा - 

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

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

आफूझै ँअका ँदैन)। 

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

डर) आिद। 

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

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

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

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

तुलना र िववेचना ग रने छ।  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

आकारका ि ले यस कारले गन सिक छ- 

१. लघु आकारका तु ा 

१. मझौला आकारका तु ा 

२. लामा आकारका तु ा 

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

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

 

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

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

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

१. आिद अनु ासयु  तु ा 

२. म ानु ासयु  तु ा 

३. अ ानु ासयु  तु ा   

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

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

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

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

 

३.३.१. वा ाराको प रचय र प रभाषा 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

दे खँदैन।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

बँुदागत पमा यसरी देखाउन सिक छ-  

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

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

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

पद वा पदावली न्। 

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

अथपूण ब छ। 

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

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

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

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

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

उ े  रहेको छ। 

 वा ारामा लोक चिलत श  र भाषाको योग ँदछ आिद। 

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

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

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

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

ज ै-  

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

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

 

३.४.२. वा ाराको वग करणका आधारह   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

अङ् ेजीमा ि यायु  वा ाराह  

 िब  ए ाट्सल एन द एयर। 

 िकक् द बकेट। 

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

 

अङ् ेजीमा ि यामु  वा ाराह  

 कक् ए  बुल ोरी। 

 व ् इन ए ु मुन। 

 टेल िबि न व ् लेग, इ ािद।  

 

नेपालीमा ि यायु  वा ाराह  

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

 

नेपालीमा ि यामु  वा ाराह  

 आकासको फल, आँखाको तारा, परालको आगो, आिद। 

 

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

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

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

 

िन ष 

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

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

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

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

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

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

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

आधुिनक युगको देन मािन छ।  

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

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

रिहरहने दे ख छ। 

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

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

ा  ँदछ। 

 चिलत तु ा र टु ा श  दुईवटा बे ै अवधारणाह  नभएर एउटै कुराका 

दुईवटा नामह  न् जसले तुकब ीयु  उखान अथात् अनु ासयु  कथनलाई 

बुझाउँदछन्। 

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

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

तु ा िभ  ना िभ  नै उपभेद न्।  
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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  
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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 
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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। 
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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  
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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 
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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। 
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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।  
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अ ाय पाँच 

५. ले चा उखान, तु  का र वा ाराको अ यन 

 

५.१. ले चा उखानको प रचय तथा प रभाषा 

 

ले चा भाषामा  उखानका िन  ‘खातोम’, (khɑtom) ’तनतोम’, (tʌntom) ’पेतोम’ (petom) र 

’ रङ्तोम’ (riŋtom) ज ा श ह  योग ने गरेको पाइ छ। वा वमा यी श ह लाई 

अथता क ि ले केलाएर हेदा पर र केही िभ  नता रहेको पाइ छ। यी श को ु ि गत 

अथ यसरी देखाउन सिक छ- खा+तोम यी दुईका योगबाट बनेको ’खातोम’ श ले एउटा सामा  

ठ ौली गफ वा कथन मा  बुिझ छ र यसलाई ’ रङ्तोम’- का पयायको पमा योग ग रएको पिन 

पाइ छ।१ ’तनतोम’ र ’पेतोम’ श   यसरी तन+तोम र पे+तोम यी दुई-दुईको योगबाट बिनएका 

छन्। तन  र पे दुई बे ा बे ै पह  दे खए तापिन अथका ि ले समान दे ख छन्। यी दुई पले 

िदने अथ िवषय, उ े , आशय न् भने ’तोम’-को अथ दि लो, बिलयो भ  ने छ। सम मा तनतोम 

र पेतोम दुवै श को अथ दि लो आशय, ढ उ े  छ।२ ‘ रङ्तोम’ श चािहँ ले चा भाषाको 

रङ+तोम दुईवटा श को योगबाट बनेको हो र रङ ले चाको ‘आ रङ’ (ɑriŋ) अथात् भाषा, कुरा  

बुझाउने श बाट ु प  न भएको पाइ छ। यहाँ आिदमा ‘आ‘ प लोप भएको छ। ले चामा ‘आ‘ 

दे ख सु  ने श ह मा ि याबोधक य तथा अ  परसग ला ा सु को ‘आ‘ िन लोप ने 

चलन रहेको पाइ छ। ज ै- ले चाको ‘आमाक‘ श को अथ मृ ु वा मनु छ तर म  यो भ  नुपदा- 

‘माकनोन्‘, मछ- ‘माक ो‘, ‘आ ोर‘- अिमलो, अिमलो नु- ‘ ोरनोन्‘, ‘आ ाक‘- टाउको, 

टाउको दु  नु-‘ ाकदोक‘, ठुलाटाउके- ‘ ाकित ु‘ आिद ँदछन्। यसरी ‘ रङ‘ तथा ‘आ रङ‘ 

श को अथ छ कुरा, बोली वा भाषा, कथन, भनाइ आिद। ‘तोम‘ श ले दि लो, बिलयो, सार, 

                                                             
१ नबु िछ रङ तामसाङ (सन् २००५) ू ले चा-इङ् गिलस-नेपाली िड नरी, ले चा ाङ् गवेज डेभलोपमे   
  अगनाइजेसन गा ोक, िस  कम, २००५, पृ १४८  
२ के. पी. तामसाङ, (दो. सं.२००९) िद ले चा-इङ् स इ ाइ ोपेिडक िड नरी, मायेल मेीत तामसाङ, कालेबुङ, 
पृ ३६२ 
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गाँठी कुरा भ  ने अथ दान गदछ। यसथ यी दुई श का योगबाट बनेको ‘ रङ्तोम‘ श को अथ 

छ सारभूत कथन, दि लो भनाइ, साँचो कथन, गाँठी कुरा, सू ा क कथन आिद।३  

ले चामा रङ्तोमको प रभाषा िदने थम िव ान् के पी तामसाङको मतमा रङ्तोमह  ले चा 

भाषाका गहना न् जो छोटा िमठा र सिजलै मनमा रा  न सिकने अिन सङ् गवश झ ै  योग गन 

सिकने छन्।४ ै कारले फोिनङको मत अनुसार रोङ रङ्तोमह  ले चा भाषाका आभूषण 

तथा वेशभूषा झ न्।५ यसरी ले चामा पिन रङ्तोमलाई भाषाका गहना तथा लोको का भ ारमा 

रहेका अमू  स ि का पमा ीकारेका छन्। यस कार ले चामा उखानको अवधारणा तथा 

यसका प रभाषाह  िवकिसत ँदै आएका दे ख छन्। भाषाका गहना मािनएका य ा उखानलाई 

ले चामा ‘रोङ रङ्तोम’ (riŋtom) भ  नु यु सङ् गत दे ख छ। ले चा उखानबारे अ ोताह को 

मत-मता रलाई अवलोकन गदा दे खएका मु  कुराह लाई यस कारले देखाउन सिक छ- 

 

 ले चा भाषामा र लोक सािह मा उखानह को सङ् कलन तथा िल खत पर राको 

इितहास अ  भाषा र समाजका उखानह भ ा धेरै का छो रहेको दे ख छ। 

  ले चा लोकसािह का अ ेतावगले उखानलाई भाषाका गहना तथा पिहरनका पमा 

तथा भाषालाई िसङ् गान त का पमा िलइएका पाइ छन्। 

 व ाले आ नो तािकक मतालाई िमठासपूण शैलीमा अझ दि लो िकिसमले अिभ  

गन साधन िवशेषका पमा पिन उखानलाई प रभािषत गरेका पाइ छन्। 

 ले चा भाषामा उखानका सामानाथ  ’पेतोम’, ’खातोम’, ’तनतोम’ अिन रङ्तोम ज ा 

श ह को योग गरेका छन्, जसमा एक पता वा एक मतै  दे खँदैन। यसथ 

उ खत ज ै श ह को कोशीय अिन ु ि गत अथ केलाउँदा ले चा भाषामा 

रङ्तोम श  नै उखानका िन  योग गनु यु सङ् गत दे ख छ भने ब सङ् क 

पमा ले चा भाषाका ाता तथा िव ान् ह ले पिन यही श कै योग गरेका पाइ छन्। 
                                                             
३ नबु िछ रङ तामसाङ (सन् २००५) ू ले चा-इङ् गिलस-नेपाली िड नरी,  पूववत्, पृ १४८  
४ के पी तामसाङ, (१९९९) रोङ रङतोम ले चा भबस्, िहर मिण धान, मिण ि ङ ेस कालेबुङ, भूिमका ख । 

५ ए आर फोिनङ, (दो सं सन् २००३), ले चा माइ भेिनिसङ टाइब,सैली ४ए मािनकतला मेन रोड, कोलकाता ७०० ०५४ पृ 
१७२ 
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  यहाँदे ख उता ले चा भाषामा ले चा उखानका सामानाथ   अथात् ले चा उखानका लािग 

’ रङ्तोम’ श  नै योग गनुपन िन ष हण ग रएको छ।  जसलाई यस शोध कायको 

योजन र उ े कै पमा हण ग रएको छ। 

 यस शोध ब मा यहाँदे ख उता ले चा उखानका िन  ’रोङ रङ्तोम’ श  योग ग रने 

छ। 

 

५.१.२. रोङ रङ्तोम (roŋ riŋtom) का िवशेषता   

 

उखानको योग कुनै पिन जाित वा समूहको भािषक वहारमा सङ् ग अनु प  टा का 

पमा ँदछ। ज ै- आफू कुनै काम गन नजा ा अ लाई दोष िद छ भने ा का लािग 

’आफू ना  न जा ैन, मु खयाको आङ् गन टेढो’,  ले चामा ’वम थेङ मयोनबु सा ञुम ुप’ अथात् गीत 

गाउन जा ैन घाँटी (गला) सु ो)  भ  ने उखान योग गन ग र छ। िवशेषतः ले  भाषामा भ ा 

क  भाषामा नै यो बढी मा ामा योग ने भएकाले रोङ रङ्तोम पिन मौ खक पर रामा नै योग 

चलन धेर रहेको पाइ छ। उखानमा सावभौम र सावकािलक अिभ  रहने ँदा ुतीकरण, 

प, संरचना आिदका  टले केही िभ  नता दे खए तापिन सार कुरा भनौ ँवा मूल उ े  ायः सबै 

भाषाका उखानमा समान िवशेषता रहेको दे ख छ। 

िवषयगत ि ले उखान र रोङ रङ्तोम माझ  पिन धेरै समानता नै रहेको पाइ छ, तर ुित, 

सा िवधानर उपमानह  हण गराइ आिदका ि ले दुवैमा िभ  नता पाउन सिक छ। ज ै-

नेपालीमा ’धेरै िबरालोले मुसा मादन’, ले चामा ’आ ापमू युकमुन नु ग ु पतो ोर’, अथात् धेरै 

लामाले गु ा ाहारदन। यहाँ उखान र रङ्तोममा यु  उपमान वा िवषयव ुह  नेपालीमा 

िबरालो यु  भएको ठाउँमा रङ्तोममा लामा (गु ामा पाठ-पूजा गन) अिन मुसाको थानमा गु ा 

योग भएको पाइ छ। काय र आशयका ि ले यी उखान र रङ्तोममा समानता रहेका छन्। 

यसरी रोङ रङ्तोममा पिन अ  जाितका उखानमा पाइने िवशेषता समान पमा पाइ छन्। रोङ 

रङ्तोमका िवशेषताबारे सं ेपमा तल चचा ग रएको छ।  
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५.१.२.१.  जातीय जीवनको स   

 

उखानह  अनुभवबाट ा  त ानका सार न्। यसथ कुनै पिन जाितका उखानह मा पुखाले 

भोगेका, देखेका, मा ै  आएका रीित- रवाज, मू -मा ता आिदको छिव पाइ छ। ज ै, ले चा 

जाितमा ‘ची’ (जाँड) –को चलन पर रागत पमा चिलआएको र चीद् वारा नै कुल पूजा आिद 

ग रने ँदा रोङ रङ्तोममा चीिसत स त केही उखानह  पाइ छन्। ची जाँड पूजाआजामा 

अमृतकै पमा योग ग रए तापिन धेरै िपउनाले िवनाश ने कुरा रोङ रङ्तोममा यसरी  

भएको छ- ‘ची न िच ो’ अथात् जाँडले ना छ भ  ने अथमा जाँडको धेर सेवन गदा मात ला छ र 

मातेपिछ मा छेको बु   छ। यसो ँदा  र धन-स ि  सबै नाश छ भ  ने ान वा 

स ेश यसमा िदइएको पाइ छ। 

यसरी उखानमा जातीय जीवनका स  त  कट नस  नु यसको एउटा मह पूण िवशेषता 

हो। मा छेले आदश गुण देखाउन यथाथ कुराह लाई ढाकछोप गदछन् तर उखानले य ा 

कुराह लाई उदा ो पा रिद छ। मा छेले बडो गविसत खाने-िपउने तथा खाएको-िपएको कुराको 

चचा िनध  कसँग अ लाई सुनाउने गछन् तर झाडा िपसाब गरेको यथाथ प लाई यसरी खु ा 

पमा सुनाउन स ैनन् कारण यो ा , अस  र अ  लील ठहदछ।  लील कुराह  आदश 

प मा रहेका छन् भने अ  लील कुराह  भ ा, ा  र यथाथमा आधा रत छन्। य िप उखानले 

यी सबैलाई समेटेको छ। अ  लील श ह  योग भएका  लील अथात् रा ा अथ दान गन 

खालका उखानह  नेपाली यस कारका छन्- ’अँगार खानेले कालो ह छ’, ’क ोका पछािड कमारै 

पिन कुरा काट्छन्,’ ’मुतको ानो र खाँदाको जाडो कितबेर रह छ र’, ’हिग स ो दैलो दे ो’ 

आिद।  

ले चा जाितमा पिन यस िकिसका उखानह  पाइ छन्। ज ै- ’मुङ इयोक मिनन तलाम ठाप’ 

अथात् शैतानको काम छैन गुला झट्का, ’ङुसा आलुत आ ाकका तइयुसा आलुत रे तबेनका’ 

अथात् माछाको मुटु टाउकोमा, आइमाईको मुटु योनीमा आिद। यस कार रोङ रङ्तोमह मा 

ले चाह को जीवनशैलीको मू बोध,  लीलता-अ  लीलताको अवधारणा आिद कािशत भएको 

पाइ छ। 
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५.१.२.२. सावभौम र सावकािलक अिभ   

 

साधारणतः उखानह  सावभौम र सावकािलक छन्। ले चा भाषामा चिलत कित 

उखानह  अ  भािषक समूहका उखानह सँग िम ा-जु ा दे ख छन्। रोङ रङ्तोम 

पा रण भएपिछ अ  भाषाका उखानसरह समान अथ दान गनस  ने मता रा दछ; ज ै –

’ रङ कात इयोक नेत’, अथात् एउटै कुराले दुई काम नु, िह ीमा ’एक प  दो काज’, अङ् ेजीमा 

’िकिलङ टु बडस् िवद वान ोन’, नेपालीमा यही उखानलाई ’पशुपतीको दशन िस ाको ापार’-

सँग दँजनी गन सिक छ। यसरी उखानह  सावभौिमक पमा जीिवत र योगमा आउनस े 

भावका छन्। य िप यहाँ सावकािलक भई उखानह  िचरकालस  चलनमा रह छन् भ  ने 

भनाइको अपवाद प केही उखानह  य ा पिन पाइ छन् जसमा सावकािलकता ँदैन। यसथ 

समय र थितसँगै कितपय उखानह  चलनमा रहने वा फे रने भावका छन्। तथािप धेरैजसो 

उखानह  ावहा रक, नैितक आिद ानका सार न्। यसथ यी सावकािलक भई काला रस  

उही पमा बाँिचरह छन्। 

 

५.१.२.३. संि  तता र सरलता  

 

संि  त र सरल नु उखानको अक  मह पूण िवशेषता हो। रोङ रङ्तोम पिन संि  त र 

सरल िकिसमका छन्। संि  तताकै कारण यी लोकजीवनका मुख-मुखमा अिडइरह छन्। रोङ 

रङ्तोमका केही उदाहरणह  यहाँ रा  न सिक छ जसले संि  त पमा गहन कुरा वा अथ दान 

गदछन्। ज ै- 

               तािलका- १ 

 

रोङ रङतोम अथ 

 उङ ोङका आसोन 

 ची न ची ो 

 मोङ ाम सा सगोर जुक। 

 पानीमािथको ओभानो। 

 जाँडले मा छ। नरा ोले नरा ै गछ। 

 कोदाका दानाको पहाड बनाउनु, आिद। 
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संि  त नाका साथै यी उखानह  सरल पिन छन्। सैले साधारण ले पिन उखानह  

सिजलै बु  न स छ। 

 

 

५.१.२.४. लोकि यता र जीव ता 

 

उखान लोकले मौ खक पमा भािषक अिभ  िदन योग गन ँदा यो लोकि य ब छ। 

लोकि य नभई लोकमा चिलत न ने ँदा लोकि यता उखानको एउटा मु  िवशेषता हो। रोङ 

रङ्तोम पिन ले चा लोकजीवनमा चिलत र लोकि य छन्। ले चा भाषामा रङ्तोमह  िवशेष गरी 

समाजका बुजुग ह ले कुनै पिन सामािजक तथा सां ा रक अनु  ठान तथा ि याकलाप 

आिदमा योग गन गरेको पाइ छ। यसो ँदा ले चा समाजमा यस िकिसमका पार रक रीित-

रवाजसँग स त वा  या तथा अ वाताह मा लोको  तथा रङतोमको योग गन 

लाई स ानका ि ले उ  मािनएको पाइ छ। यसकारण ले चा समाजमा उखान अथात् 

रङ्तोमह  लोकि यताका साथै अिनवायताका ि ले पिन मह पूण रहेको दे ख छ। आज-भोिल 

ले चा समाजमा यस िकिसमका लोको पूण बोली वा अिभ  बुङ्िथङ र ले चा भाषा जा  ने 

बुजुग ह ले मा  योग गन गरेका पाइ छन्। रङ्तोमको योगले ले चा भाषालाई 

भावकारी मा  नबनाएर जीव  बनाउनमा पिन मह वपूण भूिमका रहेको दे ख छ। रङ्तोमको 

योगले ’रोङ रङ’ अथात् ले चा भाषाको ले  र क  दुवै पलाई सबलता र जीव ता दान 

गरेको पाइ छ। यसरी रोङ रङ्तोमह  ले  पमा अ यन सङ् कलन अपे ाकृत पमा न 

नसकेको दे खए तापिन मौ खक पमा ले चा भाषाका यो ाह ले योग ग रइएकाले यसको 

जीव ताबारे  इिङ् गत गरेको पाइ छ।  

 

५.१.२.५. मौिलकता  

 

िव  वका सबै जात र भाषामा उखान पाइने नाले सबै भाषीका उखानह ले आ ना केही 

मौिलकता अव  बोकेका ँदछन्। उखानह  सबै भाषामा ायः उ ै अथ िदने खालका दे खए 

तापिन अिभ , अिभ ाय, योग तथा श  संयोजन अिन ेक जाितका आ-आ नै सं ृ ित 



९२ 
 

िवशेषका अवधारणामा पिन आधा रत रहेका छन्। ले चा भाषामा मूलतः यस कारका उखानह  

पाइ छन्। तथािप ती उखानह लाई अनुवाद गदा ितनको सावभौिमक अथ नै पिन ला छ। लोकको 

भौगोिलक बनावट पर रा, मू -मा ता आिदको अिभ  उखानमा भएको पाइ छ। नेपालीमा 

’मनपरेको केटो जेठा ू प  यो’ गु ु  पकाउनु पदन, साली फकाउनु पदन ज ा उखान र तु ाले 

नेपाली समाजमा जेठा ु र बुहारीमाझको क र सामािजक मा ता र साली भेनामाझ ने ाल 

ठ ाको उद्घाटन भएको पाइ छ। ले चा जाितले जाँडको योग गछन् पूजा-आजामा यसथ उखानमा 

‘ची न ची ो’ अथात् जाँडले नाश गछ, भ  ने रङ्तोम योग तथा चलनमा आयो। यसरी उखानमा 

रहेका जाितगत मौिलक भेदह  देखाउन सिक छ। 

 

५.२. रोङ छु  योम (roŋ chukpnjom) ले चा तु  का को प रचय  

 

नेपालीमा जसरी तु  का वा अनु ासयु  लोक चिलत कथन भनेर छु ै  पमा योग चलन 

तथा चचा ग रएको पाइ छ सरी ले चाका लोको  अ गत यसबारे कुनै चचा पाइँदैन। य िप 

ले चा लोको मा यस िकिसमका अनु ासयु  वा तुकब ीयु  कथनह  श  पमा रहेका 

छन्, जसलाई ले चा लोकवातािवद् ह ले तथा अ ेताह ले उखानसँग एकैसाथ राखेर अ यन 

सङ् कलन गरेको पाइ छ। ए आर फोिनङले भने आ नो मा ’छु  योम’ नाम िदई सको 

अङ् ेजी पा रण ’राइिमङ’ श को चचा गरेका छन्, जसको योगले भािषक अ ि यामा 

भावका रता, आलङ् का रकता ाउँदछ भ  ने उनको मत रहेको छ।६ य िप उनले िदएका 

उदाहरणह  ज -ै ’थामली-थाम क’ अथात् िब वा-िस वा, ’आजोम-आथेन’  भात-सात आिद। 

यस िकिसमका कथनलाई नेपालीमा छाया ेष भिन छ। यसलाई लोको का पमा िलन 

सिकँदैन। ले चामा य ा छाया ेषलाई ’आकेप’ पिन भिनएको पाइ छ। ले चा लोकगीत, किवता 

आिदमा यस िकिसमका अनु ासयु  पद, पदावलीह  दे  न पाइ छन्। ले चा लोकजीवनमा- 

चिलत िविभ  न अनु  ठानमा भेला भई गाउने गीतह म े एक ’अ  या वम’ अथात आनु ािनक गीत 

यो अ ानु ास  िमलेको ँदछ। ज ै-  

’उङ्िपन उङ्बोन सोङ् ोङ सोङ, इयोक जु ा जु ा िग ङ तोङ’।  
                                                             
६ ए आर फोिनङ, (दो सं सन् २००३) ले चा माइ भेिनिसङ टाइब,सैली 4A मािनकतला मेन रोड, कोलकाता ७०० ०५४, पृ 
१८३ 
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(खोलावा र खोलापा र माकुराको जाल, जित नै रा ो गरे पिन प ररह छ गाल।) 

यसरी ले चा लोको  जगत् मा फोिनङले योग गरेका ’छु ्योम’ श को अथ ले चा 

श कोशह मा पाइँदैन। यसलाई ु ि गत पले अथ केलाएर हेन सिक छ। यो श  

’छुक्’+’  योम’ दुई श का योगबाट िनिमत भएको पाइ छ। यसो ँदा ले चामा ’छुक’-को अथ श  

वा िनह को समूह हो भने ’  योम’ श  ले चाको ’  या’-बाट  न भएको हो जसको एउटा 

अथ श द् वारा कुनै पिन व ु वा भावको िच ण, वणन गनु भ  ने िदइएको छ भने अक  अथ चािहँ 

म  ,  तो , ु ित गान, ोक आिद रहेको पाइ छ।७ यसरी ले चामा चिलत ’छु  योम’ श ले 

सम मा श  िच ण, वाक् चातुरी, श साम  आिद बुिझ छ। म  ,  ो , ुितगान, ोक आिद 

सबै ायः अनु ासयु  छन् र नेपालीमा यु  तु  का श  वा अनु ासयु  कथनमा पिन ियनै 

िवशेषताह  ने ँदा ले चामा तु  काका लािग छु ्योम श  योग गनु बढी यु सङ् गत 

दे ख छ। अक  मह पूण कुरो के दे ख छ भने ले चा लोकजीवनमा चिलत ’अ  या वम’ (ʌprjɑ 

vʌm) अथात् आनु ािनक गीतमा यु  ’अ  या’ पिन ’  या’ वा ’  योम’ श सँग स त रहेको 

छ। यसथ नेपालीमा तु  काको समानाथ  ले चा, ’छु ्योम’ श को योग यस शोध मा ग रएको 

छ।  ै कारले रोङ रङ्तोमिभ  िमसाएर सङ् कलन ग रएका तुकब ी यु  कथनह लाई 

अल ै छु ाएर हेन हो भने लोक चिलत िन  न कथनह लाई रोङ छु ्योम अथात् ले चा तु  का 

भ  न सिक छ। ज ै-  

 

तािलका- २ 

 

रोङ छु ्योम (roŋ chukpnjom) अथ 

 मसा आगात, ङुनदो गात।८  नेहार दैवनटार। 

 सुसा िम सा दुप ो, सो ाङ उङ न बु ो  खडेरीमा आगोको डर, वषामा पानीको डर। 

 अथात् आक आ ेन आन आलुत आ ुन।  लामो हात गनु मुटु तताउनु। 

                                                             
७ के पी तामसाङ (सन् २००९) िद ले चा इङ् स इनसाइ ोपेिडक िड नरी, पूववत्, पृ ४९२ र ६०५। 

८ के पी तामसाङ, (१९९८) रोङ आन िफिलङमू सा रङतोम, पूववत् पृ १७ 
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 सोसा जोङ सो ाङ म  ने, तदो जोङ मरो 

आनाङ म  ने। 

िहउँदो ज ो बखा ँदैन, आफूज ो अका 

ँदैन,आिद। 

 

 

चिलत य ा तुकब ीयु  कथनलाई ले चामा के भिन छ? भ  ने िवषयबारे ले चा भाषाका 

ाता एवम् यो ाह सँग सोध-खोज गन ममा कसैबाट ठोस िन ष उपल  न सकेन। 

तथािप यस शोध ब मा तुक िमलेका लोक चिलत ले चा छु   योमह लाई नेपाली तु  कासँग 

दँजनी गद ा ा िववेचना ग रएको छ।  

 

४.३. रोङ तुङ्बोर रङ वा ारा  (roŋ tuŋbor riŋ)  को प रचय  

 

ले चा भाषामा वा ारालाई ’तुङबोर रङ’ भिन छ। यसको अथ घुमाउरो भनाइ, वा आलङ् का रक 

भनाइ तथा ला िणक कथन भिनएको पाइ छ।९ ’तुङबोर’ श  ले चाको ’तन’+’बोर’ (tʌn + bor) 

यी दुई श का योगबाट बनेको पाइ छ। यसथ ’तन’ श ले िवषय, कुरा, ल  आिद जनाउँदछ भने 

’बोर’ श ले घुमाउरो, अ , ला िणक आिद बुझाउँदछ।१० ले चा भाषा वा समाजमा यस 

िकिसमका उ  अथात् लोक चिलत कथनह ले लोकजीवनमा ठुलो मह  रहेको पाइ छ। ले चा 

वा ारा िवशेष गरी ले मा भ ा क पमा चिलत दे ख छन्।  

िवशेष गरी ले चा समाजमा िववाह, सं ारह मा अगुवा ह  अथात् किलया वा 

लमीह  र बे ली प माझ ने  न-उ रह लाई पिन ले चामा ’तुङ्बोर रङ’ भिनएको पाइ छ। 

केटी मा  न जाँदा केटीप का अगुवा ले केटा प काह लाई ग रने  नह  ला िणक 

वृि का छन्। ज ै- ’रेन रीतसोङ सबालोम ल ोनङ गो?’ अथात् परदेशी महानुभावह  

कहाँबाट पा नु भो होला?   यसको जवाफमा केटा प का अगुवाबाट सोझै फलानो ठाँउबाट आएका 

हौ ँ भ  नुन ने तर केटाको उ पि  थान (जो थर अनु प ले चा जाितमा आ-आ नो ’ ु’ अथात् 

िहमाल, पवत, ’द’ अथात् दह वा पोखरी अिन ’लेप’ अथात् गुफा, ार अनुसार रह छ।) फलानो 

                                                             
९ िद ले चा-इङ् स इ ाइ ोपेिडक िड नरी, पूववत्,  पृ ३८८ 

१० िद ले चा-इङ् स इ ाइ ोपेिडक िड नरी, पूववत्,  पृ ३६१ 
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िहमालबाट उ ि  भएपिछ िहँड्दै आउँदा फलानो गुफामा वास ब ौ ँअिन फलानो पोखरीको पानी 

िपएर िहँड्दै आउँदा यहाँको घर ाङ् गणमा आइपु ौ।ँ यस िकिसमका संवाद वा भािषक 

अ ि यामा ले चा भाषीले कुन कुरालाई तुङ्बोर रङ अथात् वा ारा भ  ने यसको उ र खो  न 

उ खत िकिसमका संवादमा केटीप काले सोधेका  नमा तपाईंह  वा महानुभावह  ज ा 

उ  आदराथ , ब वचन बोधक श ले यहाँ केवल नेवाला ाइँकाबारेमा भ  ने ला िणक अथ 

बुझाउँदछ भने कहाँबाट  भ  ने  नले नेवाला ाइँ वा केटाको उ ि  थान भ  ने ला िणक अथ 

बहन गरेको पाइ छ। ै कारले केटाप का अगुवाले हामी  भनेर केवल केटी मा  न जाने 

केटालाई मा  इिङ् गत गरेको बुझाउँदछ। यस स भमा ले चा समाजमा चिलत तुङ्बोर रङ 

अथात् वा ारा श को योग ला िणक अथ बुझाउने पद वा पदावलीका पमा चिलत रहेको 

 ँदछ।  

’िद ले चा इङ् स इनसाइ ोपेिडक िड नरी’ मा ’तुङबोर रङ’ श लाई 

आलङ् का रकता कथन, तथा साधारण कथनभ ा ला िणक अथले यु  कथन जसले भनाइमा 

भावका रता उ  न गराउँदछ भ  ने अथमा िलइएको पाइ छ।११ ै कारले ए. आर. फोिनङको 

मतमा ले चा भाषामा यु  घुमाउरो अथयु  वा व ो पूण कथनलाई तुङबोर रङ भिन छ।१२ 

उनले तुङबोर रङ अ गत १) ’छुक-पत’ अथात् श ,   २) ’ रङ- ोक’ अथात् वा ारा, ३) 

’ रङ- द्युल’ अथात् उपमा र ल णा ४) ’पे-तोम’ अथात् उखान, ५) ’ रङ-वाल’ अथात् गाउँ खाने 

कथा आिदलाई राखेका छन्।१३ यस ि ले हेदा ले चाको ’तुङबोर रङ’ श लाई लोको को 

समान अथमा िलइएको दे ख छ। य िप उनले योग गरेको  ’ रङ ोक’ श को ु ि गत अथ 

हेदा ’ रङ’ भ  नाले कुरा वा भाषा, ’ ोक’ श ले बराबर, समान, ज ै आिद अथ िद छ भने सम  

पमा ’ रङ ोक’-ले कुरा ज ै, बोलीमा समानता,  बराबरी आिद अथ दान गदछ। नेपाली, 

अङ् ेजी आिद भाषामा वा ारा वा इिडयमले जुन अथ िदँदछ, ो ले चामा रङ ोक श ले 

िदँदैन। यसथ ले चामा अ  िव ान् ह ले योग गरेको  ’तुङबोर रङ’ श  नै यसका लािग 

उपयु  ठह र छ। 

                                                             
११  के पी तामसाङ (सन् २००९) िद ले चा इङ् स इनसाइ ोपेिडक िड नरी, पूववत्,  पृ ३८८ 

१२ ए आर फोिनङ (सन् २००३) ले चा माइ भेिनिसङ टाइब,पूववत्, पृ १७० 

१३ ए आर फोिनङ (सन् २००३) ले चा माइ भेिनिसङ टाइब,पूववत्, पृ १६९ 
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ले चा लोकसािह अ गत उखानबाहेक तु  का र वा ाराको चचा र सङ् कलन काय 

आजपय  न नसकेको दे ख छ। वा ाराह  ले चा जनिज ोमा श  वहार ने गरेको पाइ छ 

भने कितपय सं ारगत अनु  ठानह मा यस िकिसमका उ ह  ले चा पुरोिहत (बुङिथङ), 

पुरोिहता (मुन) आिदले वहार गरेको दे ख छ। ले चा समाजमा य ा तुङबोर रङ अथात् 

वा ाराको योग गन ह लाई वा टु तथा िसपालु का पमा हेन गरेको पाइ छ। 

तथािप ले चा वा ारालाई लोको को एउटा िवधाका पमा हेरेर अ यन-सङ् कलन गन काय 

आजस  भएको पाइँदैन। पासाङ िछ रङ ले चा ारा तयार ग रएको पा  पु क ‘मायल प ोर’ 

(सन् २००३ ) मा ५४ वटा ले चा वा ाराह  सङ् किलत छन्। यस मा पिन यसबारे प रचय, 

प रभाषा वा चचा गन जमक  िलएको पाइँदैन।१४ ले चा भाषामा कािशत उ  कृितमा ५४ वटा 

वा ाराह को सङ् कलन र ले चामा नै ितनका अथ िदइएको पाइ छ। फोिनङले आ नो 

उपयु खत मा ’तुङ्बोर रङ’ लाई ’ रङ- ोक’ श को योग गद रोमन िलिपमा ६ वटा 

ले चा वा ाराह को उदाहरण ुत गरेका छन्, ज ै ’अ ाक बुक’ अथात् टाउको ठटाउनु, 

’अक ेन’ लामो हात गनु आिद। ले चा वा ाराको अ यन पर रामा पासाङ िछ रङ ले चाको 

’मायल प ोर’ लाई ार  िब दुका पमा देखा पदछ।  

नेपालीका झै ँ ले चा वा ाराह  पिन एकपदीय, अनेकपदीय, ि यामु , ि यायु  अिन 

िवषया क ि ले पशुप ी, खपात, सं ार-सं ृ ित, धमकम, फलफूल, खानपान, शारी रक 

अङ् ग आिदका अिभ  जक पाइ छन्। ज ै-  

 

 आ ाक ित ु, (घ ाउके), अथात् टाउको ठुलो भएको ) अथात् ला िणक अथ राजा रानी 

समान महान्, भा मानी भ  ने ँदछ। 

 आक ित ु - ( ठुलो हात भएको) अथात्  लोभ नगन। 

 आक ड ु- (हात िछटो चलाउने) अथात् जाँग रलो । 

 क ोङ- (नेभाराको ख, फल) अथात् अ ानी, आबा न चाबाको। 

 तु ुम- (लाटोकोसेरो) अथात् जिहले घु ररहने, रसले फु रहने, आिद। 

 

                                                             
१४ पासाङ िछ रङ ले चा (सन् २००३), मायल प ोर, िद ले चा एसोिसएसन हेड ाटरस् कालेबुङ, पृ ९१ 
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 यसरी ले चामा िवशेष पशु- ाणी, ख-पात आिदका नामह को योगले मा  पिन 

लोक चिलत वा ारा ब  ने ि या दे ख छ। सङ् गअनुसार य ा पदह को योगले ले चा 

भाषामा भावका रता ाउँदछ। अ त: ले चा वा ारा पिन य  मा पूण वा  नभएर वा मा 

यु  ँदा मा  अथ िदने ँदछन्। ियनै सम  िवशेषताले गदा नेपाली  र ले चा वा ारा पर र 

तुलनीय पाइ छन्। 

 

िन ष 

 

ले चा भाषामा रङ्तोम, छु ्योम र तुङबोर रङ (उखान, तु ा र वा ारा) नौला िवषय नभए 

तापिन अ यन र सङ् कलनका ि ले तथा िल खत पर राको िवकासको ि ले एकदमै नौला 

िवषयका पमा  देखा पदछन्। यस े मा कलम चलाउने ले चा िव ाहन् म े के पी तामसाङ, 

ाङसोङ तामसाङ, पी टी िसिमक र ए आर फोिनङ मुख दे ख छन्। ले चा लोको सँग 

स त उपल  साम ी साथै केही ले चा ब सङ् क े ह मा गई सव णा क अ यनका 

आधारमा अवलोकन गदा ले चा उखान, तु ा र वा ारा स ी वतमान समयस  पिन  

अवधारणा नभएको दे ख छ। उखानका लािग ले चामा पेतोम, खातोम, तनतोम अिन रङ्तोम 

श को योग गरेका दे ख छन्। तु ाका लािग कसैले पिन ठोस काय गरेका छैनन् यस कारका 

लोक चिलत कथन वा तुब ीयु  कथन ले चाम श ै रहेका छन्। ए आर फोिनङले छु ्योम 

श  योग गद केही उदाहरणह  ुत गरेको पाइ छ। यस छु ्योम श ले नेपालीमा चिलत 

तुक तथा अनु ासकै अथमा यु  नस े साम  बोकेको ँदा ले चा तु ाका लािग रोङ 

छु ्योम श को योग ग रएको छ। ले चा वा ाराबारे भने ले चा िव ान् ह  माझ केही मतै  

रहेको पाइ छ। ायः ले चा िव ान् ह ले वा ाराका िन  त तुङबोर रङ श  योग गरेको दे ख छ 

भने फोिनङले तुङबोर श  लोको का लािग योग गरेका छन् अिन वा ाराका िन  रङ 

ोक श  योग गरेका छन् जसले वा ारा भाषाका गहना न् भ  ने अथ दान गदछ। ले चा 

भाषाका रङ्तोम, छु ्योम र तुङबोर रङबारे  अ यनलाई बँुदागत पमा िन  न कारले 

देखाउन सिक छ- 

 नेपाली लोको का उपिवधाका पमा जसरी उखान, तु ा र वा ारा छन् उसरी नै 

ले चा भाषामा पिन रङ्तोम, छु ्योम र तुङबोर रङ पाइ छन्। तर यसलाई नेपालीमा झै ँ
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यी उपिवधाह को छु ा छु ै  पमा अ यन अनुस ानको पर रा ले चामा पाइँदैन। 

गरेको पाइँदैन। यस शोध कायमा ियनै कुरालाई के  गरी ले चा भाषा वा समाजमा रहेका 

यी अलग अलग तीन उपिवधालाई नेपालीका उखान, तु ा र वा ारासँग मशः 

तुलना क पले अ यन ग रएको छ। 

 ले चा लोको का यी उपयु  तीन भेदह  ायः मौ खक पमा नै रहेका छन्, िल खत 

पमा  थोरै मा  सङ् किलत छन्। के पी तामसाङको ले चा उखानस ी पिहलो मा 

१२५ अिन दो ो मा ७२६ वटा उखानह  सङ् कलन ग रएका बाहेक अ  

िव ान् ह ले केही छुटपुट पमा ले चा उखानह  काशमा ाएका छन्। आजस को 

अ यनलाई िन ल गदा ले चा उखान र तु ाह को िल खत सङ् ा पुग नपुग १००० 

वटा जित काशमा आएका पाइ छन्।  

 ले चामा तु ास ी  अवधारणाको िवकास भइसकेको  पाइँदैन भने ले चा तुङबोर 

रङ अथात् वा ाराबारे छु ै  का पमा अ यन सङ् कलन भएको पिन पाइँदैन। 

 एकपदीय वा ारा नेपालीमा न ने चचा रहे तापिन ले चामा एक पदीय वा ारालाई िवशेष 

थान िदइएको पाइ छ। 

 नेपालीमा िविभ  न आधारबाट उखान, तु ा र वा ारालाई छु ा-छु ै  पमा वग करण 

ग रएको छ सोही आधारबाट ले चा उखान, तु ा र वा ारालाई पिन वग करण गरी 

अ यन ग रएको छ।  
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अ ाय: छ 

६. नेपाली र ले चा  उखान, तु  का एवम् वा ाराको तुलना क अ यन 

 

६.१. प रचय 

 

भाषा र सां ृ ितक मू -मा ता बे ा-बे ै रहे तापिन धेरै समयदे ख एउटै भू-सं ृ ितक र 

प रवेशिभ  सहअ मा रही आएका नेपाली र ले चा जाितको स क भाषा नेपाली भाषा नै रहेको 

छ। कुनै पिन जाितका आ-आ नै लोकवाताका िविभ  न िवषयह  छन्। नेपाली लोकसािह  

अ गत िविभ  न िवधाह  भए झै ँले चा लोक सािह मा पिन ले चा लोककथा, लोक किवता, लोक 

नाटक, उखान (रोङ रङ्तोम), तु  का (छु   योम), वा ारा (तुङ्बोर रङ), आिद िवधा उप-

िवधाह  पाइ छन्। ले चा लोकवाताका मािथ उ खत िवधाह बारे ाि क रमा अिन िविधवत् 

पले गहन अ यन, अनुस ान आजस  अपेि त नै छ। ही अभावलाई आंिशक पमा 

प रपूरण गनका िन  यो शोधकाय ग रएको छ। यी दुई जाित तथा भाषाका लोकमा चिलत 

उखान, तु  का र वा ाराह लाई िवभ  न िवषयव ु संरचना, शैली आिद िविभ  न ि ले वग करण 

गरी ितनीह माझ पाइने सा -वैष को अ यन िववेचन यस अ ायमा ुत छ। 

  ले चा लोकवाताको अ यनका तुलनामा नेपाली लोकवाता अ यनको पर रा धेरै पुरानो 

रहेको पाइ छ। यसो ँदा नेपाली लोकवाता अ यनमा वै ािनक प ितह को योगमा पिन 

िवकास भइरहेको दे ख छ। ती प ितका आधारमा नेपाली लोकवाताका िविभ  न िवधामा ाि क 

रमै पिन अ यन अनुस ान काय भइरहेको पाइ छ।१ यसरी ले चा लोकवाताको सङ् कलन र 

अ यनका े मा य ो िवकास अ ाविध अपेि त नै रहेको ँदा नेपाली लोकवाताका 

अ येताह ले योग गरेका प ित वा प रपटीकै आधारमा ले चा उखान, तु ा र वा ाराह को 

पिन िव ेषण र वग करण गरी तुलना क अ यन ग रने छ। नेपाली र ले चा यी दुई जाित वा 

भाषाका लोको को तुलना क अ यन गन ममा सव थम नेपाली र ले चा उखानबारे अ यन 

िववेचन ग रने र सपिछ मैले तु ा र वा ाराको अ यन यस शोध ब मा ग रएको छ। 

                                                             
१ चूडामिण ब ु, (२०६६) नेपाली लोकसािह , पूववत्, पृ ११० 
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६.२. वग करणका ि ले नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमको तुलना क अ यन 

 

लोकवाता अ यनका े मा उखान, तु ा एवम् वा ारालाई अ यन अनुस ान गन िविभ  न 

प ित वा आधारह  छन्। य ा लोको ह लाई रसका आधारमा पिन अ यन गन सिकने 

कुराको उ ेख िह ी लोकवाताका अ ेता शिशका  सोनवणेले गरेका छन्।२ यहाँ उखान र रोङ 

रङ्तोम, तु ा र छु   योम आिदको िवषयगत ि ले  वग करण गरी  ेक वगमा पाइ  ने 

िवशेषताह को िववरण ुत ग र छ। उखान र रङतोम अिन तु ा र छु    योमको वग करण 

मािथ अ ाय चारमा िन  न िल खत कुराका आधारमा ग रएको छ- 

क. पा क आधार  

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

२.  नमूलक र  नो रीमूलक उखान अिन तु ा। 

३. अनु ासका ि ले –आिद, म , अ  र आ ोपा ानु ास भएका तु ा। 

ख. िवषया क आधार  

१. नीितिश ा र ावहा रक ानस ी उखान तु ा। 

२. सामािजक जीवनस ी उखान। 

३. कृिष वसायस ी उखान। 

४. थानस ी उखान। 

५. धम एवम् सं ृ ितस ी उखान। 

६. पशुप छी र जीवज ुस ी उखान। 

७. कृितजगत् स ी उखान। 

८. लोकिव  वासस ी उखान। 

९. अ  िविवध िवषयस ी उखान आिद। 

ियनै िविवध आधारबाट उखान र रङतोम अिन तु ा र छु    योमको तुलना क पले 

अ यन ग र छ। 

 
                                                             
२ शिशका  सोनवणे (२००८) लोक सािह , पूववत्, पृ ४१- ४२ 
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६.२.१.  पा क वग करणका आधारमा नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

यहाँ ेक वगका उखान र रोङ रङतोममा पाइने साझा िवशेषता तथा वैिश ह बारे चचा 

ग र छ। पा क वग करणअ गत उखानको प-रचना, आकार- कार आिद कुराह बारे 

अ यन ग र छ। यसकारण उखानलाई पा क वग करणको  आधारमा अ यन गनु आव क 

दे ख छ। पा क वग करणबाट उखानको रचना शैलीमा पाइने लया कता, श  संयोजन, 

आलङ् का रक चम ार, िश गत मधुरता आिद ज ा िवशेषताह  काशमा आउँछन्।३ 

पौ ालले संरचनागत पका ि ले उखानलाई चार वगमा वग करण गरेका छन्। (१) आकार 

(२) लया कता (३) आलङ् का रकता र (४)  नमूलकता। ियनै अिभल णका आधारमा उखान र 

रङतोमको तुलना क अ यन यहाँ ुत छ। 

 

६.२.१.१. आकारका ि ले नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमको तुलना 

 

उखान सू ा क अिभ  हो। यसथ एक-दुईवटा पदावलीमा नै लामो कुरालाई अिभ  

गनस  ने मता उखानमा रहेको ँदछ। नेपाली उखान र रोङ रङ्तोममा यो िवशेषता रहेको 

पाइ छ।  य िप नेपाली उखानका स भमा ब ुले  तीनभ ा बढी वा  जेिलएका लामा उखानह  

भनेर – ‘जोगीलाई फु ा, भोगीलाई ा, 

           गफीलाई टु ा, जफतीलाई मु ा, 

           घोडालई कोरा, िफर ालाई गोडा, 

जािगरेलाई तोडा, त नीलाई जोडा,’– ज ा लोक कथनलाई राखेका छन्।४ व ुतः यस 

िकिसमको कथनलाई तु ा मािनएको ँदा यसलाई उखानको वगमा र  न सिकँदैन। उखान 

छोटोमा दुई पदावलीदे ख िलएर लामोमा बा  पदावलीस को रहेको पाइ छ। आकार कारका 

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

ँदछ। यसरी आकारका ि ले उखान र रङतोम दुवै तीन कारका रहेका पाइ छन्- (१) लघु 
                                                             
३ िशव साद पौ ाल, नेपाली उखानको िवषया क अ यन, पूववत्, पृ ९४  
४ चूडामिण ब ु (२०६६) नेपाली लोकसािह , पूरववत्, पृ ३४१ 
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आकारका उखान (२) मझौला आकारका उखान र (३) लामो आकारका उखान। ेक कारका 

उखान र रङ्तोमका िवशेषता यस कार छन्- 

 

क.  लघु आकारका नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

लघु आकारका उखानह  दुईदे ख चार श  वा पदावली भएका पाइ छन् जसमा एउटा नाम 

पदब  र एउटा ि या पदब  वा ि या पदब  लोप भई दुईवटा नाम पदब  मा ै िमलेर पिन 

बनेका पाइ छन्।  यस िकिसमका उखान र रङतोमह  कोही उपवा  रका छन् भने कोही 

पूण सरल वा  रका पिन पाइ छन्। ज ै- ‘आँखाकी सोझी नाक‘, ‘कालो अ र भैसँी बराबर‘, 

‘करेलोलाई गँुडको मल िदएर पिन िततै फ छ‘। यसरी उखानमा यु  पदह लाई केलाएर ियनका 

संरचना क पलाई देखाउन सिक छ। ै कारले यहाँ यी दुवै भाषाका केही लघु 

उखानह  उदाहरण प िन  न कारले देखाउन सिक छ- 

 

तािलका-३ 

 

नेपाली उखानह  संरचना क प 

 उ दै तीन पात। ि  प ब+ना प ब+असमािपका ि यायु +सहायक 

ि याको अनुप थित+उपवा । 

 एकता नै बल हो। ना प ब+ि  प ब- पूण सरल वा । 

 अवसर आउँछ पखदैँन। ना प ब+ि  प ब+ना प ब लोप- उपवा । 

 करले गु  आउँदैन। ना प ब+ि  प ब – उपवा   

 खोटो काम लु ै न। ना प ब+ि  प ब – उपवा  

 चोरमािथ चकार आिद। ना प ब+ि  प ब अनुप थित- उपवा । 
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तािलका– ४ 

 

लघु आकारका रोङ 

रङ्तोमह  

अथ संरचना क प 

 आतान आन आअम।  उ ालो ोित उँभोितर।  ना प ब+ि  प ब लोप- उपवा । 

 आमाक नालोन आ जी।  मरेपिछ वै । ि  प ब+ना प ब+सहायक ि  

अनुप थित- उपवा । 

 उङ्लेन िव कोन  पानीभ ा रगत चहिकलो ना प ब+ि  प ब को अनुप थित-

उपवा । 

 कोम ोक म।  पैसा बो छ है ना प ब+ि  प ब- उपवा । 

 पनुन म ो  ने।  राजाले छोड्दैन ना प ब+ि  प ब- अपूण वा । 

 लीगुल ङक् न ली जुक।  घडेरी हेरेर घर बनाउनू, आिद। ना प ब+ि  प ब- िव थमूलक 

वा  । 

 

 

लघु आकारका नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमह लाई तुलना क ि ले हेदा यहाँ ले चामा 

भ ा नेपालीमा यस कारका उखानह  धेरै योग- चलनमा रहेका दे ख छन्। नेपाली उखान र 

रोङ रङ्तोममा दुईवटा श ले मा  पिन एउटा सारपूण लघु आकारको उखान संरिचत भएको 

पाइ छ। यस िकिसमका उखानह   नेपाली  र ले चा भाषाका व ाले सहज कारले मुख थ रा  न 

स े दे ख छ। लघु आकारका उखानह  सङ् गवश झ  योग गन िम ने वृि का छन्। 

िवषयका ि ले दुवै भाषाका उखानह  लोकले देखेका, भोगेका तथा अनुभाव गरेका कृितका 

यावत् कुराह लाई समेटेको पाइ छ।  
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ख.  मझौला आकारका नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

नेपाली र ले चा लोको मा मझौला आकारका उखानह  नै श  रहेका छन्। मािथ अ ाय 

चारको अ यनका आधारमा श सङ् ाका ि ले पाँचदे ख आठ श ह  भएका 

उखानह लाई यस शोध ब मा मझौला आकारका उखान मािनएको छ। नेपाली र ले चा भाषामा 

यस कारका उखानह को बढी योग भएको पाइ छ। मझौला आकारका नेपाली उखान  र रोङ 

रङ्तोमका उदाहरणह  िन  न कारका छन्- 

 

तािलका- ५ 

 

मझौला आकारका नेपाली उखान संरचना क प 

 अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पदन। ना प ब+ि  प ब- पूण वा । 

 आ नो काम बनाउनु कोढीको पिन 

पाउ म नुपछ 

ना प ब+ि  प ब+सहायक ि  प- पूण वा । 

 उँधो बगाएर उँभो खो  नुपन। ना प ब+ ि  प ब- अपूण वा । 

 एकादशीभ ा भाइ ितहार िनको। ना प ब +ि  प ब- अपूण वा । 

 भाले बा  ने ठाउँमा पोथी बासेको 

सुहाउँदैन,आिद। 

ना प ब+ि  प ब- पूण सरल वा । 

 

 

तािलका- ६ 

 

मझौला आकारका रोङ 

रङ्तोम 

अथ संरचना क प 

 आ ाक कातका ाकतुक नेत 

मसुने। 

 एउटा टाउकामा दुईवटा टोपी 

अिडँदैन। 

ना प ब+ि  प ब- पूण सरल 

वा । 
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 आजोम रे अम मअम जोबा 

कताप ाक ो। 

 खाना िमठो निमठो खाएपिछ 

मा  थाहा पाउँछ। 

ना प ब+ि  प ब+सहायक 

ि - सरल वा  

 ु ङुनसेत बु रे ङुनसेत दो म।  ने नामी टदन है। ना प ब+ि  प ब- अपूण 

वा । 

 सतेत ु ोङ उतेत आि क।  जित भाँडो उित आवाज। ना प ब+ि  प ब अनुप थित- 

उपवा । 

 वोमुरे सथाला फो नेत ओरेदो 

आसाकका मछत्  ने। 

 ाल एउटै पासोमा दुईप  

किहले पिन पदन, आिद। 

ना प ब+ि  प ब- पूण वा । 

 

 

ग.  लामो आकारका नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

नेपाली र ले चा दुवै भाषामा लामो आकार भएका उखान पाइ छन्। य िप योग चलनमा भने 

यस कारका उखानह  ले चामा कमै दे ख छन्। नेपालीमा य ा उखानह  ग ा क, लया क 

साथै गेया क छन्। दुवै भाषामा आठभ ा धेर श ह को मेलद् वारा िनिमत उखानह लाई 

लामो आकारका उखान मािनएको छ ।  

तािलका- ७ 

 

लामो आकार भएका नेपाली उखान संरचना क प 

 अ लीले नबो ने कुरा र कागले नखाने 

कुरा केही छैन। 

ना प ब + ि  प ब+ सहायक ि याको 

उप थित- संयु  वा । 

 इखालु मािनस र िबखालु सपको मा  

दुिनयाँले भाउ रा छ। 

ना प ब + ि  प ब+ सहायक ि याको 

उप थित- संयु  वा । 

 उ ानु हात नेको कुरो भ ा घो ो हात 

नेको कुरो हो ठहछ। 

ना प ब + ि  प ब+ सहायक ि याको 

उप थित- पूण वा । 
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 कुकुरको पु र बा  वष ढुङ् ामा राखे 

पिन बाङ् गाको बाङ् गै। 

ना प ब+ि  प ब+सहायक ि याको 

अनुप थित- अपूण वा । 

 गुनी जनको गुन ारो, स नको ारो 

बात, अ छीको ारो िन ा, भतुवाको 

ारो भात, आिद 

ना प ब+ि  प ब तथा सहायक ि याको 

अनुप थित- उद् गारा क वा । 

 

 

तािलका- ८ 

 लामो आकार भएका रोङ 

रङ्तोम 

अथ संरचना क प 

 आबुङ आ रङ रे आ  युम िल, 

आन आ रङ आपेत रे आचोक 

मात। 

मुखले चािहं  रा ो कुरा गनु 

अिन काम कुरो चािहं चा ो 

गनु। 

ना प ब+ि  प ब+सहायक 

ि यायु - अपूण वा । 

 आमेल िन ु फो यु जोङ 

कातका ोम तन न नोङ ो।  

ाँख भएको चराचु ी 

िमिलजुली उिडजा छ। 

ना प ब+ि  प ब+संयु  

ि या- पूण सरल वा । 

 आदो ाङ कोम मिन  गोङने 

उङ ोङका ङुला मिनन् ो।  

ित ोमा पैसा न नु चािहँ 

खोलामा माछा  न नु बराबर 

हो। 

ना प ब+ि  प ब+सहायक 

ि या- पूण सरल वा । 

 आमुसा िनन थोङन म न, 

आबोसा ाङपत युप।  

आमाको दुध चुसेर भएन 

बाउको गोडा चुस। 

ना प ब+ि  प ब+सहायक 

ि या- िव थमूलक वा । 

 इयोक कताप जुक आन मलेम 

मचेल नु गङने नमिस ु वोङ 

ोङ ङुन ो। 

काम मा  एकोहोरो ग  यो अिन 

ाल ठ ा गरेन भने मा छे 

लाटा- लुटी छ। 

ना प ब+ि  प ब+सहायक 

ि या- संयु  वा । 

 क ु त म नाम कित नेत 

थाप सोङतेत त ोलका 

बा  वष कुकुरको पू र 

ढुङ् ोमा हालेपिन बा ाको 

ना प ब+ि  प ब+सहायक 

ि याको अनुप थित- अपूण 
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घ.  नो रमूलक नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

उखानह  सरल वा  तथा जिटल वा का मा  नभएर  नमूलक र  नो रमूलक पिन छन्। 

भािषक वहारका ममा यस कारका उखानको योगले ोतालाई आकिषत तु ाउँदछ। 

 नो रमूलक उखानह  दुई कारका पाइ छन्- १) उ रगभ  न र २)  न र उ र। 

उ रगभ  नमा सोझै हेदा  न मा  रहे तापिन सको उ र ा क पमा सैमा रहेको 

छ अथात् उखानह मा हेदा  न ग रए झै ँ दे खए तापिन ो  नमा नै उ र िनिहत छ। 

कसैले आ नोमा नभएको कुरा मागेको ख मा उ र प नेपालीमा चिलत उखान ज ै-  

‘आफू त महादेव क े देला वर?‘  भनेको पाइ छ। उखानको योग गन शैली  नमूलक दे खए 

तापिन अथगत ि मा यो आफै एउटा पूण उ रको पमा यु  ँदछ।  न र उ र भएका 

उखानह  व ाले आफै  न गछ र उ र पिन िदँदछ ज ै- ‘के खो छस् काना? आँखो।‘  नेपाली 

र ले चामा ा केही उखानह  यस कार छन्- 

 

तािलका- ९ 

 

नेपालीमा  नमूलक उखान 

 अ ालाई राँको बािलिदएर के काम? 

 आफू त महादेव क े देला वर? 

 आइलागे बाबु जाइला  नु को सँग? 

 चैतको पखालाले नै काम पु छ, भने छेराउटी िकन चािहयो? 

 जँघार तरेपिछको लौरो र मागी ाएको कोदालोको  क े माया गछ? 

 बा  वष रामायण पढेर िसता कसकी जोई? 

 भालुलाई पुराण सुनाएर के लाभ? 

 

थापथोङ गोङला काङकुल दो।  बा ै , आिद। वा । 
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तािलका-१० 

 

नेपाली  नो रमूलक उखान 

 अघायौ ाइँ? ड एँ ब ै! 

 कहाँ गइिथस् हराउने? िबलाउनेको देश। 

 कहाँ जा छस् मछली? मेरै ढ रया। 

 िकन चाउ रस म रच? आ नै रागले। 

 के खो छस् कानो? – आँखो। 

 िघउ केमा पो खयो? भागैमा,आिद। 

 

 

तािलका-११ 

 

 

 

ले चामा  नमूलक रङ्तोम अथ 

 आ ु ाउँ यङ िलकबा तु रे नहान िसत ोङ?   िबरालाले ाउँ गदा को अिघ सन? 

 उलाक रेम क ो पत मेन न ?ु   कागलाई कटुसको फल पाकेर के? 

 रम रे ोम ङुनगोङ तन ु मात खुत ोङ?   भगवान् दािहना परे कसले के गन स छ? 

 लुकाल जुक ु ु सरोङ दो जुक, सरोङ 

जुकिस ु आलोङदो जुक तक न तकका ु ङुन 

गोङ आ ोक मातबा सथा लाजुक ोङ? 

 भोिल गन काम आजै गर, आज गन काम 

अिहले नै गर, अिहले भरे नै केही भए िढलो 

गदा किहले गन? 

 लावो, सचक रमला परचेत बात जोक गोङने 

नमिस ु सा ु रङ? 

 घाम जुनलाई पिन त हदशा ला छ भने 

मा छेलाई केकुरा? 

 ु रे मुङ सा छ् यो?  दु  टसँग को िम छ? आिद। 
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तािलका-१२ 

 

 

सम मा नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमको पा क वग करणबारे तुलना क  टले हेदा 

अथता क  टले यी दुवै भाषाका उखानह  समान दे खए तापिन प-रचनाका  टले िभ  नै 

दे ख छन्। ज ै- नेपालीको उखान ‘िघउ काहाँ पो खयो?- भागैमा‘- लाई िलन सिक छ। यहाँ नेपाली 

उखानमा ज ा ५ श ह द् वारा िनिमत छन् भने ले चामा ही उखान ही अथ र उ े ले योग 

ग रने रोङ रङ्तोम ‘मोर रे सिब लङ? तदो जो ङ दो का‘ यसमा ज ा ७ श ह  िमलेर 

िनमाण भएको पाइ छ।  

 

 

६.२.२. िवषया क वग करणका ि ले नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमको तुलना 

 

उखानले मूल पमा समाजमा रहेको तथा समाजसँग स त िवषय-व ु वा घटना, नीित-िनयम, 

चलन-चाँजो, धािमक, सां ृ ितक, पा रवा रक व था, कृिष- व था, जीवनदशन आिद िविवध 

िवषयलाई समेटी सार पमा अथात् सू ा क पमा ाउँदछ। ि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 रहेका यी उखानह ले समाजका स ूण िवषयलाई छोएको ँदा 

िव ान् ह ले पिन यसको िवषया क वग करण िविवध  टले आ-आ नै कारले गरी अ यन 

िव  लेषण गन काम गरेको पाइ छ। झमक साद शमाले िवषया क वग करणलाई मु  चार वगमा 

िवभािजत गद अझ सलाई पिन िविभ  न िवषयका आधारमा वग करण गरी उखानमा यु  सबै 

ले चामा  नो रमूलक रङ्तोम  अथ 

 मोन लोम हन ु थुपते? –सेनला अङ् ुक।   सँुगुरबाट के पाउँछ? वाँक वाँक 

 मोर रे सिब लङ? तदो जो ङ दो का।   िघउ कहाँ पो खयो? भागैमा, आिद। 
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िवषयह लाई देखाउने यास ग रएको पाइ छ।५ मूलतः सबै िव ान् ह को वग करणलाई अ यन 

अवलोकन गरी यहाँ नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमको िवषया क ि ले वग करण गरी तुलना 

ग रएको छ- 

१. नीितिश ा र ावहा रक ानस ी उखान तु ा। 

२. सामािजक जीवनस ी उखान। 

३. कृिष वसायस ी उखान। 

४. थानस ी उखान। 

५. धम एवम् सं ृ ितस ी उखान। 

६. पशुप छी र जीवज ुस ी उखान। 

७. कृितजगत् स ी उखान। 

८. लोकिव  वासस ी उखान। 

९. अ  िविवध िवषयस ी उखान आिद। 

 

 

६.२.२. १. नीितिश ा र ावहा रक ानस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

सबै भाषाका उखानमा नीित-िनयम तथा ावहा रक ानका कुराह  पाइ छन्। पर रागत पमा 

पुखाह ले देखेका, भोगेका अथात् अनुभव गरेका कुराह लाई सार पमा ाएका छन्, 

िकनभने आफूले भोगेको दुख, क  ट भावी िपँढीले भो  नु नपरोस् भनी लोकजीवनमा छािडराखेका 

सार अिभ ह  उखानका पमा चिलत रहेका ँदछन्। नीितिश ा र ावहा रक 

ानस ी उखानह मा सदाचार, नैितक मू , लोकिहतको माग ित िनदिशत ग रएका छन्, 

जो ावहा रक जीवनमा उपयोगिस  छन्। वतमान युगमा िव ानको िवकास तथा तकिनकी 

िविधको िवकासले ेक समाजका घर-प रवारमा ठुलो भाव पारेको दे ख छ। यसको फल प 

नयाँ पु ा िवशेष गरी भािवत भएका पाइ छन्। यसरी ठुला बडाको अित-उपदेश नसु  ने र 

                                                             
५  झमक साद शमा, बृहत् नेपाली उखान भणडारण, पैरवी बुक हाउस, पृ v 
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आफूह लाई नै जा  ने र बाठो ठा  ने छोरा-छोरीह का िन  नेपाली उखान यसरी चलनमा रहेको 

पाइ छ – ‘खुकुरीभ ा कद ला  ने‘,‘सानो मुख ठुलो कुरा‘, आिद। 

रोङ रङ्तोममा पिन अ  िवषयव ुका तुलनामा नीितिश ा र ावहा रक ानस ी 

उखानह  श  पाइ छन्। ले चा जाितमा ज दे ख मृ ुस का स ूण सं ारगत, पर रागत 

धम-कम, पूजा िविध आिद ज ै कायह मा बुङिथङ अथात् ले चा पुरोिहतले नै गन गरेको पाइ छ। 

ा ि याकलापमा बुङिथङले भनेका कुराह लाई स ूण ले चा जाितले अनुसरण गदछन्। यस 

जाितमा आफूभ ा ठुला-बडा र अनुभवी ले भनेका कुरालाई अनुसरण गन थाझै ँ रहेको 

नाले नीितिश ामूलक उखानह  चुर मा ामा पाइनु ाभािवक दे ख छ। य ा नीितिश ा र 

ावहा रक ानस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमह को उदाहरण िन  न कारले िदन 

सिक छ- 

 

नीितिश ा र ावहा रक ानस ी केही नेपाली उखानह  

 अक  हा ी च ो भ ैमा आफू धुरी चढ्नु ँदैन। 

 अत  र ओखती सँधै तीतो छ। 

 आएको मौका नचुकाउनू। 

 उकालो िहँडदा झुक् नुपछ। 

 कुरा सु  नू अकाको बुिझिलनू आ नो। 

 राजाको अगािड अिन घोडाको पछािड नला  नू। 

  बैगुनीलाई गुनले मानुपछ आिद। 

 

तािलका-१३ 

नीितिश ा र ावहा रक 

ानस ी रोङ रङ्तोमह  

अथ 

 आनोक नेत न आदुम कात मजुकने।  दुईवटा कालोले एउटा सेतो बनाउँदैन। 



११२ 

 

 

 

 

६.२.२.२. सामािजक जीवनस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

उखानह  भािषक समुदायका अथात् समाजका ितिब  प छन्। ती उखानमा स त 

लोकजीवनको रहन सहन, जीवनशैलीको यथाथ िच  झ े को छ। यसकारण िव ृत पमा हेदा 

सबै उखान सामािजक छन्।६ यसथ कुनै पिन सामािजक व थाको प रचय ा  त गन उखानको 

अ यन ग रनु आव क छ। मूलतः सामािजक जीवनस ी 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 रङ्तोममा पिन यसरी नै सामािजक जीवनको ितिब  पाइ छ। 

यसरी समाजमा मा छेले भोगेका दुख-क  ट, झरी बादलकै उपज न् उखानह । यसकारण 

समाजलाई नै उखानको आधारभूिम मािन छ। य ा केही सामािजक जीवनस ी उखानह  िन  न 

कार छन् – 

                                                             
६. कृ साद पराजुली, पूववत्, पृ ४३ 

७. चूडामिण ब ु, पूववत्, पृ ३४४  

 आ  युम आओमकन् ङक।  रा ो उ ालोपि  हेनू, अथात् सकारा क 

िवचार रा  नू। 

 आ  युम िमकतका आफार म ोरने।  अ बाट रा ो कुरा िस  नलाई पैसा ला ैन। 

 इङा-इङबोङ रेम ङकगात आन ोम 

मगातने। 

 नानी केटाकेटीह लाई हेनुपछ तर 

ितनीह को कुरा सु  नु, ँदैन। 

 उङ बोनबु उङलापका पुरदु मपुत।  पानी िपउने कुवामा खरानी नहा नु। 

 नमिस ु  न त ी आपोक मात गात।  मा छे भएर अ ाहारी नुपछ। 

 म ा  नुबु देप ी मातलेन तदो अ ाक 

आ ोक देप ी मातबु टोक। 

 निच  नेसँग िववाह गनुभ ा आ नो िवचार 

िम  नेसँग िववाह गरेको असल, आिद। 
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सामािजक जीवनस ी केही नेपाली उखानह  

 आ नो छोरो मनुभ ा मीतैको छोरो मरोस्। 

 आइला ो बाबु कोिसत लडँू। 

 कुमालेको गाउँमा हाँडीको दुःख। 

 गृिहणीिबनाको घर भूतको डेरा। 

 छोरी कुटी बुहारी तसाउनु। 

 मदका दसवटी जोई, आिद। 

 

तािलका-१४ 

 

सामािजक जीवनस ी केही रोङ रङ्तोम अथ 

 आलुत आिचम न तइयु ना ेङ आजक मुथुप 

ने। 

 सानो िच ले रा ी त नी  केटी पाइँदैन। 

 गन फ ो सला तदो तइयु िन।  सबै मदकी आ नी केटी छ। 

 जाछोङ नेतसा आवो तङ ोङका ङान न 

 योप। 

 दुई जोईको पोइ, कुना पसी रोई। 

 गन मरो तदोसा कताप ु जुक म।  सबैले आ नैलािग मा  धन कमाउँछ। 

 मरोम उङका नोप ोङ गोङने तदोला उङका 

फेत नोप गात म। 

 अ लाई पानीमा डुबाउनु छ भने आफू पिन 

आधा डुबेको नुपछ। 

 वम थेङ मयोनबुसा ूम ूप।  गीत गाउन नजा  नेको गला सु ो,आिद। 

 

 

६.२.२.३. कृिष वसायस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

नेपालीह  बसोबास गन भारत र नेपाल दुवै कृिष धान रा  ट न्। यसकारण नेपाली र ले चा 

जाितका वसायलाई हेदा कृिष नै दुवै जाितको पैतृक वसाय रहेको दे ख छ। यसथ दुवै समाजमा 
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कृिष वसायस ी उखानह  श  पाइ छन्। यसरी कृिष वसायलाई नै मूल क  िवषय 

बनाई सस ी लगनशीलता मजदुरी तथा शारी रक परी म गन प ित आिदको उ ेख भएका 

उखान नेपाली र ले चा समाजमा श  भेिट छन्। 

ाचीनकालमा मानव जाितले आ नो जीवन धा  ने एउटा मुख पेसा िसकार िथयो भ  ने कुराको 

जानकारी हामी इितहासबाट पाउँदछौ।ँ उखान पिन परा-पूवदे ख चिलत र िवकिसत ँदै आएका 

नाले ितनमा मानव स ताको इितहास र मा छेले जीवन िजउने ममा अँगालेका उ ोगध ा तथा 

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

आिद जीवन धा  ने मु  पेसाकै पमा रहेको पाइ छ। नेपाली र ले चा जाितमा यस िकिसमका पेसा 

रहेको पाइ छ। यसथ नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमह मा िसकारको वणन तथा उ ेख पाइएको 

हो। ा कृिष वसायस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमका नमुनाह  यस कार छन्- 

 

कृिष वसायस ी नेपाली उखान 

 अँ ाराको काम खोलाको गीत। 

 ओखलमा हात हा ा मुसलको भार छ न सक् नु पछ। 

 घोक ी िव ा, धाव ी खेती। 

 मानो खाएर मुरी उ ाउने बेला। 

 हतपतको काम लतपत। 

 ालको िसकारमा जाँदा बाघको हितयार आिद। 

 

तािलका-१५ 

कृिष वसायस ी रोङ रङ्तोमह   नेपाली अथ 

 आ  युम इयुक जुक ो गोङ ने तदो न दो जुक 

गात। 

 रा ो काम गनु छ भने आफैले नै गनुपछ। 

 इयुक जुक ोङ रे सावो तोप ोङ म।  कम गनु नै पूजा गनु हो। 

 इयुक रे इयुकदो म।  काम-काम नै हो है। 
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६.२.२.४.  थानस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमह  

 

उखानले कुनै ठाउँ, प रवेश र समा रहेका समाजको सं ृ ितलाई अव  झ ाउँदछ। 

थानस ी उखानको मुख िवशेषता यही रहेको पाइ छ। कुनै पिन ठाउँको जाितलाई आ नो 

सामािजक, भौगोिलक, ऐितहािसक, सां ृ ितक ि याकलाप प रवेश, वातावरण आिद कुराह ले 

भाव पादछन् र सै अनु प समाजले आ नो लोकपर रालाई पिन समेट्दछ। उखानमा पिन 

ा थानसँग स त घटना, प रवेश, अव था आिदको वणन रहेको पाइ छ। यस िकिसमका 

उखानह  एक ठाउँदे ख ज ेर पिन ापक पमा योग भई िचरकालस  योग चलनमा 

रिहरह छन्। नेपाली भाषामा थानस ी उखान पया  त मा ामा पाइ छन्। नेपाल रा  टसँग नेपाली 

जाितको ऐितहािसक स  छ। लोकका अिभ का पमा चिलत उखानह मा देशको 

गुणगान रहेको पाइनु ाभािवक हो। नेपालका िविभ  न ठाउँह को वणन नेपाली उखानमा पाइ छ। 

ज ै– ‘ग की न कुखुरो’, ‘नेपाल बसी भोट दे  ने’ आिद। यसरी एक समयमा नेपाली जाितको 

भौगोिलक तथा सां ृ ितक िव ार कितस  भएको िथयो भ  ने कुराको सङ् केत पिन नेपाली 

उखानह मा पाइने देश-िवदेशका िविभ  न ठाउँह को उ ेखले सूिचत गदछ। उखानले कुनै 

जाितको थान, इितहास, सामािजक व था, भौगोिलक बनावट, नदीनाला आिद िवषयबारे 

जानकारी िदँदछ। 

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

भािषक समुदाय बसोबास गन े  वा थानकै आधारमा यस िकिसमका उखान िनमाण भएका 

छन्। यसकारण तुलना क  टले अ यन गद जाँदा सबै भाषामा समान प पाइँदैन। यहाँ यस 

कारका उखानह  कुनै भाषामा कम र कुनैमा धेरै पाइ छन् भने कुनै भाषाका उखानह  िन  चत 

 उङसुमका ङु थेर गोङ  यु म।  भेलमा माछा मान जानु रा ो छ। 

 काछ् यु ोक गोङ मोर ो।  मही पारे िघउ िन छ। 

 तिलङ मिनन गोङ ने तकचाम कताप न जोमन 

ाप मुखत् ने। 

 मु ी छैन भने ओखलीले मा ै धान कुिटँदैन। 



११६ 

 

ठाउँ वा िन  चत े बाट ज ेर रा  टय तथा अ ररा  टय रमा नै िचरकालस  रिहरहने ँदछन्, 

तर कितपय भािषक समुदायका उखानह  ती समुदायसँग नै सीिमत रहेका पाइ छन्। यसको मूल 

कारण कुनै पिन जाितको बसोबास गन ठाउँ अथात् भौगोिलक फाँट, भािषक िव ारका सीमा आिद 

कुरामा िनभर गरेको पाइ छ। यहाँ नेपाली भाषामा पाइने थानस ी उखानका तुलनामा ले चाका 

थानस ी उखानह को सङ् ा थोरै दे ख छ। ले चा जाित बसोबास गन ठाउँ िस  कम, 

दािजिलङ, नेपाल, भुटान हो र यस जाितको सङ् ा पिन नेपाली जाितको तुलनामा कम दे ख छ। 

 

नेपालीमा य ा उखानह बारे अ यन गदा थान िवशेषका नाउँ ( वाचक नाम) –को 

उ ेख भएका उखानह  पाइ छन् भने ले चामा सामा  थानसूचक नाउँ (जाितवाचक नाम) –को 

उ ेख भएका उखानह  बढी मा ामा पाइ छन्। यसकारण ले चा भाषामा थान बुझाउने अथात् 

थानस ी उखानह  थोरै पाइ छन्। थानस ी उखानह का केही उदाहरण िन  न कारका 

छन्- 

 

नेपालीमा थानस ी उखान 

 आफू नमरी ग दे ख  न। 

 घर बसी नेपाल दे  ने। 

 जहाँ राम उही ँअयो ा। 

 नेपाली कुकुर बेलायती भुकाइ। 

 ल ामा सुन छ कान मेरो बु  च।ै 

 रावण मरेर ल ा रितँदैन। 

 

तािलका-१६ 

 

थानस ी रोङ रङ्तोमह   अथ 

 त ाङसा थामपोत आिमक जाङ न ङक। आकाशको फल आँखा ाती हेर। 

 मोन रे मा  न कताप त ाङ सी। सँुगुरले मरेपिछ मा  आकाश दे छ। 
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 रमसा दनका रम ाङ आ रङ। भगवान् को अगािड गको कुरा। 

 िलगुल ङक न िल जुक। घडेरी हेरेर घर बनाउनु। 

 ाङ रक थेङबा सगोर ाम। लहरा ता ा पहरा भ ो। 

 

 

६.२.२.५. धम-सं ृ ितस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 
 

मािनस सामािजक ाणी हो। समाजमा मािनसले आ-आ नै कारले पर रागत पमा धम-कम, 

सां ृ ितक रीित रवाज, चाडपव, ज -मृ ुका सं ारगत ि याकलाप आिद यावत् कुराह लाई 

आ सात् गद आएका छन्। कुनै पिन जाितको आ नो धािमक र सां ृ ितक पर रा रहेको छ। 

ै कारले नेपाली र ले चा जाितमा पिन आ-आ नै कारका धािमक मा ता, आ था, िव  वास 

अिन सां ृ ितक चाडपवह  रहेका छन्। यही धािमक, सां ृ ितक-सामािजक प रवेशका आधारमा 

ज ेका उखानमा कुनै पिन समाजको धम एवम् सं ृ ितको यथाथ ितिब  पाइ छ।८ नेपाली 

जाितले मुख पमा िह दू, बौ  धमलाई अवल न गरेको पाइ छ। यसकारण नेपाली उखानमा 

िह दू धम सं ृ ितस ी धेरै उखानह  पाइ छन्। ले चा जाितले आ नो मूल धमको पमा कृित 

पूजालाई मुखता िदइएको पाइ छ। ले चा जाितले आफूलाई कृितको पुजारी मा छन्। तथािप 

कितपय ले चा जाितले बौ  धम, इसाई धम, ई ाम धम आिद अवल न गरी तद् अनु प आ नो 

धािमक, सां ृ ितक मू  मा तालाई आ सात गरेको पिन पाउँछौ।ँ ले चा जाितमा कृितस ी 

िविवध कारका चाडपवह  छन् भने नेपालीमा दसै,ँ ितहार, धािमक र सां ृ ितक  टकोणले 
                                                             
८ िशव साद पौ ाल, पूववत्, पृ १३१ 
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मह पूण रहेका पाइ छन्। सै अनु प नेपाली जाितमा िविभ  न उखानह  पाइ छन्। ा केही 

नेपाली र रोङ रङ्तोमह  उदाहरण िन  न कारले देखाउन सिक छ- 

 

धम-सं ृ ितस ी केही नेपाली उखानह  

 

 उ ाको धन फुपूको ा । 

 एकादशीभ ा भाइ ितहार िनको। 

 खसीिबनाको दशै ँरोटीिबनाको ितहार। 

 दुःख ट  यो ह र नाम िलन िब । 

 निजकको तीथ हेलाँ। 

 पशुपितको जा ा िस ाको ापार। 

 

 

तािलका-१७ 

 

 

धम-सं ृ ितस ी केही रोङ रङ्तोम अथ 

 िच लोप म ाम,  याक मजोन, नामतोक 

ो चङका मपोन। 

 आिशष अथात् धम नगुमाउनु, ाप नखानु 

लोदर ला छ ो समयमा िनको  ँदैन। 

 नमिस ु कात िचङ, आन रम न कात 

जुकद् योन। 

 मा छेले एउटा सो ो भगवान् ले अक 

बनाइिदयो। 

 रम रे ोम ङुनगोङ तु न ु मात खुत 

ोङ। 

 भगवान् दािहना परे कसले के गन स छ? 

 रम न मन ोङ आन मुङ न आजोम 

जुकबु रेम ोङ। 

 भगवान् ले पुजारी (बुङिथङनी) पठायो अिन 

सैतानले खाना बनाउने  पठायो. 
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६.२.२.६. पशुप छी र जीवज ुस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

िभर, पहरा, वन-जङ् गलसँग िचरप रिचत नेपाली र ले चा दुवै जाितमा पशुप छी र जीवज ुस ी 

उखानह  पिन थु ै पाइ छन्। पशु- ाणीको बानी-बेहोरासँग तुलना क पमा मा छेको गुण, 

भाव आिदको वणन उखानमा पाइ छ। वा वमा पशुप छीका मा मबाट मा छेको गुण, भाव, 

कृितबारे ल णा क, ङ् ा क िट णी उखानमा अिभ  भएको पाइ छ। ‘गधा’ एउटा पशु 

हो र यो पशुसँग मूख मा छेको गुण वा भावको तुलना गरेको पाइ छ। 

मूलतः पशुप छी जीवज ुसँग मा छेको नाता ाचीनकालदे ख नै रहेको पाइ छ। मा छेले 

पशु ाणीलाई िविभ  न त रकाले वहार गद आएको पाइ छ। कितपय पशुप छी, जीवज ुलाई 

मा छेले प रवारकै सद का पमा वहार गरेको 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 

फटेङ् ा छन् र ितनका िवषयमा बनेका उखानह  लोक जीवनमा मानवीय अनुभवको सारका 

पमा योग भएको पाइ छ।९ ती पशु ाणीका गुण अवगुणह िसत प रिचत ँदै जाँदा मािनसले 

उखान िनमाण गरेको  ँदछ। स िकिसमका उखानह बाट के माण पाइ छ भने मािनसले 

पशु- ाणीबाट पिन ान हािसल गरी समाजलाई सही िदशा िदने प मा उखानह  िनमाण गरेका 

छन्। मा छेले  लोक जीवनमा पशु ाणी, िकट् पतङ् गबाट पिन ानका पाठह  ावहा रक पमा 

देखेर अनुभव गरेर िसकेका छन्। ज ै- एकताको पाठ किमलाबाट िसके। मेहनत र 

लगनशीलताको पाठ काग र बकु ाबाट, ामी भ  तथा इमा ारीको पाठ कुकुरबाट िसकेका 

त ह  फेला पदछन्। यसथ पशु- ाणी, िकट पतङ् ग आिदको मािनसको लोकजीवनसँग घिन  

स  रहेको छ। स िकिसमका पशुप छी र जीवज ुस ी केही  नेपाली उखान र रोङ 

रङ्तोमह  िन  न कारका छन्- 

 

 

 
                                                             
९. पौ ाल िशव साद, पूववत्, पृ १३२  
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पशुप छी र जीवज ुस ी केही नेपाली उखान 

 आ नो खसी मन लागेको ठाउँमा काट्न पाइ छ। 

 कागभ ा कोइला चङ् ख। 

 कालो अ र भैसँी बराबर। 

 कागलाई बेल पाके हष न िव ात्। 

 गधालाई िहराको के मोल? 

 गधा धोएर गाई ँदैन। 

 हा ीको मुखमा िजरा। 

 

तािलका-१८ 

 

पशुप छीस ी केही रोङ रङ्तोम नेपाली अथ 

 आ ू ाङ् का लाप ोक मलोने।  िबरोलाको आङमा पत अिडँदैन। 

 गन पोङबुन तदो आिलक रेम  यु म।  सबै गधाले आ नै आवाज मन पराउँछ है। 

 वोमुरे सथाला फो नेत ओरे दो आसाकका मछतने।  ाल एउटै पासोमा घरी-घरी पदन। 

 िसङ् गी रे कलोकसा नुम जोक बा ु म।  िसंहलाईचािहँ मुसाको ऋण लागेको छ है। 

 सबा ोक लेन उबा उन ाम।  जहाँ घाँस ह रयो ही ँघोडा भोकै,आिद। 

 

 

६.२.२.७. कृित जगत् स ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

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

रहेको छ। कृितमा नै मािनसको ाण रहेको 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  रहेको छ। नेपाली र ले चा 

जाितमा पिन कृितिसत स त कैयौ ँ पूजा िविधह  पाइ छन् जुन पर रागत पमा पालन 
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ग रँदै आएका छन्। सूयलाई जल चढाउने, िहमाल तथा पहाड पवत, खोलानाला, डाँडा-देवराली, 

वनजङ् गल, ढु ामाटो आिदलाई पु  ने पर रा यसको  टा  हो। 

कृितजगत् स ी उखान ायः सबै भाषामा पाइ छन्। यसरी मािनसले दैन न पमा 

वहार गरेका तथा अ  नाएका, अनुभव गरेका कुराह  नै सार पमा उखानको मा मद् वारा 

कट ने ँदा ढु ा-माटो, हावा-पानी, खोला-नाला, पहाड-पवत, वन-जङ् गल, घाम-जुन, सुन-चाँदी, 

िहरा-मोती आिद कृितका यावत् कुराह  स ी उखानह  पाइ छन्। नेपाली र ले चा भाषामा 

चिलत ा केही कृितस ी उखानह  िन  न कारका छन्- 

 

कृितस ी केही नेपाली उखान 

 ए ै म भूिम िसँ  नु। 

 उलको खहरे कित रह छ र? 

 चािहँदाको हावा नचािहँदा बो ीको सास। 

 ग ाको जलले सूयलाई अ । 

 डाँडाको घाम अ ाउन के बेर? 

 ढु ाको भर माटो माटाको भर ढु ो। 

 अँ ाराको काम खोलाको गीत,आिद। 

 

तािलका-१९ 

कृितस ी केही रोङ रङ्तोम  अथ 

 त ाङ रे रोम फत यु गोङने कायुन फो यु 

चाम ो। 

 आकाश भ े र झ  यो भने हामी चरा चु ी 

समा  न स छौ।ँ 

 िम मिननसा िमकान म ने।  िबना आगो धँुवा आउँदैन। 

 लोङरेम सतेत दो उङका थापथो गोङला 

ल ोबा आसोन न आसोन दो। 

 ढु ालाई पानीमा जित राखे पिन िनका ा 

सु ा को सु ै। 

 सचुक चर दनका तकिपत आओम।  घामको काशका छेउमा जुनिकरीको 
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६.२.२.८. लोक िव  वासस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

मािनसले पर रागत पमा हण गद ाएका मू  मा ता, धारणा िव  वासह  छन्। ितनै 

धारणा र िव  वासह  लोकजीवनमा पु ौदेँ ख रहेका पाइ छन्। यसअ गत ई  वर ितको आ था, 

िव  वास, धमस ी िवचार, भा ितको भरोसा, सैतान, भूत- ेत ितको डर साथै अ पर रा 

ज ा  कुराह  उखानमा रहेका पाइ छन्। सबै भाषा र जाितमा आ-आ नै कारले हण 

ग र ाइएका लोकिव  वासह  अिन तीसँग स त लोको ह  श ै रहेको दे ख छ। नरले 

जमनीको पेनिसलिभयालीह ले नयाँ सालको पवमा सँुगुरको मासु खानु  शुभको सङ् केत मािनने 

था रहेको उ ेख गद ससँग स त उखान ‘िपग ट फवाड, िचकन ् याच ाकवाड’ 

(अथात् सँुगुरले उिधने अगािड कुखुराले खोि ए पछािड) भ  ने तुकब ीयु  उखान स समाजमा 

चिलत रहेको त लाई राखेका छन्।१० अतः लोकिव  वास तथा रीित-िथितसँग स त य ा 

उखानह  नेपाली र ले चा जाितमा श ै पाइ छन्, जसलाई ा का पमा िन  न कारले 

देखाउन सिक छ- 

 

लोकिव  वासस ी केही नेपाली उखान 

 अभागीलाई खानेबेलामा रस उठ्छ। 

 आफै धामी आफै बो ी। 

 नयाँ धामी पुरानो जैसी। 

                                                             
१०  साइमन जे नर, (किपराइट २००७) द िमिनङ अफ फोकलोर, िद एनालाइिटकल एसेस अफ एलान डनडेस, युटा 

ेट युिनभिसटी ेस, लोगन युटा ८४३२२-७२०० पृ ७७ 

उ ालो 

 सनापसा इयोक रे उङ ोङ सा वोम।  राितको काम खोलाको गीत। 

 सो रङ बा ा तङ ोन ोङ।  घाम ला ा पराल सुकाउनु। 

 स ाङ फो कात न सोसा कात मजुकने।  एउटा गौथंलीले िहउँदो ाउँदैन,आिद। 
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 टडाको देवता, निजकको भूत। 

 पाप धुरीबाट कराउँछ। 

 पुजे देउता नपुजे भूत। 

 भा मा भए परी-परी आउँछ। 

 भा मानीको भुतै कमारो,आिद। 

 

तािलका-२० 

 

लोकिव  वासस ी केही रोङ 

रङ्तोम 

नेपाली अथ 

 आ म रम लेन आथोलसा मुङ दो टोक।  टाढाको देवताभ ा निजकको भूत नै जाती। 

 क ो तई मथान तेत बुक फान था म नने।  ग ँको सातु नखाइ जेल त ल पोलेर 

खानु  न। 

 ङुनिस ु रेम फ् िफलनु चोक मुखनने।  ने नामी छेकेर छेिकँदैन। 

 मुङन रे गनलेन तगुम रेम ो ो।  भूतले सबैभ ा पिछकालाई िल छ (खा छ)। 

 मुङ रेम हदो िबनको रे िव।  भूतलाई उसको भागचािहँ िदनु। 

 सुिद मिन बु रेम जोम तचतका स ाक म।  अभागीलाई खाने बेलामा रस उठ्छ है। 

 

 

६.२.२.९. अ  िविवध िवषयस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमबारे िवषया क वग करणअ गत िविवध िवषयस ी तुलना 

र िववेचना ग रए तािपन यीबाहेक कितपय िवषयस ी दुवै भाषाका उखानलाई सङ् ेपमा िन  न 

कारले वग करण गरी अ यन गन सिक छ- 

क. नारी पूवा हमूलक उखान। 
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ख. हा ङ् स ी उखान। 

ग. जातपातस ी उखान। 

घ. साइनो एवम् नातागोतास ी उखान, आिद। 

 

क)  नारी पूवा हमूलक नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

नेपाली समाज पु ष धान रहेकाले पारमप रक समाजमा नारीको थान पु षवगको तुलनामा कम 

मह को रहेको पाइ छ। नारीलाई घरप रवार र समाजमा कठोर िनयम पालन गनुपन, शोिषत एवम् 

तािडत रहनुपन त को ितिव  उखानमा पाइ छ। नारीह लाई आ-आ नो पद, नाता-गोताको 

र अनु प वहार ग रएको पाइ छ। छोरी, बुहारी, आमा, सासू, प  नी आिद नाताका  टले हेदा 

बुहारीको नाताले नेपाली समाजमा नारीवग अवहेिलत ब  न पुगेको त  उखानमा ितिब त भएको 

पाइ छ।११ ज ै- 

 

 उठ्उठ् बुहारी तेरो कपाल भु ाऊँ। 

 काम पाईनस् बुहारी पाडाको क ो क ा। 

 कुनताकी बुहारी भटमास खाएकी 

 छोरी कुटी बुहारी तसाउनु। 

 सत गुमाएकी  ी र साङ् ो फुकाएको कुकुरको िव  वास ँदैन,आिद।  

 

यसरी नारीपूवा हमूलक उखान नेपाली समाजमा मा  नभएर अ  सबै भाषा वा समाजमा 

पाइ छन्। ा  त त ाङ् कका आधारमा अ यन अवलोकन गदा ले चा समाजमा नारीपूव हमूलक 

उखानह  नेपालीको तुलनामा कम दे ख छन्। ले चा जाितमा नारी र पु ष दुवैमा समान ि  रहेको 

पाइ छ। ले चा जाितमा बाबुको थर गो  बाबुसँग रह छ भने आमाको थर र गो  आमासँगै अथात् 

आमाको जुन थर छ, छोरीको पिन ही थर रहने र बाबुको जुन थर छ, छोराको थर पिन ही ने 

                                                             
११. सरला चापागाईँ (१९९९), नेपाली उखानमा ितिब त सासू-बुहारीको कु प सं ृ ित, पवन चामिलङ िकरण 
(स ादक), िनमाण, सं ृ ित िवशेषाङ् क, वष १९, अङ् क ३४, १९९९, पृ ८९३ 
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पर रा रहेको पाइ छ। यस जाितमा धािमक तथा सं ारगत समाजका नीित िनयम वा पूजा-आजा 

गन-गराउने मता नारी पुरोिहत ‘मुन‘, पु ष पुरोिहत ‘बुङिथङ‘ दुवैमा रहेका छन्। दुवैलाई 

समाजमा पु  ठािन छ वा स ान ि ले वहार गन ग र छ। यसथ ले चा समाजमा वा जाितमा 

नारीलाई शोिषत, तािडत ब  नु पदन भ  ने सङ् केत दे ख छ। तथािप ले चामा नारीपूवा हमूलक 

उखान छँदैछैनन् भ  ने चािहँ होइन। एकाध ा केही उखानह  पाइ छन् जसमा नारीको दुगुण, 

दु वहारबारे उ ेख तथा िट णी गरेको पाइ छ।  ज ै- 

 

तािलका-२१ 

 

नारी पूवा हमूलक रोङ रङ्तोम नेपाली अथ 

 तह्युत मातबु तइयु आन  याङबा ु िहगु रम 

आन नमिस ु रेम सथाला मगोन। 

 सुसेली पान केटी र बा  ने पोथी भगवान् र 

मा छेको लािग रा ो होइन। 

 तइयुसा इयोक सथाला ममोकन।  केटीह को काम किहले सिकँदैन। 

 तइयुसङरेम गातको छेतको मुङ मा म।  केटीह ले चाहे वा एकोहोरो लागे भने भूत 

पिन भा  नुपछ है, आिद। 

 

 

 यहाँ ले चामा चिलत उखान ’गन फ ो सला तदो तइयु िन’ अथात् सब मदकी आ नी केटी 

छ- लाई नेपालीको उखान ’मदकी दसवटी छन्’ भ  ने उखानसँग दाँजेर हेदा नेपाली समाजमा 

दसवटी  ीसँग एकजना पु षले स  रा  न स  ने वा िववाह गन सक् ने कुराको उद् घाटन छ 

भने रोङ रङ्तोममा केवल सबै केटाको आ-आ नी  ी, प  नी, े िमका कुनै पिन पमा सङ् ाका 

 टले एउटै ने तथा एउटीसँग मा  स  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 रहेको पाइ छ।  यसका मुख कारणह  िववाहपिछ प  नीको मृ ु नु, 

प  नीमा जनन् मता न नु र पिहली प  नीबाट छोरी मा  नु र छोरा न ने थितमा पिन प रवारका 

ठुला बडाह सँग सरस ाह गरी  सालीलाई न  भदैनीलाई िववाह गनुपन था रहेको उ ेख  
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पाइ छ, र यस कारको पुनः िववाह थालाई ले चामा ‘आङोप‘  भिन छ ।१२ साली र भदैनी नभएको 

ख मा अ  केटीलाई िववाह गन सिकने था रहेको पिन  दे ख छ। यसो ँदा ले चा समाजमा 

ब प  नी वा पुनः िववाह था एक पा रवा रक आव कताका पमा रहेको दे ख छ। समयको 

प रवतनसँगै ले चा समाजमा आजभोिल भदैनीलाई िववाह गन था हटाएको तथा द नीय मािनने 

थाह ला छ। यसथ ले चामा पिन ा ब प  नी िववाहसँग स त केही उखानह  चिलत 

रहेका पाइ छन्। यस िकिसमको उखान ले चामा चिलत रहेको पाइ छ। 

 

ख) हा ङ् स ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

हा - ङ्  कट गन ेक मानव समाजमा आ-आ नै कारका लोकरीित वा पर राह  

चिलत रहेका छन्।  ज ै अिभनय वा नृ  आिदका मा मद् वारा, बोलीचाली तथा भाषाका 

मा मद् वारा मानव समाजले हा ङ्  कट गन गरेको पाइ छ। हा ङ् लाई यसरी कट 

गन लोकरीितका िवषयह  त ालीन राजनीितक, ाियक, आिथक, धािमक, सामािजक अ  

िवषयह  अ ाय, शोषण, अमानवीय उ ीडनह , दु  वृि  शारी रक मानिसक दुबलता आिद 

रहेको पाइ छ।१३ यसरी मा छेमा रहेका कुनै पिन दोषह लाई श  िनमा कट गन ममा 

हा ङ्  उ  न ँदछ। यस िकिसमका  नेपाली  र ले चा उखानह लाई िन  न कारले देखाउन 

सिक छ-  

 

नेपालीमा हा ङ्  

 अ ाको नाम ने साद। 

 के हेछ लाटा पाकेको केरा। 

 गधा धोएर गाई ँदैन। 

 छोराछोरीले लुगामा हगे भने चाक काट्नु ँदैन धुनुपछ। 

                                                             
१२  द ले चा क मरी (सन् २००३) ल (रोङ लुङ्तेन िड ुम) इ िजिनयस ले चा टाइबल एसोिसएसन, हेड ाटर 
कािल ोङ, मिणि ङ ेस कािल ोङ, पृ ८ 

१३ भाउप ी (२०६०) आधुिनक नेपाली हा ङ् ,नेपाल राजकीय ा ित ान, कमलादी काठमाडौ,ँ पृ ५ 
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 जता जता बा न बाजे उतै उतै ाहा। 

 थोते मुखलाई पानको िबँडा। 

 िबहे गन अलमलले केटी मा  नै िबिसयो, आिद। 

 

तािलका-२२ 

 

ले चामा हा ङ्  रङ्तोम अथ 

 इङजोङ िलकन क ु 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 देखेर लाटो हाँ ो। 

 पोङबु गोबा िलक ो।   गधा खुसी भए कराउँछ। 

 ो ुकथमबु ु न त ीकपसा ी मात।    जुवाको धनले छोराको िबहे गनु, आिद। 

 

 

ग) जातपातस ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

नेपाली भाषामा जातपातस ी धेरै उखानह  छन्। नेपाली समाज वा जाितअ गत िविभ  न 

उपजाितह  रहेका छन्। सैअनु प नेपालीमा जातस ी उखानह  पिन श ै छन्। िवशेष 

गरी नेपालीमा जाितस ी पूवा हमूलक उखानह  पिन श ै मा ामा चिलत रहेका पाइ छन्। 

ले चामा भने जातपातको भेद था नरहेको ँदा सस ी उखानह  थोरै नै रहेका पाइ छन्। 

य ा जातपात जनाउने केही नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमह  िन  न कार छन्- 

 

नेपालीमा जातपातस ी केही उखान 

 अ छीले जित जैसीले जा ैन। 

 अघाएको बा न र भोको छे ी काम ला ैन। 
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 कामीका घरमा क वाको दुःख। 

 कुमालेको गाउँमा हाँडीको दुःख। 

 दमाईको काम िसयाको टु ामा। 

 नेवार इ  ट र बाबु दु  ट किह ै ँदैन। 

 ला चेको बु  बा  बजे पलाउँछ। 

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

 

तािलका-२३ 

  

 

घ)  साइनो एवम् नातागोता स ी नेपाली उखान र रोङ रङ्तोम 

 

घर-प रवार, समाजका सद ह मा आ-आ नै कारका नाता, साइनो स  एका अकामा रहेको 

छ, ज ै- आमा-बाबु, बाजे- ब ू, बडा-बडी, काका-काकी, मामा- माइजु, दाजु-भाउजु, दादी-

भेना, फुपा-फुपू, छोरा-बुहारी, छोरी- ाइँ, साला- साली, देवर- न , चेली-माइती, गु - िश , मीत-

मीतेनी, मािलक- मािलकनी, लो  ने- ा  नी, नोकर- चाकर आिद। यस कार िविवध नातागोता 

िवषयस ी पिन उखानह  िनमाण भएको पाइ छ। नेपालीमा आमा बाबु, सासु, बुहारी, ाइँ, 

मामा, िमतेरी साइनो स ी िवशेष उखानह  िनिमत भएको पाइ छ। समाजमा मािनसको  साइनो 

जातपातस ी रोङ रङ्तोम अथ 

 रोङ न रोङ च ा आद् युत  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 ु ोत 

नोन। 

 ले चाले प खब ा भोटे र नेपालीले डाँडा 

काटे। 

 आरात लुम रेम गो  म, सथा युनु ोमु 

बुलातबा। 

 भोटे र नेपालीले कोसेली ाइिदँदा मलाई 

डरला छ, आिद। 
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वा नातामा रहेको गुण धम, खोट आिदको िच ण उखानमा कट भएको दे  न पाइ छ। नेपाली 

उखान र तु ामा सासु, बुहारी, ाइँ आिदका िवषयमा जुन िकिसमका पूवा ह वा खोटह  

देखाइएको पाइ छ सो रोङ रङ्तोममा ित पाइँदैन। ा केही नेपाली उखान र रोङ 

रङ्तोमह  िन  न कारका छन्- 

 

नेपालीमा नातागोतास ी उखान 

 

 आ नो ाइँको जुठो नखाने उसकी बाउकी जोई। 

 आमा बाबुको नाता पुरानो, 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 अथ 

 आकप यमबुनु तदो आबो ाक।  बाठो छोराले आ नो बाबु िच छ। 

 आमुसा िनन थोङन म न आबोसा द् याङपत 

चुप। 

 आमाको दुध चुसेर भएन बाउको घँुडा 

चु ो। 

 आयु आ  युम न आवो आ  युम जुक ो।  रा ी प  नीले पितलाई पिन रा ो बनाउँछे। 

 इङजोङ रेम िलकन क ु चुक कन।  िमतलाई बोलाई कुकुरले टोकाउनु। 

 ङु आन इङजोङ ोल सइ ाक सामका 

आसेर नोम ो। 

 माछा र िमतको साथी तीन िदनदे ख कुहेको 

गनाउँछ आिद। 
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६.२.३. समान प र भाव भएका नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमह  

 

नेपाली र ले चा समान प र भाव तथा अथका ि ले पिन समान भएका  उखानह  श  

पाइ छन्। वा वमा यी दुवै जाित एकै समाज र एकै भौगोिलक े मा बसोवास गन गरेका र 

सां ृ ितक अ रस  समेत एका-अकामा रहेको ँदा उखानह  पिन पा र भई दुवै भाषामा 

चिलत रहेका पाइ छन्। कितपय अङ् ेजी, सं ृ त तथा िह ी भाषाका उखानह  भाव र 

िश का ि ले पा रत ँदै नेपालीमा चिलत ब  नपुगेका छन्। नेपालीमा चिलत उखानह  

ले चामा पिन सोही रीतले आएको दे  न सिक छ। यसो  ँदा नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमह माझ 

प र भावका ि ले पूण समानता मा  नभएर आंिशक समानता पिन रहेको पाइ छ। यो कुरा िन  न 

उदाहरणह बाट  छ- 

 

६.२.३.१. पूण समानता भएका  नेपाली उखान र रोङ रङतोमह  

 

पूण समानता भएका  नेपाली उखान-तु ा र रोङ रङ्तोमह  अथ, भाव र िवषयका ि ले समान 

रहेका छन्। यस कारका  उखानह  नेपाली र ले चामा मा  नभएर अ  भाषाह मा पिन समान 

अथ, भाव र िवषयका पमा योग भएको पाइ छ, ज ै- ले चामा दे खएको ‘सो रङ बा ा 

तङ ुन ोङ‘  अथात् घाम ला ा पराल सुकाउनु,  ‘मेक े वाइल िद सन साइन‘  अङ् ेजीमा पिन 

रहेको पाइ छ। ले चा भाषामा सङ् किलत उखानह लाई हेदा कितपय उखानह  अङ् ेजी 

भाषाबाट सोझै अनुवाद ग रएको दे ख छ भने नेपालीबाट पिन ि कै पा रण ग रएको पिन 

पाइ छ। य िप उखानह  सबै भाषा र समाजमा समान उ े  र कायका ि ले चलनमा आउने 

गदछ। यसथ नेपाली र ले चा जाित यी दुवैका समािजक र भौगोिलक े  पिन एउटै भएकाले 

उखानह  सराबरी पमा योग चलनमा आउनु ाभािवक दे ख छ। यसकारण िन  निल खत 

नेपाली भाषाका उखानह  अिन रोङ रङ्तोमह लाई अनुवाद नगरी सोझै रा खएको छ जसको 

अथ, िवषयव ु, काय आिद समान रहेका छन्। यस कारका उखानह लाई यसरी देखाउन 

सिक छ- 
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तािलका-२५ 

 

 

६.२.३.२. आंिशक समानता भएका नेपाली र रोङ रङ्तोमह  

 

नेपाली र ले चा आंिशक समानता भएका उखानह  भाव र अथका ि ले एकै िकिसमका दे खए 

तापिन उखानह मा यु  िवषयह मा िविवधता पाइ छन्, जसलाई जाितगत मौिलकता वा 

सामािजक, सां ृ ितक, भौगोिलकता आधारमा रहेका िवशेषता मा  न सिक छ। ती िन  न कारका 

छन्- 

 

 

नेपाली उखानह  रोङ रङ्तोमह  

 अचानाको िपर खुकुरीले जा ैन।  आ ुसा िकदक बान न मयोन। 

 अँ ारोको काम खोलाको गीत।  सनापसा इयोक रे उङ ोङसा वोम। 

 आफू नमरी ग दे खँदैन।  तदो ममा  तेत रम ाङ मिसने। 

 आमाको दुध चुसेर पुगेन बाबुको घँुडा 

चु  ने। 

 आमुसा िनन् थोङन मङुन आबोसा द् याङपत युप। 

 एक हातले ताली ब ैन।  आक कात कताप न ोक म े े। 

 कानो गो लाई औसँी न पुन।  िम ाप लोङ रेम ु छु ु नेर। 

 खोला त  यो लौरो िब ।  उङ ोङ ाङलेन पुतुङ ोन। 

 गाई मरी गधा पो  ने।  िबगु सोत्  न पोङबु ु। 

 गुिलयो भने जरै नराख, िततो भने पातै 

नछोऊ। 

 आ ेमसा आ ाला मचो  न, आिटमसा आलोपला 

मते  न। 

 हा ीको ल काइ र घोडा च काइ िम ैन।  ाङमु लोमसा, उन लोम मदु ,े आिद। 
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तािलका-२६ 

 

 

 

 

नेपाली उखानह  रोङ रङ्तोमह  अथ 

 अकासको फल आँखा तरी 

मर 

 त ाङसा था त आिमक 

जाङ्न ङक् 

आकाशको फल आँखा ातेर 

हेर। 

 आज म  यो भोिल ओखती  अमाक न नालोन आ जी म रसके पिछ वै । 

 कागलाई बेल पा ो हष न 

िव ात् 

 उकाल रेम क ोपत मेन न ुं? कागलाई कटुसको फल    पाकेर 

के? 

 घाँटी हेरी हाड िन नु  स ेक ङ  मन ोक ह्युल घाँटी हेरी मासुको चो ा िन नु। 

 च मा दािहना परे ताराको 

के ला छ 

 रमरे ोम ङुनगोङ तु न ु मात 

खत? 

भगवान् दािहना परे कसले के गन 

स छ? 

 जुनिकरीको िपँधले ग 

उ ालो ँदैन 

 सचुक चर दनका तकिपत 

आओम 

घामको काशका छेउमा 

जुनिकरीको उ ालो। 

 िझँगाको सरापले िडँग मदन  ग ा आ रक न िवक थाम ोङ 

ममा  ने 

िग को ापले गाई-व ु    

मदन। 

 तातै खाउँ ज ै म ँ   आ ुन थोङ आली ुत तातै िपउनु िज ो िप ाउनु। 

 धोबीको कुकुर घरको न 

घाटको 

 ग ुसा क ु, न ग ुसा न िलसा गु ाको कुकुर गु ाको न 

घरको। 

 बाँदरको हातमा न रवल  स  आकका टुकपत बाँदरको हातमा गा ेको 

फल,आिद। 
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६.३. नेपाली र ले चा तु  काको तुलना क अ यन 

 

तु  का भ  नाले मूलतः लोको  अ गत लया क, गेया 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 भावकारी बनाउनका लािग योग गन गदछन्। झमक साद शमाले 

यसलाई तुकब ीयु  उखान भनेर उखानलाई लािल पूण बनाउन अस त श ह  आधा र 

भावपूण स त श ह  आधा जित िमलाएर तु  का ने बताउँदै ‘बा ाको टाट्नु, कित कुरा 

काट्नु,  फस को भेट्नु, के म रमेट्नु‘ आिद उदाहरण िदइएको पाइ छ।१४ यहाँ ‘बा ाको टाट्नु‘, 

‘फस को भेट्नु‘, ज ा श ह  अस त र सरोकार िबनाको श ह  न् जसलाई तुकब ी 

िमलाउन योग ग रएको दे ख छ। वा वमा तु  कामा यु  सबै श ह को मह पूण भूिमका र 

अथ रहेको पाइ छ, ज -ै ‘काम गन कालु, मकै खाने भालु‘। घन ाम नेपाल र किवता लामाले 

उखानिभ  कुनै करण, इितवृ  वा उ -जोडा भएकालाई तु  का भनेका छन्।१५ यसथ लोको  

अ गत तु  कालाई उखान-तु  का भनेर उखानसँगै राखेर अ यन ग रँदै आएको पाइ छ। यसो ँदा 

नेपाली लोको  जगत् मा उखान र तु  कालाई एउटै कुराका दईवटा नाम िवषयका पमा 

मािन ाएको  ँदछ। यस शोध ब मा उखान र तु ालाई यसरी िभ  ना-िभ  नै पमा हण 

अ यन ग रइएको छ। 

 

 

६.३.१. नेपाली र ले चा तु  कामा अनु ास 

 

भाव र िवषयव ु तथा सङ् ग अनु प योगका ि ले एकै ज ा दे खए तापिन सू  पले 

अ यन गदा संरचनाका ि ले तु  का एकदमै िभ  न ँदछ। तु  काह को संरचना वा यसलाई 

छु ाउने मुख त  अनु ास हो। तु  कामा अनु ास आिद, म , अ  र आ ोपा मा िमलेर 

                                                             
१४ झमक साद शमा, ( काशन साल उ ेख नग रएको), बृहत् नेपाली उखान भणडारण, पैरवी बुक हाउस थम 
सं रण साल- पृ - भूिमका ख   ix 
१५ घन ाम नेपाल, किवता लामा (२००६) उ  मा ािमक नेपाली ाकरण र रचना, पूववत् पृ २४१ 
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आउने गदछ। यसरी नै नेपाली र ले चा तु ालाई अनु ासका आधारमा िन  न कारले वग करण 

गरी अ यन गन सिक छ- 

१. आ ानु ास 

२. म ानु ास 

३. अ ानु ास 

४. आ ोपा ानु ास 

 

६.३.१. १. आ ानु ास भएका नेपाली र ले चा तु ाह  – 

 

तु ालाई उखानदे ख अलग गराउने मु  त कै पमा अनु ास वा तुकब ीलाई िलइएको छ। 

नेपाली र ले चामा लोक चिलत तु ाह मा यु  तुकब ी वा अनु ास िम न आउने थानका 

ि ले तु ाका आिदमा अनु ास लागेर आउने लोक कथन वा तु ालाई यस शोध ब मा 

आ ानु ास मािनइएको छ। यस िकिसमका लोक चिलत तु ाह  नेपाली र ले चा दुवै भाषा वा 

समाजमा रहेका छन्। जसलाई िन  न िकिसमले देखाउन सिक छ- 

 

आ ानु ास भएका नेपाली र ले चा तु ाह  

 अंशको झगडा 

वंश रहेस । 

 अंके ोितस 

चंखे प त। 

 अचार खाई  

िबचार गनु। 

 अँगालाको माया 

भँगालाको पानी। 

 एउटा छोरो के छोरो 

 एउटा आँखा के आँखा, आिद। 
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तािलका-२७ 

 

 

६.३.१. २. म ानु ास भएका नेपाली र ले चा तु ाह  

 

तु ाका म मा भागमा अनु ास िमलेर आएका पदह ारा म ानु ास भएका तु ाको िनमाण 

भएका पाइ छन्। य ा लोक कथनह  अिभ का ि ले लया क तथा गेया क गुण रहेकाले 

भावो ादक ँदछन्। यस िकिसमका नेपाली र ले चा तु ाह  िन  न कारका छन्- 

 

म ानु ास भएका नेपाली र ले चा तु ाह - 

 अकाको घर डढाउनेले 

आ नो घर पिन डढाउँछ। 

 अकाको दुःख सु ा  

आ नो दुःख लु छ। 

 खेत कमाउनू  िशरमा 

बारी कमाउनू  पु रमा। 

आिद अनु ास भएका ले चा तु  काह  अथ 

 आितम  ठोम,  

  आितम  मुङ त  यमला। 

 ठुलो सहरमा महाशू ता। 

 

 आ ाक का ेन, 

 आ ाक नेत  यु। 

 एउटा ठाउकोभ ा, दुई ठाउको िठक। 

 

 तदो  कोम इयु बी आन 

 तदो  ोल फात। 

 आ नो पैसा पचो िदई आ नो साथी गुमाउनु। 

 

 तदो छुङ  िलरेम आ  युम थो गोङ, 

  तदो छुङ  िलन ला आ  युम थो ो। 

 आफूले िछमेकीलाई रा ो रा  न सके 

आफूलाई पिन िछमेकीले रा ै रा छ,आिद । 
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 प चाट्नु ँदैन 

िसप चाट्नु छ। 

 रोगीको िम  ओखती 

परदेशको िम  िव ा 

मृ को िम  धम। 

 सबैको ओखती छ 

मुखको ओखती ँदैन, आिद। 

 

तािलका-२८ 

 

 

 ६.३.१. ३. अ ानु ास भएका नेपाली तु ा र ले चा तु ाह -     

 

कुनै पिन भाषाको िश  सािह  अ गत किवता, गजल, गीत आिदमा अ ानु ास एउटा मुख 

अलङ् कारका पमा पिन हण गरेको पाइ छ। ै कारले लोकसािह का िविवध िवधाह  

ज ै- लोकगीत, लोक किवता, गाथा, गाउँखाने कथा आिदमा पिन अ ानु ास िमलेको दे ख छ। यी 

स ूण िवधाह मा अ ानु ास भएकै कारण लया क तथा गेया क गुणले यु  ने ँदा लोकले 

सिजलै मुख थ गरी मौ खक पमा चीरकालस  रा  न मह पूण भूिमका िनवाह गरेको ँदछ। यी 

म ानु ास भएका ले चा तु  काह  अथ 

 आमेल आजुक  नु  

फो आजुक जु यो। 

ाँख सु रले चरी पिन सु र बनाउँछ। 

 

 गनसा ोल  रे,  

तुसाला ोल  मु न्  ने।  

सबैका िम , कसैको िम  ँदैन। 

 

 म ाङसा आ रङ आन 

तबोक नोङसा आ रङ  तुनला मयोन् ने। 

गको कुरा र गभको कुरा कसैलाई थाह 

ँदैन, आिद। 
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अनु ासकै कारण लामा-लामा लोक गीत, गाथा, लोक कथन आिद लोकका अमू  र  नह  लोकले 

मौ खक पर रामा जोगाई राखेका न्। यसै ममा अ ानु ास यु  नेपाली र ले चा तु ाह  

पिन लोक पर रामा चिलत छन् जो यस कार छन्- 

 

अ ानु ास भएका नेपाली तु ाह  

 अनुहार 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 ो गुणले. आिद। 

तािलका-२९ 

 

 

अ ानु ास भएका ले चा तु  काह  अथ 

 आबुङ नला ली,  

आन् इचेक् नला ली । 

मुखले पिन बो ो, िपँधले पिन बो ो। 

 

 गन मरो तदो तदो तनका, 

आन् रम ग ा तनका। 

सबै आ-आ नै लािग, ई र सबैका लािग। 

 

 पुनु रेम म कात, 

आनजे बु े बु रेम म कात। 

धनीलाई एउटा नीित, ग रब, दुःखीलाई अक 

नीित,आिद। 
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६.३.१.४. आ ोपा ानु ास भएका नेपाली तु ा 

 

नेपालीमा आिद, म  र अ ानु ासका साथै आ ोपा ानु ास भएका तु ाह  पिन रहेका छन्। 

य ा लोक कथनह  व ाका िन  मनमा रा  न स े अिन सङ् ग अनु प योग गन स े गुण 

रहेका छन्, ज ै- ‘खाने बेलामा िघन नस झनू, सु  ने बेलामा रन नस झनू‘। यस तु ामा मैले 

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

तु ाह  पाइँदैनन्। नेपालीमा मा  यस िकिसमका लोक कथनह  श  रहेका पाइ छन्। ती 

यस कार छन्- 

 

आ ोपा ानु ास भएका नेपाली तु ाह - 

 

 आफैले गनु, आफैले मनु। 

 एकाितरको दैलो, एकाितरको भैलो। 

 कसैका डाहा, कसैका आहा। 

 कसैलाई भने मरीमरी, कसैलाई भने परीपरी। 

 खानेबेलामा िघन  नस झनू, सु  नेबेलामा रन  नस झनू। 

 काम ारो िक चाम ारो। 

 छन् गेडी सबै  मेरीछैनन् गेडी  सबै  टेडी। 

 रात पिन सिकयो बात पिन सिकयो, आिद। 

 

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

सं ारमूलक लोकगीतमा रहेको पाइ छ। यस िकिसमका गीतमा िविभ  न िवषयह  समावेश 

ग रएका छन्। ज ै नयाँ घर िनमाण गदा, खेती काम गदा गाउने, िववाह स ी, पुजा-आज, 

चाड- बाड आिद िविवध िवषय स ी ‘अ  या वम‘ अथात सं ार गीत ले चा समाजमा चिलत 

रहेको पाइ छ। जुन गीतमा अनु ास अिनवाय पमा िमलेको ँदछ। य िप ले चा तु ाका 

स भमा आिद, म  र अ ानु ास िमलेका ले चा तु ाह  पाइ छन् भने आ ोपा ानु ास 
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भएका तु ाह  ले चा लोको मा पाइँदैन। 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 नेपाली तु  का र ले चा तु  काको तुलना क अ यन 

 

नेपाली र ले चा तु  काको वग करण पा क र िवषया क दुवै आधारमा गन सिक छ। पा क 

अ गत लघु, मझौला र लामो आकार भएका तु  का गरी तीन वगमा िवभाजन गन सिक छ। सै 

गरी िवषया क ि ल तु  कामा यु  िवषयह का आधारमा वग करण गरी अ यन िव ेशण 

गन सिक छ। उखानलाई जुन आधारमा िव ान् ह ले वग करण गरेका छन् सोही आधारमा नेपाली र 

ले चा तु  काको पिन वग करण गन सिक छ। उखनलाई िवषया क वग करणका आधारमा नेपाली 

उखान र रोङ रङ्तोमह को तुलना क अ यन ग रए झै ँ नेपाली र ले चा तु ालाई पिन 

िवषया क वग करणका आधारमा तुलना गरी अ यन गन सिक छ। उखानले झै ँ तु ाले पिन 

िविवध िवषयह लाई समेटेका छन्। यसका साथै पा क वग करणका ि ले दुवै भाषाका 

तु ाह लाई तुलना क पमा अ यन ग रने छ। 

 

 

६.३.२.१. नेपाली तु  का र ले चा तु  काको पा क वग करणका आधारमा तुलना 

 

प र संरचना क आकारका ि ले तुकब ीयु  लोक कथनलाई वग करण गन प ित नै 

पा क वग करण हो। यस िकिसमको वग करण अ गत झमक साद शमाले उखानको 

वग करण गदा तीन मु  आधारमा गरेका छन्, ज ै- १. श श 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 दुवै भाषामा चिलत तु  काह को तुलना क 

िववेचना ग रने छ।  

 
                                                             
१६ झमक साद शमा, बृहत् नेपाली उखान भणडारण, पूववत्, पृ भूिमका ख  v। 
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क) लघु आकार भएका नेपाली र ले चा तु  का 

 

लघु आकार भ  नाले यहाँ दुई श दे ख चार श स  भएका तु  काह लाई िलन सिक छ। 

नेपालीमा ‘नासो पासो‘,  ‘पुस फासफुस‘ आिद सबैभ ा छोटा आकारका तु  काह  मािन छन्। 

ले चामा पिन यस िकिसमका तु  काह  रहेको पाइए तापिन श सङ् ाका ि ले दुई श दे ख 

सु  भएर चार श स कालाई लघुआकार मा  नु पन दे ख छ। नेपालीमा झै ँदुई श  मा  िमलेर 

तु  का बिनएको ले चामा पाइँदैन। यहाँ ले चा तु  काह  धेरै जसोमा आिदअनु ास रहेको पाइ छ। 

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

 

 लघु आकारका नेपाली तु  काह  

 

 अघािड लात, पछािड बात। 

 अिहलेको ग ँ, के क ँ। 

 कान देउ, कुरा नदेउ 

 िचतायो िक िबतायो। 

 जङ् गलमा मङ् गल। 

 नआितनू नमाितनू। 

 नासो पासो। 

 पुस फासफुस। 

 भाइ फुटे गँवार लुटे। 

 रातभ र करायो दि णा हरायो। 

 नेहार दैव नटार,आिद। 
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तािलका-३० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख) मझौला आकार भएका नेपाली र ले चा तु  का 

 

लोको  िवधामा िवशेष गरी यस िकिसमका मझौला आकार भएका उखान र तु  काह  

सङ् ाका ि ले धेर रहेका छन्। पाँचदे ख आठ अ रस  भएका तु  कालाई यस शोध ब मा  

मझौला तु  का मािनएको छ। यस कारका नेपाली र ले चा तु  काह लाई िन  न कारले देखाउन 

सिक छ-  

 

मझौला आकार भएका नेपाली तु  काह  

 अ  ठ छन् अ लाई, लाटो ठ छ बाबुलाई। 

 अलम  गो , आमा एउटी बाबु स । 

 आजका नौला, भोिल हामीज ै हौला। 

 आइमाई सुखमा ब ैनन्, बा ा स मा चदनन्। 

 इखले िबख खानू, िबख खाएपिछ म रजानू। 

 उखानको बखान, बेइमानको के ठेगान। 

 एकमाना भात खाइँदो, मुलुकै धाक लाइँदो। 

 क ालीको धन सय फेर गन। 

लघु आकारका ले चा तु  काह  अथ 

 आितम सा आितम रङ। ठुलाको ठुलै कुरो। 

 इयोक रे इयोक् दो म। काम चिहँ कामै हो। 

 कोम न कोम जुक म। पैसाले पैसा बनाउँछ। 

 ची न ची ो। जाँडले नाश गछ। 

 मसा आगात, ङुनदो गात।  ई रले चाहेको ने भएको,आिद। 
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 कसैलाई भने मरी मरी, कसैलाई भने परी परी। 

 काग र कोइली, छु ाउने बोली। 

 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। 

 

तािलका-३१ 

मझौला आकार भएका ले चा 

तु  काह  

अथ 

 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 ा ठुलो सहर, ठुलै शा , सुनसान। 

 आ ाक का ेन, आ ाक नेत   यु। एउटै टाउको भ ा दुईवटा टाउको असल। 

 आबुङ नला ली, आन इचेक नला ली। मुखले पिन बो ो, िपँधले पिन बो ो 

 तुन नुम ो अ न िकदक् चा ो म।  जसले ऋण िलयो, सले दुख पिन िलयो है, 

आिद। 

 

ले चामा नामयोगी र िवभ ह  ायः जसो अल ै ले  ने चलन रहेकोले गदा िवभ लाई 

पिन एउटा श कै पमा हेरेको पाइ छ। यसथ तु  कामा श सङ् ा धेर रहेको भान ँदछ 

ज ै- मािथ िदएको ‘आबुङ नला ली,आन इचेक नला ली‘ तु  कालाई िलन सिक छ। यसको सोझो 

अथ छ मुखले पिन बो ो, िपँधले पिन बो ो। यहाँ ले चाको ‘नला‘  श  नेपालीमा ‘ले ‘ 
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िवभ को पमा यु  छ, र यसलाई ‘मुख‘ श  (आबुङ)- सँग नजोडेर अल ै ले खएको 

पाइ छ।१७ यसथ िवभ लाई छु ै  ले  ने कारणले पिन ले चा तु  काह  नेपाली तु  काभ ा लामा वा 

श  सङ् ा धेर रहेको पाइ छ। 

 

ग) लामो आकार भएका नेपाली र ले चा तु  का 

 

ा  त ाङ् कका आधारमा भ  ने हो भने नेपाली र ले चा लोको  िवधाअ गत मझौला 

आकारका तु  काह  सङ् ाका ि ले पिहलो थानमा रहेका छन् भने दो ो थानमा लामो 

आकारका तु  काह  रहेका छन्। नेपालीमा लामा आकार भएका तु  काह  दुई अनु ास िमलेका 

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

लोकमा चिलत रहेका पाइ छन्। ज ै- ‘रोगीलाई ताना, केटाकेटीलाई नाना, पा नालई खाना, 

गँजडीलाई ताना, घोडालाई दाना, चोरलाई थाना,‘ आिद। यस कारको तु  का अङ् ेजी लोक 

पर रामा पिन रहेको त  आइर ा का उखानह को अ यन गन ममा िकन ानले  ‘सम 

आइ रस ोवबस्‘ शीषक आ नो ब मा यस िकिसमको उदाहरण ुत गरेका छन्-  

 ‘म 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 ङ् ेस, आर िस िम ी रोड, 
कालेबुङ, पृ ३  
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तुकब ीयु  संरचना भएकाले यस िकिसमका उ ह मा लया कताका साथै गेया क 

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

य िप  तुलना क ि ले हेदा नेपालीमा जुन िकिसमका लामा लामा तु  काह  छन् ले चामा ित 

पाइँदैनन्। यस कार यी दुई भाषामा पाइने लामा आकार भएका तु  काह लाई यसरी देखाउन 

सिक छ-  

 

 लामो आकार भएका नेपाली तु  काह   

 

 अ छीको ब छी पाखुरेको जाल, मदको दुवाली माछाको काल। 

 आज पिन मामा भैसँी ि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 पूरा माइती, दाजु भाइ आधा माइती, भदै माइती छैन माइती। 

 उखु खारी िचनी, दूध खारी नौनी, बु  खारी गुणी, मन खारी मुिन। 

 एक िदनका पा ना, िमठो िमठो खाऊन्, 

  दुई िदनका प ना जसोतसो खाऊन्,  

तीन िदनका पा ना जतासुकै जाऊन्। 

 ऐया आमा घैया पा ो िचउरी कुटाईदेउन, 

 िचउरी खाँदा द ै दु ो दूधले िभजाइदेउन, 

 पारीबाट ज ी ाए ौली लुकाइ ौन। 

 काम गनाको दुःखले जोगी भयो,  जोगी भएको भोिलप  भोकै र ो। 

 केटा केटी आए, 

गुलेली खेलाए,  

चरा मान सकेनन् पु र हात ह ाए। 

                                                                                                                                                                                         
१८ जी एच िकन ान (१८८९) सम आइ रस ोवबस्,फोकलोर जनल फोकलोर सोसाइटी ( ेट ि टेन) भ ुम ७, ल न, पृ 
३७ 
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 घोडालाई कोरा, िफर ालाई गोडा, जािगरेलाई तोडा, त नीलाई जोडा। 

 ठुलो चरी पासोमा परी, सानो चरी उदेकले मरी। 

  पूव 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 बुहारी काख चेलो छ, खान ला ो बुहारी बरा ूको 

थाल कता छ। 

  स ने घरको बेलुकाको 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, 

िकदक जो बा तुला मिनन् नम इङ। 

सुख शा  छँदा सबैको हाइ हाइ,  

दुख प रआउँदा छैन कोही दाजु-भाइ। 

 आमु आबो सा आलुत आकप आजोन 

ोङका, आकप आजोन सा आलुत लोङ 

ोङका। 

आमा बाउको मन छोरा-छोरीमािथ, 

 छोरा छोरीको मन ढु ा-मुढामािथ।  

 उङ ित ोङबा उङ लोम ोत, 

िम ित ोङबा िम लोम ोत। 

खोला बढी आउँदा खोलाको बाटो छोड्नु, 

आगो बढी आउँदा आगोको बाटो छोड्नु। 

 कसा सम कात कोन, 

रमसा सम कात कोन। 

मेरो मन एकाितर,  

भगवानको मन अकितर।  

 बामगोङ उङका लयुमला कोम ो, 

लोमगोङ आपोन ो ो। 

बसे लेउ ला छ,  

िहँडे छेउ ला छ। 

 गन मरो तदो-तदो तनका  

आन रम गनसा तनका। 

सबै मा छे आ-आ नै लािग,  

भगवान् सबैका लािग। 
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 िमकसाप ाङका िमक ामगात, 

थोङ ोङ ाङका थोङ ोपगात। 

अ ाको ठाउँमा आँखा िच नू,  

लङ् गडाको ठाउँमा पलेटँी क  नू। 

 सुसा िमसा दुप ो,  

सो ाङ उङ न बु ो। 

चैतमा (िहउँदो) डढेलो ला छ,  

वषामा पानीले बगाउँछ,आिद। 

 

 

घ)  नमूलक एवम्  नो रीमूलक नेपाली र ले चा तु  काको तुलना 

 

तु  काह   नमूलक र  नो रीमूलक मा  नभएर  मािनसमा ने िविभ  न भावह का 

आधारमा पिन िनिमत भएको पाइ छ। लोको ले समेटेका िवषय ापकताकै कारण िविभ  न भाव, 

िविभ  न प-रचना, उखान तु  काह मा रहेको 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  गनू, काम भने टानू, अिघ भने नसनू।‘  ले चामा  ‘उङ ित ोङबा 

उङ लोम ोत, मी ित ोङबा मी लोम ोत‘ अथात खोला बढेर आउँदा खोलाको बाटो छोड्नू, 

आगा बढेर आउँदा आगाको बाटो छोड्नू , ज ा तु  काह  रहेका दे ख छन्। यीबाहेक  नमूलक 

र  नो रीमूलक तु  काह  नेपालीमा श  रहेका छन्। ले चामा  नमूलक तु  का कही ँकतै 

रहेको नस े माण यस तु  काले िदँदछ ज ै ‘ङु नी उङ अले, ङु मिनन् ु अले?‘ अथात् माछा 

छ भने दुवाली फकाउनू, माछा छैन भने िकन दुवाली फकाउनू? तर  नो रीमूलक तु  काह  

ले चा लोक पर रामा रहेको पाइँदैन। यसथ यहाँ   नमूलक र  नो रीमूलक नेपाली 

तु  काह बारे सङ् ेपमा चचा गद उदाहरण ुत ग र छ। यस कारका कथन भािषक काय-

ापारका लािग खुबै चाखला ा ठहदछन् भने व ाको वाक् चातुय पिन ियनमा झ ँ दछ। 

नेपालीमा चिलत  नमूलक िकिसमका तु  काह का ा -  
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 नमूलक नेपाली तु  काह  

 

 अित भनेको अमृत हो, मूखबाहेक छोड्छ को? 

 अलाई न मलाई, केको बलाइ? 

 आफू त महादेव उतानो पर, को देला वर? य ाको के भर? 

 उँटले जिमन किहले दे ो? सँुगुरले ग किहले दे ो? 

 काँ ा िन खानु, थाँ ा िन भाँ  नु? 

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

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

 काम ारो िक, चाम ारो? 

 जोईको पोइ, पोइको जोई मेरो जँुगा खोइ? 

 दाँत 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  आउने म हो। 

 के ग  बूढी आमै? िलखा िट छु बाबै। 

 केटी क ी छ? बो नै नपन, केटा क ो छ? हेन नपन। 

 के लाउँछस् ी ? ब ु, के ओढ्छस् ी ? ब ु। 

 केसँग खाइस्? दूधसँग िन ै, कोसँग आइस्? बाबुसँग ए ै। 

 घरभरी केटाकेटी को ाभरी थाङ्ना, कहाँ जा छौ बूढा दाइ? धो ो थापी मा  न। 

 ाइँ कुशलै? रातभ र  िढकी बाले अब मुसलै, आिद। 
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सम मा भ  नुपदा नेपालीको तुलनामा ले चा तु  काह  अपे ाकृत कमै चलनमा रहेको 

पाइ छ। ले चामा ा  तु  काह लाई नै नेपाली तु  कासँग राखेर तुलना िववेचना ग रएको छ। दुवै 

भाषाका तु  काह को अ यन गन ममा दे खएको मु  कुरा के हो भने ले चामा आिद 

आनु सायु  तु  काह  बढी चिलत रहेका छन् भने नेपालीमा यसको िठक िवपरीत 

अ ानु ासयु  तु  काह को बा  पाइ छ। आकारका आधारमा पिन ले चा तु  कामा लघु 

आकार र लामो आकार भएका तु  काह को सङ् ा खुबै कम चलनमा रहेको पाइ छ। यसै 

कारण ले चामा अनु ासयु  उ  (तु  का) बारे िह ी र नेपाली आिद भाषाह मा झै ँ धेर चचा 

भएको पाइँदैन। ले चा भाषाबारे कलम चलाउने फोिनङ, मेनवाइ रङ, पी टी िसिमक आिदले  

अङ् ेजीका राइ सँग िम ा-जु ा साम ीलाई तु ाका पमा हेद ले चा लोको  जगत् मा 

य ा अनु ासयु  कथन चलनमा रहेको कुरा उ ेख गरेको पाइ छ। य िप ले चामा य ा 

उ लाई छु ै  नाम िदएर अ यन भएको पाइँदैन। यी िव ान् ह ले अनु ासको कुरा  ले चा 

लोकगीत तथा सं ामूलक गीतह का स भमा गरेको हो भ  ने  बुिझ छ। के पी 

तामसाङद् वारा सङ् किलत दुवै उखान सङ् हमा रहेका तु  काह लाई िलएर साथै िविभ  न 

ोतबाट िलइएका  तथा ले चा लोक जीवनमा मौ खक पर रामा रहेका तु  काह कै सङ् कलनका 

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

 

६ .४. नेपाली र ले चा वा ाराको तुलना क अ यन 

 

वा ारा लोको  िवधाको सबैभ ा छोटो संरचना क प भएको उपिवधा हो। यसैकारण 

िव ान् ह ले यसका पयायका पमा ‘वा ांश‘  श को पिन योग गरेका छन्। वा ारा अपूण 

वा  ख का पमा यु  लोक चिलत कथन हो जसले ला णा क र  जना क अथ 

दान गदछ। य ा वा ाराको योगले भाषा चम ारी, भावकारी, आलङ् का रक ब  न पु छ। यो 

सबै भाषा र समाजमा पाइने ँदा यसका िविभ  न भाषामा िविभ  न नामह  पिन िदएको पाइछ। 

नेपालीमा चिलत वा ारा  श  सं ृ तको वाक्+धारा- को सम  प हो, जसको अथ बोली-

वाह भ  ने बुिझ छ। ले चामा पिन वा ारालाई  िव ान् ह ले िविभ  न िकिसमले प रभािषत गरी 

प रचय िदने काम गरेका छन्। सव थम जी बी मेनवाइ रङ्ले ले चा भाषाको अ यन गन ममा 
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अलङ्कृत भाषाअ गत ले चा ‘तुङ्बोर‘ अथात् वा ाराबारे चचा गरेको पाइ छ। आलङ् का रक 

तथा ला िणक अथले यु  श ह लाई  तुङ्बोर भिन छ भ  ने भाव  गद यसरी उदाहरण 

िदएका छन्-  ‘िमक ाम‘  सोझो अथमा आँखा ब  गनु ला िणक अथमा ‘मनु‘ छ।१९ यसकारण 

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

िवषयलाई घुमाएको उ  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 हेदा लोकमा चिलत अ चिलत 

दुवै िकिसमका ला िणक अथ भएका कथनह लाई ले चामा तुङ्बोर रङ अथात् वा ारा भिनएको 

पाइ छ। नेपाली र ले चामा यस कारका उ बारे तुलना क ि ले अ यन गन हो भने िविश  

िकिसमको ल णा र  जनामूलक अथ दान गन पद वा पदावलीह लाई पिन ले चा लोक 

पर रामा वा ारा मािनएको पाइ छ। नेपालीमा ‘रात प  यो‘  वा ले िविभ  न  जना क अथ िदए 

झै,ँ ले चा ‘बोङ‘  श को अथ लाटो छ भने पयायको पमा ‘नाओङ‘ पिन भिन छ र यस 

‘नाओङ‘ श लाई  फोिनङले ‘तुङ्बोर रङ‘ भनेका छन्  जसको अथ लठे ो, िनमुखा, सुधो, मूख 

आिद न् भ  ने त  काश पारेका छन्।२० यसरी ला िणक,  जना क अथ भएका श  वा 

कथनह  सबै लोको  वा वा ारा छन् भ  ने होइन, तर लोको  वा वा ाराह  यस 

िकिसमका अथमा यु  ँदछन् भ  ने हो। अ तः ले चामा पिन वा ारा स ी चचा गन 

िव ान् ह ले आलङ् का रक भाषाका िन  यु  लोक चिलत ल णा क र  जना क अथ 

दान गन वा ांश वा पद वा पदावलीह लाई वा ारा वा ‘तुङ्बोर रङ‘ न् भ  ने भाव  

गरेका छन्। 

 

 

 

                                                             
१९ जी बी मे े रङ  (सन् १९८५) ए ामर अफ िद रोङ (ले चा) ाङ् ेज, दया प िशङ हाउस, िद ी ११०००६, पृ 
१३० 

२० ए आर फोिनङ (सन् २००३) ले चा माइ भेिनिसङ टाइब, पूववत पृ १७१ 
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६ .४. १. वग करणका ि ले नेपाली र ले चा वा ाराको तुलना 

 

लोको का अ  िवधाह झै ँवा ारालाई पिन वग करण गन िविवध आधारह  रहेका छन् 

जसलाई िविभ  न िव ान् ह ले आ-आ नै कारले देखाएका छन्। बालकृ  पोखरेलले संरचना क 

पमा वग करण गरी वा ाराह  दुई कारका देखाएका छन्- क) एकपदीय र ख) अनेकपदीय 

वा ाराह ।२१  उनले एकपदीय वा ारामा ‘लखने‘, ‘पाखे‘,  ‘कुशल‘  आिद राखेका छन् भने 

अनेकपदीयमा ‘आड मानु‘, ‘मेख मानु मुख बाउनु‘ आिदलाई िलएका छन्। चूडामिण रे ीले  क) 

भािषक र छोटकरीमा, ख) सां ृ ितक, ग) सािह क र घ) मनोवै ािनक गरी चार वगमा वग करण 

गरेका छन्।२२ ै कारले  चूडामिण ब ुले िवषया क र संरचना क दुई मुख वगमा 

िवभािजत गद संरचनाका आधारमा  क) ि यामु  र ख) ि यायु  गरी अझ दुई वगमा वग करण 

गरेका छन्।२३ यसरी अ यन सुिवधाका लािग कुनै पिन कुरालाई वग करण गन आव क दे ख छ। 

 ले चा ‘तुङ्बोर रङ‘ अथात् वा ारा स ी यसरी ापक पमा अ यन भएको 

पाइँदैन। यसथ यसको वग करण गन कुनै काय भएको छैन। तथािप यहाँ उ खत अ  भाषाका 

िव ान् ह कै वग करणका आधारमा ले चा वा ाराको वग करण गद नेपाली वा ारासँग तुलना क 

पमा  िववेचना ग रने छ।  

 

६.४.१.१. संरचना क ि ले नेपाली र ले चा वा ारा 

 

वा ाराह  िविवध प र संरचनामा संरिचत भएका ने ँदा सोहीअनु प वग करण गरी 

अ यन गनु बढी यु सङ् गत छ। वा कै एउटा अंशका पमा चिलत यस िकिसमका 

उ ह  एक पद, दुई वा तीभ ा बढ्ता पदह को समूहद् वारा िनमाण भएको पाइ छ। यसका 

                                                             
२१  पोखरेल बालकृ , (िव. सं. २०५५) रा भाषा, साझा काशन, पृ १२२ 

२२ रे ी चूबडामिण, नेपाली टु ाह को  अ यन, पूववत्, पृ १४ 

२३ ब ु चूडामिण, नेपाली लोकसािह , एकता बु , पूववत् पृ ३५८ 
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अित र  ाकरिणक कोटीका आधारमा पिन वा ाराह  िनिमत भएको पाइ छ।  ज ै – ‘ढोल 

िपट्नु‘, ‘आँखा तनु‘, ‘अ ो ब  नु‘, ‘उँधो ला  नु‘ ‘धौ- धौ पनु‘, ‘उडेर जानु‘, आिद। ले चामा पिन ‘अ ोर 

जेन‘- अथात कान खानु, ‘अ ेम मात‘- मुख फुलाउनु,  ‘बुङ ापबु-‘  (बा ो) थुतुनो धेर चलाउने, 

‘तु ुम‘- (लाटोकोसेरो)- जिहले पिन मुख फुलाएर ब  ने वा रसाइरहने, आिद कथनलाई 

मे ाइ रङ्ले ले चा ाकरणमा समावेश गरी ले चा भाषाका आलङ् का रक कथनका पमा 

तुङ्बोर रङ्लाई कारेका छन्।२४ यसरी दुवै समाजमा वा ाराह   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   

 

 नेपालीमा दुईपदी वा अनेकपदीका तुलनामा य ा िकिसमका वा ाराह  कमै रहेका 

दे ख छन् जसले वा मा यु  भई भावका रता उ  न गराउँदछ। ले चा लोको  जगत् मा 

एकपदीय रोङ तुङ्बोर अथात् वा ाराह  नै बढी चिलत दे ख छन्। यस कारका नेपाली र 

ले चा वा ाराह लाई िन  न कारले देखाउन सिकनछ- 

 

तािलका-३३ 

 

एकपदीय नेपाली वा ारा साधारण अथ  िवशेष अथ 

 उपरतली 

 कुशल  

 काि के 

 गाईजा े 

 नकचरो  

 परमधाम 

उँधै-उँभै नु  

कुश काट्न जा े  

काि कको 

गाईजा ाको  

नाक चढेको  

गको घर  

हैजा। 

िसपालु। 

कुकुर। 

हा ा द । 

िनल । 

मृ ु। 

                                                             
२४ जी बी मे े रङ (१९८५) ामर अफ िद रोङ (ले चा) ाङ ेज, पूववत्, पृ १३१ 
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 पाखे 

 वैकु बास 

 लखने  

पाखामा ब  ने  

वैकु को बसाइ  

लखन थापाज ो 

अस । 

मृ ु।  

िस ी, आिद। 
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एकपदीय ले चा वा ारा  साधारण अथ  िवशेष अथ 

 कु ङ- िग ा, 

 कु ोङ- नेभारो, 

 तसे- गु , 

 तु ुम- लाटोकोसेरो, 

 त ् युक- ागुतो,  

 तुक् नोल- िच े िकरा, 

 नोप- पदेरा िकरा, 

 सना- भालु, 

 स - बाँदर 

एक कारको जङ् गली 

क मूल 

एक कारको ख 

सबै काम कुरो जा  ने 

जिहले पिन मुख फु ाउने 

फु एर ब  ने  

िढलो िहँड्ने 

गनाउने िकरो  

िहं क ज ु 

जङ् गली ज ु  

पातलो 

आबा न चाबाको 

िसपालु 

रसाहा 

रसाइ रहने 

सा ै िढलो 

ग े, फोहोरी 

कोतन, आिद 

चकचके, काम िबगान। 

 

 

 यसरी यी दुई समाजमा चिलत एकपदीय वा ारालाई तुलना क ि ले हेदा पशु-प ी, 

ख-पात, फल-फूल आिदका नाममा वा ाराह  ले चा लोक पर रामा रहेको पाइ छ, भने 

नेपालीमा मा छेसँग स त गुण र कम आिदद् वारा िनिमत भएको पाइ छ। य िप नेपालीमा यस 

िकिसमका िवषयमा आधा रत वा ारा पिन रहेका छन्। ज -ै उ ू, काग, गधा, चमेरो, बाँदर, ाल 

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

ित धेर चिलत दे खँदैन। 
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ख) ि यामु  र ि यायु  अनेकपदीय नेपाली र ले चा वा ाराह   

 

नेपाली र ले चा लोको मा दुई पदीय वा ाराह  नै बढी चिलत दे ख छन्। दुई पदीय 

वा ाराह  नै वा वमा यु पूण लोक कथनका पमा िलन सिक छ। यस कारका 

वा ाराह लाई ि यामु  र ि यायु  गरेर अझ दुई वगमा िवभािजत गन सिक छ। वा ारा 

ब  नका लािग िवशेष पदमा िवशेष ि याह  जोिडएका छन्। यस िकिसमका दुईपदीय ि यामु  

र ि यायु  तीन िवशेषता रहेका वा ाराह लाई एकै ठाउँमा रखी अ यन गन सिक छ। यस 

कारका  नेपाली र ले चा वा ाराह का ा  यस कार छन्-   
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दुई पदीय ि यामु  नेपाली वा ारा  

  

दुई पदीय ि यायु  नेपाली 

वा ारा 

 आकाशको फल 

 अँ ाराको काम   

 खोलाको गीत  

 गौडँाको बाघ  

 िपंजराको सुगा  

 बलीको बोको  

 भालुको क ट  

 अचानो नु 

 आँखा तनु 

 आगो स नु 

 इ त रा नु 

 औलँा भाँ  नु 

 जरो गाढ्नु 

 िज ो टो ,ुआिद। 
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दुईपदीय ि यायु  ले चा वा ारा  साधारण अथ

  

िवशेष अथ 

 आक ् या ु- 

 आयोङ ोक- 

 आ ाक बुक-  

 आक ड ु ( ु)-  

 आक े बु-  

 सङ्ली थेरबु-  

 सआर थोरनोन-  

 सुकु नवोम- 

हात ल काउनु, 

िगदी खलबिलनु, 

टाउको ठटाउनु, 

हात िछटो चलाउने, 

लामो हात गन, 

जालो बु  ने, 

बा ो उ कनु  

मलसाँ ोको जोडी, 

लोभ गनु 

बु ले काम नगनु 

धोका िदनु 

जाँग रलो 

चोर 

ढङ् ग पु  याएर बो न स े 

झुटा बो नु 

किहले जोडी नछुट्ने, आिद। 

 

दुईपदीय ि यामु  ले चा वा ारा   साधारण अथ

   

िवशेष अथ  

 आ ाक ित ु-   

 आ ोङसा ली-  

 ईयु मुितक-  

 क ्याक फो- 

 क ङ तेप- 

 त ी आपोक-   

 तुक् नोम े बु-   

 स  आक-    

ठुला टाउके 

मामाको घर 

िहरा 

कािलज चरो  

िग े 

छोटो आ े  

लामो नाक  भएको 

बाँदरको हात  

राजा रानी समान 

जेल, सुधार गृह 

मू वान् 

काम कुरो िठक गन नस े 

लोभी, क ी 

क  खाने 

बा न 

चकचके, काम िबगान, आिद। 
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६.४.१.२. िवषया क आधारमा नेपाली र ले चा वा ाराह  

 

िवषयका आधारमा हेदा ा का यावत् कुराह लाई नेपाली र ले चा वा ारा मा 

प रलि त भएको दे  न सिक छ। कृितका यावत् कुराह  मा छेको दैन न जीवनसँग  

अ  पमा स  रहेका छन्। यसथ मा छेको लोक जीवनसँग घिन  स  रहेको ँदा 

लोको ह मा पिन कृित जगत् का िविवध कुराह  समावेश भएका छन्।  ियनै कुराह  नेपाली 

र ले चा वा ाराका िवषया क वग करणअ गत पदछन् जसलाई ेक उप-शीषकह मा 

िवभ  गरी अ यन ग रने छ।  

 

क)  मानव शरीरस ी  नेपाली  र ले चा वा ारा 

 

िवषया क वग करणअ गत मानव शरीर स ी नेपाली र ले चा वा ाराह  धेरै 

पाइ छन्। मा छेले जीवनका हरेक ि या-कलापह  िविभ  न शारी रक अङ् ग उपाङ् गकै मा मले 

गन गदछन्। सका साथै ती शारी रक अङ् ग-उपाङ् गह को मा मद् वारा मा छेले िवशेष 

सङ् केत तथा इशाराका मा मले भाव अिभ का ि याह  पिन  गन गदछन् । ती अङ् ग 

स  चालनका मा मद् वारा िविभ  न भावह   गनस े ाणी मा मा मा छेलाई सव े  दजा 

ा  भएको छ। यसथ िविभ  न थितमा िविभ  न भावह  मा छेले शारी रक अङ् ग स  चालनद् वारा 

 गदछन्। ज ै- आँखा िझ ाउनु, मुख बङ् ाउनु, मु ो ह ाउनु, िशर िन राउनु आिदले 

िवशेष साङ् केितक अथ बहन गदछन्। यसथ यसैका आधारमा नेपाली र ले चा वा ाराह  

लोकपर रामा िनिमत भएको पाइ छ जसलाई यसरी देखाउन सिक छ- 

 

तािलका-३८ 

 

मानव शरीर स ी नेपाली वा ाराह  िवशेष अथ 

 आँखा उ नु। 

 आँखाको किसङ् गर नु। 

होस खु नु। 

मन नपनु। 
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 औलँा ठ ाउनु।  

 क री तात् नु। 

 क र कस्  नु।   

 काखी ा  नु।  

 नाक कािटनु।  

 टु ीबाट धुवाँ छुट्नु। 

 पैताला फकाउनु 

 मुख बङ् ाउनु,आिद। 

चेताउनी िदनु। 

रस उठ्नु। 

लािगपनु। 

प पात गनु। 

इ त जानु। 

रसले सीमा ना  नु। 

मनु। 

मन नपराउनु, आिद। 

 

तािलका-३९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मानव शरीर स ी 

ले चा वा ाराह  

साधारण अथ

  

िवशेष अथ 

 आिमक ओक ोङ-  

 आक ् या ु- 

 आयोङ ोक- 

 आ ाक बुक-  

 आक ड ु ( ु)-  

 आक े बु- 

 आ ोर जेन-  

 आली तो ोङ-  

 आ ेम मा ोङ- 

आँखा खो नु, 

हात ल काउनु, 

िगदी खलबिलनु, 

टाउको ठटाउनु 

हात िछटो चलाउने 

लामो हात गन, 

कान खानु, 

िज ो टो ,ु 

अनुहार कालो पानु 

होस पु  याउनु। 

लोभ गनु। 

बु ले काम नगनु। 

धोका िदनु। 

जाँग रलो। 

चोर। 

कान खानु। 

मृ ु। 

दुःखी नु, अस ु  नु, आिद। 
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ख) कृितस ी नेपाली र ले चा वा ारा 

कृित नै मानवका िन  गु , संर क, तथा संहारकताका पमा दे ख छ। कृितमा रहेका घाम, 

जुन, तारा, हावा, पानी, ढुङ् गा, माटो, खोला, नाला, वन जङ् गल, पशु ाणी आिद यावत् कुराह  

स ूण जगत् लाई नै भरण पोषण गन कुराह  न्। यसो ँदा मा छेको जीवनमा धेरै कुराह  

कृितमा नै िनभर रहेको 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 नेपाली र ले चा व ारामा पिन सोही 

कृितका िविवध पह को वणन पाइ छ जो यस कार छन्- 

तािलका-४० 

 

तािलका-४१ 

 

कृित स ी ले चा 

वा ारा  

साधारण अथ िवशेष अथ 

 ईयु मुितक- िहरा मू वान् 

कृित स ी नेपाली 

वा ारा 

िवशेष अथ 

 आकाशको फल।  

 अँ ारोको काम। 

 कुवाको ाङ। 

 आगो स नु। 

 िभरको मौरी। 

 तेल काड्नु। 

 डाँडा काट्नु आिद।  

दुलभ कुरा। 

बेटुङगाको काम वा अिन  चयपूवक ग रने काम 

सीिमत ान। 

ंस नु। 

उँधो न उँभो नु। 

मेहनत गनु। 

गइसक् नु आिद। 
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 क ङ तेप- 

 कु ङ- 

 कु ोङ- 

 उङ ा बु- 

 स त ोरबु- 

िग ाको ड ो 

िग ा   

नेभारो 

पानी िफटाउने 

हावा िफंजाउने 

लोभी, कपटी 

पातलो 

आबा न चाबाको 

नरा ो काम गन 

थको कुरा फैलाउने, आिद। 

  

 

ग)  पशु-प ीस ी  नेपाली  र ले चा वा ाराह  

 

िवषया क वग करणअ गत वा ारामा िविभ  न पशुप ी, कीट पतङ् ग आिदको वणन रहेको 

ँदछ। मानव स ताको िवकीसको इितहासमा पशुप ीको मह पूण भूिमका  रहेको दे ख छ। 

यसकारण यी दुवै जाितका वा ारामा पशुप ीको वणन रहेको पाइ छ। यस कारका नेपाली र 

ले चा वा ाराह लाई िन  न िकिसमले देखाउन सिक छ- 

 

तािलका-४२ 

 

पशुप ी स ी  नेपाली  वा ारा  िवशेष अथ 

 आकासका चरा खसाउनु।  

 कुइराको काग नु। 

 िझँगा भ ाउनु।  

 िपंजराको सुगा नु।  

 िभजेको मुसो नु।  

 धोबीको कुकुर नु। 

 पेटमा मुसा दगुनु। 

 ाल आिद। 

असाधारण काम गनु। 

हराउनु। 

बेइ त नु। 

ब नमा पनु। 

केही काम नला े नु। 

ठेगानािबनाको नु। 

भोक ला  नु।  

चतुर नु आिद। 
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तािलका-४३ 

 

पशुप ी स ी 

ले चा वा ारा  

नेपाली अथ साधारण अथ  िवशेष अथ 

 तु ुम-              

 त ् युक-             

 तुक् नोल-           

 नोप-               

 सना-                

 बा आलोम- 

 सआर थोरनोन- 

लाटोकोसेरो 

ागुतो 

िच े िकरा 

पदेरा िकरा 

भालु 

कछुवाको गित 

बा ो उ कनु 

जिहले पिन मुख फु ाउने 

फु एर ब  ने  

िढलो िहँड्ने 

गनाउने िकरो  

िहं क ज ु  

कछुवाको चाल,  

बा ो उ कनु   

रसाहा 

रसाइ रहने 

सा ै िढलो। 

ग े, फोहोरी। 

कोतन, नङ् ाउने  

िढलो 

झुटो बो  नु हावा िफट्नु 

 

 

घ) सं ार वा सं ृ ितस ी  नेपाली  र ले चा वा ारा 

 

ेक जाित वा गो ीका आ-आ नै पर रा वा सं ार-सं ृ ित छन्। ै कारले नेपाली र 

ले चा जाितका पिन आ-आ नै जाितगत सं ार-सं ृ ित छन्। धािमक ि याकलाप, सं ारगत 

मा ता, रीित रवाज, लोकिव  वास आिद िवषयसँग स त वा ाराह  यी दुवै जाित वा समाजमा 

चिलत रहेका पाइ छन्। अिभ  स ु रत रहेको ितनका वा ाराह मा पिन उखान र तु ा 

ज ै, सं ार-सं ृ ित, रीित-ितिथ, िव  वास-मा ता आिद स ु रत रहेका छन् भ  ने कुराको 

ानतका पमा दुवै भाषाका केही वा ाराह  ा  प मैिसत तल ुत ग र छ- 

तािलका-४४ 

 

सं ार वा सं ृ ित स ी  

नेपाली  वा ारा  

िवशेष अथ 

 खरानी घ  नु। वैरा  उ  न नु साधु नु। 
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 चोला फेनु। 

 िचना हेनु।  

 धूप हा नु।  

 ढोल िपट्नु। 

 बो ी ला  नु।  

 भोग िदनु। 

 भाकल गनु आिद। 

नयाँ पमा दे  न पाउनु। 

लगन हेनु, साइत जुराउनु। 

चा ुसी गनु। 

ह ा गनु। 

नजर ला  नु, नरा ो नु। 

साद चढाउनु। 

ण गनु। 

 

तािलका-४५ 

 

सं ार वा सं ृ ित 

स ी ले चा वा ारा  

साधारण अथ  िवशेष अथ 

 क ी बाङ ोङ 

 तसे 

 दारिमत-दारितक 

 पतेक बु बु 

 िपक स ोङ 

 मािन  बु 

 बुङिथङ 

 बुङ ा ु ।  

िशर ढ नु 

गु  

भा मानी मिहला 

ढुङ् ो (तोङबा) बो  े

म ाउने काम  

माला ज  ने 

कुल पुजा गन 

मुख िमठाउने 

मृ ु नु, काम नला  ने नु। 

पुजारी, जा  ने। 

सौभा वती। 

पिछ पिछ आउने। 

नरा ो नदे ख जोगाउनु। 

लामा । 

पुरोिहत, जा  ने । 

मुन-पुजारी मिहला । 

 

 

ङ) पेसा तथा वसाय स ी  नेपाली  र ले चा वा ारा 

 

मानव समाजमा आिदकालदे ख नै जीवन धा  न कुनै न कुनै पेसालाई अ  नाउने गरेको छ। िसकार 

गनु, फल क मूल सङ् ह गनु, पशु पालन गनु, ापार- वसाय, खेतीपाती लाउनु, नोकर 
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चाकरको काम गनु, िश ा-दी ा दान गनु आिद नाना थरीका पेसा तथा वसायसँग सु दे ख नै 

मा छेले पेट भनका िन  स त नुपरेको छ। यसरी आ नो पेसासँग स त रहँदा मा छेले 

िविवध अनुभवह  बटु न सकेको दे ख छ। यसै ममा ती अनुभवह  सार पमा एक पु ादे ख 

अक  पु ामा वाणी ारा ह ा रत ँदै आउने ममा लोको ह  िनमाण न पुगेका पाइ छन्। 

वा ाराह  पिन यही रीतले लोकमा चिलत न पुगेका छन्। नेपाली र ले चामा पिन यस 

िकिसमका वा ाराह  चिलत दे ख छन्- 

तािलका-४६ 

 

पेसा तथा वसाय स ी  नेपाली  

वा ारा  

िवशेष अथ 

 आकासका चरा खसाउनु, 

 दलाली गनु।  

 चाकरी गनु।  

 जाँगर चलाउनु।  

 सुन उमानु।  

 रोजी-रोटी बढाउनु।  

 बोहोनी गनु। 

असाधारण काम गनु। 

ठगेर पैसा लुट्नु। 

चा ुसी  गनु। 

उ ाहपूवक वा जोिसएर काम गनु। 

कडा मेहनत गरेर असल प रणाम िनका नु। 

आय ोत बढाउनु। 

थालनी वा सु  गनु । 

 

 

तािलका-४७ 

 

पेसा तथा वसाय स ी 

ले चा वा ारा  

साधारण अथ  िवशेष अथ 

 आबेक बु- 

 आक ड ु- 

 ोन ङकबु-  

माझको मा छे 

िछटो हात चलाउने 

जोखाना हेन 

कुरा गन िसपालु, किलया,लमी। 

जाँगर देखाउनु। 

बेप ाको कुरा गन। 
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 सङ्ली थेरबु-  

 मलाक िन ु-  

 ता ु ु बु-  

 सङ्ली ु बु- 

जाल बु  ने  

जाँगर भएको  

कोदालो चलाउने 

जाल हा  ने  

कुरा गन िसपालु । 

लगनशील। 

नेपालीमा भुजेल जाित। 

अ ाजी कुरा गन। 

 

 

नेपाली र ले चा वा ारामाझ समानता र िभ  नता दुवै रहेका पाइ छन्। नेपालीमा ‘िजरे 

खोसानी‘ भनेर सानो कदको तर ितखो िमजास भएको मािनसलाई भिन छ भने ले चामा ‘सङ् कार‘ 

अथात् खोसानी एउटा सामा ाथक  पदमा का पमा पाइ छ। नेपालीमा किहले नछुि ने जोडालाई  

‘चखेवाको जोडी‘ भिनएको पाइ छ, भने ले चामा  ‘सुकु नवम‘  अथात् मिलसाँ ोको जोडी   भिनएको 

पाइ छ। नेपालीमा  ‘चखेवाको जोडी‘ भनेर पित प  नी तथा ेमी- े िमकालाई नै  इि त गरेको पाइ छ 

भने ले चामा किह ै नछुि ने  स  रहेका साथी भाइका िन  पिन मिलसाँ ोको जोडी भ  ने 

उ  चिलत दे ख छ। ज ै ‘आनी नेत रे सुकु नवम ा ला ु गो?‘ अथात् ितमीह चािहँ के हौ 

मिलसाँ ोको जोडीज ?ै अक  ले चा वा ारा योग भएको वा  यस कारको छ– 

‘सरोङ स ाङ ोतका सआर थोरनोन् म‘ अथात् आज भटमास बारीमा बा ा उ ो है। 

यसको िवशेष अथ यहाँ कसैले ढाँट्दैछ वा झुटो कुरा िफँजाउँदैछ है, भ  ने छ। 

‘लुकाल सा सोङ् ोका सुङ् की ा ुसोङ रेमला िलकगात मो‘ अथात् भोिलको अनु ानमा  

‘तागाधारीह लाई‘  पिन बोलाउनुपछ है। यस वा मा यु  ‘सुङ् की ा ुसोङ‘ अथात् 

तागाधारी श  ले चामा वा ाराकै पमा योग ने गरेएको पाइ छ।   

‘क ोङ ा ला ुमु‘ अथात् आबा न चाबाको मा छे, आिद। 

यसरी ले चा वा ारामा ख-पात, पशु- ाणी आिदको वणन अिधक रहेको पाइ छ। खुबै धेर 

यी ानतह बाट नेपाली र ले चा वा ारामा आ-आ नै जाितगत मौिलकता रहेको त को पुि  

छ। 
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 िन ष 

 

यस अ ायमा नेपाली र ले चा उखान, तु ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन ुत गन 

ममा सव थम नेपाली र ले चा उखानलाई िविवध आधारबाट तुलना क ि ले हेन यास 

ग रएको छ। थमतः यी दुई जाितमा लोक चिलत उखान, तु ाह लाई िविभ  न कुराका आधारमा 

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

पमा छु ाएर  तुलना क अ यन ुत ग रएको छ। यसबाहेक संरचनाका आधारमा दुवै 

जाितमा चिलत वा ाराह को वग करण र िव ेषण गरी तुलना क पमा िववेचना ग रयो। यसै 

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

अ यन ग रएको छ। यसरी नेपाली र ले चा लोकवाता अ गत लोक चिलत उखान, तु ा एवम् 

वा ाराह लाई मैले हेन र केलाउने यास यस शोध ब मा ग रएको छ। यस ममा  दे खएका 

मु  कुराह  सङ् ेपमा  िन  न बँुदाह मा देखाउन सिक छ- 

 

 नेपाली र ले चा लोको का िवषयमा ग रएको यस तुलना क अ यनमा उखानस ी 

पा क र िवषया क साथै समान प र भाव भएका उखानह लाई पिन केलाएर 

हे रएको छ। यस स भमा आकारगत ि ले नेपाली र ले चामा लघु, मझौला र लामा 

आकारका उखानह को थितबारे तुलना क ि ले हेदा ले चामा लघु र मझौला 

आकारका तुलनामा लामा आकारका उखानह  धेरै कम योग चलनमा रहेको 

दे ख छ।  

 ले चा रङ्तोअ गत  नो रीमूलक उखानह  पिन थोरै रहेका दे ख छन्। यस 

कारका केही उखानह  ले चा भाषामा अ  भाषा िवशेष गरी नेपालीबाट पा रत 

भई योग ने गरेको दे ख छ।  

 िवषयव ु स ी नेपाली र ले चा उखानह लाई तुलना क ि ले हेदा जाितगत 

सां ृ ितक मौिलकता यी दुवै भाषाका उखानह मा पाइ छ। ज ै- रोङ रङ्तोममा ‘स  

अकका टुक पत’-को अथ ‘बाँदरको हातमा गा ेको फल’ भ  ने छ। यसको नेपालीमा 

पयाय 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 यहाँको भौगोिलक-जैिवक प रवेशमा आधा रत नाले उनीह ले बसोबासो गन 

ठाउँमा न रवल न ने तर गा ेको फल पहाडी जङ् गलमा श  पाइने नाले ले चा 

लोकजीवनसँग प रिचत वन-जङ् गल, फल-फूलको वणन उखानमा पाइनु ा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 ँदैन। यसथ हीअनु प 

उखानह मा आ-आ नो सां ृ ितक मौिलकताको  अिभ  र तदनुसार श संयोजन 

ँदछ भ  ने कुरा  छ।  

 तुलनाको ममा नेपाली र ले चा वा ाराको पिन पा क वग करणका आधारमा 

अ यन गन यास भएको छ। आकारका ि ले दुवै जाित वा भाषामा लघु, मझौला र 

लामा िकिसमका तु ाह  रहेका पाइ छन्। यस ममा  दे खएका मुख कुरा ले चा 

तु ा अ गत  नो रीमूलक तु ाह  ले चा लोक पर रामा रहेका पाइँदैनन्।  

 यस शोध ब मा नेपाली र ले चा वा ाराको पिन संरचना र िवषयका आधारमा 

तुलना क अ यन ग रएको छ। यी दुई जाितमा चिलत वा ारामा के कित कुराह मा 

समानता र के कितमा िभ  नता रहेका छन् भ  ने प ा लगाइयो। जस अ गत संरचनागत 

तवरले ले चामा एक पदीय वा ाराह  खुबै धेर योग ने गरेको दे ख छ भने िवषया क 

ि ले पशुप ी र खपात स ी वा ाराह  ले चामा धेर योग चलनमा रहेको दे  न 

पाइ छ। जुन कुराको पुि  उपयु  उदाहरणह बाट   ँदछ। 
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अ ाय सात 

७. उपसंहार एवम् िन ष 

७.१. उपसंहार  

’नेपाली र ले चा उखान, तु ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन’ यस शोध ब मा दुवै 

भाषा र समाजमा चिलत लोको  अ गत् यी तीनै उपिवधाह लाई िविवध िवषयका आधारबाट 

तुलना र िववेचना गन यास ग रएको छ। मोठ सातवटा अ ायमा िवभािजत यस शोध ब को 

पिहलो अ ायमा शोध कायको प रचय रा खएको छ। ज ा  नौवटा उपशीषक िदएर यस 

अ ायको सङ् गठना क प तयार ग रएको छ- १) शोधशीषक, २) शोध ब को उ े , ३) 

सम ा कथन,  ४) शोधकायको सीमाङ् कन, ५) शोधिविध,  पूवकायको सव ण, ६) साम ी 

सङ् कलन िविध, ७) सै ा क ढाँचा वा िव ेषण िविध, ८) पूवकायको सव ण, ९)  शोध ब को 

सङ् गठन। यस अ ायमा शोधकायको योजन र औिच मािथ काश पाद ुत अ यनको 

सै ा क आधार तथा सीमाङ् कन र शोधिविधबारे सै ा क कुराह  अिन शोधकताले शोध गदा 

अ  नाएका िविधह लाई देखाउने काम गरएको छ।  

दो ो अ ायमा ’नेपाली र ले चा जाितको संि  त प रचय’ शीषक अ गत िवषयलाई ज ा 

आठवटा  उपशीषकह मा  िवभाजन गरी यस अ ायको सङ् गठन ग रएको छ। यस अ ायमा 

रहेका उपशीषकह  न्- १) नेपाली जाितको संि  त प रचय, २) नेपाली जाितको नामकरण, ३) 

नेपाली समाज र सं ृ ितको प रचय,  ४) नेपाली भाषाको संि  त प रचय, ५) ले चा जाितको संि  त 

प रचय, ६) ले चा जाितको नामकरण, ७) ले चा समाज र सं ृ ितको प रचय अिन ८) ले चा भाषाको 

संि  त प रचय। सव थम यस अ ायमा रहेका उपयु  उपशीषकह अ गत नेपाली र ले चा 

जाित वा समाजको नामकरण, भाषा र सां ृ ितक मू -मा ता साथै ऐितहािसक त ाङ् कह का 

आधारमा यी दुवै जाितलाई सङ् ि  पमा िचनाउने काम भएको छ। नेपाली जाित तथा समाजको 

प तथा संरचनाबारे ग रएको अ यन पिन सङ् ेपमा ुत ग रएको छ। यसका अित र  

नेपाली भाषाबारे पिन प रचया क अ यन ग रएको छ। यसै स भमा ले चा भाषा र सािह को 

िवकास सुचा  पले न नस  नाका केही कारणह  पिन बँुदागत पमा देखाउने काम 

शोध ब को यस अ ायमा ग रएको छ। 
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 ते ो अ ायअ गत ’उखान, तु ा र वा ाराको सै ा क प रचय’ शीषकमा  

लोकवाताको कीण भेदअ गत उपिवधाका पमा रहेका उखान, तु ा र वा ाराको पको 

प रचय अिन िविभ  न िव ान् ह ले िदएका ितनका प रभाषाह बारे समी ा क पले अ यन 

गद यी तीनै उपिवधाका आधारभूत िवशेषताबारे बँुदागत पमा िववेचना ग रएको छ। यसअ गत 

िविभ  न आठवटा उपशीषकह मा िवषय ितपादन ग रएको छ। ती आठवटा उपशीषकह  यसरी 

रा खएका छन्- १) उखानको अथ र प रचय, २) उखानको प रभाषा, ३) उखानको वग करणका 

आधारह , ४) टु ा र तु ास ी िव ान् ह का अवधारणाह को समी ा, ५) तु ाको 

सङ् ि  प रचय र प रभाषा, ६) तु ाको वग करणका आधारह , ७) वा ाराको प रचय र 

प रभाषा, र ८) वा ाराको वग करणका आधारह  । यस अ ायमा उखान, तु ा र वा ारालाई 

छु ा-छु ै  पमा अ यन गन यास ग रएको छ भने नेपालीमा ’तु ा’ र ’टु ा’ श को योग र 

अथबारे पिन िविवध आधारबाट िव ेषण गरी िन ष हण ग रएको छ। िविभ  न भाषामा 

लोक चिलत केही उखान, तु ा अिन वा ाराह लाई उदाहरण प ुत गद ती 

लोकवाङ् मयका उपिवधाह बारे िव ान् ह ले गरेका वग करणका िविभ  न आधार र िन षको 

समी ा क अ यन गन काय यस शोध ब मा ग रएको छ। लोक जीवनमा मौ खक पमा 

चिलत रहेका य ा लोको ह ले समेटेका िवषयव ु, प एवम् संरचनागत प िविवध 

रहेका ँदा त ी िव ान् ह ले गरेका अ यन-िव ेषण साथै वग करणका आधारह लाई 

यस अ ायमा समी ा क पले िन ल गद सङ् ेपमा ुत गन काम भएको छ। अ तः यस 

शोध ब मा उखान र तु ालाई पा क ि ले चारवटा वगमा अिन िवषया क ि ले नौवटा 

िविभ  न वगमा छु ाएर हे रएको छ।   

 

शोध ब को चौथो अ ायमा ’नेपाली उखान, तु ा र वा ाराको अ यन’ शीषक िदई 

नेपाली उखान र तु ाको प रचय तथा प अिन िवशेषताबारे अ यन ुत छ। यस 

अ ायमा नेपाली लोकसािह को अ यन गन िव ान् ह ले देखाएका उखान, तु ा र वा ाराका 

िवशेषताह लाई सै ा क आधारका पमा हण गरी नेपाली उखान र तु ाह को अ यन 

तथा िव ेषण काय यस अ ायमा ग रएको छ। नेपाली लोक जीवनमा अचेल पर रागत उखान 
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तु ाह  प एवम्  संरचनागत प तथा िवषयव ु समेतमा प रवतनसँग योग चलनमा 

रहेका पाइ छन्। स िकिसमका लोक कथनह लाई अङ् ेजीमा ’ए ी ोभ ्’ तथा ’ए ी 

इिडय ’ भ  ने ग रएको पाइ छ। सैका सापे तामा नेपालीमा अचेल चिलत ा 

संरचनाह लाई ’ ित-उखान’ र ’ ित-तु ा’ नाउँ िदई चचा ग रएको छ। आधुिनक नेपाली 

समाजमा यस कारका कथनलाई लोको का पमा यसका अ लाई कानु वा न कानु  

िभ  नै कुरा भए तापिन योग चलनमा रहेका ँदा लोकवाताको उ रो र िवकासका पमा तीबारे  

अ यन िववेचन गन यास यस अ ायमा ग रएको छ। ै कारले नेपाली वा ाराको पिन  

प रचय िदँदै सको वग करणका आधारबारे चचा यहाँ ग रएको छ। नेपाली उखानको प रचय र 

यसका िवशेषताह  देखाउनु यस अ ायको मु  ेय रहेको छ। यसो गदा अनु ासका ि ले 

आिद, म , अ  र आ ोपा  अनु ासको ि याका आधारमा नेपाली तु ाह लाई वग करण 

गद उदाहरणसिहत अ यन ग रएको छ। यस अ ायमा केवल नेपाली उखान, तु ा र 

वा ारालाई मा  िलई नेपाली िव ान्  तथा लोकवातािवद्ह का यी स ी चचाह को समी ा क 

अ यन पिन  ग रएको छ। 

 अ ाय पाँचमा ले चा लोको मा चिलत ’रोङ रङ्तोम’ अथात् ले चा उखान, ’छु   योम’ 

अथात् तु ा, एवम् ’रोङ तुङ्बोर रङ’ अथात् ले चा वा ाराबारे अ यन ग रएको छ। 

शोध ब को यस अ ायमा ’ले चा भाषाका उखान, तु  का र वा ाराको अ यन’ शीषकमा रोङ 

अथात् ले चा भाषामा लोक चिलत रङ्तोम अथात् उखान, छु    योम अथात् तु ा र तुङ्बोर रङ 

अथात् वा ाराबारे अ यन ग रएको छ। ले चा िव ान् ह ले ले चा उखान, तु ा र वा ाराबारे 

गरेका चचा र िदएका प रचय एवम् प रभाषाह को पिन समी ा क अ यन यस अ ायमा 

ग रएको छ जसले ले चा लोक सािह का ’ रङ्तोम’, ’छु    योम’ र ’तुङ्बोर रङ’-को मौिलक 

अवधारणा र प-वैिश  िवषयक अवधारणा  पान र नेपाली उखान, तु ा र वा ारासँग 

ितनको तु ातु ता िनणय गन आधार ा  ँदछ। ले चा उखान तु ाका िवशेषतालाई देखाउने 

ममा नेपाली वा अ  भाषाका िव ान् ह ले ितपािदत गरेका िवशेषताह कै आधारमा ले चा 

उखान र तु ाका िवशेषताह लाई पिन िन  न उपशीषकह  िदई अ यन ग रएको छ- १) जातीय 

जीवनको स , २) सावभौम र सावकािलक अिभ , ३) संि  तता र सरलता,  ४) लोकि यता र 

जीव ता र ५) मौिलकता। यसै गरी ले चा उखान र तु ाका पाँचवटा िवशेषताह लाई केही 
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उदाहरणसिहत अ यन गन काय भएको छ। ै कारले ले चा लोक सािह मा तु ाबारे कुनै 

ठोस काय भएको नदे खए तापिन यस शोध कायमा यसलाई छु ै  उपशीषक िदएर अ यन गन 

यास ग रएको छ। ले चा वा ाराका िवषयमा पिन पिहलो ले चा ाकरणका लेखक कनल जी बी 

मेनवाइ रङ्दे ख िव ान् ह का अवधारणाह लाई पिन समावेश गरी समी ा क पमा अ यन 

ुत ग रएको छ। व ुतः ले चा भाषामा उखान र वा ाराबारे केही चचा र उखानका केही 

सङ् कलनह  पाइए तापिन तु ाको िवषयमा कुनै ठोस चचा पाइँदैन। ’रोङ रङ्तोम’ अथात् 

ले चा उखानिभ ै रहेका ा तुकब ीयु  लोक कथनह लाई छु ाएर अलग पमा अ यन 

गन यास यस अ ायमा ग रएको छ।  

 

 ’नेपाली र ले चा उखान, तु ा, एवम् वा ाराको तुलना क अ यन’ शीषकमा ुत छैटौ ँ

अ ाय यस शोधकायको के ीय अ ाय पिन हो। यी दुई जाितका भाषामा चिलत उखान, तु ा, 

एवम् वा ाराह लाई पूव अ ायह मा विणत िविवध िवशेषताह का आधारमा िविभ  न प बाट 

तुलना र िववेचना गन यास यस अ ायमा ग रएको छ। सव थम पा क वग करणका आधारमा 

नेपाली र ले चामा चिलत उखान र तु ाको तुलना क ि ले अ यन ग रएको छ जसअ गत 

लघु आकार, मझौला आकार र लामा आकारका साथै  नमूलक र  नो रीमूलक उखान र तु ा 

दुवैलाई यसै पा क वग करणअ गत राखी अ यन गन काम भएको छ। िवषया क 

वग करणअ गत िविभ  न िवषयह लाई ज ा नौवटा शीषकमा िवभाजन गरी अिन नवौ ँ

शीषकलाई िविभ  न उप-शीषकमा िवभाजन गरी यी दुई समाजमा चिलत उखान र तु ाह को 

तुलना क अ यन ग रएको छ। नेपाली र ले चा तु ाबारे अ यन गन ममा पा क 

वग करणका साथै अनु ासका आधारमा आिदअनु ास, म ानु ास, अ ानु ास र 

आ ोपा ानु ासका ि ले नेपाली र ले चा दुवै भाषाका तु ाह को अ यन ग रएको छ। अ मा 

नेपाली र ले चा वा ारास ी संरचना क आधारमा एक पदीय र दुई पदीय अिन ि यामु  र 

ि यायु  गरी तुलना क अ यन ग रएको छ भने िवषया क वग करणअ गत पेसा तथा 

वसायस ी, सं ार र सं ृ ित स ी, पशुप ी स ी, कृित स ी र मानव शरीर 

स ी गरी  ज ा पाँचवटा उप-शीषकह मा बाँडेर तुलना क िववेचना ग रएको छ। यस 

अ ायमा शोधकायको मूल िवषय रहेको ँदा नेपाली र ले चा भाषा तथा समाजमा रहेका 

लोको ह मा उखान, तु ा एवम् वा ाराह का केही उदाहरणह  ुत गद यसरी 
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तुलना क अ यन यस अ ायमा  ग रएको छ। उदाहरणह  ुत गन ममा ले चा उखान, 

तु ा र वा ाराह को नेपालीमा पिन श ानुवाद र भावानुवाद प ितबाट अनुवाद गरी ोत भाषा 

र ल  भाषा दुवैमा देखाउने काम भएको छ। यी दुवै भाषाका उखान, तु ा र वा ाराह लाई  

पाँचवटाभ ा धेर उदाहरणह  ुत गद  तुलना क अ यन ग रएको छ। यसरी उखान, र 

तु ाह लाई िवशेष िवषया क ि ले वग करण गदा देखा परेका सम ाह का उदाहरणह  

ुत गद िव ेषण गन काम पिन यस अ ायमा ग रएको छ।  

 शोध कायको अ म अ ाय ’शोधको उपसंहार एवम् िन ष’ रहेको छ जसअनतगत 

स ूण शोध ब को सार प साथै िन ष प शोध कायका उपल  तथा ा ह लाई 

बँुदागत पमा ुत ग रएको छ। शोधको अ मा स भ सूची राखी शोध ब को सङ् गठन पूण 

तयार ग रएको छ। 

 

७.२. िन ष 

’नेपाली र ले चा उखान, तु ा एवम् वा ाराको तुलना क अ यन’ शीषकको यस 

शोध ब मा  सव थम नेपाली र ले चा जाित वा समाजको प रचय सङ् ि  पमा देखाउने काम 

ग रएको छ। नेपाली जाित एउटा िविभ  न भािषक एवम् सां ृ ितक पु ली रहेका जनगो  ठीह को 

सम त र स िलत प हो भने ले चा एउटा िसङ् गो र एकिन  ठ जाितको पमा देखा पदछ। 

सं ार-सं ृ ित, चाड-पवह , भाषा अिन वेष-भूषा आिद िविवध कारणले  ले चा जाित नेपालीभ ा 

अलग जाितको पमा प रिचत छ। ले चा जाितको त   भाषा र िलिप रहेको छ भने यो भाषाबो ने 

वा यसलाई स क भाषाका पमा योग गनह  ायः अ सङ् क पमा नै रहेको पाइ छ। 

िवशेष गरी  िस म र दािजिलङ े मा ब सङ् क पमा मातृ भाषा वा  थम भाषाका पमा 

हण गरी बो ने वा योग गन गरेकाले ले चा भाषाका यो ा कमै रहेको पाइ छन्। कितपय 

ले चाह ले आ नो भाषाको रा री ान नरहेकाले स क भाषाका पमा नेपाली भाषालाई नै 

हण गरेको पाइ छ। यसथ नेपाली र ले चा लामो समयदे ख एकै भौगोिलक े मा बसोबास गन र 

एउटै नेपाली भाषाको योग गन भएकाले ले चा र नेपाली माझ गिहरो सामािजक तथा सां ृ ितक 

स  रहेको  दे  न पाइ छ। यी दुई जाित वा भाषाका लोको अ गत उखान, तु ा र 
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वा ारको तुलना क पले अ यन िववेचन गदा दे खएका िम ाजु ा र अिम ा िवशेषताह  

अ यनको िन ष प िन  न बँुदाह मा देखाउन सिक छ- 

 पर रागत पमा पु ाह माझ ह ा रत ँदै आएका य ा लोको ह  

लोकजीवनमा भएका घटना अिन लोकले भोगेका दैन न जीवनका अनुभवह का सार 

प न्। सबै भाषा र जाितमा लोक चिलत उखान, तु ा र वा ाराह ले मानवीय 

ानका अनुभवह लाई सू ा क पमा अिभ  गरेको ँदछ र यही कुरा नेपाली र 

ले चा भाषाका उखान, तु ा र वा ाराह मा  पिन रहेको पाइ छ। 

 लोको  भ  नाले िक द ी, गाउँखाने कथा, उखान, तु ा र वा ारा बुिझ छ भने यस 

शोध ब मा नेपाली र ले चा भाषाका उखान, तु ा र वा ारालाई मा  िलएर तुलना 

िववेचना गन काम भएको छ। 

 य ा लोको  अथात् उखान, तु ा एवम् वा ारह मा ेक जाित वा भाषाका िविवध 

मौिलक िवशेषता रहेका पाइ छन्। मौिलकता केलाउने ममा भाषाशैली, संरचना र 

िवषयव ुका आधारबाट अ यन अवलोकन गदा ायः सबै भाषा र जाितमा  प रलि त 

यी लोको ह माझ सामन र िभ  न िवशेषताह   पले छु ाउन सिकने दे ख छ।  

 िविभ  न भाषाह मा  दे खएका लोको  माझ िविवधता रहेको पाइए तापिन सबै भाषा 

तथा जाितका उखान, तु ा र वा ाराह  काय तथा उ े का ि ले समान रहेका 

दे ख छन्। ज ै- अङ् ेजीमा ’कट युअर कोट, एकिडङ टु युअर ोथ’, नेपालीमा ’घाँटी 

हेरी हाड िन नू,’ अिन ले चामा ’आकाप सतेत ेन, उतेत आथोङ ेङ’, अथात् ओढना 

जित लामो ित खु ा पसानू आिदलाई नमूनाका पमा हेन सिक छ। यसरी उपयु  

उ ह लाई हेदा विणत िवषयव ु अिन संरचनामा िविवधता दे खए तापिन उ े का 

ि ले सबै भाषाका व ाले आ ना कथन अिभ लाई दि लो बनाउन उखान-तु ा 

आिदको योग गदछन् भने कायका ि ले ितनको योगले भाषालाई आलङ् का रता 

दान गदछ अिन आ नो कथनलाई भावकारी तु ाउँदछ।  

 लोको अ गत नेपालीमा ’टु ा’ र ’तु ा’ नाम वा श को िह ेमा श कोशह मा 

अझ िव ान् ह ारा ग रएको यसको योगमा दे खने अनेक पताबारे समी ा क पले 

अ यन गदा वा वमा ’तु ा’ र ’टु ा’ एउटै कुरालाई जनाउने दुईवटा श  वा नाम 
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न् भ  ने िन ष ा  भएको छ। तुकब ीयु  लोक चिलत कथन जो अनु ासयु  

ँदछ सलाई तु ा भिन छ। सु मा पु र शमशेर र पारसमिण धानले यसैलाई 

’टु ा’ भनेको पाइ छ। वतमान स भमा कितपय िव ान् ह ले वा ाराका िन  ’टु ा’ 

श  योग गरेको पाइ छ। तर वा ारा र टु ा वा तु ा एकै होइनन् भ  ने िन ष 

िव ेिषत त ाङ् कमा आधा रत तकबाट िन छ। ’टु ा’ श  तु ाका स भमा 

बाहेक अ  भाषामा कतै योग ने गरेको नपाइनाले अिन काठमडौलेँ प रवेशमा ’त’ र 

’ट’ का योग मु  िवतरणमा आउने पाइएकाले पिन यी दुवै एउटै पका सं प मा  न् 

भ  नु तकसङ् गत ठहछ। 

 वा ाराकालािग ’टु ा’ श को योग नेपालका धेरै अ ेताह ले गरेको पाइ छ भने 

भारतका नेपाली अ ेताह ले वा ारा वा वा ांश आिद श को योग गरेको पाइ छ। 

यस शोध ब मा ितनलाई वा ाराकै पमा अ यन ग रएको छ। 

 वा ा क संरचना, अनु ास, का ा कता, लया कता आिदका ि ले उखान र तु ा 

बे ा-बे ै िवधाका पमा दे खए तापिन काया क, िवषया क अिन आ ाना क 

िवशेषताका ि ले एकै दे ख छन्, ज ै- उखान र तु ा दुवैमा आ ान क त  रहेका 

छन् भने यी लोकजीवनामा मौ खक पमा योग चलनमा रहेका छन्, साथै यी दुवै 

भािषक अिभ को ममा योग ग र छन्।   

 वतमान स भमा य ा लोको ह  समयअनु प फे रँदै, पा रत ँदै नयाँ पमा 

योग चलनमा रहेका पाइ छन्। नेपाली आधुिनक उखान र तु ाका ा प रवितत 

अथवा िवचिलत योगका उदाहरणह  ुत गद ितनलाई अङ् ेजीको ‘ए ी ोभ ’-

का समानाथ   ’ ुखान’ र ’ िततु ाका’  पमा छु ाएर िचनाउने यास यस 

शोध ब मा ग रएको छ।  

 नेपाली र अ  भारतीय आधुिनक भाषाह मा झै ँ ले चा लोकवाताको अ यन र 

सङ् कलन आज पय  यथोिचत मा ामा न अपेि त नै रहेको नाले ले चामा लोकवाता 

अ यनको सै ा क आधार र पृ भूिम िवकिसत र थािपत न बाँकी नै दे ख छ। यसथ 

नेपाली तथा अ  भाषाका उखान, तु ा एवम् वा ाराको जुन सै ा क आधार र  

प ित अनुसार अ यन गरी वग करण गरेका  छन् ितनै आधार हण गरी यस 
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शोध ब मा ले चा रङ्तोम, छु    योम र तुङ्बोर रङह को अ यन तथा वग करण 

ग रएको छ।  

 ले चा भाषमा लोक सािह का अ ेताले पिन नेपालीमा झै ँ उखान र तु ालाई एकै 

ठाउँमा राखी  अ यन सङ् कलन गरेको पाइ छ। नेपालीमा जसरी तु ा नाम िदएर केही 

िव ान् ह ले चचा गरेका छन् उसरी नै  ले चामा अनु ास िमलेका लोको ह  

अ मा रहे तापिन यस स ी छु ै  चचा भएको पाइँदैन। तसथ यस शोध ब मा 

ले चा भाषाका िविभ  न िव ान् ह का मत-मता रको समी ामूलक अ यन गदा ए आर 

फोिनङद् वारा चचा ग रएको ले चा भाषाको ‘छु   योम’ श  नै ले चा तु ाका िन  त 

उपयु  सं ा ठहर गरी योग ग रएको छ। 

 रोङ रङ्तोम, छु    योम र तुङ्बोर रङह  अ  भाषाका उखान, तु ा र वा ाराहरको 

तुलनामा सङ् ा क ि ले कम योग चलनमा रहेका पाइ छन्। यसका मु  

कारणह  ले चा भाषाको योग चलनमा कमी नु, ले चा भािषक समुदाय अ  

सङ् क पमा रहेको नु, ले चा भाषा अ  भाषाह को ( मुख पमा नेपाली र 

अङ्  ेजी) भावमा आउनु आिद दे ख छन्। 

 नेपाली र ले चा एकै े मा बसोवास गन दुई जाितह  न् जसमाझ एकाअकाका 

सामािजक, भािषक र सां ृ ितक ि याकलापह मा दुवैको पर र गहन सहभािगता 

रहेको पाइ छ। ती दुवै जाितका भाषाह मा चिलत उखान, तु ा एवम् वा ाराको 

तुलना क अ यन गदा ले चा उखानका तुलनामा नेपाली उखानबारे खोज अनुस ान र 

अ यन काय अपे ाकृत िव ृत पमा भइरहेको पाइ छ भने न रोङ रङ्तोमबारे 

अ यन र खोज-अनुस ान न अझ बाँकी नै रहेको दे ख छ।  

 ले चा भाषाको भूगोल सीिमत रहनाका साथै यसको औपचा रक पमा िश ण-अ यन, 

उ  िश ाका तहमा अ यन-अ ापन तथा शासिनक योगको अभाव, अ  भाषाको 

ापक भाव र योग आिदले गदा यसको अ यन ो सीिमत पमा भएको दे ख छ। 

प रणाम प ले चा लोकवाताका य ा िनिधह   लु  ने अव था रहेको पिन  

दे ख छ।  

 कुनै पिन जाितको पर रा वा  सं ृ ितलाई पूण पले जीिवत रा  ने त  वा मा म नै भाषा 

हो। अझ लोको ह  मौ खक पले लोक पर रामा रहने ँदा भाषाको योग चलनमा 
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ास आए मानवीय अनुभवका सार प य ा लोको ह  काला रमा तः लु  ने 

कुरा  पमा दे ख छ। ले चा जाितमै पिन आज ले चा भाषा बो न जा  ने वा योग 

गनह  अ सङ् क पमा रहेका पाइ छन्।  

 नेपाली र ले चा उखान-तु ाह को भािषक संरचना तथा शैलीका ि ले अ यन गदा 

दे खइने  एउटा कुरा के छ भने एक थरीका रोङ रङ्तोमका अ मा ायः नै  ‘म‘ अथात् 

‘है‘ श  थेगो सरह योग भएको पाइ छ। यो रोङ रङ्तोमको अिभ गत शैली वा 

भाषाशैलीगत िवशेषता ठह र छ। रोङ रङ्तोममा यु  ‘म’ नेपालीको ‘है‘ िनपात सरह 

हो। यो ‘म‘ अथात् ‘है’ श  सबै रङ्तोममा यु  नभएर कुनै खास खास शैली अथात् 

ायः करणसूचक, स ेशसूचक र उपदेशमूलक वा  सरहका उखानह को अ मा 

मा  यु  ँदछ। नेपालीमा पिन िव थमूलक र अकरणसूचक उखानका अ मा 

अकरण बोधक ि यापद भएको उखानह मा यस िकिसमले ‘है’ िनपात श  जोड्न 

सिकने दे ख छ। ज -ै ‘अत ले घत  मा ैन है‘,  ‘अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पदन है,‘  

‘आँ गदा अलङ् कार बु नू है,‘ ‘औसर आउँछ पखदैँन है,‘ आिद। तथािप सबै उखानह मा 

‘है’ (म) िनपात थ  न सिकँदैन। ज ै नेपालीमा - ‘आज म  यो भोिल ओखती‘, ‘इ को 

अगािड गको कुरा‘, आिद। ले चाका- ‘ ु चोकनु  थामपत मपो  ने‘ अथात् काँडा रोपेर 

फल फ ैन, ‘ ाङ कातनु मी मजुने‘  अथात् एउटा दाउराले आगो ब ैन ज ा 

उखानह मा ‘है’ (म) िनपात ला ैन। आफूभ ा ठुलाह लाई न ने कुरोमा एकोहोरो 

िलँडेिढ ी गदा उनीह  एकै वा मा चुप बनाउने उखानको योग गछन्- ‘करले गु  

आउँदैन है, नानी हो!‘ यसरी रोङ रङ्तोममा यु  ‘म’ अथात् ‘है’  िनपात नेपाली 

उखानह मा पिन सङ् गअनु प देखा पदछन्। तर उखान मा  देखाउँदा वा भ ा 

कुनैमा पिन िनपात श  जोिडएको पाइँदैन। ले चामा भने उखानलाई मा  रा दा वा योग 

गदा पिन यस िकिसमका िनपात देखापदछन्।  

 नेपाली भाषामा पाइने थानस ी उखानका तुलनामा ले चामा थानस ी 

उखानह को सङ् ा थोरै रहेको पाइ छ।  

 रोङ रङ्तोममा ‘गन फ ो सला तदो तइयु िन‘ अथात् ेक मदकी आ नी केटी छे- 

लाई नेपाली उखान ‘मदकी दसवटी छन्’ भ  ने उखानसँग दाँजेर हेदा नेपाली समाजमा 

दसवटी  ीसँग एउटा पु षले स  रा  न स  ने कुराको उद् घाटन गरेको छ भने रोङ 
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रङ्तोममा केवल सबै पु षका आ-आ ना एक-एकजना  ी, प  नी वा ेिमका रहेका ने 

अिन कुनै पिन पमा सङ् ाका  टले एउटै मा  ने तथा एउटीसँग मा  स  रहने 

कुराको सङ् केत पाइ छ। यसरी उखान-तु ाबाट जाितह का आ-आ ना सामािजक 

रीितगत वैिश को जानकारी पाइ छ। 

 सां ृ ितक, भौगोिलक प रवेश तथा जाितगत मौिलकता यी दुवै भाषाका उखानह मा 

पाइ छ। ज ै रोङ रङ्तोमका- ‘स  अकका टुक पत’-को अथ ‘बाँदरको हातमा गा ेको 

फल’, नेपालीमा ‘बाँदरको हातमा न रवल’, अिन ले चामा- उलाक रेम क ो पत मेन न 

ु?’ अथात् ’कागलाई कटुस पाकेर के? नेपालीमा- ’कागलाई बेल पा ो हष न िव ात्’ 

भ  ने नेपाली उखानमा पाइ छ। ले चाह  भौगोिलक ि ले पहाडी े मा मा  बसोबासो 

गन जाित भएकाले र उनीह को धािमक- सां ृ ितक पर रा यहाँको भौगोिलक-जैिवक 

प रवेशमा आधा रत नाले उनीह ले बसोबासो गन ठाउँमा न रवल, बेल आिद न ने तर 

गा ेको फल, कटुसको फल पहाडी जङ् गलमा श  पाइने नाले ले चा लोकजीवनसँग 

प रिचत वनजङ् गल, फलफूलको वणन उखानमा पाइनु ाभािवक हो। ै कारले 

नेपालीमा न रवल, बेलको फल, पात आिद धािमक पूजाआजामा चािहने फल तथा उिद् भद 

भएकाले उखानमा पिन ियनको वणन भएको पाइ छ। 

 तुलना क पले हेदा दुवै भाषाका संरचना र िलिप बे ा-बे ै नाले लोको ह मा 

संरचना क भेद रहेको दे ख छ। ज ै- नेपालीमा ’एक हातले ताली ब ैन’ र ले चामा 

’आक कात कताप न ोक म े े’ दुवै समान भाव र िवषयका उखानका पमा दे खए 

तापिन ितनको यु  श सङ् ाका ि ले नेपाली उखान लघु आकार भएको 

उखानिभ  पदछ भने ही अथमा यु  ले चा उखान मझौला आकार भएको 

उखानअ गत पदछ। यसरी कुनै पिन भािषक समुदायका भाषाको अिभ मा आ-

आ नै िकिसमका भािषक संरचना तथा िवशेषता र मौिलकताका कारणले पिन य ो 

थित देखापदछ भ  ने ा  उपयु  उदाहरणह ले  पारेका छन्। यस िकिसमको 

पार रक भेद नेपाली र ले चा उखानह मा रहेको पाइ छ।  

 आकारगत षिटले नेपाली उखान र रोङ रङ्तोमलाई तुलना गरी हेदा दुवै भाषामा 

मझौला आकार भएका उखानह  अपे ाकृत धेरै अिन लामो आकार भएका अिन 
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श्  नो रमूलक उखानह  थोरै मा ामा रहेका पाइ छन्। ले चामा  लघु आकार भएका 

उखानह  र नेपालीमा लामा आकार भएका उखानह को सङ् ा कम रहेको पाइ छ। 

 नेपालीमा झै ँ आ ोपा ानु ास भएका अिन  नो रीमूलक तु ाह  ले चामा योग-

चलनमा रहेका पाइँदैनन्।  

 नेपाली र ले चा दुवै भाषाका उखानह मा कितपय अ ील श ह को  योग ील 

अथका िन  ने गरेको पाइ छ।  

 लोक ारा रिचत उखान, तु ा एवम् वा ाराह  मानवले मानव मा का िन  सृि  

ग रएका भए तापिन ितनमा भौगोिलक, सां ृ ितक, सामािजक, ाकृितक, धािमक आिद 

िवषयव ु र सङ् गह को सूचना वा सङ् केत नै अ िनिहत पाइ छ। यसरी  िवषयव ु र 

सङ् गह का आधारमा नेपाली र ले चा उखान, तु ा र वा ाराह मा केही  पर र 

िभ  नता र वैिश  रहेका दे ख छन्।  

 नेपाली र ले चा जाित वा समुदाय माझ रहेको सामािजक र सां ृ ितक स लाई पिन 

केही नेपाली उखान, तु ा र वा ारह ले  पारेको दे ख छ। ज ै- ’ला चे गुहार गनु’, 

’ला चे म ल नु’, उखान- ’ला चेको बु  राित बा  बजे पलाउँछ’ अिन तु ामा 

’नेपालीको दसै,ँ ला चेको रजाइँ, पहाडेको दसै,ँ ला चेको रजाइँ’  आिद चिलत छन्। यसै 

गरी ले चामा पिन नेपालीबारे उखान ’रोङ रे रोङदो बा ा आरात लुमसङ् ु ो  नोन्’ 

अथात् ले चाचािहँ प खब ा भोटे र नेपालीले डाँडा का ो, ले चा वा ारामा ’तु ोम े बु’ 

साधरण अथमा लामो नाक भएको छ भने िवशेष अथमा छे ी र बा न जाितलाई भ  ने 

गरेको पाइ छ।  

 थानस ी जानकारी िदने उखानका स भमा अ यन गदा कुनै पिन भािषक समुदाय 

बसोबास गन े  वा थानकै आधारमा यस िकिसमका उखान िनमाण भएका छन्। 

यसकारण तुलना क  टले अ यन गदा ले चा र नेपाली दुवै भाषामा थानसूचक 

उखान र तु ाह को समान थित पाइँदैन। यस कारका उखानह  कुनै भाषामा थोरै 

र कुनैमा धेरै पाइ छन् भने कुनै भाषाका उखानह  िन  चत ठाउँ वा िन  चत े बाट 

ज ेर रा  टय तथा अ ारा  टय रमा नै िचरकालस  रिहरहने पिन दे ख छन्। अझ 

कितपय भािषक समुदायका उखानह चािहँ ती समुदायमै मा  नै सीिमत रहेका पाइ छन्। 
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यसको मूल कारण कुनै पिन जाितको बसोबास गन ठाउँ अथात् भौगोिलक फाँट, भािषक 

िव ारका सीमा आिद कुरामा िनभर गरेको पाइ छ।  

 

 

७.३. भावी अ यनका िन  स ा  शोध शीषकह  

 

 यस शोध कायमा नेपाली र ले चा लोकवाता अ गत उखान, तु ा र वा ारा स ी मा  

तुलना क अ यन ग रएको छ। यसरी  यस िवषयमा अ यन गन ममा यससँग स त अ  

कितपय िवषयमा पिन अझ सू  र वै ािनक पले अ यन अनुस ान ग रएको छ।  

शता यौदेँ ख एका-अकािसत िमलेर बसेका यी दुई जाितमाझका िविभ  न पार रक प  र 

वैिश ह  अझ मिसनो गरी बु  न सिकने स ावना दे खएको छ। यसकारण भिव मा नेपाली र 

ले चा लोकवाताको िवषय िलएर अ यन गन चाहने शोधाथ ले अझ सू  पले तुलना क 

अ यन गन स े े  श ै रहेका छन् जसलाई िन  निल खत शीषकह ारा औ ँ ाउन 

सिक छ-  

 

१. नेपाली र ले चा उखानका संरचनाको तुलना क अ यन। 

२. प र िवषयगत आधारमा नेपाली र ले चा तु ाको तुलना क अ यन।  

३. नेपाली र ले चा उखान, तु ा र वा ारामा अ िनिहत पूवा हह को अ यन। 

४. नेपाली र ले चा लोक कथाको तुलना। 

५. नेपाली र ले चा समाजमा चिलत लोकिव  वासह को तुलना क अ यन। 

६. नेपाली र ले चा लोक गीतको तुलना क अ यन। 

७. नारीको थान र मयादाको सङ् केतका ि ले नेपाली र ले चा उखान र तु ाको अ यन। 

८. नेपाली र ले चा उखान र तु ाको शैलीवै ािनक अ यन। 

९. वा  या िस ा का आधारमा नेपाली र ले चा उखानको अ यन, आिद। 
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स भ सूची 

नेपाली 

 

१. अिधकारी रेशराज, ह रहर िघिमरे, (चौ सं िव सं २०६०) नेपाली समाज र सं ृ ित, िव ाथ  पु क 

भ ार, भोटािहटी, काठमाडौ।ँ  

२. अिधकारी, हेमा राज, (पुनमु ण, चतुथ सं २०६८) योगा क नेपाली श कोश, िव ाथ  काशन, 

काठमाडौ।ँ 

३. आचाय, गोिव  ( . सं. िव.सं. २०६३) रा ी लोकसािह , पैरवी काशन, ब  िनदशक पदम 

िसवाकोटी। 

४. चापागाईँ नरे , (  सं २०६७) नेपाली श भ ार, ाम पु क भ ार, काठमाडौ।ँ 

५. चेमजोङ ईमानिसंह, (िव सं २०२६) ला चा-नेपाली अङ् ेजी श कोश, ने रा  , काठमाडौ।ँ 

६. िछ र , जी (१९७१) ला चे जाितको सङ् ि  प रचय, ाम दस दािजिलङ। 

७. ढँुगाना रामच  (छैटौ ंसं  २०६८) संि  नेपाली कोश,स ा. साझा काशन। 

८. तकिनलमू, िनमा (१९६८) ले चा जाितको उ ि  औ सृ  टको एक झ ो, दािजिलङ, ाम दस। 

९. थापा, धमराज (  सं िव सं १९८५) हंसपुरे सुवेदी, नेपाली लोकसािह को िववेचना, पा म िववेचना 

के  काठमाडौ।ँ 
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१०. नेपाल घन ाम, किवता लामा (सन् २००६)उ मा िमक नेपाली ाकरण र रचना, एकता बु  

हाउस, िसलगढी, प  चम बङ् गाल। 

११. नेपाली बृहत् श कोश (आठौ ंसं. िव सं २०६८) ने रा   ा छापाखाना, काठमाडौ।ँ 

१२. नेपाल, बस कुमार (िव सं २०६८) श ाथ नेपाली श सागर, काठमाडौ।ँ 

१३. पराजुली, कृ साद (िव सं २०६९) नेपाली उखान र गाउँखाने कथा, र  न पु क भ ार काठमाडौ,ँ 

नेपाल। 

१४. पराजुली, मोतीलाल र जीवे  िगरी, (िव सं २०६८)  नेपाली लोकसािह को परेखा, साझा काशन। 

१५. पोखरेल बालकृ  (िव सं २०५५) खस जाितको इितहास, उदा  अनुस ान अड् डी, िवराटनगर। 

१६. पोखरेल, बालकृ  (िव सं २०५५) रा भाषा, साझा काशन काठमाडौ।ँ 

१७. पौ ाल, िशव साद (िव सं २०६१) नेपाली टु ाह को सव ण र िव ेषण, ीमती सुशीला पौ ाल, 

वदघाट। 

१८. धान, बाबुलाल (िव स २०५६) र  न नेपाली श कोश, र  न पु क भ ार, काठमाडौ।ँ 

१९. धान, कुमार(दो सं २०१०)  पिहलो हर, साझा काशन, पुलचोक लिलतपुर। 

२०. धान, पारसमिण (सन् १९६९) िटपन-टापन, ( थम ख ) भा ल ी काशन, कालेबुङ।  

२१. धान, पारसमिण (सन् १९६०) नेपाली मुहावरा, पी एम धान ए  स ् काशक र पु क िव े ता, 

कालेबुङ।  

२२. भट् टराई , रोिहणी साद (िव सं २०३३) बृहद् नेपाली ाकरण, ने रा  , कमलादी काठमाडौ।ँ 
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२३. भाउप ी (  सं २०६०) आधुिनक नेपाली हा ङ् , ने रा  , कमलादी काठमाडौ।ँ  

२४. रे ी, चूडामिण (दो सं २०५७) नेपाली टु ाह को  अ यन, जुही काशन, झापा। 

२५. लािमछाने, किपलदेव (िव सं २०६९) नेपाली उखान टु ाको अ यन। 

२६. शमा, झमक साद, (  सं काशन साल उ ेख नग रएको) बृहत् नेपाली उखान भणडारण, पैरवी बुक 

हाउस। 

२७. शमशेर, पु र (िव सं १९९८) नेपाली उखान टु ाको वण मानुसारी सूची र वा ांश वा ित 

इ ािदको कोश ख  १-२  काठमाडौ।ँ 

२८. शमा, मोहनराज खगे साद लुइँटेल (िव सं २०६०) आधुिनक भाषािव ान, िव ाथ  पु क भ ार, 

काठमाडौ।ँ 

२९. शमा, जनकलाल (ते सं िव सं २०५८) हा ो समाजः एक अ यन, साझा काशन, पुलचोक लिलतपुर। 

३०. िसंह डी बी, (सन् २००५) ि वेणी उखान, तु ा र वा ाराका, िसंहमारी, दािजिलङ। 

३१. वाली सूयिव म (िव.स. २०४०) नेपाली संि  श कोश, काठमाडौ।ँ 

 

िह ी 

१. गु , महेश ( सन् ) लोक सिह का शा  ीय अनुशीलन,िश ायन, १०२९५ गली नं १ वै  गोरखपाक, 

शाहदरा, िद ी,११००३२ 
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२. च पालिसंह, सन् (१९८३) लोको यो ंकी सामािजक भूिमका, स ा सुरेशच  ागी लोक-सािह  

मेरठ िव  विव ालय िह ी प रषद एवं कु  लोक सं थान, मेरठ। 

३. ितवारी, भोलानाथ (चौवनवौ ं सं सन २०१०) भाषा िव ान, िकताब महल. २२ए सरोजनी नाइडू माग, 

इलाहाबाद। 

४. भारतीय कहावत सङ् ह, स ा नरवणे िव  वनाथ िदनकर, थम ख , ि वेणी सङ् गम  भाषा िवभाग 

११२/५ भात पथ, पुणे, ४११००४ 

५. िम , ताराका  (  सं २००८) मैिथली लोक सािह  का अ यन, नेशनल प िशंग हाउस, २/३५ 

अंसारी रोड, नयाँ िद ी, ११०००२ 

६. ले चा आिदवासी, (२००५) एक प रचय, मूलवासी ले चा टाइबल सं था, कालेबुङ। 

७. शमा, ीराम, (ते सं १९९२) लोकसािह  : िस दा  और योग, िवनोद पु क म र, आगरा,भारत। 

८. सोनवणे, शिशकांत (  सं २००८) लोक सािह , (खा ेश और कु देश की लोको यो ंके प र े  

म) अभय काशन, कानपुरम्। 

९. हसैन, नािदम (छै सं २००१) टाइबल इ या, पलक काशन, क ैया नगर, ि नगर िद ी ११००३५ 

 

अङ् ेजी 

१. ग, आर के (२००५) सेिडङ सम लाइट अन िद िह , ाङ ेज ए  िलटरेचर अफ िद ले चास्, 

इ िजिनयस ले चा टाइबल एसोिसएसन, कालेबुङ। 
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२. आगरवाल, बी एन( काशनकाल उ ेख नग रएको) ए क ेहे भ बुक अफ ोभब, सनराइज 

प सस, िद ी, ११००३२ 

३. िकन ान, जी एच (भ ुम ७, जनवरी- िडस र १८८९) सम आइ रस ोभ , फोकलोर जनल 

फोकलोर सोसाइटी ( ेट ि टेन) ल न। 

४. जे , िद मािटन (१९९५) ोभ  ओ  टे ामे  गाइड, धान स ा आर एन वाई े, से  

एकाडेिमक ेस िलिमटेड, मेनसन हाउस्, १९ िक िफ  रोड, ईङ ा । 

५. टनर, आर  एल (२००९) ए क ारेिटभ ए  इिटमोलिजकल िड नरी अफ नेपाली ाङ ेज, डी 

आर  टनर, आदश बुक, रोयल एिसयािटक सोसाइिट, नई िद ी,११०००२ 

६. ठाकुर, आर एन (१९८८), िहमालयन ले चास्, आकाइ स प शस, िड ुटस, ु िद ी ११००५५ 

७. तामसाङ, नबु िछ रङ (२००५) ू ले चा-इ िलस-नेपाली िड नरी, ले चा ा वेज डेभलोपमे  

अगनाइजेसन गा ोक, िस  कम, २००५ 

८. िद ले चा-इङ् स इ ाइ ोपेिडक िड नरी, (दो. सं.२००९) के पी तामसाङ, मायेल ेमीत 

तामसाङ। 

९. द ले चा क मरी ल (रोङ लुङतेन िड ुम) ( .सं. सन् २००३) इ िजिनयस ले चा टाइबल 

एसोिसएसन, हेड ाटर, कालेबुङ। 

१०. फोिनङ, ए आर (दो सं २००३) ले चा माइ ािनिसङ टाइब, सैली ४ए, मािनकतोला, सैन रोड, 

कोलकता-७०० ०५४ 
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११. नर, साइमन जे (किपराइट २००७) िद िमिनङ अफ फोकलोर, िद एनालाइिटकल एसेस् अफ एलान 

डनडेस, युटा ेट युिनभिसिट ेस, लोगन युटा ८४३२२-७२०० 

१२. िमडर, वो ा  (Wolfgang mieder) (२००४), ोभ  ए ा  बुक, ीनवुड ेस, ८८ पो  रोड 

वे , वे पो  िस िट ०६८८१,ि ेड इन युनाइटेड ेट अफ अमे रका। 

१३. मे ा रङ, जी.बी. (पुनमु ण सन् १९८५), ए ामर अफ िद रोङ (ले चा) ाङ् ेज, दया प िशङ 

हाउस् िद ी ११०००६ 

 

ले चा 

१. तामसाङ, के पी (१९९८) ले चा ोभ  िवथ िदयर इङ् गिलस इ  वभेले स्, मायेल ेमीत तामसाङ, 

लवर बमब ी, कालेबुङ। 

२. तामसाङ, के पी (१९९९) रोङ रङतोम ले चा ोभ , िहर मिण धान, मिण ि ङ ेस कालेबुङ। 

३. ले चा, पासाङ िछ रङ (सन् २००३, मायल प ोर, भाग १, िद ले चा एसोिसएसन हेड ाटरस् कालेबुङ। 

४. ले चा, पासाङ िछ रङ (सन् २००३), मायल प ोर,भाग २,  िद ले चा एसोिसएसन हेड ाटरस् कालेबुङ। 

५. तामसाङ  के पी, (सन् १९९९) रोङ रङतोम, ले चा भ , िहर मिण धान, मिणि ङ् ेस, आर 

सी िम ी रोड, कालेबुङ।  
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बङ् गला 

१. च वत , व णकुमार (२००८) बाङ् ला वादे थान काल पा , अपूण  बुक िड ुटस, ७३ महा ा 

गा ी रोड, कोलकाता,७००००९ 

२. च वत , व णकुमार (२०१३) लोक सं ृ ित सङ् ग, अ र कािशनी, ३२ िवधान रोड, कोलकाता ६। 

३. मै , अ ण (१९७४), िस मेर आिदवासी ले चा, िनभा मुखोपा ाय, बिङ् कमच  ाटज  ट 

कोलकाता, ७०००१२  

 

प -पि का तथा जनल 

१. नेपाली लोकवाताः अ यनह , स ा पु र पराजुली, नेपाली िवभाग, रेिज ार, उ रबङ् ग 

िव  विव ालय, २०१३ 

२. िनमाण सां ृ ितक िवशेषाङ् क, वष-१९, अङ् क-३४, १९९९, पवन चामिलङ, जनप  काशन, 

गा ोक, िस म। 

३. जनल अफ द एिसयािटक सोसाइटी, भ ुम LIII,न र 4,2011 र राइिजङ सम इ िजिनयस 

िलटरेचर अफ ले चा, सत पा द मजुमदार। 

४. सरला चापागाईँ-नेपाली उखानमा ितिब त सासू-बुहारीको कु प सं ृ ित, स ादक-पवन 

चामिलङ िकरण  िनमाण, सं ृ ित िवशेषा । 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 


